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1ΛIΣ

ο Ε - 17 °Ν

ΕΤ

οΣ

'Αyαπnι-οί μας φίλοι!
Μέ την έμπιστοσύνη καί τήν ύποστήριξί σας, κυ•κλοψοροϋμε
τc πρωτο τευχος του 17ου .ετους.
Διά τό ετος 1972, τό 17ον ετος του περιοδικου ΣΑΣ, εχομε
ανάγκη ζωηροτέρας ύποστηpίξεως, άψ' ένός μέν διά την κάλυψιν
των, έν τ� μεταξύ, αύξηθέντων έκδοτικων έξόδων, καί άψ' έτέρου
διά την περαιτέρω πρόοδο του «ΙΛΙ ΣΟΥ», πού άποτελ�ι τόν
σκοπό καί την προσδοκία δλων μας.
Είσθε ησυχος δτι έκάματε δ,τι μπορούσατε yιά νά γνωρίσουν
οί φίλοι σας τον « 1 Λ I ΣΟ»; Καί έάν ναί, εχετε την δυνατότητα
, ά κάμετε κάτι καλύτερο άκόμη, διότι ύπάρχουν πάρα πολλbί
ανθρωποι, οί δποί:οι θά εϋρισκαν την πνευματική ψυχαγωγία, πού
άπολαμC9άνετ>ε καί σεις.

.

·········································Q······················�······· .

«ΙλΙΣΟΣ»
1972 - 17ον 'Έτος
'Ετησία συνδρομή Δρχ. 70. - Έξωτερικου Δολ. 3
Διά ταχυδρομικης έπιτοαyης: Κωστην Μελισσαpό'Π'ουλον
Όδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)

Ο ιι I Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΜΕ

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στέλλονται 'Όεύχη - δείγμα.τα. -rοα.ρε)JθόΥ'tων ιτων ΔΩΡΕΑΝ

.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΘΡΟΝΟ

Ο ΠΑΤ ΡΙΑΡΧΗΣ ΑθΗΝΑfΟΡ ΑΣ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΚΛΙΝΙΣΙ.Σ TOV ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟV
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1 Λ ! Σ ΟΣ

•ο κάθε έθνικότητος προσκυνητής,
πού άνηψορίζει τά στενά, Cορώμικα
καi πολυθόρυ<οα σοκάκια, πρiν ψθά.
ση στήν ίστορική Πύλη, στό Φανά
ρι, δεν γίνεται νά μήν άνακαλέση
στήν μνήμη του τήν ίερη πορεία τοϋ
είρηνιc-τη
Πάπα Παύλου τοϋ ΣΤ',
,τού διάGηκε τά ίδια τοϋτα σοκάκια,
έρχόμενος νά δώση τόν άσπασμό άγά
πης στόν αδελφό του της Άνατολης.
'Υπέρτccτης ταπεινοψροσύνης
παρά..
δειγμα, <οαρύς σταυρός τοϋ άρχηγοϋ,
,τού έπιθυμεί νά άντιζυγιάση τήν με
γάλη της Ρώμης κληρονομία μέ. τά
πιεστικά αιτήματα των καιρων_
'Όμως δ Ρωμηός, σάν διαGαίνει
άπό τά ίδια αύτά σοκάκια, τά <οουε
ρά καi λασπωμένα, μέ τά μισογκρε.
μισμένα <ουζαντινά τείχη έδω κι έ
κεί καί τά έρει,τωμένα φαναριώτικα
αρχοντικά, παράλληλα μέ τό δραμα
αύτό της έπισκεψης, στό
Φανάρι,
τοϋ Πάπα, συλλ ογίζεται τούς μα..
κρούς αίωνες της Δουλείας, αίωνες
άνcφονης καi έμ,τιστοσύνης, ωσπου
τό πλήρωμα τοϋ χρόνου εψερε τοϋτο
τό καρπερό καλοκαίρι της συγκομι
δης, τό καλοκαίρι μέ τούς πλούσιους
καρπούς των ϊ;ργων τοϋ 'Αθηναγό
ρα.

•••

'Ήδη τόν Μάρτη τοϋ 1923, στόν
ένθρονιστήριο λόγο του, σάν μητρο..
πολίτης Κερκύρας, δ κατόπιν μέγας
'Ανακαινιστής, άλλά καί στυλο(οάτης
της Όρθcδοξίας,
πρόφερε τά τόσο
τeιλμηρά γιά τήν έποχή καί τό πνεϋ
μα της ακολουθα λογια: «Καi έπ
ηλθεν ή διαίρεσις των Έκκλησιων.
Έπηλθον τά μεγάλα σχίσματα,
οί
άλληλοσπαραγμοi έν τfj 'ΕκκλησίζΧ
τήν δποί= ό Χριστός ήθέλησεν άδι
αίρετον καi μίαν Έπηλθον γεγονότα
καi άναστατώrπις καi σάλοι, καθ'
οϋς ή 'Εκκλησία δεν ήδυνήθη νά
κρατήση τό εδαψος αύτης... Φορεύς
της μεγάλης τοϋ Χριστοϋ αγάπης, ή
'Εκκλησία πολλάκις έλησμόνησε πάν
τα ταϋτα καi άνέλα<οεν άγωνας καί
ωξυνε πάθη καί άνώpυξε χάσματα
καi παρώθησεv είς καταδιώξεις καi
έ.σκανδάλισε τάς συνειδήσεις των πι
στων και έπελάθετο των ,τεν11των και
έγκατέλειψε τούς άσθενείς και δέ.ν
έπεσκέψθη τούς έν ψυλακfj».
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Μέ τό παράδειγμά του, δ νέος μη
τροπολίτης θά δείξη τήν στροψή, ,τού
είναι ύποχρεωμένη νά κάμη ή 'Εκ
κλησία πρός τά αίτήματα καί τiς α
νάγκες τοϋ σύγχρονου
άνθρώπου,
την προσφορά πού όψείλει ό κάθε
[ερωμένος πρός τόν πιστεύοντα, άλ..
λά καί μή ,τιστεύοντα ανθpω'Πο. 'Α
πό τiς στεϊρε.ς θεολογ ικές συζητήσεις
καί εριδες καi τούς νεκρούς έξωτερι
κούς τύπους, δ 'Αθηναγόρας έκλέγει
τόν θετικό δρόμο της ά ν α κ α: ι
ν ί σ ε ω ς κα:i της έ ν ό τ η τ ο ς των πιστων. Τό Gασικό αpι.
θρο τοϋ Πιστεύω Του, είναι μ ί α
'Εκκλησία, συμπαραστάτισα στόν ά
γωνα τοϋ ανθρώπου, μία θε,ολογία
,τροσαρμοσιμένη στά ,τροCολήματα: καί
στίς άνάγκες της παρούσης στιγμης.
Σ-ιίς σχέσεις άνάμεσα ίερέα καi ,τι
στοϋ, δ 'Αθηναγόρας θέλει τόν ίερέα
ύπηρέτη τοϋ ,τιστοϋ καί δχι τόν πιστό
«πελάτη» τοϋ ίε.ρέα.
Φθάνει στήv Κέρκυρα τόν ΦεGΡου
άριο τοϋ 1923, μόλις λίγους μηνες
μετά την Μικρασιατική Καταστρο..
ψή. Χιλιάδες πρόσφυγες, αλλοι αστε..
γοι κι αλλοι άσθενείς, είναι έγκατα
λειμμένοι στήν τύχη τους_ Ή Gοή
θεια της πολιτείας δεν έπα:ρκεί. Πάνω
άπό δυό χρόνια εχει μείνει τό νησί
δίχως μητροπολίτη '0 'Αθηναγόρας
συγχρονίζει
άμέσως τό έπισκοπικό
του εργο πρός τίς άνάγκες τοϋ ποι
μνίου Του, <οσηθούμενος άπό τήν κεp
κυραίκή κοινωνία, πού πρόθυμα τοϋ
πα:ραστέκει σέ κάθε εργο αλληλεγ
γύης. Γιά τούς ξε,ρριζωμένους αύ
τούς, πού εχα;ν πρόχειρα: κσταλύσει
στά σχολεία καi τiς έκ.κλησίες, χτί
ζει μέ ταχύτατο ρυθμό σπίτια, κι δ
ταν δέv φθάνουν κι αύτά, τούς στέλ
νει στούς στρατωνες της πόλεως πού
τοϋ πα:ραχωρcί δ νομάρχης. 'Ι-1 ίδια
ή μητρόπολι
μετα:Cοάλλεται σέ ία:
τρείο γιά τ'ήν περίθαλψι των ασθε
νων. Μέ. τή Gοήθεια των δραστηρίων
γυναικων της Κερκύρας ίδρύει Cορε
ψοκομεία καi παιδικούς
σταθμούς,
άκόμη καi γραφείο εύρέσεως έργα,.
σίας. 'Ι-1 μέριμνά Του έκδηλώνεται
σέ δύο Cοασικούς τομείς: Στό παρά
δειγμα της άλληλεγγύης πού άκο
λουθοϋν άμέσως οί Κε.ρκυραίοι χάρη
στό ίσχυρό πολιτιστικό τους
ίrπό
στρωμα καί στην ίrπεύθυνη θέσι πού
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

λα;μ5άνει σέ ζητήμα:τα πού άφο..
ροϋν τήν θρησκευτική έλευθερία, τόν
άντισημιτισμό, τήν είρήνη,
Στήν Κέρκυρα διασαφηνίζεται ή
οίκοομενική κλίσι του 'Αθηναyόρα
και ή άπέχθειά Του γιά τό ξηρό
γράμμα του νόμου. Γιά τούς πρόσ
φυγες πού πεινοGν καταργεί τόν κα.
νόνα της νηστείας. 'Όταν κάποιο έ
πεισόδιο δημιουργείται μέ τούς 'Ε5ραίους άναλαμ5άνει δ ίδιος τήν ύ
πε.ράσπι.σί τους, πάει στό «Γκέττο»
καί τούς ένθαρρύνει καί τούς παρη
γορεί, καθισrτα την άστυνομία &πεύ
θυνη γιά δποιανδήπστε πραξι είς Gά
ρος τους. 'Έκτστε, δσάκις οί 'Ε5ραίοι δέν ε.χουν ρα55ίνο, καταφεύ
γουν στόν 'Αθηναyόρα γιά νά διευ_
θετήση τά διοικητικά τους προ5λήμα.
τα. Κάθε ΣάGοοτο πολλοί άπ' αύ
τούς τόν έ11:ισκέπτονται. Κά'Π:ου - κά
που τόν δεξιώνονται στήν λέσχη
τους. Κι ή άναχώρησί Του άπό τήν
Κέρκυρα τούς λυπεί σχεδόν δσο καί
τούς Χριστιανούς.
Καί μέ τούς Διο:;μαρτυρόμενοος καί
μέ τούς Καθολικούς οί σχέσεις του
είναι αριστες, 'lδιαtτερα μέ τούς
Καθολικούς - ,τολλοί τόν θυμοGνται
άκόμη νά κόψη τόν ά11:ογευματινό
Του περί11:ατο συντροφιά μέ τόν 'Αρ
χιε.,τίσκοπο των Καθολικών, τόν άει
μνηστο Λε.ονάρδο Πρίντεζη, μέ τόν
611:οίο τόν συνέδεε στενή φιλία.
Σάν μητροπολίτης Κερκύρας λαμ5άνει μέρος τό 1926, στό 'Ελσίνκι,
στό Παγκόσμιο Συμ5ούλιο της νεοσύ
στατης τότε, Χριστιανικης 'Ενώσεως
Νέων (Y.M.C.A.), πρός τήν δποία
δυσ11:ισ!'εί ή 'Ελλαδική
'Εκκλησία
γιι:rτί τήν θεωρεί σάν &ποστηρίκτρια
τοG ΠροτεσταντισμοG. Μέσίi) της ορ
γανώσεως αύτης, στήν δποία ε.χει
προσχωρήσει άπό διάκος ηδη, δ 'Α
θηναγόρας κάμει τήν γνωριμία Του
μέ τούς μεγάλοος Ρώσους θρησκευ
τικούς στοχαστές: τόν Μποολγκάκωφ
καί τόν Μπε.ρντιάγεφ_
Μιά άλλη προσπάθεια του 'Αθηνα.
γόρα συμπίπτει - αραyε τυχαία; μέ τ'ήν μακρVνή ίστορία της Κέρκυ
ρας: Τό 1969 δ Οίκουμενικός Πα
τριάρχης, σ' ε.να μήνυμά Του «πρός
άπαξά'Π:αντας τούς έπί Γης Χριστια
έορτασμοG
νούς» έπ' εύκαιρίι;χ του
του Πάσχα των Δυτικων άδελφων,
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προτρέπει τούς θεολόγους «ν άναζη
τήσουν καί νά έξεύρουν τρό'Π:ον συν
εορτασμοG του Πάσχα». 'Από τόν 160
αίωνα τό 1590 άκριGως, ή είρηνική
σuμ5ί�σι
'Ορθοδόξων καί Λατίνων
στην Κέρκυρα τούς έπι5άλλει νά συν_
εορτάζουν τό Πάσχα.
Δέν γίνεται δμως ν' άποcιιω11:ηθη
ενα αλλο χαρακτηριστuκό γεγονός,
πού μαρτυρεί γιά τήν ιάφ<ΧJίωσι του
καλοG ποuμέ.να στό ποίμνιό του. ,, Η
ταν τό 1923 στίς 31 Αύγούστου. Ό
Μουσολίνι, ιάγανακτισμένος γιά τίc
έλληνικές διεl(δικήσεις γιά τά Δωδε,.
κάνησα,
στέ"λνει στά κερκυραίκά
ϋδατα μερικά πολεμικά νά 5ομGαρ
δίσουν τό κερκυραικό Φρούριο. Τό
Φρούριο στεγάζει έπτά χιλιάδες ML
κρασιατες πρόσφυγες καί 350 αρρω..
στα Άρμενό'Π:α.ιλα. 'Ο νεαρός μη
τροπολίτης, χωρίς νά είδσποιήση κανένα πείθει κά'Π:οιον 5αρκάρη νά
του
τόν 'μεταφέρη στό πολεμικό
ναυάρχου Σολάρι. «Ποιές είναι οί έ
πιθυμίες σας;>> τόν ρωτα δ Σολάρι.
«Δέν ηρθα νά σας μιλήσω γιά τίς
έπιθυμίες μου, του άπαντα κοφτά δ
'Αθηναγόρας, ηρθα νά σας ρωτήσω
γιά ποιό λόγο τά Gάλα:τε μέ τά ά
θωα γυναικό'Π:αιδα. "Αν δπωσδήπστε
χρειάζεται κάποιο έξιλαστήριο θGμα,
ίδού έγώ - έγώ είμαι &πεύθυνος γι�
τούς πιστούς μου». Τό θάρρος του
μητροπολίτη άνάγκασε τόν Σολάρι
ν' άνακρούση πρύμνη.
Είναι άναμφισ5ήτητο πώς ή όκ.τά.
χρονη παραμονή του στrι ν Κέρκυρα,
άνάμε.σα σέ μιά κοινωνία μέ 5αθειά
άνθρω'Πιστική παιδεία, σ' ενα τό'Π:ο
πού στέκεται άνάμεσα σ' 'Ανατολή
καί Δύσι καί ίσοppΟ'Πεί τίς δυνάμεις
καί τίς άκροτητες των δύο τούτων
κόσμων, ή παραμονή Του στήν Κέρ
κυρα &πηρξε γιά τόν 'Αθηναyόρα ή
καλύτερη πνευματική ασκησι γιά νά
δδεύση πρός τήν μεγάλη οίκουμενι
κή πορεία. υοταν γνωρίσης τά τόλ,.
μηρά κερκυραικά Gήμα:τα του Άθη
ναyόρα, ή μετέπειτα δρασι Τοο δέν
σέ έκπλήσσει, μοιάζει άπλως σάν
φυσική συνέπεια.

•••

'Ακολουθεί κα:τό11:ιν ή μακρά δια_
κονία Του στήν 'Αμερική Κι έδω,
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&πως δηλώνει ό ίδιος στούς δημοσιο..
yράφοος, πρίν άναχωρήση άπό τήν
'Αθήνα yιά τόν Νέο Κόσμο, ερχεται
Του σάν
νά προσφέρη τόν έαυτό
κρίκο συνδετικό στην ενωσι της 'Ομο
yενειας, Τό κήρυγμα τοο 'Αρχιεπι.
σκό-π:ου Βορείου καί Νοτίου Αμερι
κης τό ά�φοωvται πρωτα οί VΕλλη
νες Χριστιανοί καί τό ά:κολουθουν κα.
τό-π:ιν καί οί 'Ορθόδοξοι των αλ)..ων
έθνων. VΩσπου φτάνει καί στούς Κα
θολικούς καί Διαμαρτυρομένους, Δη
μιουρyοϋνται, άνάμεσα στούς Χρι
στιανούς της 'Αμερικης μέ πρωτερ
γάτη τόν 'Αθηναyόρα, σχέσεις καλης
γειτονίας καί καμμιά φορά καί έy
κάρδιοι δεσμοί. Διηγείται ό ίδιος τό
έξης γεγονός, ,ιού Τοϋ συνέCοη, τό
1947, στην Βαnώνη. Γινόταν μιά
συνεστίασι yιά τ'ήν 'Ελλάδα καί εί
χε προσκληθίi καί δ καθολικός 'Αρχι
επίσκοπος της πόλεως, ό μετέπειτα
καρδινάλιος Κούσιyκ. Σάν συναντή
θηκαν οί δύο ίεράρχες, Καθολικός
καί 'Ορθόδοξος, αύθόρμητα [πεσαν
στην άyκαλιά ό ενας τοϋ αλλου. VE...
νας φωτογράφος πού ητοw παρών ά
παθανάτισε την σκηνή. Ίην αλλη μέ
ρα, δλες οί έφημερίδες της 'Αμερικης
παρουσίαζαν τόν άσπο:σμό των άρχη_
yων των δύο δογμάτων μέ την έξήyη
σι: «·ο πρωτος έναγκαλισμός Άνα
τολης καί Δύσεως». •ο πανηγυρισμός
πού δόθηκε στό γεγονός αύτό [πει
σε, yιά μιά φορά άκόμη τόν · Αθη
ναyόρα, yιά την όρθότητα των τολ
μηρων οίκουμενικων Του πρωrτ:ο(?ου_
λιων.
κι ερχονται οί μεγάλες ωρες τοϋ
Φαναριοο. "Ερχονται οί ωρες πού ό
'Αθηναγόρας μέ Gροντερή τή φωνή,
σάν νέα σάλπιγγα της Ίεριχώς, θά
συντρίψη τά τείχη της σχολαστικης
θεολογ ίας.
Σάν φτάνει στ'ήν Κωνσταντινούπο..
λι, τόν Γεναρη τοϋ 1949, ό νέος Οί
κουμενικός Πατριάρχης Cορίσκει την
ψυχή της 'Ορθοδοξίας διπλοκλειδωμέ
νη μέσα οπούς τάφους τούς <!>υζαντι
νούς Την σαpία της Άνατολικης
'Εκκλησίας Gpίσκει καταχωμένη στά
ίερά κιrάπια Είναι σίγουρος ομως δ
'Αθηναyορας πώς χιλίων έτων πολι
.:ισμος είναι δυνατώτερος άπό
τόν
θάνατο. Καί καλεί τό Βυζάντιο
τό πνειψατικό τώρα Βυζάντιο - νά
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λύση τήν σιωιπή του. Τό
κήρυγμά
Του άπ' τό Φανάρι κερδίζει δλόκλη
ρη τήν Οίκουμένη.
•ο ·Αθηναγόρας θά εύο:γyελισθη
έν πρώτοις, την σύναξι δλων των 'Ορ
θοδόξων. Μετά την Πρώτη Πανορθό.
δοξη Διάσκεψι, πού συγκαλεϊται στην
Ρόδο, τό 1961, γράφουν κατά-π:λη
κτοι οί ξένοι παρατηρηταί: «Διά πρώ
την φοράν, μετά δέκα αίωνας, σU'\>'
ηλθεν έπί τό αύτό ή 'Ορθοδοξία είς
κοινήν τράπεζαν».
Μέ οίκουμενι κές προοπτικές ίδρύει ό 'Αθηναγόρας
σ τό
προάτό
στειο της Γενεύης,
Cl1ambesy
τό «Όρθόδοξον Κέντρον». Πιστεύει
δ,ι ως πώς τό κατ' έξοχήν οίκουιιενικό
κέντρο δέν μπορεί νά είναι άλλο ά
πό τό 'Άγιον 'Όρος, τόν τηλο:υγη
αύτόν φάρο της 'Ορθοδοξίας,
πού
δέν επαψε οϋτε σrτ:ά χρόνια της Δου
λείας τοϋ Γένους, νά πι;.μπn τό πνευ
ματικό του φως ατούς λαούς της
Βαλκανικης_
'Επειδή πιστεύει ό 'Αθηναγόρας
πώς τό μεγάλο σκάνδαλο τοϋ :<όσμου
τούτου είναι ή διαίρεσι των Χριστια
νων, θά ξεκινήση πρωτος νά πάη νά
συναντήση τούς άδελ9ούς του της
Άνατολης. Έ-π:ισκέ1tτεται πρωτα τά
τρία πρεσCουyενη Πατριαρχεία: 'Α
λεξανδρείας, 'Αντιοχείας, • ι εροσολύ
μων . Κατόπιν τά Πατριαρχεία των
Βαλκανικων χωρων: ΣερCοίας, Ρου
μανίας, Βουλγαρίας. nαντοϋ Χριστι
ανοί κι άλλόθρησκοt Τοϋ [πιφυλ
λάσσουν θερμή ύ-π:οδοχή. Θερμότερη
άτr' δλες είναι ή ύτrοδοχή της Βουλ
γαρίας, &που δρα ό σκληρός πυ
ρήνας τοϋ κομμουνισμοο κι οπα., ι;,.
χει προηyηθη ή διαμαχη μέ τό Κέν
τρο της 'Ορθοδοξίας, έξ αίτίας τοϋ
αίτήματος τοϋ αύτοχεφάλου
της
Παντοϋ
Βοολyαρικης 'Εκκλησίας,
στίς χωρες πού έπισκέmεται, ό 'Αθη
ναγόρας
θυμίζει
στούς
Χριστια
νούς τίς εύθύνες τους, ξυπνάει τίς
συνειδήσεις στό οίκουμενικό κο:θηκον
της 'Ορθοδοξίας, κάνει
κατανοητό
δτι τό τrρΜλημα της χριστιανικης
ένότητος συνδέεται μέ τό γενικό πρό
Cολημα της είρήνης τοϋ κόσμου, κη
ρύσσει την υψηλή διακονία της 'Ανα
τολικης 'Εκκλησίας, που εχει έτrιτα
κτική ύ-π:οχρέωσι νά προσφέρη στούς
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λαούς τούς •θησαυρούς της nαραδόσε
ώς της.

•••
Καί τό θαυμα έπι"t'ελεϊται.
UΕνα ά-π:ομεσήμερο του 1967 φθά
νει έσττευσμένα στό Φανάρι ενας ά-π:ο
κρισάριος τοϋ Πάπα. Κομίζει κάποιο
μήνυμα γιά τόν •Αθηναγόρα. Ό Πα
τριάρχης τό -παίρνει, τό διαΙSάζει έν
σπα.ιδfi 1καί καθώς npοχωρεϊ στην
άνάγνωσι γίνεται δλο καί ώχρότε
ρος. "Ετrειτα στρέφF.ται,
Gαθύτατα
συγκινημένος, στόν άπεσταλμένο του
Πάπα:
«Μά, διαΙSάζω καλά,» τόν
ρω,τα.
Λίγες μέρες άργότερα, μιά Τρί
τη - σάν τήν μέρα της 'Αλώσεως
τήν Τρίτη 25 'Ιουλίου 1967, στις 10
τό nρωί, ενα Μπόϊνγκ μέ τόν πα
πικό θυρεό καί μέ τήν nροσωνυμία,
u
« Αγιος Παϋλος» nροσγειώνεται στό
άεροδρόμιο του Β εσίλ - κιοϊ. · Ο Πά
nας Παυλος δ ΣΤ' κατεΙSαίνει ά-π:ό
τό άεpΟΤCλάνο. 'Ένας Πάπας, ί!.πειτα
ώτό τόσους αίωνες χωρισμου των
δύο Έκκλησιων, ί!.ρχεται στήν Κων
σταντινούπολιΙ •ο μέγrχς είρηνιστής
Παυλος δ ΣΤ' ί!.ρχεται νά nροε.τοι
μάση, μαζl μέ τόν άδελφό Του της
Άνατολης, τήν είρήνη της μιας 'Εκ
κλησίας. Ό Πάπας, σύμφωνα μέ τό
πρωτόκολλο, χαιρετα nρωτα τίς πα
ρατεταγμένες 'Αρχές.
'Αλλά
τό
Gλέμμα Του άναζητεϊ τό Gλέμμα τοϋ
Πατριάρχη, πού , περιμένει άνυnόμυ
να ί!.ξω ά-π:ό τόν κύκλο των έπισήμων.
•Ασπάζονται άλλήλους. Μιά nολυσή
μαντη ίστορική nραξι διαδραματίζε
ται γιά μιά
φορά
άκόμη
στήν
Κωνσταντινούπολι.
έκείνης
Τό ά-π:όγευμα της ίδιας
Τρίτης, δ Πάπας θά yονατίση γιά νά
nροσευχηθη κάτω ά-π:' τούς θόλα.ις
της 'Αγιά - Σοφιας, στην ίδια ά-
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κριΙSως θέσι δττου, nplv ώτό έννεα
κόσια χρόνια, είχε καταθέσει ή Ρώ
μη τήν Gούλλα τοϋ άναθέ.ματος_

•••
Σέ δσους θέλουν, yιά τό ί!.ρyο Του,
κάτι νά πουν η κάτι νά yράψα.ιν, καi
Τόν ρωτουν, δ Οίκοι..μενικός Πατρι
άρχης συνηθίζει νά λέη: «Πρός τί
δλ' αύτά; "Αν ίfχω κάμει κάτι yιά
τούς άνθρώnα.ις, αυτό είναι γραμμέ
νο στίς καρδιές τους, έκ.εϊ nού δεν
ύπάρχει φόΙSος
νά
σΙSήση
nστέ
Γράψτε μονάχα: ύτcηρξε εναc, ανθρω
nος όνόματι Αθηναγόρας. 'Έζησε
σέ yηρας Gαθύ. Άπό μόνος Τα.ι δέν
�ταν τίπστα. 'Ένας κόκκος αμμα.ι
στήν ά-π:έραντη γη. Μόνο πού άγά
nησε Gαθιά τόν άνθρωnο».
"Ας συμπληρώσουμε έμεϊς:
Κάποιος
όνόματι •Αθηναγόρας,
πού όλύμnιος nάτησε τίς nύλες τοϋ
« Αδη κι
ό:νάμεσα στούς τόσα.ις θε
ούς - θεούς της άγωνίας, της ά
μαρτίας, του μηδενισμου,
τοϋ μί
σους - άνάστησε τόv μοναδικό θεό
της Είρήνης καί της 'Αγάπης. Κά
ποιος, όνόματι •Αθηναγόρας, πού fμα
θε τόν κόσμο ν' άπαyγέλλη τοϋ τε
λώνη κι' δχι του φαρισαίου τήν nροσ
ευχή. Πού εδωκε ενα νόημα
σ την
περιπέτεια τοϋ σύyχρονα.ι τεχνοκρά
τη άνθρώnου. ΠρωτΟΤCόρος της 'Αλή
θειας, κήρυκας της συγγνώμης, φύ
λακας του θησαυροϋ της
nίστεως,
οίκοδόμησε τήν δόξα της 'Εκκλησίας
μας. Κάποιος 'Αθηναγόρας, που με
τα.ισίωσε σέ ΤCVευμα τό αίμα της 'Α
λώσεως. « Καθάπερ σίδηρος είς nup
έμnεσών, δλος γίνεται nϋρ, οϋτω καί
αυτός τq:, πυρί της άyάπης άναφθείς,
ολος
yέγονεν άγάπη» (Χρυσόστο
μος).
ΜΑΡΙΑ Σ

ΘΕΟΧΑΡΗ
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Άπό την Μπαγκαβαντ-Γκιτά (Κεφ. Β' 11-30)
Έσύ λυπασαι για οσα δέν είναι αξια λύπης, καί λες σοφά:
λόγια. Άλλα οί σοφοί ούδέποτε λυποϋνται, οϋτε για κείνους πού
ττεθαίνουν, οϋτε για κείνους πού ζουν.
Έyώ, έσύ, καί ολοι αύτοί έδω οί βασιλεις καί ήyεμόνες λαων,
δεν ύπηρξε καιρός πού δεν ύπήρχαμε, οϋτε θα ύπάρξη καιρός πού
δέν θα ύπάρχωμε. 'Όλοι καί πάντοτε ύπήρχαμε καί πάντοτε θα
ύπάρχωμε.
'Όπως ή ψυχή παρα:μένει ή 'ίδια στό σωμα: του ανθρώπου καί
κατά: τήv παιδική ήλικία καl κατά: τή νεότητα, και κατά: τα yερα
τε.ιά, ετσι και μετά: τόν θάνατον άλλο σωμα παίρνει. "Ωστε ό σο
φός δεν ταράσσεται οϋτε με τή y;ένvηση, οϋτε με τήv καταστροφή
του σώματος.
'Όσα προξενοϋν στlς αίσθήσεις, άλλοτε ζέστη κι άλλοτε
κρϋο, άλλοτε χαρά: κι' άλλιοτε λύπη, ερχοvται και παρέρχονται.
Γι' αύτό είναι πρόσκαιρα. Να έyκαρτερης σ αύτά. 'Όποιος απ'
αύτό: δεν καταπονεί:ται, άλλα μένει ό 'ίδιος καί στα καλά: και στα
κακά: καί αδιάφορος, αύτός είναι άξιος της αθανασίας.
Στα μάταια δέν ύπάρχει αλήθεια καί στήν αλήθεια δεν ύπάρ
χει ματαιότης. Τό ψέμα δεν γίνεται αλήθεια καί τό ανύπαρκτο
δεν γίνεται ύπαρκτό. 'Έτσι λένε yι' αύτό: έκεινοι πού τα γνωρί
ζουν.
Έκεινο πού ζωογονεί: τό κάθε τί, μάθε πώς δεν φθείρεται,
κι αύτό τό άφθαρτο κανείς δεν μπορεί: νό: τό καταστρέψη. Μο
νάχα τό: σώματα καταστρέφονται και μόνον αύτα: μπορουv νά
πεθάνουν. Άλλα ή ψυχή είναι αιώνια, άφθαρτη, απειρη, ακατάλυ
τη, απεριόριστη.
'Όποιος νομίζει πώς ή ψυχη μπορει να καταστρέψη η να κα
ταστραψη, τίποτα δέν γνωρίζει. Διότι ή ψυχή οϋτε καταστρέψει,
ο�τε καταστρέφεται.
Ή ψυχή δεν γεννιέται, οϋτε πεθαίνει, οϋτε μεταf:ιάλλεται, διότι
είναι άπλαστη. 'Αγέννητη, αίώνια, αναρχη, αναλλοίωτη, δεν κα
ταστρέφεται, οταv τό σωμα πεθαίνη.
Διότι δπως ό ανθρω'ΙΤος πετάει τα παλιά του ρουχα για να
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φc,ρέση άλλα καινούργια, ετσι και ψυχή έyκαταλείπει τά παλιά
σώματα, yιά νά πάρη άλλα νεώτερα.
Τήν ψυχή τό σπαθί δεν τήν κό(9ει, ή φωτιά δεν την καίει, τό
νερό δέν τήν ύyραίνει, δ αέρας δεν τήν ξεραίνει.
'Αφοϋ, λοιπόν, ξέρεις πώς ή ψυχή είναι άπρόσ(9λητη, ά:μετά
(9λητη, αναρχη, ά:όρατη, άφθαρτη, δεν πρέπει νά λυπδ:σαι.
'Αλλά και αν ά:κόμη είχες την ίδέα πώς ή ψυχή γεννιέται καί
πεθαίνει, πάλι και τότε δεν θαπρεπε νά λιmδ:σαι.
Διότι έκείνου πού γεννιέται, είναι βέ(9αιος δ θάνατος, καθώς
κι έκείνου πού πεθαίνει ή γέννηση. 'Ώστε δεν πρέπει νά λυπδ:σαι
yιά κάτι πού είναι ά:ναπόφευκτο.
Τά σώματα, πού προέρχονται ά:πό τήν ϋλη, πάλι στήν ϋλη
διαλύονται, δρατά μονάχα ά:νάμεσα στή -yιέvνηση καί στον θάνα
το. Πως, λοιπόν, μπορεϊς νά θρηνης γι' αύτό:;
Τήν ίδέα της ψυχης άλλος τή δέχεται μ' ά:ποpία, κι &λλος με
θαυμασμό. 'Άλλος έκπλήσσεται πού ά:κούει γι' αύτήν, κι άλλος,
ά:κούyοντας, τίποτα δεν νιώθει.
Αύτή ή ψυχή, πού δεν μπορεϊ νά καταστραφη καί πού είναι
αίώνια, ύπάρχει σε δλα τά σώματα. Δεν μπορεϊς, λοιπόν, νά λυ
πδ:σαι yιά τον θάνατο των σωμάτων .

...........................................................................•
••
•
ΙΛΙΣΟΣ
••:
••
ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958

:

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
'Έκαστος πανόδετος - χρυσόδετος τόμος
διά τού; συνδρομητάς fσωτερικου δρ. 70 άντί 90
δι ά τους συνδρομητάς έξωτερικου $ 3 άντί 4

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ

ΤΟΤ «ΙΛΙΣΟΤ:ι> ΣΤΟΤΣ ΦΙΛΟΤΣ ΤΟΤ
:
•••
•••
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
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Ό Νόμος του !(άρμα
ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Από την «Είσαγωγη στη θεοσοφία»

Ή λέξη «Κάρμω, είναι σαν
σκριτική και σημαίνει «πρά
ξη». 'Επειδή ομως κάθε πράξη
είναι α:ποτ,έλεσμα κάποιας αί
1
τίας του παρελθόντος καί συγ
χρόνως αίτία αλλων πράξεων
πού θα έπακολουθήσουν στό
μέλλον, ή λέξη Κάρμα πηρε
στήv ίvδική φιλοσοφία τή σημα
σία της σχέσεως της αίτίας
πρός τό αποτέλεσμα. 'Έτσι 'ό'
νόμος του Κάρμα είναι 'ό νόμος
της αiτιότητος, της αναπόφευ
κτης σχέσεως αίτίας και απο
τελέσματος, της δράσεως καί
αντιδράσεως (διότι κάθε δρά
ση προκαλεϊ α:ναyκαστικα α
νάλογη αντίδραση), '6 νόμος
της δικαιοσύνης καί ίσορρ')πίας
(διότι �που ή ίσορροπία διατα
ράσσεται, 11 φύση τείνει να άπο
καταστήση τήν ίσορροπία πού
διαταράχθηκε).
Τό Κάρμα δέν είναι συμ'5ατι
κός φιλοσοφικός ορος. Είναι νό
μος της Φύσεως. Καί οπως πολ
λοί φυσικοί νόμοι δiv μας είναι
απολύτως yvωστοί-μερικοl μά
λιστα μας είναι 'ακόμη τελείως

άyνωστοι-ετσι καl 'ό' νόμος του
Κάρμα δέν μας είναι γνωστός
στήν '5αθύτερη ούσία καl σημα
σία του. 'Έχει άρκετα παρεξη
γηθη καl χρειάζεται προσεκτι
κή μελέτη για να κατανοηθη σέ
ολες του τlς συνέπειες.
Τόν '5ασικό αύτό φυσικό νόμο
πού ή ίvδική ψιλσσοφία τόν ώ
vόμασε νόμο του Κάρμα, οί άρ
χαϊοι 'Έλληνες τόν είχαν όνο
μάσει Είμαρμέ νη η νόμο «του
'αντιπεπονθότος». Ή ψιλοσσφία
της Δύσεως τόν όνομάζει νόμο
της αίτιότη,ος. Οί Μωαμεθανοί
τόν λένε κισμέτ. Μερικοί τόν ό
vομάζουν τύχη η πεπρωμlένο.
υΟλες αύτές οί λέξεις προσπα
θουν να έκψράσουν τόν νόμο
του Κάρμα, τόν ·σποϊο θα προ
σπαθnσωμε να άναπτύξωμε, ο
πως τόv άντιλαμ'5άvεται ή θεο
σοψική αποψη.
Κατα τlς θεοσοφικές διδα
σκαλίες τό Κάρμα δέv αναφέρε
ται μόνον στό ανθρώπινο στά
διο της έξελίξεως. Δέν είναι ά
μοι'5ή η τιμωρία, πού έπι'5άλ-
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λεται αη:ό ανώτερα οντα στους
ανθρώπους, yιά νά τούς αναγ
κάσουν νά ακολουθήσουν τόν
ήθικό νόμο. Είναι δ t'>ασικός νό
μος τ η ς Ύ π ά ρ ξ ε ω ς. 'Ό
πως ή ϋλη καί ή ενέργεια είναι
άναττόσπαστα μεταξύ τους συν
δεδεμένες, ετσι καί τό Κάρμα
είναι συνυψασμένο μέ κάθε
δράση καί με κάθε έκδήλωση .
Έrrομένως με κάθε ϋπαρξη.
'Ώστε τό Κάρμα δεν αναφέ
ρεται μόνον στόν ανθρωπο, οϋ
τε έπιt5άλλεται έξωτερικά, οϋτε
εχει ήθικολοyική εννοια άπο
νομης άμοιt5ης η τιμωρίας. Εί
ναι ψυσικός νόμος, πού λειτουρ
γεί αναγκαστικά, αύτόματα καί
απρόσωπα. Τό αποτέλεσμα κά
θε πράξεως η παραλείψεως πού είναι αρνητική πράξη- ερ
χεται σαν ψυσική καί αναπό
φευκτη συνέπεια αύτης της
ίδιας της πράξεως, καί δεν μπο
ρεί νά yίνη διαψορετικά.
Σάν κλασσική εκψραση του
νόμου του Κάρμα άναψέρεται
ή περικοπή άπό την 'έπιστολή
του Άποστόλου Παύλου πρός
Γαλάτας : «Μή πλανασθε. θεός
ού μυκτηρίζεται. υο yάρ έάν
σπείρn ανθρωπος, έκείνο καί
θερίσει».'Άς προσέξωμε πόση
άλήθεια καί πόση μεγαλοπρέ
πεια εχει αύτή ή φράση ! 'Ε
κ ε ί ν ο πού θά σπείρωμε, έ
κ ε ί v ο θά θερίσωμε. Δεν χω
ρεί προσωπική έπιθυμία, εύχή,
-π:αράκληση , ρουσφέτι. Δεν μπο
ρεί νά yίνη κάτι τί διαφορετικό
Εtναι ν ό μ ο ς, άπαράt5ατος ψυ
σικός νόμος. Έ κ ε ί ν ο πού θά
σπαρη, έ κ ε ί v ο καl θά θερι-
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σθη. Έξαρταται δμως ό:πό την
έλεύθερη θέληση τοG καθενός
τό τl θά σπείρη. Καί αύτό είναι
τό ση μείο πού πρέπει ίδιαίτερα
νά προσέξωμε στην έξέταση
του νόμου τοG Κάρμα.
Ετναι τό Κάρμα άπαράt5ατος
φυσικός νόμος, άλλα νόμος πού
έμείς οί ίδιοι τον κινοGμε,
έμείς προκαλουμε τή λειτουρ
γία του. Ή "Α ννι Μη:1έζαντ δίνει
τό έξης χαρακτηριστικό παοά
δειyμα. Τό κεραμίδι, με τό σχη
μα πού εχει, 'δ έρyάτης τό εκα
νε. Μπορουσε νά του δώση δ,τι
σχημα ηθελε. Άλλ' άψου τό ε
πλασε δπως τό επλασε, δεν
μπορεί πιά νά τό άλλάξη. 'Έγι
νε σκληρό καί αλύγιστο. 'Έτσι
είναι καί τό Κάρμα.
Ό έπιπόλαιος μελετητής πι
θανόν νά t5yάλη τό συμπέpα
σμα δτι τό Κάρμα περιορίζει
καί δεσμεύει τον ανθρωπο, δτι
τον κάνει δοΟλο σ' ενα άναττό
ψευκτο πεπρωμένο, εστω καί
αν αύτός 'δ' ίδιο<: τό εχη δη
μιουργήσει. Τοϋτο δμως δεν
είναι σωστό. Με τή t5αθειά κα
τανόηση του νόμου του Κάομα
'δ' μελετητής θα έξακοιt'>ώση
πώς οχι μόνον δ-έν είναι δr:>Gλος
του πεπρωμένου καί των περι
στάσεων, άλλα τό αντίθετο,
πώς είναι κύριος καί έξουσια
στής τους.
Οί ψυσικοί νόμοι στέκουν έμ
πόδιο στή δράση του άνθρώποu,
δσο ο ανθρωπος δεν τούς ξέρει.
υοταν δμως τούς μελετή ση καί
τούς κατανοήση , τότε μποοεί
νό: τούς yοησιμοποιήση καί να
τούς μεταt5άλη σε ανεκτίμητους
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<'5οηθούς. Ή έπιστήμη <'5ασίζεται
11:άνω στη μελέτη των φυσικων
νόμων. Οί ίδιοι συντελεσταί, κά
τω chrό τίς ίδιος συνθηκες, φέρ
νουν τα Ίδια αποτελJέσματα. Κα
τανοώντας τούς φυσικούς νό
μους, έλευθερωνόμαστε από τή
δουλεία της αyνοίας τους. Τό
Κάρμα, σαν φυσικός νόμος πού
είναι, περιορίζει τόν άνθρωπο,
αλλά ως ενα σημειο. Ό άτνθρω
πος μπορεί:, κατανοώντας τόν
τρόπο της λειτουργίας του, ο
χι <'5έ<'5αια νά νικήση η να καταρ
yήση τόν νόμο του Κάρμα, αλ
λά νά χρησιμοποιήση τή yνώση
του μηχανισμου του yιά να τρο
ποποιήση τα αποτελέσματά του
σύμφωνα με τή δική του θέλη
ση. Αύτό δεν είναι (5έ(5αια εύ
κολο, είναι δμως δυνατόν.
Πως είναι δυνατόν ;
Ε'ίπαμε δτι τό Κάρμα δεν δη
μιουρyειται από εξωτερική έ
νέρyεια πάνω στον &νθρωπο
σάν αμοιGή η τιμωρία- αλλ'
δτι δημιουρyειται έσωτερικά,
από τόν Ίδιο τόν άνθρωπο πού
ύψίσταται τό <'5άρος του. Είναι
τό αναyκαιο αποτέλεσμα των
πράξεων τοΟ παρελθόντος, κα
θώς έπίσης καί τ1 αιτία των μελ
λοντικων chrοτελεσμάτων. , Αλ
λά οί πράξεις του παρελ:θόν
τος δεν εχουν οϋτε αρχή, οϋτε
τέλος. Παρελθόν είναι οί πιό
μακρινοί χρόνοι, αλλά συyχρό
νως καί τό δευτερόλεπτο, πού
μόλις τώρα πέρασε. Με την
προσθήκη, λοιπόν, κάθε δευ
τερολέπτου πού ζοϋμε, καί έ
πομ1ένως με την προσθή'κ η νέου
Κάρμα πού προκαλεί: τό κάθε
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δευτερόιλεπτο της ζωης μας, ή
συvισταμένη του Κάρμα διαρ
κως μετα(5άλλεται, διαρκως
τροποποιειται.
Έφ' δσον (5έ<'5αια ή ζωή πού
τ ώ ρ α ζουμε- τά χρόνια, οί
ήμέρες, οί ώρες καί τά δευτε
ρόλεπτα-δεν είναι ουσιωδως
διαφορετική chrό την περασμlένη
μας ζωή, τό Κάρμα πού δη
μιουρyειται δεν είναι cυσιωδως
διαφορετικό από τό Κάρμα -τυού
ύπάρχει, καί έπομένως τό Κάρ
μα αύτό chrοτελει τά δρια της
έλευθέρας μας δράσεως.
'Ά ν δμως ή ζωή πού τ ώ ρ α
ζουμε- ή σημερινή μας δράση
είναι ουσιωδώς διαφορετική
από την προηyούμενη, αν τα
χρόνια, οί ήμέρες, οί ωρες καί
τά δευπρόλεπτα, πού τ ώ ρ α
ζοί:με, τά ζήσωμε εντατικά καί
με νοημοσύνη, αν τά ζήσωμε
με συνείδηση της σο(5αρότητος
καί της -σημασίας τους, τότε
δημιουρyουμε νέα yεyονότα,
προσθέταμε νέα στοιχεια, οy
κους νέου Κάρμα, πού μπορουν
οχι μόνον νά τροποποιήσουν τό
Κάρμα πού ύπάρχει, αλλά καl
ούσιαστικά νά τό ιμετα<'5άλουν,
ακόμη καί νά τό άνατρέψουν.
'Όχι σε αντίθεση με τούς νό
μους του Κάρμα, αλλά σε άρ
μονία με αυτούς.
'Ώστε τό Κάρμα μετα(5άλλε
ται καί τροποποιειται στιyμή
με στιyμή. Άπό μας τούς ίδιους
έξαρταται νά τό μετα(5άλωμε,
οχι έξαψανίζοντας τά στοιχεια
του παρελθόντος-διότι αυτό
είναι
αδύνατον-αλλά προ
σθlέτοντας νέα στοιχεια, τέτσια
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πού νό: έξουδετερώνουν τό: α
νεπιθύμητα στοιχεία τοϋ πα
ρε1Λθόντος. 'Επομένως, οχι μό
νον δεν είμαστε δοϋλοι τοι•
πεπρωμένου και των περιστά
σεων, άλλά-τό άντίθετο- μπο
ροϋμε νό: yίνωμε κύριοι τοϋ
πεπρωμένου και των περιστά
σεων. 'Αρκεϊ νό: ζοϋμε εντονα
και με νοημοσύνη, άκολουθών
τας πάντοτε τόν ηθικό νόμο,
πού είναι ταυτόσημος με τόν
φυσικό νόμο.
Τό Κάρμα είναι τό αποτέλε
σμα των πράξεων και ένεp
yειων τοϋ παρελθόντος. Οί πρά
ξεις και οί ένέρyειες τοϋ πα
ρόντος είναι ή αίτία των γεγο
νότων τοϋ μέλλοντος. 'Αλλά ό
άνθρωπος δεν άποτελεϊται μό
νον απο τό φυσικό σωμα του
και ή δράση του δεν περιορίζε
ται μόνον στό φυσικό πεδίο.
Ένερyεϊ σι;yχρόνως και στό
άστρικό πεδίο--σό:ν έπιθυμία η
συναίσθη1-1-α--και στό νοητικό
πεδίο- σό:ν σκέψη-. Και δπως
στό φυσικό πεδίο, tτσι και στό:
λεnτότεf:'α, ό άνθρωπος άντι
μετωπίζει καί συγχρόνως δη
μιουρyεϊ συνεχως Κάρμα. 'Έτσι
τό Κάρμα διακρίνεται σε φυσι
κό, άστρικό και νοητικό. Ή
δράση στόν φυσικό κόσμο δη
μιουρyεϊ φυσικό Κάρμα, -ττού
έκδηλώνεται στό φυσικό πεδίο.
Οί έπιθυμίες και τά συναισθή
ματα δημιουρyοϋν αστρικό
Κάρμα, πού έκδηλώνεται στόν
κόσμο των συγκινήσεων, των
έπιθυμιων καί των συναισθη μά
των. Οί σκέψεις δημιουpyοϋν
νοητικό Κάρμα, πού έκδηλώνε
ται στον κόσμο των σκέψεων.
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Ή ίδια πράξη μπορεϊ νό: δη
μιουρyήση διαcpορετικης η και
άντίθετης φύσεως Κάρμα στούς
τρεϊς κόσμους της έκδηλώσεως.
Π. χ. μιό: πράξη φιλανθρωπίας,
που yίνΕ.ται άπό πραyματuκή
συμπόνια, θό: προκαλέση καλό
Κάρμα και στόν φυσικό και
στόν άστρικό κόσμο. Ή Ίδια
πράξη cpιλανθρωπιας, πού δεν
γίνεται άπό συι1πόνια, αλλά yιό:
λόγους έπιδείξεως, θό: προκα
Μ.ση ευχάριστο Κάρμα στόν
<pυσLΚΟ κόσμο και δυσcφεστο
στόν αστρικό. 'Αντίθετα, μιό:
άρνηση yιό: ύλική (:ιοήθεια, ένω
ύπάρχει πραγματική συμπόνια,
θό: προκαλέση κακό Κάρμα στό
φυσικό πεδίο, άλλό: καλό στό
αστρικό. Μιό: πράξη ύλικης
(:ιοηθείας, ·τιού Ύίνεται από συμ
φεροντολογικό ύπολοyισμό, θά
προκαλέση καλό Κάριμα στόν
φυσικό κόσμο ( ά<pοϋ εyινε πρά
ξη (:ιοηθείας), αλλά δυσάρεστο
Κάρμα στόν νοητικό κόσμο ( α
φοϋ τό: έλατήρια της πράξεως
ηταν ύπολογιστικως Ε:.yωϊστι
κά). Και δυστυχως οί περισ
σότερες από τις πράξεις πού
νομίζονται άλτρουϊστικες η φι
λανθρωπικές όφείλονται σε έyωϊστικά: έλατήρια, σε ενα κα
λό: ι;πολοyισμένο συμφέρον, εί
τε διαφημίσεως είτε στό απώτε
ρο συμφέρον της έξασφαλίσεως
της «(:ιασιλείας των ουρανων»,
εστω και &ν αυτό ύπολοyίζεται
μόνον ύποσυνείδητα. 'Αλλά ό
νόμος του Κάρμα είναι α
δυσώπη τος. «θεος ού μυκτηρί
ζεται. 'Ό yάρ έάν σπείρn

16

1 ΛΙ Σ ΟΣ

α:νθρωπος, έκεϊνο και θερί
σει». 'Έτσι
ό νόμος τοϋ
Κάρμα είναι πολύ πιό σύνθε
τος και πολύπλοκος από οσο
τόν φανταζόμαστε.
Ό Ζιναραyιαντάσα προσδιο
ρίζει ώς έξης τό: καρμικό: άπο
τελέσματα:
« Στό άστρικό πεδίο οί συμ
πάθειες δημιουρyοϋν χαρές και
οί μνησικακίες yεννοϋ λύπες.
Στό φυσικό πεδίο οί πράξεις
<5οηθ,είας φέρνουν παρηyοριό:
καί οί πράξεις <5λά<5ης yεννοϋν
πόνο. Γενικό: οί πράξεις έξυ
ττηρετήσεως δηι1ιουρyοϋν καλό
περι<5άλλον, ένω οί έπι<5λα<5εϊς
πράξεις δημιουρyοίiν κακό πε
ρι<5άλλον. Οί έπιθυμίες yεννοϋν
ίκανότητες, οί σκέψεις χαρα
κτηρα, οί έπιτυχίες ένθουσια
σμό, ή πεϊρα σοφία. Οί δοκιμα
σίες δημιουρyοϋν ηθική συνεί
δηση. Ή προθυμία yιό: ύττηρε
σία yεννάει πνευματικότητα, ό
έyωϊσμός έμπόδια».
Ξεχωρίσαμε τό Κάρμα σε
φυσ κό, αστρικό και νοητικό.
Διακρίνεται έπισης σε άτομικό
καί όμαδικό. 'Ατομικό είναι
έκείνο πού προκαλεϊται απο
ενα α:τομο και αντανακλάει πά
νω σ· αύτό. 'Ομαδικό είναι έ
κεϊνο που προκαλεΊται άπό τό
σύνολο μιας όμάδος ατόμων
και άντανακλάει πάνω σ' δλα
τό: μέλη αύτης της όμάδος.
'Έτσι εχομε καλό η κακό Κάρ
μα μιας δλόκληρης ψυλης ή
εθνους. 'Επίσης εχαμε Κάρμα
τάξεως η έπαyyέλματος η ό ,ρ
yανώσεως, κλπ.
"Αλλη διάκριση τοϋ Κάρμα
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είναι σε «ώριμασμένο, συσσω
ρευμένο και δημιουργούμενο».
'Ωριμασμένο λέyεται τό Κάρμα
πού εχει σχηματισθη στό πα
ρελθόν και πρόκειται νό: έκδη
λωθη σ' αύτή τήν ένσάρκωση
και πού θό: πάρη τή μορφή τοϋ
«πεπρωμένου» στή ζωή ένός ά
τόμου. Πραγματικό: ύπάρχουν
yεyονότα στή ζωή των ανθρώ
πων και των λαων, πού εχουν
καθαρή τή σφραyϊδα τοϋ πε
πρωμένου. Συσσωρευμένο Κάρ
μα είναι έκεϊνο πού yιό: τώρα
ε.χει παραμερισθη και θό: έκδη
λωθη σε μιαν α.λλη ένσάρκωση.
Και δημιουργούμενο Κάρμα εί
ναι έκεϊνο πού σχηματίζεται
δλοένα και πού θό: ψέρη άρ
yότερα τό: άναπόψευκτα άπο
τελέσματά του, είτε σ' αύ
τήν, ε'ίτε σε μιαν άλλη ένσάρ
κωση.
Έπιμένομε στή δυνατότητα
τοϋ άνθρώπου νό: άπαλλαyη
άπό τό: δεσμό: τοϋ Κάρμα, με
τήν κατανόηση των νόμων του
και με έναρμόνιση της διαyω
yης του σύμφωνα με τό: διδάγ
ματα πού <5yαίνουν άπ' αύτή
τή yνώση . Διότι τότε-με μεγά
λη <5έ<5αια προσπάθεια- μπο
ρεϊ οχι ,μόνον νό: τροποrπ:οιήση
τό Κάρμα του, άλλα και τε
λείως νό: τό μετατρέψη. Έ'κεϊ
νο πού χρειάζεται γι' αύτό εί
ναι ή εντονη δράση σrήν κάθε
στιyμή τοϋ παρόντος, με νοη
μοσύνη, έπίyνωση και συναί
σθη ση των εύθυνων.
Ξέρομε δτι-σύμφωνα με τόν
νόμο τοϋ Κάρμα-ή κάθε μας
δράση προκαλεί: άνάλοyο άπο-
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τέλεσμα. 'Επομένως οί μεγάλες
δράσεις προκαλουν μεγάλα ά
ποτελέσματα. "Ας εχωμε, λοι
πόν, μεγάλες δράσεις. "Ας ζου
με είλικρινά, συνειδητά καi. εν
τονα. ,Αλλά ή δράση δέν πε
ριορίζεται μόνο στόν ύλικό κό
σμο. Μεγαλύτερη 'ίσως σημα
σία εχει ή συναισθηματική καi.
νοητική δράση μας στόν αστρι
κό καi. νοητικό κόσμο.Και αν
τά. έμπόδια yιά. τή φυσική δρά
ση είναι πολλές φορές άξεπέ
ραστα, yιά. τή συ\'αισθηματική
καi. νοητική δράση ευκολώτερα
ξεπερνιουνται καi. καταρρίπτον
ται. Άρκεϊ νά. τό θέλωμε. "Αν
νιώσωμε καλά τόν νόμο του
Κάρμα, δtν είναι πια δυνατόν
νά. άπελπιζώμαστε άπό τίς φαι
νομενικές αποτυχίες. Ξέρομε
δτι δέν ύπάρχει δράση χωρίς
άποτέλεσμα. 'Αδιάφορο αν τό
αποτέλεσμα αρyήση νά. έκδη
λωθη. Είναι �έ�αιο δτι τό απο
τέλεσμα θά. �ελθη κάποτε, μέ τή
σταθερότητα των φυσικων νό
μων. Θά. πραyμrχτοποιηθη δταν
ψ θάση τό «πλήρωμα του χρό
νου». 'Έτσι έξηyοϋνται τά θαύ
ματα έκεϊνα πού ονομάζονται
έ μ π ν ε ύ σ ε ι ς καi. άποδίδον
ται στη «θεία χάρη». Είναι τό
αποτέλεσμα πολυχρόνων άyώ
νων, νοητικης έντάσεως καi. ά
yνης ζωης. Μπορεϊ εvας έρευνη
τής έπίμονα νά. προσπαθη νά
vιώση μιαν 'Αλήθεια καi. συνεχως νά αποτυχαίνη. Δέν εχει
σημασία ή φαινομενική αποτυ
χία. Τό αποτέλεσμα θά. <Ελθη
κάποτε σά.ν «φώτιση, εμπνευση,
ελλαμψη».
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Ή δύναμι της σκέψεως είναι
κολοσσιαία. Ή σκέψη δημιουρ
yεϊ τόν χαρακτηρα. Ή σκέψη
δυναμώνει τον χαρακτηρα. Έ
κεϊνο πού σκέπτεται κάθε αν
θρωπος, έκεϊνο καi. γίνεται.
Mt αδιάκοπη, λοιπόν, προσπά
θεια δέν είναι δύσκολη ή τρο
ποποίηση του Κάρμα στό κα
λύτερο, δπως πάλι μέ ανόητη
διαγωγή δέν είναι δύσκολη ή
μετατροπή τev καi. στό χειρό
τερο. 'Όσοι δέν τά. ξέρουν δλα
αυτά, εχουv τή δικαιολογία πώς
δtν τά. ξέρουν. Έμεϊς δμως,
πού λέμε πώς τά. ξέρομε, τi. κά
νομε; Δέν είμαστε, τό λιyώτερο
έπιπόλαιοι δταν δέν κάνωμε
τίποτα;
Ή βαΒειά κατανόηση τοϋ νό
μου του Κάρμα δίνει τή σωστή
λύση cέ ενα άπό τά. σημαντι
κώτερα προ�λήματα της φιλο
σοφίας. Στό πρΜλημα αν ύ
πάρχη η οχι έλευθεpία �συλή
σεως. Είναι γνωστή ή διαμάχη
αναμεσα στi.ς δυό αντίθετες
θεωρίες, άπό τi.ς όποϊες ή μιά
λέει πώς ύπάρχει έλευθερία
�συλήσεως η αυτεξούσιο, καi.
ή αλλη πώς δέν ύπάρχει έλευ
θερία �συλήσεως, άλλα αίτιο
κρατία. Ή κατανόηση του νό
μου του Κάρμα, ci συνδυασμό
μέ τόν νόμο της 'Εξελίξεως, δί
νει τή σωστή λύση. Είμαστε άπό
τό ενα μέρος δουλοι καi. άπό
τό αλλο κύριοι των πράξεων
καi. του πεπρωμένου μας, ανά
λογα μέ τόν �αΒμό της έξελί
ξεώς μας. Κάτω άπό τούς πε
ριορισμούς καl τή δουλεία του
παρόντος-πού '6ψείλονται στη
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διαγωγή μας του παρελθόν
τος-μπορουμε νά mτείρωμε τόν
mτόρο της έλευθc:ρίας του μέλ
λοvrος καί νά έπιταχύνωμε τόν
έρχομό αύτου του μέλλοντος.
'Όσο λιyώτερο έξελιyμένοι εί
μαστε τόσο περισσότερο ε'ί
μαστε δεμένοι στό πεπρωμένο,
δουλοι του παρελθόvrος καί του
Κάρμα, πού έχομε μόνοι μας
δημιουρyήσει. 'Όσο περισσότε
ρο εχομε προχωρήσει στήν έξέ
λιξη τόσο λιyώτερο είμαστε
δεμένοι στό πεπρωμένο, τόσο
ίκανώτεροι νά δημιουρyήσωμε
μόνοι μας τίς περιστάσεις καί
τlς συνθηκες της ζωης μας, τό
νέο μας Κάρμα. Καί δσο άνε
e\αίνομε τίς <?>αθμίδες της έξελί
ξεως τόσο πιό πολύ έλευθερω
νόμαστε άπό τό Κάρμα του πα
ρελθόvrος καί δημιουρyουμε
συνειδητά καί σύμφωνα μέ τή
θέλησή μας τό μέλλον μας.
'Έτσι, ή έξέλιξη είναι ή άπε
λευθέρωση άπό τά δεσμά του
Κάρμα. Ό άπελευθερωμένος
άνθρωπος δ-έ.ν δη μιουρyεϊ πιά
δεσμευτικό Κάρμα, πού γεννιέ
ται μόνον άπό τίς πράξεις η
παραλείψεις πού εχουν προσω
πικό κίνητρο.
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Ή κατανόηση των μεγάλων
νόμων της Μετενσαρκώσεως
καί του Κάρμα μας δίνει τό
κλειδί της κατανοήσεως του νό
μου της Έξελίξεως καί συνε
πώς του νόμου της 'Αδελφότη
τος δλων των ovrωv καί της'Α
γάπης. Καί μέ τήν κατανόηση
της έξελίξεως καί της άyάπης
γινόμαστε ίκω,οί νά <?>οηθήσω
με οί 'ίδιοι συνειδητά τήν έξέ
λιξη, καί συνεπώς νά συvrομεύ
σωμε τόν κανονικό χρόνο καί
της δικης μας έξελίξεως. Δη
λαδή νά άκολουθήσωμε γορ
γότερο ρυθμό έξελίξ�εως."Οπως
πάλι, μποροϋμε νά παραμείνω
με άδρανείς, καί τότε-θέλοντας
'καί μή-θά μας δι6άξη ό άνα
πόφευκτος πόνος.
Ή άyάπη καί ό ,τόνος είναι
οί δυό μεγάλοι δάσκαλοι της
έξελί[,εως. Οί σοφοί διαλέγουν
τόν δρόμο της άyάπης. Γιά τούς
άλλους άπομένει ό δρόμος του
πόνου. 'Όλοι θά φθάσουν κά
ποτε στό τέρμα της άνθρωπίνης
έξελίξεως. 'Αλλά προτιμότερη
ή .εύθεϊα, πλατειά καί σύντομη
λεωφόρος της άyάπης, άπό τήν
έλισσόμενη, μακριά καί κου
ραστική άτραπό του πόνου.

1972
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ΔΙΑΛΟFΟΣ ΑΙΡΕΤΙΙ(ΟΥ
Ι(Α/ ΙΕΡΕ!ΕΤΑΣΤnΝ
Ό Αίρετικόc
Πρωτοc: ίεροεΕεταστήc
Ό Αίρετικόc
Δεύτερος ίεροεΕεταστηc
Ό Αίρετικόc
Τρίτος ίεροεΕετσστήc:
Τέταρτοc ίερσεΕετσστήc:
Πέμπτος ίεροεΕεταστήc
Ό Αίρετικόc
• Εκτοc ίεροεΕεταστηc
• Εβδομοc ίεροεΕεταστήc:
'Όγδοος ίεροεΕεταστήc
"Ενατοc: ίεροεΕεταστ,ΊC
Δέκατος ίεροεΕεταστήc
Ό Αίρετικόc
Πρωτοc ;εοοεΕετσστήc
Δεύτερος ίεροεΕεταστήc:
Ό Αίρετικόc:

Ν,ό σέβεστε τόν δνθρωπο. Είναι ενα φωc:.
· Αρνειται τή λατρεία τοϋ Χριστοϋ.
Δέ σβήνεται ό δνθρωποc:. 'Ανάβει μέ μιά δια
φορετική κατασκευή μαγική πάλι.
Θρέψτε τό μίσος νά μή μολυνθη ή έκκλησία
τοϋ Χριστοϋ.
Φουvτωστε τήν έχθρα των Αίρετικων.
'Ανθίστε τ,ήν καλωσύνη. Τό κάθε φωc πλού
σια ac άνόtJει.
'Ομολόγησε τούc: συνενόχους σου.
Τούc: έχθρούc: τηc: πιστηc όνόμσσέ μσc
Δέν Εέρω, δέν Εέρω, δεν Εερω.
Στα βασανιστήρια.
Στρεβλωστε του τά πόδια.
· ΕΕαvτληστε τον μέ τήν πείνα.
Θά μδc: τόν παραδώση ή πείνα.
Στο σκοτεινό κελλι κόψτε τό πρόσωπό του.
Κλείστε τό στόμα του νά μην προσεύχεται.
Δέν Εέρω. Δέν Εέρω. Δέν Εέρω
Στήν πυρά, στήν πυρά!
Έσώθη ή πίστις!
Δέν πίστευα δτι ό δνθρωποc: είναι ό μοναδικός
δγριοc. Ζήτω ή καλωσυνη των ιώων κσί ή εύ
σπλαγχνία των ταπεινων ...
(Θεέ μου, δc: περάσουν οί μπόρεc των φανα
τισμων).
'Άc: �ή τραφη ή καταστροφή τοϋ 'Ανθρώπου.
Θεέ μου, άπό τήν οργή σου.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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Ο ΑΡΧΑΙΟΦΙΛ Ο Σ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
iΤό ιστορικόν της πρώτης (1927) έκδρομης
Ή πρό ήμίσεος περίπου αίω
νος άπό σήμερον σύστασις του
εκδρομικου
δμίλου μας ύπό
των προεξεχόντων τότε μελων
του «Προμηθέως» ύπηρξε τό ά
ποτέλεσμα ενδελεχους μελέτης
καί εντόνου εκδηλώσεως εν τη
πράξει των ηθικων και φιλοσο
φικων άρχων των ίδρυτων του.
Έμφορούμενοι εκ των φυ
σιοκρατικων άρχων της άρ
χαίας Έλληνικης Παραδόσεως,
αϊτινες εδ1έσποζον τότε των
μυητικων ερyασιων της Στοας
του «Προμηθέως», αίσθανόμε
νοι δέ επιτακτικήν την άvάyκην
ένός φυσιολοyικου 'άντιδότου
είς την σωματικήν καί πνευμα
τικ' ν κόπωσιν και εκνευρισμόν
εκ της καθημερινης εργασίας,
άπεφάσισαv την ϊδρυσιν του
ΤεκτοvικουΌμίλου Έκδρομων.
Έξ άλλου, ή ταυτόχρονος
άντίληψις, καθ' ην, διά: της
σκοπουμένης τότε συστάσεως
του 'Ομίλου, θά: παρείχετο είς
τόν Έλληνικόν Τεκτονισμόν νέα
μορφή εμφανίσεως καί διαδό
σεως εις την κοινωνίαν των
εύερyετικων άρχων του Σώμα
τος, ύπηρξαν τά: ακατανίκητα
κίνητρα της συστάσεως του 'Ο
μίλου, του δποίου έωρτάσαμεν
(την 12. 12. 71) την 44ην έπέ-

τειον από της πρώτης έκδρομης.
Ή καλλιέργεια της πρός την
φύσιν ό:yάττη ς-ερευνα καί με
λέτη των έν αύτfi λειτουρyούν
των νόμων καί της έξ αύτωv ό:
σκουμένης έπιδράσεως έπί του
άνθρώπου-ή καθιέρωσις λευ
κων έορτων καί δμιλιωv έπ' εύ
καιρίc_χ των περιοδικως εκδη
λουμένων είς τόν χωρον του
πλανητικου συστήματος yνω
στων φυσικων φαινομένων- και
ή έπίσκεψις των ίστορικης καί
μυστηριακης σημασίας τόπων,
ίδού οί έξ ό:ρχης τεθέντες κυ
ριώτεροι σκοποί τοΟ δμίλου
μας.
Και τώρα δι' έλαχίστων πε
ρί της πρώτης έκδρομης:
Κυριακή, 11 Δεκεμι�ψίου1927.
Ώς τόπος συγκεντρώσεως ώ
ρίσθη τό τέρμα των τρά:μ Παγ
κρατίου, καί ωρα ή Βη πρωϊνή.
Καιρός συννεφιασμένος - μο
λυ�ένιος δ ούρανός. Συνεκεν
τρώθημεν περί τούς 14, μεταξύ
των δποίων δ Πρόεδρος του
'Ομίλου , 1 ωάννης Βασιλης, δ
'Αντιπρόεδρος Σπυρος Νάyος,
οί Άντ. Άδριανόπουλος, Θεοδ.
Πλοϋμος, Σ π. Θεοχαρόπουλος,
καί άλλοι. Μαζί μας καί ή κ.
, Αντιγόνη Βασιλη, σύζυγος του
Προ,έδρου.
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Γενικό ηταν τό έρώτημα: θά
(;ρέξη αραyε. Δέκα λεπτά της
ωρας αρyότερα ξεκινήσαμε πε
ζη yιά τήν Καισαριανή. Τό
τε δέν ύπηρχε α.λλο μέσον με
τα(;άσεως προς τά έκεΊ:. Στο
δρόμο συζήτησις διά τήν ώ
φελιμότητα των έκδρομων,
διανθιζομένη μέ εύφυολοyήμα
τα, ίδί� του Σπ. θεοχαρο
πούλου.
Φθάσαμε στο παλιό, χωρίς
καλοyήρους, μοναστήρι της
Καισαριανης καί
μπήκαμε
στήν έκκλησία, πού είναι μιά
από τίς παλαιότερες Βυζαν
τινές. ΈκεΊ: έλέχθησαν υrιτο
του Προέδρου καί του 'Αντι
προέδρου όλίyα κατατοπιστι
κα ιστορικά της έκκλησίας
αλλά καί των έκεΊ: αρχαιοτή
των, διότι είς τό μlέρος έκεΊ:νο
ύπηρξαν άλλοτε ίερά και έ
λειτούρyησαν Μυστήρια, ίδρυ
θέντα ύπό του ίερατικου yέ
νους των Λυκομηδων, δρμη
θέντων έκ Θράκης (κατά Νά
yον). Κατόπιν συνεχίqαμε τον
δρόμο μας προς τήν Καλο
πούλαν (Κυλλου Πήραν) οπου
τό τέρμα της έκδρομης μας.
Μόλις έπλησιάσαμε έκεΊ:, (;ρή
καμε τούς Δημ. Φωτόπουλον,
Βασ. Λουζέαν καί ενα τρίτον
νά ψήνουν λουκάνικα yιά τό
πρωϊνό τους πάνω σέ φωτιά
άπό ξερούς κλάδους, στή δε
ξιά πλαyιά κοντά στο δρόμο.
'Έτσι yινήκαμε 17 οί μετα
σχόντες είς τήν πρώτην καί ά
λησμόνητον έκδρομήν. Άπό
τούς 17 αύτούς έ.πιζουν μόνον
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δύο, ή κυρία Άντιyόνη Βασι
λη καί έyώ.
·Αφου ηπιαμε από τό νερό
της έκεΊ: φημισμένης άπό τήν
αρχαιότητα πηyης, ανε(;ήκαμε
τήν (;ορεινή πλαyιά του δεξιά
κεuμένου λόφου καί έκεΊ:, άμφι
θεατρικως καθήμενοι, ακούσα
με την πρώτη όμιλία του Προέ
δρου τοσ τότε όνομαζομένου
Τεκτονικου 'Ομίλου Έκδρ0ιμων
(Τ.Ο.Ε.).
Ό Πρόεδρος ανέπτυξε τούς
σκοπούς του 'Ομίλου καί έρ
μήνευσε τάς αρχάς, (;άσει των
δποίων ό Όμιλος δρα εκτοτε
παντοιοτρόπως είς τό μορφω
τικόν καί κοινωνικόν πεδίον.
· Από αρχαιολοyικης πλευρας
ανέφερε τά ίερά καί τούς ναούς
διά των όποίων έκοσμεΊ:το τό
πάλαι τό μέρος τοϋτο του Ύ
μηττου. Τό τέλος της όμιλίας
έ.πηκολούθησεν έκδήλωσις χα
ρας καί εύyνωμοσύνης των έκ
δρομέων προς τούς Πρόεδροv
καί λοιπά μέλη του Διοικ. Συμ
(;ουλίοu διά τούς κόπους και
τάς φροντίδας των προς έπιτυ
χίαν της έκδρομης. Είς ανάμνη
σιν της έκδρομης ταύτης έορτά
ζομεν κατά Δεκέμ(;ριον έκά
στου ετους, έπαναλαμ(;άvοντες
αύτήν καθ' ομοιον τρόπον δι' δ'
μιλιων καί ψυχαyωyίας πο
ρευόμενοι προς Καισαριανήv
Καλοπούλαv.
'Αλλά, καθώς είποιμεv έν αρ
χfj, οί ίδρυταί του 'Ομίλου, {;ά
σιν των ήθικων καί φιλοσοφι
κων άρχων των είχοv μίαν κο
σμοθεωρίαv πηyάζουσαv έκ
των φυσιοκρατικων αρχω'V της
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άρχαίας Έλληνικης Παραδό
σεως. Οί πνευματικοί •όφθαλ
μοί των ησαν έστραμμένοι πρός
τήν Φύσιν. Τούς συνεκίνει τό
μεyαλεϊον της, καί έθαύμα
ζαν, δπως καί κάθε είλι,κριvής
καί συνετός έρευνητής, τά θαυ
μάσια των λειτουρyιων και έκ
δηλώσεών της. ΈντεC-θεν έξε
πήyασεν ώς καθηκον ή ερευνα
καί μελέτη της λιτουρyίας των
φυσικων νόμων. Φύσις ση,μαί
νει τό έκδηλωμένον Ε I ΝΑ 1
της Κοσμικης Ούσίας.
Παρατηροϋντες τά έν τfi Φύ
σει yιyνόμενα και 1μελετωντες
τάς έκδηλώσεις αυτης, άνα
ποδράστως καταφεύγσμεν είς
τά ένδότερα τοϋ έαυτοϋ ,μας,
δπου δ έπίμονος έρευνητής, 'Τίpό
τοϋ συyκλονιστικοu δράματος
τοϋ 'Απείρου εύριCJ\κόμενος, ά
να�καλύπτει τόν ένδόμυχον κό
σμον τοϋ πνεύματος πρός τόν
'δποϊον τείνει νά προσαρμοσθfi.
'Εξερχόμενος άπό τάς πόλεις
πρός τήν έλευθέραν φύσιν κα
-rαλα�μ�άνεται άπό αίσθή1ματα
έντελως διάφορα έκείνων τά
'δποϊα yεννωνται είς αύrrόν κα
τα τήν συνήθη στας πόλεις δια
�ίωσίν του. Βλέπει τήν ποικι
λίαν τοC- φυτικοϋ κόσμου, με
λετα τας κινήσεις καί τήν ά
σχολίαν των έντόμων, παρακο
λουΘεϊ τήν συμπεριφορα:ν των
ζώων, είς τα δποία διακρίνει
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νοημοσύνην. Ό δέ πτερωτός
κόσμος, είτε μέ τα ασματά του,
ε'ίτε μέ τα μετεωρολοyικα προ
ιμηνίψατά του, τόν συναρπάζει
καί τόν άναyκάζει νά δμολο�ή
ση δτι ή Φύσις όλόκληρος είναι
ενα ά p μ Ο V ι Κ ό 'V
σ ύ ν 0λ ο ν, έντός τοϋ όποίου δ άν
θρωπος έτοποθετήθη δι' ώpι
σμένον σκοπόν. Ή φύσις διδά
σκει τόν ανθρωπον, δστις όδη
yούμενος έκ τr7)v συντελουμέ
νων έν αύτfi κατατείνει δια τοϋ
πνευματικοϋ �ιώματός του είς
είς έπίτευξιv τοϋ άνωτ'έρω σκο
ποϋ. Των άληθειων τούτων η
σαν yνωσται οί ίδρυταί τοϋ
'Ομίλου μας καί διά των έκ
δρομων καί της ψυχαyωyίας
συνέτειναν είς τήν άνανέωσιν
των σωματικων και πνευμα
τικων δυνάμεων των έκδρο
μέων, παρέχοντες άφθόνως δια
των 'δμιλιων των έντόνους
πνευματικάς τέρψεις. Δια τούς
λόγους τούτους όφείλομεν να
άyαπωμεν τόν 'Όμιλόν ,μας, να
συντείνωμεν, δια της ένθουσιώ
δους συμμετοχης μας είς τό:ς
έκδpΟΙμάς του εtς τήv έδραίω
σιν και προαyωyήν αύτοϋ, ω
στε δια των φροντίδων καί κό
πων των διοικούντων αύτόν να
έκπληροϊ δ Όμιλός ,μας έπί
μακρόν χρόνον τούς σκοπούς
δια τούς δποίους ίδρύθη.
Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
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"Ή νωμένα 'Έθνη,,
IRVING

LOUIS

HOROWITZ

Καθηγητοϋ Κοινωνιολογίας, ΗΠΑ.
Είναι yεyοvός μή έπιδεχόμε
vοv έξωραϊσ,μόv δτι τά 'Ηνωμέ
να 'Έθνη άποτελουv πληκτική
ό,ρyάνωσι. Λιyώτφο είναι κέν
τρον διεθΎους πολιτικης και πε
ρισσότερο είναι θέατρο &που
11,aίζονται μερικά Ιδιεθ,νη σενά
ρια· είναι περισσότερο μία σκη
νή δπου καταyράψοvrαι τά συμ
(5αίvοντα και λιyώτερο μια όρ
yάvωσις πού δημιουρyεϊ ίστο
ρία. Δέv τά λέyομε αύτά yιά
vά κατακρίνωμε τά 'Ηνωμένα
'Έθνη, αλλά μόνον yιά vά aμ
πνεύσωμε λίyη άμφι,t5ολία σέ
δσους τρέψουν ά11Ίέναvrί των ύ
περt5ολική αίσιοδοξία. Και ξε
κινοϋμε ά11ό την άvτίληψι δτι
τό: 'Ηνωμένα 'Έθνη δέv είναι
(δέv πρέπει νά -είναι) μια ά
πλη συσσώρευσις έθvωv - κρα
των, άλλα μια όρyάvωσις μέ
uδεολαyικ-ές διαστάσεις, δτι εί-

ναι ,μία έvότης μεγαλύτερη άπό
τό σύνολο των μελων της. 'Έ
τσι πρέπει νά είναι. 'λλλά, στήv
πραγματικότητα είναι μία έvό
της λιyώτερο tσχυρή άπό τά
άπαρτίζοvτα αύτήv έθνη. Έπι
παραδείγματι, ή Ύyειονομuκή
'Υπηρεσία της πόλεως της Νέας
'Υόρκης εχει προϋπολογισμό
ύψηλότερο από έκεΊvον w,υ
ΟΗΕ.
Δέν χρειάζεται, άσψαλως, α
νάλυσις της όρyα ωτικης συν
θέσεως των Ήvωμeνων Έθνωv.
Πρέπει, δμως, νά έπισημανθοϋν
δύο στοιχεϊα. Πρωτον, οτι ή
δρασις του ΟΗΕ έκδηλώνεται
ούσιαστικά άνεπισή,μως, εξω
άπό τις «έπίσημες παραστά
σεις» του, είς τρόπον ωστε οί
κανονισμοί του εχοuv τυπική
μόνον άξία. Δεύτερον, δτι τό
μlέyεθος έvός όρyανισμοϋ δέν
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συνεπάγεται και την άνάλοyη
ισχύ του. Τουναντίον. 'Υπάρ
χουν πολλές περιπτώσεις, πού
ή αϋξησις του μεγέθους επέ
φερε, κατ' άναλοyίαν, και αϋ
ξησι της άδυναμίας του, διότι
τά προστεθέντα νέα κράτη η
σαν ύπαvάπτυκτα και επεδίω
ξαν την είσοδό τους στόν ΟΗΕ
yιά νά τύχουν δανειακης καί
α:λλης ένισχύσεως.
Ή δυσαναλογία άριθ1μοΟ και
δυνάμεως των 'Ηνωμένων Έ
θνων θέτει πρός έξέτασιν εξ
διλήμματα.
Πρωτίστως ύπάρχει μία άντι
φασις μεταξύ του ειρηvευτικοϋ
ρόλου των 'Ηνωμένων Έθνων
καί της άναπτύξεως των εθνων.
Ετναι γνωστόν δτι χάρις εις τόν
είρηνευτικόν ρόλον του ΟΗΕ
διετηρήθη σχετική ήσυχία με
ταξύ Ί σραήλ καί Αιγύπτου
άπό του 1956 μέχρι του 1966 και
δτι άπεφεύχθησαν τοπικοί πό
λεμοι στην Κύπρο καί τό Κογ
κό. Βε'3αίως, ό ειρηνευτικός
ρόλος πρέπει νά ένταθft. Άλλά,
οχι μέ παραμέλησιν του άνα
πτυξιακου, διότι εκεί: δrrου ύ
η:άρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ
ευημερίας και φτώχειας ύπονο
μεύεται, τελικά, ή είρήνη.
Δεύτερον, μεγάλη άντίφασι
συνιστδ: τό δτι ενας όρyανι
σμός σάν τά 'Ηνωμένα 'Έθνη
'3ασίζεται σέ περιωρισμένο
συμΜλαιο μεταξύ εθνων, έν
άντιθiέσει η:ρός την όρyάνωσι
έκά:στου εθνους, ή όποια '3ασί
ζεται σέ άη:εριόριστα ένδιαφέ
ροντα. 'Υπάρχει μiα διαφορά
φιλοσοφικης ύφης: 1) Κατά τόν
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Καντιανό δρισμό, τά εθνη εκ
χωρουν μέρος της κυριαρχίας
των η:ρός τόν σκοπτό διατηρή
σεως της ειρήνης, καθ? δν τρό
πον και τά α:τομα έκχωρουν μέ
ρος των δικαιωμάτων των yιό:
τήν �κοινωνική εη:ι'3ίωσί τους.
2) Κατά τήν Έyελιανή άντίλη
ψι, ή άληθινή μακροσκοπική όρ
yάνωσις των συγχρόνων και
ρων, πού εκφράζει την οικονο
μική, ψυχολογική 'καl κοινωνιο
λογική ένότητα τοΟ λαου, είναι
τό εθνος. Ή ιδέα της έκχωρή
σεως μέρους των δικαιωμάτων
ένός εθνους σ'
διεθνη όρ
yανισμό είναι, 'κατά τον 'Έγε
λο, η:αράλοyη. Μόνον τό: α:το
ιμα έκχωροϋν δuκαιώματα 'Και
τό πράττουν μόνον πρός ενα
εθνικό φύλακα. 'Αλλά δέν τόν
εξουσιοδοτουν νά έκχωρήση έ
ικεινος μέ τή σειρά του μέρος
των άτομι'Κων δικαιωμάτων η
η:ιό χειρόπ.ρο - νά τά άναστεί
λη, μέσον ένός άφηρημένου όρ
yανισμου. Τά 'Ηνωμένα 'Έθινη
δέν είναι ώpyανωιμιένα ώς σω
τήρας των αυστηρως εθ,vικων
συμφερόντων, είναι μόνον μιά
«άyορά» εκφράσεως των έθνι
κων συμφερόντων. 'Αναγνωρί
ζει και σέ'3εται τά εθνικά συμ
φέροντα έκάστου κράτους, άλ
λά ό κοσμοη:ολιτισμός των 'Η
νωμένων 'Έθνων ερχεται, πα
ράλληλα, εις άντίθεσιν μ-έ τό
τοη:ικιστικό η ένοριακό πνευμα
έκάστου εθνους. Τα σύμ'3ολα
της εθνικης έξουσίας δέν ε
χουν ξεπερασθη οϋτε μειωθη
μέσα στα 'Ηνωμένα 'Έθνη .
Τουναντίον. Τα σύμ'3ολα αυτά

ενα
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άποκτουν μέσα στά 'Ηνωμένα
'Έθνη ενα �ημα yιά νά προ�λη
θουν έπί παγκοσμίου κλίμακας.
Έπί παραδείγματι, εθνη δπως
ή Κού�α καl τό '1 σραήλ, πού
δεν διαθέτουν πλήρη δι-π:λωμα
τική έκ-π:ροσώπησι, μπc,ροϋν νά
έκψράζουν τά έθνικά των αί
σθήματα μέσα στά ΉνωμJέ'vα
'Έθνη. 'Έτσι, ή κοσμοπολιτική
πρόθεσις των 'Ηνωμένων Έθ
νων ύ-π:οσκάπτεται από τήν νο
μιμοποίησι των έθνικων απαι
τήσεων.
Τρίτον,
ύπάρχει ά:ντίθεσις
μεταξύ έθνων πού άποψασίζουν
καί έθνων, -π:ού τά αψοροuν αί
άποψάσεις. 'Έκψρασιν αύτης
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της ά:ντιeέσεως άποτελεϊ τό
Σ υμ�ούλιον 'Ασψαλείας. Δεν
πρέπει, δμως, νά μας διαψεύyη
δτι χωρις τό Σ υμ�ούλιον 'Α
σψαλείας δ-έν θά ύ-π:ηρχαν 'Η
νωμένα 'Έθνη ολως διόλου. Δεν
ύπάρχει άλλη διέξοδος yιά τήν
είρήνευσι των Μεγάλων Δυνά
μεων, από τήν δυνατότητα νά
συζητοϋν τά θέματά των εξω
ι:mό τήν Γενική Σ υνέλευσι. Αύτή ή αντίθεσις δεν έκψράζει τήν
καρδιά του προ�λήματος, τό
δποϊον συνίσταται στο δτι ή
παγκόσμιος πολιτική εχει qε
περάσει τον μηχανισμό καί αύ
του του Σ υμ�ουλίου 'Ασφα
λείας. Παράδειγμα: Ή Έθνuκή
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1 ΛΙ Σ ΟΣ

Κίνα κατέχει 0δραν είς το Σιψ
<'!'>ούλιον ·Ασφαλείας, αλλά στε
ρεϊται ούσιασηκης δυνάμεως.
"Αρα, ή δύνcφις δέν <'!'>ρίσκεται
μέσα στα 'Ηνωμένα 'Έθνη , αλ
λά στα )(Ιέ'ρια των Με, yάλων Δυ
νάμεων, άφου αυτές άποφασί
ζουν 1εξω άπο τον 'Οργανισμό.
Τέταρτον, δλοι δέχονται δτι
το εθvος - κράτος είναι μία
πρακτική πραγματικότης, άλ
λα μετά τον πόλεμο έπηλθε μία
πόλωσις δχι μόνον μεταξύ έ
θνων - κρατων καί Όρyανι
σμο:- 'Ηνωμένων Έθνων, αλ
λά και μεταξύ περιφερειακων
συγκροτημάτων. 'Επί παραδεί
γματι, στήν Λατινική ΆιμεpLκή
ύ-ιτάρχουν ή ύποστηριζαιμένη
άπο τις 'Ηνωμένες Πολιτ�εϊες
'Οργάνωσις των Άμερικανι
κων κρατων καί ή προσφάτως
συσταθεϊσα, μ-έ τήν -rοροτροπή
της Κού<'!'>ας, 'Οργάνωσις λατι
νοαμερικης αλληλεγγύης. 'Υ
πάρχουν άκόμη περιφεριακσί
οίκονσμικαί όρyανώCJΙεις, δπως
ή 'Ένωσις έλευθέρου έμπορίου
λατινικης · Αμερικης καί ή Κοι
νή 'Αyορά κεντρικης •Αιμερι
κηc. Αί Μεyάλαι Δυνάμεις ά
σκουν τήν πολιτική τους μέσ<ϊ)
τέτοιων περιφερειακων όρyα
νισμων.
Πέ.μπrον, ύπάρχει ή άντίθε
σις μεταξύ έθνων μελων καί μή
στα 'Ηνωμένα 'Έθνη. Παρά
δει'Υlμα ή Κίνα. Ή δημοκρατία
της Έθνικης Κίνας δχι μόνον
ε.χασε τήν εδρα της, άλλό: καί
τήν δυνατότητα επι<'!'>ιώσεως ώς
άνεξάρτητο εθνος. Το τίμημα
της είσδ,,χης της Λαϊκης Κίνας
στον ΟΗΕ είναι ύψηλό. Πολι-
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τuκή δύο Κινων δ-έν είναι δυνα
τή, δπως ή Άyyλία δέν θό: έ
δέχετο μια άνεξάρτητη Ούαλ
λία.
Ή τελική άντίφασις είναι με
ταξύ προσδοκιων και επιτευγ
μάτων. Ή διατήρησις της yε
νικης είρήνης είναι μακρότερη
άπο δ,τι έπέτυχε ή παλαιά Κοι
νωνία των Έθνων.Άλλά το έ
πίτευyμα δέν πηγάζει άπο τον
Όρyανισμό, μα άπο τήν σημε
ρινή πολεμική τεχνολογία. Το
<'!'>αρύτατο τίμημα μιας yενικης
άναφλέξεως είναι έκεϊνο, πού
διέσωσε τήν είρή νη , άσχέτως
των τοπικων συyκρούσεων.Ά
κόμη καί ή άποτροπή συyκροο
σεως στήν Κύ11ρο μεταξύ 'Ελ
λήνων καί Τούρκων, καθώς και
ή παράτασις της εκεχειρίας
στήν Μέση 'Ανατολή καί ή άν
τιμετώπισις της κρίσεως στο
Κοy1κό, δέν όφ,είλονται στίς ά
ποφάσεις του Όρyανισμου,
άλλα στον ρόλο των Μεγάλων
Δυνάiμεων, έν όνόματι του Όρ
yανισ�μοϋ, τυπuκως. Σ έ περι
πτώσεις παρατάσεως της συγ
κρούσεως, δπως στο Βιετνάμ,
δ ΟΗΕ δ-έν μπόρεσε νό: κάμη
τίποτε, διότι αί Μεyάλαι δυνά
μεις δέν συμφωνουσαν να κά
μουν τίποτε. 'Άρα, ούσιαστι
κως, τα 'Ηνωμένα 'Έθνη ά-πJέ·
τυχcσν στον είρηνευτικό τους
ρόλο.
'Αντιθέτως, έσημείωσαν επι
τυχία όρyανώσεις δπως ή ΟΥ
ΝΕ Σ ΚΟ, ή παyκόσμιΌς όρyά
νωσις Γεωργίας καί τροφίμων
(ΦΑΟ), ή όρyάνωσις τεχνολο
yικης και οίκονομικης συνερ
γασίας, ή παγκόσμιος όρyά-
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νωσις 'Υγείας κ.α. σχετικές.
'Εάν τα 'Ηνωμένα 'Έθνη δ-έ.ν
κατώρθωσαν νό: λι yοστέψουν
τό χάσμα μεταξύ εύημερούντων
καί φτωχων Έθνων, ώστόσο έ
πέτυχαν σέ μικροτέρας κλίμα
κας έπιχειρήσεις.- 'Επίσης τα
'Ηνωμένα 'Έθνη έσημείωσαν έ
πιτυχία στον περιορισμό των
έΕρrπ:λισμων κα ί τήν άπαyόρευ
σι των πυρηνικων δπλων. Τέ
λος, είναι μεγάλης σηιμασίας
τό δτι τά 'Ηνωμένα 'Έθνη πα
ραμένουν ώς ενα διεθνές �ημα.
υοταν οι ανθρωποι άyορεύουν,
άντί νά πυρο�ολουν, είναι κα
λό
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Τέλος, ή είκόνα των 'Ηνωμέ
νων 'Έθνων ώς 'Ενός Κόσμου
εχει μία ίδεολοyική ση1μασία.
Χρησιμεύει στον περιορισμό
των έθνικιστικων έκδηλώσεων
καί των άπειλων έθνους έναν
τίον έ.θνους. Ή καλλιέργεια των
είρηνοψίλων αίσθημάτων, α
σχετα απο τίς άδυναμίες των
'Ηνωμένων Έθνων, είναι χρή
σιμη.
Έν κατακλεϊδι, μπορουμε νά
πουμε δτι τά 'Ηνωμένα 'Έθνη,
δσο καί αν έμψανίζουν πληκτι
κή εtκόνα, μας προφυλάσσουν
από εναν έξωτικό θάνατο.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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'Άρτος
8 Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς

ΖΙΙΓΡΑΦΟΥ
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Γιατί τα ζώα
ψο6οΟνται
τους άνθρώπους;
'fωάννας Δρίβα-Μαραβελίδου

διαμέρισμα της πολυκατοικίας
δλους δσοι τρέψουν αtσθή ματα
ανθρώπινα yιά τά ζωα καί τήν
προσέχουν. Βγαίνει μονάχη
πρωί καί ί3pάδυ νά τακτοrττοιη
θη εξω κάπου καί νά κάμη ενα
περίπατο ησυχα - ησυχα, αν τά
wαιδιά των ανθρώπων δέν τήν
κυνηγήσουν μέ ξύλα και ιμέ πέ
τρες, μέχρι πού νά τήν κάμουν
νά κρυψτη αλαφιασμένη yιά νά
σωθη.
Γιατί δμως τό κάνουν αύτό
τά παιδιά των ανθρώπων, οϋτε
τό ε.μαθα ποτέ, οϋτε τό κατά
λαί3α.

Ποτέ δέν εχω δη μεγαλύτε
ρο τρόμο σέ ματια απο εκεΊ
νον στης Μίρκας της γατούλας
μου τά μάτια, δταν ί3λέ:πη παι
διά καί μεγάλους. Καί τήv
Μίρκα, δέν λέω ύπερί3ολές, θά
τήν ζήλευαν πολλές κυρίες yιά
τήν συμπεριφορά καί τήν τάξι
της. 'Έχει καταπλήξει μέσα στό

'Ύστερα, πού λέτε, ά ψου τα
κτοποιήση δλες της τις ύποθlέ
σεις τέλεια, ερχεται στή μεγά
λη πόρτα και περιμέ'νει σιω
πηλά, κοιτάζοντας ιμέ 'κεΊνα τά
πανέμορφα μάτια ποιος ενοι
κος θά ερθη νά ιμπη--αν ό θυ
ρωρός δέν τήν δη- και ή πόρ
τα είναι κλεισμένη. "Αν ό 1κύ
ριος πού ερχεται εχη ψερθη κα
τά τό παρελθόν εύyενικά στήν
Μίρκα, μόλις άνοίyει, εκείνη
μπαίνει μαζί του κι ιερχεται
τρέχοντας στήν πόρτα του σπι
τιου της και ψωvάζει νά της α
νοίξουμε. "Αν δμως ό κύρι,ο,ς
κάτrοτε, σήκωσε-Ετσι στ' ά
στεΊα...- τό πόδι του yιά νά πε
ριποιηθη τό καλό μας ζωο, τόπ
ή Μίρκα μόλις τόν ί3λέπει νά
ψτάνη, κουλουριάζεται σκια
γμένη και τραί3ιέται κάτω άπό
κανένα αύτοκίνητο, μέχρι νά
της δοθη κάποια άλλη εύκαι
ρία. Μιά μέρα, μάλιστα, πού ε
τυχε νά κοιτάζουμε στό δρό!-ΙJΟ
την ωρα πού εί3yαινε, είδCΧΙμε
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ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ;

μιά σανίδα ,τού μnορουσε νά
ρίξη κάτω άνθρωnο νά nέφτη
καταnάνω στό φτωχό καλό μας
ζωο, καθώς άνυnοψίαστο διέ
σχιζε τόν δρόμο. Κάnοιος πε
ραστικός πού μnόρεσε νά δη
μας είnε nώς ή σανίδα είχε πέ
σει από τά χέρια του κανακάρη
του τρίτου πατώματος. Μπορεί:
"Γε νά φανταστητε πως θά χτύ
πησε ή καρδιά της Μίρκας στη
στιγμή έκείνη; Γιατί εχουμε έ
ξακριι!>ώσει μέσα στην οίκοyέ
νεια πώς ή καρδιά της Μίρκας
χτυπά 'ίδια καθώς ή δική μας...
Πριν δμως νά συμι!>η αύτό τό
τελευταί:ο περιστατικό, είχε μιά
άλλη μάλλον σοι!>αρή περιπέ
τεια αύτή ή γεμάτη σιωπηλή α
ξιοπρέπεια γατούλα. Δέv η
θελαν νά ι!>λlέπουv γάτα στό
προηγούμενο σπίτι nού μέναμε,
γιατί μερικές κυρίες καί δε
σποινίδες παραπονέθηκαν δτι
τά ζωα είναι yεματα μικρόι!>ια.
Έμεί:ς δμως δέν μπορούσαμε
νά τους πείσουμε, δσο καl αν
προσπαθούσαμε, πώς αύτό η
ταν ύπερι!>ολή. Ή Μίρ'κα μας ά
στράφτει άπό καθαριότητα. Τό
σο, ,του θέλει τό ,τυκνό και
πλούσιο τρίχωμά της vά λόψ
πη καθώς το ,τάτωμα του σπι
τιου της και κάνει δ,τι μπορεί:
γι' αύτό, σας ι!>ει!>αιω."Ετσι λοι
nόν μας ό.wεκοίvωσαν μέσω του
κυρίου διαχειριστου, πώς δυ
στυχως μας εδιωχναν άπό τό
σπίτι, αν δεν έξαφανίζαμε τη
Μίρκα.
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Δέν καταλΜαμε στήν άρχή
τί έξαφάνισι έννοουσαν. "Οταν
δμως καταλάι!>αμε, αρχίσαμε
ν' αναζητουμε άλλο διαμέρι
σμα. Καί στ' αλήθεια, δέν μπο
ρεί:τε vά φαντασθητε ,τόσο δυ
σκολευτήκαμε νά ι!>ρουμε, μό
λις άvαφέραμε πώς ανcομεσά
μας ε'ίχαμε μιά γατούλα. Τελι
κά, κάnου ι!>ρiι καμε ενα διcςμέ
ρισμα και τό ,τιάσαμε μόνο καί
μόνο επειδή δέχτηκαν οί οuκο
δεσπότες νά συμπεριληφθη ά
νάμεσα στους ενοίκους καί ενα
ώραί:ο, καθαρό καί άξιοπρε1τές
ζωο. Το σπουδαιότερο: Ή Μίρ
κα οϋτε yιά μιά φορά δέν μπέρ
δεψε την ,τάρτα τοϋ καινούρ
γιου σπιτιου με την ,τάρτα του
παλιου, αν και οί δύο πολυκα
τοικίες ι!>ρίσκονταν ή μιά απέ
ναντι στην άλλη. Το πιστεύετε;
Μόλις εyκατασταθήκαμε στό
νέο διαμέρισμα, yιά τή γατού
λα, ξεχάστηκε τελείως τό ,τα
λιό. Σ έ δλους που την προσέ
χουν στη γειτονιά εκαμε τρομε
ρή εvτύπωσι αύτό, έ,τειδή ε!να:ι
γνωστό nόσο οί γάτες δέν ξε
χνουν την παλιά τους κατοικία:
καί έ,τιμένουν νά ξανα-yυρίζουν
σ' αύτή.
Αύτή είναι μέ λίγα λόγια ή
μικρή ίστορία της γατούλας
μας της Μίρκας, μά και τόσων
άλλων άθώων ζώων, ,του χωρίς
νά ,τειράζουν τους ανθρώπους
nερνουν δίπλα τους μέ χτυ,το
κάρδι και τρόμο. Γιατί;.
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ΕΝ Α ΒΙΒΑΙΟ fΙΛ ΤΟ Υ Π Ε Ρ Π Ε Ρ Α Ν
ΜΕ ΕΝ ΤΥΠ ΩΣ ΕΙΙ θ ΑΝ ΟΝ Τ Ο Σ ΙΕΡΕΩΣ;
Κυκλοφορεί μέ μεγάλη έη:ιτυχία
στην 'Αμερική ενα Gι(ολίο της Ρ ούθ
Μσνrγκόμερυ ύπό τόν
τίτλο
«'Υ
περπέραν», η:ού άποτελεϊ, κατά την
ίδια, μιά iLκθεσι περί των συνθη
κων ύπάρξεως στόν πέρα του τάφου
κόσμο, ύη:αyορευμένη άπό τόν nροο
φάτως άnοθανόντα ίερέα 'Άf)\3ουρ
Φόρντ, δ δποϊος ηταν «τό διασημό
τερο φυσικό μέντιουμ της Άμε.ρι
κης». Ξαφνικά, γράφει ή Μσντyκό
μερυ, ενιωσε μιά δυνατή παρόρμη
σι καί ετρεξε στή γραφομηχανή της
'Έτσι γράφηκε τό &ιί,λίο.
Ό αίδεσιμώτατος Φόρντ φέρεται
λέγων δτι οί νεοφερμένες στό «ύπερ
πέραν» ψυχές περνουν δύσκολες στι
γμές, ώσπου νά η:ροοαρμοσθουν στή
νέα τους ϋπαρξι,
τήν
«άστρική»
'Ενδιαφέρονται yιά τό οίκοyενειακό
τους περιί,άλλσν, θέλουν νά παρηγο
ρήσου ν τίς χηρες τους καί τά όpφα
νά τους, yιά vά άνακαλύψουν άπλως
δτι οί γήινες ύπάρξεις δεν μπορουν
νά τούς δουν οϋτε νά τούς ά:κού
σουν. Μόνο τότε, λέει δ Φόρντ, τά
η:ερισσότερα πνεύματα ιά:ντιλαμ(οάνσν
ται δτι εχουν πεθάνει.
'Εί, αλλου,
τά άπολυτρωμένα
,τ�vεύματα εχουν τήν τάση νά ένδίδουν
στην ίκανότητά τους νά μεταφέρων
ται στήν στιγμή, μέσ� της σκέιμως,
σέ δποιο σημείο του κόαμου θέλcυν
'Αλλά αύτή ή άσκσπη η:εριπλάνησις
των
καταδικάζεται στούς κύκλους
η:νευμάτων άνωτέρου έπιπέδου.
'Η κυριώτε.ρη δουλειά πού γίνεται
(,εί,αιώνει
στην μεταθανάτιο ζωή,
τήν Μοντyκόμερυ δ Φόρντ, είναι ή
άνακύκλησις των ψυχων, δηλαδή, ή
τσποθέτησις παλαιων ψυχων σέ σώ
ματα μωρών πού πρόκειται νά yεν
νηθουν. 'Αλλά δέν είναι πάντοτε εϋ
κολο νά (ορεθη ενα σωμα yιά νά με
τεμψυχωθη Τά
η:νεύματα πρέπει
πρώτα νά άποφασίσουν
τί
είδους
γονείς θά τούς προσφέρουν τίς καλύ-

τερες δυνατότητες yιά νά άnαλλα
yουν άnό τά η:αλαιά τους άμαρτή
ματα, αύτά ,τού εχουv διαπράξει σέ
η:ροyενέστερες
ένσαρκώσεις
τους.
'Ακολούθως τροφοδοτουνται μέ τίς
έη:ιθυμίες τους οί λεγόμενοι «ούράνιοι
καμη:ιουτερ», οί δ,τοϊοι καί καθορί
ζουν ,τοιων μωρων τά σώματα θά
1τάρουν ψυχές. Τά μωρά nεθαίνουν
γρήγορα μετά τήν γέννησή τους, λέ
ει δ Φόρντ, δταν ενα η:νευμα άποφα
σίση ξαφνικά, τήν τελευταία στι
γμή δτι δέν θέλει νά έyκαταλεί
ψη τήν άστρικήν του &π:όστασιν.
Δέν είναι δλα τά η:νεύματα εύτυ
χισμένα δταν άνακαλύη:τουν δτι ή
μετενσάρκωσις κυ&ερνα τήν μεταθα
νάτιο ζωή καί δτι οί ίδιοι όφεί
λουν νά &π:οστουν τάς συνε,τείας των
,τράξεών των σέ μιά άλλη ζωή.

....
Κατόη:ιν παρακλήσεως
,ταλαιων
συνδρομητων του, δ «ΙΛΙΣΟΣ» θά
δημοσιεύση τό δυσεύρετο ν ί,ι&λ[ον
«'Η Κυανη Νησος» (είς μετάφρασιν
Πλάτωνος Δρα«ούλη), ,τεριέχον άνα
κοινώσεις ά,τοδιδομένας είς τόν "Αγ
yλσν δημοσιοyράφον Γουλιέλμον Στέδ
(1849-1912), ,τνιyέντα είς τό ναυά
γιο του «Τιτανικου», ,τερί της μετα
θανατίου ζωης .
'Η δημοσίευσις γίνεται πρός ά
πληv ένη,μέρωσιν περί &π:οοτηριχθει
σων άπόψεων (μάλισια έκείνων, ,τού
,τpοFκάλεσαν τό ένδιαφέρον ένός έ
ξόχcυ 'Έλληνα; διανοουμένου
σάν
τόν Πλάτωνα Δρακούλη). Συνοδεύε
ται δέ μέ την εκφρασιν της άντιλή
ψεως δτι, άσχέτως ,τρός τήν δυνα
τότητα έ,τικοινωνίας μεταξύ Γης καί
'Υ"'tερπέραν, είναι άκρως άμφίι,,ολη,
ά:λλά καί έ,τικίνδυνη, ή έπίδοσις είς
η:νευματιστικούς η:ειραματισμούς, στό
συντριη:τικως μεγαλύτερο μέρος των
,τεριη:τώσεωιν.
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*

ήτοι ό Μεταγήϊνοc Βίοc

*
· Ανακοινώσεις τοϋ Γουλιέλμου Στέδ, τcνιγέντος
είς τό ναυάγιον τοϋ «Τιτανικοϋ» (1912) uπα
γορευθείσαι είς ττ,ν θυγατέρα του τό

1922

*

*------·-----ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ύπό ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
Ό αιων μαc: είναι κατ έΕοχήν αίών των ψυχι1<ων ερευνων· ένδιαφερο
μεθα διά τήν τύχην ήμων ώc: άνθρώπων, δχι άπλωc: ώc: σωμάτων. ΓνωρίΖο
μεν τό τέλοc: των σωμάτων μαc:. ΆλΜJ έρευνητέον άν εχωμεν τέλοc: ήμείc:,
δν εχωμεν συμφέροντα άπώτερα, όν εχωμεν τύχαc: έπέκεινα των τυχών μαc:
έ!li τοϋ όρατοϋ τούτου πλανήτου, δν δέν είναι καί κόσμοι άόρατοι, ό έν οίc:
βίοc: είναι άλληλένδετοc: μεm· τοϋ παρόντοc: βίου μαc:. Δι' δλα αύτά άνησυ
χεί τό σύγχρονον πνεϋμα καί παντοϋ ύπάρχουν κέντρα ψυχικϋ>ν έρευνων
Είναι πολυσχιδήc: ή ερευνα αϋτη, καί αί όπαντήσειc: αί διδόμεναι (θεοσοφία,
ύποσυνείδητον, μυχιολογία, πνευματισμόc:, έκτόπλσσμα, ψυχοφόνεια, τηλε
πάθεια, αύτόματοc: γραφή, ύπνωτισμόc: κλπ.) είναι ποικίλοι, αλλά είδικωc:

Ζητείται νά έΕακριβωθη τί γίνεται τό δτομον μετά τήν διάλυσιν τοϋ σώματόc:
του; Είναι πρόδηλον δτι δέν ταυτίΖεται τό άτομον μέ τό nωμα του 'Ότι ή
Ζωή είναι χυμόc: έκκρινόμενοc: άπό τόν έγκέφαλον, έπ•στεύετο πρό δύο
γενεών, όλλ' άπορρίπτεται σήμερον. Σήμερον πιστεύεται τό έναντίον, δτι
δηλαδ'ή τά μόρια τοϋ έγκεφόλου συγκρατοϋνται ύπό κδποιαc: άγνώστου δυ
νάμεωc:, ητιc: tπιΖ[i τοϋ σώματοc:· δτι ή δγνωστοc: αϋτη δύναμιc: είναι καθ'
δλαc: τόc: ένδείΕειc: αύτόc: ό άνθρωποc:, έΕακολουθων άσαρκον βίον, είc: δν
συναποκομίΖει δλα τά διακρίνοντα τό άτομον χαρακτηριστικό: δτι ιάπό τόν
δσαρκον βίον είναι ύπό, κσταλλήλουc: συνθήκαc: δυνατόν νό έπικοινων(ϊ μεm
των ετι καί νϋν ένσάρκων άτόμων· ότι ύπόρ,χουν άόρατοι κόσμοι καί σφαίραι
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κaί στενή μετaΕύ των συνάφεια· δτι ύnάρχει όργάνωσιc άσάρκων άτόμων
άσκούντων κaθοδηγητικ.ήν έnιρροήν έnί των ένσάρκων. ·ι=κ των πορισμάτων
τούτων προκύπτει σύστημα ήθικηc, καθ' ην 1) ύnόρχει άντanόδοσιc η έΕa
γνισμόc λόγψ ίσσρροnίac, 2) ό νόμac τηc άγάnηc είναι ή βάσιc τηc έΕελί
Εεωc κaί τοϋ άενάου nροβιβσσμοϋ, 3) κεντρικόν στοιχείον τηc 1άγάnηc είναι
ή έθελουσίa έκδούλευσιc - τό έθελουσίωc έΕυnηρι:τειν τούc δλλουc, 4) η
aληθειa όnοκaλύnτετaι κaτ,ό λόγον τηc άφιλaύτου έρεύνηc, 5) τά πάντα
διεnει ύnερτάτη πηγή δυνάμεωc κaί λογισμοϋ, 6) θάνaτοc δεν ύnaρχει, είμη
ωc ονaΙΞιον λόγου έnειοόδιον τηc ιωηc.
ΈΙΞ δλων των σχετικων συγγραμμάτων τά όnοίa άνέγνωσa, τό ιάνά χεί
ρac μοϋ εκaμε τήν ίσχυροτέρaν έντύnωσιν διά τε τό σφρϊγοc τηc ιωντaνο
τητόc του κaί διά τήν έnισφράγιaιν των ώc δνωθι εκτιθεμένων πορισμάτων
τηc ψυχικηc έρεύνηc τοϋ aίωνοc μac. Τό άγγλικόν nρωτότιιnον ύnηγορεύθη
ύπό τοϋ Στέδ έννέa ετη με11ά τόν nνιγμόν του ειc τό ναυάγιον τοϋ Τιτaνικοϋ
κaί έγρά,φη διό τηc γνωστηc aύτομάτου μεθόδου. Τό ϋφοc τό άνaγνωρίιω
ώc ϋφοc τοϋ Στέδ, δν έnί πολλά ετη έγνώρισa προσωn,κωc και παρ· ού
έσχον έπιστολήν γρaφείσαν έnί τοϋ Τιτaνικοϋ κaί άφιχθείσaν είc Αθηναc
τήν ήμέραν τοϋ νaυaγιου "Αν «τό ϋφοc είναι ό δνθρωnοc» διaκρίνομεν τόν
Στέδ aύτότaτον είc nδσaν φράσιν τοϋ όν,ά χείρac κειμένου. Τοϋ πρωτοτύπου
άγγλικοϋ κειμένου προτάσσεται έnιστολή τοϋ Κόναν Δόυλ, δστιc μετaΙΞυ
δλλων λέγει:
«Ούδείc περισσότερον έμοϋ εχει έρευνησει καί μελετήσει τά ψυχικά
φαινόμενο καί ούδείc ε.χει όνaγνώσει περισσότερο εργa περί τοϋ έπέκεινa
'βίου Πάντοτε ή σύτή διaβεβαίωσιc άνακύnτει έκ τηc μακρδc καί nαλυειδοϋc
ερεύνηc μου αϋτη· δτι εnεται συνέχεια τοϋ nαρόντοc βίου, συνέχεια καθ· ήν
ολοι οί πόθοι μαc nραγματοποιοϋνται. Πάντοτε τοϋτο βεβαιοϋτaι δτι ό έnε
κεινa βίοc είναι άnτόc καί στερεόc ώc ό παρών, τερπνή δέ ϋnαρΙΞιc, πρόc ην
συγκρινομένη ή nαροϋσα είναι ψυχρά σκιά. Πρώτην φοράν δμωc nληροφο
ροϋμαι άnό τάc άνακοινώσειc τοϋ nατρόc σαc, περί τηc Κυανηc Νήσου
Γνωρίιω βεβaίωc τήν ψυχικήν σημασίσν τοϋ κυανοϋ' είναι τό χρωμα τηc
ίάσ�ωc, τό δέ νόημα τηc νήσου είναι Ίσωc δτι πρόκειται περί nεριοχηc ώσεί
προθαλάμου είc δλλουc κόσμουc. "Εχει κολοσσιαίαν σπουδαιότητα νά γίνουν
ταϋτα πάντα γνω01'ό είc τό άνθρώnινον Γένοc, δχι μόνον διότι ή γνωσιc
αύτη θά δισλύση τόν φόβον τοϋ θανάτου, όλλά καί διότι άnοβαίνει χρησιμω
τάτη βοήθεια έν περιπτώσει αίφνιδίου μεταστάσεωc άnό ένόc κόσμου είc
άλλον, ώc έν τη περιπτώσει τοϋ πατρόc σαc».
Έν τω nρολόγω τηc ή δεσnοινίc Στέδ άναφέρει δτι καθ' δν χρόνον
συνέβη τό ναυάγιον τοϋ Τιτανικοϋ, τόν Άnρίλιον τοίί 1912, ί'jτο έnί κεrραληc
τοϋ ύn' αύτηc καταρτιαθένταc σαιΕnηρείου δραμaτικοϋ όμίλου ου μετείχεν
ο κ. Πάρδο Γούδμαν. Ουτοc ήσθάνθη τηλεπαθητικωc τί συνi:βη είc τόν ώκεα
νόν καί τό είnεν είc αύτήν χωρίc νά άναφέρη τό όνομα τοϋ πλοίου· τη είnεν
όμωc ότι στενώτατοc συγγενήc τηc τfΊ εστελλεν ϋστατον άnοχοιρετισμόν. Αί
άν,ό χείροc άνακοινώσειc κατά τό πλείστον έγράφηααν διό χειρόc τοϋ Γούδ
μαν nαρούσηc τηc δεσnοινίδοc Στέδ.
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"Δεκαπέντε ήμέρσς μετά τό ναυάγιον (διηγείται) είδαν τό πρόσωπον
τσϋ πατρός μου κσί ηκουσσ Τ'ήν φωνήν του, ιωηροτστσ, έν συνεδρία μετά
της γνωστης διαμέσου κυρίας Ράiδτ. "Ωμίλησσ μετ· σύτσίί έπί εικοσι λεπτά
δσον καί δν φαίνεται άnίστευτος ή διαβεβαίωσις σϋτη. "Εδημοσιεύθησαν πρα
κ, ικά της συνεδρίας τούτης ύnογεγρσμμένα ύφ" δλων των παρόντων. ·· Εκ
τοτε δέν εnσυσσ νά λαμβάνω μηνύμστσ άn" εύθείσς •άπό τόν πστέρσ μου
κσί τόν σίσθάνομσι πλησιέστερον τώρα παρά nρό τοϋ 1912. Τω 1915 μοί
εδωκεν όδηγίσς δπως συναντηθώ με11ά τοϋ φωτογράφου κ. Χώπ κσί της
κυρίας ΒωΕτον έν Γλσσκώβr, ίνσ προκύψr, φωτογρnφίσ πσριστωσσ με έν συ
νοδί9 μετ' σύτοϋ».
"Η μίς Στέδ έΕσκολουθεί έν τψ Προλόγψ έκθέτουσσ δλσς τάς λεπτομε
ρείς προφυλάΕεις άς ελσβεν δπως μή μείνη ή έλπχίστη αμφιβολία περί της
φωτογροφικης γνησιότητας τοϋ πειράματος.

·ο

Στέδ ύnσγορεύων άnήτει τήν nορουσίσν της θυγστρός του, τσϋθ"
δπερ έΕηγεί λέγων δτι ή nσρουσ;σ της είναι ιάπσροίτητος ώς συνδετικος κρί
κος ώς έκ της μεγάλης άγά,nης της nρός ούτόν. Είναι, σίίτως είπείν, ήλε
κτρική στήλη κσθιστϋ�σο δυνοτήν τήν επικοινωνιον μετοΕυ ουτοϋ κσί τοϋ
γράφοντος Γούδμσν. 'Ενίοτε ή μίς Στέδ είδεν έnί τινσς στιγμάς τόν nστέρσ
της, ύπσγορεύοντσ. Μέ τόν Γούδμσν δέν είχε συνάψει ό Στεδ nροσωπικην
γνωριμίσν, είμή δπσΕ, άντσλλάΕσς μόνον δίιο 11 τρείς λέ[εις. 'Εν τούτοις
όσα ό Γούδμσν γράφει είναι σύτότστσι φράσεις τoiJ Στέδ "Η χσροκτηριστι
κ1 προσωπικότης του έγίνετο σίσθητή είς όλος τάς περιπτώσεις κσθ" ας
ύπηγόρευεν άνσκοινώσεις άnό τοϋ 1917 uέχρι του 1921 ότε ηρχισεν ή σειρά
των άνσκοινώσεων οί άnοίσι άnοτελοϋν τό nσρον βιβλιον κσι •άιρηγοϋντοι
1 άς έντυnώσεις του με11ά· τό ναυάγιον τοϋ Τιτσνικοϋ
Της άφηγήσεως προτάσσεται Πρόλογος σύτοϋ τοϋ Στέδ πολύ χαρακτη
ριστικός, κοί παραθέτω έντσϋθο τά ουσιωδέστερο, οκολουθων την σc1τήν
μέθοδον κσί ώς πρός τό λοιπόν κείμενον. Λέγει έν τω Προλόγω του ό Στέδ:
«Πάντοτε, τέρπει ή προσπάθεια πρός κστοκτησιν τοϋ αγνώστου κσι τοϋ
μυστηριώδους κσι ή τερψις δισκεντα πρός ερευνnν. · Οσον όμως άφορα τό
μυστήριον τοϋ μετσγηίνου βιου, άντί ήδονης κοnοιος φοβος nορστηρείτσι
πάντοτε, nολλά,κις φόβος μήπως ό έρευνων βλάψη τό μετσστάν προσφιλές
πρόσωπον. Αύτό είναι άπόδειΕις άφιλσυτίσς κοί ό περί τούτου διαφωτισμός
έπιβάλλετοι. Πολλοί έμφορούμενοι θεοσοφικων άντιλήψεων φοβοϋντσι να
δεχθοϋν τι προερχόμενον iάnό nηγήν τήν όποίσν θεωροϋν κέλυφος τοϋ nροσ
φ,λοϋς μετσστάντος · Αλλοι πάλιν φοβοϋντσι συνεπεια οτελοϋc νοητικοτη
τος. Κατά τόν ενσαρκον βίον μου εnραΕσ δ,τι ήδυνηθην οnως δισφωτισω
τούς άνήκοντσς είς τάς κατηγορίας τούτος· άλλ' έτrλουν ύnό ύλικούς περιο
ρισμούς. 'Αφ' δτου ηλθον είς τόν κόσμον τοϋτον συνετέλεσα πολύ είς δισφω
τισμόν nσγκόσμιον έφ' δσον ό βαθμός της γνώσεως τό έnέτρεψε Γνώσις
είναι ό σκοπός τοϋ βίου, δχι εύδσιμονίσ Ή ευδαιμονία είναι nσρεμnιnτουσα
όμοιβή της ύπέρ των δλλων δράσεως, τοϋθ" δnερ ί:ίναι άκριβως nρ<>iόν τf}ς
Γνώσεως.
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Θά σδc: ύπαγορεύσω άνοκοινώσειc: τάc: όποίαc: εκαστοc: ύμων βά έκτι
μήαπ κατά τά ,φωτα του, άλλ' αί όποίαι πάντωc: είναι μεγάλης άΕίαc:. Δέν
άποτελουν ίδικήν μου γνώμην περί των μυστηρίων τηc: ύπάρΕεωc:, όλλά όμι
λίαν περί αύτων των μυατηρίων. Ό θάνατοι:: δέν είναι τίποτε ολλο είμή ή
θύρα άπά ένάc: δωματίου είc: έτερον· αμφότερα δέ τά δωμάτια εχουν πολύ
πορεμφερη επίπλωσιν καί ρυθμόν. Ο αύτάc: νουc: διέπει δλαc: τ,άc: σφαιραc:
Έπειγομαι λοιπόν νά σου ειπω τί εύρίακει τιc: αμο ιάφιχθη ένταυθα, διά νό
το μα,θουν οί όλίγοι έκείνοι οί όποίοι είναι έπιδεκττκοί νά έπωφεληθουν έκ
τηc: πληροφορίαc: ταύτηc:. Έπροτίμησα λακωνικάν ϋφοc: διότι τ,ά όγκώδη
συγγράμματα δέν άναγινώσκονται. 'Όλοι επιθυμω νά ένθυμησθε ότι εχετε
καθηκοντα ν,ά έκτελέσετε εκαστοc: μετά πάσηc: πληρότητοc: Είναι πολλοι cιr.
οϋc: η πνευματιστική ερευνα δέν λέγει τίποτε. Αύτοί, φρονιμώτερον είναι νό
άπεχουν πειραμάτων καί νά άρκουνται είc: θεωρίας
Πρά πολλων έτων ίσχυρωc: μέ είλκυσεν εν σύγγραμμα περι ψυχικων
έρευνων (ιαωc: αίνίααεται τά «Ph.a:ntasms of t!1e Living»). Αύτά ητο τά
πρωτον γήινον ένδιαφέρον μου διά τάν μεταγήινον κόσμον, ηδη διεΕηγω τά
πρωτον μεταγήινον ένδιοφέρον μου διά τάν γήινον κόσμον σαc:»
Δύο τινά έλπίΖ:ω νά· έντυπωθουν έκ τηc: διαδόσεως τοΟ παρόντος έργου
Πρωτον ότι ή ψυχική έρευνα είναι, ώc: είπε μέγαc: πολιτευτηc: τηc: Άγγλίαc:,
θσυμαΖ:όμενοc: είc: πδααν χώραν, ό Γλάδστων, «ή σοβαρωτέρα ύπόθεσιc: τΟ'υ
βίου». Δεύτερον δτι, ώc: ό Στέδ συνοψίΖ:ει τό μήνυμά του «δέν εύρίσκεσαι
έπί τηc: Γηc: διά νά κάμνηc: χρήματα καί νά άπολαμβάνηc: άλλά δι,ά νά άνα
καλύψηc: τίc: είσαι καί nωc: νά άναπτύΕπc: δσα γενναία στοιχεία άνευρίσκειc:
είc: τάν χαρακτηρα σου».
Ή Κ υ α ν η Ν η σ ο c: έ.χει προορισμόν είνnι ένδεικτική των τάσεων
τηc: άνελίΕεωc: των ,άντιλήψεών μαc:. Όλόκληροι κόσμοι δ:αμορφουνται ού
τωc: η οϋτωc: συνεπεία μικρδc: τροποποιήσεωc: των απόψεων είc: όc: εχομεν
συνηθίσει. Ό Άίνστά1ίν θέτει ένώπιόν μαc: συμπεράσματα καταπληκτικηc:
σπουδαιότητος περί του σχετικου χαρακτηροc: των άστρονσμικων συλλήψεων.
Σχετικόc:, κατά τόν αύτόν γνώμονα, είναι ό χαρακτ,ήρ καί των κοινωνικων
μαc: συλλήψεων. 'Αρκεί νά Ίδωμεν ολλωc: η ιίκ τά βλέπομεν τά του πολιτι
σμου καί τηc: κοινωνίαc: διά νά· προκύψη νέοι:: πολιτισμός καί νέα κοινωνία
Ο ιάντικατοπτρισμάc: του παρελθόντοc: καί του παρόντος κρύπτει ,άπό τήν
δψιν μαc: τό Ζ:ωτικόν μέλλον. Αύτά τό μήνυμα άρύομαι όπό τάc: όνακοινώ
σειc: τηc: κυανηc: νήσου.
Ή μετάφρασις των όνακοινώσεων τούτων μοί παρέσχεν ωραc: τινάc:
τέρψεωc:, θά είμαι δέ εύτυχήc: έάν τό βιβλίον συντελέση είc: διακέντησιν τηc:
έρεύνηc: των προβλημά,των του πνευματικου �ίου, 1άποβλέπων δχι τόσον είc:
τό νά μόθπ, όλλά μδλλον είc: τό ν' άπομάθη ή γενεά μαc: μερικάc: όντιλήψειc:
Άθηναι, 'Απρίλιοι:: 1924
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'Όπως μέ είχε καταλάe5ει, ένθυμουμαι, χαρά καί κατάπληξις,
οταν, εύρισκόμενος ακόμη είς τόν yήινον κόσμον, έσχημάτισα
κατά πρωτον την πεποίθησιν οτι ύπάρχει καί μεταyήινος κόσμος,
δμοίως σχεδόν μέ κατέλαe5ε χαρά καί κατάπληξις οταν ηλθα είς
τόν μεταyήινον τοϋτο κόσμον καί είδον δτι δσα ηδη έyνώριζα
ησαν κατά τό πλείστον ακριe5η. ,.Ητο δι' έμέ μεγάλη ίκανοποίη
σις ή έnιe5εe5αίωσις αϋτη των δσων είχα έπί της Γης μάθει. 'Έμεινα
εκθαμe5ος καί καταγοητευμένος βλέnων οτι ησαν τόσον αληθη.
Διότι ημην μέν πάντοτε ύnεpe5ΙΞC5αιος, αλλά δ'έν ημην έντελως άνευ
σοe5αρων αποριων ώς πρός δευτερευούσας τινάς λεπτομερείας.
ΈντεC-θεν ή ίκανοποίησίς μου οταν ανεyvC:,ρισα πράγματα καί
χαρακτηριστικά, τά όποια, καίτοι έnί της Γης είχα αποδεχθη, έν
τούτοις δέν έnερίμενα δτι θά ησαν δnως τώρα τά ευρον. Αύτό θά
σου φαίνεται κα:πως άντιφατικόν, αλλά θέλω νά έννοήσnς δτι αί
έnί της Γης απορίαι μου έe5ασίζοντο έnί του φΜου οτι ϊσως ό
πνευματικός κόσμος είχεν ίδιάζοντα γνώμονα, δλως διάφορον της
yηίνης νοοτροπίας μας, καί οτι έπομένως τά διαe5ιe5αζόμεvα ήμί:ν
ένεδύοντο μέ τοιαύτην μορφήν και τοιαύτην tκφρασιν, ωστε ήμεί:ς
οί έπί της Γης νά δυνάμεθα νά τά κατανοωμεν καί έκτιμωμεν καί
δέν ησαν αύτά καθεαυτά τά διαe5ιe5αζόμεvα ακριe5ως ενεκα των
άτελειων της yηίvης λεκτικης έκφράσεως.
Περί της μεταστάσεώς μου από της yηίνης είς την πνευματι
κήν ζωήν, δέν θέλω νά γράψω πλέον των όλ ίyων yρcψμων. 'Έχω
ηδη πολλάκις nολλαχου δμιλήσει περί αύτης. Τό nρωτον μέρος
αύτης φυσικά ητον όδυvηρόv- αλλά αφότου ή σωματική μου ζωή
εnαυσεν, εnαυσε καί ή πάλη κατά ακατανικήτων δυσκολιων. 'Αλ
λά δέν θέλω νά δμιλω περί τούτου.
Ή πρώτη μου εκnληξις ηλθεν δταν είδον οτι ημην είς θέσιν
νό: βοηθω. Τώρα αντιλαμe5άνομαι δτι κατά τόν ίδικόν σας τρόπον
του σκέπτεσθαι είχον fjδη αποθάνει. Άπό τό νά εύρίσκωμαι είς
όδυvηράς δυσκολίας έyώ δ 'ίδιος, είς τό νά εύρεθω αϊφvης ίκανός
νά βοηθήσω άλλους, ητο τοιαύτη απότομος μετάστασις ωστε
εμεινα ένεός. Τοιαύτη ύnηρξεν ή κατάπληξίς μου ωστε ούδόλως
ανελοyίσθην τό πως καί τό διατί. Αίφνιδίως εύρέθην είς θέσιν νά
βοηθω. Ήyνόουν διατί καί πως καί δέν α11ε11ειρώμην νά έξετάσω.
Δέν ύ,τηρχεν ανάλυσις τότε. Αύτό ηλθεν αργότερα. 'Επίσης έξε
πλάyην εύρών πλησίον μου πολλούς οϋς έyνώριζα: θανόντας πρό
nολλου. Έκ του γεγονότος τούτου κατενόησα, πρώτην φοράν, την
έnισυμe5ασαν μεταe5ολήν. Την αντελήφθην αίφνιδiως και έφοe5ήθην
6λίyον τι. Στιγμιαίως ανησύχησα και έζήτουν νά εϋρω τόν έαυ-
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μου. Μίαν μόνον στιγμήν διήρκεσεv ή ταραχή μου iκαi κατόπιν
άνέτειλεν ή πλήρης καi εν&οξος αντίληψις δτι δλα δσα είχα μάθ-ει
ησαν αληθη. 'Ώ, νά είχα εν τηλέψωνον έκείνην την στιyμήν νά
στείλω είδήσεις είς δλας τάς έψημερίδας. Αυτή ητο ή πρώτη μου
σκέψις. Κατόπιν έπηλθεν αντίδρασις καi αδημονία. Έσκέψθην
τούς οίκείους μου· δεν τό εμαθαν ακόμη. Τί νά λέyουν περί έμοΟ;
Πως vά συyκο ινωνήσω; Τό τηλέφωνόν μου δέν λειτουρyεί πρός
τό παρόν. 'Έί5λεπα τά πάντα έπi της Γης διC'τι ημουν ακόμη πολύ
πλησίον είς τόν πλανήτην. 'Έί5λεπα τό ναυαyησαν πλοίQV, τούς
ναυαyούς, την δλην σκηνήν, καi αυτό μσυ έδιδε δραστηριότητα είχα δύναμιν νά βοηθήσω... καi άπό άπελπις εy ινα αρωyός. Μετ'
όλίyον τό τέλος έπηλθε καi μόνον έπεριμέναμεν νά τελειω1θfi1
ή καταστροφή. .,Ητον ώς νά έπεριμέναμεν απόπλουν. Έπi
τέλους οί σωθlέντες-σωθέντες, οί πνιyέντες-ζωντες. Τότε οί της
δευτέρας κατηyορίας, ήμε'ις, είς εν σύνολον μετεί5άλομεν σκηνήν
καi διεύθυνσιν. Δι' δλους μας ητο παράδοξος μέθοδος ταξειδίου
καi ητο παράδοξον τό πλήρωμα τό όποίον άπετελουμεν καi ουδείς
έyνώριζε που διευθυνόμεθα. Ή δλη αυτή σκηνή είχεν απερίyρα
πτοv πάθος. Πολλοί, yνωρίζοντες τί συνέί5η, ησαν είς τρομεράν
αδημ,ονίαν διά τούς οίκείους τούς όποίους σφηκαν καθώς καi διά
την ίδικήν των μέλλουσαν τύχην. «Τί νά μας έπιφυλάσσεται; »
ελεyον. «Μήπως όδηyούμεθα ένώπιον του 'Υψίστου; Καi όποία
τις απόφασις θά απαyyελθfi; » "Αλλοι ησαν ώς απεyνωσμένοι καί
αδιάφοροι έφαίνοντο δι' δλα καi διανοητικως παράλυτοι. 'Αλη
θως παράδοξον πλήρωμα ανθρωπίνων ψυχων αναμενουσων την
καταyραφήν των είς τόν νέον κόσμον.
Ζήτημα όλίyων μόνον λεπτων καi ίδού έκατοντάδες σωμάτων
πλεόντων έπi του ϋδατος-νεκρων" έκατοντάδες ψυχων φερομέ
νων διά του αέρος-ζωντανων" καi πολύ ζωνταναi ησαν πολλαi έξ
αυτων. Πολλοί κατανοήσαντες δτι άπέθαναν κατελήφθησαν ύπό
όρyης έπi τ<? δτι δεν είχαν την δύναμιν νά διασώσουν από τό
πλοίον τά τιμαλψη των. Έπάλαιαν νά διασώσουν άντικείμενα τά
1
όποϊα έπi της Γης τοϊς ησαν τόσον πολύ rιμα.
.,Ητο δεινή ή σκηνή έπi του ατμοπλοίου δταν έτιηλθε τό ναυά
yιον, αλλ' ητο μηδέν τιαραί5αλλομένη πρός την σκηνήν δταν αί
ψυχαi απεσπάσθησαν ατιό τά σώματά των, καi δλαι άκουσαι.
.,Ητο dκηνή καi σπαρακτική καi ατιοτροπιαστική. Έπερωέναμεν
λοιπόν... έτιεριμΙέναμεν νά συyκεντρωθωμεν δλοι· καi δταν τά
τιάντα ησαν ετοιμα, έκινήσαμεν είς αλλους όρίζοντας.
.,Ητο περίερyον ταξείδιον έκεϊνο. Πολύ περιεργότερον τιαρ'
δ,τι θά έτιερίμενα. Άνηρχόμεθα καθέτως είς τόν αέρα μέ τρομα
κτικήν ταχύτητα. Έκινούμεθα όμαδικως, ώς έάν ημεθα έπi ευρυ
τάτου ανδήρου έκσφενδονιζομένου είς τόν αέρα μετά yιyαντώ
δους δυνάμεως καi ταχύτητος, καi μολαταυτα ουδεμίαν είχομεν
τόν
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άνησυχίαv η:ερί της ασφαλείας μας. Ειχομεν την συναίσθησιν της
στερεότητος. Δεν γνωρίζω η:όσον διήρκεσε το ταξεlδιον, οϋτε η:ό
σον μακράν άη:ό την rηv η,μεθα οταν εφθάσαμεν, άλλ' ητο ενδό
ξως ώραία αφιξις. s-H·vσv ώς νά βαδίσnς ά110 την η:ληξιν του άy
yλικοG χειμω.νος είς την άκτινο�όλον αίyλην μεσημ�ρινοϋ ούρα
vοG. Το η:δ:ν ητον εκλαμη:ρον καί ώραιον είς την vεαν ταύτην χώ
ραν. Την έ�λέη:ομεν μακρόθεν rέ.vf!J έη:λησιάζομεν, οσοι δ-έ άη:ο
ήμδ:ς ·είχομεν σχετικάς γνώσεις ,έvνοήσαμεν δτι η:ροωριζόμcθα είς
το εη:αyωyον αύτό μέρος ώς εκ της αίφνuδίας εyκαταλ;είψεως του
yηίνου βίου. Ό ταλανισμένος νέηλυς ανακουφίζεται αιια τfi άφίξει
του. 'Αφίχθημεν με καιτοιαν συναίσθησιν ύη:ερηφανείας εύρίσκον
τες τά η:άντα έλαφρά καί εκλαμη:ρα καί προσέτι έη:ίσης ύλικά
καί στ;ερεά ύη:ο η:δ:σαν εη:οψιν ώς τά του κόσμου με τον όη:οιον
η:ρο όλίyου ετελειώσαμεν.
Την αφιξίν μας έχαφέτισαν πολλοί φίλοι καί συyyε\.εις οί
όη:οϊοι μας ησαν η:ροσφιλεις εν τf!J γηίvcp βίcp. 'Άμα τfi άφίξει μας,
δσοι ηλθ σμεν άπο το ναυαyησαν η:λοιον, έχωρίσθημεν άη:' αλλή
λων. Εϋρομεν 11άλιv την έλευθερίαν της ένερyείας μας, καίτοι
εκαστος ήμων είχε την συνοδείαν η:ροσωη:ικοG φίλί,�υ η:ρο ετων με
ταστάvrος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Σου είη:α όλίyα η:ερί του ταξειδίου καί της άφίξεωc; καί τώ
ρα θέλω vά σου είη:ω η:ερί των η:ρώτων μου έντυη:ώσεων. Έι, η:ρώ
τοις σημείωσε δτι δεν γνωρίζω μετά η:όσοv χρόνον άη:ο της συγ
κρούσεως μου συνέ�ησαν αύτά τά ό11οια διηyουμαι. Μου ι':φαί
νοντο ώς μία άδιάκοη:ος συνέχεια, 'άλλά δεν είμαι βέ�αιος δτι
ετσι είναι. Εύρέθην έν συνοδείc:_χ δύο η:ροσώ11ωv, εκ των όη:οίων εi\Ι
ητο ό η:ατήρ μου. s-Ηλθε νά μ-έ 11ρουη:αντήσn, νά με συντροφεύ σn ,
νά με βοηθήσn καί νά μέ. όδηyήσn. Ά11αράλλακτα δη:ως φθάvων
είς ξένη ν χώραν συναντδ:σαι με φίλον ό όη:οιος έη:ιθυμει νά σου
δείξΙ] το μέρος. Αύτή ητο ή κυριωτέρα έvτύ11ωσις. Ή σκηνή την
όη:οίαν 1tpo όλίyου εyκατελείψαμεν ά\.ηκεν ηδη είς το 11αρελθόν.
"Αη:αξ άη:εδέχθημεν την μετα�ολην του θανάτου, δλη ή φρίκη των
-προσφάτων γεγονότων έξέλιη:εν. s-Ησαν ίσως γεγονότα χθεσι\.ά,
άλλ' ήμη:ορουσε καί νά εί"1.αι καl η:ε\.τηκοvrαετία άφ' δτου συνέ�η
σαν· τόσον ό νους μας ά11εση:άσθη ά110 αύτά. Ή χαρά μας έη:ομέ
νως διά τ1ν άφιξιν μας είς την νέαν χώραν δεν ήμαυροϋτο άη:ο
θλιψυν διά τον χωρισμόν μας άη:ο τούς έη:ί της Γης <pίλους μας.
Βε�αίως η:ολλοl ησαν η:ερίλυη:οι, άλλ' αύτο συνέ�αινε διότι δ-έν
αντελαμ�άνοντο την yειτνίασιν των δύο κόσμων. "Οσοι την άντε
λαμ�άνοvrο εκcχιμvαν την έξης dκέψιν: «"Ας άη:ολαύσωμεν όλίyον
αύτην την χώραν καί κατόη:ιν άνακοινουμεν είς τούς οίκείους μας
τά νέα μας». Ώς έκ τούτου 111ολύ όλίyη Θλιψις έ11εσκίαζε την
ά<pιξίν μας.
1
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Γνωρίζω δτι πολλοί θά μειδιάσουν δι' δσα θά ε'ίπω. Αύτό θέ
λω καί έyώ καί δέν δυσαρεστοϋμαι διότι θά ένθυμηθουν καλύτε
ρα τούς λόyους μου καl ή έ.νθύμησις θά τούς χρησιμεύσn δταν
περιέλθουν ,είς τάς αύτάς περιστάσεις. Μετά τοϋ πατρός μου καί
του αλλου ,φίλου έκινήσcψεν άμέσως. Μεyάλην έντύπωσιν μου
εκαμεν δταν είδα δτι έ,φόρουν τά συνήθη ένδύματά μου. Περίερ
yον, είπα, νά φέρω μαζί: μου τά φορέματά μου. Καί τά φορέματα
του πατρός μου ησαν δπως τά έyνώριζα πάντοτε. 'Όλα καί δλοι
έφαίνοντο δπως έπί της Γης. Έκαθήσαμεν κάπου νά πάρωμεν
κανέν αναψυκτικόν, συνδιάλεξις δέ φυσικά έπηκολοι:Jθησε περί των
άμοιt5αίων μας οίκείων αμφοτέρων των κόσμων. Νέα καί πληρο
φορίαι έδόθησαν έκατέρωθεν καί προσέτι 'εμαθα πολλά περί των
συνθηκών αί δποίαι έπικρατουν είς τήν νέαν πατρίδα. "Εν άλλο
πραyμα τό δποϊον μοϋ εκαμεν έντύπωσιν ητον δ έν yένει χρωμα
τισμός τοϋ τόπου. "Αν έπρόκειτο νά είπωμεν τόν χρωματισμόν
της Άyyλίας θά έλέyομεν, εί δυνατόν, δτι είναι χC:.ψα πρασινωιπή
-φαιά. Έδω αδιστάκτως χαρακτηρίζω αύτόν τόν τόπον κυανοC:ν.
Μεταξύ yαλανου καί βαθέος κυανου. ,Εννοω μόνον δτι
ή χώρα αϋτη έδω δίδει τήν yενικήν έντύπωσιν τοϋ κυα
νοϋ καί δχι δτι εχουν τό χρωμα; τοϋτο οί κάτοι,κοι, τά
δένδρα, τά σπήτια. 'Εξέφρασα είς τόν πατέρα μοl} αύτήν τήν έν
τύπωσίν μου καί μοϋ έξήyησεν δτι αύτό τό χρωμα πράγματι κυ
ριαρχεϊ διότι τό φως έχει έπικρατούσας τάς ακτϊνιχς τό:ς κυανας,
τοϋθ' διπερ συντελεϊ &αυμασίως είς τήν διανοητικήν τόνωσιν τ[,,,
αφικνουμένων είς τόν πρωτον τουτον σταθμόν. Έλησμόνησα να
προσθέσω δτι ευρον τόν πατέρα μου πολύ νεώτερον καί δραστη
ριώτερον παρ, δσον τόν έyνώριζα.
Ό κόσμος μας από τόν κόσμον σας δ-έν διαψέρει είμή κατά
μικρόν βαθμόν. Δέν μιεταt5αίνει κανείς διό: τοϋ θανάτου άπό τήν
άτέλειαν είς τήν έντέλειαν. Άπλως yίνεται πολύ βαθμιαία πρόο
δος καί έξέλιξις, τόσον τ&:1ν ατόμων δσον καί των κόσμων. Ό
μετά θάνατον κόσμος δέν είναι είμή συμπλήρωμα του πρό του
θανάτισυ.
Είς τήν κυανην χώραν ό πληθυσμός μας ητο ποικίλος καί πε
ρίεργος. "Ανθρωποι πάσης κατηγορίας καί φυλης, ολοι διευθυνό
μενοι δπου ηθελον, ακωλύτως καl δμαδικως. 'Έκαστος δμως
έφρόντιζεν αποκλειστικώς περί του ατόμου του. Αύτό τό δποϊον
είς τήν Γην είναι έμπόδιον προόδου, έδω είναι β,οήθημα διά τε τό
άτομικόν καί διό: τό yενικόν καλόν. Δ<έν θό: έyίνετο έπί της κυα
νης νήσου οϋτε πρόοδος οϋτ�ε ανάρρωσις ανευ αύτου. Έκ της
απορροφήσεως έκάστου εί� τα έαυτοϋ προκύπτει yενική yαλήνη
έν μέσ� των συγκεντρωμένων παντοίων χαρακτήρων. Κανείς δέν
λαμt5άνει ύπ' δψιν τόν αλλον. 'Έκαστος δια τόν έαυτόν τcυ
αyνοων σχεδόν δλους τούς αλλους. Ώς αντελήφθην, αύτό είναι
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άπαραίτητος νόμος ύπά;ρqεως κατά τό πρωτον μετά θάνατον στά
διον.
'Ολίγιστα γνωστό: πρόσωπα συνήντησα είς την κυανην χώραν.
'Ήλθαν άpκΗοl νό: μέ ύποδεχθοϋν, άλλ' οί πλεί:στοι εyιναν πάλιν
άφαντοι καl άλλους yνωρίμους άπό τούς δύο συντρόφους μου
σχεδόν δέν είδα. Α&rό δ-έν μέ έλύπησε διότι μοϋ εδωκε καιρόν νό:
έξερευνήσω μόνος μου τό: περl έμέ. Είδον έυώπιόν μου άχανη θά
λασσαν καl έπρότεινα είς τούς δύο συντρόφους μου νό: περιπατή
σωμεν κατά μηκος της παραλίας. Τό μέρος δέν ώμοίαζε μέ τό:
παραθαλάσσιά σας. 9 Ητο yαλήνtον καl ώραϊον.
'Όλα ησαν έλαφρό: καl άκτινοΜλα, τό δ'έ κυανοϋν της άτμο
σφαίρας ητο πολύ ζωηρόν. Δέν γνωρίζω πόσον μ:χκράν έπροχω
ρr1σαμεν άλλό: συνωμιλουμεν άκαταπαύστως περl των νέων δρων
της ζωης καl περl των οικείων έ.πl της Γης καΊ κατά πόσον θά ητο
δυνατόν νά τοις κάμω yνωστήν την κατάστασίν μου, φρονω λοι
πόν δτι θά έκάμαμεν πολύ μακρυνόν ,τερίπατον. Διά νό: σχημα
τί στ� ς μίαν ιδέαν του μέρους τούτου, φαντάσου δτι δλα τά εθνη,
δλα τά κλίματα, δλα τό: ζωα, συγκεντρώνονται είς εκτασιν δση
είναι ή Άyyλία. Σου φαίνονται ώσάν ονειρον δλα αύτά, άλλα
πίστε.υσέ με άπλούστατα ήσθάνθην δτι έπεσκέφθην μίαν ξένην χώ
ραν· τίποτε άλλο, μέ την διαφοράν δτι ή ξένη αϋτη χώρα μοϋ
έκίνει ζωηρότατον ένδιαφέρον καΊ μοϋ ηρεσεν ύπερ�ολικά. θέλω
νά:: σου δώσω μίαν είκόνα της ξένης ταύτης χώρας χωρΊς νά εί
σέλθω είς άναλυτικό:ς λεπτομερείας. Περιπατοϋντες έφθ&σαμεν
έπΊ τέλους είς yι'Υάνηον κτίριον, κυκλοτερές καl στεφανούμενον
Gπό μεγάλου τρούλου -παμμεyέθους, στηριζομένου έπΊ -τrcομ�μεyέ
θων στύλων. Είς τό: ενδον ευρον πάλιν τό κυανοϋν χρωμα κατα
πληκτικης ώραιότητος. Δ-έν ητο ποσως φανταστικnν κτίριον. 9 Η
τον άπτότατον, πάyκαλον οίκοδόμημα, ώς τά έπl της Γης. Ή
έπικρατοϋσα κυανότης μοϊ: εδιδεν αίσθημα ένερyητικότητος καl
εΊχα διάθεσιν νά γράψω.
Έμείναμεν αρκετόν καιρόν είς αύτό τό μέρος καl τά φαγητά
μας ησαν πολύ δμοια μέ τό: άνέκαθεν γνωστά μου, μέ την διαφο
ρό:ν δτι δέν ύπηρχε καν'έν είδος κρέατος. 'Ό\α έφαίνοντο ψυσικώ
τατα καl ή ελλειψις ώρισμένων είδων, συνήθων έπΊ της Γης, δέν
εκαμνεν έντύπωσιν. Τό περίερyον ητο δτι ή τροφή δέν έθεωρεί:το
τι έπάναyκες. Παντοu ύπηρχε καί έτρώyομεν όλίyον, άλλα μαλ
λον έκ συνηθείας παρά έξ άνάyκης. 'Ήντλουν δύναμιν καί σθένος
άπό την άτμόσφαιραν πολύ πλJέον παρά άπό την τρο<pήν. Αύτό τό
άπέδιδα είς τόν χρωματισμόν καί είς τόν άέρα. Κατά την ε.ίς τό
μέρος τοϋτο διαμονήν μας ό πατήρ μου έξήyησε τόν λόyον καΊ τό
ερyον των διαφόρων κτιρίων, ατινα είχον παρατηρήσει κατά την
διάρκειαν τοϋ περιπάτου.
(Συνεχ ί-εται)
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Οί καρποι -ιftς Χρισ-ιιανικftς καρδιάς
Του αίδ. Ζ Α Ν ΟΥ
ορθοδόξου
ΣοψιΜία ά-τtό τάς ιάρχάς της
στικης Φιλοσαpίας ητο καί τό «Μέτρον πάντων ' Ανθρω -τος»,
ένω δ
Πλάτων καί 'Αριστοτελης, πλησιέστεμοι προς τον Χριστιανισμον, έ
κήρυττον ,,Μετρον πάντων τό Θείον
πού κατοικεί μέσα στόν ανθρωπο»
Ι�αί δ Χριστιανισμός τονίζει «Μέ
τρον παντων ή ι\•υχική σωτηρία του
ΆνΟρώπου».
• Η 'Εκκλησία είναι δ φωτεινος δ
δηyος στο νά ξαναyίνη «δ πεmωκώς ανΟρωπος»
φορευς τοο Θείου,
διά της κυριαρχίας του έπί τοο Gιο
λοy κοϋ έαυτου του
Διότι έκείνο πού η:pι,_πει νά ξε
χωρίζη τόν ανθρωπο ά-τtό τό ζωον
ετναι ή ήθικ'ή συνειδησις καί ή λ0yική, καθώς καί ή άycχπη πρός το
ώραίον καί αyιον.
Μέσα άπο τά τέσσαρα αίιτά πα
ράθυρα, Gλεπει δ ώλοκληρωμενος
άνθρωπος τήν ζωή h.αί δλοίο.να άνα
θέτει καθήκοντα στόν έαυrτό
του,
κυρίως δέ πως νά στεyνώνη τά δά
κρυα των πικραμένων συνανθpC:)πων
μας.
Καί ζfi μέ τήν χαράν ότι_ δέν
θά παραδώση στόν τάφο τό καλοθρεμ
μένο του σωμα, πού ψιλοΕ,ε.νοϋσε τήν

Γ Ο Υ Γ ΟΥ Τ Α

ίερέως, Mansfield, Ohio

ψυχή του, άλλά τήν έ<5οήθησε νά έ
πιστρέψη στόν παράδεισο. Δυστυχως
δμως, στό λεξιλόγιον τοϋ συγχρόνου
άνθρώπου δεν κατέχουν τήν πρέπου
σαν κυκλοφορίαν αί λέξεις: 'Αγάπη,
Μειλίχιος, 'Επιεικής, Φιλεύσπλαy χνος,
Συγχώρησις, Συyκο:τα<5ατικός, Μα
κροθυμος, Καλωσύνη καί άλλες δμοι
ες, πού εχουν τήν ίδια Μητέρα, τήν
Χριστιανικ'ή Καρδια.
Μας λείπουν αραyε αί λέξεις πού
έκφραζουν τόν καλόν έαυτό
μας,
διοτι δέν τόν εχομε; Καί ζοϋμε με
τόν έαυτο μας, έκείνον πού κρυφά
τον σιχαινόμεθα, ι
1 οrτε yιά τί άλλο μτωρω νά είμαι
ύπερήφανος, αταν μοϋ λείττη ό κα
λος έαuτος μα.>.
Ποίος ανθρωπος καλης ποιοτητος
άyαπα καί Lκτιμα τήν κορνιζα (κοι
νωνική μας θέσι), αταν ή φωτογρα
φία, δ έαυτος μας τήν ντροπιάζη,
Μέτρον πάντων πρέπει νά ετναι ή
ήθικοπνευματική άξιοποίησις τοο άν
θρώπου, ώς τεκνου τοο θεοο. � Αν εί
σαι τέτοιος, τότε φίλησε τόν έαυτό
σου, διότι εκαμες τήν ζωή σου γραμ
μάτιο, πού θά έξαρyυρωθη στήν Τρά
πεζα τοο θεοο, στή Δευτέρα Παρου
σία του Χριατοο.

1972

41

Η ΤΕΝΙΙ(Η ΣΥΝΕ ΛΕ'ΊΣ Ι Σ
ΙΙΝΤΙΠΡΟΣΙJΠ/JΝ ΤΙJΝ ΤΕ ΤΟΝ/l(nN Σ ΤΟΙJΝ ΕΛΛΑΔΟΣ • Ι(VΠ1'0Υ
'Έκθεσις τοu κ. ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Τό Σάι'3ι'3ατον 29ην Ί ωουα
ρίου έ. ε. συΊ,ηλθεν είς τό έν
'Αθήναις ΤεκτοΊ,ικόν Μέyαρον
ή Γενική Συνέλευσις των 'Αν
τιπροσώπων των ύπό την αίyί
δα της Μεyάλης Στοας της
'Ελλάδος Τεκτονικων Στοων
('Ελλάδος, Κύπρου).
Ό Μέyας Διδάσκαλος κ. Ά
λέξανδρος Τζαζόπουλος ποοέ
ι'3η είς μακράν λοyοδοσίαν
καθ' ην ίδιαιτέρως ανέφερε
την συμι'3ολήν του Τεκτοvικου
Ί δρύματος είς τόv έορτασμόν
των 150 έτων άπό της 'Εθνε
γερσίας.

<,Τουτο - είπεν - έπέι'3αλλεν,
δχι μόνον τό yεyοvός οτι ή δ
λότης σχεδό,· των μελωv αύτης
ανήκουν είς τό Έλληνικόν 'Έ
θνος, άλλα ,<αί διότι ή έπέτει
ος του άyωνος της απελευθε
ρώσεως είναι έv ταυτq, καί έ
πέτειος τοu θpιάμι'3ου της άyω
νιστικης προσπαθείας των υΞ
κνων του Φωτός καί της συμ
<5ολης των, ώς πρωτερyατων
είς τόν ά:yωνα».
Περαιτέρω ανέφερε την ση
μειωθεΊσαν πρόοδον είς την Τε
κτονικήν όρyάνωσιν κατά τό
παρελθόν ετος.
«Κατά τό ληξαν ετος - είπεν
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έδέχθημεν αιτημcmχ έπιλέ
κτων μελωv της κοινωνίας περί
ίδρύσεως Στοων είς τάς πόλεις
των.
» Μεταξύ αύτων άναφέρω αί
τησιν φιλτάτων άδελφων της έν
Κρήη:� , Αμερικανικης βάσεως.
Την αϊτησιν ταύτην έδέχοημεν
μετά συμnαθείας καί κατε{:ιά
λομεν κάθε δυνατήν προσπάθει
αν διά νό. ύπερπηδήσωμεν τά
έμπόδια, τυπικης βε(:ιαίως μορ
φης, παρεμ(:ιαλλόμενα ύπό των
διατάξεων του διέποντος την
Μεyάληv Σ τοάν Κανονισμου.
Ή έyκατάστασις της Στcαc:,
ταύτης, ύπό τό διακριτικόν 6νομα «Κ ν ω σ σ ό ς », έyένετο
έπί τfi βάσει του παρ' ήμιν Τυ
πικου, ύπό Έπιτροπης μελων
της Μεyάλης Στοας, υπο την
προεδρείαν ήμων έν Άνατολη
'Ηρακλείου Κρήτης. Ή Στοά
αϋτη λειτουρyει ηδη κανονι
κώς, έφαρμόζουσα τό ήμέτερον
Τυπικόν, κατά μετάφρασιν φι
λοπονηθεΊσαν ύπό του άδ. Κα
ρανίκα.
Έξαλλου, πολλαl Στοαl της
περιοχης πρωτευούσης καl αλ
λων πόλεων εύρέθησαν πρό ά
συνήθως ηύξημένου άριθιμου
αίτήσεων είσδοχηc:, δια την αν
τιμετώπισιν των 'δποίων εύρέ
θησαν είς την άνάyκην νά άπο
ταθουν είς τό Σ υμ(:ιούλιον της
Μεγάλης Στοας, ύπο(:ιάλλον
τες έν ταύτ� καl διαφόρους
σκέψεις των πρός διευκόλυνσιν
των αίτούντων την είσδnχήν
των. Τό Συμ(:ιούλιον δiv -εκρι
νεv δτι επρεπε νά ένδώση είς
τάς σκέ111εις καl πpοτάσεις αύ
τάς, αίτινες θά είχον ώς συνέ-
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πειαν τόν περιορισμόν των δια
τυπώσεων είσδοχης, η της έν
αύταις πνευματικης έρyασίας».
'Αναφερθείς είς την προσπά
θειαν δπως ό Τεκτονισμός χα
ρακτηρισθfi ώς «θρησκεία», δι'
έικδόσεως v έ α ς yνωματεύσε
ως της θεολοyικης Σχολης
του Πανεπιστημίου Άθηνων
(άντιθέτου έκείνης του (τους
1933, καθ' ην ό Τεκτονισμός
δέν είναι θρησκεία, οϋτε θρη
σκευτική όρyάνωσις, ουΊ'ε άν
ηθρησκευτική yενικως η άντ•
χριστιανική είδικως, άλλά όρ
yάνωσις φιλοσοφική, φιλαν
θρωπική κλπ.), 'ό κ. Τζαζόπου
λος εlπεν:
«Ή πpοσπάθεια δπως έπι
στρατευθfi καl τό Πανεπιστή
μιον είς την κατά του Τεκτονι
σμοϋ πολεμικήν μας άνησύχη
σε σφόδpα, ούχl 'βε(:ιαίως ύπό
την τεκτονικήν μας ιδιότητα,
άλλά την ίδιότητα ήμων ώς
'Ελλήνων, την όποίαν εχει σχε
δόν ή όλότης των έν 'Ελλάδι
τεκτόνων, καθ' δτι ό' Τεκτονι
σμός, ώς yνωστόν, άπαιτεί: ώς
προϋπόθεσιν διά την είσοοχήν
έν αύτcρ. ού μόνον τnν πίστιν
είς τόν θεόν καl την άθανασίαν
της ψυχης του αίτουντος, άλλά
καl την άψοσίωσιν πρός την πα
τρίδα καl την οίκοyένειαν, ώς
καl πλήρη συναίσθησιν των κα
θηκόντων καί ύποχρεώσεων
πρός αύτάς καί τόν έαυτόν του.
» Συντ�σθάνθημεν, τό αλλως
προφανέc, δτι μία τοιαύτη προσ
πάθεια έπιτυyχανομένη θά κα
τερράκωνε τό Πανεπιστήμιον
καί θά ήuαυρουτο είς τόν διε
θνη πνευματικόν κόσμον τό έπι-
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στημονικόν κυρος, άλλα καί τό
ή�ικόν έ11ίπεδον των mευματι
κων ήyετων της χώρας μας καί
yενικώτερον αύτή ή φήμη της
'Ελλάδος έν τfi πνευματικfi της
ύποστάσει, μέ τήν άφαντάστο•J
μεγαλείου ίστορίαν της των
5.000 χρόνων, τήν ενδοξον, ού
μόνον δια τούς άyωνας της ύ11έρ των εύyεvεστέρων iδεω
δωv, άλλα καί ουχί όλιΎώτε
ρον διό: τα ό:θάνατα έπιτεύyμα
τά της είς τόν κόσμον τόν πVΕυ
ματικόν καl τόv καλλιτεχνικόν.
» , Α vτιλαμf5άνεται 'Πας τις
τήν σcr5αρότητα του κινδύνου
καl τόν έπιf5αλλόμενον είς ήμας
ό:yωνα πρός άποτροπήν αύτου.
Ό κίνδυνος τόν όποϊον διέτρε
χεν ή πατρίς μας έν τfi πνευμα
τικfi της ύποστάσει ητο προφα
νής. Ώοθώνετο οϋτω πρό ήμων
τό καθηκον, έv τfi ίδιότητι ή
_
,μων ώς 'Ελλήνων, δπως ό:ναλά
(9ωμεν ό:yωνα πρόc ά::ττοτροπήν
αύτου.
» Δέν είναι δυνατόν νό: δια
φεύyn τήν προσοyήν παντός
στοχαζομένου άνθρώπου δτι τό
Πανεπιστήμιον, δπως τό διέπλα
σεν ό' δυτικός πολιτισμός, δ-έν
είναι άπλως μία άνωτέρα έ'Π'<Χ'γ
yελιματική σχολή καl μάλιστα
δταν πρόκειται περί της θεολο
yικης Σχολης αύτου, άλλ' Εί
ναι δ πνευματικός ήyέτης μιας
χώοας καl ή πνευματική ζωή
ένός εθνους. Ύπό τάς παρού
σας μάλιστα κρισίμους συvθή
κας της 'άνθοωπότητος ό:,τοτε
λεϊ τήν έκδήλωσιν τοG πνευuα
τικου Π"λιτισμου μιας yώοας,
είναι το ό:ντί(9αρον προ του κιν
δύνου τον 'δ,τοϊον δημιουρyεϊ
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δια τήν ό:νθρωπότητα ή τερα
στίως άναπτυσσομένη τεχν,κή
καl δ ύλισμός.
» 'Όταν εχn κανείς ύπ' οψιv
του τά ανωτέρω δέν θα έδυσ
κολεύετο βε(9αίως να 'ίδn τό όρ
θοι'ψενον ένώπιον ήμωv ώς 'Ελ
λήνων έπωαλαμ(9ανομεν καθη
κον, να καταί5άλωμεν κάθε δυ
vατ�Ίν προστιάθειαν δια να ά::ττο
τραπfi ή έπιχειr,Jοι;μένη δυσφή
μησις της χώρας μας έν τfi
πνευματικfi της ύποστάσει, είς
τήν πολιτισμένην κοινωνίαν. Ή
έι�φάνισις έν τfi χC:,ρςχ μας σχο
λης Πανεπιστημια!κοϋ ϋψους, ά
ποδοκιμαζούσης κατά πρωτο
φανη τρόπον αυτή έαυτήν, δια
του χαρακτηριστικου της πρώ
της αύτης γνωματεύσεως, έπl
τοG αύτου θέματος, ώς προϊόν
τος πλάνης, άμαθείας, κακης
11ίστεως καl έπιπολαιότητος
κτλ. τ&°)V άπαρτιζόντων τότε
τήν σχολήν διαπρcπων καl διε
θνως yνωστων συναδέλφων των
καl περαιτέρω ή δημιουργία
αμφι(5ολίας έν τfi παyκοσμίcp
πνευματικfi κοινωνίςχ ού μόνον
περί του έπιστη,μονικου, ό:λλό::
καl του ηθικου κύρους αύτης
ταύτης της Σ χοληc, καl των ιμε
λων τηc, δεδομένου μάλιστα ο
τι οί πλεϊ:nοι των καθ'Ι']'ynτων
της έποyης έκείνnς είyον ώς έ
πιστήunνες διεθνη ψήμnν».
(Νέα yνωuά1ευσιc του Παν
επιστη,μίου δέν έξεδόθη).
Ό κ. Τζαζόπουλος, έν συνε
χείςχ, ό:νεφέρθη εις τήν κρατοϋ
σαν έν τc7:> κόσμcp κατάστασιν.
Έκ της μακρας όμιλία ς του
μεταψέρομεν τάς ό:κολούθους
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μα:λλον χαρακτηριστικάς περι
κοπάς:
«ΕΙναι κοινοτοιπ:ία νά εϊτm ικα
νείς δτι ό κόσμος μας ύφίστα
ται σήμερον μίαν άνήκουστον
μεταGολήν, ή όποία έnηρεάζει
οχι μόνον τάς οίκονομικης, πο
λιτικης καί κοινωνικης φύσεως
καταστάσεις της κοινωνίας,
'άλλ' έπίσης καί τάς διανοητι
κάς, ήθικάς καί σωματικάς του
άνθρώπου. Γεγονός είναι δτι
τουτο δέον νά yίνn συνειδητόν
δτι ό άνθρωπος ζfl1 τήν πλέον
άσυνήθη περιπέτειαν δλων των
αιώνων.
Κατά τά τελευταϊα ετη αί εν
νοιαι αί πλέον σταθεραί φαίνον
ται ι,α ταλαvτεύωνται, αί πλέον
έδραιωμέναι νά σκοτίζωνται,
νά καταρρέουν άλήθειαι, αί ό
ποίαι είχον σταθερως άποκατα
σταθη, αί δε. αρχαί του άνθρω
πισμου, αί όποϊαι είναι ή ,βάσις
του Τάyματός μας, παγκοσμί
ως νά περιψρονουνται καl νά
χλευάζωνται άκόμη. Ή βία, τό
ψευδος, ή περιφρόνησις της άν
θρωπίνης άξιοπρεπείας καί ή ά
ταξία άναπτύσσονται ύπό τάς
πλέον άπροGλέπτους μορφάς
καί ύποκαθιστουν τάς άξίας, αί
'όποϊαι άποτελουν τήν βάσιν της
κοινωνίας καί του πολιτισμου.
Όρμαί, αί όποϊαι έληθάοyουν
οπισθεν των ήθων καl έθίμων
της κοινωνίας, ω,ερχονται είς
τήν έπιφάνειαν. Παλαιοί φρα
γμοί καταρρέουν 'καί άνακη
ρύσσονται ώς ιδανικά, ή θερα
πεία των 'ό'ρμων καl φυσικων
άναyκων του άνθρώπου. Ού
δεlς δ-έ. δισταγμός €ίς τήν yοη
σιμοποίησιν μεθ'όδων έκGια-
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σμου καί βίας, άyνώστων μέχρι
σήμερον.
» Ό σημερινός ανθ'ρωπος άν
τιμετωπίζει οϋτω μεταξύ των
αλλων καί τό πρΜλημα της ά
ποσυνθέσεως των ήθων, τό δ
ποϊον προσλαμGάνει τελευταί
ως μεyάλας διαστάσεις καί ά
πασχολεϊ πολλούς έπ�στήμονας
έρευνητάς, ίδιαίτερα δε. ψυχο
λόγους καl κοινωνιολόγους. Οί
κρατουντες θρησκευτικοί καί
πολιτικοί θεσμοί άμαυρουνται
καί δέ.ν κατορθώνουν νά άπο
καταστήσουν τήν ίσορροπίαν,
cύδέ. νά έξεύρουν καί άποσαφη
νίσουν τάς θεμελιώδεις ιδliας,
των όποίων εχει άνάyκην ή ση
μερινή άνθρωπότης.
» Τό δρα:μα της έποχης μας
είναι δτι αί πραyματοποιηθεϊ
σαι πρόοδοι, αί μεγάλης δλκης
άλλαyαί, Βέ.ν είναι παρά ύλι
κης φύσεως καl ή πνευματικό
της δi:ν ήκολούθησε τόν ίδιον
ρυθμόν. Τό βέGαιον είναι δτι ή
κοινωνία μας φέρει έν έαυτn
τά συμπτώματα της καταπτώ
σεώς της καl τούς συντελεστάς
της αύτοκαταστροφης.
» Τήν καταιγίδα αύτήν των
άλλαyων, ή 'όποία δημιουρy,εϊ
πρωτοφανη κοινωνικά φαινόμε
να καl εyει σαφείς τάσεις έπεκ
·rό:σεως έφ' ολης της άνθοωπί
νης κοινωνίας, τάς τεyνολοyι
κάς αύτάς άλλαγάς καl τάς έ
πιπτώσεις των έπl της κοινωνί
ας, οί άνθρωποι δέ.v δύνανται vά
παρακολουθήσουν, vά τάς έy
Κ()λπωθουν, ούδΕ. καί νά ταc
έpμηνεύσουν. 'Αποδε01uεύεται
rμία τελείως νέα κοινωνική δύ
ναμις, μία συρροή άλλαy ων, ή
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δτ�οία προχωρεί: μέ τά νέα μέ
σα έπικοινωνίας μέ ταχύτητα,
δημιουρyουσα εν ηλλοιωμένον
π:ερι(5άλλον, δπου ό άνθρωπος
συνειδητοποιεί: δτι ό τρόπος του
σκέπτεσθαι και του ένερyει\,,
τον όποιον έcpήρμοζεν, είναι
πλέον πεπερασμένος.
» 'Εμφανίζεται οϋτω νέον εί
δος ασθενείας, τό όποιον μαστί
ζει την ανθρωπότητα. 'Άyχος,
παραλογισμός, \,ευpώσεις των
μαζων, ναρκωτικά και διεγερ
τικά, κλάμπ όμοcpυλοcpίλων,
ανταλλαyαι συζύγων, παιδιά
πού ηδη από του δωδεκάτου ε
τους της ήλικίας των δέν εί\,αL
τrαιδιά, αναρχία πνωμάτων και
ψυχων κτλ., είναι έκδηλώσεις,
δείγματα της διαμορcpοuμένης
είς την κοι\,ωνίαν νέας κατα
στάσεως.
» "Εν ηθικόν σκότος έπικρα
τει σήμερον είς τήν ανθρωπό
τητα. Παλαιαι αξίαι, παλαιοί
τίτλοι, παλαιαι δόξαι, πίπτουν
ή μία κατόπιν της άλλ ηc, έν τn
αναζητήσει νέων τοιούτων. Συ
στήματα πολιτισμοί}
γηρά
σκουν και δέν είναι ίκωά ιά
έξυπηρετήσουν πλέον τάς ανάy
κας του ανθρώπου.
» Δέν πρέπει ώσαύτως νΑ:
μας διαcpεύyn ή στροφή καί. όΓ'
θότερον, ή κρίσις του -π:ολιτι
σμοίί, ή δποία, έν πολλοιc, όφεί
λεται είς τά έπακόλουθα δύο
μεγάλων πολέμων. οί όποίοι α
πετέλεσαν μίαν τεραστίαν δ ά
ψευσιν των nροσδοκιων τnc αν
θρωπότη τος και έν ταύτcp ηθι
κήν ηπαν, και συνετέλεrταν είς
την ύποδούλωσιν του ανθοώπου
είς τον μηχανικόν πολιτισμόν,
1
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έφεραν δέ τον σύyχρονον στο
χαζόμενον άνθρωπον ά:ντιμέτω
πον προς τά ϋψιστα και εσχατα
έρωτήματα της ζωης.
» Αί πολλαι και απεριόριστοι
γνώσεις, τάς όποίας ά:πlέκτησεν
δ άνθρωπος, καλύτrτουν όλό
κληρον την ζωήν της άνθρωπό
τητος και απαρτίζουν τό ηθικόν
ειμ(5λημα της έποχηc: μας «Ή
γνώσις ώς ισχύς» καί καθορί
ζονται από αύτό. Ή ισχύς δί
δει βε(5αίως εις τον ό:1ιθρωπον
τήν δύναμιν νά έξουσιάζn τόν
εξω κόσμον, την εξω του έαυ
τοG του φύσιν. Οϋτω καθίστα
ται ύποχείριος ό εσω άνθρω
πος εις την φύσιν αύτήν, μέ συ
νέπειαν νά χάσn ή ζωή τό αν
θρώπινον περιεχόμενόν της καί
αί αξίαι, αί όποϊαι προσδιορί
ζουν τήν ούσίαν της ζωης, νά
ά:ποψιλωθουν από τον πλουτον
της δυνάμεώς της. Ήθικον σκό
τος έπικρατει σήμερον είς την
άνθρωπότητα. Παλαιαί αξίαι,
παλαιοί τίτλοι, παλαιαί δόξαι
πίπτουν ή μία κατόπιν της άλ
λης έν τn αναζητήσει νέων τοι
ούτων. Τά κρατοϋvτα συστήμα
τα πολιτισμου γηράσκουν καί
δέν είναι ίκανά νά έξυπηρετή
σουν πλέον τάς ανθρωπίνους ά
νάyκας.
» Γεγονός nάντως εί\,αι δτι ή
ανθρωπότης διέρχεται πράγμα
τι περίοδον μετα(5ατικήν. Ή
μετα(5ατικότης αϋτη σημαί\,εL
όΊΤωσδήποτε κρίσιν, αδ,άΦορον
έάν άλλους μέν πλnροι αποyοη
τεύσεωc, άλλων δέ αναπτερώ
νει τάς έλπίδας. Είναι n πnώτη
φορά καθ' ην ή ίστορία της αν
θρωπότητος έμcpανίζει τάς κοι-
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νωνικάς άvτιθέσεις ύπό πρισμα
παyκόσμιον.
» 'Υπάρχουν καί οί ισχυριζό
μενοι δτι ή έποχή μας δεν είναι
άπλως μεταC:>ατική, άλλ' ακρως
έπαναστατική. Είναι έ111<ΧVάστα
σις, ή όποία κατά τήν έποχήν
μας yίνεται είς τήν έπιστήμην
καί τήν τεχνικήν, ητις είναι ρι
ζικως άι,ατρεπτική, καθ' δτι
μετα(:ιάλλει τό πνευμα καί τήν
συμπεριφοράν του άνθρώπου
και έν yένει τόν ανθpωπον και
τόν κόσμον έκ βάθρων. Ή έπα
νάστασις αυτή δέν €.χει καμ
μίαν σχέσιν μέ δ,τι όνομάζομεν
συνήθως έπαvάστασιν, είναι κα
θαρως πνωματική. Δέν yεννq:
μίση οϋτε πόθους, δεν ύπόσχε
ται ευδαψονίαν. Είς αυτήν δέ
τήν έπαναστατικήν έποχήν ά
ποδίδουν τό δτι τό πληθος 1ων
προ(:ιλημάτωι,, ίδίως της νέας
yενεδ:ς, εί\αι πολύ καλύτερον
κάθε αλλης έποχης.
» Πεyονός πάντως είναι δτι ή
σύλληψις της σο(:ιαρότητος των
κινδύνων, τούς όποίους έyκλείει
ή μετα(:ιατική η αλλως έπιστη
μονική έπαναστατική αυτή πε
ρίοδος της άνθρωπίνης κοινω
νίας, ή όποία μεταC:>άλλει τόν
ανθρωπον και τόν κόσμον έκ
βάθρων, είναι όπωσδήποτε δυσ
χερής. Έν πάσn περιπτώσει, ή
κα'(Ι(ΧVόησις του άyωνιώδους
αυτου παρόντος του σπανθρω
πισμcυ του ανθρώπου προC:>άλ
λεται ώς α'ίτημα του σκεπτομέ
νου ανθρώπου και ώς καθηκον
διά τόν τέκτονα, δστις έν τfi
κοινωνίc;χ, ώς ε'ίπο,μεν, και ύπέο
αυτης καλεϊται ν' άναπτύξn
τήν δρδ:σιν του, δεδομένου δτι
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τελικός σκοπός του δεν είναι
,μόνον ή βελτίωσις του ατόμου,
άλλ' ή διά του ατόμου βελτίω
σις της κοινωνίας.
» Διά τήν αντιμετώπισιν του
προC:>λήματος αυτου άνάyκη
της συστηματικης είς πλάτος
και βάθος αναλύσεως των συ
ναψων προ(:ιλημάτων καί της
διευρύνσεως των σχέσεών των
πρός τά αλλα προ(:ιλή,ματα της
ατομικης καί συλλοyικης ζωης
του καιρου μας.
» Έπι(:ιάλλεται ώς έκ τούτου
είς ήμδ:ς, έξ αυτης ταύτης της
ίδιότητός μας, ν άπο(:ιωμεν
πνευματικοί ήyέται μδ:λλον πα
ρά φιλόσοφοι. Όφείλομεν νά
προσφέρωμεν είς τήν ανθρωπό
τητα ήθικάς 1ά:ξίας διά νά έξ
αyάyωμεν τόν ανθρωπον από
τόν σάλον καί νά τόν φέρωμεν,
άπό τόν έξωτερικόν κόσμον των
κατ' α'ίσθησιν άντιλήψεων, είς
τόν κόσμον της ψuχης, ό όποϊος
είναι καί αυτός όλόκληρον σω
μα, δπως λέyει ό άδ. Γκαϊτε.
ΈπιC:>άλλεται νά ύπερC:>ωμεν τά
ίσχυρά ρεύματα του ύλικου μη
χανισμου καί του ίστορικου ύ
λισμου, ά:ρνούμενοι είς αυτούς
τήν ύπεροχήν των καί καθορί
ζοντες μονοκρατορικως τήν κί
νησιν του πνευματικου βίου ή
μων, διά νά άνέλθωμεν τήν άν
ιουσαν καί ά:ποκτήσωμεν τήν
κατά τό έφικτόν πληρεστέραν
κατανόησιν, οχι μόνον του έξω
τερικου, άλλα και του έσωτερι
κου κόσμου καί της ά:λληλεξ
αρτήσεως του άνθρώπου μεθ' δ
λου του αλλοu κόσμου.
» Άνάyκη λοιπόν νά άναδεί
ξωμεν έαuτούς πνευματικούς ή-
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yέτας, ίκανούς άyωνιστάς διά
τούς μεγάλους άyωνας των
δεων, ένθουσιώδεις διαφωτι
στάς της κοινης γνώμης, τ�ί
σπουδαίου τούτου παράγοντος
διά τήν λύσιν των προ�λημά
των του ανθρώπου καί του (Χ\ι
θρωπισμου, έρyάτας της ίδίας
μας Θεωρίας, άξίους όδηyούς,
οί όποίοι έν συμπράξει μετά
των άvθρώπων καλης πίστεωι;
θά έρyασθουν διά μίω καλλι
τέραν ανθρωπότητα, θά άπο
�ουν ζωντα παραδείγματα τη::;
έπιτασσομένης δράσεως, διά
την πραyμάτωσιν τοC: τεκτο\ ι
κου ίδεώδους καί τή\ δημιουρ
γίαν καλλιτέρας άνθρωη:ίνης
κοινωνίας.
» Είναι, έπί πλέον, άπαpαιτη
τος ή παρ' ήμr:Ζ,ν yνωσις τηc:
καταστάσεως, είς την όποίω
εύρίσκεται ή κοινωνία των αν
θρώπων, περί της όποίας άη
σχολήσαμεν ηδη ύμας καί ητις
περιηλθεν είς τοιαύτην θέσιν,
ωστε ή ϋπαρξίς της, δπως ε
χουν σήμερον τά πράyματα, νά
έξαρταται έκ της ίσορροπίας
του άμοι�αίου φό�ου. 'Επιπρο
σθέτως, αναφαίνεται καl ή συν
αίσθησις της βαρείας εύθύνης,
την όποίαν ύπέχομεν εναντι της
παyκοσμίου ήμων 6ρyανώσε
ως, άλλα καl ένώπιον αύτης
της ίστορίας της ανθρωπότητας
δια την συμ�ολήν μας είς τήν
δημιουρyίαν μιας καλλιτέοας
κοινωνίας.
» •Αλλά προ παντός δέον νΑ:
έφοδιασθωμεν f>ιά του ψυχικου
ερματος της πίστεως είς τον
Τεκτονισμον ώς 6ρyανώσεωc
καl είς το ίδεωδες αύτου, τον
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ύπέρτατον αύτου σκοπόν, πί
στεως είς τήν κοινωνικήν αύrrου
άποστολήν, ώς πρώτιστον καί
άη:αραίτητον έφόδιον προς δρα
σιν. Αύτή θά μας έπιτρέψ[] νά
6ρθώσωμεν ώς αύτοικράτορα
κανόνα έν τfj ζωfj μας, ώς κυ
ρίαρχον ίδέαν την ίδεολοyίαν
μας, εύρύνοντες το πεδίον της
στορyης καί της άφοσιώσεώς
μας, διά της ύψηλης ίδέας της
αδελφότητος, ητις άποτελει τήν
μετουσιωσιν του ατόμου είς αν
θpωπον, την ίδέαν δηλαδή έκεί
νην, ητις σκοπεί: νά ένώσr�, διά
της άyάη:ης καί άνοχης, πάν
τας τούς ανθρώπους ώς αδελ
φούς.
, Την δέ πίστιν μας είς το
ίδεωδες μας ό<pείλομεν νά με
ταδώσωμεν καί είς τούς άλλους
ανθρώπους. 'Ανάyκη νά άη:ο
κτήσn ό άνθρωπος πίστιν είς το
σύνολον της άνθρωπότητος καί
έπικρατήσr� είς αύτον το συναί
σθημα της παγκοσμίου συνα
δελφώσεως, διά νά άη:οσο�ηθfj
ό παγκόσμιος ολεθρος. Ή έπι
κράτησις αύτή προϋπόθεσιν �
χει ,ούχl τήν αμετρον έπιθυμίαν
κυριαρχίας έπl των συνανθρώ
πων, άλλά τήv αμετρον άyάη:ην
προς τούς ανθρώπους.
» Το τεκτονικον ίδεωδεc μιας
κοινωνίας, ή όποία θά ζf\1 καί
θά προάγεται έν πνεύματι α
δελφότητος, μιας κοινωνίας είς
rήν όποίαν τά πάθη καl τά μί
ση θά δώσουν τόπον είς τον λό
γον καl την έλευθέραv σκέψιν,
είς την άνοχήν καl τήν άyάη:ην.
Το ίδεωδες αύτό, το 'όποίον έπι
ζητεϊ τήν χάραξιν σχεδίου διά
τήν άνάδειξιν ένος άληθοΟς,
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συγκεκριμένου άνθρωπισμου,
δστις θά καταστήσn τά άτομα
διαφόρων φυλων καi έθνων δε
κτικά του συναισθήματος της
άδελφοσύνης, δέν πρέπει νά έy
ι<αταλείψn τήν σκέψιν του τέ
κτονος. Τό ίδεωδες αυτό, είς τό
όποιον άτενίζομεν, τό μέλλον
δηλαδή μιας α\.θρωπότητος,
πού Θά ζfi και θά προάyfται { 11
αδελφότητι. τ ό δραμα αυτό έ
νός ανθρωπίνου μέλλοντος οί
κουμενικης συνεργασίας, έ,τός
του πνεύματος της παyκC'σμίου
αδελφότητος, είναι μακράν, δ
ταν μάλιστα τό άτενίζn κω,εic:
κατά τήν μεται5ατικήν αυτήν
περίοδον κοινωνικης ζωης, τήν
όποίαν διερχόμεθα, τήν όποίω,
χαρακτηρίζει ό ατομισμός, ό ύ
λισμός, ή κτηνώδης βία καi τά
άλλα κακά, είι αι πολύ μακράν.
» 'Έχομfν ουναίσθησιν δτι ή
όδός, τήν όποίαν εχοψν νά χrχ
ράξωμεν καi διανύσωμεν, καi
μακρά είναι καi πλήρης έμπο
δίων, αλλά πρός τό τέρμα αι'J
της διακρίνο\.ται σελαyίζοντα
τά χρώματα μιας νfας αυνης,
ητις προαyyέλλει τήν αψύπνι
σιν μιας καλλιτέρας αϋριον,
μιας ευδαιμnνίας όλοκλήρου
της ανΟοωπότητος. Μιαc αϋ
ριον, τελος, κατά τήν 'όποίαν,
απαντfς θά ί::yουν όρθο οyικήν
έπίyνωσιν των ύποχοεώσεών
των καi τηc τεκτο, ικηc γνώσε
ως, απαραιτήτου διά τήν ασκn
σιν τηc Βασιλικης Τέvνηc. Αί
Π()Οσπάθειαι ολων ήμων δfr,,
νά είναι έστnαμμFναι πnόc τό
έf ιδανι KfUUFVOV τουτο ΟίΗlειον.
τό όποιον ύποφώσκει fίc τόν δ'
ρ(ζοντα, μέ τήν προσδοκίαν δτι

δέν θά βραδύνn νά καταυyάσn
μ-έ τάς ακτίνας του τάς άνθρω
πίνας συνειδήσεις.
» Ουδεμία, λοιπόν, απογοή
τευσις, ουδέ αν έκείνο, τό ό
ποιον έπιδιώκομεν, δέν συντελη
ται ταχέως, διότι παν δ,τι γίνε
ται ταχέως, καi θνήσκει τα
χέως.
» Γεγονός πάντως είναι οτι
είς νέος ι<όσμος, ό ιδικός μας,
προ6άλλεται, έξέρχεται είς
παyκόσμιον κλίμακα βραδέως,
είναι αληθές, έκ του περιι5άλ
λοντός μας, ε!ς κόσμος, δπου
ό άνθρωπος θά παύσn νά είναι
λύκος διά τόν ανθρωπον, ε!ς
κόσμος, δπου ή είρήνη μεταξύ
των λαων καi ή αyάπη μεταξύ
των ανθρώπων θά δεσπόσουν
έπί της ανθρωπίνης κοινωνίας,
έφ' δσον, έννοεϊται, ή αφροσύ
νη fV τ(:} μεταξύ των ανθρώ
πων δέν έξαλείψn παν ίχνος
ζωης έπί της Γης.
, Προψανές είναι δτι τό πf
περασμένον της ζωης δέν θά
έπιτρ�ιι·n είς τήν ίδικήν μας yε
νεάν ά 'ίδn ενα κόσμον διεπό
μενον από τά τεκτονικά ίδεώ
δη, τά όποια έρείδοηαι έπi της
αγάπης, της αδι:λφοσύνης, της
ανοχης, 1ης είρήνηc. Πολύ μα
κρός, έπc:\.αλαuι5άνομεν, ε!\.αι
ό δρόu"ς, ό όποιος έπιι5άλλε
ται ακόμη νά διω•υθfi, δ ά νά
παρασκι:υάσωμfν καί φθάσω
μεν είc ί:ν μέλλον Φωτεινόν, διά
της καθιερώσεως του παγκο
σμίου θριάμι5ου του πνεύματος
καί τηc ηθικης.
» Ί-1 διαπίστωσις αυτή δέν δι
καιολογεί: την αποθlχ-οουνσιν,
ούδέ τήν χαλάρωσιν των προσ1
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παθειων μας διά την άτωτελε
σματικήν συμ(5ολήν μας είς τό
ερyον του Τεκτονισμου, είς τό
όποίον θητεύουν οί άπανταχου
της Γης τέκτονες.
» Έt, άλλου, δεν πρέπει ν'
λησμονωμεν, οτι έν τ4:> Τεκτο
νισμ4:> ανεπτύχθησαν, διεμορ
φώθησαν καl έξ αυτου άνεπή
δησαν αί ίδέαι, ύπό την σκέπην
των όποίων έ(5άδισεν ή άνθρω
πό1ης πρός την πρόοδον. Είς
τά 'Εργαστήριά του έξεκολά
φθησαν αί διακηρύξεις των δι
καιωμάτων του ανθρώπου καl
του πολίτου της Γαλλικης 'Ε
παναστάσεως, αί όποί:αι άτrετέ
λεσαν σταθ,μόν είς την ίστορίαν
της έξελίξεως της άνθρωπότη
τος καl εθεσαν τάς βάσεις των
άτιελευθερωτικων άyώνων.
» 'Έχοντες -rουτα ύπ' οψιν
ιμας, δέν είναι δυνατόν νά άμ
φι(5άλλωμεν δτι ή συμ(5ολή μας
είς παyκόσμιον κλίμακα
είς
τήv έπl τά πρόσω είρηνικήν έ
ξέλιξιν της άνθρωπότητος, θά
είναι είς των στιουδαιοτέρων
συντελεστων της τοιαύτης έξε
λίξεως. Εύρίσκουν αί Τεκτονι
καl Άρχαl yόνιμον εδαψος διά
νά καρποφορήσουν είς την καρ
δίαν του τέκτονας. θά έ.κδηλω
θουν διά των πράξεων καί των
ερyων των, θά καταστήσουν
την συμ�υλήν των πλέον άπτήν
καί άποτελεσματικήν είς την ά
\Αέyερσιν, έν τfj κοιvωνί <t των
ανθρώπων, του ύπερλάμπρου
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ικαί μεγαλειώδους ναοu, δπου
θα στεyασθοϋν ή Σοψία καί ή
'Αλήθεια, ή Δικαιοσύνη καί ή
'Ανοχή, ή Άδελφοσύνη 1καί η
Άyάπη καί δλα έν γένει τά ιδα
νικά της άνθρωπότητος, είς την
άνέyερσιν του όποίου προσφέ
ρομεν τούς κατειρyασμένους
παρ' ήμων λίθους. ΤοΟτο άλ
λωστε ανεyνωρiσθη ύπό προ
σώπων παγκοσμίου κύρους, οτι
δηλαδή τό ίδεολοyικόν περιε
χόμενον του ΤεκτονισμοΟ καί
αί Fπιδιώξεις αύτου άτιοτελουν
ϋμνον πρός τό καθηκον καί πα
ράyοντα πρός αντιμετώπισιν
της πρός τόν ολεθρον φερομέ
νης άνθρωπότη τος.
» Εί\αι βε(5αίως αφροσύ νη νό:
είπn Κα\είς τό πότε θά έμφα
νισθfj μία κοινωνία διεπομένη
άπό τό άψθαστον είς κάλλος
τεκτονικόν ίδεωδες, ούδέ. πρέ
πει ν' απασχολfj τόν τέκτονα ή
σκέψις αϋτη.
» 'Απομένει δμως, έν πάσn
περιπτώσει, ίιψίστη ίκανοποίη
σις διά πάντα τέκτονα τό yε
yονός δτι πεμιεπτύχθη εν τοιοu
τον ίδεωδες, δτι δέν ύπηρξεν ά
χρηστος, δτι παρέδωσε τόν
καρπόν της ατομικης του συν
εργασίας είς την παyκόσμιον
εύημερίαν, δτι προσέθεσε κα
τειρyασμενον λίθον διά την α
\Λέyερσιν του μεγαλειώδους
Ναου της αρι:της, της είρήνη ς
καί της αyάπης».
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5,1

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣ�ΙΟΥ
Ο 1 7 ο ς Α I ΩΝ*
ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
"Ας στρέψωμεν εύyνωμόνως
τήν σκέψιν μας πρός τούς αρ
χαίους προδρόμους, οί όποϊοι
ηνοιξαν τό εδαψος διό: τόν Τε
κτοvισμόν, πρό τριων καί πλέον
αίώνων, οταν, μέσα είς τό:ς έp
yατικό:ς συντεχνίας των 'Ελευ
θέρων Τεκτόνων εi.ρyάζοντο
διό: τήν (5αθlμιαίαν μετατροπήν
των είς Στοάς συμ(5ολικάς, είς
έρyαστήρια μυσταyωyικά.
Καίτοι δέν είναι δυνατόν, διό:
τήν θετικήν Σχολήν της ίστορι
κης έρεύνης, νά τεθfi ζήτ ημα
ευθείας yενεαλοyίας του συy
χρόνου Τεκτονι01μου έκ των μυ
σταyωyικων συστημάτων της
αρχαιότητος, μολονότι ύπάρχει
μεταξύ των σχέσις πνευματική,
σχέσις ψυχολοyικου λόyου καί
σχέσις κοινοχρήστων συμΜ
λων καί άλληyοριων, ύπάρχει
κ ά τ ι έπί π λ έ ο ν, τό όποϊον
άναψ,έρεται είς τήν άρχικήν κα
ταyωyήν του Σuμ(5ολισμου καί
των μέσων του.

'Έχει λεχθη διά τήν Πυθαy ό
ρειον Σχολήν-τό όποϊον i.σχύει,
άναμψισe5ητήτως, καί δι' ολας
τό:ς αλλας- δτι ίδιαιτέρως διε
κρίι,,ετο διό: τόν Συμ(5ολισμόν,
«έν τελετfi μεμιyμένοv φ ω ν fi
καί σ ι ω π fi», άποτελουντα εί
δος διδασκαλίας. Τό rrεριεχό
μεvοv της διδασκαλίας αύτης
είχε «ψως καί χαρακτηρα τοϊς
συvήθεσι τό ψραζόμενον, τυ
φλόν δέ και ασημον τοϊς άπεί
ροις». Ό Στο(5αϊος εκαμνε 'Π'<Χ
ραλληλισμόν της Πυθαyορείου
διδασκαλίας μέ τήν Δελψικήν,
ή όποία οϋτε ελεyε, οϋτε 1ε
κρυπτε, αλλά «έσήμαινε». Οϋ
τω, έγραψε, «των Πυθαγορείων
συμ(5όλων καl τό ψράζεσθαι δο
κουν κρυπτόμεvόν έστι 'καί τό
κρύπ-rεσθαι νοούμενοl\l». 'Αλ
λά, οπως μας πληρσψορεϊ 'ό'
Σιμπλίκιος, ή μέθοδος του
συμ(5ολισμο0 καί της αλληγο
ρίας είχεν έξαπλωθη πέραν των
μυσταyωyικων καί ,ψιλοσοψι1

(*) 'Απόσπασμα έκ του λόγου της έγκαταστάσεως του νέου Σεβ. ·.
της Στοίiς «ΈταιρLα των Φιλικωνη ύπ' άριθ. 116.
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κων συστημάτων, κατ, αναλο
γίαν καi είς διάφορα έπαyyέλ
ματα, μέχρι καi των θεωρου
μένων ώς (:ιαναύσων, ώς των
σκυτοτόμων. «Τήν σοφίαν έαυ
των-yράφει δ σχολιαστής του
Άριστοτέλους-καi οί σκυτο
τόμοι πρέπει ν' άποκρύπτωσι
διά μύθων καi συμΜλων, ώς
αποκρύπτονται εν τοϊς παρα
πετάσμασι τό: απορρητότερα
των ίερων».
'Όταν, λοιπόν, εχωμεν τοιαύ
την μαρτυρίαν περί χρησιμο
ποιήσεως συμΜλων καi αλλη
yοριων από τό:ς επαyyελματι
κό:ς σιΥVrεχνίας της αρχαιότη
τος, είς μίμησιν των μεθόδων
των μυσταyωyικων όρyανώ
σεων, δικαιούμεθα νό: ύποστη
ρίξωμεν δτι δ συμ(:ιολισμός του
θεωρητικου Τεκτονισμου, λη
φθείς από τόν επαyyελιματικόν
ερyατικόν, ύπηρξεν, ούσιαστι
κως, ενα α ν τ ι δ ά ν ε ι ο ν. 'Ή
τοι οτι οί «άναδεκτοί» η «α
ποδε�εyμένοι» Τέκτονες των έ
παyyελματικων στοων του 17ου
αίωνος συνετέλεσαν είς τήν έ
π α ν α φ ο ρ ό: ν του Σ uμζ:ιολι
σμου είς τό: άρχαϊα πνευματικά
του πλαίσια.
'Αλλά τό
σπουδαιότερον
στοιχεϊον του ερyου εκείνων
των πρωτοπόρων δέν ητο ή απο
κατάστασις μόνον ένός όρyα
νωτικου καi τελετουρyικου
πλαισίου· αλλά ή πνευματική
φυσιοyνωμία της νέας Στοας.
Διό: νό: σταθμισθη τό (:ιάρος της
προσψορας των είναι αναγκαία
,μία νοεοό: μεταφορά: είς τήν έ
ποχήν των.
Ό 17ος αίών είδε τό «αyιον
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Κράτος» της Ρώμης νό: γίνεται
παρανάλωμα είς τό:ς φλόyας
του Τριακονταετους πολέμου.
Μέσα εiς μίαν (:ιαθυτάτην καi
έκτεταμένην κοιλάδα αϊμα
τος-ό:ρκεϊ νό: σημειωeη δτι α
πωλέσθησαν τότε τό ημισυ του
πληθυσμου της Γερμα.ίας, τό:
δύο τρίτα της Βοημίας καi τό:
τρία τέταρτα της θουριyyίας,
πλήν των άπωλειων άλλω χω
ρων - ή Παπική αιτολυταρχία
κατελύθη, ή πνευματική δεσπο
τεία απετινάχθη καi ηρχισεν ή
άνθησις του διεθνους Ά θρω
πισμου εντονώτερον καi εύρύ
υερον η εiς τό παρελθόν. Αί φι
λελεύθεραι εκρήξεις θό: συvιεχι
σθουν εiς δλα τό: πεδία. Είς τό
οίκονομικόν, μέ τήν αναyνώρι
σιν της αξιοπρεπείας της έρyα
σίας· είς τό πολιτιστικόν, μέ τήν
δημιcυρyίαν συyχρόνων πό
λεων" είς τό τεχνικόν, μέ τήν
ανάπτυξιν της C3ιcψηχανίας· είς
τό πολιτικόν, μέ τήν μεyάλην
Γαλλικήν Έπανάστασιν. 'Αλ
λά, είς τόν θρησκευτικόν τομέα
ή όπισθοδρόμησις εξηκολούθει.
Τό μόνον επίτευyμα της Είρή
νης της Βεστφαλίας του 1648ή δποία ύπεyράψετο, συμπτω
ιματικως, δύο ετη μετά τήν ε'ί
σοδον τ�υ φιλοσόφου καi αλ
χημιστου 'Ηλία 'Άσμολ ώς «α
ναδεκτοC>» Τέκτονας, μή επαy
yελματίου, είς τήν Στοό:ν του
Ούώρριyκτων-ητο δτι έθεωρεϊ
το εφε[,ης θεμιτόν νό: ανήκουν
τό: κρατίδια της εποχης κ α i είς
τόν Λουθηραιισμόν, ένω έξηκο�
λούθει ίσχυον τό παλαιόν δόγ
μα, πού μετεχειρίζετο τούς
λαούς ώς άyέλας, ύποχρεωμlέ-
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νους νό: άσπάζωνrαι τό θρή
σκευμα του άρχοντος, άλλως
νό: μετανασπυσουν εξω άπό
τήν πατρίδα των ! Καl τουτο έ
θεωρειτο διά τήν έποχήν πρόο
δος, έν συyκρLσΕL Ίτpός τό κα
θεστώς, τό όποιον έδημιουρyή
θη μέ τήν άνάκλησιν του Δια
τάyματος της Νάντης (1685),
δη:ότε έξωρίσθησαν οί Ούyενό
τοι έπl ποινn θα άτου, έξαιρου
μένων των άνηλίκων τέκνων
των, τό: όποια διετάσσετο νό:
συyκενrρωθουν είς Ρωμαιοκα
θολικόν «ηαιδομάζωμα», τό ό
ποιον, διό: ν' άποφύyn ό Ίτά
στωρ Ντεζαyκυλιέ, πατήρ του
μέλλοντος συντάκτου των Τε
κτονικών
Συνταyμάτων, τόν
έ<pυyάδευσεν είς Άyyλίαν δι'
έμη:ορικου ιστιοφόρου, κρυμ
μένον μέσα σ' ενα ί3αρέλι ...
Είδεν, δμως, ό 17ος αίών καl
τήν μετα:μόρφωσιν τοϊι έρyατι
κου Τεκτονισμοί} είς Συμί3ολι
κόν φιλοσοφικόν. Καl, δπως έ
τόνιζεν ι:ίς διάyyελμά του ό 'Ύ
Ίτατος Μ1έyα:ς Ταξιάρχης του
Σκωτικου Τεκτσνισμου των Η.
Π.Α., ό Τεκτονισμός έη:ηλθε
«σάν κεραυνός, πού διαλύει τά
νέφη, καί μέ τήν λάμψιν του
σκίζει τό: σκοτάδια της μισαλ
λοδοξίας».
Είναι, ί3t.ί3αίως, yνωστόν δτι
είς τό ξεκίνημά του ό Τεκτονι
σμός-οπως κα:ί
σήμερα:, έν
πολλοίς-ητο μία: λέσχη 'κοι
νωνuκότητος, δίχως ίδέαν κά
τrοιας εύρυτέρας ά:ποστολης συ
νειδητης είς τό σύνολόν του.
7
Ητα-κατό: τήν έπίσn,uον άy
yλικήν περιyραφήν-«!Ξνα tδι6τUΊτον σύστημα ήθικης, Ικαλυ-
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πτόμενον ύπό άλληΎοριων καί
φωτιζόμενον ύπό συμί3όλων».
'Ένα σύστημα, είς τό δποίον ε
ικαστον άτομον άπετύΊτωνε τήν
ίδικήν του φιλοσοφικήν καί ίδεο
λοyικήν δεκτικότητα, ώς μέ
σον εύχαρίστου συναναστρο
<pης, άποκτήσεως yνώσεων, ά
σκήσεως φιλανθpωΊτίας η μι
ιμήσεως παλαιων ypαφικων πα
ραδόσεων. Δέν έξεπήδησεν ,ό:
Τεκτονισμός μονομιας-δπως ε
yραφεν ό Βίρθ-Ίτάνοπλος, ο
πως ή Άθηνα άπό τήν κεφαλήν
του Διός. Μολαταυτα, είς τούς
πνευματικούς όρίζονrας έκεί
νωv των πρωτοπόρων ύπηρχον
στοιχεία μεyάλου δυναμισμοί},,
τά όποία καί συνετέλεσαν είς
τό νά δώσουν είς τό Τάyμα τήν
καθ:Jλικήν του φυσιοyνωμίαν.
Φωτισμένα πνεύματα διεκή
ρυσσαν τάς μεyάλας άληθεία:ς
μέσα είς τήν φοί3εράν έ1τοχήv
των διωyμων, δταν ή μικροτέ
ρα ποινή διά τόν έ. [llμένονrα, ά
ναλόyως των καθεστώτων, είς
τόν Καθολικισμόν η τόν Προ
τεσταντισμόν, ητο θάνατος, μέ
μόνην διαφοράν δτι οί μέν έ
χρησιμοποίουν την άyχόvην, οί
δέ τόν πέλεκυν ... Ό Βοημός
θεολόyος καl σοφός Γιόχαν 'Α
μώς Κομένιους (1592-1670) εί
χε διακηρύξει: «Είμεθα ολοι
πολίται έ ν ό ς κόσμου, ε ν α:
αΤμα: εχομεν ο λ ο ι. Τό μίσος
δι' ενα ανθρωπον, διό: τόv λό
yον δτι έyεννήθη είς ο:λλην χώ
ραν, οτι 'δμιλεί διαφορετικήν
yλωσσαν η εχει άνrίθετον α
ποψιν έπί αύτου η έκείνσυ 1:ου
θέματος, άποτελεί μεyάλην πα
ρα:φροσύνην. Σας ίκετεύω, ά-
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πέχετε τοιούτων αίσθημάτων,
διότι είμεθα δλοι ανθρώπινοι...
"Ας άπο�λέπωμεν είς εvα μό
νον σκοπόν, τήν εύημερίαν της
'ανθρωποτητος».
Τό γέρας τοϋ Τεκτονισμοϋ
είναι δτι εyιvε ό συyκεvτρωτι
κός άyωyός δλωv των πρωτο
ποριακών ίδεων καί, προ παν
τός, της ίδiέας περί παyκοσμίου
άδελφότητος των αι,θρώπωv,
χωρίς διακρίσεις καταyωyης
καί κοινωνικης τάξεως, έθνυκό
τητος καί φυλης, χρώματος,
θρησκείας, yλώσσης η φρονη
μάτων-άρκούσης μόνον της
καλης θελήσεως. Έχρειάζετο
μέγας ήρωϊσμός διά νά διακη
ρυχθουν αί άρχαί αύταί κατά
τήν αύyήν τοϋ 18ou αίωνος, ό
πόταν ό Τεκτονισμός απέκτησε
τήν ίδικήν του ξεχωριστήv όρ
yάνωσιv- άλλύ: δέν διεκηρύχθη
σαν άπλως, έτέθησαv και εις
έφαρμοyήν. 'Εντός των Τεκτο
νικών στοών, δταv αυται προ
σέλα�ον �αθμηδόν τήν καθα
ράν συμ�ολικήv μορφήν των,
πασα έξωτερική διαφορά των
'ατόμων έξηφανίζετο, παρεμε
ρίζετο η ήyvοεϊτο. Ή φυλή, ή
τάξις, ή δοξασία, τό χρώμα, τό
χρημα η ή θέσις δtν άπετέλουν
οϋτ�ε προνόμιον, οϋτε μειο-ΙΑέ
,κτημα διά κανένα.
Παρισινοί αστοί έφοιτοϋσαν
είς τήv τεκτοvικήν στοάv δίπλα
,εις τον μεyάλον φιλόσοψον '1 ε
ρώνυμον 'Λαλάντ· '6 Μόζαρτ,
πτωχός μουσικός, προσηyο
ρεύετο ά!δελφός από τόν δοϋκα
τ,οϋ Μεκλεμ�ούpyου· δταν δ'
ΡοC-ζ�ελτ, 26ος
Θεόδωρος
π;ρόεδρος των 'Ηνωμένων Πο-
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λιτειων, ητο άπλοϋν μέλος της
στοας του, Σε�άσμιος αυτης
ητο δ κηπουρός yειτονι1κης ε
παύλεως· καί τόν �ασιλέα της
Άyyλίας Γεώρyιον ΣΤ' έ,μύη
σε και άνεκήρυξε τέκτονα είς
ταχυδρομικός διανομεύς.
Έv ένί λόy(ϊ), δ Τεκτονισμός
απέ�η κεντρικός σταθιμός έ
νερyείας, ό όποίος έφώτισε τήν
ανθρωπότητα. Καί σήμερον ε
χει νά έπιτελέση σπουδαιοτά
την αποστολήν. Διότι ζοϋμε εις
μίαν έποχήν, κατά τήv όποίαν
κυριαρχοϋν άλλου είδους μυ
στικαί όρyαvώσεις, δλως αντι
θέτου κατευθύνσεως από τάς
αρχαίας. Έκεϊναι ετειναν εις
τήv πνευματικήν έξέλιξιν, αυ
ται εις τήv ύλικήν έκμηδένισιν.
Σήμερα ύπάρχουν γνώσεις,
τάς όποίας άyνοεϊ οχι μόνον ή
λαϊκή μαζα, αλλά σχεδόν τό
σύνολον της άvθρωπότητος,
πλήν μιt<pας όμάδος πέριξ των
έπιστημονικων έρyαστηρίων καl
των ύπάτων έπιτελείων, από
τάς όποίας, ομως, «προστατεύε
ται» η «άπειλεϊται», κατά τήν
έκάστοτε δρολοyίαν, ή τύχη
τοϋ πλανήτου δλοκλήρου. Σή
μερον, λοιπόν, περισσότερον
παρά ποτέ άλλοτε, επιβάλλε
ται δπως ό Τεκτονισμός 'διατη
ρfj ένερyόν τήν συναίσθησιν των
άνθρωπιστικων ιδεωδών, τά ό
ποϊα έ\-1έπνεον τούς ίδpuτάς,
ικαl δπως έρyάζεται διό:: τήν
διάδοσιv και τήν κραταίωσιν
των άρχων της 'Αδελφότητος
καί της 'Αγάπης, ύπερασπιζό
ιμεvος τόν Φωτισμόν 'κατά πά
σης μεσαιωνικης έπι�ιώσεως
01κοταδισμοϋ,
ύπερασπιζόμε-

1972

Ο 17ος ΑΙΩΝ

νος τήν Σ υνερyασίαν καί την
Είρήνη ν, κατά πάσης έπι(5ουλης
των δυνάμεων τοC> Κακου.
Τό νόημα της εύyνωμοσύνη ς
πρός έκείνους τούς ύ111ερόχοuς
πρωτοπόρους του ΤεκτονισμοC>
δεν δύναται νά είναι αλλο, έ
κτός άπό την έρyα:σίαν έπί τά
ίχνη των, άπό την συνεχη καί
άδιάκοπον έρyασίαν. 'Όπως
ελεyεν δ Μίλτων, δ εχων άλη
θη αίσθησιν της εύyνωμοσύνης,
πληρώνει καί μένει χρεώστης
πάντοτε... Ούδέποτε θά έξοφλή
σωμεν τό χρέος μας πρός τους
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θεμελιωτάς της Τεκτονικης '1δεολαyίας. Όφείλο,μεν, δμως,
νά δίδωμεν δ,τι δυνάμεθα από
τόν έαυτόν μας καί νά προσπα
θουμεν νά διδωμεν δ,τι πρέ
πει, δια νά συντελέσωμεν είς
την άρμονίαν μεταξυ των ύ
ψίστων παραδόσεων του πα
ρελθόντος καί των πράξεων
της σήμερον.
Εϊ,θε αί σφυρσι νά κρού(ι)Ι\,ται
άρμονικως πρός τά ϋψιστα Τε
κτονικά ίδεώδη του Άνθρω
πισμου.
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Το βιβλίον της σοφίας
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Πωλείται δεμένον

δρχ. 70

Εις τά γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ
'Αποστείλατε ταχ)κήν επιταγή·; διά νά το λάδετε τα
χυδρομικώς είς την διεύ{)vγσιν πού {)ά άναγράψετε
είς την επιταγήν.
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αφυπν ισις 1-ο υ
Μεσαιωνικού άνθρώπου
καi ό ρόλος τής 'Αλχημείας
'9

,

Τοϋ ΠΑΝ. ΜΠΕΛΟΥΣΗ
Διατί, αφύπνισις; Έκοιμήθη
ποτέ ή ανθρωπότης; Τό αίώνιον
γίγνεσθαι δέ.ν αποκλείει τήν
στατικήν τρόπον τινά: κατάστα
σιν, πού συμ<5ολίζει ό ορος«ϋ
πνος»;
'Όντως, τόσον είς τόν ύλι
κόν δσον καί c.ίc τόν πνευμα
τικόν κόσμον ούδtν τό στατι
κόν, ή δέ έξελικτική πορεία των
οντων είς τήν Φύσιν, δσον καί
αν πολλάκις παλινδρομfi, ό
μοιάζουσα πρός τόν αλτην,
'Πάντως εμφανίζει χρονικά:ς πε
ριόδους, -πού ή πρόοδος δεν Ύί
νεται εκδηλη, δπως ακρι<5ως
δέν φαίνονται αί ένέρyειαι των
χυμων είς τά: εσωτατα ένός
άyριόδενδρου πού έμ<5ολιάστη
κε καί μετά: 2-3 ετη μετα<5άλ
λεται είς &λλο καρποφόρον.
,Ακρι<5ως, αυτό συμ<5αίνει καί
μέ τήν σκοτεινήν καί δυσερεύ
νητη περίοδον, πού τήν λέyομε
Μεσαίωνα, έννοουντες τά: μετά:
τήν Ρωμαϊκήν άκμην χρόνια
μJέχρι τόν 15ον αίωνα, "όπότε τό
«άyριόδενδρο>} έμφανίζει τήν
πρώτην άνθοφορίαν μιας έλπι
δοφόρου καp'Ποψορίας.

'Λάθος νά: -πιστεύουμε δτι μέ
χρι τοC, 1453 ύπάρχουν κατα
σκόταδα καί ξάφνου άναψαν
οί προ<5ολεί:ς. Λάθος! Άπλως,
τόν 15ον αίωνα ό Δυτικός κό
σμος πηρε μιά: δόση ίσχυρό
τερη απ αυτα τά: τονωτικά:
φάρμωω πού φέρνουν εύφορία
κλπ. καί έ ξ ε δ ή λ ω σε τούς
«έν δυνάμει» χυμούς του αyριό
δενδρου.
Βυζαντινοί καί 'Άρα<5ες ησΟJV
οί συντηρηταί καί μεταλαμπα
δευταί στην Δύσι των δσων συ
\Αέλα<5ε ή σοφία των Άνατολι
κων λαων, ή μυστική καί ή
άκάλυπτη. Ή λεγομένη «'Ανα
γέννησις», διαφοροποιήσεις καί
μετα<5ολές μας παρουσιάζει καί
<5λέπομε λ.χ. τήν 'Αστρολογία
νά: διαμορφώνεται είς 'Αστρο
νομία καί Μαθηματική καί την
'Αλχημεία είς τήν πρωτοπο
ριακή του αίωνος μας έπιστή
μη της Χημείας κλπ. !κλπ.
Α) ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟΛΆ
ΤΡΕΙΑ
Μέ. τόν δρον αυτόν έ.ννοοϋμε
την κατα: γράμμα παραδοχήν
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των Βιι5λικων κειμένων, &π:ου,
φυσικά, τόν «λόγον» είχαν οί
Πατέρες της 'Εκκλησίας. Καί
οί μέν 'Ανατολικοί μποροϋσαν
νά άντιλαμι5άνωνται έννοιολο
yLκως τά κείμενα της Άγιας
Γραιφης, διότι τ1 'Ελληνιστική
μετάφρασις των Έι5δομήκοντα
ηταν κοντά, στή yλωσσα τους.
Οί Δυτικοί δμως άντιμετώπιζαν
περιπλοκή σοι5αρή· τό μόνο
κείμενο πού διέθεταν ηταν ή
γνωστή μας σήμερα ώς «Βουλ
yκάτα», δηλ. ή διωρθωμtνη άπό
τόν υ Α y. '1 ερώνυμο καί μετα
φρασμένη στά Λατινικά άπό τά
'Ελληνιστικά των Έι5δομήκον
τα. Άλλα καί ή λατινσ άθεια
στή Δύσι μέ τούς καιρούς πε
ριωριζότανε, τόσο πού τελικώς
τα ίερά κείμενα να τα έννοοϋν
μόνον οί έλάχιστοι είδικευμέ
νοι λόγιοι. 'Έτσι, έ � οί Βυζαν
τινοί μπορούσανε νά δια'5άζουν
αμέσως Παλαιά καί Νέα Δια
θήκη, στή Δύσι μόνον δ άνώ
τατος Κληρος καί σέ τελευταία
άνάλυσι δ Πάπας (ίσως έδώ
χρωστιέται καί τό Άλάθη
τον). Περί Έλληνικων κειμέ
νων οϋτε λόγος έyινόταν
στή Δύσι· αν καμμιό: φορά οί
άντιyραφεις συναντοϋσαν στούς
παπύρους φράσεις 'Ελληνικές,
τίς ξεπερvοί>σαv μέ τόν χαρα
κτηρισμό: «Γκρέκα σaυντ, νόν
λεyκούντουρ». θά άναφέρω η
θα -περιορισθώ σέ ενα δεϊyμα
της κατά γράμμα έρμηνείας·
είναι τό γνωστό της Γραφης
«Στήτω δ 'Ήλιος...1 » μέ τον
Ίησιοϋ του Ναυη. ί\οι-ττόν, αύ
τό στάθη'κε χρόνια δλόκληρα
το άποτελεσματικώτερο έ-ττιχεί-
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ρημα έναvτίον της ήλιοκεντρι
κης θεωρίας του Κο-ττερνίκου.
Για νά σταματήση κάτι, πρέwει
κάποτε vά έκινεϊτο· αρα δ 'Ή
λιος δέν μπορεϊ νά θεωρηCη ά
κίνητος. 'Όπερ εδει δεϊξαι !
Ποιός λοιπόν θα έτολμουσε νά
πιστέψη τόν Κοπέρνικο καί οχι
τό 'Άγιον Πvευμα; Οί τολμη
ροί πού διεψώνησαν, κάηκαν,
δπως δ Τζιορντάvο Βροϋνο στήν
, 1 ταλία, ό ΣερGέτος στήν έvά
ρετη Γενεύη κ.α. Γνωστόν δ'έ
δτι και ο μεγάλος Γαλιλαϊος
μόλις καί μετά '5ίας άπέφυyε
τή φωτιά, δηλώνοντας γονατι
στός μετάνοια, γέρος άνθρω
πος, στό ίερό δικαστήριο. Τό
περίφημο «καί δμως κινεϊται»
είναι έφεύρημα νεώτερο.
Β)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Που όφείλεται ή κυριαρχία
τοϋ μεγάλου Σταyειρίτη στήν
Δυτική διανόησι; Πως τόv με
λέτησαν, δηλ. άπό τό πρωτότυ
πο; Καί ποιό τμημcχ άπό τήν
άπέραντη σοφία του ίσχυριζό
μαστε δτι fτροχοπέδησε; Τό
καταπληκτικό αύτό μυαλό εί
ναι γνωστό πώς καταπιάστη κε
μέ δλη τή σο9ία του καιρου του,
άπό τά πιο άφηρημέvα , &πως
τό ορyανον = ή λογική, ή ποιη
τι'Κή, ή ρητορική του κλπ., φθά
νει είς τα συγκεκριμένα «τά
φυσικά», δπως ώνοματίστηκαν
άρyότερα άπό τούς 'Αλεξαν
δρινούς αί παρατηρήσεις του
έπί τοϋ φυσικοί} περιι5άλλοντος,
καl τό «μετά τά Φυσικά», τά
άναφερόμενα είς τό όντολοyι
κόν πρΜλημα της Φιλοσοφίας.
Τέσσαρα τά στοιχεϊα κατά
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1 ΛI Σ ΟΣ

τόν Σταyειρίτη άπαρτίζουνε
τό Σύμπαν: ΠC-ρ-υδωρ-Γη
αήρ.
Στην ανελλήνιστη Δύσι τόν
μετέφρασε στά Λατιιικά: καί
τούς τόν y ώρισε ό "Αρα<:ιας
Ά<:ιερρόης, που είχε έπι<:ιολή
καί έτιίδρασι τεράστια, έθεω
ρείτο δέ δάσκαλος του σκετιτι
κισμου. 'Εκτός άτιό την αύθε\
τία του Ά<:ιερρόη, τιρωτος συ
στηματικός μελετητής του 'Α
ριστοτέλη στάθηκε ό 'ΑΜέρτος
Μάyνος, επίσκοπος καί ϋστερα
αyιος των Καθολικων. Δεύτε
ρος αyιος, ό Θωι1ας ό Άκι\ά
της, μαθητής του τιωτοyνώ
στου Άλ<:ιέρτου Μάyνου καί φι
λοσοφικός "Ατλω,τας του Κα
θολικισμου, εστήριξε τό θεολο�
yικό οικοδόμημα της Έκκλη
σιας πάνω στόν 'Αριστοτελι
σμό. Ή επιτυχία του ηταν τό
ση, ωστε ό Καθολικισμός ε
φθασε ν' αντιμετωπίζη σάν ίf
ροσυλία τή\ αμφισί5ήτησι κά
<θε αριστοτελικης yι ώμης. 'Α
κόμη 1καί στόν 17ον αίωvα ή r
πίδρασίς του έξακολουθουσε
καί Γαλλικό αι-ώτατο Δικαστή
ριο απειλεί μέ θάνατο ολους
τούς αντιαριστοτελιστές ι Τό
σον μεγάλη λοιπόν ηταν ή πί
στις είς τό αλάθητον του 'Αρι
στοτέλη εi.ς τόν Δ. κόσμο καί
μάλιστα ενός 'Αριστοτέλη με
ταφρασμένου άτιό δεύτερο καί
τρίτο χέρι, yιατί τά πρωτότυτια
δέν σώθηκαν. Τώρα, πως ή 'Ελ
ληνική σοφία διαδόθηκε στούς
'Ανατολικούς λαούς, αύτό εί
ναι αλλη ίστορία: Νεσ-rοριανοl
καl αλλοι αίρετικοί, φι=ύyοvrας
τούς διωγμούς από τό Βυζάν-
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τω, κου<:ιαλουσαν μαζί τους σέ
Άρα<:ιίες καl Συρίες αύτό τιού
ό καλοyηρισμός τό ι':ιάφτισε
«έλληνική μανία». Οί "Αραι':ιες
από κείμε\α Συριακά καί '1 σ
ραηλινά την γνώρισαν την «έλ
ληνrκή μανία» καί ίδού ό 'Α
<:ιερροισμός. "Ας δουμε τιιό: και
τό: 4 στοιχεία του Άριστοrrέλη,
αν καl δέv ειναι έπινόησις δι
κή του. Τά πρωτόειπαν οί
προ-Σωκρατικοί "1 ωvες. Κα
θαρά δική του ειvαι ή λεγομέ
νη πεμπτουσία, πού οτιως τό
λιει ή λέξιc, είναι ή 5η ούσια.
"Ας μιλήσουμε άτιλούστερα
καl σαφέστερα:
Τό Σύμπαν εΊπαμε δομείται
από τά 4 στοιχεία, μέ τήv ακό
λουθη άντα--τόκρισι:
Πυρ - ποιότης
Γη -- ποσότης
Άήρ- σχέσις
'Ύδωρ - τρόπc,ς ύπάρξεως.
Ό Άριστοταης έπεvόησε
εια πέμπτο οτοιχε�ο (τιεμτιτου
σία) τόν κατοπινό αίθέρα, καl
την έφιλοξένησε στόν ύτιερσε
λήιιο χωρο. Τά τιρωτα τέσσα:
ρα, περιωρισμένα είc τό ύπο
σελήνιο διάστημα, είναι ύπο
κείμενα είς αλλοιώσεις, μετα
ι':ιολές, yέv\ησι, φθορά. Στόν
ύπερσελή\ιο οι1ως τό: τιάντα
απαρτίζοηαι άπό τήν διάφανη,
άμετάι':ιλητη, <,άίδιοι,>, αφθαρτη
πεμτιτουσία.
Καθώρισε μάλι
στα, οτι τό: φθαρτό: ύποσελήνια
στοιχεία κινουνται μονάχα είς
εύθείαν yραμμήν, εν(l_} ή αφθαρ
τη τιεμπτουσία τουc, πού άτιαρ
τίζει τούς πλανητες 'κλτι. ακο
λουθεί μία αίώνια κυκλικη τρο
χιά. Κατό: την κοσμογονία του,
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τέλος, δ 'Ήλιος είναι ενας άπό
τούς πλανητες πού περιστρέ
φονται yύρω άπό την μικροσκο
πική μας Γη, κέντρον του Σ ύμ
παvrος.
Ό Δυτικός έρευvητής λοιπόν
ξεκινουσε άπό την λανθασμένη
άρχή περί ύπερσελήνιας καl ύ
ποσελήνιας ύψης της ϋλης. Του
το καl ύπηρξε τροχοπέδη yιά
μερικούς αίωνες.
Γ'

ΑΛΧΗΜΙ ΣΤΑ!

Αί yνωμαι διχάζονται ώς
πρός την καταyωyήν του δρου
'Αλχημεία, διότι, έκτός των δ
σων δίδουν έτυμολοyίαν Άρα
{9ικήν, ύπάρχουν καl οί προ
τείνοντες τό έλληνικό Άρ
χή - Μία. Είς αυτό στέκονται
καl οί διερευνηταl κάτω άπό
την έπιψάνεια, διότι σχετίζεται
καl μέ την άπόκρυψον Γνωσιν
των Μυστηρίων, θυμίζει δέ καl
τόv πρωτον διδάξαντα, τόν
'Έλληνα Ξεvοψάvη μέ τό
«" Εν τό Παν». Ποία λοιπόν ή
άσχολία των άλχημιστων (τά
έξωτερικά τουλάχιστον στοι
χεϊα της) καl πως τούς ήνεί
χετο ή θεοκρατία της έποχης;
Ό σκοπός τους, ή βιτρίνα τους,
Tran n1utatio -=- +,ιετουσίωσις
Θά λέyαμε. Μεταμόρφωσις των
άyενωv μετάλλων είς ευyεvη,
δηλ. χρυσόν, χρυσόν διά τόν
διψαλέον καl χρυσομανη αv
θρωπον, ό' όποϊος δ-έv διδάχτη
κε τίποτε άπό τόν μυθο του
Μίδα.
Ή μετουσίωσις θά έyίνετο
εϋκολη, εαν πετύχαιναν νά
{9ρcυν τόν occnltυn1
laniden,
τόν άλλως πως yνωστόv ώς ψι-
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λοσοψικην λίθον, η τό έλιξή
ριον της ζωης. Καl Ιδιερωτα
ται κανείς: τl σχέσιν εχει ή
χρυοοποιία μέ τόv 'Αριστοτέλη
καl τά περί τροχοπεδήσεως;
Φυσικά, εχετε ύπ' δψει, πώς καi.
οί Άλχημισταl πίστευαν τά
τέσσαρα στοιχεϊα του 'Αριστο
τέλη και την ύπερσελήvια πεμ
πτουσία.
'Έστω, λοιπυν, ώς παράδειy
μα το μολύ{9ι, πού είναι φθαρ
τή ουσία καl άνήκει στό στοι
χεϊο Γη.
Τό «μεyάλο ερyο», δnωc, τό
ελεyαv, ηταv ή έξεύρεσις τρό
που προσωριvης μετα{9ολης της
φθαρτης αυτης ουσίας (μολύ
{9ι) είς άφθαρτη ϋλη, μέ τελικό
σκοπό την έπαναψορά της στην
πρώτη της κατάστασι, άλλά μέ
διαφορετική μορφή. Τουτο θά
μποροGσε vά yίvη, έάν μετε
{9άλλετο τό μολύ{9ι σέ πεμπτου
σία (στοιχεϊο ύπερσε"λ.ήvιο) καl
ϋστερα, άκολουθώντας την άν
τίστροψη διαδικασία, νά ξαvαϋ
λοποιηθη είς την ύποσελήνια
κατάστασι μέ την μορφή του
χρυσου. Τό δύσκολο σημεϊο η
τό πρΜλημα, αν θέλετε, στέ
κεται στό πως θά άναyκασθη
ή πεμπτουσία κατά την ύποσε
λήνια έπαvυλοποίησί της νά άλ
λάξη τlς σχέσεις άνάμεσα στlς
έξωτερικές καl έσωτερικές ί
διότητες πού ύττήρχανε στό yε
vεσιουρyό της μέταλλο. Σήμε
ρα ξέρουμε πώς τά διάφορα
κυκλοτρόνια κάνουν περίπου
την ίδια δουλειά μέ διαφορε
τικά όvόματα, 'καl έάν δέv κα
ταπιάστηκαν μέ χρυσοποιία,

60

1Λ I Σ Ο Σ

τουτο διότι έκρίθη ασύμφορο
έμπορικως.
Έν τοσούτ�, καί παρά τήν
πλά νη τους yιό:: ύπερσελήνια
πεμπτουσία και τό:: τοιαϋτα, οί
Άλχημισταί, ώς έ.κ της φύσεως
της έ.ρyασίας των, χρησιμο
ποιουν τό π ε ί ρ α μ α, ί:>ασικόν
έ.ρyαλεϊον των ασχολιων των
καί ακριί:>ως αύτή ή γενίκευ
σις της ανήσυχης πειραματικης
ερευνας, ό παραμερισμός της
καθιερωμένης
μεθοδολογίας,
ή χάραξις νέων δρόμων πού α
ναyκαστικως άκολούθησαν εί
χε ώς αποτέλεσμα
γενικόν:
1 ον) νό:: παραμερισθη ή απολυ
ταρχία του 'Αριστοτελισμοι�,
2ον) νό:: α-ποδειχθη χειροπια
στό:: από τήν -πειραματική 1[
ρευνα πώς ή στατική κειμενο
λατρεία δέν είναι «ταμπού»·
3ον) νό:: -πάρη σιγά - σιγά τήν
θέσι του ό όρθός λόγος καί νό::
ξαναπάρη την αξία του ό Πλά
των μέ τό «πανδεχές της ένιαί
ας ϋλης», πού άναφέpπ στό"
«ΤLμαιο».
'Ορόσημο διαχωριστικό τ,οϋ
Μεσαίωνα από την Άναyέννη
σι, τό π ε ί ρ α μ α καί ό ό ρ θ ό ς λ ό y ο ς. Μ-έ τή νέα αύτή
μέθοδο θό:: ελθουν είς φως
(πολλές φορές καί τυχαίως)
διάφορα μυστικό:: της Φύσεως,
τό:: δποϊα �ραδύτερα θό:: 1άξιο
λοyήση καί θά κατατάξη 'δ
όρθός λόγος καί θό:: ά-ποτελέ
σουν θεμελιώδεις σταθμούς είς
τήν έξελικτική πορεία της 'Ε
πιστήμης.
θα χάσουν τήν λάμιΙJιν τους 'δ
•Αλ�έp,:,ο,ς Μάγνος 'καί 'δ θω
μα:ς 'Ακινάτης, οί μεγάλοι αύ-
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τοί ύποστηρικταί του 'Αριστο
τελισμου στην Δυτική σκέψι
καί ή κάμπη θό:: �γάλη φτερό::
καί θό:: μεταί:>ληθη στήν -πετα
λούδα της 'Αναγεννήσεως.
Ή �αφτιστήρια ληξιαρχική
πρα:[,ις, 'ΊΟύ μπορουμε νό:: χα
ρακτηρίσωμε ότι τρόπον τινά
γίνεται 11 αφύπνισις του Εύρω
παϊκοC- -πνεύματος, είναι τό 1660
περίπου, τότε πού ό Ροί:>έρυσις
Μπόυλ δημοσιεύει τό ερyον
του «Ό σκεπτικιστής χημι,κός»
καί έyyράφει τή νεογέννητη
και μεγάλη σήμερα έπιστήμη
της Χημείας είς τό:: μητρ�α των
Έπιστημων, λύνοντας τήν τρο
χοπέδη των τεσσάρων στοι
χείων του 'Αριστοτέλη, yιό:: νό::
φθάσουμε σήμερα στό:: ύπερε
κατό καί Κύριος οίδε πόσα α
κόμη...
Ή χρυσοττιοιία αττησχόλησε
τούς Βυζαντινούς
ένωρίτερα
άπό τούc: Δυτικούς, 'αντίθετα
δμως απ αύτούς οί Βυζαντι
νοί «χυμευταί» �ασίζουνε τις
ερευνές τους στόν Πλάτωνα καί
συγκεκριμένα είς τό περί
«πανδεχους της ένιαίας ϋ ης».
Έκεϊ μάλιστα Gρίσκουν καί τό
κλειδί της αναλογίας ανάμεσα
στό:: μουσικό:: διαστήματα καί
τούς πλανητες. Γιό:: δλ,ο,υς τούς
αλχημιστάς, τά ούράνια σώμα
τα εχουν στενή σχέσι μέ ώρι
σμένα μέταλλα. 'Ενδιαφέρουσα
μελέτη, γιά δσους ,θέλουνε, ε
χει yρ&ψει ·δ 'Ακαδημαϊκός Μι
χαήλ Στεφανίδης. ( «Μουσική
και Χρυσοποιία κατά τούc Βυ
ζαντινούς χοόνους»). Βυζαντι
νά κείuενα δυνάμενα νά yαpα
κτηρισθουν ώς άλχημιστικά
· ,
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C5pίσκομε στα ερyα του Ζωσί
μου (4ον η 5ον αίωνα μ.Χ).
Γνωστόν, C5έe5αια, πώς στα 529
μ.Χ ό '1 ουστινιανός �εκλεισε ο
ριστικά τά κυριώτερα κέντρα
της
παyανιστικης σκέψεως
(Σχολή Άθηνων, Σεράπειον
Μέιμφ,δος, Ναός του Φθά κλπ.),
παράλληλα δε μέ τούς Μαθη
ματικούς (διάι5αζε: άστρολό
yους) έθεώρησε και τούς Ιάλ
χημιστάς ώς «νοσουvrας τήν
Έλληνικήν μανίαν» και τούς
άπέκλεισε άπό κάθε κρατικό
άξίωμα. Παρά ταυτα δμως, έ
κατό χρόνια άρyότερα τό Βυ
ζάντιο έμφανίζει τόν πρωτο
έστεμμένο άλχη μιστή: Είναι
'δ 'Ηράκλειος (610-641) με
προστατευόμενό του τον yvω
στότερον άλχημιστή τοC- Ίου
αίωνος, τον Στέφανο Βυζάν
τιον.
Κι αν άκόμη παραe5λέψωμε
τήν περίοδο του 'Ηρακλείου σαν
παροδική περίπτωσι, δ-έν μπο
ρουμε νά άyνοήσωμε τό ρόλο
πού επαιξε στήν αμυνα της
Πόλης αίωνες όλοκληρους τό
ύyρό πυρ, πού πρωτοεμφα
νίστηκε στα 673 και χοωστιέται
1Ξίς τόν «πάσχοντα τήν Έλλη
νικήν μανίαν» μηyανι κό αλχη
μιστή ίερωuένο Καλλίνικο."Ας
περιοριστουμε είς αυτά.
Δ' ΑΛΧΗΜΙΣΤΑΙ - ΡΟΔΟ
ΣΤΑΥΡΙ ΣΜΟΣ
'Όλα δσα είπώθηκαν μlέyρις
έδω, δέν είναι παρά μιό: έπι
τροχάδην θεώρησις yνωστων
πραyμάτων εις δ "Uς μαc: Πf PL
Μεσαιωνικοί} τέλματος και των
προωθητικων συντελεστων στήν
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άφύπνισι του ανθρώπου· θά η
ταν αληθινώτερο, αν λέyαμε,
στήν άποδέσμευσί του άπό τούς
τυραννήσαντες τον άνθρωπο
Θεοκράτας, τούc, «Διάκους του
Βάαλ» δnως τούς χαρακτηρί
ζει ό αξέχαστος Μικέλης "Α
C5λιχος.
L..ταθήκαμε πρωτα στήν Άλ
χημεία διότι σχετίζε rαι με τον
Ροδοσταυρισμό 'Όσο yιά τον
ϊδιον τον Ροδοσταυρισμό, συy
yραφεΊς μ-έ κυρος παyκόσμιο,
δττως ό Βίρθ, ό Μάκευ, δ Γου
αίητ κ.α. αλληλοσυyκρούονται,
αναιρουνται αμοιe5αίως καi δεν
δίδουν σαφείς, τεκμηριωμέ\,ες
πληροφορίες.
Είναι πιθα\,όν-δπως εχει γί
νει δεκτόν-δτι είς τό:ς τάξεις
των συντεχνιων με τον καθαρως
έπαyyελ ι1ατικό τους χαρακτη
ρα είς τούς Μέσους Χρόνους
ύπεισηλθον οί διανοούμενοι και
άφου εyιναν «αποδεκτοί», σι
γά - σιyό: εδωσαν τή μορφή πού
γνωρίζομε είς τον Έλευθερο
κτονισμό με τό δρόσημο του
1717, τοϋτο τό ίδιο μπnρεϊ νό:
J!yινε και στον Άλχημισμό. Και
έδω ένεφιλοχώρησαν, έκαλύ
ψθησαν καi μέσ({> του Άλχημι
σμου εξεφράσθησαν πρόσωπα
πού ουδεμίαν σχέσιν είχαν με
τήν ύλική προσπάθεια χουσο
ποιίας. Ό κόσμος των αλχημι
στων, ακαταδίωκτος, παοεϊχε
εύκο
έκφράσεως
τρόπους
λωτέρους και κάλυψιν εύ
λοyrφανέστεοη
καί
έπιτυ
χέστερη κατά τό: δύσκολα
έκεϊνα χρόνια είς τήν rοιλοσο
ψουσαν σκέrιιι. που κό-Αε Φτε
ρούγισμα του Ναου κατεδιώκε-

62

1 Λ I Σ ΟΣ

το αμείλικτα καl τά φτερά πριν
νά φυτρώσουν καλά - καλά. τά
καψάλιαζαν οί ίερές πυρές!
Αύτά τά των Άλχημιστων,
«φιλοσοφική λίθος, έλιξήριον
της ζωης, μέyα 'Έρyον κλπ.»
έχρησιμο11οιήθησαν άλληyορι
κως άπό έκείνους ,τού έθεώρη
σαν τήν ψυχή σάν είδ�κό αντι
κείμενο των άναζητήσεών τους.
Αί τρεις άpχαl της 'Αλχη
μείας (Ύδράρyυρος - θειον
.. Αλας) d:ντιστοιχσυν είς τό
11νευμα - ψυχήν - σωμα. Πιθα
vολοyεί:ται δτι ή κυρία άσχο
λία των φιλοσόφων - άλχημι
στων στάθηκε ή 'ίδια μέ του Τε
κτονισμου, δηλαδή ή άναyέν
νησις, τcύτέστι «θάνατος καl έκ
νέου οίκοδόμησις του έσωτέρου
άνθρώπου, ζωογόνη σις καl ί
σχυροιπ:οίησις των άοράτων ψυ
σικων δυνάμεων έν τq, άνθρώ
π�». 'Άλλη μορφή της Tran mutatio λοι,τόν. Πολλοί 11α
λαιοι τέκτονες ίrπηρξαν άλχη
μισταl ,τού άφωσιώθηκαν είς
τόν Έρμητισμόν, κατά δέ τόν
συyyραφέα Βολφστίyκ, «έκ της
άλχημείας είσηλθ,εν είς τόν Τε
κτονισμόν ή άντίληψις δτι ή
Φύσις δέν είναι α.λλο τι παρά
ή ύλο,τοίησις της θεότη τας».
Μένει τό έρώτημα: αύτοl οί
Ροδόσταυροι άλχημισταί ησαν
αύτόφωτοι, δηλ. δσα ,κοσμοyο
νικά έπίστε•Jαν καl 11αρέδωσαν
σχετικά μέ την άλχημυκήν κά
λυψιν ησαν 11ρωτόφαντα;
'Όχι �έ�αια. Καl οί Ροδό
σταυροι ησαν άποδέκται, συν
τηρηταl μιας πανάρχαιης κλη
ρονομίας. Ό κατcχ-φεyμός της
Καθολικης 'Εκκλησίας με τις έ-
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qοντωτικές 11οινές δέν ,έn!§:τρεπε
τήν φανερή λειτουργία μυστη
ριακων όρyανώσεων, δπως λ.χ.
παλαιότερα τά
'Ελευσίνια.
Ποιός τολμουσε νά όνοματίση
καν Κα66αλά, Ταλμούδ, Τορά,
Ταρώ κλ11; Κατ' άνάyκην, δσοι
μπόρεσαν νά μελετήσουν ε.ρyα
'Ελλήνων - Άρά�ων - Ίου
δαίων, σέ συνδυασμό μέ την
κληρονομημένη παράδοσι από
τούς παλαιούς Αίyυπτίους, Πυ
θαyορείους, Έσσαίους, Κα�
�αλιστάς, Έρμητιστάς καl yε
vι,κά μύστας της έσωτερικης σο�
ψίας, κατεστάλαξαν σάν σέ χω
νευτήρι στην κίνησι πού 11ηρε
τό ονομα Ροδασταυρισμός, α.
yνωστον πότε φανερωθεισαν.
Τά περl κά11οιου ΧριστιανοG
Ροζενκρόϋτς
φέρονται
ώς
προϊόντα φαντασίας ένός Άν
τρία, δέν αντέχουν είς ίστορι
κόν ελεyχον καl δέν είναι τί
ποτε 11ερισσότερον άπό ενας
ρωμαντικός ποιητικός μυθος.
Ρόδον καl Σταυρός yιά την έ
σωτερική σοφία είναι σύμ�ολα
μεγάλα, τό μέν Ρόδο, σ(ψ�ολο
της Παραyωyικης Άρχης της
Φύσεως, ό δέ Σταυρός - πανάρ
χαιο και 11ανανθρώπινο σύμ
�ολο - της αίώνιας ζωης. Είς
τούς 11ιό φη μι,σμένους άλχηιμι
στάς θέλουν νά κατατάσσουν11αρ' δλον δτι είναι καθαρως
παιδιά της Άναyεννήσεως,
16ος αίώνας-τόν διάσημο Μι
χαήλ ντέ Νοστραvτάμους, yυιό
Έ�ραίου �αψτισμένου, καθώς
καl τόν πολύν Παράκελσον μέ
τήν πρωτοτυ,τία της σκ•έψεώς
-ι,ο,υ, πού έyyίζει τό: δρια της
μεyαλοψυίας.

197?
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Θεός 'Ελευθερίας
ίνατι yάρ ή έλεvθερία μοv
κρινεται vπό άλλης σvνειδήσεως;
Α. Κορ. 1 29.

Ό δια,κ,;1κρι1μένος συ-yyρα.φεύς
κ. "Άγγελος Ί'ερζάJΚης, ε1ς άιπά."Ι
τησιν έπικρί1σεωv γ�ά, α.ρθρο του
ύπό τόv τίτλο «Σα.τα.vολοyία.» (�
που έ.θεωρουσε τόv Διά.6αλο σά,ν
σύ,μοdλο Χα.ί οχι πpασι.οοtιΥJότητα.
ύπα.φκτή, α-ντα.γωvιιστι,κ:η του
Πα.vτοιδυνιάμου Θεου) , γιρ±ψιΞΙι
σ,;,ό «Βημs1. » (6 Φε6ρ.) μιετα.ξύ
των α.λλωv τά. κά.τωθι:
Μου ζ ητιέτα.ι Ε }ψεσα. εvα. εfδος
«πιστεύω». Μ' Ιαλο πού τό &εωρω
έν>τ:ελ�ως α.διάιψορο γιά, τούς τρί
τους, ώστόισο, γ�ά, λόγους όψει
λόμεvης ε1ιλuκρίvειαις, 1θά. δοκιι..ιιά
σω vά τό δια,τυιπώσω.
Γενι"Ι,ά., α.1t1ψί ρα.στα., δηλώνω
οτι σε ζητήιμα.τα. του μέ!σα. χώρου,
σ' ο,τι <Χ,ΠΟ".<.:�.λουμε συνείδηση,
ά..ποκιpού1ω τό δόγμα. της α,υθεvτί
α.ς. Άνωyνώρι,ση της α.ύθ1εντία.ς
σημ,α.ίvει: &.να.θέτω σ' ενα.v α.λλοv
vά. στοχά!ζ1εtα.ι χ,α.ί vά. κρίvει γιά.
λογα..ρια1σμό μου, &ρα.. μετα.θ\έτω
ΧΙα.ί τήν εύθύ,v-η των nρά.ξεών μου
σε ξένους ώμους. 'J!Ίγώ ("Χ;α,ί ζη
τω οvyγνώμη yιά. τό πρώτο πρό
σωrπο, ά!λ?..ά. είvα.ι έδω ύπαχρεωτι
κό) , 1Βέλlω νά. εχω α.χιέρα.ι,α. τήν

εύθυιvη για. ο,τι πιστεύω η δεν
πιστεύω. llpω>το6ουλία. κι' εύ1θύ
vη είνα.ι χ,α.τα.1:πά.σεις άλ'ληλι έ.vδε
τες. υΟποιο; τίς φα.vτάιζετα,ι η
τίς θέλιει α.:,χ_ετες μεταξύ τους
vα.γvωρίlζει τ:όv ci,yι0ρωπο δν έξ δ
ρωμου έτεpα.<.ίνητο, έξα.νδι ρα..ποδι
σμένο, πού άη�:οδέχετα.ι μ,οιρολα,
τρικά., ά.'πό μα.Ιζαχιστι'ΚιΟ πά.θος,
τήv κα.ταιδ:>χ.η μιας προα..ιώνια.ς έ
νοχης. 1έν θεωρώ πώς δ άνθρω
πος γε.vν-r/3ψ,ε στόv 1...όσ;μο τουτο
στιγμα,τισμέ1vος. Δεν τό πιστεύιω
yιά. λόιy ους α.ρχης, άλλι ά. κι' αν
ι�ε-:α.τεθω στό χωρο της χριστια..
'i�κης θρηρ-κ,εία.ς πάιλt θά. πω,
δτι δέν τό πιστεύ,ω γιά. εvσ..ν
πρόl:;Ιθ;ετο λόγο: οτι 6pίiΟΙΚω 6έ6ηλη κι' άντιφ,σ..τι-κή τή σκέψη,
ενα.ς Θεός του &yα.ιθού νά ειπλα.
σε τόv α.vθρωπο άντpείκ,ελο πού
του τρσ..οοvε τίς κλωστ'ές, πού δ
ϊδιος ό Δημιουργός, πότε δ Διά.6ολος, γιά. vά. ίδουv τελικά. τί θά.
κά.νει, ποϋ 0-ά. κ,α,ταιλήξει. Καί τό
άvτριείκελο α.ύτό νά. 1ίισχυρίζεται
σ' επίμετρο πώς είνσ..ι 10λαισμένο
κ.α.τ' ε.1Χόι;ια. κ.α.ί δμαι1� του Θε-
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Δεν θέλω νά ιτιω στι εχω γιά τό
θιεό ιδέα. ύψηλό-τερη α,πό α.υτην
ιτιού έ.π:6ά.λλουν στον κόισμο οί λει
τουργοί του. Θά εϊτ-αν ά.λα.ζον:κό
νά τό ελεγα., ύπcrκ,ρ:σία. νά τό πα.
ρα.σ:ωιτιήσω. Προτ:,μω νά πω κιά.τι
α.λλο: υΟτι προο,πα.θω ν' ά.πα.λ
λα.γω ά.ιτιό τά σχήιμα.,α., τίς πα.
pιοοστά.σεις, τίς πpΟ",t,α.τα.λήψεις,
τίς δ ογ ματιγ.ες χειρaπέδες καί
τίς πα.ρaπλισμένες ά.φέλειες πού
μειώνουν τήν ίδέα. περί Θεοϋ,
τήv κάνουν ύποκείμιεvrι σε κrWε
πεζή, άγοραία. ά.πε:γ.ό,v:ση, ci.ς
εΙνα.ι κοοί της φα.ντα.σία.ς. "λv σή
μερα. ή ά.vά.τα.ση προς την ιδοο.
του θείου πε,ρvά.ει μιά κ,pί1ση,
ψτα.ίει γιά τοϋτο ή [στω κ,α.ί κα.
λοπροα.ίρετη ρευσταποίrιση πού
της εγινε από τούς μεγα,λό σχη
μους μ,ετα.πρά.τες της στο μά,κ.ρος
των α.ίώνων. υrψωσα.v α. ια.μεσα.
στον α,νιθρωιπο γ.α,ί στο θείο εvα.
·ι.ρύστα.λιλο παραμορφωτικό, -πού
π1ροεξοψλοϋσε γιά τό α.ppηrto μ:ά
μορψr; ύποταγμέvην σ-ίς α.νθ·ρώ
πιvες κ,α.ί στίς ίστορι κ,ά, χρονο
λ ογημένες κα.τηγορίες. "Λ v δμως
ύπά.pχει ενα. α.θλ η,μα. ύψηλό στή
ζωή, αυτό εΙνα.ι ή ευχέρε:α. πού
εχει δο&εί στον κάθε α'Ιθpωπο
y' ά.vα.ζη,τεί μ,έσα. του τό Θεό, μέ
σα. του κα.ί γύρω του, με μιά
κλίμακα. τοϋ Ία.κώβ στη·μέ·ιην
άπό α.υτόν τό•ι ϊδ:ο. Θά. μοϋ
ποϋ·ι δτι -ά. ίεpά. Γρ6,μμα.τα. προ
ορί οvτα.: νά βοηθήσουν τόv ΙΧΥ'
θρωπο σ' αυτή του τήν α.vrι.ζή'tΥj
ση. Νά τον βοηιθήσουv να.ί, οχι
δμως με ά.στυvομικr...<. μέτρα., οχι
με τρομοκρα.τ:κες ά.πειλές. Τέ
τοια. βοήΟε:α. χντιπροσωιπεύει τό
α.κρο α.ωτο της όλοκληρωτικης
δια.στροψης. Πως συμ6ιβά.ζετ-α.ι δ

πνευ\),οοτι%ός όλο'Κlλ,-ηρωτισμός μ'
εwχ. θεό πού είνα.ι, βα,θύ-τερα. κι'
&:πό θεός ά.γά.πης, Θεός έλευ
Οερbα.ς;
Για.τί ή έλευθερία. ά.ιτιοτε•λεί
μυστήριο πιο 6α.,Ού &.πό τήν α.γά.
πη. Τήν ά.γά.πη τή νοούμε κ.α.ί
τήv ά.γγίζου,.1,ε, τήν ύ-ποτάισσουμε
στο συνα.ισ&�τικό κοοθεστώς
μα.ς, TYjY πλάιθουμε χωρίς α.vτί
κ.ρυσμα. ά.νrι.γκα.στικό μέσιχ. ιστή
νομοτέλεια. του κ6σμου, ένω ή έ
)ιωθερία. προβάιλλlει ,μετα.φυσι
κή, ά.πό•,t,pυφη, δεδομένη στή συ
νείιδη,σή μα.ς κι, ,δμως προολημα.
τική, νά τήv ψυχα.νε,μί ετα.ι δ
π6•θο; μα.ς πίσω ά.ιτιό τίς στενές
ά.να.γκαιότηrcες κι' έξα.ρτή,:1εις
των φυσιΥ..ώΥ νόμων πού συνέχουν
τό σύμπαν. Ί[ σ..γάιπη πρα.yμα.τώ
νετα.ι ώς έξάιρτηση, έvω τό α.νε
ξάιρτη,το είναι τό θετιr,t,ό συνώνυ
μο της έλευθερία.ς. Ό ά.vθρωπο
ι.ιιορψισμός προικίζει το Θεό με
τό γvώρι·rμσ., της α.γάιπης. Ό Θε
ός ώς ιπvεϋμα. της tλω&ε,ρί,α.ς ύ
π:ερβα.ίνει κά.θε νομοτέ•λεια. ά.ν
θρωιτιο,μετρ:,κ.ή. ΕΙvαι τό υψιστο
πvωματικ.ό πίσω σ.πό -ό σταθμη
τό σύστημ,α. των νόμων -ης ϋλης.
Ε'ίvα.ι ή ά.πόλυτη ά.ξία., τό ίδΧvι
κό στο όποίο κα.τα.τείvει δταν ά.
ποκ.τrρει rι,υτοσυνείδηση, ά.τομι0/4ότητα., κά.θε τι πού ζεί Ή ϋ
παρξη κ.α.τα.ξιώ ιετα.ι ώς πόθο-; έ
λευθερία.ς. Δεν όπά.pχε: αιλλο σύ
στημα. σ..,•α.φορ:7,ς γιά τή δ:κ.α.ίω
ση τοϋ οντος.
Ό Δ(άιοολος ώς σύλ1λ r; ψη, πολύ
περισσότερο ώς πίστη, &.να.τρέlπει
TYj συστα.τι,χή πραy,μ.α..τικό:ητ.α.
του Θεοϋ, για..:ί ά.κ.υρώv,ει τήν εν
νοια. έλευ.θΞρία. "Π ό Θεός εΙ αιι
Θεός cλευΟερία.ς η -κ,όσμος θα
1
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πεί έπικρά.τεια. τοϋ Σα.τα:;α. Κι'
α.ς μή 'ι<α.ταιφzιύ,γοuν στό αηοΟι
τοϋ "Αλ'λου Χόσμ,ου, για.τι τόn:ι;
αρνιόντΙΧι Oc'lv'Y/ το )ζ ΌΙΧισ:Χή πρό
τΙΧση: τ+ι Δημωυρryί::r,. ·Έ7tλασε
λο:rπόν ό Δ:ημιουργός τόν Υ.6σ:�ο
γιά παιγί,δΙΧ; 'ΠΝ θέλησε zψχrκ.η,
ψωτ:ά.; Μ.ά. τcτοια. πελώρ:cι,
φαντσ,cψΙΧγοpιΧΎ/ &πά.τη μfι•ιο Χια.ί
,μόνο γ:ά νά π::ι.γ.δεύετΙΧι ό ά.δύ
ναμο; ανθpωποc;; "Er λ::rσε -ό Ι
κ.όσμο δ Θ:ό:; γ.ά νσ. τόν παρα.
χωρήση εί; -;.όν ΆΕωσφόpο; Οί
ά.•ιτ:φάσεις γίνοιτα.ι ηΟιΥά- -χ.α.ί
λογιrι<i ά.ξεπcρ::ι.στεc;. Ό Διι;,Όο
λο:; εί ν::ι.ι τό δ) ο-χληpωτ:κ.ό 7tpο
σωπείο 7tO-U νοΟεύ:ι, σ 1r1νο-ρ::ι. ,-;.:ί
θα,yά:;.μα, ε'ιΙΧ σύστημπ ) ηι•ψ(7) I
άπΞλΞJ0Ξρ'J.)- Υ.. 0 τοϋ Cσωι:c,.ι�ύ
ανθρώπου. Για.τι μόνοι έ:τσ. μπο
ρzί να νοηθη Yi θρφκε.::r. " \ι 0:
λα.με cπ.οεοα.ώσε.::; τη::; ύπ'J,.:J
γη::; μ::r::; στήι ω η , ή ::πισηΊ:ιrι
μ,χc; τί; έξα.σ.:ρ±λιζε κ.::rί μ::: τό 'ίt7ρ::rπάνω, τίc; πολλΥπJ ασ.!Χ�: :ηό
·x/4.0z 6ημ.ΙΧ τη::;. Τήι ,άση μ,::rc;
πρό:; t'YjV cσχα-rη cλ:uO::.p 7 c ι ι
π:στευΟfι:κ.:ιμε στή Ο?φκ: α, οι..ι
τήι cγωιστ:κή cς.ισy±λιση τ7ι::;
±το,..ι.ιχη::; ,OJ 6 Υ.,.θ�·η::; u:J·ι'7ι::;
τή'Ι ΠpC:1Yj,μ: :ωση C/ΙJτΥ) στο I [( Χ
pάΪJzισο, γ.α.τί τότ: Υ) όι 1/ cφεσ�
γ.νετα.: χρφ.μ.οθ r; pιΥή, μια προ6c1ή -κ::ι.1. δ.:ι ι:)ι.ση τη: χr, ι ι7ι::;
μχ::; 1;στεpοοου)ί::rc;.
1(7.τα,) αοα.i νω πο)ύ -κα) σ. πι\ι::;
Εν'Χ πισ-zύω 6πω; ,U:ό ποJ ?.
ναγκ.οο:πr;�ι<Χ cδω να σJ ;ο� σω C
λάχ :στα έξυπηpετzί τί::; cγ ι ::r :-ι.::J
τ:-κzς έπ.ο:ώξzι::; έ:. ιό::; ί:ρ-:ιτc.ω
αΥΧ'(ΧΙΧ:ψέ;ου 'ICΧ χειp.ζ:-α.: το;
χαιθr1 :..ι.ερινό α. ιΟpωπο. 1:σ ..p::pzι
ριζικά ά.1τό cκzί'ιο πο.:ι Ο?/4 �-τ::θ:
-αιν δ: κό μου οί όμοιδεά::; -ου

lπι-κ.ρι,η μο'J y,α,ί οί όμολογου'Ι
τες πίστη στήν ϋπα.ρξη τοi) Σr.ι.
ταν5... 'Λλλά εί;α.ι χα.ιρός να κα
τα.)άιοουμz, σ,όι προχωpψιένο,
κ.ρίσιμο τοϋτοι cι ίώνα. πο 'ι �c·1μ,ε,
πιί>ς επιοάlλλεται πιά μια. cνcρ
γεια, πρα.yμα.τικ.ά. cξυψωτιχή, πού
vά ξ:κ.ό6zι ά.πό τί::; ύ) οπο ητικ.:ς
παρ:ιχωpήσε:.::;, τ7,
πρ,χτικά.
στp::rτηγ-fμα.τ'J, τούς χαα ηγ-κα.
σμού::;, -ά μ::σ, τοίί π::r·δοιόμου.
' Ηι:ψοιο ;;_,; cπ·δ.1,)ςή μα.::; Οά
Ει'ΙCΙ.ι cσ::r:ί 'IΓ.Ι, στp1τc�ΟU'J.Ξ γύpω
μπ::; το•:ι; ΙΥ?•:) cί::; Υ:ι1. τού; πα.;ι
κόο)η-;.ου::;. 1α Χ7Χ.ώlΟ'Jμ::, 'ICΧ
πεισ ιι:) ;οJ,ι: ότ,; cl l!ι ι) ο: άπο
τραο όντ,ι. 'Γόι αιΟ pωιπο iχου!ι:
χp::ο::: ιχ τόι ψω: σου 11:, ι?-ι -ό ι
πpο:ιγάγcψΞ, ,l τό; yz·p1φ:τή
σ0Jμc 1πό τό; το6110. ι ?,ι το1 ύποο: '"ΟJ,με c;:ι ι :JΊΗ:pιΥΟ YCi'J,10
cUy: ι:=-:p!J. �,Ϊ. �οyο ό,jJί'σ) ο -χ,_�
Cπ.Υ 16Jιο, τό �:σι,), 7..iιrJ.. 7t:ιιός
cί�ε π 1ί>; τό π 11:Jμ,,τ.Υ. ό χρέο::;
ειναι σν,π,ωτιιό;
'\ 17Πα.υτ.·tό είι:ι• '17. οχυpώ'ΙΞ07, 7t :;ω σmό τό οόγμ, τη::; 71.J0:;τ' :,- ::;. , \.1:ιτ:1.υτ ιό Υ ' cζ:ι /
δp-;ι-;:;5 στ ιό μ-:ι'C .. ΊΌ πι·:; 1α.
σ ιj,κ: 'ϊ.7'1,ΟτΞ σ: (ι I Υ :ΓCηγοp.Χ
τοϋ τp:,-γι;ιοj, πpοχωροjπ σ:ήι
cπικ.:10 .. ιr; π:p οχή, α.yωι ζό:α.ν
σ:ό σjιοpο ,oj μή r:pα.ι-::ρω.
\,'Jτό ::ίχε ·ι , :z:ι γ;ώp:σμ:χ. τω
αδ σψcυσ:ο.
\.ΓΓΕ \(J:,; ΤΕΡΖ \ΚΙΠ
1

....

(

r

Ί

\

,

ιc''Όλοι 01 δνθρωnοι
τέι< να τοϋ - εοϋ))
τ .κν:χ rcύ θccu t:ίνα cλ.( ι οί αν
θp,},'· ά'):α..-ρ;το· r. cr�.u(, και
-rr _'Τ[JΙ'31σ, ·-.>,
"-··σ.ι . .Θc ,ψιrχ, 1s.αι ιb�
ον κ xr:x γ-->yηι, φι,fηc, �Θνι-<.οτητcς
και ,ιρω ιατcc, ι..τ,!κ,:,μι� , ά'J α
κριτωc, εαν τις λα• η ) λ(.)σσαν τι α
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η είναι κωφάλαλος. 'Ο δέ έ:π:ιζων
τήν σήμερον 'Ηρώδης, δπωσδήποτε
καί &, ιά:ττ:οκαληται -οδτος είς τήν
σύγχρονον ήμων κατάστασιν,
μά
χαιρα <>ιαίας έξουσίας, πόλεμος, ά
δuκία, κατmτίεσις συνειδήσεως, άτιο
στέρησις άνθρω-τίvων δικαιωμά-των
πνευματικός έξαναyκασμός, θρη01κιευ�
τικός φανατισμός καί ήθικός έκ<,ια,..
σμός, t\, πάλιν δ 'Ηρώδης άποκα
ληται άμαρτία, άμάθεια, άσθένε.ια,
ύποανάπτυξις, πείνα καί τιαντοειδ11ς
διωγμός καί στέρησις, έv έποχίj μά
λιστα άιφης φώτων καί πολυμεροuς
τιροόδου, δέν σφαγιάζει μόνον έν Ρα
μ�, άλλ' έπε.κτ. είνει τήv σφαγήν έπί
πδ:ν τό τι;ρόσωτιοv της Γης.
'Εκκλησίας
'Ειπείyον χρέος της
είναι οτιως κηρύξn καί έρyασθtj φι
Κα
λανθρωm:ίαν καl καταλλαyήν.
ταλλαyήν τιρός τόν θεόv καί ,τρός
τόv πλησίον. 'Αγάπην τιρός τόν &ι
θρω,τον, τόν τιάντα ανθρωπαν».
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Οίκουμεν. Πα"Dριάρχης

ΈΕανθρωπισμόc
τιϊc τεχνοι<ρατίαc
Τό πρόr!>ληuα του παρόντος είναι
δ &ιθρωπος vά κατορθώση vά έξαν
θρωιπ:ίση τήν τωρινήν τεχvοκρατία,ν
καί vά μή άφεθη vά ύτιοδουλωθη ά
πό τήv έm:οχήv των μηχανων καί άτιό
τόν άγχώδη ρυθμόν τόν όποίον τεί
νει να λαGη ή σύγχρονη ζωή. Καλή
είναι ή τεχνική πρόοδος, άρκεί μόνον
νά μή θεωρηται ώς αύτοσιωπός. '0
κύριος σκστιός είναι ή έσωτερικ'ή καλ
λιέργεια του άνθρώπου μέσα είς τά
nλαίσια του αίωνος της τε.χνικης.
Γ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
Καθηγ. Πολ. 'Επιστημων
«Νέα Πολιτεία> 1 .1 .1 972
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Ό διάλογοc
χάριν τιϊc εiρήνnc
'Αρκεί νά είρηvέψη ή άνθρωm:ότη
τα, yιά vά λυθουν τά ,τρο<,λήματα
τά κοινωνικά καl τά ήθικά, τιού ε
χουν μέ τήν κίνηση της ίστορίας ά
πολήξει σε περίπλοκες άντινομίες;
Πρέπει νά είναι τιολύ άφελής κα
νείς, yιά νά
ύποστηρίξη
σοGαρά
αύτή τή θέση
Καl άrοερίσκε,ττος,
γιά νά -πcιστεψη ότι στό έπί,τε.δο «οv
τ� πετιερασμένων», δτιως είμαστε έ
μεις οί άνθρωποι, λύνονται δλα τά
προ<>λήματα. 'Ωστόσο κανείς δέν μτι0ρεί ν'
άρνηθη
δτι
προυπ:όθεση
(«συνθήκη
άναyκαίω>
κατά
τή
yλωσσα των μαθηματικωv) yιά νά
ύπερνικηθουv οί δυσχέρειες πού μας
τυραννοϋv (δσες είναι δυνατόν
νά
ύπερνικηθουν) είναι νά κατορθώσουμε έπιτέλους νά ζουμε είρηvικά. "0χι άνα<>άλλοντας τlς αίματηρές ρή
ξεις yιά άρyότερα, γιατί - οπως
είπαμε - δ φό<,ος του πολέμου είναι
χειρότερος άπό τόν ίδιο τόν πόλεμο,
άλλά καθιερώνοντας στή θέση της
όwθρωm:οσφαyης τόv διάλογο ώς μέ
σον yιά τη διε�έτηση των διαφορων
μας.
'Ασφαλως Gρισκόμαστε άκόμη πο
λύ μακριά άτι' αύrι'ή τήν ,ταραδεισια
κή κατάσταση. Μιά δμως πού δέν
γίνεται άλλιως, πρέπει νά είμαστε
εύχαριστημέvοι, δταν εστω καl ώς
παρενθέσεις μεγαλώνουν μέσα στό
κεί,με.νο
της
ίστορίας οί ,τερίοδοι
της είρήνης.
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
«Βημα», 25.12 1971
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Κηρύyμα-ια ειρηνης
9

«Ούδείς yά.ρ έlστι οστις πόλεμον
προ είρήνης α.ίρέτω», 'Κι:χιGώς ε
γρα.ψε δ 'Πρόδοτος. 'Αλλά., στήν
εποχή μια,ς, μ6,νον οί 'ΠΟ:ητ:α.ί Ε.ΧpάJζου,ν τό·ν πα.να.νθρώπινο πόθο
γιά. την είρήνη, στιyμ,α.τίζο·ιτα.ς
τόν πό);εμο. Δέν είνα.ι, λοιr.6ν,
1Όα.pάJδοξο νσ. -περιέχου,, σ χ ε δ ό ν δλες οί ποιψι-χ,ές συ,λλο
yέ:ς -χ,α.ί α..ηιρύγμα:οα. ψιλειρηνικ.ά
σέ διά,φορους τόνους.
Ή Ευφη Λχγοποόλου - Ί-\πο
στΟΙλίδου στά. «Φ θ ι ν ο π ω ρ ι
Υ ά, φ ό λ λ α.» δια.πιστώνει,
ά.πλως, την διά,στα.σι ά.νά.μεσχ
σιτ:ην &:pχα.ί,α, Σπα.ρτια.τική πατρι
ωτικη έντολή «η τάν η έπί τα;»
Χ<Χ.ί στην «Υ.Χινη εντολή» τοϋ
Να.ζωρα.ίου «&.yα.ιπατε αλλήλους,,.
Είνα.ι, λέγει, α.νά.μεσα. στα. cύο
«yκρ9μός», πού μόνον δ ά:ιθρώ>πινος νοϋς τόν γεφυρώνει.
, λλά., ή Έρ:χσμία. Θ. Τζίeι.α.,
στίς «Τ ο μ έ ς», εν,οπίζετα.ι
στήν περιγραιφη της ά.ντιδράσεως
των επουρα.·ιίων δυνά.μεων:
Οί

v Αγιοι συλλογισμένοι
κοιτοϋσαν
μέ δέ ος τό χάος
καί ή Μαρία σκέπασε μέ τα χέρια
της τά μάτια.
Τά Χε,ροοGείμ καί τά
Σεραφείμ
φοGισμένα ζητοϋσαν τό Θεό.
Μά έκεϊνος χάθψ,ε...
Οί άνθρωιrιοι στη γη κάνουν πόλεμο!

,

Ι α.ί δ Δη-μήτρη Γαλά.νης στην
«' γ ρ ύ 'Π ν ι α. τ ω ν ν ε ρ ω ν» τοιπο()ετεί τίς δυ•ιά.μεις
των ούρα.νων ένα.ντίον τοϋ πολέ
μου,:
Έκεϊ
κάπα.ι έκεϊ στή Χιροσίμα
αίμορραyοϋν οί άνθρωποι
καί οί Θεοί.

:wτά.

' λλά., πα,ρα.τηρείτα.ι σ'
τά. ποιήματα., πα.ρά. τήν εuγέ•ιεια.
των α.ισθ-ημάτων τους, μία. α.δρά.
νεια., μία σχ_εδόν φωτοyρα.φικη
παθητικό,της. Ουτε ή μία. 'Ποιή,
τρια, έξηryεί μέ: ποιόν τpό'Πο κα.
τορθώνου.ν οί α.1ι()ρωποι νά. «γεφυ
ρώνουν» τό χά,ος ιiνά.μεσα. στίς
'Πpοστα.yές της χθονία.ς κα.ί ,ης
ούρα.νία.ς πατρίδος, οϋτ�z ή α.λλη
ιi σχολείτα.ι με την ιiτα.ραξία. των
fνε:τουργων τοϋ ·rψίστου, ό ό
ποίος, μπορεί νά. «χά.1θηκ.ε» σ.πό
ά.ντιπολεμικ.ό ά.ποτροιπια,σμό, ά.λ
λά. έ:χ.είν-οι, εν όνόμα,τί Του, εύ
λοy ουνε 6λα. τά. δπλα.. Μά cϋτε
κα.ί ό ποιψής, πού ολέιπει θεσύς
κα.ί ά.νθρώιπους νά. α.ίμορραγοϋν,
σχεδιάζει όποιχδήιποτε ά.ντίδρα.σι.
1 ος είνα.ι, σ' α.υτά. τά.
Ό πόιλzμ
ποιw,α.τα., μια. δύναμις ά.ήττητη,
ά.κα.τά,ολητη, ά.δια.μφισοήτη τη.
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Ό άνθρωπο; σΧύοει μ.προστά, -:ης
�ό %εψά.λι...
Ό ,Πλίχς Σ:μbπουλο; σϊ:ό
«Τ ε τ ρ ά, δ ι ο τ η ς Γ η ς»
μ&.ς δίνει μί7, πα.ρα,λλα.γή -ης &.
δρχvεί�α.ς:
Οί Πολιτείες μας κοιτοϋν
μ' έκπληκτα ματια κωφαλάλων. ( ... )
Οί Π ιτείες φλιc_yσνται, κρυώνουν
ά πcψcϋν παραλογίζονται.
'Επικαλοϋνται το Ναζωραίο
καί τους Κου - Κλουξ - Κλάν
τό αyαλμα της 'Ελευθερίας
καί τους πυραύΛους
- Στίς σκοτεινιc_ς σπηλιές
θαuενη ή άνΟρωτιοτητα
χαλκευει οπλα κι ονειρα.

'Υπάρχει εοω Ε'Ι'Χ ϊχ-10; Κ?ίσz
ω;, ά.λΗ, ή άι
. Ο?ώΠ:'ΙΥ/ ±ορά-ι,:α.
εΥ.φp±:εηι κ7.ί πάλ: ζωηρά.. 'Ο
κ6σ:ι:;; είv:ι.ι ίΥ,:ι.vό; vά. π7.p7.λο
γί�εϊ:7.:, vi λα.-:ρεύη σηzpόvω;
τόv φωτο3ό,η πυρσό κ7.ί τό-ι π:;
p7.υλο του a..yα. 1:σμeιϋ, 'Ιrι.. ,<δω
λεύrι » Υ,7.ί σϊ:Ο'/ Χρισcό Κ7,ί u,O'I
Rάι:ι.λ. Κ:ι.ί uέv εzει c·r1 ού-ιψ,
.,,
")
,
,,
'
ουτε
v":ι ακeιυσΎj,
ουτε
ΨΧ' μ:),ηση.
Είv,:,: δ.έ::ϊ :ι.:ο; μέσ% σ" Cνz πλt
γμχ, σέ «σ'ΧCιi:ε:'ι ές σπr;ιλ:έ:, , δού
λο; -χ-χί ό ίδιeι; σ,Ύ{Ι π:ι.ρ:ι.γωγή
τω'Ι δπ) ω'Ι, :�έ ιιογα.δαό αλλοΟι
εvχ O'IΞ:po χr,ηό...
1

ΊΤ ΕίρΎ'ινη .λ{άppα. σ-:σ «λ1 ,
p Ο ?: Π ό Ο Ξ , Π V 0' Ψ'- '1τάζεαι ( ι:ά :..ιeιρ:ρή όνείρου)
το'J:; -7.πε:νeιύ; ;;οϋ χ6:::ψοc1 'ιά. γί
vω-ιτα.: διο&ισκ7.λοι τιί)'/ OcJV:Χ
τωv:
Χ

ΤC'ϋ κόσμου δυνατοί
άφηστε άπ' το χερι το uα;<αίρι.
_
Σταυροποδι καθίiσrrε σιuα μας,
νά σας μαθουμε άyάπη.
Γοϋ κοσμου ίσχυροί •άκουμπηστε σι
μά μας,

στήν άσπρισμένη πεζούλα,
θά σας φιλέψουμε
Gρεμενο κρ θαρένιο ψωμί,
κρασί σπιτίσιο,
κι' έληες τοϋ Gαρελιοϋ,
θά σας φιλέψουμε άyάπη.
'Εμείς,
τοϋ κοσμου οί ταπεινοί,
θά σας διδάξουμε
το πως φιλιωνεται δ πονος κι' ή χα
ρά
μεσα στή φτώχεια,
το πως φι.n:εύεται ή άyάπη κι' ή εί
ρήνη
στίς καρδιες

Κ:ι.ί ή τ :ι.'ιά. Κο-ι-οϋ στίς
«Θ ύ ε λ λ Ξ ς , α.;,σϋ άπ:ι.ρ:θμε"ί
-ίς ψχϋρες "Ι.r;λίδε;» (" ου
σο:τς, Ταzά.:;υ, Χ:ροσ:μc1., KJ..
,ύv, Β:εϊ:·ι±μ, Κc.φ1-.ό) κα.ί 'ϊού;
<:::'),π:oo:DOcJQ'J;
:p::oc1υ:
> ( τι� '
'
' ς,υ::ι.σ-:Υ1 μιΥέ. � εpΞU'Ιες' 'λ:.ιΕ:pι:'Χ'ΙW'I
�,
' ,
κ:ι..ι' ....,οοι:οϊ::κωΊ
� F_
- ) , ευzετ1.: Ία. τ.α.ψ O'J'I τc1., r:ι,ι.:κα
f,..
σ-::Αεϊ:α
... ,
;;ης
_
0.,
Λιψης vά -:p•Jπuυ'I ,ίς σά.pκε; 1,1,:ις»
Χ:ι.ί νχ r;λr; ψJpίσoc1-1 τή'Ι ±-,Ορω
πόϊ:ητ:ι. <χσ-:ριΨJ: rοα:ισί ί·?1 ς
σΥ.έψη;,,. Τr/'ι ηπίοα. της αποΟέ
τει στί; μητέρες:
1

1

Μητερες ολC'υ τοϋ κοσμοu,
ψωJαξετε ν' άκουστείτε στ' απειρο
δcνησ:τε τά δαση τά Gουνα
<Χ:'οιξετε �ην αyκ�ια σας, �ά yίνε.ι
μηνυ!:1α Cιρηνης δ ούρανος των χερ ων σας.
Γινετε με τήν προσφορά της δημιουο
yιας
λευ"α πr.ριστερ α με έλαιοκλαδα
στην πονεμενη ανθpω'Γίοτητα...

, τΥJο'-'""·ρ-""" c.,ι, εκκΛΥρ'•\ ψ
, , , ε:; ϊ:Ο7tΟΟετ-:;υ ιτ:ι.: σϊ:σ'Ι χώρο της Ού:οπί
α.�. Οϋ-� 'Υ.6.Οr,σΧV πο-έ, ου;;ε "Ι.7λ
Oi κ-χΟfι:;ουν οί , δυ•η-οί της
γr,;,,, σ-:ό σχολείο των είρηνοφ:
λω-ι ΛΧW'Ι, δ,α.'1, 1Χλλως τε οί ϊδ:ο:
, , ζ1.,ι
' ωv1Ξς μοpφ:οι, λαοι, ειτ ν:ι,: :Χπο
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vισ, μέvοι μ,έ τήv [i3έχ τοϋ πολέ
μου κχί ο:οοοσκο'ιαι κ-χλά. τό
μ,οcθ r;1:1ιχ τοϋ μ!σους. 'Όσα γ:ά. τtς
μητέρες, γεv:κώτερχ τού; γο ιεί;,
δεν είvα,ι άγόγι τοι - δπω; �λεγε
-κ.α,ί δ ΊΙρόοοτος, α. :.ρ οϋ ξέρου·ι
-χ,α,λά, &tι «εν μεν τ'Ώ ειρήν"Ώ οί
πcϊίJδε; τού; πα,τέρ-χ; Οά.πτc,υσι,
ε·ι δέ τφ πολέμ�> οι π-χτέpε; τούς
πα.ίδχς» - ά,λλά, είν-χι α Ψfι(tΠΟ
pοι.
Ό Γαιλά.vη; εί'ιlχι ρεχλ:στ:κό;,
δτχv άπευθύ•ιετα,ι στό πχ:δί γ:ά.
νά. θεμΩ,:(tlΙJΎι στήv &.γνr, Χ'Χί
πα,pθέ·η ψυχ1ι του τό uοεώδε; -:η;
ειρή·ιη;:
Μην παίζεις παιδί μου
μ' αύτά τά σιδερένια στpα'Γιωτακια
τά έ.λικόη:τερα καί τά τανκς
Μην παίζεις μέ τό δρακο
τό δρακο με τό λιμασμένο δοντι
'Ώ, μεϊνε φως, παιδί ,μου,
μιά χαραμάδα φως
ατόν ϋπνο τοϋ 'Λ yνώστα.ι Στρατιώτη
δυό φωτeινά χεράκια
νά ρίχνουν ψίχουλα καί σπορους
στά περιστ:έρια της είρήνης.

Αυτή ή πχρά.κλησ:ς τοϋ πα,τέρχ
(η της μητέρχς) στό πα.�δί πού
ά"1tωθύv1ετα,ι mρχγμα,τ:κά. στον
1
ί διο,v, σά.v μιά προτροπή π-χιδα,
γωγικαϋ κ-χθήκοvτος, ,είvα.ι δλο
ζώvτα,vη. Καί ή εικ.ό·ια. τη; &.δpή.
"Ι,σως είvα.ι κα.ί δ rrcλέov άποτε
λεσμα,τικό, ς τρ&π:ος πορείας γιά
τr;v ε[ρήvη, τ;ρόπο; θεμελιώσεως
σέ στέρεο εοο.:.ρ ος, μέ τήν χα,τά.ρ
γησι τοϋ ορεψ�κοϋ σχολείου της
6ί'ας.
1

1
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝ Α ΦΥΛΛΑ :
Ποιήματα Εϋφης Λαγο
πούλοu - 'Α ποστολίδοu

'Π πο:ητ:κή εδα,:σΟησ<χ δέ·ι εί
vα.ι κά.τι τό σπά.·ιιο. Κχί πχρχτη
pϊίτα.ι πιο ευκeιλα, στή γυΨ1.:-κ.α,.
'\λλά., ·ή λιτόπιζ τGιv �κφp-χστι
κG1•1 μέσω•ι, πού άνχ6λύ�ει τf,v
πηγχί-χ πο>r;:-;ι, εί•ια,ι γάτι ξεχω
ρ:στό. Κα.ί ή Έϋφη 'Λ.πc/Jτολίδου
δ:α.κp>ιετ:χ: γ:i τήν πο:ητ:'Χ.ή λι
τότητα,. 'λπαciε:κ·ιύει δτι δεν εί
vχ: α.πχρχίτηϊ:11 ·ή οα,ρύ γδουπη η
πολ1J,. ρ<ψΎj φpχσεολογίχ γ:ά. εvα.
α.ί'σΟΎi 1α, 6α.Οϊι. Θ' άvχφέρω ε•ια.
•Jπόοε.γ:α:
ΝΑ ΜΓΙΟΡΟΥΣΑΜΕ
Καί να μπορQύσαμε πσrέ
τοϋτο το ρ�ϋλο το στενο
που τ' όνομαζουν έαυτο
μιο ούρανο ν' άλλαζαμε.
Κι άyαπης φως όχι κεριων,
νά πληuuυρίσει την καρδια,
κι ώς θά πλαταίνει ή άyκαλιά
νά μτιαινει δ κόσμος μέσα.

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: Ποιή
ματα Είρήνης Μάρρα
'Π λιτότης είv7,ι προτέρημα,
κ.α.ί της illιρ1ινψ, Μά.ρpα,.. 'Απο
λα.ύ:1ετε την <,.λημιουργία.»:
Δωσε ψωμί·
θά γίνει ζωή.
Δωσε κρασί
θά γίνει χαρά:
Δωσε άyά-ττη
θά γίνει ενας κόσμος

'Λλλά ή πο:ήτρια. δεiχνΞι νά,
εχη μιά οα.,θύτερη κατα:ιόη σι γ:ά,
τήv ενότητα. τοϋ παντός, πού μα.ς
εΥθυμίζει τόv α.yιο Φρχγκίσχ,ο
της Ά:1' ης κ,α,ί τόv Κα.ζα,vτζάικη,
ο/.α.θώς ά.ιπευθύv-εο χαιρ,zτισμό ά.-
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δε.Ιλφού ,σέ ολα. τά o'l'W,, ά,κ.άμη
αιίς σα,υ,ρες κ.α.ί τά κορά.κ.ια., οχι
μονά.χα. τά μ.ιψμήryκ.�α. κ,α,ί τ,ούς
κάκ.τους.
'Επίσης εχει μία. στέρεη φιλο
σοψία. της ζωrης, rπ.ολύ
έ.κ.φρα.
στικ.ή στο πρωτο ποίημ,ι:ι, της συλ
λογής, τό κ.α.ί -τιτλ αρό,ρο της:

δες τοϋ μπετόν». Έρευνου•ι cήν
&,θέα.τη πλευρά. της σε'λήνης, ένω
είvα.ι ά,,θέα.τη Υ.ια.t Ο'ΚιοτεtΥ'Υj ή
πλευρά του ά.νθρώrπου «μέ σοη
σμένο τό ά.στέρι της ά..yά.ιτcης».
Στο Βιετvά.μ σφάζουν πχιιδιά. ·ι<.α.ί
δ 'Ηρώδης &.να.τριχιά.ζει. Ό κό�
σμος σέρνετα.ι μέσα. σ' ενα. ελος.

'Ειλέησόν με δ θεός
κατά τό μέγα ελεος της παιδικης
καρδιας
καί κατά τό πληθα; των οίκτιρμων
σου
έξάλε,ιψσν τά άνομήματα της άδυ
ναμίας μοu.
Γιά νά μήν ξεχάσω τήν μυρωδιά τοϋ
ψωμιοu
καί τό φιλί της μάννας,
τ ή γεύση τοϋ κρασιού,
τήν άφή της σάρκας,
τήν όψη άπ' τά χρώματα.
Νά μήν ξεχάσω τό ξ&πνημα του ηλιου
καί τόν ϋπνο των μαμουνιων,
μήν ξεχαστι7> μέ τά μεγάλα
καί χασω τά πολύτιμα μικρά,
Νά μήν χαθω
καί χάσω τήν ψυχή μοu.

Παvrοϋ ένεδρεύει ό άλιyάτορας
μέ τό μακρuκανο ρύγχος
τό ελα; μέ τό άνελέητο 5εληνεκές.

>
ληθινά., κ.α,θώς τό ε χου•ι εt
πη Π(.)λλοί φιλό:;οφοι, ά.πό τίς πο�
λυά.ρ:θμες μι κpέ:ς σ-η,μές ά.πα.p
τιζετα.ι ή μεyά.λη ευτυχία. κ.α.ί ά.
πό -τίς πολυά.pιθμες μ:Υ,pέ:ς ηά.
ξεις ,συντι1θετα,ι μια. σωιστή ζωή.

Η Α ΓΡΥΠΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ:
Ποιήματα Δημήτρη Γαλάνη
Ό πο:-ητής δ:α,μ;έvει στον κοινό
κόσμο μα,ς, δέ:γ Υλείνε-α.: σέ: φιλ
δισέv:ο πύργο μονώσεως. Κα.ί ρί
χνει cρω,τιά στίς πλ -ryγές του Υ.σι
νωv:κ.ου \.Lα.ς σώμα.τος. Είνα.ι
σ·ι<.λ r; ρός, άνηλεής. υΟπου φΟά.
νει τό ολέμιμι'Χ., λογχίζει. Οί α.Υ
θρωποι εyιγα,γ οστρα.α.α., μέσα.
στίς «τη.λε.πικ.οινωνούμε ες νησί-

Τά στάχυα ηρθανε καί φέτος
μέ κρό:νη καί χακί στολές.
θ' άλωνίσουμε πάλι σταυρούς
καί μίσος...
Τα. «νερά.» πού ά.ypυιπνοϋγ εί
V'[J.,t συμοολικά.. Δέν κ.ο:μοϋγτ:χι,
σημ,χίνε:. 'Επιτίιθεντα.ι δια.pκG,ς,
σέ: δ:άιφοpες μορφές «θzομην<ίσ.ς»
ένχν-:ίοv των &νθρώrπων. Κα.ί
;'\ιόδεντρο νά μή Gρίσκει νά σταθεϊ
τό περιστερι
στάχυ νά κρατηθεί στό μετερίζι του
τό φως.

ΤΟΜΕΣ : Ποιήματα
σΙLίας 0. Τζίκα

Έρα

«ΊΌμέ:ρ> σ,όν rπληθυντι'Χ.Ο -
κ.α.τσ. τήν ποιήτρια.. Μά. zyώ δεν
δ:α.χpίνω πα.pά. μιογά.χα. μία.. Στην
«Γυνα,:Ι"'/,α. τοϋ Λώτ». Τα. α.λλα.
θpη,σικ.ευτι κ.ης ύφης ποιήμα,τr,,,
είνχι σUΙ'Ιηθ:σμέΥ'Χ.
όποiλεί-πσ·ι
τα,ι στον ά.πό α.λλους ποιητά.ς
χειρισμό, δπως fι «Σφα.γή των
ΥΥ(Πlων», 1toU εΙνα,ι ώ χρ η έrπί
δpαισις της «Μά.ννα.ς τοϋ Χριστου»
τοϋ Βάιpνα.λη. 'Αλλά., fι «Γυνα.ί
Υ,α. τοϋ Λώτ» εχει rπpωrtοτιυπία.
κ.α.ί δύνα,μι. Ή πο:ήτρια, άινα.τρέ
χ1zι στή ζωη -ωv ά.μα.ρτωλ(i>Υ
πολιτειων -χ,α,ί άπορpί-πτει τ+ιν -χα-

η

η
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τια.δ�κη της yυ α,ίκχχ.ς γιά. τήv ά.
πε:θα,ρ;χία της. Ί'ήν 6λέπιει -:;ά,,ι
την α,ιώνια Εϋχ, τήν ζω()Ιδότpια.,
την δημ.ι:ουpγική, τήν εκφpα.σ:
ταυ '>Cόσμοιυ. 'Π α.πει9:χ.pχία, της
είναιι ή πίστις στή ζωή.
Λάtοαρο νίκης σέ φαντάζει δ νοϋς
μοο,
κι' δχι μιά στήλη
τcrττεινοϋ άλατιοu
γιατί, άψηφώντας' τήν θεικιά τή συμtοοολή,
τάί Λώτ έξέσφιξες τό χέρι
καί θαρραλέα εστρεψες τό Gλέμμα
Κι' είδες, νά κατσmίνει ό Θεός μ' όpyή,
τίς πόλεις τίς άμαρτωλές,
τά χείλη τά χλωμά σαλέ•�αν κι' εί
πες:
Γεχωtοά, yια:τί,
Καί στήθηκες ,μέσα στήν αyρια έρη
μιά,
άναμεσα στοος κάκτοος καί τους μαν
δραγόρες.
Πάνω άπ' τίς τέφρες, τοϋ Χάροο ύπνοGάτης τριγυρνάς
τίς νύχτες τίς έρωτομάννες
ποο σαλαy ίζει τό φεγγάρι,
τοο ώραίοο · Ααρών τό δuνατο κορ
μί,
της νιότης τ' δνειρό σοο νά ζητας.

ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ :

Ποιήματα Ήλία Σιμόπουλου

l\fεyα.λοιπρεπής είνα.ι ή σκφή
του σύμπα,ντος. Κα.ί ή γη είν:χ:
ύπέpοχη, εξω ά:πό τού; ά.νΟpιί)
πους ... Τhιοτώνον-οα.:, σωπα,(·ιο'J'i η
1vα,pα.μ:λοιυν (σέ τί ά.νά.λυσ: Y--6.0z
λέξ:ς ύπόικ�ι αι) ' «ε ιτα,:ρ:ά.ζοντα,:
σε τά.ψους μ.ιε μ..ι Υ,pά, πα.pάJθυpα,»,
ΚιΥ,(ιλοφοpοϋv «σ-χν μονα.χ ι-κ-χ κυ
νηγημένα ζώα.», πε.θα.ίνουν χα,.f)γΓ
ιμεpινά, ά:ιπ:ό poυtίVcX., «ά:να.σtα.τώ
νουν τό Θεό με ά.σήrμχ,ντzς γήϊ·ιες
ά.νίες», ένω οι θεολόγο: τό·ι «θω
pοϋγ \.1ξ τά, δ:-κ.ά. τους μέ-:ρα.» Υ,1.ί
τόσα αια.. Κχί δ ποιητfι; δ:y/4ζει ')()(1.Jl -κα.ταιδ�κά.ζει τό·ι α.νθpω-
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πο, τον ίiδιο τό·ι έα,υ1 tό του, �
ζοντα,ς συιμ6ολικά. τον -κα.θpέ
ψτη...
, λ'λά., δεν ύπά.pχε: ΥJ('J.,Υένα.ς
δpόμ,ος έξάδου; Ύπά.pχει.
Ό δρόμος ύπάρχει. Δέν τόν tολέπεις.
Τίποτα δε μαρτυράει τήν ϋτrαρξή
του.
Μόνο σκιές πολλές καί πίσω τους
λυτρωτικός ό άνεμος σtοήνει τά ί
χνη
Πρωί, Χαμοyελα ή Αύyή στην πό p,
τα σαJ
κυλούν ποτάμια τά χρυσάφια τάί ηλιοο.
Μά πρίν άνοίξης τά παραθυρα
νά χαιρετίσης τό μεγάλο θαμα
ή λαύρα σέ ζαλίζει του Μεσημεριάί
τάί Δειλινοο τό ρίγος σέ θαμπώνει
σέ ξεγελάει ή Δύση μέ τά χρώμα
τα
- Τ οσο νωρίς πως εφτασες στο τέρ
μα,

Ό πο:ητής μα.; ά.φή ιει νά ύπο
θέσωμ,z ποιό; είνα.ι δ δρόμος στο
ώρα.ιότcΧ.το ποίημα. «Θητείχ» (iν
θpώπινη)
'Απλώνω τό χέρι ;κετευτικο
στό ϋ.�,ος της τριανταφυλλιας
άyyίζω τ' •ά:yκάθια.
- Τυφλός θά μποράίσα νά δω
bσα μοϋ κρύGοον τά μάτια

ΕΙ-ια.ι ό δρόμος πού 6γά.ζει έξω
&πό τον ·ιιόσμο των ψα,:νομένω,v.
Ό δρόμος τω·ι <<μcΧ.τιων -:ης ψυ
χής».
ΑΘΗΝΑ: Τό χωριό που εyιvε
πρωτεύουσα Χρονικό Πά
vοu Καρυκόπουλου

υΕvα. εύχά:ρι,στο 6:6λiο. Τα
θέμα-ά. του, στιyμ�; άπό τήν
συναpιπ:αιστι-κή πορεία. της 'λθή,-
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, σ.ς μετά. τή'Ι αποτίνσ.ξι της τουρ
κοΧpα.τ:σ.;. ·Μ:ά. σε:ρά. ΙΧ'ΙtΟ μ:Χpά.
χρ�'Ιιχά,, πeιύ δίνω'; πεp·σσότιψο
άπό τά. ογκώδη συγγρ6,μμ,σ.τα.
τή,ι ύψη ,ης ίστορ:ας. Κ:ι-λ ·η
γλιί):J�α του, αο η ,ιαϊκή έπ[crης,
δ,πλη κα.ί ευγεν:χή.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (δι'
εν καλύτερον μέλλον)
Εuαγγ. Σαββοπούλοu

ΊΙ ανΟpιι1π6:r;� Υ.ι'ιείται μέσ7σ:ό ήμί :p ως» λέγει ό συγyρα.
φεύς. Ί1 τεχ'ΙΟΥ.prι,:ία εξελίσσε
τΧι σέ αυ-ό ;;ού r1 λέξις έΧ:ρpά.
ζε:: 'Λπό μέσον εξυrπηpε:r1 σz•uς,
ή τεχνική γί·ιετ-χ: δύ-vηιις Χ'ψι
α.pχ:χή. 'Εχτοτίζει τήν με-:χψυ
σ,Χή ά.πό τήν ζωή, τονώνε: τον
ύλο�ωϊ:ηιό, 5.ποχαλινώνει τήν
'ι'Ιεολ:ι-)-χ. Το;;:ικοί πόλ1zμο:, εγκλrι "
ματικότης, ·ι:χpκωτικ6,, κ:ι-.ταρpά,
Χωσ:ς των ιΟεW'Ι, ολα αυ-ά, G'J'l
'tlελouy στή σ�·ι0εσ: ένός v•toυ σ.v
θpώπου, μi ύ;;:εpέχον στο:χείοv
το ζωG)δε;. Ί[ 6>χ ξσ.πλώ,,;εται
από τά. σ,τομ.α. στίς κcιvωvικi; ό
μi�δε:::; Κ'Χί σ:χ εθ·ιrι, μ,} Π?ΟΟ
πτ:χή τήν -ελιΧή ά:Ι':r.τpοπή της
ε1pr'ινης. ΊΌ πp66λημα. είνα.: πο
λυεοριrχό. 'Λ9οpα. τά. εθνr;, τού;
θεσμούς δrπω; ·rι ΕΚΥ.λη1:1ία. Υ.rι,ί το
1
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σχολείο, ώλλά. Υ.σ.ί χά,Qε μεμονω
μέvo ά-ο,μ,ο.
Ή i1οά.v-ησ:ς τcυ συγγρπρέως
-yνωστου Υ.α.ί &πό &λλε; κο:
νω1v:ολογ:χές Υ,αί O�Y,O'V?:.J..:xzς με
λέ-:ες, &λλ:Χ Υ,σ.ί σ,πό τή·ι δp::ι.'Τcη
ριότη-τά. :ου γιά. τήν έψ_;-π;ο:ησι
της Εύpώ'Πης - είναι: Έπ:6ά.λ
λετrι.: vi εν:σχυΟουv ή Π'Ιω\.J..7:�ι
κή δ ι ά. σ τ rι. σ ι ς τoij πολι
τ: σμοσ, ή &ν0ρωπ:στ:κή Π-χ:δεία.,
ό ύγ:ής ψ:λελευΟερ:σμό;, ή δημο
χpα.τιΥ,'Υ) ±y ωy +1 του πολίτου, με
±ντ::;τοιχο περιο;;:σμό Υ,7,ί ιπε:0:iρ
χr;σι τ'lις τεχνοΧpα::,σ.ς, του εύ
δσ.:μον:σμ.ου, -ιί)·ι -αξ:κιΪ>ν ρ·ήξε
ιι)'Ι. Ό�πιγp7,:.ιμσ.τι κά., χρ�:ά.ζετ7-:
χ±πο,7. ,,ηΟ:χή ά:ισ.yέ-ι'ιη7:ς» της
κο:νω·ιί-:ι.ς, ή όπο::χ μπο?εί, θα,υ
μ±::;.χ, νά. :iρχί :1η i:πό τον έαυ
-ό κ6.Ιθε σ,νUpώπGυ - πα.p' ολ(;'I
δτι είv7-: 6α.p,;ϊεpη rι ευθύνη της
ΧΟ: 'IW'Ιl χης ήγε'5:α.ς.
Ό συγγp::ι,:;;εύ; δ:rι:ιο:ςει τήν σει
ρi των με) ετων, ,ου μέ ψήηιατα
χρυσοij σοφών τ·ης &pχ :χiας 'Υ.α.ί
της σύyχ p:;'ιr;ς έποχης κrιλ iνα
πτύ:;σει τούς συλλογ:σμούς του
με ά.νΞσ� κχ!, πρ.b 7,:·1--cCι;, μ.ι�
οιΥ.ε:όtητα.. ..Ην εί'ιαι ό ψυχρός
διδάι:;-κα.λο;, 3.λλά. ε'ιας όμ:λητής,
πού :iδελψώ·ιετ:ι-.ι μ,έ τον ακpο:ι-,-ή
του.
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Ό "Apnc εχει lωή:
Ό "λρrις - ό π.ό εκλ1.ϊ·ι,zυ
μένο; πλ'J,,'Ιfιιτης του ·ήλ:ακου συ
στη•• LΧϊ.ο: &'1il .1εσ'J,, σ-τ:ού; κ -χ-:ο:
κου� τηϊ Γης _:_ ερzυ,ι&,α:: Π ?ιiJ
τον, άπό Σ:-;6:ε-ικb ο:απλ:χ·ιr;-:κό
σ:χ ηr,.ια, το «1\Ιά.ρς-3,,, τb όποϊr.ιν
πpοσεγειώθη -:ά.ς αρχά.; π:χpελ
θόντος ..lεκεμορ!ου, κ:χτόιΠt 'Ι πτ1ισεως ε"ξ η μ·ς.ιων
απο
- . .:..1ευτεpον,
Λ '
' '
τον 'Αμερικαν:κό δ:απλα.νr1 τ:·ι.ό
στ'J.Ιθμό «Μάρ:νερ-9» ό δποίο;
εψθcι.π, επει:'J,, δ.πό αξίοι 167
ημερών, στον «κ,όκκ:·10 πλ%'ΙΥι 
τψ, σ-:ά.ς 14 Δεrιοε:.ιορίου Χ%: ετέ
θη εις τpοχ:άν γύρω του, πέp'iΟ'Ι
τας σε:ρά. φωτογρχ:ριώ'i. Ι\ρό δ
λίγω'Ι ήμερων, ή Ν.\�λ ες;δωσε
(Χ.'ί:7.ΧΟ:'ί'WΙσι, εις -ή'i όπο:Gι'ί άνα
ψέpΟ'iτα: τά. έξης, ώ; πορί σψχ τα.
των πρώ<:ω'ι έξετάισεων των φω
τοypαψ,ώ'Ι Χ'Χί -ων α.λλω'Ι :.ιετα
δοθεισων πληροψοριων:
«' "Αρη; είνα.ι \Ltά. στεγνή
εpημο,ς μi ΠΟtΧtλία. εδα.:pW'i, πού
ύπέ�στησcι.ν μεγάλη δ:Μ3ρωσι. Συ
νεχείς α'11εμοι πνέου·ι στό'Ι πλ:χ
νήτη α.ύτόν.
Έπά.'Υω ά,πό το εδ-χ:ρο; ύπώ?χει
λεπτή α.. τμόσφα.ιpcι. ά1tό δ:οξείδ:ο
του άν'θρ'J,,κος Χα.ί ύδρχτμούς, πού,
ύπό κατά.λλ-ηλιες συνθηκες, &ημ.ι
ουιpιγΌU'Ι ,σιύ,ινεφχ σi μεγάλο σψο;.
:rενικ.ά., δ πλα.ν 'της 'Άρης έμ1

ψ'J,,Ι:ζε:α.: ά_ιε!λ:κτα. εχΟρι·κός
πpό::. κ±ιΟε μορ:p� ζωη;, &πως τή'Ι
Υ'Ιωρ:ζο:.ψε Τ:rι Γr.
Κ::ι:;;ότ.:ι'ι ομ,,u; της α.η.κ.:χλύψε
ω::. μ,εγ:iλω'ι ποσο:- 11 :ων υο'J--:ος,
0 1·1 άποικλε:εαι ·ιl ορεΟη ο:: ύ
π6.ρχr.ιυ ι σ-ό,ι "λpη 6ποτυ,πώδεις
ζω·ιτε; οργ:χ'Ι.σμο:, δ::χφοpετιχοί
άσφ-χλGJ; &πb ;:ού; y'Υjί'Ιου;, προσ
αpμ'?σμέ·ιοι σ:ίς συ�Οfικες -ου ά
pεια'ιοJ πzpιο6..λλο'ι:ο;
1

Οiι<ουμενισμόc
Κατά. τΥ(Ι έοδ":Jμσ.-δ'Χ 1 -2
Ία.νουα.ρίου ό ΤΙά.πας 11:χυλο; nος
%Χί δ άπεσταλμέvο; του Πατρι
σ.-ρχου '.\θr;νχyόρχ J\Ι rπ :ιπολίτη;
ΧαλΥ. οό-ιο; 'tελίτω'ί έχοpο:Jτά.
:rρχ'ί σi λει:�υρyίz; «χρ:σ::-χνι
κη; έ-ιότη:ο; , μέ συι:�μ,ετοχ
, ή χα,
θσλtΧW'i, ορθ:δόξων, Οt'J,,μΧpτυpο
μένω'ί Υ,7.ί άγγλ:κχνω'ί.
Κηρύττοντας άπό το πα,ρά.θυρο
τη; 6ι6λ:οθ 'Χης -ου έπά,,ιω ά.πό
τή·ι πλα.τεΙα. του 'λyίοο Πέ-:ρου
δ LL:χιπχς Ηχυλο; ε-όνισε, οτι δ
δ:ά.λογος yιά. τή-ι ενωσ: τG>ν εκ
-χ.λησιων δεν εχει έγy.,α,ταλειψθη.
Προει,οοπο1ησε, ομως, δτι δέv
εί'η.ι δυνατόν νά. παρ-χμερ:σθουν
ώρ:σμένε; θεμελιώδεις δογμ-χτι
κε; δ'ι-χ:ρορές, τίς δποίες εχονν
τ-ί;ν τάισι -ιά παρ'J,,σλέmουν ώρι
σμένο� όmερα.:σιόδοξοι.
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Έξ α.λλου, ό Σε6αqιι,ώtτα.τος
Μά.ϊ'Χλ Ράιμ.σεϋ, έικ.α:rοστός Άρχιε
Π'ίσκοπος του Κα-vτέρμιπουρυ Π'�ευ1.1ια.τικ.ός &.ριχηγός της ΆγγλιΥ,/J,
νικ.ής Έκ.κ.λησLα,ς εκ.ήρυξε στήν
Ρωμ.α.ιοκα,θολιrχ.ή Μητράπολι τοϋ
Άγίου Πα-τρικίου της Νέ.α.ς Ύ
όρκης στις 2 Φε6ρουα-ρίου.
ΤΗσα.ν παιpόvτες ό ορθόlδοξος
Άρχιε'Π:ίσκ01tος Ίάικ.ω6ος ·ω.ί ό
Ρωμα,ιαχ;αJθολικ.ός χ,α.ρδιvά.'λιος Τέ
ρεvς Κόα., οί όποϊοι ά,vτ 'λλσ,ξα.v
ά>οmα,σμό.
Έv τψ μετσ,ξύ, τό Πα.yχόσμ.ιο
Συμ6αύλιο 'Εκ.κ.λη,σιωv επρογρα.μ
μ,ά.τισε γι« τό 1972 πολΙJΙθρησκ.ω
τική συvά.ντ σι Χριστιανών, Ίου
δα.ίωv, Μουσουλμά.vωv, Βουδιστών
κ.α.ί Ί,;ιδοϊστωv, σά.γ ε.κ.είv , πού
επρσ,γμα,τοποιήθ-η τόv Μάψτιο του
1970 στόγ Λί6α.vο.
1

1

Περί <<εύι<οσμίαc))
Έv οψει συy')()ΑΎ1 σεως της 'Τ
ερα.ρχί,α.ς της Έκ.κ.λησία,ς της
Έλλά.δος, ό Μητροπολίτης Έ
λευθερουπόλεως Σε6. κ. Ί\μ6ρό
σιος εξεδ1Jλωσε δημ.οσίq.. τήv αν
τίθεσίν του σ' εvα.v 'Χα.Vο'/ισ;.ιό ερ
γωσ:ωγ της Lυvόιδου, σύμ9ωvσ,
με μία. διάτα.ξι του όποίου «δ άρ
χ ιειπίσκ.οιπος αψα,ιpΞί ,0V λόγο α
ΠΟ τόv Μητροπαλίτη, δια.κ.ό1πτει
τήγ συ,vεδρία.ση 'Κ.α.ί θέ,ει ύπό Χι().
trr(αρία. τό·ι δ ι .ιιλουvτα., εά.v ό
όμ,ιλ,ωγ αρχιερεύς έικτρέπετα.ι σέ
&.vοuκ.ειες εκ.:ρρά.σεις, στρεφψέ
γα.ς εvα.'Ιτίοv μeλωv της Ίερα.ς
Συνόδου)).
Κα.ί λέγει ό ΣΞ6. -χ.. ' μ6pό�
σιος δτι «ό χώρος της α.ιθαύσης
συνεδρίων της ίερα,ρχία.ς, αΙΠατε
λεϊ πεδίον ίερου &.γωvος, του ίε
ρω-cιρου -χ.α.ί ά.γιωτέ.ρου των επί

γης ά,γώvιωv, iνθα. διεξά.γογτ.c,,ι
μάχα.ι χα,ί ΧαιtΙΧ τήν ,διάιρκεια,γ
των διπΟ'ίων δέv είνα.ι Ιδiυναιcόv ,vά.
ύπά.ρχη εύκ.rομία.».
υΩστ-ε ύιπά.ρχουν Ίερά.ρχα.ι, μή
δυνάμ;Ξ'Vοι νσ. συ1μ-rοφ:.ψερθουv ε ύ' τους
' εν
, χ ρικ 6 σ μ, ω ς, προς
στψ ά.ΙοΞλψούς των;

Ή Βεγγάλn
'Ο δι,ε�·ιής πρόεδρος της Θεοσοψικης Έτα.ιρία.ς . Σρί Ρά.μ ε-:: ιL. οοιευσε
,
s:: , «'Γ εο,
υη•
στο, rπ:εpιcιυιrκ.ο
ζ οψιστ» Ίtληροφοριες
' για.' την
' , r1-\
νσ:ωλι"Ι.ή Βεyγά..λη {η 1πά.γκ.λα.
Ιτές, δπως ονομά.σθ'Υ)Ικε μετσ, τήν
απόσχισι από το Πα..κ.ιστώι), πού
βοηΟουv στήν κα.τα.•ιόη,σι της τρα.
-y�ωδία.ς του τειλευτα.ίου πολέμου.
Τό πΞpιοδ:κ.ό λέγε::, δεν ά.σχολεϊτα.ι ι.ι,ε\ την
\ πο,λιτι",<η,
, ειvα.ι ο•ιω� ύποοχο,•ωΙJ.έ'Ιο νr:ι.. Οiξη τό θέμα. άπό -ήv σκ.οrπ:ιά. της ά.δΞλφόιτητος των ά.vθρώrπ:ων. Έξ αιλλου, ή
λεγαμέγη «αρχή της μή επεμβά
σεως σ--.:ά. εσωτερ:κά. α.λλωv χω
•pωv» ά.πεδείχθη, στf,ν πρόσφα.τη
'Ιστορία, ώς αΨήθικ,η. Διότι επέ
τρεψΞ στό·ι Χίτλερ νά. δρά.ση γιά.
τή'Ι εξόγτωσ: εξη έκ.α.τομμυpίωγ
Έ6ρα.ίωγ, πα.ρουσιάJζαντα.ς
τή'Ι
γεvσχ.τοvία, α.ύ-:ή ώς «έ :1ωτερικό
ζήτη�α..», διότι ειπέτpΞψΞ στήv
Ι ίνα, ά. ύπΟΙδουλώ:1η τό Θι6έτ,
με τό διποϊο,γ δεν εχει κ.α.νένα, δε
σμ,ό 10,p 1 (j\",<ευτικό, έΟγικ.ό, ίστορι
'Υ.ό η οίο-ιδήποτε rlλλο-ι, κα.t δμως
εδρα.σε ά,γεvόχλητα., δ ότι εvεψά.
vισε τό Θι6ε:τα,νό ήτ μ!7, ώς «έ
σωτεp:'Υ,ό της»· διότι ή ιδια. ά.pχή
εΊtέτρεψε στο Δυτ�κό Πα.κ.ιστσ,ν
vά 'Κ.ιvη!θη προς εξόντωσιν τών
75 έΥνα..ταμμυpiων
ΒΞ-γγαιλέ ων
τού, (τέως) ' να.τολιrκ.ου Πα:χ.ιΤ

ι

�
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ι
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στά11, ά.πό τά. δποία. ό-κ.τώ έκ,α.
τομμύρ�α. ε,φ θα.σα,γ πρ6σψυγ,ες, σε
v,εγά.λη &.θ.λιόιτητα., στην Ί-ιδ:1α.,
για νά σωιθοϋν. Θα επρεπε, λέγει
δ Ν. Σρι Ράιμ, ή ά.ρχη της ά.πο
λ'ύτου έθνιΙΧής κ.υρια.ρχίας να τε
λη όπό κ.άιπο:ον ελεγχο, άν θέλω
με να μη δι,α.πρά.ττωγτα.ι έγκλή
μα.τ,α, κα.τά. του ά.νθρωπισμοϋ.
Πρό χιοοί κια.τά τήν 1δ:ά.ρκ.εια.
του ποιλέ1-10υ, ή Θεοσοψκή Έτα.ι'
"
1.
ωσε στο Α ντυcιρ κε•t ρίlα. ωργί),ν•
τ1ρο πα.ροιχης περιθά,λψεως των
προσψύιγ,ων.
,

'

''Ένα όνειρο
Σχετικά ΙJ)ε τό πολύνεκρο σιδη
ροδpομ:-κ.ό δυστύχημα. του Δαεμ6ρίου, εyρα.ψαν τα «Ση:.ι.,ερ: 1ά.»:
«Ξύιmιη,σε κλα.ίΎογ,;α,ς 1ι γυνα.ί
κα
. του μη,χανοδηγοϋ της μοιρα.ί
α.ς α.υ1:οκ.ινη-tάιμ7..ξα.ς Πα.να.yιώτη
Κάισ . ΕΙχε δη «κ.οοκό» ονεφο:
Τον &Jδε,λφό της πού εΙχε σχ,οτω
θη σε α.υτακ.ι Y'Yj'tl ΧΟ 0<υστύχη11,α.,
νά δ:οοσ'Κ1Ξ1δά!ζη μέ: τόν α-ντρα. της.
'Όλη την ήμέpα. ητα.ν &,,; 'σ-J,χη.
Κα.ί ,:ό οροοδυ τήν είδοπο:φα.ν νχ
σtά.η σ,:ό Κ. .Τ.: Ό α,ψτ;ρα.ς της
εΙχε σκοτωΙθη κ.α.ί τό-ι εrχ :Χ,'/ μετ7..
φέρει έκ.εί)).

'Υπέρ των ίώων

75

Πρω�τότυπη πρωτοχpογιά. των
τετρα.πάδων εγινε έ,φέτος στήν
Ι ηφισιά., � rπpωτο6ουλία. τής
«'Ετα.ιρία.ς llpοστα.σία,ς τώv Ζώ
ων».
"Αλοιyα., γαϊδοοpά.χια., κ,α,ί μου�
λά.ρ:α. ,μέ... πα.γωφόρια. πα.pήΓλα.
σα.ν μπροστά ά.πό ενα.... -χ;α,τά.πλη
κ.το κ.ο:νό ... Ti πα.λτά ησα.ν χει
pοποίη-t α., με πολύ λεπτό γvύ
στο, κ,α,ί ,ά ερρα.ψα.'Ι ή κ.. Μεν�
για. Υ.α.ί ή δεσποινίς Κpητικοϋ
της 'Έ,;α.φίας Πpοστιwίας Ζώων.
Για τήν έργα.σία. α.υτή &-πα.σχο
λ-Ι1 θηκ.α.ν ενα. μήνα..
Tl.G πα.λτά πού εί α.ι Υ.α.,;αι:;yκ,ευ
α.σμένα. &.πό λεπτό μ,ά.λλ:νο ϋ φα 
σι.1,7.., ψέρου-ν ά.πό τήν μ�α. πλευ
ρά τήν επιγραφή «Έτα.ιρί,α.
Προσ"Όασία.ς Ζώων» κ.α.ί άπό τήν
άλλη «'lερά 'Οδός 77» (οπου εΙ
Ψ1.ι ή διεύθυνσις του Κυνοr1vομείου
της Έτα.ιpία.ς) , έ·ιω πολύιzρωμες
φοϋ'Ι"tες κ.pέμοντα.ι άπό τίς yωνί-Ξς.
Στό τέλος της έκ.δηιλώσεως, ή
'Εταιρία. Ιlpο-σ-τα.σίας Ζώων προσ
έφερε δωpεiν σε κ.ά.θ-ε ά.μα.ξηλά.�
τη, άπό ε,γα, «πα.λτό» γιά τό αλο
γ6 του...
uΕως τώρα., τό προνάμιο τοϋ
πα.λ,;οϋ είχα.ν λίrγα. σr,ωλά:χη rπ�
λ-υτελεί�α.ς. Άλλα πρεισ-σότεpα. διa
-κ7..:ώμα.τα εΙχα.ν - κ,αί εχουν τά έpγα.ζό μ,Ξ να. ζωα..
Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦΟΣ
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Ί'ήν 9r ν ·τα.,,ουα.ρίου � .ε. μετέ
στrι ό lLi Ψ>; Χcι,τζψτα:ιο;, μία.
προ:;ι,)ιπ:χότr1 ; ,οϋ πολ:c:,κοσ κα.ί
τοϋ πvευ11,α.;;,·.ωυ χό :1μου.
Γεv·ιy,θείς τφ 1
ε�ς Χσ.λκίδ:χ., δ:ετέλε:JΞ'/ επί πολλά, εϊ:η Ol
xηyόpo; τιi)'/ μ:rι.των ο:κ:χστrι
ρίων .\iyύπτου. Κατσ. -:ήν ΧCΙ.ϊ:Ο
ΧΎJ'I ·)πήpζε'Ι άvτ:πρόεδρος του
'ΕpυUοοϋ �τ:χυροϋ κα.ί πολλάς
πpο:,[ψΞpεV όΠΥjpεσίας είς το'/
λα.όv. Μετέ:1χε της Χυ6ψιήσεως
'.'\πε) εcι1Οψώ:1εως ώς ύπουργός
Ιlcι,,:οε::χ::,,
άpγότΞpΟ'/ Οέ όπη
pέτησε δια.δοχ:κιί>ς ώς ύπουpγός
Δ, κ,:ιο:m'ιης, �υγχο:νων:ω'Ι, Έ
σωτεp:Χωv χα.ί πολιτιΧοϋ Σ•ιν;;ο
νισμοϋ. Διετέλεσεν επί1:1γ1 ς άρχη
γός τη;; 'Eλλ Yj VtΧrj;; ά.ντ:πρωω
πΞία.ς •ίς -ό δ:εθvές Κο:vοοου
λευ-:χόν Συνέδρ:οv Ρώμ,ης -οϋ
19-1:
Ό Χα.τ'ζr;πα:ιο:; ήτο iπό έτων
έχ τιi)γ ·rιγ Ξτ: Y.W'/ στελεχ ι7)ν του
'J!Jλλφ:ικοϋ Τεκτο·ι:σμοϋ, δ:α-ελέ
σα.; Χ'Χί έvεργόν μέ.λος του Ύ πά.
του �υμοουλίου -οϋ 33 οα.θμ,οϋ
κ:χ.ί "ίπc1,το;; Μέγας Τα.ξιά.pχης.
Δ:,ετέλ�σεν επίσης Π ρόεδpος μιΙΧς
Θε,ο:;οφ:•ι.ης Σ-οος.
Ώ;; ΕΥ,πp6σωπο του ύπiτου
Συμ,οουιλίου ό χ. Άν. Ί'ζ,:66φσ.ς,
όμιΑ :J1?:ζ είς τήγ 'Ι.ηι?1εία,ν ,Ου,
είπε μετα.ξύ &λλω,ν:
«Με ειλικρινές α,λγος, σοϋ σ..
πευθύνω τό ϋστα.τον χχίρε σ.πό
μέρους των έιπ:ζώιντω,ν. Ό θά:να.
τος θέ:ει τέρμα. στή σύvτψη πα.
ρσ.μονή μα.ς πά.vω στή Ι η, ϊν,::χ.
1

1

1

ή ψυχή, ό θzίος :χυτός σπ:'Ιθήp,
cι,ύτό τοϋ-ο τ1J Έγώ κά,ΟΞ άν
{:)1pώπουι, &πχvέλΌη στον Δημιουρ
γό του. Μετά. -ό,ι Οά:ιατοv, δμως,
τήv μο:pα.ία. α.ιΌιτή τfις ϋλ ης ¾:Χ
τά.ληξη, τί ά.πο1 ΕΥΞ, άπό :rιύ;
ά>πε1pχομέ 1;ους; Ί[ μ'Ιήμη, &.ιΤ α.
λω;, ή άνάλ οιy η των ά.pε-ων. Τ :χί
σύ, άγσ:πητε Παvαγιώτη, ά. 'τ) ή'Ιεις
\L'Ιήμψ εύλογη1:..ιέν , έπειδή ύ
πηρξες ά.γα.θός, μειλίιχ ιος, &ργα.
τι'Κός, &μα. %7.ί φ:λόστοργος οι
Υ,οyενειά.ιpχης. Τό y..ά,λλο; της ψυ
χης σου δε-ι �το έπ:πλαστον.
«Θά.pσΞι �λο:πό"Ι, λέγομ,εν προς
τ+,ν περιϊπτα.ι,,ι.ιέ<νην ψυοcήv �σου -
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
Μετέστη τή-ι 17ηv 1εκεμ6ρίου
π.ε. ό Ι α.Ο yητή; Κυρι:ί,κο; Πε.
ζόπουλος, 'tα.ύα.pχος ε.σ.. Υ.α.ί τέ
ως Πρύαv:ς του Έθνικου Μsτσο6ίου ΙΙολυτΞχνείω.
Πσ,ρά. τή·ι επα.γγελμα.tική·ι ίοι
ότητα. του τεχ 'ltκου, ό μ.εταστά.ς
εΙχε κα.ί ά.δρά.·1 π·1ευ11,α.-;ικ6tητα.,
μά.λ�στcι.. δ� Χ�t :ά:1z�ς ψιλοσσ" �
-κά.ς, αιί όποί�� τΟv άvέΟΞ�ξα.,ι εlς
ά.\λ ηθη μύσ-;ηv.
'Όσο: εγvώpζί'.v τό·ι Ί<υpιa.
κον Π::�όπουλο-; ες::τίι�,ω Ι, τφό
πα.vtό;, τό·ι zύγε'Ιη το'J χη::ατ·7ι
ρα.. Ό εγωϊσ:1,0; Υ..α.ί iι α.λα.ζο
vεί χ fι σ'J,ν ξέ·ια.ι προ; α.υ:6·1. Διε
·,φίν::το διi -;ή·, yα.λή•ιην, τή·ι Υ?.
λιωσύvηrι, τή-ι ά.yα.Οόtητα. Υ,α.ί - ή·ι
1

επzί yέvo; εση 6ροτοίσ:ν οί; ίεpά.
Π p O:Jψέp OU:JX ψύσ�ς Ε"Λ�VτΧ δε[
'ΧΥυσt». lloρ::ύo'J έv είρrι-ι·ι;ι. Οί
πα.λχ:οί σου συvεργά-α.: κα.ί •/λο: σcυ ά.δελφ:κοί οέ:·1 ω Π'J.'Jσωμε vά σέ: ε•ι'Ουμ,r..ύμεΟ1., ο:η: έ ι ·ήμίv ζωf,,.
Το υΊ'π1.το'1 �υ:ι6ούλιcv :-ι1ι
ρυξεv ει�; μvήμη-ι του α.λλοtε 'Υ
πάτου Ί χξιά.ρχου του ·φ\ιηvοv
πέ,;θος ά.πά•ιτω•ι τώv ψλοσοφ:·1-ώv
έpyσ.σt'Yj1pίωv.

μεy1.λοyυχία.·1. λί δ:01.σχα.λ!χ:
το'J, τόσον cι.ί άνcι..γ6με·ια.: εί; τον
-χλά.0�·1 τιί)•ι Οετι 1/..!J)'I ετ.:ισt'Υjμ!J)'Ι,
δσ,:;,•; Υ..'J.ί α.ί 'ϊ.'1Ξυμα.-;ιχα.ι, ΖΧl l':ιlJ'l
�Cι ΕΥ�Ο; α.ύ-:ιtJ·; �ων 1tλαtι:J.tι)·ι.
Τπηρξz ε·ια.; Υ..α.λο;
προ; ολου;.

9 ίλος

'Η γη ηα.6z -ο φΟ,ψ�ό ι σ 1Ϊ),.Ι.CΙ.
-ου. Ίl ψυχή του ?ί.; ε;jpη τήν
α.·ιήκουσα.v ει; α.·:Jt+ι v Οtσ.ν μετχ
ξύ τGJ•ι -τ;ροηγμέ ιω·ι π ιευ:ιάτωv.
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γ ραφεία του «'Ιλισοίί», Δραγα
τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνα;), ε!ναι άνοικτά μόνον κάθε
Δευτέρα , Τετάρτη καί Παρασκευή
10 - 12.30 1t.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Πα ρακαλοίίμεν ά,τοστέλλε.τε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιτcχyήν εtς τήν διεύ
θυνσιν : «Κωστην Μελισσαρό,τουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
,τοστολαί μέ. τρα,τεζιτικάς έ,τιτcχyάς t\
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοματε,τώνυ
μον καί ή διεύθυνσις του ά,τοστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων ,ταρελθόντων έτων
δρχ. 60. Τιμή τεύχους δρ)(. 12.
Δέν ίrπάρχοuν μεμσνωμένα τεύχη
ύ,τ' άριθ. 1 - 5 7 - 9 11 - 12, 15 18, 23, 25 - 26, ' 28 - 3ό, 32 - 33, 40,
44, 49 - 50, 55 - 58, 67 - 68, 79 οϋ
τε τόμοι 1956 - 1959, 1961 - 1963,
1966 - 1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη ά,τοσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
ά,τό τό Ταχυδρομείσν μέ την σημείω
σιν: <eμετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοίίνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδο,τοιήσοuν f\ νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Νικ. Δουμενης, Μ1τούσγου 14. r<.
Καραμηυσος, ίατρός, Β Ούγ,,ώ 2.
Ί. Κετσέας, Δερ5ενακίων 2, Κ αλ
λιθέα. Φ. Κυρίμης, Στουρνάρα 29.
ΤράΉεί,α.
Ίω. /\\,τακανακης, 'Εθν.
Γρ. Πα,ταδημητρό,τουλος, Λήμνου 89.
Χαρ. Πολυχρσνιάδης, Κεδρίνου 21-

1

23. Νικ. Στuλιανίδης,
Παρνασσοίί
3. Άθ. Φόρτης, Πλ. Βο:σ. Ά4ξάν
δ-ρου 1Ο, Ν. Σμύρνη_ Πασχ. Φουστέ
ρης, Γ. 'Ανδρούτσου 18. Βα:σ. Χρυ
σοχόος, ίοπρός, Ποπρ. •Ιερφίου 26.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1(. 'Αδcφαντίδης, Καρκα5ίτσα 12,
Λάρισα. Στ. Καραμ,τατσακίδης, ία
τρός, Νεά,τολις - Κοζάνης. Χαρ. Λέ
κας, Β. •Ηρακλείου 21, θεσ)νίκη.
Γ. Πλατάρης, Ζωγράφος, Ξάνt!η. Ά,τ_
Σα:56,τουλος, Μιαούλη 19, θεσσαλ0νίκη. Σολ. Τσωτσος, Σ,τάρτης 35,
θεσ)νLκη. Πέ.τρ. Φραyκίδης, Βενιζέ
λου 72, ΚαGάλα.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ"Ι"ΝΟΝ Β ΙΟΝ
Μαρκος
Μαρκό,τουλος, Άθηναι.
'Έκτωρ Χεψαριός, Χαλκίς.
Κοσμας Κοσμό,τουλος, Η .Π.Α.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'iλισοίί», τόμοι καί βι<!>λ(α
στό Βι15λιο,τωλείσν 'Αντωνίου Στυ
λιανοίί, Λεμεσός.
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(μέ τή σειρά ,τροτεραιότητος)
Παναγ. Βλαχό,τοuλος: Άριθμσψυχ0λσγία. 'Αθήνα 1971.
Κλεο,τάτρα Πρίφτη: Νίκος Καζcmιτζά!κης. 'Αθήνα 1971.
Δημήτρης
Βαλασκαντζης: 'Άκμων
(,τοιήματα). 'Αθήνα 1971.
/ν\αρία Μιχαήλ - Δέδε: 'Ηράκλειτος,
δ φιλόσοφος των αίώνων καί ή φι
λοσοφία της συνεργασίας, 1971.
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'Ι. Μ. Παναγιωτ&ποuλος: Οί σκλη
ροί καιροί (Ί-1 τραγωδία τοϋ εί
κοστοϋ αίώνα). 'Αθήνα 1972.
Μαρία Γαιταντζη - Τσίκοuλα: Φτε
ροuγίσμα:τα στή Gροχή. Άθηναι
Καινούργιο,
Μαρίκα
Μπαμπίλη:
Κόσμοι (ποιήματα). 'Αθήνα 1970.
Θάλεια
Χατζηδημητρίου:
Νίκος
(ποιήμα:τα). 'Αθήνα 1971.
Χρηστος
Βουνας: Τό Κεφαλονίτικο
•Ημερολόγιο τοϋ 1972.
Ρέ.να Π. Γρυπαίοu: 'Απόηχος
των
Σκέψεών μου ('Όπως τόν έ.νοιω
σαν οί άλλοι). 'Αθηναι 1971
Κώστας Καραχάλιος: Ρωγ;μες στη
νύχτα (ποιή1μα:τα). 'Αθήνα 1971.
Φύλλα άπό τόν κηπο τοϋ Μορύα,
'Αντώνιος Γ. Άδριαν&πουλος: 'Αρ
χαίοι u!Ξ.λ,ληνες Φιλοσοφοι. 'Αθη
ΊΙCΙ!L 1972.
Καλλι&πη Κολιοπούλοu - Γρίr5α· 'Ιωνικό 1 821 ( •1στορική Μελέτη).
'ΑΒηναι 1971.
Ρένα Γρυπαίοu: Poesies d'unι' (1ι·ccquι•
'Αθηναι 1971.
'Ειρασμία Θ. Τζίκα: Τομές (ποιήμα
τα), Κρήτη - Θάσος (ταξιδιωτι
κά), 'Αθήνα.
Εϋφη Λαγοπούλοu - 'Αποστολίδοu :
Φθινοπωρινά
φόλλα (ποιήμα:τα).
'Αθήνα 1972.
Λούλα Δ. Κωνσιταντινίδοu: Τό πέ.τp•
νο
στόμα (Διηγήματα). 'Αθήνα
1972
ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ
Κύπρος (Νοέ.μr5. 71,
Πνεuματική
Δεκ. 71, Γεν. 72).
Προr5λήματα έ.'<λησιαστικά κοινωνι
κά (Νοaμ. 71, Δεκ. 71, '!αν. 72)
'0 Κόσμος της Ψuχης (Νοέμ
71,
Δεκ. 71).
Κρίκος (Νοaμ - Δεκ . 71, Ία:ν. 72).
Σ,μύρνα ('Οκτ. 71, Νοέ.μ. 71 Δεκ .
71, Ίαν. 72).
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σός» Συν. Π. Ε ., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής:
Ι--��Ε�7ς
• ;·ίλι-··
Κωστης Ν. Μελισσαpόποuλος,
1 Πλατ. 'Εθνικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέ.η. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδώνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις:
«Έmάλοφος:ο Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τηλ. 631 675.
Άθηναι, Ίαν. - Φεr5ρ. 1972.
Τψή τεύχους δρχ. 12.
Νέα Σύνορα (Νοέμ. . Δεκ 71).
'Η Πρωτότυπη (Νοέμ. - Δεκ. 71).
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορείου
'Ελλάδος (Σεπτ. - Δεκ. 71).
'Η Χαpαuγη της 'Αληθείας
(Δεκ.
71, Ίαν. 72).
•ο Φυσιολάτρης (Δεκ. 71 , Ίαν. Φεr5ρ. 72).
Διεθνής Συνεργασία (Δεκ. 71).
Δελτίον «Πρακτορείου
Πνεuματικης
Συνεργασίας» (" Ιαν. - Φt.r5. 72).
Τά 'Αθηναικά ('Έκδαης Συλλόγου
'Αθηναίων). (Χpιστούγε.ννα 1971).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:.
Βόλος Γ. Κοuκοu:Οινος
Δράμα Φίλ Τζαλλας
Ζα1κuνθος· Ν. Ταμη:αλης
Ήρα1κλεισν: Λ. Κοuντης
Θεσσαλσνικη: Γ. Βαρανος
Καr5αλα. Σ. Ρωμανιας
Κοζανη· Στέλλα lσιομπανοu
Λαμια Εύ. Παπαντωνιοu
Λαρισα· Έσδρας Μωuσης
Μυτιληνη· 'Ηλ. Κοuκε.λλης
Ξανθη Εί>Ελη:ις Ράνος
Πατραι 'Αθ. Κσντοσάκις
Ροδοζ Μ. Φωστιέρης
Σϋρος Π Ζαραφωvιτης
Χαλκις. Θεοδ. Οίκσνόμοu
Χανια Ν. Βαρδάκης
Άμμοχωστος . 'Ανδ. Τσόκκος
Λεμεσος· Άντ. Στυλιανοϋ
Λευκωσία: 'Αχ. Ζαr5αλλης
Παφος. Κ. Καθητζιώτης
'Ισταιμπούλ: Γ. Βακαλο-ποuλος.
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1 Λ I Σ Ο Σ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σελ.
3

Ch Η ιιnt · Γνωο1c: κοί Σοφία
Ο Ποτρ1άρχηc: Αθηνογοροc: και η .aνακαiν101c: τοϋ Χρ1-

Μαρ Θεοχορη

5

οτιαν1ομοϋ
Μπαγκαβαντ-Γκ, rα.
Κ Μελ1οοαροnουλου
Σ ορ

Παυλεα

12

Ο Νόμοc: τοϋ Κάρμα

19

Διαλογοc: αιρετικοϋ 1<01 1εροεΕcταοτων

Ο Αρχα1όφιλοc:
Ιιν Ηο11οwιιz

10

Αθαναο1α Ψυχηc: και Μετενοαρκωο1c:

20

Ομιλοc: Εκδρομων

Τά δ1ιοταμενα "Ηνωμc;να

23

Εθνη»

1 ω Δρ βα - Μαραβελ1δου. Γ1ατ1 τά lωο φοβοϋνται τουc: .:ινθρώπουc:,

28

t'να β βλιο για το Υπερnεραν

30

Η Κυανη Νηοοc:

31

Ζ Γουγουτα

f ι Γεν•κη Συνελευοιc:
Κύnρου
Χρ

40

Οι κορnο1 τηc: Χριοτιανικηc: κορδιδc:

Ρ1(οπουλου

Αντιπροοωπων Τεκτον1κων Στοων

Ελλα.δοc: 41

Προδρομοc: τοϋ Τεκτονιομοϋ ο 1 /oc: 01ων

51

Παν Μnελουοη
Η αφύnνιαιc: 1οϋ Μcαα1ων1κοϋ ανθρωnου 1<01 ο ρολοc:
τηc: Αλχημειαc:
56
Αnοκομματα
Αγγ Τερlάκη. Θεοc: Έλευθεριαc:
Αθηναγόραc:
Ολοι
οι άνθρωποι τεκνα τοϋ Θεοϋ Γ. Παπαχατ(η ΈΕανθρωn1ομοc: τηc:
Τεχνοκροτιαc: Ε Π Παnανούτοου: Ό δ1αλογοc: χαρ1ν τηc: ειρηνηc: 63
Τα νεο βιβλια

Σημειωοειc: Χρ

Ριlοπούλου

67

Χρονικά

73

Νrκρολογ101. Π Χατ(ηnδνοc:, Κυρ Πεlόπουλοc:

76

ΜετοΕύ μοc:
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Τό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον

Βιβλ(ων

εις σελ. 2 έξωφuλλοu
(' Αποστέλλονται έλεύΘερα ταχυ8ρομιχων τελt71ν)
•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ

ΝΕΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Σuνδρομη 1972 δρχ. 70

(έξωτερικου $ 3)

�Ολοι ot συνδρομηταl έσωτερι><ου

lχοuν δικαίωμα

να άγοράζουν τούς τόμοuς έπιλογης
Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958
Β.

Τριετ{ας 1959

1960-1961

εκαστον προς δρχ. 70 &:ντl δρχ. 90
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Αποκρuφισμος

καl

Μuστικισμος

αδ 25 δεμ. 40

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α

αδ. 50 δεμ. 70

Εtσαγωγη στη Θεοσοφ{α

αδ. 60 δεμ. 80

Τα Βήματα της Φιλοσοφ{αι;

αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ{ον της σοφίας) Β'έtκδεμ. 70

δοση άναθεωρημένη 1971
Έκλογαl άπό τον Κρισναμουρτι

•

αδ. 50 δεμ. 70

-----------------------

'1'6tιοις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

� 631.675-926.963

70· ΤΗΛ. 312.322 • Α ΘΗΝΑΙ
ΑΙΟΛΟV
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768• ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

