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Ό άνθρω11ος, είς τον ό11οϊον τό Σύμ11αν δ-έ.ν άττοκαλύτττει εύ
θέως ττ,οιά: σχέσι εχει μαζί του, και τοϋ όττοίου ή καρδιά δέν του
λέγει τί οφείλει αύτός και οί αλλοι - αύτός δ ανθρωττος θά: τό
μά<θrη 011ανίως ά.-ττό βι�λία.
Ή θεώρησις της άρχιτεκτονικης τοϋ Σύμτταντος ά110 των
ά11είρως μεγάλων μέχρι των ά11είρως μικρων συνθετικων της
μας δδηyεϊ άναποψεύκτως είς τό συμπέρασμα οτι ύττάρχει στό
βάθος

μια

ί δ έ α,

κατά την δ11οίαν δ θεός έν τfi1 φύσει και ή

φύσις έν τcp θεcp έρyάζεται και μορφο11οιεϊ ολα τά: πράγματα
άττό αίωνιότητος πρός αίωνιότητα. Ή 11αρατήρησις και δ διαλο
γισμός μας φέρνουν συνεχως πλησιέιστερα τφός αύτά: τά: Μυστή
ρια.
ΓΚΑΙΤΕ
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ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΉΡΥΓΜΑ

Τά ναρκωτικά
τής καρδιάς

Του αίδ. Ζάννου Γουγουτα

1:ε έκιοολεσια.ιν -κ,α,ί ώμ.ίλησα, στο
Γυ1μνοοσ:ον των ;κ:α.ιοολικιω,ν τ-ης
πόlλεώς \.1Jt1,ς, 1.1,ε θeμια.ι: «Τί νομ,ίνεους
α.ιrου
λεuπει
ζ ω ο't1ι
"
,
, l. τους
'
,
της έποχης μα.ς». Ό μωθητικός
κοομος -κια.ί οί κισJΟηγψα.ί εδιειξοον
έινδισ..φέραν νά, ά;κ,ούσουν πώς ε
νω; Έ'λλη,νορθόδοξος ίερεύς 6'λέ
πει κιαλ κρί, ει τούς ση;�.1,φιΙVούς
νέους �μα,ς . Ίδού, συνυπτιχ,ά,, τά:
λε:χ}θ έ V't α..
Ό α.'iθpωπος δι έ.ν δημιου1ργεί
wcφά, 1.1,όνον δτοον εΙνα.ι 1.1,ειθυ1σιμ,έ
νος από κάm:οιον ένθοwια.σ;_.ι,όν η
κά.ιποιο μίσος για 8,τι κ,α.κο εχει.
Δίχως α.ύτα συνήθως ,μένει στήν
άJcρά.νεια., ή στην 1μετριόlτηrtά. του,
&πως 1μή πολλα.Π'λα.σι,α.ιζόμιενον μη
δ'ε'iι¾όιν. Μόνον Ώτα.ν ξεσ ΥJωiθη ή
πα.λίρροuα. της κ.α,ρδια.ς yίγετα.ι
δ'ημιιουργός, σά.ν rπα.ι1δί του Θεού,
-χ,α.ί δ ους χ,ου6αλώει στό οι-κοδό
μημ,α. του πολιτ:1σμου. Αύτό τό
εϊδα.ιμε στήν άνιση πά.λr; του Χρι
στια.νισμ,0υ με -;;ήν πα.ινίcχυιρη Ρω
μα.ϊκη ύτο1φχτορί1α., τήν Γα.λ
λικη κ.α.ί την Ρωσική Έπα.νά.στα.
ση κ.α.ί τήν ο/Jα.ταJδί,ωξη των Πρατε
στωντων ά.πό τούς Πωθολικ.σύς ",<,2ί
ά.κό1.1,η στήν κχΟημ.εριν ή ζωή. ' πό τούς νέους της έπαχης μα.ς
λιε,ίrπουιν οΙί -yλυικ,ειέ:ς 1α.ύ11:α.πά:t1ες
κα.ί ύποσχέ.σεις γιά, m-ποιο·ι σ,υ
ριοονό πα.ρώδιεισο, διότι εχει πολύ
-y;εμ,α,το τό στομάιχ_ι κ,α.ί νυ,σtα.γμέ
νη την m..ρδιά, ά.πό τόν ψυχοκ.tό'Ιο
«πρα.η.1,α.τισι.1,όν». Τα κινήμα,τα.
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της Νεολια.ία,ς είνε χωρίς λ!οο6α.ρχ - 1δα.νικ.ά: χ,α,ί ύποσ"Λέ<σεις 1.1,ελι'λ.ιΥι
τικης εύτυχίια.ς, 'Κια.ιί τά ύπά.ρχον
τα. λάι6α.ρά. τους άκ.ου:.1,πά,,;ε rπαλύ
στό χωμια.... Οί '!έοι α.ύrrοί συνή
θως ξεπουi)Jiν τίς πρα.μμιάπειες
τους - τό εχ ει τους! - στην
συμ\JJετοχή ταυς στον άγονο ά.γω
να., κα,ί 'Κlα!θώς τούς λείπει τό γλυ
κό λuρικιό 15-;ειρο, πλήττουν καλ
για ψury+, ξεπέ. cρτουν στά. ναp"Ι.ω
τικά.. Σταν ιiγιϊ)να. τους δεν ύπά1p
χουy ιέρωrτ:ευμέvο:, &λλιά, άιποyοη
τωι.1,έ'/οι, διότι τούς τρώγει τό
ΤΩΡ ...
Δεν μπορεί Υ.α.νεiς πα.ρά. νά. α.ι
dθlιΑvετ�αι.ι λύπη γι' .α.ύτούς τού; με
αJδzια. κα.ρδιlά. ΚJαιί α.ύΟά-δη οιολο
γικόν έ.α.υτόv νέους. Με ά.y άιπ η
α.ς rκάJνωμε 8,τι μ,α,ς είνα.� δυ1να.
τόν ώ:πε γά, πφ 'σοUi'Ι από τό ά
w•μΩν στόν άνθρωπο πού ζη γιά.
τό ΚJα.λό, τό ώρα.ίο, τό ά.ληθινό ,χιαι
τό ,χ,α.Οοορό, καιί ετ,σι ή ζωή του
δεν θά: είνα.ι α.δειο πm·ή,ρι. Θέλεις
νά. γίνης κάτι; ' νάJλα.6ε εύθύνα,ς
-χ.α.ί ζψφε ά.πό τόν έα.υtό σου νά:
γίΥη ,κ.α,ρποcρό1ρο δέVΙδρο στόν -χ.ή
πο της -χ.οι1νωνιrι.ης ζω,ης. Διότι δ
άνθρωπος ζη Ι\UΝον παν δηιμιουρ
yη, τόν llλλοrν -χ,α,,ιρο ,μόνον όπά.ρ
χ,ει ώς '!JJέλλουσα. τροφη των σ-κ.ω
λήκιω,, του τά.φου.
Δεν !);ά, έπι.τύ-χωι-uε 01.1,ως πολλά,
τ!Χ ΙΟεά.ρzστα., σ,v διν ;..ιά.θωι.1,ε τον
α.νΟρωπο νά. σκέπτzτα,ι δρΟά, Υ;α.ι
νά. ύποτά.σση τόν ζωώδη έ.α.�υr�:ό
του στά,ς ήΟιr.ι(Ιοπνευμα.τ:κ.!Χς &ξία.ς
του πολιτι�σμ,ου. Διά tcϋτο οί αν
Ο1ρωrποι με συνείδηση τοϋ χρέους
των προς τη·ι κοινωνίσ, πρέπει
-yά, 6οηθ 'σουv τούς πάJ:τχοντα.ς α
πό ηΟι'ΚΙ.)ιπγευ�.1,α.τικ.η μυωπία. ν' ά.
νοοολέψουν.
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Κατετέθη ό θεμέλιος λίθος
τού ναού �Ay. 'Αναρyύρων
'Αντικαρκινικής Έt-αιρίας
'Απο τόν Γενικόν Γραμματέα της
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΝ

ΈJίς τον χωρον τώ;ν έyκα.τα.ντι-κ,α.ρστάJσεων της Έλλην.
κινικης 'ίΕτα.ιρία.ς, είς ιθέσι-ν Κα.
λυψ-οά,-κ,ι Κηφ ισι&ς, έγένΗο τγ,ν
Κυρι,α.?<.ήν 27 Φεο-ροuαρί-ου ή -χ.α.
τά.θεσι,ς του �θεμελίου λίθου του
να.ου
των Άγίων ' να.ργύρων
Καο�μα. κ.α.ί Δcψια.νοϋ, ό όποίος
θ' ά. ,;ε.γερ1 θη με την πρωwcουλιί,α;ι
του Γεν,κου Γραιμμα.τέως της Έ
τα.φία.ς ' λεξά.νιδρου Ίζα.ιζαπού
λου -χ.α.ί τήν ισυνεισψορά,ν εύσε6ών
Χριστια.ινων, χωρίς ιποσώς νά. έ
πιι6α.ρuνθη το έκ του iτφίου ιπα.ν
,ε,λλψίου έp<iνου πρ()zρχόιμενον
Τα.μιεϊον της Άντικα.ρκ.ινι'Κ-ης Έ
-αιφία.ς. Ή προϋπολοιyι ομένη δα.
πάινη διά. -ήν ά.νέγερσιν του να.οϋ
ά.νέρχετα.ι εις εν -χ,αί rjμισυ έκα
τομμύρι-ον δρα.χμών.
Τά. χρή,μα.τα. του έρά.νου, χρη
σψ<Jιποιουντα.ι Ιάποκλειστικ.ώς διά.
τά,ς δα.ιπά.ν1α.ς ΠΙεpιθάJλφzως, δ'ια.μο
νης κ.αί ο'ια.τροψης είς rταν ξενιt.Jνα.
τών κ.αρκ.ινοιπα.ιθών, ώς χια,ί της
θεραπείας τούτων.
'Επίσης, διά. χρη,μ�άιτων προερ
χομένων μόνον εκ. δωρεών, με
πρωτο6ουλίχν του ' λεξάνδρου
'Γ'ζα. απούλου, κ.χλύπτοντα.ι α.ί
δα.ΙΠά.να.ι ψυιχα.γωrγία.ς των ψ:λοξε
νουμένων ά.σθενών, οί όποίοι εχουrι
πα. ν 'Ώπάρχον μέσον φυχα.rγω
yίως, μετα.ιξύ των όποίω,; καλ κ.ι1

νημ;α.τοryρά.φον α.πα.ξ %α.τά. δεκ.α.
πενθήμ;ερον' εστι ν αtε δε 'ΚJα.ί έπι
·θεωρησια.κήν πcφάJστα.σιν. 'Έ
χουν ά.κόμη τά. εϊδη ένιδύσεως "Κια.ί
όιποδήσεως, των δποί,ων οί πε
ριιθ:α.ιλrπό!μενοι εΙίς τούς ΞΊzνώνα.ς
μα.ς εχοον μεγί στηιν ωνά.γκην.
Ώσα.ύτως οε'ι λείιπουν α.ί έορτα.τι'Κια.ί έκι&ηιλώσεις, ιείς πθ.,σαν έ
ορτήν χριστια.νικήν η ,έθνικ.ήν, με
μ,ουσικά. σ υγκρο-τή1μα.τα. 'Χ-αλ με
συμμετΟΙ"J_ήν των ,φίλων μας, συν
dδευομένην ά.ΤΟαpα.ιτήτως με έμ
πρά.κτους έικ.δηλώσεις συιμιπα.θεία.ς
ΚΙΧ!. ά.γά,,πης, ά.πα.pα.ιτήrτως δε %α.ί
την προσφορά.ν δια.φόρω.ν ιδώρων.
«ΒοηθΌύ με θα. - ε[πεν ό Ά
λέξα.νορος Τζα.ζόποολος - έν
του χριστuα.νικοϋ
τii έ1tιτελέσει
ι
τούτου, εργου α.πο ενα. πληθος
ψί'λωιν μα.ς, έμπεποτισμένω.ν με
την όψίστην, έ.πί γης διδα.σκ.α.λί
α.ν του Θεου της α.γά:π:ης, δπως
,
την ευιυα.
,εγων
«Μ'η α.yα.ιπω,
,ς,,ς, ξ ε )
,
μεν λόγφ, μηδέ γλώσΟ""Ώ, ά.λλ'
εργφ -κα.ί άλ "Υϊθείq.»' την όπcίσ;ν
κ.α.ί δ:ά. του πα.ραο,ε1ίγμα.τός τotJ,
της σταυρώσεως του, όπερ της άν
θρωιπότητος, έιπε,σφρά.γισε. Έπι
ζ ητουμzν οϋ-ω γά, δημ:ουργήσω 
μ;zν περί τούς άτυχείς α.ύτούς άν
θιρώπου; ά,τμόσψα.ιρα.ν απαπ:νέοιr
σα.ν χριστιοονικά.ς άρετά,ς, έ"ΚJδη
λουμένα.; ούχί διά. λόγων άχι6πων
1
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Ό κ. Άλέξ Ί ζαζόπουλος όμιλών έπi τfl εύκαιρί�
της θεμελιώσεως τοϋ ναοϋ

κ.rχ.ί άισκάπωΥ, α.λλά, δ:' εpγω,Υ,
δ:ά. �πρά.ξεων, δι' έκδηλώσεωv έμ
Π()QJΥ,του ά.γάιπης. Ή εξα.pσ:ς της
συμ.ιπ?:pα.στάισεως τώv φίλων μα..ς
α..ύτων, εμπvεομένων ·χα.ί ώθουμ,έ
vων έκ της δ:οα,σy_.α..λία..ς τοϋ Θε
α..νθ, ρώ,που, δι' ερyωv ά.γάm:ης κα..ί
ουχί δ:ά, κ,εvω�ι λόγων έπε6ά.λλετο
να. προ6ληθη εις την -τόσο·ι δει
vως χειμα..ζομένην έκ. χα..λα.pώσε
ως τοϋ χριστ:α.νικοϋ πvιzύμα.τος
χο:νωvία..ν μα.ς».
Κα..τά. την -τελετήv -τij; θ1ΞΙμελι
ώσεως τοϋ να..οϋ, εις -τήΥ δποία.ν
ΠJα.pέστησα.ν Χα.ί Οί υφυπουργοί
Κοι Y•(ιJ'Y�"/-WY Ύπη,ρεσ:ωιν Χ. Λα..μ
πρ&κ,ο; κα.ί Έθναη; Οικοvομία.;
κ. Πα.λλά:•vτ:ος, έγένε-το εξα.ρσ:ς
της πpοσωιπικης συμ6ολης -του
Άλεξά.νδρου Τζα..ζοπούλου τόσοιv
εις τό εργον τής ά,γεγέρσεως τοϋ

vα.οϋ &σοv κ.!Χί -τό της Άντι-κ.cχ,p
κ.ι ν:κης 'Ετχιρίας γ-ε'Ιικώτερον.
« "l?
.,<;,,....Λ, ω - ειwεv α:πα.vτων ο
'Αλέξ. Τζα.ζόπουλο; - -τό θλι
βερόν προvό1μιον yά, μή εχω οικο
γέlνει,α.v ΚΙα..ί ά. :ρ' έτέρου διό-τι εχω
πρό έμοϋ εν αίχιογεvεια.κόν π:χ.ρ
ελθόl\l, του δποίου δεν είναι δ,υ•ια..
τό-; νά. ά.ποσπωσ:θω κ.α.ί τό δποίοv
κ.α.θοδηγ,εί τά. 6f/μwtά. μου είς τόΥ
δμολοyου-μ,έvως κοπιώδη δρό\μοv
των εργωv άγά.πης».
Πρά.γμα.τι, δ Γεν. Γρα.μ,μn..τεύς
-της Άντt'Κα.pκt'Ιt κη; Έrτ:αιρία.ς
(κ7,ί πpό1�δpος συνά. μα. τοϋ Τω.το
ν: κοϋ Ίδρύμ7:tο; Έλλάιδο;) προ,
ερχετα..ι α.πο
,με' ε'ξό
,
'
' ' οαογεvε:α.v
χους δ,�σμούς μετά. της Όριθοδό
ξου Έr,<,-χ.λησία.ς.
Ό πα.τήρ του., συνδεόμενος με
τά. τού Οίκ.ουμ,ενι'Χlοϋ Πα..τptά.pχου
Τ

'

-
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Ίω:χικείμ Γ', πολλά,ς είχ,ε προσφέ
ρει όπηρεσί,w; ε!ς τήν 'Εα.κ.λφί
α.ν, κ•α.τά. τήν είς Κωνσταντινού
πολιν δια.μονήν του. Ώς έκ. των
έθνικ.ω·; του δέ ύπη,ρεσιων κ.α.τε
διώ
, χθη κ<χ.ί ή οίκ.ία. του έλεηιλα
τήθ,η κ.α.ί κα.τεστρά,φη.
Ό έ.κ. πα.τρό; θείο; του ήτο μέ
yα.ς ευεργέτη; της Μονη; Ζωο
δόχου Πηγής (Βα.λουe,<,λij) , τη;
όποίw; ,είχεν bδίια.ις δα-πά:ναις ά.νε
γιειί•ρει παΝλά κτίρια.. 'Ήτο έπίση;
μέγα.; ευεργέτη; της Μα.ρασλείου
Πα.τρι•α.ρχικης Σχολής, τήν &ποί
ων έ.κ. των 1έρειrrοίων είχεν ά,νοι
κ.οδομήσει. Ό Άλέξα.νδρος Τζα.
ζό11tουιλος διηγείτα.ι σχετικώς δτι
δ θείος 'Όου, ά.ποθα.νών ε1ς ήλικί
α.ν 5 έ�τών, «δεν επα..οοε νά. lρ
γάιζετα.ι ύπέρ πiιστεως κια.ί πα:φί
δος, •δεδομένου δτι αί δύο αυτα.ί
εννοια.ι ε�, !ς τα.ς συνειδήσεις των
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Έλιλήνων Χριστι,α.νων ήσα.ν ά.να.
πόσπ:χ.στα. ισυνδεδεμένα.ι. Της δέ
νε, κ.ρωσίμου ά:χ.ολου()ία.; πpοέστη
,δ Πατριάρχης, πρωτοφα.ν+,ς είς
τά. χρονικά. ιχιδ-ήλωσις τι,μης».
"Εξ άλλου, Π'pώτος έξάιδελφος
τοϋ Άλ,εξ. ΤζαJζοrπούλου ήτο δ
έθνομάρτυς Αίμιλιωνός, Μητρο
πολίτης Γρευενων, ε, ύ, ρών μα.ρτυ
ρικ.όν 1θά.να..τον ειίς χείρ� των
Βουιλγάρω'V, συνεπείq, της συνδε
δ'υα.σμένης έθνι κ.ης κ.α.ί χρ�στι.α.
νι χ.ης του δράσεως.
«ΊΊό ,σ--,<,ια.γραιψηθέ.ν αυr�:ό πα.
ρελθόν - είπεν δ Άλέξα.vδρο;
Τζωζ611tου1λος - σtα.ρα.μένει ζωηρόν ε, ίς τή.ν φυχήν μου κα.ί κ.οοθι
στα. τό γιε:yονός τοϋrtο τήν ποpεί-α.ν
μου προς ε ργα. χριστ:ι.α.νι·κ:ης ά,
yάιπης, ώς ιπιστεύω, -κ,α;ί ιί-.-:χ.ι α.λ
λωαιε ώνόητοv, ούχί δοοχ�ρη».
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δημάρχου Λαρίσης!
Χρονογράφημα στό « Β Η ΜΑ»
τοϋ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ό δι.αικe.κ,ριμέvος χρονογράφος κ.
Παϋλος Παλαιολόγος εγραψε τήv
24ην Μαρrrίου είς τό «Β ΗΜΑ» τά
κάτωθι, &π:ό τόν τίτλον «Πίετε έξ αύ
του πάντe.ς... »:
«Δίστασα στήν άρχή νά 1tιστέψω
τήν άκpί&e.ια της είδήοεως αν καί
ε1τρε.τιε νά είχαμε. άποκτήσει οίκΗότη
τα ιμέ τ· άπίθανα ε.tτε. στην 'ΕΙ<Jκλη
σία 1τα1pουσιάζονται ε.ίτε. στήν Πολι.
τεία.
'Η ε.ίδη,ση δμως έπιGε.<,,αιώθηκε. με
τίς χτεσινές δηλώσε.ις τοϋ Μητροπο.
λίτη Λαρίσης κ. θε.ολόγου. Είναι δ
άpχιερέας ,τού άπομάκρυνε άπό τό
Μυστήριο της Gαπτίσε.ως τόν άνάδο-
χο, έπε.ι.δή ηταν μακρυμάλλης κα:ί
άπέπε.μψε άπό τό Μυστήριο του γά
μου τό wμφίο έπειδή ετpεφε γενε.ιά
δα.
Σέ αλλr, Μυστήριο έκιrε.ίνε.τα:ι τώ
ρα ή δραστηριότητα του 1τοψένα:
από Μυστήριο της θε.ίας μεταλήψεως
Μηνιαία άργία στόν άρχιμανδpτη κ
ΊάJκοοο Εύγενιδη, «διότι έκοινώνησε
των άχράντων Μυστηρίων τόν Δήμαρ
χο Λαρίσης δ δποίjος άνήκε.ι ε.ίς τε.
κτονικήν στοά:ν της 11όλεως».
Που δδηγe.ί τόv &νθρωιπο ή μισαλ
λοδοξία!
'Α11ολσγήσου, κατηγορούμενε.
Τί
νά είτιε στήν άπολοy ία του δ ίερέας;
Νά θύμισε αραγε ατή σ1c.5ααμιότητά
του 11όσο σαφής είναι δ '\ησοuς δταν
καλη στη μe.τάγγιιση του θείου αίμα..

τος, «Jlί1c.ττε έξ αύτοϋ 11άντες». Πάν
τες.
Κοινό γιά δλοος τό Ποτήριο.
θά εί'71!Ε. άκόμα δ κατηγορούμε.νος:
'Όταν 1rροσέρχε.ται ενας, γιά μετά
ληψη σέ όρθόδοξο ναό, σημαίνει δτι
στόν όρθόδοξο χριατια:νισμό άνήκει.
Κι' άκόμα, γιά νά είναι δήμαρχος
-πόλεως έλληνικης, η άπό χριστιανούς
έκλέχθηκε η εχει διcρισθη άπτό Κυ
Gέpνηση ,τού τό «'Ελλάς
'Ελλήνων
Χριστιανών» ε.χει χαράξει στη μετώ
,τη της χώ ρας. 'Ελλάς Χριστιανών
μέ άντίχριστο Δήμαρχο;
"! σως νά 11ροσέθε.σε. καί τουτο δ
κο:rτηγορούμενος στήν άπολοy ία οτου:
ότι δέν γίΥ1Ξ.σα:ι τέκτων αν είσαι κομ
μουνιστής, αν είσαι άθε.ος κι' αν δέ,ν
11ιστε.ύης στήν αίωνιότητα.
Είδικώτερα γιά τήν ΈλλάJδα, ύ
,τάρχει
άνακοίνωση του τe.κτονικοϋ
ίδρύμαιrος 'Αθηνών, διπου δηλώνεται
ύπεύθυνα, δτι "-Οί έκ των Τεκτόνων
άνήκοντες είς τήν Όρθόδοξον 'Εκ
κλησίαν της 'Ελλάδος - καί είμεθα
ή δλοτης 1τερίη:ου των 'Ελλήνων Τε
κτόνων - έχόμεθα μειrά πλήρους ά
φοσιώσεως της θρησκείας των Πα
τέρων μας, δμολογοϋντες τό Σύ ι-1 60λον της Πίστεως καί αίσθανόμε.θα <>α
θυτάτην εύλά5εια:ν η:ρός τά θέσμια
της 'Ορθοδόξου Χριστιανικης 'Εκ.κλη
σίας».
Σοτόν κccτ-ασταηκό χάρτη των Τε
κτόνων καί ή άφοσίωση στην οίκο-
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yε.νε,ια ό σεGαuμος στοος
κc,ινωνι,.
κοuς βεσμοος, ή ό:yοοιη στην Πατpι
δα:, ή πραχσπ:ιση της ε.ίρήνης.
Κα:ί θeλιπε - θάλε.yε δ ά ριχ ί,μαν.
δρηης στην άτιολσyια του - ν' αρ
νηθω τη Μεταληψη στο Χρuσηανο
που προσερχε.τα:ι νά έκτελεση
τά
,(Ριστιανuκά καθηκσνrά τw όταν δε.ν
τήν ά:ρνοομαι σε έyκλη�ιες στον
ύποκισμο, σL άπα;τεωνες,
Ουτε στον Τεκ.τc,νι,σμο, ούτε σε
καμμιά άλλη νομιμη η ιπαρανομη όp
yανωση άνηκω Ποτι-. στη ζωη μου.
Δεν διακονω -η:αρά ιμόνο τό έπάyyελ
μα ιμου. υοτα:ν δμως &λr,της ν' άp
ν�αι 'rή Jν\εταληψη, όταν συζη
τουν - ε.χει σuζητηθη καποτε. κι' αύ
το - αν δεν πρειrrει ν' ά-ταyορευθη
ή ταφη των Τεκτόνων στά νεκροτα,..
φε.ϊα, ά:ναρωτιε.μαι ιμηπως μέ τή φορα
που εχει παρει δ ρασοφόρος σκοτα.
δισμος, δεν άρχιση κά-π:οτε νά έκ
Gαλη ά:πο τους ταφαχ; τούς Τε.κτσ
νες η να κα:τεGαζη ά:πό τα Gαθρα
τοος Φιλuκους - άπο Φιλικους ξε.κινα
το '21 - Πccrρ,αρχες άνωτάτrους .χρ
χο1Α11ε.ς, ,rολι"!'uκοuς ήyετες, δια:νοαψε
,ψοσωπικοτη,τες που τψησα;ν
νοος,
τόν Τοιπο καί άναλώθηκαν γι' αύτον

*

• Η πρωι νη έφη.μερίς της Θεσσαλσνικης «•Ελληνικος Βορρ-δ:ς» άπεστε.ι
λε συνrακιτην της είς Λαρι,σαν και ε.
λα:Gε συνεντ-εuξιν με.τά ταJ Μητρσττο.
λίτα> κ Θεολοycιct την δπααν έδη
μοσίεuσεν είς το φύλλον αύτϊι c rr,c
22 Μαρτι<ΧJ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ.
«Με &nΝτατην θλϊ μιν κα:ι obuvηv
ήναγκάσθην νά λαGω το μεη:χ_ν αυ
το, λεyει δ ΣεGασμιωτα:τος Λcφισης
κ. Θε.ολογα; Δεν ειναι καθολου εύ
χάρuστσν, τάς ήμερας αύτας που προ
προε.τοuμαζομε.θα δια τάς ήμερος ται
Άγια> Πασχα που ε.ρχονται, ,α δη.
μιουρyαJ,ντα:ι
τετοια
προGλη111ατα
Δέν ύ,τη.ρχε.ν δμω<,, δuστυχως, άλλη
λύσις. Ή 'Εκκλησία: της •!::,λλαδος
κα:ί ή • 1 φα Σύνοδος δι' έyιωκλίοο
της, εχε.ι λαGε.ι σα:φη θεσιν εναντι
των τεκτονων. · Οπως έπισης κα:ί ή
έλληvuκή Δuκαιοσύνη διά ΠfΧ)Ο'φα:των
άποφάσε.ων δuκαστηρίων. Δέν ητο δυ
ινα:τόν νά παρί.δωμε.ν τό yε.yονος τοϋ-
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- · Ωστε, ό θεϊuς Νϊκ0<, που εuναι ..
άρχιτεκτων,
(Γε.λοισyρα:φια του ΣΚΟΥΛΑ , 'Α
πσyευματινη», 24 Μαρτ ) .
το, δεδομε.νοο οτι προκειτα, δια τον
πρ-ωτσν πολιτην της πολεως Προη.
yηθησα1\Ι σ νομιλίαι φιλικωτα:τα νου
θεσιοπ κα:ί σι,στα:σεις. ..:iλλα: δυσrυ
χως χωρις άποτελε.σμα:. Κατο-rrιν τα;.
του εύρεθην ε.ίς την πι:λυ δυσαρε
cπσν θεσuν να έ"1:ιGαλω -ττοινην εις τον
ίε.ρεα, δ όποιος παρ' OMJV οτι tyνω.
δη,μάριχοu,
ριζε την «ίδιοτητα:» του
τοϋ προσεφερε την θειαν μεταληψιν
Έκαλεσα: τον ίερεα:, όταν έπληρ-οφο.
ρηθην το συμGα:ν, δ δποίος δεν ή ρ
νηθη ότι ί:.δωσε μεταληψιν ε.ίς τον κ
δημα:ρχον, ά.ν και έyνωριζε περι ποι
ου έrτφοκ.ειτο Δι' ήμας το θεμα: στα.
μα:τα έδω. Είς τήν t.Πι&ολην της ΠΟL
νης της μηνuα:ία:ς άρyιας είς τον ί
ε.ρεα:. Πφαν α:ύτου δεν εχω να σας
είπω τι,τ,ο:rε.
'Ερωτ. Έαν δ ίδιος, Σε.Gασ,ωωτα:.
τε, ήσθ� την έnτιθuωα:ν και την ά
ναγκην να λαGη την θεια:ν με.τcολη
ψιν, νομιζετε ότι δ ίε•ρευς ήδυνατο
νά ό:ρνηθη τουτο,
Έ.αν ενα:ς μοuσα.λμανος
'Απα:ντ
μας έζήτιει νά τον ,μεταλα&οu,με θά
τό eκαμαμεν,
'Ερώτ.
Πως είναι δuvα:τον ε.νας
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ίερεύς δ δποίcχ; με.ταλαμGάvει τούς
προσερχομένους νά yνωρίζη έάv εtς
η =ρισοότεροι δέ.ν ετναι «άξιοι» νά
μειrαλάGοuν των άχράντων ,μυστηρί
ων;
'Απάντ · Περιοριζόμεθα νά άρνού
μεθα είς έκείνοος τούς δποίοος yνω
ρίζομεν, δπως έν nτροΚJειμέν� συνέ
ι!>η
Έρώτ · Πιστεύετε δτι είναι έχθροί
της θρησκείας μας οί τέκτονες;
ϋείναι
'Απάντ. · 'Η μασονία
πουλος έχθρόc, έπικ 1 νδυνότερcχ; άη:ό
τόν κομμοuνισμόν, δ δποίcχ; εί,ναι φα
νερός καί μπορείς νά τόν παλεμήσης.
Έρώτ. · Οί ίδιοι ίσχυρίζονται δτι
εμι!>λημα καί σκοπός των είναι ή
προσφορά πρός τόν πλησίον.
είναι
Άπά:ντ · "Αν είναι ετσι.
οντως φιλάνθρωποι, ας άνοίξοuν τίς
στοές των Γιατί τίς κρατοϋν κλει
στές; Γιά τολμηστε νά μτιητε σέ μιά
στοά "Ας φροντίσουμε νά εtμαστε
θ ρησκείας
σοι!>αροί σιτό θέμα της
Πάντως σας έτιαναλαμι!>άνω, δτι έδω
πού εφθασε τό πρiiγμα, ητο δι' έ
μέ 'Γrλέσν θέuα 'Εκκλησίας, θέ,μα άρ
Λυ
χων συνειδήσεως καί τάξεως
ποϋμαι άφάνταστα δι' αύτό τιού εyινε
σ:λλά ειrσι εκρινα δτι επρεπε νά yίνη
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λακωνικός ητο δ δήμαρχος της Λα
ρίσης κ. Μεσσήνης, έξ άφορμης τοϋ
δποίc-υ έδη,μιουρyήθη τό ολσν θέ.μα.
- 'Εξεπλάγην είπε, δτιως καί έσείς
καί περισσότερσν άτιό δσον έσείς 'Ετιί
τοϋ παρόντcς έχω νά είτιω μόνον
τουτο: «" Αφες αύτοίς, ού yάρ ο'ι
δασι τί λέyουσι καί τί πράττοuσι.. »
'Ερώτ. · Έτιειδή διά την τuμωρίαν
τοϋ ιάρχιμανδρίτου είσθε κατά κάτιοι
ον τρόπον σείς ή άφορμή, δέν θά λά
ι!>ετε θέσuν δέν θά δια:μαρτυρηθητε,
δέν
'Απά:ντ. :' 'Επί τοϋ παρόντος
μέ
προτίθεμαι νά άνοίξω διάλοyον
τόν κ. θεολόγο. Τό έάν πράττω τό
καθηκον μου εναντι των σuνανθρώτιων
μου καί έάv 1τιστεύω είς άρχάς χρι
στιανικάς είναι κάτι πού μ,τοροϋν νά
τό κρίνουν οί συνάνθρωποί μου_ Πάν
τως, έπαναiλαμι!>άvω, δτι δέν θά η
θελα νά δηλώσω τίποτε περισσότε
ρσν άη:ό αύτό τιού είπον: «" Αφες αύ
τοίς ...».

Μερικοί ((ιωθαρόαιμοι" ..
u

« Ενας Λαρισινός ,μασόνος -π;ού τόλ
καί
μησε νά μπη στην Έ·ί,κλησία
�,ιάλuστα νά κοινωνήση εyινε ή «πέ
τρα του
σκανδάλου». Κηρύyμαrrα
στούς ναούς, μητροη:ολιτικοί κ,ε,ραυνοί,
σάλος. ·Ένας θεολόγος μίλησε μέ 6ρ
yή στό πο�μνιο:
<�Ετναι άνετιίτρεπτον οί τέκτονες
νά είσέρχωνται έντός των ναων, γε
yσνός πού προσι!>άλλει τήν '5κκλη
σίω>.
Δέν ξέρω τί σόj άνθρωτιοι είναι
οί ,μασόνοι. 'Αλλά άη:ό δσα ξέρω,
ύπάρχουν καί μερικοί καθαρόαιμοι
«χριστιανοί», χριστιανικώτατοι «:παν
ευσεGείς» μέ πυκνά - πυκνά σταυρο
κοη:ή ματα καί ι!>αθειές - <?>αθειές ,μετά
νοιες πού προσ<?>όJλλοuν έξ ίσου την
'Εκκλη.σία παντώντας στό κατώφλι
της η μεταλαι!>αίνοντας μπροστά στήv
'Ωραία Πύλη».
Mr Sl\!SO
(«Σημερινά», 29 Μαρτίου).

Προτείνεται συνάντnσι<:
Κλnριι«ϊ>ν. Τειηόνων
ιωί Έπιστnμόνων
'Η διαμάχη 'Εκκλησίας καί Τε
κτονιcψοϋ δέν πρόκειται νά σταματή
ση έδω,
δέν δοθοϋν άiμοι6αίες καί
είλιικρινείς έξηyήσεις_ Καί. δπως ύ
ποστηρίζει καθηγητής τοϋ Πανετιιστη
μίοu 'Αθηνων, είναι τιλέσν καιρός νά
λήξη αύτή ή ύπόθεση. Μέ τά δεδο
μένα τοϋ 1933 ή Ίερά Σύνοδος είχε
κάθε λόγο νά άη:οGάλη των κόλπων
της 'Εκκλησίας τούς μασόνους. Τό
1972 δμως, τά δεδομένα εχοuν άλ
λάξει. Μιό: σuνάmηση κληρικων, τε
κτόνων καί έπιστημόνων θά μποροϋσε
νά δώση λύση στό θέμα. Σέ μιά τέ
τοια συνάντηση θά ηταν δυνατόν νά
ό:!ναπτυχθοϋν έπιχειρήματα άπό κάθε
-rολεuρά και νά έξειrασθη, έπιστη,μο
νuκό: τrλέον, κατά πόσον δ τεκτονι
σμός άντuστρατεύεται τίς έΚϊκλησια
στικές άρχές. Θά εtναι, άλλωστε, καί
μία εύκαιρία yιά τήν 'Εκκλησία νά
�ερδίση καί πάλι έκείνοος πού θεω
ρεί χαμένους στό σκοτάδι,
ψωτι
σθη yuά τούς σκοτιούς καί τίς ψιλο
ΛΥΚ. Κ.
σοφuκές θέσεις τους.
(«ΤCΧi)(υδρ<ψος», 31 Μαρτ.)
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ΟΡθΟΔΟΞΙΑ "Η θΑΝΑΤΟΣ !
Κύριε Διωθυιvτά. του «Ίλισοϋ)>,
Εfμα.ι προχωρημένης ήλ,ιrι.ίΙας
κα.ί 'ΚJα.τ' α.νώγ,κηv ά.κούω τήν
Θείων Λειτοι.φγία.,ν μόνα·ι άπό τό
Ραιδιόφω,vον. Χθές, Κυρια.ικήν της
'Οp1θοδοξίας, δ έκ.ψω ιητή; του
Ρα.διοο�ωνικοϋ Σταθμοϋ δεν 'Ποοpέ
λιειψε Ύά. είπη 8τι δ Μηιτpοπολιτι
κός α.ός πα.pουσίαζε πα.νηγυpι
-κα. έ<:ψτα.στικ.ήν συrγκ.έ,ντpωσ:�ι: Ό
Άν-t:6αισ:λεύς, Ύπουpγοί, δ 'Αρ
χηγός των 'Ενόπλων Δυνά\J
, εJ ω�,
άλλοι έπί�σημ,οι, πληlθος Λαου.
Λειτουιpγός δ ίδ:ος δ Ά,ρχ:επί,σκ.ο
πος 'ΑJθηνω., κ.αί πάι:;ης Έ1λλά.
δος 1μ,έ w?..λειτουpγούς τά. Μέ.λη
της Ίεpα,ς Συνόδου. Ή Λεπ,υp
γίισ. προχωρεί κα.ί τψ ι<ιαθω,pισμέ
νην ώp·α.ν ώνέpχε-α.ι ειπί του αιμ6ωi'ΙιΟς - δεν είδα. 6έοα.:α., ών
πί του οομοω ιος η τοϋ Έπ:01κοπι
κοϋ Ελpόνιου η α,ν ε,στά.Jθη, επί του
Βή,-ι.ατος της Ώpαία,ς Πύλης '
'
1
•
ι
.
ενα.ς α.,vω-υειpος, ως Ι:Jψαιι'i'ΖτΟ ,υ..ΠΟ
τό ύφος του, ίεpωμένος διά. την
'Χiα.lΘιεpωμένηv έ.οpτοοστιtι.ήν δμι
λιαν. Π:ροχω1ρ,εί ή δμιλία. εις τήν
ίστιο,ρα.ήν εκ.θεσιν του θέμ,α.-ος,
ά.να.φέpετα.ι κ.αιτόιπιιν έγκ.ωμ:α.στι'Κιως είς τό Φα.νά.pιο·ι της
Τουρκοκ.pα.τίΙας ώς Έθνικ.όν Κέν
τρον, άιντιποοpέpχεται χα..ρα.κ.τηpι
στιι<ιως την σημεp:vήν «θ έ σ ι ν)> του Φ:χ.να.p,ίου κ.α.ί μετα..6ά.λλετα.ι ά.μ.έσως ε 1ς πολψ· κ.όv
κήpυιγμα.. ενα..vτίον των iντι - όp
θοlδ'όΙςωιν. Μνr,ι..ι,οΥΙΖόε1ι εlς τηv ισ:ει
ρά.ν με τούς γvωmούς χοοpα.:χ,τη
ρισμούς τούς Χιλιοοστά.ις, ειτcειτα
τούς 'Ελιrοθ>εpοτέ-κτονα,ς (Μαισονί-

z

2

αν) , τέλος οε κα.ί οουτούς τούς
Ροτχpια..ΥΌύς. 'Εν συνεχε� άοοού
ετ,χ,ι εί,;; εvτονον -χαί ζωηρbν τό
vον ή δ ι α. κ ή p υ ξ ι ς:
'Ορ θ ο δ οξ ί α η θά.vα.
τ ο ς ! Κατmλήσσομ,χ,ι, &πορω,
έξίστα.μα,ι ...
Θ άι ν α τ ο ς ! - σ-,<,έπτομα.: τίνων; "Αν των Όρθοδόf;ω�ι πpaγιμα. πα.pά.λοrγον -, δια..τί νά.
ά.'7tοθά.νωμ;εν δμ,α.δ:κ.GΊς ήμεΙς οί
Όpθόlδ1οξοι χια.ί νά. μήν ά.γωνι
σθιωμειν - δ:' ιείpηνικων 6έ6α.ια.
μέισων, δι' ίεpα.πο:;τολων λ.χ. 8πως Υ.α.ί ή όμ,:λί.α., «σωψpο·ιήσα'
t ις: J:=
σα..», 1vzpα.ιτει, pω, U'Πευε:
.., ε - Ία.
έ-πα.να..φipωμεν είς τήv Όpθοδο
ξία..ν τούς 1μή δμαδόξους μ.α.ς, Χρι
στιαιvούς Χιαί μή; "Αν, �εξ iλλου,
ή δια.κ.ήpυξις θ ά, ν σ.. τ ο ς ! ά.
vα,cpέpετα..ι ιε1ς τούς μη Όpθ-οιδό
ξοuς, Χpιστι1οονούς ΥJα.ί μή, ά.ψήνω
δτι θα. fιτο μί1α κpα.υγη ί ε p ο ϋ
π ο λ έ μ ο υ ·mτά τήν Μου
σουλμ:χ.νι0ιι+ιν πα..pάιδοοιν, α.λλά. κ,α.ί
δ:αιλογ&ζομα.ι πως θά. ήτο δυν· α
τόν ήμείς ο ί ο λ ί γ ο ι Όp
fJόδοξο: νσ, θcι,•;α.τώσωμ,εν τά. 9) 10
της Άνθpωrπότητος ! ...
Θά. σκεφΒοϋv, ί'σως, ι,uεpικοί &
δελιψοί rμου Χpιστια..νοί Όpθό6οξοι
οτι ή κ p ι τ ι -χ ή μ,ου ε!vα.ι
ά.νευ.λiα.6-ής, ά.ντιθpψmευτ.w.η χ,σ,ί
ά,;10:πίψεπτος ...
Τούς ά..πα..νrτω: 'Όχι, μυρ:ά.r,<,ις
οχι ! 'ΊΟ100:ος έπισημα.ινει κ.αί έ
πικρίνει σψά.λμα,τα. -- δyκ.ώδη
δ'έ, δπως τό χθεσινσν - των έ.κ
πpοσωπαύντων την Έκκ.λ η,σίαν,
δεν στρέψεται Κιωtά. της ιθρ�σΙΧεί-
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ας. 'ΑΝτ�ιιΘ:έτωςμώλι,στιχ. Διόtι -ο:
α.ϋrrα. 'Χ.Ύ)p ύyμα.,τα., ά.πό το ϋ & μ,6ω
'Ιος μά.λ:στα. του Μητρσπολιτικοϋ
ωοϋ -χια.ί πα. ροοσί q,,τού Αρχ:επι
σκάπου 'ΛΙθrηvών Y,cl.ί πάσης Έλ
λά1οος, εΙvα.ι &, ν ε π ί τ p ε πτ ο ι π α. ραλαγισμ οί
κ α. ί ά. σ φ α. λ ώ ς κ η ρ ύ
γ ματ α ά.vτ ι χ ρ ιστια.
'Ι ι % ά....
Λυποϋμα.ι εtλι.χp ιvως, διό-:ι ή
Κυρ:αικ:η της Όρθοδοςίας, α:ιrt:ί

yά, έορη;σθη με μία.γ π ρ ό σ λ η σ ι v ±δελφοσ ύ της όλων
των ά.•ιθ ρώπωv, ι
p στια.vωv κα.ί
μή, αιφοϋ α.ύτό εr�αι ό
τ vό η,�α. της
δΙ:δαχης του Εύα.γγzλίου του Χρι
στι()υ, επα.vr;γυρίσ θη μz μία.'/ δι1α.
κήpυ•ξ:v μ:σαλλαδοξία,ς Υ.αλ φα.
. σ
ι μοϋ.
vατ
να.γνώι:;,τrις "Ι.αί φ�λος
του «'Ιλισοϋ»
%

'Αιθηνα.ι 28 Φε6ρουαρίου 1972
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«ΙλΙΣΟΣ»
1972 - 17ον 'Έτος
'Ετησία συνδρομή Δρχ. 70. - Έξωτερικοϋ Δολ. 3
Διά ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαpό11'ουλον
Όδός Δραyατσανίου 6, Άθηναι (122)
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καi ·tα σύγχρονα προfiλήpαΊΌ

'Άρθρον τοu «ΦΙΓΚΑΡΩ»
Ύπηρξεν έποχή, καθ' ην ηρ
κει νό: yνωρίζ-[l κανείς τό: μελε
τώμενα κατά τήν διάρκειαν του
έτους έντός των τε,κτονικων
στοων θέ.ματα, διό: νό: yνωρίζn
ταυτοχρόνως ποια μεγάλα νο
μοσχέδια θά ηρχοντο προς συ
ζήτησιν είς τό Κοινο�ούλιον.
Κατά τον τρόπον τουτον έyέ
νετο ή έπεξερyασία του νόμου
του Ferry2 περί δημοσίας έκπαι
δεύσεως, κατά τό τέλος του
παρελθόντος αίωνος. Καθ' ο
-μοιον τρόπον έyένοντο ολα τό:
αξιοπρόσεκτα νομοθετικό: κεί
μενα της Τρίτης Δημοκρατίας.
·Ήτο δ χρυσους αίών του Έ
λευθεροτεκτονισμου.
Ό δεύτερος Παγκόσμιος Πό
λeμος ητο μοιραϊος διό: τήν
«Δημοκρατίαν των Έλευθερο1) ·· Αρθρον τηc: γαλλικηc: έφημε
ρίδοc: «Le Figaro., τηc: 24ηc: "Ια
νουαρίου 1972. ·ο τίτλοc: τοϋ όρ
θρου είναι: Le Grand . Orient joue
la secιι\arisatio.n, έnροτιμήθη δμωc:
ετεροc: τίτλοc: είc: τήν μετqιρρασιν,
διά ν,ά είναι περισσότερον κατανοη
τόc: είc: τόν ·· Ελληνα 1άναγνώστην.
Ή μπάφρασιc: καί τά σχόλια είναι
τοϋ συνεργάτου μαc: «Νομογνώμο2) Γόλλοc: nολιτικόc: (1832 1893), συντελεσαc: καί εic: τήν όρ
γάνωσιν τηc: στο,χειώδουc:
έκnαι·
δεύσεωc:.

τεκτόνων» 3 . Ουτοι, αψου έξηλ
θον της παρανομίας4, έπέστρε
ψαν είς τήν αψάνειαν καί αυτή
ή απόκρυφος έπιρροή των ε
�αινεν έλαττουμένη παραλλή
λως προς τήν βραδεϊαν παρα
κμήν του ριζοσπαστικου κόμ
ματος5. 'Υπό τήν Τετάρτην Δη
μοκρατίαν 6 τό Ύπουρyεϊον Έ
θνικης Παιδείας παραμένει τό
παραδοσιακόν ψέουδόν των, έ
νq> τό προπύργιον των Έσωτε
ρικων τούς διαφεύγει έπεισο
διακως.
'Από του ετους 1958 δ Έ
λευθεροτεκτονισμός καθίσταται
κατ' ουσίαν τοιοϋτος των ανω
τάτων δημοσίων ύπαλλήλων,
χωρίς έν τούτοις νό: χάισn τήν
αποτελεσματικότητά του. Ό
'Αλ yερινός πόλεμος, δ δποϊος
εύρίσκει τούς τέκτονας διn ρη
μένους, έρχεται νό: όξύνn ετι
μαλλον αυτήν τήν αμπωτιν.
Έν τούτοις πολλαί συζητή
σεις ύπενθυμίζουν δτι 'δ Έλευ
θειροτεκτονισμός δέν στερεϊται
3) 'Εννοείται ή Τρίτη Γαλλική Δη
μοκρατία (1870-1940)
4) Τά φασιστικ::� καθεστωτα κατε
δίωκον τούc: έλευθεροτέκτοναc:, οίί
τοι δ' εlων έν παρανομία κατά τήν
διάρκειαν τηc: ναΖ:ιστικηc: κατοχηc:.
5) Eic: τήν ίστορίαν τηc: Τρίτηc:
Δημοκρατiαc: τό ριΖ:οαπαστικόν κόμ
μα έnαι!Ξε σημαντικόν ρόλον.
6) 1946 - 1958.
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ψαvrασίας καί δτι άσκεϊ 'Π'άν
τοτε μίαν ώρισμένηv rτνευματι
κήν άκτινο�ολίαv, πολλQ μαλ
λον καθόσον δ άvrικληρ καλι
σμός του όλίyον κατ' όλίyον
έξηcpανίσθη. Αί συζητήσεις έπί
της παιδείας, έπί της yεωρyίας
καί έπί της πληροφορήσεως ε
σπειραν ίδέας, αϊτινες θό: έπα
vελαμ�άνοντο μετά... τόν Μάϊ
ον 19687.
Τό: yεyονότα της περιόδου
αύτης δέν άφησαν, άλλωστε,
ά:διό:ψορον τόν Έλευθεροτεκτο
νισμόν. Δέν ητο τέκτων είς των
cpοιτητων;
πρωτοστατούντων
Πολλαί ίδέαι, συζητηθεϊσαι ύ
πό τήν μυστικότητα των τεκτο
νικων στοων, αϊcpνης καθίσταν
ται άντικείμενοv δημοσίας συ
ζητήσεως. 71-!λθεν αρά yε ή
στιyμή νό: έξ,έλθn ό Έλευθερο
τεκτονισμός έκ της σκιδ:ς καί
νό: άcpεθfl νό: παρασυρθfl 'άπό
τό κυμα της άνανεώσεως, τό
'όποϊον έκσπ� είς τήν χώραν;
Έν πάσn περιπτώσει, απο
τριc7>ν έτων ό Έλευθεροτεκτο
νισμός θά έπεθύμει νά δώστ�
μίαν έvrύπωσιν «άνοίyματος1>
πρός τόν κόσμσν. 'Αλλά θό:
προχωρήσn μέχρι σημείου νό:
άpνηβfl τήν άνωνυμίαν των με
λων του; Τό: διά τούς άμυή
τους προοριζόμενα φυλλάδια
αύξάνουν καί αί προσιταί είς
τό Κοινόν έκδηλώσεις yίνονται
όλιyώτερον σπάνιαι. Ό νέος
μ]έyας διδάσκαλος της Μεyά7) Αί ταραχαί τοϋ Μαίου 1968
παρ· όλίγον νό όνατpέψουν τήν ύπό
τοϋ De Gaulle ίδρυθείσαν Πέμπτην
Δημοκρατίαν (1958).
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λης Άνατολης κ. F11ed Zeller ά
κολουθ.εϊ τήν ύπό των προκα
τόχων του χαραχθεϊσαν όδόν.
Διά τουτο τό Μιέyαρον της ό
δου OιdetB ύποδέχεται τό Κοι
νόν διά μίαν σειράν τεσσάρων
όμιλιων έπί τοίi θέματος: «Μία
πόλις διό: τόν άνθlρωπον του
ετους 2000».
Ή πρώτη ελα�ε χώραν τό
Σ ά��ατον 22 '1 ανουαρίου είς
τήν α'ίθουσαν της Μεyάλης Ά
νατολης της Γαλλίας, τήν όποί
αν έπλήρου εν Κοινόν άμύητον
κατά μέyα μέrος.
'Αφιερωμένη είς τό θέμα «δ
άνθρωπος έvrός της κοινωνίας»
αύτή ή συνάvrησις είχεν ώς άν
τικεί,μενον νά κάμτ� μίαν άλη
θη διάyνωσιν της κρίσεως του
βιομηχανικου πολιτισμου καί
των άvrιικτύ-rτων του έπί της ή
θικης ζωης του άνθρώπου.
Πρός τόν σκοπόν τουτον σιψ
μετέσχον είς τήν συζήτησιν
ταύτην δύο ψυχίατροι: οί δό
κτορες Νeνeυ καl Bensoυssan,
δύο β,ιολόyοι: οί δόκτορες De
Jaunay καl Laborjt καl είς κοινω
νιολόyος, ό καθηyητής Balaη
dίer.
Τέκτονες η μή, βιολόyοι η
κοινωνιολόyοι, δλοι αύτοl οί εί
δικοl έπέμειναν έπl της άπολύ
του άνάyκης άνακαινίσεων καί
φαντασίας είς δλους τοuς το
μείς της άνθρωπίνης δραστη
ριότητος, ύπό τήν άπειλήν κα
ταστροcpωv. Πως; Αύτό θό: εί
ναι τό θέ,μα των τριων προσε
χων συζητήσεων.

JACQUES DOUCELIN

8) 'Ένθα τό Μέγαρον τηc «Με
γόληc Άνατοληc τηc Γαλλίαc".
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Δευκαλ_ίων

Προχτές κοιμήθrηκε ό yενναιος έ-π:ιψανής έταιρος Δευκαλίω\.ας.
Πολέμησε σε -πολλές μάχες, έ&ελοντής στή Μαγνησία
yιά τόν 'Αντίοχο, για ν' ά-π:οι!ακρύνουμε τήν Πύδνα μας.
Τόν τιμήσαμε λοι-π:όν με ί-π:-π:ικούς άyωνες,
σε άρχιτεκτονημένο θάλαμο τόν το-π:οθετήσcψε
yιά να κοιμαται. Ζει άλλου τώρα κανονικά.
(Μετά ηρθε ή Πύδνα). Ό ζωy,ράφος
άνα-π:αράστησε τούς ίπ-π:ικούς άyωνες
-πάνω στό μάρμαρο
με τούς ί-π:-π:ους τούς θυμοειδεις στόν καλ-π:ασμό τους,
μt. της ούρας των τήν -παραφορά,
με τούς άνεμιζόμενους �μανδύες των ί-π:-π:f'.ων τους,
μ' δλα τα έ-π:ιφανη χρώματα τα σημειώδη.
'Άλλος ϊ-π:-π:ος είκονίζονταν ο-πως ε-π:εcpτε
στα γόνατα τό εύyενικό ζωο τό χτυπημένο
καθώς τ' αλλα όλόκλη ρα άcpηνίαζαν
μέ τούς άναfbάτες τους.
θ-:χ -π:αρακαλέσουμε τόν Κύριο Χρόνο
να διατηρήσει τόν ίππικόν αύτόν άyώνα
}(αί να μή θίξει τόν ευγενικό Μακεδόνα
έταιρο, τόν -π:ολεμιστ�Ί της Πύδνας Δευκαλίωνα.
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Μελάμπους
Τοϋ Π. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

·Ήτο υίός τοC- Άμυθάωνος
καί ό άρχαιότερος των μάντε
ων θεραπευτών, οί όποιοι, διά
μυστηριακων επιδράσεων, έθε
ράπευον καί εξήσ1κουν την ά
πόκρυφον '1 ατρικήν, ώς κάτο
χοι Μυστηριακης Γνώσεως.
Ώνομάσθη Μελάμπους έπει
δή, δτε εyενvήθiη καί άπό της
παιδικης του ήλικίας, ό 'Ήλιος
tκαυσε τούς πόδας του καί τό
ονομά του είναι σύνθετον από
τά: μέλας καί πους. Τό μέλας,
έπι του προκειμένου, δεν εχει
καμμίαν σχέσιν με την άρνητι
κην σημασίαν πού συμ'5ολίζει
τό μαυρον χρωμα, διότι τουτο
διά τόν Μελάμποδα προηλθε
·ιfj επιδράσει των Ήλιακων 'Α
κτίνων καί συμ'5ολίζει την βά
σιν της ψυχικης του ποιότητος
τfj επιδράσει θείων καί άνωτέ
ρων πνευματικων δυνάμεων.
Λέγεται δτι εζουσεν είς τούς
άyρούς εν Πύλct) δπου εyεννή
θη καί εμπροσθεν της κατοικί
ας του ύπηρχον οφεις είς εν
δένδρον, τούς δποίους εφόνευ
σαν οί ύπηρέται. Ό Μελάμπους
δμως άνέλα'5ε καί 'άνέθρεψε τά
τέ.κνα αύτων τά όποια εyλυψαν

αύτόv είς τά ωτα του, έκαθά
ρισαν ταυτα 'Ξ.ίς τρόπον ωστε ν'
άναπτύξn την αίσθησιν της δια
κοης, ν' άκούn καί να έννοft
τάς φωνάς των πτηνών καί των
όρνέωv, γινόμενος οίωνοσκόπος
1<αί προλέyων τά μέλλοντα.
'Αρyότερον, ώς λέγεται, συ
vήvτη•σε κο.ί τόν 'Αn:όλλωνα πε
ρί τόν 'Αλφειόv ποταμόν, καί
δuδαχθείς παρ' αύτου την μαν
τικην έyένετο μάντις άριστος.
01. μεμυημέ.νοι είς πραγματι
κά Μυστήρια πρέπει να γνωρί
ζουν την συμ'5ολικηv έρμηvείαν
των ακτίνων τοC: 'Ηλίου, του
'Όφεως, ώς καί του Άπόλλω
νι::>ς τόν θειον σιψ'5ολισμόν, δι'
δ καί ό Μελάμπους ητο θειος
Μυσταγωγός ίδρύσας Μυστή
ρια επί των δποίων όλίyα yvω
ρίζομεν καί δεν δυνάμεθα πε
ρισσότερον νά άναφερθωμεν έv
ταυθα.
'Ότε δέ, ώς μυθολοyειται, ε
φυλακίσθη ύπό του '1 φίκλου ώς
συνδραμών τόν αδελφόν του
διά την συμ'5ολικην μυθολοyι
'<ην κλοπην των βοωv του, κα
θήμενος εν τfj φυλακft καί έπι
τηρούμεvος ύπό των φυλάκων

1972

Ο ΜΕΛΑΜΓlΟΥΣ

του, καί πρός τό τέλος της ποι
νης του, άκούει τούς σκώληκας
δμιλοϋντας είς τήν όροφήν της
φυλακης περί τοϋ έπικειμένου
της πτώσεώς της.
Τό γεγονός τοϋτο ά εκοίvω
σεν είς τούς φύλακάς του ο'ί
τινες έδέχθησαν νά μετακομί
σωσιν αυτόν άλλαχοϋ. Τούτου
γενομένου κατέρρευσε πάραυ
τα ή φυλακή καί έκ τοϋ yεyc
νότος τούτου έφημολοyήθη οτι
ητο αριστος μάντις καί ίατρός,
θεραπεύσας καί τάς μανιακάς
θυγατέρας τοϋ Προίτου.
Κατά τόν Ήρόδοτον, δ Με
λάμπους μετέ<5η είς Α'ίyυπτον
καί έκεϊ έμυήθη είς τά Μυστή
ρια του Διονύσου, τήν συμ<5ολι
κήν πομπήν τοϋ Φαλλου καί ου-
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τος είσήyαyεν αυ,τά είς τήν
'Ελλάδα.
.,Ητο δ'έ. σοφώτατος Μυστα
γωγός καί μάντις εμπειρος, τι
μηθείς ώς θεός μετά θάνατον,
είς Αίyόσθενα, ενθα έλατρεύε
το. Ώνcμάζετο δέ καί Καθαρ
τήρ καί δ έλλέ<5ορος ώνομά
σθη άπ' αυτοϋ μελαμπίδιον
χόρτον, διότι ουτος έπενόησε
τήν χρησιν αυτοϋ είς τούς κα
Θαρ,μούς. Τά έρείπια τοϋ ναοϋ
της λατρείας τοϋ Με'λάμποδος
σώζονται είς τά Αίyόσθενα
(Πόρτο Γ,ερμενό) καί είς τούς
έlκι&ρομεϊς τοσ Άρχαιοφίλου
'Ομίλου Έκδρομων έyένοντο
κατά τό παρελθόν είδικαί ξε
ναγήσεις.

*
Προσευχiι
Κύριε, ή προσευχή μου είναι αυτή: Κόψε σύρριζα τά έλα-::τc�ματα
της καρδιας μου.
Δός μου τή δύναμη νά ύίίοφέρω άνάλαφρα χαρές καί λυπ.:ς.
Δός μου τή δύναμη νά κάνω τήν άyάπη μου καρποφόρα στήν
ύπηρεσία.
Δός μου τή δύναμη νά μήν άπαρνιέμαι ποτέ τόν φτωχό καί νά
μή γονατίζω ποτ'έ. στον δυνατό.
Δός μου τή δύναμη νά ύψώνω τό νοϋ ψηλότερα άπό τήν καθημε
ρινή μηδαμινότητα.
Δός μου τή δύναμη νά θέτω τή δύναμή μου στήν θέλησή Σου
μέ άyά,τη.
ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ
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Πώς ό Βράχμα
((έχάρ1σε)) τόν θάνατον ...

'Όταν δ Βράχμα - τό άνώ
τατον "Ον - έδημιούρyησε
τόν κόσμο και τόν έκάλλυνε με
κάθε είδους ζωα, εθεσε κυ
�ερνήτη του τόν Π ό ν ο, ε
rrλασε δε άrrέναντι τούτου και
μίαν άλλη διαι1ονή, δrrou ουτος
δεν ίσχυε και δrrou ητο γαλανό
μόνον φως και άρμονία. Έκει
δμως δ θεός δ-έν έrrέτρεψε τήν
διαμονή.
'Αλλ' δ άψίκορος καί έρευ
νητικός άνθρωrrος, rrαρά τήν
διαταγή, ύrrεισηλθε στόν άrrη
yορευμένο κόσμο και εύρίσκον
τας έκει τήν τέλεια εύτυχία
δεν έπέστρεφε rrλέον στήν κα
θορισθεισα κατοικία του. Τοι
ουτοτρόrrως δ κόσμος των CΧ\,
θρώrrων έρημώνετο. Τότε δ
Βράχμα έκάλεσε τόν Πόνο και
ζήτησε να μάθn τήν αίτία.
- Μεγάλε Βράχμα, άrrήντη
σε δ Πόνος, οί άνθρωrrοι δεν
εύχαριστουνται \ α ζουν στόν
κόσμο μου, διότι εύρίσκουν ά
συy,κρίτως καλύτερο τόν άλλο.
- Πήyαι\,ε, είrrε δ Βράχμα,
και θά λείψn τό κακό.
Και yια να άrrασχολήσn τόν

άνθρωrrο και να τόν rrροσελκύ
σn στή Γη, του εδωσε τήν yυ
ναΊκα.
Ό ερως έyεννήθη στή Γη, οί
δε άνθρωrrοι εύρίσκοντες τις
yοητευτικώτερες των άrrολαύ
σεων, δημιουρyουντες ίσχυρούς
δεσμούς καί έλκυόμενοι, δχι
μόνον άrrό τήν νέα σύντροφο,
άλλα και άrrό τα τέκνα των,
εrrαυσαν να φεύγουν άrrό τή
ζωή. Άλλα σε λίγο καιρό, rrα
ράrrονα ύψώθησαν άrrό τόν κό
σμο των rrρός τόν Βράχμα και
δ Πό ος μετεκλήθη rrάλιν.
- Τί εχουν rrάλιν οί άνθρω
rrοι; έρώτησε.
- Ό ερως εrrαυσε τόν rrόθο
της μεταναστε(1σεως, άrrήντη
σεν έκεινος, οί άνθρωrrοι δμως
έrrολλαrrλασιάσθησαν και άρχι
σαν να διαrrληκτίζωνται, να μά
χωνται, να κάμνουν δυσάρεστη
τήν ζωή των ...
- Πήγαινε και τό κακό θα
θεραrrευθfi, είrrε δ Βράχμα.
Και εδωκε στόν άνθρωrrο τήν
έρyασία.
'Όντως έrrί τινα καιρόν οί
άνθρωrrοι, άrrασχολούμενοι μ-έ
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αυτήν, έyνώρισαν τήν πρόοδο
καί έnεκράτει ειρήνη μεταξύ
των.
Άλλα δέν πέρασε πολύς και
ρός και νέαι έπικλήσεις, νέα
παράπονα ύψώθη
, καν πρός τόν
ουρανόν. Οί άνθρωποι διεμαρ
τύροντο δτι ή ζωή των είναι
πολύμοχθη καί σκληρή, δτι οϋ
τε ή πρόοδος οϋτε τά άyαΘά
της ανακουφίζουν. Καί έπεκα
λουντο τό έλεος.
Ό Βράχμα άνεyνώρισε τό
δυκαιον. Του λοιποί: οί άvθρω
ποι θά διή,ρχοντο τό ημισυ της
ύλικης ζωης των σέ ενα είδος
ναρκώσεως πλησιαζούσης πρός
τήν ουράνια Νιρ�άνα. Καί [
δωσε τόν 'Ύπνο. Τό νέο δωρον
έπροκάλεσε ένθουσιασμούς στή
Γη. Ταχέως δμως ή άπόλαυσις
αυτή, ή δποία επαυσε προσωρι
νως μόνον τον άyωνα καί έ
νάρκωνε τόν πόνο, εκαμε τόν
άνθρωnο νά αίσθανθfi άκόμη
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,βαθύτερα τήν κατάστασί του
καί νά ποθfi τήν τέλεια μακα
ριότητα.
Οί στεναγμοί των εφθαναν
βαβεϊς είς τό άπειρον.
Ό Π όνος τότε ηλθε μόνος
είς τόν Βράχμα.
- Μεγάλε θεέ, είπε, εyω ο
'ίδιος συναισθάνομαι βαθύτατα
τήν άπόyνωσι του ανθρώπου·
πράγματι δ αyων είναι τρα
χύς, ή ζωή σκληρή, δ πόνος
αμείλικτος...
- Γνωρίζω τό: il'άντα, Πόνε,
είπε δ Βράχμα. Οί άνθρωποι
του λοιπου δέν θά είναι αίώ
νιοι. θά ζουν μόνον, yιά νά
ήμπορω νά γνωρίζω κατόπιν
τό πως εζησαν. 'Έπειτα θά έ
πιστρέφουν πάλιν σέ μένα, τ-1ν
Πηγή των!
Καί έ χ ά ρ ι σ ε τόν θά
ατο...
Π. ΜΠΕΛΟΥΣΗΣ

Μετά τον έπίσnμο χορό ...
Στόν άείμνηστο φίλο Γεν. Έπιθεωρητη
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡ. ΤΖΑΜΑΛΗ
''\ραίωσαν οί φίλοι, φεύγουν μας αφήνουν
αϋριο, μεθαύριο θά φύyΌυμε κι έμεϊς.
Μετά άπό τόν έπίσημο χορό κάτι
σά μέθη ϋπνου επιασε τόν καλύτερό μου φίλο
1<αί τον παρέδωσε στή μεγαλύτερη, τή διαρκέστερη
χαρά, τό θάνατο, μετά άπό εναν έπίσημο άποκριάτικο χοr-ό.
'Ένας χορός χαρούμενος ας είναι ό βίος μας δλος
εως δτου τό τέλος του σημάνει
yιά μια καινούριαν αλλην εναρξη ό μέγας
σαλπιγκτής δ κύριός μας Θάνατος.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ
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fH προσευχη -ιού δάσους
Έμnηκα μέσα στήν άnέραντη έκκλησιά
πού άνθρώnου χέρι δέν τήν εχει χτίσει,
πού πέρα ωc πέρα εχει σκεπή τό,ν ούρανό,
στήν έικκλησιά πού 'χει στολίδι τηc τή φύση.
Τά δέντρα, σάν κατάρτια δίχωc τελειωμό,
μέ τά γερά κλαδιά τουc άnλωμένα,
χέρια nιστων έμοιάιαν,

κεινο τό πρωί,

γιά κάποια δέηση δλα μαιί ύψωμένα...
Τοϋ δάσουc ψέλναν οί άναρίθμητεc φωνέc
σεμνά τηc Κυριακηc τή λειτουργία,
κ· έχύναν τ· άνθουλάκια, άντί λιβανωτό,
τό μύρο τουc γιlά τήν ήμέρα τήν άγία...
Καντήλια καί λαμnάδεc είχαν άναφτη
άnό τήν κάθε μιό τοϋ ηλιου άχτίδα.
Παντοϋ ό 'Ύμνοc έσκορnιόταν τηc χαραc,
κ· ελαμnε τηc ιωηc άσβηστη ή έλnίδα.
Στόν άγιον τόπο, μακρινό<: προσκυνητή<:,
γονάτισε μ· εύλάβεια κ· ή ψυχή μου,
καί τότε ένώθηκε, σά μέσα σ· έκκλησιά,
στηc Κυριακηc τήν προσευχή
κ· ή προσευχή μου.
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ήτοι ό Μεταγή ϊνος Βίος

*

· Ανακοινώσεις τοϋ Γουλιέλμου Στεδ, πνιγέντος
είς

τό ναυάγιον του «Τιτανικοϋ» (1912) ύπα

γορευθείσαι είς

τ�ν θυγατέρα του τό

1922

Μετάφρασις: ΠΛΑΤ. ΔΡΑΚΟΥ ΛΗ

--------*

*-----ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

r· .*

ΑΞΕΙΟΠΕΡΙ iΞΡΓΑ ΚΤΙ ΡΙΑ

Έvc7J έπροyευματίζομεν, ητο δέ τό πρόyευμά μας άπιστεύτως
μακρας διαρκείας καί τερπνότατον ώς έκ της συνδιαλέξεως μέ
τόν πατeρα μου, ειμαθα από αύτόν πάμπολλα πράγματα, έξόχως
ένδιαφέροντα. Έν πρώτοις μου έξήyησεν οτι τό [-ΙJέpος είς τό
δποϊον εύρισκόμεθα ητο προσωρινόν άναπαυτήριον, εν έκ των
nολλων, άλλα πλέον των άλλων χρησιμοποιούμενον ύπό νεωστί
άφικνουμένων πνευμάτων. 'Ήτο πλέον των άλλων yειτνιάζον μέ
yηίνας συνθήκας καί προτιμαται διότι δμοιάζει κατ' οψιν μέ τα
μέρη της Γης. Είναι καί άλλα κτίρια χρησιμεύοντα δια τόν σκο
πόν τουτον καθώς καί δι' άλλους σκοπούς· έννοω οτι ύπάρχουν
δια τόν αύτόν σκοπόν πλείονα του ένός.
Τα διάφορα αύτα κτίρια δέν JΞίναι ομοια, άλλα ποικίλλουν
πολύ κατα τό έξωτερικόν των' δέν είναι ομως άνάyκη να περι
γράψω εκαστον. Άρκεϊ να τό όνομάσω μέγα οίκοδόμημα καί
δί,νασαι να τό λάt5τ� ς ώς άνάλοyον μ-έ. τα γνωστά σου κολοσσιαϊα
μουσεϊα, η ξενοδοχεϊα η τεμένη· πάντοτε άληθινόν κτίριον καί
οχι ονειρον.
Πολυπληθη τοιαυτα ύπάρχουν είς διάφορα μέρη τοποθετημέ
να οχι μαζύ, άλλα έκασταχου. Φαίνεται οτι λαμt5άνεται πρόνοια
( *) Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τεύχουc:.
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περί δλων των αίσθήσεων έν τfj χώρςι. ταύτn. Τό κύριον ερyον
έπί της Κυανης Νήσου είναι νά απαλλαyουν οί αφικνούμεναι από
πάσης λύπης διά τόν χωρισμόν των από τούς δεσμούς των έ11ί
της Γ/ης, κατά συνέ11ειαν τό άτομον αφίνεται ακώλυτον είς τάς
απολαύσεις της Γης. Ύ11άρχουν παντός ειδους θέλγητρα προ-...
'Όλας τάς ίδιαιτέρας του
διC(1κέντησιν καί τόνωσιν του σθένους.
1
έπί της Γης προημήσεις τό ατσμον δύναται νά συνεχίση καί α110λαύσn καί έδω έ11ί τινα χρόνον είτε πρόκειται 11ερί διανοητικων
προτιμήσεων ε'ίτε καί 11ερί ύλικων, σχεδόν άνευ έξαιρέσεως. Ό
αποχρων λόγος της οικονομίας ταύτης είναι νά 11ροσεφελκυσθfj
δ νέηλυς είς βαθμιαίαν συνοικείωσιν μέ τό:ς νέας απόψεις.
'Υπάρχουν κτίρια αφιερωμένα είς μελέτας, άλλα είς μουσι
κήν, άλλα είς αθλητικάς ασκήσεις 11αντός ε'ίδους. Ί ππασία καί
κολύμ(5ημα είναι σι.;νήθη καθώς καί πασα ψυχαγωγία μή συνε
παyομένη καταστροφήν ύ-ιrάρξεων.
Ή στέρησις έρριζωμένων εξεων θά καθίστα δυστυχη καί
άκρως ά11αρηyόρητον τόν νέηλυν. Διά τουτο ή σύμφυτος είς η1ν
οίκονομίαν των πραγμάτων πρόνοια του παρέχει ακωλύτως δλας
τάς ά11ολαύσεις είς ας εχει συνηθίσει έπί της Γης. Αύτομάτως
δμως ό 'ίδιος αρχίζει ,βαθμηδόν νά αίσθάνεται όλιyωτέραν εφεσιν
είc αύτάς καί νό: ελκεται είς άλλα θιέλyητρα συμφωνότερσ μέ
τάς συνθήκας του ένταυθα βίου. Έάν έπί της Γης εχn συνηθίσει
είς θέλγητρα σύμφωνα μέ τόν ένταuθα βίον, ώς παραδείΎματος
χάριν ή μουσική, ή σχετική εφεσίς του αύξάνει ζωηρότατα κα
θώς καί τό τάλαντον διότι ή μουσική είναι του ένταυθα κόσμου.
θό. αφιερωθfj δλος είς εν από τά τεράστια ώδεία καί θά ανα
πτύσσεται ή μουσική του yνωσις καί δεινότης γιγαντιαίοι, αλ
μασι. Τό αύτό ρητέον καί περί του ανθρώπου των γραμμάτων
δστις εύρίσκει ένταυθα ερyα ανεκτιμήτου αξίας τά όποία έχάθη
σαν έ11ί της Γης, αλλά ύπάρχουν έδω καί του είναι προσιτά. Τό
αύτό ρητέον καί περί του έπί της Γης συνειθίσαντος είς όρyανω
τικό:ς έρyασί:χς. Θά ελθn αύτομάτως είς συνάφειαν μέ τό άρμό
διον κτίριον καί θά ανακαλύψΙ] όρyανωτικά θέλγητρα τό: όποια
δ-έν θά ήδύνατο νό: φαvτασθfj καν έπί της Γης.
Βλέπεις δλα αύτά εχουν τόν λόγον των. Περί πάντων λαμ
(5άνεται 11ρόνοια. Ώς έπί τό πλείστον οί αφικvούμεvοι ένταυθα
είναι είς τό επακρον περίλυποι. Ή θλίψις τοίς αφαιρεί πάσαν
εφεσιν πρός οίαvδήποτε δρασιν καί δέν κάμvουν οϋτε εν β,ημα
έπί τά πρόσω μέχρις ου αύτό τύ άτομον αίσθανθfj εφεσιν πρός
τουτο. Δέν του έπι(5άλλεται πρόοδος δια της βίας. Φαίνεται λοι
πόν δτι είς τό σχ,έ1διον της δημιουργίας ή Ύπερτάτη Σοφία έκα
νόνισε τό θαυμάσιον τουτο μέσον της χρησψοποιήσεως των yηί-
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ων εξεων έ1κάστου. 'Έκαστος εύρίσκει τούς έ-π:ί της Γης -πόθους
του καί λαμι5άνει 110:σαν εύκαιρίαν ίκανοποιήσεως αύτων. Δι'
αύτοϋ τοϋ τρόπου έξασφαλίζεται ή -πρόοδος.
'Όσα θέλγητρα είναι καθαρως καί ά-π:οκλειστικως yηίνης
φύσεως -παύουν ηρέμα καί όλίyον κατ' όλίyον νό: έλκύουv- ή με
ταστροφή η αντίδρασις γίνεται άνε-π:αισθήτως· - ά-π:οτόμως ουδέν
γίνεται έδω· - καL τό άτομον μεται5αίνει κατά φυσικήν ό::νέλιξιν
ά-π:ό τό: ύλικό: ένδιαφέροντα είς τό: -πνευματικά. 'Όσοι, καί έν
σαρκί εύρισκόμενοι, είλκύοντο ά-π:ό πνευματικό: ένδιαφέροντα
έξακολουθουν καί έδω ό::φιερούμενοι είς αυτό: καί άνα-π:τυσσόμε
νοι έν τfi σφαίρςχ των" οί άλλοι μεταστρέφονται.
"Ε1κ αστος, ,ένόσct) διαμένει έ-π:ί της Κυανης Νήσου, διατελεί
-πολύ είς συνάφειαν μέ τό:ς συνθήκας του yηίνου βίου. Κατ' άρχό:ς
δέν ένδιαφέρεται είμή -πως νό: έ-π:ικοινωνfi' μέ τούς οίκείους του
έ-π:ί άλληλο-π:αρηyορίςχ. Βραδύτερον αυτός ό -πόθος έ-π:ί μαλλον
καί μα:λλον μειώνεται, καί δταν αυτή ή μείωσις άρχίσn, έ-π:έρχεται
βαθμιαίος έξοι5ελισμός των όρμεμφύτων της Γης καί της σαρκός.
Είς άλλους τουτο έ-π:έρχεται ταχέως, είς άλλους βραδύνει.
Προσ-π:αθ'ων νό: σου έξηyήσω τό:ς λειτουργίας των κτιρίων,
α-π:έψυyα νό: τό: κατονομάσω εν εικαστον, διότι -π:ασα τοιαύτη
ά-π:ό-π:ειρα θό: ητον άυέρμων. Ήβέλησα μόνον συνδιαλεκτικως νό:
σέ βοηθήσω νό: έννοήσnς καί σχηματίσnς yενικήν ίδέαν της χώ
ρας ταύτης καί των συνθηκων της. Έλ-π:ίζω δτι σου κατέστησα
σαφές -πως μετά καιρόν ό -πόθος των yηίνων -πραγμάτων μας
έyκαταλεί-π:ει δλους. Μετά καιρόν μακρόν η βραχύν, ό::ναλόyως
των διαθέσεων έκάστου. Λάι5ωμεν 11. χ. τόν συνηθίσαvτα είς
αθλητικόν βίον- θό: έξCΌκολουθήστ� νό: διάyτ� καί έδω όμοίως καί
μάλιστα ετι μα:λλον νό: τέρπεται διότι δέν θό: ύ-π:όκειται είς κά
ματον. Μετά καιρόν δμως μεταστρέφεται ή κλίσις του. Δέν θό:
-π:αύστ� νό: άyα-π:� τόν αθιλητικόν βίον, άλλα ύ-π:ερτέρα τις μορφή
αύτοϋ θό: τόν έλκύτ�. Μορφή -πλήρης κινήσεως καί ήδονης, άλλ'
οχι -πλέον ύλική. Κατά λόγον της -π:νευματικης του αφυπνίσεως
θό. άντλfi ύ-π:ερτάτην -πνευματικήν ήδονήν έκ των έρευνων του είς
τσ ένταϊ>θα ίσχύοντα μέσα συΥ'κοινωνίας. Τό: -παντοία είδη της
μετακινήσεως ένταυθα -πολύ διαφέρουν των ίσχυόντων ύ-π:ό τό:ς
yηίνας συνθήκας καί ό άθλητικως ζήσας έ-π:ί της Γης θό: συμ
μcρφωθfi μέ τό νέον του -π:εριι5άλλον, ταχέως δέ θό: έννοήστ� δτι
ό βίος έδω εχει άλλην εννοιαν δι' αύτόν διότι καίτοι του -π:αρέ)(εL
την αύτήν βάσιν του έξεyείρει ζωηρότερον -πνευματικόν ένδια
ψέρον. Έλ-π:ίζω δτι είμαι σαφής... 'Όσα εί-π:α -περί του 'άθλητου
ίσχύουν καί -περί -παντός άλλου τύπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ..

Ο ΒΙΟΣ ΕιΠΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Άφου σοC εδωσα μι,κράν τινα ιδέαν περί της χώρας τα.:,της
καί της μορφης της, θό: σου είπω τώρα περί τοίi βίου των κατοί
έν τfi διανοί c;χ σου πλήρη εί κόνα.
κων της, ωστΕ νό: σχηματίσnς
ι
Ε.ίναι φυσικόν πολλοί νό: λέγουν «Πως διάγουν Εις τον αλλον
κόσμον; Τί κάμνουν;». Τό έρώτη,μα είναι αχανές καί ή απάντησις
δύσκολος. Άλλα θά προσπαθήσω νό: απαντήσω θέτων εν έρώ
τημα.
Προσπάθησε νό: φαντασθfiς δτι δέν εύρίσκεσαι έπί της Γης
καί δτι, ουδέν γνωρίζουσα περί του yηίνου βίου, αίφνης απεt5ιt5ά
σθης από αερόπλοιον εις τό μέσον της ζωηροτέρας εμπορικης
κινήσεως του λονδινείου α.στεως, καθ' ην ωραν βρίθει άμαξων,
λεωφορείων και κόσμου. Δέν εχεις πριν ίδει τοιουτον θέαμα διότι
ερχεσαι από άλλον τινά κόσμον. Θό: ανακράξnς «Τί παράδοξον
θέαμα· τί κάμνουν δλοι αύrrοί οί α.νθρωποι; Πως διάγουν; Έρω
τω· θα ητον ΕUΚΟλον να δώστJς απάντησιν Εις το ερώτημα τουτο;
Καί τί θό: έκαταλάμt5ανες έάν τις σου ελεyεν δτι αύτοί οί α.ν
θρωποι έπιδιC: κουν τό:ς ατομικάς των ύποθίέ'σεις - ενας διευθύνει
τό εμπορικόν του yραφεί:ον, άλλος είναι αρτοποιός, άλλος κα
θαρίζει τούς δρόμους, α.λλος είναι άμαξηλάτης. Δέν θά έκατα
λάμt5ανες τίποτε. Έδω εyκειται ή δυσκολία μου θέλοντας νό:
σου δώσω νό: έννοήσnς τον βίον έπί της Κυαvης Νήσου. Πρέπει
νό: σκεφθω πως νό: τον έξηyήσω. Δέν ώφελει νό: σοσ Είπω δτι
βλέπω ενα καθήμενον εις τήν άκτήν της θαλάσσης καί κλαίοντα
διηνεκως διότι άπεσπάσθη από πεφιλημένα πρόσωπα· δτι βλέπω
άλλον εύρισκόμενον εις λήθαρyον μέθης, άλλον δέ φρονουντα
δτι 'κωδωνοκpοϋει, ώς συνήΘιζΕ κάθε Κυριακήν κλπ., κλπ. Αύτό:
δέν αποτελουν τον έδω βίον' Είναι επεισοδιακό: άτομα του δλου
βίου. θέλω νό: σου δώσω yενικό:ς yραμμό:ς ωστε νό: προκύψτJ έν
τfi διανοί c;χ σου ή απαιτουμένη είκών. Πρέπει λοιπόν νό: σου ε'ίπω
δτι εάν έπρόκειτο νό: έπισκεφθfiς τήν χώραν ταύτην δπως είσαι
τώρα μέ τό σωμα σου, θό: σου εκοψνεν έντύπωσιν ή ήρεμία καί
μονοτονία του κόσμου μας. θό: τον ε.κρινες πολύ δμοιον μi τον
yήινον. θό: ελεyες δέ εις τούς έρωτωντας σε κατά τήν έπιστρο
φήν σου Εις τήν Γην: «'Ώ ! είναι τόσον δμοιος δ βίος έκεί:νοc, μέ
τον UJω βιίον μας· μόνον δτι έκει είναι άπειρα πλήθη πάσης φυ
λης ανθρώπων».
Ό καθ' ήμέραν βίος του άτόμου είναι καταπληκτικως δμοιος
μέ τόν καθ' ήμέραν βίον εις δν ανέκαθεν έσυνήθισε. Κατ' c:ρχό:ς
έπιδίδεται πολύ είς τήν ανάπαυσιν, κατά τήν συνήθειαν του ϋπνο:.;
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έπl Γης, τοΟΟ' δπερ είναι ανάγκη, διότι ό ϋπνος του είναι απα
ραίτητος πρός τό παρόν. Δέν εχομεν νύκτας οπως σεις, αλλά ό
εχων ανάγκην ϋπνου κοιμαται. Τό άτομον κατ' αρχάς ενδιαφέρε
ται νά επισκεφθft διάφορα μέρη, νά έξιερευνήσn τήν χώραν καl
τά κτίριά της. καl νά σπουδάσn τήν ζωήν των ζώων καl των
φυτων. 'Έχει νά άναζητήσn καl εϋρn φίλους καl γνωρLμους. 'Έ
χει καl νά διασκεδάσn. 'Έχει καl νά ίκανοποιήσn τήν νέαν αυτου
δρεξιν του είδέναι. Ή ρουτίνα μιας ήμέ.ρας ενταυθα είναι όμοία
μέ τήν ρουτίναν μιας ήμέ.ρας επί της Γης. Ή διαφορά είναι οτι ή
γη ίνη ρουτίνα πολλάκις έπιι5άλλεται ύπό των περιστάσεων, εν�
έδω ρυθμίζεται αναλόγως του πόθου της γνώσεως τόν όποιον
έχει τις περί του ένός η του άλλου θlέματος.
'Όσον άφορ� τήν ένδυμασίαν, ένδυόμεθα κατ' ουσίαν οπως
καl επί Γης, επειδή δέ είναι τόσαι φυλαl ενταυθα εννοεις πόσον
ασυνήθης είναι ή γενική δψις της χώρας καl πόσον ενδιαφέρουσα
καl ίδιοτρόπως φαιδρά, προσέτι δέ καl διδακτική. Σου είπα νο
μίζω οτι κατά τήν yενικήv δψιν είμεθα ολοι οπως ανέκαθεν. Εύ
ρισκόμεθα πολύ πλησίον της Γης καl κατά συνέπειαν δέν άπετι
νάξαμεν μιέχρι τουδε τάς yηίνας ίδέας μας.
Ή αποτίναξις γίνεται 'βαθμιαίως. Ό εδω βίος μας φέρει είς
τήν άπόκτησιν παντοίων γνώσεων καl είς τήν άνακάλυψιν οτι
πολλά τά όποια μέχρι τουδε εθεωροϋμεν ουσιώδη, δχι μόνον
ουδεμίαν εχουν σπουδαιότητα, άλλά είναι οχληρά καl ανιαρά,
καl αυτός είναι ό τρόπος καθ' δν μετά καιρόν άποι5άλλομεν τάς
yηίνας μας εξεις. Μετά καιρόν παύομεv νά επιθυμουμεν κάπνι
σμα, δχι διότι δέν τό εύρίσκομεν, οϋτε διότι τό θεωρουμεν κακόν,
αλλά διότι ή δρεξις δι' αυτό λείπει. 'Ό,τ ι λέγω διά τό κάπνισμα
ρητέον καl διά τήν τροφήν καl διά πλειστα άλλα πράγματα.
'1 κανοποιούμεθα καl δίχως αυτά, άκριι5ως τό 'ίδιον. Δέν τά άπο
ζητουμεν. 'Εάν τά άπεζητοϊψεν, θά τά ε'ίχομεv- καl δντως τά
εχcψεν ένόσct> ή δι' αυτά δρεξις ύπάρχει.
Κατ' αρχάς επικρατεί: πράγματι ελευθερία σκέψεως καl
ενεργείας καl μόνον περιορισμοί τινες επιι5άλλονται δχι ύπό
νόμου άλλα ύnό των συνθηκων του βίου. 'Εκτός αυτων των 1,ε
ριορισμων
έλευθερία είναι απόλυτος. Μετά καιρόν, άφου τό
πνευμα προαχθft αρκετά ωστε νό:: ποθft yνωσιν καl φωτ ισμόν, θά
έλκυσθfi ( ώς τεμάχιον χάλυι5ος έλκύεται πρός μαyνήτην) πρός
1
όρyανωτικόν τι κτίριον άφιερωμένον είς τό θέμα διά το 6ποιον
τό πνευμα ποθεί: yνωσιν.
'Αφότου ελθη είς συvάφειαν μέ τό όρyανωτικόν τουτο οίκο
δόμημα τό πνευμα ύπσι5άλλεται, οϋτως είπειν, είς σύστημα δι
δαχης. Κατ' ανάγκην θά φοιτ� είς τό κατάστημα χάριν πλειοτέ
ρας μαθήσεως. θά διανύσn οϋτω έκπαιδευόμενον έπl μακρόν,
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κατόπιν θά προαχθfi εiς αλλο κτίριον. 'Αλλά δέν είναι τίnοτε
ύποχρεωτικόv- πρόκειται μόνον περί μαθήσεως της όnοίας τό
πνεϋμα αισθάνεται δίψαν, ουδείς δέ λαμ�άνει τι αν δέν τό ζη
τήσn. Ούδενός πράy,ματος ή άπόκτησις έπι�άλλεται εiς οίονδήnο
τε. Ή έλευθερία της ένερyείας είναι άnόλυτος. Καί δι' αύτόν
ακρι�ως τόν λόγον έπί της Γης είναι ούσιωδες νά δεσnόζn του
σώματος τό πνευμα, οχι νά δεσnόζn του πνεύ:ωτος τό σωμα. Τό
nνευμα έρχόμενον ένταϋθα είναι nανίσχυρον, κατά πόσον δ-έ
θά είναι καί εύ'δαϊμον, έξαρταται άπό τήν ποιότητα τήν όποίαν
δεσπόζον του σώματος εχει καλλιεργήσει nρίν ελθn έδω.
Ευδαιμονία η κCΧJκοδωμονία ένταϋθα είναι έξ όλοκλήρου
nροϊόν του διανυθisντος γηίνου βίου, του μορψωθέντος χαρακτη
ρος, των χρησιμοποιηθεισων η χαθεισων εύκαιριων, του έλατη
ρίου η σκοπου των πράξεων, της δοθείσης βοηθείας, του καρπου
της λψpθείσης βοηθείας, της έκτάσεως του διανοητικου όρίζον
τος καί της χρήσεως η καταχρήσεως δοθέντος σωματικου χαρί
σματος. 'Όλα αύτά συγκεφαλαιώνονται εις τό αν πρόκειται νά
δεσπόζn του σώματος τό πνεϋμα, η τό σωμα νά δεσπόζn του
πνεύματος. Έnί της Γης ενδιαφέρουν καί τό nvευμα καί τό σω
μα. Έιδω ενδιαφέρει μόνον τό nνευμα. 'Έχει εύθύνην κατά πόσον
εχει χρησιμοnοιήσει τήν εύκαιρίαν του ενσάρκου βίου. "Αμα ψθύ:
σnς ένταυθα ό βαθμός της εύδαιιμοvίας σου καθορίζεται αύτο
μάτως άπό τήν περιωnήν του nvεύματός σου.
'Όταν αισθάνεσαι εφεσιν νά ερωτήσnς «Τί κάμνουν εις τόν
άλλον κόσμον- nως διάγουν;» στρέψε τόν νουν σου nρός άγαnη
τόν τι 11ρόσω11ον επί της Γης, τό όποϊον άπεδήμησε μακράν 1'.αί
ζfι ύ-ττό άyνώστους nεριστάσεις είς χώραν μετά της όποίας δέν
εχ_εις τακτικήν συνάφειαν, καί εί-ττέ nερί αύτου «Τί νά κάμνΊl αρα
yε τώρα;» Κατόnιν δωσε τήν ά-ττάντησιν είς τό ερώτημά σου· καί
ειπε: «Ύ11οθ1έτω δτι καταγίνεται εις τάς ύnοθέσεις του». Καί
ήμε'ίς τό αύτό έδω κάμνοιμεν, οί κάτοικοι της Κυανης Νήσου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ο ΕΝΔΙΑΘΕΤΟΣ ΒΙΟΣ
Πολλαί συζητήσεις γίνονται έ-ττί της Γης διατί νά nράξn τις
νά μή -ττράξΊ] τουτο η εκεϊνο. Διατί τάχα νά άnέχωμεν ά-ττό
-ττολλάς των ήδονων τοϋ βίου καί διατί νά άκολουθουμεν «τήν
εύθεϊαν».
Πολλοί λέγουν δτι -τταρα�λάnη.. ται ή έρyασία των, τό συμ
φέρον των διά της τηρήσεως μερικων «λεπτολοyιων». Δέν τό
λέγουν 'ίσως άναψαvδόv, άλλά τό λιέyουν είς τόν έαυτόν των,
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ισχυριζόμενοι δτι δεν εχει καμμίαν σημασίαν ή αποχή από δεδο
μένης πράξεως. Συλλοyίζονται δτι κάποιου άλλου τό συμφέρον
θά παρα�λαφθfj διά της πράξεώς των, αλλ' αυτό είναι, λέyουν,
λοyαριασμός έκείνου του άλλου.
'Ενδομύχως ό άνθρωπος yνωρίζει τό πρέπον καί τό μή
1τρέπον, αλλά πρατιμςχ νά φρονfj δτι &εν yνωρίζει. ΈνδιαιJέτως
ή έτυμηyορία του είναι άλλr; ά.τιό τήν στάσιν τήν όποίαν έμπρά
κτως λαμ�άνει. Ή οικονομία του Σύμπαντος εχει θέσει σαφεις
κανόνας ελευθέρας δράσεως, αλλ' ό άνθρωπος στρει5λώνει τήν
ελευθερίαν του.
Δεν σκέπτεται πράyματι περί του πρέποντος η μή πρέποηος,
ώς λlέyει, άλλά περί του συμφέροντος η μή συμφέροντος. Προπα
ρασκευάζει οϋτω στενόχωρον τόν βίον του ενταυθα.
Τό πνεϋμα είναι ενθυλακωμένον εις τόν νουν. 'Όλοι γνωρί
ζετε δτι ό νους είναι τό συνερyειον των ερyων καί των πράξεων,
αλλά δεν yνωρίζετε δλοι δτι πασα πραξις καί πασα σκέψις εy
yράφεται εις τά κατάστιχα.
Είδες τό πολύπλακον καί τελείως ώρyανωμένον σχέδιον με
γάλου εμπορικου καταστήματος, είς δ πρόκειται νά αyοράσ;lς
πpαyμα τι καί νά μή τό πληρώσnς αμέσως; Έyyράφεται είς τά
κατάστιχα καί δuέρχεται διά πολλών χειρών πρίν η δ λογαρια
σμός σου σταλfi ολίγον βραδύτερον. Πληρώνεις τό yραμμάτιον
καί τό λησμονεις εντελώς, αλλ' ή εyyραφή της πράξεως παρα
μένει εις τά βιι5λία του καταστήματος. 'Ομοίως καί προκειμένου
πfρί πράξεως η σκέψεως τήν όποίαν εyyράφει ό εyκέφαλος. Καί
μετά τήν έξόφληrσιν ή εyyραφή παραμένει. Ό νοών νοείτω. Ό
νους δημιοuρyει τά πάντα. Ό νους του αρχιτέκτονος δημιουργεί:
το οίκοδόμημα.
Ή σκέψις είναι δύο ειδών: οίκοδομητική καί κατεδαφιστική.
Τό πνευματικόν συμψέρον σου είναι νά ταχθfjς μέ τήν οίκοδομητι
κήν, ητις εύερyετει καί σώζει. Ώς επί τό πλειστον αί αθλιότητες
ιης Γlης οφείλονται εις τήν :<ατεδαφιστικήν σκέψιν αφ' ένός καί
είς τήν κοινωνικήν ανισότητα αφ' έτέρου. Ό αyών περί χρυσίου
είναι σύνολον κατεδαφιστικών σκέψεων καί έπίσης σύνολον κα
τεδαφιστικών σκέψεων είναι δ άyών περί άρτου. Καl του ενος
καl του άλλου αyωνος τά θύματα τά αΊ,αμένει μεyάλη στενοχω
ρία ενταυθα.
Διελοyίσθης νά εκτελέσnς μίαν πραξιν. Είτε τήν έκτελέσnς
είτε μή, δ γενόμενος διαλοyισμός εyyράφεται ώς εκτέλεσις. θά
τόν εϋρnς ήμέραν τινά ενώπιόν σου ώς τετελεσμέvην πραξιν.
Δtν όμιλω περί των μυρίων μυκροδιαλοyισμων έκάστης ωρας, αλ
λά περί εκείνων οί όποιοι εχουν, οϋτως είπειν, προσωπικότητα. θά
εϊπnς δτι είναι αδύνατον νά χαλιναyωyfi τις πάντοτε τούς διαλο1
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yισμούς του. Σ υμψωνω. 'Αλλ' ·mταξ, άποδεχθfiς αυτό όπού είπα
θά ασκfiς αυστηράν έποπτείαν έπί των ένδιαθέτων σου πράξεων.
Είς τόν yiμνον βίον αί σκέψεις 'άλλήλων είναι άγνωστοι. Διέν
συμC?αίνει τό αυτό καί ένταυθα. Δια τοϋτο εθεσα ώς τίτλον του
κεφαλαίου τούτου τήν φράσιν «'Ενδιάθετος βίος».
θά ελθn ήμέρα καθ� ην θά αίσθανθfi ευyνωμοσύνην πας
λc:μC?άνων ύπό σοC?αράν σημείωσιν τήν ωδε διδομένην πληροφο
μ:αν. "Αλλο τόσον θά καταληψΕ,fj ύπό όδύνης ό μή θελήσας νά
έnωφεληθfi της πληροφορίας ταύτης.
Μή θεωρfiς ασήμαντον τόν ένδόμυχον κόσμον σου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

π·.

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΠΟΠΕΙ ΡΑΙ
Δέν είναι δυνατόν νά προC?ω είς έξηyήσεις περί της αντιλή
ψcως του χρόνου καί κατά πόσον αϋτη διαφέρει μεταξύ του yηί
νου καί του μεταyηίνου κόσμου. θά σου ε'ίπω μόνον περί της
πρώτης μου αποπείρας πρός έπικοινωνίαν μέ τόν yήινον κόσμον.
Παραπονεισθε δτι δέν κατορθώνομεν νά σας δώσωμεν άκριC?ε1'
ίδέας περί χρο ικων διαιρέσεων. 'Απαντω έν όλίyοις πρlν ά:ψη
yηθω τά της πρώτης μου αποπείρας. Είς τόν yήινον κόσμον εχετε
τάς άστρονομικάς διαιρέσεις του χρόνου είς ήμέρας καl ωρας
κλπ., αλλ' εχετε καl χρονικάς διαιρέσεις έπl τfi βάσει των ύμετέ
ρων συνηθειων της ήμέρας σας. Καί δίχως ώρολόyιον, αρκετά
έnακριC?ως γνωρίζετε τήν ωραν ώς έ.κ των διαφόρων σας τάσεων
πρόc τροψήν, πρός ανάπαυσιν κλπ. 'Έπειτα εχετε ουρανόν έναλ
λάξ ψωτεινόν κα1 σκοτεινόν.
Είς τόν μεταyήινον δμως κόσμον δέν εχομεν πραyματικήν
ανάγκην τροψης, οϋτε άναπαύσεως. Δ-έ.ν εχομεν σκοτεινόν οuρα
νόν αλλά μόνον φωτεινόν. Προ01έτι ή πρός δρασιν εψεσίς μας εχει
άλλην βάσιν καl είναι ανεξάντλητος. Δέν δυνάμεθα έπομένως
νά τέμνωμεν τόν χρόνον είς διαστήματα ανταποκρινόμενα μέ τά
γήινα χρονικά διαστήματα. Τέμνομεν καl ήμείς τόν χρόνον μας,
αλλά σείς τέμνετε τόν χρόνον σας έπl άλλων βάσεων. Δια τόν
λόγον τοϋτον σπανίως κατορθώνομεν νά ε'ίμεθα ακpιι5είς
ώς πρός τό πότε πράγματι συνέC?η η πότε πράγματι
μέλλει νά συμC?fi. Δια τόν αυτον λόγον δέν δύναμαι
νσ σου ε'ίπω μετά πόσον καιρόν από της ένταϋθα αφίξεώς μου
εκαμα τήν πρώτην μου άπόπειραν νά ανασυνδεθω μέ τήν Γην.
Έyώ άληθως εχω τήν έντύπωσιν δτι βιω άνέκαθεν είς τόν κόσμον
τοϋτον. Μου έφάνη απίστευτον δτι είχα άψιχθ� μόνον πρό όλίyων,
ήμερων. Δέν ημην επιλήσμων των οίκείων καl φίλων μου, αλλ'

1972

Η ΚΥΑΝΗ ΝΗΣΟΣ

107

είχα ίδιαζόντως άνετα αίσθήματα περί αύτων. Άyνοω διατι· ίσως
διότι εύρών τά έδω άκριt3η οlα τά είχα έπί Γης άντιληψ�η. ηντλουν
σθένος eκ της σκέψεως δτι καί αύτοί θά ένόουν δτι ημην εύχαρι
στημένος, καί δτι ητσ φυσική ή βραδύτης των άνακοινώσεων ας
έπερίμεναν. 'Αφότου δ πατήρ μου με ώδήyησεν είς τό έπί της
Κυανης Νήσου κτίριον τό άφιερωμένον είς τά της έπικοινωνίας
με την Γην, δεν ελειψα νά εliμαι διηνaκής θαμών είς αύτό. Οί έν
αύτ� έπιτετραμμένοι τό έν λόyCiJ •ερΎον πολλαχως με έt3οήθησαν.
-;Ήσαν συμπαΘέ·στατοι καί άt3pοί, άλλ' αύστηρως της ύπηpι:.σίας.
Δεν ητο οίκος δακρύων καl συλλυπητηρίων- ητο κέντρον θαυμα
σίως ώρyανωμένον καί μεθοδικως διευθυνόμενον. Οί έπισκεπτό
μενοι αύτό ηρχοντο κατά πολλάς έκατοντάδας. Καί δσοι έπί της
Γης έπίστευον ϋπαρξιν του μεταyηίνου κόσμου καί δσοι δεν
έπίστευον, ηρχοντο νά κάμουν άπόπειραν έπικοινωνίας μ-έ τόν
yήινον κόσμον.
Βαθύ αίσθημα ητο τό καλύτερον είσιτήριον έ\,ώπιον των
άρμοδίων. Πολλοί ησαν έκεί έκ περιερyείας, δύσπιστοι και επι
φυλακτικοί. Αύτοί άφίεντο είς μόνην την ίκανοποίησιν των έκ
πλήξεών των.
Μετ' όλίyον ηλθεν ή σειρά μου.
Λαμt3ανομένου ύπ' οψιν του είδους της έρyασίας είς ηv ητο
nροωρισμένον τό κατάστημα τοϋτο, μου έφαίνετο άνεπαρκης ή
δ�ασκευή του. Έπερίμενα νά ίδω μηχανήματα καί ηλεκτρικάς
δυνάμεις, 'άλλα δεν ύπηρχε τίποτε τοιουτον. Αί χορδαί της άν
θρωπίνης καρδίας ησαν δ μόνος μηχανισμός τον όποιον διrισθά
νετό τις ίσχύοντα.
Σ υνηψα μακράν συνομιλίαν με πρόσωπόν τι των έκεϊ πα
ρόντων. 9 Ητο προψανως πρόσωπον σπουδαιότητος, ίσως μεyάληc
περιωπης, άλλα είχε την παρουσίαν άνθρώπου κοινου δπως έyώ.
'Από αύτόν εμαθα πως ή δλη έρyασία διεξήyετο. Μου έξήyησε:
τό ύπάρχον σύστημα αίθεροπόρων έρyαζομένων πολύ πλησίον
της Γης. 'Έχουν την ίδιοφυtαν νά διακρίνουν ποία πρόσωπα έπί
της Γης είναι ίκανά νά συμπράττουν με αύτούς. Οί αίθεροπόροι
ταξινομουν τά πρόc;ωπα ταυτα είς πίνακας, σημειουντες την
άτομικην ίκανότητα έκάστου. Τά πρόσωπα ταϋτα χρησιμοποιουν
ται δσάκις τά νεωστί άφικνούμενα πνεύματα άπηυθύνοντο είς τό
κατάστημα. Αύτά είναι άπλη σκιαyραφία τnυ διεf.αyομένου έν
τ� καταστήματι ερyου...
Πλείσταc ·άποπείρας εκαμα καί διά πλείστων μέσων. 'Ενίοτε
έπέτυχα, ένίοτε άτυέτυχα. Ή προθυμία του βοηθεϊv είναι στοι
χείον έπιτυχίας. Ώς έκ του ερyου μου έπί της Γης μου έδόθησαν
ένταυθα δλαι αί εύκαιρίαι των δποίων είχον άνάyκην διά νά
συνεχίσω.
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Είς τάς πρώτας μου άποπείρας δεν μοϋ ητο δυναιόν νά
ένερyω μόνος. Παρευρίσκετο πλησίον μου όδηyός. Ύπάλληλον
πρέπει νά τόν όνομάσω. Κατά τήν ένέρyειαν της πρώτη:; άπο
πείρας μου ητο μαζύ μου.
ΕύρέΕtην μετ' αύτοϋ έντός δωματίου τό όποιον έφαίνετο
εχον τοίχους άπό ϋφασμα. 9 Ητο κάτι καί δμως τίποτε. 'Αντελή
φθην δτι ητο yήινον οϋκη•μα καί ε'5λεπα τούς τοίχους τοϋ δωμα
τίου, οί όποιοι δμως μοϋ έφαίνοντο άραχνοΟφαντοι διότι μας
ηοαν διαφανεις καί άμφότεροι διεπερωμεν διά μέσου αύτων. Δεν
θά ήδυνάμην τήν πρώτην φοράν νά διαπεράσω μόνος μου, αλλά
μαζύ με τόν ύπάλληλον ήδυνάμην.
9
Ηλθεν ή ωρα της άποπείρας. Δύο η τρία πρόσωπα ησαν
1
έl τός του δωματίου τούτου καί δλα ώμίλουν συγχρόνως περί της
φρίκης ην ένέσπειρε τό ναυάγιον τοϋ «Τιτανικου» καί περί της
τ.:ιθανότητος δτι πνεύματα των πνιyέντων θά προσήρχοντο είς τό
δωμάτιον έκεινο. Συνεκροτειτο δηλαδή σεάνς καί ό ύπάλληλός
μου με καθωδήyει πως νά καταστήσω τήν παρουσίαν μου αίσθη
τήν. Μοϋ ελεyε νά iΞχω ύπ' οψιν δτι ό νους είναι ή ίθύνοι;σα δύ
ναμις· νά διαλοyίζωμαι δτι παρευρίσκομαι μεταξύ των έ:.σάρ
κων έκείνων προσώπων" νά φαντασθω δτι ϊσταμαι ενσαρκος είς
Τι) κιέντρον αύτων καί νά φαντασθω έ1τίσης δτι φως έπιρρίπτεται
επ' έμέ... Νά: δημιουρyή,σω διά του νου μου τήν είκόνα. Νά τήν
τιpοσηλώσω έν ταις λεπτομερείαις της είς τόν νουν μου καί νά
διαλοyίζωμαι άπαρεyκλίτως δτι Ε I ΜΑ I έκει καί δτι τά παρόντα
έκει πρόσωπα εχουν συναίσθηqιν της παρουσίας μου. Έννοειται
κατ' άρχάς άπέτυχα, άλλά μετ' όλίyας άποπείρας έπέτυχα καί
γνωρίζω δτι τά συνεδρεύοντα πρόσωΊτα με είδον πράγματι. Εί
δαν μόνον τό πρόσωπόν μου διότι μόνον τό πρόσωπόν μου διελο
yιζόμην άπο'5λέ1των είς c:ό μέρος έκ τοϋ δποίου θα άνεyνώριζαν
τήν ταυτότητά μου. Διά: του αύτου ά:κρι'5ως τρόπου ελα'5ον ώρι
σμένας άνακοινώσεις παρ' αύτων. Ή έ1τιτυχία μου όφείλεται είς
ιάς σχετικάς γνώσεις μου έπί Γης. "Αλλοι μή εχοντες αύτό-ς τάς
"γνώσεις έyίνοντο πολύ άμυδρως άντιληπτοί.
Κατά τήν πρώτην μου ταύτην έμφάνισιν δεν παρησαν οίκειοι
μου, δηλαδή μέλη της οίκοyενείας μου. Έάν συνέ'5αινε νά πα
ρευρεθουν θά μου ητον αδύνατον νά: κατορθώσω έμφάνισιν, διότι
τότε θά ήσθανόμην πολύ κατάκαρδα τήν λύπην των καί δεν θά
�δυνάμην νά προσδώσω τόσην δύναμιν είς τόν νουν μου· ητο
άνάyκη νά είμαι - καί ημην πράγματι - σχεδόν άπρόσωπος.
�Ητον εύτύχημα δπου ή πρώτη μου ά:πόπειοα ητο καθαρως δοκι
μαστική - ωστε νά: ίδω κατά: πόσον μου ητο δυνατόν νά έπικοι
νωνήσω πεποιθότως με τούς οί!κείους μου.
(Συνεχίlετοι)
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Τό <<Κλειδi -ιfiς Θεοσοφίας))
για -ιόν "Ανθρωπο
ΕΔΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
Έρώτηοιc: - Μπορείτε νά μδc:
πληροφορήσετε τί είναι - σύμφωνο
μέ τή διδασκαλία oac: - ό δνθρω
noc:;

'Απάντησις - Στην αρχή, μέ
σα στην αίωνιότητα, τό Σύμ
rιαν, μ' δ,τι rιεριέχει, είναι ενα
μέ την απόλυτη μονάδα, την ά
Υ ωστη θεία ούσία. Δέν πιστεύ
ουμε σέ δημιουργία, αλλά σέ
rιεριοδικές διαδοχικές έκδηλώ
σεις του Σύμπαντος από τή\,
ύποκειμενική στην α\,ΤLΚFψενι
κή μορφή τοΟ Είναι, σέ κανονι
κά χρονικά διαστήματα, rιού
καθένα τους εχει μιά απέραν
τη διάρκεια.
Έρώτ. - Έ!Ξηγηοετε μου, nαρα
καλω, μέ nεριοοοτερεc: λεnτομε
ρειεc:.

Άπάντ. - Γιά ν' αηιληcpθητε
καλλίτερα, ας rιάpουμε yιά
σύyκpιση τό ήλιακό ετος, ας

τό χωρίσουμε στα δυο κι' ας
ποϋμε δτι τό ενα μέρος είναι
μιά νύχτα καί τ' άλλο μιά ήμέ
ρα διαρκείας εξη μηνων, δπως
στον Βόρειο Πόλο. Φαντασθη
τε τώρα, αντί τίς 365 ήμιiρες
του χρόνου, την αίωνιότητα. Ό
ηλιος θά rιαριστάνει τό Σύμ
παν, κι' ή πολική ήμέpα καί
νύκϊα των εξη μηνων θ' α1ιτι
προσωπειJΟUV ήμέρες καί νύ
κτες, rιού κάθε μιά διαρκεί: 182
τρισεκατομμύρια καί τετράκις
εκατομμύρια χρόνια, κι δχι πιά
182 ήμέρες. 'Όπως ό ηλιος α
νατέλλει κάθε πρωι στον αντι
κειμενικό μας όpίζcντα, έpχό
με1ιος από τό ύποκειμενικό διά
στημα, που\.αι yιά μας στούς
Άντίπcδες, ετσι καί τό Σύμπαν
αναδύεται περιοδικά στο πεδίο
της αvτικειμενικότητος, 11ροερ
χόμενο από τό πεδίο της ύπο-
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κειμεν�κότητος, πουναι στούς
άντίποδες του πρώτου. Αύτός
είναι δ «Κύκλος της Ζωης». Κι
δπως δ ηλιος βασιλεύει καί χά
νεται κάτω άπ' τόν όρίζοντα,
ετσι καί τό Σύμπαν έξαφανίζε
ται σέ κανονικές περιόδους, ο
ταν κατέ'5ει ή «Παγκόσμια Νύ
κτα». Οί Ί νδουϊστές όνοίlάζου
νε αύτή τήν έναλλαyή «Ήιμέ
ρες καί Νύκτες του Βράχμα» η
Manνantara καί Pralaya (διάλυ
ση). Στή Δύση μπορουνε νά ό
νομασθουνε καλλίτερα: Παy
κόσμιες 'Ημέρες καί Νύκτες.
Σέ μιά τέτοια νύκτα τό 'Όλ ο
είναι μ έ σ α σ τ ό 'Όλ ο.
Κάθε άτομο εχει έπιστρέψει
στήν δμοιοyένεια.
Έρώτ. - · Ομωc:, τί είναι έκείνο
πού κάθε φορά δημιουργεί τά Σύμ
παν;

Άπάντ. - Κανείς δεν τό δη
μιουρyεϊ. Ή έπιστήμη θά μπο
ρουσε νά όνομάσει αύτή τή λει
τουρyία έ ξ ΙΞ λ ι ξ η. Οί πρό
του Χριστιανισμου φιλόσοφοι
καί οί 'Ανατολιστές τή λένε
έκπόρευση (em,1natιon). Έμεϊς,
άποκρυφιστές καί θεόσοφοι, τή
θεωροϋμε μόνη παyκόσμια αί
ώνια Π ρ α y μ α τ ι κ ό τ η τ α,
πού περιοδικά προ'5άλλει τόν
έαυτό της στ' άπύθμεΊ,α βάθη
του χώρου. Ή προ'5ολή αύτή
είναι το αντικειμενικό ύλικό
Σύμπαν, μιά έφήμερη δηλαδή
πλάνη καί τίποτε άλλο. Μονά
χα τό αίώνιο είναι πραyματικό.
Έρώτ

- Σάν νά λέμε, οείc: κι

έγώ είμαστε «πλάνεc:";

Άπάντ. - Οί έφήμερες προ
σωπικότητές μας, σήμερα αύτή,
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αϋριο ή άλλη, είναι πραyματι
κά μιά πλάνη. θά ώνομάζατε
ποτέ πραγματικότητα τίς yρή
yορες λάμψεις, πού ακτινο'5ολεϊ
τό «βόρειον σέλας», οσο πρα
γματικές κι αν φαίνονται την
ωρα πού τίς βλέπετε; ' Όχι, βέ
'5αια. Την αίτία πού δημιουργεί,
οταν είναι σταθερή κι αίώνια,
θεωρουμε μόνη Πραγματικότη
τα. Τό άποτέλεσμα είναι μιά
πρόσκαιρη άπατηλότητα.
Έρώτ. - 'Όλα αύτ,ά δέν διευκρι
νίlουνε τί είναι αύτό πού δημιουργεί
τήν πλάνη, τή λεγόμενη «Σύμπαν ...
Πίίιc: τό συνειδητά 'Ό ν προέρχε
ται άπό τά άσυνείδητο Ε ί ν α ι;

'Απάντ. - Είναι άσυνείδητο
γιά τήν δική μας περιωρισμένη
συνείδηση. Στ' άλήθεια, ιμπο
ρουμε νά κάνουμε μιά παρά
φραση στά λόyια του «κατά
Ί ωάννην» Εύαyyελίου (1, 5)
καί νά ποϋμε: «Καί (τό άπόλυ
το) φως (πουναι yιά μας τό
σκοτάδι), έν τfj σκοτίςχ, (που
ναι τό άπατηλό ύλικό φως),
φαίνει, καί ή σκοτία αύτό ού
κατέλα'5εν». Αύτό τό άπόλυτο
φως είναι ό σταθερός άπόλυ
τος νόμος. Ε'ίτε μ' άκτινο'5ολία,
ε'ίτε μ' έκπόρευση, τό Σύμπαν
βyαίνει άπ' τήν ύποκειμενική
του δμοιοyένεια καί περνάει
στό πρωτο πεδίο έκδήλωσης.
Αύτά τά πεδία μας διδάσκουν
δτι είναι έπτά. Σέ κάθε πεδίο
τό σύμπαν συμπυκνώνεται κι ύ
λοποιεϊται περισσότερο, μέχρις
στου φθάσει στό δικό μας πε
δίο, τό μόνο πού εχει yίνει νοη
τό καί γνωστό άπ' τήν Έπιστή
μη στή φυσική του σύσταση
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καl στό όποϊο βρίσκεται τό
πλανητικό η ήλιακό σύστημα.
Είναι, οπως μας λένε, ενα sιιί
generjs σύστημα.
Έρώτ

neriς,

- Τί εννοείτε μέ

suι re

Άπάντ. - Έννοω δτι παρ' ο
λο πού ό !:::χσικός νόμος κι ή
παyκόσμια έπίδραση των ψυσι
κων νόμων είναι όμαιόμορψοι,
τό ήλιακό μας σύστημα - ο
πως κάθε αλλο ανάλοyο σύστη
μα μέσα στά έ κατομμύρια συ
στήματα τοϋ Κόσμου - κ' ή Γη
μας ακ6μη, εχει δικό του σχι:Ξ'
διο έκδηλώσεων, διαφορετικό
από τ' ανrίστοιχα σχέδια των
αλλων. 'Όταν μιλοϋμε yιά τά
οντα πού κατοικοϋνε σ' αλ
λους πλανητες, φανταζόμαστε
πώς αν είναι άνθρωποι, δηλα
δή σκεπτόμενες ύπάcξεις, ,rρέ
πει νά μας μοιάζουν. Οί ποιη
τές, οί ζωyράψοι, οί yλύπτες,
μέ τή φαντασία τους πάντα,
μας παριστάνουνε καl τούς αy
)Λέλους ακόμη σάν έξιδανικευ
μένους ανθρώπους μέ φτερά.
'Υποστηρίζουμε πώς δλα αύτά
είναι πλάνες καί ψευδαπάτες.
"Αν κ' ή Γ,η μας παρουσιάζει
τέτοια ποικιλία στή χλωρίδα,
τήν πανίδα καl τούς άν9ρώ
πους - από τό φύκι της θά
λασσας μέχρι τόν κέδρο τοϋ
�ι(5άνου, από τή μέδουσα μέ
χρι τόν έλέψαντα, κι απ' τό
Βουσμανό καl τό Νέyρο μέχρι
τόν 'Απόλλωνα τοϋ Belνedere άρκεϊ ν' αλλάξουν οί συνθηκες
στούς πλανητες καl στόν Κό
σμο, yιά νά δημιουρyηθοϋνε
μιά έντελως διαφορετική χλω-
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ρίδα, πανίδα κι ανθρωπότητα.
Οί 'ίδιοι νόμοι, καl στό 'ίδιο μας
τό πεδίο πού περιλαμ(5άνει ο
λους τούς πλανητες, θά σχη
ματίσουνε μιάν έντελως διαφο
ρετική δημιουρyία πραyμάτων
καl οντων. Πόσο λοιπόν δια
φορετική πριέπει νά είναι ή έ
ξωτερική φύση σ' αλλα ήλιακά
συστήματα καl πόσο είναι α
νόητο νά κρίνο•.ψε τούς αλλους
κόσμους, τ' αλλα άσυέρια καl
τούς αλλους άνθρώπους έξ ι
δίων μας, οπως τώρα κάνουν
οί Φυσικές Έπιστημες...
· Ερώτ - Κοί ποϋ βοσίlετε συτη
τήν όποψη;

'Απάντ. - Πάνω σέ μιά α
πόδειξη, πού ή έπιστήμη yενι
κά cέν θά παραδεχθεϊ ποτέ, δη
λαδή τlς συyκεντρωιμένες μαρ
τυρίες μιας ατέλειωτης σειρας
άπό προψητες κι έναρατικούς.
Οί έσωτερικές τους όπτασίες,
πουναι πραyματικές έξερευνή
σεις μέ τlς ψυχοδυναμικές τους
ίκανότητες απαλλαyμένες απ,
τά έμπόδια της σάρκας, εyιναν
αντικείμενο συστηματικοϋ έ
λέyχου, σύyκρισης καl βυθο
σκόπησης. 'Όσες δέν έπι(5ε(5αι
ώθηκαν, απ' ολες τlς αλλες
απορρίφθηκαν' κι αναγνωρί
σθηκαν yιά αληθινές μονάχα δ
σες, σέ ποικίλες έποχές, σέ δια
φορετικά κλίματα, ϋστερα από
αμέτρητες παρατηρήσεις, βρέ
θηκαν νά συμψωνοϋ"ε μεταξύ
τους καl δέν επαυσαν κι αρyό
τερα νά έπαληθεύωνται. Ή μέ
θοδος ερευνας των σπουδαστων
καl των σοψων των απόκρυφων
Έπιστημων δέν είναι αλλη, ο-
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πως βλέπετε, άπό έκεί"η πού
άκολουθοϋνε δσοι μελετοϋνε
τίς φυσικές έπιστημες. Μόνο
πού οί ερευvές μας διεξάγον
ται σέ διαφορετικά πεδία καί
τά ορyανά μας δέν είναι κα
μωμένα άπ' ανθρώπινα χέρια,
κ' Ίσως γι' αύτό νά παρουσιά
ζου\ε καί μεγαλύτερη ασφά
λεια. Τά χημικά ορyανα, οί
συσσωρευτές καί τά μικρο
σκόπια του φυσικοϋ καί τοC: χη
μικοϋ μπορεί: νά χαλάσουν, τό
τηλεσκόπιο καί τά ρολόγια των
άστρο\ό-μων μπορεί: \ά πάθου
\ ε βλάι5η, αλλά τά δικ·ά μας
δρyανα καταyραφης είναι εξω
άπ' την έπίδραση του καιροϋ
καί των στοιχείων.
Ερωτ - Κι αυτοc: ειναι ο λογοc:
που αδc: κανει να εχετε ακραδαντη
πιατη α αυτα,

Άπάντ. - Ή λεξη <,πίστη>
δέν βρίσκεται στά θεοσοφικά
λεξικά. Μόvο ή λέξη «Υ"ώση ,,
βασιζόμενη στην παρατήρηση
καί την πεί:ρα. Ή διαφορά μας
άπ' τούς άλλους είvαι δτι έv�
ή παρατήρηση καί τό πείραμα
στίς Φυσικές Έπιστημες μπο
ροϋν vά όδηyήσουνε τούς έ.πι
στήμοvες νά ίδρυσουvε τόσες
ύποθέσεις καί θεωρίες, δσα ει
ναι καί τά Π\ευματα που μπο
ροϋvε ιά τίς συλλάι5ουι, ή δι
κή μας γνώση δέν άιαyvωρίζε,
βάσιμα, παρά μο\ο τά ΥΕ) ο vο
τα πού εyιvαν α\αμΦισι5ήτητα
καί πού εχουν έντελως άποδει χθη. Δέv ύπάρχουv δυο πιστεις
η δυο ύποθέσεις πάvω στο Ίδιο
θέμα.
Ερωτ

- Αυτ,ο ειναι λο1πον τα
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δεδομενα σαc:, που σδc: εκαναν νό
παραδεχθειτε ολεc: τιc: παρόδοΕεc:
θεωριεc:, που βρισκονται στον Εσω
τερικο Βουδδισμό,

Άπάντ. - Άκpιι5ως. Αύτ-ές
οί θεωρίες μπορεί: νά μη παρου
σιάζουνε τέλεια άκpίι5εια στίς
ασήμαντες λεπτομέρειες. Μπο
ρεί: ακόμη "ά ύπάρχουνε καί
λάθη στίς έκθέσεις πρωτόπει
ρων σπουδαστω\. Είναι ώστόσο
γεγονότα, πού συμι5αίνουνε μέ
σα στη φύση καί βρίσκονται
πολύ πιο κοντά στην αλήθεια
άπό κάθε επιστημονική ύπόθε
ση.
Ερώτ - Αν καταλαβα καλά, η
γη μαc: είναι απ τη σειρά των επτά;

'Απάντ. - Ναί, οί άλλοι δμως
εξη κόσμοι δέν βρίσκονται στο
'ίδιο πεδίο άντικεψενικ6τητας
μέ τη Γη μας καί γι' αύτό δέν
είναι όρατοί.
Ερωτ - Μηπωc: αυτο Ο(pειλε
ται στην πολυ μεγαλη σnοσταση,

Άπάντ. - Διόλου. Μέ yυμ"ό
όφθαλμό διακρίvουμε δχι μόνο
τούς πλανητες, άλλα 'κι άστρα
τrcύ βρίσκοΗαι σ-έ καταπληκτι
'<ά μεγαλύτερες αποστάσεις.
Οί ί:ξη αύτοί κόσμοι είναι εξω
άτr' τίς δυvατότ'1τές μας νά
τους άντιληφθοΟμε μ' όποιαδή
ποτε φυσικά μέσα. Μ' άλλα λό
Υ ια, �ίναι εΕ,ω άπ' τό δικό μας
πεδίο ϋπαρξηc. 'Όχι μόνο ή πυ
κνότητα, τό βάρος κ' ή ύλcκή
σGστασή τους είναι διαφορετι
κές απ· της Γης καί των άλλων
πλαvητωv, άλtά, σάν νά ποϋμε,
βρίσκονται σ' ενα τέλεια διαφο
ρετικό στρωμα ίου χώρου, πού
δέv μποροϋμε "' άντιληφθοϋμε,
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να νοιώσουμε μέ τίς φυσικές
μας αίσθήσεις. 'Όταν λέμε
«στρώματα», μή νομίσετε, πα
καλω, πώς πρόκειται yιό: κοι
τάσματα τοποθετημένα τό ενα
πάνω στό άλλο, πρδ:yμα πού
θα ώδηyουσε σέ μιαν άλλη έ
ξωφρενική παρανόηση. Μ-έ τήν
λέξη «στρωμα» έννοουμε ενα
πεδίο του άπειρου χώρου, πού
άπ' τήν 'ίδια του τή φύση δέν
μπορε'ϊ να μας yίνει αντιληπτό
μέ τό: πνευματικό: καί φυσικό:
μέσα πού διαθέτουμε δταν ε'ί
μαστε ξύπν,οι. Αυτό τό πεδίο
ύπάρχει ώστόσο μιέσα στή Φύ
ση εξω απ' τήν συνηθισμένη,
τήν κανονική συνειδητότητα
καί διανοητικότητά μας, εξω
απ' τόν τρισδιάστατο χωρο, εξω
άπ' τόν χρόνο. Τό καθένα άπ'
τα έπτό: βασικά πεδ:α η στρώ
ματα μέσα στον χωρο, (λέμε
χωρο, μέ τήν ενvοια πού δίνει
δ Locke στον δρισμό του δια
στήματος, κι δχι μέ τήν συνηθισμένη αντίληψη του περιωρι
σμένου χώρου), εχει τήν δική
του ύποκειμενικότητα κι chτι
κειμενικότητα, τόν δικό του
χωρο καί χρόνο, τήν δική του
συ\Λεuδητότητα καί τίς δικές
του αίσθήσεις. Αυτά δλα δμως
δύσκολα yίνονται αντιληπτά α
πό ενα άνθρωπο συνηθισμένο
στον σύyχρυνο τρόπο τοϋ σκέ
πτεσθαι.
Έρώτ. - Τί σημαίνει ή φράση
«δικέc: του αίσθήσειc:»; Δέν ύnάρχει
στό άνθρώnινο πεδίο μαc: ,ωμμιό
δυνατότητα συγκριτικηc: είκόναc:. πού
v,::i μδc: δώσει κάποια ίδέα, τοϊι τι
έννοείτε μέ αίσθήσειc:, χώρουc: κι·

.όντίστοιχεc:
των;

όντιλήψειc:

πραγμά-

Άπάντ. - 'Όχι, δ-έν ύπ::ι:ρχει.
Τό μόνο πού θό: κατωρθώναμε
είναι νά δώσουμε λαr5ή στήν
'Επιστήμη νό: δημιουργήσει ενα
νέο έπιχείρημα έναντίον μας.
Μήπως στα δνειρά μας οί αί
σθήσεις μας δέν διαφέρουν; Αί
σθανόμαστε, μιλουμε, άκουμε,
βλέπουμε, yευόμαστε κ' ένερ
yουμε yενικό: σ' ενα άλλο πε
δίο. Ή αλλαγή της συνειδητό
τητός μας αποδεικνύεται απ' τό
yεyονός, δτι μιό: σειρά άπό yε
yονότα καί πράξεις πού αντι
στοιχουνε σέ διάστημα πολλων
χρόνων διασχίζει τό μυαλό
μας σέ μιό: στιyμή. Ή έξαιρετι
κή αυτή ταχύτητα της διανοη
τuκης μας λειτουρyίας σέ δνει
ρο, σ-έ συνδυασμό μέ τήν τέ
λεια φυσικότητα της ϋ-τταρξής
μας καl κάθε α.λ\ης λειτουρ
yίας μας, δείχνει πώς βρισκό
μαστε σέ πεδίο διαφορετικό
απ' έκε'ίνο δπου ε'ίμαστε ξύ
πνιοι. Ή φιλοσοφία μας f,ιδά
dκει πώς έπτά είναι οί βασι
κές δυνάμεις μέσα στή Φύση κ'
έπτό: τά πεδία ϋπαρξης, 'κ' έ
πομένως έπτό: είναι κ' οί κατα
στάσεις συνειδητότητος, στις '8πο'ϊες δ άνθρωπος μπορε'ϊ να
ζη, νά σκέφτεται, νό: θυμδ:ται,
νά ύπάρχει. Δέν είναι δυνατό
ν' απαριθμήσουμε έδω δλα τά
πεδία συνειδητότητος. θό: χρει
αζότανε yι' αυτό νό: έπιδοθη
κανείς στήν μελέτη της Μετα
φυσικης της Άνατολης. Ή κα
τάσταση δμως στήν δποία ,Βρι
σκόμαστε ξύπνιοι, άπό έκείνη
πού είμαστε δταν 6νειρευόμα-
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στε, παρουσιάζει διαφορά άρ
κετή, ωστε νά την παραδέχεται
τόσο δ πολυμαθής φιλόσοφος,
δσο κι δ τrιό άyράμματος ά
γριος.
Έρώτ. - Δέν δέχεοθε λοιπόν τίc:
γνωοτέc: θεωρίεc: τηc: βιολογίοc: καί
τηc: φυοιολογίοc: ο· δ,τι ,άφορδ τά
δνειρα;

'Α11άντ. - 'Όχι, δ'έν τίς δε
χόμαστε, καθώς έτrίσης δέν
συμφωνουμε καί μέ τίς θεωρίες
των ψυχολόyων. Προτιμουμε
τά διδάyματα της σοφίας της
Άνατολης. Σχετικά μέ τόν
Μακρόκοσμο πιστεύουμε, οτι ύ
πάρχουν έτrτά 11εδία κοσμικης
ϋτrαρξης κ' έτrτά 11εδία συνει
δητότητος. Έμεϊς σταματοΟμε
στό τ�έταρτο 11εδίο, yιατί μας
είναι άδύνατο νά προχωρήσου
με τrιό πέρα μέ βεC9αιότητα.

'Όσο yιά τόν Μικρόκοσμο, τον
άνθρω110, μελετουμε έλεύθερα
καί τίς έτrτά καταστάσεις η τά
έ 11 τ ά σ τ ο ι χ ε ϊ α.
Έρώτ. - Πωc: τά έΕηγεϊτε;

Ά11άντ. - Πρίν άπ' ολα μέσα
στόν άνθρωπο βρίσκουμε δυό
οντα ξεχωριστά: τό 11 ν ε υ
μ α τ ι κ ό καί τό φ υ σ ι κ ό
"Ον. Τόν άνθρωπο 11ού σκέφτε
ται, καί τόν άνθρω110 πού συy
κρατεϊ άτr' τίς σκέψεις του ο,τι
τοϋ είναι δυνατό ν' άφομοιώ
σει. Τόν χωρίζουμε λοι11όν σε
δυό φάσεις: τήν ανώτερη, τό
11νευματικό ον, 11ού άτrοτελεϊ
ται άπό τρεϊς οψεις η στοιχι::ϊα,
καί την κατώτερη η τή φυσική
τετράδα, πού άτrοτελεϊται άτrό
τέσσαρα στοιχεία. "Ολα μαζί
είναι έπτά.

Πολλέc ένδιαφέρουσεc έρωταnοκρίσειc
ατό βιβλίο τηc .. Ελεναc Μnλαβάτσκυ
«ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ
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Η θΕΟΣΟΦΙΑ .ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΙΙ ΜΑΣ
Τί ά,ντιπροσωπεύει ή Θεοσοφία.
στην εποχή μα,ς; Σ' Q..ύτη την ε
ποχη πού εχει ελα.ττωιθη το 6άρος κα;υε
'Δ α.
'ξ'ια,ς κα..ι' κα..'θ ε πΊευμ.α.τιrχ.ός y,α,.ί ή'θικός νόμος δ:ϋλίστη
κ.ε τόσο πού εχα.σε το κϋρος του;
Σ'ε μια..ν
' .2.t.ποχ,J,1 που' εχει
"
'
χαισει
τον προσα.νωτολισμιό στά. ίδεώδη,
'Κιαλ μάλιστα. χωρίς το α..ιτιαλογι
κb της στέρησης πού δδηyεί στο
αγωνιώδες κ.υνήγη�μα.. του επι()ύ
σιου. Σέ μιά.ν εποχή πού δ αστός
των μιεyάλων πόλεων, εχοντ:χ.ς λύ
σει Χιά.ιi}ε 6ιοποp:σ-ικ.b πpό6λη,μα.,
στέ-κ.ετ;:χ.ι μέ στα..υρωμένα. χέρ:α.
μπροστά. σ' 'iΨJ.Ί &δειο άπb 1δα.νιικά. ούραινο -κ.α.ί πψ:μένει,
μέσα. στήν α.6ε6α.ι&τη-α., στή μο
v,α.ξιά, σt'fjV ανασφάλεια. μ:ας σκ.ο
τεινής νύχτα,ς· περιμέ·ιει, δ:ότι
εχει χάσει τ-ην αίσθηση της αξίας
της πρα.γτμ,α.τικότητο;, ά.φcϋ δέν
γνωρίζει ουτε πως δόθηκε, ουϊ:ε
οοϋ κα.τα.λήγει α.ύτή ή πp,α.γμα.τιλ αιμκοτη-υα..
'
,./fι οια.'ζει να' φυτρωσΞ
'
περό, τεχνητό λουλούδι ένbς θα.υ
μα.στοϋ πολιτισμοϋ. υΕνα. λουλού�
δι χωρίς ρίζες...
ύτος δμως εχει ρίζες. 'Λ.πό
κά.rπου ijρθε, ·ι<.άmου δδεύε:. Γιά.
τοϋτο δέΊ μr.ορεί νά. έ-πι1βιώση
κομματια.σμέ•ΊΟς, αψοϋ εχει τή
μιά. ρίζα, τη μιά του φύση, στή·ι
πραyμα.τικ.ότητ:χ. πού γΊωp:ζει,
καί την άλλη στο 'Ά yΊ ωσ;;ο πού
τον δημιούργησε. Πρέπει λοιπόν
νά. θρέψη κ.α.ί τίς δυο ρί ες, αν
θέλει νά. ισοpροπήση.
'Αλλά, μέ τί; Μέ τίς αξίες πού
εξευτελίστηκαι'/' μέ τά. δόγμα.τα
πού οί σvyχρονες διάνο�ες ξέφτι-

σα.Υ- η μέ τίς γνώσεις πού καλ
πά.ζοιΝε συνεχώς προς νέους
στόχους; Μέ τί μπορεί νά. σιγά.
ση τήν πνευμα.τική του δίψα.;
Αύτή τήΊ πνωμα.τι,χ,ή δίψα. άιν
τιπροσω-πεύει ή Θεοσοφία.. Διότι
,χ,α.ί ή ϊδια. αγω)tά, ψάχνει, αιπο
ρεί, έρευνα., αδιάκοπα. ερευνα.. Ή
ερευνα, α:κ.ρ:6ως, ερχεται ν' αντι
κατα.στήση στον α.ιωνα μα.ς την
τυφλή πίστη. ΕΙνα.ι ·ή ά.ντιπpοοω
-πευτικ.ή εκδ-ήλωση της εποχής
μα.ς - οχι δμως μέ σκοπό να
κλέψη ά.πb τή Φύση τούς νόμους
Της γιά. νά. !κα.νοιποι-ήση προσω
πιχ.ους εγωϊσμούς κ.α.ί πολιτικές
ψιλοδοξίες, αλλά μέ μοναδικ.ό στό
χ() να ένώση σέ &ρμο'Ιική σύζευ
ξη τις τεpάισϊ:ιες κα.τα.-κ.τή,:,εις της
σημερ:νiς πρα.yμα.τικότητος μέ
το α•ια.πά.ντητο ΥJΞ Vό, ΠΟU πα.p' 0λα. α.ύτά. εχει μείνει μέσα. στον
α.·ιθρωπο γιά. το ·Άγνωστο πού
τον τυ1λίγει.
Ί-Ι Θεοσοφία. άπωθύνετα.ι σέ
μιά.ιν εποχή πού κ.λυδωνί ετα.ι ά
νά.ιμεσα. στήν &που,σία. ιπνευμα.τι
κοηθικοϋ προσα.νατολισμοϋ, κ/χ.ιί
στο υπέρ6α.ρο κέρδος από υλικά.
επιτεύγματα.. Ό α.νθρωπο; της ε
ποχής μα,ς εχει τσα.κ.ιστη ά.κ.pι6ως ά.π' αύτή την ελλειψη ισοp
ροπία.ς. Κα.ί υποφέρει. 'Αλλά. ύ
ποφέpΞ: μόΊος. Κλε:σμένος στ'
αρχι;;εκ.:ονικ.α κλουοιά του, τpι
γυρισμέΊος απ' τ' &φιλόξενα. πpό
σttΥΙtχ μηχαΊΎ}μάtωΊ η υποκ.α.θι
στώΊτα.ς τήΊ προσωιπική επα.ψή
' ο pωιπο, με' το' μ,-:ιζικο'
1.1,ε' το' συνα'ι
συνα.yελΜ"μό για έφήμερες !κ.α.νο
,..
ποι-ήσεις, μοιά ει μέ τον Μίδα.,
1
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πού ή πλεονεξία. του στέρησε δεχτουμε είναι οί δικές της; Κα.ι
πρώτα. την δυνα.τότψα. να ζη πο:ά. σ'ή:.1α.τα. θά. μσ,ς 6ε6α.:ώ·σου!'Ι
«'Υ.αιtά. νουν»· διότι είχε ύποδουλώ δτι πήpωμε σωστή πορεία.;» θά
ρωτήσετε
σει μέσα, του το π1;ευμα..
Αυτη τήν Π'ιεUψΧ:τική αγωνία.
'Αλ'θ
μια.'θεωα. ξ'ισ. εχει
η1 Ιεια., τι''
"
του σχεπτόμενου &.νtθpώ,που, πού pία., μ:ά. εμπειρία. του α.λλου σ,ν
&.πα.τ-ήθηκ,ε α.π' τά. θα.υμα.στα ερ ισεν εχουμε κι εμείς τή 1 ίy.,α,•ι6τη
yα. του νου κα.ι του ταλέντου του, τα., σ,ν οχι να τήν ζήσουμε, ά,λ
διότι δεν του α.πεκ,ά,λυψα.ν τήν λά. εσ-ω να τήν α.φομο:ώσουμ,ε;
κοσμο&εωpία. πού θα πλήρωνε το Διότι ή ψύση του ά.νθρώ'Που πού
'Κιενό της ψυχής του· αυτήν τήν &.γωνιά κ,α.ι πιψμένει α.πά.ντηση
σύγχρονη τραγωδία. πού παί εται δεν εΙνσ,ι των α.tσθήσεων, πού ε
&.νώμσ7, σ-όν α.νθρωι1tr:ι y.,7,ί τον χουμε εξοιΥ,ειωθη μα.ζί της. Ή
έα.υιrό του, πού εχουνε διχα.,σθη· μεταιφυσ:κή ρίζα. του εΙνα.ι πού
α.ΙJτή τήν μοναξιά. μέσα. στην κο ζητά να 6ρη την ·κ,rΥ-τσ.yωγή της.
σμοπλ ηθώpα. των πόλεω1ν, εpχε Άόρατη μέσα. στ' ά.όρα.το, δυνατή
"07.ι ή Θωσοφία. κα.ι τούς δίνει δι μέ.σα. στο πσ,ντοούνα.μο, δυσπvο
έξοδο, 66,ζο,ντα.; το μεγά.λο Έρω εί και τιvάι� ει τούς φρά.χτες πού
τημα.τικό, ,cmουδάιζοντα.ς την μία. της εμποδί ουνε το δρό�μο προς τη
Γνώση.
γεν•έθλια. γη.
"Ας α.ποδεσμωθουμε α.ιΠΟ τήν
Πως νά τή συλλά.6ουμ,ε ομως;
&.γω,νία. μια.ς, λο:ι1tόιν ! Δεν ά.ρ,y,;εί 'Έχετε δίκαιο v' ά.πορητε. Πως
νά παραδεχόμαστε -cήν ϋπα.pξή μέσα. απ' τ' α.νοιγ�μέvα. δάιχτυλα.
της, α.λλά. πρέπει νά πά.pου,μ,ε "/J'Χί yά, συγΥJp-α-ήσουμε το ν,εpό; Πως
τήν α..πόφα.ση να ξεχινήσου.με για να δώσουμε σχήμα. στο αιμοφιφο;
τον μα.χpύ δρόμο της εpευνα.ς. Πως vά. πιστοποιήσου,με την τα.υ
Διότι ετσι βαδίζει ή Θεοσοφί,α..: τότηn:α. του ά,,πpόσωπου;
με τήν εpωνα. κα.ι τον δ:ά.λ ογο.
Πόσα. εpωrt 'μα.τα., ,πόσες δυσκ.ο
Δεν 6ά.ζει αξιώματα., αλλά. ανοί
λΟες
από τήν πpώ-η Χtόλαι; στιγει μ�ζί μα..ς καλόπιστο διά.λογο.
" λη η-:«v ,1 α.υα
'i':.'ισιΔεν ά.ντιστpσ,τεύετα.ι τις ύπά.pχου γμη' .Ι Π'οσο ευκ.ο
μη
α.pvηση η ή τυψλή πίστη ε
σες yνώ,σεις 'Κ!Χι δοξα.σίες, ά.λλα
τις έpμη,νεύει κα.ι τις συμπληρώ νός οόγμ,ατος !
' Ηά. ή θεοσο,φία. δεν παρα.με
νει.
Διό""ι ή Θεοσοφία. δεν είναι δό ρί ει -:ά. εμπόδια., -ις δυσχολίες.
γμα: είνα.ι όδός ερευν� ,προς την :riιfaς ζr;-α, συμμετοχή, νά. εpευ1ι'ή
σουμ,ε το ύπερα..:σ-θητό με Χια..ιvούρ
Άλή:θιεια..
για, α..'ίσθηση, το α.όρα:,ο με κα.ι
νούpyια. μά.τια.. Δηλαδή, μα,ς ζη
**
τά ε μ ε ί ς ν' ά.πλώσουμε τη
<JCαλ ,πώς είστε σίγουρη, πώς γέφυρα. α.vάιμεσα. στις δυο οχθες
θα συνα.ντή<σου,με στο τ�ρμα. του πού εΙνα.ι οί δυο ψύσεις του &.ν
δρόμου τήν Άλήθεια.; Πως ξέρε θpώιπου.
-σε δτι οί εψtυ,πώσεις πού θα
Κι' α.υτό nτως μπορεί νσ, γίν-η;
0
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Μόνο σ.,γ απ
. οδεσιμεύσου1με λίγο
άπ' 15,τι ε.μποιδί ει ν' άνα.ιπνεύση
ή δ,εύτερη φύση 1.1.ια.ς. Κα.ί δέν εΙ
νια.ι α.ύτά τά πά.Jθη, οί ά:ΧJpότψες
του εγιωϊσμου· δηλαJδή δλες οί
σχυρές εκ. ρά,σεις του αισθητου
μας σώμα.τος; Διότι κά-θε μ:ά ά.π'
c.ότές τίς ροιπες δημιωργεί χηψ
κή εv,ωση μέσα, μας, πού ά,λλά.ζει
την ισορpοιπία.. Τ6 'χουιμ,ε προσέ' ό . Δ'εν ειvα.ι
τ
"
εξ,ει κι ?ι' ι"δ ιο: α.υτ
'Όσι; Δεν, εχοιυ,με κά.ιπ?τε ύποφέ
ρει σωμιmικ.ά η ψυχι•.ιά. ά,π' αυτή
τήν ά.ιλλαίωση;
1

ι

Τότε, λοιπόν, ε!ναι σωστό νά
ξεκ.ινήισουμε γιά. το ταξίδι π�υ
μn.ς 'ΧJα1λεί ή Θεοσο-φί,α,. σ.ν δεν ε
χουμιε εστω κ,α.ί λίγο ά.ποτοξ:νω
θεί; Δι7Jψορετικ,ά, δέv θιά. 6λ6.ψου
με -σόν έα.υτό μα.ς ;

Ή άιποδέlσμευ1σ�η ιχότή ά.ιπό τό,..
ύλ:κά φο,ρτίια μοιάζει με τον
ήχο πού δεν συντονιζότ:χνε με
τούς α.λλους. Τ'όν ξσ,Ψ.ιφέρνου-με
σε ά.ρμο�ν�α.. Ε!v1α.: μιά. ιμιετ:χτόπ:ση
δυ·νά:μιεων ά,πό το·ι ενα. δ:σχο της
ζυιyα.ρι&ς στον άλλον. Α ισθα. νόψχ
στε τή� &.,λ1λα.γή· σών &:ια.καλύ,._
πτου,μ.ιε πως ενα. ύλικ.ό θέμα. πού
τόσο μn.ς ά.ιπα.σχσλοοσε, εχει ξά,
ψιου μι,φότεpη σπου,δα.ιότψα, &.
πό ιπρίγ· μιά. άιπόλαυση διαρκεί
λιγώτερο ά.m<ό α..λλοτε· ή ροπή μας
σε ¼ά.τι η κ,ά,ποιο,y βρηκ.ε rί.λλη
α.ιτιολογίiα., πιο εκ,λειπτυ:,μέΥη-.
σα,

Πρα.γμα.τικ.ά,, εχει γίνει ά.λλα.γή
μέσα. μα.ς. Δεν eί'μαmε 'μείς πού
ά.γτι'Κ;ρύζα.με, στήν ά.ρχή, ώργι-

σμένοι ενια.ν ούρα.-ιό ά.δειον ά.ιπό
tδα.νικά., ώργισμένοι δ:ότι δ
σύ>γχροvος πολιτισμ, ός μn.ς έ
στέρη,σε το καταφύγιο τοϋ
δόγμια.τος, ά.ιφή,•ιοντά,ς μα,ς άψJ.πά-ν
τητους μέσα στή φλυα.ρία. τοο.
Τώρα., εχου1μιε κιiπως στρέψει την
-rοροσοχή ά.πό τούς ήχηρούς τό
νους πού α.ψηνε το κορμί μα.ς.
Καί σrtήv ·ήσυχία πού πρώτη φο
ρά. ά.ιπλώθηιχ.ε μέσα. μα.ς ά.κούστη
'Χιε ά,yεπαίσθr1τος δ τριγμός της
ά.όρα.της ρίζα.ς μια.ς, κ,cιθως ζεί1δω
ρη ιχϋρα. κυλουσε σrtή φλέβα, της.
'Ήτα.νε το θείο ρzυμα. πού δ:ωχε
-σευότα.νε. Στην θα.υμαιστή στιγμή
της επα.φης του εσωτεριy,ού έα,υ
του μα.ς με το "ΑγνWJστο, δηλα
δή με την πηκόσμια. Συ-Υείοηιση,
το θείο ρευμ
, α. εκ,α,γε τήv πpώrtη
έκικ,έν1ωιση. Κα.ί τότε, γιά. λίγο, ε
στω γιά. μιά.·ι ά..στρα.ιπή, με τ'ΥjΎ
'Υ,α.ινούργια. α.ϊσθηση πού γενΥήθη
κε μέσα. μα.ς, πήρα.με πρόγευση
τη; Άλήθε:ας.
Τώρα. πιά δεν ρωτώf.ΙJΕ: «Πως
ι,ε>pουμε οτι οι ε-ιτυιπωσε:ς που υ·εχτή-κα.με είνα.t της Άλήθε:c>:ς ;»
Διότι, τώρ,α., εστω -χ,α.ί γι' &.σή
μα.ντο χρό νο, ά.ποy,τήισα,με το νέο
οργιχνο πού μn.ς ,ό έπα,ληθεύει.
Το ά.ποκτήσα..μιε, τή'Ι γα.λ-ήvια.
στιγμή πού το μυαιλό κι ή κα..ρ
διά μιας ελάψρωσα.ν άπ' το ύπέρ
σc>:pο της ϋλη ς τήv έξα.ίσια. στι
γμή, πού ά.γνοήσαμε τον χαιλ-χ.ά
ά,πό τά. πά.Jθη μα.ς κα.ί γείρα.με τα.
πεινά. v' ά.ψουyκρα.στουμε τη με
γαλειώδη συμφωΑα. της πα,γκ,ό
σμια.ς Συνείδησης.
t:,,
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

ΑUΟΡΙΕΣ [ΝΟ! WΥΧ4Ν4ΛΥΤΟΥ
Ψυχολ6γος 'Υ.ια.ι ψυ,χα.να.λ:γι:ής,
έξα,σ,χ,οϋσε �ο ,έπά:yyελμα γιά.
ά.pχιετά. χp6νια, κι' είχε ά.pικ.ετες
θιεpα.πείες στb έΥΙεpγητt'Κ,(J του.·
Δούλευε σ' ενα. νοοοκ-ομείο, κ.αθώς
κα.ί στο ίδια:.ίτεpο Ύ'Ρ,α,ψείο του. Οί
πολλοί χ,α,ι εϋποροι πελάτα,ι του
τόv είχαν κάνει κ.ι' ωυτ'6ν ευποpο,
με ά.χιpι6ά. α,υτοκίV'Y)"W,, έξοχ ι ΧΟ
σrοίτι, κα.ί τά. λοιπά. 'Έπα.φνε τή
δου,λειά του 7tά. σο6α.ρά, δεν fιτα.ν
ά.πλώς μιά, κ.εpδοσκοιπική όπ6Ιθιz
σι, 'Χια.ι χpησιμοιποιοϋσε δ:άιφο pους
�ρ6rπους ά.ν,α,λύσεως, ά.νάλογ,α, \.Lε
τόv ά.σθε· νη. Είχε μελιετή,σει τον
μεσμεpισμ6, κ,α,ί δοκιμα.στικά. έ
ψάpμοζε τον όπνωτι.σμό σε μεpι·
κ.ούς ά.πό τούς ά.σθ,εγείς του.
«Είvα.ι ενα, πολύ παιρά.ξενο πpα.
γμα.», είπε, «πως, κ.α.τα. τή διάρ
κεια. τη; όπνωτικης κα.τα,στάσε
ως, οί α.'Ιθpωιποι μιλοϋν ελεύθε, pα,
κ.α.ί μ' α.νεσι γιά. τίς κpυμμέ,yες
πιέσεις κ.ι' ά.vτ:δράσεις τους, "Χ.α.ί
κ.άJθε cpopα. πού δ ά.σθενής μπαίνει
στήν όπνωτική κα.τάσταισι αιι
σθάιν,ομα,ι το πόσο πα,pά,ξενο εί
yα,ι. 'Εγώ πpοσωιπικα. όπηpξα ευ
συνείδητα. τLμιος, ά.λλιά. εχω πλή
ρη έπίγνωσι των σοοαpων κινδύ�
vων• τοϋ όπvωτισμοϋ, ιδίως στά.
χέρια, ά.συνείδηrτων ά.νθpώπων,
είτε α,υτοί είΥΙα.ι για,τpοί εϊτε οχι.
Ό όπνωτισμός μπορεί νά. είvαι η
vά. μήν είν,α,.ι μια. συvτ61μευσι, κ.ι'
εγώ δε' ν νομίζω δτι δικα,ιολογεί
τα.ι παρά. μόν,ο σε ώp:σμέΥΙΞς έπί
μοyες πεpιπτώ,σεις. Πα:.ίp'Υει πολύ

χp6νο γιά. νά. Οεραm:εύσει,ς εnν
ώσeενη χιαί εΙν.οοι μιά. ά.p'ΚΙετά. κο
πια.ιστιχή ύπ6θεσι.
<(Πpίν ά..πό λίγο κα:.ιpό», συνέχι
σε, «μια. ά.-σθενής πού τή ι κούιραr
ρα, γι, ά.ρa,ι,ετούς μηνες, ijpθε νά.
με δεί. Καιθόιλου ά.ν6γιτη, ε, !χιε
δυοο6άσει πολύ χι' είχε πλια:.τειά.
ένδια:.φέpαντα,· κ.α,ί �ε πολλήν εξα:.
ψι χ,ι' εν,α, χαιμόγελο πού δεν τό
Έ!χα, δεί γιά. πολύ ,<,α:.ιp<S, μοϋ ϊί
πε δτι κάιποιια. ψιλη της τγ, ι επει
σε νά. πα.pα:.κσλουθήισΞι μιά,ν άπtό
τίς δμιλίες σα.ς. Φα.ίνετα:.ι δτι κ,α,
τά. τή διάρκεια:. των δμιιλιων α:.ι
σθά.νθηικ.ε ν' ά.πελευ1θεpώvετα:.ι ά.πο
τ;ίς 'Κια.τα:.πτώσεις της, πού ijτα,ν
μιiλλον σο6α.ρές. ΕΙπε δτι ή Πipώ
τη δμιλία. τήγ εΙχε πολύ μπεpδέ
φε,ι. Οί σ,κέψΞι; κα..ί οί λέξεις της
,
J..
,1τα.ιγ ιχ,α,ιιουpγιες κα:.ι' ψ1,ι, νοντα;ν
να ά,ντιφάισκουν, ')(Jα,ί δεv ήθελε
πα:.pακολουιθήσει τή δεύτφη
δμιλί,α:.. Ή φαη της δμως της
" ;Χ.υτο
, '
έξ'ηγ-ησε, οτι
συΊευα:.ινε συχνά, κι' δτι θά. ε.πpεπε ν' ά..χού.σει
ά.ρκιετες δμιλίες προτού ά.ιποφα.σί
σει. Τlελικά, ιπηγε σ' δλες τίς δ
μιλίεις, κι' δπως εΙιπα:. ιεννοιωσε
μιά.ν α.ϊσ-θφ: &.πελ,ευθεpώσεως.
'Εtκ.είνο 1tού ειπχτε ψα:.ινbτ,α:;ν ν'
ά.γγίζει ώpισiμένα. σημεία. της συ
νειδήσεώς της, κα.ί δίχως νά. "Χιά,
�ει τήν πα.ρα:.μικρή πpοσπάi3εια:.
-,α:.π , , ,
Υ''α:.πελ,ευθερω0ει
ο τις α.ιπογοηr
τεύσ,εις κα:.ί τίς 'Χα.τα.πτώσεις της
&.να.κάλυψε πώς είχα:.ν φύγει· ά
πλως είχ,α.ν πάψει νά. ύπά.pχοιΝ.
0
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Μτό εγιvε 1νρίv από μεpιΚιΟύς μη
νιες. Τήv είδα ξανά. προχθέ;, κι'
έκείνες οί κατ(]..Πtώσεις εχουν
ξεκα.θαιpίσει· είνα.ι
πραγμα,τικ.ά
σέ μιιά.ν δμα,λή κατ�ά.στα,σι κι' ευ
wχισμένη, ιδίως στίς σχέσει; της
μέ την οικογένειά, της, και τά.
πράγμα.τα ψα.ί vετα.ι νά. πrιyαιίνουν
'Χlα.λά..
«Αυτά. ,είνια.ι δλα. προεισα.yωyι
κά:», συ,νέχισε «Βλέ., πεvε, χάρι σ'
α.υτην τήν α.σθενij, διάβασα μ,ε
ρ,ι-κ,ές α.πό τίς διδασκ,α,λίες σα.ς,
κι' έκείνο πού πρα.γ�μα.τικ.ά θέλω
vά. συζητήσω μα.ζί σα.; εΙνα.ι τοϋ
w: όπάρχει ενα.ς τρόπο; η μιά
μέθοδος πού
v,ποροϋμε νά ψθά.
νουμε γρήγορα. στη ρί'ζα. δλης aυ
της της ανθρώπινης δυστυχί,α.ς;
Οί τωρινές μας τεχνικές πχίρ
VΟΟΥ' χρόνο κι' α.πα.ιτοϋν πάρα
πολλήν όπομονετική ερευvαι».
Κύριε, ?J,y μπορεί καιvείς νά ρω
τήση τί είναι εκείνο πού προσ
-rοα.Ιθείτε νά κοονετ.ε μέ: τούς ασθε
νείς σα.ς;
«Γιά vά. το θ'έ.σω ά.πλά, χω
ρίς την ψυ,χα.νιαJλυτυκή δρολ ογία.,
προσπα.θ,οϋμε νά τούς βοηθήσου
\JΙΞ νά. όπερνικήσουν τίς δυσκολίες
wυ,ς, τίς ,<;α.τα.πτώσεις τους 'ΚJαλ
τά. λοιπά, γιά. νά μποροοουν νά
προσα.ρμοστοϋν στήν κοινωνία.».
Νομίζετε δτ�ι είννχ,ι πολύ ση�μ::χιν[}'
τους
α,y
'
, θ pω,
τικο' να' t:!υοηΙΙJψετε
ποος νά προοcφμοσΒοϋν σ' α.υτην
διεψθαρμένη κοινωνία.;
«Μπορεί νά. εΙνα.ι διεφΘ,α..ρμένη,
α.λλά. ή μετα.ρρύθμισι της κοιΥω
νία.ς δ,έν εΙννχ,ι δική μας δουλειά,.
Δουιλειά. μα.ς είναι νά βο-η:θήσου
}!Jε τον &.σθ,ενη vά προσ-α.ρμόσε, ι
τον ε,α,υτόν του στο περιοάλλαν
τοu ?αXJt νά. εlναιι ένας πιο ευτυ-
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χuσμέ'νος κα.ί χρήισuμος πολίτης.
'Έχου,μ,ε νά Κιάνου;με μ,έ: α.νώμα.λες
περιπτώσεις καλ δέ:ν προσrπα.θοί}-' με -�uπερ - ο•
μ;ε να.' δ Ύ)Ιμtουργησου:
μ,α.λούς ά.νθρώπους. Δέ:ν νομίζω
πως α.υτός εΙνα.ι δ προορισμός
μα.ς».
Νομίζ�ετε δτι μπορείτε νά. δια.
χωρίσετε τον έ,α,υτό σα.ς α.πό τον
προορι,σμόν σα.ς; "Αν μπορώ νά
ρω,τήσω, δέ:ν είννχ,ι έrτtίσης δικός
σα.ς προορισμός νά. δημιουργήσε
τε μιάιν έντ:ελως νέα.. τάξι, ενα.ν
κόσμο στον δποίο νά. μην όπά.ρ
χουν πόλεμοι, vά. ,μην όrτtάpχει ά.ν
τα.γωvισμός, νά μήν όπάρ. χ,ει ή
πΦpόρμησι yιά &μιλλ11,, κα:ί τά
λοιπά. υΟλες α.υτέ:ς οί πα.ρορμή
σεις κ,�' έξα.να.γκα.σμοί δέ:ν φέρ
νουν ε .ια. κο: νωνι-χ.ο περιβάιλλον
πού δημιουργεί ανώμαλους α.ν
θρώπους; υοτσ..ν ένδια,ψέpεται
¾<Χνείς νά βοηθήσει το α:tαμο yά,
στη,t;μορφωθεί στο όπά.pχον κοινω
νικό όπάδειγμα., έδω η α.λλοϋ,
δέ:ν διατηρεί τίς α.ίτ:ί,ες α,υτέ:ς κα.θ'
έα,υτές πού ιπpΟΧιαιλοϋν τήν απο
γοψειυσι, τή δ-υστυ,χίια. Υh.ί τήν
κα.τωστραρή ;
«Ύπάpχει βέβα..ια, -χιάπι σ' αυτό
πού λέ-τ,ε, ά.λλά σάν ανα.λυταt δέ:�ν
νομίιζω rτtως εϊμ�στε προετοι,μα,
σ,μένοι γιά να �σχωρ
, ήσουμε τό
σο βα.Ηιά στίς α.ιτίες της ά.γQρώ
πινης δυστυχ
, ία.ς».
Τότε φα.ίνετα..ι, κύριε, δτι έ.νοι
α,ψέρεστε, οχι γιά. τ+, συνολικη ά.
γά,πτυξι του ώνθpώπου, iλλά. γ:ά.
εvα ώρισμένο κομμάτι της συvο�
λικης συ"Ιειδήσεώς του. Ή Θε, ρα
πεία. ένός ώρισμένου κομμα..τ:οϋ
μπορεί νά εί v�ι απα.ρα.ίτητη, ά.λ
λά χωρίς νά 'ΚJα.tα.νοουμ,ε τη συιν
ολι?<.ή λειτουργία, τοϋ ά.νiθρ, ώrπου,
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μ.πορει ετσι 'ία. δη,μιουργουμε νέ
ες μορcpές ά..σθέvεια,ς. Άσφ αλως,
' ,
, \ ,ς::!'
Τ
α.υτο
vεν ειvα..ι
ζητη
' ,μα.. για επιχειρηματολογία η θε1ωρητι Χολο
γία, εί γα,ι εν¼ φα.γερό γεγονός
πού -π1ρέπει να. τh λαιμ6ά.νουv ύπ'
οψι οχι μ.όvοv οί ε�δικ,οί, αλλά,
-κ.ι' ό καθέν1α,ς μας.
«'Οδηγ�είτε σε πολύ 6α.ιθιά. ζη
τηματα, στα. όnοία δεν εί μαι συvη'
•
ΚJα.ι' 13.vρ:σ-κ.οι
μ.,:χι ε"ξω σ.πο
θισμεvος,
, '
τά. νερά, μου. "Εχω σκ,εφθεί μ,ό
vοv αισα.ψως γι' α..ύτά. τα, πράγμα
τα., ,οα,ί για, το τί πραγμα.τιm
προσπαΟου\_ιε νά ε.πιttύχουμ,ε μt
τούς αισθεvε�ς μα.ς πέρα. αιπό τή
συνηθισμένη δια..δικασία. Βλέπετε, ,
οί περι1σσότεροι από ι..ι.&ς δεν εχουv
μή-cε τήν Χλίσι, μήτε κ,αί τον ά,
πα.ρα..ίτητο χρόνο για. νά τα. μελε
τ 'σουμε δλ, αυτά.. Άλλα. ύπeιθι έ
τω δτι 11φα.γμα.τικά. θά. πρέπει νά.
το Χά.νουιμε σ.v θέλουμε v?x ελευιθε
ρώσουμε τον έα..υτό μας Χ:Χ.ί V«
6οη10 'σσυμε τούς ά,σθεvείς μ¼ς vά.
eλευθερωθουv ωπό τή σύγχuσ: κ,α..ί
τή δUΙστu1 χία.. του ση,μερινου δυτι
κου πολιτισμου».
Ή σύγχuσι κι' ή δυστυχία.. δέv
όrπάιρχοuν μόνο στfι Δύσι, για.τί
τ' &νθρώ,πιγα, οvτα. σ' δλοv τον
-κ.όσμο 6ρίσκοvτα.ι στήν ϊδια. ?vα-τά.
�σι. Το πρό6λημα. του &τόμου
είvα.ι ε-πίσης ?vα..ί το πρόβλημα, τοϋ
χό,σ,μοu, δεν είνα.ι δυh χωριστές
κ.αλ δια..cpορετιχες -πορείες. Άσψα
λω.ς. μaς ένδι:χφέρει το αvθρώ,πι
vο πρό6λη,μ¼, εϊτε το α.ν�θρώrπινο
ον 6ρίσκ,εται στήv Άvατολή ειτε
στή Δύσι, ,πού εΙvα.ι μια. αυθαίρε
τη γεωγρα,φιχή διαίρεσι. Ή δλη
συ,v,είδησι του ανθρώπου άσχο,λιεί
τα.ι με το Θεό, το θά..vα..το, το σω
στό κι' εύwχιισμένο τ.ρόπο ζωης,

τά. παιδιά. κ.αί τfrv 6ΚJ'Πα.ίδευσί
, ,ί τήv εί
τους, ,μέ τον πόλεμο κ α
οu�
"ΙJα.τα.νο-ήσ
τά.
νά
Χωρίς
ρήνη.
,με ολ, α.ύτά., δεν μπορ,εί νά, ύ
πά.ρξη για..τρειά. του &νθρώπου.
«'Έχετε δίκιο, κύριε, αλλά. νο
μCζω δτι πολύ λίγοι &πό μάς εί
ναι ίκαινοί για. τόσο πλα:uειά. κ.α.ί
6α..θειά. ερεuvα. οι -rοερισσότεροι α.
πό μάς εχΟUΙμε εκ,πα.ιδωθ�εί λα.ν
θωσμέv,α.. Γινόιμαστε είδικοί, τε
χνιχοί, πού εχει τή χρη,σιμότητά:
του, αλλά, δυστυχώς αυτό rείvαι..
το τέλος μα.ς. "Εχετε δίκιο, μά. ε
τσι εχουν τά. πρά.γ1.1-=1.τα...
«Τώρα., 'Κiύριε, θά. ήθελα. vά ξα.
v,αιγυρίσω στfιv ερώτησί μΟ'J: ό
πά.ρχει κ,ά:ποια μέθοδος η τεχΥική
δια. της όποίας νά. είσχωροϋμε σ.m'
εύθεία..
1 ς στή ρίζα της δuστυχία,ς
μας, ιδίως των άσlθενωv, 1ιι' ε
τσι νά. τίς εξα..λείφουμ,ε γρήγορα..;»
Κα.ί πά.λι, δ.ν μπορεί ΥJα.νείς νά.
pωrtήισει γιατί σκ,έπτεσθε δια.p?vώς
μέ δρους μεθ1 όδ,ωv κ.α.ί τεχνικ,ων;
Μπορεί μια. μέθοδος η μ:ά τε
χνuΧή νά. ελευθερώσει τον α.vιθρω
πο η ά.πλως νά. τον διαιμορφώσει
σύμψωv,α. μ' ενα.v επιθυμητό σrχ.ο
πό; Κι' δ ε-πιθυμητος σκοπός, πού
εΙvα..ι το &ντίιθετο &rπό τίς &γωνί1ες,
τούς cp66ouς, τίς σ.π ο,γοη τεύσεις,
τίς -πιέJσεις του α.vθρώmου,, είνα.ι
α..Ότος Χα.0' rέα.υτόv το άποτέλεσμά
τους. Ί Ι- &ντίδοα.σι-; του α.,γτί1θετου
δέν εΙvα..ι ά,ληrθιvή δραισι, εϊτε
ο�κ.οvοιμικο
στον
,
' ει'ΌΞ
.,
' ψuχο.λογιm'
κ.ό.σμο. Πέρ' &πό τήv τεχνική η
τή 1μέθοδο, μπορzί v,ά, ύπά.ρχει ε
vα..ς παιράγων πού θά 6οη1θ'ήσει
πρα.γ�μα.τικά. τον α.vθpωπο.
«Ποιός εΙvα.ι α.ύτός»;
'Ίσως ή α.γά.πη.
0

στον
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'Ένα βιβλίο πού ελειπε

€1<ΑΟΓ�Ι
όνθολογία άπό τίc: όμιλίεc: καί τά βιβλία του

1926 - 1966

*

'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

*
Ό φιλόσοφοc: τηc: έσωτερικηc:
άπελευθερώσεωc: τοϋ άτόμου
γιά μιά νέα 'Ανθρωπότητα
είναι τώρα ατή διάθεσι δλων των πνευματικων
'Ελλήνων μέ τό νέο αύτό βιβλίο

*

'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελων
άντί δρχ. 50 καί (χρυσοπανόδετο) δρχ. 70

*

Ό Κρισναμοϋρτι ύποδεικνύει τήν όδό τηc: Άλήθειαc:
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ΤΑ ΒΙΙΜΑΤΑ
ΤΙΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΜΗ Τ 1 �.;

:1971
Υ

'

ΜΗ Τ I Σ
(Τό 6ι6λίαν της σαρίας)
Με

3

πίνακες έκτος κειμένου
Ν

β'

!Lκδοσις

Αδ, 50, Δe,μ, 70

άν@)εωρημέ.νη

Δεμ. 90

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

"Αρτος
8 Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς

ΖIIΓΡΑΦΟΥ
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,
,
Τό θέμα
αναμνησεως
,
-ιών προηyουμενων
βίων

Της ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ
Κάθε φορά πού γίνεται συ
ζήτησις περί μετενσαρκώσεως,
τό συ νη θέστερο έρώτημα είναι:
, Αφου ύιτήρξαμε καί αλλοτε,
γιατί δεν τό ένθυμούμεθα;
Έν ιτρώτοις, καί σ' αύτn τήν
ιταρουσα ζωή μας, τήν διτοίαν
δεν άμψισ�ητει κανείς, οσα ε
χο,με λησμονήσει είναι περισ
σότερα των οσων ένθυμούμεθα.
Πολλοί δέv ένθυμουνται ιτότε ε
μαθαν νά δια�άζουν καί όμως
τό γεγονός οτι είναι είς θέσιν
νό: δια�άζουν αιτοδεικνύει οτι
Ί<άιτοτε έμαθαν. Πολλό: περι
στατικό: της ,ταιδικης καl της
vεανικης μας ήλικίας εχουν
χαθη από τήν μνήμη μας, αν
καί α:ψησαν ίχνη στον χαρα
κτηρα μας. 'Ένα πέσιμ::- κατό:
την ,ταιδικη ήλικ(α, πού ,τροε
κάλεσε μία ανα,τηρία, μπορεί:
νά λησμονηθη, αλλά τό θυμα
του ατυχήματος αιτοδεικνύει ο
τι κάιτοτε αύτό συvέ�η. Ά κόμη
καί οταν πρόκειται yιά τό ίδιο
τό φυσικό σωμα, στήν τωρινή
του κατάστασι, ύιτάρχουv πρά
)ψατα ,τού λησμονουvται ένω
εχουν αποδεδειyμένως συμ�η.
οιτως σε ιτεριιττώσεις ύπνωτι
σμου. Πολλές ανάλογες ιτερι
πτώσεις θά ,μιτορουσε ν' ανα
φερθουν. Τό μέγιστον μέρος
του ύποσυνειδήτου μας άποτε
λειται από έμ,τειρίες βυθισμέ-

νες, α,τό αναμνήσεις χαμένες
yιά την κανονική συνε(δησι, αλ
λά δυνάμενες ν' ανακληθουν ύ
,τc; δεδομένες ιτροϋποθέσεις.
Έάν τουτο αληθεύη ιτροκε�
μένου περί έμπειριωv ιτού τίς
εχομε ζήσει οτό ιταρόν σωμα
μας, ,τρέπει ν' αληΘεύη, κατά
μείζονα λόγον, yιά έμπειρίες
σε σώματα προηγούμενα, ιτού
,τέθαvαν καί αποσυνευέθησαν,
πολλούς αίωνες πίσω μας. Τό
σωμα μας καί δ έyκέφαλός
μας δέv είχαν καμμία λειτουρ
γία σ έκεινα τά μακρινά ,τερι
στατικά, ιτως λοιπόν θά ητο δυ
νατόν νά διατηρήσουν τήv άνά
μνησί των; Τό διαρκές σωμα
μας, έκεινο ιτού μένει μαζί μας
σ' δλον τον κύκλο των έvσαρ
κώσεων, είναι τό ιτνευματικό
σωμα. Αί κατώτεραι έπενδύ
σεις αποσυντίθενται καί έιτι
στρέψουν στά στοιχεια των
,τροτου μιτορέσωμε να ένσαρ
κωθουμε έκ νέου. Ή καινούρ
για νοητική ϋλη καθώς καl ή
αστρική καl ή φυσική, από τίς
'δποιες έπενδυόμεθα σε κάθε
καινούργια yηίνη ζωή, δέχεται
άιτό τήν πνευματική νόησι τήν
ιδιότητα, τlς τάσεις καl τlc ίκα
νότητες, πού προηλθαν από τίς
ίδιαίτερες εμπειρίες του πα
ρελθόντος, αλλά οχι καJ τήν
μνήμη των.
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Ή ενστικτώδης μας ίκανότης
ανταποκρίσεως στίς κλήσεις
του αίσθήματος καί του λοyι
κου, ή ίδιότης μας αναγνωρί
σεως της δυνάμεως λοyικων ε
πιχειρημάτων, ή άνοδός μας
στίς θεμελιώδεις αρχές του κα
λοΟ καi του κακοΟ, οφείλονται
στίς περασμένες εμπειρίες.
'Ένας άνθρωπος χαμηλης
διανοητικης στάθμης δέν μπο
ρεϊ να έννοήση μία λογική η
μαθηματική άπόδειξι καl ενας
άνθρωπος ηθικά κατώτερος
δέν μπορεϊ να αίσθανθη τήν πα
ρορμητική δύναμι έvός ύψηλου
ίδεώδους _υοταν κατανοη κα
νείς μέ ταχύτητα καi αφομοιώ
νη μία φιλοσοφική η επιστημο
νική άποψι, ή μνήμη είvσ, πα
ρουσα, αν καi εχει λησμονηθη
ή κατά τό παρελθόν διδαχή
των 'ίδιων πραγμάτων. Ό Πλά
των ελεyε δτι κάθε μάθησις εί
ναι μία ανάμνησις. 'Όταν αί
σθανώμεθα έyκάρδιοι μ' ενα εΙέ
νο πρόσωπο, πού μόλις τό εχο-

με συναντήσει, ή μνήμη είναι
παρουσα, διότι τό πνευμ::r ανα
γνωρίζει στό πρόσωπο αύτό ε
vαν φίλο από περασμένη εποχή.
Αύτές οί εκδηλώσεις, αύ'ΤΕ:ς οί
προαισθήσεις προέρχονται από
τήν πνευματική vόησι ή όποία
συνθέτει τόν έαυτό μας. Τά
πάντα ένθυμούμεθα, 'αλλά δέv
μπορουμε να τ' αποτυπώσωμε
στον παρόντα μας έyκέφαλο.
Ό έyκέφαλός μας, οπως καi ο
λο τό νοητικό σωμα, είναι και
νούργια σέ κάθε μία ϋπαρξι, τό
δέ πνευμα, πού παραμένει τό 'ί
διο, προμηθεύει στα νέα ορ
yανα τα πορίσματα των περα
σμένων έμπειριων, χωρίς τήν α
νάμνησί των. Και-ένας έyκέφα
λος δ-έν θα μποροC-σε να περι'έ
χη τήν μνήμη των περιστατικων
πού τα έζήσcχ�με σέ πολυάρι
θμες ύπάρξεις, άλλα οταν τα
περιστατικά αύτά εχουν συνο
ψισθη σ-έ κριτήρια νοητικά καi
ηθικά, είναι δυνατόν να τά χρη
σιμοποιη

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

''

ΙΛΙΣΟΣ,,

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958
ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
αΕκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 100
•

Δια τούς συνδρομητας εσωτερικου »

80

•••
Δια τούς συνδρομητας εξωτερικου $
3
••
:
.........................................................................,
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πορεία -ιών 'Εκκλησιών
Τοϋ Οίκοuμ. Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
Πορευόμεθο είς τήν όδόν της
'Εμμαούς.
Ή «όδός της 'Εμμαούς» είναι 'ά
πό τάς πράςεις των 'Αποστόλων. Ό
Λουκδς κοί ό Κλεώπος, τήν ίδίον
Κυριοκήν της 'Αναστάσεως, μετέ
βοινον είς τ,ήν κωμόπολιν 'Εμμαούς
των 'Ιεροσολύμων. Kai είς τόν δρο
μον συνοντοϋν τόν Χριστόν, .:ι όποι
ος πηγαίνει μοlί τους στό χωριό.
Περιτριγυρίlουν μοlί τήν Άγίον
Τράπεlον, τήν εύλογεi ό Χριστοc:
κοί με11ά έςοφονίlετοι.
Τώρα λοιπόν πορευόμεθο μέ τήν
Αύτοϋ 'Αγιότητα κοί οί δύο Έκκλη
σίοι, Άνοτολης κοί Δύσεως, Δύσεωc:
κοί Άνοτολης, είς τήν όδόν της
'Εμμαούς. Kai κρούομεν tήν θύρον
τοϋ οίκήμοτος διά νά άνοίςη κοί νό
είσέλθωμεν.
Νά τελέσωμεν τήν
«κλάσιν τοΟ δρτου» δπως λέγει ιωi
τό Εύογγέλιον, δηλαδή τό δγιον Μυ
στήριο κοί νά μετολάβωμε άηό τό
ίδιον άγιον Κοινόν Ποτήριον.
*
**
Ό θεολογικόc: διάλογος δέν θά
είχε κανένα σκοπό. Διότι ούδέποτε,
μέχρι τώρα, άnέφερε άποτέλεσμο.
Τί νά
, συlητήσουν oi θεολόγοι έκο-

τέρωθεν; Είναι μερικά προγμοτο τά
όποiο ύφίστοντοι μέν, όλλά δέν ε
φορμόϊ:οντοι είς τήν πραγματικότη
τα. Τί νά συlητήσουν; Όσα.κις οι
θεολόγοι συνηντήθηαον είς διασκέ
ψεις, έςηλθον μδλλον στενοχωρημέ
νοι παρά μέ θετικό άποτέ'λεσμο
· Αλλωστε ίδού ποϋ εύρίσι..ετοι τό
lήτημα:
'Έως τό 1054 ύπηρχον πολλοι
διοφοροί μετοςύ των δύο θρησκει
ων, Άνοτολης κοί Δύσεως, Δύ
σεως
κοί
Άνοτοληc:.
Μερικοί
μάλιστα, δπως τό σχίσμα έπi Φωτίου
τοϋ Πατριάρχου, ησον σκληροί 'Αλ
λά ύπηρχε τό κοινόν "Αγιον Ποτή
ριον κοί τά κοινά· Μυστήριο. Το
1 054 όμως έπηλθε τό Σχίσμα, πού
έδημιcυργήθη άπό τήν σύγκρουσιν
δύο άτόμων: Τοϋ καρδιναλίου Ούμ
βέρτου κοί τοϋ Πατριάρχου Μιχαήλ
Κηρουλορίου.
Ό Ούμβέρτος κοτέθεσεν είc: την
άγίον Τράnεlον της 'Αγίας Σοφίας
ενο λίβελλον κατά τοϋ Ποτ�ιάρχου
Kai ό Πατριάρχης άπήντησε. Kai
ούτοί οί λίβελλοι έχοροκτηρίσθησον
Σχίσμα, χωρiς ούτό νά έπικυρωθη
οϋτε όπό τόν Πάπα Ρώμης, οϋτε
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ono τήν Άνατολικήν 'Εκκλησίαν.
· Αλλά τό Ζήσαμε αύτό τό Σχίσμα.

ότι θά ελθn,

διότι nιστεύομεν εic:

αύτό.

Τό όnοίο προηλθε όχι άnό δογματι

Θά ελθn ώc: μία •όνοιΕιάτικη λαμ

κ,άc: διαφοράς, άλλά άπό τό ότι εί

περά καί φωτεινή ήμέρα. Ό ήλιος

χαμε πάψει νά άγαnώμεθα. Καί Ζή

θά λάμnn. Τ,ά άνθη θά εύωδιόΖουν.

σαμε αύτόν τόν χωρισμόν καί -rήν

Τά πτηνά θά κελαΊδοϋν τά καλυτερά

θλιβερότητα έnί έννέα αίωναc:.

τους τραγούδια. Καί οί λαοί, ol χρι

Σήμερα μετά τό γεγονότα των τε
λευταίων
στοϋ

1 Ο έτων, ή ,άγάnη τσϋ Χρι

έnανηλθε μεταΕύ μας. Άγα

nώμεθα!

'Εγώ δέχομαι έδω ,άδελ

φούc: Καθολικούς, χωρίς αϋτε έγώ,
οϋτε αύτοί νά αίσθανώμεθα τίποτε
τό διa,ρορετικόν.

στιανικοί, πού δέν μπορεί ν,α yivn
άλλοιωc:, θά βαδίσουν ήνωμένοι μέ
τήν κοινή nίστι.
Ποιά είναι ή κοινή πίστις; Ό Χρι
στός!
Ποι,ά είναι ή άλήθεια πού λέγουν
όλοι; Ό Χριστός!

'Επομένως τί είναι τό Ζητουμενον
τώρα; Νά έnανέλθωμεν όθεν έΕέβη
μεν;
Πόθεν έΕέβημεν; · Από τό μυστή
ριον.
Ν,ά έnανέλθωμεν onωc: εϊμεθα, vτέ
φάκτο! Αύτό είναι.

«'Εγώ είμαι ή άλήθεια", είnεν ό
'ίδιος ...
Αί Έκκλησίαι είναι έκείναι αί ό
nοίαι ώσάν παρακαταθήκη πού είναι
τοϋ πνεύματος τοϋ Χριστοϋ, πρέπει
καί νά τόν έnαναφέρουν έντόc: των.
Τώρα, μέ συμφωνία όλων, Βά· ή

Νά nροnαρασκευασθωμεν · Εκκλη
σίαι καί λαοί και νά έnανέλθωμεν
είc: τήν Ζωήν πού έκάμαμε έn:

1 000

θελα ν,ά ήγηθη

ι1Έκκλησία της 'Ελ

λάδος, διότι είναι 'Αποστολική 'Εκ
κλησία! Νά ήγηθη αύτή τοϋ μεγά
λου κινήμοτοc: τοϋ νά έnανέλθωμεν

ετη.
•Φυσικά ύnά.ρχουν καί δλλαι δια

είc:

τήν διδασκαλlαν

τοϋ Χριστοϋ,

φοραί σχετικά μέ τό τί άνήκει είc:

έρμηνευθείσαν διά τοϋ · Αnοcττόλου

τήν κάθε 'Εκκλησία, ώc: ίδικόν της

Παύλου!

κτημα. 'Αλλά ούταί δέν λύονται πο
τέ...
Πολλά πράγματα τοϋ παρελθόν
τος,

Τώρα λέγει ό 'Απόστολος Παϋ
λοc:

έν τούτοις, άnοχρωματiΖονται

άnολείnονται τρία

πράγματα:

«Πίστις, Έλnίc:, 'Αγάπη, μείΖων δέ
πάντων ή άγό.nη". Αύτή είνσι. Δέν

'Εκκλη

μπορεί νά ελθη Είρήνη άνευ Άγά

σίαν. Έnομένωc: ύnάρχει πλήρης έ

πηc:. Δέν μπορεί νά ελθη Δικαιοσύ

ήδη εσωθεν, είc:

έκάστην

λευθερία σήμερον νά έnανέλθωμεν

νη δvευ · Αγάπης. Δέν μπορεί νά

είc: τό Μυστήριον.

γίνη συμφιλίωσις των λαων καί νά

Kai ένώ άnό αύτήν έδω τήν θέ
σιν, βλέπω άnέναντι άnό τόν λόφον
νά ύψώνεται τό • Αγιον Ποτήριον, τό
όnοίον άναΖητεί ή 'Ανθρωπότης. Τό
αίμα καί τό σωμα τοϋ Χριστοiί.
Πότε θ,ά ελθη αύτό;

Δέν γνωρί

Ζω. 'Εκείνο τό όnοίο γνωρίΖ:ω είναι

σταματήσουν οί πόλεμοι, δνευ 'Αγά
πης.

Πρέπει νά ιάγαnηθωμεν,

όταν άγαπηθωμεν,

καl

B::i ελθσιιν δλα

αύτομάτωc:. Αύτομάτωc: Ι Αύτ,ή είναι
ή δύναμις της 'Αγάπης.
ΑΘΗΝΑΓΟΡ.ΑΣ Α'
(«Νέα Πολιτεία» 19 Μαρτ.)
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Σχέδιον Είρηνης
του Πάμπλο Καζάλς
•ο μεγαλύτερος
<?,ιολοντσελίσται
τοϋ κόσμου Πάμπλο Καζάλς στην έ
πέτειο των 95 έrων του, έδ�λωσε:
«Μέ τό σημερινό ρυθμό έξελίξεrvQ
άνθρωη:ότητος θά χρει.αστοϋ,
της
300 άκόμη χρόνια yιά νά έπιτευχθ�
παγκόσμιος είρήνη_ 'Αλλά οί προσ
πάθειές μας πρέπει ν' άρχίσουν άπc
σήμερα».
«:Πρέπει νά άρχίσουμε άπό τά παι.
διά, άπό την ήλικία πού άρχίζουν νό
συλλαμ<?,άνοον τό νόημα των διαq;ό
ρων λέξεων. Πρέτιει νά διδάσκα.ψι
στά τιαιδιά άτιό η)ν ήλικία των 9 έ
των τό τιόσο &πέροχο, τιόσο θαυμάσ,c
εtναι αύτό τό πλάσμα πού λέγεται
α:νθρωη:ος... υΟτι διαθέτει τέτοια τιρά,
yμα:τα (δείχνει τά δικά του άσrρα
φτερά yΟJλάζια μάτια) ... δΤι μπορεί
νά <?,λέτιη ... νά άκούη ... νά σκέmε
ται. υΟλα αύτά εtναι ενα
θαGμα
"'Αν τό τιαιδί τό καταλά<?,η αύτο,
νοιώθει τό τί σημ
, αίνει ύπευθυνότηc
καί αν κάθε άτομο πιστεύη σrό <?,α.
θύτερο νόημα της είρήνης, τότε ή
κοινωνία θά είναι ω ,1 ιμη νά πραχω.
ρήση στήν δημιουργία ένός είρηvι.
κοG κόσμου».
(«'Απογευματινή», 8 Ίαν.)

Ό 'Ύπνος: Δεύτερη ζωη του
άνθρώποu
κάποτε (έάν
Θά άξιζε νά yίνη
δέν εχει ylvη "-ιόλας, χωρίς νά τό
γνωρίζω) μιά συστηματική έξερεύ
νηση στά πνευματικά άρχεϊα της άν
θρωη:ότητας, yιά νά άποyραφη ή ό
φειλή της παιδείας μας στά δύο (ο,ο.
ψυχολογικά φαινόμενα πού ώνομασα,
τόν ϋπνο καί τό uνειρο. Παραδό
σεις καί κεLμενα, άνώνυμα καί έτιώ
νυμα, άρχαίων καί νέων λαων, άπr
δλα τά γεωγραφικά πλάτη της Γης,
μαρτυροGν με τρότιον άναμφισCοητη
το τιόσο τά φαινόμενα αύτά έ,ιηρέα
σαν ικχθιά τά αίσθ11ματα καί τίς
σκέψεις των άνθρώπων σε ολη τή
διαδρομή της ίστορίας, άπό τήν ιπο,<ή
των σπηλαίων εως τή δική μας, τ'i1�
�:ποχή των δια:στη,.ιικων όχημάτων.
Θά άναφέρω δύο μόνο, άλλά πο-
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παραδείγματα.
λύ χαρακτηρισrικά
Μιά άπό τίς σο(κχρώτερες &πσθέσεις
yιά τήν προέλευση της ίδέας της
«ψυχης» (ή λέξη, ίσχυρίζονται οί ό
παδοί της, προηλθε με άναyραμμα
ησμό άπό τήν ίνδοευρωπαίκή Spuk φάντααμα) εtναι έκείνη τιού &ποστη
ρίζει δτι άπό τίς όνειρικές παρα
σrάσεις άπομακρυομένων η πεθαμέ
νων προσώπων ώδηyήθηκε δ άνθρω
πος νά πιστέψει δτι δ θάνατος δέν
έξαφανίζει τήν ύτιόστασή του' άπλως
τήν άποχωρίζει άτιό τό ύλικό κ.αί έ
τιομένως φθαpτό ,;κήνωμά της καί τ'ή
μετατρέτιει σε «φάντασμα», άόρατο
τήν ήμέρα, τιού έπισκέ.τιτεται δμω<:
τή νύχτα τούς ζωντανούς, yιά
νό
νό
τούς ζητήσει μιάν έ�δούλεvση,
τούς μεταδώσει ενα ,.ιήνυμα, νά τούς
παρασταθεϊ η νά τούς έκδικηθεϊ κτλ.
ΤοGτο τό παvομοιότυτιό μας, τό κα
μωμένο άτιό άλλη στόφα, είναι είτιε - ή «ψυχή» τιού κατοικ.εΊ μέσα
μας οσο ζοGμε καί ϋστερα φεύγει
μακριά, άλλά ξαναγυρίζει νά μiic
συναντήση στόν ϋτινο, δταν μας κα.
ταδιώκει η δταν έπικαλούμαστε τήν
έπικουρία της. 'Εκτός άπ' αύτήν καl
μία άλλη ίδέα πού άξιώθηκε νά ΕJ(η
τιερίλαμιτρη σταδιοδρομία μέσα στ'ήν
ίστορία της φιλοσοφίας γεννήθηκε ά
πό τίς έμπειρίες τοϋ ϋπνου: ή ίδέα
δτι δ κόσμος των αίσθήσεων δ δρα
τός καί άπτός είναι άπατηλός η
τουλάχιστσν άCοέCοαιος, καί yιά τοϋτσ
δ «σοφός» δέν τιρέ.πει νά τόν έμπι
τή
στεύε-ι:αι, νά παρασύρεται άτιό
yοη-ι:εία του η να υποκύτrτει στούς
τιειρασμούς του. � Αν δ άπλοικός, δ
ώς
δέχεται
«άμύητος», άνθρωπος
άληθινά τά δσα Cολεπει, είναι y:ατί
τιαθαίνει δ,τι καί έκεϊνος πού όνει
ρεύεται: «γελιέται» καί νομίζει δτι
ζη σ' εναν κόσμο τιραyμα-ι:ικό, ένω
αύ-ι:ός τιού ι!>λεπει είναι άτιλούστα:τα
γέννημα της φαντασίας του. Ή θεω
ρία αύτή εχει έμφανιστη μέ πολλές
καί τιοικίλες μορφές στήν ,τνευμα-ι:ική
ίσ-ι:ορία της άνθρωτιότητας· ας θυμη
-ι:ή
θοGμε ί:νδοξες εννοιες, όπως
μάγια τοϋ Ίνδουϊσμοϋ, τό «στrήλαιο»
της Πολιτείας του Πλάτωνα, τά «φα,
νόμενα» τοϋ Κάντ, άκόμη καί τόν
-ι:οϋ
Φυσικης
της
«μακρόκοσμο»
καιροϋ μας - όλες είναι δικά -ι:ης
εύyενη προιόν-ι:α. 'Ένας Κινέζος, ό
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1 ΛΙ Σ ΟΣ

Τσουάyκ Τσού, εχει δώσει κλασική
διατύπωση στό κατ' έξοχ'ήν μεταφυ
σικό τοϋτο θέμα: Έδω καί
είκοσι
τέσσερες αίωνες, σημειώνει δ 'Άγ
γλος συγγραφέας ΧέρGερτ "Αλλεν
Γκ[λες (1889), δ Τσουάyκ Τσού ώ
νειρεύτηκε πώς ηταν μιά πεταλούδα
<mού πηγαινοερχόταν στόν άέρα καί
δέν ηξερε τίποτα yιά τόν Τσουάyκ
Τσού» κ, δταν ξύπνησε δέν ηξερε αν
ηταν ενας ανθρωπος πού είχε όνει
ρευτη πώς ηταν μιά πεταλούδα, η
μήπως ηταν μιά πεταλούδα πού τώ
ρα ώνειρευόταν πώς ηταν άνθρω
πος... Μέ άλλους λόγους ό ϋπνος εί
ναι δπως δ θάνατος: !:να σύνορο -τού
χωρίζει δύο κόσμους, διαφορετικούς
άπό πολλές άπόψεις (λοyικος, ύποτα
yμένος σέ νόμους, σαφής δ ενας· μα
γικός, άκανόνιστος, θολός δ αλλος),
άλλά έξίσου άGέGαιους yιά όποιον ά
yατιδ: νά μή στέκεται σέ δ,τι φαίνε
ται άλλά άναζητεί άποδείξεις άδιά-
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σειστες. Ποιός άπό τούς δύο νά εί
ναι τάχα ό «άληθινός»; Ή άπορία
αύτή Gασάνισε καl Gασανίζει δχι τούς
άφελείς μόνο, άλλά καl πολλούς στο
χαστικούς άνθρώπους προικισμένους
μέ μεγάλην
εύαισθησία
άπένανη
στά μεταφυσικά θέματα. Δραματικό
διατLΥΠωμένη τή Gρίσκομε σ' ενα ά
πόσπασμα τοϋ Εύριπίδη:
«Τίς δ' οίδεν εί τό ζην μέν έστι
κατθανείν, τό κατθανείν δέ ζην»;
Ποιός ξέρει αν ή ζωή είναι (στήν
πραγματικότητα) θάνατος καl ό θά
νατος ζωή;
'Άλλη παραλλαy'ή της άπορίας:
αύτά πού άντιλαμGανόμαστε ξυπνοί
είναι τά άληθινά η έκείνα πού Gλέ
πουμε στά δνειρά μας; Καί yιά τά
μέν καί yιά τά δέ είμαστε, δταv
τά ζοϋμε, έξίσου GέGαιοι η τουλά
χιστον έξίσου άGέGαιοι.
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
(«Βημα», 12 Μαρτίου).

'Ασχολίες τίiς 'Εκκλησίας...
'Ελπίζοvτας δ εύσεGής καί φιλα
κόλουθος πρόεδρος δτι θά παρασύ
ρη τόν Πανάγαθο μέ τό μέρος του
-yιά νά τόν κάνη όπαδό τοϋ Αί
yάλεω καί δχι άλλης ποδοσφαιρικηc;
δμάδας - κάλεσε τόν πατιδ:... ν' ά
yιό:ση τό γήπεδο μαζί μέ τούς πόδας
των ποδοσφαιριστων. Καί δ πcrπ:6:ς
εσπευσε νά παη yιά νά ψό:λη τόν ά
yιαΟJμό <ψέ δλους τούς έκ,κλησια
στικούς κανόνες, παρισταμένων των
συμGούλων καl παικτων τοϋ Συλλό
γου».
Κοrrανυκτική πού θά ύπηρί,ε ή
στιγμή! Νομίζω δμως δτι μιά καί
άποφασίστηκε αυτή ή εύλαG'ής άνα
φορά στόν υvψιστο - δπως συνδρά.μη
τήν εύθυGολία των εύσεGων παικτων
- θά επρεπε νά yίνη καl μία άνα
προσαρμσyή των εύχων, κυρίως δέ
τοϋ yνωστοϋ «οωσον, Κύριε, τόν λα
όν Σου», πού ψάλλεται στήν ίεροτε
λεστία τοϋ άyιασμοϋ Πολύ περισσό
τερο γιατί, δπως μαθαίνω άπό είδι
κούς περί τό ποδόσφαιρο συνσ:δέλ
φους της άθλητικης έφημερίδος μας
«Όμό:δα», δέν είναι ή πρώτη φcpά
πού συμGαίνει νά γίνεται τοϋ είδους

τούτου έπτίκληση ,φός: τούς ούρα
νούς yιά τόν ίδιο θεάρεστο σκοπό.
Προτείνω, λοιπόν, νά τροποποιηθη
κάπως ετσι τό
σχετικό
τροπά
ριον:
- Σωσον,
Κύριε, τό ποδόσφαιρον καl εύλόyησον τήν ΙWΙ.ωτσοGολίαν
του, νLκας τοίς ήμετέροις κατ' έναν
τίων δωρούμενος, καl τόν Σόν φυ
λάτττ:ων, διά της άyό:πης Σωματεί
ον'
'Εν τάξει δλα αύτά, GεGαίως, άλ
λά προκύ-rπουν μερικές άπορίες, είς
τίς δποίες έyώ, τουλάχιστο, δυσκο
λεύομαι ν' άπαντήσω, λόy(il των τι.ε,
ριωρισμένων γνώσεών μου γύρω
άπ' τό φλέγον - τούς φιλό:Θλους θέμα. 'Απ' τή στιγμή, θέλω νά πω,
πού δ Πανάγαθος κρίνεται φίλα
θλος, ωστε νά χορηyη τήν προτίμη
σή του στήν άλφα η Gήτα ποδοσφαι,..
ρική όμό:δα, πως τοϋ ζητείται νά ρί
ξτ� τό αyιον Gάρος του σέ τούτη η
έκείνη ; "Αν, φερ' είπείν, είναι... «Πα
ναθηναικός», πως θά μπορη νά ζητη
ύπέρ αύτοϋ τήν προτίμησή του δ 'Ο
λυμπιακός, στήν περίπτωση πού καl
αύτός θ' άποφασίση νά έπικαλεσθη
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

τό σ:yιον δνομά Τοο &πέρ της συν
τρι6ης της άντιιπαλοο όμάδος,
� Ας μή 6ιαστοϋν,
παρακαλώ, οί
έν Χριστc;'> άδελφοί
θεοοε6είς άνα.
yνωστ�ες μοο νά μοϋ ποίίν &τι ά
μα:ρτάνω, με.ταχειριζόμενος τ' όνομα
τοϋ Κυρίοο κα:ί Θεοίί ήμών «έπι μα
τα:ί�>>. Την δυσφορία τους καλύτερα
είναι νά την στρέψοον πρός έκείνους,
πού εχοντας χάσε.ι τό αίσθημα
τοϋ
μέψοο άσε6οϋν πρός τόν Θεό, δταν
άποφασίζοον νά 6απτίζοον έν Ίορ
δάν!] τούς ποδοσφαιριστάς - ραντί-
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ζΟV'Τας μέ άyιασμό τά πόδια τους,
ίσως - yιά νά έπιτύχουν τά ττεριττό-
θητα yκόλ, ττού τούς έστέρησε ή «κα
κοδαιμονίω> κα:ί ή γκίνια.
Καί δέν εχουν χάσει,
δυστυι<ώς,
μόνο τό αίσθημα τοίί μέτροο, ιάλλά
καί τοϋ γελοίου. 'Υπάρχει, τάχα, σε
όλον τον άλλο 1tολιτισμένο κόσμο ά
νάλοyο παράδειγμα έττισημης συμι-Jε
τοχης της 'Εκκλησίας σέ τέτοιες ά
στειοτητες,
ΔΗΜ ΨΑΘΑΣ
(«Τά Νέα», 20 Μαρτίου)

·---·-------------------------Τό περιοδικόν
Έλευθέραc: Σκέψεωc:

''

1 Λ 1 ΣΟΣ ''

διανύει τό 17ον άnό τηc: έκδόσεώc: του ετοc:
'Ετησία συνδρομή δρχ. 70 - ΈΕωτερικοϋ $ 3
διά ταχυδρομικηc: έnιταγηc:: Κ. Μελισσαρόnουλον
Όδόc: Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεϊιχη-δείγματα
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2.,ημει(vσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ

Στα Βήματα τού Ναzωραίου
ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗ : Ο
ΙΗΣΟΥΣ ιιδπως τόν είδε
ενας άγνωστος μαθητής
τοu»

Ό διw-,cε,φιμέ,vος λοyοτέχνη
πού εχει ηδ r; ypά.ψει α.λλrι. τέσσε
ρα 6ι6λί Χ ε.:ι πνευσμένrι. ά,πο τον
Χpιστιχνισμο των πρώτων C'λώ
vων, θέλοντας ά.πο χια.ιpο νσ. γpά.
ψη γισ. τον ϊδιον τον Ί ηοου κ:-ι, λ
b•.c,±�οντrι.; να. έμcρα.νισθη ώς
φηry-ητής, άξιαποιεί μ,ιά. σκοτει.νή
πεpιΥnπη του χιχτσ. Ίωά.ν'Ιην Εύ
α.yγελίου (χ' 41) , ϋπου γίνεται
λόγο; περί δύο μοοθη,;ών του Χpι
στου, Ε.Κ των bπOtJ(J}lν μό·ιον δ ε
yας ')Ι;α,τονομσ,ζετα,ι ώς δ σJδελφος
του Σ!�:J.ωνο; Πέτρου, Άvδpέ.cι,ς.
Τον δεύτερον μα,θητήν, πού παιρέ
,.ιει νε α.y•ιωστος ( αιν "Υvαί μεp�Υ,οί
σχ_ολι:ΙJ:1τα.ι' -ον
' τrι.υτι'ζ ουν με' τον
'
'ί'διο·ι -ον εύχyγελιστήν Ίωά.νν ν) , ο( ουγγp?Jφ,ευς
' τον
\ εγκο
,
λ, ι, για.' να.\ ypα.
πωνετ>?J
-ι;
ι
μιχ
νεα
,ψ ' '
6ιογpαιψία. του Ίησου, ώς πpοεp
χομένην ά-πό εκείνον. Στην ού:1ία.,
είν-Χι μίcι, λογοτεχν�κ.η μορφή τώ•ν
άιφηγήι:1εων των yνωστώιv τεσσά.
pων Εύcι,γy�λιστώv κ-Χί �οιαιζόν
τως του Μα.-θα.ί'ΟΟ. Ό «α.yν,ωστος
μχθηιtης» δεν• πα.ίιpνΘι Κιrl!\J,ιμιί,α, ε-

α.

λε.υθ•ψιάτητα., δεν πpοσψέpει κα,μ
μιχ ,νέα. α.ποψι η πλ-ηpοφοpία.,
«ποιητt'/,'Ώ ά.δε,ίq.». ..lεν εmιχειρεί
mν νσ. χp σιμοποι 'ση γ,α,νένα.
στοιχείο ά:πο τά «α.πc,χ,pυφα» ιλε
yόμε"Ι'Χ Εύηγέλια.. φc,,L,;ετrι.ι
σκοιπος ταυ συγγpα.ιφέως �το μό
νον vσ. δώση σε ζωντοcw, λοyοτε
χv,χιη μοpψή
όλικο -ης α,ύθεν
τικης πψ7Jδόσεως -ιJα.ί ούδεν rπλέ
οv. Πpέ.1υει νά λεχΙθη, α-μέ.σως, δ
τι το επιτυιyχά.νει. Τσ. άιπομνη
μονειύμ-Χτχ του «αγνώστου μχθη
-ου», είναι μία. εύα.nϊλαή δια.'
σκ.ευη,
κα.νενα.
' ή οποια.
' ' δ'εν θετει
'
α.τικ.ό.
Δίνει
μόνον
ζή,rιμχ δογμ
,
τη ι τ-νοή -ης Τέχνης στά, εύα.y
-γ,ελιΥ/4 κείμενα. κα.ί διεγείρει ετσι
1
ζωηιpότεpα.
τσ. σλσθήμα,α. του εύ
:,εοου; ώνrι.γνώστου.

-ο

Πολύ πpoσ,εYJtt χ.ο; στο {)έ,μα,
της δη,μ.1Dϊ:t κής γλώσσης (;wJΑι
στχ, ειπειτα. ά.πο την πα.λαιισ. "Ι,!Χ
πηλεία. περί σχεδίων των δημοτι
y,ι:,τών νσ. μεΗψpάσουν το «Σο
ψία. όρθοί ! » σε «Σο:ρία. . . σ.aύ
ζα.» ! ) , κα,τ,χypάιφ�ι Π,'Ι Κυpιmή
ΠpDΟΙΞ'υχή με τά ιδια, τά. λόγια, του
Μα:τιθιχίου, διότι την θεωρεί αιθι
κτ ώς λειτοιrργι'Χο χιείμε ιο, ένώ
μετα.cρέρει την ε.ιιt'ί του 'Όρους Ό-

1972

ΤΑ ΝΕΑ Β I ΒΛΙΑ

μιλί1α. σέ σ,;ρωτή λ αyιrχ.ή δημοτι
κή.
Ό «άγνωστος μα.θητής» έμ,φ:,;
νί εται. vά ά.ψηγητα.ι οχι έντυπώ
σεις οικέ 't'OU, ά..λ.λά. των Εύα.γ
yελιστων, τούς δποίοuς συrνσ..•;ε
στρέrpετο. Στ+,,ν ούσία. δέν είνσ..ι
εvα.ς ά,φηγητής, ά.λλά. ενας συνθέ
της τωγ ά.ψryyήσεων των αλλω,;.
' λλά. .δ σuγγρα.φεύς παρψ
οάJλλιει σ' σ..ύτές τίς α.:pηγήσεις
Χα.ί πεpιΥοΟΠtές της ιllα)Jα.ιάς Δ:α.
θήκ-ης, εκείνες πού σχετί οντα.ι
μέ τόν oio τοϋ Ίφου, προφητι
χά, η πνωμχτικά., ".0τσι τό ερ
yσv του ά.πΟ¾τi μία θρηι:r-ι:.εu�τική
πληρότητα..
Σέ ε•να.
, μόνον σ�μείο ά.Πtομα
κpύ,ν,Ξτα.ι α.πό τά. ευα.γγελικά. κ-εί
μevα. Θέλοy,τας, ισως, νά ιοώση
ίδια.: τερη ε,μψα.σι στήν παρα.νο
μ.ία. του ίεροσuνε1δρίοu, (Σανχεν
δρίν), εμ.ιψα.νίζ,ει ταν νομοδ:ιδά-σκα.
λο Γωμ.α,λιήλ ώς μετέχοντα. της
συνεδριάσεως κα.ί χ,α.τα.γyέλλοντα.
τίς νομιχ,ές α.τα.ξίες, ενε"Α.α. των
δποιίων ήτο πσ..ρά'νομη δποι,α.ιδήΠtο
τε ΥJα.τα.δί1κη τοϋ Ίησου. Συγ-,<,ε
κp:1μένως, υπήρχε μία θεμελιώ
δης διά.τα:ξις τοϋ Ίκ,u1δα.ϊκοϋ νό
μου, κιατά. τήν δποία.ν (.lεuτερο'Ι.
χj()' 15) «επί στόμσ.τος δύο η τρι
ω1ν μα:ρτύρω,ν στήσετα.ι πά'ί ρή
μα.». Καί δ Γα.μαλ. ιή,λ ψέρετα.ι ύ
πογρα.μμί ων τίς κρα.uιyα.λέες ά.ν
τι rpάJ-:rε:ς τωγ μ�φτύρων σχετικά.
μi τό λεχθέ ά.πό τόν Ίησου πε
ρί «εν τρ:σίν ήμέρα.ις» κρημνίσε
ως τοϋ vα.οϋ του Σολο,μώγτος -χ,α.ί
ά.νο:χ.οδομήισεως α.ύcου, ωστε νά
μ+, δύνα.ιτα.ι νά. στηριχθη χα.νένα.
«ρήμα..», χ,α.μμίσ.. κια.τα.δίικη. ' λ
λά., ή συμμετοχή του Γαιμα.λιήλ
στό Σα.νχ,ε·νδ,ρί,v εLνα.ι δλως φα.v0
;
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τσ..στική. Ό νομοδi:δάισκα.λος ήτο
επίλεκτον μέλος τοϋ Συνεδρίου
κα.ί α.κέρα.ιος ώς α,-;θρωπος, γι'
α.ύτό κα.ί δ έ '/ προσεκλήθη
στήν V!JΙΥ.τερ�νή σuνz.δρiασι (άλλη
δ'εν εΝJ.πα.ρα.νομια.
' α.uτη
, '), οπως
"
"'"' -·
οε μέρος οϋτε δ Ίωσ+,ψ δ α.πό Ά
ριμcι.θεία.ς 'Κιαί τό ά,ναψέρει δ Λου
κάς (κy' 51). Στίς Πρά.ξεις τG)V
' ποστόλω,; ά.ν,σ..φέρετα.ι (ε' 34)
δτ: χά.pις eίς την έιπέ,μοα.σι τοϋ
Γα.,μα.λιfιλ εσώθψ.οον οί 'Απόστο
λοι ά.πό τό.ν έπα.πευλούμενο θά.
V:Χτο, διό,τι εκήρυττα.ν περί τοϋ
Ίφοϋ. Θά. εΙχε πα.ίξει τέτοιο ρό
λο στ+,ν δίκη του Ίησαυ Υ,πλ 'θ1ά.
τό παιpα.σιωπrουσα.ν οί Εύα:yγελ:
στα.ί; Τούνα..ντίον, οεοα.ιώνοuιν δτι
ύπηρξε δμοψων1ία. στήν χα.τα.δίκη.
«οι δέ πά.vτες κα.τέκρινοv αύτόγ
'έΝοχον είναι θα.νά.:ου)> yράιφει δ
Μάρκο; (ιδ' 65). Περί <ζπ±ντων»
yράψοuν κα:ί δ Μχτθα.ϊος (κ,ζ' 1)
χ,α,ί δ Λοuγ.iiς (κο' 70). Πάντωιν
των πα.ρόντων. Δbν ύπά.ρχει, λο:
πόν, κα.νέ•;α. τε.κμήριο -rοΞρί οί,α_,j
δfptοτε με:οψηψία.; σιτ+,ν πα.ρα:σu
να.yωγή ταυ .:.ια.vχενορίν. ' λλιά. ·ή
ψzρομένη ώς μΞωψηφία τοϋ Γα.
μα.λιήλ - ή μόlνη σUΙ'yγραψκή
έλεufJεριό'tης - δέν μειώ·νει τfιν
όρθό6οξη α.ύθεντιικότηrtα. της νέ.α.ς
ίστορίαις του Ί η,σου, ή άποία. ε
πιοά:'λλΞτα.�, με -ήγ ζεστα:ισιά τη;
ά.9ηyήσεως, ά.πό τήν yρα.ψίδα. έ
νός έςα.:ρετιΥ,οίί λαyοτέχνοu, δπως
δ Μελής ικολα.tδης.

ΠΑΝ. Δ. ΗΛΙΑΚΗ : Ή Δίκη
τοϋ Ίησοϋ
Ό· σuγyροοφεύς είνα.ι τέως Εί
σα.γγ�ελιzύ; Πρω-vΟΙδικων. Ώστόσο
τό έργον του δέιν είνα.ι κv:.θα.ρά.
κα.ί ά.ιπΟΥ»,ειστι,κά, νομ.ι:ϊ<.ό. Δεν εί-
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γα,ι μίια, άπο τίς πολλές πού κ,αιcά,
¾α.ιpούς εχουν' επιχειρηθη «ά,να.
Βεωpψεις» της δίχης του Ίφου.
Κα.τά. το ημισιυ, τουλάχιστον, 1lν
οχι χα.ί μ.ειρικ,ες σελίδες έ.πί πλέαν
του ήμίσεος, ,εΙνα,ι εpγο λογοτε
χνιχό. 'Από τίς 190 σελίιδες του
ολου 6ι6λίου, ή δίχη α,ρχίζ�ι μό
λις α.'Πο την σελίιδα, 103. Στο πρώ
το ιμέρος πα,ρελα.ύναυν τά πορτραί
τα. μεpt¾ών έχ των πp,ω"tαιγωνι
στG>ν στη ζωή του Ί ησοίί, δrπως
τοϋ Πέτρου, των Ζε6εδ.α.ίω1ν, του
Ζωχ,χα.ίου, του Νικοδήμου, τού
Λα,ζά.ρου, της Σα.μα.pείτιδος κ.αί.
του 'Ιούδα,. Κα.ί είνα,ι κάιθε μί,α.
ά:πο τίς σύντομ.,ες α.ύτες 6ιογpα.φί
ες, κα,ί μία, λοyοτεχνικ.η μετα.γρσ,
ψ'Υj του εύα.yγ,�λιχου όλιχιοίί. ΕΙ
1
ι ι προσωπογ ρα,φίες,
απου δια.
vα.
κpίνετ�α,ι ή δ&να,μις τού τεχ'ιίτου.
'Αλλά ΥJα.ί στο δεύτερο ,μέ
ρος, το ά.ναιφερ&μ,. ενον ΕΙtς την δί
-χ,η, δπως δ ϊδιος δ συγγpοοφεύς
εξο,ι�ολ ογείτα.ι, δεν επιχειρεί μία,
-χ,α.θα.pως νο1μικ.η πρα,γμαιτεί1α.. 'Έ
χει δύο πλ,ευpές: μία, νσμιχή, ιπού
άποοlλέrοει στην πρόκ.λη,σι συγ-χ.ι
νήr;εως γιά το χδιχο τής κ ,α.ταJδί
κης, -χια.ί μία. θεολογιχή, μιε στόχο
τήν ά.νθρώπιινη ευαισθησία, μία,
συ,μιμετοχη αίσ'Θ μα,τικη στο Θεί
ον δρj;μα. 'Έτσι, ή πι:ψά.ταξις των
YΙdjJJtlΧWV επιχειpημά\τωιν δΙεy ε
χει την ψυχρότητα. δικοypά,ψων,
ά.λλά. εΙνσJι συνδεδ εμένη με το α.ί
σθη�μα.τιχο μέρος. Λογοτεχνι-χ,η ύ
φή εχει χα.ί το νομιχο α.ύτο μέρος.
Ό συγγpαιφεύς &πα.ριθι �εί δλες
τίς πσ,pα.6ιάισεις τοϋ γpάJμμα.τος
των όμων, πού εγινι:ι.ν κα.τά.
συpροήιν. Ό Ίησοίίς συ,νελf.φθη
νύΙΚ.τα., μετά την δύσιν τοϋ ήλί
ου, κσλ χωρίς εντα.λiμα.. Ο1ί διω-
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κτα.ι τοϋ 'Ιησού εΙχα.ν συ,νείδησιν
της π,α.ρα.νιομίισ.ς των. Γι' α.ύτο -χια,ί
παρεσιώπη,σα.ν το χιόψιμο τοϋ σ,ύ
τιοϋ του Μά.λχου άπο τον Πέτρο,
οχι επειδη δ Ί ησοϋς έθε, pά.'Πωσε
το τρα.ϋιμα. &,μέσως, ά,λλά �διότι,
εάν διετύπωνα.ν y,::;:,τα.γγελία. επί
ά,ντιστ"άισει κ.α.τά της άρχης 'ΧΧt
yιά. τον τρα.υμα.τι�μό' δ.φ' έ.νος θά
διεπιστώνε-το ή πα.ρα.γ0ιμίΙα. -της
συλλήφεως τοϋ Ί φοϋ ΥJα.ί ά.ιφ'
έτέpοιυ, θα. 1Όpοσετί,θετο ενα. &.χόμη
θα.ϋ,μα. Του. Πα.pάJνομ,η �τα.v 'Χαλ
ή νυκ.τεpινη συνεδρίισ.σις τοιϋ Συ,..
νεδρίου. Δίrκ.α.ι ειπpεπ1ε νά yίΙνωντα.ι
μόινον «άm:ο πρωίας εως ,δείλης»
("Εξ. ιη' 14) . Ό Κα.ϊά.φχς το
ηξεpε, γι' α,ύτο μό1λις ξηιμέρωσε,
άψου οί σύν,εδροι ξεχουpοοσθηrχ,αιν
λίγο, σu,νεκ.λήθηισχν εκ. νέου γιά.
νά ε'ΠικυpώισΟUΙν την ΥJα.ταιδί\κ,η,
Ι
σύιμ,ψωνα. -χ,α.ί μιε τούς νομικ,ούς
τύπους. Πιο σοοα.ρ+, πα.ιρα.νομία.
fιτα.ν ή ε-χ,δοσις ά.ποφά.σεως χω
ρίς ε,vοχοποιηr;ιιχ,η μα.ρτυιρία. δύο
τουλά,χ :στον χα.τηryόρων. Οί κ.α.
τοcθέσα.ν-τες 1vεριέπε,σα.ν σε σαοα.
pές ά.ν-τιφά.σεις, α.pα. δέ.ν ύ,πηρξαν
οί δ� ύο ,μά,pτυρ, ες νά δμοφωνήσΟΙ)Ι'/
σε κώτι. Ό συ,yγ�pαι
ι ψεύς ά.νοοψέpιει
δτι ή ώpα,ία. Σωσσά.να. έσώίJηιχε
CΧ.ΠΟ τον λιΙθοοολισsμο γιά. μοιχεί/α..,
μό,νοv, διότι δ ενα.ς εχ των μα.ρτύ
pωΙV κ,σ,τέlθεσε δτι την ά.ντc:λή:ρθη
μοιχευομένην κ.ά.τω ά.πο ε·ια. σχί- ο' α."λλος rπερ�εγpα.
νο, �ι:.νω
'
ψε το'
δένδρο ώς πpίνο. Κα.ί έθα.να.τώ
θη,σα.ν διά. ),ιθοοολισsμοϋ οί μώρτυρες για.' φωδ οpκtα..
σt"Υ}, Υ
, 'Ε! νω,
περίπτωσι του Ί ησοϋ, οι χα.'θα.
pά ά.1ντιφα.τικ.οί μ,άpτυρες εμει,Υα,'/
άνενόχλryτοι ΥJα.ί κ.c,,τ,εο:Υ,ά.σθη δ
Ίη,σοϋς. 'Άλλη πα.ρα.y,ομία. ητα.γ
δτt εnτ1ε6λή'θη στον Ίφου ορκ.ος,
1
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α.v είvα.ι «υι!ός Θεου», έ·ιω χα.τά.
τήv δικονομία.. μόινον δρκος &πα.λ
λαιmικός έ.πιτρέ.πετα.ι νχ τεθη
στον κα..τηγορούμενο. Πα.pάΨψη
ητα.ν και ,1 εις θ'α.να.τον κα.τχδ'ικη,
μέ τήν δικαιολογία. δτι δ Ίησους
«έ6λα.σψήμ ησε», όνομά.σας τον
Θεό·ι, πράy.,_ι,α. πού δέ·ι επρα.ξε.
Τό όνομα. του Θεου, πού τό έ
γγωστοποίψε σταν Μωϋση, ήτο
, κψω•ιητον.
,
Μ'ια.
μυστικόν κα.ι, α.VΞ<
μόνον φορά. έησί,ως έπετρέπετο
νά. τό έ1<ι· ωνήσ δ άρχιερεύς, στή·ι
λε:τουρyία.. του Έξ:λα.σμου, μέσα.
στο α.ουτον του ναιου ,ου ΣολΌ
μων,ο;, κα.θ' ην στιγμήν έπραχ.α� αιπο
, ' τα.' μουσ:κ.α.'
λείτο Iθ,ορυοος
o pycΧ.vα. κ.α.ί τό έ'χ,-χ.λησία.σμα., ω
στε 'Ιά. μήν ά.ΧJουσθη άπό κα.νέ
ΨΥ.Υ. Αύτό, δ:ότι τό 'Όνομ:χ. είχε,
κα..τά. τήν ΆπσJφυφολ ογ ία.., μεγά.
λη μα.γική δύ•ια.μι, έιπικίνδυνη στα,
χέρια. α..ν,εξελί-κτων ά.νθρώπων. Γι'
α.ύτό, α.ν κα..ί τό 'Όνομα. ά.ν:χ.ψέ
ρεrc:χι 6.823 φορές στή·ι Πα.λιχ:ά.
Δια.Η-frκ,η (6έ6α.ια., Υ,α.τά. τήν Έ6ρα.ϊκή γιρα.φή, χωρίς ψωνήεντα.,
έπq.ι,ένως ούσκ.dλο νά. προφερθη
σωστά.} , οϋτε μία. ψαρά. δiν άνα.
φέρετα.ι στήν έλληνικfι μετά.φρα.
σ: των 'Εοδομ ήκ.οντα., .'Χ"Ιt:κ:χ.θι
στά.μενον άπό ιέπί,θε,α. περιγρα.φι
κά.. Ό Ί ησους έyνώριζε τήν ά
πια.γόρευσι προφοράς του Όνό�,..ι,α.
τος ΚJα.ί γι' α.ότό, στήν ά.πά.ντη
σί του, δεν μίλ σε περί του Θε
ου, με το ονομά. του, ά.λλά. μό"ΙΌ'Υ
περί «της δυ·ιwμεως τσυ Θεου».
] α.ί e1ι.uως ο! διrκα..στα.ί, μετα.6α..λ
Μ,,.ιπνοι ε1ς μά.pτυpα y,α.τηγορί
α.ς, ϊίπα.ν δτι δεν εχουν «χρεία.•ι»
μα.ρτύ,ρων ?<.α.ί έξέ�δωι:1α.ν τή·ι κ.α.
τιωδιχ.η,. Αυτήν τήν Χα.τα.δίκη, έy
1WJσ'Y,J Πiεpιποώσει, την κ.ρύοουν
Τ
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πό τό·ι Πιλ1.το. Κρ ύοου"Ι δτι τον
εχουy κα.τα,δ:κά.σει ώς ολσ,ΟψΥjιμον
'
'
κ.α.ι' τοy
πα..ρου:ηα.'ζ ΟUΙ'Ι ως
στα..σιιχστήν, yιά. νχ δικα.σθη Υ,χτα. τόν
νόμο τωv Ρωμ?.ϊΥ,ω'Ι δυι·ιοομεων
κατοχης.
Σ' α.υτό τό σημείο, ένδέχετα.ι
δ συryγρ7,:ρεύς να. κ.ά.νη λά.θος, ό
ποστηρ:ζων δ-ι ο! Έ6pα.ίοι ά.ρ
χιερείς εκpυψ:χ.ν το γεyονό; της
θα.ν-α.τικη; καιχδίκης του Ί ησου,
ώ; μή εχοΨcες δι¼α.ίω:.ια.. Ο:r.να.
τι"ι..ης έκ,ελέσεως. Έά·ι δzν είχαν
τέτοιο δ:χ,α..ίω,ι.ια., πο:ός δ λόγος
να. τον δ:Υ,άισου·ι; ,. Λλλως τε, τό
yεγοvός ο-τι r:ό•ι Πιλάτο έΥε:ρά
νισα.•1 δ�αφοpετιΧή ένοχή του Ίη
σου, ώς στα.σ:α,στσυ κ.α.ί οχι ως
ολα.σψήμου, αποδε:χ:ιύιει δτι κα..ι
οί Ρωμχίοι δέν είχα..ν δ:Υ,α.ίω\J.!Χ.
νά διΧά.σοιw ύπσΟέσεις ο1κογενει
α.κiς τωy Έορα.ίωy, πού δe:y έ
σχετίζοντο μέ τήy &σφά.λεια. των
στρα.τευμάτιω·ι y,α.τοχης. Κα.ί ναλ
μέν άν:χ.φέρει δ 'Ιωάννης (ιη' 32)
δτι είπ'Χ'Ι στον Πιλάτο ο! ά.ρχιε
ρείς οτι σ' α.ύτούς «ουκ. εςεστιΥ
άποκτείναι ούοέΥα..», ά.λλά. ή σω
στή ε.νvο�α., συΥα.χόλουθα. μ� τήν
προηγούμενι η στιχομυθία., είνα.ι
δτι δzy είχα.Υ οι Έορα.ίοι ά.pμο
διότητα. νά θα..yα.τώσουv Χανένα.Υ,
δ δποίος θ' &πεδε:,κyύετο ενοχος
� ς:,
για.' α.υικψα.
στρεφ-ο,, μενον κα.τα.'
της Ρωμα.ϊΧijς έ.ξουσία.ς. Για.τί,
τιιψχ,
'
, ιεκα. λ'εσθ ησα.ν τετο:ο
,
� ς:,
επ
σ.υιχημα.; Οί νεώτερο� συryγρ'Χψείς
ύπο:,τηιρί ouy δτι οί Έ6ρα.ίοι ά.ρ
χιερείς, γ<ενιm ή Έο p α.ϊκ.ή έξου
σία., διετήρησε κα..ί ύπό τήν Ρω
μα.ϊκ.ηΥ κ.α.τοχήν ολα. τά δ:κ.α.ιώ
ιμιcΧ.τα. πού είχε Κιχί πρίν, πλήν
,
τωy α.ρμου,:στητων σε θ'εμ,α.τα. α.σφα..λεί,α.ς, -voc δποία. rιtεριηλ&.ν
�

ς:

,

'
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σ-Όούς Ρωμαιίους. Γι' αιυτό -χ.χί δ
Πιλa.τος, οτα.v ερώτησ!:. «τίvα, κα
τηryορία.v φέρ•ετε κα..τά. του αν
θρώπου τούτου» δέ1v του εδωσα.v
εύΟ.έως ά.nτά.ντησιv, ά.λλά. του εΙ
πα.v' οτι «α,γ δέ,ν fιτα.v -χ.α.tι00nτοι
ός, θά. σου τόv φέρvα.με ;», τότε
τούς ε!πε: «ΛάJ6ετε α.ύτοv ύμ,είς
κα.ί κα.τά. τόv vόμοv ύμωv Υνpίν,cΙJtΙε
α.υτόv»,
ε.πι6ε6α.ιώvοvτα.ς
την
πά.vτοτε ισχύουσα.v ά.ρμοιδ:&tητα.
των ίουιοα.ϊκ.ωv δικ.οοστηρίωv. Έ
δ1έχθη v' ά.σχοληθη δ Πιλα.τος μό
v•οv 8τα.v του Υ,¼τέστ σα.v ΟΙ:7.ψές
8τι δ Ί-ησους ήτωv έπαvαιστάιτης,
ά.πέ't'ρεπε τήv wληρωμή των φό
ρωιv, παρ•οο'σία.ιζε τόv έαυι cr ό του
ώς 6α.σιλέα. κ.λπt. Τ'ό 8τι αί Έ6ραίο: είχα.v δικ.α.ίωμσ, χα,τ;,χ,δ•ίrχ.ης
δέv σ.rποοεικ:vύετα: μόvοv ά.πό -η·ι
ϊδια. τήv κ.χτα.δίκ.η του 'Ι η,σου, αλλά. κ.α.ί από τη,v y,ατωδί,κ.η της μοι
χαλίδας κ.α.ί πολλές α.λλες περι
Π'τώσ!:.ις, ίστοpικ.ά. τεκ.μηριωιμέvες.
Μια. είvχι ή διΥ,α.ιολοyία -ης πα
ραmομπής του 'Ι φου στήv ΡωψJ.
ϊκ.ή πο:νι-χ.η εξου•σίσ.: Ή δειλία.
των διικ,α.στωv του προ της εξε
γιέρσεως προοωπιΥ,οτήτωv (οnτως
του 'Ιω,σ+rρ , γιά. τόv δποίσv δ Λου
κάς ά1vα.φέρει οτι δέv ήτο σύμφ ω
νος μέ την ά.πό cρχσι του Συνεδρί
ου) κιcιλ των λαϊκ.ωv μαζωγ. Έ
προτίμ σαν νά. γίvο,υΙV ε-χ,τελεσ-αί
c,1 Ρωψχ..ίοι, ωστε νά. μην ά.πο
τολμηθη εξέγερσις ε.vα..'Ιτίοv των.
" σχετα., δμως, ά.πο 6ιλες τίς
δικα..στικ.ές άιθλιότητες, δ συrγγρα
ψ!:.ύς δ�χετα,ι τό ρrιθέv ά.πο τον
ίδιον τον 'Ι η σου οτι «αύδείς ·ηρεv
α.ύτήv (την ψυχ'v του) ά.ιπ' αύ
του, αλλ' α.ύτός τί'θη,σιv αύ, τήv,
άιvτrλυ>-cρον ύπέρ ΠCX.'V1)WJV». 'Ήτα..v
�μιία, θυσία, bθελοvτικ.ή, γιά. τη-ι

σωrtηρί,α τω•ι &v&ρώπωv, μέσιμ
έvός δροομοοτος, σ-ό δποίο ε.π:-•ο
ιπ:ε vά. συμπρά.ξουv κιχί πα.ρσ,γοv
τες α.θλιοι κιαί α.πο,κ.ρουστιΥ,οί, ά.
σU"ιΙΧίdθητα
ύπηρετοϋvτες εγ:y,
Θείον σχέδιον. «Ό Χριστός -
λέιyει δ συγγρα.φ!:.ύς - κ.c,,τέ6ηy.ε
άmό ταν ού ρ α:ιό κ.α.ί πήρε ά.vθρώ
πιvη σάιρκ.σ., γιά. vά μπη ά.πό μό
νος του μέσα, στο στόμα. των λύ
κω11ι,».
' λλά. - δυστυχώς - -ό συψ
ι γρσ,φέως είvσ;:
πέρσ.σμ.ια. του συγ
σ--ι.ληρό γιά. τόv σrιμερ:vό 'Υ,όσμ.ιο
-ων Χριστιανών: «Κα.τά. τη,v
ραή του χpό·ιου οί α.veρωnτοι δέv
α.λλΙΧξσ.v, μό•ιοv οί τρόποι τους
α.λιλαιξc,,v. Κά.θε μέρα. στ:χ.υρώvουv
τόv Χριστό στά. πρόσωπα. των συ
ναδέλφων το'Jς κια.ί των συvα..v
θρώ,πωv του; χ.ιαί rμ,ά,λιστα. μέ "Ι.α.ι
vούργια.. μέσα. 'ΥJα..ί τε.λειοmοιη1μένη
τεχvικη μέθοδο. Τά. κ.α.ρψιά. οέv
τά. ψτιά.νουv πλέον οί γύφτοι, σ,λ
λά τα. 6γάιζουv οί ,μηχα,vές σέ με
γάιλιες 1tί()Ισό-τητες y,σ.ί σέ χα-μηλό
κό�στος. Οί σύγχρονοι στ:α.υρωτ:η
δες είναι 1,ω.ί λί,γο ιποvε-τ:κ.οιί. Κά.
ποτε 6άζουιv ιπάιvω στίς πληιyές
μας ά.v::ι.λγη�τι%ά. ικ�ί ά.ντι6ιοιtικ�
πσ,ρ(ΧjσΥνευά..σ�μ,α,>-cα. Πόσο εχει προ
οδ!:.ύισει ή άvθιpωmίνη ύποΚΙp,
σίlα.. ! ».
1

ΝΤΙ ΝΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ: Κεί
μενα της Έ θνεγερσίσς (καl
ενα ήθικό πρόβλημα)
Πλ θ�ωρ:ική ,ύ,πηρqε ή εισφορά.
του ά.κ.ούρα.σrtΟ'J ίστορ:οδίψου y:ά.
το'/ l'/tα.'VV(Up:σμo τώγ 150 έτων
α:πο της Έθ'Vεγερσία.ς.
Ό Έλ'λ v:1-Υ.ός Έpυθρό; Σταυ
ρός εξέοιωσε τό εργο-ι του «'Ι,στο-
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ριΧές σελ:6,ε; Yv'l-ί ά:ιέκ.δο"t:-�. ΧιΖί
μενα. 1571-1821», μl στ.ο:χεί'l,
τη; tπι1θέ1::rεω; των Τούp·)@'Ι κα
τά, της ΖαΥvύνθου
('Ιούλιος
1571) κ,α.ί της συμμετοχή; τώ·ι
Ζαrιιυν'θi:ω1ν στήν ·ι,α..υμαχία. :-�.υπά.
Υvτου, "Κ.ατά.λογο Ζα.ιχ.υνθίων &.yωνι
στών του '21 καί &.νέκιΟQ't'Χ %εί
μιενα.: άπtο τά. αρχεία. 'Ανδρέου
Ζαιμη, Σωrcη,pίου Χαρα,λοομπη,
επ:πετιμ,εζ-α, χα.ι\ μ::1.' σ.·ιαοοτη
, , ,::,,..
, ,
ση; έ1tιστολή -ης Χpυ'σο,j),ας
Μά:ρ;ωυ Μπ&-Μαρη.
Ό ίδιο; δ συγγpοοφεύ; εξέ-δωσε
σε &νά.τυπσ. εργοο:1ίες του σε πεpι
οδ:'Χ.ά.: 1) «'Ηρωϊκά. κ,εί:�ε'ι:Χ
τη; Έt!νεyεp:1ία.ς» ά:πό τά. α;J
χεία. του Γ. Λα..:1σά:νη κα.ί του Ί.
Πιαrπα.ιδ:αμσΝτ01tούλου, &πό «λυτά.
cρύλλα->> της Β:ολιοθή•ι,ης τη; Βου�
λης, κα.ί 2) <,Θε:1σσ.λοί ά.yων:στες
τη; Έθνεγεpσία.ς». Έπίση; εξέ
δωσε δ ίδιος χια..ί διέvειμε δωρε
ά.ν, ώ; διπλή συμβολή του, πνευ
μα.τική Υvα.ί οί.κ.ονομιrιι.ή, -ά. Πpα.
κτιm μυστ:Υvών συινε• δptά..σε1ων1 τQυ
Βοvλευτικοϋ» (&πό 3 Νοψ6ρ:ου
1825 εως 17 Άπρ�λίου 1 26) .
υΟλα. α.ύτά. ,ά. εργα., 'Χ.αθώς κα.ί
τά. προηιyουιμένως ιδη,μwιευθέντα.
χα,ί εκείνα., πού &ναyyέ,)Jλο·ιτα:
γιά. προσιεχες μέλλον, θεμελιώ
νουι γρα.•ι:τωδώ; τ-η·ι γ•ι•ωστή, α,λ
λ,ωστε, ά οσιί•ωσι του τ(νου Κο
νόμου στην ίστοραή ερωνα., κ,α,ί
ιδ:ια,ιτέpως τον μόχt!ο του %ατά.
τήν περίοδο της ύ,πηρεσία.ς τοο
στήν Βt6λιοθήκη της Βουλής.
Mόl\lOY, στι ή περίοδος α.ύτή θέ
τε-ι εγα. "fj θ ι Χ Ο πpόΙολημα
ά.πό τον συισχετισμό, ά.ψ' ένός μεν
της πνευμα,τιΥvης παρα.γωγικόrcη
τ.ος του συyγρσ.ψέ.ως, Υvα.ί άφ' έ
τέ.ρου τη όπηρεσισ.κης του εξελί-
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ξεω;, ή δπο:α, ά:χ.c-λούθφε μ,ία
α..ίνιγμ.,χτική κατιουσα: , πό εκ
τακτο; ύπά.λληλο; (προσληφθείς
μ.ιετά. τή·ι σεισμιrιιή κα,-;;:-�.στpοcρή
τη; περιουσία; τω στή Ζά.κυ·ιθο
ύπaο:οά.ζετα.ι εί:;... «ά.νεξέλικτΟΙ\Ι
γραφέα», γιά. νά.... ά:πολυΟ11, λίγο &ργότερσ,, ώς... &.•ιίΥJα.νQς !
Σε δσα, ηδη εγραφα·ι γι' αυτό
το θέμ.α, πνευματικ.οί άνθρωποι
του άνα.στήμ:-�.το; ένός Κωστή
Μπα.στ:α. Υ,αί ένό; � ρίσ-ου �ο
λομο·ι:δη, δ�-ι θά. μ.ποpου::α νά,
προσθltσω, παρά. τή·ι έλπίδ-χ δτι
κά:ποιχ σ υ ν ε ί ο η ::;- ι :; θ'
ά.φυ,πνισθη %'Χί θά, προσέξη αυτό
το «α,ϊνιγμα.», ι..ι..άιλιστχ σε μιά. πε
ρίοδο πού yίνετα,ι τόσο; λόγο; γιά.
στοργή προς τού; εργά,ε; του
Πνεύμ,:-ος, &.λλά. Υ.,:ί εργ,: Θετι
Υv:Χ πρα,γμα,τοποιουΨα.ι, προς τά,
δποία., δμω;, ή περίεργη μετσ.
χείp:,σ:ς του τίνου Κο,ιόμ.ου εί
να.ι ιπα.;;α.:pωνία..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑ
ΧΟΓΙΑΝΝΗ: ΛΑ.ΓΚΑΔΙΑ
ΝΟ '21
'Εν προο:μίφ: Για,,: ύπογρηι
μίζετα.Jι το πα.τρώνυμο·ι του συγ
yρα..φέως; Ούδφία. ά.ντίpρησις δ
τι έλέy,ε-ο Γιάννης. 'Λλλά., στά.
Έλληγικά Γρά.ιμματα. ε ν α ς ij
ταν δ Γιά.ν-ιης Βλα.χσ,rιά.ν·η;;, δ
�υ,μ-Ξλιώ'tης. Κα.ί δi·ι άπα.yοpεύ
ετα,ι, r>έ6-χια, νσ- ύπά.ρχου0ι καί
στο Μωρηα. Βλαχογιά.ννrι1δες %α.l
α., λλα' η' κα,, αυτον
Για.ννηf-'ες,
'
$;
' ' τον
'
τρόπο προ6ολή του πα,τρω·ιύμου
του συιγγραφέω; πpο<3ιαθiτει ταν
ά.να.yνιί}:;-η, πού σκέπτεαι τον
μεγαλο ίσ-οριοδίcρη...Ην εί·ια.: ά
μά.pτη,μα., ά,λιλ,ά, είνα.: λά..θος. Τά.

δΠW:10ΎJΠ01)Ξ εΙθ•yι:χα, ·η χ,αθιερωμέ
yια, ονομ,α:τα, πρέπει να. παραμέ
νουν αύτοτελη χ,αί α.θιrχ.,,,;α,.
Σ-:ήν ουσίr1,: Τό , Λr1,yχαδια
1
νό '2 .» είναι μία, θ,αυμ,άσι :α έργα.
σία, 11ε τήν χα,λλιτεχν:κ+ι εισφο
ρά. του ζωγράιφου Μιχά.λη Νικο
λι•νάιχ,ου, δ δποίο; «έπέν•δυισ,ε» τό
ιπο:ητ:Χό κείrμενο ει; μνή,μην των
&,γων:στων του Εί%οσιέ·ια,, κυρ•ίω;
ι ι1σ,νν:Χίων, \Lέ ώραιό
των ΔΞΙληy
-σ:-J.. σχέδ:α, -ου ίσ,οραου χω
ριου των Λαyκ.α.διων, των ονοι-ι,α,
στω·ι ε.κΥ,λησ:ιί>ν του καί των
ΛΙΧγκ7,δ:ΙΧνίίJ·ι πpωτεpyα,των της
ΈπανΙΧΙστάσεω;. ΊΌ πο:Υ1 ,ικό μ,έ
ρο;, μ,ία σειρά. &.πό επικές ώδ ές.
πού άπη';'γέλθφαν σέ π:r.νηγυp:
σμό τη; 150ε-cηρίδο;, πλα:σ:ώ
νουν έπ:ση; άποσπά.σμα.:α των
σημ..,y,ντ:κώτα:ων Άπομvη:..ιονε�μ/4των του ΚΙΧνέλλου Δεληyιά.ν
νη καί α.λλω,v ίστοριχω·ι ερyων,
κα,θώ; καί εyγραcρ α. του 'Αyωνος.
']1 δλη εκδοσ:ς είν:r.ι πολιυ-ελή;
καί μ,χρτυρεί, πέp%'Ι της πο:ηrtι
κης ευαισθησίας του συγγρ7,:ρέως,
μία. λεπτή α.ισΟητιχή &ντίληψ:.
Είναι, μ,έ δύο λόγια., εν% τοπιχ,ης
μέν έκτά.::;,εως, σ,λλά. Η)vικ.ης ση
μασίας λε,ύΥ,ω .ι. α. �τον α.ναγ·ιώστ'fj
(χαί θεα,τή ! ) προσφέρ,ει άληθινή
Π'Χ"!Οαισ:α: πατριω-:χ,ή, πνωμα.
τική, Κ%λλ:τεχνική. 'Επί πλέο•ι,
ή τε?,,ειότη; της εκδόσεως ώς έ
πι"'t'εύγματος -ων Γρα,φιχων Τε
χνών, συνα.γωνίζεται τίς ώραιόrrε
ρeς ά. νά.?,ογες ευρωπαϊχ,ές.
1

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ
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ΠΡΙΦΤΗ :

Νίκος Καζαντζάκης,
λέτη

με -

Ή με'λέτη cι,υιτή, πρζ)ωρ:σμέvη
να, διαχ:ίαmη σέ συγ-y,,έ.ντρωισ,ι της

«lΙαιyκρη-τ;ίΏυ 'Ενώσεως», ύπέστη,
κατ' &νά.γκην, τίς όπΙΧγορεύσε:ς
τοϋ πρrχρορικου λόγου y,αί της
κ.λεψύlοpσ.ς. Ώστάσο, σcίς λίyες
σελίrδες της δίιδεται ά.δρά ή ζωή
ΥJα.ί το εργον του μεγά.λοu διανοη
του. Σωστ:χ. ά.ναιφέρει ή δμιλή
τp:α δτι δ Ι(α,ζσ,ντζά.r,<,ης «Πρώτα.
εστησε τον αργαλειό καί πά.νω σ'
αυτόν ϋφαv,ε ιδ,τι εLχ ε νσ. μa.ς πη:
Τήν «' σχητιχ,ή». 'Έ cρ τ:α.ξε τό
καλι ούπι γερό y,αί σ' αυ-.:ό εχτισε
τήν «'Οδυ0101εια.».
J ΙΧί οχ: μό,ιο'Ι -+,ν «'Οδύσ
σει:χ». Όλό"Χιλη,pο σχεδόν το ερ
γον τοϋ 1( α,ζαιν-ζά.rι.η πηγάζει
πό Πj'V φιλοσοφία της «'Ασκ.ητι
κης».

α

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΘΗ :

Ή

Νυκτερινη σχολη της Στοας
ιιΣΟΛΩΝη, χρονικό

Ό έ.χλεχ,τός έ.πισιτήμων καί
λόγιος της Κύmpου γράψει το
χρονικ.ό της vυ,χ,τεpινης σχσλης
της ΛευΙ"Χιωσ!χς, τήν δποί;;.,ν ϊδρu
σε "Χιαί συ•�ετήρησε έπί 30 χρό�
νι'J. (1.92
1954) ή Τεκ.το'Ιt%ή
Στο:χ. «Σόιλων».
Μία. έpγΙΧ1σίc1. ύπ�δειγμα,τιrκ.ή
για. ά.νά.λογες περ:π-ώ(Jlεtς. Κα..ί
μία. φω-cε.ινη δέσ1..ιη: ιfεταξύ τω'Ι
συ ι,ε.ργ.χτών -cης Σχολής fισ7,y δ
ήδη Μητροπολίτ ς lΙάψ>u Γεννάr
διος ώς διδά-σκ.αλος, δ ά.pχιμα,ν
δρίτης Διονύ.σ:ος χ.αί χατό,πι ν 'F_,
πίσΧΟπος ΜΙΧpεώτι1δος rκ.αί ώλλΏι
Υ.ληρ:χιοί, ώς διιιληταιί. Ί-Ι Κύ
προς, γεωγρα,φαά. πλησι,έστερη
προς τήν ' σίtα., πνωμα.τικά. ,ε.Ι
ναι περισισάτ,ερο Υ.αντά στή Δύ1
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. ΚΩΣΤANTINJ ΔΗ
Τό
Μ
Ταχυδρομείον κατα την
'Ελληνικην Έπανάστασιν
182\-1827
'Έr,{δc.:πς των Έλλη-ι :κ.ώ·ι Τα
χυδρομείων προς συμ,μετοχή·ι εις
τον π:χvηγυρ:σμόv της 150zτηρί
δο;. Έpιyα:J1:α έvδια,φέpουσ:χ γ:ά.
δλου; - κ.αί ποιός δiv εχε: συ·ι
α) λσ.φ, με τά τ:χιχυδρομεί:χ; πού άπ?κ.αλύπτzι τού; μ,όχΟους,
τούς κ�νδύι·ιως κσ.ί τίς θυσίzς τϊi1v
πρωτοyό·1ω•1 τα,χυδρομ:κωv του
'.Αγώνος.
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΑΚΗ :
'Εγκαρτέρηση, ποιήματα
Πο:ή,μι:χτα, π:χιpαδοσ:α.κ,i, λυρ:
κά., έμπvευ:1μέvα ά.πό ίστc.pίες ά,,1θρώπιvες.

ΠΑΝΟΥ

ΚΩΣΤΑ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ :

Ρωγμες μέσ' στη Νύχτσ,
ποιήματα
Ό πιο:ητής, γνωστός κ,α,ί
πό προηγούlμιεvες βπό τό 1940
, �
του, κ.:Ίειτ:χι
κι επε:τα. ) ερyαισ:ες
.
,
στον κσ:vωv:κό χωpο. Ό στίχος
του είναι vεωτερ:σ, τικός κχί μz
τρημέvα συμ6ολιΧός. Κυρ:ως,
δια:κρ:ν•ετα: γιά τήv σφ:χ-?ο-ψέ
vη ρωμαλε1 ότητά. του. ά., σά.v
δείγμα, τό «Χροvικ,ό» του yιά τόv
πό,λεμο 1940-- 41:

α

Ποιά δίψα ξύπνησε
τίς ί5ρuκολαΜασμένες φάλαγγες των
καισάρων;
Γυμνοί
ά:νάψαμ,ε φω'tlιές πάνω στά χιόνια.
κ μ
θή α� ε
Ζεσrrα
καίγοντας τίς
καρδιές μας.
πρ τ
λ ό
νι
ω ο χε ιδ πέρ'
Τό
μας καλημέρισ
άττ' τά σύνορα.
ε
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Οί άνθρω-ποι μέ τά μαϋρα πουκάμισα
στέγνωναν τίς ντραπι.ασμέν ς π ρι
ε ε
σκελίδες τους
στους τάφους των yαr-,ιι!>αλδινων.
Τόν 'Απρίλη
άyέλες άπό τσακάλια
σκυλέψανε την αίμόφυρτη νίκη.
'Η νύχτα επεσε πό:νω στη νύχτα.

Η
Α Ο
Τα
ΜΙΧ. Γ. ΜΠ Κ ΥΡ :
τραγούδια μου, Πειραιευc;
«'Ό λ α, :ά. τραγο•Jδ:1.,, δη
μι:ι:;ιευμέv:χ κ:χτά τή·ι δ:ά.ρκε:,:,
σχεδό·ι τεσσ:χ.ρωv δεκαετ:G1·1, χα,ί
τά. ά.δη:1.1οσίωτ:χ., π:χρου,:;:άιζα•ιται
συγκεv:ρωμέ·ια, κα.ί δ:δου·ι 'Χαθο
λ:κή•ι ει.κόΨΧ του ποιητ�?ϋ. ΈΙν:χ.ι
Π7.p:χιοrηι,:,κό; Χ7.ί λυp:κός. Πη
γέ; εμπνεύσεως, περ:στ,:,τ:κχ της
κ:χθημεpι·ιη; ζωης, 1δια:τψΧ -:ης
ο1καγz·ιε:αγ_η;, ή περ:ήyησ:; στο'Ι
Έλλην :κό χώρο, κα.ί ή θρησχιεία,.
Τχ τpσ,γούδια του Μιχ. Μπακού
ΡΥ/ γί•ιοντ:χ.ι συμπαθη 111 τή·ι &
πλότητα κα,ί τή•ι εyΧα.pδιότηα
πού τά δια.κ.ρίνε:. '1δια,ίτερη εύ
α.: ?Ιθησί-χ φα,vεpώvουv δσα ά γ,:,ψέ
ρο•ιτ:χι στη :ρύ:,,:, δένδρα, ΥJΙΧί λου
λο•Jο::χ.
Δiv ά.π?υσ:i�ζει Χαί ή π'ι'ευμα.
τ:κή &νησυι)χ m:ί ή άvά.τασ:ς,
χωpίς δμω;; vά, οεσπόζη σ.πb πο
σοτ:κης α.π6φεως. Ό πο:ητή; εί
να.: μα.λλοv πρα.r,.ιατισ,τής. Κα,ί
σ' αύ-σχ τά, μετα,ψυσ:κά φτερου
y:σματα,, δέv είναι π:χρχ δ άδύ'Ια.
μος α-'Ιθpωπος, πού διερωτάτα,:
κα,ί ά,γωv:Ιζεται χ,α,ί χτυ11t:έτα,: μέ
τχ ωίώvιχ προ6λή-μα,τ,:,. Νά εv:χ.
μέρος α.πό τό «Φως»:
'Απάνωθέ μου ύψώνεται τό άπειρο
τοϋ ούρανοϋ
κι δ Πόντος πολυκύμαντος άπλώνε
ται ,μ.πραπά �ου
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μέσα οτό μπλάι!>ο μούχρωμα τοϋ ώ
ραίου δειλινοϋ
κι Έyώ σrrά δύο είμαι άνάμεσα μι
κρός σάν κόκκος άμμου.
Κι ομως ιμέ.ς rnό κρανίο μου νά
λύση 'Προσπαθεί
το μέyα τό μυστήριο τοϋ α-π:ε,φcυ τού
του κοσμου
καί τήν 'Αλήθεια ά:ποζητα κι αύ
τήν ό νοϋς ποθεί
κι οί yνQμες μου συyκρούονrαι πο
λFμιες ένrός μου.
Κι' ή μ,ά την 6:λλην αyρια μέ. δύ
να;μι άναιιρεί
και δύσκολα θά τόν εύρω, κι αν
τόν εύρω τό δρόμο.
Ό άyώνας άνελέητος, μά ή σκέψι
προχωρεί
καί την ά:καλουθω κι έyώ μέ. τό
σταυρό στον ωμο.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΛΑΣΚΑΝΤΖΗ:
"Ακμων, Ποιήματα

Ή 1ψώ-τη εντύπωσις αιπό :r.υ-τή
-την συλλογή εΙνα.ι ή έ.πιοdλή -της
λιτ&τηrcος_ Μ:ιχ,ρό -τό σ�χημα. της
συλλοryης καλ &.κόμη πιό μικρή ή
εκτα,σις ενός E.Y,IJ,σ'TOU τ·ωy πο:η
μά:ηι)y_ Τά. δια.νοήQ.Ι,α.τα. πέcp τουν,
σά.ν πά.νω σ' EJΨJ,Y' α.κμονα, σύ•;
τ-ομχ, χτυrπητά, δυνατά, χωpί;
περιττές δ:α.κοσμήσεις ηχω
ι ν.
Θά. δώσω δύο δ,Ξίγμ,αιτα., πού
&.παrελουν μ�α. ζωηρή &.ντίθΞσι.
Τό ενα, δείχνει τό ξύπνημ:-J. του
έσώ1τερου ά.νθpω'Πισμου κα.ί τό
α.λλο την ζωώδη χ,υρια.ρχία..
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
Τόν επιασε 1μαλα;κά άπ' τόν ωμο
καθώς πέριναyε. Χρονια ησαν έ.χθροί
«Σέ. θέλω» τοϋπε.
«Κ' έyώ σt θέλω».
«Ναί, μά 'yώ σ' εχω ά:ναyκη».
«Κ' έyώ».
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
Σαράνrα χρόνια άποΜ1λλει άκαθαρ
σίες
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κι ολες τίς φορές, ή καλή του διά
θεση
έξαρταται μόνοιν καί μόνον ά:π' αύ
τό

ΜΑΡΙΑΣ ΓΑ·Ι·ΤΑΝΤΖΗ-ΤΣΊ
ΚΟΥΛΑ : Φτερουγίσματα
στη Βροχή, ποιήματα

'Π «βpοχή" μπορεί νά. είνα.ι ό
χ7.,-τ;α:φεnu�ς των τα,πεινων της
ζωης. Κχί τά. «φτ-εpουryίσματ<l»
μπορzί νά. είνχι οί παλμοί μιας
Yn,poι&_;; εύχίσθητr;ς. Στίχο: σrτορ
γιχ,οί ά.φιερώναντα.ι στά. φτωχά.
ά.γροτό'ίtα.ιδχ, χωρίς ίχνος κ.οινης
ρητορείας, στους ψυιχα,σθενείς κ,α,ι,
στους όδrχπόpους της ωης, πού
«κουοα,λουν -τό φορτίο του πόο;ου
Υ,αί της μ,ο';(t.ξιαις», ώστόσο εΙνα.ι
Χ'ΙΧpτεpιΚΟL κα.ί α.tσιόοοξοι.

Ή οχθύ-τzρη σ..γά.πη πρός τή
ζωή δ..ν,7,ολύζει σ.πό την συλλοryή,
μs τόν πιό ά.πλό - -κ,α,ί τόν πιιό
συνάJ:1.ιχ ά.λη,θινό - ,τρδ11το: Μέ
την δοξολόΎησι των σ τ ι y μ ω ν
της. Άπολα.ύ:πτε ΎJΙΧί σείς την
«Μ:ιά στιγμή χα,
1 ρα,ς»:
Δυό 'Πουλιά
Δυό στάχυα
Δυό σ ύννεφα
κι αλλσ τίποτα:
Κι δμως φέραν χαρά!

Άιπό την ίδιχ ψιλοσοφία. πηγά
ζει κχί τό «Πέρα. ά.πό την μονα
ξ�ά:»:
Χώθηκε στή ψσύχτα μου
ενα τριζόνι
Κούρvι.ασε στον κόρφο μου
ενα μικρό άηδόνι.
Κόλλησε στά μαλλιά μου
εvα λσυλσύδι
Καί μοϋψειρcw τήν χαρά
καί τό τραγούδι_
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ΛΕΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΣΤΟΑ
ΚΩΣΙΑΣ <<ΑΔΩΝΙΣ»: Συμ
μετοχη είς τον έορτασμοv
της 'Εθvικης Παλιγγενε
σίας το ϋ 1821
Ή Τεκ:τονtκή Στο:χ «".\δω·ι:;'
τη; Λεuκ.ω:1ί,:.;, 1ι όποία. - ύπό
τήν δυ,·1::χ.τ+, �-ιeιή τοσ πpώ·φ Σz
οα,:η.ι.ίοu τη; Κ%ί πpωτ!:;σtά.τ 1:ΛJ σi
κ.ά.θΞ ώρ::χ.ί::χ. πp,ωτι:Α5ουλί:χ. 'Λ χ ιλ
λέα. Ζ:χο:χ.λλη - εί·ια.ι μεα;ύ
τιί>·ι πρωτ:χtθλητών τοϋ Έλλη-ιικοσ
Τzκτc,ν:σ�μοϋ κ.1.l ενΙJ. δ:,:.ρκi; ύ
π66z:η.ι.::χ. οpάι:JΙΞWς Κ:Χ.ί αψο:ηώσε
ως, ώργά.'ιωσε δύο συ·ιεδp:ά.σzι;
γιi το? πανηιyu,ρ:σμό τη; 150η;
ε'Πετείου της Έθ,;zγrΞpσία-;. Στή'ι
πρώτη (21 Μ:χ'ίοuι 1971) , επztτ:χ
&:πό Ξ�σ-Ιr(ηι:1t τοϋ Σε6:χσμίοu Po
yή,pou Μιχαηλίδη, :�:·λη,-:;1:χν δ
'Α-1-. Π:χ.ιπ:χ.ίωi-�'/ΟU y::χ το'/ π:χ
τρ:ω1τ:σμό ώ; ύπέpτ:χτο Κ"-θηκ.ον
ταϋ Τέκ.τονο; κ.:χί ό Άνορ. Χρ:
στοδουλ:δη;
γιά. τό'ί σuι-:;χετισμό
1
τη; ;ρ:λο,πα.ψία,; ,μέ τΎJ'Ι π:;ι..yκ6σ;.1-tο
&δ,Ξλ1φότητ1,:.. Στή'Ι δεύτερη (4 Ί
ο·ηίου,) ό Δηιμ. Σφiκ:χς, αγέπ-τu
ξΞ τά. τη; δρ:ΧJσεω; τοϋ Φιλαeιιϋ
Π:χι·ηγι,ιότη
'ΑV7..γνωστeιπούλου.
Έξ α.λλου, σέ λευκή έΌp-ή (17
l\'Ια.ρ:ίου) ή χ.. 1ίκ.η .\. 1.δά.κη Φ:
λί-π-που μίλη,σε γιά. τίς ήρω'i:οες
τη; ΈθνΞyzpσία.;, προε6λήθφ::χ.·1
δi κα.ί εικ.όrι•z;.
Τά. κιzί'μεν•:χ. τώ'Ι όμ:λιώ·ι, α[ �)
ρα:ότχτχι εtκόνε; κ.:χ.ί ε:η ά.κόJμη
-πο:ητ:κ.ό ά.ψέρωμα τη; κ. Φ:λί-π
που εςεδόlθr.:η:1 σi κο:.ι.ψό τzϋχc;.
Σ' :χ.ύτό σ'Jνχγω-Ι'ίζοντα.ι -iι εκλ,z
κτιΥ.όtη; τοϋ -πνΞύμ:χ.το;, -lι ε1-
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yί.ω:τία. τιίJ·ι εικό·ιω·ι (lργω·ι 0:-:�.
σή:1,ι,1·1 Κ.:Χ.ί.Α:τεzνιi>'Ι) Κ7..ί ΎJ !X'/(�
tΞpYJ :Χι'Jlθ"Υjt:κ.ή μοp:ρή t'Υ/ς τυ
πσγp1.:pικη; τέχ·ι-rι; (zργω τοϋ
'.\ztλλέ:χ
Ζc(οα.λλη κ,:χί �υτό).
Γ-:�.ί.:χ·ιό :ριί); Ιiπό τό·ι ά:κp:η τι:;υ
Ί;;λ). Υj 'Ι: κοσ ·16του - τ6'7ο ι;�;ηίο
-ι.-:�.ί 7.Χ:ιψ,66λο...

________________
,
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
'Υπό τοu καθηγητοu Χρ. Χατζηβασιλε(ου

Ό ζηλωτής έκιπα.ιδευτιχ,ός ¼.
Ίω6.ν. Χρ. Χα.τ,ζη6α..σι·λείου, κα.
θηγητής τοϋ Γυμναισίου Μαυρο
θά;λ�σσας Σερρών, ώς πνευ:.1,:Χτικός λειτουιpγός μ;έ σU'ναίσΟησι'Ι
τ'ljς έκπαλιτιστικης α.ποστολης
του, μaς εστεΛε τό πρώτο του
6ι6λι7.p6.κι, με θέμσ, τό πανηγύρι
τη; Άγία.ς ΜcφCνα.,ς τοϋ χωριοϋ
Πύργος Σεφρώ·;.
Καθώς μάς εΙνcΧJι γνωστόν :1,. έ
σα.. στό Λα.ογρ:χφι•ι.ό υΑικό ζεί
κα..ί δρ&. ή ψυχή τοϋ πολύ Λα.ου
μέ τούς ά.Υ.οιμ'ήτους πόθους καί
r.ρό6ους της.
Ή Λα..ογραφία.. εΙνα..ι τό ιπιό
άγνό μέτα.λλο της λαϊκής ψυ,χης
-χ,α.ί l),y τό άνα.λύσωμε θά 6ρcϋ,
με τ"f{Υ ποιοτ'Υj"Όα..
κα.ι' �
, ,1 ν πηγη,
cης. υΟfΠ.ως γpώ;pει δ συryγρα.
r.ρεύς, έΥ.εί, σύμψωνα μέ μιά το
παή πα.ροοδοση, έρχότα,γ κά.θε
χρό"ιο, τήν πα..ρα.μ,ογη της 'Αγίας
l\ιΙα.ρίv,α..ς (16 Ίουλίου) ενα.. μ
1 ε
γά.λο ελάφι, 11.1,ε ομορφα. μά.τιια., μz
ψηλό,λε1tτα.. πόδι1α.., μέ Υ.α.ιστα.νέ
ρυ'θρο κοντό τρίχωμα. rχ.α..ί πολλά
δια.κλαδισμέ,�:z κέρα..τα.. Τσα..λα
οουτώντας στά ιχα,θαρά νερά τοϋ
Έγο6ίτη, Π'εpνοϋσε απένα.ντι για.
νά. συνε, χίση τόν δράμο πού τοϋ
ε&ειχνε ή Άγί1α. Μα.ρίνα.., ή δ
ποία ,φέρνει στο ,μυαλό μας ,ήν
'Ειλσ.φηοόλο,v 'Άρτε�μιv. Κάιθε εμ
πόδιο τό Π'εpνοϋσε μέ Θεία. χά,ρι
κ-α.ί τε,λικ.ά. εψθα.vε στό 'ΕJΥ.χληr:,ά.\

Κ-ι της Ά"('ίως Μα.ρί•vας. 'Εκεί
συγκεvτρώvο'ιταιν πολλοί πα.vηγυ
ριώτες ΧΟ',ί τό περίμενα.v μέ αγω
νία., δταv ηρχετο, τό έπεριπο:οϋν
το δσο μmοροϋσα..v περισσότερο.
Ήτα.v γι' αuτο. ύς εvα ίερό ζώο
της Άγία..ς, δπως δ τα.ϋρος τοϋ
Άγίου Χα.ρα.λά.μπους στό χωριό
Άγία.. Πα.ρα.σκωή της Λέσβου.
1

Τήν έπομένη, έγίνετο μια. α.ί
μ,α.τηρή θυσίΟ'., Ιr)πως α,χpιοώς
έγίvετο χ,α,τά, τήv αρχ
, σ,ία. έποχή.,
στα. έλα.
φη6ό;)..ια.
Τό
σψα.γμένο
1
ελάφι έψήvε-:ο Υ.α.ί πpοοεψέρετο
στους πανηγυριώτε, ς. Τά έλω:ρο
κέρα.τα, τά επα.ιρvα.v -κ,αί τά. χ,ρα,
τοϋσα."Ι στα. σπίτια., γιά y' άιποι.1,α..
κpύνουv τά. διά.ψορα κ.αιχ/4. Πολλά.
τά. ,έvδιωφέροvτα.. "Κια.ί δια.φωτι
στι)(,(Χ &.1ν11)',ψέρει στο 16ι6λια.ρά.1Χ1ι
του α.uτό δ εχλ�Κ-τός συγγρ,αφευς
πού μα,ς �ύμι1σα.v τό εργοv τοϋ Σιου
ηιδοο συγγρα..φέως Νίλσον «Ίστο
ρια της Άρχα.ία.ς ΈλληVt%'ijς
Θρησκείια.ς)> 'Υ..αί αξίζουv1
θ•εpμ,ά.
συγχα..ρητή1pια στό'ι έξ Άγιάσου
της Λέ1σ6ου -ι•. Ίωάv. Χρ. Χσ.τζη6χσιλείου για. τή"ι πνευ.μ,:mιΧή
του α.ύτή προσφορά. > ή 1δποία.., ά.
σψαιλrώς, θα εχη σUΙVέιχεια, ΥJΙΧοί θzp
μώς τό εuχόμΕΙθΙα..
λ�δ. Ζωνος Γουιyουτα.ς

1
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�Ηλει<τρονιι<n διερεύνησις
τίϊc Πυραμίδοc τοϋ Χέοποc
Τ'ό ά-στρονομ�κόν ιπαρα.τηρητ:ή
ριαv 1Jαϋ Παν,επιστημίου της Μ-rοο
λώνια εδημοσί-ευσε τά, πορίσματα.
διερεοοήσ·εως της περιφήμου με
γά.λης πυρα.μΟδος του Χέcmος, πού
εγι'ι1ε με ήλε1 κ.
ι τρ-ονιαά. μ'Υ)ιΧα.νήμα. 
τα..
Ή επιστήμη άποδίδιει τήν κα.
ταισ,ι.ευrή της μεγά.λης πυρα.μίδος
στον Φα.ρα.ώ Χέωtα.., του 27 ου σλ
ωνος ιπ.Χ., ,ενφ δ "Αραο-α.ς ίστο-
ρ,ικός 'Αμπού Ζεtvτ 6ε6α.ιώνει δ
τι στην εποχή του ύπηρχε επι
γραφή, κατά. την δποία. ή πυραμί
δα. χτίσθη�ε «δτα.ν ή Λύρα. εύρί0".<ιε-τιο στο ζώδιον του Κα.ρκ.ίνου)>,
ήτοι 20.000 ετη π::χ.ιλαιόmερ, α., ή
δiέ Μπλα.βά.τσr.,ω της ά,ποιδίιδει πολύ
μεγα.λ
, ιύ'Όεpη άρχα.ιότηw.. Το ζή
τηιμ;α. της ήλ: κ.ία.ς της πυραμίδος
θά. ώιtοοαιφηνισ:θη με τίς δυεξα.γό
μενες α:κqιη άνα.λύσεις τώ'Ι ήλε
κτρονιικ.G)'Ι δεδομένω,ν. Ώρ:σμένα.
πορίσματα. ήδη εδόθησαν στήν
ιδηιμοσιότητα.:
1. Ή μεγάlλη ιπυραμίδα. είναι
προσ-α.να.τολισμένη βορειοδυτικά.
με ά.κ.ρίοεια. 0° 3' 36' ' στο γεω
γραφικό κ.έντρον του κ.6σμαυ, ύ100στ ηρί1 1ζεταιι δε δτι οί • ρχαίοι
1

ιγύπτιοι επέτυχαν α.υτον τον
προσα.v,α.τολισμό με τήν κ.α.θη,μιε
ρινή '!vαιρα.τήρησι της περιστροφής
της Γ·ης.
2. Το ϋψος της πυρ,α.μιοος
πολλα.πλαισια.ζόμιενον επί ενα. δισ
εκα.τομμύριο μα,ς δίνει τήν μ.έση
ά..πόlστασι της Γης ά-πό τον "Π
λιιο.
3. Το μηΥ.ος της βάισεως δια.ι
ρούμενον διά. του πυρα.ψδικοϋ Χυ6ικου (μ/μ 25,4264 η 999/ 1000
τοϋ ώγγλικ.ου δα.χ.τύλου) μάς δί
νει τόv άριθμό των ήμεpω'ι του
ετου� (365,24) .
4. Το πυρcψιδιΧΟ'Ι χυοικόν
πολ!λαπλ7,σιαζqιενον επί οεχια.
έχια.τομμύρια ά.ντιπροσωπεύιει ,ήν
άκτϊν,α. της γηtνης σψαίρας.
5. Ή περ6μετρο; της 6άσεω;
της πυρ·:ψίδος είνα.ι ϊση πρό; τήγ
περιφέρεια.ν, ή δποία. εχει ώς ά
κτίνα. το ϋψος της πυρ:ψίδος.
Κατά, τον α.στpανό,μο Μπιότ 7,ί
πυραμίδες α.ποτελουσαv ενα είδος
πέτρ:νου ήμερολογίου. Ή κλίσις
της ειπιφα.νεία.ς της μεγά.λης πυ
ραιμίlδος είναι τέτ οια., ωστε ε'ια.ς
πα.ρατηρψής έιπί τcυ έοά.φους
στο βόρεια πλευρό, κα.τά. τ+ιν ι-
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σryμερίια,, 6ιλέιπει τόν ηλιο ά;χ,ρι6ώς στήν Χοpυψή της rπυρ()',μCδος.
llα.ρόμοι,α, λε:τουργιία, ύποστηρί
ζετα,ι δτι είχα.v οί ογκόλιθοι τοϋ
Στδουvχεvτζ της ' γγλ�α.ς �:χί
οί «Μεvχίρ» της Γα.λλία.ς Χα..ί της
'lτ αιλί χς. Ή Μιπλα.�οά,;Όσ'Κ,U ΟΠ:Ύj'Ι
«Μυσ>tαή Δι,δα,σχαλία,» y,,α.ί τήν
<:Αιπαιωλυφθείσα..v 'Ί,σιδα.» α.σχο
λείτα.ι έ.Χτενώς μέ τά. &ρχα.ί1α. α.ύ
τά. rμvημεία. κ,α.ί ύποστηρίζει δτι
ύπηρχε 'Χιάιποισ, μυ,σrrιχή γ"ιωσις
1
τω,ι ούρα.vίω,v φ:1,ιvσμένω·ι, πού
ώπεwιπώ13η σ' α.ύτά. Ίπηρχrε rδη,λ.
μία. «έσωrtεprtΧή» γεωμzτρία,.
ΙLα.ρόiμο:,ες ε,ρεtΝες δ:εξά.yσντα.ι
τόν τzλευl'tlα..ίο ,κ,α.φό, στην 'Ελλά
r pχο ε.ά.. κ. Θεο
δα.., ωπό τόν ταξία.
ψά-ιη ία.νια., δ δ-ιtοίος είδαεύε
τα.ι στήν μιυ1στιrχή rσχέσ: των &ια.
φόρωv άιρχα.ίων ίεpωv μzτα.ξύ
τους, οάσει των yεωμετpι%ώΥ δ1ε
δομέvων τιω�.

'Αποστολή
nρόc τόν Δία
Ό ά.μεptΧα.Υ�Χός ,<Πρωτοπόρος
--'Φ», πού έξΞιτοξεύθη πρός τόv
πλα,vήτη Δία., ύπολογίζετα.ι vά.
φθάση τόv Δεκέrμοριο του 1973.
Γιά. πρώτη φορά. ενια.ς τεχνητός
δορυφόρος (jlt'bλλ'ετα.ι στά. ά,φα.
του Ήλια.Υ,οϋ μα.ς συστήμ,α.τος.
Θά. δ:α.τρέξη ,σο6α.ρό Χίv1δυvο χα,
τά. τόv 'Ιούνιο, Υ,αιθώς θcχ. πιzpvα.
ώπό τήν περί τήγ τροχιά. wυ 'Η
λίου ζώνη των ά.σrτεροειδω'!. Αύ
τοί οί ά.στεροειδείς, &.vερχόμε-ιοι
σέ 2.500 7vεpίιπου, μέ διάμετρο
μ,ερικωv χιλιομέrcρωv, μοιάζουν
μέ Βολίδες. Θά. πρέιπει δ «Πρω
ταπόρος» νά. .είναι τυ!Χ_ερός γιά. vά.
μή συ,yκρουσθη .μια..ζί τους, ωστε

vά. συΥJεχίση τό τα..ξ&δι τω. Τό
l
πέρα.σμα, μέσα. ά.πό τούς &.στιερο
ειδείς θ?ι. ιδι:α.ρ,χ.έση 200 ήμέρες.
Πρόισθετος ΥJί"i'δυνος θά. εΙνα.ι dί
μιε.τεωρίτα.ι. Έά.v ό «Πρωτοιπ6ρος» ψθάιση τελ�χά. mόv Δία., θά.
συλλέξη π,λ ηροψορίες τερα.στία.ς
ση,μα.σία,ς yιά. τήν 'Επισrτήμη.
Ό Ζεύς χα.p¼Υ.τηρίζ1ετα.ι π·λα.
νή,της «αλνιγμ
r α,τιχ.ός». "Αν καιί
είv,α.ι χίλιες φορές όγ'Χ,ωδέστιερος
οοπό τήv Γη, εΙνα.ι μόνον 318 φο
ρές οα.ρύ-ερο; άιπό α.ότψ. ίο:ά.
yει ισως •περισσότερο ,μέ τόν υΗ
λιο παρά. μέ τήν Γη. Ή πυr.<.Υiό�
της του rείν�: 1,3 σέ α.να.λσyία. μ,έ
την πυΥ,νότψα. του ϋδ·α.τος (Γη=
5)
ΕΙνα.ι μίια. σ;στε:ρευτη πηγή ·ή
λ!εΧτpομ.αιyνητιΥ.ων έ..χ.πομπωv.
Στήν ιπαιχειά. &:φόισψα.ι,ρά, του
ύπά.ρχει ύδρσγόv,ο, ,με1θάνιο, &μμω
νία.., -χ,α,ί σ.v κ,άτω ά.πό τίς συινθ'η
κες σ..υτ�ς εχει εμφα.νισθη τό
cρσ..ιν6μενο της ζωης, rπρέ,πει
σφαιλω; νά. είνα..ι μία. ζ,ωή δ:α.φο
ρετικ. '.
ΊΟ «Πρωτι οπόρο;», πεpνώντα.ς
είς ά.πόστα..σιν 150.000 χιλωμi
τρων &.-πό τάν Δία., δrzv θά. μπο
ρέση, οi6α..ισ., νά. δ:α.πιστώ:nι τήν
ϋ-rοαρξι ζωής χ:ι:ί τό εΙδος -ης, ά.λ
λά. θά. μεταιδώση ενδz1 ίξεις.
Τά. στο:χεία. πού Πt1Ξp:1,.ιένουγ
ά.π' σ.υιό οί ' μεp: Χ!ΧVΟί εrπ:στή�
μονες θά. είνα.ι ϊσως πολύ πιό εν
θα.ρρυΨι"Ι.ά. άπό εχείνχ πού ελα.
οα..ν &.πό τήν Σελήνη, τόv 'Άρη
η τήv ' ψροδίτη.
'Ο «Πρω�οπόpο;» εχει εντολή
νά ρίξη ,στήν επιφάνεια. του Διός
κσ..ί εvα. «μή,νυμ.σ..» -ωv yηίvων &-ν
θ·pώiΠωΙV. Τό σχέδιο α.ύτό, πά.vω
σέ 1-lJΕ'tα.λ:λι'Κ.ή πλάιχ.α., περuε,yρά:φη

α.
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Τό μήνυμα της Γης πρός -τόν Δ(α

ώς «μήνυμα. έλπίδος» (yιά. τήν
ϋ-rοα.ρξι καιί άλλων λογ ικών ον
των) η κα.ί «ιlπογνώσΞως» (γιά.
την 1μή ϋπα.ρξι ή τήν &δυ•ν:χ;..ι,ία.
δuα.πιστώσεω;) .
Κατ' ά.ρχήν σημαίνει 8-t εϊ
μα.στε δλο: έδω κα.ί ο-;ι εί'μwτε
α.νθρ�ωπο: πού μπορου·ι νά, σκέ
πτω\/Ιτα.t κ.α.ί νά. σχ εδιά.�ου·ι λο
γιrκ.ές γρα.μμές.
Ό &yνω�στο; ιιtχpα..λήrπτης, κά.
που, O'tO ά.χαινες Οιά.:JΥt'ΥjΙμα.. - αν
6ε6αίως ύπά.ρξη παρα..λήππης -
θα ά:ντuληψθή ά..π' αύτές τίς γρψ
μές -κ.αί τά. σχ,ίτσα. δτι στή Γη
όπάιρχε,ι ζωή, -κ.α.ί μάιλιστα. λογι
κή.
'Ά,y θέJ...r'f/, σ.,y ψλέγ'ετα.ι ά..1tο ΠΙΞ-

ριέρyεtα. νά. μά.!θη περuσσότερα.,
οέν εχΞι πα..ρά. vά. έπικοινω-ι-ήση
μ7.ιζί μα.ς: Ή δι:εύΒυνσίς μα.ς εί
ναι γρα..μ.μένη στο κά.τ,ω μέρος
της μετά.λλιrιης πλά.κ.α.ς πού ψέ
ρει το μfrιυμα...
υΕνα.ς μ.εγά.λος ηλιος Χα-ί έv
νέ-α.. πλα·ιητες, μέ τά, συγκριτικά.
μεγέθη τους: Τό ήλια:-κό μας σύ
στ μα. 'Από τόν τρίτο πλα.ΨΓ[tη
ξεκινά. ή τροχιά. του «Πρωτοπό
ρου». Περνά.ει &-πο τόν εκτο, τον
Δία., 'ΧιΧί μετά. προχωρεί στο 'Ά
γνωστο.
οι άιχ.τινωτές γρα.ιμμ.ές παιρι
στά.νουv τά. 14 πά.λσαρ πού εχου
με ά.να.χ,α.λύφε:, δ-ηλα.δη τfιν τε
λευτα.ία. λέξι της έm:ιστήμης μα.ς.
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Τά. -rοά.λσαιp εΙνα.ι πηγές κ.οομ,:κης
ραιδιενερyεύα.ς χαιμ,ένες σέ διά. cρ ο
ρα. σηιμεLα. τοϋ δια.στήιw.τος κ.α.ί
ανεξιχνία.σt1Ξς άn<.6μη στή ση�α.
σία. τους.
"Αν δμιως ύιποτεθη δτι τό ον
πού θά. συλλάι6η τό μήr,uμ.α. δέν
θά. εΙ;α.ι αρκετά. λ οyικ.ό γ1ιά. νά.
ξέρ-η τί σημαίνει -πάιλσα.ρ, μπο
ρεί νά. cρω-τ;ισθη ίσως από τό πσ.
ραλληλ6γραμμο: Είνσ.ι ενα. ά.πό
τά. στοιχειώδη σχήμα.τα. της &ν
θρωrπίνης γεω'\J-ετρια.ς, κ.α.ί αν ύ
πάιρχοuν κ.άr.τοu πλάισμα,-αι μέ
στοιχειώδη λογική θά. πρέΠΙΞt νά.
εΙνια.ι σέ i()έισι νά. τό α.να.γνω
1 ρίσων.
Φuσικ.ά., δλα. αιυτά. εΙΥΙα.ι 1θεω
ρηrοι'Κ.ά..
1

Τί ε ϊδουc ϊ:ωή;
'Εν τ<j> μετα.ξύ, εγιν,ε "Χια.ί πά.
λι 1έπί κ,α.ιρο τό πρό6λημχ τοϋ
ε ί δ ο u ς τής τu,χόν ύ, πχρχού
σης ζωης σέ α.λλοuς πλα.νητες.
Μέ τί δμως θά. 1μοιά: ouv α:ύτά.
τά. έξωγήϊνα. νοήμονα. οντα.; Θά.
είνχι &ρα.γε ετσι, δπως τά. περι
γροο:ροu,ν τά. διηγήμ,α:tα. 1ε,πιστη
μονικ.ης φαιντα.σί1α.ς;
Uλά.σματα,
δμο:α. μέ μu,ρμήγκ.ια., πού θά.
·,φαδα.ίνοuν ακ.τίνες θα.νσ,τοu, χον
δροειδή ρομπ6τ, παιλλ6\JΙΞVες σφαί
ρες ά.πο «ύπερνοήμονα.» υλη, ψΧΥ
τάισμ,α.τα. ά.πό φως; "Ε,,α. 1μ6νο
cραίνετα.ι σίγουρο. Δεν Οά. εί·ηι
δμοιώμα.τά. 1..ι,α.ς. Σύ μ,φ ωv,α μέ τον
χ,α.Οηιyη,τή Ζντένε.κ Κοπάιλ, ή γε
νετική δομ,ή τοϋ Άνθρώποu εί
ναιι τόσο πολύπλοκη, ωστε οί πι
θαιν6τητες γιά. την ϋπα.ρξη ένός
σωσία. \..ΙJα.ς σtό Σύμπαν είνα.ι ί
σες με 1 προς 10, α:ΧΟJΑΟUθού,μ,Ξ
ΥΟ ά.πο 936 μηδενικ,ά,.
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Ό α.νθρωιιtος ξε1τέρσ.σε τό στ.ά.
διο τοϋ πιθήκ.οu έδω κα.ί 20 έ'Κια.
τομμ.,ύρι,α. χρόνιcι,. Ύπηρξε ιχά,πως
πολιτισμ&νος γιά. 50.000
ίσως
χρ6 νια.. Ποιός θά. μ,ποροϋσε νά.
φα.νταισθη μιά. νοryμ,οσύ,νη πού νά.
προ-ηγητα.ι &πό μα.ς έΚJα.τοντά.ιδε, ς
έκ.α.τομμύρια. χράνια.; 'Γό ειπίπεδο
επα.cρης θά. μ,ποροϋσε νά. είνα.ι &.
. ο
κόμη πιο ε.κ.τεταιμένο σέ διαφ
ρές ά.πό δ,τι α.ύτό πού ύπά.ρχει
μ.ετcιξύ των μυρμηγκιών Υ.α.ί των
&.νθpώΠ'ω•ν.
Βε6α.ίως, ινrτfιμονα 5νttα. μk δ
μοιες ή'λ�χ,ίες μπορεί νά εχοuν
έξελιχθη σύμ.ψωνα μέ ώρισμένες
'
2.
,
,
ιχ.οινες
υ..pχες,
π.ϊχ., με' 1.ι.αrtιΙΥ,
ε:tξ χιρετικά. &.νεπτu,yμένα, ά:χιρcι, πού θά.
έ�ιτρέ1. tΟUΥ εUΥ.Ολη \.ΙιΕτα.κί1νηιση,
προ�κτάισεις ,ων α.κ.ρων πού θά.
δίνουν τήν δυνwότητσ. τοϋ χε1 ι
ρισμοϋ ισ,ν-tΤχ.ειν,ένων (w.ί πως θά.
ιμποροϋσε νά. ύπά.ρξη ενα,ς μηχαr
νοκρα.τού.μενος πολιτισμός χωρίς
α.
ι ύτά.;).
"Ομιως οί διαιcρορές στο περι6άιλ1λον εχοuν, ':Jυχνά. δώσει δια.φο
,ρετικα, &.ποτε.λέισμα.τα.. "σντα. πού
θά. οϋσα.ν κοντά. σε άλλους τύ
πους άστρων �μπορεί νά. εχουν μά
τια προσαρμοσμένα. σε α.λλο μέ
ρος τοϋ χρωμ7,τι χ,οϋ φάJσμw.:ος.
Θά. μ,ποροϋσα.ν, π.χ., νά. 6λέιποuν
ύπέρυΟρο φως &.λλά. ν« εί•;αι τυ
φλά. στίς δρσ.τες &κτινο6ολίες.
Έrπίσης, ή λογική λέει δτι
πλάισμι
, α.τα. ιπού Οά. ζοϋσα.ν σέ 1.ι.ε
yάιλους πλ7..ν'Υ)τΞς, κ.:χ.τω &.πό πολύ
μιε.γα.ι?-ύτερη 6χρύιτη,τ χ, πρέπει νά.
εχου,ν σ�φΞώτερους
σκ�λετούς
κα.ί νά. κ.ι νοϋντ7..ι πλησ:έστερα. στο
εδ οοφος. Έν<j> δσα. ζοϋν σε σ.τμ,ό
σφα.ιρες μk 1.ιιεγά.λες πιέισεtς πρέ
πει γσ, εχοuν σκληρότιερσ. σώμα,τα,
1
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�σως 'Κlλεισμένα σέ ενα, ετοος ο
σιτράιΥ.οu.
Μιεριrχ.οί κάιτοuκοι τσϋ Σύμ:rοα.ν
τος μπορεί vά. ά.ναιπνέιουv, ά.έpια
-rοού έμεϊς β· εωpοϋμε οηλη�τηριώοη.
'Ο Κά.ρ-λ Σά.γκ,α.ν, κα.θηγητής ' στρονοιJJία,ς τοϋ Κορνέλ, προ6άJλ
λει την ιδέα. ύπο'&ετιΧΙών Χια.τοί
κ:ων 1μ;έ -στχημα. ,μπα.λλοvιών για.
πλα.νή't·ε ς &πως δ Ζεύς. Τά. οντ.α.
α,ύ,τά, Ιθά. πιρο01λ ιψ6ά.vουν ορ-yα.νικά.
συισ-αχιΌιιm ένω ·Θα, -έ.πuπ:λέου,ν σά.v
τίς ψά:λα,ι·yες πού �ρέψοντα.ι ά/Τtο
το ιπλα.γκτάv, σέ ά.εριώιοεις «θά.
λ,α,.σσες» ύπο όορογόνο, αιμμωνί.α.
κ<1.,ί μeθά.νιο!

Ό άγιος Φλωρίνης
ι< αί τά μαι< ρυά
μαλλιά

«Ζήτημ(J,), έ, σ, ,ημιου,ργήθη αι-πό
έγκύκλιοv τοϋ Μψρcmολίτ·οο
Φλωρίνης κ, . Α&yουστί1νου Καιν
τι,ώιτη προς ιτούς ίερείς της -ο:"Χια.ι
οδοσία,ς του νά. μην τελοϋν γά.
μ,ους η 6α.πtίσ' εις, έά.ν οί Ύ'α.μ6ροί ή οί άινά.οοχοι εχουν μ
, ;αικpυά.
μιαιλίλlιά. Ό α.γι,ος Φ ·λωρίνης fιλ
θε εις έ.νίσχ
, υσ:ν wϋ ά.γίου Λα.ρί
σης. δ δποtος, πρώτος, ·διέκοψε
το μυιστήρ:οι τοϋ γά.μου, προκιε,ι
μέιvου δ 1α.μ6p, ός νά.... πά.'Ύ1 νά. κου
ρευιtη !
Πολ'λοί -ε.λα.6α.ν ,θέσι» ειπί τού
ζψήμα.τος κα,ί ήτο lο�α.:-έ.p- ως
«προογει1ωμένη» ή α.ποψις τοϋ
Μηψ00t0λίτου Κcψινθί,ας κ. llα,ν
τελε'ήμονος, ,δ δποίος, ύπογρ::ψμί
ζοντα.ς το γεγονός ,οτ;ι τήν ί'ο:1α.
ΥJμέρα,, πού ,έ.οη,μοσιε, ύετο ή εγκύ
κλιος τ:οϋ Μηυροπολίτοu Φλ1ωρ:
νης, έ.δημ,οσιεύετο ά.ψ' ετέρου· ψω
τΟΎϊραχρCα, τοϋ ' ρχιεπ:σικάπου ε, π:1
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δι'δοντος 6pαοείο ι ,,έξα., ιρcτων
πρά.ξεω,/>> σ' ενα.... μσ..κ,ρυμ&.;λιλ η
νέο, ά.ρα. το μήκος των τριχών
ο'ν ψπ:ορεί νχ θεωρητ;α,ι τΙΕψή
ριον χριστια.νι-χ,ότψος η μή.
«:Μετά.ιθεσιν > της 6ά.σεως έλέγ
χου ε-χ,οομε ,δ κσ..θ-ηγητηc, τοϋ Πα.
νεπισιτημιοu ' -θη ιω ι Dε,ρ. Κο ιι
Μρης, δ δποίος, ά.ψοϋ ύπεστή1pι
ξε, τό μη σο6σ..ρο ι της δη,μ:ουpy ας ζ ητήμα.τος ( "\ίεpί τρ:χων,, (οιιό�
τι ή έξωτερ�κ.η έμψά.ν.σις τω•; σ.ν
θρώιπωv, ά.-χόμη κ:α.ί των χ,λ'Υrρι
κων, 1 οεν εί ια.ι στστLΚ'17, 1ε.°ύνα.: οε'
γνωστόν οτι δ &ε μνηστος ' μί'λ
καις ' λι6ιζα.τος εί,χε γράιψει, οιά.
λόγοος Κ:α..νονικ· ούς, ένα.ντίον της
κόμΥ/ς τω.ν χ.ληρ. �χ,ων) , έοήλωσεν
8-οι δ κ. ό,γουστίνος Κα..ντιώτης
πα.ρα.ν�ως ειμφα.νίζετα.ι ώς Μη
τροπολLτης. Ή έ"Κλ οyή του εγινε
κα.τά, ιπ:α.ρά.6α..σι γ τοϋ 16ου Κα.νό
νος της Πρωτdδ:ευτέρα.ς Συι;ό�ου
Κ!ων) rπ:ό.λεως (ΜάLος τοϋ ετους
861) «πε·ρί -?ϋ :J-ή έ"ι).έγειν tπί
σκοπον ζωντcς τοϋ m:ρώτου�>. 'Ό
τ.σ.ν έξελ,έγ ,έπί01Κοπος Φλιω1pίνης
δ rπαιτηρ Αυγου.στινος ('Ιούν:-ος
1967) �ζη δ Μητροπο, λιίτη,ς Φλω
ρίv' η,ς Βχσιλειος. Δεν ε, Ιχε ΠΙΧpα.ι
τηθη, οέν �είχε κα..θα.ψε.θη, είχεν
αι,ι;:, τά. νόμιμα δικα.ιώμα.τα.. Ώς
«ύ cρχριπ:1α.γή» θεωρεϊτ,α.: mτά. τούς
Ίιερούς Κα.νόνα.ς ή ε1ίς Φλώ,ρινα.ν
μετ�6!Χ,σις τού κ. Κα.ν,ιώrτγ κα,ί
α:ι.υρο� -fι -χ,ε:ροτον:α. του, συμ ώ
νως κα..ί ιπ:ρος τον 16ον Κα.νόινα.
της ιέν Νι'Κ.Ια.ιίq, Οίκουμεν· :;κ.ης Συ�
.ναοου. Έξ άλλου, α.-χ,υρ.ος εΙναι,
κ:α.τά. τον Χ. Κονιδ±ρψ, ,<;α,ί 6ά01ει των Καινόνων Γ' της Ζ' Οι
κουμ,εν:κης Συ,ιόοου χα.ί Λ' των
' rποστόλωιν, ώς cx της σημειω1Θεί'σης πολι τ, ι-χη ιπ:α.ρε�wiαιεως.
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η� μη'
'Λλ),α,,
' η' Χα.')ΟΊ:κοτης
'
της ε.Χλογ ης τοϋ κ.. Κα.ντιώτη
είνα.ι α.σχετος μιε το θέμα. των ,μα.
Κ?ψά,λληδων.

Τά μαι<ρuά μαλλιά
ι<αί ή Μπλαβάτοι<u
Στο περιοδικό τοϋ ΆγγλιΚJοϋ
τμήμα.τος τη; Θεοσοφικης Έτ:!Χ.ι
ρία.ς έδημοσ:1εύθη σημείω�.ιια. τοϋ
κ.α.Ιθηγητοϋ Χ. 'Αλεξάντερ Γοutλ
δεp, ά.να.φέ1p0Ψtο; δτιι τά. μα.κ.puά.
ι.ια.λλ:ά. ήσα.ν χα.τά. τήν α.pχα.ιότη
τα. ενδΙzιξις α.ιyλης χα,ι ά.ξιοιπpε
πεία,ς. ιfόνον οί σκλά.60: κ,!Χ.l οί
έpyάιtα,ι εκοοα.ν τά. μα.λλιά. τους.
Οιί 6ασιλlόίς κ.α.ί οί εύγε'Ι1είς ετρε
ψα.ν κ.όμην, "/Jα.τά. ι.ιiμησιν τοϋ
Σα.ι.ιψών κα.ί τοϋ Μίθρα.. ΈΙΠίσης
α.ψην'Χν μα.κpυά. μα.ιλλιά. οί «-Υ.ύpι
οι», ητοι οί έλεύθεροι, ήσα,y δε τά.
,μωκιpυά. μαλιλιά. οχι 1-1όνον σύμ6ολον χ,::ι:νω,;ιχης θέσεως, ά.λλά
-κ,α,l
α.νδp:Υ,ότ-ητος. Τ ό κ.όψιμο
τ1ω ν μαΧλ:ων Μ}εωpείτο σά.ν ψθο�
ρά. ζωrτ:ιχης δυινοομ,εως.
Ή σύν"Όα.ξις του ,περ:οδιχου ύπ
ενθύμισιε ιοτι ή ίδpύτpια. της Θεο
σοφικης 'Ετα.ιρίια.ς υΕιλενα. Πετρό6να. Μπλα.6ώτσΧu, σε σχό1λιό της,
τον Ίούνιο του 1883, ιστό πεpιο
δι-κό «Λούτσιψερ», εγp!Χ.ψε δτ:
μα.Χpυά. \.ια,λλιά, δεν είχα,ν μό•ΙΟΥ
δ Ίησοϋς κ.α.ί ο[ 'Απόσ-ολοι
(πιλήν του Παύλου) , α.λλά "ΚJα.ί οί
Νωζηpα.ίο: τ-; Πα,λαια.ς Δ:α,θή
Χης (Σα.v,ψών, Σα,ούλ, Ίωά:ννr,
Βα..πτιστής Χ.�.) , οί Σα.δδοοκ.α.ίοι,
οί μεμυημέiνοι τοϋ Θιβέτ -χ,α,l δ
σύιyχpονος χpιστια.νι-κός κ.ληρος
-κ,α,l οί μσνα.χοί, «μερικων δε έξ
ωύτων, - κ,α.τέληr,εν ή Μπ-λα.6ά.τ-

σYJU - εμεινε τα.pοψιώδ,ης ή μ7.
κ.pο6ι6της».

l(τίριο 13 όρόφων
στην Αύστραλία
Εrν�1.,ι τόσο σπουδα.ιο €.ν�α.. κτίριο 13 όpόφωv; "Οχ:,

6έ6α.ια.

1

Έκτος ?J.v ληψθη ύπ' οψιν δτι το
χτ,ίριο θ' ά.ν-ήΥ.η στήν Θεοσοψική
'Έτα.ιρία.. ίΙΙpά.γμα.τι, το έ�νιrι.ο
τμημα. της Αύστρ(tλί1α,ς της Θεο
σοφικ.ης ΈτtJ.tpί α.ς, α, φοϋ έξεπο(
φε τ-ήν εως τώρ1 α.. ά.κ.ίνητη περι
ουσί1α. του κι'J.l α.γόpα.σε ενα. δ:ώλ '
,
' e•
po:po πα. ηο κ�ιρι,ο στο υοpειο
Σίδινιεϋ, άpχισ,ε τ+,ν ά.νέ.γεpσι κ:τ:
ρίου 13 ορόφων γιά. την Υ,α.λύτ,ε
pη έξυπη,pέτφι των σχr:,πων τοο.
Το σχέιδιο πpο6λέ�ει 6ι6λωπω
λείο στο ίσόιyειο 'Υ;!Χ.ι α.ιθοu1σα, ιδη
μοσίων, δι1α.λέξεων "Κιοοt α.ιίt0'1.Jlσα. κιι
νημ) φικων π.pο6ολων ΙY,'J.l α.ϊθοu
σε.ς στον πρωτ-ο οpοφο γιά. συ'Ιε
δριά.σειις τω·ν crτοων. Θά. ύ-rοοορχ
, ου'Ι
1
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Υ,α.ί δύο ύπόγειοι σταθμοί α.ύτοκ.ι
νήrr.ων. Ή Θωσοφικη Έrtα.ιρία.
προσιδακά ά.ξιόλ ογ α. ε�σοδήμα.τα.
αιπο την, ένοαία.σι των πλεονα..
ζό,ιτων δια.μ,ερισ.μά.τWΙ'ι στους 12
ορόφους.
Μέ: την εύcχ,α.ιρία. α.ύτή, ας ση
μειωθη οτι το έθνικ.ο τμημα, '! λ
λά.δος της ΘΞ.οοοφικης Έrtα.ιρία.ς
εχ1ει θέσει ώς στόχο την ά.πόχ.cη
σι tδιω.τήτου στέγης στο κέιν
τρο των Άθηvων, οά.σει σχsδίου
σέ: μία. ά.πο τίς ,πολυrχ.α.τοιχ,ία.:;,
πού 1θ' ά.νεyερθοϋ·ι προσεχώς. Ή
στέyη της Θεοσοψιχ,ης 'Ετα.ιρία.ς
θ' ά.ποτ 0 λητα.ι αιπο μία. α.ϊθουσα.
δημοσίων δ:α.λέξεω'Ι, μία. μικ.ρό
Ί
τερη α.ί θουσα. έ.ρ,yα.σιων των στο
ών' γρχ εία. 'Κια.ί δια.,ι,ειιστικ,η οι
ο•λιοθ 'χ,η. , λλά. το σχέιδιο α.ύτο
θά κινη1θη μόνον στα.'/ - κ,α,ί έ
ά•ι, - ύιπά.ρξο!J�Υ έ.πα.ρχ,είς είσ:pο
1
ρα.ί ωστε να. έ.πι,διωχθη
ε'ίδικη
σύμοα.σι<:; με "/ΑΠΟ:α. οίκοδομ:.χ,ή
έτα.ιρία..
1

((. Αμφισβήτnσιc))
ρωμαιοι<αθολιι<ή

'Ένα. α.ρθρ• ο wυ δ&κ:tΟ[Χ>ς Γκ:
ουζέππε Βά.λλε στή ι «Θεοσοψι
κή
ΈπιΙθεώρ• ησι» της Ίτα.λί,α.ς
α)7t'ΟΙΧα..λύιπτει οτι ε.χιδηιλώνετα.ι χ,α,ί
μέσα, στήν Ρω.μα.ιοιχαf}ολικη Έικ
κλησία. μία. «cl,μφισοήτ σις», α,λ
λά κ,α,ί μία. σι;ντη,ρ ιχ.η οπισ<θα
χ ώρψ,ις, πολύ πίισω α.πο τίς
γρα.μμέ:ς του οtχιουιμεν:χ.ου δι�α.λό
yου' ταν δ.ποίον 1έκ 'ρυξα.ν δ πα.10α.ς Ίωάινvης δ 23ος κα.ί ή Β'
Βα.τιχια,νή Σύνοδος. ' πο το ενα.
μέρος, 1μερικ.οί τολ,μηροί χιληρικ.οί
προχωροϋν 11:ολύ έ.μπ ρός, ισέ: φ:
λ0 λεύ.θερ,ες εα1δη,λώσεις, ένω αιπο
1
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το άλλο, έχ.m:ρά.σωποι της έ.πίση
μης έκ:ι..λησία.ς αρνουντα.ι τον διά.
λ ογο &.κόμη κα.ί μέσα. στο'/ ϊδιο
τον Ρωμα.ιο-ι..α.θολικισμό. 'Αλλά,
ας πα.ρα.κολου'θήσωμε τά ιπεριστα.
τι,<,ά,:
'Έ,ης φρα.γκι,σ�ι<ι�νος Κια.λόγη
ρος, δ ΆγΥJΟΟτί'/ο Ζερμπινά.τ:, ε
φημέριο;; στην ένορί1α. της Όρέ
τζιvχ κα.ί ΚιαΟηyη τη;; θρησ, κευrtι
κων σε ε'Ια cχολεϊο της Γένοοα.ς,
ήλ θε σέ: άνοιΥ,τή ά.ντίθεσ: προς
τή•ν Κούρια. της Γένοοα.ς, 811α.ν ά.ρ
νήθηκε νά έκτελέσr, δια.ταγή της
περί συλλογης wαί όποοολης ιπλη
ροφοριων γ:ά. το rποίιμνιό του.
'Ένας έ.κπα.ιδευτικος κα.ί wληΓ
ριrκός, ,είπ·ε' δεν είνα.ι iστυ
νομ:κος έπιφορτισμένος μέ: την
πα.ρα.γ,..ολούθησι των ιδεών των
α.λλωv. Είναι μόνον ενα.,ς ά
να,ζητητ+,ς της αληιθεία.ς, δ
όποίος οφείλει vά. οοηθ-ήση χ.αί
-ούς α.λλους στήν ίδια. ά.·ια.ζήτη 
σι. Άλλά., δέv ήτα.ν μόνον α.ύ
τό.
Στο Οί'Λαλείο συνεζήτηι::;ε μέ:
τούς •μα.θητά,,ς του γιά την έπιλο
γή ένός 6ι6ιλίου γιά -ο έχ,πα.:δε.υ�
τι•ι.ο πρόγραμμα. του ετους, πεpι
λαμοα.νομένων κα.ί 6ιολίω·ι άλλων
θρησ,χιε.ιώv, ά.1tο τη·ι άιποψι οτι
'Κ!Χθε θργpιJεί,α. 'Ιt'εpιέχει εvα. μέ
ρος της άλήθε�α.ς. Ί'ελ:m, έπ,ε
λέγη το Εύα.γγέλιο ΚΙαί οχι ή Κα.
τήχη,σις. Στην έΥJΚ.λry σ�α., δέ:ν
ιπεριωρ:ζ,ετο στά ά.1tο α.μοωνο;; κη
ρύγι-,uατα., μά είχε α-pχίσzι ενα.
ζ}ωrιτα 110 διάλογο ,με τούς ιπώι
τaες, πιστούς η μή, προτε:;-ά,·,τες
η ά.Β�ους, 6α.rπτισμ,ένους η μή, iν
γέ".,.ει μέ: κά.θε ΑΝΘΡQΠΩ, μέ
λος της ΑΝΘΡQΠΙΝΗΣ ΚΟΙ
ΝΟ'ΓΗΤΟΣ. Και ετσι yεν•νήθη�
1
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κε ή ΚΟΙΝΟΤΗΣ της Όρέτζινα.,
πού εψθ,α,σε πdλύ πέρα.ν των γεω
γρα.ψικων συνόρωΙΥ της ένορΟα.ς.
Κοοθιε Πα.ρα.σκευή 6ράιδυ � cρθα.
vαν
δλη τή Γένο6α. ά..Χpοα.τ,α.ί
'ΚJα.ί σu,νομιληrtα.ί τοϋ «φροοτε»
Ζεριμιπιν.άJτι. Τό rπληθος εγινε τό
σο μεγά.λο. πού δ εφημέριος &.
ναγκά.ο-θη-χ,ε γσ, μιλά.η σε μιά.
πλ,α.τ,εuχ.. Τί ελεryε δμως; Ι α.
, τέ
κρι vε τη σι:ά.σι ,κληρικ.ων της
Φλωρενιτία.ς, qί 1δrπdυοι άψνήθ·η
κα.ν τό «μύρω1μα,» σε μιά. δμάJδ.α.
κοριτσ:rωv, πού ψοροϋσα.ν «μ
• ίνι».
Λοιπόν - εfιπε δ Ζερμmινwcι τό υ Αγιον Πν::ϋμJα. χ,α,τέρχετα.ι η
δεν κια.τέρχετα.ι ά.wiλογα μιε τήιν
επι'θ,υ.μία. ώρισμέ.νωιν κληρικών;
Τον ε1Ό(Χ.ψα.ν ά.πό οά.01Χα.λο. Τοϋ
εr.ι<ιαιμα.ν μειτάJθεσι ώς κιληιρι'ΧΟύ•.
Κα.ί δ Ζερμιπινά.'τι rιtα.ρα.ιτήθηοοε,
yιιχ νά. ,ι..υείνη στήν 'Ορέτζι ,,α., t
λιεύθερος, αιην Η,εύ•θερη ΚΟ,ΙΝΟ
ΤΗΤΆ, έν όνόμα.τι ,μόνον τοϋ
ΧΡΙΣΤΟΙ, εις ά.νιαJζ-ήτησιν της
ΑΛΗΘΕΙΑΣ!

αιπυ

· Από τήν Ι<ού6α

Ή ΡιωJμια.ιιαχ.α.θολιιχ.ή 'Fικ:κ,λησία.
wα,ί τό χσ,()ε,στώς τοϋ Φιντέλ Ι ά
στρο τιε,ίVΟΟ'/ σε ώμοιοαJίΙα. ά.νr.ιχ_-ή.
Ίπά.ρχου1γ φα,,,ερά ισ�δια. δτι ή
ϋψε•σις μεταξύ των δύο πλωρω·ν
α.ύξά.νετα.ι συ\/Ιεχως.
υΕvοεικ.α. :Κ.οο6α.νοί ί.ερείς χει-
ροτονήθψ,αν: τΗτα.ν ή πρώτη
δμάJδ'α. ίερέων πtού ά.rπεψοίτησε ά.
πό τηγ ίιερα.τική σχολή Ά6ά.nς
α.ιπό τά-Όε πού εγιν1ε ή έπα.νώστα.
σις, δπ6τε οί περισσότεροι σπου,._
δαστα.ί της σχοιλης εΙχα.γ ψύγει
ά.ίπΌ τήν χώρα.. Έπίrσηι;, οί ξένοι
ί•ερείς &ρχισα.ν νά 1έ1πι,στρέψοον
στήν Κοοοα. .

Τό γεγονός, ιατι ή καιθαλ•ι"ιιη
έΧκλ-qσία, επ
. έ -ησε σέ rμιά. χώρα.,
πού ή rσοσια.λιστικ.ή έ1uχνα.στα.ισις
α.λiλιοοξε η γκρέμισε τούς περισ
σότερους πιχ.λιούς �ε,σμούς, εΙvα.ι'
εγ.πλ ryκ,τικό,. uΕν-α.ς κ.υ16ερνητικός
ά.ρμ6'διος έξήγφε δτι ή ,έ,χ,wλφί«
στήν Κοο6α. δ
ι έν fιτα.ν rπατέ ά.9κ'ε
τά. ισχυρη ωστε γά, ά.ποτελη ο6α.ρη ά.πειλή yιά τό rκι�&εστώς καλ
συrνεπως «ιδΙέγ διώχθη,κ.ε ποτi».
Μίισ, αλ1λη bδιφορψία. τοϋ σο
σια.λιιστιmϋ κ.α.θεστωτος της Κού6αις εΙν.α.ι ιοτι έrπιτρέ.ιπει τήν έλευ�
θ'έρα. λειτουργία, του Τειχ.τονuσμοϋ,
πριiγμ.α. πού δεν συ1μ6αιίνει σz
κα.μμία. &λλη χώρ� της «α.νχτολι
κης» Lδοολογί1χς.
1

1

Σι<uταλοδρομία
Σ�ό Γκ.'λί�α.ιηιλ της Κα.λιψορνί
α.ς •με πρωιτο6c,υιλία. ε.κ.κιλφιαιστι
κ.οϋ ρα.ιο'ισστα.θμοϋ διεςήιχrθη μιά.
π.ρωτότUiΠη1 «Ο'Χυrtα.λοδρομία,» &.να.
γνώσεως της • y: α,ς Γ,ραιψης.
ΔιάJφοροι έΙ Βzλοντα.ί
διά.6αζα.ν,
μπ�ροστά ιστό ,μι κ.ρ6'qΜν-ο τοϋ στα.
θμοϋ, ιμέιχρι εξα.ντλήσeως
της
άιντοχης 11ωy,, τήν • γία. Γραιφή.
υΟτα.ν α,,πεσύροντο ά:τcό την κού
ρα.σι, σvνέχιζα,ν α.λιλοι την α.νά.
γν·ωσ
ι ι' ')(Jα,ί 1α.ύτό κ.ράιτηJσε -με
η συμ,μετοχή Ο ε'ΚψωΥ"fl'tώΥ-
μί,α. ιέ6'δομά.δα.!

τν

Να.ί ιμιεν είς τήν Άπαιιιrολυφη
Ίιωά:ννου ά.να.ψέριετα.ι, 18-ι «Μα.�ά.
ριος δ ά.rνα.yνώrσοοω1ν κα.ί οί &..¾ού
ονιτες», αJλ!λά δ Πα.ϋλος (Έψεσ.
3, 4) έζή�τει οί «ά.να.γινώσ-κον
τιες νοησα.ι». τΗτο, ,δμως, δυνα.
τ,όν νά ύπ�ρξη «νbη,σις» ε.ίς μία.ν
«ιμα,ρα.θώνιον,>
ά.ν,ώγνωσι,γ της
Γρα.ιφης έ1tί �ξη, ήμερονuκτια.;
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((Ι(αϋσιc))
Ή Βουιλή της �μ,ερικ.ανικης
ποιλιτεία,ς τη; Κοα.λι ό,ρ,νια.ς ιέψή
ωuσε ,ιόμογ, δ�υνάJμει του όποίου
bπιτρέιπετα.ι ή ρίψις εις τ+,ν θά.
λJα.σσq, της στά.'Κttης των ναpων,
&πό τον ορον νά γίνετα.ι είς &ιπό
σταισιν τριών του1λά.χιστον μιλίων
ά.-ιtό τά.ς ά.κτάς - προ α.νως προς
ά.ποφυγήν ρ,υrπά.νσεως του περ:6άιλλοντο;.
'Ήδη ενα. «γρα.ψείον -vελετων»
του Λος " νrttζελες -χρησψοπο:
εί ίδιωttι•ι..όν σ,,εpοοtλά.νον γι' σiJτόν
ταν σκσιπό. Φθά.νονοτα.ς σέ ώρ:σμ;έ.
νο σημείο του Είρηνι"Κου - ιπού
ύποδε:κνύουν οί συγγενείς του
νεκρου, λέγει �μιία. σύ1ντομη ιτcρο
σευχή κ.α.ί 1pίχν<ει ενα, σαtι..κ.ουλάιχ,ι
μέ τήν τέψρα. ιστ&ν ώκεα.νό. Ή
διια.ιc'Jικα;σίια. δ t α.ρκεί 20' λεΙJtτά.
της ωρα.ς %α.ί ιστοιχίζε: 25 δαλ'λά
ρια.. Κα.ί ά.ντt νά. κοι,μiiτα,: τbν
α.ιώνιο uπνο του στο ύγρό χωμ,α.,
ό νεκρός <Qένεπιστεύθη τον έ.tWt'ό
του στά στοιχεία. των έπτά θα.
λJα.σσων», δ:πως ά.νέφερε ή διωψή
μισις του νέοο α.ύτου τρόιπου ταr
φijς "ΙJαλ δια.ο'ί'οετα.ι πολύ τον τε
λεtΥΟαϊο ΧJα,ιρό εις τά.ς Δυτικά;
Πολι,τεGα.,ς της '.Αιμεριχ,ης.
'Εν τψ μετα.ξύ, έιπα.VΙεψέρθη,
προς συζήτησιν στήν Έλλά.δα.
-ό θέ�μα. της 'Κια.ύσ;εως των νεκρών
μέ δ μοοιοιyρα.ψικ.rή ερευνα., ένω
δ. Δημος 'Αιθφα.ί,ων άινεκοίνωσε
οτι ,έ,πί μία. τ�ριετ.ίΙα. δέ:ν δια.
, τίιΒεν
τ�α.ι τάJψο� στο Α' Ι εχ,ροτοοψείο.

((Τό μϊσοc
κάνει ι<αλό .. ))

Ό Κι<Χ,θ-ηyητής της ψυχια.τρι
κfτς ιστό Ι1α,νιειπ;ιστήμιο του Λος
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"Αντζ,ε λες Ρά.λιφ Γκ.pήΥσον συμ1?.
' τους
' πεΛαιτες
''
uουλ, ευει
τ:συ να.' ,,ιιω'
9ουν ιπέντε λεπτά μίσος mθε μέ
ρα. yιά. ,,ά δια.τηρήσουν την ψυ
χικ.ή τους 1σορρΟΙJtία.: «Τό μίσος
eΙγα.ι ενα. εν1στ:κ.το Χιαί μ:ά ψυσι
κ.ή εκφpΜη του ά.νθρώπου, λέει.
Είναι ά.νώ ελο νά τό π.αρα.yνω
ρίζουμε κα.ί VΙΧ το κια,τ;οοπιέlζουιμ,ε.
Ι άιντε το ν,rι. 6γij ά.πό τον έα.υτό
σα.ς, λίγο - λίγο την κάJθε φο
ρά., μέρα. μέ την ιμέρα.. Γιατί νrι.
είστε σίγουροι, μέρα. μέ την ή
μέρα. συγκεντρώνετα.ι μέσ, α, ισα,ς.
ΦροντίστΙε γά τό 6γάλετε λίγο ·
λίγο κ.α.ί νά. <είστε σίγουροι πώς
1 κα.χ,ό.
δέ:ν θά προξενή,ση κα.νένα.
" ν δμως τό •,<,α,τα.πιέισετε, άν τό
κ.ατα.χωνιάισε-ε στά 6ά.θη τοϋ ύ
ποσυνειδήτου σα.ς, νά είστε σίγου�
ροι δτι θά 6ρij, άρyά. η γρήγορα.,
εναν ύπόιyειο δρόμο, εναν δρόμ,ο
&.πίlθα.νο, για. νά ξεπετα.χτij στ+,ν
tπιψά,�εια. Εα.ί α.υτό θά. συμ6ij
μi μιά τρομερή εκ.ρηξη, συιγκ.λ�
νί οντα.
, ς τόσο εσάς δσο -καί έκ.ει
νους πού ύπά.ρχουν γύρω σα.ς».
Ό '.Αιμερικwιός 'Κ.αθηγητή;,
ισέ: συν, ά. γ-η,σί του μέ δημοοιογρά.
ψους κα.ί ειις άπά.ντησι έρωτήσεών
'
"
,ι; ιtερικ.Ξυσι
των , έτ6νισε οτι ..;,,1 ε-,ω
'
των α.ίι.Jθημά.τωιν εΙνα.ι ιπροτιμοτερ-η ά.πό τήν συμπ(εσι ποιύ γί,yε
ται εϊ ε ά.ιπό ύιποκpισία., εϊτε ά.πό
ψό6ο.
«Ό κάθε άνθρωιπος - εί1Όε yεννιέ'τα.ι ιμέ δύο ένιστικ.τώδεις
τά.ισεις ά.ντίθετες μ,ετα.ξύ τους.
Ή πρώιrη τόν φέp'ι'εt ΙΚιΟVtά. στους
α.λlλους γιά. νά 6pij φυσι'Κ.ές ί'ΚJα.
VΟΙJtοιψεις: ψ,α.γηtό, α-γγιγμα., ε·
pωτα.. Qι ά.Jγά,γ"Κες α.ύτές οτα,γ ί
Χα.VΌποι,ουνταt μιετα6ά.λλοντα.ι σέ:
εύχαιρί'<ΠΥ]οσ'Υ/J, σ.τήν 'ΚJα.τά.σw.ση
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δ>ηλ,7Jδή πού μ,χς έπ�τpέtπ.zι νά.
ά. γσwπιΥ�με έκείνον η έκιείvην ποU
\..ιiiς δίνει τήν εύχα.ρίστ-ηση. Ή
δεύτερη τάιση όδηιγεί προς τήν
σ.ντίθετη κ,α.τεύθύνση1: σ τήν -χ,uρι
α.ρχία., ,στήν 1νίΧη, στην -χ,-α.τα.
, στροψή των iμποδίω-ι πού άινrt,
μ,ετωπίζοφε. "Αν δεν ά. cρ ήσοuμε
τίς τάσεις α.ύτες της ά.γάπης κ.7.ί
της έ.πιθετικ6τητο; νά. έΧ pα.
στου\ι, μετα.μορφώνοντα,ι, ά,λλο:
ώνετα.ι 1J ψύση τ.οuς χα.ί έιμψα.νί
ζοντα.ι Χάτω, ά.πο άλλες μορφές.
·
'
' 'ι.ο:π6ν, τα.ση
'Η φυσ:κη,
για. μίσος εχει ά.νά.yκη νά. έκψρα.σΙθη.
'Ά \' τη•, χα;τα.πιέσοuμιε έμφ:χν,ίζε
τα.ι με διrο:ρομετ�κο τράπο, -rοερ:σ
σότερο, ομιως χm;7,;στρε,πτ:Υ,Ο α.'Π'
δ,τι αν θά. ,μπcψουσε vά. ξιεπρο6ά.?..λ η έλευθερα.».
' λλά,, ό κα,θηγητης προσέeε
σε δτι το Υ,α.λνtερ') εΙν1α.: νά. ,,ά,νu
ψώσ1 η» το ιμίσος, vά. το κα.τευθύ
νη δ-ηλ. οχι ένα.ντίσν ά.vθρώπων,
ά.λι?,ά, πρα.yμά.των. «Κα.ί �ρσσέ
θ1εσιε- ύπάρχουν τ6σα. 'Υ,αί τ6σα.
πράγμα.τα. πού &.ξί,ζοuν νά. τά. μι
σουμιε: ό π6ιλη.ιος, ό έξτpεμισμ6ς,
1J ά.ιθλ:6τητα.. Ό κ/1Jθέvα.ς λο:πόν
μικ.ρο
μπορεί νά. σu,ψtά,ξη ενα.
προ::;ωπ:κο -χ,α.τά,λογο κ.α.ί νά. ρu
θμίση ά.νώλ ογα. τήν •συμπεριφορά.
του.

Χορτοφαγία
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Συνηλiθε στή·ι περιοχή της
ΦλωpΞΙντία.ς το ετήσιο σu·ιέ,δριο
των 'Ι τα.λων χορτοψά.yων υπο
τήv ιπροεδρία. του χα.θηγητου
Λά.•ντο vτέ:λ Σέρο ά.πο το 1ιλά
νο, χορτοφά.γου ά.πό δεκ,α.ετίες μ,ε
σύζυryο χορτοφάγο έ.πίσης, καί
με εvιχ wα.ιδί, πού -ό ά?έθριεψαιv
άιμέlσως μιετά τή yένιy-ησί του σύμ-

ψωνα. με τήν χορτα:pηία. (·η μa.λ
λον τήν σ.κρεωφ7.γίχ} . Ό ·ι,ΙJ.'�η
yητής veτέ:λ Σέρο ά.νέφερε στο
σuνέδρ:ο πολλά. περ:στα.τικά. άmο
τ,1ν οι-χ,ογενε:αικ,η τcu εμπειρια,
ύποστη,pίζο?τας δτι ή ά.ποχή ά.πο
"ωtκές -ροψες οχι �6 IO'I δεν ιθ(
γ,ει τήν ύyεία. του α:ι:θρώποu, ά.λ
λά. -κα.ί τήν δuνα.μώ,,;ε:.
..,)..

"Ι

,

'

,

Τό ι<άnνισμα
Το Βα.σ:λ:ΧΟV 'Ιχτρ:Y.O'I Κeιλ
λέγιον του Λοvδί1 νοu έδημο::;Cευσε
ε;ιJθ,εσι 50 σελίδ·ω•ι y:ά. το ΥΑιπν:
σμα., 6:¼:,ει πορ:σμά.τω-ι πολu,ετων
ερωνων. Σύlμφω,να. ιμε τή·ι εχθε, σι,
το κ,ά.rονισμχ «εΙ-;α.: 1.1,ίχ ση1μ7,ντ:
κή rιλτίσ, θανάτου, δπως �σα,ν α.λ
λο-σε ό τύψο;, ή χ::ιλ�ρχ κ.ιy_,ί ή
ψuμα.τίω::ης». Ό άνθρωπος των
35 ετω1 πού Υ.χιπνίζε: μ:ά. μέση
ποσ6τητα. σιγα.ρέττω1ν, θά. χά.ση
πεντέμ:ση ετη της ζωης του, εν
σuγ-,φiσει μ,έ τον μή "/,ΙJ..ΠVCζο1·ιτσ,.
,
' '
'Η εΚΙ
" θεσ:ς α.' νΧψερει
μεριχες α,
,
σθ'ενειες που' ξ εκι νουν αmο, ,ο, -χ,α,π•ιισμιy_, ΧΧί Υ,α.τα.λήγοuγ σε α..να,
πηpία.: 6ρηιχίτις, έμψύση,μα., στε
ψ7JVtΙJ.ιία, 'Υ,Χpκ:νος -ου Ο"t6ιμχ,ο;,
λά.ρυyγο; Χα.ί ο1σοψσ.ιyου.. Οί -θά.
,yα.τοι άπό το Χά.'ΠV1ισμιy_, σε α'Ιlθp, ώ
ΠΟUς 35-64 ετών είνα: τpιπλά., ' τους
σιο: α.πο
, τρο' ιθ ιy_,γα,' τους εγ,
χαίων, δu1::;τuιχημάτων.
'Η ειχ
., θ,εσ:ς επι
' Υ,ρ:, νει την
' α.γ'
e.,
y λ,ΧΎj\ y,,uοερνησι
Τα, την
, μη' ),ήψι δp!Μ't:κων μέτρων πφιοpισμσυ
του κχ10νίσματος, ά.πό φορολαγ:,
, ,
κα. α.ντικινητpα.. Τ'ο κ,pα.τι-κο cισόΙδ'ημι'k από τούς χα.πνιστtάς εΙνα.ι
το 1) 5 το,j σuνολ:Υο?U φ6ρου εισο
διfιμια.το;.
,,

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΛΦQιΣ
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Ψήγμ ατα
ΜεταΕύ Σοφίαc καί Εύτυχίαc ύπάρχει ή έΕ:ηc διαq,ορά:
'Όποιοc θεωρεί τόν έαυτό του εύτυχη, είναι πράγματι, ένω
δποιοc θεωρεί τόν έαυτό του σοφό, πράγματι είναι μωρόc..
Βάκων
'Όταν γνωρίιηc κάτι, να επιμένηc δτι τό γνωρίιειc, άλλά
δταν τό άγνοηc, νά όμολογηc άδίστακτα δτι τό άγνοείc. Αύτό
είναι γνωσιc.
Κομφούκ:οc
'Εάν ή σοφία μου προσεφέρετο ύπό τόν δρο νά τήν κρα
τήσω γιά τόν έαυτό μου καί νά μή τήν μεταδώσω σέ αλλουc,
δέν θά τήν έδεχόμουν.
Σεvέκαc

Άποu,iισετε

ΚΑΙ ΣΕΠΣ
τόv χρuGόδετο τόμο
ΙΛΙΣΟΣ

Μήv,

ΕΠΙΔΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1956 - 1958
1959 -1961
Οί συνδρομηταί του I Λ I Σ Ο Υ
δικαιοGνται νά τόν αγοράσουν
ΜΟΝΟΝ δρχ. 80 αντί της τρε
χούσης τιμης των 100 δραχμων

,

ίΑ.Υα β α�'\εις.-

-

ΜΕΡ I ΚΟΙ φίλοι του 1Λ I Σ Ο Υ στελνουν την
συνδρομη τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, με λυπη
μας, vά τους έvοχλfισω
με με ύπενθ_;μίσε,,:;, οί
όποίες κοστιζουν
καί
χρονο και χρηματα, η
,α στείλωμε είσπρσκτu
ρα, που κοστίζrι ;:η:ωγ.
δηλαδή άφαιρεί ά-το το
περιοδικο ενα μερος τ�1ς
συvδρομης.
Οί πολλοί είναι τα•σ κοί. 'Ενώσ ο υ μ:χζ•
τους/

lhiiM

1972

152

Τό

Βιβλίον τηc Σοφίαc

Μ Η Τ 1 Σ
Β' 'Έι<δοσιc άναθεωρnμένn, 1971
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών (Θαληc:, Πιττακόc:, Βίαc:, Σόλων,
Περίανδροc:, Κλεόβουλοc:, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί
του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο
κλη, Εύριπίδου), Άντισθένουc:, Διογένουc:, Ίσοκράτουc:,
Πλάτωνοc:, Άριστοτέλουc:, Δημοσθένουc:, Πύρρωνοc:, Με
νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου καί πολλών άλλων.
3:ένων: 'Ανατολικών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη
τικά, Καινηc: Διαθήκηc:, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, ΣαίΕπηρ, Καρπσίου, ΣπινόΖ:α, Βολταίρου, Ρουσσώ,.
Κάντ, ΤΖ:έφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάίίλ, "Jγ
κερσολ. Ρενάν, .. Ιψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
rσε, Φλαμμαριών, Μπέlαντ, ΜπερΕόν. Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρί Ράμ,
Κρισναμοϋρτι καί άλλων.
Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη,
Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου,
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. ΚαΖ:αντΖ:άκη, Ίω. Βασιλη,
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, · ω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, · Μ.
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί άλλων.

ι

ι.

· Αποστείλατε δρχ. 90 διά νά τό λάβετε
χρυσόδετον
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----,iΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΙ---· Αήθnc έπίθεσιc πνευματιστιι<ου
περιοδικου έναντίον τοϋ ΗIΛΙΣΟΥ))
ι<αi άποφυγή ύποχρεώοεων τοϋ Νόμου
Τό nνευματιστικόν nεριοδικ-:ιν «'Η
Χαραυγή της · Αληθείας» είc: τό τείί
χοc: Ί ανουαρίαυ 1972 έδημοσίευσεν
έnιστολήν μέ τήν ύnογραrpήν «Γ. Οί
κονόμου», βιαίως έnιτιθεμένου κατά
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, διά τό δημοσιευθέν είc:
τό τεϋχοc: Νοεμβρίου · Δεκεμβρίnυ
1971 άρθρον τοϋ Αύστραλοϋ Πσνε
nιστημιακοϋ Καθηγητοϋ της Θεολο·
γίαc: L. G. G-eerin.g.
Ώc: νά μή εφθανεν ή δημοσίευσιc:
της nολλαnλωc: ιάναρμόστου σύτηc:
έnιστοληc:, ή διεύθυνσις τηc: «Χαραυ
γηc:», δι' είδικοϋ έντύnου τηc:, έnέ
στησε τήν έni τοϋ όρθρου nροσοχήν
ένίων Θεολόγων καi Μητροnολιτων
της Έκκλησiαc: τηc: Έλλάδοc:!
Ό Διευθυντής τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» Ιά
nηύθυνεν έΕώδικον nράσκλησιν nρόc:
τόν Διευθυντήν τηc: «Χαραυγηc:», έnι
καλούμενοc: τόν περί Τύπου Νόμον,
δυνάμει τοϋ όnοίου ητο αϋτη ύnο
χρεωμέ1,η νά δημοσιεύση τήν άnό.ν-

τησιν είc: τό nροσεχέc: η μεταnροσε
χέc: τεϋχοc: τηc:.
Ή «Χαραυγή», παρά τήν δημοσιο
γραφικ.ήν δε::>ντολογίαν καi τόν περί
Τύπου Νόμον (δρθρ. 79, 80, 81,
82), δ έ ν έδημοσίευσε τήν έν
λόγψ άnάντησιν, οϋτε είc: τό τεϋ.χοc:
Φεβρουαρίου, οϋτε ατό έnόμενον.
Θό ητο εύχερέc: νό ύnοχρεώσω
μεν διά τοϋ κ. Είααγγελέωc: τήν
«Χαραυγήν» ν,ό δημοσιεύσπ τήν ό
nάντησίν μαι:. Δέν έnιθυμοϋμεν ν,ό
τό nράΕωμεν. Προσnαθοϋμεν νά άκο
λουθήσωμεν τό
, nαρ::ι της «Χαραυ
γηc:» κηρυσσόμενα, άλλά μή τηρού
μενα, δι5άγματα της «'Αρετί'jc:»
Δημοσιεύομεν κατωτέρω,
χάριν
των άναγνωστιJν μαι:, τήν άnάντη
σίν μαι:, καλοϋντεc: όλλην μίαν φο
ράν τήν «Χαραυγήν» νό συμμορφω
θii nρόc: τάc: διατάΕειc: τοϋ περί Τύ
που Νόμου, δημοσιεύουσα διά τούc:
άναγνώσταc: τηc: τήν όnάντηαιν.

ΈΕώδιι<οc: δήλωσιc ι<αί διαμαρτυρία
Ι<ωνσταντίνου Ν. Μελισσαροπούλου
Προς τον κ. •Αλέξσ:νδρον Σωκρ.
Δημάρσπον, έκδότην καl διευθυντήν
τάί μηνιαίου τιε.ριοοuκοϋ «.' Η Χαραυγή

της 'Αληθείας», δδος Διδότου άριθ.
46 'Ενταϋθα:
Κατότcιν τάί καταχωpιισe'έντος είc
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τό &π' άριθ. 49 τοϋ μηνός 'Ιανουαρί
ου έ.ε. τε.ϋχος τοϋ πε.ριcδικου «Η Χα
ραυγή της 'Αληθείας» καί είς τάς σ.
23-24 δημα:Jι,εύματος μέ τήν ύπο
ypαφήν «Γ. Οίκονόμου, Καθηγητής»,
οπερ θεωρώ ώς έξυGριστικόν, δυσ
φημιστικόν καί συκοφαντικόν, καλω
ύμiiς απως προGητε άφ' ένός μέν είς
δη,μοσίευσιν της παρούσης άπαντή.
σεώς μου, ,άφ' έτέρου δέ απως
προGηυε
ε.ίς
τήν
πλήρη
έπαΝ
όρθωσιν, πρός άπΟφυyήν των συ
νεπειών τοϋ Νόμου, έπιφυλα:σσομενος
πάντων των έκ τοϋ Νόμου δικCΧJιωμά
των μου.
1) Δέν είναι άληθές δτι τό παρ'
sμοϋ διευθυνόμε.νον περιοδικόν «ΙΛΙ
ΣΟΣ» διηpωτήθη «χωρίς ντροτη1 καί
συστολή» έάν δ Χριστιανισμός είναι
ι!πίκα:ιρος, Οϋτε είναι άληθές δτι τό
περιοδuκόν η προσωπικώς δ διευθυν
τής του Κωνστ.
Μελισσα:ρόποuλος
άνέπτυξεν
οίανδήπσrε έπί τοϋ θέ
μοπος άπαjJLν η διετύπωσεν οίονδή
πσrε «μήνυμc:ι.». Τό μόνον άληθές εί
ναι δτι έδημοσίευσε μετάφpασιν άρ
θρου τοϋ ξένου Καθηyητου 1., C.
Gcrι·ing μετά της ύπσypαφης αύτου,
ώς δέ είναι πασίyνωστον, τά φέροντα
&π-σyρα:φήν άρθρα έκφράζουν τάς ά
πόψεις των συyypαφέων των, τά δέ
εντυπα φέρουν εύθύνην πνευματικήν
άποκλειστικως διά τά έκ της συντά
ξεως αύτων προφχόμενα: άνυπόypα
φα: δημοσιεύματα. Ί-1 πρiiξις του έ
τrιmολαyράφου σας νά ύποστηρίξn
δτι τά οία:δήποοε έρωτήματα: σχετι
κώς π:ρός την κατά τήν σημερινήν
έπ:οχήν θέσιν του Χριστια:νισμου, ατι
να: διετύ'ϊtωσε προσωπ:uκως δ ξrνος
Καθηγητής, έτέθησα:ν δηθεν π:αρ' ή
μων, άποδεικνύει δολία:ν π:ροαιρεσιν
δπ:ως έν γνώσει της άναλΊθείας μας
συκοφοοπήση. π:έρα:ν των σαφως tξυ.
&ρισηκων φράσεων, των π:εpbεχομέ
νων είς τό δημοσίειψά σα:ς,
2) Ό χαρακτηρισμός του ξένου
Καθηyητου ώς «άπ:ιθάνου» μα:ρτυρεϊ
έπ:ίσης wε.ρί της έξυGpισιuκης
καί
δυσφημιστικης προθέσεως του έπιστο
λαypάφα.J σας καί ύμων. Είχε.τε καί
έκ της στοιχειC:>δους καλης συμπ:εpι
φοpiiς καί έκ του Νόμου &ποχρέωσιν
δπ:ως έξετάσψ'ε, π:ρσrου ά.>τrοδώσητε
τόν χαρακτηρισμόν του «άττuθανου»

1972

είς ενα. διCΧ'Πpεπη Κα:θηyητήν_ Δέν
γνωρίζω έάν δ ώς «Καθηγητής» ύ
π:οypαφόμενος έ.π:ιστολαypάφος σας
είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου η
έτέρας άνω,rάτης σχολης η μέσης
έκπαιδεύσεως η Ί'εχνικης
τοιαύτης
η φrοντιστηρίου ξένων yλωσσων. "Ας
διευκρινίσn τήν καθηyη,rικήν του ίδι
ότητα, την δποιαν, οίαδήπ:οτε καί αν
είναι σεGόμεθα. Πάντως, ό κ. l, G
(',rrι 1°11g είνα:ι καθηγητής της ΘΕΟ
ΛΟΓΙ ΑΣ είς τό Πα:νεπ•στήμισν Βι
κτώρια της π:όλεως Γουέλλιyκιrσν της
Νέας
Ζηλανδίας καί διακεκριμένος
συγγραφεύς θεολαy ικων GιGλίων, έπί
σης τακτικός δμιλητής της Τηλεορά.
σεως. Είναι, άρα, άpμοδιώτα:τος δ
,τως
έτrιλαμGάνεται
θρησκευτικων
θειμάιτων, δπερ δέν yνωρίζομεν, ά
π:λως, έάν συμGαίνn μέ τόν έ,τιστολ0yράφον σας. Μάλιστα, τάς εκφρα
σθείσας είς τό άρθρον του άπόψεις,
τάς δποίας σεϊς, έπεχειρήσοcτε κα:κο
Gούλως νά άποδώσητε είς τό περιοδι
κόν « 1 Λ I ΣΟΣ» k.αί τόν διευθυντήν
του Κωνστ.
Μελισσαρόπουλον (διά
των φράσεων: «δ I Λ I ΣΟ Σ διερωτii
ται», «yιά νά στηρίξn τό φθοροποιό
σύνθημα: δ κ. Μελισσαρόπουλος», «τό
άντιχριστια:νικό καί άθείστικό εντυ
πο λί..yει»), δ δια;πρεπ:ής Καθηγητής
της Θεολογίας άνέJΠ!τυξεν, ώς σα:
φως άναφέρεται είς τό ίδικόν μας
δημοσίευμα, κατόπιν ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ
ΩΣ της Πρεσ<?,υτεριανης
ΕΚΚΛΗ
ΣΙ ΑΣ. είς σε.ιpάν δημοσίων συναθροί
σεων. Συvε,τως, τό έρώτημα έάν ό
Χριστιανισμός είναι έπίκαιρος έτέθη
άπό μία:ν Χριστιανικήν
Έ,κκλησίαν
ι·αί ή άπάντησις έδόθη άπό ενα Κα
θηyητήν της Θεολογίας, Δύνασθε νά
διαφωνητε μέ τάς άπόψεις του Κα
θηyητου, άλλά δέν δύνασθε νά δια
στρέφετε τά ,τράyματα.
3) Δέν δύνασθε είδικώτερον, νά
χαρακτηρίζετε τό άρθρον του Καθη
yητου ώς άντιχριστιανικόν, π:αρασιω
π:ωνΊ'ες τήv κατάληξίν του, ή όποία
είχεν έπ:ί λέξει ώς έξης: «· Η
θρώπ:ινη φυλή θά εχη ,τάiνω στόν ,τλα
νή� μας ενα αξιο μέλλσν, έάν έ
παρκ'ής άριθμός άvθρώπων
κάμουν
Δι.δάσκαλό τους τόν Χριστό, έyκατα
λειί'Παντας τήν ίδιοτέλεισ: καί ζώvτας
yιά τούς συνανθρώπ:α>ς των. Αύτό
0

σ:ν
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ε.Τινα,ι, σrτόν ΤΙυρηνα του, τό Χρισηα
νuκό μήνυμα». Πράyμc.rι δέ, αύτό η
το τό μήνυμα ΤΙού ηθε.λε. νά με.ταδώσn
ούσι.αστικως ό Καθηγητής καl δχι
έκε.ίνο, τό ό'Γ!οίον σε.ίς παρουσιάσατε,
διά της με.θόδου της ΤΙαρασιωπήσεως
παραγράφων.
τών σ-π:ουδαιοτέρων
'Ως πρός τά θέματα της παρθενσνε
νeσεως, του ύnερφυσικοϋ χαρακτηρος
του Ίησου, τήν όwάστασιν του σώ
ματος, τήν με.τά θάνατον ζωήν κ.α.
τά όποία ήνώχλησαν τόν έΤΙιΟ'!Όλο
yράφον σας, δ Καθηγητής άνέφερι;.
σαφως οτι πφί τοοτων του ετέθησαν
έρωτήσεις είς τάς δημοσίας cψιλίας
του άπό τούς άκροατάς. '0 ΚαιJn
yητής δέν διειτύπωσε καμμιαν έπl των
θε1μάτων αύτων άποψιν, άλλά περιω
pίσθη νά ε.ίΤΙ!l οτι <<πολλοί» συνδέ
ουν τόν ΧρισrτιανΙJΟΙμόν άναποσπαστως
μέ τάς μεταφυσικάς άπόψεις, πρii
yμα τό δποίον ούδεlς άμφισGηπί, ο
πως καl δτι «ενας αύξα:νόμενος 1άρι
Ε\μός» Χριστιανων άΤΙοι!>λέπουν μiiλ
λον πρός τήν ήθικ'ήν διδασ<αλίαν του
Χ,ριστου, πρiiyμα τό δποίον, ιπίσης,
ούδεlς άuφισ(όητεί. Ποϋ &λέπετε ιον
άθειcψόν καί τήν άπιστίαν, ώστε να
σαλπίζετε «συναyερμόV>> της 'Εκκλη
σίας μας;
4) Τό άνcφφισGήτφσν γεγονός ο
τι τό περιοδικόν σας ύπηρετεί τον
Πνε.υματτιαμόν μοϋ παρέχει τό ήθικόν
δικαίωμα νά -π:αροπηρήσω δτι, σαλΤΙί
ζοντες έκστρατείαν έν1αντίον
σ.λλων
έπί άΠJισrτίc;ι, άντιχpιστια:νισuί;'> κλΤΙ.,
ύπαττίπτε-rε είς τάς -π:ε.ριπτώσεις τοϋ
Αίσώπου («i!.καστος δύο πήρας φέ
ρει καl είς μέΝ τήν ε.μπροσθεν ά:τcο.
τίθησι τά των ι'Jj}.λων άνθρώπων ά
μαοτήματα, ε.ίς δέ τήν οπισθεν τά έ
αυτοϋ») καl του Εύαyyελ ίου («.fκ(όαe
λε -π:ρωτον τήv δοκόν έκ του όφΘαλ
μοϋ σου καί τότε δια(;λέψεις έκ(όα
λείν τό �άρφος έκ το•• όφθ<χλμού τοίί
άδελφου σου», Μα:τθ. 7, 5, Λουκ. 6,
41). Διότι πράγματι, ε.ίναι «δοκός»
ή άπα:σχάλησις μέ τόν Πνευματισμόν,
κατά τήν αΤ10ψιν της 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας της •5λλάδος. ητις, δι' έπισή
μου άπαφάσεως της '!ερiiς Συνόδου,
δημασιε.υθείσης είς τό έπίση,μον αύ
της δρyα:νον «· Η 'Εκκλησίω>, τήν
15η11,1 Ίαναuαρίοu 1951 1, καιτεδίκα;.
σε τόν Πνευμαrησμόν ώς ξeνηv θρη
σκε,ίαν, «άπορρίπτουσα:ν τά χριστια:νι-
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κά δόyμα:τα» καl «άρνουμένην
τόν
Χριστόν» καϊ «μετέχοντα
τpαΤΙέζης
δαιμονίων» κα:l λοιπά καl λοι'!Τά Πως
λοuπόν έξα:ιτείσθε εκφρασιv ,της γνώ
μης των 'Ι εραρχων καl δέν δέ.χεσθε
την έπίσημον άπόφασιν της 'Εκκλησί
ας ένα:ντίον του f1νευματισμοϋ, τήν
δποία:ν ά-π:ορρίΤΙτετε καl περιφρονεί
τε, 'Εάν μέν οί '1εράρχα:ι της Έ κ
κλησίας μας δέν -πλανωντα:ι,
διατί
δέν πείθεσθε αύτοίς καl δέν έyκατα
λεί'Πε.τε τόν Γlνευματισμόν, τόν δΤΙοί
ον, ούχl ήμε.ίς, άλλά έκείνοι όνομά
ζουν
άvτιχριστι<Χ'ιικόν καl δαιμονι
κόν, 'Εάν δέ ΤΙλανωvται, κ�νη-ταττοι
είτε ένα:ντίον μας δικαστάς 'Γ!λα:νω
μένους;
Καl
μάΙΛJιστα
κινητοποι.
είτε ένα:ντίον μας τινάς των '1εραp
ίηι
χων περί των όποίων φρανείτε
«άσχημανοϋν», διότι έκηρύχθησα:ν κα
τά «της ύψίστης προοπαιJε.ίας τcϋ Οί
κοu,με.νικcϋ Πατριάρχου», ύπερ τοϋ
ό-π:οίου καί !'}μείς κατ' eπα:ναληψιν
έyp άψα:μΕΛΙ ά-π:ό των στηλων του 1Λ\ ΣΟΥ, 'Επικαλείσθε ένοwrίον μας
δύο Μητροπολίτας, περί των ό"Ίοίων
yραφετε (έν σελίδι 16 του ώς άνω
τεύχοJς ύμων) οτι «οδτοι, ώσάν κ ό
ρ α κ ε ς έ'Πεχείρησα:ν νά σκοτίσουν
τόν καrιαyά.λα:νον ούρανόν της Έλ
λαδος» μέ ταύς ένα,ντίον τοϋ Πα:τρι
άρχου 'Αθηναyόρου λι(;έλλους των,
πρασθέ.τοντε.ς δτι «οί άσύστολοι καί
άναρΘροι κ ρ ω γ μ ο ί» των δύο
τούτων '1 εραρχων είναι «έσrτερη,μένοι
χρισrτιοοιι�κης άyάΤΙης καί καλωσύνης
κα:ί δέν α:πτονται ούδέ της στοιχειώ
δους άyωγης καί σε(όασμοϋ ΤΙρος τό
'Ποίιμνιον». Πως λοιπόν, σι..1μ(όι(1>άζε
ται μέ τήν συν�ιδησίν σας, οτα:ν ταυ
τα φρονητε. -ιτερί των δύο τούτων ' 1ε
ραρχων, νά τούς έ'Γ!ικαλησΘε διά τήν
καταδίκηv μας;
5) Τέλος πρός -ιτλήρη eπανόρθωσιν
όφείλε.π τό τεϋχος, είς τό όποίον θέ
λει καταχωρισθfί ή τταροϋσα ά'Γ!αντη
σίς μας, νά τό άποστείλετε εις τούς
αύτούς ά.ποδέκτας, είς τους όΤΙοίοuς
έκτάκτως ά-π:εmείλαπ καί το ύ'Γ!' ·άρ.
49, συμφώνως -ιτρός τόν συνcδεύσαν
τα τοϋrrο «ΤΙίνακα διανομης».
6) Έν κατακλείδι έ."1ιθυμω νά σας
δηλώσω οτι ΤΙαοά τήν θλίψιν, ην έ
δaκίμασα έκ του δημοσιεύ,μα:τός σας,
καί άσχέ,τως της γνώμης οτι τοϋτο
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δέν
συμGιlόό.�εται
nοσως μέ τούς
στόχους της «'Αδελψόττyrος της Ά
ρετης», ης δ nατήρ σας καί ψιλος μου
τυyχάw..ι ίδρυτής, σηιμειω τά ύn' άρ.
3 καί 8 αpθρα τοϋ Δεκαλόyου της
'Αρετης της 'Αδελφότητος ταύτης, η.
τοι: «Νά
nροσGλέnωμε μέ άyάnη
,τρός τούς έnικρίνοντας καί κατακρί
νοντας ήμας» καί <,Νά τείνωμε
τό
χέο, μέ στοργικό Ιόλέμμα, σ' αύτόν
,τού μας άτενίζει μέ Ιόλοσυρότητα καί
μας δονε'ί άναιτίως»,

ΈΕ δλλου, ή «Χαραυγ,ή τηc:: Ά
ληθείαc::» , είc:: τό τελευταίον τεϋ χοc::
τηc::, άπευθύνει δε κ άδα έ ρωτημάτων
π ρόc:: τόν Διευθυντήν τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ»,
Ζητοϋαα άn' α ύτόν νά ,άναπτύ!;n τά c::
έπ' αύτων ιάπόψειc:: του . Φυσικ ά, δέν
πρό κειται νά λά.βη ,άπάντησιν, διότι
ο ύδέ·ι είc:: σ ύδένα ,::�ναγνωρίΖομεν δι
καίωμα έπεμβά σεωc:: είc::
Ζητήματα

'Εν Άθ1iναις τn 16 ΦεGρουαρίου 1972
Κ. Μελισσαρόnουλος

συνειδή�εωc::, ό δέ θεσμόc:: τοϋ 'Ιε
ροε!;εταστοϋ nρό μακροϋ κατηργήθη.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Καραμητσος,
ίατιρός, Β. Ούyκώ 2.
Γ. Καρδόψης, Καλλιδρομίου 48 Ί.
Κειτσέας ΔερGενακίων 2, Καλλteέα.
'Ιωνίας
139.
Γιώτα
Κεραμιδά,
Ρ. Κυρίμης, Στουρνάρα 29. Γ. Μrrτα
κούρης ,'Ay. Κων)νου 16, Πειραια.
Γρ Παnαδημητρόnουλος, Λήμνου 89.
Χαρ. Πολυχρονιάδης, Κεδρίνου 21.23.
Νικ. Στυλι,ανίδης, Παρνασσοϋ 3. Άθ.
Φόρ,της, nλ. Βασ 'Αλεξάνδρου 1Ο,
Ν. Σμύρνη_ Π. Φουστέρης, Γ. 'Αν
δρούτσου 18.

Τά Γραψε'ία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, 5ροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κάθε
Δευrέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
10 - 12,30 n.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άττοστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιταyήν είς τήν διεύ
θυνσιν : «Κ ωστην Μελισσαρόnουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
,τοστολαt μέ τρα,τεζιτικάς έnιταyάς η
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράψεται καθαρά τό όνοματε,τώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοϋ άττοστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙ
Τιμή τόμων ,ταρελθόντων έτων
δρχ. 70. Τuμή τεύχους 15.
Δέν ύnάρχουν με.μσνωμένα τε.ύχη
ύn' άριθ. 1 - 5, 7 . 9, 11 - 18,
18, 23, 25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40,
44, 49 . 50, 55 - 58, 67 . 68, 79-80,
οϋτε τόμοι 1956.1959, 1961-1963,
1966 - 1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άττοσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έ,τεστράψησαν
άττό τό Ταχυδρομε'ίσν μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε» f\ «άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδο,τοιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ
Νικ. 'Λyγελίδης, Βείκα, 133 Κων.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Δη,μ, Άναστασιάδης, Μεγ, ''Αλε.
ξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη Γερ. Θωμό
,τουλος, Ξενοδ. Άκρο,τόλ,
Λάριισα.
Στ. Καρο:;μ,τατσακίδης, ίο::τρός, Νεά.
,τολις - Κοζάνης, Χαρ.
Λέκας,
Β.
'Ηρακλείου 21, Θεσ)νίκη. Δημ, Πα
"ταyαρυψάιλου, 'Αμύντα 13, Θεσσαλο
νίκη. Χρ. Πατσόnουλος,
Μ.
'Αλε
ξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη. Άn. Σα
(όό,τουλος,
Μιαούλη 19, Θεσ)νίκη,
Χριστ. Σακε.λλαροnούλσυ, Κωνσταν.
τίνοι . Με.σσηνίας.
Σολ.
Τσωτσος,
Σnάρ,της 35, Θεσ)νίκη. Πετρ. Φpαy
κίδης, Βενιζέλου 72, ΚαGάλα.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι 'ΝΟΝ Β !ΟΝ
Δηιμ. Βάρτσος, 'Αθηναι
Κων. Γαρίδης, 'Αθηνο::ι
Θε.cδ. Κρψύδης, Άθηναι
Δημ. Σκσυζές, Άθηναι
'Εμ. Σωτηρίου, 'Αθηναι
Έμ. Κάlόουρας, Μυτιλήνη
Σnτ. Χανδρογιάννης, Θεσ)νLκη.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Θλι(!,�ρόν άπό τ'ήν Μυτιλήνην με
τεδόθη αyyελιμα της έκδη,μήσεως τοϋ
Έμ,μανα,ήλ Κάι!>ουρα, έιπιλέκτοu μέ
λους της έκεί κοινωνίας καί 1μέ εύρυ.
τέραν ήθuκήν άκτννοt!>ολίαν.
Ό άποθανών, μόλις 72 έτων και
δραστηριώτα:τος, άπέθανεν αιφνιδίως
καί έt!>ύθισεν είς θλϊψιν την κοινωνί
αν της Μυτιλήνης, ή όπσία: τόν έξετί
μα οοθύ'!'ατα: διά τάς παντοίας ά
ρεπάς του.
'Ήτο έ'!ιίτιμος δικηγόρος, Γραμμα
τεύς της Έ,πιrrρσπης τοϋ Έλλην, Έ
Σταυροϋ, Έκκλησια:στuκός
ρ υθροϋ
έπί't1pσπος τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγ. Γεωρ
γίου, εtχε δέ τύχει ,των τίτλων τοϋ
Με.γ. • 1 ερσμνήμονος τοϋ Ο iκουμε.νuκου
Παrrρι.cσpχείου καί τοϋ '1 πnότοu τοϋ
Παναγίου Τάφου.
.,. Ητο έ'!ιίσης έπίτιμος Γενικός 'Πρό
ξενος της Τουρκίας καί ύπό αύτήν
τήν ίδιότητα συνέι!>αλεν είς τήν άνά
πτυξιν σχέσεων καλης γε,ιτσνίας καί
JςΟJΊ,Ε;υ,νασμσυ τω;ν ,'JΤ.Οlλαιων άντιθιέ.
σεων. Είχεν όργανώσε.ι '!ισλλάς έκ
δρ<ψάς μαθητων κ.αi νέων είς τήν
Τουpκίαν καί γενικως είρyάζε.το διό
τήν ιό;μοιοοίαν γνωpψίαν των άνθρώ.
πων των δύο λαων και τήν έν τ�
πνεύ,μαrrι της -�:αyκοσμίοu άδελφότη
κ.αλων σχέσεων,
τος καλλιέpγειαν
μέ ,κ,αλά άποτελέσματα.
υvστατον, ά).λ' ούχi ελασσσν, ητο
πρωτοοrcάτης είς πα.σαν πνευματικΊ'ιν
κίvησιν, ιμέ ι!>αθείαν φιλοοοψuκότητα
καi ψυχικήν άνάτασιν, άρετάς τάς
όποίας μετέδιδε καi είς τόν κύκλον
των φίλων καi συνεργατών του, ίδίως
κόλπους του φιλοοοφικοϋ
είς τούς
έpγαστηρίου «Σολqμών».
•ο «Ίλ�ός», ,τοί) όποίου ό μετα
στάς ητο καλός φίλος, άπε.υθύνει τά
αίσθήμcrrα της συμτιαθείας του πρός
την οίκσγένε.ιάν του, τόσσν τήν φυ
σuκήν, δσσν καί τήν τινεLΙΙματικήν.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «Ίλισοϋ», τόμοι καi βιC!>λία
στό Βιt!>λιοπωλε.ίσν Άντωνίοu Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός.
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διοκτ της
Εκδ
Π. Ε., Δραγατσα
Συν.
σός»
'
ή
νίου 6, 'Εκδότης - Διευθυντής:
όσε77·
'
l
1-Κωστης
Ν.: Με.λισσαρόπ
οuλ�
ος ,
1
Πλατ. 'Εθνuκης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυ-π:ογρα
φείοu: Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις :
«'Επτάλοφος» Ε,Π,Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τηλ, 631.675.
Άeτjναι, Μαpτ. 'Απρ. 1972.
Τuμή τεύχους δρχ. 15
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
'Η'Π'ε.ι,pωτική 'Εστία (Νοέ,μ,-Δε.κ. 71).
'Επαρχία, Σέρρες (Ί.
Πνε�ματuκΊ'ι
α.ιλ. - Δε.κ. 71).
Λαογραψuκή Κύπρος (Σε.πτ.-Δε.κ. 71).
Ό Κόσμος της Ψυχης (Ί<ΧΙΥ. 72).
'Η �Πρωτότυπη (' Ιούν. - Φε(!,ρ, 72).
Νέα Σύνορα (Γειν.. Φλεt!>. 72).
Μέλισσα . Βέε - Α(!,ελο (Λευκωσία).
Κρίκος (Φεt!>ρ.. Μάpτ. 72).
ΠρσC!,λ ματα 'Εκκλησιαστικά Κοινω.
νικά (Φε(!,ρ. - Μάpτ. 72).
ή
Σμύρνα (Φεt!>ρ. 72).
Πνε.uμ03Τuκή Κύπρος (ΦλJε.G. 72).
Η

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:.
Βόλος: r. Κουκου�ίνος
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμnαλης
Ήράκιλεισν: Λ. Κοuντης
ΘεσσαλσνLκη: Γ. Βαρ&.να;
Και!>άλα: Σ. Ρωμανι&.ς
Κοζάνη: Στέλλα Τσιομnάνου
Κέρκυρα: 'Αχ, ΆGρ αμίδης
Λαμία: Εύ. Παπαντωνίου
Λάρισα: Έσδρ&.ς Μωϋσης
Μυτιλ1iνη: 'Η�. Κοuκέλλ.ης
Ξάνθη: Εϋελιτιις Ράνος
Πάπραι: • ΑΘ. Κσντοσάκις
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης
Συρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίς: Θεόδ. Οίκσνόμου
Χανιά: Ν. Βαρδάκης
'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανσυ
Λευκωσία: Αχ. Ζαοολλης
Πάφος: Κ. ' Καθητζιώτης
'Ισταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος.
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Ίπποι<ράτους 33 - Τnλ.

602.833

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ<ΔΟΣΕΙΣ

ο

ΕΣΩΤΕΡΙΣΜUΣ

ο ΦΙΛΟΣΟΦ Ι Α
•

Γ Ι Ο Γ Κ Α

ο

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

•

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

e

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΉ

Σας περιμένουμε στό νέο μας
ι<ατάστnμα μέ πλούσια έι<θεσn
βιβλίων πού

σαc ένδιαφέρουν
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· Α π ο ι< τ ή ο α τ ε ι< α i σ ε ι

ΚΩΣΤΗ

c

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

(( ΤΑ ΒΗΜΑ ΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ »
('Από τrΊν Προϊστορία μέχρι τriv Άναγέννnσn)
μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτόc: κειμένου,
περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάς

Α'. Προσωι<ρατιι<ri nερίοδοc :
Οί άρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Oi "Ιωνες, οί 'Ανατολικοί, Πυ
θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεαται, Έμπεδοκλης, ΆναΕαγό
ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταί.

Β'. 'Από τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιανισμό
Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα
δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωϊκοί,

'Επικούρειοι,

Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι.

Γ'· 'Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τriv Άνα
γέννnσn:
Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άnολογηταί, Σχολαστική φιλοσο
φία, Θωμδς Άκινατος, Ρ. Βάκων, 'Έκκαρτ.
Εύρετήρια όνομάτων.

"Αδετον δρχ. 50 - Δεμένον δρχ. 70
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σελ.
Γκαίτε: Ή Άρχιτεκτονιι<ιή τοϋ Σύμπαντος ............. ........

81

Ζ. Γαυγουτδ: Τιά ναρκωτικά της καρδιδς ... ................ ... .

82

Κοτετέθη ό θεμέλιος λίθος τοϋ Ναοϋ της Άντικαρκινικης Έταιρίαc: ..

83

«Πίετε έΕ αύτοϋ nόντες», nλήν τοϋ... δημάρχου Λαρίσης!

86

.......

ΌρθοδοΕίσ η Θάνατος ................................... ...

89

Ό Τεκτονισμός ,καί τά σύγχρονα προβλήματα . ........ ...... ...

91

Σσρ. Παυλέα: Ό Δευκαλίων ..............................

93

Π. · Αναγνώστου: Ό Μελάμπους ............................. ,

94

Ρομπ. Ταγκόρ:

Προσευχή ..... .............................

95

Π. Μnελούση: Πως ό Βράχμα «έχάρισε» τόν θάνατον ........... .

96

Σαρ. Παυλέα: Μετά τόν έnίσημο χορό ...................... . .

97

Μαρ. Μπόταση: Ή προσευχή τοϋ δάσους ........... ......... .

98

Γουλ. Στέδ: Ή Κυανη Νησος ......... ...... . ................

99

"Έλ. Π. Μnλαβάτσκυ: Τό Κλειδί της Θεοσοφίας

109

Νέλληc: Θεοδώρου: Ή ΘεοσQφία στήν έnοχή μας

115

Κρισναμοϋρτι:

118

· Απορίες ένόc: ψυχαναλυτοϋ ..................

'Άννι Μnέlσντ: Ή όνάμνησιc: των προηγουμένων βίων

123

Άnοκόμμστσ: Άθηναγόρα: Ή πορεία των Έκκλησιων. Πάμπλο Κα
Ζάλc:: Σχέδιον Είρήνηc:. Ε. Π. Παnανούτσου: Ό Ύπνος, δεύτερ1
Ζωή τοϋ όνθρώnου. Δ. Ψαθδ: 'Ασχολίες της Έκκλησίαc: ... . . . 125
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Τό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον

Βιβλ{ων

εις σελ. 2 έξωφόλλου
(Άποστ�λλονται έλεύθερα ταχυ8ρομικών τελων)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Συν&ρομή 1972 δρχ. 70

(έξωτερικοϋ $ 3)

·ολοι ot συνδρομηταl έσωτερικοϋ

εχουν δικα{ωμα

νά άγοράζοuν τοός τόμους έπιλογης
Α' Τριετ{ας 1956-1957-1958
Β'

Τριετ{ας 1959

1960-1961

lκαστον προς δρχ. 80 άντι δρχ. 100
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
• Αποκρυφισμός

και

Μυστικισμός

άδ. 60 δεμ. 80

Μελε τήμα τα
Ε[σαγωγη στή Θεοσοφ{α .

•

Τά Βήματα της Φιλοσοφ{α�

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλ{ον

άδ. 30 δεμ. 50

άδ. 70 δεμ. 90
άδ. 50 δεμ. 70

της σοφίας) Β'ίtκ

δοση άναθεωρημένη 1971

δεμ. 90

Έκλογαl άπο τον Κρισναμοϋρτι

Τwοι�: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

-z

.

άδ. 50 δεμ. 70

631.675-926.963

ΑΙΟΛΟV

70· ΤΗΛ. 312.322 • ΑΘΗΝΑΙ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25·ΤΗΛ.831.768· ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289·ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

