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ΤΙΜΟΚΑ ΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ •IΛΙΣΟΥ• (Δραγστσανlου 6)
(Δευτέρα - Τετάρτη • Ι1aρaσκευή 10- 12)

Η. Ρ. BL:-ιvatsky

--

Annie Besant

C. Leadbeater
Ed. Arnold

Th. Pascal
J. Van der Lceuw
C. Jinarajada a
Ν. Sri Ram

•••

Κrisbnamurti

Άvτ. Άδριανόnουλοc:
Κ. Κιτρινιάρης
Γεώργ. ΜaλτέΖοc:
Κ. Μελισσaρόnουλοc:

Δρχ.
δδ. 70, δεμ. '90
Τό Κλειδl της Θεοσοφίας,
30
Στή χώρα των ΓaλόΖ1ων Βουνων
80
Μελέτη έnl της Συνειδήσεως δδ. 60, δεμ
30
Πρός τήν Μύησιν
20
Μετενσάρκωση
20
Κόρμa
1Ο
Σ' έκεlνουc: πού nενθοϋν
40
Τό Φως της 'Ασίας
Ή Θεοσοφla είc: όλlγa κεφάλαια
20
Θεοl έν έ!;οpίQ
20
'Απόκρυφος έ!;έλ1!;ις Άνθρωnότητοc:
100
Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότητα
30
ΑΙ βαθύτεροι δψεις της Ζωης
30
Είc: όνaΖήτησιν της Σoφlac:
50
20
Φως οτήν · Ατραπό
20
Στά πόδια τοϋ Διδασκάλου (έκδ. 1966)
20
Τό Βaσlλειον της !Ξύδaιμονlac: (1926)
•Δελτlον 'Αστέρος• Τόμ. 1931 - 34 έκαστος 30
70
Στοχσσμοl πάνω ατή Ζωή (Β' σειρά)
Έκnαίδευσι κal σημασία Ζωης δδ. 45, δεμ. 65
150
'Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφο�
• Απολλώνιος ό Τυανεύς
40
Τό Έλευσlνιa Μυοτήρ1a
50
Άnοκρυφ1σμός κal Μυοτ1κισμός δδ. 30, δεμ. 50
Μελε τήμaτa
δδ. 60
· , δεμ. 80
Εισαγωγή ατή Θεοσοφlσ
δδ. 70, δr.μ. 90
Τό βήματα της Φιλοσοrplaς
δδ. 50, δεμ. 70
ΜΗΤΙ Σ (Τό β1βλlον της σoφlac:)
δεμ. ,9 0
Έκλογal όnό τόν Κρισνaμοϋρτι δδ. 50, δε!J. 70
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεων)
30
•Άγνώοτφ Θεψ•
10

•IΛrΣΟΣ•, Έn1λογή έτων 1956 - 58 κal 1959 - 61, έκόοτη χρυσό'5

100

Διό τούς συνδρομητός έσωτερ1κοϋ τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ»

80

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ•,

Τόμοι 1960, 64, 65, 69, 70, χσρτόδ. δpχ.
Τόμος 1971

70
80

Άποστεfλατε τό όντίτιμον, διά νά τ'ό λόβετε ταχυδρομικωc:.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 15

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡ6Σ
t__

.J,

�

ΔΙΜΗΙ'41ΑΙΟΗ Π!ΞΡΙΟΔΙΚΟΗ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΙΚΕΨΕΩΣ
Αραyατσανίοu 6 (Πλ. Κλαυθμώνοc;>, ΑΘΗΝΑΙ - 122

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟ Σ
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Θεός-Ψuχ
Ύπο ΔΗΜ.
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Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

(Άvέκδοτη έπιστολη προς φίλον)
Προαιώνια καί τrανανθρώτrινα τά τrρο�λήματα. Προ�λήματα
δμως των δτrοίων, ώς νομLζω, ή λύσις έκφεύyει των δυνατcτήτων
της θετικης Έτrιστήμης καί της έκ ταύτης τrηyαζούσης θετικης
Φιλοσοφίας. Τοϋτο, διότι δ δημιουργός του Παντός, ώς καί ή
ψυχή, δεν είναι ούσίαι ύλικαί.
'Αλλά οϋτε καί ή Φιλοσοφία (τά διάφορα Φιλοσοφικά συ
στήματα) εχει δώσει λύσεις είς τά δύο ταϋτα τrρο�λήματα. Τοϋτο
δε διότι, καθώς νομίζω, τήν έν ήj Φύσει μή ύλικήν τrραyματι
'κότητα δεν είναι δυνατόν νά συλλά�η δ άνθρώτrινος νοϋς, έλλεί
ψει έμτrειρίας, δσονδήτrοτε καί αν είναι οδτος ύτrέροχος.
Άτrομένει ή τrροσφυyή τοϋ έρευνητοϋ, έάν οδτος 1δεν εχη
τrρολήψεις, είς τάς έσωτερικάς τrαραδ6σεις. Αδται είναι αί έκ Μυ
στηρίων γνώσεις, δσαι τrεριηλθον εtς τήν δημοσιότητα. Δι' ήμας
τούς uΕλληνας τrολύτιμος είναι ή Έσωτερική Παράδοσις της
ΠατρLδος μας, ητις �φθασε μέχρις ήμων έξ άτrοστrασίμάτων 'Ελ
λήνων Φιλοσόφων. - Κατ' αύτάς:
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1. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Είναι 'Αρχη άντικειμεvικως ύτrάρχουσα, Παγκόσμιος καί
άτrρόσωτrος. Κατέχει την Φύσιν σύιμτrασαv καί τrληροΊ: το παν. Εί
ναι δ Φάνης των Όρφικωv, ή Μοvό:ς των Πυθαγορείων, είναι
Λόγος τοϋ 'Ηρακλείτου, των Στωϊκωv και τοϋ 'Ιωάννου (Γραμ
μαηκως: Λόyος=Αίτιον). Είναι 'δ 'Ατφόσωπος Καθολικός Άόyος
τ"'"ωv Ροδοσταύρωv της 'Αναγεννήσεως δστις συνεκδοχικως πολλά
κις καλεί:ται καί Πϋρ ( « 7 Ω Δ.όyε, Σύ τον δτrοί:ον ή άδυναμί("\· c-:)
άνθρώπων έπροσωποτrοίησεν, ήμεί:ς Σε λατρεύομεν, διότι δίδεις
ϋπαρξιv προς τό Παν»). Είναι τό άθάνατοv Βράχμα των Ίνδων,
τό Μέyα Ταό των Ταοϊστωv της Κίνας. Εlvαι τέλος, δ' - μέχρι
•· - , αpχων τοϋ τρέχοντος αtωνος - ότrοτιθέμενος παρό: της Έ
mστήμης αίrθήρ, δστις δμως έκηρύχθη είς αyνοιαv, διότι δεν ότrή
κουσεv είς τούς νόμους της ϋλης (πειρcψατα Micl1el οη κ.α.).

:a

11. Η ΨΥΧΗ
Είναι πραyμα της Φύσεως, 'άντικειμενικως ύτrάρχοv. 'Εκάστη
ψυχή είναι προϊόν άνελίξεως ένας άτόμου των Φιλοσόφων (Λευ
κίπτrου - Δημοκρίτου) εόρισκομένου είς κατάστασιν άκτινοΜλον
(Δημόκριτος) τ fl συνδρομfl της ούσίας τοϋ Δημιουρyοϋ. Ώς
έκ τούτου δέ άπεκλήθη άριιθμός άρτιοτrέρισσος (Πυθαγόρειοι).
'Επομένως είναι καί ή ψυχη
(ώς είναι και τα ατομα των
Φιλοσόφων) μορq,η άπλη, «άτομική»-, μη δυναμένη να ύτrοστη διά
<Π�:ασιν. Καί έ'κ τούτου είναι αφθαρτος καί αιωνία.
Έντεϋθεv καί ή θύραθεν δοy,ματικη αντίληψις περί της άθα
νασίας της ψυχης.
Ώς τrραyμα της Φύσεως καl ή ψυχή ύπόκειται είς τον τrαντο
δύναμοv νόμον της έξελίξεως. 'Εξελίσσεται δια των ζωϊκων μορ
ψων ,μέχρι της άνόδου αύτης είς πνευματικό: (μη ύλικό:) έτrίπεδα,
είς τα 'δποϊα ή έΕ;έλιξις αύτης είναι άτέρμων.
18. Φε�ρ. 1970
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Τ ό κληροδό-ιημα
-ιού ΑΘΗΝ ΑΓΟΡ Α
Ή Βι�λικη μορψη τοΟ Πατριάρχου Άθηναyόρα δεν ύπάρχει
άττό της 7ης Ί ουλίου. Ή μεγάλη ψυχή του έξεδήμησεν εtς Κύριον.
Καί έφτώχυνεν ούσιαστικά δ Χριστιανισμός, με την άη:ώλεια τοΟ
παyκοσμ(ας άκτινο�ολίας κήρυκος της 'Αγάπης.
'Αλλά το ίστορικό του κήρυγμα άκόμη ·άντιλαλει στον κό
σμο. «Διότι πασα σαρξ ώς χόρτος, και πασα δόξα άνθρώπου ώς
άνθος χόρτου· έξηράνθη δ χόρτος καί το άνθος αύτοΟ έξέπεσε· το
&έ ρημα Κυρίου μένει είς τον αtωνα, τοΟτο δε έστι το ρημα το
εύαyγελισθεν εtς ύμας» ( Α' Πέτρου, 1. 23).
Έν όνόματι τοΟ Κυρίου ησαν τα ρήματα τοΟ Ά'θηναyόρα καί
τήν έν Χριστ� «ενωσιν των πάντων» εύηyyελίζοντο. Αότά εί
ναι τό κληροδότημα τοΟ Μεγάλου Πατριάρχου - άλλά καί ή έντο
λη - πρός τούς Χριστιανούς ολου τοΟ κόσμου.
"6άν πάντοτε 1ή 'Εκκλησία ύπηρ
Εε φορεύc: τοϋ
πνεύματοc: τούτου
τηc: καταλλαγηc: καί τηc: είρήνηc:, νϋν,
δτε διάχυτοc: καί οφοδρ.ό· είναι ή
φορ,ά τηc: άνθρωπότητοc: πρόc: νέα
καί οίκοδομητικά οχήματα είρήνηc,
ουνυπόρΕεωc: καί
ουμnροαγωγηc
έν τώ χώρω τοϋ κοινοϋ πολιτιομοϋ
τηc: προόδου καί τηc: γενικωτέραc:
εύδαιμονίαc:, ή 'Εκκλησία τοϋ Χρι
στοϋ όφείλει ετι μδλλον ν.ά άnoβri
παράγων
ίοορροπίαc: καί τάΕεωc,
αύτή πρώτη παρέχουσα τό έΕ έαυ
τηc: παράδειγμα τηc: ένότητοc καί
τηc: καταλλαγηc:.
Δι· ό καί ούχί έπί ματαίψ όναμιμνησκόμεθα καί πεποιθότωc: έπα
νολαμβόνομεν Ιόπό τοϋ πανιέρου τού
του Θρόνου τόν τοϋ ίεροϋ Χρυσοστό
μου χαρακτηριομόν περί

τηc: Έκ-

κληοίαc:, λέγοντοc:, δτι --ή 'Εκκλησία
ένώοεώc: έστι καί ουμφωνίαc: καί
όμονοίαc: δνομα».
(Μήνυμα Χριστουγέννων 1964)
Ό Χριστόc: έπέτρεψεν ίοωc: ήμίν τήν θεολογικήν ιάντινομίαν, ώ
στε, ένώ μίαν ίδρυοεν 'Εκκλησίαν,
ήμείc: νά όμιλώμεν περί «πλειόνων
'Εκκλησιών» καί νά nροοευχώμεθα
ύπέρ εύσταθείαc: αύτών •καί τηc:
τών πόντων ένώοεωc:». Δέν έπέτρε
ψεν δμωc: νά όμιλώμεν
καί περί
πλειόνων Χριστιανιομών. Διότι είc:
είναι ό Χριστιανισμόc: έν τώ κόομω,
έπεκ
θαλασσών
, τεινόμενοc: πέραν
καί ήπείρων άκωλuτωc:, μία καί μο
ναδικ.ή ή ύπόσταοιc: αύτοϋ, μία καί
ένιαία ή έν τώ κόομω
άποστολή
αύτοϋ, καί έόν έτι πλείονέc: είσι,
κατά τόν Άπόστολον Παϋλον, οί τοϋ
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Θεοϋ συνεργοί κοί πολλοί οί οίκο
δόμοι τοϋ Θελήμοτο<: Αύτοϋ.
Διό κοί όφείλομεν σήμερον, τά<:
διοφοpό<: έποφιέντε<: εί<:
τού<:
Θεολογικού<: Διαλόγου<:, νά έΕογ
γείλωμεν ,άπό κοινοϋ τό ένιοίον μή
νυμα το'ϋ Χριστιονισμοϋ πρό<: τόν
κόσμον.
Προβλήματα χαίνοντα, ώ<: τό τη<:
πείνη<:
έκοτομμυρίων ,άνθρώπων,
τοϋ ύπερπληθυσμοϋ

τη<: γη<: κσί

τοϋ άντιστοίχου έλέγχου, τη<: παγ
κοσμίου ύγείο<:, τοϋ όλοκληρωτικοϋ
άφοπλισμοϋ, τοϋ πολεμικοϋ άντογω
νισμοϋ, τοϋ ψυχροϋ πολέμου, τη<: έν
Χριστώ είρήνη<:, τη<: κοινωνικη<: ί
σότητο<: κοί δικαιοσύνη<:, τη<: έλευθερίσ<: των συνειδήσεων,
τη<: ταχεία<: άνοπτύΕεω<: των ύπονοπτύκτων λαών, τη<: άθείο<:, τών τόσων
ήθικών πληγών, τοϋ μίσου<:, τη<:
θρησκευτικη<:, έν μέσω τοϋ σημερι
νοϋ πολιτισμοϋ,
κρίσεω<:, ητι<: ά
πειλεί νά μετοβάλη τόν Χριστιονισμόν εί<: ήθικόν κανόνα, δνευ τη-,r
προϋποθέσεω<: τοϋ Δόγμοτο<:, τη<:
πίστεω<: δηλονότι εί<: Θεόν ένον
θρωπήσοντα, σταυρωθέντα κοί ,άνο
στάντο, κοί τόσα δλλο, ,άποιτοϋσιν
δμεσον
συνοντίληψιν
κοί θεροπείον.
(Μήνυμα Πάσχα 1966)
Ποϋ είναι
Διοιρεθέντε<:,

ό Χριστό<: Σωτήρ;
iάπεδιώΕομεν Αύτόν.
Έντεϋθεν οί άνεκδιήγητοι ήμών
συμφοροί.
Κοί τί πράnουσιν οί Έκκλησίοι;
Διοπρογμοτεύοντοι

τόν

Άτίμητον.

· ΕΕ οϋ ό θλιβερό<: κατατεμαχισμό<:
ούτών.

«'Αλλ' όπου έπλεόνοσεν ή άμορ
τίο, ύπερεπερίσσευσεν •ή χάρι<:».
Οϋτω<:, ή ίστορίο σήμερον, άπο-

•·,

�

. 11

κοθιστώσο γεννοίω<: τήν ,άλήθειον
τών πραγμάτων, καλεί τού<: ύπευθύ
νου<: τών 'Εκκλησιών Άρχηγού<: κοί
τήν Ίεραρχίον, δπω<: έπιστρατεύον
τε<: τήν Θεολογίον, ώ<: θεραπαινίδα
πλέον,
κοτοστήσωσι
μονοδικόν
σκοπόν τη<: ύπόρΕεω<: καί τη<: άηο
στολη<: ούτών
τόν «δνθρωπον»,
δι,ό' τόν όποίον Θεό<: έγένετο άν
θρωπο<:, κοί ποροστώσιν ούτιϊ, θε
τικώ<: ,κοτ,ά τήν τρογικήν αύτοϋ ώ
ραν τούτην.
· Ανοκοινίlοντε<: τά<: · Εκκλησία<:,

1972
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έν διαφυλάΕει τηc παρακαταθήκηc,
καί τήν ένωαιν αύτων έπεεεργαΖ:ό

εaυν σέ κανένα συμπέρασμα.

μενοι άπό κοινοϋ.
'Υπό σίι-νθημα, τήν άγόπην δνευ

άλλά χάνονται μέσα στίc λέΕειc,
ένω τό Εέρουν πώc ή άγάπη είναι
μιά λέΕιc μόνο.
"Ac είναι... Ή
Όρθόδοεοc 'Εκκλησία
καί ή Κα
θολική πορεύονται παράλληλα. Πα

λοί δνθρωποι είναι,

όρων καί όρίων.
(Μήνυμα Χριστοογέννων 1968)
Πρέπει ν.ά πραχωρήσουμε, δπωc
τό θέλει ό λαόc. Οί θεολόγοι μαc
διαφωνοϋν. Είχε έλθη πρίν λίγεc
μέρεc εναc μεγάλοc θεολόγοc. Τοϋ
είπα. «Τί έκανεc δλη σου τή Ζ:ωή; »
Μοϋ είπε. «Βρίσκω
χειρόγραφα
τοϋ Εύαγγελίου καί τά ταεινομω.»
Καί λοιπό,ν τοϋ είπο, τί εκανεc;
ΔιάβαΖ:α πώc σέ είκοσι θεολογικά
συνέδρια δέν κατάφεραν νά καταλή-

Κα

τούc ιάγαπω,

ραλάβαμε τήν >άγά.πη μέ ύποχρέωσι
νά τήν μεταδώσουμε. Αύτό μδc εί
πε ό Χριστόc. Καί μείc τί κάνουμε;
Χωρίσαμε καί μαλώνουμε καί ύβρί
Ζ:ουμε ό εναc τόν δλλο. Είναι αύτό
χριστιανισμόc;
τό ποϋν δαοι

Δέν Εέρω, δc μδc
διαφωνοϋν μέ τήν

έντολή τοϋ Ίησοϋ...

*

(Προθανάτια λόγια)

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΜΠΑΓΚΑΒΑΔ ΓΚΙΤΑ»

Ό Κρίσνα είπε. • •
Ό Κρίσνα λέγει στην «Μ'Τίαyκα(5ό1δ Γlκιτά» 'Τίεpl της μετα
στάσεως, ή δ'Τίοία καλεί:ται θάνατος:

Vιisιirizsi jϊn;ιini yathιi vihcϊya navιini grhrJati naro' pαrψιi
tatlιιi sarirιirJi vihaya jirψi.ny anyιini samyιiti navιini dehϊ.
'Ό'Τίως 'δ' άνθpω'Τίος 'ά-rτο(5άλλει τά φθαρμένα του ένδύματα
yιά νά φορέση καινούργια, ιετσι καl τοϋ σώματος δ ενοικος, τά
φθαρμένα τά κορμιά άrrο(5άλλοντας, σε νέα ένσωματώνεται.
Καί yιά τον ακατάστρεmο 'Εαυτό, 'ΤίΟύ είναι ?i καθένας, 'δ'
Κρίσνα εί'Τίε:

Avyakto'yωn acintyo'yωn avikaryo'yam ucyate
tasnιacl evam viditvaί'nariz nιi'nusocitzιm arlιasi.
Άνeκδήλωτος, άδιανόητος και αναλλοίωτος καλεί:ται· Μη
λυπηθιης 'Πού ,&εν μ'Ποpεί:ς tτσι να τον yνωρ(σης.
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,

Δ οyμα

α

• Απο το <ιΦιλοσοφικο Λεξικο»
(Μεταφρ. Κ. Παπαλεξάνδροu)
· Από

τών

στηλών

μστεϊον. Έκτόc τηc ΌρθοδοΕίαc, ή

nερ1οδ1κοϋ

άnώλεια! »

δ1εΕήχθη τελευτοίωc δ1,άλογοc με
ταΕύ άναγνωστών του ώc npόc τούc

Είναι, λο1nόν, έnίκα�ρη ή γνώμη

δ1κα1ούχουc τηc ,φελλούσηc σωτη

τοϋ Βολταίρου, ό όnοϊοc έnίστευε

δnωc
ρίοc». Έναc όναγνώστηc,
φοίνεται φαναηκόc, εγροψε μέ έμ
φασ1: « .. Ac μή nλονώντα1 δσοι ύ

τά

nοστηρίϊ::ουν δη θά είναι κληρονό
μοι τηc έnουρανίου βασ1λείαc, έκτόc
άnό τούc ΌρθοδόΕουc, καί οί Κα
θολικοί καί οί Διαμαρτυρόμενο�. Ή

δη οί όνθρωnο1 δέν θά κρ1θοϋν κα
τάc

δοΕαοίαC

κατ,ά τά έ ρ γ α των,

των, όλλά
συμ,rρώνωc,

όλλωc τε npόc τόν · Αnόστολον Παϋ
λον:

«'Εν ήμέρc;� δ1καιοκρ1σίαc τοϋ

Θεοϋ... άnοδώσει έκάστω κατά τά

'Εκκλησία τοϋ Χρ1στοϋ είναι Μ ί α:

ε ρ γ α σύτοϋ... ΔόΕα δέ καί ημή

Ή ΌρθόδοΕοc. Οί Καθολικοί είναι

καί είρήνη n α ν τ ί τιϊ> έργαϊ::ομένω

κράτοc, οί δέ Διομαρτυρόμενο1 σω-

Στlς 18 Φλεt.?άρη του ετους
1763, πού ηλιος έμπηκε στόν
άστερισμό των 'Ιχθύων, μετα
φέρθηκα στα ούράνια, δπως ΕJέ·
ρουν ολ' οί φίλοι μου. Δεν έ
καt.?αλλίκεψα τή ,φοράδα του
Μωάμεθ, οϋτε με ,τηyε τό φλο
γερό αρμα του προφήτου Ήλι
ου, δεν άνέι'5ηκα στον έλέφαντα
του Σαμμονοκοντούν του Σια
μαίου, ουτε σταλοyο του Άyίr
ου Γεωρy(ου, προστάτη της
Άyyλίας, οϋτε στό γουρούνι
του Άyίου 'Αντωνίου· 'δμολαy ω
με άφέλεια πώς το ταξίδι μου
αυτό εyινε δεν ξέρω πως.
θά νομίσουν πώς θαμπώθη
κα· 1μά έκείνο 1JΟύ δεν θά πιστέ-

·ο

1

*

τό ιόγαθόν» (npόc Ρωμ

2

6-1 Ο).

ψει κανείς, εtναι πώς είδα νά
κρ(νοuνται δλοι οί νεκρο(. Καl
ποιοί, ηταν οί δι'καστές; 'Ήτα
νε, ιμή προς κακοφαινισμό σας,
δλοι έκείνοι πού ε.καναν καλό
στούς άνθρώποuς, δ Κομφούκι
ος, 'δ' Σόλων, 'δ Σωκράτη ς, 'δ'
Τίτος, 'δ' 'Αντωνίνος, 'δ 'Επίκτη
τος κ.λ.π. uΟλοι οί μεγάλοι αν
τρες, πού έδίδαξαν καl έφάρ
μοσαν τlq άρετες πού απαι
τεί δ Θεός καl αύτοl μόνο φCΧΙί
νεται νά δικαιουνται νά κά
νουν κρίση.
Δε θα πω σε τl θρόνους η
τανε καθισμένοι, οϋτε πόσα
έκατομμύρια ούράνια δντα η
τανε πε-σμένα έμπρός στον αt-
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ώνιο άρχιτέκτονα ολων των κό
σμων, οϋτε τί ,rληθος κατοί
κων αύτων των ό:-ττειράριΗμων
κόσμων ,rαρουσιάστηκε μ-π:ρός
στους κριτές. Δε θ' 1άναψέρω
έδω -π:αρά μερLκές λε-π:τομέρει
ες, -π:ου μου χτύ,τησαν στό μά
τι.
Παρατήρησα πώς κάθ'ε πεθ'α
ιμένος, που ύ-π:εράσ-π:ιζε την ίrπό
θεσή του καl -π:ου εκανε έπίδει
ξη των καλων αίσθημάτων του,
εlχε δίπλα του δλους τους μάρ
τυρες των πράξεών του. υο
ταν, ,ταραδείyματος χάρη, 'δ'
καρδινάλιος της 'Λ'ωρραίνης
καυχιότουν πώς ,τέ.τυχε να γί
νουνε παραδεχτές ά-ιτο τη σύ
νοδο μερικές άπο τlς ,rροτάσεις
του κα(, 'Υιά-π:ληρωμή της όρθο
δοξίας του, έyύρευε την αίώνια
ζωή, άJμέσως ,ταρουσιάστηκαν
γύρω του είκοσι έταϊρες η κυ
ρίες της Αύλης... 'Έ�λεπε κα
νεlς έ.κείνους ,του εθεσαν μαζί
του τlς {?άσεις της Λίγκας (1),
δλους τους συνενόχους των δια
στρε,μμένων σχεδίων του που
ηρθαν καl τον 1τεριτριyύρισαν.
'Απέναντι στον Καρδινάλιο
της Λωρραίνης ηταν δ Ζαν
ΣωC,έν (2), ,rou καυχιότουν,
στη χοντρή διάλεχτό του, ,τώς
έδωσε κλωτσιές στο παιτικο εί
δωλο, άψοί: οί ό:λλοι τοχανε
)ΙΙΚpaμίσει. 'Έγραψα έναντίον
(1) uΕνωση ζηλωτων στή Γαλλία,
το I ΣΤ' αtωνα, έναντίον των Διαμαρ
τυρομένων.
(2) Ύτcσνοεί τον 'Ιωάννη Καλι!>ί
νο. Τον άτcοκαλεί δέ ΣωtJέν γιά τή
στενοκέφαλη καί άδιάλλαχτη 1tροσή
λωσή του στίς θρησκ.ευτικές καl τcολι
τικές του tδέες.
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της ζωyραφικης καl της yλυ
,rτικης, ιελεyε, ά-π:όδειξα, φως
φανερό, ,τώς τα καλά ερyα δ'ε
χρησιμεύουνε σε τί,τοτα καl ά
πόδειξα -π:ώς είναι ερyο διαC,ο
λικο να χορεύεις μενουέτο·
διωξτε γρήγορα ά-π:' έδω τον
καρδινάλιο της Λωρραίνης καl
το,τοθετεϊστέ με κοντα στον ά
γιο Παυλο.
Καθώς μιλοϋσε, φάνηκε κον
τά του μια φωτιά, ,του ψλοyο
C,ολοϋσε· ενα φοC,ερό φάντα
σμα, που εlχε τrεριλαίμιο ί
σ,rανικο ιμισοκαμμένο, εC:ιyαινε
άπο τlς φλόγες με φριχτες φω
νές. Τέρας έφώναζε, τέρας σι
χαμένο, τpέμε ! Κοίτα το Σερ
C,έ(3), έκεϊνον που τον έξόντω
σες με το 1TLO σκληρο μαρτύ
ριο, yιατl σου διαμφισC,ήτησε
τcν τρό,το 1TOU τρία ,τρόσωπα
yίνουνται ενα. Τότες δλοι οί
δικαστες έ,τρόσταξαν νά yκρε
μιστεϊ στα τάρταρα 'δ Καρδι
νάλιος της Ί\ιωρ
, ραίνης, μα 'δ'
ΚαλC,ίνος να τιμωρηθεί αύστη
ρότερα.
Εlδα �να μεγάλο 1τληθος νε
κρους ,του ελεyαν: έπίστεψα !
έπίστεψα ! Μα στο κούτελό
τους ητανε γραμμένο: ε1τρα
ξα. Καl καταδικάστηκαν.
Ό ίησουίτης 'Λε Τελλιέ (4)
(3) Γιατρός άτcο τήν Ίσrπανία, τcού
δ Καλ<!>ϊνα; τον εστειλε στην '!Η)
ρά, γιατί εΤχε γράψει yιά το δόγμα
της 'Αγίας Τριάδας, άντίθετα άτcό τίς
δuκές του δοξασίες.
(4) 'Ιησουίτης, δ τελwταίος έξο.
,μαλοyητής τα) ΛουδοGίκου I Δ' τcού
μισοίισεν άδιάλλαχτα τούς Γιανσενί.
τες, έναντίον των δτcοίων καί εypαψε
το 1713 τή Bulla Unigenitιις,
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-παρουσιάστηκε -περήφανος με
τη Β ιι 1 1 a ιι n i g e n i t ιι στο
χiέρι. Μα δί-π:λα του ύψώθηκε,
με μιας, ενας σωρος ά-ττο δέκα
χιλιάδες διατάγματα φυλακί
σεων. 'Ένας Γιανσενίτης τούς
εe5αλε φωτιά· δ Λε Τελλι-ε. έκά
ηκε δλος, ως καt τα κόκκαλα·
κι δ Γιανσενίτης, -π:ού δεν εί
χε καl του λόγου του ραδιουρ
γήσει λιyώτερο,
Ικαψαλίστη
κε κι αύτός ά-π:ο τη φωτιά.
'ΈC5λε-π:α νά φτάνουν, ά-π:ο δε
ξιά κι άριστερά, κο-π:άδια φα
κίρες, C5ουδιστ-ε.ς ίερωιμένοι, Σι
αμαϊοι καλοyέροι, ιμοναχοl λευ
κοί, μαυροι, yκρί, -π:ού είχαν
δλοι φανταστεϊ -π:ώς, yιά νά κο
λακέψουνε το Ύ-ττέρτατον "Ον,
επρε-π:ε η νά τραyουδανε, η να
μαστιyώνουνται, η νά C5αδίζουν
ρλόγυμνοι. 'Άκουσα μια τρο
μερή φωνή, -π:ού τούς έρώτησε:
Τ( καλό έκάματε στούς άνθρώ
-π:ους; Τή φωνή αύτη την ακο
λούθησε νεκρική σιyή· κανέ
νας δεν έτόλμησε ν' ά-π:αντήσει
καt δδηyήθηκαν δλοι στό φρε
νοκομεϊο του Σύμ-π:αντος, -π:ού
είναι ενα ό:-π:ό τά μεγαλύτερα
χτίρια -π:ού μ-π:ορεϊ να φανταστεϊ
κανείς.
Ό ενας έφώναζε: Στίς με
ταμορφώσεις του Σάκυα(5)
-π:ρέ.-π:ει να -πιστεύουμε, δ άλλος:
'Όχι, στις μεταμορφώσεις του
Σαμμονοκονιούν· δ Βάκχος έ
σταμάτησε τόν ηλιο καί το
ψεyyάρι, ε"λεyεν έτοϋτος· οί
θεοl ανάστησαν τον Πέλο-ττα.
ελεyεν έκεϊνος· νά ή έyκύκλιος
(5) Σάlκυα Μοϋνι, δ Βούδας.
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In c ο e n Η D ο m i η ί (6) ε
λεyεν ενας νεοφερμ!ένος· κι ·�
κλητήρας των κριτων έφώνα
ζε: Στο φρενοκομεϊο, στο φρε
νοκομεϊο !
υοταν έτέλειωσαν δλες οί
δίκες, ακουσα να κοινο-π:οιεϊ
ται ή έξης ό:-π:όφαση: Κατά
διαταγή του Αίώνιου, Δημιουρ
yου, Συντηρητη, 'Αντα-π:οδότη,
Έκδι!κητη, κ.τ.λ., κ.τ.λ. γίνεται
ΎVωστό σ' δλους τούς κατοί
κους των έκατό χιλιάιδων έκα
τομμυρίων
δισεκατομμυρίων
κόσμων, -π:ού εύαρεστηθήκα
ιμε
νά
σχηματίσουμε,
δτι
δ-ε. θα κρίνουμε -ποτέ κανέ
να ό:-π:ο τούς -π:ερl ου δ λόγος
κατοίκους 'α-π:ο τlς κ ο ύ φ ι ε ς
τους ί δ έ ε ς, -παρά άποκλει
στικά καt μόνο ά-π:ο τtς -π: ρ ά ξ ε ι ς τους· yιατl αύτή είναι
ή δικαιοσύνη μου.
Όμολοyω -π:ώς ηταν ή -πρώτη
φορά -π:ού άκουσα τέτοιο διά
ταγμα· δλα έκεϊνα -π:ού εχω
διαe5άσει -π:άνου σ' αύτον τόν
μικρον κόκκο α:μμου, δ-π:ου yεν
νήθη κα, έτέλειωναν μ• αύτές
τίς λέξεις: 'Έτσι μου άρέ
σει (7).
(6) Παm:ική έyκύκλιος άποδιδόμε
νη ,τότε στόν Πά-rrα Βονιψάτιο 80,
,τότε στόν Ίούλιο 2ο, διακρινόμενη
δέ yιά τό έλάχιστα άνεξίθρησκο ,τνεϋ
μά της καl 1tεριέχουσα τά όνόμα;τα
των ά:ψωρισμένων, ,τού καμμιά συ
χώρεση δέν τοος ηταν δυνατή. Ώς
τά\ ,1 77ΟΙ, στη� Κcχ9ολική 'ΕJκκληι
σία, τή Μεγάλη Τετάρτη, τοιχοκολ
λιούνταν στοος ναcύς αύτή ή έyκύ
κλιος καl δια�ζόταν άπό τόν α:μ<!>ω
να.
(7) Μ' αύτή τή φράση έτελείωναν
τά διατάγματα των <!>ασιλέων της
Γαλλίας.
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Για μια' δεύτερη Πατρίδα
με έκαtΌν-ιάδες σημαιών ...
'Ένα βιβλίο τοϋ άνcιπληρωτοϋ
Γεν. Διεuθuντοϋ της ΟΥΝΕΣΚΟ
Μιά. έιπιτα."Χιτw.ή ε·-<.rκ),_ησις &.
πημθύ'.Λθη σ.πό &-προσδό�ψη πλευ
ρά. στην ΟΥΝΕΣ:ΚΟ νά. χα.μηλώ
σιη ά.ιπο τον ύψηλο θp<ΝΟ της καί
vά. ιπροσγ,ε�ιwθη στήν- πρα.yμ,χt:κ
, ό
τ-η-αι; της παγκ.οσμί,ου έκ.wαι:δεύ
σεως -χια:ί έrπισcήμης, έρχομέJvη
, α.μιεσσν
,,
'
α,., v,τιπα,ρα.' ταιc,t: tΥ προ;
ει,ς
τσv κάσμο των δυεΟvων δια..ψων:
ω-ν κα.ί έρ·ίδων.
«Δέν είναιι κ,αιρός y' α.ψ1Jσωμε
την ούδέτε,ρη :διοοσ,πορά. 7tiληρα-

Ί-Ι ΟΥΝΕΣΚu δαπανα ετη
σίως 1.000.000 δολ. γιά την
Είρήνη, ενώ ταυτοχρόνως τα
Κράτη δσπανοϋν 200 έκατομ.
δολλάρια για εξοπλισμούς.
ψοριων ικαλ νά προχωιρ1JJσωμε wρός
τήν έ�ρyό ύποστήριξι ·μια.ς �θέσε
ως κα.ί -+ιν προ7,γωryή ένός δό
γμα.τος υίοθ'ετ.οuμ;ένσυ ά:πό τά.ς
κιυ�οφΥ'Υ}ΟΙΕις τοϋ κό σμου; Δεν εί-
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νια.� ιχ.α.ιιρος vσ. πολ ε;μφωμιεv έν
ωντwν τ<ωv δ�α.φων�ών - στιyμα
τίζοΨνα.ς αυτή την κ.α.;αχ.t:πα.σι,
α.Υt'ί νσ. την συγκ.α.λtiΠ"tlωμε; llρά,
-y,μα.τι, κα.ιρός είvα.ι ! Δέv εfνα.ι
δυΙVα.rtσv ή ΟΤΝΕΣΚΊΟ vά. δα.πα.
να, έτησίως ϊσως εv,α, έ.κ,α,τομμύ
ριο δaλλα.ρί1ωv για. το χτί�σ�μο της
ΕJtρrήvης, έvω τα. ,,ρά.τη δα.ιπα.νσϋν
200.000 έικ.αιt�μ;μύpι,α,. στο ϊδιο
διιάmηη.Lα.. γιιά. τόy έψοδιαισiμb ένος
δπλrοιστ;οοσίου &.πο.λότου &,ψα.vι
σμοϋ».
Αuτός πού ψωνά.ζει αυτα. τά.
λόιyια. Χα.ί αm:ευ(:}ύγε.ι την εκ.κλησ.
,ετνα.ι ενα.ς ά.πό τούς ά,vωτέρους
πα.ράlγοvτα.ς της ιδία.ς της οr
ΝΕΣΚΟ, δ δόκτωιρ Μά.ιλ�,<.ομ Άv
τ�σε.σία.χ, ά.ναm:ληρωτr,ς γενικός
διwθυντης τοϋ• διεiθνοϋς δργα.νι
q.ι.οϋ. Τέτοια. λόγι,α.. ε!να.ι ώσυvή1θι10'Όα. σ' εn 1διεθνη ύπά):.λψο,
ά.λιλα. τά. ά.πετ6λμησε, στο 6ι6λία
του «Ή π�.-tpίδα μοο α,ς &ιναpτη
θή». Κα.ί ή ΟΥΝΕ�Ο έξέδωσε
τό 6ι6λ,ίο του!
Ό συ,γγραιψεύς ιεfv,α.t ο,ιχ,ονο
μολθyος ά.πο τη v6τιο Ί vδία.,
&.λλά. ,bt'ί 22 iτη 1vροσψ�ρ,ει τί;
ύπηρεσί,ες τw στον δuεθvη δρyα.
vι,σμιό. Εrνα.ι ήλικ,ί.α,ς 50 μόνον έ
τωv, ά,λλά. μιοιά. ει &'7ΟΟΙ)'οητευμέ
νcς. Ή συvιείδησίς του τόv ηέγ
χ,ε,ι - η μdλλον έπιζητ,ε,ί ν' &.
ψU!ΠV'ίση τήν πα,yκ.όσ:μια. σιυv-είδη
σι.
«"Εχαμε .-, γράιφε.ι - 600
,σχολεία. -κ,α.ί -χ.ολλέγια., όπου τα.
ποοιiδια. δ:δά.σκ.οντσ.ι τό αρθροv 3
της Δια.κηρύξεως Άνθρωιπίvων
Δι-χια.ιωμά.τωv: «Κα.θέnς fχε.ι δι
κια.1ίωμια. στη ζωή, την tλ,ευθιεpί!Χ.
"Κια.ί rtηY �ροοωπι-χ.η &,σψά.λεια.».

Κα.ί σχ.έlπτομα,ι τι <iποτD..εσμα;
μπΌιρεί vα. φέρουν ,α,υτα. τα. έλά
χιισrτ:α. σχολεία., τα. ύπα.γόμενα.
σιπ,rι ΟΥΝΕΣΚΟ, ο'Όα.Υ έκα.τοvιμα;&ητω-v
τά.Ιδ ες έ κmroΙJ<J-W,pίων·
'Κια.ί γονέωrν, νέων -κ,αιί έφή?ων,
που δια.οά.ζουΙV τον κισ.θημεριvο -αι
ΠΟ κ,α.ί ά.κ,οϋ,ν ε τό ρ,α.διόψωΙΥο η
6λέbtουιν, την τηλε6ρα.ισι, οοο,υ πλη
ροψοροϋvτα.ι για. τήv πορεία, τοϋ
έγ-κλήμα.τος, για. 'ΧJpέη ιπού εξο
φλοϋvτα.ιι μέ α.ίιμα,, για. έπ.α.γρύ
mησι στα. σύνορα., για. προειοο
ΠΟιιψι'ΚJές &.π.εργίιες, για. α.ϋξησι
των ένόrπλωιν δυνά.,..ι,
, εωγ των έ
χΙθρων "Ciα.χύτιερ, α, αιπο τίς δι'Κ.ές
μα.ς, για. κα.τώτερε,ς φι>'λέις, λα.ους
'Κια.ί εθνη. Τί 1διδα,σχ,α.λί,α. για. τον
ά.ν(θρ, ωrπο -κ.άινq_ι.Ξ στά. ιπα.ιδιά. μ,α,ς ;».
1

Εrνα.ι προς τιμηv τοϋ 1δαιτορος
Άνπισεσία.χ, οτι, σ.ν κ.α.ί ε!ν-:χι ά.
,ν�ώrtερος �λ-ηιλος της οrΝΕ
ΣΚΟ, ά.ρvε, ίτα.ι να. ,Οi!JVηγοpή�η
για. το Κα.τεστη.μέ.w. 'Ότα.v μι
λά.η για. τήΥ κ.ρίισι στα. 1vα.ν'εntt
στήμισ., μο�άζε,ι νά μιλά.� ενα.ς
�έος: «" Αν θiλετε να. ά.ν�α.λύσετ�ε
την ψοuτητικη έξέγερσι στο έργα.
στήριό σ,α.ς, προ6ητ1ε στα. &ξης:
JΙά.φετε- μερικές χιλιάιδες φοιτη
τών της 'ΚΟWωνισλ ογ!α.ς κα.ί 6αιλ
τε τους να. πα,ρα.κο.λουθήσουv δ,ι
δαaκια.λιίια. σέ ιμια. α,ϊθουιc;α. πού χω
,ράει &κ.αιτό. Πέστ�ε τους δτι δτα.ν
-θα. έπ.ιτύ,χουγ, ιστίς ,έQετά.σεις των,
θα. ποορουιv πwχίο, ά.λλα. δεν πρό
'ΧJευτeχιι νιά. 6ροϋν δοολ,ειά. Κυ,κλώ
Ι<Π-ε του,ς μέ ,μια. κοιvων,�α. ιτcού δέ.ν
ίcρα.ρ,μόζει δσσ. κ.ηρύττιει -κ,α.ί που
κυ6ερvα.τοοι &.πο κbμ:μα.τ:α., πού οέν
&.vτ�προοωπεύουν τlς φοιτητικές
Vδέιες. Πέισrtε τους να. σχ.εφ&ϋv
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γιίf �ε σtt1pα.60 στην 'Κ.Οι νυwία.
'Κια.t πως νσ.. οιοpθωθη. Κα.ι μ&λις
&.να.πτύξουν σχετική δpαιστηpιό
τη,w,, εtοαποιf,Ιοrt'ε τήν &.στυ-ιομία
νά. τούς ριχτη. Κατόπιν, κ,α,Βη
στιε -rοα.ρά:μεp,α. 'Κα.l mάJp,τ ε 1μισ.. μορ
φή εκ.πλήξεως».
Τέτοιες 011tίθε· ς είνα.ι συχνές
ιcπο 6ι6λίο αιύτό, πού θσ.. μιποpοϋσ�
γά χα.ραικ.τηp�σθη οια.θήκ.η έν·ος
άιπο τούς &.νωτέρους κα.ί πλέον
πειιt'ειρcη.ι.έ�νους &.ξιωμα.τούχους τώ-ι
Ήyωμένω1ν Έθνων.
Ό -uίτιλος του rε!ναι πα.ρμένος
&nto ενα. ιπ.οίημα. του Τα.yκ.όp:
'Εrκεί πού το mευμια. είνα.ι α.ψο6ο
κα,l τ.ο 'Κlεφά;λι στέκ,ει ψηλά
'Κια.l ή γνώση είν' ελεύθερη·
έ'Κ:εί, 'Κ.ά.τω, άιπb rcaν ούρα.να της
λΕJ1.Υt1εριaς,
ΙΙ.ά.τεp, ή Πα.τpίiδ,α, ψ,υ α.ς ά.ν,α,σrτη,..
'θη!

ΠΑΤΡΙΔΑ
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Καιι ιfJ, o,p Άντ�σιεισbα.χ κα.τα
Ηrrε,ι: «Πισ�εύω πώς θα εpθη δ
-χ.α.ιpός, 6'00\} ολοι οι «VΙθpω-rοοι
θ' &.νια.γνωρίζουν στσ.. 6άJ θη
, της
')(,Ια,ροια.ς τωγ δύο '11ία.τpί'δες: τήν
χώρα. της γιεννήσεώς τω,y, της
1οια,μ.οpψώ1σεώς των, ,έ!Χείvη ιπού
τούς εδωισε τήν πρώτη α.ι:iJηισ:
της ουναιμιεως, της άιλλ�λεγyύης
m.l της τα.υτότ'ΥfWς· "Κ.α.ί τήν άλ
λη ε.'Κ1ε1ίν-η χώρα., τήν δίχως σύ
νορα;, 7001) ή σημ.α.(� της &.ποιτελεί
τωι &.m·o έχιwtWtάοε, ς σημα.ιών,
πού τα ποτά,μιοο τ-ης ψέχουγ &..πο
χuλιάιοες πηιyέ!ζ, εΚJείν,η την αt
-κοομενιrχ.ή χώρα., πού ιε!να.ι ή
ιιt'pοο'δαχ.ία v,α,ς κ,α.l ή μοίρα. μα.ς,
απου διλοι οι ά.νθρω'Ιοοι είy1α.ι &.δελ
ψοί, ε pγάJζWtσ;ι μαζί, οχι γ:σ.
α.tSξησι �σχύος η μονάχα ύλικ.ά
&.γα.θά., άλλά γιά νά στ:ροσθέσοιυι-ι
«μιά ϊνrοσ:α. ,ευτυχία.ς» ,w;θένσ.ς για.
τή ζ�ω'ή των α.λλων.

·········································g······························ .
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

Πρόσφυγες
(Σvvειδησιακόs διάλογος)
Μια φωνή

Δέν πετω. Κάθομαι σάν πουλί λαβωμένο
χωρίc ,φτερό, ιϊ εχω τό φτερό μου μαυδιαομένο,

· Αλλη φωνή

'Εγώ καλά πετω, πολύ καλά πετω

'Η φωνή

Πωc νά μάθω πάλι νά πετω

καί χαίρομαι πώc εχω ενα πέταγμα έλαφρό.
Δέν ύπάρχει όδηγία καμιά;
τήν καλή μου κατεύθυνση ν,ά βρω
"Αλλη

φωνή

Κατευθύνομαι μέ τρόπο φυσικό
τίποτε δέ μέ βαραίνει

'Η φωνή

Κι έγώ νιώθω τό φτερό μου βαριό

'Η

Φαίνεται nώc κουβαλδc χωμα περίσσιο, περισσό

άλλη φωνή

· Αλλη

φωνή

Τίναtε τό χωμα άπό τά φ-rερά σου γι,ό ν,ά ιπετάtειc
έλείιθερη
καί ν1άχει έλa.φρό φτερ6, καθώc ενα δένδρο λιώνει τή
χιονιά του καί παίρνει τή φυσική του θέση.

' Η φωνη
· Αλλη φωνή

Σέ ύπόκωφεc φωτιέc περνο·ϋμε
Σέ πολλή δύσκολη φλόγα άσφυκτιω

Πρόσφυγεc

Μέ τούc μπόγουc ήρθαμε, έρχόμαστε πάντοτε έδω
τηc προαφυγιδc, μέ τή φωτιά των σπιτιων μαc στό
μάτια μαc,
μέ τήν πυρπόληση τη,c πατρίδαc στή
, ν όκοή μαc

Πολλοί πρόσφυγεc
Έναc

πρόσφυγαc

Σέ ύπόκωφεc φωτιέc περνοϋμε
Χωρίc ροϋχα

"Αλλοc πρόσφυγαc
• Αλλοc nρόοφυγαc

Χωρίc στρώματα ϋπνου,
Χωρίc ένα καρβέλι ψωμί

• Αλλοc πρόσφυγαc

Χωρίc ένα κάθισμα.

1972
"Αλλος πρόσφυγας
"Αλλος πρόσφυγας
• Αλλοr:. πρόσφυγας
"Αλλος πρόσφυγας
"Αλλοr:. πρόσφυγαc
Μιό φων,ι'y
Μακρινή φωνή
'Όλεc οί
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φωνές

Χωρίς όλέτρι κι άλογα,
Μέ τό παιδιά μας στίr:. πλάτεc μας
σό λομπά.δεc γιορτινές σβησμένεc.
Μέ τ,ό κάρρα μαc ατό κοκκινόχωμα
ατή μαύρη μπόρα βουλιαγμένο
Καί τ· άλογα δέν εχουν χρεμέτισμα
οϋτε τό παιδιά εεφωνητά.
Σέ οίκήματα καπνοϋ κατοικοϋμε
· Από πολλ,ά οίκήματα καπνοϋ όφείλουμε
νά περνοϋμε.
Καί πρόσφυγεc πάντοτε μ· δλα "Τ'ό' μέσα των ταει

διων
πυρπολημένα, μ· δλη τήν ενδεια, τήν ,άφθονία
τοϋ Θεοϋ καί τή μεγαλοπρέ,πεια χωρίς τέλοc,
ναl, χωρίς κανένα τέλος νά Ζητσϋμε

*
ΕΚΕΨΕΙΣ
ΟίΡΙ ΤUΣ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΜΕ ΤΛ 6ΕΙΛ ΚΑΙ ΤUΣ ΜΥUΣΕΩΣ
Ύπο ΓΕΡ. ΒΛΑΧΟΥ
Ό άνθρωπος α.tσθά.νετα.ι 1"pα.
γμ,α.τι'Κ.ηΥ tκ.σ. vο-ποίησιν, οτσ.ν δύ
να.τα.ι να σκέ-πτετα.ι κα.ί γα, δρα
α.υθό pμητα. κα.l &.νυπόκριτα. δια.
τά. προολήματα της ύπά-pξεως,
χωρlς τό «εγώ)> ταυ.
ΕΙναι γνωστόν ε1ς τούς εχοντας
π.είραν α.υτογνωσία.ς, πού εΙνα.ι ύ
ιιtερ6α.τικη οίωσις - &.ληθινη πvω
ιμα;τικότης, ΜΧ_έτως μορ,φης θρη
σκευτικής, φιλοσοφ�κης η α.λλης
τιvός, δτι ή προσευχή, ώς συμ6ολή εlς την -rοεpα.ιτέρω πvωματι
κηv πρόοδοv, οτα.v διαπvέιεται &.πό
προσωπικά. κί•νητρα, δέν εlσα.κού1εται &..πό τά.ς θείας δt>νάιμιεις, ώς
έγω-χ.εvτρική,.
Τουvα.vτίοv, μία. δέησις - έπί-

κληισις, οταv γίνετα.ι ορθώς, δη 
λα.δη μέ ενδιαφέρον δια. το γε
Υtκbν -κ,α.λόry, μέ ά.γάntψ προς τον
Θεόν, 'Κ.αl μέ ύ π ο χ ρ ε ω τ ικήv ά.ξ ι ο π ο ίη σ ι ν
α. υ τ η ς, εις τά. πλαίσια. τοϋ
θιείου Σχοοίου της εξελίξεως, με
την ά.γά.πψ και ύπηρε.σί, α.-ι προς
τον α.vθρωπον, τψ ψύσιν κ,αί την
ζωήν, τότε εισακούεται. 'Έρχ�τα.t
αγωιθεν ή &.πόκ.ρισις, κα.ί δ δεό
μενος διά. το -ι.α.λόν του δλου, πού
λησμονεί ταν έα.υτόv του, αtσθά.
ν-εται να. π:λημμυρίζη την ψυχήν
του Βεία. χάρις, ευλογία., εlρήvη
κα.ί ψως. ΆπολαJμ6ά.vει πρα.γμα.τι
κην ευτυχία·ι.
Αυτό &εν εrνα.ι cρα.ντα.σίωισις,
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οδτε θρηισκευrtιrκ.ή η y',ι\ωσtικ:ή θε
ω,ρία., άλλα. γεγονος πρα.γμα.τιιχ.όν,
μ,ία, έπα.γωγος rtμmεψία., την δ
παία.ν δο-χ.ιμάζει δ ενάJρετος πνeυ
μ,οcτ�"Κιος ά.νιθρωιπος, είτε χριστισr
vος εfναι αιύτός, είτε όπα.δος οι
α.σδήrποτε άλλης θρψΚιείοcς. Ή σJ.
σθφις α.ύτη της μα:καριότητος
δέ·ν προέ�ετα.ι ύrπ:αχρεωιtιrκ.ά. μό
νον ά.πο θρησrχ.ωτι"Κιότητσ... Erνα.ι
ά.ποτέ,λεσμ,σ.. πνευμα.τικης ώριμ6τητος, &.νωτέρα.ς σκέψεως, rπ:έρα.ν
πάσης μορφης γνώσεως.
Ή ειπικο�νωνία. \.Lέ τά, Θεία,
ειπιτυιγχά.νετσ..� 'ΚΙJ.ι έ:χ,τος πά.σης
θρ σκεία.ς, με άγτην &.πρ&σω1tον
&..γάmην, δ:1 ά. τοϋ 1.1,υστι-κι�σμοϋ - &.
ιποκρυφι.σ1μοϋ, του �ωrσερισμου εν
γένει, της θεοσοφfα.ς, της εσωτιε
ριrκ.ης φιλοσοψία.ς, της 1.1,ετα.ψοοι
κης, της τέχνης κα.ί ειπι.σ1τwης,
ώς Χoct διά. της 1.1,έ διά,χ,ρισιν Πpα.'"
γ1μα.τικης &.ιrοα-ρ,νήσεως των εγκο
σμίων, εσωιυερικως κοcι εξωτερι
κώς, είς την ιπρα.ξιν, κα.ι οχι μέ
την ά.πλην 'ΚΙJ.τα.ψυγην είς την &.
π.οUιό'ιωσι·ν' πού εrνα,ι .λ-ιιποτοcξία..
«�Ο Θ0ος εm.λοοσε τον ά.ν{)ρωπον
'ΧWt ειlrκ.όν� Αυτοϋ κ.α:ί διwίω
σιν». Άτυοcως, οι πλείlστοι των
&.νθρώιπων οοvτέσψεφ«ν τούς ο
ρους καλ ειτϊλοcσοcν τον Θεόν των,
-κα.τ' ει'Χόν.α. οcύτωv -χ,α,ί δμοίωσι, v,
ά.ν8ρωιιrομορψι'Κιίί>ς.

Ό &.'λη:θιν'ος κ.α:ι οχι δ πλα.σμ,οc
Θεός εrνσ..ι "Dpισυιπόσw.τος,
δη.λαιδή: Βούιλ-ησις, Άγάnτη -Σο
φία. κσ..ι Διάνοια.. "Qστε, Χα.τ' &r
νά.•r-ι.:qν, 'ΚΙJ.ι δ ά.νθρωιπος - πpα.
γμαιτι-κόν θείον δ-ημιούργημα. εrνα.ι κια.ι οcυτος τρισυποοw.τος,
&Μ-α εις μία.ν άntείρως μιt'Χpοtέ
pα.ν κα.ι -κα.τωrtέρα.ς ιδι'6rtη,τος άνα.-

"Dι'Κ,Ος

1972

λογίαv- θέlλιει, έπ�θυμεί κ.α.ί σκ.έ
πτετα.ι εγωικ.ε1ντρι'Χά., &vως, &.Χpι6ως, εrναι τό 'ΚΙJ.τώ-τ;ερον <<Ιίγώ»
του.
Ό προορισμbς τοϋ &.ληθοϋς
πνευμ,.α.τικοϋ &. ιιθρώποο ε!να.ι ή
Άπαλύτρωισις χα,ί ύπηρεσία τοϋ
θείοο Σχεδίου της εξελίξεως. Δια
μεγίστης προσπαθείας κ.α.l μόχθοιυ
1τ;ρέπει νά. εξυφώση τήν προc.:ναr
φερθ,είσα.ν χαιμηιλοϋ επιπέοου τpι
α.:δι'Χό,τητά, του είς δλοέν τε.λιει
&τερον 6α.θμ,bv, δια να. νά. προσεγ
γίση, προοδεl'>τιrκως, κα.τα στάδια.,
την Θεία.ν Τpιά.δα., εξ ής έξεπο
ρεύ1θη, κα.ι να έvωθη μετ' Αuτης.
Διά. να 6α.δίση, δμιως, δ α.vθpω
πος ε!ς τον τρσ,χ&ν αυτόν, άλλα.
ευΟύν ά.ν-ηφορικόν δρόμον της έ
·ιώσεως με το θείον Πα.ν, 1tρέιrοει
νά. εrναι, οχι ά.πλώς εrς θρησκος,
η .ποιητης - καιλλιτέ'Χνης, μ'έ
κάιπeιια.v ενστ:χιώδη πνευιμα.τικην
διαιlσθφιν, r; όποcδός ώp�σμένης
ψιι.cσοφικης σχολης, άιλλα ε1tiυ
στ'ή�.1,ων - α.πακρuψιστής, ενορατι
κός - μεμυηιμένος, με ά.νεπ:τυη-υένας τά.ς ψυχικας δuνά.μεις της
6,οράισεως κα.ι ψυχακ, οης, πού
έπιχc;ινωνεί, συνειδηrά,, εις τούς
ά.c;r,ά:τους Χόσμ,ους με άινώτερα. ύ
περψυσιrκ.ά 'Όντα..
Προς πρα.�μα,τοποίψιν των &,..
•νωrτέρω, πρέπει να ιπροηγ-ηθη ,ύποχρεω-ι,ι-χ,α. ,1 ψωτισι ις - α.uτοv,υ'""
φις, διά. ν� έπα.,χολοu.θ'ήση ή τε
λετη της Μuή,σεως της ά.νωτέρα.ς
Ι(J't}Vε�δήισεως τοΟ &.τόμου, πού τε
ΑΙείτα.ι εις τούς α.ο·pά.τους 'Κόσμους,
'Κια.l πού θα ειπι�σ,,πεύση την Άιπο
λαιpωσίν του κοcί θά. τδν mτωJttή
ση άξιον δια. την ώχ.ροvον &tηρε
σίσ,ν, την �θα.p't'ον.
,

.Jι

,
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Ό <<Τεtραπλούς 'Έλεγχος>>

-ιών Ρο-ι-αριανών
Eivcxι αύτο ή ΑΛΉΘΕΙΑ; Είναι ΝΟΜΙΜΟ
και ΗΘΙΚΟ ; Συντελεί στην όμοιβαία
ΚΑΤΑΝΟΗΣΙ; 'Ωφελεί τον ΠΛΗΣΙΟΝ σου;
Ύπό ΔΙΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ
,
"',
, " ..}, ,που
1'Η cJιιοχ,
-,,OUJ--UE 01εν ειναι:
1

μόνο δύσκολη γ:ά. τον ά,γθpω'Πο,
άιλm. ,είνα.ι Υ..άι-cι ,πολύ Π<ψα.πά.ιν'ω:
Ή αφετ ρία. μιισ,ς νέα.ς περιόδου,
θα.υμαmης, α.λλά. ,<,α,ι &mά,,�θρω
πης. Φτ�ά.νουιμε, ά.γyίζουμιε το μέλ
λον ,χ,α.1. τίς κ.α.τα.Μή01εις ι�vού επι
θuμιοοοαιμε, πού ώνειρευιόμα.στε,
γιά. τίς δποίiες ά,γωνι,στήκ,α,μ.ε -χ.α.ί
τίς δrποί'ε.ς έιλπίσ:ψε, ά.λλά ξωρνι
κιά. ά.vτιλοομ6α.νόμwτιε δτι δέ'\Ι εί
μα.στε &.κόμη πpοετοιμα.q.ι&;οι y:'
α.ύτ:ές. Ή πρα.γ,μmικ.ότψα. μiς ξε
νίζει 'Κlα.1. 1-!άς ψο6ί�ει. 'Αιrοειλού
μεθα. ά.πο τά. ιδι,� τά. ερyα. μα.ς.
Άιν'Όιδ,ροϋμε, λοι'Πόν, ψυχικά. καλ
πρΟΟ'ΤDαJθωμε νά. &.πομ,α.κ.ρύνουμε
τη cnιγμη πού θά. ελθοrυμε σ' έπα.
ψή μέ το «ιοεα.τ6». Μ' ,α.υτο γιά.
-οο δ'ίtοίο μοχθήσαμε. Μ' α.ύτο πού
ώνειρευτή-χ.α.με. Βρισκ.ό,μαJο1"σε, δη
λαδή, ,μ προστά. σέ μιά. φοοερη ά:;
τινt'λμί,α. κ.α.ί
μιά. τρα.γικ.η ειρω
ν�ε!ια,.
Τοϋiτο το -rοερίεργο συ�ίvει
Ύ'ι,α,τί δοο rπροχωρcιϋμε, 1000 ψη
λότερα. ά.�εοα.ίνουμιε, ά.ντιλα.μ6α.νqι!Χr(Πε &tι
θύμ..α;w; πού δη
μιουρyο&'r"tα.ι στη,ν πορεία. μιας 'ΚICXJ�

σε

τα.

πού τά. ά.rfiή·;ουμε τίς π:ερισσόl't'ε
ρε,ς ψαρές εyκ,α.τα.λε' λειμ;JJ..ένa στην
α,-ι.,ρη τοϋ δρόμου, εΙνοοι &.ξίες πού
τίς Ιθεωρο ύσα..με φετiθ.Ξτες, �Lνα,ι
ιδ:χ.νικ.ά. πού τά. ιθεωροωα;μιε ά.πα.
ρ:χ.ίτηττα., ιείνα.ι α.ισθήμα;τα, πού τα.
κρίνωμ &.nλλοί,ωτα., είναι αταμα.
1tού
Βεωρούσα.μιε SιΧά. μα,ς.
Είvα.ι δ έα.υτός μα.ς δ ιδ1ιος.
Πώς, λοιπόν, νά. μη μαι; cpο6ί
ζη ή ά.νοδος; Πώς να μη μ.iς τpο
,μu..ιρα.τη ή ίοέια. δτι &.γyίζουμε
στο �έρμα., οτ,α,γ χρειάJαιη;κ.αιν τό
σες άnτά.,1θρωιπες θυσίες; Πώς νά.
,μήν α.ύξά.νη ή δυσmιστία, 'ΚJ(Χ,ί ·ή
σύγχυσις; Πώς νά. ιμη τίθεw.ι
μείλιmο το ΙΚιmηγορηιμα.τικό έ
ρώτημα. οτι μ ή π ω ς γ t <Χ
γά, γ ί ν ο υμ ε όπ ε ρ
ά.νθρ ω π ο ι {:)υ σιά.σα.μ ε
τ ό γ α. ν ρ ω π ο;
Σrφεψόμ.α.στ.ε, λοιπόιy, στην άρ
χ-ή. 'Επιστρέψουμε σ:τίς πηγές.
Τό�ε που ή Γη η-τ;α.ν μι-χ.ρή yιά.
κι χωρ� καιτορθώμα.τ�ά. μα.ς,
τότε πού ή κοορδιά. froo.v μεγάλη
γιά. νά. χωρέση τή μικρότητα.. Ά
ναζητοομιε τον "Ανθρωπο. Κα..τα.
λ,α,6,α,ίνοUJJJε ότι δ μεγάλος, δ θα.υ-

τα.

α

1

e

τα.
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μ ,αιστός, δ αιξιος σrι1 .11εριvος χι' α,υ
ρια.yός ιιτ:σλιτ:,σμός μα.ς για. νά, μα.ς
ίιχ.α.vοιιτ:ο:ήση δ,λΟΙΧληρωrτ;: κ.ά, πρέ
πιει να πιά.ψη γά, είνα.ι του πλή
θους, της 1rοσότητος κα.ί yά. γί νη
τοϋ ατό.μου, της μeινά,δος.
'Π ιση1.ιιερινή ζωή 1.ΙJέ τον τα.χύ
ρυθμό της Υvα.ί τίς σύ vτο�μες 'έοvr1,λ
λα.γές της μα.ς εμποδί ει, η κ.α.
λιΥΌεpα, δεν μα.ς έπιτρέmει, νά. δώ
σου.με προσοχή στο &τομ,ο. Οί ά.
παιτήr:,1ε1ις της σύγχρονης κιοινω
νίαις μα.ς επιοά.λλουν' ω,; θέλου
ιμ νά. επι6:ώ'J'ΟtJί]Ι.ε Υ.ια.ί Υ« χα.pου11.Ε τά. α.γα.θά. τ ς, yά, άδ:αιρ,ορουμε
γιά. τά. προολήμ,α,τα, χα,ί τά. α.ί
σθιήμ,απ:α, τού μιψσνωμένw ά.�τό�.ι.ου.
οι μεγάλες πολιτείες ά,yα,yy_,ά,ζαυν
τοy σύγχρονο άνθρωπο - δεν 'θά.
το πίστευε χα,γιzίς ! - γά, πpοσ
πιεpνα. ά.διάιφορος αν θέλη νά. προ
λάJοη Χαλ yά. μ'ήν 'Κια..ταδιΥ.ιασΟ·ίj
σά.ν «μωρή 1vαρ'θέvα.». Χιλιάδες
α.νΟρωποι ζουν 'Κιοvτά. μα,ς χα,ί Χψ
νέγα.ς δέy στα.ι�α.τα., δλο: rπροσπψ
νουν. 'Γά. πα.ραιδιείγι�α.ιτα, 'Πού μiς
προσφέρει ή ζωή, τχ m:pόΙτυιπ:χ.
π.ού μ,α.ς πtα.pέχσvται «προς μ,ίμη
σιν» είvοοι άπά.νΟpωπtα.. ' Jκόμη
-χι εΥ.ιείνα. πού λά.ιιπουν ολ,έiΠουμ�ε
ιπαλλές φορές οτι δεν μ.πορουν νά.
άντέξο:υν 01το cρώς του ηλιου. Κι
ετνα.ι: τόσ ή δυισπιστία, μα.ς, ε!
'ν\α.ι τόσο συνηθισμένες οι &m:ογοη
"t'εύσεις, ιπού τρέμου1.ι.ε δτι κά.ιΟε
τί πού εfvα,ι 'θικό χι ώρα.ίο 1.ΙJΠΟ
ρεί vά. μήν iντέξη στόν ηιεγχο
-κ.α.ι στο πρώτο διερωvητιχο α y
γ,ισι.ι.ά ιμ,α.ς φο6όμ,α.01τε οτι .πορεί
νά. δια.ιλυιθή Υ;α.ί νά. σω,ρια.σθη σ'
έpεί1tια.. «ΒλΞΙΠόμα.στ.ε τόσο ιtα.Η.
ώοτε 'ν\ΙΧ μην μπορου1μ,ε ν' ά.γα,πη1

191e

()QΙ}με», γράJφει δ G. Pjcon ..(«Πα.
νόρσ.Jμια. 101t.)nρόγων Lδ,εώv», 01Ξλ.
25).
Ένστιχτωδως, λσ.:πόιν, &,,;,α.ζη
τοϋι1 ε κ.ά.ιπο:a λύιση. Πρ-οσπαθουι.ι.::
wx 6ροϋμε εvα. «ModusViv ndi»
Κάτι σtού νά μ,α.ς δίδη τήν
δυν�α..τtότψα. επιτυχίιας σ' αιυ,το�
τοϋ εϊδους τή ζωή, πού έμεϊς
δ'ηιμιοιυργ'ή,σα.μιε, ΚΙα.ί ταιυιτόχρονα.
vά. μας ίΥvaνοιποιη ψυχι-χ.ά., νά. 1.ι.α.ς
δ•ίνη ά.vά.τα,ση, γσJ..ήrηιι, ευτυχί,α,.
Πολλιές λύσεις 'Πpοοφέρ(llιτ�ι
η τουλά.χιστοy φα.ίvοιντα,ι δτι
προσ,φέροvτaι, στο δρόμο :.ι.ας. Το
'Χ.ΟΟΧο είvα.t 6τ: δσες μποροϋσα,ν v·ά.
γίYOUIV αntοδεκτες στο πα.pελθό-;,
δέιy ιείvα.ιt πια, ,σήi:.ι.ερια το ϊδιο χp·ή
σιμες.
Ό αιvαιχωρητισ:μός, π.χ., πού
πσJ..ιόrvερα. εθεωρείτο σά.y μια. πρά
ξη ήρωϊ-κ.ή, εχα,σε τον ήρωϊσμ,6
του Χα.ί σ�.ιιε,pα. Οεωρ::ίται λιποτα
ξία., πρά.ξη μά.τα:η. Γιαιτί είναι
πιά. ευΧdλο «ν' &.γιά.σης» στή μο
νια.ξιά. της ερημιια.ς. ΊΌ δύσΧολο
ε[yα,ι Υα. οpης ταν έα.υτό οου σ,τή
�.ι.ονα.ξιά. της πολύοοιυιης πCΜ.ι
τιεία.ς. ά. κ.α..τορΟώσης yά. μείvης
σ.VΙΟρωrιτ:ος οχι εχοντα,ς vά. ά.ντιι.ιιε
τωιτσί,σης τά. θηρία κα..ί τά, στοιχεία
της φύσεως Yvaί τίς δρμές σου, λλ
λά. νά μπορέ'σης vά. μείvης άνθρω
πος ζώvταις, δου.λεύαντα.-ς, δη1μουρ'
' τους
y, μ,ε
,
γω,, ντα,ς, ι.ι.εσια..,
μοο;,,υ
συyα,yθρώιιτ:ους σου.
Ή λύσις τοϋ νά. θα.'ν\aτώσου
με τον πα,λιο εα.υτό μα,ς γιά. ν.ά.
μιε Ύου�μ,ε «ζ1ωντ(.(.νοί» στο y,έ-ο α.υτο
'Χό01μο ετνaι πcφοοκιΥ'δυνωμ,έvη.
ηαπ:t δέv ξέροομε, διαιψεύγει ά.11tο
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ά.rπ:α.ιτήσ,εις 71)0\.) εχοομ.ε ε
μείς ά.π' τους άλλους Χι εκείνοι
ά:πο ι.w.ς 1δλοέ1να, ιπαλλα.ιπλα.σιάι
ζσ-ιtα.ι. Τα. έ, ,νδιαιφέροvτά μα,ς δι
ευιρόν,οιντ.αι. Οί πράξεις τού χ,:χ,θ,έ
να ιμας εχουv α.μεσο &.vτί"Κ.τυπο
-κ.οοί ,συισχετιισ:μο με τη ζωιή τοϋ
α.λλου. Ή κσJθιε σψα.ίρα που πέ
ψυει δι�τουδήιποτιε της Γης κα,τα
σvρέcpε,: κιάιτι κ.α.ί άιπο τό δικ,ό μαις
κόσμο. Οί μιικρές μα,ς περ:οχές,
τα.\ στ,εινα.\ σιηορα,
οι� ζ-ωνιες επ:ρ,
'
ρ,ο-ης εχοι.w κ.αιτα.ργηlθη. Δεν εϊμ:χ
Ο"tlε πια. θεα.τες η κομπάρσοι, αλ
λά. μόvι,μιοι πρωτ,αγωιν�σι,ες. Καί
τούτη ή ευθύνη, ή μεγοολη ιευθύ
vη, «ύξάνε-ι τίς ά.π,αιτήσεις κια.ι
τηv -rοροσωιπικr, τοϋ κάιθ,ε ανθρώ
που δοκGμα.σία. Γνωρίζου,μ.ιε πια.
οιτι μ:α. ΙΚια.κ·η rπρά.ξη. δεν πα.ύε:
νά. ,είvα: κ,ακη γι�α.τί τηιν κ.άινων
πολλοί, •μιά. κι' δ κα.!tένας μχς ε!
wχ.ι οχ ι σt>'iU'Π'εύθυνος, ά.λλά. κύ
ριος ύ1vεύθ,υνος. Ζητάμε, τώρα.,
π,ολiλσ. κι ά.π' -σό•; έαυτό ,μα.; κ:
άιπ' τους άλλους. Για.τί, οπω; ε!
�ε δ Πρ6ε.δ ρ,ς Κέvνενrtυι: «Άπ:
α,ύ,τούς πού πολλά. τούς ,&ί10,σντα.:,
1ν0λλά. &πtαιτ,οϋνταιι».

κνιύε-ι τήν έ.Πιι:προφή ,στον α.νθρω
π,ο ! ΚCΧJθι,ερώ�ιει τον ά.ν'θιρωιπ:ο σα.ν
. ς δί
μ.έrcρο της κάιθιε .iξί,α,ς, οπω
δοοσικ.ε δ Άριστοτέ9-.�-·
&ι
"Ας εξε.τ>ά.σ,υμιε 1 πό y.,αν,τ,ά. -σο
τ�εrcράιπτυχο τοϋ καθη, ,μερινοϋ Ρο
τ.αριοονοϋ έfλ,έγχου:
- Ε!να.: αύτο ή ΑΑΉθΕΙ ;
- Εr�αι ΝΟΜΙΜΟ καί ΗΘΙΚΟ;
- Συ•νιtελεί στην ΜΟΙ.ΒΑΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ κ«ί στη ΔΗΜΙ
ΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣίΕΩΝ;
- ΩΦΕΛΕΙ τον πλψίαν οου;
'Όπως άιποδε, :1Χvύιε: ή μελέτη
ταυ, τό τJετρά:π-υχο αurtb αποιτ:ελείτα, άιπό τίς �φελ,:ωδεις ιiρχες
οχι �νο της Ροτα.ριαινής φιλοσο
ψίια.ς, σ.λλά. της κά.θε ψιλοοa:ρικης
Σχολής, δλων των tποχων καί δ
λωιv τωv δ.ογμ.ά:t'WΥ. 'Η 'Ελευθε
ρία, ή Άλήθει:χ-, ή Ήθική κ,α.ί ή
Δ�καιοσύνη 6ρίσκnιτοοι σ, την ύ
'7t'οοομη τού κά,θε φιλοοοψι'Κοϋ συ�
στή�μαιτος μι:α. 1<.ι• οί περιοοόιtε
ρο: φιλόσοφοι, στό ιπέρα.σμια, τωv
α.ίιίννων, ύιπέοε:ξαy ενα. μό'ΥΟ σύ
στ-ημα,, ενα.ν άιπόλυτο ψ>νόιδpομο:
Να. πρά,ττης κατά. τέτοιαν τρόιπο
ώσ.τε οί πρ�εις οου νά. συοντελοϋ-ι
στfιν ανάmιtυξη τόσο wϋ έαυrtαϋ
σου, οσο κα.ί των μεyάιλων ι01tό
χω·ν -χια.ί σκαπιj)v της Άνιθρωιπ&tη
τ,ος.

Τό Ρότ.α.ρυ, ,με τ:ό διείΜj χα
ραικ.τηρα του, μας ,ψοοψέρ-z.ι εν3,
τρόπο ζωιης, ενα. τρόπο άιντ:ιμιετω
ιrοίσεως της προσωπικής μα,ς οο.κι
μ,α.σίαι;, μ:ά. λύση στα. αγχώδη ε
pω,τημ,α.τιm. μας: Μα,ς ύποοει-

Ή &.να.ζήτησις της 'Αλήθεια.ς
ά.ινάyετα.ι στούς πρώτους χρόνους
τής ζωιης wϋ ά•-ιθρώιπ:ου πιiνω σ·
«ιύτη τή Γη. Άπο τούς 'Ιδρυτές
�ων θρηΟΚJειω·ι, τούς φιλοσ-όφους,
τα. μ,εyά.λα. ,πνεύμα.τα. της Ά·ιθρω
rπδ.τwος, μέχ?� τους μι-κ,ρου.ς χ�

τον lλεγχό· μα,ς, ·a,γ ,θά, ανα.yεν,,ιη
θοϋμιε μέ τόv κ.α:λύτερο ία.ΙΥtό
μα,ς η Ιθά, ,ψτιάξσq.ιε ,ίf,γα,γ «κ.α.τ·
ιε<t"Χιόν.α. κα.ί Κι�ο· δμοίωσιν» τω·ι
δοξα.σιών έ.uίινων πα.ι &ιποστpεφό
μωστιε, 1νου κα.τα.δ:'Κάζοομιε.
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ώ,ή\.1,οιυς ά,νθρώπου;, ο,λοι τήν ά.
νώ:,, ήτηοο.•ι. Γ,ια.τι ο,λοι ά..'Ι'tελή
<pυησα;ν την άξία., τή ση1r1α.σία. κά.rcι περ:οοόιτ,ερο - τ-ην ά.νά.γ'ΥJΎ)
της. Ό Ί ηροϋς Χρι,στός τήν Ύ.ια.
θιέρωσε σά.ν πρωτα.ρrχι,y.:r; ιiρχή
δτα,ν, εΙπ,ε «Θέλετε γνω,ρί�σε: τήι'ί
ά.λrfθεια. κα.ί ή ά,λ 'θ1εια.
θέλει
σά; έλευΙθερώ,:;,ει» (Ί1ωιάι•nου η',
32).
Ή ' λ 'θεια. δμως δ•lν 6pίσΚΙε
τα.ι ουτε στά. συγρά,!μμ-α.τα., ουτ�ε
στίς πα.ρ:χκαιτ:.ι10ηκ.ες, ουτε στό·ι
έξω.τεpιΙΧό μα..ς %6ισμο. Δεν σ.ποτε
)Jεί ,σ :.ιείο του ε.πι:;τη-οου, ουτε ΕΙ
νιαι ά.ποιτέ'λεσμα μελέτης. Ή ά.λή
θιεια 6ρίσΚΙεται μέσα. ιμα.ς. Είν:χ.ι
σκέψις, εΙνα.ι rχ.ρίισις. Ό Άρισ, το
τέ•λης ύπηρξε κ.α.τηιγοφημm:κός:
«Ου yά.ρ έστί τό ψεϋδ-ος χια.ί τό
&.ληθ1 ές έν τοτς rπρά.yμα.σι'Ι'••• ?ι).λ'
έν 10:,α,ν,οίq.» εΙπε. (Μειτ,α.φ. Ε', 4,
1027, β. 25).
Μέσ.ιz μ α.ς, σ-ό 6α0ύrcερο έαJVtό
,μ.α.ς, κα.τα. ,σιηέπzια., πρέπιει yα.
ά.Ιναιζ ηιτήσοιυμε τήν Άλήθεια. Μέ
w. δ�κά. μ!Χς μέισα., μέ τα. 1.ιά.τ ια.
τ-ης δι%ijς μας φυχης. Για.τι α,ς
μή μ;ας διαφεύγη της προοοχης
'8-τ:ι έ,yΔ•ι,ο πού ύπά.ρχ1z.ι έντός μχς
,είν,α.ι πεpισ�ότ!ΙpΟ 6έ6α.,10 άm' Ε'Υ.εί
V•Ο πού ύπ«ρχει ,εκτός μας.
Βe6α.ια., θά. πέφτα.με σl \.ΙJεγά.λη
πλ'σJV'f/ αν
ζ,ομα.στε οι, τι εινα.ι
"' ι::rχυρ:
>
ευκολο πρα.rμα. νά 6ροϋμε τήν '
λήθεια. Ό ιδιο; δ Χριστός, πού
τόσο ά.γωινίστηκε γι' α.υτ-ήν, οτα.ν
ο'/τίσ;ς -κ.αιτηγορα.ύμ.εινος δiοοξε τήν
Άλή0εια. 'Υ.α.ί τον ρώτησε δ Πι
λαιτος «Τί εί'Ι'α.ι Άλη01εια.;», προ,
τίι.ι σε νά ,μήν άπ. α.ντήση ('Ιωάν
νου ιη' 3 ). 'Ί'ποyρά.μιμι01ε μ'
Τ
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α.ότό τον τρόrπο τή ιδυ101Wλίrα. γιά.
την ά.νεύρ�ε:;,η της 'λλ 'θεια.ις.
Σήιμ.ερα., ,μ.έ τίς <:p<ΧJV'vW',<_τερές
&.πα.ιτήσεις της ισ:ύγχρονης ζωής
το 0ρrro τούτο κ.οοθίστα.τα.ι περισ�
σ&τ,εpο, 0'1Jiσ"ΝΟλΟ. 'ΑJ...λά. ατ'<Χ,'I 1εςιε
τά.ζου\J;Ε τά. πρ,ά,γ,μαιτ,α. «ένώ'σtιος
ιενωm:ίφ» εΙν,α.ι ώδύνα,το νά. μή δια.
'Χpι6ώ οουιμε τ;η·ι Άλήθεια., μια. 'Χ:
α:υτή αJΠι()ΌΕΙλεί -ον ύιπέ.ρτα.το ;ό
μο, τή μεγοολύτ�ερη άρετή, τήν
ά.ρχή ·ι.αί τό τέλος της ίδια.ς μ.,α.ς
της ζωης.
1

Σrσό δεύι-οερο έρώιτη�ι.ια. τοϋ ρο
τ,αρ. ιαιvοιϋ α.υτοελέγχ ου «ΕΙνα.ι ΝΟ
Μ1ΜΟ Κιαι ΗΘΙΚΟ ;», οι &.πα..v
τήσεις ,μποροϋν νlι. δί,δωνrτα.ι χωιρίς
άιμ;φιτσ,λάJνι-αευτη Υ.αί χωρίς μεγά
λη ερ,ωνα.. > \-πο τή σ.cιγμή πού
ξεικι•ι&με Ύ.ιά.,τι, πού riprχί ει ψα.
πpά.ξη μ α.ς, yνωρί,ζοuμε α.ν συμ6α.δίζ η \.ΙJΞ τήν Νοψμόrrη�τα. κ,α.ί
την 'ΙUΟ:κή. Ξέρω ε ποϋ 'Κιαί για
τί 6αιδiζουι.ιε. Γν1ωρ,ί ου1μ;ε τί
πρά.ιττοο,με.
Συχνά συμ6αίν ει μιtα 1υράιξη
μ,α.ς νά. εχη τ η νομική -κ.ά.λuψη,
νά. εΙνα.ι σύιμ,φωνη με το yρά.μμα.
τοϋ Νόψ)υ , ά-Αλά. νά. ερχετα.ι σ'
σ.'Υlτίθ,�ιση I\.IJE το Π\/'εϋμ,α. τοϋ Νό
μου η 1.ιε την Ήθική, μιά. κι δ
Νόμιοι; εΙ'Vα.ι άιπρ6,σωιπος κα.ί ή Ή
°{3ι,χή προσ,ωrπι·ι.·η ά.ιξί1α.. Στην πφ
, ί
πτω1ση α.ύιτή ή ω·ιαζ, frtηι:;η της Ά
λήlθε- ια,ς θα, μας δείξη κ.αι πά.λι
τσν όρθο τρbπο δρά.ισ�εως, τήν όιΡ
θη -,φί�ση, τη σ�ωστή ά,πόι-..ραση.
1

1

Ό ίiνθρωιπο; rπού σέ6-εταιι
, νθρώrπο:υς
τοv έwrtό του,, τούς συ,νχ
του, τlς ή{),ι'Κιες ά.ρχές, 1δέv πιερ:ορί
ζετα.ι ΠΟ'Όέ σπήν έπιψά.νεια η στη,ν
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οοσφά:λιε.ια.
, πού πάJρέχΟΟΝ 01 ί <iπpό
σωπtες δια.τά.ξεις. Σr�:ηpίζε.τα.ι το·ι
ε.λ,εγχο της ,συν,ειδήσzώς τοο, στη
γvώσ της 'Αλήθειας. Ή πpοοω
πικη του -κάιθε &vθpώiΠου Ήθική
ά:ποτεΝετ ύπέpttα.τη άρχή κα.t -χ,ρι
τήp:ο. Ή ήχώ της «6ομ6,zί κα.l
ποt,εί 1μή δlύνα,dΒαι τών άλλων ά
κούειtν», γιά. ,,ά, μετα.χειpισθGυ:ιε
τά. λόγια. του Σω"Ι.,ρ�τη (,,Κρ:
των», Κεφ. 17) .
Εuνα.ι εξω ά.πο χιά.θε συζήτηση
ι'λ 'Η
οτι τις 'ΠΙΞpισισοτφε,ς φοpες ,1
.Οική κι δ .ι όμο; ,συμ.6α.δίζουν σl
θα.UΙμα.σ· τή συγχορδία..
Ή Ήθική, έιπειδi, iποτελεί τη
σύγοψη τών κα.vrηω,v συ,μ,περιφο
pας, τών ά.ξιω·ι κα.ί τών ηθών πού
!ι,χύου,ν στή δεδομένη ,περίοδο κι
έ.πεtδη εχει -:;ά.ν Οέ μα. την πp:χ.κτι
κή συιμιπε,ρι:ρορά. του άvθρώπου,
έπηpεάζει σημσ.ντ:κά. το νομο0έ
τη, πού κι α.ύτος κωδικοποtεί τά. δ.
σα. ισχύου'Ι στη•ι ίδια. περίοδο. Στtς
1υερ:rπτώσεις α.ύτες δ συνιzιδητο;
ά.νlθiρω�πσ; δεν εχει πεpιθώρ:α. έ
-,ιλοιyης κι
iμφιτα.ιλα.ντεύσzω•ι.
ΓνωpΟζrει ποο κ.α.ί μl ιποtο τρόπα
yά, 6.α.δίση.
t,

\

,

,

Το τρ�(ιτ:ο σηιμ,είο του Υ,α.ιθημερ:
νοο pοτα.pια.νου έρωrtΎ7μ,α.τος «... υν
-τιελεί στ-η•; ΑΜΟΙΒ Ι ΚΑΤ ΝΟΗΣΗ ΚJα.ί στή ΔΗΜΙΟ!ΡΙ'Ι Ι
ΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ;» άιποω:α.'ι' rc,ερη σημα.cια.
mα.- ·�
' κι α..'ξ'ια.
στη σημξρινή έ.ποχή,, πού εχου1..,ιιε,
aoo ιπατε α.λλοruε, &,νάιyκη δ εναις
α,π' τον &.λλον.
Ή ά.ρρώστεια. της έποχης μα.ς
εLνα.ι άικρι6ώς ,α.ύτή ή ελλιειφις έ
'70(()(.οιΜωνία.ς. Ή ειλλειφις αδτή
1
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χα.ραιmη,ρίζει οχι -μόνο τίς μα.
κρινες σχέσεις, &.λλά. ά:κ,όμη, 'Κια.l
τtς στιενά. οικογ,ενεια:χ.ές μα,;, μιά.
'Κια.ί 1vολλοί αινθpωποι ,δέν κα.ταρ
θώνουν ούτιε. με την οί'ΚιΟιγένε, ιά.
τους νά. έπι κοινω·νήσου,ν -χ,α.,τά τρό
πο ούσιοοαιιικό. Πι &πtο κεί γεν�
νωϋντα.ι άιμφιοολίες, πα.pεξηγή
σεις, δ:α.ψωνίες, δια.ζύγια..
Ζουμε μέ το διπλανό μ�, 00"1·
εργα.ζόμιrοτε, πεFνiμε μιά. ζωή δ
λό¾ληρη 'Υ.α.ί μ;ένου,μ,z ξέινοt, ά.προ
σmέ1λαστσι. Για.τί ΠΟ<tε δεν &ισχο,
λούlμ.ιΞθα. πραγμ.α.τ:y,ά, νά. yi ·ιουμε
-κοοτωνοητοί σ' α.ύτον ή δεν προσ
πα.1Βοϋμ,ε bμίς νά τον κα.τ:ι.νοή
σου\JJΞ, νά. τον νιώσ, ουμιε, έκείveιν
κ.αιί τά. πφοαιήμα.τά. του.
Κι δμ.ως σήμερα. τά. ά.pχιτ,ε
χιτον,:κά. πρότυπα είναι τά. σπίτια
παύ είνα.: φτt1α.wiνα. ά.πο γυα.λί,
δrπου μποpουμιε νά. δου� δλα, οοα
αιμ6α.ίνουν έικεί μέσα.. Τά σπίτια
τά. ά.νοίξαιμε. Τί.ς y.,α,ρδι:έςι κα.ί
τίς σ, κέψεις μ.α,ς τtς κρα.τα.μ,ε άκό
.μια. έρμγytικά. κλε, :στές !
Τά ιπΞptσ:1ότεpα. προ6λήμια.τα.
αρ'ιψ:-κω·ι ά.-ιθρωιπ:ίνων σχ έσεων
όψzίλοντα.ι ακpι6ώς σ' α.ύτή την
ελ)Jzιψη & μ.ο:6α.ί,α.,ς Υ,α..τα.νοήσεω�,
στην ε.λλειφη έπικοινωνία.ς. Ή
δυιa--,wλία. είνα.: στο πο:ός θά ά. p 
χί ση πρώτος. Καλ ή &.πά.ντφις
εϋχ.ολr;: Ό κ.αθέ11ια.ς άιπ' το·ι έα.υ
τό του.
Στίς μέρες μας ποοντοδύνα.μες
Έκκλ -ησί,ες, Μεγά.λε.ς Δυνά.μ,εις,
ισχυρά. συμφέ.ρΟ'ντα, συιγκρουόμε
VΘς Κα.'tlοοσtά..σεις rκn.τενόησα.ν οτι
ή ά.μοι6α.ία. :rο;ιεργα..σία. ετ ν,α.ι ·ή
πιpοοφορώτ:εpη άπά.ντψις σrtά..
πρ, οολήμ.α.τά. :ους. Ό δ:ά.λσγος
είν-α.ι τό wριώτερο μέσο της δ:ε-

260

ΙΛ I ΣΟΣ

θvοϋς διπλωμ, αιτία,ς, εrνα.ι ·ή 600σις των δια.κ.ρα.τικώy -χ.α. ι ,διε, ,πιχει
ρησι οοκω·v σχ!σεωιν.
Αότή ή ίδια. &..ρχή πρέ.πει νσ.
πρu,:;α.νιεόση, καιί στίς κα.θημ,εpινε· ς
ά.'ΑJιρώ
, ΙΠι"�Ξζ, σχέσεις 1μα.ς. Τό συιμ
ψέιροv μα.ς εrvαι με κιάJθιε λόγο κοο�
με m:θε πράξη ,μ,α,ς ν-σ. συιντελοi}
ιμε στήv τcmοθέ-τηιση θεμε.λίων ά.λ
λ rjλοκαιw.vο,ήσεως κια,l συνεργα.σί
«ς, μ:ά. κι ή συ,•ειργωσία ψέρvει
τή Μνια'μη. Tr, 1δύνcψη της ά,γ
Ορώπwης συμπα.pαισ'Όάισεως πού
δλοι μας την εχουμε άνιά.yκη, γιαι
τί χωρίς α.υτη δεν μιποροϋμ,ε
λυ1τρ
, ω1θ013'με άπό κα.νέ'WJ, σ.π' τσ.
ιμ.ύρ�α. προ6λήμα.-τα. rπού μάς -χ,α,τ:χ.
τρέχου,v.,
Το θ�έιμ,α. της ά.λληλσκ,α.τωνο
ήσεως -χ,α,ί της συv,ε.ργα.σία,ς, τό
θ'έlμα. της δημ:ουργία.ς κα.λω·ι
ώνθωπίνωιν σχέσεων δεν μπορεί
ο/ά. ά..ποτελη π 6 θ ο άπλό, άιλ
λά. εrνα.ι έπιw.κ.τικη άνά.yκη νά.
γίτη π ά, θ () ς για την έπqχ_ή
,ι.uα.ς κα.ί γιά. τις γεγιες πού ά.κο
λουθουv,.

n

Τό τέτcψtο μέρος του τε,:;ρα.
πίλου ελέγχου «ΩΦΕΛΕΙ τό,ν πλη
σίσν σου;» εΙvα.ι συνά.ρτησις κι έ
πm.όλουθο, της έφαρ·μο,γης των
τριών προηιyοφέ.νων αρχών. Ό,
τι6ήrπο,,:;ε εΙν,α.: σύμφωνο με τήν
ΆΗ/σεια., τη-ι Ήθ,κ.'ή, τ-ην Έ
λευθερία. 'Χι(Χ.ί τή Δικ.α.ιοούνη κι
δ;�:rδ'ήπσοε σ1Νt1ελεί στη δημιουρ
γία. πνεύιμοοτος κα.-τα.νοήσεως κα.l
κ,α.λων σχέσεω ,μετα.ξύ τών &.v
θρώπω01, δ-πωσδήπσtε ώφελε'ί τόΙΥ
δ,ιιπλοονό μ,α,ς, δπως - έπ!ισης ώψελεί κα.ί ταν ίδιο τΟ'/ έαιtΥtό
μ,α,ς, τον έ.σωτιερ
� ικ
· ό μα.ς lαιυιtό.
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θά. ά.να.ρωιtηθη, λοιπόν, καΜείς
a,γ το -uέτα.ρτο α.ύτο σηιμείο ε!v,α.ι
<έ:,να,ς περ:ττός πλεοvα.σμός. 'Α.δί
σw;χ.τα ,μπορεί -ιά. ποϋμε οιτι δε•/
ιεΙναι, άιλλ' &:tτί Βε-τ,α. ά..ποτελεϊ
πα.ρα.ιLτητη σοψη έπα.νά.ληφη.,
Ή ζωή μα.ς εΙνα.ι τbσο δόcnο
λη κ-αί ,μaς στ-ή-.ιει τόσες πα.yίιδ,ες,
οι δοκιμ,α.σίες εΙνα.ι τόσο πσ:κ;ί?-.ες
ποο πρέ.1υει yά, εχουμιε μεγά:λη
,δϋνιοομη κ,α,.ί tσχυ,ριή χiντσχή γισ.
ιγά. τίς ύπερνα·ή,σοομε. Ή τέ�σ.φ
τη α.ύτή &.ρχή, οσο κ,: σ,,y &πtοτε
λη φ1J1σι-χ.ή συνέχεια. των αιλλαι·ι,
,εΙν,α.ι χρήσιμη γιαιτί ά.ποτελιεί ενα.
α,!',<.�μη ιέρωrt'ημα.τ:κό, ενα. επί rπλέ
ονι στά.ιδ:ο ελέ γχου κχί τυχόιν
να.rπροσ.αρμο,γης της πορεί«ς. Κι
&� ακ-όιμ.η 6ρεθήκcψε σε ψυχικη
ϋπνωση κα.ί περά.σαiμε &δίσrcια.κ.τια.
τά. -,ρία. πρώτα. έρωτrιμχ.τα., ερ
χιε.τα.ι τό τέαρτ.J, α-ν συyκ.ερα.
σμός τώ,ν προηryου,μένων, σσ.ν 3στ-α.τσ κρι'tή,pιο, νά. μ.χς κ.ά..νr. γά,
κ,ρίνιουιμε τίς πρά.ξε:ς :μ,7-ις ικ,ιχ,τα.
τρ&tΌ συγχ.ειvτρω�:κ,ό κ: ά.πόλιυ
το. Αυτή, &.κιρ:οως, ή ύ'Π)εν{)ύμ,ι
σις &.π�ελεί τήv άξί.α. ΚJα.ί τη σηϊ
μ.οοσίια. του 'tlετά.ρτσυ ερωrτ:ήμα.τος,
μ,ιά κι διπως εί;ια.ι γνω,στό δ αό
στ-ηρόrrερος κριτής, δ δυσκολώτε
ρος τιμη,της ε!;ισ,ι δ έα.υτός μας δ
tδιος. Τούς άλλους μποροομιε vσ..
τούς ξεγελάJσου�μ, τόν έα.υ'tό μαι;
πατέ! Ό δε .δράμο; της ήθικης
&ιπελευθερώσειως �ρίσχιετα.
ι ι μ.6,νο
α
.
μοο ,μια.ς
1

α

α.

Ό Ρο,:;α,ρ�αινός ελεyχος, ,εκτός
&ιπό τίς ά,ξ6ε ιιrού α,γ,οολύσωμιε, κα.ί
του &.ποδώσα..μ.ε, περικλε6ει κ.ι α.λ
λιες δυνιάιμεις.
Ή πρώτη ά.π' αιότές, είrwι;ι δ-
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τι τό ερω�τημα:tολιό,yιο του κα,θ,η1.!JΘpινου έλέγχου ΟΕιV ΕΧ;ει γi·ιει
,t-tJέ Μση τlς &ιρχες μιάς ώρισμένης
θρησκείας, ενός ώρισμέvου κο:νω�
νιι1κοϋ 1στυστήμα,τος, σύμφωνα. με
τα. ηθη "Κια.t τις δοξα.σίες ενός ώ
ριισιμένου λα.οϋ η τα δεδομένα.
μια.ς ώρισμένης τά.ξ,εως. Ή
ι
σημ,α.σια, του ιε,, γκ-ειτα.ι σ-τή ·,ι
σcα.γκοσμιότ-ητά. του,. Τόν ίδιο
Ό.Jεγχο όψίσ"tα.ντ.αι οι ροτσ.
ρια.νοί οίλου, τοϋ κόσμου, &.νεξά.p<tη
τα, άπό θρησκεία., φυλ, ή, γλώσσα.,
παλ·(τωμα,, χpιΪ>,μα, &.π:δ,ερμίδος.
Γ,ιι' α.υτο ά:ποτελετ -rοα.-να.νθρώπινη
σχεδόν δυιν.α..μ.η 'Κ.t &ιξία..
Ποορά.λληλα. το Ρότ;α.ρυ- &έν εr
'ν\αι πρ6σχ,α.ιρος Όρyαν:,σ1μ6ς, μ �
, ρισμιένη, χρονικ:ή διά.ρκεια..
πΘριω
ψίστα,τα,ι 'ΚJαί 10.ά. έξα.κολσυθη να
όφίΟ'τα.ται, ιέ.λιπίζω, μέ δλοέ,,α, ε
πε,κ,-σεινόlμετη άκτινοtίολιία., έπηρ,ε
ά.ζοντα,ς wύς ά.ινGpώπους στήν φυ�
χή κα.ι στα ε.ργ�χ. Οί ά.ρχές του θά.
δια.δίδων· 'Wiι ε'Ι)ρvτερ«, θα m.λύ
πτ:οw συνιεχως και μεγαλύ-cερους
χώ
· ρους και θα 6οηιθοϋv Όlλο κ-α.t
τvιιό άποτε.λεισιμα.τι-κa στόv tξα.ν
θρωrrοι01μο των αινθρώπων.
Άrπό τήv αλλ rπiλευ,ρά, το Ρ6vα.ρυ με τήv 1δυεθ,vij έπέγφτ,α,ισή τσ,υ
κα.ί τήv πα.γκόσμι,α, προ6ολή του
μπορεί νσ. ,επι6ά.λη ευρύτσ.vα., -χ,α,ί
σ' α.υιτούς ά.¾όμη σtού δέ.ν mοιχου,-ι
τίς τά.ξεις του-, τη,v υίοθέτηση· κα.ί
τήν έφαρμογη τω 1 ά.ρχων τοϋ τε
τρωπλ:ου έλέγχου. Γιατί οί &ρχές
αυτές <6οηθουν στη δημιουργία.
vός 'Κα.λmερου Κιόσ;μου,, πιο μ,εγάr
λου ήθι"Χ.ά., ιπ;ιό ά.νθιρώπινου. Γι,α:t!t
τό ιμιέaγ,ε'θ:ος ιτοϋ ;<.601μοο δέiν ώ φε 
λεί δτω-ι προσμeτρα,τσ,ι σέ ιποοό
τηrτα., &.λλά. μQVO σε ποιόιtητα.

·r
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Ό Ί. Μ. Πα.wny,uωι�:6,ποολο; θ ·έ
τει με σαψήνει.α, το πρ66λη;μα,, δ
τ,σ,y γράφη: «Ε!νια.� πολύ ευκο
λώιτερο νά γuνης «μέγα,ς &.ν�ρ»
-rοαρά να γίινης <�μεγάλος α-νθρω
ιrοος». Ή 'Ιστορία. είνα.ι γε,μ.ά.τη
παραι&ε1 γrματα ιμεγά.1λωv ά.νδρωv.
'Αlλ' εχιει πολύ λίγους «αι-ιθρώ
πους» νά παρουσιοοση». («Ό Συy
χρονος "Ανθρωιπος», σελ. 257) .
Τό πρ�λημ.α. της προσα.ρμογης
τω.ν άινΘ,ρώπων, στις ά.ρχές του Ρ6τα.ρυ, το θέιμα της ά.γω,yης, πρέ10ει yσ, ά.πασχολήση το Διεθνή
τοϋιτο Όργα.,Μ1μ6. Για.τι τό κ-έφ
δος είνσ.ι μικρό, οτα.ν οί &ρχές
αυτές έ φαρμόζωνται μόνο ·μέ.σα.
στα πλαίσια. του ροτα.ρ,ιοονιισ:μοϋ.
Σε μισ. ειτtοχη ιπού το θέμα. της
ιiγιιΥ'(ijς των ά.τόμ.ω,ν ά.λλσ, ml
τώv δμάιδων &.ιποτε.λιεί πρω,τ,α.ρχι
-κ.η &νά-γκη, τό Ρότα,ρυ όψείλει νά
πρωταπορήση. Καt τούτο γιατί,
όπως ε.ϊιπαιμε, ε χιει τα. δύο άιιtα
ρα.� ητσ, ,στοιχεία.: Τίς σέ τvα,γκ.6ομια. κ.λ,ίμα.-κια. 1Όαpα.διε-κ.τές ά.ξίες
"tίOU -κιαt το σύσtηιμ.α. προοσλijς κι
έ.πι6ολης τους.
'ΜιαLτ ιερα, στη χώρα. μας, τr1 ν
-ώσο ταιλα.ιπιωρημέ,νη, το θέμα. της
κοιvωνιικης ά.γωγης εLνα.ι πcφα.
μ,ελημένο. Πα.ρ' δλο οτι οί "Ε'Αλη
vες ετναιι ά.να.θρεμένοι με τά νά.
ψχ:τα. τοϋ &λληνσχρισ:τ:α.ιyι;ωϋ π�
λ!ιτιισμοϋ -κ.αί από την ψυχοούιv1θε
σή wυς ετοιιμοι νά πλησιά.σουν το
συνάνθρωπό τους, τό πρ66ληιμα
Π'Ο:pουσιά.ζιετοοι με μεγαλύτερη
δξύ-τητ;α.. Oi δοοχιολιίες της ζ(J}
ης, τό άγχος της έ17tι6ιώσε
ως, τα. πε,ριωρ,ιομέvσ. μεγέθη
τής οtκοvφικης m1ι -χ.οινωνι-
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Χijς ζω,ης μα.ς ,δοηγοϋν σ' ε
,ια,γ ά.νελέιητο κι α.πελπι, πολλές
φορές, ά:yω'ιlα.. Σ' ενοον &.γωνu,
πού &πως 'Κια,l ισ,τ·ην άρχη εϊπσ,με,
μ,α.ς Κιά.νει φυχρ,ούς κ.ι' ωδιάιφο'
' μ;ε γpηρους. Θε'λωμ,ε γ,α,' φτα.σου
γορα,, μ' δλα, τά μέ>σ:α,, χωρίς νά
τlς συινέπtειιες των
λογα,ρ:ά.ζουμε
,
πρά:ξεών μ,α.ς, ά.διαιφορώντα-ς ?nι
ε'ίμα.στ,ε θύrt1ες ή θύμα.τα. της 'ί
δια.ς της ·w.:κ.-ιικης μα.ς. Νά φτά.
σΌυιμε, πρlν δημιουργη,θοϋμε.
Έδω, λοιπ6.ν, α.π0ιδειικ.νύετα.ι
χι ιέV"tίάlσΙσ:εται: ή 1-11εγάιλη ωποστολ ή
τοϋ Ρόrτ:αιρυ. Να. 60 θ,ήση στ-ην
άγωγή, νσ. συντpέξη τού; α.λλους
Οεσμούς ('Εκκ,λr1 σί,α,.
Πολιτε,ία,,
Σχολείο κ.λπ.) , πού είνα.ι έντα.γμ�
. yά, δηψ0<υ,pγ 'σουιν φυχές, για.
νοι
να 6οη,θήση στή δημιουργία, ένος
χα.λύτεροο κόσμου, �νος ιπιό ηθι
Χοϋ 'Χα.l κια.τα, συνέπεια. κ.α.l πιο
εύτυχυσ.μένου Αυριο.
Ή άιποοτολή είν:α.ι, 6έ'οα.ια.,
δύlσιωλη. Θέλει μάχθο. Θέ.λει πσ,
λη. Θέ.λει πίστη. "Ας ιμή ληισμο
vοϋμε δμως δτι κά.θε σ�τεφά.νι οά.
φ.νrης ιείνα,ι μια. cΗυισί,οα. θυισιών.
Κι δτι δlέ:ν είνα.ι τά. λόyια. πού
πα.ραιδειγ�μα.τίζουιν καλ ο μιουp
γοϋν τούς yέους α. θρώrπους, &.λ
λά. οί πιρά.ξεις, ή ωή μαις ή ίο�.
Σε τίm:ατα. σχεδσν δέ:ιν ώ ελεί,
δτα.ν πρααπαιθου1-11ε νά. είrμα.σ,τε
α.ξιο:, χωρίς γα, προσΠϊα.θοϋμ.ε πα.
ρά:λιλ λα. να 6ση:θήσουιμε κ,α,l το
&ιιπλα.νιό μας νά. κ.α,τα..στη κι εκιεί1

1•
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ν,ος α.ξιος. Τό νχ βαιδί ου:με μόlνΏι
μα.ς ιϊίίν1α.ι μί,Υ.pό, μπ.ροοτά. στο νά.
, 6α,
6οΎ]θαιμε τούς ά,λ}λους ν« συμ
δίζουν. Μεγά.λος εΙvα-ι ε.κ,είνος πού
6οη,θα, y,α.l τούς άλλους yά, τό·ι
'
'
"Ε1 rτ:σ, ι, α."λ�Νωστ�ε, μετριεψτοοσουιν.
τα.ι ή μεγ�α.λωσύνη.
Ό τετρα.πλός ραταριοονός ελ,εγ
χος μα,ς χα.ρά.ζει μ,έ: τηνι -ρίτη
-κ,οοτεύιθυνσή του - «Συν-ελεί στήιν
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑ Ί' ΟΗΣΗ κ.α.l
ΚΑΛΩΝ
στήν ΔΗΜΙΟΙΡΓΙ
ΣΧΈΣΕΩΝ;» - -κ,αl τήν πορεία..
Ν ά ζήσης, να δημ�1ργήσης, νά
μ
ι εγα.λουργήσ'% μέ>σα., σ, υvά.λιλη λ!α.
με τούς σιJVrχ,ι'θρώrπο,υς σου.
ά.
σ'Όα.θ- ς Υ.οιντά. τους, νά τού; δώ
σης το χέρι, γά, τούς δώσης κ.α.l
την ϊδ:α στιγμή νά. πά.,pης Υ.: εσύ
δύ-ιοομη.
Ή Ρο'Όα.pια.νή Ίδέια. 6οrιθά στήν
εξεύρειση κ.οι1νιϊw yιά. rδιλους τούς
α.νιΒρώπους ίιοι7Jν•ιγ.ων κ,α.ί CJΙτή δι1:
τύπωσ-η κο:νω.ν κ,,χ,τευ1 θϋνσιεων.
Γι' αυτό το θέμα. της ά:yωγης
στίς πα.νωνθρώιπινεrς ά-pχέ:ς τοϋ Ρό
τα.ρυ είνα.ι κα.l θά. ετνα.ι πάιντα. τό
σο, επί κια.ιρο δσο ·,<,ι ά-Πϊαpα,ίτητο.
Γιατί εfvα.ι συνώνυμο, ι,uε τrιv πί
στη στον tοουτό μσ,ς κ.α.ί στούς
άι'λλιους, με τη ζωή μα.ς την ι
δι.α..
Κι' απrως λέει δ ποιΎ]τής:
«Εϊμοο�ε ο,τι σνειρευόμα.σvz
'Ον-rεφε�μοοστ,ε δ,τι ε.rπιθυ1μοϋμε».
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-ιής
Θεοσοφικής fΕ-ιαιρίας
Ή Θεοσοφική 'Εταιρία προ
σεγγίζει τόν αίωνα άπό της ί
δρύσεώς της (Νέα 'Υόρκη, 17
Νοεμι!ιρίου 1875). Ό παγκό
σμιος πρόεδρος Ν. Σ ρί Ράμ,
μιλώντας στο 960 έτήσιο Συνέ
δριο (στό 'Άντυαρ 'Ινδίας),
ύπενθύμισε δτι τό αρχικό πρό
γραμμα της 'Εταιρίας, οπως
τό διετύπωσε ή uΕλενα Πετρό
ι!ινα Μπλαι!ιάτσκυ, κατό: τό:ς
δδηyίας του Διδασκάλου της,
διελάμt!ιανε τούς άκόλουθους
στόχους:
1. Παyκόσμιος αδελφότης.
2. Οοδεμία διάκρισις μετα
ξύ φυλων, τrίστεων η κοινωνι
κων 'θέσεων.
3. ΜελJέτη των φιλοσοφιων
της Άνατολης, κυρίως της Ίν
δ(ας, καl έρμηνεία των έξωτε
ρικων μορφων της -θρησκείας

ύτrό τό φως των έσωτερικων
διδασκαλιων.
4. Καταπολέμησις του ύλι
σμου καί τοϋ θεωρητικου δοy
ματισμοϋ, δια της άποδείξεως
της ύπάρξεως άyνώστων είσέτι
δυνάμεων από τήν Έτrιστήμην
είς τήν Φύσιν ικαl της τrαρου�
σίας λανθανουσων ψυχικων καί
πνευματιικων
δυνάμεων στόν
ανθρω-rτο.
Τό 1886 οί σκοποί της 'Εται
ρίας διετυ:ττώθ\')σαν ώς έξιης:
1. Ό σχηματισμός πυρηνος
παγκοσμίου άlδελφότητος στήν
άνθρωπότητα, άνευ διακρίσεως
φuλης, πίστεως, τάξεως, γέ
νους, χρώματος.
2. Ή ένθάρρυνσις της συy
κριτικης μελ!έτης των
θρη
σκειων, της φιλοσοφίας καί της
έπιστήμης.
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3. Ή μελέτη των άνερμηνεύ
των ν6μων της Φύσεως καt των
λανθανουσων δυνάμεων στόν
ανθρωπο.
'Έκτοτε, ή διατύπωσις των
σκοπων δεν α:λλαξε καθόλου.
Άλλα - είπε 'δ' Ν. Σρl Ρα.μ
η διατύπωσίς των είναι τόσο
πλατειά, πού θα ητο δυνατόν
ή Έταιρία να πάρη αλλη μορ
φή, παρα έκείνην, ή δποίια ητο
στάς προθέσεις των ίδρυτων.
Σχεδόν κάθε δραστηριότης,
άνθρωπιστuκη η κοινωνική, έ
πιστημονική,
φιλοσοφικη η
θρησκευτική, ψυχοερευνητικη
η πνευματιστική, θα μποροϋσε
να ταχΕ)η ύπό την αίyίδα της·
καί ετσι ή Έταιρία θά μπο
ροϋσε νά καταντήση ενα καθα
ρως άκαδημαϊκό σωμα, πού νά
συζητα φιλοσοφικα καl άλλα
Θ�ματα σαν διανοητικό «πασα
τέμπο» η ενα όρθολογιστικό σω
μα έντελως σκεπτικό yιά κάθε
μυσταγωγικό καl ύπερr!>ατικό
στοιχειον η μια όρyάνωσις κοι
νωνικων ύπηρεσιων καί μεταρ
ρυθμιστικων σχεδίων. 'Εάν έ
δίδετο ίδιαίτερη εμφασις
σε
μία άπό τίς γραμμές σκέψεως
καί δράσεως, πού είναι ολες
δυνατές μέσα στα πλαίσια των
Τριων Σκοπων, αύτο θά έσφρά
yιζε την Έταιρ[α σάν σύνο
λο μ' εναν είδικο χαρακτηρα.
'Αλλά, τοϋτο δεν συνiέ'r!>η. Ύ
πηρξε μία τάσις νά ύποταχθη
ή θεοσοφία σε μιά άποκρυφι
στικη αιτοψι τοϋ σύμπαντος άφ'
ένός, καl άcp' έτέρου σε ενα
σύστημα ζωης λεγόμενο πνευ
ματικό. • Αλλά δεν επέτυχε. Ή
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Έταιρία έξησφάλισε τόν χαρα
κτηρα της, ώς
όρyανώσεως
συνθέσεως καl των τριων σκο
πων καl μιας yενικης πνευμα
τικης τοπaιθετήσεως.
«Ή θεοσοφ-ία ώς εκφρασις
της θείας Σοψίας πρέπει νά
περικλείη όλόκ
1 ληρη την 'Αλή
θεια - έτόνισε δ Ν. Σ ρί Ραμ
- καίτοι αύτό πού καλοϋμε
'Αλήθεια δεν είναι παρά ενα
κομμάτι, άλλά εστω καί τέτοιο
από την φύσι του περιέχει ενα
κατάλληλο yιά κάθε κατάστα
σι μήνυμα.»
Προχωρώντας, ό παγκόσμιος
πρόεδρος εκαμε μία άνασκό
πησι στις έξελίξεις άπό τήν άρ
χη τοϋ είκοστοϋ αίωνος. «Φθά
σαμε τώρα, είπε, σε μία καμ
πή. Τίθενται ενώπιόν μας θ εμ ε
λιώδη προr!>λήματα: Ή έπιr!>ίω
σις καl τό ιμέλλον της άνθρω
πότητος, ό πόλεμος καl ή βία,
ή παγκόσμιος ένότης, ή θέσις
της 'Επιστήμης στήν 'ανθρώπινη
άyωyή, ό τύπος της -θρησκείας
πού θά μποροϋσε νά ένώση τό
άνθρώπινο γένος καί νά τό ό
δηyήση σε περαιτέρω πρόοδο,
ή σχΙέ:σις μεταξύ 'Ανθρώπου
καl Φύσεως, ή ίδιαίτερη σχέσις
μεταξύ τοϋ α:νδρα καί της γυ
ναίκας, ή αληθινή εννοια της
έλευθερίας καt τό είδος της ά
ληθ
1 ινά άναyκαίας στόν α:νθρω
πο ελευθερ[ας. Αί απαντήσεις
c/ αύτά τά ερωτήματα θά κα
θορίσουν τήν q>ύσιν των επερ
χομένων καιρων καl τό είδος
τοϋ μέλλοντος ν' άναπτυχθη
πολιτισμοΟ. Έάν πρόκειται νά
έπιτευχθη πρόοδος, μέ τήν εύ-
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ρύτερη εννοια, δ,έν θά εχωμε
μόνον ειρηνη, 'άλλά καl μία
βαθειά άλλαyή έν σχέσει μέ τό
,ταρόν, δΤrως την λαχταρά δ άν
θρωπος. Ό νέος Τrολιτισμός δεν
θά πρέπει νά χαρακτηρίζεται
άτrό άπλη διόyκωσι των στα
τιστικων άριθμων yιά τήν ίκα
νοΤrοίησι των ύλικων άνθρωπί
νων άναyκων, οϋτε άπό τήν ά
Τrλη συσσώρευσι γνώσεων καl
τεχνολογίας. θά πρέπει νά διέ
πεται άπό τlς άληθlινές άξίες
της ζωης, τlς θεμελιωμιέ\ες πά
νω στlς βασικ-έ.ς άλήθειες yιά
τόν ανθρωπο καl τήν Φύσι».

Προς Νέα Έποχή
«Πρός τή Νέα 'Εποχή» ητο
'δ' τίτλος ίδιαίτερης δμιλίας
του Ν. Σρl Ράμ πρός τό Συνέ
δριο. Ό παγκόσμιος πρόεδρος
είπε:
«Ζουμε σ' ενα κόσμο άκατά
παυστης καl άσυνήθιστης δρα
στηριότητος του άνθρώπινου
πνεύματος μαστιyούμενου άπό
μία ποικιλία παραγόντων: ά
πό τήν πελώρια άνάπτυξι των
πάσης φύσεως έπαφων, τήν πίε
σι της ζωης, τόν τρομερό άν
ταyωνισμό, τήν έπιτάχυνσι των
καθημερινων κινήσεων, τήν συ
νεχως αύξανόμενη ροή γνώ
σεων ,στόν μύλο του νου καl τήν
διασπορά είδήσεων άπιό παν
του, ,μέ συ\Λέπεια τήν παραyω
yη παντός είδους άντιδράσεων.
Τον Τrαλιόν καιρό, ή ζωή ηταν
άρyοκίνη τη, αν οχι στατική,
καl αί έπαφαl μεταξύ των άν
θρώπων ησαν περιωρισμένες,
άκόμη καl στην μικρή περιοχη

ένός χωριου η μιας πόλεως.
'Εξ άλλου ύπηρχε μικρη όρyά
νωσις έλλείψει μέσων- καl δ
μως ύπηρξαν μεγάλοι φιλόσο
φοι, καλλιτέχναι καl άνδρες
δράσεως δσο καl στό παρόν ά
ξι,όλοyοι. Αί ·άλλαyαl έπετε
λέσθησαν χάρις είς τήν προα
yωyήν της 'Επιστήμης, βρα
δεϊαν κατ' άρχάς, άλλά βαθ
μηδόν έπιταχυνομένην. Κατ'
ούσίαν, ή έπιτελεσθεϊσα πρόο
δος έση,μειώθη στόν συyκε,κρι
μένο έξωτερικό κόσμο καί τάς
έφαρμοyάς του. Ένω δ,τι έ
χρειάζετο νά έπέλθη μέ τήν
yνωσι αύτή ητο έλευθερία yιά
τήν παρατήρησι, τόν συλλογι
σμό καl τήν μετάδοσι των άπο
τελεσμάτων στούς άλλους. Ή
έλευΘερία αύτή δεν έκερδήθη
κε χωρίς πάλη, yιά νά έξα
πλωθη βαθμηδόν σ' δλα τά πε
δία της ζωης. Ύπηρξε, φυσικό.,
καί άντι-κίνημα, άλλά ητο μί�
άντίδρασις άναπόψευκτη.
»Βλέπομε τον έλεύθερο νοΟ
έv δράσει· έλεύθερο μόνον ά-rιC>
μία ε1tοψι, ένω ώθεϊται άπό
συναισθήματα διαφόρων είδων.
Ό έρεθισμό� της κινήσεως αύ
της τείνει στά άκρα. Τόν πα
λιόν καιρό νους έι'bοηΘεϊτο ά1tό ώρισμένας άρχάς, ,τού άπε
δέχετο. Ή θρησκεία ηταν μία
άπό τάς έπιρροάς άνασχiέΌεως.
Σήμερα ή κίνησις του νου δε
σ,τόζεται άπό τήν ίδιοτέλεια σέ
κάθε μορψή, άπό τά διαψέ,ρον
τα διασκεδάσεως καί κατοχης.
Είναι έλεύθερος μόνον έν σχέ
σει μέ. ζητήματα έ,τιστημοv�κης
μελέτης, οχι άνθρωιπίνων σχέ-
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σεων. Σήμερα δ κόσμος είναι
μία σκηνή άλληλεπιδράσεως
μεταξύ νοϋ καl ϋλης, ή δποία
άλληλε-�τιδρασις τείνει ν' άπο
(5η για τόν άνθρωπο καταστρο
φική. 'Εάν δ άνθρωπος δεν εί
ναι παρά νοϋς καl ϋλη, νοϋς
έπιδρων στην ϋλη και ϋλη έπι
δρωσα στό νοϋ, τότε τό άποτέ
λεσμα θά είναι ή έκμηδένισις.
Έρωταται δμως: Δεν ύπάρχει
στον άνθρωπο καl κάποια άλ
λη φύσις, καθώς ή άνωτέρα ά
τμόσφαιρα πάνω άπό τά νέφη,
μία φύσις γαλήνια, ίκανή ν'
άνταποκρίνεται στην άληθινή
φύσι των πραγμάτων, με μία
τάσι καλωσύνης; 'Έχομε μερι
κές φοp-έ.ς τή,ν έμπειρία της ύ
πάρξεώς της. Είναι μία φύσις
(5αθιά στον άνθρωπο ριζωμέ
νη, διαφορετική στήν ποιότη
τά της άπο τό νου, δπως καl 6'
νους του άνθρώπου είναι άνώ
τερος άπο έκεϊνον τοϋ ζώου, με
τά (5αριά καl σκοτεινά αίσθη
τήρια. Ό άνθρώπινος νους εχει
διπλη σύστασι. Μπορεί νά έκ
δηλωθη στlς όμορφότερες ά
νατάσεις, άλλά καl στlς χειρό
τερες καταπτώσεις χαρακτη
ρος πλέον ζωώδους των ζώων.
'Υπάρχει έπομΙένως προ τοC>
ά\11θiρώπου μια έκλοyή, άλλά
yιά νά τήν έπιτελέση σωστά
θά ·επρεπε πρωτα νά ήρεμήση
καl επειτα νά έπιχειρήση ένδο
σκόπησι καl νά έκτιμήση τούς
καρπούς της παρούσης του
σκtέψεως καί δράσεως. Μία νέα
χαραυγή θ' άvατε(λη, δταν ελ
θη στην συνείδησί του αύrrή ή
καλύτερη φύσις, ή 'δποία άδρα
νεί οσο ή στοιχειώ•δης πλευρά
1

του έαυτου του κυριαρχεϊ στο
σκέnτεσθαι καί το φέ,ρεσθαι.
»ΖοCψε σε μιά έποχή κλιμα
κώσεων ώρισμένων εξελίξεων.
Θά επρεπε ν' άπο(5η καl μια έ
ποχή ά:φετηρίας. "Ας εύχηθου
με ν' άναληφθη τό ερyον αύτό
μ-έ. νόησι καl καλή θέλησι, άν
τl νά κατρακυλήση δ κόσμος
σε μία καταστροφική •εκρηξι».

Τό μέλλον είναι
στά χέρια μας-Τώρα

Ό γραμματεύς του έθνικου
τμή,ματος της Θ.Ε. στην 'Αγ
γλία Τζόφρεϋ Φάpδιyκ μίλησε
στό Συνέδριο μ-έ. θέμα «Περίλη
ψις τ,ων άρχων της Θεοσοφίας».
«Ή Θεοσοφία - είπε - μας
δίνει μια ταξινομη,μένη καl συ
στηματική yνωσι yιά τή Φύσι,
την λειτουργία του Σύμπαντος
καl την σχέσι μας πρός αύτά.
Μας προσφέρει, •ετσι, μιά έπαρ
κη πνευματική ύποδομή, πού
αποδεκτή,
.είναι yενικώτερα
στοιχεί
κοινόν
σύμφωνα, με τό
Οί Δι
θ'ρησκειων.
ον δλων των
δσα
δτι
ίσχυρίζονται
δάσκαλοι
οί
έyνώρισαν
τά
,μας λέγουν
πα
τά
νά
πρόκειται
Δεν
ίδιοι.
ραδεχθοΟμε, διά της μεθόδου
της πίστεως, αλλά να έξετά
σωμε σύ,μφωνα μ' εναν όpeολο
γισμό. Μελετουμε λοιπόν το
σχημα της παγκοσμίου Ένότη
τος, άπο κάθε ίδιαίτερή του
ποψι, αν και είναι πάρα πολύ
δύσκολο νά κατανοήσωμε την
Θεοσοφική αιτοψι στο δλον της,
τουτο δε διότι είναι δύσκολη ή
ύπερ(5ολική άπλοποίησίς της,
παρά κάθε προσπάθεια. Έπt
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-παραδεtyματι, αί tδέαι τοΟ
Κάρμα καί της Μετενσαρκώσε
ως :τvαι δυνατόν να έκφρα
σθουν με ά-πλούς δρους, άλλα
κάνοντας αύτό διατρέχομε τον
κίνδυνο να ά-ποσυνδεθοΟν με
το �αθύτερο νόημά των- καί
ιμ όνον έν συναρτήσει με το ολον
είναι δυνατον να κατανοηθοΟν.
Πρέnει να εχωμε ύ-π' ϋψει μας
οτι αί ίδέαι αύταί ύ-πάρχουν σέ
ώρισμένες θρησκε'ίες, άλλα δέν
είναι θεοσοφία. Αί θρησκε'ίαι
χρησιμο-ποιοϋν σύμt5ολα καί
αλληγορίες, yια την κατανόησι
των δ-ποίων ά-παιτοΟνται κλει
δια καί αύτα τα ε.χουν μόνον
οί έσωτερισταί των θρησκειων
αύτων, οχι δλος ό κόσμος. Έ
αν δεν ύ-πάρξη ή σωστη έρμη
νεία, δ άνθρω-πος -παρασύρεται
σε δεισιδαuμονίες. Έμε'ίς, στην
Θεοσοφικη 'Εταιρία, νομίζομε
οτι ή εϋρεσις της 'Αληθείας εί
ναι ζήτημα άτομικης -προσπα
θείας καί δτι ή eκφρασις «-πίστε
ως» χωρίς διερεύνησι καί nρο
σω-πικη έμ-πειρία δέν είναι έπ
αρκης καί δ-έν δδηyε'ί σέ άληθι
νη πνευματικη άνέλιξι. Έξ άλ
λου, ή Θεοσοφία δέν μας δίνει
μόνον yνωσι της λειτουργίας
του Σύμπαντος, άλλα καί τοΟ
!διου του έαυτοΟ μας. Καί ύ
-πο το φως αύτό yινόμεθα ίκα
νοί ν' άναλάt5ωμε την προσπά
θεια έναρμονίσεως του έαυτοΟ
μας -προς τον Νόμο. Μ' αύτον
τον τρόπο μεταt5άλλεται το άνθρώ-πινο άνάστημα. Το μέλλον
έκάστου άνθρώ-που είναι στά
):!έρια του, στα χέρια τοΟ καθε
νός μας - καί τώρα».
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Ή ήγεσία σε καιρους
κρίσεως
Ή Σριμάτι Ρουκμίνι Ντέ�ι
• Αραντέηλ μίλησε yια την «Ή
yεσία σέ καιρούς Κρίσεως».
'Ανεφέρθη σ-έ -πολλά -προ
t5λήματα, πού το άν6ρώ-πινο γέ
νος ,αντιμετωπίζει στήν έποχή
μας, καί είπε οτι πολέμους καί
κρίσεις στο ενα η το άλλο έπί
-πεδο αντιμετωπίζουν οί ανθρω-ποι σ' ολες τίς έποχές, ωστε
φαίνεται να ζοϋμε σέ μια διαρ
κη «κατάστασι έτοιμότητος». Αί
κρίσεις αύτές έ-πηρεάζουν τας
σχ!έ:σεις μας με τους άλλους άν
Βρώ-πους. Συχνα μιλοΟμε yιά
άyά-πη, αλλά θα ηταν καλύτε
ρα νά σκεφθουμε τί μπορο�με
να κό:Jμωμε.
«Οί λαοί της παρούσης έπο
χης - είπε ή Ρουκμίνι Ντέt5ι είναι άκρι�ως οί ίδιοι, μέ τά ί
δια μίση καί τίς ίδιες ζηλοτυ
-πίες, ο-πως καί τα -πρόσωrττ:α
της Μαχαμπαράτα. Μόνον οτι
φορουν αλλιώτικα ένδύματα
καί φέ,ρουν αλλιώτικα όνόμα
τα. 'Έχομε άνάμεσά μας 'Αρ
ζούνας, Ντουροτχάνας κ.ά. Φυ
σικά, ολοι μας σκεπτόμεθα καί
αίσθανόμεθα οτι είμεθα στο
-πλευρο τοϋ Σρί Κρίσνα, έπει
δη Αύτός είναι ή ένσωμάτωσις
της 'Αλήθειας καί της ΆΎάπης.
"Ας άπαντήσωμε, δμως στο έ
ρώτηιμα: Είμεθα στο πλευρό
της ·αλήθειας, οταν σημειώνε
ται κρίσις καί ά-παιτειται από
φασις; Θα ,είναι όρβη άπόφα
σις, έαν δέν είμεθα άπλως πι
στοί στην θεοσοψtα, άλλα ζου-
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με τίς άλήιθειές της. ',Η άδελφό
ζη
τη ς εyκειται στο νά την
κανείς καt οχι μονάχα νό: την
σκέπτεται».
"Η Ρουκμίνι έτόνισε δτι είναι
ούσιώδης yιά τον καθένα •μας
ή σωστή ήyεσία. 'Υπάρχουν
διάφορα είδη ήyεσίας: Ή ήyε
σία ένός εθνους (5ασιζομένη
στις ούσιώδεις ίδιότητές του, ή
ήyεσία μιας όρyανώσεως, ο
πως ή Θεοσοφική 'Εταιρία,
σύμφωνα με ώρισμένα ίδεώδη
καt παγκόσμιες άλήθειες, πού
αποτελοΟν τρόπο ζωης. 'Υπάρ
χει, τέλος, καt ή άτομική ήyε
σία. Ή ήyεσία αύτή εyκειται
στις όρθες σχέσεις πού έξαρ
τωνται άπό την ίκανότη τα νό:
σκεπτώμεθα καt νό: φερώμεθα
άδελφικά, έπίσης στην ληψι των
όρθων άποψάσεων, έλεύθερα ά
πό προκαταλήψεις καt περιορι
σμούς.
«Οί μεγάλοι Διδάσκαλοι καί
Ά(5ατό:ρ - σU\ιiέχισε ή Ρουκι,ιί
νι - καθώς άναψέρεται στην
Γκιτά, έμφανίζονται στον κόσμο
yιά νό: (5οηΘήσουν καt καθοδη
γήσουν τήν άνθρωπότη τα, δταν
σημειώνεται χαλάρωσις της ορ
θοφροσύνης. 'Έρχονται, οχι
διότι δ ανθρω'Πος είναι άμα
θης καt ·άνόητος, άλλα απο
συμπόνια yιά δσα ύποφ-έρει λό
γω της άμαθείας αύrrης. Καί
λαμ(5άνουν την μορφή τοΟ άν
Θρώπου yιό: νά δείξουν πως το
άνθρώπινο ον πρέπει να φέρε
ται. Ή φρίκη καt δ' πόνος πού
προξενεϊ δ ανθpω'Πος είναι δει
νότεροι άπό τtς ψυσ(κ-ες συμ
φορές. Ή άντιξοότη ς της φύσε
ως δεν προξενεϊ παρά γενική
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συμπάθεια καt άyάπη, ένω ή
άνθρώπινη κακότη ς δδηyεϊ σέ:
δημιουργία παρατάξεων, στρώ
νει τον δρόμο στο μϊσος καt
δηy.ει σ-ε αλλες άκόμη συμφο
ρές. Ό ανθρωπος ό.φείλει νό:
μάθη δτι το μϊσος δεν σταμα
τάει με το ,μϊσος, άλλα μ-ε την
άyάπη, καί δτι ή όρθη ήyε.σία
καί ή όρθή έκλοyη άπορρέουν
άπό τήν άyάπη».
«Παντοτεινά - είπε - στο
νοΟ του άνθρώπου έξελ(σσεται
μία συνεχής διερώτησις yιά το
σωστό καί το στρα(5ό. Ή ζωή
είναι μία συνεχής έκλοyή καt
δ καθένας όφείλει νό: λαμ(5άνη
άποφάσεις σε στιγμές μεγάλης
σημασίας. Δtν μπορεϊ νό: είναι
κανείς ούδlέτερος άνόψεσα στην
άλήθεια καt την ψευτιά, την ό
μορφιά καί την άσχήμια, άνά
,μεσα στήν καλωσύνη καί τήν
σκληρότη τα. Ή έκλοyή πρέπει
νό: yίνη μέ τήν δική μας κρίσι.
Είναι μία πρόκλησις yιό: τον
ανθρωπο, δ δποιος θέλει νά έ
πιτελέση στον έ.αυτό του τήν
άλλαyή, την άρμονία άνάμεσα
στον έξωτερικό καt τον έσωτε
ρικό κόσμο, μέ: άνύψωσι της
εόyενείας των σκέψεων, τοσ κι
νήτρου της άyάπης καt του
θάρρους yιά την άλήθεια».
'Αναφερομένη στο πρΜλη
μα των νέων καt των ηλικιωμέ
νων, είπε δτι είναι αίώνιο. Δέν
ύ'Πτjρξε έποχή, πού νά μην πα
ρετη ρειτο το χάσμα ανάμεσα
στtς yενι-ές. Φαινομενι,κως, αί
'άπόψεις των δύο πλευρων εί
ναι έκ διαμέτρου άντ!!θετες. Ή
μ
. όνη άπάντησις εlναι ή γεφύ
ρωσις του χάσματος με τήν φι-

'ο
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λ(α, την κατανόησι και την
συμπάθεια, κυρίως δε μ-ε την
προσπάθεια νά tδουμε τά πρό:
yματα άπο τη σκοπιά των νέ
ων. Το πρΜλημα είναι ψυχολο
γικό, άνοίyοντας δε τον δρί
ζοντά μας προς τlς προσδοκί
ες των νέων, και αύτους φέρ
νομε κοντό: μας καl την δική
μας ζωη κό:νομε ,τλουσιώτερη.

Οί άληθινες άξίες
της Ζωης

Ό αλλοτε πρόεδρος της Εύ
ρω,ταϊκης 'Ομοσπονδίας θεοσο
ψικων Έταιριων Τζών Κόατς
μίλησε γιά την άνό:yκη άναλή
ψεως ευθυνων Ιάnο τον κάθε αν
θpωπο.
«"Αν καl είμαι - εί,τε ενας ταξιδιώτης, που είδε «πολ
λων άνθρώ,των αcπεα», δtν έπι
θυμω νά κό:μω γενικεύσεις.
Ώστόσο, είναι 11ραyματικότης
οτι τερό:στιος •άριθμος άνθρώ
,των ζουνε μιά ζωη έντελως
κλειστή και δεν εχουν άποδε
χθ,η τήν εύθύνη των ώς πνευμα
τικων όντοτήτων. Πρέπει νά
συναισθανθουμε τήν έξό:ρτη
σί μας και νά διερωτηθου
με αν άληθινό:: θέλουμε ν'
'αλλάξουμε. Άπαιτεϊται θάρ
ρος. 'Αλλά, δ.:,ταξ πάρουμε την
πλα
άπόφασι νά κινηθουμε
τύτερους δρίζοντες, θα ένημε
ρωθουμε yιό:: ,τολλά πράγματα,
-π:ερl των δ-π:οίων είχαμε ως τό
τε μόνον συγκεχυμένες ίδέες.
θ' άνακύψουν κατ' άνό:yκην
-π:ολλά -rτρο<!>λήματα, έάν ομως
θελήσουμε νά γίνουμε εtλικρι
νεϊς άπέναντι του έαυτου μας

σ-ε

'9ό: δεχθοϋμε την εύθύνη της
,τροσπαθείας. Πολλοl διερω
τωνται με τί τρόπο ν' άpχίσουν.
Νομίζω οτι -π:ρέπει νά θέσουν
στον έαυτό τους το έρώτημα:
«Θέλω ν' άλλάξω η τό εϋχο
μαι μόνον;». Ή άληθινη έπιθυ
μία έλέyχεται άπο τήν άπόφα
σί μας να -π:ροχωρήσουμε στήν
αλλαγή, εστω καl με θυσία του
έαυτου μας. υοταν θά τεθη
ζήτη μα έκλοyης yιά μία λύσι,
θά προτιμήσουμε έκείνη ν που
έξυ-π:ηρετεϊ τό γενικό καλό καl
οχι το άτομικό μας;».
Ό Τζών Κόατς άνεψέρθη, yιά
,ταράδειyμα, στόν 'Οργανισμό
Ήνωμιένων Έθνων, οπου διε
ξάγεται πάντοτε μάχη για τά
άτομικά έκάστης πλευρας συμ
φέροντα και οχι το καθολικό
συμφέρον της άνθρω-π:ότητος,
μολονότι εχουν άρκετά έπιτευ
χθιη καl γι' αύτον τον σκο-rοό.
Πίσω, ομως, από τον 'Οργανι
σμό, είναι οί λαοί, οί δ-π:οϊοι
σκέ-π:τονται κατό:: τον ίδιο τρό
πο. Καl -π:ροσέθεσε:
«Έμεϊς,
τί <!>αθμο ε'ίμεθα
έξηρτημένοι; Τί είδος ζωης
διάyομε; Κάνομε ο.τι πρέπει
yιά νά έφαρμόζουμε τήν άδελ
φότητα; Μεταχειριζόμεθα πάν
τοτε τους ύ-π:οδεεστέρους μας
,με την ίδια ύπόληψι, πού έπι
φυλό:σσομε στους άνωτέρους
μας; Ό ανθρωπος που έ-π:ιθυ
μεϊ πραγματικό:: να ψθάση στη
yνωσι, όφείλει ν' ,άνέλθη σέ ύ
ψηλότερα έπί-π:εδα συμπεριψο
ρας και αύτοπειθαρχίας. Καθη
κον, άyάπη, ε νη μέρωσις: είναι
ίδιότη τες -π:ου όφείλομε ν' άνα
mύξουμε. Σ' εναν κόσμο οπου

σ-ε
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ή σκληρότης κυριαρχεί, έμεΊς
πρέ:πει νά πάρουμε τη σωστη
θέσι και οχι νά προοπαθουμε
νά σταθοGμε σ' ενα qψάχτη ά
να,τοφασιστικότητος. Νά διε
ρωτηθουμε: «Είμαι στο πλευ
ρό της σκληρότητος η της ά
yά,της;». Ό κατ' είκόνα θεου
άνθρωπος θέτει ένώπιόν του τlς
άληθινές ,άξίες της ζωης και ά
νάλοyα προσαρ�όζει την ζωή
του».

Συγκέντρωσις
δ ιαλογισμοϋ

Ό Γ. Γραμματεύς του Ά y
yλικου Τμήματος της Θ.Ε. Τζό
φρεϋ Φάρδιyκ ώρyάνωσε, στά
πλαίσια της Γενικης συνελεύ
σεως μία συyκέντρωσι Διαλο
yισμου, στην όποία παρέστη
σαν περίπου 100 άντιπρόσω
ποι.
Ή τεχνικη τοl)\ Διαλοyι
σμου, πού ξεκίνησε ά:nό την
'Ανατολή, διαδίδεται τώρα στή
Δύσι. Ό Διαλογισμός θεωρεΊ
ται ίδιαίτερα χρήσιμος στην πα
ρουσα περίοf>ο, πού ό κόσμος
δυναστεύεται άπό τόν ύλισμό.

θέμα του Διαλοyuσμου η
ταν ή συμφιλίωσις των δύο ύπο
στάσεων του άνθρώπου. 'Έπει
τα άπό ώρισμένες προπαρα
σκευαστικές άσκήσεις ( άvαπvο
ης, χαλαρώσεως καl yαλήνης)
έδό&ησαν μερικές «σκέψεις σπόροι», μεταξύ των όποίων η
σαν:

Στην 'Ενότητα τά πάντα εί
ναι UΕνα, και τό 'Ένα είναι
παν.
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Είμαι ενα με ολα.
Είμαι ενα μέ τά Πάντα.
Εuμαι ενα μέ τό κάθε τι.
Είμαι ενα με τον καθένα.
Είμαι ενα μέ το UΕνα.
Δια�άστηκαν κατόπι ώρισμέ
να άποσπάσματα �ι�λίων και
εκαστος των μετεχόντων ηταν
έλεύθερος νά κάνη ο,τι ηθελε,
άλλά εντονα συγκεντρωμένος.

Δεήσεις θρησκειών
Στην Γεν. Συνέλεσι παρέ
στησαν έν ολ4) 737 άντιπρόσω
ποι ολων των ήπείρων.
Ό παyικόσμιος πρόεδρος Ν.
Σ ρl Ράμ έκήρυξε την iναρξι
της συνελεύσεως, άφου προη
γουμένως άνε'Π'έ.μφθησαν δεή
σεις χωριστά άπό λειτουργούς
ολων των θρησκειων και μία
yενLκη προσευχη ύπερ της οί
κουμενικης άδελφότητος των
·άνθρώπων.
Αί δεήσεις των θρησκειων οπως λJέyει ό Κρίσνα στην
«Μπαyκα�άδ Γκιτά» - όθενδή
ποτε και όπωσδήποτε και αν
άvα,τέμπονται,
άπευθύνονται
στον 'Ένα. Έξ αλλου, συμ�ο
λίζουν τον σε�ασμο πάσης θρη
σκείας και την άνοχη πού, μέ
σα στην Θεοσοφικη 'Εταιρία, ο
άκολουθων μία θρησκεία όφεί
λει νά προσφέρη σ' ολους τούς
αλλους έν θεQ άδελφούς του.
Κατά την διάρκεια της συνε
λεύσεως, εyιναν έπίσης λει
τουργίες σ' ολους τούς ναούς
των μεyάλων θρησκειων, πού
εχουν άνεyερθ� στον κηπο του
'Άντυαρ.
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Θεία λει τουpγία
ύπο Τέκτοvος κληρικού
Ή Στοά. "1 δουοολ-τον ύπ' άριΟ.

8214 της έιπα.ρχί?.ς του Νόιι-τιγχ

αιμσά.ϊρ έτελ�σε καί έφέτο; π-χνη
γυιρική Ιθiεί1α, λειτοιψγία., σt ην ό
ποί'α. παρέστησαν ιδιλα. τα. μέ.λη
τη� οί'ΚJΟ'(ενεια.-κως.
δ Έ :ρ ημiριο;
Έλε, ιτούργφε
του 'Έδουα.λτοv α.ίδ. Ε. Ζ·ηναν,
'Ειlt'α.ρχια.κός Μέγα; Εύχέιτη; του
Νοττιyχα.μσά.ϊρ.
Ό Σε6ά.ισμιος της Στοά.; έδ:ά6οοσε άιπό το 1tpωτο 6ι6λίο των
Χρονι-κ.ων το χιεφά..λα.ιον 28, δ
που ά.να.ψέριετα,ι πως ό 6οοσ:λεύς
Διαιυtδ εδωσε έν-οολ ή στ
ι όν υ1ό
του Σολομω""α. νά ά,γεyείρη ναόν
του Θεου. Ό Πρώτος 'Επόπτης
εδι, ά.6αισε το χιεφά.λαιον 3 της
προς Κοριν:θίοιυς πρώτης Έπιστο
λης του Παύλου, &που τ<Jνίζετα.ι
οτι v.α.ός -rou Θεοϋ είναι ό σ.ν-

θρωιπος ό ϊδιος.
Ό ,έφημέp,ος ά.πη.ύθυy1ε χαιρε
τιι:,1μό πρός τα. μέλη της Στοάς
καί των οικογενειών, ιεύχ·rι{)είς
π&σ?.ν όλικήν κ.α.ί πνευματικήν
ευημερία.. Στο κήρυγμά. του &.
νέ.?,υ:π το έδάιψον
του 12ου
ΚιΞιφαλα
ίο
υ
του
χια.τά
Ίωά.ιyνην
εύ
, ,
r
αyyeλ'ίου: « ους πτωχούς yα.ρ
ΠΟΟ'/'τοτε εχετε μειθ' έαυτω·ι, έ1μ,έ
δέ ού πά.ντ0<τ1ε ε'Χ!ετε». Ό Χρ:στια
νισμός είναι α.γά.ιπη, είπ,ε. Έκτει
νομένη κ.α&έτως προς τον Θεόν
¾χί δριζον-ίως προς τούς συνα'V
θρώπους.
Έιπ17'.ωλούθ σε δεξίωσις στήν
αιθου1σα, -ελετων του να.ου.

Έργασίαι Στοών
σε χώρο Έκκλησίας
Ό Μέγας Στεγα..στης της
Μεyά.λης Στοα.ς της Ά yyλ!-u, έ
νέικρινε τήν διεξαγωγή ΤιΕΙΚ.τονι-
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κωιν έιργασιωv στην αιrθ•οUΙσα. της
Ίιεpαιποοτολης των Να.υrtιλλομέ
νω•ν της 'Εκκλησ[ας τοϋ Άγίου
Μιχαήλ στο Κ6λλετζ Χίλλ. Ή
αίθουσα της Ίεραποστολης των
Να.υιτιλλομένων εύρίσχ,εται μέσα.
στό.ν χώρο της 'Εκχ,λφία.ς, ή δ
ποία εχει ά,νεγ;ερθη ά.πο τον διά,
σηιμο ά.ρχιτέ.χ,τονα. σερ Κρlστοφερ
Ρέν.
'Ήδη τρείς Στοα,ί τεχ,τονικης
έ.'Κ.πα.ιδεύσεως ,σιυνε'οριά,ζc,υιγ στην
αιϊrθουσα, αυτή, κατσ.),_λ -lιλως δια
, ιε τα. α.
κοομοοιμένη ν έκά.στοτιε μ
Π!αpα.ί τητα τεκ τονι'Υ.ά. επιιπ:λα. 'Κιαί
σύιμ6 ω.α. �

'Ομιλία Τέκτονος
ραβίνου περι Θεοϋ

Κα.τά. την έτηισίια. λειτοιψγία
τ,ώγ Τεrκ.τ6νωη στο Κα.ίηiΠ Τά.·ουιν,
μvλησε δ Τέχ,των Ραι66ί'Υος Βάιλ
τερ Μwλοομενταλ.

" « 'Ε'α.ν συνοψ'ισουμε - ειπε
τά.ς έντολά.ς των θρ σκειών, ολη
ή διδΙCWΧα..λία, ε!ναι: «Λα.ψεία.
προς τον Θεον καί ισέοο.ς rπρος
τ.όν α.νιθρωιπc»>. Το πρωταν 'Κι(Χ,θη
κον μα.ς είνα.ι νά. ά.να.γνωρίζωμιε
τον Θεο'Υ ώς Πλά.στην, Άρχιτέ
κτανα κα.ί Κτίστην του Σύμπα.ν
τος. Νά. τον ά.γαποϋμε, νά τον σιε6ώ,με1θα
1 κ.α.ί νά. ταυ ά.ποδίδ,ω�με την
λα.τρεία, εκα,σwς σύμψωνα. ,με τά.
tδιαιίτερα θ'έ·σμια, της θρησκ.εία.ς
του. Μιά. τέτοια συμπιεριφοpά. ευ
mλύ,νει την συνενν6ηισι των ά,ν
θιρώ
, rrοων καί &ποτρέ:rοει προ6λ: ή�
ματα. τά. δποί:χ. θολώνων τον δ
ρΒζοντα. Ή &.πομένη ύποχρέωσις
τοιυ ά,νθρώπου ε!ναι νά. είναι ναμο
tα.-γής αιην, π, α.τρ,ίδα -οο,υ, ?<ιαιι yά,
1
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6 οηθη στην πρ6οδ6 της, ώσ�τε νά.
ά.Υωπτυχθη μία κοινωνία. νομι
ΚΙώς καί ήθικως δικαία. Καιτ6�πιν,
εί1μ�θiα όπεύθυνοι πρ•ος έοουτους
και &ιλλήιλους. Διατήρησι ις της σω
ματιικης όγιεία.ς, ά,ποψυ,γη ζηιμίας
προς τους ,συνα.νθ·ρώιποιυς, έκτέlλε
σις θ1ετικών πρά.ξεων άιλλ -ηλεγγύ
η κα.ί ά,yοοπη,ς, διεύριυνσις των
πνευιμα.τι,κων δριζόντ�ων, έξευγιενι
σμος της ζωης, συ1ν•ει1οηrtοπ,ο,ίηισις
της αιδελφ6τητας των ά.νθρώιπi(J)Jν
κα,ί αισκησι, ς της &Jδειλφότητος αυ
τής».

Νέα άπο την Γκάνα

Μiε τήν πα.ρα.δοσια.κη tελετουιρ
γίσ. έγκα. τεστοοθη στο Κουμά,σ·ι
της Γκά.να, (δυτικη Άφρικη) δ
νέος (52ας της σειράς) Σε6άJσμι
ος της Στοάς «Μα:χιά.ρΘυ ύπ' ά.ρι'θ.
1 φούο Όrπόκου Βάι
4132» 'Οτουμ
pιε. Ό περιφερεια,κος Μέyα,,ς Διι
δάισχ,οολος μετέβη άπtο την 'Ά>κ
ικ.ρα, στο Κοuμά.σι ειο:1 κως yιά. τήν
τελε, τή,, συνοδωό μ;εινος &nto 1με
yάJλους &.ξιωrμα:.:ικούς.
Ό νέος σιε6ά.σ:μιος, με-τα, την
εy,<,αιτοοσταισί του, άπtηύθ: υ"Ιε ιπα
ρα.ι έ,σεις όπερ της 'Χαιλω,σιύνης
κα.ί α.νοχης ά.ιδιαικρ,ίτως ψυ,λ,ετικώ·Υ
δια.φορω,ν.

Τεχνολογία και
Τεκτονισμος

'Ο «Νοτιο - Α:ύσrφα.λια.ν1ος Τέ
?<.τωJΥ)> γρά,φει οτ,ι σε μία, Στοά. τά.
κεριά. &,yτικα.τε'1τά.θησα.ν με ήλ!ε�
%τpικους λα.μπτηρες. Αι πρ·ο6λε
πόμενα.ι ά.πο το Τυπι-χ.ον φρά.σεις
λέγοιγται τήν στιyμη πού δ Σε6άι
σμιος καί οί δύο 'Ειπ6ιπτα.ι στρέ-

19 Τ�

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

φωv τον ά,νιάJλογο rδιαικ.όιπτη τοϋ
ρ,εύμ.α.τος. «Σιτην συνεχώς έξιειλισ
σομένη διοοστ�μική καί ήλεκτρο
νι�κή έ:τrοχή rμα.ς - γράιψε: τό πε
ριοδι-κ,ό - Υ) τεχνολογία. εbσδύει
-κα.ι ,στον Τεκτονισμό. Ώσ�τ6σο, YJ
άρχα.ιότης ώpισμένων σιψ66v..ων,
προς ,μετάιδοσιν ώρισμένω·ι μηrνυ
�ων, δύ<,!ΚΙ.)ίλα. προσχρrμόlζετα)ι
στήν �μοντέρνα. τεχναλογία.».

• Αστυνομι'\,(οi και
Τεκτονισμος
Τό &.γγtλι�κό περιοδιΚιό τη; 'Α
στυνομίας «Πολίς Ρεοιού» ανέ
γραψε Ιοtτι ενα.ς ύπα.ξιωμχτι'Χ.ός
της Ά-στυνομία.ς εστειλε ά.Ψχφο
ρά. στο 'Ύ'πουργrεϊον 'Εσωτερι-κώv
mλ τήν Ά,στυvομική Όμοσιποv
δία. ζ η,τώντα.ς νά α.πα.γορευθη νο
μοιθιετι'Κιώς σ�τούς &στυvομι-κ.ούς
«νά. όμνύουv ορ-κ,ο σέ:. δποιαιδήrπο
τ�ε μιυστιιχ,ή έτ·α.ιρία.», εχοντ-χς ύπ'
ο"φει του τον
, Τεκτοvισμο,, κ-χι, πιστεύοντας ότι ό Τέκτω,ν δεσμιεύε
τα.ι μέ:. τον δρκο α.ύιτ:ό νά συν
τρέχ-η κάιθε liλλον Τέκτονα. κα.1. ε
vα.ς Τέκ-uωv ά-στυνομικός δtέν θά.
μmορουσε νά. έκτειλέση α.φοyα. τά.
,
vv,jl)<,OY'tά. του.
Κv,..,A,J.,
Μέ:. τό θέμα α.υτό ήσχολ-ηθη ή
έψη,μερtς «Ντα.ίηλυ Τέλεγκpα.φ»
καί Υ) Τψε6ρα.σις. Σχετιrχ.ώς έ-ο
νίσθη οτι δέ:.ν ύπάρχει κα:νένα. ά.
πολύτ,ως πρ66λημα. Πρώτον, διό-
τι ό ορκος, τον δποίον ομνύει δ
ε!σερχόμενος είς τον Τεκτον�σ�μό,
σuμψωvα. μέ ρητην κα.ί χ,χτηγο
ρ-ημα.τικηv δήλωσιν, δέ:.v σ.ντι
στρα.-uεύετα,ι σέ -ίποτε τούς νόμους
του 'Χ.ράιτους κα.1. δ•έ:.ν ύπεισέρχε, τα.ι
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στά. κοοθήιχ.οντα. του ιπολίτου. 'Έ
χει τήv εvνοια. οτι α.ι προθέ
σεις του όποφη,φίου εΙναιι σοοα.
ρα.1. κα.ί δτι -θ:χ. ά.σκη την σ.δε,λ
ψό-τηιτα. ΥJα.ί τήv άyα.θοεργία., ά.λ
λά. πάντοιτ:ε στα. πλαίσια. των
'ΚJα.θ'Υ)'Κ,όντων, του -προς τή·ι οί-κογέ, ως
� συ, νεια., του -,,,α.ι'�
.,1 y κοινωvια.
νολον. 'Επομένως, ό ΊΊε-κτονικός
δρκος δεν εόρίσκετα.ι είς αντίθε
σιν μέ τον ορκο του ά,στυνομι•,ωυ,
ατι θα. έκτιελη τα. κα.θή"Κοντά του,
κα.τα. τούς Νάμους, χωρίς οό.λον,
προοωιποληψία.·ι η ά..μέ1λιεια.•ι. Δεύ
τερον, δι6τι τό νά yvωρίζη ενα.ς
ά..στυνομικός οτι κάJποιος πα.pα.6ά.
της εΙvα.ι Τέ•.ηων δεν άιλλάιζει σέ
τίιποτε τον ιlνθρώπιvο παράγοντα,,
ό δποίος ενδέχεται vά έπηρεάση
τον ά.στυ,νΟΙμικό εάν τύχη να. ,είναι
1Όα.ρα.6ώtης ενα.ς πολιτικός, έκκλη
σιαστικ6ς, η -κ,οιγωνιy.,ός παρά
γων, ενα.ς γιατρός η δικηγόρος
η ά·ι<-6μη >'ΜΧ.ί εvα.ς συνάιδελψ6ς του
στήν Άσcυνομία.
«Θά ήταν αιrοάνθρωιπο να. αξι
ώ1ση -κ,α.yιεις - γράφε: τό -vεκτο
νικ.ό πεptοδιr.ι(.ό του Λον'&ίvου
«Μαισ6νι-κ, Ρέ.κοpΥ"D> - νά μην
εχουν οι &στυνομtκοί δι6λο:.ι άν
'θρώπινες σχέσεις, μέ τον ισχυρι
σμό ότι μ,πο,ρ,εί ¾ά.ποτε α.ί σχέσεις αυτές yά,
δδηγ-ήσουν σε
του κωθήκοvτο;.
πα.ροομέλφι
Τό ϊδιο απάνθρωποι θα. 1jτα.v νά.
στερηθουν οί αστυvοψκ.οί του δι
καιώματος να. εΙνα.ι Τέ:κτονες.
"Αλλως τε, Υ) Τεκτονική tδι&tης
οχι μόνον δέν δημιουργεί πρόσθε
τα. προολ-ήμα.τα, στον α..στυ·ιομι-κ,ό'
ά.λλά. τον κρα.τα.ιώνει - δέν τον
συγχύζει - στην έκτ0λε:1ι των
¼α..θηκ.6ντωv του».
1
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Αί Νυκτερινοί Εχολαί
τού ι:uλλόyοu ιι Μέλης))
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ
Το ά:rοό,yιευιμα. της Κυρια:κης 18
Ίουνίw, στον περί6ολο του 70ου
δηιμοτιmϋ σχολlείΌυ Πα.γκpα:τίου
(ά.πέ-να.ντι άnto το "Αλiσος) , ειπl
τi,j λήξε,ι wϋ σ,χολι"ΚΟU ,ετους, εγι
ΥIΕ τελετr, για. τήν άntονομ:η των
πw-χίων κα.l 6ρα.6είιιw στο&ς μα.
θ,ηοά,ς m.l μ�θηrφία.ς των vυ,κτε
ριvωv σχ_ολών του ΆvCΧiμορψωιτι
κοϋ Σαι.λό ου «Μέλης
γ
,,.
"Οπως ε[vα.ι γνωστόιν, ή προ
σποοθεια ,έξα.σψα,λί,σεωις της Στοι
χειώδους έ"ΚΙ1tαι,διεύισεως στα. ψτω,
χrι. έργ α,ζόμιεν• α πα.uδιό: της πε
ριοχης πpιωttευοόσης, ,μέισφ νυrχ..τε
ρινων σ;χ_o).jjJrγ,1 άρχισε πρό 35
έτ1ώv κα.l ε,σηιμεί·ωσ, ε τερια.στίαν έ
πι"ΟUJΧ&χ.Υ, ή &ποία. ά-vεr-ιωρί1θη
καl έτιμήθη ά.πο το Τrοουιργeτοv
Πα.ιΙΟε(ας.
.Στο διά;στημα. α;υτό, ιμεpι"Κzς χιλιάιδες &.πόρων παιδιών ελαι6οv
. J >:.ι δ r:ι:;ι- 1ν λε,
t?• ·",!,
.ιi'ι Τ:ΟΊ ':.γ, f c;
γετ(Ι.: Στ-οιΧJει1 ώδης Έ¼παί'δευ,
σις, δια. δαιrοάνης μερικ.ών tκ.α.ταμ
μ.υρίων δραχμών. 'Επί.σης, έδέ
χθψ,αν έκ.δψώσεις στοργης καλ
έ;Gια.φέροντος γιά. τήν 6�λτίωσιν
τοσ ψυχιmσ κ.α.ί διανοη,τιΧΟU «Ετ
ΥΙα.ι» τώv ψοιτ1ώντων ε'tς τrι.ς σχο
λάς, για. τήν ά.ντψετώιπισι τώΥ
πολυπληθών προ6λη.μά:tων χ,αλ ά.
ναrι,.ων οtκ.ογεvειακης, έιπ.α.γγ;ελ
ματι-κης, ύyιεινης κλm:.
Το εργον α.υτό, πλήν του ϋ
ψους της χρημα.τι'Χ.ης δα.ιπά-νης,
-:

ιπ.ροϋσtοθέ-τε,ι ,μόχθους συν,εχείς 'Χ.α.ί
&,ρ,ετς, για. τήν όργά.νωσι m-ί λιει
του,ργ�ία. δώδεκα. έν ολφ νυικ.τερι
vων σχαλων. Έξφφα.λιί�η δέ,
οοσιαιστι-κώς, ά.πο τήv πριοσψορ,rι.
των Τε'Χ.τόνιιw, οι δπο"Cοι ά.πα.ρτ(
ζοο,ν τbν σύίλ.,λογο «Μέλης» η τον
έ, vιισχύοον, μk πρώτον ά.γιW!'t1ιστη
"Κα.τά. τοο ά.ναΜρα.6 ητισμοσ τόν τ
διο τον ά.ρχηγο του Έλλψι'ΚΟΟ
Τεmον·ισμοϋ, Μεγάλο Διδά.σκα-λο
της ΜεγάJλης Στοάς της 'ΕΧλάr
δος ¼. Άλεξα:ιδιρο Τζα.ζόιπ,ο:.,.λο.
Ό '.Αιλέξ. 'Γζα,ζόπουιλος, πλην
'Dών άλλων, είς τ·ον α.γωνα. ά.νιυ
ψώσε,ως του μοpιcpωτι'Κιοϋ έπ:σt'έδου
τοϋ λα.οϋ ε"Κια;μ.ε χρησιν του Τύπου,
,δημοσ�εύ1σα.ς 30 άρθρα. ε'tς «Κα.
θ ημιερι γήν» κα.l «Βi}μω> κα.ί έκ
δώσα.ς 6ιολίον «Ό ά.γων 'Χ,(1,τrι. του
σ,yαλιψα,6 ητισ:μ.Gϋ», wχόν κριτικής
ε&μενειστά-'tης. Τώ·ι α.ρθρων τού
των γί1νε, ται, ήj ειbσηγ-ήσε: του
'rπ.ουργε.ίου Πχιδείας, α.vαιδηιr1,ο
ισίευσις ε'tς α.υτοτελι η τόιμ. w, οστις
•θά. 'Χ.1.ΥΧ.Μχpορήση μετ' α..λλου το
,μιδίω ιπερ�γρώροντος τους ά.γω
να.ς Χατά. τήν 35ετίαν.
''01tως ά.vε¼οινώ1θη Χα.τα. την
't!ελετήν, ποσόν 600.000 δρχ πε
ρ,πcιυ, προερ,χό,μενον ε.'Χ. τής 'ΙΌ(J)
λiρ.:ω.; των 6:6λ(ιιw του, εύρίcκιε
τ(/ι είς το Τ'�μ.,ετον τοϋ Άγα.μ.ορ
φωrt�κοϋ Συλλόγου «Μέλης». Το
ΠΙΟσον τούτο θrι. ά.ποτελοοη τrι.ς 6ά.
σεις νέου κοινωνι,ωϋ κ.α.l φιλα.ν-
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θρωιπι,χοϋ ΕΙpγου, το δπ.οtον εχrει
συ1λ!λά.6ει δ κ. Άwέξ. Τζα,ζόιπου
λος.
'Ο κ. Τζα,ζόπουλος, μυλώντα.ς
σtηΥ 'tlεlλεtτη, εύχα,ρ,ίιστψε τούς
γον,είς των �α;θητωγ και α.λλοος
έnt�σχ.έιπτας καί έτόνι.σε: «Ή πα
ρουσία σας έν τφ μέσφ ήμων, κα
τά. την τελετήν ταύ-τη,v των v,εα
ρων 6ι01tαιλα.ισ, τωv μα.θητών μας,
τούς δποίοU'ς ή μοίρα. η μ..α,λλον ή
&Jδιαφοpία. της κοιvωv(α.ς ερριξε
είς τον &.γωwι.. της πλέον σ,κληρα.ς
6ιαιtάJλ-ης, άιποτελεί δι' ήμα.ς ύψί
αιην ήftιχ, ψ ί-κα.νωrοίη,σιν».
Το πρόιyρω,ι.μα. της τελετής δι
εξήχθη κα.νσνικιά. 'Άρχισε με το
αιτcdλmί�κιοv «Εύλ�ογητος ε, ! :Χρι
σrt1ε» αιτcο την χορω1δία. της 1r;ς
σχολης κα.ί κατόπιν μα,θητα.ί &.ιπο
'Χιάιθε σrχ.σλή ά.πfrrrειλα.ν πο:ήιμα.
τα. η κεί�μεvα, πού &-ποολέπουν
στήν έξύψωσι τοϋ έθνιικαϋ κα.ί θοηι
ακιευιτιmϋ φρονήματος των ερyα.
ζομ.ένω,ν νέων.

.••
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Μετά. τίς άmαγ. y�λιες, δ κ. Άλ.
Τζαζάποολος εοωσε στους τελ�ει(r
φοί'tΟ!Uς τά. 'ΤCWχία. 'tlω,Y 'Κ,(Χ,ι δώρα.
(,bργα.λετα τοϋ
έιιt α,γγαιιμα.τος
των στα. &.γόρια. και είδη προιι
κος ΙΠά. κορί-rοια.) , κα.θως κα.ί 6ι6λ!ία. σ' όλους.
Μ�λώ�vτας στήν συγκέΥ"vρωσι
των μα.θη,των 'ΌώΥ σχολών ά.πηυ
θυνε ·π;ρος 1.ύτούς παρα.:•;έ,σεις
ιrοερί τGΥν καιθ'rr-<.mων των: 1)
προς τόν Θεό, 2) προς τη·ι ΙΙα.
ψίδ, α, 3) πρδς τή.ν Οικογένεια.
κα.ί τfιν Κοινωνί1α, και 4) προς
τόν έιcwτ6v των.
Ή -αε�ε-τ:ή ε-χ.λεισε μιέ τον Έ
&νι,χο "rψιο. Στο τέλιος, 5λοι οί
πα.ριοτά.μιενοι γονείς κα.ί έ.π�σwέ
πται εύχα.ρ�στφα.ν τον πρωτερ�
γώτ:ηιv των ννκτεpιvων σχολG,y,.; κ.
Ά,'λέξ. Τζα.ζόπwλον κα,ί την δι
οΟκησιν ταϋ Συλλόγου ύπο τον κ.
Λεων. Τσά.χα.λον.
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διανύει τό 17ον άπό τηc: έκδόσεώc: του ετοc:
'Ετησία συνδρομή δρχ. 70 - Έ!Ξωτερικοϋ $ 3
διά ταχυδρομικηc: έπ1ταγηc:: Κ. Μελισσαρόπουλον
Όδόc: Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

-----------------·---------- ------------------ ---Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη-δείγματα

ΌΑποuτίιGε τε

ΚΑΙ ΣΕΙΣ
τούς ΧΡVGόδετοuς

τόμοuς
ΙΛΙΣΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1956 - 1958
1959 -1961
Οί Jυνδρομηταί του I Λ Ι Σ Ο γ
δικαιοϋνται νά τόν άyοράσουν
ΜΟΝΟΝ δρχ. 80 αντί της τρεχούσηc -ι;ιμης των 100 δραχμων

Μ,nv, \''' ,
ίι:ναβα��εις•.
ΜΕ Ρ 11�01 φίλοι τοϋ ι
Λ I Σ ΟΥ στέλνουν η)ν
συνδρομ,j τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, μ1' λύπη
μας, νά τούς ένοχλf1 σω
με μέ ύπενθυμίσει,:;, οί
όποΊες κοστίζουν
καί
χρονο και χρηματα, η
\α στείλωμc είσπράκ rc,
ρα, πού κοστίζ,ι .:πίσης,
δηλαδή άφαιρεϊ άπο το
περιοδικό ί:να μέρος της
συνδρομης.
Οί πολλοί εtναι τα•<τ·
Έ ν ώ σ ο υ μ•.:χζ•
κοί.
τους!

"9"P'!R'WIFMW Υ

i?WlMHiAB?Nii5tΛ\tCfl
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,
'Εαυtού σuν-ιηρηση
θ' άνοίξουμε ενα καινούργιο
θέμα σή•μερα, σ' αύτό μας το
άρθρο. "1 σως είναι καινούργιο
για πολλούς άπο σας, ίσως yιά
λ(yους - άλλα το χαρακτηρ(
ζω ετσι 1διότι ·εχει τόσο παρα
μεριστη πού ψα(vεται καινούρ
γιο οταv .ερχεται πάλι στην έ
πιφάvεια. Είναι το θέμα της
αύτοσυνrήρηση ς.
Ή αύτοσυντήρηση ομως η:ού
έvvοω δεν άφορα το ύλικο η:ε
ρί�λημά ,μας, δηλ. το σωμα,
άλλα το περιεχόμενό του καl
συνάμα κ.εϊvο πού το έvερyο-
η:οιεϊ. θα η:αραδεχτητε, �έ-
�αια, πώς εχει πολύ μεγαλύτε
ρη ση μασία.
Γι' αύτηv την αύτοσυντήρηση
μιλω, καl θά συμφωνήσετε πώς
είναι θέμα τόσο λησμονημένο,
πού δείχνει σχεδοv καινούργιο.
"Ας
κ.αθορίσουμε η:ρωτα
η:οιό είναι αύτο το -περιεχόμε
νο στο σωμα πού το ένερyο
η:οιεϊ συγχρόνως.

«Είναι ή ψυχή», θα μοϋ η:η
τε.
'Αλλά, 'θα το η:ητε αότο είτε
γιατl το -πιστεύετε άνεξέλεy
κτα, είτε yιατl το λένε οί α:λλοι
- α:σχετα αν έσεϊς το δέχεστε.
Καl στη μια καl στην α:λλη
περίπτωση μήπως �αδ(ζετε
λανθασμένα; "Ας δοϋμε.
οι πρωτοι, yιατ( -πιστεύετε
πώς ύπάρχει ψυχή; Έπειδη θ έ
λ ε τ ε να το πιστεύετε;
Έ
πειιδη σας το δ(δαξε ή θρη
σκεία σας η έπειδη εχετε -προ
σωπική, 01μεση γνώση της ϋ
η:αρξής της;
Πρέπει ν α ξεκαθαρίσετε τί
σας συμ�αίνει, yιατl θα σας
�οηθήσει v' άντικρύσετε χω
ρlς -πέπλα το θέμα πού σας ά
'!Τασχολεϊ. Κι αύτα τα πέπλα
δεν είναι το δόγμα, 'δ ψό�ος
τοϋ θανάτου, ή σuνή,θεια, κα
θώς κι α:λλα...;
"Αν '!Τtστεύετε άπο συνήθεια,
τότε εχετε δημιουργήσει εvα
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«ίστορικόν» ηδη στον έαυτό
σας, τό δποιο σας άκολουθει
πλέον καl σας (,αρα(νει σό:ν μό
νιμη πάθηση. Δεν μπορειτε ν'
άπαλλαyητε άπ' αύτό καl τό
tέρετε, κ' €χετε έξοι'κειωθη τό
σο μαζ( του, που νομίζετε πώς
άποτελει τμημα σας. 'Ωστόσο,
καμμιό: πάθηση δεν είναι τμη
μα τοϋ έαυτου σας.
"Αν πάλι πιστεύετε στην ϋ
'Πiαpξη ψυχης έπειδη φο(,αστε
την πιθανη πλήρη κατάλυση της
προσωτrικότητάς σας μετά: τό
θάνατο, τότε άποσκοπειτε μόνο
στην προέκταση τοΟ «έyώ» σας,
ή δποία ομως σας ένώνει με
κάτι που ομως πλήρως άyνοει
τε τη φύση του· δηλαδη τό "Α
yνωστο yιά: σας, που άκολου
&ι μετά τό θάνατο. Αύτό, {;\έ"
(;αια, δεν στέκει, τό (;λέπετε
καl μόνοι σας.
"Αν πάλι πιστεύετε yιατl τό
διδάσκει ή δογματική, τότε ύ
ποτιματε την νοημοσύνη, την
αισθαντικότητα, οχι του έyκε
φάλου σας, άλλα της ψυχης,
που παραδέχεστε την ϋπαρξή
της. "Αν ύπάρχη τότε δεν χρει
άζεται ν' αποστηθίσετε τή δο
γματική - άλλα να τό νιώσετε
οί ίδιοι ά:μέσως, άπ' εύθείας.
Να λοιπόν, που 'δ' σωστός
τρόπος να πιστεύουμε κάτι, εΙ
ναι μόνο ή α μ ε σ η y ν ώ
σ η του.
υομως, πως θα yίνει αυτο
με τα μέσα, που διαθέτουμε;
Καl λέγοντας «μέσα» έννοω τlς
αίσθήσεις καί τό νοΟ, που εί
ναι ορyανα τοΟ περι(,λήματος,
του φορέως ο-πως ,ξέρουμε -
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κι οχι του περιεχομένου τοΟ φο
ρέα.
Μήrrτως χρειάζεται άκρι(,ως
ή μερική καταστολή, ή κατα
σί'yαση αύτων των μέσων, yιά:
να μπορέση v' άναφανη κεινο
που πάντα ύ,τη ρχε μέσα μας,
άλλα τό άyνοούσαμε προσω
πικά;
«Ή κατασίyασry, σμως, δεν
είναι π'1pά σχετική», θό: μου
-τιητε, <,κι' δχι διαρκείας».
Συμφω\ω ! Τα ορyανα αύτά:
εχουν ύπερ(,ολικό: άναπτυχθιη
yιά νά έξι,':'ηpετήσουνε τό φο
ρέ.χ τοι;c. r:.·,vαι ..-αντοδύναμα
μl=.:πc σ.:ο μικρό περί(,ολο του
φυσικcίj nεfl�ou. Ή σκέψη πε
τG:1.:.ι Ίψcς ολες τlς κατευθύν
σι,:ις τc t.έ μάτι μος συλλαμι,ά
νει τlς fΌlι<..:.'.Ε.ι. r.ι tJ ίrrτάρχουνε
Ύύρω κα: τ1ς δίνει στον έyκέ
ψαλο να τlς έπεξερyασθη. Εί
ναι ενα κύκλωμα, μια λειτουρ
γία πλήρης. Για πόσην ώρα
λοιπόν μπορει να τήν θέση σε
διαθεσιμότητα; Σ ίyουρα, οχι
yιά: πολύ. Τότε;
Νομίζετε, λοιπόν, πώς δεν
ύ
πάρχει
τρόπος να συλλά(,ου
,
με οί ίδιοι τήν ϋπαρξη της ψυ
χης μας; Κ' έννοω δ καθ', ενας
από μας - οχι μόνο οί ένορα
τικοί διότι τότε θά'τανε πάλι
yνώ;η μόνο δική τους, οχι δική
μας.
Κι' δμως. "Αν άπομονώσετε
yιό: λίyο τα ορyανα πού άνα
φ,έραμε, τότε λοyικά: θα πρέπει
να (,ρεθητε στο κενό. Διότι
κάτι που δεν λειτουρyει και ά
κινητ�ί. (,ρίσκεται άκρι(,ως σε
άψασία, χωρlς να παράyη τίπο-
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τα. 'Λ1οι,τόν, -πράγματι, θα �ρε
θητε στο κενό. Σ' ενα -περίεργο
κενό, οττου θα νιώσετε -πώς έ.νω
είστε άκόμη συνδεδεμένοι, διά
του -πνευματικοί} λώρου, με τό
σωμα σας - ώστόσο δεν είστε
ττλέον καταποντισμένοι μέσα
σ' αύτό και στlς ηχηρές εκδηλώ
σεις του, άλλ' αντιθέτως, άτταλ
λαyμένοι καl τότε, yιό: ,τρώτη
φορό: συνει�δητοττοιεΊτε ττώς έ.
σεϊς δεν είστε αύτό, 'άλλα είστε
«eσεϊς», ·κ' έ.κείνο, δηλαδή τό
σωμα σας, είναι τό κέλυφός
σας, τό δικό σας ορyανο.
'Σ υνειδητο-ποιεΊτε ,τιό: τό δια
χωρισμό άνάiμεσα σε σας -καl
στο κορμί σας· ττιστοττοιεΊτε
,τώς είναι δυο διαφορετικό: ττρά
yιματα, ένωμJένα μ' εναν αόρα
το yιό: τό φυσικό μάτι σας,
λωρο.
Για ,τρώτη φορό: άνακαλύ
τττετε την αύθυτταρξία σας, την
άταμικότητά σας, την ττληρό
τητά σας, τη συνείδησή σας, τό
έ.yώ σας· όνομάστε ο,τως θ έλε
τε την ψυχή σας.
Τώ ρα εχετε 1άττόλυτα ,τροσω
πικη γνώση οτι ύττάρχετε, ά
σχετα μέ τον φορέα σας, ττού
σας εχει τόσο σφιχτό: φυλακί
σει! Κι άττό δω και πέρα, δ
στερ' άττ' αύτήν τήν διαττίστω
ση, τίποτα πιά, καμμιό: δύνα
μη δεν •μπορεΊ νό: σας ξανα�ου
λιάξη στήν άγνοια, κλείνοντάς
σας μονLμως, σ' ενα ττερί�λημα
άσφυχτικό· πού εyινε τόσο α
σφυχτικό χωρlς καμια ρωγμή
η άνοιγμα πόρου - οσο έ.σεΊς
τό θρέψατε. Προσέξτε το αύτό !
Είναι μια άλήθεια, μιό: tσορρο-
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πία φυσικοί} νόμου. 'Ό,τι κερ1δίζει τό σωμα άφαιρεϊται άττ'
τον αλλον δίσκο της ζυyαριας,
ιδηλαδη τήν ψυχή. 'Όχι, �έ�αια,
πώς μειώνεται η άφαιρεϊται
τμημα άττ' την άτaμιlκότητά της
- άλλ' άφαιρεΊται λάμψη, ένερ
yός ζωή· λιγοστεύει ή πραγμα
τική σας άνάmυξη.
Καl �έ(:)αια, τώρα -πού μό
νοι σας διαττιστC:)σατε τό άκί
νητο, �αρύ κορμί σας να έyκα
ταλείπεται, έ.νω έ.σεϊς άνάλα
ψροι ά-πομακρυνόσαστε καl τα
ξιδεύετε είτε ,μέσα στο χωρο του
δωματίου, είτε κ' εξω στήν πό
λη, έ.λ,εύθερη, ζωοφόρος πνοή,
-πλήρης, πού •μόνο ενα λετττό
καλώδιο σας συνδέει με το σω
μα· έσεϊς τώρα ,τιά ττου άττο
κτήσατε τή �ε�αιότητα της ϋ
,ταρξης της ψυχης σας, που αύ
τή άκρι�ως είστε σεϊς - κι οχι
τό ττρόσκαιρο, μεταφορικό μέ
σο, το σκάφανδρο που σας
χρειάζεται για τlς κατα:δύσεις
,σας έκάιστοτε στό: λατοομεϊα
ττου όνομάζονται Γη· τώρα έ
σεϊς γνωρίζετε ,τιό: ,του πρlέ'η:ει
να ylέ'ρνη τό �άρος' της ζυ
yαριας, καl ,τοιό είναι κεΊνο
που χρειάζεται μεγαλύτερη
συντήρηση. Την
πραy,ματικη
αύτοσυντήρηση, του έαυτοΟ
σας, 'Κι οχι του μεταφορικοΟ
του μέσου, Κεϊνο θά τό ψρον
τίσετε, οσο του ,τρέττει - χωρlς
να ττεριμένετε να ξε,τεράση τlς
δυνατότητές του. Δεν γίνεται,
άλλωστε.
Τήν δε ύnέρ�αση δρίου...
ταχύτητας ,του έττιθυμοϋμε,
ξέρουμε τώρα ττια ττώς θα τήν
,τετύχουμε μέ αλλο τρόπο, μό-

280

1972

1 ΛΙ ΣΟΣ

νο ιμέσ� τοΟ έαυτοΟ μας, δη
λαδη της ψυχης μας. 'Έτσι,
στον καθ' ενα, λοιπόν, θά δώ
σουμε αύτο που χρειάζεται: υ
λικη τροφη στο σωμα, πνευμα
τικη στην ψυχή. Και λέγοντας
«πνευματικη» μην παρεξηγήσε
τε τον ορο, δεν τον χρησuμο
ποιω ποτε ώς «γνώσεις», άλλά

ώς άφύπνιση και καλλιέργεια
τοΟ ρεύματος που ζωοyονεϊ την,
ψυχή μας και μέσω αύτης διά
τοΟ λώρου, ζωοyονεϊ και το
κορμί. Αύτο δε το ρευμα, οπως
γνωρίζουμε είναι το -π:νεΟμα.
'Α λλά yι' αύτό θά �μιλήσουμε
αλλη φορά.

*
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΚΑΟΓΑΙ

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
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Ο ΑΝΘΡΩΙΙΙΕl\ιΙΟΕ
ΤΩΝ ΕΟΦΙ ΕΤΩΝ
Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΨΩΜΑ

1. -ΤΟ ΙΣ'DΟΡLΚΟ ΙΙ.Λ.Αi[�ΙΟ
Ή Σοφιστικη εΙνα,ι ενα πνευ
ιμ,ατικό φαινόμενο, που χαρα
κτηρίζ,ει τά. τιελευταία 1Όενηντα
Χ,'ρόvια τοϋ 5ου π.Χ. α..Lώνα. 'Ό,τι
cχntακα..λοϋy περίοδο της δεύιτερης
σοφr.ισ-tεί.α.ς (2ος α..tώνας μ.Χ. 1vε
ρίrπου) δέ.ν ά.πατελεί ά.ντικείμενο
της έιδω ερευνας.
Οί 'Αθηνα..ϊοι ¾αί οί ,σύμμαχοί
τους εrπα.u:σα.v 'ΚJάJθε κατά. των Π-ερ
�σων έJχθραrορα..ξία. τό 449 -κα.ί ή ή
yε,μονία. τιων Άθηναιί,ω,y ψθά,ν,zι
τότιε στό μοοουρά.νημά, τη;. Ό Πε
pι'Χlλης εLναι ή δεaπόζωσα πο,λι
τική φυσιογνωμία. των Άθηνων.
Οιί Άιθ να.ίοι, ά,ψοϋ ολοι, α.νεξά.ρ
τητα. &.πό τψ περιουσία τους, ά.
να.-κηρύχθησα.ν έκλόyιμοι με πρ6ταιση τοϋ Άριστείδη τό 479, ε-

χouv τώρα. ίσΞς πιlθ'α.•ιότητες επι
τυχίας νά διευiθύνουν τά κοινά,. Ό
Ιlε;ρι'ΧJλης συνεχίιζε• ι τη δημακ.ρα
τιική παρά,δοση τοϋ Σόλωνα κα.ί
τοϋ Κλειοθένη κα.ί ειtσωyε: την
κλήρωση yιά τήν έκλ οy ή ολ'tύΥ
τιω.ν ά.ρχ6ντωv, πλην των στpωtη
yωv. 'Fιιtίιση &,φα. φεί ά.πό τους
άρχοντες -χ.α.ί ά.-rοό τόv "' ρειο Πάι
yο κάJθ'ε δικα.στιικη ά.ρμοδ:6rtηrtα
καιί τήν &.να.θέτει σm δ pικλ!Jιτά δι
κα,-στήρια των ήλιmτων, που κλη
ροϋνται άπό το σύνολο των πολι
τών. ΊΊέλος, γιά νά κατα,σιτήση
πραrματαποιήσιμ-η την ειψύτερη
συιμμιετοχη ολων των πολιτών σtά
κοινά, εωήγα,yε τόν ήμερ-ήσιο μι
σθό (1έκκ.λησιαστικό, 6οολευrtικ6,
δικαιστικό, στρα.τι•ωτα6).
Τό κέντρο της πνευμα..τικης
ζωης μεταταπί ετα.ι στην Ά1
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θήνα., πού y�ν,ετα.ι «το ιπρυτα.νείον
της σοφία.ς της Έλλοοδος», διπως
λιέει δ Ίππίσ,ς δ 'Ηλείος (Τhλά,
τω
, νος Πρωιτα.γ,όρα.ς 337D) . 'Ο ί
σχuλος άιrοέ,θα.νε το 456, ά,λλu.. δ
Σοφ α>ολης cρθάινει τον κολοφώνα
της δόξας του, κα.l δ Ευpt11ϊί'δης
ά,ρχίζει το λοομιπρο αιά.διό του.
Στά Ιkνα.θήνα.ια. τοϋ 446 δ Ή
ρ-ό\δοτος &..πα.ϊ('έλλ•ει μεριικες &.ιπο
τίς 1Lστtορίες του καλ 6ροο6εύετοοι με
δhχ.α. τά.λα:ιτα. !
ΊΟ Κ1λα.ζομέινιος Άνα: ξ. α.γόρας, δ
'Έ)λιεά.τη ς Ζήνω,v, δ 'k6δηιρίτης
Πρωιτα.yόρα.ς, ειπ�δίδοντα.ι {J,'ε τον
Περι-χ.λη σε ιπ.νεqι. α.τι-κ,ες έν·α.
σrχολήσεις. 'Ο Άριστ οφ ά.νης κ.α.l δ
Θουοcυδίδης θά. πα.ρουισιά.σου.ν σε
λuyo τά &.ρισ:του,ργ-ήμα.τά. τους -χ.α.ί
δ Σωκράιτης μιc;1λετα. τά 'Χiα.τά των
σοψιστων tπιχεψήμα.τά. του.
Μια. περί•λα.μ.πρη εικόνα. της
κοι -,ιωνιιχ.ης κ.α.l ιπ0ιλιτικ.ης ζωιης
των Άθηνων .μαις δίδετα.ι στtον
'Ε}πιτάχρt<> τού Περ�'Κiλέους (Θου,
κ'Ulοίδου, Β' 35--46) πού c.-κ.φ ωι
νrp)η'Χ!ε τον χειμι
. ωνα. τοϋ 431.
Άλλα. στις ώρχές τοϋ 431 εΙχ·ε
αιποφασtισ.θη δ Πελοποννη,σιωκ:δς
: τ�λειώση το 404
πάλφος, πού ,θά,
με την δλοσχερη κα.τά.λυση. τοϋ
Κράτους των Άθψων, ά,ψοϋ το
413 ·εΙχε προηγηΙθη ή κα.τα.στρο
Ψ'Υ/ των ' θ• ηναιί, ων στη Σικελ'α..
Τδ 430 όμιcρα.νίισΟη,κε δ λοψος
στην ' θ-ήνα. πού iπσδεκώτt•σε
τούς 'Α:θηναιίους κα.ί σφοεκά.λε
σε μια. α.νευ προηγουμένου ήθι,κη
πα.ραιλυσία. κα.l πού μιά ά,πα,ρά,μ λ
λη ιπεριyροοφή του εχουμε α,πο τον
Θουκυδίδη (Β' 47-54) . Ψο
ψθι.ν όιπωρο τοϋ 429 ά.Ιποθνήσκει
κοοl δ Περι-κλης. Ό νι�ητης των
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: γ, Λύσα.νδρος παρα.δίδει
' θηvα.ίω
την πόλη των ΆΘ:ηνωv το 404
στη διά.οcρι•σ-η τριάντα. &.vις δρων
της &.ριστοοcρα.τι-κ.ης ,μερί:δα., μιε
τα.ξύ των δποίων ησα.ν κα.l ot Θη
ρα.μιέ,νης κα.l Κριτίας. Κάθε ιχνος
της 'Ε)κ:κ,ληισία.ς του Δήμου -κ.α.ί
των frλιαntι'ΚWV δικα.στr,ρίων· έ
ξα.ψα.νίισθψ.ε -κ.α.l 1500 α.V'δρες
της δη,μ,ΟΚ;ρα:τικ.ης μερίιδα.ς ηrτ:α. ν
-αι. θ'ύιμαrτ:α. της τυρα.ννiα.ς τsων
Τριά.;ωντα.. Ή &.νόρθ·ωrσις τοϋ &.ρ
χα.ίου ·δη�μ,αχ.ρα.τuκοϋ ποίλιτεύμα.τος
αιπο τον Θρα;σύ6ουιλο εγινε το 403,
ή ά,νορθωθείσα. .δ-έ δη1μοκρα.τία. έ
ψήψισε μεν γε: ν•ιrχ,η ,με ιμικ
, ρες έ
ξα.φ·έσεις άιμνη,στεία., άλλά ιθα.νώ
"Όωσε το 399 τον Σ.ωΙΚρά.τ'Υ/1 Π'ΟU
μιόλις ,εΙχ,ε διοοcρύγει τον κίνδυνο
έιπί των Τ:ριάικο,ντα.. Ή πΟΙλιτικ.ή
δηψmρα.τία. ε·αλειπε ζγμόψθονα. �
θε ά,γα,χ,αι,γιστικη προσrοά.θεια. σαν
, ,ν
ό:πονόμωση των ποοτραπα.ράιδοτω
ιθiεολογικ,ων -κ.α.ί ηθι ΚιWΥ δοη.1m
τ1ων rχ,α,ί ετεινε -rο
, ερισσόtτερο, στήν
πολιτιχ,η συνrtηιρητιικόtτ-qτα.. Αύτο
fιταv σε yεν·ικές yρα.μιμες το ίστ�
ρί-κ.ο
πλοοί•σιο μιέ,σα. .στο δ.ποίο &.
,
ναncτύχθηα;ε ή σοcρισιτ:ικη (Βλ. t
,δί,ως Κω,v. Παιπα.ρρηyόπου1λου, 6ι6λ1ίον 5 σειλ. 15-16) .
2. Η ΦΙΛ!ΟΣΟΦ1•Α ΤRΣ Φf
:mιΣ Κ ·1 Η ΣιΟΦΙΣΤΊΚΉ
"Εω
: -ς τώρα. τη·ι rιφοοοχη τοϋ
"ΕJλιλη,να. cρι'λοσόφου, γράJcρουν οί
Τ:σέ�λ!λερ - Νέστλε (σ. 96 tιπ.) ,
την εΙχε τρα.6-ήξει ή φύση πού
τριyυρί, . ει τον α.νΟρω:πο, το σύιμ
rπα.v, πού μέισα. σ' α.ό,το δ α.νθρ· ωrπος
, ομ, ;μmτ;,ι
ύιπολοyί ετα.ι μονά.χα σάν χ
τοϋ μιεγά.λου, σύν, ολου,, σαν ζωϊ ..ιο
0

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ

ον. Ειχαν γί·vει οιωρορώτατες άnτb
πειρες για να ,έξηγήσουv τήν πpο
&ευση τοϋ rκό01μου καί των δσωv
γί,y0,ψtαι σ' αυτόν: ολες ε[χαν τήy
άιπαίτψη να. περνουν για σωιστ:ές,
χωρίς να. μπορέσουν ώστόσο να
ερθουν σε δμοφων(α ά,νάJμεσά. τους.
Δεν εrναι λοιπόν πα.ρά,ξενο, πού
1 ης τό λ
τή θ•έιση, της θφμης νεανικ
μης σε νοητικές έξορμ'ή01εις τήν
πηρ.ε μια. δυιaπιστία στήν ίκανό1:ητα του &,νθρώιπου vά. γνω,ρί,ση
τούς τελευταίους λόγους των φυ
σικών φα,ινομένων καλ επί,κpά.τη
σε -κ,ά.ιποια χοοραση, καί κ.άπtοια.
έιπιψuλα,,κτικότητα στlς θεωρίες,
καί ή κατανόψη της προ6ιλημα
τιικότητας των αuσθητryρια..χιων
έ'Ιttmώσεων, πού οονιώμω,νε δλαέ
να, έτοL'J.W..σε το δρό�μο σ. ενα.
συστηιμα't'ι¾ο σκεπτι'Κ.ιq.ιό.
Άπό 't'δ ?DJ..o ,μέ,ρος δ άνθρω
πος, σά.ν πνευμα.τιΧό ον, και το t
δια1ίτερό του δημιούργημα., δ πο
λιτι�σμός, εΙχα.ν έξετα.σqη &.πό
τούς ,πα.λ�α.ιότερους σοφούς, μόνο
cπηv τύχη κα.ί στά. Π'ετα.χτά.. Έ
δω πpόοα.λε Ύj Σο,ψιστιΧή, πού ε[
,Υα.C 1Πpώ<τ:α. φιλοισοφία τοϋ πολιτι
σ1μοϋ 'Κ.ι έτσι δια.'Κ.pίνεται στο
θ έ μ α. της ήδη άιτcό τήν πα
λαι'6τε,ρη ψι.λο�σοψία της φύσης.
ΆντιΧείιμενό της εrνα.ι δ α.νιθρω
πος σαν α.το,μο 'Κ.α.ί σα.11 κοινωνικό
ov μοο t 1μέ τον &.πό τον 'ίδιο δ η,
μιου,ργημ,ένο πολιτισ�μό σέ γλώσ
σα. καl θpΎjΙΟΙΧεία., σέ τέ,χνη, κα.ί
ποίηιση, σέ ήΒι'Κή καί πολιτι
'Κ-ή.
"Οπως στο θέμα., έτσι δια.ψέρει
ή Σ οψιστι'Χ.ή &.πό τή ψ�λασοψίια.
της φύσης κα.ί σ:τή μ έ θ ο δ ο.
Καλ ή τελιευ'tα.ία. δεν &..πόl)(.λει�ε
1
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τήν έlμιπ ειριΧή πα.ρατήρφη, της
φύσης, Lδιαί. τερα. ταϋ οuρανΌϋ,
1μια. 'Κ.α.ί των ζώ,ων, των φυτών κα.ί
των όρ,υκτων. 'Επειδη δμως δ τε
λι-χ,ός της σκοπός ητα.ν να πα.
ρουσιάιση μιαν ένιαία ά,ρχή της
'Κ.ΟΟϊμοεpμηνεία.ς, δεγ ε!χ�ε γι' α.υ
το α.λ�λο πα.ρά. μονιάχα. τήν θεω
ρία. (speculaιio) καί ή μέθο
οος των ποολαιων cpυσι'Κ.ώΥ ήταν
&.παγω�ιιχ:ή, έπειΜι το μιεpι'Κ.ο το
ε6γα.ζαν ώπό τις γ�εινιχές του ά.ρ
χέ ;.. Ί-f Σοψ�στιΧή, &.ντίΙθε1 τα., αncό
μι!iς &ρχης πα.ρα.ιτείται ώπό τή·ι
πpοισπά.8'εια να. προχω,ρήση ως τίς
τελευταίες ά.ρχές των σντων. Ξε
-χ,ινάιει &.πό τήν εμπεφίια. κα.ί προσ
πωθ-εί νά. μαiζέψη οοο μπορεί πε
ριl(jlσότερzς γνώσεις ά.π' δλες τίς
ιέwδψ,ώσεις της ζωης. 'Λπ' αυ
τές 6γά.ζει ϋστερα. ώρι,σμέvα συμ
ιπ.εριά,-σμα.τα., είτε θεω,ρr,τ:κ.ά., διπως
για τή δυνα-'t'ότητα η μή τη" γνώ
ση�, γιά. τίς &.ρχές κα.ι τήν ά.νάι
πτυξη τοϋ &ν!tρώπινου πολιτισμοu,
για. τήν προέλευση κα.l τήν κα,,τα.
σκευή της γλώσσης, εϊτε πρα.
-χ,τικ.ά., δ-rοως για. τή σ'Κόπιμη δι
ά. piθρωσ'Υ} της ζωιης τοϋ α-τό�μου Χα.ί
της κοι-;ωνίας. Ή μέθοδός της
λοι11tόν εrνα.ι έμπειρuΥ."Υ) έ.πα.γιωγι
Υ.-ή.
Ή τρίτη 6οοσι'Κ.ή διωφορά. τ-η�
εως τώρα. φιλοσοφίας κα.ί της Σο
cρ:στικης είνα.ι στο σ Υ. Ο Π ό.
Για. το φι�λδσοφο ή ερωνα. της ά.
λήΙθ,ειας, ή μάJθηση Χ.αιί ή γνώ
ση, ε[ναι α.υτοσκοπα:, κι αν εχει
μα.θητές, πού ομως δεν ε[γα.ι &σtα
ραιίτητο, ζητεί να τούς μοpψώσ η σε ψιλόσαφους. Άιπο6.λ�έπει δη-
λα.δή σε -χ,ά.τι Θεωpητ�-χ,6. Διαφο
ρετικα. στο σοφιστή: γι' amov
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οί γνώσεις εχουν τήν ά.ξία. τοιυς
οσο άιπο-τελοσv μέσο yιά επικρά.
τηση στή ζωιή. Δεν ,μ1":οpεί επει
τα. νσ. νοη�θη χωpις μα,θrrτές. Δε
θέλει δμως κυρίως νά. ι.ιοpφώιση
σοφιστές πα.ρά νά δώση στόν 'Υ.Οι
νό α.νιθpωιπ:ο τή γενική μόρφωση
πού τη χpειά.ζετα.ι για τή ζωή
(Πp5-λ. Πλ,άτωνος, Γοpγία.ς, 484
D) . Ό σκοπός του λοιιπον ιείvα.ι
πε• pισσό>τειpο πρωκ.τικός:
τέχνη
της ζωης κα.ί κυpια.ρχία. της ζω
ης.
1

3. Η E'NiNOIA TrOY ΣΟΦΙΣΤ(F[
'Άν σήμερα. ή Σο-φιστική μα,ς
πα.ρουσι-άιζετα.ι oov έvια.ία. κ,ίvηιση,
πού διοοκρίvετα.ι κα.θα.ρά &..πό τή
φιλοοαρία., α.uτό εχει τό λόrrο του
στή 6α.θειά. δια.χω.ρι•στι¼ή γpα.ιμ
μή, πού δ Πλά.των κα.ί δ ' ρ:στο
τ:έJλης τράJοηξα.v ά.νά.μ,οοα. στίς ,δυό.
Οί σύγχρονοt τή διά:χ.ριιση δεν τήv
ενοιωθ.α.ν τόbο δυvα.τά κα.ί δεν
εΙχα.ν ιyj).y γιά τα δύο δια.κρι .ική
'
'
οvομ.αισια.: γι' α.υτους
' ' δ Αξ
' να. α.γόρα.ς, δ Π ρωιτα.γόρα.ς, δ Σωκpά.
της, ά.κ,όμα. κι δ IThά:tωv, ητα.ν
σοψιστές. Τό ,ρήμα, σcχpί ·,ω, ά:πό
τό δποίο πα.ρά:yετα.ι ή λέξη «σο
φιστής», εσήμα.ινιε τόv ε.μπειpο &ν
θ-pω.πο, πού μπορεί νά. mνη κι
iλλους εμιπείpους με τr; :μετοοδοσ�η
των γ�νώσεώιv του (πp6λ. ΙLλάιτω
vος, Γοpγία.ς 497 α.) .
Ή λέξη «φιλόσοφος» με τήν
τεχνι,y.ή της σηιμοοσία. δεν ητα.ν
ά.κόμα. σε γενική χρ-ήση (με τή
σryμοοσία. α.uτή 6λ. Πλοοτωνος, Φα.ί
δρος, 27 D) . 'Επίισης ή λέξη «σο
φιστής», δεν είχε πά.pει ά.κόμη
τήν κα.κr; ση�μα.σία. του ,μικρόιλο1

γου δια,στροl(ρέα. λέξ,εων κα.ί νοη
μάιτωv, α.υτή ΠΟU Υ.α.τάιψερα.ν τα
της δώσουν οί μικpοι μt,.ιητές των
μιεγά.λ1ωγ σοφιστών, ά.νθρωιποι της
φά.ρα.ς ένός 1 'θόδη:μου κι ένός
Διονυ,σόδωρου με τούς λ ογικούς
τους γρονθοπ.θλε,μους (Πρ5-λ. Πλά.
τωvος, Ευθύδημος, 298 ε) .
Οί πα.λιοί σοφιστές εΙνα.ι &.ξιο
τίιι.ιητοι κ.α.ί περ:ι6λεπτοι α.vθρω�
ποι, πού οί πόλεις τούς εμπιστεύ
θηtκα.v οχι σrπά..νια. διπλωμ,αιτικ.ές
&ιποστολές.
Δεν εΙνα.ι δμως 1Θυκολο γα, δια.
τυπώση κοον,είς μιά εννοια, του σο
φιστή, πού 'Ιά. τα.ιpιά.ζη σ' ο9..ους
αιύτούς τούς &.νδρες. υΕνα.ς ά.ιπ:'
αιυτούς, δ Πpόδικος, χιψοι-Υ,:tήpι
σε τόν έα.υτό του σά.ν κά..τι ά.vά.
μεσα. στό φιλόσοφο κα.ί τόν πολιrtι
κό (ΙΤhά.τω•νος, Ευiθύ6 η-μος, 305
C) . Μιπορεί να τούς χα.ροιm-ηρί· ση
κα.νείς θeωιρητικούς του πολιτιμοϋ κα.ί δα.σy..άJλους της τέχνης
της ζωης, για.τι εχου;γ τήν τοοση
νά. ά.ισχολουντα.ι ·με τόν &..νθρώιπινο
πολιτισμό ά.π?J θεωρrrτική κα.t
πρα.κτιικ.ή α.ποψ� κα.ί yι'σ.τl κοι νο
εχοι;γ το γνώρυσμα. του πλανόδιου
δα.σοοάJλο· υ, πού πα.ροοδίνει μοοθιή
μα.τα. στους νέους μ,έ πληρωμή κ.α,ί
τούς ,μορφώνει (Τσέ.λλιερ - Νέ
στλιε, aε·λ. 101 έιπ.) .
Ή δυ1σrπιιστία. πού ε.1Όέσυ,ρε ή
Σοφιστική ο είλετα.ι κα.τά. μεγοcλο
μ,έ.pος στο δτι εδΔδα.σκα.v με -rολη
ρω�μή. Τοϋτο σήιμερα. εΙνα.ι κο:νό
τα.το Κ(Χί ικα.θόλου α.το,πο. «' λλ'
ή έπιστήiμη», οπως γράψει δ Κων.
Πα.ιπ:α.ρρ-ηγόιπουλος (6ι6λιίον οyοο
ον, σ. 55) <(εν τi,j νεόιτηιτι α.υτης,
ώς συ:μ6α.ίνει πολλάκις εlς την
v,ε6τrrτα., έπολιτεύετο μιετα τοσα..ύ�
1
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της α.tδους -χαί &.πελά:μ,6α,νε τά.
μυιστήρt« αύτης ώς χρημα. τοσοϋ
τογ ίερόν, ίοοτε ή επί &.ρyυρίφ
αότών μετά.δ:>σις ελοιyίζετο ώς συ
ν,ε.παyομένη &.πα.ραιτήrtως τήν εξ
α.χρεί1ωσιν της επιστήμης. Κα.ί
τοϋτο δέν �το άιπλη πρό7ληψις, &.λ
λά. τφ σντι, επειδή ή επί μtσθφ
διδαισκ.αλία περιειcρρονείτο, ούδείς
ά.ληθής σοφος ,μετήρχετο α.ύτή;,
δ&εν αϋτη, περιήρχετο είς χαρα;
της &.γυρτία.ς καί της ήμιμα.θεία_ς».
"Εrοι μπορεί vά. εξηγηθη δ δρ:
σμbς του Άριστοτέλ· : «εστιν ή
σοψ tστtrχ.ή φα.ινομένη σοφία., οδ
σα. δέ ιμή κ,α,ί δ σοφιστή;, χρημα
τιστης &.πο φα.ινομένης σοψία.ς,
ά..λλ' ουκ ου·σης», (Άριστοτέλης
Σοφιστών 'Έλεγχος, Ι, 1, 165).
Γι' α.υτο δ Πλά.των τούς κοροϊ
δεύει σαν Κιά.πηλους πνευμα.τικης
τροφης (Πρωτ. 3Χ3 Σ) . Ό Σω
κρά.της ,μά.λιστα. εχρ σιμοιποίησz
την ά.κόλου'θη ά.μιε.ίλ, tκτη κα.ί &.πο
κα.λυαtτική σύγκριση (Ξενοφών
τος, Άπομ,νημονεύματα., Α', VI,
13) : « 7 Ω Άντι,φων, όπά.ρχει ·ή
γνώΊ-ι,η ε!ς 1Jμα.ς δτι το νά. δ:α.θέ
τη χ,α,νείς τη ,,εότητά. του καλ την
σοφία.ν του είναι εξ ίσου κα.λον
'
•ι: "ισου α.ίσχρον.
' Διοι;;ι
κα.t
χ,α,ι' ε..,
'
την νεότητά. του δταν πωλη κα
νείς ά.vτt χρη-μάιτων ε!ς τον 6ου"
λόιμενοv τον όνομάιζομεν πόρνον,
αν δέ κανείς έκ,είνον, πού θά κα.
τελά..μ6α.νεν δτι ε!να.ι κα.ί καλός
κα.ί &.yα.θος ερα.στής, α.ύτον κ�μνη
φίλον του τον νομίζομεν φρόνιμο'ί'
καt ώσα.ύτως εκείνους μέν, πού
-rοωλοϋν την σοφία.v των &.ντί χρη
μ
ι ά.των είς τον 6ουλόμενο·;, σοφιυς,ε',
στας
' ό νομα.'ζομιεν, οποιος
' τους
"
έ,κείνον πού θά. κα.τελά.μ6α.νεν δτι
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Ινα.ι ευφυής, διδά..σκων δ,τι ήθε
λεν εχει ά.yα..θόν, τον κάιμνει φίλον του, α.υτος
, ' νομι'ζ c;μεν οι" τ: κ,α,-'
,μνει α.υτά., τά δποία. άρμιόζουν είς
πολίτην κα.λον κα.t ά..yα.θόν)>.
Ό Σοιπενχά.ουερ πού στον 190
α.ίωνα. μ.Χ. διοοτηρεί α.κό�μα. τήν
προκα.τά.ιληψη για. τήν διδα.σχ,α.
λία. «επί μι1σθψ» στον• πρόιλογο
της δευτέρας εκ,δοι;ης του 6ιολίου
του «Ό κόσμος ώς θz'ληση κα.ί
ώς Lδέα.» yρά.φει σχ ετι"ι'...ά. ('VjJI
l) ιι ι·aηι, Ή ίστορία. της φtλοσ, ο
φία.ς, σελ. 300) : «Κωμψιά. εποχή
δέν μπορεί vά. ε!να.ι λιγώτερο εύ
νοϊκή yιά. τή φιλοσοφία. ά.πό εκεί
νη κατά. τήν δποία. ή φιλοσοφία.
\ 1
,
1
χρησιμοπο:ειτα.ι -κα.τα. ε.πα.ισχυ•,το
τρόπο ά:πό τό ενα μέρος yιά. εξυ
πηρέτηση πολιτικών σκοπών κι
άιπό τό α.λλο ώς τρόπος 6ιοπορι,
σμοϋ... Δεν όπά.ρχει, λοιπό;, τίιπο
τα ν· ά.ντιτά.ξη κανείς στο ρητό,
ρrim ιm vi ·ere deinde phiJoopha1·
Αυτοί οί ¼ύιpιοι έπιθυΊJ,οϋν νά. ζή
σουν, καί μά.λιστα. νά. ζήσουν ά.πο
τήν φ�λοσοφία.. 'Έχουν κα.τα.τα.γη
στην cριiλοσοφία. μαζί μέ τίς yυIJ:' , των... co
ναίκ,ες •ι.αι' τα' πα.ιυια.
κανόνας «τρα.yουδω το τρ1.γούδι
� ,
, το' ψωμt
' , του»
ε:χεινου
που' τρωω
εχει πά.νιτοτε τήv ί σχύ του· Το νά.
κερδίζη κανείς χρήματα α.πό τήν
φιλοσοφία. είχε 6'εωρηθη &.πο τούς
ά.ρχαιους ώς χαρα-κ.τηριστι"ι'.ό των
σοφιστών... δέν μπορεί κανείς ν'
άιποκτήση τίποτε μέ -ό χρυ,σάφι
παρά. μόνον μετριbτητα... Είναι
&.δύνα.το μια. εποχή, πού έπί εί
κο·σι χρόνια ε!χε χειpΟ"ι.ροτήσει ε
ναν Χέy¼zλ - αυτόν τον διανο
ητικό Κάιλιμπαν (ήρως -ης «Tpt-
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οί γνώσεις εχουν τήν ά.ξία. τους
οσο ά.ιποτελοϋν μέσο γιά. ε.πικ.ρά.
τφη ,στή ζ•ωή. Δεν ,μ1':οpΞί εrcει
τα. γά, ΥΟη'θή χωpις μ
, ,α.θ'Υ)"tές. Δέ
θέλει δμως 'ΧΑJρίως νά. μορφώιση
σοφιστές πα.ρά
. να. δώση στον κοι
,
νό ά.νΟρωrπο τή γενικ.η μόρψωση
πού τη χρειά.ζετα.ι για. τή ζωή
(Πρβλ Πλιά.τωνος, Γοργίας, 484
D) . Ό σ,κοπός του λοιιπόν rείvα.ι
,
,
π•ερισσότερ, ο πρωκτικ.. ος:
τεχνη
της ζωης κ.α.ί -χ,υρια.ρχία. της ζω
ής.

γου δια.στροφέα. λέ·ξε, ων κα.ί νοη'
'
, '
1__
που' κ.α.τα;ψερα.ν τα.
α.υτη
μιw�ωv,
της δώσουν οί ,μικροί μt•μη:τές των
\J)εγά.λιωy σοφιστών, ά.vΟρωποι της
φά.ρα.ς cνός Ευθύοημ.ου 'Κι ενός
Διοvυσόδ· ωρου μέ τούς λ. ογ ι·χούς
τους yρον�θοιπ.όλφους (Πρβλ. Πλά.
τ,ωνος, Εύθύδημος, 298 ε) .
οι πα.λιοι σοφιστές είνα.ι α..ξιο
τΔμη,τοι Υ.ια.ί περί6λεπτοι α.νθρω
ποι, πού οί πόλεις τούς έ.μπιστεύ
θ, η1κ.α.ν οχι σmά.νια. διπλωμ.αιτικιές
rοποστολ,ές.

ί
3. Η ΕΝιΝΟΙ. 'DΟί ΣΟΦΙΣΤ ΙΙ

ετ. υκολο να. δια.Δεν εΙνα.ι δu,ως
,
τυπώ.σrτ, καινείς 11ιά. ενvοια. τοϋ σο
:ριστη, πού vά. τα.ιριά.ζη σ' 69.ους
αιυτούς τούς &.νδρες. 'Ένα.ς ά.ιιt.'
α.ύτούς. , δ Πρόδι-χ.ος, χα.pα.Χτή,ρι
σε τον έα.υτό του σαν 'Κ-ά.τι ά.νά.
μεσα. στο φι·λόσοφο κα.ί τον πο'λιrtι
'Χ,Ο (Πλά.τωνος, ΕυrΘύιδημος, 305
C) . Μιπορεί νά. τούς χα.ρα.,χ,τηρίση
χα,γείς OΘω.ρητικούς τοϋ πολιτι
σμαϋ -κα.ί δα.σκ.άJλους της τέχνηι;
της ζωης, για.τι εχουγ την τώση
να. α.σχολοϋντα.ι μ;έ τον ά.νΟρώιπινο
πολιτισμό &,πb f)εωρ'Υ)"tι,κη Χα.ί
πρα.κτιιχ.ή α.ποψ . κα.ί για.τί κοι νο
εχουγ το γνώριισμα. του πλα.v6διου
δα.aκιάJλου, πού πα.ρα.δίνε: ,μα.θιή
μ.α.τα. στούς v,έους μ· έ πληρωμη χα,ί
τούς ,μορφι()νει (Τισέ:λλrερ - Νέ
στλ!ε, σελ. 101 έπt.) .

"'Αν σήμερα. ή Σοφιστική μα.ς
πα.ρουσιά.ζετα.ι σά.v έvια.ία. Υ.ιίν· ηση·,
πού δια.rιιρίvετα.ι κα.θα.pα. α-πό τη
φιλοσοφία., α.υτό εχει το λόryο του
στη βα:θεια. δια.χωριστική γρα.,μ
μ.ή, πού :δ Πλάτων κ.α.ί δ ' ρ:· στ:ο
--σέJ'λης τροοβηξα.v ά.vά.μ.εσα. στις rδiυό.
σι σύryχρονοt τή διά;κ.ριση δεν τήv
ενοιω,θα.γ τόbο δ· υv· α.τά. κ.α.ί δεν
εΙχα.ν mv για. τά. δύο δι.σ,κ.ριτι�ή
,
,
, ' δ ,,._vr,. ξα.οvομα.σια.:
γι, α.υτους
·�
γόρα.ς, δ Πρωτα.γόρ.σ,ς, δ Σωκ.ρά.
της, &.mμα. ,χ,ι δ Πλά.των, fιτα.ν
σοφιστές. Τ'ό ρf�μ,α. σcχ ι ·,ω,, ά.1tό
το δποίο πα;ρά.γετα.ι ή λέξη κσο
φι•στής», έσ'ήμα.ιΥ.ε τον ε.μ,πειpο αΝ
θpωπο, πού μπορεί γα, mv-r: κι
�λους 0μmείρους ,μέ τη :μετ.άJδοσ;η
των γ1νώσεώ1y του (πρβλ. Ιlιλώtω
.ιος, Γοργία.ς 497 α.) .
Ή λέξη «φιλόσοφος» με τήv
τε, χvι,χ,ή της σημαισία. δεν fιτα.v
ά:χ;ό-μα. σέ γ;εν�,χ,ή χρrpση (μέ τη
σrrμαισία. α.υτή βλ. Πλάi-ωvος, Φα.ί
δρος, 278D) . 'Επί.σης ή λέξη «σο
ψιστής,>, δεν ε!χε πά.ρει α.κ.ό'μη
την κα.κ.11 ση.μα.σια. τοϋ ,μικ.ρόλο-

Ή δυσm�στί·α. πού έπιέσυρε ή
Σοψιστt'ΚΎ) δφΘίλετα.ι κ.α.τα. μεγά:λο
JJ!έ.poς στο δτι cδίrδαισ;κ.ιχγ ,μέ 1t1λη
ρω1μή. Ί οϋtο ,σήιμερα. ε!να.ι ΧΟt νό
τα.ο -χ,αί rι.α.θόλου α.τοπο. «'. λλ'
ή ε.πιστ'f]μψ, οπω
· ς γράψει δ Κων.
Παιπα.ρρηryόπουλος (βιβλίον οyδο
ον, σ. 55) <<,CY τ'Ώ νεό-τη:τι α.υτης,
ώς συμβα.ίvει πολλάκις είς την
νεότητα., ε.πολιτεύετο μ�ετ� τοσαιύ�
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της α.ιδοϋς 'Κα.1. α.πελά.μι6α.vε τα.
μ'Ulστήρια. α.υτης ώς χρη,μα τοοοϋ
τον ίερόv, ώστε ή επί α.ργυρίφ
α.mώv μετάιδ?σις ελογί ετο ώς συ
ν,ε.παγομένη ά.παραιτήrtως τήv έξ
α.χρεί1ωσιv της ε.πιστήμης. Κα.1.
τοϋτο δεν ητο ά:πλη πρόληψις, ά.λ
λά. τφ οvτι, επειδή ή έπ1. μισθφ
διδοοσκα.λία. περιeφροvείτο, ούδε1.ς
άλ"ηθης σοφός rμετήρχετο αυτήν,
δΒεv αϋτη περι-ήρχετο εις χείρας
της ά.γυρτίας κα.1. της ήμιμα.θεία_ς».
"Ειτισι μπορεί yά, εξηγηθη δ δρι
σμός του Άριστοτέλη1: «εστιv ή
σοψιστιικ,ή φα.ιvομένη σοφία., οδ
σα. δε μη κα1. δ σοφιστής, χρη;μα
τ-ιστής α.πό φαιvομέvης σοψίας,
α.λλ' ουκ οϋσης», (Άριστοτέλη;
Σοφιστών 'Έλεγχος, Ι, 1, 165).
Γ�' α.υτό ό Πλά.τωv τούς κοροϊ
δε, ύει σά.ν κ.ά.πηλους πvωμα..τικης
τροφης (Πρωτ. 3Χ3 Σ) . Ό Σω
κράτης ,μάλιστα εχρη�σιμοποίφz
την &κ6λου'θ-η �μιείιλικτη, 'Υναί &.πο
κα.λυιπτική σύγκριση (Ξεvοφώ'Ι
τος, Άπομ.vημοvεύματα, Α', VI,
13): « .,. Ω ΆΥ"tιψώv, ύπά.ρχει ·ή
γνώιμ,η εtς ήμας δτι τό vα. διαθέ
τη κανείς τη γεότητά. του ,<,α1. την
σοφίαv του είνα.ι εξ ϊσου καλόν
κα1. εξ ϊσου- α.tσχρόv. Δι6ιtι καλ
την νεότητά. του δταν πωλη κα
νείς &vτ1. χρηιμάr.:ων εις τόv 6ου�
λό1μ,εvοv τόv δvομάιζομεν 1cόρνοv,
αν δε κανείς εκείνον, πού θά. κα
τε.λά.μ6α,νξν δτι είναι καί καλός
και. ά.γα.θος ερα.στής, α..υτοy κ�μΥη
φίλον του τόv vομίζομεv φρόνψο'Ι'
κα1. ώσαύτω-ς εκείνους μέν, πού
1Όωλοϋν την σοψίαν των &ντί χρη1μά.των εtς τόv 6ουλόμεvον, σοψιστάς τούς δvομάιζομεν, δποιος δέ,
εκείνον πού θα. κατελά.μ6α..νεν δτι
0
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e!ναι ευφυής, διδά.σκωv δ,τι ήθε
λεv εχει &γα.θόv, τόv κάιμνει φί
λον του, α.υτός vομίζομεv οτι χ/4ιμν,ει αυτά, τά, δποία ά,ρμ,6ζουy εις
πολίτηv κα,λόv Χαί α.γαθόν».
Ό Σοπεvχά.ωερ πού στόv 190
οοtωνα μ.Χ. διοοτηρεί &.κόμ,α. τη'ι
προκατά.ιληφη γιά τήv διδασχ,α,
λία «επί μι1σθφ» στόv, πρό�λογο
της δευτέρα.ς εκ.δοσης τοϋ 6ι6λίου
του «Ό κόσμος ώς θέ'ληση κ:χ.ί
ώς �δέα» γράφει σχ ετικά (\ViJI
Ouranl, Ή ίστορία. της φιλοσο
φίας, σελ. 300): «Κwμ,μιά, εποχη
δεν μ,πορ,εί yά, είναι λιγώτερο ευ
νοϊκή για. τη φιλοσοφία &πό εκεί
νη κατά. την όποία ·ή φιλοσοψία
χρησιμοποιείται •,<,α,τά, ε.παίσχυντο
τράπο &.πό το ενα μέρος για, έξυ
πηρέτησ πολιτικών σκοπών κι
άιπό το α,λλο ώς τρόιπος 6ιοπορι.
'
λοιποl\l,
' τ·ι, ιποσμοϋ... Δ'εν ύπαρχει,
τα y' αΥ"tιτά.ξη κα.νείς στο ρητό,
pι'imum γίνere deinde phi]o
soplιaro
Αύτοί οί κύριοι ε.πιθυ1-1οϋν νσ, ζή
σουν, κα.1. μάλιστα νά. ζfισουν &πό
την ψιλοσοφία. 'Έχουν κατα.ταγη
στην φι,λοσοφία μα.ζ1. με τ1.ς γυ
να.ίχιες καt τσ, παιδιά. των... Ό
κανόνας «τρα.γουδώ το τρ1.γούδι
έοοείνου πού τρώω τό ψωμί του»
εχει πά.νιτοτε την t σχύ του· Το νσ,
κερδίζη κανείς χρήιμα.τα α.πό την
1
ά.πό τούς
φιλοσοφία είχε θεωρηθη
&ρχα.Cους ώς χ:χ.ρακτηριστικό των
σοφιστών... δεν μπορεί κανείς ν'
άιποκτήση τίποτε με τό χρυ:r1 άφι
παρά μόνον μετριό-ητα... Είναι
&.δόνα.το μια εποχή, πού ε.π1. εϊ
κο·σι χρόνια. ε!χε χειpΟΧpοτήσει ε
να.ν Χέγκελ - αυτόν τον δια.νο
ψι%ο Κά:λιμ,παν (ηρως της «'Γρι-
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mιμία.ρ> του Σαίξπηρ) , ώς τόν μιε
γα.λύτε.ρο των ψ�λοσόφων.... να
μπορουσε να. κά:vη έχιείνον πού τά.
ε·6λε.πε οουτά. να. θέλη την έπt,δο
κιμαισία. της... Άλλά. ή ά.λήΗεια.
θα. ε!να.ι ποοvτοτε paυcorιnn ho
mjnυm (γιά. λίγους &.vι�ρώmους)
και γι' α.ύτό Gα πρέπει να.
περιμένη ήρεμα. και με ό:πομονη γιά. τούς λίγους πού
δ ?mυινήθικ;rrος, τρbπος
τ-ης
Ο'Κ!έψεώς των μιποpεί να τούς
κάνη να 6ρουν εύχα.ρ,ίισt ηιση σ'
σ.mήv... Ή ζωfι ε!να.ι σύvτ01r1η,
&!'λλά. ή άιλήlθ�εια. πάει μα..κρ� κα.ί
ζη πΜύ· α.ς μuλήσου,μιε τήv rολ ή
θεια.»· ή πιικρία. του Σοrπενχά.ουερ
για τούς Πα.νεπισtηιμιαι-κούς δα.
αχιώλους και τον Χέγκε λ -ειοι-κ,ώ.
τερα. έικιδηλώθη.ΚJε ,με πtολύ ώρα.ία
λόγια.
4. ΟΙ ΔΙΑJΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕrΘrΝ
ΣΕΊΣ ΤΗΣ ΣΟΦ ΙΣΤΙΚ@
Α'. Θ ρ, η σ κ ε ί α.
'Ο Πρό�ι,κος δ Κείος ε!χεν &.
vα.πτύξει μια ά.ξιοπρόσεκ.τη βε,ω,
ρία. για. την προέλε.υση της θρη
σκείας (Diels Β. 5) Γιά. το πιό
πρωτ6-yον6 τη ·σκαλοπάτι επα.ιρ
vε εvα. εΙδος cρετιχισ, μου, πού σ'
α.ύτό οί άνθρωποι λάιψεv.αν σα
θεούς δσα. τούς ετρεφα.v κ.α.ί τούς
ώ cρε.λοϋσα.ν, δπως ήλιο κ.α.ι cpεγ
γ�ά,ρι, ποτφια. χια.ι λίμνες, λι6cωια.
και κα.ριπούς. Γιά. πα.ρά.δ.ειγμα ε
ψερνε τη λατρεία του Ν εί�λου
στήv ϊγυπτο. uτό το ά.κ.ολού' '
'6 ,
Α,.,,
Σ' σ.υτ
v,ισε δ'
ευτεpο σκα.Αοπσ.τι.
σ
οί ανθρωιποι θεοποίηαν «τούς εu
ρόvτα.ς η τροcpσ,ς η σ1<,έπας η άλ
λα.ς τέχvαρ> (γεωργίας, ά.μ..π.ελουρ-
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γίο:ς, μετοολιλουργίας) κα.ί τους λά
ψεψα.v σα.ν Δήμητρα,, Διόνυσο,
"Ηφαισtο. Για τις ιivτιΗJΦεις του
αυτές συγκ,α,τα..λέlχθηχ,ε μετα.ξ,ύ
των ι:Wέω-v.
Ό Κρι-uία.ς στο ε ργο του «Σi
συιcρος Σα.wρικός» (Diel Β. 2δ)
εfχ,εν όποστη.ρίξει &τι οί θεοι εΙ
χα.v σκόπιμα έπινοηθη, για vσ. ιi
ιποτρέπου,v τούς ά.vθρώπους ά.πtό
. ό.
το κακ
Ό Πρωrcα.γόρα.ς στο σύγγρα.μ,μά:
του «Πε,ρι θεωv» &.ρχίζει ετσι:
«Ώς προς τούς Θεούς, δεν .μπο
ρώ νά. ξέρω οϋτε α.v όπ.ά.ρχου,v ου
τε α.ν δεν όπά:ρχουν. Για.τι πολ<λά.
μaς έμπαδί'ζουν ν.α τό μάιθωιμ, τό
σκοτεινό του ζ-ητημιmος κα.ί ή
σύντομη ζωη τοϋ ά.vθρώπου». Ό
Διογένης Λα.έρτιος (ΙΧ 51), πού
πα.ρα.ιθέτ,ει αυτό το ά.ποοπασμα,
μάς π:ληροcρι:ψεί ά:κόμη δτι οί Ά
θηινα.ίοι εδιωξα.v τον Π ()ωιtσ.γόρα.
γι' αυτόν τον πρόλογο κι εκα.ψ-α.ν
τα 6ι6λ•ία. του στην ά.γορά., άιφου
ωτειλαν ενα κήρυκα και τά. μάζε
ψαν &.πό εvα.ν - ενα.v &,πό τούς χα,
τθχους -uωv.
Καιθα.ρώτερα. yράιφει δ Λb::w.υ
(σ. 491) δεν μποροϋσε γα δια.w
πωθιη εvας. ά.γvωστικt. •σμός, πού με
μ;ία.ν χειρο-νομία σοήvει τις ά:κτ:vο66-λιες εί?<.όv,ες του μύθου ά.πό τον
πίvα.?<.α. της &λληνικης ζωης.
Β'.

Γ v ω σ ι ο θ ε ω ρ ί α.

Ό Πρωτα.γόρ.
α ς στο σύγγρα.μ
μ,ά. του «'ΑJ..:ηθεια. η Κα.τα6ά.λλον
τες» άρχιζε με τη μvηιμεια.κη
φράιση: Μέτρον πά.vtων χρηιμά.
τωv άνθρωπος, των μεν οvτω-ν ώς
εστι, τιί)y δε μη ον,τ,ων ώς ουκ [-

1972

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ

στι» (=Μέτρο γtα διλα. τά. πρά.
γ�ματα. εfνα.ι δ άVΙθρωιπο;, για. κεί
γα, πού όσcά.ρχου,ν οτι όπά.ρχου.ν
κα.ι γιά. κείνα. που δεν όπά.ρχουν
στι Μν όm:άρχουν) . Ό Διογένης
ΛΙ(ΧJέρτιος συμrιt,λη,ρώγει (ΙΧ 51)
ότι με τα. πράγματα δέ:ν έννοοίίσ�ε
μι6νον τά. σt)γtχ,ε-κρφ.έvα. πρά.wα.τα.,
άιλ.λσ. 'Κια.t &.φηρη:μέvες tδι6>tη
τες (απω.ς ζειστό, κρύο, γλοοh κα.ί
m:ικρό κα.l τα. πα,ρόιμοια) , ?ι»-λσ.
ϊ6α.t εvνοuες: κα.λό κα.l 'Κ.αικ6, 5μοpφο κι άσκημο, δί,κα.ιο και ά
δικο. Μ·ε τη φpά.,ση αι}τή του
Πpωτα.γόρα τό πρ66λημα της
γνώσης ,μεταταπί'σ"tψ,ε ά.πό τό &.ν
τικεί1μενο στο όπaκεi,μενο κα.ί ε
-οσι εγινε δυνα.τή για. πρώτη, φο
ρα. μια. πρα.γ�ματι'Κ.ή γνωσιοθεωρία..
Ή γνώση δεν εΙναι άντικειrμιενικσ.
καiθιω,ρισμιένη, ωλλά. ποι,κΟ.ιλει ά,
Υοολ ογα μέ: τ;ό όπο,κείμενο. Παρα
κιά:uω θα. δούμε διτι δ Πpωτα.γ6ρα.ς
οεv έπεξέτειγ;ε αυτόν τον &..περ:ό
ρuστο σκεπτι-κισιμό και στο χωpο
της ηθι-κης, απως θέλει δ Πλά.των
(Θεα.ίτη>taς, 152α) , δ δποίος
στούς «Νό,μους» (716C) θά. δια
κη,ρύιξη: «Ό δη Θεός ήμίν πά.v
τω,v χρηrμ,ά.τωv μέτρον».
�ο Γοργίας δ Λεοντίνος στο ερ
yο του «Περί του μή οντος η περί
φύσεως» όποστήριζε τα τρία ά.
ξιώ,ματα: πως τίσcΟ't'ε δέ:v όrπά.ρχ,ει, πως κι σ,γ όπά.ρχει δεν μπο
ρεί να γίvη yyωστόν, πως κι σ.ν
γιίvη γνωστό-ν δεν μσcορεί νά. ά.vα.
κοιvωιθη ( Die]s - Franz, 82 Β.
3) . Ό Will Dυrant όπο1στηρίζει
(Πα.γκ. 'Ιστορία του Πολιτισμου
σ. 372) οτι τα αξιώματα. αυτά.,
ποό ά.ποσκοπουσαν y(I, δοοφημί-
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σουν τον ύπερ6ατισμό του Πα.ρ
μεΥίοη, σημα.ίνουν: α) Δεν όπά.ρ
Χ!ει -cίπΟ'Όε πέραν των αlσθήσεωv.
β) 'Εά.v όrπηρχε κά.τι πέραν των
αLσtθφεωv, δεν θά. όπηρχε τρόπος
vά. γνωισθη, διόιτι κ.άJθε γνώση
ερχ,ετα.ι δια. των α.bσθήσεωv. γ)
'Εά.v κάτι π,έρα.ν των αιισθήσεω.v
frτα.ν δυνατό vά γνωσθη, ή yνώ>
ση του δ.έ:v θά. ήταν μ,ετα.6ι6άισι
μη,, ώφου -κά.JΒε έπι-κοινωvία γίνε
ται δια των α.ισθή,σεωe,ι. Ό Γορ
γGα.ς στή θέση, του ά.λγf)ινου έ.μ.φσ.
νίζει τό ,είΊ.λογο, το πιθανό.
Γ'.

Φύση κ
- α. ί

Ν6μος

Σή,μιερα. ή παλιτική καί ή ψι
κή ά.ποτειλουv για μaς ούο έντε
λως ξεχωριστές περιοχές κα.ί δ
λόγος εΙνα.ι οτι ή μεν πολιτι-κή
κα.τά.γειτα.ι &.πό τό &. ρχαίο κpά.τος,
iνψ ή ηΘ' ική πηγά,ζει ά.πό τη χρι1στια,vι-κή θρηισκεία. Για. τον 'Έλ
ληνα των -κλα.σσιικων χρόe,ιων οι
δύο αυτές εννοιες εΙvαι σχεδαν
ταιυttόσ"Υ)Ιμες, για.τι τό -κρά.τος γι'
αύτον εΙναιι ή μοναδικη πηγη κά,..
θε ηθι ικου κανόνα.. Τό &v.δεχόμενο
νσ. όπά.ρξη κα.ποια α.λλη ηθικr; έ
κτος ώπό την ηθ�-κή τής πόλη,ς 15που ζουσε, δ-ηλα.δή, έ-κτός &.,πο τον
νόιμο της κοινόιτητα.ς, fιτα.ν &.δια
ν6ιrrτο. Πρέσtει vά λη,σμον'ήσου1με
έντελώς τή·1 Lδαή μας εννοια
της προοωrπικης συνε�δη,σης.
Έξ α.λλου, ά.πατελουσε καιθαλι
κή αντίληψη οτι το γήϊνο δίκα.ιο
εΙχε τίς ρίζ,ες του στό Θείο. Ό
Πίvιδα.ρος εγραφε: «Νόμος ό πά.ν
των 6α.σιλεύς (}νητων τ-ε κα.ί ωθα,
νά.των» (Πλάιτωνος, Γοργίας, 484
Β) , ένψ δ Ήpά.-κλειτος fιτα,γ πε-
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πειισμένος δτι <ςολοι οί &.ν-θρώ'Πινοι
νόμοι τρέφονται &:roo ενα. ')(,σλ μ,όνο
θεϊ')(,ο νόμο» (Diel , 11.4).
Ή γέα, ομως δpθο1λοyι1στtΧή
&.ντιμιετώπιση των πρα,yμ,ά:των
γρήγορα, διέ')(,ρινε δτι δ γήϊνος νό
μος δια.ψέρει &.πο πό,λη σε πό1λη
κα.ι &.πο χώρα. σε χώρα.. Ό Ήρό-
δοτος κα,ι δ 'Εκα.τα.ίος 6οήi{Jη�σα,ν
πολύ στr;v &.ντίληψη α.ύτή. 'Έrπει
τα, ή εννοtα. της φύσης μετα.6ι6άι
σιθ-ηικε &.πο το κοσμιχο σύμπα.v στο
ειπι μέρους, στον α.νθρωπο. Ό
α.νθρωπος ύπόκειιια.ι σε μ,ερικού;
κα.νόνες πού έπι66,λλει ή ύιση
του. Ό νέος τράπος θεώρησης
των πρα,γμ,ά.των έπεσήμ,α.νε -ήν
δια;μά.χη μετα.ξύ έ-κε1ίνου πού έπι
διώ'Χιει Χα.ί &.ποψεύγει δ α.νθρωαtος
κα,ί α,ύτου Π(}U τού έπι6ά9..λει δ
γήϊνος νόμος. Τέιλος, οί βα,θύ-τ:α:τες
ώλλα.yες δομης στήν ουσία. της
πόλης, ή μετά.βα.ση δηλα.δή &.πο
τή στα.τιχόιτητα, της πα.ληα.ς πό..
λ-ης - κράιτους στή δυνα.μι Χή
κα,τάιστα.ση της ήyεμονία.ς έ.πί α.λ
λω�ν πόλεων - κρα.τών δπως Χα.ί
δ εχτρα.χ-ηλισμος των πα.θω•; του
Πελοποννη,σια,χου πολέιμου (ΘουΧ.
111, 2), επηρέαζε τογ πολιτιΙΧΟ
6ίο.
Για. τον υΕΗψσ. του 5ου α.tώ�
γα, ύπά.ρχουν μό·;ο δύο δυνα.τό�τη
τες: είτε &.ποτειλεί δ νόμος του
κράτους -ον ϋψιστον γνώμονα. γιά
τή ρύθμιση της &.νθρώπινης ζωής
κα,ί εύρίσκετα.ι σε πλήρη συμφω
νία, με τή θεία, τάξη του Erνα.ι, δ
πόιτε α.νθρωιπος Χα.ί πολίτης είνα.:
το ίδ:ο, είτε οί Χα.νόνες της πό
λ ης ά.ντιβα.ίνουν προς τούς 'Κ,ΙΧνό
νες πού εχουν θέσει ή φύση χα.ι
οί Θεοί χα,ί δ άνθρωπος μπορεί νά.

1972

τούς πα,ρα,βα.ίνη. Στή δεύrτερη·πε
ρίmτω�ση &.ποσπα.τα.ι &.πο τήν πολι
-�κή Χοινότητα, κα,ί γιά νά μή 6υ
Οισθη στο χάος, &.να.ζητεί τήν ά.
νώτερη έχ.είνη ήθι-κή τάξη πού ε
ξα,σφα,λίζει ώσφα.λες στήριγμ,α. στή
aκέψη του.
Ό Πρω-τα.γόρα,ς (Πλάτωνος,
Θεα.ίτητος 1670) ύποοτηρίζει δτ,
οί νόμοι ετνα.ι διεσμευτικοι μόνο
γιά τr;ν ά.νθρώmινη κοινωνία. πού
τούς εφτια.ξε κα.ί γιά δσο χρό.νο
μονάχα. α,ύτή τούς θεωρεί χα.1λούς.
Στο μυθο του δμως γιά τή γένε
ση του πολι ισ-μου (Πρωrτ. 320D
έπ.) δtδάJσΥνει δτι cί α.νθpω:ποι
μόνον με τον τεχνι'Κιο πολιτ:Ό'μό,
πού �τα.ν δωρο του Πραμηθέα., θαι
�τα.ν κα.τα.διΧαισμένοι σε &.ξιcθρ�
νητη Χα.τα.στροφή, σ.ν δ Ζεύς δεν
εστειλνε σ' α.ύτούς με ϊ:ΟΥ Έρμη
τήν α.ίδώ κα.ι τήν διy,α,ιοσύνη,
με τίς δποίες μπόρεισα,y να θεμελ,
' κοινωνια.
, Υ,α.ι' το ρα.ιωσουν την
τος. Ένψ δε -ά δωρσ, του Προ
μryθ�έα., οί τ�εχνι-κkς γνώσεις, έδό
θφα,γ μόνον στους εLδι-Υ.ούς, ή εν
νοια. της α.ίδους καλ της δικαιο
σύνης εχουν φυτευθη σ' δλους τούς
ανθρώπους, τουτο δε συνέχει δλό
κλ-ηρη τήν &,γθ,ρώπινη κοινό,τητα..
' να;πτύσσετα.ι εδω &.πο τον Πρωτα.γορα.
,1 θεωρια.
,
J.
' για.' μια.' τελιεολοyική τοοση στή φύση κα.ι δτι δ
α.νθρωιπος εΙνα.ι «ζωοy φύσει πο
λιτιΧΟΥ)> (Τσέλλερ - Νέστλε, σελ.

'κ '

104).

Ό Ίmtία.ς δ 'Ηλείος ξε1t1ερνά.ει
τά ίχνη του Πρω-τα,γόρα, 'Κια.ί, λέ
γοντα.ς νόμο, εννοεί το δίκ.αtο καλ
το εθος σε συμβα.τικη εννοια. κ.αι
του &.ντιθέτει τον α.γρα.φο ψυσικο
νόμο, δηλ. τούς νόμους πού σε κά.-
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θε τάιtο γιά. τά. _ίδια; πράt(ματα.
τούς παραJδέχονται και πού οι 'ί
διοι οι νόμοι εχουν μοοα τους την
τ�μ,ωρία γιά. τούς παρ@αιτες, ο
-rοως π.χ. οι αιμaμίχτες (Ξενοφών
τος, Άπομ,ν. D. IV 19 κα1. 24).
Πι στειύει πως οι &.παιτ'ήσεις τής
φύσης παρα6ιάιζονται πολλές φο
ρές &.πό το νόμο κα1. γι' αύτό 6λέ
πει στο νbμο οχι πιά, απως δ Πί1ν
δαρος, το νόμιcμο κα1. κυρίαρχο
(6ασιλεύς), παρά. το δεσπότη,
τον τύραννο (Πρωτ. 337 C). Ό
fuμ6ατικός λοιπόν νόμος μετριέ�
ται κα1. διορθώνεται πάνω στο pυ
σι-χ.ό δί"Κ.αιο. "Ετσι 61έ.πει πά.νω
&πtό τά. στενά. δρια των έλληvιrκ,ωv
πολι-τειων μια.ν ελεύθερη πνευιμα,
τικη κοrνωνία &.vθρώπων μέ &.νώ
τερες τάσεις: μιά. πρώτη έξόpμη�
ση γιά. το κοσμοπολ�τι κο φρόvη,μα,
πού &.vοίγ,ει δράμο ηδη στην έ.πο
χή αύτ-ή. Το πλψίαισμα προς τή
6ασισμένη στή φύιση κατά:σταιση
φα.ίνεται πως το ζήτησε σέ μιά.y
εξίσωση, των κοινωvικων- ά.ντιθέσε
ων γιά. ώcρ έλ:εια τωv &ιδυvάτων.
1

Ό Άντιφωv δ Άθ-ηναίος είς
το διαψωιηστικό 6:6λ{ο του «'Η
&.λήθεια» χρησιμοποιεί την &.ντί
θ,εση φύση κα1. νόμος (τά. μέ.v γά.ρ
νόμων επίθετα, τά. δε της φύσεως
&Ναγκαία, ( Oje] , Β 44) κα1. προ
χωρεί σ' εvα ά.περιόριmο ιιοομο
παλιτισμο όποστηρίζσιΨtας δτι δέν
ωυά.ρχει διαφορά. &.νάμε σα σέ 'Έλ
ληνες κα1. 6αρ6οορους καί τοϋτο
μπορεί να. το διαιπ�στώση κανε1.ς
&πtό το δ-τι οι φυσικές &.vάγκες
δλιων των &.νθρώπων εrναι κοινές.
Ό Γοργίας στο «'Εγκώμ.ιο της
'Ελέ νης» εκθέτει την &.ντ!ιληφη
(Djel ) Β 11), δ-τι: «Εrναι φυσ.ι.-
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κός νόμος, δ δuνατώτερος νά. μήν
ψ.ποδίζεται &.πό τό.γ άιδυ·νατώτερο,
παρά. δ &.δυνατώτερος νά. εξουσιώ
�εται καί νά. δδηγηται ιiπό τον
δυνατώ,t'εpο, δ &.δυνατώτερος νά.
π ηγαίνη μπρος και δ &,δυνατώτε
ρος νά. &.κολουθ,η». Τοϋτο εγινε αί
τία νά. γενν-ηθοϋv δύο δλό-tε.λα &.ν
τΗ}ετες θεωιρίες γιά. το φυσικό δ:
χια.ιο:
α) Ή μιά., ύποστηριζόμενη &.
πό τον Κα.λλικλη, (Πλά.τ. Γοργίας
482 Ε έπ.), είναι "ij θεωρία γιά. το
δίrκαιο τοϋ tσχυρστέρου,. Σύμφω 
να μ' αύτη εθιμο κ.α.l νόμος είναι
εργο της πλειοψηφίας των &.δυ
ν.άJτων &.�θρώπωΥ, πού μ' αοτό μ,ε
ρώνουν κι ά.δuνατίζουγ τή δυνατή
ψύση. Ό δυνατός ανθρωιιtος, αν
καταλά6η τήν κατ-εργαρ:ά, {)ά.
σmάση τά. δεσίματα κα1. θά. yίνη
κύρ:ος των σκ,λά.6ων «κ.αl τότε &.
στρά.φτει σ' δλη του τή λάμ.ψη τό
δίιχαιο της φύσης».
Ό Πλάτων έμφανίζει τόν Θρα
σύlμα.χο στήν <(Παλιτείχ» (3380)
γά. όπαστηρίζη ώμά: «είνα.ι το οι
-χ.αιον ού-κ α.λ:λο τί η τό το,ϋ κρείτ
τονος συ,μφέ.ρον». Στην άντ&ληφη
αυτή φαίvετα,ι πώ-ς εψθασε γιατί
έχασε την πίcτ.η του στην δικ.αιο
σύνη της διοίκηση; τοϋ κόσμου
άntό τό Θεό (Diel , Β 8).
β) Ό Κρ:τίας στούς νόμους ε6λεπε ενα μέισο μοvάJχα. νά μερώ,.
ση το κτηνος μέσα στον αvθρω
πο, χωρίς νά. το καταψέρ-η �έ
,λεια. Γι' αύτό ά,γα,καλύψθ,η,κε ή
Θρησκεία, όπως ιμι,λήaαμε π.αρσ.
πά.νω.
Δ'. Πaιδε ί α
,Το αίτημα. γιά. ,μιά. νέα &.γωγή,
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ιπού τελικh στάχ.ο της ·θά. ετχε τον
α.v.θ1ρωιπο της πόλης - κ.ρά.τους
π.ρέrπ1ει νά εΙχε εν•ωρίς διατυιπωθη.
Ή πολιτικ.η αρετή δεν επρεπε νά
έξα-ρτα.ται ά:πό την ά.ριστοrιιρα.τι'Κ.η
,χ,ατα.γωγή, ά,φοϋ δεν ύ.πηρ, χ�ε φpα
η.ιος στη συμιμετοχή των μαζών
στίς ύ.πο&έσεις του κρά.τους. Σttούς
σοφιστα.ς χρεω
, ιστοϋμε &τι b,ιιψα
νί,σ1θηκ,ε yιά πρώτη φορά ή Παι
δ1εία. ώς ένσυνεί�δητη ιδέα. κ.οοί θεω
ρία της μορφώσεως, θεrμλιωιμιέινη
σε όρθολοy uστικ.ες 6οοσεις. Σε του
το rπpέ'Ιtει νά θ1ε1ωροϋνται σά.ν σηι
ι.ι,α,ντt'Κ.Ο σκαλοπάτι στην άνώπw
ξη τοϋ ά,γ,θρωπtιισμοϋ, πού θά πά.
ρη την πρα.γμα.τικ.η κ.α.ί άιληθινη
μορφή του με τον Πλοοτωνα (Γαϊγ-κ.ερ, ' 335).
Ή αί,σιθδοξη Π1ίσ1 τη -ων σοφι
στών για. το μορψώσιμο της &;ν
θρώιπινης φύ ης κ.αί yιά τήν ικα
v6τηrtα. α.υτης ν« δε,χθη το αγα
θόν αιποτελεί γι, αυ,ούς προϋ1πάθ1ε
ση. Ό ατυχής η δποιος εχει προ
διάJθiωη γιά. το κ.ακ.ό α..ποτε.λC'.Jϋιν
έξαιρέiσ;εις. Ή -κ.ρι1:υκ:η πού α.σκε, ί
ται ά.πό χριστια.νικ.ης πλιευρα.ς κ.α.
τά. του α.νθρωrπισμοϋ εχει ά.!Κ.ρ:6ώς
τοϋτο το σημιείο σάν άιφορμ,ή. Ή
οο�σι6Όοξη παι�δα.γωγική απτοψη
rvώv σοφιστών δεν άιποτελε, ί 6έ6αια
την τειλει υιταία λέξη, του έ.λλΥJ!Υ't'Κ.οϋ
πνεύμαιtος έrπί. τοϋ προ6λψαιτος
αυτοϋ, σ, λά XV οι υΕιλλ ην ες εί
χαν σά.ν ά.cρε.τηριία. της 01κ;έ ψηις
τους τήν α.ποψη yιά την &.μαρτω�
λι6τητα. τοi> α.νθ�pώπου κα.ί. την ά.
παιcrιαδοξία πού απορρέει άιπ' α.υ
τη δεν θ ά. frr,αv πο-cε δυνατή ή δ
ρι,στιrχ.ή δια.μ6ρr ψωιση έ1νός πολιτι
στιrχ.οϋ
παιδεmικοϋ
�δεώδους
(Γα.ϊγ-κερ, Α' 344).
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Ό Ο'ΚΟΙΠ"Οζ τής παιιδιευτι'Κijς
δ�έας των σο:ρισ. τών ητα.ν ή πολι
τικ.ή ά.ρε· τή. Ή πα.ίιδ<ευση των σο
ψιστών δεν επήγα.σε μ6·νον α.πό
'Κιώποια πρα:χr.ικ.ή ανά..Ύ1Κ,η, ώλλά.
εθεσε έν1συν1ε.ίδητ α τό κροοτος σσιν
σκcιπ:� κα.ί ίδ,ειώrδrες μιέτρο Υ.ά.1θrz &.
γwγής.
Ή CΠ.y'.σ:ι,;:'Ϊι ά.γωιyή, ΟΠΟ-J το
δι,:·ιcr,τ:"Υ..α στοιχείο γ1ίνεται ά..πο•
•
>
φσ.σ·ctt'ΚΟ,
0μ1Όεptεχει
ποικ.ι,λ'ια
a δαχ.τικών μέuω·ι και. μ,εθ61δων,
πι;ιJ α.ντα.ποοφίνεται στί.ς δυ.yα.τ6τητες τοϋ mεύματος.
Το 7Ό'ι!εuμχ, δ νοϋς, είναι κα:τ'
ά pχην το οργανο, διά. του δrποίου
δ α.ν'θρωrπος rπροσλοcμ6ά.νει τον Y.J�
ομον των ά.ντι-κε�μένων1 . Το ΠV!Ξϋ
μα. δμιως εχει καί έ1σωτερική δο
,μ-ί1 rπού εΙνι α.ι ή .μορ,φοποιηιτική
ά.pχή. Άντίαιοιχα. προς τίς δύο
α.υτες λειτουργίες τοϋ πVΙεύμα.τος
εόρίσχαμεν εις τούς σοφιστάς δύο
ριζt'Κιώς δ1ιαψορ, ε.τι'Κ.ούς τρ6m:ουις
μορ,φώισεως του νου: τήν μετάlδο
ση έγκ.υ'Κιλοrπα.�δtοοών γνώσεων -χ.α.ί
τήν ε�ιδc:iλογι κη μ6ρψω1ση του
πνεύμα.τος με τάς διαψ6ρους περι
οχά,ς αυτής. Καί οί δύο τρ6rποι
διδοοσκα.λίας δια:τ-ηρήιθηrκα..ν ώς
rπα,ιιδευτι')(.ες μέ.θοδοι μέιχιρι των ή1μερων μας κ,υpίως με τήν μορ
φή του συμ6ι6α.σμοϋ κ.α..ί οχι έν
-τ,ειλώς &.νεξά.pτητες μεταξύ τους,
απως &λ1λως τε rσυνέ6αινε καί μέ
τού� σοψιαιές ! Παρά.ιλλ·ηλα.. δrμως
rπρος την καθαρά. είδολοyt')(.ή μόρ
φωση του νοϋ άιπαντα. είς τούς
rσοφιστά.ς καί μ6ρψωση πού t"ΚΙΠΟp1 εύε1 ται οχι &.rπο το νοϋ, κ,α,ί την
y,λώισ.σα., ά.λλ' άιπο το σύνο.λο των
ψυ,χιrχ.ώv δυνά.μ,ειων. ί ρίζαι του
τρίτου α..uτσϋ είιδους της σοφιrστι-
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κης άyωγης εόρίσκον-ται στήν
Πολιτι-κη και στήν ΉΒι'Κ.ή. , ντι6ιαιστέιλλε-ται ά..1tό τήν εγκw.λο
παιδική και την είδολοy ική μόρ
φωση ')(,(J,1:ά. το &tι θεωρεί τον
ανlθρωπο οχι &.ψηρηιμένα, άλ,λσ.
σάν ·μιέ.λος της Κοι,;ότητος που ζη.
"Ετισι ή ά.γ;ωιyή συισχιεrτ,ίζει το ι άν
θρωιπο μέ τόv κόσμο των άξιων
καί εντώσσει την πνεuμα.τική 1J.6ρ
φωση στο σύνολο της ιiνθρώπ:ινης
&.ρετης (Γα.ϊγ-κερ, Α' 33
331).
1

Ή <�επί πα.ι�δείq.» (Πρωrc. 312
)
β μάJθφις 1vεριελάιμβα.νε τήν
Γρφματικ'ή, τήν Ρητορικη κα.ί
την Δια.λε'Κ.τι-κή (Λογική). Ή «ε
πί τέιχνΎ,Ι» τr;ν Άρι1θ1μ:ητική, τήν
Γεωμετρία., την Ά,στρονψία. κα.ί
την- Μουσική (στο τεχνικό μιέ
ρος). 'Εδω στηιρί ξται κα.ί ή μJΞ<
ταγενέστερ διά.'Κpιση της πα.ιδεί
ω; σε δυο δμά�δες μαθηιμχτων, το
Ί riviυm και τό QυadΓiνίnm, πού
άιπCJτΙειλουν ,μα.ζί τίς ε.λεύ1θερες τέ
χνες.
Κωίτοι ή μά.θηtση πού όrποσrχ.άv
τουσα.ν (ε-πηγγέ.λλον-το) οί σοφι
στές δεν ήτα.γ δυνατό νά εχη &
μέσους πρωκ.τικσ.ς εφα.ρμοy ά.ς, ή
έσΌέ.χ:w.ση αυτής κα.ί στά μα.θή
μα.τα. του Qυadriviυm εγινε
&.πό τήν συναίσθηση στι τά μα.θή�
ματα. α.ύτά. άJvέmτοοοον α,λv..ες δε> '
α.1/t> α.uτες
που' 2(λ.γα,πτ\Jισ'ξιαιηrσες 2.
σοντα.ι άιπό τον -πρGJτο κύ-κλο μα.
θ>ημιά.τω,ν. Δηλαδή, γιά. πρώrcη φο
ρά. άntοκα.λύ'1tτετα.ι ή &.ξία. της κα
θα.ρης θεωρητι κης γνώσης yιά. τή
μι άρφω,ση του πνεύμmος. 'Έιχοu
με ετσι μόρφωιση «έ-πί πα.ι1δείq,, ώς
τ- ον Lδιώτην κα.ί τον .έλιεύθερον
πρέπtει» (Πλάτωνος, Πρωrc. 312β)
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την &.;1θρω1tιστικη κα.ί οχι τήν
τ,εχνοD.. οyική.
Οί τρείς θεμε,λιώδεις πα.ράιγον
τες της άyωyης ,ετνα.ι: ή φύση,
ή ι.Lά;θη,ση και δ εtθισμός, που ά.ιπο
"Όελοϋν την πα.ιδα.γωιγική σοφιστι
κή τριάδα..
Οί ίδια.ίιτ-ερες έπι!Οόσεις τώρα.
του Πρόδι'Κοur στη Γρα.μ,ματι-κή
και ίδιαίτερα. στη Σιινωνuμική,
του Γοργία. στη Ρη;τοριική κα.ί του
Πρωιτα.γόρα. στη Λοyιικ.ή μέ τίς
&.ντι ωt�-κές προτάσεις γιά τίς δ
rποίιες -κmtηryορήfJη-κε στι «τό,ι ητ
τω λόγον 'Κ.p,είττω ποιείν», οrπως
επίσης του Ίrππία. ά.πό όσα. πα.ρα.
τ.ά.'ιω είπα.με.
5. "Α λ λ ,ε ς ί δ έ ,ε ς τ ων
Σ ο φι σ τ ώ ν.
Ό , έ-τιος, περ:πωtη-τι%ός φι
λόσοφος του 2ou α.ί. μ.Χ. &να.φέ
ρει &.ξιόλοyο γνώιμη του Άντι
ψώντα. γιά. τον χρόνο: «Ό χρό�
νος είναι πα.ρά.κπα..ση η μέτρο κα.ί
δέν εα_ει άντι�ει1 μενιιχ.η ϋπα.ρ
ξη».
Ό Γοργίας fιτσ,ν ά.ιπό τους εί
σηγητές της tδ-έα.ς hτι οί "Ελ
ληνες επρεπε νά συσσωμα.τωθοϋν
αέ μιά πολιτική ένό-τrι:rα. εναντί
ον των βα.ρ6ά.pων ( D1els, Β a)
Ό Ί<Π'Ιtία.ς &.νήγα.γε τήv
«αiιτάρrχ.εια» σέ ή9�κό σκοπό, εν,,
νοείται ο,,,χι στ�,1ν -κ.uνι κη, εννοια.
της ά.-π·α.iλιλα.γης &.πό y..ά)θΙε &.•νώγ,<.η
πα.ρά σάν προσπ4θ,εια. νά ε!να.ι
ΙΚα.�ίς &.νιεξά.ρτητος &..πό άλιλους
&.νθρώποuς.
Ή θεωρία. γιά τήν bπι6ολή της
ποινής ά.ιπό τον Πρωτα.γόραι (Πρω-
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ταγ. 325β} δεν [χει οδ-σε σήμερα
ξ,επεραdlij.
Μ.ποροϋμε να, ποϋμε με τον
Wjll Duranι
δτι δεν υπάρχει
πρόολημα. η λύση στήν τρέχουσα.
ψιλοσοψία. μας του πνε�α.τος κα.l
της δια.γωγης πού δεν εΙχα.v &.ντι
ληψ θij -κα.1 συζητήσει οι Σοφ ι
στές.
6. Έ π ί δ ρ α. σ η
Σ οφιστ ι'Κ.ij ς
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Πboov lσχυρα. τάραξε τα. πνεύ
μα.τα. ή σοψιστιrχ.ή κίνηση το μα.ρ
τυρξί ή σύγχρονη κωμωδία. κα.1
τραγωδία. με τίς ε.πικρίσεις κα.1
τίς έπιδοκψ.α..σiες, το μαρτυρεί έ
πίσης δ 6ια.ι6τερος &ιντα.γων-ιστής
κα.1 δα..μοοστής της, δ Πλάτων
(Τσέ.λλερ - Νέστ.λε, σελ. 115
έιπ.).
"Άν δ Σοφακλijς στήν Ά,rr.ιγό
νη τονίζει το θρια.μ6ευ,τικο δμνο
στήν &.νθρώπιvη &.νάntτυξη, σ.ν σ-ο
ίδιο δραιμα. τον 6έ6αιο για. τον έ
α.υτό του όρθσλογιστή Κρέοντα.
τον κάνει νά. τσακ.ίση πάνω στον
&ιτρά.νταχτο 6ράχο της θρησκευ,_
τικijς πίστης καί της συ•να.ίσθη
,σης του καθήκοντος, σ.ν στον οι
ιδίπσδα. Τύραννο πα.ριστοονει τή δύ
νοομη και την &.λήθε:α. της θρη,_
σκεία.ς με τη ν-ίκη του πpοψ'ήτη
πάνω στή λεγάμενη &.νθpώ-πινη
σοφία κα.l στο Φιλοκτήτη, στο
πρόσωπο του μηχα.νοppοοψου Ό
Ιουσσέα. ζωγpαιφ(ζει τήν &,συνείδη
τη, έγω,πάι&εια. των ά.'Ι&pων της νέ.
α.ς μόδας, δλα. αύτ� είγαι ποιλύ λί
γο κα.τανοητα. χωρίς τή σοφ:στι
ι'Ι.ή,. Το ίδιο οι μεγάλοι &.γωνες
ΙΑJόγων οttίς τρα.γιωδίες τοϋ Εύριιπ;ί-

6η για. μοναρχία κα.ί δημο-χ.ρατία
για. το θεωρητικο και τον πρα.χ,τι
τρόπο της ζωης κα.ί για. κ.ά..τι
α:λλα. τέτοια. ζητήματα. της έιπσχης
πού στήν &.νά.πτυξή τους δ ποιη,
τής κάνει να. λοομπη ή διοολεχτιοcή
-:!:ιυ τέχνη.

κο

Ή Σοφ ιστιική 6!:ιή(}ησε τον
Θουικυδίδη να ψθά.ση σrtή 6ασι·χ:η
επίγνωση πώς ή ουσία.. της πολι
τ�-κης κα.1 δ κινητήριος μσχλος
της ιστορίας εΙναι ή δύναμη: ά
ποψη πο'J θεμελιών,ει θε1 ωρητι
κα. στο διάλογο Μηλίων καί Άθηr
να.ίων (6ι6λίο Ε' 84 έπ.).
Κι σ.ν στήν ιστοριογραφία -οϋ
4ου αιώνα, πού ξεκινά.ει &.πο τον
Ίσοκράτη, τονίζεται ή σηιμοοσία.
της δυν-α.της προσωπικότητας, κι
α.ύτο 6οοστά.ει εμμεσα. &.πο τή Σο
ψιαιι;κή.
7.

Κ ρ ι τ ι κ ή

Θα. κλε'ίσουμε ,ήν έpγοοσία. οου
τη μ ' 8,τι γράφει για. την έκ.τίμη
ση του εργου των σοφ�στ:ω'V' δ
(Παyκ,. Ίστο
\ι\ 111 Duranι
,ρία. του Πολιτισμού, Β' 375):
«'Όtπως κα.ί σι Έγκυl'Χιλοιπαι:δι
ισtαl �ης Γαλλίας κατά. τον 18ov
μ.Χ. αtωνα., έ.σάρωναν το &.ποθνη
ισκον πα.ρελιθον με λαμπρα.ν δρμην
-και δεν εζησοοv &.ρκετά, ώστε νσ.
εγκαταστήσουν γέους θεσμούς εtς
την θέσιν έκείνων· , πού το tλω
θεpω�θεν πνεϋμα θσ. κατέιστρεφεν.
Εις κάθε πολιτισμοv ερχετα.ι δ
rχ.α.ιρος δπου οι πα.λα.ιοί τρόιποι
πρέπει να. έ.πανεξετάιζωvται, έα.ν
ή κοινωνία. πρ&χ.ειτα.ι νσ. &.ναπtρο
σα.ρμ,οσθη εις τήν &.κ.α.τα.μά..χητον
οbκονομικην μετα.6ολήιv.
σοφι-

οι
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σται ήσαν το ορyα,νον α.ύτης της
έ.ιιtανεξετάJσεως, ά..λλα. δεν κα.τώρ
θωσαν νσ. προμηθεύσουν και την
πaλ�τικην ήγeσ!αν δια. τr,ν ώνα
προσα.ρμογήν. Παραμένει εις πl
στωσίν των δτι έτόνωσα.ν ίισχυ
ρώς την εφεσ:ν προς την γνώσιν
καί την σ-κ.έψιv. Άπο κά.θε yωνί-
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αν τοσ Έλληνικοσ -κόσμου lψερον
νέας tδέα.ς ε.ις τα.ς Άθήνας κα.ι
προfrrαγον την ψιλΟΙJοφικ-ην συ,..
νείδησιν Κιαt την ώριμότητά, των.
"Ανευ αυτών θα. ήτο άδύνατον vσ.
ύπάρξουν δ Σωκρά-της, δ Πλώtων
καί δ Άρισ-τοτέλης».

*
Ψήyμαtα
Μονάχα τότε, πού 'ο άνθρωπος θα δοκιμάση να διδάξη τούς
αλλους, Θ' άνακαλύψη την δική του <'ryνοια καl θα -προσπαθήση
να την μετακινήση.
Ε. Π. Μπλα�άτσ κυ
Ή μέλλουσα ζωη τοϋ κόσμου -περνάει ά,το την 'Αδελφότητα
κι' αύτό το δρόμο καλοϋνται οι ανθρω-ποι να τον διανοίξουν.
Ζιναραyιαντάσα
Δέν μτrορειτε να �οηθήσετε; "Αν μ-πορητε να σκεψθητε, τότε
μ-πορειτε νά στείλετε άyαθές σκέψεις, σκέψεις �οηθε(ας, πού -πο
τε δέν άπέτυχαν στο σκοπό τους, yιατt κινοϋνται σύμφωνα με
τούς νόμους τοϋ σύμπαντος.
Κ. �ντμ-πητερ
Ή ζωη είναι ενα έργοτάξιον, &που 'δ' άνθρωπος όφείλει να
άνακαλύψη -ποιός είναι, τ( είναι 'ό' κόσμος και τ( είναι 'ο Λόyος,
«έν ω έσμεν καl ζωμεν καl κινούμεθα».
Ζιναραyιαντάσα
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· Α π ο ι< τ ή σ α τε ι< α ί σ ε ι c

ΚΩΣΤΗ
<<

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ))

('Από τήν Προϊστορία μέχρι τήν Άναγέννnσn)
μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτόc: κειμένου,
περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάc:

Α'. Προσωι<ρατική περίοδοc:
Οί άρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Οί • ιωvεc:, oi 'Ανατολικοί, Πυ
θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεαται, Έμπεδοκληc:, ΆναΕαγό
ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταί.

Β'. · Από τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιaνισμό
Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα
δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωϊκοί, 'Επικούρειοι,
Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι.

Γ'· 'Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν Άνα
γέννnσn:
Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο
φία, Θωμαc: Άκινδτος, Ρ. Βάκων, "Εκκαρτ.
Εύρετήρια όνομάτων.

"Αδετον δρχ. 50 - Δεμένον δρχ. 70
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nτοι ό Μεταγήϊνοc Βίοc
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Ά νακοινώσεις τοϋ Γουλιέλμου Στεδ, πνιγέντος
είς τό ναυάγιον τοu «Τιτανικοu» (1912) uπα
γορευθείσαι είς τ�ν θυγατέρα του το

1922

Μετάφρασις: ΠΛΑΤΩΝΟΣ Δl>ΑΚΟΥΛΗ

--------*

*------

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
ΔΙΑΒΙΩΣ I Σ
ΘΑ ΣΟΥ ΕΙ ΠΩ η·δη περl των τελευτα�ων ή1μερων μου έπl
της Κυανης Νήσου καl περl των πρώτων ή1μερων της δια'5ιώσεώς
μου cέν τ� άμέσcp έπομένcp καί πολύ μονιμωτέρcp κόσμcp. Ή Κυα
νη Νησος είνε μετwατικος '5ίος· είνε χώρα προωρισμένη νά προσ
κλιματίζη τον νέηλυν, οστις αμα καταστfi άρμόδιος, ,μεταt5αίνει
είς αλλον κόσμον. Έπε�δη ή δια'5ίωσις είς τόν αλλον κόσμον
είνε άσυyκρίτως μακροτιέ"ρα του yηίνου '5ίου, δύναται να όνομα
σθfi Πραγματικός Κόσμος. 'Οσάκις Θιέλομεν έπανερχόμεθα είς
την Κυανην Νησον, καl συχνό: πράττομεν τοϋτο, είτε διά νά
ύποδ
' εχθωμεν νεωστl ·άψικνουμένους φίλους καl οίκείους, είτε
διά νά '5οηθήσωμεν πρόσωπα μεθ' ων συνδεόμεθα διά κοινωv
αίσθηιμάτωv. Αύταl είνε ,έπισκέψεις είς την Κυανην Νησοv, ενθα
ούδέποτε πλέον είνε δυνατόν να δια'5ιώσωμεν.
Το ταξιδεύειν ένταϋθα είνε πολύ διάφορον των μεθόδων τάς
οποίας γνωρίζετε. Έκινήσαμεν ολοι δμαδικως δια τόν Πραyμα
τικόν Κόσμον. 'Όχι ολοι οσοι είχομεν άρχικως ελθει· έξ αύτων
πολλοί δέν ησαν ετοιμοι δι' άναχώρησιν άπό την Κυανην Νη
σον, άλλα ,μαζύ μας ηλθαν πολλοl αλλοι, παλαιότεροι κάτοικοι.
Πάλιν, &πως δταν άπήλiθiομεν ά-πό την Γην άνήλθομεν μετα: τρομε-
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ρας ταχύτητος καθέτως δια του άέρος, μεθ>' δ έ<pθάσαμεν είς την
νέαν μας πατρίδα. Συνηθισμένοι άπο τό χρωμα και το yενικως
ώραϊον περι6άλλον της Κυανης Νήσου, δ-εν εϋρομεν κατ αρχάς
ευάρεστον την νέαν ταύτην χώραν. Δεν είχε τόνον ό χρωματισμός
της καl οί κάτοικοι ησαν άπερροψημένοι είς τά ερyα των. Μας
έψάνη ώς νά έπεστρέψ αμεν είς την Γην, τόσον ώμοίαζεν ή ζωη με
τόν yήινον 6ίον. Νομίζω δτι αμα τft άφίξει μας πρέπει νά είλκύ
σι:Jημεν ολοι προς διάφορα μέρη της χώρας, διότι το μέρος είς δ
εύρέθην έγώ, είχε καταπληκτικην όμοιότητα μ-ε μέρη άτινα εί
χα γνωρίσει έπl της Γης, είδα μάλιστα κτίρια γνωστά μου. Το αύ
τό μου διηyήθησαν και άλλοι, ώστε δέν μου μένει άμψι6ολία οτι
κατά την ψυλην καlτηνάνάπτυξιν αυτομάτως έλκόμεθα είς διάφο
ρα μέρη του νέου τούτοu κόσμου.
'Όλοι προοριζόμεθα δια την ζωην της χώρας ταύτης. Συνεχί
ζομεν την άνέλιξιν και έκπαίδευσίν μας πνευματικως, ταυτοχρό
νως έ'κριζώνοντες τάς όλίyας έπιμενούσας yηίνας εξεις και σκέ
ψεις. Πολύ καλήτερα yνωρίζομεν 'αλλήλους έν τft χώρc;χ ταύτn, και
μας έκπλήσσει ή όιμοιότης μέ τόν 6ίον οίον τον έyνωρίσαμεν έπί
της Γης. Κατά ομοιον τρόπον διαρρυθμίζομεν τάς έστίας μας και
τά περl των γνωρίμων ένδιαψέροντά μας, άναλόyως δέ των προ
τιμήσεών μας, η οίκουμεν είς κτίρια η καταυλιζόμεθα είς το ϋ
παιθρον. Μερικοl 6ιουν είς πολυτελη μέγαρα και είναι άξιοση
μείωτον δτι πολλοl τούτων εζων έπl της Γης πενιχρως και κοπιω
δως. Τό ίδανικόν των πάντοτε ύπηρξεν, άνετος 6ίος και πολυτε
λές μιέyαρον. Μετά χρονικην περίοδον κατά το διάστημα της
'όποίας πρέπει νά δώσουν σημ.εϊα ώρισμένης άναπτύξεως τοϊς
παραχωρουνται τά μέγαρα ταυτα ίνα έπωψεληθουν της ευκαιρί
ας του περι6άλλοντος και λά6ουν νέαν ωθησιν προς την έξέλιξίν
των. Έάν δ-εν δόσουν σημεϊα προόδου, άποστερουνται του μεγά
ρου καl πρέπει νά έπανακτήσουν τά προσόντα. Αυτο έψαρμόζε
ται είς δλους. 'Έκαστος όψείλει νά άποκτήση προσόντα διό: νά
έπιτύχη το ποθούμενον. Και διά νό: διατη ρft το παθούμενον ό,ψε(
λει νά έξακολουθft προοδεύων καί 6οηθων.
Μέ την άψιξίν μας είς την χώραν αύτην άπο6άλλομεν την
έπιθυμίαν της τροψης, και του ϋπνου. Είμεθα πνεύματα άκατέ.ρyα
στα. Ή ιδιαλέπτυνσις ήμων γίνεται είς την προσεχη ταύτην ψά
σιν. Και έν αυτft εύρίσκομεν 'Αναπαυτήρια - Ώδεϊα - Έρευνη
τήρια και παντοία δι' δλους πληροψορητήρια. Δικαίω
μα έyyραψης είς δλα και εκαστον είνε ό 1τόθος. Δέν
διάyομεν 6ίον συσσωρεύσεως γνώσεων. Ό βίος μας είνε ώς συ
νήθως έπl της Γης μ-ε την διαψορό:ν δτι ζωοyονούμεθα ύπό κοινω
νικου ένδιαψέροντος, υπό μεγάλης έλευθερίας καl ύπο έναλλα
yης ίδεων. Προσέτι δέν ύπάρχει διάκρισις τάξεων. Λησμονουμεν
τ.ον γήινον �(ον μας, δσογ άψο� το άτομικ9ν ερyον μας έπl Γης
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έά:v δεν έκίνει 'Πολυ τό ένδιαψέρον μας. Ή 'Πρόοδος του ατομου
έδω έξαρταται ,μόνον αιτό τήν 'Πνευματικήν yνωσιν καt άνά'Πτυ
ξιν, ούδαμως δ-ε. 'Παρακωλύει τήν 'Πνευματικήν yνωσιν τό ε1δος της
έ'Πt Γης έρyασίας. Ύ'Πό τήν ε'Ποψιν ταύτην μεγάλως καt αίφνιδίως
εύρύνεται ό όpίζων των έρχομένων είς τήν χώραν ταύτην.
Είνε χώρα έλευθερίας. Χώρα ευδαιμονίας καt άκτινοΜλου
yηθοσύνης, χώρα εύδαψονίας κατορθουμ�ένης διά της Ήpαyματι
κης άyάnης μεταξύ 'άνθpώ'Που καt άνθpώ'Που. Χώρα δι' ην άξί
ζει τις να άyωνισθfi, χώρα έν η εύρίσκεις θέσιν κατά: λόγον της
γνώσεως ην είχες έ'Πt γης καί κατά: λόγον του τpό'Που καθ' δν
έχρησψο'Ποίησες τήν yνωσιν ταύτην.
'Ό,τι καt αν εί'Πω 'Πεpt τοΟ !:>αθμοΟ της έλευθερίας καt yη
θοσύνης έν τQ νέ� τούτ� κόσμ� δέν δύναται να είνε ύ'Πεp<:>ολι
κόν.
Άέyων δτι ή εύδαψονία σου ένταΟθα θα μετρηθfi διά της
γνώσεως ην είχες έ'Πt Γης καt της χρησψο'Ποιήσεως αύτης, λέγω
τό άκρι<:>ές έν 'Πάση τfi λεmομερεί 't του, άλλ' εύχαρίστως έξηyω
'Περαιτέρω.
'Έκαστος, αμα έyκατασταθfi έδω, είς τόν Πραyματικόν Κό
σμον, δέχεται τήν έ'Πίσκεψιν ενός των Προηγμένων Πνευματικων
Όδηyων και δλα τα χρονικά: τοΟ yηίνου του <:>ίου συζητοΟνται
'Και άναλύονται. Λόγος, ελατήριον, ά'Ποτέλεσμα. Τα 'Πλήρη καt λε
mομερη χρονικά: 'Περιέχουν τά 'Πάντα. Ούδ-ε.ν 'Παpα!:>λέ'Πεται, αύ
τή δέ είνε ή ωρα της έξοφλήσεως του λοyαριασμου. Ή συνδιάλε
ξις γίνεται καταμόνας και κατ' αύτήν έκτίθενται μετά: 'Πάσης
λεnτότητος δλα τα συμι5άντα, δλαι αί 'Πράξεις καt δλαι αί
σκέψεις τοΟ yηίνου !:>ίου. Τό ίσοζύyιον καταρτίζεται καt ή 'Πλη
ρωμή, οϋτως εί'Πεϊν, κατα!:>άλλεται... δι' δλας τά:ς έ'Πt Γης ά'Πεpι
σκεψίας μας καt άσυμ'Παθεϊς 'Πράξεις καt λέξεις - 'Παντός δ,τι
εσχεν αμεσα 'ά'Ποτελέσματα ή 'Πληρωμή δiέΌν να καται5ληθfi1•
Τιθέμεθα τότε εtς στενήν συνάφειαν με τήν Γην έ'Πt τQ σκο'ΠQ
ίνα διά της έ'Πιδράσεώς μας έ'Πανορθώσωμεν τάς ατασθαλίας του
'Παρελθόντος· να τά:ς έ,τανορθώσωμεν έφ' δσον είνε δυνατόν. Λαμ
<:>ά:vομεν yνωσιν και άντίληψιν 'Παντός ά,τοτελέσματος των ,ταρω
χημένων τούτων ,τράξεών μας καt ι5λέ'Πομεν δτι δ-ε.ν αyουν είς εύ
δαψονίαν. Μετέ'Πειτα δέ 'Παpερχομένης της φάσεως ταuτης και
φέροντες τά ,τράyματα είς τήν Ήpοσήκσυσαν 'Πpοοmικήν των, κα
ταρτίζοντες δ-ε. ,τίνακα δεικνύοντα τήν άναλοyίαν μεταξύ άτασθα
λιων και ά'Ποτελεσμάτων, έyκαθιστάμεθα Ήpος δια!:>ίωσιν ένταΟ
θα έν έλευθερί't.
Ή μορφή της δια<:>ιώσεως 'Ποικίλει μεγάλως κατά λόγον της
ίδιοσυyκρασ(ας, της ,τροσωττικότητος και της ,ε,τιρροης τοΟ yηίνου
�ίου.
Οί ανθpω'Ποι διαφέρουν άττ' άλλήλων έν ,ταραδόξ� ,τοικιλί't
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και 'άντιθέσει. Πολλοl έξ ήμων έξακολουθοϋν τό αύτό ερyον οπερ
και έπl Γης διε.ξήyομεν. Ένταϋθα δεν εχομεν άνάyκην να έρyα
ζώμεθα πρός {?ιοπορισμόν· έρyαζόμεθα ,μόνον χάριν πνευματικης
άναπτύξεως και προόδου: άλλα και διατελουμεν ένήμεροι των
yηίνων μας συμφερόντων χάριν ψυχαyωyίας.
Δtν είνε διηνεκής ή 1διατριΙ5ή μας είς ώρισμένον κτίριον έπl
ώρισμΙέΥ'[] μελέτη. Τό πρόγραμμά μας είνε ,μεν ώρισμένον, άλλα
τό διακό.πτομεν συχνά, και έπωφελούμεθα των διακο-rτων τούτων
ϊνα έπισκεφθωμεν τούς άyαπητούς μας έ-rτl Γης, και είτε έξ έν
διαφέροντος καl άyάπης, είτε έκ τοΟ -rτόθ'ου να άπο{?ωμεν χρήσι
μοι, -rτροσ-rταθοΟμεν -rταντl σθένει να τούς 15οηθωμεν είς τας ύλικάς
των και ήθικάς των δυσκολίας.
'Έχομεν παν είδος ψυχαyωyίας ένταΟθα, ώς σοΟ είπαν ηδη
'δμιλων περl της Κυανης Νήσου. Παν -rτάρερyον είς δ είχομεν έ-rτι
δοθfi' έπl Γης, δυνάμεθα να τό έξακολουθωμεν και ένταϋθα, άρ
κεϊ πάντοτε νά συντελft είς πρόοδον.
Έκ τούτου θά έννοήσnς οτι ή μετά θάνατον ζωή είνε ύπόθε
σις πολύ κανονική καl φυσική. 'Όσα των αίσθημάτων διαρκοΟν,
ά-rτοr5αίνουν ίσχυροl δεσμοl οπως άλλοτε. Τό οίκοyενειακόν φίλ
τρον ύπάρχει παρ' ήμϊν ομοιον ώς τό έπl Γης - έν τούτοις οχι
ομοιον, διότι -rτολλάκις έ-rτl της Γης συμr5αίνουν διχόνοιαι -rτροκα
λοΟσαι ψυχρότητα μεταξύ των μελων μιας οίκοyενείας, ητις δμως
ένταΟθα έπανευρίσκει την ένότητά της, δεδομένου οτι αί yήιναι
διχόνοιαι �ασίζονται μόνον έπl ύλικων 15λέψεων. Αίρομένου τοΟ
ύλικοΟ -rτέ-rτλου άναφαίνεται ή 4,τ' αύτό κρυπτομένη άyάπη.
Ή μεyάλη μεταr5ολή τήν όποίαν φέρει θάνατος συνίσταται
είς τόν πολύ εύρύτερον δρίζοντα και είς την εύρυτέραν διάνοιαν.
Ή 15αθυτέρα νόησις, ή όξυτέρα διαίσθησις άποκαθαίρει άμέ
σως πολλάς των πρώην δυσκολιων και -rταρεννοήσεων. "Α-rταξ ηλ
θομεν είς τόν Πραyματικόν τοΟτον Κόσ,μον καί απαξ εσχομεν την
πρώτη ν μύησιν και έξωφλήσαμεν τούς λογαριασμούς μας είμεθα
έλεύθεροι να δρωμεν οπως θέ:λομεν, άλλ' άνάyκη πασα νά προο
δεύωμεν, άλλως ήμεϊς οί ίδιοι άκρωιτηριάζομεν τας έλευθερίας
μας. Δtν μας έπιr5άλλεται ή -rτρόοδος· ,εχομεν άνεξάντλητον καιρόν δια ,ταν πραyμα, άλλα δεν συμφιέρει νά έπιτρέψωμεν είς οί
ονδήποτε των yηίνων ένστίκτων νά προσκτήση ίσχύν έφ' ήμων.
'Έχομεν νά μάθωμεν τούς νέους ορους καl νά ζωμεν δι' αύτούς
έξ δλοκλήρου.
"Α-rταξ yινόμενοι έλεύθεροι δυνάμεθα να ταξειδεύωμεν κα
τά 15ούλησιν 'άνά τον κόσμον μας καl άνά τον ίδικόν σας. Τόσον
μεγάλη εtνε ή ταχύτης μας και ή ταξειδευτική μας μέθοδος, ωστε
δυνάμεθα νά εύρεθωμεν είς δύο διάφορα μέρη σχεδόν ταύτο
χρόνως.
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Παντοϋ δnου μετα�αίνομεν άντιλαμ�ανόμεθα την έnικρατοϋ
σαν yενικως άμοι�αίαν άyάnην. Είνε 11ολύ καταψανεστέρα 11αρα
έnί Γης, ή μεyάλη δέ αϋτη άλληλοστορyή είνε ή άμεσος αίτία
της yενικης αίyλης καl άκτινο�ολίας τοϋ κόσμου τούτου. Δεν έν
νοω δτι έκ11έμ11ει άκτίνας φωτός, άλλα μαλλον δτι yενικως ή άτμό
σψαιρα είναι της τrοιότητος τοϋ φωτός, 11ολύ δε τονωτική, ζωοyό
νος και σ θενοδότειρα.
Ό �ίος έδω είνε τι μεyαλο11ρε11έσrτερον - τί θαρραλεώτε
ρον, - τί εύδαιμονέστερον δι' δλους τούς δια�ιώσαντας έν εύθύ
τητι έπί της Γης άλλα δια τούς τrαραλόyως δια�ιώσαντας πολ
λαί έπιψυλάσσονται ένοχλήσεις καί δυσκολίαι και λύπαι. Είνε
μεγάλη ·άλήθεια το λεχθέν «δπως σπείρnς θα θερίσ nς».
;�,,;�;,-�_,
���'it�\1:.."'.!'

;--------------------··--------------·
ΠΑΥΛΟΥ ΦΛΩΡΟΥ

Έλληνικοi Δρ ό μοι
(Κρατικό 6ρα6εϊο τα(ιδιωτικών έντυπώσεων 1971)
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Με καλλιτεχνικό έξώφυλλο (μανιάτικος πύργος)
του Γεράσιμου Γρηγόρη, 288 σελίδες, 22 κεφάλαια
άπό στεριες και θάλασσες της έλληνικης γης (Ήπει
ρος, · Αττικες "Αλπεις, 'Εφτάνησα, Σποράδες, Κυκλά
δες, Σάμος, Ρόδος, Μετέωρα, Μάνη, Μυστρίiς, Γύθειο)

Σταυροδρόμια τnc Εύρώπηc
Σελ. 216. 'Ιταλία, Ρώμη, Ρίμινι, Ραβέννα, Αύστρ(α,
Σάλτσμπουργ:κ, 'Ελβετία, Γερμαν(α.

Εύ ρωπαϊκη Συμφωνία
Σελ. 294, Έλβετία, Ίταλ(α, Γερμανία> Γαλλία,'Ισπαν(α

--------·---····-----------------------------·
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Κάτι άλλοιώ-ιικο...
'

στην ιι 'Ολυμπιάδα ))
Σ τήν 5η Όλuμτιιάδα Τραγα.ιδιοϋ
(7-9 'Ιουνίου) - στήν δτιοία μετέ
σχον 40 χωρες του κόσμου, 23 ώτό
τήν Ευρώτιη , 6 αιτό 1.ήν 'Αμερική, ό
κτώ ώτό τήν 'Ασία, δύο ώτό τήν 'Α,.
φρική καt ή Αυστραλία - τό πλείστον
των τραyα.ιδιων άνεφέρετο, &πως η
ταν φυσικό, στόν ερωτα. Τά συνθή.
ματα των τραyουδιων εμοιαζαν σ' Ο
λα τά γεωγραφικά μήκη και τιλάτη
Άτιό τό «σ'άγαπω τιολύ» τοϋ Βελγί.
ου Ιίως τό «δ μΕρωτας μας εφερε
στόν κόσμο της όμορφιας» της Αίγύ.
τιτου, τό «ασε τtς κιθάρες νά κλαϊνε»
της ΓιουγκοσλαGίας, τό «ασε με νά
φιλήσω τά μαλλιά σου» της Τσεχ.0σλοGακίας, τό «θά σοϋ χαρίσω τήν
ιά-yάτιη» της Ίστιανίας, τό «μέσα μου
Gράζει κλίGανος» τοϋ 'Ισραήλ καt τό
«κράτα με σφιχτά,
φίλα με γλυ
κά» τοϋ Χόγχ . Κόγκ, οίιδeμία δια
φορά.
'Ωστόσο, παρουσιάσθηκαν καί με
ρικά τραγούδια τελείως διαφορετι.
κά.

τραγουδιού

'Ατιό τήν Αυστραλία, ό τιοιητής καί
συνθέτης του «Δόξα» (έν ύψίστοις)
Τζέφ Φίλιτις ηλθε δ ίδιος καί παρου
σίασε τό εργον του, τιοίι δονείται
άτιό μία δυνατή θρησκευτικότητα. Τό
έκ,τληκτικόν δέ εtναι δτι τό τραγού
δι αυτό δέν κατεττοντίσθη - μέσα
στήν καταιγίδα τοϋ σεξουαλισμοϋ άλλά έθριάψGευσε μέ τό τι ρ ω τ ο
GραGείο· καί δέν ηταν ή γνώμη μόνο
της διεθνοϋς κριτικης έτιιτρσπ:ης, άλ
λά καί των 50.000 άκροατων, οί δ.
-π:οίοι στήν ·άναγγελία της Gρα�εύσε
ως, σηκώθηκαν ορθιοι καί έτιεδοκtμα
σαν τήν αιτονομή, τιραγμα ττοίι δέν �
γινε (τό άντίθετο, εγιναν αιτοδοκιμα
σ[ες) σέ αλλη ττερίτιτωσι. μΕτσι, ή
GράGευσις τοϋ <<Δόξα» άτιοκτα ίδιαί
τερη σημασία. Τό Κοινόν εtναι τιιά! - ά,τό τά σεξουαλικά οίιρλιά
σμο:τα
άηδιασμένο;
Χοριrασμένο;
ΚουpαΟiμένο; Ποιός [,έρει...
Πάντως, tδοίι τό τιρωτο GραGείο
της Ε' Όλuμ-π:ιάδος τοϋ Τραγου
διοϋ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Μουσικi1, Στίχοι καi έρμηνεία Jeff Fhillips
Δ Ο Ξ Α !
(Gloria)
·Όταν μέ βαφτίΖανε
ϋμνοι μέ λrκνίΖανε.
-Ηταν τών 'Αγγέλων οί ψαλμοί,
τών καρδιών ή προσευχή:
- Καλώς ηρθες, νεογ•έννητο μωρό!
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Καί δέν ύπάρχει ·τίποτα πού νά μοιάlη
με τό συναίσθημα πού σοϋ δίνει ή πίστη,
πού σέ κάνει νά Εεφωνήσης, καί νό τραγοuδήσης
· Αλληλούία ι
ΔόΕα - ΔόΕα έν

Υψίστοις

Πρώτη ,μετάληψις καί ϋστατη λειτουργία
Προσεύχομαι ναναι τό ίδιο άγνές..
Νοιωσε όμορφα, διωεε τή λύπη σου,
Μήν έγκαταλείψης ποτέ τον άγωνα,
καί θό βρης τό δρόμο.
Κα• δέν ύπά.ρχει τίποτα πού νά μοιαlη μέ το οuναισθημο
πού σοϋ δίνει ή πίστη, πού σέ κ6νει νά Εεφωνήσης και
νά τραγοuδήσης·
· Αλληλούία ι
ΔόΕα - ΔόΕα ι
Άλληλοuία ι Τραγούδησε ,τραγούδησε, τραγούδησε το
· Αλληλούία ι

*

'Εξ ίσου έκτcληκηκή ηταν ή απονο
μή του δευτέρου GραGείοu στό Πολω.
νικό τραγούδι «Πιστεύω στά δέντρα»
Τό τραγούδι αύτό ύπογραμμίζει
τήν φωτεινή πλευρά της ζωης πρω
τίστως τόν u Ηλιο, τήν άνοιξι, τα
λοολαιδια καί - πάνω άπο όλα -

ΠΟΛΩΝΙΑ:

Μουσική

τήν Άγάπτη Τά δέντρα ειναι ενα
συγκεντρωτικό
σύμGολο. «Πιστεύω
στά δέντρα» θά τrή < πιστεύω στο θαύ
μα της Φύσεως, πιστεύω στήν άρμο
νια, σrrην όμορψιά, πιστεύω στο δρόμο
του Άνθρωιτοu μεσα στον ι-.όσμα»

Marek Seven. Στίχοι Adam Kreczn1ar.
'Ερμηνεία Stan Bor:ys.

ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΑ
(\-Vierz.e Drre,vom)
Της δνοιΕης τό φορτωμένα δένδρα
χλωμιόlοuνε στόν ηλιο,
ύπόσχονται όμορφα φροϋτα.
Πιστεύω ατό' δέντρα.
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Τά κόκκινο λουλούδια, άπό λύπη
γιά τά χέρια μοc, οπρώχνοντοι στά παράθυρο
κοί φωνάlουν λόγιο άγάπηc.
Πιστεύω στά λουλούδια. ,
Πρίν ό ηλιοc άνοτείλη τήν Αύγή,
στήν άκρη τηc Άνοτοληc τοϋ κόσμου,
μοϋ ύποσ,χέθηκε μι,:':� lωή γιά σήμερα.
Πιστεύω ατόν 'Ήλιο.
Τό δάση τ.ά κοντινά τά κοιμισμένο
ύπόσχοντοι στούc κοθημερινούc θορύβουc μοc
μιό ύγρή σιωπή.
Πιστεύω στά Δάση.
Ό δρόμοc πού

γυιά•λισε άπ' τή βροχή,

Τόν άνεμο, τό χολάlι κοί τόν πεlό
ύποσχέθηκε ν�ό μέ όδηγήση.
Πιστεύ>ω στόν Δρόμο.
Mt τή φωνΙή σπασμένη ,όπ" τόν •άέρο
μοlεμένη στοϋ δρόμου τή στροφή.
Μοϋ ύπόσχετοι ότι θά
, περιμένη,
ότι βό· είν' έκεί γιά τή δική μου τ,ήν έπιστροφή.

*
Μέσα ατόν σωρό των αίσθη�ατικων

καν στό

ΠαναιJηναϊκό

ενα

Στάδιο

ί.

τραγοuδιων ησαν και λtyα, πού !;

σως

θελαν νά μεταδώσουν τήν πανανeρώ

κόσμου,

,τινη ό;γά:ττη, τόν έξορκισμό τοϋ π0-

τάει τήν λύτρωσι στ'ήν

λέ,μοu, τήν ειρήνη σ' δλη τ'ήν πλάσι,

τητα.

την έ μπηστοούνη στή ζωή, τήν ζωή
της άδελφuκης ,τροσφορας, τήν δικαίω

ΟΊμιας «αντιρρήσεως» στόν πανσεξου

σι τοϋ άπ:όκοσμοu προσκυνητοϋ στά

αλισμό

,τιό εύγενικά δνειρα γιά τόν κόσiμο ...
Τό γεγονός δτι

τ έ τ ο ι α

τρα

yοοδια γράφτηκαν καί παρουσιάσθη-

ε!ναι

Ώς

σημάδι στροφης ένός

δ δποϊος

ύποφέρει

και ζη.

πνευμαηκό

χαρακτηριστικά μιας παγκό

προσφέρομε στούς σuνδρομη
τάς τοϋ «' Ιλιισοϋ» καί τά ξεχωριστά
τοϋτα τραγοοδια, eστω κι

Gραlbεύτηκαν:

αν

δεν
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ΧΙΛΗ: Μουσική καi στίχοι Paola Sola. 'Ερμηνεία Buddy Richard
ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ Ε Α ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ
(Balada par� un caminante)
Προσκυνητή,
σέ είδα έρχόμενον άnό μακρυά,
μέ τά μακρυά μαλλιά σου,
κσ; μέ τό βημο τόσο κουρασμένο άn τό τοΕειδι
Προσκυνητή,
έλα, κόθηοε ατό τροnέιι μου,
νά μοιροσθοϋμε τό ψωμί μου,
κοί τό γεϋμο μου.
Προσκυνητή,
Πιέc τό γλυκό κρασί,
κι· δc κάνουμε μιά εύχή,
μιά μέρα νά γυρίσηc,
Προσκυνητή.

κ,·

ούτόc τό κάλεσμα αάν δκουσε,
στούc δρόμουc τούc •άτέλειωτουc γυρίϊ:ει
ι<ci ϊ:η nιστεύοντοc στ,ή θείο τύχη
• Αν τύχ
, η νά τόν συνοντήσηc,
ατά μονοπάτια τ,ά θαλασσινά,
nέc του, τηc nροσμονηc οί ήμέρεc
μοιάlουν οίωνεc.
Πέc του, nώc κάθομαι στόν ησκιο
τοϋ δένδρου πού φυτέψαμε,
τόν γυρισμό του nεριμένοντοc.

ΙΤΑΛΙΑ:

Μουσικη

Gino

Pecuri. Στίχοι Giuseppe
'Ερμηνεία Aura D' Angelo

ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

(Giorni chiari)
Λουλούδι των λουλουδιων....
Δέν είναι μόνον ό κληρικόc
πού κηρύσσει τήν άγόnη..... .
• Ανθρωnοι σοϋ μιλdϋν γι· ούτή δnου κι δ,ν nδc
Άλλ. όταν τή ϊ:ητδc, ποτέ δέν τή βρίσκειc.

Cassia.
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Ή χώρο σου, είναι δμορφη.
κσί στίς ήλιόλουστες ήμέρες
τ· ιάκρογιόλιο της μοιόΖ:ουν
τόσο πολύ μέ τό δι,κό μου.
1 ό στάχυ είναι δΎουρο.. ..
Τι χορό· νά είμαι έκεϊ.. ..
Κοντά σου....
Ποτέ μου δέν σ· όντίκρuοο....
Μό, δέν πειρόΖ:ει....
Το στάχυ είναι δγουρο
κι· ενο παιδί θά ελθrι στόν κόσμο
'Όμως, δέν Ε;έρεις δν θά
γνωρίσrι, δπως κι· έγώ, εύτυχισμένες ήμέρες.
Λουλούδι των λουλουδιων....
Σέ f;όστερο ούρονό
Βροντδ ό κεραυνός....
· Ενσ όεροπλδνο κατέβαινε
στούς έλοιωνες....
Δέν ητον ή καταιγίδα....
�Ητον τό 11<ονόνι, τοϋ πολέμου....
Μι\ι\ΤΑ: Μ�υ;;ικη

ιcαi

,_,τίχ ι �J. ·Β. C-assar. 'Ερμηνεία Renato

ΜΤΑ ΦΛΟΓΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
(Nar Miss-Smew\viet)
Ό ηλιος γέρνει ,όργά πρός τή θόιλοσσο
κcί όπλώνει μιό φωτι,ό στούς ούρονούς
σκοτάδι κατεβαίνει στούς δρόμους,
c, iς πόλεις, στό χωριό.
Έδω, στούς τέσσορες τοίχους της κόμορός μου
δέν ,όκούω τίποτα, ,μονάχο τό ρολόί.
Μά γύρω μου, στόν κόσμο,
τό μίσος ιάνθίcει δίαωc: τελειωμό.
Φλόγα κοτεβο•νει όπ' τούς ούρονούς
ότι ,όκουμπδ γίνεται στάχτη:
χρωμο κοί ματαιότητα,
,όπότη κοί βλακεία.
Γρήγορο σβήνουν...
Φωτιά πού έf;ογνίΖ:ει τά μέταλλο
KC'i !βγαίνει άπό μέσο ή ιόγόπη
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σάν τό ισrσάλι δυνατ,ή.
Φλόγα κατεβαίνει άn' τούc. ούρανούc.
νά καταδιώ!Ξn τό σκοτ,άδι,
νό μεγαλώσουν Ί"ό· σπαρτά χωρίc. τσουκνίδεc:,
ό κόσμοc. γιιά νά Zii εύτυχισμένοc.,
νcι γίνn μιά καινούργιο άνθρώnινη γενιά
άγνή καί δυνατή, μέσ' άnό τή ,φωτιά.
Ό ηλιοc. βγαίνει ιάργά 1άnό τ,ή θάλασσα
καί άnλώνει μιά φωτιά στούc. ούρανούc:,
έ!ΞορίΖει τό σκοτάδι ιάn' τούc. δρόμουc.,
σ:: πόλεις καί χωριά.
· Εδω σrούc. τέσσαρεc: τοίχουc. τηc. κάμαρά,c. μου
cκούω τά παιδιά ν,::ι nαίΖουνε μαΖί,
άκούω τίc. καμnάνεc., νά σκορnδν είρήνη
σ· δλη τήν πλάση.

ΣΟΥΗΔΙΑ: Μουσικη Brit Lindeborg-Peter Totth. Στίχοι Peter Totth.
Έρμηνεία To\va Garson
ΟΣΟ ΖΗΣ
(Sa lange Man Lever)
· Οσο Ζηc. Πρέπει ν' άnολσμβάνηc. τή Ζωή.
Δέν είναι τραγωδία
τό ν,ό• ,μήν είσαι 1 9 χρονων
· Οσο Ζηc. Nc: χαίρεσαι τόν ηλιο
τόν έλαφρό -άνεμο τηc. δνοι!Ξηc.
KCi τήν καλοκαιριάτικ11 τή νύκτα
·οσο Ζηc. μέθυσε όnό άγάnη,
γιατί ή ,άγάnη είναι σάν τό κρασί,
γίνεται nιό καλή μέ τόν καιρό.

,.

Ή Ζωή θά είναι δ,τι θελήσηc.
μιά τραγωδία δν θέc.
ιϊ παραμύθι, δν άγαnδc.,
φθάνει νά δίνηc.
καί ν,ά δίνεσαι
δσο β::ι Ζηc..
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Ο ΔΕΚΑ ΤΟΕ ΠΛΑΝΗΤΗΕ
�το «ΒΉΜΑ,> της 30ης Ά
πριv-Lου ε.δηιμ,οοιεύθη 1ι α,χ61λ01.;&ς
είδη,σις, μιειτα,δ0ι'Gείσα. &.πb τ{) Πρα.
κτcψείον «Ήνωμένου Τύπουv>:
ΑΙΊΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ. -Ή
&.v-α.-κάι'λ,υφις ενός κ1Όλα.νήτου Χ»,
άιτvέχοντος πψίπου 9,6 δ,ισεκα.τοι�μύρια. χ,ιλι· 0ιμέτp,ωv εκ της
Γης, φέρι1 ΞΤtα.ι ώς 6ε6α..ία. όπb επ·ι
στημ,ό\ΜΥ τοi} εργοοστη,ρίaυ Λω
ρ,ενς Σίοερμουρ του Πα.νzιτcιαιημιί
ου της Καιλιψορνίχς. Ό πλα.-νή,.
της πρέπει νά εόρίισιχεταιι πΟΙλύ ε
κείlθiεν του Πλούτωνος, του πλέαν
αmαμειμ,α.Χρ0011.1ιένω -τσλα.νffτου έχ
των εννέα. r,ιιωιστωv π.λα..νη,τωv τοϋ
Ήλια.χου συστήμα.τος. Ό «πλα..vήr
της Χ» πρέπει vά χρειά.ζετα.ι 600
ετη δια νά. σ�υμπtληρώση περιψο
ράιv πιριξ τοϋ ΉλJίου - ητο: το
ετος cίς το-ν «πλα.vήιτηv Χ» εΙ-νοοι
600 γηίvωv ετών. Τα δ.-ιωτέρω
έδή,λl(J)σεv ό δόχτωρ Τζόζεψ
Μπρά.ντυ, μοοθημα.τιy.ος του Πα.
vεπιστη,μίοο της Κα.λιφορ-ιιία..ς. Ό
δ6ιχ:uωρ Μπρά.vτυ κα.ί οί συηεργά
τα.ι -uου εχρησιμοποί σα.ν λία.v τε
λ1ειοποιημένο:;ς ήλεχ:φονιΥ.ούς ό
πολο,yιστας έπί τώ'ι κιV 'σ>εω'Ι του
κομήτου Χά.λλεϋ, χραvολογου,μέ
νων ά.πb της πpb Χρ:,στου εποχης,
διά vα -rορΟΟ'διορίσουν τήν ϋ11tα.ρ
ξιv το· ϋ «πλα.vήτου Χ». Εις τον
Ο"(κον κα.ί την Θέισιν του «πλq,νή-

του Χ» - δ δ.ποίος &ι1ο�ε,ι εΧ
του Ήλιίου 65 φοράς περισσ6τερον
ά.ιπο ΟΙΟΟ•Υ ά.πέχ,ει 1ι Γη ,εκ τοϋ Ή
λίου - δψ1Ξιί1λονται α.ί ,μυστηρι,ώ,.
διεις πα,pε.¾"Υ.λίισεις είς την τροχια.ν
του κομήτου Χά.λλεϋ, εξηιyεί ,εί1 ς
τήv ά.ν"ωΧοίvιωσίν· του ό δ6tχ,τωρ
Μ:ΙΠράινw, ό άπ�ίος προοl&έτει δτι
δ «πλα.νήτης Χ» πι.fJα.vbv vά πα.
ρα.,μείνη «α. ψα,vτος» οοον κα..ί ό
ffiούuωιν, προ 1Jμί,σεος αιίωvος. Έ
χ,ρε·ιά.σθφα.v 15 ετη, rμJετά την
η;ροολεψιv της ό.πά.ρ�ε,ώς του, διά.
-νά επιση,,ια.νθη δ Πλώτω,ι.
Στηγ ϊοια.ι εφη,μερίδl α., σ�ς 9
Μα.ίου,, εδηιμοσιεύθη έ.πιστολη της
γvιωστης κα.ί Ξ-ΚΙλεκτης ποιηrφί,α,ς
Μιε,λιοοά.νθη:ς
(Ευρία.ς 'Ή6�
.Σκα.vιδαιλά.'Χη) , 1ι δπ.ΟΙία. άγοοφιzρο
μιέvη στην δημοσιογρα..ψι-κή 10λ-r,.
ροφορία., πα.ρα.τη,ρουισε -α <Χ.Υ.6ιλου
θα.:
:Κα.ί -ώρα. ά.νιτιγ,ράκpομεν ά.πό
το 6:6λίοv του προέ�δρου της Θεο
σοφιχ,ης 'Εfτ:α.ιρία.ς έv Έλλοοδι Χ.
Κω�η Μειλ•::,, σηοπούλου ,<Ε1ισα.
γωγη στη Θεοσοφία.», ε.ΚΙδcσις
1966, σελ. 134-135:
«' πb τά iλλα εξη Συισr.ήμα.
τα. έξελίξεως, τc ενα, διαr.ρέχει
τf,ν 'Όετ�ρτη �ΑλrιyσίΟχ του, μέ.
τpείς επίσης σφαίρες α.πb φυ.σικ.η
ϋλη, πού λεν πιΊ>ς εΙνα.ι δ Ποσει
δών, δ Πλούιτων κα.ί εvα.ς άλλος
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πλανήτης μέ τροχιά. πιό πέρα. ά.πό
τήν τροχιά. τού Πλούτω·νος, πού
δεν ά:νεικ,α,ιλύψθη α:κ6ιμ:η &ιπό τούς
αm:ροyqμους. "Οταν οί �ρονό
μοι 1θeι ωρουισα.ν γιά. π�ο ά.πο,μα:κρυι
ισ,μ.έν,οy α.πό τόν 'Ήλιο πλα.νήιτη
τον Ποοει6ω-ιχ, οί θεόσοφοι &..
σοοκ,ρuφισταλ (σέ 6ι6λία εκδοιθ,έν
τα πολύ -ropιv ά.πb τό 1930) εγρα.
ψα.ν ότι πιο -rοέρα. α:πό την τρ,οχιά.

τοϋ Ποσeιδι ωνος όπ&:ρχουν άλλοι
δύο πλα.vητες, πού δεν ε!χαν άικό
\J,,'Υ/ τότε &.να:καJλυψθη ά,π.ό τούς &,
-J1τρονό'μους. Τό 1930 οί ά.στρονό
ιμοι &..νεκάJλυψ:χ.ν τόν ενα. και τάν
ώνδ,μα.σα.ν Πλούτωνα. r�τί ·,ισ. μή
δεχιθουμε πώς ώtά.ρχει κα.ί δ &λ
λος; ».
Μετά. τι,μης

ΗΒΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ

*
Τό ΚΥΝΗΓΙ: fΥπέρ καi κατά
Κrύρι.ε Διwθυιντά.,
"Ας μου ε.πιτραπη νά. οια.ψωνή
σω με όσα. γρά.φει δ κυνηγός εtς
«Τό Βήμα.» της 4ης τρέχοντος.
Ε!νοοι, 6,έι6αια., το· 'ΚJυ,νήryι συΛiυψα.
σμ.ιέvο ιμιέ τη.ν ζωη -σοο &..νθρ,ώ...
που, οχι σμιως με τήι'i σημρινή,
πού δ α.νθρωιπος 6pί1crικ.ει τά. πάν
τα. χωιρίς να. τρέχει στά. 6ουνά.,
α,λ,Αιά, ,με την πρω
, τάγΟΛi"η, οτα.ν α.
να,ζη rτοοοε τr1 ν τροψή του με τό
κυινήγι, διrοως εκα.ναν κα.ί τ' άλλα.
ζώα.. Ούοε ϊ[να.ι «τό εύγιενέ
στειρ,ο σπορ» τό Κ,UΨf'('(ι, ά..ψου γί
νεται σε 6ώρος των χ,α,λύτιερω�ν
cp�λ,ω,y τ,οu ά.νθρώπου - οί εξαιρέ
σεις είναιι ε.λ
, ά.χισ.ες - -κα.ί μάλι
στα. κα.τά. τράπο -καθόλου «ευγενι
κό�>. Πως ·μπο:,εί νά. είνα.ι «ευγε
νές οmόρ» το κ•nfrrι, &ταν δ κυ
Ψf'('(Οζ πα.ρα.ψ.Μά.ει κα.ί σκ?τιί1γ1ει
το &.νύπ
r ΟΙΤCτο τρυγόνι πού -κελα.ϊ
οlεί, γιά. νά. συντροφέψει τb θη, ' του;
'ζ ει τ, αυyα.
,
)-ιυικιό, πΌυ' ε-rοωοο
'Ή δτα.ν πα.!ρ,·ιει «τον κοιτcο» του
λα.γου μέισα. 01τό χιόνι γιά. νά. G")(;()τωσει το uυστ:υιχισ:μιενιο ζωωκ.ι
'
' μιε'

\

�

Ι

σα στην -κρύπτη του, νφτικό κα.ί
·κ;ι;ν, -qγημένο; 'Ή δτα.ν κυνηιγάιει
τά. όpτύκια., πού επει'tα. &.πό έκα.
τοvτάlδιες χ�λιόμιετρα. πτήση κα.'tlε6αιίνωv στην γη για. νά. ξεκουρά.�
σου,γ τό -κορμί τους ώστε νά μπο
ριοw να, συ�εχίσουν τό τα.ξίιοι
τους; 'Ωραία., &.λή�εια, ξεmίψα.ση
για. τόν mrvηyό νά. σα.οτώ,νει άκα
κα. ζωα. καλ πουλιά.! ... "Αν πρα.
γμαιτικά. &,ρ,έσει ή φύση σ' α.υttόν
πού 6γ�αίνε: -κυνήγι πρέ.πει v?:ι. του
άρέσει μαζί 1..11ε τούς ενοίΚ,Ο'J,ζ της,
τά. ζώα. -κ,α,ί τά. πουλιά.. υοσο '(':α.
�ό γεγονός, δτι &ιπό «τό ευγ�ενες
α.ύτό σπtορ ζουν χιλιοοοες ε.ΠΙΧί(1ε�
μα.τίες κ.λ.ιτc.» "Υ.ια.ί δτι τό κράιτος
εισπράιτ-σει απ' αυτό 500 έκαιt.
δρχ., φοοοϋμα.ι πως τδ ιδιο θά.
,μπορουσοον νά. ίσχυρ:,σθου·ι κα.ί δ
σοι διεξάγουν πο,λέ.μους μεταξύ
των &.vθρώιτcων, πού α.ποψέροοv
,μοολι1στα &σύγκριτα. περισσόιτιε
ρα. κ.έροη σε ώρ:σμένα. α.τομα., πο
λύ περι, σσότερα. ο-η.λωοή ά.πό ασα,
&.ν:αφέψιει δ επιστολογρ4φος σας.
ΕΙναι εξ σ.λλω 6ά.ρ6α.ρο, 6έι6αι-
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α., να. σψά;ζωντ,α,ι «χιλιάJδιες ζωα
ήμερψίιως», α-λλά. α.υτο &ιψ' ένος
ε!ναι &.vαγκαίο γιά τήν δια.τροφη
των &.νθρώ:πωιν (α.λιλω�στ·ε -χ..α.νείς
δ,έy το ετπε «σπορ») και &.φ' έ
τέροu ή κοινωνία. φροντίζει να.
ά.vτιΧαθιιστα. τα. ζωα. πού σψά.ζον
ται. Δεν ναμιίζω πως γίνεται κάτι
&.νά!λογο και με το «ευγ�ε vες σπορ�>
των κυνηγων. Άπ6δειξη το ρή�
μα.γμα της ύ,πα.(θρου &.ιπο κάJΘιε
,ε!δος m.νίιδας.
Μετά τ;ιμης
ΘΑΝ.ΚQΣΤΑΚΗΣ
«ΒΗΜΑ» 9.5.72
.Σιχετιικώς, στήν ίδια έ φηΊJ,ερί
δΙα, της 19-ης Ίουv-ίοο, ε.δηιμοσι
εύ'θηισα.ν &.π6ψεις του κ. Στα-ύρου
Μr.α.σουρά:χ,ου, ύποστηρίζαντος ο
τι ή θήρα (tλεγχομένη κα.l μή
έλεγχομιέlνη) ε!vα.: ώcρέλιμη, άιφ'
ένος μέν γιά τήν εξόντωση. επι6λα.6ων θ-ηρ<φά.τωv (λύκων, &.
ΑJεπούδω01, κορώκωy, -κλπ.) 'ΚΜ.ί
ά.φ' έτέρου γιά τον περιορισμο
των κατσ. τά. cpα.ιν6μενα (15χι ο
ιμως καί στην πραγματικότητα)
&.6!λα.6ωι1 π.τερωτων. Ό Χ. Μπα.
σουρα:χ.ος έτόνισε τά έξης:
«'Εάν &.πεφασίζιετο νά καταρ
γηθη το κυνήγι (σε δλο τον κ6σμιο) , ή m..τάισ�tα.σί.ς τοu στή Φύισι
θα fιτα.y, καταmροφικ'ή, διότι τά.
θηράiμα.τα εχουν έξeλ�χθη όπό
τήν ε.πίδρα..σι του &.νθρώιπ:ου, δηλ.
του κυνηγίου, κα.l ή φυσ�-χ.ή ισορ
ροπία θα. ε!χε &.να.τρα.ιπ:η. Θά. &
ναγκα,ζ6μοοστε τότε νά. έναντιω
θουμε στή μεyά.λη έξάntλωσι των
ζώων, 15χι μόνο των χαρα.κτη,ρι
ζομένων σήμερα ε.πι6λα.6ων, &.λλά.
δλων εκείνων πού σφε.1,ερίζοντα.ι
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τούς π6'ρους δια :φοφής μας, λόtyφ
όπεριπ:ληιθυqwυ των. Θα. ε.πχίρνα.
·μιε πάJλι τα. του,φέ-κια., 15χι πiλέο.ν
νά. ά.σκήσω"μιε ορθολοryικσ. κ;αλ
σά.ν α.θλη,μ,α το κυνήϊ'(ι, &.λλά. σl:ι,ν
σ..νάγκη.
Ά,σφα.λως, 500 πέρδιuς η 20
έlλά.ψια. ε!ν:α.ι κόσ,μ-ημα. διά. το 600νο η το δάσος, -:χλλά. 10.000 ,πέρ
διικ.ες η 300 &λάφια. ε!να.ι μά
στιγα. διά. τά σιτηρά τοϋ 6ουινου η
δtά. το δοοσος κα.ί τlς γύρω m.λλι
έργιειιες.
Μίποροϋ,με, λοιπόν, νά φα.Υ'Όα.
σθοϋμε τί θά έπωχ.αλοuθοϋσε στή
χώρα. μα..ς (a.ν δεν ύπηρχε ΧUvήf
γι) : έ.κα.τομ,μ,ύρια. φα.ρ6,νια, πού
ερχοντα.ι το φθ:v6πω,ρο, &ά επε
φτα.ν σά,γ μαιυρα. σύνΥΙεψα σαι α.μ
'itέλια. κα.ί τούς ε.λα.ιωνες -κ,αl θά.
ιεξηψά.νιζα.ν τούς καρ:πούς τω,ν,
([να. φα.ρ6νι τρώγιει τουλlι.ιχ.ιι:πον
,rοέντε ελιές τr,y, ήμιέρα. η μισό
1J01αιμιπ:ί σταιφύιλια. rπερίrποο,) , οί με
λισσοφά.γοι θα. κα.τέστρεφα.ν τή
ιμιελιοοοκομία., τά κορ:αιχ.οιειιδη, οί
σπουργίτες, τα. περιστεραε�δη 'Κια,ί
&,);λα. σποροφάγα. κα.ί κ.α,ρποφά.γα.
πτηνά θα. έπέ,φερα.ν ά.νυιπ0ιλ6γι
σ-σες ζη1μ.ι1έ:ς στα. δηιμηrφια.κά κ,α.l
τά. ότ-ωροφόρα. δένδρα, οί λύκοι,
τά. -οσα.Χά.λια., οί ά.λε1ΌΟϋδ,ες θά χα.
-οέιστρεφαν σιε μεγιά,λο 6α,θμο τήν
κτηνοτροφίlα. κα.ί τήv πτηνοτρο
φία., με ά.ποτέλωμα. οί μεν γεωρ
γοί χα,ί ΧτηνQ'tρόφοι να. 6ρε·θουν
Ο'ε &:rοειλrπιιστιχή κατά.στα.σι στον
πρωτο η στον &ύτερο χιάλα.ς χρό
νο της &.πα.γορεύσεως του κυνη,
γίου, το δε Κράτος να. μή μπορη
να. τους &.ποζημιώση οδτε σtό
10% των κα.ταισιτροφωv πού ύιιtέ
στησαν».
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Τοϋ Κωσ-τα Μ ητpοποuλοu

'Απο το «ΒΗΜΑ» 2

'Ιουλίου

Ο ΓΕΡΟΠΔ'.ΑΤΑΝΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Πρωτα,
στον ίσκιο του yλεντουσε ή κλεψτουριά,
στον ίσκιο του δροσίζονταν οί μεροκαματιάρηδες,
στον ίσκιο του 'Πλάyιαζαν άνήμ'Ποροι δια(5άτες,
στον ίσκιο του ή νιότη ε'Παιζε και χόρευε με τούς
δασκό.λοι,c της,
στον ίσκιο του στάλ�ζαν το y�όμα y(δια και 'ΠpΜατα.
Τ' άηδόνια και τα τζιτζ(κια του σ' άρμονικ•ες χορωδίες
μας καλοσώριζαν.
Τώρα,
·ο yεpο'Πλάταvος σωριάζεται αιτ' τό τσεκούρι του ξυλοκό'Που.
Στη θέση σαν μανιτάρι θα ύψωθη έρyοστάσιο με καπνοδόχους.
-Προτου ξεψυχήσω ενα μονάχα θα σας 'Πω:
Πρωτα,
ά'Πο μένα άνασαίνατε ζωή.
Τώρα,
θ' άνασαίνετε Κα'Πνούς καl δηλητήρια.
Κ. ΜΠlΛΧΟΥΡΑΣ
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· Α νάγκn έξανθρωπισpού
Ό Πρόειδρος της Κοινης Εύρω
πcχ.ϊκης Άγορα,ς κ. Σίικικσ Μά.ν
σχέλντ, πρώη,ν ύπουργός Γεωργί
α,ς της ΌD-λαινδί1cχ.ς, εκ.ρου-σε 'WY
«'Κlώδωvcχ. τοϋ κιν,δύνου», στηριζό�
μJΕ'ΥΟζ σε ιμιά. εκiθεισι τ-οϋ 'Dεχνολο
yι-χ.οϋ Ί νστιτούτου της Μαισcχ.
χου1οοέτης για. τήν πορε,ία, εξαΝ
τλήσε,ως τώ·ν πρώτων ύ.λων της
ύιδρσγε,ίου.
«Ή εκ!θΘσις α.υτή - ,ειπε δ •,ι.
Μα.ν:σχέλντ - frτcx.ν γιά. μένcχ.
μία.
ι
τρομερι η ά.m:αχιάιλυψις. Εcχ.τ.ώλα,οα.
τόttε ότι δεν είνcχ.ι α;ριχ,ετο ·ια. ·Mi�
νωμ,ε μιερί,κες προσcχ.ρμογέ:;, ώλ
λα. δτ�ι π.ρέιπει δλάκιληρο το �τηι
ιμcχ. να επcχ.νιεξετάισουιμε καί γ' ά,?..
λ'<Χ!ξουιμιε ριζιΧά. τ-ην φι1λ?σοφία
του.
Οίι -κα.ιμπύιλες πού πα.ρουσι,ά,
ζουν οί ηλ•ε:χ:υρο'ιικοί εyχιi αJ'λοι
εΙνα.ι σαφείς: (,:ϋξησις τοϋ πλη.θυ
σμοϋ, εξά.ντλη::r:ς των ψυσι-κ,ών
πrrrωv, μείιω•σις της πα.ρα.γωιyης
τροφίιμων, 1ε:πιδείνωσις της ι-10ιλύ1Υε-ως, -χ.α.κη προσπτ�κή για. την
6ιc.μηχαν:ική παρcχ.γωγή, λόιyφ της
&.λλιείψεως πού (χι, πχρουσιαd!η
σε έγ�έργεια καί πρώτες διλες.
Άσφα.λως, ή 6ιομηχανικη παιρα.
γωγη θά. δδ-ηγηθη στήν κατα-

στροφή. Ή μεγά.λη -κ,ρLσις θά. πρέ
π�ει να. ά.να.μέvετ�ι πρός το τελα:;
του α.tώνος, δη.λαδή τό 1985 1990. Δεν είναι μακρυά.! 'Ω,:;τόσο,
ύπολοιyίζσμιε ο":ι θα. α:πο-χ,ορυφωιθη
γύρω στο ετος 2020. Πρωτ,ες θα.
πλ'Y'f(OUY οί -καιΒυστερψ.ένες περιο
χές, ύστερα. ή Ευρώπη, δπου ή
δημογραιpική α.ϋξησις 1εΙναιι 1.ιγώ
τερο ραγδα.ία. "ι<Jαιί, τ�έJλος, δ ύ
πόλοιπος κόισμος. Ή σ,χια. της χα,
ταmροψης θα. ά:rολωiθή 100,,;τοϋ. Έ
γώ εΙμαιι πεπεισμένος διtι πρέπει
Vσ. α!λλά.ξουμε γρήγο:ρα, ΧΧL πλfr
ρως, οχι μόνο τήν πολιτιΧ'ή μας,
&ιλλά. χια.ί τήν συμπεριφορά. μα,ς
α,γ δεν θaλουμε '/α. έξα.φcχ.νι'Jθου
μιε».
·ο Χ. Μά.ν,:;χελντ ά.νέφερε ,<l;
τι εα.ν επρόκειτο δλοι οί α.νθρω
ποι στόν 'Κόσ:μο νσ. ά..πα,�τήΟ'()'JΥ τό
ίδιΌ με τούς Εύρωπcχ.ίους 6ι()τι'Κ;(J
επίιπε1δο, δεν 1Θχ επρε,πε. να. ύπερ6cχ.ίvου,v τό ένα. δισε-χ,α:τομJμ.ύριο.
�:mνφ ιεΙναι τριά!μισυ δισεκ(Χτσμ
μύρια. 'Κιαλ σέ 30 χρόνια. θσ. ψθά.
νουv τά έπτά. δισε.γ,α,τομμύρια. !
(Διόrτ:ι -ά 45% του ση,μερινοϋ Π'ληθυ,σμου της Γης είναι κ.ά.τω των
15 ετών).
Κά.Gε α.τομο στη Δύσι χρησι-
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ι.wποιεί 25 ψορες περισ.σότεpη έ
νέρyεια, -χ.αλ πρώτες ύλες &.ιπο
τούς κα.τοίκ.ους των ψτωχων κ.ρα.
τών κ.αι κά.,θιε χρόνο εχομε περί
που 40.000.000 ν,εκρούς &.ιπο ά.
ν,επαρκ.η δια.τpοψrj κα.ι πείνα. σε
δλες τις ύποα.νάntτυ-κτες χώρες.
«'Εά.ν δ�εν i?..λά.ξη το κοινωνιικό
σύστημα. - είπε δ κ. Μά.ν,σχελντ
--κια.ί νά. yίν-η ά.νθ1ρώπινο, θά.
κ.ινδυνεύση Υλόικληρο».

Νερό στόν ., Αρn
'Επιστή�ονες τοϋ έρyα,στηρίου
έιχ. τοϋ όποίου, ι1tα.ρ�,καλου1θείτα.ι το
ε.-rχ.ει!ρημα. «Μά.p-ινερ �> ά.vεικοί
νωσα.ν δτι στον πλχνήr:η 'Άρη ύ7Όά.pχουν κ.α,τα. π&J,α.ν πιθα.·ιότητα.
πά.γοι ν,εροϋ. Ή διαιrο!στωισις ιστη,
ρίζεrτα.ι εις 1.ιελέτ:α,.ς στοι'Χ'είιω? ιχ,χί
ψωτοyρα.ψιών, πού δι,εοί6α.σε τό
διαιστη,μιόιτdλοιον.
έιπι,σηιι.ιαινθέντες ιπιάιyοι έ'Χ
τε( νονιtα.ι κυικ.λ�κ.ώς -rοέριξ τοϋ νο
τίου, πόv..ου 'Κ,α,ι -χ.α.λύπτουν περιο
χή οι<φέτρου 300 χιλιομέτρων, .
'Α�λ!λά., έπά.γ;ω ά:ιtο τούς πiγους
α.ύτούς ετνα.ι lνα πολιύ πα.χύτ,ερο
σψωμα. «ξηροϋ» πά.γου, δηιλα.δή
,n;άιyου &noo διοξείδιον τοϋ α:ΑJρα.
κος. Τό στρω,ι.ια. τοϋτο, κατά τ-ψ
διά.ρκεια. τοϋ ά.pειαινοϋ 'Χ'εψ.ώνος,
'Κ,α,λύιπ-tει 10εριοχή �ίmης 6ιαr
μέτρου τρι,ων χ�λι&ιδων χιλιομιέ
τρων. Άπό φωιτ:ογρα.ψί.ες, πο•J ιδι1ε6ί16α.σε τό «Μά.ρινερ 9» ιπ.ροκύιπτει
πά.ντως &τι α.ι διαιστά.σ,εις τοϋ ?:.ν
λόyφ στρώ1.ιαιτο; «ξηροϋ» π,ά,γου
ι.ιετα.οάJλλοΥtα.ι <iναι?.�όγως της έπο
χης. JCα,τά. τήν διά.ρκ.εια. τοϋ θιέ
ροος, λόγου χά.ριν, ή ι.ια,ζα. του
-rοάιγοο ά.πο διοξειδιον τοϋ αν'θιρα.
κος <σ"JΙστέλλιετα.ι, ,π,ερ, ιοριζομέ�η
1

οι
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ει; τά.ς ,δια.στά.σιες τοϋ σιτρώι.ια.τος
πά.γου ±r.� νιFό.
Ό δρ Μπριούς ΜάJρεη, του ιέρ
γωστηρ!ου άιεριοωθφεως, έχα.ρα.
'Κ.τήρισε τήν &.να:κά.'λυφι τοϋ «Μ.άr
ρι νερ 9» ώς «συvα.ριιtαιστι'ΧΟV γεω
λοyι"Κ.ον ψα.�νό;.ιενον». 'Ετόνισε 811.1ιως &τι &.ιπο «βιοχημιrκ.ης πλιευ
ρα.ς» α.ϋτη ουδειμία.ν εχει vδι
α.ιτέρα.ν σημα.σίαιν. Δψα.δή, ή ϋ
rrοα.pξις πάιy�ων Υεpοϋ στον "Αιρη
δέ.ν ισημα:(Ιγιειι δτι ύπά.ρχει εκεί -κ,α,ί
νερο εις κα.τ4στα.σιv ρωστήν. Φυι
σι'Κ.ά., προσ.έθ.εσεν δ κ. Μά.pεη, ή
ϋιπ:α.ρξις νεροϋ εις ιριωστήν -κ.αιτά.
σταισι v &.ιποτελzί προfut,60εσι ά.πα.
ρα.ίτη-τη γιά. την ϋπαιρξι ζωής.

· Αμεριι<ανοί-Ρωσοι γιά
τήν παραψυχολογία

ΆιμεpιmΝοι ικ,α,ι Ρωσοι έσtιστή�
μοvες &.ντα.λλάJσισουν τίς ά.πbφεις
ιχ.α.ι τψ πείρα. τοος ισ'ε ενα. τφέα.
ά.νιεξερεύ"tηrtο κα.ι rrοα.ρεξηγψέ�
νο: τήν πα.ρα.φυχολογία.. Ή πιο
πράσψα.τος ά. ΥΌα.λiλα.γη &.π6ψε,ω,ν
έγινε στήν Ιοιά.ριχ,ει.α. 1.ιια,ς έσtισκJέ,...
φε,ως, πού ιτcρα.γ�μα.�οπο1 ηισα.ν δύο
·�εριικα.νοί έrπισtήμονες, δ Στά.ν
λευ Κp!σtν1ερ, διεuθυ'r.ής του Έρ
γα.σtηρ!οο 'Ονε!ρων τοϋ Ία:φιmϋ
Εέντρου πού λzιταυργ,εί mo
Μπροοκλιν 'Χα.ί φέρει το ονομα. τοϋ
Μα.·�μιων-ίlδ'ry, 'Κ.α.ι δ, Ρ!τσα.ρντ Νταιί
φιντσον, 60ΎJiθ0ος στο ίδιο Κέντρο,
στό Ίνστιτοϋτο Τεχνι,κής Παρα.
φvχσλοyία.ς της Μόισχοος. Διευθυ,ν
τής του Ίνιστιτούτου ,εrναι ενα,.ς
έξέ!χ_ωv έ.πι�ήΡι-1,ων, δ, ιδιόΙΧτωρι "Εν
τουα.ρντ Να.ούμιωιcp, μιέ.λος το1J
'Dμήμα.τος Φυσικης του Ίνστιτού�
του Μηοcα.νιrκης της Μόισχα.ς.
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1
δτι τα.
Οί Ρωισcι ύ1tοστη,ρίζουν
τη)Jε-χ.�νητιm κα.l άλλ�, 1tα.p!:Χψυ1χολογιm φαινόμενα. προκαJλοϋν
τα.ι ά.ιτcό το «Βιbπ),αισμα,». μ,ία. πηr
γη ενεργείας, ή δποία. πο:'Κιίλλει
κα.τά. τούς &.νθρ,ώπους -χ.α.l σηιμιετα.
τοϋ σώματός των. Ή πηγή α.ύτή
&.vιχνεύετα.ι μιέ ,εtδι'Χ-Ο οργα.'ΙΟ, το
«Βιοσκάπιο». Ε!vα.ι ενa είδος φα.
κοϋ, ιτtού χρησιμοιποι,είτα.ι -χα.l στον
6ελογι,σμb! 'Ότ.α.v τό 6:οσκ.όm:ιο
πεpνα. mχ.Υω &.ιπό τα. σηι,.ΙJε1α. πού
ιένιδεί�νυν-w.ι γιά. το 6ελονισμό, τό
φως
του έλα.ττώνιετα.ι,
ενώ
Ο't'α. άλλα. σηιμ,ετα. δυνα.μών �. Το
�ωη,ρ ό ψως δε•ί,χvει ότι το άτομο
ε!να.ι Δγιές, τb ά.δύνaτο ψώ� δε1ί
χν,ει αcι ιέtκ.ετ ύπά,ρχει mιποιο
«,pευμω> πού ά.γγέλλει 1μ,ε,λλο'ιτιm
-προ6λή,μα.τα. ύγεία.ς. Αύτb, λέγουν
οί Ρώσοι εlιδιιικοί, ά.νοίγει νέ.ες
"
'
ς, ,
...,), v
προαιιτι-,ι.ες
σ.,
εyκ;α.ιρη vιαι1
γν,ωσι 'Κια.ί θερα.πεία, των άιdθιενει
ων. Κα.l προλέγων δτι τό «6ιο
-rολιmμικό ώστ-ημα.» τοϋ ά.νθρώιιtου
θά. &.να.γνιωριισθη σύντομα. ώς
εγα. 1ε.πl πλέον σύστημα το,1 ά.v�
θριοοtίνοο δργα.vισμοϋ, mά.ϊ ιστό
-κ,υικ.λοφορια.'Χ-6, το yευpι'Κ.ό -κα.l 'Όο
έπιστή,μονες
λειμιφα.γγ,εια:χ.b. Οί
αότοl ,εχουv ά:κ.όμη, -οεv..ιειοποι1ισει
μια. μέθοδο, -που &.νεκαιλόφθη εiδώ
καl τpι<iντα. χρόνια. ά.πό το ζεϋγος
Κιρλ�άιν, για. την ψωτογpάψφι
τοϋ 6.ιοπtλά!σμα.τος. Στήv φ ωτογρα
φία. το 6ιόm:ιλαισμα. παιροοο�ά,ζετα.ι
ώς cρωιτοσtέφα.νος πού περιι6ά.λ�λε•.
τό ά.vτι-κείιμιε νον. Στlς ψωτογραψίες
ci,,�ρω>πίνc·J � c-πλr.ίσμα.τος πα,ρ()Jισιιiζοντα.ι μερ,κ.α. πολύ ένδιαψέ
ρ�·ντα. φα.·. ·,6μ.ε�·,α,: άλλοιώισ,εις της
..
.
φωτεινc.τ-ι:�σ,; 1ια.ρουσια;
'ζοvτα.ι οτ�ν τ,; α.τομο .:Ι .α,ι ύπνωτισμένο,
1ε

η

εχη κά.
δτα.,y εχη πιη ά.λκοό,λ,
μ:ι ι.-:.�ι:; ,, \.αι;;,.ωτι1<.ων. Π:χ.ρετη
• %άιθ·ε ζωντανί:; είι C:-r·
..
r', , &γ,t•η
δ-:.; εχ�: το δ "1--ι του «σχήμα»
'
"' '
, ,
2."'ι'
e,
1:,:r.π .•ασμ·ι.-:ος mου WΛλοιωνετ<1,ι
IJ,','6,λη:ι.. ·μ: 't'fι'' 6ιολογ ιχη κα.τά
σα-:η -:�G :1·1,:1ι:: ίJ.ένου.

,..-;ο,

1

1

Κα.τα. την πα.ρα.μονή τους στή
Μοοχα., οί δύο Άμεpι'Κ.α.νοί επι
στήιμ.ονες παρε ρέθη�σα.ν l(jlε πολλά
ιεντυ-rοωσια.κα. πειρά•μα,τα.. 'Όπως
fιταγ ή ειπίδειξις της ,μ,ε,θ όδο<J της
<mνο-ά.να-πα.ρα.γωγης», ,μια.ς μορ
1 ισμοϋ, -κσ,τα. τήν όιποία.
ψΥfζ όπνωτ
δποοά.λλετα.ι 0'00 &πνωτιζό;.uενον
&το;.ι.eιν ·11 tδέα. ατι εLνα.ι κ.σr.tοια
iπί:; τ)ς �-rιΕt'ιτιοcες προοω'Π�"/C)tη
της δημ.οοί
'?�ς -:i1ς ίσ,c,ρία.ς
α.ς ζωης κα.ί, ω,ν,ειτcώς δια.,θlέ-οοι
κά.ποιο kξα.ιρετι'ΧιΟ τα.,λέvτο :;) Lκα.
νόιτψ. α.. Στην ε.π�δειξι έλσ/;α.ν
�ρο; ,cροιτητα.ί, τούς δποίους ύ
πνώιτιζε ιδ φυχία.τρος Ρά-ϊκωψ. Σε
μια. ιcροιτή'tρια., δ Ράϊ�ψ ύπέ6α.
λε τήν 1tδέα. δτι ήτα.ν... μωρό
-cριων 1Jμερών. Καl πρα.γ,μα.τικα. ή
ισυιμ,περιφορά της, την ώρα. της ύ
rπνώσεως, ήταν οομπερι,cρορα. μω
ροϋ τριών 1Jμιερων. 'Όταν δ Ρά.ι
κωψ «,ω6φε)> αύτη τήν έιντύ-7νωσι
κα.ί της ύ1tέ6οολ�ε την Lοέα. δτι ή
ταν ,δ Ραιχμά-νιvωφ, 1J νέα. ι!ρχισ� ε
νά. πα.ίζη - φα.ντα.στικα. - πιάινο
μ,ε ·ε-κ.δηιλη: ί-κανοποίησι. Μι:ι.
λη φοιτητρι.-χ εc,zιξε στούς Άιμε 
p1.·.<.α.νούς έπιστ'ή�ες σειρα. σyJΕ
;ιων ιπού .ε.tχs. -κάνει ε�tς κα.τά.στα
σιν ύπvώισεως. Ή νέ.α. δεν �ξ-ερ,ε
wι. ζιωιyροοφιίζη, οϋτε την ένδιέψφε
f, yωryρα.φαή, της ύιπέ6α.λα.ν δ
:1ω; τήν Dδ<έα. δτι fιτα.ν δ γ'ι'ωστός
Ρώσος ζωγράιcρος Ρέrιtιν. Κα.l ή

η

ω.
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,_c;πελλα. ζωγράιφισε με κα.τ:χ.πλη
κ,: ι.ή δΙεξι(γ,:εχν:α !

μ;έ.ν-η και κοινη πί·στι δλσι.,λ·;1 pου
του λαοϋ της χώρας.

'Άνθρωποι ι<αi lώα

· Αμφισβήτnσιc
τnc <<ΈfόδΟU))

«Τά. σ;wλιά. εΙνα.ι κ,α.λύ-εpα &.
πό τούς ανθρώm:ους καλ δέ·ι μ-πο
ροιϋσα. πιά. να. συνεχίζω νά. τά. πιά.
νω, ,ειπειιδή χ;y,t),οφοροοοαν ελειύ
θ1ειρα. σ,τούς δράμους».
Αυrtην τήν εξfry-ησι εδω�ε δ
" γγ,λος Μπέρνα.ρ Ί' όνσο·ι, &ταν
τον ρώτ σα.ν για.τι ε1ιια.τi•λειφε
το ιε7vά.γγελιμ.α τοϋ «•μπόγια·>, πού
άχn.οϋ,σε mήν κωιμόlπο,λι Γ-κά.ρ
ντεν Σίτυ ενα.ντι άιμο�6ης μιας λί
ρας την ωρα..

· Απαράδει<τοι
δθεοι μετανάσται
Ό ύπουργος Με-α.να1σ'Όεϊισε.ως
της Νοτίου 'Αφρικης κ. Μουλ
νrtερ αν1εκοιίνωσε σ:τή Βουλή -οϋ
Σώλq.ιnt.z.pυ &τι δεν yί.νονται δε
κτοί ιμ:ετα.νάισtα.ι α.θεοι. Το Σύν
ταγμα. της Δη�οrι..ρα.τία,ς της Ν.
'Αψρι-χ.ης -καιθορίζει οτι δ λ«ος
τi)ς χώρας αυτης «ά.να.γνωρ�ζει
τή•: Χυpιαpχία. 'Χα.ί τήν κ:χιfJιοδή
γησ: του Πα.-ιταδ,υ ;άJμου Θεοϋ».
Αυτη ε!να.ι μία. θε1μ,ελιώιδη,ς j'J'1-α.
γι�τι"Ι.η &.pχή. Βέ6α.ια. δ κά.θ;; άν
θρωπος εΙνα.ι έJλεvθερος να λα
τpεύΎ)ι τον Θε? κα.τά. τήν δική
του πίστι. Μ:ι �..ι:r.ορεί δμ,ω; •ιά.
μή δiχετα.ι τή ι tδέ,α της ύπά.ρξε
ως ένος Θεοϋ Παν,οδυνάψ)J, όχι
μόνο διότι εΙν,α,ι ή ,ύψη-λ6τερη
μορφή της &ιλή,θειας, πού μπο
ρΞί να. συνειδητοιποι-ήση1 δ χ ιθρω
πc;;, άJλλα. κα.ί για. τον 6αισι:χ,, λό
γο δτι &ποτ;ελεί τήν θιεσμοθετη�
1

Dτ:ήν «'Έξοδο» (κεφ. 14) δ:α6άζομιε οτ: οί Ίσρα.ηλϊται εχ.;,σα.ν
προς στιγ�μήν τήν ειμπισtοούνη
τους προς τον Μωϋσή, οτα.ν, ψεύyονταις α., πο, τ�,1ν Α''ιγυπtτο, γ;.χ, να,
ελ1ωθεραιθουν α.πο την δο·,λεία.,
εtδα.ν τα. σ,τρα.τεύlμα.τα. των Αίγυ
πτίων νά. τούς κα.ϊ:α.οιώeιιου � Ύ.αιl
•ιά. τούς αιπιει1λοϋν μk ά,φα.Ίισμ,ό.
«Μή,πως ,δεν όπηρχα.ν μνήμα.τα
στην .Α:ίγυιπ το, να. πεθά.νου,μ του εΙιπα.v - γι' αυτό μα.ς :φερε.;
•στήν ερ11μο; Παλιύτ,ειρα n μi
νοομε ,ε.κιεί καλ γά, οϋμε δοϋλοι,
πα.ιρά. ν' ά.Ιφ1ροιυ,με τά. Χοp,μιά, ,μας
στην ιερηιμο». Κα.ί δ Μωϋσης
τους είπ:ε: «Μή φοοα,σθε. Τούς
6Ιλ•έπετιε α.&tο,:ις τούς Αιγυtπtίους;
"Ε, δ1εν Η& τούς ξα.νοοδηrtε στον
α.ιωνα. τον αιπα·ιτα.. Καιθηστε ήσυ
χοι 'Κα.ί θα, πολφήση δ Κύριος
γιά. ισά.ς».
Καιί δ Μαιϋσης, σύμ,ψωνα. μέ:
τά.ς δ:δηry-ίας του Κυιρίου,, ϋψωισε
τή·ι ρά:6δο του. Σφαδρό,ς &:ια,τολι
Ύ.ος α.νφος μιε"Cεκίνησε τά. 3δατι α
!δεξιά. :ι.αλ αρι,σ,τερά., ισά.ν όιΜτινους
τοίχους, χια.ί ε.κωμιε τήν θι ά.λα.σσα.
ξηρά.. '.Α�φου επέρασαv οί 'L::rρα.η
λϊτα.ι, &τα.ν οί Αιγύπτιοι τούς ά.
Υ.ολούθη,σα.ν, τά, νερά. ξα.ναγύpισα,ν
fil' σι τους -χ.α.ι
Ι 1::'
στη' σει
υεν εσω
,
'θΎj'ΧJΕ
ούτε ενα.ς. «Κ�ί ιφοοfj!Θη δ λωος
τον Κύριον -καί ιειπίσ-cεοοεν είς
υτόν»...
' );λά, δ κωθη,γητής των Βι
Θλι"ΚιωΥ Σπουδών στο Σεψ.','<χ.ριο
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Οί Ίσραηλίται μετά τήv δ,άβασιv τijς 'Ερι ο Ορα:; Θαλ•ί.σση:;
(Ί Ι Οεολογική iiποψις)

ΚοΥΚόρντιοο τοϋ Σα.ίν ΛΟ'Jϊ;; (Μι
ζουρι HJI.A.) 'Άρ,λις 'Έλε·; ύπ.ε
αιi]ριξε τε),ωταί,ως, δ.πως κα.ί
πολιλοί άιλλοι μελετητα.ί, 8-τι τά
ΠΙεpί δια.60001ε1ως της 'Ερυθρά-; Θα.
λιάισσης, ατcως -χ,α,ί ΤΥ/ζ 1δια;.ι,ονης
του Ίωνα. ,στην κο�λια. ταj -χ,ή
τους ,κ,αί τα. περί Άδωι-1- καi. Εu
α.ς ά.'Κιόμ'Υ], δεν είνα,ι α.υw.ηιpώς
ίστορι-χ.α. &.1λά ά.ποτελοϋν σια.κο
aμήσεις της Βί6λου &ιπό μ,ετα."(Ιε
')έστερους .έ'Κlδότε;;.
Σ't"ο διοιrκ:ητικό σu,μ6ούλιο του
Σεμινα.ρίου, έvώπιον του δποίου

έ.-κlλήθη ν' ωιτ:ολοyηΙθη έ,πi. αίρέ
σει, δ κα.θ·ηrγητi,ς "Ελεν έδήλωσεv
δτι π.οοροοΟ<έ.χετα..ι την Βί6λο ώ; λό
γον του, Θ-ωϋ, &.λλα. δέιχετα.ι ώς
yεyονόrr.α. μόνον έΥ,είνα., τα. iJποία..
ή Βί6�λος ρryτως παρουσιά.ζ ει ώς
y,εyονόttα. 'Κια,i, οχ: ώ;; πα.ραιδ6σεις.
Το ι&ιο:ικ:ητι ι<-ΟΥ ,σιuμ6ούλιο·;, ένώ
πιυν της έξεγέpσ:εως των φοιτη
τών, δε.ν &.νεκάιλεσε τr;v έντολη δ:
δα.σκα.λία.ς &.πό τον "Ελεν.
'Εν τούτοις, ή Λουθηρανική
σύ�νοδος του Μιζοϋρ:, σt'YJ Y δποί
α.ν όπώyετα.ι το Σ ε.μιν-ά.ριον, διέ.τα..1

0
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ξιε τον πρόεδρο ν?χ α.ποtpέψη tόν
κα.�ηγψην 'Έλεv ά.πό tήν έρμη
νε1α tη,ς Βί6'λου -κατα. τ?χς &'Jt:λ-Ιr
ψεις του,. «'Όταν ά.ρvητα.ι κα
vεις τήν σ,πουδοοιόtεpη πρα.ξι σω
-ηρίας, που &.να.φέρεται στ-r,'Ι Πα
λαιά. Δια.θή-χ:η - εrπε - δεν α.
πα.ι·�εϊ:ται παρα. ενα. μι κpό 6ηιμα.,
γιά. y.' &ιpVΎjΙθη χια.ι tό θαϋμπ, της
έν σα.ρκι φαΥ1εpώ,σεως tοϋ Κυpίου
ήμωv Ίη σοϋ Χp:στου κα,ί της
έ-κ νεκρών ά.ναιστΟΟσεως Uιτου».
'Επ ηικ.ολούlθψαν παλιλές δια.
μαρτ,υρίιες, ιι-1-έιχρι και -ης Άιμ,ε
ρ�κανικης Ένώσεως των Θε�λο
γι.Χιί'>Υ qαλι]ν. Θεωρείται οέ 6έL
6αιογ ότι ή όιτcιό'θεσ:ς του 'Υ.χθηryη
τοϋ 'Έλεv θά. συιζ ηtηθη Χ1α;:ά. tό
σtΝέlδpιον tωv Λουιθ1ηρα.γων, του
1973, όταν Ιθά, ,έξεtαισθ,η ή &.νανέ
ωσις της ,θ-φ.εία.ς τοϋ προέδρου
της Συνόδου για. μία &:κ.όμ:η τιε
τιρα.ετία..

Οίκουμενικέc
συναντήσειc
Γ� ιπρώ τη ,φοp?χ σtήν σύγχ,ρο
νη ίστορία, 'Έλληνες ΌρΘ6'δο
ξοι και Ίουιδια.ίοι λόγιοι αινχντη
θrμα,v ,στο Μανχιά.ττα.v γιά. νά. α.ρ
�ίσοuν εναν οικοομεyι.κ.,ο ιδιά.λογο,
ύπό τήν αιιγί,δα της 'Ει?..ιληνικη,ς
"Ορθοδόξου ΆρχιεπιΙΟΙκαπης Βο
ρε;ίοu και Νοτίου Άμερικης και
της 'Αιμερι-χ.αvικης Ίοοδαϊκης Έ
πιτραπης. ΊΟ ρ:χι66ίνος Μά.ρκος
Τα.vενιμπά.οuμ tδήλωισε οτι δ ιδιά.
λογος διευ-κ0<λύνετα.ι &ιπό τήν κοι
νή 1θρφκεurtι"Ι.ή 'Και ,εθvικη -χ-λη
ροvομία κ.«ι τηγ Μεσογεια.-χ.η γει
τονία. των δύο δμά.δ-ωv. Πράγμα.
τι, iεLitε, �Υ -χ.αι ή Έλλη νuκή χα,ί

1972

ή Ίοuδαϊκη φιλοσοφία. οοχνα. θε
ωρουvται ώς &.ντίΒετε,;, δ pα.66ι
νικός �Ιουδα.'601μός ήtα.v ιπραyμα,τ:
-χ,ά, μία «δΎ)iμιοιψyική σύνθ1Ξ1σις»,
ή δποία &ιπερρόιcρησε ιμερικους θε
σμους •,<,σ.ί ιδέες του Έλιλψ:σμοο.
'Από τό ά.λλο ιμέρος, δ Πατήρ Ρο6έρτος Στεφαv&πουιλος iδη)Jωσε
οτι κατά. -ις ,πρω�ες σuνοιμιλίες
ιδι•επισrtώ:θη «α.ίισθ'ημα &ι'λ ηιθι νης
σuryγιενείας, που ,δεν συναyτα,ται
πά.ντοιtε με τους Δuτι-κους Χρι
σι:ια.νούς».

Κίνnσιc 'Ιουδαίων
((όπαδών τοϋ Ίnσοϋ»
Έν τφ ,μJετα.ξύ, cπήν Ά μ,ερι
'Κ:ή γίνεται λόγος για τό κίνη
μα των «Ίουοοίω
ι ν δπαιοων του
Ί·φοϋ», τό δποίοv ύιπολογίζετα.ι
οτι μεταισψέ.Ι<pει προς τον Χρ:στια
νισμό 6--7 χ�λιάJδες 'Ε6ραJί-ω't της
Άμερικης έτφίως.
1

'Άν 'Κ,(Χ,ι οιι προσήλυτοι προέρ
χοντα.ι &πο ολες τίς -ήλrικιί.ες, οί
�ε
πιερισσότεροι εrνα.ι v,εcφοί.
ριιοο.ότ:εροι &.πο-χ.ραύουν τό·ι χο..ρα
'Χτηρισμο του <<r.tpοση'λύτοο» χαί
της <<�μJεταισtpοcρης», λέγοντας ότι
παρα.μ,ένοuν Ίουδαίοι, σfλλά &.να.
yv,ωρίζου,γ τον Ίφοϋ ώς tόv ε11tηϊ'Ί'1ελιι-1-ένοv Μeοοία.ν. Προτι.μουν
ν' &ιποκα.λοϋνται «Μειοοια.νι-κοι» η
«ώλ�ηρωιμέvοι 'Ιουδαίοι» πα.ρ?χ
Χριιστια.vοί. Έπίση-ς έξακ�λοο
θουν νά. ιπrrrαιίνουν •σ:tήv Συ ιαγω
γή, v?x μελετοον 'Ει6rρα.ϊκ?χ Υ.:χ-ι νά.
τη.ρουν τήv &ργία. του Σα.66ά.του .
Βέ6α.ια, οι Ίουιδα.ίοι Χρ:�ια.
vοι δεν ε!να..ι τί.ποτε τό νέο. Ή
1
έ:χ.:χiλrpί α. της Καινης Δια.θήικης
α.ρχιrσ:ε ιμε Έ6ραιίους, �Υ και έ-

οι

19Π
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κείνοι ιε.ύρέθ:η:κ:ι..ν σύντομα. είς &ν
-οίθ, εσιν τόσο μέ την π�•ειο·ιόrτ:ηrtα.
τοϋ λαιοϋ των οσο κα.ί μιέ: τούς
χριστια.νούς, οί δποίοι &.πέρpιπτα.ν
τον Ίουδα.ϊκό νόμο. Τό νέο εγ
'Κιειτα.ι στό,ν αυξανό,μενο ρυθμό των
•μετα.στροφων κ.α.ι τον ευα.yγzλικ.ό
τ,ων ζηλο, που φθάνει μέχρι δημο
σίων δια.δrrλώσεων. Οί Ίουιδα.ϊοι
ά.ρ,μιόδιαι ,κα,τηyόρη,σα.ν τους νέους
Έ6ρα.ιοχρισιτια.νους ώς «προδόταρ,
του λαοϋ των "Κ.α.ί τους ά.πειλοϋ�ν
με - εν -χ,αιpφ -- αρνησι Υ τα
φής...

ccΔρόμοc Φωτόc))
Ό Φρανσουά. Ράϊχε,μιπ:αχ, πα.
ραγω,yός κινη,μα.τογρ<iφου, έ-ελεί
ωσε μία, ταινία. γιά. την ζω-η του
διαισήμου 6ιολονίστα Γιεχούνrtι
Μενουχί.γ, ύπο uον -σiτ.λο «Δρόμο;
Φωrτ:ός».
οι χειριοταλ τω·ι κινη�ματογρα.
ψι'ΚιWΥ ,-ιwα.vων ά.κολού:θ-ησα,ν τον
Μενοοχίv αΠ() τό Λος 'Άvτζε;).ες
στο Λον.δτνον, στο Παρίσι, το
Ίσρα.η,λ και την Ί νδία, γ:ά. γά,
γυρίσουν επι τόπου σκηνές ώπό
την ζωιη τοϋ 1-Jiεγάιλου μουσικου.
Ή τα.ινία, επιμένει περισσότερο
στην Ίv· δία.. Σrτ:ήν ά.πορία «γιατί
α.υτη ή ε.μφα.σις;», δ Μενουχίν δ
ίδιος απήντφε: «'Από τό 1952,
που δ Νεχρού με κάιλεσε στήν 'Ιν
δία., έθεώρησα την χώρα. αι,,τη ώς
ενα ώ%εαvό προς τον δποίον ολες
οι θάλαιοοες -χ,α,ι δλιες οί χώρες
εΙνα.ι όφειλέτες. Δεν ύπάρχει γε
γονός της ίστ:ψίας η αποψ:ς της
άν:θρώπινης οpαιστηριότητος, πρω�
τόγονη η ά.νεπτuγμέτη, που νά. μη·ν

ιiντα,να,dλάτα.ι σ' αύri; την ο:πε
ρα.ντη ήπειρο. Παρετήρφα έξ α.λ
λου οτι τό λίαν z_ωμηλό ειπίτ.εδο
φ υισι,κης ζωης σ,vτα.ποκρίνετιι( σ'
ε,yα, εξαφετικJ.ι. ύψη�ο Π'JΙευματι%ό
έπί10εδο. Θέλ ηισα. νά. ύποιypαμμ,ι
σ1θη ,αυτο ,ο π.ο:ράιδοξο σc-ην
τα.ινία. μου».
Ό Ράϊχειμπαχ ξ/fiή•λωσε γιά.
τον τίτλο της ταινίας: «Ση.μαίγε•ι
το Φως, ιπου δ Μενουχίν μιπcψεϊ
νά. φέρη στην ά.νθρωπότη.τα., eί
δι"Κά. στη ν•εολα.ία., με την μcυσι
κή του κ.α.l τi}-ι φιλοσοφία. tCiUD>.

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΦΟΣ

'Ένα 6ι6λίο γιά σας

ΜΗΤΙi,

1971

Β' 'Έκοοσις άvαΟεωρημέvη
Δεμένον δρχ. 90

1972
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---,ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕΙ-�
· ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοο «'Ιλισοο», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κάθε
Δευrέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
10 - 12,30 π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοομεν άποοτέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν F..ίς τήν διεύ
θυνσιν: «Κωστήν Μελισσαρόττουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
ποστολαί μέ τραπεζιτικάς έπιταyάς f\
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοματεπώνυ
μον και ή διεύθυνσις τοο άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τψή τόμων παρελθόντων έτων
δρχ. 70. Τuμή τεύχους 15.
Δέν ύπάρχουν μεμονωμένα τεύχη
ύπ' 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 ,
οΟτε τόμοι 1956.1959 1961-1963
1966 - 1968.
'
'
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έτσεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <μετώκησε» f\ «άγνωστος». Πα
ρακαλοονται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς ειδοποιήσουν f\ νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ
Λουκία Εύριπαίου, "Ανδρου 6, Καί
τη Μεyαπάνου, Μεσολογγίου 6. Μα
ρία Οίκονόμου, Κορθίου 6. Ίω. Τσί
ι:.ης, Λευκωσίας 34. Γεώρy. Τσιyαpί
δης, Στρέιτ 1.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Δημ. Άνδρuκ&rτουλος, ΔΕΗ, Καλα
μάτα, Κ. Ά ντωνακ&rτουλος, ίατρός,

Άy. 'Ελευθερίου 1Ο, Ξάνθη. Δημ. Δή
μου, Μεραρχίας Σερρων 58, Σέρ ραι.
Στυλ. Ζαχαριουδάκης, Λουκα Πετρά
κη 7, Ήράκλειον. Διον.
Μαρκό
πουλος,
'Ιονική - Λαϊκή Τράπεζα.
Καλαμόπα, 'Αναστ. Πυρίλης, "Οθω
νος 6Α, Δράμα.
Γεώρy.
Τιyάνης,
Φαρμάκη 2, Κοζάνη. Βασ. Χαpτσιας,
'Ιασωvίδου 8, Θεσσαλονίκη. Πέτρος
Φραγκίδης, Βενιζέλου 72, Κα<&άλα.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Βαρλ. Βαpλcφίδης, Άθηναι
Κων. Γιαννακόποολος, Άθηναι
Έ1-11μαν. Μανσόλας, 'Αθηναι
Κων. Χασάπης, Άθηναι
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(ιμέ τή σειρά ,τροτεραιότητος)
Αίμιλία "1(:)ου: Άνθέ,μια (ποιήμα,τα),
'Αθήνα 1972
Γεωργία Δεληγιάννη - Άναστασιάδη:
Κυκλώνας (ποιήματα), 'Αθήνα 72
Κων. Χρ. Μπλαχούραc:: 'Ατελής Κό
σμος (,τοιήματα), Άθίjναι 1972
Δ. Κουρέτας: Τό οίνόπνευμα δηλητή
ριον τοΟ πνεύματος ('Ανάτυrπ:ον, 'Α,.
θίjναι 1971).
Ν. Σρί - Ράμ: Είς άναζήτησιν της
Σοφίας, • Αθίjναι 1972
Πίjτερ Ούσπένσκυ: 5 Διαλέξεις πάνω
στη νέα ψυχολογία, Άθίjναι 1972
Στέφανος Μακρυμίχαλος: Τσακώνικα
Προικοσύμφωνα, 'Αθίjναι 1972
Χρ. Βουνας: 'Από τά Κεφαλονίτικα
θαλασσινά γέλια. Πάτρα 1972
Β. Μά ρy αρη: 'Εντύπωση (ποιήματα),
Γιάννινα 1972
Τάσος Μανθ&rτουλος: Τρίπτυχο Άγά
,της (ποιήματα), Σέρρες 1972
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Κιλεοπάτρα Πρίφτη: Δροσουλίτες (θε
ατρικό), 1972
Ίω. Βασιλείου: Μία μέρα στήν Πε,ρ.
σέητολη (Περσuκά ττοιήματα), Ά
νάτιχrrον 1972
Κώστας Μί.σιος: Τρί-π:τυχο (ιττοιή α
τα), • Αθήνα 1972
Κύ-π:ρος Χρυσάνθης: Πεζός Λόγος 11.
• Α-rτό τό • Η,μεροιλόyισ ένός για.
τρου
(Μυθιστόρημα),
Λευκωσία
1972.
Βασίλειος Ν. Σττάνδος: Τ ροχιακή Κu
ματομηχανuκή. Μuκρόκοσμος
καl
ΜεyάJκοσμος. θε.σσαλονικη. Φε(!φ.
1972
Πρωτοττρ. Γεώργ. Πυρουνάκης: Μέ
τούς νέους β'. 1 972.
Τ.Ι.Λ.: Ό χαμένος κότσυφας (Διη
γήματα). Νέα Σκέψη . Άθήνα
Χρύσανθος
Κuττριανοϋ:
Συμττόσιον
Λαογραφίας, Λευκωσία, 1972
Κώλης Κάσης: Τό κόΚΙκινο Εύαy
yέλιο, 'Αθήνα 1972
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Σrrαeiμol

(Ίών.,

Ίώλ. 72)

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6, 'Εκδότης - Διε�υντής:
Κωστης Ν. Μaλισσαρόττουιλος,
Πλατ. 'Εθνuκης Τραττέζης 3,
Φιλοθέη. Προ'ίστάμ. Τι.mογρα
ψείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδωνα; 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - Έκτόττωσις :
«ΈmάλΟφΟς> Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηγης 4, τηλ. 631.675.
Άθηναι, Ίώλ. - Αϋγ. 1972
Τuμή τεύχους δρχ. Ί 5

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κουκουe!,ίνος
Δράμα:

Φίλ. Τζάλλας

Ζάκυνθος:

Ν. Ταμτταλης

Ήρό!Κlλειον: Λ. Κουντης
θεσσαλσνLκη:

Γ.

Βαρανος

Και?,άλα: Σ. Ρωμανιας
Κοζάνη: Στέλλα Τσιομπάνου
Κέρκυρα:

'Αχ. Ά6ραμίδης

Κρητικ'ή 'Εστία (Άττρ. 72)

Λαμία: Κ. Φαλίδας

Προ(5.λή,ματα έκκλησιαστιικά κοινωνικά (ΜάJος 72)

Λάρισα:

Λογοτεχνικά Χρονuκά (Αϋy. 71 - Ί
αν. 72)

Ξάνθη:

Ή-rτειρωτuκή 'Εστία
1972

(Μάρrr. . Ά,rι:ρ.

Έσδρας Μωϋσης

Μυτιλήνη:

'Ηιλ. Κουκέλλης

ΕίJελ11iις Ράνος

Πάτραι: • Αθ. Κοντοσάκις
Ρόδα;: Μ. Φωστιέρης
ΣGρος: Π. Ζαραφωνίτης

Πνεuματuκή Έτταρχία (Ίαν. - Μάρτ.,
Ά,ττρ. - 'Ιών. 72)

Χαλκίς:

Ό Κόσμος της ψuχης (Μάϊος - Ίούν.
1972)

'Αμμόχωστος:

Κρίκος (Ίών. 72)

Λεμεσός: Άντ. ΣτυλιανοG

Νέα Σύνορα (Μάης - Ίούν. 72)

Λευκωσία:

Ή ΠρωτότU'Πη (Μάϊος . Ίοόν., Ίούλ.
- Αϋy. 72)

Πάφος:

Σμύρνα (Ίών. - Αϋy. 72)
Πνευματική Κύ-π:ρος
Αϋγ. 72)

(Ίών., Ίούλ. -

Ό Φυσιολάτρης (Αϋy. 72)

Χανιά:

θεόδ. Οίκονόμου
Ν.

Βαρδάκης
'Ανδ. Τσόκκος

'Αχ. Ζαι?,αλλης

Κ. Καθητζιώτης

'Ισταμπώλ:

Γ.

Βακαλόπουλος.

ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «Ίλισοϋ», τόμοι καί βι6λία
στό Βιι?,λιοττωλείον Άντωνίοu Στυ
λιανοG, Λεμεσός.

1972
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΥΣ

Δημ. Ίωαννίδη. Θεός - Ψυχή

241

τ�

243

κληροδότημα τοϋ Άθηναγορα

· Αηό τήν «Μαγκαβάδ Γκιτά»

245

Βολταίρου . Δόγματα

246

Γιά μιά νέα Πατρίδα ..

249

Σαρ

252

Παυλέας: Πρόσφυγες
Σ,κέψεις περι

Γερ. Βλάχου

253

Επικοινωνιας και Μυησεωc

Διον. Μαγκλιβέρα: Ό «τετραπλοϋς ελεγχοc» των Ροτσρισνων

255

96ον έτήσιον Συνέδριον της Θεοσοφικης Εταιρισς

263

Τεκντονικά "Ανάλεκτα

271

Αι νυκ.τεριναι Σχολαί τοϋ Συλλογου «Μελης»

274

Νέλλης Θεοδώρου

277

Ίω Ψωμδ
Γουλ.

Εαυτοϋ συντήρηση

281

Ο "Ανθρωπισμός των Σοφιστών

Στέδ . Ή κυανη νησος

293

Κάτι ΙΟλλοιώτικο στήν «"Ολυμπιάδα» τραγουδιαϋ
Αποκκόματα:

· Ηβης Σκανδαλάκη· Ό δέκατος

Κωστάκη· Τό κυνηγι
Κ

ΜπλαχοίJ.ρα

Ό γεροπλάτανοc πεθαινει

300
πλανητηc

Θαν
306
309

Χρονικά

311

Μετα!Ξύ μας
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Τ ό:ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων
εις σελ. 2 έξωφύλλου

_

(' Αποστέλλονται έλεόθερα ταχυ8ρομικων τελων)

...........................................
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ

.............

_

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Συνδρομή 1972 δρχ. 70 (έξωτερικοu $ 3)
"Όλοι ο( σuνδρομηταl έσωτερικοu lχοuν δικα(ωμα
νά άγοράζουν τούς τόμοuς έπιλογη�
Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958
Β'

Τριετ(ας 1959-1960-1961

lκαστον πρός δρχ. 80 άντι δρχ. 100

................................................................

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
• Αποκρuφισμός καl Μuστικισμός

αδ. 30 δεμ. 50

Μcλcτήμ α τ α

αδ. 60 δεμ. 80

Εισαγωγή στή Θεοσοφ(α .
Τά Βήματα της Φιλοσοφ(α; .

•

. .

αδ. 70 δεμ. 90
αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ(ον της σοφίας) ΒΊκ
δοση άναθεωρημένη 1971
Έκλογαl άπό τόν Κρισναμοuρτι

•

δεμ. 90

αδ. 50 δεμ. 70
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