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Ό ΙΛΙ ΣΟΣ συμπληρώνει μέ τό άνά χεϊρσς τεϋχος τό 17ον άπο της
έκδόσεώς του ετος. Μέ τόν τόμο τοϋ 1972 Εεπέρασε κάθε προηγούμενο σέ
1όριθμό σελίδων, ένώ διαrrηρεϊ πάντσrε καί προσπαθεί ν· Ιάνυψώνη τήν ποιο
ηκή του στάθμη.
Ή προσπάθεια θά· συνεχισθη, μέ τήν συμπαράστασι των συνδρομητών,
ci όποϊοι προσκαλοϋνται:
1 ον Νά άποδεχθοϋν τήν καrο δέκα μόνον δραχμάς αϋΕησι της έτησίαc:
συνδρομης (άπό 70 σέ 80). λόγψ της γενικης, πρό πολλοϋ δέ, αύΕήσεως
�ων έκδοτικών δαπανών.
2ον Νά στείλουν τήν συνδρομή τοϋ 1973 δσο νωρίτερα μποροϋν, διό
τι έτσι διευκολύνουν σημαντικά τήν εκδοσι τοϋ περιοδικοϋ.
3ον Νά έγγράψουν φίλους τους ώς σuνδρομητάς, μέ τήν πεποίθησι
δτι θά τούς προσφέρουν μία πνευματική ύπηρεσία, μέ τό νά τούς είσαγά
γουν στόν κόσμο τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ»
4ον Ν-ό στείλουν όνόματα φίλων τους γιά τήν δωρεάν tόποστολή τευ
χών - δειγμάτων.
Ή αϋΕησις της συνδρομης μόνον κατά δέκα δραχμές, δν καί δέν κα
}, ύπτει τήν αϋΕησι των έκδοτιι<ών

δαπανών - καί δλλη μιό φορά θά το-
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νίσωμε οτι ό «ΙΛΙ ΣΟΣ» δέν άπο-τ�ελεί έπιχείρησι
δοκία τηc διευρύνσεωc τoiJ κύκλου τίίιν

άπεφααίσθη μέ τήν nροσ-

αυνδρομητίίιν. Πρά,γμαrrι, μονον

έόν αύςηθη ό άριθμόc των συνδρομητών θά καταστη δυνατόν νά έπσρκέση
τu έni πλέον δεκάδραχμο. Τό nροτιμοiJμε αύτό, διότι

θά άποτελέση ένα

όκόμη βημα τoiJ «ΙΛΙ ΣΟΥ» πρόc τό έκλεκτό κοινόν, πού είναι είc θέσιν
νά έκτιμήση τήν προσφορά του στήν ιάνώτερη

πνευματικ'ή ένημέρωσι καi

καλλι•έργεια. Βοηθηστε, λοιπόν, ό καθέναc μέ τή δύναμί του, στήν περαι
τερω πρόοδο τoiJ περιοδικοiJ ΣΑΣ.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ

ΟΝΙ

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ «ΤΔΚΤIΚΗ ΣΥΝΕΣΕΩΣ»
Ή 'Ιεραρχία τηc Έκκλησίαc τηc Έλλάδοc -η οποία συ
νηλθε κατά τό δεύτερον ημισυ τοϋ Νοεμβρίου - έΕ:έδωσε ά
νακοίνωσιν npόc τόν Έλληνικόν Λαόν γιά τό θέμα τοϋ Τεκτο
ν1σμοϋ, εχουσαν ώc άκολούθωc:
«Ή 'Ιερά Σύνοδος τηc: 'Ιεραρχίας τηc: Έκκλησιαc: τηc: Έλλόδοc:, με
,λετήσασα τό σοβαρώτοτον θέμα τηc: Μασονίας, άποφαίνεται ώc: έΕηc::
Άνανεοί τήν όπό 12 10.1933 ΠρδΕιν τηc: Ίεραρχίαc: τηc: Έκκλησίαc:
τηc: Έλλόδοc: -τ'ήν έπέχουσαν θέσιν αύθεντικοϋ κειμένου Αύτηc: Έμμενει
όπολύτωc: είc: τά έν τη ώc: δνω ΠρόΕει όριιόμενα περί τηc: Μοσονίαc: Δια
κηρύσσει καί αυθιc:,δ,τι ή Μασονία είναι άποδεδειγμένωc: θρησκεια μυστη
ι: ακή, προέκτασις των παλαιών είδωλολατρικών θρησκειών, ολωc: Εένη καί
οντίθετοc: πρόc: τήν έΕ άποκαλύψεωc: σωτηριώδη 'Αλήθειαν τηc: Άγίαc: ή
μών Έκκλησίαc:. Διαδηλοί κατηγορημοrτικώc:, δτι ή ίδιότηc: τοϋ Μασονου
ύπό οίανδήποτε μορφήν είναι ασυμβίβαστος πρόc: τήν ίδιότητα τοϋ Χριστισ
νοϋ ώc: μέλουc: τοϋ Σώματος τοϋ Χριστοϋ.
'Αποδέχεται καί έγκρίνει δύο ένεργειαc: τηc: Διαρκοϋc: Ιερδc: Συνοδου ·
Πρώτον μέν τήν ύπ· Αύτηc: έκφρασιν έπαίνου προc: τούc: εκδόνταc: την υπ
όριθ. 2060) 6.12.1969 οπόφασιν Δικαστάc: τοϋ Πολυμελοϋc: Πρωτοδικειου
'Αθηνών, διά τηc: όποίαc: κατεδικόσθη ή Μοσονία «ώc: θρησκεισ μυστηρια
κή μή γνωστή». Δεύτερον δέ τήν ύπ' Αύτηc: έκδοσιν άνακοινώσεωc: προc: ·
τ,:, Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, δημοσιευθείσης είc: τό ύπό τηc: Ίερδc: Συνό
δου έκδιδόμενον Περιοδικόν «Φωνή Κυρίου» τηc: 17ηc: Μαίου 1970, δια
νεμηθείσης εύρύτατrα καθ' άπασαν τήν Έλληνικήν Έπικρότειαν, δι,::� τηc:
όποίαc: ό Μασονισμός έν ρητ(ϊ άναφορδ πρόc: τήν ΠρδΕιν τοϋ 1933 τηc: · ιε
ρδc: Συνόδου τηc: Ίεραρχίαc:, στηλιτεύεται ώc: θρησκεία, τηc: όποιαc: ή σκο
τία φύσιc: είναι δκρωc: άντίθετοc: πρόc: τήν έν πλήρει φωτί Χριστιανικ'ην Ά
λήθειον.
Πληροφορεί ύπευθίι,νωc: τόν ΌρθόδοΕον Έλληνικόν Λαόν, δτι ούδείc:
άπολύτωc: των 'Ιεραρχών τηc: Έκκλησίαc: τηc: Έλλάδοc:, κατά σαφη καί
προσωπικήν ένόc: έκάστου ένυπόγροφον διαβεβαίωσιν, έν καθαρω τω μαρ-
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τυρίψ τηc συνειδήσεωc, ένώπιον Θεοϋ κοί τηc Όλομελείοc Αύτηc, τυγχά
νει μέλοc τηc Μοσονίοc, ούδέ εχει οίονδήποτε σχέοιν πρόc ούτήν.
'Αποκρούει πδσον τυχόν περί τοϋ ένοντίου διάδοσιν ώc τελείωc ψευ
δf1 κοί άνυπόστοτον κοί άποτελοϋσον διεθνη συκοφοντίον, έκτοΕευομένην
ύπό σκοτίων δυνό,μεων κοί στρεφομένην κατά τοϋ κύρουc των Ίερων Ποι
μενορχων, πρόc τόν σκοπόν τηc φθορδc ούτων κοί τηc Έκκλησίοc κοί
cκονδολισμοϋ των συνειδήσεων τοϋ Χριστεπωνύμου Πληρώμοτοc».

9

'

'Απερρίφθη ((αφορισμος))
'Ενώπιον της Ί εραρχίας είχαν τεθη δύο προτάσεις:
1) Ή ανανέωσις της καταδίκης τιοΟ 1933, ή όnοία καί έν<Ξ
κρίθη, μειοψηφούντων δύο μητροπολιτων.
2) Ή έγκρισις καταδίκης ύπό τό πνευμα έκείνης τοΟ αρχιε
πισκόπου Κύπρου Κυπριανου, τοΟ 1ετους 1815, περί άφορισμοΟ των
Τεκτόνων (yιά νά μείνουν μετά θάνατον «άσυyχώρητοι, αδιάλυ
τοι καl τυμπανιαϊοι» - κατά τό λεκτικόν της άwοφάσεως - «σχι
σθείη ή γη καl καταττίοι αύτους ώς τόν Δαθάν καl τόν Άe5ηρών'>
κλπ. κλπ.). Ή πρότασις αύτή ά111ερρίψ,θη παταyωδως.
Οί μητρο1τολίται Μυτιλήνης Ί άκωe5ος, Μεσσηνίας Χprιη6στομος, Πειραιως Χρυσόστομος καl άλλοι ύπεστήριξαν δτι οιά
την άντιμετώπισιν τοΟ Τεκτονωμου έπιe5cχλλεται «τακτική συνF.
σεως», λόyr.p του δτι, οί Τέκτονες είναι ατοιμα μέ. μεγάλην κο•
νωνικήν lσχύν.
ΠΑΥΛΟΣ (Παραμυθίας): Οί Μασόνοι πρέπει νά κατα
πολεμηθοΟν ά'Ποτελεσματικά άπό την 'Εκκλησίαν καl έν άνάyκη
νά άφορισΘοΟν.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (Καντιώτης): Προτείνω τόν άφορ�σμό των
μασόνων. Νά ώτοκοποΟν άπό τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν έψ' οσο.ι
ή μασονία είναι μυστηριακή θρησκεία.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ('Ακαρνανίας): ΈπιΜ:λλονται δραστικό: μέ
τρα.
ΙΑΚΩΒΟΣ (Μυτιλήνης): Έπιe5άλλεται σύνεσις ώς προς τόv
χειρισμόν του μασονικοΟ. Είναι λεπτό θέμα. Αί ένέρyειαί μας
δέ.ν δύνανται νά διέπωνται ώτό C9ιαιότητα. Δέ.ν χρειάζεται νά
πάρουμε την χατζάρα...
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: Λάθος. Έμεϊς δεν εχομεν οϋτε σουγιά. Ό
πόλεμος ό δικός μας είναι πνευματικός.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τριφυλίας): Δεν χρειάζεται (9ία ή 'Εκκλησία.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ('Ιωαννίνων): "Ας κάνουμε μέ. σύνεσι τόν πόλε
μο έναντίον της πανισχύρου μασονίας.
ΗΛΙΑΣ (Δημητριάδος): Στην έ1ταρχία μου ύπάρχουν μασόνοι
lσχυροl καl κοινωνικώτατοι. Ί διαίτερα ενας ώτό αύτους άνατττύσ
σει εντονον δρδ:σιν καl (9απτίζει συνεχως πα�διά.
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ΘΕΟΛΟΓΟ Σ (Λαρισης ) Εyω να παρουσιασω "1αpαδc:ί
yμ_ατα -rrροσύ ητισμοϋ είς την μασονίω
ΑΛΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ Ό αyών κατά τ- c, μα,ϊονιας πρε.
πει να όρyανωθη πρσσεκτι1'.α, διότι θα είναι σκΛηpος. Πρα) αι,
κα, οί μασονο και οί εύρισκομενοι c:ίc rον προθαλα ον της ι-1α
σονιας ροταριανοι είναι προσωπα που διαθετουν μεyαλην ίσχυν
άφθο α ,μέσα και αρκετοί έ.ξ αυτών κατέχου\ ύψηλό: αξιώματα
Ό Μητpσ"1ο ,της Η '-.ειας ,Αθανασιοc διετυ-rrωσε έπιιpυλά
ξεις ο: θα cπpε'r[f ή έ) κυκr ος έvu:ντιον τοϋ Τεκτι,νισμοϋ ό: δια
(5αστη σ· όλες τις έκκλησιεc, μη-rrωc, ή άvα) νωσις του κε· μ,zνο• 1
είς χωρία, οί κάτοικοι των δποίων δέv έχουν ίδέαν -rrερί μασ ·
νίας, προκαλέση ανησυχίας, 1'.αί άρyίση νό: τούς άπασχολη το
θέ..μα καί εχουν αντίθετα άπό τό: έπιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ή
-rrροτασιc, έτεθη είς ιj,ηφ�φοριαv καί δέν ΙΞ ) ένετο δεκτή. Τψ ένf:.
κριvαν περί τουc, 20 Ίεράρyαι.
Τελικως, εγινε δεκτόν v' ακολουθηθη ή «τακτική της συνέ
σεως.>.

Γενική ή άποδοι<ιμασία τnc
Ίεραρχίαc

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ
ΠΡΟΤΑΣΙΣ
ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ
ΜΑΣΟΝΩΝ
Διό ψήφων 65 έναντι 2

}:�;\:��,,��,L,3,\'.\,i:.
.'. :,;.:::;:1,:

Τελιχ:Χ, α-rόν iμe:ac :Χφcριαμό -rωv Μ«
αό,·ω\' Επt�ι,•cχ\' μ6νc,• δύο Μη1'ροπο
λiτες.. C)i ω.λοι 65 ιτeρiιτοu Ιεράιpχcς t
φήφιοοcv τήv ,ιοcτοcδl,ιη τw, άιλλόι
8ώριο2,· οuνε-ιCν άyώ,·2· t,•οιντte,, τω,,
i;zπλο\Jμίνωv αt Cλο tό\'
χ6αμc χzί
π:ι,·ι�ρω,· tt::)ttc,•ιxώ,• όρ\t«\'ώαιω,·.

""ι ""- .

Φωτοτ πια άπο την
«Άπογε.υματινn» 27

οεμβρ.

στάσεωc τnc

Ό Έλλ1vικός Τι,πος, χω,:.ις
οϋπ μία έξαίρεσι, 'απεδοι<ιc!α
σε κατά διαφόρους τρόπ.:>υς
τήv άπασχόλησι της Ίεραρ,( χς
μέ τόν Τεκτ()Ι\Ιισμό, ώς t.νfρ
γεια, ή δποία μαρτυρεί μ.: J'αt
ωνικό 01κοταδισμό, ά-rrοξενώvει
τήν 'Εκκλησία CX'r[ό τήv πραγ
ματικότητα, της δποίας άyν')
εί τό: αληθινό: προ(5λήματα.
Ό «' 1 λισός>> παραθέτει ,χε
τuκό: αποκόμματα των δημοσι
ευμάτων

((Έι<τόc τόπου
ι<αί χρόνου))
'Απόσπασμα
«Βήματοc,,:

άρθ ,ρου

«'Ο έλληνικόc λaac
μέ Εεχωρισrό ενδιaφερον
δο έστω κaί aύτηc τηc
τούμενηc κaνονικότητοc ·

ι

τc,ί}

εnερψενε
την σύνο
aμφισβη
ε.ρaρχ1ac.
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να τιθενται
Καί είδε μέ εκπληcη
γι,ά αυιήτηαη θεματα (παιόc: άλή
θεια τά έπρότεινε;) καθαρά 1ακα
δημαικοϋ χαρακτηρα, δευτερεύον
τα καi έκτοc: χρόνου καi τόπου. Ώ
ριαμένεc:
εiσηγήσειc: μάλιστα, όν
κρiνωμε άπά τά δημοσιεύματα τοϋ
Τίι,παυ, άποτελοϋν δειγματα παιδι
κότητοc:, μαθηματικων έκθέσεων ιϊ
βερμπαλισμοϋ άπηρχαιωμένων ίερο
κηρύκων.»

«· Αθλιότnτεc))
Θέλουν oi σεβασμιώτατοι Μητρο
πολίται νά μάθουν ποία αίσθήματα
πλημμυρίιουν τήν καρδίαν των χρι
στιανων στον διαβάιουν εic: τάc: έ
φημερiδαc: Ί1ό' διαδραματιιόμενα είc:
τήν Ίεραρχίαν; Ό Λαόc: δοκιμά
ί':ει οδύνην, .αγανάκτησιν καi όπο
στροψ'ήν διά τό θέαμα τηc: άνωτάιτηc:
εκκλησιαστικηc: ήγεσiαc:.
Ό Λαόc: 1άπορεί. Δέν ύπάρχει,
λοιπόν, αισθημα
εύθύνηc:, δια νά
μή ειπωμεν εντροπηc:; Το έπiπεδαν
των αυιητήσεων τηc: 'Ιεραρχιαc: εί
ναι, εic: τάc: πλείσταc: των περι
1άπαραδέκτωc: χαμηλον
πτώσεων,
Συνειητήθησαν θέματα η άνύπαρκτα
ιϊ τόσον μικρδc: σημααιαc:, ωστε να
μή εχουν θέσιν είc: τό ανώτατον ορ
γανον τηc: Έκκλησίαc: Διοχετευοντο
εic: τόν Τύπον παραποιημένα πρα
κτικά. Καί χρησιμοποιείται γλωσαα
προκαλαϋσα όρyήν ειc: κάθε ανθρω
πον στοιχειώδουc: εύπρεπεiαc:
Διεθνωc:, ή θρησκευτική
πίοτιc:
διέρχεται κρίσιν Αί cέναι ΈΜλη
σiαι άγωνiιονται δ ,ά νά άνταπο φι
θοϋν εic: τά προβλήματα τηc: έπο
χηc: μαc:. Ή iδική μαc: 1όγνοει ι--αί
τ,ά ιητήματα καi τάc: ύπο.χρεώσειc:
τηc:. 'Έτσι άποκόπτεται 'βαθμιαiωc:
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άλλά καi μέ γρήγορον ρυθμόν άπό
τάc: νέαc: γενεάc: Oi 'Ιεράρχαι μοc:
άπορροφοϋνται μέ παθοc: ,από προ
μεσαιωνικούc:
οωπικ•όc: διενέcειc:,
φανατισμούc: καί νεκρούc: δογμα1 ,.
σμούc:.
Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
«'Ελεύθερος Κόσμος>,
26 Νοεμ.

<< • Υποθέ σειc ))
Ό είδικός έκικλησιασ1 ι κ:'>ς

συνερyάτης της «Βραδυνης>, \<
ΣπC>ρος 'Αλεξίου εyραψε (�4
Νcεμ.) δτι «ι.ίς τήν 'Ελλάδα δ
Τεκτcνισμό::;,
Ήού είχε συνοεθη
ι
μέ τά άπελω8'ερωτικά κινήιμα
τα των Βαλκανίων, ηλθε με
τά
τήν
ΈπανάσταcJιν
τJυ
1821. Ώς πρωτοι 'Έλληνες τ�
κτο ες αναφέρονται οί Φιλι
κοί».
Γιό: τόν αριθμό των ανα τό,
κόσμο καί στήν Έλλάδ:χ Τε
κτόvωv εyραψε.
«Ή τελευταία yνωστή
τε
κτονική
στατιστική είναι τcίΊ
1955 καί αναφέρει, δτι ύΉά�
χουv 10 έκατομμύρ, α τέ,.ηο
νες είς ολον τόν Ι-<όσμον, f•<
των δποίων 5 εκατομμύρια είc
τήν Άyyλίαν, 3,5 έκατομμ•J
ρια είς τήν Άμερικήν καί τά ύ_
πόλοιπα είς τήν Ε.ύρώπη ν. Είς
τήν 'Ελλάδα δέν Ε.ίναι yνωσω:::
ό ακριί:>ής αριθμός των τεκ:,ό
νων».
Γιά τήν πιθανή μελλον, 1,τ1
έξέλιξι του Τεκτονικοϋ ζη-.:ή
ματος, έ:yραψε τά ακόλΟJ9α:
«Έάν αποψασισ8fi άπό ,..ήν
'Εκκλησίαν, Έλληνικήν η ϊlα
νορθόδοξη, δτι δ Μασονισμός
είναι θρησκεία καί αποδsχθη
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τοίrrο ή Πολιτεία, οί τέκτο•. _ι::;
ούδόλως θίγονται, ασχέτως :iv
οί 'ίδιοι έπιμένουv καί (9Ξ,{:.αι
ουν, δτι είναι Όρθόδοξοι η
Καθολικοί καί Προτεστάνηc,
ανεξαρτήτως τεκτονικηι, ίδιό
τφος. Τότε, έάν δηλαδή yί·πυ\
Θρησκεία, έλευθέρως θά Ξχο�ν
καί πάλιν τίς Στοές μέ ταν
Μέyαv Διδάσκαλοv Άρχηyόν
της 'Εκκλησίας, ό όποιος ι<..:χί
θά καληται είς τάς έπισήμο·ις
τελετάς, έθνικάς η θρησ <rυ
τuκάς, δπως δλοι οί αρχηy,ί
άνεyvωρισμένων Έκκλησ.ων
καί δογμάτων».
Πρόκειται, (9ε(9αίως, περί ύ
ποθέσεων
'Εκτός του δτι ή
Έκκλησία της Έλ άδος �F:N
ΠΙΣΤΕΥΕΙ δτι ό Τεκτονισuός
είνα, θρησκεία
( διαφορετικά
δέν θά ήρκεϊτο σέ μία τελsίr..:ις
θεωρητική καταδίκη, ,<yιά τά
μάτια», αλ\ά θά έλάμ(9ωε :�=
τρα yιά τήν έφαρμοyή της κα
ταδίκης), δέν ύπάρχει περί-

= Πώς θά μέ άποβάλλετε, άγα
πητέ μοu; Μητροπολίτης είμαι;
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πτωσις vά αναyνωρίστ� ή Πο
λιτεία θρησκευτική ίδιότητα
ατόν Τεκτcνισμό, κCΧiθότι ΓΝΩ
Ρ ΙΖΕΙ δτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ.

<ι' Αδιαφορία))

Τό περιοδικό <Έπίκαιρα,> έ
δημοσίευσε (1 Δεκ.) συνέντω
ξι μέ μή κατονομαζό,1ιΞ.να
«στελέχη Τεκτονικων στl)[..)\,
Άθηνων>, πού έξεδήλωσαν '.Χ
διαφορία yισ την απόφασι τΊς
'1 εραρχίας.
«Ό πόλεμος έναντίον τ-:,ίi
ΤεκτονισμοG - είπε ενας - ύ
πάρχει από πολύ παλαιά. , Αλ
λά, παρά τίς διαλυτικές !'Γ[ι
δράσεις του χρόνου, τήν έπή
ρεια της αμαθείας, τά άναθέ
ματα καί τούς διωγμούς της
Παπικης έκκλησίας, τούς δό
λους (9ασιλέων καί πολιτικωv
πού ζητουσαv νά τόν μεταχει
ρισθcυν yιά ίδιοτελεϊς σκοπούς,

- Δέν τήν βλέπω χαλά τήν ...
Στοά 'Αρσαχείοu...
(Του Κώστα Μ ητρόπουλου στα« εα»)
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ό Τεκτονισμός έτήρησε άναλ
λοίωτη τήν ζωτικότητά του>.
'Αφου έτόνισαν δτι δέν ά
σκειται (μάλιστα, άπαyορεύ
εται) -προσηλυτισμός, έξέφρα
σαν τήν yνώμη δτι «ό θόρυ
<5ος γίνεται yιά τήν συμμετοχή
των ίερωμένων στόν Τεκτονι
σμό'> και οτι «εί:ναι άμφί<5ολο
αν θά ά:σχοληθfj ή Μεγάλη
Στοά μέ τά γεγονότα».
Ή τελευταία αύτή άποψις,
αν -πράγματι διετυπώθη ά:πό
πραyιματικά στελέχη του Τε
κτονισμου, δέν <5ασίζεται στήν
πραγματικότητα, διότι πάντοτε
ή Μεγάλη Στοά ά:νεφέρετο,
κατά τόν έτήσιο απολογισμό,
στήν -πολεμική έναντίον του
Τεκτονισμου, έπομένως θά εί
ναι πολύ φυσικό έάν θ' ά:σχο
ληθfi μέ τό θέμα αύτό, κατά
τήν έ-π:ικειμένη ν
yενικήν συ
νέ.λευσιν του Ί ανουαρίου. 'Άλ
λο ζήτημα, έάν δέν άποδώστ�
ίδιαίτερη σημασία στήν ο:πόφα
σι της '1 εραρχίας, ή όποία δέν
-�τροσθέτει τίποτε στήν πρό 40
έτων βεωρητικήν κατ01δίκην .

μία άκόμη φορά ή Έκκλησια θέλη
σε νά άναμετρηθη μέ τόν Τεκτονι
σμό ••όπό θέσεωc: ίσχύοc:» καί έπε
ιήτησε τήν καταδίκη του, άλλά ά
ποδεικνύεται έπίσηc: ότι στάν Τεκτο
νισμό ύπάρχουν ίσχυροί, πού δέν
είναι εϋκολο νά λυγίσουν κάτω ά
πό τήν πνευματική πίεση τηc: · ε
ραρχίαc:».

'Υπέρ διαλόγου

((Μιά τρύπα στό νερό»

Τό περιοιδικό «Ταχυδρόμος»
(1 Δεκ.) αφιέρωσε στό Τεκτο
νικό θιέlμα τρεις όλόκληρες σε
λίδες.
Διετύ-π:ωσε ά:μφι<5ολία αν ή
'Εκκλησία έκέρδισε μέ τήν ά
νακίνη σι του ζητήματος, ο:φου
δέν «κατώρθωσε>, τίποτε άλ
λο, παρά νά έκδώσn ενα «μα
νιψέστο» ά:νάλοyο μ-έ. έκειvο
του 1933.
•'Αποδεικνύεται-γράφει
ό συνεργάτηc: τοϋ περιοδικοϋ-ότι
γιά

ι

Στό τέλοc:, γράφει, ότι είναι δύ
σκολοc: εναc: διάλογοc: μεταΕύ Έκ
κλησίαc: καi Τεκτόνων (διότι ή μέν
Έκκλησία έΕακολουθεί ν,::� θεωρεί
τούc: δευτέρουc: ώc: «χαμένα παιδιά
τηc:», ένω έκείνοι δέν παύουν νά
διστυμπανίιουν τήν πίστη τουc: πρόc:
τόν Θεό καi τήν
ύπο,ταγή τουc: στήν
,
Έκκλησία) - ώστόσο,
όπωc: είπε
εναc: πνευμαrηκόc: ήγέτηc: τοϋ τό
που, «ό διάλογοc: είναι ή μόνη λύση,
ή μόνη όδόc: στό αίώνιο πρόβλημα»

( Σ ΗΜ. "Αλλως τε, εwειτα ά
-π:ό δυόμισυ αίώνωv άντίΘεση,
κατά τήν διάρκεια των ό-π:οί
ων αί «Βουλλαι» δέv εφεραν
αποτέλεσμα και ή Ρωμαιοκα
θολική 'Εκκλησία έδιάλεξε
τήν δδόν τοG διαλόγου) .

'Απορεί καί έΕίοτστοι ό "Έλληναc:
πολίτηc:: Είναι η όχι θρησκε, υτική
<Jiρεση ό μασονι<Jμόc:; .. Αν ναί, ή
'Εκκλησία δέν επρεπε ν,ά καταφύγη
στά μέτρα πού έπιστρατεύει συνή
θωc: όπωc: τουλάχιστον διακηρύσσει,
γιά όλεc: τίc: αίρέαειc:; Σ · αύτ,ή τήν
περίπτωση τί σημασία εχει όν οί μα
σόνοι «κατέχουν ύψηλάc: θέσειc: καί
άσκοϋν έπιρροή»; Δηλαδή καθιερώ
νει ή ίεραρχία τηc: Έκκλησίαc: τήν
άρχή ότι μπροστ,ά στούc: ίσχυρούc:
πρέπει νά σιωποϋν η νά φι,μώνων-
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ται oi κανόνεc: , Περιεργη .άληθεια
στο
φιλοσοφία ι ΈΕαποστέλλουμε
πϋρ τό έΕώτερον τούc: άνίσχυρουc:
καi ταλαίπωρουc: όσεβειc: και αντι
μετωπιΖουμε μέ θωnειεc: ή κοτοδ κα
στικέc: αοριστολογιεc: εκείνουc: που
έχουν δόντι
"Αν πόλι ό μασονισμοc: δεν απο
τελεί θρησκευτική αίρεση γιατί ή ίε
ραρχία άαχολείται
με άνύπαρκτο
θέμα,
δηλαδή περί ονου σκιϋc:,
Καί τί χρειόΖεται ή καταδίκη άφοϋ
έnαναλομβόνει
τήν όπόφαση τοϋ
1933;
'Υπάρχουν βέβαιο καί μερικοι πού
ύποστηρίΖουν ότι η 'Εκκλησία δέν
nρέ,πει νά άσχοληται μέ την δλφα
η βητα αίρεση, δοΕαοίο θρηοκευτι
κ'ή η κοινωνική όργόνωοη, νά φρον
, γιά «τά τοϋ οι
τίΖη άποκλειοτικά
κου τηc:» άφήνονταc: δλα τά δλλα
στ,ήν έnαγρύπνηοη των νόμων τηc:
nολιτείαc:.
Τά πρόβλημα, πόντωc:, περιοριΖε
ται στήν ,άποσοφήνιση γιά τή φί;,ση
τοϋ τεκτονισμοϊι Είναι η δχι θρη
σκευτική όργάνωση; Καί γιά τά νο
μικά του χαροκτηρο. Γιατί άπά τήν
πλευρό. τουc: οί τέκτοvεc: ύποστηρί

Ζουν:
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1) Ότι ή Θεολογική Σχολή τοϋ
Πανεπιστημίου
· Αθηνών άπεφάνθη
τά 1933 δτι ό τεκτονισμόc: δέν είναι
θρησκευτική όργάνωση, ότι δέν έχει
άντιθρησκευτικό
η ::�ντιχριστιονtκό
χορακτηρα κοi δτι δέν ύπόρχει λό
γοc: ν,ά· άνολάβη ή · Εκκλησία άγω
να έναντίον του.
2) Ότι ό τεκτονισμόc: λειτουρ
γεί ώc: ίδρυμα μέ Β Δ. τοϋ 1933
Δηλαδή, μετά συγχωρήσεωc:, κου
λουβόχστο. Ή όργάνωση των τελειτουργεί νομίμωc:. Ή
κτόνων
Σχολή παραδέχεται τή
Θεολογική

θρησκευτικη
τηc: νομιμοτητο
Η
'Εκκλησία καταδικάΖει τάν τεκτονι
σμό Κληρικοι υnηρΕαν, τουλαχιστον
καυά τά παρελθόν, τεκτονεc:, o
nωc: καί nροσωπικοτητεc:
τηc: δη
μοσίαc: Ζωηc: Ή Ιεραρχια διχαΖε
ται στά χειρισμο τοϋ Ζητήματοc: και
περιοριΖεται σέ έπανάληψη nαλαιόc:
όποφό.σεωc: Τά όποτέλεσμα. σύγ
χυση, οπορίεc:, ύποιμίεc:, ύnαινιγμοι,
ερωτηματικά καί τελικά μια τρυπα
στό νερό

Mr Simson

( Κυρ. Σ ιμόπουλος)
«Σημερινά> 29 Νοεμ.

«Λέοντεc ι<ui λαγοί••
Μιλώντας δ Φλωρίνης οέ
συyκέντρωσι όπαδων του, riπε
οτι αίτία της καταmώσεως της
Έκκλησίας είναι ή Ελλsιφις
παρρησίας καί θάρρους. ΤοΟ
το, ύπεyράμμισεν, είναι άπc,::.
λε.σμα της φιλαυτίας - τQυ
ύπ' άριθ. ενα άμαρτήματος, π-:>ύ
κατέχει τούς άνθρώ-πους, τήν
οίκοyένειαν καί, κυρίως, την
Έκικλησίαν.
«Οί
Χριστιrχvοί
των πρώτων αίώνων ησαν Μον
τες, πυρ -πνέοντες, ένω σήμε
ρον κληρικοί, λαϊκοί καί tπί
σκοποι λαyοί, οί δποϊοι τρέ
πονται είς φυyήν» !

<<Χειροι<ροτήματα
άπό τούc άδαεϊc••
Ό καθηγητής της θεολοyι
κης Σχολης του Πανεπιστημί
ου 'Αθηνών, κ. Γε.ρ. Κονιδά
ρης, άναφερόμενος είς τά των
έρyασιων της 'Ιεραρχίας, άφου
εί-πε δτι έ-πεκράτησε κατά τάς
έρyασίας της «πνευμα αυθαι
ρεσίας» καί ότι έξεδηλώθη ά-
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διαφορία yιό: την &ττοκατά::ηα
σι αληθους εκκλησιαστικης δι
καιcσύνης κ.λ.π. ειόνισεν επί
λέξει
«Ύ-τrαρχόντων τοιούτων ζητη
μάτων καί της στρατευομέvης
αθεΊας των κομμουνιστών καί
πολλων ατυχως εθνικοφρόνων
καί της προπαyάνδας των χι
λιαστών, εϊναι αστ�ειοlτάτη ή
ενασχόλησις μέ τούς θεϊ:ηό:ς
των φιλοσοφικών καί κοινωνι
κών σωματείων των τεκτόνων
καί τόν Οίκουμενισμόν, ϊνα
δρέψωμεν εϋκολα χειροκροτή
ματα των άδαων καί των ,μη
y ωριζόντωv τί συμ'9αίνει καί
ποίαν σημασίαν εχει ή yνησία
καί φιλελευθέρα οίκουμενικό
της της 'Ορθοδοξίας τοσ Έλ
ληνισμου».

((Νοοτροπία
μεσαιωνιι<n))

Την απασχόλησιν της '1 εραρ
χίας μέ τόν Τεκτονισμόν κατέ
κρινε: καί ό πρώην Ύπουρyός
Παιδείας και Θρησκευμάτω ,
συyyραφεύς - δη μοσιοyράφος
κ. Θ. Παπακωνσταvτίνου ( «' Α
κρόπολις» 1 Ο Δεκ.) τονίσας τό:
έξης
«Άπησχόλει ό Τεκτονι:ψός
(καί κατ' επέκτασιν τό Ρότα
ρυ) όλόκληρον η μέρ::ς, ::0ιω,
αξιόλοyον του πληρώματος
της Όρθοδόξου Έλληνικης
'Εκκλησίας η μήπως ώρισμέ
νους μόνον κληρικούς καί q,α
νατικούς κατεχομέvους απο
την μεσαιωνικήν νοοτροπίαν
του «διώκτου μαyισσων»; Οϋτε
καθ' έαυτόν ό Τεκτονισμός εί
ναι αντιχριστιανικός, αφου δέ-
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χεται τό:ς δύο θεμελιώδεις αρ
χάς του της ύπάρξεως Θεου
καί της άθανασίας της ψυχης,
οϋτε οί "Ελλη ες τέκτονες ε
στράφησαν ποτέ κατά του χρι
στιανισιμου καί είδικώτερον
της 'Ορθοδοξίας, πολλοί δέ εΕ.
αυτων είναι ενερyως θρησκεύ
οντες χριστιανοί. ΆκολJοιυ9ου
μίαν μυστικσ,π:αθη - καί ,μαλ
λον
αφελη - κοσμοθεωρίαν,
ακίνδυνον διό: την 'Εκκλησίαν,
δεν ασκουν προσηλυτισμόν καί
επιδίδονται είς ερyα κοινωνι
κης χρησ�μότητος.
«Δεν είμαι τέκτων (οϋτε ρο
ταριανός) καί εξ ίδιοσυyκρα
σίο:ς ουδεμίαν συμπάθειαν η
ελξιν αίσθάνομαι πρός ο,ίανδή
ποτε μορφήν μυστικοπαθείας.
Διερωτώμαι ομως πρός τί δλος
αυτός ό «ζηλος» καί διατί αϋ
ριον, μέ την επικρατήσο:σαν
νοοτροπίαν, δεν πρέπει ν' &ττα
yοpιΞ.υθfj είς κάθιε χριστιανόν
(διό: της άπειλης αφορωμου)
v' ακολουθτj οίανδήποτε φιλο
σc,φικήν θεωρίαν, ή όποία δεν
επαναλοψ'9άνει καί αναλύει ό
λόκλη ρον τό δόyμα, δπως εί
ναι τουτο διατυπωμέ ον είς τό
«σύμ'9ολον της πίστεως»; 'Ό
ταν δεν ύπάρχη καμμίο: πρα
ξις της '1 εραρχίας
εναντίον
του
κομμουνισμου, ό όποϊος
καί ώς κοσμοθεωρία άντιστρα
τεύεται δεινως τόν χριστιανι
σμόν καί ώς όρyάνωσις είναι
μυστική καί ώς δρασις επεσώ
ρευ01ε τόσα δεινό: είς την χώ
ραν μας, πως δικαιολοyεϊται
αυτή ή αδιάλλακτος αυστηρό
της των άyίων πατέρων εναντι
τοιυ τεκτονισμου; ».
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((Ό Τει<τονισμόc ΔΕΝ είναι έχθρόc τιϊc Έι<ι<λn
σίαc))

τονίlει

ό

Μnτροπολίτnc Ι(αλα6ρίαc

Συγκλονιστική εντύnωσι nροεκο
λεσον δηλώσειc: τοϋ Μητροπολίτου
Κολοβρίοc: Αίμιλιονοϋ, οντιnροοώnου τηc: ΌρθοδόΕου
Εκκληοιοc:
σrό Παγκόσμιο Συμβούλιο 'Εκκλη
σιών.
Σύμφωνο μέ τηλεγροφημο τοϋ
Άθηνοικοϋ Προκτορειου Ειδήσεων
άnό τή Ζυριχη, που
έδημοσιευθη
στίc: έφημερίδεc:
τηc: 1 ηc: Δεκεμ
βρίου, έρωτηθείc: ον ή ληφθείσα ά
nόφοσιc: τηc: έν Άθήνοιc: Ίερορχίοc:
άφορα όλόκληρον την ΌρθοδοΕον
Εκκλησιον έν τω συνόλω τηc: ό μη
rροnολίτηc: Κολοβρίοc:, οnήντησεν
«'Ασφολώc: όχι Πρόκειται nερι
1,Jέτρου έντελώc: τοnικοϋ πού δεν
αποτελεί άλλωστε κοτι το νέον, δε
δομένου ότι άnό δεκαετιών ηδη θεω
ρείται ότι ό τεκτονισμόc: είναι ,ο
συμβιβοστοc: nρόc: την ΌρθόδοΕον
·Εκκλησίαν».
Έρωτηθείc: εάν ή οnοφοοιc: δυνο
rοι νά χορακτηρισθη ώc: «σκλήρυν
σιc:» τηc: σrάσεωc: τηc: Έκκλησιοc:,
ό κ Αίμιλιονόc:
άnήντησεν «'Α
σφαλώc: οχι Προκειτοι άnλώc: nερι
τηc: κοτισχύσεωc: είc: τουc: κολnουc:
τηc: Ίεραρχίοc:, μιδc: μικρδc: μειο

Ο

ψηφίοc: «φανατικών", οι οποίοι εκ
δηλώνουν άντιοικουμενικόν nνεϋμο
έστω κοί έ,όν ο τεκτονισμόc: οuδε
μιον εχει σχέσιν μέ τόν οίκουμενι
σμόν Ή άnοφοσιc: ούτη δέν δυνο
τοι νά θεωρηθη ώc: έκnροσωnοϋσο
τήν γνώμην τοϋ συνόλου τηc: · ιε
ρορχιοc: και ακόμη ολιγώτερον, τηc:
Έκκληοίοc:"

*

Έρωτηθειc:, τέλοc:, έάν δέν εu
ρίσκη τήν άnόφοσιν οκοιρον, και έάν
ή · /ερορχιο δεν είχεν ολλο προ
βλήματα νά έΕετάση ο μητροπολι
τηc: Κολοβριοc: όnήντησεν ώc: ,όκολούθωc:: «Πιθονον,
άλλα ό λοόc:
δέν θά :ισχοληθη μέ ούτήν, διότι
γνωριlει οτι ό τεκτονισμόc: δεν α
ποτελεί είc: τήν Ελλάδα nρογμοτι
κον κίνδuνον, όnωσδήnοτε δέ, δέν
είναι έχθρόc: τηc: Έκκλησιαc: Δυ
νάμεθα να λεγωμεν ότι ό τεκτονι
σμόc: δέν συμβιβάlετοι με τήν θρη
σκειαν, άλλο τό νά λέγωμεν οτι
ούτόc: είναι ό κύριοc: εχθροc:, ο
σφολώc: δέν ανταποκρίνεται ειc: την
γνώμην τηc: nλειοψηφίοc: τηc: Ίε
ραρχίαc:. Κοί, nάντωc:, δέν nρεnει
νά ύnερβαλλωμεν τήν σημασίον τηc:
όnοφά,σεωc: αύτηc: ...

« 1 Λ I Σ Ο Σ » στό τεϋχοc: αύτό nεριορίΖ:εται σέ άnλη ένη

μέρωσι των συνδρομητων του, βάσει των δημοσιευμάτων τοϋ
Τύπου. Στό έnόμενο

τεϋχοc: (Ί ανουαρίου - Φεβροuαριου

1973) θά είναι, έλniΖ:ει, εic: θέσιν νά δημοσιεύση άναλυτική
κριτική τηc: άnοφάσεωc: τηc: · ι εραρχίαc:, τήν όnοίαν θά nρο
σnαθήση νά τοnοθετήση στά άληθινά «μέτρα καί σταθμά» τηc:.
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'Από τούς τLτλους των έφημεpίδων

Αί GuζnτήGεις Gτnν Ίεραρχiα
Άπο τίς πρώτες συζψήσεις της
'Ιεραρχίας έξεδηλώθη όξύτης. "Όταν
εyινε λόγος περl κά-rτοιας δηλώσε
ως του Πατριάρχου Ρουμανίας cyε
τικά μέ «κίνδυνον ά-πό τόν Πανελλη
νισμόν» (ίσως θά έννοουσε τήν rάσιν
κυριαρχίας 1ης Έλληνικης Έκκλη
σί�ας μέσα στην δλη 'Ορθοδοξία)
καί δ Άρχιεπίσκcπος δέν άπαντοϋσε
&\λ τέτοια φρασις έλέχθη καί μέ
τιοιό νόη,μα:, παρενέιόη δ Φλωρίνης
κ. Αύyουστίνος:
- Μακαριώτατε, γιατί δέν άτιαν
τατε; Σας έρώrrησε δ UΑyιος Κο;>ιν
θίας.
Τότε έξερράyη δ άρχιε,τίσκοπος, δ
ότιοίος άπήντησε στόν κ. Αύyουοτί
νο Καντιώτη, δτι είναι ταραχοπ�ιός
μήνυσις ένω,τίον
καί δτι ύτιάρχει
του την δποία καί θά διαιόάση.

*

Οί συχνές διακοπές ,τού έδέχθη δ
'Αρχιετιίσκοτιος είχαν σάν ά-πστέλε
σμα νά έκ\ευρισθfι καί νά άπειλήση,

μάλιστα, δτι «θά σηκωθfι καί θά Φύ
yη».
Κατά του Φλωρίνης καταφέ.ρθηκε
καί ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Λεωνίδας, δ δτιοίος είπε δτι ό κ. Αυ
γουστίνος «1κατατυραννεί τήν Ίεραp
χίαν».
<<Εάν εκανα κι' έyώ δ,τι κά,,ει ό
αyιος Φλωρίνης, θά έρχόμαστε στά
χέρια», τιρόσθεσε δ κ. Λεωνίδας.
Κατά τήν συζήτησιν ,τε,ρί «έ'<συy
χρονισμοϋ της 'Εκκλησίας», δ , ίση
Κοζάνης Διο
yητής μητρστολίτης
νύσιος, άφου άνέτιτυί,ε διαφόρους Ιά
,τόψεις, είτιε :
«Κυρίως δέν πρέπει νά θορυ(:)ού_
μεθα μήπως ή 'Εκκλησία μείνη ό
,τίσω έν τi;:, κόcψ�,>.
«Έν τιάσn περιπτώσει - συνέχισε
- δέν θά πρέτιει νά πα ρασυρώμεθα
έ,κ τοϋ παραδείγματος (έκσυyχρονι
σμοϋ) της Ρωμαιοκαθολικης Έκι<λη
σίας, ά-πό της δποίας δέν μας χωοί
ζουν μόνον δοyματικαί διαψοραί, αλ-
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λά καί χασμα μεyα ως πρός τον
τροπον καθ' ας έκατεροι, οί δυτικc,ι
και ανατολικοί, σκεπτόμεθα καί <οιοϋ
μεν το Εύαyyέλιον καί θεολοyοϋ ι1 εν
καί πορευόμεθα έν τfi ίστορίςι και
παρέχομεν rην μαρτυρία τοϋ Ίησοϋ
Χριστοϋ έν τQ Κοσμ(i)>
Ώς γνωστόν, ή Ρωμαιοκαθολική
Έκκλησία i:ρριψε, κατά τάς τελευταί
ας Συνόδοος της, τό σύνθημα του
«άτζιορναμέντο» (προσαρμοyης της
Έκκλησίας είς τό Σήμερα). Ή Έκ..
κλησία της Έλλάδος φο<οεϊται τό Σή
μερα καί θέλει νά μείνη πρ=,ωλ
λημένη στό Χθές ...

ήyνοει καί θά μετέ<οαινεν είς την
συνεδρίασιν. Άλλά μετέ<οαλε yνώμην
Καί σχετικως έδηλωσε
«Τήν άπόφασιν ταύτην
(της έπί
τριήμερον άτιοχης έκ των συνεδο ά.
σεων) ελα<οον οίκεία <οα.>λήσει, παpα
θεωρήσας παντάπασι, ούδόλως τιτοη
θεις Fκ της άτιο Άρχιεπ σκοπικωv
χειλεων έκτοξευθείσης άπειλης, καθ'
ην «έάν ελθη αϋριον - ώς είπΞ θά τόν πετάξω μέ τίς κλωτσιές ε
ξω». Άλήθεια !
πόσα δέν έδιδά.
χθημεν, άδελφοί, άπό τά χθεσινά yε
yονότα τά δποϊc:: άνεπανορθώτως έ
ξεθεσαν ένώπιον τοϋ Έλληνικοϋ Λα
ου καί τοϋ πεπολιτισμένου κόσμοο,
τό κϋρος της 'Ιεραρχίας».

Διά τόν λόγον οτι δ Έλευθφου.
πόλεως «προέ<οη είς δημοσιεύσεις,
θιyούσας τό κϋρος της Ίεραρχί-:χς,,,
κατά παρά<οασιν της άποφάσεως ο.
πως μή δίδωνται πληροφοpίαι είς τόν
Τύπον, έπε<ολήθη είς τόν μητρο-,τολί
την κ. 'Α.μ<ορόσιον ποινή άπο<οολης
έκ των έρyασιων έπί τριήμερον.
Διαμορτυρόμενος,
δ
τιμωρηθείς
μητροπολίτης είπεν : «Οί άτακτοον
τες μαθηταί καί οί ποδοσψαιρι.J>Ταί,
είπεν, άπο<οάλλονται. Οί διαμαρτυ.
ρόμενοι Άρχ ερεϊς διά τά κακως Υεί
μενα, άντιθέτως πρέπει νά έπα�vοϋ ν
ται. Είς ούδέν Κανονικόν παρα,πω
μα ύπέπεσα, προσέθεσε. Σεϊς, Μα><α
ριώτατε, καθημερινως τό δια-τοάτ
τετε Φο<οεϊσθε τό φως καί θέλετε νά
κινούμεθα είς τό σκότος, διά νά μη
πληροψορηται δ Λαός τήν άλήθειαν
Ίδού διατί τρέμετε τόν Τύπον κω
δια:μαρτύρεσθε κατά των δημοσιο.
yράψων, ώς μεταδίδοντας είδήσεις,
τάχα, παραποιημένας. � Αν δέν ψο
<οησθε τό φως, άνοίξτε τίς πόpτες
καί τά παράθυρα νά λάμψ n δ ii
λιος της άληθείας καί νά yεμίσn ή
αίθα.>σα άπό τό όξυyόνο της έλευθε
ρίας της σκέψεως καί τοϋ λόyοο.
Ό Λαός ζωηρως έπιθυμεϊ νά μάθτι
τί συμ<οαίνει είς τήν 'Εκκλησίαν-,.

Koi. .. Tloίnμc Μπόντ !

*

((Μέ

τic�κλωτσιέc>>

Έπειδ'r'ι δ τιμωρηθείς μητροπολι
της έθεώρει την ποινήν της «άπο<οο
λης» παράνομον, έδήλωσεν οτι θά -rήν

Πολύ ήνώχλησε την ήyεσίαν ·,ης
'Ιεραρχίας τό δτι δ Τύπος έδηuοσί
ευσε λεmοι1ερείας διά τά λεyόμε.να
κατά τάς συνεδριάσεις καί δέν πε
ριωρίζετο είς τά έπίσημα άνακο.νω
θέντα
Ό Φλωρίνης τό «ερριξε στό ά
στεϊο» είπών\ οτι δυνατόν, δχι νά
μ,ε.ταδίδοον πλ1ροφορίας οί μητροπο.
λϊται ε.ίς τούς δημοσισyράψοος, άλ..
λά νά εχα.>ν οδτοι
έyκαταστήσε.ι
κρυψά ε.ίς τήν αίθουσαν μικpοΟ"'-::rttι
κά μαγνητόφωνα καί νά λαμ<οάν:κ.ιν
τάς φωνάς των ίεραρχων1

«Έρωτω εύλα<οως - είπεν. Ξίναι
<οε<οαία ή 'Ιεραρχία, δτι δέν .:mάο.
χει έν τη αίθούση των συνεδριάσΕων
τοιαύτη
πε.ρίmωσις αύτο,ιάτοο 1-ή
ψεως των φωνων μας; Ύπό σε<οασμί
κοιμηθέντος έν Κυ
οο Ίεράρχοο,
pίίiJ, είχε λεχθη οτι ε.ίς συνε.δριά
σεις παρελθούσης 'Ιεραρχίας έχρr�σι
μοποιεϊτο τοιοϋτον μέσον».

*

Ή 'Ιεραρχία, μέ <οάσιν τά δηuο
σιεύματα τοϋ Έλευθεροοπόλεως Άμ.
<οροσίοο καί τοϋ Φλωρίνης Αύy(){)..
στίνοο, καθώς καί τάς άyορεύσεις
των, ελα<οε την άπόψασιν της παpα
πομπης άμψοτέρων είς
δίκην ,·έπί
καταψρονήσε.ι
καί δυσψημήσΞι της
προίσταμένης
αύτων 'Αρχης�, Sηλ.
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Μή στενοχωρησθε πάτερ ! 'Α
πεβλήθη καί ό Παπαϊωάννου άπό
τήν ΑΕΚ ..
«Άπογι.;uματι v1i» (του Ι, )Ί))
τοϋ άρχιε'Πισκόττοu,
ήνοίχθησαv δέ
δ�κασrηκοι φάκελλοι.
'C1tηκολουθησαv ζωηραί άντ:yκλή
σεις.

*

Κατά τήv συζήτησιν έ1τί του άπ0λοyισμοϋ δ;,άσεως τοϋ άρχιεπισκό..
1tου, δ Φλωρίνης 1tαρετήρησε, διαr<ό
πτων, οτι 1ταρCΧΙuελήθηκαv αλλα 1τλέ...
ον ούσιώδη θέματα.
Τότε άκριGως άκούσθηκε ή <j)ωνή
τοϋ μητροπολίτου Κ ιλκ�σίοu ·
Νά έκGληθfi της αίθούσης δ
Φλωρίνης

«Νά παμε στόν nάΤΟ))
'Όσοι ψηφίζουν
'Αρχιεπίσκοπος·
τήv άrτοGολήv νά άνατείvοuν τήv yεϊ
ρα
Ί-1 'Ιεραρχία άντι1tαρηλθε
τήv
πρότασι μέσα σέ άπόλυτη σιyή
'Αρχιεπίσκοπος: Έρωτω, έyκοίvετε
τήν άποl!>ολήν,
Μια φωνή
Μή τόν Gyάζετε εξω, κύ?ιε, καί δέν θά τό ξανα"ά,1η
"Αλλη φωνή: Δέν μας φθάνουν ό
σα άκούσαμε με την άποl!>ολήν του
Έλευθερου1tόλεως ... ».

- Κρίσις

στήν

'Ιεραρχία

της

ΑΕΚ!
(Του Σκοuλα)
Άρχιε1tί01κοπος:
'Ορίστε τώρα δ
Φλωρίνης μειδια.
Φλωρίνης- Διατί νά μή μειδιω.
Μακαριώτατε ;
Ό μητροπολίτης Θε.σσαλοvLκης Λε
ωνιδας 1ταρετήρησε :
- Τίποτε δέv κάνουμε έφ' οσον
δεν ύπαρχει άyάπη καί έvότης με
ταξύ μας»
Καί χαριτολοy ων 1τροσέθεσε : Μα
κάρι νά είμαστε όλοι μέσα στό <<Μέρ
λιν» νά 1ταμε στόν 1τάτο. Ρεζίλι γι
νόμαστε στόν Τύπο κάθε μέρα ...

Ό Ι\Ιόμοc 214
Πολύς θόρυGος εyινε διά τόν Α.
Ν 21 4 1τερί καθάρσεως της Έκ
κλησιας,
προGλέ."'!οντα τήν ασκησιν
διώξεως διά τούς ά1tολέσαντας τήν
«εξωθεν καλήν μαρτυρίαν» ανευ δι
καιώματος έφέσεως.
Ό Μητροπολίτης Κορινθίας κ.
Παντελεήμων έτόνισεν οτι έ1tιl!>άλk
ται καταρyησις του Α Ν 21,: «Ό
νόμος αύτός - είπε - εχει yίνει δι
άτρωτος άπό τήν Θεολ οyική Σχ:Jλή
του Πανεπιστημίου 'Αθηνων»
(Ένεθυμή',ησαν τήν Θεολογικήν
Σχολήν' "Οrον, ό;.J..ι.>C:, ή Θεολογι
κ.ή Σχολή βεβοιωvη δτι ό Τεκτονι-
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- Σκυψε, μή φας καμμιά ... δεσποτική! ..
«Άπογιυματινη»

(τcϋ Σιωυλα)

σμόc: ΔΕΝ

είναι θρησκεια, ΟΥΤΕ
θρησκευτική οργαν....ισιc:, 1ολλα φιλαν

θρωπική καί φιλοσοφική, οτι ΔΕΝ
διέπεται άπό τό.οειc. αντιθρησκευτι
κ,άc: έν γένει, ΟΥ ΓΕ ειδικωc αντι
χριστιανικάc:,

άλλα

διακρινεται

δι·

ευαέβειαν και τά μέλη τηc, οι Τέ
κτονεc, είναι

έκλεκτα μελη τηc

Καινωνίαc, προαφεpουν δε και ειc
τήν Έκκλησιαν

καλαc: ύπηρεσ 1 αc:,

ωmε ΔΕΝ υπαρχz.ι λογοc: v· άσχολη
θη ή Έκκλησια μέ τόν Τεκτονισμόν,
τοτε ή Θεολογικη

lχολη ,άγνοεί

ται ... ).

Κίνδυνοc άποσχίσεωc;
Ό Κίτρους ΒαρνάGας εί-�τε: Mr.r:.,α.
ριώτατε, δέν 1τρέ1ιει νά λησμο·ιητιc,
ότι ήμεϊς οί Μητρσττcλιται των Νέ
ων Χωρων άνήκομεν -�τροοκαίρως �ίς
τήν 'Εκκλησίαν
της Έλλαδος. Ό
τρό-�τος διορισμοί) ιων "'tpοέδρων r,:;')v
συνοδικων έ-�τ.τρσττων -�τλήττει τό Οί
καιρί.;)ς.
κουμενικόν Πατριαρχείον
Ή άθέτησις της συμφωνίας, ή πί
σημος κατάλυσις τοu Τόμου άνrr-<η-

ρυξεως τοu Αύτοκεφάλου καί ή Πρδ;.
ξις τοu 1923 άyνοοuνται καί καίαp
ρακώνσνται, κατά τρό-�τον άνεπί,pε
,τταν καί αύθαίρετον. Δέν έ-�τιτ;>?.πε
ται νά κατασπιΑώσωμεν την ίστc-ρι
κης σημασίαν -�τραξιν μετα[,ύ Οίκου.
μενικοu Πατ:>ιαρ,<είου καί Έκκλησί.
ας της 'Ελλάδος»
Ό Φ λίτιπων 'Αλέξανδρος
.:ζιiτη.
σεν ά-�τολυτον σεGασμόν είς τόν Τ ό
μον καί τήν Ά-�τοφασιν του Οίκου,.ιε
νικοu Πατριαρχείου «Δεν μ"'tοpοίιμε
νά -�ταίζουμε, -�ταρετήρησε, καί νά δL
δουμε -�τάλιν τό κακό -�ταράδειyμα ι.ί;:;
τάς έκκλησιας τοί) Gορρα νά μή σέ
Gωνται ιο Πατριαρχείον. Αύτό κά•,ο ,_
με όταν έμεις, ή 'Ελληνική Έκκλη
σια, άθετοuμε καί δεν σεGόμεθα rάς
συuφωνίας»
Ό Φλωρίνης Αύyουστίνος έν ,,έσω
της φορτισμενης αύτης άτμοσφαίt)ας,
δ ετυπωσε εύθεως την "m:ειλη ότι αί
μητρσττολεις της Βορείου
Έλλ:ι:δος
θά έ-�τιστρέψουν στό Οίκουuενικό Πα.
τρ αρχείο άν δέν διοικηθη δημοφα
τικως ή 'Εκκλησία της Έλλαδος
(Ένθυμοϋνται τό Πατριαρχείον ι
Προκειμένου διά τ,ό «καλά και συμ
φέροντα», διά τά όφφίκια . · Οταν,
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όμωc:, πρόκειται περί τηc: nροσnα
θείαc: τοϋ Πστριαρχείου διά τήν ΕΝ
ΧΡ I ΣΤΩ συνεργσσiαν των Έκκλη
σιων, τότε
κραυγάlουν άτι είναι
ΑΙ ΡΕΤΙ ΚΟΝ καί άρνοϋνται νά μνη
Πατρ1άρχην, χθέc:
μονεύουν 1όν
τόν Άθηναγόραν, σήμερα τόν Δη
μήτριον ...).

·Απορρίπτεται
ή συμφιλίωσιc

'Εν μέσ�
καταθλιπτικης
άτμο.
σφαίρας ε.λαt!,ε τόν λόγον ό Μητρο.
πολίτης 'Ιωαννίνων κ. Σεραψείμ, ό
όποίος διετύπωσε τήν όiκόλουθον συν
ετήν πρότασιν.
'Ιωαννίνων: Σήμερον, Μακαριώιrα..
τε, ε1ναι ή τελευταία ήμέρα των
έρyασιων μας. Μετ' όλίyον θό: φύ
yωμεν είς τό:ς έ.παρχίας μας. "Ας
φύyωμ,εν ό:π:ό τήν αίθουσαν αύτην
μέ άyάπη ν, μέ σύμπνοιαν, μεyα:θυ
μίαν καί ένότητα. Πολλά λέγονται
είς ενα συνέδριον. Τούτο δέν σημαι
νει οτι πρέπει νό: ό:π:οχωρισθωμε.ν ώς
έχθροί.
παράδειγμα θό:
δώσωμε.ν είς
τόν λαόν; Νό: τό: ξε.χάσωμεν δλα,
Μακαριώτατε, ας παραyράψωμε.ν μέ
άyάπην ολα οσα νομίζομε.ν ώς πα..
ρο:πτώματα. Καί νό: φύyωμε.ν Ελοι
μέ δμόνοιαν. Τοϋτο θό: ίκανοποιήση,
πιστεύω, άπόλυτα τόν ε.ύσει3η έλλη
νικόν λαόν.
Προτείνω, \οιmόν, νό: άνακληθη ή
ό:π:άφασις διό: τήν παρemομπήν των
άδελφων μητροπολιτών
Έλευθεpα.ι
πόλεως κ. 'Αμt!,ροσίου καί Φλωρίνης
κ Αύyουστίνα.ι ε.ίς δίκην ...
'Αρχιεπίσκοπος
( μέ ό:π:οφασι στ ικότητα): 'Όχι, θό: άποκαταστήσω
τήν πειθαρχίαν διό: παντός μέσα.ι
Δέν θό: έ.πιτρέψω νό: δια:n:ομπ:εύεται ή
'Εκκλησία.
Προσωπικως έyώ δέν δύναμαι νό:
δε.χθω τοι.αύτην πρότασιν, διότι δέν
είναι προοωπικον θεμα Δέν είναι δυ
νατόν έ.δω νό: π:αραι3ιάζωνται ό:π:0φασεις καί νό: μένων' ιό:ημώρητοι
οί δρασται Δέν ύποχωρω».
'Όχι, οχι! Αύτό πού π: ροτεLνε.τε
ε1ναι κατάπλασμα ...
ΈλευθΕ.ρουπόλε.ως. Εύχαριστω τόν

n
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Σει3. 'Ιωαννίνων. Τόν τιμα ή θέσις
του, αλλ.ό: δέν εχω άνάyκην του Άp
χιπιε.σ-<οπικου οίκτου καί έλέους.
Φλωρίνης: Δύνασθε, μακαριώιrατε.,
νό: μας συντρίψετε, άλλό: δέν δύ
νασθε. νό: συντρίψετε τήν άλήθειαν ή
δποία είναι σεισμική. Τό αίτημά μας
είναι νό: άποκατασταθη τό δημοv.ρα..
τικόν καί φιλcλεύθε.ρον πολίτευμα ϊης
'Εκκλησίας ήμων.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ· !δέστε. μέ τι
ϋφος δμιλεί δ σεt!,. Φλωρίνης.
Ή σκληρό: στάσις του 6:ρχιε.π:ισι�ό
πα.ι έπε.κρίθη είς τόν τύπον.

Έι<ι<λnσία «άνίι<ανοc
Ι<αi ΟΙ<ΟΤαδισΤΙΙ{ή))

Ό σι,yyραφεύς καί δημοσισγρά
ψος, πρώην 'Υπουργός κ. θεαpύλακτος
Παπ:ακωνστο:νrίνου σέ αρθ ρο του στήν
«Άκρόπολι» (1 Ο Δεκεμ(!,ρίου) i!.yρα..
ψε:

«'Αnό τό πρόγραμμα των έργα
σ,ων (τηc: Ί εραρχίαc:) άναδύονται
μδλλον πενιχροί φιλοδ0Εία1 καί ΚΑ
ΤΩΤΕ ΡΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΙ ΡΩΝ ,jνησυ
χίαι».
«Εί,χομεν οφθονα δείγματα, κατά
τήν διάρκειαν των έργααιων τηc:
Ίεραρχίαc:, ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ νοοτρο
nίαc:».
«'Αrμόσφαιρα
έκρηκτική . Δ1αnλη,κτισμοί είc: γλωασαν
άnρεnη,
άνταΕίαν τοϋ πλέον έκτραχηλισμένου
έλληνικοϋ κοινοβουλίου... θλιβερωc:
χαμηλόν τό έnίnεδον των συlητή
σεων».
«Δέν ύnηρχε στιβαρ,ό διεύθυνσιc:
γενναίοι: ιόnόψειc:
μέ σαφείc: καί
'Ανά nδσαν στιγμήν κατώρθωνσν νά
δεσnόlουν καί νά έn1βάλλουν τ,άc:
άnόψε1c: των όλίγοι θορυβοnοιοί καί
δημοκόποι. Ή nρυτανεύουαα νοοτρο
πία ύnηρΕεν άαφυκτικωc: σκοταδιστι
κή ... Ό άνώτεροc: κληροc: εχε1 χάσει
τ,ήν έnαφήν του μέ τήν σύγχρονον
πραγματικότητα καί τά προβλήμα
τά τηc:... »
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΙ

'Αμφιαράειον
Ύπό ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

'Αμφιάραος (Ά νάγλυφον έξ Ώρωποϋ)

Εύρισκόμεθα είc: τό ίεροθε
ραπευτήριον τοϋ · Αμφιαράου
Τοϋτο, κατά πασαν πιθανότη
τα, έλειτούργει άnό τοϋ 5ου
π.Χ. αίωνοc: μέχρι καί πέραν
τοϋ 3ου αίωνοc: μ.Χ., είc: τόν
χωρον πού εύρισκόμεθα καί
όνομάιεται Μακροδήλεσι
η
Ψωφίδα των άρχαίων καί έ
λειτούργει ώc: όνειρομαν
, τεϊον
καί ώc: ίεροθεραπευτήριον,
παρέχον χρησμού<:: καί θερα
πεϋον άσθενεϊc: δι' όνείρων
κατά τάc: έγκοιμήσειc:.
'Ανώτατοι:: όρχων τοϋ ίε
ροϋ ητο ό ίερεύc: τοϋ Άμφια
ρείου Άμφιάραοc: δστιc: έκτοι::
των θρησκευτικών καί διοικη-

τικων καθηκόντων έν τω ίε
ρψ είχε καί υικι.ιστικήν τινα
έtουσίαν. Εγνωpιιε τήν μαν
τικήν καί τήν θεραπευτικήν
ού μόνον των σωμάτων άλλά
καί των ψυχων, ησκει τήν ψυ
χουργίαν ώc: κάτοχοι:: τηc: Βα
σιλικηc: Τέχνηc: των Μυστη
ρίων.
Τό δνομά του παράγεται ά
πό το αμφί
(ύπεράνω) καί
αραομαι (δέομαι, κοινωνώ).
Τουτέστιν ό έπικοιvωνων με
τά τοϋ ούρανου (κατά τόν
Δημ. Ίωαννίδην) καί είναι ά
ναμφισβητήτωc: ή είκών τοϋ
θείου Μυσταγωγοϋ.
Πέραν δμωc: τοϋ Άμφιαρά-
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ου ύπηρχεν ή άnαραίτητοc: ύ
nηρεσία τοϋ ίεροϋ, έν τω
όnοίψ έκτοc: τών λογικών δν
των, δτινα συνήργουν είc: τήν
δι'
όνείρων χρησμοδοσίαν
καί θεραnείαν των έnιδεων,
ύnηρχον καί οί ίεροί δφειc:,
γνωστοί είc: τά ίερά θεραπευ
τήρια, ώc: καί ύnεργηινοι
πνευματικοί δυνάμειc: συλλει
τουργοϋσαι μετά τοϋ Μυστα
γωγοϋ · Αμφιαράου καί των
μυστών συνεργατών του, αί
όnοίαι καί ταύτην τήν στιγμήν
δίδουν τό σημα τηc: nα�ρου
σίαc: των δι' ύnερκοσμίων ή
λεκτρικων έκκcνώσεων nρόc:
τάc: εύαισθήτουc: καί έ!Ξαγνι
σμέvαc: ψυχάc:, τάc: έχούσαc:
σχέσιν καί προδ·άθεσιν μέ τό
μακρυνόν παρελθόν τηc: ά�
μηc: των ίερων τηc: άρχαίαc:
Έλλάδοc:.
Έν αύτψ τη.., ράσιν διά τήν
χρησι.,οδοσίαν η τήν
θερα
nείαν των άσθενων άnετέλει
τό δνειρον κατά τάc: έγκοιμή
σειc:, δι' ου άnεκαλύπτετο ού
μόνον ή νόσοc: άλλά καί ή έν
δεδειγμένη θεραπεία, ύnό τοϋ
εχοvτοc: τήν δύναμιν ταύτην
Άμφιαράου, κc:. rά τόν Φιλό
στρατον.
Προηγε�ο
προπαρασκευή
καθάρσεωc: διά νηστείαc: κλπ.
καί μετά τήν προπαρασκευήν
ταύτην έθυσίαΖ:ον κρ•όν είc:
τόν Άμφιάραον καί έκοιμων
το έπί τοϋ δέρματοc: τοϋ ίε
ρείου έν τψ έγ,-οιμητηρίψ, δ
nερ εκειτο, άνατολικωc: μέν
τοϋ βωμοϋ διά τούc: δvδραc:,
δυτικωc: δέ διά τάc: γυναίκαc:
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καί άνέμενον τήν παροχήν
τοϋ μαντεύι.,ατοc: δι' όνείρου.
Αί άνασκαφαί είc: τόν χω
ρον αύτόν άnέδει!Ξαν δτι οί
ίαθέντεc:
ηύχαρίστουν τόν
Θεόν καί δι' άναθημάτων.
Τά προεκτεθέντα έν συν
δυασμψ μέ τό ότι ό Άμφιά
ραοc: ητο άnόγοvοc: τοϋ Με
λάμnοδοc:, τοϋ πρώτου ψυχο
θεραπευτοϋ τοϋ άρχαίου Έλ
ληνικοϋ κόσμου, μαρτυροϋν
ότι οι ιερείc: ίατροί τοϋ Άμ 
φιαρείου, όντεc: δvδρεc: μυ
·σταγωγημένοι, έγνώριΖ:ον τό
ύnό τοϋ Πλάτωvοc: λεγόμενον
έν Χαρμίδn 156 Ε «... ώσπερ
όφθαλμόc: δνευ κεφαληc: ού
δεί έπιχειρείν ίάσθαι ούδέ κε
φαλήν δνευ σώματοc:, οϋτωc:
ούδέ σωμα δνευ ψυχηc:» καί
έnεδίωκον τήν ψυχοσωματι
κήν θεραnείαν έφαρμόΖ:οντεc:
όχι μόνον πάντα τά τότε γνω
στά μέσα φυσιοθεραnείαc: καί ·
διαίτηc:
μετά
βοτανοβερα
πείαc: ,άλλά καί ε'ίδουc: τιvοc:
ψυχοθεραnείαc: διά μουσικηc:
καί λοιπών
ψυχοθεραπευτι
κών μεθόδων, χωρίc: νά παρα
λείπουν καί τήν διά τηc: ύnο
βοληc: κατά τάc: έγκο•μήσειc:
τόνωσιν τηc: εic: τήν θείον
βοήθειαν, πίστεωc: των άσθε
νων.
Ή καταστροφή τοϋ Άμφια
ρείου είκάΖ:εται κατά τήν έ
ποχήν τοϋ Θεοδοσίου η τοϋ
'1 ουστινιανοϋ δτε διετάχθη ή
καταστροφή των ι.,εγάλων ίε
ρων τηc: άρχαίαc: Έλλάδοc:
καί έκλείσθησαν καί αί φιλο
σοφικοί σχολαί των Άθηνων.
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ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΝ

"Οταν τά Μυστήρια έσίγησαιν
ή τελική έπικράτησιc: τηc: Χρι
στιανικηc: Θρησκείαc: έπέβαλε
σιγήν καί είc: τό όνειρομαν
τείον τοϋ · Αμφιαράου μετά
τοϋ τελευταίου χρησμοϋ τοϋ
Μαντείου των Δελφων «Εϊπα
τε τψ βασ�λεί, χαμοί πέσε δαί
δαλοc:
αύλά,
ουκετι Φοί
βοc: εχει καλύβην, ού μάντιδα
δάφνην, ού παγάν λαλέου-
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σαν. Άπέσβετο καί λάλον ϋ
δωρ».
Ό φανατισμόc: των όπα
δων την νέαc: θρησκείαc: δμα
τrj έπικρατήσει τηc:, ή άμά
θεια των χωρικών καί τά στοι
χεία τηc: φύσεωc: μετέβαλαν
είc: έρείπια τά μνημεία καί
τοϋ όνομαστοϋ τούτου ίεροϋ
τηc: άρχαίαc: Έλληνικηc: θρη
σκείαc:.

Τό περιοδικόν
Έλευθέραc: Σκέψεωc:

"ΙΛΙΣΟΣ"
άπό τοϋ έπομένου τεύχουc: είσέρχεται
είc: τό 18ον άπό τηc: έκδόσεώc: του ετοc:
Έτησία συνδρομή δρχ. 80 - 'Πωτερικοϋ $3,50
διά ταχυδρομικηc: έπιταγηc::

Κ. Μελισσαρόπουλον

Όδόc: Δραγατσανίου 6, Άθηναι ( 122)
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη-δειγματα
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((Φόνος μέσα στό είδος»
Έ.κεινο τό πρωινό της 7 Μαίου ε
δειχνε. δτι ή ήμέρα θά ηταν πολύ θερ_
μή Πράγματι, ή θφμοκρασια έφθασε
τό μεσημέρι τούς 28 <οαθμούς

Κελ

πον οτι «δ ψόνος μέσα στο ε.ϊδος, είτε.
ένός άτόμου, είτε δι-tάδος, είναι ψαι
νομενο άγνωστο σ' όλοκληρο το ζωι
κό <οασίλειο, μέ έξαίρεσι τοϋ άν

Μέσα σ' αύτην τήν θερμή ή

θρώπου, ένός είδους μι,ρμηyκιων καί

μερα άρχίζει άτιό ιό πρωί ενας ψc<οε_

μιας κατηγορίας ποντικων».
Ό άνθρωπος δέν σταμάτησε. σέ
μιά άλληλοεξόντωσι μέ τά μέσα πού

σίου.

ρός πόλεμος μυρμηγκιων.

Μία συμ

παγής μαζα χρώματος καψε σ' έκτα
σι 450 τετραyωνικων έκατοστομέτρων
προχωροϋσε άρyά, πότε πρός τήν μιά
πλευρά, πότε -;ιρος τήν άλλη

"Η σαν

τοϋ έδωσε ή ψύσις άτι' εύθείας, άλ
λά με τήν λογική του δημιούργησε
κι' σλλα, ωστε οί άτιώλειες νά ε.ίναι

τά μυρμήγκια, πού άρχισα,ν ί:ναν ά

μεγαλύτερες

yωνα έξοντώσεως. Σύμφωνα μέ τούς

έποχή

ύπολοyισμούς μου λά<οανε μέρος στόν

του εϊναι

ψονικόν αύτόν άyωνα 20 000 περίπου
μυρμήγκια.
Ό πολεμος σύτός δέν ε.yινε στόν

μας,

Κι' ετσι φθάσαμε στην
πού ή

αύτοκαταστροψή

<οε<οαία,

αν yιά τόν όλέ.
θριο αύτόν σκοπό yυρίση ώρισμένους
μοχλούς. "Αν στά μυρμήγκια ή άyριό.
της της

άλληλοεξcντώσεως,

πού το
λογική άγνωστη

ηλιο, άλλά σ' ενα μέρος, πού ολην

ενστικτο η

τήν

σ' έμας, προκάλεσε, είναι τόσο πολύ
μεγάλη, τί νά ποϋμε yιά τούς άνθρώ_

ήμέρα

ηταν σκιά.

Συνεχίστηκε

μεχρι τό <οραδυ. Ειχε πολλές φάσεις
καί μετακινήσεις είς άπόστασιν ένός
μέτρου. Μέ τήν δύσι τοϋ 'Ηλίου δ ά
yώνας σιγά - σιγά έ.ξασθενοϋσε

Κι'

όταν έσ«.οτείνιασε παρέμειναν στό πε..
δίον της μάχης μόνον νεκροί, μέχρι
3.000 περίπου. Αύτός ηταν δ άτιολο
yισμcς τοϋ ψονικοϋ καί άyρίου άγω
νος
Μ.' ενα με.γε.θυντικό ψακο παρε.τη
ρησα μέ τί τρόπο ιό ενα μυρμηyκι
θανάτωνε. τ'

αλλο.

Καl

παροοσιά

στηκε μπροστά μου ενα άτιαίσιο θέα
μα

'Η

άyριότης, πού τό μυρμηyκι

έκανε έπίθεσι ηταν κάτι τό άποκαλυ_
πτικό

Κι' έκε.ίνη τήν στιyμη σκέφτη

κα αν αύτός δ ψόνος μέσα στό είδος
των μυρμηyκιων σι,μ<οαίνει καl σ' άλ
λα είδη. Τότε

θυμήθηκα τά λόγια,

πού ε.ίπε δ διάση μος συγγραφεύς
θουρ

Καιστλερ,

Μ

Αρ.

δταν πηρε τό <οpα

Gειο Σόννιyκ yιά την «συμ<οολή του
στήν εύρωπαική παιδεία:».

Είπε λοι-

κάποια

πους, τούς πολιτισμένους, μέσα στην
πολιτισμένη Εύρώπη, δπου εyιναν ά

ψάνταστοι ψόνοι κι· εγκλήματα;
'Ιδού λοιπόν, ή σύγκρισις τοίί ψο
νου μέσα στό είδος τοϋ μυρμηyκιοίί
καί τοϋ άνθρώπου. Τά μυρμήγκια μέ_
σα στό πε.δίον της μάχης - κι' δπως
λέμε οί άνθρωποι «της τιμης» - τό
ενα φονεύει τ' άλλο. Τό πιό δυνατό,
τ' άδύνατο. 'Αλλά οί άνθρωποι δέν
άρκοίίνται μόνο στό πεδίον της μά
χης, χρησιμοποιοϋν κι' άλλα άτιαίσια
μέσα

ψόνου, ϋπουλα καί κατώτερα
άπό κάθε άλλο ζωον. Γράψει ό Καϊσ
τλερ. «"Αν κανείς κυττάζη μέ ψυ
χρό <ολέμμα στά δεινά,
πού εχει
-π:ροκαλέσει δ άνθρωπος, στήν διάρ
κεια της ίστορίας του, θά είναι δύσ
κολο ν' άποψύyη τό συμπέρασμα, δ
τι •,άσχει άπό κάποια εμψυτη πνευμα
τική !j διανοητική άνωμαλία, πού τόν
σ'Πpώχνε.ι πρός τήν αύτοκαταστροψή:..
ΠΑΝΑΓ.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ο

Ν Α Ι

χ Ι

σ-ιίιν θανατική ποινή;
'Έρευνα τοϋ
ΝΑΙ η ΟΧΙ στη θανατική
ποινή; Μέ τόν τίτλον αύτόν, ό
Νϊκος Κυριαζίδης εδημοσίευσε
στην «Άκρόπολι» μία ενδιαφέ
ρουσα ερευνα έξ αφορμης της
αποφάσεως του 'Ανωτάτου Δι
καστηρίου των ΗΠΑ, μέ την ό
ποίαν ή θανατική 'Τ"[ΟΙνή έχα
ρακτηρίσθη ώς αντισυνταγμα
τική ( άρθρον 205 Συντάyμα
τος <Χ'Π'<ΧΎορεύει την έπι15ολήν
«μή συνήθους η απανθρώπου
ποινης»).
Κατά τούς δικαστάς, ή αξία
της θανατικης ποινης ώς φο<5ή
τρου yιά την ανάσχεσι της έy
κληματικότητας καl κυρίως την
αποτροπή δολοφονιων άπεδεί
χθη δτι είναι άμελητέα.
'Εξ άλλου, έκεϊνοι πού έκτε
λουνται είναι οί φτωχοί, οί άρ
ρωστοι, οί άμαθεϊς, οί άδύνα
μοι καl οί μισούμενοι. Μάταια
έρευνα κανείς την ίστορία μας
yιά νά άνακαλύψη την εκτέλε
ση ένός μέλους των πλουσίων
στρωμάτων.
Στην 'Αμερική - προσθέτει
ό Ν. Κυριαζίδης - ή θανατι
κή ποινή είχε καταρyηθεϊ σιω
πηρά πρlν πέντε περίπου χρό
νια. Μετά την άπόφασι του 'Α
νωτάτου Δικαστηρίου 607 θα-

χ.

Ν ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ

.::,.-

Τά μέλη τοϋ 'Α νωτατου Δικα
στηρtου των Η.Π.Α. πού κατήρ
γησαν μέ άπόφασl τους τήν θανα
τική ποινή ώς άντισυνταγματική

νατοποινϊτες είναι πλέον <5έ15αιο δτι δέν θά έκτελεσθουν. Οί
ύποστηρικταl της άρχης δτι ή
σκληρή ποινή άποτρέπει τό εy
κλημα στρέφουν τώρα την προ
σοχή τους στην ψήφισι νόμων
πού θά κάνουν ύποχρεωτική
την εκτισιν της ποινης των ίσο
<5ίων δεσμων, χωρίς νά έπιτρέ
πεται ή χρονική μείωσίς της.
Σχετικά μέ την θέσι της θα
νατικης ποινης στόν κόσμο σή
μερα, εκθεσις του ΟΗΕ <5ασι-
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σμένη σε πληροφορίες 55 χω
ρων αναφέρει δτι:
'Υπάρχουν κράτη πού εχουν
καταρyήσει τή θανατική ποινή,
δπως ή Άρyεντινή, ή Αύστρα
λία, ή Αύστρία, ή Βραζιλία, ή
Δανία, ή Φινλανδία, ή '1 ταλία,
τό Μεξικό, ή 'Ολλανδία, ή Νέα
Ζηλανδία, ή Νορ�ηyία, ή Σου
ηδία, ή Βρεταννία, ή Βενεζουέ
λα κλπ.
Σε αλλες χωρες - Βέλyιο,
Λουξφ�ουρyο, Ήνωμέναι Πο
λιτεϊαι της Άμερικης κ.λ.π.
αν καί τυπικά ύφίσταται ή θα
νατική ποινή, στην πράξη δεν
έφαρμόζεται.
Στις ύπόλοιπες χωρες πού
διατηρουν την θανατική ποινή,
ή ποινή αύτή έφαρμόζεται μόνο
σε έξαιρετικές περιπτώσεις καί
πολύ συχνά δίνεται χάρη σε θα
νατοποινϊτες. Τέλος, ύπάρχουν
ακόμη χωρες στις όποιες οχι
μόνο διατηρεϊται ή θανατική
ποινή, αλλά yίνονται καί δημό
σιες έκτελέσεις, δπως λ.χ. τε
λευταϊα στη Νιyηρία καί στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρα τία.
Ό αρθροyράφος, αφου πα
ραθέτει στοιχεϊα περί της «έ
ξάρσεως» της έyκληματικότη
τος στά τελευταϊα 70 χρόνια,
αναφέρει δτι, σύμφωνα με έπι
στημονικές έκθέσεις αναφερό
μενες στους κατ' έπανάληψιν
φυλακισμένους, τό ενα τρίτο ε
χει προϊστορία
διανοητικης
διαταραχης καί τό 88% παρου
σιάζουν μιά σο�αρή παρέκκλισι
στην προσωπικότητά τους. Μόνο
12% μπορουσαν νά χαρακτηρι
σθουν φυσιολοyικοί.
Μελέτες είδικώτερα yιά τούς
δολοφόνους κατέληξαν στό πό-
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ρισμα δτι τό ποσοστόν των μή
φυσιολοyικων ανθρώπων είναι
πολύ ύψηλό.
Δύο άλλοι Βρεταννοί καθη
yητές, ό Δρ Τζ. Κλεόμπουρυ
,ωί ό καθηyητής Π. Ούάϊλντυ,
ύποστηρίζουν δτι:
'1 ός - ό Χέρπες Σ ίμπλεξ μπορεί: νά προκαλέσει ψυχικές
ανωμαλίες.
'Εάν ή θεωρία αύτή αποδει
χθεί: τελικά σωστή, τότε θά
μπορέσουμε ίσως νά έξηyήσου
με πως συμ�αίνει άνθρωποι
φαινομενικά φυσιολοyικοί, νά
έκδηλώνουν ξαφνικά �ίαιες τά
σεις καί νά yίνωνται δολοψό
νοι.
θ::χ είναι, δμως, τρομερό νά
μάθει μιά μέρα ή κοινωνία δτι
οί θανατικές ποινές πού είχε έ
πι�άλλει ησαν ούσιαστικά δο
λοφονίες, αφου έσκότωνε άρ
ρωστους ανθρώπους.
Καί ό αρθροyράφος καταλή
yει:
Ή αρχή δτι είναι καλύτερο
νά ξεφύyουν δέκα έyκληματίες
παρά νά καταδικασθεί: ενας α
θωος, χωρίς αμφιt5ολία θά ε
πρεπε νά έφαρμόζεται με πολύ
πιό μεyάλη αύστηρότητα στην
περίπτωσι πού έπιt5άλλεται ή
θανατική ποινή - γιατί ή ποι
νή αύτή δεν έπανορθώνεται.
'Όπως εyραψε τελευταϊα σε
κύριο άρθρο της ή εyκυρη yαλ
λική έφημερίδα «Μόντ»:
«Είναι απολύτως απαραίτητο
yιά τόν άνθρωπο ή κήρυξις του
πολέμου έναντίον του έyκλήμα
τος Είναι ανάγκη κοινωνική νά
έπιt5άλλεις ποινές. 'Αλλά πρέ
πει, αραyε, yιά νά τιμωρήσεις,
νά φτάνεις μέχρι τον φόνο;))
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Οί βαpυποινίται
να εργάζονται
Ή τιμωρία του έyκληματίου
ύπό της πολιτείας, καθώς δλοι
yνωρίζομεν, δέν εχει σκοπόν
τήν άντεκδίκησιν, ( όψθαλμόν
άντl όψθαλμου)' άλλα τήν ά
ναμόρψωσιν του καταδίκου καl
τήν έπάνοδόν του είς τήν κοι
νωνίαν ώς χρηστοί} πολίτου ε
στω καί είς προχωρημένη ν ήλι
κίαν. Ή θανατική ποινή δέν άρ
μόζει είς τόν σύyχρονον πολι
τισμόν καl σχεδόν δλαι αί χω
ραι του καλουμένου δυτικου
πολιτισμου, ήyουμένων των Η.
Π.Α. καl Άyyλίας, τήν εχουν
καταργήσει. Ή χριστιανική
θρησκεία έπ' ούδενl λόγω έπι
τρέπει τήν διό: νόμου άψαίρεσιν
άνθρωπίνης ζωης.
Είναι πολλοί οί όποιοι θα ά
παντήσουν: «Τί ύποχρέωσιν ε
χει ή κοινωνία νό: συντηρη εναν
άνθρωποκτόνον έyκληματίαν; »
Τουτο, δέν στέκει είς τήν ση
μερινήν έποχήν. Αί ψυλακαί,
λύουν τό πρΜλημα διό: τούς
C'9αρυποινίτας. Αύτές πρέπει νό:
τούς δίδουν τήν εύκαιρίαν νό:
έρyάζωνται καl νό: παράγουν,
ετσι ωστε καl παράσιτα νό: μή
γίνουν καl νό: κερδίζουν διό:
του μόχθου των τό: άπαραίτητα
έφόδια διό: τό:ς προσωπικάς
των άνάyκας καl τήν συλλοyι
κήν ψυχαyωyίαν.
Ή Έλλό:ς σήμερον διαθέτει
έκατοντάδας χιλιάδας στρεμ
μάτων γης. Οί έκτίοντες ποι
νό:ς θό: επρεπε νό: έyκαταστα
θουν είς συγχρόνους άyροτι
κας φυλακό:ς καl νό: παράγουν
ψυσικό: καl τεχνικό: -rτροϊόν-
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τα, χρήσιμα διό: τούς ίδίους καl
διό: τόν πληθυσμόν της χώ()ας.
Πρωτον τό: σχολεια καl δεύ
τερον αί φυλακαl είναι δ κα
θρέπτης του πολιτισμοί} καl
άνθρωπισμου κάθε χώρας.
Νέστωρ Παπαχρήστου
Dλαπούτας
Συγγραφεύς, Ψαρα 41-Άθηναι

"Βημα» 13 Ίοvλίοv

Ή αποψις
ένος Θεοσόφου
Έξ άφορμης της άποφάσεως
του Άνωτάτου δικαστηρίου των
ΗΠΑ περί άπαyορεύσεως της
θανατικης ποινης, ώς μή συμ
C9ιC'9αζομένης μέ τήv αποψι περί
«δικαιοσύνης άνάμικτης μέ οί
κτον», αμερικανικό: θεοσοφικα
περιοδικό: άνεδημοσίευσαν άρ
θρον του Ούίλλιαμ Κ. Τζό:τζ
άπό τήν «Άτρα-πό» του Σε
πτεμC'9ρίου 1895, σχετικό: μέ
τήν άποκρυφιστική •αποψι έπl
της θανατικης ποινης.
Ή άγνοια της άληθινης φύ
σεως του άνθρώπου - εyραφε
δ ίθύνων θεόσοφος της ίδρυτι
κης περιόδου - δδηyεΊ: σ' εναν
αριθμό δεινών. υοταν ή yνωσις
της άληθείας yίνη κτημα της
κοινωνίας, θό: ύπάρξη άποφα
σιστική μεται5ολή στό θέμα της
θανατικης τιοινης.
Ό φόνος άνθρώτιου ύτιό της
κρατικης έξουσίας δέν είναι
μόνον κακή τιραξις άτιό ηθικης
άτιόψεως, άλλα καl έτιιι5λαι5ής
yιό: δλη τήν κοινωνία.
Οί ύποκείμενοι σέ θανατική
τιοινή έyκληματίαι μτιορεΊ: νό:
διαιρεθουν σέ δύο κατηγορίες:
τούς έκ φύσεως κακούργους
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καί τούς έκ περιστάσεως. Οί
δεύτεροι μπορεϊ νά ύποδιαιρε
θουν σ· έκείνους πού μεταμε
λουνται η δχι. •Αλλά, άκόμη
καί οί άνθρωποι της ηπιωτέ
ρας κατηγορίας, πρό της έκτε
λέσεώς των κυριαρχουνται ά
πό πάθη πικρίας, μίσους καί
έκδικήσεως. Τί σημασία εχει
αύτό; Ή (9ιαιότης του θανάτου
δημιουρyεϊ κατά τήν στιγμή
του άποχωρισμου του άνθρώ
που άπό τό σωμα του ενα πα
ράδοξο α'ίσθημα έπι(9ιώσεως.
Έκεϊνος, του όποίου ή ζωή ά
φαιρεϊται (9ιαίως, δεν είναι τε
λείως νεκρός σ' ενα άλλο πεδί
ον ύποστάσεως, πέραν του φυ
σικου. Παραμένει στό περι(9άλ
λον του ώς άθέατος έyκληματί
ας, ίκανός νά προξενήση (9λά(9η
στό σύνολον της κοινωνίας.
Ό φυσικόc θάνατος είναι
σάν τό πέσιμο των φύλλων του
φθινοπώρου στά δένδρα. Βαθ
μηδόν εχουν χωρισθη δλα τά
στοιχεϊα της ζωης, ώριμάζουν
yιά τόν θάνατο καί πέφτουν
φυσιολογικά, στό έλαφρότερο
φύσημα του άνέμου. Καί στόν
άνθρωπο ό φυσιολογικός θάνα
τος έπέρχεται (9αθμηδόν, όπότε
ή ψυχή έλευθερώνεται όμαλά.
Στόν έκτελούμενο έyκληματία,
δεν εχει έπέλθει τό φυσιολογι
κό τέρμα της ζωης, τό άστρι
κό του σωμα δεν είναι ετοιμο
νά χωρισθη άπό τό φυσικό, οϋ
τε ή ζωτική του ένέρyεια είναι
ετοιμη ν' άποχωρήση, στήν ού
σία δεν είναι ίκανή ν' άποχωρι
σθη. Ή κατάστασις αύτή έπη
ρεάζει (9αθύτατα τόν πραγμα
τικό άνθρωπο, τόν έσωτερικώ
τερο. Γιά ενα διάστημα είναι
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θαμπωμένος, επειτα άφυπνίζε
ται στήν άτμόσφαιρα της yης,
με πλήρη συνείδησι ζωης, πλήν
σωματικης. Βλέπει τούς άνθρώ
που::;, (9λέπει τόν έαυτό του δι
ωκόμενον άπό τόν Νόμο. Τά
πάθη του είναι ζωντανά. 'Έχει
yίνει μία λυσσασμένη φωτιά,
μία μαζα μίσους, θυμα των συ
νανθρώπων του καί του έyκλή
ματός του. Σπανίως ό άνθρω
πος θεωρεϊ τόν έαυτόν του ώς
τελείως ενοχο καί τήν τιμωρία
του ώς δίκαιη καί ορθή, έπομέ
νως ό έyκληματίας κυριαρχεϊ
ται άπό μίσος καί τάσι έκδική
σεως. "Αν προσθέσωμε τά (9ιώ
ματα της έκτελέσεως, θά δου
με δτι ό έyκληματίας άπέ(9η
μία άπειλή yιά τούς ζωντας.
Οί θεοσοφισταί, οί όποϊοι πι
στεύουν στήν πολλαπλη φύσι
του άνθρώπου καί τό πολύπλο
κον της έσωτερικης του φύσε
ως, γνωρίζουν δτι ή θανατική
ποινή δύναται νά όδηyήση σε
έπα�ξησι της έyκληματικότη
τος. Ούδείς έyκληματίας, ο
ποιο καί αν είναι τό εyκλημά
του, θά επρεπε νά έκτεληται .
'Όσο yιά τήν προστασία της
κοινωνίας άπό τήν άποφυλάκι
σι των δολοφόνων διά της μει
ώσεως των ποινων, είναι θέμα
της Διοικήσεως. 'Εάν ή νομοθε
σία μιας χώρας είναι τόσο έ
λαττωματική, ωστε νά έπιτρέ
πη τήν έλευθέρωσι ένός άπη
νους έyκληματίου πρό της έκτί
σεως της ποινης φυλακίσεώς
του, ή θεραπεία του έλαττώ
ματος αύτοG δεν είναι ή θανα
τική ποινή.
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Η ΑΘΑΝ ΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

i i�Pil( Λi1XJ )' Σ
.,Ε Π I Τ Α Φ 1 () �
(Θουκυδ. IJ,34-46)
ΜετάφρΘΙσις:

Κ. ΜΕΛΙl:ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
34 1 ον χειμωνα έκεϊνcν c.ί 'Αθηναίοι, άκcλ=θωντας το τταλιο έθ ι μο, έκα.
μαν με δημόσια τελετή τήν ταφή των ττρώτων νι:.κρων τοϋ ττολέμοο. Κ -:τί vά
ττως yινεται ή ταφη Πανω σε μ•α έξι:.δρα έκθετοον, cτρίν άττο δυο μέρες, τά
οστα των νεκρων Και καθενας φερνει στον δικο του ο,τι θελήσει Κι &ταν ελ
θη ή ώρα της κηδειας, άμαξια σερνουν κυτταρισσενιες λαρνακες, μιά yι.ά κα
Θ� φυλη Καθενος τα όστα είναι μεσα στή λαpνακα της φυλης ττοο άνηκε. Κ'
ενα στρωμενο άδειανο φερετρο yια τους άφανεϊς, yιά κεινα.ις ττου δέν Gρεθη.
καν τα κουφαpια τα.χ; Άκολα.,θcuν την κηδεία δσοι θελουν, καί νrCΥΤτιοι καί
ξενοι 'Ε.κεί ττου θά yίνη ή ταφή τταρευρίσκονται καί γυναίκες, συγγενείς των
νι:.κρων, ττcύ θρηνοϋν ττανω στον τάφο ΤCΥΤτοθετοϋν, λοιττόν, τις λάρνακες στο
δημοσιο νεκ�σταφείο, ττ= Gρισκεται στο ώραιότερο ττροαστιο των Άθηνωv
'Εκεί ττάντοτε θαGουν τούς νεκρούς των ττολέ.μων, eκτός άττ' bσα.ις εττεσαν στόν
Μαραθωνα 'Ε.κεινους τούς έθαψαν έττί τοττου, διότι εκριναν ττως ή άνδρι:ία
τους ηταν ύ-ττέροχη. Κι δταν τούς σκεττάση τό χωμα, ενας ανδpας, διαλεyμένοc
ό:ττό τήν ττολιτεία yιά τή yερή του κρίση καί yιά τό κ ϋοος ττού έχει, λέyει τόν
ετταινο ττού τα.ις ττρι:.ττει 'Έττειτα φεύγουν 'Έτσι γίνεται ή ταφή Κι δσο
σταξε δ -πολεμος, δ-ποτε συνεGαινι:. το κακο, άκολ θοϋσαν το εθιμο. Γι' αύτούς,
λοι-πόν, τους πρώτους νεκρούς τcυ -πολεμου, διάλεξαν yιά όμιλητή τόν Πεpι
κλη, τόν yυιό τοϋ Ξανθίπττου. Καί σάν εφτασε ή ώρα, ό Περικλης ττροχώρησε
ό:ττ' τόν τάφο σ· ενα Gημα, ψηλό yιά ν' άκούyεται δσο ":ό δυνατόν ό:ττό ττερισ.
σότερο πληθος, κ' ελεyε ττερί-που αύτά:

οο.

35. Οί περισσότεροι, άπ' δσους ως τώρα εχουν μιλήσει έδω,
έπαινουν έκεϊνον πού καθιέρωσε, κοvrά σr' αλλα εθιμα, κι' αύτόν
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τό λόyο. Διότι �ρίσκουν πώς είναι καλό ν' άπαyyέλλεται στήν
ταφή των νεκρών του πολέμου. Έyώ θά νόμιζα πως είναι αρκε
τό, σέ ανθρώπους πού μέ ερyα δείχτηκαν yενναϊοι, μέ fpyα νά
εκψράζωνται καί οί τιμές. 'Έρyα σάν κι αύτά πού �λέπετε τώ
ρα έδω, παρασκευασμένα μέ δημόσια φροντίδα, yύρω απ' αύτόv
τόν τάφο. Καί οχι, νά κινδυνεύουν νά yίνουν η νά μή yίνουν πιστευ
τές οί αρετές των πολλών, από τό αν θά μιλήση καλά η κακά
ενας άνθρωπος. Διότι δέν εϊναι εϋκολο νά μιλήση κανένας σω
στά, δταν δύσκολα μπορη νά πείση τούς άλλους πώς λέει τήν α
λήθεια. Κι αύτό, διότι έκεϊνος πού ξέρει καλά ό 'ίδιος τά πρά
yματα καί τ' ακούει μ-έ συμπάθεια, μπσρεϊ νά νομίση πώς πα
ρουσιάζ�νται κατώτερα απ' δπως τά ξέρει κο.ί τά Θέλει. Κι' δποι
ος πάλι δέν τά y ώρισε, μπορεί: νά νομίση πώς μcpικά λέyονται
ύπερ�ολικά. 'Επειδή ζηλεύει αν ακούση κάτι πού ξεπερνάει τίς
δικές του δυνάμεις. Διότι οί επαινοι πού λέycνται yι' άλλους,
τόσο μόνον είναι ανεκτοί, δσο καθ1§.νας θεωρεί: τον έαυτό του αξι.
ον ό ίδιος νά κάμη κάτι από κεϊνα πού άκουσε νά παινεύωνται.
Γιά τό παραπανιστό ζηλεύει καί δέν τό πιστεύει. Άλλ' άφου οί
παλιοί παραδέχτηκαν πώς τό εθιμο εϊναι καλό, πρέπει κ' έyC:.)
τώρα νά τό κρατήσω καί νά προστιαθήσω νά σας εύχαριστήσω
δσο μπορώ.
36. Θ' αρχίσω πρώτα ατιο τούς προyόνους. Δίκαιο yι αύ
τούς καί ταιριαστό είναι σέ μιά τέτοια περίσταση νά τούς θυμώ.
μαστε καί νά τούς τιμοCψε. Διότι εζησαν οί 'ίδιοι πάντοτε, από yε
νεά σέ yενεά, σ' αυτή τή χώρα. Καί μας τήν παράδωσαν ως τώ
ρα ελεύθερη μέ τήν άρετή τους. Κ' έκεϊνοι είναι άξιοι yιά επαινο,
κι ακόμη περισσότερο οί πατέρες μας. Διότι αυτοί, κοντά σ' έ
κεϊνα πού �ρηκαν, απόκτησαν - οχι χωρίς κόπο - κι αφηκαν σέ
μας τούς τωρινούς δση εχομε έξουσία. Κι δσο yιά τά παραπανι
στά, αύτά πιά τ' αύξήσαμε εμεϊς οί 'ίδιοι, πού �ρισκόμεθα ακό
μη στήν ωριμη ήλικία. Καί ψροvτίσα;με yιά τήν πόλη μας, ωστε
νά εχη σέ δλα απόλυτη αυτάρκεια, καί yιά τον πόλεμο καί yιά
τήν είρήνη. Τά ερyα μας τά πολεμικά, πού μ' αυτά απcκτήσα,με
τό ενα καί τό άλλο, η αν κάποτε έμεϊς οί 'ίδιοι η οί πατέρες μας
πρόθυμα αποκρούσαμε εναν C:,αρ�αρικό η έλληνικό πόλεμο πού
μας άπειλοϋσε, αυτά πιά θά τ' άφήσω κατά μέρος. Διότι δέν &έ
λω νά μακρηyορω ο' ανθρώπους πού τά ξιέpουν. Θά δείξω, λοι
πόν, πρώτα άπό ποιές αρχές ξεκινήσαμε Ύtά νά φτάσωμε σ' αύ
τά έδω, καί μέ ποιό πολίτευμα καί μέ ποιούς τρόπους ζωης εyι
ναν τά μεyάλα αύτά ερyα. 'Ύστερα Θά ελθω στον επαινο των νε
κρων. Διότι νομίζω πώς σέ μιά τέτοια στιyμή, δέν θά ηταν ά
πρεπο νά είπωθουν αύτά τά πράyματα, καί πώς θά κερδί-
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σουν δλοι οσοι είναι εδω μαζεμένοι, καί \,'ίόπιcι καί ξένοι, αν τ,
ακούσουν προσεκτικα.
37. Το πολίτευμα πού εyομε δέν γυρεύει νά πάρη τούς νόμους
του απο τούς ξένους. Μαλλον έμεϊς εϊμεθα παράδειγμα yιά τούς
αλλους, παρά \.ά yuρει.,ωμε νό. τούς μιμηθοϋμε. Τό δνομά του εί
ναι Δημοκρατία, διότι δέν στηρίζεται στους λίγους, αλλά στους
πολλούc. "Ο' οι ειναι ίσοι μπροστά στους νόμοι,ς, yιά τίς ίδιωτι
κές διαφορές τους. Καί δταν �λέπωμε κά-π:οιον νά εύδοκιμη σέ
κάτι, τοϋ αναθέταμε δημόσια αξιώματα, δχι διότι ανήκει σέ ώρι
σμ:"η τάξη, αλλά διότι ειναι ίκανός. Καί κα� ένας δέν έμποδιζε
ται vά κάμη κάτι κωο cnήν -π:όλη, αν αη:ο φτώχεlα τοϋ λείπη ή
κοινωΗκή θέση . Δ-έν ει"αι μονάχα στή δημόσια ζωή -π:ου ζcϋμε
�λευ8ερα, αλλά καί στίς καθημFpινές μαc ασχολ ίεc δέν ύ-π:ο�λέ
πομε δ εvας τον αλλον. Δέν θυμώναμε μ-έ τον δι"Ίλα"ό μας, αν
κά\.η κάτι σύμφωια μέ τήν έ-π: θυμία του. Κι οϋτc: δείχνομε πώς
πειραχθήκαμε, -π:ράyμα πού δ-έν ζημιώνει �έ�αια τον αλλον, α'λ
λά τον στε\.οχωpεί. Κ' ε"ω στήν ίδιωτική μαc ζωή δέν ένοχλε'ί δ
ενας τον αλλοv, στή δημόσια ζωή δέν -π:αρανομοϋμε, κυρίως α-π:ο
αύτοσε�ασμό. Διότι -π:ειθαρχουμε στους έκάστοτε α:ρχοντές μας
καί στους \ιόμους Καί μά'λιστα σ' έκείνους π-ύ εχουν γίνει yιά
νά -π:ροστατεύουν τούς αδικουμένους καί σ' έκείνους -π:ού - αν κι
άγραφοι - φέρνουν ντροπή σ' δσους τούς παρα�αίνουν.
38. , Αλλά καί yιά νά ξεκουραζώμεθα α-π:ο τούς κό-π:ους, φρον
τίσαμε νά έξασφαλίσωμε αφθονες άνα-π:αύσεις στο πνευμα. Διότι
κάνομε αyω"ες καί θυσίες δλο το χρόνο, κ, εχομε -π:εριποιημέ
να σ-π:ίτια yιά τον καθέ\ια Ή καθημερινή εύχαρίστηση απ' αύτά,
διώχνει τή στενοχώρια. Κ' έπε,δή ή -π:όλη μας είναι μεγάλη, ερ
χσνται σ' αύτή τά -π:άντα ·απ' δλο τον κόσμο. 'Έτσι συμ�αίνει νά
χαιρώμεθα το ίδιο τ' αγαθά των αλλων ανθρώπων, δσο κι ωjτά
-π:ού -π:αράyονται έδω.
39. Καί στίς -π:ολεμικ-ές προ-π:αρασκευές διαφέρομε α-π:ο τούς
άντι-π:άλους μας. Διότι τήν πό'λη μας τήν tχομε έλεύθερη yιά δ
λους. Καί δέν καταδιώκομε ποτέ τούς ξένους, έμποδίζοντάς τους
νά μάθουν η νά δουν κάτι, μ-έ τήν "'Ιpόφαση πώς, αν δέν το κρύ
�cψε καί τω�λε-π:ε κά-π:οιος άπο τούς εχθρούς uας, θά μποροϋσε
τάχα νc'χ ώφεληθη απ' αύτό. Διότι �με'ίς -π:ιστεύομε λιyώτερο στίς
προετοιμασίες καί στά τεχνάσματα, καί -π:ερισσότε.ρο στήν ψυχι
κή δύναμη -π:ού πηγάζει άπο μας τούς ίδιους τή στιγμή της δρά
σεως. Διαφέρομε καί σττ)ν εκπαίδευση. Έκε'ίνοι απο -π:αιδιά γυ
μνάζονται σάν ανδρες μέ κουραστικές ασκήσεις. Έμε'ίς ζουμε μ-έ
ανεση . Κι δμως, αντιμετωπίζομε τούς κινδύνους καλύτερα απο
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τούς άλλους. Καi να η απόδειξη: Οί Λακεδαιμόνιοι δtν έκστρα
τεύουν στή χώρα μας μόνοι τους, αλλά μαζί με δλους τούς συμ
μάχους τους. Ένω έμεϊς προσί?άλλομε τη χώρα των άλλων μόνοι
μας. Καi τiς περισσότερες ψαρές νικουμε, χωρίς δυσκολία, σt ξέ
νη χώρα, άνθρώπους πc.ύ πολεμοC:ν yιά νά σώσουν τά σιπ:ίτια τους.
Καί κανένας ως σήμερα δεν αντιμετώπισε συyκεντρωμέv1ες τiς δυ
νάμεις μας. Διότι ψροvτίζομε ταυτόχρονα καi y,ά τό ναυτικό
καί yιά την ξηρά, στέλνοντας σΕ πολλά μέρη συγχρόνως τό στρα
τό μας, πού αποτελεϊται από μας τούς ίδιους. Κι αν κάπου συμ
ί?η νά συμπλακcϋν μ' εvα μΙέρος από τiς δυνάμεις μας καi
νικήσcυν μερικούς από μας, καυχιοϋvται τάχα πώς μας απόκρου
σαν δλους. Έ,ω, αν νικηθ:.ϋν, λένε πώς νικήθηκαν απ' δλους μας
συγκεντρωμένους. Κι ακόμη έμεϊς, με τό νά ζοϋμε μαλλοv με α
vεση, παρά μt κουραστικές ασκήσεις, καi ν' αντιμετωπίζωμε τούς
κιvδ(νους μέ μιά ανδρεία, πού δέν μας την έπιί?άλλουν τόσον οί
νόμοι, δσον ό τρόπος της ζωης μας, ?:χομε κι αυτό τό πλεονέκτη
μα: 'Ότι, ένω δtν κcυραζόμεθα από πριν yιά τούc, μελλοvτ κούς
κινδύνους, δταν ί?ρεθοϋμε μέσα σ' αυτούς, δεν δειχνόμεθα λιyώ
τερο τολμηροί, άπό κείνους πού μοχθοϋv αδιάκο-ττα. 'Αξίζει νά
8αυμάζη κανένας την πόλη μας καί yι' αυτά, καί yι' άλλα ακόμη.
1

40. Φιλοτεχνοϋμε μ' άπλότητα καi ψιλοσοψοϊψε χωρίς μαλθα
κότητα"' . Μεταyειριζόμεθα τόν πλοϋτο σάν ευκαιρία yιά νά κά
νωμε ερyα, κι οχι γιά νά ύπερηφανευώμεθα. Κακό νά μην όμολο
yη κανένας τη φτώχεια του, αλλά χειρότερο νά μη την απο<pεύyη
με την έρyασία. Έμεϊς οί 'ίδιοι ε'ίμεθα πού φροντίζομε καi yιά τiς
ίδιωτικές μας ύποθέσεις καί yιά τά κcινά. Κ' ένω καθ-ένας μας
κοιτάζει τη δουλειά του, δtν μας ξεφεύγει καi ή γνώση των πο
λιτικών ζητημάτων. Διότι είμεθα οί μόνοι, πού δποιον δεν άνακα
ΤΕύεται κα!θόλου σ' αυτά, τόν θεωροϋμε οχι φιλήσυχο, αλλ' άχρη
στο. Καi οί μόνοι πού - είτε προτείνοιμε οί ίδιοι τί πριέπει νά yί
νη, είτε κρίνομε yι' αυτό - νομίζομε πώς τά λόγια δεν ί?λάπτουν
τά ερyα, αλλά πώc, περισσότερο ί?λάπτει νά μη φωτισθοϋμε πρώ
τα μέ τόν λόγο, πρίν άποφασίσωμε νά ένερyήσωμε. Διότι καi σ'
αυτό ξεχωρίζομε από τούς άλλους: 'Ότι ένω εϊμεθα πολύ τολ
μηροί, συγχρόνως σκεπτόμεθα πολύ καλά, τrpiv έπιχειρήσωμε
κάτι. Ένω στους άλλους ή αyνοια γεννάει θρασύτητα καi ή
σκέψη δισταγμό. Καi δίκαια θα:πρεπε νά κριθοϋν πιό γενναιόψυχοι
* «Φιλοκαλουμέν τε yάρ μετ' εύτελείας και ψιλοσοφουμεν ανευ μαλακίας».
Ό Έλ Βενιζέλος μεταφράζει: «Διότι είμεθα έρασταί του ώραίου, άλλά καί
ψίλοι συγχρόνως της άπλότητος, και καλλιερyουμεν τό πνευμα μας χωρίς θυ
σίαν του άνδρισμου μας». Ό Ί. Κακριδης μεταφράζει: «Αγαπούμε το ωραίο
και μένουμε απλοί. Αγαπούμε τη θεωρία και δε.ν καταντούμε νωθροί:&.
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έκεϊνοι, πού αν καί ξέρουν πολύ καλά καί τά εύχάριστα καί τά
δυσάρεστα, δμως δέν όπισθοχωρουν μπροστά στους κινδύνους.
Καί σχετικά με τήν άρετή εχομε άντίθετη yvώμη άπό τούς πολ
λούς. 'Αποκτουμε τούς φίΛους μας οχι με τίς εύερyεσίες τιού
μας κάνουν, άλλά μέ τίς εύερyεσίες πού τούς κάνομε. Καί εί
ναι πιό σταθερός φίλος έκεϊνοc πού εύερyετεϊ, διότι προσέχει νά
διατηρήση τήν εύyνωμοσύνη πού του όφείλεται, με τή συμπάθεια
τιού δείχνει σ' αύτόν ττού εύερyέτησε. Ένω έκείνος πού εύερyε
τήθηκε είναι μαλλον άδιάφορος, διότι ξέρει πώς πρέπει νά φα
νη καλός, οχι αύθόρμητα, άλλά σά νά έξοφλη ενα χρέος. Μόνον
έμεϊς κάνcμε στους άλλους άφοι5α τό καλό, οχι διότι λοyαριά
ζομε τό συμφέρον μας, άλλ' άπό πίστη στην ελευθερία.
41. Άνακεφο:λα:ιώνοντας, λέγω δτι ή πόλη μας, στό σύνολό
της, είναι σχολεϊο της 'Ελλάδος, άλλά καί καθένας άπό μας θά
μπορουσε, με τή μεγαλύτερη εύστροφία καί χάρη, νά παρουσιά
ση τόν έαυτό του δλοκληρωμένον σέ κάθε έκδήλωση της ζωης.
Αύτά δεν είναι ύ'Π'Εpήφανα λόγια της στιyμης άλλά πραγματική
άλήθεια:. Αύτό τό φανερώνει ή δύναμη της πόλεως, πού άττοκτή
σα:με μ' αύτούς τcύς τρόπους της ζωης. Διότι άπό τίς σημερινές
πόλεις, μονάχα ή δική μας άποδεικνύεται τήν ωρα της δοκιμα
σίας άνώτερη άπό τή φήμη της. Καί μονάχα αύτή δέν κάνει οϋτε
τούς εχθρούς της ν' άyανακτουν έναντίον της, τάχα πώς κακοττα
θουν από τέτοιους άνθρώπους, οϋτε τούς ύπηκόους της νά παρα
'Π'ονcυνται, τάχα πώς κυι5ερνουνται άπό άνάξιους. Παρουσιάσα
με τή δύναμή μας με μεγάλες φανερές άττοδείξεις κι οχι χωρίς
μαρτυρίες. Γι' α&τ:ό θά μας θαυμάζουν και οί σύγχρονοι και
οί μεταγενέστεροι. Κι αύτό, χωρίς καθόλου νά εχωμε άνάyκη
από εναν υΟμηρο yιά νά μας παινέση, οϋτε άπό κανέναν άλλον
wοιητή, πού νά μας εύχαριστήση yιά λίγο μέ τούς στίχους του.
άλλά ττcύ ή άλήθεια θά ι5λάψη τήν ίδέα ττού θά σχηματιαθη άπ'
αύτούς yιά τά ερyα μας. Θά μας θαυμάζουν, διότι άναyκάσαμε
κάθε θάλασσα καί κάθε στεριά ν' άνοίξουν δρόμο στήν τόλμη
μας. Και σέ κάθε τόπο στήσαμε άθάνατα μνη μεία και yιά τά κα
λά και yιά τά κακά πού μας ετυχαν. Γιά μιά τέτοια πόλη έττεσαν
1rολεμώντας yενναϊα αύτοί έδω οί νεκροί, προι5άλλοντας τό δι
καίωμα: νά μή τή στερηθουν. Και είναι φυσικό, καθένας άπό μας
πού μείναμε, νά θέλη νά ύποφέρη τά πάντα yιά χάρη της.
42. Γι' αύτό κυρίως μίλησα λεπτομερως yιό: τήν πόλη μας.
Δtότι ηθελα νό: εξηyήσω πώς δέν άyωνιζόμεθα yιά ίσης άξίας
πράγματα έμεϊς, κι δσοι δέν εχουν νό: χάσουν τίποτα πού νό: μοιά
ζει μ' αύτά έδω. Και συγχρόνως, διότι ηθελα: νά φανερώσω μέ
πραγματικές άποδείξεις τόν επαινο των νεκρων, yιό: τούς όποιους
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μιλω. Πραyματικά, εχω κιόλας πεΊ τό μεyαλύτερο μέρος απο
τόν επαινο. Διότι οί άρετές αύτων έδω καί των όμοίων μ' αύτούς
στόλισαν τήν πόλη μ' έκεΊνα, yιά τά όποΊα τήν ϋμνη σα. Καί δέν
θά μπορουσε νά φανη ό λόyος άνάλοyος μέ τά ερyα τους yιά
πολλούς άπό τούς 'Έλληνες, καθώς yι' αύτούς έδω. Διότι ό θάνα
τός τους φανερώνει τήν άρετή τους, είτε άποκαλύπτοντάς την yιά
πρώτη φορά, είτε έπισφραyίζοντάς την. Διότι καί yιά κείνους πού
κατά τ' άλλα φάνηκαν κακοί, δίκαιο είναι νά λοyαριάζεται πε
ρισσότερο άπό κάθε τί ή άνδρεία πού εδειξαν πολεμώντας yιά
τήν πατρίδα. Διότι, σ(5ή οvτας τό κακό μέ τό καλό, ώφέλησαν τήν
πόλη, περισσότερο άπ' δσο τήν ε(5λαψαν μέ τήν ίδιωτική τους ζωή.
Άπ' αύτούς ομως έδω οϋτε κανένας δείχτηκε μαλθακός προτιμών
'ιlας v' ό:πολαύση περισσότερο χρόνο τά πλούτη του, οϋτε κανένας
ζήτησε ν' άνα(5άλη τό κακό, έλπίζc,ντας νά ξεφύyη άπό τή φτώ
χεια του καί νά yίνη πλcούσιος. 'Αλλά, θεωρώντας προτιμότερη
άπ' δλα αύτά τήν τιμωρία των έχθρων, καί συyχρόνως νοιμίζον
τας πώς άπ' ολους τούς κινδύνους αύτός ηταν ό ώραιότερος,
προτίμησαν νά ριχθουν σ' αύτόν, χωρίς νά πάψουν νά έπιθυμοΟν
καί τά άλλα. Κι άνέθεσαν στην έλπuδα τήν ά(5ε(5αιότητα yιά
τήν έπιτυχία τους. Διότι είχαν τήν άξίωση ν' άντιμετωπίσουν μέ
[ρyα τόν κίνδυνο πού ε(5λεπαν τώρα μπρc,στά τουc, ;iχοvτας πε
ποίθηση στον 'ίδιο τόν έαυτό τcυς. Καί σάν (5ρέθηκαν μέσα στον
κίνδυνο, ,εκριναν ώραιότερο v άντισταθιουν καί νά πέσουν, παρά
νά σωθουν ύποχωρώντας. 'Έτσι, ά-rτlέψυyαν τή ντρυπή νά τοίις κα
τακrί,•cυν. ι<' εδωσαν τά κορμιά τους yιά τό ερyο πcιύ άνέλα(5αν_
Καί σ-έ μιά σύντομη, κρίσιμη στιyμή, ώρισμένη άπ' τή μοίρα,
έλευθερώθηκαν άπό τή ζωή, στό κορύφωμα του ενθουσιασμοί} κι
δχι του φΜου.
43. Αύτοί εδω τέτοιοι στάθηκαν, δπως ταίριαζε στήν πόλη.
Κ' έμεΊς οί άλλοι πρέπει ν' άξιώσωμε άπό τούς έαυτc,ύς μας
νά μή φανοΟμε λιyότερο τολμηροί μπροστά στους εχθρούς, δσο
κι αν εύχώμεθα νά φανουμε άσφαλέστεροι. Καί νά μην κρίvετε
τήν ώφέλεια μονάχα άπό τά λόyια. Διότι θά μπο,ρουσε κανένας
νά μακρηyορήση λέyοντας σέ σας, πcύ τά ξέρετε πολύ κα
λά πόσα πλεονεκτήματα εχει ή άντίσταση στους εχθρούς:Αλ
λά νά (5λέπετε τή δύναμη της πόλεως κάθε μέρα πιό πολύ στά ερ
yα της, καί νά τήν άyαπδ:τε σάν έραστές. Κι δταν τό νοιώσετε πώς
είναι μεyάλη, σκεφθεΊτε πώς αύτά τ' άπόκτησαν άνθρωποι πού
τολμουσαν καί ηξεραν τό σωστό κσί είχαν φι"\ότιμο σάν fπρεπε
νά ένερyήσουν. Κι αν κάποτε, επιχειρώντας κάτι, ετυχε ' άπο
τύχουν, δέν εκριναν σωστό νά στερήσουν τήν πόλη άπό την ό:ρε
τή τους. Άλλ' εδωσαν σ' αύτή τήν ώραιότερη προ:::rφορά. Διότι
θυσιάζοντας τά κορμιά τους, δλοι μαζί yιά τό σύνολο, κέ
ρ
δισαν καθ1ένας yιά τόν έαι.;τό τοu ε..παινο άθάνατο. Καί τάφο
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θαυμαστό, οχι τόσο έκεϊ πού κείτοvrαι, δσο έκεϊ πού ή δόί,α -::ους
μένει αθάνατη καί μνη μονεύεται αίώνια σ-έ κάθε εύκαιρία, εϊτ•_ μέ
λόγια, είτε μέ εργα. Διότι των έξαιρετικων ανθρώπων τάcpος εί
ναι ή γη δλάκαιρη "" . Καί δέv τούς cpανερώι,ει μονάχα ή έπιγρο.cpή
μιας στήλης στόν τόπο τους, άλλα καί στίς ξένες χωρες, σ-έ κα
θενός την ψυχή, διατηρεϊται άγραφη ή μνήμη, οχι τόσο γιό: τό:
εργα τους, δσο γιό: τό φρόνημά τους. Αύτούς τώρα έσε:ϊς πάρε
τε γιό: παράδειγμα. Καί κρίνοντας πώς εύτυχία είναι ή έλευθερία,
κ' έλευθ1ερία είναι ή δυνατή ψυχή**, μή δειλιάζετε μπροστά στούς
πολεμικcύς κινδύνους. Διότι δέν θό: ητΟJV τόσο δίκαιο ν' άψηφοϋν
τή ζωή τους δσοι δυστυχοCν καί δέν έλπίζουv κανένα καλό, δσο
έκεϊνοι πού κινδυνεύουν περισσότερο άπό την άι,ατροπή του ·ιρό
που της ζωης τους. Καί μάλιστα σό:ν θαναι πάρα πο,λύ μεγάλη
ή διαφορά, αν αποτύχουν. Διότι στόν cpιλότιμον ανθρωrπ:ο περισ
σότερο πονάει ή έξασθένηση μέσα στη μαλθακότητα, παρά δ θά
νατος πού ερχεται δίχως νό: τόν νοιώση , μέσα στη δύναμη καί
στην κοινήν έλπίδα.
44. Γι' αύτό, τούς yονεϊς τούτων έδω των νεκρων, δσοι είσθε
παρόντες, δ-έν σας κλαίω. Μαλλον θό: προσπαθήσω νό: σας παρη
yc,ρήσω. 'Όλοι σας ξέρετε πώς ή ζωή περνάει ανάμεσα σέ διά
φορες μετα�ολές της τύχης. 'Αλλά καλότυχοι είναι έκεϊνοι πού
τούς ελαχε δ τιμητικώτερος θάνατος, δπως σ· αύτούς έδω τώ
ρα - ένω σ· έσας ί::λαχε λύπη -, καθώς κ' έκεϊνοι πού, δταν τε
λειώνη ή εύτυχία τους, τελειώνει καί ή ζωή τους. Τό ξέrω πώς
είναι δύσκολο νό: σας πείσω. Διότι πολλές φορές θό: παίρνετε α
φορμές νό: τούς θυμασθε στίς εύτυχισμένες σΤl'yμ-ές των άλλων, πού
κ' έσεϊς άλλοτε τίς χαρήκατε. Καί λυπαται καθένας οχι γιό: τ' ά
γα!θά πcύ στερεϊται χωρίς νό: τό: εχη δοκιμάσει, άλλα γιά κεϊνα
πού τό: χάνει άcpoO τό: συνηθίσει. Πρέπει δμως νό: κάμετε ύπομο
νή μ-έ την έλπίδα ν' αποκτήσετε κι άλλα παιδιά, δσοι εισθε ακόμη
σέ κατάλληλη ήλικία. Διότι τό: παιδιά πού θό: yενι.ηθοΟν θό: κά
μουν μερικούς νό: ξεχάσουν έκείνους πού δέν ύπάρχουν πιό: στη
ζωή. Καί διπλό: θό: ώcpελήσουν τήν πόλη. Καί διότι δ-έν θό: την
άcpήσ::υν νό: έρημωθη, καί διότι θό: την ασφαλίσουν. Διότι δέν ειναι
δυνατόν ι,' άποcpασίζ�υv γιό: τό: δημόσια πράγματα έξ ίσου σω
στό: καί δίκαια δσοι δέν εχουν παιδιά καί δ-έν κινδυνεύουν νό: τό:
χάσοι•ν, δπως οί άλλοι πού εχουν. 'Όσοι πάλι είσθε περασμένοι
στό: χρόνια, νό: λογαριάζετε γιό: κέρδος πώς περάσατε εύτυχι
σμένοι τό μεγαλύτερο μέρος της ζωης σας καί πώς λίγο σας μέ
νει ά-κόμη νό: ζήσετε. Καί ν' άνακουcpίζετε τόν πόνο σας μέ τή
δόξα αύτωv έδω των ι,εκρων. Διότι μονάχα ή αγάπη -ιων τιμων
"" «'Ανδρων yάρ έ,τιφανων πασα γη τάφος».
** «Τό εϋδαιμον τό έλεύθερον, τό δ' έλεύθερον τό εϋψυχσv».
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δiΞ:ν yερνάει. Καί δέν ευχαριστεί: τόσο πολύ τ' αχρηστα yερατειό:
τό κέρδος, καθώς λένε μερικοί, δσο οί τιμές.
45. Για τούς yυιούς πάλι των νεκρών, δσοι εϊσθε π()jρόvτες, η
yια τούς άδελφούς, ί9λέπω δύσκολο, τόν άyώ\,α. Διότι καθένας
συνηθίζει νό: έπαινη έκεϊνον πού δέν ύπάρχει πιό: στή ζωή. Κι δ
σο ύπέp- χη άρετή κι αν δείξετε, μόλις θα κατορθώσετε νό: κρι
θητε, οχι δμοιοι, άλλα κάπως κατώτεροι άττ' αυτούς. Διότι άνά
μεσα στούς ζωντανούς ύπάρχει ζηλοτυπία yια τούς αντιπάλους,
ένω οί νεκροί τιμοϋvται μέ εϋvοια, πού δiΞ:ν εχΞι άνταyωνισμό. Κι
αν πρέπει να πω κάτι καί yιό: τήν άρετή των yυναικων, έκείνων
πού τώρα μένουν χηρες, μέ λίyα λόyια θα τα πω ολα: Να μή
φανητε κατώτερες άπό τή yυναικεία φύση, αυτό θα είναι yια
σας μεyάλη δόξα. Καί μάλιστα yια κείνη, yια τήν όποία Θά yί
vεται λιyώτερος λόyος άνάϊμεσα στούς ανδρες, ε'ίτε yια τήν άpετη
της, ε'ίτε yια κατηyόρια της.
46. Είπώθηκαν πια μiΞ τόν λόyο μου, σύμφωνα μέ τό &:Θιμο,
δσα είχα να πω πού ταιριάζουν. Καί μ-έ Ιsρyα στολίστηκαν οί νε
κρcί πού κηδεύαμε. Καί τα παιδιά τους άνέλαί9ε άπ' έδω καί πέ
ρα να τ' άναθρέψη μέ εξcδά της ή πολι-rεία, 1.iJς πού να μεyαλώ
σουν. 'Έτσι όρίστηκε ί9pαί9εϊο σέ τέτοιους άyωνες ενα ώφέ.λιμο
στεφάνι καί yι' αυτούς έδω καί yια κείνους -ττού άπόμειναν στή
ζωή. Διότι οπου εχουν όρισθεϊ τα πιό μεyάλα ί9pαί9εϊα yιά την
αρετή, έκεϊ ζουν καί ο,ί πιό καλοί πολϊτες. Καί τώρα, ά:φοϋ 11ά
ψει καθένας να κλαίη τόν δικό του, μπο1ρεϊτε νά ,τηyαίνετε.
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Είμαι λοιπόν μέσα στήν τροχιό μου; Κινοϋμαι; 'Ο
νειρεύομαι ότι κινοϋμαι; Μισοσκόταδο έμπρόc: μου.
Μιά στενή αίθουσα. Ποιόc: μ' ερριΕεν έδω; Βλεπω τn
σκοτάδι μου. Σέρνομαι σά ,μιά σκιά κεριοϋ στό χέρι
τοϋ Άγνώστου. Τώρα περπατώ. Άκούω τον άνεμο
νά φυσδ κοί ,βρέχει βαριά. Κάτι σάν εύτυχία νά βρί
σκομαι σκεπασμένος μέ στί:γη, γσληνισ, Ζέστα.
Στό νότο όπου γεννήθηκα άκουγα τόν άνεμο νά
χτuπδ τίc: ψηλέc: στό καμπαναριό καμπάνεc:.
· Η καμπάνα μιλεί μέ τό σπαθί τοϋ κεραυνοϋ
Μά τί στενά όλα έδω !
Είναι δμωc: Ζεστά.
Μεγάλωσα στήν πεδιάδα δπου είχα γιά ρολόγι μου
τό λάλημα των όρνιθιων μέσα στούc: όρνιθωνεc: τουc:
καί τό γαύγισμα τοϋ σκυλιοϋ.
Δουλεύαμε στό καλαμπόκι,
στό σιτάρι, μετά στό
βαμβάκι. Δουλεύει τό σσράr<ι τά παrώμστα, δουλεύει
στήν άστρQφεγγιό τοϋ τριΖονιαϋ τό τραγοϋδι.
Στήν άρχή όνέβοινε μιά κλίμακα
φωτισμένη μέ παράθυρα,
Ναί, έσωτεριΚ'ή κλίμακα,
φωτισμένη, ναί, μέ παράθυρα.
Άνεβοίνομε μιά έσωτερική κλίμακα φωτιΖόμενη άπό
παράθυρο.
Άnό παράθυρο.
• Εnειτα o::i νά νοιώσαμε κι έμείc: τά μάτια μοc:. ιό
νοιγμένα.
Σόν παράθυρα
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,όνοιγμένο παράθυρο.
Κοί άντιληφθήκομε τήν Αίθουσα τηc Μεγάληc Λυ
χνίοc έμείc οί λuχνοφάροι.
Μέ τά παράθυρά μοc άνοιγμένο μέ άνοιγμένο τά πα
ράθυρό μοc.
Τώρα είμαστε πολύ στενά
μά οίοθονάμοοτε Ζεστά
Κι δc μή βλέπουμε καλά,
Δέν έπρεπε νά βλέπουμε καλά;
Κι δμωc nερnοτοϋμε οτά
, σκοτεινά
ΣυνηθίΖοuμε νό βοδίΖουμε στό σκοτεινά
,
Μιλοϋμε
ατά σκοτειν::ι
ι

κι -άκοϋ-με τόν ιάγέρα
τό άγρίμι τίc κομnόνεc νά ι�ορδ.
Σιγά - σιγά βλέπουμε μέ τήν όρισμένη μοc δpαοη
πού μδc παρέχει ή Μεγάλη μοc Φωτιά.
Ή λόμnο τηc φυσικηc όροφηc μοc κι δλα τά σκοτει
νό γίνονται φωτεινό μέ τό μεγάλο κερί τοϋ Σίιμnον
τοc. Άnό τή
, ν ώραία τοϋ Σύμnοντοc ούτόφωτη
λαμπάδα
Λύχνοc είιμαι κομμένοc ιάnό τό Μέγα Λύχνο.
Λυχνίεc τοϋ λύχνου τοϋ Μεγάλου
Άφοϋ μπήκαμε άnό τή στενή μοc πύλη nροχωροϋμε
nρόc τή μακρόστενη αίθουσα Ζεστοί καί nερnοτοϋμε
σταθεροί κι έΕω ό δν0μοc βουίlει, όc βουίΖει, σ,ά δέ
βαριέται, δc βουίΖει.
'Εγώ κουβαλώ τήν πέτρα μου, κουβαλώ τό βουνά
μου
κι έγώ τόν καλό μου τόν τροχό.
Κι έγώ κουβαλώ τήν δμμο, όδειόΖω τήν δμμο μου
Κι έγώ φορτώνομαι τσύc φράχτεc μου.
'Όλοι μσc άnό φράχτεc nολλούc είμαστε φορτω
μένοι κι δλο μακραίνει τό δωμάτιο τό στενό δnου
είμαστε κλεισμένοι.
Ποιόc είμαι λοιπόν
Τί είμαι λοιπόν.
Ποϋ είμαι.
Ποιό<: είμαι.
Είμαι μέσο· ατό είμαι
'Υπάρχω, δρα ύnοφέρω.
Ό Πύρροc μοc λοιπόν πηγαίνει ατόν πόλεμο, φορεί
ένα κράvοc ::ιοτρσφτερό κοί λέγει πάντοτε ό κολόc
ό Πύρροc μοc βαριέται κονείc πολύ τηc είρήνηc
τόν καιρό. Ό Πτολεμαίοc βεβοίωc είναι κολόc οί
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nρωτοι Πτολεμαίοι ηταν καλοί Πρό πάντων πρέπει
ή ΆλεΕάνδρειά μαc:, ελεγαν, νά προστατευθεί με τό
Μουσείο τηc: καί τη Βιβλιοθήκη τηc: νά."ρχονται νά
σnουδάΖ:ουν έnιστημεc:, έnιστημεc: καί γνώση νό παίρ
νουν καl φωc: νά μεταδίδουν οί σοφοί μαc: οί σοφοί.
Μά ό Πύρροc: δέν μπορεί νά'ναι εναc: Πτολεμαίοc: τηc:
όκμηc:. Αύτάc: θέλει τόν πόλεμο, είναι ή χορό τηc:
κάθε του στιγμηc:. Σήμερα τόν καλοϋν οί Συροκοϋ
σεc:, σύριο τόν καλοϋν οί Ταραντίνοι. Σκέnτονται νά
κατεβοϋν στή θάλασσα οί Ρωμαίοι. Τό λέγει στούc:
Καρ.χηδονίουc:, άλλά δέν τόν έννοοϋν έκείνοι τόν
Καλό μαc: τόν Πύρρο τόν πολεμικό μέχρι πού σκο
τώνεται μ· ένα κεραμίδι στ,ήν κεφαλή στό .. Αργοc:
έκείνο σκοτώνεται ό Πύρρσc: μαc: τό άρχαίο, στό
• Αργοc: τό ίnnικό.
Nai, Κυρiεc: καί Κύριοι κυριορχείοθε όnό τή μακρό
στενή σαc: την αίθουσα. Μά nόντοτε ή αίθουσα εύτυ
χωc: χαλδ κι ερχοντοι τά πράγματα των ένοχλήσεών
μαc: λιγώτερο ένοχλητικά, μά καί ιή αίθουσα τηc: είρ
κτηc: μαc: πάντοτε εύτυχωc: χαλδ.
Ό Κύριόc: μαc: αύτοκρότωρ ό θείοc: 'Ισυστινισνόc:, έ
λέψ Θεοϋ, δέν καταλάβαινε nώc: ηταν άvάγκη νά ύ
nάρχουν άντiθετα θρησκεύματα και άνοχή καί Πειθώ.
Πωc: θά nρο,χωροϋσε ό Κόσμοc: ό ΒυΖ:αντινόc:, σ· έ
να καθαρό Χριστιανισμό; Ύnηρχαν πολλοί πού τοϋ
φώναΖ:αν οτι είχαμε ύnογρά,ψει τό σπουδαίο διάταγ
μα τοϋ Μεδιολάνου, ϋτι ό Χρυσόστομοc: ό ίερόc:
σnούδαΖ:ε φιλοσοφία στήν · Αθήνα (Δέν χρειάΖ:ονταν
οί φιλοσοφικέc: σχολέc: των Άθηνων) · Εnρεnε νά
'ναι εναc: μονολιθικόc: Χριστιανισμόc:, νά μή συμβα
δiδει στό πλευρό του ό έθνισμόc:. · Οχι, δέν έπρεπε
ν,ά προστατεύεται κανέναc: Έθνικόc: Τ' άγάλματα
ολα στό εδαφοc:. Όλοι οί ναοί στό εδαφοc:, γιό νά
γίνει ό Ναόc: ό Μέγαc: στήν πόλη τοϋ Κωνσταντίνου
τοϋ Παμβασιλέωc:. Γι' αύτό έργάΖ:ονταν νύχτα καί
μέρα οί νομο,μαθείc:, οί καλλιτέχνεc: καί τήν κρυφή
του ίστορία έγραφε έκ παραλλήλου ό Προκόn oc: Γι'
αύτό γυμvάlονταν οί δνδρεc: των θεμάτων τό σύνο
ρα τοϋ Χριστιανισμοϋ νά τά ένώσουν μέ τή Δί.,ση
Γι' αύτό ηταν άκοiμητοc: ό τραχύc:, ό φανατισμένοc:.
Κύριόc: μαc:, ό καλόc: μαc: κύριοc: ό τραχύc: · 1 ουστι
νιανόc:
Κουβαλω τή στάχτη μου.
Μέσα στή στά.χτη σώlεται τηc: ψυχηc: τό φτερό, τό

436

Κορυφαία

1 Λ ΙΣ Ο Σ

φωνή

Ένα «'Εγώ»
.. Αλλο «'Εγώ»
"Όλα τά «Έγώ»
Κορυφαία φωνή

1972

δκαυτο φτερό γιά νά λαμnη τήν έσω πορεία του
ατόν έσωτερικό μαc ούρανό.
Δυνατόc είναι ό σεβαστόc μαc Κύριοc Όκταβιανόc,
μέγαc καί κραταιόc. Στόν ίσκ1α τηc κραταιότητόc
του κό.ρφωσε όλόκληρη τή γη μέ τή συνθήκη τηc εί
ρήνηc του καί δέ δύναται νά ταϋ άντισταθεί, Κανείc,
Κανειc, Γιατί είναι καί δγρ1οc σκληροc ό ιδιοc Κρι
τήc nρωτοc Δικαστήc τηc Αύτοκρατορίαc.
- 'Ώστε αύτοί θέλουν οί Γαλάτεc νά μοϋ πάρουν
τήν πολύτιμη Ζωή μου;
- Ναί, αύτοί θέλουν νά σέ σκοτώσουν, · ΥψισΤ'ε
Θεέ.
- ΠροοτάΖω νά τούc άφήσετε νά βλέπουν ,χωρίc
μάτια καί ν· αγγίΖουν χωρίc χέρια καί μετά ,άφοϋ ύ
ποφέρουν όρκετά χωρίc περπάτημα, χωρίc πόδια
μπορείτε ν,:':J είσθε έλεήμονεc,
όnωc έγώ είμαι ό
nρωτοc έλεήμων. Τότε ν,ά τούc σκοτώσετε, τούc Γα
λάτεc αύταύc, όφοϋ τό Θεό σας τόν Αύγουστο ή
θελαν νά τόν σκατώσουν.
- Ποιός είναι πρώτος ϋnατοc:; - ό Αϋγουστοc
Ποιόc: πρώτος ίερείκ:; - ό Αύγουcποc. Ποιόc: nρω
τοc δρχων τοϋ στόλου καί τοϋ Στρατοϋ - ό Αύ
γουστος. Ποιός ό πρώτος της Συγκλήτου; Ποιός
δλλοc: μπορεί νά είναι όnό τό Θεό μας τόν Αύγου
στο, τόν κύριό μας τόν Δυνατό μας τόν 'Οκταβιανό,
Ποιόc: έχει όντίρρηση, όταν όμιλεί ό Αϋγουστοc: 'Ο
κταβιανός; Κανείc:. Πωc: θά'χει άλλη γνώμη άπό τόν
καλά Προστάτη, τόν Αϋγουστο, τόν καλό της Ρώμης
καί της Οίκουμένηc: τό Θεό;
Εί,μαι ένα άγκαθωτό Ζώο.
Κι έγώ είμαι ένα άγκαθωτό Ζώο
Όλοι είμαστε άγκαθωτά Ζωα.
Δέν ηταν γιό τίς ΆλεΕά.νδρειές του ό ΆλέΕανδροc:
μας μέγας, οϋτε γιατί πέρασε τό Γρανικό, τόν Τίγρη
καί τόν Εύφράτη καί nηγε τόν 'Ελληνισμό μας, τήν
έρευνα καί τήν όγάnη της έnισrήμηc: πέρα ώc: τόν
'Ινδό τόν ποταμό. Δέν ηταν μέγας γιατί μέσα στήν
έρημο της Γεδρωσίας έΕήντα τόσες ήμέρεc: πορεύ
θηκε μέσα ατόν καύσωνα τό φοβερό, κι όταν τοϋ έ
φεραν οί στρατιώτες του δυσκολεύρετο νερό λίγο
σ· ένα κράνος, έι-:είνοc: τό έχυσε γιά νά'ναι δnωc:
κι ol άλλοι στρατιώτες του διψασμένος, πρώτος αύ
τός μέσα ατό όγώνισμα της όντQχηc: αύτό, παρά η
ταν μεγάλος, γιατί τό γένος των Κυσσαίων τό βαρ-
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Ένα «'Εγώ»

Ολο τ-:':ι «'Εγώ»

Κορυφαίο
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Ένα «Έγώ•
"Αλλο •Έγώ»
• Αλλο «Έγώ»
• Αλλο •Έγώ»
• Αλλο •Έγώ»
"Αλλο «'Εγώ•
• Αλλο
• Αλλο
• Αλλο
• Αλλο
"Αλλο

«'Εγώ»
•Έγώ»
«Έγώ»
«Έγώ»
«Έγώ»

Όλο τά
, «Έγώ»
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βορικό μέ τιc: ουχνεc: του έnονοστόσειc: εμnοδιlον
τοc: τον κόσμο τόν 'Ελληνικό τό εΕαφόνιαε στελνσν
τόc: το τιμητική πομπή στόν "Αδη γιο τό νεκρο του
φιλο τόν 'Ηφαιστίωνα,
τόν όμορφο φιλο του γιο
nοντοτε στή μνήμη του άγοnητό κοί Ζωντανό.
Χαίρετε όγριόnαnιεc:, ογριοχηνεc:, γερονοι κr εσειc:
ρασοφόροι τηc: ανοιΕηc: όγγελιοφόροι καλόγεροι τηc:
μουσικηc: στή σκήτη τηc: μονοΕιδc: σαc:.
Καλωσορίσατε τηc: ανοιΕηc: πόλι πουλιά, Καλωσορίσα
τε μέ τ' ανθη, τ· όγριολούλουδο καλωc: ώρίσατε, γε
ρανοί κι εσείc: κολα μαc: χαρωπό μαc: χελιδόνια.
Πάντοτε nαρουαιόlετοι στό Θέατρο τοϋ Κόσμου ε
ναc: Ήρώδηc:, εναc: Ήρώδηc: nιό όnοτρόnοιοc: καί
σκληρό<: γιό νό στέλνει τούc: σωματοφύλακεc: του
τούc: nιστούc: καί νό σκοτώνει τ,:':J μικρό βρέφη κάθε
φορά πού βρεφουργείται καί ένοc: Θεόc:.
Πάντοτε τηc: κυνηγημένης κολωσύνηc: ή οίκογένεια
είδοnοιείτοι όnό τόν "Αγγελο κοί nσιρνει τό nιό
δύσβατο μονοπάτια τηc: έρήμου πάνω στό ταπεινό
lωο, τό ύnομονετικό κοί φεύγει όnό τήν έnικρότειο
τηc: Ζούγκλοc: όπου όγκολιέc: δλεc: τρέμουν των μη
τέρων κοί σώlετοι μεσ· τή ψυχή Του ό Σωτήρα<: μαc:
ό καλόc:. Μό τώρα nωc: ν-ό κοl'έβη πόλι κοί νό σαρ
κωθεί σέ μήτρα γυνοικόc: όφοϋ nαρομονεύει πάντο
τε ό Ήρώδηc: ό δικόc: σου, ό δικόc: μου; Δέν γίνε
ται ν· όκουσθεί όnό τούc: κουφούc: καί όnό τούc: τυ
φλού<: νό ίδωθεί ό Θεόc: μέσο στην όnροστάrευτη τήν
έρημιά τοϋ Κόσμου.
Ή θύρα μαc: ή καλή είναι ό θάνοτοc:
ό θάνοτοc: είναι θίι,ρο μαc:
νά φεύγουμ� ιάnό τό κητοc: μαc:
νό τό φωτίlουμε μέ τό λυχνάρια μαc:
τό δανεισμένο μαc: λυχνάρια
τό βουβό, τά κομμένο άnό τόν Ήλιο Vl:':J φωτίlουμε
τό κητοc: μοc: μέ τό λυχνάρια μοc: τό προσταγμένο
Πολύ προσεκτικό
μέ ύποκοή.
Κοί ό ηλιοc: ύnοκούει.
Όλο ύnοκούουν.
Κοί ή ύnακοή στόν κύκλο μοc: είναι έλευθερίο κοί
δύναμη γιά Vlό· καταλήγουμε πάντοτε στήν ήσυχίο
τηc: ίσχύοc:.
Σέ ήσυχίο ίσχύοc:.
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'Εξωyήϊνος zωn;
Ύπό ΣΠΥΡ. ΠΑΤΣΙΦΑ
Ό Γαλαtίαc μαc ύπολογί
(εται δτι περιλαι.,βάvει περί τά
έκατόv δισεκατομμύρια άστέ
ρωv, έv οίc καί τόv .. Ηλιοv,
δστιc κατατάσσεται μεταtύ
των μέσου
μεγέθουc άστέ
ρωv.
·· Εκαστοc των άvωτέρω ά
στέρωv είc τήv τροχιάv του
άκολουθε�αι
συvήθωc άπό
πλαvητικόv σύστημα άvάλο
γοv πρόc τό ήλιαι<όv. Οί rπλα
vηται ουτοι των άστέρωv, έ
Εαιρέσει των δέκα τοϋ ήλίου,
δέv είναι όρατοί, ούδέ διά των
συγχρόνων μέσων παρατηρή
σεωc . · Η ϋπαρtίc των δμωc
έκδηλοϋται διά τηc έπιδρά
σεωc αύτωv έπί τηc τροχιαc
τοϋ κυρίου άστέροc, τοϋ ή
λίου των ώc θά ήδυvάμεθα
νό εϊπωμεv.
Έv τοσούτω ό σχηματισμόc
άστέρωv μετά πλανητών συ
νεχί(εται είc
τόv Γαλαtίαv

ι.,αc, διά συμπυκvώσεωc άε
ρίου μάlηc καί μέ συχνότητα
έvόc περίπου άστέροc έτη
σίωc.
Βάσει των άvωτέρω οι α
στρονόμοι έκτιμοϋv συvτηρη
τικωc είc 50 δισεκατομμύρια
τουλάχιστον τό πληθοc των
άvηκόντωv είc τόv Γαλαιtίαv
μαc πλανητών!
Ή σημερινή ήλικία τηc γηc
ύπολογίlεται είc 4, 6 τουλά
χιστον δισεκ. έτωv, παρετηρή
θησαv δέ 'ίχνη lωηc ύπαρtά
σηc πρό 2, 6 δισεκ. έτωv ιωί
πλέον. 'Ώστε ή lωή ελαβε
γέvεσιν έντόc
τοϋ πρώτου
σταδίου σχηματισμοϋ τηc γηc,
ητοι έντόc των πρώτων 2 δι
σεκ. έτων τηc ήλικίαc τηc.
Κατά τήν έποχήν έκείνην ή
γηίνη άτμόσφαιρα ητο πυκνή
είc μεθάνιον, άμμωνίαν, ύδρα
τμούc καί
ύδρογόνον. Πι
·στεύεται δέ δτι, ύπό τήν έπή-
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ρειαν, είτε:
1) τηc: ύnεριώ
δουc: άκτινοβολίαc: τοϋ ήλίου,
2) ήλεκτρικων έκκενώσεων
κατά τήν διάρκειαν καταιγί
δων έντόc: τηc: τεταραγμένηc:
τότε άτμοσφαίραc: τηc: γηc:,
3) εϊτε τέλοc: τηc: θερμότητοc:
έκ τηc: συχνηc: ήφαιστιακηc:
δραστηριότητοc: τοϋ έν άνα
βρασμψ νεαροϋ τότε πλανή
του μαc:, ενια των άτμοσφαι
ρικων μορίων διεσnάσθησαν,
τά δέ προϊόντα τηc: διασnά
σεωc: ήνώ0ησc..ν έν συνεχείς�
κατ· αλλουc:
συνδυασμούc:.
Οϋτω, προέκυψαν τά άμινο
Εέα, ητοι όργανικαί ένώσειc:,
αϊτινεc: άnετέλεσαν τά βασικά
ύλικά διά τόν σχηματισμόν
nρωτεϊνωv, κυρίων ύλικων διά
τήν δομήν των φορέων τηc
ιωηc. "Ετεραι ένώσειc συμ
βληθεϊσαι nρόc άλλήλαc εδω
σαν τό συστατικά τοϋ nυρηνι
κοϋ όΕέωc ( D Α ), οϋτινοc
τό μόριον έλέγχει τήν nαρα
γωγήν nρωτεϊνων είc τά
τα κύπαpα, αrιο1 ελεί δέ συ
στατικόν τοϋ nλάσματοc φο
ρέωc τηc: κληρονομικότητοc
καί τοϋ εϊδουc.

ιων

Οϋτω μετά δραστηριότητα
χιλιάδων αίώνων έν τη γηίνη
ότμοσφαίρQ προέκυψε μικρο
μόριον εχον τήν ίδιότηrrα τηc
όναnαραγωγηc.
Αϋτη
συνίσταται είc τόν
διαιμελισμόν τοϋ μορίου είc
τμήματα ατινα συμβαλλόμενα
nρόc έτέραc χημικάc ούσίαc
καθίστανται δμοια τοϋ άρχι
κοϋ μορίου.
· ΑΕιοσημείωτον τυγχάνει δ-

τι παρόμοιοι χημικοί δράσειc
καταλήγουσαι είc άναnαραγό
μενα μόρια λαμβάνουν χώραν
καί είc τό έΕωγήινον διάστη
μα. Τοϋτο nροέκυψεν έκ τηc
εΕετάσεωc μετεωριτων, είc
τούc όnοίουc πέραν των άμι
νοΕέων άνευρέθησαν έντετυ
nωμένα κατάλοιπα μικροσκο
nικηc: έΕωγηίνηc ιωηc (βα
κτηρίδια).
Άλλά καί πέραν τοϋ ήλια
κοϋ συστήματοc
ύnάρχουν
σοβαροί ένδείΕειc έnί τηc ύ
nάρΕεωc τοϋ βασικοϋ χημικοϋ
ύλικοϋ τηc ιωηc ώc n.χ. μο
ρίων άμμωνίαc, μονοΕειδίου
τοϋ ανθρακοc, ϋδατοc κ.λ.n.
ων ή ϋnαρΕιc διεπιστώθη είc
τόν άστρικόν χωρον.
Συνάγεται τέλοc: ότι κατά
τήν νεαρόν ήλικίαν των nλα�
νητων, καθ' ην λαμβάνουν χώ
ραν ίσχυραί διακυμάνσειc έ
νεργείαc, εάν ύφίστανται η
προκύψουν αί nρωται ϋλαι,
δύναται νά λάβη χώραν έΕt
λιΕιc άνάλογοc nρόc τήν καs
ταλήΕασαν είc τήν έμφάνισιν
ιωηc έnί τηc Γηc.
Οί όμιλοϋντεc περί έΕωγηί
νηc ιωηc δέν ύnοστηρίιουν
δτι αϋτη όμοιάιει άnολύτωc
nρόc τήν γηίνην η ότι θέλει ά
κολουθήση τήν αύτήν έΕέλι
Ειν.
Άντιθέτωc:
διακεκριμένοι
έΕωβιολόγοι « (βιολόγοι έΕω
γηίνων
πλασμάτων)» ώc ό
Σαγκάν, λέγουν δτι καί μέ τό
αύτά ύλικά δομηc: τηc ιωηc,
διαφορετικήν δμωc σειράν
διαδοχηc των χημικων δρά-
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σεων, θά ήδύνατο εϊτε νά μή
προκύψη ούδόλωc Ζ:ωή, εϊτε
νά έμφανισθη Ζ:ωή διάφοροc
τηc γνωστηc ήμϊν.
Καθ' δτι άφορα τό πιθανόν
πληθοc των έπί τοϋ Γαλαtίου
μαc έγκατεστημένων τεχνο
λογικών πολιτισμών, άστρο
φυσικόν συνέδριον, συνελθόν
κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1971
έtετίμησε τοϋτο είc 100.000
εωc ενα έκατομμύριον, τηc
μεγάληc άποκλίσεωc μεταtύ
των άριθμων τούτων όφειλο
μένηc είc άβεβαιότητα έκτι
μήσεωc τοϋ χρόνου έπιβιώ
σεωc έκάστου
των πολιτι
σμών αύτων.
Έν τοιαύτη ϊιεpιπτώσει ή
πιθανότηc καί τό πληθοc των
άνά τό Σύμπαν πολιτισμών
προκύπτει έκ των άντιστοίχω,ν
δεδομένων διό τόν Γαλαtία
μαc, πολλαπλασιuσθέντων έπί
τό τερόστιον πληθοc των γα
λαΕιων. "Ητοι προκύπτει σχε
δόν βεβσιότηc διά τήν ϋπαρ
Ειν μυριάδων άνά τόν κόσμον
πολιτισμών.
"Ac έΕετ6σωμεν ηδη rάc
δυνατότηταc έπικοινωνιαc.
Θά εδει εύθύc έt άρχηc νΙά
λεχθη δτι ό παράγων διάρ
κεια άποκλείει δλα τά γνω
στά ήμϊν μέσα έπικοινωνίαc:
πλήν των ραδιοσημάτων.
Πράγματι, Οcωρήσωμεν τόν
έγγύταιτον πρόc τήν Γην άστέ
ρα Ρ r ο χ ί rn a τοϋ άστερι
σμοϋ τοϋ Κενταύρου, άπέχον
τα άφ' ήμων 4, 3 μόλιc; ετη
φωτόc;. Ή άποστολή είc τοϋ
τον των ταχυτέρων έκ τωrν
πυραύλων μαc θ' άπήτει περί
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τά 80.000 ετη ενω ραδιόση
μον θά εφθανεν είc αύ rόν με
τό 4,3 μόνον ετη, δοθέντοc ό
τι τοϋτο διαδίδεται μέ τήν τα
χύτητα τοϋ φωτόc.
Ταχύτητεc; μεγαλύτεροι τηc;
τοϋ φωτόc μαc είναι δγνω
στοι, ή δέ θεωρία τηc Σχετι
κότητοc τάc; άποκλείει. Κατά
συνέπειαν μοναδικόν μέσον
έπικοινωνίαc άπομένει ή ρα
διοεπικοινωνία. Άλλά καί ή
λύσιc των ραδιοσημάτων άφο
ρα κυρίωc τούc έγγυτέρουc
έκ των πλανητών τοϋ Γαλα
tίου μαc, άπέχuνταc κατά μέ
σον δρον έκατοντάδαc τινάc
έτων φωτόc.
Οϋτω έμφανίΖ:εται καί νέον
0πίταγμα διά τήν
ραδιοεnί
κοινωνίαν: ή έπαρκήc έπιβίω
σιc άπό τηc έκπομπηc τοϋ ·σή
ματοc, τόσον τοϋ άποδέκτου
δσον καί τοϋ αποστολέωc, δ
πωc ουτοc: λάβη τήν άπάντη
σιν ητιc; θά άιπήτει πλέον των
200 έτων.
Άλλά καί τοϋ έπιτάγματοc:
τούτου πληρουμένου ή 0π�
τευtιc: ραδιοε,πικοινωνίας πα
ραμένει δραματικωc: δυσχε
ρήc.
ΧρειάΖ:εται ό
προσδιορι
σμόc; τοϋ μήκουc κύματοc αύ
τηc:,
ό προσδιορισμόc τηc
διευθύνσεωc: πρόc ην θά bκ
πέμπωμεν, ή κuθιέρωσιc: ση
μάτων καί διuλέκτου συνεν
νοήσεωc: ώc; καί τόσα δλλα
πράγματα γνωστά ηδη ιϊ δ
γνωστα είσέτι.
Παρά ταϋτα, οί έπιστήμο
νεc πιστεύουν άδιστά,κτωc είc
τήν άνάγκην καί δυνατότητα
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ραδιοεπικοινωνίαc: πρόc: τούc:
πολιτι
έΕωγηίνουc:
έγγύc:
σμούc:.
Τό 1960 δεκάδεc: διακεκριμ
μένων 'Αμερικανών άστρονό
μων ένόι.,ισαν δτι συνέλαβον
έΕωγήϊνα ραδιοσήματα. 'Ε
πρόκειτο άτυχωc: περί σημά
των ραντάρ.
Τό 1965 τό
πρακτορείον
«Τάc:» άνήγγειλε θριαμβευτι
άστρονόμοι
κωc: δτι Ρωσοι
συνέλαβον έΕωγηίνουc: έκ
-πομπάc:. Ώc: πηγή των σημά
των τούτων ένετοπίσθη με
μακρυσμένον Q ιι a s a r ητοι
ούράνιον σώμα ίσχυροτάτηc:
ταχέωc: δέ έ
άκτινοβολίαc:
ναλλασομένηc:.
Τέλοc: τό 1967 ήκούσθησαν
έκ τοϋ διαστήματοc: παλμικά
σήματα σταθερδc: έναλλαγηc:
ατινα ώc: έΕηκριβώθη προήρ
χοντο εκ τινοc: Ρ ιι Ι s a r ητοι
όστέροc: έΕ ούδετερονiων μι
κροϋ δγκου τεραστίαc: δέ μά
Ζ:ηc:.
Αί άποτυχίαι, δμωc:, άντί νά
όποθαρρύνουν τούc: άστροφυ
σι1κούc: καί έΕωβιολόγουc:, άν
τιθέτωc: ώθησαν αύτούc: πρόc:
τήν έκκαθάρισιν τοϋ θέματοc:.
Οϋτω ύπό τήν αίγίδα των
'Ακαδημιών Φυσικών 'Επιστη
μών των ΗΠΑ καί τηc: Σοβ 1 ε
συνεκλήθη
τικηc: Ένώσεωc:
κατά Σεπτέμβριον 1971 είc: τι
παρατηρητή
άστροφυσικόν
Σοβιετικηc: Άρμε
ριον τηc:
νίαc: συνέδρι-ον άπό 12 έκ
των έπιφανεστέρων έπιστημό
νων έν οίc: καί 2 βραβείων
Νόμπελ.
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Eic: τό συνέδριον άνετέθη
ή ερευνα περί έΕωγηίνων πο
ένδεχομένηc:
λιτισμών καί
πρόc: αύτούc: έπικοινωνίαc:.
περιλήψει
Έν βραχυτάτn
τό συνέδριον άπεφάνθη ώc:
έΕηc::
(1) Τό πληθοc: των εic: τόν
ΓαλαΕίαν ι.,αc: τεχνολογικών
πολιτισμών έΕετιμήθη άπό
100.000 εωc: 1.000.000, μέ μέ
σην άπ' άλλήλων άπόστασιν
όλίγαc: έκατοντάδαc: έτων φω
τόc:.
(2) � Εκαστοc: των ώc: ανω
πολιτισμών θεωρείται ίκανόc:
νά έκπέμπη ραδιοσήματα μα
κροτάτηc: έμβελείαc:.
(3) .. Απασα ή άνθρωπότηc:
θά ,επρεπεν άδιστάκτωc: νά
έπιδοθη είc: τήν έπίτευΕιν ρα
διοεπικοινωνίαc: πρόc: αύτούc:.
(4) Δέν θεωρείται πιθανή
ή ϋπαρΕιc: νοήμονοc: Ζ:ωηc: έπί
των λοιπών, πλήν τηc: Γηc:,
πλανητων τοϋ ήλιοκ-οϋ μαc:
συστήματοc:, μή άποκλειομέ
νηc: στοιχειώδουc: τινοc: Ζ:ωηc:
έπί τοϋ .. Αρεωc:, · Αφροδίτηc:
καί Διόc:.
(5) Ή άνά τό σύμπαν καί
έκτόc: δηλαδή τοϋ ΓαλαΕίου
μαc: έμφάνισιc: Ζ:ωηc: δέν 0· ά
πετέλει σύμπτωσιν άλλά σύνη
θεc: συμβάν όσάικιc: πληροϋν
ται οί άνα,yκοίοι διά τήν έμ,φά
νισιν Ζ:ωηc: δροι.
Αί άνωτέρω άπόψειc: των
σοφων συνέδρων άποτελοϋν
έπί τοϋ παρόντοc: τήν έπικρα
τεστέραν αποψιν έπί των τε
θέντων αύτοίc: έρωτημάτων.
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ΔΟΞΑΣlΕ� Π�ΡΙ ΨΥΧΗΣ
Ύπο ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
«ΚΑΤ ΨΥΧΗ ΕΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΝΩΣΕΣΘΑΙ
ΑΥΤΗΝ Ε[Σ ΨΥΧΗιτ ΑΥΤΗ ΒΛΕΠΤΕΟΝ»
ΠΛΑΤΩ -ΑΛΚfΒΙΑΔΗΣ Β'
Μεγάλο τό θέμα. Πολυσυζη
τημένο μά καί ανεξάντλητο.
Πανάρχαιο δσο καί ή παρου
σία της ανθρώπινης ζωης έπά
vω στόν πλανήτη. Τόσο αρχαί:ο
ωστε δικαίως ό Πλούταρχος
νά προ�άλλει τήν απορία, ποιό
από τά δύο νά είναι πρεσΜ
τερο στόν κόσμο, ό φΜος του
θανάτου η ή πίστη στήν ϋπαρ
ξη καί τήν αφθαρσία της ψυχης.
'Ένα θέμα ανοικτό πάντα...
Αιώνιο, δπως και ή 'ίδια ή ψυ
χή. Βαθύ δπως ό λόγος καί οί
δυνατότητές της. 'Αψηλάφητο
καί ανέγγιχτο, δπως ή ουσία
της. θειότατο και προσφιλέ
στατο, ίκανό νά έμπνεύσει τή
φιλόσοφο μανία καί �ακχεία.
Τώρα, δπως και τότε... 'Όπως
έκεί:νο τό καλοκαιριάτικο πρω
ϊνό, πού στις δροσερές 6χθες
του Ί λισου είχεν έμπνεύσει
στόν μεγάλο Σωκράτη τήν α
θάνατη συζήτηση του Φαίδρου.
«Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί:» λέ-

yει ό 'Ηράκλειτος. Καί ό 'Η
σίοδος: « Κρύψαντες εχουσι θε
οί �ίον ανθρώποισι».
'Αλλά τί λόγο θά είχε στ'
αλήθεια ή φύση η ό θεός yιά
νά αποκρύπτουν τήν αλήθεια,
τό λόγο δηλ. καί τούς σκοπούς
της δημιουργίας από τά δημι
ουργήματά τους; Οί σοφές λει
τουργίες, οί ακατάλυτοι νόμοι
της φύσης, δεν άτιοτελουν τό
φωτεινό ευαyyέλιό της,
πού
προσφέρεται ανοιχτό στόν κα
θένα μας yιά νά τό μελετήσου
με καί νά τό κατανοήσουμε;
Τά μ1έσα μας δμως πρός τήν
κατεύθυνση αυτή εχουν παρα
μείνει ατροφικά. Οί ίκανότητές
μας λα θάνουσες πάντα, κατα
δικασμέΊΛες σ'έ αναπηρία, μέ
τή διαρκη προσήλωσή
μας
πρός δ,τι ύλικό και μορφ�κό.
'Υλικές οί αισθήσεις μας, μό
νον τήν έξωτερική γνώση των
πραγμάτων μπορουν νά μας
προσφέ.ρουν, τήν «δόξαν τήν
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σκοτίην» κατά τον Δημόκριτο.
'Αντίθετα -προς το -ττνεϋμα, -πού
σάν όμοιοyενες ι,ι-έ τήν αλήθεια
στσιχεϊο, μας όδηyεϊ -προς τήν
«δόξαν τήν yνησίην», σύμφωνα
μέ το δόyμα <τό δμοιον διά
του
όμ.οίου
yιy'νώσκεταυ.
(Παρμεν.).
1

Καί τί'Π:Οτε -ττιό αληθινό ά-ττό
αίηό' τό μή αίσθητό. Τίποτε
τό -ττιό ύrπα:ρκτό καί -ττιό -πρα
γματικό ώτό αύτή τήν ούσία
«τήν αχρωμάτιστη καί ασχη,μά
τυcη καί αψηλάφητη» -πού λέ
γεται -ττνευμα η ψυχή καί -πού
ά-ττοτελεϊ τή μόνη μας τφαyμα
τικότητα, λόyο καί σκοπό της
ϋπαρξής μας.
Κεντρική εννοια κάθ'ε έσωτε
ρικης διδαCJΙ1<αλίας ή αυστηρή
διό:Ικριση ανάμεσα στή μορφή
καί στήν ουσία, στό «cpαίv1Ξ
σθαι» καί στό «είναι». Τό
«ΓνωΘι σ' αυτόν» των αρχαίων
ίε,ρων δ-έν ηταν μόνον ενα ηθι
κό -τταράyyελμα. .,.Ηταν -ττρό
παντός έντολή μυστηριακή.
r�ατί, σε τί αλλο μ-ττορεϊ να α
ποσΚΟ'ΙΤεϊ ή yνώση του έαυτου
μας, -παρά στήν κατανόηση αύ
του του -παράγοντα -πού λέγε
ται «ψυχή». Πού απστελεϊ οχι
μόνσν τό θεμέλιο yιά κάθε με
ταφυσική -πίστη η αποκάλυψη,
αλλά καί τή ί!,ό:ση yιά τήν κα
τανόηση του 'ίδιου του όργα
νιισμου μας, εφόσον, σύμφωνα
κα:ί με τήν ετυμολογία της λέ
ξης ( από τό ψύχω=πνέω, cpυ
σω) συνδέ, εται μ-έ τή σημαντι
κώτερη λειτουργία του, αύτή
πού τον -παρακολουθεί: άδι- άΙΙJει 
πτα από τήν -πρώτη εως τήν ϋ
στατη ωρα του.
«Ή ψυχή είναι τό Κλειδί του
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Σύμπαντος» λέyει ε-ττιyραμμα
τικά ό Συρε στους Μεγάλους
Μύστες. Και είναι -ττ:ράyματι
ενα κλειδί πού μπορεί: νά μας
ανοίξει οχι μόνον τήν -πόρτα
του μεyάll!OU εξω-rε.ρικου σύμ
παντος, αλλά και τήν πόρτα
του δικοϋ μας μικρου σύμπαν
τος.

Μας χρειάζεται Θεία επιστή
μη και ,μακροτάτη διήγησις,
καθώς λέyει και δ Πλάτων,
yιά ν' απαντήσουμε στο μεγά
λο θέμα. Και πού ή σημε,ρινή
ανΘρωπότητα παρά τήν πολυ
γνωσία και ,ήν -ττολυ-ττ:ραyμο
σύνη της δεν διαθέτει. 'Έχου
με συσσωρsύσει α-ττειρες γνώ
σεις και απωλέσαμε κάθε 'ί
χνος σοφίας. Οί ανεμοι της ζω
ης καl της μ,οίρας μας δέρνουν
άπ' ολες τις κατευθύνσεις και
μας ταράζουν και συσκοτίζουν
τή cpλόyα μας. Ένω yιά νά
πλησιάσουμε τlς Θεϊες αλήθει
ες, yιά νά μ-ττοροϋμε νά τlς
αντανακλοϋμε μέσα μας, χρει
άζεται τό αντίθετο ακριί!,ως:
Άπλό-τητα και καθαρότητα.
Νηνεμία, σο:p{α.
Ό σημερινός ανθρωπος, ξs
κομμένος αύτός μόνον από τή
φύση, μ-έ όδηyό τον ύπερτ,ροψι
κό του εyκέ1Jαλο, προχωρεϊ •α
χαλίνωτος σε μιά περιπέτεια,
δπου κάθε πρόβλεψη yιά τή
συνέχυση η τό τραγικό αδιέξο
δό της, μόνον τόν ίλιyyο μτQΟι
ρεϊ νά -προκαλέσει. Τα: σύγ
χρονα φιλοσοφικό: συστήματα,
κ1ατασκευάσματα έyκεcpαλικα:
και αυcά, σκοτεινά και λαί!,υ-
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ρινθώδη, μόνο τή σύyχυση μπο
ρεί: νά έπιφέρουν, αντί νά '9οη
θήσουν καί νά φωτίσουν. Ένω
ή επιστήμη τηc κΟJλούμενης ψυ
χολοyίας, εξετάζοντας τόν άν
θρωπο σάν μία άπλη '9ιολοyι
κή μονάδα, μέσα στό πλαίσιο
των 70-80 ετων της επίyειας
ζωης του, συσχετίζει δλον τόν
ψυχισμό του μέ τίς όρyανικές
λειτουρyίες καί τό νευρικό σύ
στημα. Καί ή θρησκεία, από
μιάν άλλη εκ διαμέτρου αντί
θετη Θέση, μέ τόν απολιθω
μένο δοyματισμό της, τόν όδη
yεϊ η στην τυφλή παραδοχή καί
την πρόληψη, η στή σύyκρουση,
στό χάος του αyωνιστικισμου
καί της άρνησης.
Χρειαζόμασε λοιπόν, καθώς
είπαμε, θεία επuστήμη καί πολ
λή μά!λιστα, yιά ενα θέμα θεϊο.
Καί είναι ανάyκη ν' ανατρέ
ξουμε yι' ο.ύτό στά μεyάλα οί
κουμεvικά πνεύματα της έλλη
vικης αρχαιότητας, τούς θεοδί
δακτους καί θεόπνευστους δι
δασκάλους, ποι'.ι καί yιά την έ
ποχή του Πλάτωνα άκόμη ύ
πηρξαv «κρείττονες καί έyyυ
τέρω θΕωV οίκοuντες».
'Όλες οί rσωτερικές πcψα
δόσεις τοϋ άρχαίου κό01μου ε.
χουν πλησιάσει μ-έ. εύλά'9εια
τό θεμα «ψυχή». Ή θεία κατα
yωyή, ή έπι�ίωση καί ή αθα
νασία της, είναι δόγμα κοινό
κίνησης, σέ
κάθε θρησκωτικηc
ι
κάθε yεωyραφικό μιηκος καί
ΤL1λάτος. Ή έλληvική δμως α
ποψη καί στό θέμα αυτό δέv
είναι ή τυφλή, αλογη ϊτίστη
της Άσίας 'rj της Αίyύπτου. Ή
ψιλσσαpία στ1ν πρώτη καθαρή
της μορφή 1οίναι έλληvικης κα-
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ταyωyης καί ύπηκοότητας.
Γιατί, αυτή ή λοyική αλληλου
χία ίδεων ο:ί,ιολοyημένων, πού
έκπορεύονται αϊτό πραyματι
ΚΈ.ς αντιλήψf ις του νοί} περί
φύσεως καί οντων, είναι είδος
πού αναφύεται καί ευδοκιμεί:
yιά πρώτη φορά στην Έλλάδα.
Καί είναι yιά τόν 'Έλληνα ή
επιστήμη ,ων επιστημωv. Ή
θεία καί ®ασιλική επιστήμη
των όλίyωv καί εκλεκτων.
Μέσα στίς φιλοσοψικές σχο
λές καί στά θρησκευτικά Μυ
στήρια αναπτύχθηκε ή θεία
αυτή επιστήμη, Τ!iού μόνον ώ
χρά ψήy,ματά της !Ξχουν φΘό.σει
εως έμας. ί(αί μέσα από την
παyκόσ,μια yλωσσα του συμ
®όλου, του μύθου η του άρι
θμοϋ, οί έJκλεκτοί ατενίζαv τά
ίερά απόρρητα, τά φανερά αq>ωΛΞpωrrα της μητέρας ψύ
σης.
*""*

Καί πρώτα - πρωτα, έκείνος
δ θαυμάσιος Όρψι01μός, πού
Ε,επρο®άλλει μέσα από την 'α
χλύ της έλληνικης προϊστ,ορί
ας, μ-έ. τόν απολλώνειο μυστα
yωyό τοu, μελωδό καί ποιητή
'Ορφέα, yιά vά έπιζήσει μέχρι
καί τούς πρώτους μεταχριστι
ανικούς αίωνες, ό 'Ορφισμός
είναι yεματος από θεόπνευστα
εύρήματα καί σπάνιες ποιητι
κές συνθέσεις yιά την τρυφερή
κόρη του Φάνητα καί της Νύ
χτας, της Γαίας καί του Άστε
ρόεντος Ούρανοv. «Ψυχή δ' άν
θρώπασιν ά-τr' αίθέρσς έρρίζω
ται» λέyει δ θείος 'Ορφεύς.
Καί «Ψυχή άθάνατος καί άyή
ρως εκ Διός έστι».
Είτε Αίyυ-mιακης είτε Άσι-
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ατικης προελεύσεως, ή ίδέα
των διαδοχικών ένσαρκώσεων
της ψυχης καί της τελικης ά
πολύτρωσής της, φαίνεται νά
εχει είσαχθεί: στήν 'Ελλάδα
μαζί μέ τήν 'Ορφική θεολογία.
Γιατί, καθώς διασώζει καί δ
Πρόκλος: «Παλαιός δ λόγος,
όρφικός τε yάρ καί Πυθαγό
ρειος, δ πάλιν ο:yων τάς ψυ
χάς είς τό σωμα καί πάλιν ά
πό του σώματος άνάyων, καί
τουτο κύκλ� 'Π'ολλάκις, ης καί
Όί παρ' Όρφεί: τc;') Διονύσ� καί
τft Κόρη τελούμενοι, τυχεί:ν
εϋχονται κύκλου τ-' αν ληξαι
καί άναπνεϋσαι κακότητας».
Καί άλλοϋ: «'Ά-πασα yάρ ή
πάρ' ελλησι θεολογία της όρ
φικης έστί μυσταγωγίας εκyο
νος... �.
Μέσα άπό τούς 'Ορφικούς ϋ
μνους, μ-έ ποιητική φαντασία
καί ::ξαφση ένορατική περιγρά
φονται οί περιπέτειες της θείας
κόρης, οί μεταθανάτιες κυρώ
σεις καί τύχες της, καθώς καί
ή τελ�κή απολύτρωση καί ή
άνά!στασή της στό φως.
Ζοφερή 11 είκόνα πού μας
μεταδίδεται μέσο. άπό τή νε
κρική πινακίδα όρφικης ταφης,
πού t9plέθψ<ε στήν Κρήτη, σχε
τικά μέ τήν ψυχή πού -rοεριwλα
νιέται στά σκότη του "Αδη στε
ρημένη άπό τόν φυσιlκό όρyανι
σμό καί τίς ύλικές της αίσθή
σεις:
«Α - Δίψαι αυος έyώ και άπόλλυ
μαι..
Β. - 'Αλλά πίε κράνας άενάω έ
πί δεξιq: τη Κυ-π:άρισσος.
Τίς δ' έσί; πω δ' έσί;
Α. - Γα:ς υίός ήμι και ώρανω άστε
ρόεντος».

Ένω μέσα άπό τήν άλλη νε-
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κρική πινακίδα των θουρίωv, ή
είκόvα fχει άντιστραφ:::ί: yιά
τήν ψυχή πού γνωρίζει καl t9α
δίζει δικαιωματικά καl μέ θάρ
ρος πρός τούς ίερούς λειμώνες
της Περσεφόνης:
«.__ 'Έρχομαι έκ καθαρων, καθαρά
χθονίων Gασιλεια, / Εύκλης, ΕύGου
λεύς τε και άθανατοι θεοί ά\λοι /
Καί yά:> fyώ ύμων γένος όλG σ.ι
εϋχομαι είuεν, ι άλλά μέ μc.,[ρα έ
δάμασε και άθάνο:τοι θεοι άλλοι /
Κύκλου δ' έξέπταν
Gαρυπενθέος
ιά:ρyαλέοιο, / ίμεpτοϋ δ' έπεGαν στε.
φανοu ποσί σκαρπαλίμοισι / Δεσποί,.
νας δ' ίmο κόλπον εδuν χθονίας
Gασιλείας /
- 'ΌλGιε και μακαριστέ, θεός δ' έ
στι άντί Gροτοϊο
- 'Έριφος ές νάλ' !tπετον»
Καί άλλοϋ·
«- Χαϊρε παθών τό πάθημα τό δ'
οοπω πρόm:}' έτrεπόνθεις. / Θεός έyέ_
νου έξ άνθρώποu. 'Έριφος ές yάλ'
επετες /
Χαϊρε, χαϊρε, δεξιάν
δδοιπορων
/ λειμωνας τε ίερούς καί αλ.σεα
Φερσεφονείας» ./

Άλλ' αν δ. 'Ορφισμός, μέ
τήv ίσόθεη μορφή του μυστα
yωyου της Θράκης, τήν ποιητι
κή φαντασία καl τήν εvθεη μα
νία, αποτελεί: τ71ν έξ αποκαλύ
ψεως θρησκεία, οί πρώτοι "1 ω
νες φιλόσοφοι, καθώς καl οί
Έλεαται, στούς πρώτους ίστο
ρικούς χρόνους, γίνονται οί εί
σηyηταl στήν 'Ελλάδα του
όρθολοyισμου, του έμπsιρι
σμοϋ καl της έπιστημονικης
σκέψης.
Οί φιλόσοφοι αύτοί, οί λsyό
μεvοι προσωκρατικοί η φυσι
κοί, θεωροϋνται σήμερα σάν ύ
λιστές, έπειδή πρεσ�εύουν ώς
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πρώτη δημιουργική άρχή στοι
χεϊα ύλικά, δπως τό ϋδωρ, τόν
άέ.ρα η τό πυρ. Είναι δμως
γνωστό δτι ή αρχαιότητα μέχρι
τόν Πλάτωνα ακόμη, δεν άνα
ζητεϊ την έκπόρευση του κό01μου σε μιάν ύπερί9ατική εν
νοια, αλλά σέ μιά άρχική ού
σία, πού είναι ή Ούσία, τό "Ον
τως "Ον, ϋλη - ζωή καί -πνευμα
μαζί, διαφορετικές ίδιότητες
καί νόμοι έξ,ελικτικοί της πρώ
της κοσμuκης άρχης. 'Έξω άπό
τό φυσικό καί τούς άναλλοίω
τους νόμους του τίποτε δέ.v ύ
τrάpχΗ. Πνευμα καί ϋλη συζεύ
yνυvται καί συνΕ ρyάζοvται σό::ν
ενα άδιάσπαστο ζευyος yιό: νό:
γεννήσουν καί νό: έκδηλώσ::>υν
τά πάν•τα. 'Από τά πλανητικά
συστήματα καί τόv άvόργανο
κόσμο, μ.έ.χρι -:-όν ζωίκό, τόν
άνeρώπιvο. καί αύτi.ς ακ::ψη
τίς ύπερσυ-.:ει5ήσεις των θ1είων
οvτων, πού ί κπορεύονται καί
· �;ώνοvται μέσα από τη δηι1ι
ουρyία σό:ν ό έκθαμί9ωτικός
καρτrός έvος ασύλληπτου f>έν
τ ρου, η σό:ν τc άπειρόκαλλο τlέ
ι<νο ένός ±συλληπτου όρy::χνι
σμου.
Ώς πρός 10: ύλικά έξ άλλου
στοιχι:ϊα πού οί προσωκρατ ι
κοί φιλόσο-pοι δέχονται σό:v κο
σμογονικές αρχές, πρέπει νό:
εχουμε άκόμη ύπ' οψιν δτι, στη
yλωσσα του έσωτερωμου η
του θρησκ::-υτικου συμί9ολι
σμου, τό ΥΔΩΡ εχει ληφθεϊ yιό:
την άπεικόνιση της ρευστότη
τας καί της άέναης μεται3λη
τότητας της άστρικης ούσίας.
Του παράξΞνου αύτου ώκεανου
ταχύς) η ρεύ
(άπό τό ώκύς
ματος η πο,:χμου της άρχαιό-

=
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τητας «πού περιζώνει τη Γη
καί, περιστρέφεται άσταμά.τη
το yύρω άπ' αύτήν αίώνια» καί
πού διακυt!>cpv&ται άπό τόν
'Ολύμπιο 5.ρχοντα Ποσειδωνα.
Κατ' άvαλοyίαν πρός τό Υ
ΔΩΡ, τό: α.λλα λεπτότερα στοι
χεϊα, ΑΗΡ, ΑΙΘΗΡ (άεί- θεϊν)
ΑΠΙΕ I ΡΟΝ (χωρίς -τrέρας, ά
μορφον) καί ΠΥΡ, εχουν λη
φθΈϊ yιά τόν συμί9ολισμό της
λεπτότητας καί καθαρότητας,
του άπεριόριστοu, τοϋ ,δυναμι
σμου καί της λαμ-rψότητας της
πνευματ�κης ούσίας. Ένω άvτί
θιετα, ή πυκνότης, τό '9cφύ καί
σκοτιεινό του ύλικο[, 'Π!εδίου
συμί9ολίζοvται με τό στοιχεϊ
οv ΓΗ. (Ό ίδιος συμί9ολισμός
ύπάρχ.ει καί στόν Χριστιανι
σμό).
'Από τά έλάχιστα σωζό,μενα
των προσωκρατικων φιλοσό
φων, δι ατυπωμέ α μέσα σε άλ
ληyορικέ.ς ποιητικές συνθέσεις,
δέν είναι '9έ'9αια δυνατόν ν' ά
νασυvθiiσουμε την δλη κ,οσμο
θεωρία τους. Φαίνεται ώστόσο
δτι όρφuκές κατά τό -τrλεϊστον
καί πυθαyορικέ.ς άντιλήψεις
σχετικά με την ψυχή καί τό
πνευμα άπηχουσαν τό: συγ
γράμματα των περισσοτέρων
άπό αύτούς, αναθεωρημένες δ
μως, σύμφωνα μ"Ε τό νέο πνευ
μα του όρθαλοyισμου καί του
έμπειρισμου, της ατrαλλ αyης
άπό τίς θρησκευτικές προλή
ψεις, τόν άνθρωπομ,ο,ρ<pισμό η
τίς μυθολογικές παραφθορές
καί παρανοήσεις.
Γιατί, πως είναι δυνατόν να
ηταν ύλιστής δ μεγάλος μεμυ
η μένος των Αίyυπτιακων ίε
ρων θαλης, πού πρωτος άπο-
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φαίνεται yιό: τό «άεικίνητον»
της ψυχης καl δτι «ούδέν δια
φέρει δ θάνατος του ζείν»; Ό
μα1θητης υοιJ , Αναξίμανδρος,
μέ τή σκοπιμοτητα καl τή δί
κη των δλων; 'Υλιστής δ 'Η
ράκλειτος, μέ τά τόσο εϋyλωτ
τα λακωνικά του περί ψυχης,
&rrως τά: , ψυχης πείρατα ίών
οόκ αν εξεϊ,ροιο πασαν επιπο
ρευόμενος δδόν, οϋτω (,αθύν
λόγον εχει» καί «άνθρώποις
μένει άποθανόντας δσσα ούκ
ελπονται, ούδέ δοκέουσιν>'. Ι<:αί
τά περίφημj: του: «δδόν άνω
κάτω μίην έπιπορεύονται αί
ψυχαί», «Άναπαυον μετα(,άλλε
ται» καί «Ζείν ήμας τόν έκεί
νων θάνατe>ν καl ζείν έκείνας
Ί'όν ήμέτερον θάνατον». Ύi\.ι
σταl οί πυθαyορικοί Παρμενί
δης καl Ζήνων, ύ Έμπεδο,κλης,
δ πυθαyορικός πανεπιστήμων
Δημόκριτος;
*
*�

Τό ερyο έν τούτοις εκείνο
'Π'Ού μας προσφfρει τήν πιό ά
ναλυτική, τήν πιό θαυμάσια
καί ύπερ(,ατική άφήyηση περί
ψυχης είναι τό π ατωνικό ερ
yο. Πού σ-έ συνδυασμό με τό
ερyο τcϋ σοφοϋ ίερέα τοϋ 'Α
πόλλωνα Πλουτάρχου, καθώς
καl των μεταyενεστtρων Νεο
-ττλατωνικων, άποτελοϋν τlς πιό
έγκυρες -ττηyές yιό: νό: άντλή
σουμε στοιχεία σχετικό: μέ τήν
άλλη έκείνη πανελλήνια φιλο
σοφική κίνηση τοϋ Πυθαγοpι
σuοϋ· -ττού παράλληλα μέ τόν
Όρφισμό είναι δ φωτει ός α
ξων γύρω άπό -rόν ό-ττοίον -ττε
ριστράφηκε ό\η ή διανόηση, ή
θρησκευτική πίστη καl ή ηθι
κή του άρχαίου κόσμου.
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Μέσα άπό τούς -ττλατωνικούς
διαλόγους, μέ τό φιλοσοφικό
-ττό:θος, τή φωτεtνή εμπνευση,
τόν εvθεο λόγο καl τήν ύψηλή
διαλεκτική καί συν-ζήτηση τοϋ
μεγάλου 'Έλληνα διανοητή,
μας εχει μεταφερθεί ενα ση
μαντικό μέρος ά-πό συγγράμ
ματα -πυθαyορικων η όρφικων
-ττού δέν εφθασαν ως έμας. Καί
είναι y ω:JΤό άλλωστε δτι δ
Τίμαιος διερμηνεύει τά (,ι(,λία
του τωθαyορικοΟ Φιλολάου,
πού 6 Πλάτων είχεν άyοράσει
άντί 100 μνων.
Συνεχιστής των όρφικων καί
των πυθαγορείων ό Πλάτων,
'Π'αλλό: ,καί θαυμαστά δόyμ
, ατα
περί ψυχης μας άνΟJδιδάσκει,
πού δ-έ.ν είναι δυνατόν ν' άνα
φ;:ρθοϋν μέσα στό: -ττλαίσια μι
ας μικρης μελέτης. θά -παρα
κάJμψουμε γι' αύτό δλες τίς
-ποιητικές συζητήσεις τοϋ Φαί
δωνα καί τίς ύπερ&ατικ-έ.ς πτή
σεις της φτερωτης συνωρίδας
τοϋ Φαίδρου, yιά νά σταeουμε
σέ ώρισμένα θετικό: καί ούσια
στικό: χωρία, τοϋ Τιμαίου ίδί
ως, πού ν,μίζουμε δτι μποροΟν
νά στηρίξουν καί νά δικαιολο
γήσουν - κατά τό δυνατόν (,έ
(,αια - 1.- Τήν ϋπαpξη της ψυ
χης σάν ούσίας ξεχωριστης.
-πράγματος, δηλ. συγκεκριμέ
νου καί ίχvτικειμενικά ύπάρ
χοvτος, ά:::ράτου μέν, άλλα φυ
σικοϋ, δπως -π.χ. τό ύλικό ά
τομο. 2.- Τ"ήν καταγωγή καί
τή γέννησή Όης μ1:§.σα σ-έ χρο
νική άφετηριrχ, άπό τό -ττρωτο
κ�σμογονικό ζεϋνοc. σάν προ
ϊόντος εξελικτικοΟ της δημιΟJρ
yίας ( cύ:τίας τρίτης, ενδιάμε
σης μεταξύ ί.\λης καί πν:::ύμα-

448

1 Λ ΙΣ Ο Σ

τος). 3.- Τήν αθανασία της
ψυχης, σαν ουσίας άπλης, ::χοι
αίρετης, αυτ'Jκί νη της και αυτό
φωτης καi 4.-Τό: μέρη, τiς ιδιό
τητες καi τiς δυνάμεις της ψυ
χης, τή μέ0Ξξή της στό θειον
καi τήν έξέλιξή της μέσα από
τή φυσική διαδικασία του κύ
κλου των ζωων καi των θανά
των σέ πνε.ϋμα έλεύθερο, θεό
yε.vνητό.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τiς πυ
θαyορικ-ές δοξασίες, πού άπη
χουνται, καθώς ι/ίπαμε, σ' δλο
τό πλατωνικό ερyο, ή ψυχή εί
ναι «άριθιμός άρτιοrrτέρισσος» η
«αριθμός έαυτόν κινουντα».
Είναι «ύπόσrrασις γεωμετρική
αποτελούμε νη απο στιγμήν
καi διάστασιν�, «γάμος», «μει
yμα καi άρμοινία,>. Τό σχετικό
δέ πλατωνικό χωρίο του Τuμαί
ου λέγει: «'Εκ της ούσίας ή
όποία είναι άbιαίρετη και πάν�
τα άμετά(9λητη καί έκ της ού
σίας ή όποία είς τό: σώματα
γίνεται μεριστή, έκ των δύο
τούτων, αναμίξας αυτό:ς δμου,
εκαμε μεταξ•J των τρίτον είδος
ουσίας, μεταξύ δηλ. της φύσε
ως του αυτου καί του έτέ.ρου,
καί ,σϋτω τήν εστησε είς τό μέ
σον της άμεpους καί της κατά
τά σώματα μερ�στης... ». Καί άλ
λου: «Τήν δέ (Ψυχήν) αύτός ό
θεός διαριμοσάμενος τοις προ
σήκουσιν άριθμοις καί λόyοις,
εyκα-nέ·στησεν ήyεμόνα του κό
σμου γεγονότος, yε νη τήν 06σαν». Καί ό νεοπλατωνικός
Πρόκλος: «Πασα ψυχή μέση
ηρi τοϊς μεριστοις καί τοις α
μεριστοις έστί.>,.
Γιά

νό:

......

προχωρ11σουιμε

εν
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τούτοις στήν ανάπτυξη των χω
ρίων πού παραθιέσαμε, πρέπει
νό: εχουμε ύπ' οψιν ώρισμένα
στοιχεϊα από τό φιλοσοφικό
σύστημα των Πυθαγορείων, ώς
πρός τiς 1ωσμογονικ-έ.ς ιδίως
αρχές, πού φέρονται ώς οί yιο
νεϊς της ψυχης. Τήν 'Αμέριστο
δηλ. ουσία τ 1 Μονάδα των Πυ
θαγορείων, πού είναι ή άρρην
αρχή, ενέργεια ασύλληπτη φύ
σεως πνευματικης, συνεχής, α
διαίρετη καί πανταχου παρcυ
σα, Νοσς, Ί δέα, σπέρμα, χω
ρος καί περιέχον καί ποιητι 
κόν α'ίτιον της Δημιουργίας.
Καί τήν Μεριστή ούσία η Δυά
δα των ΠJθ yορείων, ποu εί
ναι ή μητέρα αρχή, ύλικης φύ
σεως, πυκνή, σκοτεινή καi δι
αιρετή, μήτρα, εκιμαyειον, τρο
φός των '1 δι::ων καί των σπερ
μάτων του πνεύματος.
Οί δύο ,_χρχές, αυθ6πΟJρκτες,
αγέννητες καί άνώλεΘρες, πού
μέ παραλλαγές στή σχετική 6'
ρολοyία αναφέρονται σέ ολα
τα φιλοσοφικό: καί τα θρησκευ
τικό: συστήματα, συνιστουν τό
πρωτο κοσι1οyονικό ζευy:>ς,
τόν πατέρα καί τή μητiέ:ρα του
κόσμου, από τή συνεργασία
των όποίων προέρχονται δλα,
δσα ύπηρξαν, ύπάρχουν καί θό:
ύπάρξουν.
Στήν πραyματικότητα ό Δυ
αδισμός αυτός δέν ύπά.ρχε,ι.
'Έχει δμως έπικρατήσει yιό:
νό: yίνωνται πΕpισσότερο κα
ταληπτές οί μίξεις, οί αλληλε
πιδράσεις καi ή συμπλοκή των
ιδιοτήτων της μιας 'Αρχης, πού
είναι διφυής, διπολική, πατήρ
καί μήτηρ μαζί. Τίποτε δεν
μπορει νό: yεvνηθει από τό ενα
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μόνον μέ το ενα:, μας διδάσκει
ή ίδια ή φύση. Σ11έρμα καί μή
τρα, άρρεν καί θηλυ, είναι κα
θολικός νόμος άνα11αραyωyης
καί δημωυpyίας.
Ή συμ11λοκή καί ή μίξις των
ίδιοτήτων τω·ι δύο άρχων, ά
rrοκαλοΟνται «γάμοι», «ίsροί
γάμοι», καί δδηyοΟν στά έξελι
κτικά άποτε\έαματα της δημι
ουργίας, 11ού είναι τά τέκνα
των γάμων. Στήν πυθαγόρειο
κοσμοθεωρία, κάθε εξελικτική
φάση της δημιουργίας συμ�ο
λίζεται με ε.ναν αϋξοντα άρι
θμό, ή δλη δ-έ δημιουργία εί
ναι ενας άοιθμός πού ξετυλί
γεται συνεχως σάν μιά άτελεύ
τητη άριθμητική πρόοδος (Άρι
θμός παμμέγιστος ές άεί συν
τελούμενος,>.
'Ύστερα άnό τήν παρένθεση
αύτή, μποροϋμε νά 11ροχωρή
σουμε στήν άνάnτυξη των 11λα
τωνLκων χωρίων καί ν ά συμ11ε
ράνουμε δτι: 'Όταν τό ατοι-10
της Μεριστης ούοίας, τό εσχα
το δηλ. 6\• κό ατομο, έξ'Ξ.λισ
σόμεινο συνεχως ύnό τήν s11ί
δραση της Άμερίστου Πνευμα
τικης 'Αρχη::; της Μονάδος, 11ού
τό περι�άλλιοι, φθάσει στον ά
νώτατο �αθuό έξελίξεως (Τοϋ
1τ�υρός κατά τούς Έμπεδσκλη
καί Δημόκριτο, δπότε είναι
λαμπρό, δυναμικό καί αίθsριο
άnό τή μεγάλη ά11ορρόφηση
των ίδιοτήτων τοϋ πνεύματος),
ε1ναι ωριμο νά yονιμοnοιηθει
δπως ενα φυσικό ώάριο. Νά
διασπασθει δηλ. καί νά δεχθει
μέσα του τό σ11έ.ρμα της 'Αμέ
ριστης ουσίας τοΟ Πνεύματος,
πού με τόν τρόπο αύτόν συν-
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δέει άδιάστταστα τό κέντρο του
με τήν περιψιέρειά του καί μ-έ
ολη τήν ένιαία καί πανταχοΟ
παροΟσα δημιουργική πνευμα
τική άρχή.
Μέ τή διαδLκασία αύτή εχει
yί\,εl δ Υ<Χ'ι,lΟς των δύο ουσιων.
Τό εσχατο ύλικό ατομο εχει
κλείσει μέσα: του ενα σ11έομα
Μyου, Δία, θεοΟ, μιά άχτίδα
θείου φωτός κατά τή θρησκευ
τική δρολοyία.
Τό 11ροϊόν του yόψου αύτοϋ,
ιτό θειον τέκνον, είναι τό <<ψυχι
κό άτομο», ούσία φυσική, τάξε
ως ά:νωτέρας άnό τό ύλικό ά
ταμο, ά11λή, ά:διαίρετη (δ11ως
κάθε τέκνο) άθάνατη δ11ως καί
οί yονεις της. 'Έχει κληρονο
μήσει μέσα τίς ίδιότητες καί
των δύο άρχων:
Τήν ά:ρχή
της κινήσεως καί τήν 'ίδια τήν
κίνηση ( ά:εLκίνη τος καί αύτο
κίνητος) τή θερμότητα ( ά11οτέ
λεσμα της κινήσεως) τό αύτό
φωτο cχ11ό τή Μονάδα, τήν έ
νέρyεια, τή ζωή, τό πνεϋμα.
Ό πατέρας καί ή μητέρα συ
νειδητοποιοϋν τόν έαυτό τους
μέσα στό τιέκνο τους.
Σχετικά μ-έ τήν άρχή της κι
νήσεως πού περικλείει μέσα
της ή ψυχή, χαρα1κτηριστικό
είναι τό πλατωνικό χωρίο στόν
Φαίδωνα, δπου μέ επιστημονι
κή άκρί�εια διατυπώνεται δτι:
«Ψυχή πδ:σα ά:θάνατος. Τό yάρ
αύτοκίνη τον άθάνατον. Τό δ'
άλλο κινοϋν καί ύπ' άλλου κι
νούμενον, παυλαν εχον κινή
σεως, παϋλαν εχει ζωης... Παν
yάρ σωμα, ω μεν εξωθεν τό
κινεισθαι αψυχοv- ω δ-έ ενδοθεν
αύτ� έξ αύrrοϋ εμψυχον, ώς
ταύτης οϋσης φύσεως ψυχηςλ

450

1972

1 Λ ΙΣ Ο Σ

·Από τή μέθεξη της ψυχης τό 
σο cnc πν:υμα οσο και στην
ϋλη, προκύπτει ή διττή ψύσις
της. Τό Λογικόν δηλ. μέρος
της η Νοητικόv και τό 'Άλο
(Θυμικόv - Έπιθυμητι
γον
κόv) γύρω από τά όποια άvα
πτύσσεται λεπτομερώς δλη ή
Θαυμαστή συζήτηση τ ου Φαί
δρου.
Ή γέννηση της ψυχης άπιοτε
λJεί: στaθμό στην έξελικτική πο
ρεία ένός κοσμικοί} συσrήμα
τος. Στην πυθαγόρειο άριθuο
λοylα 6 σταθμός αύτός συμ{5ο
λίζεται μέ τόν άριθμό «5»
(πέμπτη ψάσις ιδημιουρyίας
yά�μ,ος ούσιωv). Χαρά και ά
yαλλίαση συνέχει τη μητέρα
Φύση σrήv έμψάνιση τοC: Θείου
τέκνου της, της Κόρης, μέσ�
της όποίας αύτή ή ίδια πρό
κειται νά συνε�δητοποιηθεϊ, vά
λυτρωθεί: καί vά δοξαστει.
Κά�βε ψυχικό άτομο εϊναι ε
νας απειροsλάχισrc,ς πνευμα
τικός και συνειδησιακός δυνα
μισμός. 'Ένα εμ�ρυο πνεύμα
τος, άτομο τάξεως ανωτέρας
από τό ύλικό. Είναι «αριθμός
έαυτόv κιvουντα». Μπορεϊ δηλ.
νά έcελίσσει μόνο του, μέ τις
έσωτερικές τcu δυνάμεις τις
ίδ ότητές του. Μέ τόν Λόyο και
τή πλαστική ίκαvότητα πού
έχει κληρονομήσει απο τόν
Πατέοα (Μονάς - Πλάστης)
πλάθει έv συvεχεί� και όρ yα
Ί,ώνει yύρω του τά ύλικά άτομα
των άλλων κατωτέρων κατη
yοριωv (του άέρος, του ϋδα
τος, της yης) δημιουργώντας
μέ τόν τρόπο αύτόv 11ερι�λή-

ματα, όρyανισμούς, άnλούς
στην άρχή, όλοένα δμως και
πιό σύνθετους και ίκανούς νά
τό έξυ11ηρετήσουν στην tξέλι
ξή του και στόν τελικό nροο
ρωμό του, παύ είναι ή �αθ,μι
αία κατάκτηση της ολης συνει
δητότητας ι<αι του δλου 11νευ
ματικου δυναμικου. Περνών
τας ετσι από τό πρώτο κύττα
ρο, από όρyανισμό σέ όρyανι
ΟΙμό, από είδος σέ είδος, από
ζωή σέ ζωή, μέσα από την α
τϊρμονη κλίμακα των ζώων και
μέσα άπό τό ανθρώπινο γένος,
έξελίσσει τις δυνάμεις του και
ωiiρχεται τέλος προς τά κρείσ
σον.α yέvη. Γίνεται δαίμων, η
ρως, έλεύθε.ρο πνεϋμα, ηλιος
πνευματ�κός, θεός yενvητός.
Καl οπως wολύ σοφά διατυ
πώνει ό Μπέρξον, ό βεός δημι
ουργεί: μάτια yιά νά ίδεί: τόν
έαυτό του, ψωνή yιά νά τόν
έκφράσει και αύτιά yιά νό: τόν
ακούσει, νοσ yιά νά διαλοyι
σrεϊ και νά κατανοήσει τό 'ίδιο
τό δικό του διανόημα.
*
**
'Αλλά τό θέμα ψυχή είναι α
πέραντο. Ή έλληνική παρακα
τα:Οi] κη ανεξάντλητη.
'Υπάρχει τό θέμα της Πτώ
σης της ψυχης, αστήρικτο και
&δι καιολόyητο, ίσως, πού α
\αψαίνεται μέ τόν ίδεαλισμό
του Πλάτωνα καl κc,ρυφώνε
ται μέ τόν Νοεπλατωνισμό και
τόν Χριστιανισμό. 'Υπάρχει ό
Άρισrοτέλης, πού παρά την
έπιχειρηματσλοyία του κατά
των τrλατωνικωv και πυθαyο
ρικων δοξα::JLων και τόν ψυ
χρό έπιστημονικό του νου, α-
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ποφαίνεται δτι ή ψυχή είναι
<,τό κινοιJν άκίνητον», δέχεται
τήν αφθαρσία μόνον του καθα
ρως νοητικοί} μέρους της καί δι
ατι.mώνει τόν περίφημο όρωι-1ό
της ώς «έvrελέχειας σώματος
φυσικοί} δυνάμει ζωήν εχον
τος».
'Υπάρχει ή τεράστια προσω
πικότητα του Πλουτάρχου, πού
μέ τά σχόλιά του στό Πλατω
νικό ερyο, μ-έ τίς θαυμάσιες
ήθ'ικές καί φιλοσοφικές πρα
γματείες του, ό σοφός Χαιρω
νεύς μ-έ τό έλεύθερο πνευμα
καί τή χριστιανική ψυχο,σύνθε
ση, έπιστρατεύει αναρίθμητα
τά σοφά έπιχειρή,ματά του, yιό:
νά διδάξει, νά <:ιοηθήσει καί νά
φωτίσει τήν έΤΙ'οχή της παρακ
μης καί της πνευματικης άναρ
χίας δπου ζεϊ. Ύπάιρχοuν οί
Στωϊκοί μέ τόν σοφώτατο 'Ε
πίκτητο, οί Νεοπλατωνικοί μέ
τόν θεόπνευστο Πρόκλο.
Ή σημερινή ανθpω'Πότητα ε
χει ίερό χρέος νά σκύψι-.ι έπά
νω από τά φωτεινά ευα:yyέλια
της έλληνικης αρχαιότητας, μt
τήν ίδια ευλάf5εια, δπως καί
πάνω από τά Χριστιανικά Ευ
αy11iλια. Τώρα, δσσ ποτέ αλ
λοτε. Χωρίς φό<5ο καί πάθος,
χωρίς τίς προλήψεις του σκο
τεινου παρελθόντος.
Σύμφωνα μέ τά δσα προσ
παθήσαμε νά διατυπώσουμε,
γίνεται αυτονόητο δτι: Ή ψυ
χή είναι ή αίτία πού δημιcυρ
yεϊται τό σωμα. Εί\.αι πρεσ<:ιύ
τερη από αυτό. Είναι ό ήyε
μών, ό κυ<:ιερvήτης, ό ήνίοχος
καί 6 στρατηγός του. 'Όπως 6
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ήyεμών εχει ανάγκη στρατοιJ
yιά νά πραγματοποιήσει τό ερ
yο του, κατά ιόν ίδιο τρόπο
καί ή ψυχή εχει άνάyκη του
σώματος, πού είναι 6 ύπηρέ
της της, ένω ή ίδια είναι ύπη
ρέτης του θεοιJ. Κάθε μας ύλι
κό ατο,μο, ενας αφανής στρα
τιώτης, κάθε μας δρyανο μιά
στρατιά στήν ύπη ρεσία της ψυ
χης καί κατ' έπέκτασιν του
θεοιJ.
Ή ψυχή διαχέει τήν ένέρ
yειά της καί διαποτίζει τό σω
μα δπως ή μαγιά τό ψωμί, ο
πως ή φλόγα τόν λαμmη ρα.
Καί δταν 6 λαμπτήρας είναι
καθαρός καί λεπτός, τό όmικό
πεδίο της φλόγας είναι άνα
πεmαμένο καί έλεύθε.ρο ψηλά
καί yύρω πρός δλες τίς κα
τευθύνσεις.
Ή αρχαία σοφία δέν σπατα
λήθηκε, καθώς <5λέπουμε, μέ
σα σέ αyονους, ξηρούς καί μά
ταιους έyκεφαλικούς λα<:ιυρίν
θους, δπως ή σημερινή. Τά με
γάλα πνεύματα της αρχαιότη
τας έyνώριζrο καλά δχι μό
νον τή σύνθεση της ψυχης, αλ
λά καί τή σ Ίνθεση των περι
<:ιλημάτων η όχημάτωv της, ύ
λικης μέv φύσεως, αλλά απρό
σιτων καί αυτωv στίς φυσικές
μας αίσ8ήσεις. Μέσα στίς φι
λοσοφικές σχολές καί τά αδυ
τα των Μυστηρίων έσπούδαζαν
τή\. δλη φύση, μέ f5άση τά μα
θηματ,κά, καί τή yεω.1ετρία,
τίς άρμονικές καί αριθμητικές
σχέσεις. Οί γενεές πού είχαν
εναν επιστήμονα: Πυθαγόρα, ε
vm Εύκλείδη η εναv Δημό
κριτο, δέv1 είναι απίθανο vά
είχαν παpασυρθεϊ σέ άπλοϊ-
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κlές, άνεξέλεyκτες πίστεις; Ή
γέννηση της ψυχης, ή σύνθεσή
της, ή σκοπιμότητα καί ή ε
ξέλιξή της σέ δαίμονα, μέ τήν
άναyέννησή της «εξ ϋδατος
καί πνεύματος» καί τέλος ή ά
ποθιέωσή της στό «πυρ», ηταν
τά ίερά θ{ματα της κάθε ψι
λοσοψικης η μυστηριακης διδα
σκαλίας, ψυλαyμένα μέσα σέ
σοφές άλληyορίες καί μύθιους.

Είτε τό συνειδητοποιοΟμε,
είτε οχι, φυτρώνουμε άπό τόν
ούρανό καί ί!'>λασταίνουμε στή
γη. Κυοφορουμε δλοι μέσα μας
τά ίδια άδελψά σπέρματα. Καί
χάρις σ' αύτά γινόμαστε πνευ
ματικές μονάδες, αύτόνομες
καί δημιουρy�κές καί ύπεύΘυ
νες, χάρις στήν ελευθερία της
ί!'>ουλήσεως πού πηγάζει ά,τό
τόν λόγο μας.
Χάρις στό ψως, ί!'>λέπαμε τό
φως. Καί χάρις στον εν ή μϊν
Λόγο, μποροϋμε νά διο:1λοyιζό
μαστε, νά συνειδητοποιοϋμε
κ ί νό: θεώμαστε τόν Δημιουρ
γό Λόγο.

Ε'ίμαστε δ οίκουμΗικός διά
μεσος, δ παγκόσμιος μεσίτης
καί ή γέφυρα πού συνδέει τα
κάτω μέ τα άνω, τα εξω μέ τα
ιfσω. Δυνάμη ιθεοί, άθάνατοι
θνητοί, φρουροί καί ταγοί της
Θεϊκης σπορας πού ί!'>λασταίνει
άπό μιέσα μας.
1

"Ας μήν αύταπατώμαστε. "Αν
ύπάρχει θεός, δέν θα περιμέ
νει άπό τούς άνθρώnιους να
τόν λατρεύουν, να τόν προσ
κυνοG I να τόν παρα1καλcϋν.
Πρίν καί πάνω άπ' δλα αύτά,
θα περιμέν,ει να τόν άνακαλύ
πτουν καί νά τόν κατανσοΟν.
Ή ερευνα άnοτελεϊ προσευχή,
λέγει ό ,μεγάλος σύγχρονός
μας επιστήμων καί μύστης
Piene Tei]hard de Chardin
Ό δρόμος ί!'>έί!'>αια δέν προσψf
ρεται ευρύς καί προσιτός. Τρα
χύς, yεματος πονηρούς τριΜ
λους, σκολιός καί μοναχικός.
, Αλλά πρός τήν κατεύθυνσή
του άξίζει νά στρέψουμε δλο
τό ψυχικό δυναμικό μας. Διό
τι: « Καιλόν τό άθλον καί ή ελ
πίς μεγάλη» .

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

"ΙΛΙΣΟΣ,,
ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1956 - 1957 - 1958

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
·Εκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 100
Δια τούς συνδρομητας έσωτερικοϋ

»

80

Δια τούς συνδρομητας έξωτερικοϋ

$

3

••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

(tH -ιύχη -ιίις Ψυχής
ΑΠΟ ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙι\Σ»
'Ερώτησις: 'Έχετε μιλiισει για. το Κάμα - Λόκα. Τ' είν' α.ύτό;
Άπάντησις: 'Όταν ό άνθρωπος πεθάνει, τά τρία κατώτε
ρα στοιχεια του τον έyκαταλείπουν yιά πάντα, δηλαδή το σω
μα, ή ζωή, κι ό φορέας της, τό άστρικό σωμα η το αίθερικό σω
μα (τό Διπλό) τοϋ ζωντανοϋ άνθρώπου. Τότε, τό τέταρτο, έν
διάμεσο η κεντρικό στοιχε'ϊο (ή ζωϊκή ψυχή η Κάμα Ρούπα)
μαζί μ' ο,τι άcpομοίωσε άπ' τό κατώτερο Μάνας καί τήν άνώ
τερη Τριάδα, πηγαίνουν στο Κάμα - Λόκα. Αύτό είναι ενας άστρικός τόπος, τό I ί m b u * της Σχολαστικης θεολογίας, ό
.. Αδης των άρχαίων. Γιά νά μιλήσουμε άκρι�έστερα, ή εννοια
τοϋ τόπου είναι πολύ σχετική. Δεν καθορίζεται άπό ώρισμένη
εκταση η ορια, ύπάρχει μες στόν ύποκει�ιενικό χωρο, δηλαδή
εξω άπ' τόν κόσμο των αισθήσεών μας. 'Όμως ύπάρχει, κι έκεϊ
τά άστρικά είδωλα ολων οσων εχουν ύπάρξει, άκόμη καί των
ζώων, περιμένουν τό δ ε ύ τ ε ρ ο θ ά ν α τ ο.
Στά ζωα
συμ�αίνει με τήν άποσύνθεση κι όλοκληρωτική έξαcpάνιση ολων
των άστρικων μορίων τους. Γιά τό άνθρώπινο άστρικό είδωλο
άρχίζει, οταν ή Τριάδα Μάνας - Μπούντι - 'Άτμα «χωρίζε
ται» άπ' τά κατώτερα στοιχεια της, άπ' τήν άνάκλαση δηλαδή
της περασμένης προσωπικότητας, καί πορεύεται στό Ντεχα�άν.
* Τόπος δποu πηγαίνανε, κατά τήν θεολογία, οί ψυχές των δικαίων πριν
€ρθει δ Χριστός, κι' δπου τώ ρα κατοικάίνε οί ψυχές άπό τά ά<5άπτιστα παιδιά.
(Σημ. Μεταφρ.).
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Έpώτ. - Κcι.ί τί συμοα.ίνει ϋστεpα.;
'Απάντ. - - Χωρίς έyκέφαλο yιά νά έκδηλωθεϊ, χωρίς ανώ
τερο σκεπτόμενο στοιχεϊο, δηλαδή χωρίς ανώτερο Μάνας κι ου
τε κατώτερο Μάνας, άφου αύτό φωτίζεται άπ' τό προηγούμενο,
τό Κάμα -- ρουπικό φάσμα έξαφανίζεται.
Έpώτ. - - Με ποιό τρόπο;
Άπάντ. - Ή δντότητα αύτή γίνεται δ,τι κι δ �άτραχος άπ'
τόν δποϊο δ ανατόμος άφαιρεϊ ώρισμένα τμήματα του έyκεφά
λου. Δέν μπορεϊ πιά νά σκεφτεϊ, οϋτε κατά τόν πιό κατώτερο
ζωώδικο τρόπο. Δέν είναι πιά οϋτε καν κατώτερο Μάνας, άφου
τό τελευταϊο δέν είναι τίποτε χωρίς τό ανώτερο Μάνας.
Έpώτ. - Κι α.υ.:ή ή μ·η - οντότητα. είνα.ι πού ύλοποιείτα.ι
στίς συγκεντpώ,;εις τ,i)y πνευιια.τιστιί>ν μέ τή οοήθεια. του μέν-ιουμ;
Άπάντ. - Μάλιστα, αύτή ή μή - - δντότητα. Μή - οντό
τητα σ' δ,τι άφορα την ίκανότητα σκέψης καί λοyίκευσης. Δέν
παύει δμως νά εϊναι μιά ρευστή αστρική 'Οντότητα, δπως άπο
δεικνύουνε μερικά παραδείγματα. "Αν ασυνείδητα τήν έλκύσει
μέ τό μαγνητισμό του ενα μέντιουμ, τότε ή δντότητα αύτή ξα
ναζεϊ yιά λίγο καιρό, ξαναζεϊ μέσα του δανεική ζωή, σάν νά
πουμε. Μποροϋμε νά συγκρίνουμε αύτό τό Κάμα - ρουπικό
φάσμα μέ τή Μέδουσα, πού δσο �ρίσκεται στό νερό, τό στοι
χεϊο της, (yιά τό φάσμα εϊναι ή ίδιαίτερη αϋρα του μέντιουμ),
μοιάζει νά εyει ενα σωμα από διάφανη πηκτινική ούσία. "Αν τήν
�yάλετε από τό νερό κα ί τήν κρατήσετε στό χέρι, η τήν άφίσετε
στήν άμμο, διαλύεται αμέσως μέ τό φως του ηλιου. Αύτή λοιπόν
ή οντότητα ζεϊ μέσα στήν αϋρα του μέντιουμ τή δανεική ζωή, μι
λεϊ καί λογικεύεται διά μέσου του έyκέφαλου του μέντιουμ η των
άλλων γύρω. Τό θέμα δμως αύτό μας τρα�άει πολύ μακρυά σέ
περιοχές ανθρώπων, πού κατ' ούδένα λόγο θέλω νά πειράξω. 'Άr,
περιοριστοϋμε στή Μετενσάρκωση.
Έpώτ. - Τί εχzτε ϊσ. μας πείτε γι' α.ύτήν; Πόσον κα.ιpό -ό
ένσα.pκωνόμενο "J<;γ<'u μiνει σ:ό Ντεοα.χάν;
Άπάντ. - Αύτό έξαρταται άπ' τό �αθμό πνευματικότητας,
άπ' τήν αξία η αναξιότητα της τελευταίας ένσάρκωσης. Ό συ
νηθισμένος χρόνος είναι δέκα εως δεκαπέντε αίωνες.
Έpώτ. - Για.τί δμως α.ύτό το 'Εγώ δεν μπορεί νά φα.νερωθεί
στούς κοινούς θνητούς, δέν μπορεί νά επιχοινωνήσει μα.ζί τους, δ
πως ισχυpίζοv-σ.ι οί Πνευμα.τιστές; Ί ί είνα.ι έχείνο πού θά εμπο
δίσει μιά μητέρα. νά επικοινωνεί με τά πα.ιδιά -ης, πού α.ψησε στή
γη, ενα. σύζυγο με τή γυνα.ίκα. του Υ..ο .κ.; Σ&.ς όμολογώ δτι α.ύτσ
εΙνα.ι γιά μένσ. μιά πα.pήγοpη σκέψ1 , κσ.l πιστεύω, δτι κι δσοι πι
στεύουν σ' α.ύτή τήν άποψη δεν εχουνε κα.μμιά διάθεση νά τήν έγ
κα.ταλείψουνε.
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Άττάντ.
Κανείς δέν τούς ύnοχρεώνει, έκτος αν οί ίδιοι ττροτιμήσουνε την 'Αλήθεια άττό μια δσοδήττοτε παρήγορη ψαντασιο
ττληξία. Οί θεωρίες μας δέν γίνονται δεκτές μέ συμπάθεια άττ'
τούς -πνευματιστές, κι ομως ο,τι -πιστεύουμε και διδάσκουμε, είναι
πολύ λιyώτερο σκληρό, πολύ λιyώτερο έyωϊστικό άττό τίς δικές
τους δοξασίες.
Δεν σr,ϊ.ς κα.τα)α6:ιίvω. Τί είναι έγω\.στι-z.ό;
Ερώτ.
Ή θεωρία τους yιά την έττάνοδο των -πνευμάτων,
Άττάντ.
πού κατά την άντίληψή τους είναι -πραγματικές -προσωπικότητες.
Νά σας έt,ηyήσω τό γιατί. "Αν ύττάρχει τό ΝτεtlJαχάν - δ -παρά
δεισος, αν ττροτιματε - ενας τόπος ύττέρτατης εύτυχίας, εύδαι
μονίας, αν ύττάρχει κάτι τέτοιο, μια θέση, η μαλλον μια κατά
σταση τέτοια, ή λογική έττιtlJάλλει νά σκεφτοΟμε, πώς έκεϊ δέν
μπορεί: νά ύττάρχει διόλου πόνος, οϋτε ίχνος λύπη ς. Ό «θεός θά
σφουγγίσει ολα τά δάκρυα άττό τά μάτια», οσων tlJρίσκονται στον
Παράδεισο, αύτό, γράφει τό tlJιtlJλίo των ττολλων ύττοσχέσεων. "Αν
ομως τά -πνεύματα των νεκρων εχουν τή δυνατότητα νά έττιστρέ
ψουν και νά δΟU\,ε ο,τι γίνεται στη γη καί -προπαντός στο σπίτι
τους, τί είδους ι:.ύδαιμονία δοκιμάζουν;
Έρώτ. - Τί εννοείτε; Σέ τί θά, έζημιώ·ιετο ή εύτυχία τους;
Άττάντ. - Νά σας δώσω εvα άττλό -παράδειγμα. Μια μητέρα
-πεθαίνει άφίνοντας πίσω της άττροστάτευτα τά μικρά της παιδιά,
πού λατρεύει, κι Ίσως άκόμη ενα ττολυαyαττημένο σύζυγο. Έμεϊς
ττρεσ'-9εύουμε, ότι τό 'Π\,εϋμα της η τό 'Εγώ της, ή άτομικότητα
πού σ' ολη τή ΝτεtlJαχανική περίοδο διαπνέεται άττ' τά ττιό εύγε
νικά αίσθήματα πού bόνησαν την τελευταία της -προσωπικότητα
(δηλαδή άyάττη yιά τά παιδιά της, οίκτος γι' αύτούς, πού ττονοΟ
νε κ.λ.ττ. κ.λ.ττ.), tlJρίσκεται τώρα έντελως χωρισμένη άττ' την «κοι
λάδα των δακρύων». Ή μελλοντική της εύδαιμονία συνίσταται
στην εύτuχισμέ\,η αyνοια ολης της δυστυχίας, πού αφησε πίσω
της. Οί -πνευματιστές, άντίθετα, θεωροΟνε οτι εχει ζωηρή συναί
σθηση όλων αύτων κι αλλωv -περισσότερων άκόμη -πραγμάτων,
γιατί τά «-πνεύματα tlJλέττουν πολύ -περισσότερα άττ' τούς ένσαρ
κωμένους θνητούς,>. Σύμφωνα μέ την αττοψή μας, ή εύδαιμονία
του ΝτεtlJαχάν στηρίζεται στην πλήρη -πεποίθηση δτι ποτέ δέν ε
ψυyε άττ' τη γη καί στην άττόλυτη αyνοια οτι ύττάρχει κάτι, πού
λέγεται θάνατος. Ή μεταθανάτια -πνευματική συνείδηση της μη
τέρας θά την κάμει νά -πιστεύει οτι έξακολουθεϊ νά ζεϊ τριγυρι
σμένη άττ' τά παιδιά της κι ολους τούς αλλους άyαττημένους της.
Δέν ύττάρχει κανένα κενό, κανένας δεσμός δέν λείπει, yιά νά
μειώσει και κατά τό έλάχιστο την μεταθανάτια κατάσταση της
ττιό άττόλυτης εύτυχίας. Αύτό οί -πνευματιστές τό άρνοGνται έν
τελως. Σύμφωνα μέ την άποψή τους, οϋτε δ θάνατος δέν λυτρώ
νει τον ανθρωττο άττ' τίς λύπες της ζωης. Καμμιά σταγόνα άττ' τά
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�άσανα καί τίς κακομοιριές δέν θά του χαρισθεί ά11' τό 11οτηρι
της Ζωης «έκών άκων», άφου τά �λέnει δλα τώρα, θά ,τιεί μέχρι
τέλους δλες τις πικρίες. Κι ετσι ή στοργική γυναίκα, ή ετοιμη, δ
σο ζουσε, νά γλυτώσει μέ τό αίμα της καρδιας της ά11ό κάθε θλί
ψη τόν άντρα της, είναι τώρα καταδικασμένη νά στέκει μάρτυς
άνίσχυρος της ά11ελ11ισίας του, νά μετράει κάθε φλογερό δάκρυ,
πού χύνει γιατί την εχασε. 'Ή, άκόμη χειρότερα, 'ίσως ιδεί τά δά
κρυά του νά στεyνώνουνε σέ λίγο κι ενα άλλο άyα,τημένο 11ρό
σω110 νά χαμογελάει τώρα στόν πατέρα των 11αιδιων της, μιά άλ
λη γυναίκα νά την άντικαθιστάει. Θά είναι ύ11οχρεωμένη ν' άκούει
τά παιδιά της νά δίνουν τό αyιο δνομα της μάννας σέ κάποια,
πού τούς είναι δλωσδιόλου άδιάφορη, και νά �λέ11ει νά τά 11α
ραμελοϋν, η καί νά τά κακομεταχειρίζονται. Σύμφωνα μ' αυτή
τη θεωρία τό «άνάλαφρο φτερούγισμα 11ρός την άθάνατη ζωή»
γίνεται ενα ά,τ' ευθείας καινούργιο μονοπάτι 11νευματικης όδύ
νης. Κι δμως οί στηλες των έφημερίδων των 11νευματιστων είναι
yεματες άπό έ11ικοινωνίες μέ τούς νεκρούς, «τούς προσφιλείς ά
,το�ιώσαντες», πού δλοι δηλώνουνε, πώς είναι ά11όλυτα ευτυχείς.
Πως μπορεί μιά τέτοια γνώση νά συνδυασθεί μέ την ευτυχία;
Στ' άλήθεια μιά τέτοια ευδαιμονία ισοδυναμεί μέ την 11ιό με
γάλη κατάρα, ,τού μπορεί κανείς νά φαντασθεί, κι ή όρθόδοξη
κόλαση είναι, σέ σύγκριση, μιά πραγματική άνεση.
Έριbτ. - Ηώς ή δική σας θεωρία σ.ποφεύγει αυτή την πε
ριπλοκή; Πω; μποpεϊ-ε νά συμ6ι6άσετε την παντογνωσία. της ψυχης
μέ τήν άγνοιά -ης σχετιΥ.ά μ' δσcι. συμοα.ίνουνε σ-ή γη;
Ά11άντ. - Γιατί αυτός είναι δ Νόμος της 'Αγάπης και της
Ευσ,τλαyχνίας. Τό 'Εγώ, ,τού «έν έαυτ�» είναι παντογνώστης,
11ερι�άλλεται σ' δλη τη Ντε�αχανική περίοδο μέ την άνάκλαση
της προσωπικότητας, πού δέν ύ11άρχει 11ιά. Σας εχω σέ προη
γούμενη συζήτηση έξηyήσει, δτι ή ιδανική άνθιση, ή πεμπτου
σία ά,τ' δλες τις ιδιότητες, ά,τ' δλα τ' άφηρημένα κι έ11ομένως
αίώνια προτερήματα, ,τού ε'ίχανε κάποια ά,τήχηση μές την καρ
διά της ζωντανης 11ροσωτιικότητας δ,τως ή Άyά,τη, ή Ευσ11λαy
χνία, ή άyά,τη του καλου, του άληθινοϋ, του ώραίου, συνδέεται
μέ τό 'Εγώ, και μετά θάνατον τό άκολουθεί στό Ντε�αχάν. 'Έ
τσι yιά ενα χρονικό διάστημα τό 'Εγώ γίνεται ή ιδανική 11ρο�ο
λή της προηγούμενης άνθρώ11ινης ϋ11αρξης, δ11ως ητανε δταν ζου
σε πάνω στη γη. Κι αυτή, καταλα�αίνετε, δέν μπορεί νά είναι
παντογνώστης, γιατί άλλοιως ,τοτέ δέν θά μ11ορουσε νά �ρεθεί
στην κατάσταση, πού όνομάζουμε Ντε�αχάν.
Έpώτ. - Γιά ποι6 λ6γο;
Ά11άντ. - "Αν έ11ιθυμείτε μια άπάντηση, πού νά είναι αυ
στηρά συντονισμένη μέ τη φιλοσοφία μας, θά σας πω, γιατί δλα
εΙναι πλάνη, Μάγια, έκτος ά11' την αιώνια 'Αλήθεια, πού δέν εχει
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μορφή, οϋτε χρωμα, οϋτε δρια. 'Ό-ττοιος �ρίσκεται εξω α-ττ' τόν
-ττέ-ττλο της Μάγια - δ-ττως οί μεγάλοι Διδάσκαλοι κι οί -ττιό -ττρο
χωρημένοι Μύστες - δέν μ-ττορεϊ νά ζήσει τό Ντε�αχάν. Γιά τόν
κοινό θ νη τό στό Ντι:�αχάν ή μακαριότητά του είναι α-ττόλυτη.
Πέφτει σέ μιά α-ττόλυτη λήθη δλων δσων του δώσανε θλίψη καί
-ττόνο στήν τελευταία του ένσάρκωση. Ξεχνάει ακόμη καί τό δτι
ύ-ττάρχει αύτό, -ττού λέγεται λύ-ττη η όδύνη. Έκεϊνος -ττού �ρίσκεται
στό Ντε�αχάν, στόν ένδιάμεσο κύκλο μεταξύ δυό ένσαρκώσεων,
είναι τριγυρισμένος μ' δ,τι μάταια -ττόθησε, μαζί μ' δσους αyά
-ττησε -ττάνω στή γη. Βλέ-ττει τήν έκ-ττλήρωση δλων των -ττόθων της
ψυχης του. Κι ετσι -ττερνάει αίωνες δλόκληρους μιά ζωή γνή
σιας εύτυχίας, -ττού αντισταθμίζει -ττραyματικά δλες τίς ταλαι-ττω
ρίες της γήϊνης ζωης του. Μέ λίyα λόγια �ρίσκεται �υθισμένος
μέσα σ' ενα ώκεανό αδιατάρακτης εύδαιμονίας, δ-ττου έναλλάσ
σονται γεγονότα ακόμη μεyαλείτερης εύφροσύ νη ς.
Έρώτ. - Μ' α.ύτό δcν είνα.ι κά.τι zειρότερο ά.πό μιά. άπλη πλάνη; Δεν πρ6κειτα.ι γιά. μιά. κα.τά.στα.ση ά.πό τρελλές φα.vτα.σιώσεις;
Ά-ττάντ.
'Ίσως, α-ττ' τή δική σας, οχι δμως α-ττ' τήν δική
μας φιλοσοφική ά-ττοψη. Μή-ττως έξ άλλου δλόκληρη ή yήϊνη ζωή
μας δέν είναι γεμάτη α-ττό τέτοιου είδους ψευδα-ττάτες; Δέν συ
ναντήσατε -ττοτέ άνδρες καί γυναίκες, -ττού ζήσανε yιά χρόνια χί
μαιρες; "Αν -ττοτέ μαθαίνατε, δτι κά-ττοιος σύζυγος, -ττού ή γυναί
κα του λατρεύει, και -ττού νομίζει δτι κι έκεϊνος της αντα-ττοδίδει
τήν αyά-ττη της, είναι ά-ττιστος θά -ττη yαίνατε νά διακόψετε τ' ώ
ραϊο της ονειρο, νά της συντρίψετε τήν καρδιά της, α-ττοκαλύ-τττον
τας τήν αλήθεια; Δέν -ττιστεύω; Σας έ-τταναλαμ�άνω, μιά τέτοια
λήθη, η φαντασίωση, (αν -ττροτιματε τή λέξη), είναι ενας αύστη
ρά δίκαιος κι εύσ-ττλαyχνικός νόμος της φύση ς. Κι αύτή ή -ττροο
-τττική είναι δ-ττωσδή-ττοτε -ττιό γοητευτική α-ττ' τήν όρθόδοξη χρυ
αρ-ττα μέ δυό φτερά. Πιθανόν σέ μερικούς νά φαίνεται -ττιό εύ
λα�ική ή �ε�αιότητα, -ττώς «ή ψυχή -ττού ζεϊ, συχνά ανε�αίνει και
-ττεριφέρεται μ' οίκειότητα ατούς δρόμους της Ούράνιας Ί ερου
σαλή,μ, έ-ττισκέ-τττεται τούς Πατριάρχες καί τούς Προφητες,
χαιρετάει τούς •Α-ττοστόλους κι ά:-ττσθαυμάζει τή στρατιά
των Μαρτύρων». Δέν -τταύει δμως νά είναι μιά -ττλάνη -ττολύ -ττιό
α-ττίθανη . 'Όλοι μας ξεύρουμε δτι οί μητέρες αyα-ττοGνε τά -τται
διά τους μέ μιά αθάνατη αyά-ττη , ένω τά -ττρόσω-ττα της «Ούράνιας
· ι ερουσαλήμ» είναι -ττολύ -ττιό αμφισ�ητήσιμης ύ-ττόστασης. 'Ωστό
σο, �ρίσκω -ττολύ -ττροτιμότερη τή «Νέα Ί ερουσαλήμ» μέ τούς δρό
μους της στολισμένους σάν �ιτρίνα κοσμηματο-ττωλείου, α-ττ' τήν
άσ-ττλαχνη θεωρία των Πνευματιστων. Κι ή σκέψη μόνο, δτι -ττνευ
ματικές ένσυνείδητες ψυχές ένός -ττατέρα, μιας μητέρας, μιας κό
ρης η ένός αδελφοG, μ-ττοροGν νά �ρουν τήν εύτυχία τους σ' ενα
Σάμμερλαντ, -ττού ή -ττεριyραφή του αν καl -ττιό φυσική, δέν -τταύει
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νd:ναι εξ 'ίσου yελοία μέ της «Νέας Ί ερουσαλήμ», θ' άρκοϋσε
yιc'x: νά: χάσουμε κάθε 'ίχνος σε<5ασμοϋ προς τούς «νεκρούς μας».
Ειναι πραyματική τρέλλα, νά: σκεφτεί: κανείς, πώς ενα yνήσιο
Πνεϋμα μπορεί: νά: νοιώθει ευτυχία, δντας καταδικασμένο νά: γί
νεται μάρτυς κάθε άμαρτίας, κάθε πλάνης, κάθε προδοσίας καί
προπαντός κάθε πόνου των ανθρώπων, άπ' τούς όποίους τόν ε
χώρισε ό θάνατος, καί πού είναι yι' αυτόν, δ,τι προσφιλέστερο
εχει στον κόσμο, κι δλα αυτά: χωρίς νά: μπορεϊ νά: κάνει τίποτε,
yιά νά: τούς <5οηθήσει.
Έρώτ. - Ύπcί.ρχει κάποια, &λfιθεισ. στο επιχείρημά σα.ς. Ό
μολογω, δτι ποτέ ως τώρα. οέv είχα, &ντιμετωπίσει το ζήτημα &π' α.ύ
-ή τήv πλευρά;
Άπάντ. - Το πραyμα είναι φανερό. Πρέπει κανείς νά: εί
ναι ριζικά: εyωΊστής, νά: του λείπει κάθε 'ίχνος ίσορροπημένης δι
καιοσύνης μέσα στήν ψυχή του, yιc'x: νά: μπορέσει νά: εφεύρει μιά:
τέτοια κατάσταση. Ε'ίμαστε μαζί μ' εκε:ίνους, πού χάσαμε στό φυ
σικό πεδίο, καί πολύ πιό κοντά: μάλιστα, παρά δταν ζούσανε στο
σωμα τους. Κι αυτό δέν είναι φαντασιοπληξία κανενός κατοίκου
τοϋ Ντε<5αχάν, δπως μπορεί: νά: πιστέψουν μερικοί, άλλα είναι μιά:
πραyματικότητα. Ή yνήσια θεία άyάπη δέν ανθίζει μόνο μέσα
στήν ανθρώπινη καρδιά, εχει τίς ρίζες της <5αθειά: μές στην αίω
νιότητα. Ή αyια πνευματική άyάπη είναι αθάνατη, καί τό Κάρ
μα άpyc'x: η yρήyορα ένώνει δλους δσους άyαπήθηκαν μέ μιά: τέ
τοια πνευματ,κή άyάπη, τούς ενσαρκώνει αλλη μιά: φορά: στήν
ίδια οίκοyενειακη όμάδα. Σας επαναλαμ<5άνουμε, δτι ή πέρα άπ'
τον τάφο άyάπη, δσο κι αν τήν θεωρεϊτε 'ίσως ψευδαπάτη, εχει
μια θε:ία μαyική δύναμη, πού επιδρα επάνω στο ζωντανό ανθρω
πο. Το Έyώ μιας μητέρας yεμάτης άyάπη yιά: τά: παιδιά της,
πού ή 'ίδια νομίζει κοντά της ζωνταc τή ζωή της ευδαιμονίας της
- τόσο πραyματικης, δσο κι ή yήϊνη ζωή της - θά: κάνει αί
σθητή τήν επιρροή αυτης της άyάπης πάνω στα ενσαρκωμένα
παιδιά της. Θά: εκδηλώνεται σ' δνειρα καί συχνά σέ διάφορα yε
yονότα, σέ προστασίες «θείας πρόνοιας», σέ διαφυyές, σό:ν άπό
θαϋμα, yιατί ή άyάπη είναι μιό: ίσχυρή ασπίδα, πού δέν περιο
ρίζει οuτε ό χωρος, οϋτε ό χρόνος. 'Ό,τι γίνεται μέ τή «Ντε<5α
χανική» μητέρα, τό 'ίδιο συμ<5αίνει καί μέ τούς ανθρώπινους δε
σμούς καί σχέσεις, εκτός άπ' τίς καθαρά ύλικές, έyωϊστικές. Ά
νάλοyα μπορεϊτε νό: φαντασθεϊτε καί τ' αλλα.
Έρώτ. - 'Επομένως, σέ κα.μμιά, περίπτωση οέv παραδέχεστε
τή ουvα.-.:ότητα, επικοιvι,Jνίας 1,νάμεσα. ατούς ζωντανούς κα.ί τ' ά
σαρκα, πνεύμα.τα;
Άπάντ. - Ναί, ύπάρχουν δμως δυό εξαιρέσεις στον κανό
να. Ή πρώτη περίπτωση είναι οί πρωτες μέρες μετά τό θάνατο
καί πρίν τό Έyώ περάσει στό Ντε<5αχανικό πεδίο. Τό κατά πόσον
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ομως εχει τίποτε νά κερδίσει ενας κοινός θνητός άπ' τήν έπιστρο
φή ένός Πνεύματος στό άντικειμενικό πεδίο, μένει άμφί<!>ολο. Μό
νο σέ. μερικές, πολύ σπάνιεc, περιπτώσεις, οταν ή ενταση της έ
πιθυμίας αύτου πού πεθαίνει είναι τόσο μεγάλη σχετικά μέ. τήν
έπιστροφή του στή γη yιά κάποιο σκοπό, ωστε νά σ υ y κ ρ α
τ ε ι ξ ύ π ν ι α τήν άνώτερη συνείδηση. Τότε πρόκειται πρα
γματικά yιά ά τ ο μ ι κ ό τ η τ α, συμ<!>αίνει δηλαδή έπικοι
νωνία μέ. "πνευμα». Γενικά, μετά θάνατον τό Πνευμα πέφτει σε μια
κατάσταση λήθαργου, σ' αύτό πού όνομάζουμε <'προντε<!>αχανική
ελλειψη συνείδησης».
Ή δεύτερη έξαίρεση άφορα τούς Νιρμανακάyια.
Έρώτ.
Ποιοί είναι αδτοί; Τί σημαίνει αύτό -,' οvομα;
Άπάντ. - Είναι τ' δνομα, έκείνων πού κέρδισαν τό Νιρ<!>άνα, καί τήν κυκλική άνάπαυση* καί πού παραιτουνται απ' αύτό
άπό συμπόνια yιά τήν άνθρωπότητα καί yιά οσους δικούς τους
άφησαν πάνω στή γη. 'Ένας τέτοιος μύστης, η αyιος, η οπως άλ
λοιως θέλετε νά τόν όνομάσετε, πιστεύοντας, οτι είναι πολύ έ
yωιστικό ν' άπολαύσει τήν άνάπαυση της μακαριότητας, οταν ή
άνθρωπότητα <!>οyyάει κάτω άπ' τό <!>άρος -ιης δυστυχίας της,
πού δημιουρyεΊ ή άγνοια, παραιτεΊται άπ' τό Νιρ<!>άνα, κι άποφα
σίζει νά μείνει στή γη άόρατο πνευμα. Οί Νιρμανακάyια δεν ε
χουν ύλικό σωμα, τό εχουν έyκαταλείψει yιά πάντα. 'Έξω άπ'
αύτό διατηρουνε ολα τους τά στοιχεΊα, άκόμη καί στό άστρικό
πεδίο της σφαίρας μας. Τέτοια δντα μπορουν κι έπικοινωνουνε
μόνο ομως μέ. μερικούς έκλεκτούς, κι δχι <!>έ<!>αια με συνηθισμέ
να μέντιουμ.
'Έpώτ. - Siς ερωτησα γιά -::�ύς Νιρμαvακάγια, γιατί διάοασα
σέ μερικά γερμανικά κι α.λλα οι6λία, δτι τ' οvομα αύτό δίνει ή οουδ
δική διδασκαλία τοσ Ήορρσ. στί.:; γήινες εμφανίσεις, η σ-ά. σώματα
του Βούδδα.
Άπάντ. - !<:ι αύτό εί\,αι πραγματικά, μόνο πού οί 'Ανατο
λιστές εχουν κάμει σύγχυση μέ. τό «yήϊνο σωμα», νομίζοντας οτι
πρόκειται yιά τό φυσικό, άντικειμενικό σωμα, άντί τό καθαρά
άστρικό κι ύποκειμενικό.
Έpώτ. - Καί ποιό είναι το καλό, πού κά ;ουν οί Νιρμανακάγια
σ:ή γη;
Άπάντ. - 'Όχι τόσο μεγάλο, οσον άφορα τό: ατομα, γιατί
δέ.ν έχουνε δικαίωμα νά έπέμ<!>ουν στόν καρμικό νόμο· μπορουνε
μόνο νά συμ<!>ουλεύουν καί νά έμπνέουν τούς θνητούς πρός τό yε1

* Δεν ;τρόκειται yιά τό Ντε(;αχάν, ;τοδναι μιά ψευδαίσθηση της συνείδησή<,
μας, ενα εύτυχισμένο δνειρο. uοσοι είναι ετοιμοι yιά τό Νιριbάνα εχουν χά.
σει έντελως την έ;τιθυμία της ψευδα;τάτης αύτοϋ τοϋ κόσμου, καί δεν ε,<ουν
καμμιά δυνατότητα νά την ά;τολαύσουν.
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νικό καλό. 'Ωστόσο ή εύερyετική τους δράση είναι πολύ πιό με
yάλη, άπ' δ,τι μπορεϊτε νά φαντασθεϊτε.
Έρώτ. - Στό · τε6αχά.ν κα.-έχουμε περισσότερες γνώσεις &π'
δσες ει χα.με στή γη;
'Απάντ. - Κατά ενα τρόπο, μπορουμε νά πλουτίσουμε τή
yνώση μας. Μπορουμε δηλαδή ν' αναπτύξουμε περισσότερο κάθε
ίδιότητα πού άyαπουμε και πού καλλιερyήσαμε στη yη και πού
άφορα, <5έ<5αια, αφηρημένα ιδανικά θ ' ματα, δπως μουσική, ζω
γραφική, ποίηση κ.λ.π. Τό Ντε<5αχάν είναι ή έξιδανικευμένη ύπο
κειμενική συνέχιση της yήϊνης ζωης.
Έρώτ. - 'Ί\ν στό Ντεοα.χά.ν τό πνευμα. εΙναι λυτρωμένο &πό
κά.θε ϋλη, γιατί τότε δέν εΙναι πάνσοφο;
Άπάντ. - 'Επειδή, δπως σας είπα, τό Έyώ είναι σάν νά
πουμε, αιχμαλωτισμένο άπ' την ανάμνηση της τελευταίας ενσάρ
κωσης. "Αν λοιπόν σκεφθεϊτε δσα σας είπα και συνδέσετε τά yε
yονοτα μεταξύ τους, θά κατανοήσετε, δτι ή Ντε<5αχανική κατά
σταση δέν είναι κατάσταση πανσοφίας, άλλά μιά ύπερ<5ατική συ
νέχιση της προσωπικης ζωης, πού τέλειωσε. Είναι ή ανάπαυση
της ψυχης άπό τις ταλαιπωρίες της ζωης.
Έρώτ. - Οί επιστήμονες μα.-ερια.λιστές 6ε6αιουνε, δτι μετά. τό
θά.να.το δέ μένει τiπο-ε. Τό σGψα. δια.λύε-α.ι στά. συστατικά. του στοι
χεία.. Αύτό πού όνομά.ζουμε ψυχή, εΙνα.ι μονά.χα. μιά. πρόσκαιρη συ
νείδηση του �α.υτου μας, πα.ρσ.προϊόν όργα.νικης λειτουργίας πού έ
ξα.τμiζετα.ι σά.ν τόν &τμ ό. Δέν είναι περ'εργη α.ύτή τους ή νοοτροπία.�
Άπάντ. - 'Όχι και τόσο. "Αν δηλώνουν, δτι ή συνείδηση
του έαυτου σταματάει μαζί μέ τό σωμα, ασυνείδητα κάνουν μιά
προφητεία σ' δ,τι τούς άφορα. Έφ' δσον είναι <5αθειά πεπεισμέ
νοι, yι' αύτό πού λένε, καμμιά συνειδητή μεταθανάτια ζωή δέν
τούς είναι δυνατή. Γιατί ύπάρχουνε έξαιρέσεις σέ κάθε κανόνα.
Έρώτ. - " ν γενικό:; κανόνας εΙνα.ι νά. έπιζεί ή συνείδηση
του έα.υτου μα.ς με-ά. τό θά.να.-ο, για.-ί νά. ύπά.ρχουν κι εξαιρέσεις;
Άπάντ. - Καμμιά έξαίρεση δέν είναι δυνατή στις <5ασικές
άpχές του πνευματικου κόσμου. 'Υπάρχουν δμως κανόνες, πού ά
φορουνε έκείνους, πού <5λέπουνε, και κανόνες yιά εκείνους πού
προτιμουνε νά μείνουνε τυφλοί.
Έρώτ. - Πολύ καλά., τό καταλα.6α.ίνω. Είναι ή πλά.νη του τυ
φλου, πού &ρνιέτα.ι τήν ϋπαρςη του ηλιου, γιατί δέν τόν βλέπει. υ Α
μα. πεθάνει δμως, ή πνευματική του δραση θά. τόν ύποχρεώ σει δί
χως α.λλο νά. τόν δεί. ύτό δέν θέλετε νά. πείτε;
Άπάντ. - Κανείς δέν θά τόν ύποχρεώσει νά ιδεϊ, καί δέν θό:
ιδεϊ τίποτε. Άφου σ' δλη του τη ζωή καλλιέργησε μ' έπιμονή, τήν
ιδέα δτι δέν ύπάρχει μετό: τό θάνατο έπι<5ίωση, εyινε ανίκανος
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νά τήν ίδεϊ, οί ,τνευματικές του ίκανότητες 11:άθανε άτροφία. "Ε
,τειτα ά,τ' τό θάνατο δεν μ,τορουνε ,τιά ν' άνα,ττυχθουνε, κι ετσι θά
μείνει τυφλός. "Αν έnιμένετε, οτι «11:ρέnει» νά ίδεϊ, έννοεϊτε κάτι
άλλο ά,τό έμένα. θά μιλατε yιά τό «Πνευμα του 11:νεύματος», yιά
τή «φλόγα της φλόγας», yιά τό 'Άτμα, με μιά λέξη, ,τού μ,τερ
δεύετε με τήν άνθρώπινη ψυχή, με τό Μάνας... Δεν με καταλαc3αί
νετε, θά 11:pοσnαθήσω νά σας ξεκαθαρίσω τή σκέψη μου. 'Όλος
δ σκοπός αύτης της συζήτησης είναι νά ίδουμε, αν σ· ενα τέλειο
ματεριαλιστή είναι δυνατή ή συνολική άπώλεια της συνείδrισης
του Έαυτου, της άντίληψης του έαυτου του μετά τό θάνατο. 'Έ
τσι δεν είναι; Σας άπαντω: Είναι δυνατή. Πιστεύοντας σταθερά
στήν 'Εσωτερική μας Διδασκαλία. ,τού θεωρεί: οτι ή μετά τό θά
νατο 11:ερίοδος, τό διάστημα δηλαδή άνάμεσα σε δυό c3ίους, η δυό
γεννήσεις, είναι μεταc3ατικό, σας λέγω οτι: είτε αύτό τό διάστη
μα άνάμεσα σε δυό πράξεις του ολο ψευδαίσθηση δράματος της
ζωης διαρκέσει ενα χρόνο, είτε διαρκέσει ενα έκατομμύριο χρό
νια, μπορεί: νά μή είναι τίποτε αλλο άπ' τήν κατάσταση ένός άν
θpώπου, πού εχει 11:άθει c3αθειά λι'Τlοθυμία. Τίποτε ετσι δεν άλ
λάζει τό νόμο.
Έρώτ. - Πως γίνεται αυτό, ά.φου προ ολίγου τονίσατε δτι καμ
μιά. έξαίρεση δέ:ν είναι δυνατή στούς οασιΥ.ούς νόμους της μετα.θα.
vάτιας ζωης;
Άπάντ. - Οϋτε καί τώρα άναφέρω καμμιά έξαίρεση. Ό
πνευματικός νόμος της συνέχειας έφαρμόζεται μόνο σε ο,τι είναι
άληθινό, 11:ραyματικό. Άρκεϊ νά κατανοήσετε τό δυαδισμό του
Μάνας καί τό τί σημαίνει Μnούντι, yιά ν' άντιληφθεϊτε τό λόγο,
yιά τόν δποϊο δ ματεριαλιστής δεν συνειδητοποιεί: τήν έnιc3ίωσή
του μετά τό θάνατο. Έφ' οσον τό Μάνας στήν κατώτερή του οψη
είναι ή εδρα της yήίνη ς νοημοσύνης, δεν μπορεί: νά δώσει αλλη
άντίληψη του σύμπαντος, εξω άπ' έκείνην, πού c3ασίζεται στήν
διαπίστωση αύτης της νοημοσύνης. Δεν μ,τορεϊ ν' άναπτύξει τήν
11:νευματική ενόραση. Ή Σχολή της Άνατολης μας λέει οτι στήν
11:ραyματικότητα ή διαφορά άνάμεσα στό Μπούντι καί τό Μάνας
τό Έyώ, η τήν 'Ίσc3αρα* καί τήν Πράζνα, δεν είναι αλλη άπ' έ
κείνη πού ύπάρχει άνάμεσα στό δάσος καί τά δέντρα του, τή
λίμνη καί τά νερά της. 'Ένα η έκατό ξερά, η ξερριζωμένα δέντρα
δεν έμποδίζουνε, τό δάσος νά είναι δάσος.
Έρώτ. - " . v, ά.φου δια.λυθεί τό σώμα. μου, τό 'Εγώ μου μπο
ρεί vά. ουθισθεί σέ: μιά. κατάστα.ση δλικης ά.vα.ισθησία.ς, πως τότε θά.
τιμωρηθουνε οί άμα.ρτίες της περασμένης ωης;
* l σοορα είναι ή όμαδική συνείδηση της έκδηλωμένης θεότητας, Βράχμα,
δηλαδή ι) δμαδική συνείδηση της στρατιάς των Ντύαν Τσόχαν (ΜυστικΊ) Δι
δασκαλία). Πράζνα είναι ή άτομική τους σοφία.
μ
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Άπάντ. - Ή φιλοσοφία μας διδάσκει δτι τό Έyώ θά ύπο
στεϊ την καρμική τιμωρία μόνο στην έπόμενη ένσάρκωση. Μετά
τό θάνατο δέχεται την ό:μοι�ή του yιά δσες άδικες ταλαιπωρίες
πέρασε στην περασμένη του ένσάρκωση. Καί yιά τό ματεριαλι
στή έπομένως ή μόνη τιμωρία, πού θά ύποστεϊ αμα πεθάνει, εί
ναι νά μή yευτεϊ καμμιά ό:νταμοι�ή, νά μή εχει συνείδηση της
εύδαιμονίας καί της ό:νάπαυσης τοϋ Ντε�αχάν. Τό Κάρμα ειναι
τό παιδί τοϋ yήϊνου Έyώ, καρπός τοϋ δέντρου της αντικειμενι
κης, δρατης προσωπικότητας, καθώς κι δλων των σκέψεων καί
των κίνητρων τοϋ πνευματικοϋ «Έyώ». Ετναι έπίσης τό Κάρμα ή
στοργική μητέρα, πού θεραπεύει τίς πληγές, πού δημιούργησε ή
ίδια στην προηγούμενη ζωή, πρίν αρχίσει νά �ασανίζει τό 'Εγώ
έπι�άλλοντάς του άλλες. "Αν, απ' τή μιά μεριά μποροϋμε νά
ποϋμε, πώς δέν ύπάρχει πόνος σωματικός η ψυχικός, στη ζωή
τοϋ ανθρώπου, πού νά μή είναι άμεσος καρπός, άμεση συνέπεια
κάποιος άμαρτίας της προηγούμενης ϋπαρξης· απ' την άλλη με
ριά, έφ' δσον ό άνθρωπος δέν συyκρατεϊ την παραμικρότερη α
νάμνηση στην τωpίνή του ζωή, μένει μέ τό αίσθημα πώς δέν εί
ναι άξιος μιας τέτοιας τιμωρίας, πώς ύποφέρει δχι έξ αίτίας του.
Αύτό είναι ό:ρκετό yιά νά εχει δικαίωμα νά δοκιμάσει στη με
ταθανάτια ϋπαρξη ό:πόλυτη παρηγοριά, ανάπαυση καί μακαριό
τητα. Γιά τόν πνευματικό έαυτό μας ό θάνατος είναι πάντα φίλος
καί λυτρωτήr:. Γιά τό ματεριαλιστή, πού ανεξάρτητα απ' τό μα
τεριαλισμό του δέν είναι κακός άνθρωπος, τό διάστημα ανάμε
σα σέ δυό ζωές κυλάει σάν ενας αδιατάρακτος κι ησυχος ϋπνος
ένός παιδιοϋ, χωρίς δνειρα, yεματος ακαθόριστες είκόνες. Γιά
τούς συνηθισμένους ανθρώπους είναι ενα δνειρο πολύ ζωντανό
δσο κι ή ζωή, yεματο δράματα καί πραγματική ευτυχία.
Έρώ-. - Κι ετσι ό προσωπικός cί.νθρωπος εlναι ύποχρεωμένος
νά ύπομένει τυψλά -ίc; κcφμικές ποtνές, πού οσ.ρύνουν το 'Εγώ;
Άπάντ. - 'Όχι ακρι�ως. Στην έπίσημη στιγμή τοϋ θανά
του, ό:κόμη καί τοϋ αίφνιδίου, κάθε άνθρωπος �λέπει νά περνάει
έμπρός του, δλη ή περασμένη του ζωή καί στίς μικρότερες λεπτο
μέρειες. Γιά μιά σύντομη στιγμή ή προσωπικότητα γίνεται ενα
μέ την ατομικότητα, τό πάνσοφο Έyώ. Ε'ίναι αρκετή δμως yιά νά
bείt,ει στον άνθρωπο δλη την άλυσσίδα από τίς αίτίες, πού τίς
συνέπειές τους δέχτηκε σ' δλο του τό �ίο. Βλέπει τώρα και κα
ταλα�αίνει τόν έαυτό του, δπως είναι χωρίς κολακεϊες κι αυτα
πάτες. Δια�άζει τη ζωή ωυ, σάν τό θεατή, πού αγναντεύει τό
στί�ο, πού έyκαταλείπει. Αίσθάνεται καί γνωρίζει, δτι δίκαια ύ
πέφερε δλα τά �άσανα, πού πέρασε.
'Έρώτ. - λύτό συμ6αίvει σ' δλους;
Άπάντ. - Σ' δλους, χωρίς έξαίρεση. Μας διδάσκουν δτι
ιιολλοί καλοί κι αyιοι άνθρωποι �λέπουν δχι μόνο τη ζωή πού
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αφινουν, άλλα καί αρκετές προηγούμενες, στίς δποϊες δημιουρ
yηθηκαν οί αίτίες της τωρινης τους διαμόρφωσης στον τελευταϊο
αύτό ένσαρκο ί:>ίο. 'Αναγνωρίζουν τό νόμο τοϋ Κάρμα σ' δλη του
τή μεγαλοπρέπεια καί τή δικαιοσύνη.
Έpώ,. - �υμ6c1.ί'1Ε: ,ίr:o,c α.vά.λογο πρί-ι σ.πό τή γέvvηση;
Άπάντ. - Ναί. 'Όπως τήν ωρα τοϋ θανάτου δ άνθρωπος
ρίχνει μια σύντομη ματιά στή ζωή πού πέρασε, έτσι κι δταν ξα
ναγεννιέται στή γη, τό 'Εγώ, ξυπνώντας άπ' τό Ντεί:>αχάν, ί:>λέ
πει μπροστά του τό προφητικό δραμα της ζωης, πού τον περιμένει
καί κατανοεϊ δλες τίς αίτίες, πού τον δδήyησαν σ' αύτή. Τίς ί:>λέ
πει καί προί:>λέπει τό μέλλον, γιατί τό 'Εγώ ξανα�ρίσκει δλοκλη
ρη τή Μανασική του συνείδηση μεταξύ τοϋ Ντεί:>αχάν καί της στι
)ψης της ξαναyέννησης. Γίνεται πάλι για λίγο δ θεός, πού ητανε
πρίν δ καρμικός νόμος τον κατει!>άσιει Οίήν ϋλη για νό: ένσαρκω
θ.εϊ στον πρ-ωτο ένσαρκο ανθρω-πο. Τό <Ιχρυσό νημα» ί:>λέπιει δλα τά
μαργαριτάρια, χωρίς νά παραλείπει οϋτε ενα.
(Μετάψρ. Μαρίκας Σακελλαρίου - Κανδήλη)
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Μ Η Τ 1 Σ
Β' 'Έι<δοσιc άναθεωρnμένn, 19 71
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΛΣΜΑΊΑ
'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών (Θαληc:, Πιττακόc:, Βίαc:, Σόλων,
Περίανδρος, Κλεόβουλοc:, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί
του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο
κλη, Εύριπίδου), Άντισθένουc:, Διογένουc:, Ί σοκράτουc:,
Πλάτωνος, Άριστοτέλουc:, Δημοσθένουc:, Πύρρωνοc:, Με
νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου ,καί πολλών δλλων.
Ιένων: 'Ανατολικών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη
τικά, Καινηc: Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, ΣαίΕπηρ, Καρτεσίου, Σπινόια, Βολταίρου, Ρουοσώ,
Κάντ, Τιέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "Ιγ1κερσολ, Ρενάν, "lψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
τσε, Φλαμμαριών, Μπέιαντ, ΜπερΕόν, Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρi Ράμ,
Κρισναμοϋρτι καί δλλων.
Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη,
Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου,
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. Καιαντιάκη, Ίω. Βασιλη,
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ.
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί δλλων.
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Αύτογνωσία,
Άτραπόc:,
Μύησιc:, ή «'Οδόc:, ή 'Αλήθεια
καί ή Ζωή» είναι προοδευτική
έ!Ξελικτική πορεία τοϋ άνθρώ
'ΠΟU, άπό τήν πρωτόγονο κα
τάστασιν τοϋ σκότουc: καί τηc:
άτελείαc:, πρόc: τό φιωc: - τήν
τελειότητα.
Πρόc: πραγματοnοίησιν τού
των πρέπει νά ύπάρχη:
1. Πίστιc: άκλόνητοc: είc: τήν
ϋπαρ!Ξιν τοϋ Θεοϋ.
2. Πίστιc: δτι τό παγκόσμιον
κακόν είναι πρόσκαιρον, σχε
τικόν, καί άπό τηc: άπολύτου
άπόψεωc: δέν ύnάρχει.
3. Πίστιc: δτι ό Θεόc: είναι
τό 'Υπέρτατον 'Αγαθόν, καί δ
τι τό Παγκόσμιον Καλόν είναι
αίώνιον.
4. Πίστιc: δτι ό θάνατοc: είc:
τήν φύσιν καί τοϋ άνθρώnου
είναι μεταβατική μορφή τηc:
Αίωνίαc: Ζωηc:.
5. Πίστιc: είc: τήν θείον κα
ταγωγήν τοϋ άνθρώπου.
6. Πίστιc: δτι, έπειδή ό δν
θρωποc: άποτελεί εστω καί εν
άπειροελάχιστον καί άτελέc:
μέροc: τηc: Θεότητοc:, είναι δυ
νατή, διά τηc: έ!Ξελικτικηc: πο
ρείαc: ή ενωσίc: του μετ· Αύ
τηc:.
7. Θαρραλέα και αποφασι
στική εναρ!Ξιc: τοϋ άγωνοc: έ
ναντίον τοϋ έαυτοϋ, πρόc: τε
λειοποίησιν καί Άπολύτρωσιν.
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8. Ή διαδικασία τηc: λυτρω
τικηc: έλευθερίαc:, άπό τά δε
σμά τηc: προσωπικότητοc:, τε
λείται μέ τήν έναρμόνισιν τηc:
άνθρωπίνηc: θελήσεωc: μέ τήν
Θείον Θέλησιν.
9. · Η έναρμόνισιc: των θελή
σεων, άνθρωπινηc: κοί Θείαc:,
προϋποθέτει τήν κατανίκησιν
των άρνητικων άντιδράσεων
τοϋ έχθρικοϋ «έγώ», πλήρη ά
φοβίαι ν, φωτεινήν λατρείαν
καί άγάπην τοϋ Θείου .. Ον
και αγαnην
τοc:. ύπηρεσίαν
τηc: άνθρωnότητοc:, τηc: φύ
σεωc: καί τηc: Ζωηc: ώc: συνό
λου.
1 Ο. Αύτά έnιτρέπουν τήν έ
λευθέραν σκέψιν, μέ άπρόσω
πον διαλογισμόν περί τοϋ
Θεοϋ.
11. Ό δφοβοc:, άnρόσωποc:,
μέ προσπάθειαν διαλογισμός,
καί κατόπιν τό ύψηλότερον
στάδιον, ό έλεύθεροc:, αύθόρ
μητοc:, χωρίc: προσπάθειαν
στοχασμόc:, καί ή εκστασιc: τό S a m a d h ί φέρουν είc: έ
παφήν καί πραγματικήν έπι
κοινωνίαν μέ τήν εσω Θεότη
τα.
12. Ή έπικοινωνία μέ τήν
έσωτερικήν θείον Συνείδησιν
προοδευτικήν
έπιφέρει τήν
θανάτωσιν τοϋ «έγώ», πού εί
ναι τό μόνον έμπόδιον διά τήν
πλήρη ενωσιν μέ τό Θείον,
λόγω τηc: άντιθέτου πρόc: τοϋ-
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το χωριστικηc ίδιότητόc του.
ΤοΟτο δέν σημαίνει τήv έΕα
φάνισιν όλοκλήρου τηc προ
σωπικότητοc, ή όποία, άπε
ναντίαc, θά φωτισθη καί θά
μεταμορφωθη, άλλά μόνον
τοϋ κακοΟ αύτηc μέρουc, τοΟ
έχθρικοΟ «έγω».
13. Ή προοδευτική διάλυ
σιc: τοΟ «έγώ» άποκαλύπτει,

σταδιακωc:, τήν 'Αγάπην - θυ
σίαν - Σοφίαν.
14. Ή 'Αγάπη - θυσία - Σοφία - θεία ίδιότηc - είναι ό τε
λικόc θρίαμβοc τηc ένώσεωc
μέ τόν Δημιουργόν τοϋ Σύμ
παντοc - ή 'Αθανασία - ή Αίω
νιότηc:, ό .. Εβδομοc Ούρανόc:
- ή Νιρβάνα.

«Ι Λ I Σ Ο Σ))
Εϋχεται πρόc δλουc τούc φίλουc του:
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
'Υγείαν - Γαλήνην - Πρόοδον
διά τό Νέον .. Ετοc 1973
ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 ον ετοc: 1956:
1966:
11 ον
))

14ον
16ον
17ον

))
))

))

1969:
1970:
1972:

Σελίδεc 288
342
424
496
512
))

))

Γιά τό νέον ετοc Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
rά κόμη βήματα προόδου
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
'Ανανεώσατε έγκαίρωc: τήν συνδρομη σαc.
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(ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ)
ΧΑΡΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΙΛΙΣΟΥ:
'Έτους 1964 σελ. 304 άvrl bρχ 70 δρχ. 50
ΜΕτους 1965 σελ. 400 άvrl δρχ. 70 δρχ 50
ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΡ I ΕΤΙΑΣ:
Α' 1956--1958 σελ. 440 άvrl δρχ. 100 δρχ. 70

Ι

Β' 1959-1961 σελ. 416 άvτί δρχ. 100 δρχ 60
ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ:

Τα

Βήματα της Φιλοσοφίας

Χαρτοδετον αντί δρχ. 50 δρχ. 40
Δεμένον άvτί δρχ. 70 δρχ. 55

Έκλογαi. άπο τον Κρισναμουρτι
Χαρτοδετοv αντί δρχ 50 δρχ. 40

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίον της Σοφίας)
Β

έ.κδοσ,ς άναθ::ωρn έ vη ( ελ. 320)

uo ον δεuέvο , άντί δοχ 90 δρχ 60
Μό ον είς τό: Γοα ε,α του 1'\ΙΣΟΥ
Δευτερα - Τετάρτη - Παρασκευή 1�12 η κατόπιν
ι,ήψεως του άvτιτιμου (δια ταy) κης έτrιταyης), άτrο
στελλομεvα άνευ έπιι!>αρυνσεως διό: ταy) κό: έξοδα.

�----------------- 1
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Ίπποι<ρότουc 33 - Τηλ. 602.883

ΒΙ Β ΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ:
ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ - ΜΥΣΤΙ κι ΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΥΣΤΗΡ I ΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ Τ ό πρωτο <!>ι<!>λίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙΟΓΚΑ - μια
ζωντανή ηθική καί πνευματική διδασκαλία yιά τον σύγ
χρονο κόσμο.

- το

2. Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Τό κλασικώτερο παραδοσιακό κείμενο του Μαχα
yιανικου Άποκρυψισμου, yιά πρώτη φορά στά 'Ελληνι
κά, με έπισταμένη Είσαyωγή του Δρ. 'Έ<!>ανς - Γουέντζ
καί ψυχολοyικες παρατηρήσεις του Δρ. Κ. Γιούvyκ.
3. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μία ψυχολογική μελέτη yιά τά προ<!>λήμcχτα της
προσεγγίσεως του Ούσιαστικου. Είναι καί οί <!>ασικες άρ
χες yιά την προσπάθεια της άψυπνίσεώς του άπό τόν
Π. Ούσπένσκυ, τόν γνωστότερο μαθητή τοQ Γκουρτζίεψ.
4. Ο ΤΡΕΛΛΟΣ
Συμ<!>ολικά Άψηyήμcχτα καί Παρα<!>ολες του μεγά
λου άνατολίτη ποιητή καί μύστη Χαλίλ Γκψnράν.
5. Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ - ΙΕΡΟ ΔΡΑΜΑ
Μία θεατρική <!>ιοyραψία τοG πρώτου θρησκευτικοG
επαναστάτη της Ί στορίας, του θεόπνευστου Άχενcχτόν,
δοσμ�ένη άπό τόν άξέχαστο πνευματικό εργάτη, καθηγη
τή 'Άyyελο Προκοπίου, με <!>αθειά γνώση της άρχαίας
Αίyύπτου καί των μυστηρίων της.

1972

469

'

,

-

'Αδέλφια στους αιωνες

Τρείc μονάχα λέΕ:ειc μδc
δίδουν τήν άλήθεια !
Τρείc λεΕ:οϋλεc πού άπό τά
βάθη των αιωνων ερχονται
νά μδc βεβαιώσουν γιά τήν
άδελφωσύνη μαc τήν ·ιερή,
τήν άγνή, τήv άκατάλυτη άπό
τό χρόνο καί τή βία.
Καί βγαίνουν αύτέc oi τρείc
λεΕ:οϋλεc άπό τήv Σοφία των
Σοφων καί άπό τήv πείρα των
τιμίων. ·Από τό πνεϋμα τηc
Άγάπηc καί τηc Είρήνηc. 'Α
πό τήν καρδιά τοϋ 'Ανθρώπου
πού γλυκοχτυπδ γιά τόv δν
θρωπο μέ άνθρωπιά καί ημιό
τη,Ό.
"Εχουν μέσα τουc τόν Θεό,
όλλά τόv άνώvuμο, πού ύπάρ
χει παντοϋ καί ύπηρχε πάντο
τε. Τόν Θεό πού τόν συνήντη
σεν ό δνθρωποc τούτου τοϋ
Πλανήτη, εύθύc ώc δνοιΕ:αν
τά μάτια τηc ψυχηc του στό
Φωc τοϋ μεγάλου δστρου τηc
Γνώση,c. Τόν έγvώρησε στά
μάτια μέσα των όμοίων του.
Τόν εϋρηκε μέσα στά μάτια
τά δικά του, όταν τά είδε νά
λάμπουν στόν καθρέπτη τηc
κρυσταλλοπηγηc. Τόν συνάν
τησε μέσα στά μάτια των (1γαπη,μένων του. όταν χαιρό
τανε κι δταν λυπόταν.
'Ύστερα έψαΕ:ε γύρω του

καί τόν εύρηκε παντοϋ. Στόv
ρυθμό τοϋ χρόνου τόν άλάθη
το. Στήν όμορφιά των λου
λουδιών. Στήν γαλήνη τοϋ
ούρανοϋ. Στόν άφρό των κυ
μάτων. Στήν κορυφή των ψη
λών βουνών. Στό βάθοc τηc
Γηc πού έκοiταΕ:ε σκεπτικόc.
Καί γίνηκε σοφόc όταν έ
μάθαινε κάθε καινούργια χα
ρά άπό τήν άρμονία των η
χωv τηc Δημιουργίαc.
«VEDA» εϊπανε οί πάνσοφοι
τηc Ά νατοληc τήν μεγάλη ά
λήθεια ! καί μέσα στά Βιβλία
τηc Γvώσηc των ύμνοϋν αύ
τόν τόν Θεόν τηc Δημιουρ
γίαc τοϋ κόσμου τηc Ά γιότη
ταc καί τηc Λύτρωσηc.
«ΟΙΔΑ» ! φώναΕ:αν μέ όλη
των πνευμόνων
τή Δύναμη
τουc οί "Ελληνεc, δταv φωτί
στηκε τό Πνεϋμα τουc άπό
τήν μεγάλη 'Αλήθεια πού τούc
γαλήνεψε στήv άγωνία τηc έ
ρεύνηc των καί τούc εδωκεv
σωστή άπάντηση στά έρωτη
ματικά των.
«VIDEO» άνακράΕ:ανε οί
Λατίνοι δταν κι έκείνοι εφτα
σαν στήν ώρα τηc άπολύτρω
σηc άπό τόν καϋμό τηc άναΖ:ή
τησηc τοϋ άληθινοϋ καί τοϋ
ώραίου σκοποϋ τοϋ κόσμου
μαc.
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«\ D \ -ΟΙΔΑ - VID Ο»
'Ιδού ή ιδια λεΕοϋλα μέ την
ιδια ριί':α, τόν ιδιο ηχο, αλλα
προ nαντων τήν ιδια λυτρωτι
κή εννοια ι
ΓΝΩΡΙΖΩ: φώναΕαν ατόν
ιδιο τονο οι αγνωστοι ανθρω
nοι των πρό - αιωνων και δη
λωσαν μέ αύτήν την φωνην,
οτι τά μάτια τηc: ψυχηc: των
φωτίστηκαν άπό τό Ίδιο ύ
περλαμnρο φωc: τηc: Γνωσηc:
τηc: Αλήθειαc:
Αλλά αυτΌ το ενα, αναμε
σα στίc: μυριαδεc: τά ενωτικά
ση1-,άδια τηc: κοινηc: καταγω
γηc:, είναι το αλάθητο δείγμα
τηc: Μεγαληc: 'Αδελφωσύνηc:
των άνθpώnων ΠΟύ Κτι(ΟUV
τόν κόσμο τηc: Άγάnηc: καί
τηc: εσωτερικηc: Γαλήνηc: των
Ψυχων των, τηc: Ειρήνηc: ανά
μεσα τουc: σέ ολα τα γεωγρα"
φικά nλατη καί μήκη τοϋ Πλα
νήτη μαc: καί τηc: πορείαc:
npoc: τήν άnολυτη ευτυχια κα
τω από τό παμφωτεινό ματι
τοϋ Μεγάλου Αρχιτέκτονα
τοϋ Σύμnαντοc: πού τοσο σο
φά καί τόσο τέλεια υψωσε το
οικοδομηιμά Του μέ τα εμψυ
χα καί τά αψυχα δημιουργη
ματά Του
Άδελφόc: είναι ο καθεναc:
μέ τόν καθένα πού δένετ01
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σφιχτά μαί':ί του κάτω άnο τό
στοργικο ματι του μεγάλου
Θεοϋ τηc: Κτίσηc: καί σάν ά
δελφοc: αγαnδ, β,οηθδ, nαρα
στέκει καί προσφέρει κι εκεϊ
νοc: το δικό του λιθάρι ατόν
Πύργο τηc: Αδελφωσύνηc:.
Αίωνεc: τώρα δέν αλλαΕε ο
ρυθμόc:.
Πάντα ο ιδιοc: χωρίc: νά χα
νεται ούτε εναc: nαλμόc: άnό
τίc: καρδιέc: πού κτυnοϋν μέ
τηc: Άγάπηc:
τοϋ Αδελφού
ατόν 'Αδελφό του.
Καί είναι χαρά τό ηώc: κα
θημερινά ό Πύργοc: ψηλώνει
Πωc: τό δένδρο άnλώνει τα
κλαδιά του καί παιρνει σι όν
θαλπερό του ισκιο όλο καί nε
ρισσότερεc: ψυχέc: άγνέc: και
θρέφει μέ τούc: γλυκοχυμουc:
καρπούc: του όσουc: γεύονται
στά χείλη τουc: τήν δροσερά
δα τουc: τήν απόλυτη
- «Οίδα», φωνάί':ουν ολοι
καί πυκνώνουν τά Τάγμαrτα
των · Αδελφων τού Μεγάλου
Θεού - Προστατη καί Πατέ
ρα καί Δημιουργοϋ
'Αδέλφια ειμαστε όλοι καί
Αδέλφια θά μείνουμε σφι
χταγκαλιασμένα στούc: Αιω
νεc:.
Ό Ρυθμόc: δέν θά άλλάΕη
ποτέc:
Π Κ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
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<<0 ΑΦΟΡΕΣΜΕΝΟΣ>>
('Ανδρέας Τυπάλδος Λασκαράτος)
Τοϋ ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
στο θέατρο «Γιώργου Παππα»
Γιά δευτερη ττεριοδο τον έφετεινό χειμώνα "tαίζεται στο θεατρο «Γιώρ
γου Παπα» (Σινα 4), άπο τον θίασο Έλεανας Άπεργη - Διονύση Παγου
λατου, το έμπνευσuενο άπο την ζω'η του Άνδρεα Λασκαρατου χρονικο «'Ο
άφορεσμενος»
Ή κριτική ύπηρξε όuοφωνη σε έπαίνους προς τον Διονύση Παγουλiiτο,
συγγραφεα, σκηνοθιcτη καί -φωταγωνιστη τοϋ έργου Ό « Αφορεσμενος,> ει
ναι ενα έργο έμπνει,σμενο άπο τήν πνευματικη "tαpαδοσι της Έλλαδος, με
ίδιαιτερα ένδ αφερον έ:τττανησιακο χρωμα, με ζωντανο διάλογ ο, έπίκαιρο παν
τοτε, γιατί δεν ελειιι,αν οί έπιδοξοι άφορισταί
Ό «ΙΛΙΣΟΣ.» συνιστα θερμά
ατούς φίλους του να το ίδοϋν Καί γιά οοους δεν μποροϋν -- καθώς οί συνδpc,
μηταί τοϋ περ οδικcu ειναι έξcrnλωμένοι σ' ολη τήν Έλλαδα καί σέ πcλλές
χωρες τοϋ έt,ωτερικοϋ - διδει μερικά χαρακτηριστικά ά"tοσπάσματα
Είναι γνωστον οτι ό μεγαλος · Ελλην σατ .ρικος κοινωνικός ποιητής ( l 8 l 1
-1900) άφωρισθηκε άττο την έκκλησια, στά 1856, μετά τήν εκδοσι τοϋ (οιlολιου
του «Μυστηρ α της Κεφαλλονιας», bπου διετύπωνε δρ μύτατεc σκεψεις γιά τήν
καταστασι της έκκλησιας, της οίκογενειας καί της πολιτ.κης, σκεψεις όρμωμε
νες άπο lοαθε ά άγαπη καί έτrιθυμία .:ιγιcϋς άναμορφώσεως Τό εργcν τοC Δ.
Παγουλάτου άναφερεται, άφοϋ γιά τον άφορισμο προκειται, κυριως στά
θρησκευτικά θιcματα Ό Λασκαρατος ύπερασπίζει τόν έαυτό του έναντίον των
κατηγορων του καί άποσαφηνιζει τήν εΥ\,Οια τοϋ άγωνος του.

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Έyώ δέν τά (9άζω μέ τη θρησκεία, οϋτε yυ
ρεύω vά κλονίσω την πίστην. 'Εξ έ\αvrίας θέλω νά κάμω στέ
ρεη την πίστη στή θρησκεία του Χριστοί} "'τού είναι yερό θε
μέλιο yιά την κοινωνική αρετή. Καl yιά νά yένη στέρεη ή πί
στη, πρέπει νά μάθη δ κόσμος στην ουσία της τη θρησκεία
καl νά ξέρη καλά τί πιστεύει. Γιά νά είπωθη κανείς χριστιανός
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πρέπει πρωτα άπ' δλα νό:: μάθη τί διδάσκει δ Χριστός και νό::
συμμορφώση τήν κοινωνική του διαyωyή άνάλοyα, άλλιως θό::
λέη πώς είναι χριστιανός έπειδή ετσι τού'πανε νό:: λέη και τό
Εύαyyέλιο - ετσι πού του τό δια(3άζουνε μάλιστα - θαναι
yιό:: δαύτονε ενα (3ι(3λίο κινέζικο. Και πρέπει λοιπόν ν' άφή
σουμε τόν κόσμο σέ τούτη τήν πλάνη πού (3ρίσκεται; Πρ'έπει
ν' άφήσουμε τον 'ίδιο τον κληρο άyρά>μματο, νό:: μή φροντίσου
με νό:: τόνε μορφώσουμε καί να δώσουμε στον παπδ: ενα μιστό
yιό:: νό:: ζήση χωρίς νό:: κάνη θρησκεμπόριο; Τί θρησκεία μπο
ρεί: νό:: διδάξη ενας παπδ:ς, οντας δ ίδιος άyράμματος; Τί 1iθι
κό παράδειyμα θό:: λά(3ουνε οί κοσμικοί άπό ρασοφόρους άνά
ξιους πού yίνονται δπως - δπως;
ΤΥΠΑΛΔΟ Σ : Μπορεί: νά 'ναι λοyικό:: δσα σκέφτεσαι, δέν είναι
δμως δική μας δουλειά, οϋτε στο χέρι μας νό:: τ' άλλάξουμε
και κάλλιο νό:: μή μιλοϋμε.
ΛΑ Σ ΚΑ Ρ ΑΤΟ Σ : Μό:: μπορω νό:: �λέπω τή θρησκεία τοϋ Χριστοϋ
καταvτημένη ετσι και νό:: μή μιλω; Ή Παναyία νό:: (3yαίνη εξω
σέ λιτανεία μi μιό:: (3έστα μεταξωτή μισόφορη. κρεμασμένη έπί
τηδες πίσω άπό τό θρόνο της yιό:: νό:: παρακινιουνται οί φτω
χέ� νοικοκυράδες νό:: δίνουνε κι' έκεί:νες τή δική τους {3έ
στα - yιό:: ποιόνε τή δίνουνε - και yώ νό:: μή μ,λω; Ό 'Επιτά
φιος νό:: παίρνη άξία άνάλοyα μέ τό στόλισμά του και <Jιί λο
yδ:τε Χριστιανοί τσή Άνά!ληψης νό:: λένε πώς δ δικός τους νιπι
τάφιος ητανε «μεyαλεί:ο» ένω δ Πλακιώτικος ητανε σάν «μπου
yάδα» και τόνε (3άλανε τσί πετριές, κι' έyώ νό:: μή ιμιλω; Νό::
λατρεύονται οί είκόνες οί ίδιες κι' οχι τά ίερό:: πρόσω'Πα πού
είκονίζουνε και νό:: λοyαριάζεται ή μιό:: Παναyία πούλια σπου
δαία έπειδή εχει ώραί:ο θρόνο, θαυματουρyει, δακρύζει η ίδρώ
νει άνάλοyα καί ή άλλη Παναyία πού δεν εχει θρόνο ώραί:ο
καί δέ δακρύζει - μάννα κι' έκείνη ώστόσο του Χριστου ναναι παρακατιανή κι' έyώ νό:: μή μιλω; Νό:: (3λέπω τίς έκκλη
σιiς καταντημένες θρησκομάyαζα καί χριστιανούς ά(3εντό
ρους σέ ταϋτο τό θρησκεμπόριο άνίδεους rάπό τό Εύαyyiέλιο
καί τίς ηθικές παραyyελίες τοϋ Χριστου νό:: πιστεύουνε πώς δ
Χριστός ηρθε στον κόσμο νό:: μδ:ς διδάξη τίς σαρακοστάδες
καί τόμου φδ:νε χταπόδι αλιάδα τήν ή μέρα πού πρέπει άντίς
yιό:: (3όϊκο νά πουμε, έτουτο είναι πιστοποιητικό yιό:: τή Χριστια
νοσύνη τους δσο άχρίστιανα καί αν είναι τα ερyα τους, καί νό::
μή μιλω; Νά τάζη ή yυναικοιύλα τό δακτυλLδι της στην Πα
vαyία yιό:: νό:: yέvη καλά τό παιδί της τό άρρωστο καί νό:: πι
στεύη πώς αν yίνη καλά καί δέν πάη τό τά�μα, ή Π αν ία ή
αy
'ίδια στό χρόνιασμα άπάνου θό:: τσή τό σκοτώ
ση τό παιδί, σό::ν
νατανε κακούρyα, ή ίδια ή Παναyία, τό ίδανικό σύμ(3ολο της
μάννας καί νό:: μή φωνάξω: 'Όχι, κο:λη yυναικούλα, ή Πανα-
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�ία δέν ..:χ�ι χ�εία άπό, πλερωμή yιό: νό: σέ σπλαχνιστη, άλλοι
εχουνε χρεια το δαχτυλιδι σου πού κορ:::ϊδεGουνε έσένα καί (5ρί
ζο�'νε καί τήν Παναγία παρασταί'νοvrάc τψε κακούργα; Νά
(5λεπω παραστρατημένη σ· ενα σωρό (5ακχικά καί είδωλολα
τρικά i:θιμα καί τGπους τή θρησκεία της Άyάπης καί της ' Α
ρετης καί νά ήσυχάζω τή συνείδησή μου μέ κείνο τό μακάριο
«ετσι τό (5ρήκαμc >. 'Όχι, χιλιες φορές δχι ι θά τό φωνάξω
μ' δλη τή δύ'ναμη της ψυχης μου σέ λαίκούς και παπάδες. Χρι
στιανοί, πίσω στήν άληθινή θρησκεία τοϋ Χριστοϋ! Νά στα
ματήση τό θρησκεμπόριο ! Έλατε νό: γυρίσουμε στήν πηyή των
ώραίων άληθειων της Χριστιανικης διδασκαλίας πού ή πρώτη
τους άρχή είναι είς τήν συνείδηση. Έλατε νά σιψμορφώσουμc
τή διαγωγή μας σ· δ,τι άποτελεί τήν cύσία της Χριστιανικης
διδασκαλίας, αν θέλουμε νά φτιάξουμε μιά κοινωνία άληθινή,
σωστή, αν θέλουμε νό: λεγόμαστε χριστιανοί τοϋ θεοϋ γιατί ετσι πού παμε, είμαστε ΧριστιΟJVοί της πλάνης καί της
άνοησίας, είμαστε χριστιανοί τοϋ διαόλου.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: 'Ά, μό: έσύ εχεις γίνει, (5λέπω, μανιακός! Καi
τί σέ vοιάζουνε έσένα δλα έτοϋτα; Γιό: νά τό: θέ.λη δ κόσμος πα
νό: πη πώς καλό: έyινήκανε. Ποιός σοϋ έyύρεψε έσέ.να. νό: φτιά
ξης τόν κόσμο; Ποιός;
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Μοϋ τό γυρεύει ή συνείδησή μοι.,, πού μέ κρα
τεί aypU1ίVo νύχτες δλόκληρες, πού μέ έλέyχει, πού δέ μοϋ
δίνει, σας τωπα, τόπο νό: σταθω, τράτο νό: συμ(5ι(5αστω.
ΠΡΕΤΕΝΤΕ ΡΗΣ: Μή συμ(5ι(5αστης, άφοϋ τό θέλεις καί πίστευε
δ,τι σ' άρέσει, άλλά σταμάτησε, σου λέμε, τό τύπωμα πριχοϋ
στό σταματήσουνε διό: της (5ίας. Μήν κυκλοφορήσης τέτοια
πράγματα yιατί θά χάσης δλότελα τήν ύπόληψη της κοινω
νίας μας.
Λ'ΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: 'Όσο yιά δαϋτο, μέ φτάνει ή ύπόληψη πού θά
χω δ ίδιος στόν έαυτό μου.
ΤΥΠΑΛΔΟΣ: Κανείς δέν θά σέ καταλά(:>η Άντpέ.α, καί θά: τό
ίδης.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Τότενες θά μοϋ μείνει ή ίκανοποίηση πώς εκα
μα τουλάχιστον τό χρέος μου.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Νό: δοCψε τί θά σοϋ μείνη σό: θά χάσης καί
τήν ίδια τήν ζωή σου, δπου κανένας άπό δω καί πέρα δέν
μπορεί νό: σοC- έyyυηθη.
ί\ΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Κι' αν χάσω τή ζωή μου, δπως λές, θά τήνε
δόκω yιά ενα σκοπό σό:ν άληθινός άνθρωπος.
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ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: ('Οργισμένος). Σαν άληθινcς καυyατζής καί
ξεροκέφαλος, δπως ησουνα πάντα!
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: (Συyκρcχτημένα). Κάλλιο ιιαμαι ξεροκέφαλος
σ' δ,τι μου ύπαyορεύει ή συνείδηση παρά , ά μή yνωριζουμαι
μέ τή συνείδησή μου.
...' ,

ΜΠΑΜΠΗΣ: 'Αφέντη, μήν κοvrράρεσαι μέ τσή λέρες. Ό άδερ
φός τοϋ παπα _ Ματζαt!\ίνου, ό μπαρμπέρης κι' ή παρέα του
είναι όρμηνεμένοι.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: "Ας είναι, δέ μέ yνοιάζει. Ξlέρω καλά τί γίνε
ται σήμερα, άλλα κανείς δέ θά μου στεοήση τό δικαίωμα νά
μιλήσω. Θέλω νά μιλήσω μέσα στις εκκλησιές, δπου μέ εμπο
δίσανε νά μπω, εξω άπό τίς εκκλησι,ές, εδω, δπου ναναι ! Μέ
λαικούς, μέ παπάδες, μ' δλο τό νησί. Μέ τήν άφεvτιά σου,
λοιπόν, λοyιώτατε Τακουνα μcυ, δπου έt!\yηκε:ς στό φόρο νά μέ
φωνάξης παράφρονα και άμαθη.
ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗΣ: Και δέν είναι τώντι παράφρων και άμαθής
δστις επιχειρίζεται νά πολεμήση τήν 'Εκκλησίαν του Χριστοί},
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Έyώ πολεμω τή εκκλησίαν τοC Χριστοί}, Μέ
ποιόν τρόπο;
ΓΕΡΑΣ ΙΜΑΚΗΣ: Μέ τόν συνήθη τρόπον δλων των άσεt!\ων, cτη
λιτεύων καί κωμωδων τάς καταχρήσε:ις μελων τινων της fκ
κλησίας.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: «Στηλιτεύων» λοιπόν καί '<κωμωδωΗ τίς κα
ταχρήσεις πού όμολοyείς δτι ύπάρχουν, πολεμω τήν εκκλη
σία;
ΓΕΡΑΣ I ΜΑΚΗΣ: Βεt!\αίως, διότι θεατρίζεις τα ιερώτερα, τά
σεt!\ασμιώτερα, τά ύψηλότερα, τά ώφελιμώτερα ερyα τά ό
ποια εφευρεν ή Θεία Σοφία πρός ενδειξιν της άπείρου αyα
πης της πρός τό άνθρώπινον γένος και πρός σωτηρίαν και
εύδαιμονίαν πάντων ή μων.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ : Μά άφου ώμολόyησες πώς 1'.ωμωδω τις κατα
χρήσεις, που t!\ρηκες τώρα τά ίερώτερα, τά σεt!\ασμιώτερα και
ύψηλότc.ρα πού θεατρίζω; και που εφεύρηκε ή Θεία Σοφία;
Ή Θεία Σοφία εφεύρηκε yιά τόν ανΒρωπο τήν ηθική του Εύ
αyyελίου και μόνο. 'Αλλά εσείς τή σοφία έ.τούτη τήν άvτικα
ταστήσατε μέ εφευρήματα yαστρονομικης σοφίας καί εχτηνο
ποιήσατε τόν ανθρωπο, άναyκάζοντάς τονε νά λατρεύη δχι
μέ τό πνευμα και τήν καρδιά άλλα μέ τήν κοιλιά του και δέν
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φιλοδοξητε νά τόνε δητε σέ καλύτερη κατάσταση, δέν εττιθι,
μεϊτε 1,ά y1,ωρίση τήν ούσία της θρησκείας του. Τόνε θέλετε
δυστυχη καί δεισιδαίμονα καί άνίδεο της αληθινης θρησκείας
του Χριστοϋ.
ΓΕΡΑΣ I ΜΑΚΗΣ : Ειναι λοιττόν ανίδεοι της θρησκείας τc,ϋ Χμι
στ�ϋ οί συμττατριωτες μαc; Τολμας νά νοuίζηc άθρήσκοι,ς
τούς ΚεΦαλλή,ας οϊτινες πάντοτε, κατά πάντα, τταηαχοΟ διε
κρίθησαν;
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Άττό τουτα αν ηθελα νά, έυ καί νά γράφω
«οΊτινες πάντοτε, κατά πάντα καί ττανταχοϋ, θά εlχα κάμει
κι' εyώ τό συμφέρο μου σάν εσδ.ς. 'Αλλά εττροτίμησα νά κά
μω απέναντι στούς συμπατριωτες μου τό χρέος μου καί μόνο
ΓΕΡΑΣ ΙΜΑΚΗΣ: 'Όχι, δέν εί\αι χρέος αυτό Εί\αι �δελιψόc
δ πολίτης εκεϊνος, οστις συκοφαντεί τούς σuμττατριώτας του.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Βδελυρός, σύμφωνοι κι' εκεϊνος πού συκοφαν
τεί: καί εκεϊνος πού κcλο.κεύει σά\ καί σένα. Καλός ττολίτης
εί\αι εκεϊvος μr;\άχα ττού τολ ι,.άει νά ελiyξη τούc συμπολί
τες του καί νά τούς ττη τήν αλήθεια. Έyώ ετοϋτο εκαμα καί
δέν εχω καμμία σχέ ση οϋτε μέ τούς �δελυρούς οϋτε μέ τούς
συκοφάντες οCτε μέ τήν αφε, τιά σου.
ΓΕΡΑΣ I ΜΑΚΗΣ: Καί bιά τότε, ενω ψέyεις τάc τυχόν αδυνα
μίας, σιωπας ύπούλως τά αγαθά καί τά αξια της Πατρίδος ,
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Γιατί κι' ό χειροCοyος �άνει κα τ' ευθεϊαν τό
μαχαίρι στό σάπιο καί δέ χάνει τον καιρό τuυ yιά \CX παινεύει
οποια μέλη στό σωμα είναι γερά.
ΓΕΡΑΣ ΙΜΑΚΗΣ: Αί ελλείψεις της χριστιανικης κοιvωvιας, ο
που ύπάρχουν, ει,αι αχώριστοι από τήν ανθpωττίvη ν αδυvα
μίαν.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Καί yιά τοϋτο τό δίκηο πρέ.πει vά μήν τίς Λέ
με; Καί είναι σωστό νά δίνετε αναθέματα σ' bττοιονε τίc ση
μειώσει καί γυρέψει νά διορθωθοϋνε;
ΓΕ ΡΑΣ I ΜΑΚΗΣ: Βε�αίως διότι κλονίζεται ή πίστις δταν λέ
γονται τοιαΟτα φο�ερά καί τρομερά.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Άφcϋ είναι φο�ερά καί τρσuερά λοιπόν δσα
είπα καί δέν θέλετε νά σας τά λένε, μήν τά κάνετε, yιά: νά
μήν κλονίζεται ή πίστις! 'Αλλά πολύ πού εyνοιαστήκετε εσεϊς
yιά τήν πίστη. 'Έγνοια σας είναι νά μή ><λονιστοϋν οί δεισι
δαιμονίες, οί προλήψεις, ό μεσαίωνας, ολα οσα ύπη ρετοϋνε
τό ίντερέσο σας, ετούτη ή ττίστη σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό καί
δέν αφορίζετε σήμερα εμ.ένα αλλά τόν ίδιο -ιόν λόyο του Χρι
στοϋ πού σας εθύμησα στό �ι�λίο μου, τό ίδιο τό Εύαyyέλιο!
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ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗΣ: Μην ύποκρίνεσαι δτι πιστεύεις τό Εύαyyέ
λιον.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Τό πιστεύω, ναί. Πιστεύω σε κάθε τί πού άnο
τελει την ούσία της Χριστιανι κης άρετης, ιτού yυρεύει άπό τό
Χριστιανό καθήκοντα, χρέη, θυσίες yιό: τό συνάνθρωπο πού
έσεί:ς δεν fχετε καμμία προθυμία yι' αύτά. Καί την ύποκρισία
πού λές, δέν τήνε yνώρισα έπειδή δεν έσπούδασα στό σκο
λειό τό δικό σας, διδάχτορες της ύποκρισίας, Γραμματεί:ς καί
Φαρισαί:οι.
ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗΣ: Δεν τό άνέχομαι αύτόΙ
Βλασ<pημει!

(Στούς άλλους).

'Λ:ΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Βλασψημει ! 'Έτσι ά'!Ταράλλαχτα
κάποτε κι' έκεί:νοι. 'Έτσι κάνετε τώρα κι' έσεί:ς
ε'ίσαστε σε θέση νά: με άvτιμετωπίσετε, έπειδή δέν
δέν μπορεί:τε νό: δώσετε σ' δσα είπα μιά σο15αρή

έ<pωνάξανε
έπειδή δέν
θέλετε καί
άπάντηση.

ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ: Φτου σου!
ΡΟΔΗΣ: Φτου σου! Νά τηνε ή άπάντηση !
ΜΣΚΑΡΑΤΟΣ: Ναί, αύτή είναι ή άπάvτηση. Ή μόνη σο<5αρή
Ί<αί ή μόνη ά'!Τόδειξη πώς δσα εyραψα είναι πέρα yιό: πέρα
άλήθεια. 'Επειδή οί άληθινοί Χριστιανοί δεν έψτύσανε ποτέ
τους τούς μη Χριστιανούς. Οί άντίχριστοι τό Χριστό, μάλιστα.

...

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Τό: είδες αυτά; (Του δείχνει κάτι χαρτιά). Τό: μά
ζεψε ή Μαρyετίνα άπό τόν κηπο. Τά τυπώσανε καί τά ρί
χνουvε δπου λάχει.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Τί λένε;
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Βρισιές καί τίποτα άλλο. Έτουτο συναγωνίζεται
τούς άyοραίους καί τίς yυναικουλες, άλλά σε λόyιο στύλε.
'Άκου: (Δια15άζει). «Γεννηθήτωσαν τά: τέκνα αύτου όρψανό:
καί ή yυνή αύτου χήρα. Μετανασtτησάτωσαν τά ·&·κνα αύτcυ,
έπαιτησάτωσαν, έκ<5ληθήτωσαν... έτσέπρα, έτσέτερα... ».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Παναπη: νά σε δουνε χήρα καί τ' ιάνήλικα παι
διά μας όρ<pανά: νό: διακονεύουνε στό δρόμο. 'Επιθυμία χρι
στιανικώτατη, μό: δέν θά: τ<Jύς yίνη.
ΠΗΝΕΛΙΟΠΗ: 'Άκου έτουτο. Είναι ό έπίσημος ά<pορεσμός, πού
δια15άστηκε στην έκκλησία. Άψήνω τούς προλόyους (δια15ά
ζει). «Τούτων ενεκα άπάντων άναθέματι καί ά<pορεσμQ ύπο15άλλει την πρό όλίyων ήμερων ύπό του Άνδρέοu Τιmάλδοι.;
Λασκαράτου διό: του τύπου έκδοιθεί:σαν 15ί15λ.ον έπιyραψομέ-
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νην «Τά μυστήρια της Κεφαλωνιαc:», ώς πλήf.'η ύπάρχουσαν
ϋι!>ρεων καί συκοφαντιων κατά της Όρθοδόξω ήμων Άνστο
λικης του Χριστου 'Εκκλησίας. Πατρικως άμα καί συμι!>ου
λευτικως παραινεί: εκαστον των 'Ορθοδόξων άνδρα η yυναι,ω,
τόν τυχόντα εχειν παρ' έαυτ� την ρηθεισαν Ι!>ίι!>λον μη αύτην
αναyινώσκειν, αλλά τ� πυρί παρccδουναι'>.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Πολύ σωστά. 'Όσο ίΥπάρχει yιά δαύτους ή
φοι!>ερη κι' ακαταμάχητη ι!>ίι!>λος, ύπάρχει κι' ό φόι!>ος νά τήνε
διαι!>άση ό κόσμος καί ν' ανοίξη τά μάτια του, yιά τουτο «μη
την Ι!>ίι!>λον άναyινώσκειν, αλλά τό πυρί παpαδουναι,>.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: ...«Τόν δέ παρακούσαντα ήi έκκλησιαστικfi ταύ
τn παραινέσει, , Αρχιε.ρατικ� επιτψί(:) ύποι!>άλλει, μέχρις ου
ύπακούση ταις παρccινέσεσι της εκκλησίας»...
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ : 'Έτσι δένεται καλύτερα ή δουλειά. Μην άτα
χτήσετε, τrαιδιά μου, γιατί ό πα:πα - Μαντζαι!>ινος εχει γιομά
τα τά φαρδομάνικά του μέ αφορεσμούς! ...
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: ... «Τόν δέ Άνδρέαν Τυπάλδον Λασκαρατον, τόν
διά της ι!>ίι!>λου αύτοϋ τfi εκκλησίc;χ καί τ� αυτης Όρθοδόξ(:)
Πληρώματι, τεκμήρια δώσαντι αποπλανήσεως εκ της ευθείας
όδου της 'Ορθοδόξου ήμων πίστεως, ή Έκκλησία ώς φιλό
στοργος μήτηρ ή αδιαλείπτως ευχομένη ύπέρ έπιστροφης
των πεπλανη μένων παραινεί: αύτόν 'ίνα είς συ,•αίσθησι" ελθη
της αυτου αποπλανήσεωc,...».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: 'Αργά, αργά, δέσποτές μου! Την παραίνεση
ετούτη την ηθελα δταν εγώ σας έπαρακάλεσα νά διαι!>άσετε
τί λέω καί νά μου δείξετε τά σφάλματά μου. Τώρα πού μέ
αφορέσατε μεγαλοφώνως από 'Άμι!>ωνος καί μέ ση μάνατε
στίς εκκλησιές δλες yιά πεθαμένονε, τό χάσμα τό ανοίξετε
έσεις καί δ-έν είναι πλέον καιρός yιά παραινέσεις...
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... καί δώση είς τό πυρ τά αντίτυπα πάντα της
παρ' αύτοϋ έκδcθεί ση ς ι!>ίι!>λου έτοίμη ύπάρχουσα μέ μητρι
κάς άyκάλας νά παραδεχθη αυτόν νά κατατάξη τfi λοyικfi
ποίμνn του Κυρίου καί διά του 'Ι ερου Μυστηρίου της μετα
νοίας καί 'Εξομολογήσεως χαρίση αυτ� την αφεσιν των ά
μαρτιων αυτου καί αξιώση της μεταλήψεως των θείων Μυ
στηρίων καί λοιπων Άyιαστιων αύτης... ».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Βλέπεις τί εϋκολα πού γίνεται χέρι μέ χέρι
ή συμι!>ίι!>αση ; Μόλις κάψω τό ι!>ιι!>λίο καί μέ ξεμολοyανε καί
μέ μεταλαι!>αίνουνε καί μcυ δίνουνε δ,τι -yυρέψη ή καρδούλα
μου, φτάνει νά τό κάψω! Καί γιατί; Ιlιατί τούς καίει ή αλή
θεια! Γι' αύτό ζητανε τό κάψιμο. Νά κάψω τίς ντροπές τους
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μου yυρεύουνε yιά ναχη μουτρα ή άyιοσύνη τους νά κατε
ί?αίνη στο Φόρο. Άπό δω ή μεyάλη προθυμία τους νά με αy
καλιάσουνε. Πάει νά πη, πάει νά πη... Είναι κάποια πράμμα
τα, yυνο::ϊκα, πού δσο ανακατώνοινται τόσο ί?pωμουνε.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... 'Εάν δμως παρακούση ταϊς Έκκλησιαστικαίς
ταύταις παραινέσεσι καί μή είς τό πυρ δώση τά παρ' αυτ�
σωζόμενα αντίτυπα της παρ' αυτοί} έκδοθείσης ί?ίί?λου...»
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Τό κάψιμο πάλε! Τούς αναyκαιεϊ κατεπειyόν
τως τό κάψιμο! Λυπαμαι, δέσποΊ1ές μου, μά δέν μπορω νά
σας ευχαριστήσω.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «...Ξχομεν αυτόν ό:ψορεσμένον ... ».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Νοικοκυραϊοι.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... Παρά Πατρός, Υίου καί Άyίου Πνεύματος, πα
ρά των 318 θεοφόρων Πατtρων...».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Πλεονεξία! Κι' έδω πλεονεξία! Δεν τούς φτά
νει νά'μαι αφορεσμένος από τήν Άyία Τριάδα. Φέρνουνε καί
τούς 318 Πατέρες yιά συχέριο ι
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... εστω τρtμων καί σταίνων έπί της yης ώς δ
ΚάΊν...».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Μέ τίς ύyεϊες σας! ...
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «...Κληρονοιμησάτω τήν λέπραν του Γιεζη ...».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Παρομοίως, Πανιερώτατε ! ...
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... Καί τήν αyχόνην του Ί ούδα ..».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Ευχαριστω τήν άyιοσύνη σας...
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: «... Ταυτα μέν, ή δέ Χάρις του θεοί; κο::ί το απει
ρον ελεος καί ευχή καί ευλοyία της ήμων ταπεινότητας εϊη
μετά πάντων ήμων. 'Εκ της Ί ερας...».
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: Τέλος,{; Καί μοιρασιά δfκαιη δπως ί?λέπεις.
Ή ταπεινότης, τους κρατάει yιά πάρτε τους τή Χάρη του
θεcυ, τό άπειρο ελεος, τήν ευχή καί τήν ευλοyία καί μας δί
νει τό καστίyο τ:υ Κάϊν, τή λέπρα ·ωυ Γιεζη καί τήν αyχόνη
του '1 ούδα. Καί μεις ζητήσαμε νά μάθουνε οί παπάδες yράμ
ματα! Ό πατέρας του Ματζαί?ίνου, παπάς κι' έκεϊνος, θυμα
μαι παιδάκι οπου ελεyε στο Βάμί?α: «Διδάσκαλε, τά έμά
θατε; Οί "Ελληνες έσκότωσαν εξη χιλιάδες Τούρκους καί
τούς αφήσανε... ήμιθανεϊς! ». 'Ένοιωθα ενα α'ίσθημα ντραπης.
Κι' ομως έκεϊνος fjτανε καλύτερος από τό yυιό δπου εμαθε
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γράμματα. "Αν εί"αι λοιπόν νά μάθουνε οί παπάδες γράμμα
τα yιά \ά γράφουνε τέτοια ι!Jρωμόλοyα καί κατάρες, καλύ
τερα νά μή μάθουνε ποτέ!
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ό πολιτισμένος διάλογος πού περίμενες.
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ: "'"Ηταν ά:φέλεια, τό ι!Jλέπω ...

Στο τελος του ερyοu άναψερεται ενα σονετο τοϋ Λασκαράτοu για τον
άνθρω'Πο που θά Πpο'Πορεuθη της έποχης του καί θά κηρύξη ,ην άλήθεια θά
τον άπcχηραψwν, θά τον άποδοκιμασουν, θά τον κατατρέξοuν
Δε θαχη, είμη την αχαρη έλπιδα,
νάρθη αλλη γενεά με νuημοσύνη,
νά του καuη μια μερα δικαιοσύνη
UΟπως καί ηλθε!

.
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«ΤΟ

Β ΗΜΑ», 8 Όκτ.

Τοϋ Κώστα Μητρό-τιοuλοu

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

Βυzάv-ιιον καi Δύσις
Ό καθηγητής Γκού ι λλαρντ (Σημ.
στή διεθνη συνάντησι του άt!>t!>αειου
Sc Π :1 11 r U C Γαλλιας εδωσε ενα σύν_
τομο διά:yρα..ιμα τηc; καλλιέργειας
των κλασσικων γραμμάτων στή t!>υ
ζαΙΛτινή ,τερίοδο Το Βυζάντιο μίλη
σε τήν άρχαία έλληνική γλωσσα,
καλλιεργησε την άρχαία έλληνική
γραμματεία, τή διέσωσε καί τή συ
νετήρησε. "Αν διαt!>άζουμε
σήμερα

τόν Πλάτωνα, τό όψείλουμε κυρίως
στόν 'Αρέθα, στά χειρόγραφα άντί
τυ,τα του 9ου αίώνα.
Ή t!>ασική θέση της είσηγήσεως
τοϋ Τζώρτζ Ντούμπυ ηταν ,τώς τήν
tποχή έκείνη (του 11 ου αίωνα) δ
χριστιανισμός κατανοεϊται ούσιαστι
κά ώς θρησκεία θανάτου. Οί κεντρL
κώτερες λατρευτικές έκδηλώσεις εί
ναι αύτές πού άναψέρονται στό θάνα.

1972

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

το, αύτές 1τα.ι έτοιμάζουν yιά τό θα.
νατο, αύτες που μνημονεύα.ιν τούς
νεκρούς 'Η συνείδηση τοϋ άyίου άν_
τικειμενο,τοιεϊται στά αyια λείψανα
Γιά τούς σταυροφορα.ις το Βυζάντιο
είναι πριν άτι' ολα, ενας τόπος με τε..
ράστιο πλοοτο !ερων λειψάνων.
'Η ζωη όρyανώνεται με κεντρο
την άναμονή τοϋ θανάτου Τήν έπο
χή έκείνη δ χριστιανισμος δεν ηταν
άκόμα στή Δύση μιά κοινωνικη ΉθL
κή, άλλά ενας τρο,τος συνδέσεως της
ζωης μέ τό θανατο 'Ο έρyάτης
κερδίζει τη σωτηρία του μέ τό νά
δουλεύη πολυ και σωστά 'Ο εύyε
νής, με τό νά πολε.μ αη στο πλευρο
τοϋ Θεοϋ, νοοτρο,τία πα.ι προκαλεϊ τις
σταυροφοριες Τό κορύφωμα αύτης
της στράτευσης πραγματο,τοιεϊται με
την είσcδο σε μοναστήρι Ή δρολοyία
των Βενεδικτίνων
είναι
άτrολυτα
στρατιωτική. 'Ο θεός τοϋ 11 α.ι αι
ώνα είναι, πριν άπ' ολα, ενας στρα
τιωτικός άρχηyος,
παντοδυναμος
Στην 'Ισπανία, παριστανουν το Χρι
στό iίφιπmο, με ενα μαχαίρι στά δον
τια 'Αντίπαλη είναι ή στρατια τοϋ
κακοϋ, μέ άρχηyο τον διάι5ολο
Στην 1τολεμικη αύτή άναuέτρηση ,
ή άμαρτία είναι πειθαρχικο παpα
ΠΤC<Ιμα, πρέ:ιτει νά τιμωρηθη Το ρο
λο τοϋ δικηyόρα.ι θά τόν παίξα.ιv
οί αyιοι. Άλλα, b,τως καl στη yήϊ
νη δικαιοσύνη, Θά χρειαστη καί νά
έξαyορα ση ς την εύσπλαγχνία του
Κριτη 'Όπως πληρώνανε τους 1τρίy
κηπες yιά νά έξαyορασουν τά κο 1 νω_
νικά τους παραπτώματα, iίτσι πληpω
ναν καl τούς κληρικούς yιά νά έξα
yοράσουν τlς άμαρτίες τους Ύ-ττηρχαv
ταρίφες ά,τό τον 11 ο κιόλας αίώνα
Τά μοναστήρια ηταv τά κέντρα της
έξαyορας Οί μοναχοί πρωτοι καρ
ποϋνται τή λύτρωση καl κατά προέκ
ταση οί ίδρυτές των μοναστηριωv, δ..
σοι τά ένισχύουv χρηματικα, άλλά
καl δσοι έρyάζοvται στά μοναστηρια..
κά κτήματα

.•.

Μέ ρωτουσε ενας Γάλλος άκροατης
τοϋ συνεδρίου, πόσες έλληνικές έκδο
σεις ύπάρχουν των iίρyων τοϋ Μαξί
μου τοϋ Όμολοyητοϋ, πού ι5ρίσκεται
σήμερα στό κέmρο τοϋ έvδιαφέροvτος
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των δυτικωv μελετητων Και
ενας
Για.ιyκοσλάι5ος, ίστορικος της Τέ,<νης,
σπουδασμενος καl στην Έλλαδα, έξέ_
φραζε τήν άτrορία, πως είναι δυvα_
το έμεϊς οί 'Έλληνες, με τοσους θη
σαυροος καl τοση παραδοση Τέχνης,
νά μήν έχουμε μιά εδρα 'Ιστορίας
της Τέχνης σέ κάθε Πανεπιστήμιο, τη
στιγμή ποο στή Γιουyκοσλαι5ία iί,<ουν
όκτώ εδρες καl τώρα σκέπτονται σ0(!,αρά νά τlς αύξήσουv Αύτά είναι
τά πικρά παρασκήνια καΘε συνεδρΌυ,
και δι.ν μπορεϊς, φυσικα, νά έξηyή_
ση ς πώς στην 'Ελλάδα ή πνευματικη
Παραδ οση είναι
κJρίως
ύποΘε ση
στοuφου καί ευκολης ρητορείας καl
πως όχι μόνο yιά τον Μαξιμο η yιά
την 'Ιστορία της Τεχνης δεν ύττάp
χουν οί ε.δρες πα.ι θά επρεπε, άλλά
ούτε yιά τον Πλάτωνα δεν iί,<ουμε
οί 'Έλληνες μιά εδρα στο Πανεπιστή_
μιο καl το · Αριστοτέλειο της θεσσα
λc-νικης δεν διαθετει ε.δρα yιά τον
• Αριστοτελη
ΧΡ

ΓIΑΝΝΑΡΑΣ

«Βημα», 15 Όκτ

Ή ίνδικη «μόδα))
Πολλοί δυτικοί ζητοϋν άτrαντήσεις
κι άτrοκρίσει ς στά άyχώδη προ(!,λή
ματα πού τους άτrασχολοϋν, τοσο τά
σημερινά δσο καl τά αίώνια, καί πι
στεύουν πώς 1lς (!,ρίσκα.ιν στον lνδι
κο μυστικισμό Ωστόσο πάνω στήν
έννοια της έξελίξεως μέ πιθανή ήλι
κία άτrό πάνω τρία δισεκατομμύρια
χρονια, πάνω στή σημασία της μη
χανης, πανω στό που δδηyοϋv οί ση 
μερινές κοινωνιl<'ές καί πολιτικές άνα
στατώσεις, κοντολοyής σ· όλα αύτά
ποο
προι!>ληματίζουν τόv σηuερινό
ανΘρωπο κανένα ίερό ι5ι(!,λίο της 'Ιν
δίας, οϋτε ή άνατολική σοφία
δέν
μπορουν νά -ττροσφέρουν ίκανο,τοιητι
κές έξηyήσεις καl φυσικά πολύ λιγό
τερο λύσεις Γιατl οί άνθρωποι αύτοί
έλπίζουν νά γεμίσουν την ψυχή τους
με θεωρίες καl θρησκεϊες πού τούς
φαίνονται καινούργιες μόνο καl μόνο
γιατί δέν τlς fiξεραν ol ίδιοι; Πως δ δυ
τικός κοσμος, ϋστερα άτrό τή σοφία του
άρχαίου Έλληνισμοϋ καl τήν ήθική
τοϋ χριστιανισμοϋ, θά μποροϋσε νά
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παραδεχθη πώς ή άλήθεια Gρίσκεται
κρυμμένη μέσα στά Cοάθη των αιω
νων καί πώς θά Cογεϊ στό φως μι:.
τή Gοήθεια των άνατολικων θρησκει
ών η φιλοσοφιών, ένω άκριGως ή
μεθοδική άμφιGολία εtναι έκείνη τιού
άνοιξε τό δρόμο της έπιστήμης;

•••

'Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση,
τό «προσκύνημω, στίς άνατολικές πη
γές σοφίας καταλήγει στήν περιπέ
τεια των χίππηδων" στή χειρότερη,
στίς γελοιογραφίες των γέρων ψευτο
σοφων του τύπου των διαφόρων «Μα
χαρίσι» κι αλλων «γκουρού» πού κυ
ριολεκτικά λυμαίνοvται άφελεϊς στήν
'Αμερική, την 'Αγγλία, τή Γαλλία,
τήν ΈΜετία κι αλλες χωρες Τά
τεμπέλικα,
ήσυχαστικά τους κηρύ
γματα είναι έντελως ούτcm:ικά. Πως
μπορουμε σήμερα (δέν τό μπορέσαμε
ποτέ μέσα στήν 'Ιστορία της άνθ�ω
πότητας) νά άφήσουμε τίς δcυλειές
μας, τίς ύποχρεώσεις μας σάν πολι
τών, σάν γονιων, σάν κοινωνικών δν
των καί νά Cουθιστcuμε σέ. κατάσταση
έκστάσεως; Ή «σοφία» πού περιέ
χουν οί παλιές άνατολικές θρησκεϊ
ες - άξιcσέ5αστες άπό κάθε αλλη
ά-rτοψη - είναι τό άποτέλεσμα ιμτιει
ρίας καθυστερημένων άγροτικων κοι
νωνιών Είναι, λοιπόν, άδύνατο νά
μας φανεϊ σήμερα χρήσιμη, τή στι
γμή πού χρειαζόμαστε κολοσσιαϊες
προσπαθειsς γιά νά θερατιεύσουμε
μερικές μεγαλες πληγές της άνθpω
πότητας bπως είναι ή πεϊνα, οί έπι
δημίες, οί άρρώστιες, ή φτώχεια, ή
άμορφωσιά
Οί σκέψεις αύτές δέν σημαίνουν
,τώς πριc,τει νά γυρίσουμε τίς πλάτες
μέ πε?ιφρόνηση στήν άρχαία σοφία
των άνατολικων λαων Μιά τέτοια
σταση θά είταν ρατσιστική κι άνόητη
Οί άνατολικοί λαcί άνέ.πτυξαν κι αύ
τοί μεγάλους πολιτισμούς, θρησκεϊ
ες, φιλοσοφίες καί τέχνες κι άξί
ζουν κάθε έκτίμηση καί σεCοασμό Έ
κεϊνο πού μποpουμε νά πάρουμε άπ'
αύτούς είναι ο,τι ταιριάζει στη δική
μας νοοτρcm:ία, στό δικό μας πολιτι
σμό, στή δική μας κόσμο - καί - Gιο
θεωρία. 'Όπως άκριGως πήραμε
να σωρό χρήσιμα ,τράγματα άπό
τήν καθημερινή ζωή τους, πού μας

ε
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έξυπηρετουν η άνεGάζουν τήν αίσθη_
τική μας στάθμη.

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ

(Τέρπος Πηλείδης)
(«Έλ. Κόσμος», 15 Όκτ.).

Ό ούρανος <<πιά, εταο)
. .. στα 2 000 μέτρα !

Μέ τήν ψυχή στό στόμα σκαρφα
λώσαμε ως τήν 'Άνω Μουσουνίτσα.
Καί bταν φθάσαμε στήν δμορφη ,τλα..
τεϊα της, ο,του δεσπόζει ή προτομή
του 'Αθανασίου Διάκου, έτιάνω στό
μοναδικό, ίσως, γιά χωριό μνημείον
των
Μουσουνιτσιωτων
ήpώων, ά
πλώσαμc τά χέ.ρια μας καί νομίζα
με bτι θά άκουμ,τούσαμε τόν ούρανό.
Δέν είναι ύπερCοολή, άφαJ ή Μουσου
νίτσα είναι σέ ύψόμετρο κοντά 2 000.
(«Σημερινά», 14 Όκτ.)

· Αντιφάσεις
του • Ανθρώπου

Μόνο ό άνθρωπος άπ' δλα
τά πλά01ματα του κόσμου ζεΊ
τραyικά, μοιρασμένος, τσακι
σμένος στά δύο: τό ενα πόδι
στή yη (πάθη, κακίες, έyκλή
ματα), τό αλλο στόν ουρανό
(χαρά του ώραίου, δίψα του
άyα�θου, φΜος του θεοϋ). Με
γαλύτερος παραλογισμός μπο
ρεΊ νά ν:JηθΞΊ; Τό ζωο είναι
αυτό πού είναι ησυχο, άδιατά
pαχτο, ίκανοποιημένο με τόν
έαυτό του. Άντίθετα, ό αvθρω
πος ποτέ δεν είναι ταιρια01μέ
νος, συμφιλιωμένος με τόν έαυ
τό του, yιατί τόν νιώθ>ει, δτι δεν
είναι πραγματικά αυτός ποιύ
φαίνεται πώς είναι, οϋτε ε1vαι
αυτός πού θά ηθελε νά είναι
καί πού δ-έν είναι. 'Έχει τόν
πόλεμο, μέσα του, τή διαμάχη
καί τήν άναταραχή, οχι τήν εί
ρήνη, τήν «ένότητα» και την
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άρμοvία. «ΠνεCψα δυστυχισμέ
νο» όλοφύρεται ό 11οιητής «11ού
ή φυσική του διαφορά είναι
τόσο μεγάλη, δσο καί ή ό:11ρο
σδόκητη, ή σχεδόν 11αράδοξη,
κλίση του nρός τη φιλανθρω
-ττία καί τίς πιο φλοyερ,ές αρε
τές»
(Μ-ττωντελαίρ: είσοδος
στους «Τεχνητούς Παρο:Jδεί
σους»). 'Ένας χριστιανός φιλό
σοφος (Μnλαίζ Πασ«άλ: «Στο
χασμοί») είναι ακόμη 11ιό κα
τηyορη ματικός: <Τί χίμαιρα
λοι-ττόν, πού είναι ό ανθρω-ττος;
Τί καινοτομία, τί τέρας, τί χά
ος, τί ύ-ττοκεLμενο αντίφασης,
τί θαCψα ! Κριτής δλων των
πραγμάτων, ηλίθιο σκουλήκι
της γης· θεματο,φύλακας του
άληθινου, Μθρος άίl>είl>αιότη
τας καί πλάνης δόξα καί ά11όρριμμα του σύμπαντος».
Άvτίφαση εnειτα (καθαυτό)
ηθική. Ό ανθρωπος είναι στην
ηθική του ζωή 11αραδομένος σ
έναν [κδηλο παραλογισμό: θέ
λει τό καλό, 11ράττει τό κακό.
Βασανίζεται από τύψεις, μετα
μελειται πικρά, ύ11σφέρει, καί
ξανα11έφτει στά 'ίδια λάθη, στην
'ίδια έκτρο11ή, στην 'ίδια -προδο
σία. Είλι·κρινής στη μετάyvωση,
οσο καί αδίστακτος στην κα
κουρyιι.χ. Δ.111λόc στη ρίζα του,
δισυ-ττόστατος: λσyικός ελεy
χος καί ηθική συνείδηση τό ε
να -πρόσωπό του, 11άθη καί δια
στροφή τό αλλο. Δυνατός μαζί
καl άδύνατος, όρμητικός και
άίl>ουλος, α:yιος καί κολα;:,μέ
vος. Πως νά ίl>ρει τό κέντρο του
<5άρους του, νά σταθη στον
αξονά του καl νά ίσορρσπή
σει; 'Αyωνίζεται, 11αλεύει νά
δαμάτση τόν έαυτό του καί

<5yαίνει πάντοτε νικημένος.
"Αν είχε μόνο τό λογικό, χω
ρίς -πάθη.. "Αν είχε μόνο τά
-πάθη χωρίς λογικό... 'Αλλά ε
χοvτας καί τό ενα καί τό α\λο.
δέ.ν μπορεί: νά ύ11άρχει χωρίς
πόλεμο, δέ.ν μ11ορει νά ζει εί
ρφ. ικά μ<έ τό ενα χωρίς νά πο
λεμάει μέ. τό ό.λλο. Καί ετσι εί
ναι 11άvτα διχασμένος, καί αν
τίθετος προς τόv έαυτό του»
(«Στοχασμοί», c.ριθ. 412). Αύ
τή είναι ή άθλιότητα, άλλα καl
τό μεyαλειο του άνθρώ11ου, Ο
σταυρός καί τό προνόμιό του.
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
«Βημω>, 17 Σεm

Ή ά.κρεωφαγία
της Φρειδερίκης
(Ά-ττόσπασμα ανταποκρίσε
ως του Άμερικανικοϋ Περιοδι
κοϋ «Φράου ίμ Σπηyκελ»).
Τά μαλλιά της Φρειδερίκης
εχουν ασπρίσει, ένω τό πρόσω
πό της, wαρά τά 'ίχvη της ήλικί
ας, διατηρεί: την 11αλιά του
φρεσκάδα. ίί Σήμερα ίl>λέ11ω τον
κόσμο μ<έ αλλα μάτια», λέγει,
καί χαμογελώντας 11ροσθέτει:
«Σάν yιo:ycά, θεωρω τά έyyό
νια μου yιά 11αιδιά - θαύματα».
'Όταν ή 'Αλεξία δέ.ν μποpη νά
καταλάίl>η γιατί ή yιαyι6: της
είναι χορτοφάγος καί την ρω
τάει «Γιατί δέ.ν τρως κοτόπου
λο», ή ΦρειδερLκη απαντάει:
«Μ' αρέσει καλύτερα νά τό
ίl>λέ-ττω vά τρέχη έδω κι' έκει».
Άλλα ή 'Αλεξία έ11,μέvει: ίίΤό
τε σ' άρlέσει καί τό μ-ττιφτέκι
νά τό ίl>λέπης νά τρέχη;,>.
«Ά,τοyεuματινη», 23 Σεm.
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Φανα-ιισμός
Ύ πο ΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σέ μιά καθολική άyάπη πρΙέ·
πει νό: σrρεφόμαστε καί σ' αυ
τή νά άπο�λέπουμε. Οί χωρι01μένες όμάδες της άνθρώπινης
φυλης άπ' τίς διάφορες θρη
σκειες καί τά δόγματα, πού πε
ριορίζουν την άλήθιε.ια καί οί
κειοποιαυνται τό θειον, ή κάθε
μιά yιά τούc οποδούς της· αυ
τός ό φανατισμός πού έξακο
λου9ει στόν σίω α μας σέ άντι
διαστοlλή πρός έκείνους, πού
ακρι�ως λόyct) του άνεmυyμέ
νου ορθολοyισμου τους άπέ
χc•LΝ άπό κό::βε εϊδους Θρη
σκεία· λοιπόν, δλη αυτή ή α
νωμαιλία πού φανερώνει σύγ
χυση καί διαστρέ�λωση της
πραyιματικης εννοιας του θεί
ου, άποκαλύmει μόνο πόσο ό
άνθρωπος ακόμα παλεύει στόν
άyώνα μέ -rά πάθη του. Κ' ενα
άπό αυτά είναι ό έyωϊσμός πού
τόν όδηyει στό φανατ�σμό.
Ό φανατισμένος είναι απόλυ
τα σίγουρος yιά την ορθότητα
της πίστης του. Είναι �έ�αιος
πώς μόνο έκεινος κι οί όμοϊδε
ό::τες του Ικατέχουνε τό μυστικό
δρόμο της έπικοινωvίας μέ τό

θειο, ένω οί αλλόδοξοι παρα
παίουν.
Είναι δυνατόν; Είναι δυνα
τόν τό δόγμα, ή τυ'Π:ολατρεία
νά ύποκαταστήσει την ουσία;
Καί ή ουσία δέν είναι αυτή
καθ' έαυτή ή θεία Δύναμη πού
διατρέχει κο:ί διαmλάθιει τά
Σύμπαντα;
Μ'!l'οpει αυτή '1 αδιάσπαστη
σχέ ση άτόιμου πρός τή Γεννή
τρα ν' αλλοιωθεί: άπ' όποιαδή
ποτε η δχι λανθασμlένη άvτίλη
ψη yιά τή Γενν1'1τρα; Πρόκειται
v' αλλάξει ή ύπόστασή Της, αν
έμεις Τή θεωρουμε διαφορετι
κή απ' δ,τι ,είναι; 'Όχι �έ�αια.
Τότε, που �ρίσκεται ή χρυση
τομή της θρησκείας; Κι' δταν
λέω «θρησκεία», δέν έννοω τίς
κατά καιρ.ούς έκφρό::σεις της,
αλλά τή Μιά θεία Δύναμη πού
έ κό::στοτε έκδηλώνεται στό ψu
συκό πεδίο δπου ζοϋμε. Που
είναι τό �άθος της νά λάμπει
στούς οπαδούς της; Σέ ποιά
στι-γμή ό άνθρωπος παραμε.ρί
ζει την έyωπάθειά του yιά ν'
αντικρύσει την άποψη του άλ
λου, πού καί yιά κεινοv είναι
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όρθή;
Μά καί ειναι όρθή τονίζουμε.
Διότι ,καθ' [νας ειναι κατά τέ
τοιο τρόπο συντονισμένος σέ
ώρισμJένο μηκος κύματος πού
'α!δυνατει νc'χ: συλλάC?ει ο,τι C?ρί
σκεται εξω α'Π' αυτην τή δόνη
ση. Τό αγνοεί:. Έξηyουμαι: Κα
θένας φέρνει ώρισμένο C?αθμό
«πνει..ψατικης» ανάmυξης πού
μοιραια τόν καθιστα δέσμιο.
Πρέπει τό ατομο αυτό νά δια
θέτει ενα επιπλέον προσόν:
τήν ίσορριοnτία ανάμεσα στόν
κατώτερο κι ανώτερο έαυ-rό
του - σ' οποιο επίπεδο άνά
'Πίυξης κι αν C?ρίσκεται ωστε νά μήν κυριαρχειται οϋ
τε άττό τό ί;να οϋτε ά'Πό τό
αλλο.
θc'χ: μου πειτε: "ΑV κυριαρ
χη,θει κανείς από τά πάθη του
πού σ' αυτά ΉεpιλαμC?άνεται ό
έyωϊσιμός, ά:σψαλως θc'χ: παρα
-παίει. "Αν ομως κυριαρχηθεί
&ττ-' τόν ανώτερο έαυτό του,
δηλαδή απ' τήν ευδιακρισία
καl τήν συνείδηση , τότε πως
είναι δυνατόν vc'x: όλισθαίνει;
Κι δμως. 'Όταν ό ανώτερος
sαυτός μας εκδηλώνεται σέ πε
δίο εξω του ψυσικου C?ρίσκτει
ανάλογη αψοιμοίωση καl αντι
στοιχία. "Οrαν δμως εκδηλώ
νεται στό ψοοι,κό επίπεδο, εvτε
λως γυμνός ,καί απροστάτευτος
άττό τήν αμυνα του κατώτερου
έαυτου, τότε κινδυνεύει νά
τραυματιστεί: καl νά καταστη
αχρησrος. Αυτή ή αλλοίωση
πού θά ύποστει μοιάζει μέ τή
μούχλα πάνω στο καινούργιο
σΦδφο. Θά τό φθείρει, κ' ή φθο
ρά θά κάνει τόν ανθρωπο του
τ>ο πού δέν ξέρει νά αυτοελέy-
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χει καl vό: περιφρουρεί: τό ανώ
τερο «εγώ» του, νά 'Πέσει πάλι
σέ λάθη, παρερμηνείες, σφάλ
ματα, ά:σάψειες. Πολλοί σ-rά
θηκαν θCψα της 'ίδιας τους της
δύναμης πού ερρ,ξαν ακάλυ
Ήτη, απροστάτευτη μιέ:σα στήν
τύρC?η των ανθρώπων καl των
ίδεων. Κλονίστηκαν, τσακίστη
καν ,από τό ανισο C?άρος.
"1 σως θέλετε νά εκψρασθω
σαφέστερα σχετικά μ' αυτές
τlς πεpι'Πτώσεις τlς μεμονωμέ
νες, διότι τό ανώτερο «εγώ»
σπανίως εργάζεται ακάλυπτο
στό γήινο 'Πεδίο. Ή γνώ ση καl
ή φρόνηση είναι ιδιότητες 'Πού
άκολουθουν τήν 'Πνευματική α
νοδο.
ΎΉάpχουνε ομως κ' εξαιρέ
σε, ις ατόμων 'Πc· .ύ ή πνευματική
τους ανοδος ητανε τόσο ά:'Πό
τομη πού ό γήινος φορέας δέν
πρόφτασε \,' ακολουθήσει εξε
λισσόμενος Ικι αυτός yιά νc'χ: τό
περιτυλίξει προ:JΈχτικά. 'Έμει
νε καθυστερημένος,
ένω ή
πνευματική ανάταση τίναξε τό
«πνευιμ,c:.cτικό -έyώ» στο αλ'/νο
&κρο, απροστάτευτο κι αυτό
παρ' ολη τή δύναμη πού Ήεpιέ 
κλε.ιvε.
Δέν μwορω νc'χ: aκψρασθω σα
ψέστε.ρα yιc'x: οσους άyνοουν τό
θέμα της Ήνευματικης εξέλιξης.
Είναι πολύ μεγάλο καl 'Προϋ
ποθέτει μερική τουλάχιστον ε
νασχόλησή τους. Τό μόνο 'ΠΟύ
μπορω vc'x: προσθέσω ε.ίναι πώς
ή εξέλιξη του ανθpώ'Π'ΟU δέν
ε.ίναι ένιαία σέ δλα τc'χ: ση μ,εϊα.
Μπορεί: ενας τομέας νc'χ: ύΉεp
ψαλαyyίσει τόν αλλον, τόσο
πού vc'x: τον αφήσει στήν ά:ψετη
ρία. 'Έτσι, είναι δυνατό νά
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'χουμε τό θlέαμα ανθρώπου πού
ή έπίμον η ασκηση κ' ή άψοσί
u:>σή του ή είλικρινής στό θρη
σκευτικό στοιχεί:ο νά τόν όδη
yουν σε πολύ μεγαλύτερη κα
τανόηση καl γνώση άπ' δ,τι
διαθέτουν οί άλλοι - δμως ή
μειωμένη του έπψέλεια νά έπε
ξερyο::στϊι τό χαρακτήρα τοιυ,
τlς ύλι1κ-έ.ς ροπές του, τόν μετέ
τρεψαν σε άθυρμα άντίθετων
ρευμάτων πού τόν &yουνε καl
τόν ψέρουνε δπως ή άμπωτις
καl ή πλημμυρίς. 'Έτσι ε
χουμε τότε τό πικρό �θέΟJμα άν
θιρώπων ιμέ λεπτή διανόηση,
θρησκευτική εξαρση, με γνώ
σεις πολύ πάνω του μέτριου,
νά καταστρέψουν καl ν' αυτο
καταστρέψονται, τυφλοί από
την ίσορpο'Πία πού ,εχουνε χά
σει.
Λοιπόν, άyο::πητοί μου, αυτό
έννοω δταν μιλω yιά ισορροπία
στόν άνθρωπο. '1 σορροπία ά
νάμεσα στόν άνώτερο καl κα
τώτερο έαυτό μας. 'Όσο έξε
λίσσεται ό ενας καl (9αραίνει ή
άξία του, τόσο νά έξελίσσεται
κι ό άλλος1 yιά νά ίσορρο
πεΊ ή ζυγαριά. 'Αλλιώτικα κι
οί δυό πλευρές είναι έκτεθειμέ
νες καl κυριαρχουνται άπό την
'ίδια τους τη ροπή.
Έρχόμο::στε. λοιπόν, πάλι
στό θέμα του ψανατισμου - έ
yωϊσμου, διότι τό ενο:: προϋπο
θέτει τό άλλο.
Τί κέρδος μπορεί: ν' άποφέ
ρουνε οί γνώσεις πάνω σ' εvα
ζήτημα πού κατέχει κάποιος
αν την 'ίδια στιγμή άμαυρώνε
ται άπ' την τυψλή πεποίθηση
του δικοQ του άλάνθαστου;
Μπο,ρεΊ ποτέ νά ύπάρξει συνο-
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μιλία με τόν συνάνιθρωrrτο αν τόν
8'εω,ρουμε τιόσο 1άνώριμο πού
νό:: πέφτει σε τραγικό:: σψό:ιλμα
τα, κατά την άντίληψή μας;
'Αλλά που (9ρίσκεται τό πρα
yματικό σφάλμα; Στη (9ε(9αιό
τητα πώς κεί:νο τό τμημα πού
άντικρύζουμε μεϊς είναι τό "O
λον. Διότι κι ό άλλος ενα δεύ
τερο τμημα άντικρύζει. 'Ωστό
σο, Ί1μήματα της , Αλήθειας δεν
άποτελουν την 'Αλήθεια.
"Αν νσμίζουμε πώς έμεϊς κα
τέχουμε Και μιά δεύτερη άπο"
ψη του Συνόλου, τότε μrrτορου
με νά προσφέρουμε τή δυνατό
τητα καl στόν άλλον νό:: τή συμ
μεριστεί: - άλλιώτικα νά σω
παίνουμε.
θά μου πεί:τε πάλι: Μά πως
θά εϊμαστε σίγουροι πώς πρά
γματι κατέχουμε, μιό:: έπιπλέον
θέα του 'Όλου, καl δ-έ.ν τό νο
μίζουμε άπό έyωϊσμό;
Σας άπαντω: Τό γνωρίζου
με μόνο δταν δεν εχουμε φανα
τισμό. Διότι ακρι(9ως ή ελλειψη
αυτοQ του άδιατrέραστου έμπό
διου παρέχει τή δυνατότητα νά
μεταφερόμαστε σε διάφορες
σκοrπι-έ.ς καl νά (9λέπουμε καl
με την δραση των άλλων. Κι
αυτή ή πολύπλευρη άντιληπτι
κότητα άπο(9αίvει κέρδος δικό
μας. Μας άναπτύσσει σάν πά
πυρος πού δσο ξετυλίγεται μας
άrrτοκαλύπτει καl μας όλοκλη
ρώνει τό περιεχόμενό του. 'Αν
τίθετα, ό φανατισμένος είναι
αναδιπλωμένος στόν έαυτό
του, με 1μονό1ιλευρη άποψη των
αντικειμένων πού, άκρι(9ως, ή
ελλειψη σύγκρισης καl μελέ
της τους, τόν άποyυμνώνει από
πολλά προτερήματα.
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Ό φανατισμός είναι ή κατα
πακτή, πού οιταματα την έπικοι_
νωνία μ-έ τήν έπιφάνεια, πού
κΜει τή θέα στον δρίζοvτα.

Σ έ ;τ,οιά κατεύθυνση πρέπει
τότε νά στραφουμε; Πcυ ν' ά
ποταθουμε, δταν μας ζαλίζει
δ φανατισμός καί ύψώνει τοι
χους άνόψεσα σ-έ μας καί
σrrούς συνανθρώπους μας; Τοί
χους πού ουδέποτε θά διαπερα
σΤΟL)V - παρά μόνο αν δημι
ουρyήσουμε οί ίδιοιι άνοιyμα
μέ τήν άyάπ η στον άλλον! 'Ε
κεί: πρέπει νά στραφουμε: στήν
άyάπη προς τόν πλησίον, καί
λέyοντας «πλησίον» δεν περιο
ρίζομαι στον yείτονα, στον συι1π0ιλίτη, στον δμόθρησκο, άλλα
καί ο-έ κεί:νον τόν άπομακρυ
σμl§:vο άι,θ?ωπο, σέ κά;τ,οια φί
λη η μή φίλη χώρα.
Αυτός δ Ίσος καταμερισμός
άyάπης δεν ειναι τό πρωτο ί?η
μα yιά τό ΊΚpέμισμα των τοί
χων πού δεν ύ_μώνουι,ε μόνο οί
εθνικές καί φυλετικές διαφορ-ές
( εμεί:ς δίνουμε ί?αρύτητα σ' αυ
τ-ές τίς διαφορές), άλλα κυρί
ως ή eρησκωτική δοξασία; Αυ
τή χωρίζει σταθερά τόv άι,θρω
πο από μας καί μοιραϊα μας
όδηyεί: σ' ελλειψη είλικριvοϋς
καί ξεκάθαρης συνομιλίας. Διό
τι ή άvταλλαyή άπόψεων, πε
πcιιθήσεων, θά μεταδώσει στοι
χεί:α οί μεν στούς δέ· δηλαδή
νέες οψεις της πολύπλευρης 'Α
λήθειας.
'Υπάρχουνε πολλοί λόyοι πού
ή εκδήλωση του Θείου στό
ψυσικό πεδία, παίρνει τόσες
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μορφές. τ Ητ-αν έπιί?εί:>λημένη ή
πολλαπλότητα ή δποία έν και
ρq>, πολύ μακρύ, θό: όδηyήσει
στήν 'Ενότητα.
Γιατί; θα με ρωτήσετε.
Ειναι άπλό. Διότι, δ-έ ί?pί
c-κ·:ται μόνο κάθε άνθρωπος
σέ διαφορετικό «πνευματικό» έ
πίπεδD άπό το διπλανό, άλλα
κι δλόκληpοι λαοί διαφέρουν
άπό άλλους. ·Επομένως, ή προ
σέyyιση προς ενα σημεϊο της
'Αλήθειας επρε;τ,ε νά yίνει μέ
μέσο άνάλοyο της εξέλιξής
τους. Νά μή συγχέουμε ομως
τήν «πνευματική» έΕJέλιξη μ-έ
τήν πολιτιστική.
'Ωστόσο, t3ασικά οί ι,όμοι, οί
προτροπές άς τό πω άπλούστε
ρα, πού διέπουνε κάθε θρη
σκεία είναι απολύτως 'ίδιες.
Καί πως άλλιως; Μήπως κάθε
πλευρά της 'Αλήθειας δσο δια
φορετική ειναι άπό τίς άλλες,
δεν άποτελεϊ μαζί τους έvιαί:ο
σύνολο πού διέπεται κι α:υrrό
άπό κοινό Νόμο;
Που ειναι, λοιπόν, οί διαφο
ρ-ές πού κάνουνε τούς μεν νό:
καταδικάζουνε τούς δέ καί τ'
άνάπαλιν; Μήπως ή πίστη μας
σέ κάτι αλλοιώνει τήν πραyμα
τικότητα;
Πάντως, ύπάρχει μια μικρή
αλλοίω:Jη. 'Όχι δμως της πρα
γματικότητας, αλλά του τρό
που σύλληψής της. Ό φανατι
σμένος όξειδώνει κατά τέτοιο
τρόπο τό νοητικό του σωμα,
πού μέσ� αυτου συλλαμί?άνει
τίς ανώτερες εννοιες, ωστε πλέ
vν δ,τι πέφτει στήν αντίληψή
του δέν είναι μόνο μια πλευ
ρά της 'Αλήθειας, άλλα ή πα
ραμορφωμένη πλευρό: της Ά-
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όπό τήu
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θά παραiδεχθη ό κCΧΙθένας οτι
αί συμφωνία:ι πού ό Πρόεδρος
Νίξον ύ11'έyραψε στή Μόσχα
είναι καλαί, φθάνει νά έφαρ
μοοιθοϋv- ώστόσο έκ των συμ
φωνιων αύτων -προκύπτει τό
yεyονός οτι τά 'Ηνωμένα 'Έθνη
δέν θεωροϋvται άπό και1μία έκ
των ιμεyαλυτέρων δυνάμεων
λή,θ,ειας. Κ ί αύτό άκριiως ε
χιει σημασία. Διότι τότε κανέ
να σημείο έπαφης δεν μπορεί
ν' ωαmυχθεί ανάμεσα στον έ
λεύθε.ρο νοϋ καί στον 01κλα�ω
μένο· δηλαδή τό q>ανατισμένο.
Γι' αύτό �χουμε τό τόσο θλι
�ερό θiΞαμα ό-παδοί ίδιας θρη
σκείας νά χωρίζονται σέ διά
φορες 'Εκκλησίες μ-έ διαφορε
τικές άπόψεις, συχνά τόσο �α
σικά αντίθετες, πού νά κλονί
ζουνε στό �&θος τήν 'ίδια τή
θρησκεία τους.
Προσοχή, λοιπόν, στήν πίστη
πού άφήνη κα,θένα:ς vά �λα
στήσει μsσα του. Είναι ή ύπο
δομή τοϋ ίδLΌυ τοϋ έαυτοϋ του
- κί ας μήv τό yνωρίζΕL. Πάνω
κιεϊ, μέ τά ίδια υλικά, τήν 'ίδια
τεχνική, τήν 'ίδια έ-πιδεξιότητα
θά ύψώση τό ενα μετά τό ο:λ
λι:> τά έπίπεδα της ανόδου τ>ου,
θά στ�ϊ οίκοδόμη,μα πλάϊ στ'
άλλα, μέ θιειμέλιο τί πιστεύει,
πως το πιστεύει ΚCΧΙί -πως το έκ
δηλώνει.
1

ιοίi nι ΣΡΙ ΡΑΜ
ώς πρόσψορο μέσον yιά τήν ρύ
θμισι 6-ποιασδήποτε μεyάλης
διαφορας. Ό ΟΗΕ άπέ�η ενα
άπλό �ημα, ο-που ξεσκονίζουν
τά μεyάλα: διεθvη ζητήματα
καί τά μετα�άλλουν σέ -παιχνί
δι προπαyανδιστικό. 'Έτσι, καί
κράτη πού δεν ανήκουν στίς
,μεyαλύτερ,ες
δυνάμεις, δέν
σκοτίζονται νά ψέροuν τά προ
�λήματά των ένώ'Π'ιο των 'Η
νωμένων Έθνων, έν μέρει διό
τι δέν μποροϋν νά κερδίσουν
τίποτε 'άπό εναν ΌρyανLΟΙμόν
σάν αύτόν, δπως είναι συy�φο
τημένος, έκτος από μία ά-νά
πτυξι, ή 6-ποία, δμως, είνα:ι δυ
νατόν · άνοίξη τήν δδό σέ .το
λιτικούς έλιΎμούς, πού θά wε
ριπλέξουν τό ζήτημα καί θά έ
πιτρέψουν τήν άνόψιξι άλλων
κρατων μέ δuκά τους έλατήρια.
Α ί συμφωνίαι χαιρετίσθη καν
άπό μερικούς ώς ο:νοιyμα vέου
κεφαλαίου στίς σχέσεις των δύο
ύπερ - δυνάμεων, χαρακτηριζο1μένου άπό ηύξημένη συνεοyα
σία έπί διαφόρων 111εδίων, ο-πως
τήν διαστημική ·ερευνα 'καί τε
χνολοιyία, τά προ�λήματα ύyι
είας, έμπορίου καί λοιπά. Καθ'
δ,τι δμως άφορα τόν πυρηνικό
κίνδυνο, έπιζητοϋν άπλως νό:
σταιθεpο11'οιήσουν τήν ύπάlρχου
σαν θέσιν. Αί δύο Δυνάμεις
δέν έχτύπησε ή μία την ο:λλη
διά μόνον τον λόyον - καί αύ-
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τό είναι μία θλι<':ιερή διαπίστω
σις ώς πρός τήν άνθρώπιν r1
πλευρά της δυναμικης πολιτι
κης - δτι έκάστη εί\αι ίκανή
να αψανίση τήν άλλη, εστω καί
έό:ν ή ϊδια εχει πρακτικό: αψα
νισθη. Αί συμψωνίαι δ-έ.ν μετέ
<':ιαλαν αυτή τήν τρομερή κατά
στασι, ωστε ό κόσμος ώς σύνο
λον, μέ έμας έvτός αυτοί3, δέν
μπορεί νό: θεωρηθη πραy...ια
τικό: ασφαλής, ένόσω θα είναι
δυνατόν να καταποντισθη ανά
πασαν στιγμήν σ' ενα ορyιο
ά:ψανωμου, ό δποίος δέν θά
ψεισθη δικαίων η άδίκων.
Κατά τόν «Γκάρντιω» του
Λονδίνου, αμψότεραι αί πλευ
ραί κατά τό:ς διαπραγματεύ
σεις yιό: τόν περιορισμό των
στρατηyικων δπλων ετειvαν
να έξασψαλίσουv οτι ή μείωσις
της ά:μυντικης δυνάμεως δέν θα
ηϋξανε τό τρωτόν της, μέ αλ
λα λόγια ηθελαν κάθε πλευ
ρά vό: διατηρήση τό αϊσθημα
της ασφαλείας, διότι έάν αυτή
ή κατάστασις διΙΞταράσσετο,
τότε μία πλευρά θό: έπετίθ:Ξτο
αμέσως yιό: νό: καταστρέψη τήν
α:λληv. Είναι περιττόν vό: σχο
λιασθη ή ψρενοκcιμειCΧJκή αυτή
κατάστασις: /'πνεύματος, ή ό
ποία αποτελεί τήν σκληρή
πραγματικότητα, πίσω άττό τά
μειδιάματα, τίς χειραψίεc, τίς
δεξιώσεις κλπ., πού σπεύδουν
οί φωτογράφοι v' αποθανατί
σουν.

(Σημ «ΙΛΙΣΟΥ»· Με.ταξύ των ύ
πσyραφεισων στή Μόσχα συμ;pωνιων
Νίξον - Κοσύγκιν αί σποοδαιότεραι
προολέ.,-ουν τά κατωθι ·
Αί
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ:
δύο Δυνάμεις συνεφώνησαν δτι:
Π ρ ω τ ο ν: θά ξε.κινοϋν άπο
τήν κοινή πεποίθησι δτι στόν --τυρη-

ΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
Ν

ο

Ν

ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ

---------------νικον αίωνα bι,.ν ύ"ταρχει άλλη υασις
γιά την διατήρησι ,ων σχέσε:.,ν με
ταΕ.ύ τους, έκτός της ιcί'Jηνικης συν
υπαρΕως Οί διαφορές στήν ίδεολο..
yία καί τά κοινωνικά συστήuατα της
ΕΣΣΔ καί των ΗΠΑ f..έν άποτελοϋν
έu-rτοδ ο γ ά τήν άνάπτυξι όμαλων
σ,<εσεωv, στηριζομενων στάς ά'Jχάς
της αύτοτελείας. ίσότητος, μή έτ,εμ
Gασεως στίς έσωτερικές ύποθόσεις
καί τοϋ άuοιGαίου συμφέροντος
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν Ή ΕΣΣΔ καί αί
ΗΠΑ άποδιδοον
σοGαρή
σηι1ασία
στήν ά-rτοτραττη έμφανίσεως καταστά,.
σεον, που μποροϋν νά προκαλέσουν
rπικίνδυνη όξυνσι των σχεσεων μετα
ξύ των Ξεκινώντας άπ' αύτn
θά
πραξουν παν το δι.νατόν, ωστε νά ά
ποψευχθοϋν πολεμικές συγκρούσε ς καί
νά άποτραπεϊ πυρηνικός πόλεuος Θά
έκδηλώνουν παντοτε συγκράτησι στίς
σχεσεις των καί θά είναι ετοωες νά
διεξαγουν διαπραγματεύσεις καί νά
δ•ακανονίζουν τίς δια9ωνίες μέ εί
ρηνικά μέσα Ή άνταλλαγή γνωuων
καί οί δ α:πραγματεύοεις γιά άλυτα
προGλήματα θά γίνεται μέ πνεϋμα
άuοιGαιότητος, άμοι(όαίας έκτιuήσε
ως των θέσεων καί άμοιGαίου συμ
φερcντος ·Αναγνωρίζουν δτι οί -τροσ
μονοπλεύρων
παθειες άποκτήσεως
πλεονεκτημάτων, άμέσως η suμέσως,
ε.ίς Gάρος της αλλης πλευρας είναι
άσυμGίGαστες μέ τούς σκσπούς αύ
τούς
Τ ρ ί τ ο ν Ή ΣοGιε.τική �Ενω
σις καί αί 'Ηνωμέναι Πολιτεϊαι ε
χουν ίδιαίτερη ύποχρέωσι, δπως καί
οί αλλες χώρες - μόνιμα μλη τοϋ
ΣuμGουλίου 'Ασφαλείας τοϋ Όργα
νισμοϋ 'Ηνωμένων Έθνων, νά κά..
νουν δ,τι έξαρταται άπό αύτές, ώστε
νά μή έμφανισθοϋν συγκρούσεις καί
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καταστάσεις, ίκcσνές vά 6ξύνουv την
διεθνη εντασι,
Τ έ τ α ρ τ ο ν: Ή ΕΣΣΔ καί
αί ΗΠΑ προτίθενται vά διευρύνουν
την vομικ'ή δάσι των άμοιδαίωv σχέ.
σεώv των καί vά καταδάλουν τίς ά
παραί τητες
προσπάθειες ωστε αί
συvαφθεϊσαι μεταξύ των διμερεϊς συμ.
φωvίαι, καθώς καί τά πολυμε.')η σύμ
φωνα καί συμΜλαια, μέλη των δποί.
ων είναι, νά πραyματοποιουwαι ά
παρεyκλίτως.
Π έ μ π τ ο ν· Ή ΕΣΣΔ καί αί
ΗΠΑ έπιGεδαιώνουν την έτοιμότητα
άνταλλαy ης yvωμων yιά προι1,λήματα
πού τούς ένδιο;φέρουν καί, δταν ύπάρ.
χει άνάyκη, vά κάνουν άνταλλαyές
yνωμωv έπί άνωτάτου έπιπέδου, κα.
θώς καί τά πολυμερη σύμφωνα καί
συμδόλαια, μέλη των δποίωv είναι,
vά πραyματοποιουνται άπc:φεyκλίτως
Π έ μ π τ ο ν: Ή ΕΣΣΔ καί
ΗΠΑ έπιδεδαιώνουv τήν έτοιuότητα
άνταλλαyης yvωμων yιά προι1,λήματα
πού τούς ένδιαψέρουν καί, δτ::χν ύ.
πάρχει άνάyκη, νά κάνουν άντ:χλλα..
yές yνωμωv έπί άνωτάτου >Ξπιπέδου,
καθώς καί μέ συναντήσεις μετα:ξυ των
ήyετικων παραγόντων των ούο χω.
ρωv
'Έ κ τ ο ν
1 ά συμGαλλόuεvα
μέρη θά σwεχίσουν τίς προσπάθειες
yιά τόν περιορισμό των έξΟ"Τλ•συων
τόσον έπί διμερους, δσοv καί έπί πο.
λυμεροϋς Gάσεως Θά άvαλά3ουv ίδι.
αίτερες προσπάθειες yιά τόν περιορι
σμό των στρατηyικων
tξοπλισuων
Στίς περιπτώσεις πού αύτό κο;θίστα.
ται δυνατόν θά συνάπτουν συy«εκρι.
μένες συμΦωνίες yιά τήν
έ-τίτευξι
των σκοπων αύτων. Τελικόv "αθη.
κοv των προσπαθειωv των ή ΕΣΣΔ
καί αί ΗΠΑ θεωρουν την έπίλυσι του
προGλήματος του yενικου καί πλή
ρους άφοπλισμου καί την έξασφά.
λισι άποτελεσματικοϋ συστήματος δι
εθνοϋς άσφαλείας σύμφωνα μέ τούς
σκοπούς καί τάς άρχάς του Όρyαvι.
σμου 'Ηνωμένων Έθνωv.
ΔΙΑΣΤΗΜΙ ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΑΙ

Αί δύο δυνάμεις συνεφώνησαν:
1 . Νά άναπτύσσουv
συνε.::>γασία
στόν τομέα της διαστημικης με.τεωρο.
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λοyίας, της
μελέτης του φυσικοϋ
περιδάλλοvτος, της έξερευνήσεως τοϋ
πλησίον της Γης διαστημικου χώρα.,,
της Σελήνης καί των πλανητωv, της
διαστημικης διολοyίας καί ίατρικης.
2. Νά πραyματοποιουv τήν συνερ
γασία αύτ'ή μέ την άμοιδαία άνταλ.
λαyή έπιστημοvικωv πληροφοριων καί
άντιπροσωιττειων, μέ την 6ρyάvωσι
συναντήσεων έπιστημονικωv καί είδι,.
κωv των δύο χωρωv, καθώς καί μέ
α:λλες μορψές, σύμφωνα μέ τίς ό.
ποϊες δύνΟΙΤαι νά έπιτευχθη άμοιδαία
συμφωνία.
3. Συνεφώvησαν yιά την διεξαyω
yή έρyασιωv σχετικά μέ την δημι.
ουρyία μέσων
προσεγγίσεως
καί
συνδέσεως σοδιετικωv καί άμερι'<ανι,.
κων έπηνδρωμέvωv διαστημcmλοίων
καί σταθμων μέ σκοπό την σ:νοδοv
άσφαλείας των πτήσεων του άνθρώ.
που στό διάστημα καί την έξασφάλι,.
σι της δυνατότητος πραyμ<Χ'τοποιήσε.
ως περαιτέρω κοινωv έπιστημοvικων
πειραμάτων. Ή πρώτη πειραuατικ'ή
πτησις yιά την δοκιμασία τέrοιων
μέσων, τά όποϊα προδλέπουν την
σύνδεσι σοδιετικοϋ διαστημικου σκά
φους τύπου «Σοyιούζ» καί άμεpι'<ανι.
κου διαστημικοϋ σκάφους τύπου «'Α
πόλλων>> uέ άμο1 δαία διc:cπεραίωσι των
άστροvαυτωv, προδλέπεται νά yίνη
κατά την διάρκεια του 1975.
4 Τά δύο μέρη θά συμGάλλουν είc,
τάς διεθνεϊς προσπαθείας πού άπο
δλέπουν στην έιττίλυσι διεθνων vομι
κωv προ5λημάτωv έξερευνήσεως καί
άξιοποιήσεως του διαστημικου χώ.
ρου yιά είρηνικούς σκοπούς έν όνό
ματι έδραιώσεως της vομικης τάξεως
είς τόν διαστημικό χωρο.
ΝΑΥΣΙΠΛΟ·Ι'Α:
Συνεφωνήθη
νά ληφθοϋv μέτρα άποτροπης έπεισο.
δίων στά πελάγη καί στόv έναέ.ριο
χωρο μεταξύ πολεuικωv 't!λοί-:,)ν καί
άεροπλάνωv της ΕΣΣΔ καί ΗΠΑ.
Προδλέποwας τίς
συμπεφωvημένες
διαδικασίες στίς περιπτώσεις πού τά
πλοϊα καί τά άεροπλάvα των Μερωv
ένερyουν σέ μικρή άπόστασι μεταξύ
των, ή συμφωνία αύτή καλεϊται νά
μειώση την δυνατότη-rο έπικινi'Jύvων
έπεισοδίων.
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ΚΟΙΝΩΝ I ΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ· Κοι..
νές, προσπάθειες
θά
συyκεντρω
θοϋν σέ προι5ληματα πού παρουσιά
ζουν ένδιαψέρον yιά όλη την άvθpω
πότητα, δπως οί καρκινικές καί καp
διαγyεια;κές παθήσεις
.ΠΕΡ I Β ΑΛΛΟΝ Αί δύο Δυνάμεις
θά •άναm:ύξοον συνε.ρyασία y, ά την
άποψσrτή ρυπάνσεως της άτμοσψαί
ρας, προστασία τοϋ ϋδατος άπο την
ρύπανσι,
άποτρσrτή της ρυπάνσεως
τοϋ γύρω περιι5άλλοντος πού συνδε
ε.ται μέ την γεωργική παρανωyή,
ι5ελτίωσι τοϋ γύρω περιι5άλλοντος είς
τάς πόλεις, προστασία της ψύσεως
καί όρyάνωσι «έθνικων δρυμων», προ.
στασία θαλασσίου ϋδατος άπο την fλ>
πανσι, <!>ιολοyικές καί yενετικες συ
νέπειες της ρυπάνσεως τοϋ γύρω πε.
ριι5άλλοντος κλπ
ΕΠΙΣΚΕΨΕlΣ Ό Πρόεδρος Νί
ξον, έκφράζοντας εύΎνωμοσύνη για
την φιλοξενία του στην Σοι5ιετική ·Έ
νωσι, προσεκάλεσε τον Γενικον ;ραιι
ματεα της ΚΕ τοΟ ΚΚΣΕ Μπρέζνιεψ,
τόν Προεδρο τοΟ Προεδρείου τοϋ 'Α
νωτάτου Σοι5ιετ Ποτyκόρνυ καί τόν
Πρόεδρον τοϋ Συuι5οuλίοο Ύπωρyων
Κοσύyκιν νά έπισκεφθοϋν τάς Ήνω
μένας Πολιτείας σε ευθετο χρονο
·Η πρόσκλησι έΎΕνε.το δεκτή

ΒΙΕΤΝΑΜ
Άvrαrrο:κριτής των «Κυr-1ια
κάτuκων Τάϊμς» του Λονδίνου
μεταδίδει τά ακόλουθα σχsτικά
μέ τόν χcφακτηρα του πολέμοv
στό Βιετνά:μ :
«Τό Βιετνάμ καl τά yειτονι
κά ψήιματα της παλαια::; '1 ν
δοικίvας είναι ενα έρyαστήpιο,
φρικαλ:έο
διεξά-yεται
δπου
,στρατιωτικό πείραμα. Μπσρεϊ
ή άεροποpLκή δύναμις, μέ τήν
σι νδ,ρομή της νεώτερης τsχvο
λcyίας, νά καλύψη τlς έ1..λεί
ψΕις του Νοτιοe5ιετναμέζικου
στρατοί} καl νά διατηρήση τήν
Άμ,ερικανική έπιρροή σέ μια

491

περιοχή, δπου οί ,Αμερικανοί
δ<έν είναι πρόθυμοι νά θυσιά
σουν τήν ζωή τους χάριν της
νLκης; Ή λογική αιτάντησις εί
ναι οχι. Καl δμως είναι C5έe5αι
ον δτι πολλοί ακόιμη ανθρω
ίl'Ο l θά σκατωθουν, άκρωτηρια
σθουν η τραιψατισθουν πpοτοϋ
οί σχειδιασταl της 'Αμεpυκανι1 κης πολιτικης παραδεχθουν
αυτή τήν άπάντησι».
Φαίνεται δτι υτά μάτια των
πειρcψατιστων, των μιλιταρι
στών καl των πολιτικο-σχΞδια
στων καί έκείvων πού τούς ύ
ποστηρίζουν, δέν λοyαρι±ζεται
yιά τίποτε τό πελώριο μαρτύ
ριο έκατοιμμυρίων αι?,οήθητων
άvβρώπων, άνδρων καί yυναι
κοπαίδων, ϊl'Ού δέν ζητοGν πα
ρά μόνον είρήνη καί δ<έν εφται
ξαν η ένδιαφέρθηκαν yιά τόν
πόλεμο. Νέα δπλα όλοένα έπι
νοοϋvrαι, πού, δέν σκοτώνουν
άn:λως, όπως τά παλαιά, μά
προξενσυν φρικτούς πόνους καί
αλλα δεινά. Τέτοια δπλα δοκι
μάζονται στό- Βι>ετvά:μ, 1<ατά
δημοσιοyραφικές
ανταποκρί
σεις. Έξ αλλου, εχει yραrpη δτι
οί C5ο,μe5αρδισμοί έδημιούο,yη
σαν σχεδόν δέκα έκατομι1ύρια
κρατηρες στό Νότιο Βιετνάμ
καί κατέ.στpεtj,αν τά μιcά καί
πλέον δάση . Αί καταστροφαί
στήν ϋπαιθρο άvά:yκασαν τόν
πληθυσμό νά καταφύyη στίς
πόλεις, πού εyaμισαν απο
πρόσφυyες καί τραυματίες δί
χως ι?,οήθεια. Ή ευημερία -roG
ΒιετναμLκοG λαοί} καί ό πόθος
του είναι τό τελευταϊο πραyμα
πού θά σ:κεψθουν οί σχεδιασταί
σ' αυτόν τόν λεyόμενοv δημο
κρατuκόν αίωvα μας...
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}:Ι ΖΩΟΤΟΜΤ Α
'Ένα μικρότερο καλό πρέπει
νό: είναι εχθρός του μεγαλυτέ
ρου, τό όποιον θό: μπορουσε νό:
επιτευχθη κάποτε, καί αύτό τό
πιό μεγάλο καλό πρέπει νό: yί
νη εχθρός του πιό μικρου, πού
θό: μποροϋσε νό: επιτευχθη τώ
ρα μέ λίγη προσπάθεια; Αύτό
τό ερώτημα προ(5άλλει, δυστυ
χ<?ς, άνάψεσα σέ άνθρώπους
με κοινό σκοπό καί τούς διαι
ρει, αν οχι καί τούς παραλύει
στην προσπάθειά τους. 'Ένας
τέτοιος διχασμός προεκλήθη
π�οσφάτως καί εφφε κρίσι ά
ναJμεσα στίς τάξεις των απο
τελούντων τόν «Παγκόσμιο Συ
νασπισ�ό καταργήσεως
της
ζωοτομιας», πού ,εχει τό κέν
τρον του στην 'Ολλανδία. 'Ένα
�έρος αύ_του του Συνασ-πισμου,
η πλειονοτης του, θέλει vό: προ
ωθήση τή\Λ ολική κατάρyησι
πειρο:Jμάτων μέ ζωντανό: ζωα
ενω τό άλλο θέλει νό: την πε�
ριορίση δσ_ο, τό δ νατόν περισ
,
_:>
σοτερο, λoycp των δυσκολιων
πο� παρ�υσιάζει ή ολ()Ικληρω
�ησις, σuνεπείς.c της
τ;ικη καταρ
_
α-π�ει�ς τη� κοινης yνώι1ης
.
κ_9=ι τ�ν ιδεων της, ακόμη -καί
των ψο(5ωv της στην πεοίπτωσι
�αταρyήσεως της ζω;το;1ίας,
αρ': wεριορωμου των επιστη ι-10νικων πειραιμάτων. Τό 1<ύpιον
επιχείρημα εναντίον της δωτέ
ρας yραμμης είναι δτι είναι
δύσκολο νό: χαραχθη μία δια
χωρισ .:_rική γραμμή μεταξύ επι
τ�πτης καί μή ζωοτομίας, καί
στο 1;αρε�θόν τό: σχετικό: μέ
�ρα _ απεδειχθησαν ατελέσφορα
η ματαια.
Ό πόλεμος .είναι κτηνώδης
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καί φρικαλέος. ·Αλλά εως δτου
καταρyηθη - καί καθένας ό
ψείλει νό: εργάζεται yιά την
κατάρyησί του, αν καί προψα
νως δ-έν είναι εϋκολο - έάν ύ
πάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι
προσφέρονται εθελοντικό: yιά
την περίθαλψι των πληγωμέ
νων, δέν θ:χ επρεπε νά εν9αρ
ρυνθουν; Γιό: νά πάρωμε ενα
άλλο επιχείρημα, εάν δέν •1ποι
'
ρουμε να σταματήσωμε
την
κρεωψαyία δσο καί νό: την ά
ποστρεψώμεθα:, δ-έν θό: επ�επf..
1
<
να' υ1τσστηρίζωμε
δσους άπο(5λέπουν σέ μέτρα άνώδυνηc_
_
σψαyης; Ό συyyραψεύς των
σημειωμάrrων αύτων νο1μίζει δ
τι αύτό: τό: θέματα άνάyοvται
στην άτομικήν εκάστου συνεί
δησι καί κρίσι, πάνω στην 6π?ία κα\ οί πλέον καλοπρο
αιρΕ.τοι άνθρωποι, πού ε:χ ουν
τ� !δια ενδιαφέροντα, μπ:ψει
να εχουν διαφορετικές αντιλή
ψεις, έπο1μένως 6 καθlivας θό:
επρεπε νό: δρα ανάλογα.
Πρό πάντων απαιτειται μία
Θ εμ,ελιώ,δης αλλαγή CJΊJό νοΟ
�αί την_ καρδιά των ανθρώπων,
ωστε να μπορουν νό: αίσθάνων
τ αι πώς είναι κακό νό: κάνουν
σ-έ άλλο - ζωον η ανθρωπο εκεινο πού δέν θό: ηθελαν νό:
yίνη σ· αυτούς. "Αν μπορουσα
ν� ψαντασθω πώς εuμαι ζωον,
δεν θά �μου άρεσε νό: μ-έ χρη,
'
σι�οποιησουν yια wειράματα
'?ιολου. Άλλό: την στιγμή πού
υrπ-οψέρω, αν ύπηρχ,ε τρόπος α
Vο:Jκουψίσεως τοιϋ πόνου μου,
θό: τόν καλΟ'δεχόμουν. Αύτή
θό: ηταv ή έτυμηyορία του ζώ
ου.
Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ
\
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ Α' ΚΙ' ΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ, δραμα,
Κύπρου Χρυσάνθη
Ό 11'ολυyραφώτατος,, αλλά
καί δυναμικός συyyραψΕύς της
ΛΕUκωσίας, ό όποϊος εχΕι δια
κριθη σ· δλα τά εϊδη του Λό
γου, μας δίνΕL σ' ενα ΠΕνrά
πpακτο δρciμα την έποχή της
πρώτη ς Σταυροφορίας (1095),
δταν ό Νορμανδός Π.έτρος ό Έ
ρημίτης, έμφανιοθΕίς ώς έντο
λοδόχος του Χριστου (καθ' ϋ
πνους), έπέτυχΕ νό:: ξΕΟηκώση
Ε α μέρος του δυτι1ωυ κόσι-ιου,
μέ τόν πάπα Ούρι'!>ανό Β' έπί
κΕφαλης, yιά την άπΕλΕUθέρω
σι των Άyίων Τόπων.
Βασικά, ό συyyραφΕύς μένΕι
στό ίστορικό πΕpίyραμμα πι
στός, χωρίς δμως να κατατρί·
ι'!>παι σέ λΕπτομέpΕιΕς. Ή πρώ
τη πράξις άρχίζΕι μέ την προ
ι'!>ολή του δράματος ,ων προσ
φύγων, πού ξΕΟπιτωμένοι καt
ληστΕUμέvοι άπό την έπιδρομή
του έκστpατΕUτικου σώματος,

(των τυχοδιωκτικων του στοι
ΧΕίων), ζητουν άσφάλΕια στην
ΒασιλΕύουσα. Ευθύς άμέσως
άποκαλύπτΕται, από τα οpyια
των Σταυροφόρων στό διάι'!>α
τους Είς ι'!>άρος Χριστιανικων
πληθυσμων, ό έκτροχιασμός
της έκστpατΕίας:
Το παθος τοu Χριστcϋ
δεν τους θερμαίνει τήν ψυχή
Της τύχης το κυνήγι, ή περιπέτεια
τους ώθεί.

καί ό πανικός των άvθρώπων
του λαου στην -rφοσέyyισί
τους:
Οί ΣταυροφοροιΙ Οί Σταυροφόροι'
Βοήθεια, Κύριε' υlλεως, ίλεως'

Ό συyyραψΕύς απορρίππι
έμμέσως καί σιωπηρως τήν δυ
τική έκδοχή δτι ό 'Αλέξιος ό
Α' Κομνηνός ELXE ίκΕτΕύσει
τούς δυτικούς ήyφόνΕς νό:: έκ
στρατΕύσουν (γράμματά του
έκυκλοφόρησαν πλαστογραφη
μένα), έμφανίζονrας τόν ι'!>υ
ζαντινόν αύ,οκράτορα νό:: είναι
άπό την πρώτη στιγμή καχύπο-
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πτος yιά τίς προθέ.σεις εδαφι
κωv επεκτάσεων των δυτικωv
καί να διατάσση ασφαλιστικά
μέ.τρα. Έξ άλλου, απορρίπτει
έvερyητικά την κατηγορία οτι
ό ΆΜξιος είχε δόλια συμφωνή
σει μi τcύς Τούρκους yιά να
χτυπήση τούς δυτικούς. 'Απλού
στατα δέv uπcρcυσε νά διεξά
yη διμέ.τω1υο πόλεμο
καί
χτυπουσε κάθε φορά οπου δ
κίνδυv:ς ηταv μεγαλύτερος. Έ
χτύπησε καί τούς Τούρκους καί
κατέ.λα�ε την 'Έφεσο, την
Σμύρvη, την Νίκαια (δπου οί
Τουρκοι προτίμησαν vά πcφα
διοιθουν στους �υζαvτιvούς καί
δχι στους δυτικούς). Περί δέ
τό τέ.λος της ζωης του εξομο
λοyεϊται:
. . κουράστηκα Τούς Πατσινάκες
έξόνrτωσα, τούς Νορμανδούς ταπείνω.
σα.
Στ' ά,τάτητα ι5ουνά τους δκλε.ισα τούς
Σέρι5ους
Μιά μφα θά καθάριζα τούς Τούρ.
κους
Φωτιά καί δόλο θά τούς εσπερνα
καί τον έμφύλιο σπαραγμό
Μά ηρθαν έτοϋτοι τοϋ Σταυροϋ οί ά.
yωνιστές,
οί Φράyκοι, ν' άποικήσουν τήν 'Ασία,
καί χάλασαν τήν τάξη καί τά όνείρα.
τά μας .

'Ωστόσο, δ συγγραφεύς πα
ρεμ�άλλει, ώς αποψι των κα
λοyήρωv, των πάντοτε άντιπα
πικωv, τό σύνθημα πού θ' ά
κουσ8η επειτα άπό 350 ετη :
«Κάλλιον δ Τουρκος, παρά ό
Φράγκος». Πολύ φυσικά θά η
σαν τέτοια αίσθήματα, επειτα
άπό τον αφορισμό των 'Ορθο
δόξων συλλή�δην ώς αίρετικωv
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από μέ.ρους του πάπα, πρίv
από 45 ετη, μi την εκδήλωσι
του Σχίσματος, πού ή πρώτη
Σταυροφ::ψία θά τό ,εκαvε �α
θύ χάσμα.
Τό δραμα εξελίσσεται yορ
Ύά καί δυνατά, μέ πλήρη yνω
σι της θεατρικης πλοκης καί μέ
yλωσσα ποιητική οσο καί ζων
τανή καί ρυθμική.

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ της Γλu

κείας χώρας Κύπροu, Κύ
προu Χρuσάνθη

Τέ.σσαρες vου�έ.λλες, yρcψ
μέ.νες την εποχή του άyωvος
της ΕΟΚΑ καί δημοσιευμένες
τότε στόv i-<:υπριοκό τύ'Γίο Ύπε
ρέ�ηcαv τό φράγμα της λογο
κρισίας των άρχων κατοχης,
διότι άvεφ<:§.ροντο στην μεσαιω
νική Κύπρο, στην εποχή της
Φpαyκοκρα,ίας, άπό τούc, Τεμ
πλάρους εως τούς Λουζινιάν.
'Αλλά, ή αντίστασις στή δου�
λεία δiv περιοpίζι:ται ά:πό φρά
γματα χροι,ι ,<ά καί είναι πάντα
επίκc:φη, yι' αύτό καί τα δημο
σιεύματα εκεί:Vα ετόvωσαv τό
118ικό των ά:yωνιστων της ελευ
θερίας. 'Όλες οί vου�έλλες ε
χουv ώς θέ.ι1α την ά:vτίστασι
στον ξέ.νο κατακτητή. Καί εί
ναι yραμμέ.νες μέ παλμό, γοη
τεύουν, συναρπάζουν μi την
εναλλαγή των περιπετειωv καί
την ώραία y\ωσσα 'i διαίτερα
ξεχωρίζει δ «Καvάκης, ό Κυ
πριώτης κουρσάρος».
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝ ΕΣ ΦΙΛΟ
ΣΟΦΟΙ, μελέται 'Αντωνίου
Γ. · Αδριανοπούλου

Δέκα πέντε ετη μετά τον θά
νατο του σοφου διδασκάλου
καί μύστου, οί δικοί του έχάρι
σαv στον πνευματικό κόσιμο της
· Ελλάδος, από τά πλούσια κα
τάλοι-rrά του, μία σειρά μελε
τών yιό: τούς αρχαίους 'Έλλη
νας φιλοσόφους, ίδίως τον Όρ
φέα, yιά τόv όποιον αφιερώ
νονται 115 σελίδες, τό εvα σχε
δόν τρίτον ιου συνόλου, διότι
ό μυθuκός sκcιvος μυσταyωyός
( 'Π'Ού ό συγγραφεύς αποδέχε
ται την ίστορικότητα) ύπηρξε
καl πατήρ των μεταγενεστέρων
φιλοσόφων. '1 διαίτε.ρη προσοχή
έπίσης αφιερώνεται στον Πι.,θα
yόρα καl την Σχολή του, ώς
αμεση συνέχεια -των Όρφικωv.
Μελέται ·αφ,sρώvσvται έπίσης
ατούς "1 ωνες, τούς Έλεάτες,
τούς Στωϊκούς, τούς προ καl μετά - Σωκρατικούς.
Τά κύρια προτερήματα του
\?,ιe5λίου είναι ή τάσις μυήσεως
του αναyνώστου - μελετητου
στο e5αιθύτερο περιεχόμενο των
αρχαίων φι\οσοφιωv, ή έκλαϊ
κευτική άρα χωρίς άπλου
στεύσεις προσπάθεια, ή πλού
σια e5ιe5λιοypαφία.
Ό Άvτ �νιος Άδριανόπου
λος, παρά τό δτι έσταδιοδρό
μησε στήv κο,νωνία ώς πρακτι
κός έπιστήμωv ( "ΊΟλιτικός μη
χανικός, δασολόγος, καθηγη
τής της 'Ανωτάτης Γεωποvικης
Σχολης), είχε την πληρότητα
του πνευματικc·υ άνθρώπου καl
τό χάρισμα τηc, διδασκαλ..ίας,
στlς σύγχρονες οπου έθήτευσε
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καί ήyήθη Μυστηριακές όρyα
νώσεις. "Αφησε μαθητάς αφοσι
ωμένους, οί όποιοι θά θεωρή
σουν ώς άπόκτημα σπουδαιο
τό e5ιe5λίο του, yιά την εκδσσι
του όποίου όφείλονται χάριτες
στούς δικούς του.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ,
ποιήματα 'Αντιγόνης Γα
λανάκη - Βουρλέκη

'Ένα δυνατό τάνυσμα των
φτερών της ψυχης... Γιά τό πέ
ρα01ι1α πάνω από γέφυρες άνά
μεσα στον κόσμο των φαινομέ
νων καl τόν ά λ λ ο v... 'Αλλά,
τό φτεροκόπη μα δέν άπλώνεται
παρά έπάνω άπό τό yήϊvό ι,ιας
πε:ριΜλι. Τό πνευμα άναζητει
την λύτρωσι ...
Φυ\CΧ1κισμενη ψυχή' UΟλ' ή δράση
σου
ξεψυχαει στήν άνιση "'tάλη ..
Ματαια προσπαθε"ίς νά γκρεμίσεις
το τε"ίχος
που ύψώ εται καί σου φράζ�ι τό δpο
μο

'Αλλά, πως vά λυτρωθη τό
πνευμα, δίχr..)ς τό σωμα; 'Έχει
σφιχτά δεθη μrχζύ τοv. "Ξχει
στούς περιο()tσμούς του δου \ω
&εϊ. Καί, π;::>ό πάντων, είναι ή
ζ ω ή τό μέyο. εμπόδιο. θά
μας τό πη 'l ποιήτρια στο ,<'Ό
πως τό ήλιοϊpόπιο» - εvα ά:πό
τά πιό δυ',οαrά της συλλοy�ς
ποιήματα:
Ποσο πελώριο γίνεσαι νόημα της
ζωης,
μεσα στήν ακοα σιωπή της νύ,<τας,
καθώς ό:πομαφοι οί ηχοι της πολι
τείας
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μόλις σ5ήνουνε ψιθυριστά κοντά μοο,
σάν νή,τιο κυματάκι ,τού σGήνει στ'
άκροyιάλι.
"Ακαρ-ττη έρευνα των μαπιών στο
σκσrάδι,
θεληση μάταιη yιά τή μεyαλη αλή
θεια,
,το1ά δύνα,.ιη ι<λείνετε έ;τός σας
yιά νά ζητατε τή λύση στό ·δια-περαστο 1τρό<!>Λ1μα'
Κ ' δμως έσύ μέ κrρδίζεις -.τάλι, ζωή,
σΕ. σένα στρsς>οι-1αι ολη ά,τό ενστικτο,
κι' οοως είσαι σκληρή κι' άyα,τημένη,
σφίγγα κι· έ.,τιθυμητή, σέ δέχομαι
ο,τως δέχεrrαι το ήλιοτρό-π:ιο νά στρέφεται
,τάντα κατά ,τρόσω,το στό μέ.yα φώςΙ

Ή ζωή -rοϋ κόσμου το ύ.,.ου
- θό: μας πη στη «Μαθητεία
Σ ιωπης» - ανακόπτει την μα
θητεία αύτή, καθώς είναι ίσχυ
ρή, διότι είναι τρυφ�φή. Ρεαλι
σμός ή παραδοχ ή της πραγμα
τικότητος.

Κ Υ Κ Λ Ω ΝΑ Σ, ποιήμα-ια
Γεωργίας Δεληγιάννη-'Α
ναστασιά:δη
Ό κυκλώ .ιας της ψυχης μέ
σα στη ζω11 ... Μιας ψυχης α
yωvιστικης, διψασμένης yιό: έ
λευθερία καί δικαιοσύνη. Μέσα
σ' ενα κόσ;.�ο έφιαλτικό:
Στην οίκουμένη σrριανα ή άyκούσα
στήν άνάσα της άντισφαιρίζονται δύο
κόσμοι
Gασταει μεγαλεία μέ τό 'να χέρι της
τά χρυσοφόρα δάχτυλα τοϋ Μίδα
yελια φτιαyμ'όνα uέ ψιμύθια
λοyια άπο στοφα της ψευτιας·
μέ τό αλλο της έ.ρ1iμωσης τό &>έλυ
yμα
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την πείνα, τή φωτιά, τό σίδερο,
τόν παιδεμό καί τήν κρεμάλα.

'Ένα από τό: ώραιότε.ρα
καί πρωτότυπα στη μορφή
ποιήματα ι:ίναι «οί ρηματικές
φωνές»:
'Ενεργητική:
Άyα;,τώ,
..ιελεrrώ,
καρτερώ.
Παθητική:
Μοιράζουμαι τό ψωμί τό ,τικρό
Μέση·
Μαραίνοομαι στό κελλί το κλει:ττό
Κι· ή ,,τιό σ,,τουδαία Μετοχή:
Προσδοκώντας τόν 'Ελεύθερο 'Ήλιο.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ, ποιήματα
Ξά:νθου Λυσιώτη, Κύπρος
Μία .μεyα\οπρεπής ύδάτινη
συμφωνία. Ό ποιητής εχει κατ'
έπανάληψιν, καί yι' αύτήν ά:κό
μη την συλλογή, <5ρα<5ευθη. 'Ό
πως δλο τό μεγάλο νησί αναδύ
εται μέσ' από τό νερό, ετσι καί
ή ποίησις τοJ Ξάνθου Λυσιώτη,
στίς «Παλίρροιες», ανε<5αίνει
σέ πνευματικό: ϋψη μέσ' από ί
ριδισμούς των ύδάτων στό φως
του ήλίου.
θό: διαλέξω ενα μέρος από
τό ύπ' αριθ. 8 ποίημα:
"Ήρθε, ή ωρα ...
νά γίνουμε ενα μέ τό ρυθμό
τοϋ
σύμ,ταντος,
\J.E τους κελαϊδισμους των
ποολιών
καl τlς άνατριχίλες των δρυμών,
μέ τόν άτέλειωΤο ρόχθο των κυμά.
των,

μέ τίς συμφωνίες των 'Πλανητών.
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Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ,
ποιήματα Νότη Κ. Ρυσ
σιάνου
Πρόκειται πειρί έπιλογης α
νάμεσα σέ άνέκδοτα ποιήματα
μιας τριCΧJκονταετίας. Καί ανά
μεσα σ' αύτή την έπιλαyή, ο-έ
nοιήματα έμπνευσμ!ένα: άη:ό τόν
πόλεμ,ο του Σαράντα καί τήν
Κατοχή, καθώς καί σέ ποιήμα
τα καθαρά λυρικά, ( ξεχωρί
ζουν δ «Τρελ.λός», ή «Έπιστρο
φή», τά «"Αδεια κουτιά», δ
«Τάφος 3»), ενα ποίημα σcφ
καστικό yιά τόν πολεμομmη
Χριστιανισμό:
Χριστούγεννα θά πεί Γιορτη κι' άρ
πίσμα:τα
στόν οορανό ,ςι' δ θεός τή νεα τα.ι
Ρίζα
στή γηc, νά καμαρώνει γλυκογέλα.
στ α;
Κι' άχνό, νά παιρνει κάθε σκεψη
γκρίζα
Καί νdσαι ενα πα,δί καί το παρά.
θυρο
σ' άγγελικά άσπροφτερα.ιγα κορνι.
ζα...
Σήμερα, -τόσων χρονων τό 1ηκρ0Gλεμ
μα
κι' δμως σάν παιδικό στό τζαμι παλι
Μαuρες φτεροϋγες Ιbλέπει στοuς άγ
γέλους του
Κι' ενα θλιμ,.ιένο άπ' άχνοφώς κε
φάλι
Τό Θεο, ποο τον σαρκάζουνε, σά δαί
μονες,
οί ά νθρωποι μέ τό χέρι στην σκανδα
λη ...

Γενικά, μεγάλη εύαισθησία
καί τρυφερή εκφρασι χαρακτη
ρίζει ολην την έπιλογή. Τά
παλαιότερα ποιήματα είναι καί
δμοιοκατάληκτα - δέν είναι
, οιωτικά;
περισσότερο άφομ
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ΕΠΙΤΟΜΉ, ποιήματα 1950 1971, Πάνου Ν. Παναγιω
τοuνη
'Άλλη μία έπιλοyή. Ό Πδ:
νος Παναyιωτούνης είναι γνω
στός, καί στόν -πνευματικό κό
σμο έν γένει καί στόν κύκλο
του «· 1 λισΟU>> ίδιαιτέρως ά:πό
προηγούμενες συνεργασίες του
καί ένημερώσεις της στή'λης
αύrης. Καθώς τό ερyον της εί
κοσαετίας έμφανίζεται συγκεν
τρωμένο, δίνει καθολική είκόνα
τοϋ ποιητοϋ, άτενίζονταc, στον
δρίζοντά του: Ή 'Ελλάδα των
αρχαίων, ή μαγεία τοϋ Έλλη
νικοϋ τοπίου, ή θάλασσα ίδι
αιτέρως, δ πόλεμος του Σα
ράνrα, τά προ�λήματα τοϋ αν
θρώπου, κυρίως ή ά:πειλή τοϋ
τωρηι,ικοϋ άφανισμοϋ.
Ό ποιητής, μιά άνεμίζει τό
μα::ηίyιό του έναντίον δλων
των Μεγάλων καί μιά τούς ίκε
τεύει:
'Ώ σταματηστε οί δυνα-τοί της γης
τις δοκLμες -της πύρινης ένέρyειας,
δοκιμiiστε v· άγαπήσετε τόν πονεμέ\ΙQ
ανθρe,,πο του κόσμου μας
-τη γαλήνη
τη μεyαλη είρήνη
τά εύωδερά λουλούδια
του άνθινου πλανήτη μας ...
Είναι Ιbέlbαιο
δεν ύ-παρχει -τίποτε πιό πέρα
άπ' την πυρηνική κα-ταστροφή
ι-.ι· ύ-πάρχει το πiiv
με-τά άπ' την άγάπη.

Θά μποροϋσε νά πη κανείς
οτι συνολικά δ -ποιηττι ς ικφρά
ζει τό πολύεδρο 'Ελληνικό
-πνεί\μα. '1 δtαίτι:ρα έκφραστι
κό είναι τό «'Ανοιχτό η:αρά'θυ-
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ρο», πού θυμίζει, ώς πρός τήν
ρωμαλ<έα τεχνοτρο'!Τία, τόν 'Α
μερικανό βά.ρδο Ούιτμαν.

Η ΦΥΓΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜ
ΒΟΛΑ, ποιήματα Νίκοu
Γεωργίοu

ΧΑΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ποιήματα Γερ. Δ. Κασόλα

Ποιήματα yραμμένα στην
κατοχική περίοδο. Σ έ άτμό
σφαιρα ,κατCΧJθ�λιπτι1κή, άπό τήν
όποί-αν δέν απουσιάζει ή yαλη
νή π.ροσιδοικ ία.

Ποιητής της < παλαιας φρου
ρας > δ Γεράσιμος Κασό'λ:ας, ά
κολουθει -τrιστά την παράδοσι.
Έπηρεασ,μένος άπό τόν Μαλα
καση, φίλο του αλλως τε, καί
ά:πό τόν Χάινε, μ-έ έπιτυχία.
Χαίρεται κανείς τά ποιήματά
του, σάν παληές ομορφες αν
τίκες, μέσα στόν τρεχούμενο
συρφετό μιας ποιήσεως ά:νυπό
τcχχτης σέ μέτρο, ρυθμό, μ�λω
δία καί.. νόημα, κατά κανό
να ι ' Ενα δειyμα:
Η ΑΓΑΠΗ
Ειναι ή άycrnη άyιόκλημα
δροσιά �-.αί χαδι,
φαρος μεσα στη θύελλα
και στο σκrιταδι
Fιναι ο,τι λιοει παθητικά
το μαyο αηδοvι,
ο,τι uα:ς τρωyει τήν καρδια
κι' ο,τι μα, λυωνει

ΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΟΥΣ,
ποιήματα Τζέκας Ίω. Λα
γωνίκα
Άπό τους χτύπους μιας καρ
διας. . Συμπαθητικά
λυρικά
ποιήματα. 'Εκφραστική λιτότη
τα σ-έ 6αθος Π.ροσέqετε ·
Παιζοντας κομπολοι τ' αστρα
και τραyουδωντας
τους σκοπους τοϋ 15ουνοϋ
yκρεμισα τά τείχη
της μσvαξια:ς •.J.ου

· Ενα κερί εχω άναμμενο
στην έ,κκλησια μου τοϋ ούρανοϋ
Ειναι ή ψυχή μου Περιμενω
τη δ�καίωση της ό;-,τ' το νοϋ

ΚΡΑΥΓΕΣ, ποιήματα Άντω
νίοu ·Ανδρέοu
Κραυy-ές ά:yανακτήσεως έν
αντίον του κατεστημένου του
δυτικοG, μαλλον, ·κόσμου. Καί
ίδίως έναντίον της ίδέας καί
των έκδηλώσεων του πολίέ,μου.
Τά -π:σιή,ματα διακ,ρίνονται yιά
κάποια σκληρότητα καί μαχη
ηκότητα, οχι πάντοτε στα δ
ρια τη Τέχνης. Μία άπό τίς
yαλήνLες έξαιρέσεLς:
Λιyο χωμα εί,<αμε στην αύλη ,.J.ας
Γο uαζεψαuε κcmοια Κυριακη
όm:' τά λειψανα της άρχαίας -η:ολι
τειας
Έyω ειπα να Φυτεψα>με 15ασιλικο
Ή Μ>ερφη μου ηταν μικρή
ηθελε νά φυrτ:r .(Jc.vμε ττεριστερια
Φυτευονται τά -π:εριατερια Της εί
πα
Δεν ξε,ρω, ό;-,ταντησε
L..γω θι,.λω, ,.1οναχα μικρα,
καταλ1cυκα :ιεριστερια

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ, ποιήματα
Κώστα Πηγαδιώτη
Γνωστός ,στούς φίλους του
<'' 1 λισου» ό ποιητής των άνθipω-
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πίνων δραμάτων, μέ τήν άπλη
λύρα του.
Θέματά του καί πάλι δσα ε
χουν ξεμακρύνει τόν άνθρω11:ο
άπό τήν άyvri ζωή, κοντό: στή
ψύση, δί11:λα στην άyάΊτη . Τόν
�ασανίζει 1 είσ�ολή των μη
χανών, του μπετόν, των καπνο
δόχων στίς πόλεις. «Ή περιο
χή μας άναδασώθη κε μέ καπνο
δόχους» - τραγουδάει μέ πι
κρία. «Ή ϊεpιοχή μας άναδα
σώθηκε μέ κυπαρίσσια». «Στήν
είσ�ολή των μηχmων, των που
λιών λιποτακτηcαν οί φωνές>.
Δυναμικό �όν λακωνισμό του
ενα 11:οιηματάκι yιό: τήν άπαν
θρωπιό: - έν τελωταία άναλύ
σει - των μεyάλων πόλεων:
Η ΓΝΩΡ ΙΜΙΑ
Μεναμε
στήν ίδια συνοικια
στόν ίδιο δρομο
στήν ίδια -πολυκατοικια
Τδμαθα σήμερα
τrού yνωριστηκαμε
σέ μιά έκδρομή

Στήν ίδια τεχνοτρο11:ία, ώ
ραιότατα είναι τό: ποιηματάκια
yιό: τήν διάψευσι των έλ11:ίδων:
Στίς ραyες
πού στρώσαμε
ποτέ δεν πέρασε
τραίνο

καί ή «Πέτρα».
Δέν καταφεύγει δ ποιητής νομίζω, τό έχω καί άλλη φορά
yράψει - σ'Ε πομ11:ώδεις λέξεις
καί είκόνες yιό: νό: έντυπωσιά
ση. Σέ πλησιάζει μ' ενα χαμό
γελο συ\,αν&ρωπιστικό, μέ μιό:
φιλική χειραψία. Καί σέ κερδί
ζει.
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Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
'Από τόν συyyραφέα του �ι
�λίου «Η Δ I ΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»
κ. Παν. Δ. Ήλιάκη, τ. Είσαy
yελέα Πρωτοδικών, έλήφθη ή
κάτωθι έπιστολή :
'Α yατrητε κ Ρ ιζοτrοολε,
Έτιμήσατε το <!>,ιόλίυ μου με σο.
φή κριτική άναλυσι Έτrλουτίσατε τίς
γνώσεις μοο, ίδιαιτερα τrαvω
στήν
έκφώνησι ταJ όν6ματος ταJ ΘΕΟΥ
Βρίσκω ομως νά τrαρατηρησω μία
κατrοια άντιφασι Δεν δεχεσθε οτι οί
Έι!>ραίοι έκρυψαν άτrο τον Πιλiiτο τ'ήν
καταδίκη του Συνεδρίου, ένω μνη
μονεύετε τά λοyια τούτοο, άτι' b-τοο
φανερωνεται οτι ά-yνοουσε την θpη
σκευτικη Δίκη «Λάιόετε αύτον ύμείς
και κατά τον Νομον ύμων κρίνατε
αύτόν», δηλ τούς δίδει τήν ρο<, lιι1,ιlιο νά συyκαλεσουν τό Συνεδριο,
γιατί χωρίς -τήν αδεια τοu καθε
σχετικη ά:τrοφασι ηταν νομικως άνύ
τrαρκτη
Τοτε, θά μαJ τrητε, γιατί �όν κατα
δίκασαν, ένω γνώριζαν τήν άκυρότη
τα 'Ήταν άτrοφασις σκοτrιμότητος,
για νά έντυτrωσιάση καί νά θεp
μανη την άμάθεια καί τόν φανατισμό,
τους μοναδικοuς συμμάχους τοu 'Ιε
ρατείου Στειρότης κι' ιyωκεντρι
σμος Ί'ήν άτrόκρυψι δέχεται κι' δ
άρμοδιος γtά το θεμα καθηγητής Λ
Φιλι1mίδης στό 5ι5λίο τοο «Ίστορία
έτrοχης Κ Διαθήκης», σελ. 449
Δικαίωμα καταδίι-.ης είχαν οί 'Ε
<!>ραίοι, άλλά δικαίωuα έκτελέσεως
δέν είχαν 'Ολοι οί 'Ιστορικοί συμ
φωνοuν οτι ή Dώuη κράτησε yιά τόν
έαυτο της το έκτελεστικο της θανα
τικης τrοινης Το <'ΟΟΚ εξεστιν ήμίν
άτrοκτείναι οόδενω> δμολσyεί τήν ά
τrαyορευσι, με μία μονη έξαίρεσι τrού
άναφερω, δηλ_ της ,ταραι!> άσεως τοu
άδύτοο ταJ Ναοu Ό λιθο<οολισμός
της πόρνης καί του Στεφάνου δέν έ
καλύmοντο άτrό έτrίσηuα όργανα ,,. Η
σαν άνελεyκτες ένέρyειες της εντε.
χνα πυρωμένης λαικης όρyης
Ό Χριστός δέν θά μ,τοράίσε να
ματαιώση τόν λιθο<οολισμό της ,τόp-
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νης αν ηταν έ:rcίσημη. Οϋτε θά τό J,
θελε, γιατί ηταν σο�ρό έπιχείρημα
άντιστάσεως, δηλ. πολιτικοu άδική.
ματος. Στόν λιθοGολισμό τοu Στεφά
νου δέν παρίσταται έπίσημος άντι
πρόσωπος τοu Συνεδρίου, yιmί δέν
ύπηρχε δικαίωμα.
Σας εύχαριατω θερμάτατα
πού
πρα:ιέξατε τόν άνιδιοτελη μόχθο μου
Μέ άyόmη
ΠΑΝ. ΗΛΙΑΚΗΣ

Ό συνεργάτης μας Χ.ρ. Ριζό
πουλος άπαντα:
Σχετικά, μέ τήν α11όκρυψι η
μή της Βρησκευτικης δίκης καί
καταδίκης του • 1 ησοϋ από τό
Σανχενδρίν: Δέν ύπάρχει καμ
μία σέ δσα εyραψα αντίφασις.
Βέ�αια, οί αρχιερεις ,απέ,κρυ
ψαν άπό τόν Πιλατο τό γεγο
νός αύτό. ΔΕΝ εyραψα τό αν
τίθετο. Έκεινο πού 1ε.yραψα εί
ναι δτι ό κ. Ήλιάκης «ένδέχε
ται νά κά νη λάθος» ύποστηρί
ζων δτι αύτή τήν απόκρυψι
τ ή ν ε κ α μ α ν «ώς μή εχοντες
δικαίωμα Βανατικης έκτελέσε
ως». Τόν λ ό y ο ν της απο
κρύψεως άμφισ�ήτησα, οχι τήν
άπόκρυψι τήν ίδια. Κατά τήν
αποψί μου, έάν, δπως λέγει ό
κ. Ήλιάκης, δέν είχαν οί Έ
C:ιραιοι δuκαίωμα έκτελέσεως
των θανατικων αττιοψάσεων του
Συνεδρίου, τό όποιον έδuκαι
ουτο μόνον νά 1απαyyέλλη τέ
τοιες άποφάσειc yιά παpα�ά
σεις άρμοδιότητος της ΈC:ιραϊ
κης δικαιοσύνης, θά εκαναν τήν
ανακοίνωσι στόν Πιλατο καί
Βά ζητουσαν τήv ά δ ε ι α
έκτελέσi c,ς της
αποφάσεως.
Γιά ν' άποκρύψουν τό γεγονός
της πρσηyηθείσης δίκης, πρέ111ει νά είχαν άλλ ο ν λόγο. θέ
λησαν νά θανατωθη ό Ίησους
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απc τάς Ρωμα·�κας αρχας κα
τοχης, yιά να μή ξ.eσtrτάση πά
νω στό Έ�ραϊκό συγκρότημα
των συνερyατων τους ή λαϊ
κή •άyανάκτησις. Καί για να
έξασφαλίσουv τήν έ11έμ�ασι
των Ρωμαίων, ά λ λ α ξ α ν
έναντίον
τό κατηγορητήριον
του • 1 ησου, τόν όποιον παρου
σία1σαν ώς στασια1στήv, διότι
�μόνον σέ τέτοια 1 Θιέ,ματα είχαν
οί Ρωμαιοι πλήρη δικαιοδοσία,
έvω yιά δλα τα άλλα, τα συνή
θη αδικήματα, τοϋ κοινοϋ Πσι
νuκου δuκαίου θα έ έyαμε, ή
ΈC:ιραϊκή δικαιοσύνη διΕΤήρη
σε καί κατά τήν κατοχή τήν
έξουσία της. Κι' αύτό σαφως
άναφέρrεται στό κατά Λουκαν
εύαyyέλιο ( «τουτον εϋρομεν
διαστρέφονrα τό εθνος καί κω
λύοντα Καίσαρι φόρους δuδό
να:ι καί λέyονrα έαυτόν C:ιασι
λέα είναι», 23. 2).
('Υπάρχει καί ενας άλλος μεταφυσικός - λόyσς για τήν
πα1ρcχπομπή του Ίησου στούς
Ρωμαίους. Καθώς γράψει ό 'Ι
ωάννης (18. 32) «ϊνα ό λόγος
του Ίησου πληρωθη, δν είπε
σημαίνων π ο ί cp θανάτcp ε
μελλεν άΉοθνήσκειν». Ό Ίη
σους έχρησιμοποίησε πολλές
φορές
τήν
αλληγορία του
σταυροί) (Ματθ. 10. 38 καί 16.
24, Λουκ. 14. 27) καί οί αρχι
ερεις έδω έμφανίζονται ώς ορ
yανα του -;τε11,ρωμένου, διότι
μόνον οί Ρωμαιοι έπέC:ιαλλαν
τόν σταuριικό θάνατο).
Ώς πρός τό αν είχαν η οχι οί
ΈC:ιραιοι δικαίωμα θανατuκων
έκτελέσεων, ό κ. Ήλιάκης νο
μίζει πώς «ολοι οί Lστσρικοί
συμφωνουν», δτι είχαν μόνον
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δικαίωμα 6Κδικάσεως &ποθέσε
ων σlΥVεπαyομένων την εσχάτη
των ποινων καί τό δικαίωμα
απαγγελίας της, άλλα δχι καί
εκτελJέσεως, άνευ εyκριτικης
άποφάσεως των Ρωμαίων. Ή
αλήθεια είναι δτι πάνω σ1ό θέ
μα αύτό εχουν yραψη πάμπολ
λοι τόμοι καί τσϋτο επί αίωνες
στασιόJ�εται, χωρίς vά θεωρη
ται δτι ελύθη τελεσιδικως. 'Υ
πάρχουν καί συyyραψεϊς. οί ό
ποϊοι, στηριζcψενοι μάλιστα
στόν Έί!>pαLο ίστορικόν '1 ώση
ΠΙο, φρονουv �τι ή εκκλησιαστι
κή δικαιοσύνη των Έί!>ραίων
διετηρή&η καί επί κατοχης ά
μετάί!>λητη σ' δλες τ�ς εξουσίες
της. Θέματα του /ν'1ωσαικου Νό
μου εκρίνοντ� άπό τούς Έί!>ραί
ους. Δεν κατέφυγαν λοιπόν οί
άρχιερεϊς στόν Πuλατο, διότι
δεν είχαν εξουσία εκτελέσεως
της θαvατικης καταδίκης. "Αν
επρόκΗτο yι' αύτό, θά εζητου"
σαν την άδεια. 'Αλλά, αν εχρει
άζετο καί yιά την άπλη σύy
κλησι του Συνεδρίου άδεια
του Πυλάτου - καθώς γράψει
ό κ. Ήλιά.κης - πως W αποτολ
μουσαv οί αρχιερεϊς vά εκδικά
σουν την ύπόθεσι αύτοί!>ούλως;
Τώρα, yιά τίς δύο περιπτώ
σεις λιθοί!>ολισμοί:>. Ό λιθοί!>ο
λισμός του Στεφάνου δεν εκα
λιύπτετ,ο, από επίσημα δρyανα,
-yράψει ό κ. Ήλιάκης. Δεν πα
ρέστησαν δμως δρyαvα 1ων αρ"
χων, δχι επειδή δ-έ είχαν οί Έ
r!>ραϊοι δικαίωμα θανατώσεως,
άλλά διότι δεν είχεν εκδοθη
καταδικαστική απόφασις, την
ό,ποίαv νά εκτελέσουν κατά
τούς τύπους. 'Όπως είναι γνω
στόν ό wρωτομάρτυς έδικάζε-
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το έπί ί!>λασψημίςχ κατά του
Μωϋσέως καί του ΘεοG (άδι
κήματι συνεπαyομέν� θάνα
τον) καί τόν αρπaξεv ό δχλος
μέσ' από τό δικαστήριο, από
άJδημοvια η άμψιί!>ολία yιά την
άvαμε\Λομέvην απόψασιν. Τό γε
γονός είναι δτι δ λιθοί!>ολισμός
δεν είχε καμμία συνέπεια, οuτε
άτuό την -πλευρά των Ρωμαίωv
επί σψετερι01μ� της δικης τους,
ύ-τωτίθεται, άpμοδιότητος, οuτε
από την πλευρά των Έί!>ραϊ
κωv άρχων επί αύτοδικίςχ . Φαί
νεται δτι οί δχλοι εσυvήθιζαν
vά εφαρμόζουν τόν Μωσαϊκό
νόμο. Αύτό ύτrοτίθεται 11.αί α
πό την στιχομυθία τ,ου 'Ιησου
μ-έ τούς Γραμματεϊς καί Φαρι
σαίους yιά τό &έμα της μοιχα
λίδας. Ό ΊησοGς δεν τούς εί
πε: «Τ' είναι αύτά πού λέτ1ο !
Μ-πορεϊ ό Μωσαϊκός νόμος νά
προί!>λJέπη ποιvήv θανάτου, αλ
λά άτrό νόμιμο δικαστήριο».
'Εδέχθη ν ο μ ι κ ω ς τόν λιΗο
ί!>,ολισμόv καί τόν απέτρεψε ή
θ ι κ ω ς μόνον.
'Αλλά, δπως καί νά εί-χε τό
πραyμα, δεν εχει ί!>αρύvουσαν
σημασίαν τό αν είχαν η δ-έv εί
χαν οί Έί!>ραϊοι δικαίωμα θα
νατικων εκτελέσεων χωρίς ά
δεια των Ρωμαίων. Δεν κατέ
φυγαν ατούς Ρωμαίους πρός
ληψιv αδείας yιά την εκτέλε.σι
της δικης τους κρLσεως δτι ό'
'1 ησους ητο «εvοχος &χνάτου»
επί ί!>λο::σψημί ςχ. Αύτό είναι τό
ούσιωδες. Έζήτησαν από τούς
Ρωμαίους νά δικάσουν τον Ίη
σοϋν ώς αvτάρτην κατά της έ
Ερυσίας των. Γιατί; Αύτό είναι
τό ούσιωδ.ες.
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ιιΠανaιρετιι<όc))
ι<αi ο:Δnμήτριοc Α' ...
'Από τις δηλώσεις τοϋ νέου
Οίκουμεν. Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως
Δημητρίου
του Α':
«θά καλλιερyήσωμεν συστη
ματικώς τήν καθόλου χριστια
νικήν ένότητα. Τό μεyαλεπή
�ολον σχέδιον του 'Αθηναyό
ρου δέ.ν πρόκειται νά άναχαιτι
σθη, θά συνεχισθη καί ύψ' ή
μων μετά πάσης προσοχης, έ
πuμελείας,θάρρους καί συν1έσε
ως .'Η σύμπραξις της 'Ορθοδο
ξίας είς τό Παyκόσμιον Συμ
�ούλιον των Έκκλησιων θά πα
ρα;μείνη σταθερά καί ύπεύθυ
νος.
θά ένθα:ρρύνωμεν διαλόγους
μετά των μειζόνων έν τ� κό
CJΙμ(i) θρησκειών καί δή μετά
τοϋ '1 σλάμ.
Ή ένότης της Όρθοδοξίας,
δ συντονισμός των δυνάμεων
αυτης είναι μέλημα ήμων ίε
ρώτατον καί
σπουδαιότατον.
θά πρά:ξωμεν τό παν διά νά
wροιωθήσωμεν τήν λειτουρyίαν
του μηχανισμου διά τήν δσον
δυνατόν ταχειαν σύyκλησιν
της Άyίας καί Μεγάλης Συνό
δου της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησί
ας».
'Ήδη έξεδηλώθη ή πρώτη άν-
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τίδρασις: Ώρισμένα μοναστή
ρια τ,ου Άyίου 'Όρους καί τι
νες θορυ�οyόνσι μητροπολ
, ιται
δtν μνημονεύουν τόν νέον Πα
τριάρχην. Π α ν α ι ρ ε τ ι κ ό ς κι' αυτός...

Περ χω ρισμοϋ
l(ράτουc-·Ει<ι<λnσίαc
Τό δτι δ Μητροπολίτης Φλω
ρίνης κ. Καντιώτης είναι 6παδός του χωρωμοG 'Εκκλησί
ας καί Κράτους, πρό πολλοϋ,
είναι γνωστόν. 'Ήδη έπανέλα
�ε τό «α:'ίτημα» αυτό, σέ. αθη
ναϊκή συyκέντρωσι φανατικών
όπαδων του, ώς «λύσιν άποyο
ητεύσεως» της 'Εκκλησίας, έάν
τό κράτος δtν fjθελε δεχθη
προτάσεις περί πατάξεως της
διαφθορας, ή όποία ύψώνεται
σάν Γράμμος, Βίτσι κλπ. κλπ.
«Έλπίζομεν - είπε δ κ. Καν
τιώτης - δτι θά είσακουσθουμε
ύπό του Κράτους. Έν περιπτώ
σει πού δέ.ν είσακουσθοCψε, ε
να π έον ύπολείπεται, λυπη
ρόν άλλα άναyκαί:ον: Τούς ζυ
γούς λύσατε Ι Χωρωμός της
'Εκκλησίας άπό τό Κράτος!
Καί τό �μέ.ν Κράτος, μέ τάς πε
ριψήμους ίδέας περί έξελίξεως
της ήθικης, ας �αδίση τόν δρό
μο του. Ή δέ. όιρθόδοξος 'Εκ
κλησία, έλεύθιερη άπό κάΘ.ε δέ-
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σμευσι, θά κηρύξη σταυροφο
ρίαν f>ιά τήν ήθικήν καί θρη
σκευτικήν σωτηρίαν τοϋ μαρτυ
ρικοϋ μας έθνους».
'Ένα αστείο πυροτέχνημα...
Πρωτον, διότι είναι άπίθανον
ή ·ιεραρχία της 'Εκκλησίας
της 'Ελλάδος νά έyκρίνη τό
«αντάρτικο» τοϋ άyίου Φλωρί
νης. Ί-Ι 'Ελλάς, ώς έτονισθη είς
δλα τά Συvrάyματα, από τό
πρωτο τοϋ 1822 εως τό τελευ
ταίο τοϋ 1968, εϊναι συνδεδεμέ
νη μ-έ τήν Όρθόδοξον 'Εκκλη
σίαν. Καί ένω τό Έλληνικόν
εθνος, έάν έyίνετο ό χωρισμός
Κράτους - 'Εκκλησίας, δέν θά
είχε πολλά νά ζημιωθη, διότι
ή συμι5ολή της Έκκλησιας είς
τά έθνικά ζητήματα (πολύ ση
μαντική καί θεμελιώδης είς τό
πcφελθόν) ανήκει πλέον στήν
ίστορία, ή 'Εκκλησία θά κατε
στρέφετο χωρίς τήν Κρατική
προστασία, χωρίς επίσημη θρη
σκεία στό κράτος, χωρίς δρκω
μοσίες ενώπιον Κληρικων, αλ
λά δικαστικων, δπως στήν 'Α
μερική, χωρίς ύποχρεωτικά εκ
κλησιαστικά μυστήρια, γάμου
κλπ., μέ ίση μεταχείρισι κάθε
θρησκείας, μ-έ άπόσπασι από
τήν 'Ελληνική 'Εκκλησία, τήν
σημερινή, των «νέων έπαρχι
ων», πού θά έπανεφέροντο ύπό
τήν δικαιοδοσία τοϋ Πατριαρ
χείου Κων)πόλεως, χωρίς μι
σθοδοσία των ίερέων ώς δημο
σίων ύπαλλήλων κλπ. κλπ.
Δεύτερον, είναι ενα πυροτέ
χνημα, διότι καl τά περί δια
φθορας είναι φάντασμα. Σημει
οϋνται, ι5έι5αια, κροuσματα α
νη ,θικότητος καί εyκληματικό
τητος, άλλά ποσοστιαίως πολύ
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λιyώτερα άπό δποιαδήποτε χώ
ρα, ένω ή μεγίστη πλειονότης
των · Ελλήνων διατηροϋν τάς
παραδόσεις της Έλληνικης ή
θικης. Καί έν πάσn περιπτώ
σει, τί έμποδίζει τήν 'Εκκλησία
νά καταπολεμήση τήν ανηθικό
τητα, έκείνην πού ύπάρχει καi
δσην ύπάρχει; Καl πως, έάν έ
χωρίζετο από τό Κράτοc, θά
τή\ έπολεμουσε αποτελεσματι
κώτερα; Μέ αφορισμούς;

Μαϋροc <<Πάnαc))

Τό Παyκόσμιον Συμι5ούλι
ον Έκκλησιων έξέλεξεν ώς Γε
νικόν γραμματέα του τόν Φίλιπ
πο - 'Αλφρέδο Πόττερ, 51 έτων,
Μεθοδιστήν, από τό Δυτικο ' 1 vδικό νη σί Ντομίνικα. Ό Πότ
τερ είναι δ τρίτος Γενικός
γραμματεύς τοϋ Όρyανισμου
άπό της ίδρύσεώς του κατά τό
1948. Πρωτος ητο δ 'Ολλανδός
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έπίσκοnτος Βί01σερ Χόοψτ , δ δ
ποϊος 1εμεινε στήν θέσι του εως
τό 1966 καί δεύτερος δ Πρε
σ(:ιυτιεριανός Οίκουμενιστής Εύ
y!ένιος Κ,άρλσον Μπλαίηκ, τώ
ρα 65 έτων. Ό Πόττερ έξελέyη
τώρα 1μέ 111εvταετη θητεία, ώς
οLκουμεν�κός έκπρόσωπος 250
έκκλησιων μετεχουσών του
Συμ(:ιουλίου, περιλαμ(:ιανομέ
νων Άyyλικανικων, Προπε
σταντων, Όρθαδόξων, έν δλv?
σχεδόν 400 έκατομμυρίων Χρι
στιανών. Δοθέντος δτι αί Προ
τεσταvτικαί 'Εκκλησίαι •ό:ποτε
λουν τόν πυρηνα της όρyανώ
σεως, δ Πόττερ θό: είνα;ι ( αν
καί λιyώτερο δυνατός άπό τόν
ήyέτην του Βατικανου) δ Προ
τεστάντης «Πάπας». Καί είναι
Μαυρος.
Ώς πάστωρ στήν 'Αϊτή, α
νέπτυξε κοινωνική δραστηριό
τητα. «Π&\ς θό: τολμουσα, είπε,
έyώ χορτατος, νό: μιλάω σέ
πεινα01μέvους καί ανεκπαίδευ
τους ανθρώπους yιό: τήν ούρά
νια σωτηρία τους, χωρίς ν'
ανασκουμπωθώ». Ή κοινωνική
του ψ,ιλοσ:Jφια θά έμποδίση, ά
σφαλως, τήν προσχώρησι στό
Συ.μ(:ιο,ύλιοv έκείνων των έκ
κλησιων, πού απέχουν, διότι ε 
χουν ώς σύνθημα «Εύαyyελι
σμός πρωτίστως». Μαλ.ιστα, έν
δέχεται νό: προκαλέση καί άν
τιδράσεις μεταξύ των ηδη με
τεχουσών του Συμ(:ιουλίου έκ
κλησιων, διότι δπως έδήλωσε,
οφείλει δ Χριστιανισμός νό:
συyχρον�σθη μέ τολμηρά μέ
τρα. Ή άvανέωσις πρέπει να
έ:rdέλθιη, λέγει, οχι δια �ραδείας έξελίqεως, άλλα μέ ριζικά
μέτρα.

1972

Ύποσωματίδια
ύποσωματιδίων !
«Βρισκόμαστε στά πρόθυρα
μεyά'λ.ων ανακαλύψεων σχετι
κά μέ τήν (:ιασική δομή της ϋ
λης, ανακαλύψεων πο1ύ θά φέ
ρουν έπανάστασι στήν φυσυκή,
μέ προεικτcrοεις σrήν ζωή του
άvθρώπου». Μιέ τό: λόγια αύτό:
συνώψισε τήν πρόοδο της ψυσι 
κης στίς 'Ηνωμένες Πολιτεϊες
δ δόκτωρ 'Άλλαν Μπρόμλεη,
καθηγητής στό πανεπιστήμιο
Γαίηλ καί πρόεδρος έπιτροπης,
στήν δποία ή έθνική ακαδημία
έπιστημων είχεν 'αναθέσει νό::
άξιολοyήση τό: έπιπύyματα
καί τήν ιέξέλιξη των έρευνων
στόν τομιέα αύτό. Ή επιτροπή
έπεράτωσε τό ερyον τη, καί
ό καθηγητής Μπρόμλεη έξέ,θε01ε τό: κύρια ση μεϊα των πορι01μάτων της κατά τή διάρκει
αν όμιλιων τc:.;, σέ διάφορα
πανεπιστήμια καί αλλες κυψέ
λες έπιστημονικης δραστηριό
τητος στήν 'Αμερική.
'1 δού, πως εμφανίζονται τό:
πράγματα σήμερα στό χωρο
της φυσικης:
Οί φυσικοί, είΠΙΕ δ δόκτωρ
Μnτρόμλεη, εόρίσκοvται στά ί
χνη των θε.μελιωδων συστατι
κών μονάδων της ϋλης. 'Όταν
αί ίδιότητες των μονάδων αύ
των καταστη δυνατόν νό: διε
ρευνηθοϋν πλήρως, οί (:ιασικοί
νόμ:Jι της φυσικης θά αλλάξουν
άρδην. 'Ήδη ύπάρχουν ένδεί
ξεις δτι αί ίδιότητες αύτές εί
ναι τελείως διαφορετικές άπό
έκεϊνες πού ή έπιστή1μη θεωρεί
ώς δυνατές yιό:: τά φυσ�κό:: σώ
ματα, σή·μερα.
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Έδω χρειάζεται μιά διευκρί
νησις: Τό ατομο άπαρτίζεται,
ώς γνωστόν, άπό ήλεκτρόνια,
τφωτόνια καl
ούδετερόνια.
Ή δομή του αυτή είχε άνακα
λυφθη έδω καl πολλά χρόνια
καί ύη:ετίθετο -π:ώς τα σωματι
δια αυτά άποτελουσαν τίc, t5α
σικές δομικ-ές μονάδες του ά
τόιμου καί της ϋλης yενικώτε
ρα.
Τό 1964, δμως, διάφορες ε
ρευνες προσεκόμισαν ένδείξειc,
δτι τά ήλεκτρόνια, πρωτό
νια καl ουδετερόνια άπαρ
τίζονται και αυτά άπό ά).. λα πολύ πιό μικρά σωματίδια, πού οί έπιcrτήμοvεc
ώνόμασαν «Πάρτον.> η Κου
άρκ». Σέ αύτωι άκριf!>ωc των
σωματιδίων τά ίχνη εύρίσκον
ται οί έπιστήμονες τωρα, δ-rrωc,
άνέφερε ό δόκτωρ Μπρομ.λεη
Αί σχετικαl :.ρευιαι, πρόσθεσι:,
τείνουν νά έπιf!>εf!>αιωσουv άκο
μη καί πειραματικως τήv υπαρ 
ξί τους.
Τί θά ση.μαίvη αυτο ά-rrό -rrρα.
κτικης πλευρας, δ δρ Μπρομ
λεη δ-έν έξήyησε λε-rrτομερωc
Εί-π:ε δμως δτι αν ή θεωρία των
Κουάρκ έπιf!>εf!>αιωθη, ό άvθρω-
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πος θά άποκτήση νέες μεθό
δ()υς έ.κ.μεταλλεύσεως της ένερ
yείας του άτόμου, μ-έ άποτ'έλε
σμα πού ή φαντασία δύσκολα
μπορεί: vά συλλάf!>η.

Οiι<ουμενισμό<:
νει<ροταφείου
Μετά τό τρομακτικό δυστu
χημrχ της Ρόδου, δπου δεκάδες
τουριστων έκάηι<αν μέσα σ' ε
\ια κέντρο διασκεδάσεως, οί
\εκροί ένεταφιάσθησαν δμαδι
κά στό κεντρικό vεκροταφεί:ο
τηc Δωδεκαιησιακης πρωτευ
ουJηC, Ή ιεκρώσιμος άκολου
θια ηταν κοινή, μέ συμμετοχη
LF ρεωv όρθJδόξων καί καθο} ι.
κωv
Συμφω\. α με τό τυπικόν, θά
προσευχήθηκαν yιά τήν συyχώ
ρησι τω\ ά:μαρτημάτων «έν λό
)�. έ'ρ)� η διανοίφ> των του
ριστωv 'Αλλά 1--αl των Χριστια
νωv έκεινων, πού οχι μόνον μέ
\ιΟU\ι yωρισμένοι σ-έ έκκλησίες
(-.,διε...ιελισαντο τόv αρραφοι
,χ'ιτώvα του Κυρίου»). άλλά καί
ι σ�C.vται μ:::ταξυ των ..
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Γιά τίς yιορτές
ΖΕΤΑΣ ΔΟΥΚΑ

ΑΝ ΑΜΝΗ.ΣΕΙ.Σ ΤΗ.Σ ΜΥΡΤΟΥΛΑ.Σ
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� IJ\1$0$
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤ ΑΙ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
l{ATA το 1973

Καi σας ύπενθuμίzε1:
ότι έτοιμόιεται ν,:Ί εισέλθη στό 18σν ετσc: όπο τηc: εκδοσεώc: του
Ή αϋΕησιc: των έκδοτικων έΕοδων κατέστησε όναποφευκτη τήν σχετικη
μόνον άναπροσαρμογή τηc: συνδρομηc: εic: δρχ

80 (ΈΕωτερικοϋ $ 3,50).

Δέν καλύπτονται πλήρως τό έκδοτικό εΕοδα μέ τήν κατο Δρχ 1 Ο μόνον
αυΕησι τηc: έτησίαc: συνδρομηc:, 1άλλό ό I ΛΙ ΣΟΣ θέλει να έλπiιη δτι οι συν
δρομηταί του θό κινηθούν πρόc: έπέκτασιν του κύκλου των, ώστε νό έπιτευ
χθη ή έπιβεβλημένη έΕισορρόπησιc:, ή όποια

θό είναι ωφελιμοc: καί από

πνευματικηc: όπόψεως.
Δέν θό μπορούσατε νό γράψετε εναν όκόμη συνδρομητή ό καθέναc:, Θα
nροαεφέρατε διπλη ύπηρεσiα: ατόν ΙΛΙ ΣΟ καί ατόν φίλο σας.

1972
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--,ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕΙ,--ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοϋ «'Ιλισοϋ» Δρσ:yα
τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλdτ. Κλαu
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κάθε
Δεwέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
10-12-πμ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν ό:ποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς την δ ιεύ
θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρό,τουλσν,
Δρσ:yατσανίου 6, 'Αθήνας, 122,.. Ά
-ποοτολαι μέ τρα,τεζιτικάς έπιταyάς f\
έντολάς μας δυσκολεύαJV. Νά άνα
yράφεται καθαρά τό 6νοματεπώνu
μον και ή διεύθυνσις του ό:ποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων έτ.;:ιν
δρχ. 70. Τuμή τεύχους 15
Δέν ίrnάρχουν μεμονωμένα τεύχη
ύ,τ' άριθ. 1 - 5, 7 - 9. 11-18,
23, 25 - 26, 28- 30, 32 - 33, 44,
49-50, 55 - 60, 67 - 68, 79 _ 80,
οϋτε τόμοι 1956-1959 , 1961-1963,
1966 - 1968.

Ζητουvrαι -πρό<, άyοράν, άvτί
δρχ. 20 εκαστον, τά κάτωθι
τεύχη του ΙΛΙ ΣΟΥ:
1957 Νο 7, 8
1959 » 15
1961 » 23
1962 » 25, 26, 28
1966 » 44
1967 » 49,50
1968 » 55/56, 57/58
1970 � 79
λλΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ ΩΝ

Τεύχη ό:ποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομτyτάς μας, mεστράφησαν
ά,τό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησυ f\ «άγνωστος». Π.α
ρακαλοϋνται /Sσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσα.ιν f\ νά μας δώσουν
τάς διwθύνοεις των.

ΑΘΗΝΩΝ
Άχ Γκωκος, Μαυρομι;αλη 95.
Νικ Δημοοθενιαδης, Μα5ίλη 7 _ 9
41.
Γ Κελαιδακης, Μπcς;ρακτάρη
Lωτ Κοντός, Φθιώτιδος 39 Γ Κα>
τα,μανηc, Μυστριώτου 4 'Ay Λασκα,_
ριδη, Χαπηχρήστου 8 Δ. Μαντζαρι
δης, Γουμενιτσης 6 Εύστ Ντατπος,
Σκιαθα, 88 Β Πανούσης, Άy Με
λετία, 131 Δ Πο:πουτσάνης, Δ. Άν
τωνιαδου 6 Σ Τζαννης, Φορuιωνος
Παράσyου
4 6 Λαζ Τσιπινρίδης,
Χατζηανδρέου, Άχαρνων
'Ε.μ
33
145
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
25,
Τζα5ελα
Γα5ρ Λαμψίδης,
Έ
Ξανθη Γρ Μπα,ζακης, Σ�-.ύδρα
δεσσης Λ Πο:παyιώτης, 'Εθνική Τρά
πεζα, Άyρίνισν Στ Στυλιανίδης, Πλ
Γεωρyω..> Α' 40, Πατραι.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ"Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ
L πυρος Λεκατσας, 'Αθηναι
Ιω Πο:πασλιώτης, Άθηναι
Β Πρωτcιττcrππας, Άθηναι
Σερ Σεραφετινιδης, Άθηναι
Δηu Σχορτσανί τη ς, Άθηνα•
Σπυρος Τριyyετας, Άθηναι
Γ Άθανασα,λια<,, Συρος
Άvαστ 'Άκοyλα,, Κα5αλα
ικ Διαμα:ντίδης, eεσσαλσvίκη
Φωκος Κοσκινας, Θεσσαλονίκη
ι\ελος Μαρκα.ιλίδης, Κύπρος
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ,.

Ί ωαννης Μαρy Ί ωαννίδης- 'Αλλη
γορίες καη Συμ5ολισμοί θεσσαλο..
νικη 1972..
Βασιλ.ειος
Έμμ Γ. Πρωτσψάλτης
Σ. Λαούρδας (1912-1971)

Ά Σκανδάμης Ή τριαο<ονταετία της
Βασιλείας του 'Όθωνος ΆθηΥαι
1961.
Δημ. Π Ήλίας. Μία δεκατετραετία
έρευνων.
διαστημικών
Άθηναι
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1971. Ύ-π:άρχει δ -πλανήτης « Η
φαιστος»; Άθηναι 1972.
Καίτη Π. Βέλλιοu . Τσουyιαπούλου:
Χαραυγές καί δειλινά (-ποιήματα).
'Αθήνα.
Νέλλη Θwδώρου: Ά-π:ό τό -π:άθος ατή
λύτρωση (Μυθιστόρημα). 'Αθήνα
1972.
Γούλα Σμυρνιώτη:
Ό yενίτσα;χ>ς
(θεατρική σκηνή).'Αθήνα 1972.
Εύαy yελία Κ. Φραγκάκι: Πως είδε
μιά μητέ ρα τόν Πατριάρχην 'Αθη.
ναyόραν. Άθηναι 1972.
Δημήτριος Γαλάνης: Σκϋρος (-π:οιή
ματα). 1972.
Στάσα Στρούζα . Μαργαρίτη: Γεύ
ση ζωης (-π:οιήματσ). Σολομωντα
«°' Ασμα 'Ασμάτων» 'Αθήνα 1972
Ί. ΒαιJιλείου 'Αμάρτημα στόν Αθω
Άνάτυ-π:ο 1972.
Καλλιό-π:η Κ ολιο-π:ούλου . Γ ρίGα: Σ κα(Διηyήμα.
λίζσντας τή χόGολη
τα) . 'Αθήνα 1972.
Άνδρ Σωκος: Τρί-π:τυχο δμιλιων γιά
τό Μεσολόγγι. 'Αθήνα 1972.
μ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κρητικη 'Εστία ('Ιούν 72)
Ή-π:ειρωιηκή 'Εστία ('Ιούλ_ . Αϋγ.
72)
Ή Πρωτότυ-π:η (Σε1Π. - Όκτ. 72)
Έ-π:ιλογές (Σε.-π:τ., Όκτ. 72)
Πνευματική Κύ-π:ρος (Σε.-π:τ. Όκτ. 72)
Ό Κόσμος της Ψυχης (Σε-π:τ.. Όκτ
72)
Πληροφοριακό Δελτίο Συνδ::σ11ου 'Ελ
λήνων Λσyσrε.χνων (Σεm. 72)
Κρίκος ('Οκτ. 72).
Ό 'Αττικός ('Οκτ. . Δε.κ 72)
Λασyραφική Κύ-π:ρος (Σε.-π:τ.. Δε.κ 72)
Έ-π:ιμορφωτικόν Βημα (Μά;Ίος - Ίούν.
. Ίούλ. 72)
Σταθμοί ('Οκτ., Νο�μ. 72)
Ό Φυσιολάτρης ('Οκτ. . Νοέu. 72)
Π ροGλήμα;τα έκκλησιαστικά . κοινωνι.
κά ('Οκτ. 72)
Καθρέ-π:της
(Τέχνης . 'Ιστορίας στοχασμοϋ) ('Οκτ. 72)
Παρουσίες (Νοέμ_ 72).

-·-----------
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'Ι διοκιτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. Έκδόιτης - Διευθυντής:
Κωστης Ν. Με.λισσαρό-π:ουλος,
Πλατ. 'Εθνικης Τ ρα-π:έζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυ-π:σyρα
ψείου : 'Ι ορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - Έκτύ-π:ωσις :
cΈ-π:τάλοφος» Ε.Π.Ε., Ζωοοό
χου Πηyης 4, τηλ. 631.675.
Άθηναι, Νοέ.μG. . Δε.κ. 1972
Τuμή τεύχους δρχ. 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ>
Βόλος: Γ. ΚουκουSίνος
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος:

Ν. Ταμ-π:αλης

ΉράJκλεισν: Λ. Κουντης
ΘεσσαλσνLκη:

Γ. Βαρανος

ΚαGάλα: Σ. Ρωμανιας
ΚοζάJνη: Στέλλα Τσιομπάνου
Κέρκυρα:

'Αχ. ΆGραμίδης

Λαμία· Ε. Πα-π:αντωνίου - Κ. Φαλίδας
Λάρισα:

Έσδρας Μωυσης

Μυτιλήνη:
Ξάνθη:

'Ηλ.

Κουκέ.λλης

Εϋελ-π:ις Ράνος

Πάπραι: 'Αθ. Κοντοσάκις
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης
Σϋρος: Γl. Ζαραφωνίτης
Χαλκίς:

Θεόδ. Οίκονόμου

Χανιά:

Ν. Βαρδάκης

'Αμμόχωστος:

'Ανδ. Τσόκκος

Λεμεσός: Άντ. Στυλιανοϋ
Λευκωσία:

'Αχ. Ζ αGαλλης

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
'1 στΟ)μπούλ:

Γ.

Βακαλό-π:ουλος.

ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «' Ιλισοϋ», τόμοι καί βιι',λ[α
στό ΒιGλιαπωλείσν 'Αντωνίου Στu
λιανοϋ, Λεμεσός.
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

ΑΑΑΗΛΟ ΡΑΦΙΑ
κ. Ν. Δ ΟΙ ν δ η ν, Ά μ φ ι θέα. Έ..
γίνατε, δτrως μας γράφετε, συνδρο.
μητής τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, δταν ιδιαι!Jάσατε
τό τεϋχος 91 καl είδατε τά της πο..
λεμικης έναντίον του άπό φανατικόν
τι εντυπον. Γράφετε:
«Γιά δύο, κυρίως, λόγους γράφτη..
κα συνδρομητής:
1 ον) Άντιιπαθω την καταπίεση της
έλεύθερης σκέψης· τιολLτικης, έπιστη ..
μονικης, φιλοσοφικης κ.τ.λ.
Συνεπως, τήν πολεμική κατά τοϋ
«ΙΛΙ ΣΟΥ» θεώρησα - καί θεωρω σάν άνελεύθερη έκ.δήλωση, σάν μία
άκόμη πτυχή της άπειλης τοϋ δλο.
κληρωτισμοϋ πού δέν έπιτρέπει τόν
έλεύθερο στσχασμό οϋτε στήν πολιτι..
κή, οϋτε στ'ήν τέχνη, οϋτε στήν έπι..
στήμη, οϋτε στην φιλοσοφία
Πιστεύω πώς είναι άναφαίρετο δι.
καίωμα κάθε διανοοJμενrυ νά συλ
λσγαται έλεύθερα - καί έπομενως
σωστά - πάνω σε καθε τομεα τοϋ
Έπιστητοϋ
Πιστεύω ότι κανείς δεν έ,<ει τό δι..
καίωμα ν' άπαγορεύη στόν άλλο νά
άiκολουθήση καί να μελετήση ενα
φιλοσοφικό σύστημα Δεν έγιναν το.
σοι καί τόσοι άγωνες γιά νά μας στε..
ρήσουν οί «κομπιοϋτερς,, τίς έλευθε..
ρίες μας καί γιά νά έπανελθη δ θε.
σμός της • ι ερας έξετασεως
'Επειδή άκοιι!Jως πιστεύω ότι ή έ,..
λευθερία είναι μία καί άδιαιρετη, δι'
αύτό γράφτηκα συνδρομητης
στον
«ΙΛΙΣΟ»
2ον) Ή άνάγνωση τοϋ 91 τεύχους
«ΙΛΙΣΟΥ» μοϋ γεννησε την έπιθυμία
ν' άσχοληθω μέ τόν Έσωτερισμο»
μας
Είμεθα σύμφωνοι, άyαπητέ
νέε φίλε. Μάλιστα, νομιζομε ότι θα
ηταν καλό νά συντελεσετε ώστε καί
άλλοι νά γνωρίσουν τόν ΙΛΙΣΟ, ώς
σκέψεως καί
πpο(!,ολέα έλευθερας
πνευματικης ζωης
_
uοσο γιά τά ποιήματα του έκλε
"°:
Παυλεα,
κ.
συvεργάτου
κτοϋ1 μας
μίζομε οτι δέν θά είχε άντίρpησι να
ορον
τά άνεδημοσιεύατε, ύπό τον
μνείας της πηγης.
κ. Γρ. 'Αν δ ρ Κ ε φ α λ λ η ν_ία ν
Μας συνιστατε νά κρίνουμε το τε..
λευταίως έπανεκδοθέν GιGλίον τοϋ
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δια<;οήτου Λεό Ταξίλ περί «:Μυστηρt.
ων των Μασόνων». Δέν άξίζει τόν
κόπο Ή διά χαμηλούς έμπορικούς
λόγους μετά 80 ετη έπανέκδοσις τοϋ
ι!JιGλ[οο άπευθύνεται στούς άφελεϊς,
ο[ δποϊοι άγνοοϋν δτι δ ύπο τό ψεu ..
δώνυμον γpαψας Γιόγκαν Παζέ, άφοϋ
κατώρθωσε νά έξαπατήση τήν Κα.
θολικήν '5κκλησίαν με τάς περί «:Μα..
σονικοϋ Σατανισμοϋ» δηθεν «άποκα.
λύψεις» του, εχων καταδικασθη έιn:ί
κλοπη, άπαττι κλπ ώμολόγησεν δ ι
διος, είς δημCΧJίαν συγκtντρωσιν, είς
την Γεωγραφικ'ήν Έταιρίσ:ν των � α..
.
ρισίων, την 19 'Απριλίου 1897, σr�
όσα έγραψε κατά τ Τεκτονισμου
ησαν άποκυήματα της φαντασίας του
Προσεθεσε, μαλιστα, οτι έκ παιδικης
ήλικίας τοϋ άρεσε νά κάνη φάρσες
Ή Καθολική 'Εκκλησία επαθε ενα
άφανταστο «φιάσκο,> καl εχει έπιοή.
μως παραδεχθη το πάθημά της
κ Γερ Βλ α χ ο� Π ε ι ρ α ι α
Παρατrονεϊσθε δι' έπεvεχθεϊσας μετα..
<5ολάς είς τον τίτλον άρθροο σας, δη.
μοσιευθεντος είς τό τεϋχος 94 Καί
γραφετε
«Ό πραγματικός τίτλος ητο «'Ε ..
πικοινωνία με τά θεϊα και Μύησις»,
ένω έδημοσιεύθη ώς «Σκέψεις περί
έπικοινωνίας με τά θεϊα και Μυήσε.
ως». Ή έπικοινωνία με τά θεϊα καί
Μύησις, ώς ό:ναφέρεται στο άρθρο,
είναι ενα ό:ναμφισGήτητο γεγονός της
Φύσεως ένω «σκέψεις» είναι άπλως
προσωπικαί ίδέαι».
Σχετικως, ό έπιμελητής της ϋλης
τοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ σας άπαντα. Τα γεγο.
νοτα της Φύσεως είνα� γεγονοτα
Οί ανθρωποι,
ομως,
διατυπώνουν
σ κ ε ψ ε ι ς περί αύτων. Μεταξύ
τοϋ δικοϋ σας τίτλου τοϋ άρθρου καί
τοϋ δημοσιευθέντος ύπάρχει, δντως,
δια ρά uοση μεταξύ αύτων τούτων
των γεγονότων της Φύσει:χ; καί των
περί αύτων προσωπικών ίδεων έκά..
στου. Ποιος μπορεϊ νά δμιλη με αύ
θεντίαν, Παντως, δ ΙΛΙΣΟΣ Ε.χι
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Ίαν

Δ

Άναyνώστου:
))

»
»

Ό Μελάμπα.ις .. . .
Ό έσωτερικός Πάν
Ά Άνδριανσττοuλοο «'Αρχαίοι 'Έλληνες Φιλόσοφοι»
Άμφιαράειον ..

Παν Βλαχ οποuλος Φόνος μέσα στο είδος
Γερ Βλαχος Σκέψεις -περί Έ-π,κοινωνίας καί Μυήσεως
»
Ύ-περ&rτική ζωή ..
Βολταίpος Δοyματα . . . . .. . . .. . . . . . . . .
Γκαίτε. Ή άpχιτεκτονική τοϋ Σύμπαντος . . .. ..
Ζ Γουyουrας: Οί καρποί της χριστιανικης καρδιας
»

Τά ναρκωτικά της καρδιας .. . . .. ..
Ίω Δρί(!,α - Μαρα(!,ελίδου· Γιατί τά ζωα φο(!>οuνται τούς άνθρώποος
»

Φως σύyινό

»

Κ

Ζατι;ιτας

Παράκληση ..
Συνοδοιπόροι

Κ Ζιναραyιαντάσα. Τό ύπέρτατο γεγονός
Άχιλ Ζα(!>αλλης Ή Έλληνικη 'Αμφικτιονία .
Νέλλη Θεοδώρου. Ή Θεοσοφία στην έ-ποχή μας . . .. . . .. ..
»
Μέτρον αξίας .. ..
))

»
Μαρ

Θεcχάρη

Αίμιλια · 1 (!,ou

Έαυτοu συνsτήρηση . . .. . .
Φανατισμός
Ό Πατριάρχης 'Αθηναγόρας καί ή ιτνακαίνισις τοu
Χριστιανισμοϋ .. .
Δοξασίες -περί ψυχης

σελ.
94
1 69
385
417
420
253
465
246
81
40
82
28
199
324

168
321
343
115
166
277
484
5
442

Δημ Ίωαννίδης Θεός - Ψυχή .
Παρτε στά σοGαρά τήν αίωνιότητα .. ..
Jol111 oat
Διον Κοuλεντιανος. Τό πέρασμα των (!,αρGάρων .. .. .. ..
Κρισναμοupτι. Ά-πορίες ένός ψυχαναλυτοϋ .. . . .. . . ..

241

Λούλα Κωνσταντινίδοu
»

Παρακληηκό στην ανθρώπινη θεότητα
Δελφικό ..

200
341

Διον ΜαyκλιGέρας Ό «τετραπτλοϋς ελc.yχος» των Ρσταριανων
Κωστης Με.λισσαρόπουλος Ό νόμος τοϋ Κάρμα .. .. .. ..
»
(Μειrάφp.): Περικλέους Έ-πιτάφιος.

255

'Αννι Μ-πεζαντ

Ή ανάμνησις τc7>ν προηyουμε.νων (!,ίων

197
341
118

12
425
123
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Μ'Πελαισης

· Η άφύττνισις τοϋ μεσαιωνικοϋ ανθρώπα., και δ .:ioλος της Άλχηu.ειας
Πως ό Βραχμα «έχαρισε» τον θάνατον
Έλ Π Μ'Πλαl!χχτσκυ Το κλει.δι της Θεοσοφιας
»
Ή τυ,<η της ψυ,<ης
Κ Μπλcηχοορας Ό γερσrιλατανος πεθαινει
Μαρ Μποταση Ή πρcσευχη τοϋ δασcυς
Δισν Παγοολατος Ό · Λφορισμε1,ος
Σπυρ Πατσιφας Έξωyηινα, ζωη,
»
»

Σαρ Παυλεας
»
»
»
»

Διαλσγος αίρετικw και ιεr,�ι.,εταστου
Ο Δευκαλιων
Μετα τον έπισημv χορο
Ό Βυζαντινος Καλλινικe,c,
1 ο κι<!>ώτιο της Μοιρα<,

»
»
»

56
96
1 09
453
309
98
471
438
19
93
97
ί61
162
252
322

Ιlροσφι.ryες
Μετα το ούρανιο τοξο
Λυχνc,φοροι
433
Κωστας Πηyα.Όιω,της Άyαπη
324
Ν Σρί Ραμ Καρδια και νοϋς άλληλενbιcτα
163
Χρίστος Ριζοποολος Π�οδρομος τα} Γεκτονισμοu ό 17α, αίων
51
»
Γά νεα <!>ιt!>λια
67, 130, 225, 375, 493
Γουλδ Στεδ Ί I κυανη νησος
31, 99, 207, 293, 369
Γαμ'Π Ταγκορ Προσευχη
9�
'Αποστ. Φωτοπουλος Αύτογνωσιο.
325
Ιrν. ΗΟΙΌ\\-Ιtz: Τά διισταμενα «Ήνωμενα Εθνη»
23
Ch. Hunt Γνωσις και Σοφια
3
Π Κ Ψηλοριτης Άδελφια στους αίωνες
469
Ίω Ψωμας Ό άνθρωπισμος των σοφιστων
281
ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
Ή Γεν Συνελευσις '\ντιπρcσωπων Τεκτι,ν Στοων Ελλαδος - Κίmρου
41
«Πίετε έξ αύτοϋ παντες», πλην τα}
Δημαρχου Λαρίσης
86
Ό Τεκτονισμος καί τα σύγχρονα η:ρο(!,ληματα
91
Τεκτονικά άναλεκτα
203, 271
Ή Τεκτονικ'η Άμφικτισνια
342
Χαρμόσυνος κωδωνοκρουσια δια τεκτονικην έπετειον
349
'Εκκλησία της Έλλαδος καί Μασσνια
403
ΔΙΑΦΟΡΑ

,,

Μπαγκα15άντ _ Γκιτα 'Αθνασια ψυχης και Μετενσαρκωσις
Ό 'Αρχαιόφιλος · Ομιλος Έκδρομ ων . . .
θεμέλιος λίθος Ναοϋ Άντικαρκινικης 'Εταιρίας
Όρθοδοξια η θανατος .

10
20
83
Β9
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Ψήγμσ:τα . . .. .. .. . .. .. .. .
Ό μυστηριώδης Κόμης Καλλιόστpο ..
Το κληροδότημα τοϋ Άθηναγόpα .. ..
'Α-πό τήν Μπαγκαl!ιάνr - Γκιτά .. .. .. .. .
Γιά μιά νεα πατρίδα
96ον έτησισν Συνέδριον της θεοσοφικης 'Εταιρίας
Αί νυκτεpιναί Σχολαί τοϋ Συλλόγου «Μέλης» ..
Κατι άλλοιώτικο στήν «'Ολυμπιάδα» τpαγουδιοϋ
Ό αγνωστος ψυχικος κοσμος των ψιnων
'Ετήσιον άψιεpωμα στήν Ήμερα των ζώων
Αί συζητησεις στήν '1 εραpχία .
Ναί η Ο)(_ι στήν θανατικ'η ποινή,
Νεκpολοy ί.αι f1 Χατζηπανος, Κυρ Πεζοπουλος
. 73, 141,235, 311, 391,
Χρονικά .
78, 153, 239, 318, 397,
Μι:ταξύ μας

15,1
171
243
245
249
263
274
300
338
350
412
421
76
502
507

ΑΓΙΟΚΟΜΜΑΤΑ
ΆΥΎ

Τεpζακη θεος Έλευθε,pιας Άθηναγορας
Ολοι οί άνθpωrπ:οι
τεκνα τοϋ θεοϋ Γ ·Παπαχατζη 'Εξανθρωπισμός της τεχνοκρα
τίας Ε Π Παπανουτσου Διαλογος χαp ν της είρήνης .. .. .
Άθηναγοpα Ή πορεια των Έ.κκλησιων Παμπλο Κοζαλς Σχέδιον
είpηνης Ε Π Παπανούτσου Ό υ-ιτνος, δεύτερη ζωή τοϋ άνθpώπου Δ Ψαθδ: Ά σχολιες της Έκκλησιας .. . .. .. .. .. .. . .
Δ Ψαθδ: Σεισμών άγαθα Π Παπαδουκα Μπαιpακια Μητροπολιτών
Ζ Νταντελου
'lκκλησια και πολιτική Γ Πηλείδη
ΨεύτLκες
ίδεες Ν Κυpιαζιδη 'Cναντιον τοϋ έ,αλησιαστικοϋ καrrεστημέ..
νου Κ Σιμοπcυλου · Cνας πελαpγος οττά Γιανν ινα .. .
· ΗΙ!ιης Σκανδαλακη Ό δεκατος πλανητης θ Κωστακη Το κυνηγι
Τα «μικτά λουτρω>
Xp Γιανναpδ: Βυζαντινν και Δυσις Ό σοφιοτης · Η ίνδική ,,μόδα» ..

63

125

218
306
365
480

-------------,,a,,.-.-----------ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
'

-

διά δώρα εορ-ιων
(ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ, /ΑΝΟΥΑΡΙΟΝ)
ΧΑΡΤΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΙΛΙΣΟΥ:
'Έτους 1964 σελ. 304 άvtl δρχ. 70 δρχ. 50
'Έτους 1965 σελ. 400 άvtl δρχ. 70 δρ)(. 50
ΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΕΠΙΔΟΓΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ:
Α' 1956-1958 σελ. 440 άvtl δρχ. 100 δρ)(. 70
Β' 1959-1961 σελ. 416 άντl δρχ. 100 δρχ. 60
ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΔΟΥ:

Τα

Βήματα της Φιλοσοφίας

Χαρτόδετον άντl δρ)(. 50 δρ)(. 40
Δεμένον άντl δρχ. 70 δp)(. 55

Έκλογαl. ά.πο τον Κρισναμούρτι
Χαρτόδετον άντl δρ)(. 50 δρ)(. 40

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίον της Σοφίας)
Β' [κδοσις άναθεωρη μένη ( σελ. 320)
μόνον δεμένον, άvτl δp)(. 90 δρχ. 60
Μόνον εtς τό: Γραψεϊα του !ΛΙ ΣΟΥ
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευη 10--12 η κατόπιν
λήψεως του άντιτlμου (διό: ταχ) κης έπιταγης), άπο
στελλ6μενα ανευ έπι�αρύνσεως διό: ταχ) κό: fξοδα.

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

