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- Εϊθε νά μή γίνω έχθρός ούδενός κaί νά είμαι φίλος έκείνου
τό όποίον είναι αίώνιον καί κατοικεί έν έμοί.

- Εϊθε νά μή ηεριέλθω είς εριδα πρός τόν πλησίον μου καί αν
συμβn τouro, είθε νά σuμφιλιωθω ταχέως.

- Εϊθε νά μή διαλογισθω κακόν έναντίον ούδενός. Καί αν τις
διαλογισθn κακόν έναντίον μου, εϊθε νά διαφuγω άβλαβής

καί δνευ της σκέψεως νά βλάψω αύτόν.

- Εϊθε νά άγαπω, έπιθυμω καί πράπω δ,τι είναι καλόν.

- Εϊθε νά έπιθυμω πάντοτε τήν εύτυχίαν δλων των άνθρώπων

καί νά μή Ζηλεύω κανέναν.

- Εϊθε νά μή αίσθάνωμαι εύχαρίστησιν διά τάς άτυχίαι:: έκεί

νου ό όποίος μέ εχει βλάψει.

- "Οταν τυχόν σφά,λλω, είθε νά μή περιμένω τάς έπικρίσεις
των δλλων, άλλά νά έπικρίνω έ,μαυτόν μέχρις δτου έπέλθ!l

ή διόρθωσις τοϋ σφάλματος.

- Είθε νά μή κερδίσω τί, τό όποίον θά βλάψ!l είτε έμέ εϊτε τόν

όντίπαλόν μου.

- Είθε νό μή δι,αψεύσω τάς έλπίδας φίλου έν κινδύνψ.

-, Είθε νά σέβωμαι τόν έαυτόν μου.

- Είθε νά συνηθίσω νά είμαι πάντοτε ηραος καί ούδέποτε νά

θυμώνω.
(Προσευχή των νέων 400 11: Χ. ό:ναφερομένη ά:τιό τόν Gilbert Murray) 



1 J4 , 973 
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11 :-ιγ ,<όσμιr:.ιν �υμβ
,
ούλιον

-:-ων l<.,,<κ) ησιων, που Ο::ι συ
νέ? ι.c:-:-α.ι -όν Ί 0•1) ιον c:ίς την 
Ούψάλα. τηc: �ουηοία.c:. μc:τα.;ύ 
των Οc:μάτων του cι.c:ι και την 
«' \ να.ζήτησιν νέου τρόπου ζω ηςη. 

Ι lοιος άι.ρήστευσε -όν πα.λα.ιό 
τρόπο (ω 7,ς; Ό νέο: τρόποc: 
ζω ηc:, τί έρμηνεία. Οά. οώσ η στο 
μήνυμα του Χριστια.νισμοiJ; Θεο
/4C:'Jτρικου η ' \.νΟρωποκεντρικου 
περιεχομένου; Τό πρώτον έοο-
κιμάσΟη κα.ί άπέτυι.c στο νά 
κάμη -:-όν &.νΟρωπο νά ξεπεράση 
τον ζωι�οη έα.υτόν του. ''1.σως, 
διότι μiYc: διέφυγε οτι, άπό -ά.ς 
�έκιχ 'l:";ντολά.ς μόνον τρεις ζητάει 
ό Θ:ός yι:χ τον έα.υτόν του, τά.ς 
οέ ύπολοίπους C l<.,πτά. γιά τό πα.ι
οί του, -:-όν ανΟρωπον. 

'Εμείς δώσαμε έμφαση, οχι 
στο νά. έξημερώσωμε τον έσω
τερικόν μας ανΟρωπον, άλλά. νά 
έξα.σφα.λίσωμεν την συμμα.χ ία ν 
του θεου yιά τά οίκονομικά κα.ί 
έΟνικά μας συμφέροντα.. 'Ενω 
ή πίστις και άφοσίωσίς μ:χς στον 
Θεό Οά πρέπει νά εχη ώς κα.ρπόν 
την εμπρα.χτον άyάπην προς τον 
άνθρωπον, ώς Οέλει ή 'Αγία 
Ι ραφή. 

Δεν νομίζετε οτι πρέπει νά. 
γνωρίσωμε άχόμη περισσότερο 
τον ανΟρωπο χι' α.ύτό Οά. μας 
δείξη τούς νέους δρόμους οπου 
θά. μπορέσωμε νά. τον χάνωμε 
πα.ιοί του Θεου; 

Κα.ί yιά ν:χ ":Γ; έπι-:-ύι.ωμc α.ύτό 

ι , β - , , � πρεπc:ι να. ρουμε την νεα. πα.ιοα-
yωyική, πού Οά μετα.βάλλη τον 
ά.νΟρωπον άπό «λ•Jχοη σέ Χρι
στιανό με ουό zέρια., -ό ενα. γιά. 
νά πα.ίρνη και -ό άλλο νά δίνη. 
Διότι συν ήΟωc: οί πcρισσό-:-εροι 
εχομε :να χέρι, το χέρι πού 
Οέλει νά π:χίρνη χ:χί μιά. χα.ροιά. 
πού χατοι-<ε'ί: μέσα στην σπη
λιά. rι' α.ύτό χρεια.ζόμεθα. «νέα. 
μέΟοοο» νά βοηΟήση τον άνΟρω
πο ν' άποχτήση ήΟιχ-η συνείοη
σι χα.ί λοyικη ώc: πυ;ίοα. στο 
τα.ξίδι της ζωηc:. 

Ηίσω, λοιπόν στον Χρισ-ό, 
τον Σωκράτη χ:χί τον Κάντιο 
άπό νέους δρόμους στην πα.ληά. 
άποστολή, νά έξημερώσωμε τον 
ανΟρωπο. 

Τό ερyον α.ύτό οέν είναι τόσον 
εϋκολον, έπειοη ό σημερινός Χρι
στιανός εχει βουλιάξει μέσα. σ-η

λάσπη του ύλισμου χαί μεταξύ 
άλλων ό χεροωος Έρμης χα.ι ή 
πάνδημος 'Αφροδίτη ώς θερά
ποντες των ένστίχτων του άπο
λα.μβάνουν την λα.τρεία.ν του. 

λύτό ομως οέν οιχα.ιολογεΊ: 
-ό σταμάτημα της θεα.ρέστου

θ / ' ' ' β θ' προσπα. ειας, στο να τον οη η-
σωμε νά. άτενίση τον Ούρανό. 

Αίο. ΖλΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤ Σ 
ΜΑ l;IELD, ΟΗΙΟ 
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Περi -ιfις 'Αληθείας 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

• Α ντ. • Αδρ ιανόπουλος
Ή λέξις 'Αλήθεια έτυμΌλο

yείται έκ του α-λάθος, ά-λαν
θάνω καl σημαίνει τό μή λελαν
θcχσμένον, τό μή ψευδές, τό 
-π:ρcχyματικόν. 'Επομένως, ή 'Α
λήθεια δύναται νά όρισθη ώς
ή yνω01ις rης -πραγματικότη
τος. Τό ζήτηι-1α της Άληβε:ας
είναι θεμελιωδες διά -π:ασαν φι
λοσοφίαν. Ή ΆλήΘεια - -π:λήν
αλλων - άναφέρεται καl είς
τήν yνωσιv της φύσεως του
οντως 'Όντος, είς τήν φύσιν
της ούσίας τυν έν τfi φύσει
έκ.δηλωθέντω,; πραγμάτων, είς
τήν φύσιν της -π:εριί3αλλούσης
ήμας πραyματικότητος. Ή κοι
νή λσyική καl τό ά:νθlρώ-π:ινον
α'ίΟ'Θημα πείθουσιν ήμας δτι ον
τως ύπάρχει -π:ερl ήμας -πρα
γματικότης, τήν ό-π:οίαν διcχyι
yνώσκοιμεν έ.κ των ίδιοτήτων
των έν τfi φύσει -π:ρcχyμάτων, πε
ρί των δποίωv μας πληροφο-

ρουν αί αίσθήσεις μας. Πρα
y,ματικαl γνώσεις είναι αί προ
ερχόμεναι έκ της άμέσου άν
τιλήψεως καl έ-π:οnτείας, έ,κ της 
διά των αίσθήσεων έμ-π:ειρίας. 

'Αλλά -π:ρcχyμαηκότης δέν 
είναι μόνον δ,τι συλλαμί3άνο-
1μεν διά των ο::ίσθήσεων. Δέν εί
ναι μόνον τά φαινόμενα της συ
νειδήσεως. Τουτέστιν, οϋτε δ 
έμ-π:ειρισμός, οGτε δ όρθολοyι
σμός λύουν τό πρόί3λημα της 
'Αιληθείας. Βεί3αίως καl ή ήμε
τέρα συνείδησις έξε.λίσσεται 
έν τc;'> άπείρ� κόσμ� καl αί έν 
αύτc;'> παραστάσεις άποτελουν 
δι' ήμας τό μόνον έφόδιον πρός 
σχηματισμόν κρίσεων. 'Αλλά 
-πραγματικότης είναι ή δλη φύ
σις καl τά έν αυτfi φαινόμε:.να. 
Αί δέ παραστάσεις της συνειδή
σεώς μας -προέρχονται έκ της 
διά των αίσθήσεων έμπειρίας 
καl συνε-π:ως σχηματίζονται έκ 
των ίδιοτήτωv έκείνων των έν 
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τfi φύσει πραγμάτων, περί των 
'όποίων δύνανται νό: ,μας πλη
ροφορήσουν αί αίσθήσεις τό:ς 
όποίας διαθέτομεν καί αϊτινες 
δεν δύνανται νό: συλλάt5ουν δ
λας τό:ς κινήσεις καί τό:ς ίδιό
τητας των οντων. 

Κατό: ταυτο:: αί yνώσεις μας 
,είναι περιωρισμέναι καί εκτεί
νονται μέχρι του όρίου εκείνου, 
τό όποίοv διαyράψει ή φύσις 
των αίσθήσεών μας. Ή δε συ
νείiδησις ήμων δ-ε.ν δύναται νό: 
εχη αμεσον έποπτείο::ν του ον
τως 'Όντος, άλλα πλησιάζει 
κατό: τοσουτον περισσότερον 
προς την Άλήθειο::ν, καθ' δσον 
λαμt5άνει yνωσιν έπl μάλλον 
καί μάλλον των ύπό της ούσί
ας των οvτων έκδηλουμένων 
ίδιοτήτων καl νόμων. 

'Υπάρχει δμως καl άλλη πη
yή της άνθρω.τίνης yνώσεως: 
Ή Διαίσθησις. Κατό: την yvώ
μην μου, είναι δυνατόν άνθρω
πος, χρώμενος των ίδιοτήτων 
τό:ς όποίας δύ"αται ή άνθρω
πίνη ψυχή νό: έκδηλώση καί 
τό:ς cποίας εξεδήλωσαν μεyά
λα της Γης πνεύματα, νό: προσ-
1τελάση την 'Αλήθειαν καί να 
λάt5η α.μεσον yνωσιν της ούσί
ας της Φύσεως. Διάφοροι άν
θρωποι μελετουν τό:ς εκδηλώ
σεις ταύτας της άνθρωπίνης 
ψυχης καί πιστοποιουν την ϋ
παρξιν τοιούτων εκδηλώσεων 
καί ίδιοτήτων αύτης. 'Αλλό: 
δέν εχει διευκρινισθη ή εννοια 
της διαισθήσεως καί ώς έκ τού
του συγχέεται αϋτη με την εν
νοιο::ν της διορατικότητας καί 
της εμπνεύσεως. 

Διαίσθησις είναι μία yενική 

διάχυτος αίσθησις πραyμάτων, 
κειμένων έκτος των όρίων των 
αισθήσεών μας. Διόρασις είναι 
μία αίσθησις, ώς ή δρασις του 
σωιματικου όρyο::νισιμου, δι' ης 
άντιλαf1it5άνεταί τις μετά σα
ψηνείας καί εναρyως πρόσωπα 
καί yεyονότα λαμt5άνοντα χώ
ρο::ν πολυ μακράν. Παρά τισι δ
,μως αί ίδιότητες αυται έκδη
λουvται ακουσίως καί αύτομά
τως, κατό: τρόπον αyνωστον 
καί καταπληrκτικόν, με μεyαλυ_ 
τέρο::ν η μικροτέραν εντασιν καί 
συχνότητα. Προς έprμηνείαν των 
uδιοτήτων τούτων έψισταται ή 
προσοχή είς τόν δρισμόν των 
αίσθήσεων «ώς όρΎάνων του 
σώματος καί ίδιοrτήτων της 
ψυχης, ης αί αίσθήσεις δεν εί
ναι περιωρισμέναι» καί έπί της 
προτροπης, δπως άpχίση ή 
σπουδή του ανθρώπου διό: της 
yνώσεως του ίδίου έαυτου του 
καί της έρεύνης των ψυχικων 
αύτου ιδιοτήτων, ητοι διό: της 
προτροπης της μελέτης των ψυ
χικων φαινομένων, καθ' δσον ή 
α'ίσθησις είναι ίδιότης της ψυ
χης, άνάλοyος μέ την ποιότητα 
αύτης καί την ίστορίο::ν της. 
Δυνάμεθα δθεν νό: δώσωμεν την 
έξήyησιν δτι καί ή διαίσθησις 
καί ή διόρασις είναι φαινόμε
να, καθ' α ή ψυχή έκδηλοί την 
αίσθητικότητα αύτης άνευ πα
ρεμt5άσεως των αίσθητη ρίων 
·όρyάνων.

Ή δε εμπνευσις είναι έτέρα
λειτουργία, καθ' ην δ άνθρω
πος δέχεται ίδέας καί σκέψεις
προερχομένας έξ άλλων συνει
δήσεων. 'Αλλό: καί αί ίδιότητες
αυται δεν α:yουν την ψυχήν είς
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την &μεσον yνωσιν της ούσίας 
των ovrωv. Παρασκ·ευάζουν 
ομως ταύτην 'ίνα έκδηλώση τάς 
α:λλας ύψηλοτέρας ψυχι'κάς ι

διότητας, τοιαGται δέ εϊνα:ι ή 
'Έλλcφψις ( ψωτισ.μός), ή 'Ε
νόρασις, ή 'Έκστασις καί r1 'Έ· 
νωσις, περί των όποίων yρά
ψουν ό Ποσε(δώνιος καί ό Πρό
κλος. 

Κατά τον Ποσειδώνιοv θεώ
μaθα τό θεϊον διά του έν ήμϊν 
Λόγου, έιrrειδή τό δμοιον -μόνον 
διά του όμο,ίου διαyιyνώσκεται. 
Διά της θεωρίας ταύτης το 
πνεϋμα ά-τταλλάJCJ1σεται των δε
σμων τοϋ σώματος καί υψοσ
ται μέχρι της άληιθοGς αύτοG 
έν τq> ούρανq> Βέσεως. Τότε έ· 
νοϋται τό ανθρώπινον πνευμα, 
διά της ψιλοσοψικης ταύτης έκ
στ'άσεως προς την δημιουρyόν 
αρχήν. προς τόν πατέρα, καί 
τότε, διά της έισωτερικης 'Επο
πτείας, της 'Ενοράσεως, λαιμ
<5άνει yνωσιν δλων των ίδιο
τήτων της ούσίας της <pύσεως 
καί ταυτίζεται προς την • Αλή
θειαν. 

Αϋτη είναι ή <5άσις ολωv των 
Μυστηρίων. 'Αλλά διά την έκ
δήλωσιν των ψυχικων τούτων 
ίδιοτήτων υπάρχει μία τάξις, 
καθ' ην απαραιτήτως δέον νά 
προηyηθη ό ήθικός έξαyν�σμός, 
ή κό,θcφσις καί ή κατά σειράν 
έκιδήλωσις των λοιπων ψυχικων 
ίδιοτήτων, μέχρι της τaλειώσε
ως του πνεύματος δι' έπιμε
λους, σι.ινεχοGς καί έντατικης 
καλ'λιερyείας των ψυχικων δυ
νάμεων. 

Έάν δ ανθρωπος έπιχειρήση 
μόνος τό μέyα τουτο ερyον, 

διατρέχει μυρίους καί σο<5αρω_ 
τάτους κινδύνους, σωματικούς, 
ήθικούς καί ψυχικούς. Διά του� 
το τό ερyον τοϋτο τ.ελεϊται έν 
τοϊς Μυστηρίοις, ύπό την καθο· 
δήyησιν εμπείρων ΔιδΟJσκάλων. 
Έάν ό ανθρωιπ:ος, ώθούμενος 
άπό την ψυχικήν αύτοG sμπνευ
σιν καί διάθεσιν, ακολουθήση 
την όδόν ταύτην, καθtστατα�ι 
πραγματικός Μύστης καί έπι
τυyχάνει την πνευματικήν αύ
τοϋ τελειοποιίησιν. 

'Jω. Βασιλης 

Δέον νά άνακαλύψωμεν την 
μέθΟ'δον, μέ την όποίαν θά δυ
νηΘωμεν νά yνωρtσωμεν τό σύ
στημα της διατυπώσεως των 
άρχων καί άληθειων, τάς όποί
ας κατέχουν τά ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
καί τάς όποίας ψυλάσσουν δια 
τούς άyνούς όπαιδούς των, κρυ
πτομένας ύπό τό Σ ύμ<5σλον καί 
την Άλληyορίαν. Τσιουτοτρό
-πως εκαστος θά άνεy-είρη, θά 
όmοπερατώση καί θά έπιστεyά· 
-ση τό πνευματικόν του οίκοδό
μημα ύ1Γό ίδίο:ν εύθύνην καί μέ
την άτομικήν του άξίαν καί ί
κανοποίησιν.

Ό συμ<5ολικός καί άλληyο
ρικός τρόπος διατυπώσεως ά
ληθειων είναι ιδιότυπος καί ο� 
χί α:μοιρος δυσκσλιων. Οί ζη
λωταl οί έγκ,ύπτοvrες μετά 
σταθερότητος είς την ερευναν 
καl την μελέτηv καταλήyουν 
νά σχηματίσουν την άκ,λόνη
τον 1Γεποίθησιν οτι είς τό Σύμ
<5ολΌν και την' Αλληyορίαν των 
Μυστηρίων κρύπτεται ή Γνωσις, 
έπί της οποίας εχει ά-ττοθιέ.σει ή 
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Μυσταyωyική Φιλοσοφία άΗ. 
ξίτηλα την σφραyΊδα της. Πι
στεύουν δτι πρός τό: έκεΊ πρέ
πει \.ό: στραφη ή προσοχή των 
μελ.ετητωι,, διότ, άπό έκεΊ θ' 
άνα6λύση ή πραγματική Γνω
σις. Ό Σ υμ6ολισμός καί ή 'Αλ
ληγορία ύπηρξαν άνέκαθεν ή 
yλωσσα μέ την όποίαν διετυπώ
θησαν αί ύ.μηλότεραι καί αί t'5α
θύτεραι συ\λήψεις της ά"θρω
πίνης έ11απ:τείας καί του κα8α
ρου Λόyου. Ή y λωσσα αϊ1τη 
εχει κανόνας, Νόμους, λογικόν 
είρμόν. Έ11ομένως είναι ά-τrα
ρά.δεκτος ή αντίληψις δτι ό κα
θείς δύναται νό: έρμηνεύση τό 
Σ ύμt5ολον κατά την ίδίαν ύ110-
κειμενικήν εμπνευσιν καί τό:ς 
ίδίας ρο11άς. Έό:ν τουτο έπι
κρατήση, θό: αναπηδήση μία 
11νε.υματική αναρχία. Ναί μέν, 
τό: Μυστήρια θεωρουν ώς ϋπα
τον αyαθόν την έλευθερίαν 
της σκέψεως καί της συ
νειδήσεως καί ούδέν θ,έτουν 
δριον είς την ερευναν της 
'Αληθείας, ναί μεν τό: fν\υστή
ρια δ-έ.ν είναι όρyανισμός στα
τικός, άλλα προοδευτικός, πο
τέ δμως ας μή μας διαφύyη ο 
τι ταυτα εχουν πεί:ραν αίώνων, 
ή δ11οία εχει yι,ωρίσει, τn συ
νερyασίςι ύ11ερτέρω" συνειδή
σεων, την 'Αλήθειαν την φυσι
κήν, την 'Αλήθειαν την π ευμα
τικήν καί θέλει νό: την μεταδώ
ση μεθοδικως διό: διαδοχικων 
Μυήσεων. 

Τό: Μυστήρια κατέχουν την 
, Αλήθειαν. Πολλοί όπαδοί των 
την αyνσοϋν, ένω έμυήθησαν 
δ�ό: νό: την γνωρίσουν. Θό: ητο 
αύτόχρημα t'5εt'5ήλωσις, έό:ν μή 

δντες ίκανοί πρός κατανοησιν 
του νοήματος των κειμένων, 
άλλοιώνουν τσϋτα η τό: νοθεύ
ουν μέ τό:ς ί111οκειμενικό:ς αντι
λή.μειc των, ε'ίτε φιλοσοφικάς, 
ε'ίτε έπιστημοι,ικάς. Μακράν 
αφ' ήμων ό δογματισμός, ή 
11ροσωπική αύθεvτία, τό: δύο 
αύτό: t'5αρειό: σκέλη της 11νευ
ματικης δεσποτείας, πού συv
θλίt'5ουν και καθιστουν ατονον 
τήν ηθικήν και πνευματικήν 
ένόρμησιv κάθε έλευθliρου έ
ρευνητοϋ. Μακράν &π:ό κάθε 
μελετητήν ή ακινησία. ή ραθυ
μία ,τό: σταματήματα της σκέ
ψεως πρό των έιμ11οδίων των 
όρθουμένωv ένώπιόν του διό: 
την κατάκτησιν της 'Αληθείας. 

Ή 'Αλήθεια α11οκαλύ11τεται 
πλήρως 11ρό των ό,μμάτων του 
το)ψηρου καί άyνου αyωνι
στοϋ, του σταθερου καί ακόψ
mου ηρωος - μύστου, δταν ου
τος είλικρινό: την 11οθήση, στα. 
θερό: τήν άναζητήση. Ό άδο
λος πόθος ηταν μεγίστη δύνα
μις, τήν δποίαν έyκλείει έντός 
του δ άνθρωπος, της όποίας δ
μως αyνοεϊ τήν ίσχύν καί τήν 
αποτελεσματικότητα. "Ας μή 
ληcψονωμεν ποτέ δτι τόν 11έ
πλον της "1 σιδος μόνον χεϊρες 
ακηλίδωτοι και στιt'5αραί είναι 
ίκαναί νό: τόν σύρουν. Μόνον 
σκέψις ρωμαλέα καί ατάραχος 
θό: δυνηθη νό: άντιληφθη τό: ύ-
11ό τοϋ 11έπλου τούτου καλυmό
μενα. 

'Αλλ' ένω δέον νά θέσω μεν 
έ.κποδών πασαν δεσποτείαν καί 
11αv έμπόδιον, δθενδή11οτε 11ρο
ερχόμενον, δέον ταύτοχρόνως 
νό: έπιδοθωμεν μετά ζήλου, δ-
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πως y"ωρίσωμεν τήν μέθοδον 
καί τό σύστημα, πcυ θα μας ό
δηγήσουν "ό: εισέλθωμεν εις 
τόν δρόμον δστις θό: ψέρη ε 
καστο" εξ ήμων πλησίο" η πλη
σιέστερον πρός τήν 'Αλήθειαν. 

Τό ϋπατον τουτο επιτευγμα 
κατορθουται ενίοτε, ούχί μέ ι
σοδύναμα δι' ολους αποτελι:::
σματα, αλλ' α"άλοyα μέ τήν 
ψυχικήν ώριμότητα καί πνευ
ματικήν ίκανότητα έ."ός έ.κά
σ'Γου. 'Απαιτειται άyνότης προ
θέσεων, ελευθερία καί δύναμις 
σκέψεως, καρτερία, αδιάλει
πτος καί σταθερό: προσπάθεια. 

Δημ. Ίωαννίδης 
"Αλλο είναι αλήθf:ια καί άλ

λο πραγματικότης. Πραγματι
κό1της είναι ό αντικεuμενικός 
κόσμος, δηλαδή, τό πως ε
χουν τό: πράγματα, ή ούσία 
τους, οί ίδιότητές τους, οί σχέ
σεις τους, οί μετα�ολές τους. 
Ή τφαyματικότης λοιπόν ύ
πάρχει αντικειμενικά, ε'ίτε τό 
θέλομε, ε'ίτε οχι. Ε'ίτε τήν γνω
ρίζομε, ε'ίτε δέν τήν yνωρίζο� 
με. Ένω, αντιθtτως. άλήθεια 
είναι δ,τι yνωρίζο,με άπό τήν 
πραyματι,κότητα καί τό γνω
ρίζομε χωρίς νό: σψάλωμε, μέ 
πλήρη C9εC9αιότητα. Καί ή άλή
θεια έ.πομένως είναι κι' αυτή 
άντι,κειμενική σό:ν τήν πραyμα
τικόrrητα. 'Ακόμη δέ καί τουτο: 
Σ έ κάθε περίπτωσι είναι καί 
ή άλήθεια μία, δπως καί ή 
πραyματικότης εϊναι μία καί δ
χι πολλές. Ό · Αριστοτέλης εί
χε καθορίσει: «αλήθΕLα σημαί
νει τήν -τrερί τό: πράγματα yνω
σιν ,μας», δηλαδή αλήθεια εϊναι 

ή συμψω"ία του νου πρόr; τό: 
πράγματα. 

Ήμπr,ρFι ό ανθρωπος \,Ο: 
Υ"ωρ:ση τήν πραyuατικότητα 
του σύμπαvτοc καί νό: μάθη ε
τσι τήν αλήθεια; Καθώς νομί
ζω, ή απά"τησι πού δύναται 
ιό. δcθη στό ερώτημα τουτο 
εϊ"αι μέν καταφατική, αλλά 
κατ ανάγκην περιορισμένη. 
Ήμπορει (5έ�αια ό ά\,θpω'ΙΊΟς 
νό: γ"ωρίση f-Uέpoς της πραyμα
τι κότητος του Σύμπmτος, τό 
μέρος εκεινο πού του επιτρέ
πουν οί δυνατότητες που εχει. 
Ή πραγματικότης του Σ ύμ
παντος εϊναι άπειρη κι' αύτή 
δπως είναι κσί τό Σύμπαν, ή 
Φύσις άπειρη. Τό ΣGμπαν, ή 
Φύσις εϊναι μάλιστα α.πειρη «εν 
τq> γίγνεσθαι», άπειρη σέ εκ
τασι καί σέ εξελίξεις δυναμι-
κές. Πολύ σωστό: λοιπόν οί Πυ
θαγόρειοι ωριζαν τή Φύσι σό:ν 
«αριθμόν παμμέyιστον αεί συν
τελούμενον». 

Καί ενα αλλο ερώτημα: Μ-έ 
ποιόν τρόπο η μέ ποίους τρό
πους ήμπορει ό άνθρωπος νό: 
γνωρίση μέρος της πραγματι
κότητος του Σύμπαντος καί νό: 
yίνη ετσι κάτοχος αληθειων; Ή 
άπάντησι στό ερώτημα αύτό 
είναι εϋκολη: Ήμπορει ό άν
θρωπος νό: yνωρLση τό μέρος 
εκεινο της πραγματικότητος 
του Σύμπαντος, τό όποιον του 
έπιτρέπουν τό: μέσα πού δια
θέτει y,ι' αύτόν τό σκοrττό. Τό: 
μέσα δέ αύτό: είναι: οί αισθή
σεις καί ή διάνοια, μέ τή θαυ
μάσια λειτουργία της, τό λογι
κό. Έδω δμως χρειάζεται προ
σοχή. Έάν τό: δύο αύτό: μέ<1α 
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πού διcχθέτει ό ανθρω-π:ος, την 
άπό τις αίσθήσεις έμπειρία καί 
τό λογικό, τά χρησιμοποιήση 
χωριστά άποτυyχάνει. Χρειά
ζεται νά τά χρησψοποιη καί 
τά δύο μαζί. Την έμπειρία πού 
άπο,κομίζει μέ τίς αίσ�θlήσεις 
πρέπει νά τήν έπεξερyάζεται 
μέ τό λογικό. Τά ψιλοσοψικά 
συστήματα πού στηρίχθηκαν 
κατά τρόπο μονο,μερη, ε'ίτε 
στην έμπειρία, ε'ίτε στό λογικό 
άπέτυχαν, γιατί ώδήyησαν σέ 
πλάνες. Τά άπό την έμπειρία 
δεδομένα πρέπει yά έλέyχων
ται άπό τό λογικό, τό δέ λο
γικό δέν πρέπει νά άπομακρύ
νεται ωτό τήν έμπειρία. Σ τόν 
κανόνα αύτό κατέληξαν καί οί 
έπιστήμονες καί οί πραγματι
κοί ψιλόσοψοι. 

Λύεται τό ζήτημα της καθο
λικης γνώσεως της πραγματι
κότητος του Σύμπαντος; Ή ά
πάντησις είναι κατηγορηματι
κή: 'Όχι, δέν λύεται! Τουτο 
δέ διότι ή ερευνα περιορίζεται 
στά ύλικά -rτράyματα. Ό νους 
του άv8ρώπου έπε,ξιε.ρyά:ζεται 
δ,τι άντιλα.μ(!>ανόμεθα μέ τίς 
αίσθ�σεις, έξοπλισμένες μάλι
στα yιά τόν έπιστή,μονα μέ τό
σες και τόσF.ς θαυμάσιες έπι
νοήσεις της τεχνολσyίας. '1-
σχύει παντοQ καί πάντοτε τό 
δτι: «τίποτε είς τόν νουν, αν 
μη πρότερQν εiς τάς αίσθή
σεις». Ή έπιστημοvική λοιπόν 
προσπάιθεια είναι άπό τη ψύσι 
της περιορισμένη στην ερευνα 
της ύλuκης πραγματικότητος. 
Μόνον ύλικrές άλήθειες κατα
κτα. Τουτο παρα:δέχοvrαι δλοι 
οιί σο(!>cφοl έπιστήμονε.ς. 

Κατά γνώμη πολύ παλαιά, 
πού είναι καί πολύ διαδεδομέ
νη, γνώμη άόριστη η καί αίτιο
λοyη μένη, ύπάρχει καl άvτικει
μενικός κόCJΙμος, πραγματικό
της πού δέν είναι ύλική και έ
τσι δέν ήμπορεϊ vά συλλαμ{!ιά
νεται άπό τίς άνθρώrπ:ιvες αί
σθήσεις. Στον κόσμον αυτον 
εύρίσκονται τά α'ίτια των πρα
γμάτων. Ό κόσμος αύτός έκ
φεύγει του άνθρωιrτίνου έπιστη
του. Ή ερευνα και ή yνω
σις του κόσμου αύτου άπετέ
λιεσε πάντοτε και τώρα άποτε
λεί ζωηρό αίτη,μα κάiθε άνθιρώ_ 
που καί του πλέον άκόμη ά
πλοϊκου. Στον κόσμον αύτόν 
πρέπει ν' άναζητηθη ή ούσία 
1
καί οί νόμοι του αίτίου της 
Δηιμιουρyίας, τό «οντως δν» 
των φιλοσόφων, καθώς καί τά 
μη ύλικά στο,ιχεϊα της προσω
πικότητος του άνθρώπου (ή 
ψυχή, ό νους, τό πνεϋμα). Ν' 
άναζητηθιη ή ούσία τους, οί 
νόμοι τους, ή προέλευσίς τους 
καί ή τύχη τους. Πρέπει στόν 
κόσιμον αύτόν v' άναζητη�θη ή 
κατάστασις των ψυχων μετά 
rόν Θάνατο. Ν' άναζητηιθη άκό
μη καί κάτι μεγάλο: ή κα,:,ά
στασις του θείου πνεύματος. Ή 
κατάσταiσις αύτή έκ,εϊ πρέπει 
ν' άναζητηθη, στον κόσμον 
αύτόν πού είναι (!>έ(!>αια ούσια
στικός, άvτικειμενικός, άλλά ο
χι ύλuκός ! Ή πραyιματ�κότης 
του κόσμου έκείνου δέν είναι 
ύλuκή, είναι πνευματική, ή δέ 
yνωσις αύτοϋ προσπορίζει ά
λήθειες πνευματικές. 

Ή πνευματική αύτή πραyμα-
1.'ικότη ς ειvαι δμως υπέρ την 
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ανΘρωrπίvην α'ίσiθησιν και ύ-ττέρ 
τις άvθρώ-ττινες δυνάμεις. Ιlρο
C:ιάλλει λοι-ττόν έδω τό έρώτη
μα έάν ημ-ττόρεσε δ ανθρω-ττος 
νά yνωρίση την -πραγματικότη
τα αύτη έξ αύτοψίας. Ναί, εί
ναι ή ά-ττάντησι, ημπόρεσε, αλ
λά μόνον δ ανθρωrπος των Μυ
στηρίων, των nραyματικων Μυ_ 
στηρίων, ,τού έλειτούρyησαν 
κατά τό παρελθόν. Την άπάν
τησι αύτή την ε,τι�ε�αιώνουν 
διάφοροι συγγραφείς και τή 
δικαιώνει ή Παράδοσις των 
Μυστηρίων. 

Αύτήν τήν ύιπ:ερ - α'ίσβησιν 
πραγματικότητα ηρεύvη σ α ν
προσω'ΙΊικότητες ύ-ττέροχοι της 
αρχαιότητος, Μύσται και Μυ
σταyωyοί, σοφοί και ενάρετοι. 
Ιlρέ,τει και έδω νά τονισθη και 
,τάντοτε νά ύ,τοyραμ,μίζεται δτι 
ή άρετη και τό ανώτερο ηθος 
άmοτελουν την α,ταραίτητη 
,τροϋ,τόθεσι yιά κάθε πνευμα
τική ,τροσπάθεια. 

Θείοι ανδρ.ε.ς των Μυστηρίων 
έJδ�δάχ�θησαν ,τνευματικες αλή
θειες διά της κοινωνίας αύτων 
μετά Μεγάλων Ιlνwμαrτικων 
Συνειδήσεων. Ώς έκ τούτουδ-έ 
ά,τεκλήθησαν θεοδίδακτοι. Έ
,τάνω σ· αύτό, είναι πολύ χα
ρακτηριστικό εκείνο -rτ:ού μας 
εχει κληροδοτήσει ή Χριστια
νυκή Ιlαραδοσις, δτ�ι δηλαδή, 
το 'Άγιον Ιlνευμα έλάλησε διά 
των Ιlροφητων. 'Ακόμη δέ και 
τό δτι οί Μαθηταί του Ίησου 
είχαν τήν κοινωνία μετά του 
'Α yίου Πνεύματος. 

'Όλες οί 'Εσωτερικές Ιlαρα
οοσεις αναφέρουν γιά κοινω
νίες πνευματικές των Μεγάλων 

Μυσταyωyων. Ή Έλληνικη 
μάλισrrα Παράδοσις, στούς Με
γάλους Μυσταyωyούς δίδει 
τόν τίτλο του ,<Υίοί} θεο0>>, yιά 
νά δείξη την πνευματικη σχέσι 
αύτων nρός Πνευματικές Συ
νειδήσεις. Είναι δέ γνωστόν 
δτι δ 'Ορφεύς και δ Πυθαγό
ρας ά-ττεκαλουντο Υίοί του θεου 
Ά,τόλλωνος, δ δ-έ Μίνως ( κάθε. 
Μίνως) υί.ός του θεου Διός. 
Διά τόν Πυθαyόρα έλ,έyετο «δ· 
τι 1Ίαipά των θεων έδιδάχθη 
,ταν δ,τι εyνώριζε ,τερί της φύ
σεως», καθώς αναφέρει δ Φιλό_ 
στρατος. Διά τον 'Ορφέα δτι 
«nαρά της μητρός του, της 
Μούσης Καλλιόπης, ελα�ε την 
θείαν γνωσιν». Ό Ί άμ�λιχος 
γράφει δτι ό Ιlυθαyόρας και 
οί μαθηταί του είχον «έ.Ε,αίρε
τον και ακρι�εστέραν διάyνω
σιν ,τερί του νοείν, δραν και 
ακούειν». Ό δέ Πρόκλος στά 
σχόλιά του στην Πολιτεία του 
Πλάτωνος γράφει διό: τάς Ιlυ
θαyορίδας Θεανώ, Τψόχα, Διο
τίμα και Περικτιόvη δτι: «Έ
τύyχανον θείων μεν οψεων, 
θείων δέ έ,τιπνοιων» ( έμnνεύ
σεων). 

Στην αρχαία Ρώμη το άνώ· 
τατο '1 ερατείον ά-π:οτελουσαν 
οί Ποντίφηκες (Pons - Facio), 
δηλαδη οί Γεφυροποιοί. Ή όνο_ 
μασία αύτη εσήμαινε δτι οί 
Μυσταyωyοί εκείνοι είχαν την 
ίκανότητα νά κατασκευάζουν 
γέφυρες ,τνευματικές μεταξύ 
των Μυστηρίων της Ρώμης (δ
ταν αύτά εύρίσκ.οντο εν ακ,μft) 
καl των Πνευματικων Σ υνειδή
σεων του Ούρανου, δηλαδή δτι 
είχαν κοινωνία μέ αύτές. 
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Γιά ομοιες Π\.ευμcχτικές κοι
νωνίες άνα:ψέρει και ή '1 ουδαϊ
κή Παράδοσις: yιά τόν Μωυ
σέα, τόν 'Ενώχ, τόν Δαυίδ και 
τόν Σ ολομωντα. 

'Από ολα α-'.ιτά φαίνεται κα 
θαρά οτι οί άρχαϊες Παραδό
σεις δμιλουν yιά ύπέροχες προ_ 
σωπικότητες των Μυστηρίων, 
άνδρων και yυ\.αικων, οί δποϊ
ες, μέ τά εψόδια της άρετης και 
της πραyματικης μυήσεως, ήμ
πόρεσαν νά ερευνήσουν την 
πνευματική πραyμcχτικότητα 
και νά yνωρίσουν αλήθειες 
πνευματικές. 

Καθώς δέ εϊναι yνωστό, α
πό τις πνωματικές αύτές αλή
θειες, οί εξωτερικώτερες ηλθαν 
μέ τόν καιρό στη δημοσιότητα 
και τις yνωρίζομε ά:πό άποσ-rτά
σματα αρχαίων ψιλοσόψων, 
'Ελλήνων και Λατίνων. Περι-

λα:μGάνουν δέ θέματα κοσμο· 
yονικά, κοσμολοyικά, θέματα 
yιά την ψυχή και yιά τό πνευ
μα και yιά νόμους πνευματι
κούς, οπως εϊναι ή μετενσάρκω
σις και τό άντιπεπονθός. Άπο
τελουν δέ οί αλήθειες αύτές 
yιά κάθε πνευματόδοξο ερευ
νητή πολύτιμη πηyή γνώσεως, 
πού λέyεται 'Εσωτερική Παρά
δοσις. Την Παράδοσι αύτή επι
καλεϊται πολλΕc ψορές και δ 
Πλάτων, οταν όμιλη yιά Θέμα
τα πού εύρίσκοvται -τι1έραν του 
ανθρωπίνου επιστητου. 

'Όσον δ' αψορα τις ενδότε· 
ρες αλήθειες των Μυστηρίων, 
αύτές GέGαια δέν διέρρευσαν. 
'Ετηρήθη yι' αύτές αξιοθαύμα
στη σιyή εύλαGική. Μερικές 
διετυπώθ'ησαν κρυπτοyρα:ψικά, 
μέ σύμι5ολα, αλληyορίες, παρα_ 
Gολές και μέ μύθους. 

Έλευθέραc: Σ κέψεωc: 

"ΙΛΙΣΟΣ" 

είc: τό 18ον άπό τηc: έκδόσεώc: του ετοc: 

'Ετησία συνδρομή δρχ. 80 - Έcωτερικοϋ $3,50 

διά ταχυδρομικηc: έπιταγηc:: Κ. Μελισσαρόπουλον 

Όδόc: Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη-δειγματα 
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ΠΑΥΛΕΑΣ

"Εκ φ ρ α ο η
Νά συλλογίζομαι μόνο σωστά θέλω 
νά πιστεύω στην αγάπη, v· αγαπώ 

γιατl κάθε αγάπη είναι σάν ενα σπίτι 
σάν ενα ενδυμα ζεστό. 
Νά, ξανά τά νέα φύλλα τώρα μόλις ανατέλλουν, 
μόλις τlς πρώτες τους λεξοίίλες συλλαβίζουν. 
Νά' ταν ό κόσμος τών ανθρώπων 
σά λουλουδισμένα δέντρα δπου τά εντομα 
τά γυροφόρα τους φωνάζουν! 

'l�φέσιοι 
Οί νεοφώτιστοι Έφέσιοι καίνε τά βιβλία τών Έθνικών 
τοίί Ήράκλειτου, τοίί γελαστοίί Δημόκριτου 
κουκουλωμένοι μέσα στο φανατισμό τους. 
(Γκρεμίζουν την ήγεμονία τοίί Πνεύματος 
κάτω από τούς ηχους τών αύλητρίδων). 
(Πώς γίνεται νά θέλουν νά χαθεί ή γύρη τοίί Πνεύματος;) 
Δεν εβλεπαν, δε βλέπουν ποτέ οί φανατισμένοι μας 
Έφέσιοι απομακρυσμένοι από τά διατάγματα 
τοίί Μεδιολάνου, δταν οί πολιτισμοl ταράζονται 
κι αλλάζουν. 

Μίμηση

163 

Μιμοίίμαι τον fjλιο καί τον αγέρα, αρα είμαι απαθής κι ελεύθερος. 
Μιμοίίμαι το Θεό καί τούς αγγέλους, αρα 
καλλιεργώ την αλλη την εσωτερική μου δραpη. 
Κύριος τών ενεστώτων 
καί τών μελλόντων Κύριος 
Μιμοίίμαι την εϋθυμη δημιουργία τών γεννήσεων 
καl καθημερινά ξαναπλάθομαι, 
πάλιν ύφαίνομαι καινούριος. 
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΙ\Ι\ΗΝΙΚΗ ANTII\HLUIΣ 
' 9 , 

περι ευτυχιας 

ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝθΡΟΠΟ 

'Όλοι οί άνθρωποι σ' ολες τις 
έποχές συμφωνουν πως τό μεγα
λύτερο ά.γαθό είναι ή εύτυχία. 
Αύτό χυνηγουν χαι έπιδιώχουν. 

iεριχές φορές φαίνεται πως 
β ' / ' \ ) / ρισχονται τοσο χοντα χαι αμε-
σως μετά. πάλι τόσο μακρυά, ωστε 
θά. ελεγε χανεις οτι ή εύτυχία 
μοιάζει μέ τό άγαΟό, πού δέν θά. 
φΟάση κανείς ποτέ! Στις γενικές 
του γραμμές το πρόβλημα «που 
βρίσκεται χαί πως χαταχ-αται 
ή εύτυχία», δεν πρέπει νά. μας 
όιαφεύγη. Τουλάχιστον, ετσι μας 
διαβεβαιώνουν οί σοφοι -ης γης. 
''Λς δουμε ομως τό πρόβλημα 
ά.πό την ά.ρχή του. 

'λναλύον-ας τούς ορους εύτυ
χία. χαί εύδα.ιμονία, μέ τούς 
όποίους ά.πεοόΟη ά.ρχιχά. ή έπι-
θ \ ' \ ' βλ' υμητη α.υτη χα.ταστασις, ε-
πομε οτι περιέχουν ώς πρωτο 
συνθετικό το έπίρρημα. εί:ί, -ό 
όηλωτιχόν του χαλου, του όρ
θου χαί του διχα.ίου. Ώς δεύτε
ρο συνθετικό εχομε τά. άφ-nρημέ
να. ούσιαστιχά. δαίμων χα.ί τύχη, 
-τις δύο α.ύτές θεότητες, πού χι-

Tou ΧΡΙΣΤΟΥ Ν. ΠΟΛΑΤΩΦ 

νούμενες μέσα. σέ πλαίσια. τε
λείως ύπερβα.τιχά. χα.τορθώνουν 
νά. προσφέρουν αύτό το δωρο, 
στον άνΟρωπο. 'Έτσι, λοιπόν 
εύτυχία. είναι ή χαλη τύχη χα.ί ή 
έπιτυχία, έν[i> εύδαιμονία είναι ή 
εύτυχία, ό ολβος χαί ή εύημερία 
άχόμη 1. 

'Άς ά.χούσωμε ομως χα.ί την 
γνώμη των μεγάλων φιλοσόφων, 
ποιητων χαί πεζογράφων της 
ά.ρχαιότητος έπάνω στο έπίμαχο 
αύτό θέμα. Ό 'Αριστοτέλης λέ
γει χα.ραχτηριστιχά: «Και ά.πο
λύτως λοιπόν τέλειον ( ά.γαθόν 
είναι) το πάντοτε προτιμητέον 
χάριν έαυτου χαί ούοέποτε χάριν 
άλλου. Τοιουτον δέ προ πάντων 
φαίνεται Οτι είναι ή εύτυχία. 
Διότι α.ύ-ην την προτιμωμεν 
πάντοτε χάριν του έαυτου της 
χαι ούδέπο-ε χάριν άλλου, έν[i> 
την δόξαν χαί -·ην ήδονην χαί τον 
νουν χαί πασαν ά.ρετην την προ
τιμ<7ψεν χαί χάριν του έα.υτου 

1. έπί τ. «λεξικον 'Αpχ. Έλλ. Γλώσσηζ)> 
'Ιω. Σταμα-:-άκου, τόμ. 1ος 
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της, διότι ολα αυτά ήμπορουμεν 
νά τά προτιμήσωμεν και οταν 
δεν φέρουν κανέν αλλο άποτέλε
σμα, άλλα τά προτιμωμεν και 
χάριν της ευτυχίας, διότι νομί
ζομεν οτι δια μέσου αυτων Οά 
γίνωμεν ευτυχείς. Και βεβαίως 
την ευτυχία κανεις δεν τ·ην έκ
λέγει χάριν αυτων, οϋτε έν γένει 
χάριν κανενος αλλου»2 • 

Ό 'Αριστοτέλης είναι έκείνος 
ό όποίος είπε οτι ή ευδαιμονία 
εύρίσκεται μέσα στα στενώτερα 
πλαίσια ύπάρξεως του άνθρώπου 
και ιδιαίτερα μέσα στην κοινω
νική του συμβίωση. Στις σχέσεις 
του με τον συνάνθρωπο άνακα
λύπτει κανεις το άληθινο νόημα 
της ευτυχίας. Και ό μοναχικος 
ανΟρωπος ομως κι ό έρημίτης 
του βουνου δεν είναι καταδικα
σμένος. 'Έχει κι αυτος το δι
καίωμα νά δοκιμά.ση την γεύση 
τr,ς, αν κατά τον 'λριστοτέλη 
πάντα, φΟά.ση στην άπόλυτη 
ένότητα νοήσεως. Και σ' αυτή 
την ένότητα νοήσεως φθάνει ό 
ανΟρωπος μόνο σέ σπάνιες στιγ
μές τότε, πού ή ψυχ·η έγκατα
λείπει κά.Οε σχέση μέ τον ύλικο 

Ι ' , ' Ι \ ,,Ε κοσμο '(ια ν αντικρυση το « ν»,
κατά τον Πλωτϊνο, το «οντως 
ον», κατά τον Πλάτωνα, τον 
Θ ε ό, κατά τον Χριστιανισμό. 
'Απαραίτητη προϋπόθεσις, φυ
σικά., είναι οτι ό άνθρωπος θά 
ένεργη σύμφωνα με την τελεία 
άρετή και θά είναι έφωδιασμέ-

' ' \ \ 'ξ 'νος αρκετα με τα ε ωτερικα 
άγαθά., οχι σ' ενα μικρο χρονικο 
διάστημα άλλα σ' ολη του την 
ζωή3• Ή Ευτυχία λοιπον άπο-

2. Άριστ. Ί -Ιθ. 1 ικ Κεφ. Ε' Βιβλ . .\.'.
3. Άριστ. Ήθ. ικ. Κεφ. ΙΑ' Βιβλ. Α'.

βαίνει ή κορωνίδα των έπιτευγμά
των του άνΟρώπου καί το έπι
στέγασμα των προσπαΟειων του. 
Ε

,-

' ' ,, ''ξ ι 
ιναι κατι το τεr,ειο και α ιομακα-

ριστο, το άληΟινο και το «οντως 
άγα0όν»4 • 

Βλέπομε οτι ή ευτυχία, σέ 
άντίΟεση μέ τούς όμηρικούς χρό
νους, εχει μετατεΟη άπο τον 
άνδρείο, στον πνευματικό, στον 
νοήμονα χαt έν γένει στΟν &.v
Ορωπο τον προικισμένο μέ έξαιρε
τικές πνευματικές ίκανότητες, 
πού είναι είς θέσιν νά έγκαταλεί
ψη την τύρβη του ύλικου κόσμου 
γιά ν' άνυψωθη προς το η νευμα, 
τ·ην 'Ιδέα, το "Εν. Είναι ό φιλό
σοφος, ό όποίος διαΟέτει τις ψυ
χικές αυτές άρετές και ίκανό
τητες. 

Στα ίδια πεοίπου πλαίσιζ,( κι
νείται και ό Σ�κρά.της, ό 6ποίοc 
έγκωμιάζει το καλο και το δίκαιο 
σ' άντίΟεση μέ το κακό και το 
αδικο. 'Λκουμε λοιπον το μεγά
λο φιλόσοφο νά όμιλη: «τον 
μέν γά.ρ χα, ον κάγαΟον ανδρα 
και γυναίκα ευδαίμονα είναί φη
μι, τόν δέ αδικον και πονηρόν 
α0λιον»5

• 'Η δικαιοσύνη λοιτ.:όν 
είναι άπαραίτητη προυπόΟεσιc, 
μαζι μέ την ώραιότητα τ'ijς ψυ
χηc, για νά είναι κανείς ευτυχι
σμένοc, έπειδή ή κακία, ,ο μίσος 
και ό φΟόνος δηλψηριά.ζουν ,ήν 
ψυχ·η και δεν την ά9ήνουν νά 
θεαΟη το καλο και νά άνέλΟη 
πνευματικως. «Ευδαιμονέστ:χτος 
μεν αρα ό μή εχων κ:χκίαν έν 

4 'Λριστ. Ήθ t\ικ Κεφ ΙΠ' Βιβλ Α'. 

Πρβλ καί :iλ)οχ ,::;· «κανείς δεν έγ,ι.ω
�,ά�ει ;ίJν εύτυ,(ιαν �αΟώς τό /;,,ιαιο�, 
αλλα την μακαριζει ωc ,ι.ατι τι Οε•,ι.ω
τεοον καt άνώτe:ρον)) '.\ρισ--: 'ΙΙΟ. 
�ι" Κεφ. ΙΒ' Βιβλ .\.'. 

5. Πλ. Γopy. 470 D.
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yυ/η, cπcιοί; τουτο μ::γιστον 
των χαχων cφ:Υνηη(, 

'11 τcισις του ά.νΟρι�που να. 
«ΟcαΟη τό-ς ίδέα.c.η, οηλαοη νά. 
άν::λΟη πνcυματιχως χαι νά. πλη
σια.ση την άρχη το,; φωτό:::, τον 
...λημιουργό, clνα.ι ό "Ερως της 
ψυχη:::, για. τον όποιον μας όμι
λcι παραστατικά. ό Ι Ιλά.των : «Φη 
μι ουν ::γι�, πάντων Οεων cύδαι
μόνων οντων, "Ερωτα., εί Οέμις 
χχί άνcμέσητ<.ιν cίπcιν, -;ύοαιμο
νέστατον εlναι α.ύτων χάλλιστον 
οντα. χαι άριστον>>7 . Ό άνΟρω
πος, ό όποiος χα.τορΟώνει να. 
οα.μάζη τ± πάΟη χαι -ις ά.ουνα
μίcς του με άποτέλcσμα να. έλέγ
χη τον έα.υτό του κατά τ-ην άνο
διχ η πορεία πρόc, τό Οcϊον, αύτός 
χατέzcι τήν άρετή χαι αύτόν 
μόνο μχχαρίζει σά.ν εύτυχισμένο 
ά.π' ολους τοϊJς άν0ρώπους8

• 

Ό 11 ίνοαρος βλέπει τήν εύ
τυχία ώς άποτέλεσμα άλληλεγ
γύης χαι πραχτιχου άνΟρωπισμου. 
ΙΤλησιiζει στο νόημα του Χρι
στιανισμου λέγοντάς μας: «Δεν 
Οέλω νά. εχω πλουτον πολύ χαι 
να. χρύπτω αύτόν είς τήν οίχίαν 
μου. 'Λλλ' έά.ν εχω άγαΟά. Οέλω 
να. ά.πολαμβάνω αύτά. χαι να. 
" β Ο' ' 'λ ερχωμαι οη ος στους φι ους, 
ωστε χαί να. εχω εύτυχίαν χαι 
επαινον άπό τούς α.λλους. Διότι 
αί έλπίοες των πολυμόχΟων 
Ονητων εΙναι χοιναίη9

. 

Ό Ξενοφων πάλι έξυμνεϊ τον 
οίχονόμο, τον γεωργό χαι γενι
κά τον ανΟρωπο, πού οεν έχει 
μεγάλες ά.παιτήσεις άπ' τή ζωή. 

6 Γίλ. Γopy 'J', 
7 l Γλ �υμπ ι '! 3α I Γ p'3λ ,.αί άλλα χ ου 

Ηλ Σψπ Ι!J1 C 
8 ιr ΆLΊι�c Οιψ \ \11 [, &7 
9 1Τιν8 Α' 1 εμ 31 ,./; 

bTf)V fισ1J/_f) ΙΧηJ.Ι)σψαιpα της 
έξο /. r,ς κοντό- στη φύση χαί στον 
Οcό δι7..χpί νcι την πρ7..γματιχή 
cύτuχία.. '11 ι ατρcία του Οείου ιο 
·η προσφορά. ο ηι αο η δώρων, Οu
σιων χαί γνησία.c. άνΟρωπίνης
ζω ης έν συνουασμ�) με τον όλι
γαρχ Ιj ΧUΧΛΟ ζω ης, άποτελουν
γι' αύτc,ν τ-ην άρχι; χάΟε εύτυ
zίαςι ι _ 

1 Lχρ' ολον ομως οτι ή χλασ
σιχή άρχα.ιότηc. έχάλυyε με τον 
ορον cύτυχία ολον τον πνευματι
κό κόσμο χαί στcρέωσε την πε
ποίΟηση του άνΟρώπου στήν ύ-

β \ \ C ι πcρ ατιχ η χαι υπερχρονια πραγ-
μ7..τιχότητα., έντούτοις ό ρωμαί
χός κόσμος αίσΟcί.νΟηχε την ά
νά.γχη νό-. οηλώση χι αύτός την 
γνώμη του γύρω άπ' αύτό τό 
άοιά.χοπο χυν ηγι της εύτuχίας. 
Ό Κικέρων συνοψίζει τις γνω
μες των σπουοαιοτέρων ρευμά
των χαι σχολων της έποχης -ου, 
ϊσως για. να. προσφέρη έμμέσως 
την συμπάΟειά του στην Στοά, 
σε άποχλειστιχή ομως συνεργα
σία με την φιλοσοφική σχολή 
του Καρνεά.οη. '' Ετσι μας λέγει 
τι έπρέσβευαν οί: «Στωϊχοί: ού
οεν άγαΟόν, εί μή τό ηθιχως 
καλόν, 'Επικούρειοι: ούοεν ά.γα
Οόν, εί μή ή ήοονή (έννοεϊ την 
ελλει η τόνου), 'Ιερώνυμος: ού
οεν ά.γαΟόν, εί μή ή κενότης λύ
πης, Καρνεά.οης: ούοεν άγαΟόν, 
είμή τό να. ά.πολαύη τις των πρώ
των άγαΟων της φύσεως η τό 
νά. άπολα.ύη τις πάντων η των 
μεγίστων η 12. 

'Έτσι λοιπΟν οί στωϊκοL σχέ-

JO. ΞΚ \ 2,5,7 
J ι. Ξ '\πομν 3,!J,t',. 
12. Cic Tu c. Ωι;ρ , Χ, 8',
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πτον.cιι νcι άποκτί]σου'ι ,ην cύ
τυ lίι:ι μC: τ ')ν συνόcσ η '":O'J ά.ν
ΟρC:)που χ.:χι του .<όσμr,υ, ,ου 
όποίου άποτc)cι :J.:::ρο::. 'lI σο',ιί:χ 
συνίστ:χτcιι σ,ο ν7 cύρισ-<(:):J.cΟ:χ 
σε cί.pμονία με τον κόσμο, ΨΧ Οέ
λουμc ο, τι Οέ) cι ό .<όσμο:; .<αί 
κυpίως ν' άκολουΟουμε την φύση 
(rιιm rιalιιι·a , ι,·rιΨ). λlέ -:-ην 
έσωτcρικη α.ύτη στάση, πού οέν 
cίν:χι καΟόλου παΟη.ικί; πχρ:χ
,(ώpησι::, ά.λλ' ένεργητικη συγ.<α
τcίΟcσι::, ό α.νΟρωπος ά.πηλλα.γμέ
νος ά.π' τά. πάΟη, πού τόν κρα.
τουν δέσμιο ίδιαιτέρων επιδιώ
ξεων, γίνc-:-αι μέλος της παγκο
σμίου εκcίνη:: πολι,cίας, τ ijς ό
ποίας ά.ρχηγός cίναι ό 'Υπέρτα
τος Θεος καί πολϊ:ται οί ανΟρω
ποι. 

Οί 'Επικούρcιοι διακρίνr,υν τή,ι 
εύδαιμονία μέσα στ-ην ήδονή, ή 
όποία είναι μία κατάστασις στα
Οερά, άπαΘής και συνίσταται κυ
ρίως στην άπουσία πόνου. Οί 
ιδιοι πιστεύουν ο,ι το μεγαλύ
τερο μέρος των πόνων προκα
λουνται άπο φόβο καί ά.γωνία, 
πού προέρχονται ά.πο σφαλερές 

' , , λ'ψ ''() περι κοσμου αντι η εις. σα 
ύποφέρομε δεν εχουν την αίτία 
τους παρά. στην ύπερβολη των 
επιθυμιων μας, πού δεν μπορου
με νά. ίκανοποιήσωμε η στους 
πόνους της άσθενείας. 'Υπόσχον
ται οτι Θά. χαρίσουν τήν εύτυχία 
στον κόσμο με την θύμηση των 
εύχάριστων στιγμων του παρελ-
θ, Τ' β 'θ ' ' ' οντος. ο α ος επομενως αυ-
των των θεωριων είναι νά. συγ
κροτηθη μία είκόνα του κόσμου, 
ή όποία νά. μή μας δυνασ-εύη καί 
νά. επιτρέπη μιά.ν εσωτερική λύ
τρωση. 'Έτσι αύτές οί Θεωρίες 
άφήνουν τον ανθρωπο μέσα 

σ,ον ,<r,σ J.o, άι ι α συγ /.ΡΟ ιω, 
/4CΙ ι -:c,ν cι c ΑJcρώνουν άπ' -:rJν 
,<(.J(;IJ(j ! 

' \ ν-:-ιΟc-:-α οί �/4cπτικισται κη
ρ J,ΠJΙJν μι:ιν άμyιβο) ί:ι. γισ: ο) CI. 

γcνι.<ω:; τcι πρ:ιγu.:χ.α. .\lέ -: ί;ν 
cπιy J) αξη σε .<άΟc του, -<ρίσ η 
φΟάνουν στ·η ι ψυ 1.. ι.< η ήοcμία .<αι 
σ-:-ί;ν cύτυ 1.. ί:ι. άπό μιά ι α.Αλη 
οιαyορcτικη Μό. 

()ί �cοπλατω ιικοί κάτω απ 
την έπίδρασl'j τijς άνατολ'ijς Οεω
pουν τον αίσΟ ητό κόσμο ώ::: τόπο 
ε,(Οpικών δυνάυ.εων γιά την ψυ
χή. Τώρα. ·η :λληνικη σκέψι, 
επικαλεϊ:τα.ι την πλατωνική φι
λοσοφία μέσ<-ι> του 11λωτίνου. 
'' Ετσι εμ9:χνίζ::ται τ:ολύπ) οκη ώς 
μεταφυσική, πού cίναι καί ή πη
γ·η τ'ιjς μεσαιω,ιικ 'ijς και τ 'ijc 
σύγχρονης μετα.φυσικ'ij::. 'Επα-
11έρχονται λοιπον οί νεοπλατωνι
κοί στον I lλάτωνα καί Οεωρσυν 
οτι ή ψυχή γιά. νά εύτυι.ϊ; πρέπει 
νά. ελcυΟερωΟ'ij καί γιά. νά. έλευ
ΘερωΟ'ij πρέπει νά. y,ιωρίση την 
καταγωγή της. '11 άπελευΟέ
ρωσις αύ,η συνεπάγεται καί την 
γνώση της, δηλα.δ·η την νοσταλ
γία της αίωνιότητος οπου ά.να
παυό-:-αν ή ψυ ,('Υ) πρίν νά. την 
άρπάξη c τροχος του μέλλοντος. 
'Έτσι ή ψυχή επειδ·η εχασε κάΟε 
συνείδηση των πραγμάτων καί 
του <<είναίη της, ένώνεται με μιά. 
ύπερτάτη ά.ρχή, με το "Εν � το 
'Α γαΘον οπου συγχωνεύεται το 
παν. 

" ν θελήσωμε νά καΟορίσω
με την εύ-υχία σύμφωνα με το 
περιεχόμενό της διακρίνουμε διά
φορες τάσεις και άν-:ίΘετες ρο
πές, οί όποϊ:ες είναι: ό 'Πδονι-

, ' , βλ' ' σμος, που απο επει σ,η σωμα-
τική ήδονή. ό 'Ωφελιμισμός, πού 
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> βλ' \ 'λ \ > 'λ απο επει στην υ ιΚΊ) ωφε εια
και την εύημεpία. ό 'Ιδεαλισμός, 
ή έχπλήpωσις δηλαδή ολων των 
πνευματικών και μεταφυσικών 
έφέσεων του ά.νΟpώπου, πού ά.ν
τιπpοσωπεύεται ά.π' ολες σχε
οόν τις γνώμες και φιλοσοφικές 
ά.pχές, πού προαναφέρθηκαν. ά 
χι ή 'Απαισιοδοξία, ή μόνη, πού 
δεν πιστεύει στ·ην εύτυχία, ά.λλά 
ζητεί μόνον τον περιορισμό των 
ά.ναγχων και των όρμων διότι 
αύτό πού χάνει δυστυχισμένο 
τον άνΟpωπο δεν είναι ή ελλειψις 
ά.γαθων, ά.λλά ή συναίσΟησις της 
έλλείψεώς τους. 

Συμπερασματικά λοιπόν θά 
λέγαμε οτι ή εύτυχία, στ·ην όποία 
πίστευαν οί ά.pχαίοι 'Έλληνες 
χαΟώς και ολοι οί άλλοι ά.να.το
λιχοί λαοί, κυμαίνεται μεταξύ 
ίδεαλισμου Κ:Χι ύλισμου Ί) ά.παι
σιοδοξίας. 'Π ά.pχα.ία. έλληνιχ·η 
φιλοσοφική δια.νόησις χα.ι σχέ
ψιc είναι κατά το πλείστον ίδεα
λιστική, μΕ μιχρΕς μόνο άπο
χpώσειc. �εν ά.ναπαύετα.ι στην 
μεσιανιστιχ-η ά.ντίληψη του 'J ου
δα.ιχου cΟνους και του μεσαιω
νιχου ά.νΟpώτ.ου, ά.λλά Οέ-ει «ά.
pετές», μ:l: τίc όποίες ό άνΟpωπος 
Οά ξεπεpάση τό φράγμα., πού τον 
έμποδίζει νά ύψω0η και νά ένωθη 
πνευματικώς με την ά.pχή και το 
Δημιουργό του. Ί-[ ά.pετη και ή 
καλή τύχη γίνονται ά.παpα.ίτητοι 
οpοι γιά τήν εύτυχία. Ό ά.ληθι
νά εύτυχής δεν εχει μέσα. του 
lχνος δυστυχίας και ή εύτυχία 
του συνίσταται σε μία λογική 
δράση ά.ντίΟετη προς τ·η νωΟpό
τητα. 

J3 β / ''λλ 
> 

\ \ ''λλ ε α.ιως, α ο αpετη και α ο 
εύτυχία.. 'lποpεί δηλαδή κάποιος 
νά είναι ένά.pετος, ά.λλά νά μήν 

είναι εύτυχής, έπειδ·η έπηpεάζε
τα.ι ά.πό άλλους έντελως έξωτε
pιχούς παράγοντες. 'Επομένως 
ή εύτυχία χα.Οοpίζετα.ι ώς τό 
ά.νώτεpο και τελικό ά.γα.θό στή 
ζωή του ά.νΟpώπου, σάν α.ύτάp-

' Ο 'β ( ) ' 'χεια.. φο ος, η αppωστεια και
ό ελεγχος της συνειδήσεως ά.πο
μαχpύνουν ά.π' τον άνθρωπο την 
εύτυχία.. Ό Λέων Τολστόη στο 
εpγο του « Πόλεμος και είpήνη» 
λέει : «ό άνΟpωπος τότε μόνον 
είναι εύτυχισμένος οταν δεν εχη 
το φόβο της τύψεως της συνει
δήσεως και της ά.ppώσ-ειας». 

'Επομένως είναι δυνα-όν νά 
χεpδίσωμε τήν εύτυχία.. 'Όχι 
βέβαια γιά ολη μας τήν ζωή! 

ύτό είναι κάπως ούσχολο. Ό 
Ήεpναpο&χηςίσχυpίζεται τολ\Jσω
στά οτι δεν ύπάpχει εύτυχισμένη 
ζωή, ά.λλά μόνον εύτυχισμένες 
ήμέpες. Κι α.ύτές ομως τις εύτυ
χ ισμένες ήμέpες γιά νά -ις χεp
δίσωμε Οά πρέπει νά ξέpωμε οτι 
ά.παpαίτητες πpοϋποΟέσεις είναι 
yιά τον άνΟpωπο: 1. ή πλα-ωνιχή 
ά.pετη ( σοφία, ά.νδpεία., σωφpοσύ-

� / ) ( ( 
' ' νη, οιχαιοσυνη , η οποια πεpιε-

χει ολο ,ό περιεχόμενο ,ης ήΟι
χης, 2. το νά ζη χα.νεις σύμcpωνα 
με τήν cpύση, 3. ή πνευματική 
εύφοpία. και ύγεία, 4. ή ήσυχία 
και ή πνευμα-ιχ·η καλλιέργεια. 
και 5. Τό γνώθι σαυτόν, τά ό
ποία Οά ά.νυψώνουν τον άνθρωπο 
προς τό Θεό. 

Ιέ την ταχτική αύτή, ή εύτυ
χία δεν Οά πεpνα «σάν ενα.ς 
βασιληας σε πα.pέλα.ση, πού δεν 
βλ' 1 Ι I λ

' επει χα.νεις παpα την π α,η», 
οπως πίστεψε ό Ζιλμπέp Σεσ
μπpόν, ά.λλά σάν μία ύγιής χα.
τάστα.σις, χα.τά την όποία ό άν
Οpωπος χωpις νά ά.πομα.χpύνετα.ι 
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άπΟ τΟν προορισμό του ΟCΧ περιο
ρίζη τις θλίψεις της ζω'ijς του, 
πού έκαναν τόν 'Αλ. Δουμα νά.
π'ij: «Φαίνεται πώς Ο' άπολαύ
σωμε μεγάλη ευτυχία μετά Οάνα
τον, άφου ό Θεός επιτρέπει νά 
,ι ι β ι ' ι Qλ' εχη τοσα ασανα και τοσες ι-
ψεις ή ζωή μας». 

Ί-Ι Ευτυχία είναι καρπός ό:
πλων στοιχείων. 'Όποιος δέν 
στηριχθη στήν ό:πλη καταξίωση, 
�\ 

Ι \ \ \ β -οεν προκειται ποτε να τη ρη. 
ιότι κατοικεί στό παρόν και 

μάλιστα στό πιό καθημερινό άπ' 
τά παρόντα. Ευτυχία είναι και ό 
πολλαπλασιασμός των συγκινή-

σεων της περιεργείας οιά. μέσου 
του πολιτισμου. Ευτυχία cίvαι 
\J(I. γίνωμε οί πιό καλοι φίλοι 
εμείς κι ό έαυτός μας, οπως και 
νά. περιφρονήσωμε κάΟε ασχη
μο, χαμηλό, εύκολο και κοινό, 
στά πλαίσια των ήΟικων άξιων. 
Διότι είναι κοινό μυστικό οτι 
ή φύση, χι αύτ�Ι) άχόμα εΙνα.ι 
καμωμένη γιά. νά χαρίζη ευτυ-
' ' � ' ψ ' 'ΙΙχια στις ουνατες υχες. « 

ευτυχία άποτελε� μιά συνήθεια», 
κατά τόν Τζιόνο «και οσο άπο
κτα. κανεις αύτ·η τ·ην συνήΟεια, 
ενας καινούργιος κόσμος προσφέ
ρεται γιά άνακάλυψη». 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

'Α π ο u i ίι G ε τε 

ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τού ς χρuGόδειους 

τόμους 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

1959 -1961 

Οί συνδρομηταί του I Λ I Σ Ο Υ 

δικαιοGνται νά τόν άyοράσουν 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 80 άντί της τρε-

χούσης Ίψης των 100 δpαχμων 

ΜΕΡ I ΚΟΙ φιλοι τοϋ 1-
Λ I Σ Ο Υ στελνουν την 
συνδρομή τους άφοϋ ά
vαyκασθοϋμε, με λυτιη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσει,:;, οί 
δποίες κοστίζουν καί 
χρονο και χρηματα, η 
1,ά στείλωμε είσπράκτο
ρα, που κοστί[Fι :.πίσης, 
δη)..αδή άφαιρεί άπο το 
περιοδικό ενα μέρος της 
συνδρομης. 
Οί πολλοί είναι τα'<Τ 
κοί. Έ ν ώ σ ο u μc(ζι 
τους! 
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Μέσα στό χάος 
πάντα θα ύπάρχω, 
απ' αυτό τό χάος 
από' κεί ξεκίνησα, 

• • • 

δμως δεν εχω αρχη οϋτε τέλος. 
Χρόνια, μυριάδες, έκατομμύρια αίώνες 
νόμοι, ρυθμοl δικοί μου απειροι 
δουλεύουνε τό θέλημά μου ... 
Είμαι ή ΖΩΗ πού δεν λογαριάζει 
καl δεν γνωρίζει θάνατο, 
Ή φύση, 
ό ηλιος, τ' αστρα, τό φεγγάρι, 
οί θάλασσες, ή βροχή, οί ανεμοι, 
πνοες της υπαρξης . .. τό Σύμπαν ... ! 

Προϋπηρχα ... κι' από μιαν αντίθεση 
τά πάντα έδημιούργησα κι δλο δημιουργώ 
στης πορείας μου την σύγκρουση. 
Είμαι ή αίώνια δύναμη, 
τό θέλημα της ασύλληπτης σοφίας, 
τό άσμα τών ασμάτων ... 
'Ακατάλυτη στό διάστημα, 
τα πάντα διευθύνω 
μέσα σε μιαν αντίθεση 
σοφη άρμονία! 

Κι εφτιαξα καl τα λουλουδάκια 
καl σκόρπισα όμορφιες καl στόλισα 
τη γη τών ανθρώπων 
καl σκέπασα την ασχήμια 
τοϋ θανάτου ..... 

Είμαι ή ζωη ή αθάνατη. 

0 ΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΟΣ 

1973 
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ΜΥΣΤΑrαrικΕι ΜΕΛΕΤΕΣ 

�ο 'Ε ο ω -ι ε ρ ι ο μ ό ς 

-ιών θρησκειών 
ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 

Ό ΙΛΙ ΣΟΣ άγγέλλει μέ πολλή θλίψη τόν θάνα,το τοϋ συγγρσφέωc: της 

παρούσης μελέτη<:, πού έπηλθε ένώ τό προηγούμενο τεϋχοc: τοϋ περιοδικοϋ 

έτίθετο είc: κυκλοφορίσν. Ό Δrtμή,τριοc: Χοτlηγιάννηc:, έκτόc: ό,πό τήν συμ

μετοχή του ατόν δημόσιο βίο, είχε μιά έΕσιρεηκή πνευματικότητα κσί συμ

μετοχή σέ μυσταγωγικές όργανώσεις. Στούς οίκείους του κοί τούς πνευμα

τικούς του όδελφούς, ιάπευθύνομε τά έγκάρδια συλλυπητήριά μας. 

(Μέρος 2ον - Τελευταίον) 

Ίνδοευρωπαϊκος πολι

τισμος 
Τώρα ηταν πλέον ίδρvμένος 

ό ινδοεvρωπαϊκός πολιτισμός 
εις την μvστικοπαθη χώρα, που 
άπ λοϋται κάτω άπό τά '1 μα
λάϊα. Ύπηρξε ό πολιτισμός 
αvτός ερyον ενός θείοv άνα
μορφωτοϋ, που εΤχε μvηθη εις 
την έπιστήμη των Μαvρων 
ίερέων. Άλλ' ύπηρξε ακόμη ό 
πολιτισμός αvτός καί ενα προϊόν 
από τό κραμα δvο πολιτισμών 
της λεvκης φvλης, πού έπρό
βαλλε σφριyωσα εις την παyκό-

σμιον σκηνήν, καi της μαvρης 
φvλης, πού παραχωρούσε την 
θέσιν της εις ενα κόσμον και
νοvρyιο. 'Άλλοι ένόμισαν, δτι 
τό όροπέδιον τοϋ 'Ιράν είναι 
ή πρώτη κοιτίς τοϋ ανθρώποv, 
η εστω τοϋ πρώτοv πολιτι
σ'μοϋ. »Οχι. Διότι οί άνθρωποι 
καί οί πολιτισμοί προvπηρξαν 
καί αλλαχοϋ της yης. 'Αλλ' 
είναι τό όροπέδιον τοϋ 'Ιράν ή 
κοιτίς τοϋ πολιτισμού της 'Α
ρίας φvλης. Καί αν ό πολιτι
σμός αvτός ειμπορεϊ δικαίως 
νά καvχαται πώς είναι ό μα
κρvνός προπομπός τοϋ αρχαίοv 
έλληνολατινικοϋ καi τοϋ τωρι-
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νου παyκοσμίοv πολιτισμοϋ, 
δμωs δέν ηταν ό πρωτοs πολι
τισμόs, ποv έyνώριζε ή Γη. ΕΤ
χαν προηyηθη καί εΤχαν άκμά
σ'!) μέ τάs άναλοyίαs των έπο
χων έκείνων εναs πολιτισμόs 
τηs άρχεyόνοv έρvθραs φvληs 
είs τήν 'Ατλαντίδα, ποv κα
τεποντίσθη, καί εναs άλλοs 
πρόs τά μέρη τηs βορείου 'Α
φρικηs, τά όποία ύπηρξαν ή 
κοιτίs τηs μαύρηs φvληs. 

Ή αληθινή ερμηνεία, ποv δί
δουν τά κλειδιά του σvμβολι
σμοv είs τάs θρησκεvτικάs πα
ραδόσειs των λαων, όδηyεί 
καί αυτάs τάs ίστορικάs έρεύ
ναs πολv πειό μακρυά από τovs 
σταθμούs, είs τovs όποίοvs 
σταματξχ, μέ τά μεyάλα έρω
τη ματικά τηs, ή σύyχρονοs 
έπιστήμη, ποv επιμένει νά μή 
περάσ7J τό κατωφλι των μεyά
λων θρησκειωv. 

'Από τήv έσωτερικήν έπιστή
μηv των αρχαίων θρησκειων 
ηντλησε τήν έλπίδα τηs ή ελ
ληνική ψυχή μέσα είs τά μυ
στήρια τηs Έλεvσίνοs. 'Ήντλη
σεν ακόμη τόν ένθοvσιασμόv 
τηs ποv τηs εδιδεν ή πίστιs των 
Δελφων. Καi άπ' αυτήν τήv 
έσωτερικήν έπιστήμην έδανεί
σθη τάs άπαραμίλλοvs πτήσειs 
τοv τό άρχαίοv ελληνικόv πνεϋ
μα. 

Το ίερον του "Αμμω

νος-Ρά 
Είναι αλήθεια, πώs ή άνθρω

πότηs τήν νεωτέραν θρησκεv
τικήν καί ήθικήν τηs σvvείδη
σιν τήν χρεωστεί είs τήν Ίοv
δαίαν. Καi είναι έξ 'ίσου αλήθεια, 

πώs τήv τέχνην τοv καί τήν 
έπιστήμη τοv καi τήν φιλοσο
φίαv τοv, ό κόσμοs τά χρεωστεί 
είs τήν 'Ελλάδα. 'Αλλ' δσοι 
τώρα μελετοϋν τήν αρχήν τηs 
έπιστήμηs καi τηs θρησκείαs 
καί τηs τέχνηs δέν σταματοϋv 
είs τάs 'Αθήvαs καί είs τήν Ίε
ροvσαλήμ. Παίρνουν τόν δρό
μον, ποv όδηyεί είs τάs χώραs 
των άρχεyόνων πολιτισμων 
καi θρησκειων. Καi είναι αί χω
ραι αυταi αί Ίνδίαι, ποv παρή
yαyαν, vστερc: από τήν κατά
κτησιν του Ράμα, τόν πολιτι
σμόν τηs 'Αρίαs φvληs, καί ή 
Αϊyvπτοs της όποίας όπcλιτι
σμός χάνεται είs τά βάθη των 
πειό μακρvνων αίώνων. 

Ή Αϊyvπτοs είναι ή ίερά 
κιβωτόs των Μητέρων-Ίδεων 
καi τηs άνθρωπίνηs σκέψεωs. 

Ό ίοvδαϊκόs μονοθεϊσμόs, 
δπωs καi ή ελληνική πολvθεία 
έκεί είs τήν Α'ίyvπτον εχοvν 
τήν κο.ταyωyήν των. Μέσα είs 
τήν άπόιφvφον διδασκαλίαν 
του σοφού ίερατείοv τηs Αίyύ
πτοv οί μεyάλοι μύσται τηs 
Ίοvδαίαs, δπωs ύπηρξεν ό 
Μωvσηs, καi τηs Έλλάδοs, δ
πωs ύπηρξαν ό Όρφεvs καί ό 
Πvθαyόραs καi ό Πλάτων, εu
ρον τήv λαμπάδα των άρχων 
καί των iδεων, μέ τήν όποίαν 
μετεδόθη τό φωs είs τόν άρχαϊον 
κόσμον. Ή ίδέα τοϋ ενόs μόνοv 
Θεοϋ καi ό ήθικόs νόμοs πού 
αποτελούν τον άκροyωνιαίον 
λίθον τοϋ οίκοδομήματοs του 
'Ισραήλ, έδιδάσκοντο ήδη άπ' 
αίώνων μέσα είs τά ίερά τοϋ 
"Αμμωνοs-Ρά. 'Η κοσμοyονία 
των 'Ελλήνων, τουλάχιστον είs 
τάs μεyάλαs τηs ίδέαs, είναι 
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παρμένη άπό τήv κοσμοyοvία 
των Αίyvπτίωv. Καί δ,τι ή 
άρχαία 'Ελλάς επίστεvε διά τήv 
ψvχήv, διά τήv μετεμψύχωσιv 
καί διά τάς σχέσεις τοϋ άvθρώ
ποv πρός τό θείον είναι καί αv
τά παρμένα άπό τά μυστήρια 
της 'Ίσιδας καί τοϋ Όσίριδος, 
είκόvα των όποίωv εδιδαv είς 
τήv 'Ελλάδα τά 'Ελευσίνια μυ
στήρια. 

Πως έγεvvήθη το θέατρον 

Ε!ς τά μυστήρια αvτά της 
'Ελεvσίvος, μαζύ με τήv Περσε
φόvηv, πού εσvμβόλιζε τήv 
πτωσιv της ψvχης, ελατρεύετο 
παράλληλα ό Διόνυσος, σημαί
νων τό θείον πvεϋμα, δπερ εξε
λίσσεται είς τό σύμπαν. Έσvμ
βόλιζεv ετσι ό Διόνυσος τήv 
άπολύτρωσιv τοϋ καταπεσόv
τος άvθρώποv. 'Αλλ' ή υψηλή 
αvτή εvvοια τοϋ θείου Διονύσου 
ητο άvτιληπτή μόνον είς εκεί
νους, που είχαν μvηθη είς τήv 
άλήθεια των άρχαίωv μυστη
ρίων. Τό άμύητοv πλfjθος, άv
τί τοϋ Διονύσου, εyvώριζε τόv 
Βάκχοv. Καί οί καλλιερyηταί 
τηςάμπέλοv είς τήv 'Αττική καί 
είς τήv Μεγαρίδα ετέλοvv πρός 
τιμήν τοϋ Βάκχου τόv διθύραμ
βον. 'Ένας οίvοβαρής χορός χω
ρικωv, πού ησαν μετημφιεσμέ
vοι είς σατύρους, ετρεχε είς τήv 
έξοχή καί εψαλλε τήv δόξα τοϋ 
θεοϋ της άμπέλοv. Ό μvθος 
τοϋ Διοvύσοv, τόv όποίοv ε
σπάραξαv οί Τιτανες, εν<';> κα
τήρχετο πρός τήv άπολεσθείσαv 
Περσεφόvηv, καί τόv όποίοv ε
πειτα άvέστησεv ό Ζεύς είς τούς 
κόλπους της οvραvίας Δήμητρας 
περιείχε πράγματι εvα άπό τά 

μεγαλύτερα κοσμογονικά μυ
στήρια. 

Οί άφελείς χωρικοί της 'Ατ
τικης καί των Μεγάρων, οί 
όποίοι μεθυσμένοι καί μετημ
φιεσμέvοι είς σατύρους εψαλ
λαv τόv μvθοv κατά τούς θο
ρvβώδει ς των χορούς, βέβαια 
δέv είχαν ποτέ φαvτασθη τήv 
εσωτερικήv τοv σημασίαv. 'Αλ
λα εύρfjκαv θελκτικόv τόv μvθοv 
καί εyοητεύθησαv άπό τήv δι
πληv τοv φάσιv, τήv τραγική, 
δταv εσπαράσσετο ό θεός, καί 
τήv ίλαρή, δταv άvεyεvvδ:το 
πάλιν. Μέσα είς τόv ταραχώδη 
τους χορόv εχειροτόvησαv λοι
πόν εvα κορvφαίοv καί τόv 
εβαλαv vά διηyfjται τάς χαράς 
καί τάς δυστυχίας τοϋ θεοϋ της 
άμπέλοv, έv<';:> αvτοί ξεσποϋσαv 
πότε είς τά χαρμόσυνα yέλοια 
καί πότε είς τούς λvyμούς. 

Αvτόv τόv Βακχικόv διθύ
ραμβοv ηρπασεv ό Θέσπις καί 
συνέλαβε τήv μεyαλοφvδ: ί δέα 
vά έvσαρκώσ7:1 τόv Θεόv ε!ς τό 
πρόσωπον τοϋ κορvφαίοv τοϋ 
χοροϋ καί vά ύποδvθη ό ϊδιος 
τόv ρόλοv αvτόv άvτί νά όμι
λ η είς τρίτον πρόσωπον. 'Από 
τήv εξοχήν ό Θέσπις ώδήyησε 
τόv θίασόv τοv μέσα είς τό &στv 
καί εδωκεv εκεί τάς παραστά
σεις τοv μέ τεραστίαv τήv επι
τvχίαv τοv. 

Τ ό θέατρον εyεvvδ:το είς τόv 
κόσμον. 

Ή άπήχησις λοιπόν των μυ
στηρίων της Έλεvσίvος εδω
κεv είς τούς άyρότας τόv διθύ
ραμβοv τοϋ Βάκχου καί είς τόv 
κόσμον τό θέατρον τοϋ Διονύ
σου. Καί ή άρχαία τραγωδία, 
που ηταv ετσι ύπό τήv προ-
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στασίαv τοv Διοvύσοv, εσή
κωνΕ κάποτε μίαν yωvίαv τοv 
πέπ λοv ποv άποκρύπτε ι τόv 
κόσμον τόv πvεvματικόv καi 
τοv υπερπέραν, καi είς τα 
εκπληκτικό: μάτια τοv πλήθοvς 
άφηνε vό: διαφαίνεται φωτεινός 
ό κόσμος ό εσωτερικός. 

Είς τόv Αίσχύλοv, ποv ηταv 
τέκνον ίερέως της 'Ελεvσίνος 
καi ό όποίος είχε μvηθ� είς τα 
μvστήρια της πατρίδος τοv, 
τά άπόρρητα της 'Ελεvσίνος 
εκσποvv ενίοτε σαν πύραvλα 
κάποιοv δvνατοv ήφαιστείοv. 
Καί άλλος τραγικός, μαθητής 
τοv 'Απόλλωνος αvτός, ό Σο
φοκλης, κρύβει τα άπόρρητα 
αvτά μέσα είς τάς yοητεvτικάς 
τοv τραγωδίας. 'Αλλ' εϊτε άπε
κάλvπτε ε'ίτε άπέκρvπτε την 
σοφία των vαων ή αρχαία τρα
γωδία, εδειχνε δμως είς τοvς 
θεατό:ς τόν άvθρωπον, ό όποίος 
κύπτει υπό τό βάρος των ίδίων 
τοv σφαλμάτων καί κύητει ά
κόμα υπό τόv ζvyόν μιας μοί
ρας άλλοκότοv. 'Όταν ό Προ
μηθεύς, ό υπέροχος δεσμώτης 
τοv Καvκάσοv, καρφωμένος ε
πάνω είς τόv μαρτvρικόν τοv 
βράχον, εβροντοφωνοvσεν, δτι 
πάσχει δια την επιστήμην, τό
τ1: κάτω άπό τό:ς σκληρότητας 
της ζωης διεφαίνετο ό βαθύτερος 
λόyος της άνθρωπίνης δοκιμα
σίας. Καί δταv ή 'Αντιγόνη, 
έτοίμη ν' άποθάv,:�, διότι είχε 
θάψ,:� τόν αδελφόν της, άνα
φωνοvσεv, δτι εyενvήθη όχι 
yιά νό: μισ� άλλά νό: άyαπξt, 
φαίνονταν τότε σαν νάβyαινε 
ενας όλοκόκκιvος κρίνος άπό την 
ματωμένη yη των Θηβων. Καi 
τότε είς μίαν άστραπήν σvμπα-

θείας ό θεατής ήσθάνετο, δτι 
μέσα είς την ψυχή τοv σvνετε
λείτο ή κάθαρσις δια τοv πόνου 
καί ή άπολύτρωσις δια της 
άyάπης. 'Αλλ' ησαv σπάνιαι 
αί λάμψεις αvταί. Αvτοστιyμεί 
αί πύλαι τοv δ:δοv καi τοv οv
ρανοv εκλείοvτο μετά πατάyοv 
είς τό άμύητον πληθος. 

Άλλ' αν ή τραγωδία τοv 
διοvvσιακοv θεάτρου, εμποδι
ζομένη άλλως τε καί άπό τόν 
δρκον των μυστηρίων, δέν ηταv 
προωρισμένη νό: εξηyήσ,:�, εξω 
άπό τοvς ναούς, τήv άρχήν καί 
τό τέλος της ζωης, επροκάλε
σεν δμως τόν οίκτον διά τόν 
άνθρωπον καί τόν τρόμον πρός 
τοvς Θεούς. 'Όταν ό Οίδίποvς 
τύραννος, τόν όποίοv έβάρvνεν 
άπειρία έyκλημάτωv άκοvσίων, 
μισητός καί τυφλός καi άπηλ
πισμένος έξηφαvίζετο πέρα πρός 
τίς λαγκαδιές τοv Κιθαιρωνος, 
έvω άπό την σκηνή ό χορός 
άπεσύρετο βραδέως υπό τόν 
ηχον πενθίμων πλαγιαύλων 
καί ή μελωδία ετελείωνεν είς τό 
εvρv άμφιθέατρον, την στιγμήν 
εκείνην ή ψυχή τοv θεατοv ε
μενε μόνη καi βαθύτατα θλιμ
μένη, σαν την Νιόβη, ποv επρο
σωποποίησε τό άνθρώπινον 
άλyος. 

'Αλλ' ή άρχαία έλληνική τέ
χνη ήσθάνθη την φιλοδοξία νό: 
υψώσ,:� περισσότερο τόv άν
θρωπον. 'Αφοv εδειξε τόν πόνο 
καi την θλίψι της ζωης, ήθέλη
σε νό: δείξ,:� είς τήv ψvχή τοv 
ανθρώπου την άπολύτρωσι καί 
την γαλήνη καί την ελπίδα 
μιας άνωτέρας εξελίξεως. Τό 
ερyον αvτό άvηκεν είς τα 'Ελευ
σίνια μυστήρια. 
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Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια 
'Όπως καί είς τούς ναούς της 

Αίyvπτοv, ετσι καί είς τήν Έ
λεvσίνα ό δρκος της σιyης εiχεν, 
έπί άπειλiJ θανάτου, έπιβληθη 
είς τούς άρχαίοvς μvστας. Καί 
ή σιγή αvτή έτηρήθη άπόλvτος 
έπί χίλια τετρακόσια χρόνια, 
πού εζησεν ή έλεvσίνιος λα
τρεία. Ή σοφία έκρατείτο ζηλό
τυπα μέσα είς τούς ναούς διό
τι τό περιβάλλον της τότε 
έποχης ηταν άνίκανον νά vψω
θiJ εως είς τάs vψηλάς έννοίαs, 
πού έπιστεvοντο μέσα είς τάς 
κρvπτας των ναων. 'Αντιθέ
τως μάλιστα, τό πολύ πληθοs 
δέν θά έδvσκολεvετο νά χλεvά
σ-ι:ι καί νά ρίψΤJ χαμηλά είς τό 
ίδικόν τοv πνευματικόν έπίπε
δον τis vψηλότερεs έκείνεs λα
τρείες των μvστων. 

'Αλλά τά κλειδιά της άπο
κρvφοv έπιστήμης εiναι τώρα 
κτημα τfjs σκεπτομένης άνθρω
πότητος. Καί μέ τόν έσωτερι
σμόν δλων των μεγάλων θρη
σκειων ό:νοίyονται είs τάs ση
μερινάς έρευνας διάπλατα αί 
πvλαι των άρχαίων μυστηρίων. 

Είς χρόνους άμνημονεvτοvς, 
κάποια έλληνική άποικία, ποv 
ηλθε άπό τήν Α'ίyvπτο, εφερε 
μαζv τηs καί έyκαθίδρvσε παρά 
τήν ησvχη άκτή της Έλεvσίνος 
τήν λατρεία της μεγάλης 'Ίσιδας 
μέ τό όνομα της Δήμητρας, ποv 
έπροσωποποίει τήν παyκό
σμιον μητέρα. 'Έκτοτε ή 'Ελευ
σίς κατέστη διά τήν έλληνικήν 
καί τήν λατινικήν άρχαιότητα 
τό σεβαστότερον κέντρον της 
μυήσεως. 

Είs τά 'Ελευσίνια μυστήρια 

ή Δήμητρα έσvμβόλιζε τήν ψυ
χή τοv κόσμου, ή Περσεφόνη 
έσvμβόλιζε τήν ψυχή τοϋ άν

θρώποv καί ό Διόνυσος έσvμ
βόλιζε τό πνεvμα τό ζωοποιόν, 
τό όποίον έξελίοσε1αι είς τό 
σύμπαν. 

Καί σαν μία μεγαλειώδης θεω
ρία ή έλεvσινιακή μύησις στρέ
φεται καί άναπτvσσεται yvρω 
άπό τόν φωτεινό κύκλο τοϋ μύ
θου της Δήμητρας καί τfjs Περ
σεφόνης. Είς τήν έσωτερικήν 
τοv εννοια ό μuθος αvτόs άπο
τελεί τήν σvμβολικήν παράστα
σιν της ίστορίαs τfjs ψvχης, πωs 
δηλαδή ή ψυχή τοϋ άνθρώποv 
κατηλθεv άπό τήν θεία της 
ζωή είς τήν ϋλη, πωs μέσα είs 
τήv ϋλη τήν περιβάλλουν τά 
σκότη της λήθης της προτέραs 
τηs ζωης, καί πως επειτα μέ 
τήv άποστολή τοv διοvvσια
κοϋ Λόyοv, ή ψυχή άφvπνίζε
ται, yιά νά ξαvαyvρίστ:1 είs τήν 
θεία της ζωή. Μέ άλλες λέξεις 
ό μuθος της Έλεvσίνος εivαι τό 
δραμα τfjs πτώσεως καί τfjs 
άπολvτρώσεωs τοv άνθρώποv, 
vπό τήv μορφήν τοv τήν Έλ
ληvικήv. 

'Ακόμα μπορεί κανείς vά εί
πiJ, δτι yιά τόv διαvοοvμενον 
καί μεμυημένοv 'Αθηvαίοv της 
έποχηs τοϋ Πλάτωνος τά μυ
στήρια τfjs Έλεvσίvοs εδιδαv 
τήν διαφωτιστική έξήyησι των 
τραyικωv παραστάσεων τοϋ 
βακχικοϋ θεάτρου. Μέσα είs τό 
θέατρον αυτό αί Μοvσαι έκα
λοϋσαv τόv έπίyειοv ό:νθρωποv, 
ποv εivαι τvφλόs άπό τά πάθη 
τοv, ποv τόv καταδιώκει ή Νέ
μεσις yιά τά έyκλήματά τοv, 
καί που τόv εχει καταβάλλει 



176 1 Λ I ΣΟΣ 1973 

μία άδυσώπητη καί κάποτε άλ
λόκοτη μοίρα. Μέσα είs τό θέα
τρον αυτό άντηχοvσαν αί θεϊ
καί εριδεs του Προμηθέωs καί αί 
άραί των Έpινύων. Μέσα είs 
αυτό ξεσποίίσαν αί σvνταρακτι
καί οίμωyαί του μοιραίου Οίδί
ποδοs καί αί παραφοραί του 
μητροκτόνου Όρέστου. Μέ μίαν 
λέξιν, μέσα είs τό θέατρον του 
Βάκχου εδονοίίσαν κυρίαρχα 
τά άνθρώπινα αισθήματα του 
τρόμου καί του οίκτου. 

Καί fiρχετο ή 'Ελευσίς, μέσα 
είs τόν ίερόν περίβολον της 
Δήμητρας, νά δώσ,:� τό φως, 
πού εδιψοίίσε ή ψυχή του άν
θρώπου. 'Εμπρός είs τούς με
μυημένουs, πού μέ τήν μύησίν 
των εyίνοvτο όραματισταί, 
εvρύνετο ό κύκλος των πραγ
μάτων. Ή ίστορία της ψv
χηs-Περσεφόνηs ηταν μία εκ
πληκτική άποκάλυψιs yιά κάθε 
ψυχή. Καί ή ζωή εδω κάτω 
εξηyείτο ε'ίτε σαν εναs εξιλασμός 
είτε σαν μιά δοκιμασία. Έv
τείίθεv καί εκείθεν του επιyείοv 
του παρόντος ό μυούμενοs άν

θρωπος άvεκάλvπτε τάs ενά
στρουs ζώναs ένόs παρελθόντος 
καί ένόs μέλλοντος θείου. 'Ύ -
στερα άπό τάs φρικιάσεις του 
θανάτου διεφαίνετο ή ελπίs καί ή 
άπολύτρωσιs καί ή ελευσίνιος 
χαρά καί δια μέσου των στοων 
του μεγάλου ναοίί ήκούοντο 
μελωδικά τά ασματα των εvτv
χωv καί άκτινοβολοίίσε τό 
πλημμυροίίν φως ένόs θαυμα
σίοv υπερπέραν. 

'Έτσι άπέναντι της τραγω
δίας, τά μυστήρια ησαν τό 
θείον δραμα, που συνεπλήρωvε 

καί επεξηyοίίσε τό επιyειον 
δραμα του άvθρώπου. 

Τό Μαντείον τώvΔελφώv 

Eis τήν άρχαία 'Ελλάδα άλ
λος τόπος ίερόs, είs τόν όποίον 
τό θείον ελατρεύθη καί εξεδη
λώθη μέ τήν σοφία των άπο
κρύφων επιστημωv, πού επή
yασαν άπό τούς ναούς της Αί
yύπτοv, ύπηρξαν οί Δελφοί. 
Eis τούς Δελφούς, πού ησαν 
ίερώτατοs τόπος της 'Ελλάδος, 
εχρησμοδοτοίίσεν ή Πυθία. Είs 
τούς Δελφούς ηδρεvε τό άμφι
κτvονικόν συνέδριον. Είς τούς 
Δελφούς, καί yύρω άπό τό ίε
ρόν οί έλληvικοί λαοί είχαν 
iδρύσει τούς βωμούς, πού πε
ριέκλειαν τούς άμυθήτουs θη
σαυρούς των άφιερωμάτων. 
Eis τούς Δελφούς θεωρία άv
δρων καί yvναικωv καί παιδίων 
πού ήρχοντο άπό τά πέρατατοίί 
Έλληνισμοίί, άνέβαιναν μέ με
yαλοπρέπειαν τήν iεράν όδόν 
yιά νά χαιρετήσουν τόν Θεόν 
του Φωτός. 

Eis τάs «Εuμεvίδαs» του ό με
μυημένος Αίσχvλοs διδάσκει, 
δτι ό τόπος των Δελφων τό 
πρωτον είχε καθιερωθi] είs τήν 
Γην, επειτα είs τήν Θέμιδα, ά
κολούθωs είs Φοίβην καί τελευ
ταίον είs τόν 'Απόλλωνα, τόν 
ήλιακόν Θεόν. 

«Πρωτο δοξάζω απ τούς θεούς τή 
δέησί μοv 

τήν πρωτομάνησσα τή Γη καί ύμνω 
κατόπ1 

τή Θέμ1δα πού δεvτeρη, καθώς τό λέ
yοvν, 

σ' αvτό τό μητρ1κό της κάθησε μαν
τείο 

καί τρίτη στή σeφά, μέ θέλημά της 
κ1' όχ1 
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άπό καvέv άvαyκασμέvη, έκάθησe άλ
λη 

Θuyατέρα της Γης, ή τπαvίδα ή Φοί
βη 

κι' αύτή yevέθλ10 τόδωκe δωρο στο 
Φοίβο» 

(Κατά μeτάφρασ1v Γρυπάρη) 

Είς τήv σvμβολικήv yλωσσαv 
των ναων κάθε εvα άπό τά 6-
vόματα αvτά άvτιπροσωπεύει 
μακράς χροvικάς περιόδους, ό
λοκλήροvς αίωvας. Χάνεται λοι
πόν είς τά βάθη των αίώvωv ή 
ίερότης των Δελφωv, των ό
ποίωv δμως ή διασημότης χρο
vολοyείται, άφ' δτοv καθιερώ
θη ό τόπος είς τήv λατρείαv 
τοv 'Απόλλωνος. Ήθέλησεv ό 
Ζεύς vά yvωρίσ7J τό κέντρον 
της yης καί έξαπέστειλε δύο 
άετούς, τόv εvα πρός άvατολάς 
καί τόv άλλον πρός δυσμάς. 
Οί δύο άετοί, άφοϋ διέτρεξαν 
τήv yηv κατ' άvτίθετοv διεύ
θvvσιv, σvvηvτήθησαv είς τούς 
Δελφούς*. 

Τά φαινόμενα τοϋ όραματι
σμοv, πού εχοvv μελετηθiJ άπό 
τούς σvyχρόvοvς σοφούς, ρί
πτοvv εvα καιvούρyιο φως, είς 
τόv ρόλοv, πού επαιξεv ή μαν
τεία είς τήv άρχαιότητα, καί 
είς εvα πληθος άλλων φαινομέ
νων, τά όποία έθεωροϋvτο υ
περφυσικά, καί άπό τά όποία 
yέμovv τά χρονικά δλωv των 
λαωv. Βέβαια πρέπει κανείς vά 
διακρίv7J τόv θρύλοv άπό τήv 
ίστορίαv, δπως καί τήv πα
ραίσθησιv άπό τόν άληθιvόv 
όραματισμόv. Άλλα τά πορί
σματα της σημεριvης πειραμα
τικης ψvχολοyίας είναι, δτι δέν 

• Ό μυθος ύποδηλοί γvώσι v της

σφαιρικότητος της Γης. (Σ. ΙΛΙΣΟΥ) 

πρέπει ν' άπορρίπτωvται σω
ρηδόν yεyονότα, τά όποία κείν
ται μέσα είς τήν δυνατότητα 
της άvθρωπίvης φύσεως, καί τά 
όποία πρέπει νά μελετωvται έπl 
τiJ βάσει των νόμων, πού τώρα 
εχοvv διαπιστωθiJ. 'Εάν ό όρα
ματισμός είναι μία άπό τάς 
ίδιότητας της ψvχης, τότε δέν 
μπορεί κανείς νά θεωρiJ τούς 
προφήτας, τούς χρησμούς καί 
τάς σιβύλλας πώς άvήκοvν είς 
τόν κόσμο των δεισιδαιμοvιωv. 
Ή μαντεία ήταν γνωστή καί 
έφηρμόσθη είς τούς άρχαίοvς 
ναούς μέ ώρισμέvας άρχάς είς ενα 
κοινωvικόν καί θρησκεvτικόν 
σκοπόν. 

Ή σvyκριτική μελέτη των 
θρησκειων καί των έσωτερικων 
των παραδόσεων βεβαιώνει, 
δτι αί άρχαί αvταί vπηρξαv 
αί ϊδιαι παvτοϋ, μολονότι έποί
κιλλεν άπείρως ή έφαρμοyή των. 
Είναι άλήθεια πώς πολλές φο
ρές ή δωροδοκία εδωκε χώραν 
είς τάς χειροτέρας καταχρήσεις. 
Είναι έξ 'ίσου άλήθεια δτι αί 
ώραίαι έκδηλώσεις της μαν
τείας καί τοϋ όραματισμοv είναι 
δvvαταί μονάχα εις πρόσωπα, 
πού τά κοσμεί ενα έξαιρετικόν 
μεγαλείον καί μία εξαιρετική 
άyvότης. 

Είναι yνωστόv, δτι τό Δελ
φικόν Μαντείον έχρησμοδοτοϋ
σε μέσω της Πυθίας, εϊτε νεα
ρας ε'ίτε ήλικιωμέvης yvναικός, 
πού επαιζε τόν παθητικόν ρό
λον της όραματιζομένης vπνο
βάτιδος. Οί ίερείς ερμήνευαν, 
μετέφραζαν καί διερρύθμιζαν 
τούς συχνά σvyκεχvμένοvς πυ
θικούς χρησμούς. Οί νεώτεροι 
σvyyραφεϊς άρέσκονται νά δια-
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βλέπουν είς τό μαντείον των 
Δελφων μίαν fξvπνη άyvρτεία, 
πού εξεμεταλλεvετο την δεισι
δαιμονία τοv πλήθους. Άλλ' 
εκτός της επιδοκιμασίας όλο
κλήροv της φιλοσοφικfjς αρ
χαιότητος είς 1 ήν μαντικήν ε
πιστήμην των Δελφων, πλεί
στοι χρησμοί, τούς όποίοvς 
αναφέρει ό 'Ηρόδοτος, οπως 
οί χρησμοί τοv Κροίσου καί της 
ναυμαχίας της Σαλαμίνος, είναι 
είς τό ενερyητικόν της. ΕΤναι 
πασίyνωστος ό χρησμός της 
Σαλαμίνος. Tov χρησμοv τοv 
Κροίσου είναι περίερyος η ίστο
ρία. . . Ήθέλησεν ό Κροίσος 
νό: δοκιμάσ,:� τό: μαντεία καί 
εστειλεν είς αvτό: απεσταλμέ
νους μέ τήν άκόλοvθον sντο
λήν, νό: ύπολοyίσοvν τόν χρό
νον άπό τήν ημέραν, κατά τήν 
όποίαν ηθελαν άναχωρήσ,:� άπό 
τό:ς Σάρδεις, νό: ζητήσουν χρη
σμόν κατά τήν έκατοστήν ημέ
ραν καί νό: ερωτήσοvν είς τί 
ενησχολείτο κατ' εκείνην τήν 
στιyμήν ό βασιλεύς των Λvδων 
Κροίσος. Καl τήν έκατοστήν 
ημέραν ό Κροίσος επενόησε 
πραyμα, τό όποίον κανείς δέν 
ηδvνατο νό: ύποπτεvσ,:�. 'Έκο
ψε σέ κομμάτια μίαν χελώνη 
καl ενα αρνί, καί τό: ερριψε μέσα 
είς ενα χάλκινον λέβητα μέ σκέ
πασμα χάλκινον, yιό: νό: βρά
σουν μαζv. Ίδοv ό έπιτvχής 
χρησμός της Πυθίας: 

«Ήξεύρω τόv άρtθμόv της άμμοv 
καί τά μέτρα της θαλάσσης, ό κωφός 
μέ έvvοεί καί άκούω τόv άλαλοv. Εί
σέρχεταt είς τάς αίσθήσεtς μοv ή όσμή 
της σκληροδέρμοv χελώvης, ητtς βρά
ζε, είς χάλκtvοv άyyείοv μέ κρέατα 
άρvίοv. Κάτωθεν αύτης ε1vα1 έστρω
μέvος χαλκός, άvωθεv δέ τήv καλύπτεt 
χαλκός». 

Βέβαια και η μαντική τέχνη 
είχε τήν αρχήν της, τήν άνθη
σίν της καί τήν παρακμήν της. 
Καί είς τό τέλος ηνώθησαν η 
άyυρτεία μέ τήν διαφθοράν. 

'Αλλ' είς την παλαιοτέραν ε
ποχήν, η μαντεία εκαλλιερyήθη 
μέ μίαν θρησκεvτικήν είλικρί
νειαν, καί μέ ενα επιστημονικόν 
βάθος, πού εξvψώνοvν τό μαν
τείον των Δελφων, είς τό ϋψος 
ένός άληθινοv ίερατείοv. 'Επάνω 
είς τήν μετώπην τοv ναοv ησαν 
yραμμένα τό: ρ1-τά: 

« Γ νωθι σαvτόν» καl 
«έκό:ς οί βέβηλοι!» 

Έξηyοvσαν τό: ρητό: αvτά, 
οτι τό: πάθη καί τό: ψεvδη καί 
αί ύποκρισίαι της yfjs δέν επρε
πε νό: περάσουν τό κατωφλι 
τοv ίεροv. 

Μέ τήν θερμοvρyόν πνοήv 
τριων μεyάλωv μvστωv, τοv 

Όρφέως καί τοv Πvθαyόροv 
καί τοv Πλάτωνος, η 'Ελεvσίs 
καί οί Δελφοί, ύπfjρξαν, όχι 

μόνον τό: θρησκευτικά, άλλα 

καί τό: ηθικό: καί τό: πνευματι

κό: κέντρα της αρχαίας 'Ελλά
δος. Μέσα είς τό: ίερό: αvτό: τό 
έλληνικόν πνεύμα δέν ελάτρεvε 

μόνον τόν άyνωστον Θεόν, πού 
έζητοvσε, άλλα καί εμvήθη καί 
ώδηyήθη είs τούς εvρvτέροvς 

όρίζονταs της επιστήμης καί 

της τέχνης. Καί η φλόyα πού 
βyfjκε μέσα άπό τό: ίερό: ώθησε 

τό έλληνικόν θαvμα vό: λαξεv

σ,:� απαράμιλλα τό ώραίοv καί 

τό τέλειον είς ολας τό:ς εκδηλώ

σεις τοv άρχαίοv πολιτισμού. 
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Μιχαήλ 

Λεβίδης 
Ό πνευματικός κόσμος της 

πρωτευούσης καί ιδιαιτέρως ό 
Άρχαιόψιλος 'Όμιλος Έκδρο
μων καί ό Μορψωτικός Σ ύλ
λοyος «Μέλης» εχασαν εναν 
σημαντικό -rταράyοντα, με τόν 
θάνατο του Μιχαήλ Λε®ίδη. 

Ό μεταστάς, όρμώμενος εκ 
Καισαρείας, ηλθε στην μητέρα 
πατρίδα νέος, με τό δίπλωμα 
του χημικου του πανεπιστημίου 
Κωνσταντινουπόλεως. Έδω ε

λαί5ε τό πτυχίον της Ί ατρικης 
Σ χολης καί αψου ειδικεύθη εις 
την χειρουρyικήν yυναικολοyί
αν εις Βρυξέ.λλας επεδόθη με
τα ζήλου καί πίστεως εις την 
ασκησιν του λειτουργήματός 
του έν 'Αθήναις, κατακτήσας 
την έμπιστοσύνην καί αγάπην 
των. δεομένων της έπιστημονι
κης ®οηθείας του. 'Αφιλοκερ
δής καί τίμιος, εκέ.ρδισε την 
εμπιστοσύνην των πολυπλη
rθων ψίλων του καί πλείστων 
με.λων της Άθηναϊκης Κοινω\,ί
ας. 

Εις τό κοινωνικόν πεδίον διε-

κρίθη δια την πρωτοί5ουλίαν 
του καί την άμεσον δραστηριό
τητά του εις την επίλυσιν παν
τοίων προί5ληιμάτων καί εθαυ
μάζετο διό: την μεθόδευσιν μεθ' 
ης επέλυε ταυτα. Μειλίχιος καί 
πραος πρός τούς συνανθρώ 
πους του, ετιμήθη με τό: αξιώ
ματα του Προέδρου πολλωv 
κοινωνικων Σωματείων καί 
'Οργανώσεων καί δή μi τό α
ξίωμα του Προέδρου του Μοp
ψωτικου Συλλόγου «Ο ΜΕ
ΛΗΣ». 

'Αλλ' έκεϊ δπου έδείχθη α
ψθάστου ίκανότητος όδηyός 
καί κατηύθυνεν επί σειρα:ν ε
των την πολύπλευρον κοινωνι
κήν καί μορψωτικήν δραστη
ριότητά του ητο ό Άρχαιόψι 
λος 'Όμιλος Έκδρομων, του 
όποίου ύπηρξεν ό δεύτερος επί 
12ετίαν Πρόεδρός του, εκλεγό
μενος πάντοτε όμοψώνως ύπό 
των μελων του. 

Ό εκ των στελεχων του 'Αρ
χαιοψίλου κ. Γεώρy. Εύαyyε
λίου, εκψωνήσας τόν επικήδει-
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ον, διηpμήνευσε τό ευρυ ττ!έν
θος έκ της άπωλείας ένος άψο
σιωμένου οίκοyενειάρχου, έ'Πι
στηθίου ψίλου καl διακεκριμέ
νου έπιστή μονος. 

«Τα άνθρώπινα συναισθήμα
τα - είπε - δεν τιθασσεύοvrαι 
εύκόλως, άλλα καl άψιέμενα 
έλεύθερα. με την έκδηλουμένην 
συyκίνησιν συντελουν είς την 
ήμέρωσιν της άνθρωπίνης ψυ
χης. Παρηyορία μας είναι ή 
συναίσθησις των έξαιρετικων 
άρετων του μεταστάvrος προσ
ψιλους μας άνδρός, ό όποιος 
έξέψpαζεν είς τό ακέραιον την 
ό:π:οστολην του άνθρώπου κο:l 
του έπωτήμονος. Ήιμας ίδιαι
τέρως, τούς ά!δελψούς του είς 
τόν 'Αρχαιόψιλον 'Όμιλον, μας 
ώδήyησεν είς την ϋπαιθρον ψύ
σιν καl μας έδίδαξε, δια των 

όμιλιων του, τόv τρόπον ιέπι
σκέψεως των ψυσ κων καΝλΟ
νωv καί την μελέτην τω,ν άρ
χαιολοyι κων τόπων, δπου ηκ
μασαν είς την Έλληνικην άρ
χαιότητα τα περίψηιμα Μαντεια 
καl Άσκλη'Πιεια. Άνυm.ρ�λη
τος έμπνευστης καl όρyανωτης 
έικδρομων, μας εδωσε την εύ
καιρίαν να yνωρίισωμεν τόν 
τρόποrν καl τα εθιμα της ζωης 
διαφόρων κοινωνιων καl να δι_ 
δαχθωμεν έκ της μελέτης των. 

θα εϊμεθα πάντοτε μνήμονες 
των κόπων καl των φροντίδων 
του. Καί με αύτην την �ε�αίω
σιν, του άπευθύνομεν τόν ϋστα
τον χαιρετι01μόν». 

Ό I ΛΙ Σ Ο Σ προσθiέ:τει την 
εκψρασιν καί της Lδικιης του λύ
πης, διότι εχασεν ενα καλόν 
συνεργάτην καl φίλον. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Mt-lTI$ 
Το βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 90 

Εις τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ)κήν έπιταγήν διά νά τό λάδετε τα
χυδρομικώς εις την διεύ&υνσιν που {}ά άναγράψετε 
είς την έπιταγήν . 
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Δελφοί 
Σαν μπαίνεις πια μέσ' στούς Δελφούς, 
άφοϋ περάσεις πλάϊ στα περήφανα βουνά. 
κι· εχεις άφίσει μόλις πίσωθέ σου 
μιαν · Αράχωβa μεγαλόπρεπη κaί γκρίζα 
σκaλωμένlJ σαν άητός στη μαύρη ράχη, 
ενώ στα πόδια της μια ξέσκεπη κοιλάδα 
σε μέγα ξάγναντο, με δέος σε γεμίζει, 
τότε, μέσ' στούς Δελφούς πού μόλις μπαίνεις, ' 
σε ξαφνιάζει τό φώς κaί ή μαγεία 
περίχυτη στό αιώνιο τοπείο .... 

Ίερός τόπος! κ· ή σιγή, ίερη ώς σε κυκλώνει, 
μπορείς ν· άκούσης ολοκάθαρα η να δfjς, 
στό θέατρο η στό στάδιο αν σταθfjς 
συγκεντρωμένος κι· δλος άκοή, 
μιαν 'Ελλάδα πού κοιματaι δοξασμένη 
κάτω άπό πλάκες μαρμαρένιες πού οί αιώνες 
-χρυσfj πάχνη - επάνω της καθfjσaν .... 

* 

Σπάρ-ι-η 
Ποιος μϋθος ήρωϊκός, κοντά σου μας φέρνει 
Σπάρτη! 
Άλλιώτικa σε νοιώθουμε εσένα! 
Ξεχείλισεν ό πλατύς χώρος σου 
άπό Βυζαντινούς βασιλιάδες κal Λεωνίδα! 

Μια πράσινη πλaτεια. θάλασσα είσαι τώρα, 
με λευ κα. κρίνα άνάμεσa - οί κατοικίες ... 
Τόση όμορφιά, πaληα. κaί νέα, 
τόση γαλήνη πaληα. κaί νέα, 
κaί σύ, άνaδυόμενη πάντα κaί πλέουσa 
μέσα στην πράσινη θάλασσα τών δέντρων σου, 
ώρaίa, ίστορική, γαλήνια, 
κaί μ' ενaν ερaστη κορώνα σου, 
να σ· εποπτεύει άπ' τα ίίψη -ό ΤaiJγετος! 
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ΤΙΓΟl\'Η Γ ΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟ"ϊΡ ΛΕΚΗ 
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Τά δένδρα -ι-fις "Ανοιξης 

Της ΛΟΥΛΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤJΝΙΔΟΥ 

Ό ποιητής πού είπε κάποτε 
τά δέντρα. «ζωντανούς α.γγελους 
στή Γη» δεν :a:ίχε λάΟος στην 
εκφρα.σή του. "λγρια., ημερα., 
καρποφόρα. η οχι, στολίζουν 
την ζωή μας. Της δίνουν νόημα., 

β λ , , 't::'' Σ' , , συμ ο ισμο και α.ι.,ια.. α.υτα 
, ' ?' , ... κα.τα.φευγομε σε ωρες οργης, 

σε ώρες υχικου και σωμα.τικου 
κάμα.του. 'Όπως έκεΊ: στις &.
γιες ρίζες της έληας άκούμπησε 
τό Θεϊκό κεφάλι του ΈκεΊ:νος 
και ζήτησε σάν α.νθρωπος νά 
κλά ει την μοίρα. της ζωης έτού
τηc:. 

'Ωστόσο, τά δέντρα. δεν είναι 
μονάχα. μιά μαγεία. πού ξανοί
γεται μπροστά μας και παίρνει 
-ό σχημα. , r,ς πρα.γμα.τικότη-ος.
Εύφρα.ίνουν τις α.ίσΟ·ήσεις μας,
συνομιλουν στην σιωπή μας, πα
ραστέκονται στις συγκινήσεις

Ι \ �
Ι

ψ ' ' μας, χορταινουν 1ην οι α και την
πεΊ:να. μας, μεγαλώνουν το βιό
μας. Χωρις αύτά πόσο γυμνός
καί α.δειος Οά ηταν ό κόσμος!
Μέ: τά δέντρα άρχίζει ή ζωή μας
και μ' αύτά τελειώνει.

Μά τώρα την 'Άνοιξη, οσο 
' βλ' , , θ'ζ , ' ' τα επεις κι α.ν ι ουν α.πο τη 

μιά νύχτα στήν α.λλη αύγή, είναι 
νά σε τρελλα.ίνει ή ομορφιά τους. 
Βλέπεις την κερασιά, τήν &κα
κία, την ροδιά, την πασχαλιά 
πού χα.ιρετουν τον ηλιο και το 
φως με τά κλαδιά φορτωμένα 
τόσο σπάταλα χρώματα-και λές, 
πως θέα.μα καλύτερο δεν μπορεΊ: 
νά συγκριΟεΊ: άπ' αύτό στη φύση. 

Δεν ύπάρχει α.ιλη ομορφιά α.ί
σΟαντικώτερη άπ' αύτήν. 

Τά δέντρα της "Λνοιξης είναι 
'β ' ' ') καρα ια καταμεσις στο πε ,αγο.

κ 'β ' ' 'ζ ,, αρα ια που αρμενι ουν κι ας 
μη σαλεύουν, ετσι δεμένα πού 
β , ' - Τ 'ζ ρισκονται στη γη. ινα ουν 
τά χέρια τους, οπως οί λαξευ
τές έκεΊ:νες χορεύτριες πού ξεγυ
μνώνουν στο πάθος του χορου 
την yυχή τους και δίνονται στήν 
ποίηση και την φαντασία. της 
ζωης. 'Ίδια κι' α.ύτά, λες άγγί
ζουν τον ερωτα και ύπα.γορεύουν 
άπό -ις ρίζες ώς την κορφή το 
πραγματικό νόημα. της ϋπαρξης 
στον κόσμο τουτο, νά νιώσεις την 
άξία της άλλα.γης και της με
ταμόρφωσης του σύμπαντος. 

Τό πνcυμα πού άνθίζει και 
δίνει τό σύνθημα της αίσιοδοξίας 
και της α.ίώνιας πίστης στήν 
μεταφορά άπό την ψυχρότητα 
της χειμερινης νάρκης στη θερμη 
, 'β ' ζ ' - ''λ α.να ρα., την εστα.σια του α -
λου κλίματος, πρωτα μέσα. στη 
φύση τήν δίνουν τά δέντρα.. Αύτά 
μας είδοποιουν γιά την άλλα.γή, 
α.ύτά σκορπουν και δια.λαλουν 
γύρω τους την θεία. γονιμότητα. 
-ης γης. Τά κάθε λογης πουλιά
ξετρελλα.μένα, θαρρεΊ:ς σκορπί-
ζ ' 'θ' ' , βλ ουν στους αι ερες το επι ητι-
κό μήνυμα., την εύφορία. του φυ
τικου βασιλείου, την χρωστική
πανδαισία. της α.νοιξης.

, Ι Ύ ι Ι νησυχος εινα.ι ο κοσμος σου, 
Θεέ μου ! Γεματος άπό θορύβους 
και φοβερές έκρήξεις θανάτου. 
'Όλο και άπογυμνώνει ό αν-
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Ορωπος τtjν πλ6ση ΠΟ� του
" 

χά
ρισε,::. "λν γονυπετουσc ομως 
χά.τω άπ' τ' άνΟισμένα οέντρα 
σου, μέσα στην γαλήνη μιά τέτοια 
εύλογημένη ωρα, Οά μπορουσc 
νά ξαναβρεί: 15,τι του εοωσcc:. 

Κά.τω άπό την εύλογία τών 
οέντρων σου, άνασαίνει ή αrσΟη-

* 

ση τηυ &)ραίου και τ ijς zαρ&ς, 
αύτ η πού οέν κερδίζεται, μά 
δίνcται ά.πλό ;.cρα σέ δίκαιους 
χι αοιχους. 

Τα δέντρα τ'ης &.νοιξ�ης ε!ναι 
οί άναστάσιμες καμπάνες στ-η 
1,Ίj σου, Κύριε! 

Είναι άρκετό νό: τρέχουν δλοι, είναι άρκετό yιό: τόν καθένα 

νό: τφάττη δ,τι τοϋ είναι δυνατόν. Τό ήρωϊκό πνευμα ίκανι0πτοιει
ται 1μα:λλοv ,μέ την πτC:)ση η την αξια άποτυχία σέ άyωνα yιό: 

ύψηλές ύποθέσεις, δπου έκδηλώνε.ται ή ά:ξιοnρcnεια του ττνεύ

ματός του, παρό: μιέ την έπιτυχία σέ nράyιματα όλιyώ-rερο εύyενι

κά, η καί χαμερ,τη. 

ΤΖΙΟΡΝΤΑΝΟ ΜΠΡΟΥΝΟ 

Πέθανε; "Α, οχι ! Ό Μπροϋνο ζη δσάκις οί ανβρωποι τιμουv 

τό θάρρος, καί ή άyάττη άποθέτει τόν σεl!ιασμό είς μνήιμην μιας 

εύyενικης καρδια:ς. Πέθανε, άλλα άπό τόv πάσσαλο του δλιΟ� 

καυτώματος άντηχει τό μήνυμά του: 'Όταν κανείς ξέρει πως νά 

wεθάνη σ' εναν αίωνα, θά ζήση σ' δλους τούς έπερχόμεvοuς αίω

νες. 

ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 
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ιιΆΟεΑιpόe r'HAιoe ΗΟί ΆΟεΑιpq Σελήvqιι 
Οί ό:Jθηναϊκοl κινηιματσyρά

φοι διαφημίζουν τήν ,τροσεχη 
nρο�ολή της ταινίας του Φράν_ 
κο Ζ•εφφιρέλλι, ή δnοία εχει 
ώς θέμα τήν ζωή του αyιου 
Φραyκίοκου της Άσσίζης καl 
τίτλον ,μία α,τό τlς χαρακτηρι
στικές του nροσαyορεύσεις: 
«' Αδελψός 'Ήλιος καl αδελφή 
Σελήνη". 

Έρώτησαν τόν Σκηνοθέτη : 
- 745 χρόνια ιμετό: τόν rθά

Ίιατό του, σε μιό:ν έ,τοχή ,τού 
,τολύ λίyοι rrιστεύουν nιό: στους 
άyίους καl ακόμη λιyώτε,ροι 
στlς αρετ�§ς της φτώχειας, ,τως 
άΊΤοψασίσατε νό: γυρίσετε ενα 
τέτοιο ψίλμ; 

Ό Ζεφφιρέλλι α,τήντησε: 
- Στήν ταινία μου ύ,τάρχει

μία σκηνή, ,τού νομίζω, άΊΤαν
τα nολύ εϋy λωττα σ' αύrrή σας 
τήν ά,τορία: Ό Φραyκϊσκος 
λέει στόν ,τατέρα του: «Δεν 
είμαι nιά yιός σου. Σου �:πι
στρέψω δλα δσα σου άvή,κουν». 
'Λέει αύτό: τό: λόγια έ1τισή1μως, 
μ,τροστό: στόν έnίσκο,το καl 
τόν δήμαρχο της ,τόλεως. υγ_ 
στερα �yάζει τό: ,τολύτιμα ρου
χα του καt μ' ενα φτωχ�κό •μαν
δύα μόνο, στήν ,τλάτη, χάνεται 
ανάμεσα στό ,τληθος, τραγου
δώντας. 

Ό σκηνοθιέτης έπεξήyησε δτι 
συσχετίζει τόν αyιο Φραγκίσκο 
με έκείνους τούς νέους της ση
μερινης έnοχης, ,τού -ά:Ίταρνουν
ται τlς ανέσεις του ,τολιτισμοG, 
διότι «αμφισ�ητοΟν» τήν αξία 
του. 

Δεν είναι γνωστόν τί είδους 
συσχετισμός γίνεται στήν ται
νία, δαθέντος δτι μόνον έ
ξωτερuκες όμοιότητες θά μnο
pουσε νό: ύnοστηριχθουν. Ό 
Φραy,κϊσκος μιλουσε λίyο κι' 
εκανε πο,\λά. 'Αντίθετα, οί ση
μερινοί άJμψισ�ητίες λένε ,τολ
λό: λόyια καl δεν κάνουν τίnο
τε. Έκεϊνα τό: έλάχιστα πού 
καταφέρνουν νό: κάνουν είναι 
ένέρyειες αρνητικές, ερyα κα
ταστροφικά: Πετανε πέτρες, 
καϊ\Λε αύτοκίνητα, σ,τάζουν �ι
τρίνες. Ό Φραyκϊσκος ,τολέμη
σε τά ,τλούτη, άΊΤαρνήθηκε τό: 
χρήματα, αλλά δεν ,τέταξε πο
τε καμμιό: ,τέτρα έναντίον των 
,τλουσίων καt δεν εκαψε τό: σ,rrί
τια τους. 

Πάντως, ή ταινία πpιέπει νό: 
εχη ένδιαφέρσν εστω καt σε δ,τι 
θ' αναφέρεται στόν θαυμάσιο 
�:ο του άyίου Φραyκί:σκου, δ 
ό,τοϊος έπεφύλασσε τον τίτλο 
του α δ -ε λ φ ο G σ' δλα τό: 
δντα, άκόμη καt τό: αψυχα. 
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Τό 
,, 

επος -ιίίς ψυχής 
Τοϋ έπιτίμου Λυκειάpχου 
ΤΑΚΗ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 

'Από τα «Βιωματα στη Νιοιλληvική Ποιηση» 

'Αψ· οτου ό 'Αριστοrτέλης ε
yραψε τά «μετά τά ψυσ,κά» 
καl πλάστηκε δ ορος «μεταψυ
σική», τό παν χωρίστηκε σέ 
δυό, στη ψυσική καl στη μετα
ψυσική, στόν ουρανό καl στη 
yη. 'Αλλά νομίζομε οτι αυτο 
είναι λάθος. Καl τό λάθος αύ
τό σά νά τό προέ(!)λεπε, τό αί
ρει ό Πλάτων στόν «Τίμαιο». Ό 
Πλάτων διατυπώνει τή γνώμη 
στόν περίψημον αυτό διάλογο 
οτι, δ κόσμος είναι ενας. Ή 
αίσθητή φύση μας -rταρουσιά
ζεται μ-έ τέσσ,ερες όpατές μορ 
φές, τή yη, τό νερό, τόν άέρα 
καl τή ψωτιά. Ύ-rτάρχουν απει
ροι οί συνδυασμοί τους καθώς 
καl οί ίδιαίτε,ρες μορφές -rτού 
-rταίρνοuν. 'Αλλ' δ κόσμος είναι 
ενας καl ε.μψυχος «ζωον Ε\'>. 
Ή αίσθητή φύση συνεχίζεται ά
-rτό την μή αίσθητή. Οί τΙέσσα
ρες μορφές της αίσθητης ϋλης 
παράγονται ά-rτό μιά πέμmη 
ουσία (τήν -rτεμmουσία) -rτολύ 
λεπτότερη κι' &π:ό τη φωτιά 
πού μετέχει, κατά τρό-rτο θαυ
μαστό, του νοητοϋ: < 'Αλλ' fuό_ 
ρατον είδός τι καl αμορφοv, 
πανδεχές, με ταλαμ(!)άνον δέ ά
πορώτατα -rτfj του νοητοϋ καl 

δυσαλωτότατοv αύτό λέyο\ιτες 
ού ψευσόμεθα» (Πλάτωνος, Τί
μαιος XV Ι Ι Ι, 51) (=άλλ' αν 
τό πουμε κάποιο είδος άόρατο 
καl άμορφο, ίκωό νά δεχθη τά 
πάντα, μετέχον του νου κατά 
τρό-rτον άνεξήyητο καl δυσκο
λώτατο νά τό συλλά(!)η καιείς, 
δέν θά yελαστοϋμε). 

'Έτσι δ Πλάτων μέ τά -rταρα· 
-rτάνω λόγια ερριξε τη γέφυρα 
-rτού ένώιει τά αίσθητά μέ τά 
μή αίσθητά καl παρουσιάζει 
την αίσθηση καl τή νόηση σά 
μιά άνώτερη μορφή της άνόλε
θρης ούσίας, -rτού ή -rτιό χονδρο
ειδής μορφή της είναι ό αίσθη
τός κόσμος. 'Έτσι τό σύμ-rταν 
μοιάζει σάν μιά -rτυραμίδα, ο
-rτου την κορυφή κατέχει ή ού
σία - νους (ή έ.νέρyεια - \ιοϋς 
θά λέγαμε στήν έ.ποχή μας) έ.
vω στη (!)άση της ύ-rτάρχουν οί 
τέσσαρες μορφές της ϋλης (ή 
έ.νέρyεια - ϋλη). 

'Ώστε τό ύλικό κύτταρο μ-rτο
ρει θαυμάσια νά εί\ιαι όλοψυ
χικό κύτταρο, ο-rτου τό ψυχικό 
μέρος του κυττάρου -rταίζει τό 
ρόλο του οίκοδόμου, του άρχι· 
τέκτονας yιατl ανήκει σ ενα 
κόσμο πού έ.νερyε'ί αίοθητικά 
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καί προπαντός ένερyεϊ. Είναι 
καθαρή ένiέρyεια καί μάλιστα 
ένέρyεια ψυχική. 

Αύτή ή αντίληψη ή τόσο θ!ε
τική ώδήyησε πολλούς σοψούς 
νά σκεψθουν καί νά είπουν, ο

τι τό ψυχικό μέρος του κυττά
ρου, δταν τό ένιαιο κύτταρο 
καταστραψη έπιστρέψοντας έ
κει απ' δπου έπήyασε, δέν α
ψομοιώνεται μέσα στό ψυχικό 
στρωμα πού περι<5άλλει καί 
διαποτίζει τήν ϋλη, αλλά δια
τη ρει τήν ατομική του ύπόστα
ση. Είναι ή θεοσοψική (δπως 
λέyεται σήμερα) άποψη, ή ά
ποψη του Πλάτωνος καί του 
Πυθαγόρα, των αρχαίων Έ,λ.
ληνικων μυστηρίων, των Αίyυ
πτιακων μυστηρίων καί των 
θρησκευτικων αντιλήψεων της 
Άνατολης. Δέν διαψωνουν ώς 
111ρός τή yενι'κή ίδέα της έξέ
λιξης, αλλά διασποϋν τήν άμε
ση κληρονομικότητα. 'Λέyουν: 
Ή ψυχή είναι ;,άτι ξεχωριστό, 
ξεκίνησε από ενα πολύ μακρινό 
παρελθόν καί κατοίκησε διαδο
χικά, σέ φυτά, σέ ζωα, σέ αν
θρώ11ους, αποκτωντας, διαρκως 
πειρα καί αύτοσυνείδηση. "Ως 
τrού μιά μέρα κάθε μιά: ξεχω
ριστή ψυχή, αψου ά:ποκτήση 
τrλήρη αύτσσυνείδηση δ-έν θά 
εχη πιά: ανάγκη νά: ξανάρθη 
στή yη, αλλά θά μείνη yιά: 
πάντα στόν κόσμο των '1 δεων. 
Αύτόν τόν κόσμο των '1 δεων 
τόν όνο,μά:ζων οί ο:νθρωποι της 
Άνατολης νιο�ανικό καί <5ουδ
δικό πεδίο. Λύτή τήν αύτοσυ
νείδηση τήν όνομάζει κάθαρση 
'δ Πλάτων καί τήν παρομοιάζει 
μέ τόν θαλασσινό θεό Γλαυκο, 

11ού ,εχει κολλημένα στό σω
μα του διάφορα φύκια καί κοy
χύιλια της θάλασσας. Καl yιά: 
νά: ψανη τό θεϊκό του σωμα, 
πρέπει νά τό καθαρίση από τά 
φύκια καί τά: κοyχύλια. 'Ώ
στε, αύτό πού λέμε λυτρωμό, 
δέν είναι τίποτε αλλο, παρά 
απο<5ολή των ξιένων στοιχείων 
άπό τό πραy;ματικό είναι του 
ανθρώπου κι· αί;τό έπιδιώκουν 
ιμέ χίλιους τρόπους καl μέσα 
οί διάφορες θρησκ,ε'ίες καί φι
λοσοφίες. 

υΟπως <5λέπει κανείς, κι' αν 
θεωρηθη ξεχωριστό τό ψυχικό 
κύτταρο, καί πάλι δέν ξεφεύ
γουμε ά:πό τό νόμο της έξέλι
ξης καί ανέλιξης. Καl πάλι πα
ραμένει διδάσκαλος καί νομο
θέτης ή μάνα yη, ή θεά Δημή· 
τηρ, μητέρα της ψυχης Περσε
φόνης, πού ερχεται καί φέρνει 
τή <5λάστηση στή yη, μετα<5αί
νει στόν 'Άδη καί πάλι ξανάρ>
χεται καί μελετάει τή θρια:μ
<5ευτική άνοδό της στόν 'Όλυμ_ 
110. Στήν πsρίπτωση aμως αύ
τή εχουμε διάσπαση της αμε
σης κιληρονομικότητας, ένω δέν
παύει νά: ύπάρχη ή συνέχεια
ώς προς τίς προηγούμενες ζω
ές, πού εζησε ή ήμισυνε(δητη
ψυχή, εως δτσυ αποκτήση πλή·
ρη αύτοσυνείδηση, από τό φυτό
εως τόν ανθρωπο. Ό Παλcψας
τrού δέχτηκε <5αθειά τήν έπί
δραση του Πλάτωνος, των Πυ
θαγορείων καί των Όρψικων
καθώς καί τήν ελξη των μεyά
λQν θρησκευτικων έπων της
'1 νδίας, πού τίς γνώρισε από
τίς περίφημες μεταφράσεις του
Δημ. Γαλανου· 'Αθηναίου, τρα-
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yουδει αυτη τήν πλευρα του 

<:ιιώματος στο «θάνατο της κό

,ρης» (Τα ,μάτια της ψυχης μου, 

1892), οπως θ:α μπορουσε να

ψάλη, δ έν μέρει Πυθαyορικός 

Έμm:δοκλης: 

Γνωριζω κα:ποια μυοrηκά πού δέν τά ξεροuν άλλοι! 

'Αφοu ξεχώρισες ά-rt' τήν ό:yκαλη 
όm' τήν ό:yκαλη τοϋ Πa:ντός - πρίν της ζωης τό κuμα 
σε ριξη στ' άκροyιαλια μας με κόρης άyνο σχημα, 
άφοϋ ξεχωρισες, ψυχή λευκή σά Γαλαξίας, 
ά-rt' τη γαλήνη της άνυπαρξίας, 
ενιωσες πρωrrα τή ζωή μεσα σrτης γης �ά <!>άθη, 
άiκι,νητη, ανφγη, θαλ'ή και δίχως νου και -π:άθη. 

Γlετραδι -τ�:ρωτο<!>ρεθηκ.ες <!>αθειά σ' άνηλια: μέρη, 
και μιΟίΥ ήμερα σκορπτισες λευκή φεγγο<!>ολια. 
Μα πριrν στολισης κανενος το χερι, 
και σrτεμμα πριν πλουτισης 0001ιλια, 
ή Μοϊρα ηρθε τή λcψψη σου νά κΟψη, 
και χαθηκες κι' αλλαξες όψη. 

Κι' άκομ' ανε<!>ης ενα 01καλοπάτι, 
τη σκCΧ!λα την τερασrτια, τή Ζωη· 
κι' εγι\Αες κρινο όλολευκον, άλλα προτοϋ ενα μάτι 
να σ· αντικρυση καί τφοτοϋ νά σε χα:ιδέψη μια πνοή 
ή Μοϊρα σε ξερριζωσε, μαράθηκες, και παλι 
μορφην έδεχθης αλλη. 

' Αλλη άκ.ρι<!>ώτερη μορφ'η με πιο σοφά στολίδια, 
και, κυκνc,ς, γλυκοταραξες της λίμνης ,rά νερά· 
αλ.λ' ομως πρίν ν' άνοιξης τα qηερά· 
γοργα για μακρινά ταξιδια, 
ή Μοϊρα καρφωσε το πετcψα σου 
και πεθανες κι' άVΌιχτηκα:ν άλλοι ούρα:νοί μπτροσrτά σου. 

"Αλλοι ούρcwοί καταοοθοι κι' άσύγκρι,rοι, κι' έφάνη<; 
mα νυχτωμενα ματια μας όλοφωτη παρθένα! 
Άλλ' ομως πριν να κανης 
τήν εmυχια μιας καρδιας που είχε πλασθη για σένα, 
της Μοιρας ηταν ή <!>ουλή, 
και σ' ε<!>αλαν νά κοι,μηθης ξανά <!>αθειά στό χωμα ... 

Ψι,χη, -τ�:οιο σχημα σε προσμένει άκόμα 
ποιος ιωσμος έγ,rελεστερος, Παρθενα, σέ καλεϊ; 

- 'Αλλα Υ"ωρίζω καποια μυστικα, πού δεν τά ξέρουν άλλοι
Δεν άpμι,νιζεις πλεον γλυκα · γΛυκα,
δεν σε τρα<!>αει κανενα περιγιαλι,
δεν εχεις πια καρδια, εύωδιά, με άκτϊνες καί φτερά
καί δέ σε ξεχωρίζει πια θωριά, όμορφιά κα:μμιά,
δε σε μεθαει του κόσμου πια ή χαρά,
τοϋ κόσμου δέ σέ δέρν1ει ή ,τρικυμία.
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Τί1ωτε πλέον τονειρο τοu κόσμου - ονειρο πλό.Jνο -
τί-π:οτε πλεον στά μάτια σου δεν θά τό ξαναφέρη. 
Και πιά ν' άπλώση δε μπορεί:, Ψυχή, σ' έσένα έ1τάνω, 
ή Μοί:ρα σιδερένιο χέρι. 

Ί-1 θεία του Παντός δ,καιοσύνη, 
ή δλαyρυπνη, την άφραστη άνάπαυση σου δίνε_ι, 
γιατί άπό τή στιγμή τη μακρινή 
πού ηρθες, έξεχώρισες, ψυχή λευκή σά Γαλαξίας 
άπ' τη γαλήνη της άνυ,ταρξίας, 
αδολη, παναyνη εζησες, έλαμψες, μοσχομύρισες. 

Γι' αύτό μές στή γαλήνη την παντσrινή 
μες στήν άσάλευτη yαiλήνη έyύρισες 

Πόσο θυμίζει ή άσά:λευτη 
yαλήιvη οχι τόσο τόν κόσμο των 
'1 δεων του Πλάτωνος, άλλά τή 
νιρί:,ανική yαλήνη του Βούδ
δα ! ... 

Γιά μας, αν ύπάρχη μιά ϋλη 
ψυχή, αύτή όφείλει νά χάνεται 
ξαναγυρίζοντας στά όλοψυχικά 
στρώματα, ά:πό δπου συγκεν
τρώθηκε στό ύ'λικό κύτταρο. 
"Αν ύπcφχη καποιο τελείως α

τομικό στοιχεϊο, μόνον αύτό 
θά πρέπει νά κατεί:,αίνη άπό 
τήν κορυφή της ένιαίας του 
παντός πυραμίδας, άπό τήν έ
νέρyεια, πού είναι στοχασμός 
καί μάλιστα στοχασμός, πού 
περιλαμί:,άνει τήν αύτοσυνείδη
ση, ώς τήν ένέρyεια, πού είναι 
ή αίσθητή φύση. 'Έτσι ό κό
σμος είναι ενας, άπό τήν άπό
λυτη αύτοσυνείδηση ως τήν ά
Ίτόλυτη λήθη. Ό ανθρωπος ου
τε στήν απόλυτη λήθη ι:,ρLσκε
ται οϋτε στήν άπόλυτη νοητική 
ύπόσταση. "Αν στό ύλικό κίιτ
ταρο ίΞρχεται καί προστίθεται 
τό ψυχικό η νοητικό στοιχεϊο, 
τότε - κατά τήν ταπεινή μας 
γνώμη - ό ανθρωπος δέν ά:πο
τελεϊται άπό δύο άλλ' άπό τέσ
σαρα στοιχεϊα. Άπ' δπου δήπο-

τε κι' αν προέρχεται τό κατ' 
έξοχήν νοητικό στοιχεϊο, παρα
τηρεϊται μιά ψυχική ζωή πού 
δέν προέρχεται ά:π' αύτό. Οί 
μεyαλοφυεϊς πέρασαν τήν νη
πιακή, τήν παιδική καί τήν έ
ψηι:,ική ήλικία μαθαίνοντας. Τό 
άπ' εξω, άπ' αλλον κόσμο προ
ερχόμενο διανοητικό στοιχεϊο, 
ό Διανοητής, σ' δλο αύτό τό 
διάστημα ηταν ενας άπ:λός μα
θητής. Οί αίσθήσεις του νέου 
σώματος του έκόμιζαν τίς γνώ
σεις, καί πιό πέρα άπό τίς αί
σθήσεις ή μνήμη καί ή φαντα
σία, ψυχικές λειτουργίες, πού 
δέν λειτουρyουν μέ τήν 'ίδια 
ενταση σ' δλους τούς ανθρώ
πους, οϋτε στόν ιδιο ανθρωπο 
ά:πό ήλ�κία σέ ήλικία. 'Υπάρχει 
λοιπόν, ενας ψυχικός κόσμος 
ύλοψυχικός, άνεξάρτητος άπό 
τόν Διανοητή καί ύπηρέτης 
του Διανοητη, πού τόν ύποθέ
σαμε έρχόμενον άπ' αλλον κό
σμο. Νά λοιπόν τό τρίτο στοι
χεϊο. 'Αλλ' ύπάρχει καί τέταρ
το, αν ( έπαναλαμ(;άνομε) θεω
ρrιθη σάν ξένος του κόσμου 
τούτου ό Διανοητής. Είναι οί 
άyαθές παρορμήσεις, πού δέν 
σχεrτ:ίζονται μ'έ τό:: ύλικά συμψέ-
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ροvτα οϋτε μέ τούς έyω'σμούς 
μας. Χωρlς νά είναι καθαρή 
διανόηση, είναι έξωλοyικές 
διαθέσεις καl έμπνεύσεις ένός 
κόσμου πνευματικοί}. Σ τήν κο
ρωνίδα της τετράδας C5ρίσκεται 
ό Διανοητής, Αυτός, yιά τόν 
δποϊον είπε δ Χριστός «τό πνεG
μα οποu θιέλει πνεϊ και τήν 
φωνήν αύτοG άκούεις, άλ'λ: 
ούκ οίδας πόθεν ερχεται και 
που ύπάyει». (Κατά Ίωάννην, 
3, 8). 

'Υπάρχει λοιπ·όν μιά ύλική 
καl μιά ψυχική κληρονομικό
της α:μεση, πού μεταe5ιe5&ζεται 
άπό yενεά σέ yενεά. Σ τό ζεστό 
α1μα, στήν εvταση των αίσθή 
σεων, στήν ίκανότητα της μνή
μης καl στή δύναμη της φαντα
σίας την C5λέπουμε αυτή τήν 
κληρονομικότητα καl δέν άμφι
C5άλλουμε δτι ύπάρχει. Καl εί
ναι τόσο ήyεμονική ή κυριαρ
χία της. Δυό, σύμφωνα μέ δ
σα ε'ίπαμε παραπάνω, είναι οί 
έφιαλτικοί δυνάστες μας, ή ά
νάyκη, άπότοκος των άδυvαμι
ων καί ευαισθησιών του σώμα
τος, καί ή έyωϊστική συνείδη
ση, πού έμφανίζεται σάν μό\η 
ύπάρχουσα. 

Γιά τούς παραπάνω λόyους 
καί ό δρόμος πού ακολούθησε 
ό πολιτισμός, είναι ό δρόμος 

της ύλικης έξέλιξης. Ή άyωyή 
πού πηρε ό ωθρωπος, είναι 
αυτή πού του δίδαξε ή yη. Αυ 
τό\ τό δρόμο ακολούθησε ή 

ψυχή του Έμπεδοκλη, του Ά
κραyαντίνου σΟφοG, πού εκ
φράζει Πυθαyόρειες αντιλή
ψεις, αλλά καl πολύ συyyενι
'κές μέ αυτές, πού τραyούδη
σε δ νεώτερος ποιητής: 

'Ή μουν κάτιοτ' εψη<!>ος καί κόρη καί 
τιουλί 

καί χαμόδεντρο καt ψάρι μές στά νε
ρα της θαλασσας. 

'Ηρθαμε σ· αύτό τό στιήλαιο ... καί 
tκλαψα καί θρήνησα 

Ι!,λέ."1:οντας τον άσυνήθιστο το"l:ο, τόν 
αχαρο τότιο (1) . 

Γιά τήν κάθοδο της νοητικης 
ένέρyειας στήν ένέρyεια υλη 
( σύμφωνα καί μέ τήν Ευαyyε-
1λική φράση, δτι τό yεvνώμενον 
έκ του πνεύματος είναι πνευμα 
καί έκ της σαρκός σάρξ) πολ
λά λJέyουν οί άρyαϊοι μϋθοι, 
Lδίως οί σχετικοί μέ το διαμε
λισμό του θεοϋ Διονύσου. Δέν 
θά τούς παρακολουθήσω με yια_ 
τί δ-έν είναι τό θέμα μας. Τί ο
μως πείθει τούς πολλούς οτι 
προέρχεται άπ' άλλου, η αντί
θετα δτι δέν προέρχεται; "Αλ
λους ή άπλη λοyική καί α:λ
λους ή άπλούστερη πίστη μέ 
τά διαφορετικά συμπεράσματα 
στούς μέν καl στούς δέ καί ή 
μιά καί ή α:λλη. Μερικοί δμως 
ίσχυρίζοvται δτι κρατουν στά 
χέρια τους ώρισμένες άποδεί
Ε;εις. θά μιλήσωμε δσο C5ολει 
συντομώτερα yιά τίς άποδεί
ξεις αυτές. 

1. 'Ηδη (γαρ) τιοτ' έyώ yενόμην κουρος τε κόρη τε
θάμνος τ' οίωνός τε καί εξαλ0ς ί!.λλοτιος ίχθύς (117)
ήλύθομεν τόδ' /:,τι' αντρον ίmόστεyον (120)
κλαυσα καί κώκυσσα ίδών άσυνήθεα χωρον (118)

... άτερτιέ.α χωρον. 
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Σε ύπνωτιστική κατάσταση 
ή Π.Ρ. άπό τήν Καλιψορνία μι_ 
λάει Ί ρλαvδικά:, πού δέν τό: 
{,αίρει οϋτε τό: άκουσε άπό κα
νέναν. Και διατείνεται δτι είχε 
ζήσει πριν άπό 150 χρόνια στην 
'1 ρλανδία σέ ώρισμένη περιο
χή. 'Ονομάζει και περιγράψει 
τις τοποθεσίες. Βεe5αιώνουν οί 
γνωρίζοντες δτι ή yλωσσα εί
ναι πράγματι Ί ρλανδική. Ξε
κινάει 'Αμερικανός δημοσιο
γράφος και πηγαίνει στην έ
παρχία πού περιγράψει. Τά ό
νόματα των χωριωv ύπά:ρχουν, 
δμως τό: τοπία δέν είναι τό: ί
δια. Πρέπει νό: σηιμειωθη ακό
μα δτι ή yλωσσα πού μιλάει 
ή ύπνωτισμέvη περιέχει λέξεις 
πού δέν χρησιμοποιουvται σή
μερα, άλλό: χpησιμοποιουνταν 
πριν άπό 150 χρόνια. Τό λά
θος ώς πρός τήν περιγραφή 
των τοπίων, λέγουν οί όπαδοι 
της μετενσαρκώσεως, είναι μιό: 
λεπτομέρεια, ένω δλα τ' άλλα 
είναι τά 'ίδια. 

Οί αντίθετοι της θεωρίας της 
μετενσάρκωσης ίσχυρίζονται, 
δτι κάποιος πρόγονος, 11ού yνώ 
ριζε, Ί ρλανδικά:, αποτύπωσε 
τήν ίσχυρή του προσωπικότητα 
στό γεννητικό κύτταρο, ωστε 
fπειτα από γενεές νά ξαναπα
ρουσιαστη σέ ύπνωτική κατά
σταση πλήρης ή γνώση της 
• 1 ρλανδικης σέ μιό: απόγονο·
δσο yιό: τήν αντίληψη της απο
γόνου, δτι εζησε ή ίδια πριν ά_
1ro 150 χρόνια, αυτό είναι κα
θαρή ψευδαισθησία. "Οπως

C5λέπει κανείς, τό παρcrnάvω
περιστατικό έπιδέχεται δύο έ
ξηγήσεις τό ίδιο παράδοξες.

Γιατί αν είναι παράδοξη ή θεω
ρία της μετενσάρκωση ς, είναι 
έξ ίσου αν οχι περισσότερο πα
ράδοξη και ή αντίληψη, δτι μιά 
ίσχυρή προσωπικότης μεταδί
δει οχι άπλως ψυχικές ίκανότη
τες έξελίξιμες, άλλά όλόκληρο 
σύστημα γνώσεων, δ11ως είναι 
ή συντακτική και yραμματικη 
γνώση μιας y λώσσας. 

'Αναφέρουμε δεύτερο περιστα
τικό: Ή Ρ .Π. άπό τίς Ί δίες 
(πάλι γυναίκα ύπάρχει στό πα_ 
ράδειyμα, γιατί αυτές παρου
σιάζουν πιό ευαίσθητο νευρικό 
σύστημα κατάλληλο yιό: ϋπνω
ση) παραδέχεται δτι είχε ζήσει 
πρίν ά11ό τριάντα χpόΗα ώς 
σύζυγος του Πάντα Μαρου στίς 
Ί νδίες πάλι. Περιγράψει τό 
σπίτι καί αναφέρει περιστατι
κά 11ού γνώριζε μόνο ή 11εθα
μένη σύζυγος ·ιού Πάντα Μα
ρου καί ό ίδιος. Ό Πάντα Μα
ρου ζη άκόμα. Καμμιό: άμεση 
φυσική διαδοχή δέν εχουμε, 
γιατί οί yονεΊς της Ρ .Π. ζουν 
καί τούς μοιάζει καταπληκτι
κά. 

Τέτοια 11εριστατικό: άναψέ
ρονται άπειρα στά C5ιe5λία καί 
στό: περιοδι1<ό: 11ού άσχολουν
ται με παρόμοια μεταψυχικό: 
η 11αραψυχολοyικό: .τροe5λήμα
τα. Άφου τό: δίαe5άση δλ' αυτό: 
κανείς, άθελά: του ωαyκάζε
ται νά σκεψθη : Είναι άράyε ή 
ίδέα της μετενσάρκωσης άyυρ
τεία του αρχαίου Έλληνικου 
κλήρου, του Αίyυπτιακου κλή
ρου, των μάγων και θρησκευτι
,κων άνδρων της Άνατολης; 
Είναι άπατηλή ίδέα των αρ
χαίων Έλλ"Jνων σοψων, μιας 
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έ:rτισιημονικης διάνοιας σαν 
του Πυθαγόρα κι' ένός κατ' έ
ξοχήν διαλεκτικου σοψου σό:ν 
του Σωκράτη, η μήπως στη
ρίζονται οί αντιλήψεις δλων 
αύτων σε ψυχολογικό:: (παρα
ψυχολογικό:: εστω) φαινόμενα, 
πού πρέπει πολύ νό: τό: προσ1έ
ξη, vό: τό: μελετήση καί νό:: 
προσπαθήση νό: έρμηνεύση ή 
σύγχρονη έπιστήμη; 

Ό Παλαμας 40 χρόνια άργό
τερα, ( «'Η ποιηηκή μου»,
1933) άψου εyραψε «τό θάνα
το της κόρης», ίσχυρίζεται δτι
«συνταιριάζονται στό νεαρό ποί
ημα τουτο κάποια θετική ψιλο
σοψία, πού δοξάζει τήv Ο:\,ά-
1ττυξη των ίδεων, τό περπάτη
μα των ο.των από τό:: άπλού
στερα στα συνθετώτερα με κά
ποιο θεσσοcp,ικό πανθείσμό πού 
δλα τό: θέλει ζωντανά, τή με
τεμψύχωση σε οραμα, τό δαρ(:Η
νισμό, ποιητικό: έρμηνευμέ\,ο». 
"Αν ηθελε vό: μιλήση πιό κα
θαρό: ό Παλαμας, δεν θαλεyε 
<,τόν δαρι5ινισμό ποιητικό: έρ
μηνευμένο», άλλα θό: (5ει5αίωνε, 
δτι «ή θεωρία της μετεμψύχω 
σης δεν αρνείται τό δαρ(5ιvι
σ:μό καl δτι μπορεί νό: προχω
ρη πλάί - πλάϊ>>. Γιατί δαρ(5,
νισμός καί, μ:ετεμψύχωση (= 
μετενσάρκωση) δεν είναι τό 'ί
διο πραyμα. 

'Όrττοιος άyαπα τίς εϋκολες 
λύσεις μπορεί νό: παραδεχτη 
τή μιό:: η τήν αλλη θεωρία. 'Ε
μείς πιστεύουμε δτι τό πνευμα
τικό έyώ, ή πλήρης αύτοσυνεί
δηση, ό Διανοητής, είναι εϋλο
yο νό: κατέρχεται από ,μια ύ
ψηλή πνευματι'κή ζώνη. Άλλ' 

οϋτε έπίyνωση της αύτοτέλειάς 
του εχει έδω κάτω, οϋτε αρ
κετό: ίσχυρός παρουσιάζεται. 
Έξ αλλου, δεν μποροuμε νό:: 
παραι5λέψουμε τήν πραγματι
κότητα, πού μας ι5ει5αιώνει κα
θημερινά, δτι ή yνώση του κό
σμου τούτου οίκοδομείται με 
τα ύλικ,ό:: πού κουι5αλουν οί αί
σθήσεις μας. Ή yη είναι ό με
γάλος διδό:σκαλός μας. Καl 
αύτό δέν τό αρνείται ό παν
Θεϊσμός παραδεχόμενος τήν 
παράλληλη με τήν ύλική έξέλι
ξη καl του ψυχικου κόσμου. 
Τό yεννητι·κό ύλοκύτταρο εί
ναι ψορτισμΙέ'Vο με ψυχικό: ρευ
στά, πού θό:: κάμουν ίκαvό τό 
σωμα νό:: άναπτύξη τίς αίσθή
σεις καί μαζl μ' αύτες τή φαν
τασία, τή μνήμη καl άλλες α
κόμα ύλοψuχικις ίδιότητες. 

'Αναφέρει � 'Όμηρος λαούς 
πού δεν ε(5λεπαν ονειρα. Δεν 
είναι ό Διανοητής πού δεν ι5λέ
πει, 10:λλ' ή ελλειψη ψυχικών 
πλακων τόν στερεί άπό τα eαυ
μάσια της ψωτασίας. Σι δλ' 
αύτό:: ύπάρχει ψυχική κληρονο
μικότης, πού μεταδίδεται από 
τόν πρόyονο ατόν άπόyονο. 'Α
ξίζει νό:: μελετηθη ό κόσμος 
αύτός ύπό τό ψως της ψυχο
ψυσι κης έπιστήμης κι' ας εχου
με μαζί με τόν 'Ηράκλειτο τήν 
πικρή yνώση, δτι «ψυχης πεί
ρατα ουκ αν εϋροιο πασαν έπι
-π:ορευόμενος άδόν' οϋτω yό::ρ 
ι5αθύν λόyον εχει»· μ' αλλα 
λόyια: «πουθε αρχίζει καl που 
τελειώνει ή ψυχή δεν μπορείς 
νό:: ι5ρης, δποιο δρόμο κι' αν ά
κολουθήσης· τόσο (5αθύ είναι 
τό νόημά τη ς». 
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Γένv ησις-θάνα-ιος 
στην διδασκαλία τής Μπλαδάτσκυ 

'Από τό «ΚΔΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

Μετα. τη διάλυση του σώμα
τος, αρχίζει μια περίοδος, δ
που ή συνείδηση η είναι εντε
λώς ξύπνια, η ζεί μέσα σ' 
ενα χάος από συγκεχυμένα 
δνειρα, η ακόμη κοιμάται εναν 
ίίπνο χωρίς δνειρα, που μοιά
ζει μ' εκμηδένιση. Αύτα. είναι 
τα τρία ε'ίδη ίίπνου. "Αν οί 
φυσιολόγοι μας ισχυρίζονται, 
πCJς αφορμή για τα δνειρα 
καl τlς οπτασίες είναι ενα είδος 
ασυναίσθητης προετοιμασίας, 
που γίνεται τlς ώρες που ε'ί
μαστε ξύπνιοι, γιατί να μή 
δεχτουμε μιαν ανάλογη έρ
μηνεία καl για τα μετα. τό θά
νατο δνειρα; Τό επαναλαμβάνω 
ό θάνατος είναι ενας ίίπνος. 
Μετα. τό θάνατο εμπρός στα 
πνευματικό. μάτια της ψυχης 
αρχίζουν να ξετυλίγονται διά
φορες σκηνές, που τό πρό
γραμμά τους πολυ συχνό. ε
χου με tμείς οί 'ίδιοι συνθέσει. 
Είναι ή πραγματοποίηση τών 
ορθών η σφαλερών πεποιθή
σεων, που εμείς οί 'ίδιοι εχου
με δημιουργήσει. Ό Μεθοδι
στής μένει Μεθοδιστής, κι' ό 
Μουσουλμάνος μένει Μου
σουλμάνος, για λίγο καιρό 
τουλάχιστο, σ' ενα φανταστι
κό Παράδεισο, που ό 'ίδιος 
εχει με τή σκέψη του δημιουρ
γήσει. Αύτοl είναι οί καρποί 
του δένδρου της ζωης μετα. 

τόν θάνατο. Τό αν πιστεύουμε 
η δχι, δεν επηρεάζει βέβαια 
τό πραγματικό γεγονός της 
συνειδητής αθανασίας. Είναι 
φυσικό δμως αύτή ή πίστη 
η ή απιστία στην αθανασία, 
σαν ιδιότητα μιας ξεχωριστης 
ανεξάρτητης οντότητας, να 
δίνει κάποια ειδική απόχρω
ση σ' αύτό τό γεγονός, δταν 
θα εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε 
κάθε τέτοια οντότητα. 

'Ερώτησις: Γιατι μου λέτε, 
οτι ή μετά το Οάνατο ζω·η εlναι 
&πειρη, άΟάνατη, πραγματικ·ή, 
ένω ή γήινη εlναι μιά άπλη ψευ
δαίσθηση, μιά πλάνη. Κι' αύτ-η 
cχει τά οριά της, οσο κι' αν 
εlναι πιο πλατειΙΥ. άπ' τά ορια 
-:-ης γήίνης ζωης. 

'Απάντησις : Δίχως αλλο. 
Τό πνευματικό Έγώ του αν
θρώπου αιωρείται μέσα στην 
αιωνιότητα σαν εκκρεμές ανά
μεσα στη γέννηση καl τό θά
νατο. "Αν δμως αύτες οί ώρες, 
πουναι οί περίοδοι της γήϊνης 
καl της πνευματικής ζωης, 
εχουν περιορισμένη διάρκεια, 
αν είναι επίσης περιορισμένος 
ό αριθμός απ' τα διαστήματα 
αύτα. μέσα στην αιωνιότητα, 
ό πνευματικός περιπλανώμε
νος ταξειδιώτης είναι αιώ
νιος. Γι' αύτό τό λόγο, ή μόνη 
πραγματικότητα, ή προσιτη 
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στή� άvτίληψή μας, είναι οί 
μετα τό θάνατο ώρες ζωης, 
δπου ό ασαρκος αvθρωπος 
- σ' δλη αύτή τήv περίοδο
της μεγάλης περιπλάνησης,
που λέγεται «κύκλος γεννή
σεων - στέκεται άvτιμέτωπος
στήv άλήθεια μπροστά, κι'
όχι στήv ψευδαπάτη τοϋ εφή-
μερου γήϊνου βίου. Αύτα τα
διαστήματα, εστω καί περιο
ρισμένα, δεν εμποδίζουvε τό
Έγώ, που τελειοποιείται λίγο
λίγο, v' άκολουθεί χωρίς πα
ρέκκλιση τό μονοπάτι, που τό
όδηγεί στήv τελευταία του
μεταμόρφωση, δταv θα φτάσει
στό σκοπό του, να γίνει αύτό
τό Έγώ εvα θείο ον. Αύτα τα
διαστήματα, αύτα τα στάδια
βοηθοΟvε στό τελικό άποτέ
λεσμα, δεν τό εμποδίζουvε.
Τ ό θείο Έγώ δεν θα μποροϋσε 
ποτέ να φτάσει στόv τελικό 
σκοπό του χωρίς αύτα τα 
όρισμέvα ενδιάμεσα διαστή
ματα. Κάποτε σας εδωσα 
μια συνηθισμένη παρομοίωση, 
συγκρίνοντας τό Έγώ η τήv 
ατομικότητα μ' εvα ήθοποιό, 
καί τίς διάφορες πάμπολλες 
μετενσαρκώσεις του στους 
ρόλους τιου παίζει. Θα θεω
ρούσατε ποτέ δτι αύτοί οί ρό
λοι η οί ενδυμασίες που φορεί 
είναι ό ίδιος ό ήθοποιός; Σαν 
τόv ήθοποιό, είναι καί τό Έγώ, 
ύποχρεωμέvο να παίζει πολ
λους ρόλους, που μπορεί να 
τοϋ είναι δυσάρεστοι, σ' δλη 
τή διάρκεια τοϋ Κύκλου της 
'Ανάγκης. UΟπως δμως ή μέ
λισσα άπομυζα τό μέλι πετών
τας άπό λουλούδι σέ λουλού
δι, έγκαταλείποvτας τ' αλλα 

μέρη στα σκουλήκια της γης, 
τό 'ίδιο κάνει κι' ή πvευ ματική 
μας οντότητα. Συναθροίζει από 
κάθε γήϊvη προσωπικότητα, 
μέσα στήv όποία τό Κάρμα 
τήv άναγκάζει να ενσαρκω
θεί, τό νέκταρ μονάχα άπ' τίς 
πνευματικές ίκαvότητες κι' άπ' 
τό αύτεvσυvείδητο, τ' αφο
μοιώνει δλα σ' ενα σύνολο καί 
τελικά. βγαίνει σαν τή χρυσαλ
λίδα άπ' τό κουκούλλι της, 
μεταμορφωμένη σ' εvα Dl1yan
Chol1,ιn(�ημ. ά:νώτ::ρες πν::υμα:η
κές όντό-:-·r,-;-::c). τόσο τό χειρό
τερο λοιπόν για τίς προσωπι
κότητες, άπ' τίς όποίες δεν 
μπορεί τίποτε να συλλέξει. 
Είναι φανερό δτι αύτές δεν 
εχουv τή δυνατότητα να ζήσου
vε πέραάπ' τό γήϊνο βίο τους. 

Έρώ7.- �Ξν οα /)τΧ'J: �ιό 
όρΟΓ; νΖ / έ�J.z Οτι ό Ο&νατος c!να.ι 
γέννηση σέ μι7 καινc/ιργια ζωή, 
., rf ,- , Ι ) \ 

η ο-;-ι εινα.ι :J.ι7. νεα. ::τ.:ιστροy!] 
σ7 �ν αlωνιό7 η--:α; 

-Σύμφωνα με τίς άvτιλήψεις
της Δύσης σχετικά. με τήv
ύλική ζωή, υί εκφράσεις «ζων
τανός» καί «ον» δεν μποροϋv
διόλου να εφαρμοσθοϋνε σέ
μια καθαρά. ύποκειμεvική κα
τάσταση, δπως ή ϋπαρξη στό
'Υπερπέραν. Γι' αύτόv άκρι
βώς τό λόγο οί άvτιλήψεις σας
της Δύσης, οί σχετικές με τή
ζωή ι<αί με τό θάνατο, εχουvε
γίνει τόσο πολυ στενές, (μέ
τήv εξαίρεση ολίγων φιλοσό
φων, που γενικά. δεν διαβά
ζονται, καί που οί ίδιοι έξ
αλλου δεν κατέχουν άρκετα
ξεκαθαρισμένες ιδέες για να
γίνουνε νοητοί), κι' όδηγήσα-
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νε σ' ενα χονδροειδη ματερια
λισμό η σε μια άκόμη πιο ύλι
κη άντίληψη της μελλοντικής 
ζωης, πού οί Πνευματιστές 
έκθέτουν στην περιγραφη του 
δικου τους Σάμμερλαντ. Έκεί 
τά. πνεύματα τρώνε, πίνουνε, 
παντρεύονται καi ζουνε σ'ενα 
παράδεισο όλότελα αίσθησια
κό, δσο κι' ό Μουσουλμανι
κός, μόνο πουναι άκόμη λιγώ
τερο φιλοσοφικός. Κι' οί δο
ξασίες δμως τών συνηθισμέ
νων Χριστιανών δεν είναι καλ
λίτερες, ειναι άκόμη πιο κατά. 
το δυνατόν ύλικές. ·ο χρι
στιανικός παράδεισος με τούς 
άγγέλους χωρίς κορμί, τiς 
χάλκινες σάλπιγγες, τiς χρυ-

σές αρπες καi την κόλαση με 
τiς ύλικές φλόγες, δλα μοιά
ζουν με παραμυθένια άναπα
ράσταση χριστουγεννιάτικης 
παντομίμας. 

Αύτές οί τόσο στενές άνrι
λήψεις δημιουργουν μεγάλη 
δυσκολία στην κατανόηση του 
θέματός μας. Οί φιλόσοφοι 
της Άνατολης παρομοιάσανε 
τη ζωη της ασαρκης ψυχης 
με τά. όράματα του ϋπνου, για
τί παρ' δλο πού παρουσιάζει 
δλη τη διαύγειι:ι της πραγματι
κότητας, δπως καi μερικά. 6-
νειρα, ειναι ώστόσο άπαλλαγ
μένη άπ' δλες τiς χονδροειδείς 
άντικειμενικές μορφές της γήι
νης ζωης. 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ 

Η όμορψιά δε είφίσκεται στό μουσεϊο, οτούc, ζωyραψι
κοι.,ς 11ίνα1<ες, στα ά)αλματα tj στά κονσέρτα Ί-1 όμJρψιά δεν 
εύριοκc:ται σ ένα nοιημα η σ' εvαv !:.ναστρο νυκτερινό ουρανό, στό 
παιyvιδισμα του ψωτος επάνω στά νερα, στ11ν θεα "Τpοσώποu ά:
yαπιη,μέvου η σ tνα έπιt?rητικό κτίριο. 

Ύπαρχει 'Ομορφιά, όταν ό νους είναι άπολυτα έvαρμοvισμε
vος μέ τη., καρδια Αίτήv τήν ομορφιά δεν μπορεϊ νά τη έπιτCχη 
εvας vοΟι. ά:t?αθη κσ1. δέσμιος στή αταξία του κόσμου. 

ΚΡΙ ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ζουμε ε τφ ,μ�σ<i> της Φύσεως καl δμως της είμεθα ξένοι ... 
Τό στέ,μμα της είναι ή 'Αγάπη. Μόνον μέ τήν Άyάπη θα την πλη
σιασωμε. 

ΓΚΑΙΤΕ 
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Ή l{ινεζική yλωσσα είναι ε
,.,α πρακτικό καί εϋκαμ11το λε
κτικό δρyανον χρησιμοποιούμε
νον ά:11ό τόν μέyιστον ά:ριθμό
ά:vθρώπων. Σχεδόν ενα δισε
κατσμμύριο ά:ν9ρώ11ων μιλουν
Κινέζικα η κάποια συναφη
y λωσσα η πο:ραιλλαyή, οπως
-τά Ταϊλανδικά, Λαοτικά, Άν
ναμέζικα κ.α. 'Επίσης ή yρα
πτή Κινεζική είναι διαδεδομέ·
νη καί πέραν των Κινεζικων δ
ρίων. Την έδανείσθηκαν ή Κο
ρέα καί ή Ί α,τωνία. Ή Βιετ
ναμική έyράφη μέ κινεζικούς
χαρακτηρες προτοϋ λατινοποι-
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η8η ά:πό τούς ίεpα'Ίοστόλους
-της δύσεως. 

Ή yραnτή κινεζική αρχισε
μέ ά11λές φωτοyραφίες. Πολλοί
κιι εζικοί χαρακτηρες καί σή
μερα μπορουν ν' άναyνωρι
οθουν yιά τήν προέλευσί των
άπό φυσικά ά:ντικείμενα. Πα
ράδει yμα ό ηλιος, τό ποτάμι,
τό νερό, ή σελήνη (προσέξετε
τήv φωτοyραψία). Ξεκινώντας
άπό τήν είκονοyραφή καί μέ
έ11έκτασι των νοημάτων, εφθα
σαν στήν ίδεοyραφή. 'Ένας η
λιος ά:νατ�έ'λλων πίσω ά:πό ενα
δένδρο έσήμαινε την ά:νατο-
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λή. Δύο δένδρα έσχημάτισαν 
την καινούργια λέξι για το 
δάσος. 

Οί κινεζικοl χαρακτηρες ,τε_ 
ριλαμ'9άνουν τα «ριζικό:» στοι
χεϊα, πού ταξινομουν την ση
μασία της λέξεως, καl τα φω
νοyράμματα πού δείχνουν την 
προφορά. Τα είκονοyράμματα 
πού συναντωνται στα «ριζικά», 
είναι πολύ άπλοποιημένα. Το 
νερο yρά,ψεται μέ τρεϊς τελεϊ
ες. 'Άλλα σημάδια έπάνω άπο 
τlς τρεϊς τελεϊες σημαίνουν τον 
ώ1<εανό, την λίμνη, το ελος 
κ.λ.π. 

Οί κινεζικοl χαρακτηρες εϊ
ναι περίπου 60.000. Γ!ολλοl δ· 
μως άπο αιJτούς εϊναι άπηρχαι
ωμένοι, μερικοί χρησιμοποιουν
ται σπανιώτατα καί άλλοι εί
ναι άπλαϊ παραλλαyαί. Για 
την καθημερινή συνεννόησι 
φθάνουν 3.000 λέξεις καl 5.000 
άπαιτουνται για την άνάyνωσι 
έφη μερίδος. 

Ή καλλιγραφία είναι στην 
Κίνα μία λεπτή τέχνη. Ή ανα
mυξίς της χρωστάει ,τολλα 
στην κινεζική έφεύρεσι του 
χαρτιου καί στήν τελειοποίησι 
των πι\,έλων yραφης. Το πινέ
λο εφευρέθηκε πρό του 5ου αί
ωνος π.Χ. Είναι πολύ άπαλο 
καί εξυπηρετικό σέ κάθε έπι
θυμία. Το χαρτί ταχείας άπορ
ροψήσεως πού χρησιμοποιεϊται 
στην καλλιγραφία έφευρέθηκε 
κατά τά πρωτα ετη της Χρι· 

στιανικης έποχης. 'Έχει το 
προσόν νά μη άπλώνη το μελά
νι στο στέγνωμα, άλλα καl το 
μειοιΛέκτημα νά μη έπιδέχεται 
διορθώσεις. Ό καλλιγράφος 
πρέπει νά είναι άψογος. 

Σήμερα, δέν είναι πολλοί οί 
Κινέζοι, πού χρησιμοποιουν πι
νέλο καί άπορροφητικο χαρτί. 
Οί πιο πολλοί χρησιμοποιοϋν 
στυλοyρά!φους η ακιδωτά μο
λύ'9ια. Χρησιμοποιεϊται επίσης 
η γραφομηχανή, ιδίως σπlς κυ
'9ερνητικές ύπηρεσίες καί τlς 
έ,μπορικές έπιχειρήσεις. Μία 
κινεζική yρα:φομηχανή άποτε
λεϊται άπο ενα κύριο πληκτρο
λόγιο μέ 2.500 χαρακτηρες καl 
άλλα τρία '9οηθητικα μ-έ τούς 
χαρακτηρες πού χρησιμοποι
ουνται σπανιώτερα. 'Ένας δα
κτυλογράφος μπορεϊ να λά'9η 
το πτυχίον του σέ εξη μηνες. 

Χρησιμοποιοϋνται έπίσης η
λεκτρονικοί ύπολοyισταl μέ κι
νεζικούς χαρακτηρες. Τελευ
ταίως εφευρέθηκε μία μηχανή 
( άπο ενα Κινέζο, μέ την συνερ
γασία της έταιρίας Ι ΒΜ των 
ΗΠΑ), ή δποία χρησψο'Ποιεϊ 
Άρα'9ικούς αριθμούς για την 
άνα-τταρά:σtrασι των διαφόρων 
συντελεστικων ένος κινεζικοΟ 
χαpικτηρος. Άλλα το κόστος 
αύτων των μηχανων είναι ά-ττα
yορευτικό yιά την έξά-ττλωσι 
της καθημερινης χρήσεως ώς 
μέσου γραφης. 

*i;r************
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Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΨΩΜΑ 

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1. Ή κατανόηση της Καντιανης φιλοσοφίας παρουσιάζει προ
'9λήματα, πού σχετίζονται κυρίως: α) μέ την χρησιμοποιούμενη 
από τόν Κάντ δρολοyία καί β) μέ τό ποσοστό yνώσεων, ϊού 
προϋποθέτουν, yνώσεων αναφερομένων ίδίως στήν Λοyική. Γιά 
τόν 'Έλληνα μελετητή ύπάρχει ενα πρόσθετο πρΜλημα, άναφε
ρόμενο στην ελλειψη δοκίμων μεταφράσεων των ερyων του Κάντ 
καί πρό παντός των μεyάλων Κριτικων του (Κριτική του Καθα
ρου Λόyου, Κριτική του Πρακτικοί} Λόyου, Κριτική της δύνα
μης της κρίσης). 

'Αλλά δ πνευματικός μόχθος, πού πρέπει νά κατα'9ληθη yιά 
την κατανόηση της Καντιανης φιλοσοφίας, άνταμεί'9εται yεν,αι
όδωρα. Ό Σοπενχάουερ Μyει δτι ή διδασκαλία του Κάντ «"τρο
καλεϊ σέ κάθε μυαλό, πού την εχει συλλά'9ει, μιά άλλαyή, πού 
είναι τόσο μεyάλη, ωστε νά μπορη \ά θεωρηθη mευματική πα
λιγγενεσία» ( άναφέρεται άπό τόν Παν. Κανελλόπουλο, '1 στορία 
του Εύρωπαϊκου Πνεύματος, Γ' 1485). 

2. Οί κύριοι αξονες της κριτικης φιλοσοφίας του Κάντ εϊ\αι
ή θεμελίωση της άντικειμενικότητας της έπιστημονικης θεωρίας 
άπό τή μιά μεριά καί ή θεμελίω� της άντικειμενικότητας της 
ήθικης πράξεως άπό την αλλη. Έδω θά παρουσιασθη σέ γενικές 
γραμμές μόνο ή φιλοσοφία τοϋ Κάντ yιά την οίκοδόμηση -:ης 
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έπισ-rημονικης γνώσεως, δηλ. ή yνωσιοθεωρία του Kάvr. Πρέπει 

άμέσως νό. διευκρινισθη δτι ή όρθότητα της yνωσωθεωρίας του 

Κό:ντ δέν θό: μας άπασχολήση. "Αν δ,τι λεχθη αποτελέση ενα 

έpέθισμα yιό: τήν μελέτη των ερyων του Κό:ντ και στή συγκεκρι

μένη περίπτωση των <:>ι<:>λίων του «Κριτική του Καθαρου Λόγου» 

( Κριτική του άδολου λοyισμου, μετέcpρασαν στό: Έλλη νικά τό 
1904 οί Γ. Μαρκέτης και Άλέξ Πάλλης) και «Προλεγόμενα είς 
πασαν μέλλουσαν μ�εταψυσικήν, ητις θό: δύναται νό: παρουσιάζε
ται ώς έπιστήμη» ( απόδοσις του Χ. Γιερου στό: Έλλη νικά), τό
τε ή κατα<:>ληθεισα yιό: τήν παρουσίαση αύτων των yραμμων 
προσπάθεια δέν ηταν έντελως άσκοπη. 

8' οι ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ 

3. 'Όταν μιλαμε yιό: γνώση, άναyκαια προϋποθlέτουιμε τό
ύπcκείμενο, πού «yιyνώσκει», καl. τό αντικείμενο, πού «yιyνώdκε
ται». Τό ύποκείμενο είναι ή ανθρώπινη συνείδηση , τό δέ αντικεί
μενο είναι 6 φυσικός κόσμος, πού μέσα σ' αύτό περιλαμ<:>άνεται 
καl. 6 άνθρωπος στη φυσική του ύπόσταση, δταν «αύτοyιyνώ
σκεται», δταν δηλ. ή άνθρώπινη συνείδηση εχει ώς αντικείμενο 
γνώσης τό σκήνωμά της. 

4. Τό: άντικείμενα yεννουν τούς έρεθι01μούς των αίσθητηρίων
νεύρων και οί έρεθισμοl. αύτοl. yεννουν τό: αίσθήματα. 'Από τό: 
αίσθήματα πού εχουν γι·ό: πρώτη αίτία τό: αντικείμενα, yεννουνται 
μέσα στή συνείδηση , μέσα στο ύ'Πο,κείμενο, οί παραστάσεις των 
αντικειμένων. Οί παραστάσεις δμως των άντικειμένων είναι ενα 
ασύλληπτο άπειρο καl. ρευστό χάος. Ή συνείδηση σ-rό άγνωστο, 
στό προ<:>ληματικό, πού μας παρέχουν οί αίσθήσεις, δίνει μορ
φή. Γνώση , διδάσκει 6 Κάντ, είναι άκρι<:>ως αύτό τό άδιάκοrrτο
δόσιμο μορψων, σύμφωνα μέ. ώρισμένους λογικούς νόμους. 

5. Γνώση yιό: τόv Κάντ δέν Είναι ή παράσταση των άντικΗ
μέvωv, άλλό: ή διαπίστωση της σύμπτωσης της παράστασης καl. 
του αντικειμένου, είναι δηλ. μιό: κρίση . Πως έκλαμ<:>άvει τόν δρο 
«κρίση» ή Λογική; Μιό: παρέκί?αση στό χωρο της Λοyικης είναι 
αναγκαία. Ή παράταξη η 6 συνδυασμός λέξεων του ίδίου yλωσ
σικου συστήματος λέyεται φράση . Ή φράση, δταν εχη (cpωερόν 
η άcpωη) άξονα εvα ρημα, πού της έξασcpαλίζει κάποια αύτο
τέλεια νοήματος, λέγεται πρόταση. Οί προτάσεις μπορουv νά εί
ναι άποcpάνσεις (π.χ. ή yη είναι σφαιρική), η έρωτήσεις, διατα
γές, παρακλήσεις, εύχές κ.λ.π .. Ή Λογική δμως θεωρει προ
τάσεις μόνο τl.ς άποψάνσεις, πού απcτελοΟν yνωμες (ίσχυρισμούς, 
δοξασίες, πτεποιθήσεις), ύποκείμεvες στή διάκριση της αλήθειας 
καl. του ψεύδους. 'Ό,τι είναι από τήν πλευρό: της ρητης εκψρα
uης ή πρόταση , εί αι από τήν πλευρά της σκέψης ή κρίση. 'Ό-
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ταν λοιΉόν, 'δ Κάντ διδάσ�ει δτι ή γνώση δi:ν είναι παράσταση, 
άλλά κρίση , ύπονοεΊται ή κρίση σάν δρος της 'Λογικης. Καl έ,τει

δή ολη ή φιλοσοφία του Κάντ στηρίζεται στίς λογικές κρίσεις, γι' 
αυτό κυρίως ώνομάσθηκε άπ' αυτόν '<Κριτuκή Φιλοσοφία». 

6. "Ας επανέλθουμε τώρα στίς παραστάσεις, '11Ού μας προσ
φέρουν οί αίσθήσεις μας. Βλέπω μπροστά μου μιά καρέκλα, ε
χω τήν παράσταση, δηλ. τήν είκόνα, της καρέκλας καί αποφαί
νομαι «αυτή είναι μιά καρέκλα>. Γεύομαι ενα α.χρωμο κα:ί άοσμο 
ύyρό, εχω τήν παράσταση του νερου, πού yεύθηκα καί είναι 
μπροστά μου, καί αποφαίνομαι «αυτό είναι νερό;. 'Άc, ύ'Τίοθlέσου
με τώρα: δτι ακούω ενα: θόρυ(5ο, πού δέν μπορω νά προσδ�ορίσω. 
Ή άlκοή μου δέν μπορεϊ \-Ο:: μέ (5οηθήση Ίιά '5ρω, τι είναι αGτός ό 
άγνωστος θόρυ(5ος. Πσι,ός θά άποφωθrη, τί είναι αυτός δ θόρυ
(5ος; Καί στά προηγούμενα: παραδείγματα: της καρέκλας κα:ί τοϋ 
νερου, τί έξα:σφα:λίζει την σύμπτωση μεταξύ του άντuκειμένου και 
της παράστασής του; Ό Κάντ απαντάει δτι οί αίσθήσεις δέν 
μ1τορουν νά μας δώ,σουν απάντηση στά ερωτήματα αυτά: κα:ί τi1ν 
απάντηση μας 1ήν δίδει ή άντίληψή μας, πού ονομάζεται ά1τό 
τόν 'ίδιο Διάνοια. 

Ή Διάνοια δέν είναι παθητικό δοχείο και προϊόν των αίσθή
σεων, άλλ' ενα ενερyόν δρyανον μέ συμφυείς τρόπους ενεργεί
ας και νόμους λειτουργίας, πού όρyω·ώνει σέ ένότητες τό χάος 
των αίσθητηρια:κων παραστάσεων κι' ετσι κατακταται ή γνώση . 

7. Τό ύ1το1κείμενο εχει τήν ίκανότητα, μέσct' των αίσθητη
ρίων όρyαιω\-, νά δέχεται 1ταραστάσεις των ·άντικειμένων. 

Τά: α:ίσθητήρια ομως δρyανα μας δίνουν ενα &μορφο ύ,λικό 
των άντικειμένων, διότι δ φυσικός κόσμος πάντα είναι εν τc;, yί
γνωθα:ι. Τό ύ1τακείμενο της γνώσης, yιά νά επιτύχη τόν άτσμικό 
προσδιορισμό των άντικεψένων, χρησιμοποιεί τίς μορφές του 
χώρου και του χρόνου. Ό χωρος και δ χρόνος δέν είναι άντικει
μενικά η αίσθψά πράγματα. άλλα ,μορφές άΊιτιλήψεως συμφυ
είς 1τρός τήν φύση καί τήν δομή της Διάνοιας. Ή σύλληψη των 
παραστάσεων των άντι,κειμέvων, δ,τι δηλαδή όνομά.ζει δ Κ,άντ ,<έ-
1τοπτεία:», Θά ηταν αδύνατη χωρίς τόν χωρικό καί χρονuκό 1τροσ
διορucψό αυτων. 'Ώστε δ χρόνος καί δ χωρος είναι δροι η μορφές 
της έποπτείας. Ή εξάρτηση των άντικεψένων από τόv χωρο καί 
τόv χρό\,Ο ώδήyησε τόv Κάντ στή διακριση τω\, <,φαινομένων» 
καί των «καβ' έαυτό πραγμάτων» η της ουσίας των πραγμάτων. 
'Αντικείμενο της έ.1τοπτείας είναι τά «φαινόμε\-α», είναι οί 1ταρα:
στάσεις του ανθρώπου για τά αντικείμενα, εί\-αι Ο αίσθητός κό
σμος, δχι αυτά ταυτα τά αντικείμενα. Οί μορφές της ε1τοπτείαc, 
δηλ. δ χρόνος κα:ί δ χωρος. δέν μας 1τροσψέρονται ·ά1τό τίς αί
σθήσεις, αλλά τήν παράστασή τους τήν δημιουργεί ή Διmοια. 
Ό χρόνος κα:ί ό' χωρος είναι, λοιπόν, ανεξάρτητοι ά1τό τήν α'ίσθη-
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ση καί συλλcψ�άνονται οχι λογικά, άλλά έποπτικά, είναι δηλ. 
«καθαρή» έποπτεία. Ό χωρος καί δ χρόνος, καθώς είναι άνε
ξάρτητοι άπό την αίσθηση καί άπό τη σχετικότητα της έ.μπειρι· 
κης γνώσης, έξασψα:λίζουν στην γεωμετρία (πού εχει τόν χωρο 
yιά �ασική άρχή) καί στην άριθμητική (πού εχει τόν χρόνο yιά 
�ασική άρχή) κυρος άντικειμενικό. Γνώση είναι προσδιορισμός. 
'Άρα αίσθητός η έπιστητός κόσμος είναι έκεινος πού συλλαμ�ά
vεται μαθηματικά, πού μόνο διά μέσου των μαθηματικων σχέσε
ων γίνεται άντικείμενο της γνώσης. Τό αίών�ο προχώρημα της έ
πιστημονικης ερευνας μπορει νά έξηyηθη άπό τό γεγονός δτι 'ο 
φυσικός κόσμος είναι πάντα έν τt;> γίγνεσθαι. 

8. Πως δμως έπεξερyάζεται ή Διάνοια την ϋλη της έποπτεί
ας καί κατακτδ: την άvτικειμενική γνώση; Ή γνώση άρχίζει μέ 
την σύνθεση του ύλικοϋ της έποπτείας σέ έ.νόητεc. "Αν ή σύνθε

ση αύτή είναι τυχαία, τότε ή γνώση μας είναι έvτελως ύποκει
μενική, δηλ. οχι έπιστημονική γνώση . Οί λόγοι οί θεμελιωτικοί 
της σύνθεσης των έποπτειων, δηλ. της γνώσης των ψαινομέ ων, 
μπορει νά συναχθοϋν άπό τίς λογικές μορφές της κρίσης καl ονο
μάζονται άπό τόν Κάντ «κατηγορίες». Άντίστοιχα μέ την διά
κριση των κρίσεων στη Λογική, δ Κό:ντ διακρίνει τίς κατηγορίες 
σε τέσσερες τριάδες: α) τρεις κατηγορίες ποιότητας ( έ.νότητα, 
πολλότητα, όλότητα), β) τρεις κατη-yορίες ποιότητας (πραy,μα· 
τικότητα, αρνηση, 111εριορισμό), y) τρεις κατηγορίες άνα:ψορδ:ς 
( ούσία, αίτία, κοινότητα) καί δ) τρεις κατηγορίες τρόπου (δυ
νατότητα, πραγματικότητα η ϋπαρξη καί άναyκαιότητα). Ή διά
νοια η ή Λογική άνθρώπινη συνείδηση συλλογίζεται έπάνω στό 
αμορψο ύλικό της έποπτείας καί άποψαίνεται έπ' αύτοϋ, δηλ. 
κρίνει, συνθέτοντας καl σχηματίζοντας εννοιες. 'Αλλά οί κρίσεις, 
yιά νό: εχουν άναyκαιότητα καl γενικότητα, πρέπει νό: θεμελιώ
νωνται στις κατηγορίες. Ή φύση δεν είναι παρά οί παραστάσεις 
μας, συ\,θεμένες σε κρίσεις, κατά τις κατηγορίες του λοyικοϋ ύ
ποκειμέvου. Τό λογικό ύποκείμενο νομοθετει τούς καθολικούς 
και άvαyκαίους νόμους του ψυσικοΟ σύμπαντος. 'Έτσι κατά την 
Καντιανή Φιλοσοφία δ αίσθητός κόσμος έξαρτδ:ται καί στρέφε
ται γύρω άπό την Διάνοια καί οχι ή Διάνοια γύρω άπό τόν αί
σθητό κόσμο. Αύτή την κοπερνίκεια έπανάσταση έπέψερε στην 
ψυχολογία δ Κάντ. Ό φυσικός κόσμος δεν άντλει �έ�α ι α τό πε
ριεχόμενό του άπό την Διάνοια, δπως ύποστηρίζει δ ύποκειμενι· 
κός ίδεαλισμός. Διάνοια χωρίς τό περιεχόμενο των αίσθήσεων θά 
ηταv κενή καl τό περιεχόμενο των αίσθήσεων χωρίς την Διάνοια 
θά ηταν χωρίς τη μορφή της γνώσης, διδάσκει δ Κάντ. 

9. Οί κατηγορίες πρέπει νό: διακριθοϋν άπό τ1.ς «εμψυτες ίδέ
ες» της ψυχης, δηλ. οί κατηγορίες δεν είναι δυνάμεις, πού {νυ-
πάρχουν στόν ανθρωπο άφ' δτου yεννηθη. Οί κατηγορίες δέν εί-
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ναι ανεξάρτητες α1τό τlς ο:ίσθητηριακές 1ταρο:στάσεις κατά τη 
y έ ν ε σ ή τ ω ν. Είναι μέθοδοι, είναι ό επιστημονικός εξοπλι. 
σμός, πού χρησψοποιεϊ ή διάνοια:, ή λοyLκή συνείδηση , yιό:: τήν 
Ύνώση τοϋ αlσθητοϋ κόσμου. Οί κατηγορίες είναι γνώσεις, πού 
όφείλονται στήν δημιουργική δύναμη της διάνοιας, ή όποίο: κεν
τρίζεται άπό τlς ο:lσθητηριο:κές 1110:ραστάσεις, είναι yνώ01εις 
a priori η «καθαρές» ( οί c1 pω,teriori γνώσεις εξαρτωνται από
λυτα από τόν ο:ίσθrητό κόσμο). 

Ό Κό::ντ αποκρούει τlς «εμφυτες ίδέες» κι' ετσι χωρίζεται α
πό τήν λοyακρατία τοϋ Κο:ρτεσίου καl εγκαινιάζει μιά vέα πε
ρίοδο στήν lδεοκρατίο:. 

r· Η ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤ 

10. Ε'ίπcφε δτι μέ την Διάνοια αποκτοϋν οί εποnτεϊες μας
τάξη, ένότητα καl κϋρος, σύμφωνα μέ τούς νόμους της Λοyικης, 
και θεμελιώνεται ετσι ή επιστημονική, δηλ. ή αντικειμενική γνώ
ση του αlσθητοϋ κόσμου, του κόσμου των φαινομένων. 'Αλλά ή 
Διάνοια, ύ1τοστηρίζε<ι ό Κάντ, δέν είναι παρά μία λJειτουρyία του 
Νοϋ η τοϋ Λόγου η του Πνεύματος, μια λειτουργία πού αναφέρε
ται στήν θεωρητική σύλληψη των φαινομένων. Ό Νους η ό Λό
γος η τό Πνευμα (δλοι οί δροι έδω είναι ταυτόσημοι) πάει πιο 
πέρα από τή γνώση . Άφοϋ ή Διάνοια ασχολεϊται μέ τα φαινόμε
να και οχι μέ την ουσία των -π:ραyμάτων, είναι πρόδηλο δτι δέν 
μ-π:ορεϊ νά συλλά�η τό δλο τοϋ κόσμου, τό «ανυπόθετο,> του Πλά. 
τωνος (Πολιτεία 519β, Φαίδων 101D). Γιό:: τήν �αθύτερη κατα
νόηση αυrτης της ουσίας των -π:ραyμάτων χρειάζεται μιά αλλη 
πνευματική λειτουργία, ή Διαλεκτική. Τό:: δεδο,μένα της θεωρητι
κης η επιστηιμονικης γνώσης ύ'Ποτάσσοvται από τήν ένοΉοιητικη 
δύναμη τοϋ Νοϋ ανο:πηδουν οί ΙΔΕΕΣ. Οί ίδέες είναι ο:ίτή,ματο:, 
οί τελικοl σκοΉοί, -π:ρός τούς όποίους -π:ρέπει διαρκως να κατευ
θύνεται ή έ-π:ιστημονική ερευνα. 'Εκφράζουν δλες τό διέον της όλο
κλήρωσης, nού είναι ανέφικτη στήν πραyματικη γνώση . Δέv εϊναι 
συστατικές, αλλά κατευθυντήριες η ρυθμ�στικές η κανονιστικές 
αρχές της γνώσης. 'Άλλο «yιyνώ01κω» καί αλλο εννοω. 'Εκείνου 
πού yιyνώ01κουμΕ, θεμελιώνουμε την 111ραy,ματικότητο:, τό συy
'κεκριμένο είναι. 'Εκείνου -π:ού εννοουμε καl δέν yινώσκομΕ δέν 
θε.μελιώνομε τήν -π:ραyματικότητα, άπλως καθορίζουμε την λογι
κή του θέση μέσο: καl πλάϊ σέ α.λλα νοήματα. Τό «πρδ:yμα καθ' 
έαυτό», δηλ. ή ουσία των πραγμάτων, ή ϋπαρξη του Θεοϋ, ή 
ψυχή και ή ελευθερία της �συλήσεως ανήκουν σrτόν χωρο των 
tδεων, πού απο-rελεϊ τόν νοητό κόσμο ,τόν ύ-π:ερ�ατικό η μετα
φυσικό κόσμο, διότι είναι ανεξάρτητος από τον αίσθητό κόσμο, 
διότι «ύπερ�αίνει» τον αlσθητό κόσιμο. Γνώση του νοητοί} κόσμου 
δέν Είναι δυνατή, γιατί ή γνώση π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι, διακη
ρύσσει ό Κάντ, μόνον στον αtσθητό κό01μο. 
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11. Οί ίδέες στόν Πλάτωνα είναι τά πρότυπα των πραγμά
των (έν άντιθέσει προς τά «ά:πεικάσματα» αύτων) ,πού ό Νους 
θεδ:ται. Κατά την yνώμη του Πλάτωνος οί ίδέες πηyάζουν από 
τόν ϋψιστο Νου, ά:π' έκεϊ έδόθησαν καί στον άνθρώπινο, πού τώ
ρα πιά δέν ι!ιρίσκεται στην ά:ρχική του κατάσταση, ά:λλά μέ κό
πο πρέπει νό:: άνακαλέση μέ τή μνήμη τlς παληές καl τώ,ρα πολύ 
σκοτεινιασμέvες ίδέες. Οί ίδέες του Κάντ είναι συνεπως κάτι έν· 
τελως διαψορετικό καl ά:πό τίς ίδέες του Πλάτωνος. 

Δ' ΕΝ APXt:f ?ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ... 

12. Ό Νους ομως δέν ά:ναπαύεται παρά μόνον δταν ψθάση
στό ά:πόλυτο, στό ά:νυπόθετο. 'Όλη ή όλότητα της yνώσης ύπάρ
χει ύπό ορους, ά:λλά ή ίδέα ζητάει νά ά:ναχβη ή όλότητα αύτή 
σέ μιά απόλυτη αρχή, πού νά 1μήν εχη α:λλη ώς προϋπόθεσή της 
νά είναι δηλ. ανυπόθετη (αρχική αίτία του κόσμου). Καί κατα
λήyει δ Κάντ, Νους είναι ό κατ' έξοχήν λόγος του παντός. Ό Λό
yος είναι ή νοητή αίτία του παντός. 

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

α) 'Ε.μμ. Κάντ, Προλεγόμενα είς πασαν μέλλοuσαν μεταψυσικήν, ητις θά 
δύνα-ται νά παρουσιάζεται ώς έπισtήμη (μετ. Χ. Γιεροu). 

β) Έμμ. Κάντ, ΔοκLμια (μετ. Εύαγγ. Πα:πανούτσου). 
y) Έμμ. Κάντ, Οί άρχές της μεταψυσικης των ήθων (μετ. Νικ. Κορκο

ψίyκα). 
δ) Κων. Τσάτσοο Ή yνωσιαλσyία ταJ Κάντ ώς είσαyωy'ή στην ίδεοκρα

τία (Άρχε'ίον Φιλοσοφίας, Ε' 49 έπ.). 
ε) Κων. Τσάτσου, Ή Κοινωνική Φιλοσοφία τοϋ Κάντ (Άρχειον Φuλοσο

ψίας Ε' 388 έπ.). 
στ) Ίωάν. Θεοδωρακσπούλοο, Διάνοια, δύναμη της κρίσης καί νοϋς στόν 

Κάντ (' Αρχεϊον Φιλοσοφία, 1' 1 έπ.). 
ζ) Παναy. Κανελλοπούλοο, Ίατορία ταJ Εύρω,ταίκοϋ Πνεύματος, Γ' 

1444 έπ. 
η) Εύαyy. Πα:πανούτσου, Φιλοσοφία καί Παιδεία, σ. 333 έ,τ. 
θ) Εύαyy. Πα:παwούτσοο, Λσγική. 
ι) Bertraπd Ru sel, 'Ιστορία της Δυτικης Φιλοσοφίας (μετ. ΑίJμ. Χοορ

μουζίου) Β' 458 έπ.). 
ια) Wιll ,, Αι-ιel Duraπd, Παγκόσμιος 'Ιστορία τοϋ Πολιτισμοϋ, 

τόμ. \ ', 2 σελ. 57 έπ. 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΛΑΘΟΥΣ : Στην σελ. 200, στό τέλος της 3ης σει
ρας της παραγρ. 8 το κεLμενον πρέ.πει νά διαι!>αστη ώς ά:κολούθως : 

"Αν ή σύνθε.ση αύτή είναι τυχαία, τότε ή yνώση �μας είναι 
έvτελως ύποκ,ειμενική καί σχετική. "Αν συντελεϊται κατά κα
νόνες λοyικά ά:να'γ1καίους, τότε ή σύνθεση όδηyεϊ στην αντικει
μενική δηλαδή την έπιστηιμονική yνώση. Οί λόyοι οί θεμελιω
τικοί κ.λ.π. 
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'Άποψις της εδρας της Θ. Ε. στο "Αντυαρ 

Πώς άπέθανε καί έκηδεύθη 

ό φιλόσοφος Ν. Σρi Ράμ 
Άπό τό 'Άνrυαρ της 'Ινδίας, 

οπου το διεθνές άρχηyεϊον της 
θεοοοφικης 'Εταιρίας, έλάf!Jα
με άνrαπόκρισιν yιά τίς συνθη
κες του θανάτου του Προέδρου 
Νιλακάντα Σ ρί Ρ�μ. 

Ό Πρόεδρος είρyάζετο πλή
ρως (τουλάχιστον εξη ήμέρες 
τήν έf!Jδομάδα) στό yραφ�ϊο 
του μέχρι διέικα ήμέρες προ του 
<θανάτου του. Έσχεδίαζε νά έ
πισκεψθη τήν · ι νδονησία κατα 
τα μέσα Άτφιλίου. 'Αλλά, τήν 
τελευταία έf!Jδομάδα του Μαp
-rίου ενοιωσε κάποια ίrrτερf!Jολι
κή κόπωσι καί οί ίατροί του 
συνέστησαν άνάπαυσι. Δεν διε
γνώσθη καμμία είδιχή αίτία 
της κο-ττώσεως, άλλά έθεωρήθη 
οτι δ Πρόεδρος έξηνrλεϊτο, μέ 
τήν ύπερf!Jολική του προσήλωσι 
στό κο:Θηκον. Πάντως, ή κατά
στασίς του δ-έν έκρίθη άνησυ
χητική. Τό πρωί της 29ης Μαρ
τίου πηyε στό yραψεϊο, αλλά 
αίσθάνθη κε πολύ κουρασμένος 
ωστε δεν πηyε καί τό άπόyευ
μα. 'Έμεινε στό σπίτι τίς ύπό
λοιπες ήμέρες καί ή άλληλο-

yραφία έτίθετο έκεϊ ύn' οψιν 
του. Συνέχισε νά έρyάζεται 
κατ· αύτόν τόν τρόπο εως δύο 
ή,μέρες πρό του τέλους. 

Τό ΣάΜατο 7 'Απριλίου ή 
κατάCJ'ίασίς του έχειροτέρεψε. 
Τό πρωί της έπομένης έφάνηκε 
νά καλυτερεύη λίyο, άλλα τό 
άπόyευμα διεyνώσθη καρδιακή 
προσf!Jολή. Μετέστη ήρέμα στάς 
6.45 το f!Jράδυ. Ύπέψε,ρεν έλά
χισrα. Ή κόρη του, κυρία Ράν
τα Μπουρνιε καί ή αδελφή του 
δόκτωρ Ν. Σιf!Jακάμου ησαν 
στό πλευρό του, δπως καί καθ' 
δλη τήν διάρκεια της συνrόμου 
άσθενε(ας του. 

Ή είδησις του θανάτου του 
ΠροΙέJδρου μετεδόθη άπό τό 
Πο:νινδικό Ραδιόφωνο στίς έ
σωτεpLκες καί έξωτερικές έκ
πομπές του, καθώς καί απο 
τίς έφη,μερίδες της έπομένης. 
'Από ολον τόν κόσμο συνέρρευ
σαν έκδηλώσεις πένθους. Ίδιαι
τέρως έξε,δήλωσαν τήν λύπη 
των δ κυf!Jερνήτης καί δ πρω
θυπουργός του Μαδράς, στήν 
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περιοχή του δτιοίου εύρίσκεται 
τό 'Άνrυαρ. 

Άτιό τιανrου εψθασαv άντι
πρόσωrποι μέ. ανθη' τά δτιο'ία 
άπέθεταν σιωπηλά στήν σορό 
του Προέδρου. Δ(τιλα της ηταν 
και ή μητέρα του, κυρία Σε
σαμμάλ, ηλικίας 101 έτων. Ά
πό τή Βομ(:ιάη εψθασε δ μεγα
λύτερος yυιός του Βασάντ Νι
λακάνrα. Ή σύζυγος του Σ ρt 
Ράμ, κυρία Βασάντ Μτιαyκι
ράτι είχε τιεθάνει τό 1968. 'Έ
φθασαν έτιίσης ολα τά άδέλψια 
του. 

Ή κηδεία εyινε μέ. τήν άξιο
πρέτιεια καt άτιλότητα, τιού έ
ταίριαζαν στήν θέσι καt τόν 
χαρακτηρα του Προlέ'δρου. 

Τό μεσημέρι της 9ης 'Απρι
λίου, ημέρα Δευτέρα, έσχημα
τίσθη τιομτιή τιρός τόν Κηπο 
των 'Αναμνήσεων, οπου θά έyί
νετο ή άτιοτέψρωσις της σορου. 
Ό Κητιος είναι μία θαυμάσια 
τοτιοθεσία, δίτιλα στόν ποταμό 
του 'Άντυαρ, και είναι ά:ψιε
ρωμένος στους αρχηγούς τ�ς 
Θεοσοψικης 'Εταιρίας, των ο
τιοίων διατηρε'ίται ή τέψρα σέ. 
ληκύθους. 

Πρό της άποτc.ψpώσεως, αvε
yνώσθησαν άποστιάσματα άnό 
-rό β' κεψάλαιο της «Μπαyκα
(5άδ Γκιτά», yιά την άψθαρσία 
της ψυχης, ή δποία κατοικεί 
προσωρινά στόν σαρκικό αν

θρωτιο: 

«Είπε ό Σρi Κρισνα στόν . Αριούνα: 

- Ό όληθινά σοφόc: δέν θρηνεί γιά 

τούc Ζωντσνούc:, οϋτε γιά τούc νε

κρούc:. Ούδέποτε ύπηρΕε χρόνοι:: xω

pic νό ύπόρχω έγώ, δπωc καi σύ, 

οϋτε καi θά ύπά.ρΕη μέλλον δπου 6ά 

παύσωμε νά ύφιστάμεθα. Καθώc ό 

ενοικοc τοϋ σώματόc μαc περνάει 

άπό τήν παιδική ήλικία, τή νεότητα 

καi τιά γηρατειά, ετσι καi κστ;ά τόν 

θάινατο περνάει σ· ένα άλλο είδοc 

σώματοc. Oi σοφοί δέν άπατωνται 

όπό τic μεταβολέc: αύτέc:. Αίσθήματα 

θερμότητοc: καi ψύχουc:, ήδονηc καi 

πόνου, nροκαλοϋνται άπά τήν έπα

φ,ή των αίσθήσεων μέ τ· άντικείμενό 

τω'Ι. 'Έρχονται καί παρέρχονται, δέν 

δ,αρκοϋν. Όφείλειc νά τά δεχθηc:. 

Ένα γαλήνιο πνεϋμα όποδέχεται 

τήν ήδονή καί τόν πόνο μέ τόν 'ίδιο 

τρόπο καί δέν συγκινείται ποσωc:. 

Είναι τότε δΕιοc: γιά τήν άθανασία. 

«Τό μή ύφιστάμενον δέν μπορεί 

ποτέ νά ελθη στήν ϋπαρΕι καί τό 

ύπάρχον δέν θά• πάψη ποτέ νά ύφί

σταται. 'Όσοι έγνώρισαν τήν ένδό

τερη Πραγματικότητα γνωρίlουν έπί

σηc τήν φύσι τοϋ ε ί ν α ι καί τοϋ 

δ έ ν ε ί ν οι. Ή Πραγματικότηc 

πού διαποτίlει τό σίι,μπαν είναι άκα

τάστρεπτη. Ούδείc ε,χει τήν ίσχύ νά 

όλλά.Εη τό · Αμετάβλητο. Τ,ά σώματα 

θά πεθάνουν, ιάλλά ό κάτοχοι:: των 

σωμάτων είναι άθάνατοc:. Δέν πε

ριορίlεται. Δέν καταστρέφεται. 

«'Αγέννητοι:: είναι καί άπέθαντοc:. 

"Αναρχοc καi άκατόπαυστοc. Χωρic 

λίκνο καi δίχωc: φέρετρο, άμετάβλη

τοc δι,ά παντόc. Φθαρμένα ένδύμaτα 

όπορρίπτονται άπό τόν άνθρωπο. 

Φθαρμένα σώματα ,άπορρίπτονται άπό 

τόν ενοικό των καi νέα ένδύματα 

λαμπρότερα τόν περιβάλλουν. Παν

τοϋ καί πάντοτε. Kai διά παντόc. Ή 

ϋπαρΕιc των ύπάρΕεων είναι αiώ

νια. )> 

'Επίσης άνεyνώσ-θησαν ά:πο
στιάσματα άπό την «Φωνή της 
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Σ ιyης». "Επειτα δ πρωτότοκος 
yυιός του Ν. Σ ρl Ράiμ άναψε 
τήν φωτιά 1<αl σέ. λίγες ωρες 
τό σωμα ,εlχε άπστεφρωΕτη.

Τό πρωί της 10ης 'Απριλίου 
ή τέφρα συνελέyη σε λήκυθο 
καl άπετέθιη στόν Κιηπο τω-ν 
'Αναμνήσεων. Τά ό,στδ: μετε
φέpθησαν στά άνσικτά του 
κόλπου της Βεyyάλης καl έρ
ρίψθησαν στή θάλασσα, ένω οί 
ψίλοι καl σεΜμενοι τήν μνήμη 
του παρακολουθοΟσαν από τήν 
άκτή τήν συyκινψrική σκηνή. 

Στάς 22 ΆπριΜου εyινε 
στήv εδρα της θεοσσφικης 'Ε
ταιρίας άvαμνηστική συyκέν
τρωσις. 'ΑφοΟ άvεyνώστθησαν 
προσευχαl των θρηστκειων καl 
έτηρή'θη σιyή ένός λεπτσυ, οί 
δ1μιληταl -άνθψέρθησαν στήν
1τροσωπικότητα του Προέδρου. 

·;Ήταν ταπεινός καl ησυχος.
Ποτέ δεν έπpόψερ,ε ,μία σκλlη
ρή λJέξι, οϋτε ϋψωσε κάν τόν 
τόνο της φωνης του. Δεν του 
άρεσε ή προC9ολή. -;Ήταν γαλή
νιος, ύπομονητικός, άτάραχος. 
Πολύ έρyαΤLκός. Έyύρισε τόν 
κόσμο ,διδάσκοντας. Άπέπνεε 
τό άρωμα της καλωσύνης. 'Έ
νας άνθρωπος σπάνιος καl ά. 
ληθινός .. 

* 
** 

Ό Ν. Σ ρl Ράμ έyεννήθη τό 
1889 στό θανζαC9ούρ της νο
τίου Ί νδίας. Ό πατέρας του 
Νιλακάντα Σ άστρυ ηταν έ:π:ι
φα:νής λόγιος, μ-έ. ,μεyάλη είδί
κευσu στlς Σανσκριτικες καl 
Ί νδικές Γραφές. Ό Σ ρl Ραμ 
έ'λαC9ε τό πτυχίο φιλολοyLας 

του πανεπιστημίου του Μα
δράς, τό 1909, και εyινε έκπαι
δευτικός. 'Αλλά, πολύ σύντομα 
άψιέρωσε τόν έαυτό του στήν 
ύπόθεσι της άπελJευθερώσεως 
της '1 νδίας καl τήν διάδοσι των 
άληθειων της θεοσοφίας. 

Ύπηρξε ίδιαίτερος yραμμα
τεύς της "Α ννι Μπέζαντ και 
πρόεδρος του Σ υνδέστμου Νέας 
'Ινδίας, έπίσης C9οηθός άρχι
σuντάκτης της Μπέζαντ στις έ
ψημερίδες «Νέα 'Ινδία» και 
«Κοινή εύημερία». 

Πρόεδρος της θεοσοφικης 
'Εταιρίας άνέλαC9ε τό 1953, 
διαJδεχθεlς τόν Ζιναραyιαντά
σα. Ύπη,ρέτησεν ιέπl 20 συνα
πτά ετη, έπανεκλεyόμε1,ος δι•ά 
μεγάλης πλειονοψηφίας των ά
νά τόν κόσμο τμημάτων της 'Ε
ταιρίας ( άνά έ-τrταετίαν, τό 
1960 και 1967) . 

Ύπηρξε δtευθυντής της σχο
λης της Σοψίας στό 'Άντυαρ. 
Σ υΊΑέyραψε πολλά C9ιC9λία, έκ 
των δποίων εχουν μεταψρασθη 
στήν έλληνική: «Γlροσέyyισις 
προς τήν Γlραy,ματικότητα», 
«Αί C9αιθύτεραι οψΗς της ζωης» 
καl «Είς άναζήτησιν της Σοφί
ας». 

Σύμφωνα προς τούς κανονι
σμούς, ό διεθνής άντιπρόεδρος 
της θεοσοψικης 'Εταιρίας κ. 
Τζαίη,μς Σ. Πέρκινς θά προ,ε
δρεύση μέχρι της έκλοyης του · 
νέου Προέδρου. "Ηδη άνεχώ
ρησε άπο τήν Αύστραλία και 
εψθασε στο "Α ντυαρ, &που ά
νέλαC9ε τα καθήκοντά του. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

'Η άληθινή 

φύσις -ιού άνθρώπου 
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

'Όλοι οί μεγάλοι -πνευμα
τικοί Διδάσκαλοι εχουν μιλή
σει yιό: την σημασία της αύτο
-yνωσίας. Ύ-πονοείται ή yνω
σις του έσωτερικοϋ, του άλη
θινοϋ έαυτοϋ μας, τοϋ μέρους 
έκείνου της δλης 1μας ύ-πάρ
ξεως, το ό'Π'οίον είναι 'Ένα με 
το ά-πόλυτον "Ενα, με τήrν λε
yόμΕJνη Ύ"Περ-ψυχή τοϋ σύμ"Παν
τος, της ό-ποίας κάθ'ε ατομον 
είναι αντανάκλασις. 

, Αλλά ά"Πο αύrrήν τήν εν
νοια της αύτοyωσίας άνακύ
"ΠΤει ή ά"Παραίτητη "Προπαρα
σκευή μας, διότι, έά.ν δεν άπαλ
λάξωμε τήv ψύσι μας ά-πο τά 
sμ-πόδια προς τήv yvωσιν, δεν 
θό: είναι δυvατον νό: άντιμετω
πίσωμε το μεγάλο θέιμα της 
γνώσεως του ί5αθύτερου έαυ
τοϋ μας. 

"Ας άρχίσωμε με το -πρωτο 
άπλα ί5ημα. Γνωρίζω δτι εχω 
εvα σωμα, ο-που κατοικεί ό 
νους. Ποιά είναι ή μεταξύ μας 
σχέσις; Ό ανθpω"Πος δεν είναι 
τό σωμα. Έάν τό άvτLλαμί5ανώ
μεθα αύτό, δεν θ' άψήναμε νό: 
μας κυί5ερνοϋν αί κλίσεις καl 
αί ροπαί του. 'Υπάρχει μία κοι
νόχpηστη φράσις: «Τό σωμα 

μου,>. Είναι ό νους, ό ό-ποίος 
01κέ-πτεται: «Αύτο είναι το σω
μα μ1συ». Έά.ν ό νους είναι 
προϊόν του έ.yκεψάλου, τότε εί
ναι παράξενο νό: θεωρη τόν 
έαυrrό του ώς κάτοχον η έλεy
κτήv ένός σώματος, δπως έπl 
παραδείγματι στlς άθ'\.ητι1<ες 
έ.κδη,λώσεις. Ό νους, σι'ψψωνα 
με την ύλιστική α-ποψι, είναι 
εvα έ-πιψαινόμενον, είναι δηλ. 
αντανάκλασις μιας δραστηριό
τητος, ή όποία λαμί5σνει χώ
ραν στα έyκεψαλικό: κύτταρα 
καl τό νευρικό σύστημσ. 'Αλλά, 
έά.v ή αντανάκλασις σ-<έπτεται 
δτι κατέχει ενα σωμα είναι τό 
'ίδιο σό:ν μία σκιά νό: σ -<έ"Πτεται 
δτι είναι ίδωκτήτρια τ<Jϋ αν
τικειμένου, τό όποίοv ρίχνει την 
σκιά. Είναι ισχετικως εϋκολο 
διανοητικά. ν' άvτιληψθη κανείς 
δτι δεν είναι τό σωμα. 

"Ας προχωρήσωμε τώρα στή 
ψύσι του νου. Ό νους μας cϊναι 
σχηματισμένοq άπο "Προηγού
μενες σκlέψεις καl αντιδράσεις 
Γι' αύτό καl ό δικός σας νους 
είναι διαφορετικός ά:πό τόν δι
κό μου ,διότι του καθενός ό 
νους εχει διαμορψωθη ά-πο ιδια
ψορετικrές σκέψεις, έπιδράσεις 
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και αντιδράσεις. 'Εάν, ομως, ό 
νους είναι προϊόν προyεvεστέ
ρωιν σκέψεων καl άντιδράσεων, 
τότε τί ύπάρχει στό ύπ·όστρω
μά του·; Ό νους του καΒηός 
είναι διαφορετικός άπό δ,τι 
'ΠJρωταρχικά: ηταν, επειδή είναι 
τό άποτέλ,εσμα συνεχους «γί
γνεσθαι». Ποιά ηταν ή φύσις 
του νου προτου ξεκινήση αυτή 
ή διαδικασία; -;-Ηταν μία συνει
δψότης στήν κυριολεξία, σάν 
εκείνη πού ΕΙ)(ει τό ι!>ρέφος yιά: 
τόν yύρω του κόσμο. Τό ι!>ρέ
φος δέν είναι ίκανό να σκέπτε
ται, δι,ότι ή σκέψις είναι μία 
κάποια μ'ορφή δράσεως. Ά
πλως, εχει κάποια συνειδητό
τητα, 111ρωτα ίσως της μορφης 
της μητsρας τοv, επειτα ι1ερι
κων χcφακτηριστικων της μορ
φης καί αλλων πραγμάτων. "Ο_ 
χι rrό ι!>ρέφος μόνον, αλλά κά
&ε πλό:Jσμα 1εχει ώς ενα !9αθμό 
συνει·δητότητα. 'Έχει επίσης εν
στuκτα, όJλλά: ή συνειδητότης 
είναι διαφορετική άrrrό τό εν
στικτο. Τό ενστuκτον ένός ζώ
ου είναι ενα ίχνοyράφη,μα στό 
νου του, σύμφωνα με τό όποι
ον δρα, ενω ή ψύσις της συνει
δητότητος εyκειται στήν \ήψι 
εντυπώσεων. "Ας πάρωμε --τα
ράδειyμα τήν συ"άθροισί ι1ας, 
αύτήν τήν στι-yμή καl ας --του
με οτι εyώ δέν σκέπτομαι διό
λου, αλλά ατενίζω άπλως. θά: 
rxc,; εντυπώσεις των εύρ: σκο
μέινων στην α'ίθουσα, του σχή
ματός της, των χρωμάτω\, κ ο. 
κ. 'Αλλά ή συνειδητότης δεν 
περιορίζεται στήν ληψι εντυπώ
σεων. Τις διατηρεί: επίσης, αν 
καl από στενώτερη αποψι ή 

συyκράτησις των εντυπώσεων 
μπορεί: ν' άποδοΗη στα έ:yκε
φαλuκά: κύτταρα η μια λεπτο
τέρας ύφης ϋλη, με τήν δ'Γωί
αν είναι συνδεδεμένα. Ή συy 
κράτησις των έντυ'Πώσεων είvαι 
ή μνήμη. 

Άπό τήν εποχή της yεv,ή
σεώς μου εδέχθηκα ενα σωρό 
εντυπώσεων, πού μένουν σ' ενα 
ώρισμένο πεδίο η περίφραγμα. 
'Έτσι, ή συλλοyή των εντυπώ
σεών μου, πού είναι ή ι!Jάσις 
της δραστηριότητος του νου 
μου, είναι διαφορετική άπό τήν 
δική σας συλλογή. Τό πεδίον 
η περί<pραyμα οπου διατηρ::JQ.ν
ται αί έντυττώσεις η αναμνή
σεις, μπορεί: να θεωριηθη ώς ή 
άτοιμικΜης η τουλάχιστον ή 
ι!Jάσις της άτομuκότητος του 
πιροσώπου. 'Όλ,αι αί μεται!>ο
λαl πού λαμι!>ά"ουν χώραν στήν 
αιομική συνειδητότητα παρα
μένουν σ' αυτό τό πεδίον. Με
ρικαί τροποποιοϋνται η εξου
δετερουνται άπ,ό τήν wεραιτέρω 
δ,ραστηριότητα του νου. Ή δ
λη διαδικασία ειναι -π:αρεμφε
ρής μ' έκείvη" πού συντελεϊται 
,μι§.σα στό κέλυφος του αυyου. 
Λαμι!>άνουν χώραν, ύποσυνειδή_ 
τως, ολων των είδων αί άλλα
yαί, καί τελικως ύτιάρχει μ.ία 
όρyάνωσις διαφορετική α-π:ο 
τή•ν αρχική. Κάθε ατομοι ειvαι 
ούσιαστικως μία σφαϊρα συ"ει
δητότητος, στήν δ-π:οίαν λαμι!>ά
νουν χώραν ποικίλαι μεταSο
λαί, μολοl\ότι κα:ταχωροϋ,ι,ται η 
εyyράφονται καί στόν ε-yκέφα
λο. Αυτός ειναι δ λόyοι,, yιά: 
τόν όποιον εyκέφαλος καί νους 
ψαίνονται να άποτελουν εια, 
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η:ραyμα τό δτιοϊον καί συμ�αί
νει, άλλα μόνον έπί του φυσι· 
κοG πεδίου. Διότι, εύρέθη από 
ώρισμένα πειράματα δτι ό 
νους μπορεί να δρα καί έκτός 
του έyκεφαλου. 

Έαν δ άνθρωτrος δέν είναι 
τό σωμα του, θα μπορούσαμε 
να όνομάσωμε τό άνθρώπινον 
ό:τομον σωμα συνειδητότητος, 
χρησιμοποιώντας τήν λέξι σαν 
κάτι τό ύλικό, αν καί μπο
ρη να ύπάρχη ϋλη λεπτότερη 
άπό τήν φυσική καl ύπό τήν εν_ 
νοια αυτή λέμε «σωμα yνώσε
ων». Ή yνωσις είναι έπίκτητη 
καl ή συνειδητότης είναι τό 
η:εδίον δτιου άτιaθη κεύεται. 

Δέν χρειάζεται να δια�άσω
με �ι�λία yια να άνακαλύψω
με η να διαπιστώσωμε δτι δέν 
είμεθα τό σωμα μας, δτι 19ασι
κως δ-έν ε'ίμεθα δ νους μας, 
διότι άλλάζει σταθερά, μολο
νότι τοuτο δεν διαπιστώνεται 
εϋκολα. Δέν είμεθ-α οϋτε ή συ
νειδητότη ς έν γένει. Εϊμεθα μία 
συνειδητότης άτομικοη:οιημένη, 
περιεχομένη σ' ενα ίδιαίτερο 
ΤΙ!εδίον καί έκεί άναπτυσσομέ· 
νη. 

Είναι yεyονός δτι ή συνειδη
'Ί1ότης μπορεί να διαλυθη ii να 
άπΟΙppιφθη. Τα τιεριεχόμενό: 
της διαλύονται μετα θάνατον, 
�άσει του μηχανισμου της Φύ
σεως. διότι άποσυντίθεται ή ύ
λική �άσις έπί της δΤΙ!οίας αί 
έντυπώσεις καί άναμνήσεις δια
μένουν. • Αλλα μία παρόμοια 
μετα�ολή μπορεί να συντελε
σθη καί έθελουσίως, διαρκού
σης της ζωης μας στό φυσικό 
σωμα, μέ τήν Γιόγκα. 'Ό,τι g_ 

χει συσσωρευθη στόν νου μπο· 
ρεί να άτιορριφθη. Τό δλο� ά
μάλ yαμα πού συνθlέτει την ψυ
χική μας φύσι ύπόκειται σέ τη
ξι, διάλυσι καί άνασύνί)εσι. 'Ό
ταν ή συνειδητότης του άτό
,μου είναι άδειανή άπό τό περι
,εχόμενόν της, τί άπομένει; Καί 
η:ως ξέρομε αν κάτι άπομ�ει; 
Καί αν φεύyη τό περιεχόμενον, 
μήπως χάνεται καί τό -περιέχον; 
Δ-έν εtμεθα είς θέσιν να yνωρί
ζωμε τί συμ�αίνει μετα θάνα
τον μέ. την ένότητα, ή δποία 
άη:ήρτισε τό φυσ�κόν σωμα, μό
νον μτιορουμε να συμπεράνωμ�ε 
τί δυνατόν νά συμ�αυνη, μελε
τωντες τον έαυτό μας καί κα_ 
τανοουντες την φύσι μας. Έαν 
μπαρούσαιμε να φθάσωμε σ' ε
να συμπέ,ρασμα καθ' δν χρόνον 
είμεθα άκόμη ζωντανοί στο σω
μα μας ,δια της άσκήσεως της 
έλευθέρας θελήσεώς μας και 
,με τήν διαδικασία της άποσπά
σεως άη:ό κάθε η:ε'ίρα καl πη
yή 'Π'είρας, τότε θά έμαθαίνα
με τί έτιιζη. Τό 'εχουν έτιιτύχει 
αυτό οί Γιόyκι καί οί σοφοί. 
'Εάν τιαραμένη μία ένότης κα· 
-θαρας συνεuδητότητιος, αδεια
σμέ.νη ά'Π'ό κάθε δ1.1Ο.1δικασία
σκέψεων η ίδεων, ώστόσο εtσέ_
τι ίκανή yια σκέψι, θα πρέπει
νά θεωρηθη ώς καθαρό: δυνα
μικότης Είναι ή δυναμικότης
του yνωναι.

Ύτιό:iρχει σέ. κάθε άrνθ,ρώπι
νον δν ενας στιόρος μοναδικό
τητας, άλλα είναι θαμμJένος 
στό dκληρό χω,μα της φύσεώς 
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μας. Το χωμα αυτό τφέ.πει ν' 
άλλαχθη, νά μαλακώση, νά κα
θαρθη. Ό ανθρωπος ύφίστα
ται απαyορευσεις. Πρέπει ν· 
α,ταλλαyη, μέ τήν πλήρη άφ
&ττν�σι στήν φύσι των ύπαyο
ρεύσεων. Πρέ.πει νά γίνη ένήμε
ρος του τί είναι λανθασμέ-νο, 
άσχημο, ψεύτικο - τόσο στά 
μικρά δσο καί στά μεγάλα θέ_ 
ματα. 

Σ έ μιά κατάστασι τελείας 
απαλλαyης άπό τίς ύπαyορεύ
σεις, άναλαμι!>άνει δρασι μόνον 
ή καθαρή νόησις καί ή άκτι
νοι!>όλος αγάπη. 'Αγάπη καί 
αvτίληψις άναδύονται από τήν 
κατάστασι της έσωΊΙερικης ευ-

αισθησίας. Καί ή εύαισθησία 
αύτή εtναι ή ι!>άσις της άληθι
νης φύσεως του ά:νΘρώπου. 
'Ό,τι συνήθως παρατηροϋμε 
στούς ά:νθρώποuς είναι ή φύσις 
των ύπαyορεύσεων καί των 
δυνάμεων πού έ.κδηλώνονται 
στην κατάστασί τους. Δέν ε1ναι 
αύτή ή αληθινή φύσις, ή θε
μελιακή φύσις. Καί είναι ι!>ασι
κό το νά κατανοήσωμε δτι ό 
ανθρω-π:ος δέν είναι δ,τι φαίνε 

ται νά είναι. Ό αληθινός αν

θρωπος είναι σάν μιά μορφή 

κρυμμένη στο μάρμαρο, πού 

δέν εχει άκόμη σμιλευθη καί 

ελθει στο φως. 

fH << ίί λ λ η ))

φύσις tού άνθρώποu 
ΑΠΟ ΤΟ «ΤΗΕΟ OPHIST» ΤΗΣ I ΔΙΑΣ 

Ύ-π:άρχει στον Σαίξπηρ μία 
περίφημη γραμμή, πού έά:ν έ
-φοποποιεϊτο έλαφρως θά μπο
ροϋσε νά διαι!>αστη ώς έξης: 

«Ή ήλικία δέν μπορεϊ νά μα
ράνη οϋτε καί ή συνήθεια νά 
παλαιώση τήν άπειρη ποικιλία 
της γοητείας σου». 

Τά λόγια αυτά απευθύνοντο 
από ενα ποιητή στήν ά:yαπημέ
νη του. Ό γνησίως έ,ρωτευμέ
νος καί δχι δ άπλως κυριευμέ
νος από πόθο, έξιδανικεύει πάν
τοτε το ά:ντικείμενον της ά:yά-

πης του. Β) έπει μό.νον το κάλ
λος καί τταραι!>λέπει τά έλαττώ_ 
ματα. 'Αλλά ή όπτική αυτή κα
τάστασις δέν διαρκεϊ έπί μα
κρόν. "Αλλες δυνάμεις παρεμ
ι!>αίνοuν καί συννεφιάζουν το 
πρωτο δραμα. Καί δπως οί ά
κτϊνες της δύσεως, τό λαμπρό 
δραμα σι!>ήνει σ' εναν θολό ου
ρανό. 

Αύτό είναι ενα αξιοσημείω
το φαινόμενον. Τίθεται ,δμως, 
το έρώτημα: Δέν ύπάρχει στον 
κόσμο των θ;νητων η τον κόσμο 
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της ϋλης τίποτε, πιού νά έψ
αρμόζοvται σ· αύτό στην κυριο
λεξία τά λόγια του ποιη ίο.Ο; 
Τίποτε τό ύλικό δέν ύπάρχει α_

ξιο yιά τήν άθανασία, διότι ή 
μεγαλοπρέπεια καί ή ομορφιά 
μειώνεται, ρυτιδώνεται, χάνε
ται. 'Υπάρχουν άριστοuρyήμα
τα πού διαρκουν αίωνες, αλλά 
ενας αίώνας δέν είναι παρά 
μία στιγμή στόν κόσμο της αί
ωνιότητος. Μόνον τό άχρονο εί
ναι άπολύτως -τ1έλειο. 'Αλλά τό 
άχρονο καί τό τέλιειο μποροϋν 
νά ύπάρξουν στήν καρδιά, ή ό
ποία άποκτα τήν έμπειρία των, 
σέ μιά ώρισμένη φύσι του άν
θρώπου, πού δέν έκφράζεται. 

Ή έσωτέρα ϋπαρξις του άν
θρώπου άνήκει σέ τελείως δια
φορετuκή κατηγορία άπό κάθε 
ύλικό δν. Μπορεϊ νά είναι κα
θαρή, αδιάφθορη, αθ�κτη άπό 
έyκόσμιες έπιδράσεις, ανεπη
ρέαστη άπό φυσικές μετα�ο
λές, σαν νά άνήκη σέ μια πα
ράμερη σφαΊιρα, μοιλοινότι ύ
πάρχει μέσα ατόν ϊδιον άνθρω
πο καί συνδέεται μέ την έξω
τερuκή του στολή. Σέ μιά τέ
τοια φύσι είναι κατανοητόν νc'χ 
ύπάρχη μία ποιότης αίώνιας 
νωπότητας, μή ύποκεuμιένης σέ 
παρακμή. 'Ό,τι φθείρει είναι 
καί φέρνει τήν παρακμή, είναι 
ή ϋλη μέ τίς έπιδράσεις της. 

UΕνας από τούς �ρωες του 
Σαίξπηρ, σέ μια στιγμή της 
ζωης του, άναφωνεϊ: «Πόσο 
κουρασμένες, μαραμένες καί 
ά:σύμφορες είναι οί συνήθιειες 
του κόσμου τούτου!». Ή λi.
ξις συνήθειες σημαίνει τά εθι
μα, τούς σκοπούς καί τίς έπι-

διώξεις. Είναι ,ασύμφορες άπδ 
τήν αποψι της έσωτερικης φύ
σεως, ή δποία έκτψα δλα τά 
τφάyματα μέ τό κριτήριο της 
ούσιασrrικης των άϊξιολοyήσε
ως. Δυστυχως, κτίζομε τ-όν έαυ
τό μας μeέ τά προϊόντα των έ
ξωτερι κων έπιδράσεων. 'Εάν 
μποροιύσαμε νά τίς έξουδετερώ_ 
σωμε, θά �ταν σαν ιμία νέα 
γέννη σις. Ή eκψρασις «δεύτερη 
γέννησις» αναφέρεται στά '1 ν
δικά θiρησκευτuκά �>ι�λία. 'Έ
νας �ραχμανοc;, δ όποϊος '8c'x 
μυηιθη σέ ώρισμένα μυστήpuα, 
λέγεται δτι είναι <<δίς γεννη
μένος», αλλά αύτό είναι ενα 
άπλό σχη,μα λόγου. Γιά νά α
ποκτήση κανείς «δεύτερη yέν
νησι», θα πρέπει νά εχη πεθά
νη στήν προηγούμενη, πού θα 
πη νά εχη άπα:λλαyη από τό 
παρελeόν. 

ΠαρατηροCψε συχνά στήν κα
θημερινή ζωή πως ή παρακμή 
συντελεϊται μέσα μας, πως 
δηλ. ή εύαισιθησία μας μετα
�άλλεται. Άντικρύζομε σέ μια 
καθωρισμέ.νη στιγμή κάτι, πού 
μας προκαλεϊ τήν α'ίσθησι του 
ώραίου καί μας άνεe�ό:ζει σέ ύ_ 
ψηλότερο έπίπεδο. Τήν έπόμε
νη φορά πού �λ�έ'Ίτομε τό 'ίδιο 
πραyμα, μας έπηρεό:ζει λιyώ
τερο. 'Έπειτα από λίγο καιρό, 
γίνεται θέαμα συνηiθισμένο. Δέν 
μας θίγει διόλου. Τό ίδιο συμ
�c:ίνει καί μέ τήν ακοή. 'Ένα 
τραγούδι η μια μελωδία, πού 
έλέyαμε δτι θά μπορούσαμε 
νά άκοϋμε ατέλειωτα μέ τήν 
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ίδια εuχαρίστησι, χάνει την 
γοητεία σέ λίγο καιρό. Ή αλ
λαγή - καί δχι πρός τό κα
λύτερο - είναι ή δια:ψορό: της 
μνήμης μέσα: στ�όν χρόνο. 'Ένα 
μέρος της n:ρώτης εvιυπώσεως 
εχει χαθη. Έό:ν ή πρώτ;η εντύ
πωσις διeλύετο η ελησμονεϊτο 
εvrελως, οπως συμι'5αινει μέ 
τίς έμπεφίες πού εχομε συλ
λέξει, oτCXJV αποθνή01κωμε καί 
έπαναγεννώμεθα, τότε τό ά:ντί
·κροομα: του �ραίου καί ή α-
1φόCGσις μιας μ,ελωδίας θό: μπο
ρουσε νό: i!δωθοϋν καί ν' ά:κου_
σθουν ά:κριι'5ως ο-πως καί την
πρώτη φοιρά. 'Ωστόσο, ή τόσο
'Π'λήρrης( απώλεια της μινήμης

μας δέν θό: ηταν εύλοyία. θό:
μας έπει'5άρυνε μέ σοι'5αρές
δυσκολίες. θό: μας ηταν αδύ
νατον vό: σκεψθοϋμε, ακόμη καί
νό: μιλήσωμε, οπως συμι'5αίνει
μέ τό: ι'5ρέψη πού Θpχονται σέ
δεύτε'f{>η yέvνησι, εχοντας ξε
χάσει την rφοηyουμένη. Ή μνή
μη είναι ,μΙέ,ρος του ψυσικσϋ
ΠjΡ,Ο�Κtσμου του ανθρώ,που ΚαJί
-rω,ν αλλων ζώντων όρyανι
σμων. Άλλα ή μνήμη ύπάρχει
μόνον ώς καταyρα:ψή, προς
την όrωίαν θ' α:ναψερθη στην
άνάyκη ό α:νθρωπος καί οχι ώς
λειτουργία της συvειδητότητος,
πού δέν την επηρεάζει, yι,ατl
αυτή είναι μία ι'5α:θύτsρη επε
ξεργασία.

Μόνοrv ό νους ί'Ου ανθρώπου
συν1δέει συνει1δητό: τό παρόν
μετά του πcφελθόvτος μέ ανα
ρίθμητες κλωστές, πού τόv συν_
δέουv π.ρός τίς παρελθουσες
εμπειρίες. Άλιλό: ό νους μπο
ρεϊ, μέ την κατανόησι του έ.αυ-

τοΟ του, νό: ελευθερωθη απο 
τίς κλωστ>ές, δηλα!δή /άπό tτό 
προϊόν των έμπειριωv του. Τό
τε &rτοκτα την άiληθινή ψύσι 
του, πού είναι ή φύσις των 
νωποτάτων ύδάτων της Ζωης, 
οποτε αναδύεται στην έπιψά
νεια μιό: ποιότης κάλλους, εύ 
αισθησίας καί ενδοσκοπήσεως. 
Ή εσωτερική αύτή οψις περιέ
χει ολα τό: συστατικό: της 'Αλή
θειας π:ρός άvακάλυψιν, π:ερι
λαμι'5α:vομέvης κα:ί της όμορ
ψιας. Ή όμορψιό: αυτή υια
κρίνε-τ:αι ,από ο,τι θεωροΟμε συ
νήrθως ώραιο. 'Ένα δένδρο 
,μπ:ορεϊ vό: είναι έξαιρετικό: ώ
ρα:ϊοι, οχι ,μόνον οταν είναι ό
λάJνιθιστο, άλλό: καί γυμνό. 'Έ
να νέο πλασμα - παιδί η αρνί 
η σκυλί - εχει ένίοτε έξαιρε
τική γοητεία. Ύπcφχει καί ή 
τόση ποικ�λία όμορφιας στη 
Φύσι. Τό νό: είναι -καJVείς δε
κτικός σ' αϋτη την όμ1ορψιό: α
ποτελεί: οόσιωδες μέ.ρος της έ
σωτφυκης άνα:πτύξεως, δίχως 
την όπσίαν κανείς δθν μπορεϊ 
νό: yνωρίση τό αληθινό νόημα 
της ζωης. Αύτό πού έμπο'δίζει 
την ένδοσκόπησι εϊναι μία κα
ι-άστασις, στην οποίαν τό πα
ρελθόν, πού είναι σό:ν νεκρό 
δέ.ρμα, εκτείνεται πάνω στο 
παρόν καί σ'κιάζει την δεκτικό
τητά του. "Ο,ταν κυκλοψορουμε 
ιμερι·κές ίδέες στον εγκέφαλό 
μας, δέν κα:τα:ψέρνομε vό: ίδοΟ
με τί ύπάρχει έvδιαμiέσως. Τό 
'ίδιο συμ•ι'5αίνει δταν κάτι άπό 
τό παρελθόν εκτείνεται στό πα 
ρόν καί ύποκινεϊ κάποια δρα
στηριότητα στην παροϋcα στι
γμή. 
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Ή φύσις του άνθ,ρώrιτου, 1i 'δ'
ποία ποραμένeι άνεπηρέαστη 
άπό έπιiδpάσεις έξωτερικές, ύ
-πάρχει παγκοσμίως, διότι άνή
κει ση)ν ίδια τήν Ζωή. Ή παy
κόσι1 ιος Ζωή είναι ή μία Έ
νέρyεια, ή όποία αναζητεί διο
χετεύσεις yιά τίς πλέον ποικί
λες έ.κδηλώσεις καί δη,μιουρyεί 
δλην τήν υπαρχουσαν όμορ
<p• ά Ή Ένέρyεια αυτή, δτα;ν 
δε • έξαναyκάζεται, πραyμα 
-:τού συμGαίνει δταν ωαπrrύσ
σωμε bρόμους σκέψεως περιο
ριστικούς της έλευθιερίας της 
η άττό αυτό τοϋτο τό ψυσικό 
μαc περίt3λημα πού εχει τούς 
-ττεριορισμούς του, έπενερyεί 
-ιrρός δ"λ.ες τίς κατευθύ'Vσεις
13ασει ένός έ.σωτερικοϋ Νόμου
η 'Ενστίκτου άρμονίας καί ή
δρασις αύτή, πού είναι έπίσης
μία δημιουρyία, καταλήyει ό
-πωσδήποτε σε όμορψιά. Τ οϋ-

το, επι του παρό,vrος, συμt3αί
νει μόνον σέ π·ολύ πε.ριώρισιμέ
νη f.κτασι στόν ψυσικό κόσμο, 
λόy� των ύψισταμένων σ· αυ
τόν περιαρισμων. Άλtνά orrήv 
ψύσι έκείνη, πού άνήκει στήν 
κοψδιά του άνθρώπου, δπου 
'δεν ύψίστανται πε.ριορωμοί, έ
πενερyεί με άτέλειωτη ποι
ικιλία καί σε άπειρία μο?
ψωv yοητείας. 

Τά λόyια, πού ανεφέρθησαν 
στην άρχή ψα:ίνεται να στρέ
ψωvrαι προς μία προσωπικότη
τα. Ά"λ.λα έκείνο -πού συyκρο
τεϊ τήν "Ίpοσωπικότητα είναι 
τό κραμα της άρμονίας, της
χάριτος 1καί των έπιιpροων έ.-ττί
του Πνευματικοί) -ττοοίου. Ό 
πλοϋτος τοϋ κράματος αυτοϋ 
είναι -ττροΊόν της Μιας Ένερ
yείας, ή όποία ξεχύνεται δια 
μJέσου άτέλειωτων σε -ποικιλία 
σχεδίων. 

'Ελευθερία 
, 

εν 
' -

εαυ-ιω 
ΑΠΟ ΤΟ «THEOSOPHIST» ΤΟΥ ΑΝΤΥΑΡ 

Μιλώντας ytά 'Ελευθερία, ιε
χομε κατά κανό\•α ύπ' οψει 
μας τή,ν ά-τταλλαyή ά-ττό ώρι
σμένες σuνθηκ,ες η σχέσεις 6-
χληρές, -πού μας έμ-ττοδίζουν ν· 
άπολαύσωμε δ,τι μας είναι έπι
θυμητό. Στή ζωή, δμως, μας 
συμGαίνουν όwcχφίθμητα πρά
yματα άνε-ττι'8ύμητα. Ά•κόμη 
καί δταν ενα -πρόσωπο είναι 
-τιεtνείως ίκανο-ττοιη,μένο,ν, άπαλ-

λαyμένο ά-ττό ένοχλήσεις καl 
άνησυχίες, ή κατάστασις αύ
τή δeν διαρκεί yιά ποιλύ. Έ� 
αλrωυ, ό ανθρω-ττος κουράζε
ται άκόμη καί άπό τά πράγμα
τα έ•κείνα Ίeού τοϋ εδωσαν τήν 
δυνατώτε,ρη ά-ττόλαυσι. θλίψις 
κο.l πόνος έ.πέρχοvrαι άρyα η 
y,ρήyορα. Τό ζήτη,μα λοιπόν τι 
θεται: Είναι δυvατ,όν να έ-rnιτύ
χη κανείς μια κατάιστασι έντ.ε-
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λοGς ελευθiε;ρLας, με δλα δσα 
συνεrrάyεται αύτή, οχι μερ�κης
κα:ί 1φοσκα(ρου ελευθερίας ά:
,τό τοGτο, εκεϊνο η τό αλλο; 
Έαν μ,τορέση ν' α,ταντήση κα
νείς «ναί» σ' αύτό τ,ό ε,ρώτη μα, 
ο,τως τό ε,τραξαν οί μεyά!λοι 
1tνευματικοί Διδάσκαλοι, οί δ
,τοϊοι ερεύνησαιν τό ζήτημα κα
τα τ,ό τελικό (!)άθ'Ος, τότε δεν 
ύt[άρχει τί,τοτε ,τιό σημαντικό 
yια την ζωή μας. 

Μια τέτοuα: ελευθερία: θα εί
ναι ελευθφία εν έ.αυτφ, μία 
κατάστασις νου καί καρδια:ς 
ανεξάρτητη απο εξωτε.ρικες 
'Ιl'εριστάσεις η πρόσωπα, χωρίς 
κα:ί να είναι ά:πομόνωσις η α
δράνεια. Ή ούσία της ελευθε
ρίας συνίσταται στήν δυνατότη· 
τα της κινήσεως. Ή Ζωή, ή εν 
αύτft μοναδική ενέργεια, είναι 
πάντοτε ρευστή καί σημαίνει 
κατόJστασι σχΙέσεων πρός κάθιε 
πλευρά, χωρίς την δποίαν δέν 
ύπάρχει. Άντ�ληψις, aνδιαφέ
ρον, cwταπόκ,ρισις, δρα:σις -
είναι χαφακτη ριστuκά, από τά 
δποϊα ή συνειδητή οντότης, τό 
«ύποκείμεvοv», διακρίνεται α. 
-τrό τα έ.ξωτιψικόJ τ,ου αντικεί
μενα:. 

Χρειάζετ�αι μιά σαψής διάκρι
σις άνάμ,εσα στό αληθινό «ύ
ποκείμε.J\ι\ο,>, που είναι καθαρή 
yνωσις, κα:ί του «έ.α:υτοG» μας, 
δ δποϊος είναι κέννρον διαφό
ρων επιδράσεων εξωτιφικων, 
μερικων εντελως μηχανικων, 
nου κα:τ�αλήyουv σε μια ώρι-
01μένη ταύτιση. Ί διότητ�ες, δπως 
ή ψυλή, ή χώρα:, ή θρησκεία: 'α. 
'Π'Ο yενικης απόψεως κα:ί άτο· 
μικες ά:ναμνήσεις ά:πό είδικης 

απόψεως, συyκροτοGν το ξεχω
ριστό μας 11ρόσω110, (!)όJσει των 
έμπειριων ιμας. Στην πρωτα:ρ
χ�κή άισθησι δτι «εyώ εlμαι» 
1τροστίθaνrαι οί ξεχωρ�στές α:ί
σθήσεις του δτι «είμαι αυτό, 
τοϋτο κα:ί τό αλλο». Αυτές οί 
α:ίσθήσεις είναι α-πα:τη λές, διότι 
,μας α-πομα:κρύνουν ά:-πό την 
τφωτcφχuκή άισθησι της τ�αυ
τότητος, έλεύ�ερης ά:πό εξω
τερικές ε11ιδρόJσεις. 

Ή ταύτισίς μας όψείλεται σε 
ελλειψι ενημερώσεως yια τήν 
πραγματική ψύσι μας, είναι έ.
πομένως μία: ψυχολογική α:υ
τα:-πάτη κα:ί δέν σχετίζεται με 
την ά:ληθινή ψύσι των πραyμά. 
των. Δέν ύ-πcφχει έλευθερία: 
στή ρίζα μας, δτ-αν τό «εyώ» 
μας είναι εyκλειστο σέ μιά σει· 
ρά ά:πό πράγματα: ανήκοντα: 
σ' α:ύτό α-πό τόν εξωτερικό 
κόσμο. Ή Έλευθερία συνίστα
ται στην ελευθερία ά: -π ό τ ό 
,ε y ώ κα:ί ά:-πό την nα:ρε-π:όμενη 
σ' α:ύτό δραστηριότητα. 

Στην κατάστα:σι της μή εvη
μερότητος οί κινήσεις του εξω
τερικοϋ έ.αυτοG μας είναι στοι
χειώδεις, συyκεχυμένες κα:ί μη
χανικές. Διαφέρουν ά:πο ατόμου 
ΙΞίς ατσιμον λόy({J των δια:ψοpε
"ίLΚων εμπεψιων ΚΟ:ί των αντι
δράσεων έ.κάστου. Κινήσεις 
παντός είδους, ψΜοι, αναy
κες, μίση , δυσαρέσκειες, ά:πο· 
λαυστικές α:ίσθήσεις, αyωνίες, 
εντάσεις, επιθε,τυκότητες, προσ
δοκίες, ά:ποικτήσεις κα:ί κάθε 
&λλη έμπειρία τείνουν σέ δο
νήσεις του εξωτερικοG μας έ.
α:υτοG, σ' εναv κα:τα: (!)άθος 
τα:υτόση μοv ,μηχανισμό δεσμεύ-
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σεως. Μόνον, ομως, ή άπαλ
λαyή άπό δλα αυτά τείνει στήν 
'Ελευθερία, σ' έκείνη τήν κατά
στασι οπου δέν είσχωρουν ή 
εyνοια 1Ί1εpί του όρθοΟ της ά
πόψεώς μας η περί του κcφποΟ 
της ένερyείας μας, του κέρ
δους, ύλικου η ψυχολοyικοΟ, ή 
ευχαρίστησις yιό: τόν επαινο 
των τρίτων πρός έμας, η yιά 
τήν έπιτυχία του άyωνος μας. 
Ό άλη&ινός έαυτός μας δέν 
δονεΊται, δέν ύποψιέ.ρει καί δέν 
άλλοιοΟται άπό τέτοιες έκδη· 
λώσεις. Είναι έλεύθειρος. 

'Ένα πουλί πετάει, άκινητεΊ, 
�υθΙίζεται στόν άέρα, φτεροκο
πάει - καί φαίνεται δτι έπιrοε
λιεΊ ελεύθερα τίς κινή01εις αυ
τές, πού του δίνοL.JΙV εύχαρίστη
σι. 'Αλλά οί 'κινήσεις τ;ου είναι 
αυθόρμητες καί έκqψάζουν τήν 
χαρά της κινήσεως. Είναι ένστι
κτώδεις. 'Όμοια χ01ρακτηρι
σrrικά δείχνει καί ή κατάστα
σις έλευθ.ερίας στήν καρδιά 
καί τόν νου έ.νός 'άνθlρωπίνου 
δντος: ένέρyεvα άπό Jfνστuκτο 
όρ9ότητος ( πού είναι φυσικό 
,μΊyμα όpθης έπιθΊJιμίας καί τε
λείας κ.ρίσεως �άσει μιας στι
γμιαίας διακυμάνσεως παρα
γόντων) καί χαρά yιά τήν τέ
τοια ένέρyεια, ή όποία έπέ,ρχε
ται αυθοιρμήτως. Άyάπη, yεν
ναιοcpροσύνη, έπιθυμία προσ
φορας η �οηaείας, δλα αυτά 
άναiδύΟΙνται αυτομάτως. 

Ή τέτοια έλευθφία στήν 
καθαuιrό cpύσι έ κάστου οντος 
μοιάζει μέ τήν άνα:πνοή της 
ζωης, ή όποία ζωοποιεΊ κάθε 
-κύτrrαρο του ζωντος σώματος. 
Για νό: κερδίση κανείς αύτή τήv 

έλωθεφία, πρέπει νό: τήν έ1Ί'ι
θυμήση �αθειά, οχι νό: τήν άνα· 
ζητήση μέσα στό: στενά ορια 
του έαυτοΟ, άλλά σάν κάτι τ,ό 
καθαυτό δμορcpο καί άξιαyάπη
το, σάν τόν άνοιχτό άπέ,ρα:ντο 
ουρανό. 

Καθώς ή ύcpισταμένη κατά
στασις ε�ει άναπτυχθη μιέ μα
κρά μηχαJVική διαδικασία, σάν 
σέ ονειρο, έπί του όnοίου δέν 
άCJΙκουμε ελεyχο, ετσι καί ν' 
άλλάξη μπορεΊ έάν ξυπνήση 
κανείς ά-π:ό τ,ό ονε�ρο. Ή διαφο
ρά: μεταξύ έyρηyόρσ,εως καί ϋ
'ΤΌVου είναι ουσιαστι1κά ή δυα
φοιρό: μεταξύ άcpιερώσειως η ,μή 
της -π:ροσοχης μας. Πρέ.-π:ει νά 
δίlδωμε τήν -τφοσοχή μας σ ε
κεΊνα τά τηράγματα πού είιναι 
σημαντικά yιό: τήν ζωή μας. 
Μόνον διά της αύτοyνωσίας θά 
ιμπορέση κανείς νό: έλ�ευθξpω-
1θη τελείως. Δέν -τφόκ.ειτα;ι, ο· 
μως, περί γνώσεως κερδuσμk.
νης άπό ικώuο�ο �ι�λ(ο μέ ο
ρους καί περιy,ραcpέ.ς, αν καί 
τοΟ-rο εχει τή,ν σημασία του ώς 
κα:θiοδηyητικός χά,ριτης, άλλα 
γνώσεως άπό τήν ένψyό θεώ
ρησι του έαυτου ιμας, ,καθώς 
ύ-π:ά;ρχει, ακέ-π:τεται καί δρα. 

Ό στόχος της 'Ελευθερώσε
ως είναι ή ΚCΧ'τάσrrασις της α

πολύτου ΈλιευθερLας έν έαυτ<7>. 
'Έχει πφιyιραcpη ώς δ έν τέλει 
τφοοpισμιός του <Χ\Λθ'pώ'ΠΟU, -Π:Ού 
μ-π:,ορεϊ νό: έπιτευχθη μό�νον ε
πrειτα άπό -π:ολλή 1ψοσπόiθεια 
καί πόJλη. Πενικως βεωρεϊται 
C:)ς ή ενωσις μετά ,:,ου ΘεοΟ. 
'Αλλά κανείς δεν ξέρει οϋτε 
τήν εννοια της λέξεως Θεός. 
'Έχουν γίνει -πολλές σuζητή-
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ο.εις ώς προς τί άληθινό: συνε
πάγεται ή ενωσις μετά: του 
θεου. Τήν άλήθεια αναφορικά 
σέ τέτοια θέματα μ1τορει "ό: 
τήv συλλά(5η κανείς μό\ΟV έν 
έαυτ�, δταν κάθε είδος προιδε.
άσεως fχει έκτCΥΠ:ισθη απο τον 
νου μας καί ύπάρχει ή α"αy
καία κατάστασις yιό: το αντί
κρυσμα της άλήθειας. Έλευ-

θερία είναι ή κατάστασις αύτή, 
διότι είναι έiλευθερία απο κάθε 
ροπή, ή δποία μπορεί: νό: μας 
παρεκκλίνη απο τήν απόλυτη 
αλήθεια. 

Μό\ον απο τήv έν έαυτ� ε

λευθερία θ' ανθίση ή όμορψιό: 

καί το λανθαVΟV στον ανθpω'ΠΟ 

Πνευμα. 

fo άληθινός 

άνθρωπος 

'Όταν ύπάρχει έλευθε.ρία ά'Πο τήv έξάρτησι 

έκ του σώματος .. τότε θάνατος καί ζωή 

είναι ενα καί το αύτο yιό: τόν άληθινό αν

θρωπο, δ δ'Ποιος εΙναι ή ψυχή ... Ύ-πάρχει, 

δηλαδή, ή δυνατότης νό: ε'λθη κανείς σέ μιό: 

εσώτερη θέσι η κα:τάστασι, &που είτε ζη τήν 

ζωή στό φυσικό σωμα, πού εχει χαρακτη

ρισθη φυλCΧJκή της ψυχης, είτε εξω ά'Πο αύτή 

τήν φυλακή, είναι Ιiνα καί τό αύτό. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 
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Ή Γη εΊναι δ ι κ ή μ α ς, δεν άνήκ-ει στούς κο1μμουνιστάς, 
τούς σοσιαλιστας η τούς καπιταλιστάς, ετναι δική σ α ς καί 
δική μ ο υ, για να ζουμε εύτυχισμέ.να, πλούσια, είρηνικά. 'Αλ
λά: αύτό τό πλουτος της ζωης, αύτή ή εύτυχία, αύτό τό α'ίσθη
ιμα πώς «ή Γη είναι δuκή μας», δεν μπορεϊ να yεννηθη δι' έξα
ναyκασμου, έν όνόματι νόμου. Πρέπει νά άναδυθη εσωθεν, από 
την αγάπη μας πρός αύτή τη yη καl ολα τα έπ' αύτης οvτα. 
ή κατάστασις αύτή 6νομάζεται ,μ ά θ η σ ι ς. 

ΚΡΙ ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Σ καιττε ε-vδον ... Έκεϊ εύρίσκεται ή ακένωτη πηγή του κα
λου. Σ κάπτε 11άντοτε καl πάντοτε θα άνα(!)λύση ... 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ 

Τό εργον τοϋ άνθρώπου στή Ζ:ωή καί τόν θάνατο είναι v· 
άνακαλύψη τί είναι, τί είναι ό κόσμος, καί τί είναι ό Λόγος «έν 
ώ Ζ:ώμεν, κινούμεθα καί έσμέν» (ΠραfΞ. 17.28). Ή Ζ:ωή είναι, 
ενα έργοτάfΞιον, όπου διδάσκεται τήν έργασίαν του. Πολλοί 
είναι οί έκπαιδευταί, οί βοηθοϋντες αύτόν ... Άλλά ή μεγαλύτε
ρη βοήθεια προέρχεται άπό τήν Κρυμμένη Σοφία, γνωστήν 
ώς Θεοσοφία, ή όποία άποκαλύπτει τό Θείον Σχέδιον μέ τόση 
γοητεία γιά τό πνεϋμα καί μέ τόση εμπνευσι γιά τήν καρδιά, 
rιού δέν εύρίσκοντα1 σέ καμμία αλλη άποκάλυψι. 

Ζιναραγιαντάσα 

-----------------·----------------------

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο 1 ΗΣΟΥΣ 

Έ κ υ 1κ λ ο φ ό ρ η ο ε τό βιβλίον τοϋ 
κ. Κωστη Μελισσαροπούλου «Ό Ί η σ ο ϋ ς». Οί έπι
θυμοϋντες νά τό άποκτήσουν δς άποστείλουν δρχ. 50, 
διά νά τό λάβουν είς τήν διεύθυνσίν των έλεύθερον 
ταχυδρομ1κων τελων. 

------- ---------------------------
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Έμοτοιώθη ή άποi\ιlοτpίωοιι: 
μέρους τώu κήπωu τοϋ "Auτuop 

Ή δόκτωρ Τζήην Ραίημοντ 
γράφει άπό τό Μαδρας της , Ι ν_ 
δίας, &που ή εδρα της παyκο· 
σμίου θεοσοφικης 'Εταιρίας 
δτι ή Κυ<5έρνησις του Ταμίλ 
Ναντοϋ (περιοχης του Μα
δράς) άκύρωσε τό σχέδιο ά:
ναyκαστικης άπccλλοτριώσεως 
των Κήrπ:ων της Μπέζαντ καί 
του Νταμοντάρ. 

Οί Κηποι αύτοί ά:ποτελουν 
μέρος των εγκαταστάσεων της 
θεοσοφικης 'Εταιρίας. Έ-ττρό
κειτο νά άπαλλοτριωθουν yιά 
τήν εκτέλεσι ώρισμένων δημο
σίων ερyων. Αί εθνικαί Έται
ρίαι σ' δλον τόν κόσμο έπικα
λέσθη καν τήν τtροσοχή της Ί ν
δικης τοπικης κυ<5ερνήσεως στο 
γεγονός δτι ή περιοχή του "Αν. 
τυαρ (Μαδράς) είναι ενα παy 
κόσμιο πνευματικό κέντρον, 
του δποίου ή ακτινο<5ολία ώφε
λεϊ τήν '1 νδία καί δέν θά Ε'1pε
πε, μέ την απαλλοτρίωσι "ά 
δυσκολευτη ή διεξccyωyή και 

ανάπτυξις της παγκοσμίου θεο
σοφικης δραστηριότητος. Τό 
'Ελληνικό εθνικό τμημα της θ. 
Ε. επέμεινε ίδιαιτιέρως στό γε
γονός δτι ή θεοσοφία εί\αι λέ
ξις 'Ελληνική καί δέν θά επρε
πε ενα ϊδρυμα 'Π'Ού συνδέει 
πνευματικά την '1 νδία μέ τήν 
'Ελληνική αρχαία παράδοσι, 
νά εχη δυσκολίες στήν αποστο
λή του. 

Ή δόκτωρ Τζήην Ραιημοντ 
λέγει στήν επιστολή της δτι «αί 
αντιρρήσεις άπό δλον τόν κό
σμο ησκησαν σημαντική επιρ
ροή στήν · 1 νδική τοπική κυι5έρ-
νησι». 

Ό ΙΛΙ ΣΟΣ ύπενθυμίζει δτι 
στίς έκτάσεις του "Α ντυαρ ύ
πάρχοuν, εκτός άπό το αρχη
yεϊον της θεοσοφικης 'Εταιρί
ας, <5ιι5λιοθηκες, σχολές, \αοl 
δλων των μεyά'λων θρησκειων, 
μεταξύ των δποίων καί του 
Χριστιανισμου, καi. αλλα Π\ευ
ματικά ίδρύματα. 

'Από τούς κήπους του 'Άντυαρ Ή άναμνησηκή άψίς των ίδρυτων

της Θ. Ε. "Ελενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ καί Χένρυ Στήηλ 'Όλκοττ 
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'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφων (Θαληc:, Πιπακό:::, Βίαc:, Σόλων, 

Περίανδροc:, Κλεόβουλοc:, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί

του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικων (Αίσχύλου, Σοφο

κλη, Εύριπίδου), · Α ντισθένουc:, Διογένουc:, · 1 σοκράτουc:, 

Πλάτωνοc:, Άριστοτέλουc:, Δημοσθένουc:, Πύρρωνοc:, Με

νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 

Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου καί πολλων δλλων. 

Ιένων: Άνατολικων (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη

τικά, Καινηc: Διαθήκηc:, Ίνδικων, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ

βάντε, ΣαίΕπηρ, Καpτεσίου, Σπινόια, Βολταίρου, Ρουσσώ, 

Κάντ, ΤΖ:έφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "\γ

κερσολ, Ρενάν, "\ψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί

τσε, Φλαμμαριών, Μπέιαντ, ΜnερΕόν, 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. Γιωτοnούλου, 

Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. Καιαντιάκη, Ίω. Βασιλη, 

Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι

τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παnανούτσου, Ί. Μ. 

Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί δλλων. 
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Οί τρεις 
t -

ερημιt-ες 

'Υπάρχει μια παληά πολυδιηyημέvη ίστορία για εναv αyLo 
ανθρωπο πού έταξίδευε θαλασσίως η;ρός κάποια χώρα μακρυνή. 

'Έχοντας φθάσει σέ ψηλό ι'5αθιμό -τrνευματικης φώτισης επει
τα cmό -τrολύχρονη σταθερή μελέτη καί πρακτική, αlσθάνθηκε ύ
'Π'οχρέωσή του να μοιράση μέ τούς α:λλους την γνώση του. Άτυ 
χως, δ καπετάνιος καί τό ττλήρωμα εδειχναν άδιαφορία για τlς 
διδασκαλίες του, ετσι απεφάσισε να τrεριορισθη στη μσναξιό: κα
τά τό πλεϊστον του ταξιδιοϋ. 

Μια ήμέρα τό πλοϊο ετυχε νό: ϊuλησιά!ση κάποιο α'Π'()μακρυ
σμf.νο νησάκι. Καθώς πε.ρνουσαv από κοντά του, δ αyιος αν
θρωrττος ξαφνιάσθrηκε άκούyοντας από την ακτή θρησκευτικούς 
ϋμνους. Στην cφχή. εύχcφιστήθrηκε πολύ. στη σκέψη οτι ακόμη 
καί σ' ενα τόσο ξεμοναχιασμιένο νησάκι ύπηρχαv εύσει'5εϊς. 'Έπει
τα, δμως, αίσθάνθηκε κάπως ασχημα, διότι ά:ντε.λήφθη οτι οί πι
στοί έκεϊνοι εψελναν το τροπάριο κατά τρόπον λαvθασμένον. Καί 
έπειδή ηταv ανθρωrπ:ος της α ύ σ τ η ρ α ς α κ ρ ι t5 ε ί α ς, 
επεισε τόν πλοίαρχο νό: του διαθέση μία ι'5άρκα για να άπο
ι'5ιt5ασθη στο νησάκι, μέ τον σκοπό νό: διορθώση τό λάθος στην 
ψαλτική έκείνων των ανθρώπων. 

'Όταν άποt5ιι'5άσθrηκε, άντίκρυσε τρεϊς έρημϊτες στίς πιο 
άθλιες συνθηκες. «.,Ήλθα νό: σας ι'5οηθήσω στην πνευματική σας
ασκηση, αδελφοί μου», τούς είπε. «Έό:ν μάθε.τε να ψέλνετε τον 
ϋμνο κατά τόν &μοyο τρόπο, σας ι'5ει'5αιώνω πώς θά εχετε με
γάλη ώφέλεια. Δυνάμεις, πού διέν τίς εχετε όνειρευθιη καν, θα γί
νουν δικές σας». 

Οί τρεϊς έρημϊτες αίσθάνθηκαν μεγάλη τuμή να έχουν ά"ά
μεσά τους εναν -rόσο διαt5ασμένον ανθpω'Τ!ο καl δέχθηκαν ν' άκού
σουν μέ προθυμία τήν διδασκαλία του. Σ έ σύντομο χρόνο, ό αyι
ος ανθρωπος έτελείωσε τό μάθημά του, έyuρισε στη t5άρκα του 
καί α:ρχισε να κωπηλατη πρός τό πλοϊο. 

Ξαφνικά, άκουσε κοντινές φωνές, να τον καλουν. Στρέφον
τας τό πρόσωπο, t5λέ'Ίτει τούς τρεϊς έ.ρημί"tlες να προσπ:αθοCν νά 
τον φθάσουν π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς π ά ν ω σ τ ή ν έ. π ι
ψ ά ν ε ι α τ η ς θ ά λ α σ σ α ς ! • Α1Τό την κατάπληξή του 
εμεινε άμίλητος, καθώς έ1Τλησίαζαν. Ό π:ρωτος έρημίτης τον 
1ψοσέt5λεψε μέ κάποιο αίσθημα ντροπης καί του είπε: <,Πές 
μας άκόμη μια φορά 1Τως ψέλνουνε σωστά έκεϊνον τον ϋμνο. Εί
μαστε τρεϊς αγράμματοι α:νθρωποι καί τό λησμονήσαμε». 
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Ά π ο ι< τ ή σ α τε ι< α ί σ ε  ι c 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

1973 

<< ΤΑ ΒΗΜΑ ΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ η

(' Από τήν Προϊστορία μέχρι τήν · Αναγέννnσn) 

μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτός κειμένου, 

περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάς 

Α'. Προσωι<ρατιι<ή περίοδοc : 

Oi όρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Οί Η Ιωνες, oi 'Ανατολικοί, Πυ

θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκλης, ΆναΕαγό

ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταί. 

Β'. Άπό τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιανισμό 

Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα

δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωϊκοί, 'Επικούρειοι, 

Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 

Γ'. · Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν 'Α να
γέννnσn: 

Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο

φία, Θωμδς 'Ακινδτος, Ρ. Βάκων, "Εκκαρτ. 

Εύρετήρια όνομάτων. 

"Αδετον δρχ. 50 - Δεμένον δρχ. 70 
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200 Τά 
r 

xpouιo 

'Αuατοιlης)) 

τίiι: ιιΜεyόιlηι: 

τίiι: r αιlιlίιιι: 
ΕΚ'\ΟΣΙ� ΓΡΛΙ\ΙΜΛΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥ'\i1':Ν 1'1':\ ΞΙΣ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ"\' 

Ή «Μεγάλη 'Ανατολή της 
Γαλλίας έπαvηyύρισε, τό 
Σά(5(5ατο 12 Μαίου, τό: 200 χρό
νια άπό της συστάσεώς της, ώς 
της πρωτης Τεκτονικης Δυνά
μεως στή\ Γαλλία. 

Τήν 'ίδια ήμέρα έyκαινιάσθη
κε εκθεσις Τε.κτονικων vτοκου
μέ\, των καί αντικειμένων, mήν 
δδό Καvτέ 16. 

Τό: Γαλλικά Ταχυδρ0ιμεϊα με
-rέσχοv του παvηyυρισμου, θέ
τοντας είς κυκλοφορίαν ανα
μνηστικό γραμματόσημο των 
90 σαντίμ. 

Ό Μέγας Διδάσκαλος της 
Μεγάλης Άνατολης κ. Φρέvτ 
ΖJέλλερ, καλλιτέχνης ζωγρά
φος, παρεχώρησε συνέντευξι 
στήν έφημερίδα «Λέ Μόντ», ή 
δποία έδημοσιεύθη στό φύλλο 
της 13--Μ Μαίου. 

Ό κ. Φρέντ Ζέλλε.ρ προέ(5η 
προκαταρκτικως στην άκόλου
θη δήλωσι: 

«Ό έ.λευθε.ρο-Τι:.κτονισμός -
σύμφωνα τφός τό Ίον α:ρθρον 

του Σ uντά:yματός μας - είναι 
θεσμός καθαρώς φιλανθρωπι
κός, φιλοσοφικός καl προοδευ

τικός, εχων ώς άντικείμενοv 

ΦΡΕΝΤ ΖΕΛΛΕΡ 

τήν άναζήτησιν της αληθείας, 
τήν μελέτην της ήθικης καl την 
άσκησιv της άλλη,λεyyύης, έρ
γάζεται δέ διό: τήν ύλικήν καl 
ήθικ,ήν (5ελτίωσιν, καθώς καl 
τήν πνευματικήν καl κοινωι1ι
κήν τελειοποίησιν της άνθρω-
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πότητος. 'Έχει ώς άiρχας την 
ά!μοι'5αία;ν άνοχήν, τον σε'5α
σμόν των αλλων και τοϋ έαυ
του, την ά11όλυτον έλευθερίαν 
της συνειδήσεως. θεωρων τας 
μεταφυσικας αντιλήψεις ώς ά
ναyομένας είς τόl\l απσκ.λειστι
κόν χωρον της άτομικης έ.κά
στοu των μελων αύτου έκτιμή
σεως, αποκρούει πασαν δοyμα
τικην δια'5ε'5αίωσuν. Ό • Ελευ
θερ,ο - ΤΕJκrrονισμός εχει ώς eμ_ 
'5λημα την τριλοyίαν: 'Ελευ
θερία, 'Ισότης, 'Αδελφότης. 
Κληρονόμος μυσταyωyικων πα
ραδόσεων, με.ταδίδει τας δuδα
σκαλίας του, ύ11ό συμ'5ολικήν 
,μαρψην 'και ρυθμίζει τας έρyα
σίας του κατα τα Τυπικά:, α:

τινα έξειλίχθησαν είς τον ρουν 
των αίώνων. 

«Ύπό τό αρθρον 1 του Συν
τάyματος πpοσrτ'ίθεται περίλη
ψις των κατά: τό συνέδριον του 
1876 συζητήσεων, εχουσα οϋ
τω: «"Ας αφήσωμε.ν είς τούς 
βεολόyους την φροντίδα να συ
ζητουν περl δοyμάrrων. "Ας α
φήσωμεν είς τας αύταρχικά:ς 
Έκκλησίας την φροντίδα να 
έκδίδουν σ υ  λ λ ά '5 ο υ  ς(Ί). 
Ό Τεκτονισμός ας παραμείνη 
οΙος είναι, ητοι θεσμός ανοι
κτός είς πάσας τας προόδους, 
είς 11άσας τάς ύψηλάς καί η
θικας ίδέας, είς πάσας τάς εύ
ρείας καί φιλελευ,!;)έρας προσ
δοκίας». Καί τό συνέδριον του 
1876 συνεπέραιvεν: «Ό Τ1οκτο-

1. Σύλλα<οος=κα:τάλοyος αποφάσε 
ων τοϋ Πάπα έπί ζητημα:των άμφι
σ<οητουμένων δοyμα:τικως Αί αποφά
σεις αύταί κα:ταδικαζα.ιν αίρέσεις καί 
άναθψατίζουν τους έμμένοvrας είς 
αύ,rάς. 

vωμός ας παραμείνη τό εύρύ 
καταφύyιοv, τό πάντοτε ά,;νοι
κτόv είς ολα τα yενναια καί 
yενναιόqψοvα 11νεύματα, είς ο
λους τούς εύσυvειδήτους καί α
νιδιοτελεις έρευνητας της �αλη
θείας, είς ολα, τΙέλος, τα θύμα
τα τοϋ δε.σ,τοτισμου καί της 
μισαλλοδοξίας». 

«'Επομένως, ή ίδιότης του 
τέκτονος συvεπάy,εται ώρισμέ
νηv συμ11φιψο,ραν είς την ζω
ην έν yέvει, εvα ώρισμέvοv προ
σανατοlλισμόv καί έ11ίσης ώρι
σμένας προτιμήσεις». 

Μετα την ανωτέρω δήλω-
σιν, δ κ. Φρέντ Ζέλλερ απην
τησεν είς έρωπήσεις, ώς ακο
λούlθ'ως: 

-«Πώς ιωΟορίζετε αύτι7ν τι)ν

συμπεριφορά11, αυτόν τόν προσα

νατολισμόν καί αύτάς τάς προ

τιμήσεις;» 

- Ή δρασις του Τε,κτοvισμου
yενικως, �είναι κακως αντιλη
πτή, δια τόν λόyον οτι έπί �μα
κρόν δέν εχομεv ά.vοίξει τας 
11ύλας των vαωv μας είς τό 
κοινόν. Άλλα δέν ύπάρχει αν
θρώ11ιvον πρΜλημα, τό δ11οιον 
νά: μη έμελετήσαμεν, καί καμ
μία έθνικη 11ρόοδος, είς την δ-
11οίαν να μη συνειρyάσθημεν. 
'Όταν οί διδάσκαλοί μας "Αν
τερσον καί Ντεζαyκυλιέ ό:11ε
κάλυψαν την ϋπαρξιν του Τε
κτονισμου κατα τό 1717, !;πρα
ξαv τουτο διότι έσυνειδητο11οί· 
ησαv οτι έπέκειτο ή yέννησις 
έ. νός νέου κόσ�μου κατα τον αί
ωvα των Φώτων. Ή επιστήμη 
του Νεύτωνος συνέτρι'5ε τούς 
θεολόyους καί τούς φανατι-
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κούς. Ή �ιcψηχαvική ετrανά
σ-τ�ασις προσήyyιζεν. Οί αvθρω
ποι άvεζήrrουν, συyκεχυμένως 
άκόιμη, νέους τrολιτuκούς καί 
κοιvωνtκούς θεσ,μούς. Τ ό τε
κτονικόν τάγμα, λοιπόν, εvεφα_ 
νίσιθrη είς μίαν ίστορικήν έ:rτο
χήν, κα:θ' ην δεν ύτrηρχεν αλΓλη 
όρyάνωσις με άνιδιοτελη σκο
πόν, δτrου νά ητο δυνατόν νά 
συvαντηθουν ανδρες φωτεινοί, 
ii:pό παντός δια:τrνεόμε,νοι από 
εξοχον άνάyκην δτrως εvημε 
ρωβουν, μάJθουν καί δράσουν. 
Είναι άνcψφισ�,ήτηrτΌν δτι δ Τε
κτονι<JΙμός ύτrη,ρξεv επαναστατι
κή ζύμη είς μίαν κοινωνίαv, ή 
δποία δυσκόλως ά:πεμακρύνετο 
ά1τό την ψ,εουδαλικήν εποχήν 
διό: vά εισέλθη εις μίαν κοινω
νίαν άκόμη αyνωστον καί εν 
διcηρικη εξελίξει. Αί τεκτονικαί 
στοαί ύτrτη!ρξαν ή χοάJvη δτιου 
διεμο,ρφώlli], όJνεmύχθη, ε11λοu
τίσιθη ή τrολιτική, δημοκρατική 
καί τrροαδευτική σκέψις. 

-«Τί είναι λοιπόν ή μασο

νική Άρχή. ή Στοά ιωί ό 
Τέκτωv ;»

-'Έχομεν την φιλοδοξίαv νό: 
έρyαζώμεθα διά την πρόοδον 
της ά:νθρωπότητος καί δεν τrρό
κειται περί χιμαιρικοί} σχεδίου. 
Ή ίστορία μας έδι.καίωσε. Τό 
11λεϊστοv των κοινωνικ&'η, κα
τακτήσεων της Δημοκρατίας 
11cψε01κευάσθησαν εντός των 
στοων μας. 'Ένα ά:τrό τό: μεγά
λα εyκώμια του Τάyματός μας 
συνίσταται εις τό δτι κάθε χρό
νο θέτομεν ύπό μελέτηv των 
στοων τά σημαντικό: ζητήματα 
ΤΙ:Ού αιτασχολουν τούς ά:νθρώ· 

τrους (2) καί ετσι αί στοαί μας 
ύ-ττηρξαv τrηyαί εμπνεύσεως δια 
τούς νομοθέτας καθ' δλον τον 
19ον καί τόν 20όν αιωνα. Με
ταξύ των άνδρωv, οί ότrοϊοι έ
πραyμα:τ0Τι1οίησαν Ο"'Π'ουδαια νο
μοθ'ετή,μα:τα ησαν τέκτονες οί 
περισσότεροι. Καί ή δρασις 
μας εξακολουθεί:. θό: έξακο
λουθη πάντοτε ένόσω θό: ύπάρ
χουν ά:δικίαι �ρός 1έπαvόρθω
σιν, τrρονόμια πρός κατάρ,yη
σιν, δουλεϊαι τrρός εξάλειψυν. 
Ό Τεκrrονισμός ύτrηρξε τrάντο
τε ή αφανής Δημοκ,ρατία. "Ας 
μή τό λησμονοϋμε. Τό: έρyα
στήριά μας, τά πφιφερειακό: 
καί τά εθνικά μας συνέδ1ρια, 
πού συναθροίζουν κάθε ετος, 
τό φθι vότrωρον, τούς ά:ντιπρο
σώτrους των 440 ,στοων μας, έ
πεξε.ρyάζονται πάντοrrε σχέδια, 
οί αδελφοί μας sρyάζοvται διό: 
την προώθησίν των. Έν τού
τοις, δεν ε"Lμεθα τrολιτικόν κόμ
μα, δτrως καί δεν ε'ίμεθα ποσως 
συνδικατον η 'Εκκλησία. Τό: 
πολuτικό: κόμματα αγωνίζονται 
vό: κατακτήσουν τήv πρόσκαι
ρον εξουσίαν· αί Έ,κκλησίαι, 
την τrvευματικήν" τά συνδικατα 
διό: vό: τrροστατεύσουν τούς έρ_ 
yαζομέvους καί νό: �ελ τιώσουν 
τό:ς άποδοχό:ς καί τούς δοους 
εργασίας των. Δεν διεκδι,ωυ
μεν, ήμεϊς, καμμίαν εξουσίαν. 
Δέν κάJμ\ομεν οϋτε προ-παyάν
δαν, οϋτε κήρυγμα. Μακράν 

2 Ό Έλληνικος Τεκτονισμός ό: 
κcλα,θων τον Σ κωηκον τυ τω, ό:· 
-rταyορευε ρητώς δ α σuντα,. ιατ, "ης 
δ αταξεως και την ό:τrλην σι.,ζητy,σ,ν 
ετrι θεμα;των τrολιτικωv, ώς �ω θ.:,1 
σκεuτικων 
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των έκλοyικων άyώνων καί 
των κοινο�ουλευτικων έλιyμων, 
δεν λαμ�άνομεν τόν κόπον ν' 
άπαντωμεν είς τας έπιθέσεις 
των πολεμίων μας. 

Προσπαθοϋμεν να μαντεύ· 
σωμεν τόν ΊΛΞ-ον κόσμον του 
21 ου αίωνος καί τας άνάyκας 
των άνθρώπων καθώς καί τας 
�αθείας προσδοκίας των, καί 
να προτείνωμεν τας αναγκαίας 
λύσειc ωστε δ έρχόμενος αίών 
να είναι περισσότερον ανθρώ
πινος καί περισσότερον �ιώσι
μος. Τουτο, έξ αλλου, δ-εν αν
τιφάσκει πρός την άνάyκην να 
έξαπολύωμεν, δταν τό άπαι
τουν αί περιστάσεις, έκκλήσεις 
πρός τούς κυ�ερνώντας δια να 
τούς ύπενθυμίσωμεν τας άν
θρωπιστικας καί ήθικας αρχάς, 
αί δποιαι τόσον συχνα ποδο
πατουνται. Εϊμεθα δ,τι ύη:ηρ
ξαν ηδη άη:ό του 17ου αίωvος 
οί πατέρες μας: μία έταιρία 
σκέψεως, μία όρyάνωσις φιλε
λευθέρως ανοικτή είς ολους 
τούς ανθρώπουc καλης θελήσιε· 
ως, οίαιδήποτε καί αν είναι ή 
καταyωyή των, ή φυλή των, ή 
κοινωνική των θέσις, αί ψιλο
σοφικαί πεποιθήσεις των. Ύπο
δεχόμεθα με 'ίσην εϋνοιαν τούς 
πιστούς καί τούς άθέους(3), 
τούς συvτη ρητικούς καl τούς έ-

3 Ό 'Ελληνικός Τε.κτσνισμός ά
ποκλείει τούς άθέοuς Δια συνταγμα
τικης διατάξεως δρίζε.ται &τι δ αίτων 
είσδο;(ήV είς έλληνικήν στοάν (&rτως 
συuGαίνει καί είς τάς ανά τόν κό· 
σμον «κανονικάς» στοάς, ;τάς άνα· 
yνωριζομένας άπό τήν Άγyλίαν, τήν 
πρώτην Μεγάλην Στοάν τοϋ κόσμοο) 
όφείλει νά (οε(οαιώση δτι πιστεύει είς 
Θεόν και τήν άθανασίαν της ιψυ· 

χης. 

111αναστάτας, τούς άνθ,ρώ111συς 
της μελέτης καί έκείνους της 
δράσεως. θέλcψεν να εϊμεθα 
«τό κέντρον ένώσεως». Καί αύ
τή, άκρι�ως, ή άνοχη μας δε
σμεύει. Ή άπόλυτος αϋτη έλευ
θερία συνειδήσεως συνιστα τό 
θεμελιωδες αρθρον πLστεως καί 
την άμετακίνητον �άσιν της ψι
λοσοφίας μας. 

- «Τί εlναι 17 τειcτΟ\1//(ΙJ αλ

ληλεγγύη; Δϊ1• είναι ή πηγι} τίfς 

«εξουσίας>> σας' ιϊ, ας ποί5με, 

τίfς έπιρροιjς σας, ύφοί5 λέτε δτι 
δϊ,, διει(διιαίτr. ιωμμίαν πολιτι

κι}ν δύναμι1•;» 
- Ή δρωσα αδελψότης, ή δ·

ποία κά:μνει ωστε κάθε μασό
νος νά άνακαλύπτει φίλους καί 
στηρίγματα είς δλα τα μέρη 
τοϋ κόσμου, αύτη ή αδελψότης 
ή δποία άyνοει τα σύνορα και 
τας έΘνικας αντιζηλίας, είναι 
ενας έκ των λόyων, οί όποιοι 
έξηyοuν τήιν έπιμονην του τε
κτονικου φαινομένου άνό: τούς 
αίωνας. 'Αλλα ύπάρχουν καί 
ετεροι. Ύπάφχει ή άσύy,κριτος 
ελξις από την τ,εκτον�κην ζωήν. 
'Υπάρχει ή χαρα να αίσθά.νε
ται κανΕίς έν μέσcp άδελψων 
είς τούς κόλπους μιας οίκοy,ε
νείας έλευθέρως έκλεyείσης 
καί περισσότε,ρον στενα ήνω
μένης άπό την ψυσ�κήν. Ύπcφ
χει ό:κόμη ή Lκανοrrτοίησις του 
έρyάζεσθαι δια τό yενικόν κα
λόν καί έν ταύτ� δια την προ
σωwι κην 'Π!pόοδον καί ανά:πτυ· 
ξιν. Ύπcφχει πρό πάντων ή ύ
περηψάνεια του να αίσθάνεται 
κανείς έλεύθερος, να μπορη να 
λέyη τα πάντα μΙέσα είς την 
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εtρήνην καί την yαλήνην των 
στοων ΊΚαί τά πάντα νά ά-• 
κούη, δίχως ψΜ>ον αντιποίvων 
καί μνησικακίας από τόν (:>έ(:>η
λον κό01μον. 

Δικαιούμεθα νά ε'ίμεΗα ύπε
ρή.ψανοι διά τό ε'ρyον αύτό, 
πού έπLδιώκομεν άπό αlώνων, 
διά τάς μεθόδους μας - αί ό
πο ιαι έδοκιμά!σθησαν - διά τάς 
παραδόσεις μας, καί έχοι1εν 
συνείδησιν της πνευμα-τικης μας 
lσχύος την οποίαν ο lκοδομοΟ
μεν είς τό εθνος μας, έν τοσού
τcp yνωρίζομεν έΉίσης δτι δεν 
ε'ίμεθα άλάθητοι. Ουδόλως l
σχυριζόμεθα δτι μόνοι έμεις 
κατέχομεν την άλήθειαν, οϋτε 
δτι μόνοι sμεις πράττομεν τό 
καλόν. Δεχόμεθα έξ άλλου δτι 
τό ίδεωδες μας άμψισ(:>ητειται, 
έχομεν δμως την πεΉοίθησιν δτι 
τό ύπηρετοΟιμεν μέ νομιμοψρο· 
σύvην καί άνιδιοτέλειω,. Παρά 
τόν θρΟλον, τόν όποιον οί έχθροί 
'καί σί αντίπο:ιλοί ,μαc: δεν πα
ραλείπουν ποτέ νά χρησιμο
ποιοΟν έναντίον μας, ή άδελ
ψότης Ήού μας ένώνει δέν ύ
πηρξε ποτέ μέσον «ανόδου». 
Οί μέτριοι δυσκολεύονται ι,ά 
πιστέψουν δτι οί άνθρωποι 
ανέρχονται καί κρατσϋνται μέ 
μόνην την άξίαν των. Έξηyοϋν 
τάς έπιτυχίας μέ κάποιους «ά
πό μηχανης θεούς». Τί άστειο ! 
Οί τ>έ.κτονες εχουν πιό πολλά 
,καθήκοντα νά έκπληρώσοι.Ν, 
πιό πολλές θυσίες νά ύποστουν, 
πιό πολλούς κινδύνους ", άντι
μετωπίσουν, παρά ώψελή ματα 
νά έλrπ[σουν. 'Όσοι διέν είναι 
περί τqύτου άρκετά πε-π:εωμέ
νοι, δεν ά:ρyοuν ν' ά:ποσυρ-

θουν άπό μίαν όρyάνωσιν ΟΉΟU 
ή φιλοδοξία Ί1ων δέν εύρίσκει 'ε.· 
δαψος. Εtμεθα δμως στενά ά:λ
λη λέyyυοι άλλήλων, καθώς 
συμ(:>αίνει καί μέ άλλας όρyα
νώσεις, καί ύ-π:οστη ρίζομεν μέ 
δλιην μας την δύναμιν κάθε δι
κόν μας, ό ό-π:οϊος θά ητο θΟ
μα άδικίας της τύχης η των 
ανθρώπων. Μας ύ-π:οχρεώνουν 
είς τοΟτο οί νόμοι μας. Γ\ω
ρίζομεν δμως δτι έκεινοι τιού 
απολaμ(:>άνουν της (:>οηθείας 
μας, τήν άξίζουν. Πολύ στιανί
ως συνέ(:>η έιψετάλλευσις της 
έμπιστοσύvης μας. 

Είι,αι λοιπόν άντιλη-π:τόν δια
τί αί δικτατορίαι - δλαι αί δι
κτατορίαι - έπεχείρησαν πάν
τοιτε νά καταστρέψουν τάς στο
άς μας. '1 δητε τάς χώρας δπου 
ό πκτονισμός εχει νόμυμον ϋ
πaρξιν καί έκείνας &που είναι 
ά:Ήηyορευμένος καί οί ότιαδοί 
του διώκονται καί θ' ά:νrτιληψθη
τε ! ( 4) Οί δικτάτορες γνωρί
ζουν καλά δτι αί στοαί μας 
είναι έστίαι έλευθέρας σκέψε
ως καί έλωθέρας ά:yωyης. 
Τούς είναι πάντως δύσκολον 
νά τάς έκμηδενίσουν. Άπηyο
ρευμέναι έπισήμως, λειτοuρ
γοϋν έν έξορίςχ η αποκρύψως 
καί άναyεννωνται παντοΟ &που 
τάς έθε�ροϋσαν νεκράς. 

(ΈνταΟθα ό κ. Ζέλλερ άπήν
τησεν εlς -έ.ρώτησιν στενά yαλ· 

4 Ό Τε.κτσνισμός ε.ϊναι ό:-τηyο· 
ρεuμένος είς ολας τάς ίrττο σο<5ιετικήν 
έ"tιppοήν χώρας καί είς τάς δ κτα· 
τορίας της '1 σπανίας, Πορτσyαλίας, 
έτησης είς πολλάς άψρι'<αν 1 �άς χω 
ρας. 
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λικοϋ ένδιαφέροvrος, έφ' ω καί 
τό κείμενον παραλιείπεται). 

- «Ποία είναι ιί στάσις σας

σιίμερα έναντι τίjς ΚαΟολιιοjς 

'Lιο, λησίας; » 

- 'Ανά τούς αίωνας ή 'Εκ
κλησία έστάθη μία τρομε?ά 
δύνcψις αντιδράσεως. Ό Τε
κτονισμός άντετάχθη είς αύ
τήν. Καί καλά εκαμε. Ή άπο
τελεcψατική του έπέ,μ(:)ασις, ί
δίως έ:rrί κυ(:)ερvήσεως τοϋ ά
δελφοϋ μας Αίμιλίου Κόμπ(5), 

5 Ό Αιμίλιος Κόμ;τ (1835--1921 J 
έκυ5έρνησεν τήν Γαλλίαν ά;το 1902 
εως 1 905 Άφηρεσεv ά-ττό τον κλη
ρσν την δημοσίαν έκ.1ταίδευσιν ,καί 
διέκαμε τάς σχέσεις μέ τό Βατικα 
νον Προητοlμασε τον χωρισμόν της 
Έ,κ.κλησίας ά-ττο το Κράτος, ή δ
;τοία έπραyματο;τοιήθη μετά τήν ;τα· 
ραίτησιν τοϋ ίrrτουρyείοο του. 

τήν στιyμήν τοϋ χωριαμοϋ της 
'Εκκλησίας από τό Κ,ράτος, ε
σωσεν άναμφι(:)άλως τήν Γαλ 

λία από τήν τύχην της '1 σπανί
ας καί της Πορτογαλίας. Μερι
κοί πιστοί προσπα�θοϋν τώρα 
να έξελίξουν τόν κα&ολuκισμόν 
προς ενα πνεϋμα μαλλον σύμ
φωνον wρός τό χριστιανικόν μή_ 
νι.ψα. Χαιρετίζομεν τό θάρρος 
καί τήν πίστιν των ανθρώπων 
αύτων, άρνο(ψεθα ομως να ύ
πεισέλθωμεν είς τάς ύποθέσεις 
της 'Εκκλησίας. Έν τέλει, ό 
κληρ�καλισμός δέν άντιπροσω
nτεύει πλέον άληθη κίνδυνσν: ό 
φυλετισμός, ή ξενοφο(:)ία, ό 

γραφειοκρατικός τεχνοκρατι

σ�μός, είναι σήμερα άπείρως έ

πικινδυνωδέ,στεροι δια τήν κοι_ 

νωνίαν. 

Τό έκδοθέν στη Γαλλία γραμματόσημο γιά τά 200 χρόνια 

της ιιΜεγάλης 'Ανατολης». Ή 'Υδρόγειος ύπό τό φως τοϋ 

Τεκ τ-ονικοϋ Τριγώνου και τό εμβλημα Η'Ελευθερία-'Ισότης-

' Αδελφότης» Ή δλη σύνΘεσ1ς περιβάλλεται 

από την Τεκτονικην αλυσιν. 
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, , ((Τά πάν-ια εν σοφιςι ... »
Κάποτε άνέ(κχινα σιο μιά δλο,_J&η 

ραχη ένός μεγαλδτcρετcου ιόουνου 
Ό ηλιος ητ:χνε κατάκορφα έ:ττmω 

μου καl μου έφώτιζε τον δρομο 
· Ανοιξις' .. 
Το μυρωμέ1η, άτcό τά μυρ ο(οο-α

να της ράχης, άyέρι έφώ01κωνε. τά 
στήθη μου καl μούδινε φτερά στο ά
νάλαφρο πέταγμ:χ ό:π:ό λιθάρι σέ λι
θάρι 

Τριγύρω μου χαμόκλαδα άτcο ιον 
καταπράσινο Κατσότcρινο, δασωμενα 
καί τρυφερά στlς άκρίδες των, !ίδει
χναν πώς ηθελαν νά σηκώσουν κε
φάλι στον χαμ...nό κορμό καί νά 
γίνοον Πρίνοι στητοί καί αίώνιοι, 
ο-rτως εtναι τά άδέλφια τους λίγο 
πιό κάτω στό Παρθένο δάσος. 

Σέ κάτcοιο ,τντιγύρισ·μα της βου
νσιτλαγιας, ενα δλακαιρο νέφος ά
πό μυριδπλουμΞς τcεταλουδες, ξεπε
τάχτηκε μέ τό πέρασμα μου καί 
μοϋκρυψε γιά λίγο της μαγευτικης 
τcλαγιας τό θαυι�αστό θεαμα, πρός 
τό άτcό κάτω μου βάραθρο. 

Τήν ίδια ώρα, πουλιά μέ. α:οr•φες 
ούρές, μικρά σάν σπουργίτια, σηκω
θηκαν κι' αύτά άτcό τίς χαuότcε.τρες 
καί άλαφροτcέ.τ χξαν σε πιο1 κοντι

νους βραχους Δεν φαίνε.ται νά φο
βήθηκαν άτcό τήν παρουσία μου • <\
τcλα μονο ξαψνια-πηκαν ά,το τό δρ
θιο βαδισμα uου Δεν '!fεριμεναν, χω
ρίς αλλο, νά ίδοϋν τετοιον έ'!fισκε
τcτη, στο ά..ιολειrτο βασιλειο τα,c, 
την ωρα έκεινη 

uΕνας λαγος σηκωθηκε άτcο τον 
γαλαστιιό•δο του και νωχε\ικά τcη
pι:. να μαιφαινη κ • έκείνος ωτο τον 
δρομο μου Όσο 1,.ι' αν είναι λcryο
καρδrχ, δ καθε λαγος, τοC,ος ό φί
λος διον έφανηκε να τuν σvνεττηι)Ε ο 
φοιόος της yενιας του ι 

'Αττ.ό τcανω μου κορuοζυ,ιαζοvταν 
στό φερο του, ίνας μικr>ός Γερα
κας, ένω έyώ είδα τά καθαρό. τuu 
ματακια να με κο ταζουν έρευνηcc -
κα, bττ.ως εσκ�ε το κεφαλι του Το 

βλεμμα του δέν ητανε έ_χ:θρικο. Ά
"tλα άναρωccήθηκε κι' έκεϊνοc, σαν 
τι νά έγύρευα σε κείνη την έρηuιά, 
άναuεσα ούρανου καί βουνου ; 

Πιυ πέ.ρα, τό γαρyαρο νερό μ -
άς δροσαrτηyης, ετρεχε κρυστάλλινο 
ό:τrο τόν πε.τροκρ::>υνο του καl χά
νονταν μέ μιας τcιό έκεί άνάuεσα στά 
ριζο>ιθαρα, καθαριο, άμδλευτο εις 
τούς αίωνες, οτcως ειόyαινε ά:n:ο ιά 
ζωντανά mηθεια της Μάννας Γης. 

�Ητcια λίγο ι 
Δροσερεψαι Πηρα δύναμι στήν ά.. 

ναπνια μου καί γέμισε χαρά ή καρ
διά μου ι 

Τάιες ηρθε τό έρώτημα μαζί μέ 
τήν καθάρια, τήν άλάθητη ά:n:όκρι
ση καί μοϋ φώτισε τό νοϋ ! 

- Ποιός τά εκαμε ολα αύτά, έ
δω έ-�:άνω, σάν καl έκεί κατω καί 
παντοϋ mήν γη μας, τόσο όuοpΦα, 
τοσο τέλεια, τόσο σοφά , 

- Ποιός άλλος ; Εtναι νά ρωτα 
δ φωτισμένος νους τοϋ 'Ανθρώπου ; 

Ό ΜΕ.γάλος Πρωτομαστορας ι Ό 
Δημιουργος των Ά<τάντων ι Ό Ά
γαθος Θεος, πού ή Σοφία Του δεν 
ε,<ει άρ,<η =ως δεν tχει ά.ιτε τέ
λος 1 

• ΕGαλα τό χέρι στό μέρος τη� 
καοδ ας μου καί άκQυσα τον π.χλ
μο τηc "Ερρ ξα τό β\έ.μμα μ ,u Ψ·� 
,ύρω καί είδα τή, άρμrΝια των 

,<ρωματων την uαyει.,τικη 
Όσμιστηκα τις μuρ οκpννVL· ί,_ 

ωδ έc, ,του ξεχυνοντm ωτο τις ό:πει 
μς Φ' ειόες τοϋ ζωvτro•r.C β, -uνc< 

'Ειbειόα ωθηκα <τως τ,τcστε δεν ι:·
να λαθε..ιενο ι 

Και τοτες ή φω""1 μ"U ξ. χuΟΊ«Ε 
μεσα ά,το την καρδ α μrυ σαν σw
τc,γ,α .'J.αu,τ,κη, στην άτcερ:,:•ιτωσLV<ι 
τοC κοσμου ι 

- .,.Ω Κτίστη των άτcανrωι I Παν. 
τα εν Σr,φιι;χ έ"τοιησας 1 

'Ετcληρωθη ή Γη ττις κτlσ<:..:>� l0u 1 

Κ. Π ΨΗ,\ΟΡΕ!ΤΗΣ 
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Ρ.-Α. DIENACH (ΝΤΙΝΑΧ) 

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ 
Μετάφρ. Καθnγnτοϋ Γ. Μ. Παnαχατ{ιϊ 

Έκυκλοφόρησεν είς 2 όγκώδειc τόμουc (npόc 
δρχ. 100 εκαστοc) τό συναρnαστικόν αύτό έργον πού 
έγράφη τό 1922 καί μεταφέρει τόν άναγνώστην είc 
τό μέλλον (2894 - 3906 μ.Χ.). Κατά τόν συγγραφέα 
καί τόν μεταφραστήν δέν πρόκειται περί φαντασίαc, 
άλλά περί ένορατικηc βιώσεως τοϋ μέλλοντοc, τό ό
ποίον ό συγγραφεύc «είδε» καί «έΖησε», άφοϋ έσπασε 
τό «qφάγμα της λήθηc» πού βαρύνει τό άνθρώπινον 
πνεϋμα κατά τήν διάρκεια τηc έπιγείου 2:ωηc, κατά 
τάc διαδοχικός διαβιώσειc τοϋ άνθρώπου. 

Πωλείται είς τά κεντρικά βιβλιοπωλεία. 

1 
! 
1 

---------------····------······--------------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. •• • 

=• •••••••••• � 

"Αρτος 

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 

ΖIIΓΡΑΦΟΥ 

.••••••••••••••••••••••

. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ιι"Εpyο ΗΟΙ qμεpοιιι των flεpopκώv 
ΩΡ ΑΙ Α ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΙΆΠΗΣ 

(«γιά τούς α. λ λ ο υ  ς, παπαδιά!,,) 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΧΘΡΟΠ ,\
ΘΕΙΑΣ ... 

Περικαrταl εκ του πασχαλι
νοG μηνύματος του 'Αρχιεπι
σκόπου Άθηνων καl πάσης 
'Ελλάδος: 

«Έκατοντά:δες έκατ0ιμμυρί
ωv, 'ίσως καl δισεκατομμύρια 
άνθρώπων, θά ελεyε κανείς ή 
«σιωπηρά πλειονοψη<pία» όλο_ 
κλήρου της άνθρωπότητος, καl 
ίδίως ή νεολαία, διψουν νά 'ί
δουν νά έπικρατη μεταξύ μας 
ή ΑΓ ΑΠΗ. Φλέyονται άπό τόν 
άσίyαστον πόθον νά διαπιστώ
σουν, δτι επί τέλους, ή άyάπη 
κυ�ερνα τόν κόσμον. 'Έχουν 
πλέον χορτάσει, εχουν κουρα
σθη άπό τά μίση καl τούς άν
ταyωνισμούς, απο τάς συγ 
κρούσεις καl τούς άδιακόπους 
πολέιμους καl δλοι ποθουν τήν 
πραyματικήν άyάπην, εκείνην 
δηλ. πού δέν είναι κούφια λέξις, 
χωρίς κανένα ούσιαστικόν νόη
μα η μόνον μέ τό συνηθισμέ
νσν πτωχόν της περιεχόμενον. 
Ζητοuν δλοι μίαν α-yάrττην με
σrήν, τελείαν, πλήρη, άνιδιοτε_ 
λη, πού δεν yνωρίζει δρια καl 

φραγμούς, άλλ' είναι ή εμπρα
'<τος άyάπη δλων πρός οι- ους. 

'Όλοι δσοι εχομεν συvαίσθη
σιν των ευθυνων μας εναvτι του 
θεου καl του μ'έλλοντος των 
συνανθρώπων μας εyκαταλεί
ψωμεν τήν άποyοήτευσιν, μέ 
τήν όποίαν μας εχουν ποτίσει 
αί διάφοροι «Διεθνεις > του μί
σους, της πάλης καl του αϊμα
τος, καl άπαλλαyωμεν αηο 
τούς «α:ξονας» καl τούς φωα 
τισμούς εκείνους, πού άvτί νά 
μας ένώνουν μεταξύ μας καλ
λιερyουν τας διαιρέσεις καl 
τάς εχθρότητας. Πλέον δέ συy
κεκριμένως, ό Ζωοδόχος εκεί:_ 
νος Τάφος μας προσκαλεί: νά 
προχωρήσωμεν είς τήν συyκρό
τη,σιν μιας «Διεθνους της Άyά
πη ς», εlς τήν όποίαν κάθε α:ν
θρωπος, έκτός άπό τούς δεδη
λωμένους εχθρούς της, θά Εί
ναι εύπρόσδεκτος. "Αν δλοι άρ
χίσωμεν vά ερyαζώμεθα δι' αύ
τήν είς οίον �αβμόν είρyάσθη
σαν μέχρι τσυδε οί εμποροι του 
μίσους καl οί καλλιερyουν
τες εχθρότητας, τότε ας είμεθα 
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ό:πό τουδε <5έ<5αιοι, οτι τά ζωο
γόνα νάματα, πού έπήyασαν 
έκ του κενου Τάφου του 'Ανα
στάντος Σ ωτηρος, θά αρδεύ
σουν καί <5αθμιαίως θά ζωΟ'yο
νή σουν δλόκληρον τήν άνθρω
η:ότητα καί θά τήν μετα<5άλουν 
είς μίαν κοινωνίαν αyάπης, ό:
δελψωσύνης, εύτυχίας. 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

'Επεισόδια 

Πολύς δ λόyος περί μίσους 
στήν η:ροχθεσινή τελευταία συ_ 
νεδρίασι της Ί ερας Συνόδου 
της Ί εραρχίας - κατά τήν δ
ποία έπεκυρώθη ή έκλοyή των 
ό:ρχιερατικων μελων των μονί
μων συναδικων ιέη:ιτροπων. 

Καί 'ίσως τό μϊσος νά εδινε 
χειροη:ιαστές αη:,οδείξεις της 
η:αρουσίας του στήν αίθουσα 
της συνεδριάσεως των 'Ι εραρ
χων, αν ό μητpοπΟΙλίτης Κί
τρους κ. Βαρνά<5ας δέν παρε
νέ<5αινε αποφασιστικά, δταν δ 
μητροπολίτης Έλευ6ερουπόλε
ως κ. Άμ<5ρόσιος έκινήθη - μέ 
κάθε αλλο παρά φιλικές διαθέ
σεις - πρός τήν θέσιν του 
η:ροέδρου της Συνόδου 'Αρχιε_ 
πισκόη:ου κ. '1 ερωνύμου. 

Τό έη:εισόδιο αρχισε οταν δ 
κ. '1 ερώνυμος ήρνή1θη νά δώση
τόν λόγον στόν κ. • Α,μ<5pόσιο, 
δ δπσϊος «ηθελε νά πη οσα δέν 
μη:όρεσε νά πη στlς 10 Μαιου» 
- 'Π'εpί τοϋ κ. '1 ερωνύμου καl
της θέσεώς του εναντι του Πα
τριαρχείου.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Είσθε έκτός θέματοc. 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Διaμαρτύ,ρομαι διά 

τό πείσμα και τήν έχθρότητα τοϋ 

Άρ,χι.εnισκόnου npόc τό Πατριαρ-

χείο ... 
ΙΕΡΩΝ.: Παϋσε ..

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Έμένα μοϋ λέc νά 

πάψω; Ό. Μέ nοιό κϋρος; ! ... 

Καl μέσα σέ ενα πανδαψόνιο 
απαδοκιμασιων, έveαρρύνσεων 
καί κωδωνοκρουσιων, έκινή1θη 
η:ρός τήν θέσι του αρχιεπισκό
που πού - εκδηλα το;ραyμέ
νος - διέ.κοψε τήν συνειδρίασι, 
ένω ό Κίτρους Βαρ,νά<5ας στα
μαrτουσε τόν Άμ<5ρόσιο. 

(«'Απογευματινή», 14 Μαtου) 

11Πολυχρόνιον11 

Ό 'Αρχιεη:ίσκοπος κ. '1 ερώ
νυμος έώρτασε κατά τήν διάρ
κειαν 'της θείας Λειτουργίας 
καί έντ,ός τοϋ Μητροπολιτικου 
Ναοϋ 'Α,θηνων τήν 6ην έπέτει
ον από της χειροτονίας του ώς 
Προκαθημέ.νου της Έλληνικης 
Έκκλησίας. 

Της θείας Λειτουργίας προ� 

- Ά,τοκτήυαμε Αύθέ.-τηv καί Δεο-πότηv. 
Πο1 μένα πότε: άραγε ; 

(ToU Κ�-το Μf1τρ01ιοuλον) 

Ά-ττό τά «ΝΕΑ» 
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- Μcι:μc α\ι"tο ?fοιος το ιiwι, Ιιρω�ιuμι•ος η cιντιιρωw�ιιcος (τοu ΚΥΡ, 

έστη ό ϊδιος ό 'Αρχιεπίσκοπος 
καί έδόθη πανηyυρικός τόνος 
είς αύτήν. 

Μέλη έκκλησιαστικων όρyα_ 
νώσεων, εύρισκόμε.να μεταξύ 
του 'Εκκλησιάσματος, διέκο
πταν την '1 εροτελεστίαν καί 
άνέκραζον: «" Αξιος, άξιος». 
Είς κάποιαν στιyμην συyχρό
νως πρός τάς επιδοκιμασίας η
κούσθησαν καί . . χειροκροτή
ματα. 

Έψάλη είδικως διά τόν Άρ
χιεπίσκοττον κ. '1 ερώνυμον, Πο· 
λυχρόνιον τό όποϊον, ύπό τά 
χειρακροτήματα καί πάλιν ό
παδων του, άνέψερε, μεταξύ 
άλλων: 

«Πολυχρόνιον nοιησοι Κύριο<: ο 

Θεός, τόν Μοκοριώτοτον κοί Θειό 

τατον Άρχιεnίσκοnον Αύθέντην κοi 

Δεσnότην ήμων κλπ». 

Έπί πάντων των άνωτέρω 
εκκλησιαστικοί παράyοντες δ-έν 
άπέκρυmον την δυσφορίαν των. 

Οί δροι του πολυχpονισμοϋ 

Ι\,τογευuα:τινη >, 15 5 

αύτοu αναφέρονται μόνον είς 
τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην 
καί ούδέποτε κατά τό παρελ
θόν εψάλη παρόμοιον πολυχpό
νιον δι' άλλους 'Αρχιεπισκό
πους Άθηνων. 

Γενικώτερον αί εκδηλώσεις 
χαρακτηρίζονται ώς «κατάχρη
σις τοϋ χώρου του '1 εροϋ Να
ου» καί όπωσδήττοτε έπρόκει
το περί άσυνήθων είς τά λει
τοuρyικά ηθη ένερyειων - πο· 
λύ δέ περισσότερον δταν ή χθε
σινή θεία Λειτουργία καί τά 
διαδραματισθέντα κατ αύτήν 
μετεδίδοντο άττ' εύθείας καί 
διά του ραδιοφώνου. 

(«Βραδυνή», 14 Μαίου) 

ιι · Αποφράς11-ιι 8 ατερλώ 11 

Κατόπιν του άττό 19ης 'Απρι
λίου Ν.Δ. συνε�ι:λήθη εκτάκτως 
διά την 1 Οην Μαίου ή Ί εραρχ:α 
της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος 
πρός εκλογήν μελων της διαρ
κοϋς Ί ερας Συνόδου ( μετά 
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τήν κή,ρυξιν ,ά:κύρου της προη
γουμένως έκλεyείσης, δια τυ
πικούς λόyους, ύπό του Σ υμ
<5ουλίου Έπ�κραcείας). Τήν 
1 Οην Μαίου ή Ί εραρχία ,έf.,έ
λεξε τήν νέαν Δ. 1. Σ. συμφώ
νως προς τά «πρεσ<5εϊα» της 
άρχιερωσύνης, ητοι άντι-θέτως 
πρόc: τάς απόψεις του ΜαJκα· 
ριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου. 

Ό Μητρσ,ττολίτης Έλευθε-
ρουπόλεως κ. Άμ<5ρόσιος κα
τέθεσε δήλωσιν εκφράζων τήν 
χαρά,ν του <<δια τήν πανηyυρι
κήν δικαίωσιν των μετά σθέ
νους καl άποψασιστικότητ,ο.ς 
1'1ρωίκως άyωνισαμέvων εύαρί
θμων κληρικών καί λαικων δια 
τήν συντριGήν του ίερωνυμικου 

ε ρατώδους έκ.κλησιαστυκοΟ 
καθεστώτος, τό ό-rιοϊον θα πα 
pαμείvη άλησμόνητον δι,ά τή,ν 
στυ) νότητα καl τήν άπανθρω
πί αν του καl θα ενθυμιζη άπαί
cτιον ,μ•εσαίωνα. 

>> Η 1 O'l Μαιου, Σ εt3ασμιώ
τατοι Πατερες, του ετους 1973, 
διά τε τόν Μακαριώτατο\ · 1 ε
ρωμο καl τήν εκκλησιαστικήν 
ψατρίαν ύπηρΕ;εν πράγματι ά
πc,ψράς ή-μέρα. ΕΊθε ν' άποt3η 
τελικυς τό Βατερλώ της ψα
τριαστικης σταδιοδρομίας τω\. 

/Αντιθέτως, ή tδία ήμερομη
νία δια τήν Έλλαδικήν 'Εκ 
κλησίαν καl τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχεϊον θ' άποτελη λαμ
πρόν ίστορικόν σταθμόν, δια 
δέ τήv πρώτην, άπαρχήν της 
λυτρώσεώς της από τωι άψο
ρήτωv δειι,ων, .ατινα έπεσωρεύ_ 
θησα έπ' Αύτή ». 

'Επειδή, δμως, έξελέyησαν 
«κατ,ά τ,ά πρεσt3εϊα, καί τρεϊς 

,μητ;ροπαλιται (Μυ'[ιλήνης, Ναυ
πακτίας καί Πρεt3έζης), οί ό
ποιοι εχαρακτηρίσθη,σαν ώς 
«Π•ειθήνια ορyανα του Μακ) τά
του», ό Μητροπολίτης κ. Άιμ
t3pόσιος έκ,άλεσεν αυτούς δπως 
παραιτη'81ουν «δ,,ά λόyους ηθι
κης τάξεως> καί προσέθετεν 
είς τή,ν δήλωσίν του: 

Άnοι<αλύψειc; 

Έ:':Ιν παρά τήν άδελφικην σύστα

σιν δέν θελήσουν να ύnσβάλσυν τάc: 

nσραιτήσε.ιc: των, τοτε μέ nόνον ψυ

χηc:, θά άναγκασθω νά καταθέσω έ

νώnιον τηc: 1 εραc: Συνόδου, αλλά 

συγχρόνωc: καί ένώnιον τοϋ ευσε

βοϋc: Έλληνικοϋ · Εθνουc: άναφοράν, 

κατά τω·ν περί ων πρόκειται παραπό

νων διά σοβσρωτά.τουc: λόγουc: συ

νειδήσεωc: Δέν θα φερω ευθυνην 

δι οσα μελλουν να συμβωσι 

Οί ·άναψερΗέ\ τες ( καl προ
κληιθέιντεc:) Μητροπολιται δέν 
παρητήθir]·σαν, οϋτε δμως ό κ. 
Άμ<5ρόσιος επραy,ματοποίησε 

τήν άπειλήν του πε,ρί «αποκα
λύψεων» είς t3άρος των. 

Ι<λείδωμα αίθούσnc! 

Μετά τήν «νίκην» των, οι α,ν_ 
τίπαλοι τοσ Άρχιεπuσκόπου ε
ζήτησαν δπως οδτος Θεωρηθη 
'δριστικως παρητημένσς, μέ το 
αtτιολογικόν δτι ή προηγουμέ
νη Δ. Ι. Σ ., ή 'δ,το[α έχορήyησεν 
εtς τόν Προκαθήμενον της Έκ
λησ[ας τρ[μηνον αδειαν fιτο α

κυρος. Ήξ[ωσαν δέ δπως ή Σύ
νοδος έπιληψθη του θέματος. 

Σ χετικόν �yyραψον άπέστει
λα:ν προς τόν Μακαριώτατον 
οι άποτελοϋντες την πλειοψη-
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ψίαν (7 εναvrι 6) της Σ υνό
δου Μητροπολίται Καλα�ρύ
των, Πειραιως, '1 ωαννίνων, Μα
ρωνείας, Κοζάνης, θήρας καί 
Μεσσηνίας. 

Ό Μακαριώτατος άψ' ένός 
μέν ήρνήθη νά συyκαλέση τήν 
Σύνοδον, διότι, ώς είπεν, άνα
μένει yνωμάτευσιν τοϋ Νομι
κοί) Σ υμ�ουλίου του Κράτους 
έπί τοϋ θέματος της παραιτή
σεώς τοu, άψ' έτέρου δέ, ίνα 
μή συνεδριάσουν μόνοι των οί 
έπτά Συνοδικοί, εκλείδωσε 
τήν α'ίθουσαν ! 

ιι'Ακάθαρτον έλος)) 

Τήν Δευτέραν 4 Ί ουνίου ά· 
νεyνώσθη εν συνεδριάσει της 
Συνόδου ή γνωμοδότησις του 
Νομικου Σ υμ�ουλίου, καθ' ην 
ή παραίτησις του Μακαριωτά
του, άνακληθείσα μετά τήν ά
ποiδοχήν τριμήνου αδείας δέν 
ύψίσταται. Κατά τό έ.κδο,Θέν ά
νΟJκοινωθέ,ν, «ή Γνωμοδότησις 
δέν εκρίθη ώς ύποχρεωτική διά 
τήν • 1 εραν Σ ύνοδον, οόχ ηττον 
ομως ή Ί ερα Σύνοδος δέν ή
θέλησε ν<'χ είσιέλΒη είς τήν ου
σίαν του θέματος, άπο<!�λέψασα 
είς τήν είρήνην έ.ν τfi Έκκλη
σίςχ της 'Ελλάδος καί είς τήν 
yαλήνην του εύσε�ους χριστε
πωνύμου πληρώματος». 

Προηγουμένως, δ Μητροπο,λί
της Κοζάνης κ. Δωνύσιος, ά
ψου διεμαρτυρήθιη διά τήν συμ
περιψοράν του 'Αρχιεπισκόπου 
πρός τούς συνοδικούς - καί 
ίδιαιτέρως διά τό κλείδωμα 
της αίθούσης των συνεδριάσε
ων - ετόνισεν: 

•Άπό φιλικήν σας έφημερίδα έ-

ΕετοΕεύθη όπειλή όνοίγματος των 

φακέλλων ... Αύτά πρέπει νά ύπηγο

ρεύθησον άπό ανθρώπους τοϋ περι

βάλλοντός σος κai είναι άπορόδε

κτα ... Νά όνοιγοϋν λοιπόν Νό ,άνοι

γοϋν, ν,ά δοϋμε τί περιέχουν ούτοi 

οί φάκελλοι ··"· 

Σ χετικως, 'δ' Μητροποιλίτης 
Φλωρίνης κ. Αυγουστίνος Καν
τιώτης εδήλωσεν, μεταξύ σλ

λων, τά έξης: 
«Ήμείς τουλάχιστον ούδt.ν ε

χομεν να ψοGηθωμεν εκ τοιού
των φακέλλων μιας τεσσαρα
κονταετους περίπου διακονίας 
μας εν τft εκκλησίςχ καί τft έλ
ληνικft κοινωνίςχ, άλλ' οιί «α· 
γιοι», οί δποίοι νομίζουν δτι 
δι<'χ τοιούτων άνεντίμων μέ
σων θα «σαρώσουν>>, κατά τήν 
ψρασεολοyίαν των, τελικως 
τούς διά λόγους συνειδήσεως, 
άντιτιθ-ε,μένους τft ίερωνυμίct> 

τακτικft θα μετανοήσουν 01ί
κτρως. 

'Αλλ' οί «αyιοι» θέλουν νά 
�υθισθουν είς τό άκάθα:ρτοιν f
λος της διά σπερμολοyιωιν, δια_ 
�ουλιων καί συκοφαντιων κα
τασπιλώσεων της τιμης καί ύ
πολήψεως κληρικων, άλλ' εκ 
του ελους τούτου εκείνοι οί δ'
ποίοι πρωτοι θά εξέλθουν 
διε�ορ�ορωμένοι θά είναι -αί ί
διοι». 

Προσφυγή των εε

Παρά τά 'Π'εpί «γαλήνης» καί 
«είρήνης» εν τft Έκκλησίςχ, κα
τά τό άνακοινωθιέ.ν της Δ.1. Σ ., 
εξέσπασε νέα κρίσις, έξ άψορ
μης προσψυyης εξ Μητροπολι
των θεωρουμένων ώς ίερωvυμι
κων (Άττικης, Χαλκίδος, Πο_ 
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λυανης, Τρίκκης, Κασσανδρεί
ας και Διδυμοτείχου), οί δποϊ
οι προσί9άλλουν τό κυρος της 
Δ. Ι. Σ. της 10ης Μαίου, έπικα-

,ιενοι: 
1. Κακήν σύνθεσιν της Ί ε

ρας Συνόδου της '1 εραρχίας, 
λόyct) μή προσκλήσεως και συμ
μετοχης των έπτά έν ένερyε:� 
�οηθων (τιτουλαρίων) έ11ισκό-
11ων. 

2. Παρά�ασιν νόμου, διότι δ
διορισμός των προέιδρωv των 
Μονίμων Συνοδικων Έπιτρο
πων, δηlλα:δή των μελων, δέν έ
yένετο δι' έκλοyης. 

Ό έκ των ανωτέρω Μητρο
πολιτων κ. Κωνσταντϊνος Διδυ
μοτείχου κα:rέθ-εσιε και χωρι
στήν προσψυyήν, έπικαλούμε
νος δτι έψήψισαν δι' άντιπρο
σώπων δύο άπόντες Μητροπο
λϊται και μετέσχον της Σ υνό
δου δύο άρχιερεϊς ύπόδικοι. 

Είς άντίδρα:σιν άνηyyέλθη 
δτι θά κατετίθετο προσφυγή 
των άντιπάλων του κ. '1 ιφω
νύμου, οί όποιοι ύποστηρίζουν 
δτι ή παραίτησίς του ίσχύει 
και έπομένως ό αρχιεπισκοπι
κός θρόνος δια:τελεϊ «έν χη
ρείφ>. 

Ό Μητ,ραττο,λίτης Φλωρίνης 
κ. Καντιώτης εθεσεν, έπl πλέ
ον, ζήτημα χωρισμου της 'Εκ
κλησίας άπό τό Κράτος! 

«·εφ· δσον - λέγει - λέγωμεν 

ότι βαδίlομεν πρόc δημοκρατίαν, σύν 

ταίc: αλλαιc μεταβολαίc, αί όποίαι 

θά δώσουν ούσιαστικόν περιεχόμε

νον είc: τ,ήν λέειν δημοκρατία, δέον 

νά έπιδ1ωχθη καί ό χωρισμόc: τηc: 

Έκκλησίαc: άπό τοϋ Κράτουc: κατά 

τούc: δημσκ,ρατικούc: χάρταc: φιλιε-

λευθέρων λαών Εύρώπηc: καί · Αμε

ρ1κηc:. • Αλλωc:, τοϋ νϋν συστή,ματοc: 

σχέσεων Έκκλησίαc: καί Πολιl'εiαc: 

έπ1κροτοϋντοc:, τμηματάρχηc: τιc: 

τοϋ Ύπουργείου Θρησκευμάτων θά 

είναι ίκανόc: νά έκμηδενίlη Ί ε.ρ,άc: 

Συνόδουc καί Ίεραρχίαc: καί νά κα

θ1στα ταύταc: πειθήν1α δργονα των 

έκά·στοτε κυβερνώντων.». 

,ι"Άχυρα ι<αi σκύβαλω, 

«- Παρά·δοεά τινα ,άκούοντα1 ·έ

σ,χάτωc: είc τήν νεοσύστατον Σχολήν 

'Ιερατικών Σπουδών Άθηνών, ή 

όποία, ώc: λέγεται, πρόκε1τα1 νά έ

εελ1χθη είc: Θεολογικήν Άκαδημίαν. 

Kae· δ πληροφορούμεθα, ό καθηγη

τήc: π. Μ1χσήλ Καρδαμάκηc: έφεταλ

λεύεται πδσαν εύκαφίαν δ1ά ν,ά ί,π1-

τίθεται έναντίον των άγων1lομένων 

ύπέρ τών ίερών Κανόνων · ιεραρχών. 

Μεταεύ άλλων ό κ. Καρδομά,κηc: φέ

ρεται είπών καί τά έεηc:· «Αύτοί πού 

πδνε σέ Σuμβούλ1α Έπικρστείαc: ό

σχολοϋνται μέ άχυρα, ναi μέ δχυρο, 

ιμέ σκύβαλα. Δέν ύπάρχει έκκλησ1α

στική κρίσιc:, δπωc: τήν έννοοϋν αύ

τοί ... Νά σδc πώ τί είνα1 δλα αύτά 

πού κάμνουν αύτοί; Είναι εύσεβείc: 

καi πονηροί παπαδ1σμοi καi καλογε

ρισμοί ... Δέν έχουν γύρω τουc: παρά 

κάτι ,άρρωστημένουc:, κάτι άποβλa

κωμένουc:, κάτι φανaτικούc:. Μέσα 

στά περ1οδ1κά τουc: δέν βλέπε1c: Χρι

στό· βλέπε1c: ό,τιδήποτε αλλο, έκτόc: 

ά,πό Χρ1στό ... ». Έάν ταϋτα άληθεύ

ουν, έρωτώμεν εύλαβώc: τό,ν ύπεύθυ

vον τηc: Σχοληc: Θεοφιλ. Βρεσθέ

vηc:: Δι · ούτό πληρώνεται ώc: κα

Οηγητήc: ό π. Καρδσμάκηc:; Διό νά 

ύβρίlη τοιουτοτρόπωc: iεpάΡι)(ΟC: της 

Έκκλησίαc: τηc: Έλλά,δοc:; ». 

(«Άγών ΈκΜ..:., 'Ιώνιος) 
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Μηνύσεις κ.λ.π. 

Καί τώιχχ ίδού έν συντομίι;χ αί τF· 
\Ε.ιχτα'ίαι έξελίξεις της έκκ.λησ,ασι · 
(ης κα-ι-αστάσιεως. 

:. Ό Οtκουμεν.κός Πατριάρ,<ης 
Κων)πόλεως κ. Δημήτριος, με έττι· 
στολή του ττρός τους Μητροπολίτας 
οί όποιοι ίmεστήριξαν τήν συyκρότη· 
σι της Ίερας Συνόδου «κατά τά 
πρεσl!>εία της άρχιερωσύνης» καί έξ 
ήμισείας έκ των ττεριοχων !!,ορείου 
Έλλάδος, συμ_ψώνως προς τά νομιζό
μενα δικαιώμα-ι-α τοϋ Πα;τριαpι(ειοu, 
τούς συνεχάρη διά τά «εύσεΜψρονα 
πρός το Πατριαρχείον αίσθήματω, 
Κατ' άντιδιαστολήν, άπεδοκιμάσθη ή 
στάσις των αJ-.λων Μηροπολιτων (της 
περί τόν άρχιεπίσκοπσν κ. Ίερώνuμον 
μερίδος), ίδιαιτερως δε έκείνων, οί 
όποίοι ύπέ!!,αλον είς τό Συμ!!,ούλιον 
Έπικρα-rείας αϊτησιν περί άκυρώσε 
ως της κατά τά πρεσ!!,εϊα της άρχι 
ερωσύνης σuyκραrηθείσης δ,αpκοϋς 
ίερας συνόδου. Οί ττροσψυyοντες μη 
τροπολίται είναι οί Άττικης, Τρlκ· 
ο<ης, Χαλκίδος, Κιλκισίου, Κασσαν
δρείας καί Διδυμοτείχου, έκ των δ· 
ποίων οί ιτρεϊς τελευταίοι άνήκουν 
είς μητροπόλεις ίmαyομένας στό 
Πccτριαρχείον Κων) πόλεως. 

:. Είς άντίκροuσιν της αίτήσεως 
των εξ μητροπολιτων, ή πλειαμηψία 
της Συνόδα> ώέθεσε τήν ύπόθεσιν 
είς τέσσαιχχς δικηγόρους 

•*• Έν τq, μεταξύ, ό προηγούμενος 
της Μονης Πετράκη άρχιμανδρίτης 
Χαρά:λαμττος Βασιλόπουλα: ίmε!!,αλε 

1 , ,ις τό Οίκουμ. Πατριαρχεί· 
ον έναντίον των Μητροπολιτων Κασ
σανδρείαc Σuνεσίου, Διδυμοτειχοu 
Κωνσrτ:αντίνοu καί Κιλκισίου Χαριτω 
νος, των άνηκόντων είς το κλίμα αύ 
τοϋ yιά τ'ή·v προσψυyή των είς τό 
Συμ!!,ούλιον 'Επικρατείας, έναντίον 
της κα:τά τά -π:ρεσl!>εία συγκροτηθεί 
σης Ίερας Συνόδα>. 

Καί αJ-.λαι μηνύσεις έπίκεινται έν· 
αντίον των τριων της δμάδος των 
Ιίξ, μέ αίτημα τήν καθαίρεσίν των . 

•*• Ό Μητροπολίτης Πειιχχιως κ. 
Χρυσόστομος, είς δηλώσεις του, κα· 
τηγόρησε τόν άρχιεπτίσκοπον, ώς ίmο· 
κινήσαντα την προσψυγήν των εξ είς 
τό Συμl!>ούλισν Έ-π:ικρατείας. 

Είς άπά:ντησιν τοϋ Μητροπολιτου 
Κασσανδρείας κ. Σuνεσίου, είπόντα, 
&rι οί προσψυyόντες έμιμήθησαν τους 
συναδέλφους των (οί δποίοι καί έ· 
πέτυχον άκύρωσιν της οτροηyοuμενης 
Συνόδοu) λέyει δτι έκείνοι έκινήθησαν 
ίmερ δικαίας ύττοθέσεως Πpοι(ωpεί λε 
yων διά τον Συνέσιον Καπεττατει ό· 
ξέως συλλή!!,δην καί άθρόως άπαν· 
τας τούς ίερους της έκκλησιας κανο 
νας, κρατων -π:εισμόνως &πως καl οί 
αJ-.λοι συνάδελφοί του έν rη συνοδ� 
έρμητικως κεκ.λεισμένον τό ίερον πη· 
δάλιον της έκκ'λ.ησίας, δι' οϋ καί μο· 
νον δέον νά διοικηται ή έκκ.λησια 
προς άποφuyήν κακουρyιων, μισαδελ· 
φιων καl άλλων τοιούτων έχθροπρα 
ξιων κ=' άδελψ, /� ίειχχρχων λεuκαν· 
θέντων είς τήν �,ΟΙκονίαν της άyιωτά
της έκκ.λησίαο 

Τέλος έπικ,>ινει σψόδfΧΧ τον 3:ρ,<ιε· 
πίσκοπον διά τήν -π:ροσπτά:θειαν <ψε· 
τατροπης της t.�κ.λΌισίας είς Ζωικόν 
σωματείον». 

Άπαντων ό Κασσαι,δρειας κ Συ· 
νέσιος λέyει: 

«Μας κατηγορεί δτι κατεδικά:σαuεν 
ιάρχιερείς, λευκανθέντας έν τfi ύπη 
ρεσίι;χ της 'Εκκλησίας. Έπl τοϋ -π:ρο· 
κε μενου τον παραπεμ-π:ω είς τά ττρα· 
κτικά της δίκης. 'Αλλά ό Α Ν 214) 
1967, τόν ό-π:οίον ίmαινίσσεται, δεν 
εχει ήμας ώς πνευματικοuς πα.rερας 
'Αλλά τούς κραυγάζοντας συνΈι(ως 
καl είς τήν διαπασων «Βοϋρκcς καl 
(!,όρ(!,ορος είς το ίερόν θuσιαστηριυν 
Τά αyια δίδσνται τοίς κυσl και οί 
μαρyαρίται (!,ά:λλονται ε,.ι:rτροσθεν 
των χοίρων». Ταϋτα καl παρομοια 
ήκούσθησαν καl έν τη αίθcuσn της 
1ερας συνόδου της ίεραρχίας καl τό 
φως της δημοσιότητος είδcν. Ποίος ό 
ταϋτα διακράξας, γιyνώσκει καλως δ 
αyιcς Πειραιως διότι είναι δ ίδ,ος. 
ΤώfΧΧ &ι ή -π:ολιτεία έκείGεν καl έκ 
παρομοίων συμφώνων κραυyων ώθου· 
μένη, ηχθη είς τήν νομοθε.τησ,ν τοϋ 
ΑΝ. 214)67, δεν πταιομεν ή.μείς. 
"Αλλοι σuνε-π:ως είναι οί οτεpιαyα· 
yό�ες είς δύσκολον θέσιν τους άyα· 
-ττητούς είς ήμας κατά τrάντα αδελ· 
ψούς». 
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'Εξ αλλοο, λέγει δτι δ Πειραιως, 
ύπόδικος ων, δέν δικαιουται νά κα· 
τηyορη άλλους 

Λ Τελος, τήν 26ηιν Ί oovίou, ή 
Δ I Σ. μετά πολύωρον καί έξαvτλη· 
τικηv συνεδρίασιν, διε.καμε. τάς έργα· 
σιας της μέχρι τέλοος του Σεπτε.μ· 
βριοο 

Ό ι<. Καντιώτηc: ι<ατά των 
γυμναστιι<ων έπιδείΕεων 
Ό μητροπολίτης Φλωρίνης 

κ. Αύyουστϊvος έκυκλοφόρησεν 
έyκύκλιοv η:ρός τό κοινόν της 
ιμrητρο,τολιτικης η:εριφερείας 
Φλωρίνης 1Tεpl σεμνης άμφιέ
σεως των yυναικωv καl των 
μαθητριωv κατά τό:c, yυμναστι
κό:ς έ,τιδείqεις. 

Ή έyκύκλιος άνCΧ!φέρει καl 
τό: έξης: 

«Ί--1 αίδώς, δπως τήν ελεyαν 
οί αρχαϊοι πρόyονοί μας, ή 
ντροπή, δπως τήν λέμε έ.μεϊς 
σήμερα. είναι μία μεyάλη δύ
ναμις διό: τήν ήθικήν ύπόστασιν 
του ανθ1ρώ1του. Ή αίδώς ελε
yαv οί άρχαϊοι δόθηκε απο 
τούς θεούς, δπως 1καl ή δικαιο·
σύνη· χωρίς αιδώ κα:l δuκαιο
σύνη οί κοινωνίες δέν στέκον
ται. Ή αίδώς είναι φύλαξ άy
yελος των ανθρώπων καl ιδί
ως της τιμης καl άξιοrττρε-πείας 
της yυναίκας. κ.λπ. κλπ. 

Τό: τελευταϊα χρόνια τό κα
κό παράyινε, διότι οί yυvαϊκες 
(5yαίνουv στους δρόμους σχε
δόν yυμνές καl έπιδεικvύουν 
τlς σάρκες τους. Στην Άμφι
κή, πού εyινε μια μεyάlλη ερευ-

να yύρω από τό θlέ.μα αύτό, οί 
κοιvωνιαλόyοι είπαν δτι τό ξε
yuμνωμα αύτό των yυναικων 
είναι μία από τlς αίτιες ν� ξα
πλωθη -στον κόσιμο ή διαψeΌ-

ρά, νό: αύξη<θουv οί πορvεϊες, 
οί μοιχεϊες, οί ωτιστίες, τα οι 
κοy,ενειακό: δράματα, τό: δια
ζύyια, οί φόνοι, οί αύτοκτοvί
ες. 

Τί πλούσια έσο'δεία εχει 'ό! 
διάt5ολος άη:ό τόv yυμvισμόν ! 
Κάποιος αyιος του Θεοϋ τφο
φήτης καl διδάσκαλος του γέ
νους μας είπε προ 200 έτωv δ
τι δταv δητε τlς yυvαϊκες νό: 
περπατουν yυμvές στους δρό· 
μους έyyίζει τό τέλος του κό
σμου. κ.λ.π. κ.λ.,τ, 

'Αλλά, δυατυχως, οχι yυναϊ-
1<1ες ωριμες ξεyυμvώνοvται αλ_ 
λό: κα1l κορίτσια πού πηyα:ί
νουν στα σχολεϊα, yυμνάσια 
καl δημοτικά. Διδάσκαλοι καl 
κα:θηyηταl δέν ξέρω ποιές δια
ταyές έκτελουv τώρα στό τέ
λος του σχολικοG ετους, στlς 
yυμvαστικές έπιδείξεις, ύπο
χρεώvουv τlς ,μαθήτριες νό: πα
ρουσιάζωντω σχεδόν yυμvές 
μπροστά σέ εvα όλό1κληρο ,λαό. 

'Έ1<1κλησις προς τούς κα<θη
yητας καl τούς διδασ�κά:λους. 
"Ας προσέξουν πολύ τό Θέμα 
αύτό. Κcψμιά διαταyή η έyκύ
κ'λιος δέν μη:ορεϊ ποτιέ νό: εί
ναι ανώτερη ά111ό τόν ήθΊκόν 
νόμον. Καl αν οί �διδάσκαλοι 
δέν εχουv τήν δύναμιν να συμ
ιμορφωθουν προς τlς έπιταyές 
του ή&ικου νόμου, οί χριστια
νοί yονεϊς καl κηδφόνες ας 
πράξουν τό κα:θηκον τους. Έφ' 
δσον οί yιψvαστικές έπιδεί
ξεις Θό: yίνουν, δπως γίνονται, 
οί yονεϊς να μήν αφήσουν τό: 
κορίτσια τους νό: πανε στlς yυ
μναστικές έπιδείξεις καl νό: 
δείχνουν τlς σάρκες των και 
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νά yίνωνται άντικείμενον αί
σχρων σχολίων ήθικως διε 
φθαρμένων άνθρώπων». 

«Μακεδονία», 25 Μαίου. 

Ό κ. Καντιώτnι: 

κατnγορήθπ 

ώι: ψυχασθενή<: 
Ό Μητρcmολί,της Φλωρίνης κ 

Αύyουστϊνος, ε!ς άρθρον τοο δημο
σιεuθεν είς το ,τεριοδικόν τw «Σ,τί
θα», άτιοκαλύπτει ότι έν ετει 1968 
έ.πε.χειρήθη δ χαρακτηρισμός τοο ώς 
ψvχασθενοϋς καί δ έγκλεισμός του 
είς ψuχια:τρεϊον ij ή Gιαία άπαyωγη 
του είς 'Άγιον 'Όρος, τοϋ Θρόνw 
τοο κηρuσσομένοu έν χηρείςc 

Σχετικώς, δ έ.πίσκcmος Εύρίποu κ 
Βα:σιλειος έδήλωσεν οτι δ τότε ύιττοuρ
yός Πα δείας καί θρησκευμάτων κ 
θεοφύλακτος Παπιακωνσταντινοο δι' 
έyyράφοu του άνέθcσε είς τριμελη έ
πιτροπήν ψυχιάτρων ητοι των καθη 
γητων της ία:τρικης σχολης των πα
νεπιστημίων Άθηνων καί Θεσσαλονί
κης κ κ. Κωνσταντινίδη, Τσιμινάκη 
καί 'Ανα:στασcmούλοu δπως έξεταση 
τόν σεG) τατον Φλωρίνης καί ύιττοGά
λη είς τό ύτιοuρyεϊον το -πόρισμα. 

Τόν Ίοονιον τοϋ αύτοϋ ετοος ύιττε 
Gλήθη, ύπό τοϋ ύποuργείοu, είς την 
ίεράν σύνοδον, διά τοϋ ύιττ' άριθ. 
9777) 20 6 68 έyyράφοu ή ενορκος 
GεGαίωσις των τριων κα:θηyητων 

Ουτοι έστηρίχθησαν έπί κειμενων 
καί μαγνητοφωνημένων δμιλιων τοϋ 
μητρcmολίτοu Φλωρίνης (τοϋ ίδίοο 
άρνηθέντος νά ύποGληθη είς τήν ία 
τρική έξέτασι) , καθώς έ.πίσης καί έ.-πι 
κα:ταθεσεων διαφόρων προσώπων -προ
ερχαμενων ίδίςc έ.κ της -περιοχης όπου 
άσκ.εϊ τό λειτοορyημά του ό σεGα· 
σμιώτα:τος κ. Αύyοuστϊνος. 

Καί δ ΣεG) τα:τος κ Βασιλειος 
-προσθέτει· 

<ί,Συμψώνως πρός τόν νόμον, ό δ
ποϊος, σημειωθήτω, έψηφίσθη ύ-πό κοι· 
νοGοuλευτικης κuGερνήσεως καί -πολύ 
πρό της άναλήψεως των άρχιεπισκο
-πικων κα:θηκόντων ίmό τοϋ μακαριω
τάτοu κ. Ί ερωνύμοu ή ίερά σύνcδος 
ητο ύπαχρεωμένη έντός 15 ήμερων 
νά κηρύξη τόν θρόνον έν χηρείςc. 

Πολλi;'> μαλλ.ον είχε τήν ύιττοχρέωσιν 
�ά πραξη τοϋτο ή ίερά Σύνοδος, καθ" 
οσον ,τρος τήν § 3 τοϋ άρθρ. 5 
τοϋ έν λόy� νόμου, «ή 'Ιερά Σύνο
οος ύπαχρεουται νά κηρύξη τόν θρό· 
νον έν χηρείςc καί είς ην ,τερίπτωσιν 
δ ύ-πο κρίσιν άρχιερευς ήρνήθη νά ύ
ποGληθη είς την ύπο της άρμοδίας 
έ,τιτρο,της έξέτασιν Παρα ταυτα, δ 
Μακ) τα:τος, μεροληπτων ύ-πέρ τοϋ 
σεG)τατοu Φλωρίνης, έκρατησε την 
γνωματευσιν χωρίς κάν νά την -πρω
τοκaλλήση καί ά,τεφuγε να άναyρά 
ψη είς την ήμερ1σίαν διαταξιν ιης 
ίεραc, συνοδοu Θεμα σεG) τοπου κ Αύ· 
yουστίνου Μεχρι σήμερον δε ή έν λό 
y� γνωμάτευσις εύρίσκεται άτιρωτο· 
κολλητος είς χείρας τcίί μακαριω 
τα:τοu καί παρα τας έ.κδηλωΒείοας 
έν τi;'> μεταξύ, άνεπι't'pεπτοuς έ.,τιθε
σεις τοίί σεG)τα:τοu κ. Αύyοuοτινοu 
καί τάς έ.κφρασεις τοο, δ άρχιε-πί
σκοπος είς ούδεωαν ένέρyειαν προέ
Gη. Μέ τον άρχιεπισκcmικον μανδύαν 
έ.πι 5ετίαν δλοκληρον, έ.ξηκολούθησε 
νά καλύιπτη τον φωνασκοϋντα άδελ· 
φον του καί δεν θά έ.yίνετο τό Θεμα 
γνωστόν έ.άν ώς ηδη έσημειωσαμεν 
έ.ν άρχfi, δ ίδιος δ μητρcmολίτης κ. 
Αύyοuστϊνος δέιν ει,.ανε το λάθος 
νά το διακηρύξη ά,το των στηλων των 
περιοδικών του» 

Ό κ Καντιώτης, μέ νεώτερον αρ 
θρον τcu, ύ-ποστηρί1:ει οτι έπιδιώκεται 
παντσrε ό χαρακτηρισμός του ώς ψu· 
χασθενοϋς 

«Μόλις πρό ήμερων -γράφει- έ
λαl!-ομεν έξ Άγιου 'Όρους έπιστολήν 
ό:σκητικως έν αύτi;'> διαGιοϋvrος μονα· 
χοίί, δ δ,τοϊος γράφει δτι έξ Άθηνων 
ελαGεν έ.-πιστολήν έμ-πίστοu προσώπου, 
τό δποϊον, τόν -πληροφορεί τά 
έξης- Εύρεθη είς κάτιοιaν κύ· 
κλον θεολοyων καί μή, κληρικών καί 
λαικων καί καποιος έκ των Gσηθων 
έπισκόπων της άρχιε-πισκcmης έρη· 
τορευε θεμα, ή έκκλησιαστική κα 
�aστασις αίτιοι της καταστασεως δ 
Έλευθεροu,τολ�ως ΆμGρόσιος καί ,:
Φλωρίνης Αύyοuστίνος 'Ως -προς τόν 
Έλεuθερα.J"Πολεως, εlπεν, «&,τάρχοuν 
αί άνακρίσεις, ώς πρός τόν Φλωρίνης. 
αυιος δ ταλαίπωρος δέν φταίει, 
φταίει ή τρέλλα του, θά άποστείλω
μεν ενα, δύο, τρεϊς . . . ίδικοος μας 
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Ψυχια-τρους καί θά άποσταλη είc. τό '>pες ζητοϋντες τήν ψυχήν μου! Πό-
11,υχιατρεϊον καί έτσι τελειώνομεν UF. σον 1ά:πατασθε! » . 
.-.ύτcύς». 'Ανανδροι, δολοφόνοι! "Αν-

ΥΠ4ΡΧΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙ4ΝΟΙ Α:101 ΤΟΥ ΟΝΟΜ4 ΤΟΣ ΤΩΝ: 
Τοϋ καθηγητοϋ χ. 1. Ν. ΞΗΡΟΤΥΡΗ 

Τά διδάyι1ατα της θρησκεί
ας δέν ί5ρί01κουν πουθενά την 
εμπρακτη κοινωνική καi. χρι
στιανική μορφή τους. Κυριcφ
χεΊ άπλως ή ψρασεολοyία καi. 
δ ύποκριτικος ψαρισαϊσμος δ"
δηyούμενος άπο την τάση καi. 
το πάθ'ος της μισαλλοδοξίας, 
κάτι, πού άντιί5αίνει τέλεια στο 
νόημα της χριστιανικης αγά
πης. Δυστυχως, αν έρευνήσου
με λίyο ί5αθύτερα, θά διαπιστώ
σουμε, δτι εχομε χάσει το θεο 
καi. κρατοϋμε άπλως, αλλά έ
πίμοvα το 'Όνομά Του, γιά να 
κρύί5ουμε την 'πιστία της καρ
διας μας. 

Το ίερατε'ϊο,ν, κι οχι μόνο της 
χριστιανικης θρησκείας, αλλά 
καi. δλων των άλλων θρησκευ
μάτων οί ήyετικές δυνάμεις 
δέν μπόρεσαν νά δώσουν μιά 
ώθηση σέ ερyα πίστεως καl 
κοινωνικης άyάπης, yιατi. φαι 
νεται απουσιάζει τόσο άπο 
τούς «πιστούς>> δσο και άπο 
τούς αρχηyούς της έκκλησίας 
ή πίστη καi. ή αyάπη. 'Έμειναν 
δυστυχως, στο περίγραμμα, 
κόλλησαν στον τύπο, ή έκκλη
σία συντηρεϊται οχι λίyες φο
ρές άπο την πρόληψη, καl κα
λύmεται συχνά δυστυχως άπο 
την ύποκρισία. 

Τό ίερατεϊο δυστυχώς παρα
παίει μέσα στήν αδυναμία του 
καl έπηρεάζεται απο την κοι-

νωνική απειθαρχία καl ελλειψη 
κοινωνικης θρησκευτuκης ευθύ
νης, άντl αυτό νά έπη ρεάζη και 
νά έπιδρα. Ή πλανεμένη έπι
μονή του στούς έξωτερtκούς 
και μόνο τύπους θά επρεπε νά 
ί5άλη σέ συλλογή τούς κληρι
κούς μας, πώς μια ή μέρα θά 
φτάσουμε στην ανοιχτή τυπο
λατρεία, στην ειδωλολατρεία. 

Ξέρομ�ε, πώς «ή αyαπη προς 
τον πλησίον μας», ά:κό1μη και 
προς τούς έχθρούς μας, ή συy
yνώμη καl ή φ1ιλανθρωιιτία, ά:
ποτελοϋν την ούσιαστικ,ή ί5άση 
της ήθικης ζωης. 'Ωστόσο πσιός 
ύπακούει στην πράξη καl στήν 
ούσία, στά εύαyyελικά αύτά 
παραyyέλματα; Ποιός άντι
λcψ®άνε.ται, δτι δ νόμος της 
άyάπης άποτελεϊ τήν ούσιcrοτι
κή 'αρχή εύδαιμονίας των άν
θpω'Πίνων όμά'δων και την 'ίδια 
την προύπόθεση yιά την έπι
ί5ίωσή τους; Μιά έντολή, τόσο 
,τραyματ�κά άληθινή καταντα 
άνεψάρμοστη, μένει άπλως στά 
χείλη, χωρlς το έλάχιστο νά 
�μετουσιώνεται σέ πράξη. 

Ή 'Ανατολική καi. ή Δυτική 
'Εκκλησία ευχαριστιόταν νά 
κατατρομάζουν το ,το,Lμνιό 
τους μέ τήν κόλαση, πρσκειμέ. 
νου νά κραπή1σουν σέ ύποταyη 
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καί πειθαρχία τις ψυχές. Τήν 
παράσταση αύτή έξα:κολου9ει
καί σήμερα ή έκκλησία μας, 
κάnως ξεθωριασμένα. ομως, 
νά τήv έπισείη μαζί μέ τήν πα
ράσταση του παραδείσου καί 
του άψορισμου σάν κάτι τό 
τρομερό, πού περψένει τό Χρι_ 
στιανό στην άλλη ζωή σάν τι
μωρία η καί σάν άμοι�ή 

Ή κόλαση είναι άνακαλυψη 
της Ρωμαιοκαθολικης 'Εκκλη
σίας, έ-rrινόηση του ίεροϋ Αύ
yουστίνου, !:νω προς μεγάλη 
τιμή των 'Ελλήνων Πατέρων 
της 'Εκκλησίας, Ώριyένη καί 
Γρηγορίου Νύσσης, ουτοι άπέρ
ριψαν τήν πίστη στήν αίώνια 
κόλαση καί έπί πλέον παραδέ
χΕτη καν, πώς καί ό διά�ολος 
μπορεί: νά σωθη. Και τουτο για
τί άντίκρυζαν τή χριστιανική 
θρησκεία μετά καλωσύνης, ά
yόmης, συμπόνιας καί εύψροσύ_ 
νης καί άττέκλειαν τήν πειθάρ
χηση του άνθρώπου μέ τον τρό
μο, τό ψΜο, τήν άyωνία καί τό 
α:yχος. 'Ωστόσο ή yνώμη τους 
καταδικάστηκε άπό τήν όρyα
νc,:ψένη όρθοδοξία κι' αύτοί οί 
ίδιοι παραμερίσθηκαν στή σιω-
πή. 

Ή έκκλησία θα μπορουσε νό: 
�οηθήση τήν πορεία του έyώ 
τφός τό έσύ σέ άρμονική συ
νάντηση. Δυστυχως τό ίερατεί:ο
μας - yια να στενέψουμε τή 
ματιά μας - τrερνα yιά χρόνια 
ή-θικη κρίση στους κορυψαίοuς 
του, άλλα καl μέσα στούς κόλ· 
πους του, ά:ψάνισε τό γόητρό 

του και μηδένισε τήν άyαθο
ποιό έπίδρασή του. Διατrοτίσθη_ 
κε πολύ άτrό τό έyκόσμιο πνεϋ
μα, ώστε νά παρουσιάζη άδυ
ναμ ίες άσυyχώρητες. 

'Έτσι άπειλουν μέ άψορι
σμούς τούς Χριστιανούς yιά 
πράγματα πού σήμερα είναι Ε,ε
περασμένα τόσο πού ενα μικρό 
παιδί δέ θα τα πίστευε. Κι' άν
τί νά σκεψθουν αύτοί σάν πατέ· 
ρες της έκκλησίας καί να με
ταρρυθμίσουν, ο,τι σήμερα ει
ναι ξετrερασμένο καί φτάνει ως 
τόν σκανδαλισμό του πιστου, 
του Χριστιανου, έπισείουν στε
γνούς τύπους καί κανόνες καί 
άναψέρουν οίκουμενικες συνό
δους, πού τούς θέσπισαν προ 
χιλίων και τrλέον χρόνων. Μέ
νουν στό νεκρό γράμμα των 
περασμένων αίώνων καί κατα
κρίνουν τό ζωντανό. Ειναι 
θλι�ερό τό φαινόμενο πού πα
ρουσιάζεται, άποκαρδιωτικό, 
άντιχριστιανικό. Ό λαός άδια
ψορει. Κάτι πού έyκυμονεί: κιν
δύνους, δέν άντιδρα καθόλου. 
Δέν ένδιαψέρεται, άποχριστια
νίζεται οπως άπο�ιταμινώνεται 
ενα σωμα. 

• 
.. 

υΟλα αύτά δείχνουν πόσο δέν 
έννοουμε τή yλωσσα 'Εκείνου, 
δηλαδή, τή yλωσσα της άyά
πης. Τή yλωσσα καί τό νόημα 
της διδασκαλίας καί του πα
ραδείγματος 'Εκείνου, πού τό 
ψως της χριστιανοσύνης συγ
κεντρώνει όλόκληρο στήν ώ
ραία μορφή του κι οχι στή μι
σαλλοδοξία. Κάτω, ώστόσο, 
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απ' δλα αύτό: μπορεϊ κανένας 
νά πη ά!κόμη μιά φορό: πώς δ' 
χριστιανισμός έξακολου θι .ε ϊ
π:ραyματικό: νά ύπάρχη. 'Υπάρ
χουν άραyε και χριστιανοί; 
Χριστιανοl άξιοι του όνόματός 
τους; 'Ή μας εχει μείνει τό ο· 
νομα: μόνο κενό χωρlς περιε
χόμενο; 

1. Ν. ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ
Καθιηyητης Κοινωνιαλοyίας 
Άνωτ. Βωμηχ) κης Σχολης 

«θεσσα!λονLκψ>, 14 Άπρ. 

Τό μυστriριον 

τοϋ Σύμπαντος 

καί ό άνθρωπος 

'Όσα αλματα κι· αν κάνει 
ή έπισrή•μη, μπορεϊ κανείς, χω
ρlς κίνδυνο νά πέσει εξω, νό: 
προι5λέψει πώς ό άνθρωπος θά 
έξακολουθεϊ πάντα v' άναζητα 
�ιό: συνάφεια άνό::μεσα στό ύ
'Π'εpι5ατικό Έyώ και μιό: -πρα
yματικότητα πού δέν θά πά
ψει νά είναι έμπειρική. 'Όπως 
καl τό μυστήριο του Σύμπαν
τος, ετσι και τό μυστήριο της 
άνθιρωπίνης φύσεως θό: παρα
μένει άδιαπέραστο. Οί άρχαϊοι 
'Έλληνες, 1υοu εισχώρησαν στό: 
ι5άθιη του οντος οσο 1κανένας 
άλλος λαός, &έν •εφτιαξαν 'ίσως 
τυχαϊα: τόν τραγικό μύθο του 
Σ ισύφου: είναι ίσως, στη μοι
ρα του αν8ρώ11ου ή άδιάκο11η 
μάταιη 11ροσ11αθεια. Ή -πέτρα 
της γνώσεως Θό: κατρακυλάει 
πάντα πρός τό: κάτω άκριι5ως 
λίyο -πριν φθάσει στην κορυφή. 

Ο ΣΟΦΙ ΣΤΗΣ 

(Ίlέ.ρπος Πηλείδης) 

«Έλ. Κόσμος», 27. Mαtou. 

Συνέβαιναν καί άλλοτε 

'Όσοι άποyοητεύονται η άyα
νακτουν διά την σημερινην 
φθοράν 11ού ύφίσταται ή 'Εκ
κλησία άττό μερικοιύς άναξίους 
ψευδολιειτοuρyούς του 'Υψίστου, 
ήμπορουν νά παρηyορηΘουν, 
διότι τέτοια πράγματα συνέ
ι5αιναν και άλλοτε, αλλ' ή θρη
σκεία έπέζησε και θιό: ζη διότι 
δέν έξαρταται, ι5ει5αίως, άπο 
τούς όλίyους η πολλούς διε
φθαρμένους ή ϋπαρqίς της. 'Έ
να σχετικον έπειισόδιον μοϋ ηλ
θεν είς τόν νουν άπο την Ά
Ύίαν Γραφήν, είς την ό-ποί
αν άνα,ψέρονται τρεις 'Άvvαι: 
ή yηραιό: προφrητις πού έι5ει5αί
ωσεν δτι το ι5ρέ'φος το παρου
σιασθέν είς τόν ναον ητο ό Χιρι
στός, ή ,μητέρα του Τωι5ία καl 
τέλος, ή σύζυyος του Έλκανα, 
ή δπο,ία, στειρα έ11l πολλά: {τη 
«ηϋξατο εύχην Κυρί't) λέγουσα:: 
Άδωνάϊ ... Κύριε Έ.λιωί Σ αι5α
ώθ, έάν έπιι5λέπειν, έπιι5λέψης 
έπl την δούλην σου». και μαυ 
δώσης άy6ρι, θά σου το χαρί
σω να είναι δικό σου εως την 
τελιευταίαν ήμέραν της ζωης 
του! Και εττσι έγεννή'θη δ προ
ψήτη ς Σαμουήλ, ό όποιος άφιε_ 
ρώ'θη είς τον Ναον τοϋ Κυρίου, 
δπου έλειτούρyει ό αρχιερεύς 
Ήλl μέ τούς υίούς του τον Ό
φνl και τόν Φιvεές. 

'Αχρειοι αύτοl οί δύο, δταν 
ηρχετο κάποιος νό: θυσιάση, ε
στελλαν τον ύ11ηρέτην μέ μίαν 
τrομερό:ν κρεάyραν, την ι5ου

τοϋσαν «είς τόν λέι5ητα τον μέ
yα:ν 'η είς το χαλJκειον, η είς τήν 
χύτραν», δπου έι5pάζοντο τό: 
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κρέατα των θυσιων και ο,τι ε

'ΙίιανΕ ή κρεα-yρα ητο δι' αύ
τούς. Καί αν ή θυσία ητο ψη
τό, άπαιτοϋσαν vά τούς δοθη 
καί κρέας ώμόν με τήν ά'Ιίει
λήν νά τό πάρουν αλ'λως «κρα
ταιως», διό: της ί!>ίας δηλαοή. 
Ό Κύριος έ.κάλεσΕ τότε είς τόν 
ϋπνον του τόν Σαμουήλ - είναι 
τό πρωτο οραμα του τελευταί
ου Κ ριτοϋ του Ί σραήλ - καί 
του άνήyyειλΕ πως θό: τψω
pουσΕ τούς δύο άνιέ.ρους. Καί 
,τράyματι, όλίyον άρyότερα, 

είς μάχην με τούς Φιλισταίους 
δ Όφνί καί δ Φινεες έφονεύθη
σαν. Ό Σαμουήλ εζησε ύ:ρκε
τά διά νά χρίση καί τόν Δαυίδ 
μετά τόν Σαούλ καί τήν δριστι
κή κατατρόπωσι των Φιλισταί
ων. 'Όττως (;,\έπει κανείς οί. 
ανθρωττοι συχνό: ο:λλαζαν τό: 
ενδύματά των, άλλό: όχι καί 
τήν φύσιν των. 

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ 

( Β. LΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) 

«Βραδυνή» 25.6 

* 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΙ ΦJΑΟΙΟΦΙΑΣ 

'Άδπον 50. Δψένον 70 

ΕΚΑ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙJtι-ΙΑΜΟΥΡΤΙ 

Ε h \Οι·\! 

\.llt..\ !1Τ\ 

h..RISH\ \\lt'l{Tl 

'Άδετοv 50. ΔεμέJοv 70 
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Ίπποι<ράτουc 33 - Τηλ. 60.883 

ΒΙ Β ΛΙΑ - ΕΙ<ΔΟΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ ΣΜΟΥ: 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙ ΡΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΠΟΚΡΥΦΙ ΣΜΟΥ - ΜΥΣΤΙ ΚΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΥΣΤΗΡ I ΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ
- το ΚΑΛΕΣΜΑ -

Τ ό πρωτο C5ιe5λίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙ ΟΓΚΑ - μια
ζωντανη ήθική καί πνευματική διδασκαλία για τόν σύγ
χρονο κόσμο. 

2. Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒίΊ:ΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Τό κλασικώτερο παραδοσιακό κείμενο τοG Μαχα

yιανικοG 'Αποκρυψι01μοG, yιά πρώτη ψορό: στό: Έλλη νι
κά, μέ έπιστcφένη Είσαyωyή τοG Δρ. 'Έ(5αvς - Γουέντζ 
καί ψυχολογικές παρατηρήσεις του Δρ. Κ. Γιούνyκ. 

3. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μία ψυχολογική μελέτη yιά τά προe5λήματα της

προσεγγίσεως του Ούσιαστικου. Είναι καl οί (5ασικέ.ς αρ
χές για τήν ,τροσπά:θεια της άψυmι(σ€.ώς του άπό τον 
Π. Ούσπένσκυ, τον γνωστότερο μαθητή τοG Γκουρτζίε.ψ. 

4. Ο ΤΡΕΛ
Τ

Λ'ΟΣ 
Σuμ(5ολι'κα 'Αφηγήματα καl Παρα(5οιλέ.ς τοu μεγά

λου άνατολίτη ποιητή καl μύστη Χαλlλ Γκ�μπράν. 

5. Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ - ΙΕΡΟ ΔΡΑΜΑ
Μία θεατρικη '5ιοyραψία τοG πρώτου θρησ,κεuτικοG

έπαναστάτη της 'Ιστορίας, του θεόπνευστου Άχενατόν, 
δοσμ]έvη άπό τόν άξέχαστο πνευματ�κο έργάτη, καθηγη
τή 'Άγγελο Προκ,οπίοu, με (5αΘεια γνώση της άρχαίας 
Αtγύmου καl των μυστηρίων της. 
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Σημειώσtις ΧΡJΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Καισ-ιίi Μελισσαροπού

λοu, μελέ-ιες, 'Αθήναι 1973. 

Τ ό νέον ερyον τοϋ πνευματι
κοϋ έpευνητου συyyραψέως ει
ναι μιά πpCΧΙκτικη έψαρμοyη 
των άρχων της έλευθέρας σκέ
ψεως. Χωρίς προκαταλήψεις, 
χωρίς ψανατιαμούς καί χωρίς 
111εριπλοκές, πληροψορεΊ τόν ά:
ναyνώστη yιά την το-π:οθέτησι 
των διασημοτέρων ίστορικων 
αιτέvαντι στόν Διδάσκαλο της 
Ναζαρέτ. 

Τό ερyον διαιρεΊται σε τέσ
σερα κεφάλαια: 1) ΠοΊος ύ
πηρξεν ό Ίησοϋς. 2) Ό Ίη
αοϋς κατά τόν Ρενάν. 3) Ό 
Ίησοϋς κατά τόν Συρέ 4) Ή 
διδCΧΙσκαλία του '1 ησοϋ. Τ ό 
τrρωτον κεφάλαιον ύποδιαιρεΊ
ται στά θέματα: ·Ανύπαρκτον 
πρόσωπον ίστορuκως ( έδω ά:
ναψέ.ρονται οί αρνητικές θέσεις 
διαφόρων συyyραψέων καl κυ_ 
ρίως τοϋ Ντιmουί, yιά ν' ά
πορρuψθοϋν -rελικως ώς αvι.mο
στήρικτες). Άπ.λός ανθρωπος, 
διδάσκαλος της ήθικης καί 
της δικαιοσύνης. Διδάσκαλος 
Μυcrτη,ρίων. Ό Ίησοϋς δπως 
τόν είδε ή Μπλα�άτσκu. Ό 
• Ι ησοϋς Έλεύθε.ρον Πνευμα.

Τά παρατιθlέμενα στοιχεϊα 
είναι αντικειμενικά, ίσομερη 
καί χωρίς προσπάθεια πνευμα
τικης κηδεμονεύσεως του με
λετητοϋ, ό δποΊος αφήνεται να 
σχηματίση την δική του γνώ
μη. «Δεν εχει νόη1μα- γράψει 
δ συyyραψεύς- νά έπι�άλη 
κανείς τη yνώμη του έπάνω σε 
τέτοιου ε'ίδους προ�Λήματα· 
'ίσως καί σε κανενός ε'ίδους 
προ�λήματα». 

'! διαιτέρως ένδιαψέρουσα 
είναι ή ά:ποσπασματικη μετα
φορά της διδασκαλίαc, του Ίη
σοϋ, ερyον χρησιμώτατο, διότι 
αν καί ή Βί�λος είναι τό πε
ρισσότερο τLΥΠωμένο �ι�λίο 
στόν κόσμο, παpαμέ\,εL και τό 
περισσότερο αyνωστο. 

ΕΙΜΑΙ ΛΕΥΤΕΡΟΣ: Κ. /. Τσαούση 
ποιήματα. Άθfjναι /972.

Ή συλλογή τοϋ νέου ποιη
τοϋ ( τό 1969 είχε κυκλοφορή
σει τούς «Λίγους στίχους» του) 
εχει τόν τίτλο ένός ποιήματος δ
,του έ.πεξηyεΊ δτι είναι ελεύθε
ρος, διότι ή σκέψις του είν' έλε6-
θερη και ή καρδιά: του χτι.mαει 
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ιέιλεύθερα σέ παλαιούς η \λέους 
ρυθμούς, άρα εχει έλευθερία 
σκέψεως καί τεχνοτροπίας. 
Στοϊδιο ποίημα δίνει δείγματα 
της έλευθερίας του: 

"Ακου yιά τόν ερωτα. ά-ττε,ριόρισπη 
δύναμη του κορμιου καί της καρδια:ς. 
'Άκου yιά το κο;ψί· ή θεοτητα των έ
πιδιώξεων. "Ακου yιά τη θρησκεία. τό 
ζωντάJVε-μα του θανατου. "Ακου yιά 
τήν Πατρίδα· τό καλούπι της όντοτη-

τας. "Ακου yιά τή Λευrτεριά: τό θε.ρ-
μοκήπιο της δημΙΟΟpyίας. "Ει! 'Εσύ 
'!1:ου είπες πως δέ μπορω λε-ύτφα νά 
τρσγουδήσω, ελα' Νά σrτά ξαναπω, 
Έκτος αν φοοα:σαι, άνοηrrε! 

Θά ηταν λάθ•σς νά θεωρηθη 
αύτο το ποίημα ώς κύριο δ•εί:y
,μα της έπuδόσεως, αλλά καί 
της «ελευθερίας» τοσ ποιητοϋ. 
Θά έιδιάλεyα μ&λλον «Το δύ
σκολο»: 

Κύριε, μ' άyκάλιασεν ή ωρα 
-ή ωρα της �θια:ς μου λύ'!l:ης,
την ωρα πού οί ψυχές άyκάλιασαν τή μνήμη μου
καί τό φεγγάρι έφώτιζε τή νύχτα.
Εί=ς, ομοιοι νά γίνουμε μέ σένα
στόν κηπο τό μεγάλο της άyά-ττης σου
-όμως τό δύσκολο είναι πώς
ενας Σταυρός είναι ή σκια σου.
Γι' αύτό, οί ψυχές πού έζήσανε και δέν ύπάρχουν
μου σφίyγουινε το νου καί μέ τραl!,α:νε
νά μή σου μοιάσω, Θέ μου! ... 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΙΚΑ :
'Ayvfjς Κ. 'Αδάμ, δύο συλλο

γές ποιημάτων, Άθfjναι 1972. 

Ή νέα ποιήτρια εχει διαλέ-
qει τον άπλο και άnαλο -συ
χνά καί άπλοϊκο - τόνο yιά 
την ά:νθρώπινη προσέyyιση, 
κα8ώς καί θέJματα της καθη
ιμερινης ζωης. 'Ωστόσο ύπάρ
χουv καί στιyμε.ς πνευματιι<ης 

περισυλλοyης γύρω στα αίώ
νια θέματα, μέ τον 'ίδιο πάντο
τε τόνο της χcημηλόφωνης ά:να. 
φορας, χωρίς έyκεφαλιΟiμούς 
καί χωρίς γρίφους. 

Τό «ιVιικρο ζωάκι» πού ά
νοιξε κάποια φορά: τά μάτια 
του καί ά:vτίκρυσε τον κόσμο 
-μπορεί: νό: είναι και το 'ίδιο
το ανθρώπινο ζωάκι- θέτει ε
vα πρό�λημα κοΟϊμοyονικό:

Εισαι ενα πιόνι; "Ήρθες στον κόσμο; 
'Ή το όνειρεύτηκες κι' αύτο, 
Κανείς δεν ξερει πιά τήν άλήθεια, 
μα ώστοσο ό μοχθος τοσcv καιρο 
σοϋ ξεκαθαρισε πιά τή σκεψη 
και τωρα ενο ωσες μονο αύτο, 
πως μεσ' στο χαος που σε τυλίγει 
σημαδι άσήμαντο είσαι μικρο .. 

Ή φιλοσοφική ά:vαζήτησις 
της ποιητρίας, περνώντας μέσ' 
ά:πο τούς έπαναλαμ�ανόμενους 
ροι1αvτικούς ίδεαλισμούς της 
νεότητος, φθάνει στό μο\ αδικό 
λιμάνι, δπου yαληνεύουν οί πε-

ριπέτειες τοϋ νου και συ_μπυ
κνώνοvται δλ�ς οί γνώσεις, 
στην 'Α yάπη προς δλα τό: ον
τα. 'Εκφράζεται στό ποίημα 
«'Άνοιξε ... ». 
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'Άνοιξε διαπλccτες τις πορτες τοϋ Έyώ, 
κι' άσε τη σκεψη σοο να τρέξη, νό: καλπάση 
Νό: μή σταθη σ· άσήμαvτο παραμικρό, 
με τό: μεγάλα τό: προ(!,λήματα νό: φθάση, 
Κι' ωαν τα μαθης, καί σοϋ yίνοονε yνωσrά 
τό: bσα άπαραδεχτα συμοοίνοuνε δω περα, 
ταξε σκοπό σου στή ζωή νά πpοο>παθης 
νό: λιyοστεύης τό: δεινα, την κάθε μει;α 
Καί πpοο>παθωντας yιά νά δώσης όμορφια, 
κανοντας μάχη yιό: να διώξης την όδuνη, 
θά καταλαι5ης μ' άνα,τάντεχη χαρά, 
πώς ή ζωή σοο ώραιοτερη εχει γίνει. 
"Ανοιξε διάπλατα τις πορτες τοϋ Έγώ 
σκορπισε γύρω σαι ό:yαπης ήλιο:χτίδα, 
και θά κερδίσης την ύπερτατη άμοιι5ή 
νά ξαναζησης στη χαρά καί στην Έλπιδα. 
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Μιά άπορία μόνον: Νά ά:- τοϋ άνοίyουν, γιατί στο έρώ
νοίξοιψε διάπλατες τίς πόρτες τηιμα «ποιός είναι», ά:-π:αντοϋσε. 
τοϋ Έyώ η νά τίς εχωμε κλει- «έyώ, δ τάδε», ή κατάληξις εί
στές; Σ' ενα Ίνδικο άνέκδοτο ναι δτι του ανοιξαν διάπλατα 
-πού μιιλά;ει yιά εναν δδοι-π:όρο την θύρα, δταν στο έρώτηιμα:
-πού 'ΕΚpουε. την θύρα μιας Ποιος είναι; 
-π:νει.ψατικης σχολης, χωρίς νά - Έσύ ! άπήντησε ...

Ι ΚΥΡ ΟΙ : Δημήτpη Γαλάνη, 
ποιήματα, εκδ. 'Ιωλκός, Ά
θfίναι 1972. 

Ή αϋρα του Αίyαίου δλό
δροσ,η ψυσά!ει σrlς σελίδες αύ
της της νέας συλλοyης του 
ποιητοϋ. Καί μέσ' άπο τήν 
ψυσιολατρεία των νησιώτικων 
είκόνων άναδύεται ενας περιε
κτ�κος λυριαμος, τόσο σπάνιος 
-τί κριμα !- στην έ-π:οχή μας.

Δια�αστε το -π:ρωτο _ πρωτο
-ποίημα της συλλοyης:
Λευκά-λευκά στή Σκύρο 

τά crnιτακιια, 
μικρές-μικρες οί έκ,κλησιες, 
'Ίσα-ίσα νά χωρανε 
τη φλόγα: ένος κεριοu 
άπό άγvη κηρήθρα μελισσα:ς, 
ενα:ν Θεο 
σεμνόν κι· άπέριττον 
σάν παιδί. 

Τί ώραϊο -που είναι καl το 
«Σ,οικάικι»: 

Ό ό:yωyιάτης μέ τό ζό του 
παραμφίζουν νά πε,ράσω 
στό καλντερίμι τοϋ χωριοu 

Μέ χαιρετάει καλόκαρδα 
Καυμένο ατενοσοκακο, 
σοκάκι 
καμωμένο νά διαοοίνει 
ενα: ι5οδι κι' ενας άνθρωπα; 
Μιό: «καλημέρα» 

Ύ-π:έροχο καl yΕΙματο συ,μ�ο
λισμο τό ά:φιεpωμένο στή Μυγ
δαλιά -π:οιLηιμα: 

Μέ συyχωρεuτε, άyία ήyοομενη, 
εί-πε ή σκυρ•ανή άμυyδαλιά· 
-Μέ άποπλάνησε ενοις σακάτης� 
Κι' εκανε δηθεν νά τινάξει 
την άμαρτία: άπ' τά μαλλιά της

'Ωραία: πού τήν είχε παιrnα:λίσει 
μ' άνθούς κα:ι γύρη, δ κουτσοφλε

(ι5α:ρος
στον κηπο του μαναστηριοϋ 

Αίσθάνομαι τήν ά:νάyκη καί
το χρέος νά ευχαριστήσω τον
ποιητή, γιατί ,μέ,σα στήν αυχ
,μηρότητα της σύγχρονης στι
χοκακουρyίας μας 1Ξψερε δρο-
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σιά καί φως, έλληνυκό καί άν
θpώπινο. 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ: Μανώλη 
Πpατικάκη, ποιήματα. Άθfjναι 
1971. 

Μέσα στίς ώραιες ποιητικές 
θαλασσογραφίες, ξεχωρίζσvν 
καί άνησυχίςε πνευματι'<<Ξς. 
Στό «Μ.ν γεννηθήκαμε yιά να 
πεθάνουμε» ξεχωρίζουν οί .Jυμ. 
<!>ολικοί στίχοι: 

Πάνω στή γυάλινη έπιψάνεια της λί
ιμνης 

Βλέπουμε τους κύκνους ,τεθα.ιλένους 
νά Gουλιάζουν 

Κάτασπροι και μεγάλοι σάν τούς 
-πόθους μας. 

Τά μεσημέρια σά διψοομε, σκύGοι;,.ιε, 
Πίvωμε τό γλυκό νερό της λLμvης, 

,τού μας ι!>ΟΙ>λιάζει 
Στό τέλμα έvός κόσμοι; άσάλευτ:>u. 

Ό ποιητής, 'ίσως, θέλει νά 
πη δτι τό ήδονιστικό στοιχ-::ιο 
στη ζωη μας <!>ουλιάζει σ' ενα 
τέλμα, σ· εναν κόσμο άσάλ<:.υ
το, δίχως προοπτικη άvελίξε
ως. Είναι ό πνιγμός των κύ
κνων, των λευκων καί μεyάλ:uν 
άναζητήσεων ... 

Άξιόλοyη είναι καί ή «'Εν
δοσκόπησις», &rτου ό ανθρω-τος 
( θαλασσοδαρμένος ταξιδευ-

τής) διστάζει νά σηκώση τήν 
άγκυρα καί «νά χαράξει μιά 
παρακινδυνευμένη πορεία ά
νάμεσα σ· ενα λησμονημένο 
ξεκίνημα (την προέλευσι) κι' 
ενα ξεχασμένο προορισμό», y.ά 
νά yεφυρώση τό χάσμα ,,της 
παραμελη μιένη ς ύπευθυνό τ η
τας». Καί γιατί; «Νά κυ<!>.φ
νήσεις είναι δύσκολο τό κο_vμί 
σου». 

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ : 

'Άpη Δικταίου. 'Ανθολογία καί 

Μελέτη. 'Εκδόσεις Στεφ. Βα

σιλοπούλου. 

Σ · εναν έπι(5Ιληrrικό τόμο 
οyκου καί ύψηλης 'Π'αιότητος, 
1άvθολσyουνrαι ποιηταί, 111εζο
yράφοι καί θεατρικοί συyyρα.. 
φεί:ς σέ δ,τι εχουν γράψει για 
την Μητέρα, άπό την άρχαιό
τητα ως την σύγχρονη έποχή. 

Ή sίσαycηικη μελέτη του 
χαλκέντερου ποιητου 'Άρη Δι
κταίου, στον όποιον τόσα χρω
στάει ή Γραμματολογία μας, 
καθώς καί ή έπιλοyικη <!>ιο
yραφία...,κριτυκή των κυριω>Τέ
ρων συγγραφέων, είναι ενας 
πολύτιμος όδηyός στην χρησι
μοποίησι της ύποδειyματικης 
αύτης άνθολοyίας. Ό έκδότης 
έπετέλεσε ενα τιμητικό ερyο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ : Θ εοχapους Έμμ. 
Σαpιδάκη, παιδαγωγική καί 
ψυχολογική μελέτη,Λαμία 1973 

Ό συγγραφεύς, διευθυνrης 
της Παuδικης Μερίμνης • Αρρέ
νων Λαμίας, στην λιyοσJέ·λιδη 
μελέτη του προσφέρει ενα άνε
κτίμητο <!>οήθημα στούς διδα
σκάλους καί στούς yονεις, άλ
λά καί σέ κάθε πνειψατι,κόν 
άνθρωπο, yιά την σωστη διά
πλασι του χαρακτηρος άπό της 
<!>ρεφικης μέχρι καί της προχω
ρηιμενης yεροντικης ήλικίας, 
διότι ή προσπάθεια (;>ελτιώ
σεως είναι άσταμάτητη. Μέ <!>ά
σιν, κυρίως, την άρχαία Έλ
ληνικη φιλοσοφία, άναφέρεται 
στά θέ,ματα διαμορφώσεως του 



1973 ΤΑ ΝΕΑ Β I ΒΛΙΑ 247 

ά:νθρώrrινου χαρακτηρος, στίς 
15ουλητικες 15αθμίδες της Ψυ
χολοryίας, της ά:σκήσεως καί 
του παραδείγματος, καθώς έ
'Π'ίσης καί στους διαφόρους τύ
πους άνθρώπων. ΕΙναι ενα 15ι-
15λιαρά1κι οχι μόνον ώψέλψο, 
άλλα καί εύχάρισrο. 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ : Φωκa Ν. 

Φωκαίδη, Λευκωσία 1970. 

Μέ καθυστέρησι μας εψθασε 
·ά:πό τήν Κύπρο ή μελέτη αίηή,
ή δποία έyράψη yιά τούς σπου_

δα01ίάς των άνωτέρων τάξεων 
των Γυμνασίων, της Παιδαγω
yικ,ης 'Ακαδημίας, της Ίερα
τικης σχολης, ώς καί yιό: κά
Βε ά:yορητήν. 

Περιλαμ15άνει είσαyωyή στην 
Ρητορική Τέχνη από τον καθη
yητήν Ν.Π. Τσικκίνην, ά:ναλυ
τική σύνθεσι του Λόyου ά:πό 
τόν σuyyραψέα της μελιέτης 
καί πολλά ύ1ιοδείyματα ρητο
ρικης. 

Βι15λίο ά:ξιόλοyο yια τόν 
'Π'λοuτο καί την μεθοδικότητα 
ά:ναπτύξεως του θέματος. 

-------------------···-----------

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Πα ρ ά κ ε λ σ ο c: Ο ίατρόc, ό φυσιοδίφ�ηc, ό 
άlλχημιιστήc καί ό φιλόσοφοι::. 
Άν�αλυηκή μελέτη τοΟ ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

Ή Ψ υ χ ή καί ή μετά θάνατον πορεία τηc. 
Μ0λέτη τοΟ Βασ. Καραμαλίκη. 

Π α ν τ ο  δ υ ν α  μ ί α τ ο  Ο Ν ο Ο. Κείμενα τοΟ 
ΊνδοΟ φιλοσόφου Παραμχάνσα Γιογκανάντα. 

Κοί τό έτήσιο Ά φ ι έ ρ ω μ α στούc κατώτερου<: 
άδελφούc μαc, τά ιωο. 
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Τό 'Έποc 
-

του Διαστήματοc 

Ή άποστολή τοϋ άμερικανικοϋ διαστημυκοϋ εργαστηρίου 
«Σκάϊλαμπ-1» ιεληξε καλά, παρ· δλες τίς ανωμαλίες της αρχης. 
Οί τρεϊς α:στροναϋτες επέστρεψαν σωοι, άλλ' οχι καί άπολύτως 
ύyιεϊς ( συyκέντρωσις αίματος στά κάτω άκρα τούς έδυσκό"λ!ευε 
νά �α�δίσοuν) §π:ειτα από παραμονή 28 ήμε,ρων στό Διάστrιμα. 

Ό συyκριτικός άπολοyισμός των πτήσεων 'Ηνωμένων Πολι
tειων καί Σο�ιετικης 'Ενώσεως τώρα εχει ώς έξης: 

ΗΠΑ ΕΣΣΔ 
Έπηνδρωμένες mή-σεις 28 18 
Πτήσεις ιμέ πολυμ1ελη πληρώματα 22 9 
Πτήσεις yύρω 'από τήν Σ ελήvη 9 Ο 
ΠροσyΗώσεις στή Σελήνη 6 Ο 
'Άνβρωποι στήν Σελήνη 12 Ο 
··Ώρες ά:vθiρώπου στό Διάστημα 11514 4401 
'Έξοδοι στό Διάστη1μα - Σελήνη 34 3 
Θάνατοι σχετικοί μrέ τό Διάστημα 3 4 

Τά επιτεύγματα των τριων (Χ1()"ίροναυτων του «Σ�κάϊλαμπ-1» 
θά αποτελέσουν άντuκεuμενον πολuμήνου f.Ι!Ελέτης των ε.ίδικων έ
πιστη,μόνων. 

'Αναστενάρια 

'Έyιναν καί έψέτος στον 'Λ'αy_ 
καδα αί επιδείξεις πυρο�ασίας, 
αλλά αύτήν τήν ψορό:: μέ πλαί
σια ε1Τιστημονικά. Ό α:ρχιανα
στενάιρης Σωτήρης Λουρος καί 
'ό yuιός του έiμψανίσβηκαν ε

χοντας τρία ήλεκτρόδια στο

κεψάλι 'δ καθένας - δύο �ρε
yματικά καί ενα μετωπιαίο -
μέ τρεϊς διπολικες άπαyωyες 
καί δύο -rοροκάρδια ήλεκτρόδια. 

Καί οί δύο είχαν πάνω τους ε
να πομπό. Γ,ύ,ρω τους δημιουρ
γήθηκε μιά yκαμα συχνοτήτων, 
yιά νά προχωρήση α:ρυστα ή δ
λη έπισrrηιμονιική εργασία. Οί 
-π:cψ-π:οί i!.στελναν τίς νευροψυ
σιολοryικrές αντιδράσεις των 
!δύο Άνασrrενά,ρηδων σε ενα 
-π:αρκαρισμένο κοντά στον χω
ρο της πυρο�ασίας αύτοκίvητο, 
δπου μιά τηλιψετρία κατέγρα
φε αύτό πού άποδείκνυαν τά 
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Έπιδιιξεις 

έyκεφαλοyραφήματα και τα 
καρποyραφήματα. Σ' δλη την 
διάρκεια της πλετης τέλεια 
όρyανωμέvο ξένο συνερyεϊον 
κατέγραφε τριων είδων τηλε
μετρήσεις. Μηαξύ αύτωv καl 
προσμετρήσε-ις των άλλαyων 
της αναπνοης καl τοΟ κυκλο
ψορια1κοΟ συστήματος τuv Ά
ναστενά:ρηδων. 

Τα άποrrελέσματα των παρα
τηρήσεων αύτωv πρόκειται v' 
άνα1κοινωθοΟv στο διεθνές συ_ 
νέ!δριο νευρολογίας, πού θά συ
νέλθη τον Όκτώ<5ριο στην Βαρ
κελώνη. 

Πυρο<!>ασία εyινε και στην 
Άyία 'Ελένη των Σερρων, άλ
λα οχι στην Μαυρολεύκη Δρά
μας, διότι έκεϊ ή Μητρόιπ:ολις 
δέν έ11'έψεψε να nαραληψθοϋν 
αί είκόνες των άyίων Κων)νου 
καl 'Ελένης, πού συνηθiίζοuν να 

άναστcναρηδωv 

κρατοϋν οί nυρο<5άϊαι την ωρα 
της έ1ηδείξεώς των. 

Μάλιστα, ό Μητροnολίτης 
Λαyκα1δα κ. Σ 'ΤΟυpίδων, &ττο
στη ρίζοντας δτι μέ το να κρα
τοΟν οί άναστενόφηδες τlς εί
κόνες των άy(ωv «διαnομπεύ
ονται ίερα σύμ<5ολα», έζήτησε 
την έ:π!fuμ(:Jασι τοΟ Είσαyyειλέως 
Θεσσαλονίκης. 'Ήδη διετάχθη 
ή Χωροφuλακη -va: διενερyήση 
προκαταρκτική έξέτασι. 

Ρόταρυ 

'Εξ αφορμης της συγκλήσε
ως τοϋ 13ου Πανελληνίου Συ
νεδρίου των όμίλων Ρόταρυ 
στό 'Αγρίνιο, ό Μητροrπ:ολίτης
Αίτωλοακcφνανίας κ. θεόκλη
τος έ.ξέδωκε έyκύκλιον, στην 
όποίαν ύnοτηρίζει: 

1.-Ή Όρyάνωσις τοΟ Ρό-
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ταρυ έχει στενήν σχέισιν καί 
συyyένειαν πρός τόν Τεκτονι
σμόν, χαρακτηρισθείσα ύπό 
των είδότων ώς «έξά1δελφος» 
καί «πρωτος σταθμός>> καί 
«προθάλα;μος» της Μασονίας. 

2.-Μέyα ποσοστόν των Ρο
τcφιανων είναι καί τέκτονες. 
Ό δε πρωτος «Κυ�ερνήτης» 
του έν 'Ελλάδι Ρόταρυ ύ'Ι'Πjρξε 
«διακεκριμένον μέλος» της Έλ
ληνικης Μασονίας. 

3.-' Αnοτελεί εν είδος συy
κρητισμου (δηλαδή μίyμα θρη
σκευτικων δοξασιων). 

4.-Είναι φανερός δ διεθνι
στικός χαρακτήρ του Ρόταρυ. 

5.-Είς τήν πρό των συνεστιά
σεων «Προσευχή» ούδεμία μνεία 
γίνεται πε.ρί του Σ ωτη ρος Χρι
στου η της Άyίας Τριάδος, 
άλλ' άορί�στως καί άφηρημένως 
ά;π,ευθύνονται πρός τό θε.ίον. 

6.-Με τάς συνε.στιάJσεις καί 
τάς συζητήσε.ις της «πρακτι
κης του φιλοσοφίας», τό Ρόταρυ 
άπο�λέwε.ι ,ώς λέyει, είς τό νά 
πραyματο-ποιήση τήν συναδέJλ
φωσιν των άνθρώπων, πάντ::.:>ς 
άνευ Χριστου, 

Στόν Μητροπολιτικό ναό του 
Άyρινίου, τήν ωρα πού δ πα
πας έδιά�αζε. τήν έyκύκλιο, οί 
παριστάμενοι Ροταριανοί διε
μαρτυρήθησαν καί άπεχώρη
σαν. 

Λάϊονc 

Παραθρησκευτική έφημερίδα 
εyραψε: 

«-Τί εϊνε αύτοί οί Λάϊονς; 
Ώς ά\λέyραψαν αί έφημερίδες, 
τήν 13ην 'Απριλίου ηρχισεν ε.ίς 
τας 'Αθήνας τό « Σ Τ' έθνι,κόν 

συνέδριον των Λάϊονς». Ή Έ
'Π'Lση μος Έ κ.κλη σία όφειίλει vό: 
έρευνήση τό Βέμα καί νά δια
φωτίση σχετικως τόν Έλλη
νικόν λαόν.». 

Μά, άlδειάζουν οί '1 εράρχαι 
μας άπ�ό τούς διαπληκτtJΟΙμούς 
των, οί δποίοι, έπίσης, «διαψω
τίζουν» τόν έλληνικόν λαόν; 

Ό Καλλιτέχνηc 

Έφημ1ερίδα της θεσσαiλ.ο
νίικης έδημοσίευσε άνταπόκρι
σι άπό τό Παρίσι με συνέντευξι 
τσυ ζωγράφου Μίνου Άρyυρά
κη yιά τήν άποσrολη του καλ..
λιτέχνου. 

«Τί ναμίζε.τε - ετπε. - ΠG.)ς 
είναι δ καλλιτέχνης; 'Ένας α

νόητος πού εχει μόνο μάτια, αν
είναι ζωγράφος, μόνο αύτιά, αν
είναι μουσικός, μόνο μουσα, αν 
ε.ίναι ποιητής, η μόνο μυωνε.ς 
αν είναι πυγμάχος; 'Όχι, ε.ίναι 
ταυτοχρόνως ενας άνθρωrττος 
πολιτικός, πάντα άγρυπνος 
ΕΙμ-rψός στά φλέγοντα η στά ώ_ 
ραία y,εyονότα του κόσμου μας 
καί άντανακλα ·πάντα τήν είκό_ 
να τους. Πως είναι δυνατό ν' 
άδιαφορη κανείς γιά τούς αλ
λους άνθρώπους καί yιό: χάpη 
ποιας έλεφάντινης άδιαφορίας 
&ά ξε κοΜταν άπό τή ζωή ; 'Ό
χι, ή ζωyραφικη δεν εyινΕ. yιά 
νά δια:κοσμουνται τά διαμερί
σματα. Ετναι δπλο μάχης, ο

πλο έπίθε.σης καί αμυνας κατά 
του έχθρου .. ». 

Την άνταπόκρισι συνώδευε. 
ενα σκίτσο του Μίνου 'Αρyυ
ράκη -έμπνευσμένο, καθώς φαί
νεται, άπό τόν πόλε.μα της φα
σιστικης '1 ταλίας έναντ(ον της 
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Άrbησσυνίας, με την έξης ύπο
σημείωσι: 
Μhκpός λαός καl -π:ολεμα δίχως 

σ-π:αθιά καl �όλια 
yιά δλου τοϋ κόσμου τό ψωμί 

τό φως καl τό τραγούδι. 
Κάτω ά-π:' τή γλώσσα του κρα

τεϊ τούς rbόyyoυς καl τά ζήτω 
κι αν κάνει πώς τά τραyουδεί 

ραγίζουν τά λιθάρια. 

Βραl:ιλία 
Ό εύρωπαϊκός τύπος εδωσε 

εύρεϊαν δημοσιότητα είς τό 
«μανιψέστο» τριων αρχιεπισκό
πων καl δέκα έπισκόπων της 
Βραζιλίας, είς τό όποίον ουτοι 
κατήyyειλαν τό καθεστώς της 
χώρας δτι χρησιμοποιεϊ άπαν
θρώπους καί άπαισίας μεθό
δους πολιτικης καί άστυνομι-
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κ.ης καταπιέσεως yια τήν δια
τή ρησι τοϋ <!Jραζιλιανοϋ λαοϋ, 
μαστιζομένου έν πολλοϊς ώτό 
1fνδεια, είς κατάστασιν δουλεί
ας και έ1φεταλλεύσεως ύπό 
των κυ<!Jειρνώντων και της οίκο
νομικης ό.λιyαρχίας. 

�Η <!Jρεταννική έ<!Jδομαδιαία 
έψημερlς «Όμπσέρ<!Jερ», είς 
κύριον άρθρον της έπl τοϋ θέ
ματος, yράψει τα έξης: 

«Ή διακήρυξις των 13 άρχι
επισκόπων και έπισκόπων της 
μαστιζομένης ύπό ενδείας <!Jο
ρειοανατολικης περιοχης της 
Βραζιλίας, δια της όποίας κα
ταyyέλ!λεται ή στρατιωτική κυ_ 
<!Jέρνησις της χώρας ώς προσ
ψεύyουσα είς <!Jασανιστήρια, 
φόνους, άκρωτηριασμούς και 
φυλακίσεις προς συyκράτησιν 
ένός τρομοκρατικως άδLκου 
κοινωνικου συστήματος, κατα
λύει τόv μυθον περl «οίκονομι
κοϋ θαίψατος» τόν δποϊον έν
δελεχως καλλιεργοϋν αί ®ραζι
λιαναl άρχαί. Είς τήν πραγμα
τικότητα, μία πολύ μ�κρά μειο_ 
νότης πλουσίων Βραζιλιανων 
καθ{στανται πλουσιώτεροι και 
δεκά'δες έκατcψμυρίι:.)ν καθί
στανται πτωχότεροι, μέσα είς 
ενα κλϊμα τρομοκρατίας πού 
έν1θυμίζει τας χειροτέρας ή μέ
ρας τοϋ παπα Ντοκ είς τήν 
Άϊτήv». 

Κληριι<όν ι<ίνnμα 

Ή πρωτο<!Jουλία των Βραζι
λιανων κ.ληρικων είναι rvα μό
νον σημαδι ώτό τήν διαψορο
ποίησι τοϋ κλήρου στήν Λατι
νική 'Αμερική. Ή άνάyκη των 
έκκλησιων νc'χ: μήν ώτοκοποϋν 

τεlλείως από τόν λαό, τίς πα
ρακινεϊ σε ένέρy,ειες άλληλεy
yύης προς τις φτωχ-έ.ς τάξεις. 
Μ,ία ,μερίδα κληρικων ύποστη
ρίζουν δτι θα επρεπε vc'x: yίνη 
ριζική κοινωνιική άλλαyή, με 

<!Jάσι τον οίκοναμικό Μαρξισμό, 

άλλα χωρlς τόν ψιλοσοψικό 
Μαρξισμό (δηλ. τήν άθεία). 
'Ήδη σε '!ΤΟλλες χωρες της Λα
τιvυκης 'Αμερικης ή ριζοσπα
σrruκή αύτή τάσις των κληρικων 

έιμφανίζεται με κάποια συγκρό

τηση. Στήν Άρyεντινή ή δμά

δα των κληρικων πού άη:οκαλcεϊ

ται «Κίνηιμα τοϋ Τρίτου Κό

σμου» ά!ριθμεϊ 400 μέλη, έπl συ
νάλου 5.200 ίερέων. Σ τό Μεξι-

κό τό «Κίνημα των Ί ερέων 

yιά τό Λαό» 'άριθμεϊ 100 μέλη 

έπl συνόλου 8.700 ίεpΙέiων. Άνά

λοyα κινήrματα, άλλα λιyώτερο 

«όρyανωμιένα» άναπτύσισονται 

στό Περού, στήν Κολομ<!Jία -

δπου ειδρασε ό περίφημος μάρ

τυς αύτοϋ τοϋ τόσο ριζοστταστι

κοϋ ρεύματος Καμίλο Τορρες 

- στήν Βραζιλία - δπου έικ

πιροσωrττεϊται κυρίως από τον

Ντcψ Χέλντερ Καμάρα, 'Αρχιε

πίσκοπο της Όλίντα - στή

Βραζιλία, δπου ίερεϊς και έπί

σκοποι τάισσονται σέ αύξανό

μενο άριθμό ύπέρ της αλλαyης,

στή Χιλή, δπου δρα ή όνοιμα

ζομένη «'Ομάδα των 80>>, έπl

συνόλου 2.500 ίερέων.

• [ιδιαίτ-ειρη δραστηριότητα

δείχνουν οί μοναχοl τοϋ Τά

γματος των Ίη,σουϊτων. 
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Άτ λαντίς 
'Εξεδόθη στήν Άyyλία ενα 

ακόμη t5ιt5λίο yιά τήν «χαμέ"η 
ηπειρο». Ό τίτλος είναι «Ά· 
τλαντίς: Άπό του θρύλου προς 
τήν άνακάλυψι». Σ υyyραΦεύς 
ό ρωσικης καταyωyης Αύστρα
λός 'Άντριου Τόμας, ό όποίος 
έκαμε πολυετείς μελέτες σέ 
διάφορα μέρη του κόσμου. Φαι 
νεται νά άποκλίνη στήν αποψι 
δτι ή καταΜθισις της Άτλαν
τίδος σχετίζεται μέ τήν όηιμι
ουρyία του 111εριφήμου ψείιμα
τος του κόλπου». Ό συyyρα
ψεύς σ' ενα κεφάλαιο πού ε
yραψε δταν ηταν στά '1 μα
λάϊα, άναψέρει οτι του εκοψαν 
λόγο 'Π'εpl μυστικωv αιτ1οθιηκων, 
στά εyκατα του t5oυvoG Καν
τσενyιούyκα, οπου φυλάσσον
ται επί αίωνες στοιχεία μή ω
ριμα είσέτι προς άποκάλυψιν ... 

Έν τi;:> μεταξύ, άμερυκανική 
επιστημονική αποστολή ανεχώ
ρησε yιά τό Κάδιξ της '1 σπα
νίας προς άναζήτησιν της χα
μιένης Άτλαντίδος. Έπικεφα.. 
λης της 56μελους άποστολης, 
ή όποία αποτελείται άπό κα
θηyητό:ς καl σπουδαστάς των 
Φυσικων Έπιστη,μων καί δυτες, 
είναι ό καθηγητής Μαίηλ Χι
ούζ. 

'Όνειρα ... 

Κατά τον έφετεινό έορτασμό 
της «Εύρωπαίκης ένότητος'>, 
συνεργάτης άθηναϊκης εφημε
ρίδος ύπενθύμισε τί είχε γρά
ψει ό Βίκτωρ Ούyκώ στο «Μέλ-

λον τοϋ 'Ανθρώπου»: «Στον εί
κοστόν αίωνα ό πόλεμος θό: 
πε.θάνη, τό ίκρίωμα θά πεθάνη, 
τό μίσος θά πεθάνη, τά εθνικα 
σύνορα θά πεθάνουν, τά δόγμα
τα θα πεθάνουν, ό ανθρωπος 
θά ζήση. θά κατέχη κάτι ύψη
λότερο απ' ολα αύτά, μιά με
γάλη χώρα, όλόκληρη τή yη, 
καl μιά μεγάλη ελπίδα, όλό
κλη ρο τόν ούρανό». 

'Άλλος όραματιστής
'Ένας αλλος όραματιστής 

της Εύρωπαϊκης ένότηrι:ος, ό 
Ί σπανός φιλόσοφος Δον Σ αλ
t5ατόρ vrέ Μαδαριάyκα ετιμ11-
θη μέ τό t5ραt5είο Καρολομά
yνου, που άπονέ.με.ι ή πόλις 
του "Ααχεν καl τό εχουν ως 
τώρα λάt5ει ό 'Αντενάουερ, ό 
Τσωρτσιλ, ό Μωρlς Σουμάν 
καί ό 'Έντουαρθ Χήθ. Μέ 
τήν εύκαιρία της t5ραt5εύσεώς 
του, ύπενθυμίζεται ενα κλασι
κό κείμενόν του πολιτικοφιλο
σοφικης συνθέσεως: 

«Είμαι φιλελευθερος διότι 
πιστεύω δτι ή ελευθερία fχει 
προτεραιότητα πάνω σέ καθε 
αλλο.. Είμαι σοσιαλιστής διό
τι πιστεύω στήν έξέλιξι τη<: κοι
νωνίας. Είμαι φιλελεύθερος σο
σιαλιστής διότι πιστεGω δτι άμ
ψότεραι αί ίδεολοyίαι είναι :
καναl νά συνυπάρξουν καί δτι 
πρέπει νά εναρμονισθουv. Τϊ

λος, είμαι συντηρητικός διότι 
πιστεύω δτι ούτε ή δικαιοσύνη 
οϋτε ή ελευθερία μπορεί ιό: ύ
πάρξοιιν δίχως τάξιν». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ. 



2:>4 1973 

ΜΕΤΑΞΥΜΑΣ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δραyα
τσο:νία.ι 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος) , εtναι ιό:νοικτά μόνον κ�ε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
9,30 - 12,30 -π: μ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Παρακαλοϋμεν ά-π:οστέλλετε μέ τα

χuδρομικήν έ-π:ιταγήν είς τήν δι.εύ
θuνσιν : «Κωστην Μελισσαρό-π:α.ιλον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
παπολαί μέ τραπεζιτικάς έ-π:ιταγάς f\ 
έντολάς μας δuσκολ.εύοuν. Νά ιό:να
γράψεται καθαρά τό όνοματεπώνι>
μον καt ή διεύθυνσις του όmαπολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Δέν ύπάρχοuν μεμανωμένα τεύχη 
ύπ' άριθ. 1 - 9, 11 .. 19, 21 _ 23, 

25 - 26, 28 - 30, 32 _ 33, 43 - 44, 
49 . 50, 55 - 60, 67 - 70, 79 _ 80, 
91, οϋτε τόμοι 1959, 1962 Οί λοι

ΠC'ι ύ-ταριχοuν 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη ά-π:α:τrαλέντο. στους κατωτέ
ρω σuνδρομηιrάς μας, έΠΙΕ;στράψησαν 
ά-π:ό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν: cμετώκησε» η «αyνωστος». Πα
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εtδσποιήσοuν f\ νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 

Χαρ. Άγyελης, Γουμενίτσης 3-5. 
'Ηρώ Γαλανοο, Λικηyόρος θεόδ. 
Κοντίστα{,, 'Αλεξάνδρας 33. Έλ. 
Μαντζα.ιράvη, Δεληγιάννη 19. 'F.
Μαυροειδης, Λιοσίων - Χαρώνδου 1 . 
Φοί� Οίκονομό-π:ουλος, Άν. Τσόχα 
18-20. Δημοσθ. Πάiντελος, 'Αργολί
δος 9-11. Π. Ροζακέας, Εύρuπίδου 9.
Δημ. Χαrcζηνικολάα.ι, Λυκούργου 64.

ΕΙΣ. ΜΝΗΜΗΝ Ν. Σ Ρ I ΡΑΜ 

Ό κ. καί ή κ. Ίω. Χαρίτου ύ-π:έρ 
λοy) μου Στέγης της θεοσοψικης 'Ε
ταιρίας έν 'Ελλάδι δρχ. 10.000. 

Ό κ. καί ή κ. Κωστη Μελισσαρο
π:ούλοu ύ-π:έρ του ίδίοu σκοποϋ δρχ. 
1.000. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗ \·ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Έμμ Λαyομιτζης, Άθηναι 
Μιχαήλ Λε(!,ίδης, 'Αθηναι 
Κωνστ. Μαντζοuράvης, 'Αθήναι 
Πάολα Χουμπερ, Άθηναι 
'Ελέ.νη Παπτακωνσταντίνοu, Θεσ) νίκη 
Ν. Πομώνης, Ζάκυνθος 
Δημ. Χατζηγιάννης, Λάρισα 

ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(κατά σειράν λήψεως) 
Διον. Μαγκλι(!,έρα: Κοινωνιολογική 

θεώρησις των δημοσίων σχέσεων. 
'Αθήναι 1973. 

Κούλη Κάση: uΟ,τι μοίίπε δ ηλιος 
(Τό Μικρασιcrηκό ε,πος). 'Αθήνα 

1973. 
Αίμιλία "l(!,ou: 'Άκανθοι (ποιήμα-

τα) . • Αθήνα 1973. 
Μανώλη Πράτσικα: Τέσσερα μονό-

-π:ρακτα. Νέα Σκέψη. 'Αθήνα.
Χρuσ. Κunτριανου: Παpακ1ί01σις και 

ε,κθε.σις (!,ι(!,λίων ά-π:οψοίτων τοϋ 
Παγκυπρίοu Γυμνασίου, Λευκωσία 
1973. 

Βασ. Ί. Λαζανα: Τό προοίμιο στόν 
«Στέψανο» του Μελεάγρου. 'Ανά
τυπον • Αθηναι 1972. 

Χρισrίνας Κούνα: Γυμνή ψuχή (πε
ζσγραψήμαπα) . • Αθήνα. 

Ήλία Πολύδωρου: 'Οκτώ σταγόνες 
δάκρυα (ποιήματα). 'Αθήνα 1973. 

Χρήστου Τσάψοu: Κοχύλια (χρονο
yραψή,ματα) . • Αθήναι. 
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Γ. nυροuνό:κη Γ ράμμα,τα 
Γ αιλας Σ μυρνιώτη · Λυχνοστάτης 

(,τοιήμα:τα) 'Αθήνα. 
Δηιδά,μειας n. Στατηρα 'Ανοίξτε 

τους ταψοος ('Αφήγημα) Άθη 
να 1972. 

Ίφιyενειας Χρυσοχόου nυpτιο\η 
μενη Γη (Διήγημα). Άθηνα 191 J 

Άντωνη Lπιν.;λλη 'Ένα παιδί άνα 
ρωτιεται • Αθήνα 1973 

Βασίλη Έ Τσιάτη Σάν yιατρrι (Δ 
ηyήμα:τα). Πειραιάς 1973 

Γερασίμου Λύι.νοu Ό I Gπoc, yθ�ς. 
σήμερα, αϋριο Κέρκυρα 1912 

Κώστα Τζαμαλη 'Εμείς έπηyα.ι� 
(Ποιήμα:τα 1963-73) 'Αθήνα 1973 

Κ υριακοu Χαραλαμ1ηδη r ο άyyυσ 
με τά σχήuα1α (ποιηματα). Λευκω 

σία 1973 
Παύλου Ά Μι;ιου Ερ�φικα (Ευ 

�ίας) Άθηvα 1973 
Θεοχάροuς 'Cμ Σαριδακη Χαρα 

κτήρ (Μελετη) Λαμια 1973 
Ίωάννοu 'Αν nαπαGασιλείου Ό 

Κωστης nαλαμας και ή 'Άρτα. Ά
θηναι 1973. 

ΖηνοGίας Λιθοξόου Σαλάτα 'lα-τω 
νία - ΣκανδιναGία (ταξιδ,ωτιι-.ες 
έντυπώσεις) 'Αθήνα 1973 

Λουκα Θανασάκου. Μνημονιο yιά το 
Νιαι Λανάρκ. 'Αθήνα 1973. 

Γιάννη Ά. Σακελλίωνα· Τό ναυάyLD 
(χρονογραφήματα). Άθήνα 1972. 

Κωστη Κριεζη: 'Οδύσσεια της Γαλ
λίας ('Έπος). 'Αθήνα 1973. 

Σταύρου Βασαρδάνη: Στή χώρα του 
• Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 1971.

ΠΕΡ ΙΟΔ!ΚΑ 
'Ηπειρωτική 'Εστία ('Ιαν. - Μάρτ. 
Νέα Σύνορα (Γεν. - Άπρ. 73). 
Θεσσαλική Έστία (Μάρτ. - Άπρ. 73) 
Σύνδεσμος 'Ελλήνων 'Λσyοτεχνων. 

Πληροφοριακό Δελτίο (Μάρτ. 73). 
Σμύρνα (Μάρτ. - Άιιτρ. 73). 
'Η Πρωτότυπη (Μάριr. - Άπρ. 73). 
Περιcδ�κό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά-

δος (Mάr:rr. - Άπρ. 73). 
Ό Κόσμος της Ψυχτϊς (Μάρτ. -

'Α,πρ. 73). 
Προοανατολισμοi ('Απρ. 73). 
'Επιλογές (Μάρτ. - Άπρ., Μάίος 73). 
Στα-θμοt (Άπρ., Μάϊος 73). 

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

'lδιοκrrήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός:. Συν. n. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής: 
Κ ωστης Ν. Μελισσαρ&παJλος, 
nλατ. 'Εθνικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπσyρα
ψείου : Ίορδ. Α. 'Ορψανίδης 
Ποσειδώνος 51, n. Φάληρον: 
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις : 
«' L "'Τταλοφος, Ε n Ε , Ζαλ.v 
κωστα 5, τηλFφ 631 675 
Άθίjναι, Μαιος - Αύy. 1973 

Τιμη τεύχους δρχ. 15 , 
-------------·-

Κρικvς ('Ατιρ, Μαιος 73) 
Πνευματ ι-.η Κυπρος ('Απρ. 73) 
Δ•λτιο «Πρακτ"ρειου nνευματικης 

Συνε-:.yασιαc» ('Απρ, Μαιc,ς 73) 
Ό Φυσιc,λατρης ('Ιούν. 73). 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Βόλος· Γ. Κουκου5ίνος 
Δράμα Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσσαλονίκη: Γ. Βαρανος 
ΚαGάλα· Σ. Ρωμανιας 
Κέρκυρα: 'Αχ, ΆC!>ραμίδης 
Λαμία Ε Παπαντωνίου . Κ Φαλίδας 
Λάρισα: Έσδρας Μωυσης 
Μυτιλήνη: 'Ηλ. Κουκέλλης 
Ξάνθη. Εϋελπις Ράνος 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
ΣGρος: 11. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίς: Θεόδ. Οίκονόμου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανου 
Λευκωσία: 'Αχ. ΖαGαλλης 
Πάψος: Κ. Καθηιζιώτης 
'Ισταμπαιλ: Γ. Βα:ι<αλόπουλος. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεύχη «Ίλισοο», τόμοι καί \',ι6λία 
οτό Βιe!>λιοπωλείον 'Αντωνίου Στυ
λιανου, Λ.e;μεσδς. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ 

Εϊθε .. 153 

Γ Γουγουτα Προc: «νεον τροπον» ιωηc: 154 

Περι τηc: Άληθειαc: 155 

Σαρανταυ Παυλεα Εκφραση, Εφέσιοι, Μιμηση 163 

Χρ. Πολατωφ Ή αρχαια Ελληνικη ιάντιληψιc: περι Ευτυχιαc: 164 

0Dμ Παρνασσιου: Ζωή . 170 

Δημ Χατιηγιαννη · Ο Εσωτερισμοc: των Θρησκειων 171 

Μ•χαηλ Λεβιδηc: 179 

Αντ. Γσλαν,ακη - Βουρλέκη: Δελφοί, Σπσρτη 181 

Λουλσc: Κωνστσντινιδσυ Τό δενδρα τηc: Ανοιςηc: 

., Αδελφοc: Ηλιοc: και Αδελφη Σελήνη» 

Τακη Σιωμοπουλου - Το εποc: τηc: ψυχηc: 

Ε Π Μnλσβστσκυ Γεννησιc: - Θανα:τοc: 

Κινει,κα 

Ιω Ψωμα Εισαγωγη στη Γνωσιοθεωρια τοϊι Καντ 

ΓΊωc: απεθανε ο ,φιλοσοφοc: Ν Σρί Ραμ 

Ν Σρι Ρσ,μ Η αληθινη φύσιc: τοϋ Ώlfθρωπου 

� «αλλη» φυσιc: τοϋ ανθρώπου 

Ελευθερια εν εαυτω 

Ν Σρι Ραμ Ο αληθινοc: ανθρωnοc: 

Εματαιωθη η υπαλλστριωσιc: των κ.ηnων τοϋ Αντυαρ 

Οι rρειc: ερημϊτεc: 

Τι, 200 χρονια τήc: «Ι\/Ιεγαληc: Ανατοληc:» τηc: Γαλλιαc: 

Κ Π Ψηλοpι,11η «Τ,α παντα εν σοφια » 

· Αποκσμ,Jα "α 

Χρ ΡιίΌοπουλσυ Τ,α Νεα Βιβλισ 

Χρονικό 

Μεταςυ μαc: 

182 

184 

185 

192 

195 

197 

203 

206 

209 

212 

215 

217 

219 

221 

227 

229 

243 

248 

254 



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλlπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ. 2 έξωφuλλου 

(' Αποστiλλονται fλε:ύΟιφοι rαχυ�ρομιχων τε:λων) 

··················-········-·······-·-·-·· ... ·-·--·-

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΠΤΑΣ 

Συνδρομη 1973 δpχ. 80 (έξωτεpικοu $ 3.50) 

·ολοι ot συνδpομηταl έσωτεpικοu ltχouν δικα(ωμα

να άγοpάζουν τοuς τόμους έπιλογη� 

Α' Τpιετ(ας 1956-1957-1958 

Β' Τpιετ(ας 1959 1960-1961 

ί!καστον πpός δpχ. 80 άντl δpχ. 100 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

'Αποκpυφισμος καl Μυστικισμός ιiδ. 30 δεμ. 50 

Μ c λ ε τ ή μ α τ α αδ. 60 δεμ. 80 

Εισαγωγη Ο'tή Θεοσοφ(α . αδ. 70 δεμ. 90 

Τα Βήμα'tα της Φιλοσοφ(αι; . . . lίδ. 50 δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλ(ον -rης σοφία;) Β'lκ-

δοση άναθεωpημένη 1971 δεμ. 90 

Έκλογαl άπό 'tον Κpισναμοϋpτι . αδ. 50 δεμ. 70 

Ό Ίη σ ο ϋ ς  αδ. 50 

Τ6αυ,ς: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ι'...Η.Ε. � 631.675-926.963 



ΑΙΟΛΟV 70· ΤΗΛ.32.12.322-. ΑΘΗΝΑΙ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25• ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘ�ΝΑΙ 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ . 
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