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Εί 6ούλει 

Θεόν γνώναι. 

προλα6ών γνώθι σαυτόν 

ΚΛΗΜΗΣ 
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ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ .. JΛΙΣΟΥ· (Δρογατσανlου β) 

(Δευτέρα· Τετάρτη • Παρασκευή 10 · 12) 

Η. Ρ. Blavatsky 

• 

Annie Besant 
• 

C. Leadbeater

Besant • Leadbeater

C. Jinarajadasa

Ν. Srι Ram

• 

• 

Ed. Arnold 

••• 

Krishnarnurti 

• 

Άvτ. Άδριανόπουλος 

Κ. Κιτρινιάρης 
Γεώργ. ΜαλτέΖος 
Κ. Μελισσαρόπουλος 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας δδ. 80, δεμ. 

Στ-ή χώρα των Γαλάlιων Βουνών

Μελέτη έnί της Συνειδήσεως δεμ. 
Κάρμα 
Σ' έκεlνους πού πενθονν 

120 

30 

1100 

25 

10 

Ή 'Ατραπός τοϋ Άποκρυφισμοϋ 150 

'Απόκρυφος έΕέλιΕις Άνθρι.eπότητος 100 

Προσέγγισις nρός τήν Πραγματικότη-τα 30 

ΑΙ 6αθύτεραι όψεις της Ζωης 30 

Εfς όναlήτησιν της Σοφlας 50 

Τ ό Φως της Άσfας 40 
Φως στήν · Ατραπό 00 
ΣΊ"ά πόδια τοϋ Διδασκάλου (t:ιro. 1966) 25 
Στοχασμοl πάνω στή lωή (Α σειρό) 140 

'Ελευθερία, όρχή και τέλος 140 
Έκπαίδευσι καl σημασία lωης 00 

Ό δνθρωπος καl ή Ζωή 100 
'Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι δδ. 150 δεμ. 170 

'Απολλώνιος ό Τυανεύς 50 
Τό Έλευσlνια Μυστήρια 50 
Άποκρυφισμός καi Μυστικισμός δδ. 40, δεμ. 70

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α  δδ. 90, δεμ. 120 

Είσογωγή ατή Θεοσοφία δδ. 100, δεμ. 140 

Τό βήματα της Φιλοσοφίας δδ. 70, δε,μ. 100

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) δεμ. 120 

Έκλογαi όπό τόν Κρισνα,μοϋρτι όδ. 70, δεμ. 120

Ό Ίη σ ο ϋς 80 

Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών) 40 
'•Αγνώστφ Θε{j)• 10 

«1ΛΙΣΟΣ•, 'Επιλογή έτών 1956 • 58 καί 1-959 • 61, έκάστη χρυσόδ. 120 

Διό τούς συνδρομητός έσωτερικοΟ τοΟ •IΛ1ΣΟΥ• 100 

Περιοδικόν • I Λ r Σ Ο Σ • Τόμοι εlς τεύχη 1956 • 70 δρχ. 80 

• χαρτόδετοι 1971 - 73 δρχ. 100 

· Αποστείλατε τό όντίτιμον, διά νά τό λάβετε ταχυδρομικώς.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 20 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ •IΛΙΣΟΥ· Δρχ. 100 Έςωτερ. $5 
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Κ ώ δ Ι ξ Έλεuθερiας 

Oi Ka,vovcc, τοCί Ενημερ·ωμε"ου κοι Υπευθυνου ανθ.ρωηου Κοληc Θε
λ·1σcωc 

E,va• Εντι.μοc - Γέvvοιοφρων - Δι,κσιοc }<οι (η εντιμωc μετα!Ξύ 
rων συνανβρωπων του 

Ει,ν:αι καλοc npoc τουc' ε!Ξαρτωμενουc σπο ουτον και προσπαθεί να 
σuμμεοισθη τα προβληματα τω_ν 

Ε,χει Πε,πο·βησc:c και Θαρροc, ωστοσο είναι · Ανεκτ κοc στιc γνωμεc 
των αλλων και επ cικηc στα σψαλμσrά, των 

Κομvει τΊν δεουσα χ.ρησι τοϋ χρονου και των ικανσrητων του καί. 
Γ'σpεχε,ι λογι·κ,η ασφαλειο στουc υφισταιμενσυc του 

Κοτονσεί τic υnοχρεώσειc του ωc πολιτου κ,αι τιc εκηληρώ,ν·ει· 'α!Ξιό,
πιστωc 

Στεκεται στc. πλεuρ,ον των ανθρώπων καληc βελησεωc οπο:uδη,πο,τε 
υπερ τηc Αληθειαc και είναι '�νuποχώρη.τοc uπερασπιστ:ηc των βσσικων 
Ανβρωπι,νων Δι·κσ ,ωμ9τωv πο·ύ εγγυωντaι την Έλευθερια, Δικσιοσύν,η: κοί 
1 σοτητα για τον Λασ 

Αυτα;ι σι α,ρχαi διδουν το μετ.ρον τηc Καληc ί:ωηc μετα!Ξυ έλευθέρων όν
θρωπων, ,εινσι οι κσνονεc ,που ηρέηει να ρυθμί(ουν τ,ηv ί:ωή για τ;ήν πορεία 
π_ροc την Ό•ληSιν.η Ελευθερία \ 

RUSSEL C. HILL 
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ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΕ 

Ό Πlλιάrrων ε:ίς τ6ν «Κραrώ
λον» λέ-yει δτι 6 δρος Άιλή
θεια :rφο!έ'ρχ.εται έ�κ των λ�ων 
'Άλη ( δpμrή) · κια:t θεία (έ'Κ τοϋ 
θέ't), κίνησις, · έf.J οο ικαl ή λέξις 
θεός). 

Δηλαtδιη ή κόίτό: Πλατωνα Ά� 
, λή.Θειια ση1μαίνει διρμητ�κη,ν κί� 

νησιιν, δρμηrruκόν παλμόν, διpιμιη
τικην δόνησιν. Έ�πειiδη δε ή 
J Αρχη του Παντός είναι ή 'Α
λήθεια; ,μrη δυναμένη να κατο
νομα�σθfi α:λλως πως, διότι αν 
της δώα,ψεν σιηικιεκ,ριιμέινην 
ύπάσtασιν είισερχόμιεθα είς Δη
μιουρyuκην μοpφήιν, 1κατονοtμά
ζοVDΕς το ,,μη κατονομdζόιμιενον, 
-π:ρέ-τrει να σιυμ-rοε,ράνώμιειv δτι ή 
Μξις ΑΛιΗΘΕ Ι Α συμG-ο.λί�ζιει το 
δια την ήμιετέραν ά'ντίληψιν 
ΜΗ - ΕΙ ΝΑ 1 ,και έ,ν τ,αότc;'> τό 
1φαyματικ10,ν ΕΙ ΝΑΙ έξ ου τό 
παν προέ.ρχε.ται. 

Ύ:rτά1ρχουν ομως και ετειραι 
'ΑλήΙθ�ειαι, άφ' ης οrrι)'1μ,ης ή •μο
ναδuκή 'Αλήθεια έκ1δηλώ<ΥQ το 

· Σ υμ'Π'ΟJV. Οϋτω Ε.χσιμεν τη:ν Ά
λή�θειαν - Χαος. Την ΆλήιθειΟJV ·
της έ'Ιία:κολουθιησάσης συmά'ΕJΕ
ως κCΧΙι όρyαινώσεως τοϋ· Kό
σJ[-L!OU. Τιηιν έrrrοικολουθήισασαν ά
λήθειαν της έικιδηλώσεως του
κοομου .•

Αί έrπ:ακόλουθοι της Μο
ναδuκης Άληιθs(ας 'Αλιήrθειαι
αιττCΧΙσχολοΟν την σΚJέψ.ιν του άJν_

Ύπό Α Λ Ε :Ξ:, ΚΟΚ Ο ΛΗ 

θρώrrου, την Φ�λοοοψίαν, την 
ΘειcισοφιLαν, την θρησκιείαν. 

"ΟΘεν αύτας τό:ς 'Αληθείας 
,τ;ρ'έ:πει να τας ό:ναζητωμειν έκ 
τοϋ μικροκόσfμου eίς τον Μα
κρόΙΚΟΟ'[.!!Ον, προοδευτuκως διό: 
της αυτογνωσίας. Δύσκολος 
και τραχυτάrτη ή 'Ατραπός, την 
δlrrοίαν έλά]χωτοι έπτιτυyχάiνουν 
να άνέλθουν. 

Τό Χαος είναι ή έκδηιλωθεϊ
σα 1τρώτη Ά,λήθεια. 

Ό Χρόνος ιετναι έ1tCΧΙκόλου
�ος έ1κιδή1λωq'lς τοϋ Χά!ους Ιδ�ότι 
ε.ίς 'το .. Χάος χρόνος ιδεν ύτrάιρ
χιει. Ό χράνος είναι ,μία άπα
τηλιη ί!δυκή μας 'άντLληψι,ς, ιμιία 
άΜτίJληψις ύποσrαrr�κή, φα:vτα
στικ:ή, καt .μόνον το CΙΙ'ΠΌ'λύτ·ως 
στιyιμιαϊον, ά!κιcφιαuο,ν παρόν 
ιείιναι μία π,ραy,μαιruκότης ένός 
άνευ χρόνου παρόντος, διάτl 
πχ. μόλις 01κεφ.θωμιεν την λέ.ξw 
ΕΓΩ αϋτη ηδη εyιΊΛε παρελeόιν 
καί το ά!μιεσώlίατον μέλλον yί
νιεται στινμι<Χiϊον, άlκαριa1ϊον 
11:αρόν - ,ταρελθ'όν. 

Σ wεπως <έκειινο 'ΙίΟU πρέιrοει 
έ.ντόνως να πράττωιμιεν ε.νναι 
να ζωμιεν ιέ\Χt1ονώτατα τό πα
ρόν,, δrττότε μόνοιν . θ,α δυνηiθlω-, 
μιειv δια της αύιτσyνωσί�ας να 
αrrενίισc,:ψεν τη;γ έκδηιλωθιεuσαν 
ΆΛΗΘΕΙΑιΝ. 
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ΨΑΛΜΟΙ 
«Δια:τί 1tεp,τι:α:τω σκυθρωπός έκ της κσ:τwλίψεως ταJ έχθροϋ;». 

Δαυίδ, Ψ' ΜΔ'

Γιαrrί •ή ,ψυχή μο� είναι περίλυπη 

·κι
-' 

έντός μου τρικυμίες σηκώνε,ι,; 

Ύιψώθη,κον τ,ά κύματο 

θεώραται θεριά,, 

κλυδωνίlουν τό πλεοίψενο ,καί γtρνει. 

Τ ό• ε,ρμα ν,ά ρίΕω σι1ά νερά 

,πρίν βυθισrοϋμε. 

flρωτο τόν πόνο μου νά ρίΕω μεσοπέ,λαγ,α·. 

Δέ μέ βολεί. 

Είναι σάρκα μου άξειχώρ101η. 

Τ όrrε τόν Εένο πόνο. 

Μά είναι ,πεντάρφανος. 

Ή μοίρα του μέ λυώνει. 

Τό δχθος τοϋτο δω; 

Τ' όχτροϋ μου ό πόνα:; 

:Ποισνσϋ όχτροϋ; 

Κανένα δέ μισώ. 

Σφόλμα κι ,ή σκέψη μου άκόμο. 

Τί e· όπσγίvω τώρα; 

Μά ϊσως γαληνέψει. 

Κι: ί:Sπειτο, 

λίγος δρόμος άπομένει. 

* 

«Διότι έταιτεινώθη εως χώματος ή ψυχή ήμων». 

Βγηκο -στ,ήν κορφ,ή Ε•ημέρωμα. 

Σ" ί:Sιφαξο στό λιόφωτο. 

"Απόκριση καμμιιά. 

Είπα «•νωρίς ,c:il<iόμα» ... 

Δαυίδ, Ψ. Μί' 

( 
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Κστqμεσl)μερο στην κιόψa μές στήν έ{)(Ι4JΟ 

μόταια σ' όνσlήτησα ,μ· ιάδύνσμη φωνή. 

Είπα, δέ μ' δκουσες, 

τί ητσν π1,κιρό 

•φρι.ιy,μένο όπ' τή δίψα ,μου τό στόμα, 

Τό δείλι 

μέ ηλιη,γισομένο· γόνσrα κσί πέλματα 

μέσσ σέ βράχια κι' άγκαθότοπους 

δέν ,μπόρεσα ,μέχρι τά χείλη μου 

νά φέρω τ' όνομά, σου. 

Είπα «είν' άρκετό». 

Τώρα 6ρaδυάl,ι;ι 

Μ' όση ,μ οπόμεινε ψυχή 

σφίγγω τ,ά δοντια 

μστωσα. τά χείλη μου 

ιαδράχνω με τα νι:r.χια τα λιθαρια 

.ενα, ενσ 

•καί nροχωρω σερ,νόμενη στό χωμα

Το κορμι σου ιωντσνή πληγή

Λέω, καποιαν ωρα θά · μέ δείς

κι' αν δέ μ' ,άκ·ούσεις πιά

Ισως γι,::ι σέ νανσι νωρίς 

Δέ νύχτωσε ::ι1κόμα. 

1974 

ΝΑΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 

(Ano τη Συλλογη «Σ11αλες Σιγης»-Άνεκδ) 

* 

"()ιταν ό ανφος διασχίζει τις καλαμιέc, έ•κεινες δεν φυλδ:νε 
τόv ηχο του, οταν εχ,ει πια τιεράσει. 'Όταν σί άyριόχη'νlες πετα
νε πάνω άmό την -π�yερή λίιμινη

1 
έικιειίvη δεν δuατη1ρει τή,ν σικιά 

τους, δταν εχουν ·άποιμαJκpυΊΑβη. 'Έ-τ:σι και ό νους του ανωτέρου 
άνθρώ,που άρχίιζει νά έpy,άζεται μονάχα σάιν έπέλβη. ενα συμ.Gάν 
και μένει 'Ιίό:ιλι κενός, 01:,ccv τ,ό ζήτη.μα λήξη. 

Παλ�ηά κuνέζικη παροιιμ.ία. 
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1974 

ε ρ ω μια δρύ 

3:ερω μ•α δρυ πανω στα βουνο, μια βελανιδια γιγαντωμενη 

• • • 

που Τ')ν ηελε.<ηαα,ν κε.ρουνοι, χιονοθι.,ελλεc: μερ,εc: και νυχτεc: 

3Ξερω μι·::� δρυ .ο,ρχαιο οπου τΙην εκομον ·κλαδιο 

Ευλα Εερα οι ανθρωποι και μ αυτα 

Ζεοτα,ι,νουν ΤΟ χειμωνο τουc: 

με. Ί'η οτε.ρεοτ.η.τα τηc: οrιηριΕαν τά σπιτια τουc: 

σαν κοψανε ,και διώΕανε aίφνιδια τη δρυ, iΟπό 

τ,ι ν πατ.ριδα τ·ηc: το δασοc: 

* 
** 

.Ιtρω ενα λουλσυδι, στο βουνο μονάχο, ολΟΙ'διο σαν άστέ,ρι 

σαν ενα, βλεμμα ησυχο ,κοι λαμπρό, 

Εερω εν,α λουλουδι· στό βουνό μονοχικ,σ ηου όφηνεται στ 1α1γέ,ρι 

ν:ι τ·ο κουνα μέ το χέρι του Ί\Ο ταπεινο,. τό χομηλό 

166 

.Ιερω ενα λουλούδι. στο βουνο δποu άντέχει στου ήλιου Ί'ό πύρινsο τό μάτι 

καί στη σκ•Ια,ν αναπαύεται ΤΟΟ πεύ1κου· του ψηλαG 

ν ιοκούεt το μέγα δέντρο νά θροιϊ:ε.τaι, που τό'χουν σnίτι περαστι,κό, παλάτ,ι 

δλα τά περι1πλαvώμε,να πουλιά ένοc: σκοΊ'εινοΟ δρυμοϋ 

Κότω του σέ γ,κρεμούc: τά νερά κaτρaκυλοϋν, ,άφρίϊ:ου,ν 

μέ τό.v · Αποσrιερί-πη βροδuάιϊ:οντας, ΕuπνοΟv μέ τόν Αύγερ,ινό 

Εέρω ένα λουλούδι σ,,ό βουν,ό δπου τά πέτολά του σό 'φωτιές μικρές σπι

θίlοuν 

χωρίς νά καίνε κοl σόν ένο ,cιστέρι ιμοιόl·ει μακρινό καί μουσικ�. 

!έρω ένα λουλούδι στό βουvό σκληρό κσί τρυφερό ,μαϊ:i κοί ύπομονετικό. 

('Από 11ήv συλλογή «Τότε καί Τώρα») 

1 

' 1 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

' 

.. 
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Οί 'Ομηρικοί ίίρωες 

καί -ιό 'Υπερπέ·.ρα_ν 

Παλαιά εiνοι ή όνrrίληψις 0111• ό 
δν,θρωπος είτε διά :rης γνώσεως, εί
Ί\& διά 11ης έπιστήμης, εί11ε διά της 
φαντασίας όκόμη, είναι δυνο-rόν νΙά 
φθάση είς 11ήν ιάποκόλυψιιν rοϋ όδύ
του, ro όποίον περι6ά.λλε.ι τήν έεέ
λιΕιν άι,ό Ί1ήν έπίγειον ζωήν έως 
τ�ήιν με,rοθανάηον δ�οορομήν. Οί 
a.ών,ες καί ό πολπισμός άπέδειΕον
ότι ώρισμένα σrομο νοητικως ε:φθο,
σσν είς ro έπίnεδον �είyο, ιά�πό τό
όποίον δι' έκλόμψεως,η ιwευμαrrικης
έ,νοράσεως «διείδον τό τέλος» της '
κιυκλικης πορείας τοο άτόμου. "Αλ
λοι· 'nάλιι δ.ιε11ύπωσσν τήν δοοψιιν
πώς ένα αίώνιον «τέριμα» διακρίνει
11ή,ν «άf)ι)(ήν», ή όποίο έΕελίσσετσι 
δι-ά νό φθόση κι αύτή είς τό αύτό 
τέιpμα, μέ διαφορειr,,κόν έπιβάτrψ 
ούτήν τ�ήν ,φοράν κοί ένορχηστρω
την είς σύτ.ήν τιήν τόσσν παιρ,όΕε:νη 
όλλ!ά• κοί γνησίον πορείαν. 

ιΚοιιν,ή πάντως είναι ή πεποίθησις 
01'1 η lωή δέν 11ελειώνει είς τήν 
έ�ηίγειον έ,μφάνιισίν της. Συνεχίζε
ται έ,nί ένός διαφορετικοϋ, ύπερβα
Ί1ΙΙΚ!Οίi έπιπέδου" όπηλλογιμένη 11ων 

· έφηιμέρων βορών, 6σ011άζουσο ίσως
τόιν σπόpον της ιάιλλαγης, ή όποία
έlμφΟΙΥίζεται ώς ιμειrάνΟΙ(], ιόλλαγή η
μεταμόρφωσις. Μία όδός ύπόρχ,ε.ι ·
είς αύτήν τ�ήν έΕέλιΕιν·. ή πνευμσrιικ/ή
άνέλι.Εις, ή όποiα δέν είναι δλλη άπό 
τή,ν · όnελευθέρωσw της ψυχης έ,κ 
του σώμσrος, 11ό όοοίον είς 11ήv

Ύπο Χ Ρ. ΠΟΛ Α ΤΩ Φ

Καθηγητοu Φιλολόγου 

πpΟΚ!ε4μένην nερίrπωσιιν έκτελεί 
χ,ρέη φυλοκης. Κα11ό τόν Πλότωνα, 
μόνον ή «θέασις» του πιραγ,μαrικοϋ .. 
«Είναι» ιόποτελεί τήν κι"Ιητήριοιν' δύ
ναμι,ν της έπιστροφης είς τό «"Ενα» 

· είς τήν «'Αρχήν», είς τόν «Θεόν-:
καί τιήν συνένωοίν του έντός των
πιλοιΊσίων της άπολύτοu rουτίσεως.

Ήι όnαστροφή rοϋ 1ό ,νθρώπου έκ
"J'ί'ιις κ,ρεαrοφαγίας κ.αί ή ιμετόπrrωσίς
του είς την φυΤΌφαγίw όπαrε.λεί
ικσrό τόν Πυθσγόpα"Ι κοί τούς μα
θηrrάς του nροϋπόθεσιν όρθης 610-
η�ης κ,σrοσrόσεως, · ή όπο!α ένέχ&ι;
τό έν.δεχόμενον της μετενσαιpικώ
?εως, δ�ως άκριβως έηίiσrεuοιν οί 
,όρχαίοι Αίγύπτιοι.

Πως δμως άντιιμετωηίlει· τό πρό-
6ληιμα αύτό της σίω"Ιίου 1όγωνίας
διό ro ύπιερπέ,ρον ό. όμη;ρι,κός δν:
βρωπος; Γ)ηγ,ήν ιόποτελεί δι' ήμας
κυρίως ή ραψωδί-α «λ» της Όδυ
σείας, ή όποία rιαρουσιάlειι ,τόw Ό
•δυσσέ,ο πρό των πυλών του • Αδου
διά νιά ,πληροφορηθη _τό μέλλον :rou
ύrrό του μάντεως Τεφε.σίου.

Είς τό διφσν της γης ·κ.αιί του l 
ΏκεΟΙΥο.G, δοου δέν φθάνουν οί 
όκιrίνες του 'Ηλίου, εύρίσκεrr,αι ή 
πόλις των Κιμμφίων. (λ.1,3 κ.,έ.). 
Συμφώνως ιrιιρός τήν συμ6ουλψ 

.της Κ:ίρκης, ό 'Οδυ�σεύς ηρέ>πει νά 
σrοιμ,οτήσn έδω, διό νό θυσμάση εiς 
τούς βεούς, χύνονrος μέλι κσί γό:
λο μεμΙΎΙΙJένον μξ:-τό γλυκέα::. οίνου 

ι . 
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,κ:aί καθaροϋ ϋδστοc μετά λιευκοϋ 
όλεύρου ποόπαλισμένσυ. Μετά τοϋ
το iάκολουθεί προσευχή πρός τούς 
νε,1φούς κaί θυσία lω1κή έντός λάκ

κου έrιί τού;του άνορυχθέντος (λ. 
26 1κε.) Πορarrηρεί κον,είς δτι κυ
ριοΡιχοϋν τά οκ:οτεινά χρωμοΊ'α, 
μαϋρον καί κοκ:κινον βαθύ, ση1μείαν 
Ίσως της ιά'νε,π,ι,γνώστου .προσπαθεί· 
ας τοϋ ανθρώπου νά διεισδύση έν
τός των μυσιηρίων τοϋ ύπερβαιrιs 
κοϋ λογιαμοϋ ! Οί νεκροί άμως θα

σuρρεύσουν,. ώς σι<ιαί ,πλεον, rμ.ε.τά 
τήν έμφά,νισιν τοϋ νωποϋ αίματος 
των θυσι,ασθεντων Ζώων, ϊνσ γευ
σθοϋν κοι όμιλησουν προς τον 0-
δυσσεα, ό οποίος ,ε1κ:πληκτος τούς 
πcιρακαλουθεί νά περνοσν κσί να 
τό,ν ρωτοϋν πως έφθασε μέχρι αύ
τούc:. 

Πρωτος πορουσιάlεται ό Έ!λπή
v:ωρ, ο όποίοc: παρακαλεί τόν Ό

δυσσέ-α νά. 11όν θάψπ κaί νά τόν 
κ·λόψπ, διότι δσον -πορομένει, δτα, 
φος, δέν ·είναι δuνί:πόν νά αποκα-

' τaστ-αθrί ,εις τό.ν "Αδη,ν (λ.51). 
Γνωρίlει τό δμεσον μέλλαν των πε
ριπετειων τοϋ 'Οδυσσέως, πρδγμα 
l'ό όποίον δ�μιουργεί π,ροβλήμστa, 
λόγψ της ·άγνοίαc: άλλων ήρώων, οί 
όποίοι 1cικολουθοϋν! Συμπερσίνομεν 
ισως όη ό 'Ελπήνωρ, ό όnοίοc: εύ
ρίσκε11aι άικόμη εις τά ,nρόθυρα τοϋ 

Αδου δέν κατέχει πλήρως τάς i· 
διό,ητα.ς των νεκρων, τούς όnoίouc: 
περιβάλλει ή λήθη, 1άλλά δ1ατηρεί 
δεσμούς μέ τήν γην κοί τόν .κό
σμον, δσον άφορα τ,ήν ιψόβλε,ψιν 
τοϋ .μέλλον,;ος. 

Ή: έμφάινι,σις της, Άντιrκλείας, ,μη
Ί'pός -rοϋ όμηρικοϋ ηρωοc:, ,μας nρο
Εενεί ίδια.ιτέρaν συγκίv:ησιν. Ύπερέ

_χει βεβαίως ή μορφή l'Οϋ Τειρεσίου" 
ό όποίοc: διατηρεί Ί1άς μαντικός ίκα-

L
"'°" όκόμη κm ciς T<W Άδην 

(λ. 90 κ:ε.). Χσρακτηρισηιικοί παρα
ιι.,bν.ουν ol λόγοι της 'Αv,τ�ιικλεiος, 6-, 
σον ιόφορδ τό σκότος, τό όnοίον 
·κ,αιrσντδ ένοχληηκόν, άικόιμη κοί δι,ά
τούς νεκρούς. Ώοαύrrως ό καθοpι�
αμός της θέσεως τοϋ • Αδου μεrrαΕύ
των μεγιάιλων ποrrαμ.ων ιωί των φο
βερϊίχν .ρευμσrων πέραν τσσ Ώκ:εα
νοϋ, ·εiς τό.ν όnοίον μόνιο,ν κσλοναυ
nη,γη1μέναν nλοίο.ν δύ,ναrrαι νά φθάση 
(λ 155 κ <έ ) Χορακτηρι,στιΚJή άnο
βοί,νει ή δήλωσις της πρός τόν 'Ο

δυσσέα (λ. 222) δΊ'ι η ψυχ,ή όπο
χωρισθείσα τοϋ- σώμarroc:, πετδ όμοία 

• ,J J 

προς ονειρον.
Κω�ά σειράν ,ακολουθοϋν ή Τυρώ, 

η "Αντωnη, ή 'Αλκμήνη, ή Μεγάρη, 
ιη Έπιrκάστη, ή Χλωρις, η Λήδα, ή -

1.φι.μέδεισ, ή Φαίδρα, ή ,Πρόιφιc:, ή 
· Αριάδνη, ή Μοίρα, ή Κλυμέν,η, ή
'Εριιφύ·λη και τέλος ό · Αγαμέμνων,.
ό όnοίος δέν έχει άποβαιλει ε, σέτι
τά χαρaκrτηριστικά τοϋ ιόινθρώπου,
,ά,λλά διατηρεί l'ό μίσος του κaτ�ά
,της Κλuτcιιιμήοπρας · καί τοϋ- έρα
σrοϋ της Αίγίσθου. (λ. 405 -κ,ε.).
Άντ,ιθετως ο 'Αχιλλεύς έκnλήπετ.σι 
μέ Tl)V τόλμην τοϋ 'Οδυσσέως, ό ό· 
,ποίος άπεφάσισε νά ·καrrέλθη είς τόν 
"Άδη,ν, δπου · καπ-οικοϋν «άναίαθητοι 
νεκροί, φαντάσμαmσ των ηεθcιμέ
νων». (λ. 473, κε ) . Μεγάλην ση
μασίσν bνέχει ή δήλωσ;ς τοϋ 'Αχιλ
λέως δη θά πpοε:τίμα νά εύρίσκεται· 
ώς .άγpόl'ηc: μέ έλαχισ-rη,ν nεριοu: 
σία,ν έπί της γης, πaρά βασιλεύς είς 
-rόν ·· Αδ11ν. (λ. 487). Αίν.ιγμαιτιΚ!ή 
εί.νσι ή m�άσιc: :της ψυ,χης τοϋ Αιαν· 
τος,. ιό όποίος διατηρεί είσέ'fι, τήν 
εχθραν του πρόc: τ,όν 'Οδυσσέα περί 
της ιφίσεως τω.ν δnλων, ή όnοί.α 
ά-πέβη είς βάρος του είς τήν Τ.ροίαν
(λ. 541 κέ ) . 

Ό Μίνως, ό δίκαιος μονάρχ,ης 
της Κρήτης μετά τήν κυριαρχίαν 
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του επι τηc: γ,ηc: επεΕεΊ1εινε τήν δύ
ναιμιν mu καί .είc: τό,ν "Αδηιν Ηδη' 
ειύριακ,ε-rοι έπί τηc: εδραc: διικ,a,στοϋ 
καιι κριιν,ει δ�ά χρυσοϋ 9κήπτ�ρου 
rouc: νεικροuc: 'Επί τοϋ ση,μειου του
του αμωc: τα ορια τοϋ ,δ·,κααί,ηριοο 
των νιεικρων, των Ήλυσιων πεδίων 
καί των Τορτάρων δέν εί,νaι ό,ιφι
βωc: καιθωρ,1σιμενα. · Ετσι ό 'Ωρίων 
αποιλαιμβα,νει ιί:ινεμειλοc: τό κυνηγ,ι 
τωιν αγριων lώων, ένφ ο Τιτυόc:, 
ό Τ αντα.λοc: καί ό Σ ισυφρc: άπαrε
λοϋν τό επικεVΤΙρον καί την εκφραι
σιν τηc: α'ωνίου ημωρίας. (λ 576 

κε ) Πωc: είναι δu,νατόιν νά συνυ
πα,ρχουν στοι,χεία τοσον •άνόμοια, έν
τ·cc: των τ.σπι,κων πλα,ισίων τοϋ Α
δου, Πωc: ,�κάμη κΟΙΊΌpθοϋ,ταιι ούιτΙη 
η διακρ·ισιc: των ατόμων, συμφωνως 
πρόc: τον αιών.ιοιν νόιμο,ν τηc: •ανβρω
πnνηc: .μυχηc:, Μηπωc: θα πρέπει λοι
πον να ·καταλήΕωμεν είc: τό συμπέ
ρσσιμα ότι ή συντaύτισιc: των δύο 
τού11ων σryμ,είων υποδηλοί τ,η,ν έγκα,ρ
-τ�έρ,ησιν τηc: ψυχηc: έπί τι χρανικόιν 
διαστημο ιη ,καθωριαμένον, έJΠί ένός 
ε1δουc: ηοιινης, aύ·τως ωσ11ε ιάφοϋ 
έΕ,ιιλεωθη νά προχιι.φήση όnειρίοπα
στα: ε·ίc: τά 'Ηλύσια πεδι,α iΊ καιλλί-

. Ί1εpον είc: τήν ενωσιν καί τη,ν ΎΌ.ύη
σι,ν μετά τοϋ «'.Ενόc:», μέιΤ'ά. της 
•· Αρχης τοϋ παντός», Πως είναι
δυνατόν τέλος νά πσρα6λιεφθη ή
έιμ,φάνιισις τοο ΉΙ)CΙΚλέους (λ.6·01

κ.ε) δι' όλων των φυσικών ,χαρισμά
των της σωματ,ι.κης του ύπε,pοχης, 
ώς φόσμαιτος γενναιότητος, έ νώ ό 
ϊδ!()(;, δηλιοϋτοι, δτιι εύρίσκιεmοι με
τοΕύ τών θεων τοϋ 'Ολύμπου ώς 
ήμίθεοc; Ποίον σκοπόν έΕυπηρειrεί 

ή διφυής ούιrή ύπόσ11aσις; �ήπως 
ίνα · δηλώση τό σύνολον τοϋ ίκιορ
Εισκοϋ στοιχείου κaί τη,ν �πε,ρσχ,ήν 
110ϋ θεικοϋ, τό όποίο·ν συμφώνως 
πρός τΙη<ν πλαιτωνι�ή,ν δποψιν εχει 
σχέσι,ν ίδεαc: πρός όνιτι.κεί,μ,εναν καιί 
,άντιστρόφωc:; 

Τό όμm>ιικόν επος ύπε,ρ6άlλλει έ
πι ώριαμένων βεβαίωc: ση•μεiων, ό
που «111οι,ηrrι1κη άδεία» ό ναϋς έ>κφεύ-' 
γιει της πρaγμαrιικότη;rος ϊνο έφηου
χάιση έnί τοϋ ιδεατοϋ. Toϋrro άλλω
στε ,άπατελεί φuσιι<,tiν ,άδυναμίον τοϋ 

. όνθρώπου κ.αί συγχ�όνως γνώμονια, 
επί τοϋ άποίου βαισίlονται αί ιω�λ
λιmεχνιικαί του πρ,οδι-αθέ·σειις. Τ ά θέ
μα,τα όμως, τά όποία είχαν σχέσιιν 
μέ τήν θρησκ,είαv τω;ν 'Ελλήνων, _έ
κινοϋv,το έVΊ1ός των πλαι,σίων τοϋ 
συvτηρηrτ,ικοϋ καί mϋ ιωθιερωμένου, 
άδ1αφόρως 'άν διετυποϋντο έντός 
ποικιλί,ας c.'δών και τύΓ}<.ι)'V. Τό νόη
μα πορέ,μενε τά ούτό 

Ό Λουκιανός κατά τούς έλληνι
σιτιικούς ,χρόνους, ό Δάντηc: μέ τήν 
«Θείον Κωμωδί,αν» καί αί όνε.ρο
γpαιφίαι των Νέων Χιρόνω.ν t,ιέ τά 
« · Αοοκοπ{)ν» τοϋ Μnερ,γοδη καί την 
«Ρίμον θρην,ητικήν είς τόν πικρόν 
,καί άκόρεσrον · Αδην» τοϋ Ίω. Πι
,<ατόρου, οποτιελοϋν τή.ν έΕέλιι,Ειν 
αύτης της π,ροοπαθείσς τοο ,:1ν6ρώ-
100υ · όλωιν τών έιποχών, όπως rψο

χ,ωρήση έικτός τ-οϋ nειrιε.pααμένου 
-είναι• του, π�ς ό,νιαy,νώρισι,ν καί 
έπαιλήθεUΟ11V τοο μετοφυσι.ικοϋ έιπέ-
�ε,νσ, μέ >άντιικειμενW<όν σκοπόν

τήν ηίστιιν ε,ίς τά •"Ε,ν», εί.c: τιό ·Ά
πόιλuτον•. είς τήν «Ζωήν•. 

* * * * * ;* * * * * *'··* * *·
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Βύραινος: ι;Ω Παρνασσέ ! 
Μετάφρ. Ι Ω Α Ν Ν Α Σ Δ Ρ Ι Β Α

Ano το Α Ασμα στο «Προσκυνημα: του Τ σαιλντ Χαραλντ» 

Ω συ ι Που σαν Γεν·να θεών στην Έλιλαδα σε τι μουν ι 

Μουσα ι Μcρφ.η η μυθοc σωυ Ποιητου τον νου ι 

Πολλεc φο.ρεc σ ε.χσυν ντροπιασει τηc Γηc οι λυρεc 

Γι, αυτο η δικη μου λυρα πωc, 

Ω ι Πωc v,c σε φωνc,Ε,ει, ano τον λοφο τον ιερο, 

Κ• ομωc. εγω 

::ιδιακc,α στ αγερω,χα ρυακια. σου τριγυρνώ, 

ναι ι Και σ,ον ερημο στεναϊ:ω· των Δελφών βωμο, 

onou ολσ σι,γουν·, 

κι ακουεται μονο τ·ηc r-.η.γηc σου εκεινηc τ απαλο μουρμουρηrrο 

Πωc να nεταΕω ΝΙα Ευnν,ησω τιc Έ,ννεα, 

την τοσο απλη ισωριcι μου, 

το ταπεινο 1,1ου ποιημα να στολισουν , 

Ω Παρνασσε ι Δεν σε θωρώ μεσα αη,ο ονειρων παραμιλητο, 

ουτε απο τρογουδι που διη.γείτ.αι για μια γη πορομυθενιο 

παρα ψηλό κοι χιον·ισμενο 

μεσα στηc Ποrrριδοc σου -rόν Ουρανό. 

Στ άγριο βουνησ•,ο μεγαλείο σου το λαμπρο 

Τι θαυμο! · Αν ετσι μου ητσν μπορετό νά σέ υμνήσω! 

Ο πιο -τοπε�νόc οπ ολουc τ·ουc. προσ�υνητεc σου, εδω, περοστικος, 

nωc η6ελε με την Ήχώ σου έρωτιικά ·νο παιΕει 

όν κσί ψη,λα, δεν εχει Μοϋσα nιιά, φτΘρουγεc ν 1σναδεψε,1 

Πόσεc φορέc ο όνει,ρευόμουν ι Τονομα σου τόσο φωτεινό, 

όσοι δέν το γνωρί2:ουν, 

τίποτ,ε ούτοί δέν Εοίρουν ιάnό του Δνθρώπου 

τ,ήν π,ιό θεϊκιό• τή γνώση! 

Κοί νόμοι τώρα έδω ! Σέ 6Μπω, μά μέ τί ντροπή! 

Γιατί ή δύναμή μου τόσο -rοnειν,ή 

εί,νοι, νά σέ λατρέψω. 

ι 
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Ότσν στό νοϋ ,μου, rούς παλιούς ηροοκυνητές, σου φέρνω,. τρέμω 
κι' ώί'μέ ! Μέ δέος ιμονιόχσ στά γόνατά μου γέρνω, 
γιατί, τίπστε αλλο δέν ιμοίί είναι ,μπορετό νά κάνω. 
Οϋτε φωνή νά ύψώσω οϋτε νά πετάΕω, 
παρά έδω, κστ:ω άJ1ό τόν συννεφιασμένο θόλ� όnλώνω τή μCJ1Τ1ιά 
καί μέ βουβή λσγίlομοι χορό, πώς νοί ! Σέ βλέπω 1 

'Εγώ, πιό 11υχερός σ' αύτό όπό, δλλους φωτισμένο4ς ποι,ητάς (1) 
πού ή Μοϋσο τούς, σέ �ακρυνές τούς εδιωΕε πατρίδες, 
,ή λαμπερή σου, όκίνητος, θωρω όμορφιά,, 
πού αύτοί, αν καί όν.ειρ,εύτηκον, πστέ δέν είδαν. 
Έδω, δέν ,κaτοιικεί ό · Απόλλων η"ό, ικσί σύ, 
πού σέ είχον θρόνο ,ο,ί Μοιίίσες 
ταφος τους μοιrάΖεις τώρσ. 
· Ομως ποντοΟ, .όλόγυρα,, Πνεϋμο όναδεύει Άγaθό.
Οί στεvογ,μοί στ' ό.γέρι,
ή σιγή στό Σπήλαιο,
κι' ή μελωδία τό φέρνει ·στό φτε.ρά της
άπό τό κϋ,μα κάτω-έκεί,
όπου προβάλλει γυάλινο ποδάρι. (2)

Ή με.ταψράστρια: 

1974 

1. Ό ποιηrcής, εχσμε τή γνώμη πώς · ό:vαψέρεται στον 'Όιμη,ρο καl τον
'Α να1Κ:ρέαντα. 

2. "Αν κοιττάξη κανείς άmό τούς Δελψούς ψηiλά, κάπω στό λιμανι της Ί·

τέας, θα πάρει πρά)'Ιματι την έντύη:ωση, καθώς 'Πpωιτοαντικρύζει τή θάλασσα,' 
πώς �λέπει ε.να γαλάζιο γυάλινο ποδάρι. 

* 

'Α νωνύpου: Η ΑΜΑΖΟΝΙΑ 

«Τίη:τε μάτην γοόωντες έμω παραμίμνετε τύμ�(;) ... ». , 

Τί μένε-rε, δίπλα στό μν:ημα, αύτό, καί κλαίτε τώρσ; 

· ΑΕιολύπητοι δέν είναι οιί πεθσμένόι., άκοϋστε !

.Πδψε τούς βόγγους, σύlυγε ! ΤΩ τέκνα χοι,ρετω σας!

Τήν μv.ήμη της Άμαlονίας κρσrείστε I Αύ-rό μοϋ φτάνει!

(rΠαλατιανιή. 'Ανθολογία VII, 667) ·

Μετάφραση: ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑJΝΑ

·ι
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ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΑΙ ΕΠΙΕΤΟΛΑΙ 

Ίακώ6οu-Πέ-ιροu -Ίω·άννου 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛ ΥΨΙΣ 
ΙΑΚΩΒΟΣ ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΙΗΙΣΟΥ - τι ΛΕΓΕΙ ΠΕιΡΙ ΤΟΥ ΗΘΊΚΟΥ 

ΝΟΜ'ΟΥ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΝ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΟΣ - Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ

ΘΑΡΡΥΝΕΙ - Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΘΕΤΕ,Ι. - ΙΟΥΔΑΣ Ο ΑΔΕ.f\,ΦΟΣ ΤΟΥ 

ΙΗΣΟΥ. - ΜΕ:ΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. - Η ΡΩΜΑΙ'ΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ. -

ΤΑ Β.ΔΘΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ. -

Η ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ - Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ. - ΚΑ· 

ΤΑ,ΣΤΡ·ΟΦΗ .ΚΑΙ ΑΝΑΓ6ΝΝΗΣΙΣ. 

Έξαιρετικου ένδιαφέροντος μελέτη του άλ°-ηομονήτου 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 

3ον (Τελευταίον) 

Ή ΕΠ.Ι ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚ.Ω
ΒΟΥ. - Ή έπισ-ωλή αϋτη κα· 
θώς καί ιαί δύο rτου Πέτρου καί 
αί τρεις του '1 ωάννου ώνσμά· 
σθησαν «<Κ!ΟJθολικαί», δηλαδή 
μη · άrrrευθυνό-μεvαι εις ώριCJΙμέ
vους παραλ,ήπτας καί έπομέ
νως yραψεϊσαι προς δλ:ους 
τούς Χρ�στιαvούς εν γένει. Ή 
ε'Πιστολή του '1 ακώ�ου, άπευ
θυνομένη η;ρος τάς δώδsκα φυ. 
λό:ς τ,άς εν τfi δuασπορ�, είναι 
'ίCJΙως ά:ρχαιοτέρα των .έπιστο
λων του Παύλου, yραφεισα, ώς 
π�στεύεται, έv '1 ερουσαλή1μ, 
μιετ·aξύ των .ετωv 40 καί 50. -;-Η
το ή ά:ρ�έyονος εποχή του Χρι
στιανισ�μου ά:ναπνέοvτος ά:κάμη 
είς έ�ρα'Cκήν .ά:τμοσφαίραν. Ή 
έπισ�τολή είναι εξόχως πρακτι-
1<,ή. Δεν συζητεί: ιδέας, αλλά 
,οccτάσCJΙει κακίας. Δέν γνωρίζει 

αλλο ·εtμή τον 'Ηιθ'ικον Νόμαν 
- την φωvηιν· του θεου, ενοι
κουσαν έv τfi καρδίι;χ του ά:να
yεvvωμ,ένου. ά:iνθρώπου. Ή κεν
τρική της ά:ντlληψις είναι: «μά
θε να 'Π'αpα�τη�θfiς της φιλ:ίας 
του κόσμου δια νά έqασ:φαλί
σn ς τή.v φιλία�ν του θεου». Ή 
φρασεολογία της ύπε ,θυμίζει 
το λεκτικον ϋφος του '1 ησοG 
καί είναι πρόδηλοιν δτι ό y,ρά
φων ητο συγχρόνως καί φίλος 
Αύτοϋ. 'Όντως δεν ύπάρχουv 
σο�αραί ά:μφι�ολίαι δτι την ε

yραψεv ό «άδελφος του Κυρί
ου>> ώς τόv αιτοκαλει ο ΠαG
λος' (.Γ αλ. Α' 19) καί ώς τον 
ά:ναφέρει ό Ματ,θαϊος (13, 55) 
καί ό Μδ:ρ�κος '(6, 3). Ό 'lάκω
�ος ίσως νό: μή προσέκειτο κα
't'Ο: πάντα είς το δίδαyψα του 
'!ηCJΙου προ της Σ τaυρώσεως 
(' Ι ωάνv. 7, 5), ά:λλό: 1αίνεται 
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δτι ηλλαξε τρόrrτον του σκέτττε
οθ01ι ,μ,ετό: τη;ν Άνάσοτα,σιν (Α' 
Κσρινθ. 15, 7). Ό Ί άJκω(5ος 
ουτοc είν.αι :δ άνά:δειχiθJΕlς δια 
την μεyάlληιν ίερότηrτα του χα
ρακτηρος του καl την άyνόrrη
τα του ·(5ίου του ώς πρωrrος Έ
ϊτίισκοrττος της 'Ιιερουσαλiήιμ λα
(5ών καl · μαρτυρικόν θάνατον. 

Η ΠιΡΩΤΗ Ε1ΠΙ ΣΤΟΝΗ ΤΟΥ 
Π'ΕΤΡΟΥ. - Οuδιείς ποτε ήμψι
σ(5ή,τησ,ε την yνηισιότητια της έ
πιστολης ταύτης καl δ. Ρενάν 
άνα:ψέρε ι δτι ό:ινέ καΙθιεν συγ
y ρακp,εί1ς αιύiτης ά:vεyvωρίσ,θη 06 
nέτροϊ Οί πιστοί προς οϋς 
yράφ,ει (ιτό ετος 65) ύφίσταν
τσ καοτό: τούς χρόνους .έ1κείνους 
καιταlδρομάς, άwειλό:·ς καιl συ
κc:pα,\.ιτίας καl εζων ώς μu01οιύ
μεν,ο,ι ξένοι ύπό τόν τράμb,ν του 
Νιέρωνος, τcp 64 έν ταις · χώ-

. ραις του Πόytrou, της Γαλα
τίας, της Καπιαδοκ,ίΟJς καl τ,ης 
Β ιθιυνίας. Ό σ,κοπός . του Ποέ
τροu ητσ νό: τούς ένθ\αρρύ·ντJ, 
τούς έyκαpδιώση καl τούς κο:
θlοδηyήση . 

Η ΔιΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΙΕΤΡΟΥ. 
- Οϋδειμία σχeδόν 6ητάρχιει ά\μ
ψιR>ολία δτι δ yράψας ·είναι δ
Πέτρος δ,ν yνωρίζοιμεν έκ της
εύαyyιελuκης ίστορ{ιας· ούχ ητ
τοv ή yνησι•ότης της έrττιστολης .
ταvrης &πιηρqεν άvτι1κ1εί,μενοv 
πολλων συζητήιΟΙδων. Δεν ψαί
νaται σαιψες είς ποίον ,ά:πειυθiύ
νεται οϋτε πότιε καl π�rν έ
yιρά�φη. ΕΙ!κά:ζιεται ,μόνον δτι ά-
1t1εουθύνεrrαι είς οϋς καl ή ιιτρώ
τη καί δτι έyράιφη ,έ,κ Ρώμης 
κατό: τό ετος 66, ,έJκτός έιό:ν δεν 
τη,v ΕΎραψεν δ Πέτρος καl έν 

τοιαύτη περιπτώσει θΙά έγρά
φη πολύ άρyότερα, αγνωσrrον 
,δέ ύmό ποίιου και που. 

Η Π Ρ ΩΤΗ Ε,ϊl I Σ ΤΟΛΙΗ ΤΟΥ 
1 ΩΑΝΝΟΥ.-:Είς την έπιστολην 
ταύτη·ν εύρίσκαμιεν τό:ς ίδέο:ς, 
την φpασεολοyίιαν, τ,ό λεκτι
κόν, τό ϋψος καl τό πνεuμα του 
τετάρτου Ευαyyθλίου. Καθί
σταται ό8Ιεν πρόιδηλον δτι δ 
yράφας τό Εύαyyέλιον εy,ρα
ψε ·καl τη,ν έπιιστο,λ�ν, δηιλαιδη ,δ ' 
'Α'Π'όστολος Ί ωάνvης. Ύπηρχο,ν 
διάψσρ,:J,ι έlκκληισίαι έν Μικρ� 
'Ασίc;ι: καl πρός αυτό:ς (5ε(5αί
ως CΧ'Π,ευθύνεται μέ την πρό,8,ε
Ο'ιν νά προασπιίση τούς έ:κιει 
Χριστι,ατν,ο�ς · καιτό: των άtπιει
λούmων αυrrούς κινδύνωιν, ώς 
ή CΧ'Ποδοχή των· ψευδοrπροψη
των, ή πλάνη περί τοσ άναμαρ
Τή1του, ή άρνησις της �εόrrηrrος 
του Χρuσ.τΌϋ. Τό μήνφά του 
εν τε τcp Εύαyyελίcp · καl έν 
τfi έ'Τt�ατιο,λfi συ;νοψί\ζεται σθlε
ναρως είς τ-ή,ν ψράισ1ιν «ταϋrrα 
ιgyραψα ύιμϊν ϊνα ειίδητε δτι 
ζωήν Ξχετε αιuώνιον ( κιεφ. Ε' 
13). 

Είναι παιραδειδιεy,μένον δτι ή 
έιrι:ιστοlλη ιέypάφη έξ Έφ1έιcrου 
έν sτει 1μιεrrαιξu τοϋ 80 ,καl του 
100. 

Η ΔιΕΥΤΕιΡ Α ΤΟΥ · 1 ΩΑιΝ
ΝΟΥ. - Ποία ή «έικλιεκτή ,ιω
ρία» 1ιρος ην άπ.ευθύνε!t'αι δ 
Ί οονvης είιvαι αγνωστον. Γ,pά:_ 
ψει -mρός αύτήν καl τό:: ΤιΞ.'κνα 
της καl ,r�θανώτα:τα γράψει έ.ξ 
'Ει<pέσου έν ειτει ,μεταξύ του 80 
καl του 100, δrπως καl τrψ πρώ
την έrrruστολή,v. ΠΌλιλοl tσχυρ>ί
σθη·<::>ΌΝ δτι κυρία οέννοιεϊται κα-· 
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ποια έ.κ:κληιcrία καl τέ.Jκιwχ της 
οιί πισrrοί, άλλα το πι·eανώτερον 
είναι aτι πρόκειται περί yυναι
κόc, ή ·δ.ποία έrψ,uλοξένηισιε τον 
'1 ωάννην aν τ� σ'ίκ(ϊ) της, καί 
δ 'Απόστολος την νουθιετεϊ ίνα: 
μήτε χαιρετq; καν τούς ύπσύ
λως προσεyyίζοντας αύιτην 
πλάνους. 

Η ΤΡ ΙΤ!-) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. -
Έy,ράJψη καί αί,τη ·δπό:θιεν καί 
δ'πότ.αν καί αί δύο ό:λλαι, άπ
ευ8uν1εται ιδε προς τον Γάιον, 
του δποuου ϊψημίι,ίετο ή yεν
ναιοιδωρία καl φιιωξεινία Ό 
'1 ωαννης το παροτρύνει να 
έ'ξακολουθήσn , �ιων οϋτω, διό
τι ή ,καλωσύνη ,καl ή άλήiθιεια 
ευρυνουιν το πνεruμα καl υην 
καρδ�ίαv. Αί δύο αυ,ται έπιστο
λο.l του '1 ωάvvου ή δευτέρα 
καί ή τρίτη, χύ.vουv πολύ φως 
εις 1ήν κοιvωι,·ικην κατάστασιν 
του πρώτου αιωνος. Ό 'Ι ωά,ν
" ης έ.μερ-ίμ 1α δια την Π\ευματι 
'κη γαλή:νφ, των Χρισrrιανων 
καί άπε�λε,,-,ε vά τούς προστα
η:.)ση κατά της ·διαταρακτικης 
δρά·σεως τω\ ά1ψα:ζόvτων τό
τε ψευδcιπροφητων καl ·απατε
ωνω\. 

Η ΕΠ I ΣΤ,ΟΛΗ ΤΟΥ I ΟΥ ΔΑ 
- Ό y.ραφων εLσάyει έαυτον
ώς δουλ::}ν του '1 η:σου καί ά
δελφον τοC> 'l α:κώ�ου. Ει\αι έ
πομένως καί του '1 ησου ά!δελ
φός, 6ς yνωρίζο1με:ν καl ,ό:Jπό 
το τρίτον εδάφιον του εκτcυ 
κεφαλαίου τcυ κα:rrά Μσρκον 
εύαyyιελίου. Γράφων 'ίσως έκ 
Πα:λωσrrί'νης το ετος 6:> αιτο
τείνεrα:ι προς Χριστιανούς έ
�ρα:ϊκης προελεύσεως καί τούς 

wαραrρύνει να μείνουν πιστοί: 
εις το Εύαyyέλι-ον, άνθισrr.άιμε
νσι κατά τω.ν έπι·�ουλευομένων 
αυτό, άλλα &εν έξηyεϊ ποίους 
αινίσσεται. Δεν την άναψέpουν 
την -έ.πιστολην οί άρχαωτεροι 
συyyραψεϊc, άλλα δεν Ε'ΙΊεται 
έ.κ τούτου δτι δεν έγyράψη ύ
;rο -του '1 ούδα, δ··ότι μέχρι του 
τρίτου αίωνος δέ,ν ημψισί9η:rεϊ
το ή yνηισιότης της "l σως πα
ρελ!είπετο ή μνείια αύτης ενε
'κα τr;;ς συντομίας της καί του 
ε,1:δ κου χα:ρακτηρος της, άλλ' 
είνα,ι άναντι,ρρητος ή ,άΕία της, 
έάv λάί9ωμεν ύπ' cψιν; αψ> έ
νοc το άyαλματωιδες ϋφος με 
το οποϊον καταδικάζ,ει τούς 
παρiισδύοιντας ε,ίς την χορε:ίαν 
των άy\ων άδελψωv, λέγων δτι 
οί βέί9η·λοι είναι «\Λεφ':λαι α·νυ
δρσι δέ.νδ.ρα άκαρπα, κ·ύιματα 
αyρ�α. πλανηται ανήλιοι» καl 
άψ' έτέρου την εΕ.:αρσιν μ,εθ' ης 
,έξοp·-<ίζει τούς αδε). ψούc νά 
διαt-UείνΟLΝ «•α'u.ωμοι έν άyαλλι
άισει , yνωρί(cντ,ες δτι έ"'1ιφυ
λά01πται αύτcίς έσαr:ι «δοΕ.1α 
καί μ;εγαλωσG·vη, κρατοc καl 
έ1Εοι.,σία>. 

Η ΑΠΟΚ.ΑΛ ΥΨ l Σ ΤΟΥ I Ω
Α.ΝΝΟΥ - Το βιί9λί•ον τουτο 
είναι μοναδ�κόν εί'δος εις την 
Καινην Δ·ια9ή:κην, εί'Vαι δε ύ
ψιττ,ε,τες καl ό:yνσν, ά-ντιθε·τως 
προς 6..λΝα δμωα πρση ·η,ί:!εi\,τα 
καl άποτε\έ,σαντα τηv λsνο., έ
νην «' Α-π:σκαλυπτ::κην Φιλολοyί
αν» πρό τε του Χριστου ,καί με
τά, τα διπο:ία ηααv 1διδακ·τικά 
ποιήματα ,ψανταστικου χαρα
κτηρος, άψορωντα εις τάς -8:ρη-
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οικείας της έ1τοχιης. ;Υ-πηρχε και
ειίς 'άρχαιαrέρους χρόνους δμοι
σν C5ιe5λίοιν ή «Έe5ραϊκη Ά,rο..
κάλυψις», άναφερcψένη είς rrόν
Μωϋσην. Έ,ν α&τfi μνηιμοrvεόε
ται δ άρχάyyελος Μιχα:ηλ ώς
ο 1uράμαχος τοϋ 'Ισραήλ, άνrι
,τ:αλαί.σας κατά τοΟ δι�όλου,
σιyως διεκlδιικήιση το tcτωμα τοΟ
Μωϋσέως �και Vί,Κ,ήσας. 

Μέχρι του τρίτοu αίωνος ο4·
δ:ειμιία ύπιη1ρ)CΕ-V άlμψ�ήτησις
>διό: τη,ν y,νησιότιητα της 'Αιπο
κα�λύψεως του Ίωάίννου. "Εκ
τοτε άνεψάνη?<ΧV άνrrιρρή01εις, 
α1ί δ>ποϊαι αμως, καJλως σrr�ι.,
ζάμεναι, ά:πΌιδιεuκνύοινται όχι

· μεγάλης άtξίιας. Έν σuνόλ� δέ.
οrν νό: ,τ:αpαδε.χθωιμειν '&τι δ '1 ω
ά:ννης δ yράψας το τέταρrrον
ΕύαγylέΆιον και τό:ς τριεϊς έ,τ:ι
στολάς, είrναι κα� δ yράψας την
Ά1τακά'λt.4'ιν, Αί φρuκτα�ι καπα.
διώξεις Ο!ί κ1οpυφωθε'ί,σα�ι sίς
τό:ς τρqμα!κτι1κας σφαyάς, λη
yούση ς της �α�σ4λείιας του Νέ.
ρωνος, είχον σοe5cφως άtποικαρ
διώση τούς Χριιστιανούς ,και δ 
'1 ωά;ννης ήσθά:vθiη (kχ!θύταια
τη�ν έ"Ιι'είyοοσαν ανάγικην τ,ης

· σιτιy,μης. Τήν άvαyκψ της έιμ
ψυ)(:ώσεως και 'Π'<Χpαμυθiήισειως
των άrοειλουμένων έν ταϊς έ,κ
κληισίαις ταϊς έν τft 'Ασί<:Χ. 'Έ·
yραψε την άποικάiλυψιν μιε οο�
σιωδως 1τρακτι1κον σιωπάν. Ό
κίιιλδυνος ητον άμeσος και επρε-

- ,τε '11 άποισο�η�θfi, άλλως θα έξl.
ψpαηιίζετο ή π,ί.στις. 'Έ1φε:ττε
νό: έvrυιτωσιΟJσθft δ χρ�στιανι
κος κόσμος ιμε την έ1tLΚΙΕψένηΙV
έικ'Π'λή,ρωισιν ,των προφι,γτειων,
με τη,ν ακpάJδO!V't"OV 1tpοσ&οκίαν
των ,σlJiμ�ησομέ.νωιν «δ yό::ρ

καιρός ιέyγύς». Πτωσις της Ρώ
μης, mωσις της '1 φουσαλήlμ, '
θρίαμtbος της Έκκιλησ(ας, κα
ταπληικrηικαι μιε.τ<ΧΙGολο:ι σύρα
�G και Γης, άνάστακ:ης νε
κρων, ή ή1μέ,ρα: της ·κ,ρίσιεως,
ίδού εuκόνες με-yαλειώδείς, τό:ς'δ,rοίας δ συ

yy�ραιpέύς ιέψpα'\Λί
ζει είς τό: οιμ1μα�τα των ό:ναyrνω
στων τοu. και εtς το τέ.λος τοϋ
�ιe5ιλιίου C5ροvrοφωνε.ϊ αδiθις ,και
αδθις «ίδού ερχοιμαι τ�» και
ή ήχώ της &�ά:ιώσεως ταύτης
διή1κιει θριο:ιμ&uτuκως 'κα�ι σtτεν
τορείως �οωσια 'ά:πο rτ�ης άρ
χιης μέχρι του τeλοuς τιοΟ (3ι. 
e5λίιοιυ. Ό μελετων σ,ήΙμJΕρον το ·
C5ιe5λ,ίον ,της Ά'Ιtοκαλ.όψεως f.
χε,ι να λά1(5n υ,τ:' οψιν τό:ς ίσπο
ρ�κας ,τιερuσrτά101εις υ'Π'Ο ττό:ς 'δ
,τ:οίας fσχε την ylένεσίν τοu.
Με'(Ι(Χ"(ονίζωιν ε1tς τον ειίκοστόν
α:ίω;να τον 1pυθμJ6:ν του τοερι
Μλλσντος του 1tρώrrou αί&":Μος,
&τε ή μεγαλεuώδης σUVΟ3ίiσθη
σις του θείου θlριάiμe5ου ά\Λ'rε
,τ:άλαuε 1τρός τηιν άπrελ'Πισίαν
του άγωνος κατό: της Ρω,μα'ί·
1<ιης τuραννίας θ'ά εϋρη άνεφρ
τητον πηryην γαλήνης και έιμ·
πνεύσεως. 

Ή • Α1tοικάλuψις ,έyράiφη έΙV
Πά.ψ� κια:τα τό: τέλη τοϋ ε-

. τους 68, όλίyους ιμηνας 'μJείt'α
τον Θό:ναταν του άmαuσίιοιυ Νlέ:
ρωvος και όλίyους ,μηνας ,τ:ρο
του θιανάτου του Γάιλ(3α. «Οί
1ϊέ.ντ1ε ε'!fεσαν» (ι&η,λαδή, όί α-
1tοθανόντες αύτΟ'κράrτορες, Αϋ.
yιουσ,τος, Τιί3έριοc;, ΚCΧ!λuyού
λας, Κλαϋδιος και ΝέpωΙV)
«και δ εtς έστiν>> ( έστιν έπι rroO 
θpόινου δηλαδή, δ Γάλί3ας). 'Εκ 
του έl&αψ�ου 24 �ου ,δ:ευτέρου ·
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κεφαλαίου έξάγοιμεν τον ,είρω
νuκόν ύπαιν.tyμόν του '1 ωάJννου 
κατα των αξιούντων &τι έγινώ
ptζαν τα �άθη του ΘaοΟ «α» 
κατα την ρησιν του Παύiλου 
( Α' Κορ. 2, 1 Ο) «όφθα\μος 
ούκ είδε .καl οδς οuκ ηκοl.)i()1ε 
καl είς καρδίας ά�θ;ρώιττ.ου ούκ 
ccνέJ�η α ήrt1οίμα01εν δ θεός τοϊς 
αyαrττωσιν Α&rόν». ΆλλαχοΟ 
έξ'αl�ρει τον έ.11:ιτυχως άyωινι
αθένvα κατα των δε:λ:εασ�μων 
της ϋλlης, 1ψοαyιέλ:λων α&τq> 
«λευκη,ν ,έσ,θιητα» δ έστιν ε.ΊΛδο
ξiον στέφαναν ·νίκης. Πιλουτος 
σ.uμι�ολικων εικόνων ·έJκπροσω
πουσων έδραίας αντιλήψεις, 
χαραικτηρίζει το �ι�λlαν της 
'Απσικαλύψεως. Τα τ.έσσαρα 
ζωα τα yέμοντα όφθο:1λ.μων eμ-
11:ροισθεν καl 011:ισθεν αυμ·�ολί
ζουv την ιryρυ,πνσν ·θεί!αν Πρό
νοιαv, .είναι .&έ τέσσαρα ά!ντι
στοιχοϊ�ντα rφός τή;ν τετρακτύν 
των θειμελιω:δων ίδωτήτων της 
Θεότητας: '1 σχύς, δη1μιουρyι_ 
κότης, σοφιLα, παντογνωσία. 'Α
ξιοση1μείωτος εϊναι ή ειμφά.vισις 
του έσφαyιμιένου άρv,ίου μέ ιrα 
έnτα .κέρατα καl τούς έ.πτα ό
ψiθαJλμούς. Ό άρuθμος έίϊt'<Χ 
;τάντοτε συμ�ολίζει τή,ν έ.vrέ
λJειαν, το δέ ·κέρας την 1δύναμιν 
καl δ όφS:α�λμος τή.ν yνωσιν. :Η 
σφαγή του άρrνίου κιΊ-εϊ τήv όρ
yήν του θείου ικα:τα της ,οοι

θiρωπίvης ·ά,τανθρωιττίας καl ά
;τοφασίζει τήν θραυσιν των 
σψραyίlδων, ητοι την έναρξ,ιιν 
των μεγάλων σι.ψφορων, έ:ξ ων 

ι�- -·------ -- -

'δ' ολιε8ρος τοu τρ,ίrrου της Άν
θρωπότητος. 

Ό Ί ωά1ννης ,θρηνεϊ &τι τό ύ
πόλσι;τον • Ανθρώπινον Γέιvος 
(τα δύο τρίτα) έξα:ιωλουθεϊ να 
λαrτ:ρεύη τον χρυσόν κα:l να έιμ
ιμένη είς τό:ς άrrασ6αλίιας του. 
'Αλ:λ' ιδού ή <mερι(5ΙΕJ�λiη μ<ένη 
τον 'Ήλων» Ιδη,λαδή ή ΔιαίσθιrJ.
σις ('ίδιε Δρακούλη «Φως έ.κ 
των 'Ένδον») συντρί·�ει την ισα
τανuκήιν ύλοψροσύνην καί το 
κρόr(1Qις της �ίας, της �κτηνωδί
ας, καί της <11κληρόrrητος. Εί
ναι χαρα1κτηριστικον της έrrτο
χιης, δτι δ yιράφων μeτιαστρέ
φιει είς αριJθ,μον το ονοιμα του 
·θη ρίόυ (ιδη λJcώή του Ρ ωμαίκοΟ
Κράτους) «δ δέ άρuθμος του
θηρίου 666». Νεώιτlε.ροι έρευνη
ταί των ήμερωιv μας ύποδει
κνύουν δτι το ετος ί998 ε.σται
κορύφωσις των δεινων, δ: τε
·φιwλασιασμος του άρuθμ�ου
του θη,ρίου. Μετα τήν κα:τα
στροφιήν ομως έ:τταικολσυθεϊ ή
άναyέννη,σις καί μ,ετΟJμόρψωσις
της φυσιογνωμίας του κόσμου,
δ.ττως μΕ!!'α τας μ,εσοιν,uκτίους
ωρας έ11:ακολουθεϊ ή Ήώς.

Ό άνreyνώστης θό: έκτuμή,ση . 
τrήν συμμε.τρίαν καί άριστοτε
χνuκ,ήν σύνθεσιν του ερyου, μιε
λετων κατά σειρό:ν τον πρόλο
yον (Προς τας έmα έ!κκλψ::ι1ί
ας, 1-3), τας αποκαλύψεις 
(Βι�λίον του ΜέλJλοντος, 4), 

την λύσιν, (θρίαιμ�·ος των τρι
ων συy,κρού.σεων, 17) και τον 
Έ;τίlλσyον (Έnαyyελ!ία, 22). 

- -- ----- ---- ----
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·ομιλεί ό Δαλάϊ· Λάμα
(('Ο κόσμος. έχει όνάyκηv 

έοωτερικfις όναπτόξεως» 

Ό άvώταιrος mΛευματικός ή
yέτης του θιΜ:τ «άyιώτατος» 
- οπως τιrrλοψορειται - 14ος
Δαλάϊ - Λάιμα, θεωρώμειν�ος
ώς ένσάιρικωσις Θεου, έγκατέ
λιειψε, οπως είv�αι yνωσιτόν, την
χώρσ τοιυ άπ,ό τό 1959, δταν
εuσέ�αλον κινε{,ιικές δυ\Λ::χιμ•ε'ις
άκολουΘοuμrενος άπτό 90,000 ύ
πηκόους του. Ευναι εικτοιτε έy
καιrεστημέ\ίος στό Δαρ1μσάλα
της 'lινiδ�ας. Ό τLτλος του είναι
Μοyyολικης προελεύσεω::;. Δα
λάι - Λ'ά,μα σημαίνει «'Ωκεανός
Σ οcp{ας». 'Αναφέρεται έπί.ση.ς
ώς «Πολύτιμος Κυ�ερνήi!ης» η
«Παλύτιμcι:; Ηροστάιτης». 'Από
τήν ά:ποκαλουμ,έvη « Σ τέyη του
'κό.σμου», μέ την εύκαφία του
άvαy κασ.η'<ου Ε.'<πατρισ'μ 01 Q 

> 8'λ I Τ ' του, η ιΕ. ησε -ηπε- να yνω-
ρί:Jη καl τά «ΧΟJ,1η\λότερα,> μέ
ρη του κόσ;μου, yι' αύτό έrτα
Είδωπ στην· Εύρώπη. 'Όταν 
•ιcpιθ'ασε στην Όλλωiδία, έπε-
01κέιcp.θη καl τό θεοσοιcpικόν Κέν
τρον του άyίου Μιχαή1λ. Σ τό
Βασιλικόν Τ ροπικόν Ί ΊΛστι.το•υ
τον του 'Άμστερδcημ μίλησε
μέ θέμα «Τό μήνυμα του Βούδ
δct». Κατά την παραμ�οvιή τοιυ
Όrτό Χούϊζεν, δπου τό θεοσοψι
κόν Κέ\Λτρον, έlδέ,χθη ν' CΧ"Παντή
ση σ' έρωτήσεις. 'Ο ΙΝΙ Σ ΟΣ
παραθέτει μερι,κιά χαρακrτη,ρι
στ�κό: ά:τrοΟ'Πά!σμαrrα.

ΕΡ. Ποιά ειναι ή θι�ετιανή 
ά:ντlί:ληψις yιά τό Έyώ (τόν .έ
αιl(ό); 

ΑΠ. Τό Έyώ ( έαυτός) · είvαι 
·Ε\ιια:: \όι:JϊC!ίl·Οζ c,ι,ι:ιχετιζόμε ος
,μέ τον συνδυασtμον cpι,σικων
καl ν:ιη:τιι•�ων ίιδιοτήτωv. Πι-.
στεύεται γενι,κως οτι τό Έyώ
καl τά συστατικά εχουν την δι
κή τους Εεχωρισrrή ϋπαρξι, &λ_
λά' οί Βουιδδισταί ύπο,στη.ρί
ζbΙJΙV δτι είΊΛαι τό 'ίδιο .. Παρα
δείγματ:::;ς χάριν, ·λέyοντο.ς «5-
χημα» έννοουμε τό σιύνολον
διαφόρων ψη�μάτων, τά όποια
δεν είναι δυνατόν να ε:χουν ξε-'
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χωριστή ϋtπιαpξι. 'Έτ·σι, μιλών
ται; yι,cx: εvα ψυσικο ον, έννοου_ 
με το σύνο1λον των συνδεδυα
σμένων ίδιοτήτων τοu, αί δ
ποίαι 6εν 1εχουν ϋτιαρξι ξεχω
ρuαιή. 

ΕΡ.: Ποιά είναι ή εννοια της 
Νφl!>άνα; Στή Δύσι έπ�κρατ·εί 
μεγάλη σύγχυσις ·καί ή γε'νυκή 
tδέα εί'\Λαι δτι σημαίνει έ-κιμιη
δένισι. 

ΑΠ.: Γροψμο:;τικως, σημαί
νει έλ!ευθΙέ·ρωσι η σωτηρLα, ά
παλλ� άmό διεισμεύσεις. Τό:: 
δντα είναι δε01μευμένα από τό 
Κάρμια καί τήν αυταπάτη. 'Ό
ταν ή ·κcrτ:άJστασις του άνuκανο
ποιήτου, ή άπορρέουσα άπό 
την δουλεία του Κάρμα ( τίς 
&λημα:ηκες ένέργεuες) κιαί 
της α&rαιτάτης, 'ξερριζωθη καί 
καταπραϋν1θη, έπέρχεται ή λε
γομένη έλευθέ,pωσις. Είναι ά
λήθεια δτι αί σχολαί του Βcυδ
δι,cψου δεν σι.ψψωνοϋν ώς πρός 
τήν εννοια του δρου «έλJευθέρω_ 
σις». Έν τούτοις, θ.ά ηrrαν δυ
νατόν νό: γίνη γενικώς παραδε
κτή ή έρμηνεία, δτι σ,ημαίνει 
τήν καταστpοψή του ,άvικαvο
ποιή·του καί των αίτίων του η 
τ-ήν έξ αύτωv cmαλλαγή. Τέ
τοια καταστροψή η ,απαλλαγή 
έπ-έρχιετ,αι ,με ,την δύναμι των 
έσωτ>έρων προσπαθιειων, δηλ. 
&σκησι των άvτισταθμιστικων 
δυνάμεων, η δυνάμει της έ.πι
-rεύ�εως της ύ'Τt'εpτcχ:rης σοφίας 
που· wε ρ ιλαμ:Ι!>m1ε ι τήν Σ ουνυ
άτα (τήv Κενότητα). 

ΕΡ.: θά ή8,έλατε νά διευ
κ.ρινήσ�ετε τόν δρο «Κενότης»; 
Σε πολλά πρόσωπα στή Δuσι 

συγχέεται με τήν «κατάστασι 
-rσυ μηiδεινός,>. 

ΑΠ: Ό δρος, δπως γίνεται 
δε�τιός άnτό ολες τίς ο�χαλες 
�ou �ου��μου, δ:έν σηιμα:ίνει 
ο;ι �ε� υτταρχιει -rί'Γίοτε η οτι 
δεν υφlιισταrrαι κάτι. Ή Σ ουνυ� 
άrrα είναι άπpοdδιόριστη. 'Υπο
νοείται δτι τό γεννημένο άιπ-ό 
μία αίτία ύ,πάρχιει, άλλα ύ-· 
πάρχει μ,όιvον έ.ν σχ,έσει η έν 
έξαριτήσει με καιrι αλλο, έ,κιτός 
'άπό αύτό. Εtναι ενας νοητuκός 
προσδιορισμός καί τίm'στε πε
ρισσότερο. Δεν είναι αύθύ,τταρ
κτο. 'Όλα τά nρά�γματα είναι 
έ,κ q>ύ,σεως Σού\υα η Κ,ενόv,
δη,λ. αδιεια� άπό ούσί:α η έγ,ώ,
διοτι οέξcφτωvται άπό αίτίες 
αλλιες, πλr)ν των έαυτων των. 
Δεν σημαίνει δτι διόλου δεν ύ
πάρχουν. 

ΕΡ.: Ποιά σημασία &ιδcται 
σrτό θιl!>ετ για τό Κάιρμα; 

ΑΠ.: Γενικώς, μπορει vά λε
χθη δτι τό Κά·ριμα: ·είναι ή θελη
ματική ένέργεια καί οί ,καρrποί 
της η, ψυχσλογικως, ή αιτία 
καί τό άποτέλε01μα. Μέ.θοδοι 
έρμηνείας της άληιθΊνηc: ψύ·σε
ως του Κάρμα είναι πσλλαί καί 
διάφοροι. Κατ·ά Ι!>άσιν, δλα τά 
φα:ινό,μενα: καί τά άντι�είμενα 
είναι άιποτελέσμcrτ:α αtτίων Τ ό 
ατωτέλεσ.μα προικαλεί'ται άπο 
μιία αιτ�α 'Εάν τό ά11aτέλεσμα 
•είναι ΚCΧ'λό η κακό, αύτό έξαρ_
τδ:τ�αι άπό τόν συγικεκο�uέ,νον
&v,θρωπο. Κοη�ή αίτία 'προκα
λει κακό άποτέιλεσμα, καλή αι
τία π.ρ0ικαλει καλό αποτέλε
σμα. Ή σχέσις αtτίας καί άπο
τελέισματος είναι ακα-rάλυτη
1<,αί 'ανέκκλητη. Πάρτε τό πα-
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ρά!δειγμα φυτικοί} χυμου. Τό 
άιτοτέλοοf.ΙJα αύτό, δ χυμός του 
ψυτου, ίιrιτάρχει διόrrι ,τpόϋπηρ_ 
ξιε μιά cχίτία, ενας σπόρος. Ή 
'Π'οιότης του ά:ποτ,ελέσματος έξ
α;ρπiiται άmό τήν ,τοιότηrrα της 
αίτίας. Κατά τον ίιδιΌ τράrτο, 
ήlδονή καl ,τόνος, εότυχία καl 
�άσανα, πού άποτελοϋν τόν 
11<.ληρο των σντων, 'ερχοντια:ι ά
'Π'Ο τlς αlίιτίες των 'ΠΙΕpα!ΟlμJένων 
αίτίων, κcχλων η ΚιCΧΙΚων, είναι 
ή λειτουρ-γία του άδυσώrτη1τοu 
νόμου αίτίας καl ά:ποτελέ01μα
τος. Ή άναικαλ.υψις του &τι τό 
Κάρμα ύπάρχ,ει καl είναι εwχ 
1tfΧΧΎΙματι1κό γεγονός, δτι αύ
ξάνει, οτι δεν &τrορχει καρπιός 
άνυτrαyόρευτος από τό Κάρμα, 
κ.αl δτι τίποτε δεν qεφεύy�ει ά
άτιΌ τό Κόϊρμα, εtναι ιμιά άJλή
θεια ιμεyά1λης. ση,μασιας 

ΕΡ.: Δεν νοιμίζετε δτι μια 

άνά!μιξις των π,ο.λι�τι01μων τοϋ 
θι�ετ κ.αl της Δύσεως θό:: η
ταν ειύειργετικη 6ι' άμφάτερα · 
τα ,μέρη' i<αί σ:ν 'Ι!CΧί, ,τως θΙό: 
μ1tΌροοσε νά έπιτεuχiθη; 
· ΑΠ. : Τ ό ιά:νθρώπινον δν δια

θέτει νουν και σωμα. 'Αιμψό't'ε
ρα ζηrrοον την εύχαρίmησι ικαί
την ανεσι. Γ�ά ,μιά 1Μ.ηρέ,σrrερη
καl καλύτειρη έ•πlίlτευξι, τόσο 
της ψuσuκιης δσο καl της ,τνευ
,μια:τικης εύ,τυχίας, θα: �οη,θοu
σε ε\.Ια τέλειο κράμα των έ:τtι
τευγμάτωv της γνώσεως τόσο 
yιά τά έξωτ�ερι!κά ύλικα άντι- · 
κεuμε'\Λα, δσο καί yιά τα eσώ
τε.ρα νοητικά Βέιματα. Ό σηιμε
ρινος κόσμος εχει ,τρό:yιμaπι 
άνά-γκη μιας οοωτερ�κης �
mύ.ξίεως, ή δ,τοία θα όlδηγήση 
σε έσωrrερι,κη εtρήΊΛη. Ό καθέ
vας μπο�ϊ νά ιέργασθη ,τρός 
αύτή την κατεύθυνσι. 

·-··--···········----··························--
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΖΕΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο Δ ΥΤΙΚΟΣ ΑΝθΡΩΠΟΣ 

Ύπο του αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Μέ έκάλιε<JΙ<ΧV στή συνεδρία-
ση τωΙV Ά1μερuκκrνωrν Κλιηρuκων 

- στο Ohio State Universιty 
at Mansf1eld, Ohio, 'και ·μου 
άνέθεσ�αν στήν αλλη συ'\Λεδ,ρία
ση νά δμιλήσω μέ θέμα: «Ή 
ΦιλJοσοψία του Ζενι01μου και 'δ 
Δυτικός "Άνθρωπος. ΚCΧΙλή εύ
καιρία, νά: τροχίσω το μυαλό 
μου ατή Βοuδlδuκή ψιλσσοψία, 
πού ·κρυψό: τήν άyιαtτιω. 

Ή 'Ιαιτων.ική και Κuνεζ�κή 
�uΟΙθiεωρία του Ζιενuσιμοϋ ΖΕΝ 
- σάν το διΙκό μας «yνωθι σαύ._
το,ν» αύτοyνωσία κ1αl αύτοmάρ
νη1ση τοϋ βιοιλαyικοΟ ΘΕΛΩ,
πού &1μίζsι τούς 'Αrσ;κητό:ς της
Χριστιανικης θρη01κείας και
τούς ΚυνuΚ:ούς Φιλοσόψους -
εΙναι το m-ροζίψι της ΖJενικης
βuαθεωρίας παρμ,έrνο 1άnto τον
Βουδ'δισμό. Της μερίiδος τω.ν
;τ;ιστων .έκ-ε-ίνων πού κα:t" άntαί
τηση τ�ο,Ο ψυχ�κ·ου τους κλίJμα
τος μέ τον ένθΌυσ�ώδη μυστι
κιΌ1μο ζψοΟν το ΑΠΟΛΥΤΟΝ
και - άττο.ρρίπτουν κό:!Βε άλλη
ψιλοσοψία ώς ,θαμπο ψως του
νου και οχι ώς ψωνη της κρυ
q,.ης καρδιας, τήν δποίCΧΙV οί Ζε
νισταl άiκολουθοϋν 1μέ έ1μπιστο
σύνη.

Για τούς Ζενuστό:ς το παρά-

λοyιον ,είναι το πλέον λογικόν, 
διότι 01κέ,m,οvται ιμέ τή

ι
ν καρ

διά, πού εχει τό: δuκά της μυα
λά, τή1ν Ιδuκή της yλωσσα, <έν
τελως ά)κ-ατα;νόητη yιό: τον όρ
.θΌλοyυστή Δυιrικο ανθρωπο, 
:π:ού συχνό: σκέmτεται μέ τούς 
άρuθιμούς του ύλ:ικοΟ κέρδους. 

Ό Δυruκ,ος άνθρωπος διαJθιέ
τει δλας τό:ς δυνό:!μΕις και <έ
νερ-yιείας του στο νά: έ,κ1Ί1ληρώ
νn τά!ς φιλοδοξίας και τούς πό
θους του προς οuκονομtκή :κα
τάκτηση και προ�ολή τοΟ έ
yωϊσιμσυ του. Προς τοΟτο τ-οιν 
προπο'\Λεί ή παιδεία και .έ,κεί 
τόν σπρώχνει ή κοινωνία, και 
�θεωρεί τον έαυτόν τ-ου «{JJΠΟ
τυχημένον άνθpω'ΠΟ». αν 1δέν έ
πιτύχ'[] νό: έκπ:ληιpώση τάς φι
λοδοξίας τ�ου. 

Ό Ζενuστης qερρtζώνει 'κάιθιε 
πόθο τοu yιό: uλtκή κα:τάκrτη
ση κκχl δόξα και το α:δειασμα 
της καρδιας του ,αιτο κά!θε ΘΕ
ΓΛΩ, πλήv τοΟ θlsλω νό: ΜΗ 
ΘΕΛΩ, εtναι το λuμάνι τοϋ 
προορ�σμοϋ του. 

Στον άyωνα τ.ου αύτ-ον 'δ: Ζε
νιστής δέν ζηrτάει την �οή:θε,vα 
τοΟ θεοϋ, οϋτε άiμοι�ή yιό: τό:ς 
έ:rrιτυχίας του, διότι rπιστεύει 
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&τι ΚΑΘΕ ΔΥΝΑ,ΜΙΣ ΒΡΙ
ΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ κα:l αύ
τος 1φέτcει VCX τας eιρft καl να
τας χρησι,μο,τοιήισ!). 

•Κιαl αυτό τό έσωτερuκον κ:ε-
. ν&ν της κα:ρδιας για τό άrτοιον 

σ, Δυτ�κιός άνθρωrπος . νοιώθει 
τον έαuτόv του «κούφιο . καρύ
δι», δ Ζεvιστης α:ίσθάνεται σά:v 
ΑΕΤΟΣ ! hlτρωμιένος άπό την 
ζούΎJκλα τοϋ έyωϊσιμοϋ κα:l τάς 
ά1Ιαιτή�ις της· σαρκός. 

Τ ί θά: ητο δμως ή 1φόοδος 
καl δ Ή<Jiλ�τι<ψός qίχως την 
Ά,ρχαία Έλληνιχ,η σκέψη, ,τού 
.εχει δια,τλό:ισει τον Δυτuκοv αν- · 
θρω,τοv μέ το ΧριστιαJVuκόv 
θρήισκ:001μα; 

Βe<5CΧΙίως, rττpέ'Π<Ει νό:: έvτρειπ:ώ
μιείθα διότι ϋστιερα ά'rτό τόση 
τεχνικ:η 1φόοδο καl οtκονομικη 
εύη1μερία, έσώτερα δέιν εχομε 
έ1κπτολιιτιισθft 'καl Ύύρω μας 
ιθlρ1.Οiμ'<5εόει ή ιέγtκλιη1μκπικάτιης 
καl ή ά'rτάΜtρωπος συμ'Ιl'εpιψο-

ρά μας, τόσον, πού ,τολλες ,το
λιτεί.ες στην • Αμερuκή άναyκά
στη�καν να ,έ,ταναψέιρα)ϊ/ τη.ν ή
λεκτρικ� καρeκλα yιό: θαvαrrι
κας iJκτελοοε:ις κcσκώρyων. 
'�,rετύχαμ1ϊ ώς θρησκ-ειί:α και 
ΠαιJδείια ινό: μ,ε,ταrολό:ισωμε το 
<5ιοιλοyuκον α:τομον σέ .α:ν�ρω-
1uο ·με ή.θική,, σU\ΛΕιδηιrη καl φω
τεινη λοyιική; 

"Αν στο έρώτηιμά μα:ς .κλη
ιθn v' ά'rτΟΜΤήστJ ή ίστσρία των 
δύο. χιλιάlδωv χρόνων ΧpUΟrtίια
vικης διJδαχης, θiό: πρέ:rnει νό:: έν
τραποCψΙΕ yιά τους 1μεyο::λ01τριε
'Ιί<Εlς Ί,εροuς Νακχ)ς θείας Λα
τρείας καl τα Έ,κ1Ιαυδευtικά 
Ίιδρίψιατα που εχομε ! 

'ΑΉετύχcφιε; Γιατ(; 

Ή νέα. διεύθυνσις τcϋ έ1<λεκτοο 
συ.sεpyόποο . μας, πσπρός Ζc.νου Γοο: 
γουτα είναι: R.ev. Zanos Gougoutas 
21712 Mc Cormιck str., Detroιt Mich. 
48236 . 
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98n Διεθνiις Σύνοδος 

Θεοοοφικίίς Έ-ι-αιρίας 
ΑΠΟ ΤΟ ΑιΝΤΥΆΡ της Ίνδί

ας εψθ.ασαν λεπτομερεις έικ,θέ
σεις yιά την 98η έτησtα διεθνη 
σύνοδο τ,ης θεσσοψικης 'Εται
ρίας, στη,• ό,ποία παρ;έ'στη·cαv 
761 ανι ιπρόσωπσι από ολον τον 
έλeυθερο 'κόσμο, 011:ου λειτουρ_ 
yοίλ εθνικά τ,μήιματα της παy
κοσμι·ου θεοσοψυκης ·'Εταφlας, 
·πλην περιιττrτώσεωv τ,εχνικων
κ.λ:rr. 1δυσκσλιων, 011:ως προκει
rμένου πeρί του Έλληνικου τμή
ματος.

Προή!δρευσε της 98ης συ
'νόδου ό νέος πρόεδρος της Έ
ταφίας δόκτωρ Τζων Κόιαtτ:ς.

Έ Ίτί εξη ή μέρες ή σημαία
της θεοσοψuκης Έταιρίιας εκυ_
,μάτιζε στό Γενuκ,όν , Αρχηyειον,
,είς εν.δειξιv του δτι ή διaθvής
σύ\ιΥδος είρyάζετο. Στην αί
θουσα ύπσδοχης είχ,αν ταrrοθΙε
τηθΈι αί ,σημαιο::ι δλων των χω
ρωv, οΊτου ή 'Εταιρία λεηουρ
�ει. Κα:τά: τ•ό λε:;�eθεν α:λλοτε ά:-
1vό τον Ζ!ιναραyιαντάισα, τό
'Άντυαρ εδινε τή.ν είκόvα Ή
νωμέινωv Έιθ'νων. "Αλλως τε,
καί ή σηιμα{α του ΟΗΕ ηταv
τοπσθετη,μένη, σrrον 1μεyάιλο

προ'θάλα:μο του συνεδρίου', μα
ζί ,με τtς σημα�ες της 'Έλενα 
Πετρόί9να ,Μπλαί9άτσκυ καί του 
Χένρυ Στήηλ 'Όλκοττ, ίδρυrrων 
της Έταιρ&ας προ 99 έτων. 

"σrrως πάντοτε, ή σύνΟΙδος 
άρχισε με την Πρσσευ:χ:η των 
θρησκειών. Κατ,ά σειράν ,&πη,y. 
yέ!'cθηισαν από αντιστοίχους ίε
ρεις, προσευχαί '1 νδουισμοσ, 
Ζωροαστ,ρισμοΟ, Ζαϊνισμσυ, 'J _ 
οuδαίσμοϋ, Β0υ1δδισμ0Ό, Χρι
σrrιανισ�μοσ, Μωιcψεθ:α:νισμοΟ 
καί Σ ικισμοΟ, 'κι' αυτό ε.'rτ:οειδη 
ό '1 νδουϊσμ,ός είναι ή ·αρχαιο
τέρα των ,θρηρ,κιειων καί ό Σι
κισμός, ή νεωτέρα. Τέλος, ό , 
Πρόεδρος Τζ. Κόατς άπήryγειiλε 
την «οi.κσιψενικη · Ίτpοσευχή», ή 
'ι\1τοία τονί1ζει την κρυμμέ.νη 'Α
λήθεια μ;έ.σα σrrlς θρηισκεΊες και 
·έ,πίκα:λεί:rαι <<Τ·ην των Ίτά-ντων
ενωσιν». Αί 1ψοσευχαl άΊτηγ
γέλθψrαν οχι έν μεταψράiσει,
άλλά στό πρωτότυττον έ κάσrrης
θρησκεία:ς, αλλά ή Χριστιανικ.ή 
προσευχή άπηy,γέλ:θη αγyλισrrί; 
yιά νά είναι άμέcσως νοψη ('ιπό 
δλα τά μέλη τοϋ συνεδρίου. 

Πρό της είσόδου του συνε-

.. 
.ιΙ 

• 



182 ΙΛΙ ΣΟΣ 1974 

δρίου στηΙV ή,μερησία διά:ταςι, 
το έχαιρέτιισε δ Κυ(;ερvήτης 
της ,τεριφ,φείας Τοψlλ Ναντού, 
στην διττιο,ία το 'Ά ντυαρ ίητάyε
ται. Ό κ. Κ. Σαχ έ,τήνεσε τη,ν 
ύψηλή m,,ευμα:τικότητα της Θε
οσcχp>ίας καl ανέφερε εύθύμως 
δτι ή στάσις του μέσου '1 \λδοϋ 
εύσε�οϋς έκφ,ράJζεται' είς τη1ν 
,τροσευχήν: «θεέ μου, άμάρτη. 
σα. Παρακαλω συyχώρε>σέ με 
και δωσε ιμου την α&ειαν νά ά
μαρτή,σω έ'κ yέου». 

Τί είναι, πuρήνας 

� Αδελφό τη τος; 
Ό Πρόεδρος Τζ. Κόατς μίV\η

σε στο συνέδριο με Θέιμα: «Τί 
είναι ,τυρήνας . Παγκοσιμίου 'Α
δελφότητος;». 

Πυρήνας, είΉΙΕ, είναι ενα σω
μα, •μέσ� του όπΟΙίου ξιεπη>δαει 
ζωή, άνα<!>λύιζει ώτο τιο έσωτε
ρικο πρός το έ.ξωτερuκό μας 
είναι. Σ κο,τος (11:ρωτος) τιης 
θεοσοψι•κης 'Εταιρίας είναι 'δ' 
σχη,ματισμος μισα στην 'Αν
θρωrπότητα ένος πuριηνος παy
κο01μίου ά!δελψόπ,ητcχ;, χωρίς 
δι.ά:κριισι φυλης, ,τίσrvεως, τά
ξιεως κλ1t. Αύτόν τον πυρη\Λα 
τον ώτοτελιει ή 'Εταιρία ώς σύ
νολον, άλλα και κάθε έθνικό,ν 
της τμημα και κάθε δμας και 
κά'8ιε άτομον. ·Καl έ:πειδη 11:υριη-

. να:ς άνατcψι>κως είναι ενα 
σrrροιyyυλο ( ΉΙΕpί,του) σωματί
διον, 11:ου περι�άλλεται άπο ϋ
λην, στην δπο&αν και έπιδρα 
κατά yονιμοποιόν τρ&πο, ε1tε-
1'αι &τι το κQJΘηκον της 'Εται
ρίας ώς συνόλου η τμημάτων, 
'ά.λλiχ. 'κάι έκάσrου άτόμοu ξε-

χωρισ;rά, ε.ίναι να δροϋν ,κατά 
τράrrον ωοrrε νό:: έλκύουν το
�ριt5άλλον και νcϊ έπιδροον 
σ' αύτο διά της συμ'Περιφορας. 
"Ας διερωτηιθοϋμε, εtτοε, κcχτα 
-πόσον 1έ:χο,μ,ε σιυνείιδηισιν τόϋ κα
θήκοντός μας αuτοϋ.

Σuνεχίζαντctς εί11:ε, &τι αν 
ή ό!&ε\φότης, την 611:οίαν Ε,έλο
με νό: σχη ματίισωμε, πράκιεuται 
νά είναι παyικόσμιος, ιεχοιμε 
χρέος νό: ζη δ κια!θένας. μας ώς 
παyκό01μιος ά&ελψος προς -π:άν. 
τα &λ!λον, έ,τl 11:λέον δε 11:ρός 
κ,άJθε μορψη ζωης. Δεν uπάρ
χει διόικρισις, -πού ή Θεοσοφία 
νό: αδυνατη νό: την y,εψυρώση. 

«Ύπάριχει κανείς -είΉΙΕ- πού 
νό: μην είναι άιδελφός ,μου καί 
α!δελψός σας; Ύψηλοl και χα
,μηλοί, -πλούσιοι καl φn:ωχοί, εύ
ψυεις ΚCΧ!ι άνόητοι, είναι ολοι 
μέρος της ίδιας ένότη,τος καl 
ή αποστολή μας άπαιτει νά έ-
1Τιδιώ.ξω,με την έ11:ο:ψ,ή τους με 
τ·η.ν crno μέ.ρους μας ά'Ποiδεικτη 
φιλασαpιία. ΕίΊΛCΧι ή φι)ωσοφία 
-πού δδηιyιει 1tpoς την 11:,ραyμα
τοποιίησι · της Άλήιθειας ύ,rο
Ιδuάφορες ,μορφές. Ή άδιελψόlτης
είναι δ' μόνος δυνατός τρόπος
ζωης σ' αύτον τον 11:λavήτη
ιμας. Ό -πυρηνας της αιδελφό
τητος είναι πράγματι Lσχνός,
άλλα περιλαμ�άνει τον κόσμο.
Ή φιλοοοψία της Όλότητος
'Π'Ού �ασίζεται σ' εναν τέτοιο
®ριηνα τείνει σε τρεις θ,φελιώ
ιδεις ίδέες: το yεyονος της
Μιας ΟVκοομενuκης Ζωης, την
-πραγματικότητα της θείας σu
νειδήσεως 1<αί την --<ά1tόρροια
των δύο -προηγουμένων - 'Α
δελψότηrrα, ή δ-ποίιο:: είναι εκ-·
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φpασις στον κόσμο της ειμrrτει
ρίας μας». 

Έγω και μη 'Εγώ 
« Τό Έγώ rκαί τό μ·η - , Εyώ» 

ηταν το θέμα της δμιλίας της 
κ. Ρ·άvτα Μπουρνιίέ, ά:δεΛψης 
του αειμνήστου πρσέ'δρου Ν.
Σ ρί Ράiμ. 

Ό διακριίνων τον ανΘ,ρωrπο 
παράγων -ϊί'Πε- είναι δ νους; 
δ όποιος '1Ξχε·ι την ίκανότηrrα 
οχι ,μόνον νά άντιλαμr!>αιιεται 
τά περί αmόν, άλλα καί vά 
εuσδ6η στην 'ίδια του άνrrίληψι. 
Ό άνθ:ρωπος, δ θεί� χάριτ: 
προικισμένος με μ,εyαλύτερες 
παρά κάJθiε άλλο πλάσμα ίδιό
τητες, εχει λάt!J,ει και. το δί!κο
'ffΟ 

1δωρον της αυτοαvτιλήψεως
πού διαιρεί: τον έcωτό του σε 
Έyώ καί μη,-'•Εyώ. 'Αιri:ό την 
στιyμη πού διαι'uπ·ώνει τό Έ
yώ, δημιουρyειτα:ι τό μ·η - Έ
yώ, τό ολον Π'Ε<pιr!>άJ/1 λον. 

Ή 1ψωταρχικη κίνη1σις του 
άνθpώΠ'ου στην κατ:ε-ύθυνσι της 
συνειδητότη,τ·ός τ�ου ηταν νά 
δεσrrτόση στο .Πiεpιr!>άλλσν, yLό: 
νό: εξασψαλίση σιγουριά και 
ε.πιr!>{ωσι. Άλλα και το Έyώ, 
στην ουσία, είναι μι:ά συy'κ,εχυ
μένη και ανόμοια δμάJδα δυνά
μεων. Αί άνάy,και. του ,ανθρώ
που είν1αι άπλαι, καθώς και δ
λωv των ζώων. 'Αλλά εμπεψί
ες δπως μνημαι άπολαύσsων 
και γνώσεως cψθώνουν ,κάJσrrρα 
έπ�θι..�μιων. Πόθος είναι τ,ό ά:ν
τανιο:!κλαστικον γιό: την συνέ
χισι της όm·ολ:αύσ�εως. Αί ά
νάyκαι του σώματος και άί ά
τραιτοl της άmολαύσεως δε,ν 

συμπίΊΠουν κ.αί δίδονται τότε 
μάχαι, με τόν νου διαιτηrrή. �ο 
'ίδιος νους πού ε:θρεψε καί σύ
νετήρησε τον πό&ο καλ:εί:ται vό: 
τον ά:ναλύση καί να τον άρνη
θη. Αί σωματικαl ά:νάyκαι, δ' 
πόρος απολαύσεως και δ ψό
r!>ος τοΟ Π'όνου, κ,αl αί δραστη
ριότητες τοΟ νου, ανηr!>αίνουν 
ή μια με τ,ην ο:λJλη και εμπλέ
κονται σε διαρ,κεις συγκρού
σεις. Καθώς το· 'Εyώ άwιλα:μ
r!>άνεται τον έαυτό του ατ,ε
λως, ή αιτία της συγχύσεως 
και της 01υy,κρούσεως αποδίδε
ται στο μη - Έyώ. 
' ι�ιό: τον άληθινο 'Άvθρωrττο 
χρειάζεται ή άόρυστη αυ,τοαν
Ί'ιληψις ν' αv\θ'�ση σε αυτσyνω
σία. 

Στην αυ�αιόμεν1η ενημερό
τητα τοϋ ΈcωτσΟ καταφαίνε
ται ή ρση των αντιτuθ:φένων 
δυνάJμεωv και -έvστί•κτων. 'Αλ
λά ενα ανοmοψάσιστσ Έyώ 
μτrορει νά uδη ά:ληθ'ινα τό μη -
Έyώ,; Μττορει ενα σπασμένο 
κομμάτι νά ίδη τό δλον; Και 
τότε πως ,θό: y{vη άντιληπτόv 
το μή - Έyώ; Πρωτίστως δια 
των αtσ�Θητη,ρίων όρyάνων εν 
σχέσει με τό: αντικείμενα των 
αισβήσεων. Ή παρουσία τοΟ 
νου εί"VCXL άrπ:αραίτητη για την 
άντίληψι, άσχέτωc; αν πρόκει
ται περί έν,ός φ.ίλου η ;ένός 
:δένδρου. , Αλλά το μη - 'Εyώ 
ει!ναι απατηλό, !διότι ή ά:να
yνώptσις των ανηκεψ,ένωv ά
πό τον νου κυριαρχειται από 
το ή Ιδονιστικό δυνcψuκό τους,
,τ,ού τυφλώνει τον νοΟ yιό: την 
αληθινή ψύσι των r!>λ:επσμένων. 
Τό: άντίθετια χαρακτηριστικό: 
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'δ1δηγοϋν τόv νοϋ σε αύτο - μό
νωσι. 

Γνώσις τοϋ μή - Έyώ σημο1ί
νει δχι μόνον �έα της μιοιρφης
του, άt�λό: κα:l κατανόησις της 
σημασιας του, ή δποία προκ,ύ
πτει �πό άνrίληψι της διλότη
τος. Επακολου9ει οτι τό 'Ε
γώ, πού διαφεϊται σέ σω,μα, 
πόθιο και νου άδυνατιεί: να ίδη 
την δλότητα του μή _ Έyώ. Ή 
ά:νιτίληψις έ,κάJσ'του ό:\Λτuκιεuμέ
νοu καλύπrrεται άπό έmυπώ
σεις και μνη1μιες προηy,οιυμένωιv 
έπαψων μαζί του. Ό νους. τοϋ 

', d:νθρc::,που εtναι ίκάνός να yνω_ 
ρί1ση πλήρως την Ίδιια του κα
τά'::ασι, �λέποvrας πως ή 
γνωσις, α:ί άναμνήισεις καl έν
τυπώσεις συνεσικάησαν τήν ί
κανότηιτα άντιλήψεως. 'Όταν 
τέτοια συναίσθησις έπιτευχθiη, 
ε"Π'εσε ςyτό δν τό ψως της y,νώ
σεως. Καl αρχιίζει ή διαδuκα
σίκχ της άναyνωρίσεως. Μιιό: έ
σωτερυκή άρμονί,t�: άναδύιεrrαι 
στον ανθ,ρωπb. 'Αντίληψις ένω
τι1κή άθραυστη άπό τό: ψαινό
μενα, είναι πνευματικάτης -
καl είναι άληθινή αθάνατη εύ
λοyία, καθώς λέyοι,ν οιί σοφοί. 

«Θρησκεία δράσεως» 

Ή Σ ριμά:τι Ρο,υκ,μίvι Ντέ
, '�ι μίλησε yιό: την «θρησκεία 

της δράiσιεως», 
Ή ιδρ&σις, είπε, &εν είΊ,αι 

ά:κ.ρι�ως ή έπίιδειξις των φυσι
κών ίκανοτήτων ένός 1άνθρώ
που, άλλα ή εκφρο;σις άyά
πης καl ά:φοσιώσεως. Μόνον 'θ 
νους δύναται νό:: ψέρη όρΕτη 
δρδ:σι. Αί- σκληρότητες των αν
θρώπων είς �ρος των ��ων

ζώων, των ανθρώπων τιρός άν
θρώπους καl τω;ν άν.θιρώπrων 
κατά της Φύσεως εί'ναι παρα
δείγμααι δρά!σεως ή δrιτοία ιά
πορρέει από νοϋ σε διc.cζύyιο 
με την κ,ά:ρδιά. Ή όρθιη δρασις 
είναι ε.ΚJφρασις άληθιvης διη1μι
οορyικης παρορμ,ήσιεως καl δ 
ανθιρωrττος θό: είναι ίκιανός νό: 
δράση 'ε.τσι, οταν μόθη να πα
ρατη ρη κ.αl να α:ίσθά'\λε.ται με' 
συμπάθεια προς ολα τό: δντα. ' 
Δεν ύπάρχει θρησκεία ή 'δ-rrοία 
νό: μήιν δοcχ:κη,ρ6CJΙση την σιυιμπά
θlεια ώς CΧ'Τι'CΧpαίτητον δρον yιό: 
μιό: πνευμαrηκ,ή ζωή. ,; Α VΟΙίγον
τας τό παρό1θυρο σε κάlθε θριη-
. σκ,εία, �λέ'Πlει κανεlς νό: εtσιχω-
ρη τό ψως καl ή όμορψιά, πού 
Jρχc,ντα:ι ά:11Ό την Μία Πηιyή. 
'Αληθινό:: θ'Ρ'ησκευτικος �ίναι δ 
ανθρωrrrος, ό δ111οιος δύναταt 
νό: ά:ντικρύση τόν έαυτό τοu 
θαρραλέως καl Ιάπταθιως, δίχως 
ακέψεις έγωϊσrruκές. 'Ανιδιοτέ
λεια είναι νό: ληισμονη κανεlς 
,τόν έαυτό του καl νό: δείχνη 
ά:πρQΙΟ!μέτρη.τη 'άyά,τ,η 'Πίpός · 
τον άλλον. Αύτιή είναι ή ά:ληιθι
vη απάρνησις. 

Θεοσοφία δεν είναι λέqεις 
11'Εpιεχόιμεv1ες σέ �ι�λιία. Είναι 
-δ�μική d:δελψοσύνη, είίναι 
σιυ,νο:;ίαθηισις της όμορψιας της 
ζωης καl fJκψρασίς της σε 
πράf,εις €\ετικές. Θερσιοιq>ικη ί- ' 
διόιrης δεν άίποικταται σιτό:: χαρ- · 
τι,ά, άλλα μέ ζωή έν αληθεί�, 
καl έrν σ�μπαιθεί� πρός κάθε 
ον, ά!διακρίτως έαν είναι 'η Ί5-
χι ,μέλος της. Έ'τ'α�pίας. Ό 'Κό
σμος της ,ταρούσης σrιyμης 
δέν χ,p!οιάζε.ται λαμιπρότηιτα 
νοο, &.λλό: d:νοιχτ,η καρδιά, 
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δρα:σι στό',ψως της όμορψιας 
καί της άyά•ττη,ς. 

«Πέρασμα στήν ΈλJευθερlα» 
ηταιν ό τίτλος της δμιλίας του 
διεβvο ιCις άντιπροέδρ.ου Τ�αίη μς 
Πέρκινς. 

Πέρασμα 

στην Έλευθερ ία 
Τ ό «πϊρα:σμα στην 'Ελευθε

ρία», είπε, θα ειναι <�κά:ποια 
ήμέρα, δυ\ιl<Χτό, ε:ττειτα α:π·ό ε
να μακρύ ταξίδι στήν 'Αlλήθεvα 
καί τήν Πραy1ματι'κό'Γητα. Άλ
λα δποιος πάiει γuό: μακρυά, 
'Πρέπει vα εχη ελαφρές απο
Ο!Κ1ευές. Κ.αί ό λόyος, yιό: τόν 
:&τοί:οv δέιν μπορουμε νό: -ταμ,ε 
μακρυά είναι οτι ΚΟU�αλαΜΕ 
�αρύ ψορτ{ο μνήμης. Τό θέμα 
της μ\,ήμ,ης απαιτεί: μεyάλJη έξ
ερεύvησι, άλλα ,μποροίψε σέ 
κάiθε στιyμη ν ,άivτιλη,ψ'θουμε 
δτι το κου�άρι ξετυλ!lyεται. Αί 
προσωπuκ•α:l μνημαι μας έπτηρε
άζουv σταθερά σέ κάθε τι. 

Έ·ό:ν λJά�ωμε ύπ' οψει μας 
τήv άθάινατη μνήμη μας, τις 
έγyραψές α1'ίο π,εpασ!μέvους 
κωρούς, έπί πλeσv το μερίlδιό 
μας άπο την ψυλετική μ\ή,μη, 
καθώς καί τlς π;ρωταρχικές 
,μνη.μες των •κο01μuκωv μας ά
,ψετη,ριωv. το παvόρcφα: των έ
πιδραστικωv δυνά1,μεωv γίνεται 
συyκλοv�mικό. Μέ τί εύlλ-οyη
μ'ένο πέπλο μας προψυlλάσσει 
ή Μ,ε,τ,ενσάρκωσις ! 'Ο 'κεντρι
κός σκοrπ:ός της είναι vό: έξα
λεί,ψη την μvή1μη και νά δίvη
νέα ευκαιρία για ε,να �λαψρο 
τα�ίlδι τφος τό:. μακρυά. 

Νωρίτερα η άργό-τερα, ο κα-

θιένας μας θ' ,άνημετωπίση ,καί 
θό: πρέrπ:ε,ι ν' ά-vτιληψθη την ψύ_ 
σι τ<ου χρόνου. Χρόνος δεν είναι 
το τικ - τακ του ρολσyιου, ου
τε ή άστρική τάξις του δια
στήματος. Το κλ:ειδί yιά: την 
πραy.ματ�κόrτητα τοί}. Χρόνου 
εy1κειται στην πρωτεική του ιδι
ότητα, πού .έ1π&κτείνεται ικαί 1κα
ταπ-ίπτει, &πως yίνeται άντιλη
πτοv μοvά,χα ,στ,ον fu1θρωπο. 
Ό χρόνος ·bέν �εχει την ϊδια μέ
τρησι y�ό: διαψόρους άvθ;ρώ
πους οιϋτιε καί yιό: τό ίδιο πρό
σωπο ύπο διάψορες σwθη.κες. 
Ή μέιτρησις των ψυσικων 'κύ
κλων μένΕ.ι σταθερή, Τα ατομι
κά: ρολόyια πού �ασίζονται σέ 
σιJστη.μα παλμών μ,ετροΌν μέ. 
ά:πίστεοτη άκρί,�εια. Μπορου
μ,ε έπομέγως, νά: ,κατστάξωμε 
τον χρόνο σέ μοε.τρήσψον καl 
μη - με.τρή�σιμον, καί νό: προχω
ρή σωμ•ε σ�τήΥ ε ρωνα τ<οϋ δεύ
τερου για το ταξίlδι μας στον 
μακρύν ,μακρύv δρόμο της 'Α
λήθ'ειας. 

Έό:ν παρατηρήσωμε προσε
κτικό: τον Χρόνο -τού:τηv την 
σ τ ι y μ η-- �λέπο,μιε πώς πέ
ρασ�ε κιόλας! Κάιθε λ:επτο δια
σπαται σέ «:π6μενο λε.πτό» ,και 
«περασιμένσ λ:ε,πτό». Δεν. ύ.πάρ
)((ΕL ,τα ρ,ό ν ! Ώς τέΙΤοιο,,1-τiο 
'Τ(]αρόv δεν ύψί'σταται. Ή πα
ρουσα κί•νησι,ς είναι ή ίχττόθaσις 
της 1μη ύψισταμέvης πε.ριόδου 
μετ.αξύ παρελθ'όντος καl μέλ
λο,νrrσς. 

«Α�(Jlθάνο1μαι -ιείπε δ Τζαί
η:μς Πέρκινς - μ�ά: άϊκατc:ψά)(η
τη ελξι να ειίκονίσω τον χρόνο 
σαν ενα τροχό πού γυρίζει cmo 
τ,ό μέίλ.1λον καί πηryαί'Ι!Ε.ι προς 
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,. 
τό 1ταρε.λιθόν. Αί άκτινες τ,ου 
εtναι θ ε  τ L Κ ό ς χρόνος (ο 
1φοσεχης - 1τροσεχης - 1τρασιε
χης χρόνος) και τό: ιμετα:.ξι, 
των ακτίνων διαστήματα είναι 
ά ρ. ν η τ ι κ ό ς χρόινος (δ' 
τότε - τόιrε _ τότε χρόνος), έ
νω δ άξων είνα:ι δ' Αίών,ιος χρό
νοις. Καθώς δ τροχός σuμπλη
ρώνει την ΤCεριιψορά του, δ άρ
νητuκός χρόνος yιίνεται θετιικιός 
και άιντιστρόψως. Αί μνημαι 
,και οί προισιδιορuσιμοι του ,ταρ
ελθόντος ytνονται τό: δι.JΙVΟ'iμικα 
του 1μιέλλοντος. Τ ό Παρελiθόν 
θό: διοριθώση τό Μέλλον και τό 
Μlέλλον iθlό: τελ1cιοιrnαιήση ' τό 
Παρελθόν, κο:.'θώς 'δ π:ροχός 
του Χρόνου, με κύκλο κατό1Τιν 
κύκλου, θα μετατριέψη τό Σ κο_ 
τ<CΧΙδι σε Φως. Έν τq, με.τΟJξύ., Ιδ' 
α.νθρωrιως έ1λαφρύνεται άπο τό 
ψορrrίο της μνή,μης και άψu,τνί,
ζεται στην 'Οiλότψrα της Ύ
τιάρξεως έφ' δσοv μ� την 
y,λωισσα της CJΙU\Αειlδή,σεως και 
την ψύσι των 'ΚUΙΚιλuκων κυμά
των της κοομικης ύπαρξιο:Jκης 
θαλάσσης, έφ' δσον μιάθη vό: 
περνα ,τάνω άm:ό τό: -rοέλώρια 
κύματα. Τό 1τέρ01σμα σuην ·'Ε
'λευθερία είναι ενας διάlδρομος 
άνόψεσα σε δυνάμεις πού ά:πει
λιουν έικμιηδέvισι ... 

Ή αύριαvή ζωή 

σuvάρτησις τοu τώρα 
Ό παryικό(Jίμιος Πρόεδρος 

Τζ. Κόατς, κλείνοντας την 98η 
yενuκη συ\Λέλευισι, εl� &τι δλοι 
1Όpέ,ι;ει να αίσθανωνται δυνα
μωμένοι, διότι πάντοπ:,ε. κάϊrι 
yεννιέται μέσ' από κιάSε συv
άντησι των θιεοσάpωv δλου του 
κpσ,μου. 

Έξιετέιθησαν, είπε, ιδιάιφορες 
Lδέιες. Άλ,λiχ. άί θεοσοψ�καl ί
δέαι έ,τι<,άλλετο::ι νό: εχουν άν
τί κροομα σέ πραξι. Έ1τι πα
ραδείyμαrrι αί ίδέαι περι Κάίρ
� καιl Μετεινσαρκώσιεως πρέ
πτει να μας Ιl>οηιθΌGν ωισπε ή αύ
ρuανη ζωή μας να είναι σu�ρ
τησις της τωρινης. Σ υχvα δυσ
αvασιχε:rοϋμε yι,α τό Κάιριμα, 
άντl νό: τό κατανοr�1σωιμε. Ό 
Τζ. Κόατς άΜέΙ<pεpιε μια ψράιc;Υι 
της 'Έλ,ενα Πετρόι&vα Μπλα
<,CΧ!t'σκυ, &τιι πρέm�ει v ά:ποδε
χώ,μιειθα ,ταν ο,τι μας συμιl>α()Λει, 
ώς μαθηrτ:α,ί, άντυλ01μι<,ανόιμ�ε
νοι &η αύτο 1rού· σιψ<,αίνη ερ
χεται να ιμας <,οη�ση κατά 
1Κ<ά1t'OLOV τρόπο. 'Όλα τα ,τρο
<,λήμα;τα είναι ευκαιιρίες έκπται
δεύσε,ως και άινα:mτύlξιεώς μας. 

«Ευθlε - εί1rε κατ<Χ!λήyοιv
τας - ή Είρήvη καl ή Εύλο
yία, πού ύπηρξια:ν τόσο αφθο
νες �αζί μας τlς ήμέρες τιοu
τες, να μας συντραpεύοuν σ' 
δλο το έπόιμενον ετος καl yια 
ΠC(\.!'( α». 

*****-u******** 

, 
1 

• 1 

--�---- -� ---------- ------ -�-��--�

• 

• .. 
• 

• 

• 



1974 

Μ,ΙΑ ΕΡΩΤ Η ΣΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

187 

YUAPX(I 0(0!: 
Αί άμφιβολίαι των Χριστιανών 
και αί ύποψίαι των άθέων 

«Ύτrάρ,χει θεός;». 'Όχι, α

πήντησαν δ πυρηνικός ψυσυκόc, 
"Αλψ.ρεvr Κάιστλιερ, δ (3ιολό,yος 
ΦpωΛσουό:: Γ�αμ-τrόκ ( καί οί 
δύο (3ρα(3εί:ο Νόμπελ), δ αν

θρωπολόγος Κλώντ Λε�ί Στρά
ους, δ ψυχίατρος Πιερ !'/τε
μ'Π'pαί - Ρίτσεν, δ κωμωδιογρά
φος Ευyένι·ος '1 ονέσκ,ο καί άρ_ 
κετ,οί αλλσι · αθεοι λιyώτερο η 
111εpΊσσότερο γνωστοί. 

Τίς συνοιμιλLες -τrου είχε μα
ζί τους δ Γό.1λλος δημοσιογρά
ψος Κρ�σηό::ν Σαμπανυ τίς 
συ\Λεκέvrρωσε σ' ενα (3ι(3λίο ,με 
τ,όν άlσυνήβιστο τίτλο «θεός; 
"Οχι». 

Ό Σ αμπανυ είναι πιστός 
Καθολικός καί στον έntίλσγο 
του (3ι(3λLου του ά-ιτηυ9υνε ευ
χαριστία προς τον θεό. Για πιό 
πραγμα ή ευχcφιστία; Ό συy_ 
yραψιευς ,ευχαριστεί: τον θεό, 
δ�ότι ά<J)ήρεσε άnο τους χρι
στιανους τη,ν ύ'Π'Εjpσψtα κ,ατσ-

χης. της αλήθειας καί τους ύ
πε·χρΙέωσε νό:: ταιυεινωθουν στην 
«y.eνικη ά(3ε,(3αιότητα». 'Αλλ:ό:: 
στο ,σημεί:ο αυτό ,εύρίσκ,ε.ται 
καί ή ό:λιηθινή αίτία τίς τελrκ,ης 
πρσσευχης του Σαμπ{;(Vύ. Διό
τι, ,μαζί με την ύnεροψία των 
χριιστιαvωv χάθηκε καί ή σι
γουριά με την δπαία δ ncφα
δασιακός άθετσμος ίG)(υpίζετο 
πώς είχε την ά�μέρωτη ύποστή_ 
ρrξη των έπιστη,μων καί το μο
νοπώλιο του μέλλοvrος του 
κόσ,μου. 

Σ τά rrnλαίσια της «yε. ικη ς 
ά(3,ε(3αιότη,τος», ή ύποψίη των 
αθε,ων δτι ίσως ύπά;ρχε,ι θεος 
χαρακτηρίyεται π,ερισσότερο 
κ01θιησυχαστι'Κ.η ,άnό τιηv ό:ιμψι
(3ολία των πιστων, δτι μπο,ρεϊ 
·καί νά μην ύπά:ρ�η.

"Ηδη ό Πασκ·ό::λ είχ;ε αίσθαν
θη ε·vα χάσμα, ,μη μπορώvrας 
νά σιψ�ι(3ά1qJ την ίδέα τοϋ 
θεου ·άnό ,ψιλοσοφuκης ±ιτόψε-
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ως, ιμέ την εuκόνα πού προσέφε
ρε ό λόγος των Βu�λικων προ
φητων .. Ό 'ίδιος κατέληξιε νό: 
προτιμιή,ση τα έπιχιειρήιματα της 
·καρδιδ:ς καί τον θιεο της 1φοσ
ευχης. Άvτί,θiετα, οί -ττιφΙJΟ1CJΙό
τεροι όmο τούς Χρι,στιανούς.
θεολόγους, UδιCΧJίτερα οί Προ
τεστάντες έλJκύονrαι σήμερα
απο τάν «θεο των φιλοσόψών»
καί yι' αύτο ε.Τναι διατεθιε.ψέ
νοι νά θυσιά!σου\i τ·ον παραδο�
σιακο 1θιε.6, δη λώνοϊΠας οτι ή
<<1ά:νθίρωτωμορψuκή του εLκόνα
είναι πλέον νε.ικ.ρή». Λιyώτερο
η -ττιερισσότερο συνιε.1ιιδητά συνε
χίζουν την άπαίτηιση του Χέγ
κελ, ό όιπ,οii:ος στά ιΛεαγικά του
1<ειίμενα π;ροσ1tάθiησε ,να συντά_
ξη μια καινού,ργια προσευιχιή,
'ΤελJείως έyκrεψαλικιή πού θα έ
χρησιμοποιείτο στον καιρό του.
Μέ ποιό τρόπο qμως θα μπο
ροϋσ�ε νό: προκΟJλέση την Δια
Νεκτικη η την 'Άγια 'Εξέλιξη
της Φιλοσοφίας; ΚΙΟ3λύιrερα θό:
ηταν νά: έπινοήσωμε ενα δποι
οΙδιήποτε «εσύ» στο '8ποίο θα
άmτευθυνόιμα:στε, οπως εικανε ή
"Α ννα Φρανκ στο «'Ημιερολό
yιό» της, η νό: προσευχόμσJσΤε ·
σό:ν τον &θιεο Ρωσο, πού ελε
yε: ��κύριε, &κου καί αύτόν
πού δέν σέ -rοιστιεύειι».

Στην θρη·σκeία, τό μεyα!λύ� ·
τερο έιμπόlδιο, yιά &θrεοος, ο-·
π.ως δ Κλώντ ι\ι8<5t - Σ τ.ράους,
είναι δ π,ροσω-ττικός θεος η
μδ:λλον ή παρουσία έ\Ιός οίου
δή1tοτε θεου. Ό διάσημος άν
θιpωτι;ολόγος 'δ'μολοyεί οτι θα
μπσροϋσε να -yιίνη Βουδiδι,στης
από την μια σ:rιγμιή στην άλ
λη, άκ,ρι�ως {'111Ε..u&η δ Βουδlδι-

σιμός είναι ,μιία �ρηισκsία χωρίς 
θεό. Άλλα Ικαί οιί ίrιτόλ.οιποιι 
&θεοι η σ.χιεδΌν &eιεοι, μέ τούς 

. :δ'ποίιοuς μLλησε 'δ δηιμοσιοyρά
φος συναντοϋν ά�ρκετές δUQΙΚο
λίες άπένο:ντι στην ύπάθειση του 
προσωπ�κου θεου. 

Ό Εύyιένιος Ί ο\Αωκο δειίχνει 
πώς θα ψ:kλιε να τοροτείνη την 
κατάργηση του προ<5λήιμαtrος 
του θεου στα ,uλαίισια μιας ύ
-ττιάρqεως που θΙό: ε�η την δuκή 
της Θρησκεία στον ό:πόιλυτο 
αύθοριμ1ηrrισμο · της ζωης. 'Ό� 
πως. δ Λiε�ί .- Στρ�ους ε'τσ,ι 
κaί δ Ί οινέσκο, σuμπώ,εί τον 
Β0υιδδι01μό. 

. 'Αντίθετα, χωρίς μυστυκιστι
κές οέξόδους κU\Αδύνου είνCΧJι οί 
άπόψεις του Μ':1<ρc,uστ,ου ψ,ιλό
σο<j>Ου Ρ οζιέ Γκcφωvτύ σύμφω
να μέ τον ιδ'Ίτοίο τό πρΜλη,μα 
του άθιε.ϊισμοG πpέ'ΠΙΕι να τοιτtο
,θετηιθη στό κιέvφον τοϋ «δια
λόγου μεταξύ των π0Ιλιτι
σμων». Ή ιέtπικ:rτηιμ�ικη καl τε_ 
χνιrκlή άνόmτυξις του σύryχρο
νου κόσ:μου, οπως τηιν ύ-mε
Ύράμμι,σιε καί δ Παπας Πα� 
λος δ. Στ', 1μδ:ς όττοιχρεώνει νά: 
άναθrεωρήισωσε, λέγει 'ό' Γ•κα
ρωντύ, το πρό�ληιμα τοϋ 'ά!9εϊ
Ο'f.ΙJΟU rκαί να τtό ,μaλιετήtσωμε 
ιμαζί μέ το πρΜλη,μα «των 
σχέαεων μιε.ταξίι κουλτούρας 
ικαί οίΚΟ<')ΟμίιΟJς». Κανένας σή
ιμιερα: δεν 011<mεται νά μετα
τρέψη, την ιθρηισκειία σέ. «οπιο 
του λαοο» ,καl -π:ολύ λιιyώτε.ρο 
'δ Παιτας. Ό &θε.ος, πάiλι δεν 
,μπορει ν,α συ\Λειχtίση την παλια 
καταδίκη της ·θρηισκεLας. Πρέ
πει να άνανεώση τον άθεϊσ�μό 
του ό:πένο:ντι στούς πιστούς •μέ ' . 
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ά&ιά�κCΥΠJες συy1φίσεις. 
Διαψορετικος είναι 6 αθεϊ

σμός ένος αλλου ψuλοσόψαυ, 
τον ό-ποϊον ό' Σαμπανύ χαρα
κτη ρ'ίζει στο C5·ιC5λί.ο του «ίστοι
ρικον - ψιλελιευθερον»: τοϋ Ρα
ϋμόν 'Αρόν. Κατά: την y,νώμη 
του ή άνθρω;ι,ότητα θα πρέwει 
να έΉUΟιώξ[Ι τ ,ην �ανάπτυξη και
νού pγιας θρη.σικaίας, μιας αλ
λης λύσεως δια!φορετικης &mό 
την ιπιστη μονικη η να μιετατplέ
Ψn τη.ν έm:ιστή1μη σέ μοvαδιι1<1η 
θρησκεία. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ Φ!λΟΣΟΦΙΑΙ 

· Α'δετον 70. Δεrμέvον 100
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Για την άνύψωση ομως της 
ε.πιστήιμης σέ C5Cι:JΙμούς �μψιC5άλ
λσύν σοC5αρά καl οί 'ίδιοι οί ε.
πισrή μοιvες. "Αν yιά: τοιύς ψuλό
σοψους '<δέιν μτrορεϊ νά: ύπάρ

ξΙ] ,μ�εταψl)(J1uκιη χωρlς έπuστή
ιμη», yHx τούς έΉιστή1μονες μέ 
τούς όm:οίους κουC5έντ�ασε ό' 
Σαμπαvύ ·δ-έv Εlναι ιδυνατοv νά: 

&τrό::ρξn .μιά: έπιστή.μη στην θέ
ση της θpη101κείας. 

«θεσσαλοvί,κη», 27.8 73 

ΕΚΑΟΓΑΙ 

ΚΡΙΙΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'";.. /' ... · 

λ �: .·: 
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ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΕ 

ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
' ' , 

στην yυναικα tou
' 

yια 

θάνατο· -ιίίς κόρης των

1974 

(*) 

1. Ό άνθρωπος που εστειλες να μου άναyγ€tλη το θάνατο
της κόρης1 μας φαίνεται δτι περιεπλαιηθη στο δρόμο καιθώς ηρ
χετο στην 'Αθήνα. ΆλΜ έyώ μόλις ηρθα στην Τανό:yρα το έ
-πληροφορήθην2 άπο την έyyονή μας. Καl τα σχετuκα με τον 
ένταφιαpμό, νομuζω, δτι πια εχων γίνει. Καl εϋχqμαι νά εχουv 
yίνεt έτσι, ωστε και στο •μέλλον, και τώρα, να μην εχης •κΟΟΛέvα 
λόγο να λυ,�:ασαι yι' αύτά. Καl αν θέ.λης να καvης ,καl τ+ιτο.τα άλ
λο, το δποϊο δεν ;εχεις κάνει, 'άλλα τrεριμένεις τη γνώμη μου, καl 
νομuζεις, .δτι αύτό θα κάμη έλαφρότερη3 την όδύvη θά ytvη καl 
αύτό. Καl αύτά, ας yίνονν χωρlς ,καμιμuά &rcερ�ολή καl δεισι-

. δα�μονία, έλαττώματα, τα δ1τοϊα, άλλωστε, eλαχισιτα σοϋ ταιριά
ζουν. 

2. Μονάχα, yuvα!ικα μου, σε παρακαλω να κρατήσης ,κι' έιμέ
να καl τον έαυτό σου σ' αύτη τη συμφορά, στη σuvηθιισ,μέw-ιι4 
μας κατάσταση. Γιατl καl έyώ δ ίδιος f;έ:ρω καl μετράω ,τόσό 
μεγάλο ετvαι το Ιδυστύχη,μά! μας, μα, αν εϋρώ κι' οοένα:νάσrτε
ναχωρησαι ύπερt;ολικά αύτό θα με στεναχωρήση mρισσότερο 
άτrό το ίδω το λυπη.ρό γεγονός. "Αν κι' έyώ δεν έιy,εν,νή6ην «ά!πό 
πέτρα κι' από ξύλο». Καl το ξ,έρεις κι' eσύ ή ίδια ή διποία ό.πό 
κοινου μ' έμ,ένα eμεyάλωσες τόσα παιlδuά στο σπίπι μας. Αύτό 
δμως το παuδί, το άycmούσαμε tδιαίτερα, έ'i'tεu&η έyεvνήβη '1(0-

ρίτσι, δπως κι' έοο το ηθελες, μετα άrοο τέσσερις yιούς. Καl σ' 
έ�μέvα παρεϊχε τη δυνατότητα, να του �άλω τ δνομά ισου, το τόσο 
αγαπητό .. Προστί'θεται &ε στη φυσική αγάπη των yονιωv, για τα 
μικρό:: και 1μια �διαίτερη τrίικρα, δταv σκ,εφθουμε, ττόσο μας εύχα
ριστοϋqε με την άyvότητά της καί μέ την ελιλειψη, που την έχα
ρακτήριζε, καθε όρyης καί yκ,ρίνιας. Λύτη δέ όmο τη ψύση ηταv 

. άξιοθαύμαστα καλότροm:η καί ηρεμη καl άvrα-roaδtlδε την ά-yά:πη 

* ΗΘΙ ΚΑ Πλ<ιυτά,ρχου, μετάφρ. ,Π. Στάθη. 'Έ,κδ. Έλλην. Έκδ Όργανι
σμοϋ «Βιβλιοθή�η των 'Ελλήνων". 
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καt fιταv wάντα ετοιμη νά χαρuζη στούς άλλους δ,rrι είχε. Μέ αύ-
τές τlς καλοσύνες της, οχι μόνο ,μας εκανε να χαιρώμεθα, άλλα 
καl vά κατανο"ωμεν δλη τήv ό:yαθότητα της ψυχης της. 

3. 'Αλλά, γυναίκα μου, δε (5λέ-πω, γιατί τά -πλεοveκτήμccτά
της, δσο ζοΟσε, 1μας ετερτrον, καl τώρα θά μας κατ01θιλt(5ουν, καl 
θα μας συyικ,λονlζουν, δποτε τά φέρωμεv στο νου μας. Κι' ά!κό
μα, φο(5ουμαι, πάλι, μήmως μέ τή λύnτη μας (5yάλc.ψε άπό τήv 
ψυχή μας καl τήν άνάJμνησή της, καθ'ώς ή Κ1λυμένη δταν ελεyε: 

«Μιοω τ' άνάλαψρο κράνειο τόξο 
·κι' άπ' τά γυμνάσια ιεψευyε».
Πάντα ά-ποφεύyοvτας καί τρέμοντας, μήπως της ίrnενθυμί

σουν τό yιό της, y�ατί ή άνάμνησή του εψερνε μΟJζl καl τη λύπη. 
Γι,ατ,1. ή άνθρώ-rτ.ινη φύση ά!ποφε-ύyει δ,τι τή στενοχωρεί. Γeατl πρέ
πει, δπως μας προσέφερε, δταν εζη, τη μεy01λύτερη χαρα ή ά
yόmη γι' αύτή, καl ή θέα της, καί τό άκουσμά της, ετσι καl 
τώρα να -πε.ρνα τίς ώρες της κοντά μας, καl νά ζη μαζί μας, καί 
νά μας προσψέρη περωσότερη χαρά, πολλCC"rολάσια, μδ:λλοv, πα
ρά νά μας λιmη "Αν (5έ·(5αια οσα λόγια είπ01με σέ άλλους, είναι 
φυσικό νά ώψελήσουv καl μας τώρα, πού άντιμετωπtζομε ανάλο
γη καrτάσταση, καl νά μή,ν καΕτημεθq: συντετριμμένοι, μήτ,ε νά 
κλεLCJΙθωμε μέσα, πληρώνοντας μέ πολλcrnλάJσuες λύπες, έκεινες 
τlς χαρές. 

4. ·Κι' αύrτό λένε, ,θαυμάζοντας, δσοι εύριsθη1σαν μαqί σου,
στην περίστααη αύτή, δτι οϋτε φόρε-μα άλλαξες, να ψ,ορlέ'σης πέν
θιμο, καl οϋτε /στον έαυτό σου, οϋτε καl στlς Θεραπαιvίδες σου, 
έπέτρεψες ά:τη�μελησία. 'ΑλJΛcά καl τά της κηιδείας δέν τά επραξες 
έπιδεuκτι .κά, μά κόσμια δλα, μέ σεμνη σιω>rση καl μόνους τούς 
συyy�ενεις μας. Κι' έyώ (5έ(5αια, δέν άmόρησα, γι' αύτό,, yιά τό 
δτι δηλcd&ή, έσύ, πού δέν καλλωπίσιθiηκες ποτέ yιά τά θεά�ματα, 
καl yuά τlς έσρτές, καί εθεωρουσες την πολυτέλεια αχρηστη στίς 
διασκεδάσεις, έσύ ή ίδuα διετήρησες την ά:ψιέλεια καί τη λιτότητα 
της έ!μφανίσεως καί στίς θλ�(5ερές περιιστ.άJσεις. Γιοrτ:ί, δέν πρέπει 
μόνο στlς Βακχικές έορτές ή μυαλωμέw� yυναίικα, νά μ'ένη έγ
κρατή.ς καl άσπιλη, άλινά στο σάλο καl στό πάφλασμα του πά
θους κατά τlς συμφορές, νά μη νομ,ί:ζη, &τι εχει μeκρόrτερη άνάy
κη <Χ"Π'Ο έyκράτεια έ1κδηλώσεων, μuό: έyκράτεια μαχcψενη, οχι κα
τά της άy&ττης προς τό: 111αιlδιά, δπως πολλοl νομίζουν, αλλά 
προς τίς εξαλλες παραψορές της ψυχης. Γιατί στην άyάπη μας 
yιά τά πε,θαμέiνα παιδιά μας, προσφέρομε -rή λαχτάρα μας γι' 
αύτά καί τίς τιμές καί την ακοίμητη άνάμvησή τους, άλλα ή ά
πληστη έπuθυμία yιά θρήνους πού μας εκτροχιάζει σέ 'δλοψυρ
μούς καί κοπετούς δέν είναι λryώτερο ασεμνη άπό τήν άκρά<τεια 
προς τίς ήδσνιές, έπέτυχε δμως τη συγγνώμη, yια:τl τη συναδεύουν 
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ή θλίψη καl ή 1τί1κρα, άντl της άnτολαύσεως τω:ν διcrοκεδά�σεων. 
rισ,rrί, τί nιο nαράλοyο, 'άrrτό το vc;i: 1τερι>0ρίιζωμε το γέλιο καl. 
τlς &τσερ(?ολές της χαρας, καl να όψήνωμιε, έλεύθερα τα κ,λάιματα 
καί τούς θρήνους, ,rοτά]μια Τι'ού ,τη.γά]ζοuν cmo την ίδια την τιηyή. 
Καl για τα :άρώματα καl τα 1τοpφυρένια φορέματα μερuκοl άν· 
τιστsκονται στlς γυναίκες τους, τότε, yιατl έm:ιτρέ:mοuν τα μαϋρα: 
�αψί!ματα των q>ουστανuων καl το κούρεμα των μαλλιων κο.l το 
ασχηιμο κάθισμα καl τη.ν_ καrηώδη κατάκλιοη; Καl το φ�ερώτε
ρο αιτ:' δλα, αν τιμωροΟν τούς δούλους κ,αl τlς θερα:.1ταινίδες, οί 
yυναίκ>ες τους α:δuκα καl ύΠ'Εp�ολικά, οί ι':ί:ντρες έναvrιώνοvται, 
καl τlς έμ,τοδίζουν, καl δεν έναvτιώνοvται, δταν έκεϊνες αύτστ:ι
'f-!Jωpοϋvται ,τικρα καl ανελέητα, ,μέσα σε συμφορές καl δυστυχvες, 
έν{p, -άκρι�ως τότε εχουν ·ανάγκη ά1Τό ανεσ:η καl φιλανθρωπία; 

5. Άλλά, yυναfiκα μου, μεταξύ μας, οϋιrε έκ�ε1ίνη έχρειό:σθη 
ή μάχη, οϋτε τώρα, νομίζω βά: χρειασθη. Γιατl δεν υπάρχει κανεlς 
<Χ'ΠΟ τούς φιλοσόφους, 'ΙίΟύ μας συνανειστpάψηισαν, δ δτιοίος να μη 
σε έθαLJΙμασε για την άπλότητα του vτυ01ίμοπός σου καl την έy
κράτεια της δίαιτάς σου. Οϋτε' κανεlς από τούς ,τολίτες ίχπάρχει, 
,τού να μην του 1τροσέφερες θέCΧJμα α:ξιο 1τρος μ,ίμηση, 1μέ. 1ήν 
αψέλειά: σου στlς ίερές έό,ρτές, στlς θυσίες καl στα θέατρα. Καl 
τώρα, αιτ:έδειξες μεγάλη σταθερότητα ψυχrης, χάνοντας τό κα
λύτερο αιτ:ο τά τιαι1διά μας. Καl την vδια σταθερότητα απίΞδαξες 
καl δταν όmέθανε δ καλός μας Χαίρων. Γιατl ένθυμοuμαι, οταv 
μου άνηyyέλθη ό. θάνατΌς τοϋ ,ταuδιου μας, Ε;�νοι με σιυνώδευι-. 
σαν άτrό τή θάλασσα έpχόμενο, καt με άλλους συνεκεΙVτρώiθιη
σαν στο σ'!Ιίτι μας. Καl έπειδή ε�λέπαν μεγάλη τάξirj και ήσυ
χία, κΟJθώς διηyοϋντο, μετά, καl σε αλλους, ένόμuζσν δτι τίποrrε 
φο�ερο δε συμ�αίνει αλΙΙJςχ. δτι έκυκλοφόρησε μιιό: αvυw'.),()rτcrrη 
ψ-ή1μη. Τόσο μυαλωμένα ,είχες στολίσει το Ο'Π1ίτι μας σε τιερίσταση 
τιού έπέrrρετι,ε πολλη ακαταστασία, μιας καi κείνον τον ά:νάθtρε- � 
ψες με το γάλα των �υζιων σου,_ καl _ύn>ε�λήιθης καl σε χειρουρ-
γική έπέιμ�αση, yι' αύτόν, όmο την άσθiένεια τοιϋ κ,όλπου σου. 
Κι' αύτά είναι και φιλόστοργα !και γενναία. 

6. Και �λιέ,τομε τlς περισσότερες μητέρες, δταν ή παραμά
να 'κΡcθαρίοη και · στολίση τά 'παιδιά τους, τότε, συνήιθως, τα 
παίρνουν στα χέρια τους, . σαν ,ταιχνί�δα κι' εnτειτα, σιάν ά:ποθά
νουν, ξεσπουν σέ άνώφελο και άηιξ>ιαστικο πένθος, οχι αιτ:ό ά::yά:rτιη 

' (γιατί ή αγάπη είναι ψρόνψη καl: ώραία). 'Αλλά, yιατl με τή ,μι
κρή φ.υσuκrη θλίψη τους, άνοψειyνύεται, για μάταιη έτι,ίδει,ξrη, 
προσποιητή λύπη και δείχνει τ,ά πένθη μανιώδη και αιτ:αρηyόρη
τα. Κι' αύτο φαίνεται, δεν ξ!έ:φυyιε' ό:πο την παρατηρητικότητα 
του f\ίσώnου. Γιατl είπε αύrrος δη, δταν διένsιμε τις τ�μές στσύς 
θεούς ό Ζεύς, έζήτει τιμη και το !'Π'ένθος. 'Επέτρεψε, λοι'Τυόν, καl. 
σ' αύτο yά Jψαται απ' δσους τq προετίμων μόνοι τους και το 
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ηθελον. Και Πρα)'lματικα ετσι γίνεται. Καθένα'ς μόνος του εLσάyει 
τό πένθος στόν έαυτό του. "Οταν δμως αυτό μέ τον καφό, yίνη 

1 

σύντροψο 'Και συyκάτο�κό μας, οϋτε ·και αν τό θέλη κανείς, πολύ, 
ήμwορεϊ ν' ά:τταλλαyη α:π' αύτό. Γι' αυτό, πρέπει νό: τό κατα111ολε-
μα ό 5:ν1θρωιπος, μπροστα στήν πόρτα του, καl να μήν του έ,τι-
τρέπη να εχη φρουρό: τό φόρεμα, τό κούρεμα η κάποιο &λλο απ' 
αύτά, τό: όποια κάθε ήμέρα μας συν10Ιδεύουν, ·μας έντροπιάζουν
ανόητα και ικάνουν τή διάνοιά μας, μικρή και στενή, και αμείλι-
κτη και ψσφοδε-η, ετσι ωστε νό: .μή μ'Π'ορεϊ κανείς "ά yελα, νό: 
μήν μπορεϊ νό: αντικρύζη τό φως, νό: μήν μπορεϊ νό: παίρνη μέρος 
σέ φιλώΑθρωπο yευμα, yιατί μ' αύτό: ασχολεϊται •και αύτό: ,μετα
χειρί:ζεται τό πlένθος Και τό κακό αύτό όiκολουθουν, ή παραμέ-
ληση του σώματος και της έ,ταλ:είψεως και του λουτρου και κΔθε 
άλλης παρόμο�ας φρσντιδος, ένω, τό αντί-θετο έπρεπε "α yίινη, 
δη λαιδή ή ψυχή, πονωντας ή 'ίδιό: ν.ό: (5οη,Θιηται από τό θαρραλέο 
σωμα. Γιατί πολύ χαλαρώνεται και αμ(6λύνδιαι ή λύπη, δταν ή 
yαλήνη διαποτιιζει τό σωμα. 'Όπως χαλαρώνεται και άμ(5ιλυνε:rαι-
τό κϋιμα, δταν τό περι(5άλλει ή καλοκωρία. 'Αντίθετα, δταν έ-
πέλθη άιδυνcψία OJ!tiό καιΚJή δίαιτα, και τό σωμα τίπαrα κατάλ-
ληλο και χρή-σιμο δεν -τrροσφέρει στήν ψυχή, παρά μονάχα οδύνες 
και λύπες ώσάν πuκρές I και (6λα(5ερές άναΗυμιάσεις, τότε και
αν θιέλωμε δεν ήμποροCψε πιό: ν' αναλά!(6ωιμε εϋκολα. Τέτοιες 
συμφορές εύρ'ίσκουν τήιν ψυχή, αν ικακοποιηθιη ετσι. 

7. Άλλα τό σπουδαιότερο και τό ψο(5ερώ,τερο σ· αύτές τίς
περιστάσεις, έyώ δεν ε1ναι δυνατό vό: τό φσ(5'ουμαι: «τις ε ίσοδΌυς 
των κακων yυναικων» και τις ψωνέ·ς τους Κ!αΊ κοντό: στους θρή
νόυς των α.λλων και τούς δικούς τους Βpήvους. Οί yυναϊκες αύ · 
τις άκονύζουv καί κ·εντρίζουν τή λύπη και δεν τήν αφήνουν, οϋ
τε άιπό α.λ:λους, οϋτε μονάχη τη·ς να ιμαραθ:η.Ξέρω τί άy,ωvα, yιο
μά!τη α.yχος, ήyωvί'σβης τ·ελευταϊtα, οταν έ:(5οηθεις τήν ά:δελ9ή του 
θέωvος, ,και έπάλc:ιες μέ τις yυvαϊκες αύτές, οί όποϊες πρσσμέ 
νοντας στό σ-τrίτι τους μέ τούς όλολυyμούς τους καί τίς κραυ
γές τους, ηταν ώσαν νό: 1εψερον φωτιά άπάνω στή φωτιά. Διότι 
δταv (6λέπουν vό: κα:ίγωvται τό: σπίτια των φΗλων π·ροσπαθΌυν μιέ 
δ,τι ή•μπορουν, κι' οσο μπορουν πιό γρήγορα νό: σ(5ήσουν τή 
φωτιά, και αντίθετα και παράλογα, στίς φλεγόμενες ψυχές ρί
χνο\)ν προσανάματα. Καl δταν κανείς εχει α.y,ρυπvα τό: μάτια του, 
δέv αφήνει δποιον θέλει νό: ζυyώση τό χέ,ρι τ·ου σ' αυτά Καl 
κανείς δέv .έyyίζει· τή .φλεyιμονή yια νό::. μή χειροτερε-ύση. Καl ·ο
πενθων κάθεται κι' έ.πιτρέΉει σέ καθένα πού τυχαίνει vό:: διευ8uνη 
τή λύπη του σό:v ρέμα, ,καl νό: έξαyριώνη τό 'Πάθος του, 'ΠGU άοο 
μικρό έρεθ cψό και ταραχή της ψυχης Ε.ανασκαλίζεται καί ψ:yα
λώvει καί μετα(5άλλεται σέ δυσκ·ολοθεράπευτο κακό Άπο αύτά, 
λοιπόν, ξέρω, δτι σίγουρα θό: φυλαχθης. 
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8. Προσπάθησε δμως, να μεταφέρεσαι, συχνά, νοερά, στην
κατάσταση έ.κείνων ;των χρόνων, 1του δεν είχε yεννηθη τό 1ταιδ1ί 
μας

', καl δεν είχαμε, ακόμα, κανένα τrαράrτrονο, έναντίον της 
τύχης. Μιετά, να συσχετίσης τους τωρινούς, ,με τους τοτινοuς και� 
ρούς, καl ετσι να σκlέ.φτεσαι, δτι οί δροι της ζωης ;μας εχοuν. έ.1τα
νέ.λθει .σέ μια κατάσταση ομοια με την τότε. Γιατί, αν, γυναίκα 
μου; θεωρήισοuμιε 1τιο καλή την �αrάιστασή μας ,υρlν έκείνη yεν
νηιθη, τάτε, θα φαινώμεθα ώσάν να λLΥΠούμεθα yιό: τη γέννηση του 
'Π'<Χuδιου μας. 'Αλλα καl τα δυο χρόνια, τα έν τ� μεταξύ, δέν 
1τρέ.1Ίει να τό: σ<5ησωμε α1το τη μνfrμη μας, αλλά. νά τα 1τιστεύω
με ευχάρuστα, yιατl μας -ιτροσψέροον χαρά καl ά1Τόλαυση, κι' ας 
ι�η νομuζωμε το δια<5ατικο ,καλο για μεγάλο καικό, κι' ας μη ψε
ρώμιεθα αχάριστοι στην τύχ!η, για το καλο τό .δ'Ι"[ΟLΟ μας έδόθη, 
έπειδη δέν 1τροσέrθεσε σ' αύτο καl το -ιτροοiδοικιώμενο οm:Ό μας κα
Μ. Γιατί; 'Π!άντα, δ επαινος του θείου καl ή ατάιραχη και άJδ•ια
μcφτύρητη άντuμετώrηση της τύχης ®οδίlδουν ώραιο και yλuκό 
καρ1τό. Καl σέ περιστάσεις, &πως στη δ�κή μας, έκεινος 'δ διττοιΌς 
έ,ταναψέρει στη μνήμη του τα καλά, καl στρέ,φει καl μετατCΥΠ:ίζει 
τη σικιέψη του, ά:ττο τα ζοφερά καl τα λυη:ητερά στα φωτερό: η 'δ
λότελα εχει σ<5ήσε-ι την αίτία της λ&πης του η ό:ναμειyνύοντάς τη, 
�έ αντίθετα συναισ'θή,ματα την κάνει μικρη καl ξlεθωριασ�μένη. 
Γιατί, δπως το μϋρο πάvrα εύφραίνει την οσψρη,σιη και ,για τα 
δυσώ'δη είναι καl φάρμακο, ετσι στlς συμφορές ή ά:ναμνηση των 
ικαλων,' προισq,Ιέ:ρει άναγκαιο καl ίσχυρο <5οήlθη1μα σέ δσοuς δέν 
αποφεύγουν την ανάμνηση των ευχαρίστων καταστάσεων καl δέ 

. δαιμαρτύρονται παντου, yια την τύχη .. Αύrο δεν ταιριάζει νά το 
πάθωμ1ε κι' έμεις καl να σuκοφ.αντουμε τη ζωή μας, yιατl σέ σει
ρά εύτυχίε'ς ΤΌαρουσιάσθη κι' ενα δυσάρεστο, σό:ν μαύρισμα σέ 
μια σελΟδα <5ι<5λJίου, με καθαρε.ς καί σωστές τις άiλλιες. 

9. Πολλές φορές άκουσες, δτι ή εϋδαuμονία έιξαρταται ά,το
όρθους συλλοy.ισιμους που καταλήγουν σέ σταθειpη διάθεση της 
ψυχ:ης. Οί μεταί5ολές της τύχης, δέν ασκουν μεyάιλη έπίδραση, 
οϋτε δδηyουν σέ σκοτεινό: παραστρατήματα στη ζωή. Άλm αν 
1τρέ11ει κι' έrμεις νό: κυί5ερνώμε'θα,. δπως οί πολλοί, ά:ττο έιξ'ωτερι-

1 

κό: περιστατικά, δη1λαδή, έντυπώσεις .καl yvωμες των άλλων καl 
1 νά απαριθiμουμε τό: συμ<5άντα ό::τrο την τύχη, καl να χρησιμο- . 

1τοιcCψε κριτές της εύδαιμονίας τους τυχόντες α\Λθρώπους, τότε, 
μη1ν πολυσκοτίζεσαι, yι•α τό: τωρινό: δά!κρυα · καl τους θρήνους, 
έκε{νων που τους έη:αναλαμί5άνουν, ά:η:ο φαύλη συνήιθεια, στον κα-
θέ.να, ,άλλα κατάλαί5ε, δτι περισσότερο σέ ζηλεύουν αύτοί, yιά 
το σn-ίτι σου, καl τό: nαιδιό: καl τον τρόπο της ζωης σου. Κα:ί 
είναι φοί5ερό, &�λοι εύχαρίστως, νό: nροτuμουν την τύχη σου, μ' 
αλη τη συμφορά, yιό: την όϊι'οία τώρα ΒλιΜμεθα, καl συ νό: κατη-
yορης την τύχη καl νό: στεvοχωρηισφ, καl ·-vό: μην αίσθάνεσαι, 
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παρ' δ,τι μα� είSρε καί ·μας σπαράζει, πόσες �μεγάλες χαρές μας 
προσψέ,ρουν, δσα μας μένουν, άκάμα. 'Αλλά, δπ,ως δσοι' έκλέγουν 
τούς άτελεϊς' καί έλαττωιματικούς στίχους του Όμή,ρου, καί περ
νουν παρα�λέποντας, τούς περισσότερους καl μεγάλους, άλJηθι
νά, στίχους, είσι καl σύ να ψάχνης τα ·δει\Λό: της ζωης καί να τα 
κατηγορης, καί τα ευχάρι·στα να τα άναη:οιλης, ,μπερδεμένα ·καί 
συyκ,εχυμένα, καί να Τ[αθ'αίνης, δμοια, ιμέ τούς ψιλάρyυρους, οί 
&ιτοϊοι ένω εχουν ενα σωρό χρήματα συγκεντρώσει, δε χαίρονται 
αύτα Τ[Ού εχουν, άλλα όlδύρονται ΚαL κατCΧJθλί�ονται yια ΚιΕϊVα 
Τ[Ού εχΟΚJαν. 'Αλλά, αν τη συμΤ[ονας γιατί εtυy,ε α-yαμη καl 
ατεκνη, πάλι μΤ[ορεϊς να ,μετ.ρ�άJσης τή λιχrτ,η σου με άλλα, γιατί 
δηλαδή, κι' αν τα έστερήθη, δεν ίrπ:ηρξ'ε οϋτε ατελής, οϋτε σ:rυ
χής σ' αυτά. Βέ�αια, αύτα τα άyαθα οϋτε για δσουc τα στε.ροϋv
ται είναι μεγάλα, οϋτε για δσους τα ιεχουν μικρά. Κι' έκείνη, ά
ψου έπηy,ε OT[OU δεν ύπάρχει λύπη., δi=.ν εχει άνάyκη να Τ[ρΟικα
λη λύπη σε ,μας· yLατί τί ·κακο μπορεϊ νό: η:ροκληθη σ' έμας άΉό 
eκείνην, άψου .έJκείyη πια δεν δοκιμάζει κ01μμuό: λ6Τ[η; "Αλλως τε 
είναι yνωστο δτι οί μεyάλJες στερήσεις έπιδιώκουν τή λύπη , δταν 
φθάσουν σέ ση1μείο Τ[Ού δεν την {χουν άν<JJ)Λκη. Ή δικ,ή σου, Τι
μοξένα, μικρές χαρές εχει στερηθη, μ�κρα eyνώρuσε �καl yια μι
κροΤ[ράy�ματα εχαφε. Κι' έ1κείνα πού οϋτε τα έΙδσκ�μασε, οϋτε 
τα έ,ψαvrάσe:η, πως ,είναι δυνατο να λ!έyεται, δτι τα έστερήθrη; 

10. Καl τα αλλα τα δnοία άκού-εις, άnο άνθρώ:rιους, οί δrπ:οί
οι Τ[είθουν nολλούς, λέγοντας, δτι τίπτοτα λιmηρό, τίπτοτα κα1κο 
}l'E καvένα τρόnσ, δεν ύ-ττάρχει πια yια τον αrrιοσυντεiθΗμένο στον 
τάJψο ανθρωπο, ξέρω δτι σέ έiμποδlίζει να τα Τ[ιστε,ύσης, ή δύδα
σκαλία των Τί'ατέρων μας, καl τα μυστuκά σύμ�ολα των μυστη
ρuων του Διονύσου, τα &ιτσϊα γνωρίζομε οί μυηθέντες. Πίστευε., 
�αθειά, δτι έ.-ττειδή ή ψυχή είναι αψθαρτη, παθαίνει δ,τι καl τα 
πουλιά Τ[Ού συλλcψ�άνσμε. "Αν, δηλαδή, nολύ καιρο ζήση ,μέσα 
στο -σωμα καl συνη1θLση τή ζωή αυτή, άΉο πολλούς λόγους καl 
άπο 1μακρο χρόνο, δταν κατε�αί·νη στον κόσμο, ,ταλι ένδύεται τή 
σάρ'κα, καί δεν Τ[αύ,ει μέ τίς διαδοχικές yεννή·σεις να σι.ψΤ[λέ
κιεται με τα πάθη καl τίς περι,τΙΞτειες της ζωης. Γιατί, μή νομί!ζ�,:ις, 
δτι το yηρας λοLδορεϊται καί κατηyορεϊται, yLα 1lς ρuτuδες καί 
τ' άσπρα μαλλιά καl την αδυναμία του σ�ματος. Δεν είναι το με
γαλύτερο κακο αύτό, το μεγαλύτερο κακο εlναι, δτι κάνεις την 
ψυχή να κρέ;μεται αιτιο τίς αναμνήσεις της έπιyείου ζωης καί νό: 
τlς έnrθ ·μη οψσδρα καί την λυyί�ει καl την πιέ�ει yια να δια
τη.ρη την μορψή nού πηρε δταv ύπiέστη την πsριn,έτ.εια μαζί με το 
σώμα Άvτlθετα, ή ψυχή της κόρης μας, ή δποία αί:χ!μαλωτίστηκε 
yια λίγο καιρο μέσα στο σωμα της άπηλευθ'ερώθη yρή,γορα C(T[O 
την 6εί:α δύναμη, έ.πανέρχεται πάλιν άψου διαyράφΗ μιαν άΤ[α
λή εύέλ�κτη :κ01μnή προς τό θεό, στοιχεϊο το 'δ.ποϊο είναι στοι-
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χείο της tδικ.ης της φύσεως. Γιατί καθώς ή φωτιά, αν κανείς 
τη οοήση καί ά,μέσως την άνάψη γρήγορα ό:ναρρι,ι,ίιζεται κα:ί ξα
ναχpουντώνει, αν δμως σ�ηστη καί κ.ρυώση κανείς δεν ή•μπορεί νά 
την qαν,αζωντανεvση οοκcmα, ετσι Ικαί ·ά-rοό τίς ψυχές περνσυν 
αριστα έJκ€ίνες οί δ,το�ες, rκατά τον τrοιηιτή, συνέ&] : 

«Να ,τεράσουν yορyά τίς πύλες τοϋ αlδη», 
1τρίν νά γεννηθη μέσα τους, σφοδρός ερωτας για τά έ.πίγεια 
,τpάΎJματα καί ·rφοτοG να άνα1μιχθ0Gν πολύ �ε το σωμα καί να 
ένοποιηθουν ,μαζιί του, δπως yίνεται με την έιπ!ιδpάση των μαγvκων 
φαρμάκων. 

11. Ή άλή,&εια αύτων ,τού λέγω φαίνεται ζωντανότερη μlέ•σα
στα ,τατραrταρό:δοτα τtαλαια εθι�μα ·καί τίς συνή1βειες παρ6μοι€ς 
με έ!κείνες ,τού είναι ψυσικο νά τηρουνται για 'τούς α:λλΌυς νε
κρούς. Γιατί δταν άπσθνήσκουν τα νήrπ:ια, οϋτε χοες • τους ,τροσ
φέρουμε, οϋτε άλλ,ες τελετες κάνουν yι' αύτά. Γιατί τα νή11ια δεν 
άνήκουν στη ·yη κ.αί ,σε τί1ωτα γήϊνο. Καί σ' αύτες τίς περιπτω
σεις δεν χάνουν τον καιρό τους σε ένταψιασμούς και. μνή.ματα 
και' οϋτε έJκ,θέτουν το σωμα των νεκρών νηniίων οϋτε κ·άθ.ονται 
κοντό:, του yιά νά το θρηνήσουν. Γιατί οί νάμοι δεν ε11ιτpέ'ΤίΟUV να 
θρηνοϋμε τούς τόσο μuκρούς, γιατί αότο &εν είναι οσ�ο ,μια •καί nη
yαίνουν σε' ζωη καλύτερη καί ,τιό θέιία καί σε χώρα εύτυχη. Έ
πειδη δμως yνωρuζω δτι ή άπιιστία είς αυτά τα πράγματα εί
ναι δυακολότερη αιπο την πίστη, ας κρατοϋμε δλες αύ'τες τίς 
εξωτερικές συνή,θειες δπως τίς καθορίζουν τα κcι�θιερωμέvα· τά 
δε δικά ,μας αισθήματα ας τα διατηροCψε δσον το δυνατόν ;ε
ρισσότερο άμόλυντα καί καθαρά και Ο'ώφpονα. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ 

1 .. · 'Η κορη του Πλοuτάρχου Τιμοξένα άΤCέίκχνε σε ήλικία δύσ χρόνων, 
και είχε τό δv.αμα της μητέρας της 

2. Ό συyyραφΕμc;, γνώστης της άνθρώ11!Lνης ψυχης, δεν θό: άπε,πειρfuο 
νό: παρηyορήση τή δύστuχη μητέρα, τις τςρωτες μέρες του θανά'τΌυ της κό
ρης της. Γνωρίζει, &rι οί πρωτες ,μέρες ·μιας θανά:σ�μης συμψορο:ς, ειvαι ά:παρη
yόρητες, &ττως άΉαpηyόρητες είναι οί -π:ρωτες μέρες και μuκρατέρων ά:πό τό 

· θάνατο σ�μψcρων. Σ' αύτες τις 'Π'εpι-rττώσεις δ λυσLκqμος θρηνος, έξ,αν
τλώντας τό: όπτaθέματα του σωματικου δυναμισμου, και τό: συγκινησιακό:
ά:ποθέ.μο::τα, συνόlμα, ύψLστα:ται μιό: ψυχοορyανuκή ύπερκό-τtωση, ό θρηνος κο·
-π:άζει και τον διαδέχεται ή γαλήνια πικροσυννεψιά. Έδω, ά:κρι!!>ως, έ:rnεμ·
tοαίν.ει ή λοyικη του λuπη,μένου, κατά: τρόπο άλλόκοτο και ά96Ιλληπτο άπο τήν· 
κοινή δράJση· ενα λογικό Ήpόσταyμα του έm:ιΜ1λλει, νό: άναζωττυρήση τήν 
πενθ.,μη ψωτιό: -π:οο κατακάθε.ται. Νό: ξαναζωντανέψη τό μαραwομ,ε.νο θρηνο.
θεωρεϊ λογική έ.Ήuταyή νά θρηνήση άντάξια με τό ,μέγεθος του yε.yσνότος Σ� 
αίπό τό λογικό ΉpοσταΎtμα τw 'ΠΊ<Χpακινουν άνιμισηκό: ψυχολογικό: κατά
λοιπα, κληρονομημένα ά:πό άρχέyονες ψάσείς του ε'ίδους, ·μιό: αύτοντρσπή. 
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'στιy.μfϊ δεϋτε ουν άσnτάσα.σθ'ε τον πρό μι•κροϋ μεθ' ήμων' παρα.δίδατα:ι τάφ� 
yάρ, κ.αλύmειrαι λίθ� σκδτει καrτοικίζεται, νε:Κpο'ίς συνθά-reτεται ... ». 

Ό ποιητής έκφpάζει τό btκό του θρηνο καί ή έκκλησία τον ψάλλει γνω
ρίζοντας, δτι ειναι ,τρσrιμόιrερη ή όδύνη ,τοο ξειοmάζει ά;ιώ τήν όδόνη ,τού 
σιωιrrα. 

Μεrrά άκαλουθεϊ τό 1τέν8ος και ή C1>αρεΙJC( θλίψη σάν κοπαλοιπο της άρ
χαίας νεικ,ρολα:τρίσ:ς κ,αl σαν έθψικός θιεσμός ιωινωνuκός. 

Καί τέλος, ας τό δμολοyήσωμε. 'Υπάρχει κ.αί κάποιο αϊσθη,μα: έναχης 
11:ού άναζωιπυρώνει τό θρηνο σέ ολ.ες τις φάσεις του. Τό αϊσθη,μα της εναχης, 
προέρχεται άπό τό φαινό,μενο μιας έπό,μενης άπό τήν πρώτη _φάση τaίί θρήνου· 
συyκινησιαJκης eκκενώσεως της ψυχης, πρcry.ματοποια'.1μενης, μετά τήν 1φώ
τη συyκινηισιακή της κορύφωση. Μετά τήν «:έκκένωση» αύτή ή ψυχή μέVΙΕι σέ 
ούδέτερη συyκuνησιαJκ\') κατάσταση. Τόιτε ή &ια,τ[στωση της έ.λλείψεως της 
όδύνης προκ.αλεϊ εvα αίσθημα ένοχης. Καί αίrrό τό άiκαλουθιε'ί μίο. λαyική έ
πιτα:yή νά θρηνήσωμε, άντάξια., μέ τό μέγεθος της άπωλεlας. Καl άρχίζει 
νέα i::"'1:αση της όδύνης και τοίί θρήνου. "' Α"�λ!λωστ:ε ή άποψη μιας κοπ.η(Υορlας 
ψυχολόγων ,μέ έ1τικεφαλης τό.v Τ. Ρ ιμπώ, εχει άποδείξeι τή σηιμασία της λο
yι κης έιιτuταyης, και των καταλλήλων σωιματuκων στάσεων yιά τήv πpοκληση 
των συyκινή·σFων. 

Ε�ναι λοιπόν δυνατή ή χcολιναJγώyηση των θρηrνωδων, καί μεταγενέ
στερα των πενθί1μςuν έκδηλώσεων, καί θά ηταν άκόμα ,τ,ερισσόrτερο · δυνο-"tή, 
έάν δεν τήν οοέC1>αλλον καθώς 11:αραπάνω εtπι:φε λόγοι ψυχολοyιΛ-sοί καί 
κοινω�ικοί 

ΆnοuτιίGατε 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

ιούς χρuGό5ετοu c; 

τόμους 

ΙΑΙΣΟ,Σ 

ΕΠΙΛΟΓΉ 'ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 -1958 

1959 -1961 

Οί συνδρqμη11αιί τοϋ I Λ I ΣΟΥ 
· δ11κα11iοϋVl'CΙΙΙ νά τ,Qύς όγορά� ·

σουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 όνrτί

'Τlης τρεχ,ούισης '11Uμης των
120 δρο,cμών.

ΜΕΡ I ΚΟΙ φ[}.οι του 1-
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 
συνδρομή τους άφοίί ά
ναyκασθοϋμε, ι ιε λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήοω
με μέ ύπενθυμίσει,:;, ol 
δποϊες κοστίζουν καί 
χρόνο και χρηματα, f\ 
νά στείλωμε είστφάκτο
ρα, πού κοστί(ει tπίσης, 
δηλαδή άφαιρεί άπο το 
περιοδικό ενα μέρος της 
συνδρομης 
Οί πολλοl ε1ναι τα'<Τ'
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μαζ• 
τους) 
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟ ΥΣ 
(Πλατωvος Φαίδrο.; LXfY) 

·y πο ΚΩΝ. Π. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

«9 Ω, Φίλε Πάν τε, και '<'χλλοι, δόοι ττjδε θεοί, δοίητέ μαι, κα
λ(!:, yε\Αέσ&αι, τ' άνδοθεv· εΕ;ωθεν, :δ' δσα εχω, τοις εντός, ειναι μαι 
φιλία· Πλούσιοv δέ, νομιlζοψι τον σοψόv- τό ,δέ, χρυσοί} πληθος, 
είη ,μαι, δσον μήτε φέρειν, μήτε α:γειν, :δύναιτ' αλλος, η ό σώ
φρων». 

ΔηλΟJδή.: Άyαnημένε ,μου Παν και οσοι άλλοι θεοί αυτσυ 
έδω του τόπου ( δσοι δηιλ. λατρεύεσΘε έδω), χαρ�στε μου τήν έ
σωτερι1<rήν όμοp<J>ια της ψυχης. Για τα έξωτερικ1α άy:αθά, nαλι,
nού εχω, -κάνετε \α t5pίισ;κωηαι σε άρμον�κή σχέσι με τήν έ·σωτε
ρική μου ώραιότητα. Και μακαρι να νομuζω nλούσιο, μονάχα τόν 
σοφό. Μακάρι άκ,όμη, αχω τόσο χρυσάφι :μόνον (:χ,ρήματα), δσο 
θα ·είφτανε να φέρn και να χρησιμοποιτj οχι αλλος ιαvθpωnος, πα
ρα ό συνετός 1 

Ή προσευχή αυτή τοΟ Σωiκράrτους, ελαt5ε χώρανεtς τό τέλος 
του διαλόγου μιέ. τον Φαϊδρο, 'Π'εpl. ερωτος ,κα,ί •κάλλους της ψυχης, 
καl. έγέvετο εiς ενα θαυμά:σιοv άnό όμοpφ�αν και άρμονία φυσι
κόν τοπίον παρα τον Ί λισόν nοτοψόν. 'Ε κεϊ, οπως μας πλη,pοφσ
ρεϊ ό αξιότιμος καθηγητής τσϋ Πανεnιστημίου καl. ακαδημαϊ
κός κ. Ί ωάννης Θεοδωρακόπουλος, σε κανέναν άλλον διάλοyον 
τσυ Πλάτωνος, ό τόnος δεν εχει τόσην σηιμασίαv οσην στον «Φαϊ· 
δρο», γιατί τό 'δροσερό πνευμα του τοτιJtου διαn\iέι: ι δλόκληρον 
τόv διάλοyον. 

'Ο Πλατωνικ,ός λόγος έδω, εί\αι σύμφυτος με τόv τόπο καl. 
&αρρεϊς δτι φυτρώνει κι αυ,τός αnό το )ςω,μα, μαζί με ττ1v άλλη 
t5λά:στησι του δροσερου τοπίου, πού μέσα ·στο λιοπCψι του καλο-
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καιριου κα1l καταμεσήμερα, άναπαύει τόν Σωκράτη kαl τόν ε
ψηι5ο, αύτούς 'Π'Ού αψησαν την πνιγηρότητα της Άθιήνας ,καl ηρ
θαν έδω yιά να διαι5άσουν τόν · λόyο του Λυσία καl να άνοίξοuν 
διάλογο. Ή ένθουσιαστική •διά'θεσις, πού πρακαλεϊ στους δύο έ'Πι� 
σκέπτας, τό ομορψο κq:l έλευθερο το'Π'ίο ταϋ . 'J.λισου, ή μυστη
ριακή σχε1δόν συyικίνησις, τcού τούς φέρνει τό ίερό των Νυμψων 
καl του Πανός, την ωρα μάλιστα του μεσ;ημεριάG, εtναι τcράyμα
τα άσυνήθιστ� yιά τούς Πλατωνuκούς διαλόγους. 

Ό Πλάτων, τα yεyονότα αύτά τά ύποyραμμ•ίiζει άπαλά με 
την τέχνη του, yιά νά δεCξη 01κριtΙ5ως, δτι πρόκ,ειται yιά μια �ξ
αίρεσι άπό τόν κάπως «�εζό» τρόπο της ζωης. τοϋ Σ ωκρατους. 
Τό έ.ξα1ίρετο αύτό τοπ-ίο, άνταπακρίνεται καl σε ικάποιο ίδια:ίτερο 
γνώρισμα του Πλατωνuκοϋ Σωκράτους, στη θεϊκιή μανία, σ' αύ
τήν πού είναι αντίθετη με την γνωστή λοyuκότψrά: του καl πού 
ψανερώ8η,κε 15έ15αιQ: πολλες ψορες στους 1τροηyουμένους διCΧΙλό
yους, τώρα σμως .θα αποκαλυψθft σέ δλη ·της την -rοληρότητα.
, Χαρακτηριστικοl μάλuστα, είναι και. οί ακόλJοrιiθοι στίχοι του 

Παλαμα, πού άνατιλαθουν την χαριτω.μένην .καί τόσο πνευματuκήν 
άτμόσφαιραν του αρχαίου Ί λισου γιατί στις οχθες του, κάτω ά
πό τα δροσερά τcλατάνια, 'Π'εpιδιά15αζαν καί συζητουσαν οί , Αθη
ναϊοι φιλόσσφοι, 'δr Σ ωκράrrης, δ Πλάτων. 

·/\έy•ει δ Παλαμας:

« ... Των όλων τά πρ�λήματα, νυχτόπλεχτα γαιτάyιια, 
στην ξαστεριά, στό ξέφωτο, ,και κατω άιπ' τά ·πλατάνια, 
νά τά ξέ"ιl:λέξω ,άφηστε με και νά τά ψάξω η:eρσ:, 
στην δμορφη άιφοη:οταμιά ιμέ τό γαλάζιο άέρα. 

Εί,μαι 'Αθηνα'ίος' Τά κάστρα .σου, τά σκοτεινά ι!>ι&λία. 
1 τα:κλεισα! Ά-mλώσcυ! Φέρνω σέ σ::rό φως, φιλοσοφία' 

Δός .μου ξανά, · yιά νά τά εί-rτω σάν φuλ.λο ,και σάν κυμα, 
ι του γόη του δαί,μονα ερωτα, τον εη:α:ινο, Διστί,,ι.α:Ι ». 

θα πρέπει δμως νά σηιμειώσουμε, δτι είδικα οί οχθες του 
1 -rτοταμου, &π:ου την έποχιή έ!κ,ειίνη άνετcτύχθ:η ή πνευματ�κη άκτινο-

1 

(5ολ!ία, καθώς έ'Τϊίσης καl αί μεyάλαι θρη101κευηκαl · μυστηρια:κα-ι 
τελετουρyιίαι, &εν έξετείνοντο είς δλον τόν r;1ουν 1 του ΊιλισοΟ, άλ-

1 
λά σχειδόν 'αποlκλειστικ,ως είς την λοψώlδη 'Π'εpιοιχήν, ή 'δ,τοία 
έκτείνεται σήμερα, από τό. Σ ταδων εως την δδόν Ά να�αύσεως 

I καl ή .δποία περιοχη ώνομάζετο 'Άyρα η ·'Άyραι. Έκεϊ, δεξιό: 
του Σταδίου καl έτcl του λόφου 'Αplδηττοϋ, ώρκ{ζοντο τότε τόν 
ήλιαστι•κόν δρκον οί Άιθηναϊοι δικασταl οί άποτελουντες ,την 
Ήλιαίαν. Έδω, είς τό ίερόν του Πανός, καl παρά την διΜψωισιν 
την δrπ:οίαν ύτrέστη ή λαξευμένη έπιψάνεια του �ραχου, άναyvω
ρuζεται καl τώρα έ.Ή' αύτης, είς τό δε�ιον •μέρος της, ή μορψη του 
Πανός, 'είς στάσιν 15οJδίισ,ματος. Με, τό Ιδεξιί του �έ.ρι, κρατεί την .1 
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σύριyyα .εμπρός είς τό στηθος του, ένcΙ> μέ τό άριστερό χ,έ.ρι κρα
τεϊ προς τόν ωμον του τήν ποιμεν�κήν ρά�δον ! Ποιός αρα:yε 
νά ει�·αι ό παραστατικός τουτος συμ�ολισμός; Ξένοι καl δι·καί 
μας αρχαιολόγοι κατέληξαν πάντως είς τό ά01φαλές συμπέρα'
σμα οτι ή τοποθεσία αυτή είναι ό ίερός χωρος τοϋ Πανός, των 
Νυμφών καί του 'Αχελώου, οrιου εyινεν ό ύπ·οτιθέιμενος ύπό του 
Πλάτωνος διάλογος καί παρέκ,ει ύτuηρχε καί ή περίιφηιμος πηyή 
Καλλιρρόη. 

'Εκεϊ λοιπόν, ό Σωκράτης τελειώνει τόν διάJλογον μέ τον 
Φαϊδρον, είς την περί κό::λλους καί ερωτος θεωρία του, τόν τε
λειώνει μέ την τόσον ώραίαν Προσευ:χ,ήν, οτrοι> ό ανθρωπtος εϋ
κολον ει αι νά διαπιστώσn την αντιστοι)(1ίαν της Πλατωνικης θε
ωρίας προς τα πανα θρώπινα ανθρωπvστικά tδεώ•δη. 

Δηλαδή, �λ:έπομεν την · ευχ;ην τοϋ Σ ωκ.ράτους, ν1ά έιττιτρέ
ψου\. οί θεοί, ωστε νά άρμοσθουν τα έντός αύτου εις ώραϊον καλ
λι1ϊέχ\,ημα. :Πρόκειται 'ο::σψαλJως περί της ψυχης, την ό,τοίαν εϋ
χεται \<Χ τον �οηθήσουν οί Θεοί νά καλλιτεχνήστ� αφου την α
παλλαξn αττ·ό την τυραννίαν του ταπεινου. 

Ε'ς αλλο πάλ.ιν μέρος του ΦαίΙδpου την ψυχιήν ύποιλαμ�άνει 
συ) κ.ροτουμένηrν από τρία ιμέρη έξ ων τα 'δύο είναι ίππόμορψα, 
τό •δέ τρvτο\ είναι τό ήνιοχικόν. Έκ των ϊ-rοττων, ό. μέν ενας είναι 
καλός, ό δέ 6λλος οχι. Δηλ ό ικαλός ειναι τό θιψοειlδές της ψυ 
χης, ό δέ ϊ:i:λλος ( ό ασχημος) τό έπ�θυμητιχ,όν αυτης. Τό ήνιοχι
κόν ,ειvα� τό λοyιστικόν της ψυχης. Ή αρ1:ίωσις της ψυχης, 1ωτορ
Θουται στα\, ή σοφ.ί-α, δ νους, ·κατευθύνει την δύναμιν καί τό 
κάλλος, δη,λ. τό θυμοε�δ:ές καί τό έιπ:Lθυμη,τικ•όν. Γοϋτο, έπιτυyιχά
νει δtά της δι•καιοσύνης, ητις είναι αρετή του νά πράττn εκαστον 
των μερών της ψυχης τό ίδιο ερyον και νά μή διαταράσσn τό 
ερyον των, αλλων. 

Οϋτω ,κινουμέvη ή ψυχή •κατευeυνεται άπό τον νουν, τό θεϊον, 
καί οϋτω ,άnτο,�αίνει παναρμόνι·ος. 

Αυτήν την ώραιότητα, ζητεϊ 'δια της προσ::υχης ό Σωκράτη ς. 
Καl ·αναμψω�ητήτως, μία είναι ή ψυχή, τα μέρη της συναρμοζό
με\.α την αρτuώνουν είς δλον. ,, Αλλ!ως, πόλεμος και ταραχrή έπι· 
κρατεϊ ,έντός του ,ανθpώπου. 

Τοιαύτην καλλιτέχνησιν της ψυχης, διαπύρως εϋχεται, αλ
λά και έ,μόχθιησεν δ Σ ω1φάτης. Καl ή π:αyκόσμιος ίστορία, μο
ναδικόν ίσως ανθρωπον εχ,ει νά έπ�δείξn τόv Σ ωκράτην, ό όπτοϊ
ος είρyάσθη 'δια νά φέρn την άρμονίαν είς την ψυχήν έκάστου αν
θρώπου, ϊνα σϋτω σίκCJΙδομηΗn ή άρμονvα των ανθρώπων, Η 6Π 1 
ΓΗΣ ΕΙ ΡΗΝΗ, Ιδιό:: την 'όhταίαν τόσον �ολύ μοχθεϊ και έπιδιώ
κει ό ανιθρωπος, μέσ't) τοQ 0.Η,Ε. κ.α. πολιλων ανθρωπιστικών 
Συλλόγων καl Όρyανώσεων ... 

Ό οϋτω άρτιούμεv1ος eπιτυyχάνει οσα {χει έκτος α&rου, ταυ-
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τα να ε1ναι φιλία προς τα 1έντός, Δηλαδιη .δ, aκτος του καλb.G άν
θρώπου ικόσμος είναι, η μ&λλον qψειίλει να είναι, παναριμόνιος, εί
κών έκιλεκτης ψυχης. - Αύτην ·την εύχιην άνα'Π'έιμπει δ Σωικράτης. 
«'Έξωθεν 'δ' δσα έχω, τρις έντος είναί μοι φίλια». 

Κι είναι. άλJή1θεια πώς 1ά!yωνίiζεται �έν πολλοίς δ α:νΘ.ρωπος ο
πως χαλιναyωyήσn τα παθη του, όψούμενος όπεράνω των ποτα· 
πων συμφερόντων. Διιδάισκεται την περιστολην των άντικοι,νωνι
κων τάσεων αύτοG, την �ελτίω01ίν του •καl ιέlθlu�εται το πνεGμα του 
προς σύλλJηψιν, των, όψηλων ίδεων της δόξιης; της άρετης καl του 
καθη,κοντος. Μόνον οϋτω κανσνί1ζοντες τα ηΙθη καl τό:ς κλ!ίσεις ή
μων, ιδυνά1μεθα να δώσωμεν είς την ψυχιήν 1μας 'την ά:παιτουμένην 
ίσορροπίαν, ητις άποτελιεί την σοφίαν, τούτέστι την έrrηστή,μηιν 
της ζωης. 

Κι' αν τουτο όπηρξε αίτημα καl των άλλων ιέποχωv, σήμερον 
, / το ηθικ,ον τοGτο .αίτημα προ�άλJλει έ-π:ιτCΧΙκτιlκώτερόν και ά:ναy1και· 

ότερον κατα την έ,τοχήν μας, δ1τότε ή ψυχη εχασε την ,έ,ταφήν 
της ;με το 1tVευμα, ιεχασε την έπαψιην με τον έσωτερuκόν κόσμον 
καl μετ' α.ύτων την αρμονίαν προς το ά'Ιt'έpαντον, με έπακόλοu-
θον νό: χάq] ,και ή ζωη παν νόημα, το όποιον υψώνει αυτην όπερ· 
άν(ι.) της παρο1δuκότητος και της άθλιότητος του καθ' ήμltραν 
βίου. 

Ώς yνωστόν, δια τον μελετωντα ·�αθέως την ζωιην ανθρω
πον, ή εύδαιμονία δεν συνίσταται είς την ϋπαρξιν των λεγομένων 
έξωτερικων α-yσ!θiων, διότι ταυτα 1τροσκαίρως τέρπουν το -π:νεG
μα άνθρώπου, Άλλα ή ιεϋδαιμοvία συνίσταται είς την ά:ρίστην 
διό:1θεσιν ά:πό ά:πόψεως αίσθηιματικης, διανοιητικης καί σωιματικης, 
είς την ίσορpο'Π'ίαν, την yαλήνην καl την δσον τό δυνατον πληρε
στέ.ραν της ψυχης ίκανο-π:οίησιν, της δποίας είναι δε,κτικος δ άν
θρωπος. Ή εϋδαίμονία εyκειται κυρrως ούχί είς την ά:-π:όκτησιν 
των άyαθiων, άλλα είς την χ,ρηισuμο1110Lηισιν αύτων υrπ:ο του ατό' 
μου, κατό: τρόπον ωστε να ,είναι καί νό: μένη 1τάντοτε άyαθός καl 
καλός, ίνα ζf\ ,με ένδόμυχον διαρ.κη yαλήνη και εύχαρίστησιν. 

Δια των σκληρων 'και συνεχών 1tpοσπαθεbων δ' α\Αθρωπος έ- · 
λευθερουται ά:-π:ο την ά-π:ατηλην μαyείαν των προσκα.ίρων του κό
σμου τούτου, καl άναζητει την χαράν, την ήρεμίαν, την ευδαι�μο
νίαν, είς το πνει.ψατικόν, είς το θ ε ι,ο ν. 

Τα πλούτη, και αί ταπειναl τέρψεις του ,κόσμου αύτοG, δεν 
αίχμαλωτί,ζο�ν τον έικλεικτόν ! Δια τοϋτο, ,εϋ�εται 'δ Σ ωικρά
της «πλούσ.ιον Ιδε vοιμίζοιμι τον σοφόν». 'Αλλά, κι' αν ά:ναyκασθη 
δ' έικλεκτος να ζητήσn τον χρυσόν, τοϋτον θια ζητήισn ιμόνον, δια 
νό: ζήση, δια νό: πραy,ματοποιήσn είς την Γην το χρέος τοv. Δεν 
θα ζήση δ έκλεκτος διό: τον χρυσον (το χρημα)' 'άλλα τον χρυr 
σον ιθό: τον χρη,pιμοποιήσn δια νό: ζήση. Δια τουτο, καl ή εύχή,: 
νό: πραpυλό:1f;n την ψυχήν του, δ έκλεκτός, άττιο την μαyείαν του 
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Jλούτου· «τό :δέ χρυσουν πληθος ε'ίη μοι, οσον μήτε ψ,έρειv, μήτε 
αy,ειν, δύναιτ' αλλος, η ό' σώφρων». 

Δηλαδή, χρειαζόμαστε καί τί11οτ' αλλο ακόμα, Φα�δρε; .Για
τί έyώ νομυζω, προσωχ:ήθηχα ο,τι επρεπε ('ά:ρκετά: ευχήθηκα). 
- Καl y�ά: μένα, του λέγει ό Φαί'δρος, τά: 'ίδια να ευ;χη&ης· yιατl
ολα είναι ,κοινά ά:νάμεσα στους ψίλους. Τουτο είναι ε,κψρασις ή
8ποία προέρχεται ά:πό τούς Πυθ'αyορειίους. Ό Πυθαγόρας έ;δ{
δασκε τούς χατοίκουc, της μεγάλης Έλλό::δος: «άiδια aμητα .πά -
τα .κεκτησθαι» Αυτό 1έJλέyετο καl ώς ,εύχή. - 1Γι' αυτ,ό 'Κι' όλοψύ
χως εϋχομαι, ή τελευταία αυ,τή θεώρησις των σχ:εσεων �με ωξύ 
των ά:νθρώπων vά λά�n ύπόστασιν ,καl ,μετu:ξύ ημων. Ε'ίθε ώς 
ά:δελψοί νά πορευώμεθ'α καί ώς �αδελφούς τούς συνmθ1ρώπους 
μας νά ά:ντιμετωπίζωμεν, 'ίνα οϋτω δυνάμε1θ'α νά ζωμε 1έφαρμό
ζοντες τό ά:ξίιωμα: κοινά yάρ τά των ,φίλων Ε'ίθε ή φλόγα τηc: 
καρδιδ:ς •μας νά είναι τοιαύτη, ωστε νά Θφμαίνn καl νά φλοyLζn 
τlς καρδιές μας ,έν τft προς τον 11λησίον ΑΓ ΑΠΗ καί νά π,ρωτο
στατft αϋτη 1ταντός λόγου καί έ:ρyου η1μων. . "Ας ά:ποτελοΟμεν 
ενα yνήσιον συvδετικόν κρ�κ,ον μιας -πιαyκοσμίας καl αtωvίας 
ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ καρδιων ,καl ψυχ:ων, προς ολους τούς 
01δελψούς ά:νΘρώπους του Βορρδ: καl του .Νότου, της Άνατο
λης καl της Μεσημ�ρίας, η τουλάχιστον μεταξύ ήμων τω,ν έν 
Χριστc;'> �απτισθέντων, προς την κοινήν μητέρα, την Άvθ:ρω ό-;rη
τα .. 

Ή προσωχή, οπως μδ:ς λέyει ενας σοψός, είναι μία κραυγή 
ό::yωνίας, του οντως ·ά:νθ:ρώπου, καί δι' αυτης 'ό ο:νθιρωπος κατορ
θώνει, νά ά:παλλάσσεται άπό τ,ά πρόσκαιρα, ,καl νά διοp(! τό Αί
ώνιον. Καl :δι' αύτης δοί,ολοyσϋμ,εν, ευχαριστοΟμεν κσί δεόμε·Θα 
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1 Περι yράκpεται στο δμώνuμο �ι15λ!ίο τωy "Α ν ν 
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1-Τσαρ λς Λιε ντμΉητ ερ.

l * 
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Μ Ή έ ζ α ν τ

• Τ' Τ 

f -εσσαρες ειναι αί άπαιτούμεναι προς ε'ίσοδον είς την Άτρα-

1 

; πόv ίδιότητες: t .
' 

. 

t ·Η Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς (μεταξύ του πραyιματuκου καί του μή 1 
t :τrραy,ματικου). . 

! 

J 
'Η ά -rτ ό σ Ή α σ ι ς (αττό τlς 1τνευμαη1<ιως άΌήμαντες έιπι-1 

θuμυες). 1 

i 'Η ΙΚ α λ ή Ιδ ι α Υ ω Υ ή (,Κυριαρχία έ:rτl του Νοο και τ'�ς ι 
ι Πράιξεως, 'Ανοχή, Εϋδια:θεσία, 'έινια!ίlο:: Ήpός τόν ,σκοπόν 
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rr'lqσoue Χpιστοe - ΎncpAopnpo 'Άστpοιι 
Ή προ(,ολή της ταινίας « 1 Η

Σ ΟΥ Σ ΧΡ I ΣΤΟΣ - ΥιΠΕΡ
'Λ!ΑΜΠΡ,Ο ΑΣΤΡΟ,> {ιδωσε -
yιό: μια ακόμη φορό: - το μέ
τρον της κρίσεως yι·ό: την '1 ε
ραρ)('ία της 'ΕΚJκ1λησ'ίας της 
Έίλλαδος. 

Τιήν τελευταία Μδομάδα του 
'Απριλ:ίου, ή '1 ερό: Σ ύνοιδος, με 
εyyραψό της προς το Ύπουρ · 
yεϊον Παιδείας και θρησκευ
μάτων ,έζήτησε ν' άπαyορωθη 
ή ϊΌεραι't'έ.pω προt3ολή της ται
νίας ( είχε αρχίσει από την Κυ
ριακη του Πάσχα) 1διότι «θiίyει 
καφί,ως την •αμώμητον ή μων 
πίστιν και τό: θεϊα δόγματα της 
θρψJ1κε{ας ή,μων», είναι «(,λάσ
φ,ημος» κλπ. 

Ή πρώτη αντίδρασις προηλ· 
θε απο τους κόλπ,ους της Ί ε
ραρ:χίας. Ό Μητ.ροπολίτης Έ
λευθερουπόλεως κ. 'Α,μt3ρόσι
ος, δμιλων προς τους «άγίους 
αδελφούς», έξέcpρασε την ,απο
ρίαν του yιά την καταδίκrη του 
ερyου, ή όποία έλήψθη - κα 
θώς άπεικάλυψε - χωρίς κα
νείς των άyίων Συνοδι,κων "ά 
παρακολουθήσn το ερyο\, ! 

«Έρωτ·ω ,ευλαt3ως - εί1τε δ 
'κ. Άμt3ρόσι,ος- 'Π'ΟU στηριχ&εϊ
σα ή '1 ε.ρό: Σ·ύνοδος π.ροίΞ,t3η 
εις την •δι' έ-πισήιμου ανακοινω
θέντος ,κατα[)ίκην της προ(,α,λ
λομένης ταινίας, έψ' δσον ου 

Ή μορφη τοϋ Ίησοϋ στο 
«ΎπFpλαμπρο <\στρ0>, 

δεις έ·ξ ύμων παpηκολούθησε 
τ,ο fρyov; Και δεν φρονεί ή 1. 
Σύνοδος δτι δvό: των έ κάστσπ 
έ·σπευσμένων και έ;πιπολαίων 
ένερyειων της, ώς ή περί ης 
nρόκειται, έικτίθεται άνετιανορ
θώτως, ένώπιον του έλλη ιΙU'<ΟU 

λαοϋ,' δ διποϊος θό: .καταλαμt3ά
νεται άπο δεδι,καιολοyη-;μένοv 
σκεπηκισμόν, δσάκις πρόκει
ται νό: ,άναyνώση δημοσιευόμε
να συνοιδικά :cηακοιvωθ::ιτα 
προς αύτον απευθυνόμενα;>, 

Περαιτέρω 'δ' Μητροπολίτης 

'1 
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Έλευθερου,τόλεως ανέφερεν δ
τι δ' uδιος ,ταρη,κολιού�σε τό ερ
yον καt έχαρακτήρισε τό ιθ,έ.α
ιμα ώς «εξοχον». Ναt ,; ιμέν, 'ο. 
συyyραχpευς τοϋ ερyου ,τλανα
ται είς ώρισμ,ένα ση•μεϊα, δεν 
είχεν, άλλως τε, σκΟ'π:όν νό: 
γpά:ψΊJ ιερyον δοyματικόν, άλ
λα έν τq> συνόλ� το ερyον εί
ναι .συy11<1λονιστικ,οv καt «ψυχω
φελές». 

«Δεν. ψρονω ά'Π!λως - προσέ. 
θεσε - άλλα άJκραδάντως πι� 
dτε..ύω δτι οί Θεαταt τοϋ ερyου 
τούτου θα -rταρακολου'Θουν ιέψ' 
έξης τα:ς ίερα.ς της έκ,κλησιίας 
ήιμων άκολουθίας των σεπτων 
του Κυρίbυ -rταθη,μάτων ιμετα 
περισσοτέρας κατανύξεως, «ια- . 
θυτέρας εύλα&ίας καt ,τολλης 
συντρι<:>ιης». 

Ό κ. 'Αμ«ιρόσιος άνεκάλεσε 
μεταyενεστέρως τας δηιλώσεις 
του - είς τας δπblίας εlχεν άνα
ψ,έρει τ·ον συyyραφιέα της Χρι
στιανόν - έ-rτεrδή, ώς είπε, ε
μαιθεν δτι είναι Έ�ραϊος. Άλ
λα, δ συy,yραψευς δεν είναι Έ
«ιραϊος,. Ιά:λλα τq> οντι Χριστια
νός, Μεθdδιστής. 'Αλλια. καt 
Βουδ!διστης η Μουσουλιμανος ιέ
άν ητο, ,τοJία ή σημασία; Ό 
Μητροπολίτης είχεν. iJδη · τό ερ
yον καί είχε δηλώσει ιέ1tl λέ
ξ,ει: 

«Όμολοyω δτι αί έκ της πα
ρακολουθήσεως τοϋ ,ερyου έν
τυπώσεις μου ύπηρξαν άrπ:ιθά
νως άγαθαί, ή δε συyκίνηuίς 
μου ύτrηρξεν άνάλογος ,τρος 
έκεΙίνην των άnιειρα,τληιθων Θιεα
των, σί δ'ποϊοι έν 'κατανυκτικf\' 
άτμοσψαίρςχ παρη κολούθουν ε

να εξόχως θρη,01κευτικόν ,καί 

ψυχωψελες �αμα,. στηριζόμε
νον ιέπl των εύαyyελvκων κει· 
μένων. Βε«ιαίως . το fpyov ,τα
ρ_οuσιάιζει 'άρκετας έλλείψεις 
καl ,τεριέχει αύθαίρετα έ-rτινοή
ματα. 'Αλλ' δ συyy,ραχpεύς, 'ο
eχποϊος κατά την yνώμην μου, 
1tpέ1tει να είναι χριστιανός και · 
,τιστός, δεν εχει σκσπ:όν να σικη
νοθετήσ-n ιsρyον στηριζόμενον 
,έ,τl της δοyματι1κης δuδαακαλί
ας της όρθαδόιξου ήμων τrίστε
ως. Πλαναταl' άναμψισ«ιητήτως 
είς ώρι01μένα σηιμεϊα. ·Όlλαι δ
μως αί έλλείψεις καl τό: τρωτό: 
σημεϊα τοϋ ιερyου ξεθωριάζουν 
ικαl σ«ι,ήνουν προ των συyικλσνι
στικ,ων καl άφθάστοu θείου ιμε
yαλείου δρcφατι%ων σκηv.ων 
τοϋ σταυρικοϋ πάθους τοϋ Κυ
ρίου, αt qrπ:οϊαι θα 1tαpαiμένουν 
άνεξάλειτrτοι έν τfi ΨUX!l τοϋ 
θεατοϋ». 

:Λοι-rτόν; 
Έξ άλλου, :δ'μό:ς 24 θεολό

γων, 'διικη,yόρων, ίατρων καt 
μηχαν�κων ( ! ) 1έιξiέδωσεν άνα
κοινωθεν ,καταιγιιστυκον έναντί
ον της ταινίας, εΙίς τό ο,τοϊον · 
&π:οστηρίlζεται δτι «τό: ΕύcχΎ
-yιέλια δειvως πλαστοyραψοϋv
ται, ή άχραντος είκών. του Κυ
ρίου καl θεοϋ καl Σ,ωτηρος 
ήμων Ίιησοϋ Χριστοϋ οίκτρως 
,ταραποιεϊ'�αι, δ Κύριος της 
6όξιης έκ των αστρωv καταρρ'ί
πτεται είς το τέναγος της χι,τ-
τr�κης ακαθαρσίας». 

Κατό_1tιν καl άλΛJων δεινων 
χαρακτηρισμωv, οί ύ,τοyρά:
ψοντες την άνακοίνωσιν άτrο
ροϋν ,καί έ:ΕJίστανται: «πως έlκ 
.τοιούτου ερyου συvεκινήιθησαν 
καl κατενύyησαν μlέΧρι δακρύ-

.. . ' 

,Ρ 
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ων Θεολόγοι ,και ρασοφόροι». 
Ύ'Παινιy,μός δια τον κ. 'Αμ

<!>ρόσισν; 
Και ή κοινη, γνώμη εθεσε τό 

έρώτημα: πως αφου <<συνεκινή.
.θη'>>, πως «έ.:fJεσυνεκινήΘ,η.»; 'Ε
πειδή δ συγγραφεύς ητο -'Πού 
ΔΕιΝ ητο- Έ<!>ραϊος; 'Ή δι' 
άλλους λόγους; 

Πολύ συνε'Π'έστερος δ Μητρο
παλίτης Φλωρίνης κ. Αύyου· 
στϊνος, δ 'δποϊος δεν είδε την 
ταινία, την κατεδίκασε ·Και ε
μεινε ακλόνητος στήν :καταδί
κη, μά:λιΌτα ,μ,ίλησε περί αιpο
ρισμοΟ (Ή ασπιρίνη κατά 
πά:σης ασθενείας ·καί αίρέ,σε
ως) 

Πά:ντως, ή ταινία ,ε:καμε την 
:καρριέρα τ,ης με rωλλην έπι
τυχίαν, 'ίσως πολύ μεyαλυτέ
ραν της φυσιολ,αyuκ,ης, έ:ξ αί'�ί
ας τοΟ θορύ<!>ου. Ή .Κυ<!>έρνη
σις δεν sδωσε συ\.\έχεια στο 
α'ίτημα: της Ί ερας Σ υναδου πε
ρί όmαyορεύσεως, οϋτε ,καί ή 
'Εκκλησία έ1τ·έιμεινε. 

Πέραν της διαστά:σεως της 
έ·κκλησιαστuκης ήyεσίας ·με την 

207 

άπλη λογική, οπ,ως την έδ,ί6α· 
ξε δ Ί ησοΟς ( δ δ'ποϊος ιέ:ττ<έ
κρινε τον Έ�ραϊο .άρχιερέα: 
Εί κακως έλάιλησα, μαρτύρη
σον περί τοΟ κCΧΙκου, εί &ε. ,κα
λως τί με δlιρεις; (Ί ω. 18, 23), 
διεπιστώθη, yιά: μια άκ.άμη φο
ρά, διάστcχ:σις ,με την φωτισμέ
νη πνευματιική ήyεσία τοΟ τό
που. 

Έν τ� μεταξύ, άνταπόκρισις 
άπό τό �ονδϊνον ,αναφέρει: 

«ΈΙδω ή άγyλι,κανυκη :έiκκλη
σlί:α f'tδε με iδιαφσρετuκ,ό μά'rι 
τό ερyο. Ναl :μεν ολοι οί Έ-
1τίσκοποι θ·ά: ηθ:ελαν νά: συγκ.ι
νηται ή ση1μερινη, νεολαία με 
τά: «" Αyια Πάθη», οπως τα ε· 
<!>λεπαν έκεϊνοι τά: παλιά χρό
νια ,στον Κινη,ματοyράφο καl 
δάικρυζαν, άλλα από την άλλη 
,μεριά, σά:ν πρακτικοί ο:νθ,ρω-
1τοι, 5θεσαν στόv έαυτό τους τό 
έξης έρώτημα · 

- Τί ·συμφέρει .καλύτερα; Να
;μη <!>λέπουμε καθόλου τούς νέ
ους στην έ.Κ'κλησία η να τούς 
αφή,σουμε να παρακολουθουν 
ενα εργο πού εχει σχέσι με τή 

Ο ΑΜΒ?ΟΣ\Οί 
Ε\\ΊΈ 011 ΊΌ ΗϊΟ 
Ε\'ΧΕ QrAιo θt.ΜΑ 

Ο. ΚΑΝ,\011-\;Ξ 
Ε\ΠΕ στι ε\ΧΕ 
Q\1\\0 ΑΝΑθΕΜΑ' 

,_, 

'-\ποστωσμ άπο σι1τιρικη συνθεση του ΚΥΡ 

στην «ΆποΊι:.υματινη» (11 Μuίου) 

t· 
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ζωή του Χριστου, δπως το 
« Σοϋπ:ερ Σ τάρ»; ; 

"Ετσι ά\Λέχτηκαν τή,ν 1τρο®ο
λή του καί το περίεργο είναι 
δτι nα�ιά, ,τού οϋτε στίς έ,κ
'κiλ.ησίες ,τήryαιναv� ουτε τούς 
άττασχολουσαν καθόλου τό: θέ
ματα της θρηακείας, αρχισαν 
νά 1κου�εντι6Jζουν το ερyο. θlέ
λεις ,με τή. μουσική, θέf.!εις rμε 
το μοντέρνο τρόπο, -π:ού έ.μφα
νΟζονται οί -π:ερι1tέτειες του θε
ανθρώ1του, τούς άρεσε. Έκα
τοντάlδες χιλιάδες δίσκοι με 
την μουσικιη τοG ερyου !Ξχουν 
αyορασθη άττο τη νεολαία της 
Άyyλίας». 

Σχετuκως, δ Διηrμήτρης Μυ
ράτ, ,τρωταyωνιστης καί θια
σάρχης, ,έiδήλωσε: «Ποτε &εν 
ε.φυyα τόσο χριστιανος ά-π:ο θlέ
οψα, δσο α-ττο τήν 1ταράσταση 
τοϋ ερyου αυτοϋ στο Λονδίνο 
καί, άπο την προ�ολη τοG ψιλμ 
έ1δω. Και μόνον ή ίδέα του ερ
yου, ,τού συνοψίζεται σε τοG- , 
το: «Χριστέ μου, φύγαμε ά'Πο 
σένα, ,άm:οyοητευθήκαμε αιι:ο δ
λα και ,ξαναyυρίζοιψε σε σέ
να», δείχνει -π:όσο �ο:θιά χρι
στιανuκό είναι το ψ1ίλ.μ. Με ,τό
ση λύ-π:η �λlέ',τουμε την ύψηλη 
nνευματυκrη στάθμη της' καθο 
λικ,ης Έκ1κληισίας εναντι της 
δικης μας, στη φ,ράση rroύ εί
nε δ Πό:rrαζ δταν είδε το φίλJμ: 
«Τί 'κρϋμα, vc'x μην εχη κάνει 
αυτηv την τωνία ·το Βατικα-
νό»! 

Είχε, δμως, καί ό Πάrττας 
τό,ν .. . Κανηώτη του! 

Καθώς ανεyράJφη σ' ιέlφημφί
δα της Ρώμης, ενας -π:α-rοάς rrη-

yε στην αίθουσα 01του 1τροε
®άλλετο ή ταινία καί την έράν
τισε μέ. . . άyιασμό, 01τως έlδή-

·. λωσε, για «'\Λό:: την καθαρί'ση
άmο τον Ρ ϋττ:ο τοG Σ ατανα>> ...

'Εν πάιστ� nεριmώσ'ει, nάλι 
-π:ιο πολιτισ1μέvη ή έ1κδή,λωσις 
:του Ρ ωμαιοκαθολι�κσϋ ί,ερξ1ως 
(,με την άyιαQ'τούρα) ,άττό .έ
κείνη, κάrττοιοί,) όρθα&όξου χρι
στιανοG, δ δ,τοίος ω1tλυσε το 
χ\έρι ένος φανατυκσυ με nριόνι, 
νά κόψη την ταινία ... 

Έν ,έιπιλόγ(:), μεταφέρουμε 
άττοσrrάσματα αρθρου τουτiως 
ΎπουρyοG Έθνι•κης Παιδείας 
και θρησκευμάτων κ. θ. hα
rrακωνο:ταvτίνου ( «' Α1κρόπολις»-
9 Ί ουνLου), ό δ-π:οίος εyραψε 
ά:φοϋ -π:αρη1κολοόθησε την ται
νια και «τηv σύi\ιθεσιv, τάς α;ν
τι'δροοεις και το ϋφος» των θε
α:των: 

</Αrττο καλλιτεχνuκης, λοιnόν, 
άnόψεως - γράφει - ή ταινίl<Χ 
( ώς σ�κηινοθεσία, ώς μουσικη 

,κα:ί ώς ήθοιποιία) · είναι άνυ
π�έ.ρ�λητος. Έγyί,ζει τα δρια 
τοG αρuστουρyή1ματος: Οϋτε 
μυστυκοπαθrης είμαι, ούτε θ,ια
ςrώτη ς της «πόrπ» ,μ,ουσυκης. Δεν 
θα λησμοινή σω αμως -π:οτε την 
καταθλι-πτίκην ιμε τc'χς ανηφό:
σιεις της ·ευγλωττίαν του οχλου 
της nαρακμης (&πως ητο ή έ
-π:οχη της έμφανvσεως τοΟ Ίη
σοϋ), μέσα είς αύτο τοϋτο το 
αυrχμηιρό τorrloν τ,ων -π:αθω,ν, 
την στυyνην ύτωκρυσίαv των 
αρχιερέων, την μικρότητα του 
έJκ-π:ροσώ-π:ου τω,v κατακτητωv, 
τον άνθρώ,nιν101ν σ-π:αραyμο,ν της 
Μαyιδcχληνης, την φο�ερα,v 
σκηvην των · λε-π:ρων, το Θυελ-

' _,------------------------------------- ------------------
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λωδες σαρ(.)μα των ·έiμπόρωιν 
ά:πό τόν ναόν, τον αγχώδη αύ
τοαπαyχονω1μόν τοϋ '1 ούιδα, 
την συyκλονιστuκην μαστίγω
σιν του ΊησοΟ, τ,ήν πορεvαν 
προς τον Γολyοθαν, την σταύ 
ρωσιν και τον ιέ.'Π1ί του ισταυροΟ 
θάνατον. Είναι τεραστία ή ύπο
<,λητιικ·ή και εξαyνιστuκή δύνα
μις της ταιινίας ·και πρέπει νά 
είναι κανε,ίς φύ.σει πολύ <,ρώμι
Κισς η να πάσχη από εγκεφαλι
κήv σατυρίασιν 'δια , να <,λέπη 
αίσχρότητας είς αυτήν». 

'Ο τ. 'Υπουργός διαπιστώ 
νει έν συνc.χείςχ δτι ή ταινία 
«ο:ψοyος δέv είναι άm,ό δοyμα
τιικπjς ά:πό-j!εως», και απαριθμεϊ 
τάς δοyμαηκάς (ικάί ίστορι
κάς) ά!δυvα::μ1υας του ερyιου. Το
νίζει, δμως, δτι οϋδcφοΟ τ•συ 
εργόυ παρατηρεϋται &λάαφη
μος διαθεισις. 'Ανηθiέτως, πρό
κειται περί εύσει',εοτάτου, κα
τά <,ά:σιν, ερyου Ή Ιδέ έ.πίδρα
σις έπί τωv θεατών είναι σοι',α
ρά, συ)ΙΙΚ•ινηισιακ;ή, κατανUΙκτι
•ΚJή. 

Και 'δ' ιΚ. Παπακωιvσταvτί1ν1ου
κα:ταλήγει: 

«Ή 'διθθνως πολύκροτος ται 
νία εyινεν άφορ�μή δια ν' άπο
δειχθη - δια μίαν ιακό,μη φο
ράν - πόσον ά:ποκεκομμέιvη 
είναι άπό τήv πραγματικότη
τα ή ποιμ!sνουσα Έ,Κ!κλησ'ίσ 
της Έλ:λάιδος iκαί μέ πό:σην 
σπcrομωδικότητα ·και επιπολαι
ότητα '<Χνϊψετωπ:ίζει έκό::στοτε 
τα πνευματιικά πρσ<,λήματα. 
(Έvταυθα ό αρΘροy.ράψσς α-

vαφέρεται είς τάς έvερyείας 
της '1 ερας Σ·uνόιδου, πρώτον, -
την 10ην Δεκφ<,ρίου 1973, vά: 
μην .έπιτρωτη ή προι',ολή της 
ταινίας, ·και δεύ.τερον, τ�,ν 25ην 
'Απριλίου 1974, να διcοκοπη ό::
ιμέσως ή περαιτέρω πρc�ολή 
της, ΧΩΡ I Σ να εχη ί!δεϊ την 
ται'νlίια: ΚΑΝΕ! Σ έ.κ των Ίε
ραρχω,ν). 

«Τί επρεπΕ, λοιπόν, να π,ρά
ξn ή 'Εκ,κ,λησLα προικειμέvης
της προ®ολης ένός ερyου μιέ 
·θρησκευrrικόv περιεχόμενον ;
Να μείνη αιδιάψορος; ΆΑσψα
λως, οχι. 'Έπρεπε, προ πάσης
αλλης ,έ,vερyεtας, να ζητήση ο

πως ή ταινία προ®ληθη ενώrττι
ον μιας -έΉιτροnης 'ά:ρχιερ'έων
μέ κάπως συyχροvισμέ1ισς αν
τιλήψεις. Κατ,όπιν, επειδή α
νcψφισ®,ητή.τως ή ται Lα ύστε
,ρεϊ ό::π,ό δοy,μα,τικης απόψεως,
ωφειλεv αντί ν' αΕ;ιώση ( έ'ΠαΊΛΞt
ληιμμένως ιμάλισ:τα) Ο::'Παyόρευ
σίν της, 1ιά 'Πληροφορήση ήρέ
μα μέ μ·ίαν <,pCΧΙχεϊαv αvακοί
νωσιν τό χριστεπώνυμον πλή
ρωμα δτι αv επιθυμη να την 'ί
δ'l, πρlέπει να εχη ύ,π' οψιν του
δτι δέv θα ιδη μLαν δοyματι
κως α4-οy,σ1ι ταινtαν. 'Έτσι, 'Και
τό ,καθη:κον της θα ε:καμνε και
δέv ·8'α έlξsτίΗετο είς τόν κ>ί:ν.δυ
vον ,μ,ή αποτελεσματυκ·ω\ι έ.νερ
yειων, αί όποϊαι (μαζί μέ πολ
λάς αλλας παρομοίας) την α
π01κόπτ-ουν όλονέν περισσότε
ρον α:ττό τας μεyάλας � άζας
του λαου>>.
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1.-ΤΟΩΡΑίό ΤiΡ.ό · ϊόΡΟ ·riA · Ϊι! ΆίΑΚόόii · · Ί 
'Ένα θαυμάσιο δωρο (στόν έαυτό σας τφοιιτάντων) ι 

1 
1 
1 

ΔΙ4ΒΑ!Τ( ΤΟΝ 
11 

Κ Ο I Α Α Α Α Τ ΟΝ Ρ Ο Α Ο Ν " 
του Ντ'ίναχ, τώρα στlς ιδιακο-π:ιές, μιέ rή.σuχ'ία. 

1 .· ••• - .,.,!..' �';"fβ.Y.i�?' Ι\'υτρωθητε καl ξεφύ-yετε ά:πτη
'..., < " <:

""' 

sl> ... <- >..,. μον τ ' ' +. 
' -

·�
ι
. -., , /i.";�,_,. ο ονια και τ,1 ρουτινα της 
· , , ,' ·. . ·\· ττληκτ�κrης γύρω ιμας καθημεpι-

,,,, � �1, :,1·:�- J �τητας, 'ά'πολα:μ�άνοντας την

Η. 
\· '$t.,;�'..)/. συντρΟφια της ΚΟΙΛJΑΔΑΣ

· r .'\,"\''ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ του Ντίναχ. 
> < ' ι Ετναι ή τφαyματ�κιή ίστορία ΤΤQJΛΑΔΑ,, ,,·.' �.·,', •μιας μεγάλης κι' άληtθινιfiς ά

.1.'-. yάι-rοης η:ού συνεχΙίσθηικε η:έρά
άη:' το θάνατο ( σε άλλη ζωή). 

ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ : Σας η:ροσψέρομε τούς δύο τό
�Q QQ μους (σε τrμη ψΘηνή: Ιδρχ. 150 

εκαστον). (Βι�λιαπωλειον Πύ-
ρινος Κόσμος, Ίη:η:ακράτους 
33). 
'Ο κεντροευρωη:αιος ( καl κατα 
σύμη:τωση φιλέλλην) έκη:αι'δευ
τικός Ντίναy δεν είναι δυνατο 
να �ρέ!Θηικε ξΟJφνuκό: τφοικι01μ'έ
νος με καταwληκτuκη λοyοτ.ε
χνικη Φλέ(!)α, ωστε νό: ιμη:οριfi 'ε
τσι να ,μας ,δlδηry,η σε τόσες η:ό-

• λεις της μελλοντικrης Ευρώη:ης
. του 3905 μ.Χ. ,και της έη:όμενης
> ·., 1 χρονιας, δίνοντας τlς δiλοζών!
· , 'τανες έικ,εινες τrεριyροψές. Οϋ
. ,, 'τε καl ,tροφήτης μελλοντο1λό·

yος είναι yιό: να ιμη:ορη νό: τό:: yράJφη δλσ. κεινα ετσι συγκε-
κριμένα 1καl ,με τόσες λιεη:τομέρειες. Οϋτε κι' έκη:ληικτικιες ένο
ρατικες ί1καν6τητες κατειχε. Πρόκειται yιό: ενα άη:λό μεταψυ
χuκό φαινόμενο, αη:ο έ!κεινα η:ού στlς Ί νδί1ες η:.χ. είναι η:ολύ 
συχνότερα, ιάλλό:: ση:αν'Οζουν στήν Εόρώ-ττη έξ αίτίας της «υλι- , 
κης» ύψιης του δυτι,κου η:ολιτισμου. Χάρη σ' αύτο τό:: «εuδε» καl 
τα <<,εζησε» δλα έκεινα. Φαινόμενο η:αραψυyολοyίας, σπάνιο σε 
αδρότητα, ,με κο.ιθαρες «αναμνήσεις η:ρσϋπάpξεως». Καl με· 
τή,ν κριτική Lκανότητα του <<δυτικου» άν.9ρώη:οu. 
Είναι «Q ανθρω'Π'Ος πού εζησε δυο ζωες» κι ετσι μη:όρεσε κι ε· 
yραψε το «λα� στόρυ» ·των εόρωπαίων, η:ού καταδείχνεται α
νώτερο κι ό:!ληeιvότερο άη:' το «λα� στόρυ» το άιμερικανικό. 
Δια(!)άστε; στlς διακο'Π'ές σας, τ,ην «ΚοuλόJδα των Ρόδων» (με 
τη σεuρά, οχι αη:οση:ασματικό::) ά'π' την 'άργη ως το τ1§:λος. Εί
ναι ενα αριστουρyηματι�κο κείμενο, ενα άληθινο ταΕJίδι στην 
Εύρώrση των μακρινων �έlκεί:νων μελλοvτικων ,καιpων. 
Πύρινος ιΚ,όσμος (δδος Ίη:η:q,κράτουc 33-τηλέφ. 602.883). 
"Αν σας 1η:ου-ν δτι έξηντλήθη,, τηλ!εψωνηστε στον μετ�φραστή:
717.072 καl 759.247 (721.575 το �οάιδυ). 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Α. Besanι - C. Leadbeaιeι· 

<•Η Άτραπόc τοϋ Άποκρυφισμοϋ>> 

(Talks on the Path of Occultism) 

Μετάφρ. ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - 'Επιμέλεια Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,

Το �ι�λtο αύτο είναι μιό: 
, σειρά άπτο συζητηrηκης μορψης

έρμηvευτvκ,cΧ: σχόλια τ,ων ήγε
των της θιεοσοψικης κwήσεως 
Καρόλου 'Λεντμπητερ •κ.αί "Αν
νι Μ11'έζΟJVτ έ:ττί του πε..ρuεχΟ'μέ
νου των ερyων «Φως στήν 'Α
τραm:ό», «Φωνη της Σιyης» ,και 
«Στα πόδια του Διδα01κάλου», 
τα όπτ:οϊα εχει ύτωστηριχθπ'i δτι 
έyρό:Jψηισαν καθ' ύπαγ6ρευσι;ν 
«Δ,�δασκάλων της Σ οφί:ας» 
σιτόν πνευιματι1κό χωρο, γtα νό:: 
χρηισιιμεύσουν στην έ·κτιαίiδευση 
του άνθρώπου. Είδι'κώτερα, τό 
τρίτο tf>ι,tf>λLo, 'ό Λεm.μτυηrr�ε.ρ ά
ναφέlρει δτι έyράφη άπό τό,ν 
νεαρό Κρισναιμοϋρτι (τό 1909) 
tf>άσει άπσμνη,μονεύσεων .των 
�αθiηιμ�'των του <<Δuδασκάλου 
Κιοιυιτχουμι», στον όnοϊον αύ
τός τον ώiδηyοGσε «Κ·ΟJθ,' έΙΚά
στηrν νύκτα διό:: του άστρικ,οG 

, του σ�μcι![ος». 
'Ασχέτως της eκδοχης αύ

της, ή όπΟ'ία ·δε,v εχει wαρα μό. 
νον τεχ\'ική σημασί:α, τό σχσ-

λιασ.τυκό ,tf>ιtf>λ{o «Άτ.pCΧΙ'Πός του 
'Αποκρυφισμου» είναι· έ.ξαψετι
κό:: έvδιαφέρον, διότι αναλύει 
καl έ,ρμηνεύει τό:: λακωνuκα 
κεGμενα, τα όιττ.ο�α wε:ριέχ,οιl)Ι\Ι 
ένrοιλ:ας για τ;ην ηθιικ,ή συμrπε
ριψορό:: στη ζωή, τιρσκιεuμένου 
ο &ποψήψιος μο:ιθηrr,ης νό:: ε.ίσ
έλ!θη στήιν «ατραπό» της �μυή
σεως yια 1μuό:: άνώτερη πv-ει.ψ,α
τuκη ζωή. Ή ·ασια.τuκη αύτη ά
τpCΧΙ'Πος δεν είναι 'Π'ΟJρό: ή χρι
στιανικ·ή «στεινη wύλη». 

Α,ί άναλυτικαl συζηιτήσεις 
των δύο σχολιαστω;ν εyιναv κα
τά διο:ιψόρους χρόνους καl σε 
διαιpόρους τότιους, συvειδυάσiθη
σαν δε ,καl 0:'Π'δτέλJεααν τό �ι
(5λίο αύτό. Ή ίδιαιτέρα αξία 
της έλιλην�κης ,μεταφράσεως 
του Δηι,ι. Κ. Εύαyyιελίlδη (1έ1κ
διδομένης μεταθανΟJτίως του, 
άτυχως) εγκειται άψ' ένός με;ν 
στον έrπιτυχη έξελληνισιμο με
ριΙΚων σαν01κpιτ·ι1<ων οpων ·καl 
άφ' έτέρου στας ύτιοση μειώ
σεις, δπου yίνε,ται ncχ;ραλληλι-

1 

ΤΑ 

.. -~ ~ lrI-I Α IH1BAI.A. 

• 

. . 

• " • • • J 

. . .. 
• ι 



212 ΙΛΙ ΣΟΣ 1974 

σμος της άσιατι1κης αότης φι
λοσοφίας μέ τηιν άpχrnuα έλλη
νuκη κληpσνομία. 'Έτσι, τό �ι
�λίο γίνεται ενα -π:οιλυ ιένδιωp,έ
ραν έy1κ6λπrιον για κά�θιε α:ν
:θρωπο μέ "ΠΜευμαrruκα έισωιrε'Ρι
κα ένδιαφιέ.ροvτα. 

* 

Βσσ. Π. Ρό2:ου: «Στο11)(1εiο 
άπό την φ,ιλοοοφiσν της έπο-

· χης μας» κ.οί «'Εn1στ�11μον1κή
ιωιί φιλοσοφική δaειρεύνησις
της δc•;Jης ιωί rτ1ης ούσίας rοϋ
κόσμου».

Οί τίτλοι είναι εϋyλω.ττοι. 
'Εργασία θετική, μέ εκ181aσι των 
α-π:όψεων των .άρχαιίωv ψιλοοό
φων ,μέχρι καl των νεωτέ,ρων, 
ίiδίως Κάντ, 'Αϊνστάϊν, Χάϊζε
μrrοερy,κ 

I 

καl Χαϊντέ)'Ικερ, μέ 
πλούσια <!>ι<!>λωyραιφίια. Φ�λο
σοψuκή )(ΙΕιpαyώyησ_ις διαυγής. 

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ, Όδοο. Κ. ΈΕ
αiρχά1<1η. nο�ήιμ0'11ο, έικδ. Τό 
ΊΕλληv,ιικό βι6λίο. 

Σ υνήiθη λυρικό: ποιήιματα, ά:
πο τα δ,τοϊα δεν λιεί-πιει κο::l ή 
ανώτερη ό:y(ί)Ι\,Ιία. 

Στό «Πάτιε;» ιέ.ρωτα: 

Πότε δ ανθρωτιος θ' αναστήσει 
το πεθαμένο θεό του; 
Πότε δ 'Ηρώδης θά προσκυνήσει 
τόν 'Άνθpω'Πο

,
Μιέ άrιλότητα καl χωρίς · 

κραυγές έκψράζει τό κάJλε
σμα . της πσ:ναΊΛθpώπτινη·ς εLρή
νης: 

Είναι ,τιά καιρός ι 
«Βάρ<!>αροι», «πολιτισμένοι», 
«Λευκοί», «!κίτρινοι» καί «μαϋροι» 

-Άδέλψια μου! -
νά σώσα,με την ίrnόληψη της Γης.

ΣΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥ 
ΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΡΟΣ, Δημήτρη 
Στ.αιμιnόλου, 'οοΝiιματσ., έικδ. 
Δωδώνης, 

Κα.1θώς φαίνεται καl άιτό τον 
τίrrλο της συλλοyης, δ ποιη

. της έικκpράζεται με ά:λλιηγο�ρι
ικη yλωσ.σα. Ύπcφχουν έκιεϊ ε

να «πέτρι;νο yέ.λ,σιιο θανcχτου», 
«1rέτρινα έ.μJ�ατήρια», «'Πέτρινη 
θάλασσα», ακόμη υ,τάJρχει 'ψιό: 
'Π'έτρα ά\Λήμπορη», ,μwj,μες «'ΠΕ
τρώνουν», μια 'Π'έτρα που 
«Ήpέ'Πει να σττάση» = ολα ω>
τα σαν να ΟΟλουν yα, έκφ,ρά
σουν την 'καταθιλιmικη σrrασι
μότητα των τφ<ry1μάτων, που δ 
ποιητης θιέιλει να είσχωρήισn 
στο C9ά'8iος καl νά έρευνήιση. 
'Αλλά τό <�ειϋρηιμ.α» είναι διε
δαμ:ένον, CΥ!fως, "t'συλάχιστον, ά:
φήνεt να έννσηθfl _ενα ά:wό τό: 
'ΠΌιήματα;, •μια διλόικληρη Κ.0-

σμοθεωpιία συμπυκ\Λωμέvη : 

ΞΕ:Κ I Ν Η ΣΑ άτι' τό σπέρμα, 
σαρκώθη,κο: άτιό την ϋλη 
κι' είμαι τώρα ψταισμέ.νος 
στά μέτρα τοϋ άνθρώτrου 

Ετμαι τώρα κάτι 
τιού ξέχασε τ'ήν καταγωγή του;. 
'Ένα τετραγωνισμένο ξύλο 
στόν τιαykο τοϋ ξυλα>Ρyοϋ'Ένα λιθάρι μορφοποιημένο
σάν αyαλμα κάτιΟΙου μουσείου. 

Είμαι τώρα 
ενα ούδετερο άvτικείμενο 
μέσα σ' έκατομμύρια δμοια του. 

Μόνον δταν άνατινέω 
.αίσθάνομαι τή δόνηση 
μηχανισμοϋ στά σωθικά .μου 
Κι δταν κλείνω τά ματια 
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όνειρεύομαι μιαν αλλη ϋτιαρξη
στην υπαρc.η μου 

Γιό: τον ,κόσιμο λέγει πώς <<εί
ναι πλατύς, πέρα από τή ΟΙκέ
ψη μας, πέρα άm'ό τήv κάtθ1ε 
rμας αίσθηση». Εtναι πλατύς, 
χωρίς τελεvω1μό, κι' έμεί:ς «άκί_ 
νη·τοι κόκκ,οι της όi1-11μου». Μέ 
ύπέροχη έκψιρα:στικότητα :θ'έ.τει
τό ΗαG!μα - ,καί τό πρΜληιμα 
ιμαζί - της Δημιουρyίας: 

"Αν υπηρ,<ε τροπος νά φ·τιαχναuε 
ροδο 

άπο τα στοtχεία του κοσμου, 
θά Gρισκαμε · τον Θεο 
νά yινομασταν συντροφοι 

Τίς περ�σσότεριες φορές ή έικ
φραστική ευκοvοyιρα:ψία ειvαι 

i ·ακ.ρωc, .έ.'Π, 1Πcυχήc,. Τό σκοrrάδι 
«πολιcρ:κεί: τ·ήν ψορεσιό: του 
κρίνου». Οί ανθ:ρωrrτοι «είναι 
πέλαyο κα:θώς κραrrουν σημαία 
τ·ό: κύματα της άyάπης». Άλλα 
οχι πάντοπε, vσμ�ζω. Ό ποιη
τής λέy.ει σ' evα ·ση,μεί:ο πώς 
ρέει σ�τίς ψ,λέ{5·ες του «παyωμέ
νο άτσά:λι». Παyωμ'έ.νο καί 
ρέει; 

ΑΚΡΩΡΕΙΕΣ, Άντών1η Κu
ρ�ακοπ,ούλοu, ηοι,ή,μαmα,. ΚΛΕ
ΨΥ ΔΡΑ καιί ΑΙΩΡΗΣΕΙΣ,

τοσ ίδίου. , 

Στά 150 περίπου πο�ή,ματα 
των τριων συλλσyων τ·ης τε
λευταvας τειτραετίCΧΙς - πού εί
ναι ενας 1τσλύ,χρu:ψος ·κη�ος -
ύτrάρχοuν, άνόJμεσα στά άπ�λα 
λυρuκά στιχουρyήιμαrrα, καi. φο_ 
ρεί:ς μηνιψάτων εί,ρήvης, άyά
πης, αδελψοσύvης. Διαικρίνον
ται yιά: τή1ν άποψυyή του έrπι-

κί\Αδυ:νου σέ τ,έ.τοι1ες 111εριmώ
σεις οrrόμψου. Ό ποίη:τής μ�λά� 
ει σιyανά. 

Στη μοναξια yονατιστη 
μας y;;αφει τα τραycuδια της 
ή άyα·πη στην καρδια μας 
Είναι' ομορφη, άδερφια, ή ζωη 
κι' είναι όλη ή γη δ. <ια μας 

( Κλεψuδρα) 

Κατιοτε εyραψα τιολυ, ως τιcυ κοJ 
ραστηκα 

'Ετιειτα, άyατι:ησα τόν άνθρωπο 
τά κοκκινα yαρύφλλα 
και τον τιονο 

(' Ακρωρειες) 

Και νά ή αύyη - ή φc.,ιαυyηι 
Ξημερώματα στη γη 
καινούργια ήμερα 
Καλημε,ρα, άδερφια 
- Καλημεραι

Έλατε, λοιτιον, ας φιληθcυμει 
δες ΤΕ ΤΟ φως, ΤΟ φως το φως 1 
Δωστε τα χερια vα χαρουμε, 
δικη μας είναι ή γη κι' ο ,ύρσνος 

Καλημερα, ' Ηλιε μου, 
λουλούδια, καλημεραι 
'Αδερφια, χαιρετηστε 
τον ηλιο και το φωςι 

το ΑΓΓΕ I Ο ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑ
Τ Α. ποιήματα Κυριάικου Χα� 
ρ,αλαμπίιδη, ΛευΙΚωσιί,α,, 

'Ένας ελαφρός σαρκασμ,ός 
δvακρίνει 1τολλά ά1τό .τό: π,οιή
ματα του νέου Κυ1τρίου, &πως 
«ό' &γιος των ικλlεwτων», «ή ά-
1τ1ονομή {5,ρα{5είων» καί «ή &νο
δος». Μ·ερuκ:ό: ποιήιματα έν.θυιμί
ζοι.χν τήν ΚCΧJ{5αψuκή τεχνοιτρο-
1τ1ία, &πως «Ή στ•ε\.Ιοχώρι-α του 
ΆλεξCC1Αδρου» και «Του Ρήισου 
τ' αλοyα». 

Ξιεχωρίlζουν ιδύο ποιήrμ,α:τα 
yιά τό m,,ευιματικό τους {5ό18ος. 
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Στο τρί�πτυχο «ΞιερόψuλιΝΟ» άν
τQμετωπ�ζεται ά1ταλα ή κρuφιη. 
ένότης των �ρηισκειων χαl των 
φι9ωσοφιων ώς διδα1σ1κά!λωιν 
της άνθρωττότηrrος :ι

Μ' !::να ,τανέρι χρώματα κινα:με yιά 
τόν ηλιο. 

Έκει μας καρτερα: του Βούδδα ή άρ
τιμέλεια, 

ή γκαμήλα του Μωά,μεθ, του Χρι
στοϋ δ χιτών. 

Είναι κι' ω.λοι �μικρότεροι yίyαντες 
της θρησκείας, 

δ,τως δ Ζωροάστρης καt δ Ρασκόλ
νικωφ, 

καθένας με τή γούνα τοu καl με 
μικρή φλογέρα. 

'Αλίμονσ, δεν είναι _αύτό σκ01tός τοΟ 
ταξιδιοϋ μας . 

καl ,τρέ,τει νά δεθοϋμε σε κολώ:να_ yιά νά 'περάσουμε στην αίθουσα· τ.ων 
έyyραψων. 

Έκει εύρίσκεις τόν Πολύyνωτο καl 
τό σοφό Σ ωκρά:τη, 

τόν Έξηκlα, τό .Φρόνη, τόν Άλξήνο-
ρα, . 1 

ποϋτυχε νά ,τερνα:ν αύτή την ωρα 

• Ιδιχ;χι,,ιτέρως ά!ξιαττρό01εικ;το 
είναι �καl «Αύτος 1του �ά:δισ,ε 
αmχνω σrrό νερό», 1του ένθU!μί
ζει εναν Ί νδι1<0 ,θρϋλο. '>Ηταν 
/\!έει, ενα:ς μιοναχός, που έικλή
θη άmό τον Βοϋδδα νό: τον ά
καλουθήση στον 'Π'ε.pί"Π'ατο '!Τά:
νω άmό τά κύiματα, &πως σμως 
εττιασε τήιν ακρη του χιτωνος 
το�, για νό: μη �ραχt,, �ούλια
ξιε. Δεν ε1τρε1τε νό: 1τερuσπταισ,θιη 
άrrτό ΟΙΚ€ψεις ύλί,Κ•ές... Καl 'ό' 
'Π'οιητής θέ�λiει τον ίδιον τον Χρι
στό να �ουλιαζη, yιατl 1ταιρε
σύρθιη αιτο 1μιά σκέψι της άλ
λης τ,ου ψύ01εως της ΟJΙ.ίβρώιreι
νης. Ή άλληyορία είναι 1τολυ 

\. ομορψη: 

Τό μήνυμα ηpθε αύyή μέ το 1<α,m 
σε κάτL· ψαρόyερους με ,τ:ανιά: 
«'Έρχεται δ Χριστός ,τάνω στό: κύ-

ματα. 
Τ' · άρέσουν οί άχινοί κι' ή σού,τα ή 

κcφα�ίσια». 

... Λουπόν ά,τοχαιρέτησε 
μέ τό ,τ:λατύ ,μ<;_Χνίκι του το λί,yο ,τ:λη

θος 

κι' εψυyε 1tρ<>ς τά κει πού Αυτός λο
γάριαζε. 

Δεν πέρασε λίyη ωρα, καl τόν φέ
ρανε 

Ειχε ,ταραπατή<Jει, λένε στό πο
τάμι, 

καθώς κοιτοΟσε μι,ά γαλάζια πετα
λούδα. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

nαήμαrτο Γι άινVΙη 
εΙΚδ. Ίω.λJκός. 

ΕΙΟΔΟΥ, 
Καρα6ίδα. 

« Σ'TT<:xel yuμνό ή ά�λήiθεια 
στά:ζει το αtμα της κα:ρδιας 
ιμου» - •ετσι άρχίζε.ι ή συιλλοyή 
του ν,έοu 1τοιητοΟ. Καl άικο)ωυ
θ!εϊ ενα 1τuκρό &eκό:στιχο για 
την πσίηισ:η με τlς «�κούφιες καl 
Ύ!Lψνες λέ:ξιεις». 'Όχι δεν είναι 
αύτή ή τ(Ξχνuκ.η πού έν1διαψέρει 
τόιν 1ταιιητή. ,θέJλει μια σι.ψιμ•ε
τοχη στον κα,θιη,μιερινο προ�λη
μJCΧ;τuο�μό. θέ'λιει μια 1ταρουσία 
του άνθρώπτου. 'Έτσι, ·κοιινωνι
κα 1τρο�λήιματα καl διεθνής εί
δησεοyιραψ{α wα:ζηrrουν κά-
1τοια ποuητuκη · μετουσίωση. 
• .Ν.λλό: &εν ά.ΊtΙουσιάζει και ' δ'
άyνός λυρ,ισιμός. Ή «Έτταινά
ληψη» είναι ενα ά;ττό τά ώραι
όrοερα 1τοιιή�μα;rα της σιυλ,λοr�ς,
συνcημα χαpCΧΙκrrηριστuκο yιια:
την τε.χνοιr,ρ01τ�α;

Καl πάλι φέτος 
οί μυγδαλιές πού �ιάστη.καν 
ν' rοιθίσοu�. 
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Τοϋτος δ άγγελος 
που ψτερουy�ζει στίς κορφές 
νόθο παιδί της "Αvοιξης, με τό χιονιά 
σμίγει ξανά μέ: τήν ψυχή μας 

ΕΙΕΔΡΑ, ηοιιήματια, Δημήτ,ριη 
Γαιλά,νη,. 

Πλατεις οί όρίζοντες αwο 
την «έξέδρα» του π-οιητοϋ, άλ
λα οχι καί t5α1θεις. Περιορίζον_ 
ται στην σύyχρονη ί9'ίωση, 
«των δλων», οπως ελεγε ό Πα
λαμα:ς. Ή ,κοινωνία, σ' αλα 
της τα έ.ξειλικ�ματα, εϊ:ναι 'c} 
σ.τόχος. Μια κοινωνία ((•Κωψά
λ1αλη» κι' ας ανέt5ηικε σιτό ψεy
yάρι. Μια κοινων!ία πού συy
κεντρώνει τό «ώσαννα» καί τό 
«σrταύρω<JΙον». Μια κ,οινωνία 
πού δοινειται άtπ:ό μια λέξη : 
Γκόολ ! Μι,α κο,ινωνία πού ύπτε
τά:yη στ·όν τουρrστα, π:ού έlφυ
λακίσθηκε σ,τό 1μιrτετόν. 'Ένα 
δειy:μα της τε,χνοτροπίας:

ΘΥΡΩΡΕΙΟ 

«Στα Σαλωνα σψαζουν άρν α» 
τραyουδcυσε σημερα: δ ·θυρωρcς μας 
Βγήκαμε ολοι στα μnα:λκο ια: 
Φυyε, του είnα:uε δα:�-ρυσμενοι 
Άnολύεσο:ιΙ 

Το θυρωρείο yεμισε ψτερο 

καί νοστο 

Ύπ'<χρχουν άκόμη π·ο�ή:μαrτα 
yLα το t5ραt5ειο Νόμπελ Ε,ίρή
νης σ�τόν r:ερμανό κα)'Ικ'θλάριο 
καl yιια αλλα έ:rτί:καιρα θέ:μαπα 
στασιαζομενα. Ή λακωνικό
της καί ή nεριεκτικότης, μαζί 
μιέ τήιν διaύyιεια των :μην�μά-

. των είναι cφε.τες της νέας 
συλλοyης. 

:ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ: 

Περικλη 'Αντ Χοτιη, διδ Πανεπ. 
Άθηνων : ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΣ 
Εκδ 'Ιωλκόc. Εκτυπωοιc δίιο δια

λεί;εων: Ή έπιδροσιc τηc ν,αυμα
χιαc τηc Σσλαμίνοc στην εί;ελιί;η 
τοσ πσλιcrισμοϋ Είc αίωνια,ν ,μνrιμην 
των Σαλαμινίων τοϋ 1821 

Δημ Π Ηλιcι Ο ΚΟΜΗΤΗΣ 
ΚΟΧΟΥΤΕΚ Άνά,τυnον εκ τσϋ π. 
" Αναnαλμοι" 

Μ Ν Τσιόμη ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙ,ΓΙΟΥ «Προσεγγισιc» στο έργον 
τω,ν Αργυρη Εφ-ωλιωτη, Φώτη 
Κοντογλσυ, Στρσrη Μυριβηλη, Ή
λιο Βενεδη, Γιώργσυ Σεφερη Θρασ 
Στ,αύρου κοί Γ Βαλέτα 

Μάχ,ηc Μουδάκη ΣΕ ΟΣΕΣ ΜΑ
ΝΑΔΕΣ ΔΕ ΘΑ ΙΑΝΑΚΟΥΣΟΥΝΕ 
T,Q ΑΗΔΟΝ I Ποιη-rι,κη εργασια ,μέ 
σdφείc κοιrνωνι.κεc προcκτοσε,ιc 

Κώστα Καραχc,λισυ ΤΟ Α/\.ΛΟ 
Όμοιωc 

Κσrερίναc Τσατσούλα ΙΣΤΟ-
Ρ ΙιΕΣ ΣΟΤΤΟΒΟΤΣ•Ε Διηγήματα, 
εκδ «Νέα Σκέψη» 

Στεφάνου Δ Εύcιγγελίδη ΤΟ 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
· Αστυνομικο

Νίκου 'Α Τέντα· Α>ΚΕΛΑ Πο ή
,μα Άνά:τυπον έκ τηc «'Ηπεφ Έ
στίαc»

Κούλη Κασση ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΧΩΣ
ΗΛΙΟ Ποιητικο εποc για τον πο-
λεμο τοϋ 40 και την Κατοχή 

Τ.ρι,ανταφύλλου Πίπα ΓΥΜΝΑ
ΣΤ J,KH Ό ποιητήc έΕομολογείτοι 
οτι δέν είχε «τίποτε ν,::ι πη,» Είχε
μονον τό «μεράκ,ι των λεί;εων»
·Πωc λοι,πόν, συνετέθησαν τά πσιη
μa,τα, «Φυσικ,ά παιιονταc» Μδc
·ένθυμίδει τό άνέκδοτο τοϋ Γά•λλου
Ζωγραφου καί γλύπτου Ντεγκά
( 1834- 1917), ό όησίοc ερώτησε τόν
.ποιητιη Μαλλαρμέ (1842-1898), τ,όν
πρωcrαγωνιστη τοϋ συμβολισμοϋ,
γι,ατί δέν ,μποροϋσε κι' αυτόc ν�ό•
γ,ράψη. ενα ποίημα, ένω είχε «τό
σεc ίδέεc» Ό Μαλλσρμέ ·άriήντη
σε · «'Αλλά, φιλε μου Ντεγκά<, τά 
,ποιήματα γράφονται μέ λέί;ειc, όχι
·μέ ίδέεc»

Ίω Α Κόντου· ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ' ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Γεωργ. Χαλατσδ · ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ-

» 

• 
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ΚΗ ΡΑΤΣΑ.· 'Εκδ «Δωδεκάτη ω
ρο». 

Σταύ,ρου Βασορδάνη: ΣΤΗ ΧΩ
ΡΑ ΤΟΥ ιΠΑιΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ. Εκδ. 
«Προμηθέωc», -Βόλοc. · Ενα ώρ.αiΌ 
,χρονικό, κειμενο καi φωτογpαφiεc. 

Ιω. Μορyαρίτη Ίωοννίδη: ΑΛ
ΛΗΓΟΡΙ ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟ�ΙΣΜΟΙ, 
έκδ. τηc Στόδc «Δ .. Μαργαρίτηc», 
Θεσσαλονίκη. Τε,κτονιικοϋ περ:εχομε
νου, πολύ ένδ1αφέρον. 

Κώστα Πσπαπά.νου: ΟΙ ΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΙ .. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (1851-1873) 
κα·i η Δημοτική μα.c γλώσσα. Εκδ 
Ίδρύμcποc Δρσγιάν Πωc oi διaγω
ν1σμοi, πού έεεκίνησαν γ1ά lίή-ν καλ
λιέργεια τηc καιθαpευούσηc στήν 
ποιηιση, εφθασαν· ν' ι,:�,ποτελέ·σουν ιά
ναγνώριση τηc Δημοτικηc 

Ίω · Αθ Αδάμου: Ό Όλυιμποc 
διά μbσου των αιών-ων , άνέlκδοτα 
iστοp1ικ·ά εγγρα,φο nε·pi τηc · Ελασ
σόνοc, η Έλασσών ειc τον αγώνα 
τοϋ 1821 κ ά έκδ έ'.ρημεpίδοc «'Η. 
Μ•ικpά·» τηc Έλασσονοc, κείμενα 
σημπαθητ.1κά, στο1χε108ετ11μ:::να ,::ιπο 
φοιτη,τ,άc κοi μαθηcrάc 

· Σταύρου Ρωμονι i · Η ΚΑΒΑΛΛΑ
άλλοτε καi ·τώρα. 'Ιστορικό καi πε
ριηγητικό δοκιμ10, ,μέ πολλέc φωτο
γpαφίε,c 

Έλενηc Π Δpο,μάΖ:ου · ΤΑ ΑΝΘΗ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ή ποιήτρια δηλώ-

. νε1 οτι τά πσιήματά1 Ί'ηC «δέν έχουν 
τήν ηαpαμ,κpή π,χν1κή, δέν φιλοδσ· 
εοϋν -νά φ1γουpόpουν ατό λογοτε
χν ικο στερέωμα, δέν άnευθύνονται 
στό nνεϋμα, ιάλλά στ'ήν ,ωpδ1ό» 
· Ολ.α σωστά, ίδίωc τό τελ$υταίο

Γ1ολόνταc Πέγκλη. ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟ, ποιήματα Άπόαnαομα 
απο τό ,οΜνη,μόσυνο»: Χε.ιμώναc.
ντενε,κεδέν1α μπόλικα, μέ λύσα, νά .
11q κλωτσδc. νά εεδίνειc "Εναc
τΖ:ίτl!1•καc σκοομένοc τ' άνόσ,'<ελα 
Στσ'χημα nώc κσί φέτο αύτ,ή ή 
άγο6i άρκοuδσ, ή nέτοα ή άγια τηc 
ύπομονηc κι ο,τι άλλο μπορεί νιά
πη.. θό πσίεη τό πα,ιγνίδι τοϋ πα-

ραχωνένου ό6γοϋ ... · Βάστα tωpδιό, 
θά τή. βροϋμε την πλατύφυλλη, μο
λόχα, nοϋ θά πόε�; ». •Γιατί ή nοιή
_τιpισ έ:φu,γε ιάπό τό,ν παληό όnλό 
δρόμο; 

. Διονύση Μαγ,κλι6έρα: Ο ΚΟΙ ΝΩ
Ν Ι ΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟ
ΝΟΥ ΕιΛΛΗΝΙ ΚΗΣ EfllXEI ΡΗΣΕ
ΩΣ. Άνάτ. 

Νί,κοu Ε. Μηλιώρη: Η ΒΑΘΥΤ Α
ΤΗ ΤΟΜΗ ΤΗΣ tΞΘΝΙ,ΚΗΣ ΜΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. "Ενσc έnίλογοc ατά 
,nενηνΊ1άχρονα τοϋ Μιιιφοσ,ιατικοϋ ό
λ.έθpοu "Εκδ. Ίωλκόc. 

Φιλόπτωχος · Αδελφότης Κύp•ων 
Θεσq,αλονίκ,ηc· 100 ΧΡΟΝΙΑ 1873-
1973 

Γεp Κοσόλα ΤΑ!ΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ Β. έκδ. 

Μανώλη Πpότσικα: ΔΥΟ ΜΟΝΟ
ΠΡΑΚΤΑ. 'Έκδ. «Νέα σκέψη». 

Στέλιου ΚάστQΙVΟU Μοοιικου. ΑΙ 
ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Μελέτη. 

Όδυοοέωc' Λομ,ψίδη. ΜΙΚ Ρ Α 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΦΙ·ΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ 
Ε� ΚΛΗ Σ ΙΑΣ Ά νότυnσν. 

Άντιγόνηc Κ. Γaοσιφαλλίδου: Α
ΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙ Σ. Ποιήlματο. 

Ni�ηc Καrσούνη: ΤΟ ΛΥΚΟ-
ΦΩΣ TQN ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Πο1,ήματα 

Κωνστ Χρ. Μnλαχούpα: ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟ ΤΑΗΔΙ. Ποι,ή,μστα 

Έλένηc Σπα,νοnούλου. ΔΙΑιΠΙ-
ΣΤΩΣΗ Ποιή,ματα. 

Άνδp Σώκου: «Φιλίστοpοc τοϋ 
ΑίτωλικΟΙϋ» · Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΑΡ
ΝΑΚΙΩΤΗΣ Π_ΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ Ί
στοριική ,μελέτη γ ά τ,ήν «t.:�,ποκαrτά
σταση » τοϋ ώc Πpοδότου .χαρακτη-. 
ρισθέντοc Άγων,στοϋ τοϋ 182·1 

Σαpόντοu Παυλέα: ΛΑΒΥΡΙΝ-
ΘΟΙ Πι>ιιήματα Θεισσαλοv,ίκη, 
1974 (Πpοσεχωc θά δημοσιεuθη ά
νά:λuσ1c καi των δύο προηνουμένων 
συλλογών ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ τοϋ 
1972 κσi ΤΟ ΚΗΤΟΣ τοϋ 1973) 
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Τό φαινομενον 

-tής πυροδασίας
' 

Ύπο ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

Κάθε χρόνο την 21 ην Μα ίου, 
έορτην των Άyί1ω\ Κωνσταν
τ'ίνου και Έλένης τελ,εϊται σέ 
μερικά χωριά της Μακεδοιίας 
nυροi5αο ία ( πάτημα σέ ά1.ιθρα 
κιά). 

Οί πυροi5άται, οί «'Αναστε
νάρηδες», ηλθαν ώς πρ6σφυγες 
από την Άvατολικη θράrκη καl 
έκ παραδόσεως τη.ρουν τό ε
θιμον της 11υροi5ασίας - παρε
ψθαρμένα άtπομεινάρια, φαίνε
ται, των Όιρφικων μυστηρίων 
- αφου προηyουμένως 11ροε
τοιμάζονται, έξαyνίζοvται μέ
προσευχ,ές, διο:λαyι,σμσύc, νη
στεϊες. 

Τα 'Αναστενάρια άποτελουν 
ίl&ίαν ,άδελφότητα, «θ�ασον» και 

, δ αρχηγός των είναι δ Άρχια
ναστενάρης. 

'Ο ,Ορφεύς, ηρως καl 11ουη
_τής, ητο ίδρυτης μυστηρίωv. 
θεωρεϊται «της θεοyον�ας τοϊς 
'Έλλησι πατήρ». Είς αύ,τό,ν ά
ποδuδονται οί (!>αθύτε.ρες άπο· 
καλύψεις, «περί yενέ,σεως των 
κόrσ1μων ,και θεων». 

Συν τq> χρόνcp ,8 η ρως ουτος 
άποi5άλλει την θραJκικιην κατα-

yωyήν του και ά.rrτοi5αίνει 1κα
θ'αρως Έλληνικ,η πρσσωπι,κό
της 

Κατά μίαν .ε,κ:δοχήν, yυναϊ
κΕς έψόvευσαν τόν ,Ορφέα, έ
πεvδη τόν .ά!κολουθοσσαν οί αν
δρες των, και yι> αυτό τις πα
ραμελοϋσαν. «Έκ· yυναιικός 
έρρύει τα φαυλα», ( ΈΟ, Θεόφι
λος, i5ο:σιλεύς του Βυζαντίου 
πρός Κασσιαvήν). 

Αυτό είναι άπόlδειξις, του ο
τι έ'δίδασκ,ε κάτι τό πολυ έλκύ· 
στuκ,ώτεροv, ·ά;11ό την ήδοW]V 
που χαρ�ζει ή yυναί!κα. 

Έπτσμένως, ή πυροi5ασία εί
ναι εθιμον Έλληνι,κης 11ροελεύ
σεως, και ε:ναι 11ρός τψ,ην του . 
Έλληνισμου, που ιδιαιωνίζεται 
ή παραδοσις των προyόνων 
μας. 

Οί αναστενάρηδες εχουν ψυ
χοδυναμικές ίδιότητες ,και τη
λεπαθητικές δυνό::μεις. 

Πυροi5ασία yίνεται στην , 1 v
δiία και Νότιον , Αψρ�κήν, δπου 
την μ,ετi§φερον έ,κεϊ , 1 νδσι με
τανάστες. Ή πυροi5ασία είναι 
ενας α-yνωστος νάμος της Φύ
σεως. Ά11εκ·α:λuπτοντο δέ οί α-

, 
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,τόκρυφοι νόμοι της φύσεως · 
στις σχολιες των .Προφιητων, 
Μαντειίων και λοιπων μυστη
ρίων. 

Κατα την έ,τιστή μ,η «Γιό)'Ικα» 
της 'Α νατολης, δ ανιθρωτrος 
μ,τορεϊ νά. ανακαλ�ύψη μέσα: 

' του του έξαιρετuκες ίικανότη
τες και νά έ.πιτύχη άiσύλληmα 
πράγματα. 

Την 'Ιταpαδοσιν των Μυστηρί
ων ιέ1Τικαλεϊται πολλες φορες 
'δ' Πλάτων, δταν 'δiμιλεϊ γιιό: θέ
ματα που (;ρί01κονται πέραν 
του ·άνθρωιττ'ίνου έπ�στητου, πέ
ραν της γνώσεως του άνθρώ
που δια των α,ίσθιήσεων και 
του νου. Ή 'Ακαιδη,μα"fiκιη Έ'Πι
στή μη έρευνa τό ύλι·κόν συμ
παν ιμε ύλuκά ,μέσα, αλλα ύ
πάρχει καl τό άντίιστοιχον 
:πνευματιικόν μέρος, τό ό\n:οιον 
θεωρεϊται μυστήριον. 

Μιερι,κοl λέγουν, &rι ή· -πυ
ρο(;αισ'ί:α, είναι «αντιχριστιcwι
χόν» ερyον, δτι οί αναστενάρη
δες <<1καΘυt:ψίζουν» με την πυ
ρο(;ασίαν την Όρiθόδοf;σν Έκ
κληΙ<Jία μας, δτι είνα• «ερyον 
του Σ ατανα», ειοοωλολατρεία 
καl τα τοιαϋτα, καl οτι στοι· 
χειοΘιετεϊται τ·ό άiδίικιη•μα της 
-περιϋ(;ρuσεως της Όρθοδόφυ 
'Εικκλησίας μας. 

"Ας ά:κούσωμε τtί (νέyει yι<'χ 
'Κωtοιο παρόμοιο ζήτηιμα ό Εύ
αyγελι,στης Λουκας: «Έ-πιστά .. 
τα· (Δuδάσκαλε) - r&yιει �νας 
μαθητης του '1 ηισου - είδομεν 
τινα έιrrl τ4:> δνόματί σου έικ
t!>ά:λλοντα δαιμόνια, και έ1κω
λόσαμεν αύτόν, δτι ουκ ακο
λουθεί: ιμεθ' ήμων. Καl είπεν 
είς αύτον δ 'Ιιησους· μη ,κω,λύ-

ετε· δς yό:ρ οιiκ ειστι · ικαθι' ή
μων, &ιτερ ήμων έστιν». (Λου

' κα Κεφ. θ'. 49, 50). 
Τό εtπε καθαρό: δ Ίη{]ορς· 

ιμην τόν ,έιμποδrζετε· διότι έ.κει
νος που··δεν εtιναι ένανt1ίοv μας 
εtναι ιμε τό μέρος ιμας. 

•Ετlέρα πε,ρuκοtττή. «Οί Ίου
δαιοι είπον είς τόν Ίιηισουν, ο
τι δια του Βεελζε(;ουλ έ·κΜjλ
λει ιδαuμόνια. ·ο '1 ηισΌGς ά
παντα· έαν έyώ !δια του Βεελ
ζε(;ουλ έ•κ(;άλλιω δαιμόνια, οί 
tδuκοί σας διά τινος τα έκ(;άλ
λουν; » (Λουκα Κεφ. 1,Α' 19, 
20). 

Σύμφωνα ιμε τlς Εύαγyελι
κες περικοπές, δεν περιϋ(;ριίζε
ται ή Έκ.κλησία μας καl συνε
πως · ι&εν στοιχειοθετεϊται άιδ1ί-
1κημα. ' ' 

'Άiλ.λως θό:: είχε τό. ζήτημα, 
έαν εκαμνον. ιμαόρην μαyείαν 
προξενοΟντες κακόν, άλλ' αύ
τοl κρατουν την ε�κόνα των ·Α
γίων Κωνσταντίνου Ικαl ·Ελέ
νης, καl τό κάνουν φανερά ,καl 
ήμέρα μεσημέρι οί �vαστενά
ρηlδες. Οϋτε τύχες, οϋτε πεπρω
μένα λέ.γουν, &πως οί 'Καψετζου
δες καl οί χαρτσμάvτισσες, οϋ
τε χρηματίζονται. Είναι οίκο
yενειακό τους 1μυστιικό άm:ο -πα
ράlδοσιν τρ�ων χιλιάδων ιτων. 

Τό ζήrrηιμα της άiκαιας των 
'αναστενάρηδων είνςη αιτάrrη η 
,τραyματικότης; "Αν είναι ά� 
τrάτη, οuδειμία σuζήτησις. "Αν 
ετναι ομως ,τραyματικότης, θα 
το έρεννήσωμε με τlς ,:rεvιχρές 
μας γνώσεις καl ιέμπειριί,ες. 

• 
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Φαίνεται δτι μεταξύ του σώ· 
ματος του άνθρώτωυ 'Καl της 
άνθρακιας, σχηματί:ζεται ενα 
κενόν, ενας μονωτήρ. 'Όπως 
έrπl τιαραδε:ίyματι, δ ήλε,κτρο
λόyος προκειμένου να συνδέ
ση ενα ήλεκτρ�κ'<'> σύρμα, πατα 
σε σανίδα - ,κακόν άyωyόν ή
λε.κτρωμου - μονωτηρα μετα
ξύ σώματος ·καί Γης. '(Έιξίήryη· 
σις φυσικrή). 

'Ομοίως ή στάχτη είναι μο
νωτήρ. "Αν ·εχουμε στη χού
φτα μας στάχτη καί θέσωμε έ
-ττάνμ> ·κάρ�ουνο άναμμένο, δεν 
μεταδίδεται ή καυσις στο }!έ
ρι. Σ άκκον με ,στάκτη - «έν 
σάΚΙΚct) σποδων» - ε�αζον οί 
Έ�δομήκοvτα στα ·κε<ψάλια 
τους. Ποtός ξέρει, γιατί! ! 

Στην nυρο«ιασία, οτιως �λέ· 
ποιμε ό:Τt'ό τlς ψωτοyρcαpιtες, �·α
δίζουν με τιη'δήματα στην -άν
θρ01κιά, τιατανε ·δυνατα με τό 
ενα πόδι καl ανυψώνουν τό 
αλλο άνταλ:λακτικως. Ή άν
θρακια: φαίνεται να εχη πολλή 
σtrά!)(ίη, •καl πατώ,vτας δυνα
τά, τό τιόδι ·δεν ε·ρχεται σε ,έ· 
τιaφή με την άνθρακι,α ·άτι' εύ-
θ!είας, .cf.Νλα μέσον της ·στά
χτης, ή δποία άτιοτελεϊ μονω
τηρα. Να σιψ�αίνη αραyιε έ
τσι; 

"Ας ελθ'ωμε τώρα στον τιvευ· 
ματιlκόν νόμον. οι φυσυκοl νό
μοι εχουν καί τούς άντιστοί
χους τινε:υματuκούς νόμους. Ό 
ανθρωτιος είναι τιευμα καί ϋ
λη, καl τό τινευμα έΕρυ'σιάζει 
την ϋλη. Ό πνευματuκ,ός νόμος 
εξουσιάζει τον 'όλ�κόν, χωρlς 
νά τον καταρyη. ·ο νόμος της 
(5αρύτητ>ος ύτιcφχει, άλλα το 

άεροτιλάνον άνέρχεται, δεν κα
ταρyεϊ την ·�αρύτητα, άλλα 
την έ.ξουσιάζει μέ μηχανικα μέ· 
σα. Τά μηχανικα μέσα άντι� 
'Καθίστανται ,στον α:νθρωm:ο με 
την δύναμιν της σκlέψετως. Ή 
σκέψις είναι δύναμις καl δημι
ουρyεϊ κενόν, ·μονωτηρα, μετα
ξύ του σώματος καί της ,τωρας. 
Έτιι�άλλεται το .τινFϋμα στην 
ϋλη, ·με την μεσολά�ησιν μα
yvητικ,ων δυνάμεων, με την ·κι· 
νητοποίησιν των mευματικων 
ένερyειων. 

'Όπως ενας μαθηματικ,ός 
τύ'Πος στον φυσιJκον τομέα, ε· 
τσι καί ενας τινευμαηκ.ος τύ
πος (κλει:δί) έφαρμόζεται στον 
πνευματrκό κ·όσμο. Ό τύ'Πος 
αύτος είναι άπο'δέσμευσιc: της 
ένερyε,uας της ψυχης 'Ή δnως 
λέγ.ει 'ό Γιούy1κ: «Ή άχρησιμο
ποίηιη ώΛθpω'Πίνη ,έ,:έρyεια άν
τιπροσωm:εύει δύ, αμιν άvεκτί· 
μητον>>. 

Οί τιυρο�αται προτοϋ εισέλ
θουν ,στην άνθρα:κιό', απο ήμέ
ρες πρlν προσεύχονται, διαλο
γίζονται, νηστεύουν, έvδι.ιναμώ
νουv την πίστιν για το ποθού· 
μενον αποτέλεσμα, καl κατα 
την ωραν της τιυρο�ασίας κα- · 
ταλαμ�άνονται άmο κατσληψί
αν, ύστερίαν, tκ·�αλλουν αναρ
θρες •κραυγές, οπως την iαχήν 
(κραυyήν) «·tχ εχ, 'ίχ 'ίχ, οϋχ 
οϋχ», pυθμrκ,ως, οτιως Ο!Κpι<!Jως 
οί στρατιωται ,κ-ατα την ωραν 
της έ.φόίδου στην μάχη δλοι 
δυνατό: ,έ.:κφέρουν την τιολ-εμι
:1<ιην κραυyήν «ά έ ρ α», καl 'ο
στρατός στην περίπτωσιν αύτiΤ)V 
ούδέποτε ύπεχώρησεν. Με την 
λέξιν «αέρα» άτιεδέσμευσαν ·μί·_ 
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αν. ψυχι,κήν δύ,ναμιν καί την ε
θεσαν είς κ{νησιν. Καί δi χορευ. 
-τής 11ροικειμένου να κόψη ,uη
δrιιματα, λέγει δυνατά την λέ
ξιν «&πα», που του δίνει δύνα
μιν.

'Ένα παρόμοιον ισύνθημα έφ
ήρμοζον καί οί στρατιωται του
Μεyάiλ.οu • Αλεξάwδροu Κατά
την ειφοδον έν ωρςχ μάχιης . έ
κραύyαζον σλοι μαζί μJε ούρά
νομήκιη φωνήν την ,τολειμιικήν
ίαχήν «" Α - λέ - λα - λέ» καί
μέ την 1κεραυνο�όλον ιέ'ΠCθεσιν
εφερον τον πανικ,ον καl δuέ:λυον
-τον ά:ντί1ταλον στρατόν.

Αύτή ή «ίαχή» είναι ενας ή
χητuκος ,κραδcrομος ,καθωρι
σμένης συχνότητας yιά νά φέ
ρη το ποθούμενον αποτέλεσμα. 
Δημιουργεί: για τούς ,έ'ΠL'Ηθεμέ
νους ύ'Πέpτατον ένθουσιασ,μον 
καί ήθι'κιήν κατά::τττωσιν ιδιά τον 
έχθρόν. 'Η ίαχή ιέπτρdψέρετο ρυ
θμuκως καί μελωιδrκ,ως, οπως 
αλλοτε, ε'Πι'Πτον τά τείχη της 
'1 εριχους ύπο τον ηχοv των 
σαλ,τiίγyων. Είναι ,τραγματυκό. 
-της καί ούχl μΟΟος.

Το ήλεκτρικόν ρευμα:. δρα 
έ'Πl των ά:τάμων της ϋλης μιας 
σιδη,ρας ράJ�δου. Προτου διέλ-

. θrη το ρευμα, τά ατομα ϋλης 
στην ρ�δον άδρανοϋν, έ
στραμμένα 'Προς διαιφόρους 
κατευθόνσεις, 'άλλ' οταν ή ρά:
�δcς μαyνη,τισθη ό,το του ή
λεκτρuκοϋ ρεύματός, τrάντα τά 
άτοιμα στρέφονται καί κλίνουν 
-προς μίαν κατεύθυνσιν. 

'Έτσι φαίνεται με την κραυ
yιην <�εχ εχ ... » των. τrυρο�α
ϊων, αποδεσμεύεται ή ένέρ
yε ια τοϋ τrνεύματος καί &ηιμι" 

οuρyεϊ κενόν μεταξύ σώματος 
καί ,τυρας (Ή φόσις φράττει 
το ΙΚ•ενόν, καί . εχει τον σκοτrόν 
της· τrροοτατειnuκόν). 

Έάν εχετε 'Πίστιν, ελεyε δ 
Χριστός στιήν τrαντοδυνcφίαν 
του τrνεύματος · .έ11ί της ϋλης, 
καί, ορη (ιδυσχερειων) δι)νασθε 
νά μετακινήσετε, νά μετατρέ
ψετε. 

'Ένα ,μέντιουμ το.Ο Τανάγρα 
ή&ύνατο έξ fuοστάσεως να με. 
ταικινή,σrη την διεύιθυνσιν της 
μαyνητuκης �ελόνη,ς, η νά άνυ� .
ψώση άνrυκιείμενα άνευ φυσι
κης έ-παφης. Όμοuως εχουμε 
το «μά:τιασμα», το σποϊον πα
ραδέχεται καί ή Έκκ,λησία καί 
ε.χει τους έξορκισμους yιά θ'ε
pα'Πεία. 

'Ένα άλλον εθlιμον τrου δι
αιωνίζεται έ'Πί δυόμισυ χιλιά
δες χρόνια. Σ τlς 24 '1 ουνίου 
του "Αη - Γιάννη τοϋ Ρη,yανα: 
άν�ουν στους δρόμους φωτιές 
και τίς πη1δοϋν. Τότε. που είναι 
ή •μεyαλύιτερη ζέ•στη καl ή με-· 
yαλύτερη ή μέρα τοϋ {τούς. 
Καί άντl να ιεχωμε ψυχρολοu- . 
σία, εχσμ·ε θερμολουσία. Τουτο 
σιψ�ολLζει &τι, οοως ή φωτιά 
κα9αρίζει τήv σκουριά :άτrο το 
σίδερο καl το μετατρέτrει είς 
χρήσιμον έ.ρyαλεϊον, ετσι ,και 
το 'Πιψ τ_ου 'Πνεύματος του ό:ν
θpώ'Π'ΟU •μετατρt1tει τά rέλαττώ
ματα είς άρετά:ς. Είναι Ί<αl αύ-

. το εί!δωλολατρεία; 
'Ένας 26ετής 'Ισραηλινός 

Γιούρι Γκέλερ εχει eξαψετuκες 
ψυχοδυναμuκες tδιότητες και 
τηλετrαθηιτuκές δυνά:μεις. Έ- · 
νεφανίσθη στην Άyyλι•κή. τη
λεόραισι και ιμέ ,μόνην την δύ-

-- ---- --- ------·--· ·--· 
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ναμιν της &ποι!>ολης, έλύyισε 
μεταλλ�κά ά:ντuκείμενα, μα
χαίρια, κλειlδια καί αλλα. 'Ό
ταν ητο έτιτα έτ,ων ·καί τrήγαι
νε σχολεϊο, κοιίταζε σταθερα 
τούς δεϊκτες του ρολοyι,οϋ του 
καί ο;ύτοί αρχιζαν να γυρίζουν 
τρελλά. 

Τον Αϋyουστο του 1971 τόν 
έτrεσκέφΕ,η δ: δάκτωρ Πούχα� 
ριτς, εvας 'Αμερικανός Φυισι
κ'ός μέ 25 χρόνια τιεϊρα στην 
τrαραψυχολοyία. 'Ένα τrευρα 
μα τελι-κά, τον ,επεισε δταν δ 
Γιούρι ε,σπασε σέ ·δυο :κa.ι1μά
τια μία ,μεγάλη · καρφ,ίτσα τιού 
ικρατοϋσε στο χιέρι του, χωρίς 
να την α-yγίξη κ,α:θόλου. 

Μέ μία λύτιη, μια στενοχώ
ρια, τό α!δειο στομάιχι άρνεϊται 
να λάlι!>η τροψήν. 'Ένα� τρόμος 
σταματα την .κίνησιν της καρ
διας. 'Ένας ισχυρός ύτrvωτι
στης μπορεί: να κρατη στην έ
ξοl)(Jlία του ενα ατομον καί νά 
τό κάνη ο,τι θέλει. ·/ν\ία η:υρκα
ϊα σ' ενα ση:ί:τι ·κάμνει yιγαν
τα τον ά:νάτιηρον, δταν rrρόικει
ται η:ερί της σωτηρίας του, η 
της σωτηρίας rrροσφιλους του 
ά:τόμου. Ό ηρως \ εύρίσκεται 
έντός αύτου καί ή rrυρκαϊό: ά-

· rrλως τον εκαμε νό: έJκδηλωθιη.
'Εντός μας ,κάτι τό αθάνατον
ύη:άρχει, κατι τό θεϊον. Ή δύ
ναμις, ή δπαία μας εrrλασε,
τιού κάθε νύχτα στον ϋτινο μας,
μας ανανεώνει.

Πέρυάι στον Λα'y'Ικαδ<i - Μα
κεδονίας στίς ,έrrιδε<ί-Ε.εις τιυ.ρο
ι!>ασίας, 'tψεραν Έ•λι!>ετοί καί
'Αμ:ερικανσί ιέηιστη·μονικα ορ
yανα. Είς τον Άρχιαναστενά
ρην ,καί τό yιό του ε·Θεσαν τρία

ήλεικτρόιδια στό κεψάλι του 
κα'θiενός, δύο ι!>ρεyματuκα καί 
ενα μετωrπuκόν, μέ τρεις διη:ο
λι•κές <Χ"Παyωyές καί δύο τrρο
κάρδια ήλεικτρόδια. Καί οί δύο 
είχοv έ'Πάνω τους τιομτιό. Γύ
ρω τους �ημιουρyή1θη11μ ,μιό: 
'y'Ικάμα συχνοτήτων, yιό: νό: 
τιροχωρήση α:ριστα ή δλη έτιι 
στημονικη έρyασία. Οί τιομτιοl 
eστελναν τίς νευροφuσιολοyι
κές ά:ντιδράiσεις των δύο ·αvα
στενάρη'δων σ' ενα rrαρκαρι
σμένο, ,κοντό: στο χωρο της τιυ
ροι!>ασίας, αύτοχvνητο, &που

μια τηλεμετρ'ία !κατέγραφε αύ 
τό rroύ ,ά:τιεδεuκνυαν τό: έγ,κε
φαλο'y'Ιραψήματα καί τό:: καρ
διοyραφή ματα 

Τ ό &ποτέJλεσμα των τιαρα
τη ρήσε·ων αύτων έϊtpόκειτο νό: 
ά:νακοινωθη στο Διεθνές Σ υνέ
fψιον νευρολοyίας τον 'Οκτώ
�ριον 1973 στ,η Βαρκελώνη της 
Ί σrrανίας. Άλλ.ό: αί -έφη μερί
δες δεν 1ά:νέyραψαν, τί ά:πεφάν 
θη ·έ1'ί' αύτοϋ τό Σ υνέ'δριον. Ή 
έπι·στημονι'Κiη ερωνα δια την 
rrυροι!>ασί.αv, 'ίσως μας άrrοικα
λύψει ενα μυστικόν Νόμον του 
.Πνεύματος έτιί της ϋλης, την 
άλήθει·αν έτrί της ά:καlας καl 
'8ά ψέρη στην έ""ίι,φάνέια 'κά
τιοιον α:yνωστον μ'έ.χρι τοΟδε 
φυσι·κ,όv f\ rrνευματικόν νόμον. 

Διό: τό ζήτημα των άναστε
νάρηδω\, ά'Π'λως είκασ'αν έκ
ψράζομ•εν, οιύδέν τ,ό άχριι!>ές 
yνωρ�ζοvτες τιερί τούτου Ό 

καθιένας ,μας, ας δώσει την ά:

τιάντησιν μόνος του. 
Καλαμάτα, Μ,άϊος 1974 
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'Αναστενάρια 197 4 . 
ΆΕ τελέdθησαν ,και έφέτος τά 

>Αναστενάρια στον Λσ:yΙΚ®α
,και την 'Αγία Έ:λJένη των Σερ- ·
ρων. 

Τιην δρyάνωσι των eκιδηλώ
σεων είχε άναλ�ει ή τστrιικη 
ί\'αογ,ραφικη 'Εστία. 

Δύο ωρες προ της ένό:ρξlεως 
της Π.υρο�ασίας στον 'Λσ:yκα· 
δα - τό �ράδυ της Τρίτης 21 
Μαίου - στο •κέντρον της πλα. 
τεLας είχε δη.μιουρyη6η ενας 
μεγάλος σωρος · καυσοξιύ\ων, c) 
δ'ποϊος άρ,yότερα μετε�λήθη, σε 
«'ά:νθρακιά:». Έ,τl - της «άνθρα
κιας» αύτης έχόρεψαν yυμνό
ποδες οί άναστενάρηδες, ύ,το 
τους ηχους των λα·�κ,ων όρyά
νων. 

'Όπως σιψ�αίνει κατ' ετος, 
πρωτος είσηλΘε στην 1τυρα t:J 
'ά:ρχιαναστενάiριης κ. Σ. Λιου
ρος καl τόν ακολούθησαν οί 
αΛ!λοι άναστενό::ρηδες και ά:
ναστ,ενάρισσες, μεταξυ των :δ
,τοίων είναι καl οί δύο υίοί του. 
Δέον να σημειωθη, δτι μερ�κοl 
ά:πό τους άναστενάρηlδες t
θρυμιμάτιζαν τα ά:ναμμένα ,κά:ρ
�ουνα καl με τα χέρια των. Έ., 
χόρευαν έ1tl της 1τυρας πsρl 
τους είκοσι, ένω αλλοι έξ αύ
των έχόρευαν γύρω αιτο αύ- -
τήν. Ή τελετη. της 1ι1υρο�ασίας 
διήρκεσε λιy,ώτερο ά>Jτο μ'ία 
ωρα. 'Όταν ή «άνθpαiκια» μετε
�λή'θη σε στάχτη, οί αναστενά
ρηiδες έσχηιμάτισαν καl ,τάλι 
πομnήν καl έ-πέστρεψαν στο 
«κονά!κι», δ,τοu ένα,τέθεσαν, είς 

τό::ς eέσεις των τας ε�κόνας και 
αρχισ� να nροσεόχωνται. 

Σχετικώς, ή σuνεργατις της 
έιφημερίιδος «Βημα της Γενεύ
ης» κ. Γενε�ιέ�η ΟΟy,κερ γρά
φει σε άνταπόκρισί της: 

«θαυμα η ά'Ιtάrτη ; Είς αύτό 
το έρώτηιμα ,τροσεπ,ά8'�σε να

αιταντήση μιία δμας Έλληνοελ
�ετωv ίατρων, ίrrro την διεύθυv
σι ν των ίατρων Μ1tαλλη καl 
Μ'ΙΤενμανοuά:ρ; οί δποϊοι μας 
άνεκοίνωσαν τα 1τοp1ίσματα 
των mιραμάτων των. Τ,ην 20ήiV, 
21 ην, 22αν καl 23ην Μαίου του 
,τερυσινοu fτους, οί έικσ:rατι
κοl χοροl έτrl της ,τυράς έyέ
νοντο κατ' δλως ίδιόμορφον 
τρό1τον, διότι αί έyκ€tψαλuκαl 
λειτουρyίαι των τεσσάρων χο
ρευτων κατεyράψησαν δια �οϋ 
συστήιματος του ρ03διοτηλεy1κε
φαλοyράφοu. Το ytcycwός αύ· 
τό ά1τοτελεϊ αύτο καθ' έαυτό 
εν κατόρiθωμα. Τα ορyανα .τα 
'δποϊα έτέ.θησαν είς την διό:θε
σιν του ΚΙέντρου ήλε•κτροεyκε
φαλοyραφ{ας του νοσοικομείου 
του Καντονίου της ,Γενεύης, εί
ναι πράγματι έκ των τελειοτέ
ρων τοϋ είδους των. Έ,τιτρέ· 
πουν να κατσ:yραφεται έξ 'απο
στάσεως καl χώplς σύρμο;τα ή 
λειτουργία του ψλοιου τοϋ ,έy
κεψά:λοu των χορευτων καl έ
χρειάσθη να ,τεισθουν οί άπλοϊ· 
κοl αύτοl &νθρωτcοι, οιί δποϊοι 
ανήκουν είς �μίαν άρχα·�κη;ν 
θρησκευτικην αίρεσιν να άφή
σουν να τους το,τσθετήσουν ή-

1 '
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• 
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λeκτρό'δια, τα όποϊα εψερον 
κατό: την διάρκειαν της τελε
τουργlί:ας των. 

»Οί χορευταί είναι χωρικοί,
τεχνϊται, έργάται, ψοιτηταί, έρ
γάτες ιμετανάστες είς τας με
γά,λάς 'Πόλεις της Δυτικ·ης Εύ
ρώΉης, οί ό'Ποίοι έ.Ήαvέρχονrαι 
,συχνα κατό: τας ημέρας της 
έορτης. Τοϋτο έrπιτρέ.Ήει ν' άν
τικρούση κανείς τ,ό έΉιχεί.ρημα 
των <<'δυσττίστων» οί ό'Ποϊοι 
&π:οστηρuζουν δτι 'Πρόκειται 
'Π'εpί ((Κ·όλ1ωυ». Πως δμως 
να ύποθέση Κ<Χ\ΑΕLς Οτι δεν 
έιyιέJνοvτ.ο 'Ποτέ «διαρροαιί», 
προδίiδουσαι την «κομΉί'Vαν», 
ενω οί 'Πuστοί της αίρέ
σεως ζοϋν κατεσΉαpμένοι είς 
τη -Μακεδονί:αν. Καί μάλιστα, 
ένω η θρησκευt�κ·η όμάς, η ό
ποία εχει καθε χρόνο καινούρ
γιους 'Πιστούς ά:Ήοδ�ώχνει έικε.ί
νους οί όΉοιοι χάνουν την πί· · 
στιν . Και ούδείς έικ των τε
λ,ευταίων αύτων έμαρτύρησε 
τίποτε έναντίον των. 

»''\ σως .θα :ύ-rοέθετε κανείς
μ'ίαν μύησιν, η όποία έ'Πιτρέ
Ήει είς τούς νεοψώτιστους νό: 
έ'Πιτελοϋν ·ά:πο 18 έτων το «θαυ
μα», άλλ' ό άρχιαναστενάρης 
δστις ήρωτήθiη ύΉο των ίατρων 
αρνείται δτι ύπάρχει οίοJδήποτε 
μύησις, δπως ά:ρνεϊται δτι οί 
πι·στοl .. λcχ�μ<bάνουν φάρμακα η 
διεγ,ερτικά:, τα όποια προ

l
κα

λοϋν την εξαρσιν. 'Όσον 'διό: 

την 'δiμά!δα των ίατρων διεrοί
στωΙΟ'αν δτι τό: πέλ,ματα των nο

δων 'Παραμένουν άθικτα μετό: 
το 1tέρcrομα έΉί της Ήυpας, ,ένω 
αί τηλεγκεψαλοyραψ�καί έγ
γραψαί καταγράψουν .κατό: τ·ήν 
στιyμη.ν της είσοδου eίς τ.ην 
Ιfξαρσιν, έ,γικ,ε,ψο!λικ.ό:ς δραστη
ριότητας σ.υγγενεϊς Ήρας την 
κατόlστασι ν του ύπνωτισμοG. 

» Σ υμ1tεραιJ1ματικ,α ούδέν νε
ώτερον διό: τούς έΉιστήμοινας 
είς τούς όnτοlούς ή αρχίατρος 
Μ1tενμανουάρ, διευθύντρια της 
.ύπη ρεσίας έγκεψαλογράJφ ω ν  
του νοσοκαμείου του Καvτο\Αί-, 
ου της ,Γ,εγεύης, παρουσίασε το 
ψίλμ της έταuρείας «Χόφμαν 
Λα Ρός». Τί11οτε το ά:ποψασι
σηκόν, · <bε�α{ως: Δέν ύΉάϊpχει 
άλλη όριστικ.�η !έξήγησις του 
φαι νσμJέ.νου «Ά ναστενά:ρηtδες», 
'Παρά: μ,όνον το έξαψετικον δ
ραμα των 'Πιστων αύτων χρι
στιαν.ων, τούς δποιrους η εL"κών 
μυστικη σύντροφος της έlκστά· 
σεως καί του χοροϋ των καλει 
να· ε:Lσέλθσυν είς την πυράν. 
Δεν άρμόζουν άΝλα αίσθήμα
τα άπο τον <bα,!:)ύ σε<bασμον δι' 
αύτούς τούς άνδρας, τό:ς yυ
ναίlκας -ησαν 'Πέρυσι 24, ηλι-
κίας 18-68 έτων,- οί όποιοι 

.έ;ξετέλουν μrαν λειτουργίαν, είς 
την ό1Ίοίαν τό ΉνεGμα ψαίνεται 
νό: περιψ·ρονη τούς ψυσικούς 
νόμους» 
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. ϊΚΛό"iϊίΣ"��uv Ρ ϊΝΟ"i"""Κ"ό"ϊ Μ"ό"ϊ.Ί 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ι'πποΚΡΑΤΟΥΣ 33eAΘHNAI• t8'6oϊss3 ! 

Σ τό βι�λιοrπωλειο μας Θc'χ «ιρητε ο,τι β�λί.σ κυκλpφσρει ! 
στc'χ έιλληνuκά γύρω αιτό.: t· 

- Άνατολuκες θιρησικειες ··.
t - 'Αρχαία Έ'λλψuκrη Φιλοσοφία καί Μυθολογία ι ...:.. ΠαραδοσιCΧ!κά κ•είlμενα ι 

-�� t 
- 'Αποκρυφι01μό καί Μυστι,κισμό ι 
- .Κε1ίιμενα καί ,μελέτες χριστιανι,κ,ων ���λtίων t - Σ,ύyχρονες απόψεις της νεωτέρας ψυχολογίας. ι 
Μερuκες από τίς έκlδόσεις_ 1μας: , · t 

ι . 1 ), «Φy /ΙJΛ•Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠ,Ο ΤΟΥ ΜΟΡΥ Α» Βι�λίο -πρω- t

1 
το . Το Καιλεσμα. 1924. · , ι

«Είναι τό. πρωτο �u«ιλίο της σειρας ΑιΓΚΝ I ΓΙ ΟΓιΚΑ, μιας t
ί νέας ιδιiδασκαλιίας πού δόθηκε στίς 'αρχες του αίώνα μας γιό: ι 
ι νά: φωτίισει καί "ΙΛά θερμάνει την άνθρω-πότητα κατά τ,ήν κρίσι- t 
ι μη είσοδό της στή Ν�έα Έ-ποχή. ' t 
t 2) Μ,τάρις Μουρ��εΦ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος -πρωτος, δεύτερη ι
t §κΙδοοη �με έντελ,ως νέα μετάφpCΧΙση. ' it «Στή σύ,χρονη κα1μπη της 'Ιστορίας, &πως καί στήv έ-ποχrrι t
: της έλεύσεως τοϋ Χριστοϋ, ενα τμημα της αύλαίας εχει άνοί- ι 
t ξiει. 'Έτσι δίνεται ή �δυνατότης νά ιμυηθουν στη Θε�ία Σοφία, ι 
t την «μυστηριώδη καί άποικεκρuμένη» δσοι ιθέιωυν νά -προχωρή- ι 
• σοuν πέρα άπό τή γνώση -που . -Πρ(JΙ(J'φέρουν τα �η«ιλία, δσοι tΙ πραyματικα ζητουν νά συλλά�ουν τό νόηιμα της ζωης καί Θ,έ- tt λουν να κατανοή'σουν τί σημαίνει αποστολή τοϋ χριστιανισμοϋ tστή Νέα Έ-ποχή ! ». t 

3) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙιΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψυχολο- tyικiς παρατηρήισεις: Καρλ rιού,vγκ. 
«Μιά καί ειναι αναπόφευκτο yιc'x τον άνθρωπο νά έ-γικα

τα?νεί'πει τό σωμα του καί νά δακιμάζει τήν έιμπειρίκ:χ τοϋ θα
νάτου, είναι άlφάνταστα -πολύτιμο vc'x yvωρίιζει πως να συνα
παντήσει σωστα τόν 'Θάνατο, δταν αύτός ,�ρθει. Ή Θ.Β.Τ.Ν. μας 
yωρίιζει, ο-πως εκαναν τό: 'Αρχαια Μυστήρια 1κι' ο"!ως δια:κηc 
ρύσσουv οί Ούπανισάιδες, δτι δ 'αφώτιστος άνθρωπος συναντα 

t τόν ενα θάνατο ,μετά τόν άλλον, άστcχιμάτητα . ».

1 

• 'Ε'Π'ίσης: ' 
: 4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛ.ΕΞΕΙΣ ΠrΑΝΩ Σ:ΓΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛιΟ-
1 ΓΙΑ» του Πητερ Ούσπέ:νσ,κυ. 
Ι 5) «ΑΜιΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τοu Καλίιλ Γ,κιμπράν. t 
t 6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙ,Κ,Ο ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥΛJΟΥΔΙΟΥ» Μετά-1
t φpαση άπό τό Κινέζuκο πρωτότuπο: Ριίχαρντ Βίλyεμ. 

t : 7) «Ο ΦΑΡΑΩ ΛΧΙΕΝΑΤΟΝ» του 'Άγγελου Προκοπίου. 
t

ι 8) «ΑΘΗΝΑ» '1 στορία Πολιτισμοϋ, του ίδιίου. . . t
• • 
--------------···--------------------------------
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Συνάν-ιησις -ιών Τεκτ-ονι-

κών Σ-ιοώv « Δ Ε Λ Φ Ο 1 » 

-ιών Παρισίων καi 'Αθηνών 
Γαλλόφωνο<: Στοά θά iδρυθrϊ είc: Άθήναc: 

Μέ την ευκαιρία των tορτων 
του Πάσχα ηλθαν από. τό Πα
ρίσι 'Έλληνες Τ'έκτοvες, μέλη 
της άρτισυστάτου Στοας «Δελ
φοί», τελούσης ύπιό την αίyίδα 
της GrandC' Logc Natιona]e 
καί έρyαζομiνης ελληνιστί. 

Ή Στοά «Δελφοί» ύ'Π' άρ 
158 ε:yκατεστάθη έπισή�μως την 
17η ν Νιο εμ t5 ρvου 1973, ύπ ό, Σ ε -
t5όiσμιον τόν δ�ακεκ.ρψένον δ 
μοyεvη κ. Έμμ. Δραπανά01κην, 
τέως Μέyαν Έnαρχ. ΔuδάΌκα
λον της Γαλλίας, ,μέ συμμετο
χην οχι μόνον τω,ν ε,ίς την Γαλ-

- λιrκην πρωτεύουσαν Έλλή1νων
Τεκτ,όνων, ά:λ'J..Jά καί 'διο:1κ:εκρι
μένων Φιλελλήνων, μεταξύ των
δ.παί1ων του nρ�yκιπος RoJand
Roux de Lusignan, 1οϋ κ. Mau
rice Basan κ.α.

Την Έλληνόφωνον Σ τοάν
τωv Παρισίων έlδεξ�ώθη στας
'Αθlήνας ή δμώνυμος Στοά
<<Δελφοί» ύπ' άριθ. 86 τ,ης Έλ
ληνι'Κης δικαιοδοσtας, ε-ίς είδι
κην πανηγυρικήν συνεδρίαν,
είς την δ1tοίαν nραση·λθ:ον καί
άvωφοσωπεϊαι των εν 'Αθη
ναις Στοων.

Ό nρώην Μ·εy. Διδάσκα-

ι ,, / <"f. ') )οι�, <-<1:' ιι <η ) /> <' ,. 
< >� { :,,1 ,,,�ο'< > >, i 

�>..,�>><<Υ< 1> 

{
"'

V((>))>O(Y,,,,,,(;,4,,,/�!:I) ).,� "1"),,Λγ,;> W) 

:,...'1$41'νν.t.:,�"'""'«":f'Ι.λ"Λ..C:"'-",):,6;�,,:,. Μ ;(. >.,.,,..,,.,"' 

.J..»�,< ,....., pιι()( οι-..->Χ�(η;),η�-«4-<�ν 1>� 
""'�Χ'° '""'".._�)(,(κ,.J,,..,,(S-,. -..·>....ψ >', ,.$ ,.,.. ,.< 

'Ν' (\.�) ,(.,,.,... 

(...ι-«,,....Jο..- $)(,.,.... ,».. χ« ..... 
< ο�,� '<Α ι.,, 9';; 

Φωτοτυπία της προσκλήσεως της 

Έλληνοφώνου Στοας «Δελφοί» 

των Παρισίων 

λος της Γαλλίας κα�ί ηδη Σε
t5άσμισς των Παρισινών «Δελ
φών» κ. Έμιμ. Δρο::nανάσκης ώ
μϊλησε nε,ρί των λόyων �δρύ
σεως Έλληνοφώνου Σ τοας στό 
Παρίσι. 

«Όφειλιη ίερά, δια κάθε εί
λικρινη έλευθεροτέ,κτσ1.,α - εί
πε - ει\-0::l ή έpyα>σία ωστε ή 
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ό:!δελψόrrης μεταξύ δλvΥV των 
�νθρώΙJtων καi. ολων των λαων 
να καταστη συνεΟδησις καi. οί 
φραyιμοi. των φιλοσοψιικω;ν, 
θρησκευτ�κων, έθνικων, κοινω· 

· νικ,ων, γλώσσης ικαi. χρώματος 
να ικατα:ρρεύσουν δια νό: 11!pο
�άλη ή μία ανΘρωιπ:ότης ένω
•μlένη με τούς δε01μοuς της εLλι
κρι vους καi. ά:vιδιοιτελους άyά
,της. Τοιουτctr,ρόπως, f!κο,σιτος 
έlq ήμων, εχωv rrφό όψθαλμωv . 
1tάJvτοτε τό 1tνιευμα του Γαλλι· 
κοΟ καi. 'ά:ρχαLου ΈλληνuκοΟ 
Πο'λ,ιτισμου, θα είναι είς · θlέ.σιν 
να δώση τά:ς δρ8'ά:ς λύσεις είς 
,;α 1τρο�λή•ματα τα δ11Jο1ια γεν- 1 

vωνται εϊτ�ε έν Στο� ε'ίτε είς 
. την ζωην έν yιένει καi. να έ,τι

λέξη τόν τομέα της ίδuκης του 
1τρο01ψορας καi. να ,έρyaσΕ,η». 

, Α-νέψrερεν έv συνεχείς.χ δτι 
ή «Μεγάλη Έ.θνιlκη . Σ τ0ιά: τιης 
Γαλλίας», ή ,μόνη <qκανονικιη» 
δύνα�μις είς την χώραν αύτήν, 
εχει συνάψει σ)(Ιέσεις με &λας 
τά:ς κανονuκας Τεκτονιικας Δυ-
νάμε�ς έ,τί, τοΟ πλανήτου· μας, 
μεταξύ των &ττοιυων καi. της 
ΈλλάJδος. Αί · σχέσεις μ{ τη·ν 
ΈλJλάιδα ένισχύθησαν με την 
,έy1καθlαδρυσιv · Έλληνοφώνου 
Στοας είς τό Παρυσι. 

'Ως ,τ:ρός την ,έ"Πιλοyιηv του 
τίτλου της Σ τοας ταύτης δ ικ. 
Δpα'Ι!ανάσκης εί,τε: 

«Το ονσμα της Στοας μας 
θό: διαJδηλώνη καi. θιό: eκψραζη 
«είς αίωνά: τόν α:,ταvτα» το 
nνεσμα των άθανάτων έλληνι· 
κων •και λατLVbΚων 1tαpαδόσε
uΥV, αί ;δτrοιαι έiκ·ψράζοvται δια 
των τFλετουρyιων και των συμ
€ιόλων τ�ά δ'Ποια rά:1τοτελουν τ,ην 

ίσχύv της διδασικαλίας ,μας καi. 
ά:νυψώνουν τά:ς ιέρycrοίας ιμας 
είς τ�ο έπί1τεδον της μυσταyω
yίας. Οί Δελφοί . ίmηρξαν δια 
ιμο�κρον χρόνον το θρησκευτι· 
,κοv ,κέντρον αλης της ά:ρχαίας 
Έλλαδος καi. ή Πρυτανi.ς τ�οιϋ 
'ΕλJληνι,κοΟ .κόσμου. Οϋτ�ω ά:
nε�καλειτο τό Μαντειον του θε
ου 'Α'Ι!όλλωνος. "Οnως, μετα
yενέστ�ερα, ή Ρώμη ύ,τηρξε τό 
ιθiρησκευτικ,όν κέντρον δια τούς 
ΧJpιστιανους και ή Μ:έ.ΚΙΚCΧ: δια 
τους Μ,ωαμεθανούς. Οί Δελφοί 
έθεωρουντο τό κέντρον 1:101ϋ Κό· 
σμου η αλλως ,τ,ως δ δμψα:λός 
της Γης. Σ·ύμ�σλον της τοιαύ
της 'Ι!αρα:δοχης είς τό Μουσει
ον τωιν Δ•ελψων είναι ή ύnάρ
χοuσα ,τ!έτρα. Με την ,τα:ραδο· 
χην αύτην •καi. με την nραθε
σιν οη:ως ή Σεπτή μας Στοά: 
ά:'Ιt��η τό κέντρον τω·ν ό:1τανrrα
χοΟ Τε,κτονιικων δυνάιμεων και 
,καταστη ή χοάνη Ο'ΤίΟU αί 1tά
ση,ς ψύσεως ά:ντιθέσεις θα εϋ· 
Ιρωσι την eξuσορρό,τη1CJΙίν των, 
μεταστοιχειούμεναι, συμ1�0,λι
'κα μιλωvrας, είς 1t\Λευμσηκ,ον 
χρυσόν και ήθuκον αρyυρον, 
θα χρησυμοnοιή·σωμεν ώς κa
ταλύτην δια τό ά:λχημιJκόν 
μας iΞρyον τας αθανάτους ί
δέας του ά:ρχαίιου Έλ'ληνικου , 
καi. Λα:τιrνυ�ωΟ Πνειύμα:τος». 

Ό κ. Παναy. Ήλ. Χροινόιπου
λος, Σε�άσμιος της έv 'Αθή· 
ναις Σ τοδ:ς <,Δελφο,i.» ύιπ' ά:ρ. 
86, 1tpοσψωνων τούς uΕλληνας 
καl Φι�έλληνας Τiκτο\Ι(Χς·των 
Παρισίων, εί11:ε •μεταξιυ άλλων 
τα έξ,ης,: 

«�Η ΈλΝηνικ,ή μας <Καρδια 
α)ίσιθάνεται �αθεϊαν συγκίνησιν 
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και ή τεκτονι·κή μας ψυχή 
σκιρτα την έσπέ.ραν ταύτην, 
διότι παρLσταvται -και τιμουν 
τάς έpyασί:ας μας αδ:. της Με
γάλης 'Ε,θνικ,ης Σ·τοας της 
Γαλλίας. Πράγματι ό Άνθύrπα
τος Μέγας Ταξιάρχης του 'Υ
πάτου Σ υμι5ουλίου της Γαλλί
ας, ψίλτατος άiδ:. Ντάμας, 'ό. 
'Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος 
νυν δέ Μέγας Τελετάρχης του 
'Υπάτου Συμι5ουλίου της Γαλ
λίας και Σ ει5άσμιος της Στο
ας «Δ ΕΛΦΟ 1 » ύιττ ,άριθ. 1'58 
Παρισίων, Φίλτατος αδ:. Έ:μμ. 
Δpαπανό.1σκης, ό Σ·ει5άJσμιος 
της ΓαλλοφώνΌυ Σ<1:οας «ΤΗΕ
ΒΑΗ» Παρισίων άiδ··. Humbeet 
μετά άlδελφων των Σ τοων 
«ΔΕΛΦΟΙ» και «ΤΗΕΒΑΗ» Πα
pbσιων, ε,ύρίσκονται μεταξύ ή
μ,ων, κο01μουν τάς στήλ�ς ,και 
λαμπρύνουν τήν 'Α νατολήν. 

»'Ομιλων ό φίλτατος άδ:.
Δpαπανcrοκης, την 17ην Νοεμ
(5 ρ ίου 1973, κατα τ,ήν τελετή:ν 
τ•ης έyικαταστάσεως της Έλλη
νοφώνου Στοας «ΔΕΛΦΟΙ» τ•ης 
'όίποί:ας 1ύπηρξεν ό κύριος ίδρυ
τής, εμπνευστής ,και πρωτεργά
της, είπε -μεταξυ αλλων τά €
ξης: 

«Είς έκ των λόγων οί όποι
οι ενίσχυσαν τήν επιθυμuαν μας 
νά ίδρύσωμε μίαν ν1έαν Σ τοάν 
ύπηρfjε\λ κυρίως ή άντίληψις 
νά ·καταστωμεν ίκανοί νά ε,πι
σικεφθωμεν τό ά!μετάι5λητον έ
σωτερι·κό,ν του ίδανικου μας, 
που ά:ποτελει και ίεράν όφει
Jνην του ,ελευθεροτέκτονος, ω

στε ή άδελφότης μεταΕ;υ ολων 
των λαων νά ,καταστη .συνείδη
σις ή ό'rrola θα ό.ξ:>ηyήση είς τον 

παραμερι:σμόν τω,ν . φρα-y�μων 
που μας χωρίζουν κ�ί είς τή!V 
προι5ολήν μιας ήνωμένης ά:ν· 
θρωπτότητος ,μέ τους ε,ίλυκριvεις 
και ανbδιοτελεις δεσμους της 
ά-γά:πης». 

»Δια των λόγων τούτων του
,Κ ρατ.ωου αδε.λφου Δ ραπανά
σκη διαγράφεται πως τό, αίώ·
νιον Έλληνι1κόν Προφητικόν 
11νεϋ.μα άκολουθων την τροχι
άν ένός φωτοΜλου αρματος 
άyε'δειχθη εντολοδόχος της 
πρώτης 'cφχης και ' &rnε:κατέ
στησε τήν τάξιν των tδεων •καl 
της ήθbκ�ς εκ του χάους. 

»Δικαί1ως λοι'ftόν 'έrπuσημαίνον
ται και έιξηyουνται οί λόγοι 
οϊτινες ώδήγησαv είς τήν όνο
μασίαν της Στοας των Παρι
σίων. Διότι είς τήν έπιτέλεσιν 
αύτοG του Έλλη,νικαϋ θαύμcr
τος ή συμι5ολή των Δελφων ύ
πη ρξε ,μεγίστη. 

»Αύτόν τόν κατ' έ·ξοιχη,v ,κο
σμοπτολιrrικ,όιν χα;ρακτηρα του 
Έλληνικσυ Τε κτονικου πνεύμα
τος - το όποιον έξελιχθέν ·κα· 
τ,α τον σrrαθερον νόμον της ί
στορί'ας του Έλληνuκοϋ 'Έ
,θ'νους, δεν έyκατέλιπε ποτέ τ,ήv 
έικ,πολιτιστuκήν .ά:ποστολην- •έ'Κ
'ftροσωπειrrε σεις Φίλτατοι α

δελφοί της Σ τοας των «Δελ;
4>ων» Παρισίων _εν τ� μέ.σct) του 
Γdλλuκ10G Πολιτισμου, του 'ΠΟ

λιτισμου της Δύσεως. 
>>iΚαλως ηλθατε λοιrJτ1ό-ν, φίλ

τατοι άδελψ"οl των ΠαρισCων 
'και εϋχοιμαι ο.πως αί Σ τοαί 
ιμας ·καταστουν ικένrρα δλων 
των τεκτονικων δυνάμεων εν
τός των όποίων θα παραμερι
σθουν αί τυχον ύπάρχουσαι αν-
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τι.8έ'σ-εις και διχοyνωμίαι , και 
•μέ την yλωσσαν των συμ�όλων
και των άλληyaριων, την 
yλcl%1σαν πού ύτrοκρύmει την 
,τραyματuκην αλήθειαν, κατα· 
σrωμεν άλη1θη τέκνα τοΟ Φω
τός έπ' αγαθq> δλQκλήρου της 
άvθρω'Πότητος». 

τος πί� ζωyραφuκης τοΟ έ
•κλεJκτοο καλλιτιέ.χνου κ. Γεωρ. 
Μούyιου, δωρον προς την Πα
ρισι νήν Έλληνόιφωνον Στόάν. 

�Έ1tροτά'θη ΚΙCΧίι έy,ένετο ιέιν· 

Κι:rrότιιν άντηλλάyιησαν άνα
ιμνηστ�κά: ,μετάλλια και ι&ω.ρα 
μεταξυ των δποί!ων ώραιότα-

* 

θουσιωδως δεκτσν οπως ίδρuθη 
και έν 'Αθήναις Σrrοα Γcdλλό

ψωνος. 
'Η έορτη εληιξε ,μέ οίικοyενει

ακήν δε:qίιωσιν. 

,Η λαχτάρα τού χρέους 
Τοϋ χρέους δός μου 11ήν λοχ11όρσ, 
της πόλης καί της ,μάχης -rήν ιάντάpα, 
κι' διν είιμαι χρήσιιμος γιό μιιά• φορά,

δέν θό Ζητήσω δλλη χορό. 
"Αλλη ήθιική. όμοι�ή δέν περιμένουν 
δσοι τόν χώρο των 'Ιδεών nλσταίνοuν. 

EDGAR Α. QUEST 

* 

Ή ούσfα τίις 'Αλήθειας 
Ή όκέ,pαl<Γ) ούσία της 'Αλήθειας δέν δ�νCJΤ1σι νό ,μετα6ιι6ασθη άnό στό· 

, μα σέ αύτί, οϋτε μπορεί κσμμίσ πέννα ν,ό τήν nε.pil'(ipάψη. Ό 'ίδιος ό αν-. 
θρωnοc θά εϋρη τήν ιάnάντ,ησι ατόν ίερόν τηc: διικη,ς του ικσρδιός, στό μύχιο 
τηc: θείας του ύποστόσεωc:. : 

(Secret Doctrime IV 85) ΕΛΕΝΑ ΜΠΛΑιΒΑΤΣΚΥ 

* 

Χαρωπό σφύριγμα 
'Όσους θά συνανmήσω στόν μaκ.ρύ τόν δρόμο 

τηc: lωης μας θό τούς όγαnώ 
καιί θό έλσφρύ,νω τό φορτίο τους ατόν ώμο 

κ·αιί θό σφιφίlω σέ ,χαρούμενο σκοπό-. 
Τόν δρόμο τηc: 'Αλήθειας γιό νά βρω, 

έλεύθερος καί Εέγνοιοστοc θό προχωρώ. 
A. C. HANLON

('Από τό «Τραγούδι τοϋ 'Οδοιπόρου») 
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·Αρχαίων 'Ελλήνων σοφων (Θαληc:, Πιπακόc:, Βίαc:, Σόλων,
Περίανδροc:. Κλεόβουλοc:, Χίλων), Πυθαγόρεια, Ήρακλεί-

. του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο
κλη, Εύριπίδου), Άντισθένουc:. Διογένουc:, Ίσοκράτουc:, 
Πλάτωνοc:. Άριστοτέλουc:, Δημοσθένουc:, Πύρρωνοc:, Με
νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου ,καί πολλων άλλων. 

ΞΕένων: Άνατολικων (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), Έ.ρμη
τιικά, Κ.αινηc: Διαθήκηc:, Ίνδικων, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, Σαί!Ξπηρ, Καρτεσίου, Σπινόια. Βολταίρου, Ρουσσώ. 
Κάντ, Τιέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάίiλ, "Ιγ
κερσολ, Ρενάν, 'Ίψεν, Τολστόί, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
τσε, Φλαμμαριών, Μπέιαντ, Μπ.ερ!Ξόν, Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρί Ρ'άμ, 
Κρισναμουρτι καί άλλων. 

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. ΓαλανοΟ, Θ. Καίρη, 
Διον. ΣολωμοΟ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου, 
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. Καιαντιάκη, Ίω. Βασιλη, 
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, · 1 ω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, · 1. Μ. 
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί άλλων. 

Τιμαται Δρχ. 120 

- -

--

' 

Ί 

.. 



230 1974 

Φαιτοyρα.φfες άπό τόν Έρμϊι 

'Υπό τοϋ έν Πcrοαδένςχ κέντ;ρα, διχχσπ:ημ,ικων έρευνων, έδ6θη είς τήν δη
μαηότηrτ'ά, ή πρώτη σειρά ψωτσyραψιων του Πλσ:νήrτ:οv ΈΡΙμοϋ, τό:ς δ-

. ποίας ελα:�ϊ. τδ διαστηιμόπλσιον «Μάρινερ 1 Ο» έξ ΌπτοστάJ<πως 21.70ό 
μιλίων. Ή άνωrτ:έρω ψωτσyραψLα, καλύmrrοοσο: εκτα1σιν 180Χ136 μιλίων 
της έπιψαvείας τοϋ ΠλCΧVl)του, πα;ρέχει έναρyη οψιν του τοπίου του, τδ 
δτιοιον, καλυιτrrqμJΕναν ύτιό κρατήρων πάσης δια;μέπ,ροu, είναι έγ πολλοίς 
δμοιον προς τό Σεληνιa.κόν τοιοϋrτ:ον. Δεν χρειάyε.ται, �εοοίως, νά: προσ
τεθη δτι ούδεμLα μσρψ'ή ζωης είναι δυνα>"rόν νά: ύπάJρχn καί έπί του 
Έρμοϋ· ·. 

Το διαιστημόΉλοιον «Μάiρι
νερ 10», το δποϊον προσήΥΎισε 
τον ΉλCΧWΊτην Έρμην - είς ·α
'ΙΚ>Ο'ίασιν 720 χιλιομέτρων -
διε�ί�ασε θεαματικας ψωτο
γραq,,ίας της έΉιφανείας τοϋ 
μικροτέρου ,rλανήτου τοϋ ή· 
λιακοϋ συστήματος. Ή έπιφά-

. νειά του έμψανίiζεται ώς ερη
μος διάσΉαpτος 'ά:πο χιλι�ας 
.κρατήρων δμοίων ιμε ,έικsίvους 
της Σελήνης. Οί έΉιστήμονες 
έση με'uωσαν ίχνη ατμοσφαLρας, 
πυκνότητος ένος δεκάτου τοϋ 
δισεκατομμυρίrου, έν συyκ,ρί
σει προς τ,ην της Γης. Διεξα-
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χθέντα πειράματα.- κατέδειξαν
την παρουσίαν άερί,ων ώς είναι
τό 'Αργόν, τό Νέον καί τό 'Ή
λιον. Τό συμτοέρασμα των έπι
στημόνων είναι δtι και . .uμ{α ψω
τοyραψία δεν έ,φανέρωσε 'ίχνη 
ζωης. Τώρα, τ ·ό διαστημόπλοι
ον ευρvσκ,εται καθ' 1ό.δόν είς 

- τροχιάν 111έριξ του 'Ηλίου καί
θά έπαvέλθη είς τον Έρμην τόν
Νοέμ(5ριον, όπότε ϊλrπ:ίζεται δ
τι θα α'Ποστείλη νέας ψωτο
yραφιίας.

Στάσιc άναμονηc
Στην τελευταία συνέλευσι

της Βασιλιlκ.ης "Εταιρίας του
Λονδίνου, 'ό •κα.θηyητης Κάρλ
Σlέϊyκαv, του Έρyαστηρίου
Διαπλανητιικων Μελετων του
Πανεπιστημίου της Κορνουά
λης ,καί σύμ(5ουλος της ΝΑ Σ,Α
yιά τά προyρόψματα «Μάρι
νερ», μιλώντας yιό: τ·ην πιθανό
τητα υπάρξεως ζωης πέραν της
Γης, αντέστρεψε τό rπ:ρΜλημα
καί έπρότεινε νό: ψαντασθσυν
οί ,έπιστή�μονες τί θιά: συνΜαι
νε π.χ., με νοήμονα οντα του
"Αρεως πού θ' αναζητουσαv
τεκμήρια υπάρξεως ζωης στη
Γη. 'Απλούστατα, έάν οί Ά
ρειανοί �σαν έψωδιασμιένοι με
ψωτοyραψuκες μηχανες παρό
μοtες μ' έ�κε'ίνες πού χρησιμο
ποιουσαν οί πρωτοι yήΊνοι δο
ρυφόροι yιά yεωλοyι,κούς, yε
ωyραψικους ·κ.α. σκοπούς ', iθά
κατέληyαν στο συμπέρασμα δ
τι ζωή στη ·Γη δεν υπάρχει!
Πpάy,ματι καθώς ό.-veψερε 'ό
καθηyητης Σέϊyκαv, αί διό:
των πρώτων δορυφόρων λη
ψθε'ίσαι . ψωτοyραψίαι της Γης,

ούδιε.ν σαψες σημε'ίον ζωης έ 
δείικνυον. ΤοGτο έπετεύχθη μό
νον δταv οί φακοί έτελειοποι
ήΘιησαν τόσον, ωστε νά ψωτο
yραψrζουν αντικειμενα μεyέ· 
θους έ.κατό μέτρων, δπότε έπί 
των ψωτοyραψιων των ένεψα
νLσθησαν αί πόλεις καl σί καλ
λιεργημένοι αyροί. 

Ό καθηy,ητης Σιέιyκαv προ· 
σέθεσε, δτι με τά τεράστια ρα
διοτηλεσκόπια, τά όποια δια
θέτει σήμερα ή ·ανθρωπότης, 
ώς έκε'ίνο του 'Αρφίμπο, είς 
τό Πόρτο ΡLκο, τ,ό 'όποιον ιfχει 
σχημα λεκάνης, διοψέτρου 300 
μέτρων, είναι δυνατόν νά πρα· 
γματοποιηθη έπαψή μεταξύ έλ
λόyων οντων ανά τό σύμπαν. 
Συνέστησε δμως δπως ή Γ;η, ή 
όποιία είναι τεχνοιλοyuκως κα
θυστερημένη, αρκεσθη, προς 
τό παρόν, είς τό '!ά: αvαμείνη 
μηνύματα α"Πό άλλα σημεϊα 
του σύ,μπαvτος. 

'Ιερά τιϊc Θάσου 

Αί έπί δεκαετίας προσπά
θειαι των αρχαιολόyων νό: ο::· 
νεύρουν στοιχε'ία προϊστο.ρικσΟ 
οίκισμοG ειίς την θάσον - τά 
άρχαιότερα ονόματα της δποί
ας (Ήlδωο1ίς, 'Αερία, Αtθρί:α, 
'Ωγυγία, Χρuιση) , ώς καί σί 
πολιηστικοl καί θρησκευτιικοί 
δεσμΟ'ί της με την Σαμοθpά
κην κα� τ,ήν λατρειίαν της Με 
y,άλη·ς θεας, ( μετονομασθεί
σης ·αρyότερον είς Κυ(5έλην) 
την καθι,στουν, 'κατά τάς παρα
δόσεις, αρχαιότατον θιρησκευ
τικόν κέντρον από των Νεολι· 
Θικ•ων ηδη χρόνων - έστέ.φθη-
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σαν, δ�ά πρώτην φοράν, ύιττό 
ιέίττιτυχίαq. 

Είς την Νότιον θάuον, καl 
δη είς την όρειν,ην περιοχήν, ή 
δποία μεσολα�ει μεταξύ θεο
λόyου καl Ποτου, παρά την 
κορυφιήν του αιτοικρήιμνου λό
ψου «·Καστρί», έvετcmί1σθη προϊ
στορuκός συνοuκισμός τοΟ τέ
λους της Νέολιθ�uκης Έποχιης, 
δστις συνεχίζεται περίπου ,μέ
χρι του 1000 π.Χ. 

Είς τόν οίκι�σμάν, δστις κατά 
τούς άνασκαφιεις, αρχίζει π�ερl 
τό τ�έλος της νεολιθικης έποχιης 
(3500 - 3000 π.Χ.) , αϊ άνασκα. 
φαl ανακαλύπτουν λείψανα 
πρωτοyιόνων κατοuκιω·ν, έικτι
αμένων με κλάJδους δένδρων 
καl σκεπασμένων ,με σχuστολί
θους. Ό λαός δ δ'Ποιο,ς κα
τώκει έδω - καl τόν δ'Ποιον αί 
Έλληνικαl παραδόσεις όνομά. 
ζουν Σ αίους καί, άρyότερον, 
'Ηδωνεις θράκας - εrττλαθαν 
:χ;ειροποίητα αyyιεια καl rττήλινα 
εί/δώλια άνΒρώπων καl ζώων, 
κατεσκεύαζον λLθινα καί, άρ· 
yότερον, χαλJκα άyγεια, είχαν 
έξημερώσει πολλα κctτοικ�ί•δια 
ζωα, πιθανώτατα &έ, έyνώρι
ζον την yεωρyίαν. Είς rος κα
λύ<!>ας των, ο,ί προϊστορυκοl αύ· 
τοl θάσιοι ε:rχον έyκατεστη1μέ
·νας έστίας, 1έτρέφοντο δε με
καρπούς, ζωα καl θαλάσσια ο
στ ρακα.

ΜεΌαίων !

Κώiδων ,κινδύνου! Τόν «κρού· 
ει» δ λούϊς Μά!νφορντ, ίστο
ρικός συyyρα;φ,εύς, άpχιτέκ,των 
- ποιλεοιδ&μος καl ενας ώτ:ό
τούς σημαντuκώτερους «·φιλο-

σόψους της σύyχ.ρονη,ς ,κοινω:νί� 
ας», στην Ά·μεριική. 

«Δεν προ�λέπω -.είπε- τ�η,ν 
ελευσιν ένός νέου Μεσαιωνα. 
Πιστεύω. δτι ηδη εύρισκόμεθα 
,έ ν τ ό ς μεσαιωνικης έπι· 
στρσφιης. 'Ο πολιτuσμός μας 
κα,11:"αJκρη μ�νίζε.ται. Όριστυκά
Οί δύο παyικόσμιοι πόλεμοι ε
ψεραν μαζiί τους τόση �ία οοη 
δεν ,είχε yνωρίσει ποτε δ κό
σμος. Καl τοϋτο συνεχίζεται. 
Έιμεις, τα πολιτισμένα κράτη, 
χρησιμοποιήσαμε τά πιό <!>άiρ
<!>αρα μ<έσα yιό: να προ:καλέσω
με πολέJμους καl να �έμποι&ίJσου· 
με τούς λαους wοιύ δακίμό:JσθΟ')
,καν από αύrούς, να όταθσυν 
rκαl πά'λι στα π&δια τους, κα-' 
ταστ�έψονταc τlς προιμήιθειες 
τροψίμωιν τους. Κάναμε ά,κρι
<!>.ως, δ,τι εικαναν οί Άσσύριοι 
τά παλιά :χρόνια: · Κατέστρε-

. ψαν, εσφαζαν καl κατόπιν ερ· 
ριχναν στην Ύιη του πολιορκη
μένQυ ,κρατους, άλάτι yια να 
μrή ,μπτορέση ν' ιάναπτοχθιη τίrττο,.. 
τε πιά. Α&rό ά,κριι€Jως •κά!ναμε 
κι' �έμεις κατά την διάρκεια 
τcυ πολέμου του Βιετναμ .. 

Τελι·κά το ιττρΜλημά μας εί
ναι δτι ή ΤΕχνολοylία μας, yιά 
την δποία έλrττ-ίσαμε δτι €α μας 
-ειδινε τα μέσα 'Ιλα yίνουμε ιττ�ό 
εύτυχuσμιένοι καl πλούσιοι, μας 
όδιηyει στό ά:ντί'θετω. 

Ό .φιλόσοφος κηρύΙCJσει την 
ανάyΚnj δρα�στιlκης άλλαyης. 
Δεν πρέπει να έlqα;κοιλουθήισουν 
οί ανθρωrττσι wx ,έλέyχωνται ά
πό τlς μηχανές. Ν' άπορρίψουν 
την ®ία 1καί την πορνοyραφ-ία, 
να ytίνουν εναντι των άλλων 
ά!δελψοl συνάνθρωποι .. : 
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Κουγκ-Φου. 
Οί «Τάιμς» τοϋ Λός 'Άντζε

λες γράψουν δτι χιλιάδες 'Α,με- · 
ρικανοi ξο'δεύουν έκατομμύρια 
δολλαρίων για νά μά.θουν τη,ν 
Κινεζικη πάλη Κούyικ - Φού 
καi ενας ,έ,πιχειρηματίας της 
Καλι,ψόρνιας πουλάει 10.000 
ρόπαλα κινεζικοϋ τύ-π:ου την 
έ�δομάlδα. 'Εξ αλλου, οί κινη
,ματοyράψοι κατακλύζονται δ

,.:ταv πο:1ίiζονται ταινίες του 
Κούyικ - Φού, δπου τόν Κινέ 
-ζο. ηρωα ·ένσαρκώνει 'δ αποθα
νών π,έρυσι ΆμεpιΚ'ανός ηθο
ποιός Μ'Πpούς Λη Γιατί αύτή 
ή μανία; 

Ό Κούγκ Φού μας yυρίιζει 
2.000 χρόνια πίσω, σέ μια πε0 

ρίοδο κατά την δποία οί στρα
τηγοί απαγόρευαν στους χω 
ρικούς να εχουν δ,πλα. 'Έτσι 
έπι.όησαν με την πάροδο του 
χρόνου μεθόδους μ,εyάλης έπι
δεξιότητος yιά συμπλοκές σώ
ματος προς σωμα πού είναι 
γνωστές σή,μερα ,με τόν χαρα-
1κτη ρισμό «·Κουνγκ Φού». Ό 
Κουνγκ Φού είναι ι?>ουδδuστής 
μοναχός. "Ε τσι ή αναπόφευκτη 
®ία Ε'ρχεται με κάποια καθυ
στέρηση γιατί δ ηρωας, σαν 
μοναχός, ,εξαντλεί: πρώτα ·κ�θε 
είρηνικ,ό μέσο στην αντι,μετωrrτι· 
ση των δυσκολιών μέχρι νά: 
διαπιστώση δτι δ μόνος τρό
πος yιά να λοy,ικεύση τούς κα
κούς είναι νά. τούς κτυπήση 

ισικληρά. 
"ΕπΗτα άπομακρύνεται μό

νος, κα!θώς, δύει δ ηλιος καi 
ρίχνει ενα τελικό ά�όψθεy,μ,α
οπως τό ακόλουθο λογου χα-

ρη : «Ό σοφώτερος αντίιπαλος 
είναι -έκεινος πού νυκάει χωρίς 
νά: μετέχη στη μάχη». 

Σχετικώς, τό περιοιδιΙκό της 
θ.Ε. της Νέας Ζηλανδίας γρά
ψει aτι ή τεχνική του Κούyκ -
Φού ανεπτύχθη πρό 2000 έτωv 
,άπ-ό Βουδiδιστας μοναχούς, τό
σον ώς φυσική ασκησις καi 
διαvοητuκός στοχασμός, δσον 
καi ώς μέθοδος ιάμύνης έναν
-rίιον άyρίων ζώων, πού έλυμαί
νοντο τα ι?>ουνα των μοναστη 
ριων. 

'Υπάρχουν ακόμη στό Χόγκ 
Κ,ό)Λκ μόνον τρεις παλαιοί δά
σκαλοι της δLχως ο,πλα έξουδε
τερώσεως άντιπάJλου, εστω καi 
ένόπλου 'Ένας από αύτούς, δ 
Σ•ει?>ά;σμιος Σ iyκ - Σ ούyκ, εί
ναι Βουδiδιστής ιμοναχός, ήλι
κ>ίας 82 έτωv. Ξυ,πνάει στiς 3 τό 
πρωί καi ά:σκειται μέχρι τας 
6 μέσα σέ αίθουσα του ναου 
λιι?>ανισμένη. Ή πρώτη ,άρχή -
λέγει- εtναι ή παρα1ίτη1σις. Κυ
ριαρχεισαι από τή,ν τάσι της 
(ΧΠοψυyης. Δεν πplΞπει νά πα
λαίψης, παpα .μόνον yι,α αύ
τοάμυνα !Και πάλι έαν 1δεν θiά
ύπάρχη α:λ\η δuέJξοδος. Έα:ν 
ενα άτομον χρησιμοποιη τό 
Κούyκ - Φού για να παλαtψη 
η να πλήξη τ ·όν άντί'παλιο, όψε'ί 
λει vα άποσυρβη σε άπομόνω
σι iκαi να -έιπιδοθη σε μετάνοια. 

Κατεψυγμένn lωrΊ 

Μικρο - οργανισμοί πού πα
ρέJμειvαν κατεψυyμένοι ε�ι
δέκα χιλιάδες χρονια τουλα
χιστον, .στους "Ί�ους τη_ς Ά�
ταρκτί:δος, έ:πανηλθαν στην ζωη 
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καl αρχισαν να πολλα:πλασιά-· 
ζωνrαι μόλις ξανα�ρέθ!η1καν, 
στlς κατάλληλες yιό: τη ζωi] 
τους συνθη,κες. 

ΊΗ ά:νακάιλυψις τω,v ,μιικρο.: 
01κοπικων αύτωv όρyανισμων 
πq,ύ κατώρθωσαν νά έτrvGιώ� 
σουν έ.'Ttl πσλλες χιλιετη ρίlδες 
στlς αντίξοες συνθηικ,ες τοϋ 
περu�άλλοvτός των, παρέχει 
την έλπΟδα στους Gιολόyους 

'σrι ίσως καl στόν ,, Αρην, πα
ρα το ψϋχος πού έ'Πικρατει σή· 
μερα στόν 'Πλανήτη αύτόv, θα 
ηταν δυνατaν να άνακαλυψθουν 
παρόμοιοι μuκροο,ρyανι•σμοί, 
διατηρούμεν,οι ατη ζωη ά:'Π'ο 

· την έποχη πού 'δ yειτον�κός αύ
. τός κόσμος προσέ,φερε εύνοϊ
κώτερες δυνατότητες yιό: ιμιό:
εστω καl ύποτιJΠώδη ζωη έ'Πl
της έπιψανείας του.

Οί δειyιματοληψί1ες διενερyή-
θησαv κοντα στην άμερικανική 
Gά!σι έ.ρευνων Μα;κ Μπρουντσ, 
έπl της νησιδος Ρός. Ή πεντα· 
μελης 'δlμαι; �ιολό-y,ων ύπό την 
ήyεσίιάν τοϋ δάκrrορος Κά:με
ρον, μετέ�φερε τα ιδείyμ,ατα στα 
έργα1στή ρια του 'l νστ_ιτούτου 
Δά!ρ.�,ιν, στην Καλιφόρνια. Τα 
ά:ν�ιώσαmα Gα:κτη,ρίlδια ·εχουν 
διάφορα σχήματα, άπο ρα�ί
σκου μέχρι σψαιρι,κοϋ 'Ένα 
είiδος ιέJξ αύτων εχει την ίικανό
τητα να κινηται 1καl συνε1eως ή 
άνα(;iίlωσίς τ,ου ά:πό ,μίοw ,κατά
στασιν λαν(χ(νούσης ζωης δεν 
έπι'διέ'χεται 1κ,αμμίαν · cψψισιGή
τησιν. 

'Αντινομία 
Στο 14ον ετήσιον συνέδριον 

των έν Έλλ.ά!δι Ρ οταριανων 
μίλήσε δ 'ΑκCΧΙδημαϊκός Κ. 'lω ..
ΘεοδωραικόrπΌυλος, με θέμα: 
«Ό άνθωπος είς τη.ν σύγχρονον 
Ικο�νω,vίαν». Ό κ. θεοδωρα,κό
πουλος έτόνισε, σrι δ ανθρω
rπ,ος έ"Π'ετέλεισε μεyίστην ττ:ρδο· 
δον στόν τεχνικ,ό πολιτισμό, 
άλλα ή πρόοδος περιωιpιίσθιη 
,μόνον σ' αύτο το ση,μειον καl 
δεν έιrrεξετάiθη στην αίσθιητ�κη 
η τη,ν· ήθικiη ικαl, πνευματικη 
σψαιρα. 

«'Υπάρχει, ίrπ:εyρά�μμισε, Gα
θ.ειά 'ά:ντινομία καl άσυνέπ-εια 
είς τούς τομεις της ά:ναmύξε
ως τοϋ τεχνιικοΟ 11<αl του πνε� 
ματικοϋ πολιτισμοϋ. Ί,κανοwοι
ειται δ σύγχρονος αΝθpωπος 
μ6νον ά:1ιΌ τη:ν τεχνuκην �δια· 
ιμόρφωσιν της ζωης, αλλ' ή CΧ!ί
σθητιικη καl πνείψαrruκη, δια
μόρφωσις ειχει διαGρωθη έm:ι
κ ιν'δύνως με άπο.τέλεσμα να 
καταστουν οί ανθρωrποι είς τόν 
δυτικόν κόσμον α:ίσθiητικιως ά· 
νάπιηροι. Ό σύyχρονος1 ανθρω
-iτσς εχα:σε την μνή•μην 't!Ου πα
ρελJθόvτος 'καl crπ:εκόπη σχε
δόν όπrό την 'Παpοοοσιν, yεyo· 
νός πο ύδ'δηyει είς την πτώχευ
σιν του έσωτερι,κοϋ κόσμου 
του άνθ�,που. Ό ά:ντιμεταψu
σικός ανθρωm:ος χάινει την δη
μιουρyικην �δ'ρμηιν κά:t ψαντα
σίς:ι:ν 'Πpός 'Π'Vεί,\ματι,κια: καl καλ
λιτεχν�κα έ.πιτεύyιματα, με ά:
ποτέλ•εσμα τό: πάντα να ίισΌ1Τε
δοϋνται καl να GιομιηχσJVΟ'Π'ΟlΆ 

ουνται». 
Ό Χρονογράφος 
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Θώρακας Έ I Ο Ο 1

'Αναρωτιaμαι, ποιά λύ'ΠΤ), σέρνεις. πί:σω σου 
χαρά, πού τώ,ρα ,σε y,ε,ύουμαι ... 
θώρακας είσαι και σε ντύναμαι 
κ' ·εuμ' ,ετ,οψη yι' 0::'Π'ΟΚpούσεις . 
Φτάνει νό: ξέρεις, ναχεις ζήσει 'tδιες .ιωταστάσει 
Έθι·σμος πού μ' έτοιμάιζει μ' άvrοχή ! 

Εϋκολη 1tοδvαι ή χαρά &ταν τ,ηv κλε>ίvεις μέσα σου ι 
'Όλοι οί rσίψουvες νό: τη, rδιώξουvε 
κείνη πάλι .στ,η Θέση τη,ς θιά yυρLσει 
Κ·άθετ-αι κεϊ μίέ'σα κι' άπλών1ει χέρι 
στην καρδιά και ,στο σωμα. 

Αι)rη το κεψό:Jλι. Το σωμα ζη άπ' αύτήv. 
Τη vτ·ύνεται σό: θώρακα και 19γαίΎει στη ,μά:,ςη 

'Ένας καθρέφτης πά:vτα άJκολουθάει την ψυ:,ςή. 
'Ό,τι <Κάνει έ1κεϊνη., &ττοια κιvή1ματα, 

οποιες ε1κφράσες παίρνει, 
σ' αύτοv ί'ΟV καθρέ,ψτη ά:ποτιmώvονται ολ!α .. 
'Ρ καθiρέψτης είναι το πιο Ε)"Κιψο τφόσωπο της ψυχης' 

Είν' εvα C9ρlέψος, ,μαζύ :κι' ενα θεριό, 
δ άικατcολυτος κϊ δΆ μέyας τουτος πόνος 
πού δλο κερδίζει στά {Ιδάφη της ψυχης μας 

- σαν εvας στρατηyος σε ωρα ιfάχης

Στον πόλεμον αυτόν, λέω νό: v�κήσω, 
τη ψτέρvα τήv ά:χίλλειο αν τη C9ρω ! 

ΑΝΤΙ ΓΟΝΗ Γ ΑΛΆΝΑΚΗ - ΒΟΥΡ ΛΑΚΗ 
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Πάντα νό: πολε1μας καl ν' άντιστιέικεισαι, 
· κι ας μένεις μό'Ιι'Ος.
Μοναχος, έρημος, γαλήνιος,
,να πολε,μας για τό καλό του 'Ανθρώπου.

Καl στους ,τοιλλούς, στους λίγους, ν' άντιστέJκεσαι
Ι!(ρατώvτας τήνψυχιή σου ψλεyαμένη �άτο
για φως, ,τάντα γιά φως, yιά τό καλο του 'Ανθρώπου.

Στους δυναιτούς ένάντια, στους σκληρόκαρδους,
Ί<αl στους δε�'λούς, στους χωματrένιους.
Ένά:ντια Ι!(αl του αφέντη του άνελε&rερου,
Ί<αl του τρφό1καρδοu του δούλου ένάντια.
Καl νά πονας, καl νό: yειλα:ς, ικαl νό: όνεφεύεσαι,

. -πάντα yιό: το άyαθό καl το 'καλο του 'Ανθρώπου.

· Νό: πολεμας μέ το γνωστό καl τό ιryνωστο,
με τήν ,κακή καl τήν ''Καλή τη μοίρα.
Καl με τούς· ά.ποινους Θε.ούς
καl τούς όmάνθρωrττους ανθρώπους
"Πάντα νά πολεμα:ς καl ν' άντιστέiκεσαι.
Κι δλο yιό: το καλο - τό φως τοΟ 'Ανθρώπου.

1. Π. ΚΟΥΤΣΟΧΙΕΡΑΣ

1974 
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1 ΚΩ.ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

1 Ο I Η ΣΟΥ -Σ 
i Ποίος ύιnηρΕ1εν ό 11,ησοϋς; • Αί δ11α�r περί αύτοϋ 

1 
άnόψεsι.ς, έκηθέιμενια11 QJJεΙρολ,ήιrιrως. • Ό · Ι_ησοϋς �αrrά 
Tόl\f Ριενάιν .• Ό Ίιηισοϋς κατά τό.ν Σιιιρέ .• Ή διδαια�ΟΙ

• 

1 
λιία του 'Ι,ησοϋ άιΠΙό τήν Κοινιή Διrαθήκη. 

J 
ΤΙιΜΑΤ ΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
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'Ένα βιβλίο πού ελειnε 

€1</\ΟΓ)\1 

άνθολογία άnό τίς όμιλίες καί τά βιβλία του 

1926 - 1966 

* 

'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

* 

Ό φιλόσοφος της έσωτερικης 
όπελευθερώσεως τοϋ άτόμου 

γιά μιά νέα 'Ανθρωπότητα 

είναι τώρα στή διάθεσι δλων των πνευματικών 
'Ελλήνων μέ τό νέο αύτό βιβλίο 

* 

'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών 
όντί δpιχ. 70 κ,αιί (χιpuοοπaνόδετο) δρχ. 120 

* 

Ό Κρισναμοϋρτι ύποδεικνύει τήν όδό της Άλήθειαc 
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---ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ ιi-----
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τα1 «Ίίλισα1», Δρσ:yα
τοα:ν(οv 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Kiλm>-. 
θμωνος), εtναι ιάνοuκ.τά μόνον κάθε 

Δ
ε
υτέρα, ΤετόJρτη και Παρασκ.ευή 

9,30 - 12,30 τψ. Τηλέψ. Γραφείων. 
3246.837: 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοομεν άττοοτέλλιετε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιταγήν εις την διεύ
θυνσιν: «Κωστην Μελισσαρόπουλον, 
Δραyατσα:νία.ι 6, 'Αθήνας, 122», Ά
τcοοτολαί μέ τρα,τε.ζιτικάς έτcιταyάς f'ι 
έντολάς μας δuσκολεύοον. Νά 'ιάνα
γράψεται κ�αρά το όνοματετcώνυ
μον και ή διεύθυνσις τοο όnιοcπολέω,ς. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
Δεν ύτcάρχουν μεμονωμένα τεύχη 

ύτc' άριθ. 1 - 9, 11 - 19, 21 _ 23, 
25 - 26, 29 - 33, 43 � 44, 49 - 50, 

. 54 - 60, 67 - 70, 79 - 80, 85, 92, οϋ-
. τε τόμοι 1959, 19_62, 1963. Οί λοι
τcοl ύτcάρχουν. 

ΑΛΛΜΆΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη· ά:τcσσταλέvτα στους κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έιmεστράψησαν 
ά:τcό τό Τ αχuδρομείον μέ τηιν σηιμείω
σιν: «μετώκησε» J,. «άγνωστος». Πα
ρακαλουνται δοοι τούς γνωιρίζοον νά 
τούς εί.δaτcοιήοουν f'ι νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις τωιν., 
ΑΘΗΝΩΝ: 

Στc. Καιπνιας, Σ. Τριαντα'.φ\Ν\λου 
1 Ο. Σταυρος ΚοπσΟJρέας, Λακωνίας 
32 '. · • Αναστ. • Αμτcατζίδης, Νηρέως 
34, Π. Φάληιρον. Νικ. Κοοζης, Κε
φαλληνίας 63. θεοδ. Κουνενίωτης, 
Σμύρνης 18. Έλ. Σιάτρα - Λαζσ:να, 
Σrιτ. Τρικούπη 53-55. Στr. Πέτρου, 
Μσ:τρόζου 1 Ο. Δηιμ. Χρήστου, Δροσο
τrοολου 59 .. 

'lδιοκrτήτης: 'Εκ.δόσεις «'Ιλι7Ϊ 
σος» Σνν, Π, Ε.; Δραγατοα- 1 
νίου 6, 'Εκ.δάτης - Διwθνντής: ι 
Κωστης Ν, Μεiλισσαρόπου.Χ.ος, ι 
Πλατ. 'Εθνuκης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ, Τι.mσγρα
φε{οv : Ίορο. Α. 'Ορφ<ΧΙΙ(δης, 
Ποσειδώνος 51, Π. Φάληpόν. 
Στοιχειοθεσία - Έκτ&ιτωσις : 
«'Εmάλοψος» E.r:I.E., .Ζσiλ.σ
κώστα 5, τηλέφ. 631.675. 

Άθηναι, Μάιος - Ίών. 1974 
Τ�μ'ή τεύχους δρχ. 20 

ΕΓΚ.Αι ΤΕΛΙΕΙ ΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΤΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Σrιτ Κολοκόύ?rJς, Άθηναι 
Κ. Γονατας, Πάιτ:ραι . 
Δη μ. Χ τενας, Κ,αΜιλα 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική 'Εστία ('Ιαν. - Φε<?,ρ.) 
Λαογραψuκ'ή Κύπρος (Γεν. - Άπρ•.) 
Ή Πρωτότuττη (Α' -φuμ., Β' τρuμ.) 
Σμύρνα (Μάρτ, Άnτρ.) 
Νέα Σύνορα (Μάρτ., Άτcρ.) 
Jlεριοδικιό ΈλληνίδωΊΛ Βορ. Έλλά:- ' 

δΟς (ιΜάρτ. - Ά,τρ.) 
Άχα'ικά Χρονικά (ιΜάρτ. - Άnτρ.) 
Jlνευιματuκή Κύrcρος (Μάρτ., 'Αnτρ., 

Μάης) 
Βι<!,λιαy.ρο:ψuκή 'Ετcι.θεώρησις (Μάρ. - · 

'Ατcρ.) 
Δε�τίο Πρακ.τορείου Πνε�μ,α:ηκ.ης 
' Συνεργασίας. 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Μάρτ .. - Ά

τcρίλ.) 
Κρίκος (Άnτρ., Μάιος) 
Ή Φιλαλογuκή . (Πύργου) · .,(Μάίος) 
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Μαι.: γράφουν: 

Κύριε διευθυV11ά, 

Μετά μεγάληc χσρδc:, cιμα, κσι ΚΙΟ· 
ποιοι:: ε·κπλή!;εωc:, ελαβον· σημερον 
την ένηιμερωτικην έπιστολη,ν σαι:: 
σχετικωc: μέ τό περιοδ κον «ΙΛΙ
ΣΟΣ» -rοϋ οποίου, ατuχωc:, ή,γνοουν 
τ·ή.ν υπαρ!;ιν Λεγω δε «μετ' εκπλη
Εεωc:», διοτι ακριβωc: το nροηγου
μενον βραδυ ανέγνωσσ το τεϋχ,οc: 
των μην·ων . Ισνου,αριου-Φεβρουα
ριου, το οποιον τυχαιωc: είδον ειc: 
χείραc: .φιλου κοι τό εδανεισθην 
πρόc: α,νάγνωσιν τοϋ ,όρθρου « Ο 
Πλότων περι τοϋ άyαθοϋ» 

Διε!;ηλθον όλόκ·ληρον σχεrδόν τό 
περιε-χό,μενον τοϋ τεύχουc:, το ο
ποίον κυρ,ιολεκΗκωc: με αηερροφη
σε .μέχρι των πρώτων μεταμεσονυ
κτίων ώρων, οπότε σήμερον τό πρωί 
ιόπ�στειλα τήν τα,χuδρομικην εηιτα
γή,ν, πρίν ακόμη λαβω την έπισ,το
λήν σac, πληροφορηθείc: ουτω τ.ην 
κοινωνικην ηρσσφοράν τηc: έκδο
σεωc:, τό μεγ,εθοc: τηc: όποιοι:: είναι 
nρσΥΙματικωc: συγκινη:rιrκόν και α!;ιον 
πάσηc: βοηθείαc:, χωριc: v,ό υπο•λειπε
τοt ειc: μέγεθος ή εκ των σελίδων 
τ,ηc: ε1<1πηγά,Ζ:ουσο nνευμαrJ1ιικιή προσ
φορά 

Περοινων, παρακσλω θερμωc: δι,:� 
τήν έγγ.ραφήν μου ώc: σuνδρομηιτοϋ 
δι' όλόκληρον τό ετοc: 1974 

Φιλικώτστα 
Ζ Ζα,χσρcικοc: 
Μη,χανολόγοc: 

Σ Η Μ · Εύχαριστουμεν τόν φίλον 
έτιισιτσλοyράψον yιά -rά καλά τοu λό· 
yια, τιού ιμας ένθαρρύνοuν στην κο
πιώδη άττσστσλή μας, καί τιερισσό
τφο yιά την έγyραψή τcυ ώς συν
δρqμητου 

Τη'ν περίπτωσί, του ύπσyραμμίζομε 
σ' δλοuς τούς φίλους μας: Πόσοι ά
πό τό τιεpι(:)άλλον .σας δεν γνωρί
ζουν τον I Λ I Σ Ο; Δεν είσθε ύτιεύ
θυνοι καί σείς; Δεν πρέπει vά δείξε· 
τε στό περι(:)άλλον σας άληθινή ψι· 
λία, διαδίδοντας τόν I Λ I Σ Ο, Δεν θα 
σας εύχαριστήσουν οί φίλοι σας, έ
άν τούς είσαyάyετ·ε στον «κό<ψο» 
μας, δ δποί:ος ,είναι, άτυχως, αyνω 
στος άκόμη· σε πολλούς, 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ., 

Βόλος: Γ. Κουκου(:)ϊνος 

Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 

Ήpό:Μειον: Λ. Κουντης 

Κα(:)άλα. Σ. Ρωμανιας 

Καλαμά.τα \ρ Παρa.σκευοπcυλος 

Κέρκυρα· 'Αχ. 'Α<!,ρα;μίδης 

Λαμία· Ε Παπαντωνίου - Κ Φαλlδας 

Λάρισα: Έσδρας Μωυσης 

Μυτιλήνη· 'Ηλ. Κοuκέλλης 

Ξάνθη · Ευελ-π,ις Ρ άνος 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 

Σϋρος: Γ1 Ζαραψωνίτης 

Χαλκίς· θεόδ. Οίκονόμου 

Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος. 'Ανδ. Τοόκκος 

Λεμεσός. Άντ. Στυλιανου 

Λευκωσια: 'Αχ. Ζα<!>αλλης 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

ΊστCΙΙμπούλ. Γ. Βακαλόπουλος. 

ΚΥΓlΡΟΣ 

Τ.εύχη «' Ιλισοϋ», τομοι καί <!>ι&λία 

στό β,<!>λιαrrωλεϊον 'Αντωνίου Στυ

λιανοϋ, Λειμεσός. 

ΖΕΥΓΟΣ συντ,αξιούχων, εύuιτολή

τιτων καί μορψωμενων, ζητεί άη:α 

σχολησιν είς έξσχι15ηv οtκίαν η κ.τη.μο 

(φυλαξι<,, ποτισuα, έ1τιιμέλεια) Γρα· 

ψο:τε Τ θ. 823, Ά�ηναι 

' 
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ΕΝΑ ΚΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ. 2 έξωφόλλοu 

( • Α ποστ�λλονταt έλεόθερcr ταχuSρομικών τeλων)
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ΕΓΓΡΑ Ψ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Σuνδpομή 1974 δρχ. 100 (ιξωτερικοϋ $ 5.00) 

Όλοι οι σuνδρομηται έσω't'εpικοu εχοuν δικα(ωμα 

να άγοράζοuν τοός 't'όμοuς έπιλογης 

Α' Τpιε't'(ας 1956-1957-1958 

Β" Τpιετ{ας 1959 · 1960-1961 

έκαστον πpός δρχ. 100 άν't'l δρχ. 120 

.. ••••••••••••••••••• .. •••• .. • .. •••••••••••••e•••••••e•••••••••• 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΔΙΣΣΑΡΟΠΟΥΔΟΥ 

• Αποχpuφισμός xal Μuσηκισμος

Μελετ ή μcχ 't'α 

liδ. 40 δεμ. 70 

ciδ. 90 δεμ.120 

Εισαγωγή σ't'ή Θεοσοφ{α • αδ.100 δεμ.140 

Tcx Βήμα't'α της Φιλοσοφ{α� . . . ciδ. 70 δεμ.100 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλ{ον της σοφίας) Β'εκ· 

δοση άναθεωpημένη 1971 . . δεμ. 120 

Έχλογαl άπο 't'ον Κpισναμοϋpτι • liδ. 70 δεμ. 120 

Ό Ί η σ ο υ ς • • • . χαpτόδ. 60 



ΑΙΟΛΟV 70· ΤΗΛ. 32.12.322 • ΑΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768· ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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