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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ •ΙΛΙΣΟΥ• (Δραγατοανlοu β) 

(Δευτtρα - Τcτόρτη - Παραοκcυι\ 10 - 12) 

Η. Ρ. Blavatsky 
Annie Bcsant • 
C. Leadbeater 

Στή χώρα τάw ΓαλόΖιων BouvQv 
Μελέτη tnl της Συνειδήσεως 
Κόρμα 
Σ' tκεlνουc nοό neνθοΟν 

� 
δεμ. 12'0 

28 
10 

Besant- Leadbeater Ή 'Ατραπός τοΟ ΆποιφυφιομοΟ 150 
C. Jinarajadasa • Απόκρυφος έΕέλιΕις • Ανθρωπότητος 120 ,j Ν. Srι Ram Προσέγγισις πρός τήν Πραγμστικότητα \10 

• ΑΙ 6αθίπεροι δψεις τΙ\C: Zwtιc:

ΙΙΟ ·ι• Εlς όνcκιΊτηοιrν τf\ς Σοφlαc: 50 
Ed. Arnold Τό Φως της Άσ[ ας 50 

Α Φως σrιΊν 'Ατραπό 

ilCJ ·Ι 
Kήshnamurti Στό πόδια τοΟ Διδασκόλου (fκδ. 1966) 25 

• . Στοχσσμοl πόνω ατή ζωή ( Β σειρό) 15() 
• '·Ελευθερlα, όρχή καl τέλος 150 'Ι 
• Έκnσ[δευσι κοl σημασία ζωης 1OQ 

Άντ. Άδριαvόπουλοc:: Ό δνθρωπος κοl ή Ζuή 100 · .j 
• 'Αρχοlοι "Ελληνες Φιλόσοφοι δδ. 150 δqι. 170 

Κ. Κιτρινιόρηc: • Απολλώνιος δ Τυαντός &Ο 
Γεώργ. Μαλτέζοc: Τό Έλευσlνιο Μυστήριο &Ο 
Κ. Μελισσαρόποuλοc: • Αποκρυφισμός κοl Μυστικισμός δδ. 40, δε,μ. 70

• Μελετήμ α τα δδ.90,δεμ.12O 
• Εiσσγωγή ατή θεοσοφ[α δδ. 100, δεμ. 140 
• Τό βήματα τl'jς Φιλοσοφlας δδ. 70, δει,�. 100 
• ΜΗΤΙ Σ (Τό βιβλlον τl'jς σοφlσς) δεμ. 120 
• Έκλογοl όπό τόν Κρισνσμοϋρτι δδ. 70, δεμ. 120 
• Ό 'tη σ ο Ος 60 
• Ό Κομήτης (θέατρο Η5ε�ν) ,40 
• •Άγνώατφ θεψ• 10 

•IΛJΣΟΣ•, 'Επιλογή tτινν 1956 - 58 και 1959 - 81, tκόστη χpυοόδ. 120
Διό τούς ουνδρομητός tοωτερικοΟ τοΟ •IΛΙΣΟΥ• 100 

Περιοδικόν • I Λ I Σ Ο Σ • Τόμοι clς τεύχη 1858 - 70 δρχ. 80 
.. χορτόδtrόι 1071 • 74 δρχ. 100 . 

· Αποστεrλατε τό όντrημον, διό νό τό λάβετε ταχύδρομικGκ:.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ •IΛΙΣΟΥ• Δρχ. 20 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ •IΛΙΣΟΥ• Δρχ. 100 ΈΕωτερ. $5 
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rιΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΔΙΜΗΗIΑΙΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΗ ΕλΕΥΘΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΩΣ 

t..ραyατσανίοu 6 <Πλ. Κλαυθμώνος>, ΑΘΗΗΑΙ - 122 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητης υλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 20όν * Μάρτιος-' Απρίλιος 1975 * ΤΕΥΧΟΣ 110

Θ.αλης ό �ιλήσιος ελεyε ... 

Πρεσβύταιτον 11ών δνrτ,ων .Θεόc· άγένvη,ον γάρ. 

Τί. έστί -rό θείον; Τό .μήΊΊε -άρχήν, μιiπ τέλοc εχον. 

Τί ιμ�έγισrον; Τ όποc· απαντΟΙ γάρ χωρεί. 

Τί iσχυρόταrrον; Άνά�γκη· κρα;rεί Ύ)άρ πάντων. 

Τί, ΊΊάlχιιστον; Νοσc· διά ιπa,ντόc γάρ τρέχε·ι. 

Τί κάλλ�011ον; Κόα,..ιοc· ποίημα γάρ Θεοϋ. 

Τί Qοφώταnον; Χρόν:οc· όνευρίσκ<ειι γάρ ηά1ντοι. 

Τί δύl(Jl�ολον; Τόν έουτόν γνώνα11. 

ηc εύδαιίμων; ·ο τιό μέν οώιμα ύγιιήc, τήν δέ ,ψu,χήν εύ-
nα1ίιδευτ.οιν. 

Bρr'rνryv άγάnο. 

Κακίας όπέχου. 

Ποιδεrαν φίλε,. 

Καλα�αιy.αθία,ν κτησαι. 

Τ όν ιnλησ�ον άγά1nα. "Οσα νεμεισείc τόν πλησίον, αύτά 

μή ιnοίει. 
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Κ Α Σ Σ ι·Α Ν Η 

- Οfμοι! Δέξου .τάς πηγάς των δακρύων μου!

<Ωρα.ία ή· Κασσιανή, νέά, μέσα στόν μαυρο

τόν ποδήρη της χιτώνα, μέσ' στου κελλιου 

την 'ήρεμη, την πάναγνη γαλήνη της νυκτός! 

Οίμοι και δάκρυα! 'Όλ' ή όμορφιά 

της νειότης και του ερωτα, θύελλα 

μέσ' στην τρυφερη καρδιό της ... 

� Πως, Κύριε, θά υψώσω τό κορμί, 

αύτή τη λαίμαργη καρδιά, πάνω άπ' τήv ϋλη; 

Ποτάμι καίει τό αΤμα μου έντός μου! 

'Ένα θολό ποτάμι που μέ σέρνει 

στήν άμαρτία δλόκληρη ! ,,, Α6ουλο, μικρό 

τό πνέμα, κόκκος μέσ' στό κρανίο, 

μπροστά στου αίματός μου την δρμή !. 

Πως, Κύριε, θά στηθω στόν ποταμό; 

'Αδύνατη εγινα στό σώμα και στό πνέμα ! 

Κι' εξω, άκούω τόν έρχqμό Έκέίνου! 

'Ώ Κύριε, τίποτε πιά δεν ξέρω ... 

'Ένα κουρέλι κιόλας εχω πέσει . ' 

εδώ στό εδρανό μου ... 

"Αν ορώ τή δύναμη, στην κρύπτη θά συρθω! 

·"'Ίσως μποpέΘω vά κρυφτώ! ...

1975 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

•1 
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ΕΠΤ Α ΜΙΚΡΕΕ ΩΔΕΕ 

Et ρυθμό 'Α vασ-ιάσιμο 

Χαίρε μεγίστη μέρα δλωv τωv αlώvωv. Πάσχα Θεοϋ! Άvάστα
ση άvθρώπωv I Ξύπνημα καί ρίγος πρωτοφανέρωτο της Γης 1 
Χαίρε ύφίστη τωv τιμωv, πού εύδόκησες vά χαρίσεις τό τρισ
μέγιστο Φως. Αύγη τωv αχραvτωv έφτά Ούραvωv. Είρήvη, 
Χαρά καί Νίκη, εξουσία γαλήvης. 

2 

Μέ ποιά χείλη� μέ ποιά φωvή vά τραγουδήσω, Κύριε, τήv Ά
vάστασή σου; Άκούω μοvάχα τό κελάδημα τωv εαριvωv 
πουλιωv και σωπαίvω. 'Οραματίζομαι τα πέπλ� της "Αvοι
ξης, πού vτύvουvε τήv εn;ιφάvεια της Γης, μέ τό κάλλος τωv · 
φυτωv καί συλλαμ6άvω τή Θέα της 'Ανάστασης. Ποτέ ας 
μή συλλα6ίσουv τα χείλη μου τήv άvθρώπιvη παραφωνία. 

3 

Έδω συμμετέχει Νοϋς καί Ψυχή στήv εγερση της Γης. Τό Πά
σχα τC>v δέvτρωv, ετσι δπως τιvάζουv τ' αvθη' λευκά, θαλασ
σιά καί ρόδιvα εΤvαι τό καθαρό σεvτόvι τοϋ Ίωσήφ, που τύλι
ξε τό Θείο Κορμί Σου, Κύριε. •Η ασπιλη τούτη όμορφιά μπο
ροϋσε μόvο v' άγγίξει τό Σώμα Σου. 

4 

Ταξιδεύει ή καρδιά μου, Κύριε, γυμvή άπό εύτυχίες καl πίκρες 
στα πέρατα της Οίκουμέvης. Καμμια σύσπαση όδύvης η ε
πιθυμίας μέσα της. Οϋτε Ιαχές θριάμ6ου, οϋτε κραυγές χα
μέvωv αδικα καιρωv. •Η Γ αλήvη μοvάχα v' άγγίξω τα 1ερά 
κράσπεδα μιας αλλης Γης, που συγκράτησε τριάvτα τρία 
χρόvια τόv "Ισκιο Σου. Ταξιδεύει ή καρδιά μου, Κύριε, μέ 
τήv άvθρώπιvη άδημοvία. Να γευτεί πάλι τήv άρχή τοϋ ρυ
θμοϋ, πού εδεσε τήv άλήθεια καί τό πραγματικό vόημα του 
Κόσμου. Γιατί, αύτό πού ύπαγορεύει δ χρόvος μέσα στή ζωή 
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έκπορεύεται κατ' εύθείαν από- τό μέγιστο δίδαγμα της θείας 
,-,Υπαρξης. Και καμμια νίκη στόν κόσμο τουτο, δεν μπόρεσε 
να συγκριθεί με την 'Ανάσταση. 

5 

Σε άντικρύζω, ώ θεία Μέρα, άπό τόν χαμηλότερο θρόνο της 
παπαρούνας και του χαμομηλιου, της γυμνης πέτρας, τό 
6ράχο της άκρογιαλιάς, τη χλιαρη ζεστασια της μοσκο6ο
λημένης γης. το Θεία 'Ώρα της "'Ανοιξης! Θα μετρήσω την 
π'νοή σου στό σάλεμα των φύλλων της λεμονιάς, στό λίκνι
σμα της πασχαλιάς, στην μεθυσμένη αϋρα των ρόδων. 

Πάσχα έαριvό. Χάρμα ψυχης, όπτασία καl κάλλος μέσα στόν 
Άπρίλη, πού ταξιδεύει δλουθε στα πλάτη της γης, να φέρει 
τό μήνυμα της γιορτης των Άγγέλων. Την συμφωνία τούτη 
ένορχηστρώνει ή ίδια ή Φύση. Με φωνές, σχήματα και χρώμα
τα, για ν' άποδείξη τό θαυμα τό Πασχαλινό. Εύψυχία, δρμη 
και κάλλος ουνεπαίρνουν και δρίζουν στον ρυθμό τουτο του 
κόσμου την άξία άπό τό μέγιστο γεγονός. •Η Ζωη νίκησε τόν 
Θάνατο! •Η αύγη δλων των ήμερων τοϋ σύμπαντος σελά
γίζει παντου τό 'μέγιστο Φως της 'Ανάστασης. 

6 

Ξυπνηστε λαμπρές καμπάνες τη νάρκη των ψυχών. 'Ηχηστε 
ως τα τρίστρατα των σκοτεινών διαλογισμών τό θείο μήνυ
μα: «Χριστός Άνέστη!·» <Η ωρα του χρέους ας υψώσει τό 
λά6αρό της. 'Αγάπη και Εlρηνη, Στοργη και •Υπομονή, ας 
βασιλέψουν στον κόσμο. )'ΙΑς νοιώσει κ' · ή ανθρώπινη ψυχη 
την αγαλλίαση. Αύτη πού δείχνει κ' ή φύση στό 'Αναστάσιμο 
μηvυμα. 'Άς φέρνει δ άνθρωπος τό Σταυρό στους ώμους, 
ας ανηφορίζει τό Γολγοθά τοϋ 6ίου. Πάντοτε κάπου θα 
φέγγει τό φως άπ' τό μικρό κερι της λαμπρινης έλπίδας. 

•Η Άνάσταση εΤναι πού δείχνει την αντίσταση ένάντια στό
σκότος και τό έπινίκειο δσμα της το διαλαλουν παντου δλοι
οι δνεμοι. 

·, 
··◄ 

, 1 
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7 

Ξυπνηστε λαμπρες καμπάνες 'Τη νάρκη 'Των ψυχών. Ή ώρα 
'ΤΟίί χρέους σημαίνει 'Τώρα. Τ ό πάλλευκο φως -τφγi qνοίξ.ιάη
κων κρίνων ανεοαίνει από 'TCX σπλάχνα 'Της γης' σ'Τ�V ούρανό. 
Κι' ανεοαίνει μαζί 'TOU δλη ή άρμονία 'Της έτι,cίχ.ης σύ'της. )1 Α
ρωμα, χρώμα καί σχημα, είκόνα καί ηχος από 'Την αληθινη 
αίσθηση 'Της όμορφιας. Τινάζε'Ται σ'Τα ϋψη 'Των ασ'Τpων, ή 
αγρύπνια 'Της ανθρώπινης 6ούλησης. Να φ'Τάσει πρίν σοή
σει, πρίν χαθεί ή 'Τ,όλμη κ' ή θέληση, 'ΤΟ αληθινό Φως. 

Καί τό εΤδε, αφοίί γεννήθηκε μέσα 'Της, ή αγάπη, ή συμπόνοια, 
ή πραό'Τη'Τα.' Αφοίί με-τρήθηι<ε 6αθια σ'Τα 1tέλαγά 'Της �ρ
γης 'Των κυμά'Των ή ζωη κι δ θάνα'Τος. <Η ζωη πέρασε σ'Την 
ακ'Τη 'ΤΟίί σύμπαν'Τος καί γεφύρωσε 'Τό νόημα δλων 'Των αί
ώνων. "Εν'Τυσε, με 'Τη χάρη 'Της θαλερης νιό'Της 'Τα δέν'Τpα. 
Μίλησε μέ 'TJΊV αθωό'Τη-τα 'ΤΟίί 6λέμα'Τος 'Των πουλιών. Σκίρ
'Τησε μέ 'ΤΟ ρίγος 'Της μουσικης 'Των ανέμων. 

Ί:-ην ώρα αύ'Τη πού εύαγγελίζε-ται μέσα μας ή ευλογία 'Της ,, Α
. νοιξης, ή άρμοvία 'ΤΟίί σύμπαν'Τος, ή ψυχή μας, σκίζον'Τας 

'Τούς γαλάζιους ούρανούς, ας ύμνήση 'TOV «Κ ύ ρ ι ο». 

• 
• 

•• 

• 
• 

• 
• 
• 

ι 
• 
• 

ι 
• 

Λούλα Δ. Κωνσ'Τανηνίδου 

,. / 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο 1 ΗΣΟΥΣ 

Ποίος vnfiρςεv ό ;Ιησοϋc:; • Αί δι,αφοροι, ΙΠΙεpί ούτοϋ 
ά1πόψ0ις, έκτιθ0μεναιι •ά;μ0ρολή1mως. • Ό · ι ησοϋς κατά 
τό•ν Ρ,ενάν. • Ό Ίιηοοϋς κατά τόν Σuρέ. • Ή διιδαισκο

λία τοϋ · ι ησοϋ άJnό τήν ΚαιΜή Δ,αθήκη. 
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 

/ 
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Ο KAINO\'Pr 10.Σ ΑΡΟΜΟΣ 

DΡΟ.Σ ΤΗΝ ΕΚΚΑΗ.ΣΙΛ 

Tou Όpθοδόξοu ίεpέως αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ

Έδω στην 'Αμερική, ή Σεβαστή 
μ�ς 'Αρχιtπισκοπή Βορείου καl Νο
τίου 'Αμερικης μέ πvευμα άλληλο
σεβασμου καl κατανόησης συνομι
λεί μέ τούς , Ήγέτας της Καθολι
κης 'Εκκλησίας γύρω στη «ΦΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣ», πού δέv εtvαι 
άλλη .παρά ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
irpός τόv ΑΝΘΡΩΠΟ. 

Ποιός δμως, μεταδίδει τήv άληθιvή 
φωνή του Θεου καl ποιός τήv άτο
μικήv του φωvήv ώς φωvήv του Θε-

, ου; Κ,άθε 'Εκκλησία, ή Όρ�όδοξος, 
ή Καθολική καl 250 διάφορες Προ
τεσταντικές παραφυάδες, μέ έκα� 
τομμύρια όπαδούς πιστεύουν δτι εt
vαι ή Φωνή του Θεου. 

Τό εύχάριστοv εtvαι δτι μέσα σ' 
δλες αύτές τlς φωνές ζεί δ ΛΟΓΟΣ 
του Θεου καl εtvαι προτιμότερος ά
πό τήv σιωπή. 

Ή 'Εκκλησία εtvαι Θείον μέσον 
πρός σωτηρίαν του άvθρώπου διά 
της Ύποταγης του στάς Έvτολάς 
του Θεου. 

Προσφέρει δ άνθρωπος τήv Ύπο
τ.αγήv του στόv Θεό; 'Ολοκληρω
τικά δχι ! Καί δέv έμπvέει παρηγο
ριά cxv σκεφθουμε δτι σέ .δύο χιλιά
δες χρόνια χριστιαvικης διδαχης μό
νον 27% των κατοίκων της Γης εt
vαι Χριστιαvοl και δτι οι περισσό
τεροι πόλεμοι _fγιvαv άπδ «Χριστια
νικούς λαούς». 'Ίσως γιατl ΟΙ ΤΡΑ
ΝΟΙ ... άvακάτεφαv τόv ΧΡΙΣΤΟ μέ 
τόv ΧΡΥΣΟ και φύτρωσε μέσα 
στούς άvθρώπους τό θάρρος του 
Προμηθέα vά μήv τά περιμέvη δλα 
άπδ τόv θεόv, άλλά vά δημιουργή
ση μόνος του πολιτισμό καl πρό
οδο, άvαθέτοvτας εύθυvες στόv έ
αυτό τουl 

Και άλήθεια, δέv άπέτυχε! 
Θαυμαστά εtvαι τά εργα Του καl 

εφθασε μέχρι τό Φεγγάρι, .λυπηρόv 
δμως, δτι δέv προχωρεί δσο πρέ
πει στήv κατάκτηση και διάπλαση 
του έσωτερικου του άτόμου σέ 'Άν
θρωπο μέ Έλληvικόv νουν και Χρι
στιανική καρδιά. 

'Αλλά μένει στήv έσωτερική του 
Ζούγκλα και ή 'Εκκλησία άκόμη δέv 
βρηκε καινούργιο δρόμο vά φέρη 
τόv άνθρωπο κοντά στό θεό. 

Μεγάλος · συντελεστής σέ . αύτήv 
τήv άποτυχίαv εtvαι καί ή κοσμο
ποίησις της 'Εκκλησίας, εvθα όρφά
vεφε τόv έαυτόv , της άπό τήv δί
φα προς τό άπόλυτον και μεταφυ
σικόv και αύτή ή όρφάvια πεζοποι
εί τόv πιστόv, άδειάζοvτας τήv φυ
χή του άπό μυστικόπαθες άγωvίες 
καl μεταφυσικές νοσταλγίες καl ε
τσι ξεπέφτει δ 'Εκκλησιασμός σέ 
συνήθεια και δχι ώς πρέπει σέ θρη-
σκευτικό βίωμα. 

'Από τίς συνεδριάσεις λοιπόν των 
·•Ηγετών των διαφόρ'ωv 'Εκκλησιών
δέv πρέπει vά περιμένουμε καλυτέ
ρευση της άπογοητευτικης πραγμα
τικότητος, cxv πρώτα δέv γίνουμε
δλοι οι κληρικοl χριστιαvοι μέ πυ
ρετό άγάπης πρός τό,v &vθρωπο
καί πίστης πρός τόv Θεόv, δίχως
ύποκρισίες και βανδαλισμούς γλώσ
σης, πού μέ τό πρόσχημα της θεο
σεβείας κρύβουν μέσd τόv ζωώδη
έαυτόv μας και βαvδαλίζουμε τήv

, ωρα πού ήθικολογουμεv. Νοείc α λέ
γω; 

1 

1 

��------ ------------· ·  

1 
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ΠΟΡΦ,ΥΡΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

ΠΕΡ 1 

ιιΤΟ Υ ΕΝ ΟΔ ΥΕΕΕΙΑ 

ΤΩΝ ΝΥ.ΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ>> 

ΜΕΤΑΦΡΑΕΙΕ* 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤ,ΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλολόγου 

* Ή μετάφρασις από τήv στερ. εκδ. TEUBNERI, LIPSIAE, 1886. Ε!ς
τήv Δημοτικήv απεδόθησαν τα έκ στίχων αποσπάσματα 'Ομήρου κ.α. 

'Άπασαι α\ υποσημειώσεις (σχόλια), α\ συμπληρώσεις (έκ παραπομ
πών), α! έπεξηγήσεις (έvτός παρενθέσεων), ο\ υπότιτλοι κα\ ή διαίρεσις 
ε!ς παραγράφους, ανήκουν ε!ς τόv μεταφραστήv. 

Έπι5άλλεται ή ταυτόχρονος μελέτη κειμένου καl υποσημειώσεων πρός 
εύχερεστέραv καταvόησιv της έργασίας τοϋ Πορφυρίου: 

Έκ τοϋ συvδυασμοϋ της μελέτης, κειμένου καl σχολίων παρουσιάζεται 
ή άλληγορική εκφρασις καl έρμηvεύεται τό μυσταγωγικόv δάθος των Όμη

. ρικωv ποιημάτων. 

α) 'Α φ ο ρ μ ή: 1. 'Εζήτησες, 
φίλε, να μά-θ 'fiς τί κρύδει ό συμ-
6ολισμος του Σπηλαίου ( v Αντρου) 
εις την Ί�άκην που περιγράφει 
ό 'Όμηρος οια τούτων των στί
χων :1 (Όουσ. ν, 102 - 112). 
( 6λ. κάτω Σημ. 1). 

Σ η μ. 1. Διά vά καταvοηθfi καλ
λ{τερα ή άλληγορική ε!κώv δίδεται, 
ε!ς τήv Δημοτικήv ε!ς στίχους, 
μετάφρασίς μας κατά λέξιν κα\ νό
ημα, καl των έvvέα προηγουμένων 
στίχων: ν, 93-101. 

«"Ότε τό άστέρι ('Ήλιος) άvυψώ
θη φωτεινότατο, πού ερχεται vά ά
vαγγείλn προθυμότατα τό φως της 
άερογέvvητης αύγης, τότε κc�ντά στό 
νησί εφθασε τό ποντοπόρο πλοίο. 

Τοϋ Φ ό ρ κ υ v ο ς όπάρχει έκεί 
κάποιο λιμάνι, τοϋ θαλασσιvοϋ γέ
ροντα, στης 'Ιθάκης τή χώρα· δυό, 
γύρω άπ' αύτό, ξεπετιοϋνται άκταί, 
5ραχώδεις, προβλήτες τοϋ λιμα
νιοϋ, σαν δύο φτεροϋγες. Σ' αύτές 
άνεμοι δουερο\ κτυποϋν κα\ τό με-

«'Όμως έοω, στου λιμανιοu την 
κ ε φ α λ ή,' έ λ η α όξύφυλλη ύ
πάρχει, κοντα: σ' αύτη Σ π ή λ α ι ο 
ό: ξ ι α γ ά π η τ ο, ό: έ ρ ι ν ο σαν 
όμίχλη, ί ε ρ ο των Ν υ μ φ ω ν, 
αύτων που τις όνομάζουν Νεράιοες. 
Μέσα στο Σπήλαιο και κανάτια 
;ι.αι πι�άριο: ύπάρχουν λ ί � ι ν α: 
ό:κόμη μέσα σ' αύτο και μ έ λ ι σ
σ ες συχνάζουν. 'Υπάρχουν και 
στενόμακροι ό: ρ γ α λ ε ι ο ι που. 
πάνω κεί νύμφες ύφάσματα ύφαί
νουν �αλ2σσοπόρφυρα, �αίίμα να 
τα 6λέπ'fiς. Μέσα ό:στείρευτ2 νε
ρα ρέουν. Και � ύ ρ ες ο ύ ο σ' 
αύτο ύπάρχουν, ή μία στο Β ο ρ
ρ α, έχει τη �έσι, για κατά6ασι 

γάλο κύμα σπάζει. Μέσα στό λιμά
νι τοϋτο, χωρlς δεσμό, μένουν τά 
καλοτάξιδα καράδια, δταv στη θέ
σι φθάσουν τοϋ δρμου, κατά τή 
ναυτική τήv τάξι» (βλέπε συνέχεια 
άνω: «'Όμως έδω ... ). 
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ά ν ,θ, ρ ώ π ω  ν-ή άλλη πάλι σ-.ά 
Ν ό -. ι cι, είναι «,θ,εω-.έρα»· άπα
γορεύε-.cιι σε κείνη άν-.ρες νά 
μπαίνουν, άλλ' εΙναι ό a ρ ό μ ο ς 
ά ,θ, α ν  ά -.  ω ν». 

2. 'Ότι οί σ-.ίχοι αύ-.οι ?>εν έ
χουν γραφη · διά νά μνημονεύσουν 
ίσ-.ορικην κατά παράδοσιν πληρο
φορ ίαν -.ο ,φανερώνουν οσοι εγρα� 
ψαν περιηγήσεις , -.ης νήσου· κα
νεις έκ -.ων περιηγητών -.ούτων 
?>εν μνημονεύει οτι υπάρχει παρό
'μοιον Σπήλαιον εiς την νησον, ο�
πως λεγει ό Κρόνιος.2 'Αλλά ?>εν 
,θ,ά ·�το πιστευ-.ός, αν και κατά 
πόιηηκην ό:aειαν, παρουσίαζ� φαν
�ασηκον Σπήλαιον- οu-.ε ,θ,ά εΙχε 
ποτε -.ην έλπίδα, με -.υχαίαν πλα
σμαηκην ποιη-.ικην εiκόνα, οη ,θ,ά 
επει,θ,εν, αν ελεγεν οη κάποιος 
αν,θ,ρωπος εiς -.ην γην -.ης 'Ι,θ,ά
κης έτεχνούργησε aρόμους διά άν
,θ,ρώπους και διά ·θ-εούς. Άντί,θ,ε
-.α ,θ,ά ητο πισ-.ευτός, αν οχι αν
,θ,ρώπος, άλλά ή φύσις εiς αύτον 
-.ον τόπον παρουσίαζε και κά,θ,οδον 
είς ολους τους άν,θ,ρώπους και πά
λίν άλλον δρόμον είς· ολους -.ους 
,θ,εούς.'3 

Σ η μ. 2. Κρόvιος. Φιλόσοφος Νεο
πλατωνικός καl Νεοπυθαγόρειος- ε
ζησε πιθανώς τόv β' π.Χ. αlων. "'Ε
γραψεv δ Κ ρ ό v ι ο ς «περί παλιγ
γενεσίας» ήτοι περί μετενσαρκώσε
ων (ψυχών)· ητο μυστικιστής. Ε!ς ύ
πόμvημα έπιχειρεί άλληγορικήv έρ
μηvείαli της Πολιτείας τοϋ Πλάτω
νος. Ήσχολήθη καl μέ τήv άλλη
γορικήv έρμηvείαv τοϋ έδω «" Αv
τρου τC>v Νυμφών». 
· Σ η μ. 3. Θ ε ο ύ ς: Κατά τόv
Πλωτίvοv (διδάσκαλον τοϋ Πορφυ
ρίου): «εστι μίμημα Θεοϋ δαίμων
ε!ς θεόv άvηρτημέvος», ήτοι (εΤvαι
ένέργημα Θεοϋ), (μεγάλης, θεfας
δυνάμεως), δ δ α ί μ ω v (ή μι
κρά) έξ έκείvης (της μεγάλης) έξαρ-

'Απο άνθρ�πους 6έ6αια και ,θ,ε
ους-3, ολος ό Κόσμος είναι γεμα
-.ος· άλλα το 'Ι,θ,ακήσιον Σπήλαι
ον ( της 'Οaυσσείας του 'Ομήρου) 
πολυ άπέχε: του νά πεί,θ,11 οτι μέ- . 
σα εiς αύτο υπάρχει κατά6ασις 
,θ,εων και άν,θ,ρώπων. 

6') Έρ ω -. ή μ α τ α: 3. Πα
ρόμοια ό Κρόνιος,2 πριν άπο έμέ, 
άφου παρε-.ήρησε, �6αιώνεt οτι 
εΙναι όλοφάνερον, οχι μόνον εiς 
τους σοφούς, άλλά και εiς τους 
κοινους άν,θ,ρώπους, οτι κά-., άλ
ληγορικα έκφράζει διά -.ων ά
νω-.έρω στίχων ό ποιη-.ης και ,θ,έ-

,.. ,, ' ' - '-.ει σαν αινιγμα που απαιτει κατ 

· τωμέvη». (βλ. ΥΙ, 111, 6). Εlς τήv
111 έvv. Υ, 6 δ Πλωτίνος άvαπτύσ
σει τά περl άσάρκωv όντοτήτωv άπό
τοίις κοιvοίις «δαίμονας» εlς τοίις δ
ποίους άποδίδομεv πάθη καl μέχρι
τοίις «αύτοδαίμοvας» τοίις μεyά
λους, τοίις εύεργετικούς. Κλιμάκωσιv
δθεv όντοτήτωv πνευματικών, πα
ρεδέχοντο (δπως και ήμεjς τοίις άγ
γέλους, άρχαγγέλους κλπ.) και ο\
άρχαίοι, και ώvόμαζοv αύτοίις θεοίις
η δ α ί μ ο ν α ς: (δαίμων και άγα
θός καί κακός) . Καί (Δαιμ. Σωκρ.
ΧΧ), δ Πλούταρχος: «Οίίτως ol των
δ α ι μ ό v ω v λόγοι δια πάντων
φερόμενοι, μόvοις ένηχοϋσι τοίς ά
θόρυδον ηθος και νήνεμον εχουσι
τήv ψυχήν" Όδς δή και Ιερόύς και
δαιμοvίους άνθρώπους καλοϋμεli».
= Κατ' αύτόν τόv τρόπον ol λό
γοι (έμπνεύσεως) «των· δαιμόνων»
( των άσάρκων άγαθωv η κακών ύ
περαvθρώπων όvτοτήτων) δια μέ
σου πάντων (και ε!ς πάvτας) ά
πευθυvόμεvοι εύρ!σκουv άνταπόκρι
σιv (και γίνονται άντιληπτοι) άπό
μόνους έκείvους, ol δποίοι εχουv
ηθος άδιατάρακτον και ψυχήν ηρε
μοv (άγvήv) · τούτους δέδαι.α καl
άγίους καl έξαιρετικης φύσεως άν
θρώπους όvομάζομεv, - (Βλέπε
και Καιvήv Διαθήκην: Λουκα η',
27 κ.έ., Ματθ. η', 28 κ.έ., Μάρκ.
ε', 1 κ.έ., Πράξ. 'Α-ι:rοστ. ιστ', 16
κ.έ., Παϋ�. Έδρ. α', 5 κ.έ.).

1 

.1 
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�να)'Κ'(J',Ι πολλην μελέ:την 'οια ,να 
οο-θουν άπαντήσεις είς τα έρωτή
μάτα: 

Διατί λέ1εται ή μία πύλ·η άν
-θρώπων ".αί ·ή αλλη -θεών; Τί 
-θέλει να συμ6ολίσ11 μ.έ το Σπή-
λαιον τουτο των ούο -θυρών; Διατί 
το ώνόμ.ασε ίερόν των Νυμ.ψων; δια 
τί το χαρακτηρίζει καί άξια)'ά
�ητον ( έπήρατον) καί όμιχλωδες 
( ήεροειδες) ένω ούοέποτε το σκο
τεινόν είναι άξια)'άπητον άλλα πο
λυ ψοδερόν; Δiατί δεν λέγεται 'μό
νον ίερόν ( άψιερωμένον) των 
Νυμψων άλλα άκολου-θεί με άκρί-
6ειαν ό χαρακτηρισμός «αύτων των 
Νυμψων πο� καλοίίνται Νεράιοές»; 
Διατί νά περιλαμ6άν11 το Σπήλαι- · 
ον καί κανάτια ( κρατηρας) 4 και 
πι-θάρια ( άμ.ψορείς) 5 χωρις να ά
ναψέρεται το είδος των ύγρων που

είς αύτα άπο-θήκευαν; ένω άναψέ
ρεται δτι έσύχναζον μέσα μελισ
σών σμήνη; Και οί στενόμακροι 
άργαλειοί ; άλλα ας ύπο•9-έσωμεν ,δ
τι είναι. άψιερώματα είς τάς Νύμ

�ας· διατί .δμως νά μη είναι ξύ
λινοι η άπό αλλην υλην άλλα λί
-θινοι και ο:ύτοι δπως και τα κα
νάτια και τα πι-θάρια; και τουτο
ας -θεωρη-θ'ij οτι εχει μικράν άσά
ψειαν" άλλα το να ύψαίνουν έπι
των λι-θίνων άργαλειων αί Νύμ-

Σ η μ. 4. Κ ρ ατ ή ρ, του κρατη
ρος: έκ του κεράv-vυ- μι (άvαμει 
γvύω ) συνή θως έπ ί ύγρωv καί Ιδιαι
τέρως oTvov καί νερό, δθεv τό κ ρ α
μ α τό κρασί. Κ ρ ατ ή ρ τό δοχείον 
έvτός τοQ δποίου ή κρασις (τό άvα
κάτω μα) τό. κ αν ά τ ι  (ή κανάτα). 

Σ η μ. 5. Ά μ φ ι φ ο ρ ε ύ ς η ά μ
φορεύς: έκ του ά μ φ ί (άπ Ή έδω καί 

άπ' έκεί ) καί έκ του φέρ-ω (τό δρ
γαvοv ) ό φορεύς· δθεv δοχείον μέ: 
δύο λαt'Ιάς (αύτια δια τήv μεταφο
ράv ), χρ1σι μοποιού μεvοv δι' ύγρά· 
π ι  θ ά ρ ι (πίθος ). 

ψαι ύψάσμ.ατα -θαλασσοπόρψυρα, 
-θαυμαστά οχι μόνον να τά 6λέπ11ς 
άλλα καί ·1ά τά άκού11ς ( προξενεί 
κατάπληξιν). 

Διότι ποίος δύναται να πιστεύ
σ'Ω δτι αί -θεαι6 ύψαίνουν -θαλασ
σοπόρψυρα ένδύματα έντός σκοτει
νών σπ·ηλαίων έπάνω είς λι-θίνους 
άργαλειους και αύτ� τά ύψάσμα
τα να είναι όρατα και ξακουστά 
των -θεών κα: όλοπόρψυρα; ( ά
λουργη) .7 

'Εκτός άπ' αύτά το να εχΊJ το 
σπήλαιον δύο -θύρας είναι αξιον 
άπορίας καί έκ τούτων των -θυρών 
κατεσκευασμ.έναι και προωρισμέναι 
αλλαι είς άν-θρώπους να κατα-
6αίνουν αλλαι δέ πάλιν είς -θεούς. 
Καί ακόμ·η αί Υ.ατάλλ·ηλοι δια να 
περάσουν αν-θρωποι λέγεται δτι , 
είναι τοπό-θετημέναι προς Βορραν 
ένω διά τους -θεους προς Νότον, 
δημιουργουν αύτα οχι μικρας άπο
ρίας και έρωτήματα· δια ποίαν αί
τίαν είς τους άν-θρώπους μέν παρε
χώρησε τά 6όρεια μέρη, είς τους 
-θεους οέ πάλιν τα νότια; Διατί 
δεν έχρησιι1,οποίησε τα σημεία της 
Άνατολης καί της Δύσεως, οπως 
κατά κανόνα, είς &παντα τα ίερα 
τά μεν άγάλματα και αi είσοδοι 
είναι έστραμμέναι προς την Άνα
τολήν, ένω οί είσερχόμενοι προσ-
6λέπουν προς την Δύσιν, δπου ώς 
προσκυνηταί των άγαλμάτων 'ί
στανται οιά να προσ.ψέρουν είς τους 

Σ η μ. 6. θ ε α ί: βλέπ. άvωτέρ. 
σημ. 3. 

Σ η μ. 7 Ά λ ο υ ρ γ ή ς (δ, ή) 
καl τό ά λ ο υ  ρ γ έ ς· έκ του: ή 
&λς γεν. άλός ( θάλασ σα)· δθεv σύv0 

θετοv έκ των &λας (άλάτι ) καl ερ
γοv· σημαίνει άλουργής τό κ.αλοδαμ
μέvοv δαθύ κόκκινον υφασ μα (πρός 

τό δι σ σιvί) · καί άλουργ ίς-(δος ή δα
σιλική πορ φυρα στολή. 

� -- ---- ---- -- ---- ---- -- - -� 



8·2 ΙΛιΙΣΟΣ 1975 

,θ.εοuς ,θυσίας και άπευ,θ.ύνουν προ- ' 
σευχd:ς και παρακλήσεις; 

Ύ1

) 'Έρ ε υ ν α: 4. Έπειδη 
ή διήΎησις είναι Ύεμάτη άπο 
τοιαύτας άσαψείας, δέν είναι τυ
χαίον της ψαντασίας δημιούρΎη
μα aιd: νά ψυχαΎωγήσ'Ω, άλλα 
και . ίστορικην τοπικην περιΎρα
ψην δεν παρουσιάζει· ό ποιητης
κ,&:η &λλο άλληγορικd: έ}(.ψράζει 

' � ' ' ' (\' " , 12. και ο,ι αυτο προσνετει σαν συμοο-
λον μυστικον πλησίον αύτου του 
Σπηλαίου, το ψυτον της έλαίας. 

'Όλα αύτd: 6έ6αια και οί πα
λαιοιs ένόμισαν οτι ητο έρΎΟV των 
νd: άνιχνεύσcυν κάι. άναπτύξο!,!ν 

\ · ι · \ ' ,., tl ται; ΎVωμας των και ημεις υστε-
ρα άπο. έκείνους νd: προσπαθήσω
μεν κατόπιν έρεύνηι; τd:ς ίδικάς 
μας άποκαλύψεις νd: έκψράσωμεν. 

'Όσοι ήσχολήθησαν με την ί
στορίαν του τόπου ( της 'Ιθάκης) 

· . Ι , \ Ι rf ,ι ψαινονται αρκετα προχειρα οτι ε-
Ύραψαν περι αύτης χάι ένόμισαν 
έξ όλοκλήρου οτι είναι ψανταστι-

' , . ' ,.,, ' ,.,, ' ' κα επινοηματα του ποιητου και το 
Σπήλαιον και οσα περι αύτου οιη-

' 0 'Αλλ' ·'" " ' Ύηνη. α και οσοι αρ,ιστα και 
με άκρ(6ειαν μεΎάλην εΎραψαν Ύε-

' · ' "λλ ' ' 'Ε ' ωΎραψιας .και α οι και ο ψε-
σιος 'Αρτεμίοωρος9 είς την πρα
Ύματείαν 'tOU έξ ένδεκα 6ι6λίων 
είς το πέμπτον Ύράψει: 

Σ η μ. 8. Ο l π α λ α ιο ί: Βλ. 
άvωτ. σημ. 2 τόv Κρόvιοv του Β' 
π.Χ. αlώvος, άλλ&.. καl άλλοι παλαι
ότεροv καl δ 'Αριστοτέλης χάριν 
, του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου (του μα
θητου, του) έπεμελήθη έκδόσεως 
και έρμηvε{ας του 'Ομήρου. 

Σ η μ. 9. Άρ τ ε  μ ί δ ω  ρ ο ς: 
l:ζησε περί τό 100 π.Χ. Περιηγήθη 
πολλά μέρη της 'Ασίας, 'Αφρικης καl 
Εύρώπης· · περίφήμός γεωγράφος και 
Ιστορικός. 

«' Απο -.ου λιμένος Παν όρμου 
της Κεψαλληνίας προς Άνατο
λd:ς είναι ε!ς άπόστασιν οώοεκα 
σταοίων (2.130 μ.) ή νησος Ί-
ο' , � ' ' ,· νακη, ΟΎοοηκοντα πεντε σταοιων 
(μήκους) (85 Χ 177,4 μ. ήτοι 
15.079 μ.) 10 στενή και όρεινη 
( ,· . ) ' λ ' ' , «μετεωρος» , με ιμενα που ονο-
μάζεται του Φόρκυνος. 'Υπάρχει 
δε αίΎιαλος και έκεί Σπήλαιον 
των Νυμψων ίερ.όν, οπου λέΎεται 
οτι ό 'Οδυσσεuς ύπο των Φαιάκων 
άπε6ι6άσθη». 

"Οθεν ψανταστικον πλάσμα Ό
μηρικον έξ όλοκλήρου δεν δύνα
ται νd: είναι· άλλα ειτε κατ' αύ
τον τον τρόπον έχει ή παράδοσις 
ε!τε και ό ιδιος ( ό 'Αρτεμ(δωρος) 
έπρόσ,θ.εσε μερικά, παρ' ολα αύτd: 
παραμένου·1 τd: ζητήματα προς λύ
σιν και τd: έρωτήματα προς άπάν
τησιν οι' αύτόν που θά έπιχεφήσ'Ω 
νά έξακρι6ώσ'{J την θέλησιν και 

' , ,, , ι ' u� τον σκο:τι-ον �, εκεινων που ιορυσαν 
καί άφερωσαν το Σπήλαιον η και 
του ποιητοϋ οι' οσα προσέ,θ.εσεν' 
� ' " • λ ' •� οιοτι ουτε 1οι π α  α ι ο ι ιορυον 
και άψιέρωνον ίερd: &νευ. μυστικών 
συμδόλων οίίτε ό "Ομηρος" &σκοπα 
την περι αύτων έπενόησε διήΎη
σιν. 

"Ο , .. , , σον και αν καποιος προσπα-
θήσ'{J να άποδείξ'Ω οτι δεν είναι 
' Σ 'λ λ' -το πη α�ον π ασμα της ψαντα-

σίας του 'Ομήρου, άλλα έκείνων 
οί όποίοι προ του Όμήρού άψιέρ_ω
σαν τοίίτο ε!ς θεούς, τόσον το· ά
ψ ιέ�ωμα ,θ.d: εύρεθ� οτι είναι έμ
πνευσμένον απο την π. α λ α ι d: ν 

Σ.η μ. 10. Τό μηκός της. 'Ιθάκης 
άπό Β πρός Ν εΤvαι 27.000 μ. και 
δχι 15.130 μ., �πως αvευ άκριδους 
καταμετρήσε�ς δ ΆΑρτεμ{δωρος ύπε
λόγισεv, καl τό πλάτος 6.500 μ. 
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σ ο φ ία ν11 και ένεκα τούτου εί
ναι αξιο·; έpεύνης και πρέπει να 
άποκαλυφ,θ·� ή έντος αύτοίί ύπο
κρυπτομένη σι.ιμ6ολικη ε!κων τοίί 
ίεροίί. 

δ') 'Ά ν τ ρ ο ν  σ ύ μ 6 ο λ ο ν
Σ r Μ Π Α Ν Τ Ο Σ· Α ί σ ,θ η
τ ό ν. 5. Τα" Α ν  τ ρ α οέ6αια κανο
νικα οί παλαιοι 12 και τα Σπήλαια 

· άφιέρωνον είς τον Κόσμον ( το Σύμ-
) ' ' e. λ ' - 'λ παν ως συμοο α και του συνο ου · 

και μέρους αύτοίί· ώς σύμ6ολον 
μεν της :ίλης έκ της όποίας συνί
σταται ό' Κόσμος13, ε-θεταν την 
Γην- έκ της αίτίας αύτης μερι
κοι ( φιλό:rΝ;:ιοι) έδίδασκον οτι ή 
Γη14 είναι uλη. 'Επειδ·η ομως άπο
"λ 

, 
(. • ο ' ·) 

, υ ην γινεται, ο αισvητος κο-
σμος συμ�ολικα αύτόν παρέστησαν 

Σ η μ. 11. Π α λ α ιά Σ ο φ ί α:· 
'Εννοεί δ Πορφύριος τά 'Α ρ χ α ί α 
Μυ σ τ ή ρ ι α, τάς μυστικάς άδελ
φότητας ε!ς τάς δποίας πράγματι 
έδιδάσκοντο ύπδ έξόχων προσωπικο
τήτων γνώσεις περl Κόσμου, Θεου, 
άνθρώπου, φύσεως, σοφαί. Ό 'Ό
μ η ρ ο ς (καl ύπηρξε ποιητής της 
Ίλιάδος καl 'υδuσσείας) δχι μόνον 
ητο μυημένος ε!ς τά μυστήρια, άλ
λά καί ά ρ χ ι  μ ύ σ τ η ς, δπως έκ 
των ποιημάτων του άποδεικνύεται. 
'Από τάς μελέτας μας περί άρχαίων 
μυστηρίων (μακροχρονίων καl άπ' 
αύτά τά άρχαία κείμενα (Πλάτωνος, 
Πλουτάρχοu κλπ.) εχομεν τήν γνώ
μηv δτι έμυουντο πρδ του 1 000 π. Χ. 
Ιερείς, μάντεις, Ιατροί καl ραψ(ι)δοί. 
(ποιηταί; μουσικοί), έκτος καl έ
κλεκτων άνωτάτων άρχόντων. 

Σ η μ. 12. 01 π α λ α ι ο ί: Βλ. 
προηγουι-ιένην Σημ. 11. 

Σ η μ. 13. Κό σ μ ο ς  λέγεται 
καl τδ Σ ύ μ π α  ν, άλλά καl μέρος 
αύτου. 'Επεξηγείται κατωτέρω ώς 
κάλλος έκ της συνθέσεώς του, της 
ταξεως καl άρμονίας. 

Σ η μ. 14. Γη τδ σύνολον της 
υδρογείου, άλλά καί γ η  περιοχή 
αύτης. 

δια των σπηλαίων-15 και διότι 
κυρίως α 6 τ ο  φ υ η ( άπο την φύσιν 
!> , ) τ ' 'λ οημιουργημενα ειναι τα σπη αια 
και προσκολλημένα είς την Γην 
κάτω άπο 6ράχους έκ τοίί αύτοίί 
πετρώματος εύρισκόμενα, των ό
ποίων 6ράχων το μεν έσωτερικον 
είναι κοίλον (κούφιο) το δε έξω
τερικόν μsρος αύτων άνυψοίίται ά
ιtεριορίστως έπι της γης. 

Αύτοφυης (αύτοσυντηρούμενος) 
είναι ομως και ό Κόσμος ( το Σύμ
παν) και ή συνοχή του όφείλεται 
είς την uληv, την όποίαν λί-θον και 
6ράχον όνομάζομεν ένεκα της 51τε
ρεότητός ,•ι;ς καt συμ6ολικά τον 
παρουσίαζr:ι·ι τον Κόσμον οτι είναι 
κατα την μορφήν όμοιότυπος και 
&πειρος οπως οί 6ράχοι έκτετα
μένοι και &νευ συγγ_εκριμένης μορ
φης διότι είναι 6υθισμένοι έντος 
της Γης. 

Άντί-θ�τ.ι. το ύγρον στοιχείον 
έπειδή είνα: ρευστον και στερεί
ται της ίδιότητος να άποκτ� κά
ποιο σταθz�ον είδος μορφης, και 
μόνον του με σχημα να μη φαίνε
ται το �γρόν και άκόμ·η το ρέον 
νερο και ή ύγρασία των Σπηλαίων 
και το σκοτεινον αύτων και οπως 
ό ποι·ητ·ης λέγει το όμιχλωδες το 
έδέχ-θη ώς σύμ6ολον κατάλληλον 
των γνωρισμάτων του Κόσμου ώς 
προς την αην. 

ε') Σ ύ μ 6 ο λ ο ν  ν ο η τ ό ν: 
6. "O-θεν ώς προς την uλην ό
μιχλώδης και σκοτεινός ό Κόσμος,

Σ η μ. 15. 'Άν τ ρ ο ν  καί Σ π ή
λ α ι ο ν, εχοuν τήν αύτήν σημασί
αν μέ μικράν-διαφοράν. Τά 'Ά ν -
τ ρ α, αύτοφυη δηλ. κατασκευάσμα
τα της φύσεως καταπλήσσοντα. Τά 
σπήλαια, μικρότερα δεχθέντα καί 
τήν έπεξεργασίαν του άνθρώπου. 01 
πρωτόγονοι τά έχρησιμοποίουν ώς 
�ατοικίαν. 
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ώς προς τ·ην μορφήν ομως την ό
ποίαν έκ της συνθέσεως και της 
οιακοσμήσεως λαμ6άνει ώνομάσθη 
� ό σ μ ο ς t στόλισμα, κάλλος, ά:ρ
μονία) και είναι ώραίος και άξια-
γάπ,ητος. 'Εκ. τούτου ά:ρμόζει, ώς 
7Fρος αύτήν την έμψάνισιν, να λε
χ�η το σ'Ιtήλαιον εύχάριστον μεν 
και τερ'Π\ΙΟV οι' αύτον που το 6λέ
πει έκ της συνθέσεως της είκό
νος του, όμιχλωοες ομως και σκο
τεινον παροι.ισιάζεται αν έξετάσ'Ώ 
προσεκτικα το ύπ66αθρον αύτου 
και αν προσπαθήσ'Ώ οια του νου νά 
οιεισούσ'Ώ ε:ς την 6αθυτέραν χ.ατά-

, tf f ' t f: στασιν του· ωστε η μεν ε½ωτερι-
κή οψις καί ή έπιπολαία παρι:tτή
ρησις μας παρουσιάζεται εύχάρι
στος, ή είς 6άθος ομως κατα
νόησις και το τί ύποκρύπτει_ το έ
σωτερικόν του μας έμψανίζεται ό
μιχλωοες και ό:κατανόητον. 
. 'Εκ της αίτίας ταύτης, και οί 
π, , , , (' � Ο' ερσαι τ·ην εις κατω εκ του υ-
ρανου, το� πνευματικου κόσμου) 
κάθοοον των ψυχων 16 και πάλιν 
την εξοοον ( έκ του ύλικου σώμα
τος) οταν μυσταγωγικά οιοάσκουν 

' , ( ' ' λ , τον μυουμενον εις το τε εστηρι-
όν) ' τον τόπον αύτον όνομάζουν 
Σπήλαιον. Κατα πρώτον; οπωί; ύ
ποστηρίζει ό Εσ6ουλος, 17 ό Ζωρο-

Ση μ. 16. Κά θ ο δ ο ς  τ ω ν  
ψ υ χ ω v: Διδασκαλία είς τά Μι
θραϊκά μυστήρια τά τελούμενα ε!ς 
διεσκευασμέvα σπήλαια δπως έv 

συvεχείςχ λέγεται. ΑΙ ψ υ χ α  ί, έδι
δάσκετο δτι κατήρχοvτο έκ τοίί Ού
ραvοίί (πvευματικοίί κόσμου) δι' έv

σάρκωσιv, ήτοι περιδολήv ύλικοίί 
σώματος,· έκ, τοίί δποίου, άποθvή
σκοvτος τοίί σώματος, έξήρχοvτο, τ\ 
ε!ς · Ούραvόv καl vά έπαvέλθουv τ\ 
,εlς . άθαvασία.v.

Ση μ. 17. Εδδ?υ λ ο ς: πρό
κειται fσως, περl τοίί Έφεσίου της 

άστρης18 άψιέρωσε σπήλαιον �ύ� 
τοψυες είς τα ορη, πλησίον τη�,
Περσίοος (χώρας), είς ώραίαν 
τοποθεσίαν με πηγας προς τιμην 
τόυ οημιουργου και π ατρος του 
Σύμπαντος Μίθρα· 18 ό:λληγορία 
το σπήλαιον της είκόνος του Κό
σμου τον όποίον έοημιούργησεν ό 
Μίθρας έπειοή μέσα του ψέρει είς · 
συμμετρικας ό:ποστάσεις σύμ6ολα 
των κοσμικών στοιχείων και των 
κλιμάτων.19 

'Ύστερον ό:πο τον Ζωροάστρην 
έπεκράτησε και είς άλλους λαους 
έντος "Αντρων και Σπηλαίων είτε 
αύτοψυων είτε χειροποιήτων να γί
νωνται λατρευτιχ.αι και ίερουρ
γικαι έκοηλώσεις. 

στ' ) Ί ε ρ ω ν ό: ψ ι έ ρ ω σ ι ς : 
'Όπως 6έ6αια και είς τους '0-
λυμπίους -&.εους !ορυσαν και να-
Μέσης Πλάτωvικης Σχολης καl ε
ζησε τόv Γ' π.Χ. α!ωvα. 

Σ η μ. 18.. Ζω Ρι ο ά σ τ ρ η ς: 
Διδάσκαλος καl μέγας μύστης, άvα
μορφωτής της Μιθραϊκης ('Ηλιολα
τρικης) θρησκείας ·καί μυστηρίων. 
"Εrησεv δπωσδήποτε πρό τοϋ 900 
π.Χ. κατά παλαιάς Έλλη�ικάς ,πη

γάς fσως τήv έδδόμηv π.Χ. χιλιετη
'ρίδα. 

Σ η μ. 19. Κο σ μ ι κ ά  σ τ ο  ι -
χ ε  ία: όvομάζει τάς κινήσεις των 
δστρωv καl κυρίως τά ζ ώ δ ι α περl 
των δποίωv δμιλεί κατωτέρω, ε!ς 
τάς § 21, 22, καl κ λ ί μ α  τ α  όνο-. 
μάζει τάς έκ των ζ(ι)δίωv έποχάς τοϋ 
γηίvου ετους καθώς καί τάς όπό τού
των έπιρροάς έπl των γη'ίvωv δv
τωv. 

Σ η μ. 20. Να 'ί δ ε ς  Ν ύ μ φ α  ι: 
ή V α 'ί ς' της V α τ δ ο ς . όντότητες
προστάτριαι των vερωv· έκ τοϋ v ά
-ε ι = άvαδρύει τ\ άvαδλύζει, πηγά
ζει νερό, δθεv vεράϊδα· έκ τοϋ 
v ά - ε ι καl τό ν α μ α (-τος) = ό
γρόv ρέον, καl δδατα άε-νά-οvτα (ά
. εl = πάvτοτε+ρέοvτα) . Ν α μ α καl
vημα, ή κλωστή έκ τοϋ vέ-ω = γνέ
θω καl vή-θω (γνέθω). 
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' ' ' ' ' Ρ.. ' ( ο ου,;; και ιερα και οωμουι;; νυσια-
' ) 'λλ' ' t ' ' ' στηρια , α α και· ει,;; τα,;; επι

τη,;; Γη,;; ,θ,είαι;; όντότηται;; και η
ρωαι;; άψιέρωσαν εστία,;; · οια .,θυ
σίας και άvοίγμάτα ύπόγεια και 
οίκήματα, κστCΧ Ομοιον τρόπον και 
�ια τΟ Σύμπαν άλληιορικ<Χ και
"Αντρα και Σπήλαια, έπίσ·ης και 
οια τας κατωτέρα,;; ,θείας όντότη
τας, τας Ν ύμψας, άψιέρωσαν τα 
νερα που στάζουν ·η πηγάζουν μέσα 
είς σπήλαια και μάλιστα είς αύ
τας τας νύμψας που όνομάζονται 
νεράιοες,20 οπως κατωτέρω ,θ,α ά
ναπτύl;ωμεν, και εχουν είς αύτά 
την έποπτείαν. 

7. 'Όχι μόνον, οπως ε'ίπομεν,
του αίσ,θ,ητου κόσμου σύμ6ολον το 
Σπήλαιον εκαμαν, άλλά και ολων 
άκόμη των άοράτων ουνάμεων πά
λιν τα σπήλαια ώς σύμ6ολον έλάμ-
6ανον, ενεκα του οτι αύτα είναι 
σκοτεινα οπως και των άοράτων 
ουνάμεων ή ούσία ητοι ή υπαρ!;ίς 
των είναι άψαψης και άσυλληπτος 
απο τας �ίσ,θ,ήσεις. 

Δι' αύτο και ό Κρόνος21 μέσα 
είς τον 'Ωκεανον κατασκευάζει οια 
τον έαυτόν του σπήλαιον και έκεί 
κρύπτει τα παιοιά του: Έ1:ίσης 

Ση μ. 21. Κ ρ ό ν ο ς: αλληγορία 
τοίί Χ ρ ό ν ο υ (πού γεννςi καί κα
ταπίνει τά παιδιά του). Έδω περί
φημος ή μυθική αλληγορία. Ώ κ ε
α ν ό ς τό ύγρόν στοιχείον, σ π ή -
λ α ι ο ν τό κλειστόν καί αφανές καί 
σκοτεινόν, τ έ κ ν α  τά κυοφορούμε
να εμδρυα: έντός ύ γ ρ ο  ίί γονιμο
ποιοίίνται, έντός χώρου σκοτεινοίί 
(κ ο ι λ ί α) μητρός, κ ε λ ύ φ ο υ ς 
αύγοίί, ύπό τό ύγρόν χ ω μ α  δ σπό
ρος) καί αναπτύσσεται κατά πρω
τον τό εΤδος των ϊνα, εξέλθουν εlς 
τό Φω ς (τόν 'Απόλλωνα, σύμδο
λον Ήλίου) καί ζήσουν. 'Εντός τοίί 
Κρόνου - Χρόνου, γεννωνται, α
ναπτύσσονται καl πεθαίνουν. 

και ή Δημήτηρ22 είς σπήλαιον ά
νατρέψει την Κόρην ( Π ερσεψό
'Ι'η'Ι) μετα 1:ων Ν υμψων Υ,αί &λλα 
πολλα ομοια -θα ευρ·Ω οποιος μεc 

λετήσει οσα οιοάσ;ι,.ουν οί -θεολό
γοι ( οί ίερε'ίς, μύσται). 

ζ') Ί ε ρ α Ν υ μ ψ ω ν : 8. 
'Ότι ομωι;; και είς τάς Ν ύμ
ψας άψιέρωνον σπήλαια και μάλι
στα έ!; αύ,ων είς τας Νεράιδας 
αί όποίαι άνή,.ουν είς τας πηγας 
και τα υοr.ιτα, άπο τα όποία «νά -
ου - σω ( άνα6λύζουν) ρέο•ιτα νερά 
και οι' αύτό λέγονται νεράιδες· 
τουτο το ψανερώνει και ό υμνος 
είς τον 'Απόλλωνα,22 είς τον ό
ποίον λέγεται :

«Αύτές, 'Απόλλωνα, πο στα 
σπήλαια της Γης οιαμένουν, &
νοιl;αν έκεί π·ήγες πνευματικών 
ύδάτων και καλοπροαίρετες κα
λόκαροες έμπνευσμένες άπ' τη 
μουσα ,θ.εόπνευστες ίερες μαν
τείες δίδουν. Λύτες διέρρηξαν 
το εδαψος νερα να ρέουν παν
τοτεινα για τους Jνητούς, όλο-

Σ η μ. 22. Δή μ η τ ρ α: Ή Γη 
μητέρα, τό σ τ ε ρ ε ό  v, ό τόπος, 
εν έκ των τεσσάρων απαραιτήτων 
παραγόντων δια τήv ζωήν. Δ ε ύ -
τ ε ρ ο ν θ ε ρ μ ό τ η ς καί Φ ω ς, 
παρεχόμενα ύπό τοίί Ή λ ί ο υ 
(σύμδολοv δ 'Απόλλων). Τ ρ ί -
τ ο v: τό ύ γ ρ ό ν συμ6ολιζόμεvοv 
έδω δια τοίί Ώ κ ε α V ο ίί (τήv α
κέvωτοv πηγήν της ζωης) Θεός τοίί 
ύγροίί στοιχείου (θεία δύναμις έξ ί
σου ζωογόνος) , δ Π ο σ ε ι δ ω v 
(Πόσις= Κύριος καί εΤδος = μορφή, 
αρα δ Κύριος της ζωης). 'Αναγκαί
οv καί τ έ τ α ρ τ ο v στοιχείον, πα
ράγων: δ Ά ή ρ, ή 'Ήρ α: 'Ιδού 
ή αλληγορία των 4 μεγάλων αδελ
φωv στοιχείων καl' αl αλληγορίαι, οί 
θεοί, δυνάμεις: Ζεύς ('Απόλλων), 
Π ο σ ε ι δ ώ ν, Δ η μ ή τ η ρ (Γη 
μήτηρ), 'Ήρ α, τέκνα τοίί Κρόνου · 
(Χρόνου). 

.
.
. .
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κάθαρα 1λuκα νάματα 1ιά κα
θαρμό». 

ΆπΟ τΟν ϋμνον αUτόν, νομίζω 
ένε'Ιtνεuσθησαν καΊ ο! Ηuθα1όρειοι 
και υστερα άπ' αύτους ό Η λάτων 
και Σπήλαιον άπεκάλ�σαν το 
Σύμπιrι. Και κατα τον 'Εμπεaο
κλη2ι3 α! δυνάμεις που συνοδεύουν 
τάς. ψuχας λέ1οuν: 

«'Εφθάσαμε κάτω άπ' αύτο έδω 
το σκεπασμένο σπήλαιο»2ι3 Και ύ
πο του Πλάτωνος είς το Ζ' 6ι-
6λίον της Η ολιτείας24 λέγονται: 

Σ η μ. 23. Έ μ π ε δ ο κ λ ii ς: 
έξ Άκpάγαvτος της Σικελίας, μέγας 
'Έλλην φιλόσοφος. "Ηκμασε περl τό 
450 π.Χ. Έδίδασκε: Ή υλη ύπηρχε· 
τέσσαρα τά στοιχεία αίιτης: Α 1-
θ .ή ρ, ά ή ρ, υ δ ω  ρ, γ η· δόο άv
τίθετοι έπ' αίιτωv έvεργοuv δυνά
μεις: ή φ ι λία, συνθετική καl ή 
έ χ θ ρ ό τ η ς άποσυvθετική. Συ
νεχής πάλη μεταξό των. 'Αλλά καl 
συνεχής ή πρόοδος καl καλλιτέρευ
σις των εlδωv. Έκ του στίχου έδω 
φαίνεται, δτι παρεδέχετο ψυχήν (βλ. 
καl σημ. 21 καl 22) καl τήv διά των 
μετεμψυχώσεων δγίωσίν .της. 

Σ η μ. 24. Πλάτων (Πολ. Ζ, ΥΙ 1 
.Ρ. 514 κ.έ.). Ό Πορφόριος τόv άρ
χηγέτηv της Σχολης του Πλάτωνα 

-η-αρουσιάζει δτι γνωρίζει τήv άλλη-
1 γόρίαv τοίj "Αvτρου των Νυμφών 

(Όδόσ. v, 102 - 112). 'Από έδω δ 
Πλάτ�v έvεπvεόσθη διά vά μας δώ
ση τήv περίφημοv άλληγορικήv εl
κόvα των δεσμωτών του Σπηλαίου, 
ε[ς τήv δποίαv άvαφέρεται δ Πορ
φόριος· διά της ώς άνω περικοπης, 
ρίπτεται φως έπ' αίιτης. Κατά τήv 
γvώμηv μας εlς όλ(γας λέξεις σύμ
βολίζει: Τό σπήλαιον εΤvαι τό γήϊ
vοv σώμα, τό δποίοv λαμβάνει ή 
εvσαρκουμέvη ψυχή· 'δεσμώτης δ εlς 
βίωσιv εύριqκόμεvος άνθρωπος, δ δ
ποίος κάτω άπό τά δεσμά της σαρ
κός μόνον σκιάς βλέπει; f\τοι άπα
τηλάς έvτυπώσεις. Ή πυρά συμβο
λίζει τόv 'Ήλιον (τό φυσικόv ·φως) , 
άλλά καl τό πνευματικόν φως κα! τό 

ήθικόv σθένος· δπως · τόv 'Ήλιον ά-

« .. Αν ίa�ς (με την φαντασίαν σου) 
άνθρώποuς, άς ύποθέσωμεν, είι;, , ' ,. \ ' ,- , ισο1ειον Ί<,ατοικιαν, που ανηκει εις 
σπήλαιον, έκτεταμένην, ή όποία 
έχει την είσοδον προς το φωι; μα
κράν άπο όλόκληρον το σπήλαιον». 
'Έπειτα οταν είπεν ό σuνομι�ητήι; 
του: «άτοπον ( περίερ1ον) λέ1ειι;· 
είκόνα», προσθέτει: «αύτην την εί
κόνα, φίλε Γλαύκων, πρέπει να 
την σuνδuάσr,ς όλόκληρον προς ο
λα οσα 'Ιt"ρ:ν είπομεν ήτοι την θέ
σιν που φαίνεται διά των όφθαλ
μων προς τηv κα�οικίαν του δεσμω
τηρίου και να -i-άς ταuτίσ'{iς έπί
σης και με το της φωτιάς μέσα 

. είς αύτην το φως, με την δύνα
μιν του 'Ηλίου». 

η') Α ί σ θ η τ ά· Ν ο ,i τ ά: 
9. 'Όθεν οτι τα: Σπήλαια έθε
σαν ώς σύμ6ολα, ο! &σχόλούμενοι
με την θεολογίαν, του Κόσμου και
των έντος του Σύμπαντος δυνάμε
ων ( θείων και φυσικών) δι' οσων
είπον έχει φανερωθη. 'Ακόμη ο

. μως έχει λεχθη οτι έτέθησαν καΊ
ώς σύμ6ολα και της . νοητης όύ
σίας ( του 1tVεuματκου και ήθικου
κόσμου), άν και άπέδωσαν είς αύ
τα: οχι την ίδίαν σημασίαν άλλά
με διάφορον νόημα. Φανερον οτι
τά έθεσαν ώς σύμ6ολα του αίσθη
του κόσμου διότι τά σπήλαια εί
ναι σκοτεινά και Π9τpώaη καΊ ό
λόϋ1ρα. Τέ-.οιος έίναι ό κόσμος ό

ύλικος ένεκα της υλης έκ της
t , " ' - , , ' οποιας εχει την σuστασιν του και

δυvατεϊ vά ίδn διά των όφθαλμωv 
του δ l:vσαρκος άνθρωπος κατ' ευ
θείαν, παρόμοια καl τό Φως τό 
πνευματικόν κα! . ήθικόv- βλέπει ά
κτ�α μόνον. Λυόμεv9ς δμως των δε
σμωv, δηλ. μετά τόv χωρισμόv της 
Ψυχης, του σώματος, δ δ ( κ α ι ο ς 
έπαvέρχεται εlς τό πνευματικόν 
Φως. 

- ---- --_ __ · ____ __ . ___ - ---� -- ----
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ε,θ.εσαν κατι και σ..-έρεον και ρευ
σ..-όν σαν σύμοολον. 'Αλλά πάλιν 
ε,θ.εσαν ..-ό Σπήλαιον σαν σύμοολον 
και ..-οίί νΟ'ΙJ't"Οίί (κόσμου) ένεκα ..-οίί 
οτι ύπό ..-ων αίσ,θ.ήσεων οεν ιίνε
't"αι μεν άντιλ·ΙJπ..-ός ό κόσμος, εί
ναι ομως .άσψαλης και 6ε6αία ή 
υπαρξίς ..-ου. 'Επίσης και ..-ων έ-
7tt μέρους μη ψανερων ουνάμ.εων-
6έ6αια περισσό..-ερον έπι ..-ων δυνά
μεων ..-ας όποίας καλοίίμεν ύλικάς 
( ώς αίσ,θ.η..-άς). 

Ώς σύμβολα έχρησιμοποίουν ο, 
πως ..-ό σπήλαιον που είναι άπό 
..-ήν φύσιν κα..-εσκευασμένον, σαν νυ
κ..-ερινόν χ.αι σκο..-εινόν και πέ..-ρι
νον- πλην οχι ομως και κα..-ά ..-ό 
σχημα ομοια, οπως μερικοι προσε
πά-θησαν νά ..-ά όμοιάσουν, οιό..-ι οεν 
είναι ολα ..-ά σπήλαια σψαιροει-
�- (" ' , 'Ο , , <Jη οπως και ..-ο μηρικον που 
εlναι οί-1,υρον). 

,θ.' Ψ J χ α  ι. Ν ύ μ φ α ι Ν ε ρ ά ι
ο ε ς: 10. 'Άν·..-ο σπήλαιον η..-ο οι
πλουν οεν ..-ο έλάμοανον πλέον έ
πι 't"OU νοητοC (κόσμου) άλλά έπι 
..-ης αίσ,θ.η ..-ης ούσίας, οπως και 

, , 'Ο , , ,:<\' " ..-ωρα το μηρικον, επειοη εχει 
νερα 1tη'(α'ϊο: άσ..-είρεu..-ο: οεν ,θ.ά 
ήούνατο να ληφ-51� ώς σύμοολον 
..-ης νοη..-ης ύποσ..-άσεως άλλά ώς 
σύμοολον ..-ης ύλικης ούσίο:ς. Δι' 
αύτό και ίερον ( ά9ιερωμένον) είς 
Νύμφας οχι ..-ων όρέων η ..-ων 6ρά
χων η κάποιων ..-έ..-οιων, ά�λα ..-ων 
Νεράιδων αί όπο'ϊαι ..-ό ονομα ελα-
ιι ' ' ' ' 25 ( ' 'λ ' οον ο:πο ..-ο: νο:μα..-ο:, • ..-ο: ο οκα-
-θο:ρο: πη1α'ϊο: νερά). 

Ν ύμφας, Ν εράiοας λέ1ομεν κυ
. ρίως ..-ας auνάμεις ο:ί όπο'ϊαι προ-

Σ η μ. 25. Βλέπ. σημ. 20, vαtδες 
η vν1ίδες.

σ..-α..-εύουν ..-α ίίοα..-α, λέ1ομεν ομως 
και ..-άς ψυχάς, ..-άς κα..-ερχομέ
νο:ς είς ιένεσιν26 ( ένσάρκωσιν), 
με μίαν λέξιν ολας ο:ύ..-άς. Διότι 
ένόμιζον οτι π..-ερουιίζοuν έπάνω 
είς ..-ό νερό αί ψuχαί, έπειοη ε!νο:ι 
σαν ,θ.εία πνοή, οπως λέ1ει ό Νου
μ.ήνιος27 άναφέρων οτι κο:ί ό προ
φή..-ης 28 εχει ειπει ο..-ι περιεψέ
ρε..-ο έπάνω είς ..-α ϋοα..-ο: «Θ ε ο ίί 
π 'Ι ε ίί μ α».2.9' Κο:ι οί At'(U7t't"tOι 
περι αύ..-οίί λέ1ουν ο..-ι ολοι οί οαί-

Σ η μ. 26. Βλέπ. σημ. 16, γέvε
σιv == έvσάρκωσιv ψuχης. (Ύπό 
τήv αυτήν σημασίαv λαμβάνονται 
έδω καί αί εvvοιαι μ ε τ  ε μ ψ ύ·
Χ ω σ ι ς καί μετενσάρκωσις) . 

Σ η μ. 27. Νουμήνιος: Παλαιότε
ρος τοϋ Πορφuρίοu, δ δποίος εγρα
ψε περί τωv αλληγοριωv τοϋ 'Ο
μήρου καί άλλα εργα φιλοσοφικά, 
δπως καί ό Κρόvιος (βλ. Πορφ. βιο
γραφ. Πλωτίνου, κεφ. 14). 

Σ η μ 28. Π ρ ο  φ η τ α  ι, ο! θεό
πνευστοι, ol θείας αποκαλύψεις δι
δάξαντες, δπως ε!ς τήv Παλ. Δια
θήκηv. Π ρ ο  φ η τ α  ι έλέγοvτο καί 
ο! ε!ς τά μυστήρια μuσταγωγοί πε
ρί τήv Μεσοποταμίαv καί Παλαισ� 
vηv, έvω είς τήv Αfγuπτοv έλέγοvτο 
1 ε ρ εί ς και ε!ς τήv Περσίαv μ ά -
γ ο ι· ε!ς αυτούς αvηκοv και ο! 
μ ά v τ ε ι ς . 

Σ η μ. 29. «Θεοϋ πvεϋμα» f1αλ 
Διαθ. Γέv. 1, 2 «Καί Π v ε ϋ μ α  Θ ε
ο ϋ έφέρετο έπί της έπιφαvείας ύ
δάτωv». Προφήτης έδω δ Μωϋσης. 
Βλέπ. και ψαλμ. λγ', 6 «Μέ τόv 
λόγοv τοϋ Kuoίou εγιvαv οί; Ουρα
νοί καl διά της π v ο η ς τοϋ στό
ματος Αυτοϋ πασα ή σ τ ρ α τ ι ά 
αυτωv». Στρατιά ol αγαθοί (δαί
μονες), οί 'Άγγελοι. Ήσαtα: μ, 7, 
«Π v Έ ϋ μ α Κυρίου επvεuσεv έπ' αυ
τQ». Βλ. καl Έρμ. Τρισ. Ποιμ. 5. 
«ώς μή θεωρεϊσθαι τήv Γηv από τοϋ 
ϋδατος· κινούμενα δέ ηv διά τόv έπι
φερόμεvοv π v ε u μ α τ ι κ ό v λό
γον». 
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μονες30 aεν ίστανται έπι στερεου
'λλ' ' ' ( 

' 
) λ ' α α .επι π.χ. κινουμενου π οιου·

iαι ό 'Ήλιος3,1 και 1ενικά ολοι 
αύτόι οί όποίοι εΙναι άνά1κη ( και 
" ' � , ) ' ' 
εχουν την f.ΙUνατοτητα να ινωρι-
ζουν περί ψυχών ολέπουν αύτάς 
που κατέρχονται είς την Γην οι' ά
να6ίωσιν νά οροσίζωνται έπι των 
ύ1ρων. 'Όθεν και ό Ήράκλει
τος32 εΙπεν οτι οιά τάς ψuχάς εΙ
ναι ευχαρίστησις νά φθάσουν είς 
τά ύ1ρά και οχι θάνατος οτι εΙ
ναι οηλ. εύχαρίστησις οιά τάς ψυ
χάς ή πτώσις ( ή κάθοοος έκ του 
ούρανου) έίς 1ένεσιν- και άλλαχου 
οτι είπεν : «ήμείς οτι ζωμεν τον 
θάνατον έκείνων και οτι έκείναι 
ζουν έπίσης τον ίοικόν μας θάνα
τον».33 Παραπλήσια · ό ποιητης 

Σ ή μ . 30. Δ α ί μ ο ν ε ς (βλ. 
καl σημ. 3) · ας μη θεωρηθοίίν ώς ά-

. φελείς α! γνωμαι των παλαιών περl 
δ αιμ ό ν ω ν· εΤναι καί α! φuσικαί 
δuνά·μεις, τάς δπς,ίας σήμερον διά ε

πινοημάτων σuλλαμδάνομεv (ραδιό
μ�τρα, ραντάρ, ραδιόφωνα) τότε 
διά της διαισθήσεως εξαιρετικών μυ

στών εΤχον γίνει γvωσταί: άλληγο
_ρούμεvαι ώς «δαίμονες». (Βλ. καl 
σημ. 3). 

Σ η μ . 31. Ό 'Ή λ ι ο ς: άλλη
γορικά ώς «πανδερκής» καί «παν
όπτης», δ δποίος τά πάντα βλέ
πει καl παρακολουθεί, κατά τόν 
'Όμηροy. 
, Σ η μ. 32. Ή ρ ά κ λ ε ι τ ο ς εκ 

της 'Εφέσου μέγας φιλόσοφος· εσώ
θησαν άποσπάσματα, εκ τοίί ερ
γοu του. Έλέγετο σκοτεινός διότι 
ήρέσκετο ε!ς τάς άντιθέσεις καl τάς 
πuκνάς εκφράσεις, δπως φανερώνουν 
καl τά εδώ λεγόμενα καl τά ρητά: 
«Τά πάντα ρεί» καl «πόλεμος πάν� 
των. πατήρ». 

Σ η μ. 33. Τό νόημα της στρu
φνης εδώ 'Ηρακλείου διδασκαλίας εΤ
ναι: Ό ενσαρκος ι'iνθρωπος εΤναι 
σαν θαμμένος μέσα ε!ς τό όλικόν 

τάς ψuχάς τάς ύ1ράς αύτάς που εΙ
νάι έτοιμοι οιά νέαν I έ ν ε σ ι ν 
τάς όνομάζει ορεμμένας ( ύ1ράς). 
Διότι οι' αύτάς χρειάζεται καί αf� 

' ' ( ' ) ' , μα και 1ονος σπερμα μεσα εις 
ύγρον οπως και οιά τά φυτά τρο
φη εΙναι καί το νερό.34 

ι') 'Α λ λ η λ ο ε'π ί ο  ρ α σ ι  ς 
ο ν τ ω ν: 11. Έπιοεοαιώνουν οε 
μερικοί οτι τρέφονται και τά είς 
τον άέρα και τά είς τον ούρανον έξ 
άτμων και έκ πηιων και ποταμών 
και άλλων άναθυμιάσεων.35 Οί 
στωικοί φιλόσοφοι ένόμιζον οτι ό 
"Ηλιος μεν τρέφεται έκ των έχ 
της -θαλάσσης άναθυμιάσεων, ή 
Σελήνη οε έχ των ύοάτων. των 
πηγών και των ποταμών χαι τά 

---;---� 

σώμα καί ζfi τόν θάνατον = (την 
δέσμεuσιν ε[ς την ϋλην της Ψuχης) . 
Ένω ή Ψυχή άπελεuθεροuμένη άπό 
τό σώμα πού φέρει, τότε εκείνη ζfi 

τόν θάνατον τοίί γηινοu άνθρώποu. 
Δηλ. ή γηίνη 6ίωσίς μας εΤναι σαν 
θάνατος της Ψuχης καl δ γήΊνος 

. θάνατός μας εΤναι ή ζωή της ψuχης. 
Ζωηρά άντίθεσις. Βλ. καl σημ. 24. 

Σ η· μ. 34. Εύφuής ή παρατήρη
σις της μεγίστης σημασίας διά τήv 
ζωήν δλων των όργανικων δvτων (ά
πό φuτοίί μέχρι άνθρώποu), τοίί ό
γροίί στοιχείου, τό δποίον διεργά
ζεται τήν ζωήν άπό πρlν της γονι
μοποιήσεως μέχρι τοίί θανάτου. Βλ. 
καl τά λεγόμενα ε[ς τάς Σημ. 21, 
22. 

Σ η μ. 35. Τά περl τροφης καί 
άναθuμιάσεωv άποτελοίίν άλληγορι
κάς εκφράσεις διαπιστωθείσας καl ό
πό των παλαιών μυστών καί επαλη
θεuθείσας ύπό της επιστήμης, σήμε
ρον σχετικά πρός τήν άλληλοσuν-

. άρτησιν καl άλληλοσuγκράτησιν καl 
άλληλοεπίδρασιν των δvτων (α!σθη
των καl νοητών) καl ε!ς τά επl μέ
ρους 'καί ώς σύνολον μέσα εlς τό 
Σύμπαν. 
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"Αστρα έκ των. της Γης.36 Και 
οι' αύτο νοητικον άναμμα '(σύμ6ο.: 

λον φωτος) τ9ίί Ήλίου ά1tο την 
,Θ.άλασσαν 1tροέρχεταt ένω τηι; Σε
λήν-ης έκ των νερών των 1tοτα
μων και των άστέρων ά1tο την 
Γην. 

ΆνάΎκη λοtπον είναι και αί ψu
χα! και έκείναι που έχουν σώμα 
και έκείναι που οεν έχουν άκόμη 
σώμα άλλά το έπιζητοίίν κα! μά
λιστα έκείναι που πρόκειται νά πε
ρι6ληθοίίν και αtμα κα! όλόύΎρα 
σώματα, νά έπιθυμοίίν το ύΎρόν 
στοιχείον και άψοίί ύ1ραν-θ-οίίν νά 
λαμοά'νουν ό-ωμα. 

Διά τοίίτο αί ψυχα! των πεθα
μένων τρέπονται προς το χυμένον 

· ύ1ρόν της χολης και του α!ματος
και οσαι έξ αύτων άιαποίίν το σώ
μα ( την νέαν 1ένεσιν) προσελκύ
ουν το ύ1ροv 7t'Ιευμα οuτως ωστε
να παχύνεται τοίίτο σα,ι νέψος·
οιότι το ύ'(ρόν- είς τον άέρα αν 1tα
χuν,θ.� σύννεφον ιίνεται. και αύταί
άφοϋ παχ:.ινθ� το μέσα των πνείί
μα, ένεκα ·του πλεονασμοίί του ύ-
1ροίί, 1ίνονται όραταί.

'Εκ των παρομοίων οσαt εiς με-
\ ' 

'ζ 
\ ρικους εμψανι ονται κατα φαντα-

σίαν, χρωματίζουν το. 1tVείίμα37 

Σ η μ. 36. Α! άvαθυμιάσεις καl τά 
περl τροφης δεν ε1ναι «ά φ ε λ εί ς» 

άντιλήφεις, άλλα ο! αlώνιοι νόμοι 
πού διέπουν τό Σύμπαν· ή παγκό
σμιος i:λξις, α! άκτινοδολ(αι, τά ή
λεκτρομαγνητικά πεδ{α τοϋ Άίν
στάίν κλπ. (Βλ. σημ. 30). 

Σ η μ. 37. Τό π ν ε ϋ μ α: ύπό 
την σημασίαν της σκιώδους, της 
πλανωμένης άμυδρας έμφανίσεως 
φuχης. Περ\ παρομοίων έμφανίσεων 

φυχων πεθαμένων ο! συγγραφείς δ
λων των έποχων άναφέροuν. Καί δ 
"Ομηρος διά της άλληγορ(ας της με
ταδάσεως ε!ς "Αδην τοϋ 'Οδυσσέ
ως κα\ δ Πλάτων κ.6. Ό .άείμνη-

- --
- ---- -�----

των με έμψάνισt'Ι είοώλοu ( είΥ.ό-' ' 
) νος προσωπου, σχηματος · αι α"' 

'(ναι ομως και κα,θ.αραί άποφεύ-
\ 

' ( \ . ' ) 1ουν την 1ενεσιν την ενσαρκωσιν . 
Και ό !οιος ό Ήράκλειτος οιοά
σκει: «Ή ξηρα ψυχη είναι σοψω
τάτΥ)». Και έοω είς τον "Ομ·η
ρον ένεκα της έπιθυμίας της έ-

, ( ' / ) ' -ν�σεως μετο: σωματος το r,νευ-
μα ιίνεται όλόυ'(ρΟν και περισσό
τερον 6ρε1μένον, έπειοη ή ψυχη 
παρασύρει προς τον έαυτόν τ·ης ό
λόύ'(ρον ( πυκνόν) άτμον ενεκα της 

' ι ( • ι ) ι 
1tρος 1ενεσιν ενσαρκωσιν κινη-
σεώς της. 

12. Νεράιοες ( των νερών) λοι
πόν νύμψα,ι ε!ναι αί ψυχαι αί ό
ποίαι κατέρχονται είς Ύηίνην οίω
σιν. 'Όθεν και αύτας- ( τας ΎUναί-

) ' ' \ 
κας που προκειται να παντρευ-
θοίίν, συνήθεια είναι, σαν vά ,-η-

' \ t \ ' '� 

1αινουν και αυται προς 1ενεσιν 
να συνενωθοίίν προς ανορας (�ω·η'Ι 
υπανορον προς συνουσίαν) τας κ�
λουν ν ύ μ. φ· α ς και τας λούζουν 

' 
' 

\ 

' , ' , με νερα που 1tαιρνου'Ι α1tQ 1tηγαι;, 
η με ύ1ρα όλοκά-θαρα η ά1tό κρή
νας ( ορύσες) νερών 1tου συνεχω.ς 
ρέουν. 

'Αλλα, και οια τα� ψυχας 1tου 
έορτάζουν είς την φύσιν38 και χα(-

στος Τανάγρας ε!ς τό περιοδικόν 
του «Α! φυχικαl fρευναι», παρου
σιάζει μεγάλον άριθμόν παρομοίων 
έμφανίσεων τεκμηριωμένων. Τάς έ
ξηγεί με την έπινόησιv της θεωρίας 
τοϋ .«έπιφυχιδ{ου». 

Σ η μ. 38. Φύ σ ι ς: Ή ένέργεια 
τοϋ ρήματος φ ύ ε ι, φυτρώνει γί
νεται μόνον του χωρlς vά φαίνεται 
καμμία άλλη δύναμις νά δοηθiϊ πρός 

τοϋτο. Φύ σ ι ς  καl ή δπαρξις παν
τός, δ,τι υπάρχει μέσα ε!ς τό Σύμ
παν, γενικά κα\ ε!ς κάθε εΤδος η ά
τομον η κα\ μόριον μφικά. Φύ σ ι ς  
ε1ναι καί τά χαρακτηριστικά (σω
ματικά, πνευματικά, ψυχικά), πού ε-

- --- --
--

-- -
- --

- --
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ρονται δια τα γενέ.a.λια δαιμόνων 
( φυσικών δυνάμεων) και ίερός Ι;ι 
κόσμος είναι και άξιαγάπητος αν
και σκοτεινός είναι έκ της φύσεώς 
-.ou και όμιχλώδης. Και -.οίίτο έ
πειδη έφαντάσ-θησαν ( οί σοφοι) ο
τι και αύηι εΙναι όντότητες σαν 
άέρας και άπό άέρα εχοuν την 

· σύστασίν -.ων.
'Εκ -.οίί λόγου -.ού-.οu και κα

τάλλ ηλον δι' αύτας τας Νύμφας 
ίερόν δύνατα, να είναι Σπήλαιον 
άξιαγάπητοι, σαν άέρας όμιχλω
δες, κατ' είκόνα τοίί Σύμπαντος 
(Κόσμου) έντός τοίί όποίοu σαν να 
είναι τό μέγιστον ίερόν αί ψuχαι 
διαμένουν. Είς' Νύμφας ( των νε
ρών) νερά'iδες άφιερωμένον να το 
προστατεύουν είναι σπήλαιον οποu 
άστείρεuτα νερα ρέουν άνά6λύζον
τα. 

') ψ , ' , ια . u χ α ι κ α ι φ u σ ι κ α ι 
δ u ν ά μ ε ις: 13. Είς ψuχας και 
είς νύμφας, που προστατεύουν κα
τωτέρας δυνάμεις φuσικάς, ας ά-

' ποδώσωμεν κάι το Όμηρικον του
το σπήλαιον, αί όποίάι, είναι προσ
τάτριαι και κα-θαρων νερών και 
πηγών και που καλουνται με το 
ονομα νεράϊδες και 6ρuσηίδες. 

Ποία ομως είναι ή διαφορJ της 
σημασίας των σuμ6όλων, που άλ
λα μεν άναφέρονται ε!ς τας ψu
χας άλλα δε ε!ς τας φuσικας δu-
χει μέσα του τό κάθε τί. ΟΙ Κινέ
ζοι εχουv μίαν λέξιν τήv «Τάο», 
πού εχει περισσοτέρας άπό 60 ση-

. μασίας : άντίστοιχος ή 'Ελληνική 
Φ ύ ό ι ς, έξ fσου πολυσήμαντος. 
Λέγουν: Τάο εΤναι αύτό πού εΤ
ναι μόνο του; άπ' δ,τι εΤναι. Τάο 
εΤvαι δδός, φύσις, λόγος, λογική, 
νόμος, άρχιή, θεός καl τό παν καl 
τό μή παν'. Βλ. ΟΙ τρείς θρησκείες 
της Κίνας, W. Ε, SOOTHILL σελ. 
14 κ,έ. - 'Ιστορία καl Πολιτ. Κί
νας W.DURANT σελ. 29 κ.έ. 

------

νάμεις των ύδάτων; Πως -θα έξη
γήσωμεν ταυτα και διατί και είς 
τας Μο αύτας εχει ( ύπο του 'Ομή
ρου) άφιερω-θη το σπήλαιον; 'Ως 
σύμδολα ας παραδεχ-θωμεν οτι εί
ναι ιsέδαια των νυμφών «ύδριά
δων» ( έκ του υδατος) τα λί-θ-ινα 
κανάτια και τα λί-θινα πι-θάρια. 
Αύτα είναι σύμ6ολα του Διονύσου 
έπειδη είναι κεραμικα (δηλ. ψη
μένα πήλινα) Ή κατάλληλα αύτα 
δια την δωρ,;αν39 του Θεου έκ της 
άμπέλοu ( του ο'ίνοu) , άφοu άπό πυρ 

' (-θερμότητα) έκ του ούρανοu ( ου
ράνιον) ώριμάζει αύτης ό καρ
πός. 

ι6') Λ ί ,θ ι ν ο ι ά ρ γ α  λ ε ι
ο ί: 14. Τα λί-θινα ομως κανάτια 

' ' 0' � λλ .λ' και τα πιναρια ειναι κατα η ο-
τατα ώς σύμ6ολα των Ν uμcpων που 
προστατεύουν τα νερα τα όποία ά
να6λύζοuν άπο 6ράχοuς· - δια τας 
ψuχας ae που κατέρχονται είς γέ
νεσιν και ένσωμάτωσιν ποίον σύμ-
6ολον -θα ητο περισσότερον κατάλ
ληλον άπ' αύτά; δια τουτο άπε
τόλμησεν ό ποιητης να ε'ίπη «ο
τι πάνω σε1 λί-θινο άργαλειό υφαί
νουν αί νύμφαι -θαλασσοπόρφυρα υ
φάσματα -θσυμα ν'ο: τα 6λέπης». 

πάνω είς όστ& και γύρω άπο 
όcrτα γίνεται ή σαρκc.ποίί:ι· κα
λουνται λί-θινα έπειδη ε!ς τα ζωα 

Σ η μ. 39. Δ ι ο v ύ σ ο υ δ ω·
ρ ε ά: 'Αλληγορικά δ ο Τ v ο ς δ
πως καί έδω έξηyείται, συμδολ(ζει δ 
Χ υ μ ό ς του κ α ρ π ο υ της ά μ
π έ λ ο υ, τό π v ε υ μ α, την 
διάνοιαν του άνθρώπου, έκδήλωσιν 
θείαν της φυχης· άύτή εΤναι ή δ ω  -
ρ ε ά τ ο υ Θ ε ο υ, τό ούρά
νιοv θ ε ί ο  v π υ ρ, ή πνευματικότης. 
Αύτή εΤναι καl � άλληγορία της 
κλοπης ύπό του Προμηθέως έκ του 
ούρανου του πυρός · καl ή μεταφορά 
του εlς τήv Γην. 

----------�-� 
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όμοιάζουν τά· όστα με λίθους,41Οι 
Δι' αύτό, είπε, και οί άργαλειοί 
οχι άπο &λλην ίίλην άλλα λωινοι. 
Με τα θαλασσοπόρφυρα ύφάσμα
τα όλοφάνερα παρομοιάζεται ή σάρ
κα πού ύψαίνεται άπο αίματα· aιό-

, ' τ , , , , τι απο αιμα μεν και τα κατακοκ-
κινα μαλλια και άπο αίμα ζώων 
'Ρ.. ι ' ' λλ' ' τ �' ευαφη και το μα ι, με αιμα uε 

, ' ' τ , ' , και απο αιμα γινονται αι σαρκες. 
Καί το ένaυμα 6έ6αια είναι το

σωμα της ψυχης με το όποίον ε
χε ι ένaυθη, πραγματικα θαίίμα να 
το 6λέπ'Ως, έξετάζοντάς το είτε 

. ώς προς την σύνθεσίν του καθ' έ
αυτο είτε ώς προς τον τρόπον της 

Ι Ι \ - Ι συνενωσεω; του και. της συνυπαρ-
ξεως μετα της ψυχης. 

Παρόμοια και είς τα τοίί Όρ
φέως41 ή Κόρη42 (Περσεφόνη) 
ή όποία, ώς γνωστόν, παν το σπει
ρόμενον γονιμοποιεί, κατα την πα
ράaοσιν ίστούς πλάττει ( κατασκευ-
' ) 

, " ( λ ' " αζει ,κ:χι οπως οι πα αιοι εχουν 
· είπει. καί πέπλον είς τον Ούρα
νον σαν περίολημα (ενaυμα) των
ούρανίων θεων.

Σ η μ. 40. Τά ό σ τ α: δμοιά
ζουv πράγματι πρός τούς λίθους καl 
ώς πρός τήv σχετικήv στερεότητα, 

άλλά καl άσ6εστοειδη ϋληv τωv. 

Ση μ. 41. 'Ορ φ εύς: Ό γνω
στός μυθικός μουσικός, αλλά καl 
μέγας μύστης, δ δποίος φέρεται δτι 
εζησεv περl τόv ΙΓ' α!ώvα π.Χ. (βλ. 
σύvτομοv μελέτηv μας ε!ς περιοδι
κόν «ΙΛΙΣΟΣ», τεϋχ. Όκτ. 1970 
καl αvάτυπόv μας). 'Αποδίδονται ε!ς 
αύτόv ϋμvοι και αποσπάσματα. 

Σ η μ. 42. Π ε ρ σ ε φ ό v η (ή Κό
ρη) · έλατρεύετο δπως καl ή μητέ
ρα της Δημήτηρ (Γη μήτηρ) άvτl 
της Φ ύ σ'ε ω ς, μέσα ε!ς τή" δποί
αv συντελείται ή γένεσις (γονιμο
ποίησις τώv έvοργάvωv καl έvσάρ
κωσις τώv ψυχών). Έλατρεύετο καl 
ώς δδηγός τώv ψυχών κατά τήv γέ
νεσιv. (βλ. καl σημ. 21, 22 καl 38). 

ιγ') Τ ο Μ έ λ ι: 15. Άλλα 
aιατί ομως νό: είναι -γεματα-τα πι
,9,άρια οχι άπο νερό άλλά άπο κη
ρία (με μέλι); aιότι, λέ-γει ό ποιη
τής, μέσα ει; αύτα «τιθ:χι6ώσσοι.ισι 
μέλισσαω. Σημαίνει το «τιθeιιοώσ
σεινη το νά θέτ'Ω ( τιθέναι) την 
τροφην ( οόσιν) · δόσις aέ είναι καί 
τροφη το μέλι είς τας μελίσσας. 

'Έχουν μεταχειρισθη οί θεολό
γοι ( οί μύστα:, ,είς τά μυστήρια) 
το μέλι aιά πολλούς και aιαφό
ρους συμ6ολισμούς, έπειaη και αύ
το άπο πολλας aυναμικας ούσίας 
εχει την. σύστασίν του, άφοίί εχει 
ένέρ-γειαν aυναμικην και καθαρτι
κην και συντηρητικήν- aιότι με το 
μέλι πολλα aιατηροίίνται ασηπτα 
( ' ' ' ) ' ' 
χωρις να σηπωνται και τραυμα-

τα χρόνια άπολυμαίνονται καθα
ριζόμενα με· το μέμ. Είναι το μέλι 
γλυκu κατά την γείίσιν και λαμ
οάνεται άπο ανθη ύπο των μελισ-

- • f ,., \ ' ,,, σων αι οποιαι κατα συμπτωσιν ει-
ναι «6ουγενείς» 6ομ6ίζουσαι κατα 
τό πέρασμά τους. Είς αύτούς που 
μυοίίνται εiς τα λεοντικα43, ο

ταν χύνουν μέλι &ντι νεροίί �ια νcχ 
νίψουν τα χέρια των, τους παραγ-
1έλλουν να εχουν τα χέρια καθα-

' , ' ,_ο ' λ ' 
' ρα απο κανε τι το υπηρον και 

6λαπτικον και άκάθαρτον- και έ
aω γίνεται, οπως και aια τον μύ-

Ση μ. 43. Λ ε ο v τικ ά: τελετή 
μυήσεως ε!ς μυστήρια του Μίθρα, 
αλλά καl τελετουργία· έκ της 

έδώ περιγραφης φαίνεται δτι έμυοϋv
το καl άτομα νεαρά (παιδιά καl ε
φη6οι) διακρινόμενα διά τήv εύφυίαv 
τωv καl τέκνα μυημένων. Παρα6άλ
λατε τήv τελετήv ταύτηv πρός τά 
σημερlνά ε!ς τόν προσκοπισμόν 
«λ υ κ ό π ο υ λ α »  καl πρός τούς 
«λυκιδείς » ε!ς τούς τέκτονας. Λέον
τες έλέγοντο ο! μυημένοι καl λέαι
ναι α! γυναίκες. (βλ. Πορφυρ. 254, 
1 Ο). 
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σ-.ην, έπειaη είνο:ι κο:θο:ρ-.ικόν κο:1 
άπολuμο:ν-.ικον -.ο πυp44 ( ή φω
τια) ιaιο:ί-.ερο: aοχείο: aια. νίψιμον 
-.ου μuόuμένοu φέρουν κο:ι aεν χρη
σιμοποιουν νερό έπειδη είνο:ι �ύτο 
έχθρικον προς το πυρ. Κο:-θο:ρίζουν 
aε με το μέλι κο:ι -tην γλωσσο:ν ά
πο κάθε τι που 6λάπ-.ει. 

16 Ko:l είς -.ην Περσεφόνην,,, , • c , 'λ ο-.ο:ν προσφεροuν ως νuσ.ιο:ν με ι, , 
σαν προστά-.ιδο: των κο:ρπων, -.ί-

' 'λ ' ,�- ,.. ' -θε-.ο:ι το με ι κο:ι ει.ιω ως σuμ-
6ολον προστο:σίο:ς· έκ τούτου μερt-

' • ' " ' ' 45 κοt ερμηνεuοuν οτι -.ο νεκ-.ο:ρ · · 
κο:ι ή άμ6ρcσίο:, -.ην όποίο:ν είς 
-.9υς ρώθωνο:ς σ-.άζεt ό 'ΠΟtητης46 
a.ια να μη σήπων-.ο:ι --� σώμο:το:
-.ων νεκρ'ων, είνο:ι ο:ύτ& -.ο μέλι,
' ' ' ' ' 'λ .,. • ' επειaη ο:uτο -.ο με t 'IJ'"O η -.pοφη
-.ων θεών. Δι' ο:ύτό κο:l λέγει ό

. , '· . ' , , "Ομηρος , ... καπ�u�!: «νεκτο:ρ ερu-

�· η μ.! 44. π· υ ρ � α 1 (5 δω ρ: 
λάμδάνο\)ται σuμδολικά πρός κά
θαρσιν ήθικηv άπό τά έλαττώματα 

κα\ πάθη· έπακολοuθεί τότε ή διαύ
γ�ια, :της δϊαvο(ας. 

·, Σ η μ. 45. Ν έ κ τ α ρ τό ποτόν 
των· θεών κα\ ά μ δ ρ ο σ ( α ή τρο
φή· τούς fδιδον την αlωv(αν νεότητα
κα\ άθαvασ(αv. 

'Σ η μ. 46. Ό ποιητής 'Όμηρος
ε!ς την 'Ιλιάδα Τ. 38 κ.έ. «Πατρό
κλω δ' αύτ' άμδροσίαν και · v έ -
κ τ' α ρ έρuθρόν στάξε κατά ρινών,
Υνα ο1 χρώς fμπεδος .εfψ,. "Ήτοι:·
'Η Θέτις ·άφου παρηγόρησε τόν uιόv

της 'Αχιλλέα λuπημένον άπό τόν ·
θάνατον του Πατρόκλοu: fσταξε 
(fρριφε σταγόνας) άπό άμδροσ(αv 
και νέκταρ έρuθρόν (κόκκινον) . εlς
τούς ρώθωνας, Τνα τό χρώμα (του 
σώματος του vεκρου Πατρόκλοu) 
μείvn άμετάδλητοv (fμπεδον = άκ(
vητοv) &σηπτον. 

Σ η μ. 47. •ο 'Όμηρος ε!ς την
'Οδύσσειαν ε, 92 κ.έ. λέγει: ή Κα
λυψώ παραθέτει εlς τόν •Ερμην &
φθονον άμδροσ:(αv και τόν έκέρασε

.v. έ κ ·τ α ρ ; έ ρ u θ ρ ό ν, (κόκ
κινον διά τους θεούς ποτόν) . 

ι 

θρόγ» ' ( ποτον' των -θεών κόκκι
νον)· aιότι -.έ-.οιο είνο:t κο:τα -.ο 
χρώμα το μέλι. 

Άλλα σχετικα με -.ο ν·έκ-.ο:ρ, 
έαν . πρέπει να -.ο έκλά6ωμεν ο-.ι 
είναι -.ο μέλι, είς &λλην ·μο:ς μελέ-

11 ' ' ι: , , 
Ρ.. , -.ην να: ε ... ε-.ο:σωμεν ο:κρ tι.ιεσ-.ερον. 

Κο:τ& -.ον 'Ορφέα: ό Κρόνος με -.ο 
μέλι πίπτει είς -.ην :ένέδράν που 
-.ου εσ-.ησεν ό Ζεύς· άφου έχορ-.ά� 
σθη άπο μέλι με-θάει κο:l πο:-θο:ί
νει σκοτοaίνην σαν άπο κρασι και 
κοιματαt οπως ε!ς -.όν Πλάτωνα ό 
Π όρος48 άπο νέκ-.αρ άφου, ηπtε 
πολύ. Διότι aεν ύπηρχεν άκόμη or-

, νος -.οτε. 
Λέγεr ε!ς τα -.ου 'Ορφέως ή 

Ν, , ' Δ'. 
' ,.. υκ.τα, εις τον ιο: σχετικα ως

προς -.ον οόλον με -.ο μέλι:
«Μπορείς 6έ6ο:ιο: τ·ι:)ρο: να !δ�ς

αύτον κά-.ω άπο ύψηλοκόρuφες aρυ
ες με-θuσμένον άπ' -.ο lργον -.ων
μελισσών ( το μέλι) -.ων πολuκίνη
των· πήγαινε ν& τον δέσ'{)ς».

Τουτο κο:ι πο:-θο:ίνει ό Κρόνος
κο:ι άφου έaέθη του άποκδπ-.ον-

,, 
' - Ο' - (' ' -.αι ... ο-πως και -.ου uρο:νοu uπο

- Κ ' ) ' ' 'λλ ' ' ·-.ου ρονοιι · ο:υτο ο: ηγορ tκα -.ο
λέγει ό ,9εολόγος ('Ορφευς) που

, ,, 
'11,, ' ' • '11, ' (. σημο:tνεt οτι r.ιενε-.ο:ι απο ηr.ιονη u-

περ6ολικην εύχαρίσ-.ησιν) κο:l. ό
aηγεί κάτω ε!ς -.ην Γην -.α θείο:
( -.ας ψυχας) με σκοπον -.ην γένε
σιν ( -.ων ον-.ων και την lνσαρκον
6ίωσtν -.ων άνβρώπων) και ύπο-

Σ η μ. 48. Π λ ά τ ω  v (Σuμπ. Ρ.
203 κεφ. 23), «ειστιωvτο ot θεο\ οΤ
τε &λλοι. κα\ δ της Μήτιος utός Π ό

Ρ ο ς. . . Ό οδν Πόρος μεθuσθε\ς του
νέκταρος. (οΤνος γάρ' οΟπω ηv) ... ,,
ι'jτοι (fτρωγον οι θεο\ κα\ οι δλλοι
κα\ δ της Σ ο φ ( α ς (Μήτιος) , 
δ utός Πόροι;. . . λοιπόν άφου έμέ
θuσε δ Πόρος άπό νέκταρ (κρασ\
τότε δέν ύπηρχε). Ή Πεv(α :τον εύ
ρηκε μεθuσμένοv. εlς τόν κηπον κα! 
έξ αύτου έγέvνησε τόν "Έρ ω τ α. 
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'ΙΟεί άκόμη οτι άποσπερματίζει ου� 
! t ,.; / ) t / ναμεις αφου περιεπεσεν εις ανεΥ,-

φραστον χαραν δια το δ·ημιουργι
κόν του του-.ο εργον.

ιο') Άλ λ η  ϊ ο ρ ί α  ι μ ύ ,θ. ω ν  
Ο ύ ρ α ν  ο υ, Κ ρ ό ν ο υ, Δ ι ό ς: 
'Ό,Dεν -.ον Ούρ:ι�vόν, (τήν ... Μνα-, 
μιν, -.ην ενέργειαν έκ -.ου πνευμα
τικου, -.ου άύλου "Χ.όσμου) που κα
-.ηλ-θεν εiς την Γην με -.ην μεγά
λην έπι-θυμίαν να συνενω-θ� προς 
-.ην σλην οιο: -.ην aημιουργίαν -.ου
διφυους άν-θρώπου ( εξ ούρανίας 
πνευμα-.ικης ύποσ-.άσεως καt ύλι
"Χ.ης ούσία;) -.ον Ούρανον άκρωτη
ρ ιάζει (-.ου άπο"Χ.όπτει τα σπερμα
τοφόρα οργανα) ό Κρόvος49· ( ό
χ ,  ) "Ο ' ' , n ρονος . μοιον προς -.ην επινu-
μίαν «-.ης συνουσίας» (-.ης συνε-
, ' , ) , νωσεως προς -.ε"Χ.νωσιν παρουσια-

ζε-.αι, aι' αύ-.ους -.ο μέλι με το ό
ποίον έξαiαταται και ά"Χ.ρω-.ηριά
ζε-.αι ό Κρόνος. 

Σ η μ. 49. «'Αποτέμνεται» 'Ο Ο ύ
ρ ci v ό ς ύπδ του Κ ρ ό v ο υ καl 
ό Κρόνος ,ύπδ του Διός· άλληγορική 

είκώv άλληλοεξαρτήσεως: α) Του 
πvευματικου (του αϋλου κόσμου) 
προς τδv ύλικόv (τόv γήίvοv) · ή
τοι: Ού ρ α v ου καl Γη ς· αύτή 
είναι ή άλληγορία δτι έκ της συ
ζεύξεως αύτωv των δύο ηρξατο ή 
γέννησις θεωv καl άvθρώπωv. β) 
'Αvάμειξιv ε!ς τήv σύζευξιv καl άλ
ληλοεξάρτησιv έπουραvίωv καl γηι
vωv λαμοάvει δ κ ρ ό V ο ς' αλλη αλ
ληγορία του Χ ρ ό v ο υ· , αύτδς ρυ
θμίζει των καθέκαστα δvτωv τήv χρο
vικήv περίοδον της συνενώσεως καl 
τήv διάρκειαν αύτης. γ') Παρεμοαί
vει δ Ζ ε ύ ς, σύμοολοv του Φ ω -
τ ό ς (του ούραv(ου, της θείας ούσί
ας του πνεύματος) καί της έvερ
γείας κατά τήv συvέvωσιv προς τήv 
ϋληv. (Βλ. καl Σημ. 21, 22 καl 51); 

Ούραvός μέ -0- κεφαλαίοv ώς Θε
ός, ώς σύμοολοv του πvευματικου 
κόσμου· μέ -ο- μικρόν (ούραvός) τδ 
«Στερέωμα», τό Σύμπαν. 

Ι 

Δ, - ' ' λ , ιοτι πρωτος που εφι οναησε
προς τον Οuρανον ε!ναι ό Κρόνος 
(Χρόνος) "Χ.αt ή σφαίρα -.ού-.οu (ή 
έπιρροη σ'υμ6ολιζομένη aια -.ου
Π λανή-.ου) :so κα-.έρχοv-.αι δυνά
μεις έκ -.ου Ούρανου51 "Χ.αι άπο 
-.ους πλανήτας. 'Αλλά οσαι δυνά
μεις ( ενέργειαι ,θ,είαι) προέρχονται 
έ"Χ. του Ούρανου ( πνευματικου "Χ.ό
σμου·, έκ των άύλων δυνάμεων) τας 
δέχεται ό .Κρόνος ( ό Χρόνος ρυ
-θμισ-.ης -.ης διαρκείας τού-.ων), 
Οσαι aε άπο τον Κ ρ ό ν Ο V τας 
Μχεται ό Ζευς ( το Φως σύμ6ολον 
και της άενάου έξελικτικης πο
ρείας των οντων). 

ιε') Κ ά ,θ. α ρ σ ι ς: • 17. ,· Έ
πειοη λοιπόν λαμ6άνέται το μέ
λι και προς κά-θαρσιν ( ψυχι-

, ' ' ) \ � \ \ ' κην "Χ.αι σωμα-.ι"Χ.ην "Χ.αι οια να α-

ποφεύγε-.αι ή σηψις (-.ό 'σάπισμα) 
και έπι -.ης εύχαριστήσεως 'X,(Xt χα
ράς δια την "Χ.ά-θοδον εiς γένεσιν 
( γηίνην 6ίωσιν), άποδίδεται το μέ
λι ώς 1ύμ6ολον "Χ.α-.άλληλον "Χ.αι 
εiς -.ας Νύμφας των νερων (Νε
ράιδας) "Χ.αι εiς το νερο που ( ο-

Σ η μ. 50. Της περικοπης § 16 γί
νεται, πρδς καλλιτέραv καταvόησιv, 

μετάφρασις κατά νόημα διά περισ
σοτέρων. 

Σ η μ. 51. Ού ρ α v ό ς  κλπ. Άλ
ληyορίαι (βλ. άvωτ. σημ. 49): Ο ύ
ρ α v ό ς αί θεί_αι όvτότητες, ε!ς 

τδv πνευματικόν κόσμον μεταξυ των 
δποίωv συγκαταλέγονται καl αι- ψυ
χαί. Τ άς κατερχομέvας ψυχάς δέχε
ται δ Κ ρ 6 v ο ς (Χρόνος) , ίνα διά 
των γηίvωv οιώσεωv (έvσάρκου ζω

ης κατ' έπαvάληψιv) έξαγvισθουv 
καl άγιάσουv· δσαι διά των δοκιμα-

-σιωv ύπό του Χρόνου άποοουv ά
γvαl παύουν vά διέρχωvται διά της
·πύλης του Κρόνου (βλ. κατωτ., καl
μεταοαίvοuv ε!ς τήv αlωvίαv γαλή
vηv, δποu τάς ύποδέχεται δ Ζευς
(τό Φως).
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-.αν ρέυ) απο -.ην πηγην εΙναι 
όλοκά,θ.αρον { και κα,θ.αρίζει -.ην 
πλήγην' ωσ-.ε να άποφεύγυ την μό
λυνσιν) . Αύτα τα ϋaατα προστα
τεύουν αί Νύμφαι αύταc και συν
τελοίίν είc; την aι' αύ-.ων · κ&,θ.αρ
σιν και συνεργάζον-.αι κα-.α -.ην 
6ίωσιν -.ην γηίνην ( -.ων ψυχων) 
μετα των ύΜτων. 

Διότι εΙναι άπαραί-.η-.ον χατα 
-.ην 6ίωσιν το νερό· aι' αύ-.ο είς τα 

Άποuτίισατε 

,ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τούς χρuσόδετοuι; 
·\ 

ΙΛΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

195,6 -1958 

1959 -1961 

Οί συνδρQΙ.ι1η11αιί τοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ 
διικαιιοϋv,,αι νά τούc: άγΌρά
οονν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 όVΙΤί 
τηc: τρεχούσης 11�μηc: των

120 δρο,cμων. 

χαν&τια χαι -.α πι,θ.&ρια συχνάζουν 
'λ ( ' ' 'Ο ' με ισσαι χα-.α τους μηρικους 

στίχους)· Ί:tύμ6ολον είναι τα χαν&
τια -.ων πηγων (aια των οποίων 
άντλείται νερό), οπως χαι ε!ς τα 
Μι,θ.ραϊκα (μυστήρια) το χανάτι 
άν-.c -.ης πηγης λαμ6άνε-.αι, άλλα 
χαι -.α πι,θ..&ρια έντος των όποίων 
ρίπ-.ομεν' -rα έχ -.ων πηγων άντλού
μενα. 

( επε-.αι συνέχεια) 

ΜΕΡΙΚΟΙ ψίλοι τού 1-
Λ I Σ Ο Υ στελνουν τήν 
όυνδρομή τους άψοϋ ά
vαγκασθούμε, με λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσεις, οί 

. όποίες κοστίζουν καί 
χρόνο και χρηματα, η · 
\,ά στείλωμε είσπρακτο
ρα, πού' κοστίl:ει �πίσης, 
δηλαδή άψαιρμ άπο το 
περιοδικό ενα [-\έρος της 
συνδρομης. 
Οί πολλοί είναι τα«τ -
κοί. . Έ ν ώ σ ο u μαζ• 
τουςl 

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

- --



1975 95 

'Αρχαία 'Ελλnνικiι Σοφία 

Ό Πλάτων καrτέ11α1σοε τ�ούc: 
άνθρώοουι.: σέ -rριεϊc: Iκατηιγκ> 
ρίιεc:: 1) Ό άμ�αθής: όνθρω� 
ooc:, ό όποϊοc: ιείv.α1ι, δοϋλοc: 
11ηc: �ωϊκηc: φύσεωc:. 2) Ό έν . 
μέρει ένή1ι0ρος όνθρωnοc:, ό 
όποϊοc: είναι δοϋλοc: τηc: δ:,αι
νιοη:ηκηc: του φύσε-ωc:. 3) Ό 
φιιπισμένοc: όνθρωποc:, ό •ό
ποϊα:: είvα1ι ένωμένα:: ιμέ τ,ή,ν 
ΠΜ&L'•,JΙΟΙΤικήν ·όρχήν, -rήν ΟύiQΙι
ώδη δύ'Vlαιμι -rηc: ύπόp!Ξε1ώc: 
του. 

Ό Σωκράτηc: ε}.Jεγ�ε ότι δια
φέρει άn,ό τούc: όλλουc: όν
θpώnου1c:, έ1nιειδή έΚΙεϊνοι Ζοϋν 
γ,ι,ά VΙά τpώγ,οuν ένω αIύτόc: 
τρώγ�ει γιά νά Ζη. 

· Ερώτη.σαν -τ,όν Σόλωνα
nωc: θά ητ,ο δυ�ν�αrrόν νά μή 
γίινων�τα,ι · άδι,κ.ήματα στήν nιό
λι καί άπήντησε: ·· Αι,ν .οί ,μ,ή 
άδικούμενο1 σy1Qiναικτοϋσ0<ν ,ό-

* 

μοίωc: ·μέ -τ,ούc: άιδι,κουιμιένουc:. 

Ό Έηίικτη;τοc: ε•Ι-J0γ�ε: Κιpεϊ
τ�ον έοτί νιά ιείνΟΙι τιc: όψιιμα
θήc:, ηα,ρά cψαθή(:. 

Τ 6ν ά1μαθη ιnλούσιιον ό Διο
γένηc: άΙΠΙε1κά,λει ηρό6αrrσν 
χ,pυισόμα,λλον. 

Ό Περία,νδροc: έ.pωτηθειίc: 
nωc: μποpει νά γίνη ιωινιείc: 
κ.ύρια: -τ;οϋ έα,υτοϋ του, ,όπε
ιφίιθη· έάrν π,ολύ π,ειρ:σσόηερον 
έιπιπ,λήπη ί1όν έαιπόν -τ,ου δι' 
έκεϊνα -rά ιόποϊα έ.nιι1nιλήΤ11ει 
roύc: όλλουc:. 

Κατά , όν Δηιμσσθέrνιην μία 
έστίν όρετη, τό ότοιπιον φεύ
γιειν άιε'ί. 

Ό Πuθαγόρa,c: συVtεβού
λΘυιε: Έrν όριγη �Jήτ,ε λέ,γειν 
μήτε πράττειν 

·Ειμωνίδου: Ό Μ-εyισ-ι-ίας
«Μνημα τόδ.c: κλεινοίο Με,γιατια, cν-ποτε Μηδοι » 

Τοϋ Μεyιστ,ία τοϋ όναμοσrοϋ ·είναι -rό μνημα τοuτο· 

στόν Σπιερχει,ό, τούc: Μή·δουc: πιολειμιώνταc εχ•ειι πέσει., 

ώc μιά,ντη.c: yνώριιΖε τή μοίρα του· μό ώστόοο -έκείνοc 

δέν έγ,καrτέλιειψε, στιγμή, τόv αρχηγό τηc: Σnάιp"Τϊηc: ι 
\.· 

(Παλατιvη Άνθολογια, Β11, 677) 
Μετά:φραση · βΑΣ. 1 ΛΑΖΑΝΑ 
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• Α π ο κ τ ή σ α τε κ α σ ε ι ς

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

. ((ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ )) 

('Από ,τήν Προϊστορία μέχρι τήν 'Αναγέννηση) 'Ί 

μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτός κειμένου, 
περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατό Σχολός 

Α'. Προσωκρατική περίοδος: 

ΟΙ όρχάιότατοι, ΟΙ έπτό σοφοί: ΟΙ "Ιωνες, οί 'Ανατολικοί, Πυ
θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκλης, Άναξαγό

. ρας, ΆτQμικοl, Σοφισταl. 

Β'. · Από τόν Σωι<ράτη μέχρι τόν Χριστιανισμό 

Σωκράτης, Πλάτων, �Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, · Ακd
δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωίκοί, 'Επικούρειοι, 
Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 

Γ'. Άπό τόν Χριστιανισμό μέχρι τή.ν Άνα
γέ.ννnσn: 

Νεοnλατωνικοί, Πατέρες - 'Απολογηταί, Σχολαστική· φιλοσο
φία, Θωμας '.�κινατος,

: 
Ρ. Βάκων, "Εκκαρτ. 

Εύρετηρια όνομάτων. 
' 

"Αδετον. δρχ. 70 - Δεμένον δρχ� 100 

1 

1 

--�_:__- ---- ----- ,j ..,�- .-��- ...... ---� -- - _,_ 
, .- �j 

, ,] 
- _j___' __ ·---------- , ----� 
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ΗΑΚΡΟΠΟΛΙΕ 

χωρiς 

-ιiιν iσ-ιορία 

tης

ΝΙΚ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

«Πρωία» 4 Μαίου 1931 

, "Αν ε'ίμε�α είλικρινείς, πρέπει να όμολογήσωμεν, οτι εις την οίαν
οήποτε στάσιν μας άπέναντι της 'Ακροπόλεως μας έπηρεά�,ει κατα-Sλι
πτικα ή ίστορία της. Καί οχι μόνον ή αρχαία, ,:χι μόνον ή μεσαιωνική, 
·οχr μόνον ή νεωτέρα, ή μεταξύ τοϋ καταστρεπτικού 6ομ6αροισμου του
Μοροζίνι και των άγώνων των Έλλήγων πολε:1.ιστων της 'Ελευθερίας
άπο το «κάστρο της 'Αθήνας». Αύτή, έπι τέλους. ψuσικον είναι να μα;
έπηρεάζη. Άλλα και ή αλλη έκείνη ιστορία πο:ι οημιοuργείται κ:z-SΤι
μερινως οια να ψορτώση νέας προκαταλήψεις ciς την φαντασίαν έκεί-'
νων, πού σκέπτονται και κρίνΟU'I με τας έντuπ�)σεις των αλλων: Ό
Ρεναν έκαμε την προσεuχήν τοu έπάνω είς τοι �ράχον αύτον χωρίς να
κατορ-Sώση να καθαρ-Sη άπο τας γοτθικάς του ((Κακωσύνας». Κάποιος
οιάσημος συγγραφεύς, κα-Sως άνέ6αινεν άπο τ·}�ν. λεωψόρον Σ.;γγρου.
μόλις ώιτίκρυσε την 'Ακρόπολιν πέραν άπο τον ώμον του σωψψέρ, ά
νεφώνησεν «α!» είς την μητρικήν του γλωσσα·ι και επευσε να κάμη
και έκ του πλησίον την γνωριμίαν της, άφου έ,ακτοτ.οιή-S·η πρώτα εiς
το ξενοδοχείον του. w Αλλος πατρίκιος της τουριστικης εύγενείας άνέ
tηκεν είς τον 'Ιερόν Βράχον. με ολας τοu τα;-; άποσκευάς, πριν άκό
μη μετα6η είς το ξενοοοχε'iΌν του, και μάλισ .. α έ/ω ·ίjτο ή ωρα του
-τσαγιου ... Και οεν ύπάρχει Συνέδριον, Διάσκεψ:ς. έπίσημος ξένος, πού .
να μην ό�ηγφη είς την Άκρόπολιν οια να πλ-ηι,οψορη-Sη, με κά-Sε ου
νατην 'λεπτομέρειαν, που ητο το άρχαίον Πελαργικόν η Πελασγικόν,
-πότε έκ�ίσ-Sη ό τετράστυλος και άμφιπρόστυλο,; ΊωνιΥ,ος ναός της
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'Απτέρου Νίχηt;, ποϋ εχειτο ·τΟ (ΕχcιτόμπεΟον, του οποίο.u μία πλευρ<l 
εκρuπτεν έντελως τας Κο:ρuάτιοο:ς, πως ό Π :χρ-θενων κτλ κτλ. κ-.λ. 
Και μόνον ένας 'Ασιάτης; - 6άρ6ο:ρος;, 6έ6ο:ιο:, tσον και αν ή καλή μας 
μόρφωσις; άπο:ιτη να -rνωρίζωμεν, οτι 1ράφει ποιήματα - ό Το:1κόρ, 
ά1όμενος; έπι την Άκρόπολιν άπο τούς; κο:λο-προαιρέτοuς; ξενο:1ούς; του; 
τούς οιέφu1ε και έξηφο:νίσ-θη ε!ς; έναν ορομαΧΟν σκιερόν, προς; τ' Ά
νο:φ1�τικο:, άοιο:φορήσο:ς; οι' ολην την άρχο:ίο:ν ί:;τορίο:ν, ριψοκινοuνεύον-

' ' ' � ',Ιι ' '� ' ,, ' ' / το:ς; την φημην του και {;/ιο:κοψο:ς; την Ο:t,ιο:σπο:σ-:-ον εως; τοτε σuνεχειο:ν 
-.ης πο:1ίο:ς;, ξένων και έΎΧωρίων, έκστάσεως, έμπρος ε!ς τον Ά-θη

, ναϊκον 6ράχον. 
'Αλλά μήπως ή ίστορίο:, μήπως; το σέ6ο:ς �όr::ων 1ενεων προς; ο,τι 

άντιπροσωπεύει ή 'Ακρόπολις μέσο: ε!ς την πνευματικήν. της άν-θρωπό
τητος έξέλιξιν οεν άποτελουν χο:ι ο:ύτα μίαν r.ρο:1μο:τικότητο: ζωντο:
νήν, πού οεν μας; είναι οuνο:Ίόν, άλλ' ουτε και μας έπιτρέπετο:ι, να την 
ά-rνοήσωμεν; Ποίος; ήμπορεί να ε!πη οχι; Το ζήτημα ομως οέν είν' έ
κεί. Θα έπρεπε πρώτο: να λησμονήσωμε_ν, οια μί.:r.ν στι1μήν, ολην ο:ύτήν 
την !στορίο:ν- -θα έπρεπε νά άπορρίψωμεν κά-θε τι πού μας έφόρτωσο:ν 
-.ιz οιο:6άσμο:τά μας, ή όμο:οική σκέψις πού παρασύρει τάς «οιανοοuμέ
ν�ς» μάζας; ε!ς μίαν όμοιομορφίο:ν στάσεως άπένο:ντι του φαινομένου · 
αύτου, οια να !οουμε τί -θά μας ελε1εν ή Άiρ6πολις, οπως είναι, χω
·ρtς την !στορίαν της. Θα ητο, 'ίσως, ο:ύτος ό καλύτερος; τρόπος οιά
· να την έννοήσωμεν - η οιά να 1νωρίσωμεv τον έο:uτόν μας, πού είν.ο:ι
άκόμη περισσότερον ένοιο:φέρον.

Και -θα ητο άκόμη προτιμότερον αν ήμπορούσο:μεν να φο:ντο:'σ-θω
μεν, οτι ή 'Ακρόπολις ητο ενο:ς 6ράχος ξερός, χωρις ίχνος άρ.χο:ίων,
μνημείων, χωρις τίποτε, τίποτε άπολύτως 7tOU νά όμιλη περι των 'Ελ
λήνων της κο:λης η ο!ο:σοήποτε αλλης έποχης. "�νο:ς 6ράχος - ό 1νω
ριμώτο:tος 6ράχος των 'Α-θηνων - χωρις Π αρ-θενωνο:, χωρις Προ
πύλαιο:,, χωρις τείχη, μέσο: ε!ς το Άττικον πεaίον. Θ' άιιtέμενε πάντοτε
ο,τι οεν όφείλετο:t ε!ς τούς άν-θρώποuς και ο,τι έσuνη-θίσ.ο:μεν να έπο:-.
ναλο:μ6άνωμεν μηχο:νικως: ή άρμονική τοπο-θεσία του μέσο: ε!ς το κο:λ
λί1ρο:μμον πλαίσιον του Άττικου λεχο:νοπεοίοu. Τί -θα μας ελε1εν αύ
τό, χωρις την ίστορίο:ν; Δηλο:οή, -πως- -θα τον έχρησιμοποιούσο:μεν r-r
μείς ο:ύτον τον 6ράχον;

'"Ας με σu1χωρήσοuν ή Παλλάς 'Α,-θηνα και ό Μπο:ίντεκερ. '.Αλλά
μου φαίνεται οτι '6λέπω πολυώροφο: ξενοοοχεία με 6εράντες. «κέντρο:
άνο:ψuχης» οια την «καλήν» κοινωνίο:ν . και αλλο: λο:ϊκώτερα - 'ίσως

' ' Κ γ� 'Ι, ' ' 'λ ι:: ' Υ.αι κανενα ο:,ινο, {;/ιο: την προσε κuσιν c,ενων ...

* 

'Άς ζητήσωμε•ι τώρα την σuνορομήν ενος ·:vησιωτάτοu 'Α-θηνο:ίου 
οιά να σuνη-θ'ίσωμεν ε!ς την !οέο:ν, οτι ή 'Ακρόπολις ήμπορουσε να είναι 
και οιο:φορετική. Αύτο -θα μας χρησιμεύση οια να ξεφορτω-θουμε χο:ι 

, ' ' , ' , , ,� "' , , f " 
� ' ο:πο την οπτιχην ακομη πο:ρο:{;/οσιν - αν επιτρεπετο:ι η εκφρο:σις - {;/ιο: 
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να την άντικρύσωμεν οσον το ουνατον άνεπηρέαστοι. 'Έχομε,1 το,1 γη
ραιον Πλάτωνα, ό όποίΌς είς τον «Κριτίανη του, οπου όμιλεί περί της 
'Α λ '� 

-
'λ 

' ' , G , ' , τ αντιοος - της μεγα 'Ι]ς νησου που κατεποντισν;ΙJ εις τον ωκεα-
ν�ν είς κάποιαν καταστρεπτικην άναταραχην του ψλοιου του πλανήτου 
μας, λέγει τα έξης: 

«Ή 'Ακρόπολις τότε οεν ·ητο καθόλου οπως είναι σήμερον. Είς 
μίαν και μόνην νύκτα ψοδερα νεροποντη παρέσυρε τα χώματα πού την 
έσκέπαζαν και την άψηκε γυμνην και γλυμμέΨΙJ'Ι μέσα είς σεισμούς, 
κατα την μεγάλην πλημμύραν, πού ητο ή τρίτη προ του κατακλυσμοίί 
τοίί Δευκαλίωνος. Π ρίν, είς &λλην έποχήν, τόση,1 εκτασιν είχεν ή 'Α
κρόπολις, ώστε εψθανεν εως τ{)ν 'Ηριοανον και εως τον Ίλισόν, περιε
λάμ6ανε την JI νύκα και είχε, σύνορον τον Λυ1.σ.ιηττον κατα τ·ην πλα
γιάν του πού άντικρύζει την π νύκα. ΥΗτο σκεπασμένη άπο χωμα παχύ 
καί, έξαιpέσει όλίγων μερων της, παρουσίαζεν (,ις' την κορυψήν της ενα 
ομαλον όροπέδιον. Οί πλαrιές της έκατοικοίίντο Cl7t0 τεχνίτας και rεωρ..: 
rούς, πού έκαλλιερrοίίσαν τα rειτονικα χωράψια. Είς τ·ην κορt:ιιpήν, ή 
τάξις των πολεμιστών έκατοικοίίσε χωριστά, τριrύρω άπο τον ναον 
της 'Αθηνάς και του Ήψαίστου άψοίί έπεριτριγύρισε το σημείον έκείνο 
μ' εναν ψράκτην, οπως μια οiκογένεια περιμανδpώνει το περιδόλι της. 
Αύτοί οί πολεμισταί έκατοικοίίσαν προς δορραν μέσα εiς σπίτια κοινά. 
ΕΙχαν αίθούσας μεrάλας, οπου, τον χειμώνα, έγευμάτιζαν μαζί .Είχαν 
ολα οσα άπαιτεί ή κοινοδιακη ζωή, κατοικίας και ναούς, έκτος άπό 
χρυσάψι και άσημι, διότι δεν τα μετεχειρίζοντο. Εiς το μέσον μεταξυ 
της χλιοης και της πτωχείας, έκατοικουσαv μέσα εiς οίy,ήματα εύ-

- ,, ' ,  ' '  ' '  � ,  _, � - ' 'πρεπη, οπου εγηρασκαν αυτοι και τα παιοια των παιοιων των και τα 
όποία αψιναν, τα 'ίδια άκριδως, ώς κληρονομίαν εiς παιδιά, πού εμοια
ζαν πάντοτε με τούς rονείς των. Την νοτίαν πλαγιάν της 'Ακροπόλεως 
την είχαν δια τούς κήπους των, τα γυμναστήριά των, τα κοινα έστια
τόρια, τα όποϊα δέν τα έχρησιμοποιουσαν το καλοκαίρι. Είς το μέρος 
οπου εύρίσκεται τώρα ή σημερινη Άχρό1tολις, ητο μία πηγή. Άψότου 
την άνετάραξαν οί σεισμοί, οεν άναδίδει 1tλέον 11,αρα λιγοστο νερο έδω 
χ' έκεϊ, τότε, ομως, άνέδρυζεν &ψθονο νερό, έξ 'ίcrου καλον τον χειμω,ια 
χαι το καλοχαίρι ... ,, 

Τί θαυμαστη παραμ,όρψωσις του «Ίεροίί Βράχου>>, τοποθετουμέ
νου εiς την έ1tοχην των 'Ατλάντων, οταν το χρ.χτος της Άττιχης είγεν 
ι:,ς σύνορα - πάντοτε κατά τον Πλάτωνα - «-:ον Ίσθμον άπο το ενα 
μέρος και άπο το &λλο τα δουνα τοίί Κιθαιρωνος χαί της Πάρνη,θ.οςη, 
την Ώρωπίαν οεξια χαι άριστερα τον Άσ-ωr.όν ! 'Ιδού, οτι κάποτε ύ
rηρξεν ενα είδος ύψηλοίί λιδαδιοίί, έτcάνω είς τiJ όποϊον οεν είχε άχόμη 
ό &νθρωτcος άκούσει την ψωνην των θεών άπο τα δάθη το3 είναι του. 

* 

κ ' ' " ι: Ρ. - ' ' 'Α ' λ ' 'Α ' λ αι τωρα ας -,ανανεοοuμε εις την χροπο ιν - την κροπο ιν 
οπως ε!ναι αύτην την στιrμήν. Χωρίς ίστορίαν ε:; τα χέρια μας, χωρις 
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ό�ηrόν .
. "Ο,τι 1ίνεται άμέσως άντιληπτον είναι τό «μουσεια"Χ.ΟV>) ?tVευμα,

με το όποίον οί σημερινοι άνθρωποι γυμνάζοντ.χι 1,----- άνα1κάζονται, -&.α 
εl).εΎε κάνείς - να την άντιμετωπίσουν. Και αύ-.ό είναι έπίσης φυσι')!.όν.' 
"Οταν. λείψη ή πίστις είς τα ίaανικα που άντιπροσωπεύουν τα όποια� 
aήποτε" κτίρια, τα ά1άλματα, οί είκόνες και οί Gμνοι και οί χοροι οί 
-.ελετουρ1ικοί, και ή κα-θολικη έκaήλωσις μιας έποχης και ένος πο
λιτισμου, ολ' αύτα 1ίνονται άμέσως «κειμήλια τέχνης». Ώσαν έ'!<-πτωτοι 
.Sεοι κατα!ικάζονται να iλουτίζουν τα ι�ουσείc;, -:ων άν·.9ρώπων, ΧΟιμη
τ-f.ρια των λε:ψάνων των πολιτισμών κα! των πίστεων που &πέθαναν 

· �ία παντός. Ή έλλειψις χά-θε πη1αίας �υ1κινή:rεως άπο την -θέαν των
άντικα-θίάταται άπο την μικρολό1ον πολυπρα;μοσ�νην και άπο την τε� 
zνικην περιέρ1ειαν. Δι' έκείνόυς, που τα έaημιο•;ρ1ησαν και aι' έκεί
νους που έπίστευαν ε!ς οσα έξεπροσωπ_οuσαν πρα1μ.ατικά, τα aημιουρ
·:·ήμα�α που 'ήσαν έπάνω είς την Άκρόπολιν, �εv ησαν «έργα -τέχνης»
τΗταν ή φυσική, ή ·&ναπδφευκτος, ή όλοκληρωτικ� έκφρασις του -θείου
fαυτοu των - και κάθε αν-θρώπος, κάθε έποχης, έχει μέσα του έναν

' -θεον που πρέπει να τον άνακαλύψη.

'Έτσι χαl ή χριστιανικ'η �κδήλωσις του Έλληνισμοu ε'ίς μίαν &λ
λην έποχήν, δεν έδημιουρ1οίίσε ψύχραιμα και έκ πι;ομελέτης «έργον. τέ� 
χνης» δταν ένεπνέετο τον εύλα6ητικον χαι γεμ.χτον πίστιν 6υζαντινον 
ρυθμόν, οπως 1ίνεται σήμερον, που ή παλαιά, 6α,θ.ειά, άδίστακτο�, όλο-

! ')(ληρωτικη πίστις έπέ-θανε. Και ας μην είπη καvεις δτι aεν έπέ-θανε.
"Αν ητο άκόμη ζωντανή, aεν -θα ητο δυνατον να ίδρύωνται δημόσια κάι
ίδιωτικα, 6υζαντινα μουσεία. Μία Παναγία, ένα,; σταυρός, ένα aισκοπό
τηρο δεν -θα ητο άνεκτον να 1ίνωνται είaη μουσειακά. Οί άγιο1ράφοι

, που έζω1ράφιζαν την Μητέρα του Θεοu -..ων ε&ρίσΧΟντο έίς εκστασιν
άλη-θινην χαι ή ψυzή των έξεχείλιζεν άπο aέος, λατρείαν και πίστιν. 
Έαν κάποιος άλη-θινα πιστος εύρη μίαν είκόν:t η. εναν σταυρόν, δεν 
έξετάζει την τεχνοτροπίαν των, δεν ένδtαφέρε-:α� ποίας να είναι έπο
χης· σταυροκοπείται, τα άπο-θέτεt είς μίαν έκκλησία.ν, ή άνεύρεσίς των 
λο1αριάζεται ώς -8εία είίνοια. Μόνον οταν ή πίστις νεκρω-θη, αύτα τα 
ευρήματα διοχετεύοντα.ι είς τον καλλιτεχνικον' ντιλλεταντισμόν .. 

'Ένα ήλιόλουστο 'πρωι του περασμένου χειμωνος, είς το Μονα
σ-τηρι του 'Οσίου Μελετίου, έπάνω είς τον Κι,&.αιpωνα, ενσ.ς άπο τους 
cύο δοκίμους χαλογήρου.ς, νέος άγένειος με μίαν παράξενην aια την 
έποχήν μας και δια την ήλικίαν του πίστιν, μας έδειχνε μ' εύλά6ειαy 
-που συ1κινοίίσε, μίαν τοιχο1ραφίαν, άρκετα ξε,θ.ώριασμένην,. 

είς τον
άριστερον τοίχον του νάρ-θηκος. ·1Η όσία Μαρία ή Αί1υπτία με τα χέ
ρια σταυρωμένα στα σκελετώδη της, πελιδνα στή-8η, εσκυ6εν, άπο ά-

, !> ' ' !> ο- ' • , 
'λ ψ 

' ' , ' , r.οστασιν, οια να οεχνη την α1ιαν μετα η ιν απc τα χερtα τα ασκη-
τικα τοίί α66α Ζωσιμα. "Ολα αύτά, «ίστορημένα» μέσα σ' ένα φως 
πελιδνόν, κυανωπόν, ξηρόν, μέσα είς έναν άέρα έρήμου, σύμφωνα μέ 
-ι1ην παράδοσιν. Το ερ1ον αύτο ώμιλ9ίίσεν, έν τούτοις, είς τα 6ά-θη 
της ψυχης του νέου δοκίμου. «Είναι ή ώραιότερη είκόνα έδω μέσα _:_ 
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έλεγε - αύτή· μου έκανε τη μεγαλύτερη έντύτ.ωση άπο τ·ην ήμέρσ 
τ.ού κλείστηκα στο μοναστηρt». Καί οεν ·ητο αvάγΥ.η να το δεδαιώση 
σια Υα το πιστεύσ·η κανείς. Χωρίς καμμίαν «πόζα», χωρίς σταυροκοπή
ματα, τα μάτια του έλαμπαν άπό τ·η ψωτιά τ·ης ψυχ•ϊjς του, τ.ού 't''l)'I έ
νοιω-θ-ε κανεις είς στάσιν λατρείας άλιyθινης. 

«Είναι ή ώ ρ α ι ό τ ε ρ η εiκόνα ... » είχε πη. 'Ιοού λοιπόν ενα στοι
χείον ώραιότητος, δα-θ-ύτατα ύποκεψ.ενικόν: ·ή πίστις, ό ψυχικός συ,,
-:ονισμός έργου και -θ-εατου. Και ομως ή τοιχογραφία έκείΨΙ] ·ητο ατεχνη. 
Καμμία άναλογία, καμμία πρόοπτική, κ.:ι.μμία άνατομικη άκρίδεια ... 

* 

Είς την Άκρόπολιν, ομως, οεν :ιπάρχει κc μμία άνακρίδει7., κα
νενα σψάλμα άναλογίας. 'Η δα-θ-ειά πίστις του οημιουργοϋ προς ,·ην 
άν-θ-ρωπίνην -θ-ειότη-ι:α, ή -θ-ερμη συγκίv·φις της ψυχης, ίσοσα'9μίζεται 
με τον κα-θ-αρώτατον Λόγον. Καί οεν χρειάζε-ιαι καμμία ίστορία νά 
μεσολα6ήση οια νά τό έννοήσωμεν. 

Θείοι &ν-θ-ρωποι - τί μας ένοιαψέρει ποιο: νά ·rισαν; · - έστά-.9-·ΙJ
καν έκεί έπάνω. 'Άν-θ-ρωποι «γ ε ω μ ε τ ρ  ·η μ έ ν ο ι», με τη'Ι Πυ-θ-αγό
ρειον σημασίαν, &ν-θ-ρωποι πού έγνώριζαν την· cημιουργικην γλώσσαν 
του ά ρ ι ,θ. μ ο υ, πού ε'ίναι το μυστικόν του μέτρου, της άναλογίας 
της άρμονίας, πού είναι ή ούσία του χρώματος, του ηχου, του σχήμα
τος, πού εlναι ή γλώσσα του Θεου. Καί το σκίρτ·Ι]μα της ψυχης των 
7tOU άνταπεκρίνετο έλεύ-θ-ερον προς την άρμονίαν της τριγύρω των 
fύσεως, το έρρύ-θ-μισαν με την άλά-θ-ητην χαί αiωνίαν μ.ουσιχην του ά
ρι,θ.μου. Τα ύπόλοιπα ηλ-θ-αν cpυσικά καί άδίαστα. Έκουδάλησαν μάρ
μαρα οια να έκcpράσουν ο,τι έπλημμύριζε μέσα των. Και είς τα χέρια 
των ή πεντελική πέτρα έχασε τον ογχο της χα: το δάρος της, έγινε 
ϊραμμή, έγινεν άνάτασις πνευματική, έγινε· c;;ώς. Μία οωρικ.η στήλη 
των Προπυλαίων είναι πνευμα κα-θ-αρόν. Ή συμμετρία τοίί Π αρ-θ-ενω
νος κάμνει την ψυχήν του άν-θ-ρώπου να αiσ-θ-άνεται πως έχει πτερά. 
οιότι ουνατόν να ε'ίχε πτερα ή ψυχη του οφιουργο� του. Καί ή άντα
τ.όκρισις αύτή, που οιατηρείται, μας άποοεικνύε: οτι, άντι-θ-έτως προς 
την τέχνην άλλων πολιτισμών, ή Έλληνικη οεν έπέ-θ-ανε, παρά μόνον 
�ι' έκείνους που την 6λέπουν ώς τεχνιχην κα: οχ· ώς 'Π'Ιευματικην άπε
λευ-θ-έρωσιν του άν-θ-ρώπου. 

* 

Αύτά, χωρις την μεσολά6ησιν καμμιας ίστrρίας και χαμμιας ξέ-
ν-r;ς ύπο6ολης. 

Λοιπόν; 'Εμείς, που κατοικουμεν είς αυτην την γην, που μ-πορο::ί
με να: 6λέ-τι;ουμε την Άκρόπολιν κά-θ-ε στιγμήν, -θ-σ έπρεπε &ρά γε, νά 
ξαναγυρίσουμε είς τον τρόπον της έκq:ιράσεως των οημιουργων της 

'1 

1 
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-πνευματικης άρμονίας της; Κάθε &λλο. Αύτο -θα ητο &ρνησις και προ
δοσία τοίί 'Ελληνικοίί -πνεύματος. 'Όσοι στρέψ:ινται· προς τα όπίσω εl
'Jα1 ήδη γηρασμένοι. Και ή οημιουργία ή άλη-θινη' είναι το προνόμιο,� 
μιας αίωνίας· ψυχιχης νεότητος. 

«Σόλων, Σόλων - ελεγε προς τον Ά-θηναίΌν σοφον ό γέρων Αί-
1ύπτιος ίερεύς, οπως διηγείται ό Π λάτω'.Ι χαι πάλιν, είς τον «Τί
μ.αιον» -,-- έσείς οί 'Έλληνες θα είσ�ε πάντοτε παιδιά· δεν υπάρχουν 
;-έροντες είς την, 'Ελλάδα. Είσ-θε νέοι κατα ·τας ψυχάς, διότι δεν χα
τέχετε χαμμίαν άρχαίαν παράδοσιν ... >> 

Καμμίαν παράδοσιν ... Ή παράδοσις χαταντα πνευματιχον χαι ψυ
yιχον δεσμωτήριον. "Ο,τι χρειάζεται είναι ψυχιχη νεότης χαι πτερά.
Και πτερα δίδει μόνον ή δίψα της άπελευθερωσεω.ς. Με αύτα τα. 

· r.τερα το άνθρώπινον πνείίμα ήμπορεί να ζυγιάζεται,, έλεύθερον άπό
κάθε παρελθον έπάνω άπο την &6υσσον χωρις νr;, φο6ηται να πέση.

Ν.ΚΑΡΒΟΤΝΗΣ 

1.�:::::m.Ψ.:::::::::11::: :: : : : 11: 1m:::::1::::::::::::::: :: : : :: : ::::::::::1:::::::11:m::m:
� :: 

� ... Ενα πολύ �αλό βιβλίο 1 
:: � 

:: :: 
.. 

" " " " " 

μ, Α. Besαnt - C. Leαdbeαter Π 
Ξ n 
u u

π fH Άτpαπόι: τοίί Άποκpuφι&μοίί fi 
••-------;------------ ----------♦♦ 

n n 
" :: 
u tt 

ii Μετάφρασις ΔΗΜ. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Η 
:: u " " 
:: u 
:: :: 

ii 
Σελίδες 400 - Δρχ. 150 .:: 

n n 
η . . , η 
mmmm:u:1111111111::11111111111111111111:1111111111111111111111111111::11111sιi11111111m 

.1 

·Ι

. 1 

Ί 
._, 

-- ---- --- ----·�----· •ο 



1975 103 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

""-'-' ·, 

�� 

ΤΕΣΤ ΛΙΘΟΥ 

(Σvνειδησιακόs διάλοyοs) 

Α' Ομορ,φη γριά 
Β' Ομορφη γρια 
Γ' · Ομορφη γριά 

Φων,ή τοϋ βάθουc: 

Πεpσέαc: 

Ερμηc: 

Α · "Ομορφη γ:ριά 

Μακρινή φωνή 

'Ανδρομέδα 

Φων,ή τοϋ βαθουc: 

Δόσμοu τό δόνrηι μου ν,ά φά,γω τό φαγ.ητό μου 
Δόσμου τό μάιτι μου νά ίδω 
'Αλλάιοuμε rrό έ,νσ μας μάτι καί τό ενα μαc: 

•δόντι. 
Πρέπει νά nροσέχοuμε, .όταν τ· άnοχωριιό,μαστε 
γιaτί θά ηεράαει ό Περσέαc: 
Θά 'ρθε·ι ό Περσέαc:. 
Έρχ,ε,τaι nό,νrrα11ε ό Περσέαc: χωριc nροει-δοnοίη

ση. 
Νά Ίμοι έχω τό ένσ σας μάιη, τό ένα σας δόντ�ι 

·θά σδc: m ,δώσω nάλι .Δεί&rε ιμ<;>υ ιnού είναι
ή ιnερι.κεφαλσίο τοϋ • Αδη ,όιnό δέρμα σκύλου 
γιιό· ·νά μένω άόραrοc:, δόσrε μου τό σοκ,κίδιο 
της έρηιμι,δς, τά ψf11εpuχτ:ά σανδάλια νά φορέσω 
γ:ιό ν,ά μέ ιφέρουv σrούc: τόπους ,rηc: Μέδου
σας. 

Δό.ατε στ;ό,ν Περσέα τόν τρόπο νά 'βρει crηc: νίκ,ηc: 
'!'ό, δρόμο. 

Είναι ιμοκρινόc: ό δρόμος. Γειμδτο κινδuνο εί,νοι 
της Μέδουσαc: τό τρομερο τό nρόσωnο Το 
όντικιρύιειc: καί γiν,εααι ένας σιωιn,ηλόc: λίθοc: 

Ν,ά ε:ιχαμε. •κ,ι έμείc: σryμερα Ί1ή:ν αίσθη·ση τοϋ λι
θου, τοϋ λίθου τήν αϊσθηση νά ε·ϊχαμε ι 

Στό βρόχο της · Αr--ιδρομέδαc: 

Πόrrε θά '.ρθει ό Περσέαc: νά μ' έλευθερώσει αnο 
·τό θηρίο μου. 

Σήμερα φτόνει ό Περσέαc: ιμέ τά ·φτερωτά πέδι
λα,, μέ τήν nερικεφσλaί,α: τοϋ 'Ά•δου, μέ τήν 
κεφαλή τηc: Μέδουσαc: nού όλα .πετρώνει .tά 
κακά. 
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Περσέας 
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Άιπόιφιση έδωσε (Γό Μανrτείο της Έρftμου νιά 
θοοιασθεί η ,καλή 1μαc: · Ανδρομέδσ γrά νrό· σω-
θοϋl\f όnό rτήν . ι<mσστροφή ιrούς ιόrιοιφίν,ομσι. 
:Κόθε θηρίο θό r1<1α,τ,σργηθεί ι<οί ή χαρά θά γε
λάσει οτό πρόσωπο της nολιrrε;ίσς τ,ης τ�ρομα
γ,μένη.ς. '6μnρός, ιπαμε, καλή· ,μου 'Αίνδρομέδα, 
νά τελέσοuμε τούς γάμους μας q:rό νησί της 
,μηrτέρσς μου, νά ΠJΙΥ έιλευθερώοοuμε άπό τό;ν 
Πολι,δέκιτ,η κCJi νό ,πεrrρώσοuμε τήν 001.κία ΙΤου. 

Στ' ιάνόκτορ,σ τοϋ Πολυδέκτη. Καλοοιμένσι, φώτο, γέλια. Χοροί. 

Δονάη 

ο σuνδαιrτηιμ�σς

6 · ουνδαnημόνος 
γ σννδοιπημόνας 
Ό Πολυδέκrτης, 

Φωνή τοϋ 6όθοuς 

Μιι<,ρό μου, κσλό ,μου ιποιδί, πόσα ιχρόνισ όπό τό:rε 
πανε δτσν ό πατέ,ρaς μου · • Αιιφ,ίισιος μ·, έ6αΖε 
,μαιΖί ιμέ σέVΙσ ατό IΞύλlιrνό ιμας κ.18,ώmιο καί μας 
άφηνε γιlά νιά ιμας πάιροuν της θόλοοσσς Ί'ό 
θψωι,,έινα κύματα .Πόσο χρόl\fιο Ιάιπό τότε ·πού 
σ· έ.ιφυβα, όγόρι ιμου, νά μή σ· ιάικ.ούσεt ό παπ
πούς οοιι ό • Ακ,ρίισ1ος ΚΙΟί θυμηθεί τό χρησμό 
τό φοβερό. Μά τό γέλιο σοu κσί τά ηοι,χνίδ1α 
σου κάπσre μας πρόδωσαν κι έτσι μας -rο!Ξί
δεψιε _τό !Ξύλινο κ"6ώτιο πσνω στό ,κύμα τό 
γοργό. 

Ό Περσέας πσρουσιάlει mή.ν ικιε,φοιλή της Μέδου-
σας. 

" Ειγιινο rιέrφο. 
ΑίΌθάνομοι• νό rψοχωpεί μέσα μ;aυ ή πέτρα 
"6γινα δλος -πέτρσ. 
Γίνοιμαι ,σιrγ,ά - αry-1:J nέτρσ, μιlά πέτρα•. 
Πεrrρώθryκαν τή: οτιιγ'μή πού πήγσιναιν τά χείλη 

τους σέ φΜryμο. 

"Αλιλη φωνή τοίί 6όθοuς: Πε:rρώθl)Καν μέ τό έnίΟΓ]Ιμσ ψεύδη τους. 
"ΑλΝΊ φωνή τοίί βιάιθους: Μέ τήιν ένοχή τους.· 
• Αλλ,η φων,ή τοϋ βιάιθους: · Πειrρώθη11<αν μ· όλη τrr-ι niκρσ της σκλcιιβιας τους
"λλΝι 'φωνή τού 6όθους: Γ1'ετρώθηικαν κσθώς χόρευαν, καθώς έσφιιγγαν τό 

�ματά τους . 
. Αλλ,η· φωνή τοϋ 6άθοος: Πετρώθηκσν δλα τό φωτα •ΚΙ έμεινε έτσι τό nε

rφωμένο nανηγιύρ1 110Uς σιό δένrφο πολύκλωνο 
ιi<ορφωμέl\fο σπή ιρίΖα του ,καθώς όδειόΖοuν <rό 
φrrειρό -τιους ol βορριάιδες όπό δύναμη. 

;_" Αλλ,η φων,ή .τοϋ 6όθοuc: Π-εmρώθηκαν οί φωνές ιπσνω σrούς y,κρεμοίις
τους, nετρώθrικάν oi φωνές των κ,ι,γδύνων πού 
λεηιλστού�ε τούς δρόιμους. 

---�-----------------d 
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Προσευχή όπό τ•ό βόθοc · Κσrέ6σινε, ώ κσrέβαινε κόβε φορά -που ό φόβοc. 
μας; _θεριε,ύει, κατέβα1ν,ε, ώ ·κοτέ6αινε, Κίι.ρtε
Περσέα, κα nέτρωνέ τor.r μέ τι') Μέδουόα, -κα
rrέβαινε fuσι ·άό,ρατος κρατώντας τήν κεφαλή 
της Μέδουσας ,γιά v· ·όnαλιθώνεταιι τό κοκό 
�ας τό έσωτερικό, νά μήν κινείται·, νά μήν 
ΙάΜεβαί,νε1 _ 11ή. συνείδηση καί λασπώνει τόν δγ
γελο 'l'ijς .Γαλή,νης -μας. Καrέβαινε, ώ καιτέ
βαιινε κύριε Περσέα, ,κύριε. της πέmρας. Κύριε 
;τών ιάπολιθωμάrων γιά νιά γίνονται άβΧΌβείς 
παλαιοντολογίες όλοι μας 11CI φόβη;rρh, δλες 
μας οί άδικίες . .Κατέβαινε ,ώ κατέβαιινε, κύριε 
Περσέ•α, νό• πατρώνοuμε ,;ίς άλυσίδες μας γιά 
νά 1μήν !Ξυπνδμε μ· αύτές καθη1μερινά στό .πλευ
ρό .μας. ΚαιrέβαιΜε-, ΚΟ"Ι'έβοινε, έτσι κύριε Περ
σέα, •άόρcπος ,καί πέ,τρωνε, ώ πέτρωνε ΚΙάθε 

Μιά φωνή 

Αλλ·η φωνή 

τοϋ Καικοϋ μας Δυσμένεια. 
2Γ]Ι'1'Ούσαμε άιπό τόν !Ξυλουργό νά μδc: παραδίνε,ι 

χάλκιν.α δπλο. 
Ζητούσαμε άπ' ένο όπλοποιό τά εnιπλα τοϋ σπι-

τιοϋ μαc:. 
Φωνή τοϋ βαθους Πετρώνονrται, πετρώνοViΤ'αι έnί τέλους ο,ί nαρα

λογιαμοί ,μαc:, πε11ρώνονται ολες οί ;φοβερέc: 
· Ερινύες μας κσί ο.ί καταδιώ!Ξ'εις 1'0UC:

Μακρινή φωνη Τι καλά, πού έχουμε κερδίσει· τήν αισθη,ση της 
•'lέτραc:, αή•μερα, 'Τ'ή•ν αισθηση της -πέτραc: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,. 

• "Αρτοc;

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 

ΖΒ'ΓΡΑ ΦΟΥ 

-�·-······································································ 



106 1975 

8 MA·IOY 

'Ημέρα τού Λευκού Λωτού 
Οί ιμε,λετηταιί της Θειοσrοφί

σς τρέφουν ,αϊσθηιμa, βαθε�ας 
�γνωμοσGνης nρός τήιν "Ε
ΜΝ,Ο Πιετρόβνα ΜnλαβόΤΟΚ!υ 
f<'ΟΙί σέ. κάθε έιπέ'τ�ειο -τ�οϋ θαι
νάτου -τ�ηc: (8 Μaίου 1891) 
ρυιναθροί1Ζ:οντα11 καιί, 1σεβάμε
νο1 τιήν τελιει,π,οι�αι 1111ς θέ,λιη
σ�. δuαβόιουν ε'VΙΟ ιη δύο χω
ρίο αnο τήν «Μπ1αrγ1κοβάντ 
Γ,κ,�τά». ΚΙΟιί "fό «Φωc: 11ηc: 'Α
σίιας», έ<nει;rαι -τ�ηροϋν οινή, 
δι,αlλογιΖ:όιμ.εν�οι έκιείν�ην κοί τό 
ιέργιο της 

'Εφέτος σuμπληιp�ται 
, 100 έτη όπό τ,ήιν ϊδριυσι, • τ,η<:
Θεασοφbκηc: Έι1αιιιρί1ακ::, άηό' 
τήν Μπιλσ6ά11σκυ ,καιί τόv πι,
στό -τ�ηc: συ'ΙΛειpγάιΊη. "Ολ1κο-rτ. 
Τό έργο τηc: έδικιαιι,ώθη. Ό ικό
σιμιος εχειι σήμερα μιει�α6όλ
λιειι στόσιν άιπέν�οντιι, ιστό θέ
μοτα1 της θρηιο1<1εί,ος, τηc: φιι
λιοοοφ,ίας, τηc: 1ήθ111<1ηc: καί -
κυρί,ως - τηc: ιπαιγικοσ9ίιαυι άι
δελφόιτηιτοc:. Τ ά 1πια1λα11,ά ουν
θήιμοτα τηc: Έ11αιιρ 11α: δέν θε
ωpοϋντοι r:ιά πιαιpαιδοΕόi,ηmες. 

Ό Οtκουμειν,ισμός στό θρη-
01κειυηκόv ηεδίον, ή συ,γιφητι� 
ική φtλοσοφί,α, ή ιμή διόκ.ρι•σιις 
11ων όνθρώπων όιπιό την φυ,λJή, 
τό ψϋλον, τήν τόςι,ν, τήv πιίι
(Πlt όπου άνήικιοuν, ή έλιευθ� 
ρίο της σκέψεως, εί'Vlαιι, έικδη
λώσειbς σφραγι,()Ιμιέιw:ς όιπ,ό τlό 
θεασοφ�κόν πνεϋμα, τό nινεϋ
ιμαι τ,ης Μπλαβάrrοκιυ,. 

Κατά "Γην ήιμέραι 11οϋ /\Jευ,
κοϋ Λωrοϋ (ιπού ώ•ν�ομόοθη 
έliσι άιπό τόν ιβαθύτ>αrrο σuμ-
6ολιομό τοϋ έΕωηκιοϋ αιύτοϋ 
άνθους: ιέχε,ι τίς ρ�Ζ:,α: rou 
στή λάσπη rοϋ βυθοϋ, · άλλ'ά 
τό άνθη του rnίΜΟυν ιπρόο -ric: 
άκτ�νιες -rοϋ 1ή.λίου, δηως ό ό-ν
θρωποc:, όπό τή λιό01nη rοϋ ύ
λιικιοϋ του οώiμαmος ηροσβλέ
nε � οτό δστ ραι ,κιαιί στό θε ίιανι) 
οί- σπιουδαι{)Τια1ί της Θειοισοιφί,ας 
όνιαιπιολοϋν ιέ1<1εί1νιην, ή όιnοίια 
ιrιρώτ,η. έφ0ρε στ,όν δuτιικό κό
αμο τό φως της Άρχαίισς Σο
φί,οc: κοί έδωσε στ-όν δνθρω
ιπο ιό δρc,;10 τηc: θ&ίιαις του ύ
ιnιοστόσιεωc: ικ,αιi άηοστ>σιλης. 
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ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ το 

((ΚΛΕ ΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ)) 

ΤΗΣ Ε ΛΕΝ Α Σ Π Ε Τ ΡΟ Β ΝΑ ΜΠΛΑ ΒΑΤ Σ Κ Υ 

(Συνέχεια άπο το προηγούμενο 
τευχος του «ΙΛΙΣΟΥ» σελ. 65) 

Έ ,ρ ώ τ. - 'Έχοuμιε πιαλλούς 
σοφούς έρμ.ιηνειχτες καl σιχ•οfλ.ια
στες mό: έλληνικά, λ!ατινικιά, 
01ο:vσκ.ριτ�uκό: Ικι' έ:(5,ραϊκό: κεί
rμενα, κανείς qμως Ιδεν μας ά
ν01ψέρει τίιττιοϊΙΕ πού vό: 1t1λη
σια�ειι τlς Ιδ�κ•ές 01ας ·άnόψεις· 
πως -yιί,νεται αίύτό; 

Ά 1'l' άν τ. - Αύτό όψείJΛJεταJί 
.ατό δτ.ι αί ,έρμηνΙΕυτές σας ιτrο
ρό: τιη μιε;yάJλJη τους οοψία, κ,α
τcφθιωισαv να •rοeρι ,t5άlλιωιυv μ'έ 
, vέψη. rυό ιμ,uσιτuκιrσ;μ.ιό των ο�ρ
χαίων1 •ψuλοισόψων, κ, tδιαίrrερα
των �Θ.λή:νων. "Ας rπι(Χ!ρσυιμ,ε
y,ιό: π,αρόJδειy,μα τόν Πλούταρ
χο. 'Διαt5ά!σπ:ε δ,:rι σχεnκό
yράιψεt y1ιό: τό: «σταιtχεϊα» του 
,άν�ρώπιου. Ή πιφιyιραψή .τοu 
έ:ξηγεϊται Ί<Ιατα:· y�ρόJμ,μα ,κι' ά
'Πlαδιuδετ,αι σε μεταψυσ,uκή δειΟ'L
δαuμιονία ,κ·ι' αyνοια. "Ας ,δοϋ
·μιε τό κ·ε�μ.ιενο:

«ΊΟ ανθιpω1'L'ος είναι 1τ1ολ&πλο-
1κ,ος. 'Όσοι v •Ο :μ ί ζ ο υ v, δ
ιτ ι ά:π ο τ ελε ϊ τ α•ι ,ά π ό 
Ιδ�ο μ,έ ρ η μ ό ν ο  κ ά
ν ο υ v λ ά θ ο ς. Φαντά
lJονrrαι · δτι ή νόηση ( έyκ,έ.ψα
λος - νοηιμο01ύvη) ,είναι μ,έ.ρος . 
της Ψυχης (της Άνώί1Εiρης Τρι
ά1δας), ,01ψάιλ!λουν δμως, όηφι
t5ως, οττ.ως ,κ:ι' έlκεϊνοι πού θιεcσ-

ροΟνε τή;ν Ψ υχrή ,μέρος τσΟι σώ-
1μ.ιαϊΤ•ος, (ιδη,λι:nδ,ή τήν Τιριάιδα.μέ-
1ρος της ιθνη της, φθαρτης, rrε
ψάJδο:1ς)' Γιατl ή •νόησιη (Νοιυς) 
etναιι άνώτaρη ά'Τt" την ψυχή, & 
πως .κ' ή ψυχή ϊίναι πιό καλή, 
ί!ίιό 1θlε:ία <άiπ' τ,ό σώμα. 'Η ενω
ση της ψυχης .με τό νοϋ ά'!l'οτε
λJε,ϊ τό λοyικ,ό. Ή ενωσή της με 
τό σωμα ,άmοτελεϊ το πιάiθlος. 
Τό πιρωτσ εlναJι ,μέηα στον άν
ιθρωrrτο ή ,�ρχή της 1�ρετης καl 
της 1κα1κ,uας, ικαl τό ,δεύτερο ή 
ά,ρχrή της ή'δσνης καl του πό
νου. Άπο "Οό: -τ,ρία αυτό: μέjρη 
'ΠIOU'Vlo:Jι ,σtτεrνά ,01ύvδεiδιφlέvο:r, ή 
yη δίινει ατόν άΊΛΘ;ρωπο τό σω
ιμα, ή 010λήινη την ψυχή κι' 'δ 
η,λ!ιος τή νόηση. 

Ή τeλευταία αυτή ψιρά!ση ε{_ 
να>ι ικ,αθ!α�ρό: άλληycψuκή, καl 
ιμόνο 001οιι ,είναιι ένήιμεροι στή,ν 
Έ01ωτ�ερικrή Έπιστήμ.ιη «των ιά1ν
τιmοιχιων» μ,τqροΟ�ε νό: την 
Ί<Ιατα1λά!t5ιου:ν, yιατl 'ξέρουν1ε, 
τrοιός είναι δ rrr'λανήτης,, πού άν
τιστοιχεϊ σε κάιθiε στοιχεϊσ. Ό 
Πλούταρχος διαιρεί: τιό: σrωι
χ:εϊα ,σi, τρεϊς δ'μiάδiες. Τό 
,σωιμα ,ε{ναι το κατώτερο τρ�α
'δLiΚό ιμέ,ρος, ά-rοοrτειλεϊτάiι α-τr' 
τ,η,ν ,ύ λ ι 'κ ή μ ο .ρ ,φ, ,ή, τ ό 
ά σ τ ρ ι ΙΚ ό σ ω μ α: καl την 
Π V ο ή,, πού -rοpαapχετCΧΙι αι' 
τή yιη καl ξ,Cl!\ιlαyυρίζει σ' αυ
τήν. Δεύτ�φο μέρος ,εtναι· ή έ:ν-

-- ------ ----- ---- -- --- ---
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δίάμση �. η έ ν σ τ ι -
,κ. τ ώ δ ' ι κ. ιη ψ u χ ή, 'JΌOU · 
,φόέ.ρχεrrαι �ι' έrrοη,ρεόζεται 
πόιντοτε άm' τη, 01δλJήνη. ·κ.aι ltl!ό
·�- το ά:\.Ιώτ�ειρό μρος της, ή
Π ν ε u 1μ, α τ ι ,κ η Ψ υ χ ή,

j (,Μποcιύνtϊι) 'ΠΙΟ!J 'Π!εpιιέ.χε ι τα 
9'Τοιχ0ϊα: τοο "Ατιμα καl τ,ου· 
Μό:ναι;, εΤ:ναJι κατα ΊΟV Πλοy-
't101ρχο άiμeση q:rοόρροια τοlίj η
λuου; της ύτrέ ρτ ατη ς ιθεότηΙ'ΌCΙJς, 
αύτοϋ δη,λα:δή, 'ΠΟU 6νcψριζeι 

· «τό Άγσ/?Jόν». Τόν ίσ�χυ:ρισιμό
μας αύτό θ' όmοδεί!qουμιε .με τlς
ό:η<ιόλαυθες ,y,�μες τ,ου:

« ... Λαι-rοόν; όm' τους δυο θα
νόrr.ους -τύοο -πιε.ι.θαίνοuμιε, .δ εvαι;
κ�ει τον α:νθρωιιτσ ΊλCΧ· γίνεται
ξ)υο ιμ,έιρη . <Χ'Ιϊο τρία, κι' δ &Χλος
θάνατος Ιάrrοό ,δυο ,μέρη, ενα._. Ό
,τφωτός ,συμ�αιίνε.,ι ,στο �σιίλειιο
της Δ,ή,μ�η:τρα�ς ικιι' εt'lιlα:ι κιατ,ω
&π' τη δuκαιοiδοσία της. Σ' αύ
τό όψιεiu°λJετα�ι κ,ι' ή Μξη «-uε
λJε uν» · nα) . )(1pηiσψ στrοιούσαινε
yιά τό:: Μυσtή,ρuα, καl 'ΠlOU μιοιά�
ζειι :μ' α&rrην π-ου 1έννοει το ιθά
ναr�ο: <�τsλιε.υταν». Γι' αυτό τό
Νόyο οί • Α,θηrναιοι θε,ωραύσοοιε
τους νε.1<ιρους όψιiερω�μέ.νους
στη Δήμητρα. υοσον άiq>ορα

· rον αλλο θάναυο, σu!J!(b.αί νsι στη
σελή'\Λr], τό �σίιλ-ειο της Ιlφ
αεψόνης»·.

Έ1δω ιμ'Π'ορεϊτε να Ε;α,να�ρεϊτε
τlς άρχέις rμας, σLψJφςyνα: 1με τlς
δ-π:οuε,ς δ ανθρω-rοος, οοο ζει, ά..
,τοτ,εJλεϊτα:ι ά'Π.iο έιrττά ιστο�χεϊα.
'Ύσrrφα ια,τ.' το θάrνατο yί'\λεiται
πέντι;. στο Κιάlμα -λόlκα, καl τiέ
λος ,μιέ'\,\ΘL τϊpία, tό τ.ριtrλο 'Ε
γώ, ,τοδ;ν,αι το Πνsuμκχ--' ψ,υ_
χη καl Σuνειδηrrότητα, σrrό
Ντε�. Αότ-ος ,δ' χω1ριqμος

-rεού 'Ι'\Ιρωt'<;Χ σιψ�cοLνει ατούς 
«λεψωνες τοϋ 'Άlδιη», &rτιως � 
νομάζει δ Πλοοταρχος το Κιά
,μα-,λόκα, κ,ι· uσιτερα στό Ν{τξ-

. �αχάν, �ταΜΕ �μiρος της τειλιε-
, τ,ου.ρyίας στα ίιειρα Μuστήιpια, 

O'fiOU οί ύ-rτοψή�φ,ιοι )ΛLΟ: ιμuηση 
ζο()σανε δiλόκ,λιη1ρο το δρσψα · 
το} θαιάτοι, καl της άνά!στα
σηc, cό::ν «δοξασμένΙΟ Πνεuμα» 
κα:l μ' ΟJύτη τη δια:τ&τrωσ�η έ,ννο
ουμ� Σ υ ν ε' { δ η σ η, /\ύτό 
ένvοεί. δ' ΠλΌύτ01p,χος δταw λέ
ει: 

<'. . Ό ΊΕρμιης είναι ,ττcφών 
κα. στ,ούc; Ιδυο ,θlαν,άιτους, τόιν 
yήΊνιi καl τον ούρόwιο. Ό 1'Όpω
τος ά-π:σφτα την ψυΧΤJ αιτrό το
μα αιτr' το σώμα. Ή Περσ'ξφόνη. 
6ι-,ιω._; σιycχ -:- σιyό: καl ,μ�λακα 
ξεχωρ&ζ,Ει I ιτ,η νόηση ά'Τί' τηrν 
ψu;.('1- r,· ctύυό τό λόγο ό-νο-
1μα;::ε.τα, <<Μοναy�ενής», ή μόνη 

• , ι � --,.-,. ' π-:-υ yεΝν,uεται, ,1 μαΝΝΟV wου 
)ΛiΞVs-άιc.ι, 't'O\ ενα καl μόνσ, yιυα
τl τό καλλίτ.ειρο �ρος ·τοϋ ·αw
ι�ρC:> ιτω δταν χωρuσ�ι άrrr' αύ
τή ιι, rμένει ,μόνο .. Κ•ι; οί δυο θά
ν.αr')ι αψlbαίνουyε σύμψωvα,με . 
τ6 φιJσι κc νό,μ:ο. Το Πεm1ρωμrέ
ν:> (Φά,ουμ η Κό1ρ1μα} (tει ικcχ
Θοr)ίσr..ι, -rτώς ΙΙ(άθε, ψυχή, είτε 
μέ, είτε χωρlς νόηση, οτ'αν έy
και:χλε ίψη το σωμα, γι' �Ρ
κΙΞτό χρόνc ( ,τ:όδναι διιαιpορε
τι:< :>ς y,σ iκ� μιία), -π:ίλαrνιέται 
σηiν �ρtοχή, ,του <!ψω1κεtται 
ψτrχ�ι, yης καl σειλήνης (Κα
,μα),όκα). υΟσες ψύιχες είναι 
&δ· κες κι' Όάκάθαφτες U'ΠJοφιέ
,ρουν:;. τ,�ν τιuμωρία, 1t10υ rτηρο
,ΚJά!λιεσαν 0

1• ιrορα,ξ.ε�ις τους. 'Ό
σες είναι κα:λε.ς -κι' έναρετες, 
μiνου\'ε μχρις δτου �ι-

. ,· ι 
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'•Ι 



1975 το ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕJΟΣΟΦΙΑ,Σ 109 

σθυινε καί. με τήιν καθcφση ά
, πΌ{;!άΧλουνε ,κό:ιθε στίγμα 'Π!ΟΟ 
δ�-ι:οjρyη,αε ή ,έ-τυωpιή 1 1μέ. το 
σώμα t1 -rroύ τοχόν ε1vαιι .αrrrο
τέλι:,:ψα ικακης ύy,ε,uας. Αυτές 
ζ/)ΙJ\,c. yιό: εvα καθο,ρuαμιeνο 
χρονtκο δ 1 .άσrτιη1μα: •σ\τούς: λει
μ,ω\ες ταυ "Αlδη,, 'Π'Θpωχέ.ς εϋ
•1φα:τη ς άτlμόσψ,αφας. 'Ύ στειρα, 
OOV να γύpιζ())V ισrtή'V :ττατ)pίίδα 
τοιυς θ'Πlθb'tα α'Π:Ο ιμοηψυό: ΊΌEipl-
1l1λάWJΙO!TJ κι' έiξαιptα, αίισΊθάνον
τ.α, ικά-rnοιο προμήΙVυμα χα;ρας, 
ποί, μαυά!yει -προπαντός μ' δ,τι 
νοιώθουν, δσοι ιμυοοϋντακ σπα ι
φα Μυστήρια, τηραμήινυμα 1άνά-
1μικτc με σι;yκLvηιση,, μιέ. ,θα1ι..ψα-
01μο -καl 'Π!Ού γιιά το,ν \ΚΟJθιένα 
είναι ή τηροdδοκιία -rοραyμαrrο
πο ίrιαης της uδια�τιιφης έ)λrroC_ 
δrtς του>'. 

Αυτή ,ευνα)ι ή Nφ�αl\llil<ff] εύ
δαψονία καl κανεlς •θiε,ό01Οlφος 
διΞ θα μ'Π!οροοοε να ΊΌεpιyράψει 
σέ ·cαψϊστφιη έσωϊrειp�κή yλ:ωσ
συ: ·1 ις νοητικές χαρές του Ντε
�αχά\1 &roov κά\θε ια,\Λθρω,'Π!ος 
�:r,ίσκεται στον mJCΧ)ράJδειισο, -mού 
δηuιουρyεϊ yύρω του ή συνεί
ιδησ1 του. Προσέ[Jετιε ο,μως, ν' 
αποι:>ύy'ΙεΊ!ε κάtrοοι•ο λιά!θος, &rτια., 
τrέq, τουνε. καl ,ωλλοl θεόσοφοι. 
Μ1 <!.αντο:JΟ'θεϊτε, -πώς δ σΜθ/ρω
πος, έ:r(Ιευδή 1ά:-τυοτε1λιεϊται σmήrν 
άρχ,1 ά-ττο ,έmά, ϋστερα ιάτuό 
τrι=ντε ,και τέ,λιος, α:'Π'Ο -τ�pία 1στ,ΟL

χεϊα, είναι σύ,,θεση α:1110 έ-rττά, 
πέντε, τρεϊς όντότη(t'εις, η &rοως 
έ·rr.-τι,:χημένα διατυrrοών,ε•ι ενας 
συ1yραψέας •θεόσοψος, -rτώς ά
-ττοτελεϊται ά:'!rο δειρ1ματ,uκέ.ς 
0ιρC:.'σιειc πού ιθ' ά:-roo(J'Π'Cl!(JIEL, δ
πω� �yά!�OUVE rrlς φιλου&ες ά,τ' 
τα κρεμμιύδια. Τα στοιχεϊα, δ
-ττ:...ις σας ΕL'Π'Ο1\.ΙΙΕ, έκτος αιτο 'Ν 

σωμα, τ� yωϊκή π•νσή . καl το 
ά::Jτρι κό είδω'λιο, 'Π'ΟU ιδιΟJλύον
τα ,μι το θάνατο, είναι οψεις 
η ,ψ ά σ ε ι ς σuvε ι δη -
τ ό τ η  τ α ς. Δεν ύ,,τιcηρ:;,cει ,τcφα 
ενα:ι.; π ΙΡ α y 1μ α τ ι κ ό ς &ν
θ,ρωΉ1ος, ,τιού yεϊ σi' δλη τή δι
άρκεια του Κύκλου της Ζωης, 
ά�ό-νατος στήν ούσια τ-οu, &ν 
οyι στη ιμορφή του. Αυτός είναι 
τό Μό:νας, δ άν.Θ;ρω111ος - νοηιμο
σύνη η ή έ"\Λσcφκιωμένη ΣU\Αεί-
δηCΊ'l. 'Η άvrιί,ρρηιση των μαrοε-
1plαλιστων, 'Π'Ού ιδεν -rοαραJδlέχον
ται rτή δUΙ\Ιαrrόrτητα δjράlσης τ•οΟ 
νοί; ,κιαl της συ\ΛΕΙίιδησης εξω 
ά-ττ.' τtήιν ϋιλη, Ιδέ.ν εχΕΙι μεryιάiλη 
άξία στ,ήν πεpί'ϊίί•ωσή ιμας. "Ο
χι yιαrτl δεν -mαραδεχόμΟJΟΤrε 
τή λοyι•κοψάνεια τιοG έ-ττ,ι-χιε4ρή
ματός 1:ους, άλλα τους έ.ρω-rου
μ::: ό1ϊλa: «Γνωρίζετε ολες τlς 
κα-rcστάσιεις της ϋ-λης, σ.εϊς 
-ττο•'.1 δέ.v εχετε άνα1καλύψει πα
ρά μόνο τρεις; Και -rτως ιμ-rτο
ρι:.'ϊ-ϊε -ώτε νό: ξ-έ.ρετε &ν έlμιεις 
μέ. τη11 ψράιση ΑΠΌΛΥΤΗ ΣΥ

ΝΕ ! ΔΗ Σ Η η θεότη-τcα yιιά 111άJν_ 
τv: 6:;\ ωστη κί άόρατη, δεν ΙΕJV
νοοϋμε αύτό π,ού, ιεστω κι' αν 
� σ�εύ-y,ει τήν άνθρώ-rτιvη ,τε
ριcρ:σμένη άνrίληψ� μας, εί
vο:ι τό Παγ1κό01μω ΠνεGμα - 'Ύ-
λ1 η 'Ύλη - Πνευμα στήν άtrοό
λ;J'rη άπ,εραντωσύvη του;». Μια 
α1ϊ τις κατώτειρες ψάι01εις του 
Γ.uεύμ,ατος - υΥλης, ψά01εις τε
ιμα1ισf-ι.t:vες, διαχωρισ:μένε,ς, σε 
Ο\.1 τ'Τlν ,τερίοlδο τωl\l 1μ�αντα-
ρι.κω·ι έJκιδη λώσεων, ά-τrο,τεΜ:ί 
r.) cυ,1c.ιδητο Έyώ, πού δηιμι
οuρyεϊ ιμό:νο του τον 'Π'Cηpάδ-ει
:rό του, χuμαιρικο <¼ι'5αια, yε
ματο εύδαuμονία, ώστόσο. 
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Κ1ΡΑΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ, 
r(Ιοuή\μαrrα, Μα;plίας Γαϊταντζη, 
- Τ σιιΚ:ου¼t, Θεσσαλσνιίκη.

Μία άπό τlς «κραυγές»:
'"Άναψε φως! 
Φο6αμαι τό σκοτάδι. 
Δέv φο6αμαι τόv αvεμο . 
που δροvτα στήv πόρτα. 
Δέv φοδαμαι τά στοιχειά της νύ-

χτας. 
Δέv φοδαμαι τήv καταιγίδα 
που γυμνώνει τό εδαφος. 
Φοδαμαι τόv άνθρωπο! 
·Άναψε φως! ...

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ, ποιήματα,
Άγvης Κ. Άδάμ.

Σποvδη σε ύφηλες Ιδέες.
Στην άγάπη χωρlς άνθρώπι
vους φραγμούς, στην αίσιο
δοξία, στην έλπίδα.

'Από tά ώραιότερα της
συλλογης, tό ποίημα «'Όταν
σε δλέπω», κήρυγμα οlκουμε
vικης άδελφότητος:

'Όταν . σε δλέπω vά στέκης
άvτίκρυ μου,
καθόλου δέv σκέπτομαι &v εΤσαι
κίτρινος, μαυρος η άσπρος.
Οδτε νοιάζομαι αv εΤσαι
δουδδιστής, χριστιανός η αθεος ...
Τό μόνο που σκέπτομαι εΤvαι,
δτι και συ άvτιμετωπίζεις
τό ίδιο άδιέξοδο,
δτι I και συ ζητας άπαvτήσεις,
που καv�Ις δέv θά σου δώση.
Γι: αύτό δακρύζω
καl νοιώθω πώς εΤσαι... έγώ! .. .
Πλησίασε, λοιπόν, έαυτέ μου .. .

Πολυ ώραίο καl δυναμικά εκ
φραστικό, επίσης, τό «Σε 
δλέπω», σε πανθεϊστικό θρη
σκευτικό τόνο: 

Σέ δλέπω στα δλόδροσα τριαντά-
φυλλα. 

Σέ δλέπω σέ πλαγιές πευκόφυτες, 

σέ ποταμάκια που κυλαvε γάργαρα, 

σέ θάλασσες. 

σέ πόλεις, 

χέ χωριά. Σέ δλέπω ... 

Σέ δλέπω στου παιδιου τό δλέμμα, 

στο πρόσωπο του άγαπημέvου, 

στα καυτά μου δάκρυα, 

στις ώρες της μοvαξιας ... 

"Ομως, σάv συvvεφιάση δ ούραvός 

καl μανιασμένες ξεσπάσουν 

καταιγίδες ... 

δσο κι' &v ψάξω, άδύvατοv 

δέv μπορώ vά Σέ !δω ... 

ΑΝΤ I ΠΑΡΑΜΥΘ 1, ποιήμα
τα, Χρ. Λαθουροπούλου. 

«Κραυγες» - θέλει, τά 
ποιήματά του 6 συγγραφεύς. 
Καί εΤvαι, μερικά τουλάχι
στον. 

«Αύτοκράτορες, δασιληά
δες, πρίγκιπες, που δρήκατε 
τό γαλάζιο αΤμα, στη μυστι
κη γέννα του σύμπαντος;>► 
(' Απόδραση) . 

«<Η ιστορία εμετεί ήρωίκες
πράξεις πάνω στην εlρήvη» 
(Προτομές) 
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΑΠΕΣ, μυθι
στόρημα, Άvτώvη Σπιvέλλη. 

Συνέχεια τοϋ :προηγουμέ
νου «'Ένα παιδί άvαρωτιέ
ται». Τό παιδί μεγάλωσε, 
μπηκε στή ζωή, προχώρησε, 
άπέκτησε νέες εμπειρίες. Δέv 
άvαρωτιέται. Συμπεραίνει. 

Ή ζωή εΤvαι μία καl άδιά
κοπα, α!ώvια συνεχίζεται, 
στήv 6ιολογική γραμμή. Οί 
τρείς άγάπες (πρός τόv γο
νιό, τόv σύντροφο της ζωης, 
τό νέο 6λαστάρι) εΤvαι, πρα
γματικά, ή μία άγάπη, πού 
διέπει τήv ζωή. 

'·Ίσως, άγότερα, vα ελθη ή 
εξύψωσις για· τήv άγάπη 
πρός ολους τους άvθρώπους 
καl ολα τα οvτα. 

Γράψιμο πηγαίο, συναρπα
στικό. 

Ο Ν I ΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
στό · δικαστήριο τοϋ Κυρίου. 
Ό Δασκαλογιάννης, Ό Καν
δαύλης ( «Μέ είδες γυμνή»). 
«Παϋλος Σαρό». Θ(ατρο, "Α
ρη Χατζιδάκη. 

Ό συγγραφευς - καl δια
λεχτός ποιητής - εμφανί
ζει τήv Κρήτη ώς _ συνήγορο 
υπερασπίσεως τοϋ Ν. Καζαν
τζάκη, κςηηγορουμέvου για 
άθε'ία καl εχθρότητα στήv 
«καθεστηκυ·ια τάξη». Μάρτυ
ρες. ύπερς:χσπίσεως δ "Αγγε
λος Σικελιανός, δ Παvα'ίτ' 'Ι
στράτι, δ Μαξίμ Γκόρκυ, δ 
Γκρέκο. 

Τό συμπέρασμα, διατυπω
μένο στήv δικαστική άπόφα
ση, επειτα άπο εvα ζεστό 
διάλογο, εΤvαι δτι: «Ό Κα
ζαντζάκης δέv εΤvαι αθεος. 

Προσπαθοϋσε ακατάπαυστα 
vά νοιώσει καλύτερα τον Θεο 
-το 'Απλησίαστο, ως πού
τσάκισε σάv δοξάρι. Καl εΤvαι
επαναστάτης οσο εΤvαι καl δ
Χριστός, πού χτύπησε τήv
άvομία. Στάθηκε, επίσης, σάv
άνθρωπος, τηρητής των εv
τολωv της άγάπης καl της
συμπόνοιας».

Η ΣΥΜΦΩΝ ΙΑ ΤΩΝ ΚΡ 1-
ΝΩΝ, ποιήματα Αίκατερίvης 
Τσόπελα.· 

Συμφωνία των κρίνων άπο
καλεί ή ποιήτρια τήv ποίηση 
_:_ πού δ Παλαμας τήv ελεγε 
«δραση της ψυχης»- εκείνην 
που ξεφεύγει άπό τά «λιοά
δια της πλάνης» (τοϋ ύλικοϋ 
κόσμου) καl διαοαίvοvτας α
πό «το λεύκο της 'Αγάπης 
γεφύρι», δδηγεί τόv άνθρω
πο στή θεία άγκαλιά, στήv 
παληα πατρίδα του. 

Δέν εΤν' αύτός 
δ σαρκικός χιτώνας, δ φθαρτός 
πού τούς άνθρώπους ξεχωρίζει, 
εΤν' δ χιτώνας της ψυχης 
δ πnικιλόχρωμος 
πού τlς ούράνιες τlς μονές ρυθμίζει. 
Στης άγάπής τήν Πατρίδα 
ντυμένοι τόν δμοιόμορφο χιτώνα 

τό λευκό 
γίνεται εvα τό έσύ κciί τό έγώ. 

(Μιά Πατρίδα) 

Ή προτίμησις στήv ίδεολο
γική αυτή ποίηση εκφράζεται 
μέ ίδιαίτερη ζωντάνια στο 

, «Τραγούδι αφθρατο»: 

Τί ώφελεί 
τήν όμορφιά του κόσμου κι, αν υ

μνήσω, 
τά χρώματα, τ' άρώματα, -ί-ίς τρίλ

λιες των πουλιων, 
τ' δρμητικό τραγούδι του άνέμοu 
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·1και τά κρuφομιλήματα στlς φυλλω-

σιές των δένδρων; 
·· 

'Όλα φθαρτά, 
και τό τραγούδι μου κι' αύτό φθαρ-

τό μαζί τους. 

Μόνον έσύ, 
της προσεuχης μυστηριακό τραγού-

δι· 
συνομιλία άνθρώπου και Θεοϋ, 
πού άπΌ αφθαρτη καl μυστική πη-

γή κρuφαναδρύζεις 
τραγούδι αγραφο 
τραγούδι σιωπηλό 
άθάvατης ουράνιας όμορφιας 
μαζί της μένεις αφθαρτο καί συ 
στό γαλάζιο κρύσταλλο 
τοϋ α!θερικοϋ ούραvοϋ. 

ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΟ ΙΤΗ
ΤΗ, ποιήματα, Μάγιας - .Μα
ρίας Ρούσσου. 

Ξεχωρίζει άvάμεσα σ' αυτά 
τά περιστασιακά ποιήματα ή 
«Έπίκληση», δπου σαρκάζει 
τόv άvθρώπιvο έγωίσμό και 
τήv άποξέvωση άπό τήv έvό
τητα των άvθρώπωv: 
Πρέπει νά κάνω τήν προqευχή μου 

τώρα. 
Νά .Σ' ευχαριστήσω, Κύριε, 
γιατl 
τούτη τήv ώρα δασαvίζουν τόν ά-

δελφό μου 
κι' δχι έμέvd. 
Γιατl πρlν άπό λίγο 
σκοτώθηκε τό παιδl τοϋ φίλου μου 
κι' δχι τό δικό μου. 
Γιατl δ αλλος πειvα 
κι' δχι έγώ. 
Πρέπει vά Σ • ευχαριστήσω Θεέ μου 
πού έγώ εΤμαί καλά ( 
Κι' -δ κόσμος γύρω μου καίγεται· 
κι• δ συνάνθρωπός μου σφαδάζει 
κ.ι δ ιγκλειgτος παρέκει μου ούρ-

λιάζει. 
'Εγώ ιχω σκέπη μου τή δειλία μου, 
καl έδω ταπεινά Σοϋ πλένω τά πό-

δια·, 
γεμάτη 'εuλάδεια. 
Πρέπει νά Σ' ευχαριστήσω Κύριε. 
Δέv πρέπει; 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΗ
ΝΕΣ, , θέατρο, Κλεοπάτρας 
Πρίφτη. ' 

Άπάvθισμα: Μέσα στην δ
π λ ό τ η τ α εΤvαι ή • Αλή
θεια. •ο Θεος εΤναι κλεισμέ
νος στήv καρδιά τοϋ άνθρώ
που». 

.1 

v·  1 : 

j 
. 

: 
1 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ �. .•·
. 
·J 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ('Ιvδ(α, Κί-
να, 'Ιαπωνία) , Περικλη Καί-. · ' 
σα

�i�μερα - λέγει δ συγ- , _:. J 

γραφευς - που ή μηχαvη 
πάει vά μας άποστεγvώση δ-

.j λους μας, δ γυρισμδς στlς ρί-
ζες τοϋ άvθρώπου εΤvαi μ(α 

._.1 
άπο τις σωτηρίες μας». 
. Ή συλλογή αυτή των τρα-

γουδιών δεν εΤvαι μόνον μιά 

1 

γνωριμία με τους άvθρώπους 
της μακριvης • Αvατολης, άλ-
λά καl μιά μετάγγισις καρ-
διας καl πνεύματος. 

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΟΙ
Τ ΑΖΕΙ ΣΤΗ Δ ΥΣΗ, μυθιστό
ρημα, Βύρωvbς Δάδου. 

Διαποτισμένο άπδ άγάπη . 
στον &vθρωπο, άγάπη οίκου
μένική. Διαδραματίζεται στήv 
Άφρική. «Καl τί θά πη -ρω
τάει- μαϋρος η &σπρος; 
Άπ' τον Άδάμ καl τήν Ευα 
δγηκαν κι• ot δυό .. Ποιός ξέ
ρει; Μπορεί ή Ευα ναταν με
λαχροινή, Ισως δμως και μαύ
ρη». 

Ί 
·Ι 

ΑΠΛΟΧΩΡΙΑ, ποιήματα, 
Κώστα Φαλάρη. 

Στίχος ρωμαλέος, δυναμι-
κός, κοφτός. •Απλοχωριά 
καρδιας. 

1 
1 

. Ή ,J 

•.J 
·' 

. ;,I 
. 1 

_.j] 



1975 ΤΑ ,Ν.ΕΑ Β ΙΒΛΙΑ 113 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ, ποιήμα
τα Τάσου Σταμπουλόγλου, 
Σέρραι. 

Ό ποιητης άπευθύvει το 
«Προσκλητήριό» του στους 
σκαφτιάδες καί . δλους τους 
ταπειvους της γης. Διαπνέε
ται άπο εvαv- κοιvωvικο ρο
μαντισμό. 

Δυδ φορές άδελφοί μου, ςSσοι άl).ύ
γιστοι μάχονται 

τή σκλα5ιά, τήv ψευτιά, των κα
κωγ τήv παγίδα 

κι' fvαv εχουv σκοπό. Φωτεινή, χι
λιοπόρφυρη 

vά ζεστάνει τή γύμνια μας ή μεγά
λη έλπίδα. 

'Όμοιες έκφράσεις σ' αλλα 
ποιήματα. «Στάλα τη στάλα 
το αϊμα μας, το δάκρυ ας γί- 1 

vει κυμα, κυμα vά πνίξει τ' α
δικο, vά καταυγάσει ή λεφτε
ριά». «Μη φο6ασαι, το κυμα 
ας · 6ογγα κι' ας μουγκρίζει» 
κλπ. 

Το «'Ανάξιος» (δποιος ά
γαπα της μάταιης δόξας την 
πορφύρα, δποιος κλαίει δειλά, 

· δποιος δέv τολμα προς τίς
κορφές v' άvηφορίζει κλπ.)
μικρη μίμησις του Παλαμα.

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙ
ΠΕΔΑ, ποιήματα, Νίκου Βλά
χου.

Ή πvευματο�οξία εΤvαι το 

θεμέλιο της συλλογης αύτης. 
Είδικώτερα, ή πίστις στην ά
θαvασία του άvθρώπου ώς ψυ
χης. 

Θά ηθελε - τραγουδάει 
(στο «'Απόψε»)- vά γινόταν 
εvα πουλί, εvα άστέρι στο χά
ος, κάτι πού δέv ηταv προη
γουμένως, vά έλευθερωθη «ά
πο τη λάσπη» (του ύλικου 
σώματος), vά πετάξη ψηλά ... 

, ΕΤμαι 5έ6αιος πώς κάποτε θαρθfι ή 
στιγμή 

πού τδ φως θά χυθη άπλετο, 
ο! ούραvοl θά φέξουv γαλάζιοι, 
τδ τραγούδι θά κυλήση Π(Ι)ταμός, 
ή ζωή θά vικηση ... 
Ή ζωή θά vικήση τδv θάνατο. 

ΕΤvαι_, έξ αλλου, 6έ6αιος δ
τι δέv θά σ6εσθη ποτέ, παρά 
τον χρησμο στον Όρει6άσιο, 
το «λάλόv ϋδωρ». Πίστις γιά 
τον έσωτερισμο του άvθρώ
που. 

Αύτδ τδ ρυάκι - ή ίδια ή ζωή, 
εΤvαι δυνατό, εΤvαι λογικό, 
vά τδ στερέψει δ λί6ας, 
vά τδ ρουφήξη τδ άπαίσιο φίδι, 
να τδ κομρατιάση δ θάνατος; 
Καί τί θά γίvη τότε τδ λουλούδι, τδ 
φύλλο, ή πράσινη χλόη; 
Τδ ρυάκι, τδ ρυάκι, τό λάλοv uδωρ 
των Δελφών, της Δωδώνης, τοϋ 

Τόπου, 
δέv θά στερέψη ποτέ ... 
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Δέν θά βρfίτε ώραιότέρο δώρο άπό τήν 

«ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» 
ΤΟΥ Π Α Ο Υ  Λ Ν Τ I ΝΑ Χ 

Με την προϋπόθεση δτι πρόκειται για άναγνώστη ά ν ω
τ έ ρ α ς μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς δεν θα βρητε ώραιότερο δωρο 
άπό τό θαυμάσιο αύτό βιβλίο. Πολύτιμο άνάγνωσμα για δια
κοπές. Δύο τόμοι χρυσοδερματόδετοι ε!ς τιμην κόστους ( 185 
δρχ. εκάστος) + δρχ. 35 (κόστος βιβλιοδεσίας). 

· ΕΤναι ή π ρ α γ μ α τ ι κ η ίστορία μιας μ ε γ ά λ η ς
κ ι I ά λ η θ. ι ν η ς ά γ ά π η ς, που συνεχίσθηκε πέρα άπ' 

· Ι

τό θάνατο (σε α λ λ η ζ ω  ή). Διαβάστ'ε .τη δ�όκληρη (δχι • Jάποσπασματικα) άπ' την άρχή εως .τό τέλος. ΕΤναι ενα άλη- Ι 
θινο ταξίδι στην Εύρώπη της μακρινης έκείνης μελλοντικης· 
έποχης. 

Στiς 'Ινδίες εΤναι συχνότερες αύτες οί περιπτώσεις με
ταψυχικών φαινομένων, στην Κεντρικη δμως Εύρώπη εΤναι 
έντελως σπάνια (έξ α!τίας της μορφης του τεχνικοοικονομι-. 
κου καi ύλικου πολιτισμου μας) τα φαινόμενα παραφυχολο
γίας τα σχετιζόμενα με άδρότατες «αναμνήσεις :προϋπάρ-
ξεως». . · / . · . 

Σε ώραιότατη έλληνικη μετάφραση του καθηγ. κ. Γ. Πα-
παχατζη απολαύστε την ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ του γερ-

1 μανόφωνου κεντροευρωπαίου εκπαιδευτικου Πάοvλ Ντίναχ. 
ΕΤναι άπό τα περιστατικα που ή επιστήμη τα διαπιστώ

νει άπλως, άλλα δεν μπορεί να τα έρμηνεύση. 'Έως τώρα ε
λεγαν πολλοί δτι ηρθε στό 190 αίωνα ή έπιστημονικη ερευ
να, για να διαφεύση τiς ελπιδοφόρες επαγγελίες των θρη
σκευτικών και εν γένει πνευματικών πεποιθήσεων. 

Να τώρα που ηρθε ή σειρα της θετικης μεθόδου να δια
φευσθη άτι'ο ώρισμένα - εστω καi σπάνια - περιστατικά, 
που μξχς αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε τα δσα εως σήμερα 
νομίζαμε «αλάθητα» για τόν κόσμο και για τόν άνθρωπο καi 
για τη ζωη καi για τη β·αθύτερη δομή της πορείας των χρονι-
κών διαστημ'άτων. · , . 

Στα βιβλιοπωλεία Κολλάρος (Σταδίου 38, Σιδέρης (Στα
δίου 44α) , 'Ελευθερουδάκης (Νfκης 4) , Βαγιονάκης (Ίππο
κράτους 15), Πύρινος Κόσμος (Ίπποκράτους 33), 'Εκδοτι
κή Έσ�ία (Σταδίου 48, μέσα στη στοά), «Σκαραδαίος>> (Χαρ. 
Τρικούπη 24), τηλέφ. 612.405. 

Ί Σ τ ή θ ε σ) ν ί κ η: Παν. Ραγιας (Τσιμισκη ίtl) τηλέφ. 
229.010. Κεντρική πώλησις 'Α θ η ν ω ν  717.072 (στόν με-' 1 
ταφραστή) καl 612.405 («Σκαραβαίος») Κων. Βενετσάνος. 
θ ε σ) ν ί κ η ς  229.010 (Τάκης Ραγιας). 

------- --- --------
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Πρός fl ε ρ ά ρ χα ς 
'Αν(!ικτη έπιστολη κ. Γ. Π. ΣΠΟΡΙΔΗ 

Σεδασμιώτατοι, 
Ε1σθε ή ήγεσία της 'Εκκλησίας 

της 'Ελλάδος και συγχρόνως κατά 
τεκμήριον θά επρεπε vά ε1σθε και ο! 
πνευματικοί ποιμένες του λαου μας. 
'Όπως σείς πρώτοι γνωρίζετε καl 
φαντάζομαι άποδέχεσθε πρωτο 
και κύριο μέλημα έvός ήγέτοu 
ε1vαι τό παράδειγμα, vά δίνη τό 
παράδειγμα της συμμορφώσεως 
πρός τούς κανόνας τούς δποίοuς έ
παγγ_έλλεται καί πρός τούς δποί
οuς ζητεί ο! &λλοι, οί πολλοί, vά 
συμμορφώνονται καί vά άκολοuθουv. 

Δυστυχώς, άvάλογα παράδείγμα
τα δχι μόνον έσείς άλλα καl οί πλεί
στοι δυστυχώς των προκατόχων σας 
δέv δώσατε έπl δεκαετηρίδες. 'Α
γαπημένους έv όvόματι της άγάπης 
του Χριστου δέv σας είδαμε ποτέ! 
Σuγκαταδατικούς, μειλιχίοuς, υπο
χωρητικούς, μετριόφροvάς καί ηρέ
μοuς δέv σας είδαμε έπίσης, ποτέ! 
Σας είδαμε, δμως, σας δια6άσαμε 
έπί δεκαετηρίδες πολλές, σας διαοά
ζοuμε καί σήμερα, σuμπλεκομέvοuς, 
άλληλομαχομέvοuς, διαπληκτιζομέ
vοuς καl μέ μόνην σας έπιθuμίαv ο\ 
μισοί vά έξοuθεvώσετε τούς &λλοuς 
μισούς. Σέ κανένα σύλλογο, σέ καμ
μιά πνευματική έταιρία, σέ κανένα 
σωματείο, σέ καμμιά εστω φτωχο
γειτονιά των 'Αθηvωv δέv διαπλη
κτίζονται μέ τόσην έπιμοvήv, μέ τό
σην σuvέχειαv καί έπί τόσον πολύν 
χρόνον, δσοv ε!ς τήv Ίεράv Σύvοδοv 
της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, δια
πληκτίζονται τά μέλη της καί κατ' 
έπέκταση τά μέλη δλοκλήροu σχε
δόν της 'Ιεραρχίας. 

Σεδασμιώτατοι, λuπουμαι δι·; αύ-

τό πού θά σας πω, άλλά σας 6αρε
θήκαμε! Βαρεθήκαμε τίς διαφωνίες 
σας, τίς άvτιθέσεις σας, τούς δια
πληκτισμούς σας, "Όχι μόνον δέ 6α
ρεθήκαμε, άλλ' άρχίζει καί δημιουρ
γείται καί κάποια άγαvάκτηση άvά
μικτη μέ, άvησuχία. 'Αγανάκτηση 
διότι σείς πρώτοι ετrρεπε vά δίνετε 
τό παράδέιγμα καλωv χριστιαvωv 
καί άvησuχία διότι τήv ποvαμε τήv 
'Εκκλησία σ' αύτόv έδω τόv τόπο 
άκόμη καl ο\ μή θρησκοι. Διότι ή 
'Εκκλησία εΤvαι παράδοση έθvική, 
διότι πολλά άπό τά τελετοunγικά' 
της εθιμα εΤvαι, εχοuv γίνει, εθιμα 
έθvικά. Μπορείτε vά σκεφθητε 'Έλ
λη\α δ δποίος δέv θά πάη στήv 'Α
νάσταση; Ό δποίος δέv θά τσοuγ
γρίση κόκκινο αύγό; Ό δποίος δέv 
θά πη «Χριστός 'Ανέστη» τήv ήμέ

. ρα του Πάσχα καί δέv θά εύχηθη 
«χρόνια πολλά», Ή 'Εκκλησία, λοι
πόν, εΤvαι δική μας πρό παντός, των 
πολλωv καl άvήκ:ει όλιγώτεροv 
στούς όλίγοuς. Κι έσείς εΤσθε ο\ 6-
λίγοι. Καl δέν εχετε δικαίωμα μίαν 
'Εκκλησίαν, μέ παράδοση μεγάλην 
καί Ιστορίκήv καί έθvικήv vά της 
μηδενίζετε σχεδόν τό κυρος της καί 
τό γόητρόv της μέ τlς συνεχείς δια
φωνίες _σας . καί τlς άvτεγκλήσεις 
σας. Καί έvω διαφωνείτε περί του 
ποιός θά καθέξη τήv άλφα η τήv 
6ητα μητρόπολη, διότι ε!ς τελικήv 
άvάλυση αύτό ε1vαι τό περίφημοv 
«έκκλησιαστικόv ζήτημα», μέ τό δ
ποίοv καταπονείτε καl τό κράτος 
καl την έκάστοτε κuδέρvηση καί έ
μας άπό σαράντα καί πλέον έτωv, 
5γαίvετε κάθε τόσο καί άποφαίvε
σθε καί περί θεμάτων, πού γιά vά 
τά λέμε καθαρά, δέv σας πέφτει 
πλέον λόγος. Διότι ογήκατε προ-
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χθές και άπεφάvθητε περl τοίί αύ
τομάτοu διαζuγ{οu καl τΌίί πbλιτι
κοίί γάμου, ενώ θά fπρεπε Ύά fχε
τε άvτιληφθη πρό πολλοίί, δτι" δ 
γάμος εΤvαι . μέv θρησκεuτιι<:όv μυ
στήριον, εΤvαι δμως πρό ,παντός ε!ς 
την έποχήv μας θέμα καθαρά κοιvω·
νικόv. 'Εσείς άποφασίσατε, εlς κά
ποιαν φάση της ζωης (iΤας, vά πα
ραμείνετε αγαμοι, vά μην άποκτή
σετε οlκογέvειαv, vά μήv, _φτειάξετε 
παιδιά, vά μην άvαλάδετε οlκογε
vειακές εύθίίvες, fσως διά vά fχετε 
μεγαλvτέραv ελεuθερ{αv σuγκεvτρώ-
σεωv χάρη� διαφωνιών στην δδόv 
Άγ{ας Φιλοθέης. 'Έχετε λοιπόν, 
πολύ μικρη fi · σχεδόν ιφμμιάv πεί
ραv, ώς πρός τό 1ί σημα{vει σύγ
χρονος γάμος. Καl καλά θά κάνα
τε vά άκο�γατε · έπl του θέματος 
την Πbλιτείαv, ή δποία γνωρίζει, 
πολύ καλύτερα άπό εσας τlς όπάρ
χοuσες τάσεις μέσα σέ μιά κοινωνία 
καί γνωρίζει τlς τάσεις αύτές, δ
σες εΤvαι ώριμες vά εκδηλωθοίίv μέ 
νόμους, vά τlς εμφαv{ζη μέσctι · της 
νομοθεσίας της. Διότι μόνον πικρηv · 
εlρωvείαv προκαλείτε, Σεδασμιώτα
τοι, ,δταv διακόπτετε πρός στιγμηv 
τούς έvδοοικογεvειακούς καυγάδες 

· σας γιά vά παροuσιασθητε ώς κήν
σορες κα! τιμητές κοινωνικών φαι
νομένων πού επιζητοϋv άμεση .λύ-
ση. -

Σεδασμιώτατοι. οι χρόνοι ποίι ή
'Εκκλησία εΤχε τόv πρώτο λόγον
σέ κοινωνικά φαινόμενα, δπως δ 
γάμος και τό διαζύγιον, πέρασαν 
ά11επιστρεπτί. 'Όχι μόνον εδώ. Παv
τουl ΟΙ σύγχρονες κοιvωv{ες δέv 
δέχονται νά ρυθμίζουν τά της ζωης 

τους, όποχρεωτικώς, τά ·. κατά τό- · 
πους ιερατεία. Μbχεσθε fvα άγώvα 
χαμέvοv και άφηστε εlς τήv Πολι
τε{αν vά ρuθμίση θέματα πού δέν 
εΤvαι πλέον δικά σας. Διότι σήμε
ρα δποιος θέλει εΤvαι χριστιανός .κι 
δποιος δέv θέλει δέv εΤvαι και δι

·καίωμα των άvθρώπωv εΤvα1, δσοι 
θέλουν vά παντρεύονται στήv
'Εκκλησία καl δσοι θέλοι,,v στό·
Δημαρχείο κι εσείς δέiι fχετε
πλέον δικα{ωμα vά τούς πεο- ·
vατε, δλοuς όποχρεωτικ� άπό τήv
'Εκκλησία. 'Όλες ο\ χριστιανικές
εκκλησίες τοϋ κόσμου τά παρεδέ
χθησαv αύτά κι' δ θησκεuτικός γά
μος εΤvαι πcivτοίί προαιρετικός. Ώς
πρός δέ τό διάζύγιο καμμιά 'Εκ
κλησία δέv τόλμησε vά πη στην
κuδέρvηση της χώρας της, τί. της
επιτρέπει και τί δέv της επιτρέπει
v' άποφdσ(ση. σχετικώς, δπως πή- · Ί 

ρατε εσείς τό θάρρος vά κάνετε 
προχθές. Διότι εσείς δέv εΤσθε κu�
δέρvηση. ΟΟτε δικα{ωμα fχέ:τε, vά
vομοθετητε. Και περl της νομοθε
σίας όπάρχοuv κuδέρvηση και Bou�
λή κι' εσας' λόγος δέv σας πέφτει.'
,Διότι σέ τελευταία άvάλuση θά μας
. όποχρεώσετε σέ μιά ριζική καl τε
λεσίδικη λύση. Χωρισμό Κράτους 
και 'Εκκλησίας, δπως σuμδαίvει 
παvτοίί, γιά vά ήσuχάσοuμε κι ε
μείς και γιά vά μπορέσετε κι, ε
σείς v' άφ,ερωθητε μέ περισσότερη 
κατάνυξη στις διαφωνίες καl τις άv� 
τεγκλήσεις σας! 

Μετά τιμης 
Γ. ΣΠΟΡΙΔΗΣ 

'Αθηναϊκή, 8.3.'75 

' 

Φ ό 6 ο ς· και Έλπf δα 

Δύο κεντρικοί• άξονες τηc: άνθρώηινης lωης 

Tou κ. Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣ:1OΥ 

'Ανάμεσα στό φόδο ·και στην ελ
πίδα μοιράζεται -άλλ(μοvο- τοίί 
άvθρώποu ή ζωή. Κοντά στούς άλ
λους δρισμούς θά μποροίίσε vά τοίί 
δώσει καvε!ς και αύτόv τόv -iτολύ 
Όύ11τομο, .άλλά περιεκτικό: fμφοδο 
δv πού δέv κουράζεται vά ελπίζει. 

- --
-

-- --- -----

Γιατl σέ όποιαδήποτε ήλικία κι' αν 
δρίσκεται, δποια κι αν εΤvαι ή Ιδιο
συγκρασία και ή άγωγή του, δσα
δήποτε οlκοvομικά μέσα καl επαγ
γελματικά εφόδια κι' αν διαθέτει -
δ 'άνθρωπος φοδαται. Και ταυτό
χρονα .ελπίζει. Φοδαται τά πάντα. 

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



1975 ΑΠΟΚΟΜιΜΑΤΑ 117 

Άτrό τά φυσικά άτrρόοτrτα: τή φω
τιά, τήv καταιγίδα, τό σεισμό, κα\ 
τά φυσικά άvατrόφευκτα: τήv άρ
ρώστια, τά γεράματα, τό θάνατο, 
fως τά κοινωνικά δεινά, τά άλλο 
τόσο άτrρόοτrτα κα\ άνατrόφsυκτα: 
τόν παραμερισμό κα\ τή φτώχια, 
τήν κλοπή καl τήν δολοφονία, τό 
φθόνο κα\ τίς διώξεις. 'Εvτbύτοις 
δέν τόν. έγκαταλε(τrει ποτέ ή έλτrί
δα δτι θά δρεθεί τρόπος, εστω κα\ 
τήν τελευτα(α στιγμή, νά διαφύγει 
τόν κίνδυνο, κα\ αν δχι νά σωθεί άτrό 
τό μοιραίο, τουλάχιστο νά μαλα
κώσει τά τrλήγματά του. Κα\ δέν 
παύει νά έλτrίζει, άκόμα καl τήv ω
ρα πού τό παιχνίδι φαίνεται χαμέ
νο, δτι δέv θά τοϋ λείφουν αύτά 
πού άτrόκτησε, η δτι δλα στό τέ
λος θά τrαvε καλά: θά ζήσει πολύ, 
θά σταδιοδρομήσει, θά άτrολαι'ισει 
τούς κόπους του, θά χαρεί τή φι
λία, τόν ερωτα, τήν άvαγνώριση. 

Ό φό6ος εΤναι εμφυτος. Καταδυ
ναστεύει δλα τά ζωντανά πλάσμα
τα. Άλλq. συνάμα τούς προσφέρει 
καl μιά πολύτιμη ύπηρεσ(α: τά 
κρατάει αγρυπνd, τά παρακινεί καί 
τούς δίνει τή δύναμη η νά πολεμή
σουν γιά ν' άλλάξουv τούς δυσμf
νείς δρους πού άτrειλοϋv τή ζωή 
τους, η νά σωθοϋv μέ 1ή φυγή (η 
τήv άπόκρυφη) άπό άκαταμάχητους 
έχθρούς. Τ ό τrρωτο πραyμα πού 
μαθαιvει τό ζωο, εΤναι vά λογαριά
ζει σοt'Ιαρά τ& φόt'Ιο πού έvστιγμα
τικά α!σθάνεται άπέvαντι σέ δ,τι 
συναvτα yιά πρώτη φορά, εως δ
του t'5ε6αιωθεί δτι τοϋτο δέν είναι 
έτrικίvδυνο. Στόν άνθρωπο τό εv
στικτο τοϋ φόδου ( δπως καί τόσες 
άλλες φυσικές διαθέσεις καί ροπές) 
πλουτίζεται μέ τή σκέφη καί τή 
φαντασία κα\ γίνεται, πολύ συχνά; 
άκαταγώvισ;το. Δέν ύπάρχει στόν 
κόσμο άλλο ζωο πού νά φοδαται, 
νά τρέμει σέ τέτοιο δαθμό καί γιά 
τόσα πράγματα (παράδοξα πολ
λές φορές κα\ άσήμαντα) δσο δ αν
θρωτrος. 'Απόδειξη τό πληθος καί 
ή άτrερ(γρατrτη ποικιλία των τrρο
λήφεων καί των δεισιδαιμονιών του. 
Θά περίμενε. κανε\ς δτι ή έξέλιξη 
της διάνοιας κα\ ή κοινωνική πρόο
δος θά τόν εκαναν λιγότερο εύαί
σθητο στίς παρορμήσεις αύτοϋ τοϋ 

αρχέγονου ένστίκτου .. Τό άvτίθετο 
συμδαίνει · δσο περισσότερο άνα
τrτύσσεται κα\ .προχωρεί στή γνώ
ση, τόσο στυγνότερα τόν δασαvί
ζει δ φόδος r μόνο πού, έπειδή 
μαζ\ μέ τόν πόλιτισμό τrροκόδει καί 
ή τέχνη του νά κρύδει μέ διάφορα 
προσωπεία τ\ς διαθέσεις του, δέv 
τόν δείχνει. Ό διορατικός, δ όξύ
τερα σκεπτόμενος κα\ δ πολυμαθέ
στερος άνθρωπος εΤvαι τrιό πολύ έκ
τεθειμένος στό φόδο άτrό τόv έτrι
πόλαιο, τόv άπερίσκετrτο καί τόv 
άμαθη. Άκριδως γιατ\ προ6λέπει 
τούς κινδύνους πού έπέρχονται, καί 
ξέρει πόσο άξ(ζουν, πόσο μπορουv 
νά εΤναι άποτελεσματικά τά μέσα 
πού διαθέτει γιά τήν προστασία 
του, ένω δ μικρόνους ήσυχάζει μέ 
τή μωρία καί τήv κενότητά του. 
Μόνο ή &γνοια φαίνεται δτι δίνει 
σιγουριά στόv άνθρωπο· ή γνώση 
φέρνει τήv άδεδαιότητα καί τρέφει 
τό φόt'Ιο. Γι' αύτό τό λόγο τό παιδί 
φοδαται λιγότερο άπό τόv ένήλικο, 
καί δ διανοητικά καθυστερημένος 
λιγότερο άπό τόv εύφυη. 

ΕΤvαι λάθος νά νομίζομε δτι φό
δος καί δειλία πηγαίνουν πάντοτε 
μαζί, δτι δηλαδή μόνο ο! άπό !διο-

- συστασία δειλοί φοδοϋνται. Τ ό φό-
60 γνωρίζουν, άπό τό φ6δο ύποφέ
ρούν άκόμα καl ο! γενναίοι: Οί
μαρτυρίες πού εχομε άτrό έξομολο
γήσεις καί άτrομνημονεύματα πον
τοπόρων, πολεμιστών, έξερεuνητωv,
τολμηρωv γενικά άνθρώτrων πού- ε
χοuv καταπλήξει μέ τά κατορθώμα
τά τους, έπιδεδαιώνουv αύτήv τήv
άλήθεια. Μποροϋμε νά λέμε άπτόη
τους τούς άvδρείοuς, άλλά δλοι 
τους (έκτός ίσως άπό έλάχιστες έξ
αιρέσεις παθολογικης άναισθησίας) 
δταν σuναvτοϋν κινδύνους (άναλό
γους 6έδαια τrρός τίς φυσικές καί
τ\ς ήθικές διαστάσεις τους) φο
t'Ιοϋvται. · "Αλλωστε άνδρείος, κα
θώς μας εχει διδάξει δ πλατωνικός 
Σωκράτης, εΤναι εκείνος πού γ ν ω
ρ ί ζε ι τά «δεινά», δχι έκείνος πού·· 
πέφτει έπάνω τους τυφλά σάν τό
άλόγιστο θηρίο. Ή διαφορά του ά
πό τόν δειλό δρίσκεται άλλοϋ. Ό 
δειλός γίνεται i'ρμαιο τοϋ φόδου
του· δεν μπορεί νά τόν δαμάσει,
νά τόν κρατήσει μέσα στά δρια

1 

1 

'1 
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πού χαράζουν ο I περιστάσεις -
πανικοδάλλεται -εδκολα καl χάνεται 
άκόμα καί έκεί δποu μπορεί μέ μι
κρή προσπάθεια νά σωθεί. 'Αντίθε
τα δ άνδρείος δέν άφήνει τό φό
δο νά παραλύσει καl νά άχρηστέ
ψει τlς (φυσικές καl ήθικές) δυνά
μεις του, άλλά τόν όπερνικάει · καί 
άντιμετωπίζει τόν κίνδυνο μέ θάρ
ρος καl άποφασιστικότητα. Αυτό 
θά πεί ευψυχία. 

Τό άντίστροφο σuμδαίνει μέ τήν 
έλπίδα. Σ τήν έλπίδα παραδίνονται 
χωρίς άνασχέσεις. ο\ έπιπόλαιοι καί 
ο! άκριτοι, ο\ διανοητικά άνώριμοι· 
δλα τά περιμένουν άπό τlς ύποσχέ
σεις πού δίνει ή φαντασία στlς έπι
θuμίες τους. ΟΙ «μυαλωμένοι», αυ-

, τοί πού στέκονται καί μέ τά δuό 
τους πόδια άπάνω στήν πραγματι
κότητα, ε1ναι στlς έλπίδες τους 
φειδωλοί, έπιφuλακτικοί, μετρημέ
νοι. Γιά νά δεδαιωθουμε, ας προσέ
ξομε ενα πασίγνωστο γεγονός_, δτι 
άνάμεσα στους φανατικούς πελάτες 
των γραφείων στοιχημάτων, λαχεί
ων καί τυχερών παιχνιδιQν τόν με
γάλο, τόν πολύ μεγάλο άριθμό ά
ποτελουν αυτοί πού θυσιάζουν στήν 
πιό έλκuστική μορφή έλπίδας, στήν 
έλπίδα του δίχως κόπους κέρδους, 
άκόμα καl τlς λιγοστές όλικές καί 
διανοητικές δυνάμεις τους. Τό λά
θος τους δέν ε1ναι άπλώς δτι δί
νουν άδικαιολόγητα μεγάλη σημα
σία στόν παράγοντα «τύχη», άλλά 
κυρίως δτι όπερθερμαίvοvται άπό 
μιάv άλόγιστη έλπίδα καl άφήvοv-
ται μέ άπεριόριστη έμπιστοσύvη 
στίς άκροδασίες της φαντασίας 
τους. - Δέv πρέπει vά σuγχέομε 
αύτή τήv τυραννία της έλπίδας μέ 
τήv α!σιοδοξία καl vά νομίζομε δτι 
δ άπαισιόδοξος ε1vαι άνθρωπος χω
ρίς έλπίδες. Τέτοιος άvθρώπιvος 
τύπος άμφιδάλλω αν όπάρχει. 'Ό
λοι εχομε λίγο ώς πολύ τlς έλπίδες 
μας. Καl μέ αυτές- άvαπvέομε καl 
ζοϋμε. Μέ τή διαφορά δτι άλλοι στη
ρίζουν τlς προσδοκίες τους στόv 
ελεγχο των δεδομένων καl α!σιοδο
ξουv έάv αυτά ευvοουv τίς έλπίδες 
τους, έvώ αλλοι δέv έvvοουν μέ κα
νένα τρόπο vά ψαλιδίσουν τά φτερά 
τώv -έλπίδωv τους, άκόμα καl δταv 
μιά πρόχειρη, άλλά προσεχτική έκ-

τίμηση των περιστάσεων έπιδάλλει 
τήv ύποστολή τους, έπειδή ή έπι
θuμία τους τρέχει γρηγορότερα ά
πό τήν �ρίση τους. Αυτοl εΤναι πού 
όvομάζοuν άπαισιόδοξοuς τούς «ρε
αλιστές», έκείνοuς πού εχοuν πολ
λές φορές · άvαμετρηθεί μέ τίς δuσ-

. κολίες τώv πραγματοποιήσεων καl 
έπειδή άλλες τόσες φορές διαψεύ
στηκαν στίς έλtrίδες τους άπό τήν 
άπρόοπτη παρεμδολή παραγόντων 
πού δέν μπαίνουν (η μόνο έv μέρει 
μπαίνουν) όπό ελεγχο, κιvουv με
λαγχολικά τό κεφάλι τους καl δη
λώνουν δτι «σ' αυτή _τή συγκεκρι
μένη περίπτωση δέv τρέφουν πολ
λές έλπίδες». Της έλπίδας λοιπόν 
άναίρεση εΤvαι δχι ή άπαισιοδοξία, 
άλλά ή άπελπισία, ή άπόγνωση. 
Πού κι αύτή ( δπως ή άπαισιοδο
ξία) δέv εΤvαι ποτέ καθολική καl 

ριζική, γιατί χωρίς τήv έλπίδα δ ψυ
χικός όργανισμός χάνει τό όξuγόνο 
_του καί πεθαίνει άπό άσφuξία. 

Ή φυσιολογία καl Ιδίως ή παθο
λογία του φόδοu διαθέτει σήμέpα 
πλούσια καί πολύ διαφωτιστική δι
δλιογραφία. (Δέv σuμδαίνει τό Τδιο 
καί μέ τήv έλπίδα) . 'Υπάρχει πληθος 
περιπτώσεων «άνώμαλοu» φόδοu· τό 
φάσμ�:χ των ποικιλιών του άρχίζει ά
πό τίς άνώδuvες φοδ(ες καί φτάνει 
εως τό άγχος. «Φόδο του φόδοu,i, 6-
vομάζοuv μερικοl ψυχίατροι αύτή τή 
δασανιστική άγωvία. Ό άγχώδης &ν
θρωπος φοβάται τό φόδο καί έπειδή 
τόν φοδαται, γίνεται δέσμιός του f
ως τό _ σημείο vά φοδαται πλέον δχι
γιά άλλο λόγο, άλλά γιά vά φοδα
ται ... Πρόκειται γιά μιάv άποκόλλη
ση της ψuχικης διάθεσης άπό κάθε 
φυσικό η λογικό της αfτιο, πού εχει 
ώς συνέπεια δχι μόνο μιά παράδοξη 
άvεξαρτοποίησή της, άλλά καl fvα 
νοσηρό (καρκιvοειδη, θά ελεγε κα
vεlς) πολλαπλασιασμό της. Σύστοιχο 
φαινόμενο, στήv κλίμακα της σu�
λογικης ζωης, ε1vαι δ'παvικός, δ φό
δος πού μεταδίvεται άπό τδ ενα στό 
άλλο μέλος της- δμάδας τυφλά καl 
πού μέ αυτή τή μετάδοσή του φουν
τώνει δλο καί περισσότερο σάν τήν 
πυρκαγιά. 

Ειδικό έvδιαφέρον παρουσιάζει δ 
θρησκευτικός, γενικότερα δ _ μεταφυ
σικός φόδος (όπάρχει καl ή θρη-

'j 
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σκευτική, ή μεταφυσική έλπίδα) -
φαιvόμεvο καθαρά και άποκλειστικά 
άvθρώπιvο. Γιά vά τδv ξεχωριζομε ά
πδ τίς &λλες παραλλαγές τοίί φό
δου, εχομε φυλάξει εtδικά γι' αύτδv 
(στή γλώσσα μας) τδv δρο: δέος. 

Μπροστά στδ α!vιγματικό, τδ μυστή
ριο γεμάτο σύμπαν ο &vθρωπος, δ
ταv όρθώθηκε και σήκωσε ψηλά τό 
κεφάλι του, καί tδίως δταv σάστισε 
άπδ τήv άδυσώπητη ρομφαία τοϋ 
θανάτου πού τδv εΤδε vά παραμο
νεύει σέ κάθε 6ημα του, συγκλονί
στηκε άπδ εvα tδιόρρυθμο, 6αθύ καί 
όδάμαστο, «Ιερό» φό6ο, επεσε καί 
προσκύνησε. TIMOR FACIT DEOS, 
εΤπε έπιγραμματικά ο άρχαίος σκε
πτικός. Στή ρίζα της Θρησκείας 
6ρίσκεται ο φό6ος. Ό κοσμικός, 
άλλά καί ο ήθικός, ή άγωvία της 
άμαρτίας, δπως υπογραμμίζει στίς 
6αθυστόχαστες άvαλύσεις του εvας 
μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος τοϋ 
περασμένου αtώvα (ο Κίρκεγκορ). 
Κοντά στό φό6ο πρέπει vά 6άλομε 

. έδώ καί τήv έλπίδα της «σωτηρίας» 
- εϋρημα και τοϋτο πολύτιμο της
χριστιανικης συνείδησης. «"Εστι δέ 
πίστις έλπιζομέvωv ύπόστασις, 
πραγμάτων ελεγχος ού 6λεπομέ
vωv» ('Απόστολος Παϋλος). Κλα- , 
σικός ορισμός πού 6ε6αιώνει δτι 
μιά έσωτερική συνάφεια ύπάρχει
μεταξύ φό6ου καί έλπίδας, άφοϋ ol 
δύο αύτές tσχυρές διαθέσεις συνυ
πάρχουν μέσα στδ θρησκευτικό 6ί
ωμα. Ό πιστός φο6αται τό Θεό 
(τοϋτο είναι τδ άρχικό νόημα της
«δεισιδαιμονίας»), στήν όργή του
άποδίνει τά δεινά πού περνάει ( «θε
ομηνίες» τά λέμε στή γλώσσα μας) ,
άλλά καί έλπίζει στή μακροθυμία
του καί προσπαθεί μέ Ικεσίες νά
κερδίσει τnν ευvοιά του. Χωρίς αύ
τή τήv ελπίδα δέν εννοείται ή λα
τρεία, της Θρησκείας μέρος άναπό
σπαστο.

Ό φό6ος (καί ή έλπίδα) μέσα 
στό χώρο μιας Τέχνης ύψηλοϋ ϋ
φους, της δραματικης ποίησης - t
δού ενα ώραίο θέμα γιά τόν ψυχο
λόγο καί τόν αισθητικό. Ή διερεύ
νησή του θά μας πήγαινε πολύ μα
κριά. Περιορίζομαι λοιπόν σέ λί
γες καl σύντομες παρατηρήσεις. 

'Από τδ θησαυρό τώv συναισθη-

μάτωv πού δραστηριοποιεί τό. Θέ
ατρο, ο 'Αριστοτέλης μέσα στδv 
περίφημο ορισμό του της τραγω
δίας όvομάζει μόvο τδ «φό6Ο» καί 
τδν «ελεο». Και δταv σέ μιά &λλη 
σελ(δα της Ποιητικης του θέλει vά 
προσδιορίσει πιδ συγκεκριμένα τά 
δίδυμα αύτά τραγικά «παθήματα», 
κάνει τήν έξης άvτιδιαστολή: οΤ
κτο αtσθαvόμαστε δταν 6λέπομε 
(στή σκηνή) νά ύποφέρει ο «άvά
ξιος», φό6ο δταv πάσχει ο «δμοι
ος». Συμποvοϋμε έκείvον πού 6α
σανίζεται «χωρίς vά τδ άξίζει»· τδ 
μαρτύριο δμως τοϋ «έπιεικοϋς», τοϋ 
ηρωα πού θαυμάζομε, έμπvέει φό-
60 Τ ρέμομε γιατί δέv ξέρομε τί νά 
σ η μ α ί ν ε ι γιά μας καl γιά δ
λους τούς «ομοίους» ή σκοτεινή καί 
6ίαιη καταφορά της τύχης. Μέ τήv 
έρμηvεία της ή τραγf>)δία επιτελεί 
τήν «κάθαρση» τούτων τώv συvαι
σθημάτωv: ξαναδίνει στον συγκλο
νισμένο άπδ τδ δραματικό ποίημα 
άνθρωπο τήν έλπίδα δτι ύπάρχει 
μιά ή θ ι κ ή τ ά ξ η στόν κόσμο, 
πού δέν φαίνεται, άλλά άπό τό σκο
τεινό 6άθος της διευθύνει τά αtνι
γματικά γεγονότα. Καί έδώ, λοιπόν, 
σέ μιά &λλη, άλλά οχι πολύ μακρι
νή άπό τή θρησκεία περιοχή, στήν 
περιοχή' της Ποίησης, συναντώνται 
(μέ την ίδια διάστασή τους, τή «με
ταφυσική») ο ί δύο άκατάλυτες ψυ
χικές διαθέσεις: ο φό6ος καί ή έλ
πίδα 

Τ ά λόγια πού, χαράχτηκαν άπάνω 
στόν έρημικό τάφο του, ήταν, λέ
γεται, παραγγελία τοίί ίδίου τοϋ 
Νίκου Καζαντζάκη: 

«Δέv φο6αμαι τίποτα. 
Δέν ελπίζω τίποτα. 
ΕΤμαι έλεύθερος». 

Μεγαλόστομος ό Κρήτικός &φησε 
πίσω του καl τοϋτον τό μεγάλο λό
γο. Μεγάλο, άλλά καl προ6ληματι-, 

·κό. Είχε λοιπόν στήv προσωπική
του ζωή κατορθώσει τδ άκατόρθω
το ο ποιητής της «'Οδύσσειας», δ
πως ο πολύπλαγκτος ηρωας τοϋ 
επους του; Κατάφερε δηλαδή vά
σπάσει τό άνθρώπινο φράγμα, νά
καταλύσει τούς δύο &ξονες της ψυ
χης, τό φό6ο καί τήν έλπίδα; "Ας 
δώσουν τ")v άπάντηση δσοι γνώρι
σαν άπό κοντά οχι μόνο τόν λό-
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γιο,· ά�ά καl τόv άσκητή Καζαν
τζάκη. •·Έχει καl δ λαβύρινθος της . 
ψvχης τούς σκοτεινούς, τους άδιέ
ξοδους δρόμους του, έπομέvως τί
ποτα δέv άποκλείεται. Ό έvημε
ρος δμως • καl fμπειρος έρευvητής 

. θά παρατηρησει - , πιστεύω � δτι 
τό. καθαυτ.ό άvθρώπιvο μέσα στόv 
άνθρωπο, δ άθλος πού τόv ύψώvει 

καl τόv άγιάζει, ,εΤvαι vά ζητεί καl 
vά. κατακτά. τήv έλευθερία δχι πέρα 
άπό. τή δουλεία, �λλά μέσα στή 
δουλεία τοίί φόβου καl της έλπίδας. 
«Εlς τούς θεούς εύρίσκοvται τά πέ
ραν», θά fλεγε δ Καβάφης . 

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 
1 

Βημα, 19.1.'75 : 

' 

Πολιτισμός και κρεοφαyfα 

, 'ΥπQρχοuv' άvάμεσά μας, άλλά 
δέv τούς προσέχουμε πολύ. Τούς 
θεωροίίμε εΤτε έκκεvτρικούς, είτε λι-· 
γάκι «βλαμμένους». "Αλλωστε, ή Ι
διοτροπία τους εΤvαι άκίvδυvη καl 
δέv έvδιαφέρει παρά μόνο τούς Τ
διους: Πρόκειται γιά τούς χορτο
φάγους, τούς άvθρώπους πού άπο-, 
φεύγουν τό κρέας. Ή έπαvάστασή 
τους είναι' διακριτική, σχεδόν σιω
πηρή - κι' δμως, &v συζητήσετε 
σοδαρά μαζί τους, θά σας ποίίv, 
στό μέλλον, εμείς ο! κρεοφάγοι θά 
θεωρούμαστε περίπου δ,τι σήμερα 
ο! καvvίδαλοι. 

Δέv μιλώ τόσο για τούς χορτοφά
γους πού άποφεύγουv τό κρέας γιά 
λόγους ύγείας, οδτε για κείνους πού 
στεροίίvται για λόγους οlκοvομίας 
(τέτοιοι ύπάρχουv πάντα πολλοί!). 

'Αναφέρομαι σ' αυτούς πού δέv τρώ
νε κρέας άπό άγάπη πρός τά ζωα -
μια άγάπη, που έκδηλώvεται άλλω
στε καl μέ χlλιους άλλους τρόπους 
('Υπάρχουν λ.χ. γούνινα παλτά 
στήv 'Αγγλία, πού δχι μόνο εΤvαι 
φτιαγμένα άπό πλαστική ϋλη, μά ε
χουv μέσα καl μιά επιγραφή πού τό 
τονίζει, για vά τήv έπιδεικvύη ή κά
τοχός της στlς άλλες .κυρίες πού φο
ροίίv γv,ήσια γουναρικά καl vά τούς 
δημιουργη τύψεις συνειδήσεως) . ΟΙ 
ζωόφιλοι λοιπόν άποφεύγουv τ6 κρέ
ας έπειδή θεωροίίv έγκληματική τήv 
άφαίρεση της ζωης - κάθε ζωης. 

ΕΤvαι, άραγε πρακτικά . δυνατή ή 
άποφυγή της σφαγης των ζώων για 
σκοπούς διατροφης; Αυτή τή στι
γμη, τό πράγμα έμφαvίζεται ώς τε
λείως όυτοπιστικό καl άvεφάρμοστο. 

Tou κ. Ι. Λ Α Μ Ψ Α 

'Ανεφάρμοστο δχι μόvο γιά λόγους 
συvηθείας, δχι μόvο γιά λόγους έθvι
κης οlκοvομίας, δχι μόvο για λόγους 
διαίτης, άλλά καί γιά λόγους 
διολογικης Ισορροπίας. Στήv 'Ελβε
τία, δπου ά-παγορεύθηκε πέρυσι τό 
κυvηγι, τά σωματεία των κυvηγωv, 
στίς διαμαρτυρίες τους, χρησιμοποι
οίίσαv τό άκόλουθο έπιστημοvικό έ
πιχείρημα: 'Ό,ταv δ άριθμός των ζώ
ων σέ μια περιοχή ξεπεράση fvα ώ-, 
ρισμέvο άριθμό, ή ίδια ή φύση άvα
λαμδάvει vά άποκαταστήση τήv Ι
σορροπία. Καl ή Ισορροπία άποκα
θίσταται μέ πολύ σκληρούς τρόπους 
- τήv καταβρόχθιση όπό άλλα με
γαλύτερα ζωα, τήv καταστροφή των 
νεογεννήτων άπό πείνα η άπό τούς
Τδιους τούς γονείς τους, τό ξέσπα
σμα μιας έπιδημίας, κλπ. "Αν τό
κυνήγι διεξάγεται όρθολογιστικά, ή
έπέμδαση τοίί κυiιηγοίί άvαπληρώ
vει τή φύση (μέ λιγώτερο σκληρό
τρόπο, άφοίί δ θάνατος εΤvα( ,άκα
ριαίος) καί έvισχύει τήv οlκοvομία
(άφοίί άλλοιως τά ,ζωα θά πήγαι
ναν χαμέvα). "Εφθcίσαv. μάλιστα ο[
Έλβετοl κuvηyol στό σημείο vά 1-
σχuρισθοίίv δτι μόνο αυτοl άγαποίίv
άληθιvά τά ζώα, άφοίί «ρυθμίζουν»
λογικά τόv άριθμό τους, άvτί vά τά
έγκαταλείπουv στlς -τυφλές δυνάμεις
πού θά clιvαλάδουv τήν έξόvτωσή
τους.

οι άvτίπαλοι τοίί κυvηγιοίί άπαv
τοίίv πώς τό κυνήγι qέv γίνεται σχε
δόν ποτέ όρθολογιστικά (απόδει
ξη δτι πολλά ζωϊκά εΤδη, Ιδίως ά
γρια καl έμπορεύσιμα, εχουv έκλεί
ψει η θά έκλείψουv λόy(ι> τοίί κυvη-

,·· 
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γιου) καi πώς.ακόμη καl αν ή σφαί
ρα του κυvηγετικου δπλου αντικα
θιστά τα δόντια της τίγρεως, δ αv
θρωπος δέv εχει τό ήθικό δικαίω
μα vά όποκαθιστα τό θηρίο, αφου 
μάλιστα τό ο!κοvομικό δφελος από 
τό. κυνήγι εΤvαι σχετικά μικρό. 01 
αντίπαλοι του κυvήγιου ορίσκουv 
οάρδαρη τήv απασχόλησι αύτή, πι
στεύουν πώς δ κυνηγός · «σκοτώ
νει γιά vά σκοτώση» η γιά vά έπι
δείξη τiς σκοπευτικές του Ικανότη
τες, καί αμφισοητουv τό ακαριαίο 
καί ανώδυνο του θανάτου των θη
ραμάτων 

'Αλλά τό κυνήγι δέv εΊvαί ή κύρια 
πηγή του κρέατος πού σερδίρεται 
στά τραπέζια των ανθρώπων. Βα
σική πηγή του εΤvαι τά σφαγεία, 
δπου έκατομμύρια ζώων πέφτουν 
κάτω από τά τσε�ούρια η τά μα
χαίρια των εκτελεστών τους. 'Εδώ 
δέv όπάρχει ή δικαιολογία του 
σπόρ, οδτε της «αποκαταστάσεως 
της φύσεως». ΙΌ αvθρωπος έξημε
ρώvει καί διατρέφει μυριάδες μο
σχαριών, αρνιών, πουλερικών καί 
αλλωv ζωντανών πλασμάτων, μέ 
μοναδικό σκοπό vά τά σφάξη καί 
vά τά κατ'αδροχθίση. Τά παχαίνει 
μέ χίλιες μεθόδους, τά ταtζει μέ ε!
δικές τροφές, τούς δίνει δρμόvες 
για vά αvαπτυχθουv πιό γρήγορα. 
Στή «Σκυλίσια ζωή» όπηρχε μιά 
φοδερή εlκόvα της πάπιας πού τρέ
φεται αφύσικα καl μηχανικά γιά vά 
αποι<τήση λίπος κατάλληλο γιά 
φουά - γκρά. Κι' εΤvαι γνωστή ή εl
κόvα της αμερικαvικης μηχαvοποί- · 
ησις των εργοστασίων δπου από 
τό fvα μέρος μπαίνει γουρούνι καί 
από τό αλλο 5γαίvουv λουκάνικα. 
'Η ανάπτυξη των μεθόδων κατα
ψύξεως εδωσε fvαv πρόσθετο μακά
βριο τόνο στήv όπόθεση των σφα
γείων. Κρέατα καl ψάρια σκοτωμέ
να πρίv από μηvες η χρόνια διοχε
τεύονται στήv κq.ταvάλωση · με όπο
λογισμέvες δόσεις γιά vά διατηρη
θουv ψηλά ο\ τιμές. ΟΙ διdδικασίες 
εχουv τόσο τελειοποιηθη, ώστε ο\ 
6ιομήχαvοι ρίχvόυv στήv αγορά καl 
κοvσέρδες με κρέας, άρρώστωv ζώ
ων, πού όποτίθεται · δτι εχει «έξυ
γιαvθη» μέ σύγχρονες μεθόδους ά
ποστειρώσε�ς. 

οι χορτοφάγοι άρvουvται vά με
τάσχουν σ' αύτά τά Θυέστεια δεί
πνα. Καταγγέλλουν τίς μεθόδους 
πού χρησιμοποιουvται στά σφαγεία 
γιά τήv θανάτωση των ζώων, καί 
πού θά μπορουσαv vά άvτικατα
σταθουv μέ «άvθρωπιστικώτερους» 
τρόπους θανάτου. Διαμαρτύρονται 
γιά τήv εκθεση των σφαγμένων ζώ
ων στά χασάπικα, μέ τσιγκέλια καί 
τά αίματωμέvα κρέατα. Στόv τε
λευταίο αύτό τομέα, πρέπει vά δ
μολογηθη δτι, πολλές εύρωπαικές 
χώρες εχουv κάνε, προόδους: Τό 
κρέας πωλε�ται τώρα τεμαχισμένο, 
πακεταρισμεvο καί δσο γίνεται πε
ρισσότερο άπρόσωτiο. Χάρις στίς 
ποικίλες ανατομικές' όvομασίες, δ 
πελάτης λησμονεί το κεφάλι, τά 
μυαλά, τά μάτια, τή γλώσσα καi 
τά ποδαράκια, καί περιορίζεται 
στόv κιμα, στό φιλέτο, στό σνί
τσελ, στό έσκαλδπ καl τούς αλ
λους, περισσότερο πολιτισμένους 
δρους. Μόνο τά ψάρια μένουν ά
κόμα εκτεθειμένα στήv πλήρη ζωί
κή τους φόρμα, πολλές φορές ζωv 
ταvά, μέσα σέ γυάλινες διτρίvες, 
δίπλα στά πτώματα των δμοί"iv 
τους, μέ τά παγωμένα στρογγυλά 
μάτια .. 

• ••

ΟΙ χορτοφάγοι διαιρουvται σέ 
κατηγορίες: 'Εκείνους πού δέv τρώ
νε κρέας, άλλά τρώνε ψάρι, «έπει
δή τό ζώο αύτό εΤvαι πολύ ξένο 
πρός τόv άνθρωπο». 'Εκείνους ποy 
δέv τρώνε κρέας καί ψάρι, άλ� 
λά τρώνε αύγά, οούτυρο, τυρί καί 
γάλα. Κι' έκείvους πού ά-iτοφεύγουv. 
άκόμα καί τα, προϊόντα των ζώων, 
καί περιορίζοvτάι στά χόρτα, τό 
λάδι καί τά ζυμαρικά. Θέλοντας vά 
εlρωvευθη αύτούς τούς φανατικούς 
ζωοφίλους, fvας διάσημος φίλος 
της κρεοφαγίας χαρακτήρισε ώς ό
ποκριτικό τόv Ισχυρισμό δτι δ άν
θρωπος μπορεί vά άποφύγη τόv φό
νο τώv ζώων. 'Ένας δπλός περίπα
τος στήv έξοχή - τόνισε - 'ση
μαίνει θάνατο γιά δεκά.δες ζωντανά 
πλάσματα: Μυρμήγκια, σαλιγκάρια, 
σκουλήκια. Μιά 6όλτα μέ τό αύτο
κίvητο συνεπάγεται τόv μαζικό φό-
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vo έκατbvτάδωv έντόμωv, πού ερ
χοvται καί πέφτουν ·στό παρ -
μπρίζ. Τό άναμμα του ήλεκτρικου 
δδηγεί στό θάνατο δεκάδες φτερω
τών πλασμάτων πού προσελκύον
ται άπό τό φως: 'Ένας καθαρισμός 
του σπιτιου άπό τlς κατσαρίδες i'ι 
τά ποντίκια Ιοσδυvαμεί 'μέ έκατόμ
δη. Ό ραντισμός των φυτωv μέ 
vτl - vτl - τl · γιά τά παράσιτα καl 
τά δλαδερά εvτομα εΤvαι άπαραίτη
τος γιά τήv άvάπτυξή τους, καl συ
νεπώς γιά τά γεύμα,:α των χορτο
φάγων .. 'Όταν ο! λύκοι δρμουv στlς 
στάνες, τί πρέπει vά κάνουν οι βο
σκοί; Καί πώς v' άvτιμετωπίσωμε τά 
παράσιτα καl τά μικρόβια πού άπει
λουv τόv όργαvισμό μας; Ζωντανά 
πλάσματα δέv εΤvαι καl αύτά; 

•Ίσως ή σωστή στάση μπορεί vά
δρεθη αν χρησιμοποιήσωμε τά σω
στά κριτήρια. Ποιά εΤvαι αύτά; 
Πρώτα - πρώτα, όπάρχουv ζωίκά 
είδη πολύ διαφορετικης μορφης ά
πό τή δική μας (Ιδίως στό βασί
λειο των έvτόμωv) , και πού δ θά
νατός τους εχει . γιά μας τόσο λίγη 
σημασία δσο καί ή ζωή τους. -'Έ
πειτα, όπάρχουv ζωα έπικίvδυvα i'ι 
βλαβερά γιά τόv δvθρωπο, καl άπό 
τή στιγμή πού εfμαστε fτοιμοι vά 
σκοτώσωμε δμο(ους μας πού μας 
έπιτ(θεvται άδίκως, δέv συντρέχει 
λόγος vά δε(χvωμε Ιδιαίτερο συναι
σθηματισμό άπέvαvτι σ' αύτά. Τέ
λος όπάρχουv ζωα πού τά σκοτώ
vομε χωρlς vά τό θέλωμε, άπλως 
έπειδή τά παταμε i'ι πέφτουν στlς 
ρόδες του αύτοκιvήτου μας, στρα
βωμένα άπό τό φως των προβολέ
ων. "Ως έδω, δέv τ(θεται θέμα. Τό 
θέμα τίθεται γιά τά ζωα πού πλη
σιάζουν περισσότερο τόv άνθρωπο, 
,rού δέv εΤvαι καθόλου έπικίvδυvα 
η βλαβερά, καl πού τά σκοτώνου
με μόνο κα1 μόνο γιά vά άπολαύ
σωμε τό κρέας τους, fι γιά άλλους 
έγωίστικούς λόγους, έvω ή ζωή μας 
και ή συντήρησή μας θά μπορου
σαv θαυμάσια vά έξασφαλισθουv 
χωρlς αύτή τά μαζική σφαγή. Δέν 

εχει καμμιά pημασία αν ή φύση θά 
άvαλάμβαvε τήv μείωση του άρι
θμου τους. • Ακριβώς δπως ·προσ;τα
θουμε vά σώσωμε άπό τlς έπιδημί
ες καl τούς πολέμους (πού άποτε- · 
λουv · έπίσης τρόπους περιορισμου 
του. άvθρώπιvου πληθυσμου) τούς 
πιό <'χτυχους η καθυστερημένους λα
ούς της γης, ετσι θά μπορουσε vά 
θεωρηθη χρέος μας ή σωτηρία καl 
ή έξασφάλιση λιγώτερο σκληρου θα
νάτου στά μέλη του ζωίκου βασι
λείου, πού άξίζουν την συμπάθειά 
μας. Αύτό γίνεται <'χλλωστε ι'\δη δχι 
μόνο γιά τά ο!κιακά ζώα, άλλά καl 
γιά τά θηρία, σέ πολλά πάρκα της 
Άμερικης καl της Άφρικης, γιά έ-, 
πιστημοvικούς λόγους (γιά την δια
φύλαξη δηλαδή, ε!δων πού κινδυ
νεύουν vά έκλείψουv) . 

Έγωϊστικά εΤvαι κι' έδω _τά κρι
τύριά μας, άφου δάζομε σάv προϋ
πόθεση vά μας μοιάζη κάπως τό 
ζωο, vά μας εΤvαι χρήσιμο καl ά
κίvδυvο, καl γενικά vά τό συμπα
θουμε. ΕΤναι δμως τουλάχιστον πιό 
συνεπής αύτη ή στάση άπό. έκε(vηv 
των σημερινών κρεοφάγων, πού παί
ζουν μέ τό άρvάκι πρlv τό σφάξουν 
γιά τό πασχαλινό γευμα, i'ι πού 
ταtζουν qτοργικά την κόττα πρlv 
ερθη ή στιγμή vά τήv ψήσουν στό 
φουρvο. 

•Ίσως ερθη πράγματι μιά έποχή
πού ο! κρεοφάγοι του παρελθόντος 
θά θεωρουvται τόσο δάρδαροι, δσο 

. φαίνονται σήμερα ο! δγριοι της Κεν
τρώας 'Αφρικης πού τρώνε τούς Ιε
ραποστόλους. Στό άvαμεταξύ δ
μως, ή κvίσσα των σουδλατζίδι
κων καl των ψητοπωλείων γεμίζει 
. ήv ψυχή μας μέ εύφροσύvη, ·ιιι 1 
ρουvίζομε μέ λαιμςιργία τά qηκωτά
κια καl τlς νεφραμιές", καl τά τρα
πέζια μας εΤvαι γεμάτα άπό καρυ
κεύματα, γαρvιρισμέvα, στολισμένα 
μέ «πρώην. ζωντανά πλάσματα»
γιά vά μή χρησιμοποιήσω μιά πολύ 
δυσάρεστη λέξη. 

1. ΛΑΜΨΑΣ
Καθημερινή, 5.2.'75 

************** 
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Ο ΤΕΚΤΟΝΙΙΜΟΙ ΒΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΗΣΚΕΙΔ 
Του Σεβ. 'Αpχιεπισκόποu Θuατείpων 
και Μ. Βpεταννίας κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 

ΞκUiΚλοφόρησε προjσψά'Τως στ,ό Λονδίνον ενσ λίαν ένδιαφέρον ούγ
γρaμμα rroσ άρχ1επ1σ�όηου Θυατεί'ρωv κοί Μ. Βρεταννίας ,κaί έ!Ξόρχου Δυr. 
Ευρώπης τοϋ .Παrrριαρχείιου Κωνιαταwιrνουπόλεωc:, Σε6.οομ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 
Κοκκινόκ,η ,μέ τιrτλο «Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ: 'Η Πίστις κ,aί ή Προ
σεuχ,ή τοϋ Λοοϋ τοσ Θεοϋ», άγγλιστί κοί έλληνιστί. 

'Από τό βιβλίο αύτό, ιπού έ!Ξεδόθη εύλογίQ καί έγκρίσει τοϋ Οiκου
μενικοϋ Πατριαρχείου, δηιμοσιεύαμε τό τελευταίο μέρος 'ΤΟϋ κεφαλαίου 
., Η' θρησκειο καί ·αί θρησκείοι•: 

Έκτός τοϋ Ίοuδαίσμοϋ 
καl κατά τιvα 6αθμοv τοϋ 
Μωαμεθαvισμοϋ, δλαι αι αλ
λαι θρησκείαι καl δοξασίαι vέ
αι καl . παλαιαl εΤvαι έφεuρέ
σεις καl παρεκτροπαl τοϋ θρη
σκεuτικοϋ έvστίκτοu τοϋ άv
θρώποu. ,.,Ολαι προσπαθοϋv 
vά άvτικαταστήσοuv τηv ά
ληθιvηv θρησκείαv που άπε
κάλuψεv είς τοv κόσμον' τοv 
Θεοv καl Πατέρά τοϋ Κυρίου 
ήμωv Ίησοϋ Χριστοϋ. At πλα
vεμέvαι δοξασίαι των, ή μυθο
λογική των ρίζα, ή Νιρδάvα 
τοϋ Βοuδισμοϋ καl ή Κάρμα 
τοϋ 'Ινδοuίσμοϋ, δ φαταλι
σμος τοϋ Κορανίου, δ άγνω
στικισμος καl ή ήθικη άορι
στία τοϋ Ούμανισμοϋ, αι άν
τιφάσεις τοϋ Μαρξισμοϋ καl 
Λεvιdμοϋ καl ο1 διωγμοl των 
Χριστιανών, με την άvθρωπο
λατρείαv τοϋ Λένιν καl Μάο 
κλπ. αι μαγικαl μορφαl τοϋ 
Σαταvισμοϋ vέαι καl παλαιαί, 
με δλες τlς άνήθικες καl ατα- , 
κτες έκδηλώσεις, α1 πλάvαι 
τοϋ Μορμονισμοϋ με τlς πο
λuθεί στικες φαντασίες κλπ., 
κλπ., άποκαλύπτοuν εlς δλοuς 
το χάσμα που έδημιούργησεv 

ή άπομάκρuvσις τοϋ άvθρώ
ποu άπό τον Θεοv καl ή δια
κοπη σχέσεων με Αύτόv. 

οι Χριστιανοί σuγκρίvον
τες την άλήθειαv που άπε
καλύφθη διά τοϋ Εύαγγελ(οu 
με δλες τlς άνωτέρω ψευδείς 
άvτικαταστάσεις της άληθι
vης θρησκείας μποροϋv καθα
ρά vά διακρίνουν τηv μεγί
στηv διαφοράv μεταξυ της ά
ληθείας τοϋ Εύαγγελίοu τοϋ 
Χριστοϋ καl της άvαξίας δει
σιδαιμονίας της πλάνης που 
διαμορφώνεται ε!ς τα θρη
σκευτικά γραπτα καl τας 
σuνηθείας των Λαών ώς μία 
διέξοδος άπο το σκότος της 
άγvοίας καl τοϋ ψεύδους. 01 
άνθρωποι εlς την άπελπισί
αv τωv εvεκα της άπομα
κρύvσεώς τωv άπο τόν Θεόv, 
είς την άποτuχημένην προσ
πάθειάv των να καταλάδοuv 
κάτι περί τοϋ Θεοϋ, τόν δ
ποίοv εχασαν, δια vα μάθΟU¼ 
κάτι περί της άληθείας που 
ήρvήθησαν, έπεδόθησαν εlς 
κατασκευάσματα που 6λά
πτουv την ζωήν των καl σή
μερα καl αίJρον. Al θρησκείαι 
δεv μποροϋv vα γεμίσουν τό 
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κενόν που άφήνει μέσα μας ή 
περιφρόνηpις καl άπομάκρuν� 
σις άπό τήν θρησκείαν του ά
ληθινου θεου, που άπεκάλu
φεv δ Χριστός. 

* 
** 

\ 

Σχετικώς με τήν Μασονίαν 
η Έλεuθέραν Μάσονίαν ό
πάρχοuν διάφοροι γνώμαι ό
τι εΤναι θρησκεία. Φαίνεται δ-' 
τι εΤναι μία άδελφότης, ή δ
ποία ϊφαρμόζει τάς άρχάς 
-τnς συνεργασίας και της άλ.,. . 
ληλοβοηθείας. Σύμφωνα με 
δσα lστορικώς εΤναι γνωστά, 
ή Μ.ασοvία lδρύθη εlς τήv 
Άγγλίαv 'τόv 12ον α!ώνα ώς 
θρησκευτική άδελφότης των 
Κτιστών με προστάτην τόν. 
'Άγιον Ίωάνvην τόν Βαπ-τι
σ·ιήν. Τόν 16ον α!ώνα έδ,w
χθη όπό του Βασιλέως . ,,.η_ς 
Άγγλ(ας Έδοuάρδοu -;:-::,Q

6ou ( 1567) άργότερα δμ1ς 
άνεγvωρίσθη ώς άδελφότης 
δι' έκπαιδεuτικους σκοπους , 
καl κατά τον Ι 8οv α!ώvα έθε
ωρείτο δτι έπροστάτεuε τον 
θεϊσμόν, τήν πίστιν ε!ς τον 
θεόν. Ή Μασονία διεδόθη ε!ς 
τήν Εύρώπηv και Ιδίως ε(ς 
τάς Γερμαvοκρατοuμένας πε
ριοχάς, δπότε ηλθεν εtς άντί
θεσιv με τήv Λατιvικήv 'Εκ
κλησίαν, διότι πολλοl Χριστι
α,,οι που δεν σuνεφώνοuv .1έ 
την δογματικήv διδασκαλία\ . 
της 'Εκκλησίας ένεγράφη•Jαv 
ε!ς τήν Μασοvικήν 'Αδελφό
τητα. 01 Πάπαι άπο του 1738 
μέχρι του 1864 , κατεδίκαζοv 
άνόικτά τους Μάσόvοuς καl 
άφόριζαν δσοuς έγ(νοντο Μα
σόνοι. Εlς τήv 'Αγγλίαν και 

τήv 'Αμερικήν . οι Μασόνοι δεν 
δείχvοuv καμμίςιv άvτιθρη
σκευτικήv διάθεσιv. Τό έναv
τίοv εΤναι άληθες δτι προ
τρέπουν τά μέλη τ(.)ν vά τι
μουv καl vά σέβωvται την 
Έκκλησίαv ε!ς τήv δποίαv έ
βαπτίσθησαν. 

Τ ό Μυστικόν η τά Μυστικά 
της Μασονίας δεν εΤvαι 'τίπο
τε παρα σύμβολα καl λέξεις 
που τα μέλη χρησtμόποιουν 
δια να γνωρίζωvταί. Συμβαί
νει δηλαδή με τά Μυστικά 
των Μασόνων δ,τι καl με 
τους .άρχαίοuς ;Χριστιανούς, 
που δια vα γνωρίζωvται εΤ
χαv σύμβολα, ώς τό φάρι, τό 
"Αλφα καί τ6 Ώμέγα, τόγ 
Σταυρόν κλπ. Έπίσης εΤναι 
γvωστρv δτι οι Μασ9νοι ε

χοuν τελετας λόγ4> των δποί
ων ή όργάνωσίς τους. θεω
ρείται θρησκεία διότι εχοu� 
γάμον καl κηδείαv καl βάπτι- . 
σιν κλπ. Άλλα τά στοιχεία 
αύτά δεν άποτελουν δάσιν ώ
στε νά θεωρηται ή Μα.σοvία 
ώς θρησκεία. Ή •Ελληνικη 
Όργάνωσις 'Αχέπα είς τάς 
ΗΠΑ εχει δλες αύτες ,:lς τε
λετές, .άλλα δεv εΤναι θρη
σκεία. "Εχει και μυστικόν διά 
να γνωρίζωνται τά μέλη της. 
Άλλά δεv εΤvαι θρησκεία. Τό 
ίδιον συμδαίvει καl μέ την 
Μασοvίαv. •Υπάρχουν διβλία 
που έκθέτοuν τηv θεολογίαv 
της, άλλα αύτα δεν έκπρqσω
πουv τηv διδασκαλίάν της 
Μασονίας, διότι ή βάσις αύ
της εΤvαι και θεωρείται ή •Α
γία Γpάφή. Άλλ' δπως με 
δάσιν τήν •Αγ(αv . Γ ραφήν 
πολλοl Χριστιανοl δγάζοuν 
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κ ό p 1 r ι ο ύ ν Η : Pozόpιoup ΙΟιΑοοοιpόpοup 
Πρόλογος της μεταφραστρίας ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 

Τα έρωτήματα πού προδάλλον
ται άστραπιαία, με το. πρώτο άν
τίχ.ρυσμα του παράξενου τίτλου αύ
του του διολίου, είναι περίπου τα 
παραχ.άτω: «Τί είναι το ccΚομπο
σχ.οίνι των Φιλοσόψων ;» « Π ο ιοί 
εiναι οί Φιλόσοψοι αύτοί ;)) «Και τί 
σχέση μπορεί νά εχει ενας ψ,λό
σοψος ,με 'τά Μμποσχ.οίνια ;». 'Η 
άπάντηση είναι χ.αι άπλη χ.αί δύ
σχ.ολη μέ:rα στην άπλότητά της. 
"Ας δοuμε, ομως, πρώτα άπ' ολα, 
για τί είδος φιλοσόψων πρόχ.ει
ται. 'Απο �ις πρώτες κ όλας γραμ-

, μες -:oC μεσαιωνιχ.ου αύτου κειμέ
,ίου, άvτιλαμδάνεται κανεις οτι, 
με τcv όρι.σμο ((ψιλόσοψος», δε•Ι 
έννοείται κα-θόλοJ ό γνωστος , J
π'ος το3 ψιλοσόφου. ε'ίτε είναι δια
νοητικος εί',ε ύr.αρξιακ6ς. ΚΟ'ι cεν 

συμπεράσμα:τα διάφορα, τό 
ίδιον συμβαίνει καί μέ τούς 
Μασόνους. Δι' αύτό ή Ιδέα ο
.τι ή Μασονία εΤναι θρησκεία 
εΤναι λανθασμένη. Ή Ρωμαϊ
κη 'Εκκλησία έρευνα τό ζή
τημα καί ώς έδημοσιεύθη ε!ς 
τούς T�MES του Λονδίνου 
Όκτω6ρίου 19, ,1974 δέν θά 
συνεχ(ση νά καταδικάζη την 
Μασονίαν ώς θρησκε(αν. 

έννοείται οίίτε ό ενας οίίτε ό αλ
λος, γιατί ουτε ή μιά οίίτε ή αλ
λη κατηγοFία ψιλοσοψιων εχουν 
ά·rγίξει . εστω και τα κράσπεδα 
του δα-θ,ύτερου είναι τοu άν-θρώ
που, έκεί πού 'ψωλιάζουν τά σύμ
δολα με τά �ιπλοσήμαντα η πολυ
σήμαντα νοήματά τους. Τόσο ή 
διανόηση, οσο και το συναίσ-θημα, 
άδυνατουν να κατανοήσουν και νά 
έρμηνεύσουν τά σύμδολα, πολύ λι
γότερο νά τά έκφράσουν στη μο
'ΙΟσήμαντη γλώσσα τους. Άψου, 
λοιπόν. οί {{(pιλόσο9οω του κειμέ
νου μας πραγματεύονταν τα σύμ
δολα με ολ·r; την πόιy,ιλία Υ.αι τον 
πλουτο των άντιφατι.κων περιεχο
μένων τους. είναι ψανερο οτι οεν 
άvτλουσαν τη «φιλοσοψία» τους ά-

' \ t-.. , " ' \ ' ,•, πο τη οιανοηση η απο το συ,ιαι-
σ-θημα. Άλλα τότε, τί ε'ίοους «9ι
λοσοφία:» δίδασκαν; Θά μr.ορο�σε 
νά ρωτήσει κανείς. Το έρώτημα:. 
ομως. δεν είναι σωστά διατυπω
μέ•ιο, γιατι παίρνει ώς άφετηρία 
τη γνωστή μας φιλοσοφία και προ
ϋπο-θέτει οτι ή φιλοσοφία είναι ε
να σύστημα iδεων και νοημάτων 
πο� «μεταδι.δάζεταω λεκτικά και 
νοηματικά. Αύτό. ομως, άκριδως 
δ έ ν iσχύει για τη φιλοσοφία του 
παλιου καφοu -rroύ άποτελεί -θέμα 
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α:ίιτου ;.ου 6ι6λίοu. Και 3εν ίσχύει 
1ια:τl το κύριο μέλημα έκείνης της 

. λ , .,., Τ • •ι: «ψι οσοψια:ς» οεν ητα:ν η εςω-
στρεψης μετά3οση, �λλα ή έσω
στρεψης σu1κέντρωση του · «φίλου 
της �οψία:ς,, στην Π η1η της Σο
φίας, στη μήτρα που περιέχει τα . 
σύμ6ολα:. Μ' &λλα: λό1ια:, ό «φί
λος της ΣοC?ία:ς» 3εν aίaα:σκε τους 
&λλοuς, 1ια:τι ηταν ό ί3ιος μα-θη
τής, ένας μα:-θητης που μά-θα:ινε 
άπο τα ί3ια: του τα δά-θη. Τέτοιοι 
μα:-θητες της Σοφίας ηταν οί άλ
χημιστές. Το κομποσκοίνι, ομως, 
τί ητα:ν; Για να 3ο-θεί μια σωστη 
άπάντηση σ' α:ίιτο το έρώτημα:, -θα 
πρέπει πρωτα: να 3ουμε τί εί3οui; 

. «μα-θήμα:τα:» επα:ιρνα:ν οί ψιλ9σο-
ψοι του παλιου κα:ιρου. 

'Όπως· ε'ίπα:με ήaη, ή 1λώσσα: 
α:ίιτης της ίaιάζοuσα:ς Σοφίας η
ταν σuμ6ολικη και σύμδολο σημα:ί�' ' Μ' "λλ λ' , ' 'λ νει εικονα:. α: α: ο1ια:, ο α: -

\ τ: ' , \ χημιστης ειχε να κανει με σuμ-
6ολικες είκόνες ·που έμψα:νίζοντα:ν 
με μίαν όι:,ισμένη σειρά, ή μια 
μετα την αλλη, σαν χάντρες .πε
ρασμένες σε χομπόλόϊ. Νά, λοι
πρν, όλόκληρη ή έξή1ηση του τi�. 
λ 'Ω , • 'ι:' , 'τ ou. στοσο, η εςη1ηση α:uτη, \ ' , , , 

1ενναει μερικα ακομα ερωτηματα, 
οπως π.χ. τί είδους σuμ6ολικες εί-

, 1' , , , ( , κονες ειναι αuτες, 1ιατι uπαρχοuν 
στα Μ-θη του άν-θρώποu, τί σκο
πο ύπηρετουν και τί κερaίζει ό «φί
λος της Σοφίας» που άσχολείται 
μ' α:ύτές; Τα έρωτήματα αίιτα 
δρίσκοuν την άπάντησή τους σ' α:ίι
το το κείμενο που προσπα-θεi να 
ρίξει φως στον σκοτεινο σuμδολι-

' ' ;, - ' σμο ενος μεσαιωνικοu εικονο1ρα-
ψημένου παπύρου, Το οτι τα πρ9-
6λήματα που προδάλλοuν μέσα: άπ' 
αύτον τον π&πuρο πα:ρ'Οuσιάζοuν ά
πόλuτη ταυτότητα: με τα δα:-θύτε-

ρα προδλήϊJ.ατα του σύ1χρογοu άν
-θρώποu, δταν άρχίσοuν να ένεργο
ποιουντα:ι τά δά-θη του είναι . του, 
φέρνει στην έπικαιρότητα: α:ύτους 
τους μεσαιωνικους. «φιλοσόφους» 
κα:l . το «κομποσκοίνω τους άπο 
σύμδολα:, 1ισ το φως που ρίχνουν 
στα μυστήρια: της φuχης του άν
-θρώποu. 'Αντίστοιχα, τα περιεχό
μενα: της crύϊΧρονης φuχης, ρί
χνουν φως στην άρχα:ία έκείνη Σο- _ 
ψία:. 

Φυσικά, ό άρχcιίος «φιλόσοφος» 
κα:l ό σύϊΧρονος κοινος αν-θρωπος. 
ποτέ δεν 9α είχαν συσχετιστεί ά
να:μεταξύ τους, πολυ λι1ότερο 60-
η-θήσει ό ένας τον άλλον, αν ελειπε 
η σuν-θετικη με1α:λοψufα: του Καρλ 
ΓιΟUϊΚ iου Ί'εψύρωσε ένα: κενο αίώ
νων. Κενο κουλτούρας, πολιτισμου. 
ψuχικης κα:ί 3ιανοητικης ανάπτυ
ξης. Στην έπιστημονικη 1λώσσα 
του αίώνα: μας, α:ύτο που οί άλ
χημιστες όνόμαζαν «μεταστοιχείω
ση των μετάλλών» η «κα:τασκεύη 
του χρuσοu». όνομάζεται «πορεία 
της έξατομίκεuσης». 'Όταν αίιτή 
ή «πορεία» μπεί σε κίνηση, φέρ
νει στην έπίψάνεια του σύ1χρονοu . 
aιανοητικοu η σuνα:ισ-θημα:τικοu σu
νειaητοu, σύμ6ολα: που μας ξαφνιά
ζουν, που μας εrνα:ι άκα:τανόητα 
κα:'ι που 1ι' α:ύτο. άκριδως προκα:
λοuν ψό6ο. Το σuνειaητο αντιστέ-
. 

(1 - ' ' , κεται ,προσπαvει να: τα: κα:τα:πιε-
σει, να τα άΊ""οήσει, να τα έξα:-
λ 'φ 'λλ' ' ' ' ει ει, α: α: το μονο που κα:τορ-
-θώνει εfναι να όξύνει την κατά-
, Κ' , ,  ' 11.' -σταση. α:τω απο το οα:ρος μιας, ' ' , τετοια:ς α:κα:τανοητης σu1κρουσης,
πολλοί, που πιστεύουν οτι κινau
νεύουν να τρελλα-θουν, κα:ταψεύ-
1ουν στον ψυχίατρο. Κα'ι κεί, μέσα 
στο ία:τρείο του, κα:'ι με τη δοή
-θειά του, συντελείται μια νέα άλ-
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χημεία. Ή άλχ·ημεία της μεταλ
λα1ης των συμδόλων σε σύγχρο
νη σχέψη χαί σε σύγχρονο συναί
σ-Sημα, Όηλ. �ε ζωη προσαρμοσμέ
νη στο χλίμα τοίί αίώνα μας. Μέ- · 
σα στο ίατρείο, ξανασυμδαίνουν τά 
γε1ονότα πού συνέδαιναν χαί σ' έ
χείνους τούς παλιούς «φιλοσό
φους», οηλ. ή «προδολη» χαί ή 
«μεταδίδαση». Μόνο πού τώρα ή
«προ6ολη» πέφτει έπάνω στο 1ια
τρό, ένω τότε επεφτε έπάνω στην 
ίίλη η στον σύντροφό τους στο άλ
χημιστιχο πείραμα. Οί 'ίΌιοι νόμοι 
πού λειτο..ιρ1οίίσαν τότε, λειτουρ
γοίίν χαί τώρα, μιά χαί το δά-θ-ος 
τοίί άν-θ-ρώποι, παραμένει άναλλοί
ώτο με το πέρασμα των αίώνων. 
Κι ετσι, ό σύγχρονος αν-θ-ρωπος 
πού «άντλεί» άπο τη μήτρα των 
συμδόλων μέσα του, γίνεται χι αύ
τος «φιλόσοφος» η καλύτερα «φί
λος της Σοφίας» χαί άσχολείται 
με το ίΌ•ο χe,μ.ποσκοίνι των παλιω'Ι 
φιλοσόφων. 

Γι' αύτό, το παράξενο αυτο δι
δλίο μπορεί νά ίχανο-:tοιήσει .-ολ
λες πλευρές. Την ίστοριχή, τ·η11 
ψυχολογική, τη μεταφυσική, "ΓΙ)'Ι 

συμδολιχή, την ίατραή, τη φιλο
σοφιχη χαι την πλευρά το� σ•JΎ-
zρονου προδληματισμοίί. 

Ό Κάρλ Γιούγχ προειδοποιεί 
δτι τοίίτο το εργο ά1.αιτεί μιάν ό
ρισμένη έξοιχείωση με το ύπόλοι
πο εργο του. Μπορεί, ομως, χαί 
νά άποτελέσει μιάν άφετηρία γιά 
μιάν πρω-θ-ύστερη έξοιχείωσ·η μ' 
αύτό. 'Οπότε. οί ίΌέες πού έΥ,φρά
ζο11ται έοω, μποροίίν νά Όιασταυρω
-θ-ουν με τις ίΌέες μερικών αλλων 
δι6λίων του, με τίτλους: «Ή Ό
λοχλήρωσ·η της Π ροσωπιχότη
τας», «Το 'Αρχέτυπο τοίί Όλο
χληρωτισμοίί», «'Απάντηση στον 
'Ιώ6», «Το Π ρό6λημα τοίί Τ�
τάρτου», «Tc Μυστιχο τοίί Χρυ
σοu Λουλουδιοu», «Οί '1-:t�άμε·ιοι 
.λίσΥ-Οω και αλλα. 

·········································g································ 
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'Έξη θρησκε·ίες σ' ενα 'Λ66αείοv 

Σέ μιά εlδική λειτουργία γιά τήv 
Βρεταννική Κοινοπολιτεία στό 'Αδ
δάείογ του Ούέστμ[vστερ, τό πρό
γραμμα .περιελάμδαvε παρέλασι 34 
σήμάιωv των έθvωv της μεγάλης 
αύτης συμπολιτείας καl προσευχή 
άπό θρησκευτικούς έκπροσώπους 
του Βουδδισμου, Ίvδουίσμου, Μου
σουλμαvισμου, Ίουδαίσμου, Σικκι
σμοϋ καl Χριστιαvισμου. Ό πρ(γκιφ 
Κάρολος άvτεπροσώπευσε τήv Βασί
λισσα. Άvεγvώσθήσtιv περικοπαl 
των Άγ. Γραφών των fξη θρησκει
ών. Ή έκδήλωσις αύτή εΤχε μόνον 
διακρατικό καί δχι διαθρησκευτικό 
σκοπό, ώστόσο τό ο!κουμεvικό πvευ
μα ηταν fντονο. 

Ή Όρθοδοξίιι 
<<μόνη σώζοu�αη 

Κα�ά τήv ύποδοχή του στήv 'Α
καδημία, δ Καθηγητής κ. Ίω. Καρ
μίρης μίλησε μέ θέμα «'Η 'Ορθοδο
ξία 'Εκκλησία έv διαλόγω μετά των 
έτεροδόξων 'Εκκλησιών» καl ύπεστή
ριξε δτι δ διάλογος αύτός θά διε
ξαχθfi «άνευ καί της έλαχίστης ά
ποκλίσεως άπό της άλήθειας κα\ 
της όρθοδόξου δογματικης ,τ(στεως 
άνευ δηλαδή σχετικοποιήσεως της 
άποκεκαλυμμένης άληθε(ας η σμι
κρύνσεως καί άλλοιώσεως αύτης η 
ύπόπτου συμδιδασμου έν τfi δμολο
γίςχ της άναλλοιώτου όρθοδόξου πί
στεως, μακράν του έξ όρθοδόξου έ
π'όφεως άπαραδέκτου δογματικου 
μινιμαλισμου, · του συγκρητισμο.ϋ, 
της έκκοσμικεύσεως καl άλλων έπι
πολαζουσωv έν τ<ϊι συγχρόv(ι) Ο!κου-

μεvισμ(ji άντορθοδόξωv Ιδεολογικών 
ούτοπιωv καl τάσεων». 

Βεδαίως, εΤπε, δ διάλογος θά στη
ριχθη σέ δύο βάθρα, τήν άγάπη καl 
τήv άλήθεια, άλλά κυρίως στήν ά 
λήθεια, δίχως τήν δποίαν ή, άγάπη 

· εΤvαι «σχημα λόγου».' 'Επεξήγησε
δτι δ διάλογος Έκκλησιωv θά · f
ΧΠ «\εραποστολικόv» χαρακτηρα,
εlς έκτrλήρωσιv της «ο!κουμεvικης
άποστολης της 'Ορθοδόξου Έκκλη
σ(ας έv τQ κόσμ(ι)».

'Ιδιαιτέρως έτόvισε δτι ή άvάλη
φις του διαλόγου «ούδόλως σημαί-
1.!ει άπάρvησιv ύπ' αύτης του δόγμα
τος . της μιας άληθοϋς 'Εκκλησίας
καl άποδόχήv της άποκρουομένης
ύπό των 'Ορθοδόξων «θεωρίας των
κλάδων», η άtτάρvησιv του έαυτου
της η της φύσεώς της η της !στορι
κης της περιωπης η έγκαταλείφεως
της άξιώσεώς της, δτι εΤvαι ή μία, .έv
πληρεστάτπ έvvοίςχ, άληθως δρατή
'Εκκλησία του Χριστου έπl της γης,
ή Ιστορική δρατή πραγμάτωσις της
μιας 'Αγίας, καθ' δσοv άε(ποτε έ
πίστευσεν αϋτη καί πιστεύει καl
διατηρεί τήv αύτοσυνειδησίαv καl
αύτοπεπο(θησιν, δτι δέv εΤvαι μ(α
έκ. των πολλών·. !στορικων χpιστια
vικωv 'Εκκλησιών καl δμολογιωv,
άλλ' δτι εΤvαι αύτή αϋτη «ή» 'Εκ
κλησία, έv δλn τfi πληρότητι αύτης,
δηλα δή ι'ι «μία, δγία, καθολική καl
άποστολική 'Εκκλησία,, του \ερου
συμδόλου της πίστεως ήμωv, ή μία
κα\ μοναδική. άληθής κα\ άσφαλως
σώζουσα καl άλάθητος όρθόδοξος
καi αύτάρκης».
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Μέ άλλα λόγια, κατά τόv κ. Κα
θηγητήv, ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία 
θά πη, · κατά τήv διεξαγωγήν τοίί 
«διαλpγου», πρός τούς Καθολικο.ύς, 
τούς Δίαμαρτιφομέvους, τούς Καλ-
5ιvιστάς, τούς Άγγλικαvούς καl
άλλους, δτι α υ τή -ή 'Ορθόδο
ξος- δέν εΤvαι «μία» άπό τlς 'Εκ
κλησίες, άλλά «αυτή· αδτη» ή 'Εκ
κλησία ·τοίί Χριστοίί καl ή «μόνη 
σώζουσα», διά τοίίτο πρέπει vά 
προσέλθουν εlς αυτήν. 

Α 1 α,λλαι Έκκλησίαι δεν πρέπει 
vά εχούv καμμ{αν άντίρρησιν, διό
τι αυτό? εΤvαι καλός ... διάλογος! 

Ρόταρυ κ.λ.π.

Ώς φαίνεται, δέv εΤχε άλλη κα
λύτερη έργασία δ "Αγιος Χίου (Ψα
ρών καl Οlνουσωv) · Σε5ασμ. κ. 
Χρυσόστομος, άπό τήv σύvταξι έγ
κυκλίου κατά τοίί Ρόταρυ κα\ των 
πρός αυτό έξαρτωμέvων λεσχών 
(Ροταράκτ: δ_ιά νέους 18-28 έτωv, 
Ίντεράκτ: διά μαθητάς γυμνασίων) 
η παρεμφερών (Λάϊοvς: Λεόντων 
κλπ.) κατευθυvομένων ύπό τοίί Ί
ουδαίκοίί δακτύλου διά μίαν «Πάξ 
Ίουδάίκα», «μέ δλα τά τραγικά διά 
"Τήv άνθρωπότητα συμπαρομαρτυ
ροίίvτα» 

Καl κραυγάζει ό μηροπολίτης: 
«Κρούομεv τόv κώδωνα τοίί κινδύ
νου! ''Ας έπαγρυπvωμεv δλοι. ΕΙ
δεμή «το 5δέλυμα της έρημώσεως, 
έστώς, έv τόπ(ι) άγί(ι)» (Ματθ. 24, 
15) είς τόv Ιερόν δηλ. χωρον •της 
'Ελλάδος μας, θά έμφαvισθfi τρομα
κτικόv . ». Ό έχθ,ρός πρό των πυ
"λων! . Δεv ύπερ5άλλω. ΕΤvαι 
πράγματι σατανικός εlς τήv σύλλη
ψιv καί τρομερός εlς τήv έκτέλεσιv 
δ κρυπτόμεvος όπίσω άπό τάς μυ
στικάς αυτάς όργαvώσεις σιωvιστι
·κός δάκτυλος, διά τόν δποίοv δμι�
λοίίv κάποια nρωτόκολλα».

Τά «Πρωτόκολλα των σοφών της
Σιών» - ένvοεί δ Σεδασμιώτατος,
-άγvοωv δτι εχουv δικαστικώς άπο
δε1χθη ώς χαλκευμένα άπό τήv μυ
στικήv Τσαρικήv άστυvομίαν ...

Ό έχθρόζ πρό των πυλωv! νο_

χι δ άπέναvτι ·τωv άκτωv της Χίου 
Τοίίρκος . .. άλλά τό Ρόταρυ!

«Ξανάρθα!»
Σ τόv άμερικαvικό τύπο έδημοσι

εύθησαv άφηγήσεις της παπαδιας 
κυρίας Ντολορές Νταίη, συζύγου 
τοίί Ιερέως Νταίη στήv πόλι "Ελ
κτοv, δτι εχει ξαναζήσει, στήν (ερ
μαvία, έπ\ Β{σμαρκ, έλέγε-rο Γκότ
λιμπ κα\ έδολοφοvήθη άπό μία συμ
μορία, πού κατεδίωκε fva θείο της, 
πολιτικό φυγάδα. 

Τέτοια λόγια ελεγε σε κατάστασι 
ύπνώσεως, ' μιλώντας γερμανικά, 
πού δέv τά εχει ποτέ διδαχθη. Ό 
σύζυγός της λέει δτι ή γυναίκα του · 
εχει μεγάλες έσωτερικές δυvάμrις, ' 
δτι είναι πολύ άvτικειμεvική καl 
λεπ,-ομερειακή στ\ς περιγραφές της 
γιά τήv ζωή της στήv Γερμανία κα\. 
δτι ζήτησε τήv έξήγηση των φαιvο
μέvωv αυτωv άπό τούς έπιστήμοvες. 
Ό Τδιος είπε- δτι δέv π(9τευε στή 
μετενσάρκωση, άλλά εζησε τέτοια 
περιστατικά, ώστε τώρα δέv μπορεί 
vά άμφι5άλλη. 

\ 

Έξωyήϊνα
· 'Ο Σοδιετικός έπιστήμων Βλαδί

μηρος Ά5ίvσκι, σέ συvέντευξι πρός 
τό περιοδικό «Νέα της Μόσχας», ύ
ποστηρίζει δτι δέv πρέπει v' άπορ0 

ρίπτεται ή άποψις δτι έξωγήίvα δv
τα έπεσκέφθησαv κάποτε τόv πλα
νήτη μας η δτι καl τώρα κατευθύ
νουν Ιπτάμενες μηχανές πρός τήν 
Γη. 

Σχετικώς μέ τό πρώτο θέμα λέ
γει δτι στήv Τ σονκότκα άvεκαλύ
φθησαv «ίπτάμεvα άvτικείμεvα», χα
ραγμένα σε ελεφαντόδοντο. Τά έρ
μηνεύουv μέ διάφορους τρόπους. 
Λένε: ΕΤvαι στυλιζαρισμέvες φιγοίί
ρες πουλιών. ΕΤvαι στυλ:ζαρισμέ
νες πεταλοίίδες. Είναι , διακόσμηση 
σκήπτρων κλπ. 'Αλλά ή άνάλυσις ά
πό τήv αποψι της άεροδυvαμικi;ις 
καl της οlκοδομικης αυτών των άv
τικειμέvωv μας επιτρέπει vά τά θε
ωρήσουμε ώς άvαπαραστάσεις Ιπτα
μένων συσκευών. 'Υπάρχουν είκό
vες πού θυμίζουν σκάφανδρα. ΕΤ
vαι π.χ. τά άρχαία Ιαπωνικά «ντογ
κού» καl τά άvάλογά τους, τά 
«στρογγυλά κεφάλια» της Σαχά
ρας, τά σχέδια των Αυστραλωv l-

-- -- --- -- - -- --- -- ---
- ----- -- ----
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θαγεvωv, των 'Ινδιάνων της Β. -'Α� 
φρικης, ·των κατοίκων της Άφρι
κης, μιά σειρά μνημεία των «Μά
γιας». Ή λεπτομερής μελέτη αuτωv 
των σχεδίων tπιτρέπει vά διακρί
νουμε τά κυριώτερα στοιχεία των 
σκαφάvδρωv. Τ ό «χειρόγραφο της 
Μαδρίτης» των ,,Μάγιας» ('Ινδιάνοι 
της Κεvτρικης Άμερικης) εΤναι γε
ματο μυθολογικές φιγοϋρες, των δ
ποίωv δρισμέvες λεπτομέρειες θυμί
ζουν τlς i:ξαρτήσεις των κοσμοναυ
τών των ήμερων μας. 

Ώς πρός τό δεύτερο θέμα, ύπο-· 
στηρίζει δτι ή «άvεπαφή» ( δρος πα
ραδεδεγμένος) -:rυχόν υπαρχόντων 

, i:ξωγηίvωv δvτων δέν άποδεικvύει 
τήv άνυπαρξία των. Τά κίνητρα 
της συμπεριφορας ·τους δρίσκοvταv 
εξω άπό τό άνθρώπι'!Ο λογικό. Τά 
άτομα τοϋ. συστήματος «Χ», μπο
ρεί νά εΤvαι δπως i:μείς, rδvτα ποίι 
εχουv φθάσει σέ ύφηλό i:πίπεδο φυ
χολογικης tξελίξεως, άλλά μέ μιά 
όργάνωση δλότελα διαφορετική. 
·Άv lvας δποιοσδήποτε πολιτισμός 
lχει φθάσει αύτό τό tπίπεδο, α!.

. πτήσεις πραγματοπqιοϋvται άπό 
διολογικά ρομπότ, των δποίων ·τό
πρόγραμμα δέν προδλέπει -τήv i:ττα
φή.

Πυραμ(δες 
, Τ ό μυστήριο των πυραμίδων του 

Χέοπος στήv ΑΤγυπτο, δχι μόνο 
δέv i:λύθη, άλλά lγινε άκόμη πιό 
άκατάληπτο, παρά τlς ερευvες καl 
i:πιστημονικές i:ργασίες ποίι εχουv 
γίνει στά ,τελευταία χρόνια. 

1 . Τ ό άκριδές δφος της μεγάλης 
πυραμίδος του Χέοπος στήv Γκίζα 
εΤναι 146,59 μέτρα. 'Όταν πολλα
πλασιασθη μέ l:vα δισεκατομμύριο, 
δίνει 93.000.000 μίλια, δηλαδή τόv 
άριθμό των μιλίων ποίι χωρίζει τή 
γη άπό τόv ηλιό. 

2. Ή δάσις της πυραμίδας . αν 
διαιρεθη διά τοϋ ·δύο, δίνει τό δφος 
της. 'Αλλά ο1 Μαθηματικοί, ποίι 
i:ξήτασαv τήv πυραμίδα, κατέληξαν 
στό· συμπέρασμα δτι ο1 δημιουργοί 
της, έγvώριζαv άvώτερα Μαθηματι
κά καl εΤχαν φθάσει σέΌuλλογισμοός, 

Ι ποίι άκόμη κα\ γιά. τ\ς σημερινές !
διοφυίες, ε1vαι δύσκbλοι . 
. 3_. Ή περιφέρεια της δάσεως της 

πυραμίδας εΤvαι 36,524 fvτσες. 'Αλ
λά 365,24 μέρες άκριδως χρειάζε
ται ή ,γη γιά νά κάμη μία περιστρο-
φή περ\' τόν ηλιο. . . 

4,. Τό δφος της "!fUpαμίδος εΤναι 
άκριδως δσο καl της γης αν διαιρε
θη μέ l:vα τρισεκατομμύριο. 

Μέ δάση τά στοιχεία αύτά, Μα
θηματικοί, 'Αστρονόμοι, 'Αρχιτέ
κτονες καl άλλοι tπιστήμονες διε
πίστωσαν δτι ο! ττυραμίδες εΤναι lρ
γοv i:πιστημόνων πού εΤχαv άνώτε
ρες γνώσεις γεωδεσίας κα\ άστρο
vομίας κα\ δτι · α! μετρήσεις lγιναv 
μέ μορφή κρυπτογραφική, πού άπο
καλύπτουν προφητείες γιά γεγονό
τα; τά δποία συνέδησαν άργότερα 
καί i:παλήθευσαν καl τά δποία εΤ
vαι δυvάτόν νά έξηγηθοϋν μέ τήv" 
Άγ(α Γραφή. 

"Έχει γεννηθη μιά «Πυραμιδολο
γία» ώς φιλοσοφία τnς ζωης. 

Τώρα, lvας 'Αμερικανός tμπειρο� 
γνώμων, δ Πάτρικ Φλάναγκαν, ά
φοϋ lκαμε lρευνες μέ ήλεκτροvικά 
μέσα, ύποστηρ(ζει δτι α1 ττυραμί
δες έκπέμπουv διοκοσμικήv έvέρ
γειαν ..• , 

Τ ό μυ9'fήριοv έξακολουθεί ... 

Στή Λόρα 
Τ ό άστεροάκοπείον Λήκ τοϋ π�v

επιστημίου της Σάντα Κρούζ (Κα
λιφόρνια) lπέτυχε νά φωτογραφή
ση τό νεφέλωμα τοϋ άστερισμοίί 
«Λύρα»: στό δόρειο ήμισφαίριο και 
ε!ς άπόστασιν 15.000 δισεκατομμυ
ρ(ων μιλίων άπό της Γης! Τό νεφέ
λωμ� τοϋτο εχει tξωτερική διάμε
τρο μήκους περίπου 5 δισεκατομμυ
ρίω� μιλίων κα\ θεωρείαι ώς ιv έκ 
των πλέον έντυπωσιακωv «άvτικειμέ
Ύωv» τοϋ Διαστήματος, άποτελοϋv, 
ώς κα\ τά διάφορα ι'iλλα νεφελώ
ματα, άπόθεμα άεp(ωv κα\ κόνέως, 
έκ του δπο(ου δημιουργοϋvται α
στέρες, οίτινες, σημειωτέον, άπο
συντ(θενται εlς κόνιν κα\ άέρια,, δ-

. ταν «γηράσκουν» κci\ «άπόθvή: 
σκουv» ... 

Τό μέλλόν τοu σόμπαντος 
Στό βρεταννικό άστροvομικό πε

ριοδικό «•Η Φύσις», δ δόκτωρ Πώλ 
Ντα(δις γράφει γιά τό μέλλον τοϋ 

-----------' ---------
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Σύμπαvτος: Πρίv 15 δισεκατομμύ
ρια χρόv,ια περίπου, γιά κάποιο α

γvωστο λόγο μιά ποσότητα σuμπu
κvωμέvης ϋλης έξερράγη έκλύοvτας 
άέρια καl σωμcη(δια. Βαθμιαία αύ
τά σuμπήχθηκαv σέ πλαvητες, ά
στρα καl δλόκληροuς Γαλαξ(ες. Ή 
θεωρ(α λέγει δτι τό Σύμπαv έξα
κολοuθεί vά -iπεκτείvεται άπό τlς 
δυνάμεις πού έκλύθηκαν άπό τήv 
άρχική αύτή fκρηξι. Καl στήv έπέ
κτασι αύτή δρ(σκεται τό κλειδί γιά 
τό μέλλον. 'Ένα άπό τά δύο μπορεί 
vά σuμδη. 'Όπως άκριδως fvα 56-
τσαλο πού πετιέται στόν άέρα έπι
ο-τρέφει σήν Γη λόγι,,> τη'ς fλξεως, 
μήπως δλα τά κομμάτια του Σύμ
παvτος θά πέσουν σάv μιά πuκvή 
σφαίρα, δταv ή δύvαμις του Μεγά
λου Μπάμ (της πρωταρχικης κα
τακλuσμικης έκρήξεως) έvδεχομέ
νως έξασθεvήση; 'Ή μήπως, δπως 
μιά ροuκέττα πού έκτοξεύεται πέ
ραv άπό τήv δύvαμι fλξεως της 

Γης, ώθοuμέvη άπό τούς προωθητι
κούς πυραύλους της, τό Σύμπαν θά 
έπεκταθη τόσο πολύ ωστε vά ξε
φύγη άπό τήv fλξι του καί άπλως 
θά σuvεχίση νά ύπάρχη; 

Κατά τόv Δρα Νταίηδις ο\ πλέοv 
_πρόσφατες παρατηρήσεις τωv μα
κρuνωv Γαλαξιών, πού .άπομακρύ
vοvται άπό μας, δε(χvοuν δτι ή έπέ
κτασις θά εΤvαι αlωv(α. Ποιός δμως 
μπορεί νά τό δεδαιώση; ΟΙ έπιστή
μονες μετρουv τήv ποιότητα του 
φωτός πού έκπέμποuν ο\ Γαλαξίές 
καl α\ μετρήσεις δείχνοuv τήν άvα
λογία της έπεκτάσεως. "Αλλοι ύπο
λογισμοl δείχvοuν μέ πόση δύναμι 
ή fλξις σταματα τήv έπέκτασι. ΟΙ 
ύπολογισμοί δείχvοuv έπ(σης δτι ή 
έπέκτασις έπιδραδύvεται -δχι δμως 
άρκετά ωστε τό Σύμπαv vά ξαvαπέ
ση στόν έαuτό του, στό λεγόμενο 
άπό τούς άο-τροφuσικούς «έvιαίο σύ
vολο». 1 · 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

-------------------------·----= .. 
"ΙΛΙΣΟΣ" 

Τ ό περιοδικόν 

· Ελευθέρας Σ1κέψεως

ειίς τ.ό 20όν ·άnό της έ·κδόσεώc: του ετος 

Έτ,ησίο σuινδρομή δρχ. 100 - ΈΕωτερικοϋ $ 5 

διά τα,χυδρομιικης έπιταγης: Κ. Μελισσαρόπουλον 

'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι {122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Στέλλονται ΔΩΡ.ΕΑΝ τεύχη-δει,γματα 
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1 ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΕ ι,--· --

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τά Γραφεία τοΟ ·«Ί�ισοΟ», Δραγα

τσαν(ω 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κiλαν
θμωvος) , εtναι άνοuκτά μόνσν κάθε 
Δευτέρα, Jετά.ρ-τη και Παρασκ.εΙJ'Ι'ι
9,30-12,30 ,τ,μ. Τηλέψ. ΓΜΦείων 
3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜλΤΑ 
Παρακαλ�ν όmαπέλλε,τε μέ τα

χυδρομικήν έ,τιταyήν εtς τήν διεό
θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρόιτουλον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
ποσrολαt μέ τρα,τεζιτικάς έ,τιτCG'γάς f\ 
έvτaλάς μας �ολεύοον. Νά, άνα
γράψεται καθαρά τό · δνομα:τε,τώνυ
μσν κ.αl ιΊ διεύθυνσις τοΟ άιταπαλέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
. Δεν &πάρχοw ,μεμονωμένα τε&χη 

&π' άριθ. 1 - 9, 11 - 18, 21 - 23, 
25 - 26, 28 - 33, 43 - 45, 50, 54 -
60, 67 - 70,. 79 - 80, 85 - 87, 91, οο
τε. τόμοι Ί-962, 1963, 1966 - 8, 70. 

• Οί λ�ιποi &πάρχσuν

ΑΛΛΑΓ Α I Δ I ΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΝ 
Τεύχη όmοσταλέντα στους κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έ,τεστράψησαν 
ά,τό τό Ταχυδρομεί:ον μέ την ση1μείω
σιν: «μετώκησε» f\ «άγνωστος» .. Πα· 
ρακαλοϋνται δσοι τους γνωρίζουν νά 
τους ε,ίδοτcοιησουν f\ νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Μ�χ. 'Αναyνωσrότrουλος, tαtφός, 
Μ Βόδα 29. Μελπ. Γεωρyοοδη, 'ΑJρ
yuραmούλ.ου 27α. Άναιπ. ΚCΧ!CJΙΤΙά:νης,. 
Γεν. Γρα,μ. Τύπου · Πληροψσpι,ων,, 
Χαρ. Καiτlοiα1ρδης, 25ης Μαριτίου 18, 
Β pιλησσια. 'Am Κοννάνης, • Αιρα

χνων · Λάpνο:;κος 21. Γεώργ. ΜαΜ>ά· 
λης, Στοupν.άρα 44. "Ολyα Μ,τ�ρδη
,μ\ρη, 'Εραrc�έ,ναυς 10. Ίω. Σαn<· 
κας, tαtuρός, Ξενaκ� 35. · Θ. Χε-
ζεντζόy,λου, Φυλης 222 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Ού\�. Βαiλαlσσόποολσς, Γ.eωιπ:ό,χ;ς 

ΑΤΕ, Ξάνθη .. Νυκ. Βλαχοόδης, χω
ρίον Άψοοκτw, Ρόδος. Παν. Κωαιώ· 
λης, Όλίχμιτοου 8, Λάρισα. Πιη�ν. Ντοο· 
mουλάκη, Κορνάρα.J 16, Ήράκλειιον. 
Χρ. Παπτας, Κ. Πα!λαιισλόy,ου 18, Ά · 
λJΕξαι.{φούπολις. Παn.tr. Ρηιyόιtοολος, 
Άρό:rου 27, Πό!τiρα,,. Έ,τσιμ, Σταμα
�σςι. Κφκυρα1. Βο::σ. Σ�ρί
δης, Pήry« Φiερα,ίου 8, Ρόδος. Γ. Φrο· 
σας, Δαryκλη 1 , . Κ�άλα. Μαρ. Χα· 
τζηστΟΙμαiτία.ι, Παπιρό�ου 18, Λάρι· 
σα. Ι 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Ιlαν. Βακαλάτtα)λ,ος, Άθηνω. 
'Ιουλίο Δα1�ό:ρα, ΆΘηναι 
Κων. Μ.ισιτράlκης, 'Αθηναι 
Μίνως Τζωιριτζό,τοuλος, Ιleψα1ιεύς 
Γ. Χάιλειμαν, Άθηνοπ 
Βο:σ. Σ,τuλι.α,νό;κηι:;, Χο:;,,ιιά 

ΕΙΣ ΜΝΗΜ.ΗΝ Β. ΚΡΙΜ.ΠΑ 
Ό ικ. Κωιν. Μ'!ΤερΕδήμάς, Καlλ(Χ]μά

τα, σ-ννεισέ,ψφεν ό�έρ τοΟ ΙΛιΙΣΟΥ 
δριχ. 2,25, είς μνήμφ• Βασ. Κρφπτα. 
'Q ΙΛΙΣΟΣ εuχο,ρίιστιει. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Κρuκος (' Ια;ν. · ΦεΙ!Ιρ ) 
Σ,μύρν,α (ΊΟ!\Ι, Φε&ρ.) 
Νέα Σύνορα. (Γεν. · ΦλJΕΙ!Ι.) 
Φύσις καt Ζωή (' Ια.ν - Φει1>ρ. - Μο:ρ· 

τιος). 
ΠφΙJΟδuκό 'Ελληνίδων Βφ. 'Ελλά· 

δος (Ία;ν. - Φε.�ρ) . 
Πινευμαπ'ική Κu111ρος (Φλε�, Μά:ρ,τ.). 
Λααyραψuκή κ&προς (Γεν, • 'Αιrφ.) 
Πcφοοσία (Ίαν. - Μό;pτ.) 
Διaλtr[q «Πpαik)τiαρεία.ι · Πνsuμαιruκης 

Σννε.ρy(Ι]()Ι[ας» (Φε(!)ρ.) 
Πpασανο;rολJισμοl (Φε�p., Μάρτ.) 
Ό Φυσιaλάτ,ρη.ς (Μςφτ.) 

. ·1
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Ι
λ

ι-
σός» Συν. Π. Ε., Δpαyατσα
νlοο 6. 'Εκ.δότης • Διευθυντής: 
Κωστης Ν. Μιειλισσαρό-rτοολος, 

ι ΓΙλατ. 'Εθνuκης Τρα-ιτέζης 3, 
Φιλοθέ

η
. Προϊ.στάμ. Τυ,τογρα

φε{οο : Ίορδ. Α. 'Ορψανlδής,
Ποσειδωνος 51, n. Φάληρον. 
Σ

τ
οιχειοθεσία - Έκτ&ττωσις: 

«Έ1nάλοψος» Ε Π Ε ,  Ζσλο
κώστα 5, τηλέψ. 631 675. 

'Αθη�α:ι, Μά:ρτ. - Ά1φ 1975 
Τuμή τεύχοu,ς δρχ. 20 

ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑ ΔΑΒΑΡΑ 

Σ • ό;\.Ιτί:κρuσα νό: κοuμδ:σαι η ρε,μα, 
οtι10 νe.κριασέJνrιοuκό σου, με rτi<;ϊ ά
�μνήσεις ,rων «'Εγώ» σου, σπης ζή
σης τά μοναττόπισ καθό;ρισ. δίά:t!>ηκες, 
εύιrυχιαμένη ψυχή, χαρωπή, ψω,τ,ε,ιινή . 

Σπ:ό τ�ελ.δυταϊο σου κορμί, ένώθηκ.ε ή 
δίψα της εύτηχίας Μόνη σ.ου εσπα
σες 't1CX δεαμό: της ώτ01tίας, καl λευ
π;,ρώθη κες γιά αίώνια, χωρίς έ:-ττα;να
Κ!Uκ:λtαμό, γιά πα:ν= . 

Τό κέρδος ΟΌU εtσέ.111ραξες ό:ττ' 
1
1rό τα

μεϊο τ,ωγ έαυτων σου, άλάθητο:, μα
οtτ:ίγωσες rrήιν άλΜJτ,ινή μνήμη σου, 
και χ01ι:,οάμενη •σή1μιψα ,πέ.ταΕ;ες χωρίς 
cryκομ«χηιτό, ,πό;νω άm:' της Γης τό 
i\ρsμο, γιά σε άναψuλλτyrό . . 

Της κλ.εψύδρας τόν χρονuκό ρυθμό, 
στcημ&rηισες, με 't'ήν ψυχuκή σοο δύ
ναμη ΛειχΓΕρώθηκες, τtάνω άm:' τά 
λευl'!>όiδια, τtό;νω ό:Ίτ' -τίς ρeμο:ηέ.ς, τtέ.
ρα ιάm:' τα} όνειρου τις άνιθρώττυνες 
Γήινες σηγιμές ... 

• Αιμόλυmη, Ε.εm:έιρααες τόν ίδιο τιόν 
έαuτό σω. Το mελει,τταίο «γειά rσου», 
εί,rο:ιμε οί ψί

λ
οι, Κ!αί εύχη�κα;με τμε 

χαpω-π:ό λυ-y�μθ, ·καλό σα> ταξείδι, 
ψυχή ούρανυκή, χωρίς όδυρμό ... 

ΧΡ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 
Δικηγόρος, • Αθη.να:ι 

ΝΕΑ ΙΙΙΛΙΑ 

Κ Μελuσσαροτιούλου ΠΕΝΤΕ ΤΕ 
ΚΤΟΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ (Τί είναι δ 
Τε,κtrονι.σιμδς Μυατηριακο ψιλοσοψι 
κο τσύστηιμα έκτιuθέ,μενον σε δια6αχ'ή 
οοθμων κΟΙΤό: αϋξοuσαν διανοηrτι,κήν 
και ψυχuκήν 1tpοαδον. Τά Τε,κτονuκa 
άξιώματα: Μεγσλσψρσ.στ1uκοl τίrιλοι 
ά,τηχουντες rrήν ίqrορuκή ά:νάγ.κη νό: 
•έξουδεrrε,ρωθrουν οί τίτλοι εύγενείας
rτ:cO δεσrττCΙΤUΟ'μου Δu::ιrυί είμεθα Τε.κ.rτο ,
νες Διαρκής άyών χρηστοη,θ,ε.ίας_ ικ.αί 
ψιλΕΆευθφuσμοΟ Τεκ.τaνισ1μός καl 
Μυστήρια Ν,εώ-οc,ρη μορφή άρχαίου 
πνε�μσιrος 'Αδελψωσύνη· 'Η t!>01σις. 
της ψιλτασσψίας καl :της ,μυσrταyωγι-
κης. 

Ίω Μcφγcφι,τη ΊωαΝVίδη ΤΕ-
ΚΤΟΙΝ I ΚΑ ΘΕιΜΑ ΤΑ θεσ) νLκ.η 
Παραιrvοοε.ις '!l;ρός ,Μαθ καl 'Ε.τ. Ό 
θά:λCΧJμος τr'ερισυrλλογης Ό mεl,'fμα;η
κος ά:vθρωrττος Ή έλευθsρία της (!,συ
λήσεως σύ.μψωινα μέ π:ά δεδομενα της 
νεωrτ'έ,ρας ψUΙ)(αλοyίας 

'Αινδρέα Σώκοu· 1β23, ΚΑΡΠΕ 
ΝΗΣΙ, Αtτωλυκδ, Μεσόλόγγι. 

Νίκου Μηiλιώρη· ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ 
ΚΕιΣ .ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΈΣ 

Γ'lάννη Μοογογιάιννη ΑιΝθΙΜΟΣ 
ΓΑΖΗΣ, άνόπ «Μορψαl της Mαryvη 
σίας». 

Πάνου Κcφυκό-πουλοu· ΑιΠΟ ΤΟΝ 
ΓΟΥΤΕΜΠΕ.ΡΓΚ ΣΤΗΝ ΗΛΕ.ΚΤΡΟ 
ΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ. 

Κ. Ν. Τρια:νraψύλλω: ΕΛΛΗtΝ 1 -
ΚΌΝ ΜΑ ΡΤΥΡτQΛΟΓΙΟΝ. Πάτραι. 

Κύιmρου Χιρυσόwθη: Ε.ΝΑ ΓΑΛΑ-
ΖΙΟ Κ.ΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Λευκωσία.

Ζά.χοο ,Σ,αμολα:δδ:. Η ΚΛΑΣ ΣΙ
Κ Η ΜΑΣ ΜΗΘΕΙΑ Θε,σ)νLκη. 

Ν. ΣCΧJμαρδ:: 7 ΜΙΚ,ΡΕΣ !ΣΤΟ 
ΡΙΕΣ. 

, Νίιιωυ Μ.τrούτιl'!>α· ΒΑΡ ΒΑΡΟΙ 
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ. 

Χρυσάνθης Ζιτσαίας- ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΘΕ.ΣΗ. θεσ)rvίικη. 

Κώστα Τσuκόπουλοο· ΣΤΗΝ Α-
Ρ.Ε.ΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (τ{σσc:φα άνc,ι
στασισ:κό: διη,γήματα 1948-49) 

Γιώργη, Χ,αλα:τrσα: ΓΜΑΖΙΟ O-
ΝΕΙ ΡΟ καί Σίδερα. 

Γιώργη Χσλα:ττσα: Η ΝΕΩΕλλΗ-
Ν I ΚΗ Ρ ΑΤΣΑ (δοκίμιο). 

1 
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Γιώριyου Παπtδ:: ΤΑ ΔΟΥΛ:ΕΜΠΟ- Σ'tlα'\Jρou fkφζο:ν-.η: Η ΙΕΡΗ ΓΑ· 
ΡΙΚΑ ΤΑΡΝΕΡ. ΤΑ. 

Δημοσθέw� Ζαδέ ΤΟΥΤΟ το ΚΑ· 
ΛΟΚΑΙΡΙ 

Βά>σως Διειλήιμπαση. 1) ΠΑΡΑΜΥ· 
ΘΙΑ · ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. 2) ΝΕΑ ΠΑ· 
τ·ΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ α' καl β' ΔΗΜΟ-. 
ΤΙΚΟΥ. 

Γ. Ρε.yκοί\τα: ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ (Ά· 
πό την ,cφχαία Θ� εως την 'Αθήνα 
της Καιrοχης). "Ει'ΙΑ<Χ '!ΌΙ)(ύρρυθμο 
κισινωνι κό '!ΟCΙ:1.όριcι.μα. 

Κuριό:κοο Πλήση: ΘΡΗΝ,ΗΤ\ΚΟ 
ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΥΠΡΙΟΥ. 

Θε.οο. Μο:λδογιάννη: ΠΑΛΕΥΕΤΈ; 
Δημ. Σέιττα: Ο J'"ΛΥΠΤ.ΗΣ. ΚΑΙ 

ΚΕΡΑΙΜΙΣΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΦΕΡΙΜ, 
Σοφίας 'Άmζακα: Η ΠΙΝΕΥΜΑΤΙ

ΚΗ ΚΑΙ ΟΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
Μ.Ε.Λιl ΣΣΑΝΘιΗΣ. ('Εσωιτφuκή συ
νέιτοει.α και σuνσχή στ'ήν ,rορεία αύ· 
'0001\lα!Κα!λόψε.ως, -π:ώ δδηιyε'ί ι:,,τά: Ι!>α· 
θύτφχ σιηριώιμαιrια: της ψuχης, στσν
κόσμο ταJ' 11ipa!'y1μarruκoo). 

Θ. Π Τάισuου: ΌΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 
ΤΙΣ ΕΛJΕΥΘΕ.Ρ ΙΕ,Σ 

Ίω. Βασ\!λείώ: ΣΤΙΣ Γ\ΙΑΓΟΔΕΣ 
ΤΟΥ ΝΕΠΜ. 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑ.ΤΡιΟΣ, Νuκ. l. 
Ζφμπα. - Κοι,νωνιικ,η ιμελέrrη. Ό 
σuγyjpο;ψιεύς ι),ττα,τηρίζει δ"Όι ιτά: .ιό:· 
γνώστα.ι m:χrrρός,» -π:αιδιά (,καπό: 'tύ· 
,τους, Ιbέ�, . μέ 'IOCltreρq: ταλα�σ'μαrτ-ι
κόν, διό-rι, ατ�ό Ληξιαριχε.'ίΟΙΙ, μιειτά: την
Ιbόmπ'ιισι, 111pαcmθε.W1ι έ'Ιtώνuιμον) δεν 
ποιροuσιάlζαw 'Πlpοlbλή,μarτ'α δσο άνα· , 
τρέ�ι σrά: σχετuκά: ίδρύ,μΟΙΤα. Έ· 
ξε.λί.σο'ο\!τα:u διμαλως, κ.οπαινιcοον την 
θέσι mων, ένuσχόονrαι ήθικως 'Ι<αί &η· 
,μι,οοργων q!.κ.ογένεΙΙΙΕιζ φέ άψειιιδώ
λwτη άyι'.cττη». Ή ό;ποκάλυψις rτης 
1ufJΟίΥΙμΟΙΤuκάτηrrος, δσάn<ις συιμ&αίινε.ι, 
δη\μι.α.φ� διρό:ματα. • Ανό:'γ1κη, λοι
πόν, δυαιψώ,,rίσrως rτik. κοινωνίαις γιά 
την μή ά'!ΌΟκάλυψι ,τvι;J s11μοοτ�ι�ου». 

Βολτο:ίρου: ΖΑJΝΤΙΓΚ (τό πε-π:ρω• 
ιμέΝο). ΜΕΙϊά:φtρ. Ε-ίρήνης Μ�ρα. 

Μάγιας · Μαρί,αις Ρ,ώσσου: ΣlΌΝ 
ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Κώστα Σ'ΙtαΜΟU: ΣΥf"ΚιΟΜ.ΙΔΗ, 
Λάρισα, 

Μάpυέ.ττα,ς Λqμ.'Ιtιά!νκο: ΗΛ.ΙΟΤΡΟ
ΠΑΙΑ 

Κώσrο: Γ. Μίσι.οu: ΝΥΧΤΟΜΑιΧΙΑ. 
'Ίωνα; 'Αθηναίου: ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ· 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙ•ΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΥ· 
ΓΟΝΑΣ, ΤΗΣ Μ.Ε.ΘΗΣ, ΤΟΥ ΕΡΩ· 
ΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. 

Μίνας Πέιτρου · Βενsτ1σάνοu: Eιll'E· 
ΤΕΙΟΣ. 

Καίιτης Ποπrοδάiκη · . Καρα1μήrrοο:: 
ΔΙΑΠΟΝΤΕΣ, σι ΔΕΥΤΕΡΟΠ\'\Α· 
ΣΤΟΙ.. 

Παν,, Κυρι.ακοο. ΜΑΤΩΜιΕΝιΗ Α· 
ΓΡ'ΑΜΙΠΙΕΛ.Η ΚΙΟ:ί ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. 

Είρήνης Μάiριρα: ΑΡΙΘΜιΗΤΙΚΗ. 
Πό-τcηις Κο�μπά!νη: το ΚΑΛ.ΕΣΜΑ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 
Ντόρας Φάλο:ρ,η: ΤΙΚ · ΤΑΚ ΤΟ 

ΡΟΛ.Ο·\·. Γ,ιά -π:αιδuά: 1tpοσJΧολuκης fι· 
λuκ.ίαι; (βριcχlbε'ίσ Γuνα��ΚJΕ.ίας Λι::ιyσr:ε· 
)(Ι\Ιuκ.ης Σνντροψιας) . 

Σταόροο .Μ.Θλιισισuνου: ΚΑΒΑΦ\,ΚΑ. 
'Ύ� αιή νέα έλευθερίά:. 

Δημήτρη Γσ:λάνη: ΜΙΚΡΟ ΦΕΓ· , 
ΓΑΡΙ. 

"Ειλέw�ς Σmφyίιου: ΠΡΩΤΑΝΘΙ· 
Σ·ΜΑ. 

Όρέσrτη Άλεξάικ.η: Η ΠΕΡΣΕ· 
ΦΟΝΗ ΤΩ\'/ ΓΥΡ,ΙΣΜΩΝ. 

Σrττύρου Καtτ1σ�μη: ΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ. 
Ε.ίρήνης Πο;-π.cιiθa;ναlσοu: ΟΔιΟ\00· 

ΡΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. 
'Ελέw�ς Ταryκαiλάiκη: ΧΩΡιΕΣ ΤΗΣ 

ΘΟΥΛΗΣ. 
Γιώριyω Λιό�κου: ΔΙΑΠΟΝΤΕ'JΣ. 

'Α'Ι,(!ώνη Άνδρέω: Κ \ιΓ ΚΛΙ ΔΩΜΑ· 
ΤΑ. 

Βα-ισ. ΛW:,σινα: . Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙ
ΓΡΑιΜιΜΑΤΙιΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΎΛΛ.Qf"ΕΣ ΕΠ\,ΓΡ ΑΙΜΜΑΤΩΝ (ά:· 

νόJτ.). 
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Πάνοο ΓlαJν.αιyίωτούνη· 1) ΤΟ ΑΙ
ΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝ ΙΑ. 2) ΤΑ 
ΤΥ'ΜΠΑ,ΝΑ ΤΗΣ Β ΡΟΧΗΣ. 

Κώατα 
ΠΡΩΤΗ.

Έρανιώτ�η ΣΥΛΛΟΓΗ

Εύαιy Ά,σιn:ιώτιη ΑΡΠΟΚ Ρ ΑΤΗΣ.
Βασ Εύαyyξλοv Ο ΠΥΡΓΟΣ, μυ 

θισrrόρηιμα.

Στ•ε.ψ. Τηλuκιδη. <·ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕ 
Χ!ΝΕΙΟ», θε.σσαλονίκη. 

Ίωάννας ΔpLoo: ΟΣ Ι Ρ l Σ, Ο ΞΕ
ΧΑΣΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Μεαιψ,ράσε.ις ιε,ρyων ιτου Β ύρωνος ·
Η ΝΥΜΦΗ ΤΗΣ ΑΒΥΔΟΥ, οι ΔΥΟ 
ΦΟΣ,ΚΑΡΟΙ, το ΜΥΣΤΙ κο ΣΤΑΥ
ΡΟΔΡΌΜΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ·ΓΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ, σέ 4 τομους

Αlμιλίας "Ιδοu: LUX ΕΧ TENE
BRIS., 

Σωσώς Πέrι:ρου - Β!λάοοη: ΕΛιΠΙ
ΔΑ ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ

Μιχαλη Χαf!ζηλοίζοο · Α ΡΕΔ !ΟΥ, 
ΛεUΙΚωσία.

Ίω Λογοθέ\τη (έ:π:ιμέλ,ε.ια Κ Σα
�ελ.Ν:φtδη). ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - πσιΗ
ΜΑΤΑ

'Α,τοστ Φωτάπούλου: ΜΥΣΤΑJΓΩ-
ΓΗΜΑ.ΤΑ /

X,p Βα1σιλΕJLου: Η ΔΙΔΑΣ ΚΑΛΙΑ
ΤΩΝ ,ΣΥΜ.ΒΟΛΙ ΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ

Λαζά:pοο Εύατ;ρα;τιιάδη,: Π Ρ.ΟΚΟΠ 1 
ΚΑ.ΙΠΠΝΔQΚΙΑΣ; ιΠΑΤΡ ΙΔΑ ΜΟΥ. 
Θεοοαλονtκη 

ΔιCΙJΙΚ'ις Μrrτάρδα ΔΙΧΩΣ ΚΑ-
Σ ΓΡΑ, 1tοι,fμμΟΙτα 
Γ Δ Δέποο ΑΔ ΡΟΜΕ D Η, 1tουη
μα:τα
Κώατ;α Τσικίmουλοu: Ο ΦΡΑ,ΧΤΗΣ,
μι.ιθuσπόρ1Ί1μα Άψιερωμένο σττηιν Έ
θνιχή Άντίστ.αση (1940 - 44)

Β Α Λαιμmιρότtα.ιλοο ΑΥΛΑΚΩ
ΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ναuτ�κό: 
διηyήιμαrrα, άπό -τίς ).αικές παpαδο
σεις. 

Νίκοο Τσιλιμιδοϋ ΕΦΗΜΕΡiΕιΣ
·ΣΤΡΟΦΕΣ, 1tοιή,μarτ,α Πάνω σέ Θέ-
1μ:α:τα. έπuκο:ι.ρ&τηrrος

ιΜLμη Δ · Λέου: ΕΔΩ ΓΙΟΧΑΝ·ΕΣ
ΜΠΟΥ ΡfΌΚ. Δuηγφαιτ-α

Μάνου •ΚpΟΙλη 1) ΑrΠΑΝΤΑ, πσιη
τικά. 2) ·ΓΕΥΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Βόλος Γ. Κουιωυ�ϊνος
Δ.ρά�μα Φιλ Τζάλλας
Ζάκuνθcς Ν ΤΟiμπαλης 
Ήράκ.λ,ειοv· Λ. Κουντης 
Θεσσαλονίκη· Ίω Στάσας 
Κα�άλα Σ Ρωμαινιας
Καλα:μάιυα Χρ Παρασ�ευάπουλος 

Κέρκυρα: 'Αχ. Ά�ρα:μίδης 
Καμοτινή. Ί Σαιμοορκασίδης
Λαμία· Κ ΦΟΙλίδας
Λάρισα: Έσδρας Μωϋσης 

Ξάνθη: Εϋελrοις Ρ άνος 

Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
Σϋρος: Π. Ζαραψωvίτης Ρ. Π=:αryγέλου: ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΡΟ

ΦΕΣ. Χανιά: Ν. Βαρδάκης
Ί. Η Μ.1t�μ,η,: ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣ,ΣΟΜΕ,ΝΟ . 'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος
ΤΟΠ!.Ο ΠΡΟΦΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Λεμεσός: Άντ. Στυλιανοϋ 

ΧΡ l ΣΤΟΚ ΡΑ ΤΙΑΣ. θεσσαλσνίκη
Τe,ρaζας Ρώ�αλη: ΚΟΜΠΑΡ·ΣΟΙ; 

ποιήματα. 

Λευκωσία: 'Αχ. Ζα�αλλης 
Παψος: Κ. Καθητζιώτης

• (.σταιμ,τούλ: Γ. Βακαλόπουλος.

� -- - --- - -- --- - --- - -- --- - -� 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Θαι.λης ό Μιλήσια: ε.λεγε. . . . . . . . . . . . . . . .... 

'Αντιγόνη Γαι.λαν,όκη, - Βοuρλέ>κη: Κασσιανή. Ό ••• 

Λοολσ Δ. Κωνοτσντινίιδου: Έπrό μ1t<pές ώδές σέ ρ�μό Ά,νοσrόσι,μσ 

Αίδ, Ζαναu Γοuγούτα: Ό κσινούργιος δρόμος .nρός τήν 'Εκκλησία, . 

"Αποστόλου Φωταnούλοο.: ιΠορ;φυρiοο περί τοϋ έν Όδυσσεiα των νι.ιμ-

φων ,δντρσυ . . . . . . . . . . . . : . . . . .- . . . . . . . .. : . . . . . . 

· Αρχαία Έλιλη,νική Σοφίο ' ' 
. . . . . .  ,. . ,• . . . . . . . . . .  . 

Σιιμωνίδοu (μετόφρ. · Β90. Λ;αΖαν{ι): Ό ΜΘγιαιίας ,·: ..

Νικ. Κcιρ&ύ�: Ή ".f'κράnολις χωρίς τήν ίστορiα τηc; .... .. . 

Σaρ. Παυλ-έο: Τοοτ Λίθου 

Ή,μέpσ τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ 

"Ελ η. Μηλ:αι6άrσκυ: Περιικοηές όπό τό α1Κλειδί τηc; Θεοσοφίας» .. 

Χρ. Ρ,ιlοησύλου: Τιό· Νέα Βιβλίο: . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... 

Άιnακόιμμαrα: Γ. Π. Σnορίlδη,: Πpός', Ί,ερόρχας. Ε. Π Π�ανο1JΤ1<Jου. 

Φό6ος καi 'Ελπίδα. Ί. Λόμψο: Πολιrrισμός και Κρεοφαγία 

Άθηνσγόρου (Θυστ�είιρων) : Ό Τεικτονισμόc; δέν εiνaι θρησκεία· 

Σοφίiας 'Άντίcικα: Κόρλ Γ,ιού"y'Ικ «Ροιόρι9t1μ Φιλοσ6φόροομ» .... 

Χρσν�ικ.ό ... : . ·: . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . , . 

�τσεu μας . . . . . . . . . ·• . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Χρ. ιΚοuτρο(ιλη: Στήν Ίοuλiό. Δο6όρο . . . . . ... 
. . .  ._ •, . .  • . • , . .  ;•. 

Νέα 6ι8λία 

σελ. 

73 

74 

75 

78 

79 

95 

95 

9,7 

103 

1•06 

10'7 

11'0 

115 

12,3 

125 

1•28 

1312 

133 

133 

•:: ,ι 

•I 



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ. 2 έξωφύλλου 

(• λποστiλλοvται !λεόθe:ρα τι1.χυ8ρομικων τελών) 

ΕΓΓΡΑΨ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομή 1975 δρχ. 100 (έξωτερικοu $ 5.00) 

·ολοι ol συνδρομη't'αl έσωτερικοu lχοuν δικα(ωμα

νιi άγοράζουν τούς 't'όμους έπιλογης 

Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959- 1960-1961 

lκασ't'ον πρόι; δρχ. 100 άντι δρχ. 120 

••••••••----•------•••eH8H88888888888888888eeeeee 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποκρυφισμός κcιι Μuσηχισμός ciδ. 40 δεμ. 70

Μ • Λ • 'f_-ή μ ·cι ·'f ··cι ο --c;_ • • ciδ. 90 δεμ.120 
·' 

Ε(σcιγωγή σ'fή θεοσοφ{α • • ciδ.100 δεμ.140 

Τάι Βήματα της Φιλοσοφ{ας • • • ciδ. 70 δεμ.100

ΜΒΤΙΣ (Τό βιβλ(ον 't'ης σοφίας) Β'ίtχ-

3οση ιiναθεωρημένη 1971 . • δεμ. 120 

Έκ:λογαl άπό 't'όν Κρισναμοuρη • cϊδ. 70 δεμ. 120 

•Ο •ι η σ ο u ς • • • . • . • χαρ-rόδ. 60 

ΤΟ.οι� ι ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. � 631.675-926.963 



"Β ΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,, 
1. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣιΑ· Α. Ε.
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