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Δnμοσ8ένnς tρωτn8είς, τί 

δν8ρωηος έχει δμοιον θεφ: 

έφη· τό εύεργετεϊν καi όλη-

8εύειν. 
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ΓΕΩΡΓrΟΣ Α. XEIMAPAt 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν ύπάρχει, πλέον, ή φυσικη μορφη του Άλεξάvδρου 
Τζαζοπούλου, ή τόσον έπιολητικη καί θεληματική, άλλά καί. 
τρυφερα συγχρόνως ... 

• Ό μεγάλος αύτός άγωvιστης του Καλου άπέθαvε τό ορά
δυ του Σα66άτου 30 Αύγούστου καί έκηδεύθη τό άπόγευμα 
της Δευτέρας ! ης Σεπτεμορίου, έv μέσω έκδηλώσεωv 6αθείας 
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καί είλικριvοϋς θλίψεως τώv συvεργατώv του και τωv πολυ-
πληθών φίλων του. . . . 

Ό 'Αλέξανδρος Τζαζόποuλος κατήγετο _· έκ . Κωvσταvτι
vοuπόλ�ως και με όττερηφάvειαv άvέφέρεv δτι · ή οlκογέvειά 
του ητό σuvδεδεμέvη με την <Ελληvικηv ',Ορθόδοξοv 'Εκκλησίαν 
και τούς έθvικούς άγώvας της ε!.ς Μακεδοvίαv καl Θράκηv. co
έθvομάρτuς Μητροπολίτης Γρε6εvωv Αlμiλιαvός ητο πρώτος 
του έξάδελφος. co έκ πατρός θείος του Γεώργιος Τζαζόποu-

1 λος ητο Μέγας αρχωv .Καστρίvσιος. <ο f1δη Μητροπολ(της 
Δu1. Ευρώπης Αlμιλιαvός ητο άvεφιός του. <ο πατέρας του, 
δικηγόρος μεγάλου κύρους, όπηρέτησεv έτι:l. ετη ώς. πρόεδρος 
. 'Εφετών Κωνσταντινουπόλεως, έκ δε της θέσεως αύτης σu
vειργάσθη · με τό Πατριαρχείbv και προσέφερε πολuτίμοuς ύ
πηρεσίας, ε!ς τηv 'Εκκλησίαν καl έγέvετο δέκτης έγγράφωv 
έκφράσεωv. ευγνωμοσύνης. · 

�Αvατραφείς μέσα είς αυτηv τήv έθvικήv καl θρησκεuτικήv 
άτμόσφαιραν, εlλκύσθη άπό τόv Τεκτοvισμόv, .τοϋ δποίοu ά
πέ6η άpχηyός έν 'Ελλάδι έπί σειραν έτωv, άvαδειχθεlς tv 
τέλει έπίτιμος ίσό6ιος Μέγας Διδάσκαλος των <Ελλήνων Έ
λεuθtρων· Τ εκτόνωv. 

Έτόvιζε πάντοτε δτι αl οlκογενειακαί του έθvικοθρησkεu
τικαl παραδόσεις εόρίσκοvτο εlς πλήρη άρμοvίαv καl δικαίω
σιv μέσα εlς τόv Τεκτοvισμ\:>v, δ δποίος και δια τήv έθνικήν 
Παλιγγεvεσίαν εΤχε προσφέρει άνεκτιμήτοuς ύπηρεσίας, συν- .. 
τελέσας είς την σύστασιν της Φιλικης <Εταιρίας καί ,ην έπι
,uχίαν τοϋ άγωvος της, άλλα δια την 'Εκκλησίαν εlργάσθη 
μεt) αφοσιώσεως, διά πολλών καl μεγάλων στελεχών του, πέ
ραν τοϋ δτι σχεδόν τό σύνολον των 'Ελλήνων Τεκτόνων εΤ\Ιαι 
πιστά τέκνα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας της <Ελλάδος. Προς 
τοϋ,ο σuνετέλεσεν είς την προ6οληv των έθνικων καί θρη
σκευτικών παραδόσεων τοϋ <Ελληνικοϋ Τεκτοvισμοϋ, σuγ
γράφας καί σχετικα 6ι6λία. Περαιτέρω, ελεγεv: 

«<ο. Τεκτονισμός με θέλγει, δχι μόvόv διότι εlς αύτόν έ
θήτεuσαν καί θητεύουν εξοχα καί προνομιοϋχα της άνθρωπί
νης κοινωνίας πνεύματα, άλλα καl διότι έμπράκτως διακηρύσ
σει και έφαρμόζει την άδελφωσύvηv μεταξύ των άvθρώπων 
άνεξαρτήτως των θρησκευτικών των πεποιθήσεων, ητις καl 
μόνη θα σώση ύπό τας παροόσας σuvθηκας ,ηv προς τον δλε-
θρον 6αδίζοuσαv άνθρωπότητα». 

co' 'Αλέξανδρος Τζαζόποuλος εκαμε τον Τ εκτοvισμόv 
προσωπικόν, 6ίωμα. Εlς μίαν' ώρισμένηv στιγμηv κρίνων δτι 
ωφειλε να δώση δλόκληροv τόν έαuτόv του εlς τον Τεκτοvι
σ�όv καί τα φιλανθρωπικά του εργα, παρητήθη της δικηγο
ριας. 

,Ίδρυσε, μετην σuvδρομην της Στοας «Μέλης», ή δπο((Χ 

1 



1975 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 211 

έπί 12 ετη τ6v έξελεγε παμψηφεί πρόεδροv, σειράv σχολείωv 
vυκτεριvωv διά τηv καταπολέμησιv του άvαλφα6ητισΗοϋ με
ταξύ τ�v άπόρωv τέκvωv .,έργαζομέvωv, παρέχωv ·αύτός, ώς 
πρωτοπόρος, πολύ προ της «δωρεάv παιδείας», τά πάvτα δω
ρεάv: όχι μόvοv τήv μόρφωσιv, άλλά καl τά 6ι6λία καi τά. τε
τράδια, έπl πλέοv δέ καi εργαλεία του έπαγγέλματο,ς έκά
στου. Έπτάμιση χιλιάδες άπόρωv παιδιωv έπέρασαv άπό τά 
qχολεία του; δια τά δποία έδαπαvήθησαv πολλά έκατομμύ
ρια δραχμών, έξ είσφορων έξασφαλιζομένων υπό την θερμουρ
γόν πνοην του 'Αλεξάνδρου Τζαζοπούλου. Τό έπίτευγμά του 
άπετέλεσε παγκόσμιον ρεκόρ, διό καi κατά τό 1970, τό άνακη
ρυχθέν «διεθνές ετος Παιδείας», πολλά έδημοσιεύθησαν ε!ς 
τό είδικς:,ν φυλλάδιον του 'Υπουργείου Παιδείας περί των 
σχολών του «Μέλητος» καi φωτ�γραφία του Τζαζοπούλου 6-
μιλοϋντος πρός μαθητάς, τιμη ή δποία δέν εγινε ε!ς καμμίαν 
αλλην ίδιωτικην όργάνωσιν έι<:παιδεύσεως. Έπl 18 συvεχη ε
τη, ό Άλέξαvδρος Τζαζόπουλος ευρίσκετο άπό 7.30-10.30, 
κάθε 6ράδυ, πλην των άργιων, μεταξύ των .μαθητών, ο1 δποίοι 
tόv έθεώρουv καi τόν έτίμων ώς δεύτερον πατέρα, διότι, πέ
ρ,αv της παροχης ξ>ωρεάv μορφώσεως, άvτεμετώπιζε καl τά , 
άλλα προ6λήματά των, υγιειvης, έπαγγελματικά, κοινωνικα 
κ.λ.π. 

'Ίδρυσε την Έλληνικην Άντικαρκιvικηv Έταιρίqv καi 
μεγάλως συvέ6αλεν είς την άvέγερσιν τοϋ παρά την Κηφισιαv 
Ξενώνας άπόρων καρκινοπαθών καl Νοσηλευτικοϋ <Ιδρύματος, 
του δποίου ή λειτουργία εχει άποσπάσει τον επαινοv των όρ
μοδίωv υ:πηρεσιώv του Κράτους. Διά προσωπικών δαπανών 
έφωδίασΕ τούς Ξενώνας μέ σύγχρονα μέσα ψυχαγωγίας. Έ- · 
δώρησε τό προσωπικόν του καινουργές αυτοκίνητον ε!ς την 
<Εταιρίαν καi συvέ6αλε κατά το ημισυ ε!ς την άπόκτησιν νο
σοκομειακοϋ αυτοκινήτου. 'Ανήγειρε διά προσωπικών του δω
ρεών καi των είσφορωv των, Τεκτονικών Στοών τόν ώραιότα
τον έντός του Νοσηλευτικοϋ <Ιδρύματος ναοv των Άγίωv Κο
σμα καi Δαμιανοϋ. Έπi πέντε ωρας ήμερησίως ητο ε!ς την 
διάθεσιv των άσθεvωv. 

Συνολικώς ε!ργάζετο έπl 14 ωρας ήμερησίως διά την εξυ
πηρέτησιν των όργαvωτικων, μορφωτικών καl Φιλανθρωπικών 
<=ιναγκων τοϋ Τεκτονισμοϋ, μέχρις δτου το σαρκίον του έφθά..: 
ρη καl δέν ήδύvατο πλέον νά υπηρετήση το μεγάλο του πνεϋ
μα καi την μεγάλη του καρδιά. Τότε άφηκε διά κληροδοτη
μάτων 'δλόκληρον την περιουσίαν του είς φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

Πέραν της άναμvήσεως του εργου του, άφηκε συγγράμ
ματα, -τά δποία διετίθεv-το υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών καi 
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τά δποία θα διατηρήσουν το πvευμα του πάντοτε έvεργοv καί
ζωv.

Ό 'Αλέξανδρος Τζαζόπουλος συvεδύασε τάς Ιδιότητας του
καλοϋ κάγαθοϋ άvθρώπου, του πιστόϋ Χριστιαvοϋ καl του
έμπvέυσμέvου Τέκτοvος.

Το Τεκτοvικοv 'Ίδρυμα, διά φηφίσματός του, έκήρυξε
τρ'ίμηvοv πένθος ε!ς δλα του τά άvά τήv Έλλάδα καl ε!ς την
Κύπρc;>v πςχραρτήματα. Κατά την διάρκειαν του πένθους, τά
τεκτονικά λά6αρα θά εΤvαι έπ1καλυμμέvα διά μελανών ται
νιών και αl έργασίαι θ' άρχίζουv και θά λήγουν διά πεvθίμων
χειροκρουσιωv. Ή. άγαθή, δμως, μνήμη του θά διατηρηθη ά
γήρως.

Ό «Ίλισος» εΤχε το προνόμιον vά κdταλέξη τον 'Αλέ
ξαvδροv Τζαζόπουλοv μεταξυ των έκλεκτωv συνεργατών του.

· "Ηδη, άπο του τετάρτου φύλλου του (Δεκέμβριος 1956) έ-.
δημοσίευσε την πρώτη του μελέτη· περl του ποταμου 'Ιλισου
και του φιλοσοφικοϋ του περι6άλλοvτος, σε τεύχη δε του 1962
καl 1963 έδημοσιεύθησαv αρθρα του ώς διάλογος με• τόv κα
θηγητήv του Πανεπιστημίου κ. Τρεμπέλαv. ΕΤvαι, γι' αύτό,
Ιδιαιτέρα ή θλίψις μας για τήv άπώλεια του 'Αλεξάνδρου
Τζαζοπούλου.
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Ό λιμός -ιών 
-

ψυχων 
Του Ν I Κ. Κ Α Ρ Β ΟΥ Ν Η

'Ά! vαί, ύπάρχει λιμός είς τήv α6υσσοv της κολάσεως ... 
SHEL LEY, «Ή ΈπαvάΟίασις του Ίσλαμ» 

( τΑσμα \Oov, στροφ. 37) 

Πρό όλίγωv μηvωv ("' ) έδημοσιεύετο εtς τόv «Παρατηρη
τήv» του Λοvδίvου - μίαν άπό τας έφημερίδας της Κυρια
κης, πού έκδίδοvται εiς τήv Βρεταvvικήv πρωτεύουσαv καί 
περιέχουν ϋληv κάπως γεvικωτέρου χαρακτηρος άπό τήv 
συvηθισμέvηv ϋληv των καθημερινών άγγλικωv έφημερίδωv -
μία συvέvtευξις του ALDOUS HUXLEY έπί των γενικών προ-
6λημάτωv πού άπασχολουv σήμερον τόv πολιτισμέvοv κό
gμοv. Καί είς έκείvηv την 'συvέvτευξιv περιελαμ6άvετο καί μία 
φράσις πού εχει μίαν άπήχησιv προφητικήv: 

«Ή προσεχής έπαvάστασις δέv θα εΤvε φύσεως οtκοvο
μικης, άλλα ψυχολογικης. Θα έπέλθη διότι δ δμοιομορφο
ποιημέvος χαρακτήρ της ζωης μας θα γίvη άφόρητος. 'Όλοι 
οί πολιτισμένοι λαοί ύποφέρουv από πληξιv τρομακτικήv». 

(Η παρατήρησις εΤvε άκρι6ής. Αυτό τό άπέραvτοv αίσθη
μα της «πλήξεως» πού γεvvαται άπό τόv ξεπεσμέvοv Δυτι-

(*) Τ ό άνωτέρω άρθρον έδημοσιεύθη τήν 6ην Ί οuλίοu 1931 ε!ς τήν 

«Πρωίαν». 
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κόν πολιτισμόν\ μας, άπό τάς συμ6ατικάς συνθήκας ποb έδη
μιούργησε δια την ζωήν τοϋ άνθρώπου, _ εΤνε. τόσον γενικά 
α!σθητόν, ώστε να μην εΤνε άνάγκη να, άvαζητήση κανεlς άπο
δείξεις δια· την ϋπάρξίν του. 'Ότι, πάλιν, ή έπανάστασις αό
τοϋ τοϋ · πολιτισμένου κόσμου ·έναντίον τοϋ πολιτισμοϋ τ9υ, 

' ένός'- πολι'τισμοϋ που τοϋ έπεδαφίλευσε κάθε ύλικήν - μη
χανικην κ�λύτερα - εόκολίαν; χωρlς νά τοϋ δώση καμμίαν ή
συχίαν και καμμίαν χαράν πραγματικήν, δτι ή έπανάστασις 
αύτή ερχεται με την 6ε6αιότητα των γεγονότων που όφεί-

·ιλονται ε!ς νόμους φυσικους άνηλεείς καί άναλλοιώτους, κα-
νεiς άπ�ως καί λογικώς σκεπτόμενος �νθρωπος δεν τό άμφι
σ6ητεί. "Ισως, μόνον,, ,ή διάγνωσις των α!τίων της «πλή
ξεως» της άφορήτόυ που τυραννεί τους πολιτισμένους λαους
να μήv εΤνέ άπολύτως άκριοής. 

Ποίος ημπορεί ν' άρνηθη δτι ή δμοιομορφία των καλου
πιών που εΤvε οι συνηθισμένοι γνώμονες τοϋ σημεριvοϋ μας 
πολιτισμοϋ ήμπορεί να έπιφέρη πληξιν θαvάσιμοvi Πρό έκα-:

τόν άκόμη έτων, πρlν ύπάρξη δ σιδηρόδρομος, πρίv καταρ
γηθοϋν αι άποστάσεις, πρiν οι λαοi της γης έπικοινωvήσουv 
μεταξύ των τόσον στενά . άπό ύλικης άπόφεως - διότι ψυ
χικώς εμειναν πάγτότε τόσον μακρυσμένοι καi ξένοι ·_ κάθε 
τόπος, κάθε λαός εΤχε τήν ξεχωριστήv εvτονηv φυσιογvωμίαν .
του, τq έντελως !δικά του εθιμα, μίαν ζωήν χαρακτηριστικώ.:. 
τατα !δικήv του, ενα τρόπον έκδηλώσεως που ητο άποκλει
στικως !δικός του· εντύvετο άκόμη, ετρωγε, έζοϋσε, με μίαν 
λέξιν, έvτελως διαφορετικά άπό τους άλλους. Αύτό έχάριζεv 
ε!ς τόv κόσμον μίαν ποικιλίαv, ή δποία, δι' εκείνους που δέν 
σκέπτονται 6αθύτερα, εΤχεν άπλως τό · θέλγη1"ροv της γρα
φικότητος. 'Ένας ταξειδευτης της εποχης. έκείvης της tστιο- -
πλο"ιας καi των ταχυδρομικών άμαξων, μέ τάς δποίας, δσον 
κ,αi αν άλλαζαν συχνά τ' αλογα, μόλις έπερvοϋσεv εtς μίαν 
ήμέραν άπόστασιv μιας σημεριvης σιδηροδρομικης ώρας, εδ
ρισκεv είς την μετακίνησίν του έκείvηv ενα ενδιαφέρον έvτοvώ-

_ •ι τατοv, που άvενεώvετο 'διαρκώς. Έκουράζετο σωματικώς · άπό τό τράνταγμα της «μπερλίνας» έπάvω εtς τους κακοστρω-
μένους δρόμους της υπαίθρου και ε!ς τ' ακανόνιστα λιθόστρω-

1 τα των πόλεων που διέσχιζε τό ταχυδρομικό άμάξι μ' έπιδει
κτικόv τροχασμόv των άλόγωv του, με τήv χαρωπήv συvο-
δείαν του πλαταγίσματος τοϋ μαστιγίου --<rοϋ άμαξα και τά 
πεισμωμένα γαυγίσματα των σκυλιωv· άλλά δεν έκοuράζ�το 

- καθόλου πνευματικώς. Άπεvαvτίας τό παραμικρότεροv τα-
, I ξείδι της έποχης έ�είvης, που δέv εΤvαι δά και τόσον μα

κρuσμένη άπδ την !δικήv μας, �το πηγή :πvεuματικης και 
φυχικης άvατrαύσεως . άσυγκρίτως περισσότερον άπό fvα μα-

1 κρυvώτάτοv ταξείδι σημεριvόv με τάί έξπρες κα\ τά όπερωκε-
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άνεια καί τά αεροπλάνα. Ό ταξειδευτής αντίκρυζε τότε αλ
λους ανθρώπους πού έζοϋσαν μέσα είς εναν ρυθμον τόσον 
διαφορετικον απο τον έαυτόν του, ώστε εξυπνοϋσε μέσα του· 
έντονώτατον το φυσικον ανθρώπινον ενδιαφέρον του, κίνη
τρον πάντοτε ζωης εντατικης. 

'Αλλα δεν πρόκειται να θρηνησωμεν την εξαφάνισιν της 
γραφικής αύτης ποικιλίας τοϋ α ν θ ρ ω π ί v ο υ τ ο π  ε ί
ο υ, πού ίσοπεδώθη σημερον εlς μίαν στυγνην δμοιομορφίαν 
απο τον μηχανικον πολιτισμόν μας. Δεν πρόκειται, τούλάχι
στον, να τήν θρηνησωμεν ώς απώλειαν μιας πολυχρώμου 
καί σπαρταριστης διακοσμητικης χαρμονης της ζωης. Αύτή 
ή άποψις εΤνε ή τελευταία, ή μαλλον ασημαντος, ή επιπο
λαία. Διότι είς την δμοιομορφοποίησιν της ζωης κρύ6εται 
μία αλλη απώλεια, μεγάλη, τραγικη θα ελεγε κανείς. Καί αύτη 
είνε εκείνη πού ·εχει σημασίαν πραγματικην. 

* 
.J-+ 

Το έγράψαμεν Ί<αί αλλοτε. "Ας το έπαναλά6ωμεν καί 
τώρα, διότι θα μας χρησιμεύση δια να καταληξωμεν εlς μερι
κα σταθερά συμπεράσματα απο την αναγνώρισιν καί την δια
πίστωσιν μερικών φαινομένων. Κάθε φυλη, κάθε λαός, πρέ
πει αναγκαίως να. εχη μίαν εντονην, ξεχωριστην, Ιδικην του 
φυσιογνωμίαν, μίαν εντελώς ίδικην του ύπόστασιν, δια να 
είνε πραγματικώς είς θέσιν να εκπληρώση τον προορισμόν 
του μέσα είς το αέναον ξετύλιγμα της άνθρωπότητος. Αί εl
δικαί ίδιότητες πού συναπαρτίζοyν, δλαι μαζί, τον ξεχωρι
στον χαρακτήρα ένος εθνοί.ις, εΤνε παραλλαγαί απαραίτητοι 
είς τήν εξέλιξιν της καθόλου ανθρωπότητος. Ή εξέλιξις· -
καί ή έξέλ ξις εΤνε πάντοτε προοδευτική - δεν ήμπορεί να 
λειτουργηση χωρίς τον διαφορισμον τοϋ συνόλου ε!ς μορφας 
καί χωρίς την διαρκη εναλλαγην αύτών των μορφών. 'Ιδού 
ενας δ ι α φ ο ρ ι σ μ ο ς πού εξυπηρετεί δσον τίποτε αλλο 
το γενικόν, το έ,νιαίον, της ανθρωπότητος συμφέρον. Κάθε 
εθνος ε!σφέρει είς' την εξέλιξιν αύτην την ξεχωριστην φυσιο
γνωμίαν του,; τας εlδικας ιδιότητάς του, εκείνας πού το χα
ρακτηρίζουν εlς την ανθρωπίνην του εκδηλωσιν. Καl δταν 
δλα τα εθνη κατανοησουν 6αθειά το υπέρτατον αύτο καθή
κον της είδικης προσφοράς των προς την ανθρωπότητα καί, 
κατα συνέπειαν, εξαγνίσουν καί κάμουν καθαρωτάτην την 
ξεχωριστην αύτην φυσιογνωμίαν των, γεννάται ή άρμονία 
εκείνη πού δμοιάζει με την άρμονίαν των φθόγγων της μου
σικής η των χρωμάτων της ιριδος. Καί ή άρμονία δεν .εΤνε τί
ποτε αλλο, παρά δ συντονισμος χαρακτηριστικως διαφόρων 
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πραγμάτ.ωv 
μιωv. 

φθόγγων, χρωμάτων, ανθρωπίνων φυσιογνω-

Δι' αύτό, κάθε τι πού Ισοπεδώνει, πού έπιφέρει μίαν δ
μοιομορφίαν, μίαν ύπαγωγην των πάντων ε!ς άκαμπτα κα
λούπια, δεν προξενεί μόνον πληξιν και ανίαν, άλλ' αποτελεί,· 
χωρίςι καμμίαν ύπερ6ολήν, εγκλημα κατά της ανθρωπότητος. 
Καί αύτό κάμνει δ σημερινος ,:rολιτισμός μας, πού ύπε6ί�αqε 
την διανόησιν είς θεραπαινίδα και 1έρειαν της μηχανης. 

"Εως έδω ή παρατ�ρησις τοϋ κ. HUXLEY εΤνε ακρι6ής. 
Οί λαοί; δλοι ot πολιτισμένοι λαοί, ύποφέρουν απο πληξιv 
τρομqκτικήv. 'Αλλά, διά νά δλοκληρώσωμεν την διαπίστωσιν 
αύτήν, πρέπει νά άναζητήσωμεν, δπως είπαμε•J, τά αμεσώ
τερα α[τια της θαvασίμου αύτης «κακοδιαθεσίας» τοϋ πολι
τισμένου κ6σμου. 

* 
*"' 

Ή 6αθμιαία ύπαγωγη των πολιτισμένων κοινωνιών ε!ς 
την δμοιομορφοποίησιν της ζωης πού επιφέρει δ Δυτικος 
αύτός πdλιτισμός μας, με το ·ν' απαλείφη διαρκώς τήν ε!δι::. 

κην φυσιόvvωμίαν των λαών πού τον ακολουθοϋν - πού 
πάσχουν άπο αύτόν, κυριολεκτικώτερα - τούς κλέ6ει 6αθμη
δόν την ψυχήν των. Καί αλλοίμονον άπο τους λαούς, δπως 
καί από τά άτομα, �ού χάνουν τήν ψυχήν των. 

Το χαρακτηριστικώτεροv καί κυριώτερον αποτέλεσμα της 
ίλιγγιώδους έκφυλίσεως τοϋ μηχαvικοϋ μας πολιτισμοϋ εΤvε δ 
ψυχικός λιμος πού μαστίζει τάς πολιτισμένας λεγομεvας κοι
νωνίας 'μας. Πολιτισμος καθαρώς ύλικός, δ πολιτισμος της 
«διανοήσεως» τοϋ Ι 9ου αlωvος, έφρόvτισε νά έξασφαλίση κάθε 
δυνατήν ύλικηv εύμάρειαν ε!ς τους ανθρώπους, αδιαφορήσας 
έντελως διά τον άvθρωπον τον πραγματικόν, που εΤνε, επί 
τέλους, δv πνευματικόν. Καί ενώ δεν κατώρθωσε νά εξασφα
λίση ύλικήν εύμάρειαν παρά μόνον ε!ς τους πολύ όλίγους και 
άφηκε τάς μεγάλας μάζας ε!ς μίαν ύλικήν δυστ�ίαν, που την 
κάμνει περισσότερον αίσθητην και περισσότερον πικράν η
σύγκρισις της_ αντιθέσεως της ύλικ:ης καταστάσεως των θεω
ρουμένων προνομιούχων, ερριψεν δλους ανεξαιρέτως - προ
νομιούχους καί παρίας ! της κοινωνίας, πλουσίους και πτω
χούς, διανοουμένους καl αμορφώτους- ε!ς τόν φρικωδέστερον 
φυχικον λιμόv απ' δσους εσημειώθησαν ποτε είς την γνωστήν, 
τούλάχιστον, άπό την tστορίαν ανέλιξιν της ανθρ·ωπότητος. 
'Ένας μακρότατος ψυχικος ύποσιτισμος - 'έντελης συχνά ψυ
χικη ασιτία - έγέννησεν αύτον τον φο6ερον λιμον των άv
θρωπίvων φυχων, που αποτελεί το πραγματικοv «&παvτοv» 

-
- -�-----
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- --- --- -
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των κατορθωμάτων τοϋ σημερινοϋ μας, τοϋ Δυτικοϋ πολιτι
σμοϋ. 

Αί κυοερνήσεις, αί πολιτείαι, αί σοφαl διεθνείς όργανώ
σεις, αί όργανώσεις αί κοινωνικαί, τά άγαθοεργά σωματεία, 
τά Συνέδρια π6ύ συγεντρώνουν, τελευταίως μάλιστα, τόσον 
συχνά τούς «ειδικούς» της μαθήσεως των διαφόρων έθνών, 
δλα, δλα, δλα, άσχολοϋνται πάντοτε με ζητήματα σχετιζό
μενα πρός τήν ύλικήν εύημερίαν των λαών της γης. 'Ωσάν να 
εΤνε ποτέ δυνατόν να ύπάρξη καl νά νοηθη εύημερία χωρίς 
μίαν ψυχικήν καi πνευματικήν ύγείαν, χωρίς τον χορτασμόν 
της ψυχης. Άντi νά έπιδιώκεται αύτός δ nρωταρχικός δια 
τόν ανθρωπον χορτασμός, έπιτείνεται,· άντιθέτως, δ λιμός δ 

· ψυχικός. Καi καμμία πολιτεία, καμμία κυοέρνησις, καμμία ώρ
γανωμέvη κοινωνία δεν αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά κατα- .
πολεμήση τόν ψυχικόν αύτόν λιμόν, δπως αίσθάνονται τήν

, ήθικήν ύποχρέωσιν, πού απορρέει άπό -τήν άνθρωπίνην άλ
ληλεγγυην, νά άντιμετωπίζουν τόν λιμόν των στομάχων. 'Ό
ταν είς τήν Ρωσσίαν έδεκατίζοντο έκατομμύρια άνθρώπων 
άπό λιμόν, όλίγα ετη μετά τόν πόλεμον, ή Κοινωνία των Έ
θνών εστειλε τόν Νάνσεν δια νά όργανώση τόν έπισιτισμόν 
των λιμωττόντων. 0Οταν είς την Κίναν σημειοϋται λιμός δμα
δικός, δταν εις τάς 'Ινδίας ή πείνα κατισχνα(νη τα ήλιοκαη σώ--. 
ματα των ίθαγενών καi κάμνη τυμπανιαίαν την κοιλια των 
μικρών παιδιών, τα κράτη, αl κοινωνίαι μας, συγκινοϋνται. 
Κανείς, δεν συγκινείται, κανείς δεν ένδιαφέρεται δια τόν άλλον 
αύτόν λιμόν, τόν ψυχικόν, ίσως καl πολλοί όλίγοι τόν άντι
λαμοάνονται συνειδητά. οι «διανοούμενοι» τόν όνοματίζουν 
5 Ρ L ΕΕΝ καl τόν κάμνουν καποτε έπίδειξιν άξιοθρηνήτου ύ
περοχης πολιτισμοϋ, - έπίδειξιν κόρου πολιτισμοϋ καl «δια
νοήσεως». Οί αλλοι άποδίδουν την ψυχικήν των πείναν ε!ς αί'
τια ψευδη· φαντάζονται δτι τό φο6ερόν κενον της ψυχης των 
θα έγέμιζεν έάν ήμποροϋσαν καl αύτοl νά χορτάσούν την 
ζωήν, δπως οι προνομιοϋχοι της τύχης. Ο!στρηλατημένοι, 
καi αύτοi καl έκείνοι, άπό τόν λιμόν της ψυχης των, τρέχουν, 
μέ φρενήρη καλπασμόν, να καταποντισθοϋν ε!ς δ,τι ύλικόν 
ήμπορεί ακόμη νά τούς προσφέρη δ ξεπεσμένος αύτός πολι
τισμός. 

'
1Οτι ετσι εΤνε τά πράγματα ήμπορεί κανεlς νά τ'ό διαπι

στώση έάν άπλως συνηθίση νά παρατηρη με συμπάθειαν, με 
άπέραντον συμπάθειαν, τό «άνθρώπινον τοπείον». •Η συμπά
θεια άνοίγει τα μάτια της ψυχης μας καl μας κάμνει ικανούς 
να έννοοϋμεν τούς συνανθρώπους μας. 'Η !δία αύτη άνθρω-

1 
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πωη συμπάθεια μας κάμvει vά ευρίσκωμεv απειροv ενδιαφέ
ρον δια το άvθρώπιvοv τοπεϊοv, πού τόσον συχνά το άyvοοϋ
μεv εvτελως, άλλα το1 τοπείοv εΤvε εξ ίσου ενδιαφέρον δσοv 
καi το τοπείοv το φυσικοv καi εχει τηv ίδίαv σημασίαv μέσα 
είς τήv -συvολικηv έκδήλωσιv της ζωηs. 

, Δια vά παρατηρήση κανείς εντατικώς. αύ-rο το άvθρώπι
vοv. τοπείοv δέv εχει, παρα vά σταθη 6λίγα λεπτά είς εvα πο
λυσύχvαστοv σταυροδρόμι, δ-που πάλλεται -�υρετ�δως_·ή λε
γομένη «κίνησις» της άγωvιώδους καθημεριvης ζωης τωv ση
μεριvωv ·πόλεων --'- «κίνησις» σπασμωδική, καθ' δλοκλη
ρίαv '_εξωτερική, πού κρύπτει μίαν πραγματικηv καi θαvά--: 
σιμοv εσωτερικηv άκιvησίαv, είς τηv δποίαv καi 6φείλεται κα--: 

τα ,μέγα μέρος. "Av σταματήση κανείς διά πέντε και μόνον 
λεπτά ε!ς το πλησίον τοϋ Ταχυδρομείου τμημα της δδοϋ Αί- _ 
όλου καi παρατηρη τας φυσιογνωμίας - τα μάτια προ πάν
των - τωv δια6ατωv, τί σπαρακτικη ψυχικη ερημία, τί θέα
μα ψιιχικης άποξηράvσεως, πόση αφωvη κραυγη πείνας ψυχι-
- κης ! <Ο πυρετος της ·άvησυχίας κάμvει κάποια μάτια vά γυα
λίζουν :με vεκρηv άvαλαμπήv, δπως ή επιφάνεια πίσσας είς
το τρεμουλιαστο φως έvος δαδιοϋ. <Η άγωvία της προσ�οκίας
διαστέλλει θαμπά κάποια άλλα μάτια. <Η υλικη μέριμνα, ή
δια6ρωτική, θολώνει άλλα άπλαvη. Μία κακη λάμψις άτσα
λέvια άστράπτει ξαφvικα άπο καποια αλλα μάτια, διψασμένα
δια κάποιαν άπόκτησιv. <Η κούρασις καi ή εγκ�τάλειψις είς
τηv, άτrόγvωσιv χαυνώνει άλλα. Μία κακία, τiς περισσότερες
φορές, άμαυρώvει τη ματια •- ή κακία πού γεvvαται άπο τό
έρμητικοv κλείσιμοv της ψυχης προς κάθε γεvvαίαv άγάπηv.
Καi κάπου - κάπου ή καθαρή, διαυγής, αμέριμνη ματιά έvος
παιδιοϋ, είς το ξάστεροv μέτωπον τοϋ δποίου δ κακός μας
πολιτισμός δέv επρόφθασε vά χαράξη τηv σφραγίδα του «αυ
ριοv», έvος παιδιοϋ πού ζη άσυvαίσθητα είς εvα «τώρα>) πού, .
δλοκληρώvει τηv αίωvιότητα, έvος παιδιοϋ πού δέv άπεξη
ράvθη άκόμη άπο τοv γεvικον λιμοv τωv ψυχωv, ενθυμίζει
παρήγορα τηv άκατάλυτηv δύναμιν, της ζωης, δπως εvα α�
προσδόκητοv άγριολούλουδο φαιδρύνει κ&ποτε την ερήμω,
σιv μιας άπέραvτης στέππης.

'Όλα αύτά τά μάτια μαρτυρουv, φωνάζουν, δλολύζουv
τηv πείvαv τηv ψυχικήν, το. άξιοθρήvητοv αύτο άποτέλεσμα
τοϋ ψυχικου υποσιτισμου του Δυτικου μας αύτου πολιτισμου.
Καi ή πείνα αύτή, αύτός δ λιμός, επέρχεται πολύ - εvωρlς είς
τας κοινωνίας μας - τόσον ενωρίτερα, δσοv μία κοινωνία εΤ
vε, η θεωρείται, περισσότερον πολιτισμένη. <Η παιδικη υγιή,ς
άτrλότης φονεύεται πρl� άκόμη περάση ή παlδικη ήλικία.
Ή 6ιοτrάλη θ_αvατώvει ψυχικώς το παιδί, μέσα είς τάς πο- Ι 

'1 
--

--
-

- --
- ---

- --

-
---

--

- -- ---



J 

1975 Ο ΛΙΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 219 

λυαρίθμοuς άςηικάς κοινωνίας πρίν άκόμη παύση νά εΤνε 
παιδί. Ή 6 ι ο π ά λ η. 'Ιδού ενα: ακόμη απαίσιον κατόρ
θωμα τοϋ σημερινοϋ μας πολιτισμοϋ. <Η πάλη, δ εχθρικός αν
ταγωνισμός. ανθρώπου πρός ανθρωπον δια νά ζήση - ύλι
κως μόνον - διά νά σταθη, διά να προοδεύση. Ένω θα επρε
πεν οί ανθρωποι, οι πραγματικως πολιτισμένοι, να ζοϋν ε!ς 
μίαν άρμονίαν εύδοκίας με.ταξύ των αντί ν, αγωνίζωνται ν, 
αρπάξουν τό ψωμί δ ενας από τό στόμα τοϋ αλλοu, ενQ 
πάσχουν δλοι από τόν ίδιον ψυχικόν λιμόν, πού τούς κάμνει 
νά ύπερηφανεύωνται διά την «τιμίαν» οιοπάλην των. 

Ή διαπάλη αύτή αρπάζει είς τον στρόοιλόν της καl τα 
παιδιά ε!ς μίαν πόλιν δπως αί Άθηναι. Καί εΤνε. ακόμη σπα
ρακτικώτερον τό θέαμα τοϋ παιδικοϋ αύτοϋ ανθρωπίνου το
πείοu δι' έ:να συμπαθη παρατηρητήν. Περάσετε ενα απόγευμα 
θερινόν απο την δδον Έρμοϋ, την δδον Σταδίου, την δδον 
Α!όλου, την ώραν πού πρόκειται v> ανοίξουν τα καταστήμα
τα μετά την' μεσημορινήν διακοπήν. Σμήνη παιδιών καί νέων, 
καθισμένα είς τά κατώφλια, ακουμοισμένα ε!ς τούς μπρούν
τζινους προφυλακτηρας .των οιτρινων, σκαρφαλωμένα κα
ποτε είς τάς εξοχάς των μαρμαρίνων πάγκων των προθηκών 
καπνοπωλείων, κουλουριασμένα είς τά πεζοδρόμια, πλησίον 
είς την σκάλα των' ύπογείων, δπου οιοπαλαίουν, περιμένουν 
νά φανοϋν σι μαλλον ηλικιωμένο! ύπάλληλοι μέ. τα κλειδιά 
διά v > ανοίξουν τά ρολλά. Προσέξετε τάς φυσιογνωμίας των. 
Κυττάξετε μέσ' από τά μάτια των την ψυχήν των. , Ακούσετε 

, τί λέγουν μεταξύ των είς τούς δμίλους των. <ο λιμός, δ ψυχι
κος λιμος τα εχει κυριεύσει καί αύτά, η τείνει νά τα κυριεύση ... 
Δυστυχισμένο ανθρώπινον τοπείον ... 

* 
"'* 

Αύτός δ ψυχικός λιμός είνε η πραγματική πάθησις των. 
πολιτισμένων λαων· η πληξις είνε μία απλη εξωτερίκευσις · 
τοϋ τρομακτικοϋ αδειου πού ύπάρχει είς την πεινασμένην ψυ
χήν μας. Καί η ψυχική αύτή κενότης όφείλεται, κατά μεγάλον 
οαθμόν, καί είς την καταστρεπτικήν δμοιομορφοποίησιν, εiς 

; καλούπια νεκρά καί συμοατικά, πού εΤναι το κύριον γνώρισμα
τοϋ Δυτικοϋ πολιτισμοϋ καί το πλέον καταφανές από τά α
ποτελέσματα της επικρατήσεώς · του. οι λαοί, δπως καί τά 
ατομα, χάνουν την ψυχQ_ν των δλοένα από την δμοιομορφο
π9ίησιν αύτήν. 

, Αλλ' ή άνθρωπότης είναι αθάνατος. Κανεlς πολιτισμός, 
δσονδήποτε δηλητηριώδης, δέ.ν ημπορεί νά την θαi;ατώση. 
Οί πολιτισμοί ερχονται καl περνοϋν, αναπτύσσονται καl απο-
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. θvήσκουv. Ό Δυτικος πολιτισμος εζησε πλέον. co λιμος που 
έγεvvήθη άπο τήv' άσιτίαv, ε!ς τήv δποίαv κατεδίκασε τας Φv
χάς, δέv άπερρόφησε τήv ζωτικότητα της «πολιτισμένης» άv
θρωπότητος. Τα σημεία της εξυγ\αvτικης άvτιδράσεως εΤvε 
καθημερινώς πυκνότερα και εμφαvτικώτερα. <Η γενική δεδαιό
της μιας επαναστάσεως, που επέρχεται μέ άσφαλη σταθερό
τητα, μήπως δέv εΤvε και αύτή fvα άπο τα ελπιδοφόρα μηvό
ματα της εξυγιάvσ�ως; 'Ά9 θελήσουν vcx τήv επιταχόvουv δ
σοι εvvοοίίv και συvαισθάvοvται τας άvθρωπίvας εύθόvας τωv. 
Ή πολιτισμένη άvθρωπότης πειvα δι' αρτοv φυχης. "'Av αύ
τος δ πvέωv τα λοίσθια πολιτισμος δέv ητο ποτέ tκαvος vcx 
εvθυμηθη δτι ,εχει και ή φυχή άvάγκηv τροφης, τί μας χρειά
ζεται μέ δλας τας άποτυχημέvας πολιτειακας καl κοιvωv

1
ικας 

εκδηλώσεις του; · · . . · 
Ή άvθρωπότης πειvα, πειvα τραγικως δια περισσοτέραv · 

πνευματικότητα. ''Άνθρωποι άδελφοί μου, δ αρτος αύτος 
της φυχης άvήκει δικαιωματικως εlς τήv άvθρωπότητα. Ποίος 
δέv θα θελήση vcx συvτελέση �στε v' άπλώση το χέρι της κυ
ριαρχικως προς αύτόv, .δια τοv χορτασμοv της φμχης ·της; 

ΤΑ . ΒΗΜΑΤΑ. 
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1975 22ί, 

'Ο Πλούt-αρχος διδάσκει 
' -

πεrι ψuχικης γαλήνης 

κΔέν_, έnιτρέnετοι νά τά βcrϊ:η 

κανείς μέ τίς ΙΊερι:στόσεις, γι-ατι 

καθόλου δέν τίς �μέλει· όλλ' δ

nοιος τά Ζητήμοτό του τά nοίρνει 

όπως έρθουν, θά 1κά.νη τήν καλ

λί-rερη δουλειά». 

(Πλοuτόρχ.: Περί 1Εύθυμίας 467a) 

Με τα λόγια αυτα ο σοφος 
Πλούταρχο� συστήνει στο φίλο του
τον Π άκκιο το άλη-θ-ινο νόημα της 
αίώνιας γαλήνης, που προσπα-θ-εί 
να συλλάδη μέσ' ά:πο τις οιάφορες 
έναλλαγες των καταστάσεων και 
τη ρευστη κcσμιχη τάξη. ( 1) Κα
κώς -θ-εωρείται ή ψυχικη γαλήνη 
,, ;' , ' , ' ' οτι ειναι απομακρυνση απ την πρα-
γματικότητα και τη ζωή. Ό μο-

. ναχικος κα: έξωκόσμιος τόνος του 
μεσαιωνι-χ.ου μυστικισμου 6ρίσκεται 
πολυ μακρυα άπο τη γνήσια ψυχι- · 
κη γαλήνη, που προϋπο-θ-έτει -θ-ε-

' ' , ' τικη παρουσια μεσα στην κοινω-

(1) Σ.έ προηγούμενη έργασία εΤ
χε δοθη τό περίγραμμα της περιό
δου αυτης σέ συνάρτηση με την Κι
κερώνεια άντίληψη γύρω άπό τnν 
ευρεση της ευτυχίας. (Βλ. «'Η άρ
χαία έλληνική άντίληψη περί ευ
τυχίας στόν σύγχρονο άνθρωπο», 'Ι
λισός τεϋχ. 99-100 Μαιοu - Αυ
γούστου 1973). 

Του κ. Χ Ρ. Π Ο Λ Α Τ Ω Φ 

νία, τη ζωη καί τον κα-θ-ημερινό 
άγωνα της. Ή άοράνεια οεν -θ-εω
ρείται ψυχικ� γαλήνη, άλλα το 
άντί-θ-ετο, οειλία και άποστροφή ά
πο το άλη-θ-ινο νόημα της γηίνης 
ύπάρξεως. Μέσα άπ' την &ρνηση 
της άοράνειας ξεπηγάζει το γνω'
στό συμπέρc.σμα του Ζαν Πωλ · 
Σάρτρ. «Δεν είμαι τίποτα, γεννή
-θ-ηκα άπο το μηοεν καί -θ-α ξανα
γυρίσω στο μηοένη. Άντί-θ-ετα ό 
'Επίκουρος πιστεύει οτι ή ένέρ
γεια είναι άποτέλεσμα της φυσι
κης έξελίξεως του άν-θ-ρώπου καί 
προυπο-θ-έτ�ι το να ζη ό κα-θ-ένας, 
σύμφωνα με τα φυσικά του ενστικτα 
και τις παρορμήσεις του, ζητώντας 
τιμες. και οόξες που είναι σύμφω
νες με το χαρακτηρα του και την 
ίοιοσυγκρασ-ίtΥ του.

Ή ψυχική γαλήνη οεν είναι κά
τι το στατικό και άξεπέραστο, άλ
λα εχει &μεση συνάρτηση με το 
περιδάλλον, τον άν-θ-ρώπινο χαρα
κ.τηρα, τίς κληρονομαες προοια
-θ-έσεις του άτόμου, την πνευματικη 
έξέλιξη -θ-ετικα η 'άρνητίκά, την 
ψυχοσωματικ-r, άρτιότητα χαι την 
εύπα-θ-η κατάσταση του νευροφυτι
κου του crυστήματος. Ό 'Αχιλλέας 
οεν είναι εύχαριστημένος πού, 
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φεύγοντας ά-π' τη μάχη γιά να ι
κανοποιήση τον έγωϊσμό του, ολέ
πει τους 'Έλληνας νά χάνουν την 
Τροία, οuτε και ό 'Αγαμέμνονας 
πού, cJιοικωντας το σωμα των' παν
ελλήνων, &ντιμετωπίζει κα-θημερι
'Ιά τά νήματα μιας συνωμοσίας 
και της έπικρίσεις της προσωπι
κης του έπιοολjjς πάνω στο &ν
.Sρώπινο 6ρα6είο τοίί 'Αχιλλέα, τη 
Βρ ισηίaα. ( 2) 

ffO1ταν ό Πλάτωνας a_ιετύπωσε
τη -Θ-εωρίά · -.ού γύρω άπ' -.lς α!ώ
ν ιες !Μες σ�ο πλέγμα μιας α!ώ
νιας «Ν φ6άνα» και την ά,φομοίω
ση τοίί πνεύματος με' -.ο. α!ώνιο 
ΕΙΝΑΙ εδαζε. σάν προϋπό-Θ-εση την 
υπ�ρξη και -.ην εφαρμογη των α!ω
νίων ά,ξιωι σε &ντιπαρά-Θ-εση με 
τά ά,γα-Θ-α -.ης σοφίας, της σω
φροσύνης, . της &νaρείας και της 
aικαιοσύνης σε μια όρ-Θ-α cJιαρ-Θ-ρω
μένη πολιτεία' με νόμους και τάξη. 
σύμφωνα με το σωκρατικο !cJεω
aες. Τις 'ίaιες ά,ξίες και άγα-Θ-α 
προ�πο-Θ-έτει και ό. Π λού-.αρχος 
για -.η -Θ-εμελίωση -.ης . α!ώνιας 
ψυχικης γαλήνης, που η-.αν &ν
τικείμενο της έποχης του, λόγφ 
των πολιτικοκοινωνικών συν-Θ-ηκων 
και της έκλεκτικης &ντιλήψεως 
των φιλοσοφικών σχολων ώς προς 
τον αν-Θ-ρωπο και τα προδλήματά 
του. Μας φέρνει λοιπον σάν παρά
aειγμα τον Διογένη -.ον κυνικό, 
που «ένω τον πουλοίίσαν .σάν aοίίλο 
κορόϊaευε τον "Χ.ήρυκα, ξαπλωμέ
νος σ-.ο .έaαιr9ς, και aεν η-Θ-ελε να 
σηκω-θη, ένω το aιέ-.ασε ό κήρυ
κας, άλλα άστειευό-.αν "Χ.αt έλεγε ' "Α λ � φ' περ ιπαιχτικα: « ν ']t'OU ουσες α-

(2) Βλ. Σ 104 καl 88, άντιστο[
χως. 

ρι τί -Θ-α·γ,.νότάν» ;(3) Δίπλα στον 
ΆλέξανcJρο τον Άναξαγόρου, που 
«οάκρυζε ά,y.cύγον-.ας για την &
πειρία των κόσμων και οταν -.ον 
ρωτοίίσαν oi φίλοι του -.ί έπα-Θ-ε, 
τους ελεγε, μήπως aεν- είναι άξιό
λργο να "Χ.λαίμε, που ύπάρχουν ά
πειροι κόσμοι, Κάt εμείς aεν γίνα-. , ' , ,, ' ,, ' ' με κυριοι αχομη ου-.ε σ εναν απ 
αύτούς»' ( 4) 

Βάση γιά κά-Θ-ε &ναζήτηση ψυχι-: 

κης γαλήνης ' 'X.CCt ήρεμίας ε!ναι 
. δέδαια ή σωματικη και ψυχικη ύ

γεία, οπως τονίζει ό Πλούταρχος 
«ή ύγίεια φ,λα πάντα ποιοίίσα και 
προσηνη». Χωρlς αύτην -Θ-α ηταν 
ά,aύνατο να στοχασ-Θ-η ό Σωκράτης 
με-.α τη μάχη -.ης π ο-.ειaαίας, 
κοιτώντας τον ηλιο που εaυε, ένω 
προσπα-Θ-οίίσ� να δρη. τη λύση στο 
πρ66λημα που -.ον &πασχολοίίσε 
μέχρι την ά.νατολη της νέας ήμέ-0" · Ζ' '' ' Κ' ρας. �τε :, ηνων απο το ιτιο, 
που άργότερα !aρυσε τη μεγ'άλη. φι
λοσοφική σχr;λή, -Θ-ά' ηταν aυνατόν, 
χωρlς σωματικη και φυχικη ύγεία 
να φωνάξη στην τύχη του οταν έ
χασε κάι το τελευταίο του φορτη
γο πλοίο μe ολο το φορτίο του: 
«Καλα κάνεις, τύχη μου, που με 
ώ-Θ-είς στον τρί6ωνα "Χ.αt τη 
Στο�».(5) 

"Έτσι ή ί"Χ.ανοποίηση του &ν
-Θ-ρώπου 6ρίσκεται οχι μόνο στην 
εύτυχία άλλα "Χ.αι στην κακοτυχία, 
φιλ-.ραρισμένη μέσα άπο το λογι-' , , ' fΗ\ψ , κο και την προσμονη. υχι"Χ.η 
γαλήνη τοίί Όaυσσέα χάνεται μέσ' 
άπ' τα χτυπήματα της λύπης, πού 
του προξενεί ό θάνατος του άγα-' ' 'λ ' ' πημε.νου του σ"Χ.υ ου ·μπροστα στα 

(3) Πλουτ. «Περl εύθυμ[ας» 466,Ε
(4) Έvθ' άν. 466,D
(5) Ένθ' άν. 467,D

' ,  
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σκαλοπάτ1� του σπιτιου του, έπει
δ·η ·�ταν ά•1c.1tά-1τεχο, ( 6) ένω δια
τηρε'ίται στόv Άρίστιππο, ποu ο
ταν χάΨΙ') ενc χωράφι του, λέει σε 
κάποιο συμ.πα-.ριώτη του, ποu προσ
ποιόταν δτι λυπόταν: «Σ' έσένα δεν 
έμεινε ενας μόνον άγρός, ένω σε 
μένα τρεις;... Γιατί λοιπον μαλ
λον έ1ω νά μή σε συμπαθώ» ;(7) 

Ή πραγματική εύτυχισμέ�η ζωή 
6ρίσκεται στά άπλα και συνει
θισμένα, στην άπειρη , ψύση, στην 
αδολη σχέψη καί χυρίως στ·ην ά
πουσία λύπης .κατά τη στωική άν
τίληψη . Ό Τλουτος, οί άνέσεις καί 
ό ύλιχος ΚΟFεσμός, ξένα στην άν
θρώπινη φύσrι και στο πραγματικο 
νόημα του άνθρώπινου 6ίου, άπο
μακρύνουν -yαλήνιες σκέψεις 1ια 
νά τις άντικαταστήσουν με δολο
πλοκίες 1 άναίτιες καταχρήσεις, ά
μετρες φιλ1οοξίες και πλεονεξίες. 
'Όχι άδιχα ό Πλάτωνας στο συμ
πόσιο καταyέρεται έναντίον των 
άνούσιων συζ'tjτήσεων και των χο
ρών με τις όρχηστρίδες, 'ΙtOU άπο
μαιχ.ρύνουν το πνευμα άπ' το uψος 
της άποστολης του 1ιά νά το έ1-
κλείσοvν άκόμα πιο πολu στο σω
ματικο κλου6ι , της ψυλακης του. 
Ό Πλούταρχος άναφέρει το με-
1άλο παράοει1μα του πλούσιου 
n; ιττακου, 'ΙtOU ηταν ξαχ.ουστος 
1ια τη σοφία, την άνδρεία και τη
δικαιοσύνη του, δυστυχισμένος ομως 
'(tατι οταν κάποτε «εϊχε τραπέζι 
στους φίλ-:Jυς του, ή '(Uναίκα του 
μπηκε με όρ1η κι' άναποδο1ύρ ισε 
το τραπέζι. Τότε ό Π ιττακος εί
πε στους -;αρα1μένους φιλοξενου
μένου,; του : ό καθένας μας έχει 
κάποιο Μσανο>,. ( 8) Ά6ίαστα λοι-

(6) Ένθ' άν. 475,Α
(7) Ένθ' άν. 475,Α
(8) Ένθ. άν. 471,Β

πον 6ϊαt•1ει καί το 'συμπέρασμ9' 
τ•�ς ύλικη.; καλοπέρασης καί τοϋ 
ώφελιμισμου, εiς 6άρος της π•ιευ
ματιχης άνατάσεως καί της ψυ� 
χιχης εύφορίας: «οίνοί τε καί σαρ
κών έμψορήσεις σώμα μεν iσχυ
ρον ποιουσι χαί ρωμαλέον, ψυχ·ην 
δ' άσθενη)).(9) νlσως δεν εϊναι 
μακρυα οί λc'(Ot του Ί ησου ϊύρω 
άπο τίς δυσχολίες του πλούσιου να 
σωθη, ( 10) έπειδη οί μέριμνες καί 
οί άνά1κες διατηρήσεως του ύλι
κου πλούτου δεν άψήνουν το πνευ
μα του νά άπελευθερωθη 1ιά νά 
θεασθη τ�ν ίοεατο σκοπό του μέ
σα άπ' το Πυθικο «Γνώθι σαυ-

' τον>J. 
«Ό κα.<Ιένας, λοιπόν, έχει μέσα 

του τις άπο,&ηκες της ψυχικης 1α
λήνης καί της στενοχώριαςJ>, συμ
πληρώνει ό Πλούταρχος.(11) 
Και αύτο επειδή πολλά 1ε1ονότα 
και καταστάσεις θά έρθουν νά δια-
ταράξουν τη ζω·η' του. καθενός, έ
στω καί αν έχη άποφασίσει νά 
ζήση σύμφωνα με το πλατωνικο 
ίδεωδες. Συναισθηματικές κατα
στάσεις ισως, έγωισμοι και ψιλό. 
δοξα σχέοι:χ θα σταθουν τότε έμ
πόοιο στην πορεία του άτόμου 1ια 
πλήρη έξάγνιση και πνευματικη 
άποτοξίνωση. Στο σημείο αύτο 
«πρέπει σά•ι σε πινακίδα χρωμά
των, άφου προΜλλη στην ψυχή 
του τα λαμπρα και χαρούμενα θέ
ματα, να 'χρύ6η τά θλι6ερά και 
νά τα συνθλί6η, έπειοη δεν εί
ναι δυνατο·ι καθόλου νά τά έξα
λείψη, ο�τε και να άπαλλα1η ά1t' 
αύτά».(12) 

(9) Ένθ' άν. 472,Β
( 1 Ο) Μαϊθαίου, 1 Ο, 23-24
( 11) Πλουτ. «Περl εόθυμίας» 473,

Β. 
(12) Ένθ' άν. 473,Β
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Αύτο είναι το άλη-θ-ινο παιγνίοι 
της ζωης. 1Η χαθημερινη έναλ
λαγη του καλου με το χαχό, -iου 
εύχάριστου με το aυσάρεστο, του 
ώψέλιμου με -to άνώψελο. Χωρις 

, ' ' , λλ ' �' ο' 'ξ αυτην την ενα αγη r.;εν να α ιο-
λογουσε ό &νθρωπος τον έαυτό του 
χαι oi πράξεις του οε θα χαρα-

' Υ 
' Ί ' ' ψ χτηρι,αν. τ� προσωπο χαι την υ-

χή του. 10 'Αριστοτέλης &λλωστε, 
σαψως aιαχηρύσσει οτι: «Και τα 
χαλα χόρο J ψέρουσι μένοντα έν τ� 
ταυτότ'ητω, ένω ό Εύριπίοης προσ
θέτει «ού11, αν γένοιτο χωρις έσ-
0λ ' ' ' 'λλ' " ' ν α χαι καχα, α εστι τις συγ-
χρασις, ώστ' έχ�ιν χαλως». 'Απα
ραίτητη λοιπον ή άνάμειξη του 
εύχάριστου χαι aυσάρεστου, γιατι 
μέσ' άπ' την πάλη του άντίξοου 
με το όμαλό γεννιέται το πρό6λη
μα, ή σ')(.έψη, ή γνώση, ή άλή-θεια. 
θυμόμαστε -έaω τον Σωκράτη, ο

ταν λύνουν το σιaερένιο χαλχα 
άπ' το πόοι του, μέσα στο χελλι 
της ψυλαχης του χαι γίνεται αύτο 
ή άψορμη γιιχ να έξετάση το πρό-
6λημα του εύχάριστου χαι του aυ
σί:ίρεστου. ( 13) Στο σημείο αύτο ί
σως μπορέσουμε να χατανοήσουμε 
την άξία που έχει ή ελλειψη για 
τον &ν-θρωπο, σάν προϋπόθεση του 
να άναγνωρίση άργότερα την άξία 
του πράγματος που έχασε. 'Έτσι 
ό Πλάτωνας 6ρίσχει την εύχαιρία 
να μας aιηγη-θη πως οί ψυχές, ξε-

, ν, λ ' • ' πληρωνοντσς ισως πα ια, αμαρτη-
ματα χιλιόχρονης γήινης παρου
σίας, ψ-θάνcυν χάποτε μπροστα 
στους οιχαστές, για να χρι-θουν ά
ναλόγt,)ς. 'Απ' τα χέρια της Ά-

' � λ' . 'Ο ' ψ 'ναγ')(.ης οια εγει η χανε μια υχη 
τον ')(.ληρο της, γ•.α το ε!οος, που 

( 13) Βλ. χαρακτηριστικως. Πλότ.

«Φαίδων», 3. 

προτιμά να έ')(.προσωπήση στην έ
πόμενη μετενσάρ')(.ωση. 'Ενώ οσ�ς 
ερχονται ')(.ατευ-θείαν άπ' τη γη 
aιστάζουν να τρα6ήξουν τον ')(.λη-

- , ·. - . . ' , , ρο της επιστροψης των σ αυτην, 
&λλες πο� έψ-θασαν χατευ-θείαν 
άπ' τον ούρανό, για να ένσαρ')(.ω
-θ-ουν για πρώτη ψορά, ά6ίαστα τρα-
6ουν τη μοίρα της ζωης τους. 
"Απειρες άπ· τις aυστυχίες που θα 
συναντήσουν, οε νοιάζονται γι' αύ
το που χάνουν χαl πρWυμες οια
λέγουν το aρόμο -.9υς μέσα άπ' τις 
-θυγατέρες της Άνάγ')(.ης, τις 
Μοίρες (Λάχεση ποο τραγουaα τα 
περασμένα, Κλωθω τα πάρόντα 
')(.αι "Ατροπο τα μέλλοντα), για 

' ο' ' ' ' � ' να ψνασουν αργοτερα στην πεοιοι-
aα της Αήθης χαι να ποτισθουν 
άπ' το νερο του 'Αμέλητα ποτά
μου. 'Έτσι, με σ6ησμένο το παρελ
θον στο μυαλό τους, θα ψθάσουν 
')(.(ΧΠΟτε σ-.η γη για να κοι-.άξουν

' 'λ ' 
ψ λ' ' ')(.αι πα ι μετανοιωμενες η α στον 

ούρανο -.η γαλήνια ')(.ατΟt')(.ία, που 
αψησαν παίζοντας, για να, άχολου
θήσουν το . aρόμο -.ης ζωης 
-.ους.(14) 

Σχετι')(.α λοιπον με το θάνατο, 
που γίνε-.αι άψορμη για να χαθη 
ή ψυχι')(.η ήρεμία ')(.αt γαλήνη, ό 
Πλού-.αρχ'>; τονίζει «Διότι τον 
άνόη-.ον ό ψό6ος -.ου θανάτου κοιι 
οχι ή ,έπιθυμία -.ης ζωης -.ον χά-

• ' -r Ι ' ' ' ' νει να ειναι ')(.ρεμασμεν.ος απ -.ο 
σώμα... Α�-.ος ομως που εχει ')(.ά
ποια ίοέα Υ.αι ύποψιάζε-.αι οτι ή 
με.τα6ολη άπ' το θάνατο θα ε!ναι 
προς -.ο κcιλλίτερο χαι · οχι προς 
το χειρότε?ο,/aεν έχει μιχρο έψό
οιο για -.·η•J ψυχι')(.η γαλήνη στη 
ζωή του ')(.αι την άψο6ία -.ου μπρο-

(14) Βλ. Πλάτ. «Πολιτεία».
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στα σiο θάν��ο».(15)" Αρα 6ασικο 
μέλημα του κάθε άτόμου εfναι 1tως 
θα 6ρη το σημείο έκeίνο, ά1t' &που 
θα έξαρτήση τη 1αλήνη της ψυ
χης του, μέσ' ά1tο τα 1tαθήματα · 
της ψυχης. ιΗ ά1tουσία λυ1tης εί
ναι aυνατη οταν κανεlς εχη λο1ι
κη και 1tρο1ραμματίζη σωστά, χω
ρlς φαντασιώσεις και μάταιες έλ-
1tίaες. ( 16) 'Όταν έ1tίσης ή_ ψυχή 
του είναι 11.αθαρη ά1tο ένοχλήσεις 
και 1tονηρ�ς σκέψεις και eχη την 
1tηϊη της ζωης, aηλαaη χαρα
κτηρα ά!ιατάρακτο κα1 άγνό. ( 17) 

(15) Πλοuτ. «Περ\ εύθuμίας» 476,
Α-Β 

(16) Ένθ. άν. 476,Ε
(17) Ένθ. άν. 477,Α-Β

Με τα έφ6οια αύτα θα κατορ-θώ
ση να 6ρεθή στο σωκρατικο iaεω
aες θετικως, συντελώντας στη
δελτίωση οχι μόνο του . άτομικου 
«έϊώ», άλλd: και του κοινωνικου 
συνόλου. Σ' αύτο το σημείο &λλωσ
τε aεν 6ρίσκετα1 ή αiώνtα 1tροσφο
ρα της άνθρω1tότητος, μέσα ά1t' 
τlς φυσιογνωμίες των με1άλων 
μυστων, σοψων, 1tροφητων καl εύ
ερ1ετων; Μ ή1t<,)ς έaω: aεν συντεί
νουν ο! γνωστότερες θρησκείες, 
'ΠΟυ έγνώρισe. ό κόσμος; Λύτη εί
ναι και ή με1αλύτερη 1tροσφορα 
του Π λουτάρχου μέσα ά1tο το ερ-
10 του !eροφάντη, του φιλόσοφου 
και του μεγ&λου Άνθρω1tιστου .. 

'Η δίψα τής 'Αλήθειας 
Μιά φορά ενας νέος έπηγε σ' εvα Διδάσκαλο της Σοφίας 

καl ζήτησε νά του διδάξη την 'Αλήθεια. Ό διδάσκαλος έ
κούνησε το κεφάλι καl του εΤπε δτι γιά νά μπορέση vά μάθη 
την 'Αλήθεια, πρέπει πρώτα άπ' δλα νά ,ό θέλη αύτό μέ δλο 
,ου τό εΤvαι. Ό νέος ,όν διε6εt3αίωσε δτι πραγματικά tιύτη 
εΤvαι ή φλογερη ,ου έπιθυμία. Τότε δ Διδάσκαλος τόν έπηρε 
μαζί ,ου στόv tερό πο,αμό, yιά νά λουσθουv. 'Αλλά έκεί που 
κολυμπουσαv, πιάνει δ διδάσκαλος τον όποφήφιο της 'Αλή
θειας μαθητη άπ' ,ά μαλλιά, του 6ουτάει τό κεφάλι στο νερό 
καl ,ό κρατάει ετσι 6υθισμένο εvα δλάκερο λεπ,ό ,ης ώρας. 
Κ,ι' δταν πέρασε τό λεΠϊό, ,όv αφησε να δγάλη τό κεφάλι ε
ξω καl ν' άναπvεύση 6αθειά. Και ,ότε τόν ρώτησε: 

-;-«'Όταν εΤχες τό κεφάλι μέσα στό νερό, τι έπιθυμουσες; » 

-«Νά αναπνεύσω», απήντησεv δ όποφήφιος μαθητής.» 

-«"Ε! φίλε μου,-άπήντησεv δ Διδάσκαλος-δταv ή αγά-
πη σου γιά ,ην 'Αλήθεια γίνει τόση, ώστε καl δταv άκόμη τό 
κεφάλι σου είνε μέσα στο νερό, ή έπιθυμ(α σόυ γιά τη γνώση 
της 'Αληθείας να εΤνε μεγαλύτερη από την έπιθυμία της άvα
πνοης, τότε νά ξαvάρθης για να σέ πάρω μαθητή, γιατl ,ότε 
μόνον θα μπορέσης να νιώσης την 'Αλήθεια». 

- -
-
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑ. 'lΛΕΑ

Τρία 
, 

ποιημα-ια 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΜΕΝΗΣ 

Ό Κύριος Ευμένης της Περγάμου, :της έπίσημης έκείνής πολι
τείας των Μουσών, δ Βασιλέας Ευμένης κατασκεύασε στο θέα
τ po καταφύγια των θεατών σέ κάθε περίπτωση κακοκαιρίας 

· ιJά. μή σταματοϋν οί- θεατές τό θέαμαι να 6λέπουν. ,,Ετσί, γί
νεται καί μέ τή ζωή που προ6άλλεται στο θέατρο τοϋ Κό
σμου.,Παρουσιάζεται δ θάνατος σά καταφύγιο, σάν ενα κατα
φύγιο στην έρημιά καί την κακοκαιρία του 6ίου.

ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟ 

'Οφείλουμε νά σταθοϋμε ορθιοι σ' αυτό 1:όν στρό6ιλο τοϋ μί
σους. Κάποτε ζούσαμε στο δάσος κι δταν πολυ πεινούσαμε 
παρακολουθούσαμε τή θήρα των θηρίων καί μέ τήν άφο6ία 
μας παίρναμε μέρος κι έμείς στή διανομή μεταξύ τους της 
τροφης τους. 
Σήμερα ζοϋμε στα δάση των ουρανοξυστών κι είμαστε άνα- · 
στατωμένοι μέ τήν ένέδρα μάς τη διαρκη κα,ά ,ων αλλων 
καί κατά τοϋ έαυτοϋ μάς. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Παιχνίδια π·αιδικά θεοϋ κι· έμείς ειμαστε, που καταστρέφει τά 
σπιτάκια της άμμου, δπως τά μικρά παιδιά για νά, 'χουν κάτι 
νά κάνουν καί ποτέ νά μήν άποροϋν καί νά 6ρίσκονται σέ 
μια τυφλήν αμηχανία. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ' ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΟΙ ΚΑΒΕΙΡΟΙ 

δαίμονες εύρεταi τής θεραπεuτικfις 

καi τών χρησίμων τεχνών 

�Υπο Ι. Ν. Δ Α Μ Π Α Σ Η 

Κατά τό Μέγα Έτυμολογικόv, οι Κάοειροι: «όvόματα θε
ωv τεσσάρωv_(Ι) Άξίερος, Άξιόκερσα, Άξιόκερσος. Άξίερος 
μέν ουν έστιν ή Δημήτηρ· Άξιόκερσα ή Περσεφόνη· Άξιόκερ
σος δέ, δ '1 Αιδης. Καοειροι δέ δοκοϋσι προσαγορεϋσθ,αι άπό 
Καοείρων όρέων Φρυγίας- έπεl έντεϋθεv μετψέχθησαν. οι 
δέ, δύο εΤvαι τούς Καοείρους' πρεσούτερον μέv Δία· νεώτε
ρον δέ, Διόνυσον». Δια τήν όρθογραφίαν: «δ Άλεξίων (2) 
δια τοϋ ι, ώσαύτως δέ καl Φιλόξενος, καl 'Ηρόδωρος λέγει 
την παράδοσιν ει δίφθογγον εχειv» (3). Κατ' αλλην έτυμο
λογίαv, τό οvομα αυτών προέρχεται έκ τοϋ <Εοραϊκοϋ Kabeιr 
η τοϋ Άραοικοϋ Kab1r, σημαίνοντος μέγας, ενδοξος, εξαί
ρετος' έξ ου καl οί Ουάρρων καl Μακρόοιος μετέφρασαv d1v1 · 
pc,tes (θεοί μεγάλοι, δυνατοί) (4). Δέν φαίνεται, ομως, άπί
θαvος ή 'Ελληνική προέλευσις τοϋ όvόματος των Καοείρων έκ 
της λέξεως καίω (5), έφ' οσοv, κατά τήν έπικρατεστέραv έκδο
χήν, αυτοί καl αl τρείς Καοειρίδες νύμφαι έγεvvήθησαν έκ τοϋ 
θεοϋ τοϋ πυρός 'Ηφαίστου καl της θυγατρός τοϋ Πρωτέως 
Καοειροϋς. Συγγενείς των έκ Βακτριαvης είς Κρήτην έλθόν
των Κουρήτων καl Ίδαίων Δακτύλων, των έκ Φρυγίας Κορυ
οάvτων καl των Τελχίvων της <Ρόδου, «καl μικράς τινας αυ
τών πρός άλλήλους διαφοράς διαστελλομένων», έλατρεύοντο 
έν Σαμοθράκn, οπου lερά μυστήρια αυτών έτελοϋντο, ώσαύ
τως έv "1 μορ(ι), Λήμνy καl Τ ροίςχ ( 6) . < 1 ερόν των Καοείρωv ύ
πηρξε καl έν Φοινίκn, «ές τό ου θεμιτόν έστι έσιέvαι αλλον 
γε η τόν ίερέα», έμπρησθέv ύπό τοϋ Καμούσου (529-521 
π.Χ.). Των πυγμαίων τούτων δαιμόνων άγάλματα, «ορθά ε
χειν τά αίδοία, ποιεύvτες>> fμαθαv οι '1Ελληvες υπό των Πε-
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λασyων, συνοίκων γινομένων και όπ' . αύτων . έμυήθησαν είς 
τά δργια ;των Καδε(ρων, τά έν Σαμοθράκn τελούμενα (7). Ή 
λατρεία των χθονίων τούτών θεοτήτων εΤχε διαδοθη καί έν 
Πάρι+>, Μιλήτι+>, Αlγαίοις νήσοις, •Ελληνικαίς παρακτίαις πό
λεσιν· έν·δέ τfi Σαμοθράκn και ταίς θήδαις ένδιαφέροντα Κα
δειρικά εόρήματα κατά τάς άνασκαφάς άπεκαλύφθησαν (8) . ·
'Εκ του έν θήδαις περιφήμου '{ερου των Καδείρων, έlς άπό-· 
στασιν έπτά σταδίων του άλσους της Καδειρίας Δήμητρος καί 
Κόρης κειμένου (9), τεκμαίρεται δτι όπό του Κάδμου _(ΙΔ 1 

π-.Χ. ·αlώv) · ή λατρεία αύτων εlσήχθη εlς τόν Έλλαδικόν χω
ρον, fνα αlώνα δραδύτερον της έλεύσεως των Κουρήtων, 
δδηγηθέντων όπό του . Δευκαλίωνος ( Ι Ο) •

'Ανωτέρω είδομεν τους Καδείρους ταυτιζομένους μετά 
της •Δήμητρος, Περσεφόνης καl "Αιδου η του Διός καl Διο

. .νύσου η -τ:ου �Ερμου και συγγενείς εlς τους. Κουρήτας, Ίδαί
ους Δακτύλους και Τελχίνας και τέκνα του Ήφα(στου. Ύπάρ-

. χει, δμως, και άλλη γενεαλογία καθ' •fιν, ώς δ ιστορικός Φ(λων 
δ Βύδλιος, ζήσας έπl Νtρωνος, μεταφραστής του Σαγχουνιά
θωνος, συγγραφέως των ιερών διδλίων των Φοι�ίκωv και πρ? 
των Τρωίκώv άκμάσαvτος (11), όποστηρ(ζει, όπηρξα': ot όκτω 
ulol · του θεου των Φοινίκων Sydyk (Δίκαιος) , του δποίου 
δ δγδοος ητο δ 'Ασκληπιός (12) (13), φερόμενος όπό τό δvο
μα Eshmun(Ι4). Οδτος εΤχε, κατάΣυvέσιον (φιλόσοφοv, ρή
τορα καl ποιητήν των άρχων του Ε 1 μ.Χ. αlωνος) έξυρημέ
νην τήν κεφαλήν, ώς άνήκων εlς τήν οlκογένειαν τ<"Sv Καδε(

ρώV"' δι' αύτό ή έπωνυμία άξιόκερσος η. άξιόκερσα σημαίνει, 
κατά Μνασέαν (lστορικόv και γεωγράφοv του Β 1 π.Χ. 'αlω
vος) τό κεκαρμένον της κεφαλης των Σαμοθρακώv Καδεί
ρων ( 15), έτυμολογούμενον έκ του &ξιος και κέρσαι · (Αtολ. 
άντι του κείραι) ( 16) • 

Ώς υίοl του Ήφαfστου εΤναι χθόνιοι δαίμονες, εόρεταl 
των ·μετάλλων, της κατεργασίας αύτωv, της κατασκευης δ
πλωv. και μεταλλικών όργάνων ( άρότρων, άκμόνωv, τροχών 
κ.τ.τ.). Τρομεροί, προκαλουvτες τάς έκρήξεις των ήφαιστεί
ων, άλλά κe:l πρ,οστάτα� της, qμπέλου; εύδοκιμούσης εlς ή
φαιστειογενεις νησους, εταυτιζοντο με'Τά του Διονύσου. •Η

· μετά της Δήμητρος ταύτισις καl λατρεία ( Ι 7) αύτωv, ώς καί
μετά του Ιθυφαλλικου Έρμου (18) συνεδόλιζε τήν γονιμότη
τα. Ή μετά των άκολούθων της Ρέας Κουρήτων συγγένεια, 
φέρει αύτους γνώστας του μυστικου της γενέσεως των θεών 

. καl διδασκάλους πάσης σοφίας και των χρησίμων. τεχνών, καl 
έπιτηδευμάτων. •'Όντως, οι Κούρητες έδ(δαξαν τόν 'Επιμενί
δηv ( 19) και τόν Πυθαγόραν έμύησαv εtς · 1 ά Κρητικά μυστή
ρια του χθοvίου Διός (20) . Έπομέvως, και ή με,ά του Διός 

1 
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ταύτισις των Κα6είρων εΤναι εϋλογος, ώς καί ή μετά του
θεου των έγκάτων, έφ' δσον υπηρξαv κάτοχοι του μυστικου
της ζωης καί του θανάτου. 

Έv τfi αρχαίςχ Έλληvικfi μυθολογίςχ τα λατρευτικά σύμ-
6ολα θεών καί θεαιvων καί δαιμόνων παρουσίαζαν μετημφι
εσμένηv την φυσικην πραγματικότη-:rα, την δποίαv τό φιλοσο
φικόν πνευμα απεγύμνωσε του θρησκευτικου μαvδύου (21) • Έ
άν δ' οί σοφοί, ώς δ Έμπεδοκλης (22), είς τά στοιχεία εδι
δον όνόματα θεών καί θεαινων, τουτο δέv εΤvαι δυνατόν vά
έκπλήσση, διότι δλοι οί διαvοηταί της παλαιας έποχης έτ,ί-
μων δι' αυτου του τί-τλου δ,τι έθεώρουv ώς πρωταρχικην ου-

' 1 σίαν. Πρέπει, λοιπόν, νά προσέχωμεv νά μη χρησιμοποιώ-
μεν είς την λέξιν υπό την θρησκεuτικήν εvvοιαv (23) . Τηv τοι-

1 

αύτην αποψιν, έν άντιθέσει προς τους άλλους σοφους ε!ς την
φιλοσοφικην θεώρησιν αρκουμένους, δ Κείος σοφιστης Πρόδι-
κος (Ε' π.Χ. α!ών) (24) έπισήμως καί δημοσίςχ έδίδαξεv, δτι
οί θεοί έδημιουργήθησαν υπό των ανθρώπων J25) διά της
θεοποιήσέως των έv τfi φύσει χρησίμων είς αυτούς· οδτω, τόv
αρτον έθεοποίησαν είς Δήμητραν, τον οΤνον είς Διόvυσοv, τό
ϋδωρ είς Ποσειδώνα, τό πυρ είς 'Ήφαιστον, κ.ο.κ., κατ& την
δόξαν τι7>ν Αίγυπτίων θεοποιησάντων τον ποταμόν Νεί-
λον (26) (27) . Ή αναγωγη δέ αδτη της υπερ6ατικότητος του
θείο� ;ίς φυσι,κά φαι�ό�ενα, μο�φή έμφαvους πανθεϊσμου,
προυκαλεσεν, ως ητο επομενον την αντίδρασιν, ητις εΤχεν α
ποτέλεσμα την δίωξιν αυτου· « ..• προσελθώv δ γυμνασίαρ-
χος απαλλάττεσθαι αυτόν έκ του γυμναστηρίου έκέλευεν, ώς
ουκ έπιτήδεια τοίς νέοις διαλεγόμεvοv, εί δέ μη επιτήδεια, δη-
λον δτι μοχθηρά» (28) .

'Υπό την φυσικην ενvοιαv, δθεv, οί Κά6ειροι εΤvαι θεότη
τες των ώφελούvτωv τόv αvθρώπιvοv 6ίοv καί, ώς υίοl του 'Η
φαίστοι,, οί έvtεταλμέvοι Προμηθείς, κάτοχοι της χρήσεως
του υλικοϋ πυρός καl του μυστικου του πvευματικου, της

· 1 μεταφυσικης περl πυρός- θεωρ_ήσεως. Καί τό φιλοσοφικόv πυρ
εΤvαι κοσμογοvικόν, διότι «κόσμον τόvδε, τόv αυτόν άπάv..,

1 των, οϋτε τις θεών οϋτε ανθρώπων έποίησεv, αΛλ' ηv αεί καί
εστιv καί εσται πυρ όείζyοv, άπτόμεvοv μέτρα και άπο
σ6ενvύμεvον μέ-τ:ρα. . . ποιεί δέ καl τάξιν τινά καl χρόνον
ώρισμένοv της του κόσμου μετα6ολης κατά τιvα είμαρμέvηv
ανάγκην», κατά τόv Ήρ?κλειτόν (29). Συνεπώς ή δημιουργία
του κόσμου εΤναι προϊόν αναγκαιότητος καί τυχαίον, υπο-
κείμενον ε!ς αμετακιvήτους κανόνας γενέσεως - φθορας - α

ναγεννήσεως. 
',Εκ του Φίλωνος Βυ6λίου πληροφορούμεθα δτι οι Κά6ει

ροι υπηρξαν πρώτοι κατασκευασταί των πλο(ων (30) καί ώς

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

------- -- --
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προστόται τωv vαυτιλλομέvωv πολλους vαυαγους διέσωσαν 
και πολλά έv τοίς Κα6ειρίοις [εροίς αναθήματα όπό τωv δια
σωθέvτωv αvετίθεvτο. ΕΤς αφιεροί τάς τρίχας της κεφαλης 
του, ουδεv άλλο εχωv vά προσφέρn· ετερος τόv θραυσθέvτα 
ίστόv, μη ευπορωv δια προσφοράv πολυτίμου αφιέρώματος' 
ετερος �v άλατοδοχείοv, πι�αvως αργυροϋv, εις ευγvώμοvα 
εvδειξιv της έκ τοϋ άλμυροϋ στοιχείο� ?ιασ�σεώς του, (31).
Κατά τόv αυτόv συγγραφέα, οί έπτά uιοι του Sydyk, οι Κά
βειροι, καl δ αδελφός τωv 'Ασκληπιός, αvεκ�λυφα': τάς ια
ματικάς ίδιότητας τωv 6οταvωv, ·τηv θεραπειαv των δηλ�
τηριωδων δηγμάτων και τα μαγικά άσματα επικλήσεως των 
αγαθοποιωv και αποτροπιαομοϋ των κακοποιών δυνάμεων. 
Ταϋτα πληροφορούμεθα και από τοv Ευσέ6ιον (επίσκοποv 
Καισαρείας και εκκλησιαστικόν συγγραφέα των Γ' -Δ' μ.Χ. 
αιώνων), 'γράφοντα·» ... οί και 6οτάνας ευροv και τήv_ τωv 
δακετωv· ίασιv και έπ<.ι>δάς» (32) .

'Η μελέτη τωv Ιαματικών _ίδιοτήτωv τωv οοταvωv, καλου
μέvη ριζοτομία,_ ήσκήθη τόσον όπο των Κα6είρων δσον και 
των συγγενών αυτοίς. Κοuρήτωv, ο'lτιvες έv τιj'> 'Ιδαί<.ι> αvτρ<.ι> 
της Κρήτης εδίδαξαv τον ,Επιμενίδηv, κατά την μακροχρόνιον 
διαμονήν του έv αυτιj'>, .καθ' ην «ε!σί δ' οϊ μη κοιμηθηvαι αυ
τόν· λέγουσιν, αλλά χρόνον τινα έκπατησαι ασχολούμενοy 
περί την ριζοτομίαν», ώς και τον Πυθαγόραv, κατελθόντα ε!ς 
αυτο «συν Έπιμενίδι» (33) , απο6άντι . ήδη νέ<.ι> Κοόρητι μυη
τfi. , Αλλα τά φάρμακα μόνα δεν εΤναι αρκετά αvευ των έπω-. δων, α'lτινες έκ της μαγείας έκκινήσασαι άπολήγοuσι προϊό�
τος ε!ς την φυχοθεραπείαν, συντελοϋσαν είς την απόκτησιν 
σωφροσύνης της Φυχfiς των νοσούντων, δια της συναισθημα
τικης ασκήσεως αυτών, καί διατήρησιv της υγείας τοϋ σώ-

- ματος, εφ, δσον πάντα, αγαθά καί πονηρά, έκ της φuχης ώρ
μήθησαν (34), ώς έδιδάχθη δ Σωκράτης υπό τινος Θρ<;ικός
Ζαλμοξίδοv (όπαδοϋ της διδασκαλίας τοG κατα τον Θ' π.Χ.
ακμάσαντος Θρ<;ικός μυσταγωγοϋ καί !ατροϋ Ζαλμόξιδος} (35) .

Περί των τελουμένων· έν τοίς Κα6ειρίοις μυστηρίοις ου
δεν εΤναι γνωστόν. Τ ά πάντα έκαλυπτεν δ δρκος της σιγης
καί δ,τι δυνάμεθα νά σύμπεράνωμεν προέρχεται εξ ακριτομυ
θιών, έκ λατρευτικων συμοόλων καί έκ της λαϊκης παραδό
σεως. Ή μύησι_s εΤναι διδασκαλία εσωτερική, προορίζομέvη
δια τους ολίγους έκλεκτούς

1 
έν αντιθέσει προς την εξωτερι

κήv, απεuθuvομέvηv ε!ς τό ευρυ κοινόν. Ή εσωτερική, δθεv,
διδαχή, από πλευρας φιλοσοφικης, εγένετο εvτος τωv σχο
λών της αρχαίας 'Ελλάδος είς προηγμένους μαθητάς, καί,
από επιστημοvικης, αφεώρα ε!ς την αποφιv, καθ' fιν ή επι
στήμη δεν πρέπει vά έκλαϊκεύηται, άλλα νά γίνεται γvωστη

----
----

----

------------
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μόvοv είς στεvόv κύκλοv ίκαvωv κατόπιv έπιλογης (36) . 'Αλλ' 
ή καθαρως μυστική σημασία της έσωτερικότητος εΤvαι ή άπο
κάλυψις κεκρυμμέvης άληθείας, μυστηριακης έvvοίας, μυστι
κης δοξασίας' ή έρμηvεία, άκόμη, του κόσμου, αποκαλυπτο
μέvη έv έκλεκτfi δμηγύρει, άπομεμοvωμέvn του εξω πε
ρι6άλλοvτος, μακράv του οχλου και συχvότατα από του στό
ματος εlς τό ους (37) . "Ας σημειωθη, δτι τά μυστήρια (Κα-
6είρια, Κρητικά, 'Ορφικά, Πυθαγόρεια, Έλευσίvια κ.τ.τ.), έ
τυμολογούμεvα έκ του μύειv (κλείειv τά χείλη) καί περικλεί
οvτα τήv iδέαv της μυστικότητας, αvηλθοv παρ' ,Έλλησιv είς 
ύψηλόv 6αθμόv άvαπτύξεως και έπί πολλους α!ωvας παρεί
χοv τηv ίκαvοποίησιv είς τήv έπιθυμίαv τωv αvθρώπωv vά 
έπικοιvωvήσωσι μετά του θείου (38) . 

Τά οργια (39) τωv Κα6είρωv, ώς οvομάζει τά μυστήρια 
αύτωv 6 'Ηρόδοτος, (Ε' π.Χ. αίώv) ησαv μυστικαι τελεταί, 
θυσίαι, άγvισμοί· μυστική λατρεία, τελουμέvη ύπό τωv μεμυ
ημέvωv, και μη εχουσα τήv, 6ραδύτεροv αποδοθεϊσ;1v

_, �ημ<;
σίαv της α!σχρότητος καί άκολασίας. <Όστις ε!ς αυτα ψυη
θη, γvωρίζει, δτι «Σαμοθρήϊκες έπιτελέουσι, παραλα6οvτες 
παρά Πελασγωv», διδαξάvτωv τόv μυστικόv λόγοv καl τάς 
τελετάς. Ουτοι έδίδαξαv και τους 'Αθηvαίους «Έρμαί<t> τά ά
γάλματα ορθά εχειv τά αίδοϊα», ώς ειδομεv. Οί αυτοί, πρότε
ροv, έv Δωδώvn προσέφεραv θυσίας, έπικαλούμεvοι τους 
θεούς, χωρίς vά προφέρωσιv «έπωvυμίαv ούδ' οϋvομα» ( 40) , 
διότι ούδέv εΤχοv άκούσει τό ιδιοv. Άπεκάλουv δέ θεους τούς 
δημιουργούς της τάξεως τωv πάvτωv έν τQ κόσμ<t) ( 41) . · Τ ό 
ίερόv τωv Κα6είρωv έv Φοιvίκn, έv C:,, τά εiδώλια τωv .πυ
γμαίωv δαιμόνων καί του πατρός τωv 'Ηφαίστου απέκειvτο 
καί δπου ή είσοδος μόvοv εiς τόv ίερέα έπετρέπετο, έvέπρησεv 
6 Καμ6ύσης, �ς άvεφέρθη, καί δια τήv άσέ6ειάv του ταύτηv 
κατελήφθη ύπό τρομερας μανίας, τιμωρηθείς ύπό .τωv θε
ωv ( 42) . Έvταυθα 6 'Ηρόδοτος άφίvει vcx vοηθη, δτι δ μέv μυ
στικος λόγος άφεώρα εiς έσωτερικήv διδασκαλίαv περί κο
σμογοvίας καί οίκοuμεvικης άρμοvίας, αί δέ ίεραι τελεταί, εiς 
έκδηλωτικηv λατρείαv της γοvιμότητος της φύσεως, τωv έμ-
6ίωv οvτω,v. 

Ό Στρά6ωv (Α' π.Χ.-Α' μ.Χ. αίωvες) τας ίερουργί
ας, τάς προς τιμηv τωv Κα6είρων καl των συγγενωv αύτοίς 
χθοvίωv θεοτήτων (Κουρήτων, Ίδαίων Δακτύλων, Κορυ6άν
τωv, Τελχίvων) τελουμένας, ονομάζει μυmικάς καl ένθου
σιαστικάς. Τά έv ταίς πρώταιs δρώμεvα ησαν απόρρητα και 
τα ονόματα των λατρευομένων αρρητα· τά δ' έν ταίς έτέρι;χις 
έκοιvοποιουvτο «μετά θορύ6ου και ψόφου, καl κυμ6άλωv και 
τυμπάvωv καί δπλωv, ετι δ' αύλου και 6οης» (43). 
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οι ΚιΙ6ειροι έλατρεύοvτο, ώς έλέχθη, και εv θή6qις, 
μετα της Δήμηrτρος Κα6ειρίαι;_ και Κόρης, των tερωv αύτωv 
άφισταμέvωv περl τούς έπτά σταδίους. Ποίοι, δμως, οί Κά6ει
ροι καl «δποίά εστιv αύτοίς καl τfi μητρl τά δρώμενα» απο
σιωπα δ Παυσανίας (Β' μ.Χ. αίώv), αίτούμεvος. συγγνώμην 
άπό· τούς φιληκόους άvαγvώστας του, διότι δέv «έφα(vετο' 

/ δσιον» αύτQ v'· αποκαλύφn ταυτα. Πληροφορεί, πάντως, δτι 
κατά την έκστρατείαv των Έπιγόvωv και &λωσιv των θη-
6ων, ή Κα6ειρικη λατρεία «έξελείφθη έπl χρόνον τινά», έπα
vαφερθείσα έξ '''Αρyους όπό της Πελαργης (44), κατ' έπιτα
γην του έv Δωδώvh μαντείου. Έπίσης, τα έv θή6αις δρώμε
να έτόλμησαv έv Ναυπάκτeι> αμύητοι vα τελέσωσι καί έτιμω- · 
·ρήθησαv, δπως καl οι Πέρσαι του Μαρδονίου της στραfιας τqυ 
Ξέρξου, οί τολμήσαvτες vα είσέλθωσιν είς το ίερόν, έπί τfi 
προσδbκίςχ άvευρέσεως ανεκτιμήτωv θησαυρών, παρεφρόνη
σαν καί είς την θάλασ.σαv έχάθησαν η από των κρημνών ερρι
πτον έαυτούς. 'Αλλά καί οί Μακεδόνες του Άλεξάvδρου, οί 
είσελθόvτες είς .το· ίερόv αυτών, «κεραυvοίς τε έξ ού_ρανοϋ
καί άστραπαίς έφθάρησαv» (45). Ή άποκάλυφις, δθεν, των μ�
στίκωv τελετουργιών καl ή ε'lσοδος έν τοίς Κα6ειρ(οις ίερο�ς 
των άμυήτωv έθεωρεί10 μέγα άμάρτημα καl επέσυρε την θει-
κην τιμωρίαv. , 

'Ο &πολογητης του Χρισηαvισμου Κλήμης δ 'Αλεξαv
δρευς (Β'-Γ' μ.Χ. αίωvες) όπηρξε μέγας πολέμιος των 
αρχαίων μυστηρίων. Οί καλουvτες, κατ' αύτόv, · τους Κορύ- . 
6αντας Κα6είρους, όνομάζουσι την τελετην Κα6ειρικήν. Κατ' 
αύτηv οί δύο έφόνευσαv τόv τρίτον αδελφόν, δια ν' άποκτή
άωσι την κι6ωτόν, την περιέχοuσαν τό αιδοίον του Διονύ
σου (46), την δποίαv μετέφεραν είς Τυρρηvίαv, «ε;μποροι εύ
κλεους φορτίου» .. Έκεί, φυγάδες αμφότεροι δvτες, παρέμει
ναν καl την «πολύτιμόv εύσε6είας διδασκαλ(αν, αίδοία καl 
κίστην» είς tούς Τυρρηνούς παρέθεσαν πρός θρησκευτικήv 
λατρείαv. Δι' αύτό τον Διόvυσόν τιvες "Αττιν εύλόγως άπο
καλουσιv, έστερ!Ίμέvοv αίδοίωv (47) .' 'Ο Φρυξ νεανίας "Αττις, 
του δποίου' ήράσθη ή Κu6έλη, «εlς ήλικίαv γάμου έλθουσα», 
ήκρωτηριάσθη όπο του πατρός της, έπειδη κατέστησε ταύτηv· 
εγκυον πρό του γάμου· έθεοποιήθη, δμως, όπο των Φρυγων, 
άποκληθεiς Πάπας (48). Κατ' αλλην έκδοχήν, ή Κυ6έλη εtς γε
ροντικηv ήλικίαv ήράσθη αύτου του νεαv(ου, πρώτακόλουθόv 
της αvαδείξασα, άλλ' έκ ζηλοτυπίας κατέστησεv αύτόν «χρή
σιμον μηκέτι δυνάμενον» ( 49) .

. 'Ο vεο - Πλcχτωvικός διδάσκαλος Δαμάσκιός (Ε '__:_Στ' μ. 
Χ. αίωνες), είς την Φοιvικικην περl Κα6ε(ρωv παράδοσιν α
ναφερόμενος, yράφει, δτι δ έv ΒηρυτQ 'Ασκληπιός, ώς λέ� 

- -- -- -
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yουσι, δέv είναι 'Έλλην οϋτε Αίγύπτιος, αλλά τις επιχώριος 
Φοίνιξ. Τούς έπτα παϊδας του Σαδύκου,(50) όvομάζουσι Διο
σκούρους (51) καί Κα6είρους, τόv δέ δγδοοv, "'Εσμουvοv (52) , 
αποκαλουσιv Άσκληπιόv. Οίίτος . «κάλλιστος ωv τήv θέαv 
καί νεανίας Ιδεϊv αξιάγαστος, ερώμεvος γέγοvεv, ως φησιv 6 
μυθος, Άρσιvόης θεου Φοιvίσσης_, �ητρός θεωv». 'Επειδή, κα
τά τιvα κυvηγεσίαv εv δρυμοίς, εΤδε τήv θεαv θηρεύουσαv, ε
διώχθη καί, καθ' ηv ωραv ,συvελαμ6άvετο ύπ' αύτης, αποκό
πτει 6 ίδιος δια πελέκεος «τήv αύτου παιδοσπόροv φύσιν». 
Ή θεά, τότε, θλι6εϊσα δια τήv αύτοτιμωρίαν του, εκάλεσε 
τον Παιωvα (53) καί «τόν vεαvίσκον τfi τε ζωογόνφ θέρμn α
vαζωπυρήσασα θεόv εποίησεv, "Εσμουvοv ύπό Φοινίκων ώνο
μασμένον επί τf'j θέρμn της ζωης» (54). 

Παρά τήν ανωτέρω αλληγορικήv εκδηλωτικήv λατρείαν 
καί αποθέωσιν της παλιγγενεσίας της φύσεως, εδιδάσκετο 
εlς τούς όλίγου.5 · εκλεκτούς 6 θείος λόγος, ή αθανασία του 
πνεύματος. Εlς τούς ήσκημένους καί κεκαθαρμέvους απεκα
λύπτετο τό μυστικόν της γενέσεως των θεωv και τό μυστή
ριον της ζωης καί του θανάτου, ώς επ' αύτων ετόλμησαv ελα
φρώς νά αvασύρωσι τον πέπλον οί μύσται Α!σχύλος καί Πίν
δαρος. 

Ζεύς εστιν αlθήρ, Ζεύς δέ γη, Ζεύς δ' ούρανός 
Ζεύς τοι τά πάντα χ' ωτι των δ' ύπέρτερον (55) . 

"Ολοιος δστις Ιδών 
κεϊv εlσ' ύπό χθόv'· οΤδε μέv 6ίου τελευτάv, 
οΤδεv δέ καl διόσ_δοτον αρχάv (56) . 

Ή μετςtφυσική θεώρησις των αποσπασμάτων αυτωv α

γει εlς τήv πανεν-θεϊστικήv αvτίληψιν του ο.προσώπου θείου 
και του μακαρίως ζην. Κατά τήv πρώτην αποψιv, «δ παvεν
θείσμός εΤvαι εvαs συμ6ι6ασμός εί'τε συνδυασμός του θεϊσμου 
καί του παvθεϊσμου, δέχεται τό θεό σαν έvδοκοσμικό καί. ε
ξωκοσμικό μαζί καί τόv. φαντάζεται σά μια συνθετική ενότη
τα, πού κλείνει μέσα της εvα σύστημα από μέλη, από τα με
ρικά δvτα, πού εχουν qχετική αύτοτέλεια. Σά γενική καί κά
πως ακαθόριστη Ιδέα τόv εχουμε στα λόγια του στωίκοϋ 
Κλεάνθη: εν τούτφ κιvούμεθα καl ζωμεν καl εσμέν. Πιό συ
νειδητά προ6άλλει σέ �ερικούς από τούς νεώτερους, δπως 
στlς Ιδέες του Μ alebranche ( 1638-1715) Αύτός άποκρούει 
τlς εμφυτες εvνοιες καί διδάσκει πώς ή γνώση μας ερχεται α-

. πο αμεση άvτίληψη, άπό θεία αποκάλυψη. Ό θεός εΤvαι καθο
λικό ον (etre universel), που αγκαλιάζει τά πάντα. 'Όλα 
τα πλάσματα, άκόμα καί τά πιό ύλικα καl τά πιό γήϊνα, εΤvαι 
στο θεό μ' ενα τρόπο δλότελα πνευματικό. Τό σύμπαν εΤvαι 
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στό θεό. Ό θεός εΤvαι δλα τά οvτα, γιατί εΤναι &πειρος καl 
περιέχει δλα, δέν εΤναι δμως κανένα άπο τά χωριστα όν
τα» (57). Καί, τέλος, ή άποψις της μακαριότητος, &νευ του 
φό6ου του θανάτου, ενθυμίζει την Έπικούρειον διδασκαλί
αv, καθ, ηv «ουκ εστιν ήδέως ζην &νευ του φρονίμως καί κα
λώς καί δικαίως. . . δ θάνατος ουδέν προς ή μας· το γάρ δια
λυθέν άvαισθητεί· το 5, . άναισθητουv ουδέν προς ή·μας» (58) .

Δέv εΤvαι, λοιπόν, απορον, τό διατί τά ίεpά των άρχαί
ωv 'Ελλήνων μυσϊήpια εξακολουθουσι νά άσκωσι γοητείαv· 
μέχρι σήμερον. Πηγη άκέvωτος του είδέvαι. Άλάθητος μέθο
δος άσκητικης. Μέγας· δδηγος πνευματικης καλλιεργείας κά'ί. 
συvαισθηματικης ώριμότητος. 
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kert, Amsterdam,, 1962 

t,) Κ. Sprengel: Histo1re de Ja Medecine, vol. 1, ρp 86-89 'JΊ·ad. Α. 
J ourdan. Ed. Deterville et Desoer, Paris, 1815. 

· 5) Ρ. Decharme: Μυθολογία της 'Αρχαίας 'Ελλάδος, σσ. 264.-267 Με
τάφρ. 1. Οίκονομίδου "Εκδ Ζηκάκη, 'Λθηναι, 1925 

6) Στράβων: Γεωγραφικά, βιβλ J'., Α 715, 724., C 4.72-473, Κ1·a1ηρr Ed.
Nic0Ja1, Berolιni, 1852 · 

7) 'Ηρόδοτος: 'Ίστορίαι, βιβλ Β', 51, Γ', 37, KaJlenberg. Ed, T.,ιιbneri.
J,ipsιae, 1939. 

8) W. Jayne: The Healιng Gods of Ancient Cινιlization, Pl) .:!36-337.
Ed Unίversity Bool{s, Ncw York, 1962 

9) Παυσανίας: Περιήγησις της Έλλάδοc, βιβλ. Θ', ιε' 5-10, �• hubart ..
Ed. Teubneri, Lopsiae, 1875 

10) Κ. Sprengel: Ibid. (Κατά το Μέγα Έτυμολογικόν, φέρονται. <•περί ,ην
'Ρέαν οίκήσαντες την Σαμοθpάκην») 

11) Γ Μιστριώτης. ΈλληνιΥ.ΤΙ Γραμματολογία, τόμ 2, σσ. 299-.102. Ά-
Οηναι, 1897 

12) Κ Sprengel· lbid
13) W. Jayne: lbid.
14) W Jayne: Ibid , p. 137
15) Κ. Sprengel: lbid.
16) Η. Liddell - R. Scott. Μέγα Λεξικόν της Έλληνικης Γλώσσης, ,όμ.

2, σ. 77. Μετάφρ Ξ.· Μόσχου - Μ. Κωνσταντινίδου. "Εκδ. Σιδέpη, 'Αθηναι 
17) Παυσανίας- Σταδίους δε αύτόθεν πέντε περιελθόντι καί εlκοσ• Δήμ·η

τρος Καβειρίας καί Κόρης έστίν άλσος' τούτου δε τοϋ άλσους έπτά που σταίlίουc
των Κσβείρων το lερόν άφέστηκεν ("Ενθ' άνωτ.). 

- ----- --- --- --- ------ --- --- --
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·18) Ίlpό3υτος 'υ?Οά <i.Jν cχειν'-:ά αίδοϊ:α τάγάίματα -:ου Έpμέω·'λθ,;ν,;,ίο
\τpω-;οι 'Ελλήνων μαθόντεc παρά ΠεΑCΙσγων έποιήσαντο ("Ενθ' άνωτ, β•βλ Β', 
51), 

J 9) 1 'Κ �άμπασης Έπιμενί3ης, ό Ποιητής, ό ΧpησμοΜτηc, ό Θεpv 
πευτής «Ιlαpνασσόc)), 5 1, 1963 

20) 1 Δάμπασης· Πυθαγόρας, ό Ί3pυτης Φιίοσοφι,ϊijς /.αι 'lrιτσt/. η,= 
Σμ,λης «Έλληνιχη 'lατpιχή)) , 32 9, 1963 
. 21) Μ Clιρpel· I,a Meάeι.ιne Grr que dans scs H.apρort� aνe 1::ι lJ l11-

]o<,uph1e, pρ 9-L0. Ed. Lr li'r�n901s, Par1:,, 1Υ37. 
22) l Δάμπσσης Έμπε3οχλης, ό Άχpαγαν ϊ:νος Φι)-όσοφος /σι, 'Ια-

τρός «'Ελληνική 'Ιατρική», 31 ·6, 1962 
«Τέτταpα γάp πάντων ριζώματα πpωτον αχουε' 
Ζεύς άpγης "Πpη τε φεpέσβιος ήδ' Άιδωνε•Jς 
Νηστίς Ο' , η δ::ιχρύοις τέγγει ,φο•:νομα βρότειον)) 
23) J. Burnet L'Aηrorc de la J:>h1losophιz (}rrrψ1r, pμ 26υ .61

Trad Α Reyrnond Έd l.>ayot, Γarις, 1919 
2',) Ι Ν. Δάμπασης Ιlρόδιχος, ό Κειος Σοφιστηc .<cιι 'l,;,τρόc «'Ιcιτpι,<,y 

Χρονι.<ά)), 2 3, 1963 
25) Δια την ύπό των άνθpώπων δημιουργίαν των θεων, πρωτοc ό ΞcΨ:,Φσ-

ν-ης (Στ' τr Χ. αίών) γράφει' 
<ιΕΙς θεός εν ε θεοϊ:σι και άνΟpώπυισι μέγιστος, 
οί>τι 3έμας θνψων όμοίιος ού3c νόημα 
()[ βpοτοί δοχέουσι γεννασθαι θεούc 
την σφετέpην 3' έσθητα ειειν φωνήν τε δέμαc -ε 
Αίθίοπες τούς θεούς σιμούς μέλανάc τε 
Θpjjχές τε γλαωωύς και πυρρούς φασι τι:έλεσθαι» 

( [ Ν Δάμπασηc- Ξενοφάνης, ό Φιλόσο9ος Υ.,ιί Βιολόγος ι<'Τλισόc)), l 1 f.ι.-1 ·ι 966) 
26) Φιλόδημος· -ά -:pέφοντα ..<αί ώφελοϋν-α θεους νενυμίσθαι /.σ' ·-ετι-

μησθαι πpωτον ύπό Πpοδί.<ου γεγpαμμένα, μετά δέ: ταϋτα τούς εύpόντας ΙJ τρο
φάς η σχέπας ί\ αλλας "=έyνας ώc Δ·ήμ·ητpα κσί Διόνυσον χαί τούς .. » (Πε�ι Εύ
σεβείας, 10) Η Dιrls Do1..ograpl11 Graccι, p 5'14 Ed vYalter rt Roc10ς 
Beroliω, }_958 , , , 

� 
, , r • ,, , , 

27) �εξ_":υς , Εμπει�ι..<ος , Πpοοιr-ος δc, ο ,Ι\.ειο:, r,λιυν1 φ-η,σι, ;ι::ι� σε�ηνς1 χσ: 
ποτ,αμ?υ? και κpη�ας, χα,ι Υ;αθ?λ�υ 7;αν;:-α τα ωφε�ουντα ;ο� βιον ημων ο:, -τ:αλαιο• 

�ε?υς :νομι�αν ?ια,,την απ , αυτων ωφελεια_ν, .<αθ�π�p �ιγυπτι,οι τον Ν�ι�?ν, χσ• δια τουτο τον μεν αpτον Δημη-pαν νομισθηνσι, ""Ο δε οινον Διονυσον, -ο δε υδωc
Ποσειδώνα, -:ό 31: --cϋp "Ηφαιστον /,χί· f3η τ&ν εύιpηστούντων itΥ.αστον (Πpόc 
:Μαθηματικούς, Θ', 18, Dury Ed Ilarγard Uωvorsιty Pre s, 196J) 

28) Πλά":ων '1..:p'Jξία.:, 399Α, Herrnann Ed Tcubnen, Lφs1ae, J 8:i8
29) Ι Ν Δάμπασr,c 'Ηράκλειτος, ό Φι)όσοφος /.αί Βιολόγοc «':C)λ r, 11ιχη'

'Ιατρική>>, 36 ·3, 1967 
30) W. J ayne· Ibίd ("Ενθ' άναφεpεται),.
31) Παλατίνη 'Ανθολοvία· ΣΤ', 164, 245, 301, '\'Ya!tι. Ed Les RclJc-., LAt•

rcs, Paris, 1960 
Γλαύχ4> Υ.αί • ηpηι χαί Ί νώω J\'[ελιΥ.έpτ-ι; 
χαί βυθί4> Κpονίί'>η χαί Σαμόθοqιξι Οεοίς 
σωθείς έχ πελάγους Λουχίλλιος ωδε χέχαpf!αι 
":άς τρίχας έ.< χεφαλης αλλο γάp ούδέν εχω (16f.ι.) 

Καpπαθίην οτε νυχτός αλα σ-:έψαντος άήτου 
λαίλαπι Βοppαίη χλασθl:ν έσεϊ:3ε κέρας, 
εί>tατο χηpα φυγών, Βοιώ-ιε, σοί με, Κάβει;:,:: 
δέσποτα, χειμε;,ίης ανθεμα ναυτιλίης, 
άpτήσειν άγίοις τόδε λώπιον έν πpοπυλαίοιc 
�ιογένης' άλέΥ.οις δ' άνέρι χ:χί πενίr,ν (245) 

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

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

- ----
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Την άλίην Είί3ημος, έφ' ης &λα λιτciν έπέσθων 
χειμ<7>νας μεγάλους έξέφυγεν. 3ανέων, 
θηκε θεοϊς Σαμόθρ�ξι, λέγων 8τι τήiι3ε, κατ'. εύχην, 
ώ &λιοι, σωθείς έξ άλός ώ3ε θέτο. ·(301). 

32) Κ. Spr.engel. Ibid. ("Ενθ' άναφέρεται).
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33) Διογένης Λαέρτιος: Βίοι καί Γν<7>μαι τ<7>ν έν Φιλοσοφί� Εύ3οκιμησάν
των, Α', 112, Η', 3, Hicks. Ed. Harvard Univetsity Press, 1950 . 

. . 34) Πλάτων: Πάντα γαρ εφη έκ της ψυχης ώρμησθαι καί τα κακα καί τα 
άγαθα τcp σώματι καί παντί τcp άνθρώπ<j> .... Θεραπεύεσθαι Rέ την ψυχήν, εφη, 

, έπ<j>3αίς τισι· τας 3' έπω3ας· ταύτας τούς λόγους είναι τούς καλούς· έκ 3έ τοιού
-:-ων των λόγων έν ταίς ψυχαίς σωφροσύνη έγγίγνεσθαι, ης έγγενομένης καί πα
ρούσης ρά3ιον η3η είναι την ύγίειαν έν ηj κεφαλ'ίj καί τό &λλο σώματι πορίζειν. 
�ιaάσκων ουν με τό τε φάρμακον καί τας έπ<J>Μς, οπως, εφη, τcp φαρμάκCιJ 
τούτιρ' μη3είς σε πείση την αύτοϋ κεφαλήν θεραπεύειν, δς ίiν μή την ψυχήν πρώ
τον παράσχη ήj έπ<�>3'ίi ύπό' σοϋ θεραπευθηναι. (Χαρμί3ης, 156Ε-1571;3, Her- . 
mann). \ 

35) 1. Ν. Δάμπασης: Ζάλμοξις, ό Θρ�Ε, Μυσταγωγός καί 'Ιατρός. ιι'Ια
τρικα Χρονικά», 3:4-5, 1964. 

36) Λ. Lalande: Vocabulaire_de la Philosophie, pp. 297-298, Ed. Pres0 

,-,es Universitaires dc France, 1951. . . 
37) J. Riviere: Histoire des Doctrines Esoteriques, p. 7. Ed .. Payot,

Paris, 1950. 
, 38) G. Bιιtterworth: Clement of Alexandria. Appendix οη the Greek 

Mysteries, p. 379. Ed. Harvard University Press, 1960. 
39) 'Εκ τοϋ εργω = ερ3ω, ρέζω· έπί της σημασίας τοϋ τελώ !ερας τελετας 

(Η. Liddell - R. Scott: "Ενθ' άνωτ., τόμ. 3, σ. 343), 'ή έκ τοϋ όργω, τοϋ έπι
θυμω, τοϋ όρέγω, καί συγκοπη όργω· όρέγω 3έ σημαίνει τρία, τό έπιθυμω, τό 
παρέχώ καί το έκ-:-είνω τας χείρας (Τ. Gaisford: 'Ένθ' άνωτ., σ. 629). 

,40) Το έν Δω3ώνη άρχαιό�ατον Πελασγικόν μαντείον 'J,το άφιερωμένον 
είς τον Δία, τον άόρατον καί &ρρητον. 'Εκεί έφύετο ή λαλοϋσα 3ρϋς, φυλασσομέ
νη ύπό των μη νιπτόντων τούς.πό3ας !ερέων,. των Σελλων, έρμηνευτων έν ένυ
ϊ:νίφ των χρησμών τοϋ !εροϋ 3έν3ρου · (Ζεύς 'Έν3εν3ρος). Έπ' αύτοϋ· 

Ζεϋ ανα, Δω3ωναίε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 
Δω3ώνης με3έων 3υσχειμέρου, άμφί 3� Σελλοί 
σοί ναίουσ' ύποφηται άνιπτόπο3ες χαμαιεϋναι. 

("◊μηρο.ς: Ίλιά3ος Β', 233-235, Mazon. Ed. Bellι>s Lettι·es, Paris, 1956). 
"Α των όρείωί' καί χαμαικοιτων έγi; 
Σελλων έσελθών &λσος έξεγραψάμην 
προς τηi; πάτρφας καί πολυγλώσσου 3ρυός. 

(Σοφοκλης: Τραχινίάι, 1166-1168, Pearson. Ed. Clarendon1 Oxford, 1961).
Καί 'έν τφ Ί3αίφ α.ντp<J> της Κρητης ο! μυούμενοι, ώς δ Πυθαγόρας, 3έν 

εβλεπαν τον θεόν, άλλα. τον έστρωμένον θρόνον του. Ουτος ι< ... τας νενομισμένας 
τριττας έννέα ήμέρας έκεί 3ιέτριψε καί καθηγισε τφ Διt, τόν, τε στορνύμενον αύ
τcp κατ' ετος θρόνον έθεάσατο, έπίγραμμά τ' έχάραξεν έπί τφ τάφ(ι), έπιγράψας
Πυθαγόρας τω Διί, ου ή άρχή, ω3ε θανών κείται Ζαν, δν Δία κικλησκουσινη. 
(Πορφύριος: Βίος Πυθαγόρου, 17, Westermann. Ed. Firmin-Didot, Paris, 
1829). 'Επίσης καί παρά 1. Ν .. Δάμπαση: Ή Κρητικη Μύησις. ιι'lλισόί;», 14: 
75-76, 1_969.

41) Έπ' αύτοϋ δ Φερεκύ3ης άφίνει να νοηθη γράφων' «τούς. 3έ προς την
ϋλην λόγους αίνίτ-τ,εσθαι, ώς &ρα έξ άρχης αύτην πλr:μμελως εχουσαν 3ιαλαβών 
άναλογίαις τισί συνέ3ησε καί έκόσμησεν ό θεός». (1. Ν. Δάμπασης: Φερεκόaης, 
ό Σύριος Κοσμολόγος Φιλόσοφος «'Ιλισός», 7:239, 1962)' · · 

t,2) Ήρό3οτος: "Ενθ' άνωτ. 
43) Στράβων: "Ενθ' άνωτ.

. 1 
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lk4) Θυγάτηp του ΠεvΟέως /4αl γυνη του Ίσθμίου, ή-:ις λέγe:ται οτι e:ίcrήγαγc 
τά μυστ-ήpια των Κα:βείpων, Βι' 8 έτψατο με θυσίαc Υ.ατ' έπιταγ.ην του έν Δωl>ι:J-
11n μαντείου. (Ν. Λωpέντης: "Ενθ' άνωτ., σ. 434). 

45) Παυσανίας: 'Ένθ' άνωτ 
46) Ό Κλήμ·ης ύπαιvίσσεται την θυσία.ν του Ζrι.γpέως Διονύσου, κατά τη1

, 

πpοσφιλ'!j αύτι:;> Βιαστpοφην των τελουμένων. Ό Ζαγp-εύς Διόνυσος, κατά την 
Όpφικήν Βιl>ασκαλlαν είναι ό ένσαp"ωθεlς Λόγος του θεου, ό Ούpάνιος Λόγος, 
σπαpαχθείς ύπό των Τιτάνων. (1. Ν. Δάμπασης: Ί'ά Όpφικά καί Πυθαγόρεια 
�υστήpια. 'Ομιλία γενομένη έv τι:;> Φιλικι:;> Όμίλιr Συμποσίων. Δημοσιεύετα� 
πpοσεχως είς την «ΚασταλlανJJ). 

47) Κλήμ·ης: Πpοτpεπτικός πpός 'Έλλ·ηνας, Β', 16, Butterworth. Ed. Haι·
vard Universιty Press, 1960. 

48) Διόl>ωpος Σιλe:λιώτ·ης: Βιβλιοθήκη Ίστοpικ·ή, Γ', 58, 1-4, Oldfather.
Ed. Harvard Unίversity Press, 1,961. 

49) Λουκιανός: Θεών Διάλογοι, 12, 1. Πεpl Θυσιών, 532 Iacobitz. Ειl 
Teubner1, Lιp&ιae, 1878. 

50) Έξελληνισθέν το ονομα του Φοίνικος θεου Sydyk. 
51) Οί Διόσκουροι, Κάστωp και Ιlολυl>εύκης, υίοί της Λήl>ας χαl του Διόc 

η του Ί'υνΒάpεω, ύπηpξαν ηpωες φύλακες, «ανακες πpοσαγοpευθέvτεςη {α), μετά 
των Καβείpων ταυτισθέντες ώς πpοστάται τίjς ναυ-:ιλlας, άπό τ-ίjς έποχ·ίjς τ·ίjς 
Βιασώσεως των κινl>υνευσάντων 'Αργοναυτών, δτε «ποι·ήσασθαι τοίς Σαμόθpq:
ξι {Καβείpοις) τάς ύπέp τίjς σωτηρίας εύχάc- εύθύς Βέ του πνεύματος ένΜντος, 
και Βυοιν άστέpων έπί τάς Διοσκόpων κεφαλάς έπιπεσόντων>J {β) και ώς ίαματι
κοί ηpωες ίατpοί λατρευθέντες {γ). {α) Πλούταρχος: Θησεύς, ΛΓ'. "ΕκΒ. Κο
pομηλii καί Μαντζαpάκ·η, '.Α.θηναι, 1838. (β) Διόl>ωpος Σικελιώτ·ης: "Ενθ' άνωτ. 
Δ', 43. {γ) W. Jaynρ_ lb1d , pp. 361-362. 

52) ΈξελληνισΟέν το ονομα του Φοίνιχος Eshmun. 
53) Άpχαιό,εpαι πηγαί, πληpοφοpουσαι την ϋπαpξιν ίl>ιαιτέρου ίατpου -:ων

θεών, του Παιώνος η Παιiiνος, είναι τά κείμενα tου Όμήpου (Θ' π.Χ. αίών), 
του Ήσιόl>ου (Η' π Χ αίών) και -:ου Σόλωνος (Ζ' - ΣΤ' π Χ. αίωνες). Παpά 
τοις μεταγενεστέpοις συγγραφευσι Βέν άναφέpεται συνήθως ώς ίl>ιος ίαματικός 
θεός, άλλά Βίl>εται τιμητικώς ώς έπώνυμον είς τούς θεούς καί ί\pωας ία:τpούς, 
Βιότι, ώς ύπέpτατος άκέστωp, Βέν έλ:χτpεύθ·η ύπό των θνητων (Ι Ν. Δάμπασης: 
{α) Θεοί καί 'Ήpωες Ίατpοί παp' 'Αpχαlοις. «Παpνασσύςη, 9 :2, 1967. {β) Παιών, 
ό 'Ιατρός των Θεών, «Πλάτωνη, 23: 45-46, 1971). 

54) Δαμάσκιος- Βίος Ίσιl>ώpου, 302, Vi'estermann. Ed. Firmin-Didot. 
Paris, 1829 

55) Αίσχύλος 'ΙΙλιάl>ες (Ο Ke1·n: Orphicorum Fragmenta, p. 92. Ed.
'''eHlmann, Bcrol1nι, 1963). 

56) Πlνl>αpος: Άπόσπ. ll't, Berk.
57) Χ Θεο8ωpί8ηc: Είσαγωγή στ-η Φιλοσοφία, σ. 360. "ΕκΒ. Κήπου, Άθή-

να, [955. 
58) Διογένης _\.αέp-:ιος: "Ενc)' άνωτ, 1', [44.
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.1975 : Δ ι ε θ ν ε ς 

ε-ιος -ιϊις Γυναικός 
Ό 'Οργαvισμος των Ήvωμέvωv Έθvωv, σε διακήρυξή του 

περί καθορισμοϋ τοϋ 1975 ώς «Διεθvοϋς ετοuς της Γυναι
κός», τονίζει: 

··«'Η διάκρισις εvαvτι των γυναικών εΤvαι · άσuμδ{δαστη
με την άvθρ'ώπιvη άξιοπρέπεια και με την εύημερία της οι
κογενείας και της κοινωνίας. 'Εμποδίζει την έτtl ϊσοις δροις 
συμμετοχή των στην πολιτική, κοινωνική, οlκοvομικη kαί 
πvεuματικη ζωη των χωρC)v καl άποτελεί έμπόδιο στην πλή
ρη άvάπτuξη των ικανοτήτων των γυναικών στην ύπηρεσία των 
χωρών καί τηs άvθρωπότητος. Ή πλήρης άvάπτuξις μιας 
χώρας και ή εύημερία τοϋ κόσμου, άλλα και ή ύπόθεσις της 
είρήvης άπαιτοϋv το μέγιστον της σuμμετοχης των γυναι
κών, δπως καί των άvδρωv σε δλα τα πεδία». 

Ποιά εΤvαι σήμερα ή κατάστασις; 
'Εκ των 700 έκατομμuρίωv άvαλφαδήτωv στον κόσμο, 

ή μεγάλη πλειονότης εΤvαι γυναίκες, cit. μερικες περίοχt.ς το 
ποσοστοv φθάνει τα 80-85 τοίς έκατόv. 

Κατά την τελευταία γvωστη στατιστική, το ποσοστοv 
γυναικών που ετ.uχοv άvωτέρας μορφώσεως εΤvαι: 'Αgία 28%, 
'Αφρικη 25%, Λατιvικη 'Αμερικη 34%, 'Αραδικα κράτη 23%. 

Μολονότι αι γυναίκες άποτελοϋv πλέον του έvος τρίτου 
της έργατικης δυνάμεως, το πλείστον άπασχολοϋvται σε κα
τηγορίες άvειδικεύτωv καί χαμηλών άποδοχωv. Στίς ΗΠΑ 
αί άμοι6αί τωv μόλις φθάvοuy τά 66% των άvδρικωv. 

Στην πλειονότητα των χωρών μικρο μόνον ποσοστο γυ
ναικών μετέχουν σε πολιτικές θέσεις. 

Καί δμως δ Πλάτων fλεγε δτι καμμία κοινωνική άπασχό
λησις δέv άvήκει στη γυναίκα έπειδη εΤvαι γυναίκα η στον 
άνδρα έπειδη εΤvαι άνδρας, διότι αl ίκαvότητες ύπάρχοuv είς 
άμφότερα τά φϋλα καl ή γυναίκα θά μποροϋσε vά λά6η το 
μερίδιό της σ' δλες τίς άπασχολήσεις. 

'Ο διάσημος ψυχολόγος Καρλ Γιουγκ μια ήμέρα που ε
γραφε, διερωτήθηκε: Τί κάνω τώρα; ., Ακοuσε μέσα του μία 
φωvη και σκέφθηκε πώς ηταv ή φωνή μιας άσθεvοϋς του, ή 
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όποία άσκοϋσε πάvω του δυvατή επίδραση. Κάθησε κ' εγρα
ψε: ιιΠρέπει vά ηταv φορεύς της ψυχης. 'Αλλά γιατί γυναίκα; 
Καί γιατί ή ψυχή εΤvαι γέvους θηλυκοί.j; 'Αργότερα άvτελή
φθηv οτι εκείvη ή εσωτερική θηλυκή μορφή επαιζε τόv ρόλο 
της άρχετύπου μορφης τοϋ άσυvειδήτου. Τήv ώvόμασα ,, Α
vιμα. ;Ηταv μιά άόρατη παρουσία εvτός μου. Συζητοϋσα μαζί 
της, εγραφα γράμματα, σκεφτόμουν πώς ηταv εvα μέρος τοϋ 
έαυτοϋ μου, με μια διάφορη αποψη άπό εκείvηv τοϋ συvει
δητοϋ μου». 

Ό Γιούγκ εΤχε καταλήξει στό αύτό συμπέρασμα με τόν 
Λάο - Τσέ, δ δποίος εϊχε γράψει: «Στήv άδυvαμία εγκειται 
ή Ισχύς. Στήv παθητικότητα καί τήv μή άvτίσταση ή vίκη. 
ΕΤvαι τό Ισοζύγιο μεταξύ φωτός καί σκότους ,ή τελεία εvωσις 
άρρενος καί θήλεος>>. 

Μια τέτοια εvωσις πρέπει vα εΤvαι δ στόχος τοϋ Διεθvοϋς 
ετους της Γ υvαικός καί πάσης μετέπειτα προσπαθείας για 
τηv εξάλειψη τώv εlς οάρος τώv γυvαικώv διακρίσεων. 

Οί όπαδοί της Θεοσοφικης 'Εταιρίας' εχουv Ιδιαίτεροv 
λόγο vα οοηθήσουv στό "Ετος της Γυναικός, άφοϋ δ πρώτος 
'καί θεμελιώδης σκοπός της Έταιρίαc είvαι δ σχηματισμός 
πυρηvος άδελφότητος στήν άvθρωπότητα αvευ διακρίσεως φυ
λ ης, πίστεως, ΦΥΛΟΥ, τάξεως η χρώματος. 

Ή προαγωγη της ισότητας· μεταξύ άvδρώv καί γυvαι
κώv, ή πλήρης εvταξις τώv γυvαικώv στό άvαπτυξιακόv ερ
γοv, ή άvαγvώρισις τοϋ ρόλου τώv γυvαικώv στήv άvάπτυξη 
φιλικώv σχέσεωv καί συνεργασίας μεταξύ εθvώv καί στήv ενί
σχυση της είρήvης εΤvαι εργα καθαρώς θεοσοφικοϋ !δεαλισμοϋ. 

Έvόσω ή Γυναίκα παραμερίζεται, ή άvθρωπότης στερεί
ται τό ημισυ της ενεργείας καί δημιουργικότητας. 

MRS. LORRAINE MOSELEY 
Διευθύντρια. τοϋ Θεοσοφικοϋ Τάγματος 'Υπηρεσίας 

στήv Αύστραλία. 
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ΡΥΘΜόΣ 

Στην Διεθvη Καλλιτεχvικη 
"'Έκθεση των Παρισίων, δ δια
κεκριμένος γλύπτης Νικόλας 
εξέθεσε δύο εργα του: «Χάλ
κινο &γαλμα άγοριοϋ» και τό 
μαρμάρινο ·,<' Αρχαίος •Ελληνι-
κός Ρυθμός». . 

Τ ό δεύτερο εργόγ του ετι
μήθη με τό χρυσό 6ρα6είο της 
Έκθέσεως άποvεμηθεv ... για 
πρώτη φορα εlς ,,Έλληνα καλ
λιτέχνη. 

Στοχαστική ή μορφή, άδρες 
πτυχώσεις, άvάλαφρη κίνηση 
- ή κλασσικη - και άθάvα
τη •Ελλάδα.

Μήνυμα 
' 

στις 
<. • 

Γυναίκες 

1?"'5. 

. Tou Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

Το μήνυμα, 'JtOU ,Θ.έλω ν'r� άπεu-
-e.uνω, 6ασίζι-;(ίΗ πcννω σ-;ηv άλή
,Θ.εια, οη ό ·ιχvaρας και ή 1uναίκα, 
&ν και 1%-ι.ο-.cλοuν aιαφορεηκο φu
λον, ε!ναι. σuμπληρωμαηκeς οψεις 
-.ou πλήρους άν,Θ.ρωπ,νοu ον-.ος. 
Δeν είναι μόνον -.ο φυσικό -.οuς 
σώμα aιαφορεtικό, �λλιχ και α,

. λει-.οuρ1ίαι -.ηι; έκφράσεως και έ
-ι.ιaράσεως σ-.ην ο!κο1ένεια καί -.ην 
κοινωνία. Γι' αύ-.ο -ι.ισ-.εuω οτι 
aeν ,Θ.α μπορέση ή άν,Θ.ρωπό-.ης να 
φ-e.άση σ-.�ν έξελικηκο σκοπό -.ης, · 

Ι ,, , / , f, , μεχρις o-.ou η γuναικα επι-.uχη -;ην 
προσήκουσα ,Θ.έση -.ης σ-;ην κοινω
νία και ύπάρξη κα-.ανόησις 'tOU 
ε!aικοu έργου -;ης και -.ων εύ,θ.u-
- , ' ' ' \ - , νων -.ηι;, εvτος και εκτος -;ης οι-

κογινι,αι;, σε ζη-.ήματα ά1ω1ης, 
. προόaοu, έκπαιaεuσεως, -θ-pησκε(ας. 

tH άλη-θης σχέσις με-.αξu άν-
� \ ' , t , ' ι;ιpος και 1υναικος, η μονη σωσ-.η 

' t , 1' t , , και ικαναποιη-.ικη, ειναι η ισο-;ης, 
έλεu-e.ερία και άρμονία. 'Όχι ή κα
-;οχη η ή έξ&ρ-.ησις -;ης 1uναικος 
άπο -.ον &vaρα. Ή κατοχη -θ-α έξε
λιχJη μοιραίως σι κuριαρχ,α, μια 
σχέσις σ-.ην δ-ι.οία aeν υπάρχει !
σοζu1ιον, άλλα σu1κροuσις άφανως 
η καί έμφανως. Τάσις κα-.οχης εί
ναι auνα-.ον να έμφανισ-θ-η και άπο 
-;ην 1uναίκσ. προς -.ον σuζu16 της 
η το παιaί -.ης, δπό-.ε έπέρχε-.αι 
ζημία στην εύημερία και εύτuχία 
των. �,Ι'όνο·ι οταν -.ο &-.ομον aια
Jέτει πλήρη έλεu-Θ-ερία, άναπ-.uσ-

\ 

·
1 

1 

,1 

1 

Ί 

1 

--- -- -- --- - -- ---· - --------



1975 ΜΗΝΥΜΑ Σ ΤΙ Σ ΓΥΝΑ I ΚΕΣ 241 

σει ιpυσt')(.ά και ώιpέλιμα -.ις iκα
νό-.η-.ές -.ου ')(.αι 1ίνε-.αι οημιουρ
ϊt')(.όν. Ή σ-.άσις -.ου άνορός προς 
την 1υναί')(.α ')(.αι άν-.ισ-.ρόιpω,; πρέ
πει νά είναι ή άμοι6αία ')(.ατανόη
σι,; ')(.αι ό σε6ασμό,;, &νευ -.ων ό
ποίων είναι άaύνα-.ο,; ή συνεΡϊασία 
χ.αι, ή άρμονία. Ό σε6ασμό,; του 
άνορό,; πrός την ιυναίκα πρέπει 
νά ερχε-.αι άπό την ')(.αροιά του, 
ή-.οι άπό ύπόληψη, οχι άπό σχημα 
λόΎΟU η, άχ.όμη χειρό-.ερα, άπό οιά
-θεση κολακείας χαι ύσ-.ερο6ου
λίας. 

Ή άοελcpότης ά1tαι-.εί συνερ1α
σία και έλε1.ι-θερία - αύτη οε εί
ναι ή μ ό ν �1 άλη-θινη σ-.η ζωη σχέ
σις. Τέτοια 6άση πρέπει νά εχη 
και ή σχέσ:ς μεταξυ συζύ1ων. 'Ό
-.αν ή σ-.άσις του ένός φύλου προς 
το σ.λλο παύση νά οιέπε-.αι άπό 
αισ-θημα κ-.ήσεως, άσχέτως του 
6α-θμου κοινου έοάcpους και δεσμών, 
άναπ-.ύσσε-.αι ένας οεσμός άοελψι
κότη-.ος. 

Το είοικον λει-.ούρ)'ημα -.ης ΎU
ναικος είναι ή μψρότης. Έλέχ-θη 
οη ή Θεότης ή-.ο -θηλυκή, προτου 
έκοηλω-�η ή -θετικη. άρχή. 

'Ένα παιοι μπορεί νά 'ίt'αρα
σ-.ρατήση, να πράξη το κακόν και 
νά πονέση. 'Η μητέρα με άμείω-.η 
άcpοσίωση -θα το προστατεύση. Και 
ό ανορας εχει τέτοια -.&ση, άλλά 
ή 1υναίκα άκτινο6ολεί περισσότε
ρο. Ή 1υναίκα ε!ναι περισσό-.ερο 
ίσοζ:ηισμένη, περισσότερο ίκανο
ποιημένη με τον ρόλο της σ-.η 
ζωή, παρά ό ανορας, οιότι αύ-.ός 
είναι εξω άπο τις προστατευτικές 
έπιοράσεις της οiκο1ενε1ακης έ
στίας. Εfναι περισσό-.ερο συντηρη-

, , , ι ι \ t τικη στο Λει-.ουρ1ημ.α της και ε-
πομένως η κυριώτερη φύλαξ του 
πολιτισμου του λαου. Σ-.α -θέματα 

των άξιων έπιορ& περισσό-.ερο, πα
ρά ό ανορ�Ιί:: στά παιοιά. Ένσυνει
οήτω,; η ύποσυνειοή-.ω,; ένας &ν
ορα,; uφίσταταt την έπιρροη -.ης 
μή-.έρας του. Το παιοί, άκόμη και 
το μικρό ζωάκι, άπό φυσικη έλξη 
στρέφε-.αι τιρός την μ•tj-.έρα -.ου, 
έκτος άν α�-.η κα-.αστρέψη την ί
ο ιό-.η-.ά της με άοιαψορία, ψυχρό-
τη-τα ')(.αι φαυλό-.η-τα. ΗΟλα -τά λε
πtα σημείΙ.C -του πολι-τισμου ένός 
λαο�, έκείνα που έκφράζουν -.ις 
λεπ-.ότερες ίοιό-.ητες, που έκπη7 
1άζουν άπό τις σ-.ενώ-.ερες έπα
ψες και ένό-ωματώνουν τις ώραιό
τερε·ς παραοόσεις, έκμαν-θάνονται 
σ-.ό σπίτι κα: σε λι1ώ-.ερη εκ-.α
ση στο σχολείο, αν είναι -.ου όρ
-θου τύπου. 'Εάν ή 1υναίκα οεν ε
χει ένσωματώσεt στον έαυ,ό -.ης 
αύτά -.ά σ-r,μεία, άουνατεί να -.α 
μεταοώση στά παιοιά της η ·σε 
σ.λλους έν έπαφύ μαζί της. Αύ-.α 
έϊναι σημ�ν-.ικα γιά την ζωή, άλ
λα οέν έπι6άλλονται οια νόμου,· 
προσψέρον":χι ώς λεπ-.η χάρις σ-.ην 
συμπερι_φορα και σ-.άση -.ου 'ά-.ό
μου. 

Άλλα και οταν ή 1υναίκα έρ-
1άζεται έκτος του οίκου της, πρ&
γμα: ποu συμ�αίνει σ-.ην έποχή. μας 
σί αuξοντα ρυ-θμό, είναι ίκανη να
έπηρεάση 't'I')\' κοινωνικη τάξη. Ή 
έπίορασις μπορεί ν' άπο6η προς 
το καλύτερ, η -.ο χειρότερο. Θα 
είναι προς το καλύ-.ερο αν ή 1υναί
κα οεν μιμείται τον ανορα, άλλα 
άκολου-θεί -.ην οική της ψύση, οιό
τι ύπάρχει μέσα της κάτι το άρ
χέτυπον, το μοναοικ·όν, • το είοικόν, 
ποu μόνον αύ-.ή, με τον οικόν -.ης 
τρόπο, μπορεί να έκφράση. 

'Όσο 1ι¾ την έλευ-θερία, ποu ε!-
� / ' '. , ναι απαραιτητη και στην 1υναικα, 

οεν πρέπει να ξεχνοίίμε οτι -πρό-

, 1 
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')Ι.ει-.αι περι, έλεu,9,ερ(ας έσω-.ερι
')Ι.'ης, ή όπυία έ')Ι.aηλώνε-.αι έξω-.ε
ρt')Ι.ως. Ή έλεu,9,ερία, ύπε·ρ -.ης ό
ποίας άγωνίζε-.αι ')Ι.ανεlς ')Ι.αl -.ην 
')Ι.ερaίζεt έξω-.ερι')Ι.ως, είναι φύσ�(,)ς 
-.εχνη-.ης. 'Όλοι μας έχομε, ')Ι.α-.� 
κάποιο -.ρόπc, γεννη,9,η έλεύ,9,εροι, 
μολονό-.ι φαίνε-.αι οη ε'ίμε,9,α έν-.ε
λως ό:6οή•9-η-.οι, φuσι')Ι.ως. Δηλαaή, 
ή έλεu,9,ερί� ένuπάρχει άπο την 
παιaιχή μ7.ς ήλιχία. Άλλα χάνε-

. ται σuν-.όμως'. 'Έχει &νφη να 
γαλοuχη,θη για ν' &ναπ-.uχθη. Ή 
μη-.έρα το ξέρει χαλύ-.ερα άπο κά
θε άλλον, πως χάνε-.αι, ώσ-.ε, c1ν 
είναι εύφuής. μπορεί να 6οηθήση 
-.α παιaιά -.ης ν' &ναπ-.uχθουν έ
λεύθερα 7":'Ο νου χαl στην ')Ι.αρaιά 
-.οuς, ό:χόμη ')Ι.(Χι ο-.αν a,aάσ"Κ.Ονταt 
θέμcίτα -.ου έξω-.ερtΜυ κόσμοu. 
'Όταν aε ανaρες ')Ι.α1 γuναίκεi εί
ναι έρασ-.α1 -.ης έλεuθερίας για 
-.ους έαuτού(,; -.ων καl για -.ους σ.λ
λοuς, τό-.ε · μπορεί να ύπάρξη έ-' 
λεύθερο έθνος σ-.ην ό:ληθινη έν
νοια. 

Ή γuναίκα μπορεί ν' ό:πο6η 
οργανον aιαπαιaαγωγήσεως -άκόμη 
καl σ-.ον πολιηκο σ-.ί6ο κα1 οχι ά
πλως σuλλέκτρtα ψήφων. Ι'ενικώ
-.ερα, ή παροuσία των γυναικών 
σ-.ο aιεθνε; πεaίον, ,θ,' άπο6η ιi-

' , ' ' , ποφασισηκ?ς παραγων για -.ην ει-
ρήνη. 

Βέ6αια, ί &νaρας "Χ.α1 ή 1ύναί-
� , ' , !: , χα· οιαφεροuν σ-.α .ε-.ωτερικα τους 

' 'λλ' • ψ ' -χαρακ-.ηρισ-.ικα� α α η υχη -.ου 
&νθρωπίνου ον-.ος aεν έχει -.έτοιες 
!ιαφορές. Διέπε-.αι άπο την τάση 

της άλλησυμπληρώσεως. οσ-.e ύ
πάρχουν στον κόσμο -.ης ψυχης aια
φορες φυλης, χρώμα-.ος, έθνιχό
-rη-.ος χα, των λοιπων, �ων aιαι
ροuν την ιiν,θ.ρωπότητα. θeμeλιω
!ως, ύπάρχει. έν6της φύσεως, ή δ-

-κοία aιαφορc.ποtε'ϊται άπο -.ο σώ
μα, -.ο περι6άλλον κα1 -.lς έπιaρά
σεις. 'Οφείλομε . ν' &ναγνωρίσωμε 
-rlς aιαφορεi με-.αξυ &νaρος καl 
γυναιχός, άλλα χωρlς να λησμο
νήσωμε -.ην έσω-.ερικη ένό-.ητα, ή 
όποία είναι 6ασική. Δεν πρέπει να 
σχε-κ-.ώμε·.9α η να ένεργουμε ' σ� 
να έπρό')Ι.ει-.ο για aύο aιαφορε-.ιχα 
ε'ίaη. Ό Νόμος -.ης Φύσεως εί
ναι ή aυαaικό-.ης έν τ� ένώσει, ή
aιπολικη ένότης. 

. . 

Σ-.ο παρελθο-. ύπηρξαν πολιη
σμοί, οποu αι γυναίκες είχαν ση
μαν-.ιχο ρόλο. Ώστόσο, σ-.ο σύνολό 
της, ή γυvάίχα ύπηρξε &νηκείμε
νον έκμε.σ.λλεύσεως άπο τον .άν
aρα. Σήμερα, εύ-.uχως, σε μεγάλα 
τμήματα τοϋ κόσμου ή κα-.άστασις 
αύ-.η τεί-.ει να έξαλειφ-ι9-η. Σή
μeρα μπορcίίμε να χ-.ίσωμε ενα νέο 
πολιησμό, σ-.όν όποiον να ύπάρχη 
ενα άρμονιχο κραμα των aύο φύ
λων. Μία κα-.άστασις πολώσεως 
aεν ,εχεt &νιχγκη aιαχωρισμου κα1 
συγχρούσεω�. Μπορεί να είναι ενας 
κuμα-.ισμός: ένερ,γ�ιών ρυ��μ.ί-. 

' ' . , , ' , ' νων ')l.(Xt ,εναρμ-ονισμενων απο αμφο-
' ,, - "!: "Ο -.ερα -.α αΥ.ρα -.ou α">ονος. -.αν 

aε το σύν?λcν -.ου κόσμου έτσι δρ
γανω,9,η, ώστε, στη θέση των συγ-

, ' t , \ ' ' χροuσεων �CΙJ υπαρχουν ')Ι.αt που, υ-
πηρξαν ,--;ό παρελθόν ενε')Ι.α aια-

- , - ,, \ φορων τοσ�·ι φυσιχων οσον χαι τe-
χνητων, ·ι.¼ ύπάρξουν ε!ρήνη χα1

Ι \ f \ κα-.ανοησις .. χαι σuνεργασια για
' , t -

χοινους σκο1tοuς, η γη, σuγκρινο-
, ' '' - ,μενη με -.ην �αρουσα χα-.ασ-.ααη, 

θ' άπο6η π�ράaεισο·ς. Ή aυνα-.ό
-.ης ύπάρχει. Αί γυναίκες όφeί
λουν ν� συν-:ρέξουν, χαθως χα1 οί 
ανaρες. 

1 
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ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ 

Γυναίκα Ί ε ρ ή. • • 

Γuvαίκα Ίερή, 6ωμο τώρα άνuψώvω σου 
και γονατίζω έμπρός σου και σου καίω 
παρθεvικα λι6άvια της ψuχης. Δεν εΤvαι 
Ιδανικά, κόσμοι, ώραιότητες, στοv κύκλο 
τωv αίώvωv ώς τή Σuvτελεία τηv εσχατη, 
δεν εΤναι αλλη μαγεία, δρμονία και λάμψη 
δεv εΤvαι αλλη γοητεία, δεv εΤvαι φως. 

Μια προσευχή, μια δέηση, άπο τά μύχια 
της ψuχης μου αρχινάω προς εσtvα, 
Γuvαίκα 'Ιερή, 6ωμο τώρ' άνuψώvω σου 
κι έκεί τήν ίδια μου ψυχη άπιθώvω. 

Θεότητες, θρησκείες καταφροvάω 
καί γίvοuμαι δ πιστός σου και σαλπίζω, 
Γuvαίκα 'Ιερή, τη διαλεχτη θρησκεία σου, 
τήν παvτοδuvαμία σου τήv αlώvια. 

Σύμ6ολοv ά_ξεδιάλuτό, άξερεύvητο, 
εσύ μεταμοpφώτρα, εσυ ετσ· ή κόρη 
του Δία ή άρρεvωπή, ή καμαρωμtvη, 
πολυμήχανη εσυ δλη νους κι δλη σοφία. 
Λάμποuv αλήθειες άστραπες στά μάτια σοv 
καί μυστικα στην δπαρξή σου ένώνονται 
α6uσσοι κι ούρανοί. • Αναvεώτρα 
Συ τηs ζωης μου, άπ' της Αlωvιότητας 
τηv Πηγηv δπού δρίζεις, Ναϊάδα, 
φέρvε στα διψασμένα χείλη μου, 
πάντα το θείο το νάμα στην παλάμη σου, 
που εΤvαι σαν κάποιος άμφορέας άρχαίκός. 
Γυvαίκα 'Ιερή, βωμο τώρα qvuφώvω σου 
καί γονατίζω εμπρός σου καl σου κα(ω 
παρθεvικα λιβάνια της φυχης ... 

.243 
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.. Της θύράς 
της Πα_ντοδυναμίας της δλόχρuσης 
Συ τό .κλέιδι κρατας. Των Μυστηρίων, 
Συ τό , χορό . δδηyας. Σέ προσκuνα !Ί 
Παράδεισο κι ενσαρκωμένη ή Φύση 
εΤναι σ' έσένα, •ιερή Γυναίκα. 

Προσηλωμένος πρός έσένα, ή σκέφη μου 
να καίεται ώς λαμπάδα και τα Λόγια μου 
αΤνοι να ,γίνουνταl, δμνοι ν' άνuφώνοuνται 
για σέ, καθώς στό Φοίβο δλόγuρα 
τα λευκα σύννεφα. Τα δάκρυά μου 
άyιωτικα νερά, να ,τερι5ρέχοuv 
τό χώμα που πατείς. "Ω, στρέφε 
'τα βλέμματά σου ότrλαχνικα σ' fναv πιστό σου. 

, 

Γυναίκα •ιερή, βωμό τώρ' άνuφώνω σου 
και γονατίζω έμπρός σου και σου καίω 
παρθενικα λιβάνια της φuχης. 

Ή αίγλtJ σου 
ας μέ ζώσει σά θάλασσα και σαν 
&πειρος ούρανός ας μέ κυκλώσει. 
Τό άρμένισμα διφω μες στήν άγάπη σου 
κι ή τρι.κυμία ας μέ καταποντίσει 
μες στό 5�06 της τό γλυκό. Τα κύματα 
απνοο, νεκρόν ας μέ ξε6ράσουνε 

. lναν καιρό στή θεϊκή άyκαλιά σου. 

Γυνα�κα •ιερή, βωμό τώρ' άνυφώvώ σου 
και γονατίζω έμπρός σου καl σου κα(ω 
παρθενικα λι6άvια της φuχης ... 

1975 
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ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

Ε
., 

υ α 

Γραφές, και μέσα στή. μαόρη σκήτη, 
άχειροπο(ητες, του έρ_!1μ(τη, 
κρίματα, και ϋστερα και οι δαρμοί, 
πόθοι και πόνοι και άρχαίοι καl νέοι, 
καί δ,τι θά σφάζη καl δ,τι θά έμπvέη, 
πρόσωπα, άστέρια, κα\, Ιδέα καl δρμή, 

θάλασσα! 'Αγάλματα, περι66λια, 
σπίτι, ω ! Κρuψωvες, άραξο66λια, 
τά που ξεσπατε μ(ση, πνιχτά 
πάθη, δσα γvώ�η. καρδιά, δσα θεία, 
χοϊκά, στό μάτι, στη φαντασία, 
σκιάχτρα, φαρμάκια, γλuκοπιοτά, 

καl ω καταλότρες γό_μvιες, λαγγόvια, 
κορμιά, άγκαλιάσμα-rα, γόοι, δαιμόνια, 
γίνεστε φείδια, χάνεστε άχvο(, 
φτερά, στα άπέραvτα που πετατε, 
σκοινιά τό λόγο που θά κρατατε 
σάv τό ζωντό6ολο στό παχνί. 

vιατα, γεράματα, μuρογuάλια, 
6άραθρα, δρίζοvτες, παρακάλια, 
κιθάρες, λά6αρα, λογισμοl 
γίγαντες, εργα 6uζασταροόδια, 
όμορφιά, κ' ο1 ερωτες τά τραγοόδια� 
κ' έσείς, τά α!ώνια κ' έσό, ή στιγμή, 
κι δπως να λέγεστε, δ,τι κι αν εΤστε, 
στου άνόπαρχτοu δλα τόv τάφο σ6ηστε. 

Εϋα, και μέσα στη μαόρη σκήτη 
φέρνεις τό φέγγος καl τ� μαγνήτη, 
φέρνεις των δλωv τη λησμονιά, 
και τόν παράδεισο που μαζί σοJ

--
---

-

--
----

--
----

-
-

----
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τόv πηρες, Εϋα, του παραδε(σου 
κι &v ή διωγμέvη, πάv-τ_;α ή κυρά. 

Εϋα, και μέσα στή μαύρη σκήτη, 
προφήτη όφώvεις τόv έρημ(τη, 
στήv άρπα δ.πλώvεις, έκστατικοl 
κ' οι &γγελοι γέρvουv στά γόνατά σου, 
. γιατl στήv &ρπα τά δάχτυλά σου 
δρέπουν πρωτάvθιστη μουσική. 

* 

Ό 'Απόστολος Παύλος 

καί αi yυναίκες 
ιΗ ά-γγλικανικη έκκλησία -.ou 

Καvαaα ένέκpινs -.ηv χsιρο-.ον,α 
γυναικών ώς ίspέων. ιΗ άπόφασις 
αύ-.η οέν έ':ts-.sύχθη χωpις σο6αpη 
aιαμάχη ι�,s-.αξυ -.ων aιαφόpων κοι
νοτή-.ων, cυ-.s και άναμένs-.αι να 
γίνη &ποοεκ-.η άπο -.ην 'Αγγλικα
νικη 'ΕκΥ.λησία, ή οποία άpιθμεί 
45 έκο:-.ομμύρια μέλη. 

'Επι α!ωνες ολόκληρους, μspι:

κα χωρία -.oC άποσ-.όλου Παύλου 
έpμηνsύον-;αι ώς άπαγορsυηκα -.ης 
συμμs-;οχης -.ων γυναικών σ-.ηv έκ
χλησιο:στικη ίspουpγία. Ίοου τα 
κsίμsνα του άποστόλου των έθνων : 
_ Α' έπιστr.λη προς Κοpινθίους, 
ΙΔ' 34 - 35: Ώς έν πάσαις ταίς 
έκκλησcο:ις -.ων άγίων, ο:ί γυναί
κες ύμων έ-1 ταίς έκκλησίαις σιγά
τωσαν· ού γαρ έπιτpέπsται ο:ύταίς 
λαλείν, άλλ' ύποτάσσεσθαι, καθως 
και ο νόμος λέ·rsι· s! aέ τι μαθείν 
θέλουσιν, έν οίκφ τόυς !aίους. αν

aρας έπερωτάτωσαν- α!σχρον γαρ 
έση γυναιξιν έν έκκλησί� λαλsίν. 

Α' έπισ-.ολη προ,; Τιμόθsον, Β' 
11 - 15 : Γυνη έν ήσυχί� μανθα
νέτω έν πάστ, uποταγ�· γυναικι οέ 
οιοάσκsιν cύκ έπιτpέπω, ούοέ ο:ύ
θεντε.ίν άνορος άλλ' s!νο:ι έν ήσυ
χί�. 'ΑΜμ γαρ πρώτος έπλάσθη, 
είτα Εuα· . κο:ι 'Αaαμ ούκ ήπατή
θη, ή οέ γυνη άπατηθsίσα έν πα
ρα6άσsι γέ1cνs· σωθήσsται οέ οια 
. - . , , ' , , της τsκνογονιας, sαν μsινωσιν εν 

' • ' , ' t -

πιστει κα; αγαπ'Ώ και αγιασμφ μs-
-.a σωφροσύνης. 

'Εκ της έπιφανsιακης άναγνώ-
, σεως των περικοπών. αύτων πpο
κύπ-.sι ή αποψις οη ο Π αuλος, 
και αν οέν ήτο μισογύνης, έπίστsυε 
Η t • Ι , Τ οη αι γυναcκsς πpεπsι να sιναι 
uπο-;ελεiς -.ων άνορων. Κατα τους 

ι ' , ' πpωτους και μεσους χpιστιανικους 
α!ωνsς έπεκράτsι ή . cχπόψις οτc ή 

' f Τ , \ t 

ιυναικεια φυσις η-.ο. «οχsτος αμαρ-
τίας» έναντ· του πνευματικώς ά
νωτέpου αρρsνος φύλόυ. Π ολλο1 
φανάτcκοt ε.φθασαν να μισοίίν το γυ
ναικsίον φ5λον, ξεχνώντας οτc και 
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οί ϊaιοι έίχαν 1εννη-θεί απο σώ
ματα 1υναικων. Σήμερα, 6έ6αια, ή 
έχχλησί·α, ·της· όποία-c;- ·α,ί γνναί-,ι;ε,ς 
άποτελοuν -:ην πλειονότητα των 
μελων, περιcρίζει την άντίδρασή 
της μόνο·ι cτην ίερωσύνη των 1υ
ναιχών χαί δεν τρέφει προς την 
1υναίκα χι.ιμμία προχατάληψη. 
"Αλλως -:ε και ό Π αuλος (Α' 
Κορiν-θ. ΙΑ' 8 - 12), ένώ άνατρέ
χει στην μυ,θ-ιχη Γένεση, 1ια να ύ
ποστηρίξη, άντι-θέτως προς τα ση
μερινα δεοομένα, δτι «ού 1άρ έστι 
άνηρ έχ jUναιχός, άλλα jUV'IJ έξ 
άνδρος» κ.χί δτι «όφείλει ή jUΨI) 
να εχΏ έπί της χεφαλης της τον 
ανδρα έςο1;σι.αστήν», τονίζει δτι 
«ουτε άνηρ χωρις 1υναιχός, ουτε 
jUV'IJ χωρίς άνaρος έν Κυρί<J)>>. 'Ο
πωσδήποτε, άκόμη χαι στην έπο-. 
χή μας, ύr.άρχουν μελετηταί της 
Βίολου, Jί όποίοι δέχονται. τό 
γ ρ ά μ μ α  -:<ιυ Παύλου χαι δεν 
άναζητουν αλλες υποκρυπτόμενες 
εννοιες. 

'Η 'Έλενα Π ετρ66να Μπλα
δάτσχυ δεν συνεμερίζετο την κα 
τα λέξιν άπι;δοχη των διδασκαλιι;J, 
του άποστόλcυ, τον όποίΌν έπίστευεJ 
ώς Μύστ φ Στην «Άποκαλυπτο
μένην vlσι,δα» άνεφέρετο στο τρί
το κεφάλαιο της Α' προς Κοριν
-θίους έπισ,ολης δπου (9 -10) έ-. 
λεγε: ((Θε,J γάρ έσμεν συνεργοί· 
Θεοίί γεώργιον, Θεοίί οiκοδομή 'έ
στε. Κατα την χάριν τοίί Θεοίί 
την δο-θ-είσαν μοι, ώς σοφος άρχι
τέκτων θεμέλιον τέθεικα>>. 

((Ή έκφρασις αύτη - ά ρ χ ι
τ έ κ τ ω ν - χρησιμοποιουμένη α
π α ξ; μόνο·, στην Βί6λο και μ ό
ν ο ν άπο τον Π αίίλο, ούναται να 
θεωρηθη - γράφει ή Μπλαοάτ
σκυ - ώς όλόκληρη άποκάλυφις. 

Σ-.σ. άρχαία Μ:ισ-.ήρια, -.ο τρίτοι 
μέρος -.ων ίερών τελετουρ-1ιών έ
καλεί-.ο Έ π ο π τ ε ί α, η άποκά
λυψις, είσδοχη έ ν τ ο ς των μυ
στικών. Στφ ούσία σημαίνει -.ο 
ίίψισ-.ον στάδιον της διοράσεως -
το θείον. Άλλα. ή κυριολεκτικη 
σημασία -.ης λέξεως είναι ύ π ε ρ
ό ρ α σ ι ς έκ του ο π τ ο μ α ι ";' 
δλέπω έμαυτόν. Ή λέξις Έ π ο
π -.  ε ί α ε{ναι σύν-θετος έκ -.ης 
προθέσεως έ π ί και ο π τ ο μ α ι = 
δλέπω, παρατηρώ, έ π ι 6 λ έ π ω, 
έπιJεωρώ - -.ο όποίον χρησιμο
ποιείται για 't'OV άρχιτέκτονα. 'Εξ 
αύ-.οίί προηλ-θ,ε ό τίτλος του Διδα
σκάλου - 'Γέκ-.ονος σ-.ον Τεκτονι
σμό, με τ·η·ι έννοια που ειχε στσ. 
Μυστήρια. Και στην Σανσκριτικη 
ή ρίζα α π  είχε την ':δια crημασία 
πρωτάρχικώς, αν καί σήμερα ση
μαίνει «έπιτυγχάνω». '.li,-;;ομένως, 
δταν ό Π αυλος τιτλοφορεί τον έ
αυτό του ι<άρχιτέκτονQ:», χρησιμο
ποιεί μισ. λέξη κα-.' έξοχην κ:χμ
παλιστική, θεουργική, τεκτονική, 
λέξη που κανεις αλλος έκ των 
άποστόλων οεν χρησιμο1.οιεί. Δη

λώνει έτσι τον έαυτό του ώς Μ ύ
σ τ η ν, έχοντα το οικαίωμα να οι
οάσκ·η .:ι:λλσυς». 

Σε αλλα σ·ημεία της ((Μυση
κης Διδασ;rαλίας», ή Μπλαδάτσκυ 
Jεωρεί το·1 11 αυλο ώς έξέχον μέ
λος της άδe:λφότητος των Διοα
σκάλων καl διατυπώνει την άμφι
δολία έαν ένας Μεμιιημέ,ιος θά 
ήρνεί-.ο σ' ένα σοδαρα ένοιαφερό
μενο πρόσωπc το οικαίωμα να ζ·η
τήση Π'Ιευματικη διδαχη σε μι� 
((έκκλφίcω και θα του έλεγε να 
θέση τις έ;;ωτήσεις στο σπίτι. Εί
ναι ολοι oi «σύζυγοιη είδικα προ:
κισμένοι, είναι δλοι άνώτεροι άπο 
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. -.,,; συζύγους; των χα, είναι οΧοι 
,χανοί να: a,aάξοuν την άρχαία σο-
φία; - άσφαλώι;, 5χι ! 

Άλλα έα:ν .ή σχετιχη περιχοπ·q 
,aια:6α:στη: «Ο, ν ε ό φ u τ;ο ι  έν 
·, τα:ί,; έχ-χ.λrισία:ι,; σιγάτωσα:ν, ού
γ&ρ έτ.ιτρέr.ετα:.ι α:ύ-.οϊ,; λα:λείν, έα:ν
ae {ι,έλοuσι μα:,9.ε'ϊν �η, έν οiχφ ��
έρωτήσωσι τον iaιον α:ύτών a,aά
σχαλον η χα:-.ηχητήν», -.ό-.ε ή φρά
σι,; άποχτα . aιάφορον νόημα:. Κα:,

Ι ' ' ::"Ίλ Τ Δ' φαινετα:ι αuτο μαΛ ον ητο. · ε_ν
,9.α παρέπεμπε ενα:ς. Μύστης στους
συζύγους, �ιότι aeν είνα:ι ολοι οι
σύζυγοι προιχισμένοι, μάλιστα: ε!ς
�ώτερον 6α-θμόν, με γνώσέις άπο

' 
Υ' 

d \ -.ους σu ... uγ9uς των, ωστε να χα:τα-
. στήση α:ύτοuς aιaα:σχάλοuς.

Μια τέτι:ιια έρμηνεία: aίaετα:ι σ' 
· ίνα: 6ι6λίο ίιπο τον τίτλο «Έπιστο
λα:, άπο τον Πα:uλο», ύπο �ωνύ
μοu συγγραφέως, έμφα:νιζομένοu ύ
,;ο το ψεuaώνuμον «"Ομιχρον», ό
όπο'ϊο,; ύποστηρίζeι οτι ό 'Απόστο
λος άπηu,θ.ύνετο, πι,θ.α:νώς, σ' ενα:ν

· χύχλο έν,9.ουc-ιωaών έπιλέχτων χα:,
έχρησιμοποιοuσε συμ6ολιχη όρολο
γία: .. π ρωτότυπον χείμενον aεν ύ-.
φ'ίστα:τ�ι. Μόνον �τίγρα:φα: έχaό
σεων μετα: - Πα:uλιανών. Ό Πα:ίί
λος έγνώριζ� οτι υπάρχουν άσχη
τα:, χα:ι 6ρα:auπόροι, τρέχοντες χα:,,
τερμα:τίζοντες, όπαaοι Υ,α:ι ήγέτα:ι.
Ό Π α:uλ')ς, ώς άρχιτέχτων τοu

- t1 Τ πνεuμα:τιχ�J εργοu, ειχε συγκεν-
τρώσει γύρω . του τους Κλητούς,
τούς ίχα:νοJς να μελετήσουν · την
μuστιχη έπιστήμη. Ή σχολή του

. είχε aια6α,9.μίσεις. Άπο μια άπο
ψη, ένας Κλητος ητα:ν μα:,9.ητής. 
Άπο άλλη άποψη, ηταv ήγέτης η 
aιaάσχα:λο�. ιΗ λέξις 'Εχχλησία 

Ι Ι Ν , , , t σημερα σ•11μαινει α:ον, τοτε ε.;η-
μαίνε. σχολήν •. ΤΗτα:ν φuσιχο ό 
. U α:uλος;, ;στις; σuνα:θροίσεις; τη; 

· έχχλησίας;, αί ρποϊα:ι 'έγίνοντο σε
' Τ \ \ ι ι νuχτερινες ωρες;, να: μη χρινη σχο-

πιμον . να τί�εντα:ι έρωτήσεις άπο
τους εχοντα� χα:μη),.ότερο 6ά,θ.μο
χα:, γι' α:ύτο τους; παρέπεμπε ε!ς
«την χα:τ' ι,ι!χον έχχλησία:», στο
φροντιστήριc aηλ. της; ο!χία:ς.

Στην έχχλησία τοu Παύλου u
πηρχα:ν aιάφοροι 6α:,9.μο, σποuaα:-

- , ' ,, tt , στων α:πο νεοφu-τ;ων εως; φωτισμε-
νων . κα:1 φα:ίνετα:ι οτι ό Ι( αuλος; 
έχρησιμοποι�ίίσε την άρχα:ία: μέ,θ.ο
aο aια:χρίσεώς των. Για: τον Πu
,9.αγόρα: εχει γρα:φη οτι εaιaε στας 
ψuχάς;, α:ί όΜiα:ι είχ� σuνaε,9.η με 
τους "Αvaρες ( φωτισμένους η ·η
ρωα:ι;), �αλόγωι; τοίί 6α:,9.�οίί μuή
σεώι; των, δvόμα:τα:: Κόρα:ι, Ν ύμ
φα:ι, Μητέρες (Διογ. Λα:έρτ. 8, 
11). Κα:τα τον 'Όμιχρον, στο σύ-. 
στημα: τοu Π α:ύλοu, ο! νεόφuτοι έ
κα:λοuντο Ν ύμφα:ι, ψuχα:l νεωστ1 
νuμφεuμένα:ι. Ή �τικα:τάστασιc; 
τηι; λέξεως γ u ν η aια τηc; νύμ
φης στας έπιστολαι; τοίί Π α:ύλοu 
aίaει νέο φως στο νόημα:. Ε!aικώ,;, 
ή παράγραφος της Α' Κορινθ. 
ΙΔ' 34 - 35 ,θ.α; aια:6α:ζότα:ν έτσι: 
A t Ι 

( 
t \ Ι « ι νuμφαι α:ι νεωστι μεμuημε-

να:ι ψuχα:ι) σιγάτωσα:ν έν τ� έχ
χλησί�. Ού γαρ έπιτρέπετα:ι αύ
τα:iς λα:λείν. Εί aέ τι,; μα:..9-είν τι 
Ο'λ , ;, , , ' νε ει, εν οικ<ι> επερωτατω τον πε-
φωτισμένον a,aάσχα:λον». 

D.W.B

(Άπο το πeριοaικο ΤΗΕ CA
NADIAN . THE_OSOPH[ST, 
Σεπτ. - Όχτ. 1961) 

. 1 

---------------------�
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΘΡΥ ΛΟΙ 

Γυρεύονtας τ-ήν θεομη-ι-έρα .. 

Ύπο ΕΡΑΤΩΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σ. ΜΕΛΛΟΥ 

Ό Ναζωραίος εκλεισε. τά γαλά
ζια δλόφωτα μάτια του έπάνω στό 
Σταυρό, γιά τρείς μόνο μέρες ... 

Ό θεός πού έδίδαξε τήν 'Αγάπη, 
καl γι' αύτή liφησε τήν έπίγεια ζωή · 
Του, fφuγε άπό τή γη. 

Ή Παναγία, 6δuρόμενη, κλείσθη
κε στό σπίτι της, άπαρηγόρητη γιά 
τόv liδικο θάνατο τοϋ μοvαχογιοϋ 
της. Υ 

Μά τό μεγάλο θαQμα της 'Ανά
στασης εγιvε καί έπιδεδαίωσε τήv 
θεία μορφή του. 

Έκατοvτάδες dvθρωποι, άπό δλα 
τά τότε γνωστά μέρη τοϋ κόσμου, 
πίστεψαν τή δύναμή του. Ή έμφά
vισίς του στlς τρείς Μαρίες, ατούς 
μαθητάς Του, μά καί στόv απιστο 
Θωμα, εδωσε τό θάρρος στούς πι
στούς vά διδάξουν τήv ϋπαρξη 
στούς ούραvόύς, τήv ϋπαρξή Του 
στήv ποvεμέvη τους ψυχή ... 

Δέv dργησε στώv Χριστιαvώv τlς 
ψυχές vά άγγίζοuν τά λευκά φτε
ρά ο! αγγελοι καl ή πίκρα γιά τόv. 
χαμό Του μέ τήv Άvάστασή Του 
εχuσε στίς μορφές τωv μιά γλuκύ
τητά, πού καμμιά dλλη φορά, σέ 
κανένα μέρος τοϋ κόσμου, δέ.j πα
ρατηρήθηκε, πού μιλώντας γιά τόν 
Σωτηρα δτι τούς περιμένει στήv 
άγκαλιά Του, τυλίγονται θαρρείς σ' 
lνα έξωγήίvο φως ... 

"Οσοι δέv τόv είχανε σuvαvτήσει, 
ξεκινοϋσαv vά σuναvτήσοuv τούς 
πανευτυχείς συνανθρώπους πού ε
ζησαv κάποτε μαζί Του ... 

Ή fδια αύτή πίστη εγινε λαύρα 
πού κατέκαιγε τήv ψυχή τοϋ Λοu
κα καί τόv ώδτ\γησε στήv Τιδφιάδα, 
vά δρη τους ψαράδες καl vά άκού
ση δσα περισσότερο μποροϋσε άπό 
τούς άπλούς έκείνοuς άvθρώποuς, 
ποδκλεισαv δλόκληρη στη ψυχή 
τους τήv &για Μορφή, την ζωη καl 

τά διδάγματά Του ..• Καl δταv μά
ζεψε πολύτιμες πληροφορίες γιά τό 
Εύαγγέλιό του, άvτl νά έπιστρέψη, 
μια vέα φλόγα αvαψε στην Ψυχή και 
μιά κρυφή αδρα πελάγιζε άσίγαστα 
τους στοχασμούς Του, πού δεν dρ
γησε vά δδηγήσοuν τcι δήματά του 
πρός τήv Ναζαρέτ, γιά νά σuvαντή
ση τήν Παρθένα Μαρία, τήν Κεχα
ριτωμένη θεομήτορα, πού δ θεός 
εδωσε τήv. έvτολή vά γεvvήση τόν 
Μοναχογιό Του ..• 

"'Ήθελε. νά γvωρ(ση τήν θεοvύμ
φη, τήv 'Αμόλυντη, πού χόρε
ψε, στά &για γόνατά Της, έvα
vούρισε, σάv δλες τlς μάνες τοϋ κό
σμου, τό παιδ( της καl δκοuσε τά 
πρώτα Του λογάκια πού της εδω
σαv μεγάλη εύτuχία. Ή καρδιά της 
πετάρισε πολλές φορές άργότερα, 
δλέποvτας τήν ύπεροχή του σέ κά
θε ζήτημα της διανοίας Του, ξα
φνιασμένη τόv κοίταζε μέ θαυμασμό, 
χωρlς vά μπορεί νά έξηγήση τlς σο
φές Του έρωτήσεις. 

Δέv dργησε ή Παναγιά, μέ τό πιό 
γλυκό /Svομα άπό τά τόσα πολλά, 
που ο! "Ελληvες της εδωσαν, νά δ
δηγήση τόν μικρό Ίησοϋ ατούς σο
φούς δασκάλους, πού σέ λίγο τό &-
γιο παιδl τούς δίδασκε. . . 

Πέρασαν λίγα χρόνια... καl ή 
Χρuση Λυχνία, ή Πηγή 'Ελέους, 
ζοίίσε. μέ την λαχτάρα της Μάνας 
στήv ψυχή, κάτι της ετρωγε τήv 
ψυχή, δτι γρήγορα θά χάση τό πο
λυαγαπημένο της παιδ( ... 

Τό παιδί μεγάλωσε, εγιvε Διδά
σκαλος της 'Αγάπης. 

'Από μακριά δαδίζοvτας δ Λου
κας εΤδε τή Ναζαρέτ μέ τούς λό
φους καl τά σπ(τια, πού τά χρύσι
ζε δ δλόλαμπρος 1'λιος, καl τοϋ πύ
ρωνε τό κεφάλι, δπως έκdτηφόριζε 
στην κοιλδδα τή σπαρμένη άπό κα
τάμαυρα κοτρώvια. ΕΤδε άδuνατι-
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σμένα τiρόδατα νά · ζητο'ϋv χορτά
ρι ,τού τδχαν ξεράνει οι καφτερές 
τ')λιαχτlδες. Στό δύσκολο δρόμο του 
κάθε τόσο σuναντοίίσε; διδλικέςφορ
φές των τσοπάνηδων, · πού προφu
λαγόνταν άπό τόν "'λιο στην σκιά 
κάποιου δράχοu. 

•ο Λοuκας τούς χαιρετοίίσε, ενώ 
σκεφτόταν: «'Ίσως αύτο\ οι δοσκο\ 
νά γνώρισαν την 'Αγάπη Του, fσως 
τούς εύλόγησε, fσως άκόμη νάτανε 
παιδιιφl του φίλοι. . . Πόσο υπε
ρήφανοι πρέπει νά α\σθάνοντα_ι! ». 

'Η παράξενη κοιλάδα τελε(ωσε . .. 
μά δ Λοuκας εφθασε κα\ πάλι σέ κά
ποιο λόφο, πάλι σκαρφάλωσε, δπως 
τοίί εΤπαν ο\ βοσκοί, γιά νά φθάση 
στη . Ναζαρέτ. . . Τώρα τόν ξάφνια-

. σε fνα παράξενο δραμαJ Μπροστά 
στά μάτια τοίί Έύαγγελιστοίί Λοu
κα στέκονταν ή πιό πονεμένη μά
να δλων των άνθρώπων, βουτηγμέ
νη στό. μεγάλο της πόνο, ή Μάνα 
πού άκολούθησε στόν τραγικό δρό
μο του Γολγοθα τό μονάκριβο παιδί 
της, πού τό εΤδε εξασθενημένο άπό 
τό βάρος τοίί Σ ταυροίί κα\ την κα
κοπο(ηση τόσων ήμερων, νά πέφτη 
κάτω, κα\ οι σταγόνες άπό τό &γιό 
Του αΙμα, πού τοδκαμαν τά άγκά

θια άπό τό στεφάνι, vά στάζουν στό 
χλωμό Του πρόσωπο κα\ μετρ vά 
δάφοuνε τη γη . . . ΕΤδε vά τοίί μπή
γουν τά καρφιά στό Θείο Του σώ
μα, εΤδε τή Σταύρωση, κα\ τό μαρ
τύριο τοίί θανάτου. . . Κα\ δμως πό
σο μεγάλη υπομονή εκανε, γιά νά 
διδάξη τό θάρρος, την υπομονή, σέ 
δλ�ς τ\ς άμοιρες μάνες, δταν δ Χά
ρος πα(ρvει τό παιδ( τους. Τό δρα
μα χάθηκε . .. μά ή σκέψη του ηταν 
κοντά στή Μάνα τοίί Ίησοίί. 

Ό δρόμος κάτω άπό τόv. τόσο κα
φτό "'λιο τοίί βάραινε τά πόδια, δ 
Ιδρώτας ποτάμιζε στά βλέφαρα, καί 
τοΟκλειναv τά πονεμένα μάτια, στό 
πρόσωπο, στό σώμα ... 

Σύννεφα άσπρης σκόνης της ε
ρήμου τόν άκολοuθοίίσαv, τόv επνι
γαν καl fνας άδιάκοπος βηχας τοίί 
ξέσχιζε τά πνευμόνια ... μά επρε
πε vά σuναντήση τη Θεοτόκο, vά πέ
ση νά 1tpοσκυνήση κα\ Ύά φιλήση τά 
πόδια Της... 

_ Έπί τέλους, τό μαρτύριο τοίί 
δρόμου τελείωσε, μέ ξαλαφρωμένη 
τήν καρδιά, εύτυχισμένος δσο πο
_τέ,•βρέθηκε σέ fνα δρομάκι ... ΕΤδε 
μερικά πc;τιδιά νά κάθονται στην ά
κρη, στό πεζούλι τοίί δρόμου, πού 
οδτε μιλοίίσαν, μά οδτε σάν παιδιά 
επαιζαν. . . Προχώρησε σέ πολλά 
δρομάκια. Παντοίί θλ(ψη κα1 σιωπη 
σuναντοίίσε. 

ΤΙ vά συμβαίνει εδώ κα\. οι άνθρω
ποι δέν δμιλοίίν, σκεφτόταν. Με
τά, δρέθηκε σέ μιά πλατεία πουχε 
fνα πηγάδι. Πρόσεξε, μερικές δμορ-· 
φες γυναίκες πού γέμιζαν τά στα
μνιά τους νερό, άλλά κα\ αύτές δ
χι - δέv φλυαροίίσαν, δπως πάντο
τε σuμβα(νει, δταν σuναντοίίν τlς 
φίλες στό _ πηγάδι, άλλά οΟτε λέξη 
δέv άκουσε. 

Περίεργη πόλη σκέφτηκε κά\ πάλι 
δ Λουκας. -ΟΟτε μεγάλα ώραία σπl
τια ύπάρχοuν, οδτε κηποι μέ συν
τριβάνια, μόνο -τήν θλίψη σuναvτaς. 
Προχώρησε άκόμη κα\ τότε δρέθηκε 
μπροστά σέ μερικές πέτρινες κα
λύδες, μέ στενές λουρίδες χωμάτι
νες, μέ λίγα λαχανικά f\ κάποιο άμ
πελάκι. 'Ίσως δλη αύτή 1\ φτώ
χεια δίνει τόση θλίψη, f\ κάτι άλλο 
πολύ μεγάλο πάγωσε τούς άνθρώ
ποuς κα\ σάν άψυχα άγάλματα πε
ριφέρονται στην ,τόλη αύτή. 

Σέ κάποιο άλλο πηγάδι δ Λουκας 
πλύθηκε, �πιε δροσεpό νερό, κά
νοντας τ\ς χοίίφτες του κοίίπες, πού 
μιά γυναίκα τοίί γέμισε μέ νερό. Ό 
Λοuκας ρώτησε την εύγεvικιά γυναί
κα αν μπορη, νά τοίί δείξη τό σπί
τι της Μαρίας, της πιό θλιμέvης 
Μάνας. 

'Εκείνες κuττάχτηκαν παράξενα 
μεταξύ τους. Χωρlς νά τοίί πη οδτε 
μιά λέξη, τοίί εδειξε fνα δρομάκι 
,τιό φτωχό άπό δλα τά δρομάκια, 
δπου περιπλανήθηκε τόσες ώρες ... 
μά καl έδώ κuριαeχοίίσε ή άπόλuτη 
σιe,,>πή, οδτε ψuχη ζωντανή κuκλο
φοροϋσε •.• μόνο fvα άρωμα λου
λουδιών άνάδλuζε άπό παντοίί χω
ρίς νά δλέ,τη τίποτε; τόν μεθοίίσε 
αύτή ή παράξενη μυρωδιά. . . καl_ 
δσο προχωροίίσε πρός τό δάθος τοίί 
δρόμου lνας γαλάζιος καπνός άπό 
λιδάνι τόν τύλιγε καl fνα νανούρι-
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σμα εφθαvε κοντά του. .. Τcίχασε 
δ Λοuκας. . . σάv vά βρισκόταν κcί
ποu άλλοϋ, έκτός τόπου και χρόνου, 
άποφάσισε έπιτέλοuς, vά σκύψη σ' 
lvα μισάνοιχτο παράθυρο καl φώ
ναξε:, μά οδτε καl τώρα πηρε άπάv
τηση, μπηκε μέσα στήv αύλή, κα
τέβηκε μερικές σκάλες καl τότε διέ
κρινε lνα ύπόγειο καl lvα μικρο
πήγαδο στή μέση, δλόγuρα μερικά 
δοχεία, κα\ μιά πυροστιά. Ξαvαφώ
vαξε κα\ τότε cίκοuσε μερικά έλα
φρά βήματα καί εΤδε μιά γυναίκα 
πού τόv κύτταζε άμ(λητη. 

«Καλή· μου κuροϋλα, εΤμαι ξένος, 
ερχομαι άπό 'ΙΤΟλύ μακρυά γιά vά 
γνωρίσω και νά μιλήσω μέ τήv Μη-· 
τέρα τοϋ Ίησοϋ». 

«Ξένε μου, άκούσθηκε ή σιγανή 
φωνή, ήρθες πολύ άργά, ή Μαρ[α 
κοιμαται. . . 'Άv δμως θέλεις vά μή 
παvε οι κόποι σου χαμένοι ι ξεκίνη
σε γρήγορα, δσο σοϋ έπιτpέ'!Τοuv 
τά κουρασμένα σου 'Πόδια, αv μπο
ρης τρέξε γρήγορα.. . •Ίσως τήv 
προλάδης στό δρόμο πού δδηγεί 
στη Γεθσημαvη». 

Καί δ θρϋλος λέγει, σ,
ύμφωvα μέ 

κάποιο χειρόγραφο που 5ρέθηκε 
στήv Παναγία των Βλαχεpvωv της 
Κωνσταντινουπόλεως: «'Όταν ή Πα
ναγία κοιμήθηκε έv Κuρί(ι), ή μορ
φή της, ή τόσο άκτιvο5όλος, πε
ριε5λήθη άπό καινούργια καί ούρά
vια όμορφιά καί τό σωμα της άvέ
δωσε γλυκύτατη εύωδία. Τό Παρ
θένο της λείψαvο_άπετέθη μέσα σέ 
κέδρινο φέρετρο, τό δποίο οι γυναί
κες της 'Ιουδαίας έστόλισαv μέ αv
θη και φύλλα. ΟΙ 'Απόστολοι μετέ
φεραν τό λείψανο κρατώντας το 
ψηλά, στούς ωμοuς τους, μέχρι τή 
Γεθσημαvη, δποu ηταv δ τάφος. 

Κατά τά εθιμα των 'Ιουδαίων 
μπροστά έ5άδιζαv ο! μουσικές μέ 
αύλούς καί φόρμιγγες καί γυναίκες 
μοιρολογίστρες. 'Όταν δέ τό σω
μα της Μαρίας έτάφη, ο! παρευρι
σκόμενοι ξέσπασαν σέ λυγμούς». 

Τό πνευματικό στολίδι τοϋ Χρι
στιαvισμοϋ, πού .εχει έμπvεύσει τό
σους μεγάλους καλλιτέχνες, λογο
τέχνες κα\ μουσουργούς, ή Πονεμέ
νη Μάνα, ή παρηγορήτρα πού θαu-

μάζοuμε καl ζηταμε τή 5οήθεια καl 
τήv προστασία Της στlς πιό δύσ
κολες στιγμές, δέv ύπηρχε πιά. 

Κύτταζαv οι μαθηταl τοϋ Χριστοϋ 
γοητευμένοι, τά μακροδάχτuλα δ
μορφα χέρια Της καl ξuπvοϋσαv στό 
μυαλό τους πόσο εύτuχισμέvη ήτα
νε ή ζωή της μάνας, δταv έvαvούριζε 
σαv δλες τ\ς μάνες της γης τό 
Θείο παιδ[ της. Τότε '!Τού ηταv μό
νο δικό Της. Μά μήπως δέv ηταvε 
πάντοτε ή πολυαγαπημένη Του σκέ
ψις, μήπως λίγο TTρlv τοϋ θανάτου 
Του δέv εΤπε στόv 'Ιωάννη «Ιδού ή 
μήτηρ σου» καί σέ Έκε[vη «Ιδού δ 
u!ός σου»; Ή πονεμένη Θεοτόκος 
δέv ύπηρχε πιά. Μέ τό θείκό χα
μόγελο πέταξε ή cίϋλη ψυχή Της 
στόv ούραvό. 'Όλοι ο! άνθρωποι κα
θισμένοι κοντά της ζητοϋσαv 5οή
θεια, καl τήv προστασ[α άπό τήv 
Παρηγορήτρα. 

Εfχαvε περάσει τρείς μέρες δταv 
εφθασε δ Λοuκας στήv Γεθσημαvη ... 
Εύτuχως δμως γι' αύτόv, άφοϋ τήv 
εθαψαv οί 'Απόστολοι, δέv τούς ά
φηνε ή καρδιά τους vά φύγουν άπό 
κοντά Της, άπό τό &γιο μέρος πού 
δέχθηκε τό λείψανο της 'Αειμακά
ριστης καl Πολuαγαπημέvnς μάνας 
τοϋ Διδασκάλου. 

Καl δμως κάποτε lπρεπε vά τήv 
άποχωριστοϋv, ή ζωή έπέβαλλε τήv 
έπιστροφή κοντά στίς έργασίες τους. 

Βουτηγμένοι στόv cίφατο πόνο 
τους, έτοιμάζοuvταv vά φύγουν. Τό
τε lφθασε δ Λοuκας κλαίγοντας ά
τταρηγόρητα, ρώτησε τούς άγνω
στους ε!ς αύτόv μαθητάς τοϋ Χρι
στοϋ. 

«Πητε μου άγvοί μου cίvθρωποι, 
εΤvαι άλήθεια, πώς πέθανε ή μητέ
ρα Μαρία, ή Μητέρα δλωv μας»; 

Χωρlς καμμιά κουβέντα,, μέ τό 
πένθος της ψuχης, μέ τό πένθος στο 
πρόσωπο, τοϋ lδειξαv τόv τάφο της 
Θεομήτορος, χωρlς vά γvωρίζη κα
νείς τόv παράξενο τοϋτο ξένο. Μέ 
άvαφuλλητά δ Λοuκας στάθηκε άδύ
vατο νά πιστέψη τήv άvείπωτη συμ
φορά. Πως μπορεί vά πεθάvη ή μά
να πού γέννησε τόv Σωτηρα της 
άvθρωπότητος; Πως μπορεί vcίκλε.ι
σαv τά μάτια, πού σάv άστέρια lρ-
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ριξαν τό δσδεστο φως στή γη; ••Ό
χι, 1τοτέ δέν μ,τορω ·tγώ vά 1τιστέ
ψω τόν θάνατd, της άθάνατης Βα
κτηρ(ας τυφλών ... 

• Αλλά, μακρινέ ξένε, τ( μ,τορ�ϋ
με νά κάνουμε γιά vά πισ:rέφης τόν 
1τόvο μας;•. 
· Νά όνο!ξετε τώρα τόν τάφο της

Θεομήτορος. . . Κα\ liv ,τραγματι-
. κά δέν ζη, νά της ,τροσφέρω σάν 

λιδανωτό ά,τό τ\ς άστε(ρέuτες δρύ
σες της φuχης κα\ των ματιών μου 
τά δάκρυα •.• 

01 • λ1τόστολοι γιά νά εύχαριστή
σοuν fvαv άκόμη άκόλοuθο τηι; Δι� 

δασκαλ(ας τοϋ άγcmημέvου τους Δι
δασκάλου, σήκωσαν τήν μάρμάρινη 
ταφό1τετρα πού σκέ1ταζε τό δχραν
τό Της σωμα. •ο Τάφος �ταν δδψ 
ος. 

Μέ δάκρυα χαρας ξεκίνησαν εύτυ
χισμένοι ο1 Ά1τόστολοι κα\ εύχαρι
στωντας τόν Λοuκa, πού tξαιτ(ας 
της t1τιμονηc; του: εΤδαν δτι ι'ι, Πα
ναγlα, μέ τή δοήθεια τοϋ θεοϋ, 
άνελήφθη δ1τως ,δ Ίησοϋς. 

λlωνες ά1τό τότε σμήνη άγγέ- · 
λων τριγuρνοϋν τήν Πλατυτέρα των 
Οόρανων, τήν Παρηγορήτρα κάθε 
πονεμένου Χριστιανοϋ. 
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Π-ροσευχiι 

.Θεέ, 
· Ε!σάκουσε την ταπεινή μας προσευχη ·
Γ ιά τούς καϋμέvους φίλους μας - τά Ζ ω α,
πού πάσχουν,
πού τά λειώνουv στη δουλειά,

1 

πού τ· άφήyουv νηστικά,
πού τά μεταχειρίζόvται σκληρά, : 1 γιά δλα τά καϋμέvα πλάσματα,
πού τά κpάτοϋv α!χμάλωτα μέσα σέ σιδερένια φράγματα,
πού επάνω τους ματώνουν τci κορμιά τους,
μάταια, γυρεύοντας vά φύγουν,

γιά τά κυνηγημένα, τά χαμένα, τά έγκαταλελειμέvα,
τά τρομοκρατημένα, τ• άφημέvα στην τρομερη πείνα,
κι• άκόμα γιά τά Ζώα που θανατώνοvταί άλύπητα.

Γι• αυτά έκλιπαροϋμε τήv Ευσπλαχνία Σου και τη Συμπόνοια
Σου, Θεέ. 

Γι' αυτούς, ποίιvαι άφέvτες τους, ζητοϋμε vά έμπνεύσης 
Αισθήματα συμπόνοιας, 
Χέρι μαλακό και 
ΛόγισJ γλυκά καί στοργικά. 

Κάνε και •μας άληθινούς φίλους των Ζώων, 
vά γίvωμε κι• έμείς φιλεύσπλαγχvοι, 
γιά την Άγάπη τοϋ Υtοϋ Σου, 
την τρυφερη καρδιά τοϋ Ίησοϋ, τοϋ· Κυρ(ου μας. 

«ΣΤΕΓΗΙ ΖΩΩΝ• 

ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΣΣ·tΖΗΣ 
Παξci)ν 13 (812) 'Αθηναι 

•Αμήν
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Ό γάτος τοϋ Κουτούζη στόν πίνακα «Γέννησις της Θεοτόκου)) 

τοϋ Νικολάου Δαξαρα (Μουσείον Ζακύνθου). 

'Η Υ ά -ι α -ι ο σ κ ο u t ο ύ Ζ η

πού μπήκε σ-ιiιν άyιοyραφία 

Ή 1ά-.α του Ν ικολου Κουτούζ η . 
εχει το μερίδιό της"στην μυ-θ-ιστο
ρημαηκη 6ιc1ραψία του ξακουστου 
έ1ιείνου ίερωμένου και ζω1ράψου, 
πού έοημοσίευσε τελευταία ό Ν τί
νος ό Κονόμcς. 

νΕ (, , , Ι>') ,, « μενε απο μικρο .παtι;ιt ο-
λες τις έλεύ-θ-ερες ώρες του στο 
σ-πίη, παίζcντας μ' ένα πελώριο 
1άτο. νΗτανε ίσως ό 1άτος αύτός, 
ό μοναοικος σύντροψος και ψίλος 
της παιοικ•ίjς του ήλικίας.'Ο 1άτος 
πού τον ε!χε ψέρει ό πατέρας του, 

' , ' . , , . ' ,, ' πριν απο καμποσα χρονια, σ εν 
άπο τα μακρινd: ταξίοια σαν εμ
πορος και πλοίαρχος, άχολου-θ-ου
σε τον Ν :κολο παντου και οεν έ
χανε ρούπι <iπο κοντά του. Ό Νι
χολός d:ναστή-θ-ηκε σ' ίνα Ο"ΙtΙτι κο-

'Ι> (-ς, \ ' , . ρεται;τι-κο- -.;;ημ. με, κορετα; σημα- · 
" ' (\ \ ' 12. \ \ (\ , ο ια·πεν�ουςί ,'με· 0011ητα και νρη-
νους της Μστυχης μητέρας του. 
Ό άκούρ�στος πατέρα}; του -θ-α
λασσοπνι16τανε μιαν όλόκληρη 
ζωη 1ιd: να ψέρνη παιοιd: στον κό
σμο, πού τοC -θ-έριζε άοιάκοπα το 
ορεπάνι του Χάρου! Ή μάνα τοiί 
Νικολου, πι:λυπικραμένη άπό τον 
χαμό των έφτd: παιοιων της, άρ
ρώστησε με μιαν άνίατη καροιοπά
-θ-εια. 'Έτσι ,ό 1&-.ος uπηρξε ή μό
νη καταψυ1η, του μικρου Ν ικολου 
Ύt« παtϊνί3ι και χαρά!. .. Κάποτε 
ομως lνας μόρτης έχτύπησε με μία 
πέτρα τον ) άτο και το1.ίΟ"Ιtασε το

κεψάλι ! Ό Ν ικολός εκλαφε πολυ 
κι' άναστατώ-θ-ηκε. Ό rάτος, ώσ
τόσο, 1λύτωσε και το παιοί, άπό 
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έιτόι�'εt;, ,;όνε .χρατοUαε aεμίνονι ά
πο -ι:ο λαιμο, μ' ίνα γαϊ-ι:άνι, ο-ι:αν 
ε6γα1νε . μαζί -ι;οu σ.τι� ροϋγες! 
( σελ. 32) 

τΗταν ό- Τζιτζίκος. Κάποτε ή 
μη-;έρα τοϋ ΝιΜλοϋ Κοuτούζη -ι:οϋ 
a1ηγό-ι:αν άa1κίες; που ειχανε. κά-
μει σ-ι;ον πατέρα -ι;οu: 

-Θέλ<ι> να μοϋ --itης, μάνα, τα
όνόματα έκεινωνέ τοϋν κερατά1aω
νε, που άaικήσανε ,;ον πα-ι:έρα μοu! 

-Προ; τί, παιaί μοu; Ό κό
σμος εfναι γιομι:i-ι:ος άπο &aικοuς 
και άλήτοuροuς, που σφάζοuνε με 
,;ο μπαμπάκι! 'Εγώ, πα1aί μοu, aεν 
ίμα-θα γράμματα και aeν ξέρω να 
6άλω .οίίτε .,;ην ύπογpαφή μοu. Ή 
ζωη ομως μ' έμα-θε πολλά: Ό κό
σμος είναι άaικος ΚΙ:Ι:Ι κακός! Μαος 
ο! άλ11:σουρίνο�! 

-Για ε�τοϋνο ΚΙ έγώ, μάνα, κά
' -θουμαι σ-ι;ο σπίτι μου ΚΙΧΙ ΠΙ'Ι:ΟU

ράρω παίζοντας με -ι:ον Τζιτζίκο! 
"Ακουσε -.' ονομά -ι:οu ό γάτος 

. κι έσαρτάρισε άμέσως σ-ι;α γόνατα 
-ι:οϋ Ν 1κολου i ( σελ. 33) . 

tO Νικολος Κου-ι:ούζης περιγρά
φε-ι:ά1 άπο -ι:ον Ίάκω6ο Π ολυλι:i, 
μεταφέρον-ι;α άφήγηση -ι:οϋ Σολω
μοϋ, ώς πικρόχολος και ά-θυρόσ-ι:ο
μος σ-ι;α σu-ι;ιρ1κά ,;ου ποιήμα-ι:α, 
κα-θως και -ι:!ς κοu6έντες ,;ου. 
«Τον έχ-θρεψαν με πολλούς, ο-θεν . 
αύ-ι:ος έλ�γεν ο-ι:ι μόνος του φίλος 

\ 1 Ί' f / και σuντροφος ηταν η γατα ,;ου». 
tH άγαπημένη γάτα μονάχη έγλό
-ι:φνε άπο την μανία ,;ης, a1ακω
μώaησής και -ι;οϋ a1ασυρμοu των, παντων. 

«Με Μο σύνεργα στο ·χέρι, το 
πινέλο και την πέννα, έκαμε ( ό 
Κουτούζης) -ι:η ζωή -ι:ου -· ·_ έγρα
. Φε ή Θάλεια Κολυ6�(σελ. 161)-. 
καl την ίστορία -ι:ου. 'Βουτώντας το 
πινέλο στα χρώμα-eα . ζωγράφιζε 

' Π ανιχγίες, άγγέλους, Χριστο�ς 
. και άγίου;, κcn 6οu-ι:ών-ι;ας ,;ην 
πέννα σ-ι:ο μελάνι σα-ι:ίριζε άλύπη
τα ,;9υς πάν-ι;ες ΜΙ tα πάν-ι:α. Σαν 
. -ι:ους προφηtες -ι:ης Βί6λου έρρ1χνε 
τους κεραυνούς. ,;ου στο πρόσωπο 
-ι;ης κοινωνίας. Δεν &φησε -ι:ίποτε 

' ' ' ' '!: , ' ' που να μ1J ρ1ι.,η απανου του τα
φαρμακερά ,;ου 6έλη: Άρχον-ι;ο
λόϊ, παπαacλόϊ, άσ-ι:ούς, νεόπλου
-ι;οuς, γuναι)(ες η &ντρες, ,;ους πέ
ρασε ολους άπο την ά-θuρόστομη 
γλώσσα το:.ι.·tΗ μόνη υπάρξ1ς που 
γλύτωνε ά:t' τη μανία -ι:ου ηταν 
ή·γάτα -ι;οu!>1 

tH άγαπημένη του έκείνη γάτα 
άπε6ίωσε σε μια άπουσία του στην 
Κέρκυρα. 

'Αναγκ�σ-D-ηκε ή σόρά Μαροό-
λα να τοϋ πη ,;ηv άλή-θεια. 

-'Εφόφηc-ε, παιaί μου, οταν ηl 
σουνα σ-ι:σου Κορφούς. 

ιο Ν ικολcς έμεινε &λαλος σα 
σενσάaος (Σημ. ,;ρελλός) . 

-Έφόψησε ό Τζ1τζίκος; εfπε
με φωνη σδησμένη, aακρύζον-ι;ας. 

-Τί, να γένη, πα1aί μου! -ι:οίί, ' ', , 'Ε: ' απαν-ι;ησε η μανα ,;ου. κε10 πε-
-θαίνουνε άθρωπο1 !. .. 

tO συγγενής -ι:ου Καπε-ι:αν Κων
σταντης Κοι..τούζης τοϋ έφερε μια 
γάτα Περσική -· ,;ην · όνόμασε 
Τζ1τζίκα. ιΗ γατούλα έκείνη εί
χε μεγάλr.ι μάτια «lτοιμα να σοϋ ·. 
μιλήσοuνε,>. Κάτασπρη, με σκούρα 
ούρά. Μπρrστα στο, κεφάλι μαϋρο 
λεπτο τρίχωμα, σα μετάξι, που 
σχημ(fτιζε χο:πέτα ! 

tQ Νικολος ήτανε ξεtρελλαμέ-
νος μ' έκείν-r. · τη γατούλα. Την l-

.,,, . !! . , ., παιρνt μα,.ι ,;ου, οποu επηγαινε ... 1
Αίψνιaιάστήκε -ι:ο Ψζάντε άπο -ι:ον 
παπα,- aαν�η και την Τζιτζίκα!. ... 
Ο! γυναίκες στις . -τζελουτζίες 

••• 

1. 
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(Σημ. ξύλινα δικτυωτά στα πα
ρά,Θ.υρα), οι άντρες στις πόρτες 
)<.αt τίς παρε,%ρες τώ'Ι μα1αζιών, 
οί περαστ:κοι στις ρου'(ες και στα 
καντούνια }!,χουνε σαστίσει με το 
σπετάκουλο ... 

Ό Νικολός καί σάν παπάς ... 
έκοηλώνεται :προκλ·tJτικά άπέναν
τι σε ολους. Φορεί κοντό μεταξω
τό ράσο, χοκκινες μεταξωτές κάλ
τσες, άσημένιες πόρπες στα χαμη
λά παπού,()'ιv. και στρα6ό σκιάδιο. 

-Ό πιτόρος ό Ν ικολός ντυ
μένος σά <tλάρ·tJς, μ' ε,ια γατσούλι 
στον ώμο! .. λένε οί Τζαντιώτες. 

, Ή Τζιτζίκα τον άκολοuθάει, δε
μένη άπό ένα κόκκινο μεταξωτό 
γοροόνι μ� ψcίίντες, πpύ κρατεί ό

'ίσιος. Π ο;,λές ψορές ομως πηδάει 
στον ώμο -;:ου ξαψνικά κι άπό κεί 
πάνου έρε•;νό:ει κι έκείνη προσε
κτικά τις ρcυγες! 

-Ώ ψυχή μου τζόγια πού έγί
νηκε ό Ν:κολός! ... 

· -Νά ,δουμε τώρα πού έγίνηκε
παπας αν έδαλε μυαλό! ...

Ζη όλομο"αχος και ή μόνη του 
συντροψια ειvαι ή Τζιτζίκα πού 
τήνε περιφέρει παντου. Είναι ή μο
ναδική του άγάπη και το σύμδο
λό του. Γρι{φει ό 'ίσιος «εiς έαυ
τόν» παρωcώντας ενα έκκλησια
στικό μέλος . 

Ό παπα - Κουτούζης, ό πιστός 
ψύλαξ άλη-θ-είας και του ψεύδους 

τρανό; έχ-θρός, 
οδτος έν τ<μ ο'ίκφ έκ πό-θου άνη-

. 

'κεστοJ 
τέρπε.τ' άε! και π�ίζει με τΟ Ύα-, τακι ... 

Τόνε μισουνε οι αρχοντες για 
τη φαρμακωμένη 1λώσσα του. 

--Ξέρε rε, μωρές, άπαντάει, 
ποίους ά1αr.<>νε οί άψεντάδες μας ; 
Άγκρουμα-πητε, μόμολοι. κι έτοίί
το έδώ; 
Τσού κλέφτες και ίερόσυλους, 
ρουφιανοκερατάδες, 
εύτούνους είναι ποu άγαποϋν 
του τqπου ο: άψεντάοες! 

-Να cγσλης, μ(,)ρέ, το ράσο,
'(tO:'.t οέ σου άμερτάρει με τη δρω
μόγ λωσσα ποu εχεις!. .. του ψου
γιάζουνε οί τόσοι όχτροί του. 

'Εκείνος μένει άδιάφορος σε ο,τι 
άκούει καί άπαντάει μόνο στη γά
τα του! 

-Είπες τιποτα, κυρά μου; 'Α
πόψε σοuχω τ•tjγανητό μαριδάκι του 
Πελούζου! 

_v Αμε, μωρέ, νά κοιμη-θης με 
τη γάτα σου, γατσουλομαγαρισμέ-. 
νε!. .. · 

-Κυρά μου, έσu μοσκοδολας,
κι 9ύτουνοι tρωμανε οσο ζουνε νε
κρουλιας !... ( σελ. 72 - 73) 

Τ& 1796. γυρίζοντας άπό τη 
Βενέτία, ό Νικολός Κουτούζης έ
κρατουσε στην ό:γκαλιά του την 
Τζιτζίκα. Ή γάτα είχε τώρα στο 
λαιμό μια ,.6κκινη μεταξωτη κορ
οέλα δεμένη σε φιόγκο. 

"Αμα έ61ηκε ό παπάς στη στε
ριά, · ή 1άτα ητανε ό:νε6ασμένη 

\ 7' ' ' ,., / στον ωμο του κι απο κει πανου 
έρευνο�σε τcύς γνώριμους τόπους. 

ι -Καλώ; ωρισες, δέσποτα!._. 
-Καλώς σας 6ρηκα, μωρέ!. ..
-Μπαλούλα έ1ίνηκε ή γάτα

σου, δέσποτα 1 
-Φτύστ,;�ε. μωρέ, μη μου τη',

ό:6ασκάν ης ! .. 
-Καλώ; τα δεχτήκατε. τρι

ταντίνοι! ... Άρι6άρισε ό:πό τη Βε
V§τία ό παπα - Κουτούζης με το 
1ατσούλι του!... ( σελ. 99 - 100) 
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Ό Νικnλός' Κουτοuζης ΙΧ'ΠΟΚΟ
ρuψωσε τ·η λατρεία του στο γάτο, 
είσάγοντάς τον · στην άγιογραψια. 
Στο νέο Μουσείο της Ζακίινθοu 
ύπάρχει ·1 μεγάλη είκόνα της 
«Γεννήσεως της Θεοτόκου» τοϊί 
Νικολάου Δc.ξαρα. Είχε σταλη για 
έ1tιοιόρJωσ·ΙJ στο έργαστήριο :της 
ΈJναης fl ινακοJήχης χαι ετσι 
σώ,9.ηχε άπ 1 't''IJV σεισμοπυρχαϊα 't'OU 
Αύγοuσ't'ΟU 1953. Είναι σχήματος· . 
ώοει.οοϊίς. Στα 1tόοια 't'ης θεο-.ό
κου είκονίζ(,','t'Gιt 't'pία χον-.ρα σχα
λοπά-.ια. Σ .. ο άρχιχο σχέaιο ησαν 
χενά. Ό ζωγράψος αίσθανό-.ανε 
πώς χάη λείπει έχεί για να «σπά
σει» -.ο χι;,νόν. Ό Κου-.οίιζης -.οϊί 
έπρό-.εινε ν:J. παρασ-.ήσουνε μια γυ
ναίχά, ώς <,εάγια -.ης Παναγίας» 
και πήρανε μον-.έλο 't''IJV γυναίχα 
τοίί Δοξαρα σινιόρα Χρυσοίιλα, ο
πως 't''IJV έπρόσεξαν έχείνο -.ο άπό
)'εμα, χρ�-.ι�ν-.ας ένα πανέρι σ-.α

χέρια. Δίπλα 't'ης · η-.αν ξαπλωμέ
νος ό γά-.:;ς -.οϊί Κου-.οίιζη. Ό ζω
γράψος εύρηχε -.ην ίaέα περίφημη. 

-Eύt()UVv είναι! είπε ό χα6α-
λ' Μ' " Ν λ�,-ιερης. .ι εσωσες, ιχο ο .... 
Χρυσοίιλα, έ-.οιμάσου άμέσως ·να· 
παμε σ-.ο έργασ-.ήρι !... π αρε μα
ζί σου χαι .. ο μωρο σ-.ο πανέρι για 
να ποζάρε-.ε!. .. 

-θα πι-.ουράρω χαι -.ο γά-.ο
μου δίπλα σ-.ην άρχόν-.ισσά σου, 
δάσκαλε! είπε ό Νιχολός. 
. Ό Δοξαρας έπέ,9.ανε χωρις να 

προλά6η ν' άπο-.ελειώση έναν αλ
λον πίναχ:t, πραγμα που έχαμε ό 
μάθη-.ής -.οί.ι ό' Κου't'Οuζης. τΗ-.αν 
ή «Γέννησις 't'OU Χρισ-.οϊί». Έθυ
μή,9.ηχε ό Κου-.οίιζης πώς ο-.αν έ
ζοϊίσε ό Μσκαλός 't'Ου, ό μιχρος 
γιός -.όυ l?tαιζε μ' ενα μεγαλόσ(J)
μο γά-.ο χαι μαζι ένεφαν!ζον-.ο σε 

\ , - , \ ,.. μια -.ρυ?tα τc.� μουραγιου, σαν ..,ων-

-.ανος πίναχας. Άν't'ι μνημοσίινου 
σ't'ον οάσχαλ6 του έζωγράψισε 't'Ον 
μικρο Π αyι:.ιγιώ't'η Δοξαρά χαι -.q · 
γά-.ο, 7tpοοάλλ9ν-.ας ά?tο ενα ψεγ-

, 
λ' 'Η

Γ γι-.η σ-.ροηυ ο. χαριτωμενη 
σχηνη «εοενε» ά?tόλυ't'α σ't'ο σίινολο 
-.οϊί πίναχα, με -.ην άθώα χαι συμ
'6ολιχη παρc.ι,σία 't'ων οίιο 7tλασμά-
't'ων, 't'OU ι,,ικροϊί παιοιοϊί χαι -.οϊί 
ζώου! ,'Ο πίναχας 't'Ο?tοJε-.ήθηχε 
σέ λίγο στην ούρανία -.ης έχχλη
σίας 't'ης 11 αναγίας -.ων Ξένων. 

Τέλος, ό Κου-.οuζης έζωγράψι
σε t'I] 'γάt:Υ. 't'OU 't''IJV περσιχη σtOV 
?tίναχα · 't'ης «Γεννήσεως -.ης Θεο
't'όκου», ό ό11.οίος σώζεται σ-.ο Μου
σείον -.ης ΖαχίινJου. 'Όπως ό Δο
ξαράς είχε ζωγραψίσει -rην γυ
ναίκα 't'OU σ-.ον αλλον ?tίναχα,. ό 
Κου-.οuζης έζωγράψισε -rην μη-.έ
ρα -.ου, με-.α -.ον θάνα-.ό -.ης, είς 
μνημόσυνον οεξια -rης π αναγίάς. 
Και σ-.α ?tόοια -rης -rην γά-.α -.ου! 

Την έλά-rρευε -.η μάνα -.ου ό 
Κου .. ούζη;. "Ενα. 6ραοάχι άπαν-.ή
θηχε σ' εν:� χαν-.οίινι με μία χομ-

, \ .. ' ·, 
-

\ , 7tανια που επηγαινε να πη -.α χα-
λαν-.α. τΗ-.αν ό γιος -.ση Π έτραι
νας μέ 't''IJiΙ παρέα -.ου. 

«ΈΜλανε σ-.η μέση -.ον παπα· 
με -.η γά-.α -.ου χι άρχινίσανε να 
.σονάρουνε με -.α μαν-.ολίνα χαι -.ις 
κιθάρες. "Υσ-.ερα ό γιος 't'ση Π έ
-rραινας, ;νωσ-rος -rραγουaισ-.ης 
χαι αύ-.οσχέοιος σ-rιχοπλόχος, l-
ψαλε -.ά κάλαν-.α: · · ' 

Χρόνια 71"Ολλα χαι -.ου π απα,
να -.ά χιλιοχρονίση, 
κι' . 07tOU πα-.ήση και σ-rαθη 

f ' \ λ ., ' 
\ πε-.ρα να μη ραιση .... 

Να ζήση και ή γά-rα -.ου 
ή μοσκο6c,)..ισμένη, 

Ί' , . . \ 7tΟυναι ?tιτουρα μοναχη 
και κο:rμοψημισμένη!. .. 
fO πα1rα; l6γαλe άπΟ τ1lν τσέ- � 

· 1 
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π·η του ένα χρuσο τσεκίνι κα, το

οωσε του γιου τση Π έτραινας λέ
γοντας: 

-Νά πιητε άπόψε, ·μωρες παι
οία, ενα κρασ, κα, 1iά συχωρέσετε 
τ·η μάνα μoul 

Την ιοια στιγμη εφυγε σχεοον 
τρέχοντας. Άντ, νά περάση ομως 
άπο τον Π λατύφορο, μπήκε στο

ερ·ημο κα, σκοτεινο καντούνι, γιά 
νά μ·ην τον ίση κανε,ς που εκλαι
γε όλοένα με λυγμούς. ( σελ. 111). 

• Από τό Μουσείον Ζακύνθου: «Γέννησις της Θεοτόκου η

τοu Νικολάου Κουτοόζη (με την περσική γάτα του).

1
1 

ΚΠΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡDΠDVΛDV 1, 
Ο ΙΗΣΟΥΣ 

i Ποίος ίιπijρΕεν ό 'Ιησοϋς; • Αί διάφοροι περί αύτοϋ 1 
1 άιnόψε�ις, ,έκηθέiμεVΙα,ι qμε1ρολήητως. • ·ο · 1 ησοϋς κατά ι 
: τόν Ρενάν. • Ό Ίιηοοϋς κατό τόν Συρέ. • Ή διιδaσκιο- 1 
: λία τοϋ · ι ησοΟ όπό τήν Κο�VΙή Δvσθήικη. 1-

•,• ,Ι ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
t __________________________ l. 
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Ό · γνωστός' συπραqιευς και aη
μοσιογράqιος κ. Χρ. Άπελομά-. 
της, έπtμελ•tjτης της στήλης «Ή 
Θεσσαλονίκη και ό κόσμος» στην 
έqιημερίaα ϊΜακεa.ονία», έχει aη
μοσιεύσεt κατα καtρους άqιηγή�εις 
άναqιερόμενε,; στα' .fJ.αυμαστα . προ
τερήματα ,ων σκύλων. Μεταφέ
ρουμε στις στηλες του i<ΙΛΙΣΟϊ» 

· μερικα άπ:ι τα πλέον χαρακτηρι-' στtκα.

Ό σκύλος

στην άpχαιότητα
Τέσσαρες η πέντε χιλιετηρίaες

προ Χριστο�. Μση πυκνά έσκέπα
ζαν άκόμ·η την άρχαίά Σκυ.fJ.ία,
που ώνόμ.άσ-θη άπ' τους μαύρους
«Ή γη π()υ άνεού-θη άπο τα κύμα
τα». ·και μέσα στις καταπράσινες
άκτές, τα -:;cλλα νερά και τους ά
καλλιέργητους .και άπέραντους
κάμπους, +.> cύοντο οί άγριες qιω
�ες των .fJ.ηρίων, ο! μυκη.fJ.μοι των

Ίστορίες· 

σκυ·λιώv 

δουοάλων· καί ο\ φρενήρεις καλπα-
σμοι των μ,γάλων άγελων' των ά
γρίων άλόΎων. Τα Μση αύτα υ
πηρξαν ή c-ωτηρία των λευκών. 
Μέσα σ' α�τα ήμπορουσαν να κρύ-
6ωνταt και να έξορμουν στις κα
τάλληλες στιγμές. vΕτσι, ό λευ
κός άν-θρωπος ήμπορουσε πλέον να 
λέγεται κύp ιος της γης του. Είχεν 
έπtνοήσεt τά μαχαίρια και -.ους 
λι,9,ίνους πελέκεις, -.ό τόξο και -.ό 
6έλος, -.η,; σ�ενaόνη και -.ο 'ορόχο. 
Τέλος, άπέκ-.ησε και aύο καλους . 
και άqιωσιωμένους qιίλους, -.ον σκύ
λο και -.ο c-λογο. Ό σκύλος, που 
έγινε πισ-.ος φύλακας -.ης καλύδης 
-.ου, -.ου έχιχρισε την άσqιάλεtα του
σπιηου -.ου. Και με το άλογο κα
τέκτησε -.·η γη και uπέταξε τα &λ
λα ζώα. Εiχε γίνει ό 6ασtλε.υς_ του
άπείρου. Ό πολιτισμος είχεν άρ
χίσει ( 6λ. Έa. Συρε - οί Μεγά-·. 
λοι Μύσται, σ. 39, 45-46). Ο! 
Φαίακες ό�ηγουν -.ον Όaυσσέα 
σ-.ην 'J,9,άχη . Και ή. Ά.fJ.ηνα -.ον 
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προστάζει νά έπισκεψ-θ-η πρώτα τον 
παλιό του χοιρο6οσκό, τον Εi.ίμαιο. 
Στην καλ66α αύτη του χοιρο6ο
σκου άνταμώνονται πατέρας και 
γυιός. Και ό πατέρας ψανερώνε
ται στο γυ�ό του. Πρώτα ό Τηλέ
μαχος και uστερα ό 'Οδυσσέας και 
ό χοtρΟΌΟσχος κατεοαίνΟU'/ στο πα
λάτι. Τό γέρικο κυνηγετικό σκυ
λί, ό w Αργος, άκούει τη ψωνή του 
άψεντικου του, τεντώνει τ' αύτιά 
του και πε �Ιαίνει άπο χαρά. Είναι 
ό πρώτος -:-.ο� άναγ,ιωρίζει τόν 'Ο
δυσσέα ( ολ. Ραουζ - Σακελλαρίου, 
Ό 'Όμηρrις, σ. 69). Σχετικά με 
το αλογο, ό λυρικός ποtητης Στη
σίχορος, σ-:οuς κατοίκους της Ί
μέρας, είπε τον έξης λόγον. «Κά
ποιο αλογο Υ,ατείχε όλόκληρο λει
οάοι μόνο του. Ήλ-θ-ε, ομως, έκεί 
κι' ενα έλάψι και κατέστρεψε τη 
6οσκή. Θέλοντας το αλογο να τι
μωρήση τό έλάψι, ήρώτα κάποιο•� 
&ν.,θ.ρωπον, αν ήδύνατο να το 6οη
,θ.ήση νά τιμωρήση το έλάψι."Εκεί
νος οε είπεν, αν λά6η χαλινόν και 
αύτός άναSr; έπάνω στο αλογο, έ
ϊ..ων μαζί του καί άκόντια. Το &
λογο έcέχ-θ-η. 'Ότα'Ι, ομως, ό αν
-θ-ρωπος το άνέοηκε, άντt να τι
μωρη,θ.η το έλάψι, εγινε το αλογο 
δουλος τοί.ί άν-θ-ρώπου», ( ολ. 'Αρι
στοτέλη, ρητορικη Β, 268, 10). 

Αλκ1β ΧατΖ:ηγιαννηc 

δικη,γορο::. Λαρ1ααα, ΜεταΕδ 35 

'Ο σκύλος 
τοϋ Πατριάρχου 
και ό «μοϋργος» 

Ό άοίοιμος Πατριάρχης Ίωα
κειμ Γ'. ( έκοημήσας εiς Κύριον 
την 14ην Νcεμορίου 1912) ήγά
πα !aιαιτέρως τους σκύλους. Έ-

ψημερις της έποχης έγραψε σχε
τικώς: 

«Ό άοίδιμος Πατριάρχης έτρε
ψε μεγάλ η•ι άγάπην προς ενα μι
κρό σκυλάκι\ το όποίον ώνόμαζε 
'Έχτορα. Ό 'Έκτωρ άψ' ής ήμέ
ρας ήσ-θένησε ό Π ατρ ιάρχ•ης εfχε 
σωρευ-θη εiς μίαν γωνίαν του κοι
τωνος του yατατρυχόμενος άπό πε
ρίεργον άσ-θ-ένεια,1. · Οi.ίτε έτρωγεν, 
οi.ίτε έκινε:το, οi.ίτε ήκούετο κάν. 
Μετά τον -&-άνατον τοίί Π ατριάρ-· 
χου οί ίιπ·ηρέται του πατριαρχείου 
άνεζήτησαν τον πεψιλημένον 'Έ
κτορα εiς μάτην. 'Επι τέλους τον 
ε:;ρον ,iεΑρΟ·/, μέσα εiς το δωμάτιον, 
εi'ς το όποίον έξεψύχησε και ό κύ
ριός του». 

Άλλα {).' άναψέρω και ενα αλ
λο περιστατικόν, δια το όποίον έ
χω iδίαν άιτίληψιν. "Οτε τό 1925 
έδημιοuργή-θ-r, το έλλ ηνοδουλ γαρ ι
κόν έπεισόδιο·ι εiς Μπέλλες και το 
τελεσίγραψον του Π αγκάλου οιά 

. του όποίου έζητείτο ίκανοποίησις 
οιά τον ψόνον του λοχαγου Νικο
λαίοου άπερρίψ-θη, από τους Βουλ
γάρο:ις, οιετάχ,θ.η το σύνταγμα πυ
ρο6ολικου τοC :Μτ.ακιρτζη και το 
τάγμα Καρακούψα να κινη-θ-ουν έκ 
Θεσσαλο,ιίκης νύκτωρ προς την 
με-θ-όρ ιον ( Ρουπελ) . Tb σύνταγμά 
μας το ήκολού-θησε έΥ. των σταύ
λων του ΚαFαμπουρνάκι και ό σκ6-
λος, ό Μουργος λεγόμενος, ό ό
ποίος κατελ&ων της άμαξοστοίχί
ας εiς Κιλκίς. ?!εν έτ.ρόψ-θ-ασε ν' 
άνέλ-θ-η και έτρεχε γαuγίζοντας 
οπισ-θ-έν της και έχά-ι9η διότι ητο 
μεσονύκτιο� 'Οποία ομως έκπλη
ξις, μετά τFιήμερον, οτε μας εδ
ρεν έντός -:c� δουλγαρικου έδάψους 
και παρουσιάσ-θ-η εiς τα μεταγω
νικά. έν-θ·χ ίιπηρέτουν ώς Όιαχέι-
"' , ' \ '. , , ριστης τωι. με ?Jιοικητη'Ι τον αει-
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_μνηστον· 'λοχα1ον Γεώρ1. Χατζό
πουλον έκ Βοtου. Δια να _μας ευρη ; 

' έπέρασε Μση, με1άλην άπ6στασιν, 
Μο ποταμου.; και aιέσχισε την στε
νωπον του Ρουπελ την όποίαν οι
ήρχοντο με1άλαι ψάλαηες στρα
του κατευθυνόμεναι είς Βουλ1α
ρίαν. Ό σκύλο_ς «Μουρ1ος» ητο 
ή μασκωτ του ,-υρο6ολικου μας». 

Δημ. Γκα6σνδς, Κοlάνη 

·ο «Ναπολέων»

.ιΜε την κατοχή της άνατολι
κης Μακεaονίας, τα 'Ελληνόπουλα
sπρεπε να έηραψουν στο 6ουλ)ά
ρικο σχολείο. Μόνη aικαιολο1ία
1 ια &ρνηση, ύπηρχε ή περίπτωση
έρ1ασίας τοC μαθητου. Ό πατέ
ρας μου, με το πρόσχημα αύτό, ά
πέψυίε να έηράψη, έμένα και τον
άaερψό μου. Μας έ6αλε aέ... πα
ρα1ιούς, τον ένα σε τσαϊκ&ρη, τον
&λλο σε ριχψτη. tO μιχστορ&ς μου,
ό Μαστροαναστιχσης, ένας τεχνί
της, καλλιτέχνης, στην κυρίολε
ξία ( είχε μετιχλλιο της Δ.Ε.Θ.
του 1938, 1ια την κατασκευη πα
πουτσιοu χωρlς καλαπόaι και πα
πουτσιων μ� πολύχρωμο ψιχθινο
aέρμα aικης του κατασκευης, κιχ
τι άρ ιστουργήματα), με συμπιχθη
σε. 'Αρϊότερα, μου είπε το μυστι
'κο του παπουτσιου χωρ1ς καλαπό
aι, λέ1οντά,; μου πως ήμουν ό μό
νος που το μιχθαινα, σαν άμοι6η
για τ'ίς ύπηρεσίες μου, aηλαaή, να

, ' , ψ , ' λ πη1αινω να παιρνω ωμι, με π α-
' 11, λ , ' ,. !!"'Ι ·1ι• ' στα r;ιε τια, απο οΛους σχει;;ον τους

φούρνους -�:ων Σερρων, τα οποία
aελτία, πάλι έγω θεωρουσα στα
τέσσερα 6ουλγάρικα &στυνομικα
τμήματα, γιατ1 είχα μάθει την
γλωσσα &πο τα 6ουλ1αριχκια, aεν
!:' - • , ' 11. , ςερω πως ειχε καταψερει να ογα-

λη τόσα οελτία, σε aιαψορετικα· ό
νόματα, έκείνος ό καταπληκτικος 
&νθρωπος. Τά ψωμιιχ, που έπαιρ
να, θα νόμιζϊ κανεlς οτι τα έκανε 
μαύρη άγορ&. 'Όχι. Τα μοίραζε 
στους πιο ουστυχείς. 'Έπαιρνα και 
γω ουο ψωμιά (μπομπότες με σκου-

'λ ) ' ' ., tO ' πα ευρο 'r'ta το σπιτι. μαστο-
ριχς μου, έπαιζε και 6ιολοντσέλλ.ο, 
στον «'Ορφέα» των Σερρων, καλή 
του ώρα ιiν ζη, rιατ'ί την τελευ
ταία ψορα που τον ε!οα στο μαrα
ζιχκι του ( πιχλι μαrαζιχκι' είχε) 
ηταν προ aεκαπενταετίας. 'Ένα 
πρωt μια κι.:ρία έφερε στ� μαrαζ'ί 
ένα κουταΜκι. Μπουσουλουσε. "Ό-
λ λλ, \ , , ο καψε - κανε ι, με κατι �εγα-
λες λευκες 6ουλες έaω καl κεί 
στο σωμα του. -rΗταν χιχρμα να 
το 6λέπης. 

-Τρώει ομως &κόμη rιχλα, κύ
ριε 'Αναστάση. θέλει ψροντίaα, ε!
πε ή κυρία. 

-'Έννοια σου κυρία Στέλλα, 
είπε έκείνος, έχουμε τον ΆηεΧά
κη έaω ( ποτε aεν κατιχφερε να με 
πη Βαηέλη η Βαηελιχκη, ό μά
στορ&ς μου). Θα το νταντεύη ο:ύ-

, τος. 
Και το ν-:&ντεψα. 
-Πως θα τον 6γάλουμε, 'Αr

γελιχκη; μ� ρώτησε ό. μάστοράς 
μου. 

Δ' t: ' / , ' f: , - εν ςερω, μαστορα, εσυ ςε-
ρεις. Ό 

-Ναπολέων, είπε. Τί λές;
-Καλο είναι,_ ε!πα, και πηρο:

στα σο6αpα την εύθύνη της άvα
τροψης του «Ναπολέων». 

Σε έξη μηνες, εrινε ένα σκυλί 
σ-παθατο, εύλύrισ-cο, παιχνιaι&ρικο 

' ψ 'λ λ' Δ' 
" και η ωοε πο υ. εν ·εφευrε 

κιχτω &πο τ& πόaια μου, στο κάθι
σμα, μ7'ροστα στο μπάγκο, εταν jά-
ζ , " , ,. (', ωνα, πατωνα η μονταρι,ο: απι.-



1975 Ι�ΤΟΡΙΕΣ ΣΚΥΛΙΩΝ 263 

στευτο, άλλά ενοεκα χρονών κι ·η
μουν, σ' ες•η - όχτώ μηνες, σχεΟΟ'I 

'λ ) r:-:, Ι ,, 
\ 

, κα ψας . ι!:ιαψνικα, ε1ινε το κιΨη-
μα στη Δράμα. Ή σψα1η στο Δο
ξατο. Ο! Βcύλ1αροι ε1ινα,ι πλέον 
σκληροί! w Αρχισε ή ελλειψη τρο
ψίμων, με1άλη. Ουτε μπομπότα 
πιά. Πείνα. Τότε, ('rjταν Μάιος 
τοίί '42), έΎ'κατέλεψα κρυψά τον 
μάστορά μου και πηρα το δρόμο 
και 1ώ 1 ια τά χωριά, με &λλα 
παιδιά. Γίναμε τσομπάνηδες. Έ-
1ώ ι1ινα τσομπάνης 6ου6αλιων. 
Πέντε δουδάλια εδοσκα. Ψείρα, 
6ρωμιά πολλή. 

'Η μητέρο: μου μοίί εστελνε μαν
τάτα, πώς ό μάστοράς μου εlναι 
λυπημένος. Ό Ναπολέων σου, ελε-
1ε, κλαίει κά-θε μέρα και κοιτά
ζει συνεχώς την πόρτα. Δέν τρώει. 
Κι' ό μάστοράς σου, σε χρειάζεται 
άκόμη. 'Έλα. 'Αλλά δεν πηγα. 
Ή ξενιασιά τοίί δάλτου και τοίί 
καναλιοίί στο Νεοχώρι των Σερ
ρων, με εlχαν κλέψει... 'Όμως, 
μιά μέρα -� «χουλούζα», μιά πει
σματάρα ξερακιανη δουδάλα, πη
ρε τον δρόμο, οπως πάντα, οτο:ν 

,_ ,, ' 1 
\ 

/ \ ' της εκανε κεψι, να παη στο κανα-
λι. 'Έτρεξα πίσω της, με την 
6ουκέντρα, νά την 1υρίσω, μά 7tοίί. 
Σώνει και καλά, η-θελε δροσιά, 
'Ιούλιος μήνας, κάψα με1άλη. Την 
ψο6έρισα, μcι τίποτο:. Και μόνο ο
ταν άνέδηκα στην πλάτη της ( εί
χα την συνή-θεια νά καδαλλικεύω 
τα 6ουδάλ:α, οταν κουραζόμουν, ο
πως και τ' αλλα παιοια έκαναν), 
εύαρεστή-θ•ηκε ή ((χουλούζα» να 1υ
ρίση. Μα ξαψνικά, έκεί που πή-
1αινε τον δρόμο της ησυχο:, ηνά
χτηκε άπότς,μα και 6ρέ-θηκα έιω 
στο χωμα. Είχε τρομάξει, άπο το 
ξαψνικο 1αύ1ισμα ένος σκυλιου, 
που ξαφνικά παρουσιάστηκε μπρο- ' 

σ� της. Ένος σκυλιοίί, καψε - κ�
νελλί, με με1άλες &σπρες 6οίίλες, 
πιο άδυνατισμένο άπο ο,τι το ηξε
ρα και πιο &σχ•ημο. Ρίχτηκε άπά
νω μου κι' &ρχισε νά με 1λύψη, 
να με 1αυ1ίζr. χαρούμενο. Το Νεο
χώρι άπέχει άπο τάς Σέρρας περί
που μιση ωρα ποδαρόδρομο. Είχε 
ερ-θει καί !-1� ε!χε 6ρη ό Ναπολέων. 
Τ·η'Ι νύχτα κο,.μή-θηκε μαζί μου 
στο κάρρο, στ·ην αύλή, οπου μ' έδα
ζε τ' άψεντικό μου. Το πρωt ε!πα 
στ' άψεντικο πώς, -θά πήγαινα στάς 
Σέρρας, ν-¼ δώσω το σκυλι στον 
μάστορά μου. Δεν μ' &ψησε. 

-Ά6ε Ηαηιλάκου, τοίί κου-.
πρόσκυλου ,δα 1λέπουμι τώρα; 

Μα έ1ω τον ,&ψησα καί 1ύρ ισα 
στο μάστορά μου, με τη 6ουκέντρα, 
τά 1ουρουνοτσάρουχα, την τρα1ιά
σκα, την 6ρωμιά μου, άλλά κο:ι 
τον Ν απολεοντα μαζί μόυ. Ε!χα 
σκοπο νά '(υρίσω πίσω στο χωριό, 
άλλα ό μάστοράς μου μοίί εlπε : 

-Άηελάκη, χωρις έσένα, το
Ν απολεονούδι -θά πε-θάνη ... 

Δεκέμδριος τοίί '42. Πείνα. Ό 
Ναπολέων άδυνάτιζε. Τί νά έτρω-
1ε; 'Ό,τι και 1ώ; Δηλαδη λα
χανίδα; Άκριδως τότε ·ηρ-θε και 
ή &δεια, άπο τους συηενείς μο:ς 
έδω, στην 'Ελλάδα, νά φύ1ουμε. 
Ό Ναπολέων, οταν χαιρέτισα '"CO'I 
μάστορά μου, που δάκρυσε, μ' άκο
λού-θησε. 

-Που -θά έρ-θη αύτός, μάστο
ρα; ρώτησα. 

-'Έως έκεί που μπορεί. Μετά 
-θά jυρίση, έκτος αν τον πάρης 
στο τραίνο. 

Δίπλα .άπ' το παϊτόνι, έτρεχε, 
με το ψωραλέο αλΟj'Ο κι' ό Ναπο
λέων, ως στο στα-θμό. Άνεδήκα
με στο τραίνο, άνέδηκε �ι' ο:ύτός. 
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"Ομως · ό pcύλ 1αρος: έλε1κ-.ης �
ταν σκληρqς ;. 

-Νέμα ντα σε ζέμιτε κούτσε
να τραίνοuτ, εl�ςε ).αl �λωτσών:. 

τας τον Νοπολέων, τον ·έκανε να 
1αuyίζη με πόνο. (Δεν -θ-α πάρετε 
σκuλια στο τραίνο), ντόλο, ν-,όλο 
( ' ' ' ) κατω, κατω, . · , 

Ή μητέρα μοu, μΌu εϊπε, να τον 
' \ ' ,,.. \ � παρω και να κατε7ω και μοΛtς 

ξεΥ.ινήση το τραίνο να τον cίψήσω 
, , !Ι,'ξ , ' Α', ' και .να πη11η ω επανω. uτο και 

εκανα·. ΊΌ τραίνο ξεκίνησε. ".ί\_φη
σα το σκuλί. 'Εκείνο προσπά-θ-ησε 
να πηaήξη έπάνω. <<"Οχι Ναπο- · 
λέων», το πρόσταξα. Ό έλε1κτης 

· με τρά6ηςε · άπάνω.
-Όσταιί1κο (&στο) .
π η1α άπό το παρά-θ-uρο, έσκuψα

έξω κ.αι τοu φώναξα «Ναπολέων
. ' . , \ ' - ,, ,, t/ 

1εια σοu» και κεινος ετρεχε, ετρε-
χε. a,ίπλα στι τραίνο, με την 1λωσ
σα πια άπ' έξω. Κι' οσο ή ταχύ-

'

τητα με1άλωνε, τόσο και η άπό
σταση μάκραινε. "Ε6λεπα στην cίρ
χη τ� -θ-λιμένα μά-τ;ιο: του Ναπο
λέων, ίίστερα την 1λωσσα -t-ou κι' . 
ίίστερα το σκελετωμένο σωμα τοu, 
με τα κοκκαλιάρικα πο�άρια ;τοu, 
να τρέχη, παράλληλα με το τραί
νο, ώσποu ιϊήκαμε cίπο το στα�μο 
και τον έχασα. �Έκλαψα, 1ιατι ή
μοuν έν,α παιaί ποu μόλις εiχα κλεί
σει τα ένaεκα. Το '49. μέσα στο 
1ήπεaό τοu «ΠΑΟΚ», ό μάστο
ράς μου; στρατιώτης της έ-θ-νο-

- \ '. , φροuρας, με ανεινωρισε. 
-Άπελάκη, ·μοu είπε. Είχες

πάρει μαζί σόu κάτι !ελτία ψωμιου. 
-Ναί, μάστορα, με σu1χωρείς.

Τί ε1ινε ό Ναπολέων ; 
-Ψόφησε, σε aέκα μέρες cίφ' 

οτοu tφu1ες ...
Εύάγγ. Ποοανοοτοσίου 

Θεσσαλcνίοκη (·Αριστοτέλους 19)
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Το βιβλίον της . σοφίcχς 

Β' εκδnση, άναθεωρημένη. ΣΕΛΙΔΕΣ 320. 

Π�λείται δεμένον δρχ. 140 

Εtς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

Αποστι-.ίι ατε ταχ) χην έπιταγή·J δια να τό λά6ετε τα
χυί)ρομιχ<Ϊ)::· εις την διεύ-&υνσιν πο;ύ θά' &ναγράψετε 
� i; την επιταγήν. 
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ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

� , 

ακρεοφαyια 
Το�κ. ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Το θέμ -� της ά�ρεοφαγίας μας
άπησχόλησε είς μιαν συνοπτικην 
έργασίαν είς το περιοδικόν «ΙΛΙ
ΣΟΣη ( τεGχ·η 63, σελις 355 καί 
83, σελίς S18). 

Ό διακεκριμένος άκρεοφάγος 
ίατρός "Αλλινσον διεπίστωσεν, έχ 
των έπιστημινικων του παρατ·ηρή
σεων, οτι Υ.ατά μέσον ορον ό άκρεο
φάγος άσθ-ενεί δύο ήμέρας κατ' 
ετος, ένω ο κρεοφάγος νοσεί του
λάχιστον οέκα. Στομαχικαι διατα
ραχαί, πεπτααι Υ,λπ., ϊίναι αγνω
στοι είς τους άκρεοφάγους, ώς 
και πλείστα• αλλαι άσθένειαι. 

Έκτος ,;,ων άνωτέρω, ένέχει και 
ήθιΥ.0\1 περιεχόμενον ή αποψις της 

, ' - - o::i-. ι ,::,.. ι ακρεοφαγικης οιαιτης, ουναμενης 
νά χαρακτ-ιjpισθη ώς δίαιτα έξα
γνιστική. 

) Τ' Ι!. ' ' ' Υ ' α ον c,εοασμον προς την -..ωην 
των UΠ::Χ'Ι•.9,ρωπίνων οντων, ητις 
εύνοεί την άνά,_τυξιν της ήθικό
τητος της �ι..χης. 

δ) Π ροσψέρει είς αύτην όργα
'Ιισμόν πλέον εύαίσθητον διά την 
sκδήλωσίν της, δέχ.την χατάλλη
λον έπιχ.οινωνίας μετ· ανωτέρων 
συνειδήσεων. 

Καί ηο·η ας έρευνήσωμεν τσ θέ
μα μεθοδικως. 'ίνα μορφώσωμεν 
γνώμην πεpι των άποτελεσμάτων 
της άκρεοφαγίας. 

1. 1 Η άνατομία του άνθρώπου, 
τελειοτέρα των πιθηκοειδών, δεν 
εΙναι δυνα:όν νά περιχ.λείη άτελε-

στέραν ψυχήν, δυναμένην νά δέχε
ται προς διαΎήρησιν του όργανι
σμου της τριφην σαρχ.οψάγων ζώ
ων. Τουτο άποΥ,λείεται οταν γνω
ρίζωμεν τον σκοπόν του άνθρωπί
νου όργανισμου, ό όποίος παραμέ
'Ιει μυστήριον διά την έπιστήμην 
της παλαιοντολογίας, ώ� προς την
, f Ι \ � Ί \ , 
εμψα,ιισιν τ9υ, μη ουναμενης να ε-
ρευνήση τη, uπάρχουσαν διαφορά'!· 
της ά,ιθρωπίνης μορψης άπό των 
προαναφερθέντων ζώων, ατινα πα
ραμένουν άνεξέλικτα και τά αύ
τά άπό της έμψανίσεώς των. Διότι 
ή άνθρωπίνη μορψη έπλάσθη ώς 
οργανον οι::χ την ένσάρκωσιν των 
ψυχων καί τ·ην οι' α'ύτης περαιτέ
ρω έξέλιςίν των, διά τάς ψυχάς 
αί όποίαι εq, ·Sασαν είς τον κατάλ
ληλον 6αθμόν έξελίi;εως, έκ του 
κατωτέρου της άν{.Ιρωπίνης υπο
στάσεως μοFψικου κόσμου της φύ
σεως. 

"Ολαι αί άνατομααί ίδιότητες 
-;ου άνθρωπίνου όργανισμοu · άπο
δειχνύο:;ν ο-;, ό. άν,5\ρώ-πινος όργα
'/tσμός είναι κατάλληλος μόνον 
οιά Υ,αρποψαγίαν. Ή ψυτόψαγία, 
έν συνδυασμ4') μετά της χαρποψα
γίας, παρέχει τά άναγy,αία προς 
διάπλασιν και διατήρησιν του άν
θρω7eίνου όπανισμου.-

2. Ούο�ν έν τ<i,) κρέατι υπαρχει
πολύτιμον στοιχείον διατροψης, το 
ό7Cοίον να μη δύναται νά ληφθη 
έχ του ψ:;τιχ.οίί κόσμου.- 'Αντιθέ
τως, είναι λίαν άτελης τροφή, διό-
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τι στερείτ η άμύλου, σακχάρου και 
περιέχει ύπερ6ολtκην ποσότητα 
σαρκογ6νων στοιχείων, έπtκtνΜνων 
aια τον άν-θ-ρώπtνον όργανtσμόν; 
'Εκ των σπόρων, των 6σπρίων, των 
καρπών, των ξηρών καρπών. και 
ριζών, Μναταt να' έξαχ-θη πλή
ρης τροφή, έκ των όποίων ό φυ
σικος &ρτος και το έλαιον. 'Εξ' ,., ' ' ' , αυτων μερtκα παρεχουν περtσσο-
τεpα τοu κρέατος και άκίνaυνα 

' - ( . ' ,, σαρκογονα στοι:χεtα ως μη εχον-
τα, έν λαν-θανούση καταστάσεt, την 
πτωμαtνην)' προς aιατήρησιν του 
όργανισμοu. "Αλλα ·aε τούτων πα
ρέχουν &φ-θονα στοιχεία παράγωjα 
Ο , ' 'Ι, ' ' '!Ι, νερμοτητο·,; Κ<Jι vυναμεως, ουχι vι-
εjεpτικης άλλα φυσι'Κ,ης, και ύ
γιους. 

3. Το κρέαι; παντος ζώου και
( ' , ' ' ' .. , υπ αυτας τας ευνοtκωτερας συν-
-θηκας, ούaέποτε aύναται να εΙναι 
έντελως ά1tηλλα1μένον άκα-θαρ
σίας. 'Τπάρχεt πάντοτε είς ται; 
ινας και τα άίμοφόρα ά11εiα υλη 
περιττωμάτων, κυττάρων νεκρών 
( πτωμαtνη) . 

1Η άπότομος και άποτροπαία 
σφαjη του ζώου συντελεί είς το 
' ' ' ' ' , t , να παραμενη εις την σαρκα η κο-

- . ,., ' προς των νεκρων περιττωματων 
και μέjα μέρος του άκα-θάρτου 
φλε6ιχοίί α!ματος, το όποίον εύρ(
σκεται είς τα τριχοειaη άηεία. 
Δια τουτο το κρέας είναι, χατά 
' �λ ' .. , . το, μαΛ ον και ηττον, καταφορτον 

έξ · άκα,Θ.αρσίας. 

4. Πολλοι φυτοφά1οι, μετα την
έ1κατάλειΦιν της κρεοφαj(ας (πα
ράaειjμα και χατά την χατοχην). 
άπηλλάγησαy χρονίων ένοχλήσεων,
,, • , • !Ι, ψ' οπως οι ρευματισμοt, η QUσπε ια,
τα στομαχικα ένοχλήματα, ή έπt
ληφία, ή rαράλυσtς και αλλαt έ-

πtκίν3υναί ασ,Θ.ένειαι. "Αλλων αί 
χρόνtαt ένοχλήσεις ήλαττώ-Ι»ησαν 
και ή ζωή των κατέστη ύποφερτή. 

5. oi άπέχοντες της κρεοφα-
1fας και συστηματικώς τρώ1ον
τες ώρίμοuι; καρπους άπεaείχ,Θ.η 
οτt άναρρωνύουν ταχύτατα έκ τραυ
μάτων κiχί έϊΧεtρήσεων, αναλαμ-

. 6άνουν aε έντος έλαχίστου χρονι
κοu 3tαστήματος. Πολλάκις έλκη 
παλαtα έπουλώ,Θ.ησαν 3ια της έϊ
καταλείψεως της κρεοφα1ίας, μο
λυσμαηκα Ν νόσήματα σπανίως 
προσ6άλλουν τους άκρεοφά1ους. 

6. Π αρατηρήσεtς έξόχων lα
τρων έν 'Αηλί�, οπου ή οίν.οπνευ� 
ματοποσία κατέστη μάστιξ, 6ε6αt
ουν οτι, οσον μεγαλειτέρα εΙναι ή 
κρεοφαγία, τ6σον μεjαλεtτέρα ε!-' • !>'ψ 

λ
' 

• 

ναι και η Qt α κατανα ωσεωι; οt-
νοπνευματωaων ποτών, με άποτέ- . 
λεσμα τον άλκοολισμον και &λλας ·
σωμαηκαι; και aιανοητtκ&ι; πα
,Θ.ήσειι;. 'Απεaείχ-Ι»η aε οτι έπέ-
3ρασε ,Θ.εραπευτικως ή φuτοφαjικη 
και χαρποφαγtκη aίαtτα, ή όποία: 
έ3ημιούργψεν άποστροφην προι; 
την καταστρεπτικην χρησιν του οί
νοπνεύματος. 

7. Κατα την 1Αγίαν Γραφήν, ή
πρώτη προς τον &ν,Θ.ρωπον aοθείσα 
-θεία και φυσικη έν• ταuτφ έντολη 
ητο: 

«Ί3ου aέaωκα ύμίν παν χόρτον 
σπόριμον σπείρον σπέρμα, ο έστtν 
έπάνω πάσηι; της Γης- και παν 
ξύλον, ο έχει έν έαυτφ καρπον 

1 , ' .... ,, , σπερματος σποριμου· υμιν εστα:ι εις 
ορωσιν». (Γένεσιι; · Α' 29). 

ο '!> , • '!> ξ • , ,, υvεμtα αποvεt tι; υπαρχεt οτι
ή άνατομία του άνθρωπίνόυ όρ1α
νtσμοG εfναι -σήμερον aιάφορος της' ,.., , ' εποχης εκεtνης. 

- --- -
---

- -- -- -
- --

---
- -- ----

---
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8. "Ενεκα ουσκόλων περιστά
σεων ό &ιθρωπος έξέκλινεν ε!ς 
παμφάϊΟUς συνη{)είας, ομως οταν 
οί φυσικοί νόμοι της ήθικης ηρ
χισαν να: κατανοοίiνται, αί έξελι-

, 1μέναι συνειοήσεις, κατανοήσασαι 
τους φυσικο�ς και ήθικους νόμους, 
άπέχουν τη.;: κανιδαλικης οιαίτης. 

9. Ή έκ τοίi κρέατος άποχη ά
ποκοιμίζει τα χαμηλο: πά-0-η της 
τιταναης ιχ-ιθρωπίν•ΙJς ,φύσεως και 
προά1ει ο,τι εύϊενες και άνώτερον 
κατέχει κ�ί μεταφέρει ή άνθρωπί
νη ψυχή, ητις έκ τοίi λό1ου τού
του οημιουρ1εί καταλληλότερον 
όρ1ανισμόν, 'Προς έκοήλωσιν και έ
ξέλιξιν αύτης, οιο: την σύνοεσίν 
της με άνωτέρας συνειοήσεις, ά
νωτέρων πνευματικών καταστά
σεων. 

10. Ή καρποφα1ία και φυtο
φα1ία οίοει και οιατηρεί νεανικην 
και ώραιοτέραν την ώι-θ-ρωπίνην 
μορφήν. Ό οίκονομολό1ος "Ανταμ 
Σμίθ, ε!ς τG σύηραμμά του «Ό 
πλοίiτος των Έ-θ-νων», λέ1ει: 

«Αί ώραιότεραι 1υναίκες της 
'Αηλίας είναι αί έρ1άτριαι της 
Ίρλανοίας, αί όποίαι τρέφονται, 
κυρίως, οιο: 1εωμήλων». 

Την άρχαιοτέραν οε Πηϊήν, 'Jtε
ρι του οτι ή φυτοφαrία οιατηρεί 
νεανικην Υ..αι ώραιοτέραν την άν
θρωπίνην μορφήν, εύρίσΥ.ομεν έν 
τη Π αλαι� Δια-θ-ήΥ.'11, ένθα λέrε
ται, οτι ό Δανιηλ και οί έταίροι 
του, οί. όποίοι έτρέφοντο μόνον με 
�ι ' ., 1 1 Τ οσπρια και επιναν μονο νερο, ησαν 
ώραιότεροι Υ.αι !σχυρότεροι των ά
κολούθων τcC δασιλέως, οί όποίοι 
ετρω1αν μόνον κρέας (Δανιηλ Α' 
12 - 15). 

11. Το άνθρώr.ινον πνείiμα πα-

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

σ•ΙJς έξελημέΨΙJς ψυχης, μεμυημέ
νης είς tας άρχας της έσφτερι
κης έ-πιστήμ.ης, έξανίσταται κατο: 
της ά1ρtό'\'ηiος, της σκλ·ΙJρότητος, 
κατο: των ά-παισίων οιο: την ψυχη11, 
-θεαμάτων, των κραυιων της αίμα
τοχυσίας καr ολων των παρομαρ
τούντων τη σφα1η -πασχόντων έμ
ψύχων οντων, άοελφων τοίi άνθρω
-πί11ου οντος. 

12. Έκτος tης έκατόμδης, ή ό
ποία προσφέρf;ται εiς την ά-παν
θρωπiαν, -παρομοία θυσία -προσφέ
ρεται ε!ς τ·ην άοικίαν και τον έrωϊ-

, '![,,, ,  (\ Ι Ι , σμον, οιοτι νεωρουμενης νομιμου 
της σφα1ής των ζώων, όλόΥ.λη
ρος τάξις άνθρώπων άσκεί το ά
ποτρό-παιον έπάηελμα τοίi σφα1έ
ως, έκφαυλιζομένη και άiοκτηνου
μένη, έκ της έπιρροης έπι τοίi ή
θικοίi αύτοίi. Το αύτο συμ6αίνει 
καί με τους κυνηrούς, οσον και έαν 
-προσ-παθοίiν να οικαιολογήσουν το 
έργον των. 

13. Οί πεισθέντες, οτι ή κρεο
φαγία είναι .δάρδαρος, οια πασαν 
έξειλιγμέΨφ ψυχή11, ύπέχομεν δα
ρυτάτην ·η-θικην και πνευματικην 
εύθύνην, έαι οεν μεταδάλωμεν τρό
πον οιατροφης, προς άπόκτησιν κα
ταλληλοτέρου όργάνου οια την έ
ξέλιξιν της ψυχης μας. 

14. Το: παιοιά, ύ-ποκείμενα εiς
τας ύπαγορεύσεις της φύσεως, άρ
νουνται τ·η·J κρεοqαγίαν και προ
τιμοίiν τους καρπους και τα άμυ
λώοη παρασκευάσματα. Δυσκόλως 
οε θα έτρωγον κρέας, έαν οεν ύ-

- \ /f!:,,, - Ι πηρχε το r.αραοειγμα των γονεων 
των και ·ή -προκατάληψις, οτι ή 
σφαγη των ζώων εfναι όρθον y_α:'! 
έiάναγκες οια τον ανθρωπον, με 
την οικα:ιολογίαν οτι έν τη φύσει 

- -- -- - -- - -
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-ι-α ίσχυρό-ι-εFα ζωα: κατα:σ1tα:ράσ
σουν τα άσ-9-εvέστερα:, τά ό1tοία ά1tο
-ι-ελοίίν την τροφήν των. Τόσον χα .. 
μηλα κατε6άζουν -ι-ην άν-θρω1tίνην 
ψυχήν. 

15. Δύναμις, άντοχή, τόλμη κα:ι
"l I Ι •Τ ικα:νοτης νοησεως, ειναι. χαρακτη-
ριστικά των μη· σα:ρκοφά1ων ζώ
ων, τα όποία μόνα: συνεδέ-θησαν 
προς τάς τύχα:ς, τους -θριάμοους 
χα:ι τα ερ1� των άν-θρώ1tων. Σχε
�ον 1tασα: έρ1ασία τοίί κόσμου, έ1tι 
α:ίωνα:ς αίώνων, έκτελείτα:ι ύ1tο 
-.ων χορτοφά1ων (ϊ1t1tων, 6οων, ή
μιόνων, · ονωv, έλεφάντων, καμή-
λων). 

Ούοεν σ;ρκο66ρον 1tαροuσάζει 
την άντοχην κα:l ιrην ύ1tομονην τοίί 
ί1t1tou, έργαζομένοu άνευ &να:πα:ύσε
ως, ά1tο πρωίας μέχρι νuκ-.ός. Έ
ξερεuνητα:ι εΤοον γορίλλαν, -θρα:ύ
οντα: οιά των χειρών του, ανεu 1tρο
σπα:-θεία:ς, -:6 κα:τα τύχην 1tεσον 1tU
ροοόλον οπλον του ο ιώκ του. του. Ό 
γορίλλας,. ώς γνωστόν, τρέφεται 
οιά καρ1tων κα:ι οί ζωολόγοι 6ε-, 
οα:ιοίίν, οτι το ζωον τοίίτο εΤνα:ι άήτ
τητον έν συμπλοκ� 1tρος άφρικανι
χον λεοντα:. 

16. 'Εν 'Αγγλί(f, ό κα:-θηγητης
Φόρος άπέοειξε οια πειραμάτων, 
οτι οί Σκωτσέζοι οί ό1tοίοι τρώγοuν 
-.ρα:χcινα έκ 6ρώμης (κουάκερ) κα:ι 
οί Ί�λα:νοοι οί όποίοι τρώγοuν πα:

. τάτες και ψωμί, εΤναι κα:τα το ά-
νάστημα: κα:: την εύκινησίcιν, άνώ
-ι-εροι των &λλων, των τρεφομέν<i!ν 
με 6ωοινο κρέας. Οί Λα:πλάνοα:ι, 
-ι-ρεφόμενοι μόνον οιά κρέατος, εΙ
να:ι φυλ� μικροσκο1tική, έν� οί Φί
νιοι, οί' ό1tοίοι κα:τοικοίίν έ!ς το α:ύ
το κλίμα: κα:ι τρέφονται I οια των 
προϊόντων τr,ς Γης, είναι φuλη ώ
ραία:. ο-πως οί Σουηοοι και οί Νορ-

6ηγοί. Ούοεμίά άμφι6ολία: ύ1tάρχ�ι, 
οτι ή ουσμορφία όφείλεται κατά 
μέγα: μέρο·; ε!ς ·. την 1tτωμα:τοφα
γίαν. 

17. Οί Σ1tαρτιαται ήσαν φlίτο
φάγοι,. κα:-θως κα:ι οί στραηωταc 
της Έλλάaος. κα:ι της Ρώμης κα:
τα τους χρόvοuς της άκμης αύτων. 
Ή ά1tο τών ά1tλων συνη-θειων έκ
τρο1tη έ7Fέφερε μετ' όλίγον την
1tα:ρα:κμήν. Ε!ς τους ά-θλητας της 
άρχα:ία:ς tΕλλάοος ίpυτοφαγικη και 
ούχι κρεοφαγικη τροφη ητο έ1tι6ε� 
6λημένη και οτcιν 6ρα:Μτερον ε!
σήχ-θη ή κρε9φα:γία, οί τέως ά-θλη
τα:ι μετε6λή'Ι>ησα:ν ε!ς άμ6λείς και 
ουσκινήτοuς άν-θρω1tίσκους. 

18. ι Π ολλοι των οια:νοιξιk,ιτων
νέους όρίζοντα:ς ε!ς την. mιεuματι
κην 1tρόοοον της άν-θρω1tότητος η-, 
σαν �κρεοφάγοι. Μετα:ξu αύ.των, 

λ, • Β ,,,,,,, ,, συγκα:τα: εγrντα:ι: ο ουοοα:ς, ο 
, Π υ-θα:γόρας, ό' 'Εμ1tεοοκλης, ό 
Πλάτων, r 'Επίκουρος, ό Σενέ
κας, ό Πλούταρχος, ό Πορφύριος, 
ό 'Ιωάννης· � Χρυσόστομος, ό 'Ιου
λιανός, ό Νεύτων, ό Ρουσσώ, ό 
Βολταίρος, ό Σ6έντερμποργκ κλπ. 
'Εκ οε τω·1Έλλήνων γνωστων μα:ς 
ό Πλάτω•ι Δρα:κούλης. ό Σπ. Νά

γος, ό Ά·ιτ. 'Αορια:νό1tοuλος, ό Ν. 
Καρ6ούνης, ό Ίω. Βασιλης και 
&λλοι. 

19. 'Εκ των 1tροεκτε-θέντων συ
νάγεται οτι ή ζωη τοίί άν-θρώ1tοu 
Μνατα:ι &ριστα να οια:τηρη-θη έν 
ύγείΓf, οιά c:ατροφης ά1tοκλειούσης 

·,το κρέας. cιά' το ό1tοίον, οίίτε ή
οικα:ιοσύνη, οίίτε ή ή-θι�ή, ούνα:τα:t
να έ1tιοοκιμάση τας φρικτας ώμό
τητα:ς, α:ί. ό1tοία:t οια:πράττονταt

' ,·r: 'λ ' 
� ' . προς ε..,ασφο: ισιν του, ινα ικα:νο-

ποιόίίνται cιεστρμμένα:ι και . παρά

• • • Ή ,_J: 
ι j 

--- --- --- ---�-- --- ------ --- --- --�-
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φύσιν όρέξr:.ις, συντελοuσαι είς την 
έπιδράουνσιν της έξελίξεως της 
ψυχης και r.ροσψέρουσαι είς αύτην 
όργα,ιισμο'Ι συμμετέχοντα όλιγότε
ρον είς την α'ίσ-θ-ησιν της αί-θ-ερι
χης ούσίας και τάς συλλήψεις των 
κ.ραοασμων των ύπερτέρων συνειοή0 

σεων' αί όπcίο:ι και -θ-ά όοηγήσουν 
τήν ψυχή,ι πρός τ·ην Γνώσιν και 
την Άλή-θ-ειαν. 

20. Ή δρασις είναι ή ταχυτέ
ρα λεωψόρος; ή όοηγοuσα είς την 
ψυχήν τας συλλεγομένας έντυπω
σεις, καί � ποιότης της ψυχης, 
κατα τό πλείστον, έξαρταται εξ 
αύτων. 

'Γό ήμερήσ ιον -θ-έαμα των κρεο
πωλείων ό:παμδλύνει δα-θμηοόν την 
καλαισ-θ-ητιχην τάσιν των ό:ν-θ-ρω
πίνων οια-θεσεων. 'Η άποτροπαία 
εχ-θ-εσις ό:νηρτημένων αίμοσταγων 
πτωμάτων καf.ιιστα τη'Ι ό:σχημίαν 
κ.άι την φρίκην τόσον ό:νεκτην χαί 
ψυσιχήν, ε:ς τά οργανα της άντι
λήψεως, ωστε νά μεταοίοη είς αύ
τά προς ό:ψομοίωσιν τά στοιχεία 
του είδεχ-θ-cuς '. Ή έξοικείωσις 
προς τό ό:πο-ιρόπαιον και Υ,ανιδαλ
λιχόν -θ-έαμ:χ των χρεοπωλείων ό:
ποτυψλοί τό ψυχικόν οργανον τοίί 
καλοu, τάς ό:νωτέρας αίσ-θ-ήσεις 
της ψυχης, και χαταστρέψει παν 
εύγενες α"iσ-θ-ημα, τό όποίον ή ό:ν
,θ.ρωτ.ίνη ψύσις πρέπει νο: αίσ-θ-ά-

,. - Ι!. Ι . -νεται κατα των παραοιασεων των 
ψυσιχων οικαιωμάτων, των �ωιχων 
οντων, των ψυσιχων καί πνευματι-
κών νόμων. 

21 .. 'Ο Εολταίρος,' έξαίρων τό 
εργον του Π ορψυρίου, λέγει δτι: 

«Έάν ενα ό:ρνί, α'ίψνης, ύπό τήν 
μάχαιραν του σψαγέως, ήaύνατο 
ν' ό:νακράξη . 

-Έν όνόματι του κοινοu ήμων

Πατρός, αν-&ρωπε μη με σψάξης, 
ποίος -θ-ά ·ητr.. είς τόσον δα-θ-μόν ό:
πάν-θ-ρωπος, ωστε νά έμπήξη τη', 
μάχαιραν ε:ς τόν λαιμόν του ά-θ-ώοι; 
και νά τρεφώμε-θ-α έκ της σαρχός 
του;)) 

22. Και ηοη ας ελ-θ-ωμεν είς
τάς οοξασίσς των ό:ρχαίων 

1 
'Ελ-

λήνων: 
' () Π υ-θσγόρας όρ-θως έστήρ ι

ςε την ό:ν .9pωπίνην εύδαιμονίαν είς 
την ύγεία I του σώματος και τοίί 
Π'Ιεύματος, λέγω, δτι ή κρεοψα
γία άντίχειται είς τ·η'Ι ή-θ-ικήν. Ot 
Π υ-θ-αγόρ.-:Η ήρχοuντο, τρεψόμ.ενοι, 
χατά τό παράοειγμ.α του διοασχά
λου των, με μέλι και αρτον, χόρ
τα χαι σπανίως -θ-αλασσινά, ό:πο
κλείοντες 'c"'IJ'ι πόσιν. 

« Ι1 αντJ; δε μάλλον άπηγόρευε 
( Π υ-θ-αγόρας) μήτε έρυ-θ-ίνον έ
σ-θ-ίειν, μήτε μελά,1ουρο,1, καρδίας 
τε ό:πέχεσ-θ-αι Υ,αί y,υάμων)). 

«'Αριστοτέλης δε ψησί, κα! μή
τρας και τρίγλης ένίοτε. Αύτοu 
δε ό:ρκείσ-θ-αι μέλιτι μόνφ ( ψασί 
τινες) 't] Υ,ηρt<j} 'tJ αρτφ, οfνον οε 
με,θ.' ήμέραν μη γεύεσ-θ-αι. 'Όψον 
τε τά πολλα λcι:χάν<Jις έφ-θ-οίς ώ
μοίς, τοίς οέ -θ-αλαττίοις σ:πανί
ως ... καί ό:r.έχεσ-θ-αι δρωτων -θ-νη
σειοίων τε χρεών και τριγλων και 
μελανούρων και ώων καί των ώο
τόκων ζώων και κυάμων)). 

23. Κατά Διογένην Λαέρτιον,
Ζήνων ό Κιτιεύς: 

«'Έχαιρε σύΥ,οις χλωροίς και ή
λιοκαίοις, εχων συνή-θ-η τροφήν 
ταuτα, τό μ�λι, τόν αρτον, και όλί
γου εύώοοu:- οίναρίου έπινε, οιά της 
ό:πύρου οέ ταύτης τροψης εζησε,, 
ανοσος και �γιής.)) 
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Ό Πλούταρχος ).,έγει: 
<< ... καίτοι χαρίεν γε το του Λά

κωνος, ό ίχ,θ.ύδιον το πανaοκείω 
πριάμενος, τφ πανaοκεί σκευάσαι 
παρέaωκεν. Αίτουν-.:ος a' έκείνόυ 
τυρόν, και οξος και ελαιον ... Άλλ' 
ε! ταυτα ε!χον, .ε!πεν, οuκ αν !
χθυν έπριάμην. 'Ημείς aε οuτως 
έν τφ μ�αιφόνφ τρυφωμεν;- C>στ' 
"'ψ , , , • ' ο ον το κρεα1: προσαγορευομεν, ειτ 
νψ , , , , , , � , ο ο ων προς αυτο το κρεας ι;ιεομεvα, 
άναμιγνύοντες έλαιον, οfνον, μέλι 
γάρον, οξος ήaύσμασι Συριακοίς 

' Άρα6ικοίς, l>σπερ νεκρον - έν-

ταφιάζοντες. Και γαρ οuτω αυτων 
διαλυ,θ.έντων και μαλαχθέντων και 
τρόπον τίνα κρεοσαπέντων, εργον 
έστι την πέφιν κρατησαι, και aια
κρατη,θ.είσης; aέ, aεινας 6αρύτητας 
έμπνεϊ και νοσόaεις και άπεψίας». 

Διογένης aε ό Κυνικός, οταν 
.κάποτε εφαγε ώμο χταπόaι, εa(ι)
σεν άφοpμήν ε!ς τον Π λούταρχον 
να είπη: 

ο, ' ' ' ι.,. « ινοποσια και σαpκοφαγια eι-
ναι μεν άλη,θ.ες οτι !σχυρον κα} 
ρωμαλέον ποιουσι το σώμα, άλλ� 
την ψυχην �σθενη». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Μια έβδομάδα χωρiς, κρέας 
Μη ψατε κρέας για μία έδοο

μ.άδα ! - ηταν τό σύνθημα του 
νεοσύστατc.!.ί 'Ινστιτούτου Π ροστατ 
σίας Κατα·ιαλωτων, προς άντιμε
τώπισιν τ·ίjς παράλο"('ης ύπερτιμή
σεως. WΕτσl εiσήχθη και στην 'Ελ
λάδα ( έπι -:οίί παρόντος μόνον στην 
· Α -θήνα) � άποφασιστικός παρά
γων τcίί καταναλωτοίϊ, ό όποίος
έκο·ηλώνεται όργανωμένα σε με
γαλουπόλ:::ις τοίί έξωτερικοίί και
έπιδρα στ·r;•ι οιαμόρψωση των τι
μών. Ί -Ι ((είρηνικ·η και άκίνδυνη
έπανάστα:rις), τοίί καταναλωτοu έ
κηρύχθ·η -:ι1 αίτια καθαρώς οi
κονομικά, �>στόσο τό Ίνστιτοίίτο
στα δημοσιεύματά του δεν παρέλει
ψε νά τονίσr. οτι ύπάρχοuν πάρα
πολλές :ru,,ταγες μαγειρικης χω
ρίς κρεας. ΤΟ ΙΔΙΟ νόστιμες και
πολλές ψσρές Π ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ύγιεινές και ΠΙΟ ΠΛΗΡΕΙΣ
σαν τροφές>,.

Σχετικι�ς ή ((Καθημερινη» έ
οημοσίευσε cώοεκα συντ:αγες &κρε
οφαγίας. 

ΤΑ ΜΑΡΟΤΛΙΑ 

Με την εύκαιρία της έοδομά
δος άποχης κρέατος έδημοσιεύθη 
ι'ΝΕΑ, 13 Σεπτ.) οτι σ· ολο τον 
κόσμο καταοάλλεται τώρα γενι
κώτερη προσπάθεια οίκονομίας στο 
�αγητό, σl σημείο που νά περιμέ
νη κανεις ότι θα ύπάρξη μια πρά
γματι έπα·ιάσταση στην κουζίνα, 
με νέες συνταγές ψαγητοίϊ για ο
λη αύτη την έποχη της λιτότητας 
που ζοίίμε ϊ αι που δεν ξέρομε πό
σο θα διαρκέση. 

Στο Λονδίνο ό Μαξ Ντάοιδσον 
συνιστά τα μαρούλια, άντι χρέα
-;ος, οχι, cμως, σαλάτα. Ύπάρ-

Τό σf\μα της Νίκης σχηματισμένο 
μέ μιά μελιτζό.να1Cαi ενα κολοκυθάκι! 

('Εφημ. <<Απογευματινή») 

χουν, γρά11ει, πολλοι τρόποι γιά 
νά μαγειρέψr. κανεις τα μαρού
λια ... Με λιγο 6ούτυρο και καρύ
δια, γί•ιοντ,:ι έξαίρετο φαγητό και 
πολλοί θα τσ προτιμήσουν ά-r-ό το 
κρέας. 'Επίσης με σού-πα κρέμα, 
γίνονται ε�γευστα. Άχόμα: Τό μα
ρούλi γίνεται σάντουϊτς, με 6ού
τυρο, και εiΎαι -θαυμάσιο. '&ίσης, 
το μαρούλι γίνεται ώγκρατέν, ο
πως και τ� κουνου-πίaι. 
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"Οτα.� ή ζώνη άσφα.'λε(α.ς δεν φθάνει, γιά μια τέτοια. �οι'λιά, τότε ol 
άεροσυνοδοi δεν ξεuρουν πραγματικά τi να κάμουν. -'Όσο για το κά
θισμc:χ; μπόρεί νά. δπάρξη κάποια. 'λόση: Βγα(νει άπο τη μέση το στή
ριγμα τοu βραχ(ονα., προσφέροντας i!τσι δόο θέσεις στον πελάτη .... 

'Απ ο μυ θ ο 

τού κρέατος 
Ή άπομιιθοποίησις -του μπιψ-τε

κιου, έχει άναχθη σε. σύμδολο λα
-τρείας στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. 
ΕΙναι καιρος ομως να μαθειιτη 
πια ή άλήθεια 1ια -το κρέας. 
Πλούσιο ψιισικα σε θρεπ-τικες ού
σίες, οεν εΙvαι .πάντως έκείνο, που 
πολλοι πιστεύοιιν. Μυθοι έπι μύ-

πο 
.. t

ως 

f Π Ο I ς 

τροφίις 
θων εχοιιν πλ�στη, που χαιρος εΙ
ναι να άντιπαρατεθουν σε πραγμα
τικα έπιστημονικα στοιχεία, Στο 
«θερμόμε-τρο», έξ &λλοιι, -του πρω
-τεϊνικου οιιναμικο� δλέποιιμε το 
κρέας να παίρνη -τη θέση, που -τοί> 
άξίζει, σε σχέση με &λλες «παρε
ξηγημένες» τροψές. 



,.1 

" 

1975 Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΙ! ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 273 

Μας λένε: rrό κρέας περιέχει 
περισσότερ�; πρωτεtνες ό:πό όποια
δήποτε &λλη τροφή. 

Στ·ην πραγματι�ότητα: "Ενα εί
κοσιπέντε τcίς έκατό περίπου του 
κρέατος είνα• πρωτείνϊς. Σέ κλι
μακα μάλιστα πρωτεινων - Ο έ
ως 50 το;ς έκατό - που περιέ
χουν τα διάφορα τρόφιμα, το κρέ
ας κατέχε� μέση ,θ.έση, μαζί με 
τα φασόλι�, τό τυρί, τα ψάρια καί 
τα καρύδια. 

Μας λένε : Ό μόνος τρόπος για 
να πάρη κανείς ό:ρκετές πρωτεί
νες είναι να τρώγη πολύ κρέας. 

Στην πραγματικότητα: Ό «μέ
σος» 'Αμερικανός τρώγει δυο φο
ρές περισσότερες πρωτείνες ό:π' δ
σες μπορεί να χρησιμοποιήσ·η το 
σώμα του. Οί περισσότεροι 'Αμε
ρικανοί ,θ.α μπορουσαν να καταργή
σουν &νετα το κρέας, τα ψάρια 
και τα πουλερικα ό:πό το διαιτολb
γιό τους, χωρ1<; μ' αύτΟ να τοUς 
λείφη ή κα-θημερινη ποσότης πρω
τεϊνών ( Πξνήντα τρία γραμμάρια) 
ό:πό &λλες .τροφές, που είναι πλού
σιες σε πρωτεινες. 

Μας λένε: Το κρέας είναι . ή 
μοναδική πηγη ώρισμένων άναγκαί
ων 6ιταμινω; και μεταλλικών έ-, νωσεων.

Στην πραγματικότητα: "Ενδε
χα ε!ναι οί σημαντικώτερες 6ιτα
μίνες και μεταλλικές ένώσεις. 
πάνω ομως: ό:πό τη μιση ποσότη
τα των ούσιων αύτων, που χρεια
ζόμαστε, τίς παίρνουμε ό:πό διάφο
ρες τροφές έκτος των κρεάτων. 

Μας λiνε: Το κρέας περιέχει 
την καλύτsρr πcιότητα πρωτεϊνών 
ό:πό ό'Ιtοιαδήποτε &λλη τροφή. 

Στην πραγματικότητα: Ή λέξη 

«ποιότης» cέ,1 εί'Ιαι δρος. έπιστ·η
μονικός. Θά πρέπει να μιλοίίμε γιά 
χρ·ησιμότητα: πόσες πρωτείνες, ό:
πό αύτές ποu τρώμε, χρησιμοποι
οίίνται πρα;yματικα ό:πό το σώμα .. 
Ή χρησιμότης τοίί αύγου και τοϋ 
γάλακτος είναι ό:νώτερη τοίί κρέα
τος. 

Μας λένε: Διαιτολό1ια με κέν
τρο τη χορτcφαγία είναι ό:νιαρά. 

Στην πρα1ματικότητα: Βασικα 
ύπάρχουν πέντε διαφορετικα ειδη 
κρέατος κσί κρέατος πουλερικών 
- σε σύγκριση με πενηντα περί
που εiΌη οιαq:ιόρων λαχανικών, εί
κοσι τέσσερ:χ ειδη μπιζελιών, φα
σολιών και φακης, ε'iκοσι ε'iδη
φρούτων, δώδεκα καρυδιών και έν
νέα ε'iδη δημητριακών. Οί φυτικές
τροφές είναι γνωστό δτι 'Παρουσιά
ζουν μεγαλύτερη ποικιλία ό:ρωμά
των, 1εύσεως και χρωμάτων.

Μας λένε; Οί φυτικές τροφές 
περιέχουν πολλούς ύδατάν,θ.ρακες 
καί γι' αύτό παχαίνουν πολύ πε
ρισσότερο άπό το κρέας. 

Στην πραγματιΥ,ότητα: Οί. πε
ρισσότερες φυτικές τροφές εχουν 
ε'ίτε την 'iδισ ποσότητα ,θ.ερμίδων 
(δπως το tJ,ωμι) με τα κρέατα 
η και πολυ λιγώτερες ό:κόμη. 
π ολλα ψροίίτα εχουν το ενα τρί
το των ,θ.ερμίδων μόνο, τα μαγει
ρευμένα φασόλια εχουν τις μισές 
,θ.ερμίδες και πολλα λαχανικα έ
χουν το ενα ογδοο μόνο των ,θ.ερμί
δων, που πεFιέχει το κρέας. 

Μας λένε: Το διαιτολόγιό μας, 
με το κρέας να κατέχη τη σημαν
τικώτερη ,θ.έση, είναι πολυ πιο 
,θ.ρεπτικο άπο το διαιτολόγιο των 
πτωχών χωρών. 

Στην πραγματικότητα: Δεν 
τρωμε ο.τι πρέπει να τρωμε. 'Άν 

- -----�-------
---- --
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και κ::ιταναλισκουμε πενήντ� τοίς 
έκατό περισσότερες πρωτείνες 
( πολλ'ες άπ' αύτες πηγαίνουν χα-

, 
) , • r, . λ' " μενες απο οσες χατανα ισχει ε-

νας Ίνaιάνος, τρωμε τέσσερις φο
ρες περισ3ότερη ζάχαρη χαι όχτω 

φορες περισσότερα λί�η. "Αν τρώ
γαμε περισσότερες φυτιχές τροφες 
και λιγώτερα λίπη χαι ζάχαρη, τό
τε το aιαιτολόγιό μας Sα 6ελτι-

' 
' 

' ωνοταν πραγματιχα. 
το ΒΗΜΑ, 26,1.:75 

'Η παράκλησις του innou 

Ό aιe:,Sυντης της άατυνομίας 
της Νέας γόρχης, την έποχη που 
τό: άλογα έξυπηρeτουσαν την αυγ-' ' '

λλ 
1 '

λλ κοινωνια Υ.�ι χατηγγε οντο α ε-
πάλληλοι χακομεταχειρήαεις των 
εύγενων ::ιύτων ζώων, aιέταξε χαι 
έτοιχοχολλήSη α' ολα τα !π1tοστά.
σια ή κάτω-θ-ί παράχλησις του !π
που: 

«" Αχουσε, άφέντη μου, την Sερ
μη'Ι παράκλησίν μου. Τάίζέ με και 
πότιζέ με, καλά. 'Αφου έργασ-θ-ω 
χαι χοπιάσω ·ολην την ήμέρα, να 
lχω το 6ράaυ χαταφύγιο χαι άνά
�cχτm " χσ-θαρο αταίίλο. Ν ό: μου 
μιλας ημεrια: για να χάμω ο,τι -θ-έ
λεις, aιότι δ χαλος λόγος ε!ναι 

· χαλύτeρος άπο το χαλινάρι χαι ά
πο το χαμόυτσε. Ν ό: μ! χαϊaεύης
rιό: νά με μά,θ.ης νά ίρr&ζωμαι
πάντα με εύχαρίστησιν, πρ6Sυμα.

Να μη μF. χτυπάς στον άνήφορο 
χαι να μη μου σέρνης το χαλιν&ρι 
στον χατήφορο. "Αν τύχη να μην 
χαταλά6ω αμέσως τί Sέλεις, νό: 
μη άρπάζης το χαμτσίχι, άλλα να 
έξετάζης πρωτα, την α'!τία, μή
πως είναι μπερaeυμένο το χαλινά
ρι, η πληγώνει το στόμα μου το σί
aερο. Μην μου χό6ης την_ ουρά 
μου, γιατt . μ' αύτη aιώχνω τις- \ \ - \ ' μυγες που με ταιμ1tουν χαι με τυ-
ραννουν. "O-.αν γεράσω χαι εfμαι 
άρρωστο κα; aεν μπορω πλέον νό: 
11, λ 'ψ 

\ ' • ' ' fl , 
ι;ιΟυ ε ω, μη με αφηνης. να πενα-
νω άπο την πείνα, Καλύτερα σχό
τωσέ με γι¾ να μην ύποφέρω, άνώ
φελα. Συγχώρεσέ με, άφέντη μου,

. ' - ' . ' \ , που σου χαμω �υτην την παρα'-
χλησιν, στο ονομα Έχείνου, που 
και αύτος έγεννή-θ-η · μέσ-ά •' lνα 
σταυλο. Ό άράπης σου». 
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Τρώτε άφθονα 

λαχανικά καi φρούτα 
''Αν θέλετε iσορροπηpένn όyεfα 

'Όλοι 1νωρίζουμe, οτι ό άνθρώ-
1tινος όρ)'ανtσμός, )'tα να άνα1t-;υ
χθη άρμονικα και να aιατηρηθη 
στη ζωή, έχει άνά1κη ά1tο καλή, 
έ1tα:ρκη κα'ί ίσορρο1tημένη τροφή. 
Αύτο σημαίνει οτι lνας ανθρω1tος 
aεν ζη μόνον με 1tρωτεfνει;, λί1tη 
και ύaα:τάνθρα:κες, που 1tεριέχον-.α:ι 
στις 6ασικες τροφές, 01tωι; ε!ναι 
\ , ψ' \ 'λ 'το κρεας, το: α:ρια, το 1α α, τ 
• , , ψ , , , ζ 

, α:υ1α:, το ωμι και τα υμα:ρικα. 
Χρειάζεται έ1tίσηι; 1tολλα άλλα 

• ι , ' � ' στοιχεια, κυριωι; ορυκτα: (;{Λατα: και 
6ιταμi'νες, 1tου συμ6άλλουν στην 
άφομοίωσί των 6ασικων τροφών και 
συνθέτουν τό κεφάλαιο «ύ1εία -

' 
. , Ι Α' \ ' νεοτητα - ομορφια». υτα τα 7tΟ-

λύτιμα στοιχεία: 1tεριέχοντα:ι στα 
λα:χανικα και στα φρουτα. Ποια 
είναι: 

'i7tάρχει ένα aραστικο aηλητή-

ριο, 1tου όνομάζετα:ι άρσενικό. Αύ
το το τρομερc, aηλητήριο, 'ΙtΟυ μ&ι; 
7tpοκαλεί τρόμο, 1ιατι σκοτώνει με

, 'Τ ,, , ' \ , \ σι1ουρια, ειναι ενα α:1tο τα ορυκτα 
άλατα, 1tου χρειάζεται ό όρ1ανι-

, ' � , \ / 'σμοι;, 1ιατι ι,υναμωνει τα νυχια και 
τα μαλλιά. Καί, χωρlς να το ξέ
ρουμε, 'ίσως, τρωμ.; άρσενικό, στη 
μικρη 1tοσότητα 7t'Ου χρειάζεται ό 
όρ1ανισμός μας, κάθε ψορα 1tου ύ-
7tάρχουν στο τρα1tέζι μαι; μανιτά
ρια ,κουνουπίaια και λάχανο. 

'Αλλα για την ύ1εία των νμ
χιων καΓ των μαλλιών μας, χρεια
ζόμαστε έ7t'ίσης θειάψι ( του ό1tοίου 
ενα 7\'αράϊωϊΟ, ή κυστίνη, 7t'εριλαμ-
6άνετα:ι στη σύνθεσι πολλών φαρ
μάκων, 7\'Ου 7tpοορίζονται 1ια την 
περιποίησι του aέρματος και των 

λλ - ) 
' ' λ' Τ' ' ' μα ιων και το σι ικιον. α αμυ-

γaαλj:', τα κάστανα, το λάχα,10, οί 
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χουρμάδες, τc σπανάκι, τό: τεuτλα, 
τό: ; cpουντοόκια, τό: χαρuδια, τό: 
κρεμμuδια, οί πατάτες, τ' άχλάδια 
κι' ολοι οί ξηροι χαρποι περιέ
χουν -θειάψι

1 
στην ποσότητα που 

χρειάζεται ό όρ1ανισμός. 'Όσο 1ι'ό: 
το σιλίκιο, -θό: το 6ροuμε στα κου
νουπίδια χα, στά μηλά. 

. Ό σίδηρος, ό χαλκος και το 
κοδάλτιο εΙναι τρία άκόμα πολό
τιμά όρυχτά στοιχεία που μας προ
στατεύουν άπc την κοόρασι. Ό -σί
aηρος εΙναι άνα1χαίος 1ιό: τον σχη
ματισμο των έρυ-θρων αίμοσcpαιρί
ων, ένω ό χαλχος χρειάζεται 1ιό: 
νό: ό'τα-θεροποιη το σίδηρο στον όρ-
1α�ισμό. Αύτό: τά δυο πολύτιμα 
στοίχεiα περιέχονται, στην άνα-
1καία ποσότητα, στά οσπρια, στά 
τείίτλα, στό: καρωτα, στά λάχανα, 
στο σπανάκι, στο μαροόλι, στό: 
cpουντοuκια και , στό: καρu�ιά, 'στό: 
κρεμμuδια . και στά πράσα, στις 
πατάτες και στό: μηλα. 'Εξ &λ
λου, -ή άπουσία κο6αλτίου άπ_ο τον. 
όρϊ-ανισμό, προχαλϊί άναιμία. · ΕΙ
ναι συνεπώς άπορα'ίτητο νό:_ τρώ
με μερ*ό: ό:πο τά σπάνια τρόφιμα, 
που περιέχουν χοΜλτιο. Αύτό: τά 
τρόφιμα ε.fναι τά μανιτάρια, το 
σπανάκι, τά ξερό: σu)!.α, τό: κρεμμu
aια και οί πατάτες, 

Αύτά τά τρία όρυχτά στοιχεία 
συμπληρώνουν την σωτήρια έπίδρα .. 
σι της - άντιμικρο6ιακης 6ιταμίνης 
C · ( εfναι ένα άπο τά άποτελεσμα
τικώ�ερα οπλα έναντίον της - 1ρίπ
πης); ή όποία σταθεροποιεί το ά
σ6έστιο στον όρ1ανισμό; Γιά ν' ά
ι�rοcpεόΎουμε . τη χειμωνιάτtκη κοό-

, j' , ' -ρασι. ειναι φρονιμο να τρωμε πορ-
τοκάλια και νά · πίνουμε λεμονά
δες. Δεν πρέπει έπίσης νά ξεχνοu
με, οτι τα σiανάκια, τά ραδίκια 

\ \ Ι� Τ t !:; και τα κρεμμυοια, ειναι ε-.αιρετι-
κες πη1ες !ιταμίνης C. 

Νό: τώρα ένας περίερ1ος χατά
λο1ος: Α - Β1 - Β2 - Β6 -
Ε- Η--Ρ-ΡΡ. Κάθε στοι
χείο αύτοu τοίί χαταλό1ού · προσ
δ ιορ ίζε ι μι.χ 6ιταμίνη, που παίζει 
συ1κεκριμένο και πολότιμο ρόλο . 
Ή ποικιλία των 6ιταμινων, που . 
περιέχονται στο σπανάκι, μας έξα
σcpαλίζει χαλη ορασι και ομορφα 

· μάτια. Ή 6ιταμίνη Β2, που περιέ
χεται στά πράσινά λάχανα, στο
κάρδαμο και στά ξερά μπιζέλια,
μας προστατεuει άπο την έπιπέcpυ-
κίτιδα.

ΧρωστοGμε το 1οητευτικο χαμ6-
1ελό μας στr1 6ιταμίνη Α και στο
φθόριο (μηλα, ραπανάκια, σταcpό
λια, ρuζι και χαcpές)' ,. που προλαμ-
6άνουν την τερηδόνα και προστα
τεuουν το σμάλτο των δοντιών. Ή
6ιταμίνη Β t έξαφανίζει τις σκοu
ρες κηλίδες τοίί δέρματος, που τις
άποδίδουμε συχνό: στο συκώτι η σε
άλλερ1ικες καταστάσεις. Π ερ-ιέ- '
χεται στά χαρωτά, στ� φουντοόκια
και στά καρuδια, στη μαγιά, στά
κρεμμύδια και στο ρuζι, που,περιέ
χουν έπίσης την 6ιταμίνη 136, που
έξαcpανίζει τά μπιμπίκια.

Το μαροuλι προλαμ6άνει τους ·
κιρσοός, χάρις στη 6ι'ταμίνη Ρ που
περιέχει. Είναι ή 6ιταμίνη της δια-
6ρεκτιχ.6τητας των τριχοειaων ά1-
1είων. Οί κοκκινίλες και ο! μι
κρες μω6 γραμμές, που έμ'φανίζον
ται συχνά στις γάμπες, δείχνουν,
οτι τά τριχοειδη άγγεία 6ρίσκον
ται σε κακη κατάστασι. Τά γογγό
λια, τά κρεμμυδι�, τά μηλα, ο!
φλοuδες .των πορτοκαλιών χα, των.
λεμονιών �!ναι έξαιρετικες πηγες
6ιταμινων l'.
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Ή 6ιταμίνη ΡΡ κάνει το aέρμα 
μαλακό, ένω ή άπουσία τ•fΙς το 
σκληραίνει και προκαλεί α_ύτο που 
ίατρικως όνομάζεται πελάγρα. Ή 
!aια 6ιταμίνr; εχει το πλεονέκτη
μα να μας προστατεύη άπο την ή
λίασι. Τ·η 6ρίσκουμε στις !aιες τρο
φες που περιεχουν τη 6ιταμίνη Ρ.
Π αράλληλ·fl εfναι ή έπίaρασις και
της 6ιταμίνης Η η 6ιοτίνης (μα
λακώνει άλλα και στερεοποιεί την
έπιaερμίaα): που περιέχεται στα

κουνουπίaια, στα σπανάκια και στα 
πράσα. 

Τέλος, ή 6ιταμίΨ(j Ε, αν συμ
δάλ·(j άποτελεσματικα στη γενική 
ίσορροπία 'tOU όργανισμου, παίζει 
έπίσ·fΙς ενα είaικο ρόλο στις γεν
Ψητικες λειτουργίες. Λύτη ή είaι
κ·η 6ιταμίν η περιέχεται στο κουνου
πίοι, στη 6ρώμη, στο πράσινο λά
χανο, στο καρωτο, στο μαρούλι καί, 
σε μεγαλύτεp'/'J ποσότητα, στο κάρ
aαμο. 

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

·.tιποuτίισατε

ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τούς χpσΘόδετοσς 

τόμοσς 

ΙΛΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 -1958 

1959 -1961 

Οί συν�η,1α1ί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

διικαιιοϋVl'α11 νά τούς όγορά
οουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 άvτί 
της τρεχ,ούσηc τ�μηc των 
120 δραχμών. 

-----
-

-----
-

ΜΕ Ρ I ΚΟΙ φίλοι τού 1-
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 
συνδρομή τους άφοϋ ά
ναγκασθqυμε, με λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσει,;, οί 
δποίες κοστίζουν καί 
χρονο καί χρήματα, η 
\.α στείλωμε είσπράκτο
ρα, πού κοστί1:ει ;':n; ,η,, 
δηλαδή άφαιρεί άπο τό 
περιοδικό Ιtνα μέρος της 
συνδρομijς. 
Οί πολλο\ είναι τα1<τ -
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μα:ζ• 
τους! 

---- -
-

---- -
-

-----
-
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'Εκείνο -ιό καλοκtιf ρι ... 
'Εκείνο το καλοκαίρι 
πλάί στην εί'σοδο τοϋ όρεινοϋ ξενοδοχείου· 
κείτονταν σκοτωμένο ενα ζώο τοϋ δάσους·. 

1975 

Το δασυ τρίχωμά του άσάλεuτο στό άπαλο· άεράκι .- έδώ 
κι έκεί ματωμένο -
'Ένα ψτωχό τίποτα, στην άκρια τοϋ δρόμου 
πεταμένο. Σχεδόν σοϋ φέρνει δάκρυα 
ενας φόνος τόσο περιττός μεσα σε τόσο 
φόνο, μέσα σε τόσο γαλάζιο φόντο 
(ενας άσ6ός που τρέφεται με ρίζες 
κι οϋτε καν τρώγεται) . 
'Ύστερα άπό τόσο χυμένο αΤμα 
φαίνεται πια δίχως νόημα, να μιλας 
γι• άσέ6εια προς τη ζωή, να ρωτας 
ποιός και γιατί σκότωσε τον άθώο άσ6ό. 
Σκοτώνουμε για να σκοτώνουμε. 
Τα παιδάκια άφωνα κοιτοϋσαν τό σκοτωμένο 
ζώο. Μάθαιναν μαζl με τcSνομά του 
τό αΤμα καl τό φόνο. Κι ηταν κάτι τόσο 
διαφορετικό άπ' ,τα, παραμύθια που λένε 
οι πcχποϋδες για τους λύκους καl τlς άλεποϋδες. 
'Αλήθεια, 'πόσες ομορφες ιστορίες 
t>εν θα όπηρχαν, δίχως,,τα ζώα τοϋ δ�σοuς•., 
Πόσες χάλκομανιές, πόσες ζωγραφιες 
δίχως τα δάση, πόσες φωνές. 
Λίγο παρέκει· 
στο συνηθισμένο του στέκι τό σκυλί δ Τσαρούχι 
·πάντα φο6ισμένο, άκόμ<;χ κι δταν δέχεται κάποιο
χάδι η ενα κόκκαλο,
ριyοϋσε άπ' τη δρuμεία όσμή
τοϋ φόνου που κυκλώνει τόν άνθρωπο
'Κι ας φύσαγε τό άπαλό άεράκι κι ας όπηρχαν
κυκλάμινα. Γιάτl και πάνω ατό 6οuνό
_:_δπως σ' δλη τη γη---.:όπάρχει άκόμα πολυς φό6ος
πολυς φόνος, έμπρησμος καl δηλητήριο
για δλα τα πλάσματα τοϋ Θεοϋ, τα χλωρα
της γης και τ' ούρανοϋ τα πετούμενα.

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 

• ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ • ι·
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Nt. Σο υzούκι: ΖΕΝ 

ft 'Εσωτερικός Βουδδισpός 

Πρόλογος της ΣΟΦJΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 

Τό θέμα πού πραγματεύεται αύ
τό τό 5ι5λ(ο παρουσιάζει Ιδιαίτερες 
δυσκολίες, παρ' δλες τ\ς προσπά- · 
θειες του Ίάπωvα Καθηγητη Σου
ζούκι, vά περιγράψει τήv κεντρική 
έμπειρία της Ζεν με τρόπο κατα
νοητό στόv αvθρωπο της Δύσης, ά
κόμα καί παρ' δλες τlς «Δυτικες» 
έπεξηγήσεις :πού προσφέρει στόv 
πρόλογό του δ κορυφαίος Έλ5ετός 
ψυχολόγος -· ψυχίατρος, Κάρλ Γι
ούγκ. Γιά τουτο, θεωρω χρέος μου 
vά προσφέρω κι έγώ τή μικρή συμ-
5ολή μου στήv κατανόησή του. θά 
χρειας,-τεί Υσως, vά μακρυγορήσω γιά 
1ιά καvω τό θέμα πιό προσιτό, &v 
οχι στό γενικό κοινό, τουλάχιστο, 
σ' δσους 5ασαvίζοvται άπό εσωτερι
κές άvησυχίες κα\ έρωτήματα, άφου 
αύτούς αλλωστε, άφόρα αμεσα τό 
θέμα της Ζέv. 

Καl πρωτα άπ' δλα, τί έvvοείτε 
μέ τή φράση: «βασανίζομαι άπό ε
σωτερικές άvησυχίε.ς κα\ έρωτήμα
τα; » 

'Όλες ο1 ·άvησuχ(ες εΤvαι, 5έ5αια, 
εσωτερικές. 'Όσο γιά τά ερωτήματα, 
διακρίνουμε οασικά τρείς κατηγο
ρίες. Ή μία εχει σχέση μέ προ5λη-, 
ματικές καταστάσεις πού προκα-· 
λοϋvται άπό σχετικά άπλα πρά
γματα. ης τρέχουσες .άvάγκες μας. 
Τη δουλειά μας, τήv έπιστήμη μας, 
τά ο!κοvομικά μας. Σ' αύτή την κα-

τηγορ(α άvήκουv αvθρωποι πού πι
στεύουν δτι ή ρίζα του κακου 5ρί
σκεται εξω τους, στό άvτικείμεvο. 

Ή δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων 
στρέφεται γύρω άπό εσωτερικά 
προ5λήματα. Κάποιος π.χ. 5λέπει 
δτι κάτι στην ψυχική του σύνθεση 
του καταστρέφει τ\ς σχέσεις του 
μέ τούς άvθρώπους. 'Οπότε, άρχίζει 
v' άvαρωτιέται γιατl vά περιέχει ,τέ
τοια άρvητικά στοιχεία. 'Άv ενοχλεί
ται Ιδιαίτερα άπό τήv παρουσία 
τους, Τσως άποφασίσει v' άvαζητή
σει, στδ εσωτερικό του, μιά περιο
χη έλεύθερη άπό τή 5ασαvιστική με-
τεώρηση άvάμεσα στήv κατάφαση 
καί στην αρvηση. 

Κάποιος άλλος, πάλι, μπορεί vά 
5ασαvίζεται άπό ύπαρξιακά κα\ με
ταφυσικά προ5λήματα. Γι' cχύτό, 
νιώθει έπιτακτική την άvάγκη vά 5ρεί 
τό Νόημα της δπαρξης καl της Δη
μιουργίας. '1Av τύχει vά .διακρίνει μέ
σα του - δπως δ προηγούμενος 
τύπος -'- συγκρούσεις άvάμεσα σε 
αντιφατικά στοιχεία, τότε ζεί εvα 
διiτλό πρόολημα. 

''Ας ύποθέσουμε, τώρα, δτι αύ
το\ ο1 άνθρωποι ζητοϋv τά φωτα 
κάποιου, ε!δικοϋ πού τούς δεδαιώ
vει δτι αν άσχοληθουv μέ τό έσω
τερικό τους, με τήv αύτοπαρατήρη
ση, αν έμ5αθόvουv κάθε μέρα κα\ 

,περισσότερο μέσα τους, θά δρουν 
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· κάποια λύση. •Έτσι, ξεκιvοϋv γιά
τήv έξερεύvηση .. 

"'Av ο! προσπάθειές τους εΤvαι
σταθερές καί συνεχείς θά εlσχωρή
σουv, κάποτε, σέ μιά πρωτόγνωρη
περιοχή.' Σ' αύτήv μέσα, κατακλύ
ζονται άπό παράξενες δyvάμεις, έvω
τά στενά δρια τοϋ έγώ μοιάζουν 'vά
έξαφαvίζοvται. .Β�θίζοvται, δηλ. σέ
μιά περιοχή άπ' δπου άvαδλ<,ζουv
νέες Ιδέες, νέα κίνητρα γιά δράση.
Θι'.ίλεγε καvεlς πώς κατευθύνονται
άπό μιάv ι'.ίλλη Δύναμη, πού τούς
ξεπερνά καl δίνει νόημα . στή ζωή
τους.

'Αλλά, παρ' δλη τήv αΤσθηση της 
εύρυχωρίας, ή σύγκρουση άvάμεσα
στlς άvτιθέσεις συνεχίζεται. Μόνο
ποίι αύτές ο! άvτιθέσεις δέv άvή
κουv πιά στό προσωπικό . έγώ τοϋ
έρευvητη, άλλά στό εύρύτερο στοι
χείο πού μέσα του fχει δυθιστεί.
"Έπειτα άπό fva διάστημα σύγκρου
σης άvάμεσα στlς fξω , άπό τό έγώ
συλλογικές δυνάμεις, ,fρχεται μιά πε
ρίοδός νηνεμίας, λές καί ο! δύο πα
ρατάξεις έξαvτλόϋv δλη τους τήv
έvέργεια. καί πέφτουν ξέπνοες ή μιά
στήv άγκαλιά της ι'.ίλληι;, άέ μιά
παράξενη fvωση. "Ετσι, fχει κανείς
'rήv εύκαιρία vά ξεκουραστεί λίγο
άπ.ό. τή δίαιη σύγκρουση, πού τό

· πολεμικό της μέτωπο ηταv δ Τδιος,,
γιά vά γευτεί γιά πρώτη τήv έvό
τητα. 'Αύτή ή έvότητα μοιάζει μέ
θάνατο, σέ σύγκριση μέ τήv προη
γούμενη κατάσταση.

'Αργά η γρήγορα, δμως, τόv θά
νατο τόv· άκολουθεί μιά νέα γέννηση
η μιά άvάσταση καί• τό έγώ, πού

, διδάχτηκε fvα άκόμα μάθημα στό
μεταξύ, προχωρεί 'σέ δαθύτερα 
dτρώμάτα. Ή εύρυχωρία μεγαλώ
νει μέ·τήv κατάδυση, άλλά καl ο! 
άvτιθέσεις έvτείvοvται. 'Ακολουθοϋv 

πολλοt· έσωτερικοl θάνατοι και πολλές 
νέες γεv.νήσεις, σέ διάφορα έπίπεδα 

κάθε δαθύτερη περιοχή τοϋ εΤγαι 
του. Στή φάση αίrτή,. παίρνει τή 
γνωστή μορφή του δογματικοϋ Χρι
στιαvισμοϋ. Ή αlτία εΤναι δτι άνα
καλύπτει μέσα του fvα Χριστιαvίκό 
ύπόστρωμα. Γιά fva διάστημα πι
στεύει δτι αύτό εΤvαι τό τέρμα τοϋ 
έσωτερικοϋ ταξιδιοϋ και δτι ή όν
τότητα fχει έξαφ_αvιστεί. • Αλλά ή 
άvτίθεση έμφαvίζεται καl έδω μέ 
τή μορφή των δυνάμεων τοϋ φω
τός καί :rοϋ σκότους. 'Ακολουθεί 
νέα σύγκρουση, ώσότου κάποτε τά 
δύο άvτίθετα έξαvτλοϋνται άλληλο
μαχόμεvα καl ή fvωσή τους συντε
λείται μέσα στό θάνατ.ό τους. 

'Ύστερα άπ' αύτή τήv κορύφω
ση, σημειώνεται μιά σοδαρή άλλα
γή. Άvτί vά φτάσει σέ, μιάv ι'.ίλλη, 
δαθύτερη, καl εύρύτερη περιοχή άν
τιθέσεωv, τό έγώ περνάει σέ μιά 
περιοχή ά-πόλυτα κενή, στεγανή. 
Δέv ύπάρχει τίποτα έκεί μέσα, καμ
μιά άvτίθεση. 'ό κόσμος έρημώvει, 
τό έσωτερικό του έπίσης. Τό μό
νο πού άπομέvει εΤναι τό tγώ του, 
όλόγυμvο, μέσα στό κενό. • Από έ
κεί και πέρα, τό έγώ εΤvαι άvαγκα.: 
σμένο νά άvτιμετωπίσει τήv έξωτε
ρική ζωή χωρlς, τήv καθοδήγηση ά
πό μιά δαθύτερη •δύναμη, πρέπει νά 
μάθει,, άπό τήν άρχή νά έvεργεί μέ-
τlς δικές του δυνάμεις. 

Αύτή ή κατάσταση τοϋ κεvοϋ καί 
της άποvυμνώσεω� κρατάει άρκετά. 
�Οταv, δμως, ο! άδρανείς δυνάμεις 
τοϋ έγώ άΦυπνισθοϋiι ξανά, τά πρά-

δάθους μέσα τόυ. Κάθε έπίπεδο f-. 
χει τή δική του«άλήθεια» · γιά τό 
Νόημα της ζ<4ης και τί'\ς Δημιουργί
ας. Κάποτε, δ ι'.ίvθρωπος μπαίνει• σέ 
μιά περιοχή δπου δλα ύπόσχονται 
τήv κατάπαυση . των ·συγκρούσεων. 
"Ως τώρα, «Θεός». ηταν γι' αύτόv 
ή Δύναμη πού τόv ώθοϋσε μέσα άπό 

. γματα παίρνουν μιάv · ι'.ίλλη στρο
φή. Τό «χρονικό» έφήμερο έγώ, άρ
χίζει σιγά - σιγά καl συνενώνεται μ' 
fvα στοιχείο πού τοϋ μεταδίνει μιά 
δειλή αfσθηση αθανασίας. Ή σύγ
κρουση άvάμεσα στlς άvτιθέσεις f
χη τώρα, έξανιστεί. Ή μόνη άvτί
θεση πού ά-τtομένει εΤναι, άπό τή 
μιά, τό )(ΡΟvικό, φθαρτό έγώ καί, 
άπό τήv ι'.ίλλη, αύτή ή νέα αfσθηση 
της άθαvασίας, πού άγκαλιάζει τό 
χρονικό έγώ. "Ετσι, τά δόο γίνον
ται fva, μιά έφήμερη αlωνιότητα, 
fνας ι'.ίχροvος χρόνος. Ή ένέpγεια, 
πού διαχέεται άπ' αύτή τήν έvότητα, 
εΤvαι γαλήνια καl ένιαία. Ό ι'.ίvθρω
πος νιώθει v' άπλώvεται σέ δύο κα
τευθύνσεΊς: στό ύλικό σύμπαν καl i 

�---- --- ------------ --------- --�-]



1975 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ 281 

στήv αlωvιότητα. 'Ό,τι κάνει, εχει τή 
σφραγίδα τόσο τοϋ προσωρινοϋ δ
σο κα\ τοϋ α!ώvιου. 

Αύτή ε1ναι ή κορύφωση τοϋ έσω
τερικοϋ ταξιδιοϋ κα\ σ' αύτήv δδηγεί 
τούς όπαδούς της ή Ζέv. Ζεί κα
νείς τήv α!ωνιότητα χωρ\ς Θεό, χω
ρίς θεολογία, χωρίς δόγμα, χωρ\ς 
σχίσμα, χωρίς να ένδιαφέρεται πια 
για τό Νόημα για τό λόγο της κο
σμογονίας κα\ άvαπνέει έλεύθερος 
πιά άπό τά δράματα καί τήν άνώ
τερη καθοδήγηση 

Έδώ, θά σταθοϋμε άρκε.τα γιά 
νά έξηγήσουμε, μέ τή δοήθεια της 
παραπάνω σκιαγρg_φησης, τά δσα 
παράξενα άναφέρει αύτό τό διδλίο 

γιά τήv έμπειρία της Ζέv κα\ τοϋ 
Σατόρι, πpύ σημαίνει φώτιση η ε
νωση. Ή 1Ζέν, δπως" είπαμε, στα
ματάει σ' αύτό τό σημείο καί, αν 
κρίνουμε άπό τά γραφόμενα ·τοϋ 
Καθηγητη Σουζούκι, εΊναι φανερό 
δτι αύτό θεωρείται, στήν 'Άπω 'Α
νατολή, ή ϋφιστη πνευματική έπί
τευξη. Ό Κάρλ Γιούγκ, στόν πρό
λογό του, προσπαθεί νά δρεί άvτί
στοιχες έμπειρίες στή Δύση. 'Αλλά 

αύτές εΊναι έλάχιστες καί εχουv χα
ρακτηριστεί αlρετικές άπό τήv 'Εκ
κλησία. Τό πληθος των λεγομένων 
όγίων, μυστικών καί · έκστατικώv, 
fμεινε στό έπίπεδο τοϋ δραματι
σμοϋ, της ε!κόvας, τοϋ δογματικοϋ 
η παραδοσιακοϋ πρότυπου. Ή ύπε
ροχή της έμπειρίας της •Άπω Άνα
τολης σέ σύγκριση μέ τίς δοαματι
κές, έκστατικές ένώσεις τώv Δυτικών 
όγίωv, που ποτέ δέν ξέφυγαν άπό 
τή διττότητα τοϋ έγώ καί τοϋ Θε
οϋ κα\ της όμαρτίας, εΊναι εκδηλη. 
{Παράδειγμα δ Παϋλος \πού δέν 

συμφιλίωσε τn σάρκα μέ τό πνεϋμα, 
πού πάντα δασανιζόταν άπό τόv 
«σκώλωπα έν σαοκί», τόν αγγελο 
τοϋ σκότους, ένώ άπό τήv αλλη, 
εΊχε καθοδήγηση άπό τό Φως). 

Έκείνc, πού συντελείται μέσα 
στόv ανθρωπο μέ τήν «ενωση»· τοϋ 
τύπου της Ζέν, ε1ναι δτι ή άρχική f
φεση γιά τήν «ενωση» τοϋ τύπου 
της Ζέν, εΊναι δτι ή άρχική εφεση 
γrά τηv άvακάλυφη ένός ύπεpδατι
κοϋ Νοήματος - πού εΤναι μιά με
-ταφυσική τάση - ε!σχωρεί τώρα μέ-

ά 
, 1 _ 

θ 
l σα στ πραγματα της κα ημερινης 

ζω.ης κα\ τά μεταμορφώνει. Τούς 
μεταγγίζει τό αρωμα της έφήμερης 
α!ωνιότητας πού διαχέεται άπ' αύ
τήv. Ή έφήμερη αύτή α!ωνιότητα 
ε!σχωρεί μέσα στό μόριο της σκό
νης, στό λουλούδι, στό σκουπίδι, 
σ' δλα τά δρατά πράγματα τοϋ 
κόσμου, πού ετσι. παύουν vά εΤvαι 
άπλώς φθαρτά, γιατί ή φθαρτό
τητά τους λάμπει άπό ενα στοιχείο 
α!ωνιότrοτας. Ο,'( (�τιθέσεις φυσι
κό - μεταφυσικό, μέσα στόv άνθρω
πο, καταλύονται μέ τή συγχώνευσή 
τους σέ ένότητα κα\ άvταvακλώv
ται ταυτόχρονα στό κάθε τι. Τό με
ταφυσικό εΊvαι συνάρτηση τοϋ φυ
σικοϋ καί άvτίστροφα. Σάν δίωμα, 
τό φυσικό καί τό μεταφυσικό εΤvαι 
άδιαχώριστα. 

Στήv κορυφαία έμπειρία της Ζέv, 
παρατηροϋμε αύτήv άκριδώς τήν 
άρμοvική καί γαλήνια γεφύρωση 
τώv άv.τιθέτων της άvθρώπιvης ψu
χης. 'Όπως εfπαμε παραπάνω, γιά 
τόv αvθρωπο πού δέv fχει έvώσει 
τίς άvτιθέσεις του, δ Χρόνος εΤvαι 
μιά fvv:,ιa άvτίθετη κα\ έχθρική 
πρός τό αχροvο. Στή Ζέv, δμως τά 
δυό έvώvοvται σέ εvα έvιαίο σύνο
λο. Γι' αύτό, ή Ζέv αvετα Ισχυρί
ζεται δτι δέv ύπάρχει οuτε δ χρό
νος, οuτε τό αχροvο, άφοϋ σ' αύτή 
τήv κατάσταση της έvότητας, κα
νένα· άπό τά δύο άvτίθετα δέν �ει 
ξεχωριστή ϋπαρξη, Γιά τόv Τδιο λό- · 
γο, τό ασπρο δέv εΊvαι άντίθετο τοϋ 
μαύρου καί θά δοϋμε δτι ή Ζέv δια
τείνεται πώς τό ασπρο εΤvαι μαϋρο η 
αντίστροφα η καl τά δύο η οuτε τό 
ενα οuτε τό αλλο. Τό κενό ε1ναι ταυ
τόχρονα τό πληρες η τό κενό εΤναι. 
ταυτόσημο μέ τό πληρες. Καl ή 
κατάσταση Σατόρι εΊναι άκριδώς ή 
διαπίστωση της ενωσης των άντιθέ
τωv. Μέ τή διαπίστωση αύτης της 
ένοτητας, δ άνθρωπος «φωτίζεται» 
καί ζεί τήν κατάσταση της πληρό
τητας, άφοϋ δέν εΤναι πιά διχασμέ
νος καί ή σύγκρουση fχει σταματή
σει Ό Γιούγκ αύτή τήν κατάστα
ση της ενc,:ισης των άντιθέτων τήν 
6νομάζει «Ταυτδ». 
- Ή αίσθηση τοϋ κεvοϋ, πού χα
ρακτηρίζει τήν έμπειρία της Ζέv, εΤ-
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ναι μαλλον σχημα λόγου, γιατί έκεί
νο πού δίνει τήν αfσθηόι τοϋ· κενοϋ 
εΤναι ή σιγή καl ή ι')ρεμία πού έπι
κρατε'ί, δταν σταματήσει δ θόρu
δος της σύγκρουσης μέ τή συγχώ
νευση των άντιθέτων. 

Καl μιά ένοποιημένη ,,καl καθολι
κή συνείδηση, πού δέν αποτελεί πιά 
πρόδλημα γιά τόν έαuτό της, μπορέί 
νά καθρεφτίσει πιστά τ9σο τήν έ
ξωτερική ζωή δσο καl δ,τιδήποτε 
άλλο τυχόν εlσδύσει μέσα της. 'Ε
πειδή δ άνθρωπος fχει δρεί τή δ�
σική του άκεραιό:τητα, τό εΤναι του 
ε1ναι έλεύθερο νά σuλλάδει, μέ εύ
αίσθητες κεραίες, νέες καταστά
σεις πού fσως ύπερδαίνοuν τά δρια 
της δρατης πραγματικότητας. 

Αύτή τήν τελευταία δυνατότητα 
τήν άγνοεί ή Ζέν. Της αρκεί ή άρ
μονία της, μέ τή ζωή καl τό δρα-

, τό σύμπαν. Δέν τήν άπασχολοϋν 
μεταφυσικά έρωτήματα, ή άθανα
σία μετά τό θάνατο, τό νόημα της 
ϋπαρξης, η τό μυστήριο της Δημι
ουργίας. •Όχι πώς έκείνος πού φτά
νει σ' αύτό τό σημείο, fχει καμμιά
τέτοια άπορία. Ζεi και χαίρεται τήν

' άκριδοπληρωμένη του ένότητα και
έπικοινωνία μέ τή ζωή. Κάποτε, δ
μως, διαπιστώνει πώς fχει fνα πρόσ
θετc;> δίωμα, σάν νά άρχlζει μόνο του 
νά γίνεται φανερό, στό ένοποιημέ-, 
νο -εΤναι του, τό Νόημα πού δέν έ
πιδιώκει πιά τήν άνακάλυφή του. 
Καί, μαζl μ' αύτό, ζεί τήν άπάντη
ση σ' δλα τά άρχικά του έρωτή
ματα, ΕΤναι σάν νά lπιστρέφει στό 
άρχικό σημείο της lκκίνησης. 'Αλ
λά lνω τότε ξεκινοϋσε άτελής, μπερ
δεμένος, διχασμένος, τώρα επιστρέ
φει πλήρης, ι')ρεμος, ένιαίος. •Έ
χει πάει πέρα άπό τήν κατάσταση 
της lφήμερης αlωνιότηταc;, πού άν
τιστοιχεί στήν έμπειρία της Ζέν, χω
ρlς οΟτε στιγμή νά χάσει τήν lσω
τερική του ένότητα. 'Ανάμεσα στό 
ξεκίνημα καl στην lπιστροφή, με
σολαβεί ή lμπειρία της Ζέν, δπό
τε μηδενίζονται δλα τά έρωτήμα
τα και δ lρεuνητής μαθαίνει νά ζεί 
στό lδω καl στό τώρα. 

Τό μυστικό τοϋ lσωτερικοϋ ταξι
δίοu βρίσκεται στην· άπόλuτη κέ
νωση ά,τό δλα τά lσωτερικά περι-

εχόμενα τοϋ άνθρώποu. Μόνον� αύτή 
δημιουργεί τίς προϋποθέσεις γιο. 
τήν fvωση των άντιθέτων. Μέσα 
στήν ι')ρεμίg της fvωσης, τό πρώ
το πού εlσρέει εΤναι ή ζωή, δπως 
εΤπαμε, στήν καθημερ1νή πεζ'ότητα 
καl ποίησή της. 'Αργότερα, εlσχω
ροϋν μέσα στήν ένότητα; καταστά
σεις άπό lπίπεδα πού περιέχουν τη 
ζωή. Αύτά άκριδως τά έπίπεδα λεί
πουν άπό τήν έμπειρlα της Ζέν. 'Ό
σοι δμως, κατορθώνουν νά έvώσοuv 
τήν άρχή μέ τό τέλος τοϋ κύκλου, 
συνδυάζουν, σέ μιάν έγιαία lσωτερι
κή πορεία, tίς κορυφαίες έπιτεύ
ξειc; τόσο της Δύσης, δσο. καl της 
'Ανατολης καl προχωροϋν πιό πέρα. 
Ό Γιούγκ, άvαφερόμεvcίς στήν 
«μεταιχμιακή» lμπειρία τόσο της. 
Δύσης δσο καl της 'Αvατολης, (Χρι� 
στός καί Χρυσός Λωτός, άντίστοι
χα) , . στό φuχολογίκό σχόλιό τοι,, 
στό Κινέζικο κείμενο πού' τιτλοφο
ρείται «Τό Μυστικό του Χρuσοϋ 
Λοuλουδιοϋ», εδχεται "ά δρεθεί, ,κά
ποτε, fvας μεγαλοφυής φuχολόγοι; 
πού vά γεφυρώσει τό χάσμα &νά
μεσα στήv 'Ανατολή καl τή Δύση, 
καl vά σu,ιεvώσει τόv Χρυσό Λωτό
μέ τό Χριστό, 

'Ωστόσο, ή γεφύρωση αύτή fχει 
ι')δη έπιτε.Jχθεί άπό μεμονωμένα δ
τομα, πού δέv fχouv τά τυπικά 
προσόντα τοϋ φuχολόγοu. �Εχουν 
δμως, lρεuvήσει τό lσωτερικό τους 
G;ς τό δάθος έκείvο πού ξεπερvα τίς 
γνωστές πνευματικές κορuφώσιες τό
σο της Δ(ισης δσο κα1 της Άνατο
λης καl προσφέρουν τlς άvακαλύ
φεις τους στήv ύπηρεσία των συναν-
θρώπων τους. 

Ή lφαρμογή τοϋ συστήματος της 
Ζέv, δπως θά διαπιστώσει δ άvα
γvώστης, δέv ε1vαι δυνατή γιά τόν 
άνθρωπο της Δύσης. Αύτό <'iλλωστε 
διατείνεται κι δ Γιούγκ, δχι μόνο 
στόν Πρόλογό του, άλλά καl στά 
συγγράμματά του. Γι'· αύτο προτεl
vει fvαv Δυτικό τρόπο γιά1τήν. προ
σέγγιση της κα,άσται,,ης της έσω
τερικης fvωσης, πού τήv όvομά
ζει' «έξατομίκευση». Τήv όvομάζέ:ι 
fτσι, έπειδή δ δvθρωπος προσχω
ρεί, άπό τή σύγκρουση της διττό
τητας, στην τελική έvότητα η έvο-
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ποίηση πού τήv καθιστα ατομο, δηλ. 
άτμητο. Μιά άρκετά δλοκληρωμέvη. 
περιγραφή των έσωτε.ρικωv μετα
μορφώσεων πού δδηγοίίv στήν �\ιω
ση, δί11ονται στό· δι!'Ιλ(ο το'u «Ροζά
ριοuμ Φιλοσοφόροuμ». Τ ό fδιο καl 
στό fργο του- Π. Ο. Μάρτιν: «'Έ
να Πείραμα; σέ Βάθος». Μέρος των 
έσωτερικωv διεργασιών καl της τε
χνικης της μεταμόρφωσης, περι
γράφεται έπίσης στό «'Αναζητών
τας τόν Κόσμο του Θαuμαστοίί» τοίί 
Πητερ Ούσπέvσκu. 

Τ ό μικρό αύτό διδλ(ο γιά τή 
Ζέν, τό γεματο μέ τή σοφία της 'Ά-

πω 'Ανατολης, προσφέρεται στό έλ
ληvικό άvαγvωστικό κοινό μόνο καl 
μόνο γιά vά διαπιστωθεί δη ή άν
θρωπότητα άvέκαθεv άγωνιζόταv, σέ 
δλα τά γεωγραφικά μήκη καl πλάτη, 
γιά τήv �νωση των άvτιθέσεώv της. 
Ό παραλληλισμός μέ τlς Δυτικές 
προσπάθειες γιά έσωτερική έvοπο(
ηση, δίνει τήv εύκαιρ(α στόν έvδια
φερόμεvο άναγvώστη νά διαπιστώσει 

δτι ύτrάρχει δ τρόπος νά πετύχει 

, κι' αύτός τό δ[ωμα πού ύπηρξε πάν

τα στόχος των ,τιό προηγμένων τύ

πων του άvθρώπιvοu γένους. 

--�-----------------------------

-, 

ι ' -

'Ί Λ I Σ Ο Σ" 

Τό περιοδικόν 

'Ελευθέρας Σκέψεως 

0ίς τό 20όν άπό της έκδόσεώς του ετος. 

Έτ,ησίιο συνδρομή δρχ. 100 - ΈΕωτερικοϋ $ 5 

διά ταχυδρομΨκης έπιταγης: Κ. Μελισοαρόπουλον 

Όδ·ός Δραγςπσανίου 6, Άθηναι (122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Στέλλονται ΔΩ ΡΕΑΝ τεύχη-δειγμσrα 
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Να ρεταφρασθή ή ·καινiι 

Δημοtικiι Διαθήκ.η· 
' 

στη 
''Υπο του Μητροπολίτοu Περιστερίοu· 

κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,

· · 'Ο' μητροπολ{της Περιστερ{οu κ. 
'Αλέξανδρος ρίχνει την Ιδέα νά με
ταφρασθεί ή Καινή Διαθήκη στην
δημοτική γλώσσα. Παραθέτω την
έπιχειρηματολογία του, πού εΤναι
απολύτως λογική καί θεμελιωμένη.

• 
•• 

« ""Ας ξαναλεχθη, δτι ή 'Εκκλησία, 
Ιδιαίτερα σήμερα, δέν πρέπει νά θε
ωρη θέσφατο τό γλωσσικό Ιδ{ωμα 
της Γραφης καl νά έμπλακη στη 
γλωσσαλγία της γλώσσας, θέλοντας 
fσως νά προστατέψη 'κάτι πού δέν 
περιμένει · τήv ασπίδα του άκαιρόυ 
κι' έπιζήμιοu σuντηρητισμου στήv 
περίπτωσή μας τούτη. «Δέ χρειά
ζεται -γράφαμε πρό καιροϋ- νά 
μπερδεύεται ή 'Εκκλησία στlς γλωσ
σολογικές θεωρίες κι' �ριδες». Ή 
Παλα,ιά Διαθήκη, ώς γνωστό, γρά
φηκε στην έδραϊκή καl μεταγλωτ
τ{σθηκε στην έ•λληνική από ,:ούς 
Έδδομήκοντα ( από τόν γ '-β' αl, 
π.Χ.). '.Αλλά ή Καινή Διαθήκη, γι' 
αότήν έδω μιλάμε, δγηκε από τά 
χέρια των 'Αποστόλων στην Έλλη� 
vική, · 'Αλεξανδρινή κοινή λαϊκή 
γλώσσα, στη δημοτικη· της έποχης 
έκεtvης. Αύτός δ γλωσσικός τύπος 
ή· γλώσσα του κειμέν.)U, δέν εΤvαι 
cιμf:τάδλητη, . δπως εΤvαι απαρασά
λευτο τό δόγμα στό περιεχόμενό 
του. Κάθε άλλο. 'Εδώ μιλάμε. γιά 

τη γλώσσα της Άγίας Γραφης. 'Ο
λόκληρη ή Βίδλος - Παλαιά καl 
Καινή - γιά τήν Έκκλησ{α μας καl 
γιά δλο τό χριστιανικό κόσμο; εΤ
ναι θεόπvε'uστη ώς πρός τό νόημα 

καΙ δχι τό δργαvο μέ τό δποίό: έκφρά
. ζεται. Γιατί σέ. μιά τέτοια άπ{θα-
vη πε.ρ{,ττωση δέν θά μπορουσαv vά 
δικαιολογηθουν ο I τόσες πολλές ά
ναθεωρήσεις, διqρθώσεις, μέ τά «'Ε
ξαπλά» του Ώριγέvη (+254), γιά 
την άποκατάσταση της Παλαιάς 
Διαθήκης, του Ήσuχlοu (+312) κι' 
άλλων μεταγενεστέρων». 

• 
•• 

«Στό κείμενο της Καινης Διαθή
κης 91, ανα,θεωρήσεις fχouv σχέση 
μέ την πιστη απόδοση των χειρο-. 
γράφων. 'Έχομε ·δμως καl τό φαι
νόμενο _:, σάv μαρτυρία - κατά τό 
δποίο ατούς χρόνους των' Άποστο-

·. λικων Πατέρων σuvαντουμε στ{χοuς ·
της Κ. Διαθήκης νά διατuπώvωv
ται έλεύθερα, δχι μέ την κuρίολεξ{α 
του Ίερου Κειμένου. Βέδαια τό γε
γονός αύτό έξηγεiται, διότι δέν ά
φθοvοϋσαν τότε τά χειρόγραφα δι
δλ{α καl δέν ηταν δυνατόν νά τά
συμδοuλεύωνται δνετα. Ποτέ, δμως, 
κανένας δέν τούς καταλόγισε δε..:
δήλ(-:)ση γιά ... παραποίηση fι πα
ραφθορά! ΟΙ φωτισμένοι έκείνοι άν
δρες τέτοιες στενόκαρδες «δεσμεύ-

------- ---- ---- ----------- ----- -�-
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σεις» δέv μπορουσαv vά φαΎτασθουv. 
Βλέπετε, παράλογη συντηρητικότη
τα εΤvαι γέννημα μαλλοv άμάθειας 
η φόδου μήπως vοθεuθη ή όρθοδο
ξία. τΗταv λοιπόν, έπόμεvο γιά 
τούς πατέρες της 'Εκκλησίας vά μή 
ύπηρχε ή Ιδέα πώς ή Βίβλος δέv 
μπορεί η δέv πρέπει vά μεταφρα
σθη, v' άποδοθη σέ μιά αλλη γλώσ
σα σέ αλλη μορφή κα\ τύπο. Τέ
τοια φράγματα τά θεωρουσαv έμπό
διο γιά τόv- άρχικό σκοπό του Εύ
αγγελίου πού επρεπε - κατά τήv 
έvτολή του Χριστου. - vά κηρυχθη 
«πάσn τf\ κτίσει. . . έv δλι,,> τQ κό
σμι,,>». Τούς Πατέρας τούς διέκρινε 
αύστήρή προρήλωση, άvυποχώρη
τηέμμοvη σ' δ,τι άvαφερόταv στήv 
πίστη, στό δόγμα. Ώς πρός τά άλ
λα δλα τά ρύθμιζε ή εύσέδεια, ή 
χρι�τιαvιkή σύνεση κα\- μέ στόχο τήv 
έξυπηρέτηση του άvθρώ-ίτου, μέ συγ
κατάβαση κι' άγάπη». 

• ••

«'Από τήv ελληνική μεταφράστηκε 
ή 'Αγία Γραφή: στή λατινική, συρια
κή, άρμεvική, κοπτική, άραδι�ή, γε
ωργιανή, περσική, α!θιοπικη, γο
τθική καί σλαδο�ική

:.. -;ύτή ή με
ταφραστική \στορια της Αγιας :Ρ::Χ
φης μιλα άπό μόνη της, γιά το αν 
έτrιτρέπεται η δχι vά γίvη ή εκδο
ση της Κ. Διαθήκης στήv όμιλου� μέvη μητρική γλώσσα. ΕΤvαι δαθεια 
μου πεποίθηση, δτι εΤvαι αμεση κι' 
έπιτακτική άvάγκη ή 'Αγία Γραφή 
vά γίvη σέ μιά, πι<:τή μετάφρασηu στή 
γλώσσα μας, χωρις �κρότη_τες, �στε 
ν' άποδη κτημα του λαου που θά 
τήv άγαπήση. ΝΗδη ύπάρχουv σέ 
τέσσερες παραλλαγές (εστω μι
κρές) έκδόσεις της Κ. Διαθήκης στήv 
vεοελληvι-:ή. C! δύο άπό την Βρε� 
ταvvική Βι6λική 'Εταιρεία (του Νεο
φύτου Βάμδα καί των δικών μας 
θεολόγων γιά λογαριασμό της Β. 
'Εταιρείας κα\ δύο έκδόΌεις «Σωτη
ρος» καl «Ζωης» σε παραφραση 

κα\ σύντομη έ'ρμηvεία από τούς κ.κ. 
Παν. Τ ρεμπέλαv κα\ '1. Κολιτσά
ραv, άvτίστοιχα. - Ο! μεταφράσεις 

, ι, δ' αυτες ιvouv τή δάση του ζητου-
μένου»• 

• **

.«Τό Ιστορικής σημασιας αύτό ερ
γο πρέπει vά ξεκιvήση κατά φυσι
κό λόγο, άπό τή Μεγάλη του Χρι
στου 'Εκκλησία, τό Ο[κουμεvικό 
Πατριαρχείο, μέ τήv έvεργό σύμ
πραξη της 'Εκκλησίας της 'Ελλά
δος. Έδω στήv 'Αθήνα θά έκδοθη 
γιά έπιστημοvικούς θεολογικούς, τε-· 
χvικούς, κα\ άλλους λόγους. Σ' αύ
τές τίς περιπτώσεις συγκροτείται 
εlδική έπιτροπή με συγκεκριμένη έv
τολή καί ξεκιvουv. Ή εκδοση αύτή 
θαvαι γιά πρακτική χρήση, γιά τό 
λαό, δχι ώς λειτουργική γλώσσα. 
'Η τελετουργική γλώσσα πρέπει vά 
μέvη, κ.λασσική ι με τό κάλλος της. 
Μιά τέτοια εκδοση δχι μόνο θά εΤ
vαι \στορι'<ό λαμπρό γεγονός πρός 
δόξαν της 'Εκκλήσίας, άλλά θά κερ
δίση καί τήv άγάπη των .χριστιανών 
μας, ο\ δποίοι εχουv λόγους vά μή 
εΤvαι εύχαριστημέvοι άπό μας. ΕΤ-
1οαι κατόρθωμα vά δώση 'ή fδια ή 'Εκ
κλησία στα χερια τωv πιστών της 
τήv 'Αγία Γραφή σε ϋφος κι fκφρα
ση, με κατάλληλο λεξιλόγιο -
πλουσιώτατη εΤvαι ή δημοτική -
γιά vά άφήση έποχή στά Ιερά γράμ
ματα. Θά ξαvαδρη ετσι τό Εύαγ
γέλιο τή γλωσ9α, δπως εχει κη
ρυχθη, στή δημοτική, άπό τό Χρι
στό καί τούς 'Απορτόλους στήv έ
ποχή τους, κι' εΤχε διατυπωθη στήv 

Σημ ΙΛΙ ΣΟΥ. Ac. αναφερθοϋν 
έπισηc. σ·) 'Η Καιν,η Διαθηκη, με
ταφρqοθείσα είc. ,κοινην διά-λεκτον 
'Εκτύπωσιc. έν Λονδίνω 1822 β ) 
'Η Νέα Δ•cθr,κη, κατα τό Βατικανο 
χερόγροφο. ,μεταφρασμένη οπο τόν 
ΆλεΕ ,Πάλλη, Λίβερπουλ 1902 γ) 
Ή γνωστή ι,..ετqφρσσιc. φροντίδι Βσ
σιλίσσηc. "Ολγαc., πού έπροκ-αλεσ-ε τό 
«Εύσγγελικά•» δ ·) Η Κσινιή Διαθη
κη, nρωτότυποv κείμενον μέ προελ
ληνικήν μετοφρασιν, · Αθηναι 1967, 
τ,ηc, Βιβλιικηc. Εταιρείας, που εγινεν 
ιόπό τόν Καθηγη�<ην Βασ Ηελλαν, 
μέ σιψμετcχήν των Καθηγητων Ευ 
'Αντωνιάδου, 'Αμίλκα Άλεβιlστου 
και Γερασ Κcνιδόρη 
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κοινή λαϊκή άραμαϊκή γλώσσα. ''Ας 
γραφij, λοιπόν, καl πάλι στου λαου 
τή γλώσσα». 

••• 

«Μέ τέτοία λαϊκή δάση θά δρη 
καl σήμερα τή θέση της ή 'Αγία 
Γραφή, πού εΤναι στlς μέρες μας, 
περίπου τό δγvωστο διδλ(ο, λόy't) 
της γλώσσας. Φτάνει ή μετάφραση 
αύτή νά διατηρήση την άπλότητα 
και τή χάρη, τήν ποιητική, τήν ά
φηγηματική, τήν μουσικότητα και 
τό fvτovα λαϊκό χρώμα του πρωτό
τυπου κειμένου, δπως τότε πού 
πρωτακοόστηκε πάνω στό ''Όρος, 

στά άκρογιάλια της Τιβεριάδας, στά 
δενδροφuτεμέvα χωριά της rαλιλα!
ας, στlς δχθες του Ίορδάνου κι' άν
τιλάλησαν σεμνά τά λόγια του Κυ
ρ!οu κάτω άπό τlς στοές της 'Ιε
ρουσαλήμ και στά περιστόλια του 
ναου του Σολομώντα. Πιστεόω πώς 
ο! δυνατότητες ύπάρχοuv ... "Ας δώ
ση τό Οlκουμεvικό Πατριαρχείο τό 
σημα έκκινήσεως. Ό ρηξικέλευθος 
Πατριάρχης μας Δημήτριος �ς άνο!
ξη τό δρόμο, τό φωτεινό δρόμο, γιά 
του Θεου τή δόξα, γιά τό καλό των 
πιστών». 

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 
(Τ έρπος Πηλ(δης) 

(ΕΛΕΥΘ. ΚΟΣΜΟΣ, 12.7.'75) 

'Εκκλησιαστικό : 'Ένα Τό 

ύπόδειyμα προβλήματος_ 

'Ένα χρόνο με-.α -.ην «πτώση» 
της στραηωηκης aικ-.α-.ορίας και 
-.ην «άλλαγη» που συν-.ελέσ-.ηκε 
σ-.ον -.όπο, -.ο λεγόμενο «έχκλη
σιασηκο πρό6λημα», aηλαaη ή �ί
ση που κληροaό-.ησε ή έπταε-.ία 
στην κορuφη -.ης έκκλησιαστικης 
ίεραρχίας, εχει ξεπεράσει τα ορια 
ένος είacκου προ6λήματος: το έκ
κλησιαστικ� πρό6λημα eχεc πάρει 
τις aιιχστάσεις «ύποa-είγματος» η, 
άποκάλυψης· των τρόπων με -.ους 
όποίους μεθοaεύεται άτην tΕλλά
δα ή ά-πώ,θ,ηση προ6λημάτων της 
πνευματικης ύποδομης του τόπου 
καί, τελικά, ή άποaυνάμωση των 
θεσμων πο·, σuν-.ηρουν · την πολιtι-

' , 
στικη του ταυτοτητα. 

Θα προσπα,θ,ήσω να σημειώσω ό
ρ ισμένες aιαπιστώσεις, που σuνθέ
-.ουν -.ον «ύποaειγμciτικο» χαρακτή
ρα του έκκλησιαστικου προ6λήμα
τος. 

Τοuκ.ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

1. Πρώ-.Υί acαπίστωση: Το έκ
κλησcασ-.cκb είναι -.ο μοναaικο πρό-
6λημα σ-.ο /ποίο κα-.ορθώθηκε, 
, ' ' , , \ 'απο tην πρω-.η στιγμη, μια κοcνη
στάση ολων -.ων πολιτικών μερί
δων και, το� Τύ�ου. Και αύτη ή 
στάση συνοψίστηκε στο να άγνοη
θη -.ο πρό6λημα -- με �ελημένη 
και μεθοaευμένη η με πραγμα·η-
., " κη αγνοια.
,'Έ-.σι, τρείς aιαaοχικες Κυ6ερ

νήσεις με-.α την «άλλαγή», ή Βου
λη και �ύο Πρόεaροι της Δημο-

, t , \ , 

κρατιας ορκισ-.ηκαν, χωρις κανε-
να ένaοιασμό, άπο -.ον 'Αρχιεπί
σκοπο, που έγκατέστησε στο ,Θ.ρό
νο των Ά,&.ηνων το κα,&.εσ-.ως τ�ς 
Ε.Σ.Α. στ,ς 25 Νοεμ6ρίου του '73. 
Και ό Τύ-πος ( ολων -.ων πολιτι
κων άποχρώσεων) �εώρησε έντε
λως «φυσιχ.οι, αύτο το rerονός. 

Ή «φυσικότητα» με,Θ.οδεύτηκε 
με την πρ�ολη ένος ύπεραπλου-
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.στεuμένοu σχήματος έρμηνείας του 
έκκλησιαστικοu. 1tρο6λήματος: Ή 
έκκλησιαστικη ή1εσία είναι διχα
σμέΨη σε δυο 1tαρατάςεις· στους 
ίερωνuμικοίις 'Ειtισκό1tοuς, 1tοίι ύ
πηρέτ·ησαν άνοιχτά το καθεστώς 
του 11 απαοόποuλοu, και στη λε
γόμενη «παλαιά 'Ιεραρχία», 1tοίι ά
ποκαταστά-θ·φ.ε στην έκκλησιαστι
κη οιοικησ,1 άπο το καθεστώς Ί
ωαννίο·η και άντιπροσωπεύει την 
Υ.ανο11ικη τάξη και νομιμότητα μέ
σα στην Έκκλησία. 

Αύτ η ή ύπεραπλοuστεuμένη έρ
μηνεία ίιποτιμα τουλάχιστον την 
μνήμη, α11 οχι και τη νοημοσύνη 
των Έλλή11ων, γιατι άγνοεί θε-
λημένα: 

'Ότι ή λεγόμενη «παλαιά ιlε
ραρχία» ( οί μητροπολίτες ποίι χει
ροτονήθηκαν πριν άπο τη δικτα
τορία) οέν έξαντλείται ουτε ά
ριθμητικά ουτε ούσιαστικά στην ό
μάοα των 'Ιεραρχων ποίι συσπειρώ
θηκαν γύρο άπο τον έκλεκτο της 
ΕΣΑ μετά τις 25 Νοεμ6ρίοu του 
1973. 

' 

�Οτι ή όμάδα αύτή, σχεοον στο 
σύνΌλό της, υπηρέτησε μέ τον 'ίσιο 
ζηλο τόσο -.ο καθεστώς Π απαοό
ποuλοu οσο και το καθεστώς Ίω
αννίοη. Ό 'ίσιος ό ·'Αρχιεπίσκοπος, 
ποίι έμφανίζεται σήμερα σά-ι ήγέ
της της άντι - ίερωνuμικης μερί
οας, ύπηρξε ύποστηρικτης τοίί Ί
ερώνuμοu, έχάλuψε την «κανονιΥ.ό
-;ητα» του Ίερώνuμοu με την 1tερί-
9ημη σuνέντεuξ η στον Τύπο μετά 
τη Σύνο3ο της 'Ιεραρχίας · του 
1968, χειροτόνησε ίερωνuμικοίις 
l\Ιητροπολίτες και ύπηρξε σuνοοι
κος του ιlερώνuμοu στην τε
λευταία φάση του καθεστωτος τοίί 
Π απαοόποuλοu. 

'Ότι οί οικτατορ'ικές παρεμ6ά-

σεις καί άvτικανονικες πράξεις 
μέσα στη ζωή της 'Εκκλησίας ( ο
πως αύτές τοίί ιlερώνuμοu) οέν 
άντιμετωπίζcνται με αλλες δικτα
τορικές παρεμοάσεις και άντικα
νονικότητες, άλλα μόνο με τη σω
στη τήρ·ηση και έφαρμογη των Κα
νόνων της 'Εκκλησίας, 1tοίι σώζουν 
την άλήθεια της και τη γνησιότη
τα του ηθους της. 

'Ότι οί οικτάτορες οέν προσφέ
ρουν έξοuσίες παρά μόνο σε ά_φο
σιωμένα τους Οp'(ανα· κι' αν οχι 
' "λλ ' λ ' �' ι:' ' τιποτε α ο, ο αος ι;ιεν <-οεχναει 

το θλι6ερο έκείνο «οιά11ελμα» 
του 'Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, το 
6ράοu της 20ης 'Ιουλίου τοίί '7 4, 
ποίι έκάλuπτ� την ί προοοσία της 
Kύ1tpou και την άνεκοιήγητη «1ε
νικη έπιστράτεuσηη με άφελη συν
θήματα πατριδοκα1tηλείας. 

2. Δεύτερη οια1tίστωση: Το ύ
περαπλοuστεuμένο σχημα έρμηνείας 
τοίί έκκλ ησrαστικοίί 1tρο6λήμα-.ος 
και ή μεθοδευμένη 1tρο6ολή του ιχ
πο τον Τύ:.ο είχε σάν ά1tοτέλεσμα 
νά μετατεθr, ή προσοχη του κοι
νοu και τω11 άρμοοίων άπο το έπί
κεντρο του προ6λήματος. σε μιά 
περιφερειακ,ί: λεπτομέρεια. Έοω 
και μηνες τώρα, ή είοησεο1ραφία 
των έφημερίοων, οί έ1tερωτήσεις 
στη Βουλή και τά -άνακοινωθέ,1-
τα της Διαρκους Σuνόοόu 1tεριο
ρίζοuν χαί έξαντλοίίν το έκκλη
σιαστικο πρόδλημα σε μιά χαι μό
νο έκκρεμότητα: στην άποκατά
σταση η τ·η μη - ά1tοΥ.ατάσταση των 
11 ίερωνuμαων 'Επισκό1tων, ποίι 
έκθρονίστφ.αν οίχως κανονική κρί 
ση και άπολογία, με τη ούναμη 
των Συντακτικών Πράξεων της 
οικτατορίας Ίωαννίοη. 

Βέ6αια, και μόνο αύτή ή έχρε
μότητα είναι ενα 1tελώριο σχάν-
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οαλο, αφοu είναι ή μοναοική περί
πτωση για τ'ην ό1tοίςι �tατηρείτcιι 
μέχρι σήμερα ή ίσχuς των Σuντα
κτικ�ν Πράξεων. της οικτατορί
ας, iou άπαγορεύοuν στούς 'Επι
σκόπους αύτους την προσφυγή στο 
Σuμ6ούλιο της 'Επικρατείας. Καί 
το ,9.έμα οεν μπόρεσε νά φτάση ου
τε' κάν στη Βουλή, άκόμα κι' οταν 
σuγκεντρώ,9.ηκαν ύπογραφες 152 
6οuλεuτών, που ζ ητοuσαν την «&ρ
σιν τοu &:παραοέκτού προσφuγης» 
στο Σ.τ.Ε. 

Το αίτημο. νά οο,9.η στους ίε
ρωνuμικqύς 'Επισκόπους το στοι
χειωοες δικαίωμα κά,9.ε πολίτη νά . 
χαταφεύγη στη Δικαιοσύνη τοu τό
που τοu, οεν συνεπάγεται καί την 
έκκλησιαστική. &:ποκατάσταση αύ
τών των 'Επισκόπων, που πρέπει 
όπωσδήποτε νά χρι,9.οίiν &:πο έκ
κλησιαστιχό δικαστήριο, με δάση 
τους Κανόνες της 'Εκκλησίας, γιά 
6αρύτατα παραπτώματα σκανδαλι- • 
σμοu της σu•,είδησης .τοu λαοu καί 
<αανονιχών,> αύ,9.αιρεσιών στά έ
φτά χρόνια της τυραννίας. 'Αλλά 
ή όμάδα Σεραφείμ και οί δυνάμεις 
που την κρατοuν στην έξοuσία ξέ� 
ροuν πολύ Υ.αλά, πως αν λειτοuρ
γήση έχχλησιαστική δικαιqσύνη, 
το έργο της δεν ,9.ά είναι δuνατο 
νά περιοριστη στους 11 ίερωνuμι
χους 'Επισκόπους .. Γι' αύτο χαι 
προσπα,9.οίiν νά' μετα-ιQ.έσοuν την ού
σία τpu έκκλησιαστικοu προ6λήμα
τος, συγκεντρώνοντας την προσοχή 

,., ' - ' •, Ι τοu χοινοu στοuς «αμετανοητοuς» 
11 «χοuντικους» 'Επισχόποuς, που. 
έπιμένοuν να &:παιτοuν το δικαίω
μα πρόσφuγης τοuς στο Σuμ6ού
λιο 'Επικρατείας-. οιχαίωμα που 
δεν το στzρf,,9.ηκε ουτε ό ίδιος ό 
Π απαοόποuλος. 

Και το έρώτημα-είναι: ποιοί πα-

ράγοντες ·η ποιές «δuν.άμεις» εlναι 
αύτές, που κατορ,9.ώνοuν νά φιμώ
νουν τη φωνή 152 μελών τοu Κοι
νο6οuλίοu χαι νά διατηροuν την ί
.σχυ των Σuντ�κτικων Πράξεων 
·της οικτ-ιiορίας ένα όλόκληρο
χρόνο μετά την πτώση της; Καί
πόσο &:φελη πιστεύουν το λαό, σu'i
κεντρώνον.ας την προσοχή του
στην ένοχη r. τη μη - ένοχη των
11 και καλύπτοντας την ούσία τοu
έiχλησιαστικοu προ6λήματος, . που
είναι νά 6ρη έπιτέλοuς ή Έκκλη-

,· ' \ ' , f • σια την <�κανονικη» και νομιμη η-
, Ι . ' ' ' · ' γεσια της, περα απο το τεχνητο.

δίλημμα &:νάμεσα στά οργανα τοu
Π απαδόποuλοu χαι στά οργανα _:.ou
Ίωαννίοη;

3. Τρίτη διαπίστωση: Ή μεγά
λη «έπιτυ-χία» στη με,9.όδευση του
έχκλησιαστικου προ6λήματος είναι
οτι μετα6λή-θηκε σΕ πρό6λημα δη
μοσιογραφ1Υ.6. Π OU σημαίνει, πως
οποιος έχει με το μέρος τοu τούς
είδικους σ-:σ έκχλησιαστιχά δημο
σιογράφους του &:,9.ηναϊκου Τύπ�οu,
αύτος έχει έξασφαλισμένη χαι .την
προώ,9.ηση τοG προ6λήματbς προς
τη λύση Πr)!J τον εύνοεί.

Πραγματικά, χανένας · &λλος · 
δεν «κινεί,, ούσιαστικα το έχχλη
σιαστικο πpό6λημα, ένα χρόνο τώ
ρα. 'Η &:ρ·.9-ρογραφία των ,9.ρησκευ
τιχών έντ6r.ων χαι οί ,9.εολογικες 
&:πόψεις πσνεπιστημιαχών Κα,9.η-

. γητών, έπεσαν ολα στο· κενό, δεν 
πέρασαν ουτε σαν «ε'ίδηση» στις 
στηλες τοίί &:-θ-ηναϊκου Τύπου. Κά

ποια &:όρ:·τη λογο;,_ρισία άφαιρεί, 
είδικα άπο την είδησεογραφία του 
, (\ . .. � '1'' \ , (\ ' , \ ανηναιχου , ιιπου, κανε αιχμη, που 
,9.α μπορου�ε να ,9.ίξη στο παραμι
κρο το κα./J.εστως που έγκατέστη
σε μέςr,α στην 'Εκκλησία ή ΕΣ!: 
'Τπηρξαν 'Ιεράρχες που πολέμη-
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σαν, στα χF6νια τηι;; οικτατορίας, 
με άπίστευτο -θ-άρρος την !ερωνυμι
κη αύθαιρεσία. Και τότε ο! στη
λες των έφημερίaων ηταν γι' αύ
τουι;; άνοιχτές, καi τα κείμενά τουι;; 
και ο! οιαμαρτυρίες τουι;; τροφοοο
τοίίσαν κα-θημερινα τη σχετικη εί
οησεο1ραψίο. Άλλα μόλις �ρχι
σαν να στι-yματίζουν, με την 'ίοια 

· τιμιότητα, �tαί τη σεραφειμικη φα
τρία, στάilηκε πια άούνατο να οιο
χετεύσουν c;τον Τύπο εστω καί την
-παραμικρή τcυι;; &ποψη.

Ή εύ,θ.�νη 1ια τη με-θ-οοευμένη
αύτη μονοπώληση τοίί έκκλησια
στικοίί προ�λήματος 6αραίνει, ό
πωσοήποτε, το Ύπουρ1είο της
Π αιοείας. Κανένας 'Υπουργός, ε
να χρόνο -.ώρα, οεν τόλμησε να
άπα1χ-ιστρώση το πρό6λημα άπο

. τους χειρισμοtς της άνεύ-θ-υνης οη
μοσιο1ραφ•.ας, προχωρώντας στη
συ1κρότησ rι μιας· είοικης 'Επιτρο
πης, με τις καλύτιρες -θ-εολο1ι
κες οi.ινάμεις του τόπου. και κα-θ-ο
λικι:ί &ναϊνωρισμένο κυρος, ποi.ι
,θ.α μπορο�7ε να άποφαν-θ-η, υστερα
ι:ίπο σο6αρ·η μελέτη, 1ια την έκ-

' κλησιαστι,ι.z όρ-θ-ώτερη και πραχτι
κα άποτελεσματιχώτερη λύση των 
οιοιχητικω·, περιπλοκών της έλλα
οικηι;; Έχχλησίαι;;. 

''Γο πρbόλημα άφέ-θ-ηχε να λυ-θ-η 
άπο την ίο;� την «'Εκκλησία» -
οηλαοή, μ.; έσωτερικους συμ6ι6α
σμους και παζαρέματα άνάμεσα 
στις άντιμαχόμενες μερίοες, που 
ε!ναι και οί ουο έξίσου κανονιχα 
και ούσιαστιχα ύπόοιχες. Άλλα 
'Εκκλησία, 1ια .την Όρ-θ-όοοξη 
π αράοοση, οεν είναι μόνο το σω-

- 'Ε . , . ( , ' ' ι::, μα των "πισχοπων · αυτο το ... ε-
ρει και ό πρωτοέτης ψο1τητης της 
Θεολο1ίας) · το Σώμα τη� 'Εκ
κλησίας το συ1κροτεί κληρος και 

λαός, και μ6νο το σύνολο Σώμα 
μπορεί να cιασώση τελικα τη'Ι ά
λήθεια της 'Εκκλησίας. 

'Εξ αλλου, ή έλλαοι,ι:η 'Εκκλη
σία εχει τ:� -θ-εολο1ικες και πνευ
ματικες πρrιψυλακές 't'ης σ't'ο "Α-
1ιον Όρο; χαί τις ρίζες τ•ης σ-το 
μητρικο κορμί του Πατριαρχείου 
τηι;; Κωνσταντινούπολης. "Αν εί
χαμε συνε1οητοποιήσει οτι ή σημε
ρινη τρομαχτικη κρίση που μα7τ(
ζει τη οιοίχηση της Έκχλησίαι;; 
μας είναι, πριν άπο ολα, χρίση 
-θ-εολο1ικη και πνευματική, ,θ.α ε'ί
χαμε στραψη στιι;; ουο αύτες πη-
1ες Ύια ΥΟ: ζητήσουμε ινώμη καt 
κα-θ-οοή1ηση. 

Τί ύπάρχε,,.λοιπόν, πίσω άπό.ο
λες αύτες τίς οιαπιστώσεις και 
πως μπορεί να έρμηνευτη ή τόσο 
έπιμελημέν-r; με-θ-όοευση τοίί έ;,;;ι.λη
σιαστικου r.ρο6λήματο_ς; 

Ή άπαν-cηση οεν είναι ευκολη, 
αν ,θ.έλη νά άποφύ1η κανειι;; τίς 
αύ-θ-αίρ�τ�ς έρμηνείες. 'Ίσως, ένα 
με1άλο μέροι;; της «με-θ-όοευσηι;;» 
να άπο6λaπη στην προστασία άτο
μιχων συμφερόντων, συντήρησης 

των κεκτ·φένων, η στην κάλυψη 
εύ-θ-υνων. 'Αλλα σε μια -.έτοια τcε
ρίτcτωση οιερω-.αται κανείς, πως 
είναι ουν:ιτ� κάποια άτομικά, ά
πλωι;;, συμφέροντα και φιλόοοξίες 
να κατορ,θ.ι�νιυν την εμμεση η α
μιση ύποσ't'f,ριξη η -.η σιωπηλη 
άνοχη ολων των ίσχυρων τcαρα1όν
των του οημόσιου 6ίου, και μάλι
στα του 't'IJ':tOU δλων των πολιτι
κών άποχρώσεων; 

Μια οευτ�ρη. ύπό,θ.εση ,θ.α μπο
ρουσε να είναι, δ-.ι το 1ενικώτερο 
κλίμα .το5 οημόσ�ου 6ίου έμφανί
ζεται άρνητικο 1ια κά-θ-ϊ' τι πό� 
άφορα στην' 'Εκκλησία και στους 
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, , Τ' - , εκπροσωπους της: ο τρομερα χα-
μηλό μορφωτικό καί πολιτιστικό, 
άλλα χαι 'Πνευματικό έπίπε3ο του 
άνώτατου κλήρου, οί άτέλειωτες 
έσωτερικες τ.ροστριδες καί, κυρί
ως, , ή άνοιχτη συνερ1ασία της 
πλειονότητας των 'Επισκόπων με 
τη στρατιω-.rκη 3ιχ.τατορία, έχουν 
aημιουρϊ'fισει ' στους παράϊοντες 
της πολιτείας ενα ε!3ος άπέχ,θ.ει
ο:ς, πού 3ιατ1.11uώνεται συνή,θ.ως με 
τη φράση: «άfησε τούς παπά3ες να 
φ_α1ω,θ.ουνε μονάχοι τους». 

Βέ6αια, μια τέτοια άποψη ·εί
ναι τουλάχιστον άφελής, γιατί ά
ϊ"'Οεί οχ: μόνο την άλή,θ.εια καί 
την ούσία της 'Εκκλησίας, άλλα 
και τή σημασία της '1ια την πνεu7 

ματ:ικ·η όπeιdομη και την πολιτιστι-
, ' - ' 'Ει: "λ κη ταυτοτητα του, τοπου. � α -

λου, ή, κρiσ·η ποιότητος στην ή1ε, 
σία 3εν είναι φαινόμενο πού πε
ριορίζεται άπόκλειστικα στην έκ
κλησιαστι;,.ή �ιοίκηση. Καί είναι 
να άπορη κανείς, 1ιατί ή .τόσο έ

.πίμονη και με,θ.οaεuμένη- προδολη 
της άναξιq.τητας του κλήρου να 
συντηρηται, χρόνια 't'ώρα, με τό
σην έπιμέλεια στον τόπο μας· ποι
ους, σκοπους έξυπηρετεί καί που 
τελικα άποΕλέπει; 

Αύτό τ? τελευταίο έρώτημα ,θ.α 
μπορΌυσε ίC:ως να συνaέση το χρό
νιο έκκλησιcιστικό πρόδλημα στην 
Έλλά3α ιJ.έ άλλα άντίστοιχα χρό
νια προ6λf,μ.ατα, πού συντηροuνται . 
στην iποτελμάτωση άκόμα και με
τα 't''IJV «άλ�αϊή», aώa_εκα μηνες 
τωρα ( οπω; ή ύπαν,άiτυξη της
π αιaείας η ό κα,θ.υστερημένος παι
aισμος της έλλαaικης aιπλωμα-. 
' ) Τ' · ,,_λ, 

' ' τιας . α πρου ηματα αυτα πα-, ' ' ' ""' ' ' 
i ραμενουν J� χρονια κριση, η 1ιατι 

aεν aια,θ.έτοr.ιμε το άν,θ.ρώπινο ύλι
κό, πού ,θ.α μπορουσε ούσιαστικα να 

τα άντιμετωπίση, η ϊtατί 3εν άν
_τιλαμδανόμαστε την· άπόλυτη προ:. 
τεραιότητi τους, η 1ιατί · έχουμε 
3εχ,θ.η άνομcλό1ητα την άπεμπό
ληση της τ.ολιτιστικης και έ,θ.νι
κης· μας ταuτότητας 1ια χάρη του 
έξευρωπαίσμου μας· η _άλλων σκο
τών. 
-- Πάντως, ε!3ικιχ στο χωρο της 
έκκλησιαστιχης 3ιοίκησης, aεν εί
ναι ευκολο να a·εχ,θ.η κανείς οτι; ή 
σημερινη +.1εσία aιαλέχτηκε τυ
χαία άπό τό κα,θ.εστως του Ίωαν
νί3η, οτι τυχαία ύποστηρίχτηκε ά
πό τρείς, ως τώρα, aημοκρατικες
Κυ6ερνήσε.ς. καί οτι τυχαία «κα
λύπτεταω άπό το σύνολο του· κα
,θ.ημερινΌu τύπου. Ουτε είναι ευκο
λο να οεχ·Si, κανείς, οτι ολόι οσοι 
πολέμησα·� τον 'Ιερώνυμο, άπο την 
όμά3α Ίω:.ιννίaη ως τούς aημοσιο-
1ράφους -:ου ά,θ.ηναϊκου τύπου, εί
χαν συνειΟή't'Οποιήσει τις ούσιαστι
κές ,θ.εολοy�κες παρεκκλίσεις και 
τον κίνaυνο έκπρατεσταντισμου της 
Έκκλ ησίας, πού άντιπροσώπευε ό . 
'Ιερώνυμος. Τί, λοιπόν, τούς έν.ό
χλησε πρα'γματικιχ στο πρόσωπο 
του Ίερώνuμου; Μήπως ή συνερ-
1ασία τού μι τη χούντα; :Αλλιχ 
τότε, πως είναι auνατο να ύποστη
ρiζουν η νcι καλύπτουν τΌν aιά3ο
χό του, τον έκλεκτο της Ε.Σ.Α., 
τον ρήτορ::χ του aΊαΎΎέλματος της 
20ης Ίουλίc;υ ; 

Στα έρω-;ήμα�α αύτ-<Χ ·μόνο μια 
ύπό,θ.εση μ11ιρεί να άνταποκρι-θ-η 
με σχετικ:i, έπάρκειά: ό Ίερώνυ-' 

μος, με τη·ι έκκοσμικευμένη προ-. ' , ' ' τεσταντικη νοοτροπια τοι,ι, ενσαρ-
κωνε το έν�εχόμενο να όρϊανω,θ.η 
δ έκκλησιαστικος όρ_1ανισμος με
τρόπο CJυϊΧρc;νισμένο και άπόaοτι
κό. · Ε!χε κc.τορ-θώσει να ά-ποσ-πά
ση άπο την πολιτεία την εύ,θ.ύνη 
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καί την όργάνωση της έκκλ ησια
στικ ήc; Π αι�είcχς, με σκοπΟ να

μορφών-η ·ή 'Εκκλησία καί να κα
ταρτίζη μ61·η της τα στελέχη της. 
Καί ε6αλε τίς 6άσεις για να ά
ξιοποιη-θη όρ-θολογιστικα ή τερά
στια έκκλησιαστική περιουσία ( πού 

· εΙναι γνωστο πόσοι την έπωφ,9.αλ
μιουν σε αύτο τον. τόπο)' με σκο
'ΙtΟ να ϊίνη κάποτέ ή 'Εκκλησία οi
κονομικα άνεξάρτητη καί άΜσμευ
τη άπο το κράτος.

Για ολα αύτα ένας ,9.εολόϊος
-θα είχε οι:ιι:-ιαστικες άντιρρήσεις,
με τα μέτρα της όρ,9.όaοξης άλή
-θειας "(tα την 'Εκκλησία ( καί
-θα μου συχωρέση ό άναγνώστης
να του ,9.υμίσω κάποια σχετικα &ρ
-θρα μου, άπο αύτη τη στήλη, στα
χρόνια της aικτατορίας). Άλλα
�εν εΙναι ευκολο να aεχ,9.η κανείς,
οτι ό Ίερώνtϊμος έπεσε "(tα λό"(Ους
«-θεολοϊικούς». Οίίτε μποριί να λη
σμονήση κανείς,' οτι ή πρώτη aιοι
κητικη 'Ιt'ράξη του Σεραφείμ ηταν
' , 'φ ' λ , ' να ε'Ιt'ιστρε η στην πο ιτεια την

εύ-θύνη της έκκλησιαστικης Π αι-
3είας, καt στη συνέχεια να ά'Ιt'Ο-
3 ιοργανώση την προσiά,9.εια Ύια 
την άξιοποίηση της έκκλησιαστι
κης περιουσίας. 

Με 6άσ η την τελευταία αύτη 
«ύπό-θεση», μπορεί να έρμηνεύση ·ό 
άνα"(νώστης την πρώτη παρά"(ρα
φο της σημερινης έ1tιφυλλί3ας: οτι 
το έκκλησιαστικο πρό6λημα έχει 
1tάρει σήμερα τίς 3ιαστάσεις ·«ύ
πο3εί"(ματος» η άπόκάλυφης των 
τρόπων με τους όποίους με-θοaεύε-

\ 'Ελλ '� ' ' ' ι: ται στην αaα η υποαναπτυ">η 
της πνευματικης ύπο3ομης του τό
που καί ή άποaυνάμωση των -θε
σμών που σι.ιντηρουν την -πολιτιστι
κή του τάυτότητα. 

Τώρα, ποιοί ύπηρέτουν συνει3η
τα καί ποιοί άνεπίγνωστα αύτη τη 
με-θοaευμέν η ύπανι:fπτυξη καί ά-. 
ποί!Jυνάμωση, &!ναι ένα πρό6λημα 
κρίσης - κρίσης συνειaήσεων. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
(«ΤΟ ΒΗΜΑ", 19.7.'75)

Περi -ιόν άντικαρκινικόν άyώνα 
Μιά παροιμfα λέει: «'Όταν σφάλ-. 

λει δ φρόνιμος, σφάλλει γιά καλά". 
Ένω δηλαδη του κουζουλοϋ, τδ 
σφάλμα περνάει άπαρατήρητο, για
τ( σφάλλει μέ τδ παραμικρό, του 
σοφου fχει δάρος γιατί τδ λάθος 
του ε1ναι μεγάλο. 

Αίιτή ά,φιδως τήv παροιμία θυμή
θηκα, δταv διάβασα δτι δ σεδασμιώ
τατος Φλωρίνης και συμπαθής ζη� 
λωτής των άρχαίωv παραδόσεων 
Αύγουστί11ος, άρvήθηκε την συνδρο
μή της 'Εκκλησίας στην περιφέρε�ά 
του γιά την συλλογή χρημάτων υ
πέρ του 'Αvτικαρκιvικου 'Αγώνος. 

'Απέσυρε τδ χέρι του στη βοή
θεια πού ζητουv χιλιάδες θuματα της 
«έπάρατης" αίιτης _νόσο�, δπως ά
ποκαλείται δ ,καρκιvος. Απέστρεψε 

τδ πρόσωπο άπδ τδ θέαμα _ των 
χτυπημένων άπδ τ� μοίρα συναν
θρώπων του, πολλοl άπδ το� δ
ποlους Τσως άvήκουv δμεσα και στδ 
ποίμνιό του. 

"Έκλεισε τά ώτα μέ ώτασπίδες στη 
φωνή, την οlμωγή και τδv άvθρώ
πινο πόνο. 

Καl γιατί vομfζετε; Διότι στην 
άνώτατη tπιτροπη 'Αvτικαρκιvιιs_οϋ 
Ά γώνος συμμετέχουν καί... μασό
νοι! Κα\ ή Έκκλησ(α μάχεται τδν 
τεκτονισμό γιατί τδv θεωρεί έχθρό 
της. 

Δέv συζητώ τήv στιγμη αύτη τδ 
έπιμέρους αύτδ θέμα, γιατl δταv 
κάποιος fπεσε στή θάλασσα κα\ πα

. λεύει μέ τά κύματα καί κιvδυνεύε1 
·, vά πνιγεί, δέν έξετάζεται οδτε ή 

---

_, 
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, έθνικότης, οδτε ή θρησκεία του ναυ
αγοσώστη πού θά πέσει στό νερό 
για νά τόν σώσει.· Τουρκος εΤναι, •Ε
δραίος εΤναι, Άλλαμάνος εΤναι, Ρω-. 
μηός εΤναι, δέν fχει νά κάνει. Ό 
σκοπός εΤvαι νά σωθεί δ <'ίνθρωπος. 
Τά όπόλοιπα εΤναι άσήμαντα. 

'"Αν δηλαδή, δ fδιος δ σεδασμιώ
τατος, βρισκόταν σέ μια παραλία 
κι fνας Τ έκτων frtεφτε· στή .θάλασ
σα, δέν θά του fδιδε χείρα βοηθεί
ας έπειδή riτav μασόνος; 

'Αλλά, καl στό κεφάλαιο -tou Κα
λου Σαμαρείτη πού μας άφηγείται 
τό Εύαγγέλιο, κάτι άνάλογο συνέ
βη κι fπρεπε ν' άντλήσει διδάγμα-
τα, vομ(ζω, δ σεδασμιώτατος. 

Ο( 'Ιουδαίοι «ού συvεχρωvτο» Σα
. μαρείταις. Τούς έχώριζαν φυλετικά, 
έθνικά καl θρησκευτικά μίση, καl 
δέν fπαιρναν νερό άπό τό χέρι δ 
fνας του <'ίλλου. Καl ή σκηνή του 
Ίησου μέ τήν Σαμαρείτιδα, δταν 
lφτασε διφασμένος καl κάθησε στό 
πηγάδι του 'Ιακώδ, τό mιtεδαιώ
vει. Πως 'Ιουδαίος έσύ, θά του πεί 
ή γυναίκα έκείνη, ζητας νά σου δώ
σω tγώ νερό νά πιείς, πού ,εΤμαι 
Σαμαρείτις; Καl άκολούθησε ή ώ
ρα(α· έl<είνη όΚηνή μέ τόν τόσο έποι
κ�δομητικό διάλογο πού !(είμενό του 
άπετέλεσε · θεμελιακό δόγμα στήν 
θρησκεία του Χριστου. 

Σαμαρείτης λοιπόν ηταν έκείvος 
πού fδωσέ: δοήθειά κι fσωσε τόν 
πληγωμένο άπό ληστές καl κατακεί
μενο ήμιθανη στήv <'ίκρη του δρό
μου της Ίεριχους πρός τά 'Ιερο
σόλυμα. Προηγουμένως εΤχαv περά
σει καl <'ίλλοι καl μάλιστα κι fνας 
λευίτης, δηλαδή, !ερωμένος δπως δ 
σέδασμιώτατος Φλωρίνης καl δλοι 
τόν άντιπαρηλθαν. Κανένας δέν 
σταμάτησε νά τόν βοηθήσει. Καl δ 
<'ίνθρωπος θά πέθαινε άπό α\μορρα• 
γία καl βαρύ τραυματισμό, αν δέν 
περνουσε καl δ Σαμαρείτης, πού 
μόλις τόν εΤδε τόν εύσπλαχνίσθη. 
Καl κατέδη άπό τό δλογό του, f
πλυνε τlς πληγές του μέ fλαιον καl 
oTvoiι, τόv fδαλε άπάvω· στή σέλα 

καl τόν πηγε προσεκτικά στο πpωa 
το πανδοχείο. Καl άφου τόv έτα
κτοποίησε, fδγαλε δηνάρια, τά f
δωσε στόv . ξενοδόχο καί του εΤπε: 
.«λάδε δύο δηνάρια καl δ,τι αν 
προσδαπανήσειc;, άποδώσω σοι έν 
τιϊι έπανέρχεσθα( με». Του πλήρωσε 
άπό τήv τσέπη καl τά νοσήλεια ... 

Δέv κίιτταξε δ καλός έκείvος Σα
μαρείτης νά δεί τί έθνικότητα εΤχε 
η τί πίστευε δ πληγωμένος, κι άνά
λογα νά πράξει, άλλα. χωρlς δι
σταγμό fκαμε δ,τι έπέδαλλε ή φι
λανθρωτ!'ική καρδιά του, και Ιτό 
αfσθημα της άλληλεγγύης πρός τον 
δvθρωπο πού . fr.ασχε. Τί σημασία 
λοιπόν, fχει τί πιστεύουν καl τί δέv 
πιστεύουν έκείνοl .πού παίρνουν στά 
χέρια τους καί συνεχίζουν τό fργο 
του Κάλου Σαμαρείτη γιά τούς συγ
χρόνους πληγωμένους άνθρώπους; 
Ή πράξη καl ή προαίρεση καl ή πρό
θεσή τους fχει άξία. Αύτή μόνο. 
'Ένας χριστιανός, δέν πρέπει νά 
πάρει κατά τόν Φλωρ{vης fνα φάρ
μακο, πού τό κατασκεύασε Τουρκος 
η 'Εδραίος για νά σωθεί; Κι αν· δ 
fδιος άρρωστουσε fπρεπε ν' άρνη
θεί καl τlς περιrrοιήσεις άλλόδο
ξου γιατρου; Δέν εΤναι νομίζω, 
πράγμάτα σοβαρά αύτά καί μ5λ
λοv έκθέτουν την 'Εκκλησία. Γιατl 
τήν έμφανίζουν σαν <'ίρνηση σ' fvα 
τομέα χωρίς σύνορα, χωρlς 'φυλετι
κές διακρίσεις, καl δπου μόνο δ 
πονεμένος δνθρωπος όπάρχει, αύτόν 
πού προσπαθεί δλος δ κόσμος νά 
σώσει άπό τόν δυσπολέμητο καρ
κίνο, σ' Άνατολη καl Δύση, σέ δορ-
ρα καl νότο. ' · · 

•Έσφαλε, νομ{ζω, λοιπόν, γιά κα
λά δ έπίσκοπος Φλωρ{vης ν' άρνηθεί 
τήv βοήθεια της Έκκλησ(ας στόν 
'Αντικαρκινικό. "Ερανο, μέ τήv fωλη 
δικαιολογία δτι μεταξύ των μελών 
της Έπιτροπης 'Αγώνος όπάρχουν 
καl μασόνοι. 

Τό περ{σσο, χαλα τό fσο ... 

ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ 
(ΠΑΤΡΙΣ 'Ηρακλείου Κρήτης.

5.6.'75) 
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Σοyιούz-Άπόλλων 
.. ;:� 

1<'1στορικό έγχείρήμα» έχα
ρακτηρίσθη ή σύνδεσις του ά
μερικανικου διαστημοπλοίου 
«'Απόλλων» καί του· ρωσικου 
«Σογιούζ» είς ϋψος 140 μιλ
λίων έπάνω άπό τήν Εύρώ
πη, στίς 19 .09 ωρα 'Ελλάδος 
της 17 'Ιουλίου. Μειά 1 Ο πε
ρίπου λεπτά οί δύο οετερα
vοι άστροvαυτες, ό Τόμας 
Στάφφορδ καί ό Άλεξέϊ Λε
όνωφ έvηγκαλίζοντο, άντήλ
λασσαv σημαίες των χωρών· 
τους καί δ Ρώσος εδιvε στον 
'Αμερικανό μια σημαία τωv 
Ήνωμέvων Έθνωv, τήν δποί
αv εφερε πίσω στή Γη. Ό 
Σ τάφφορδ πρώτος έχαιρέτησε 
τον συνάδελφό του ρωσιστί 
καί δ Λεόvωφ άπήvτησε άγ
γ λιστί. 

Οί άση:,οvαυτες τωv δύο 
διαστημοπλοίων (πέντε έν ο
λy) εκαμαν σειρc':χ πειραμά
των Ιδιαιτέρας έπιστημονικης 
άξίας. Ί;κτός άπό τό δασικό 
γεγον9ς της συνδέσεως των 
δύο διαστημοπλοίων, πηραν 
μικρες ποσότητες μικρο6ίων 
άπό τήν έπιδερμίδα δ fvας 
του άλλου καί άπό τlς έπιφά
vειες των διαστημοπλόίων. 
Αύτc':χ θά έπιστραφουν στήν 

γη καί θά συγκριθουν με τα 
δείγματα πού έλήφθησαν πρlν 
άπό τήν έκτόξευση των πέν
τε άστρΌναυτωv. 

Τά πληρώματα των δύο 
διαστημοπλοίων μετέφεραν 
μαζί τους στό διάστημα καλ
λιεργημένα μικρό6ια μανιτα
ριου τά δποία δταv θά τά φέ
ρουν πίσω στήν γη, θά μελε
τηθουv για vά έξακριοωθουν 
οι έπ' αύτων έπιπτώσεις των 
κοσμικών άκτίvωv καί των έ
vεργειακωv μορίων. Αύτό εχει 
ίδιαίτερη σπουδαιότητα γιc< 
τlς μελλοvηκες διαστημικες 
πτήσεις σε αλλους πλαvητες. 

Οί άστροvαυτες ελειωσαv 
καί άvέμιξαν �έταλλα, έδη
μιούργησαv κρύσταλλα καί 
μετέτρεψαν ούσίες άπό στερε
ες σε ύγρες καί σε άέριες καί 
τό άντίστροφο για νά μελε
τήσουν τίς έπιπτώσεις της έλ
λείψεως της οαρύτητος σε τέ
τοιες διαδικασίες. 

Δουλεύοντας με λειωμένα 
μέταλλα σε 6αρύτητα μηδέν, 
έπί παραδείγματι, oi άστρο
ναυτες δεν άντιμετωπίζουν τό 
πρ66λημα έπιπλεύσεως των 
έλαφρωv στοιχείων καl καθι-

, ζήσεως των οαρυτέρωv . .,,Ετσι 
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κατασκευάζουν , πολυ πιό ά
γvά μείγματα. 

• Αλλά τό σπουδαιότερο_ ά
πό · δλα τά τεχvικης φύσεως 
έπιτεύγματα ήταν τό νέο 
«κλίμα» της συναντήσεως. Αό� 
τό καl έτόνισαν ο[ _άσ:τροναϋ
τες στη συνέντευξη που έδω
σαν, άπαντώντας · σ• έρωτή
σεις άπό τό Χιοϋστον καl την 
Μόσχα. 

•Η συνέvτε'υξις αpχισε μέ
τόv • Αμερικανό άστροvαύτη · 
Τόμας Στάφφορδ, δ δποίος 
έδήλωσε; 

«Ή σύvδέσις τωv δύο δια
στημοπλοίων άvοίγει μιq vέα 
έποχη στηv 1στορία της ,άν
θρωπότητος. · 'Όταν άνοίξαμε 
τό φινιστρίνι μεταξυ ;των δύο 
διαστημοπλοίων, έσήμανε τό 
άνοιγμα μιας νέας έτrοχης 
στηv γη γιά την άνθρωπότη
τα. Τό μέλλον της vέας -αό
της έποχης θά έξαρτηθη ,άπό 
τηv άποφασιστικότητα, τlς υ
ποχρεώσεις και την πίστη των 
,λαωv των δύο χωρών και τοϋ 
κόσμου. ΕΤμαι 6έ6αιος iδτι θά 
σμμ6άλη στο μέλλον γιά τό 

· καλό της.· άvθρωπότητος».
•ο Άλεξέϊ Λεόvωψ εΤπε:
ς<Ο1 λαοί μας και ο1 κυ6ερ-

. vήσεις μας θέλουν vά έργα
σθοϋv μαζi μέ πvεϋμα συνερ
γασίας .. ·. ή δουλειά αότη αρ7

χισε πρiv άπό · χρόνια ςπό 
κλίμα της υφέσεως και ή 
πράγματικη συνεργασία με
ταξυ των χωρωv μας άποτε-

. λεί σημαντικό οημα στόν δρό
μο της έξερευvήσεως τοϋ δια
στήματος μέ κοινές προσπά.ι. 
θειες δλόκληρης της άvθρώ
πότητος». 

- --
- --

- --
- ----

•ο ΒαΛ;έρυ Κουμπάσωφ έ"'
ρωτήθηκε άπό την Μόσχα:
«�Έχεις παιδιά, τί θά �θελες · 
νά εόχηθης σ• αότά από τό 
διάστημα καθώς έπ(σης καl 
γιά δλq τά: παιδιά τοϋ · κό-
σμου;». . .

•Η άπάντησ(ς του ηταν:
«Φυσικά θά f\θελα νά εόχηθω

· εότυχία σέ · δλα τά παιδιά ώ
. στε τό μέλλον τους νά εΤναι
καλό και εtρηνικό, νά μπο
ροϋν νά ζήσουν εότυχισμένα 
μέ τους γονείς· τους, νά μην 
χάσουν ποτέ τους γονείς καί 
�• άδέλφια τους δπως συvέ6η 
κατά τqv τελευταίο πόλε
μο ... ». 

'Έμφοβος είρήvη 

Τό έρώτημα εJναι: •Η εlρή- . 
vη θα έξακολουθήgη νά στη
ρίζεται στην «Ισορροπία του
τρόμου» της άτομο6όμ6ας η
θά συντελέση σέ κάποια διερ
γασία ψυχολογικης μετα6ο
λης εvαντι των αtτίων, που 
προκαλοϋν τους πολέμους, 
ώστε νά θεμελ.ιωθη μ(α είρή
vη εξω καl άvεξάρτητη άπό 
τόv τρόμο τοϋ πυρηvικοϋ · ό-
λέθρου; 

· · 

ΕΤvαι πάρα πολυ vωρlς για 
vά έπιχειρηθη άπάvτησις σ• f-
vα τέτοιο ερώτημα'. 

•ο φιλόσοφος Καρλ Γιά
σπερς εγραψε: «�Η πολιτι_κη 

. που περιορίζεται σ• lvα μόνον 
τομέα της άνθρώπιvης δρα
στηριότητος, εΤναι άν'ίκαvη νά 
λύση τό πρόολημα αν ή.άν
θρωπότης θά παραμείνη στη 
ζωή η οχι·. •Η φιλοσοφικη σκέ-

. φις θά πρέπει νά πάρη μέρος 

- --
- --- -

------ -
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και στήv έσωτερική οίκοδόμη
ση τοϋ άτόμου, λέγοvτας δτι 
στήv δλοκληρωτικη αύτή ά
πειλή μποροϋμε v' άπαvτή
σουμε κατά εvα μέρος μέ τήv 
λογική., Πρέπει vά ζήσουμε 
άvτιμετωπίζοvτας τούς κιvδύ
vους, πού περικλείουv τα γε
γοvότα». 

Σύμφωvα μέ τόv Γάλλοv ί
στορικόv Ραϋμόv Άρόv, υ
πάρχει ή εlρήvη τοϋ φόοου ό
Ίτως καl ή είρήvη της άμοι6αί
ας άδυvαμίας. Ή μόvη όμως 
πραγματική εΤvαι ή «είρήvη 
της ίκαvοποιήσεως», ή δποία 
πάρχει ή είρήvη τοϋ φόοου ο
ταν δέν εχουν λόγους νά δυσ
:rτιστοϋv καl v' άvταγωνίζων
ται πολιτικώς δ ενας τόv άλ
λον. Παράδειγμα ή 'Ιταλία καl 
,ή Γαλλία. Για την ωρα, οί δύο 
ίμπεριαλισμοί, δ ρωσικός καl 
δ άμερικαvικός, διαθέτουν τόv 
ζωτικό τους χώρο. Καμμια α

πό τlς δύο μεγάλες Δυνάμεις 
δέν ορίσκεται στήv θέση της 

. προπολεμικης Γερμαvίας, δέv 
· εΤvαι υποχρεωμέvη vά άvαζη
τήση χώρους εξω άπό τα δριά
της. Μέχρι πότε όμως θα κρα
τήση αύτό;,

Ή μόνη λύσις είναι ή δη
μιουργία τοϋ υπερκράτους,
πού θα μπορη. (εχοντας καl
την θέληση καl την δύναμη)
νά φρουρήση την clρήνη έν
αντίον κάθε υπονομεύσεως α
πό τα έπl μέρους κράτη. 01
μελετηταί μάλιστα τοϋ παν
επιστημίου τοϋ Σικάγου ε
γραφαν καl τα 6ασικά άρθρα
τοϋ παγκοσμίου συντάγμα
τος. Τό εργο δημοσιεύθηκε
με πρόλογο τοϋ Τόμας Μάν,,

δ δποίος υπεστήριζε την ού
τοπία ώς την μοναδικη μορφή 
έλπίδος. 

Ό 'Ιταλός φιλόσοφος Νορ-
. οέρτο Μπόμπιο εΤναι της 

γνώμης δτι ενα υπερkράτός 
δέν θα μπορέση ποτε νά έξα
σφαλίση την εύτuχία στην 
Είρήνη. 'Εάν έξησφάλιζε τηv 
έλευθερία κρi tήν δικαιοσύνη 
θα . ηταν άρκετό. Για την εί
ρήνη εΤναι νωρίς. Ή ατομική 
άπειλη έξακολουθεί να ευρί
σκεται στή «στροφη τοϋ δρό
μου». "'Αν χρηισμοποιήσωμε 
την εlκόνα τοϋ Βίττγκενστάϊν, 
δ σημεριvός άνθρωπος εΤναι 
σαv μύγα πού 6ρίσκεται μέ
σα σ' ενα μπουκάλι: ξέρει δτι 
υπάρχει μια εξοδος άλλα δέ 
μπορεί νά τήν ορη. 

Σήμερα, ή πυρηνικη άπειλη 
μας προτείνει μιά νέα πολιτι
κη πραγματικότητα. Δέv μας 
την προσφέρει ετοιμη. Έκεί
vο πού μας προσφέρει εΤvαι 
δ έκ6ιασμός τοϋ όλέθρου 
υπέρ της εlρήνης. 

«Χιλιασταί)) 

Τάς αρχάς 'Ιουλίου συνηλ
θον περί τούς 20.000 χιλια
σπχl της 'Ελλάδος είς άθηναϊ
κόν ποδοσφαιρικόν γήπεδον 
προς συγκρόη1σιv «περιφε
ρειακής συvελεύσεως», μέ α
ποτέλεσμα νά σημειωθη εξαρ
σις της αντιδράσεως των 'Ορ
θοδόξων έναντίον της όργα
νώσεως αύτης, ή δποία, προσ
φάτως, άνϊγνωρίσθη ύπό τοϋ 
Συμοουλίου της 'Επικρατείας 
ώς «γνωστόν θρήσκευμα», δι
καιούμενον έπομένως, να ά-
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πολαύη :τωv Συvταγματικωv 
δικαιωμάτων. 'Έξη όρθόδοξα 
χριστιανικά περιοδικά, υπερ
πηδωvτα τάς μεταξύ τωv δια
φοράς καί εριδας, εξέδωσαν 
κbιvηv προκήρυξι_v, υπό τόv 
τίτ λοv «''Έξω άπ_ο τηv Έλλά
δα οί , Αvθέλληvες». Οί χιλια
σταl έχαρακτηρίζοvτο ώς 
«πράκτορες τοϋ διεθvοϋς Σιω-
vισμοϋ», κιvούμεvοι μέ τά 
δολλάρια τωv . , Αμερικαvοε-
6ραίωv, «εχθροί δχι μόvοv 
της πίστεως, άλλά και της 
πατρίδος», «κήρυκες τοϋ ά
φαvισμοϋ δλωv τωv έθvωv καί 

, έπικρατήσεως τοϋ 'Ισραηλ σ' 
δλόκληρο τοv κόσμο» - φρα
σεολογία, ή δποία σάv «κάτι» 
vά θυμίζη, σάv τί; - έπομέ
vως έκαλοϋvτο ο1 'Έλληvες νά 
μηv έπιτρέφουν . την συγκέν
τρωσιν ... 

Σχετικώς, δ γvωστος δημο
σιολόγος κ. Θεόφ. Παπακων
σταvτίνου εγραφέ , στην «' Α
κρόπολιv» (Κυριακή 10 'Ιου
λίου) μεταξύ &λλων, τά έ
ξης: 

Ή μεγάλη έξάπλωσις τοϋ 
χιλιάσμοϋ εlς τήν Έλλάδα, 
ή δποία διεπιστώθη· καί έκ τοϋ 
τελευταίου έπισήμου συνεδρί
ου τωv, άποτελεί άποτυχίαv 
της ,Εκκλησίας. Οί προσκτη
θέvτες υπό της α1ρέσεως αύ
της όπαδοί, οϋτε &θεοι, οϋ- , 
τε θρησκευτικως άδιάφοροι, 
οϋτε έτερόδοξοι η άλλόθρη
σκοι ησαv. Άνηκον προηγου
μένως εlς το «ποίμνιον» της 
Όρθοδόξου 'Εκκλησίας καί ή 
έκ μέρους των άποδοχη των 
αύθαιρέτων δογμάτων· τοϋ χι
λιασμοϋ, . άποδεικvύει δτι έ-

πρόκειτο περί άτόμων εντό
νως καί ύπερ τό δέον θρη
σκευόvτων καί μυστικοπαθών, 
τά δποία ελιποτάκτησαν άπό 
τούς κόλπους της έπισήμου 
'Εκκλησίας. • Θ' άπετέλει σή
μερον υπερ6ολικην; σκληρό
τητα ή απαρ(θμησις τωv άνε
παρκειων, πού επροκάλεσαν 
τάς άθρόας αύτάς άποσκιρ
τήσεις υπό συvθήκας μάλι
στα, α1 δπο,ίαι δεν εξησφάλi., 

ζαv την άκώλυτον δρασιν των 
χιλιαστών, διότι ή Πολιτεία 
παρενέ6αλλεν εως τώρα εlς 
αύrτην πολλά · έμπόδια. Τό 
πρό6λημα καθίσταται εφεξης 
δυσχερέστερον διά 1την 'Εκ
κλησίαν και τά καθήκοντά της 
6αρύτερα. Ή άντιμετώπισ1ς · 
τοϋ χιλιασμοϋ δεν ήμπορεί να 
γίνη με κωδωνοκρουσίας τωv 
vαων η με «δυναμικά» μέσα, 
δπως συνέστησε κάποιος μο
νίμως γελοιοποιωv την διοι
κοϋσαv 'Εκκλησίαν. Χρεlάζε
ται κόπος και σο6αρότης καί 
εξαγνισμός της έπισήμου Έκ'

κλησίας, διά νά σταματήση ή 
αίμορρ'aγία της.· · 

Ό άρχαιότεροc; 

ι< άvθρωποειδηc; >ι

Κατά τήv διάρκειαν . άνα
σκαφώv Ο'τήv περιοχή Χαv
τά της άvατολικης Αlθιόπί
ας άνευρέθη «δ πλέον πλήρης 
καί δ πλέον άρχαίος σκελε
τός», άνθρωποειδοϋς, μετε
φέρθη δέ στό Παρίσι, στό 
Μουσείον τοϋ 'Ανθρώπου. 

Ό σκελετός άπετελείτο ά
πό 9 σπονδύλους και μερικά 
πλευρικά όστα, τό ��ισυ της 

_ __ _
_ ___.____ _

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

1 

1 
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λεκάνης καί το ιερόν όστουv, 
σχεδόν πλήρης δ δεξιός ορα
χίωv, μέρος του άριστερου, αl 
κvημαι, μερικά όστα των πο
δών, μεταξύ των δποίωv δ ε-

,vας αστράγαλος, μερικά όστα 
των χειρών, ή γνάθος μετά 
των όδόvτωv καί μικρά τμή
ματα του κρανίου. 

Στην ε!κόvα, ή όποία πα
,ρατ ίθεται δεξιά είναι ή φω
τογραφία τοϋ σκελετοϋ, •άκρι
οως δπως άvευρέθη καί άρι
στερά τό σχέδιον του συμ
πληρωμένου σκελετου, μέ με
λανά τά ανευρεθέντα τεμάχιά 
·του.

"Ηδη, οί παλαιοντολόγοι 
μελετουv τό ευρημα. 

<COuνίται)) 

«Κατόπιν τούτου δηλου
μεν, αναφέρει ε!ς αvακοίνω
σίv του δ Προκαθήμενος της 
'Εκκλησίας της •Ελλάδος αρ
χιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ -
δτι ή 'Εκκλησία της Έλλά-

δος καί ήμείς προσωπικώς 
διακόπτομεv πασαv έπικοιvω
vίαv μετα της Ρώμης, έφ' δ
(!ΟV αυτη πιστεύει ε!ς τήν δι
αιώvισιv έv μέσy ήμωv τοιού
του διεκκλησιαστικου σκανδά
λου. 

»Προσωπικώς δέ δηλουμεv,
δτι του λοιπου δέv θά δεχθω
μεv έπισκέψεις Ρωμαιοκαθολι
κών, έφ' δσοv δέv έπικρατή
σουv απόψεις σύμφωνοι πρός 
τό πνευμα σεοασμου πρός 
τήv 'Εκκλησίαν της •Ελλά
δος». 

«Κατόπιν τούτου» ποί-
ου; Κατόπιν του διορισμου 
νέου έπισκάπου τωv έv 'Α
θήναις Έλληvορρύθμωv Καθ
ολικών - των ούvιτωv. ΕΤχεv 
έκφρασθη εύχή vα αφεθη ή θέ
σις κενή, μετα τόv θάνατον 
του προηγουμένου έπισκό
που. Άλλα τό Βατικαvόv δέv 
έξετίμησε τό· θέμα καθ' δv 
τρόπον ήλπίζετο από τούς 
κύκλους της Έλληvικης 'Εκ
κλησίας. Ή ϋπαρξις της «Ού
vίας» - των Έλληνορρύθμωv 
Καθολικών, ύπό την ήγεσίαν 
του Πάπα, αλλά φερόντων 
όρθόδοξοv αμφίεσιν, θεωρεί
ται «σκάνδαλον», θά ελεγε κα
νείς μαλλοv «ούτοπίαv». Διότι, 
. ή Ούvία, υπόλειμμα της άπο
πείρας συμφιλιώσεως 'Αvατο
λικης καl Δυτικης 'Εκκλησίας, 
κατά την αποτυχουσαv Σύvο
δοv της Φλωρεντίας ( 1439) 
6λίγοv πρό της άλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως έv τfί 
αγωvίςχ του Βυζαντίου πρός 
πιθαvήv στρατιωτικήv οοή-

, θειαv έκ της Δύσεως, εvαvτι 
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της επί, θύραις θαvασίμο� ά
πειλης των Τούρκων δέv εδι:., 
καιώθη iστορικως. •Η δέ εκ 
του συγχρόνου Βατικαvου εκ
πορε'υθείσα κίνησις του 0(
κουμεvισμου δέv άποτελεί ά.,. 

. πό μιας άπόφεως, παρά δμο
λογίαv περί της .ούτ9π(ας vά 
άvαμέvεται fvωσις των Χρι
στιανών υπό τον Πάπαv ε- .
vαvτι διατηρήσεως του ρά
σου. 

«Δεν ύπηρξε)) 
ποτε • Ατλαvτ{ς ... 

�Ο άρχαιολόγος κ. Α.Ι. Γα-
6ριλης σέ τρείς επιφυλλίδες 
του �έ άθηvαϊκη εφημερίδα
προστιθε,:rαι, στην όλιγομελη
χορε{

':
τω': υποστηρικτών της

ε�δοχης της Σαντορίνης.· Κα
θως εΤvα, γνωστόν, πρώτος δ 
καθηγητης Σπ. Μαρινάτος, τό 
r 939, διετύπωσε την θεωρία 
δτι ή καταστροφη· των μιvωϊ
κω� κέντρων κατά τά τέλη 
τ�υ Ιόου π.Χ. αί., Ιδιαίτερα 

. των άvακτόρωv καί των πό-
λεων που 6ρ(σκοvται στην .· 
6όρεια πλευρά της Κρήτης, 
όφείλεται σέ μιά τρομακτική 
εκρηξη του ήφαιστείου αύ
του, ή δποία πιστεύεται δτι 
ηταv-άvάλογη μέ τήv εκρηξη 
του Κρακατάου στlς Όλλαv
δικές Ίvδίες, τό 1887. Κατ' 
αύτήν ή ήμέρα μετε6λήθη σέ 
νύχτα, οι κρότοι των έκρήξε- . 
ων προξένησαν · διάφορες ζη
μιές σέ κτίρια, ή ήφαιστειακή 
σποδός , εκτοξεύθηκε εκα
τοντάδες χιλιόμε'tρα μακρυά 
άπό τόν κρατηρα· λόγω του 
άτμοσφαφικοϋ ήλεκτρισμοϋ 

κεραυνοί επληξαv ο[κοδομή
ματα καl μία σειρά πελωρίων 
κυμάτω� άπλώθηκαv μέ «ό
λεθρία . ταχύτητα» &rά γύρω 
νησιά [σοπεδώνοvτας πόλεις 
και παρασύρρvτας 'όγκολ(
θους, άτμομηχαvές καί fvα δ
λόκληρο. άτμόπλοιο. 

Ή Κρήτη 6έ6αια-γράφει
δ�,v κατα6υθί�θηκε δλόκληρη
ουτε καl στρωμd λάσπης κά
λυφε τον χώρο της, δπως κα
τά την . πλατωvικη διήγηση 
συvέ6η γιά την περιοχή δπου 
καταποντίσθηκε ή μυθική vη
σος. ΟΙ .διαφορές δμως αοτές 
μπ_οροϋv εϋκολα vά γεφυρω
θουv. 

Ό, �; Γα6ρ(λης «εξοφλεί>►
πολυ ευκολα, μέ τήv <<ποιητι
κήv αδειαv του Πλάτωνα, δλα 
τά προ6λήματα των τεραστί
ων διαφορών ρνάμεσα στίς 
προφορικές άφηγήσεις των Α[
γυπτίωv ίερέωv στόν Σόλωνα 
γιά την 'Ατλαντίδα καl τά δε
δομένα της ήφαιστειακης ε
κρήξεως στή Σαvτορίνη-γιά
vά άποφαvθη δτι Άτλαvτlς 
«δέv ύπηρξε ποτέ» και επο
μένως ή ερευvα γιά τήv· άvεύ
ρεσιv της «χαμένης ηπείρου»' 
πρέπει να θεωρητc;χι · ματαιο
πονία. 

Τ ό μόνον επιτρεπόμεvοv 
σχόλιον: ''Ίσως «πρέπει». 
'Αλλά «δεν θά έyκαταλειφθη 
ή αναζήτησις της χαμένης η
πείρου». Άπλως, fvας άκόμη· 
«Άτλαvτιδολόγος» θά προ-

. στεθη στους πλέον άπό 5 μυ
ριάδες των ερευνητών καl με
λετητών ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
,J 

1 
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---1' ΜΕΤΑΞΥ l»ΑΣ: ι---
ιο Διευ',θ.ύντης του ΙΛΙΣΟΥ 

παρακαλεί την κυρίαν ή όποία έ
πεσκέφ,θ.η τα Γραφεία του ΙΛΙ
ΣΟΥ την 3·ην Σεπτεμορίου και του 
εaωσεν εΨt φάκελλον, οπως μας 
γνωστοποιήση το ονομα και την 
aιεύ,θ.υνσίν της, aιότι aεν άναγρά
φονται έπι του φακέλλου. 

Ή κυρία ,θ.ερμως παρακαλείται 
να έπισκεψ-θη και πάJ-ιν τα Γρα
φεία μας, η να τηλεψωνήση 32. 
46.837, Δευτέραν - Τετάρτην -
Π αρασκευην 10 - 12 π.μ. 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοG «Ίί\ισοG:., Δρσ:yα
τσανίοu 6, δpοφα; 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος) , εtvαι άνοuκτά μόνον κάθε 
Δειπέρα, Τετάρ-τη και Παρασκευή 
9,30-12,30 π.μ. Τηλέψ Γραφείων 
3246-837., 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν άποστέλλετε' μέ τα
χυδρσμικήν έπιταyήν ε!ς την διεύ
θuνσιν : «Κωστην Μελισσαρόπουλον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122:.. Ά
τcοστολαt μέ τραπεζιτικάς έπιταyας f\ 
έvτολ�ς μας δυσκολεύουν 

ΠΑΛ.ΑΙΑ- ΤΕΥΧΗ 

Δsν ύπάρχοuν -τεύχη ίχπ:' άρι.θ 2 
-9, 11-18, 21-23, 25�26, 28 
-33, 43--45, 49:_50, 54-60,
67-70, 77-80, 85-87, 89, 91,

99-100

ΑΛΛΑ1ΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τεύχη 01τcοσταλέντα στους κατωτε-
; ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 

άπό τό Ταχι,{ψομεϊον μέ τή,ν ση1μείω
σιν: .ιμετώκησε» η «άγνωστος» Πα
ρcυκαλοϋνται  δσοι τούς γνωρίζουν να 
τούς είδσποιήσουν η να μας δώσουν 
τας διευθύνσεις τω,ν. 

Γ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 

Μιά έξαιρετική προσωπικότης 
στόν κόσμο της πολιτικης, της κοι
vωνικης προvοίας καί της άνθρωπι
στικης φιλοσοφίας έξέλιπε μέ τόv 
θάνατο του Γεωργίου Κατσαφάδου. 

'Υπουργός Κοινωvικης Προvοίας 
έπί ετη, Ίδρυσε τήv Έλληvικήv Άv
τικαρκιvικήv Έταιρείciν, της δποίας 
ητο καl πρόεδρος μέχρι της ύστά
της πvοης · του, συνετέλεσε έπίσης 
τά μέγιστα στήv δημιουργία τqυ ύ
ποδειγματικοϋ Νοσηλευτικου 'Ιδρύ
ματος «ΟΤκος Ξενίας» καί περιθάλ
ψεως άπόρωv καρκιvοπαθωv, άλλά 
είργάζετο έπίσης υπέρ έτέρωv φι
λανθρωπικών ίδρυμάτωv προστασίας 
άπροσαρμόστων παίδων «'Η Θεο
τόκος», κ.α. 

Παραλλήλως' έvδιεφέρετο γιά τήv 
καλλιέργεια της φιλοσφίας του άν
θρ·ωπισμοϋ καl ητο άvώτεροv στέ
λεχος πvευματικωv όργαvώσεωv. 

'Έπεσε στη μάχη έvαντίοv του 
καρκίνου, άπό τόv δποίοv εσωσε 
άρκετούς καί περιέθαλψε περισσοτέ
ρους ... 

ΑθΗΝΩΝ 
Μαρ. Καλατζη, Δικηγόρος, Καυκά
σου 32. Στ. Καvpιράκης, Φαλήρου 
77. Κωv. Παγματίδης, 'Αναπαύσε
ως 15. Θεοφ, Παπαγεωργόπουλος,
Χερσικράτους 17, Ζωγράφου, Θεqδ. 
Παπαδάκης, Πεύκων 15. Δημ. Το
πρακτσόγλου, Χ. Τρικούπη 65. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
'Αvτ. 'Αλεξανδρίδης, Δρακοvτοπού
λου 19, 'Ηράκλειον. Κ. Άρvαούτο
γλου, ΑΤΕ Ήράκλειοv. Μ. Βα5ου
ραvάκης, Χημικός, 'Άγ. Νικόλαος. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ·Ι·ΝΟΝ Β !ΟΝ 

Μιχ. Μπακούρης, Πειραιεύς 
' Δημ Σαμαρτζης, Βόλος 
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Έπιστολαί ατόν (clλισό)) 'Αγαπητέ μου φίλε, 

· ι ο 20ον ετος 
Άγαπητε κ. Μελισσαρόπο,υλε, 

Γιά την συμπλήρωση 20 χρό
νων άπο την εκaοση τοίϊ άγαπη
τοίϊ «ΙΛΙΣΟΤ», συμμερίζομαι -rην. 
χαρά των Π'ιευμα-rικών άν-θ-ρώπων 
χαι -.οίί κοινοίϊ άναγνώσ-rη. Διευ
-θ-ύνετε -.ο έκλεκ-.ο περιοaικο έπά
ξια, δημιουργικά, είσ-θ-ε ή ψυχή 
του. Εuχομαι, · γιά πολλοuς ένιαυ-

' , , . ' - ,. ' \ τους ακομα, να κρατατε αυτη ,την
επαλξη, έπ' ώφελεί� και της Άν
-θρωπιας και των Γραμμάτων.· 

Με τις εύχες . και τά συγχαρη
τήρ ιά μου 

Κ. ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ 
μέλος τοίϊ Συνaέσμου 'Ελλήνων 

Λογοτεχνών 
Ά-θήνα 27.7.1975 

Ά γαπητε και πολύτιμε Άaελφέ, 
Έπι τ'ϊ\ συμπληρώσει 20ετίας 

του περιοοιχοίϊ, οuτινος τόσον έπα
ξίως. και Υ.G.ρποφόρως προtστασ-θε, 
παραΥ.αλω να aεχ-θητε την έκ 6α
-θέων εΥ.ψρασιν των συγχαρητηρί
ων γ,αt εόχω'Ι μου, ύπερ ύγείας ύ
μων προσωπικώς και της οίκογε
νείας σας, ώς και των πολυτίμων 
συνεργατών του «ΙΛΙΣΟΤ», πε
ριοοικοίϊ καλύπτοντος lνα Μεγά
λο κενόν της πνευματικης ζωης, 
του -;όπου μας. 
Άκ6μη εuχeιμαι οπως Κύριος ό 
Θεός. ό Βασιλευς των Δυνάμεων, 
άξιώση ύμας έπι πολλά lτη νά 
c5ιευ-θ-ύνετε το περιοaικόν μας, αί 
σελίaες 'του όποίου άποτελοίϊν πνευ
μάτικην και ψυχικην οασιν είς την 
έποχήν μας, τοσοίϊτον στείραν είς 
τα Π'Ιευματικα ζητήματα, 

. Μετά πάσης τιμης 
'Αλέξ. Χατζηα-θ-ανασίου 

Θεσσαλονίκη 28.7.1975 

Με την εύκαιρία. της είσόaου 
τοίϊ «ΙΛΙΣΟΤ» σ-το 20ον ε-τος ά
πο -της έκοόσεώς -του, ευχομαι όλό
ψυχα, γιά πολλά, πάρα πολλά χρό
νια νά έξακολου-θη ν� κα-θοaηγη · 
χαt να φωτίζη. 

Με άγάπη 
Π υ-θ. Δρουσιώτης 

Λεμεσος 6.8.1975 

Τ' 'Α 
, 

α ναστεναρια: 

Μ{α αλ ') η lίποψι ς 

/ 

Κύριε οιευ-θ-υντα τοίϊ «ΙΛΙΣΟΤ», 

Σχεiικα με -.ά aημοσιeυ-θέν-.α 
γιά τα 'Αναστενάρια της Θράκης 
και -την έρμηνεία του φαινομένου 
της άκαtας, -θ-έλω να σημειώσω 
οτι σε μερικά χωριά της Έλλά
aος καλοίϊν-ται ά σ τ ε ν ά  ρ ι α (η. 
, (\ , , ) 'Ε' 10' , ασνεναρια . αν οεν προκει-rα:ι πε-
ρι παραφ-θ-Όρας, τότε έτυμολογοίϊν
-ται άπο -την ά σ ,9. έ νεί α, και ή 

1() , \ \ ' , προνεσις «ανα» στα αναστεναρια 
σημαίνει -rην περιοaικη έμψάνιση 
της άσ-θενείας, :.ον ύποτροπιασμό. 
'Εάν, ομως, κα,9.ως προείπα, εϊναι 
παραψ-θ-ορά της λέξεως ά ν α -
σ τ ε ν ά ρ i α. -τότε ή λέξις έπλά
σ-θ-ηκε άπο τά &χ και εχ, τα άνα
στενάγματα των πυρο6α-τών. 

"Οσο γιά την έρμηνεία τοϊί φαι
νομένου, ένοέχε-ται τοίϊτο νά είναι 
άπο-τέλεσμα κα-ταλήψεως τοίϊ σώ
ματος -των άναστενάρηaων άπο κα
-τώτερες όντότητες, συγκεκρ.ιμέ
νως άπο τα «στοιχειακα -rης φω-
τιάς». 

Αύτο φαίνεται κα-?-αρα κι' άπο 
' ' , ' ,. -τα συμπ-.ωμα-rα που προηγουνται

't'OU φαινομένου της Άκάιας οπως 
π.χ. ή άνεξήγητη 6α-θεια μελαγ
χολία ποu Υ.αταλαμ6άνει τους Ά-

.... 1 

----------------------
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ναστενάρηοες, ή άλλαγη του χα
ραχτηρα, οί μανιακες κρίσεις, οί 
στρο6ιλισμο:. κι' οί άφροι πού 6γαί
'Ιουν άπο τό στόμα τους· κά-.ι άνά
λογο μ' αύτο πού συμ6αίνει και 
στην περίπτωση των σεληνιαζομέ
νων. Προ πάντων δμως έκείνο 
πού Π

ι
ιστοποιεί την σχέση των πλα

σμάτων αύτών με -.α στοιχειακα 
(11τοιχεία) είναι ή σψαγη ζώων 
ύπο μορφην -θυσίας πού προηγεί
-.αι -της -τελετης -της 'Ακαίας. Εί
ναι πασίγνωστο σ' ολους τούς μα
-θητες της «'Ιερης 'Επιστήμης» 

. δτι, οί -θυσiε.ς αίματος συνοέονται 
πάντα με την λατρεία χαι την έ
πίκληση των στοιχειακών, κα-θώς 
έπίσης και με τίς τελετουργίες 
της «Μαύρης Μαγείας». 'Ένας 
οιορατιχος πού -θα παρευρισκόταν 
στην τελε-.η αύτή -θα μπορουσε 
-θαυμάσια νσ- οη τις στοιχειακες 
όντότητες, -θρονιασμένες μέσα στα 
·σώμα-.α των Άναστενάρηοων.

Τώρα αν στα 'Αναστενάρια κρα
τοϋν �αμμέvες λαμπάοες και εί-

' f / ' 'Ι'\ -κονισματα αγιων κι αν προηγουν-
ται -της -τελετης άγιασμοί, αύτο
οεν · με-.α6άλλει κα-θόλου την έ
σω-.ερικη φύση -.ου φαινομένου αύ
-.ου, ου-.ε και λιγοστεύει τούς κιν
δύνους πού οιατρέχουν τα ουστυ
χισμέ-να αύ-.ο. πλάσματα.

Π ΤΘ. ΔΡΟΤΣΙΩΤΗΣ 
Λεμεσός, 15.7.1975 

'Η συμπεριφορά . 

τώv χορτοφάγων 

'Αξιότιμε κ. Μελισσαρόπουλ�, 
Π αρακολου-θω τον «ΙΛΙΣΟ» 

και -θα ή-θελα να οιατυπώσω μt
ρικες παρ�-τηρήσεις jtα την σuμ
περιφορα �ων χορτοφάγων. Δεν 

σ,ημαίνει αυτο οτι οεν έκτιμώ την, 
εύαισ-θησία -.ων για τα ζωα. 'Αλ
λά, έμένα ή καροιά μου· ραγίζει 
περισσό-.ερο για &λλα πλάσμα-.αt 

πού και αύ-::χ οεν εχουν μοϊρα στον 
ηλιο και είναι ταλαιπωρημένα. 
'Εννοώ -.ους άν-θρώποuς. 

Έρω-.ω; λοιπόν, τούς σuναν-θρώ
ποuς χορτοφάγους: 

((περισσότερο σuγκινεϊσ-θε άπο 
τον τρόπο με τον όποϊο «πέφ-.οuν 
ήρωίχως)) στα σφαγεϊα τα -χά-θ.ε 
ε'iΌοuς άγα,rημένα σας ζώα, παρα 
με τον τρόπο με -.ον όποϊο έξαφα
vίζονται χιλιάοες άν-θρώπινες ύ
πάρξεις, χά,θ.ε μέρα και σε χά-θε 
μέρος του κόσμου; 

»Σοκάρεσ-θε και άρνεϊσ-θε να πά
ρε-.ε μ5ρος σ-.α οιάφορα «-θuέστεια 
οεϊπνα», δπως λέτε τις χρεοφα
γίες μας. Καταγγέλλετε τις με
-θόaοuς που χρησψ.οποιουνται σ-.ά. 
σφαγεϊα για την -θανάτωση των 
ζώων και κόπτεσ-θε ύποοεικνύοντας 
«άν-θρωπιστικώτεροuς» τρόπους 
-θανάτου των. Διαμαρτύρεσ-θε για. 
την εχ-θεσ'Q των σφαγμένων ζώων 
σ-.α χασάπικα. Τα αίματωμένα 
κρέατα σας προκαλουν φρίχη. Ναί, 
οίκηο εχε-.ε. Το 'ίοιο σuμ6αίνει με 
πολλούς &λλοuς άν-θρώποuς; καt 
με μέν.α άκόμα. Βλέπετε, -.ο αίμα 
άνέκα-θ_εν μας προκαλουσε φρίκη 
και άηοία, ϊtατι μας -θύμιζε κά
ποιες άποτρόπαιες πράξεις πού ε
χαναν κάποιο• άποτρόπαιοι αν-θρω
ποι. Κάπου έοω ομως χρειάζεται 
μια οιευκρίνηση. Το αfμα των ζώ
ων. Γιατι εΙναι κι' ενα &λλο α!
μα, το αfμα των άν-θρώπων. Των 
ά-θώων έκ�ίνων άν-θρώπων πού πο
τίζει κά-θε μέρα τη 1η μας, κά
νοντας πο-.άμια όλάκερα. 

» 'Απεχ-θάνεσ-θε να 6λέπετέ σου-
5λισμένα «πρώην ζωντανα πλάσμα-
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-τα», χι' . Ομωι;, aεν άπεχθcίνεσθε, 
τόσο πολύ, ν� Ολέπετε πεθαμέ
νους ά-πό -πείνα η ά-πό -πόλεμο, 
«-πρώην ζωντανους άν-θ-ρώ-πους>i. 
'Ακόμα λι1ώτερο ά-πεχ-θ-άνεσ-θ-ε να 
6λέπετε κάπόιουc;; παλιους ά1ωνι
στες που άφησαν ϊtα έν-θ-ύμιο τα 
μέλη τους σε κά-ποιες κορφες που 
1tολέμησαν. 

Στην -παρ�πάνω έπιστολη ( ή ό
,rοία aημοσιεύεται με συντομεύσεις, 
'ΠΟU aεν έπηρεάζουν την ούσία των 
1ρα.φομένων) άπήντησε ταχυaρομι
κώc;; ό aιευ-θ-uντηc;; του «ΙΛΙΣΟΤ» ,
• • λ '0 ( 'λ \ ως ακο ου"J'ως πα ι με περικο-

· πάς'):

Δεν 6λέπω γιατί χάνετε έπί-θ-ε
ση έναντίον των «χορτοφάγων». 
Που 6λέπετe ιJ! «χορτοφάγοω να 
μη ένaιαφέρωνται για τους άν-θ-ρώ
,rους, την είρήνην, τον άνθρωπι
σμό; Να μ-r, ά-ποτροπιάζωνται τον 

'λ ' -θ-' - , -8 π? εμο, τα �ματα της απαν ρω-
-πιαc;;; θ\ "λ '\ ,ί 0 'λ 1'α ε ε1ε κανεις οτt νε ετε »α
άρχίσετε εναv έμφόλιο πόλιμο, ί

»Συνεπης ή στάση σας άπέναν
η σ�α. πολι..α1απημένα σας ζώα. 
Πιο συνεπηc;; τουλάχιστον άπο τη
στάση έκείνων των άπάν-θ-ρωπων 
χρεοφά1ων. Σωστά ολ' αύτα χαι 
�ϊtα. π ότc ομωc;; -θ,' άρχίσουμι να 
είμαστε συνεπείς κ�ι με τους έαυ
τούc;; μας; πότε -θ,' άρχίσουμε να 
κάνουμε π:χρόμοιες έκaηλώσειc;; χα1 
με τόσο μεγάλο ζηλQ χαι ϊια το
ϊένος , των άν-θ-ρώπων ; πότε ,θ,α 
άγωνισ-θ-ουμε χαι για την aιάσω-' 

, νω χρειάζεται cτυσπείρωση ολων g_ · 

- � - γ' , Ο' ση των r.ιι�ων μας -.ωων; ποτε να ' . 
έναντιω-θ-ουμε σε χάη άλλους χαν-· 
νί6αλουc;; που Μλ-θ-ηχαν να ξεκλη
ρίσουν το άν-θ-ρώπινο 6ασίλιιο για 
να 'ίκανοποιf.σουν τις aικέc;; τους 
όρέξειc;;; 

Δ\ ι:, .. , • )> εν -.ερω αν φερνωμαστε α-
, (\ \ γ- ""' ,, 1tαννρω-πα στα ,ωα μας. ι!:!.ερω ο-

μωc;; -πολυ χαλα πόσο άπάν-θ-ρώπα 
, \ (\ , φερνομαστε στους συναννρωπουc;; 

μας χαι στους έαυτούc;; μας. Κι' 
έaω -θ-έλω να ρωτήσω. Που έχου
με · ύ-ποχρέωση να στρέψουμε την
1tροσοχή μας ; Στη «σκυλίσια ζωη>> 
των ζώων, ο-πως ύ-ποστηρίζετε ο
η χάνουν, η , στη «σκυλίσια ζωη>> 
των άν,9.ρώrων που aεν ,9.έλετε να 
6λέπετε ο�ι κάνουν; Και χάτι. ά
χόμα. Αύτο που πρέπει να μας έν
aιαφέρη εΙ·ιαι το πως ,9.α -πάψου
με να ε'ίμαστε κρεοφάγοι η το πό
τε -θ-α · πάψουμε να γινώμαστε άν-
-θ-ρωποφάγοι ;>: 

ΔΕΛΗΚΟΤΡ Α ΒΑΡΒΑΡΑ 

σοι έμπνέ,νται άπο άλτρουΊστικεc;; 
aια-θέσιις. Μπορεί να μην είναι χα
νεις χορτοφάγος, άλλα πρέπει να 
cτυμπα-θη οσους 6ρίακουν 6άρ6αρη 

' ' ,,,,, ,, ' Δ' ' , τη σφαγη των ,ωων. εν υπαρ-
χει 6έ6αια άμφι6ολία οτι . άκόμη 
πιο 6άρ6αρη - ά-yρία - ciν«c · iJ

' - , (\ ' ' «σφα1η» των ανvρωπων, που πρα-
-

' 'λ � '  , γματοποιειται με χι 1ους - r.ιυο τρο-
πουc;;. 'Αλλα το lνα aεν έμ-ποaίζιι 
το αλλο. 

\ 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑιΜΕ 

Πέτρου rκράδιγγερ: , 'Εγκuκλοπα(- · 
δεια 'Εσωτερίσμοϋ καl �Αποκρύ
φοu rvώσεως. Τόμος .Α' Άθηvαι 
1974. . ,' 

Ε_ύαγ. Σταμάτη: Άρ{σταρχος δ Σά
μιος ('Ανάτυπον). Άθηvαι 1975. 

Δημ. Β. Σιωμοπούλοu: 'Ηπειρωτι
κά. 'Ιωάννινα 1975, 

Κώστα Ζάππα: ΟΙ νάρκισσοι καl τό 
κάτοπτρο. 'Αθήνα 1975. 

Φοίδοu Δέλφη: Κώστας Ζάππας 
«Ποιήμάτα». 'Αθήνα 1975. 

Κατ{νας Τζατσαρωνάκη - Χριστο
δούλου: Ή Ρουθ στά μονοπάτια 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1975. 
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Κικης Βούτσιvα - Σώφρονα: Τό 
πνευματικόν φως τοϋ Κούλη Κά
ση. Άθηvαι. 1975.

Μάκη Τζιλιάvου: 'Εμπειρίες (ποι
ήματα). Ν. 'Υόρκη 1975. 

Ρόης Παπαγγέλου: Πνοές (ποιήμα
τα). 'Αθήνα 1975.

Γεωργίου Π. Σταματ(ου. Πέντε Σπε
τσιC>τες ποιητές. 'Αθήνα 1975.

Εύαγγέλου 'Ανδρέου: Ot δρόμοι τοϋ 
Συvειρμοϋ στό πvεϋμα τοϋ 'Αλέ
κου Κοvτοπούλου. 1975. 

Έπιμελεία. Π.Δ. 'Αvαγvώστου: Πά
πυρος των Έσσαίωv περί τοϋ Θε(
ου Ίησοϋ. Άθηvα, 1975.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
'· 'Αχαικά Χρονικά ('Απρ. - Μάί. - '1-

qύv.). 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Μάίος - Ί-

ούv.). 
Σταθμοί (Μάίος - Ίούv.). 
Οόραvός ('Ιούv.), περιέχων fvα έv
διαφέροv αρθροv τοϋ Ιατροϋ κ. Ίω. 
Λεϊμοvίτη «'Η Ψυχοσωματική ι'ίποφις 
ε!ς τήv Ιατρικήv». 
Νέα Σύνορα (Μάϊος - Ίούλ.) 
Περιοδικό Έλληvίδωv Βορ. 'Ελλά-

δος (Μάϊος - Ίούv.) 
Πνευματική Κύπρος (Ίούv. - Ίούλ.) · 
Έvοριακά Χρονικά (Έλευσίvος 

Ίουv.) 
Σμύρνα (Ίούv. - Ίούλ. - Αuγ.) 
Προσανατολισμοί (Ίούλ. - Αuγ.). 
Κρίκος (Ίούλ. - Auy.) 
Δελτίο Πρακτορείου Πvευματικης 

Συνεργασίας (Ίούλ. - Αuγ.). 
Φύσις καί Ζωή (Καλοκ. '75) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ. - Αδγ., 
Σε,:ττ.). 

'lδι.οκιτήτης : 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός:. Συν.' Π. Ε., Δρqγατσα
vί

ου 
6. Έκδόιτης - Διευθυντής: 

Κωστης Ν. Μιελισσαρ6ποολος,
Πλ.ατ. 'Εθν�κης Τραπέζης 3, .ι· 
Φιλοθέη. Προ'!mάμ. ΤΙ1ΙtΟ')'ρα-

φε{
ου : Ί

ορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποοειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία • Έκτύιn:ωσις: 1 «"Εmάλοψος» Ε.Π.Ε., Zαiλer 
κώστα 5, τηλέφ. 631.675. 1 

Τ�μή τεύχους δρχ. 20 Ι 
'Αθηvαι, 'Ιοόλ. - 'Οκτ. 197� ! 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ� 
'Αλεξ) δρούπολις: 'Ελευθ,. Γιαvvώτας 
Βόλος- Γ. Κοοκ<ΚΑ>ιν� 
Δ,ρό�μα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταjμτιa,λης 
Ί-iρό;κλειον: Λ. Κουντης 
θεοσa,λονίκη· Ίω. Στάσας 
κh�ά:λα Σ. Ρωιμα�νιας 

Καλαμcvτα: Χρ. Παρcrσκευάτωυλος

Κέρκυρα: 'Αχ. 'Α�ραμίδης
Κομ�τινή · ι Σαιμοοιρκασίδης 

Λαμία· Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Άριστ. Σοφίτης 
Μυτιλήνη: 'Αριστ. 'Αρμούvτας 
Ξάνθη: Εϋελιrοις Ρ άνος 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
Σϋρος: Γ1. Ζαραφωνίτης 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανου 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζα�ης 
Πάφος: Κ, Καθητζιώτης 
Ίσταιμτιούλ: Γ. Βακαλότιουλος, 

-- ---- ---- --- - -�! 
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ΠΕΡΙ,ΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

'ΜέΙΕανδρος ΤΖαΖόπουλος 

Νικ. Κορβούνη: 'Ο λιμός των ιψυχων 

Χρ. Πολότωφ: Ό Πλούτσρχος διδόσκει περί ψυχικης γαλήνης 

Ή δίψα της Άλή.θειας 

Σορ. Παυ.λέά: Τρία rιοιήιματα 

Ίω. Ν. Δάμπααη: Οί Κάβειροι 

Λ. Μοσελλε: Διε.θνές έτος της Γυναικός 

· · Ελλη,νικός ρυ�

Ν. Σρί Ράμ: fl/lήνψα οτίς Γνναί,κες

. Σωτ. Σχίιπη: ΓuναίκQ• 'Ιερή 

Κωστη Πολαμδ: Εϋα 

Ό 'Απόστολος Παϋλος καί σί γυναίκεϊ 

Έρατ. - Αίικ. Μέλλου: Γυρεύοντας τήν θεομητέρα 

· Αφιέ,ρωμα γιό την παγκόσμια ήιμέρα των Ζώων

ΠpοοεLΙ)(ή 

Ή. γάτα τοο ΚουτούΖη στή,ν όγιογραφίο 

'Ισrορ,jες σκυλιών 

Παν. Δ. Άνσγνώστου: 'Η όιφεοιφαγία 

Μκι έ.6δομάδσ χωρlς κρέας 

'Απομυθοποίησις τοϋ ,κρέσrος ώς τρ�φης 

· Η rιαρόκληισις τοϋ ίrιπου

Τρώτε άφθονα λοχανιi<ό• καί · φροϋτα

Μελισσόνθης: 'Εκείνο τό καλοκαίρι

Σοφ. ΆνrτΖαικσ: Ντ. ΣουιΖούκη: Ζέν η 'Εσωτερικός ΒουδδιQμός 

· .Α!ποκόμμστα: Νιό• ιμετα,φρqσθη ,ή Καινή Διοθή,κη στή Δημσψ<ή.

ΈΚΙΚληισισσηκό: 'Ένα ύnόδειy,μο προβλημάτων nερί τόν 
τιιςαρκινuκόν άrγωνα 

Χρονικό 

ΜεταΕύ μας 

σελίς 

209 

·213

221

225

226

227

238

240

240

243

245

246

249'

253

254

255

260

265

271

272

274

275

278

.279

Τό 

'Αν-
284 

·293

299



Τ ό ώραιότερο δώρο 
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ΕΓΓΡΑ'Ρ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομή 1975 δρχ. 100 (lξω-rεριχοu $ 5.00) 

·ολοι ο( συνδρομη-rαι lσω-rεpικοu lχοuν δικαίωμα

νά άyοράζοuν τούς -rόμοuς lπιλοyης 

Α' Τριε-rίας 1956-1957-1958 

Β' Τριε-rίας 1959-1960-1961 

lxcxσ-roν πρός δρχ. 120 άν-rι δρχ. ΗΟ 

.................... � ..................................... & 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποχρuφισμός χcχι Μuσηχισμός ciδ. 40 δεμ. 70

Μ • λ c -r ή μ cι -r cι • • • • ciδ. 90 δεμ.120 

Εlσcχγωyή σ-�ή θεοσοφία • • • • ciδ.100 δεμ.150

Τά �_Βήμα-rcι -rης Φιλοσοφία� . • . ciδ. 80 δεμ.120 

ΜΒΤΙΣ (Τό βιβλίον -rης σοφiας) ΒΊχ-

δοση άναθεωρημtνη 1971 . . δεμ. 140

Έχλοycιl άπό -rόν Κpισνcιμοup-rι • ciδ. 80 δεμ. 130 

'0 Ί η σ ο u ς • . • . χαp-rόδ. 60
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Έκυκλοφόρησε 

-ιό 6ι6λίον 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚ!!ΣΙΣ 

-ιού" Ayyλou συyyραφέαις 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεγάλο πρόβλημα 

-ιϊις Με-ιαφυσικiις 

σέ έκλαtκευση 

* 

r ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ Α .ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΛΑ 
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