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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ 

με τόν Παγκόσμιο Πρόεδρο της Θ.Ε. 

ΤΖΩΝ ΚΟΑΤΣ 

Ή Θεοσοφία στά έπόμενα 25 χρόνια 

Κατα την �ιάρκεια έπισκέψεώς 
του σ-;-ο "Ολκοττ, άρχη1είΟ'1 του 
άμερικανικου τμήματος της Θεο
JΟψικης 'Εταιρίας, ό παγΥ.όσμιος 
Π pόεδρος δόκτωρ rΓζώ,1 Κόα"ς 
7t'αρεχώρησε σvνέντεJξ·η στο περ 0-

σικό <1Άμέριy,α•1 Τεό�οψισ-;-», ή ό
τ:οία οιετJτ.ώ·.9.η ώς άκολού-θως 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Σέ ,nοιούc: τομείc: 
τοϋ εργου τηc: Έταιριαc: φρονείτε 
οτι θα ,nρεnει να •εκ,δηλωθη nερι\σσό
τερη nρ�σοχή '<ατά τά έnόμενα 25 
ετη; 

ΤΖΩΝ ΚΟΑ ΤΣ: Ή έpώτησις 
αύτη άνοί1ει μ-..ροστά μας πολλές 
λεωφόρους. Έ'Ι r.ρώ-;-οις, άτ:αι-;-εί
ται 'Ια έμδ::ι:-θυν-θη ή άτομικη έχά-

t 

σ-;-ου μέλο�ς Υ.ατανόησις της Θεσ
σοψίας. Πάρα πqλλοί παγοορομ.ου ι
στηι έπιιpiνεισ της Θεοσοφίας. χω
ρίς να ψ-θάνοvι άλη-.9ι'Ιά σ-;-ο δα-9ύ 
της περιεχόμε'Ιt'Ι. Θά ειχαμε μεγα
λύ-;-ερη έπιτυχία ::;-;-ην γνωρψ.ίσ 
της -θεοσοφίας μ.έ -;-0,1 κόσμο. αν

έ,λεί.ς οί ίcιοι εΤχαμ 6α-.9ύτψη 
χα":ανόry� f} της ύΨ[σ-;ης O :θασΥ .. 7-
λίας της Υ,ο:ί έπομ.έvως, εiμε·Sα ί
κανοί νά -;-ην ... αρουσιάσωμε Υ.αλύ
ηρα. WΕπε:τα - αύτό είναι ενΟ' 
άλλο πεδίον - πιστεύω οτι εχομ.ε 
r.αραμελήσει τα μαζικά μέσα ένη
μερώσεως. Ό Υ,α-.9ένας εf ναι σήμε
ρα μπλε1μένος στην διαφήμιση, ό:
σχέτως αν του άρέση η οχι. Θά 
,ι \ \ Ι επρε,_ε να -;-η,ι χρησιμοποι'Ι'jσωμε 
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κι' έμεϊς, χωρίς, 6έ6αια, να έκχυ
οαtσωμε την οιοασκαλία της Θεο� · 

/ \ \ Ι � \ σοψιας, για να καμωμε γνωστη 
' (!τον κόσμο την ujtαρξη αύτης της 
αίωνοοίου σοι:pίας. 

ΕΡ.: Μήπως nιστεuετε δτι η 'Ε

ταιρία, είναι, ΙΚστά κόποιο τρόπο, έ-· 

Εηρτη,μένη όπό τήν ίστσρίc τ,ης καi 

έ,πομένως παρειμποδίlεται στiς τω

ρινές της ,προσπάθειες νά είναι ένα 

κ�νάιλι της Θεί9ς Σαρίας; 

ΚΟΑΤΣ: :Σ;' ολη τη διαδρομή 
της ίστορίας της Θεοσοι:p αης · 'Ε
ταιρίας ύπηρξε μεγάλος σε6ασμος 
καt άι:pοσίωσις προς τtς προσωπι
κότητες που πέρασαν απο την ήγε
σία τι,ς . .,,Ηταν ι:pυσιi6. Άλλα εί
ναι καt έπικίνδυνο, διότι, πέραν 
ένος -ώρισμένου 6α-θμοίί -θαυμασμοίί , 
και άι:pοσιώσεως, τείνει κανεtς στο 
να περιμένη να μά-θη άπο άλλα 
πρόσωπα τt να κάνη η τt να ι:pρο
νη, άντι να έν-θαρρύνεται να εί
ναι δημιο.υργικός, να στέκεται στα 
δικά ,του πόδια καt να σκέπτεται 
ό ιδιος για τον έαυτό του. Δε_ν -θα 
επρεπε να συμ6αίνη αύτό, άλλα 
συμ6αίνει. Μερικοt είναι προσκόλ
λημένοι σ' lνα συγγραι:pέα και στον 
άποκλ'εισμο ένος άλλου. Είναι μία 

. , έξάρτησις μονόπλευρη, ή όποία -θα 
επρεπε να λείψη. 

ΕΡ.: Δέν νομίlετε. ότι ή ::ι11οτελε

σμοηκότης τοϋ έ.pγου της 'Εταιρίας 

στό ·· Αντυσρ παροκωλύετοι όπο τίς 

οί11<ονομ11κές καr τiς ηολιτικές συνθή

κες της Ίνδίας; 

ΚΟΑΤΣ: Πράγματι, το οίκο
νομικο σύστημα της Ίνοίας ,μας 
δένει τα χέρια. Δεν έπιτρέπεται έ
ξαγωγή συναλλάγματος καt οεν 
μπόρο�με να στείλωμε χρήματα 
για ώρισμένους σκοπους εξω άπο 
την Ίνοία. Άλλα απο της άπό-

ψεως τοίί πολιτικοίί κα-θεστωτός, 
,θ.α ελεγα οτι οεν ύποι:pέρομε ίδια:
τέρως,- διότι ό διανοούμενος πλη
,θ.υσμος της Ίνοίας είναι, ώς σύ

νολον, εύμενως οιατε,θ.εψ;ένος εναν
τί της 'Εταιρίας, έν μέρέι χάρις 
είς · το εργον της Μπέζαντ και τοίί 
'Όλκοττ. ' Η'Εταφία μας χαίρει 
καλης ι:pήμης. ·π ρο6λήματα εχομε 
με την τοπική κυ6έρνηση τοίί Μα

δράς, ή όποία έποι:p,θ.αλμια μέρος 
της άκινήτου περιο�σίας της 'Ε
ταιρίας. Θα μπορούσαμε να δεχ,θ.οίί-

- με άπαλλοτρίωση μεριΥ.ων στρεμ
μάτων, άλλα αύτο ,θ.d: κατέστρεψε
την ολη άτμόσι:pαιρα της ·γαλήνης
�ου κτήματός του "Αντυαp., "Εχο
με άμυν,θ.η κατα των σχετικών έπι
διώΕεων, άλλα ,θ.d: έπαναλη,θ.οίίν,
δεν ύπάρχει άμφι6ολία. Με το πο
λιτικο κα-θεστως οεν εχομε δυσκο
λιες. Στην άρχή ,μερικοt ι:pιλόοο
ξοι λογοκριται έπεχείρησαν να μας
ύποχρεώσουν να καταχωρίσωμε lνα
άρ,θρο τους στο περιοδικό •μας, άλ
λα έκάμαμε οιά6ημα στας 'Αρχd:ς
καt εκτοτε οεν ζητοίίν νο: 6λέπουν
καν το «Τεόζοι:pιστ» πρtν τυπω,θ.η.
Στην ούσία, το εργο"Ι μας οεν πα
ρακωλύεται.

ΕΡ.: Σέ ποιό βαθμό, νομίlετε δτι οί 

Μαιχάrτμας ,όδηγοϋν κοί έμnvέουν 

τ ώ ρ α τήν δραστηριότητ� της Έ· 

ταφίας; 

ΚΟΑΤΣ: Έν-θυμείσ-θε οτι lνας 
άπο τους Μαχάτμας είχε πη οτι ή 
'Εταιρία μας -θα έπιζοίίσε εστω αν 
μόνον τρείς αν-θρωποι είχαν απο
μείνει αξιοι της εύλογίας τοίί Κυ

ρίου .. Δεν γνωρίζω ποιοι. είναι οί 
τρείς αύτοι αν-θρωποι, άλλα έλπί
ζω οτι ύπάρχουν. Και πιστεύω σο-
6αρως ο"=ι ύπάρχει μία έ π ί 6 λ ε
ψ ι ς, αύτο που σείς το ειπατε «ό-
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Οή1ησις». Έαν εfναι όaή--rησις, CE:') 
9ά είναι Μτα αμεσc� τρό-πον, με 
έπιστολες η αλλες έΥ.οηλώσεις, ο
πως αλλοτε. Π ιστεJω έπίσης οτ( 
ο! Π ρεσ6Jτεροι 'Αδελφοί ,μας ε
χουν ')(.(ΧΠΟιΟ μήνυμα να μεταδώσουν 
στον 'Χ.όσμο κατα το έν έξελίξει 
τελευταίο τέταρτον τοίί αiωνος. 
Δεν εlναι αiσθηματόπληκτοι και 
,,% χρησιμοποιήσουν το πλέον 
τ.ρόσφορο μέσον. Άλλα δεν είναι 
και άχάριστοι. "Αν ή Έτα ρία μας 
ά:γωνισ·.9-η για να μεταδώση το 
τ.ρωταρχικο μήνυμα της Θεοσο
φίας και παραμείνη νομιμόψρων 
προς την ύπόθεση για την όποίαν 
ή Μπλαδάτσκυ και αλλοι εδωσαν 
την ζωή τους, δεν 6λέπω 1ιατι 
δεν θο: περιληφθη στο σχέδιον. Ά
πο μας έξαρταται. 

ΕΡ : Πώc: vομίΖ:ετε όη θό μποpοίί· 
σε ή 'Εταιρία νά έργοσθη γιά τόν 
3ο σκοπό, ήτοι τήν έρευνα rών ά
νερμηνεύτων νόμων τηc: Φύσεωc: καί 
των λανθανουσών στσν δνθρωπο δυ

νάμεων; 

ΚΟΑΤΣ: Ό σκοπος αύτος ύ
ποοια ρεί.αι σε δύο. Σήμερα εί·ιαι 
έν έξελίl;ει μια τεράστια έργ,:�σίσ 
γ (Χ την ερευνα τω·ι ά:νερμηνεύτω·ι 
νόμων της Φύσεως. Διεξάγοντα: 
ερευνες σε τ.οικίλα πεδία, οπως 
για τη11 Κιρλιανη ψωτογραφία, την 
εύαισθησiα των ψυτων και την θε
ραπεvτικ·ή. Καλον ·9-α ήταν νά τε
λο�ν τα μέλη μας ένήμερα κ,:1 έν 
έπαψ� με παν ο,τι συμ6αίνει σzετι
κως, οιότι μας ύποδοηθεi στην πα
ρουσίαση μερικών θεοσο9ικω•1 ί
cεων. Ώς -;ιρος το δεύτερο μ:ρος, 
έπιδάλλεται με1άλη προσοχή. Διό
τι, ένω Jπάρχουν πηγαι που οίcου11 

ά:ξιόπιστες πληρc•φορίες, ύπάρ
χουν πολλές &λλες, που π::ιρασύ
ρουν σε παραστρατήματα και μά
ταιες ά:σχολίες. 

ΕΡ : Μήπως διαβλέπετε κανενα 
λόγο γιιά κάποια ιμετοβσλή Ιστούc: 
τρείc: σκοπούc:· τηc: Έταιρίαc:, 

ΚΟΑ Τ�: Πρέπει ·ιο: πω οτ: 
είμαι σχετικώς ίκανοποιημένος με 
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την οιατύπωση των τριών σΧΟΠώ', 
( 1ov Σχηματισμός πuρηνος άδελ
φότητος στην άν,9.ρωπότητα, α·ιεu 
διακρίσεως φuλης, πίστεως, ,ά
ξεως, 1ένούς χρώματος. 2ov 'Εν
,9.άρρuνσις της σuγκριτικης μελέ
της τω'ι -.9-ρησκειών, της φιλοσ-:J
φίας και της έπιστήιμης. 3ον Με 
λέτη των άνερμηνεύτωv- νόμω•; 
της φύσεως και των λαν-ι9-ανοοσών 
στον άνθρωπο δuνάμεων). Ύπάρ
χοuν μερ:κοί που σΥ.έπτονται οτι θά 
ηταν καλό νά διατuπώσωμε τον 
πρώτο σκοπό ετσι ωστε νά περιλά-
6η στ·ην άδελφότητα ολα τά ζώ,ιτα 
πλάσματα. δηλαδη και το φuτικό 
καί το ζc,>"ικό 6ασίλειο. 'Επίσης, νά 
προσ-ι9-έταμε στην σuγκρι,ι�:η με
λέτη καί τ·ην Τέχνη. 'Από το 1875 
πέρασαν 100 χρόνια. "Αν νομίζω
με δτι μιά άλλαγη ,9.ά διεuκόλuνε 
το εργον μας, έγώ δεν •.9-ά τρόμα
ζα ν' άντιμετωπίσω ϊ.ην άλλαγή, 
άρκεί ή άλλαγη αύτη να μη'Ι έ
στένεuε την r:αγiοσ,μιότητα τ:ου 
έκφράζοuν οί τρείς σκοποί. 

ΕΡ : Ή ιό1πόφοσις ιnερί «'Ελευθε
ριαc:: σκέ1ψεωc::», ή όποία έ.ψηφίσθη 
τό 1920, έχει όποβη ώφέλ11μη η έ
πιlήμια στiJν 'Εταιρία�; 

(Σ 'LI ' ' ' ' ·ημ. r αποφασις αναφερει: 
((Έπειδ-ί-, ή Θ. Ε. έπεξετά{ι.η εu
ρ,;τατα σ · δλον τον κόσμο και πιστοί 
διαφόρων ·9-ρησy.ειών εγιΨΥ,'/ μέλη 
της, δίχως. νά άπομακρuν-θουν άπό 
τα δόγ�.ατα Υ.αί διδασκαλίες της 
·θρησκείας τοu έκαστος, κρίνεται
καλόν νά τονισ-[J,η οτι ούδεμία δι
δασ;,.αλία '() γνώμη, άπο οποιον Υ.αί
αν διδάσκεται η ύποστηρίζεται,
μ7'ορεί να δεσμεύση κατά οποιον
τρόπο l•ια μέλος της tΕταιρίας.
Κά-θε μέλος είναι έλεύ-ι9-ερο να δε
χ-θ-η η να άπορρίψη οποια γνώμη

η διδασκαλία. Κανεiς δεν εχει δι
χαίωμα νά έπιδάλη τις διδασκα
λίες r, γνώμες τοu στα μέλη. Τό 
Γενιχόν Σuμ6οGλιον της 'Εταιρίας 
συνιστα στά μέλη νά έξασ;,,.ουν &
φοδα το οιχαίωμα έλεu-ι9-ερίας σΥ.έ
ψεως και έλεu-θερίας έχφράσεω;. 
έντός των όρίων του σε6ασμοϋ προς 
τους &λλοuς, καί της ά6ρότητο;». 
.. ΚΟΑΤΣ: Να το σuζ'Ιjτήσωμε. 
'Όταν εχωμε μιά 'Εταιρία ή όποία 
άντιπροσωπεύει την παγκοσμι6τ-ι;
τα, δηλ. ολοuς τους τύποuς τώ•ι -
άν-ι9-ρώπων και ολων των άπο�:rεων, 
αί όποίαι χατ' άνάγχην εν μέρει 
τοuλάχιστον, ερχονται σέ σύγκροu
ση, τότε δεν μποροϋμ,ε νά ποϋμε οη 
ή 'Εταιρία δέχεται αύτήν η έχεί
νην την &ποψη. "Ας πάρωμε ενσ: 
παράδειγμα: Θέλομε να έκδώσ-η ή 
'Εταιρία ενα ψήφισμα χατα 'της 
σχληρότητος προς τά ζώα, άπο 
γενιy:ης άπόψεως. 'Εφόσον δεχόμε-
θα δτι ή ζωή είναι μία, είμε-9α έ
ναντίον της σκληρότητος προς τά 
ζώα. Μπορουμε νά το πουμε; Φο-
6οϋμαι οτι δεν -θά μπορούσαμε νά 
το ποϋμε χωρίς να -θ-ίξωμε κάποιον 
άλλον. Δεν έννοώ οτι εχομε μέλη, 
που πιστεύοuν στην σκληρότητ�. 1 

προς τα ζώα. 'Αλλά, αν λέγαμε 
. οτι ή χρ·ησιμοποίησις ζώων ώς πει
ραματοζώων άποτελεί σχληρότητα, 
-θά έ-θίγαμε μέλη μας ίατρούς, οί 
όποίοι πιστεύοuν οτι ή ζωοτομία εί
νάι '!9-εμιτή, προς το σΙJμφέρc'i της 
άν�ρω-;,;ότητος. Μπορουμε να έκ
φpαζώμ.ε-�9α μόνον με γενικότητες. 
Έαν έμπαί,ναμε σε λεπτομέρειες 
,9,ά είχαμε ένοχλήσεις. 

Ε Ρ.: Κατά τήν ίδρυση της 'Εται
ρίας διεφάνη δτι σκοπόc:: της ηταν 
νά έμβολιόση ,τiJν 'Ανατολική σοφία 
στήν Δυτική jσκέψη. Σήμερα, έπειτα 
άπό 100 έτη, αύτό έχει έπιτευχθfi.-
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Ποια είναι τωρα η νεα •κατευθυνσιc: 
τηc: Εταφιαc: και ο ιδιαιτεροc: λογοc: 
υπαρΕεωc: τηc:, 

ΚΟΑΤΣ: "Α'Ι καί είναι. άλή
θεια οτι ή 'Α'Ιατολικη σκέGις εχει 
έμοολιάσει 't''η'I Δuτικ·η σοψία, Οε'Ι 
πιστεύω οτι εχει γί'Ιει πλήρως ά
ποοεκτή. Το: πα'Ιεπιστήμια της Δύ
σεω�, με λί'(ες έξαιρέσεις. άπο3ί-
3οuν περισσότερη προσοχή στη ψιλο
σοψία των 'Ελλήνων, παρο: στην ά
νατολική. Δεν νομίζω οτι αύτο το 
μέρος τοίί εργοu μας εχει έπιτεu
χ,θ.η και όπωσ3ήποτε οεν εχει δια
ποτίσει το,; μέσον Δυτικό,;. 

Ε Ρ. Ωc: πρόεδροc: τηc: Εταιριαc: 
δι·δετε μεγαλύτερη εμφαση στο ερ 
γσν τηc: Ιεραρχιαc: για την εΕελιΕη 
τηc ονβρωπότψοc:, ,μέσω οιουδη.ποτε 
φορεωc:, η Jστην ε•κτελεση τοϋ ερ 
γου δια τηc: Εταιρίαc:, 

ΚΟΑ ΤΣ: Ώς Π ρόεορος ,ης 
'Εταιρίας, ά1απο9εu;ι,,ως εχω χα
θηκον νά έ'Ιοιαψέρωμ.cι περι.:;σό
τερο γιο: την a ιατ ήρ ηση τοϋ εργοu 
μέσω τοίί ψορέως της 'Εταιρίας. 
.Αύτη είναι ή δουλειά μου. Πρέπει 
•ιά προσπα,9,ω νά ο cι,ηρω τη'Ι 'Ε
τα ρία :; ολον ,ον ;ι,όσμc ώς μέ
σο'/ άφιερωμέ'Ιο στο εργο'Ι των Ι
δρυτών κcιί, φ.ισ,χά, χρήσψ.ο γιο:
το έργον α.;τό. Πcιραλλήλ,ι)ς. ο-

μως, σΥ.έπτομαι Οτι Υ.cινεις Ο�'Ι C"
χαιοuται να σκέπτε,cιι οτι η Θ.a:ο
σοψχ η 'Εταιρία εi'Ιαι το μ::JΨ.ιοι�:�
δότσαλο στην άκρογιcιλιά. Ε7μ αι
iτοιμος 'Ιά άνcιγνωρίσω χcιι άλλ:;Jς
φορείς ώς ύτ.άρχcΝτες, ά)λ., τό
, r ' � , εργον μου ει'Ιαt να oι.cιnjp',) -:η•ι
'Εταιρία σε τέτοια κατά:;τ ::ισ r., ω

Ο'τε να Η;ακολο ,θ.η ή χρφψοπο:·η
:;ίς της.

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

Ε Ρ. . Κατα τιιν γνώμη σαc: σε 
ποιια εκταση θα μποροϋσε η · Εταιρια 
"'° ερ,γασθη με τετοιΌυc: αλλοu·c: φο
ρείc: - ομαδεc: ή άτομα - για το 
μ ε ί l ο ν εργον τηc: 1 εραρχιαc:, 

ΚΟΑΤΣ: Κcιτcιδάλλομε ήο·η 
μεγάλη προσπά,θ.εια γιά συ,ιεργα
σία με &λλες όμάοες πού έ;ι.ψρά
ζουν ετερα σημεία του -θεοcοψικοίί 
εργου, καθώς καί γιά τ·ι;ν δη
μιουργία άτμοΟ'ψαίρας ψ(λι;ι,ης μ�
ταξύ ολω,1, Είμαι 'τ.ερ της συ
νεργασίας στ·η'Ι άτ.οστολη οιδλίω·ι 
και οιά,9,εΟ'η αλλω'Ι εύκολιων. Κά
-;;οτε - προ πολλοίί καιροίί - ύ
πηρχαν μέλη τ.ού οέν έοιάδαζcιν 
διδλία έκοιοόμε'Ια άπο χάποιcι &λ
λη όμάοα. Αύτό οεν συμδαί·ιsι πια. 
Ή άλή,9,εια. οποu Υ.cιι 'ιά Η'! σ..ι
'ICl'Ι't'ήσης, ει'Ιαι άλή•9-ε(α. Εξ 
&λλο..ι, cε'Ι ίσχυρι�όμε-9-α οτ, έμείς 
είμε-θα άνώτεροι &λλω'Ι, οιότι οί 
σοψώ.τερο το:i ;ι.όΟ'μcu ϊi,ιαι. οί τ-:ι
πει·ιό,εροι ολω'Ι 

Ε Ρ Ποιο προγραμμα η ,πολιτικη 
θα θελα,τε πιό πολύ να ίδητε να 
πρα,γματοποιηται για τον συγχρονι
ομο τηc: Εταιριαc, 

:ΚΟ.Α ΤΣ: Εiπα ηοη ο,, ευνr;,Γ, 
τη'Ι χρησιμοτ.οίησ IJ των ,μσ,-ζι.χω,, 
μέσων έ ι·ημεpώΟ'εως Έ-,-;ίσης, σέ 
r:ολλα μέρη τοίί κόσμου, οί 90 .-ητσ, 
έ;ι.τψ.ο3ν μ.ι.:χ μέ,θ.οοο οιοcr.Ο'Υ.αλίσς, 
ή όr.ο!.α i'ΙθαρρiJ'ιει τ·η'Ι ύπο6ολη έ-

' ' \ � / , / ρωτησεων ;ι,cιι ,ην οιατuπ{.)Ο''ΙJ απο-
ψεων. Ό κόσμος -πρστιμ& σ.;, η τ ί;,ι 
ιJ.έ·9οδο οιοασ;ι.σλίας και ·Sα ·η�ελο. 
'Ιο: την άχολοu•&ήσωμε. Θα ηθsλ7 
μι.ο: πι.ο εύχάριστη ;ι.αι ζω·,τσ ιη c-

1 tf ..... ι:,.,. , πικοι'Ιω,ιια, ενcι ε:cος σJ•ιου,70':Jε-
' Ι ' \ - ' Ι 'ΙΤ,ς ΞFε-.ινr,ς, αντι μιας αγοFε -

σεως ό::οιουcήποτε. Αύ-:ο .-8 ε;οος 
,ης έ-π::ι:9ης ,9,ό; η,θ.ελα 'Ιό: χαρσ
;ι.τηF [ζη έφεl;ης το έργον μαc 

-- -- ---- ----
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Ό 'Ασκληπιός 

Ύπό 

, ,. 

εις ΊΠV

'Μuθολοyiα 

καi -ιόν 

'Εσω-ιερισμό 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Κα:τα ;.ην Έλληνικην Μυ-θολο
γία:ν . ό Άσ')(.λ ηπιος είνα:ι τέ')(.νον 
του 'Απόλλωνος ( Π α:ιήωνσς) έ')(. 
της Κορωνίδας, -θυγα:τρος τοu οα:
σιλέως Φλεγύου. Το ονομ� της ιμη
τρός του συμοολίζει την Κορωνί
δα:, το άνώτα:τον σημείον οίΜδομή
ματος, της δημιουργία:ς, την τε
λειότητα: μιας πνευματι')(.ης ')(.ατα
στάσεως. Το δε του πάππου του 
Φλεγύου, συμδολίζει την ούρανiαν 
Ήλια')(.'Ιj'Ι Φλόγα - ά')(.τινο6ολία:ν, 
έ')(. της όποίας έ')(.πορεύετα:ι ')(.αι 
συντηρείται πασα ζωη ')(.αι ύγεία:. 

Ή έτυμολογία του όνόματος 
του Άσ')(.ληπιου τόσον ε!να:ι Μσ')(.Ο
λος ')(.αι πολυειδής, οσον ')(.αι ή διεί
σδυσις είς τα άπόκρυφα της Μυ-θο
λογία:ς μας. 

Κατα την παράδοσιν, το πρώτον 
αύτοu ονομα: ·ητο 'Ήπιος, ώς έκ 

1976 

τσυ πράου ')(.α:ι άγα-θου χαραχ:�η
ρος του. Έπειδη δε, μετα:Μς ε1.ς 
την Έπίοα:υρον έθεράπευσε τον 
τύραννο\/ αύτης "Ασ')(.λην έΥ. νοσή
ματος των όφ-θαλμ�ν του, ών-:�υ.ά
σ-θη Άσ')(.ληπιός. 'Ετέρα -ιτ-Jι.,ολ:,
γία εlνα:ι ή έ')(. του Άσκελοποιός, 
ό έμποδίζων τους άν-θρώπ?υς να 
σκέλλωντ-αι - να άσθενοuν. 

Ή Έλληνι')(.η Μυ-θολrηία, πα:
ρα:οεχ-θείσα τον. 'Ασκλήπιον ώς 
υίον του 'Απόλλωνος, ητοι του 
π αιήωνος, του ίδιαιτέρου των .f;ε
ων ίατρου, . του έ')(,προσωπουντος 
συνάμα ')(.αι τον 'Ήλιον, άνευρεν είς 
α:ύτον και την άλη-θη φυσι')(.ην Υ.αί 
πνευματικην πηγην της ύγιείας 
του άν-θρώπου. 

Ή προς τον 'Ήλιον ίδιαιτέρα: 
λατρεία τωνάρχαίων πρrJϊόνων 
μα:ς, ώς πηγης ύϊιείας ')(.αι ζωης, 

.. 1
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οιά της συσχετίσεως αύτοίί προς 
το11 Απόλλωνα, εχει σχέσιν με ,'ΙJ'i 
ίοιαιτέραν έσωτερικην Γνω:rιν των 
Μυστ·ηρίων και δυνάμεων της ·Sιεί
ας Φύσεως, φανερώνει δε τ η·ι ΊΙ
λιακr;ν προέλευσιν τοίί Θεοu της ύ
γιείας Άσκληπιου. 

'Η :ΝΙυθολογία μας παριστα τοι 
'Ασκλ·ηπιόν γεννήτορα της Ίατρ -
κης, παραδοθέντα ύπό του πατρός 
αύτοίί 'Απόλλωνος είς την φροντί
δα τοίί Χείρωνος ΚενηύροJ ;ι.α\ 
παρ αύτου μυηθέντα είς τας της 
Ιατpι;ι.ής τέχνης Μυστήρω και 

Άρzάς. 
Κατ αλλους θεωρείται Κά6ει

ι:;ος τ IJ'i Υ.σταγωγήν, Υ.ατο: οε το:ι; 
ΑίγυπτίοJς υίός του πρώτι.υ 'Ερ • 
μου, έκ τω11 ότ.σίων ελα6ε την ου
'Ιαμι·ι ;ι.αί την γνώσιν ·θεραπείας, 
μur;Sιεις είς το: λlυστήριά των, τω•ι 
έπί της ψυχης των άσθενων έr.ι
δράσεών των και χειρισμοίί. των ψυ
σικων και πνευματικών ουν.άμεων 
και φαρμάκων οιο: την θεραπείαν 
των. Έγνώριζεν οη ή άνθρωπίνη 
Ψυχή έy.,τροχιαζομέ-ιη ή•Sιικως, πε
ριr.iπτει είς :rψάλματα, το: όποία 
άποτελοίίν, έ;ι, της r.αρα6άσεως 

~ ,., f "'Ρ ' Ι των <pJσικων νομων, οριν α;;ενανη 
τού ή-θιy.,οj νό:.ι.ου του οιέποντος το 
LJ 'μπαν, με άτ.οτέλεσμα το: πάθη 
αύτης και τη11 νόσο11 τcίί σώματος. 

Έλέγετο καί«Σωτήρ». εχων ώς 
σύμιολα μυστηριακα -.όν οφιν, δύνα
μιν ήλιακην τρομεράν, την ρά6δον, 
ού11αμιν ;ι.αι έξουσίαν έπι των φυ
:rικων και τ.νευματικων δυνάμεων 
και κύπελλον πληρες ποτο:3 - σπον
cης, δια _των όποίων ησκει την •9ε
ραπε:.ιτικην ψυχουργίαν του. 

Οί πάσχοντες κατέc:ρευγον κατο: 
τη11 άρχαιότητα προς θεραπείαν 
είς τους Ναο5;, εiς τα Ίεροθερα
πευτήρι·α, έπικαλούμεiιοι τον Ά-

πόλλω11α ώς Π αιήωνα, την Α·θ η
νi;;-.1 'Υγιεία·ι και την 'Αρτεμιν 

Ό 'Ασκληπιός ίdρυσε τά Α
σκληπιεί:;ι;, με Υ.έντρον λατρείας το 
της "Επιδαύρου. Ή μυστικότης, ή 
Jπερφuσικ·η παράστασις καί ά11ύψω
σις της ίοέας των Ασκληπιείων, 
ώς ίερων του Θεου της Ίατρικης, 

� Ι Ι \ \ t . συνοεεται στενοτατα με τ·ην επιρ-
ρο·ην τ·ην όποία I άνέκα-ι9εν εϊχον τ� 
�Ιuστ·ήρία έκ του άδύ-.ου των ίερο
-θερατ.ευτηρίων προς την πάσχου
σα'/ άνθρωτ.ίνην ψυχήν, έκ της ό
ποίας προήρχοντο και αί σ(�)Ιματικαί 
άσ-θένεια'. ( προηγο:3νται τα πά-θη 

της ψυχής και έποντα• αί άσθένει
αι τcυ σώματος). 

'Ιερατείον μεμυημένον είς τά 
:Μu:rτήρια της ίατρικης ψυχουρ
γίας, την κα-θολικην και άληθη 
ίατρικ·ην γνώσιν. ήσ:.(Ολειτο με το.υ; 
προσερχομένους πρσς 'ίασιν άσ-θε
νεις, οί όποιοι, μετα σο6αραν προ
παρασκεuην κα-θαρμου, έτοιμάζcντο 
οπως οεχθουν τας έπιοράσεις της 
ι.!ιυχοσωματικης 'θερατ.είας των. 

Γλυκυτάτη ύμνωοία και μουσι
y._η ύτ.ερκόσμιος έχρησιμοποιειτο 
είς την προr.αρασκευην αύτήν, ύπό 
την μυστηριώδη και έπι6λητιy._ην 
Σιγήν, ύπο6λητι.;ι.ου περι6άλλο•1τος 
και άμυοροίί, ζώντος ψωτ σμο3 
(Πυρός). 

Κατο: τ·ί-1ν ύr.ερτάτην έκείνη'Ι κα
τανυ;ι.τι;ι, ήν στη,μην ό άσθενης εu
ρίσκετc, έν τελείq: έκστάσει. έτοι
μος νο: δεχ-9-η το:ς θείας ψυχουρ
γικο:ς έπιδράσεις, ε!ς τους χώρους 
τω11 ίεροθερατ.ευτηρίων, προς -θε
ραπείαν και της σωματικης του νό
σου, ύτ.ό των θεραπευτών ίερέων, 
οί ό;:οιοι τον μετέψερον ε!ς σιω-:-:η
λον και μυστηριώδες "Α6ατον, ο
που κατέκλινον αύτον έ'Πι θερμο::ί 
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δέρματος -θ-υσιασ-θ-έηος ζώου καί 
τοu έπέ6αλλον Σι1ήν. 

Ό uπνος ητο 6έ6αιον έπακόλοιJ
-θ-ον, κατα τον όποίον, ύπο τον πέ
πλον τοu μυστηρίοο έaέχετο ύπο τοu 
ίερέως ταQ ψυχουρ1ικάς, -θ-εραπευ
τικας iπιaράσεις, προς ,θ.εραπείαv 
της νόσου. 'Ήκουεν η t�νε:ρε.;ετο 
την &:σ-θ-ένειαν, τα φάρμακα και 
τον τρόπον προς ,θ.εραπ�ί -χν τ't)ς: 
τα όποία έφήρμοζε και μ� την c�
ναμιν της πίστεως κα: -;-•ϊjς ίιπο-
6ολης, τα 'Ασκληπιεί.χ ίεFc;•D-ερα
πευτήρια &:πέaιδον είς -;0•1 άσ-�ενη 

Άποuτίισατε 

ΚΑΙ ΣΒΙΣ 

τούς χρvσόδετοuς 

τόμοuς 
Ι 

Ι.ΛΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 -1958 

1959 -1961 

Οί συνδροιμηταί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 
δι•καιιοϋνται νό τούς όγορό� 
οουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 120 όντί 
της τρεχούσης τιιμης των 
140 δραχιμών. 

την ύ1ιείαν y,αι το -θ-αuμα τού θε?�

· Ασκληπιοu συνετελείτο.
θυ1ατέρες τοu Άσκληπιοίί ή,-αν

ή 'Τ1ιεία, ή Ίασώ. ή Π ανάκειά
και ή Αί1λη. Τίος του δε ό Τε
λεσφόρος, ό δαίμων ( το π•ιευμα)
της &:ναρρώσεως.

Σήμερον, πολλοl σοοαροί έπι
στήμc,νες της Ίατρικης έπανέρχον
ται είς τας πη1ας της Ίατρικης
τοu 'Ασκληπιοu και του 'Ιπποχ.ρι.ί
τους, &:ναζητοuντες την άλή-θ-ειαν
είς τη•ι πη1ήν της, είς την 'Αρ
χαίαν Έλλη•ιικην Σοφίαν.

ΜΕΡ I ΚΟΙ φίλοι του 1-
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 
συνδρομή τους άφου ά
ναγκασθουμε, με λύπη 
μας, νά τούς ένοχλήσω
με με ύπενθuμίσεις, οί 
δποϊες κοστίζουν καί 
χρόνο και χρήματα, 'η 
νά στείλωμε είσπρακτο
pα, πού κοστίCει tn:σης, 
δηλαδή άφαιρεϊ άπο το 
περιοδικό ενα μέρος της 
σuνδρομης 
Οί πολλοί είναι τα><τ•• 
κοί. Έ ν ώ σ ο u μαζΙ 
τοuςl 

'j •Α1 

•Ι
1 

� 1 

1 

.. 
1 

1 

1 

1 
1 

·Ι 

1 
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'Υπο ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ, 1894 

(Έκ της 5ης έκδόσεως τοu 1925) 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Έάν τ•ς των εvρωπαικων, φέρ ειπείν, λαων, άπεφάσιζε νά 
λαμβάντ:� την τροφήν του άποκλειστικωs έκ τοv φvτικοϋ βασιλείου, 
ο λαόs εκείνος έντόs μιαs yενεας θά ητο ο πλοvσιώτατος καί ο όλ
βιώτατος. Χώρα μάλιστα yεωρyικη θά έτετραπλασίαζε τάς προ
σόδους της E'J διαστήματι ϊσως είκοσιπενταετίας. Είνε εvκολον νά 
έξακριβώστ:� ο άναyνώστης ,ην άλήθcιαν 1αύτην μελετων τι των 
νεωτέρων οίκονομικων σvyyραμμάτων, περικοπάs έκ των οποίων 
μοί εΤνε άδύνατον νά μεταφέρω είς σύντομον μελέτηι, ώς την πα
ροvσαν. Κατά τούς vπολοyισμούς ,ov Grε>g έν τc;':> σvyyράμματι 
αvτοv Enigmrs of L1fe, διδομένης φvτοκαρnοφαyικης διαίτης, 
δσ� ο πληθυσμός χώρας τινός αυξάνει τόσ� άφθονώτφα θά πα
ράyωνται 1 ό , ρόφιμα, ένω ή κρεοφαγία φέρει τό άν1 ίθετον άποτέ
λεσμα δπερ δικαιολογεί τόν Μάλθον είπόντα δτι τά τρόφιμα της 
κοινωνίας ημέραν τινά θά παύσουν έπαρκοvντα είς αυτήν. Ό Ρί
χαρδτσον κα,αδικό-ζει την κρεοφαyίαν διά τόν αυτόν λόγον. Ό 
καθηγητής Νιοvμαν vποσ1ηρίζει ευyλώττως 1ην αυ1ήν θεωρίαν 
διά τοv ερyοv 10V Ec;c;3.J· οη D1et καί ήδη ουδείς δύνα1αι 1ελε
σφόρως ν' άν-,ικρούση -ιό οσημέραι έπικρατοvν άξίωμα ό1 ι δ•α 
της καρποφvτοφαyικης διαί1 ης καί 1 ηs έθνοποιήσεως 1 οϋ έδό-
φοvς, ή πτωχεία θά καταστ� με1ά μίαν yΕνεάν πραyμα αyνωστον, 
καί ώς παρελθοϋσα πληyη θά είνε μόλις πιστεv-, ή είς τούς ίοτο
ριοδίφας. Ώστε, δσον άφορq.: τουλάχιστον τό ζήτημα της τροφης, 
εyκεηαι είς 1άς χείραs έκάστοv νά συν1ελέση είς τήν εξάλειψιν της 
πτωχείας, έyκαταλείπων όριστικως 1ήν κρεοφαyίαν. Ένc;':> λοι
πόν χημικωs καί βιολοyικως ή έyκατάλειψις της εξεω5 άποδείκνv
ται ώς αμεσον ονμφέρον, κοινωνιολοyικως άποδείκνvται καθηκον 
μεγίστης σημασ·ίας. Έyκαταλείπων τις τήν κρεοφαyίαν επαυξά
νει την ζήτησιν των yεωρyικων προιόντων άτινα δσ� περισσc
τερον ζητοϋνται τόσ� περισσότερον παράyοvται καί τόσ� ευ
θηνότερα καθίσταν1 α�. 'Αντιθέτωs, πας κρεοφάγος καθιστq.: 1 ο 
κρέας δαπανηρότερον έπαvξάνων τήν ζήτησιν αυτοϋ, διότι ένc;':> 
ή παραyωyή των φvτων καί των καρπων είι,ε άπεριόριστος, ή 
κτηνοτροφία εχει δρια ·επέκεινα των οποίων ή ζήτησις μένει άνι-

. Ι<'ανοποίητοs 
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'Ανεξαρτ�τως τοv πλούτου καi της υyείας οϊαν οψιν θα έ
λάμβανεν ή χώρα έκείνη ενθα άντi τf,jς άσχημίας των σφαγείων 
καi των πτωματοπωλείων έπεκράτεl ή καλλονή καi ή· φαιδρότης 
των λειμώνων, των δασών καi των κήπων! Τάς κοινωνικάς μας 
σχέσεις θά έχαρακτήριζε καλαισθησία προς τήν όποίαν εΙνε όλως_ 
άσvμβίβαστοι αί τράπεζαι αί στενάζοvσαι άπο το βάροs των έ
ψημένων πτωμάτων, αί δvσωδίαι των κρεοφαyικων συμποσίων 
ας δια καρυκευμάτων καi άντισηπτικων άρωμάτων προσπαθοv
μεν νά έξοuδετερώσωμεν. Άλλ' εχοuν άνάyκηv τοιούτων τεχνη
τεuμάτων τα ευώδη προϊόντα της yης; Ή προς αυτα άyάπη, κατ' 
άντίθεσιν των σαρκοβόρων όρέξεων, εΤνε έπαpκές τεκμήριον φιλο
κάλοu, καi λεπτης φύσεως. Ό δυνάμενος νά διακρίνη την διcιφο
ράν ταύτην των δύο �λίσεων είνε είς θέσιν νά έκτιμήση τον βαθμον 
τοv πολιτισμοv των προσκαλούντων αυτον είς yεvμα. Τό εΤδος 
των παρατιθεμένων τροφών · δεικνύει τάς καλλιτεχvίκάς κλίσεις 
τοv προσφέ.ροντο) όσον καi τα αίό-θήματα της καρδίας "ίΟV. Τό 
yαλλικον λόγιον Montre moi ton meΪιu et je montrerai ton cJeur 
άληθεύει καi έν τiJ άπόψει ταύτη τοv ζητήματος όπως καi έν τiJ 
άπόψει της σκληρότητος, ην προδίδει ό προσφέρων είς τούς φι
λοus του τάς σάρκας έμψύχων οντων προς καταβρόχθισιν. Δεν 
δύνανται οί κpFοφαyοvντες νά φαντασθοvν, ευκόλως την άποστρο
φήν, ην έμπνέει' ή εξις αvτη είς τούς έyκαταλιπόντάς αύτήν προ 
έτων, η μηδέποτε άποκτήσαντ'ας αυτήν. Ή ό:ποστροφη προέρχε
-ται έκ του είδεχθοvs της πτωματοφαyίας τοv Όvτω τρεφομένοu, 
όσ-τις σκαιώς προτιμςχ ν' άyvoiJ τόσους ίσχuροvς καi σποvδαίοuς -
λόyοuς άντιστρατεvομένοuς είς την βάρβαρον ταύτην εξιν. Την 
ψεvδη βάσιν της κρεοφαyίας κατέδειξα ήδη έν τοjς εμπροσθεν .. Τ6 
είδεχθές αυτης καθίσταται κατάδηλον. Τά είδεχθη εχοuν πάντοτε 

· ψεuδη βάσιν. Τό ώραϊον εΤνε οvτω στενώς σuνδεδεμένον μετά του
άληθοvς ώστε τό μεν εΤνε άνuπόσι·ατον ανεu τοv δέ. Καi τφ όντι
εΤνε τι δuσειδέστερον της θέας σφαγείου, η άνθρώπου καΤαβροχθί-

. ζοντος σάρκας αϊτινες προ όλίyων ώρων ένεφοροvντο νοήσεως καi
καρδίας; 'Αρκεί ότι ή εξις εΤνε παρά φύσιν όπως προκαλiJ φρίκην.
Ό έν άρμονίq: προς την φύσιν εvρισκόμενος ανθρωπος έξανίστα
ται κατά παντός δ,τι άποτελεί παραtονίαν, επομένως τό φιλόκα
λον ενσ:τικτον αυτοv προσβάλλεται υπο των ίδεων καi έντuπώ
σεων ας εΤνε ίκανόν vά έξεyείρ,;ι τό θέαμα τρωyομένων σαρκών. Δια
τοvτο ό μηδέποτε τρώyων κρέας άποστρέφεται τούς κρεοφάγους
καί τά ήθ,;ι των· δέν δύναται άλλ' η νά θεωρiJ αύτοvς βαρβάρους
έφ' δσον έμμένοuν είς αυτήν έξ αίμοβόροu ερωτος. 'Αφ' ετέρου ό
ο◊τωs η άλλως κατορθώσας νά θέσ,;ι εαυτόν έν άρμονίς,: προς την
φύσιν ητοι νά ε◊ρ,;ι την όδόν ητις άyει είς την έντέλειαν, δεν θά

· βραδύν,;ι v' άποσκορακίση έκ των είδων της τροφης του το κρέας
παντός ζc;:>ou, διότι θά εΤνε είς θέσιν νά διίδ,;ι δτι ή χυδαία υπέρ
τοv κρέατος υπόληψις εΤνε ουδέν πλέον η πρόληψις &τε μή δuν,α-

_,,' 
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μένη νό: ύποστηριχθη ύπό της επιστήμης, οvτε ύπό της φιλοσο
φίας οvτε ύπό της ήθικfjς. Πως ποιητής η άλλος καλλιτέχνης κα
τωρθώνει νό: σvνοικειωθη πρός τήν άσχημίαν, άφ' ης είvε άvαπό
σπαστος ή κρεοφαyική δίαιτα, άπό της στιyμης καθ' ηv τό ευγε
νές ζωον άπάyεται εις σφαγήν μέχρι της παρασκεvfjς ,ων έκ της 
σςφκός αυτοϋ εδεσμάτων, δυνάμει των όποίωv ζητείται εμπvεv
σις καi οίστρος, εlvε, πιστεvω, yεyονός έξηyοϋν την άπό τοϋ κό
σμcv ελλειψιν άληθοϋς ποιήσεως καi άληθοϋς τέχνης. Γνωρίζω 
ότι ό γνήσιος καλλιτέχνης στενοχωρείται σφόδρα ύπό τό σvσ,η
μα τοϋτο, είς δέ τό:ς άποκαλvψεις της επιστήμης βλέπει τόν θρίαμ
βοv τοϋ καλοϋ. Ό Bvpωv προέβη μέχρι το,ϋ σημείου vά άποτρο
πιάζεται αυτήν άπλως τήv πράξιν τοϋ τρώyειν. Χωρίς vά παρα
κολοvθήσωμεν ,όν ,τοιητήν μέχρις αύτοϋ -iοϋ σημείου, ή λαιμαρ
γία καί τό κατά κόροι, τρώyειv είvε άvαvτιρρήτως τι λίαν βδελv
ρόν. 'Αλλ' ό Bvpωv δτε επείσθη δτι ή κρεοφαyία δέv είvε άπαραί
τητος τήν έyκατέλειψε, αν όχι όλοτελως, βεβαίως έv μέρει. Ό Σfλ
λεv δέ όχι μόνον τήv έyκατέλειψεv, άλλα εyραψε μελέτηv κατ' αυ
τf\s καi μετέφρασεν είς τό άyyλικόν τάς «περί σαρκοφαγίας)) ώ
ραίας πραγματείας τοϋ Πλοvτάρχαv, πρώ,οv έv τ� κόσμ'{) σvy
yράψαvτος είδικήν έπi τοvτ'{) μοvοyραφίαv. Ό yλvκvς Μισελέ, 
ό δοvς ήμίν τόσ'{) έξαισίας εικόνας τοϋ κόσμου των πτηvωv δια 
τοϋ σvyyράμματος αύτοϋ 1�' 01sea.ιι, παρατηρεί δτι ή χάρις καi ή 
έρασμιότης της yvναικός εξατμίζεται &μα έvθvμηθωμεv ότι τρέ
φεται άπό τά μέλη κaί τeχς σάρκα� έμψvχων όντων. Όμολοyω ότι 
πρίv άvαyvώσω τήv παρατήρησιv ταύτηv τοϋ Μισελέ, όσάκις ε
τvχε vά θαυμάσω εύειδfj yvvαίκα, δέv έβράδvνα ν' άποβάλω τόv 
θαvμασμόv μοv άvαλοyισθείς τάς κρεοφαyικάς εξεις της. Καi ό Λα
μαρτίνος Fκφράζωv άπέχθειαv πρόs τούς βαρβάρους οϊτιvεs τρέ
φονται δια κρέατοs λέyει 

Ils ιra1nent paι' les p1ads de1:, fleιιrs ιlc la. prairιc 
LΊnnorente bieb1s qne le ur ma.ιn a nourrιe 
Et sοιιs lΌe1l de l' a.gnea.n l' egorgeant. sans reωorcls 
Πs sa\·υιnent ses c.ha.ιι's et nvent de la mort. 

Όμοίαv φρίκηv δεικνύει ό Gle1zes yράψαs τόσα άριστοvρyή
μaτα έv οίς τήv �Όιn·elle Existonce ει,θα στηλιτεύει την κρεοφα
yίαv ώς τερατώδη. Έπίσηs ό Κικέρων, παρατηρωv ότι ό άνθρω
πος προωρίσθη εις έvασχόλησιv εύπρεπεστέραv η τό κόπτειv τούς 
λαιμούς των άθώωv ζώων. Ό Πώπ, λέγων δτι ουδέν φρικαλεώ
τεροv αiματοστίκτοv μαyειρείοv βρίθοv,όs άπό μέλη τεθvεώτωv, 
καi πλείστοι όσοι αλλοι. Τάς εκφράσεις ταvτας έσημείωσα δια vά 
δείξω ότι εκείνο τό όποίοv ιδίως σvvιστξχ τήv άσχημίαν της κρεο
φαyικης τροφfjς είνε ό άναπόφεvκτος άvαλοyισμός της καταyω
yης καi των σvνθηκωv ύφ' &ς παρεσκεvάσθη - καταyωyfjs καί 

__ ι 
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σuνθηκων καθ' ων έξανίσταται η τε αίσθητική καί ή ήθ•κή. Μόνη 
ή σκέψις, δτι έδέησε νά προηyηθτ:\ ό:λyοs καί όδίινη καί θάνατος 
ϊνα κορεσθiJ ή λαιμαρyία μας, καθιστξχ τά παρατιθέμενα έδέσμα
τα είδεχθη δσον δήποτε κομψή καί πλοvσία εΤνε ή τράπεζα έφ' 
ηs παρατίθcνται. 'Αληθωs ή άσχημία καί τό άσίιμμετpον εΙνε χα
ρακτηριστικόν πρuτανεϋον παρά τοίs χvδαίοιs �κείνοιs οϊτινες 
πλοvτήσαντεs φορτόνοuν τά οίκήματά των διά βαρβάρου πολv
τείας, καί άπ' αύτων ηκιστα δίιναταί τις νά περιμένt;1 ίκανήν λε
πτcτητα ώστε νά διιδοuν την άσχημίαν της διαίτης των. Ή λι
τότης εχει θέλyητρα &τινα οί βάρβαροι δέν εΤνε ίκανοί ν' άνακα
λίιψοuν. Δι' αύτοvς ή ίδέα ψητηs ώμοπλάτης, χοιρινοϋ μηpοϋ, 
κεφαλης άμνοv, πτέρuyοs η στήθους περιστεραs, yλώσσης, νε
φρων, βρασ,ης όρνιθος ούδέν εχει τό άποτρόπαιον, άλλά τό άπό� 
λvτον κριτήριον τοϋ καλοϋ (δπεο εΤνε άναπόσπαστον της συμπα
θείας, ,ης ήθικης καί της άyάπης), σφραyίζει τά άντικείμενα ταύ
τα καί τάs όνομσσ.ίαs των διά τηs έντuπώσεως τοϋ φρικώδους. "Αλ
λωs, ώs ό Διοyένηs ελεyε, κατά τί εΤνε φρικωδέστερος ό τρεφόμενος 
άπό μέλη καί σάρκας άνθρώποu; ΕΤνε άληθωs άξία οίκτου ή κα
τάστασις εκείνου, είs δν ούδεμίαν έντίιπωσιν έμποιοϋν αί σκηναί 
καί αί είκόνεs τfjs κaθ' ήμας κοινωνίας, αϊτινεs τόσ� άχωρίστως 
εΙνε σvνδεδεμέναι προς την πρόληψιν τfjs κρεοφαyίας. 

Ίκανόν χωρον άφιέρωσα είς τά ό:vωθι επιχειρήματα διότι 
γνωρίζω δτι σί περισσότεροι ,ων άναyνωσ,ων μου θ' άποδώ
σοuv είs αύτα περισσο,έραν σημασίαν. '/\λλ' οί όλίyοι καί έκλε
κτότεροι, είs ο◊ς άλλως ,ε βραχεία νύξις άρκεί, άποδίδοvν τήv v
περτάτην σημασίαν είς τήν σvνδέουσαν τόv άvθρωποv μετα των 
λοιπωv ζώων άδελφότητα, ηης σμα άναyvωρισθiJ, καθιστξχ ά
δίινατοv την κρεοφαyίαv. Οί όλίyοι ο6τοί yνωρίζουν δτι παν τό 
ήuικως καταδικαστέον δέν δύναται να vποστηριχθ'i)οvτε vπό της 
έπιστήμης ούτε vπό ·:fjs καλαισθησίας. Δι' αύτού; άρκεί ή ε\.'θύ
μησιs της αίματοχυσίας καί-των άλyηδόνων εis αs υποβάλλονται 
εμψuχα όντα έμφορούμεvα δλων των συναισθημάτων, ων έμφο
ρεϊ,αι καί ό άνθρωπος, δτrως χαρακτηρίσουν , ήν κρεοφαyίαν ώς 
έξόχως άνήθικον πραξιν. Δια τούς πολλούς τό έπιχείρημα τοϋτο 
δέν ευρίσκει ίκανην ήχώ. Δέν δύναται εκαστος ν' άνακαι-ύψt;) διά 
μιας τά εύyενέστερα έλατήρια της ίδίας αvτοv φύσεως. Τα εύyε
νέστερα σvνήθω� λανθάνουν καί χρήζουν και-λιερyείας προκαταρ- _ 
κτικης δπωs άναφανοϋν. 'Έκαστος ομως δύναται να τ' άναπτύξt;1 
έάν δώσt;1 πpόσοχην είς αύτά. Καθ' δσον τις yίνετο:ι κρείσσων έ
αvτοϋ κατά τοσοϋτοv ή εύημερία των άλλων θίyει αύτόν περισ
σότερον η ή εύημερία άποκλειστικωs έαvτοϋ. Τό νά yίνεταί τις 
κρείσσων έαvτοϋ εΤνε δύσκολος προσπάθειg, εΙνε δέ τόσ� δvσκο
λωτέρα δσ� όλιyώτεροι είνε οί προσπαθοϋvτες. Ή λύπη έπί τΌiς 

1 
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δεινοπαθήμασι τοϋ &λλοv είνε έξόχως ανθρώπινον αϊσθημα καί 
iπ' αvτοv βασίζεται όλόκληρος ή ήθική. 'Άνεv του αlσθήμα1ος 
τοvτοv άyρία βαρβαρό, ηs μόνον καi αναρχία κοινωνική δύναται 
να έπικρατ,'j Τό αiσθημα τοvτο έάν είνε ύyιές καί ώριμον δέν κά
μνει διάκρισιν μεταξύ του βαθμοv ,ης αναπτύξεως των &λλων. Εί
νε ίκανόν νά βλέπ1) ενότητα μεταξύ δλων των έμψύχων, την &
ποίαν ό έyωιομός δέν βλέπει. Πασαν την εμψvχον φύσιν βλέπει 
ώς μίαν μεyάλην Δημοκρατίαν καί αναγνωρίζει, μετα του Μισελέ 
δη toutes les especes v1va.nte& fι'a.ppent a la porte pour se 
faιre admettre aυ se1n ιle Ja DPmocratιc. Έςανίσταται λοιπόν 
καί άyανακτεί κατά των βαρβάρων οϊηνες άποκλείοvv τά ζ�α 
άπό τούς κόλπους της άvθρωπότητος, δημιοvρyοvvτες χάσμα 
έπi δικαιολογήσει της σκληρότη� ος, ης εvεκα άφ' έvός μέv άνατέ
μνοvν τά άτυχη πλάσματα ζωvτα, χάριν δηθεν της έπιστήμης, 
άφ' έτέροv δέ όρyανίζοvv καί καθιερώνουν έκατόμβας χάριν δη
θεν της διατροφfjς. Κα, ά των βαρβάρων τούτων κεραυνοβόλα ε
yραψε μεταξύ των μεyαλvτέρωv φιλοσόφων της έποχης μας ό 
λυgιιsιe (�οmιeδστις τόv &vθρωποv τάσσει ώς le prem1er dc& 
an11naυx καi δστις έv� άρvεί, αι εις τιvας κατηyορίας άvθpώ!fωv τόv 
τίτλοv δπως άποτελοvv την ανθρωπότητα - τό G1·ancl-Etrc της 
θετικης φιλοσοφίας - δέv άρvεί,αι αv1όν είς ζ�α.'Ο C,omte άπέθα
vε πρiν η σvμπληρωv την φιλοσοφίαν τοv κηρύξ1] την κρεοφαyίαν 
άναξίαν της άvθρωπίvης περιωπης 'Αλλ' είνε πρόδηλον έκ τωι, 
σvyyραιιμάτων τοv δτι έάv εζη άκ6μη όλίyα ετη θα επραττε τοv-
1 ο. Ή κατάργησις της αιματοχυσίας είνε μέyα ιδεωδες του νεω
τέρου πvι:ύμα1ος. Ό &vθρωπος εφθασε σήμερον είς σημείον τι πο
λ11 ισμοv iΥανόν νά φωτίζ1] αv1 όν δτι αν θέλ1) νά ε◊p1) την όδόν 
ητις &yει είs την r.ν1έλειαν πρέπει νά καθvποτάξη τά τραχέα καi 
&yρια ενστικ1α είς τά ημερα καί έαv τά μεν nσαν αλλοτι: άvαyκαία 
δια την καθαρως ύλικήν ύπαρξιv, τά δέ είνε άπαρο:ίτη1α διά ϊήν 
ήθικήν πρόοδον. Ή ήμερό-: ης λοιπόν καί ή έπιστήμη ό-ποτελοvν 
την προς την έvτέλειαν καί εvδαιμονίαν &yov:rαν Μέγας καi εvyε
νής ήδύνατο άλλοτε ι,ά θεωρη-. αι έ<είνοs δστις έyνώριζε νά α-, α
στρέφη εχθρούς δια νά v-rτάoxn Άλλ' ό όρισμός οvτος τοv μεyσ
λείοv δέν ίσχvει -;τλέον Ό Σω1<pα1ης εδωι<ε τον Ισχύοντα μεχρι 
σήμερον όρ1σμόι, του μsyαλοv καi του εvδαίμονο� άvθρώποv Μέ
yας η άyαθός είνε έκ�=ίνος δσ� ι., ποοοπαθεί νά τελε•οτrοι,'j έαvτόν 
ήθικως καί διαvοητικως. Ευδαίμων είνε έκείνοs όστις αίσθάνε,αι 
KC'I έννοεί 0'1 ι πράγματι τελειοποιεί έαvτόν. 'Υπό τό φως τοvτο ό 
κρεοφάγος βεβαίως δέν δύναται vά θεωρηθ,'j μέyας, άyαθός η ευ
δαίμων, διότι δέν τελειοποι:ί έαv·. όν. Έξ έναν� ίας υποβιβάζει έαv 
τόν κατά ενα βαθμόν όσάκις θ�τει πρό έαvτοv άδελφικάς σάο1<ας 
προς βρωσιν. Προκειμένου περί της άyάπης, ,ης εlρηνης κσi της 
ήμερότητος ύφ' ων ό άι,θρωπισμός Ιδίως χαρακτηρίζεται, δέι, δύ
νο.μαι νά αναφέρω τι έτrικαιρότερον η 1 άs παραδόσεις τοv Ίησοv 
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Χριστοv στιyματίσαντος την διακρίνοvσαν τόν έβραϊσμόν αίμα- · 
τοχvσίαν καi κατηγορηματικώς καταδικάσαντος την κρεοφαγία\:. 
'Εκτός τοv δτι τοvτο γίνεται αύτόδηΛον έκ της έσωτερικης ένδεί
ξεως της καθόλου διδασκαλίας τοv, εχομεν άλάθητα διδόμεvα γνω
ρίζοντες δτι ό Χριστός άνηι<εv είς την σχολr1ν των Έσσαίωv, οϊ
τινες άπεϊχον τοv κρέατος. Τελεvταϊαι μάλιστα ερεvναι παρέχουν 
ήμϊν άναμφισβήτητον μαρτvρίαν. Ό Ρενάν άναφέρει τα ερyα τοv 
Παπίοv έπισκόποv Ίεροvπόλεως. Ό πρώτος οvτος πατΤΊΡ της 
'Εκκλησίας .εΙχε καταστήσει εpyov τοv νά σvλλέξr:1 προφορικάς · 
πληροφορίας παρ' άνθρώπων συvδιαλεχθέντων αύτοτφοσώπωs 
μετά των μσθητων τοv Ίησοv, οϊτιvες είς τόν καιρόν τοv Παπίοv 
είχοv μόλις έκλείψει, οί δέ σύyχρονοι σvyyραφεϊs ήλλοίωσαν καί 
έτροποποίησαν κατά τάς tλίσεις των δ,τι είχε περί Χριστοv ι<ηρυ
χθij ύπό των δώδεκα άποστόλων. Ό Παπίας κcrτώρθωσεν v' άπο
τελέστ:1 έκ των σvλλεχθέvτων προφορικών πληροφοριών πέντε.·· 
τόμους ών μόνον τεμάχιά τινα άνεvρεν ό Ρενάν, των λοιπών, φαί
νεται, καταστραφέντων ύπό των άντιφρονούντων σvyyραφέων. 
Έv τοϊς άνεvρεθεϊσι τεμαχίοις λέγεται δτι ό Χριστός κατεδίκαζε 
ρητώς -την κρεοφαyίαν τάσσων αύτηv έν ,:ί μοίρςι: καί τάς έβραϊκάs 
θυσίας. Έκ των μαθητων τοv μόνος ό Ίούδας διεφώνησεν ώς πρός 
τό ζήτημα της τροφης καί βαθμηδόν ή διαφωνία αvτη άνεπτύχθη 
είς. εχθραν καταλήξcσαν είς την σταύρωσιν τοv Ίησοv. Τοvτο 
χρηο ιμεύει δπως δείξr:1 τό πνεvμα ύφ' δ ό Χρισ-ι ός έvόει την ύπ' 
αvτοv διδασκομέvήv άyάπην καί είρήνην, καi την θέσιν την όποίαν 
εδιδεν είς τα ζ�α έν τij ίεραρχίζΧ της άνθρωπίνης άδελφότητος. Τό. 
πvεvμα τοvτο άvατέλει όλοέν καί οί έκλεκτότεροι χαρακrηρες της 
καθ' ήμας έποχης βδελύσσονται την κρεοφαyίαν καί έρyάζονται 
παντi σθένει προς κατάρyησιν αύτης ώς δεικνύω κατωτέρω. 

'Ήκ,uστα οί καινσl των άvθρώrτων &r.οιιιτεύιουν οτι &ττά!ρχει σχέ
σις ιμ.εταξυ τροφιης >K'CX!l ήθιυκη,ς. Ή Ύyuεινη ΚJ<Xl Ηθi�κη ,είσlν άιδιελ
ψο!ί, κάrη · τι 'Π!λ.ε'ίαν η ά:δελφια!ί, καl δτrως ύyιε,ι νή ΟJ\.Λε!υ κ01θαiρα:ς 
τpοφιη,ς εtνε ά1διύ"'\ΛΟΠ,ος � κoil ήθuκη ευνε άιδύνατ.ος ανευ έ�μιττ;ρε
-π:ούσης εLς (iv1θiρωrrro1ν τροφης. Ή δίιοπτα ΤGράy:μιατι <Χ1rοαrελε'ϊ �ιν 
της ήθυκης. Άληθως ή, τρό:maζα οtκοyεινε{ας τινος η ό:τόμοιυ 1τα
ρέχε,ι άJσψα!λες ιφιτήιρuον ό:\Λθρω-π:ιqμοϋ των 'Π!ε!pl α:ύτηιν κ.αeεζο
ιμlέ'Ι,/(ι)Ι\,'. ΕίνΕ ntλ�έσν καιρός ϊ.νια έrrl'l ή\1 �άισει τοϋ ,ιφιτηρίοu τούτ�υ 
δια�φuθσΟιν οιί κάτ>ο�κ,οι της yης είς ι'5α;ρΜ�ρο�υς ,i<Jαl 1tε1τολιιτucψ-έ
νους. Tl έισrrι 'iτοιλιτιcψός; Αί ΟΙuκ,clδαμ,αιί, τια έ�ρyοιστάισ�uα:, οι!. σιιδηρό
δρqιμοι, οιί στόλοι, οί σrr,ρο:rοί, τα κ.εφάλαια, τα ½ριη�μιαrrιστή1ρια; 
'ΌχΊ &:�Qως, διότι 'tla.10rrα δέ.v εί"\Λε ίκανά ν' άJ\Λοίιξσιυν τηιv είς την 
έιντiελειυαv αyοuσαν. Ούσίια: π.οiΝιιrιίσlμοιί} είνε 1ταν τ�ο L�ωνοιv να καλ
λιeριyήiστn την ψυχη,ν �δiίc;ι δε ή ή11,11ερότης ΚΙΟ!l ή σuμτι;ά!θε.ια. Τα δύο 
ταυτα στοιιχιεΊα ίl&ίως ιείvε &ruw:x κατα την ε1κφιρcrοιν τσ-0- Ράlσκιv 
όrτrο:J\ύvοιυv τη1ν ικο:φι&ίκ:χιv, θεip1μαίινουν το αυμα, όξόνοuv τηιν &ιά:
νc·ιαv και ε14ρηιΛεύουν το ΤUΙΛε�μα. ΟΟ&έτερον Ιδε αύτων εχει nιεδίισν 

l
1 



19,76 ΥΓΙΕΙ:ΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙ ΚΗ 95 

άιναπtτύ,ξ�:ως eκ!Εϊ ειν1θο: τό ε;ρyον τοϋ σψαγέcqς ,είνε άνΕΙκτόν. 'Ό:π1ερ 
Μyω Ιδέν είνε 01uσlθiη1μαιτ·uκότης, &.λλ' αtσθηιμα �όχως κοινωνuκόιν 
Τό αίαι3!ηιμια: διαψέρειι της α;ί:01θιηματ·ι1<1ότητος οσ\Qιν ή χ�ρις -διαχpέρει 
του ά:κ,κιοιμοΟ, οσον ή έ-rτιοτή,μη διCΧΙψ,aρει της ,σχολασrr,ικότη,τ,ος, ό
σον ό ένθουσια101μός ·δvαψιέ.ρει τ,ης 'Π'<ΧpCΧΙψ,ροσϋ,νη,ς. Γ:ράψων κιατά 
της 1φειαpαyία1ς έm:ιθ.ιψω .τqρωrτ�uστως νό: υποδειίΕμ 'δuκ:αιοιλο-yrrγrική_v 
ι5ά!σιν σωτ�ε1ίρ01ς ή'θvκ,ης, καt ώς τ,σιαύτη:ν δ,ιακρί:vω τό ύyιές κ,σ,ι
νωναόν ώ01ίτη1μ;α, τό μή όtrοακλ1ε�ον άπό τ,ούς κόlλπους τη,ς άνθjρω 
Ίuοτψας τια ά!νειπuι5λαι5η ζωα. 'Α!δαeϊς τ νες έξέJλαι5ον τήν ά-π:ό του 
κ:p,έοπος άηυοχή,ν ώς Θ:ριη,σικειLΥΌικήιν τ,ινα αϊρεσιν ! 'ίσως διόrrι συy
χeοuν τή,ν ί:δέαν της vηισrrιείας ήν αί θρησκ:εϊαι συμι5ουλώοιυν,
,μέ τήιν ί&έ:αν της ύyι�ε1ινης 1καl της "Πiρός τ�α ζωα ,άy,άmιης. Δύ,ναταί
τις ν' άy.α,•πδ: τήν ε.μψυχοιν φ

1
uσιιv και να -π:ρεόι5eύη οlοvΙ&ήrrτοτιε θφή

σικιcιL.Ιμια ,ε:ucφε.σrrεϊτω. �Η ,σι.ψ,παθεια και ή ή1ιχερότης δέ έ,μ-π:οδί
ζειι ,κΟΙ\ΛένΙCΧ άπιό τ,σQ να ε'tνε η χριστι;ανός, η ,μω01μιεΗανός, η ί01ραη
λ'ίrcrηις, η ι5συlδδι,στrής οπως 1δέν έιμmdδL�ει ά'Π!ό τ-οϋ νό: εfνε η �α:τρός, 
η 'δηιμοσ�οyράφος, η ύndδrη1μαυοπο,ιός. Παν θριήσκεl,\μα 011ως και 
111αν �ρyοιν δσξάιζaται δια της σιι-�μ1taθε:ί,CΧΙς κ,α:l της ή,μερότητσς. Τό 
έ-ιτ' έιμοl 'Πlλήιρους σε.ι5ααμοϋ αξιον θ.ε-ωρω τόν ανθρω-π:ον έ-κ·εϊνοv 
δσης άηrέχει της ικιρεοφαγ�ας διότι άιτιοτροmιάζε.ται τή1ν ά:πχwθιρω
-reίαιν ην συνειτrό::yιε:ται ή eξις αϋτη, και δστις εχeι τό Ηάιρ,ρος να τ:ό 
λέyn σtε\μνυνόιμεινος &rι δέ,ν με-τιέχει αίιματσχυσίιας χά�ρ�ν κ:cψεcψοϋ 
'ΠΚΧρ,αJλόyαυ όρέξεως. Δεν τόν έξrε'τ'άζω είς 11οtαν ·θιρηaκείαϊV η έ
θινικ:ότη.rα άνή'Κε:L. Τον σέ,e\οιμCΧΙι, τ:άν τψω κα:l τον άναγν,ωρίζω ώς 
ο: νθ.ρ ω π ο 'V. 'Εκ. των τοιιούτων άπCΥ!'ελεϊται ή -άρuστοκρατlα του 
κόσ�μ,cιυ. Ε,ίρ�Ο!θlω ,ε,Lς ημιήν τ�η.ς 'Α yyλϊας δτιι αύτ,ή πρώτη η;ρό ένός 
σχ:εlδόν αtωνοις 8\ΛΘΚ()jUVΙUσιε ( Κ!CΧΙί"'CΙΟL ούχι έ1Ί101ρκως) τό οiίσθιηιμο:, της 
συμrrrοιθείας και της ήιμιφότιηrrοις ·κη,ρύξασα δια νόιμου ώς κοiλά
σψον -ττ;ρδ:Ε,ιν, πδ:CJ'Ο:1\1 ·πψός τά ζωα σκληρότητα("). 

'Έκτοίlε m αισιθ!ηιμα τοϋτο ,μιεyάιλας sκ01με τqροόδοιυς. ''Εται
ρειαι ύwάρχουν ϊl'αντοϊαι 111ρός wροαyωγήν 'Και tσχυpCΥΠ!σLησιν αύ
τοΟ διότι όwαιyνωιριίζ:ε:τιccι ώς ι5άισις 1τάισης •κοbνωνικης ·ηθuκης. Κο:Jθ' 
δλφι την Εύρώ-ττην και τήιν 'Αμ;ε,ρικιήν άναπτόσσεται μεγάννη ιδρα
σις τqρός τοϋτο, ,και ό ,όjρ��μcός τ,ων πυθαγορείων η καρποδιαίτ-ων 
αίιξmει άrπ:ό ετοιυς :ε,ίς ετιος. Σ υy�ράιμ;μαrrα ε.ίδ�κ.α ύπά!ρχουν 'Πlλεϊ
σrt1α ,J<Ια'Ι. cήρuστ'α.

'Έχω ένώΤΙJιόΙV ,μαυ τό λcψπρόν ,ΙΞρyον του Χάιουαρδ Ούt/\Jλ:ια:μς 
δεινιοϋ έ:λληινuσιτΟ'ϋ, οοτις &ιτό τόν τίτ:λον Th,, Ef nir.s of Diet 
εyραψε τας ι5ιοyρα<Ι)ίας έ�δαμή1 κοντα περίπου άνδρων, ,τό:σιης έ
�κ:ότηrrος, crnό -οcϋ 'Ησιόδου μέχρι σή1μερον, οίτη.\ες η έξεψρά:σθη
σαν κατα της κρεοψαyίαι; η έyκο:τtέ!λειψαν αύτ,ήν. Τ-ό ερyον του-

Σημ τηc πέμπτηc έκδόσεως ( 19:25). Τω 191Ό είσηγήθην είc τήν Βου

λην νQμοσχέδιον κατά τηc πρόc τά Ζφσ σκληρόrητοc, όπερ έγένετο νόμοc 
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το μιετιέψ,ραισεν οο�άτως είς την ρωσσιuκή,ν ό Τολιστόϊ δστ,ις, ώς 
yl\Λωσιτόν, ά'ΤΌέχιει της κ.ρε1οψα;-y1ί!αι;, 'Πlλιηροψ,οιρ:::Qμιαι Ιδέ ιέιξ ίδιωτυκης 
έ,τιl(JΠ'Qιλης της θυyαrφός του Ρ•ώσΙΟΙΟιυ ψ�λιοκ:ιιόψου, οτι τό thι�Ιλ,ίο;ν 
ετυχιεν έΜΘΙΟυσιώδους ΙJΙΠ'Οιδαχης έν Ρω01σιίς_χ. 'Βκ της <Χύτης έπΙ.tJ"'[ο
λης μεrτ:αψέρω ώδε τήΙV 'έξης -πιφ�κοοτην: «ό άρι.θ.μός τ,ων Ρώσσ'ωlν 
άκρε,:;ψάyων αύξιάνειι ιμιεrrα ,μ�εyόlλ,ης τ�αχuτιητος ικαιί 100ιλ':-άκ,ις σικέ
πτιqμια:ι δτ.ι ιΜ!ν1 ζήiσω μJέ:χριι &χ;θέιως yήιραrrος Μι τηρ<>ψθάσω νά ίρω 
&rι ή ιφεcιφο:-yίb. � θειω�ρεϊται &πως σryμιερο.ν θ!εωρεϊται ή �ω
-ττοψαylίlα». Έν Άyγλίς_χ την ήθ'uκιή,ν <mσψιιv ταυ ζψrή\μιαιτος έτόνι
ΟΙο:JV κΙΟJί τφοήγα-yιον ·α\.l�ρεις ΚΟJί yVΙΛαίκεις 1μιε:yιίιστης διιατηρε,αιίας, 
τφ 1892 δέ ίδρύ!Ετη καlq «Ά'\ι�rκός Σύνδεισιμος» (Humanita
rian League), εχων ώς θlειμιειλιώlδη ά!pΧJή.ν οτι είνε άlσι.ψthίl&ι'.στος 
τηρός τό �ll\ΛOV fιθ.ος τιτ&σαι πρός τά ζωα ΟΙΚΙΛΙΤJiρόυης. Πλιή,ν 
των έ ταφ1ειuωιν άιτ>ινΙΕΙς άJΚ\μ,άΙζουν έιν Ά yy λίcι- ά!ξuοση1μιε�ωτ,01ι ειίιδι
κ,ώς εtσίν οί έiκ 'ΠΚΧ!uδωιν ,σόνδε·σιμοι δuευθιuνqμ,ενοι ύτrο ά\fψω,ν η 
yυνα:ικrων, αλ.λ' ώς έιττiί τό "ΤΌλεϊ.στιαν yυνάuκων, οfιrτ:ινιες �λιουν 
ένώττ,ucιν τrων σuνδ1001μ�ωιν τούπ�ων λιόyιοuς άκpορωιντα1ς ε,ίς τό ένστί
ζειν ,όriιθrρωrτtιιστ,ικήν τάισιιv είς τας -φι,ψεψιό:ς καρδί,ο;ς των ιμιειλωιν.
Τ οιοοτο,ι συ1Αδειαμ,οιι ύrrrάjρ�ouv είς ολκχ τά: ιμιέ�fΧ) της 'Αιyy1λιας, τι1ρο
σ�έιτιι έν Άμερ�κιn. ΑύσrραΜς_χ καί Νιές_χ Ζηλανδιίςχ. Ή έπιιρράή α�uτων
κατιαινοΙΕϊται έικ τοο y,ε,yrοινόιrος οτι 60.000 έικιθlέισιεις ίδεων •yιράψοιν
ται 0τη1σί!ως ιέν τοις &ηιμοιτuκιοϊς σιχαλιεοίαις μάνοu τ,::;rϋ Λονδιίν100, έπί
θΕ!μιάJτων οΤα τα έ-rrqμΙΕνα. - ιΠιε,ρίy,ραψον τl eννοεϊς 6,uό: της ψιρά
σιεως σικλ«Jρότη,ς τηρός τοJζωα. - "5ΚΙ�σον τιους λόyιοος ιδι, οϋς δεν
ττιpέ'ΤtΕι wx ί!Ιpι:::ΙκΙΟ]λιω\μιεν ΕΙίς m ζ<';χχ άλγος. - Ύιπόιδειιξιον τας ά:να
τcψuκό::ς δ,μιοuόιτηιτ�ας ιμιεταξύ άινθρώ111αυ κΙΟ!ί κιο::p,τd&ι.α!ίτωv ζώωιν. -
Δ!Ξ� τό α&uκιον των ΕΙΠ'UΟΤτη/μ,ανuκιων 'Π'Εψο::μ1όrrων τη•ς ζ<ϊ)οτ>οιμ,ίας.
- Ά νάtτττυξιον αν ή ΚJρrεοψαyιίά δ,�κα�οι\οyιεϊτο:ιι ήιθ

!
ι1κως η έ:ττισtrrη

μcινικως. - Έ ,ρε6ιw,ισισv κιο:tτά τuόσσν τό 1κυι,ήyιαν έικφιcωλJuζιει τόν 
&ν3ΙρωΙΤl\ΟV ,κτιλ. - Το:Ιϋτα ττιάvτια ά!ττοτε,λιουν δ,ρ&σιν λίοw τεiλlεισψό
ρον, συνεχίζα.JΙ()ΙΟ:V τό εριyιοv σfu,ιινος ηρξ,σJ\,ΠΌ οί Ί νδοί ΚJCΧΙί 'Έλίλη
νες σοιψcrί, c ί συry)"Ιριο:Ιψιεϊς της 'ΠWΟ:Πω\Λuκιης κ'CΧΙί νειοrrnλαrrω,νι•κfjς Σ χο
λης, καί οί Πlf)ιω'[Ιοι ττιατιέιρες της 'Ε\ΚΙκλη,σίa:ς, είιCJ!Ι. δέ έξόχ(,,)ιC, άξuο
σύισrrατα 1<1ο:1ί άiξ11οιμιLμιηrτ�α διότι συνrιεJλοοv είς τήιν ίισ;χlψ()ΙΠΙΟiίn']fΟΙΙ.ιν
της κριείrασσνος ψύσεως τοϋ όJνθρώτrοιυ καί εις τήιν �ια�μιαίοο,, έ
ξcιιJδε-τ��ρωσιιν -των έ1yrc.)"uCJrτΙUK1ωιv κ,αί σκληtρων έι\Ασ,τ!uκrrωιν ατινα 'f!Χ
ραικτη,ρίζCιυV 'W)iV έττ1�κρο:rrου(Jlαν έv τq> κόσιμ<ϊJ πο:;ριάψρονα ό:,ναρ�
χ,ίο:ιν.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) 
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Καθιερώνεtαι 
t ' 

εορτη 

τοσ Λευκού Λωτού 

Στιc 8 Μαίου 1892,. πρωτη επε 
τειο τοϋ θανάτου τηc -Έλενq.c Πε• 
τρόβνα Mnλa6crrσκu, οί άφοοιωμένοι 
φίλοι τηc, άκολοvθώνταc τήν επιθυ 
μια τηc, ουνεκ·εντρωθησαν στά γρα· 
φεiαι τηc Θεοσοφικijc Έταιρι·αc, για 
νό δια6όσαuν ενα ,κεφάλαιο όπο το 
«Φωc τijc · Ασίαc» και άποσπάσματο 
από την Μπαγκα&άντ • Γκιτά Τοπ, 
ό πρόεδροc τijc Έταιρίαc συνταγμα 
τaρχηc · Ολκοπ έπρότε,νε νά όνο· 
μασθη αύτή ή ήμέρα τijc μνήμη� 

· « Ημέρα τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ». ΕΕε· 
φρσσε τήν ευχή νά συγκεντρωνων· 
ται ούτη 1 r)ν ημέρα, σ· ολον τον 
κόσμο, τά μελη τijc Έταιριαc, γ·α 
νό τιμοϋν εύλοβικά έκεινην, «ή ό
ποια μόc εφερε τόν ,χάρτη τijc ανη
φοριικijc · Ατροποϋ, ,πού όδηγεϊ πρόc 
τή,ν κορυφή τηc Γνώσεως». 

· Αργότερα, ό Ολκοπ έπρότεινε
νό άποδιδωνται ημαi οχι μόνον στήν 
Μnλο6άτσκυ, άλλά καί σέ όσουc: α 

πεθα;αν κατα την διαρκεια τοϋ ε· 
τους Εκτοτε, ·στίς 8 Μαίου εκα
ατου ε.τουc: τά μέλη τijc: Θεοσοφικηc 
Έιταιρίας σuγκετρώνονται φέρονταc 
λίγο λουλούδια είc .μνήμην των 
'δυο ίδρυτων, Μπλα6ότσκu καί Όλ· 
κοιττ. Οι δύο αύτοί ηνεuμαrrικοι 
γίγαντεc Θχάρισσν στόν σύγχρονο 
κόσμο τήν Θεοσοφία στήν τωρι• 
νή μορφή της. • Εστη,σσν μία γέ· 
φυρα ένώσεως όλων των όνθρω
nων, αδιακριτωc των διαφορων φυ• 
λijc:, χρωματοc, ,πιστεωc:, ταΕεωc:, φι• 
λου κλπ. σέ ,μιιά ησγκοσμια αδελφο· 
eητο. 'Εργάσθηκαν γιά τήν ένωτικ,rι 
σύνθεση όλων των θρησκειων, των 
φιλοσοφιων καί ιτων επιστημων στήν 
μια 'Αλήθεια 

Σήμερα, έκστομμύρια ιανθρωπων 
βρισκουν στην Θεοσοφια την πρσγ· 
μάτωση των έλωδων τουc και των 
ονειρων τους γιά· εναν φωτεινότερο 
κόσμοι 
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'Εναρκτήριες 

προσφωνnσεις 

τών παλαιών 

Προέδρων Θ. Ε .. 

ΧΕΝΡΥ ΟΛfι,.ΟΤΤ 

17 Νοεμβρίου 1875 

· Ανήκομε στήν ,έmοχή μας, καί 
μεριιώ βr'Jματα ,πιό ,μπροστά όπ' αύ 
τή .. .' Αναζηιτοϋμε, έρευνοίψε, δέν 
όπορρίπτσμε τίmοτε χωρίς σίτία, δέν 
δεχόιμεθα τίπστε χωρίς ιόπόδε,ιΕη. 
Εϊμεθσ σποuδσσταί ικαί όχι· διδάσκα
λοι. 

Τί είναι αυτό πού ιμέ κάνει νό σί

σθονωμαι οχι μόνον ίικανοπόιημ�νος, 

όλλό καί ύπερ,ήφανος nού πορίστα

μοι γιό μιό σύντομη στι,γμή σόν έκ

φρσση 9ύτης της κινήσεως, διακι,ν
δυνεύοντας φθηνές ,έ,πιιθοοεις; Είναι 
τό γενeyγός δτιι ,μοοα στήν ψυχή μου 
αίοθόνσμοι ότι 1πίσω ιμας, 1πίσω ,άπό 

τή μικρή μας όμάδα, πίσω ιόπό τόν 

όδύναμο νεογέννητον όρ,γσνισμό μας 
συγκεντρώνεται ,μία μεγάλη δύναμη, 

πού τιποτα δέν ,μπορεί νά της άνrrι
στοθη Είναι •ή δύναμη της 'Αλή
θειας Αίσθάνσμαι ότι .έ,μείς είμεθα 
ι,ιονάχα ή έμ,ροσθοφυλακή, πού κρο
τομε τό πέρασμα, ώc. ιπού • νά φθόση 
τό κύριο σώμα. Αiσθόνομοι ότι εϊμε
θα όφιερωμένοι σέ εναν θείο σκοπό 
κσί ότι ή :Αλήθεια.- τώρα όπως καί 

nόντοτε - είναι ποντσδύναμη . καi 
Θό έπιιφατήση. 

ΑΝΝΙ ΠΕΖΑΝ1' 

26 • Ιοuλίοu 1907 
'Η :εταιρία ,μας ίσχυρίlεται δτι ό

ποτελεόί έναν πυρηνα Παγκόσμιας 
· Αδελφότητος καί ,ή ίδιότητά της αύ-

τ,ή δηλώνεται στο ονσμό της Θεο,
σοφική Λειτούργη,μά της είναι νιά 
κηpύΕη καί νά δισδόση στόν .κόσμο 
τή Θεοσοφία, τή Θεία Σοιφία, τη 
Βράχμα Βίντυα, τή Γνώση, τό Φως 
δλων των φώτων, δτι ό άνθρωπος 
μιπορ,εί νά γνωρίση τόν Θεό, μπορεί 
νά (ΙΠΟ4<τήση τή γνώμη πού είναι 
οίώνισ Ζωή, διότι κοί αότός ιόι. ίδιος

είναι ενα ικοιμμάτι ,:Ίπό τή φύση: πού 
Ζητεί νό κοτσνοήση. 

Σ' αύτό τό γεγονός, τήν ούσία της 
φύσεως πού διαπερνό τό πάντα, τήν 
'Ενότητα, βασίζεται ή Παγκόσμια 'Α
δελφότητα ,καί γιό νά δισπιστωθοϋν 
οί · έΕωτεριικές όποδείΕεις, έρ,ειινό 
μέσα σέ δλες τίς θρησkείες κοί φι
λοσοφίες, είοδύει στά ικρuμμένα μυ
στικά τη,ς Φύσεως καί τοϋ άνθρώ
που 

ΤΖΩΡΤΖ Α ΑΝΤ � ΙΗΛ 

21 'Ιοuνίοu 1934 

Ή θεΟjΟΟ<ι>ία σας ζη,τεϊ νiά έξετα
σετε, νά μελετήσετε. Δ�ν ζητεί νιά 
πιστεύετε η, νιά παραδέ,χεσθε αϊιθεν
τίες · Απαιτεί ιόπό σάς νά μήν παίρ
νετε βιοστικές άποφάσεις, νό μή 
σιψnεραίνετε ότι αν δέν κοτανοη 
κάτι, ό νοϋς σας ιόποικ.λείεται ούτό 
νά είναι όληθινό. Ζητεί νά άποφσσί
Ζετε έσείς γιό τόν ·έαυτό σας, νά 
μήν όφήνετε άλλους νά ιοοοφασίΖουν 
γιά σας •καί πολύ ολι•γώτερο τήν κοι
νή γνώμη 

Πρωτον . . ή θεοοοφία είναι ένα 
σύστ11μα άπό · Αλήθειες γιά· μελέτη, 

,έρευνα καί πειραματισμό. Κόθε μέ
λος έχει τό δικαίωμο, όλλιά καί τό 
καθηiκCΥV νά έπιχειρη μιιά Ύ'έτοια •με
λέτη, έρευνα ,η r1ειρομστισμό, ιμέ 
πλή,ρη έλευθερία, άσχετα άπό, τό flOO 
μπορεί νό τόν όδηγοϋν, δπως έχει 
κοί τό καθηκον νό δε-χθη τό ϊδιQΙ δι-
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καιωμα γ1α τα αλλα Μελη, με ενα 
πνευμα ειλικρινά καλης διαθεσεως 
καί κοτανοησεως Δευτερον δεν 
ύπάpχει άιποτελεσματικ1ή .ανα�ηrrηση 
γιά την Αληθεια, ,έκτος αν η · Αλή 
θεια ελθη. σάν πρα,γματικ.η κατΟΙκτη
ση αίιιτου που την ιavαlη,τεί μεσα από 
ατομική του nροαωπική έμπειρία 

Ι{. ΖΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ 

17 Φεβρουαρίου 1946 

Η Σοφια είναι ,μιιa δυναμη Κα-
θε Θεοσοφι+<fl Στοα ,μπορει να γίνη 
ενας ενεpγειοκος στα6μος και V(l 

παραγη ιδεες, ,κυρίως τιc:� ίδεες που 
χρειαlεται σήμερα ό κόσμος για νά 
ελοφρύνη· τό-ν ,άγωνα γιό τή.ν υπαρ
!Ξη Πάρτε σάν παράδειγμα την nιό 
ίσχuρή καί δυναμική ίδέα• πού είναι 
γι;α μας ,πρωταρ,χική · Την Παγκόσμια 
Αδελφοτητο της Ανθρωπότητας 

Φαντασθείτε εναν κοσμο κcποικη.με-
νο στην πλειοψη.φία του :Jnό άνδρες 
κσί γυναίκες που •δεν .πιστεύουν ,μο
νοχα, αλλά και εχουν άνοκαλύψει 
τη χαρα πού ένuπ.αρχει μέσα σ· αύ
τη τήν άρ,χή Θά -ένδιαφερόταν κα
νείς να ρωτήση αέ ποιά φυλη ανή
κει κάποιος, ποιον Θεο πρσσκυνα, 
Πως μπορεί νά ,δημιουργηθουν π9λε 
μοι σέ έναν τέτοιο ,πολιτισμο, Πως 
μπορεί •νά υπάρχη φτώχεια σε άντι 
θεση ,μέ σκλήριψένη χλιδή, 

Ολες οι θεοσοφικές μας μελετες 
είναι μια συνσδεια, μιά έπεΕεργΟ\σια 
αρμονιωvι στον ενιδοΕον υμνο της έ
νότητας rnoύ ,άντηχεϊ ατό Σύμπαν 
και που ένωνε, άγγέλους και ΙQ·νθρω
πους, Ζωα και φυτά., σέ εναν χορού 
μενο έναγκαλισμό_ 

ΝΙΛΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ 

24 Φεβρουαρίου 1959 
· Η Εταιρία μας είναι• ενας οργα-

νισμος ·με πλατεια βαση, ευγενη στη 
δομή του, με το ,πλάτος μιας Αδελ 
φότη,τος nού δέν ε!Ξοιρεϊ κανενα 
και περιλαμδανει όλους τους ανθρω 
πους ,και ολες τις Ζωες, .με εναν 
σκοπό που φθανει -στι']ν κορυφή της 
ιάνθρώπινης ιαντιλήψεωc: καί φιλοδο 
Είας Μαlι μέ την · Αδελφότηrτα α 
nαιτειται ano εναν θεοσοφο, που ε
χει συμφωνησει στους τρείς σκο
πούς, ή επιθυμια γιά ιμιο -σuγκριτικ:η 
μελέτη επιστήμης, θρηοκείαc: καί φι
λοσοφίας - κάθε έnιστήμης, κάθε 
θρησκειας, ,καθε φιλοσοφίοc - rκαι 
ή έρευνα εκεινων των δυν,όμεων 
-πού είνοι σέ λανθάνουσα κστόσrοοη 
στόν δνθρωnο, ;αθώς κοί των νό
μων της Φυσεως πού είναι όκόμη α
γνωστοι και άν,εΕήγητοι 

Αν η Εταιρία μας nροκειται ν,α 
γινη μίσ αληθινό Θεοσοφική Έταιρια, 
να προοδεύση ,και νά εκnληρώση 
τήν άnοστολή της, ,πρεπε, νά συσ
σωματώση, ιόπο μέρους των με,λων 
της, έναν τ.ροnο Ζωης, στόν όnοίο 
νά ύnάρχη μια δλο .καί πιό βαθειό 
nραγ,μσrrοποίηση της · Αδελφότητος 
,καί σάν ένας ανοιχτός ούρανος, που 
άπλώνεται πάνω όπό τή γη, ένας 
ολο καί πλατιπερος ορίlοντας στη 
σκεψη, που να φέρνη ολο και νεες 
nροσεγγισεις προς το ανθρωπινο 
πνευ,μα. 

Καθηκον μας είνα·ι να εργασθοϋμε 
γιά μι:ό .και-νο.ύργια τά!Ξη, στήν όποία 
ολ:J θά ,είναι διαφορετικ.ο απ ο,τι ει 
ναι σήμερα, θά εχουν εναν δrα.φορε
τικο ακοπο καί μια διαφορετική ό
μσpφιά, διότι κάθε ανθρωπος - ώς 
ενα βαθμό - θά έχη συνε1δψοπ?1ή
σε1 τ-ή σuγ,γενεrα -καί τό .,κοθfικοv 
του άnένaντr ,σέ όλο_υς τόύς <Jλλους 
ανθρώπους, άλλά καί σέ ολη τή Ζωή: 
συμπεριλαμβάνοντας τό.ύς νεώτερους 
άδελφούς μας, τά lωα 
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• Από τήν προσφώνηση του
τωρινου Προέδροu
ΤΖΩΝ . ΟΑΤΣ 

17 Νοεμβρίοu 1973 

"Ενας ίσορροπημένος θεόσοφος 

είναι όπο;ος κινείται τόσο πρόc: τήν 

περιφέρεια, όσο �αί ηρός τό •κέντρο. 

Έσωτεριικά γιά νά σίσθανθη τήν 

προγμστικότη,το τοϋ Ένόc:, έ!Ξω:rερι

κά γιό νά μοιροοθη αύτή τήν κατα

νόηση σέ μι,ά χρήσιμη ύπηρεσίο 

πρός τούς άλλους. · ΑΓΊό έκεί !Ξεκινa 

ή άνόγκη ν<ι ένδιαφερθοϋμε γιά τόν 

κόσμο ατόν όnοίο lοϋμε κοί γιά όλα 

όσο σ�μ6αίνουν γύρω ·μαc:,. τίς όνα

καλύ�εις της Έlflιιστfιμης, tίς rιρο

σπάιθειες πού γίνονται dτό Ήνωμέ-

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

"Αδετον 80. Δ1ειμένον 120 

να Εθνη κοί σέ όλλεc: διε-θνείς ό

μάιδεc:, -γιά νιά. έπιφέρουν μιά 41λστει,ό 

κστονόηση της ούσιαστικης ένότη

τας τοϋ 1όνθρώπου ,μέ τό Σύμπαν 

γύρω του καί μέ τούς ,συντρόφους 

του κοντά του-. Ό κόσμος τοϋ αϋριο 

- ό ένας κόσμος γιά τόν όποίο 

τόσο συχνά μιλάμε - θά Ιάnαιτήση 

όπό τόν καθένα ιμαc:, ·εΊτε κατοιικει 

σ· -ενα ησuχο χωριό στίc: ΊV'δίες ή 

σέ ιμιά θορυβώδη ιnόλη στίc: 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες, ,μιά ,πολύ •μεγαλύτερη 

έ>πίγνω,ση των ιάνσγικών, ένδιaφε

ρόντων, συνηθειών κοί έλπίδών δ

λων των δλλων - οχι μονάχα μέ

σα ,στήν Έταιρία μας, αλλό καί 'σrόν 

πλατύτερο κόσμο, πού είναι ,ατό κά

τω - κάτω ό κόqμος μος •μέ ιά·ν,σρίθ

μr;τσ πρσβλrιμο,το, κσί πόνους 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

'Άδετον 80. Δεμένον 130 . 

' 1 
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ΔΙΑ ΕΞΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 

Η ΕΛΕVθΕΡΙΑ 'fOV ATOMOV 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ι\ΠΟΣΤΟ.\Ο ΠΑVΛΟ 

Άπό τόν κ. ΑΝΔΡΕΑ ·Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Δικηγόρον - Πτυχ. Οίκον. Πολιτ. 'Επιστημών 

«Για κά.Sε αν,θ.ρωπο ή rrυ-Jϊ; (Γ 

σίς του ειναι ό Θεός -του. Να �ης 
με τούς άνθρώπους σαν νi σ� �λέ
πη ό Θεος και να μιλάς • .1.� ,οι

Θεό, σαν να σ άκο3ν οί α.ν{ιpw:-:ο
"Εν.:χ άγ:ο πνεuμα 6ρtσΥ.ετα, μεσ.ι. 
μας. παρατηρη,ης και yρο1.ι?ό: 
,ων κr�.λων και ,ωJ κακω; μ.,.:; 
σκέψο.ω'J "Ο,αν κάνης κάτ• ,lμ:ο, 

- , , , (\ . (\, "ο·μπορει να το μα,,;,η ο κανεν·ας. -
-:αν ομως κάvης κά,ι .ό αίσχρό. 
τι ώψελϊί να μη,J το ξέρ 1J κα1Jείς, 
rι , t ι,� , 'v , οτ� συ ο ιο:ος ,ο γνωρι1.,ης και 
6αραίvης μ' αύ,ο τη συvείδψr1 
σΟ;J :\1 

Αυ,α ,ά σοφά λόγια εί-ιαι στ:ι,
χυολογημένες άλήθειες του "Ελ
ληνος σΟ<j)Ο3 Ά·9ηνοδώρου που ε
ζησξ στην Ταρσο της Κιλικία-; 
την έ .. οχη ,ου Παύλου. 

Αίιτές οί iδέες του Έλληνισμc:ί 
της έποχης έκείνης, πού εΙχαν τη'Ι 
ρίζα τους σ-:ην άρχαία έλληνικη 
φιλοσΟ<j)t<Χ, αί περί δικαίου και οι
κα:οσόνης άντιλήψεις της Ρωμαι
κης έκεt'Jης έποχης, και αί περί 
ΘεοC γνώσεις το� Έtραiκο::ί μυστ -
κισμοίί, οχι μό•ιοv δεν άφηκαν άσυγ
κίνη-.ο ,ον νεαρο γιο του 6υρσοοέ
Φη της Ταρσοίίς, άλλα του οίκο
οόμησ-zν J.έσα του το τρίγωνο της 

αύτογνωσίας και της γνώσης το:ί 
άν-Sρώπου με την Έλληνικη ψιΑ.r)
σο9ία του δικαίου και της οικαισ
σύνης, με τ·ηι Ρωμαικη δtοασκα
λία, και του μυστηρίου του Θεοu, 
με τις σοφές διδαχές του Έ6ραtΟ"J 
δασκάλου ,ου Γαμαλιήλ. 

Αύτ'όν τον Π αuλο, μεσ,ον σrι
φίας ·ι.αί δύναμης, τον 6λέπομε 
στην πρώτη του δημοσία έμφάνιση 
να παρίστα,αι και νά έπιδοκ:ιJ.αζη 
τον λι S.ο6ολισμο του πρωτομάρηι
ρά Στε9άνου («Σ α ϋ λί ο ς δε ·η'Ι 
συνευδοκων τ� ά'Ιαιρέσει αύτοu>ι 
Πραξ. �- 60). 

Ή ίκεσiα -το-u Στεφάνου ( «Κ�
ριε, Ίησοu, δέξαι το πνεuμα μου. 
Κύριε, μη σ,ήσης αύ,οίς ,ην ά-

' , ) , . ο· , μαρτιαν ταυτην» και η υρανο-
πεμπτη φωνη του δράματος της 
Δαμασκοίί ( «Σαούλ Σαούλ. τί με 
οιώκεις;» Πρ. Θ.4) όδηγοίίν το•ι 
Παίίλο ι -:ον ούρανό-θεν την :ι.αριι 
δεδεγμένον και έξ ύψίστου κλη-
ο' , ' ' ' ο , ) 

' � 
νεν,α ουκ. απ α,;,,;,ρωπων , εκει. 
οπου το•ι rταξε ή Θεία Πρόνοια: 
Στην ύ;:ηρεσία της ά-1-θρωπό,ητος. 
Και άλή-θειcr, «που σοφός, r.οϋ 
γραμμα-;ευς και ποu συζητητής>) 
ολων τω'Ι αίώνων πού πέρασαν και 
πού -θαρ-θουν 1tάνω στον πλανήτη 
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jη, Π'Ου νο: μην έσκίρτησε άπο την 
οuναμικη έμφάνιση τοίί Παύλου 
στο παjκόσ�ιο στερέωμα των με
Ύάλων μορψων της άνθρωπότητος ; 

Διότι ό Π αίίλος οεν ηταν μόνο 
μια μονομερης μορψη μύστου και 
έοραιωτοίί -;ης Χριστιανικης Θρη
σκείας. Δεν ηταν μόνον ό άπόστο
λος τωιν Έ-ι9νών. Άλλα ηταν -
και -Sα παραμείνη - μια πολυμε
ρής και πολυοιάστατη φυσιοjνω
μία της ό;,;θρώπινης παντοουνα• 
μίας και ένας παjκόσμιος Δάσκα
λος ολω•; τών έποχών. 'Ένας με
γάλος Δάσκαλος τοίί Τότε, τοίί 

· Τώρα καί τού Πάντοτε.
Ό Π αίίλος μετελαμπάοευσ<ε

στο: "Ε-S.νη τις πύρινες άλή•Sειες
τοίί Χριστοίί, τις άλήθειες που
οιαφεντεύουν άπο καταδολης. μέ
χρι και συντελείας του· σύμπαντος
κόσμοιι. Και οεν είναι κα-ι9όλου εϋ
κολ� να οιοάξης την 'Αλήθεια
και να οημιουρjήσης πίστη γύρω
απο αύτή.

Το να πης μια άλή-ι9εια είναι
εϋκολο. Το να πείσης τον άκροα
τή σου οτι αύτο 'ΠΟU τον οιοάσκεις
είναι πράjματι άλήθεια, είναι ού
σΥ.Ολο. Κι' άκόμη ουσκολώτερο εί
ναι νο: τόν κάμης να πιστέψη σ'
αύτήν, να jίνη διαπρύσιος κήρυ
χάς της, έτοιμος και να -ι9υσιαστη
γι' αύτην και, έτοιμος να κάμη ό
ποιονοήποτε οιάλοjΟ jι" αύτήν.

Τό 6αρυ λοιπον εpjO τοίί Π αύ
λου, ·ηταν να οημιουργήση τις
προϋποθέσεις έκείνες στους λαους
που ,9α τους έκαναν να οεχτοίίν τις
άλή-θειες και τα οιοάjματα του
Χριστοίί ,με έσωτερικότητα, αύτα
πάρνηση, πίστη και Μναμη.

Για να το έπιτύχη αύτό, έπρεπε
νο: τους έλευ-θερώση. · Απο τί;

Ν' ' 'λ ο ' , ' ' α τους ε ευνερωση απο τις 

προκ�ταλήψεις, τα πά-ι9η, τις συΎ,
χύσεις, τα έπίΜητα1 έψήμερα 6ιώ- , 
,ματ'\ καί ολους έκείνοιις τους πα
ράγοντες που έπενερjοίίν άνασχετι
κα πάνω στην έλεύ-θερη σκέψη. καί 
την δούληση τοίί άν-ι9ρώπου. 

Διότι, Ύϊα τον 'Απόστολο Π αίί
λο, 'Ελευ-ι9ερία τοίί άνθρώπο11 εΙ
ναί: Να ξέρης τι ζητας, ποίί καί 
πώς .θ,� το 6ρης 'Χ.αt πώς -θα το 

, ι ' ι ' ' 'Χ.ανης jΟνιμο σε σενα 'Χ.ΙΧt στους 
&λλοuς. Να jνωpίζης ο,τι jνωpί
ρίζεις ')(.(Xt να jνωpίζης ο,η aεν 

Ύ (Α' 
' 

' • Σ ' jνωpι,ιις. uτο -ιtou ο ωκρα• 
της ελεΎε «Γνώθι σ' αύτόν>>). Να

· πιστεύης στην άλή-θεια "Χ.αι τον
λόγο, τόσο πολυ ώστε να μη σου
άφαιρείται ό οιάλογος ά.':ιt'ο αύτά,
γιατι ή έλλειψη τοίί οιαλόγοu με

, ' ' , ' , αuτα που πιστευεις σε κανει φα•
νατικόν, &ρα στείρον και αγονον.

Να ξέρης οτι ή -ι9υσία σου για
την άλή-θεια που πιστεύεις. είναι
ή ίΌια ή ούσία της άλή-ι9ειας και
οχι το άποτέλεσμά της.

'Ελευθερία τοίί άνθρώπου για
τον Π αίίλο είναι να jνωpίζης οτι
ό συνάν-ι9ρωπός σου είσαι έσυ ό f
οιος και οί ουο μαζί, είστε σπί-θες
της βούλησης τοίί Θεοίί.

'Ελεύ-ι9ερος οεν είναι έκείνος
που κάνει μιι:f καλη πράξη, με την
έλπίοα κάποιου άνταλλάγματος.
Αύτός, που έπι-ι9υμεί το κακό, άλ
λα συγκ.pατείται άπο φό6ο, οεν ε:
ναι έλεύ,θ,ερος. Αύτός, που ψευτί
ζει τον έαυτό του με έφήμερες ά
πολαύσεις και με συμ6ατικα μπι
χλιμπίοια, οεν είναι έλεύ-θερος.
Αύτός, 'ΠΟU οιοχετεύει τον έαυτόν
του μέσω τοίί άξιώματός του χά
ριν του έαυτοίί του και τοίί άξι&)
ματός του, οεν είναι έλεύ-ι9ερος-,
Αύτός, εΙναι οοίίλος τοίί άξιώμα
τός του. Δεν είναι έλεύθερος φ',-
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τός, που οε ι τι θ ασσε�ει. το'/ έι:ιυ
το·ι του. Δεν ε:ναι έλεJ .9ερος αJ-

' ' Ι r J \ \ ι Ι τος, που Ίφυc;ετι:ιι. απο το'ι ει:ιυτοι 
του. Δέι είναι έ εύ-θερος "� .,ός, 
πού οικα:ολογείται άπό τον έcω-, τον του. 

'Ελ:ύΟ.�ρος ε ναι έ:ι.είνος, πο:ι 
αiσ-θά,ιεται τον έαυτό το άτέλειω
τον, :.ιπέρΊ,_ρΟ'Ιον, πολ'τ rιν του σύμ
π,:ιν,ος, JΠ'Ιjpέτην της 'Παγ:ι,όσμιας 
;Αγάπr,ς χι:ιι της αiώνιας άλή
•9ειας. 

Κάι τέλος, για τον 'Απόστολο 
Π αίϊλο, έλεύ-θερος ε!ναι έκεiνος 
πcύ πιστε�ει οτι «ούaεμία -θρησκεία 
είναι ύπερwιω της άλη-θ-είας)). 

Νά, λοι1tόν, ή 1tεμ1tτουσία τοίϊ 
κ·ηρύγματος τοίϊ Παύλου. Έταύτι
ζε -.ην άλή-θ-εια με. την aιaασκαλίο: 
τοίϊ Ναζωραίου. Κι' s1tρεπε να μά
·Sη τα ε-θνη 1tως να δρίσκουν την
άλή-θεια. Κι' οταν μά-θουν, μοιραί
ως -θ-α συνα1tαντη-θ-οίίν ολοι στους·
λόγους του Χριστοίϊ. «'Υμείς γαρ
έ1t' έλευ-θερίι,ι έκλή-θ-ητε)), λέγει
στην προς Γαλάτας έπιο:τολή του.

Δε-1 -.ους προσκάλεσε έπισείον
-.ας κινο•.ίνους. Δεν τούς έςr,νά
γκασε ύποσχόμενος άνταλλάγματα. 
Δεν τους προσείλκυσε σκηνο-θ-ετων
τας γεγονότα ψευτοπει-θ-οίϊς και 
'ϊ.εt-θαναγκασμοίϊ Δεν -.ους 1tαρό
-.ρυνε με ρητορικα σχήματα και έ
'Π(Οέξιες έπιχε ρημ:ιτολογίες 

Τούς 1tροσκάλεσε έλεύ-θερους 
κσι γενναίους στη σκέψη, aιότι έ
πίστευε οτι ό σ1tόρος των Άρχων 
και -.ων 'Ιοεων εύοοκιμεi στο χω
ράφι που εΙναι έλευ-θερωμένο άπο 
παράσιτα και ζιζά-ιια. «Ούκ ενι Ί
ουοο:ίος ούοε 'Έλλην, ούκ ενι οοίϊ
λος ούοε έλεύ-θερος. · ούκ ενι αρσεν 
�«1 -θηλυ. Πάντες γαρ ύμείς ε!ς 
έσ-.ε έν Χριστφ 'Ι ησοίϊ» (Γcιλ. γ. 
28). 

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

Δεν ξεχωρίζει ό Π αίϊΛος οu-.ε 
φυλές, οuτε τάξεις, οuτε έ,9.νικό
-;ητες στην ε'ίσοοο των άν-θ-ρώπων 
στη οιοασκαλία πού κήρυττε. Δε·ι 
-.ους -θ-έλει οέσμ.ιους συμοατικω'Ι 
προγραψων. Τους Υ,αλεί έλευθ::ρω
μ.ένους και άπολυτρωμένους άπο 
τα έρείπια των οιαφόρων οοξασιων, 
'!tOU τότε αφ-θονcι: άλλα ψει,1.οσοη
'Ι όμενες πολιορχ.οίϊσαν και ε'Ιt'Ιιγα11 
τ·ην άν-θρώπι,ιη ψυχη και σκέψη. 

Διότι ό Π αίϊλος οεν •�-θ-ελε νά 
κάνη μόνο '1tισ-.ούς όπαοούς, άλλα 
η-θελε αύτοuς να τούς κά-ιη κήρυ
κες «αχρι -θ-ανάτου». Μά, ομ.ως, 
ποιος οεν -θυσιάζεται για την πί
στη του, οταν οεν νοιώ-θ-η γι' αύ
τη'Ι έλευ-θ-ερωμένος άπο άουναμίες; 

Θυσιάστηκες γ α την 'Αλή-θεια 
και τά 'Βεώοη σου; Ε'σαι έλεύ
-θ-ερος 'Αλλοιως, ε'[σαι οοίϊλος του 
έαυτοίί σου. 

«Εiρ·fινη Ύμίν» και «οικαι.οσύ
νην μά-θ-ε τε oi ένοικοίίντες έπί της 
γης». Λόγια του γλυκοίϊ Ναζω
ραίου '!tOU μετέφερε στις 1tεριοοείες 
του ό Π αίϊλος. Τάχα οεν έγνώρι
�ε οτι έκεί που δασιλεύουν ή Εiρή
νη και ή οικαιοσύνη. δρίσκετσ• ή 
έλευ-θερία; 

Ν ά τι λεει μετά 18 αιώνες ο 
σοψος Έλδετος Ζά,ι ντε :ΥΙυλλιέρ. 
·ο πιο ωραίος καρπός της έλευ-θε
ρίας είναι νά μτ:ορης νο: είσα� ά
λη-θ-ινός. Ή έλευ-θ-ερία ;ι..α\ ή άλή
•θεια δρίσκο'Ι-;αι έκεί οπου δασιλεύ
ουν ή Εiρήνη και ή ΔιΜιοσύνη.

Ό Π αίϊλc ς, -πιστεύοντας στη·ι 
έλευ-θερία τοίϊ &τόμου, με κατα
πληκτικη οεξιοτεχνία. που μαλ
λον σε -θ-ϊiκη έπίνευση μπορεί κα
'Ιείς νά την άποοώση, κατώρ·θωσε 
νο: μη φανατίση τους μα-θητάς του 
με την 3ιαοι3ομένη -θρησκεία. 

...Η-θ-ελε. οηλαοή, την Χρ:σ, 1 α-1 

---
------
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χη Θρησ;ι.είΘ: να τήν δεχ-θουν ο! 
&ν-θ-ρωποt σ� ψuχο.πνεuματι�η Ίχ
νάγκη. Γc' αύτο προέτρεπε τους
ΙΤ Ο' , '\ 'ξ ,

ι 
�ορινvιοuς να μη πρα ou� κανενα 

κctκον «έν όνόματι της Θρησχείας: 
εuχομαι δε προς τον Θεον μη ποιη
σαι ύμας κ.ακον μηδέν». 'Επίστεuι 
στην έλεύ-θερη άποδοχη της Χρι
στιανικης θρησ;ι.είας. 'Αργότερα 
ένας Χριστιανος άπολογητής, ό 
Λ , . (\\ - , ' • �κταντιος, vα πη: «πρεπει να u-
περασπίζωμε την -θρησκεία, οχι 
σ:κοτώνο.ντας, άλλα πεθαίνοντας. 
"Οχι με την ώμότητα: άλλα με 
τον πόνο. "Οχι με το εγκλημα, άλ
λα με την πίστη». 

Το κήρυγμα του 'Αποστόλου 
Παύλου για την έλεu-θερία, εΙναι 

«'Ένας υμνος στην αύτοκuριαρχία 
τοίί Θεοίί» · που μας έδημιούργησε ,, ' ι , ', e. 'λ ενα α,ιτι;ι.ειμενικο, αιωνιο οασι. ειο 
έλευ-&ερί�ς «έν Χριστφ». Ή έλευ-

. -θ-ερία που διδάσκει ό Π αίίλος κα- .·· 
τευ,Θ.ύνει τον &ν-θρωπο σε μια άνή-

. κουστ'η δραστηριότητα και τον το
πο,Θ.ετεί σε μια ύγ ϊα άντί-θεση με
ταξυ των τuψλων δυνάμεων τοίί 
αίωνα το�του και των δυνάμεων τοίί 
μέλλοντος. Α6τη_ ή έλεu-θερία που 
οιοάσχει ό Παίίλος έπιτυγχάνεται 
με το να άγχαλιάσης την έλευ-θε
ρία -:ιου εχει Υ,εροίσει ό Χριστός. 
Ή χριστιανική έλευ-θερία εΙναι ά-

. πελευ-θέρωσις άπο το . Έγω και· 
σύνδεσις με" τον Θεό. 

·ο Γκαίτε οιαισ-θάν-θ11χε .πολυ
ώραία την ούσία της Χριστιανικης 
'Ελευθερίας 6άζοντας στο στόμα 
της 'lψιγlνειας τα &κόλου-θα λό
για: <<Καί πει,Θ.ήνια αίσ-θ-ανόμοuν 
την ψυχή μου πανόμορψα έλεύ-θε
ρη» 

Δια6άζω άκόμα λίγους στίχους' ' 'λ θ ' ft ' ,. για την ε ευ ερια; οπως την ε�-
νοουσα:ν έκατο χρόνια μ.ετα τον 

Π αυλο, ϊραμμένοuς ·πάνω σ' ίνα 
6ράχο της Άνα6ούρας, κοντα στην 
'Αντιόχεια της Γαλατίας:·«" Ακου 
οια6άτη, πάρε μαζ( σου στο δρόμο 
μια χρήσιμη σuμ6όuλή. Μά,Θ.e πως 
άλη-θινα έλεύ,Θ.ερος είναι έχείνος 
που τον εχει έλευ-θερώσει ή άρετή. 
Την άν-θρώπινη έλευ-θ-ερία να την 
μετρας, 6λέποντας τι σχέση εχει 

' ' , 41\- ' '. ' με την ψυση, αν κανεις χαι στη 
σκέψη, αν και- μlσα στο στηθος, 
κατάδα-θ>Χ της καροιας, είναι έλεύ
-θερος. Γιατι μόνο αύτο κάνει έλεύ-
-θερο τον &ν-θρωπο». 

Έοώ'ρισε και οίοαξε την πρα1-
ματcκή έλευ-θερΊα ό Π αυλος, οπως 
την η-θ-ελε ό Χριστος και ή 'ίδια ή 
άν-θρώπινη φύσις. «Τ� έλευ,Θ.ερίqc 
οδν, η Χρισ'!ος ημας ήλεu-θ-έρωσε». 

Γιατί πραγματικα είναι ό πιο έ
λεύ�ερ·ος . άπ' ολοuς -τους άνθρώ
πους έκείνος που μπορεί ν.α πη . 
«Ζω aε ούκέτι έγώ, ζη δε έν έμοι 
ό Χριστός» . 

«Ζω οε · ούκέτι έγώ», είναι μια 
μεγάλη φράσις. Τόσο μεγάλ'ΙΙΙ, δσο. 
καί ή ύπόλοιπη άκόλου,Θ.η φράσις: 
«Ζη έν έμοί ό Χριστός». 
· «Ο�χέτι ζω έγώ» οεν σημαίνει
αρνηση τοίί εΙναι μας: Δεν · σημαί
νει - αύτομηοέν ιση. Δεν σημαίνει ά-.
παλλοτρίωση της προσωπικότητάς
μας. Σημαίνει αύτοκά-θαρση. Αύ
τολύτρωσ:η. Αύτογνωσία. Αύτοπει- ·
,Θ.ιχρχία. Σημαίν�ι «Γνω-θ-ι σ' αύ-
,τον».

Καί επειτα ό:πο αύτον τον έξαγ
νισμο οίοεται μοιραίως ή -θ-έσις 
στην έποiJ.ένη φράση: «Zf έν έμο; 
ό Χριστ�». 

Οί 'Αρετές και οί. Μεγάλες ί
οέες μοιάζουν σαν τα πιο έύπα·�η 
λοuλο·ύοια τοο άγρου. Φυτρώνουν 

' 'λλ λ ' ' 'λ στον χατ_α η ο τοπο, στο κ.ατα -

1 

·ι

--------------- --�--

1 

1 

1 

1 
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λ·ηλο κλίμα καί στην Υ.ατάλληλη 
έποχή. 

Οί Άρετες καί οί μεγάλες ίοέες 
ελκο·ιται άπο τον αν-θρωπο, που έ
λευ-θερω:J.ένος άπο μ·ηοcψ. νότ·ητες 
και άρνητικες τάσεις, τις -;;ροσκα
λεί' με την παρουσία του, τ·ην αύ
•.9-ε·ιτικ·ή, γόνιμη και μεγάλη 

'Αλλά άξίζει νά παρακολουθή
σωμε τον Π αίίλο σε μιά άπο τις 
πιο ύπέροχες στιγμές τοίί κα-θή
κοντός του. 

Στοι 'Αρειο Πάγο .. στην Ά-θή
να. 

ο π λάτων και ό ΆριστΟJέλης 
την έποχη που ό Π αίίλος έκήρυξε 
στην · Α•.9ήνα, οεν είχαν πια μεγά
λες σχολές, παρ' ολον οτι οί iaέες 
τοιις έπιζοίίσαν άΥ,όμα μέσα στις 
άλλες σχολές. 

Το άκροατήριο του Παύλου ά:
ιηκε σε ουό φίλc.σοιpαές κατευ-θύv
'Τεtς .Στους Στωικους Υ,αι στους 
Έπικ.ο�ρειους. Αύτό το άκροατή
ριο σιιγ;ι,εντρώ-θηκε μαλλον για να 
χλευάση και να είρωνευτη τον 
Π αίίλο, παρα για να μά-θη, έστω 
κ:χι άπό περ �έργει:χ, τί -θά έλεγε. 

Με άττική κομψότητα ό Π ρόε
ορος τοίί Άρείου Πάγου έοωσε 
τον λόγο στον 'Απόστολο Π αίίλο. 
«Δυνάμε-θα γνωναι τις ή καιν-η 
αατη ή ύπο σου λαλουμένη οιοαχή ;)) 

Κ:χί b Π αίίλος, -θέλοντας να 
ξεγυμνώση το άκροατήριο άπό τις 
στραγκαλισμένες ίοέες που είχαν 
για τις σχέσεις Θεοίί καί άν-θρώ
ποJ, 'Πpοσπά-θησε νά τους ξαιpνιά
ση, έλευ-θερώνοντάς τους άπό την 
άμ:χρτωλ η κα1 δεδιασμένη προχ.α
τάλη?η, που τους έπλάκωνε την 
ψυχη κ.αί την καροια καί τους έ
κανε τό·ι νου, άρρωστη κατάντια 
σκλα6ωμένου άν-θρώπου: ':t'Ου 1εν-

ψή•.9--ηκε για V(l.'l(J( έλεύ,θ.ερος. Και 
&ρχισε νά όμιλη: 

«" Ανορες 'Α·.9-·ηναϊΌι, κατα πάν
τα ώς οεισιοα μονεστέρους uμας 
-θεωρώ». Με κατηγορεί'τε οτι είμαι. 
«καταγγελλεύς ξένων οαιμονίωv» 
Υ,αι οτι ·η �ελα νά 9έρω σε σας ξέ
νο ς ΘεοJς. Και ομως, στίς περι
-;τλανήσεις μου, «στα σε6άσματα u
μων», 6ρ·ηκα εναν 6ωμό με την έ
πιγpαιp·η «Άγνώστφ Θε<ι)». Σεις 
π στεύετε οτι ό 'Ολύμπιος Ζευς και 
ή Παλλάοα ·Α.σηνα είναι μ_ό'ΙΟ'Ι 
οικοί σας Θεοί. "ΟΧΙ. Ό Θεός ε!
ναι [,ιας -κ.σι ά,ιήκει σε ολους. Αύ
τός ό ενας Θεός μέσα σε κά-θε &ν
-θρωπο &ιpησε να πέση μια σπί-θα 
άπό το πνεϋμα του και άνέ-θεσε 
στους ά-1-θρώπους το κα-θηκον να 
τον άναζητοίίν «εί &ρα γε ψηλαιpή-, ' ,, σειαν αυτον ευροιεν». 

'Όλοι οί &ν-θρωποι άπο ένστικτο 
-θέλουν νά 6ροu'Ι τον Θεό, άλλά έ
σείς οί "Ελληνες περισσότερο Οί 
εύσε6είς ποι-ηταί σας και oi προιpη
ται σας, οπως ό 'Όμηρος, ό Π υ
-θαγόρας και ό π ίνοαρος, τονάνε-
..,, '  / \ ' / :..,ητησα'ι μεσα σε σκοτεινους μυ-
-Lιοιις. Οί καλλιτέχναι σας μέσα 
στον αίω-ιιο νόμο της όμοριpιας.• Οί 
ψιλόσοιpοί σας στην έξερεύνηση καί 
στηι σχέση «αiτίου και αίτι.ατοίί» 
οπως ό 'Αριστοτέλης, η της έρευ
νητ:κης vοσταλ γίας τοίί ούρανίου 
iρωτα οτ:ως ό Πλάτων, και οί μυ-

/ \ t V • \ σταγωγοι σας -:ον ανε:..,ητησωι στις 
μαγικές μυστηριακές Αατρεί'ες. 

'Όχι, ομως, &νορες Ά-θηναίοι. 
'Υπέροχος ό σκοπός σας και ·9-είσ 
ή cίψα σας νά -θέλετε νά 6ρητε 
τον Θεό. Μα ι!ιάχνετε ομως λαν
•.9ασμένα. Τον Θεό -θα τον δρητε 
στους Ιαυτο6ς �ας. Γυρίστε στους 
έαυτούς σας, "Ανορες Ά-θηναϊΌ . 
Βρητε το'/ Θεό μέσα σας. Έκεi' έ-
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χει τον ,θ.ρόνο τοu. Μά, ομως, έλεu
-θερω,θ.ητε. Έλεu-θερω-θητε · κα-θα
ριά, άγνά, είλικρινά, Ούράνια, Θε"ι-' 
κα 

. Έλεu-θερ�-θητε, "Ανδρες Ά-θη
ναiΌι, έλεu-θερω-θητε · 'Έλληνες, έ
λεu-θερω-θητε αν-θρωποι ολης της 
γης άπο τά πά-θη σας, άπο τις ά
οuναμίες σας, άπο τις μικρότητές 

, � , ι , . ' \ σας, απο τις μασκες σας, απο τις 
υποκρισίες σας, άπο τις ψτωχές, 
πάμπτωχες ίδέες σας για τον πα
ράγοντα «" Αν-θρωπο». Β:αι -θα 6ρη
τε τον Θεο σε Σας. Μέσα σας εί
ναι ό Θεος ,σ· ολη του την "ΚJατα
ξίωση ··καi την ταπεινη μεγαλο- ·' ,' 

πρεπε:α. 
Ό Π αϋλος στcJ'Ι "Αρειο Πάγο 

έπροολημ.άτισε τους οεινοuς συζη
τητας και σοψοuς της έποχης έκεί
νης, Αύτος ό προ6ληματισμος έδη
μιούργησε τον διάλογο γύρω άπο 
ο,τι πίστευαν οί 'Α,θ.ηναίΌι. 

Ό διάλογος τους εψερε κοντό: 
σε καίριες -θέσεις και άντι-θέσεις 
γύρω' άπό τον τρόπο που έσκέπτον
το κι, ετσι μέσα τους άρχισε το ξε
σκλάοωμα των άν-θρωπίνων δυνά
μεων που οίψαγ,αν για έρευνα. 

Π ολιορκή-θηκε ετσι όλόκληρο 
το άκροατήριο του Παύλου άπο 
μια τάση άπολύτρωσης του έαuτου 
τους άπο τά κατεστ•ημένα της έπο� 
χης. 

'Έγινε εΥ.ρηξη στην ψuχή τοuς 
και δειλα - δειλα αρχισε μέσα 
στο είναι τους να άντιφεγγίζη ή ά
τομική του� έλευ-θερία. Ή δίψα 
ποu τους έπύρωνει το λαρύγγι της 
άγνω�ίας, έδινε τη -θέση της στη 
δροσια της λευτερωμένης τους αχέ-

, ψης, και ή παρουσία του άλη-θινου 
'Θεου άρχισε να -πολιορκη τον . &-,
·9ρωπο. Ό αν-θρω1cος -πλέον ευρι
σΥ.ε το•ι Δημιουργό του.

Αύτ·η ·�ταν ή -θετικη συμοολη 
του Παύλου στον "Αρειο Π άγ;. 

Αί έπιστολαι του Παύλου πάν
τα -θα είναι σύγχρονες. πάντοτε. 
-θά υπάρχουν Κορίν-θιοι, η Ρωμαί
οι, η θεσσαλονικεί'ς, η Γαλάτες, 
η '!!;ψέσιοι που -θαχουν άνάγκη 
άπο τετc:>ιες έπιστολές, διότι 'Ι'tάντο
τε ό αν-θρωπος -θαχη άνάγκη κά- ' 
.ποιας λυτρωσής του, κάποιας άπε
λευ-θέρωσής του. :&ά-θε αν-θρω
'Ι'tος τυρανιέται ά'Ι'tο κάποιο ζυγό. 
Αύτος ό ζυγος μπορεί να εί
ναι είτε της άγνοιας, είτε της ά
περισκεφίας, ειτε της άμά-θειας, 
ε!τε της έγωπά-θειας,, είτε 't'ης 
μνησικακίας, είτε του ψανατισμ.ου, 
ειτε τόσων &λλων δεινων που μα
μαστίζου·ι την άν-θρωπότητα. 

Και τότε χρειάζεται λύτρωσις 
και κά-θαρσις. Και ή δύναμις; 

Μόνο με την έλε'υ-θερία που έδί
οαξε και κήρυξε ό Π αυλος. 

Την έλευ-θερία Ο?tως την έδίδα
ξε ό Χριστός. Διότι ό Χριστος δεν 
ηρ-θε σαν άνατροπευς κα-θεστώ
των και κοινωνικών συστημάτων,. 
άλλα σαν έλευ-θερωτης φύχων. 

π ρωτα ό αν-θριγπος, 'Ι'tpωτα τό 
υλικο της κοινωνίας και υστερα 
τα κοινω·ιικα συμπλέγματα., 'Γι -θα 
ώψέλουσε αν ό Χρ ιστος η ό Π αu
λος είσηγον τέλεια συστήματα κοι
νωνικης οιαρ-θρώσεως, οταν τα ύ
'ΠΟκείμενα αύτων των κοινωνικων 
συστημάτων, οί &ν-θρωποι, -θα ησαν 
«μεμιασμένοι τη καρΜq: και τη φυ
χη αύτωνη; 

Σέ τι ώψελεί αν, για να χτίσιι> 
lνα μέγαρο, έπιστρατεύσω αρι-

-
♦- , ' στους αρχιτεκτονες, μηχανικους

και πρωτομάστορες, οταν το ύλικο
οεν εΙναι σίδερο και τσιμέντο, άλ
λα αμμος και σάπια ξύλα;

Σε τι -θα ώψελουσε ό Π αυλος 

/
1 
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,'1)'1 άΨ9-ρωπότ•ητα, αν έρχ&,α,1 σα•ι 
·,ι.αθη1·ητης της 'Α•ι,θ,ρωπολο1ί α.;
η της Κοινωνιολο1ίας η της Π ο
λιτικης έπιστήμ:ης και είση1ε συ
στήματα σε θεωρίες και τόμους έ
πι τόμων 6ι6λίων, χωρις νά οει
νοπαθήση 1ια νά έλεuθερώση το•ι 
άνθρωπο άπο τά fοια του τά οεσμα 
που τοίί έμείωναν την μνήμη και 
ξεχνουσε οτι ό αν,θ,ρωπος εΙναι και 
πρέπει νi -παραμείνη &νθρω-πος; 
"Ομως ό Έθνα-πόστολος Παuλος 
που -θα έκήρuττε την άνθρώπινη 
έλεuθερία, έλευθερώθηκε πρώτα 
αύτός ό ιδιος. 
Πως; Θα σταθοίίμε σ ενα σημαν
τικό 1ηονός της ζωης τοίί Πα�
λοu. Στο οραμα της Δαμασκού. 

Με την 6οήθεια των Ε-πιστο
λών, των Πράξεων καί των άλ
λων πολλών δοη-θ-ημάτων, ,θ.ά 
προσ,rαθήσωμε νά ζήσωμε έκείνη 
τη•ι ίερή στιγμή της μεταλλα1ης, 
της άπολύτρωσης, της άπελεuθέ
ρωσης το3 ΓΙ α6λοιu. 

Ό Σαίίλος, με τους σJνοοούς 
του και με τά έντάλματα συλλή
ψεως των Χριστιανών έοάδιζε προς 
τήν Δαμασκό. Έ,rίστευε οτι έκτε
λοίίσε έθνικη άποστολή, οπως ενας 
κρατικός λειτουργός. 

. Μά μέσα στίς γνώσεις του, ή 
έντρύcpηση που ε"ίχε στά έλληνικά 
γράμματ:(, στο ρωμαίκο οίκαιο και 
στις έ6ραικες 1ρα<?ές, μαζί με 
την αύτα::άρνηση και την πίστη 
tοίί πρωτομάρτυρα Στεφάνου -που 
εζησε άπό κοντά τον διά λιθο6ο
λισμου -θ-άνατό του, του εψωγα,1 
,ην καρδιά και τά σuναισ-θήματα. 

Έσού6λιζαν το μυαλό του οί 
Ι \ 'Τ / , \, \ ) "{'Ιωσεις -που. ειχε 1υρω απο τις ε-

πιστημες, την cpιλοσοcpία και την 
Θεολο1ία, 1ι' αύτό και ό δρόμο,; 
-προς τη Δαμασκό: 1ιά τις σuλλή-

------

ψεις τω,1 Χριστιανών τ.ου έπήγαινε _ 
'Ιά Υ,άνη, τΟU cpαινόταν τραχuς Κt 
άτέλειωτος κι' ολο τον έπότιζε 
στάλα - στάλα με τον ίδρωτα του. 

Παράλληλα, ομως., άπό την -θέ 
ληση τοίί Θεοίί ό Σαίίλος ϊίχε έπι
λεγϊί σάν «σκείίος έκλο1ης». 

Τό συ1κλονιστικό οραμα ποu το 
εζησε μόνος του σωριασμένος· στον 
δρόμο με τους κέδρους, δεν μπορεί 
ά,ιθρώπου νοίίς νά τό σuλλά6η. Μέ 
την σιωπ·η καί την φαντασία, ίσως 

Ι \ ,, Ι κ.ατι να πετιιχωμε. 
Στη στιγμή, 1έρασε ό Σαίίλος 

καί άπό αύτή 'tην στι1μ·η μποροίί
με νά τον λέμε Π αίίλο, μά ή τε
λετουρ1ία της άcpυπνίσεώς του αρ
χισε νά σu,ιτεληται. 

Π οιά-�-θ-ρ·φκεuτική ψuχολcγία 
,1-πορεί νά μας έςη"{ήση r.ως ε"{ι
νε ή έσωτερική μεταμόρφωσις τοίί 
Παύλο.;; 

Γι· αύτό, μετά το οραμ!Χ, ό Π αίί
λος, κ.ατά τις Γραφές, έμεινε κλει
σμένος στο δωμάτιο ένός πανδο
χείου χωρις νά έπικοινωνη με κα
νέναν. Άκ.όμα οί πη1ες λένε οτι 
κατά το τριήμερο έκείνο ό Π αίί
λος «κά·5!ιορως έκοιματο». 

Αργόη:ρά κ.αι οπως λέει ό 'ίοιος 
είς «Άρα6ίαν άπηλθεν». Δηλαοή 
ό Παυλος εγινε έρημίτης . 

Κι' ·αύτή του ή έρημιά, ηταν ό 
τό1:ος περtσ�λλογ'ης καt άνατά-
σεως 

Και τότε: «Τά άρχαία παρηλ
·Sεν, iδou 1έγονε καινά τά πάντα».

Οί iοέες, οί "{'Ιώσεις, οί έπιστη
μες και οί πεποι•9ήσεις τοίί Π αύ
λου φωτίστηκαν με καινούρ"{tΟ
ψώς.

'Από έκείνη την στι"{μη αρχ�σε
ή άπελεuθέρωσίς το-u. Σκέφθηcκ.ε
πόσο ό 'ίδιος δοκ.ιμάστηκε γιά νά
lλεu·9-ερω-9η και πόσο ετ.ρεπε νά

---------

---
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· έργο:σ-θ-η γιο: να έλεuθερώση ο:ύ
τοίις πού θα τούς έκήρuττε την Ά
λ ήθειο: του' Θεου.

Κο:τάλο:δε πόσο σκληρη οοuλεια
ί' ' \ 1 ' , ειχε μ:προστο: τοu να καμη, γι ,ο:u-

το κο:ί όπλίστηκε με τη χο:λύδοινη
έκείνη ούνο:μη πού χο:ρο:y.,τηρίζει
τούς Μεγάλους ν Ανορες.

Δεν τδν έλεuθέρωσε το ορο:μο:.
Δεν έγινε. Μεγάλος ό Π αυΑος έ
πειοη τον έ6οήθησε ή θεία Δύνα
μις. Ή σωτήριο: έπίνεuσις του
Θεου του ξεκαθάρισε, του λαμπι
κάρισε την σuνείοηση κο:ί του έρ
ριψε &πλετQ φως &λή-ι9-ειο:ς στις &
πέρο:ντες γνώσεις ποίι·κατείχε. Ή
&π:.λεuθέρωσίς τοu εγινε με τις
3ικές τοu οuνάμεις. Διότι οεν . -ι9-ά
είχε &ξίο: ή μεγο:λωσύνη του Π ο:ύ
λου, αν ώφείλετο, οχι σε aική τοu .
-ι9-έληση κ,ο:ι ούναμη, άλλα στην
'Προσταγη του Θεοίί.
. Δεν ητο:ν έτερόφωτος ό Π αυ

λός. ΤΗτο:ν ο:ύτόφωτος. tH &πο
τον ούρο:νο κλησις του Π ο:ύλοu
οεν ητο:ν μια ίοιο:ίτερη προτίμησις
πού εΙχε ό Θεος στο πρόσωπό τοu.
Δεν κάνει οιάκρίσεις ό Θεος στα
πλάσματά τοu. ιο Θεός ολοuς μας
προσΥ.ο:λεί με τον τρόπο τοu.

'Οράματα της Δο:μασκου ολοι
μο:ς, σε οεοομένες στιγμες της
ζωης μο:ς, Τα 6λέπομε.

π ο�ο:νοίί &πο μας ή φωνη της
σuνειοήσεώς τοu οεν του εΙπε κά
ποτε ο:τη ζωή του «Σαούλ Σαούλ,
τι με οιώκεις ;»

Ποιος &πο μας οεν ο:ίσθάν-ι9-ηκε
κάποτε τ·ην &,ιάικη να κάμη το κα
λό;

Αύτο σημαίνει οτι μέσο: μο:ς ύ-

πάρχει σπί-θ-ο: Θεϊχή χο:ι χρειάζε- -
το:ι με την &πολύτρωσή μο:ς, να 
την χ.άνωμε λο:μπερο άστρο, όοη1ο

στα οιο:6ήμο:τά μο:ς. -
Ό Παυλος, ή πολuοιάστατη ο:ύ

τη μορφη της 'Ιστορίας των 'Ε
θνών της γης ,θ.α πο:ρο:μένη φωτει
νό σύμδολο στις ψuχες των &νθρώ
πων, για να τους κο:-ι9-οοηγη κο:ι 
να τούς οιοάσκη,, οτι κά-ι9-ε άν-ι9-ρω
πος μπορεί να γίνη Π ο:υλος, μπο
ρεί να γράψη έπιστολές, μπορεί νά · 
ίοη όράμο:το:, μπορεί να γίνη 'Α
πόστολος. 

Θα εχο:νε την &ξίο: της ή Χρι
στιο:νιχ.η Διοο:σκο:λίο:, αν ο:ύτα πιi.ι 
μας -οιοάσκει οεν είχαμε τη ούνο:-,� ' ' μη να το: κο:νωμε. 

Θ\" ' 'l:' (" α εχανε την ο:">ιο: τηι; η εν:. 

- νοίο: άν-ι9-ρωπος, αν ό άνθρωπος
οεν είχε την ούνο:μη να γίνη άν
,9-ρω-..ος. Θά: εχο:νε την &ξία -.ης
ή εννοιο: της ιχτομιΥ.ης έλεuθερίο:ς
αν ό άνθρωπος οεν είχε τη Μνο:
μη μέσο: τοο να δρη κο:ι νά κεροί
ση την άτομική τοu έλεuθερία.

κ ' 'λ ο' ν ' , ι:' αι τε ος να εχανο:ν τηΊ ο:c,ιο:
τοuς oi μεγάλες ίοέες, &ν ο:ύτες
ησο:ν &πρόσιτες σ·ιον άν-ι9-ρωπο.

. Πιστεύω στον ν Ανθρωπο, οσο
πιστεύω στην Άλή,θ.ειο:. Πιστεύω
στην 'Αλήθεια, οσο πιστεύω στ?
Θεό. Π ιστεύω στο θεό, οσο r.ι
στεύω στην Έλεu-ι9-ερία.

Στον &νελεύθερο &ν-ι9-ρωπο οεν
ζη ή &λή-ι9-ειο:. Στον &-ι9-εο άνθρω
πο, οεν ζη ό 'άνθρωπος. Κο:ι 6-τον
ύπάνθρωπο, οεν ζη τίποτα.

Ζη μονάχο: στον έλεύθερQ αν
-ι9-ρωπο, ό σωστος άν-ι9-ρωπος, ή ά
λήθεισ. και ό Θεός.
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Π Στίς διακοπές σας, Ji 
Η εitε σε θlιλασσα, εiτε σε Βουνό Η 
" -
" -

•• , , , ♦♦ 

ii απαραι-ιητη συντροφια σας η
" -
" -

i! Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Η 
" " 
" " 
.. .. 

:: Του Π Α Ο Υ Λ Ν Τ Ι Ν Α Χ :: 
" " 

u αu Διαβάστε το θαυμάσιο αύτο βιβλίο, α 
u α 
!! άλλα σε διακοπές, με ήσυχία. ΞΞ 
u α
- "

n Λυτρωθητε και Εεφuιγετε ιaπ τη μονοτονια ,και τη ρουτινα τηc. ΞΞ 
fi ,πληκτικηc. γυρω σαc. καθημεριν,ότηταc., απολαβαινονταc. τη• αυντρο n 
ΞΞ φια τηc. Κ Ο I ΛΑ ΔΑ Σ ΤΩ Ν Ρ Ο Δ Ω Ν τού Ντιν,α.χ Είναι . ΞΞ 
Ξ: η π ρ α γ ·μ α τ ι  ·κ η. ιατορι,α -μιαc. μεγαληc. κι ,αληθινηc. αγάπης που ΞΞ 
- " 

r
1
. συνε,χισθηκε περα απ το θάνατο (σέ αλλη lωή). ΞΞ 

ι 
Σαc. προσφέρουμε τουc. δύο τόμους σε τιμή πολύ ευθυνη, «ΠΥ- ii 

U ΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (Ίπποκράτουc: 33). :: 
:: Αν σαc. ποϋν ότι εΕηντλήθη, τηλεφωνηστε στον μεταφραστη :Ξ 
ii (7170•72 και τό βράδυ 721575). fi 
- " 

fi Ο Κεντροευρωπαίοc. (καί ,καm· συμπτωσιν φιλελλην) εκnηιδε•J- fi U τικόc. Ντινcιχ δέν είναι δυνατο ν,α βρεθηκε εΕαφνιικα προικισμενοc. :: 
fi με κσταπληικτικη λογοτεχνικη φλεβο, ωο1 ε νά μπορη εrοι, ν,α μαc: ΞΞ 
- " !Ξ οδη,γη σε τ�σεc. πολειc. τηc. μελλοντικηc. Ευρώπης τοϋ 3-905 μ Χ ΞΞ 
U κα� της έnομενης χρονιδc., δινοντας τις ολοlώντaνες εκεινες πε Ξi 
" " 

:Ξ ριγpσφέc. Ουτε και ·nροφητηc. μελλοντολογοc. είναι γιά να ιμπορη :Ξ 
ΞΞ να τά γράφη ολα κείνο. ετσι αυγκεκριμενα και μέ τόσεc. λεπτομ,ε Η 
" "

ΞΞ ρειεc. Ουτε κι ε,κnλr,κτικεc. ένορο.ηκέc. ικανότητες κατείχε Πρό- :Ξ 
:: κειτοι γιά ενο όπλό μεταψυχικό φαινομενο, άπο έκείνο που στιc. :: 

Π εΕ οιτίαc. τηc. «ύλικηc.» ύφηc. τοϋ Δυτικού πολιτι�μοϋ. Χάριc. σ· !i
" "

Ξ: ,Jνδιεc. π.χ είναι πολύ αuχνοτερα, άλλά οπσνίlουν στήν Ευρώnη Η 
:: αύτό τά «είδε» και τά «εlηοε» όλα έκείνα Φαιινομεν-ο ποροψυχο- !! 
" 

-

:: λογιοc., σπάνιο οέ άδρότη,τα, μέ καθορέc. και lωντονέc. «Ιάνcιμνη- :Ξ 
ΞΞ σειc. προυπάρΕεωc.». Η 
η η 

:: Είναι «ό άνθρωποc. πού εlησε δύο lωέc.» κι· ε-ησι μπόρεσε κι ε- Ε 
:: εγρσψε τό «λ�όβ οτόρυ» των Εύρωποίων, πού -κοτσδείχνετοι ονώ- :: 
Η τερο κι' άληθινώτερο απ τό «λάβ οτόρυ• τό 'Αμερικονικο Δια- ΞΞ 
:Ξ η 

:: βόστε τ,ηv «,Κοιλάδα των Ρόδων» (μέ τη οειρόι, όχι όποσπσσματι- :Ξ 
Ξ κα) απ τη,ν άρ,χή ωc. τό τέλοc.. Είναι ενσ άριστουργημοτικ,ό κει- ΞΞ 
" -

Ξ μ,ενο, ενο αληθινό τοΕίδι οτήv Εύρώπη των μοκρυνων έκεινων ΞΞ 
:: 1μελλοντ1κών καιρών. :: 
Ξ α 
:: Ελοτε σέ μα�: «ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Ίnποκροτουc. 33 n 
!Ξ Τιμή κόστουc. Κάθε τόμοc. δρχ. 185 (σύν 35 χρυοοδερματόδετοc.) :Ξ� . u
nm.:::um::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :mu::mmmutmtnr.::::::::::::::::::U. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠ[ΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΗΣ «ΠΡΩ·Ι·ΑΣ» 

Ό 'Όρθρος τής Αϋρ.ιον 
Του NI.I\OY ΚΑΡΒΟΥΝΗ (27-3-1931) 

. 'Ένας �PQV. άισ&vuκ•ός, κά,τισχνος Ί \Ιδός, δ Γ1κόJντι, ά�μέ-
ΊΛεται ιείς τό Λαvδί\ΛΟV διά να σuμιμειτάισχn των συζηlt!ήισεων της , 
Σ τ,ροyιyυλιης ΤΙΡαπ�ζηις, κατά τάς ό'Π'οlίας θά κlαlθορισθfi m νέον 
τrοΊλuτuκόν κα:θεσmώς των 'Ι νδιωιν. Καί δ �ος αύτός προσε
Κιλήιθη ώς νόιμψος και ,τι,ριαryιμαrτιuκός άvηπρόσώπα; έκαrrοντάδων 

- έ1κοrοο1ι,.ιιμιuρίι<.w '1 .6-ων άtrοό τηiV ιqυρίκ:φχον Δύνο:ιμuν, ή . δποiία, πρό ·
Π:)ΜJ όλιίγων άκqμη ιμη[\Λων, τόν έι<�ρατοοοε φuλακ,ισμένοιν εlς τό:ς
'1 \Αδιίας - αότον και χ uλιιαJ&αις όm:χδων του - ώς έ'Π'uκιίνδυναν m:ρα
fJίαιν ,και υπτσνφιεuτιι)ν της «' Ιf\Αδιικης Αύτιοικρα:τσρ(αις» της.

'ΑιλJλ' δ άισΘενuκιός αύ'Όός καrτα τό σωιμα yέρωιν πα, τρέψετα:ι
με άλιyοιν -γάλα καιί όννιyώτιεροιν 1ρύζι και ιμε �ροιϋτο:, ό Γ,κάντι,
εχaι ,μiιαν ίδuότφιCΧ) τοου ει\Λε 1'00'λύ 'ΠΙ8pιοοότεροιν 1κιρια:ταιά όmό την
«1κ,ραι01ιοτάrrη,ν» Βιριεταννικιήιν λuτ<Ηκιρα'(cιpίαν: σί σιψπτατριωτσλ
του τον όνοιμάζουν «μ<Χ)(άrημα». Ή '1 νδικ.η αύτη λέ{..;ις ειίνε οονθε
τ�ος άοο τό «ιμ ά χα» 'ΠΙΟύ σηιμια�ί'\Λειι ιμεyά:λος και άπιό 't1ό «ά τιμ α»
,τού cιr11μ01ίJνει τiifv ΠΊΛειυ,μιαιτuκη1ν όντότη,τα wοιύ ε{\Λε ό 'Πjf)Ι(Χ')ψα:'t'ικός
αιv8ιρωmιος - τηιν ψuχιήιν, αττιως ιθια ήμ'Π!C>!ρούσqμιειν '\Λα ποuμιε,. Ό
ΓκόJντι εlv,ε ό <<ιμιεγαjλόψυχος». Και ε.να:ς άνψ.m:::ς, ιμε τηpα!')-1μαtι
Κιό: ά:φυπνuσιμmηιν τη;ν ψυχιήιν του ε�ς δλιην την 'Π'ΟJV(οiδυνα�μίαν της,
ήμ'Π!οιρεϊ ,κάwλιισrrο: νά άντψ.ειrωrπιίζn τrη,ν Βιρεταl\Νuκήν Αύτοιφατο
pίcw ,κιCΧΙι δλα m:ιλλα ιμο1f)1μι0Μικ1ε,uα της ύλ!�κης ιδu\Αάiμιεως, δ'Π1ωσδή-
1ΌΟ,τε και αν λJέ-y•ωwαι.

Ό Γ,κάJνrrι, δταν •άrπiεψυiλκ:χικίισιθ\η είς τάς Ί '\!Ιδiί,ας - και CΧ'Πlε!ψU
λο,κίισ13Ιη διόmι fιτο δ\ι�ικιητ�ης ιμ,οο' άtπό τ,ην φuλ!αική,ν τσυ - 'fία!ροu.·
σuά!σlθιη ειίις τον chrτιι&Όσιλιέα διά νά συζητήισn ιμ,αζί του ώ .ς Ί ν
δ ία: ιμε το ά-τολJοιύσταιrοrv <bcφ&ι!Κιερόν ·πιφίιζωιμα ,ι,ού ζώ\ι\ει είς τη1ν
,μέσιην τ:υ κιαί ,τc-υ Ηνε δλJη ή έ�μα:σία του ιείς τηιν ,τυριωιμιένην
άπο Τ,01\ι τρ00t1uκόν ηλιοΙV mχrrιρίιδα τ�οιυ. Είς το .ινοινδϊνον - το έ&ή
•λωσεν ηlδη - θα πqρακιαθιήι<J!!J isίις την Στιροyyύλην Τρά:mειζαν με
δλ!01ς τας Βιριεrτα,ν\ι\ιΚιό:ς έ,τισηιμότητιας, με τόιν ό:11ΙλJο.Οιν ιλιευκόιν ;�cι
τC)\,ά του, χω,ρlς ύn10δή1μαιrα:. θα έyικατασrrαθft, κατά την δ1.101μ10-
νήν του ειίς τ�ηιν 'Π!ρ,ωτειύοucκΧ!ν της Αύτοιφατqρίlαlς, ε1ίς τηιν m,ωχ.ο
τέ.ρα,ν συνο•ιJΚΙίΟ!\Ι ταJ ΛΟΙ\4διίiνοιυ, δ'Π'ΟU ζοϋν οί ά:-rοόκιληρο,ι της ,τολι
τιcιμέw�ς κ.οι'\ιΙCι.}.νuαις της κιο,q_!ΟtΠόλJeως, οί άιληταιι, οί άνφ-yοι, οί
ξε.μm:cφικ01ρ�σ1μέ.νοι ναϋrα:ι, οί κ,tτιρινοι Άσιαται 'Π'Ού έqέ,τεσα;ν εως
έκεϊ, ναυό:yια της ζωης, 5-πιως την 1rο1ρφόιρψωσεν δ Δυτικός η:ο
λιτι01μός. Και άπιο το Άvατ-ολιtικόιν αύτό Λιοιw>ϊ'\ι\Ο'Υ θα ξιεκιΜ� κά.θε
'Π\ρωί δ Γικάντι δια να τση-γαiνn ιείς τάς σuνε!&pιιιά!σ�εις της_ Σ�ρόy-
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y,ύλJης Τ,ραmιέζη,ς, ώς 11ιραιyιμαrτιικός ά!ντ•ι'Πlρόσωτως τ.ρ�αικσσίων έ κα
το:μ;μιuρuωv ό:1Α9ίρώ:rcων πού έvνσαϋν να ζη·σο,uν έλιεύlθιεροι.

Τ,ήν iJδJίw στιy1μ�ιν, ,είς τό άριστοκ1ρα:τικόν «Κλάίριτζες» •καί 
είς τα άλλα τcολuτε,λη ςε'\,\Cδοχc.ία τοϋ ΛΟΙ\,tδ"ίv,ου καί είς ίδιόκτ,η 
τα μέ'yl()]ρα, ά.&α�μαινυ_,κ,όλ1λψοι κ01ί μο:;ρyαριτοστ•όλιι,στοι 'Ινδοί
ψ'ccχαι;:;,αγ�όJSες» ( «μ�α - ρατζά», δηλο:!δή ,μεyάJλοι μοvιά:ρχ:αι) 
πού χριησι1μιε.:ιουν ώς ξόΟΜα διακα01μηηκ«:χ: τοϋ Βρεrτ:αιννικοϋ &ρ1μ.ια
τος, θιά: έιξαικο:λουθοiυν ν' άτuμά1φυν τό yένος τωιν, άλϊλJα ·καί τό 
-γ!ένος των �ρώιπιων, ,μέ την ά!δα1μα�νrαπι01uκιv...τιο,v ίΥΠ'οδοόlλω01ίν 
τ,ων. Αύτοί εί'\Αε έκειvοι πού εχcrοαν τη,v ψuχrήν των. 

Μέ Π!όσιηw χ01ράν κάiθ!ε ο: ν 'θ ,ρ ω ττ: ο ,ς ι5λέ-τυε ι τα σqμττ:τώ�ματα 
αύτ1ά, τά άvc:ιc11ψuσκ5ήrτηrτ:α, ττ:ιού :πιρqμηνύουν τή;v ,έττuκ.ράrιηισιν της 
.μιε�άJλιης ,μεται5ο�ς. Πιρό ιμ,0ρuκιων δsκάδων έτων, δταν έιμεcσο�ρα
νοUΟΙ8ν δ Δ,uιτuκός ττ:οιλ:ιrruΟ]μός, ή Άyyλία έκή1ρυυτ�ε τόν n>όλιειμο\' 
Ε\ιΌΙ\,!Τίοιν της Κ:ίινα1ς δια \Λα τη,ς έ:1τ.rι5ά1λn τιήν κατ,α,νάιλιωσιν τ,::::υ 6-
ττ:.ίου. Τ ιήν ίιδίια:ν 'ΠΙΕjpίrrοου έ'ΠΙΟ)(!]ιV οί "Α yy1λσι άJξιuJΙματuκσί wού δι.ιε
τ:άχθηpαιγ νά: ,καπασ1τΊε:uλουν τ.ην έnταινό::σταισιν τ�ν '(;ylδων, ε.Ιδεναν 
τούς έτυαν1ασrrιάπας ε�tς τα στqμια των κανονιών καί -rοιύς 'δuειμ]aλι:ζαν 
διότι είχαν τ,ό θράισος να ψανrcάζωνται δτι ηcαν &νθρωιιτσι αύ:rΈ
ξούσιοι. 'Αιργότ1φα, μέ την ττρόψασ,ιν της έ'fJcmλ:ώ01εως τc-ί3 ττJοiλι'DL
ΟΙμοιϋ - καί ττισ,Lου ττJΟΙλ,ιτισιι-uου ! - είς τή,ν 'Αiσlίiσιν, δττJως τόν έ:ξή
ττιλωνrο καί είς τάς &λw:xiςr ήοο�ρους, ή ΆγyλLα κσ�ί ή Ρωσ01tα, ή 
Ά)llία Ρωσ�σtία των Τσό:Jρων κα:1. των .μ'Ποyιcηρω;ν, έιμιο�ράζοινrτσ δ
λ,οέ,vια: τούς δJστυχUΟ1μένους λαούς των ύψι-πέ!δων της Κεvτηρώας 
'f\.σιhς. ΌλJίyον άιpyότ�φα, ενας ,μ�ονάJρχης, εξόριστος τώρα είς 
τό Ντόορν υης Όλλcm.iδLας καί τοϋ δ·ποίου τα λόγια ·.ιϊrpόΟΟ)CΕ -
ττ:iΡός c&σ.χός του - :ό :χ&εσ,�νός ό:Jκόιμιη τcολιτιΟ)μέ.νος κ.ιόσμος, ηριχιζε 
νά •καrrαλcχsμ,ι5άVτJ καί αυτός έ'δά1ψη ,καί λιμένας είς τήν Κtναν, καί 
έικCΧJλοuσ:ε τους 'όμοτί�μους του ό:Jρχη;-yούς των Εώρωττια·cκω:ν λοον 
είς νέαν σταιυροιφ,0ιρύαν κατά τ•ου «κιτρί..,.ου κινδύνου» 1τ1ού αττει
λιουσιεrν, οπ.ως έ:<!>ιει5αίωνtε, τόv Ε,yρωruαι κάv 'Π'αλιrτ:·ισιμό,ν. 

Ή 'Α·cιία, ο,μως, άiρ:χα,οτάτ'η κ,οιτίς της άνθiριωττιίνιης 1μεyc:�wε,ιο
τητ,:::,ς, δέv ητο 'δυνCΧΙΤΙό vια ύποικυψn είς τ.ήν ύλικιην (:){αν έvός κα
τω·Ιi,pιου ποιληιcιμου - τcϋ Ευpωrmαικοϋ. Ή 'Ια:τιιωινuα ττJρώτη άν
τ·ελrή,ψιθ�η τί ε.ττρ,ε,ττε vιά κ,cημ,τ�. 'Εχ1ρη.σψοττ:οίη01εν δλας τα,ς έψε.�ρέ
σε.ς καί αλα άνεξΟJιρέ.τ-ως m οwλα τοϋ Δuτ.(κο'ϋ αύτιοϋ ποιλιτι
αμου, δια τη•ν αμ.1νο:w του ίδuκΌϋ της, ό οοτοιος δuατη1ρεϊ:ται ά�κέ
ριαιοις ΚΙαί άiμιετάi&λητος. Καί αί λιsy:cψεν\ΟJι Εύρωττα-uκαί Δυνά\μ.ευς 
- f.Ι!έ.ταξύ αυτων κ01ί 'ΠΙΟ1ρά την yεωyρο:;ψ,Lαν ττιρέ.πει να κ·α-τ:αrτό::

ξ<ι:ψεν καί τας ΉνCuΙμέ\ι1CΧΙς Πiολιτιείας - ήναγκό::σ8η01αν ν' άlψήσοuν
εξω ά-rοό τούς ΚCΧίίCΧJΚ.ΤJη'ίUJ(ιCΙύς τ ,ων ύ,τολοyωμούς την Χώραν του
Άνο:rrέλ!λ.οΥmς ·Η,λrίου καl να τη,v λοyαριό:Jσ:::υν ώς ίσότιμόν των,
τααψ δλας τάς ύσl'ϊlειρικά�ς των κραυyας ·δ�α τόν «,κ,ιτsρwον κ:ίνδυ-
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νον». Ή Κιίινα, ή δυσικίW]rrος, ή όm,οιχαU'\,\ωιμέW] άtτΗ:> -υην δίαιrrαν 
του 6,nlίic,υ, ε1ίς την δrτωίαν την �λεν δ Δυτuκος -πιοιλιrr,ιqμός, ή 
Κίνα�, έ:ξ,ύrπ'\Ληισε κaιί αί.π,ή1. Οί. σrραιηωται τ�οϋ Σ,ούν - Γιάrτ - Σεν 
έσ1ό:1pωισ1αν μιίαv, ή1μ�έροw τάς Ε�ρωrrnαϊκιqς «έιyικ1άrτΊα1σrοcοο18ις» nιού 
ά1tΆώνσνrο ιειίς τάς ΤΙ1α!Εαιλiί!ας τοlί3 Ε,ί,ρηνuκιc,�, αJ\ι!έτ1ριεψαν τιήν δοιυ
λ�ω,μlέ•w�ν είς τη�ν Εύρώιπtηιν κιυι(5έιρνr]ισΊν του Ηεικιίινου καιί εκα1μισ:ν 
τούς «έlκwολιτι:ατΊάς» Εyρωπrο1ίους να ένναή!Οiοl,)ν δτι Ιδεν είνε · κCΧ18'ό
λ�:::υ άJσφ,α:λJεϊς, ώς κυρ1ία1pχο,ι 1καί ώς τrρονqμιΌϋχιο,ι, ,ειίς τrήν χώρατv 
έ.κε•ίWJν. Είς την 'Ι•νδιΟΙκίιwχιν οί yιη;yε\Αεις ,ώριίlσiκ,c:ιυν τψ Γαλλuκηιν 
κ1υιρ,•ΙΟJρrχί1αΙν στε'\Ιόχωιρον κ1CΧΙί ή tαviJλJίια της «>έιλιειυι818pιίctς, ίοοτηrως, 
άJδc:\\.ψcιτητ:χ;», ή Γαιλλlία: -τυού ύ,111οδύιειται την Δη1μιαιφαrτίοw είς τιό 
ΠκχιριJ:JΊ κα11. είνε ε�ίς τrήv n1ρα-yμαπuκόιτ;ryrια μ!ίια: Άrπουκ,ια1κιη1 Α,ύτ,οιιφια .. 
τοριίια, Uμτia::;1εν είς άiθlλια μέ.σa1 διά: νά κα'Ί'αlσfriθLλη τήν έξϊytφσίν 
τωιv, nιού οον είΜε καθοίωιυ �οουον, δτι Κσ!'ί'ε'ΟΠΙάiλη δ,ριοtτuκιως.' 

•*• 

ΈV9 οί Ά/CJ\uαiτ,ι,κοl λαi61. �ε�ίώινοuv τοοον χα�τη1ρl!ΟΠ"uκ,q 
τ,ην �UΟΊΙV της Q.7\.18Jpωιrdίινης τ�ων σuνειδήισειως, εν,αjς άrruo CΧΙUτούς; 
θlε.ιμιο:rrοψuλκχξ, ιμιας Γνώσιειως άJρχα�αrά;της Κ•αί κ1λη,ρ,οινόι,μος ένος 
παJν,cφχαιίιου -ττ;οwl(t'ι,qμοϋ, δ λCΧΙός των '1 νοών, έ>π:ηιρε τήιν μ�εyάιλJηιν ά:
:ιώψ<rοιv νά έ.iλΙΘυθει� ά1ώ τ�rιν «:έ 1κΓΠ1οιλιτιστι1κήν» κψιο:ρχιία,ν των 
έn,Ιδ�ρqμιέιωιv αu9Ιειντi.'>,ν τοu. 'Η θειλιηi,/Lς του ,CΧ!ίfτιη ω,ρη,κιε τήιν yvη
σιωτ�ραν έικlδιήJ\JωΟΙίιν της aίς τό τηρόαυ,πον του μαχ�άιτ!μα Πκάνrι. 
"Οtπιως και. &λ!λ!οι Ίνδοιί, � κ.α1ί cώτός ε<ίς τιηιν 'Λyyiλ!ί:av 
κa:1. m 111ραy�μαrτ1uκόιν 111E,Pll8XCJ!flWOΙV του Δυτuκοϋ 'ΠiΟiλιrr,ιqμκ:i> δεν 
του &ιαψώιyει κιαιθόλοu. "Οπιως και. σfλλο ί σιψττατρtω�t του, έτιη
ρε.ιν ό::πό τιη,ν Εύρωmκχϊικi]ιν του έ;κπαι�ίlδιεuσ;ιν ιμιό'-"<W τ:ήν ιμέ&δο.ν της
δι)()jvοιήιοοως καl της δΙJΟΙλ�εικrτι1<1ης καί τάς -γνώόε,tς,, . τό:ις 'ΠW"]pοφο
ριιΙCΧΙκιάς, -rοού δύδάισΙκΌΜτΙCΧΙι είς τά κολ'λέyuα.. 'Ε�ιφάιτηcιεrν, qμιως, ά
διάiψ18qρον τόιν ίiδ,,1κόν ταυ, τον ι!ιο:!θυιρριζοιν καl τοοοιν διuα:φοιρε.rτΊι-

. κόν 111Ο1λιrruσμόν, πι::ύ ο:1πο&λέ:π1ει O)(:L εί:ς τη;ν ύ:λ�uκην .ιειίψiηρειια,ν, οϋ
τιε eίς την ά�κ,ρο�αιτuκ;ηιν έ!κ:y�μνcrοιν της διαwοιήσεως, σiΛ.λ' ειίς την
άνόrτπuξιν τοlί3 έσωιr�ρuκοο άn.tθ.ρώ1t10υ - της ψUΙχης. 

Ή άιfJίlα και. ή δύνα!μις έ,νος 111ολιτι,σ�μοο άmοιδιειuκνόε1l0Jι κυρίως, 
άJπό τιην άvrοχήν τiou ειίς τήν έπίlδιρα,ΟΙιν έ,νός &λλοu. �Όταν, π<ηρα.:. 
δειίΎΙμ,αrrος �ριuν, ξiεικιινοον άJπό τήιν Έλλό�δια: ΊΛέιο,ι δuά να σrοοιuδά
σουν aίς τ�ήιν Δuτικ;ήν Εόρώιτιην, ιέ'Πlεu&ή δε.ν -εχιουν eίς το �ά!θος τ�οσ

είνα1ί τωιν τίtrοοmε το .. ί�ρως ί'&�κ·όv των, ξυττtττΡJζΟΙVt!CΧ!ι άm;ό τηιν έ
-πιιψ,ά:νειιαν τ�ωιν τηροryιμιόπων καl έ111uσrrριέψουν είς τον τό,Τ{Ι(),ν των Άy
ylλιόιτrλη•κΤΙΟι, Γαλλ01tαι3ιε·ϊς η ζαλJuσμεΙ\.ΛΟΙι ά:-πΙό Πφμια�νο,rολιηξiίια\Λ. "Ε-
wχς ΊΙ\Αδός,. αμιως,, �Μ άΙϊrο τα Κολλέyι,α της ΆyγiλJJαι:,, αmιο τήv ' 
'Οξψό,ρi&ηιν καJl άJπό τό Κa:�μrrφι'ί\ζ, χ�ρlς να χάiση., οϋτιε δ,ιά: μίιαν 
στιι')Ι!μιηιν· τιη,v άJντΙGληψιν των m1CX!NO)'ltωV καl της τηρα)1μαπuκότητ�ος. 
Καιί, έιτruσrτ,ρέψων ιείς mς Ί νδtίιας, ειί'\Λε τόσοιν Ί".6ος Κια!θ" ολσ,, οσον . 
καi 1t1pιίν, κ(\ριος κΟJί. οχι δαuλος, των yνώαεων 'ΠΙΟυ άmlεικό:μι�σεν ά-

...... 



1976 Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗ,Σ ΑΥΡΙΟΝ 113 

πό τήv Εύρωrπαϊκ,ήrv του 1μαιθησιv. "Αν ή δuα σvά τιου έ:y1.ψ"'ασθη
καrrιά τΔv τρόtrοοτν τόν Εύιρωπυαικόν, αί ττ;ρασ:κrτήισε;ις τ,ης αύιrαι τι
θΙεντα,ι ε:vς την ύταη:ρεισίαν τ,ης ψυχης του - &ν της χρησψευουv Έν 
τηάtσ,π ττεjpιιrστώσει, �ρηισιιμοποιο&ντ'ΟJι δια την έιπιτuχιαν της άηο.1 
λαyης του ά:nο τ:ήΙV ξέ.ΙW]ιν .κυρια;ρχίiαJν. 

Ά,ντιθ:έ.τως, qμως, τφ,ός τους Ία:1tωνας, ,οί όrποί:οι δια ιην έ:ξα
σ,ψάiλΙΚJ.ιrv της άνεξαιρτηρίας τ:ωv εχρη.σuμο-rοοιησαrν τό: οπλα τα Εί. 
ρωw<Χ'ι11<:ά, ό Γ·κάrvτ·ι έ1δί!δαξε,, μέ το ΠΙCΧιpό:!δε;�y,μά του, τους συ.μrπ:α
τ,ρ �ώτας του, οτι τά ψυ�ι;κα οπιλa εί.ινε άατό.μωτα, άκα:τοοι�κ:ητα, 
τ.ροιμιερα τηραyμαrτ•�κ·ως. Πως έξεστ•ρατευσεv ένωτίQΙV της κασ,μο
κιραrrε14ρας Άyy,λ:ίας; Ωττλ:ισμενος μέ ά:πέ::ραντον καί ττ:ραy,μα,τ,ι
κωτάτηιν σιψΠΙα!θε.LJαi καί τηρός τ;ούς 'Άyyλαυς αύτ.ούς-'- τη,ν συμ-
11Ιάθ.εuαv τοκ} άνωτιέ1ρου άνθρC:)ττοu ττ;ρός τούς η::λανω,μέ.νους συv
()j\181ρώπωυς τ,ου. Χc.ψ1ς απ'λα, χωρίς (9ιαιότnτ.ας, χωιρίς άλληιν άν
τίστCΧJσιν άπό την π αιθ'η τ ι,κ ήν. Άλλα ίι τ>ροιμερόν, τί άκαrτα
yώνισrι�ον 01ΊΙι1.ον ή πΟJΕ:Jητuκ,η αύτιή άντ:ίστασις ΠΙού είνε ή ά:vτ'ίlσrτ(k.. 
σ,ις της ά!δουιλώτου ψυχης ειίς τή1ν (9ίαν της ϋλης ! Έδίδαξε τούς 
'J νfδους να φορσϋν έ,λά,χι()(ία ένδuματα {9αJμ:{9α;κε.ρά, τα όποια: νά 
ύψQΙίναυν μόνοι τωιν. Κ•ΟJί ή Άyy,}.!ία, 'Π'Ού ύ111ειλόγιζεν ,ε,ίς mλα
τ�εLαιν έικ.ατ,οrιtτάiδων έ ,κ,αrτ,qμ:μυρίων διά -τ�α ύψαντοιψyεϊά της, ή
σιθό:Jνθιη τιην αιuοτελJεσμ(Χ1'{1υΚόrτ;ητα του , J.vδuκoιJ -rορωτοyιενους ά:ρyα
Μιοϋ νά ύrποσκάττιm τα θφέ.λια τής Αυτοκρατορίας της. 'Απήλ
λαξε τούς Ί νδούς .ά11!ό τάς αrττατηλας άνάyκας πού δηιμιουργεϊ ο 
Εύρωττα:ικ•ός ποV\.,'ΗΟΙμός, κ' ?,τσι, εΠJλη,ξε θανασίμ,ως οληrv την Βρετ
τανbκήν (9ιο1μ�ηχΟJνίαν. Τούς έδίδαξε να έτοψάζουrv ,μόνοι των το 
ά>λάτι των άττό την θ!όΙλασσαν τ.οϋ ΘεοιJ, !μέ τήί\Ι (9οή,θειαν τ�ου 'ΙΤΟ:

τρός ΉV\.ίου καί ή κ.υΜρνησις των '1 νδιωv ήσθάνθη να κλσν�ι;ε.ται 
όλόκληιραν τό οίκιο\ι\01μι1κόν τηις οiJκοδόμη1μα, -πιού στ:ηιp'ίζε.ται είς 
την ψοιρολοyικήν έΙΚ.ι,t!ειτάiλλεοοιν των Ίνδων. Καί ε.δωκεΙV ε.ίς τούς 
'1 νδοος την ά:πόιδε,ιξιν, ,μέ τό τrcηριά!δειyμά του, δτι ΚιΟJμιμία κ,οcψο
κ,ρα:τοrpίο: δέv εχιει ά;ρκιετας ψυΝΟJΚ,CΧς διά να ΚΙΙJείσn είς αύτό:ς 
τους λαούς ττιού δεν θέλουν νό: της ύ-ττοταχθοϋν αιpοϋ αλλωστε, οί 
λαιαί, δια νά είνε έJκιμε-r;α!λιλιεύσψοι, πρέιrοeι νό: �,ρίσκωνται εξω ά
ττό τάς q,υλΙCΙJι<,ας δuόιη μrοα ιε.lς αυτό:ς όm:οιτελοϋν (9cnρος των έ1κ-
1μιεταλλJευrrωιν τιων. 

Ή Άyy"'Jvixx ήοθάVJθιη �αθuτ,ατα τό μά!θiηιμα. Πιροσττ-cχ!θ'εϊ τώρα 
νό: εlλθτ] •είς .μίαν συi\,�ε,'Wάησιν με τούς 'Ινδούς ·δια .μιας συζητή
σεως μιέ ταν ·έ�μψυχωrτήν των, τον Γ,κάντι, τον χθεσινόιν καrτ,ά;δ�κοιν 
«τ01ρ<ΧfJίαν» τόν όττ;οϊοv τώρα κφ_εϊ ώς δμότψόν της. "Ας :μη άνη
σ;υχ1ήσn καJν\είς α�ος διό: uήιν ειΚ'�ασιν της συζη.τή,σε.ως. Ό ύ
π�εριamτ.uσrτης των άνθΙΡ'ωιrοίl\,,ω,ν αιμψε,ρόντων εiς αύιτiήν την ττε,ρί
σπαισ�ν εΤνε εινας «tι-tαχό:rι�μαι» - ,μία ,μεyάλη ψυχή. 

'Αλλά - θα ή,μrrοο,ροοοε νό: ε1-τqj κανεις - τί θ'ά έyίνε,το έάν 
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αλαι 01ί �εyό:ιλαι Άτvοuκιακαί .Διuνάιμεις ελεγαν μίΟJV ήιμιέ,ραν είς 
τούς ά]μ,ορψώτ�ους, τούς ήι,μυcryρίους κατvο-ςε, λα,οος των &τvαικ•ι.ων 
των: «ΠηyαιίΜε1t1ε aτ,ην εύχ)ή του Θειοϋ·! Δ-έν θα σάς 11<.iU&ρνώ έ.γώ 
ηλέ!οιν. Κιι..6ερvηιθηrrε ιμό\ΑΟ'Ι. σας qrοως ιμπrορεϊτε ικα:ί &πως ,θέι'λJειtε»; 

Ή έJρώτη,σιις �εlνε λισ)Ιuκή, Δuό: νά δcθη ή άτηά1\.Ιτψ:ης, ,τρέπει νά 
ύ-τοοθέσωμεν 'Ιtiρός ο,τιγ1μιήν, δτ,ι αί Ε�ρωτrαίκαί Δυ\Λά\μιε•ις - και. αί 
Ήνωιμέιναι Πciλιrrείαι άκ·όtμιη - δέν είχαν «ά-π:σ�κιίιας», δεν ε.ίχαιν 

_ δη.λαδή, καrrακτ�ήlαεiι χώρας π.ρός έ.κ,μsτά1λιλεοοιν, &πως ή Ίσπχχ,. 
νία, ή Ποιρταγαλία καί ή Ό,λ.λιοο6ία 'ΠΙΟΙλαιιότ,φον, ή 'Αγγλία t

-roε,ιrrα, ή ΓαιλJΜια κ�άrοιν καί ή ιΓφ,μανία καί τό Βιέlλγιον, ή Ίτσ:
λιία τελιευταία - νε.ό-πιλJοιJοος αότη είς τ,ην σψαiρα:ν τοϋ έφ,ηρμιο
c�ένοu Δuτιuκοϋ 'Π!ΟιΚ°ιιτuσ�μοο. Τί � ειt� σu�fi; Έν -rηρώιrοις, ή • Α
σιία θα εt)CE μίαν &λλην έεβ._'tf.ιν. Οί λαα� της, 1με τόν όφχαιότα
τ,οιν ΊΟΟΙλιτ�όν των, θα ε�αν άΜελιχ&fi σqμιφωw:χ. προς τήιν Ι.δικήν 
των ψυλε't'Uκην ί&ιιοισuy,κpακ1ίαν καί η �ς θiα ttτiσ �οu
σιιωτ.έtρα κα:τά τώτο. Είς τηιν • Αψρuκ.ήν, -πάiλtν ή hmίδ,ρασις των 
1μαλλον ,τΟΙλJι�τιοιμένωιν '�uκων �λων, θα �κcχμνε � 
τιήν ψι,ιλήν των ιμαiψων να 1ίραιττ:fi 'Πlρός μίαν ψuσιολσyuκωιτέραν ά
νά:πtτυξυν. Και_ έΤQΕΙιδή. έθέi<:r.cqμιεν ώς ίmόθεσuν &τι ιτΙά Εύιρωrrταϊκά 
κρά:'rη δέν θά έζητοιuσαν •κοrrαικτιήοεις ,τρός έiκιμεrτιάΙWιUΟ1w, τοϋ
το, cπιιμαίνειι, ά:Ι.ιαry!καίως. καιί λοιγuκως, &vι δ -ποιλJιτq.οος των θα 
ητο ένtιε\VJς διαφιψε;tωκιός άtπ:ό τόν cημφινόιν, ενας ,rο.λιrrq.ιός 
άινθρωtττιινώτφος,. ά:φαJ διέν Θα· τόν έχα;ρα;κτήρυζ;εν ή δίψα της έ!κ
μεταiλιλJε{Πluκης τι:λεονεξiίΟϊς. Και. ε\lαlς τιέτοιος 'ΠΙΟΝL'tl!Ομός θiα εϋρι.
σκε rra μJέιοα τα �ΙJΚ!ά - δχι μέσια (;.ίας - Ιδιuό: να μοuρα
σ'θη με τούς ά:π.οιλίιtιισrtοuς λαούς της -γης τα ,τνειι-,μαrrιQ<Ιά τοu τ' α
γαθά. 

Θα ήμιrσαροϋσιε Ί,Ι(Χ τrιροχωιρήσΙ] κ�ανεlς άικιόμιη, με �w m:xιvt1a
τ,ε τ�ν &τυό!θεισι ν 'ΠΙΟ'U · έθιέσαιμιε,ν οιί �ρωn'ΟL τvοϋ Ιδεν •CΙ3ίσθά.νο'ΙΑ'tαι 
τήν -mλεο,νε'C,!ίkχν καί την διίψαν της συσσωριε,ύσεως ύiλιυκιωιν ,φασκttιή
σε.ων, θά έισυyικιροτοuσαJV ,τοιλι'tlε!ίl()]ζ ,του δεν θά έ(;a<riιζovrro ειίς 
τήν 1t',pακαrtά1ληψw των Ο'\.)\\Λ()ρuάκων �ρισιμιων. Θα είχε δηλαtδή. 
διηιμι�ριγη�Θfi αύτqμάιtως μJία ΠΌΜJιψώ,τη - ή Πανευρώtιη αόtή 
π,qυ τ:ή,ν όνεljpώονιται σήιfliE!ρciV μερυκοι όνε�ραπόλοι και τιή,ν διπιοιί
αν δw τΌιλJμ�οϋν ιμέν νά μιυκrrη,.ρίισΌυν φ� μ:ειρυκ.οί σιηιμιε,ρ�νο-ί ή
syιεταl Είψιωtτταίlκων λαων (διιόιτιι οί Χασί αάτοί α!ισιθό:νονται έίf. έιν
στίικrτ'οο την άνάyικιην τηις) άλ.Μ την υ,τοvqμεύουν ιμε τάς ,τρά:
ξιεις των. 

.. 
** 

Αύτά, έ;γ τοο't'οις, δεν 'εγιναν. Ή έξέ.λιqις της Εψ11ΙΙ")ς ί.mηρ
ξιε διι�ρε.τuκή. >Εν όινό,μοttι της έ.ξαrττλωσειως του τιιολιιιτ,ισιμοΟ, 't!Ον 
ειίaά,yqμεν ώς οίνάπνε�μα ειίς τούς �ρους της 'Αιq>ριικιης, ώς ύ
λιLJΟΤtικην διαψθqράν ,τα!Ι,ΠΙQΙυ. Κια:ί 1μήιmως, τόύλόlχuστ�ον, ά'πό rην 
έντα!τ'υκήν έιφετάλλJευσιν των λJαιων των άποικιων, 1<ιεpδιίζουν κcφ-

' ·1 
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μ:ίαν άνιοονν καί εύμιcηρειαν αί λαοί των μιεyάλωv άτσο,�κUCJ1Κ,ω,ν Α,ύ
τΟJκρατορυω,ν; Eitς τό ΆινοtrΙ()ΙλΙJΚόν Νο�k>ϊνον, &rωυ θ'ά έy1κατοχ:rrα
θft ό μαχάιτιμα Γ-κά;w-�ι, δrοως ,κ,αi. ,eίς τ,άς ψιρuκτάς τρωyιλας του 
Νο,τ.ί:οu Λ�ί'ν1ου ,μιyριάlδες ά)νέjρyων, δ'Π!ως καl ε'ίς την Ού<χλJί,ίαν 
κ,αι είς τήν &λλη,ν 'Α.yy,λJίαν, 0Jίισθάνονt1αι '1'ή,ν ζ�rν τωιγ ώς κατά
ραν καi. ώς <!ιάJρος, χcφις ε.ίς τόν Δuτικόν μας rτον ποιλιτισμόν. Οί 
sρyάται της ΓαλiλJίας, ο�ί ύψοΜrοLΙρyοί. των �qρείων της έ:rτCΨΧ,ιων, 
οί λyμeνεργ,άrrοιι της, ή ,μιε·Υ!(Χ)λη μαζα του Γοιλλuκου λο:ιοϋ, δεν έ
κ,έρδuσε τ�ί'ΙΤ.οrτ:,ε, τΨrrοτ�ε άπrολύτως, άmό τ,η,ν ,μο:ικιραν sκμε,τάλλευσιrν 
τ�ωv 'Αττοuκι,ωrν της Τρίιτη,ς Διηιμ�qκρατίας .. Καί Ιbέν ξεύ:1)€ι κανείς 
ποίΙΟυς νά λυιπηjθft -πtεpυσσό"Ι'ερον: τούς δυνασrr,ωαμJένους μαύιραυς 
καi. κuτιρι1ν•cuς, η τ,ούς -πιε�ναισ1μένοuς και ΨUΧUκιως ό:τcοστ,ραyyισμί!
VΌuς λευκούς, έll.' 6ν.ό1ματ,ι τωιν σψψaρόντων των :όίτυοιίιων αί κ�ερ
\,,ηrrοί των ρυΘ,μιίζjΟΙυν τή άττοι1κια�κιήιν έ.κ,μιε.rτό�λλωσιιν .. 

ΆλΝ:':χ ι<;α:rrοuος κ:ειρiδlίζει, τέιλ.α; wά.ντ'ων, άmιό αιάτήν. Μιία όίλι
yάριθtμα; rτάf.11.ς ό�ν'θρώιπκ.w, ιή tδία 111αντου. Ή τόζ!� .των α:ότοκα
λοψένων αύτcφέ01ΚΙως «έιτυιχεφ,ηιμαϊ'(ιων». Ή τ�άξ:ις της όrτrοίας εινα 
μέλα;, rqρό όΛJίyQV ήιμιειρω\.1, ffiω. εtς τάς Άθήινας - ό Ρότσ,Μ.δ -
άψ�ου Τ!ipοσείιλκUιΟΙε δcιυλΙΟιττρε;rοεϊς και κdλακευτ1uκούς τριyuρω του 
δλους τούς έττιισή1μους, mι�yψέινο,υς κατά την έ'Π10χήν αuτήν τοϋ 
καύισωνος, ιμιέ,σια ειίς 't'ά: Φtράικα των, τούς έιμuκτηρuαεν άττό τό ϋ

ψος των ΤΌUιΡαιμιδων 'Των διισιεκατοιι-ι1μυρίων τ;ου �μψανl.Ό!θcίς είς τ·ό 
&ιττl\Ο'\Ι μέ μιίαrν λJινήιν παιρ<:>διαν «,κ,01μττ,ιναιζόν» �ρy<Χi't'uκ.ης. 

'ΑJλ,λ' άiΡΙΧιζ;ει να οeλαyίζn εiς τό,ν όjρί:ζιοιvτια της άΜθρωπτότη
τος ενας ο�ρος. Άικόμ,η καί ,ή ;τ:ράσικληpις του μΟJΧ]άπ:μα ΓΚ<Χ'\ι<Τl 
ε'ίς τήν καθέδρκχιν ,της Β1ρεrταν,νικης Αύwκ,ρατιοριίας είvε μί'ο: άιπό 
τά,ς ό;μυδιράς ά:κqμη άν101λκψrΟC11ς της τηροσε,χους &ιατολης. Μία 
νέα ήιμέ.ρα τηρΟΙ,μη'νύεlίαι διά τιή,ν 'Αvθ,ρωπ.ότιτγrα, Ήμέρα, τη,ς όnοί
ας ό ηλιος θα είι-,ε ηιλιας άιyάτυης κα:ί ευδακίιας με'tΙ<Χξύ των ό1ν
�rπων κκ'χ!θιε ψuλης. Είiνιε ό ο�ρος της Αϋρυο,ν. Είνε πολλJο1l -

_ 1rολλοl ειυrυχως - σσοιι αύrτιήν τήv AϋpιloiV την ο:ίσiθά;νΟV'tΙΟ)ι ώς 
πνειιψαrr.uκήν των Πα'Τlρίlδα. 'Όσιοιι εχουν 'l]αrrιριίiδσ: τή1ν Χθές δέrν θά 
μπ1ορέσcυrν "1<Χ στcψοrτη,σουιv αύτιήν τήν Ά'vlατοiλή,ν. 
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Στό βιβλιοπωλείο μας θά βρητε ο;τι βιβλίο κυκλοφορεί στα έλληνικά γύρω 
άπό: 

- 'Ανατολικές Θρησκείες 
'Αρχαία -'Ελληνική Φιλοσοφία καi Μυθολογία 

- Παράδοσιακά κείμ:να
- Γιόγκα
- 'Αποκρυφισμό καi Μυστικισμό f 
- Κείμενα καi μελέτες χριστιανικών βιβλίων

1 

- Σύγχρονες άπόψεις της νεωτέρα'ς ψuχολογίάς.
Μφικέζάτiό τiς έκδόσεις μας:

1 

r) Μπόρις Μοuράβιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος πρώτος, δεύτ:ρη εκδοση μέ έντε- ·f λώς νέα μετάφραση. Ι '•., «Στή σύγχρονη καμπή της 'Ιστορίας, δπως καi στήν έτrοχή της έλεύσεως 
. τqϋ Χριστοϋ, ενα τμημα της α

. 
ύλαίας εχει άνοίξει. Έτσι δίνεται ή δυνατότης 

νά μuηθοϋν στή Θεία Σοφία, τήν «μυστηριώδη καi άποκεκρυμμένη» δσοι θέ7 

Χουν νά προχωρήσουν πέρα άπό τή γνώση ·nou προσφέρουν τά βιβλία, δσοι 
πραγματικά ζητοϋν νά συλλάβουν τό \ιόημα της ζωης καi θέλουν νά κατανοή
σουν τί σημαίνει άποστολή τοϋ χριστιανισμοϋ στή Νέα 'Εποχή!». 

2) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψυχολογικές παρατηρή-
σεις: Καρλ Γιούνγκ. · 

ι 
«Μια καi είναι άνατrόφευκτο για τόν ανθρωπο νά έγκαταλείπει τό σώμα ! 

του καi νά δοκιμάζει τήν έμπtιρία τοϋ Θανάτου, είναι άφάνταστα πολύτιμο νά 
γνωρίζει πώς νά συναπαντήσει σωστά τόν θάνατο, δταν αύτός ερθει. Ή' Θ,Β; 
Τ.Ν. κας γνωρίζει, δτrως εκαναν,τά 'Αρχαία Μυστήρια κι' δπως διακηρύσσουν 
ο! Ούπανισάδες, δτι ό άφώτιστος ανθρωπος συναντά τόν ενα θάνατο μετά τόν 
αλλον, άσταμάτητα ... ». 

3) Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, τοϋ Δ. Α- Ντίναχ. Μια άληθινή ίστορία
τοϋ μέλλοντος, γραμμένη στiς άρχέc τοϋ αίώνα μας. Πώς, θά έξελιχθη ή νοο
τροπία, ή κουλτούρα καi ή μεταφυσική άναζήτησις τοϋ άνθρώποu τοϋ δuτικο-
εuρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ. 

Δύο τόμοι χρυσόδετοι δρχ. 440. 
'Επίσης: 
4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» τοϋ Πητερ 

Ούστrένσκυ. 
5) «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τοϋ Καλiλ Γκιμπράν. 
6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ» Μετάφραση άπό τό

Κινέζικο πρωτότυπο: Ρίχαρν:r Βίλχεμ. 
7) «Ο .,ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ» τοϋ • ).,γγελόu Προκοπίου.
8) «ΑΘΗΝΑ»· 'Ιστορία Πολιiισμοϋ, τοϋ Ιδίου.

--------�--..,.-----------·----------
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* * * Μαγνητισμός

Euv-t ροφικότη τος 

Τή τυα:ρcημοrνη του 68ου παιy,κ-001μίου συν.ε6ρίου της Θειοσοψι
κ,ης •ΕΠ"αιιpι'ας (1943) ό δόικτωρ Άρανιαίηλ ττταρcυdία01ε ε.να σχέ
διο Δ•ιΌ:Ιλοyι:σιμου 1έ'Πί της 'Α'δελJψό<τητ,ος, πσύ -rου εδωσε τό ονομα 
<Μαyνητισ1μός Συvτ:ροψυκότηrrος». Έξήy,ηpε '&τι σκοπός του ηταν 
οχι ε-νας άπιλός Διedλοyισιμ,ός, άλJΑJά μ:ια ττροισπ,άiθίεtα έ,κ1rορεύσεως 
ά.δε1�ψΟ'Π'ΟΙΙJη:τυκ·ο·Ο 1δυvαιμω1μ·ου. θά: εrrηρεπ,ε, τηιν '�δ,ια ωιρα έ·κοοτης
ήιμέρας, piυιθ/�ι,σιμένη άρμονuκά y�ά κάθε τόπο, ,νά: yί'ν1ε!'ίαι άrr-ο�μι
κός δ�αλοyισιμό·ς έΉ,ι όiμαfΗκ-ης �άJσεως, ό οποί:ος, .με αύτόν τ,όν 
σuνrονι01μό, θ'ά ·μπορουσε νά: διοyκωιθ:η α· ενα Νιαyόψα Ά1δ0λψι
κότηrτος. Ύrruά)ρχοrυν, tAJEy,ε, ττκχνrου -ττ;ρο�rλ.ήιμια:τα, τ,ων όποίωv ή 
άντψετώτυισις είνιαι δυναruη ιμόν.ον με Κο:Νή, θέληΙΟ'η. Οί ·θεόσοφοι 
θιά: ε.πρε-rriε νά έ,ρyασiθοϋν yιά τή,ν έ:qωτ,ερίκ,εrυιση αιύτης της καλης 
θc1λή·σειως. 

Ή σό1νοψις του Δι-αλοyισιμου του είναι ή ό:Jκ,άλουθη: 
1. Β-άlδι.Ισε mρός τιή.v θέση του Δ ιαλοyισιμοϋ σου ιμε την σικ,έψη

συyικεvτρώιμιενη στην • Αδελψότη:rο::, σύμφωνα •με τ.ηv πuό 01-11op<p1η 

άvτ·ίV\.ηψη πού ,μποιp1εϊς 
2. Κάtθιηισtε ηρειμα y,ιά λίγα λεπτ,ά εχ;οιντ:ας •αύτή σου τη,ν άντί

λη ψη σrτ ΟJθιερ� 
·3_ Βα�θ/μιη'δόιν, :μέχρι πlληιράτητος, άΉqμάJκρυνε κάJθε περίστα:ση

τοϋ έξΙωτε,ρικοΟ κάσ]μ,ου. 
"Αψη·ΟΙΕ τόν νου σιου ικαί τά: αίσiθ'ητήριο: ο,ρyανά σου δσο ιμπο

ρεί:ς π�ο λευικ·ά, σάν ά1διεuαινά. 
4. Γέιμ,ιζε τό.ν έα1υrτό σου με τ·ό τcνε�μα της fu1αζητησεως της

πλέ0ιν τειλJειίας έικ,qψάJοοως της 'Α:&ελφότητος. 
Πόiθlηισ�ε το πνεCψιa: της έ.ξά;ραεως. Ά\ιΚΧfJΙΡ'LΙ)(;ή:σου ατό "Ε�φεστ 

ε.ως τ,ήν κοιρι..;ψή της Ά,yνης Άi&.ελ!φότητοις. 
5. ΈξΙΟΙψάΜισε τ,όv έ,αυιτό σου σ' αύτη την κο,p,t>ψ:ή της• Νδελ

ψότητος. Μ·εί:νε yιά ,μtα στιιyιμή .έκε,ί: σάν σε 1έκ;στατιrκ;ή ϋπνωση. 
Μεί:νιε έγτατ�ικά: ζωντανός σ· 01ύτή:ν yιά: μια _στιΎμ•ή. Έ\ώσου μαζ, 
της. 
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6. 'Έ-rnειι'τ'<Χ, y�ρήγαρ<;χ, καιτέ&χι\.\ε. �ρός τήv έξ,ωσyρέιψεuα, yυρ{
ζοvtας άπ:ό -τή:ν έ'\Αδοiδυνα\μ,ική. 

7. Άικ.τινοΜλιηισε αυτ:η τήv 'Αδελφότητα, καιθώς έ'Π!έτυχες vά
την σuy1κραrτηιση,ς, -τηρός' τα _/Ξfι.,): 

α) Π,ρός τά. 'Πlλιηκruέκ,rτiειρα καl τφοσ,ψιλέστ�ειρα: τφόσωτrα, πού 
τιr)ν εχοον, άνά:γ,κη. 

�) Jlρός τούς διε,ομιέ.νοuς eίς τό τιφιοολλαν σου, τήν πίστη 
σου, τήιν τuα,τρίδα σοιυ. 

y) Πtρός τά μαϊχ6μ�ε1να εθνη, .τά δ4Χ�\ΛCΧ 00\Λη, τtά ούδέτερα_
ειfuΛη, τlς -τcίιστιε,ις τdϋ κόό1μ:ου. 

8. Ξέχ.,υσε τφός ο3ύτά Κιαλη �ηση, Κια:τοιvόηιση,, Δικαuο,κρι
σία καn. 'ΤU\1εUμαί άίληβu.ης Ε!ιρήινης. 

Α<Υτό ε17\αι δυνατόν να yιίrνη σόΝ λά;μψεις ά!στραττιης. 'ΑJλλiχ 
'Πlρέ'Π!Ει να είισαι yφατος άπω �ρη, ό:νεξφε�τη,, δυeισδυτ,uκή, 
άκαrrα!Vίικ.ηrrη, σα:ρωτ:ική1, νul(ηψ<ψο. 

Πρέ,ττει να έjμψορεUΟΟJι mro 111ίστη στη νίικη yι.ό: τ,η,ν εtρήl\ΛΤ'\ δ
λωw των ιέiθινων, 'Π1ίστιεων1, λαων. 

9. Άrιταιιrείται τώrχχ: ιμω στι,yμη yοw,Μης yιά: τιr)ιν έrrοιιστροφή
στον φ,υισιοιλιΟ<yιικο ,κ,όqμο. 

1 Ο. Κιατα1λή1yοντας,, έ1t1ί.Ότρεψε σrtΊήν ασκ,ηαη των �ν σου 
κα�8Ιη1κόντων, c;r).;¼:r_ 1μέ το uτtό&:χ!θρο η τ,ό κuκwωμα της άιψ,ιιε.ρώ
σεως, ωστε vά έτrο.1Vέλθης ίσχqρόrτ�ερος είς τό τφοακήνισ κατό: 
την έπόμεvη ά:01κηιc,η. 

------------------ ··--------·····

ΚΩΣΤΗ ΜΕ/\ΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο ΙΗΣΟΥΣ 

Ποίος ύπηρξεν ό �ι ήσοΟς; • Αί δ�ι• περί ούτοϋ

άηόψεις, έκτιθΘμεναι άμερολή,ιπως. • Ό 'ΙΙ'}ΟΟϋς κατό 
τόν Ρενάν.• Ό Ί1ησοϋς κατά τόν Συρέ. • Ή διδασκα

λία τοϋ '1 ησοο άnό τήν Κοwή Δκ:ιθήκη.

ΤΙΜΑΤΑΙ· ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 

--------■-----··········-··--··-····· 

, ·1 
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ΣΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

'Η θαλασσα εl ιται ενα θαύμα 

Μια φωνή 

Αλλη φωνή, 

Αλλη φωνή 

Φωνη τοϋ βοθουc: 

Φωνη τοϋ βάθουc: 

Μια φωνή 

Αλλη φωνή 

Αλλη φωνή 
Αλλη φωνή 

Αλλη φωνή 
Αλλη φωνή 

(Σuνειδησιακός διάλογος) 

Οι nολιτείεc: ,μαc: με τον ,,ολεμον εγιναν φαντα 
αμα καί nολιτείεc: ληστών φανερών .και κρυφών 
ληστών .ε,γιναν οί nολιτείεc: •μαc: 

Εμπροc: ν άλλαΕοuμε αλογα στα nανδοχεια, για,ϊι 
τ' άλογα μας -εεaντληθηκαν· κα·ι nρέnει ν,ά ,ι�εύο
γουμε, να φευγουμε, να φεύγουμε 

Θελουμε νά τσςl'δε;ύοuμε κι ac: γνωριιουμε οτι 
,μένουμε στό ίδιο μεροc: όnωc:. ή θάλασσα, onωc: 
η θαλαοσα, το σι.ιμδολο των ταΕιδιών μαc: το 
συμβολο των ανσχωρήσεων •μαc: 

(ο Θεόc: εχτισε το θανατο, •δηλσδη την αλλη 
ιωη) 

Μόνον ο θανατοc: εί-ναι το -nραγμα:τικσ μαc: ταΕι
δι, nού τόν θέλει το σ�μα μαc:, στον αnοκτδ 
ρωγμεc:, ,nολλέc: ρωγμέc: καί μέσα an αυτεc: 
βλέπει η ψυχη τή λευτερια τηc: και την οnε 
ραντωσύνη 

Erμnρoc:. ν αλλάουμε τ αλογα, τ,α ταχυδρομικα 
μας δλογα νά κομ�σουμε τιc: είδή.σειc: γιά νά 
ενι-οχύσοuμε την έnιικοινωνια μας ,μέσα στή με
γαλη μέθη ιμαc:. και γύρω ,μαc:. ,μσναςιά 

(Πώc: θα σωθοϋμε ιάπό τήν μεγαλη μεθη μαc: και 
γύρω μαc: -μονοΕιά;) 

Οι nολιτείεc: ,έγιναν φσντ.όσματα 
Κυβερνοϋ-με -nολιτείεc: φαντάσματα •nολιτείεc: λη

στών, πολιτείεc: γελωτοποιών 
ι 'Ανήκουμε στ'ή νεα. Pax Rornana 

Ζητω ή καινοι)ργια μαc: Γa" Ron1a1111. 

-
---

----

---- --

--

----

� 
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Αλλη φωνή 

Α-λλη φωνή 

Αλλη φωv11. 

Φων,ή τοϋ βάθους 

ΙΛΙ ΣΟΣ 1976 

Τίς πολι,τείες ,μας τίc:; παίρνει ο πολεμΌς καί τίc 
κ,άνει πολιτείες ληστων �οί γελωτοποιων, πολι 
τείες φαντάαματο. 

'Εμπρός v· ιάνε6οϋμε •στ· δλογα, στά ταχυδρΟΙμιικό 
μας δλογα, στά τσχuδραμικά ιμaς άλογα. Έ1,1-
πρός v· άλλά!;ούμ_ε τά ταχυδρομικά μας δλογα 
rτά τσχυδραμιικά μας πανδοχεία. 

.ι · Δέ χρειάlειrαι ή �,ιεγάλη μα� έρηιμΟCJ τώρα είδήσεις, 
δέ τίς ιχρειόlετοι ιπιά. 

(Ό Θεός έκτισε τό θάνατο, εκτισε δηλαδή τή 
•• Ζωή). Σήμερα φοροϋμε τή ·χοίκή ,μας τή στο

λή.
Αλλη φωνή τοϋ βά.θους: Αϋριο θά φορέσουμε τήν' στολή τοϋ έπ?υρσνίου 

γιιά νp τσ!;ιδέ,ψοι,με ατό έσωτερικό, ·τό nονί
σχυρό μας τό ΣύμΊαν τό: στολι9μένο μέ τή 
λευτεριά ,καί Ίμέ τ,ήν ιάπεραντωισύνη του. Έδώ 
δέν τα!;ιδεύουμε, δέν τσ!;ιδεύουμε έδω. Περι
στρεφόμαστε rιάντοτε ατό ίδιο. ιμέροc, σόν τή 
θάλασσα, σόν τή θόλαψα, αύτό τό μεγαλόπρε-
πο τοίιl Θεοϋ, θαϋμα 
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Η ΟΡΦΙΚΉ 

Ύπό Ο Δ. Λ ΑΜ ΨΙ Δ Ο Υ δ. Φ. 

Α' 

Τό κεί1μεγο, πού-όκολουθεί, όπετέλεσε μιάν όμιλια ,πού, βασισμένη στό 
nορισματα της ε·ρευναc:, αnσσκοποϋσε να κατατοπ1ση το ακροατηρ1O γεν1κ,α 
nαν.ω στην Ορφι1κη ,διδασκαλ1α Τα περισσοτερα απ οσα .λεγονται εδω α 
νηκουν ατούς ε·ι·δικ-ουc: ερευνη'ΤέC: nt>u το'-'c: αναφερουμε :πιο πέρα 

1. 'Αντικείμενο της ά'Ι.:ικοινώσεως αύτης είvαι ή 'Uρφική, οηλαοη ή
όρφικη οιοασκαλία άλλά μέσα στο: χρονικά ορια της πρώτης 7tεpιόοοJ. 
Πραγματικά ή 'Ορφική μπορεi, καί πρέπει. γιά λόγΟJς έπιστημονι,ι,ης 
με-&οοολογίας, άλλά καί οίισίας έ•ι μέρει, να χωριστή χρονολογικά σέ 
ovo r.εριοοοJς: Σ' α�την πο<J φτά·ιει ά-;-;ο τ η•ι r.ρωτη έμφάyισή της μέχρ, 
τά μέσα περίr.ου του 4ου αίωνος π.Χ., καί σ' έκείνη την περίοοο, που 
ά_κολουθεί μέχρι το τέλος τοu άρχαίου κόσμου. Οί τελευτχίες αύ-θεvτι
κές Υ.αί γνήσιες πηγές για την Όρψχ·η στ ΙJ'Ι τ:ρ�)τη αύτή r.ερίοοο ϊί•ιαι. 
ό _Π λ:ίτων και ό Ξενοφών, εvω ολοι οί μετα;ενέστεροι άπο αύτους &νή
χουν στη οεuτερη ,;,;ερίοοο. 

2. Ξέρω πολJ Υ,αλα πόσο μεγάλη εί•ιαι ή ΟJσκολία και γιά μας, 'ΠΟJ 

άνήκουμε στο πλατυ κοινό. άλλα και γιά τους είοικους άκόμα νά γίνη 
οιάκριση τί άνήκει στ·ηv -;-;ρώτη r.ερίοοο καί τί στ·η δευτέρα. Μά αύτο 
γίνεται άκό:J.α cυσκολώτερο γιά μας, 1ιατί μέσα μας εχουμε μιά κάποια 
ένιαία είκόνα -;ης ορφαης οι3ασΥ.αλιας, -;-;οί.ι σχ-rι..ιατίστηκε άπο ε•1•1οιες 
και 7.cφαστασεις, -πού ά•ιήκουν ομως και στ.ίς ο:.ιο περιόcους. 

Οί λόγοι της ουσχέρειας αύτης ε;ναι ουο κα1 ό:pείλοvται. και οί 
0J0 στην έλλειψη -πηγω·ι καί πληροφοριω'Ι, που -Είά μας Υ.ατατόπιζΟ'•ι 
λ,επτομερως γιά τη γένεση κα: τ·rι•ι iξελ•κτ•κη πcρεία της όρ9ικης οι
οασκαλίας. Σήμερα και οί έρευνητές και έμεiς, οταν μελετο,υμε την Όρ
φι,ι,ή σάν κίνημα -9-ρησκειολογικο η φιλοσοφ:κο με ζωη τόσων αίώνων, 
είμαστε ύr.οχρεωμsνοι ,ι.ά-9ε q;ορά που σ<J1.:ι•1,οίίμε μιά εiοηση ή μιά πλη
ροφορία γύρω άπο την 'Ορφική, να την έξε-;α�ουμε. να τη·ι έλέγχουμε 
καί να -;η•ι άξιολcγουμε, πp\•1 την τοπο,θ.ε,ήσουμε χρονολογικά σ,ο ολ:� 
' . ' 1 

"Λ-r[ • ' - λ' -., Ι , ' Γ ' ' 'Ο 
' ' 

ορψικο κινημα 1" α ο εΑεγχος ειναι ,;,;ο υ ουσκολΟς. ια-:-ι η ρψικη σαι 
κοινψιικο πνε.ιμα,ιχο φαινόμε·ιο, -πού κράτησε τόσους αίωνες, έξελίχ, η
κε μiσα στο χρόνο. -περιδλή-θηκε πολλές μορ'?ε; και χωρίστηχε σε οιά
ψορα ρεύu.ατα, που 3εν Ύiσαν πά'Ι~ο-.ε με,α!Ξ.v ,ους ου-.ε r,:αράλλ·rιλα r:cu,:
Υ.εvτρομόλα προς τη•ι ι3ια άρχιΥ."Ιj κεν-.ρ�κη ίοiα τοίί Όρψισμοίί. 

'Έτσι οί οιάq;οροι συγγραφείς μέ ,).ς πλ·ηροψορίες ,ους παρουσισ 
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�ουν οιαφορετικά στάοια Υ.αι σημεία έξελίξεως της 'Ορφικής. Και εί
ναι εύεξήγητη ή πc•λuμ.ορφία αύτη με το πέρασμα τόσων αiώνων. 'Όπως 
στο φuσικό κόσμο ετσι r,.αι στον πνευματικό ..-ίποτα δεν πε-θαίνει: Μιά 
ίοέα, ένα πνευματικό δημιούργημα συνεχίζει τη �ωή τοu και οταν εχη 
πάψει ό δημιουργός του νά ύπάρχη, και πολύ πιό uστερα, μόνο που κά-θε 
τόσο r.αίρνει και μιά νέα μορφή. �ρουσιάζεται με ενα νέο ενδυμα, σκο
πεύει κάτι λίγο διαφορετικό. Και αύτο το και�ούργιο, είτε στη μορφη 
και στο περίδλημα είτε στο σκοπό, δημιουργείται άπο τό συνταίριασμα 
Mt τη σύν-&εση έκείνου πού ύπηρχε, δηλ::ιδη τοίί παλαιοίί, και έκείνοu 
πού κά-θε τόσο, ή κοινωνία δημιοuργεί, δηλαδη τοίί καινούργιου. Και ή 
πορεία αύτή στα στοιχεία τοίί πνεuματικοίί κόσμου -Θά γίνεται ε..-σι συ
νεχως .. έψ" οσον οί δrιμιουργοι είναι αν-θρωπcι καί μέλη ..-ης άν-θρώπινη,; -
κοινωνίας. 

Ί'ήν ίδια πορεία έπε..-έλεσε και ή όρ-rιΥ.η διδασκαλία. Μέσα σ..-οuς 
συγγραφείς, ..-οuς λίγους auσ..-υχως συπραφείς, που aιασώ-θηκαν και 
πού άνέγραψαν στό οιάσ..-ημα ..-όσων αiώ•,ων όρισμένες εiδήσεις γιά ..-ήν 
'Ορφική, έπιδε6αιώνε..-αι αύ�ο που άμέσως προηγούμενα είπαμε: Οί 

'Πληρσφορίες είναι λίγες και δεν μ.ποροίίν νά δι::ισ..-αuρω-θοίίν οίίτε ΥΙΧ ση
μα3έΨοuν σωστά μέσα στό χρόνο την πορεία της 'Ορφικής. 

Καί ετσι ένα πρώτο συμπέρασμα πού δγαίνει γιά μας: Καί αν ά
χόμα άπομονωσου:J.ε ι τήν ερευ•,ά μας, οπως πρlπει να γίνεται, στην Όρ
φική της πρώτης περιόδου, και πάλι δεν ,θ.α είμαστε 6έ6αιοι οτι αύ..-ά. 
πού οί σuγγpαφείς λένε γιά την Όpφική, άνταποκpί,νονται στην άpχική, 
στην πρωταρχική, -θα ελεγα. μορφή ..-ης 'Ορφικής, άχάμα καϊ έάν οί 
ίδιοι αύτοί συγγραφείς παρουσιάζουν τις πληροφορίες τους μ· αύτον ..-ον 
:iκ.οπό. Γιατί άπλούστ<ατα οί είcήσεις και των §Uγγραφέων αύτων δεν κά
νουν τίπο..-α &λλο παpα να άπηχοίίν την κοινή γνώμη της έποχης τους, 
τοίί κοινωνικοίί πεpιδάλλοντος. 

Ή οεύτερrι μεγάλη δυσκολία, γιά να κα-θορίσουμε χpονολογικα έ- . 
-πακρι6ως διάφορες εiδήσεις για την 'Ορφικη, όφείλεται σ' α:ύ't'ην την ί
δια την όpφική διδασκαλία. Γιατι τη μορφή κα: το περιεχόμενο, που εfχε 
στις άπαρχές, δε•, εταψε νά τα εχη μέχρι τέλους. σε όρισμένα τουλά
χιστον άπο τα ρεύματα, πού έπήγασαν άπο τις διδασκαλίες και τη -θρη
σκευτιy,ή -θα λέγαμε διδασκαλία τ•ης. 'Έτσι ό 'Ορφισμός κάι ή 'Ορφική 
δεν ηταν μ.ιά -θρησκεία η ενα -θpηακεuτικο σύσ..-ημα. Δεν είχε κα-θοpιι:τμέ
νους τόπους λατρείας, κα-θορισμένο λατpευτικο τ'JΠtΚΟ με ά..-ομα άφιε
ρωμένα στη λατρεία και στην έξuπηpέτηση των -θρησκευτικών άναγκων 
των πιστών. ·κανένα άπο τα χαpακτηριστικα αύτα μιας -θρησκείας -
και μιλώ πάντα γιά την πρώτη περίοδο - δεν είχεν ή 'Ορφική. 

'Ήταν, οτως και άναλυ"ικώ..-εpα -θα -.ό άναφέpουμε τιο uσ..-ερα, 
ενα σύνολο -θρ·nσκευτικων φιλοσοφl1,ων διδασχαλιων, που κα-θόριζε -.ρό
-πο σκέψεως καί όδηγο σuμπεριφορας γι' αύτοuς πού δέχον"αν -.ις οιδα
σΥ.αλίες -.ης. Βασισμένη ή ΌρψιΥ.η στην προσήλωση σε μια -θεό..-ητα, 
τον Διόνυσο, που άναμίχτηκε χαί πολλες φορες -.αυ..-ίστηκε με το πρό
σωπο Υ.αι την uπαρξη τοίί Όρφέα, ξεκίνησε άπο γεωγραφιΥ,0 χωρο οχι 
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' 'λλ ' ' Θ ' ' . λ ' 0 ' 'λ 'λ' λ ' ' τοσο ε ηνικο, τη ρακη, και απ ωνηκε κ::<ι "/.J:J. uψε ο οκ ηρο -τον αρ-
χαίΌ έλληνικό Υ,αί έλληνισηκο κόσμο. Αυτός λοιπόν είναι ό .δεύτερος
λ, \ ' 'Ύ ' ( ' λ ' '(' ' ' \ογος, που εμποοι,μ να Υ,α-�ορισοuμε χρο,10 ογικα -ι.αfJ.ε φορα μια μια
τις 6α-θιμίδες -της έξελίξεως της Όρφικης . 

. 'Έτσι 1) ή ελλειψ·11 πληρο9οριών οιασταuροuμένων 1ιά κά,θ.ε σ·rι
μείο και 6α,θ.μίοα της έξελίξεως της Όρφικης καl 2) ή 'ίδια ή ύπόστα
ση -της Όρφικης μας έμποι3ίζουν πά-ρα πολu να άποκ-τήσοuμε μιά όλο
-ι.ληρωμένη είκόνα της όρφικης διδασκαλίας στην πρώ-τη περίοδο. 

3. Μιά άκόμα διαπίστωση γιά το κίνημα του 'Ορq;ισμου καl της Όρ
φικης διαφωτίζει λίγο περισσότερο το πρό6λημα, για-τί ή ούσία της 'Ορ
φικής δυσκολεύει την ερευνά μας: 'Έχει παρατηρη·θη οτι οχι λί1ες φο
ρές ό κήρυκας, ό προφή-της -της οιοασΥ,αλίας ένός αλλοu, μιας ,θ.εότητας, 
η άκόμα ό ίερέας, ό ύπηρετώ•ι μιά ,θ.εότητα, -ταυτίζεται στο τέλος με τη
·θεότητα που ύπηρετεί. η Οt::<ΚΥ,ρύσσει. Πολλές ψορες παίρνει μιά ,&.έση
πλάί στη ·.9-εότητα. αξιος και ό ίοιος της 'ίδιας λατρείας η μιας λα
τρείας αίιτόνομης καl άνεξάρτητης άπό έ-ι,εί•ιη της ,θ.εότητας που �π-rr 
ρετουσε η έκήρuσσε. 'Έτσι εχοuμε: τ-r1ν περίπτωσ·11 οποu συζου•ι. σuμδιουν, 
συν-λατρεύονται ή ·θεότητα μαζί με τον ,θ.εοποιημένο ίερέα· την περίπτω
ση, οποu ή ·.9-εότητα κατά το μάλλον η ηττο·ι τ.εριπίπτει σε άψά-νει:α Τι 
σε λή,θ.η Υ.αί την πρωτεύουσα ·θέση καταλαμ6ά·,ει ό -θεο,ποιημένος ίερέας 
η προφήτης της ·9εότητας- και τέλος την περίπτωσ·ΙJ. οποu εχει λησμο
νη,θ.η ό σύνοεσμος άνάμεσα στη ,&.εότητα και 'J'tOV -θεοποιημένο ίερέα: της 
και ετσι cιαχωρίζεται πιά ή λατρεία της ·θεότητας αύτης άπό έκείνη 
του ίερέα r; τοj 1:ροψήτη της. 

Ό κα,&.ένας μας μπορεί. χαί τίς τρεί.ς αίιτες περιπτώσεις νά τις
, , , , , , ο λ , �, 'Ε ' n, , ταυτισΊ1 με γνωστα 'J αυτο•ι νρησκεισ cγιχα σuμοαντα. 1ω •,;ι,α σ,,ια-

φέρω μόνο την περίπτω1η του μεσίτη �1ι-θρ:ι, πού στο τέλος χαταλαμ
δάνει πρωτεύουσα -θέση στη μεταρρυ-θμισμε·ιη κ::<ί άνανεωμένη ζωρο
αστρα η ,θ.ρησ,.,εία. Καί άκόμα το παράοειγμα τijς ·9εας Άρτέμιcος χαί 
της ίέρειάς της 'Ιφιγένειας, που γίνοντα. Υ,ατά -ι,άτ.οιο τρόπο ίσάξιες 
και λατρεύονται ή μιά κο•ιτά σ-:r1•ι αλλη, όχι τ.ολυ μαχρυά άτ.ό aω, στην 
'Αττική, στο ίερό της Βραυρωψις. 

Μιά παρόμοια λοιπόν περίπτωση παρουσιάζεται -ι.αί στην προσωπι
Υ,ότητα κ:ιί στην ίίπαρξ-r1 τοίί 'Ορφέα. Ό ίερέας του Διονύ'Jου, ό Όρψέας, 

\ \ f - f , - , Ι \ , � Ι , \ \ με το περασμα των χρονων αποκτα αuτονομη και ανεc;αρτητη απο τον 
Διόνυσο ύτ:όστ:ιση. Ή -θέση του αύτη τόσο πολύ άπομαΥ.ρύνεται άπό τή 
·θ-εότη-.,α. που ύπηρετουσε ,ι.αι διακήρυσσε. ώστε στο τέλος ό άνταγωνι-, ' . ' ο  Ι _. Δ / - �/ ' ' f σμος του προς τη . ..,εστητα του ιονuσοu τοu πρ::ι::;ενησε και τον τραγι-ι,ο 
του -.9άνατο. 

4 'Ο 'Ο ' ' ' ' ' � � λ' ., ' ' ι-, ' . ρψεας και η ορ.ψικη οιοασ-ι,α ια, ο,;;ως σημερα τη•ι ςερουμε, 
είναι δημιο�ργ·φα σχετικ3: νεώτερης έποχης. Δlά εχουμε είδήσεις 1ι..ι 

\ 1 ""' •ο I ''11>. Ι 12, Ι f! 
� / \ \ την παροuσια του ρφεα, ειοησεις σεοαια αποσπασματικες, και σε r.α-

λαιότερα μ'Ιημεία και συπραψείς. Σε μια μετώπη -;οίί -θησαυρου τω•ι 
.., , ' Δ λ ' ' 'Ο ' / / ' ' Ρ Ι .:..ικυωνιω'ι στους ε �ους ο ρψεας τ.αριστC'ι'ιεται μεσα σε μια οαρκα 

' ' ' Δ ,. � Α λ-
' ' ' ' ' \ ' μαζι •J.ε τους ιοσκουρους. _'1.σψα ως προκει-;αι γtσ μια σκηνη απο την 
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Άρ1οναυταη έχ.στρατεία, οπου ό Όρψέας πηρε και αύτός μέρος. Σ' ενα 
άπείΌ του βου αίώνα ό Όρψέας, πωγωνοψ5ρος, παίζει λύρα, ένώ πόυ
λιά και ζώα τον άκοίίνε. Στην άρχαία έλληνικ·η. λο1οτεχνία ό Όρψέας 
παρουσιάζεται στο έπο του ποιητη 'Ι6ύκου νά προσπαθη να άπομακρύνη 
άπό τον � Αοη τ·ην ·σύζυ1ό του Εύριοίκη. Άκομ.α εί9ήσεις 1ια τον Όρ
ψέα ορίσκονται σε κείμενα. του Αίσχύλου, του 'Εύριπίοη, του Πλάτωνα. 
ποu τον παρουσιάζων νά 1οητεύη με το &σμα του r

i 

με την ποίησή του . 
. 'Έτσι ό 'Ορ.ψέας συνδέεται με δυο άρχα:οελληνικες θεότητες: με'·τον 
.λιόνυσο, οπως είπα προη1ουμένως, άλλα Υ.αι με τον 'Απόλλωνα. 'Ο 
Διόνυσος προκάλεσϊ καί, τον τρα1ικο θάνατ6 του, 1ιατι ό Όρψέας πα
ραμέλησε τη λατρεία του Διονύσου και οόθ·r.κε στη λατρεία μιάς &λλης 
θεότητας, του 'Ηλίου ( του Φοίδου 'Απόλλωνα). 'Έτσι ό Όρψισμός 
παρουσιάζεται σαν μια μcψψη της ·λατρείας του 'Ηλίου, ποu λατρευόταν . 
άπό τους Θράκες, ίδιαίτερα άνάμεσα στις &λλες θεότητες., Ό Διόνυσο�, 
1ιά νά τον τιμωρήση, στέλνει μαινόμενες 1υναίκες, ποu καταξεσκίζουν 
τον Όρψέα Υ.αι πετοuν έοω .και κεί τα μέλη του. ro μuθος λέει οτι οί 
Μοίίσες τ� συ1κέντρωσαν και πάλι και οτι το κεψάλι του Όρψέα: έπλευ
σε' στο πέλα1ος και ταξίοευσε προς τη Λέσδο, και έτσι οημιουπήθηκε 
έΥ.εί ή ποίηση της �απψοuς· και των &λλων ΛεσΜων ποιητών. 

5, Ή ψήμη του Όρψέα όψείλεται περ,.σσότερο στη θρησκευτ_ικη όρψι
κη ποίηση παρά στην προοολή του .άπο μι,α όρψικη θρησκευtικη θά ελε"" 
γα κο,,νότητα. Μια σημείωση είναι χρήσιμη, 1ια να μας δείξη το πε
ριεχόμενο της Όρψικης στην πρώτ·η της περίοοο. Ό 'Ορψισμός έχει 
μυστήρια, οεν έχε,, ομ.ως μαντεία, δπως είχε ένας &λλος 1όης ποιητής,
ό Μουσαίος. ,, 

πολλά έργα, 7tOU άποοίοονται στον 'Ορψέα, δεν είναι παρ� μετα-· 
γενέστερα Υ.ατασκευάσματα &λλων, και ίοί� τοίί Όνομάκριτου, 7tOU έζη
σε στ·ην Άθήνα στην αύλη του Πεισιστράτου. Λένε οτι αύτός συ1κέν
τρωσε τα όρψικά κείμενα, άλλα φαίνεται οτι πολλά οικά του, μετηενέ-. 
στερα, αποδόθηκαν στον Όρψέα. Το τυραννικό κα-ι9-εστως του Π εισι-

, στράτου ευνόησε το όρψικό κίνημα. 'ίσως γιατί και ό Πεισίστρατος ' :J 
''iοιος συνδεόταν με τη Θράκη., Στο τέλοι; ομως _της πρώτης περιόοου ό 

Όρψισμος περιηλ·.9-ε στα χέρία τσαρλατάνων και ζy1τιάνων - ίερέων ά-
1υρτών.' Παρ' ολα αύτά οί &νθρωποι ποu έσκέπτονταν σωστά οεν έπα- ' 
ψαν νά έy.τιμόuν την οιοασκαλία του Όρψισμ.οu και να έπηρεάζονται, λ' , , , ' ? παρα πο υ �πο αυτην. 

6. Τα λί1α ά'ϊ.Οσπασματικά, πού ά•ιαψέρουμε 1ιά τις ίδέες και 't''IJ'I
Υ.οσμο•9εωρία του Όρψισμοίί δασίζονται στην μελέτη του Otto Grιιppe 
σ'ϊ'ο Λεξικό της έλληνικης και ρωμ.α'ικης μυθολο1ίας του Roscher στο . 
αρθρο «'Ορφεύς» ( 1897 - 1902), στην συλλ')γη των όρψικων άποσπα
σμ.άτων του Οtιο Kern ( 1922), στο 1νωστό διολίο του Thassilo von 
Soheffer 1ιό. τά μυστήρια και τ� μαντεία της άρχαίας Έλλάοος 
(1 η έκδοσ·η 194.0) και στο μνημειώοες οίτομο ερ'(Ο τόu μεγάλου θρη
σκείολό'(ΟU και ίστορικοu ':'OU αρχαίου κόσμου Nilsso1n (1957). Αύτqι 
τον τελευταίο άκολουθοuμε τοσο στην έρευνα οσο και στα συμπεράσματά . 

1 

Ί 
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τοJ πά,ιω στη ι Όρψ y:ή. 
7. Άρχ·11 χαί γένεση του κόσμου Υ.αί του α'!Ι)ρωπου.

Λέσα στις διδχσκαλίες του Ό?1ισμοJ UΠΙ.(ρχει με μυ·Uιι.ο 6έ€-.ι.ιιι
περι6λη:η μια χοσμογονία και μια !c1{J.ρωπογο1ίrι. Χωρις άμψι6ολια δεν 
μπφουμε '/(/, χαραΥ.τ'(JρίσοJμε χρονολ(;γtκv. το χrι,θ,έ,ια άπο τα στοιχείv. 
της; άλλα άσψαλως ε:ια κεντρ χό Υ.ύτταρο κrιί μ ά. κε,ιτρικη ί�έα ,% cι

'Ιήχη στ·η•ι πρώτη περίοδο. Στο I Ορι;,ισμο ,;πάρχει ·ή πρω-:αρχιγ, Γι άρχη 
' Χ  ι ι \ •ι ,, ' Ο ' Δ' �ι 

r
ι 

' ο ..ι: ροvος, ο λιων, οπως στ·ην περσιΥ.'Ι) ,,,-ρ φκει:r. εν ςερΟJμε ομως ε-
παy,ρι6ως πότε π::.�ρου'JιάστηΥ,ε •ή ενιοια αύτή. Στ·η,1 όρψ•Υ:Ιj κοσμογοι rι 
ύτ.άρχει άχόμα ενα στοιχείΌ. '1'πάρχει το κοσμικό ούγό. ΊΙ γένεση του 
κόσμου άπο ενα αυγό, 7:0U εχει σΥ.CΧσει, ειψχι 'ενας μύ,.9ος σιαδψ.fνος σε 

λλ \ λ , ( 'Ε" - θ \ ( , " ' ) Ι λ, ι: - ' πο ους αους. οω , α ,.:ι,υμισω οτι η τs ,εJταιcιJ ε..,η της ε-πιστημης 
σήμερα πc:ιραοέχεται οτι ό Υ,ό·ηιος δ l)IJ ιο-ιργή,.9ηκε 'άπο μια τεράστια σφαί-

ι , Ι \ \ ,:._ ,;,,. ι ι ,ι -
� ι ρα, η οποια σε μια οεοομε'Ι η στιγμη, πυραΥ.τωμεΨη οπως ητrι'Ι, ο ασπα-

στ'Ι)Χε καί σχημάτισε όλόκλ·ηρο τον άστριχο κόσμο. Να μιλήσω γιά ταύ
τιση και ταυτισμό του άρχαίοv μύ-θοu με τη'Ι άλή-θεια η οτι ·ή άλή,9.ειrι 
διαισs9,ητιΥ.α τ.εριέχετα στο μυ·S!ο ;) Έτσι λcιπΟ'I κστά τQ'I Όρψισμο τό 
αύ,γό ει ναι ό μ εσολαδητης wιάμεσα στ f)'I υλη και στά οντα, ά-ιάμεσα στο 
χάος και στον κόσμο. 'Ασψαλως τ·ην uπαρξη -.oC τεράστιου α�τοίί αύγου 
οί Όρψικοί τη,1 πcφέλα6αν άπό τις λαικές ·9ρ·φκεJτικες κ::ι:ι μu-9-ικές 
πεποιθήσεις. 

'Όπως στ·11 ,9.εογονία - κοσμογονία - τοu Ήσιόοι;u, έ:σι κ::ι:: σ 
::ι:�την του Όρς; ισμοcι ό νέος οηυ.ιοuργός - θεός ό ..1ίσς καταδροχ•9ίζε 
τον έρμας:,ρόδιτο -θεό Φάνη, πού γεvνt,,9.ψ,ε άπο το κοσμικο αύγό. Με 
::ι:ύτον τον τρόπο ό Δίας, μολονότι· δεν είναι ή άρχικη ,9.εότητα, διατηρεί 
την προέχουσα ,9έση. 

'Υπάρχει ή γνώμη οτι ή όρψ�κη κοσμογο-ιία δημιοuργή,9.ψ,ε, άπό τη 
συνένωση OUO χωριστων ΚΟσμογοvιω•ι; άπο ι-J.ια Υ.Οσι-).Ογονία, ΠΟ� είχε σ<Χ'Ι 
δασικ:J άρχικο στοιχείο τη Νύχτα, και μία κοσμ:,γονία, ποu ή άρχή -.ης 
δασιζότο:ν στη'Ι υπαρς η του αύγου. Λύτη ή τελευταία κοσμογονία εχει 
πολλα στοιχεία κοινα με τα μεταγενέστερα μι,θ.ραικά. 

:\Ιια αλλη λεπτομέρεια, πού άναq;έρεται στην όρψικη χοσμογονία, 
ει.ναι πi)ς ό 'Ορφισμός παραδεχόταν εξη γεvεες ,9.εων. ΤΗταν ό αiώ·, 
το3 χάους, ,ό αiών του έρωτος, δηλ. της γενέσεως του κόσμου, ό αίών 
του Ούρανου', του Κρόνου, του Δία, με εκτο τον αiωνα του Διονύσου, 'ΠΟv 
ηταν και ό όρφικος αίών. 

8. Δεν μπορουμε να οιαγράψουμε πλήρως τη σχέση του Διονύσcυ με
τΟ'I Όρψισμό, γιατι rιολλες είδ-r;σεις γι' αύτο το -9έμα άνήκοuν στη 
οεύτερη περίοδο του 'Ορφισμου. 'Όμως μία είδηση του Πλάτωνα για 
την τιτανικη ψύση μας διαψωτίζει λίγο: Σύμψωνα με την όρψικη ο οα

σχ.αλία οί Τιτάνες διαμέλισαν τον Διόνμσο και κατασπάραξα,� τα μέλη 
τοu. Ό Δίας με τον κεραυνό του τιμώρησε τοuς Τιτανες και άπό τη 
στάχτη των Τιτάνων άναΙ,J;ιγμένη με τη γη γεννή-θηκε ό &ν,9.ρωrιος, ποu 

, , tf ' ,, ' 'λ ' , ' "λλ � κατα το ενα -.ou μερος εχει τιτανικη rιροε� εuση και Υ.ατα το α ο ι;ιιο-
νυσιαχ.η ψύση. 
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Ηέοαια ομοιοι; χατασπαρα1μός σΙJμ6αίνει χαί στον Όρφέα. Στή-1 
όρψιχη διδασΥ.αλία ό διαμελισμός θεωρείται πρωταρχιχό έ1χλημα, χαί 
έτσι ό Όρφέας ϊtέθανε διαμελισμένος χα:ί μάρτΙJρας της διgασχαλίας 
τοΙJ. Κα:ί ήτα,,ι τέτοια ή διδασχ.αλία- των Όρφιχών για: τη θανάτωση χαi 
το διαμελισμό τοίί 'Ορφέα, ωστε άϊtα1όρε1Jαν τη θανάτωση όϊtΟtΟΙJaήϊtοτε -
ζώοΙJ είτε '{tατί πίστεΙJι;ιν στη ρΙJϊtαρότητα της υλης είτε γιατί ϊtίστεΙJαν 
στη μετεμψύχωση.-

Στην άνθρωϊtΟΎονία της όρφαης διδασχαλίας ύϊtάρχει ίνα στοι
χείο, που θέλει· να: έξηγήση τη φύση τοίί άνθρώποΙJ. 'Όπως προηγοΙJμέ
νως είπα. ό &νθρωπος άποτελείταt άπό το τtτανtχο χαί το aιονΙJσtΙΧΧ.0 
στοιχείο, άπο το χ.αχο χ.cιί_ το χ.αλα στοιχείο, άπο το σώμα χ.αί την ψΙJχή. 
Το σώμα εiναι το χαχο τμημα. ή τιτανιχ.η φύση. ή .ψΙJχη είναι το Υ.ΙΧ
λό, το θεϊχό. Το- σώμα είναι ή φΙJλαχή, το δεσμωτήριο, οποΙJ μέσα χ.λεί
νεται ή ψΙJχή. 

9. 'Αμοι6ή χ.αί τιμωρία μετα: θάνατον.
Ή άντίληψη 1ια: την άλλη ζωή υπάρχει στον Όρφισμο χ.αί σέ

αλλα πνεΙJματιχά. θρησχεΙJτιχά, φιλοσοφιχα: χι•ιήματα. Έτσι, για: να: μι
λήσοΙJμε μόνο 1ια: την έλληναη άρχαιότητcι, θα άναφέροΙJμε οτι ή άμοι-
6η του άνθρώποΙJ στόν &λλο χόσμο έμφανίζεται χαί στα: έλεΙJσίνια μΙJστή-
ρ ια. Δίπλα στην παλαια: πε1tοί·Sηση οτι ό δίχ.αιος θα: εuτΙJχήση χαί οτι 
θα: ζη μέσα σε μια: αfωνια μέθη, ύπάρχει στην 'Ορφιχη χαί ή πεϊtοίθηση c 

οτι ό &οιχοι; θα: τιμωρηθη, θα: είναι μέσα στο 6ορ6ορο χαί �α: 6ασανίζε
τα:ι χ.αί στον αλλο χόσμο. Οί δί�αιοι ομως χ.αί έχ.είνοι, ποu εχοΙJν ύπο
στη χάθαρση, θα: ξεφύ101Jν άπο το 6όρ6ορο χαί θα: (οtίν μαζί με τους 
θεαύς. Στο σημείο α:ύτο ή, όρφαη aιδα:σχαλία: aια:φέρει άϊtο έΥ.είνη των 
έλεΙJσιν!ων μΙJστηρίων. Στα: έλεΙJσίνια: μΙJστήρια: ή χάθα:ρση ήταν μια: 
προπα:ρα:σΥ.εΙJη για: χ.άτι ουσιώδες, ποu θα: έρχόταν υστερα:. Για: το�ς Όρ
φιχους ήταν 6ασιχος παράγων, 1ια:τί οί Όρφιχοί πιστοί ηξεραν �τι ολοι 
οί &λλοι θα: 6ρίσ1<.0ντα:ν μέσα: στο 6όρ6ορο χα:ί θα: τιμωρουνταν στον άλλο 
χόσμο. "_Ετσι για: να: μένοΙJν οί ΌρψιΧΟί χα·Sα:ροί χα:ί για: να: εfνα:ι χα:ίνα: 
άνήχ.οΙJν στους δίχα:ιοΙJς, Υ.ον-iα: στα: ήθιχα: παρα:ηέλμα:τα:' ύπηρχαν χαί 
διάφορε�; έντολές, οϊtωι; ή άποχη άϊtο το κρέα:ι;, ή ά-πα:1όρε1Jση να ,θιανα:
τώνοΙJν ζώα: χαί αλλα:. 

10. Μετεμψύχωση
Ή ϊtεποί-Sηση των άρχα:ίω•ι 'Ελλήνων οτι ό ανθρωπος τιμωρείται.

σε μια: δεύτερη ζωή σΙ)'ΙδΙJάζεται με τη διοασχ:χλία 1ϊά τη μετεμψύχω11η, 
ϊtOu έμ9ανίζεται στην άρχαία 'Ελλάδα τ� 6ρα3ύτερο στα: τέλη τ .ης άρ
χαϊχηι; έπQχης. 'Απο που ομως ηρ,9.ε χ.αι '7t'OtOς την χήρΙJς-ε 1ια πρώτη 
ψορα: δεν είναι έντελώς 6έ6α:ιο. . 

ΞέροΙJμε ϊtΟλu χαλα: οτι ή διοασχαλία της μετεμψΙJχώσεως έ�ιδά-
σy.ετο στα: μΙJστήρια: χα:ί εfναι φΙJσαο να: σχέπτετα:ι χα:νείς ϊtpώτα: πρώτα: 
τα: πιο δια:οομένα: μΙJ11τήρια:, τα: όρφιχα. Μιiς δοηθάει λίγο μια μα:ρ,τΙJ
ρίσ. τοίί 'Αριστοτέλη, ό όποίος, 6α11ισμένος 11τα: όρφιχα έπη, ύπο11τηρίζει 
δτι ή ψΙJχη όδη1ημένη άπο τοuι; άνέμοΙJς, μ?t'αίνει με την άνα:πνοή στο 
σώμα: ά-πο το σύμπαν. Αuτο σΙJμψωνε·ί χα:ί με τη λαϊχη πί11τη πως ή -ro-
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'Ιιμο1tοί·φ·rι γίνεται με τι:J'Ι αέρα. Κ:ιι άκόμα ή .:επο:.•.9·ψrι οτι ψυχές ά
'Ιε6αίνουν στον άέρα ή διαλύονται στον άέρα. 

J 1. 'Έτσι θά ύ1tάρςη κά1tοτε έ,ια τέλος γι¾ τον Υ.αθένα, που 9-ά τό·ι 
λυτρ�)ση άτ.ο τους μόχθους. 'Γό σώμα bλο·ιών είναι ύποχρεωμέ•ιο •ιά πε
,9,αίνη Υ.:αί ή ψυχή που ζη μέσα σ-:ό σώμα έλεJ{..ιερώνεται οτα'Ι τό σώμα 
-πε-θαί•ιη. Ή ψυχή ζη σε λήθαργο. οταν το σώμα 6ρίσκεται σε κίνηση, 
-:ι,αι το σώμα κοιμάται στο μνημα, οταν -πλέο'Ι ή ψυχή εχη άπελευ·9ερω-
,9η. Σuνε1tώς το σώμα r.ε-θ-αί•10•1τας άπελεu-S.ερώ•ιει την ψυχή, που πη
γαίνει στον αλλο κόσμο. Και ό θάνατος είναι ή οεuτψΙJ ζωή, ή ζωή 
της ψυχης. Ν ά γιατί eνας άρχαίος διερωτήθηκε μήπως ή ζωή είναι ό 
-θάνατος και ό θάνατος είναι ή ζωή. 

'Η -::εποίθηση τώ,1 Όρψικώ'Ι οτι τό σώμα είναι τό μνημ-:c της ψuχης 
είναι πάρα πολ� στε,ιά συ'Ιυψασμένη Υ.αι :;υνοεοεμέ'Ιη με τη μετεμψύχω
ση. Μερικοί θέλησα·ι •ιά πού'Ι ότι. ή r.iστη στη μετεμψύχωση εχει τη'ι 
-προέλευσή της στην Αίγυπτο η και στίς Ίνοίες. Μά αύτό, ο-πως γράψει 
ό μεγάλος θρησκειολόγος και iστορικός Νιλσσον, Οε'Ι εΙναι σωστό. Ί-Ι 
-9εωρία της μετεμψυχώσεως 6ασίζε't'αι στην πρωτόγονη λαικη πίστη
γιά την ψυχη καί στις πεποιθήσεις του λαcίί οτι ή ψυχη του ά-ποθνή
σκοντος μετα6αί-νει σε ενα ζώο. 'Από τη•ι πεποίθηση καί την πίστη οτι
ή ψυχή μετα6αίνει σέ ενα :ωο ως τη δε6αίωση οτι ή ψυχή μετα6αίνει
σε ένα'Ι ανθρωπο οε•Ι ύπάρχει μεγάλη άπόσταση .• Ας θυμ,ψΌυμε τη συ
νήθεια πού και σήμερα ύτ.άρχει ό έγγο•ιός νά παίρνη τό ονομα -:οίί τ:ατ:-
-που, οηλαοή ό παπποίίς νά ξαναζη μέσα στb,ι έγγο,ιό.

Βέοαια δεν έξηγείται eλότελα ή έπανειλημμ.ένη μετάδαση της ψυ
χης σε έ'Ια αλλο άν_θρώτ.ι'ΙΟ σώμα. Και άκόμα: Έψ' ΟσΟ'Ι ή ψυχη θεω
ρείται άθάνατη και εχει θεία προέλευση. πρι,ι είσέλ.[.ιη στο σώμα. τ.ου 
6ρισκόταν; Οί άρχαίοι �Ελλη•ιες εοωσαν μιά άπάντηση, που δασίζεται 
γ,::ιτά μεγάλο μέρος στις λαιχ.ες πετ.οι.[.ιήσεις: Ή ψυχή, έπιστρέψοντας 
άπο τον Υ.ά-:ω κόσμο, οπciυ είχε πάει οταν πέθανε τό σώμα, είσέρχεται 
τώρα σε ενα αλλο σώμα. σε ένα νέο άν.[.ιρώτ.ινο σώμα. Και αύτό. γιατί 
ήταν διαδομένη ή άντίληψη πώς τό σώμα είναι τό χειρότερο στοιχείο 
του άνθρώπου, οηλχδη τό φθαρτό σ-:οιχείο τοίί άν.[.ιρώπου. 

Συνέ-πειο: αύτης -:ης σκέψεως σ-:ην άρχαιότητα_εΤ.ναι ή άτέλειω-:η 
κυκλική πορεία των γενεών. Μια μορφή μιας τέτοιας�κυκλικης πορείας 
είναι αύτό -που λέει ό Π ίνcαρος οτι οί οίκαιοι με-:αδαίνουν στη χώρα των 
μ.ακάρων ίίστερα άπό μι:χ κυiλικη r.c,ρεία τριών γενεών. 

12. ΊΓθέση τοϋ Όρφισμοu μέσα στο 'Π'ΙtJμα'tιχ.ο κίνημα.
Στη'Ι όρφικη διδασκαλία ή ψυχή 6ρίσκεται σε άντίθεση με το σωμα

καί εχει θεία -προέλευση. Αύτή ή άντίληψη για τη•ι ψυχη φανερώνεται 
στην τελετή της μυήσεως. Μόνο με τη μύηση μπορουσε ό &νθρω-πος νά 
καθαρθη. Και τό άκάθαρτο στον ανθρωπο ηταν τό σωμα, τό μ.νημα της 
ψuχης. Αύτες οί ίδέες άπετέλεσαν στην άρχαιότητα τη δάση του άσκη
τισμοίί, r.ού ηθελε νά άπελεuθερωση την ψυχη ά-::ό την μη χ.α-9-αρότητα. 
'Έτσι άπαγόρευε όρισμένα ψαγητα χ.αί ά-πηόρευε νά ..Sανατώνουν ζωα. 
Γιατί και μέσα σε ένα ζωο μf.ορο3σε ν; εΙχε με-:αδη μιά ψυχή. Κα: οε·ι
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έr.ιτρέπεται σ.ε κανέναν νά διακbπτη tην κμκλικ·rι πορεία των γε,ινήσεων. 
Ή μεγάλη σημασία, πφ; εδιναν οί Όρφικοι στον κα,θ.αρμό, εγινε 

6έδαια άντικείμενο έκμεταλλεύσεως άπό άγύρτες, πού, στηριγμένοι στο 
9ό60, που ήταν φυσικό. νά εχη ό πολυς κόσμος γιά τίς τιμωρίες της αλ
λης ζωης, πει-�9w1άγκαζα:1 ολους νά. προσφέρουν ,θ.υσίες και νά τελοίίν 
τελετές. 

_Δεν μποροuσε νά παρουσιασ-�9η έδω μιά συστηματικη και όλοκληρω-· 
μένη παρουσί·αση τοίί Όρφισμοίί. Γιατί οί Ίπαλαιότερες μαρτυρίες δεν 
φανερώνουν οτι είχε συστ-ημο:τοποιη,θ.η τον καιρό έκείνο ό 'Ορφισμός. 
'Όπως σ_ε κά,Θ.ε, πνευματικό κίνημα, αύτό που. προέχει είναι ή γενικη κα
τεύ,θ.υνση, ετσι άσφαλως και κατά την πρώτη περίοδο και στον 'Ορφισμό. 

13. Συμπέρασμα
Ό &ν,θ.ρωπος είναι τοπο,θ.ετημένος _στο κέντρο της ,θ.ρησκευτικ,ης

σκέΨεως των 'Ορφικών, ό αν-�9fωπος, που άποτελείται άπό καλό και κα
κό, που έπι-�9υμεί τόσο πολυ να λυτρω,θ.η άπό τά δεσμά της σωματικης 
φυλο:κης του και που ή δημιουργία του είναι συνδεδεμένη με την μοίρα_ 
της ψυχης. 

Μπορεί μια - μιά οί ίδέες. τοο Όρφισμόίί να 6ρίσκονται και σε αλ
λο: σύγχρονο: με ο:ύτόν -�9ρησκευτικα ρεύματα. Ό 'Ορφισμός ομως τα συ
ναρμολόγησε ολο: ο:ύτα σε ενι;ι οίκοδόμημο:, 07tOU πυρήνας της διδασκα
λίας του είναι ό αν,θ.ρωπος στη σχέση το:; προς την ένοχη και την άντο:
-:τόοοση. 

Ό 'Ορφισμός δημιουργή,θ.ηκε σ_αν κοσμο,θ.εώρία των έκλεκτων. Μα 
και οτο:ν r.εριφρονή,θ.ηχε σαν μιά αίρεση και έπεσε στα χέρια άμόρφω
των, πάλι οεν εχο:σε άπο την άκτινο6ολία του κοντά στους άν,Θ.ρώπους. 
πc,υ μποροίίσαν νά έκτιμήσουν τίς ίδέες του. 
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Ποιη-ιική 

'Ανθολογία 

tΌύ ιιΙΛΙΣΟΥ)) 

ΛΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

'Αγωνία 
"01 αν κόβουν 1 ά yέρ ι κα δέντρα 
πέφτc1 μέσα μοv μια βροχή από θρήνους 
δταν σκστώνοvν τήν αθωό1 ητα ·ϊων πραγμάτων 
ενας έπιτάφιος στήνεται στο ναό της κσρδιας μοv 

('Ανέκδοτο) 

Στήν άvθρώπ1vη θεότητα 
Άγιος 

'Άγιος 
"Α γιος ό Θεός 

Μεyαλομάρτvς ό άνθρωπος. 

Κρούεται έντός μοv τό σήμαντρο, 
«έν βαθείςχ νvκτi» ή ευλάβεια χαιρετα 
τήν αyρύπνισ μοv καi -ιό φόβο. 

Πως ν' αποδεσμεύσω, Κύριε, τούς σvλλοyισμούς 
από τόv εσχατο κίνδυνο της φθορας; 

Πωs νά συλλαβίσω τό όνομά σοv 
έν ώρς,. νυκτός, αφοv περω,κλωμένη 
βρίσκομαι στις ανθρώπινες οίμωyές; 

Βαδίζω εν μέσcp αδελφών πού σvyκρούονται, 
πονηρών π1,1εvμό-των πού κvριαρχοvν, 
έν μέσcp θvέλλης, ίαχων καi κροτίδων, 
χωρίς ελεος, παραβλέπω της αμπέλου 
τήν λεπτήν οίνάνΘη ξηράν, τό κέλυφος 
των έρπετων έyκαταλειμένο είs τάς αyvιάς, 
καi περιπατοvν οvτω θριαμβεvταί, 
έν μέσcp θνητών καi αθώων. 

(ΠΟΙΗΜΑΤΑ εκδ. «Κριτικων φvλλων» 'Αθήνα, Νοέμβριος, 1973) 
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ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Δίψα 
Διψω, 
Μιά σ _ταyόνα δροσιας 
ας ποτίσ·ει την ξεραίλα της yfjs μας, 
λίyο νερό ας σταλάξει στό φρvyμένο χωμα 
νά νοτίσει ή yfjς καi ν' άνθίσοvν οί κάλυκες. 
των λοvλοvδιων οί ξεχασμένοι 
Μιά ζωη όλάκερη παλεύουμε καi πολεμαμε. 
Δέν εΤναι yιά δόξες καi yιά στέμματα ό πόλεμος. 
Ή μάχη δίνεται yιά μιά στάλα δροσιας, 
μ1ά σταγόνα νερό. 
"Ας παλέψουμε λοιπόν νά μη πεθάνουμε διψασμένοι. 

Πρωϊνiι αlσθηση 
Καλημέρα. 
"Α') ξεκινήσουμε καi σήμερα 
μέ την τσάπα· στόν ώμο 
καi τό χελιδόνι στά μαλλιά 
yιά τοvς άyροvς ποv καρτερούν 
τό σκάψιμο καi τον ίδρωτα. 

Καλημέρα. 
Κάθε πρωt ποv ξεκινας 
μην ξεχάσεις ποτέ 
vά στολίσεις τό πρόσωπό σου 
μ' ενα Κυριακάτικο χαμόγελο. 

Καλημέρα. 
Τό βράδυ, πρiν ξεκουράσεις 
τό κορμί σοv άπό τον μόχθο 
εχeις τό δικαίωμα vά δαi<ρύσεις. 

Χρειάzεtαι άyάοη 
Χρειάζεται άyάπη, άyάπη πολλή 
yιά vά ζεστάveιs εvα παγωμένο σποvρyίτι, 
vά yιατρέψeιs ενα πληγωμένο σκυλί, 
νά πο-τίσcις-τοv κήπου τή ροδιά, 
την παλάμη v' άκcvμπήο·εις στοργικά 
πάνω στόν τοίχο τοv σπιτιοv σοv. 
Χρειάζεται άyάπη, άyάπη πολλη 
yιά νά χαρίσεις τό χαμόγελό σοv στη ζωή. 

(ΠΡΩΤΑΝΘΙΣΜΑ, 'Αθήνα 1974) 
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ΑΝΔΡ ΕΑΣ ΧΡ. ΚΑFΠΗΣ 

( Άvέκ δοτο) 

. 'Αvαλοyfα 

'Η φαντασία τοϋ Θεοϋ 
yίvηκε άνθρωπος. 
Ή vοσταλyία τοϋ άνθρώποv 
yίvηκε Θεός. 

ΡΟΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ 

Ι:φαyή 

Αύριο, 
μέ βάλσαμο ό χρόνος 
θάμα) πλvvη τlς πληyές. 

Αύριο, 
τό δάκρυο 
ό άyερας θά στεyνώση 

Αύριο, 
τό λίκνισμα 
θά yαληvιψη τό κορμί μας. 

Αvριο, 
στην πύρινη θυμέλη 
θά σκουπίσουμε τ' άποκαιδια. 

Αvριο, 
θά μα1 ίσοvμε τά δίχτvα μας 
μέ φως. 

Αvριο, 
θά πιάσουμε στα χέρια μας 
τον ηλιο. 

Μά πόσο άρyεί τό αvριο ... 
Καl πόσο ή όδύvη μεyαλώvει 
στlς ζάρες Τη) είρκ1ης ... 
Καί πως ό:ρyεϊ ή αvyή 
τά σύyvεφα μέ φως vά χρωματίση ... 

(ΣΦΑ ΓΗ, Άθηvα 1975) 
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Ή έπιδρομι) τού, ·καλογήρου 

στό Ύποuρyείον Παιδείας 

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ του Ά-
1ίου "Ορούς i-πέδραμε χατο: του ... 
Π οσειοωνος ( η του Διος) στην ει
σοδο του 'Ι'-πουp1είου Έθνιχης 
Π αιοείας χ.χι Θρησχευμάτων χαι 
έ-πεχe:ίρηςτε νά του χόψη τ; - χα
το: τον Μητρο-πολίτην Φλωρίνης χ. 
Καντιώτην - «-πελώρια αίοο.ϊα», 
οιότι ... τον έσχανδάλιζαν! 

.Αύτο συνέ6η το -πρωί της 'Γε
τάρτης 31 ης Μαρτίου. Εfχε ψθά
σει στην 'Α.f)ήνα ταξιδεύοντας ά-πο 
, την Θεσσολονίχη με το ν�τερινο 
τραίνο. Κάτω ά-πο το: ράσα του ε- ·

κρυ6ε μία «6αριο-πούλα». Μόλις 
μ-πηκε στο ύ-πουρ-rείο, την άνέσυρε 
και έ-πετέθη κατ ο: του ( 1:,ψίνου) 
ά1άλματος, το ό-ποίο άμψισ6ητείται 
" , , Δ' ( ' αν -παρισταν'{Ι τον ια με χεραυ-
'ΙΟ στο χέρι) η τον Ποσειδώνα (με 
τρίαινα), διότι δεν διεσώθη το κρα
τούμενον ... ' Α-πο το: λυσσαλέα χτυ
-πήματα του χαλοjήρου, έκό-πηκαν 
τα δύο χέρια του άρχαίου θεοίί, άλ
λο: εμειναν α-θ-ιχτα «έκε'iνα», το: 
ό-ποία ένοχλοίίσαν τον καλό1ηρον ... 

-rΗ�αν ό Νέστωρ (κατο: χόσμον 
Χαράλαμπος) Τσουκαλάς η Κού
λας μοναχος της σκήτης Ά1ίας 
"Αννης τοίί Ά1ίου "Οροος. Ένήρ-

γησε σαφώι; ύπΟ την έπήρειαν άρ
θρου τοίί χ. Καντιώτη στο -περιο-
δικό του «Σ-πίθαη. .. 

Θυρωροί, χλητηρ_ες χ.&., με άρ
χε.το χό-πο άψώ-πλισαν τελικο:· τον 
κ 'λ 

' 
'λ ι: ' Α' ' ου α, -που χατε ηι.,ε στο · α-

στυνομιχΟ τμ'ημα κι' άπΟ κεί στΟν · 
. είσαηελέα χ. Ζουρλού-πη, -που η- . 

σκ·ησε -ποινικην οί(J}ςίν έναντίον του 
\ !, , Q ' ' ' jtα «οιακεκριμενη ψνοραη και το·, 

-παρέ-πεμψε, με άπ' εύθείας χλησιν 
στο Τριμελες Πλημμελειοδικείον 
Άθηνων, στας 11 Μαtου. 
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Οί βαpιοπουλες ... 

Εfχε οιαΜσει ό -θεόλ•φιτος μο
ναχός το άφρ'iζον δημοσίευμα κά
ποιου δεσπότη: «" Αν ύπιάρχει y.<fτi 
για το όπο'ίο πρέπει 11α αίσχυνώμε 
-θα οί "Ελληνες, είναι ή αίσχρr; 
-θρ-ησκεία των προγόνω'Ι μας». "Ε 
φριξε ό ίεράρχης άπο το «αίσχρο>1 
-θέαμα τοϋ -θεου «με τα πελώρια 
αiδο'ία», οπως γράφει ... 

Λαμπάδιασε κι' ό φιλόχριστος 
άναχωρητης άπο μένος ίερό. Κι' 
ας ζουσε στη Σκήτη της 'Αγίας 
"Αννας - μια καταφυγή έξώκο
σμη ψυχικης άταραξίας. Άπο -τά 
πιο γοητευτικα έλλη'Ιtκα τοπία αύ
το το άσκηταριό, έπίγειος παράδει
σος. τ.εριδόλι του Πλάστη, παρτέ
ρι μπαλκονωτο πάνω στο πέλαγο. 
Και κείνος να σκέφτεται τ' άπό
κρυφα του -θεου ... 

Μπηκε στο υπουργείο με το σύ'Ι
ερ1ό του κάτω άπο τα ρ,άσά. οτ.ως 
οί παλιοι τυραννοκτόνtι με το έγ
χειρίοιο, οiστρηλατημένος άπο την 
έπί'('Ιωση της μεγάλης άποστολης. 
Μπηκε, μόλ:ς άνοιξε ή πύλη και 
είδε: Τον πάγκαλο -θεό, σψρι1ηλο 
και εύσταλη, στιλπνο και λυ1ηρο 
και προπαντος -ι9εόγδυτο! Τράδηξε 
το σιδερ ικο και γκάπ ! και '(ΚΟύ7t ! 
Κου'λοχέρης ό 'Ολύμπιος ... 

Π αι'('Ιίδια που παίζει ή ίστορία 
και ή ζωή ... Κάτι νεκραναστl(.ίσεις. 
κάτι 6ρυκολακιάσματα άπο τα δά
-θη των σκοτεινων αiώνων ... Αύτος 
ό πολέμιος της εiδωλολατρείας 
με τη δαριοπούλα μου -θύμισε τους 
καλόγερους με τα «φαια ίμάτια» 
που πριν 1581 χρόνια όοηγουσαν 
τον Άλάριχο κάτω άπο τις Θερ
μοπύλες και μαζι με τους Βησι
γότ,gους του καταγκρέμιζαν τους 
άρχαίους 11αους κα1 κομμ;άτιαζαν 

ιι' Ανάπηρος» μέν, ό Ποσειδωνας
(μετά τήν έπίθεση του φανατικου 
καλογήρου), άλλά οχι καt στά 

ιιέπίμαχα σημεία», δπως ηταν 

ό στόχος. 

τα καλλιτεχνήματα. Έκείνη την 
έποχη �1ιναν οί περι.σσότεροι άΥ,ρω
τηριασμοί καί -θρυμματισμοί των ά
γαλμάτων σ· όλόκληρο τον έλλ ηνι
κο χωρο, άπο τους Δελψους και 
την 'Ολυμ11:ία ί:)ς την έλληνιστική 
'Ανατολή. Καλόγεροι :.ι.ε δαρ:ο
πουλες στό χέρι, οπως ό 'Αγιορεί
της μας, -θραψα'λιαζαν τα γλυπ-:ά, 
κουτσούρευα'/. πελεκουσ'αν, άναπο
δογύριζα,1. Τα κοψοκεψάλιαζαν, ε
κοδαν τις μύτες και τα &λλα r.ρο-�, κ \ ) V #f \ εςεχο'Ιτα. αι τ αψηνcr.ι οπως τα 
δλέπουμε σήμερα στα μουσ'εία ... 

Ίσ'τορεί ό Λι6άνιος: «01 οέ με-
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λανειμονουντες οδτοι ( οί καλό1ερο: 
με τά μαί.ίρα ράσα) , -θ-έοuσιν ( τρέ
χουν) έφ' ιερά� ξύλα φέροντες και 
λί-θ-οuς και σίοηρον)) ... 

Και καλά έκείνη την έποχή. Ί-1 
νέα -θ-ρησκεία πάλεuε 1ιά την έπι
κράτησή της καταστρέφοντας ολα 
τά σύμ6ολα της• άρχαίας λατρείας. 
'Έτσι 1ίνεται σ' ολες τlς φάσεις 
των με1άλων άλλα1ων. Το παλιο, 
οποιο' και ναναι, καταπον..-ίζεται 
στη aίνη που φέρνε� ή εως -θ-ανά
τοu άναμέτρηση. 

Ο! πόλεμοι και ο! πολιορκίες 
άφάνισαν τά άρχιτεκτονήματα και 
τά 1λuπτά της 'Ακροπόλεως. 
Γκρέμιζαν ό! έχ-θ-ροί, 1κρέμιζαν και 
ο! φίλοι... 

Στα χρόνια τοί.ί ξεσηκωμοί.ί ξε
-θ.εμελιώ-θ-ηκε ο,η ·,9-uμιζε τον ξένο 
au'Ι!άσ-;η. 'Όχι μονάχα τά τζαμιά 
και ο! μιναρέοες μά και τά πασα
λίοικα σερά1ια, τά οημόσια κτίρια, 
οί κρηνες και τά κιόσκια. Κι" &ς 
ήταν χησμέ'Ια με 'τον ίορωτα και 
το αίμα των ρό:1ίάοων. Κι· ας χρει
άζονταν 1ια τη νέα έ-θ-νικη ζωη 
'ltOU αρχιζε ... 

Καλd: στην πρωτοχριστιανικη έ
ποχή. 'Άλλα σήμερα; Τι παράξε
νο φροίίτο ειναι αύτος ό είοωλομά
χος ά1ιορείτης καλό1ερος; 'Εκ
στρατεύει, -�πόστολος και σταυρο
φόρος, με κα-θuστέρηση εϊκοσι αίώ
νων, έναντίο•ι των άρχαίων {J.εων. 
'Ένας -θ-λι6ερος και τρα1ικος «η
ρωας)). Δον Κιχώτης με ράσο. Μό
νο που έκείνος ε!χε άηελικη φu
χή. Το πολύ πολυ να τρuποί.ίσε με 
τη σπά-θ-α τοu τίποτα άσκιd: 1εμα
τα κρασι πιστεύοντας πως ε1ναι 
στρατιd: κακό6οuλω'Ι μά1ων ... 

π. 'λ λ' ' '  � ' α ι κα α ποu ο ι.ιεσποτης κα-
, ' . , ' . 'W ταραστηκε μο'Ιαχα τον αισχιστο 

γuμνο. -θ-εο 't'OU U7t0Uρϊείοu Παι
aείας.' Τί -θ-α 1ίνη ομως αν Μλη 
στόχο ολα τα λείψανα της έπικ.ατά
ρατης είοωλολατρείας, τις όλό
γuμνες - μαρμαρένιεςη μπρούτζι
νες· - ·.9-εότητες, που μιλιούνια 
έρχονται να π·ροσκuνήσοuν οί άν-ι,ί 
χριστοι τουρίστες; 'Αποκλείεται 
να κατηφορίσοuν οί «μελανείμονες>ι 
με 6αριες και 6αριοπeιίίλες κάτω 
άπο τα ρ,άσιχ; 

Φο6αμαι ·πολυ για τους Κούρους, 
τουi; Άπολλωνες, τις λαχταριστες 
'ΑφροοΊτες, τον Διόνuσο και την 
παλιοπαρέα τοu. Τρέμω κuρίως γιά: 
τα ύπολείμματα των'έξαρτημάτων 
τοuς ... 

Για 6άλτε, για καλο και 1ια κα
κό, οιπλές, τριπλες Μροιες σ' ολα 
τα μοuσεiα. 

Δεν ξέρω τt μας 6ρίσκει ... 
·ΑΝΤΑΙΟΣ

'(ΒΡΑΔΤΝΗ, 2 'Απρ.) 

'Αναβίωσις 
τοϋ Μεσαίωvος 

ΤΟ ΓΛΑΦΤΡΟΝ αύτο έπεισό
οιον ύπηρξε μία έν μικρο1ραφία 
άνα6ίωσις της σuστηματικης κα
ταστροφης τω'Ι μνημέίων τοί.ί άρ
χαίοu κόσμοu, ή όποια ηρχισε �ερι 
τα μέσα τοί.ί 4ou μ.Χ. αίω'Ιος και 
σuνεχίσ-θη έπt μακρο'Ι με την εύ
λα6η φροντίοα των έχ:προσώπων. 
ολων των άποχρώσεων της -θ-ρη
σκείας τοί.ί Θεανθρώπου. 'Όταν ό 
χριστιανισμος έ-θ-ριάμ6εuσε τελικως 
και ή παλαιά ,θρησκεία έτέθη ού- · 
σιαστικως έκτος .νόμοu έπι Θεοοο
σίοu τοί.ί Με1άλοu (379-395),
οχι μό'ΙΟ'Ι η 'Ελλάς, άλλα και ό
λόκληρος ό μεσογειακος χώρος 
και ή έηυς Άνατολη ·�σαν πλή-
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ρεις r.ερικαλλων άρχιτεκ τοvι1.ω'1 
μΨημείων, γλυπτικων άριστουργη-

, , , Ι!.λ, � ματων και ανυπερο ητων οημιουρ-
1ημάτων της καλλιτεχνικης 6ιο
τεχνίας, 1tου ,εΙχαν συσσωρευ-S.·� έν
τος μιας άνε1tαναλή1tτου χιλιετίας 
και 'ltOU ώφείλοντο είς τους 'Έλ
ληνας και ε"ίς τους πολιτιστικως 
έξελληνισμένους κατοίκους του πα
λαιοί; κόσμου. Έντος ούο ομως 
αίώνων το άπέραντον αύτο μουσεί
ον είχε κατερει1tω,θη ή-θελημένως, 
κατα μέ1α μέρος, ώς άμαρτωλον 
λείψανον της ήττη-θείσης είοωλο
λατρείας. 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ καταστροψης και 
κατερει1tώσεως της άρχαίας Υ,αλ
λιτεχνικης κληρονομίας, το ό1tοίο•) 
ηρχισεν ά'Ιtο του οευτέρου ήμίσεος 
του 4ου αίωνος, περt"(ρ1άφεται με 
πολλας και εύγλώττους λεπτομε
ρείας, οχι μό,Jον ύπο των συγχρό
νων «έ-θν:κων», άλλα και των συγ
χρόνων και μεταγενεστέρων χρι
στιανων συγγραφέων. Φαίνεται οτι 
τότε είς τας 1tόλεις και είς την υ
παι-θρον με1άλαι όμάοες χριστια
νων ζηλωτων, των όποίων ή"(ΟUντο 
έν-θεοι μοναχοι και αλλοι κληρικο; 
έπεοίοοντο είς εύσυνείοητον και κο
πιώοη κατεοάφισιν των ναων των 
είοωλολατρων, είς καταστροφας 
των «είοώλων» και είς λαφυραγω-
1ίαν των πολυτίμων άνα-θημάτων. 
<101 μελανειμονοuντες .-θέουσιν έ9' 
ίερά, ξύλα φέροντες και λί-θους 
και σίaηρον», γράφει ό Λι6άνιος 
(314- 393). Και προσ-θέτει ό Εύ
ννχ1tιος aιαζωγραφων τας συνθήκας 
ύ1tο τας ό1tοίας κατεστράφησαν το 
Σερα1tείον και τα 1tερι τον 
Κάνωοc•J ίερα της 'Αλεξανορείας 
ύ1tο μοναχων και ' το:ί έ1tισκό'Ιtου 
Θεοφίλου έπι της 6ασιλείας Θεο-

" ' - :-.,r 'λ ' οοσιου του lν'.ιεγα ou: «τυρανν•.κην 
'Τ 't::: ι Ι ~ ,ι (Ι ειχεν ει;;,οJσιαv τοτε 1tας wινρωπος 

μέλαιναν φορωv έσ-ι9ητι:r». 

* 

ΑΝΥΠΟΛΟΓΙ�ΤΟΥΣ κατα-
στροφάς ίι1tέστησαv οί καλλιτεχνι-

' 0 ' - 'Ελλ '" κοι ν•ησαυροt της αοος r.ερι 
τα τέλη του 4ου αίωvος, λόγω της 
μανίας των έκχριστιανισμένων Ι'ότ
-θων του Άλαρίχου, οί όποίοι είχαν 
άσ1tασ-θη την αιρεσιν του 'Αρείου 
και ησαν 1εν1κως οί 1tλέον φανατι
κaι και άμείλικτοι έχ-θροι των έρ
γων της κλασικης άρχαιότητ(Jς. 
Το 395 ό 'Αλάριχος με τους χρι
στιανους 6αρ6άρους του οιέ6η τας 
Θερμο1tύλας εύχερέστατα, οιότι το·ι 
έ6οή-θησαν είς τοuτο οί φέρο'ιτες 
«τα ψαια iμάτια» μοναχοί - Υ.ατα 
τον Ε ·ύνάπιον. Οί εύσε6εiς είσ6ο
λείς, οηώνοντες, σφάζοντες, έξαν
ορα1tοοίζ:Jντες και λεηλατοuντες 
μετα μανίας κατοίκους και r.όλεις 
και χωρία της Έλλάοος, έπεδό-9η
σαν ταυτοχρόνως και είς συστημα
τικην καταστροφην των άρχαfων 
μνημείων. Έπ,ψπόλουν τους •ιαούς.
οιήρ1tαζαν τά άνα-θήματά των καί 
&νέτρεπαν και ηκρωτηρίαζwι τα ά
γάλματα, οσα οεν ήούναντο νί έξα
φανίσουν. Είναι γνωστον οτι τότε 
οί άρειανοι δάρ6αροι του Άλαρίχου 
κατέστρεψαν τους Δελφους Υ.αι κα
τεδάφισαν, μεταξυ �λλων καί τcυς 
περιφήμους ναους της Δήμητρας 
είς την 'Ελευσίνα και -:-ου Δ,ο,; εiς 
την Όλυμ1tίαν. 

* 

ΕΞΗΝΤ Α έτη 6pαούτερο ι. -:-ο 
455, την ίοίαν τύχην έπεφύλασσαν 
και είς την Ίταλ:αν. οί έπίσης ά
ρειανοι Βάνδαλοι τοίί Γενσερίχοu, 
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οι οποίοι κατέλα6αν την Ρώμην 
και έπι Μο έοοομαοας την έλεηλά
τοuν και κατέστρεψαν τα μνημε'iα 

('Η Ρ' Τ ' ' ' 
της. ωμη ητο τοτε, επισης, 
πραγματικον μουσείον έλληνικων 
εργων τέχνης, τα όποία είχαν
διαρπασει άπο την Έλλαοα κατα 
τους προη1οuμένοuς ·αίωνας ό uπα
τος Μόμμιος, ποt το 146 π.Χ. κα
τέλα6ε και άπε1ύμνωσε την Κόριν
-θον, ό Σύλλας που το 60 π.Χ. έ 
λεηλατησε τας 'Α-Θ.ήνας, ό Νέρων 
που περι το 65 μ.Χ. ήρπασεν άπο 
-.ους Δελψους 500 περίπου ά1αλ
ματα και τα μετέψερεν είς Ρώμην, 

") "Ο · ' Β ,· 'l, λ ' κ.α. . ταν οι ανr;α οι; οιχρι-
, , ' ' '� ' \ Q"τιανοι 6αρ6αροι, εισεr;UQ"αν εις την 

αύτοκρατορίαν - 1ραψει ό Προ
χόπιος - άπεδείχ-θησαν οί πλέον 
κτηνώδεις της ίστορίας. "Ολας 
τας πόλεις, τας όπ<Jίας χατέλα6αν, 
τας κατέστρεψαν μέχρ1 τοιούτου 
6α-Θ.μοu, ώστε κατέστησαν .αδται 
άγνώριστοι, έκτος αν ετuχε να aια
σω-Θ.η κανένας πύργος η καμμια 
πύλη η κάποιο παρόμοιον λείψανον. 
"Ολοuς τους άν-θρώποuς, τους ό
ποίοuς σuναντοίίσαν είς τον δρόμον 
των, νέους και 1έροντας, τους έ
φόνεuαν, μη ψειδόμενοι ουτε των 
γυναικών και των παιδίων. "Ηρπα-

. σαν ολον το χρημα της Εύρώπης 
'καί, οπερ σημαντικώτερον, είς την 
Ρώμην οεν άφηκαν τίποτε εχον 
'!:' 'l, ' " ''l, ' αc.,ια.ν, r;ημοσιον η ιr;ιωτικον. 

* 

ΤΟ ΙΔΙΟΝ άρωμα εύλα6οuς μί-
σους προς παν το «είδωλολατρι-. 

' ' , ' t \ �- , Υ.ον)) αποπνεει και η προ r;εκαημε-
ρου γενναία έπί-θεσις του άγιορεί
του μοναχοίί κατα του αγάλματος 
τοο Ποσειδώνος. Ό ζηλωτης αύ-

, , , , l::' ' ., λ τος, ο φερων επα<,,tως το αγγε ι-
κον σχημα, πιστεύει μαζι με ολους 

τους εύγενείς κατεοαq:, ιστας του 
4ou και του 5ou αίωνος και με την 
σύγχρονον έκπροσώπησίν των ύπο ά
γίοu μητροπολίτου ( έξειδιχεuμένοu 

' ' ι: λ ' περι' τους σε"'οuα ιχ;οuς πειρα-
' ) ff "' ( , ' � ' . σμοuς • οτι «αν uΠΙαρχη κατι, r;ια

το όποίον πρέπει να αίσχυνώμε-θα 
ήμείς οί 'Έλληνες, αύτο είναι ή· 
αίσχρα -θρησκεία των προ'γόνων 
μας» και οτι τα έ1καταλείμματα 
της -Θ.ρησκείας αύτης πρέπει να 
έξαφανισ,θοίίν έξ όλοκλήροu. Όμι-
λων προς τους δημοσιο1ράφοuς ό 
ρέκτης μοναχος μετα την σύλληψίν 
του, έξέcpρασε την λύπην του διότι
δεν έπρόλα6ε να σπάση το κεφάλι 
«του άτιμού του Π οσειδωνα>> και 
πρc,ανηγγειλεν οτι ετναι άποcpασι
σμένος να κατέ6η άπο το "Α1ιον 
'Όρος μια νύκτα με Μο κάσες ου
ναμίτιοα και με lτοιμα τα φuτίλια .. 
«Θα σπάσω - είπε --τα τζάμια 
του ύποuρ1είοu και ,θ.α κάνω -.ον 
Π οσειaωνα σt1άχτη. Μαζι -Θ.α σκο
τω-θω και. έ1ω σαν τον Σαμοuηλ
. ' Κ  � ' ' Γ !>' στο οuγκι και τον ιαμποur;ακη
σ-.ο 'Αρκάδι. θα 1ίνω όλοκαύτωμα. 
Και το παράδ,ειγμά μου -θα άκολου
,θ.ήσουν ολοι οί άλλοι στον πόλεμο 
κατα των ε1δώλων» ... 

* 

Η ΔΙΚΙΙ του καταλυτοίί των εί-
δώλων προσδιωρίσ-θη δια την 11 η·ι 
Μαiου με την κατηγορίαν της 
<<διακεκριμένης φ-θορας ξi t''jς ίδιο
• τησίας» ( άρ-θρον 382 τ' � Π οιν ι- ·� K''l, ) 'l,, ' , ' - κου ωr;:κος , r;tα την οποιαν προ-
6λέπεται φυλάκισις τουλάχιστον 
τριών μηνών (μέχρι 5 έτων). Ό 
δμάστης αίσtΟΟ<J,ςεί δια την [·ι<.6α
σίν της. «Σκέφ-θηκα για μια στιγ-
μη - ετπε - να μη ερ-θω στη aί�

"Αλλ ι: " ' . ' ' κ't'. α"'α ομως γνωμη γιι.c να
μη νομισ-θη οτι' φυγομαχώ. Και ας 
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6ρε-θη 3ικαστ·ης πού να με κ-ι.ταaι-
. ΙΔ' \ ' π '  \καση. εν το πιστευω. ρεπει να 

� 
'1> λ λ' ' ' ' λ' ειναι ειοω α ατρ•ης και ε1ω εγω 

οτι ολοι �ί 'Έλληνες οικασταl εi 
ναι χριστιανοί. Θα ελ-θω στη οίκ·η 
για ν' άκουσ-θη •ή φωνη της λογι
κης και του χριστιανικου κα-θήκον
τος». 

* 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι οτι ό άγιο-
, \ 

( 
tf \ t ' ρειτης μοναχος οπως και ο εμ-

mευστής του), τελεί έν άπολύτω 
άρμονία προς τc.ύς ίερούς κανόνας 
τούς όποίους οί αν-θρωποι της νοο
τροπίας των -θεωρουν, ανευ έξαιρέ
σεως καί διακρίσεως, άνωτέρους 
των νόμων της πολιτείας. Διότι ύ-

, � Ι , \ Ι (, , παρχουν 01.ιο ιεροι κανονες ο νη 
καl ό πο') της συγκλ η-θείσης το 
419 συνόδου των «έν Καρ-θαγένη 
συνελ-θόντων σιζ' (217) μα;ι.αρίων 

Ι , t ,., t / \ πατερων)), οι οποιοι επιτασσουν την 
όλοσχερη κατ.✓.στροφην παντος σω
ζομένου λειψάνου της είοωλολα
τρείας: ναοu, &γάλματος, 6ωμοu, 
ξοιάνου κλπ., όπουοή1t9τε εύρ ισκομέ 
νου. Λέγει ό νη' ( 58) 1ερος κα
νών: «Αίτησαι οεί τούς -θρησκευτι
κωτάτc,υς 6ασιλείς, ώστε τα έγκα
ταλείμματα των είοώλων ... κελεu
σαι παντελώς άνακοπηναι.· καl γαρ 
έν πολλοίς τόποις παρα-θαλασσίοις 

, "' ι ι , ,.,, ,ι και cιαφοροις κτησεσιν ακμα..,,ει ετι 
( \ \ t �, ' σ.σ. μετα τας ευσυνειοητους «εκ-
κα-θαρίσεις» του δευτέρου ήμίσεος 
του 4ου αίωνος) της πλάνης ταύ
της ( της είοωλολατρείας) ή 
&aικία· ίνα παραγγελ-θωσι καl αύ
τα ά1tαλειφ-θηναι, καl οί ναοί αύ
των οί έν τοίς &γρcίς και &τ:οκε
κρυμμένοις τόποις χωρίς τινος εύ
κοσμίας κα-θεστωτες (- άπογυμ
νωθέντες τοίί στολισμοίί των) παν-

τt τρόπω κελευσ·9ωσι καταστραφη
ναω. Καί προσ-θέτει ό 1to' ( 84) 
, ' ' tJ ' λ' ιερος κα'ιων: « ... ιψ;,: τα ειψανΟ' 
τ•ίjς είοωλολστρείας, μη μό•ιον -.ά 
έν ξοάνοις, άλλά κcιl έν οίοισοήπο
τε -.όπcις, η αλσεσιν, ·η οένοροις, 
1tαντl τρόπω ές7λειψ9ωσ ». Άπο 
το Υ.ε:μενΟ i τω Ι Ο (Ο ίερων κανόνων 
καl άπό τας ι,iξηγήσεις,> τοίί Ζω
ναρα. το:ϊ Βαλσαμωνος και το:ί Ά
ριστηνοϋ πpοΥ.ύπτει οτι ύ1tηρχον τό
τε πολλά ·iκόμη «cοελ:Jκτα» ύ1tο
λείμματα του «οράκοντος» της εί
οωλολατρείας, τά όποια έπρεπε ν 
άφανισ-9οϊίν «τέλεον», ωστε ουτε •ή 
άνάμν-ησίς των νά 1tερ σω-θη. οιότ· 
κατα τον Βλαστάρ·η11 τα εί'cωλα εf
ναι <rοαψ.όνων έΥ.τυπώματα, μιάταιΟ' 
καt άχρηστα». Πρέπει να είναι κα
νείς κακόπιστος οια ν άρνη-9η είς 
τον έ1tιοραμ.όντα έξ Ά γίου 'Όρους 
ζηλωτην μοναχο'Ι εύλάδειαν, -θερ
μ 'IJ'I πίστιν καt ·εύσυνείοητον συμ
μόρψωσιν r.ρος τας ίερας έr.ιταγας 
των 2 ι 7 μακαρίω·ι r.ατέρων της έν 
Κcφ-θαγένη συνόδου, ή όποία τόσ✓ 

σοφα Υ.ατέλιπε οιοάγματα. 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ του άγιορείτου 
μοναχοu ·.9-έτει οια πρώτη11 φοραν 
'πο την οοκιμασίαν της πρακτικης 
το -θεωρ·ητικον ζήτημα αν πρέπει 
ή r.cλιτεία να περιδάλλη οια της 
άναγνωρίσεώς της και της προστα
σίας τ•ης ολους 1ενικως τους ίε
ρούς κανόνας η μόνον τους άναφε
ρομένους είς το οόιμα Υ.αι την λα
τρεία'/. Το -θέμα άπησχόλφεν έπα
νειλ·ημμ.ένως κα':'α το παρελθον το 
κοινοδούλιον και τους συνταγματ -
τικους νομο-θέ':'ας της χώρας Υ.α; 
οιετυr.ώ,:}•ησα·ι, ώς γνωστόν, έ':t' αύ
τοϋ άν':'�ψ.�τικαι ά7Cό<!Ιεις, της 
'Εκκλ ησ:ας fμμενούσ•ης άνέκα-θεν 
είς την γνώμην, οτι ούοεμία εΤνα 1 
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οΙJνατον νά γίνεται οιάκρισις μετα
ξίι των· ίερων κανόν�ν. Ή γνώμη 
αύτη εγινε οεκτη και ύr.ο. της τε
λεΙJταίας ΒοΙJλης, ή όποία σΙJνέτα
ξε και έψήcpισε το άπο 9ης ΊοΙJ
νίοΙJ 1975 Σύνταγμα της Έλλά
οος. Το Σύντ�γμα τουτο ( έν &ρ,f;ρω 
2) δέχεται ολοΙJς άνεξαιρέτως
τοίις «ίεροίις άποστολικοίις και σΙJ
ν�ικοίις κανόνας», ο! όποiοι περι-
6άλλονται οί.ίτω, ένοεχομένως, με
το κυρος νόμοΙJ, ένω πολλοι έξ αύ
των έcpαρμοζόμενοι σήμερον κατά
γριάμμα είναι οΙJνατον να προκαλέ
σοΙJν προστριΜς μεταξίι ΙΙ ολιτεί
ας και 'Εκκλησίας, οπως και με-

. τα:ξίι οιοικήσεως της "Εκκλησίας
και του 'ίtΟtμνtΟΙJ της.

θ. ΠΑf1ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
(ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 11 Άπρ. ) 

Το σΙJμδαν εοωσε .f)έμα: στοίις 
σκιτσογράψοΙJς των έφημέρίοων. 
Ίοοίι πως το εlοαν ό ΒλιχχΟ'ς κα:i 

, ,  . 
, ' 

Η «ΣΠΙθΑ» ΤΟΥ 

' '

ό ΣκοΙJλας της 'Απο:γεΙJματινης. 

- Δόο. λόσ.εις uπάpχDuv : 'Ή θά
vτόσοuμε τά ά.γάλματα, η θά
γδόσοuμέ τον ... Καvτιώτη !

. (Tou Βλάχοu) 

ΣΚΟΤ ΑΔΙΣΜΟΥ 

, ' 

Καvτιώτης: Ντuστε τά αγάλματα, η θά τα γκρεμ(σούμε! (Tou Σκοvλα) 
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'Από τα Πασχαλινά μηνύματα 
Tou Πατριάρχου 

Κωνσταντι νουπόλει.::;-., 

- Προς τους άρνουμένους

τον Θεον

'Έχει ή έπίγειος ζω·η τας ψω
τεινας καί χαλας αύτης οψεις. Δια 
την άτέλειαν 3μως των ά,1-θρωπί
νων, lχέι καί a&κρuα, και αγωνίας, 
και χαχοuχίας, και στερήσεις, καί 
προώροuς -θανάτοuς. και σκληρας 
άπογοητεύσεις. Πιάντα ταίίτα άπο
τελοίίσι σταuρ6ν, ον χαλούμε-θα να
ψέρωμεν έν ύπομονη. Δια πα-θημά
των ό Χριστος είσηλθεν είς την 
οόξαν αύτοίί. Δια 7iα-θημάτων καl 
ήμείς χωροίίμεν προς τον άγιασμον 
χαι την σωτηρίαν ήμων. Έαν το•ι 
σταuρο·ι ήμων καλώς 6αστάζωμε•ι 
χαι την ζωη'! ήμων πληρωμεν οι' 
έρ'(ων πνεuματικων, ύπο της προς 
' θ' ' ' λ ' ' .. , τον εον και τον π ησιον α-�απη; 

ύπα1ορεueιμένων, -θα άποοωμεν κο:
νωνοι της οόξης τοίί Κuρίυu άνι
στάμενοι είς ζωήν, ζω�ν -&οοψ-
6eύοuσαν καί αίώνιον, ην έπιι;;�λο.σ
σει ήμίν ό Σωτηρ έν τη άνεu-πfρω 
αύ,οC 6ασιλεία. 

Αλλ' άπεu·θ-ύνομεν το μ:ι;ν.μα 
τ�ς 'Αναστάσεως χαι προς εκεί
νcuς, οίτινες είσέτι ζωσι την ;:ρc
τεF χιαν της μιας Σα66άτω1, ώJ:.: 
τr,·, νύκτα τοίί -θανιάτου, οεν οι;.�έ
χ.-θ 'ί ό ορ-θρος της Άναστάσ�ως. 
Προς έκείνους, οϊτινες, �π� -:ων 
ψuχωλέ-θρων οιοαγμάτων τ·ϊiς νεω-

, , {\, λ , τερας ανεου ψι οσοψιας και λο·�:J-
τεχνίας τρεφόμενοι, άρνοίίντα: τ�ν 
Θεον χάι τον -θάνατον -θεωροuσ ν 
ώς άποτελοίίντα το τέρμα της ζω
ης., φερόμενοι ο' ώς έκ τοίιτ:Jυ ·rι 

' ' {\ ' '"Ι> 
, προς την νρησχευτιχην αοιαφορ:αν. 

" ' ' ,, 
.,λ ' '_ η προς τον εμπρακτον υ �σμο'Ι Υ.σι 

τον τα πάντα άρνούμενον μ·,;ο;'Ι'
σμόν. Οί τοιοuτοι εχο·ιτες τα ώτι7 
7t'επληρωμένα έκ τοίί -θορύ6ου της 
ζωης, οεν οέχο•ιται -θρησκευτικας 
και η-θικας άξίας χαί οεν αίσ-θ,ά
'IΟ'iται έσωτερικ•η'Ι ω-θφι'Ι είς έπα
φ•ην προς το -θεολο'(ικον χαί το άν
-θρωπολΟ'(ι'Χ.0'1 πρό6λημα. Άνιf1κη 
και οδτοι να άνα-θεωρήσωσι τους 
ξένc-υς οιαλο1ισμους καί τας μα
ταίας 'lϊεποι-θήσεις αύτων ύπο το 
φως της 'Αγίας Άναστ,άσεως καί 
τότε -θα Ίοωσιν οτι ή ζωη οεν κυ
ριαρχείται ύπο τοίί -θανάτου, οτι ύ
πάρχει σuνέχεια χαι ένότης αύτης 
προς μίαν αλλην πέραν τοίί τάφου 
Υ.αι τοίί •.9-ανάτου ζωήν, την όπο(α,1 
καλοuν-:αι 'Ια ζήσωσι και αύτοι με
τα των άλλων άν-θρώπων, Υ.σ!J.όιsον 
ό Χριστος ύπερ πάντω', άτ.έ-θανε 
;,,αί άνέστη. 

Του · Αρχιεπισκόπου 

'Α θηνων κα l 'Ελλάδος 

- 'Εναντίον των φυλετικών

κ.λ.π. διακρίσεων
Χαίρετε, οαν, λαοί καί άγαλλι

ασ-θε! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΊΉ! 
Το μήνυμα, άοελφοί, είναι τ;αγ

;,,όσμιον. Κα\ χαραν άνεκλάλητον 
ι:,,. ' ' \ ' ' • \ οιαχεει εις τον ουρανον και την 
γην και τα χαταχ-θόνια, «Χριστος 
γαρ έγήγερται εύφροσύνη αίώνιος». 

πλην το χαρμόσυνον το�-;ο μή
νυμα της λυτρώσεως έκ των οε
σμων των τοίί "Αοου οεν ά-;;ηχε7 

είς τά ώτcΧ της ψυχης 'Π'άντων των 
ά-1-θρώ-;;ων τοS συγχρόνου χόσμοu. 

Ή καροια ολων οεν πάλλει. Έ
ψύγη ή άγάπη των τ.ολλων-. Κα: 
σημερον. «Πάσχα Κυρfου Πάσχα» 
οί πολλοί &c,,,,φορουν ο•α τcν -:-ό-
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νον καί τάς οίμωγάς των άοικου� 
μένων καί aι' αύτον είσέτι τον -θά0 

να-rον -.ων άπαραaέκ-.ω τιj) -rρό-πφ 
φονευομένων έν μέσω της έκ μέ
ρους των ίσχυρων της γης έμφαν
τικης κινησεως ύπερ -rης παγκο
σμίου, aη-θεν, είρήνης. 
Τά χρώματα -.ων aιαφόρων φυλων 

συντηρου-1, aυστυχως, την μεταξύ 
των λαων άξιοκατάκριτον aιάκρι-

� σιν, ένω πάντες είναι πλιάσματα 
του !aίου πατρός, «ος πάντας άν
-θρώπους -θέλει σω-θηναι και είς έ
πίγνωσιν άλη'9.είας έλ-θείν». ( Α' 
'Γιμ. 6' 4). 

'Απο την σιaηραν aε λ0ιχην των 
ίσχυροτέρων Κρατών έξαρτ.iται ή 
έξέλιξις καί αύτη αί.ίτη άκόμη ή 
aιατήρησις των μικροτέρων τοιοό
των, &τινα και έν φό�ω και άγωνία 
aια6ιουν και ώς ((7tαίaες έν τϋ κα
μίν<J)» aιηνεκως κατα-θλί6ονται. 

'Η έννοια του aικαίου κ�τεξηυ
τελίσ-θ-η κ�ι μόνον το aίκαιον -rοίι ί
σχυροτέρου έξακολου-θεί τον έπαί
σχυντον -θρίαμδόν του πι:χρα το

θείον παράnελμα «aικαιοσύνην 
μά-θ-ετε οι ενοιΥ.οUντες έπt τ'ης 
γης». (Ήσαtας κστ' 9). 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Mt-lTIS 
Το βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση, αναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 
' 

Πωλείται δεμένον δρχ. 140 

Εiς τα γραφεία του iΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ)κην έπιταγη·,ι δια να το λάβετε τα
χυδρομικως είς την διεύ-&υνσιν που -θα άναγράψετε 
εις την έπιταγήν . 

\im:u:uummum:uu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111c:11mmm: 
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'Η φυ�ακiι tΌύ Σωκράtους 
Ή φυλαχ.η του Σωχ.ρά-.ου; ταυ

τίζεται με το «Πώρινο κτίριοη, 
που άπεχ.αλ�φ,9,η άπο τι; άνασχ.α
φε; τη; Άμεριχ.ανιχ.η; Σχολη; 
Κλασικών Σπουaων ( την aεχ.αε-.ία 
του '40) χ.αι που εύρίσχ.ιtαt μιτα
ξυ της ,9,όλου της άρχαίας Ά
γορας και τcυ λόφου της Πνύκας. 
Την άποψη αύτη ύποστηρίζει ό κα
.Sηγητης Εύγένιος Βάντερπουλ 
με δάση τcι στοιχεία των Π λατω
νιχ.ων aιαλό1ων. 'Όχι - λοιπον 

L. 
' 

- στο 1νωστο σπήλαιο κάτω άπο
τον λόφο του Φιλοπάππου

Ή φυλακ η του Σωκράτους η
ταν στο κτίριο που έχρησψ.οποιεί
το ώς «οημόσιον οεσμωτ·ήριονη. Σ' 
' ' ' Π' ' (λ

., 

αυτο το « ωρινοη κτιριο ογφ
της κατο:σκευης του άπο πωρολί
.Sους) εύρέ.Sησαν 13 μικρα άϊ
Ί'εία 4 πόντων υψους. Κα,.9-ένα τους 
χωρουσε ούο 1ραμμάρια κώνειον 
οιιχλυμένο σε νερό. Έr:οu.έ,,ως. κά
.Sε άγγειάκι χωροίίσε την άπαι-

". 

'-- ... .
... 

. . 

.. 

'Αναπαράστασις ,του Δημοσίοu Δεσμωτηρίοu των άρχαίων 'Αθηνώ ν 
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τουμένη δόση για; ενα:ν κατάδικο. 
"Ενα: άνα:πάντεχο εuρημα; 7t'OU έπι-
6ε6αιώνει τις υποθέσεις τοίί κ. 
Βάντερπουλ, ητα:ν ενα: άγα:λμάτιο, 
άρκετα: κατεστραμμένο, τοίί 'ίδιου 
τοίί Σωκράτη, πού 6ρέ,θ.ηκε μες 
στο Π α:ράρτημα: τοίί Δεσμωτ:ηρ ίου .. 
'Ανήκει στον 't'IJ7t'O τοίί Σωκριάτους, 
που έκτίθετα:ι στο Βρετα:ννικο 
Μουσείο. Μπορεί να: οιερωτηθη 
κα:νεις τί χρεια:ζότα:ν ενα: άγαλμά
τιο τοίί ψιλοσόψου μες στο Δε
σμωτήριο. Έσω υπενθυμίζει' ό κ. 
�άντερπουλ οτι άνα:ψέρετα:ι πως 
πολυ γρήγορα: μετα: την έκτέλεση 
τοίί Σωκράτους οί 'Αθηναίοι μετά
νοιωσαν για το άνοσιοuργημά τους, 
γι' α:ύτο κα;ι τιμώρησαν τους τρεiς 

, ' ' ' ,.; κατηγορους του κι α:ργ_οτερα του 
εστησα:ν eνα; αrα:λμα; στο π Ομ'ΙtοiΌ. 
'Ίσως κά'Ιtοtος <X'ltO τους U'Ιtαλλή
λους ·τοίί Δεσμωτηρίου θέλησε να 
εχη ενα: μικρο άντίγραψο τοίί ά-. 
γάλμα:τος τοίί ψιλοσόψου, μέσα: στον 
χωρο, 07t'Ου, τοίί ε!χε γίνει 't'O φρι
κτο ά�ίκημα:. 
.. 'Όλα: τα στοίχεία: 'Ιtεί-θουν 'Ιtως 
ό κ. Βάντερπουλ σωστα εχει ταυ
τίσει τδ Πώρινο Κτίριο με το 
Δεσμωτήριο της 'Αθήνας. 

Ή άνακοίνωσις τοίί κ. Βάντερ
'Ιtουλ - ή όποία: εγινε στην 'Αμe
ρ ικη τα τέλη Δεκεμ6ρίου - -θα 
έ'Ιtα:να:ληψθη στην 'Αθήνα; συντό
μως. ''Ηοη άρχισε κίνησις για τη� 
πλήρη άfοκα:τάστα:ση τοίί άρχαίου 
μνημείου για ν' ά,ί,οτελέση τό'Ιtον 
ά'Ιtοτίσεως τιμων. 

( Περισσότερες λε'Ιtτομέρειες 
στο άρθρο της κ. Ά-θηνας Γ. Κα:
λογεροποuλου, «Κα:-θημερινή» 1 
Φε6ρ.; 

«Κοιλάδα τών Ρόδων» 

Ό. εγκριτος δικηγόρος κα:ι λο
γοτέχνης κ. Άνδρέα:ς Λ. Π α:'Ιtα:ν
ορέου εκα:με στην μεγάλη α:'ί-θουσα: 
τοίί «Πα:ρνασσοίί», την Τρίτη 20 
'Ιανουαρίου, μία: πολυ ένοια:φέρουσα: 
άνα:κοίνωση για τα: γνωστα: ήδη , 
κείμενα τοίί 'Ιtα:λα:ιοίί κεντροευρω
'Ιtα:ίου στοχα:στοίί π α:uλου 'Αμε
δα:ίου Ντηνα:χ, 7t'Ου εχουν έχδο-θη 
χα:ι στην 'Ελλάδα:, σε λογοτεχνικη 
μετάψραση τοίί καθηγητοίί κ. Γ. 
Π απα:χα-.ζη, με τον τίτλο «Ή 
Κοιλάδα: των Ρόδων», σε δυο τό
μους. 

Τα: 'Ιtρωτότυ'Ιtα: κείμενα; ,οίί έκ
'Ιtα:ιοευτιχοίί και έκλέκτοίί δια:νοη
τοίί Ν τη•Jαχ, γραμμένα: στα: γερμα:
νικα: στα: 1923 - 1924, ε'ίχα:νε οώ-

\ f , ' , !.�-ξ ' , σει μιαν ωρα;ια; κι α:ισtW'\Ι η εικο-
να; της έξελικτικης πορείας το� 
δυτικοευρωπα:'iκοίί 'Ιtολιτισμοίί 1ια: 

' λλ ' ' ' iλ' τα; με οντικα; χρονια, για; πο υ-

μα:κρα χρονικα: aια:στήματα:. Το άν
τί-θετο, aηλα:οή, προς τον έπίσης 
γερμανόφωνο "Οσ6α:λντ Σπένγκλερ 
ό όποίος, την 'ίδια: 'Ιtεpίπου έποχή,

' �, " Τ' λ ' στο ι;ιιτομο εργο του « ο uκοψως 
της Δόσεως» (1918 -1922) εCχε 
κηρuξει την άπα:ισιόοοξη προα:να:γ
γε'λία: του οτι ό δυτικος πολιτισμος 
εχει πια: ξεπεράσει τα στάδια της 
άκμης του, οτι ή μεγάλη του δό
ξα: άνάγετα:ι στο πα:ρελθον ( 19ος 
αίώνα:ς) κι οτι προσεχως -θα με
τα:τρα:πη σ' ενα:ν &ψυχο μονό'Ιtλευρο 
τεχνικοοικονομικο πολιτισμο, στε
ρημένος άπο τον πλοίίτο των ήθι
κων κα:ι πνευμάτικων άξιων τοίί 
ενδοξου παρελθόντος του, κα:ι πε
ριοριζόμενος μονάχα: σε uλικα ( ο!
κονομικα: κα:ι τεχνολο.γικα) 'ΙtΟλιτι
στικα έπιτεuγμα;τα;. 

Ό Ν τη'Ι_�χ όραμα:τίζετα;ι τη · 
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νέ(ΙJ Άνα:γένΨφη στους πνε,;ματ(
κούς τομείς και την σuν,αόλοuθη 
ανοcο όλοένα:, σε τρόπο 7tOtJ θαρ-.9,η 
κα:θ�)ς λέε�, ένα καινούργιο άπό
γειο, με νέες λαμπρές σελίδες i
:rτοpικης πορείας μεγάλ·ης άκμης. 
Και μιάλιστα: iσχuρίζεται ό Ντηναχ 
στα: κείμενά τοu οτι χάρη σ' ένα: 
άπ' τά: πιο σπάνια: φαινόμενα πα:ρα:
ψuχολογίας, οχι μονάχα: τά: πι
στεύει α:ύτά: τά: α:ίσιόδοξα κι έλπι
οοφόpα: περιστατικά, άλλά, κάτι 
παραπάνω, τα: «•είοε» και τα «έζη
σε», κάνοντας έτσι μια τολμηρη 
παρέκκλιση άπο την «θετικη μέ
-θοaο» πού έπικρα:τεί στην σύγχρο
νη έπιστήμ•η κι άπ' την καθιερω
μένη - σύμφωνα: με την κατ' αν
,.9,ρωπο σύλληψη - γραμμικη πο
ρεία και οομη των χρονικών οια
στημ.άτω·ι. Σ' αύτό το τελεuτα:ίο 
θυμίζει ποΧυ άνα:τολικές και πu
,θ.αγόρειες aο-ξασίες για: άνενσαρ
κώσεις, θέματα: οηλαaη μe τα: ό
'Π'οία άσχολουνται και σήμερα: ό 
Τεκτονισμός και ή Θεοσοφικη κί
νησις, είς οέ το έξωτερικό και οί 
Έτα:ιρίες ψuχικων έρεuνων. 

Ό- κ. Άνορέας Λ. Παπαν
ορέοu έχειρίσθη το θέμα του τόσο 
ά-πό α-ποψη κριτικη της λογοτεχνι
κης άξ(ας του εργοu, οσο και ά-πο 
-πλευρά: -περιγρα:φικη της έξελικτι
κης -πορεί·ας του οuτικοϋ -πολιτι
σμου. Γιατι - και για: οσοuς άκό
μα οεν 'Ιtιστεύοuν τί-ποτα:. 'Π'Ου νά 
σχετίζεται με «άναμνήσεις 'Ιtpοϋ
-πάρ ξεως)) και με οιαaοχικές με
τενσαρκώσεις στην άνθρώ-πινη ύ
;;-όσταση - το έργο είναι έξαιρε
τ ικα ένaιαφέρον, σαν ενα κήρυγμα 
μελλοντολογικό, σαν ενα θαυμά
σιο ταξίδι στην Εύρώ'Ιtη της συγκε
κριμένης έκείνης μακρινης μελ
λοντικης έ'Ιtοχης. Και μάλισ-τα πιο 

ένοια:9έρο•1 σήμερα, 'Π'Cυ η 'Ελλά
δα μας οε'Ι εi'Ιαι. πια 'Ανατολή, 
άλλα άνήκει άπο αποψη 'ΙtΟλι.τιστι
Υ.η στο•; έ'1 1 αίΌ ουτικοεuρω-παίκό 
χωρο. 

Χάϊζενμπεργκ 
Τ·η•ι 1 η Φε6ροuα:ρίου άπέ-θανε 

στο l\Ιό·ια:χο ό Βέρνερ Χάιζεν
μ,tεpγκ, Νόμπελ της Φύσικης του 
1932. 

Ό Χάιζε•ιμ-περγκ έγινε οιάση
μος μέ την «θεωρία: της ά6ε6αι6-
τητος». Είναι άούνα:τον - έγραψε 
- να γνωρ(ζωμε την φuσικη 'Ιtpα:γ
ματικότητα με 'Ιtλήρη τρόπο σε μιά
οοσμένη στιγμή, έ'Ιtειοη και. ή !οια
ή 'Ιtαρατήρησις τροπο,ποιεί αύτη
την 'Ιtpα:γματικότητα:. Είναι άούνα
το νά προσοιορίσωμε την θέση και
συγχρόνως την ταχύτητα ένός σω
ματιοίου τ·ην 'ίσια: στιγμή, οέν μπο
ρουμε παρα να ξέρωμε την μια: η
την αλλη. "Όταν παρατηρουμε ενα
σωματίοιο σημαίνει οτι παρατηροu
με ενα: άντικείμενο -πού έχει οιατα
ρα:χ-θη άπό το φως,. με τον 6ομ-
6αροισμο των '?ωτονίων. 'Έτσι, «το
άποτέλεσμα: ένος 'Ιtειράμα:τος -πάνω
σ' ενα σωματ!οιο οέν μπορεί να
r.ρολεχ-θη. Αύτο που μπορεί νά: εl
να:ι γνωστο έκ των -προτέρων είναι,
ενα:ς κατάλογος διαφόρων πι-θανω·ι
άποτελεσμά.-ων». Ή φuσικη έγινε
πι-θα:'Ιολογικη και ή πραγματικό
της άποτελεί «ένα σύνολο cυνα:το
τήτων ικανών νά: όοηγήσουν σε με
τρήσιμες τιμ.ες σ' ένα οοσμένο πεί-

Τ' ' 'ζ 
1 

ραμα». ο 7.ειραμα μοια ει τοτε
με «ενα: ίοιαίτερο οιη-θητήρα ... που
φιλτράρει την πραγμσ.τικότηΤα,
οηλαοη την σωρεία πιθανοτήτων».
Ή φuσικη OS'I -9-αναι πια: αύτ¾ 'ΠΟ� 

ηταν, και έά:-1 οί 'Παλιές 8εωρίες
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του Νεύτωνα έξακολουθουν να έ
ψαρμόζωνται στην μακροσκοπικη 

λ, , , � ψ κ ιμα:κα κατα προσεγγισιν, επα αν 
να ίσχύουν στην άτομικη -θ-εωρία. 

Ουράνιος διάλογος 
Βρα6είΌν «'Ελευθέρου - οιαλό

γου» άπένειμε ή Έλληνικη 'Εται
ρία οημοdίων σχέσεων στον Μητρο
πολίτη Χαλκ·ηοόνος Μελίτωνα γιά . 
την συμ6ολή του στην άνάπτυξη 
σχέσεων Έν8τητος μεταξμ τών 
'Εκκλησιών. 

Ό τιιJ,ηθείς πρώτος τη τάξει. 
Μητροπολίτης του Οίκοuμενικου 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως στην ευχαριστήριο άπ&ντησή' 
του, μεταξύ των &λλων, είπε: 

«Είς την · Αγίαν Γραψήν, συγκε
κριμένως είς την Γένεσιγ, μελε
τωντες την aημιουργίαν του κό
σμου, πληροψορούμεθα, οτι ολα τά 
&λλα έοημιοuργήθησαν οι' ένος λό
γου του Θεου είς · ϋιpος προστάγμα
τος: «γεννηθήτω». 'Όταν ομως 
ηλθεν ή στιγμή, ή μεγάλη στιγμη 
της οημιουργίας της είκόνος του 

· Θεου, οηλαοή του άνθρώπου, άμέ
σως το 5ιpος και ή προσταγη ηλ:
λαξαν. Π ροιpανως αί 3 ύποστά
σεις, τά τρία πρόσωπα της Άγίας
Τριάοος, συνηλθον ε!ς σο6αράν
οια6ούλευσιν, είς τρίλογον. Καί,
λ , , ' ''Ι> οιπον. σuνεπεια τοuτου εt.ιημιcυρ-
γήθη ό &νθρωπος. Ε!ς την Γένε
σιν, μόνον οιά την οημιουργίαν του
άνθρώπου, χρησιμοποιείται οια
πρώτην φοράν ό πληθυντικός:
«ποιήσ·ωμεν &νθρωπον κατ' ε!κόνα
ήμετέραν καί καθ' όμοίωσιν».

»'Γην -9-είαν ταύτην άπο οιαλόγο!J
προέλευσιν της aημιουργίας του
ά-1θρώπου, μάλιστα aε παντος ο,τι
εχει σχέσιν με την τελειότητά του,

παντος ο,τι eχει σχέσιν με την εl.ί
ρεσιν της άληθείας που συνάπτε
ται όργανικως κα, άπολύτως με 
την τελειότητα του άνθρωπίνου

' 'λ ε ,, ,, προσωπου, συνε αt.ιεν ενα υψιστον 
πνευμα προχριστιανικως, ό Πλιχ
των. 

» 'Ανύποπτος ό Πλάτων παρέaω
σε την ίεράν ταύηrι τέχνην του 
οιαλόγου είς τους "Ελληνας Πα- · 
τέρας της Άνατολης, 'είς την έλ
�ηνικην Όρθοοοξίαν, οηλαοη ε!ς 
ήμας. 'Ημείς οί &λλοι, οί έπίγο
νοι, είμεθα άπλως οί άκολουθουν
τες τον Θεον έν τη Άγία Γραιp�, 
τον Πλάτωνα και τους 'Έλληνας 
Πατέρας της 'Εκκλησίας της Ά
νατολης. Άκολουθοοντες, έπομέ
νως, την σοιpίαν του οιαλόγου, έ
πόμεθα τη θεί� σοιpί� και τΌ ύψί
στ'ΙJ άνθρωπίν'Ω τοιαύτ'ΙJ. Δια του
το καί πιστεύομεν είς τον οιάλο
γον .. ώς είς το μόνον μέσοιν οιε
ρεuνήσεως, έξευρέσεως και οιατu
πώσεως της άληθείας, μάλιστα οε 
ώς οντως όργ&νου οια την συνέχι
σιν της κατ· είκόνα θεου οημιουρ
γικης καί άπολυτρωτικης άποκα
ταστάσεως της μεγαλυτέρας άξίας 
της ολης οημιοuργίας. ήτοι του 
άνθρωπίνου προσώπου». 

Και κατέληξε: 
«'Εν τη άσκήσει της άποστολης 

ταύτης, ώς Οίκcυμενικον Πατρι
αρχείον, ε'ίμεθα οργανον του Θεου 
οιά την καταλλαγην και την εi
ρήνην -.ων άνθρώπων ολων προς 
τον Θεον και προς άλλήλους». 

«Κ(τριvα>> φύλλα 

Κατα σύμπτωσιν ό Μ ητροπολί
της Θuατείρων eοωσε, κατα την 
οιάρκειαν της έπισκέψεώς του στη 
Θεσσαλονίκη, τον 'Ιανουάριο, συν
έντεuξ η στους έκπροσώπους τοϋ 

.1 

1 
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' Μ !:' "λλ ' ' ' τuΊtou. εταc.,u α ων, τον ερωτη- -
σαν ·άν ξ"ερη οτι έκκλησιαστικα 
εντuΊtα στην Έλλάaα εχοuν Ίtσλλες 

,, � ' 'λ , , φορες Qημοσιεuσει σχο ια εναντιο,ν 
του ώς «νεωτεριστοu». 

ΑΠΑΝΤ.: Τα θεωρω κίτρινα 
φύλλα. 

ΕΡΩΤ.: Είναι, ομως, φύλλα 
καθαρα - έκκλησιαστικά, με άνα
γνωστικό κοινο χριστιανούς της 
όρθόοοξης έλληνικης έκκλησίας. 

ΑΠΑΝΤ.: Έγω τα θεωρω 
κίτρινα φύλλα, τα όΊtοία οεν ξέ
ρουν τι θα πη έκκλησία, μήτε ά
Ίtο ζωή των χριστιανών. 

Τα 100 χρόνια της θ.Ε. 

Με την εύκαιρία των 100 έτων 
της θεοσοφικης 'Εταιρίας, μετα
aίaεται άΊtο το "Αντuαρ οτι έκu
κλοφόρησαν οιάφορα 3ιαφημιστικά. 
'Ημερολόγια τοίχου με τΟΊtία ,της 
Ίνοίας και τσέπης, Ίtορτοφολάκια. 
άλuσίaες κλειaιων, τηλεφωνικοι 
κατάλογοι, σερ6ίτσια τσαγιοu κ.α. 

, Γραιι.ματόσημα 

Τα ταχuορομεία της Ίνοίας έ
ξέοωσαν είοικο γραμματόσημο για 

THEOSOPHKAI 25 
�ΙΕΤΥ 

τα 1όΟ χρόνια της θεοσοφικης 
'Εταιρίας, Ίtou ήταν ίνα γεγονος 
γιά -.ήν χώρα και ίορα -.ης Θ.Ε. 

Σ-.ο μέσον περι6αλλόμενον με 

-.α χρώμα-.α της 'ίριοος ( ώς σ;μ-
6ολον -.ης έσω-.ερικης ένότη-.ο; 
των θρησκειών), είκονίζε-.α: το 
εμ6λημα της Θ.Ε. και άπλιστί 
-.ο σύνθημα «ούοεμία θρησκεία ύ
Ίtψτ'lρα -.ης ·'Αληθείας». 

Ό Ίησοϋς στο Βερολίνο 
«Ό Ί·ησοuς σ-.ο Βερολίνο>> ει

ναι ό -.ί-.λος ένος κλασσικοu ορά- -
ματος. ΊtOU . θα σκηνο-θετηθη το 
φθινόπωρο στην 'Αθήνα, με προ
ΟΊtτικη να μεταφερθ� άργότερα 
στο Λονοίνο. Το κύριο ΊtρόσωΊt() 
-.ou οράματος είναι - άΊtλως -
συνώνυμος του Χριστοu άλλα άπο
λuτως σχετικο με -.ήν οιοασκα
λία του Ναζωραίου Δι�ασκάλου 
της 'ΑγάΊtης. Είναι ε•;ας κοινος 
σύγχρονος άνθρωΊtος, ό ό-ποiΌς, 
με -.ον σ4ντροφό του Λεοντρι ( τον 
c!ημοσιογράφο ΊtOU σκοτώθηκε σ-.ο 
Βιετναμ) γυρίζουν τον κόσμο για 
να οια-πιστώσοuν πόση σχέση εχει 
σήμερα ό κόσμος με την είρήνη, 
που έκήρυξε ό Χριστος πριν 2.000 
χρόνια. Π αντου οtαΊttστώνοuν 6ία 
Υ,αι αγωνίζονται για την άποτίνα
ςί της. 'Όταν ό Λεον-.ρι σκοtώνε
ται, ό Ίησοuς συνεχίζει. 

Στο τέλος, έκτελείται άπο τους 
Kou - Κλουξ - J{λαν σ· ίνα χωριο 
Νέγρων των 'Ηνωμένων Π ολι
τειων. Και ό θάνα-.ός του παίρνει 
σuμ6ολικό χαρακτηρα καθως τον 
Χ't"UΊtOU'/ μ' ενα σταυρό. 

Ε!ναι μια κα-.ακραuγή έναντίον 
της δίας, σε μορφη ((μιούζικαλ». 

Θα σκηνοθε-.ήση το εργο ό αγ
γλος Βίκτωρ Σ-πινέ-.-.ι. Την μου
σικη γράφει ό Γιώργος Χατζην,ά
σιος. Ό Νίκος ΠεtρόΊtοuλος ,,% 

' " ' ' , , καμη -.α σκηνικα και -.α κοσtουμια. 
'Τπολογίζεtαι οτι -.ο έργο -θα 

κuκλο�ορήση_ και σε μυθισ-.όρημα. 

------- -- -- -- -- -- -- -------
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Ναοc; του 'Αχενάτον 

ΆμερtΥ.ανtκη'όμας άρχαιολόγω'Ι. 
του πανεπιστημίου της Π ε'/συλ6α
νίας., ή όποiα διενεργεί άνασκαψες 
στην Αί1υπτο, άνεκάλυψε τα ,θ.ι, 
μέλια iνός ναου, ποu είχε κτισ,θ.η 
άπό υ.ια άπό τις πιο ένδιαψέρουσες 

,μορψ�ς της Αίγύπτου, τον Φαραώ 
Άχενατόν. 'Ο ναός εύρίσκεται 
στις Θηδες, οπου ύπάρχει τό σU)'
χρότημα ναων τοu Κάρνακ, κοντά 
στο Λοuξορ, στην � Ανω Α'ί1υπτο. 
Εfναι ή πρώτη ψορα 7tOU άνεuρίσκε-

1 ται ναός αίιτου του Φαραώ. Ό Ά
χενατόν 6ασίλευε άπό το 1369 ώς 
το 1352 π.Χ., ηταν μονο,θ.ε"ίστης 
και χατήργησε τις χιλιάδες των 
,θ.εων στους όποίοος πίστευαν οί 

' 
' . άρχαίΌι Αίγύπτιοι, οπως λενε ο: 

. ,πηγές .. Είχ,ε Υ,τίσ:εΓ ·στις θηδες 
όκτώ 'Ιαούς, προς δόξαν τοu μο
'/αδιy,,ου ,θ.εου. Ο! διάδοχοί του, ο
μωi; τον ,θ.εωρουσαν ώς έπικίνδυνο 
αίρε�ικο και άμέσως με�α τον ,Θ.ά
νατό του άποκατέστησαν τον πολυ
,θ.εισμό. 'Όλοι ο!. ναοί, ποu είχαν 
κτισ,θ.η, χατεδαψίσ,θ.ηκαν. Κανέ-

� ' ' \ ' \ �\ -r νας απο τους ναοuς αυτους οεν ει-
χε 6ρε,θ.η μέχρι προ aέκα έδδομά
δων οταν ή όμάς των άρχαιολό
γων' τοu 'Π'ανεπ ιστημίου της π εν
συλ6ανίας, με διέυ,θ.υντη τον κα
·9η1ητη .Ν τό·ιαλν; Ρέν

,
τ�ορντ. άνε: 

κάλυψε τα -θεμελια ενος μαχρου , · ' • ' ' ' 100τειχους και ανεσυρε περι τα 
τεμάχια ένας διακοσμητιy,,ου άνα-

, r, . .  , \ \ t * V γλύψου, ενα απο τα οποια ε1ραψε, 
. οτι το κτίσμα ητα:,ι ό ναος Τζέμπα 

'Ατόν. 

·Ο Γολγοθαc;
Ό 'Έλλην άρχιτέκτων Δρ.

Χρηστος Κατσιμπίνης πο� διευθύ
νει τις άνασκαψες σ-το Ναο ·του

'Αγίου Τάψου, ύπολογίζει οτι -θα
άiοχαλύιjiη στους προσκυνητας 
T;Qu ,θ.ά. έπισ:κεψ,θ.ουν τό Π άσ:χα 

' 'Α' Τ' ' ' λ τους 1ιοuς οπους, την ανατο ι-
, κη πλα)'tα του Γολ)'ο,θ.α, Ο'Π'ΟU· 

έσταuρώ,θ.ηκε ό Χριστός. Προς τό 
παρόν ή γύρω περιοχη εfναι άπα1ο-- · 
ρευμένη 1ια το Κοινό χαι τους ψω- .. 
το1ράψους, 1ια νά Τ;ροστατευ,θ.η ά-
πο τους κυνηγούς άναμνηστιχων, 
οπως 1ράψει ή «Σάνταιη Τάϊμς», 
ποu έδημοσίευσε την είδηση. 

Ό λόψος _πάνω στον όποίον έ
σταυρώ,θ.ηκε . ό Χριστός άνεχαλύ
ψθη άπό τους Χριστιανούς άρχαιο
λό1ους 1ύρω στά 1600. Ό τό'Π'ος 
του μαρτυρίου του Χριστου δεν άμ
ψισδητή-θηκε οοτε άπο τοuς Ρω- . 
μαιοχα-θολικούς, ουτε άπο τοu� 
'Έλληνες' 'Ορθοδόξους, ουτε ά7tΟ 
τους 'Αρμένιους Χριστιανούς. Οϊ_
άρχαιολόγοι άνεχάλυψαν στοιχεία· 
ποu πείθουν οτι δ λόψος του Γολ
γοθά ηταν άχριδως έξω άπο τα 
δόρεια τείχη της πόλεως. 'Απο 

' -, \ ' tt t . τις· ανασκαψες 'Π'ροχu,πτει οτι ο 
Χριστός δεν έσταυρώ-9ηχε σε έρη
μιχο λόφο άλλα κοντα σε πολυσύχ-· 
ναστο δρόμο, που ώδη1ουσε: έξω 
άπο την 'Ιερουσαλήμ. Κατα πασαν 
π-ι-θανότητα τα πλή-9η παρηκολού-

' / , ' ' , θησαν την σταυρωση απο τα τειχη ' .,. ' , , που ησα,ι μερικα _ μονο μετρα μα-.
χρυά. 

Ή 'Ατλαντίδά πάντα 

'Η 't: ' ' " , ει;,;_,ερευνησις πο<J ε1ινε το 
1971 στον 'Λτλαντιχο άπο την 
γαλλο - άμεριχανικη άποστολη 
«Φαίημους» - της δποίας �ημο
σιεύονται τώρα τα πορίσματα -
έπαληθεύει μια άπο τις πιο έχ
πλ·ηχτικες έπιστημονιχες -9εωρίες: 
-cην χαλουμένη «-9εω,ρία μετατο7tί
σεως των ήπείρων». Σύμψωνά με 
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τ·ην ,θ,εωρία αύτή, ή Αμερική άπο
μ.ακρύνεται προοοευτικως άπο την 
Εύρώπ·η κ..:ιτά ενα έ�ατοστόμετρον 
το χρόνο, ·ή Έρυ,θ,ρα Θάλασσα με
γαλώνει όλοένα καί ,θ,α γίνη κάπο
τε ώκεανός, τα 6ρεταν\/tΚα Ψησιά 
-.9-α ένω,θ,οίίν στο μέλλον με τη11 ή
πειρωτιχ.ή Εύρώπη, ένω, άντι,θ,έ
τως, ή Καλιψόρ,ιια ,θ,α άποσπασ,θ,ή 
άπο την άμερικανική ηπειρο και 
,θ,α άποτελέση νησί στον Ε!ρηνικό. 

Κατα τη aιάρχ.εια της έξερευνη
τιχ.ης αύτης άποστολης, πού έπρο
χώρησε σέ 6ά,θ,ος 3.000 μέτρω'Ι. 
στα άνοικτα των 'Αζορων, οί γεω
λόγοι χ.ατώρ,θ,ωσαν να ψωτογραψή
σο,υν και να μελετήσοu,ί τον ψλοιό 
της Γης «έν τ� γενέσει τουη. Έ
πε6ε6αίωσαν, ετσι, κατηγορηματι
κώς την όρ-θότητα της παλιας 
,θ,εωρίας περι μετατοπίσεως των 
ήπείρων. 

Κατα την ,θ,εωρία αύτή. πρίν 
500 έκα,ομμύρια χρόνια. ολάι αi 
ηπειροι της Γης ή,αv έ.νωμ.ένες σε 
μια συνεχη μάζα ξηράς. Ή μάζα 
αύτή. υπό την πίεση ,οίί υποκειμέ
νου μάγματος � του λε ιωμένc., a ι
άτ.υρc υ �λιΥ.οίί, πού ::ίποτελεί. τά 
εγκατcι: της Γης) , εcrπασε �� τε
ράο-τια «τεμάχηη, που αρχισ ... ν 
και συνεχίζουν όλοένα - νά μ.ετα
τοπίζωντcι:ι, πλεοντας έ.-..άνω στ� 
ρευστό μαγμα, οπως τα παγόιου
να στο'Ι ώκ,εαν·ό 'Ανάμεσα στ:χ <<,ε-

, • Ι - ' 'J-μαχη» αυτα, γεννιουνται και εςσ-
φανίζοντα: οί ξηρές της Γης. Άπό 
-:η μια μεριά, το μαγμα άνεοάζε 
στην έπιιpάνεια 11έες ξηρές, οπως 
συμSαίνε.ι στο ου-θό τοίί Άτλαντι
χ.οο, και άπο την αλλη καταποντί
ζονται χ.ομμάτια ξηρας στα εγκα
't"α της Γης. οπως σJμδαίνει σ-:όν 
Εiρηνικ.ό. Στις έξαιρε,·•y.α άργές, 
άλλα και ά-;, άν,αστα στ� <ι.:ρες αύ-

-;ες Κ(11ήσεις όψείλονται οί σε•:;,10) 
και oi έχρ ήξεις +,ψαισ,είων 

π ενη'Ι't? φορές, έπιcάτες :ου 
γαλλικοίί δα-θ.υσκάψους «Άρχ μr,
οηςη, τοίί άμ.ερικσνικο3 uποδρiJχίου 
«" Αλδινη Υ.αί τοίί γαλλι-χ.ου uπο
δρυχίου aίσκcυ «Κυάνα» -ι.αταοΛ,·η-

·-y.αν στις π•ο μ.ιιστηριώοεις τοπο·Θε
σίες της ύορογείοJ: σ,ο cr-:ενο ψcι
ράγγι τrις κοιλά3ας, r.ού οι:ισχι
ζει, σε μη;ι.ος περί ... ου 20.000 χ•
λ•ομ.έτρω11, -:·ηv ήψα•στεια;ι.•η όρο
σειρα. στ-? Υ:ε ιτρο τοj Ά, λαντ•-ι.οu
'Εκε'ί μέσα σ' ενsι άσύλλ·r,'Π'τΟ το
πίο της Υ.οσμογονίας, παρα-ι.ολού
,θ.-φαν και ψωτογράψησα11 γ ά
πρώτη ψορά, τη ζωή της Γης

Κατά τους γεωλόγους - μία
άκόμ.η -9εωρία στ·ην «'Ατλαντιοο
λογίαη - ·ή 'Ατλαντίς aέν η
ταν ποτέ μία ηπειρος, πο:.ι Υ.ατα
ποντίσ-θ-ψ.ε στον Άτλαιτι-ι.ό Ό
Άτλσντι;ι.ός cέν εί-ισι ,ο άτ.οτέ
λεσμα μιας έγκατακρημ.νίσεως, άλ
λα σχημ.ατίσJηκε μ.έ την άτ.ομά
κpυ11ση της 'Α:1.ερ,:ι.ης ά,ο τηι 'Α
φρική, a6o «τεμαχωνη, πού ·ηταν
αλλοτε zνωμένα οπως ά'Π'CGε• 'Ι.νύε
-;αι άπό τ·η11 υ'Π'αpξη όμ.οίων άπG
λιsSωμάτω'Ι στις άτ.έναντ άι.τες
το� Α,λ,:·;τι:ι.ο3.

«Δεν ύπηpξε••

Εν τω με-αςύ ό γνωcrτός εpω
νη-:ής των ,Ε,iαλασσίων δυ•%)ν -ι .. 
Ζάχ Κουcr,ω. ό όποί.ος sρε�ν φε 
τελε:.ιταίως -:ην r.εριοχη Κρ·ήτης 
καί Άντιy.υ-θήρων έρωτή-θηκ.ε αν

-θ-α κ.άμη ερευνες γιά την Άτλα-1-
τίaα.

'Όχι - άπήντησε - a,ότ• πο
,έ δεν �π-ϊΊρξε. Πρόκειται r.ερι 
.1.�-θοJ. άλλα ,θ; ειμε-θ-α ε' τΙJχεiς 
να �pο:ίμε τ lj'I άρχη τοίί IJ J θου 
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. ,., 

··Δεν _μας έν�ιαψέρει ή 'Ατλαντίaα.
Μιχς έ•iaιαψέρει μό'>!Ο ό κά-θ-ε πολι
τισμος που έξαψανίσ-θ-ηκε, χωρίς

: να. άψήση ιχνη. 

Δόο • α�ωνόβιει; 
.Στb Νιοϋ Μπρίταιν της άμερι

κανιχης πολιτεία� ΚοννεΜικοuτης 
ό "Εντι-θ- Νόρ-θ-ραπ και ή "Εντα 
Γχίπyείι είσηλ-θ-άν στο 100ον ίτος 

·•. της ήλιχίας των. Έaήλωσαν . οτι
ενα άπο τα μυστικά -τους 1ια την.
μαχρο6ιό,ητά τους; είναι ή προ
τίμηqίς των 1ιά τα λαχανιχ.ά.

Ή "Εντι-θ- Ν όρ-θ-ραπ έaήλωσε
οτι τά λαχανικά ηταν ή χυριώτε

·_ ρή τσυς · τροψή, οταν με1άλωναν
σ-το οiΥ.01ενειακό τους' ά1ρόκ:τημα,
.στο Γουtνaσορ.

.-. - Ή άaελψή μου κ.αι 1ώ, ά1α
ποuσαμε 6ρασμένα ψασόλια με χα
λαμπόi.t. ·π μητέρα μοο εΥ.ανε το
ψα1ήτο αύτο με 1ά.λα και ηταν νο-
στιμι�τατb. . 

,.Π ροσΜι,εσε οτι _αί auo άaελψ·ες
aέν έ;,.άπνισαν ποτέ ( αν κ.αί κ.αλ
λιερ1οίίσαν καπνο) κ.αι aέν ήπιαν 
ποτf �Ότα οίνοπνευματώaη. 

«Θα�ατο)φγ(α» 

ΊaρύJήκε στο η αρίσι μια <rE-· 
τι;ι:ιρία θανατολο1ί·ας» άπο τον· κα
-θ-η1ητη της Σορ6όνης χ. Λουί 
Βενσαν Τομάς, ό όποίΌc; έξέaωσξ 

. και ένα ·ό1κωaες. 6ι6λίο uπο τον 
-ι-ίτλο «Άν-θ-ρωπολο1ία ·τοίί ,θ.ανά-

' ,., \ \ Ι του», με στοιχεια 1ια τον τροπο,. 
μ.έ τόν όποίΌν οί αν-θ-ρωποι. κατά 
καιρους . και. τόπους, άντιμετώπι
σαν και άντψετωπίζουν τον -θ-άνα
το, 

«Κά-θ-ξ πcλιτισμ'ός - 1ράφει - · 
· �άποτέλεί 1ναν τρόπο άντιaράσεω; 

στό ,Θάνατο. Οί κ.οινωνίες κά-θ-ορί-

' Ι , Ι . _ ζονtαι α-;το τη σταση, τους απεν.αν-
-.ί του. Δείξε μου πως πε�αjνει_ς 
για νά σοίί πφ ποιος είσαι. Οί ση
μερινές κοιyωνίες, άρνοίίνται . νά 
·άντtμετω1tίσουν . και. νά παραaε-
χ,θ.οίίν -.ον ,θ.ά.νατο χι ιrιτί-θ-ετα προ
σπα-θοίίν νά τον άποκλείσουν κ.αί
να τον ξεχάσουν. 'Η λ�τρεία τω·ι
νεχρων χάνεται η εχει χα,θ.εί. Ο'ί-
νεκ.ροι. ένταψιάζοvται, στα 1ρή10-

' ' ..., ' ρα, σε κοιμητηρια, συχνα μαχρια 
άπο. τά κέντρα των πόλεων .. Ή 
'Ε "' ' ' 'λ ' ' " κχλησια, κ.ανει ο οενα _ κ.αι πιο 
λί1α μνημόc;:.ινα για τους_ πε-θ-αμέ

. νους. Ό ,θ.άνατος ε1ινε· ένα ταμπού. 
Το πέν,θ.ος tων &λλων πpοκ.αλεί 

. aυσφορία και ψό6ο κ.αι συχνά σιω
πή. Κα-θως fαtνεται ό aυτικ.ος 
,, ο ,, ψ . , , . , αννρωπος επα ε να πιστευει στη� 
έπι6ίωση. Ό -θ-άνατος -rοίί 9αίνε
ται σαν κάτι όριστtΥ.ό. 

"Αν τα παρίσ:ματα τοίί κα-θ-η1η-
. τοίί είναι 6άσιμα, τότε ό πολιτι
σμος μας εΙναι σε κατάπτωση. 
_aιότι εχει uποχώρήση ή. πνευμί,tτΟ
aοξία τ�ν άρχαίων aιαψ(ι)τιστω�Ι 
της άν-θ-ρωπότητος.: Ό Πλ�των 

, ωνόμαζε _ την ψιλοσοψία «παιaεία 
,θ.ανάτου» κ.αί -θ-εωροίίσε την πίσηj · ·· 
στην πνευιιατιχότητα· της άν,θ.ρωr.ί
νης προελεύσεως, ένα με1άλο ή,θ.ι
κο κίνητρο. 

Οί έτοιμο&ά:vατοι 
Φαίνεται, ομ.ως. οτι τα πορίσμα

τα το3 Γάλλcυ ,κα-θ-η1ητο.ίί aέν ε�
ναι_ άΥ.ριδη. Τούλάχισ·τον ι;ι:ύτο προ
κu�τει άπο aιιατρι6η τοίί 1ερμα
νοίί κα,θ.1ηητοίί Λό-θ-αρ Βίτζελ τοίί 
-πανεπιστημίου 'Ερλά1χεν της Νυ
ρεμδέρ1ης,. ό όποίος εκαμε έρευνα

, σε 11 Ο νοσηλευομένους της πανε-
7t'ιστημ.ιακ ης κλινικης, στις τελευ
·i'αίές ήμέρες Μι t)ρες τ�ς ζωης
των ..

,:ι 

1 

-ι

. 1 
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Uί περισσότεροι ·ησα,ι ·ηρεμοι κ::ι:ι 
γαλήνιοι. Τό 70% από αύ-ωυς ε ί 
χαν πλήρη συνείδηση 24 ωρες πρι'Ι 
άπό τον -θ-άνατό τους καί δέ'Ι εlz::ι:'Ι 
χάσει το αίσθημσ του προσανατο
λισμοϋ και την αίσ,θ.ηση τοϋ χρό
νου. 'Ένας στους τέσσερις ·ηταν σέ 
{)έση νά καταλα6αίνη τις έρωτή
σ,εις που του έθεταν και νά άπαντα 
,
, 

, , , -ι: ψ , ο·ενα τεταρτο πριν να ςε υχηση. ι
περισσότεροι άπό τους μισοuς εί
χαv "ϊροαισ·θ::ι:ν-θ-η .οτ 1 τό τέλος 
-:cυς προσήγγιζε, 

Οί 56 άπό τους 73 έτοιμ.ο-θανα
τους που :ι.ατώρ-θωσ::ι:'Ι 'Ι<Χ συ'Ιομ.ιλ+,
σουv με τους γιατρούς για άρκετο 
χρονικό οιάστ·ημ.α, έοήλω-'Ι::ι:ν οτι.,, ' ,... ' , ' \ ηταν α-:tολυτα εuχαριστημε'Ιοι α'ΠΙ'J 
τη ζω+, τους. "ϊστερ::ι: οί 51 απο 
:χύτο�ς πίστευαv οτι ύπάρχει ζωη 
στο ύπερπέρα'Ι. Ό ορ. Βίτζελ έδή
λωσε σχετικά με τ·ην ψuχική τους 
τους κατάσταση : 

- Ή θρησκευτική τους πίστις
γινόταν όλci'Ια και στα-θερ6τερη 

:ι,αι έ'ΙτΟ'Ιώτερ•r, οσο χειροτέρευε •ή 
κατάστασή τοuς, ένω ή άγωνία γι2 
το'Ι -θάνατο έμειώνετο σU'ιεχως. 
Λίγο πριν άπό τ·)�ν ελευση του ,θ;;
νάτου οί περισσότεροι διεπίστωνα'Ι 
οτι 3ε'Ι είχαν ά'!άγ:ι.η άπό παυσί
πονα και στις τελευταίες τους 
στιγμές άτ-οκτουσα'Ι μια κατα-τ:λη
κτικη Π'Ιευμ.στικη διαύγεια :ι.σί ζω
τι:ι-6τ·ητσ. 

"Ε'Ιας άπο τους έτοιμc.,θ.ά,10:τους, 
·ήλικίας 64 έτων ;;:::ι:ρε:ι.άλεσε το�ς
γιατρους 'Ια πάψουν 'Ιί τσ'Ι φροντί
ζοu,1 Ό ορ. Βίτζελ -:όν ερωτησε
γιατί είχε πεισ-θ-η οτι -Οε'Ι μπορο::ί
σαν πια να τον δο·η-θήσΟJ'Ι οί για
τροί

- Εί,1::ι:ι κάτι πού το αίσ·.9-G'ΙC
μ ::ι:ι. ά'Πά'ιτησε ό αρρωστος. 

Στ·)�,1 έρώτηση αν πίστευε στ·)�·ι 
αλλη ζφή, άπήντησε: 

- 'Όχι μο,ιάχα το πιστε.;ω, άλ
λα το ςέρω Υ.αλά. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 

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

• 
••

=• 
••
• 
• 
• 
• 
• 

"Αρτοc; 

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 
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--1�ΕΤΑΞΥ�--

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τά Γρ_αφεία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δρα• 

γοτσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ 
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάριrη κοί Παρα
σκευή 9,30-12,30 π.μ. Τηλέφ Γρα-· 
φείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν άποστέλλετε μέ τα 
χυδρομιi<.ήν η τροοεlιτικr'Jν έπιτογήν 
είς την διεύθυνσιν: •·Κωστη,ν Μελισ
οσρόπουλον, Δρογαwανίου 6, 'Αθή
νας, 122». Άποστολαί μέ τροnεΖιτι-. 
κάς έντQλάς μας δuσκολεύοιιν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩ.Ν 

Τεύχη άποοταλέντο σrούς κατωτέ
ρω pυνδρομητάς ιμαι::, έ,πειστράφησαν 
άπό τό Τοχυδρομείον μέ την σημείω
σιν: «,μετώκησε• η •άγνωστος». Πα
ροκαλοϋντa.ι όσοι τούς γνωρiζουν νά 
τούς είδοποιή,σουν η νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Σα6. Βαφειάδης, .. Αρνη 12. Κ. Βου
τσόπουλος, Μ. Κοτοπούλη 15 - 19. 
Μ�χ. ΚΟΙ<κίνης,_ 'Αώου 9. Δ. Ποοα
ευσταθίου, Τρίτωνος 30, fl. Φάλη
ρον. Έμ. Πσσας, ".Ατλοντος 14. Κ. 
·Πέιγκλης� Φορ,μίωνος 25. Νίκος Χα
τζηπαναγης, Ύμryπ;οϋ 126.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Μιοc. Παπαδόπουλος, Γρ. Ιενοπούλου
5, Θ�οοαλονiκη. Πολ. Παπαστεργίου,
Έθν. Τρόπ.εlα, Π. Μελδ 6, Θοοσο
λονlκη. Γ. Παροσκευός, Βικέλα 27,
Ήρ,άικλειον. Ν. ΤσaΥΙκαρόκης, Ωοπα-
κυριαlη 15, Λάρισα.

ΕΓΚΑΤΕ·ΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ•Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

-Κων. _Δημάκης, 'Αθηναι
Εύαγ. Λορt;vrlάτου, :Αθηναι
Ίωάν. Μπόφσς, Άθηναι 
Κων. Γρυμι,οιγιιόννης, Λάρισα 
Θεοφ. Θεοφανόπουλος, Λαμία. ·
Ίφιγ. Φρόγ.κου, Μεξικό

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΙΝ ΒΑΣ. ΚΡΙΜΙ1Α
Ό 1<. Κων. Μnερεδήιμας, Κ<Jλαμάτο, 
συνεισέφερειν ύ.nέρ τοϋ ΙΛΙΣΟΥ δρχ 
200. είς l,NιwTJV Βaσ. Κριμπδ. 
Ό', ΙΛΙΣΟΣ εύχαριστεί. 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(μέ τή σεφά λήψεως) 

Τάκη Χαιτlηιανοιγνώστου: .. Ενας: πο
. λίτης έλεεινijς ,μορφης (.,μυθιpτό
ρημα). · Αθήνα 1975 

Έnψελεις� Κύπρου Χρuσάνθη: 'Ελ
ληνική Κύπρος. Λευκωσία 1976. 

· Αποστόλη · Αθσνσοάκηι: · Απειρώτα"
(ποιήμα,τα). Κύπρος. 

Νικ. Ί. Βαμβοκό: :Κρήτη καί Τε
χνολόγία.

Δήμου Νούσια: Στοχασμός πάνω 
στήν nοίηση, τοίί Γ. Δέπου. · Αθή
να 19•76. · 

Θεοφ. Ν. Μονιό: · Ή Έλλην,ιΚ/1 
γλώσσα,. 'Ανάτυπον 1976. 

Σ<Jράνrrος Παυλέας: Κατοικημένα 
όστρακα. Π9ίηση. Θεοοαλονlκη 
1976. 

Κλεοπ. Πρίφτη: Κραυγή τοϋ · 20ου 
α!ωνο. (Θέατρο - Α · 6ρα6είο 
Καλοικaιρινεlου• 1961). · Αθήνο 
1976. 

1 
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Θανου Κιτσι.κοπσύλου Τρίμορφο 
(,ποιήματα) Άθή

,
νσ 1976 

D;m�tr1ιις E,!aS The A11nular So aι 
Eclιpse of Aprιl 29, ] 976 Α thens 
1975 

Κωστη Λυτσα,ρδου Ποίηση - Θη
σαυροί της Γνώσης. Άθηναι. 

Μανώλη Πρcrrσι,κα: Η διαμαρτυρια 
(διηγήματα). 1,97•6. 

Ζοχ. Κώνστα: 'Αγάπη,, Ζωή, Θεός 
θεαjσαλονίκη. 

Εύελπ. Λι6εριόδου, Έσωτερικαι 
· Ανταύγεια, τοϋ Πνεύματος · Αθη
νοι 19,76

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήηειρωτική Έστία (Νοεμ - Δεκ , 
Ίαν. • Φε6ρ.). 

Κρητική Εστία (Ίαν, Φεβρ ) 

ΆΕιολόγηση (Ί.αν.). 

Ενοριακά Χρονιl<iά (',Ιαν 

Σιμύρνσ (Ίαν., Φε6ρ ) 

Φεβρ ). 

Ό .κόQμοc: τηc: ιψuχηc: ( ,Ιaν. • Φε6ρ.) 

Προσανοταλισμοί (Μορτ ) . 

Περιοδι,κό Έλληνiδων Βορ 'Ελλάδος 
(Μόρτ. · Άπρ.). 

Ό Φυσιολάτρης (Μαρτ , Απρ -
Μάίοc:). 

'Η Φιλολ,σγικι') (Άπρ.) 

'Αχαϊκά Χρονικό· (Ίαν. • Μαρτ ) 

Ό Κρίκος (Μσρτ. - 'Anp.) 

Β�μοί • Έλληνι,κά Χρονικά (Μαρτ 

- Άnρ.)

1--1-δ-,ο-κ_τ_η_τ:-:::σ��-Ι 
1 σόc:» Συν Π Ε , Δραγατσα 1 t νίου 6 'Εκδότης Διευθυν Ι 
1 τής Κωστηc: Ν Μελισσαpο 1 
1 nouλoc:, Πλατ 'Εθνικηc: Τρα 1 
1 ηέιηc: 3, Φιλοθεη Προισταμ Ι 

1 
Τυπογραφείου: · ι

ορδ Α 
Ο

ρ 
!φανιδηc:, Ποσειδωνοc: 51, Π 
1 1 

Φ
ά,ληρον 

Σ
τοιχ

ειοθεσία 
· 'Ε

κ
- 1 

1 τu,r,ωσιc:: «Έηταλοφοc: Ε Π Ε 

1
1 Ζαλοκώστα 5, τηλ 631 67 5 1 

Τιμή τεύχους ·δρχ, 25· 1 
1 'Αθηναι, Μάρτ. - Αnρ 1976 1 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Άλεε) πολιc: · Έλ. Γιαννώταc: 
Β όλοc:: Γ. Κουκουβίνοc: 
Δρόιμα: Φιλ. Τlάλλαc: 
Ζάκυνθος: Ν Ταμπαληc 
Ήρόκλειοv: Λ. Κουντη.:. 
Θεdσαλονίκη: Ί ω Στασαc: 
Καβόλα: Σ Ρωμανιδc: 
Κέρκυρα Άχ. Άβραμιδηc 
Κομοτινή: · ι. Σαμουρκασιδηc 
Λαμία: Κ Φαλίδαc: 
Λόρισα: · Αριστ. Σοφίτηc: 
Μυτιλήνη· · Αριστ · Αρμούνταc 
Ιόνθη: Εϋελπιc Ρόνοc 
Πάτραι· · Αθ. Κοντοσάκιc 
Ρόδοc · Μ Φωστιερηc 
Σϋροc Π Ζαραφωνιτηc 
Χανιά: Ν Βαρδόκηc: 

·Αμμόχωστος· · Α νδ Τ σόκκοc
Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιαvοϋ 
Λευκωσια: Άχ. Ζαβαλληc
Πόφοc: Κ ΚαθητΖιώτηc
Ίστομnούλ: Γ Βακαλόnουλοc 

;il 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Συνέvτευfις ,μέ τόν flΟΙγΙ<όσμιο Πρόεδρο της Θ. Ε . ................ ι81 

Παν. Άνσγνώσrοu: Ό 'Ασκληπιός είς τήν Μυθολσγlαν 11<σί τόν 
· Εσωτερισμό ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 86 

Πλστ. Δρακούλη: Ύ,γιειινή καί 'Ηθική ................. '. : . , . . . . . 89_ 

'Η έορτι'Ι τοϋ Λοοκοϋ ΛΙJΠοϋ ....•....•.•.....•............... 97 

'Εναρκτήριες προσφωνήσεις Προέδρων θ. Ε. ................... -. 98 

Άνδρ. Λ. Πanιανδρέου: ΉΙ έλευθερία τοϋ, ιότόμου κστό τόν · Ακιό-
1 στολο· Παϋλο· ...•..••..•••..•••••...••.•• _.· ....•....•.•.•. 1'()1 

Νικ. Καρ6ούνη: Ό Όρθρος της Αϋριον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ο 

ΜογνητιC74Jός Συντροφικότητος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 117 

Σαρ. Πάυλέα: Ή 'θάλασσα είναι fvo θοομα .................... 119 

"Οδvσ. Λαμψίδοu: Ή 'Οpφ�κή ............................... 121 

·Ποιητική Άνθολο,για ................................. : . . . . . . 129 

'Αποκόμματα: Η- έnιδρομή τοϋ καλογήρου στό Ύηουργείον Παι-
δείας: ΠΟQΧαλιVΙό μrινύμστσ. . ...................•.. _ . . . . . . . . 13.2 

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

Μέτaεύ μας 
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

BAiπc Τιμοχα'fάΑογον Βιβλ(ων 

cις Οελ. 2 lξωφύUου 

(" λποστiλλοντοιι !λ&όθeρ� <τοιχυ3ρομιχων τeλών) 

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

ΕΓΓΡΑ 'Ι'ΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συνδρομ'i) 1976 δρχ. 130 (lξω'fεριχοu $ 5.00) 

· OΑοι ot συνδρομη'fαι lσω'fεριχοu lχοuν διχα(ι.,μα

να άγοράζοuν τούς 'fόμοuς lπιλογης 

Α Τριε'f(ιzς 1956-1957-1958 

Β. Τριε'f(ας 1959-1960-1961 

Ιχασ'feν πρός δρχ. 120 άν'fl δρχ. 140 

•••••••••�•••e••••••••••••••••••••• .. • .. •-•-••••••••••••••••• 

Ή συνδρομή τοίι 1976 είναι δρχ. 130. Διό τό Έεωτερικό 

$ 5 

Αί σvνδρομαί ή άντίτιμον βιβλίων νά όποστέλλωνται ,μέ ταχυ•

δρομικήν rϊ τροπεΖικήν έηιταγήν ,έπ' όνόματι Κωστη Μελισσαρο

πούλοv, Δραγατσανίοv 6, 'Αθήνας 122. Όχι έπ' όνόματι «]Λl• 

! ΣΟΥ». "Οχι 'μέ τροπεΖιιτικήν έντολή,ν. 

------..r 

Tleo" ι mT&Aoe<>l) Ε.ΙΙ.Σ. e 831.675-928.983 



394 1975 
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Έκuκλοφόρησε 

-ιό διδλfοv 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

τού" Ayyλou συyyραφέmς 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεγάλο πρόβλημα 

τfιι;: Με-rαφuσικfις 

σέ έκλαtκεuση 

* 

r ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ Α ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ 

Δρχ. 80 

111:111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ι88111111111111111' 
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