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Άπό τό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ»

μετάφρασις Ν { κ ο u Π p ο ε σ τ 6 π ο u Α ο u 

νοίγω το φεγγίτη μου τη νύχτα καi κοιτόζω τ' άστέρινα 
συστήματα, μακρυα που σελαγίζουν, 

Κι ολα έδαυτα που βλέπω, Kl αν άκόμα τα λογιάσω άπό
μακρα οσο παίρνει ό λογισμός μου, πάλι δε φτόνω 
παρα μέχρι έκεϊ που άρχίζουν τα μακρυνότερα άπ' αύτό. 

' κόμα μακρυνότερα άπλωμένα, κι άτέλειωτα, 1με δίχως τε
λειωμύ. 

Πέρα κι άκόμα πέρα, alώv1a πέρα. 

Ό :ηλ10ς ό δικός μου εχε.ι ΚΙ αύτος τον ηλ10 του, και στρέφει 
πόντο ύπόκοα γύρωθέ του, 

Σ υνταιρ:ασμένος με τους ομο10υς του κ' έκεϊνος σελαγίζει 
στη στρότα μιδς άνώτερης τροχιδς, 

Koi σηο τρονοi άκλουθοϋνε πόρο πίσω, που άποτελοϋ\•ε 
κοκκίδες μέσ' στους πιο τρανους άκ6μα που τους πε
ριζώνουν. 
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Δεν ύπάρχει σταμάτημα κανένα, κι οίJτε μπορεί ποτε στα
ιμάτημα να γίνει, 

Το αν έγω κ' έσυ κ' oi κόσμοι και το κάθε τi που ύπάρχει 
,άπάνω εϊτε άπο κάτω άπο την έmφάνειά τους, δδηγού
μαστε ξανα την ωρα αύτη σε μια χλωμη,v άνάμεσα κατά
χνια, αύτο καμμια δεν εχει σημασία για πάρα :πέρα, 

Σίγουρα πάλι θα ξα:ναβρεθουrμε έδωδανα που σήμερα στε
κόμαστε, 

Και σίγουρα θα πα.με το Ιδιο άπόμα-κρα, καi ΠΙΟ ιμαιφυα 
κι άκόμα πιο μακρυά. 

Κάποια τετράκις έκατομμύρ:α έποχων, η κόJποια όκτάκις 
έκατομμύρια •κυβικων λευγων δε φέρνουνε σε κίνδυνο 
το διάστημα, και μήτε τόσο δα δεν το ταράζουν, 

Καi δεν· εΙναι αλλο παρα κάτι άπλα κομμάτια, και κάθε τi δεν 
εΙναι τίποτ' αλλο, άπόνα άπλο κομμάτι. 

Κοιτάζετε οοο θέλετε μακρυά, πάντοτ' ύπάρχει άκόμα πάρα 
πέρα κι άπόνα άπέραντο δ:άστημα, 

Λογαριάσετε οοο θέτε πιο πολύ, πάντοτε θα να ύπάρχει κι 
άπόνας κύκλος άπέραντου καιρου γύρω - τριγύρω στο 
λογαριασμό σας. 

Το ραντεβού μου εiν' ώρισμένο, κ' εiνω σίγουρο, 
Ό Κύριος θί'iναι κεi καi θα προσμένει ωσπου να φτάσω σε 

πλέρια πια άρμονία, 
Ό μέγας Σύντροφος, ό άληθινος έραστης που λαχταράω, 

θα νί'iνω έκεϊ. 
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• Απο τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ 

'Ο &ρχιεπί01κ,οπος �Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμ,ης και οί
κοuμενιικος πατριόψχης ικ. Δημ,ήψιος, είς ,μήνL,Ιμά τοu 'Π'pος δλό
κληρο τον ·κοομο, ,με τη-ν εύκαιιρία των ½pι'σΤουyέννω,ν 1καi τοΟ Νέοu 
":Ετους, αιτευθύνει ,μία συyκλονισ-ηκ,η ·mρόσ:�ησι προς δλοι.ις τους 
αι,.ιΘρώποuς, άσχέτως θρησκείaις, νά συνφγ�οvν ,και να σvντελέ
Ο'Ουν για την έττιιιφόπησιν πλήρους θpησ,κε,ι.ιτι�ης έλεuθερίας, άνιε.ξι
'θρηcτκ.είας καiι άπcχλείψεως τοΟ θ.�ι.ιτι�ιςοv ψσι.ιο:1τισ,μ'◊Ο στον

κοομο. 

Το μ,ήνuμα τού ,Πατριάρχου - το δποίον άπηύθu.ιε άπο τον 
Παψιcφχι,κον Οtκον τοΟ Φαναρίου, <�ψάwην της 'Ορθοδοξίας» -
στην άp)(!η άναψ-έ.ρεται στο «χφιραστον ,μuστήριQν της θείας οίι1<0-
νομ,ίας» και ,καλεΊ όλους τοιις άνθρώποuς να ιλα:τpείισωμεν δλοι 
eκαστος στον διι1<ό του τάπο, άΧλα «-έiξφχ<ψεινοι eξ έαuτων», το 
θείΌν των ½pιστοι.rγέvνων μυστήριον». Λέγει ικατόπιν, ότι ή 'Εκ
κλησία τοΟ ΧριστοΟ ιίιπάρχει «οχι μόνQν δια τον όρθόδοξον CΧ'Λ}.ρω
πον, οχι ιμόνον δια τον έv γένει χριστιανον �pωπον, άλλα δια 
τον κάθε ανθρωπον». 

ΌμιλεΊ ,τ,ε,ρι της ιπαpασΚΙευαζσιμένης ΠQj\/,ορθοδόξοu Σvνόδου, 
ή άποία άπσ6λiπει στην ένότητα των Χριστιανών και σ.τη,ν σι.ινειρ-, 
γcχσία ιμε όλε;ς τiς άλλες θρησκείες, «είς τρόπον ώστε νά -mραγ,μα-

- -----------------
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τοποιηθ-6 τ? εύαγγέλιον των �ριστοvγέJννων, ή έπ1 γης Θlιρήνη, και 
ή έν άνθ:ρώποις ευδοκία, ·και 'Ιiα δοξα:σ% ό ι±ν ύψίστοι•ς Θεός». 

Είς το σημϊ�ον αύτό, ό Οί,κοuμε,νι,κος Πατ,ριάJρχης τ_ονίζει: 

<< Τό tερόν και uψηλόν τοuτο ?tανορθόδοξον φρόνημα 
lρμηνεόσαντες και lπιθuμοuντες να κατασήj αότό σuγκε
κριμένον εlς τόν κόσμον, τό ταχότερον και lνεργώς, κα
τα την ciγ(αν ταότην νόκτα των Χριστοuγέννων lξερ
χόμεθα της περιοχης των άπλών εόχών, και προτε(νο
μεν και κηρόττομεν άπό τοu οlκοuμενικοu τοότοu θρόνοu 
τό lνώπιον uμών άνατέλλον νέον ετος 1977 ώς ετος πλή
ροuς θρησκεuτικης lλεuθερ{ας, άνεξιθρησκε{ας, σuνερ
γασ{ας ολων των θρησκειών uπέρ 't'OU άνθρώποu' χαl 
ιδιαιτέρως ώς lτος καταπολεμ·,iσεως της μεγάλης άμαρ
τ(ας πού μαστ(ζει την άνθρωπότητα � ητοι τοu θρησκεu
τικοu φανατισμόu • 

» 'Όθεν καλοuμεν απαντας τούς άδελφούς -1jμών
άρχηγούς ολων των χριστιανικών lκκλησίων και δμο
λογιών, lξ ϊσοu ολοuς τούς άρχηγούς των διαφόρων 
θρησκειών άδιακρίτως, τούς διεθνείς όργανισμοός; τα· 
πνεuματικα ίδρόματα, τούς άρχηγούς των κρατών, τούς 
uπεuθόνοuς διά την εtρήνην, την άνάπτuξιν καl την εό
ημερ{αν των λαών αυτών, ολο,,ς τούς πνεuματικούς και 
διανοοuμένοuς άνθρώποuς πάσης νοοτροπίας και κατεu
θόνσεως, εlς μ(αν κοινην προσπάθειαν κατά ·τό lτος 
1977 δια την tπικράτησιν της πλήροuς θρησκεuτικης 

. lλεuθερ(ας εlς τον κόσμον, της άνεξιθρησκε{ας, και της 
άπαλε(ψεως τοu θρησκεu:τικοu φανατισμοu είς τόν χό
_σμον )). 

• 

Πρός τήν Πα'tκόσμιο άδελφότητα 

χωρ1ς διάκρισι πrστεως ! 

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ της τrαy,κaσ.μίου Θε,0'01οφι1κης �Εταιρίας «ούδψιία: 
θρησ,κ,εία ύπερτέιρα της 'Αληθείαφ>, ίmοvοει οτι ύπάρχει Η ΑΛΗΘΕΙΑ, 
ύττ,έJρτατη ,και άπρόσιτιη, 'TT'OU εΤνα,ι το ΘΕΙΟΝ. Αιί �ρη,σκειαι., ώς 
ΑιΚΤ ΙΝΕΣ της 'Αληθείας εΤναι ιδλαι σε:6αιrταί, ·άλλα καμ,μία δειv 
δύναται να δ:-εκδι,κήση ιύπε.ρο�ην rεναn,τι της ιΠηyης eκ της ό:ποίας 
προηλθε. Συνά-y,εται δτι ,μετο1ξu των θρ,ησκειων ,έπιιοολλεται άλλη,
λ,ο,σε;οοισμός, ικτί,μησις ,και συνε,ρyασία. 

Ή Θεοσοψι�η Έταιιρία, ώς όρyάνωσις -έρyαζομένη άτrο έι\/Ος α:ί-

1 

1 -i 

1 

1 

1 

.1 

1 
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ων<>ς, για την π:ροώθησι111 της ίδέας της rrrαγ,κοσ�μιίου άδελφό-τητος 
των ανθρώπων χωρίς διάιφισι Π I ΣΤΕΩΣ, ψuλη,ς, χ,ρώματος, γέ
νους η τάξεως, α:ίσθάνεται 'οαιθεια 1κανοrrrοί,ησι άπο το ίστορικο Μή
νυμα 'T'OU Οί,κοuμε:,νικοϋ Παπριά,ρχου Δημητρίου, ,ΙJΠ'eρ της Άνεξι
θρησκείας καί <έΙΙαJντί� της Μισαtλλοδοξίας. 

Το ,μ,ήιwμα αύτο άποδεικνύει δτι ή Θοοσοψικη ΊΕτα:ι,pία, δαδί� 
ζοντας στο 102ον ετος της Ιστορίας της, 0uρίσικ1εται στQν σωστ� 
δρόμο. Κάτι πιο 1Τ'Ολύ. u.Εχει έ,ργασθη yι,α τη, διώ.ιοιξι του δρόμου
της Πανα�θρώπιvης 'Αγάπης, στον όποιον δ Οίι.<οιψενικος ,Πατριά� 
χης προσκαλ,εί' δλοuς τους �ριστιανους ,κα.1 δλους τους έτφοδόξους, 
ΟΛΟΥΣ τους άνθρώπους_ 

• 

Θά ήταν «χαρά Θεού» έάν 

τό Μήνυμα έ)(fνετο άποδεκτόν 
Σχόλιον τοu κ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΔΕΞΙΟΥ 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ τοϋ Πατριά� 
χου >έχαpοrττοί,ησε τους ό:ΙΛθpώ
πους καλιης θελήσεως σ' όλόκλη� 
κληρον τον ,κόισψ,ο, τους όπrλους 
άvθρώπους. 

Α1ΛΛΑ δiΝ υπάρχει - εΤ�αι νω
ρίς, άλλωp-rε - κcφ1μία ένδειξις 
για την ·άπήχησί του, έαν ίιπηρ
ξε, στους άρχηyους των '5κκλη
σιων, των �Κρατών, τα πηνεuματι
κά ίδρύματα κα:i τους ύπευθύ
νους, προς τους όποίους άπη� 
θύvετο σνγ,κεκριμένως δσο για 
την ΕΛΛΜΑ, είδι,κώτειρα ιδε την 
σvμπ-φιψορα των ΕΝΟΧΩΝ ΤΟΥ 
ΦΑιΝΑ Τ I ΣΜΟΥ, τους ότrοίcuς 
1'Ο πατριαρχικο μ,ήvuμα έ'στιιy,μά
lJε, στην 1rρωτqχρσνιάτικη «ΚΑ
ΘΗΜΕΡ ΙΝΗ», ,eδημοσιεύθη ,μία 
άπογοητειπικ,η ιmροοπηκή ! 

<υ<cφα θεοΟ» θα ητΟΙν - έyρα
ψε ό κ. Σwρος 'Αλεtξίου - έαν 

έγίvετο δεκτον ό:πο τους 'Έλλη

νες το ,μήwμα του Οi,κο1.,ψιενικοϋ 

1Πατριά�ρχοv Δημητρ:,οv, που ,μ'
αύτο κ,ηρύσσει το 1977 σαν ετος 
πλήρους θρησ,κευ,τι,κης Ι.::λεuθειpί
ας, άνεξιθρry,σικείας, συνεργασίας 
δλων τών πιστών της Γηq καi ,κα
ταπολιεμήσεως <<της μεγάλης ά
•μαρτίας που ,μαστίζει την άν· 
θρQπότητα, τοΟ θρηΟϊκεuτι <κοϋ 
φαΙΛ::Χ.τισιμοϋ». 

'Αλλά - συνεχίζει δ διακεcκρι μέ
νος θεολόγος - άπαισιόδοξη θα 
εΤναι ή πρόιολεψή ,μ,ας ,καί - δυσ
τυχώς - πολu κοντα στην άλή
θεια .. Ποιος άπ,ο τους δι,κούς ,μας 
ψανατικοvς θα δεχθη, πώς το πά
θος τους, εΤναι <�ή ,μεγάλη άμα� 
τί,α που ,μαστίζει την άr.θρωπό
τητω>; Κανείς. 'Αντίθετα, oi 'ί
διοι πιστεύουν π�ώς ή άιφότη;τά 
τους 1εΤναι ,καί ή άγιοσύ,η τους.
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Ό ψα.νατισ�μός τους, ή όρθη 'ΤΤ'ί� 
στ•η. Ό ιπόλεμος �και ο\ έιπιθέσεις
τους έναντίο1,1 των άλλων rττου τοuς
θεωρουν χαλ01ροuς και τοuς 6νο
,μό!ζοuν <�και,φ01μπιέJδες»στα eντv
πό� τους, εΤναι ή σωιcττ;ή τους άπο
σrολη, .και ΤΟ ,μονα:δικο χριστιανι
κό Ί'ΟUς ,καθηκον. ,Β,ρίζαΝ, ά,π,ει
λουν,,&.ρuδουν και όλa αύτα θέ
λουν να τα ικαλ\J'Π'Τοuν ιμε ΤΟ ιμαν
δύ.α του χριστιανιικου i<αθήκοντος,
έν<ί'> δεν ε'Ιίναι τίποτε άλλο ιπ01ρα
το πφίσ'σεuμα της 1<01ρδιας τους.

(Παρένθεσις: μιας καρδιδ:ς - δ
τrως ελεy,ε ενας χρονογράφος της 
έτrοχης μας - «πλήρους χριστια
νικης κ α κ ί α ς». Τό άτοπον του 
χαpα1<,τηρισμοu αύτοu πηγάζει άπό 
μια πραγματικότητα άτοπη, άλλα 
υπαρκτή. Σχετικως, δ κ. Αλεξίου 
όμιλεΙ, για τό τί είδους άνάγνωσμα 
θα ηταν ενα 6ι6λίο με Φ ω τ ο  τ υ
τr ί ε ς έπιστολων διαφόρων αύτο
<λήτων «μαχητων» της 'Ορθοδοξίας, 
που δεν περιέχουν τίποτε άλλο άπό 
συλλοyες <<κοσμητικων» έτrιθέτων, 
κομπολόγια τrροειδοποιήσεωv καi ά
πει�ων, μ' eνα άπίθανο για τiς σvνή
θειες των χριστιανων λεξιλόγιο.) 

Έκδηλώσεις του 
φανατισμοϋ στην Ίστορία 

Μι,λώντας γ,εvικώτερ01 για τον 
φανατισμό, ό ικ. 'Α:λειξίοu γρά
φει: 

vΟλες οί tiκδηλώσεις φανατι-
01μου στην ,\:σ-rορία εχοuν ένα
,κοινο χ01p01κτηριστι,κό: ιΚατα
σ:κευά1ζονται πρώτα διάφοροι «Ιε
ροι ,μΟΟοι» για θρησ,κ•ευτικ-ες rτrρο
δοσίες, για το 1ξε1rούλημα της

'6κικλησίας, για την αιρνησ,η της
όρθοδόξου πί�σπως 1κα1ι ,με την 
ά:νάλογη ,Κ'αλλιέιργεια άναδεικ,νu
ονται, οί στuλοδάιτες- είδωλα, «01
μα�ητές», ,rου δδηγονν στα ά
κρα. ιΚα.; τα άκρα αίπά, δε:ν εΤ
ναι ιπάντοπ χαιpτο,τόλΕJμος, εΤναι
κ,αιι rτrόλφος τηραγματι,κός. Με 
τ,έτοι,ες ά�οp,μες φανα'Τισ,μi_,γοι
καλόγεροι σικότωσαν την Ύ:ττα
τία τον So αlωνα στην 'ΑλεJξάιν
δρεια ,και ,μ,ετα άπο τrολλα ιπα
ρόμοια ,μεμο�μέινα τrεριστατι
κα φτάσαμιε στο Μεσαίωνα rμε 
τiς yνωcττες «χ,ριστιανικες» φρι
καλεότητ,ες. Ή Δύση και το Βυ
ζάντιο ,με τi,ς ίφές του έςετά
σεις εσψαζ(Χ1\Ι και �καιγαν ,τι
Ο'ΤΟUς για να ί,κa;νοποιοGν τα πα
θιασμένα πτλήθη ,rou οί έπικεφα
λιης 'Τ'ης έ:μιπά!θεια:ς εΤ-χαν φιρΟVΤί,.
σει να τα πείσουν πως αύτο ά
παιτεΊ ή σωστη rτrίστη και πως
ετσι tψαρμόζεται ή δι&χσκαλία
του 'Ι ησου. Οί δίrτικοι ττοδοπα
τουν τα ίφα των ά:νατολι.κων, 
γιατι ,εΤ.ναι του διαιδόλοu ΙΚαι ά:
νατσλιικιοί, άνταποδίlδοw τα 'ίδια
,με ΤQν ίδιο ψανατι01μό_

Πως δ Οικουμενισμός 

γίνεται... μπαμπούλας 
· ιΚαι έν σννε.χείςc ά:ναφέ,ρεται

π σνγ,κ•ΕJΚρι,μένες πε;ριπτώσει·ς
φανατισ,μοv: 

«Το 190,1-γrράφει-σττ,ηv·Ά
θήνα σκοτώθηκ(Χ1\Ι .�ρωποι, δά
φτηκα.ν ο! δρόμοι με αΤιμα για
τη ,μετάιψιραση τοίί Εύαγγελίοu. 
Τ,α γvωστα Εύαγγε.λικά. Ποιος
,μποροίισε νi;ι. διανοηθη, πως ή με
ταφφα τοίί Λόγου του ΘεοG, στη

1 
�

1 



1977 το ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡ ΙΑΡΧΟΥ 9 

γλώσr::rα του λαοv, θα γινότα,ν 
CΙΙφΟfψ•η να yί,νουν τόσα eκrτ:ροπα 
καi να χάσουν α'λ)ρωποι τή ζωή 
τους;», 

<�Δυστυχώς - σuνεχ,ίζει - α! \,ε
ροi μ,Οθοι δεν σταψάτησαιν οuτε 
κα1i στiς δι,κ•έ!ς 1μας ,ήμέ-ρες. Ή 
CΙΙφέλεια ,κα1 ιή ,κακιη ένημέρωση 
των χριστιανών γίνεται ή α:ίτία 
κάθε ,είδους έlμ:πορίας. ΊΕμπορίας 
ψυχι,κ,ης ικαi οίκονqμι,κ,ης. 'Ανεξέ
λεγκτοι άτrο τα άρμόδια για τ;ην 
τηψίπτωση οργαvα του ιφάτους, 
'ΠΟU fxoυv �κατορθώσει να τα πεί
σουν 1rώς οί όργαvισ;μοί τους 
KCXII οί 6ργανώσ,εις τους οοκοvν 
ψιλανθρωτrία, διαχειρίζονται τε
ράστια ποσα ,καi άσκοvν με
τrιλήρη ανεση την πολιτική τους. 
'Έτσι, ,μπορουv ,κα:i ,κιινοvν τα 
νήματα ,κα,i Ιέπτιο�είουν τον έπε,ρ-. 
χόμενο ικ ί,νδυ�-ο άτrο τον Οiκου
μ,ενισ�μό, το ,κατόρθωμα δηιλαδη 
που εγιvε '\Ι(Χ σuvεργασθοuν ο

λες οί '6κ,κ:λησίες του ικόσ,μου 
ΚΟΙΙ να άποτελέσουν Ε\αν όργα
νιο�μο 'Π'ΟU οοχολϊίται ιμε τα π�ρο
ολήματα τοΟ άν,θ,ρώπου, vo: ικρί
νετα:ι σαν σιυμιφQρα ικαi άμαιp
τία » 

( Σημ. ΙΛΙ ΣΟΥ: 'Όχι άτrλως 
... α'ίρεσις, άλλα ... τrαναίρε-
σι� ! ) 

Τό κράτος του Βατικανου 

Ό ,κ. Άλε�ί,ου άνα,ψiJρει έ-τrί
σης την άvτίδρασι των ψαιατι
κων ιΚΟΙΤCΧ της σννάψεως διτrλω
ιματι,κων σχέσεων τη.ς 'Ελλάδος, 
ιμ,ε το K,pάrroς τοΟ Βατιι<ανοΟ, με 
έιπι χ,ειρήματα 'Π1QU «έγγίζουν τα 
δρια τοΟ άστείου». 

Σ χετικως ,με το θέ-μα τοΟτο, 
σε π:ροηγούμ,εvο δημοσί�υμά του, 
ό ικ. Άλ0ξί,ου εΤχε θέσει ιμφικα 
εϋστaχα έρωτήματα: 

. .. Γιατί ό ΘΙ<Jπρόσωττος τοΟ Πά
τrα θα ,εΤναι με την παρουσία του 
στην 'Αθήνα τόσο τρομφος καi 
δεν εΤναι της Κίνας, τη,ς Ρωσίας, 
της Άλοανίας, που εΤνα:ι αθεοι, 
τ,ης , IΜδίας, που εΤναι οουδδι
στής, η των όραοικών χωρών, 
;τ,ου εΤναι ,μουσουλμάνοι. ΕΤvαι 
τόσο πι.ο έ.πιrκίvδννοι οί ')(!pιστια
vοi για ιμδ:ς τους ,χριστιανους 
άπο τους άθέους, η τους ά"Νλό
δcιξους; 

********* ** ·*** 

"Ενα μήνυμα πού περιμέναμε ... 
Tou χ. ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Δικηγόρου - Πτυχ. Πολ. Otx. Έπιστημων 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
κήρυξε το ετος 1977 ώς ετος 
«πλήρους θρησκευτιχης έλευθε-

ρίας, &.νεξιθρφκε(ας, συνεργα
σίας ολων των θρησκειών ύπέρ 
του άνθρώπου καί 1διαιτέρως, 
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ώς ετος καταπολεμήσεως της με
γάλης άμαρτίας πού μαστίζει 
τήν άνθρωπότητα, ήτοι τοϋ θρη
σκευτι κοϋ φανατισμοϋ». 

Αύτό το φωτισμένο -μήνυμα., 
αιώνες τώρα τό περίμενε ή οί
κουμένη. Καί το σπουδαιότερο: 

'Από κατα6ολης κόσμου το 
περίμενε ό ίδιος ό Θεός κσ.ί μέ 
&γωνία το πρόσμενε καρτερικά 
έπί 1976 χρόνια ό ίδιος ό Χρι
στός. 

Διότι δ Θεός καί οί επί μέρους 
θρησκείες, ποτέ ·δεν διεκήρυξαν 
τον θρησκευτικό η τον φυλετικό 
η τον γλωσσικό χωρισμό των 
άνθρώπων. "Αν σ.ύτό συνέ>6αινε, 
τότε οι εννοιες τοϋ Θεου καί των 
θρησκειών θάχαναν τήν άξία 
τους. Καί δμως «τό μεγάλο άμάρ
τημα τοϋ θρησκευτικοϋ φανατι
σμοϋ» μάστιζε τήν άνθρωπότητα, 
γιατί - κατά τούς εγκληματολό
γους καί κοινωνιολόγους - δ θρη
σκευτικός φανατισμός ε!ναι δ 
πλέον επικίνδυνος. 

Οι λεγόμενοι •«ιεροί πόλεμοι», 
της ιστορίας των λαών, δέv ή
σαν τίποτε άλλο παρά ενα θρη
σκευτικό άφ:όνιομα των λαών 
γιά νά άποδυθοϋν σ' εναν δποιόν
δήποτε &.νελέητο πόλεμο καί άλ
λ ηλοσφαγή των συνανθρώπων, 
προς ντροπή δμως της ί•διας της 
άνθρωπότητος. Οί γνωστές Σταυ
ροφορίες της Δύσεως γιά τήν 
διά-σωση δηθεν των Άγiων Τό
πων, δεν ήσαν τίποτε άλλο, παρά 
έπιδρομή κατά πάσης ήθικης 

.&.ξία.ς, μέ συνέπεια τήν κατάλυση 
δλων τώ-ν ·άνθρωπίνων δικα.ϊωμά
των των άνυπόπτων κα.ί άπλοϊκών 

' άνθρώπων, πού τύχαιναν στο 

διά6α. των σταυροφόρων. 
Ή έγκλ ημα.τολογία μας διδά

σκ·ει δτι τά πλέον είδεχθη έγκλή
μα.τα της ά.νθpωπότητος έτελέ
σθησσ.ν ά.πό τήν 'Ιερά 'Εξέταση, 
εν όνόματι πάντοτε της θρη� 
σκ:εία.ς. 'Η πτώση τ·ης Ί(ωνσταν
τι.νουπόλεως, ·,κατά τήν γνώμη 
άντικειμενικών ίστορικώ·ι, όφεί
�ετα.ι στον θρησκευτικό ψανατι
σμό πού εfχε προέλθει άπό .το 
σχίσμα των δύο 'Εκκλησιών. Οί 
φανατικοί 'Ορθόδοξοι (οί λεγό
μενοι ±νθενωτικοί) δεν -ηθελαν 
τήν 'Ένωση των δύο 'Εκκλησιών, 
μέ συνέπεια. νά 6pοϋν διηρημέ
νους τούς Χριστιανούς οί Όθω
μαν:κές δρδές καί νά πέση ή, 
Πόλη. Για.τί, ας μή γελιόμάστε, 
σ.ν ήσαν &νωμένες οί δύο 'Εκκλη
σίες, ή Δύση δεν θά άφηνε τήν 
Άγιά-Σοφιά στά χέρια των Τούρ
κων. 'Αργότερα., οί φανατικοί 
'Ορθόδοξοι μέ το ,δόγμα τους «κα
λύτερα. ή Πόλη στο σαρίκι τοϋ 
Σουλτάνου παρά στήν τιάρα του 
Πάπα», μεθόδευσαν τον μϋθο π·ihς 
«ήτανε θέλημα. θεοϋ ή Πόλη νά 
τουρκέψη». 'Αφιόνι κα.ί ά.πάτη· · -
δηλαδή, γιά έσωτερι κή κατανά
λωση. 

'Επανερχόμενος στο μήνυμα 
τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου, 
έπιση,μα.ίvω τήν μεγάλη σημα
σία του γιά τήν ·επι6ίωση των μί
κρων λαών. Ή θρησκεία, σάν συ
νεκτικός κρίκος της πορείας των 
λαών εf ναι ή σωτήρια σανίδα 
της έπι6ίωσής τους: Γι' αύτό καί 
δ θρησκευτικός φανατισμός άπο
τελεί τpοχοπέ�δη της θρησκευτι
κής δύ·ι�μης. Αύτόν τrJv θρη
σκευτικό. φανατισ.μό τον έκαλλ:-" 
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έργησα.ν άρτηριοσκληρωτικοί ίε
ρωμένοι η άλλοι έκκλησιαιστικοί 
φορείς κα.ί τον ενέσπειραν στίς 
καρδιές καί τά. συναισθήμcι.τα. 
τοϋ άδύνα.μου κα.l ά:πλοϊκου ποι
μνίου. 

"Αν τήν Χριστιανική θρησκεία., 
τήν ίδουμε 8πως τήν έδί1δαξε δ
Χριστός, τότε θά. συμψωνήσουμε 
μέ το μήνυμα. του Οίκουμενικου 
Πατριάρχου. Γιατί τό «&:γα.πάτε 
άλλ ήλους» του Ί ησου Χριστου 
εrνα.ι παγκόσμια. προτροπή. οι

κουμενικό κάλεσμα.. Πα.να.νθρώ
πι νη προσδοκία.. 

Τά. θφέλια. 8λων των θρη
σκειών συντα.ράσσοντα.ι ά.πο τούς 
φα.να.τικούς φορείς τους. 'Έτσι 
ά.ποπροσανα.τολίζοντα.ι ο! όπα.δοί 
τ(ι)ν κα.ί γιά. νά. ίκα.νοποιήσου'ι 
τή μυστηρ:ώδη μεταφυσική δί
ψα. τους, μ -ηδενίζουν τούς έα.υτού; 
τους, τού; δποίους, κενού; π:ά., 
γεμίζουν μέ 6ία.ιες κα.ί έξτρεμι
στικές έκτο-ιώσεις. 

Πρέπει νά. συνει,δ τοποιήσουμε 

8τι οι θρησκ·είες χωρίς τόν φα
νατισμό τους έξιλεώνουν τον άν
θρωπο κα.ί έξαυλώνου'ι τά. συναι
σθήματά. του. Μέ τον φανατισμό, 
&μως, στήν ούσία άπομακρύνουν 
τον άνθρωπο ά.πο το Θεό. 

Το μήνυμα του 01κουμενικου 
μα.ς Πατριάρχου, σά.ν το άστρο 
της Βηθλεέμ, εϊθε νά. δδηγήση 
τούς ταγού; των θρησκε:ών σέ 
μιά. πα.γκόσμ:α προσπάθεια. γιά. 
τήν «επί γης είρήνη» μέσα. 'άπο 
τήν δύναμη της θρησκείας, ή 
δποία, χωρίς τον ψανατισ:'.ο καί 
τ_ήν μισαλλοδοξία, μετα.μορ-:ριόνε
ται σέ ήθική πολιτική. 

Ει�αι άκα.τα.νόητο νά. μέ·ιουν 

οι θρησκείες μακρυά. ά.πο τά προ-
6λ ήμα.τα της είρήνης, τη; πεί
νας, της α.1χμα.λωσίας, των φυ
λετικών δια.κρίσεων, τη; έλευθε
ρία.ς κα.ί τη; δημοκρα.τία.ς τω'Ι 
λαών. Γιά. νά. τά ίδουν 8μως κα.
τοομα.τα α.ύτά. τά. προ6λήμα.τα. οί 
θρησκείες, πρέπει χωρίς μ:σα.λ
λοδοξία. καί φανατισμο νά. συνερ
γα.σθου·ι (κι' άκόμα αν θέλετε νά 
σφιχταγκα.λια.σθουν), σέ άνθpωπ:
στική πολιτική. 

Πλησιάζουμε στο ετος 2.000. 
"Αν το μήνυμα του Οίκουμενικου 
Πατριάρχου δέν γίνη πράξη, τότε 
ο! θρησκείες θά. άκολουθήσουν 
τήν άντίστροφη μέτρηση της 
ϋπαρξής τους καί οί έπόμενες γε
νεές θά μαθσ.ίνουν γι' αύτές μόνον 
απο μουσεία καί άρχαιολογι κά. 
6ι6λία. Ή έποχή των θεωριών 
πέρα.σε. 

Ή πσ.νανθρώπινη πολιτιστική 
έξέλιξη μετριέται καί ύπολογί
ζετα.ι,- μόνο μέ πράξεις κα.l ά.ρι
&μούς. Καί άπο τlς θρησκείες 
περιμένουμε άριθμούμενα εργα. 

Δεν φθάνει μόνο νά ε!ναι οί 
θρησκείες 1δεολοyία ψυχικης λύ-· 
τρωση;, πρέπει νά ε!ναι καί 1δέα. 
ζωης. 'Επιστήμη κοινωνιολογίας. 
Κανόνας πα.γκ6σμιας συνύπαρ
ξης. 

Ή θρησκεία δέν έξαντλεί τήν 
ά.ποστολή της στο συναξάρ:, στο 
μονα.στήρ: καί σ:ό εύχολόγιο. 

Ή θρησκεία ε!ναι στή θέση 
της οτα.·ι μέ δποιαδήποτε θυσία 
χάνει τίς θεωρίες της πρά.ξη. 

Ό θρησκευτ:χός λόγος, μετα-
6α.λλόμενος σέ πράξη, είναι δ 
ϊδιο; δ θεό;. 
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·1927 - 1977

'Ο 'Αρχαιόφιλος 

"Ομιλος 'Εκδρομών 
έορτάζει τό χρυσοον 'Ιω6ηλαΤον 

Όμιλ(α ΚΩΣΤΒ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

στην έκδρομή 'Της 5ης Δεκεμβρ(οu 1976 

Ό Άpχαιόψιλος 'Όμιλος 
'Εκδρομών δέν εlναι ενα κοινό 
έκδpομικό σωματείο. Στη σκέψη 
των ιδρυτών 'του, ά.λλά κά.ί των 
έπάξίων διαδόχων τους, ή όpει-
6ασία καί ή ζωή στο ύπαιθρο 
συνυψάνθησαν ά-διάppηκτα μέ μιά 
μυσταγωγική _κι:1σμοθεωpία, ή 
δποία ά.πο6λέπει στην καλλιέρ
γεια ά.τμοσφαίpας ά.λληλοσε6α
σμοϋ καί &.να.τάσεως, έγκαρδιό
τητας καί ψιλίας; πού συντελουν 
στήν ,έσωτεpική ά.νάπτυξη του 
ά.ν,θpώπου. 

Σύνοψη των άρχων του Άp
χαιοψίλου ά.ποτελεί ή γνωστή 
τριλογία του «Φύσις - 'Αλήθεια 
- 'Ανθρωπισμός».

'Ένας άλλος 6ασι κός σκοπός
του 'Ομίλου ε!ναι ή έπίσκεψη 

καί έpμηνεία των μνημείων της 
'Αχαίας 'Ελλάδος, μέ τά. δποία 
εlναι κατάσπαρτος δ όπαίθpιος 
έλληνικός χώρος. 

Δεν όπηpετεί, λοιπόν, δ 'Αρ
χαιόφιλος μόνον την έκ.δpομική 
ψυχαγωγία των μελών καί ψί
λων του, ά.λλά. καί κ�λλιεpγεί 
μιά. ψυχική ά.νάταση, μιά ψυχι
κή ευφροσύνη. 

Ό 'Αρχαιόφιλος 'Όμιλος 'Εκ
δρομών ίδpύθηκ·ε το 1927, ά.πό 
Μέλη της Τεκτονικης Στοάς 
Πρ�μηθεύς, ονομασθείς ά.ρχικά 
«Τεκτονικός 'Όμιλος Έκ-δpο
μων» καί μετονομασθείς ά.ργότε-
ρα σέ «Άpχαιόψιλο 'Όμιλο 'Εκ
δρομών». Πρώτος Πρόeδρος fγι-
VE δ Ίω. Βασιλης καί 'Αντιπρό
εδρος δ Σπυρος Νάγος. Μέλη, δ 
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Άντώνιος Άδρια.νόπουλος, Σπυ
ρος θεοχα.ρόπουλος, ΘεόΌωρος 
Πλουμος, Πυλάδης Κοντογ:άν
νης, Βσ.σ. Οίκονομόιπουλος, Διον. 
Διαμαντόπουλος, καt άλλοι. 

Ή πρώτη ε-χιδρcψή εγινε τήν 
Κυριακή 11 Δεκεμορίου 1927, 
μέ συμμετοχή 17 εκδρομέων. 
Δύο μόνον άπ' αύτούς επιζουν 
σήμερα: Ή σύζυγος του Προέ
δρου κ. ' ντιγόνη Βασιλη κα.ί 
δ κ. Γ. Εύαγγελίου. Μετά τή·J 
επίσκεψη του Μοναστηριού χαί 
της 'Εκκλησίας, οί έκδρομείς 
έ:προχώρφαν στήν Κα.λοπούλα. 
'Εκεί - δηλαδή έ.δώ - δ Πρόε
δρος Ίω. Βασιλης &.•Jέπτυξε τούς 
σκοπούς του 'Ομίλου κα.ί τίς μυ
σταγωγικές του ά.ρχές, ο! δποίε; 
πηγάζουν &.πό τή•J &.ρχα(α. έλ
λ ηνικη παράδοση : Τή ψυσιολα.
τρεία, τή μελέτη κα.ί εpευ•Jα. τώ·J 
λειτουργιών της ψύσεως, τήν 
έ:να.τέν:ση του πνευματικού κό
σμου. Μ' αύτό τόν τρόπο ά.να.νεώ
νον,α.ι ο! σωματικές καί πνευμα
τικές δυνάμεις του &.νθρώπου. 

Τί προσέψερε δ Ίω. Βα.σιλη; 
στή διο{κηση του Άρχα.:οψίλου 
είναι άνυπολόγιστο. 'Εργάστηκε 
ά.κά.ματος κα.t άτεγκτος, σχεδό•J 
40 χρόνια, μέχρις δτου •εγκατέ
λειψε τόν y1(νο οίο, γιά νά με
τα.οη σέ: άλλες σψα.ίρες, σέ άλ
λους ψωτει νό-ερους κόσμους. 
Τόν δια.δέχτηκε δ Μιχ. Λεοίδης, 
άλλος &.κάμα.τος εργάτης, κα.ί 
τουτοy δ κ. Εύ. Τσιτ.σώνης κα.ί 
ά.κολούθως δ κ. Ίω. Δομέν:κος. 
Κα.ί τώρα, Πρόεδρός μας ε!ναι δ 
κ. Ίω. Μπρούμης, άξιος διάδο
χος κα.ί τηρητής της παλαιάς πα
ραδόσεως. 

\έγω πράγματα. γνωστά στούς 
περισσότερους, τά δποία δμως 
πρέπει νά. μάθουν κα.t οι νεώτεροι 
ά.πό τού; ψίλους του 'Αρχαιοψί
λου. 

Άντιγρά.ψω σ.πό τήν α.' όμιλία 
του Ίω. Βασιλ η στούς Δελψούς: 
«Πpός Σέ, θείε κόσμε των &.ρ
χα.ίων Έλλή•Jων Μυστών, δστις 
έ11 τψ αψ τούτφ έμυστα.γωyή
θης είς τάς &.ληθείας της ύσεως, 
όψείλαι -ι ' άπευθύνω τόν πρώ
τον χα.ιρετιστήριον λόγο•J. ίσθά
νόμεθα τό ·,<α.θηκ�ν νά δια.λύ-Jω
μεν τσ.ς προλήψεις κα.ί τάς συκο
ψα.ντία.ς καί δια.μα.ρτυρόμεθα. διά 
τήν &.δικία.ν τήν δποία.•J έπεχεί
ρησσ.ν ά.μα,θεί;; κατά των Μυστη
ρίων». 

'Επίσης από τή•J δμιλία. του 
Μιχ. Λεοίδη στή μνήμη του Ίω. 
Βσ.σιλη: «'Αγαπητέ μας Διδά
σκαλε! Κλι!>•Jους Μψνης κα.t &.
κακίας καταθέτουν οι μα.θητα( 
σου εδώ, στον οράχο ,ου Ίμητ
του, πού συχνά. ·ά.νέοα.ινες κα.ί 
μας δί-δα.σκες. Δάψνη καt &.κα
κία. σου ψέρα.με, γιά. νά μσ.ς θυ
μίζουν τό συμοολιχό τους νόη
μα, πού περικλείουν τόν μεγάλο . 
ψυσ:κό καt πνευματικό νόμο της 
&.να.γεννήσεως κα.ί της &.θα.να.σί
α;, πού κλείνει μέσα της ή &.ν
θρωπίνη μορψή. Αύτός δ θείος 
·Jόμος, εύχόμzθα νά. δδηγήση τή•J
ψυχή σου σέ τόπους ψωτεινούζ,
σέ: τόπους πού οασιλεύει ή χαρά.,
ή ελευθερία., ή γνώση καί τό αί
ώνιο ψώς. Αί σχέσεις των &.νθρω
πίνων μορψών σπάνε μέ τόν θά
νατον. 'Εμείς ομως πιστεύομε
δτι οι ο�σμοί της ά.γάπης καί
�VΞpγαι:;ίιχ; 'j� έ'Ια πνευι.ια-ιχό
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δμιλο π-1.ραμένουν αίώνιοι καί 
ά.κατάλυτοι». 

"Αλλος πνευματικός εργάτης 
τοϋ Άρχαιοψίλου, δ Δημ. Ίω
αννίδης, στον έορτασμό της 40ε
τηρί•δος, ά.πό αύτό έ;δώ το 6ημα 
της Καλοπούλας, ε!πε: «Οι συν
εργάται μας ποU Εφuγα.ν είναι 
πολλοί. Περιορίζομαι ν' &.να.φέρω 
μόνον τρία. όνόμα.τα.: Νάγος, Ά
δρ:α.νόπουλος, Βα.σιλ ης. 'r πηρ
ξα.ν αύτοί, οχι ;μόνον συνεργά.
τα.ι κα.ι φίλοι μα.ς, ά.λλά. διδά.σκα.
λοί μας. Τούς κρατοϋμε ζωηρά 
στή μνήμη μα.ς μέ σε-6α.σμό χα.ί 
αγάπη. 'Υμηττός σημαίνει «ορος 
προσευχής». 'Εδώ ήτα.ν το πρώ
το Έλευσίνιον, μέ τούς Πελα.σ
γι-κούς Λυχομήδα.ς, πού σημαί
νει «φωτεινοί στή σ-χέψη». οι Λυ
κομηδαι ήσαν το πρώτο Ίερα.
τείο της Άττικης. Μ' δλα. τά 
χρόνια, χιλιάδες χρόνια., πού πέ
ρα.σαν από τότε, ή πα.λα.ιά. δόξα. 
μένει. 'Έτσι γιά μα; δ 'Υμηττός 
είνα.: ενα πελώριο πνευματικό 
σύμβολο". 

Θά έπα:ηλ:χ,Βω καί μερικά λό
για. &.το ,cύ; ζώντες. Ό κ. Μεν. 
Χα.:ζ ηπα.p-α.σχευα; ε!πε: «Οί ιδρυ
τα.ί τοϋ 'Ομίλου επέλεξαν το·ι 'f
μ ηττο·ι ά>; τόπο·ι της α' έχδρο
μ η;, δ:ότι εις α.ύτο·ι έλε:τούργη
σα.ν τά πρώτα. αρχα.ία. 'Ιερά.. Είς 
το•ι τόπον τοuτον ύπηρχεν δ Να
ό; του Όμοpίου Δ:ό;. 'Εδώ έκαλ
λιεpγοuντο ή γνώσις καί ή αγά.
r-η, α.[ θzιό:ερα.: 1δέα:, τάς δποίας 
εχε: νά έρευνήση δ ανθρώπινος 
νοϋς. 

Ό κ. Εύ. Τσιτσώνης ε!πε: 
«'Εδώ το ά.ρχα.ιότεροv ίερα.
τικον γένος των Μινυών κα.ί κα.-

τόπιν το. τών Λυκομηιδών, ϊδρυ
σα.ν μυστήρια. κα.ί έμυστα.γώγη
σα.ν τούς χα.τοίχους της Κεχρο
πία.ς (όπως ,έλέγοντο τ6τε α.ί Ά
θηνα.ι) · Λυ-κομηδα.ι ήσα.ν οι υιοί 
τοϋ Λύκου, δηλ. του φωτός». 

Ό κ. θα.λης Γρηγόρόπουλός: 
«Αίσθα.νόμε,Θα. όψίστην ύποχρέω
σι ν νά έκφρά.σωμεν τήν εύγνω
μοσύνην μα.ς προς εκείνους οι 
δποίοι ϊ-δρυσα.ν τον 'Όμιλ6ν μας, · 
δ:ά τούς κόπους των, διά τό ερ
yαν το δποίον έπετέλεσα.ν, διά 
τήν ά.γά.πην των, καθώς κα.ί προς 
εκείνους οι δποίοι ·έσυνέχισα.ν τό 
όψηλόν εργον των ιδρυτών. θά 
συνεχίσωμεν τό εργον δ:ά νά. ζή
ση δ Άρχα.ιόψιλος, δια.τηρών τήν 
όρθήν ψιλοσοψικήν γpαμμήν. 
Διότι δσον μακρότερον ζήση, τό
σον περισσότερον θά, ψωτίση, 
τόσον περισσοτέρα.ς ψυχά.ς αν
θρώπων ά.δελφών θά μπορέση νά 
διδάξη, νά 6ελτιώση, νά ά.νυψώ- · 
ση». 

Ό κ. Γ. Εύα.γγελίου: «Μορψές 
σάν τον Ίω. Βασιλη, Σπϋρο Ν�
γο, Ά•ιτ. 'Αδρια·ιόπ�υλο, Σπuρο 
Θε�χα.ρόπουλο κα.ί αλλου; τ.ολ
λού;, ,δέν χρειά.ζjντα.ι λ:6α.νω
τούς, αλλά σιγηλή ανάμνηση τη; 
προσωπικότητό; των καί 6α.θειιχ 
εκτίμηση γιά το εργο των. 
Αυτοί μας ώδήγψ;αν, μ7.
χpυά ά.πό τό·ι μολυσμέ·ιο άέ
ρα των πόλεων, προς τήν έξο
χή, κα.ί μας εψερα.ν σέ άμεση 
συνάψε.ια. μέ τήν έλεύθερη ψύση, 
γιά. ν' ά.πολα.ύσωμε τή θαλπωρή 
τών &.κτίνων του ήλίου, νά ά.να
πνεύσωμε τό όξυγόνο της _ά.τμο
σψαίρα.ς, νά. είσπνεύσωμε τό &-

Ί 

1 
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ρωμα. τών πολύχρωμων λι;;υλι;;υ
διών». 

Κα.ί τελευταία. θά. ά.να.ψερθώ 
στόν σημερινό Πρόεδρό μα.;, πού 
ήτα.ν δ περυσινός δμιλ ητή;. Εί
πε δτι συν.δυ,άζει τί; έκορομέ; 
με •μιά εκδήλωση έ·ιδια.ψέρο·ιτο; 
κα.ί ά.γά.πης γιά τήν άρχα.ί'Χ επο
χή, πού α.ψησε στον τόπο μα; 
τόσο εντο•ια. δείγμα.τα. άπό τό πέ
ρασμά. της. �Οχι μόνον τ-χ θαυ
μαστά εργα. τέχνη; χ,χ( τά. 
θ,χυμαστά. εργα. ποιήσεως καί 
τραγωδία.;, iλλά καί · τ-χ ερ
γα πνευματικοί) πολ:τισμοϋ, πού 
πηγή τους ήταν τά. α.δυτα. τώ·ι 
Μυστηρίων. Γι' α.ύτό δ 'Αρχι:ι.:ό
ψιλος τιμα. καί σέ ετα.ι τήν έλ
λ ηνι κή άρχα.ιότητα.. Οί ίδρ:;-:αί 
του Όμίλου είχ,χ•ι ψυσιοκρα-::
κέ; πεπο�θήι:,ε�;. Π!ι:,:ευ�ν δ:� ot 
ψυσ:χ-,ί ·ι6μοι ε!·η: άπα.ρι:ι.ο:α.
σ:ο:. Τέί.ο; δ χ. Ιποού:ιΎj; έσκ:
α. γρ:i:pφΞ τού; π·ιΞ:.ιμ:χ :: κ ,,ύ; τι:ι.
γο1J; το� � .-\ pχ ,_ � � :ρ�λ�υ. :bν ��. 

άγον, τόν Ίω. Βα.σιλην, τόν 
Άντ. 'Α�δρ:ανόπουλι;;ν κα.ί τήν 
λοιπή π•ιευματική πλε:ά.δ,χ του 
'Ομίλου. 

Έπιχεφήσ,χμε χ,χί έμεί; μιά. 
σκιαγραφία του π,χρελθό·ιτος του 
Άρχα.ιοψίλου καί, κα.τι:ι.λήγοντα.ς, 
συνοψίζομε τούς άκι:ι.τάλυ-;-,υς 
±πό τό•ι χρόνο σκοπ-,ύ; του: ' · -
γά.πη καί έμπ:στοσύ·ιη σ:ήν πι:ι.ν
τοδύνα.μη κ�.ί ά.πι:ι.ρα.6ίι:ι.στη φύ
ση, είλ:κρι·ιη ερευ•ια. -:η; Άλη
θεί:χ; μακρυά. άπό προλήψεις :ω.ί 
δεισιδα.ιμονίε;, α.ψοσίωση κ'Χί δ:
άδοση τώ·ι άρχών του 'Α•ιθρωπι
σμου, π,;ύ είνι:ι.ι ή α

ρ•ιηση τη; 
ο(α.ς Κ'Χί τη; χι:ι.τι:ι.δυνχστεύσεως. 

Εί'θε δ 'λρχ,χ:6:p:λος 'Όμ:λο; 
'Ε δ - ' ,..,, ' .. Α• χ ρομω·ι να σιηεχ:-,-ι: γ:α. πο -
λά. χρ6•ι:,χ -:ό ε�γε·ι:χi; εργο :-.υ 
χλt �� :1ε:�yε·ιέJ:εp�� :σi.J 'ί:�

ρ6·,--:�; Χλ� :�•j μέλί.�·,:�; •ι� εί-
11':1.� κ�λ1:Ξ?�� &τ:� έ;..�,7.;, 'ϊ.�ύ 
i·ιήχ'j:.ιμε ::;-;ό .:α.ρε,.Α6·1. 

1 
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, .............. ,. 
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'Ένα πολύτιμο. βοήθημα 
πνευματικης ιωπς 

το ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΗΜΕΡQΛΌΓ/0 

Ύπό Γ. Β. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ 

Το πρωτότυπο αύτο βιβλίο ,μεταφέρει σε συνοπηκη 
ήμερολογιακι1 κατάταξη, πολύnμες άρχες καi γνώσεις 

; 
- θεωρητικες καi πρα,κηκες - της έκλεπησμένης Μετα-
φυσικης - πνευμαιτικης ζωης. • 

Περιέχει άναλαμπες της Αiώνιας 'Αλήθειας σον � 
παραινέσεις i1 θέματα διαλογισμου για κάθε μέρα του. 1χρόνου καi εlναι χρήσιμο για μια όλόκληρη ζωή. 

Στiς σελίδες του μεταφέρονται κατα τρόπο εϋλη-
πτο καi σαφη δυναμικες άρχες ζωης, άπο τiς πιο άπλές, 
προσιτες καi άμέσως έφαρμόσιμες, μέχρι καi των πιο. 
ύψηλων καi δυσθεώρητων έκφράσεων πνευμαηκης � 
ζωης, οπου ή προσωπικότητα, άποκολλημένη έντελως := άπο κάθε ύλιστικη άδυναμία, άτέλεω, πάθος η άρνητι- ■:
κότητα, μεταρσιουται καi ένδη,μεi σταθερα στη γαλή- :
νια καi όλόφώτη περ1οχη του Ύπερσυνειδητου, δπου •: 
ή θνητη φύση παραδίνει τον πυρσο της άνθρώπινης � συνειδη,τότητός στη μακαρία σαρία, δύναμη καi Φως του :; 

•Πνεύματος. ■•
Το Μ ε τ α φ υ σ ι κ ο Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο θα άπο- � 

τελέση για πολλους �να iΙψαγμαηκο εύαγγέλιο π νευ- � 
• ματικης ζωη�, το

θ
υ
ά 

όποίου
δ
, ή καθημερ

λ
ι�η μ�λeτη ?α ψέ

ά
ρ-

� νη παρηγορια, ρρος, υναμη, γα ηνη, αρμονια, αν -
;ταση, σοφία και εμπνευση. • 

ΕΙναι �να άνεκτίμητο βοήθημα για οσους ζητουν �να 
�πιο πνευματικο καi φωτισμένο δρόμο ζωης, για έκεί- ■•

� νους που θέλουν να ένημερωθουν στiς λυτρωτικες � 

1 Μετcίφυσικει:; άρχες ζωης καi σκέψεως, για τους άνα-

� 
· ζητητες της 'Αλήθειας, τούς Μαθητες των Μεταφυσι

κων, Έσωτερικων καi Φιλοσοφικων Σχολων καθώς καi
γ1α κάθε διανοούμενο ·καi πνευμαnκο lίνθρωπο. _ � 

L:� 
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Ο ιιΠΡΟΦΗΤΗΣ)) 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟV 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μιχαήλ Νοστράδαμος 
Tou Καθηγητοu ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

• Ενα εlvαι βέβαιον : Ότι ύπό ώρισμέvας καταστάσεις τά

αίσθητήρια νήματα τ-rjς ψυχής μας ήμποροϋv νά φθάσουν

πολύ πέραν άπό τά σωματικά της σύνορα καl νά τής δώ
σο·υv ένα προαtσθημα διά τό ό.μεσον μέλλον άκ6μη δέ καl

ένα πραγματικό βλέμμα εlς αύτ6. Σήκω! Πέταξε έξω
στήv άπέραvτη χώρα! 'Εκείνο τ6 μυστηριώδες βιfλίο άπό
τό ίδιο τό χέρι του Νοστραδάμον δέv σοϋ εlvαι άρκετή

συνοδεία;

Ό Μιχαηλ οστράδα,μος έ
γεννήθη την 14ην Δεκεμβρίου 
1503 εiς Saint-Rιemy--en-Cr.aux 
έν Προβηγκίςι τfjς νοτίου Γαλ
λίας. Ή οiκία οπου έγεννήθη, 
σώζετ01, όκόμη καl σή,μερον. 
Oi πρόγονοί του έκ πατρος ii
σαν Έβραϊ01. Ό πατήρ του, 
συrμβολωογράφος J,acques de 
Nσ.strodame, έ!βαπτίσθη χρι
στκινος εiς την έκκλησίαν τfjς 

ΓΚΑΖΤΕ (Φάουστ) 

δtιie-Dame (Παναγίας), έξ 
ου και. το ονομά του « ostl'e
dame)), έκλατινισθεv άργότε
ρον είς ostrada:mus. 

Oi πρόγονοι τfjς μητρός του, 
όνομα(ομένης Rie:nee de St. 
Remy, εlxov πάντοτε μεγάλην 
κλiίσιv προς τα Μαθηματικα 
και την Ίατρικήν. Ίδ101τέραν 
άγάπην �τρεφεν ό νεαρος Μ1-
χαηλ προς τον έκ πατρος πάπ-
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πον του Jean de St. Remy, έξέ
χοντα ίατρόν, ,μαθηιμαιικον καi 
άστρονόμον, ίδιαίτερον iΌτρον 
του κόμη.τος της Καλα6ρίας. 
Ό πόππος έδίδαξε ·τον έγγο
νον Μαθη·μαΓ•κα καi 'Αστρο
νομίαν, γενικως δε_ διήyειρε 
την άγάπην του προς τας άπο
κρύφους έπιστήrμας. Ή κλίσις, 
πάντως, του νεα.ρσϋ Νοστρα
δόμου προς την ίατρικην καi 
φιλοσοφίαν, άλλα KOi προς 
τας ,μεταφυσικας έπιστήμας έ
φάνη ηδη άπο της νεαρας ή
λικίας του. 

Μετα τον θάναrτον του πάπ
που του έφοίτησεν .είς την 
σχολην της 'Α6ινιον δια να 
σπουδάσn ούμα.ν:στικας έπι
στήμας. Δια των σπουδων αύ
των είσέδυσεν είς το άληθες 
πνευ,μα των άρχαίων 'Ελλή
νων καi Ρωμαίων. 

'Αργότερον έσπούδασεν ία
τρικη,ν είς το Πανeπ1_9τήμιον 
του ΜοW1!ελλιέ. Το ]1)25, δτε 
ό Νοστράδαμος ητο 22 έτων, 
ένέσκηψεν είς- νότιον Γαλλία,ν. 
φο6ερα έπιδη,μία πανώλους. 
'Όλοι παρεκίνουv τον Μιχα
ηλ να φύyτι. Τότε έφάνη ό 
έσωτερικος κόσμος του νεα
pου ούμαινιστου. Δεν εφυyε, 
άλλα ηαρέ.μεινε ( οπως ό. Λού
θηρος το 1527 είς το Βίττέν
μπερyκ) καi συμμετέσχεν έ
θελοντικως με δλας του τας 
δυνάμεις είς τον άγωνα έναν
τίον τfjς φοβερας μάσηγος. 
Μεγόλον ρόλον είς την κατα
πολέμησιν τfjς νόσου επαιξε 
και φάρμακον ( κόνις), έφευ
ρεθεν ύπο του Νοστραδό,μου, 

ό όποiο_ς συνέγραψε καϊ β16λί
ον, εiς το όποiον περιέχεται ή 
έκ της eπ1δη,μίας πείρα του 
( «Le :remede tres utile oontre 
I.a peιs'te:.) . Σ υνέστη,σε δε καi
.μεθόδους ,έφα.ρμοζομένας καi
σή,μερον, ώς την άιπολύμανσιν
των ένδυ-μάτων καi γενικώς,
των άνηκεψένων χρήσεως
των άσθενων (9,14). Άλλα καi
αλλην μάστιγα τfjς άνθρωπό
τητος, την συψλίδα, που πα
ρουσ�άσθη τότε αiφνιδίως καi ·
έιθέριζε την άνθρωπότητα, έ
μελέτησεν ό Νοστράδαμος καi
έyκαιίρως άνεγνώρισε τους έξ
αύτης κινδύνους ( 5,72).

Κατα το διάοτη,μα της έπι
δημίας, το Πανεπιστήμιον τvϋ 
Μονπελλιε εκλεισεν. Ό Νο
στράδαμος έβοήθει ;ους άσθε
νεiς .έπi τέσσαρα ετη εiς Nar
bαnne, Toulousιe, Boroe.aux. 
Παρέμεινεν ύy1•ης καί, :μετα 
την ηάροδον της έπιδημίας, ε
λαβε το διδακτορικον δίπλω
μα τfjς Ίατρικfjς έν Μονπελ-

. λιέ, · άρ1στεύσας. Έδίδαξεν ά-, 
κολούθως ciς το Πανεπιστι1-
μιον της πόλεως τούτης έπί 
τι διάστημα. 

Το 1530 έyκατεστάθη ώς iα
τρος είς Agen, rμικραν πόλιν 
της Γαρώνης, δπου καi συνέ
·δέθη με τον δ:άσημον ούμανι
στήν, _ iατρον καi φιλόλογον
Καιίσαρα Scati,ger. 'Εκεί ένυμ
φεύθη δια πρώτην φοράν, άλ
λα ή σύζυγος καi τα δύο τέ-

, έθ " ' κνα του απ ανον, ισως κατq
την έπιδημίαν διφΘερίτιδος
που άν,εφάνη τσrε.

Ό Θάνατος των προσφιλων 

1 
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του προσώπω συνεκλόν1σε 
τον οστρόδαμον, ό όποϊος 
ηρχισε μεγόλην δεκαετη πε
ρ1οδείαν εiς Γαλλίαν καi Ί τα
λίαν, έξασκων είς δ10φόροuς 
πόλε1ς την Ίατρικην (ώς ό 
σu·νάδελφος καi σύγχ·ρονός 
του Παράκελσος), Κατα τα τα
ξείδ1α του αύτά, πολλα παρε
τήρησε και πολλα εμαιθε, χά
ρις εiς την μόρφωσίν του, το 
ανησuχον καi έρεuνητικον 
πνευ,μα του καi την έτοιμότητα 
και iκανότητά του να προσλαμ
βάν:n τος γύρω του παραστά
σε1ς ταχέως. 

Διέκοψε την περιοδείαν του 
αύτήν, κληθεiς έστειγόντως δι' 
εiδ1κου ταχυδρόμου εiς την 
πατρίδα του, ή όποία πάλιν έ
δοκιμάζετο άπο τι1ν πανώλην. 
Ούδ' έ

�
' στιγμην ,έδίσταbεν, 

άλλ' έ έστρεψε και κατα ΤΟ 
ετη 154 1546 έβοήθει με δ
λας του τος δυνάμεις τους 
άσθενεϊς έν ΠροβηγκίQ, Α'ι'ξ 
καi Λυών, δποu άπέθνησκον 
κατα χ1λ1άδας oi προσβαλλό
μενοι ύπο της άπα10ίας νόσου, 
λόγψ καi των έπικρατοuσων 
τότε πρωτογόνων ύγε1ονομι
κων συνθηκων. Ό οστράδα
μος, άει·κίνητος ετρεχε παντου, 
βοηθων δποu και δπως ήδύνα
το. 

Το 1548 έκλήθη εiς alon d,.., 
Cr,aux ( σήμερον alαn d Pro• 
� .., ) , ενθα ε1χον ση,μειωθιϊ 
κρούσματα π ώλοuς. 'Εκεί έ
νυμφεύθη την "Α vvα Ponoe 
G,e:mella. εύγενους καi πλοuσί
ας οiκογε είας. Έγκατεστάθη 
εiς την πόλιν αύτήν, ή δε κα-

τοικία του σώζετω άκόμη καi 
σή•μερον. 

'Ήσκησεν έπηuχως την Ία
τρικην καl eξέδωσε πολλι:Ίς 
ίατρ:κας μελέτας καl άστρολο· 
γ1κα ή,μερολόγ1α. 

• 

'Απο την έποχην αιύτην άρ -
χίζει ή δευτέρα περίοδος της 
ζωης του οστραδά,μοu. Μία 
μυστική, άκατανίκητος, ίσχu
ρα δύναμις τον ώθεϊ να προσ · 
παθήσn να είσδύαη είς τα μυ
στικα μιας άνωτέρας σφαίρας. 

Εiς την προς τον uίον του 
Καίσαρα οστράδαμον γραφεϊ
σαν έπιστολήν του ( 1 Μαρτίου 
1555), δια να άναγνωσθfi 11ετα 
τον θάνατόν του ( έπελθόντα 
μετα ll ετη), τοvίζε1 ΟΤΙ άπέ
κτησε την δύναμιν προρρήσε
ωςσuμβησομένων «με την βο
ήθε10ιν θείας έ,μπνεύσεω» καi 
με «συνεχείς νuκτερ1νας άγpu
πνίας» δ1α παρατηρήσεως του 
έvάστροu ούρανου. 

«' Αηο τον θε!ον καi τους 
άvωτέροuQ άγγέλοuς �γράφε1-
δέχονται oi ηροφηται το Πνευ
μα της προφητείας. Με αύτο 
το χάρισμα βλέπουν πράγμα
τα μα.κραν κείμενα καi προλέ
γουν τα μέλλοντα γεγονότα. 
Οί ανθρωποι δεν δυνάμεθα να 
γνωρίσωμεν τα κρυμμένα μu
στικα του θεοϋ έξ ίδίας δυνά
μεως καi βάσει των γνώσεών 
μας. Έν τούτοις ύπάρχοuν 
πάντοτε μεμονωμένα πρόσωπα, 
είς τα όποϊα ό θεος φανερώ• 
νει μερ1κα μuστικα του μέλ
λοντος έν συνδuασμψ προς την 
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άστρολογίαΙV, ύπο μορφ1Ίv άπο
καλύψεων. Oi άνώτερο1 αγγε
λοι χορηγουν ώρισμένας δυ
ν6'με1ς εiς τους άνθρώπους αύ -
τούς, ωστε να ήμπορουν, μέσψ 
τfjς φλόγας του φωτισμου ( τfjς 
δ1αφωτίσεως), να δ1ακρίνουν 
μεταξυ τfjς Θείας έμπνεύσεως 
καi τfjς ,άνθρωπίνης σκέψεως». 

Σ:πεύδε1, ομως, να εiπfi δη, 
αν καi χρησφοπο1εi την σεβα
σμίαν λέξιν «προφήτης», δεν 
την δι-εκδικεi δια τον έαυτόν 
του. Προφήτης, έν τfi κυρ1ολε
ξί<;ι, εΙναι ό βλέπων πρόγματα, 
τα όποία κείνται μακραν πόσης 
φυσικfjς γνώσεως, κόθ'ε δημι
ουργήματος. Εiς αύτόν, άπλως, 
άπεκαλύφθησαν ,έπισκοπήσεις 
ένας ιμεγόλου χρονικου δ10-
στή,ματος το όποiον έξεΤείνετο 
εiς πλείονας των εtκοσι αiώ
νων ( δια την άκρίβειαν, άπο 
του ετους 1555 μέχρι του 
3797! ) . 'Εδέχθη δε τας προφη
τείας «έν καταστόσει έσωτερι
κfjς μακαριότητος, δια μας λε
πτfjς πυρίνης· πνοfjς>>. 

'Έτσι περιγράφει την προς 
αύτον θείον βοήθειαιv. Ή iδι
κή του συμβολη ητο «ή κατα
νόησις της γλώσσης των άστέ
ρων», κατόπιν βαθείας μελέ
της του ούρανίου στερεώματος 
καi πνευμαηκfjς άνυψώσεως. 
Διότι, «ό άνθρώπινος νους εΙ
να:ι εiς θέσtν να γνωρίστι το κε
κρυμμένον, μόνον δταν άηο
καλύπτεται έν τψ άνθρώπψ το 
έσωτερικον φως». 

«Έμελέτησα -λέγει- βιβλία, 
τα όποϊα έφυλόσσοντο κρυμέ
VΟΙ έπi έκατονταετηρίδας όλο-

κλήρους. Έπειδη δμως εΙχα 
την προαίσθησιν δn ή κατοχη 
των ,βιβλίων αύτων θα με ώδη
γουσεν · είς συ.μφοραν ( Σ η,μ. 
'Υπονοεί την Ίεραν 'Εξέτα
σιν)' τα εκαυσα, μετα την με
λέτην των. Ai φλόγες άνέβαι
ναl\l ύψηλα καi έσκόρπιζαν 
μίαν άσυνήθη διαύγειαν, λαμ
προτέραν άπο το φυσ,κον φως. 
Όλόκληρος ή οίκία έφωτίσθη 
μέ λάμψιν όμοί9ν προς την του 
κερα1υνου η τfjς πυρκαπας). 
Όμοίως εκαυσε ση,μειώσεις του 
άναφερομένας <<εiς την μετα
βολην του Πνεύματος (ήλίου, 
χρυσου) καi τfjς Ψυχfjς ( σε
λήνης, άργύρου) καi την άνό
πτυξιν άνωτέρων δυνάμεων, ώς 
καi περi τfjς έρεύνης των ύπο 
την γην εύγενων μετάλλων καi 
των μυστικών τfjς θαιλόσσης). 

'Ετέθη τότε προ διλήμμαιτος : 
Έαν άναφέρη δλα τα μέλλον
τα, ταυτα θα ησαν τόσον άντί
θετα προς τος άπόψεις των τό
τε καιτοίκων των κρατων' των 
όπαδων των ίΚομμότων καi των 
ύποστηρικτων των διαφόρων 
Θρησκειών, ωστε αύτοi δεν θα 
τα έπίστευαν και θα τα όνεθ'ε
μότιζαν. 

'Έλαβεν έπίσης και τους λό
γους του Κυρίου: «Μη ρίπτε
τε τα δγια ·εiς τους κύνας και 
τους μαργαρίτας εiς τους χοί
ρους, δ:α να μη τα ποδοπατή
σουν καi κα,rόπιν στραφουν 
έναντίον σας καi σας κατασnα
ρόξουν». ΕΙναι σαφης ό ύπαι
νιγμος δια την Ί.εραν Έξέ
·τασιν.

Προς στιy,μήν, έσκέφθη να-
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μη δώσn δημοσιότητα εiς τος 
προαγγελίας του. ' πέκλινεν 
ομως, έν τέλει, εiς την περι: 
γραφην των μελλόντων να έ
πέλθουν «γεγονότων» ύπο μορ
φην χρησμών σκοτεινών καi 
αiνιγματωδων. 

'Έτσι, ό οστρ6δα,μος εγρα
ψε τος προφητείας του ύπο 
μορφην ποιημ6των εiς τετρά
στιχα ( Quatraiιn ) . Την συ λο
γην των τετρασrί}:ων αύτων 
ώνόμασε �tιrri · ( Έκατοντ6-
δας). Ύπ6ρχουν έν ολω δέκα 
έκαrrοντ6δες, έκ των όπ�ίων ή 
πρώτη μέχρι καi της fκτης καi 
ή όγδόη μέχρι κ,9-hης δεκ6της 
περιλαμβ6νουν 100 τετρ6στιχα. 
Ή έβδόμη περιέχει 42 τετρά
σnχα, ΙJΤροστεθέντων μεταγενε
στέρως 6 τετραστίχων. Είς την 
όγδόην προσετέθησαν άργότε
ρον 6 άκόμη τετράστιχα και είς 
την δεκ6την fνα. Σύνολον 
των τετραστίχων των 10 Έκα
τοντ6δων 942 καl με τος προσ
θή�ας 955. Τος «'Εκατοντάδας» 
8-10 έπερ6τωσεν ό οστρ6δα.
μος την 27 'Ιουνίου 1558 είς
Salon de Craux: Ώρισμένοι έ
ρευνηταi θεωρουν ώς γνήσια
μόνον τα άρχ1κα 942 τετρ6στι
χα και OXl τα μεταγενεστέρως
προστεθέντα 13. Τος πρώτος 7
έπερ6τωσε το 1555.

Δια τον άκριβη χρόνον της 
πρώτης έκδόσεως εχουν έγερ
θη άμφισβητήσεις. 'Αναφέρεται 
ύπο πολλων δη ή πρώτη εκ
δοσις έγένετο το 1555, άλλα 
αϋτη θεωρείται άπολεσθείσα. 
Ό Ευγένιος Bareste, έπεξερ
γασθεiς το 1840 την τετρ6το-

μον βιβλιογραφίαν περι ο
στραδ6μου, ελαβε, λέγει, παρό 
τινος συλλέκτου, εν -άντίτυπον 
της πρώτης έκδόσεως ύπο του 
Mace Bσnhomme είς Λυών, άλ
λα ούδαμου εύρέθη το άντίτυ
πον αύτό. 'Ομοίως ούδεν άντί
τυπον σώζεται άπο τος άναφε
ρομένας έπομένας έκδόσεις τα 
ετη 1557, 1558 κai 1566 ( ύπο 
του Pi,erre Rigaud είς Λυών με 
ολας τος 'Εκατοντάδας) . «Λέ
γεται» δη ύπόρχει φωτοτυπία 
της είς βιβλιοθήκην της πόλε
ως "Αουξμπουργκ της Γερμα
νfας. ' . ναφέρεται ώσαύτωc οτι 
βιβλιοθηκαι του Ντύσσ�λν
τορφ και του Μον6χου κατέ- · 
χουν άντίτυπα έκδόσεως του 
1689. Ή β1βλ:οθήκη των Πα
ρισίων κατέχει ( ύπο τα στοι
χεία Υ 4621) εκδοσιν, γενομέ
νην ύπο του Ρ1 rre Rigaud είς 

υών, ή όποία φέρει εiς το 
πρωτον φύλλον της χ ε ι ρ ό
γ ρ α φ ο ν σημείωσιν με τους 
άριθμους των έτων 1555 καi 
155 . 'Εν τούτοις, έκ των 
δύο μερων είς τα όπώα 
διαιρείται ή εκδοσις αύ
τή, το δεύτερον φαίνεται σα
φώς οτι έτυπώθη το 1566. Ή 
βιβλιοθήκη του Βερολίνου κα
τεϊχεν άκόμη το 1940 άντίτυ
πον της έκδόσεως αύτης (,ύπο 
τα στοιχεία R 7590), το όποϊ
ον ομως, μεταπολεμικώς δεν 
εύρέθη. 

Πόντως, έγένοντο πλείστα� 
πλασταl έκδόσεις ( μία π.χ. το 
1649 με ετος έκδόσεως 1568). 
Έτήσιαι έκδόσεις άναφέρονται 
πολλαι άπο του 1600. ΕΙναι χα-
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ρακτηριστικον δτι εκδοσις. του 
Jean Volckier, έν ΚολωνίQ, το 
ετος 1689, φέρει τον' τίτλον 
<<Les Vrayes Centuries et Ρι·ο· 
pheties de Maistre Michel No
str.ada;ιnus). Εiς τος πλαστας 
έκδόσεις, πλην τfjς ψευδους 
χρονολογίας, περιλαμβόνοντο 
καi τετράστιχα δfjθεγ προφητι
κά, γραφέντα έmγενομένως. 
Μία τοιαύτη εκδοσις τfjς έπο
χfjς του Ναπολέοντας, περιεί
χε καi δώδεκα' έπαινετικα δ:α 
τον αύτοκρότορα τετράστιχα. 

Προκύπτει έκ των άνωτέ
ρω ή άπήχησl'ς, την όποίαν 
εσχον· ai προφη,τείαι του· Νο
στραδά'Jlου. 

Δια τινας έπαληθεύσεις προ
φητειών καi προρρήσεών του 
άναφέροντω ύπο τfjς βιβλιο- · 
γραφίας, μεταξυ liλλων' ιΚΟi τα 
κάτωθl: 

'Εκλήθη το 1556 ύπο του βα
σιλέως Έρρίκου 11 και τfjς συ
ζύγου του βασιλίσσης · Αiκατε
ρίνης των Μεδίκων είς Παρι
σίους και ήρωτήθη δια το μέλ
λον του οίκου των. Ό Νοστρά
δαμος, που εΙχεν i)δη προείπει 
εic; τος προφητείας του, το τρα
γικον τέλος του βασιλέως καi 
του οίκου του, εύρέθη εiς δύ.σ
κολον θέσιν.Πάντως, κατέστησε 
προσεκτικον τον βασιλέα άπο 
�να τραυιματισμον του όφθαλ
μου του. Ό Έρρίκος ούδεμίαν 
προοοχην εδωσεν εiς την προ
ειδοποίησ, ν αύτήν. Το 1559 ό 
βασιλευς εχασε τον δεξιόν 
του όφθαλμον κατα την διάρ
κειαν άθλητικων άγώνων και 
άπέθανεν. Ή έκπλήρωσις της 

προφητείας του Νοστραδάμου 
περi του θανάτου του βααιλέως 
έπροξένη.σε ,μεγόληΎ έντύπω
σιν είς όλόκληρον την Γαλλί
αν. 

Έν τψ μεταξυ ή Αiκατερίνη 
των Μεδίκων του εlχε ζη,τήσει 
πληροφορίας δια το μέλλον 
των τριων υiων της. Ό Νο
στράδαμος mεσκbφθη τους 
πρίγκηπας εiς Blois καi rtροεί
πεν δτι καi oi τρεϊς θα έβασί
λευον. Πρqγ;μαη, άνfjλθον ου
τοι διαδοχικως εiς τον θρόνον 
άργότερον, ώς Φραγκίόκος 11, 
Κάρολος ΙΧ και Έρρϊκος 111. 

Ό Νοστρόδα.μος συνέταξε 
και ώροσκόmα των πριγκήπων, 
κατα το rοtμον τfjς έποχfjς έ0 

κείνης. Ai περi του μέλ
λονtος προγνώσεις του έκα!. 

λύπτοντο κατα θαυμόαιον 
τρόπον τόσον λόγφ τfjς έναλ
λαγfjς διαφόρων πολιτιικων και. 
τα στάσεων, δσον καi δια τον . 
φόβον τfjς • 1 ερας 'Εξετάσεως 
ή όποία, κατα τη,ν έποχην όκρι
βως τfjς όκμfjς του Ν.οστραδά
μου ( 1555-1559) , _ έπl Πάπα 
Παύλου IV, εlχε χιλ:όδας θυ
μάτων, όκόμη και τον Καρδι
νόλιον Μορόνε. ΊΕαν oi Δομι
νικανοi έγνώριζον τος περi τfjς · 
Καθολικfjς 'Εκκλησίας καi του 
Παιπισμου προφητείας του Νο
στραδό'JlΟU, άσφαλως θα τον 
έ�νάτωνον lmi τfjς πυρας. τΗ-
το, λοιπόν, ήναγκασμένος να 
κρυπτογραφfi τα κείμενό του, 
να ,μεταχειρίζεται σπανίας συμ. 
βολικας είκόνας, λέξεις καi 
ψευδώνυμα καi να όμιλfi' συ
χνα αiνιγ;ματωδως. Καλύπτει 
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τος προφητείας του με το εν
δυμα μιας σκοτεινfjς διπροσώ
που γλώσσης. Καl οί χρ,ησμοi 
του Μα τείου των ελφων έ
πεδέχοντο διπ fjv έρμηνείαν. 
Καi οί προφfjται της Παλαιδς 
και της Καινfjς Διαθήκης όμι
λουν δι' εiκόνων καl συμβό-

ων, που βλέπομεν άκόμη καi 
εiς την ' ποκό υψιν του Ίω
όννου. 

Οϋτως εiς την δούκισσαν της 
Σαβο·ιας, ή όποία ήρώτησε τον 

οστρόδαμον δ α το φυ ον 
καi την τύχην του όναμενομέ
νου τέκνου της, εΙπεν δτι θα 
εΙναι αρρεν καl θα γίνn μέγ,όc; 
στρατηγός. 'Αλλό, εiς ώρισμέ
νον ετος θα π ηγωθfi εic: το πό
δι και θα 6ποθ6νn <<Οταν ό όρι
θμος 9 θα εύρίσκεται προ του 
όριθμου 7». Πρόγματι, έγεννή
θη ό όργότερον Κόρολος της 
Σαβο1ας, γνωστος διόσημοc: 
στρατηγός. Κατα το ύπο του 

οστραδόμου καθορισθεν ετος 
του τραυματισμου του ( κατα 
το όnοϊον δεν ύπfjρχε πόλεμος) 
έκόθ'ητο ό στρατη,γος μετα φί
λου του καi έχλεύαζε τος περi 
του ,μέλλοντος προγνώσε1ς, 6-
κόμη, καl έκείνας του -προ πολ
λου θανόντος- δ1ασή,μου Νο
στραδόμου. Ό φίλος του ελε
γεν δη άσφαλωc: ό Ναστρόδα
μος θα έπλα ήθη είc: την χρο
νολογίαν. Τότε ό δουξ έση,κώ
θη δια να ζητήσn το εγγραφον 
και να iδn έκ νέου το 6κρ1βες 
κείμενον. Άνέτρεψεν ενα βα
ρυ δρύϊνον τραπέζτ, το όπόιον 
τον έτραυμόnσεν εiς το πόδι. 
Μετα ,μακραν 6σθένε1αν, όnέ
θανεν ! Ό δουξ ηλπιζεν δτι, 

καrrα την προφητείαν του Νο
στραδόμου, θα όιπέθνησκεν εiς 
ήλ1κίαν 97 έτων ( το 9 προ του 
7). Άπέθανεν έν τούτοις είς 
ήλικίαν 69 ,έτων. Καl έδω το 
9 εύρίσκεται προ του 7, δ:ότι 
μετα τον άριθμον 69 όκολουθεi 
το 70. Τουτο εΙνατ έν παράδει
γμα της ίδιαζούσης διατυπώ
σεως των προφητειών ύπο του 

οστραδό.μου. 
Λόγψ της τοιαύτης συγκεκα

λυμμένης, συμβολικfjς, κρυπτο
γραφικfjς καl πολλόκις αiνι
γματώδους διατυπώσεως έχα
ρακτηρίσθησαν τα κείμενα του 

οστραδόμου ώς άνττφατικα 
και διφορούμενα, κατηγορήθη 
δε και ό 1διος δια τουτο. Βε
βαίως, δλοι οί α.νθρωπο1 εχουν 
τας όντιφόσεις των. Εiς τον 
Νοστρόδαμον, δμως, δεν ώφεί
λετο τουτο εiς τον χαρακrfjρα 
του, άλλ' εiς την έσωτερ1κην 
πόλην μεταξυ της έπιθυμίας 
του να άποκαλύψn τα ιμυσηκα 
τα όποϊα προέβλεπε καi του 
φόβου δια την ζωήν του, ώς 
προελέχθη. 

Ση,μειωτέον δτι ό Νοστράδα
μος χρησ:μοποιεί εiς τος προ-. 
φητείας του καi μίαν τυπικήν, 
iδίαν προφητικην γλώσσαν. Εiς 
το κείμενον, οiκοδομημένον με 
τους ίσχυρους λfθους της πα
λαιας Γαλλικfjς γλώσσης, πα
ρεμβάλλει κομμότια έκ της λα
τινικfjς, έλληνικης, έ6ραi;κης, 
iσπανικης καl όρα&κης γλώσ
σης. Ή δομη πολλων προτάσε
ων εΙναι λαnν:κή. 

Έκτος δμως τούτου, ό έκ νο
τίου Γαλλίας όραματιστης και 
πολυ'ίστωρ μεταχειρίζεται και 
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λέξεις έφευρεθείσας ύπ' αύτου, 
αi όποίαι πολυ άργότερον έ
χρησφοποιήθησαν εiς την κοι
νην κάθομιλου!).iένην. Παρά
δείyματα•: Ή λέξις Joum:aux

( 2,30) = Journale ( ai δημοσι
εύσε�ς των έγκυκλοπαιδιστων 
Ρουσσώ, Βολταίρου), που έ,μ
φανίζεται ϋστερα άπο. πολλας 
δεκαετηρίδας, ,ή λέξις Ju:res a 
Sort ( 9, 77) = κλη,ρωθέντες 
όρκωτοi δικασταi ( ό θεσμος 
των άποίων συνεστήθη ιμόλις 
το 1648) καi ή λέξις Nonrseggle 
= ό •μη ,έκλαϊκευθείς, ό μη μ•ε
ταβληθεiς εiς κοσμικον η λαϊ
κόν, ή όποία εγινε κοινή, χρη
σiμοπαιουμένη ύηο του λα.ου 
μόλις το 1800, δταν εγινεν ή 
άπαλλοτρίωσις έκκλησιασηκων 
κτημάτων ( Sa\αιl1arisa1iαn). 

Το 1560 ή βασιλομήτωρ Αi
κοτερίνη των Μεδίκων έδέχθη 
τον Νοστράδα:μον εiς το άνά
κτορόν της έν Chaumont - sur -
Loi:re� Το 1564, έπεσκέφθη αύ
τον μετα του υiου της βασι
λέως Φραγκίσκου 11, εiς την 
κοτοικίαν του εiς Salon - de -
C[1aux. Μαζί των εύρίσκετο 
κοi ό νεαρος πρίγκηψ 'Ερρί
κος της Ναβάρρας, ό ·κατόπιν 
βασιλευς ΈρρίιΚος IV της 
Γαλλίας. 'Εκεί έπροφήτευσεν 
ό Νοστράδαμος, δτι ό 'Ερρί
κος θα έβασίλευ•ε, πραγμα το 
όποίον έπραyματοποιήθ'η κατα 
το 1589. Φαίνετω, δτι ή Αί-κα
τερίνη έζήτησε τότε την συμ
βουλην του Νοστραδό.μου καi 
έπi πολιτικών ύποθέσεων. 

Ή ,έπίσκεψις του 6ασιλέως 
εiς την οίκίαν του Νοστραδό
μου •έπροκάλεσε τεραστίαν έν-

τύπωσιν εiς όλόκληρον την 
Προβηγ.κίαν, κα1 αύτοι δε oi 
άντίπαλοί του άπεστομώθ'ησαν. 
Ό βασιλευς ώνόμασεν αύτον 
ίδιαίτερον iατρόν του και του 
έδώρησε 200 χρυσα τάλληρα, 
εiς τα όποία ηροσέθεσεν ή βα
σιλομήτωρ δλλα 100. Τα ποσα 
έ:λαβεν ό Νοστράδαμος εiς την 
πόλιν Arles. 

Μετα την έmστροφήν του · 
άπο την πόλιν αύτην ήσθάνθη 
δτι προσεγγίζει ό θάνατος. Ύ
πέφερεν άπο ϋδρωπα, άρθρί
ηδα και καρδιακον δσθμα. 
'Έγραψε τότε το τετράσηχον : 
(πρόρρησις 141) : 

Έπιστρέψας εδωσα προς 
φύλαξιν το δωρον του βα
σιλέως. 

Το εργον έτελείωσε. Πηγαί
νω προς τον Θεόν. 

'Έρχονται συγγενείς, φίλ()ι, 
άδελφοί: 

·ea εύρεθω νεκρος εiς tνα
πάγκον, πλησίον της κλί
νης μου. 

Την lη.ν 'Ιουλίου 1566 ητο 
εύδιάθετος. Το βράδυ ομως 
της ήμέρας έκείνης εΙπεν εiς 
τον mτισκεφΘέντα αCJτον φί
λον καi μαθητήν του Ch:a
vigny: «Την άνατολην του ή
λίου δεν θα με εϋρnς -πλέον 
έν ζωfj». Το πρωi της 2ας Ί
:>υλίου 1566 ·έσηκώθη άπο την 
κλίνην του, προφανώς λόγφ 
κρίσεως του καρδιακου ασθμο
τος, κατέπεσεν δμως έπi του 
πάγκου, δπου καi άπέθανεν. 
Ό θάνατος έπηλθε ταχέως καi 
ήσύχως. Εiς το ή·μερολόγιόν 
του εΙχεν i)δη σημειώσει άπο 

Ί 
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. του τέλους Ίουνίου δ1α την 
2αν 'Ιουλίου: «lήc p.ωpe mors 
e t» ( eδω κοντα εύρίσκετ01 ό 
θάνατος). 

Ό νεκρος έτάφη έvτος σαρ
κοφάγου, εiς την έκκλησίαν 
των Φραγκισκανων έν Salon -
de _ raux. Ή έπi του τάφου 
έπιγραφη εlνω ή έξης: «Έδω 
άναπαύονται τα όστα του Μι
χαηλ οστραδάμου, τοΌ όποί
ου ή σχεδον θεία γραφίς, έκ
ημωμένη άπο ολους, ητο 6ξία 
να γράφn καl να γνωστοπωf\ 
εiς τους άvθρώπους τα μετα 
την έπίδρασιv των 6στέρων 
μέλλοντα να συμβουν γεγονό
τα εiς όλόκληρον την ύδρόγει
οv σφαiραv. Άπέθαvεν εiς 

alon - de - Craux της Προ
βηγκίας, το ετος 1566 την 2αν 
Ίου ίου, εiς ήλ1κίαν 62 έτων, 
6 μηvων και 17 ήμερων. ι1ε
ταγενέστεραι γενεαί, 1.111 το 
έvοχ ητε είς την ήσυχίαν του. 
Ή .AJn:na Pιo.ntia Gemella εϋχε
ται εiς τον πολυ καλοv σύζυ
γόν της την αiωνίαν μακαρ:ό
τητα.)). 

Παρα ταυτα, το 1791 κατα 
την Γα λικην έπα άστασιν, ή 
έκκλησία κατεστράφη και το 
μνημα του Νοστραδάμου έβε
βη ώθη. Ό βεβηλώσας ομως 
στραηώίης ευρε την έπομέ
vηv τον θάνατον, έκπληρωθεί-

σης οϋτω της προφητείας του 
οστραδάμου : «Συμφορα θα 

πλήξn έκεϊνον που θα άvοίξn 
τον τάφον μου» ( 9, 7). 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕ Ο 

Το β' μέρος 

LES VRAYES CENTVΓ,IΓS 
Ε Τ 
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Δ I ΑΛ Ο r I Σ Μ Ο Σ 
• 

Του ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Τό θέμα τού διαλογισμού, στο 
σύνολό του δεν εΤναι να άκολου
θη κανεlς τό μονοπάτι που εχει 
σχεδιάσει ή σκέψη καl που νο
μίζει δτι ε1ναι ή αλήθεια,. ή- δια
φώτvση η ή πραγματικότητα. 

Δεν ύπάρχει ,μονοπάτι για την 
αλήθεια. 

Τό να α.κολουθη κανεlς δποιο
δήπι;>τε μονοπάτι δ�ηγεί σ• αύτό 
που ή σκέψη εχει ηδη διατυπώ
σει καl δσοδήποτε εύχάριστο η 
ίκανοποιητικό καl αν εtναι, δεν 
εtναι ή αλήθεια. 

Ειναι άπάτη να νομίζi.Qμε δτι 
ενα σϋστημα διαλογισμοίί, ή συ
νεχης εξάσκηση αύτού τού συ
στήματος στην καθημερινη ζωή, 

. , , , ' s -για μερικες στιγμες που αφιε-
ρωνόμαστε σ• αύτό, η ή επανά
ληψή του δλη την ήμέρα, θα 
έπιφέρη καθαρότητα η κατανό
ηση. 

Ό διαλογισ,μός δρίσκεται πέ
ρα από δλα αύτα καl σαν την 
άγάπη, δεν μπορεί να καλλιερ
γηθη άπό την σκέψη. 

'Εφ' δσον ύπάρχει δ σκεπτό
μενος που διαλογίζεται, δ δια
λογισμος εtναι. άπλως ενα μέρος 
αύτης της αύτοαπομόνωσης, ή 

δποία ε1ναι ή συνηθ�σμένη κί-

1977 

νηση τού καθενος στην καθη-_ 
μερινη ζωή. 

tH αγάπη δεν εtναι ανάμνη
ση; δεν εtναι μια εtκόνα που 
εχει κρατήσει ή σκέψη σάν ευ
χαρίστηση, οϋτε ή ρομαντικη· 
είκόνα που εχουν φτιάξει τα 
συναισθή•ματα. ΙΕtναι κάτι που 
δρίσκεται πέρα απο δλες τlς αί
σθήσεις καl πέρα απο τlς οίκο
νομικές καί κοινωνικές πιέσεις 
της ,ζωης. Ή αμεση αίσθηση 
αύτης της αγάπης, που δεν εχει 
ρίζες στο χθές, ε1ναι διαλογι
σμός. Διότι άγάπη ε1ναι άλή
θεια καί δ διαλογισμός ε1,·αι ή 
άνακάλυψη της όμορφιας αύτης 
της άλήθειας. 

Ή σκέψη δεν μπορεiί να την 
ανακαλύψη, δεν μπορεί ποτέ να 
πη «εχω ά.νακαλύψει» η «εχω 

λλ,n. ., , , ,· ήδ συ α:υει αυτη την αγαπη, 
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ποία εlναι ουράνια. 
ΕΙναι δ σκεπτόμενος με τίς 

σκέψεις του πού χωρίζει, διαι
ρεί καί δέχεται αύτό πού εlναι 
πιο ίκανοποιητικό και εύχάρι
στο, εφ' δσον αύτός δ σκεπτό
μενος ύπάρχει, με τούς άπο
κλεισμένους τοίχους της άπομό• 
νωσης, δ διαλογισμός του δρί
σκεται μέσα ατή φυλακή καί 
έπομένως δεν εχει καμμιά σημα-, σια.

Ή ελευθερία άπό τήν άπομό• 
, νωση και τίς δραστηριότητές 

της, εtναι ή κίνηση τού διαλογι· 
σμού καί άρνιόμαστε αύτή την 
άπέραντη κίνηση, δταν μεταχει• 
ριζόμαστε την λέξη και την έπα• 
νάληψη της λέ.ξης σαν μέσον 
να πετύχουμε αύτη τή σιωπή, 

'δ' ' ' 'λ'ξ που εν προερχεται απο ε_ εις.
έν μπορούμε να εχωμε εμ

πειρία αύτης της σιωπής, διότι 

ή πείρα είναι δ δρόμος τού γνω• 

ατού.
'Ελευθερία άπό το γνωστό εΙ

ναι αύη1 ,, σιωπή. 
'Απ' αύτη τη σιωπή, ή λf.ξη 

μπορεί να χρησιμοποιηθf1 καl τα 
μάτια μπορούν νά δοϋν το δέν
τρο, χωρίς νά δημιουργήσουν δι
αίρεση άνάμεσ σ.τόν πα·ρατηρητή 
καί στο παρατηρούμενο. 

Ή διαίρεση πού φτιάχνει δ 
δμιλητής μέ τίς γνώμες του, γνώ
σεις καί καλλιέργεια είναι δ ά
γ<ί>νας της ζωής. 

"Αν δέν ύπάρχη διαλογισμός 
στη ζωή σας, τότε είστε σαν άν
θρωπος χωρίς μάτια και αύτιά 
καl εχετε άπαρνηθη τήν όμορ
φιά αύτης της θέας καί τού η•
χου. 

Μόνον στον διαλογισμο μπο
ρεί νά άνθίση ή καλωσύνη. 

ΚΙΙΖΤΗ ΝΙΕλΙΖΖΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

Ο ΙΗ�ΟΥ � 

Ποiος ύπfjρξεν ό Ίησοϋς; 8 Ai διάφορω περi αύτοϋ 
άπόψεις έκτιθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησοϋς κατα ιτον Συρέ.8 Ή διδασκα_ 

λία τοϋ Ίησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟ Δρχ. 60 

- -- --
- -- --

---

---

- -- --
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Πρός 
' 

τα 'Αρχέτυπα 
•επιφυλλίδα τοu ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΒ

στην «Πpωtα» 31 - 8 - 1931 

Καποιος φίλος μ' ερωτq.: 
• - 'Ανεφέρετε μία η ·δύο φορες καποια ά ρ χ έ τ υ π  α, προς

τά δποία, δπως λέτε, οί πραγματικοί καλλιτέχναι, οί δημιουργοί, 
6ρίσκονται πολυ πλησιέστερα απο τους αλλους κοινους άνθρώπους 
καί δμιλείτε γ�• αύτά τά ά ρ χ έ τ υ π α ώσάν περί πράγματος 
γνωστού. Τί είναι αύτά; Τί δρος είναι αύτός; 

"Ας μιλήσουμε, λοιπόν, γιά τά α ρ χ έ τ υ π α. 'Αλλ' εν πρώ
τοις, χωρίς νά -πελαγώσωμεν εtς δρους καί stς την άνάπτυξιν τοϋ τί 
είπαν γι' αύτά παλαιοί η -σύγχρονοι σοφοί καί ασοφοι. Δεν ύπάρ
χει πλέον μάταιον πραγ,μα άπο την άπαρίθμησιν καί την «ανάπτυ
ξιν» των δοξασιών καί της σκέψεως των αλλων, δταν μερικοί ανθρω
ποι δεν συναθροίζονται δια νά ανασκοπήσουν την -ίστορίαν της φιλο
σοφίας, αλλά δια νά συνεννοηθούν μεταξύ των επί πραγμάτων της 
Ζωης που πάλλεται παντοκρατορικη εtς τά πάντα μέ τον αtώνιον 
παντοδύναμον ρυθμόν της . .Καί οί «δροι» χρησιμεύουν συνηθέστατα 
δια νά μπερδεύεται ή καλη αύτή συνεννόησις, δια την δποίαν είναι 
ύπεραρκετη ή άπλότης τοϋ πν.εύματος, ή εtλικρίνεια καί ή άμοι6αία 
καλη διάθεσις. 

'Εν τούτοις δεν ήμπορεί κανείς νά μιλήση διά τά «άρχέτυπα» 
χωρίς νά άναφέρη τον Πλάτωνα, τον τόσον όλίγον γνωστον σήμερα 
εtς τον τόπον αύτόν, δπου αλλοτε έσκέφθη καί εγραψε. 'Αλλ' δταν 
αναφέρη ,κανείς τον. ίΠλάτωνα, δεν κάμνει μίαν ξηράν εκθεσιν μιας 
οίασδήποτε δοξασίας. Έσκέ,φθηrκε δ ανθρωπος αύτος τόσον δημι
ουργικά, ωστε, δταν κανείς διαι6άζη τάς σκέψεις του, εχει την έντύ
πωσιν, δτι αναπνέει .καθαρον και δροσερον άέρα - την αυραν της 
Ζωης καί, ε'ίτε παραδέχεται τάς σκέψεις του ώς όρθάς, είτε μή, 
κερδίζει κατι πολύτιμον δ ίδιος: σκέπτεται, οχι μέ τους συνηθισμέ
νους άκρο6ατικους συλλογ�σμους που οί ανθ·ρωποι .συνήΟως eκλαμ-
6άνουν ώς συμπτώματα φιλοσοφίας, άλλα μέ την ιδαθειάν, τη.ν άνε
πιτήδευτην ά.πλότητα που χαρακτηρuζει :μίαν πραγματικην πνευμα-
ηκην έκδήλωσιν. 

1 

1 

1 

1 
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Ό Πλάτων, λοιπόν, είς τον <<Φαοορόν του» - ποιος θα χαρίση 
καποτε είς τούς σημερινούς 'Έλληνας μίαν πραγματικην μετάφρα
σιν των Πλατωνικών διαλόγων; - παρουσιάζει μίαν ώραίαν άλλη
γορ(αν: Ή αθάνατος - λέγει - ψυχη ε!ναι δ ήνίοχος ένός ζεύγους 
αλόγων πτερωτών· δ ενας από τούς 'ίππους - τό Θ υ μ ο ε ι δ έ ς -
εΙναι ημερος καί καλός καί πειθήνιος είς τον χαλινόν τοϋ ήνιόχου, 
τοϋ Λ ο γ ι σ τ ι κ ο ϋ· δ αλλος ϊππος - τό Έ π ι θ υ μ η τ ι κ ό ν 
- εtναι δύστροπος, δυσήνιος, άτίθασσος· κλωτσi δεξια καί αριστε
ρά, χρεμετ(ζει, ρουθουνίζει ανυπόμονα, δεν ύπακούει είς τον χαλινόν
καί δεν άφίνει καί τον σύντροφόν του, τό, Θυμοειδές, να προχω
ρήση κανονικά. Ή αλληγορία είναι διαφανης δπως τό φως άνεφέ
λου αύγης. Τό Λογιστικόν εlναι τό Πνεύμα, δ Λόγος αύτό ήνιοχεί. 
Καί τό μεν θυμοειδές - ό ούς καί ή Θέλησι; - ύπακούει είς 
την οδηγίαν του· άλλα τό Έπιθυμητικόν, ή κατωτέρα άνθρωπίνη 
φύσις πού έντρυφ� είς τα πάθη καl τον αίσθησιασμόν, δαγκώνει 
τον χαλινόν, δυστροπεί, άφηνιάζει. ' λλ' ή Πλατωνικ11 αλληγορία 
εχει καl μίαν μικραν συνέχειαν: ή ψυχ11 λέγει, εις η1ν άρχικήν της 
την κατάστασιν, διατρέχει μίαν φοραν τον κ&ι<λον τού παντός, μέσα 
είς τό αρμα των θεών, ύπό την αμεσον έποπτείαν τοϋ ιός. Καl έαν 
δ ήνίοχος, τό Λογιστικόν, μπορέση καl ήνιοχήση με τόσην δύναμιν, 
ωστε να άναγκάση καί τό αγριο τό αλογο - τό Έπιθυμητίκόν -
να σηκώση μίαν η δύο φορές τό κεφάλι του προς τον ούράνιον θό
λον, α'ύτό πλέον εlναι αρκετόν. ιότι καί τό άτίθασσον έκείνο αλογο 
δλέπει, δια ,μίαν εστω στιγμήν, τας ούσίας των πραγμάτων, τας 
αίωνίας ύποστάσεις, πού εlναι αύτη ή ίδια ή ' λή.θεια καί ή Ζωή, 
ωστε είς τό έξης καί δ ήνίοχος, άλλα καί τα αλογα τοϋ ψυχικοί: αρ
ματος ιατηρούν πλέον την άνεξίτηλον ανάμνησιν έκείνου τοϋ δρα
ματισμού, την άνά.μνησιν αύτήν, πού θα εΙναι είς τό έξης ή πυξlς 
τού ψυχικού προσανατολισμού τού ανθρώπου. ιότι δσα εlδεν ή 
ψυχ11 κατα τον εύτυχισμένον έκείνον πρώτον γύρόν της μέσα εtς 
τόν κύκλον τού παντός, τού δποίου μέρος αναπόσπαστον εlναι και ή 
tδία, εlναι τα 'Α ρ χ έ τ υ π α-αί αίώνίαι ύποστάσεις. 

Κι' ετσι, κατα τον Πλάτωνα, άποκτ� δ ανθρωπος εναν σταθε
ρόν γνώμονα τού σωστού καl τού ώραίου, ασχετον, δέδαια, με την 
μεταδαλλομένην 11θικην των ανθρωπίνων κοινωνιών ,καl με τας πα
ρdδικας έπίσης αντιλήψεις περί Καλού των διαφόρων λαών καl των 
διαφόρων έποχών. Καl δταν λέγωμεν κοινώς, δτι ενας καλλιτέχνης 
�εμπνέεται», έννοούμεν άπλώς, δτι άνατείνει τα μάτια της ψυχης 
του προς τον δραματισμόν των 'Αρχετί1πων αυτών πού εΙναι ή αλή
θεια καl γεμίζει τό πνεϋμά του άπό τό φως των. Τότε καί μόνον 
μπορεί να δημιουργήση αληθινά· τότε καl μόνον τα δημιουργήματά 
του εχουν την σφραγίδα της αίωνιότητο; καί δμιλούν άπ' εύθείας 
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εις την ψυχήν των συνανθρώπων του, κάιθε φυλης καί κάθε έποχης 
τότε καί μόνο,, συνεργάζεται συνειδητά μέ :την Ζωήν . 

••• 

Ή Ζωή, δταν έκδηλώνεται είς μίαν έξελικτικήν μορφολογίαν, 
δταν δηλαδή, δημιουργf1 τάς μορφάς που εlναι τέπιδεκηκαί τελειοποίή
σεως, ιδεν κάμνει τίποτε αλλο, παρά να τάς άναδοοάζη δλοένα προς 
τα 'Αρχέτυπά των, που εlναι ή τελειότης τοϋ είδους. 'Όσον καί αν το 
περιδάλλον το φυσικον έπιδρQ, έξελικτικώς καί τροποποιεί την άνέλι
ξιν της μορφολογίας, το τέρμα εlναι πάντοτε το 'Αρχέτυπον, που εlναι 
συγχρόνως καί ή αφετηρία απο τ11ν όποίαν ,έξεπήγασεν ή πρώτη ιδέα, 
έκ:δήλωσις της δποίας εlναι ή μορφή. Οίίτε δ Ζευς της 'Ολυμπίας, 
οίίτε δ Έρμης τού Πραξιτέλους ύπηρξαν ανθρωποι με σάρκα καί με 
όστά δια να χρησιμεύσουν ώς μοντέλλα· αλλ' οί πραγματικοί εκείνοι 
δημιουργοί, που εδωκαν εις το μάρμαρον την τελείαν άνθρωπίνην μορ
φήν εις δύο διαφορετικά.ς ,έκδηλώσεις της, οολεπαν καθαρά τά 'Α ρ
χ έ τ υ π ά των. 'Ομοίως eδλεπαν διαυγέστατα αλλα αρχέτυπα δσοι 
έδημιούργησαν οχι με το μάρμαρον ώς ύλικόν, άλλα με τον λόγον, 
εργα που φέρουν τ11ν σφραγίδα της αίωνιότητος . .Καί τα αρχέτυπα 
αυτά εις μία,, απο τά.ς :καθαρωτέρας απόψεις των - τήν αποψιν τού 
αριθμοϋ- εδλεπε τόσον διαυγώς ό Πυθαγόρας, πνευματικος πρόδρο
μος τοϋ Πλάτωνος. 

εν ύπάρχει αν,θρωπος, εις δποιονδήποτε σημείον ξεπεσμού καί 
αν ,δρίσκεται, μέσα εις τά ,/Jάθη της ψυχης τοϋ όποίου να μήν κοιμά
ται ή ασδεστος ,ανάμνησις χα.ποιας στιγμής δραματισμοϋ αυτών των 
Άρχετ�ων. ια τον λόγον αύτον δλοι οί ανθρωποι, έαν μόνον κα
τορθώση κανείς ν' αφυπνίση εtς τ11ν ψυχήν των αύτήν τ11,1 άνάμνησιν, 
συγκινούνται έκ δαθέων .fμπρος εtς το πραγματικως ώραίον καί το 
πραγματικως αληθινόν. Οί νέοι ιδίως, των δποίων το δυσ11νιον Έπι
θυμητικον δεν εχει ά">tόμη ,σ'Κlληρυνθη άπο την δυστροπίαν 'tΟυ, εχουν 
δι' αυτό συχνοτέρας στιγμά.ς αορGστου αναμνήσεως τοϋ εύτυχισμένου 
των •αρχετύπων δραματισμοϋ· καί Ιδι' αύτο αί νεανικαί όνειροπολήσεις, 
δταν δεν έκτρέπωνται εtς ασ.κοπον αλητείαν τοϋ νοϋ, άλλα �αθοδη
γοϋνται προς την σωστήν κατεύθυνιτιν, θα 11μποροϋσαν, tσως, να χρη
σιμοποιηθούν από εκείνους που αίσθάνονται τ11ν ανάγκην καί τ11ν ύπο
χρέωσιν νά συντελέσουν εtς μίαν ριζικήν καί λογικ11ν μετα:6ολ11ν 
τοϋ συστήματος της εκπαιδεύσεως, ώς το tσχυρότερον κίνητρον προς 
δημιουργίαν -έλευθέρων ατόμων· καί ή σωστή κατευθυνσις εlναι -
ποία αλλη; - τα αρχέτυπα, αί «αίώνιαι ύποστά-σεις» τοϋ Πλάτωνος . 

••• 

Κανείς, δ&δαια, δεν μπορεί να δείξη εtς ενα.ν αλλον αυτα τα άρ
χέτυπα. Ό καθένας τα δλέπει με τα δικά του τα μάτι_α· προσδέχεται 
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τον ζωοποιόν δραματισμόν των άναλόγως της πνευματικής καί της 
ψυχικής του δεκτικότητος, πού εtναι καt αύτή έπιδεκτική άναπτύξεως. 
Μπορεί κανείς, δμως, να διευκολύνη καί δια τον έα.υτόν του καί δια 
τούς αλλους αύτόν τον όραματισμόν. Πως; κρατώντας τα μάτια της 
ψυχής του άνοικτά. και άθάμ6ωτα δσον τού εtναι δυνατόν και μή 
θολώνοντας την ψυχικήν δρασιν των δμοίων του. Μία πνευματική ίσορ
ροπία, μ(α , υχική ήρεμία, ή διαρκής προσπάθεια τού ν' άναγκάζω
μεν άπό καιρού είς καιρόν, τό δυσήνιον αλογο τού 'Επιθυμητικού, πού 
μασσq. με άφρούς τόν χαλινον καί καμπυλώνει τον Αύχένα προς 
την γην, ν' άνασηκώνη τό κεφάλι προς τον ούρανόν - κατά την 
δ>ραίαν Πλατωνικήν άλληγορίαν - ιδού τί χρειάζεται. Καί δεν είναι 
αύτό τόσον δύσκολον δσον θα μπορούσε νά φανfι έξ άρχης. 

'Όταν άκούη κανεlς μίαν ώραίαν μουσικήν, δταν διαΜζη fνα 
ώραίον ποίημα, οταν βλέπη ενα ώραίον εργον άρχιτεχτονικης, δταν, 
άπό την κορυφήν ψηλού δουν ύ άπλώνεται ή ματιά του προς τό αίω
νίως νέον καί δροσερόν θαύμα της Φύσεως, δταν άντικρύζη είς τή 
ματιά συνανθρώπου του τή σπίθα της συμπαθείας καί της άγάπης, 
τα μάτια της ψυχης του ξεθαμ6ώνονται, άνοίγονται διάπλατα προς 
τόν δραματισμόν των άρχετύπων. Τό ΊΕπιθυμητικόν ξεχνά καί αύτό τον 
έαυτόν του καί κρατεί, χωρίς άντίστασιν, είς μίαν εκστασιν, τό κε
φάλι του άναγερμένο προς τον ύυρανόν της αιωνιότητος, τον άληθι
νον κόσμον των 'Αρχετύπων. Ή άνάστασις αύτή ή καθολική είναι κατι 
περισσότερον παρά σκέψις, παρά φιλοσοφία, παρά διανοητικός συλ
λογισμός: εtναι αμεσος ενατέν�σις των αίωνίων άληθειων - της άλη
θείας. ' ιάφορον εάν ·ή ένατένισις αύτή δεν κατασταλά ει πάντοτε 

, , , 
�- ι ΏΥ ' "  , , ' -� '  ' εις ιεπιγνωσιν συνειv,1την. ΙJ:.ιναι, κ ετσι ·μονον, αρκετη υια να κεν-

τ� εκείνον πού είδε τον κόσμον αυτόν, προς την τελειοποίησίν του, εl
ναι, άρκετή ιά νά τον τρα.6q. ώσάν ίσχυρότατος ,μαγνήτης, νά τού 
δίδη έσωτερικήν 11ρεμίαν, μίαν φωτεινοτέραν καί άσυγκρίτως πλατυ
τέραν πνευματικ11ν προοπτικήν. 

.. * .. 

ιά τόν λόγον αυτον είναι άνάγκη άπόλυτος δλα τά ύψηλά. καί 
μεγάλα εργα της Τέχνης νά είναι προσιτά είς τάς μάζας τάς λαϊκάς. 
'' ν επιβάλλεται f1 δικαία κατανομή των ύλικών άγαθών, εlναι άσυγ
κρίτως περισσότερον έπι6ε,6λημένη ή γενίκευσις της δυνατότητος τού 
νά μπορούν νά ερχωνται είς αμεσον έπαφήν με την μεγάλην Τέχνην 
δλοι οί ανθρωποι άνεξαιρέτως. Οί αρχαίοι 'ΊΕλληνες, πού ήσαν είς 
πολλά ζητήματα πλησιέστερα προς την άλήθειαν, κατι ηξευραν είς τό 
κεφάλαιον αύτό. Οί καλλιτέχναι των καί οί δημιουργοί των δεν έδη
μιουργούσαν δι' ίδιωτικάς γλυπτοθήκας η πινακοθήκας, η δια την τά
ξιν των λεγομένων «εκλεκτών». Είναι αύτά όπωρικά τού δένδρου τού 
άνθρωπίνου ξεπεσμού- τά ίδιωτικά μουσεία, αί ίδιωτικαί συλλογαί, 
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αί άκρv6αί συναυλίαι δια την ·«καλήν τάξιν>>, τα πολυτελή 8t6λία των 
εκδόσεων μεγάλων ποιητών. Ό 'Ηρόδοτος καί δ Θουκυδίδης εδιαι>α
ζαν τα εργα των εtς τό Στάδιον της 'Ολυμπίας,. προς τό κοινόν των
πανεμήνων· τα άγάλματα των θεών έτοποθετοuντο είς τους να.ους της 
κοινής λατρείας. καl τα άετώματα καl αι ζφφόροι των άπηrυθύνοντο 
προς τό άνθρώπινον γένος -εν τφ συνόλφ του· δια να παρακολουθii 
δ Δημος τας τραγφδίας τού Αισχύλου καί τού Σοφοκλέους καί τα 
εργα τοϋ 'Αριστοφάνους, επληρώνετο τό εtσιτήριόν του άπό τό τα
μείον της Πολιτείας - τα περίφημα «θεωρικά». Καί πολυ σωστά· 
διότι ή πραγματικ11 καλλιτεχνική παραγωγή εtναι ίεροτελεστία εξαι
ρετικών άνθρώπων που ίερουργοuν, με λευκόν χιτώνα, εις τον ναόν 
της Δημιουργίας της Ζωης και τό άσύγκριτον προνόμιον αυτών των 
άνθρώπων είναι δτι μπορούν .κα:ί προσφέρουν τον δρα:ματισμόν των άρ
χετύπων εις τό άνθρώπινον πλήθος, .ώσαν την ίερωτέραν εί•λογίαν που 
μπορεί ενας ανθρωπος να δώση καί οι λαοl να δεχθούν. 

'Όσοι δνειρεύονται μίαν κοινωνικήν μετιrοολήν, εναν κόσμον άν
θρώπων άνθρωπινώτερον, δεν πρέπει να λησμονούν, δτι τό κυριώτε
ρον χαρακτηριστικόν τού κόσμου αυτού θα επρεπε να ε!ναί δ πολλα
πλασιασμός των ευκαιριών δια να ξαναθυμούνται οί ανθρωποι τον 
πρώτον της ψυχης των δραματισμόν. 

*** 

'Ένας αληθινός ποιητής, που έζούσε συχνα εις τον κόσμον των 
άρχετύπων -- δ Σέλλευ - συνέιθεσε, μεταξυ τόσων αλλων ύψηλών 
ποιημάτων, και εναν «"Ί'μνον προς την Διανοψικήν 'Ωραιότητα». "Ας 
άκούσωμεν μερικάς άπό τας στροφάς του. ''Ισως έξηγοuν αυταί με 
την μυστικήν γλώσσαν της μουσικής, που δλοι οί ανθρωποι την εννο
ούν, τί εtναι τα 'Αρχέτυπα, ,καλύτερα άπό αυτήν την πτωχήν μου 
προσπάθειαν. Ή Ποίησις γνωρίζει να κάμνη 6αθύτατα αtσθητα δσα 
οί φιλοσοφικοί δροι συσκοτίζουν καί ή ξηρα 'διανόησις προδίδει .. ,. 

«Ή γεμάτη δέος σκια καποιας άοράτου Δυνά·μεως, αtωρείται 
ξ' ,, ' δ' ' Ιlλ' , , , ' \ , ,μετα υ ,μας, αν και εν .την υ εποuμε - επισκεπτεται αυτον τον κο-

σμον που αιωνίως μετα-6άλλεται,. με φτερα τόσον άσταθη, δσον οί
ανε.μοι τού καλοκαιριού που πετούν άπό αν,θος εtς ανθος, δπως οί 
άχτuδες τού φεγγαριού, πέφτουν · σαν φωτεινή ·6ροχή., πtσω άπό 
κάποιο πευκόφυτο 6ουνό. 'Επισκέπτεται αυτός δ ησκιος με ξαφνική 
άστάθεια κάθε άνθρώπινη καρδιά, ΙΚάθε άνθρώπινη οντότητα - σαν 
τα χρώματα τού δειλινού καί σαν έσπερινες άρμονίες, ώσαν σύννεφα 
άραια σκορπισ�μένα στον δλόαστρον ουρανό, σαν •ενθύμηισις μιας πε
ρασμένης μουσικής, σαν κάθε τι που εtναι άκρwο δια την χάριν του, 
άλλ' άκρι6ότερο ,δια τό μυστήριόν του». 

»Πνεύμα της 'Ομορφιάς, που καθαγιάiζεις με τά χρώματά σου δλα
τα πράγματα, πάνω στα δποία λάμπεις - άνθρώπινες σκέψεις fι μορ
φες - ποϋ εχεις φύγει; Γιατί περνάς καί ·μας άφίνεις •μέσα σ' ·αυτή 
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τΎ)ν άπέραντη κοιλάδα τών δακρύων, πο'U άπομένει άδειαν'Υ) και πέ,,. 
θιμη; 

... »Ό ανθρωπος Οα ηταν άΟάνατος καί παντοδύναμος, έαν εσύ, 
αγνωστο και γεμάτο δέος, δπως εfσαι, ηθελες έγκατασταθη, μ' δλη 
τή λαμπρή συνοδεία σου μέσα στην χαρδιά του. ·Ώ αγγελε των συμ
παθειών, πυύ τρεμολάμπεις στα μάτια iκείνων πού άγαποίίν, εσύ πού 
εΙσαι τροφ11 για την άνθρώπινη τή σκέψη ... - μή φύγης δπως ηλθε 
ή σκιά σου, μή φύγης !». 

ύτο το Πνεύμα της 'Ομορφιάς, πού ώραματίσθη δ ποιητής, εί
ναι, είς τον άνθρώπινον κόσμον μας, δ άγγελιαφόρος των ' ρχετύ
πων, των δποίων δ ουρανό;, είς το τέλος, βρίσκεται μέσα μας, μέσα 
Fις κάθε ανθρωπαν, ώσαν βεβαίωσις της ανθρωπίνης θειότητος . 

• 

1. Ν. Δάμπαση

Θαύμα Μυστηριακό 

«Το του οίνου ρεuμα το έν ν Ανδρ� τι:i νήσι+� καi ο1 

μεθίιοντες του ποταμοu ν Ανδριοι λόγος ε!σί της γpα

ψης. Άνδρίοις γάρ δή έκ Διονύσου ή γη ϋποινος ρή

γνuται και ποταμον αύτοίς άναδίδωσιν, ε! μέν ένθu

μηθείης ϋδωρ, οϋπω μέγαν
_. ε! δέ οΤνον, μέγας δ ποτα

μος και θείος. 

Φλά6ιος Φιλόστρατος: Ε!κόνες, κε'. 

' νέβηκα στο iερο το ορος των δρυων 
κι' ακουσα αύτων το θρόϊσμα σαν θεϊκη λαλιά, 
στάθηκα στην άστέρευτη πηγη που κελαρρύζει, 
κι' εΙδα έκεί να φύεται iι δάφνη ή μανnκή. 
Σκιες Σελλων δίνουν χρησμους του Δία του μεγάλου 
κι' άνάερες iέρειες, oi θρυλικες Πυθίες, 
στην εμπνευση του 'Απόλλωνα τα μέλλοντα προλέγουν, 
στους βασιλείς καi αρ οντες καl στους κοινους θνητούς. 
Φιλόφρονες oi οiωνοl μου εδειξαν το θαυμα 
του άγιασμένου του νερου που ε-γ�νε κρασί, 
νδμα θυσίας του θεοϋ τοϋ άγνου του Διονύσου. 

'Οράματα κι. άντίλαλοι μέσα άπο τους ώωνες, 
νέκταρ ψυχων των καθαρων καl άμβροσία θεία 
των συμποσίων των μυστών στας νήσους των μακάρων. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ 

T.ou ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡ ΑΜΑΛΙΚΗ

Τούς λογισμούς των κατά και
ρούς ,διανοητών έτάρα.σσον &γω
ν:ώδη ερωτήματα.· �τα.ξύ αυ
τών αρχου!Jα.ν θέσιν κα.τείχον : 
Ποιά ή θέ:ης τοϋ ±νθρώπου έv 
τ1) δημιουργίq. καί ποίος δ σκο
πός του έv α.υτ1). 

Πειστική μαρτυρία. των &νη
συχιών των, εlνσ.ι, διά v' &να.
φερθη γνωστοτέρα., ή δελφ:·ιιή 
ρήσις, ή &ναγεγρα:μμένη έπί της 
Μετόπης τοϋ Μαντείου, «Γνώθι 
σα.υτόν»», διά της δποίας προε
τρέπετο ή αυτογνωσία.. Αυτογνω
σία δμως, μή ά.ναφερομέvη είς 
την περί τοϋ έα.υτοϋ μας κρίσιν 
&πό πλευράς προτερημάτων η 
έλα.ττωμάτων, άλλά ε!ς μίαν α.λ
λην, 6α.θυτέpα.v, κα.ί έσωτερικω
τέραν γνώσιν, την ύφισ-οομένηv 
σχέσιν μεταξύ τοϋ ά.νθρώπου κα.ί 
της Δημιουργίας, ή δποία τόν 
περι6άλλει, καί είς τόν σκοπόν 
κα.ί τό εργοv του. 

'Εάν pίψωμεν εν 6λέμμα. είς 
τάς θρησκείας τών λαών, θά πα.
ρατηρήσωμεν, οχι χωρίς εκπλη
ξιν, δτι δλα.ι ά.ποδίδουv την ε

λευσιγ τQϋ ά.νθpώπGV tiί της 

γης, είς κάποιον προπα.τορικόν 
άμάρτημα, κατά διάφορον τρό-

. πον 6ε6σ.ίως παρουσια.ζόμενοv
παρ' έκάστης, ίδιον &μως κατά. 
την ουσίαν· δλα.ι πα.ρα..δέχοντα.ι 
μίαν πτώσιv, εν σφάλμα., χα.ί τόν 
6ίον τοϋ ά.vθρώπου &πί της γης, 
ιi>; .έξιλα.σμόν, 1μία.ν -έπα.νόρθω
σιν. 

Προκειμένου νά μελετήσωμεν 
τό γεγονός της έλεύσεως τοϋ &.v-

1 
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θρώπου είς την γην. διατί νά μη 
6α.σισθώμεν ε!ς τά έν τ'Ώ Βί6λφ 
της θρησκείας μας ίστορούμενα, 
ά,ντt νά καταψύγωμεν ε!ς τά ύπό 
άλλων θρησκειών προ6αλλόμενα, 
άψ' ου, ώς προείπομεν, ε!νω δ
μοια μεταξύ των κατά τήν ού
σίαν; 

'Εκάστη αποκάλυψις περι του 
θείου, παραχωρηθείσα ε!ς τ+ιν 
ανθρωπότ-ητα κατά διαψόρους ε
ποχάς, ήτο και εΙναι ανάλογος 
πρός τήν νοητικήν και πνευμα
τικήν ικανότητα. των ανθρώπων 
έκάστης εποχής. 

Οι θεόπνευστοι συγγρα.ψείς ιε
ρών Γρα.ψών κα.ί θε-μα.τοψύλα.κες 
της !ερα.ς παρα-δόσεως, αποστο
λήν εχοντες τήν καθοδήγησιν 
τη; ανθρωπότητος, εύρισκαμένης 
ε!ς τό λίκνον της πνευματικής 
της ζωης, δια νά αποδώσωσι εν
νοία.ς μετα.ψυσικάς, πνευμα.τικάς 
κα.ι ύπερκοσμία.ς, εχρησιμοποίη
σα.ν τάς αλληγορίας κα.ί τά σύμ-
6ολα.. Έδανείσθφαν δηλαδή εί
κόνα.ς καί έκψράσεις ύλικάς διά 
νά α.ποδιj)σουν τό α.Ολον κα.ί ύπερ
α.ισθητόν. Έ6α.σίσθφα.ν είς σύμ-
6ολα., διότι τα.υτα εΙνα.ι τό εν
δυμα., τό δποίον δα.νείζετα.: ,ό 
αυλον από τον α.ίσθητόν κόσμον. 
Εχρησιμοποίησα.ν το δρα.τον ώς 

δποκα.τάστα.τον του ά:οράτου, καί 
το ύλικόν ώς μετα.·μόρψωσιν κα.ί 
είκόνα. του ά.όλου. Κα.τέψυγον, 
τέλος, εί; το ά.πτόν χάριν εκεί
νου, τό δποίον δέ·ι δυνάμεθα. νά 
Ο-Jλλά.6ωμεν μέ τά :ι.ίσθητήρ:ά 
μα.ς. 

Τούτωv δοθέντων, ας μη έρ
μηνεύωμεν. κατά γράμμα. σήμε
ρον, τά έν τ'Ώ Βί6λφ περί Κοομο-

λογίας χωρία. χα.ί. τά.ς αναλό
γους συμ6ολικάς σ.ψηγψ;εις της 
«Γενέσεως», αλλά μελετωντες 
τα.ύτα.ς προσεκτι κως, α.ς προσπα.
θή-σωμ�ν νά. α.ρωμεν τόν α.λλ η
γορι κόν πέπλον, διά νά ψα.ύσω
μεν εστω, τά κράσπεδα. τη; κρυ
πτομένης αληθείας. 

Είς τήν «Γένεσιν», άνα.ψέρε
τα.ι: ό α.νθρωπος ένεψα.νίσθη τε
λευταίος από ολα. τά δημ:ουργή
ματα.· δηλαδή, αψ' ου δ Θεός 
επεράτωσε το εργον της Δημιουρ
γίας του, ιj1; έπιστέγα.σμα. α.ύτη; 
επλα.σε τον α·ιθρωπον «χα.τ' εί
κόνα. α.ύτου και δμοίωσ:ν», ί..α.-
6ών «χου•;» από της γης καί έμ
ψυσήσα.ς ε!ς το πρόσωπόν του 
«πνοήν ζωης». 

Ό συμ6ολικός ομως οδτος τρό
πος της δημιουργίας του πρώ
του α.νθρώπου «έκ πηλου χαί 
πνοής ζωης», δι' ούδέν α.λλο δη
μιeιύργημά του χρησιμοποιηθείς, 
μαρτυρεί τήν ίδιαι τέρα.ν κα.ί επι
μεμελημένην, ας είπωμεν, έργ:ι.
σία.ν του Πλάστου κα.ί δτι ή «κατ' 
είκόνα. ·..ια.ί δμοίωσιν. δημιουργία. 
του, μα.ς επιτρέπει να συμπερά
νωμεν τήν .&χλεχτήν όντότητα 
του ανθρώπου, ή δποία. δέν δύ
να.τα.ι νά εκψρα.σθ'Ώ άλλως, παρά 
ώς πνευματική. 'Ακόμη κα.ί δ
τα.ν λέγ'Ώ ή Γρα.ψή, πώ; δ Θzός 
εποίησε τήν Γην κα.ί τό·ι ο•)ρα.
νόν, ολους τούς αστέρας, τά, ζωα, 
τά πτηνά, κα.ί δτι έψύτευσε Πα
ράδεισον είς τή·ι ΕΔΕΜ χα.ί ε

καιμε νά 6λα.στήσουν έκ της γη;, 
δένδρα. ώρα.ία. είς δρα.σι ν κα.ί κα.
λά είς. τήν γευσιν, μεταξύ τώ•ι 
δποίων το δένδρον της ζωης χαί 
τό δένδρον της γνώσεως του χα-
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λου κα.ί του κα.χου, οτι ποταμός 
εξήpχ:::το εχ της ΕΔΕΜ, 8τι 
εκεί ύπηpχε χρυσίον καλόν κ(/.,ί 
οδέλλιον καί όνυχίτης καί γενι
κά πολύτιμοι λίθοι, ά.ντιλα.μ6α.
νόμεθα. 8τι μάς δίδει μία.ν είκόνσ. 
τιϊ�ν πνευματικών αρετών καί ί
διοτήτων, τά.ς δποία.ς απελά.μβα.
νον είς το πνευ.ματικόν π�δίον 
οί Πpωτόπλ::r.στοι και cι.ί δποίαι 
δεν ήτο δυνα.,όν νά. πεpιγραφουν 
κα.ί ν' αποδοθουν άλλως, είμή 
δι' είκό·;ων εκ του ύλικου κό
σμου. 'Εκείνο, τέλος, το δποίον 
μα.ς ενισχύει είς τήν έρμηνεία.ν 

' ' ' 2• δ ' " δ Π -α.υτην χα.ι (),πο ει κνυει οτι α-
ρiδεισος ήτο πνευματικόν πεδί
ον κα.ί 8τι δλα. τά. εντός α.υτου 
ύλικά αγαθά συμβολίζουν πνευ
μα.τικάς ά.ρετά.ς κα.ί ίδιότητα.ς, 
είναι το γεγονός, δτι μαζί μέ 
τά. κά.ρπιμα. δέ'.!δpα., ά.να.φέρον
τα.ι τα δένδρα. της 'i., ω η ς κcι.ί 
της Γ νώσ ε ω ς. Δια.τί, λοι
πόν, εψ' 8σον εΙνα.ι σ.ύτα.πόδει
κτον, 8τι τα δύο δένδρα. σ.ύτά 
είναι συμβολικά., νά μήν πα.ρα.δε
χθώμεν δτι κα.ί δλα τ' αλλα έ•ι 
τι� Παραδείσψ είναι . συμιοολικά.; 

'Επί μια.ς αλλ ης ά.πορίσ.ς: πως 
·ή ύλική Δημιουργία συνέστη,
ιιετά τήν πτώσιν τώ•ι πρωτοπλά
στων, ά.φ' ου, δπως ά.ναψέpετα.ι
είς τήν «Γένεσιν», δ Θεός έδημι
ούργησε πρώτον τον ύλικόν κό
σμον χαί μετά &πό α.ύτόν επλα
σεν τον ΑΔΑΜ;

Δίδεται ή έρμηνεία. ιί>ς έξης 
ύπό της Μυστηpιοσοφία.ς: 

Ή όλική Δημιουργία., τήν δ
ποίαν βλέπομεν, προϋποθέτει α
ναγκcι.στικώς μ(α.ν ά.νάλογον 
πνευματικήν σύλληψιν του Δη
μιουργου της. Ή σόλληψις δμως 

της Πνευμα.τικης Δημιουργίας 
συνεπάγεται τήν α.μεσον κα.ί 
τα.υτόχpοvον εκτέλεσιν της συλ
λήψεως, διότι α.ί ΙΔΕΑΙ του θε
ου δεν ά.πα.•. τουν, ασφαλώς, τήν 
μεσολοοβησι ν χρόνου διά. νά πρα.
γμα.τοποι ηθουν. Δια τουτο, είς 
τήν «Γένεσιν» &ναψέρετα.ι δτι δ 
Κόσμος έδημιουpγήθη ακαριαίως 
δια ·του λόγου κα.ί- μόνον του θε
ου, διότι πρόκειται περί πνευμα.
τικης Δημιουργίας, ή πραγμα
τοποίησις της δποία.ς δεν απαιτεί 
έξελικτικην διαδικασίαν, δεδο
μένου δτι &μα τ'Ώ συλλήψει τη; 
έπα.κQλουθΞί κα.ί ή εκτέλεσις έν 
τφ πνευμα.τικφ πεδίψ, κα.ί διά. 
τουτο αϋτη ε!να.ι τελειωτικη καί 
α.ίωνία.._ 

'Όπως λοιπόν, δ ΑΔΑΜ, αντι
προσωπεύει πνευμα.τικην όντότη-

' � όλ ' " ' ήτα. και οχι ικην, ουτω και 
&να.φερομένη έξα.ήμερος δημιουρ
γία. τοϋ Κόσμου, είναι μία. είκών 
πνευματι κης δημιουργίας, την δ
ποία.ν οι θεόπνευστοι συγγραφείς 
ά.πέδωσα.ν, δι • υλικών έκφράσε� 

_ ων, κα.ί της δποία.ς αντανάκλασις 
σ.νάλογος είναι ή όλική Δημιουρ
γία. Αι εξ ήμέραι, α.ί αναψερό
μεναι, δτι έχρειά.σθησα',Ι διά. την 

- συμπλήpωσιν της ΔΎ/'μιουργίας,
αποτελουν στάδια δημιουργικης
εξελίξεως.

Συνεπώς, καί ή έξαήμεpος
Δημιουργία καί ή εν α.ύτ"Ώ χα.
τακλείς, δ ΑΔΑΜ, ιί>ς ά.ναψερό
μενα.ι είς την πνευματικην Δη
μιουργίαν, 'έκφpά:ζουν την σύλ
ληψιν της ιδέας του Θεου, ή δ
ποία, αποδιδομένη είς την όλι
κήν δ-ημιουργία.ν, ήκολούθησε
την σειράν την κcι.θοpισθείσα.ν ύ
πό της συλληςρθείσης ΙΔΕΑΣ.
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Ιlρώτον ή Δημιουργία. του Πνευ
μα.τικου Κόσμου κα.ί κα.τ&πι,; τό 
πνευμα.τικόν ον, δ ΑΔΑΜ. 

Ωί Πυθαγόρειοι . πα.ρεδέχ-:ιντο 
δύο οψεις της Δημιουργίας· μία.ν 
την πνευματικήν η τήν δ η μ ι
ο υ ρ γ ο υ σ α ν δ η μ' ι
ο υ ρ γ ί α. ν, ή δποία. εrνα.ι α.1-
ωνία., κα.ί α.ψθα.ρτος, κα.ί προt
στα.τα.ι ε1ς τήν γένεσιν κα.t έξα
κολουθητικην ζωήν τών οντων· 
κα.t τήν αλλην, τήν δημιουργου
μένην Φύσιν, ή δποία. εrνα.ι ε1-
κων κα.ί ά.ντα.νάκλα.σις της πρώ
της, κα.t είς την δποία.ν δ χα.
ρα.κτήρ του α.1ωνίου άποδίδετα.ι, 
διά. της έξα.κολουθητικης κα.ί ά.ε
νάου γενέσεως, συντηρήσεως κα.ί 
ψθορα.ς τών οντων. 

Έξ δσων έλέχθησα.ν, έξάγε
τα.ι δτι ή ύλική Δημιουργία., ηρ
χισεν μετά την πτώσιν τών Πρω
τοπλάιστων, οί δποίοι, ώς πνευ
ματικα.ί όντότητες ύπηρχον ή
νωμένα.ι μετά. του Πλάστου των, 
πρίν εκδηλωθi,j ή ύλική Δημι
ουργlα., ύποστάντες τήν άνεξερεύ
νητον διά. τά.ς 6ουλά.ς του Δημι
ουργου πτώσιν, η κα.λλίτερον, 
τήν έκ6ολήν των ε1ς τό κα.τώ
τερον πεδίον, ά.κρι6ώς διά. νά. έκ
δηλωθi,j α.ϋτη, ή ύλική Δημιουρ
γία.. 

Είς τό θείον έπίπεδον, δ πνευ
ματικός Κόσμος συναποτελεί εν 
δλον Ένια.ίον" δ Θεός εrνα.ι τό 
ΕΙ ΑΙ, τό δποίον δέν δημιουρ
γεί, ε1μη μόνον πνευ.μα· κα.τ' ά.
κολουθία.ν, πα.σα θεία. σύλληψις 
δέν ε!να.ι πα.ρά. δημιουργία πνευ
ματικών οντων. 

"Αν θελήσωμεν νά. έξετά.σωμεν 
διά. νά. ά.ντιλ ηψθώμεν τί είδους 

ψα.ι νόμενον ε!να.ι κα.ί δ α.νθρω
π-:ις, θά. δια.πιστώσωμεν δτι, ά.φ' 
δτου πρωτοενεψανίσθ επι τ·ης 
γης διά μέσου τών α.ίώνων, με
ταξύ τώ•; ποικίλων έκδηλώσεών 
του, ε·ι πρα.γμα. προ6ά.λλει έπί
μονα. κσ.ί συνεχώς, κα.ί α.ύτό ε!
να.ι ή ποικιλόμορ ος πνευμα.-ική 
του έχ,δήλωσις. Με τά.ς προσπα.
θεία.ς του, δηλα.δή με τά.ς συνε
χείς του χα.τα.κτήσεις, δ α.ν
θρωπος δέν ά.ποδεικνύΞι αλ
λο, πα.ρά τήν πνευματικήν του 
ύπόστα.σι ·ι, ά.ψ' ου δλα.ι α.ί κα. τα.
κτήσεις του είνα.ι πνευματική; 
φύσεως. 

Ώς πνευμα. λοιπόν, κα.ί μόν: ,; 
ώς πνευμα. επλά.σθη ό άνθρωπος, 
προελθων εκ τινος πνευματικής 
πηγής, διά. της «Π'Ιοής ζωης». 

Ό «χους» συμ6ολί ει τήν κα
τόπιν ενωσιν του � Α ν ω καί 
του Κ ά. τ ω, κα.ί έπα..ιέ•ιω;;, 
κάθε άνθρωπος δύναται ν' σ.πο
κλ θi,j τέκ,ιον του ούρανοϋ κα.ί 
της Γη;;, διότι ή ψύσις του με-έ
χει ά.να.γκαίω; τών δύο άκρα.ίων 
τούτων δpων. Ή &.να.λογία., δμως, 
καί ή συμμετοχη τc,ϋ Ούρα.νίου 
παράγοντος δύναται νά. θεωρηθi,j 
ώς ύπέρτερον, δι' δ χα.ί δ ΑΔ Μ 
συνδιαλέγεται άπ' ευθείας με 
τόν Πλάστην, γεγονός δπερ ού
δόλως συνέι6η μέ τά. άλλα οημι
ουργήμα.τά του. 

Πpίν )νι, λοιπόν, τό έμψυχώνο·ι 
κα.ί έξzλίσσον τήν ύλι κήν ύπό
στασι ·ι του ά.νθρώπου πνευματι
κόν στοιχείον ένσα.ρκωθi,j ετί του 
ύλικου επιπέδου, εύρίσκετο ε1ς 
-ό πνευμα.τιχόν επlπεδον, δηλαδή
εί;; εν έπίπεδον, ο-που έπικρα.τεί
η πλήρη;; ένότης" διότι τό Π'ΙΞϋ-

__ ι 
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μα είναι μία &.ρχη χαρακτηρι
ζομένη1 &,πό &.πειροσύνην, &.πό 
άπόλυτον έλευθερ!αν καl &.πό έ
νιαίαν συνεί-δησιν. 'Εν τij άπειρο
σύν� του δέν ύπάρχει οuτε ποσό
της, ουτε μορφή· είναι μία Μονά.ς 
άπόλυτος καί Ένιαία, χωρίς άν
τιθέσεις μερών. Το έ γ ώ εις 
το πνευματικόν πεδίον εlναι α
γνωστον καί μόνον το Η: Μ Ε I Σ 
θά. έλέγομεν, έπικρατεί. 
· "Αν παρα6ά.λωμεν λοιπόν τήν
μίαν θέσιν τοϋ πνευματικοϋ έπι
πέδου προς έκείνην τοϋ ύλικοϋ,
ενθα ένσωματούμενον το πνεϋμα,
άπό ΗΜΕΙΣ καθίσταται Ε Γ Ω,
δηλαδή άτομον, θα προκύψ� δτι
ή ύλική του κατάστασις είναι
κατά. πολύ μειονεκτικωτέρα καί
ά.τελεστέρα της πνευματικής, δι
ότι ένω εν τω πνευματικίi> έπι-' ' ' 
πέ.δψ εξεδήλωνε τελείως τά.ς ά.-
ρετά.ς του καί ιδιότητας, ώς 
πνεϋμα καθαρόν, ένιαίον καl ά
γνόν, έδω κά.τω, tντός της ϋλης, 
τά.ς εκδηλώνει πι:ιλύ &.τελέστερα. 

Συμι6αίνει δηλαιδη κάτι &.νά.
λογον μέ το φως ένός ήλεκτρικοϋ 
λαμπτηρος μεγάλης έντάσεως το
ποθετημένου ύψηλά. Ένφ έκεί, 
εντός τοϋ λαμπτηρος, το φως εί
ναι ίσχυρότατον, έκτοξευόμενον 
προς τά. κάτω χωρίζεται εις ά
κτίνας, α.ί δποίαι &.ποaπωνται &
πό τήν ένιαίαν πηγήν τοϋ φωτός, 
ή δέ λάμψις των καθίσταται δ
λοέν άσθενεστέρα, δσον &.πομα
κρύνονται άπό τήν. πηγήν των. 

'Εκεί ύψψά. εχομεν το άπόλυ
τον Φως, ,tδω κάτω εχομεν το 
σχετικόν, ή δέ διαφορά, ή δποία 
προκύπτει · μεταξύ τοϋ άπολύτου 
καί τοϋ σχετικοϋ φωτός, μάς δί-

δει τήν εννοιαν τοϋ σκότους, το 
δποίον δέν εlναι· παρά. ή ελλει
ψις τοϋ Φωτός. 

Κατ' &,ναλογίαν, δυνά.μ·εθα νά. 
είπωμεν δτι συμ6α.ίνει καί μέ το 
άνθρώπινον ον, τήν πνευματικήν, , 
τήν θείαν αuτην &.κτίνα. Έφ'· δ
σον εύρίσκετι:ι εις τήν πνευματι
κην πηγήν, δπου το άπόλυτον 
ΚΑΛΟΝ ύφίσταται καl ύπά.ρχει, 
ώς μία άπό τά.ς &.ρετά.ς καί ιδιό
τητας τοϋ πνεύματος, έλούετο, θά. 
έλέγομεν', καl αυτό -tντός ,ι:ιϋ 
ύπερτάτου καλοϋ, ήνωμένον με
τά. της πνευματικής πηγής, καί 
ήγνόει τελείως το ΚΑΚΟΝ, το 
δποίον έκεί δέν ύπά.ρχει, δπως 
άκρι6ως το σκότος είναι αγνω
στον -tντός τοϋ ήλεκτρικοϋ λαμ
πτη.ρος. Καθ' δν τρόπον λοιπόν 
εσχηματίσαμεν την εννοιαν τοϋ 
σκότους, δυνάμεθα νά. σχη.ματί
σωμεν καί τήν εννοιαν τοϋ κα
κοϋ· ή διαφορά. των δύο έπιπέ
δων, τοϋ πνευματικου καί του 
ύλικου, είνα•. έκείνη, εις τήν δ
ποίαν 6φείλεται ή tμψά.νισις ·του 
Κακου, το δποίο.ν, ώς έλέχθη, 
δέν ύπάρχει εις το πνευματικόν 
tπίπεδον, ώς ιδιότης, ώς άρχή, 
&πως το ΚΑΛΟΝ. 

Το ΚΑΚΟΝ •εlναι προϊόν του 
ύλικου έπιπέδου, συνεπεί� · της 
καθόδου, της πτώσεως. Το κακόν 
είναι κάτι, το δποίον δ ανθρω-' 
πος θά. το ήγνόει, αν ύποτεθi,j 
δτι -δέν άπεμακρύνετο άπό τήν 
πνευματικήν του πηγήν καί αν 
ή σταδιοδρομία του έσταματου
σε tκεί. Έπειδη δμως κατέρχε
ται προς τά. κάτω, ή τελειότης 
του μειουται καl άναπτύσσεται ή 
δυνητι κότης του προς το ΚΑ-
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ΚΟ . Το ύλικόν, έπομένως, επί
πεδον, ή ϋλη, εΙνα.ι εκείνο τό δ
π�ίον ϊσ:α.τιχι εμπόδιον ε1ς τό 
ΚΑΛ.ΟΝ. Τό γεγονός, δτι το άν
θρώπι ψ;ν ον κιχτέρχ ετιχι ά.πό ε'Ι 
επίπεδον ά.νώτερον, πνευμα.τικόν, 
ε!ς εν αλλο κα.τώτερον, ύλικόν, 
κιχί άτομικοποιείτα.ι είς α.ύτό, ά.
πο:ελεί μειονέκτημr,ι., ώς εκ τού
του «Πτωσιν». 

"Αν θελήσωμεν ηδη νά άνα.
ζητήσωμεν τό α.ϊτιοv της πτώσε
ως α.ύτης, θά το εϋρωμεν κα.ί πά.
λι ν, ε1ς τήν «Γένεσιν», δπου πε
ριγρά.ψετα.ι κα.τά. τόσον &.πλουν 
τρόπον, άλλά κα.ί συμ6ολικόv τό 
κοσμολογικόν α.ύτό γεγονός της 
εξώσεως ,έκ του Πα.ρα.δείσου των 
Πρωτοπλάστων, τών δποίων εί
μεθα. τέκνα. 

Τί ήτο λοιπόν ή θρυλική α.ύ-
τή πτωσ•.ς των πρωτοπλά.στων 
κα.ί πως συνετελέσθη ; 

Ή άπά.ντησις δεν είνα.ι εuκο
λος, διότι δεν χωρουν έπιστημο
vικα.ί άποδείξεις, ά.ψ' ου τό ερώ
τημα. κείτα.ι ύπερά..ν.ω της άν
θρωπίνης ψύσεως κα.ί ά.νά.γετα.ι 
είς τήν σψα.ίρα.v του ύπερα.ισθη
του. Μόνον έρμηvευτικά. πορί
σματα. ε!vα.ι δυνατόν νά. έξα.χθωσι, 
6α.σιζόμενα. ε1ς τάς 'Ιερά; Γρα.
ψά.ς με τάς συμ6ολικάς διηγή
σεις, είς τήν ίερά.ν Πα.ρά.δοσιν, 
τήν δποία.ν εκλ ηροδότησα.ν θεό
πνευστοι άνδρες, κα.ί ή δποία. διε
ψυλά.χθη μέχρις ήμωv, είς τήν 
6α.θεία.ν πα.ρατήρψιν της περι-
6α.λλούσης ήμα.ς Φύσεως κα.ί ε1ς 
τον Νόμον των &.να.λογιών, συμ
φώνως προς τον δποίον, έρευνων
τες τό δρα.τον ύλικόν επίπεδον, 
δυνάμεθα νά κα.τα.νοήσωμεν τό ά
όρα.τοv πνευματικόν, ύπ' οψει ε-

χοντες, οτι τά. δύο επίπεδα., ύλι
κόν κα.ί πνευματικόν, εΙνα.ι ά.νά.
λογα. κα.l οχι δμοια.. 

Κάθε πνευματική όντότης ε

χει πλήρη α.ύτοτέλεια.ν κα.ί πλή
ρη έλευθερίαν, ή δποία. ά.ποτελεί 
τό κύριο,ι χα.ρα.κτηριστικόν γνώ
ρισμα του θείου. Πλήν δμως, αί 
δυνάμεις έκά.στης πνωμα.τικη;; 
ύποστά.σεως εΙνα.ι περιωρισμένσ.ι, 
άψ' ου εΙνα.ι μέρη του δλου· ή 
α.ύτοτέλειά. των α.ϋτη δεν τάς έμ
ποδίζει σ.πό του νά. ά.ψομοιουvτα.ι 
πρός τήν κα.θ' α.ύτο πνευματικήν 
πηγήν, τον θεόν, εξ ου ά.πορρέ
ουν, εψ' δσον πλήρης ένότης 6α.
σιλεύει είς τό πνευμ?..τικόν έπί
πεδον' ώς εκ τούτου, κά.θε πνευ
ματική όντότης εχει τήν ίκα.νό
τητα. νά συλλα..μ6ά.νη τήν θεία.v 
6ούλ ησι ν, ή δπ�Jία. εΙνα.ι κα.ί ίδι
κή της 6ούλησις κα.ί τήν δπο(α.ν 
εκτελεί, οχι δια.τα.σσο-μένη, διότι 
τουτο θά προσέκρουεν είς τόν νό
μον της υευθερία.ς, ά.λλά κ,:ι,τά 
ενα. τρόπον προωθουμένη. 

Λόγψ της Ηευθερία.ς κα.ί α.ύ
τοτελεία.ς της δμως, δύvα.τα.ι νά 
συλλά.6η κα.ί εκτελέση ι•διον σχέ
διον, εκτός της γενικής δραστη
ριότητος του συνόλου, δπότε ή 
πράξις α.ϋτη ά.ποτελεί ταυτοχρό
νως πραξιv άποχωρισμου κα.ί ά.
ποσπά.σεως ά.πό τήν πνευματικήν 
πηγήν, η άνυπα.κοήν, α.ν θέλετε, 
χωρίς τουτο ούδα.μως -/ ά.λλοιώ
νη τήν ψύσι ν της. 

Τοιαύτης ψύσεως π•ιευμα.τικα.ί 
ύποστά.σεις ήσα.ν κα.ί οί Πρωτό
πλαστοι. 

Έψ' δσον εζων ε1ς τον Πα.ρά.
δεισον, δηλαιδή είς τό πνευμα.
τικό·ι επίπεδον κα.ί πρίν τό έγ
κ,χτα.λείψουν η έκδιωχθουν, δπως 
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λέγει ή Γραφή, ουδεμίαν συνεί
δησιν της γυμνότητός των εlχον 
καί επί πλέον, ουδαμοϋ &.ναφαί
νο•ιται οι πρώτοι &.πόγονοί των, 
ώς 

-
ό ΚΑ·Ι·Ν καί δ ΑΒΕΛ. Έ

κεί λοιπόν, εν τψ Ιlαραδείσψ, 
&πελά:μ6ανον δλων τών &.γαθών, 
τά. δποία. τούς εξησψάλιζε ή πνευ
ματική ζωή και έξεδήλουν τε
λείως δλας τά.ς &.ρετά.ς και ίδ:ό
τητας, αι δποίαι ύψίσταντο ώς 
άρχαί είς τό ά.νώτερον αυτό επί
πεδον· εκεί άπελά.μ6ανον είς 8-
λ ην της τήν πληρότητα τήν μα
καρία. ν ζωήν κα.ι έλούοντο, -φό
πόν τινα., είς τό α.πλετον Φως 
της θεία.ς Πηγης, ήνωμένοι κα.ί 
επικοινωνοϋντες μετ' α.υτης κα.ί 
γευόμενοι άπεριορ[στως «τοϋ Ξύ
λου της Ζωης» τοϋ εν τψ Πα.ρα
δείσψ, δηλα.δή της Άθα.να.σία.ς. 

Μόνον &πό τοϋ Ξύλου -cης 
Γ·ιώσεω; τοϋ Κ α. λ ο ϋ χα.ι του 
κ α. κ ο υ, του εύρισχομένου επί
σης .εν τψ Πα.ραιδεί.σψ, τοίς &.πη
γορεύzτο ·ιά δοκιμά.σωσι, διότι 
καθ' ην ·ήμέpα•ι θά. έδοκiμαζο·ι 
ά.π' α.υτου, θά. άπέθνησκον. 

Ποία. ή ενvοια. τούτου κα.ί είς 
-:! συvίσ-:ατο ή δοκιμή; 

Οί Πρωτόπλαστοι, π·ιευματι-
χαί ύπ'?στά.σεις ώς ε,δημιουργή
θησαv, παρωθήθησα.ν ύπό τινος 
έσωτερικου κινήτρου, τό δποίον 
ή Γέvεσ�ς όνο.μάζει «οφι ν>>, ή 
κα.λλίτεροv, &πό τήν έγωϊστικήν 
Βίψαν τη; &τομικης ύπά.ρξεως, 
&.τελώ; &.ψυπνισθείσα.ν, καί &.πε
χωρίσθησαν &.πό τόν Λόγο·ι, 
ο-στις τά.ς περιελά·μ6ανε. 

Ό 'Όφις, δ δποίος ερπει επί 
της κοιλίας του κα.ί τρέφεται έκ 
τη; γη;, φαίνεται vά συμ6ολίζ'Ώ 
τήν ελξιv τοϋ κατωτέρου έπιπέ- · 

δου, είς τό δποίον εlχον τήν εμ
πνευσιν νά είσδύσουν οι προπά.
τορές μας, διά νά κυριαρχήσουν 
επ' α.υτοϋ κα.ί, κα.τ' &.vαλογία.ν, 
φαίνεται νά συμι6ολίζ'Υ,) τήν δελε
α.στικήν έπίδρα.σιν, τήν δποία.ν ή 
ϋλη επέπρωτο νά &.σκi,) έπί των 
&νθρώπωv - πνευμάτων, δτα.ν 
6ρα.δύτερο·ι θά. ενεψαvίζοντο είς 
τό γήϊνον επίπεδον, παροτρύνου
σα. αυτούς είς τήν &.πόλα.υσιν των 
φαινομενικών θελγήτρων της. 

Δελεασθέντες, λοιπόν, οί προ
πάτορές ιμα.ς ά.πό τήν ύπόσχοοιv 
του οψεως, είσέ6αλον είς τό κα.
τώτερον επίπεδον, λα.6όντες γνώ
σιν τοϋ χακοσ· καί τότε ήνοίχθη
σα.v οι l.ψθαλμοί των, μιiς λέγει 
ή Γένεσις, καί εγvώρισα.v δτι ή
σα.ν γυμνοί· τοϋτο σημαίνει οτι, 
δταν κα.τηλθον είς τό κα.τώτερον 
ύλικόν επίπεδον, ά.πώλεσαν τήν 
&.γνότητά των κα.ί τήν κα.θα.ρό
τητα τοϋ πνεύματός των, τό δ
ποίον συνεμίχθη μέ τήν έτερο
γενη φύσιν τοϋ iπιπέ.δου τούτου, 
καί ά.πεγυμνώθησα.ν της ικανό
τητος νά lκδηλώνουν εν τελειό
τητι, τάς &.ρετάς καί ίδιότητάς 
των, δπως συνέοαινε δταν εύρί
σκοντο είς τον Πα.ράδεισον, ήνω
μένοι .μετά. τοϋ Πλάστου των. 

Κα.ί πράγματι, δτα.ν 6ραδύτε
ρον είς τήy ύλικήν Δημιουργίαν 
έμφα.νισθουν οί ά.πόγονοί των 
άνθρωποι - πνεύμα.τα., θά. αίσ.θαν
θουν τή·ι ηλειψιν- τωγ ά.ρετων 
αυτών. Οι προπάτορές των δέν 
θά δυνηθοϋν νά. τούς προικίσουν 
μέ τό θείον δώρον της Άθα.νασί
α;, διότι τό Κακόν, τό δποίον 
μ'?ιραίως δρq, επί τοϋ ύλικοϋ επι
πέιδου, θά. ενέχ'Υ,) έν έαυτψ τήν 
φθορά.ν θά. εlναι αυτός ουτος δ 

. ' 
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Θάνατος: Ή εννοια τοϋ τελείου 
ΚΑΛΟΥ, πού έξεδήλωναν οι προ
πάτορές των εις τον Παρά.δει
σον, θ' άπολεσθi,j δια τούς απο
γόνους των, διότι θα γνωρίσουν 
το κακόν, το δποίον ή ύλικότης 
των θά. δημιουργψ'Ώ και θ' &.να
πτύξ"Ώ, 

Ή μετάνοια των Πρωτοπλά
στων δια. την &.πόσπασίν των η
ά.νυπακοήν των, ά.πό την πνευ
ματικήν Πηγην και ή ύπηωγή 
των ύπό τήν επήρειαν τοϋ κα
τωτέρου ύλικοϋ επιπέδου, έγέν-

. νησεν είς αυτούς τήν έπι.θυμίαν 
της επανορθώσεως τοϋ σψάλμα
τός των, δια μέσου πλέον της 
ύλικης Δημιουργίας καί ή δποία 
επανόρθωσις ήρχισε να διαμορ
ψοϋται κατ' είκόνα της &.ορά.του 
πνευματικής, ά.ναζωογονηθείσα 
εκ της παρουσίας των, έψ' Ο�Όν 
.J.i 

\ ) , ,1σαν πνευματικαι οντοτητες, πε-
pικλείουσαι ά.κόμη θείας ά.ρε,άς. 

θά. ήτο δυνατόν νΙ-J. λεχθi,j, δ,ι 
είσδύσαντες οι Πρωτόπλαστοι εις 
το κατώτερον ύλι κόν επίπεδον, 
μετέτρεψαν, τρόπόν τι να, εν μέ
ρος τοϋ πνεύματός των, ε1ς ϋ
λ ην καί μετανοήσαντες, ά.νέλα-
6ον να τό πνευματοποιήσου·ι χαί 
πά.λιν. υτος ψαίνεται νά. εrναι 
χαί δ σκοπός της ύλικης Δημι
ουργίας· ή 6α..θμιαία.. εξέλιξις της 
ϋλης ά.πό πυκνά άτακτα στρώ
ματα, είς δλοέν αίθέρια, πλέον 
αϋλα, πλέον συνειδητά. 

Πτώσις λοιπόν των Πρωτοπλά
στων σημαίνει γιγαντιαίαν πά:
λην τών πνευματικών αυτών ον
τοτήτων, αί δποία.. είσέδυσα..ν ε1ς 
τήν νεκραν χαί α.δρανη ουσίαν, 
το χά.ος, δια νά τήν μορψολογή
σουν καί iξελίξουν. μέσι:} τών 

ύλικών μορψών, αί δποίαι προέ
κυψαν έχ της πάλης ταύτης. 

Οϋτως έρμηνεύουσα ή Μυστη
ριοσοψία τήν περί του ά.πηγορευ
μένου χαρποϋ και πτώσεως τών 
Πρωτοπλάστων κοσμολογικήν ά
ψήγησι ν της «Γενέσεως», ά.ντα
ποκρίνεται πληρέστερον προς τήν 
,,οητικην &.ντ1ληψιν του &.νθρώ
που της σημερινης έποχης. Δεν 
εΙναι δυ,ιατόν νά ψαντασθi,j και 
νά. πιστεύσ'Ώ τις σήμερον, οτι δ 
Μέγας Δημιουργός του Παντός 
έπέ6αλε μίαν τόσον ά.ψελη καί 
ανευ σο6αρσ.ς σημασίας &.παγό
ρευσι ν ε1ς τά. πρώτα πλά.σματά. 
του, μόνον καί μόνον δια νά. δο
κιμά.σ'Ώ κατά πόσον θά. τον ύπή
κουον· ουτε οτι ήτσ δυνατόν, εν 
περιπτώσει α.νυπαχοης των, διά 
τήν γευσιν ένός καρπου, να έπι-
6ά.λ 'Ώ τόσον ψο6ερά.ς κυρώσεις, 8-
πως νά. ,ούς έκδιώξ'Ώ εκ του Πα
ραδείσου, νά. τούς χαταρασθ'\') χω· 
ρίς οιχτφμόν καί νά. τούς χατα
δικά.Ο'Ώ ε1ς α1ωνίαν 6ά.σανον καί 
τιμωρίαν. 

ΕΙναι ψο6ερά. •ολασψημία, ν' 
ά.ποδίδωμεν ε1ς τον Δημιουργόν 
του Παντός, πά.θη καί έλαττώμα
τα ά.νθρώπινα καί να ψανατιζώ
μεθα, οτι αι δδοί του συμ,6αδί
ζουν με τά. ιδικά. μας ενστιχτα, 
δτι ευψραίνεται ε1ς τά.ς συμψο
ρά.ς, τον θάνατον καί τα 6ασανι· 
στήρια καί οτι επιοά:λλει είς τον 
άνθρωπον ψο6ερας χαί άτελειώ
τους ποινά.ς. 

Ή Κατάρα, λο�πόν, &.λληγο· 
ρεί τήν μετα666ασιν της 1δέα.ς 
της ύλιχης Δημιουργίας, ώς μέ
σσυ επανορθώσεως, έξιλα.σμου, 
λυτρώσεως καί επανόδου των. 
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ΤΗ το, ώς νά τούς ελεyε: «Εις 
τό tπίπεδον αύτό, δπου κατέρχε
σθε, διά της ά.ποφάσεως, την δ
ποίαν αύτο6ούλως λαμ6άνετε, σάς 
δίδω τήν - έντολήv, ύφι,στάμενοι 
τάς ,έπηρείας αύτου, νά παλαί
σητε διά νά μορφολοyήσητε καί 
έξελίξητz, •έκ-δηλώνοντες τάς έν 
δυνά.μει ά.ρετάς σας, καί συνει
δητοποιουν,τες ταύτας, ϊνα .κατα
στητε ίκανοι ν.ά έπανέλθητε, είς 
τήν Μονάδα σας ά.πό της δποίας 
ά.ποχωρίζεσθε τήν στιγμήν ταύ
την, διά της πράξεώς σας.» 

Τήν κατάραν αύτήν, οπως 
μα.ς τήν παραδ�δει ή «Γένεσις», 
τήν 6λέπομεν νά πραγματοποιη· 
ται κατά γράμμα, δταν 6ραδύτε
ρον έμφανισθουν, ,έπί του ύλικου 
πεδίου, οί έκ τών Πρωτοπλάστων 
έκπορευθέντες άνθρωποι · πνεύ
ματα, διά της ά.ναγκαστικης ύ
παyωγης των, καθώς χαί δλων 
τών οντων της Δημιουργίας, ύπό 
τάς έπηρείας τών Φυσικών Νό
μων,, οί δποίοι διέπουν τό ύλιχόν 
πεδίον. 

Κατά τήν μακραίωνα διαδρο
μήν του, •επί της γηtνης ζωής, δ 
άνθρωπος θά παλαίιηj σκληρά 
διά τήν επι6ίωσίν του, ά.yωνιζό
μενος κατά τών στοιχείων της 
Φύσεως . με τά. πρωτόγονα μέσα 
πού διέθετε, ά.ναρρ:χώμενος επί 
τών δέν,δρων καί ένδιαιτώμενος 
έντός τών άντρων καί σπηλαίων, 
θά προσπαθήσ'Υ,) νά ά.ντιμετωπί
σ'Υ,) χαί έξουδετερώσΎ,J τήν φο6ε
ράν μανίαν των, πολέμο1,.1ς εξον
τωτικούς θά διεξαγάγ'Υ,) με πρω
τόγονα μέσα κατά τών θηρίων, 
και. πολέμους σκληρούς κατά τών 
συνανθρώπων του, διά τήν έξα-

σφάλισι ν καλλιτέρων ορων δια6ι
ώσεως. 

Με κόπους καί μόχθους καί 
πολύν ίορώτα θά έξασφαλίζ'Υ,) 
τά μέσα συντηρήσεώς του, με 
πόνους καί ώδίνας θά οιαιωνίζ'Υ,) 
τό εtδος του, χαί τέλος, θά πα
λαί'Υ,) διά νά εϋρ'Υ,) τόν ορόμον 
της προόδου καί της εξελίξε
ώς του. 

Μόνον λοιπόν εάν οεχθώμεν 
ιί1ς συμ6ολικήν την διήγησιν της 
Γενέσεως καί συλλοο6ωμεν τήν 
6αθυτέραν εννοιαν αότης, ά.ντα
ποκρι νομένην πρός την λογικην, 
είναι δυ-ιατόν νά τήν θεωρήσω
μεν ώς σο6αράν πηγήν Κοσμολο
γι κήν. Διότι είπομεν, δτι οί συγ· 
γραψείς τών Ίερών Γραφών, οί 
Μεγάλοι Μύσται, έδανείζοντο πα
ραστάσεις καί εκφράσεις ύλικάς, 
οιά νά ά.ποοώσουν έννοίας ά.�ωτέ
ρας πνεtlματικότητος, διά νά ά.ν
ταποκρι,θουν εις τάς ά.νάγκας της 
εποχής των και νά γίνουν ά.ντι-• 
λ ηπτοί ά.πό ά.νθρώπους κατωτέ
ρας ήθ.ικης καί νοητικής ά.να
πτύξεως, μεταξύ τών δποίων ί
σχυεν ώς κανών δικαιοσύνης, τό 
«δφθαλμόν ά.ντί δφθαλμου» καί 
«δδόντα ά.ντί δδόντος», καί οί δ
ποίοι μόνον διά του φό6οu καί 
του τρόμου ήτο δυνατόν νά δια
τηρήσουν τήν πίστιν των _ πρός 
τό Ίπέοτατον ''Ον. 

Αι π�ρί θεου ά.ποκαλύψεις ή
σαν καί θά ε!ναι πάντοτε ά.νάλο
γοι πρός την πνευματικήν καί 
νοητικην ίκανότητα του ά.νθρώ
που. 

Την σύyχρονον έποχήν, κατά 
τήν, δποίαν τό κήρυγμα του έν
σαρκωθέντος Λόγου, :περί ά.νο-

•··.. · 

,· ·1 
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χης, συγγνώμης καί άγάπης και 
προς αύτούς τούς εχθρούς μας, 
άποτελεί θρησκείαv έκατομμυρί
ωv ά.νθρώπω11, α.11τιλα.μοαvόμεθα. 
δτι, μόνον τήv εlρωvίαv εlvαι δυ-
11α.τόv νά. προκαλέσ'Ώ ή κατά. γράμ
μα έρμηvεία των ίερώv αύτώv 
συμ,οολικώv διηγήσεων, αί δποί
αι ύποκρύπτουv κοσμογοvικά.ς α

ληθείας. 
Έv κατακλείδι, δυνάμεθα vά. 

εϊπωμεν, δτι ή συμι6ολική ά.ψή
γησις της Γενέσεως παρουσιάζει 
τρεί οψεις έρμηνείας: 

Μίαν, τήν πρώτην, διά. τούς 
ά.ναγινώσκοντας αυτην ά,πλώς, 
ώς μίαν ίστορικήν άψήγησιν, 

Τήν δευτέραν, δ:ά. τούς μελε
τώντας καί εμοαθύνοντας είς αύ
τήν και 

Μ(αν τρίτην, διά. τούς μεμυη
μένους είς τήν Άλ ήθειαν. 

'Όπως ά.ναψέρεται έν 'Ώ Γε
νέσει, δ Θεός επλασε τον πνευ
ματικόν α.νθρωπον Δ Μ καί 
οραδύτεpοv, εκ της πλευράς αύ
του, την ΕΙ Α . 

Ή ά.λληγορική αύτή είκών της 
πνευμα.τι κης Δημ:ουρyία.ς, μετα
ψερομένη ε!ς την ύλικήv τοιαύ
την, ή δποία. είναι κα.ί ή άπόδο
σις της πνευματικής Δημωυρ
γίας, μα.ς έπι τρέπει ·1ά. συμπεpά
νωμεν δτι οί πρώτοι α.νθρωπο:, 
οι δποίοι ενεψανίσθησαν επί της 
γης, δέ·ι άποκλείεται νά. ή-Jαν 
άρρενες, συγκεντρώνοντες δμως 
και τά.ς ιδιότητας -ου θήλεος. 
Διά. τουτο, ή Γένεσις, έν t"Ώ συμ
οολικ'Ώ τ.ης περιγραψ'Ώ, άνα.ψέ
ρει ώς πρώτους άπογόνους των 
πρωτοπλάστων, μετά. την άπο-

πομπήv τωv έκ τοϋ llαρ�δείσοu, 
τούς ΚΑ·Ι· και ΛΒΕΛ. Κατά. 
μίαν άρχαιοτάτην παράδοσιν, οι 
πρώτοι ανθρωποι συνεκέντρωvον 
άμψότερα. τά. γένη, ή διαιώνισις 
των δποίωv ιπρα.γματοποιείτο 
κατά. τρόπον δλως οιάψορον του 
νυν, α.γνωστοv οεοαίως ε !ς ήμάς 
σήμερον. 

Ή παράδοσις αϋτη ήτο γνω
στή ε!ς τούς Άρχuίους υΕλλη
να;, δπως ψα.ίνετα.ι άπό τό Συμ
πόσιον του Πλά-ωνος, ε!ς τό δ
ποίον δ '\ριστοψάνης, πλά.θων 
δλόκλ ηρον μυθον, κ6.μνει τήν ά
ποκά.λυψι ν, δτι οι πρώτοι άνθρω
ποι ήσα.ν έρμα.ψρόδιτοι: «'Ανδρό
γυνον γά.ρ εν τότε μέν ήν, κα.ί 
είδος καί ονομα. έξ ά.μψοτέρων 
κοινόν του τε άρρενος κα.ί θήλεος. 
νυν ούκ έστίν, άλλ' ή έν όνείδει 
ονομα κείμενον.» Δη λαδή, «τό
τε ύπηρχε και ενας τύπος πού 
ά11ηκε κα.ί ε!ς τά. δύο γένη, άρ
σενικόν καί θηλυκόν· τώρα δμ.ως 
δέν ύπάpχ ει παρά. μόνον τό ονο
μά του, τό δποίον θεωρείται ϋ
ορις.» 

Προς -ήv άποψιv ταύτην συμ
ψωνεί δ Έλιψάς εοί, είς τό 
Δόγμα :ης ύψηλης Μαγείας, λέ
γω·ι δτι, «ή ένότης έν τψ άν
θρώπψ συμπληρουται διά. της δε
ξιάς καί &.ριστεράς του πλευράς.» 

Ό πρω-αpχικός άνθρωπος ήτο 
άνδρόγυνος. 

Έά.ν λοιπόν λά.οωμεν ύπ' ο

ψ:ν τή11 συμοολικήν εικόνα της 
Γενέσεως, δέv ψαίνεται άμοιρος 
άληθείας ή εκδοχή αϋτη. Παρηλ
θεν μακροτάτη, ί'σω; πολλών έ
κατομμυρίων ετών, περίοδος κα
τά. τήv δποία.v δ:ήpκεσεv ή ϋπαp-
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ξις καί εξέλιξις τών πρώτων αν
δρογύνων άνθρώπων. Έμεσολά-
6ησε, τίς · οrδε ποία μετα6ατική 
περίοδος αντιστοιχοϋσα προς τήν 
ϋπνωσιν τοϋ ΑΔΑΜ, δπότε ελα6ε 
χώραν δ χωρισμός τG>ν γενών, 
δστις αντιστοιχεί' προς τήν εκ 
της πλευράς τοϋ ΑΔΑΜ, δημι
ουργίαν της Er ΑΣ. 

Νομίζω επίκαιρον τήν έ;ης 
πληροφοpίαν: 

Ή Δαρ6ίνειος θεωρία, ή τό
σον συγκρουομένη καί προς τά. 
όπό της Γενέσεως ίστορούμενα, 
άλλά. καί δσα παραδέχεται καί 
δμολογεί ή ,εσωτερική παράδο
σις, καί κατά. τήν δποίαν θεωρί
αν τοϋ Δαρ6ίνου, δ άνθρωπος εί
ναι ,εξειλιγμένος τύπος πιθήκου, 
ετέeη σο6αρώς εν αμψι6ολίq,, διά. 
νά. μή είπω δτι επαυσεν εντελώς 

. νά. ισχύr,ι, κατά. το συγκροτηθέν 
έν Νέq, 'rόρκr,ι, το 1946, συνέ- · 
δριον ανθρωπολογίας. 

Μάλιστα, δ εκ τών συνέδρων 
Έλ6ετός Δρ Χότσελερ, ώς εΙπεν, 
απεκάλυψε, μετά. μακροχρονίους 
μελέτας, επί απολιθωμάτων δ
στών, δτι ταϋτα άνηκον εις αν
θρώπινον πλάσμα ζησαν προ 
10.000.000 ετών, συνεπώς ε!ναι 
&ιδύνατον δ άνθρωπος νά. προέρ
χηται σ.πό πίθηκον, δεδομένου, 
δτι προ 10.000.000 ετών, πίθη-· 
κος Sέν ύπηρχzν είς τήν πανίδα 
της γης. 

'Όταν λοιπόν δμιλοϋμεν περί 
εξελίξεως τοϋ άνθρώπου, πρέπει 
νά. νοώμεν καί μόνον τήν πνzυ
ματικήν του τοιαύτην καί οχι τήν 
σωματικήν. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

'Όταν δ θεός εδημιούργησε 
τά.ς πνευματικά.ς δντότητας τών 
Πρωτοπλάστων καί ετοποθέτησεν 
αυτά.ς εις το πνευματικόν επίπε
δον, εις τον κηπον της ΕΔΕΜ, 
εγνώριζεν εν t"Ώ παντογνωσίq, 
του' δτι θά. παρήκΟUΟ'Ι τήν εν
τολήν του καί δτι, ή απαγόρευ
σις αϋτη θά. ήτο είς άκρον δελε
αστική καί θά. εκέν.ριζε τήν 
ψαντασίαν των, δια. νά. γνωρί
σουν τί ήτο δ &.πηγορευ.μένος καρ
πός, όποδαυλίζων τήν δραστη
ριότητά. ,ων, δπως έκSηλώσουν 
έν πλ ήρει αυτοτ,zλείq, και !λευ
θερίq, τά.ς &.ρzτά.ς των. 

Ζώντες λοιπόν εν τ� μακαριό
τητι τοϋ πνευματικοϋ πεδίου, οί 
Πρωτόπλαστοι ουδεμίαν συνείδη
σιν τών πνευματικών των αρετών 
εrχον. Το Καλόν, ή 'Αλήθεια, 
ή 'Αγάπη, ή Σοψία κ.λ.π. ήσαν 
αρεταί, τά.ς δποίας κατείχαν μέν, 
&.λλ' αί δποίαι παρέμεναν εν α
δρανzί�, ανzκδήλωτοι, διότι, χαί-
τοι εζων καί έλούοντο εν τφ ύ
περτάτψ Καλψ, ουδεμίαν γνώσιν 
καί άντίληψιν εrχον αυτοϋ, ώς 
στερούμενοι αντιθέτου καταστά
σεως, προς αντιδιαστολήν. 'Επί 
πλέον, ουδεμία άνάγκη προς εκ
δήλωσιν τοϋ Καλοϋ ύπηρχε καί 
" , , 1. , , ζ 11 , αν ακομη τu εγνωρι ον, uπως 
ακρι6ώς ού.δεμία ανάγκη όπάρχει 
ν' αναψθ'Ώ οίοδήποτε ψώς εν πλή
ρει ήμέρq, καί λάμποντος τοϋ 
'Ηλίου· πώς δύναταί τις ν' &.πσ
κτήσr,ι συνείδησιν τοϋ ψωτός ά
νευ τοϋ σκότους, της χαρα.ς άνευ 
της λύπης, της άλ ηθείας άνευ 
τοϋ ψεύδους, της άγάπης αν-ευ 
τοϋ μίσους, της ελευθερίας άνευ 
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της ύποοουλώσεως, της πίστεως 
άνευ της ά.μψι6ολίας; Διά νά έ
λάμ6ανον λο:πόν γνώσιν τοϋ Κα
λοϋ. επ::ιε.πz νά λά.6ουν γνι7yJιν 
καί τοϋ Κακοϋ. 

1 ατά συνέπειαν, ο[ Πρωτόπλα
στοι καί οί ά.πόγονοί των, πνευ
ματι καί όντότητε:;, δπως κσ.ί ο[ 
ϊδιοι, θά, εζω'ι έν τη ΕΔΈΜ, έν 
πλ ήρει ά.γνοίq. καί ά.συνε:δφίq. 

τών ά.ρετών τοϋ επιπέδου, διότι 
ούδεμία. &.νάγκη θά παρίστατο •ισ. 
τάς 1κ•δηλώσουν, χαί έπομένως, 
ούδεμία.ν συνείδησι 'Ι τη; σ.ξί-:ι.ς 
των θ' άπέχτων, ουτε τήν δυνα
τότητα κα.λλιεργείας χαί ά.να.
πτύξεώς των θά εlχον, διά νά 
χα.τα.στήσουν ένσυνειδήτως ·,<,τή
μα των κα.ί νά α.!σθα.νθωσιν τήν 
χαράν καί εύδσ.ιμονία.ν τή'ι έξ 
α.ύτοϋ ά.πορρέουσαν. Θά έστερf)ϋν
το τοϋ μέσου. της ψυχή;, ή δποία 
θά τούς εδιδε τήν δυνατότητα. 
χαί ι κα. νό-τη:α. α.ύτης τη; α.ίσθη
τι κης. 

Ό Δημ:ουργός λοιπόν, έν τή 
ά.πείρφ παντοδυνα.μίq. του, ijθέλη
σε νά τούς προσψέρ'Ώ τήν δυνατό
τητα. κα.ί [κανότητα. τα.ύτην· καί 
ούδείς άλλος τρόπος ύπηρχε·ι, εί 
μή μόνον ή έκδήλωσ:; καί ένερ
γητική δραστηρ:ότη; των ά.ρε
τώ·ι των, ή δποία. θά τούς έπέτρε
πε τήν κα.τάκτησtν καί συνε:δη
τοπσίησ:ν ,ης ά.ξία; των, δρώ·ι
των έν άπσλύτψ αύτοτελείq. καί 
zλευθερ(q., δι' ών ήσαν προι κtσμέ
νο:, ώς πνευμα.:ικαί όντότητες. 

Τό επίπεδον, έπί τοϋ δποίαυ 
θά ητο δυ·ια.τό·ι νά εκδηλώσουν 
τά.; ά.ρε:ά; των, τό προσέφερεν δ 
οψ:;' προσέφερε, δηλαδή τήν ό
θόνην, επί της δποία; προε6λή-

θησα.ν α.ί ά.ρ·ιήσεις τών &.ρετων· 
ή εισδυσις δέ ά.κρι6ω; είς τό έπί
πεδον της ούσία:;, άπετέλεσε καί 
τή•ι σ.ίτία.ν της πτώσεως των 
Πρωτοπλάστων, πτώσεως δμως 
φαινομενικής χα.ί ά.νσ.γκαί,;ι.;· διό
τι, ο[ 1,;ροπά.τορές μας ά.νέλα.6ι;;•ι 
νά μεταμορφώσουν κα.ί μετουσι
ύ>σου·ι -:ό έκπεσόν π•ιεϋμα, εις 
πνευμ-:ι Καλοϋ, μέσψ πλέαν ,ης 
ύλικης Δημιουργία;. 

' ντιλα.μ6α.νόμεθα πλέι;,•ι, δισ. τ( 
α[ α.νθρωπα: μετέχαμε•ι τοϋ προ
π7.τορικαϋ ά.μα.ρτήμα.τ'Jς. 'Άνευ 
α.ύτοϋ, θά εϊμεθα. πνευματικά. των 
τέκνα &·ι τψ κήπφ της ΕΔΈΜ· 
τι�ρα εϊμεθα. πνευμα.τικά των τέ
κνα. έν :ψ ύλικψ Ι<όσμψ, τιz δ
ποία έδημ:ούpγησα. ν μετά τήν 
πτωσιν. 

Συμμερισθέντες κα.ί ·ήμεί; τά; 
συνεπεία.; :η; παρα.κοη; των, 
συ·ιεργα.ζόμzθα εί; τό εpγον, τό 
δπeιίσν iνέλ-:ι6?·ι' νά μετουσιώ
:--ουν, δηλαδή, τό έκπεσό·ι πνεϋ
μα., εί; πνεϋμα Κα.λοϋ, ά.ποτε
λοϋ·ιτε; τά έκτελεστ:κά των ορ
γα.να.· δ:ότι, μόνον μέ,σψ ήμών 
τώ·ι ά.·ιθpύ>πων - πνευμάτων τω·ι 
περ:6ε6λημένων μέ ϋλην, ετνα.ι 
δυψχτcο ν::ι. μετουσ:ωθή τό Κα.
κό·ι εί; Κα.λό•ι καί νά πρσ.γμα.
ταπο: ηθή ή π•ιευμα-:σποίησι; της 
5λη;. 

. . . Κα.ί θά ελθη ·ή στ:γμή, 
χα.τά τή·ι δπο(,χ•ι ·ή Ση)ί'Χ, ε·ι

στενή καί τελείq. έ·ιώσει με:ά 
τή; 'Αγάπη;, θά εχουν μετσ.66:
λε: τό πνευμα. τη; Έποχij;. 

Τήν νέα.•ι τα.ύ:ην Έποχην ε

χου·ι ύπσχρέωσ:·ι 'ιl;ι. πρσε-:οψά
σου·ι, δλο: αί τ:·ιευματιχσί ανθρω
πι;;:. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

Π-Α Ν-Δ Ο ΧΕ I Α 

(Συνειδησιακό.; διάλογος) 

Μια φωνη 
μΑλλη ψωνη 
'Άλλη φωνη 
'"Αλλη φωνη 
μΑλλη φωνη 

'Άλλη ψωνη 
'Αλλη ψωνη 

Φωνη τοϋ οάθους 

μΑλλη ψωνη τοϋ 6άθους 

• Αλλη φωνη τοϋ οάθους

Μια φωνη 

ΕΤμαι Ιδιοκτήτης τοϋ καπνού μου. 
ΕΤμαι λοιπόν ενας καπνός; 
Τό σώμα εΤναι ενας άτμός. 
Μήπω:; εΤμαι ενα άτμοσφαιρικό φαινόμενο; 
Ποιόν εχω Ιδιοκτήτη του; 
Μέσα μου ξεσχίζεται μια φωνή; 
Ποιος με κατοιι<-εί; 
Μήπως εΤμαι μια ίερη άκολουθία μιάς τελετής; 
Σ' άγαπω. "Av σε λησμονήσω θα πάψω vά 

περπατώ. 

ΕΤμαι εvα πουλί καί γυρεύω εvα κλουοί. 
ΕΤμαι μια περίφραξη. πολύ άστεία. 
Περάστε, περάστε στα μεγάλα, στα καλά σας 

Παvδοχε�α. Χρηι:τιμοπο��ίp,l'ε καλα την 
παραμονή σας στά παvδο�εία. 

Μην έπιτρέπετε: σκέψεις όχληρες να σάς ΠΟ· 
λιορκοϋνε . 

Δεν εΤvαι καταστροψη ό θάνατος, διαφορετικά 
πως θά επαιρvε σ;τηv άyκαλιά του δ Πλού
τωνας δέκα τέσσερες χιλιάδες υπάρξεις μέ 
τους σεισμοu:; στη Γουατεμάλα; Δεν εΤναι 
καταστροφη κανένας θάνατος. Σ' ενα χωριό 
τοϋ σεισ-μοϋ μάλιστα όλοι κοιμήθηκαν οα· 
θια καί κανείς δέv άπο.κρίθηκε <<παρών» 
στό ':pωιvό προσκλητήριο των ζωvταvων.

Ό rκύριος Άριστόδη,μος ό οασιλέας των Μεσ· 
σηvίων θυσίασε την κόρη του, τη μοναχο
θυγατέρα τοv, για νά νικήσουν ο\ σvμπα
τριωτες του τη σκληρότητα των Λακεδαι
μονίωv. Νά, τος δ -κύριος Άριστόδη,μος 
σκοτώνεται μόνος του μεταμελημέvος στο 
μνήμα της θυγατρός του, κάθε στιγμη ση
κώνεται μόνος του και φεύγει άπό τό προ
σωρινό σωμα μας, τό προσωρινό μας πανδο
χείο. 

·-.•.,. 
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νΑλλη φωνη 

Μια φωνη 

νΑλλη φωνη 

νΑλλη φωνή 

Μια. φωνή 

ν Αλλη φωνή 

ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ 

Ήταν ή κοσμικη όμορφια ενα ψάvrασμα; 
Ήταν ή γέννηση τrικρη; 
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Μια παγίδα ήταν δ κάθε ανθρωτrος κι ενα 
κωμικό παιχνίδι; 

Καλό εΤναι να πεθαίνουμε να ξεμουδιάζει λίγο 
τό ,φτερό της ψυχής μας τrαρα να 6ουtζει 
μέσα μας άτrελτrισμένο. 

Καλό εΤναι ν' άφήνοuμε τα τrοuλια vc'x βγαί
νουν εξω άτrό τα κλουβιά τους μέσα στα με
γάλα δωμά,:ια να δοκιμάζουν των ψτερων 
τους την άντοχη και τη δύναμή τους να τα 
χαίρονται. 

Καλό εΤναι να πεθαίνουμε να χαλαρώνεται ή 
θύρα για νά βρίσκει ή ψυχή μας τrάλι τό 
χαμένο τό ούράνιο τrέταγμά της. 

'Εμείς πλάθουμε τόν παράδεισο, έμc'iς πλά
θουμε την κόλασή μας. 'Εμείς καλουμε τόν 
έαυτό μας vc'x είσέλθει στην τrεριοχη των 
μαύρων των άγγέλων, τrού δεν τούς φωτί
ζει τό δλέμμα του Θεου. Κι έμεiς καλουμε 
τrάλι τόν έαuτόν μας να ε!σέλθει στην εύλο
γία του Φωτός του Ύπερτάτοu. 

Μείνετε μέσα στην σημερι-νή ήμέρα σας πι
στοί, άκέJραιοι, πάλι πιστοι σ' ό,τι σάς προ
στάζει και δεν μπορεί ή θέλησή σας τίποτα 
ν' άλλάξει, άφου δε δuναται ή καλή σας θέ
ληση τίποτα άλλο να κάμει παρά να πυκνώ
σει τrιό πολύ της αγνοιας και της θλίψης 
τό δαθύ σκοτάδι. 

Μείνετε μέσα στην σημερινή ήμέρα σας πι
στοι στό πλαίσιό της, στό πλαίσιο της 
πολύ προσαρμοσμένοι. 

Τό άηδόνι εΤναι δ καλός κι έμπνεuσμένος ψάλ
της της νυχτός κι δ κορυδαλλός εΤναι δ 
ψάλτης της ήμέρας. 

Τό αίσθάνομαι πώς κάθε άνθρωπος εΤναι ενα 
δυστυχισμένο ζώο, τό πιο δυστυχισμένο ζώο 
άπ' όλα τα πλάσματα. 

Θέλω νά δρατrετiύσω άτrό τή δεσμω,-ήριό μου 
και δεν μπορώ νά' μαι, νά όνομασθώ δρα
πέτης, άφου ύττακούω στούς νόμους του 
σώμα,-ος, στούς νόμους της φυλακής μου. 

Τό τrιό δυστυχισμένο ζώο διακρίνω τόν αν
θρωτrο. 

Τό άηδόνι εΤναι της συννεφιάς ,και της νυχτός 
δ καλός ψάλτης κι ό κορυδαλλός εΤναι δ 
ψάλ'Της της ήμέρας. 
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Μια φωνη 

ΝΑλλη φωνη 

ΝΑλλη φωνή 

Μια φωνη 

'Άλλη φωνη 

ΝΑλλη φωνη 

1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

'Έλα, θάνατε, ελα ϋπνε, λέμε καi πάρε μας 
στην καλή σου την άyκάλη, δέξου μας, δ- · 
πω; δέχεται τα κύματά του το γλuκο της 
πατρίδας άκρογιάλι ελα, θάνατε, καi πάρε 
μας_. ελα, ϋπνε βαθύ και κοίμησέ μας, :κοίμι
σέ μας σαν κουρασμένα παιδια στην γλu
κειά σου την άγκάλη. Πάρε το χώμα μας, 
το ημερο καi τρικuμισμένc, χώμα μας καi 
κοίμισέ το, καλα κοίμισέ ΤΟ το χώμα μας. 
το ούράνιό μας χώμα. Κι' έσύ, γc:ρόντισσα 
οροχή, οροχη γερόντισσα, πλέκε τη ρόκα 
σου καi γνέθε της ζωης το θλιβερο το πα
ραμύeι. 

'Ο Θεός επλασε ΤΟ θάνατο, δώρο άγ;θο για 
τον άνθ9ωπο, λήθη τοϋ κόπου μας, λήθη τών 
άμαρτημάτων μας, τών λαθών μας, γλυκιά 
λήθη. 

Ζοϋμε ούρλιάζοντας άπο την καθημερινή μας 
έρήμωση, 

Ζούμε λεηλατώντας τον έαuτό μας καί τούς 
άλλους με φανερη η κρuφη λεηλασία. 

Κανένας νεκρος- δεν ερχεται, κανένας μqνον 
ή ψυχή του αν έπιθυμεΊ πάλι χώμα πολύ σ' 
έ:να άλλο χωμάτινο κελλί κλ1είνεται και τη 
γήι,νη τιμωρία της έξακολοuθεΊ και πάλι, 
χωρίς να γνωρίζει πραγματικο θάνατο παρά 
μέσα σ' έ:να μεσοδιάστη,μα μένει για λίγο 
ξαφνιασμένη άπο το πολύ ΤΟ φώς τού θανά
του θαμπωμένη κι άναμένει νά ώριμάσει 
πάλιν ή ποινή της δπως το χινόπωρο τα κά
στανα στiς καστανιές,. για τούς σκίουρους 
καi τούς άνθρώποuς ώριμάζοuν. 

Τώρα χωρίζει το φώς άπο το σκοτάδι κι είναι 
ή πιο σκοτεινή στιγμη της μέρας ·ένώ κορυ
φώνεται σε λίγο δ καθαρο; Αύγερινός, για 

/ ν' άναγγείλει την 'Απόφαση της 'Ημέρας. 
Είτε ζούμε, ε'ίτε πεθαίνουμε προσπαθούμε 
να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα. 

Ζούμε σκοτώνοντας, 
Ζοϋμε άρπάζοντας, 
Ζούμε λαφυραγωγώντας, άδειάζοντας τα κα

ταστήματα άπο τ' άγαθά τους σε ώρες 
άκuοέρνητες. 

Ζούμε ληστεύοντας κρuφα καi φανερά, wώ oi 
καλοί μας άγγελοι μιλούνε με τη γλώσσα 
της φωτιδ:ς για να πλησιάζουν χωρίς να 
καίγονται την εδρα τού φωτος τού 'Ακίνη
του πού κινεΊ δλες τις γλώσσες της φωτιδ:ς 
δπως δ Ποσειδώνας κινεΊ με την τρίαινά 
του τα κύματα τη,ς θάλασσας. 
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νΑλλη φωνη 

Φωνη τοίi βάθους 
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ΕΤχαμε χάσει τον προσανατολισμό μας στην 
ερημο κα1 ψωνάζαμε, υπάρχει καν&ας ζων
τανος έδω, πού έπικρατοίiν τα φαντάσματα 
πράσινων σπιτιωv μέ νερά λαχταριστά για 
να έφοδιάζεται μέ το πολύμηνο ταξίδι του 
τά ζωα της άντοχης της μεγάλης ή κάμη
λος; 

Προνόησε δ Θεος καί διατήρησε τά φυλλοφό
ρα δέντρα, τά στερεά, τα μεγάλα κυπαρίσ
σια για νά 'ναι στέγη των πουλιών στο λιο
πύρι καί τηv ψύχρα. Προνόησε δ Θεοςο κα1 
κατασκεύασε τα σώματά μας, αύτά τα λυό
μενα πανδοχεία να μας δέχονται τον καιρο 
πού μένουμε στην έξορία μακριά άπο τοίi 
• Αοράτου πατρος την παρουσία. 

"Αλλη φωνή τοίi βάθους Ή κάθε άλήθεια εΤναι γυμνή καί λάμπει καί 
μό:ς θαμπώνει μέ το μεγάλο φως της δπως 
ενα κλεισμένο δωμάτιο πού άνοίγει κι άπο
σύρεται ή σκιά καί το σκοτάδι στου ήλιου 
την πλη,μμύρα. 

Οί πρόγονοί μας στοίβες - στοίβες στοιβά
ζονται μέσα μας κι άνεβοκατεβαίνουν τίς 
σκάλες τους τίς σκοτεινές, τίς σκάλες τους 
τίς φωτεινές στο πεδίο της συνείδησής μας. 

Μια φωνη μέσα στην ερημο : Μό:ς ελεγαν: 'Ιδού, φτάνουμε σέ μια πολιτεία 
πού παύουν ο1 παρακλήσεις, οί δΞήσεις 
δλες καί άποκρινόμασταν: 'Υπάρχει μια 
πολιτεία λοιπον εύτuχισμένη; Τή φτάσαμε 
καί τή ζήσαμε ποτέ, καί έκείνοι συνέχιζαν: 
'Ιδού, φτάνουμε σέ μια πολιτεία πού ή 
παράκληση δεν ύπάρχει, γιατί δεν ύπάρχει 
στους άνθρώπους άνάγκη πια για παρα
κλήσεις. 

'Ιδού, φτάνουμε σέ μια πολιτεία πού δλοι 
μας θα στηριζόμαστε στην αύτάρκεια, δη
λαδή σέ μια πλούσιαν εύτυχία. 

• Αλλη φωνη • Ηταv δ λα μπρος ήλιος τοίi θανάτου μαίiρος 
ήλιος, μό:ς φαινόταν μαίiρος δ λαμπρος ή
λιος τοίi θανάτου μας, γιατί δεν είχαμε 
πραγματικά μάτια να τον κοιτάξουμε. 

ν Αλλη φωνή Τα παιδιά μας σήμερα δέ γνώρισαν τί σημαί-
νει πραγματική χαρά κα1 πραγματικά δεν 
χαμογελοίiσαν. 

Μια φωνη �Ολα δεκτά· δεκτά δεκτά τα πάντα δεκτά ά-
φοίi δεν γίνεται διαφορετικά. Τα δέχομαι δ
λα, τά δέχομαι δλα, τα δέχομαι καί τα 
καλά καί τά κακά. 

Για να έπιτύχουμε την ε!ρήνη πρέπει να γί
νουμε, σαν ενα εμψVχο διπλωματικό, να γί
νουμε έκκρεμές. 
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Φωνή του δάeοuς 

'Αλλη Φωνή του δάθοuς 

·'

0ΙΛΙΣΟΣ 1977 

Βγάζετε, δyάζετε τα σκοτεινα τrοvλια τά 
κλεισμένα σε κλοvδια στο φως τοϋ ηλιοu 
κρεμάστε τα κλοvδιά τους, τον ήλιο τους 
να τόν άτrοθηκέψόuνε. 

Βγάζετε, δγάζετε καi την ψυχή σας να λια
στεί, να λιάζεται στόν ηλιο της Α[ωvιότη,
τας, στη μνήμη τοϋ Θεοϋ, δyάζετε την ψV
χή σας, για να θυμάται κάποτε καi τον ού
ρανό ,καi τό θεό της, τόν πλαστουργό της 
κάποτε να συλλογίζεται. 

Κάθε άνθρωπος όφείλει να έξσφλήσει την τι
μωρία τοu μέσα στα σωματικά μας πανδο
χεία. 

Ή τιμωρία μας ·εΤναι άτrαραίτη.τη · μέχρις δτοu · 
την πληρώσουμε άρκετα κι α!σθανθοuμε να 
φuτρώνουνε μέσα μας σιyα - σιγα τα ούρά
νιά μσ;ς τα ψτερα που άτrό τα σωματικά 
μας πανδοχεία θα μας λυτρώσουν στα
θερά. 

. ...... ....,. r.•.•····--·--·· ... · ...... -,,.. .. ....,. ................. -..• -:.-. ....................... ..ιι

• 'Άρτος

• Ζυμαρικά

• Φρυγανιές

γιά διαβητικούς

znr,AΦor 
... 

.............. .ιι.-.............................................................................. � .. 

.....• . 
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"IΛΙΣΟΥ,, 

ΔΙΑΝΑ ΜΠΑΔΡΑ 

''Κατ' εiκόνα καi όμοίωGη" 

'Εμείς σε πλάσαμε 

«Κατ' εiκόνα καi όμοίωση) 

Πολεμόχαρο με πανοπλίες, μίση, πάθη, 

'Αδύνατο καi δυνατο 

Με τη ρομφαία να κρατδς την τάξη 

Σε μάχες σιδερόφρακτο. 

Μοιράζεις λάβαρα 

Σε εύνοουμένους βαιJιληάδες 

ικημένος η θριαμβευτης 

Πολεμιστης σε κάστρα 

Σ' έφή,μερες δόξες 

Με Παράδεισο καi Κόλαση 

Πραμαrευτη των άγαθων Σου 

Μίσος καi άγάπη ό θεος 

Τί άντίφαση ! 

"Α για καi βέβηλα σφιχτα δεμένα 

Προσκυνοϋμε δ,τι πλάσαμε 

Τον έαυτό μας ,βλέποντας σε Σένα 

(ΔΙΧΩΣ ΚΑΣΤΡΑ, 'Αθήνα Φε6ρ. 1975) 

- -
-

---

---
---

---- --
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΣ 

Σω6ίβιο 

Μια πίστη ας εΙχα, οπο·α καi ναταν, 

ενα στολίδι στο λαιμο 

να το φορώ καi να όμορφαίνει 

την έρημια που περπατώ, 

Μπροστα στης αβυσσος τη θύρα, 

που άθέλητά μου καρτερω, 

μια πίσrη ας εΙχα, μιαν έλπίδα 

για κάποιον ανθρωπο η θεό. 

Κι' άκόμη, ας ητςιν καi μια πλάνη, 

ενα σωσίβιο για το νοϋ, 

ξύλο, στη θάλασσα πεσμένο, 

άπο τα δάση τ' ούρανοϋ. 

Γι' ,αύτό, καθώς ή άμφ:βολία 
πέλάγο άνοίγεται βαθύ, 

άπο rα ράκη 'της άλήθειας 

ντύνεται ή πλάνη να σωθij. 

{ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ, Άθήvα 1974) 

ΕΛΕΝΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Τους κουρ6αρους

Πα δί μου, 

έγώ, δεν θα σοϋ εύχηθω 

το «ταν η έπi τος�. 

Και Θερμοπύλες, αλλοι ας παρατάξουν. 

Μοϋ φτάνει να ,εύχηθω 

άπ' την ιω1ρδιά, 

την όμορφιά, τα ·μάτια - σου 

ας κοιτάξουν' 

,-' 

1977 1 

- 1 

1 

-1 

1 

1 

. 1 



1971 ΠόΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛόΓΙΑ 

Πωδί μου, 
δεν θα σοϋ εύχηθω 

το «ταν η έπi τδς». 
Και επη αλλοι ας δημιουργήσουν. 
Μοϋ φτάvε1 στη μικρή σου την καρδιά, 
ναο oi άγάπες, το καλο να χτίσουν. 
Καi να ύψωθοϋνε, να άvτρειώσουv 

σαν άητοί, 
τα ώραϊα, τα θε'.'κα και τα μεγάλα. 
'Αρκοϋvε τοϋτοι 

οί γλυκόπ:κροι καρποί· 
αλλες ας δώσουν της Σπαρτιάτισσας 

το. γάλα 
στους γιούς. 
κι έγώ, το λάβαρο 

τοϋ ώραίου σοϋ χαρίζω· 
κι αν κάvης πόλεμους, 

VQV,Qll για το Καλό. 
Για τα τρανα τα iδανl!Κα 

τον προορίζω 
έγω τον γιό μου, 

τον άφέντη τfjς καρδιδς. 
Κι εΙνω, το βλέπεις, 

ό άγώνας πιο μεγάλος. 
Καi στο προλέγω, ή πληγη της μαχαιρ1δς
θαναι βαθε1ά, 

τί ό κόσμος αλλος 
δεν θέλει πια τεχνίτης να φavfj 

που Θερμοπύλες τοϋ Καλοϋ να χτίζη. 
ΕΙνοι πιο βολ1κο κι έπ1θυμεϊ 
μες στων «Περσωv» τα στίφη 

να σαπίζη. 

Και καλοδέχεται σαλπίγγων iαχες 
και Σηαpηατων βαρειες άσπίδες. 
Κ1 « Έμπρός, μηνάει, ΠαΙδες των βροτων 
έλευθεpοϋτε τiς γλυκειές πατρίδες ... ». 

53 
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Kai oi «πατρίδες. εΙν.αι1 0.ύτοί ... 

Kai μοναχα... για το καλό, ·μην ξεκινήσης .. : 

γnτί, 
,i 

κάποιο «άπαγορεύεται• θα 6ρfjς, 

δταν το αντρο τους θα φτόσης 

να γκρειμίσης. 

Γι' αύτο στο λέω, 

ό πόλεμος εlναι βαρύς, 

οταν δεν άγωνίζεσαι γιι:'ι τους «�βαρβάρους• 

καi πολεμας άπο τiς .μαυρες τους 

σπηλιες 

να διώξης τους μονόφθαλμους κουρσάρους· 

τί �χουν γη,:rε1ές, σφεντόνες, τόξα 

κι άγυρτειές· 

�χουν «χαμόγελα• καi πονηρία· 

τα καταφέρνουν καi νικουν 

όλοχρονίς· 

· Αλήθεια, εlναι μια βρώμικη iστορία. 

Kai διαφεντεύουν περιουσίες, βιός, καλα 

καi λέμε ολοι, «ώραϊα τα περναμε• ... 

'Όχι ... ,μικρέ πρωτότοκέ -μου γ1έ, 

ο' αύτον τον .πόλεμο 

av θέλης πα,με. 

. · Ι 
1977 

(ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΘΟΥΛΗΣ, εκδ. Νέα Σκέψη, 'Αθήνα, Ίαν. 1974) 
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Ti ει ναι 'Ηθική; 

Tou χ. ΧΡ. Φ ΙΛΙΠΠΙΔΗ 
Διεuθuντοu της « • �κpοπόλ εως » 

«Τάς ήθικά; άρετάς έθικάς άν τις 
λέγει, ούκ άν τις πλημμελετν δό
ξειεν». 
• Αν ώνόμαζε κανείς άρετές συνή
θειας τ!ς ήθικές άρετές, δέν νομίζω
πώς θά εσφαλλε.

Πλουτάρχου «περί 
παίδων άγωγi)ς», 4, F 

Τί εΤναι ήθιικ,ή; 
"Ας ,κόΜουμε ιμια �μι,ιφη έπι

σ,κόπηση. 
'Arro δύο rιτλεuρές, μτrο.ρεΊ κα

νεiς να ιέ!ξετάση τις ά\.Ιθρώ-τrιw:ς 
πράξεις, ΙΠφιγιpαφικά, η, 1κατα 
τ,ηιν άξία ϊοuς. Το π.ρCnο, εΤιναι 
εργο ϊη.ς \'σϊοpίας. Το δεv
τε,ρο, δοu.λεια ϊής λεγόμηη; ή
θι,κης rnιστήμης, που ορ:σ,κει 
τi,ς κύριες ιρίζες ϊης CΤϊον Πλά 
Τω\.'CΧ., τον Άρισrοϊέλη, τον Σω
κ,ράτη, 

Τί tρεvνδ:, δμως, ή ήθική; 
Πρ,Sπα, αν ,μια π.ράξη εΤναι 

σύμψωvη, ,με ίl)V άντί.ληψη ϊΟV 
άγαθοΟ η ϊΟU 1κακοΟ. 

Κα1 ϊί ,εt'.Λαι άγαθό; Τί εΤ
ναι κακό; 

"λλλοι, ίσ.χuρί�ησαν, πώς 
άγαθο εΤναι ιή ώψε.λι,μότης ϊής 
τr,ρά,ξε<,>ς. "Αν ιμια πράξη εΤναι 
ώψέλι,μη, εΤναι και άγαeή. 

Έοο, άναlκ,ύπϊει ϊο i!ρώτηιμα: 

Ώφaλι,μιη, στο �ολο, η στο 
C71U-Υ,κ.ε<Ι<ιρψιέvΌ ατομο, που έϊέ• 
λrοε την σuγ,κ�κ,ρι1μένη πράξη; 

"Ας δε.�βοCψε, για ι.ια τφοχω,
ρήσουμε, πώς άγαθη εΤναι μια 
Πiράξη, αν ώψε.λη ΤΟ σύνολο -
ας ποuμε ϊην ,κοινωνία,, οπως 
κα-rεσϊσ9η. 
- Δi:v μ'ΤΤ'Οpοvμε, όμως, να ά!
yνοήσοιψε, πώς, πρό �εις που
ώψελοvν το σύνολο, δεν εΤναι
καμ,μ,ια φΟρά, σuμφωνες, ,με τry;
ένuπάιρχουσα, σϊον καθέ.υ, άνϊί
λ1ηψη πφi ϊου ήθι,κοΟ. Νό,μοι
τοΟ ,κ,ράτους, ψε,ρ' είπε'ίv, συχνά,
άντί,κ,ει11παι .CΤϊην ήθ:,1<1η πεποίθη
ση, ένω, ά�αμcψισ�διήτητα, εχοvν
τεθη, προς χάριν ϊΟU συνόλοv ·
καi εύνοοΟν την πρόοδο τοΟ
συνόλου.

"Ωστε, ύπάιρχει, -τrepcw της 
τηρακηκης, ας ϊη,ν πciψε, όmι
λήψεως καi τό, ας το άποκαλέ
σοuμ,ε, εμψuτο ήθικο αξίωμα. 
Αίι-τό, δΘV .μ,πaρε'ί να ό:μψισοη
τηθη. 

Τ·ί σημα�ν.ει., έν τούτοις, «εμ
ψuτο»; "iΕχει πθη σϊην ψύσ,η 
των άvθ.ρώπων, ό:πο την 'Ανωτέ
ρα Δ:ύναμη που διέπει, 6πως πι
CΤϊείιπαι, ΤΟ σύμπαν, η ϊυ,χον 
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έδημιουιργήθη, συν Τ(ι) χ1pόν(ι), ιμε 
την ,μα�ιφα 1καi δμοιόμορψη ά
σκηση π,ράl§ε,ων, ΠΌu π:pοηγαν, 
ι<ατα: ΤΟ μ,εyαλύτε,pο )(Ιpονικο διά
στημα, την ατομ,ι1κή1 η rκοινωνικη 
ζωή; Καί,, σιγα: σιγά, rκατέστη, 
&πως λέμε, δειύτε,pη ψuση; 

Νά προδλήματα, που rκανείς, 
έπιστημονιrκα: ι01κ�επτό.μενος, δεν 
δικαιοvται να iσχupισθη, πώς 
μπορεί' να λvθουv, ,με άδιά6λητο 
καi τελrοίδι,κο τρότrο. 

* 

ΑΝΤ ΙΘ.ΕΤ Α, ,μ.i: την ζητητικη 
α,ύτη. άγωνία, που έπι,κrpατεί' ιμε
τα�ξu των φιλοσόφων, οί θρησ,κ,εί'

. ες ·εχουν λοοει ΤΟ 111ρόδλημα, Ο
πως άλλωστε τωpιάζει στην φV
ση τους, ιμε τ.pqπο δογ1ματιrκό. 
.. Ή )(Ιpιστιανι,κrη θρησ,κ,εία, που 

εΤναι, χωρις ΙCΧΙμ!φιιδολία, ΙΙ(Q\Ι ιή 
l,.,.ελcέJστφη rκαi ψιλοσσψικώτφιη, 
παραγγ,έ,λλει, στοuς άνθ.ρώπους, 
να. ,άκολουθουν τηrγ ήθι,κή, &πως 
ικτί,θεται στο Εύαγγ,έλιο, τηv 
Και,νη Διαιθήκη. 

[ Σ τό ση:μεΊο αύτό δ άρθρογρά
φΟς άπαντα σέ έπιστολογράφο του, 
δ όποΊος τόv εΤχε χαρακτηρίσει ώς 
άvακόλουθοv, bτειδη μία φορά εΤ
χε γράψει δτι, «ο! παληές μας άρε
τες έδόξασαv τόν 'Ελληνισμό έπι 
χιλιά&ς χρόνια», και μια άλλη, υπε
στήριζε (γιά τό θέμα του διαζυ
γίου), δτι ο! ήθικές μας ίδέες και 
άvτιλήψεις χρειάζονται συγχρονι
σμό· καi ό άρθροypάφος συνεχί
ζει:] 

Ή 'Ελλας ,και οί άρετές, που 
έπι,καλοCψ,εiθα, π,pοϋπηpξαν του 
χ,ριστιαν:σιμ,ου ικαi της χrpιστια
νι κης δ:δασκαλίας. 

* 

Π,σ�ραδε�όμεθα την σκοπι,μό
τητα ,και το ιίιψηλο έπίrπεδο της 

)(Ιpιστιανι1�ης ήθι,κ,ης. Δεν δεχό
μεθα, όμως, πώς �ή ήθιικ,η αυτη, 
ώς &rοέφατη έπιτο:γ,η σuμπε,pι
φοpας, μ'Π'οpεί' ,να εΤναι tη-αιλ
λοίωτη, cφ,εταικίντyτη σε :λεπτο
μέ;ρειες. 

Ό Άριστοτέιλης, στα «Ήθικα 
Νικqμάiχ,εια» ( Β, 1), δέιχετα,ι τηv 
<�φύση», τ,η1ν εiμφ.vτη ήθι,κη άντί
λΤWη, άλλα ύπο την εννοια δτι 
μ,ετέχει στον σ,cηματισμό της 
και ΤΟ εθος, ή σννήθεια, η οτι, 
τούλάχιστον, το ο3Ός ΤΤ)Ι\Ι σuμ
'Πlληρώνει, τη,ν τελει:οποιει. 

* 

Το θέμα, οοδαια, δεν τελειώ- . 
vει ,με τις λίy,ες αύτες γp01μ1μeς. 
''Ελπr)φιψε, όμως, να έyίικχμε 
ότrωσοvν σαψεί'ς. Θα έπιθυμοv
σαιμ·ε, Θίλ!,κ,pι'llά να καταλήγαμε 
σαν ΤΟΙ\Ι Κάντιο, ,με την φράση 
τ,ης <�κ,ριτιικ,ης τοίΊ 1φα,κrrιι1<ΌV λό
γΌυ»: 

.Πάνω ,μου, δ ενασψος 
ούpανος καί•, ,μέσα ιμου, δ 
ήθι,κος \Κ)μος. 

* 

'Αλλά, αvτο δεν λuει τα ζ,η
τήματa του rτφο6ληματισμου. 
Και ό Πιpο6ληματι01μος θα έlξα
κολοι.ιθη να 1ίιπάιpχη όσο -εύ
τυχως- ιίιπάJpχουν σ,Κ,Ε'Π·Τόμ,ενοι 
ανθ,ρωποι. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙιΠΠΙΔΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙ Σ 9 Ίαν. '77 

Ο «ΜΕΓΑλΟΣ 

λΟΓΟΣ» 
Τοϋ Προiδρου τijc; • Α)(ιι

δημ[ιιc; χ. Ν. Κ. ΔΟΥΡΟΥ 

Το •6αθύτερο �'όημα του Α καi 
του Ω πaραιμ,έι\ιει άτφόσιτο. 
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'6μrπρος στο άδuσώπητο έ
ρώτημα που ,κcuτατρuχει τον άν
θρωπο μ,έlσα στην χαώδη πολu
ϊτlρ<Χ'γ'μοσίινη του, το ιμ,ήνuμα 
της θρryσ�κείας, εΤναι το ¼ρο 
που ό Θεος εστ-ειιλε στον αvθρω
πο για τα τον rπα,ρηγορήσει. 
"Αν ,κατώρθω�ε ό &νθρωπrος να 
ε:ιίσδuση στο Α ικαi το Ω θα yi
.νόταν Θεός, ,τηραγμα ΙΙΤΟU θα κα
'Τοοψεψε την δημ,ι�οιφγ ι,κη δv
vο:ιμ η της άδuναμίας, αύτη που 
κεντρίζει την άδιακ·οπη προσ
πάiθεια ικια!i χαιχχικτηρί,ζει τη 
ζωή_ 

Για TOUTO παιχχιμένσντας ά'δύ
Ιι'ατος δ άνθρωπος και παρ' όλες 
τις δημ,ιοuργι,κ,ές του ικανότητες, 
μια μόνη δuν,aτότητα m::φηyο
ριδ:ς ιμπ•QρεΪ να διαθέσιη. Τον 
<�εΎάλο Λόγο» που του ιπαρέ.
χε ι την l•κα.ότητα της άrπαλλα
γ,ης άτrο το έρευνητικο αγχος. 
Γιατi αύτος ό <�όγος» πρaσψt
ρει στον έ;γικέψαιλο την 1,κανό
τητα να συναιmχχνεται την έσω
τε:ριικη δύναμη ΠΌU όδηγ,ε'ί' στη,ν 
κατανόηση ότι .δλα τα έ,μrrτόδια 
ά,ατ,ρέπονται άπο τον συναισθη
ματισμο της άyόmης. Ό <�Με
γάλος Λόγος» ιμδ:ς δίδαξε πώς 
τα vλι,κα ιμέσαι που σωι άσψα
λιστι,κες δι,Κ'λιε'ί'δ�ς θεωροuμε 
π,ροστατεuτικα της ίιποστάσεώς 
μας, δεν εχουν ·πφαγιμαηκη ό!ξ:α. 
Ή \στε\ότητα της άντι•λήψ:::ώς 
μας yία τηi\Ι άντιιμ,ετώπιση 1<άθε 
άντιξοότφας, π,ρέπει (λαλε'ί' ό 
Λόγος), v' άντικαθίσταται ά:ττο 
την έιλεί!θε�ρη συν.είδηση της ,κά
θε Πιpοσφορδ:ς, χωρiς να ζητοu
με άνΤΙ'στάθμιι01μα. Έπιοολλε:
ται γιενναιιοφpοσύνη χωρiς 
κε:ρδοο�κοπι,�οuς ύτrολοyισμούς, 

π,ροσψφες δηλαδη ψuχι,κώrι κε
φαλαίων πφισσοτέρων όκ6,μα 
άπο ό,τι νQμ:ζοιψε πώς ,μποροu
με •να διαθέσοuμε, ικα1 τέλος άκό
μη ,και την σuγγvώμ,η. 

Καί δι,ε;ρωτδ:ται δ σημφινος 
ανθρωπος πως συμοοί,νει ό θεό
πε,μrιττος αύτος Λόγος vα •μrη έχει 
ε;ί0"01κ.οuστεϊ; Άπο την έπο�η έν 
τούτοις της γ,ειννήσεως του Να
ζωραίου, ή μεγάλη πλειονότητα 
των όvθρώπων, ��ει πεισθεί' για 
την όρθότητα και την άποτειλε
σψαηκότητα του Λόγου τοu. Ή 
είιλά6εια όμως αύτη εΤ\αι δυ
στuχως έτr.ι•ψαt\Αειακη καi ol έκ
δηλώσεις ,είδωλολα-τιρι,κές. Λίγοι 
εΤ-ναι α1 &νaρωποι, πτοu τηρώντας 
τiς άιναλογίες της αύτοσuντηρή
σεως, άκολιοιi)οίιν π,ραγματικα 
την ασκηση της συνειδήσεως με 
τα ιμέτρα του Με;γάλοu Λόγου. 
"Οπως την l-ποχη ΠΟ'LΙ εζησε δ 
· ι ησοuς ,και ένοιωσε την άντί
στρΟφη για το άνθρώπινο σuμ
ψέιρον σuμrιrε,ριφορά, έτσι και σ,ή
ιμερα, καi ίσως Π1ε,pισσότφο, δ
άνθρωπος συνεχίζει τόν ψθορο
ποιο ,ρυθμό του. Τί ώψε;λε'ί' ή
�ριστιανικη όμολ,ογία δταν ol
τnράξεις εΤvαι ά1,τίθεπς. Δεν ε

mχυσε δηλαδη, απ�λ ηστος ν' άπο
ολιέm::: ι �το άτQμι,κ◊ συιμφέρον
ένα; ιέγωκεντιρισ�μοu πτοu σuμυο
λό τοu εχει την ,καταστpοφ,η του
αλλοu. Καί ή έλπίδα της «προ
σεuχης» συ�νά άπο6λrnει ιμόνο 
στο άτομ ιικο συμφέρον, 

�Εχει λοιποv άποτύχει ή δι
δατσκαλία του ΧριστιανικοCι Λό
γου; � 1 σως θα uπρε.πε με σ\J\'

τρι 6η να όμολογ θη καταφατι
κά, αν δεν ύπηιρχαν άκάμα έλ
πίδες δτι ή άνακολουθία εΤναι 
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ψαινομενιικη ,καi 'ί1σως ,μάλιστα 
θεότrε,μπ-τα σκόπι,μη για vα άη-
8ιό101ει τη, ά.θpω,rο άτrο τcιν 
δρόμο 'TTOV 'Π'ηιpε. Ηlσώς ,μέσα 
στην αίωνιότητα τα, χ,ρόνου δεJν 
εψτασε άκόμα rή στιγμ,η της σv
vειδητοΠΌιήσεως τ,ης άιμαρτίας. 
Η Ισως θα πρέπ.ει όλα \Ι(Χ κατα
στ,ρcnψοuν για ιvα ξαvαδημιοuρ
γηθ,y δ άνθρωπος της σοφίας 
τοu Μεγάλου Λόγοv rτrov ,μετα
θέτ,ει τα διαν.οητιικα ,,,.,pαδλήματα 
άπο την lπιφάvεια στο 6άθος. 

Ν. Κ. ΛΟΥΡΟΣ

Πρόεδρος της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
ΚΑΘΗΜΕΡ I ΝΗ, 1 ΆΙ αν. '77 

Δiδυμον: 

Εiρήνη καi 
'Ελευθερία 

ΕΙΡΗΝΗΝ και ΕΛΕf θΕΡΙ
ΑΝ !κήρυξε, με τή ευκαιρία των 
Χριστουγέννων δ 'Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών κ. Σεραφείμ, ευχόμενος 
δπως τό · άγγελμα της Βηθλεέμ 
«όλοποιηθr,ι εις άγαθόν παναν
θpώπινον». 

«Αuτην τήν ειpήνην - λέγει -
ώς σημαίαν πανηγυpισμοϋ της 
έοpτης των Χριστουγέννων, κα
λούμ�α να όψώσωμεν, άγαπη
το(, πά.ντες οι χριστιανικοί λαοί 
της γης, και τό ϋψιστον ευτυχίας 
και χαpας νό-rpμά. της να ·όλοποι
ήσωμεν, οι' δλων των εις την διά.
θεσιν ήμων μέσων, εις lpγον και 
tπ(τευγμα 6αpύ και ·κοπιώδες, 
άλλ' όπέpοχον άγαθόν δια την 
άνθpωπίνην ζωήν, με !κλεκτόν 
άλληλένδετον δμογά.λακτον άιδελ-

φόν τήν έλευ6εpίαν.. Και όπό τήν 
άναγέννωσαν εuεpγετικην θαλ
πωρην του ,δι.δύμου άγαθου της 
ειρήνης κiχι της έλεtίθεp(ας να 
έλπίσωμεν εις μίαν πεp(ο-δον πο- · 
λιτιστικης πορείάς, ώς τη-ν πο
θουν και την δραμαJ(ζοντάι γε
νεαί · γενεών συναν�pώ1tων». 

»'Αλλά - πpοσθ.�τει_ - aς μη
πλανώμεθα. Τό · όπέpοχον βίδυ
μόν άγαθόν της ,ειρήνης και της 
έλευθερίας των λαών της γης, 
δεν μπορεί να είναι καρπός του 
παγκοσμίου άγpου της άλληλο
Οποψίας, της άδιαφοpίας, των 
!γωϊσμων και του καταλυτικού
σω6ινιστικου πνεύματος, άλλα τέ
κνοv άγά.πης και συνοοδελφώσεως
πά.ντων των συνανθρώπων._

»Με πόσας Ηπίδας και πpΌσ
δοκίας και όποσχέσεις και πα
νηγυρισμούς, δεν έωpτάσθη ή 
ίδρυσις διεθνών όpγανισμων, ώς 
ή Κοινωνία των Έθνων μετά τόν 
Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον και 
δ Όpγανισμός 'Ηνωμένων Έθνων 
μετά τήν δευτέpαv παγκόσμιον άν.� 
θρωποσφαγήv.Διά: να καταλήξουν, 
πά.λαι τε και νυν, εις παταγώδη 
άποτυχίαν, διότι άπουσίαζε και 
άπουσιάζει τό μεγαλειώδες δη
μιουpγι κόν πν·ευμα της άιδελφι
κης 'άγάπης, της άληθους άδελ
φικης άγάπης μεταξύ δλων των 

· άνθpώπων, μικρών χαί μεγάλων
κρατών και tθνοτήτων και άνε
ξαpτήτως χρώματος και ψυλης!

»Οι χριστιανικοί λαοί ,δεν lχο
μεν άνάγκην διδασκάλων δια
τήν άλ ηθf'/ πηγήν και όpθην στε
pέωσι ν του όψίστου άγαθου της
ειρήνης καί της Ηευθεp(ας. 'Έ
χομεν δμως ενα 6αpύτατον χpέ-

Ά
Ι
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ος ! ά γίνωμεν γενναίοι στρα
τιώται καί μαχηταί μέχρις αύτο
θυσlας οιά τήν οιακήρυξιν καί 
μεταλαμπά.οευσιν τοΟ ύψιστου 
τούτου ά,γαθοΟ είς πα.σαν τήν 
γην.» 

Κα.ί τό ,μήνυμα τοΟ Άρχιεπι
σχόπου καταλήγει: 

«Τό σπήλαιον της Βηθλεέμ, 
δπου δ ενα.νθρωπήσα.ς θεός εσκή
νωσε μόνος έν μέσψ συμ6ολισμών 
της ά.ψύχου κα.ί ,εμψύχου δημι
ουργίας, &,να.μένει άνcι. τούς α!
ώνα.ς την οίκοοόμφίν του ε!ς 
παγκόσμιον 6ηθλεεμι κην καροί
αν πά.ντιι,)ν των λα.ων της γης· 
τότε καί μόνον τότε «ή επί γης 
ε!ρήνη» τοΟ άγγελικοΟ μηνύμα
τος της &για.ς νύκτας, θά ύλοποι
ηθ'Ώ ώς άγα.θόν πα.να.νθρώπινον» . 

'' 'Ιδρυματική" 

'Ε λ ' 'Ζ 'κκ Π61α κα1 ωη
Ή Ρωμαισκαθολικη 'Εκκλησία, 

έπίσημη 'Εκκλησία τού Καναδά, εΤ
χε πολλα έκκλησιαστικα 1δρύματα 
και καλα ώργανωμένα, και ετσι ά
σκοϋσε άξιόλογη έπιρροη στην κοι
νφία. Κάποια στιγμη ηρθαν οί 
τεχνοκράτες στην έξουσία, ή 'Εκ
κλησία 6ρέθηκε άπροετοίμαστη, δη
μιουργήθηκαν τάσεις λαϊκισμού που 
συνετέλεσαν στην κρατικοποίηση 
των έJκκλησιαστικων 1δρυμάτων. Έ
πειδη δμως τα 1δρύματα αποτελού
σαν την κυρία έκφραση τής ζωης 
της Έ�κλησίας, τώρα, μετα την ά
πογύμνωση, φάνηκε ή πνεuματικη 
φτώχεια της Εκκλησίας, το κενό, 
μια άλη8ινη χαοτικη κατάσταση. 
Και ,κατέληξαν στο σuμπέρασμα δ
τι, σύμψωνα με τα δεδομένα της 
Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, μια 
ίδρuματικη 'Εκκλησία κινδννε.vει να

περιέλθι;ι σε δύσ1<ολη κατάσταση, 

δταν ο1 κοινωνικες και πολιτικες 
σuνθήκες την κάνοuν «άπο - ιδρuμα
τική). 

Μήπως ή 'Ορθοδοξία α!σθάνεται, 
δπως αλλοτε δ Ρωμαιοκαθολικι
σμός, άνασψάλεια και κοινωνικη ά
πομόνωση και θέλει να δείξη με 
Ιδρύματα την παρουσία της στον 
κοινωνικο χωρο; Ό Καθολικισμος 
πίστευε πώς μπορούσε με τα έκ
κλησιαστικα 1δρύματα, και μάλιστα 
τα έκπαιδευτικά, να παίξη, εναν σο-

δαρο ρόλο στις σύγχρονες κοινω
νικες έξελίξεις. ΔιψοΟσε άπο παρα
δοχή. Μήπως, λέγουν ο1 ξένοι, ή 
απότομη τεχνικη και οίκονομικη ά
νάπτuξη στην 'Ελλάδα, εχει δημι
οuργήσει ενα εΤδος «κόμπλεξ) και 
στην 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία; 

Δεν πρέπει να μιμηθοίίμε τα λά
θη του δυτικού Χριστιανισμοίί, άλ-
λα να δοίίμε και το διαφορετικο 
κοινωνικο πλαίσιο, μέσα στο δπο'iο 
έκδηλώνεται ή παρουσία τής Έλ
ληνικης 'Ορθοδοξίας. 

Όμως, υπάρχει και ή άντίθετη 
θέση, ,και εΤναι ή θέση των πολλών, 
που ,υποστηρίζουν τηι.ι άκολουθία 
τού σημερινοίί πολιτισμού άπο την 
'Ορθοδοξία. Ή 'Ορθοδοξία εΤ�αι 
πλήρωμα ζωης, λέγοuν, και δεν μπο
ρε'i να μένη εξω και μακρια άπο 
αύτή. Σήμερα μοιάζουν ο1 Έκκληr
σίες σαν τα λησμονημένα βαγόνια 
σε μια γραμμη τοv ήλεκτρικοίί στα
θμού, η σαν τις βάρκες που τις 
εχει πετάξεi το κίίμα σε μια άπό
μερη άκρογιαλιά. Και συμπεραί
νοuν πώς οί 'Εκκλησίες και ή 'Εκ
κλησία μας πρέπει να τρέξοuν, και 
μάλιστα, δσο γίνεται γρηγορώτερα. 

'Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Χατζημιχάλης 

Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων 
Στρασ6ούργοu και Θεσ/νίκης 

ΚΑΘΗΜΕΡ ΙΝΗ, 25 Δεκ. '76 

Το ρά6ο τών iερέων 
Ό Σύνδεσμος Κληρικών 'Ελλά

δος διετύπωσε το αίτημα να έπι
τρατηj ε!ς τους 1eρε'iς δταν κUJ<λο-
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φοροϋν έκτος της περιοχης της Μη
τροπόλεως, στην δποίαν άνήκοuν, 
να φοροϋν μαί)ρο κοστοϋμι, άντi 
ράσου. 

Ό πρωτοπρεσβύτερος κ. nu-
ροuνάκης «έγκρίνει και έπαuξάνει» 
το αίτημα. Σχετικώς έδήλωσε: 

«Δεν εχω καμμια: άντίρρηρη να

φοροuν πολιτικό: οί εγγαμοι κληρικοi 
(οί λεγόμενοι τοί) λαοί)) οχι μόνον 
έκτος εδρας, άλλα και έντός. 'Ακρι
βώς, έπειδη τα ράσα δεν .κάνουν 
τόν παπ&. ·οσον άφοpςι τοvς άγά
μοuς έπειδη εΤναι μοναχοί, εχοuν 
Ιδιαίτερο λόγο να μην άποχωρίζον
ται το μοναχι,κο σχημα, παρ' δλον 
δτι ΚΙ αvτοi στην πράξη άναμιγνύ
ονται στα .κοσμικά». 

Δηλαδή, να ξαναγuρίσωμε στην
άρχαία παράδοσι, δταν, μέχρι τοϋ 
Θ' αίώνος οί κληρικοi φΟpουσαν 
την ίδια με τους λαΙϊκους ένδuμα
σία, άλλα μαύρου χρώματος,, χά
ριν σεμνότη.τος και εlς διάκρισιν 
άπο τα:ς κοσμι,κα:ς «περιφανεiς και 
πεποικιλμένας έσ&ητας». Μόνον οί 
καλόγιηροι ε.Τχα1ν Ιδcαιτέραν περι
βολην και άφηναν γένεια - φαίνε
ται, δμως δτi, έm:ιδη τα πρώτα 
χρόνια έτίιγχανον Ιδιαιτέρου σεβα
σμοί) άπο τον λαόν, έγενικείιθη ΤΟ 
ράσον και ή μακρα: κόμη... ' 

Ό τ. Εlσαγyελευς 'Εφετών κ. 
Ευστάθιος '1. Παuλάκος, εiς έπι
στολήν του στον Τ,ίιπο άντετάχθη. 

«Τοϋτο - λέγει - ον τελείως άπα
ράδεκτον δια την Όρθοδοξίαν - θα 
εχι;ι βέβαιον άποτέλεσμα τη.ν έκ
μηδένισιν της ίεροπρεπείας και τηv 
μείωσιν τοϋ γοήτρου των 'Ορθοδό
ξων 'Ιερέων, οντων λειτουργών τοϋ 
Ύψίστοu και ovx1 μόνον δημοσίων 
ύπαλλήλων το έπάγγελμα άμα δε 
καί την παράλληλον ελλειψιν του 
προσήκοντος σεβασμοί) τοϋ λαοϋ 
προς τους «κοσμικους» κατ' έξω
τερικην έμφάνισιν λειτοuργους της 
'Εκκλησίας, εχοντας τούτους πλή
ρως ,έξομοιωθη �κτος τοϋ Ναού και 
της ένορίας των με ΤΟ κοινόν». 

'Αντιθέτως, δ γνωστος θεολόγος 

δημοσιογράφος κ. Σπϋρος 'Αλεξίου 
οχι μόνον δέχεται τον περιορισμο 
της ρασΟφορίας στήν θεία λειτουρ
γία, άλλα και την θεωρεi έπιζήμια 
στην Έ,κκλησία, για την άποστέ· 
ρησί της,, άπο ίκανα: και μορφω
μένα στελέχη. 

«Το ράσο - εγραψε σε άρθρο του 
- εΤναι ή ικύρια αlτία που άναγ,κά
ζει μορφωμένους άνθρώποuς να μη
�ροσέρχωνται στον ιςληρο. Τό βλέ
m:ι αvτο ή 'Εκκλησία καί ξέρετε
τί κάνει για να σuμπληρώσι;ι τα έ
ψημεριακα: κενά; Μειώνει τα άπαι
τούμενα προσόντα. Δηλαδη ύποχρε
ώνεται να δεχθ6 οχι όλιγογράμμα
τοuς άλλα άyράμματοuς και άστοι
χείωτοuς για να τους κάνι;ι ιςληρι
κους και μ' αίιτους να δδ!'}yήσι;ι τον 
κόσμο στον σωστο δρόμο του Θε
ού».

Ή έπίση,μη, δμως, 'Εκκλησία 
δεν φαίνεται να εvνο6 καμμία έλα
στικότηrτα. Σχόλιον της έψη,μερίδος 
της Άποστολικης Διακονίας «Έκ
κλησιαστικη 'Αλήθεια», άναφέρει τα 
έξης: 

«Έξένισε τους σuντηρητικοvς 
άναγνώστες των έψημερίδων ή εί
δησι πώς δμάδα ίερέων έζήτησε να

καθιερωθ'ί:1 ή δuνατότητα των κλη
ρικών να φοροϋν μαuρο κοστούμι 
εξω άπο τiς Μητροπόλεις στις δ
ποίες ύπηρετοuν, άντi ράσου. Δεν 
γνωρίζομε ποια σκοπιμότητα μπο
ρεi να έξυττηρετήσι;ι ή τuχον καθι� 
έρωσι αίιτοϋ του μέτρου δπως ά
κριβώς προτείνεται. �Η μ&λλον ύπο
ψιάζεται ,κανεiς και χωρiς να το 
θέλι;ι πώ; ϋποπτοι σκοποi κρύ6ον
ται πίσω άπο αvτη την πρότασι. 
Θα ήταν πιο είλικριvες &ι προτει
νόταν ή άνταλλαγη τοϋ ράσου με 
το κοστούμι εξω άπο την έκκλη
σία, δπως αvτο Ισχύει στις όρθό-

. δοξ,ες 'Εκκλησίες του έξωτερικοv. 
Άλλα δεν βλέπουμε, έμεiς τουλά
χιστον, τέτοια άνάγκη στον έλλα
δικο χώρο. 'Αντίθετα φρονοϋμε δτι 
ΤΟ μέτρο δεν το έπιδοκιμάζει οίίτε 
δ λαός μας, στη μεγάλη του πλειο
νότητα,,. οuτε καν και ol κληρικοί 
μας στην δλότητά τους». 

1 

· Ι
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Σήματα άπο το Δ1ά.6τημα; 

Στά 1960, ενας διάσημος 'Αμερι
κανός άστροφυσικός,ό δόκτωρ Φράνκ 
Ντραίηιc έθεσε σέ έφαρμογή έ:να 
σχέδιο πού ώνομάσθηκε «ΟΖΜΑ»,

πού εlχε σκοπό νά συλλάβη πιθανά 
σήματα πού στέλνονταν άπό έξω 
γήϊνους. 

Πάνω άτrο 150 ώρες, το τε
ράστιο τηλε01κόπιο του έθνικου 
άσ1-ε1ροο.κοπείου τού ιΓ,ιφην 
Μιτάvκ, στις ΗΠΑ εστιpεψε τους 
δέκτ,ες του στον ούρανο για να 
άκούση ,κάθε σημα 'TTOU τυχον 
θα στελνόταν άπτο νοήμονα όν

τα 
Οί epευvε,ς ικατευθύvονταv 

προς δυο γειτονικα αστ·ρα ,με 
τον ηλιο, Π'ΟU θεωpητικα ητcr� 
δv\'CXTOV να εχου..- Π'λαινητες, οί 
δποΊοι έπίσης ήταν δΙJVατοv να 
ψιλοξεvού•ι ζωή. 

Το πε:,ραμα ηταv μια αποτυ
χία: Ό δόκτωρ Ντpαίη:< δε'Ι/ 
συ.έλα6ε τίποτα. 

Άλλα και το άvτίθετο θα η
ταν έκπληκτικό. Γιατi πράγμα
τι θα χρειάζονταν εvα έξαιροι. 
κο σύνολο σuμπτώσεων για να 
πετύχη το <<ΟΖΜΑ» άποτελέ
σιματα. 

Ά'Πο τότε το πείραμα έπανε
λή,ψθη πολλες ψοpές, στις ΗΠΑ 
καθώς και σrηv ΕΣΣΔ. Μέχρι 
τώρα αύτές οί Θpεuνες δεν άπi
δωσαν τίιποτα. 'Αιλλα αύτο δεν 
σημαίνει τίποτα, γιατi εΤvαι 
γνωστο δτι για ινα ίπrά�ρξη πε
ρί,πτωση ,έπιτυχίας, θα επφεπε 
πολλα γιγάντια ,ραδιοτηλεσκό
πια να εΤναι έστραμ,μένα σννε
χως 'ΤΤ'άvω σε έ,κατοvτάδες έ-κα
τομ,μύρια αστ.ρα. Πραγ.μα που 

άπο οί.κοvομι,κη πλεuρα ουτε να 
το σκεφτη ,μιπορεΊ κανείς. Έλ
λε,ίψει λοιποv πιστώσεων, τα σο
οαρα πειράματα δεν σννε.χίστη
καν, ,κα1 δλα εδειχvαν δτι � πι
θα\ότης ,μιας «λήψης έπαψης» 
εΤ�ε άvαολ,ηθη για ΤΟ άπώ-τε.ρο 
μέλ•λον. 

Στις άρχες όμως του Δε,κ,εμ
οp:ου, ενα. ισημαντιιΚΟ. :y,εγονος 
έρχόταν να ξαvαογάλrη στην 
έ-πιψάνεια την ύπόθεση. 

Για πρώτη φορά, ,μια δι•εθνης 
όpγάvωσ,η, ή Διεθ,ιης uΕνωση 
Τηλεπικοι·vωvιώι στην Γενεύη, 
ετrοιιpvε �ηv άπόφαση να ,μελε
τήση την ύπόθrοη. 

'Ανήγγειλε δτι άvέθε.σε σέ μια 
άπ' τiς έπι1'pοπές της ',Ο: ,μελε
τήση π·οια εΤvαι τα πιθαν<'χ χα
ρακτηριστικα των έξω-yιη1νωv ση
μόπων, γιατί, έλεγε: 

«Πιστεύεται τώρα δτι εΤναι 
δυνατοv να σvλλά6ουμε τα 
ραδιοηλεκτpικα σήματα� που 
στέλνονται άπο άλλους -τrολι
τισμους έκτος του δικού �μας». · 

Το yεγο,ος εΤvαι ότι, όλο 
και ποιο πολλοi σοφοi σuμ
φωνούv δτι ή ύπαρξη σκε
πτομέ-:ων όντων σε άλλοvς 
πλανητες εΤναι δχι μόνον δu
νατη άλλα καi σίγουρη. "Έ
·\uς μάλιστα Σσοιετικος έπι
στήμων δήλωισ1c: πρόσφατα:
<(Το θαuμα δ0v θα ήταν να ύ
τrό1ρχονν έξωyήϊνοι, αJ,.),,α να
.μην ύπό1ρχουν».

'0 άρι-θμος των αστρων στο
σύμπαν εΤvαι τόσο σημαιντικος 
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- -τrολλες έικατοντάδες δισε,κα
τοιμιμvρια ιμονό�χα στον r αιλα:ξία
·μας - ποu εΤναι �<Χϊ.ιστικα πα·
ραδεδεγ μ,ένο πώς evας ιμ,εγάλος
άριθμος άπι' αίιτα εχοu,ν πλανη
τ,ες οποu ιμπl()lρεί' να ό:ναππU!)(θη
01Κ,ξjΠ'Τόμηη ζωή.

Γι' αίιτό, ιή άτrόφαση της διε
θνοuς ένώσ-εως τrjλεπ,ι,κοινωvιωιv
δεν ιφα�ί-νεται ικαθόλοu «'ΤΤ'αlpάλο
γη>> πτολv 'Π'ειpιdσότ,ε.ρο «γελο�α».
01 σοφοi δεν Κιρύοονν ,μόιλιστα
πώς αίιτη. ή ιάπάψαιση θα σημά
νη ίσως ε,α πσλυ σ,ηιμ01VΤικο δ.η
,μα 'Π'pος την άνακάλuψη έξωγ,ηί
νων ΠΌλιτισψων, Καi 1ϊ,pά,yμαrτι,
για 1t1ρώτη φΟιρά, ΟΙ\ σΟφΟi ιπολ
λωv χωρών, σuγικεvτιρωμέι'Jοι στά
-τrλαίσια της Δι,εθνοCις Ένώ,σεως
Τ,,�λ,ετrιικοι'llωvιώv θα ιμπτοpέσwv

tO άνθρωπος 

Θεολόγοι, ψu�γοι•, ,κοινω
vισλόΎ'οι, ψιλόσοψοι ικαi παιδα
γωγοi άγωνί401,ται vά ιμας έξη,. 
γιήσουν -ποιο εΤιvαι το χαιpcJΚτη
ριστιικό, που ξεχωρίζει τον άν
θρωπο ό:πο τα ζώα: το ιmιε:υμα, 
ή ψυχή, •ή έσωτφιικ:ι\ διάσταση, 
ποu 1<άνει δvvατη τη διαίρεση 
ένος 1<αΙ ΤαJ αύτοu ά\,θρώποu 
σε, παιpατηpητη ιΚQ10: ΠΟ'\pατηpού
ιμ,εVΟ, θεατη ικαi θέσιμα, 1φιτη 
καi ικ.ρινόμε·vο, ,ή σuvέττεια λό
γων ικα:i eργων, ιή διάθεσ,η για 
ερεuvα καi ιέπαναθεώρηστη δλωv 
έ�κεί,νωv των ·άντιικει,μένωv καi 
φαινομένων rrrou τον iνδιαψiρουv; 

'Όλα αίιτό: m άπιοκλ,ειστικα 
. yvωρί;σ,ματ01 ,μαζi ,με τα έ:ψόδια 

σε Ύ)Vώσεις, ίικανότητες καi ήθη 

νό: όvταλλάlξονν · τiς ά-τrόψεις 
τοuς ικαi να ,σvvε,ργαστοvν' tτ' 
ε·.α θέiμα, 'Που. ιμέ.χ,ρι τώρα, �ταν 
το άvτιίκείιμε,vο μ,ειμονωιμιένων πει
ρα,μάτωv. 

'Έτσι !λοιπόν, ιμέσα σε διά- · 
Ο'Τημα λιγώτερο όπτο ενα χρό-. 
vo, ο\ Θ'Ιδιαψειρόμενοι c«ττροφv.
σιικοi θα σvγκεντ,ιχ.&Οv στηiv

Γενεvη για νό: eτrεξεργασ:τούν 
,μια iκθεοή, στην όποία θα 
ι-έ,νε, τί είδους σήματα εΤ
vάι tκ,εί'να 'TT'OU εΤναι δuvατοv

νό: έ.κ.'Πέιμrττωνrται άττο t�ξωγήϊ
vοuς καi m όΠΌί'α θα ,φέτrει 
να ,μελετώνται στο 1μέ�λλ0ν σε 
διε�, κλί,μακα. 

Γ. ΠΩΠ 

ΑΚΡΟΠΟΛΙ Σ, 9 Ίαν. '77 

' και ' 
τα ζώα 

ζωης ,κάνουν τον α�ρω.τrο οχι 
,μιόvο διαψορετ ι,κο άπο τα ζωα, 
άλλα ,καi ί,κα,vο να διαφέ�ρη σέ 
όλα τόσc πολυ άΠ'Ο TOV όποιον
δήποτε .συνάνθρωτrό τοv 

ΒΑΣ. ΚΟΝΙΔΙΤΣ ΙΩΤΗΣ° 
Σί.ψ�δοvλος ιΚΕΜΕ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16 Δεκ. '76 

"'Ανήλικο ζώο" 

ό άνθρωπος 
"Ολοι αl Πιpαγ,ματικα ψι,λάλ

ληλοι ανθ.ρωποι τοCι ικόσ�μοu,: 
Ού,μΟΛΑιΊστέιg, •ει!ρφιστ8ς, δημο
ιφάτες, �οσιαλιστές,. όποια ικι 
αν εΤναι ή γλωι:rοα 1μας η το χιρω
ιμα του δέιρματός μας, vποιψέ-' 

j 
· .. 1 
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ρομιε δεινά, γιατι το ξέJρο.με δτι 
ε'ίτε όπο άτηψισ�κεψία ε'ίτ-ε άπο 
δειλία ε'ίτ.ε ,και άπο συμφέρον 
(και ο! τιρεί'ς εΤναι ιμοpψες της 
ψιλαυrίας), δεν rnρά!ξοψε ό,τι 
Ε'ΠΙpεπε ,κα,ι ο,τι ,μπορούσαμε 
νά 1τ1ράξοιμε για να γλυτώσο
ιμε τον άvθρωπο Ό:ΤΤ'Ο τα 'Ι,·ύχια 
του ά·.θρώπου. Εiμαιπε έπομέ
νως σvνvπε.ύθvνοι για τη οοθια 
κ,ρίση 'TTOU περνάει ,01ήμειρα ΚΟlι 
ή εί.ρήνη ,και ή παιδεία ,και ή 
δημοκρcrrία. � Αν όμως το εγ
κ.λημά ,μας εχ,ει κάποιο έλαφρυν
τιικό, εΤναι δτι άποκτήσcψε έπι
τέλοuς την έπί,γινωσή του. 'Α
πόδειξη: ή ,κ,ρίση της σννε:ίδη,

σής ,μ,αις, ιή άyω\ι\ία ιμας. Τοuτο 
έγώ το θεωρώ ,καλον οίωνο γΊα 
το ,μέλλον. Άπο. τη,ν πίιιφα και
τις τύψεις ,μας δε.ν γίνεται, θα 
δι&:�.'ιχτοuν σί γ,ενεες ΠΙΟU ερχοv-

ΤΟ ΒΗΜΑ, 27 - 8 - ί6 

ται και άσφαλως θα σεοο.στοvv 
με ΤΟ λόγο ,και θα ΤΙ μήσουν με 
τηv τrράξη πrφισσότΕJρο άπο 
Όμδ:ς την πολιτι.κη διαθήκη που 
τους άψήνει ό ,καημος και rι με
τcφ,έλειά ιμας: «Κανένας δεν εΤ
vαι δί·καιος ιμέσαι σε μιαν άδικη 
πολιτεία». Και τότε vπα�ρχει 
έλ.πίδα να γίνουν λιγότφο άδι
κοι ο1 άνθρωποι μέσα σε λιγό
τειρο αδικες πολιτείΈς, δηλαδη 
\Ό ιπδ:νε πιο κοντα π:ρος τη δι
καιοσύνη. 

• 

Ό ό:vθρωτrος εΤναι ενα ά.νή
λι.κο άκόμα ζώο, ψίλε. Σκέψου 
ΤΟ αύτο δαθιά, όταν θα ,μείvεις 
μιόνος. Και μη τον ,κ,ρίινεις πολu 
αύστηρά. 

Ε. 1Π. ΠΑJΠΑιΝΟΥΤΣΟΣ 
ΤΟ ΒΗΜΑ, 25 Δεκ. '76 

• 

Του Κώσ,α λΙηη:�όπουλο•;. 
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' , 

α�υρτεια 
' 

6ΤΠV 

Σuγ,κένrρωσα τας διαφημίσεις 
«μάντεων» κλπ., που έδη,μοσιεύθη
σαν είς δύο έβδομαδια'ία <<περιοδι
κά ποικίλης ϋλης» της αίιτης ήμε
ρομηνίας, τα δποϊα εχοuν σuνολικην 
κuκλοφορίαν 1 00.000 περίποu φύλ
λων, άλλα διαβάζονται άπό διπλα
σίοuς τούλάχιστον άναγνώστας. 
Πρόκειται περi περιοδικών λαϊκοίί 
άναγνωστικοίί κοινοίί που εχοuν τας 
διαφημίσεις αίιτοίί τοίί είδοuς. Κα
τόπιν τό:ς έταξινόμησα, τας έμελέτη
σα καi τό:ς έπεξειργάσθη.ν μετά 
προσοχης καi άπό πολλών άπόψεων 
καi ,κατέληξα είς ώρισμένα σuμπε
ράσματα, τα δποϊα νομίζω δτι δέiι 
στερουνrαι ένδιαφέρονrος. 

Άνάγλuφος άναδύεται ή &γuρτεία 
καi άπό τους «τ ί τ λ ο u ς» τους δ
ποίοuς έπικαλοίίνrαι οί διαφημιζό
μενοι δια να· έπιβάλοuν την αίιθεν
τίαν των: «μέντιοuμ ψtιχοερεuνήτρια 
έξ 'Ανατολης»· «δίπλωμα καi βρα
βείο με- πολuετη πε'ίρα στην Ίνδίcn· 
«πτuχιοίίχος της Έλληνικης 'Εται
ρείας τοίί Πανεπιστημίοu τοίί Μιλά
νοu καi μέλος της Άμερικανης 'Ο

μοσπονδίας»· «δίπλωμα και βρα-
6ε'ίον τηλε.παθείας αίγuπτιακών 
σπουδών»· «άστρολόγος μέντιοuμ έξ 
Αίγύπτοu, έπιστρέψασα έξ Άμερι- ' 
κης»· «δίπλωμα άραβι,κών, ίνδικών, 
έλληνικών σχολών διεθνοίίς φήμης»· 
«τηλεπάθεια με δίπλωμα διεθνές έκ 
Λονδίνου»· «διπλωματοίίχος Ψuχι
κης 'Εταιρίας μακράς άποστάσεως»· 
«μέντιουμ τών πανεπιστημίων Νέας 
'Υόρκης, Λονδίνοu, Τuβίγγης, Ρώ
μης, Βερολίνοu και Παρισίων»· «δι
πλωματοίίχος Ψuχοκοινωνιολογικης 
'Εταιρίας 'Αθηνών»· «μέλος της Δι
εθνοίίς Ό μάδος Ραδιονικών Παρα
ψuχολόγων, διεξάγει Ψuχικό:ς έρεύ
νας με κομπιοίrrερ βάσει προγραμ
ματισμοίί που έπετεvχθη κατόπιν 
πολuετών προσπαθειών δμάδος έρεu-

παραyυχολο�ία 

νητών παραψυχολογίας ξένοu πανε
πιστημίοu» ... 

Ύπενθυμίζομεν δτι τον Σεπτέμ
βριον τοίί 1975, λόy(i) της έντuπω
σιακης διαδόσεως της άστρολογίας, 
186 έπιστήμονες, μεταξu των δποί
ων 18 ,κάτοχοι τοίί Βραβείοu Νόμ
πελ, εδωσαν είς την δη,μοσιότηΤα 
κοινην δήλωσιν, ε!ς την δποίαν διε
κήρuξαν άνc:πιφuλάκτως δτι άποτε
λε'ί άσuγχώρητον ματαιοδοξίαν . ή 
άνθρωποκεντριικη έρμηvεία της ού· 
ρανίας τάξc.ως καi δτι «oi άστρολό-· 
γοι εΤναι τσαρλατάνοι και δσοι δέ
χονται τό:ς συμ6οuλάς των και ·τας 
προβλέψεις των εΤ-ναι βέβαιον δτι έμ
παίζονται». Τα φαινόμενα της ύπνώ
σεως, άφ' έτέροu (ύπνωτισμός και 
ύποβολή), μολονότι έπιστημονικώς 
βεβαιωμένα, ούδεμίαν δίινανται να 
εχοuν σχέσιν προς την μαντΊκην και 
την μαγείαν, οϋτε δύνανται ν' άπο
τελέσουν άντικείμενον έπαγγελματι
κης έκμεταλλείισεως». 

.. ,,

Ή παpαψuχολογία, τέλος ( τηλε
πάθεια, τηλεκινησία, τηλεπλασία 
κλπ.) καi δ πνευματισμό,ς_ με τό:ς 
διαφόροuς μεθόδοuς έπικοινωνίας με 
τό «ύπερπέραν» πολu άμφισ6ητοίίν
ται ύπό της έπιστήμη.ς ·καi τα σχε
τικό: πειράματά των εχοuν έπανει
λημμένως άποδείξει δτι δταν κα
λοίίνται «πνεύματα» διαπρεπών νε
κρών, α! «άπαντήσεις» των πάντοτε 
άντανακλοίίν τό πνευματικον έπίπε
δον τοίί -καλοίίντος - και δχι τοίί κα
λοuμένοu. Κάi αν δ καλών εΤναι ή
λίθιος έξεuτελίζεται πολu τό «πνείί
μα» τοίί μεγάλου άνδρός δ δπο'ίος 
έκλήθη,. Τό γεγονός άποδεικνύει δτι 
όλα αύτό: γίνονται μάλλον έρήμην 
τών «πνεuμάτων» ... 

0. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

, ΑΚΡΟΠΟΛΙ Σ, 23 Ίαν., 
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"Μήνυμα ' 

6τους πολϊτες τού Κό6μου" 

Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία. 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της 
'Αμερικής, δ Τζίμμυ Κάρτερ 
δρκισθεις τήν Πέμπτη 20 Ί(Χ.ψ;υ
α.ρίου •ώς 39ος Πρόεδρος της παγ
κοσμίου α.ύτης όπερδυνάμεως, ά,
πηύθυνε μήνυμα. οχι μόνον στούς 
συμπατριώτες του, άλλά. καί πρός 
τό εξωτερικό. 

«'Απεφάσισα. -εΙπε- νά μιλήσω 
κα.ί σέ σα.ς, πολίτες τοϋ κόσμου, 
πού δέ 1

; παίρνετε μέρος στις έκλο
γές μα.ς, άλλά, παρ' ολα α.ύτά., 
θά. έπηρεά.ζεσθε άπό τίς αποφά
σεις μου. Πιστεύω άκόμη πώς, 
σάν φίλοι πού εΙστε, εχετε τό 
δικαίωμα. νά ξέρετε μέ ποιό τρό
πο ή νέα κυ6έρνηση τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών θά. ά.σκήση τή 
δύναμη κα.ί τήν έπιρροή της χώ
ρας. 

»Θέλω νά. σα.ς δια6εοαιώσω,
πώς ο! σχέσεις τών Ήνωμένω•; 
Πολιτειών μέ τίς άλλες χώρες 
καί τ◊ύς λαt>ύς -οϋ κόσμου θά. κα
θοδηγοϋνται, κατά τήν διάρκεια 
της θητείας της κυ6ερνήσεώς 
μας, &.πb τήν επιθυμία μας νά. 
διαμορφώσουμε μιά. παγκόσμια 
τά.ξη, πού νά άνταποκρ(νεται πε
ρισσότερο στούς &.νθρώπινους πό
θους. Οί Ήνωμένες Πολιτείες θά 
- pήσου'i τή•; ,jrΙJχpέω-,ή του νχ

οοηθήσουν στήν δημιουργία μ:α.; 
σταθερής, δίκαιης καί ε1ρηνικη; 
παγκόσμ:α.ς τάξεως». 

'Εν συνεχεί� μίλησε γ:� -ή•; 
&.νά.γκη νά. έξασφαλισ:θοϋν τά 6α
σικά. δικαιώματα κάθε άνθρώ
που νά εΙναι έλεύθερος: &.πό τήν 
φτώχεια, τήν πείνα, τήν σ.ρρώ
στια καί τήν πολιτική καταπίεση 
-γι αύτό τό έργο, ομως, χρειά
ζονται ο! ΗΠ και τήν 6οήθεια
ολων, -ήν συ11εργασία ολω·; μέ
οά...ση «τή•; &.μοιοαία εμπιστοσύ
νη καί τόν άμοι6αίο σε6ασμό».

Μακά.pι, ή ά.νά.ληψις τών κα-
. θηκόντω·; τοϋ κ. Τζίμμυ Κάρτερ 
ώς Προέδρο'J τών ΗΠ ν' &.πο-
61) δρόσημο μιας καλύτερης πε
ριόδου γ:ά. τό•; "Α1ιθpωπο.

Ό άνθρωπος καi 

τα δικαιώματα 

-Τί είνα: δ α.νθρωπΙJς; ρωτά.ει
σέ μιά πρόσφατα δημοσιευμέ-;-η 
μελέτη του ενας &.χαιδημαϊκός δά
σκαλος τοϋ , έου Κόσμου. 

-Τό ον πού εχει δικαιώματα,
άπαντα.. Και επειτα διευκρι1,Ιζει: 
Δικαιώματα, πού τό ίδιο προ6ά.λ
λει, ��ί πού ιiναγνωρ(ζονται. 
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Ό διακεκριμένος εκπαιδευτι
κό; και Φιλόλογος κ. Ε.Π. Πα� 
πα.νουτσος, σε ά ·ρθρο του (ΒΗ
ΜΑ, 23 Ίαν.) , θεωρεί α.υτό τον 
δρισ_μό έλαττωματικόν, δπως εί
ναι δλοι οί άπλοι και λιγόλογοι 
δρισμοί. Καί εξηγεί: 

1. Δικαιώματα εχουν καί άλ
λα. «οντα.», πολιτικά. (αί Άρχαί) 
η νομικά. (όργανώσεις). 

2. 'Όντα είναι καί τά. ζώα.
Δέ:ν εχουν δικαιώματα στη ζωή; 
"Αν δέ:ν τά. σκοτώνουμε ουτε τά. 
ά.φήνουμε νηστικά., αν τά. προστα
τεύουμε ά.πό τούς εχθρούς των 
και τά, 6οηθουμε νά. μεγαλώσουν 
τά. παιδιά. τους κλπ. κλπ. αυτά. τά. 
κά.Ύουμε οχι γιατί: τά. δ ι κ α ι
ο υ ν τ α  ί (οπως οι άνθρωποι) , 
ά.λλά. επειδή· τά. ζωα μας ώφελουν 
η μας δια.σκεδά:ζουν η μπορουν 
νά. μας·. κάνουν κακό; 

Ό κ. Παπανουτσος προτιμά 
τον δρισμό, δ δποίος προκύπτει 
ά.πό την φιλοσοφία. του Κά.ντ. 

«Κοίταξε -είπε- νά. ενεργείς 
καί νά. -αισθάνεσαι ετσι, ωστε πο
τέ: νά. μη μεταχειρίζεσαι -τον άν
θρωπο ώς μέσον ά.λλά. ποcντοτε νά. 
τον εχεις σκοπό στίς προθέσεις 
καί στίς προcξεις σου. 

»Δεν εχω συναντήσει -γpοcφει
ό κ. Παπανουτσος=- ως τώρα. πιο 
ύψηλότερη προτροπή, πού νά. δεί
χνει τέτοιαν επιστοσύνη καί τόσο 
σΘ6α.σμό στον άνθρωπο σά.ν &ν
θpωπο. Έά.ν τή μετα.φέρουμε στο 
σχημα του δpισμου και τή συσχε
τ(σουμε με την πα.pα.ποcνω ά.νοcλυ
σή μα.ς, θά. εχουμε τήν έξης άπλ ή· 
κα.ι συνοcμα 6α.pυσήμα.ντη φόρμου
λα.: «" Άνθρωπος είναι το μονα.δ·ι
κό μέσα. στο γνωστό μα.ς σύrπαν 

ον πού εχει το ά.ναφαίρετο δικαί
ωμα νά λογαpιοcζεταϊ π�ντοτε 
σκοπός και ποτέ ώς μέσον». Λύτη 
-θά. παραδεχτουμε- . είνςλ.ι ή
γλώσσα του γνήσιου ούμανισμου
καί κα.ταλ ήγει: · · 

»Τά. δικαιώματα ομως συνυφαί
νονται μέ ίσομεγέθεις ευθύνες. 
Νά. λογαpιοcζεσα.ι (ά.πό τούς άλ
λους καί ά.πό τον έαυτό σου) σά.ν 
άνθρωπος, δεν είναι μόνο, δίκα(ω
μσ., ά.λλά. καί ευθύνη. Το πρώτο 

- μα.ς ά.ρέσει, το δεύτερο -&.ποφεύ
γουμε νά. το δ,μολογήσουμε. Τό
«ώς χαpίεν άνθρωπος» του ά.ρ
χαίου ποιητη, εχει δύο οψεις, τή
μιά. φανερή, την άλλη ά.φανη: -
Τί χαριτωμένο πpαγμα. είναι
νά. είσαι άνθρωπος! - 'Αλλά. καί
τί βαρύ, τί ά.σήκωτο πpιfγμα είναι
νά. είσαι άνθρωπος ... ».

Σύνορα κα•i φυλες

«Κόσμος χωρίς φυλές - θά. εί
ναι δ «αυριανός», σ' ενα άκαθό�
pιστο μακρινό α.υpιο, ύποστηpίζει
σέ 6ι6λία του δ Γάλλος καθηγη
τής Ζά.κ Ρυι:ρςριέ - «ενας κόσμος
χωρίς σύνορα, δπου θά. εχη κυ
ριαρχήσει ή χα.τα.νόησις καί εξα
φανισθη κάιθε προσ:φι6ή».

Πως θά. μποpέσΥ,Ι νά. γίνΥ,Ι ενα.
τέτοιο ονειρο, πραγματικότης;

« 'Όλες οί ςρυλές ά,να.κατεύθη
καν, γpοcψει, καί θά., μπερδευ, 
θουν ά.κόμη περισσότερο. 'Έ
τσι, ά,pγά. η γρήγορα., επάνώ 
στη γη, θά. ύποcpχΥ,Ι πληθυσμός 
· δμοιόμορςρος, μέ άτομα μέσου
&.ναστήματος, με επιδερμίδα ή
λιοψημένη, με .μάτια· &.καθορ!
στου χρώματος καί γενικά, με

1 

1 

. 1 
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χα.ρα.κτηριστικά. άπό α.ύτά. πού 
εχουν ο! Λευκοί άνθρωποι». 
Μέ τήν δημιουργία. ένός ένια.ί-

ου κόσμου, δπως εΙνα.ι δ σημεpι-
1;ός, μέ τήν δυνα.τότητα. των ιiν
θρώπων 11ά. ταξιδεύουν άνετα. ιiπό 
τή μία. ήπειρο στήν άλλη, μέ τήν 
διεθνη οικονομική, τεχνική, επι
στημονική, εμπορική συνεργασία 
πού παίρνει δια.ρκως μεγα.λύτερες 
δια.στά.σεις, ή έτερομιξία. Λευκών, 
Μαύρων, Κιτρίνων, θά. γενικευ
θ"Ώ, κατά τον Γά.λλο είδικό. 

Τά. ίδια.ίτερα. χα.ρα.κτr ρισ,τικά. 
πού εΙχε κά.θε ψυλή, θά. συγχω
νευθοϋν καί ετσι, μετά. ά.πό μερι
κές δεκαετίες, δέν θά. ύπά.ρχ'Ώ 
στόν κόσμο πα.ρά. μία. ένια.ία. ψυ
λ ή, μέ δμοιόμορψα. χα.ρα.κτηριστι
κά. στοιχεία.. Τότε, ή 6ιολογία. θά. 
εχ'Ώ δλοκληρώσει τό θα.ϋμα. της ... 

Έά.ν θά. συμ6"Ώ α.ύτό, θά. τό 
ίδοϋν γενεές μελλοντικές. Έν τίj> 

ξ, ' " ' θό 2 μετα. υ - σ ενα.ν α.κα. ριστο �ρι-
θμό... αίώνων - κα.ί τά. σύ1;ορα.
κα.ί ο! cρυλές θά. ύπά.ρχουν. 'Οπό
τε θά. ύπάρχ'Ώ κα.ί τό ύψηλό πα.ν
ανθρώπι νο ιδεώδες της πα.γκο
σμίου &ιδελψότητος χωρίς ψυλε
τι κές κα.ί δποιες άλλες δια.κρί
σεις. Ό άνθρωπος, οχι ώς παθη
τικό κύτταρο της 6ιολογίας, άλ
λά. ώς δημιουργός πολιτισμών, 
μπορεί νά προχωρήΟ'Ώ στον φω
τεινό δρόμο της Άγάπης! 

'Όλο� π16τεύουν 

λ' '1 
, 

π ην... απωνων .. 

Τό ά.μερικα.1;ικό ίδρυμα. δημο
σκοπήσεων Γκάλλοπ, εν συνεργα
σίq, μέ τό rδρυμα. Κέττερινγκ ε-

θεσε 100 .έρωτήμα.τα σέ_ 10.000 
άτομα 70 χωρών (πλήν των κομ
μουνιστικών", των περισσοτέρων 
άρα.6ικών κα.ί μερικών στρα.τιωτι
κων δικτα.τορ.ιων, πού δεν επιτρέ
πουν σψυγομετρήσεις της κοινης 
γνώμης). 

Σχετικώς, ,μέ τήν θρησκεία, 
στήν πλειοψηφία. πού κλιμακώνε
τα.ια. ά.πό 60% (στήν Άγγλία.) 
μέχρι 93% (στήν ' ψρική) ο! 
αν,θρωποι πού έρωτήθηκα.ν σέ κά.
θε χώρα. - εκτός άπό μία.,, την 
Ία.πωνία. - πιστεύουν σ�ό Θεό _η 
σ' ενα. πσ.γκόομιο πνεϋμα. κα.ί 6έ-
6α.ιώνουν δτι άνήκουν σέ μι'ά. εκ
κλησία., θρησκευτική δμάδcι. η πί
στη. Άπό τά. προηγμένα. εθνή μό
νο στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τόν 
Κα.να.δa κα.ί τήν Ί τα.λία. ·ή πλειο
ψηcρ1α. πιστεύει στήν μετά.θανά
τια. ζωή η σ' ενα Θεό πού πα.ρα.
κολουθεί, τιμωρεί η α.ντα.μεί6ει 
τούς ανθρώπους γιά. · τίς πρσ.ξε�ς 
τους. 

Στη1; πραγματικότητα., ο! 'Η
νωμένες Πολιτείες εΙνα.ι ή πιό φι
λόθρησκη σ.πό τίς προηγμένες έχ-
6ιομηχα.νιaμένες χώρες, μέ μιά. 
πλειοψηcρ1α. πού θεωρεί τlς θρη
σκευτικές δοξασίες δτι εΙναι «πο-. 
λύ σημα.ντικές». Ή μόνη άθεϊστι
κή χώρα. άπό τόν μή κομμουνιστι-

\ , Τ 
ή 'Ι , " κο κοσμο εινα.ι α.πωγια., οπου 

μόνο τό 15% ιiκολουθεί κά.ποια. 
άπό τίς καθιερωμένες θρησκείες-. 

'Ένα εξυπνο νήπ10 

'Όνομα.: Πα.μψίλα., κόρη της 
Φα.τιμά, νέγρα.ς 27 έτων, διεζευ
γμένης &πό τόν σύζυγό της Ου
άτσον κα.ί ήμ:πα.ράλυτης. ' 

---- --

- -
-

---
---

---
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Ήλικία: 31 μηνών. 
Τόπος: Κλ ήβελαντ, του Όχάϊο 

των ΗΠΑ. 
Δεδομένα του «αίνίγματος» γιά 

τούς επιστήμονες της Άμερικης: 
Αύτό τό νf(πιο των δύο ετών και 
έπτά μηνών πηιyα(νει στό σχο
λείο! Τό Ίiπόγευμα., οταν συνο
δεύΎ,J τή γιαγιά. της στήν «ύπερα
γορά» δια.βάζει μέ δυνατή φων1
τίς όνομασίες των προϊόντιpν και 
οί διάφοροι πελάτες τήν παρακο
λουθουν μέ άπορία. Έμφα.νίζεται 
κανονικά στήν τηλεόρασι γιά νά 
άπαγγείλ 'Υ,) τό άλφάβητο η νά δια
βάσΎ,J τίτλους άπό εφημερίδες. 

Σέ ήλικία εννέα μηνών επρ�
φερε δύσκολες λέξεις οπως μπρα
τσο χέρι πόδι. Στούς δώδεκα ' \, ' 

' 'ζ δ , μ ηνες μπορεί και όνομα ει ια-
φορα μέλη του, σώ�ατός της.
Στούς δεκαοκτω, το λεξιλόγι_ό
της περιλαμβάνει τετρακόσιες λε
ξεις. 

Τώρα, παίζει σr.tάκι, μπιλλιάρ-
' ε .\. " δο καί πίγκ-πόγκ με σουαρυ υ-

φος καί μέ δεξιοτεχνία.. 
«'Έχει ίκανότητες νηπίου δι

πλασίας ήλικίας» λέγουν οί παι
δίατροι. 'Αλλά., δέν ξέρουν γιατί. 
Οί . ψυχολόγοι προβληματίζον
ται. Είναι πιό εϋκολο, λέγουν, νά 
άνα�αλύψΎ,)ς τίς αίτίες της πνευ-

' 

, � ' � ... μα.τικης χαθυστερησεως απο �κει-
νες της άντιθέτου περιπτιί>σεως. 

«Κλ ηpονομι κότης ;», εpωτουν. 
',Αλλ�, ,:;ως;

Έζήτη6ε 

τον θάνατο 
Παράξενος πολύ ήταν δ σκο

πός του «ενδίκου μέσου» του Γκά
ρυ Μάρκ Γκίλμορ, στήν άμεpικα
νική πολιτεiα Γιούτα, δ δποίος, 
εζήτησε - καί .έπέτυχε - νά μή 
μετατpαπ'Ώ ή θανατική καταδ(κη 
του είς ίσ66ια δεσμά. Κατά κα
νόνα ζητείται τό &.ντίστpοφόν. 
Έντούτοις ύπεστήpιξε τό αίτημά 
του, μή άνεχόμενος νά ζήσΎ,J τό 
ύπόλοιπον της ζωης του στή φυ
λακή - διότι καθώς φαίνεται, 
στήν Γιούτα των Ήνωμ. Πολιτει
ών, οτα.ν καταδικάζουν σέ ίσόβια 
<<εννοουν ίσόβια.». 

Ό κα.τά.δικος, άγωνίaθη,κε γιά 
νά ... τουφεκισθ'Ώ ! 'Έπαψε τόν δ;
κηγόpο του, δ δποίο� ύπέ6α�ε αι
τησιν μετατροπής της ποινης, έ
ξύ6pισε τόν δικαστή, δ δποίος 
εκηpύχθη ύπέp των ίσοβίων δε
σμών καί εν τέλει 6pηκε ... δικαι
οσύνη ... 

.,.Η ταν �δικαιοσύνη δ θάνατος; 
Ναι .:__ εάν δικαιοσύνη ε!ναι τό 
«αfμα &.ντί αίματος:, δι,ότι δ, κ�
τάδικος ήταν φονιας. Αλλα, ε

να.ς φονιάς αppωστος. 'Εσκότω
σε άσκόπως ... 

Δεν ε!ναι, ομως, ή επιμονή του 
. καταδίκου νά θανα.τωθ'Ώ, μία άπό
δειξις _της άξίας της είς ίσόβια. · 
δε,σμά καταδίκης; 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό: ΓραψεΊα τοΟ «• ΙλισοΟ», Δρα
γατσανίου 6, 5ροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτό: μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα
σκευή 9.30 - 12.30 π.μ. Τηλέφ. Γρα
φείων 3246 - 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, ά-ποστέλλετε με 
ταχυδρομικήν η τραπεζιτικήν έπι
ταγήν εiς την διεύθυνσιν: «Κωστην 
Μελισαρόπουλον, Δραγατσανίου 6 
'Αθήνας, 122». 'Αποστολαι με τρα� 
πεζιτικό:ς έντολό:ς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στούς κατω
τέρω συνδρομτyrάς μα.ς, έτπ:στρά
φησαν ά-πό τό ΤαχυδρομεΊον με τήv 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». ΠαρακαλοΟνται δσοι τούς 
γνωρίζουν νά τούς ε(δοποιήσουν, η 
vό: μας δώσουν τό:ς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 
Καίτη 'Αθανασίου., 'Αμαλίας 12. Β. 
'Αλεξόπουλος, Μελά - Παναγίτσας, 
Κηφισιά. Ά. Βενέτης, Φιλοτίμου 
22. Δσ,ν. Ζαχαρόπουλος, Κηφισίας 
49. Πέτρος Καμπουρόπουλος, Ξού
θου 6. Εύστ. Καστρινάκης, 'Ιππο
κράτους 81 . Σ τ. Μαυροειδης, Φι
λολάου 81. Καισ. Μπιράκης, Παπα
θύμιου 6. 'Ιω. Μπουρνούς, Άλιπέ
δου 18, Πειραιεύς. Π. Ντάφης, Ρι
ανκούρ 3 7. Ήλ. Πολυχρονόπουλος, 
Μακρη 12. Βιλ. Ρογκάκου, Βερναρ
δάκη 5. Κ. Σ πανέλης, Ριζάρη 1 Ο.
Λεων. Τσάχαλος, Χ. Τρικούπη 7. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Π. Βλαχάκης, Βασ. Κων)νοu 62, 
Χανιά. Ν. Κοuλούρης, Μιαούλη 13, 
Χαλκίς. Χρ. Μαυρίδης, Ν Αρμαν 15, 
Δράμα. Λ. Μούτσιος, Ποuτέτση 15, 

'Ιωάννινα. Ίωάν. Νικολαίδης Μα
τσούκα 22, Λαμία. Κ. Παπ�γεωρ
γίου, 'Ολυμπίου 32, Πάτραι. Δ. 
Πουρνάρας, Μεγ. 'Αλεξάνδρου 3 1 , 
Θεσ)νίκη. Τούλα Λιώτα - Προδρο
μίδου, Γενναδίου 16, Θεσ)νίκη. 
Άδ. Συνανιώτου, Άοέρωψ 1 Ο, 'Ιω
άννινα. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ· Ι·ΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Παν. Βανδώρος, 'Αθηναι 
Σπ. Βορίσης, » 
Νικ. Μαλακός, » 
Λυσ. Μητσοτάκης » 
Γεώρ, Στεργίου, Ψυχικό 
Χρ. Σολομωνίδης, Άθηναι 
Λίζα Τρύφωνος, Χαλάνδρι 
Ζαφ. Γιαννέληςr Μυτιλήνη 
'Ιω. Λιοανίδης, Θεσσαλονίκη 
Σ. Ρωμανιάς, Καβάλα 

Β I ΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(μέ τή σειρά λήψεως) 

'Ι ωάνvου 'Α. Παπαοασιλείοu: Ό 
σύγχρονος τραγικός άνθρωπος και 
τό λυτρωτικόν ροδοχάραμα. Ά
θηναι 1976. 

Εύαγ. Σταμάτη: Έλληνικό: μαθη- . 
ματικά. 'Αθήναι 1976. 

Εϋης Παπαδήμα: Ψιθυρίσματα 
(ποιήματα). Άθηναι 1976. 

Εύαy. Παπαχρήστου--Πάνου: Στη 
σκιά τοΟ άμπελώνος (ποιήματα). 
'Αθήνα 1976. 

Παν. Βλαχοπούλου: Λογοτεχνία και 
Μαθηματικά. Άθηναι 1976. 

Ντίνου Μακρυγιάννη: Ζωή εύλογη
μένη (ποιήματα). 

Μαρίας Σάοοα: Σταθμός στο χώ
ρο κάi στο χρόνο. 'Αθήνα 1976. 

νΕφης Κ. ΑiλιανοΟ: Κατοπτρι-
σμοι (ποιήματα). 'Αθήνα 1976. 

Παύλου Κριναίου: 'Αλληλογραφία 
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με τον V Αγιο Φραγκίσκο (ποιή
ήματα). 'Αθήνα 1976. 

' 

Δέσποινας Πατρινοu:·· Homo ani-
mo Alieino. 1976: 

Ρίτας Μηλιώρη: Ρωγμες (ποιήμα
τα). 'Αθήνα 1976. 
Γιάννη Καραβίδα: Το Πολυτεχνείο 

στην ποίηση της. Λιλης 'Ιακωβί
δη (δοκίμιο). 'Αθήνα 1976. 

Διονύση. Χιώνη: νΕκρη.ξη και ήρέμη
ση (ποιήματα). 'Αθήνα 1976.

Ξενοφ. Ζολώτα: Κοιiιωνικη εύημερία. 
και Οίκονομικη 'Οργάνωση,. Ά
θηναι 1976. 

Ντίνας ν lνγκμπερ: 'Ισραήλ. 
'Ηλία Σιμοπούλου: Προσπελάσεις 

( πο ιή,ματα). 'Αθήνα. 
Στέλιου Μπινιάρη: 

(ποιήματα). 
Πικρες ώρες 

Γεωργίου Δ. Καψωμένου: 'Επιγράμ
ματα. Χανια 1976. 

Ρόης Παπαγγέλου : · 'Ατλαντίδα 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1976 

Ρόης Παπαγγέλου: ν Ατο•μα ( ποιή
ματα). 'Αθήνα 1977. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα (Γε.ν.-Μάρτ., Άπρ.-
Ίούν. 76). 

Κρητικη 'Εστία (Σεπτ., Όκτ. '76). 
Ήπειρωτικη 'Εστία (Σεπτ.-Όκτ.). 
Ό κόσμος της Ψυχης ( Σεπτ.-

('Οκτ.). 
Πνευματικη Κύπρος ('Οκτ., Νοέμ.). 
Σ ύyχρονη Σκέψη ( Νοέμ.). 
Ένοριακα Χρονικα ( Νοέμ.-Δεκ.). 
Σμύρνα ('Οκτ., Νοεμ.-Δεκ.). 
Άχαϊκα Χρονικό: ('Οκτ.-Δεκ.). 
Κρίκος (Νοέμ.-Δεκ.). 
Ό Φυσιολάτρης (Δεκ., Ίαν.-Φε-

6ρουάρ.). 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟ ΙΗΤΩΝ 

Το m:ριοδικο «Νέα Σύνορα» του 
κ. Δημ. Βαλασκαντζη δημοσιεύει 
σε ξεχωριστα φύλλα που μπορουν 

• ώραιότατα να 6ι6λιοδετηθουν, <<'Αν

θολογία Ποιη,των». Ή συμετοχη
εΤναι άνέξοδη,. Ή άνθολογία του
τελευταίου τεύχους περιέχει ποιή-

ματα των ποιητών Τέλη. Άyγελη, Γ. 
"''Αγγελίδη,. Κλαίρης Άγγελίδου, 

Μαρίας·:' Αγγελίδου,, 'Ηλία 'Αγγελο·
λοπούλο'ίι,. Κώστα 'Αγγελοποvλου, 
Στέλλας Άyγελοπούλου Λ. 'Αγ
γέλου, Φώτη, Άγyουλέ, Χρηστίνας 
Άγιακλη, 'Αντώνη Άγιοπετρίτη, 
Σταύρου Άyοραστου, 'Αργύρη 'Α
γραφιώτη, ΔΙ)Ιμοσθένη, 'Αγραφιώτη., 
Νίκου Άδάλογλου, Άyνης 'Αδάμ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
12.000 ΙΣΡΑΗΛΙΤΟΠΑfΔΩΝ . 

, .. • 

Στο 1 6ον Δη1μοτικον Σ χολε'1ον 
Θεσσαλονίκης ελα6ε χώραν συγκι
ν:-ιτικη τελετη είς μνήμην 12.000

Ίσραηλιτοπαίδων της πόλεως που 
έξοντώθηκαν ·απο τους Ναζί. 

νΕγιαν όμιλίες άπο έκπαιδευτι
κοuς παράγοντες και ci μαθητα1 ά
πήγγειλαν ποιήματα και τοαγούδια 
σχετικα με το χαμο των άθώων παι
διών. 

Το κτίριον του l 6ou ΔημοτικοCι 
Σχολείου εΤναι •εΤναι δωρεα της 'Ισ
ραηλιτικης Κοινότητος Θεσσαλονί
κης έ:ίς μνήμη,ν των χαμένων παιδιών 
της. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ <<IΛΙ ΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κοuκου6ίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσσαλονί,κη: Ίω. Στάσας, 'Αν.

Χρηστίδη,ς. 
Κα6ι;χλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Κέρκυρα: Ά. Ά6ραμίδης, Κ. Άγιους 
Κομοτινή: '1. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Άριστ. Σοψίτης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 
Ξάνθη: Είίελπις Ράνος 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
ΣCιρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: 0. Οίκονόμου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: 'Αντώνιος Σ τuλιανου 
Λευκωσία: Άχ. Ζα6αλλfις 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
'1 σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος. 

1 

j 
'1 



1977 1 Λ I Σ Ο Σ 71. 

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ 

Σέ ήλικία μόνον 63 έτώv και 
στήv μεγάλη άκμή του πvευματικου 
ερyου του, άπεβίωσε, στον προσφι
λη του και άχώριστο Πύργο της 
'Ηλείας, δ έκλεκτός λογοτέχνης 
Τάκης Δόξας. •Ηταv, στην κυριο
λεξία, εvας σμιλευτής του λόγου, 
άπό τούς λίγους, πού διακρίνεται 
στο ερyο τους ή πολύμοχθη καλ
λ ιέρyεια, ή καλλιέπεια, ή άρμοvία. 
Ό λόγος του ήταν σαν εvα yλυκο 
κελάρυσμα. 

Ό Τάκης Δόξας εΤχε τιμήσει 
τόv I Λ I Σ Ο μέ άvέκδοτη. συvερyα
σί α του. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ 

Ό Ίστοριοyφάψο� έξ Ίωινίας 

Σαν άετός αvοιξε τίς ψτερουyες 
για τό μακρινό ταξίδι χωρις πια 
γυρισμό... Την τελευταία του πνοή 
αφησε στη πόλη της Παλλάδος, άλ
λά άσφαλώ.ς, ή τελευταία του σκέ
ψη' πέρασε τό Alyαio, κι' εψθασε 
στις άκτές τής 'Ιωνίας, για vc'x δώ
ση τόv τελευταίο χαιρετισμό στα 
άγια χώματα της 'Ιωνίας, στο χώ
ρο της νοσταλγίας του. 

Σαν ποτάμι άστείρευτο πότιζε 
και δρόσιζε δλοv τόv Έλλη,νικό 
χώρο μέ τό: 6ι6λία του, πού άφιέ-

ρωσε στις «χαμένες πατρίδες». 
Ξεχείλισμα χαρας καί θαυμα-

σμου ήταν ol έξακόσιες διαλέξεις, 
πού το καλλικέλαδο άηδόvι τρα
γουδοCισε σέ κάθε πόλη, και κω
μόπολη καί σέ κάθε νησί μας. 

Ή Χρηστος Σολομωvίδης, ήταν 
εvας ϋμvος άτελείωτος στη Σ μύρ
vη και στην '1 ωvία. 

Πι:
(

ν λίγο καιρό, ή έπάρατος 
άσθέvεια τόv εΤχε ρίξει στο κρε6-
5άτι. 

Ή έπιστήμη εδωσε τόv τιτάνιο 
άyώvα για να μάς τόv ξαναδώση 
κοντά μας γερόv ! Άλλο ί μοvο, ή 
φρικτή άρρώστεια τόv έκυρίευσε. 'Ο 
άγώνας ηταv αvισος, ή καρδιά του 
σταμάτησε ... Ό Θεος τόv πηρε κον
τά Του ... 

• Η ταν ή Παρασκευή 1 8 τοϋ Δε
κέμ ορη 1976, πού του Χρήστου 
Σολομωvίδη εκλεισαv για πάντα τα 
φωτεινά του μάτια. 

Στον Εύαyyελισμό, πού τόσα 
χρόνια ηταν Σύμ6ουλος ... έκεi στο 
λευκό του δωμάτιο παρέδωσε ηρε
μα καί άθόρυ6α την ψυχή του στα 
πόδια του Χριστού ... 

Ό άκούραστος έργάτης του Έ
θvικου μεγαλείου, δ Πρύτανις της 
λοyοπχvίας και δη1μοσιογραφίας,
μεταφέρθηκε στο εκκλησάκι της Ρ ι
ζαρείου Σχολης, πού τόσο έργά
σθηκε ώς Πρόεδρός της. για τον τε
λευταίο άσπασμό ... 

-Μεγάλε, πολυγαπημένε μας Χρη
στο Σολομωvίδη, κοιμήσου ησυχος 
τόv ϋπvο, τον άξύπvητο στης Παλ
λάδος τό χώμα. . . Κανείς μας δέv 
πρόκειται να σέ ξεχάση, γιατί η
σουνα δ μεγάλος βάρδός της ' 1 ω
νίας - της Θράκης - του Πόντου ...

Ή 'Ελλάδα, με αψατο πόνο, χύ
νει θερμά δάκρυα πάνω στο VΕΟ
σκαμένο σου τάφο. 

Σκορπίζω και έγώ, ή ταπεινή 
σου θαυμάστρια τα δάκρυά μου, 
μαζί με λίγα λουλούδια τής Μακε
κεvικης Γης, πού τόσο άγαποϋσες ... 

Έρατώ--Αίκατερίvη Γ. Μέλλου 
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Στόν Χρηστ·ο Σολομωνίδη 
Ή δρυς επεσε ... ξεφύλλισαν τά πέ

ταλα 
της ζωης κι' εyιvαν μvη.μες ... 
Μνη.μες που χαϊδεύουν τά αίματό. 

6ρεχτα 
άκροyιάλια της 'Ιωνίας ... 
Μνημες άπό τό ξερρίζω,μα της προσ

φυyιδ:ς, 
μνημες που γυρίζουν γύρω άκλόvη-

νητες με: 
τηv φλόγα της πίστης τοϋ yυρισμοίί 
στη γη των πατέρων ... 
Ή μορφή σου, Χρηστο Σολομωvίδη, 

χαράχθηκε 
6α.θειά στο εΤvαι μας μαζu με: τό 

σπαραξικάρδι 
της Φυλης μας ... 
Γύρω χτυποϋv χάλκινες καμπάνες_ ή 

όμοpψιά της 
ψυχης, τό μεγαλείο τοϋ πνεύματος ... 
Προχωροίίμε μαζu τά χαράματα, τ' 

άπομεσή μερα, 
τά δειλινά στη Σ μύρvη, την πατρί

δα σου, 
στόv ανω καi .κάτω μαχαλά, στην 

Άyία Φωτεινή, 
στην παραλία της στην σημαιοστο

λισμένη με: τον 
'Ελληνικό στρατό, yΕ'μάτη, φως! κ' 

αλλοτε μέσα στiς 
φλόγες της φ:J6ερης καταστροφης ... 

που ή σκαπάνη 
των χρόνων δέ:ν θά τη θάψει ποτέ ... 
Η Αφησες μηνύματα, φωνές που ρι

γοϋv στον άyέρα 
της θύμησης στήv ϋπαρξη της Φυλης. 
Χρηστο Σολωμονίδη, ή Μοίρα ίίψανε 

τό στη.μόνι 
της ϋπαρξής σου στο φως τό α!ώνιο 
με: δάφνες :καi μυρτιές ... 
Φεγyοοολδ:ς πίσω άπ' τό θάνατο, 

ή φωνή σου 
άντιλαλεί στην κάθε γωνιά της γης 

μας, 
έvω έσu ορίσκεσαι στα παλάτια της 

γαλήνης 
τοϋ απειρου μέ: τους άσφόδελους 

της ψυχης μας 
στους καθρέπτες της άθανασίας ... 
Τό μεγαλείο της μορφης σου στο 

� άρμα τωv χρόνων 
θα-ναι φωτεινός φάρος, σύμβολο άκα

τάλυτο της 

άδούλωτη;ς ύπαρξής μας ... 
'Απόστολε του γένους, Ί εροφάvτη 

της Φυλης 
με: τά μεγάλα δράματα καi ·!δανικά, 
ζωντάνευες με: την δύναμη της πέν

νας σου, 
τηv δύναμη της φωνης σου τό 
'Όνειρο του Έλληvισμου, ή Σμύρ

νη μας ... 
ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. Έθνι,κηc; liραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος &
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχου,ς δρχ. 30
'Αθηναι, '1 ανουάρ.-Φεορ. 1977 

Στον γάτο μας 
Με: καθυστέρησι έλά6αμε άπό 

τους φίλους μας, στη Δροσιά 
Άττικης, τό ζευyος Φάλμπου, 
εvα πολu συμπαθητικό ποιημα
τάκι για τόν γάτο τους, που 
εχασαν «άναπάντεχα», καθώς 
μας εyραψαν. Τό δημοσιεύουμε 
προς χάριν α!σθητικης άπολαύ� 
σεως δλων των φίλων του ΙΛΙ

ΣΟΥ καi ψυχικης των συμπαρα
στάσεως. 

Στό στήθια μας μέσα τώρα κο ι-
μδσαι ...... 

θυσιάστηκες, μικρέ μας φlλε, 
μή μδς κουράσεις αλλο πιό, 
Nal θυσlα εγινες .γιά μας, 
τούς άνόξιους άνθρώπους 
πού γεράσαμε μέ τήν άγόπη σ' 

έσδς ζώα .... 
Kal μέ τό νυχάκια σου 
πού τόχες γιό νά μδς παlζεις, 
εσΧισες στά δυό τήv καρδιά 

μας
καl κλεlστηκες yιά πάντα μέσα 

σ' αύτήν. · 
Στά στήθια μας μέσα κοιμδσαι 
καl τώρα καl πόντο κι' αfώνια, 
άξέχαστε, μικρέ, καλέ μας φl-

λε, πιστέ; 
Φlλιππος καl Εύτιιχlα Φόλμποu 

.::.,.,_ 



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn □ f3 �nιο 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 έξω φύλλου 

(ΆποΟϊέλλονται έλεύθερα ταχυδρομικών τελών) 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Συνδρομη 1977 δρχ. 150 ( έξωτερικοϋ 6 .00) 

'Όλοι οί συνδρομηταl έσωτερικοϋ εχουν δικαίωμα 

να άγοράζουν τους τόμους έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

εκαστον πρός δρχ. 160 άντl δρχ. 200 

Ή συνδρομή του 1977 εΤναι δρχ. 150. Δια τό 'Εξωτερικό $ 6. 

Αί σuνδρομαι η άντίτιμον 6ι6λίων νό: άποΟϊέλλωνται με 

ταχuδρομικήν η τραπεζιτικήν έπιταγήν έπ' όνόματι Κωστη Μελισ

σαροποίιλοu, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας 122. ΝΟχι έπ' όνόματι 

«ΙΛΙΣΟΥ). ΝΟχι με τραπεζικήν έντολήν 

Τ\JΠ'Οις: Ε. Σωτηρόπουλος & Σία, όδ Κερατσινίου 72, 'Αθηναι
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