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Σ' έκείvους πού πεvθοϋν 
Ή Άτραπος τοίί Άποκρυψισμοίί 
Προσέγγισις προς τήv Πραyματικοτητα 

Αί 6αθυτεραι οψεις της Ζωης 

Είς άναζητησιv της Σοψιας 
Το Φως της Ασιας 
Ή Μετεvσαρκωσις 
Φως στήv Άτραπο 

10 
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30 

30 

50 

50 

80 
30 

Στα ποδια τοίί Διδασκαλου (έκδ 1966) 30 

Στοχασμοί παvω στη ζωή (Α σειρα) δψ 21 Ο 

Σ τοχασμοι πανω στη ζωη ( Β σειρα) ,, 21 Ο 

'Ελευθερία, άρχή και πλος 
Εκπαιδευσι 11.αi σημαο ια ζωης, 

» 2]0 

Στη σιγη 1οίί Νου 
Ή άvαγι<αιοτητα τής άλλα fης 
Ό ανθρωπος και ή Ζωη 

Άρχαϊοι 'Ελληvες Φ,�όσοψοι 

Οι Νόμοι της Ζωης 
Αποκρυφισμο και Μυ ·1 κιομος α 40, δεμ 

Μ ε λ  ε τ η  μ α τ α άδ 90 δεμ. 

Εισαγωγη στη Θι.οσοφια αδ J 00, δεμ 

Τα 6ήματα της Φιλοσοψιας αb 80, δεμ. 
ΜΗΤΙ Σ (Το 6ι6λιοv της σοψιας) δεμ. 
Εκλοyαι απο τον Κριοvcψοϋρτι άδ 80 δεμ 
Ό Ί η σ ο ίίς 
Ό Κομητης (Θεατρο ιδεωv) 
<-'Αγνώστω Θειv>> 

Αιωvιος Δείπνος 
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ί,( 1 Λ I Σ Ο Σ,> 'Επιλογή έτων 1956 - 58 και 1959 - 61, έκάστη χρuσόδ. 200 
Δια τούς σuvδρομητας έσωτερικοϋ του <<IΛΙΣΟΥ» 160 

Περιοδικοv « 1 Λ I Σ Ο Σ» Τόμοι εtς τεύχη 1959 - 61, 65 καi 69 - 70 δρχ. 120 
Τόμοι χαρτόδετοι 1971 - 76 δρχ. 130 

'Αποοτείλα-ιε το άν rίnμον δια να τα λόβετε ταχυδρομικως. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ:. Δρχ. 30 

ΣΥΝΔΡΟΜΉ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 150 Έξωτερ. $ 6 
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ΣΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑ ΛΕΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΑΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Μια ψωνη 

Αλλη φωνή 

w Αλλη ψωvή 

w Αλλη φωνή 

Μια ψωvη 

wΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

(Σuνειδησιακός διάλογος) 

'Ένα ψτερο μπορει να κοψει για μια στιγμη 
με το άνοιγμα του το φως τοϋ ήλιου 

Κι ίνα ψύλλο έλαχιστο κρατεϊ του ηλιου τό 
μεγαλεϊο, κάτι άπο τον ισχυρο βραχιοvα 
τής μεγα\οπρέ ιας του για vά σr<επά
ζετα1 με τη σκιά του έ:vα πουλί οταv ή 
καυστ1κότητά του ιίvαι κάθετη, το ψηλο 
τό και,οκαίρ1, μεσα στο μεσημερ1 

Μηπως δεν είναι ο πραγματ1κος ήλιος παρα 
μ1άv άvταvάκλαση κ1 ή ε1κοvα του αλλου 
ή' ΙΟU, του πραγμαΤΙΚΟυ 

Μηπως τοJ α ον · λ10 τόv 6\επουμε με την 
6οηθεια του θαvατοu, 

Ό θάνατος είναι εvα μεσοδιαστημα 

"Ε α μεσοδιάστημα γ α  τόv ήλιc, τον πρα
γματικό_ γα τον ηλ10 του θανάτου 

Για να σ vηθίCοuμε την πραγματικότητα με 
τ αλλα μάτια μα , τα θαμπωμένα μας 
τα μάτια, με την άλλη μας την άκοή, την 
τι:ραγματ1κή μας άκοή γ1ά την πραγμα
τική, την μεγαλη Μουσική, χρειαζόμαστε 
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Φωvή του βαθοuς 

Φωvή του βαθοuς 

Φωvή του βαθοuς 

Φωvή του βάθους 

'Αλλη φωvή του βάθους 

�Αλλη φωvή του βάθους 

"Αλλη, φωvή του βάθους 

Αλλη, φωvή του βαθ::�uς 
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το σοφό Μεσοδιάστημα του καλου μας 
του θανάτου 

Ό θαvατος εΤvαι έvας εύεργέτη,ς μας 

Ό θαvατος εΤvαι έvας οΤκτος του Θεου. 

Καi σχιζεται το χρεώγραφο της προπατορι
κης σας άμαρτίας 

Ό θαvατος εΤvαι ή πραγματική σας έλεu
θερία. 

Χωρiς περιορισμούς 

Χωρίς καvοJες καί δεσμ0ύσc:ις. Χωρίς θεα
τριvισμους της έλεuθφίας. Χωρίς ιryκuρα, 
εvα πλοΊο εΤvαι ό θάνατος για τους Ώκε
αvους τώv κόσμων. 

Χωρίς παλα,μαρια κι αγκuρες. 

Κόψτε τά παλαμάρια. Κόψτ,ε τίς αγκuρες. 
Κόψτε τiς α-ytκuρες για vc'x χαρε'ίτε τά 
πραγματικά σας τα φτερά, για vc'x αίσθαv
θε'ίτε με τις αλλες, τiς τελειότερες αίσθή
σεις σας, το πραγματικό σας τό ταξίδι. 
·Εμπρός για τή μεγάλη, σας ήμέρα, ΤΟ 
θάνατο, για τήv -ήμέρα του θα,vάτοu, έμ
πρός γι� ΤΟ• πραγ,,μα:·ηκό σα'ς το τα�
ξιδι Προσοχή άδερφοί, μόvοv προσοχή, 
λη,σμοvηστε τό χώμα σας, για vc'x μήv 
μπε'ίτε σ' αλλο σώμα. Το χωμα σάς, ω

άδερφοί μας, λη,σμοvηστε . Λησμονηστε τηv 
έπιθuμία τοίί χώματος. Λη,σμονηστε, ω α
δερφοί την άπληστία καi τον 'ίμερο τοίί 
χώματος, ω αδερφοί μας, λη,σμονηστε1. λη.
σμονηστε τον ύ,μέναιο ικαi τον 'ίμ,ερο τοίί 
χώματός σας, λησμονησ:τaε. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 



1977 75 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΣΤΟΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 

καί αί tναντίον του φαντασιοπληξίαι 
ΣΤΟ f Ι Ρ f 1 Ξ!ΟΝ Ι ρήτης έβ ομαδιαία iφημερίς, τιτ λοφ ρο -
μένη ((' ΑλήΟcια)), έξεκίvη ε προ ιιηvών έ,ιστρατεία ,ιατά τού Τε
κτονισμού, ή 6-τιοία έκορι·φώθη μέ διάρρηξιv στα ραφεια τής 
τοπι,ιή Τεκτονική Στοίiς, διαπραι.Οείσαν ( κατά τό λέ ειν τής 
ίδίας έφημεριδος) ά-.z' μυστικήν 'ργάvωσιν «Ι ρητι;,α ο-τλα» 

ή όποία διεβί ασε τά άρ-.zα ίvτα άρι,εία στήv έφημερίδα -τρός δη
μοσίευση, καί μέ έκρηξι v βόμ ας στό έπαγ ελματικόv ραφείον 
Τέ,ιτονος Ώ δράστης τrjς διαρρήξεως συνιλήφθη ατομοv τό 
ό-τιοιον παρεδι-.χθη τηι• -.z_ ά tιv του, άρνούμενο ομω οτι επαι 
μελος μι•στικης όρ ανώσεω ή ει.ει σχέσιν καί μέ τήν βόμβαν. 
'Η ύ:τόθεσις έρrvναται ά-τό τάς άρμοδίας άρι.άς. 
/( 4 ΤΟΠ ΙΝ τού ' ερθέvτυ Οορύ ο ή Μεγά)η Στοα τή, , Ελ 
λάδο άπέστειλε η:ρος τάς ήμερησία,. έφημερίδα,, τοί- 'Ηρακλείου 
άνακοίvwσιv τήν 6ποίαν ;,αί έδημοσίευσαν πρός άποκατάστασι1 τή.;, 
άληθε{α;. Την άι•α,ιοίνωση αύτήv άναδημοσιεύει ό fΛΙΣΟΣ 

προς lνημέρωσιv τιϊιv σvvδρο;ιι,τών του. 

ΤΟ ΛlΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Σ'ί\1-
ΒΟΎΆΙΟΝ ΤΗΣ χιεr .\ΗΣ 
ΣΤΟ Σ τού εν Έλλά ι '0.Fυ
θέρου Τεκτονισμου, εχει την τι
ιι11ν να φέρη εις γνιοσιν των κα
λής πίστεως ά" ρών τού 'Ηρα
κλείου Κρήτη - και γε ικιίηε-

ρο το - Πανελληνίου - τά ακό
λουθα, -τρο; ά-τοκατάστασι τη
ά ηθεία;, η ό-τ ία &αναί•σω; έ
κα-κοποιήθη μέ συχοφαντιι.i1 ()η
μοσιεί,ματα, όδηγήσαντα, εν τέ
λει, εις έχνόιιου- πράξεις, μέ τά; 
ό-τοίας άσχολοίί-νται η η α:ι 'ι _ _ψύ-
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διαι 'Αρχαί: 
1. - 'Ο Έλείθερος Τεκτο

ν�σμός είναι παγκόσμιος όργά
νωσις, σκοπόν εχουσα η1ν ήθι
κi1ν και πνευματικήν ανύψωσιν 
της άνθρωπότητος δια της ειρη
νικη,ς__ 16αθμιαίας ανυψώσεως των 
ατόμων. Βασικάς αρχάς εχει την 
πίστιν είς τον Θεόν καί τ11ν αθα
νασίαν της ψυχής, rήν άδελφό
τητα δλων των ανθρώπων α 
νευ διακρίσεως καταγωγής, κοι
νωνικής θέσεως, εθνικότητος, 
φυλής, χριοματος, γλώσσης 11 
θρησκείας, την ελευθερίαν και 
ισοτητα δικαιωμάτων και την 
απαγόρευσιν συζητήσεων επί θε
μάτων θρησκευτικών καί πολιτι
κών. 

Κατά τά 300 περίπου ετη της 
ύπάρξεώς του, ό Τεκτονισμός 
ύπεδέχθη είς τάς τάξεις του μέ
γαν αριθμόν διασήμων ανδρών 
και επιφανείς προσωπικότητας 
της ανθρωπότητος. 'Τπηρξαν 
Τέκτονες πάμπολλοι ήγεμόνες 
λαών (μεταξύ των όποίων οί 
πλείστοι 16ασιλείς της 'Αγγλίας, 
Σουηδίας, 1ορ6ηγίας Πολωνίας 
κ.α. χωρG)ν), πρόεδροι δημοκρα
τίας Γαλλίας, ΊΕλι6ετίας, 'Αμερι
κής βορείου καί νοτίου, διάση
μοι Jljολι.τικοί ώς ό Ταλεϋράνδος, 
ό Γαμ6έτας, ό Κα6ούρ. ό Σατωμ
πριάν, ό -Κάννιγκ, ό Μπριάν, ό. 
Τσάμπερλαιν ό Τσώρτσιλ, εν
δεκα βραδεία Νόμπελ, μεταξύ 
των όποίων ό tδρυτής τού ιε
θνούς 'Ερυθρού Σταυρού 'Ερρί
κος Ντυνάν καί ό εφευρέτης τη 
πενικιλλίνης σερ 'Αλεξάντερ 
Φλέμιγκ οί φιλόσοφοι Ντιντερό, 
Έλϋέτιος, Βολταίρος, Μο·ντε
σκιι καί ιlιραμπώ, οί μουσουρ-

γοί Μόζαρτ, Χάϋδν, Λίστ, Μέν
τελσον καί Σιμπέλιους, σί ποιη
ταί Γκαίτε, Σ ίλλερ, Λέσσιγκ, 
Άλφι[ρι, Πούσκιν καί Κίπλιγκ, 
ό.)ς καί αλλοι διάσημοι ανδρες, 
δπως ό διανσίξας την διώρυγα 
τού Σουιζ Φερδινάνδος Λε,σσέψ, 
ό γλύπτης τού αγάλματος της 
'Ελευθιρίας είς Νέαν 'Ύόρκην 
Μπαρτόλντι, ό ικατασκευαστής 
τού όμωνύμου Πύργου "Αίφφελ 
είς τό Παρίσι, ό συνθέτης τού 
ϋμνου της l\Ιασσαλιώτ-ιδος και 
λιεγεό>ν ατελεύτητος εξόχων Άν 
δρών. 

ΕΙ Σ ΤΟΝ ΕΝ ΕJΛΛΑΔΙ ΤΕ
ΚΊΌΝΙ ΣΜΟ Ν εtδικώτερον, ενε
τάχθησαν κατά καιρούς ό Διονύ
σιος Ρώμας, ό ηγέτης τού εθνι
κού απελευθερωτικού αγώνος είς 
την Έπτάνησον, ό ίδρυτής της 
Φιλικής 'Εταιρίας 'Εμμανουήλ 
Ξάνθος, ό Μακεδονομάχος Παύ
λος Ί\1 Ιελiiς, ό θρυλικός τορπιλ
λητής της Θεσσαλονίκης ,1αύαρ
χος Βότοης, πολλοί ανώτατοι α
ξιωματικοί τού στρατού, καθη
γηταί πιινεπιστημίου. λογογρά
φοι και αλλοι επιφανείς "Ελλη
νεc;, εκ των όποίων 15 ύπηρέτη
σαν η1ν Χώραν ώ-:; Πρωθυπουρ
γοί (μεταξύ αυτών ό 'Εθνάρ
χης 'Ελευθέριος Βενιζέλος. ό 'Α
λέξαν,δρος Παπαναστασίου, ό 
'Επαμ. εληγιώργης, ό Ίωάν. 
Θεοτόκης, ό Νικ. Καλογερόπου
λος, ·ό Στέφ. Σικουλούδης κ.α), 
'Τπουργοί η άνώτατοι αξιωμα
τούχοι της Πολιτείας. 

'Εκ των πρώτων 'Ελλήνων Τε 
κτόνων διαπρεπέστερος ητο ό 
πρώτο Κυδερνήτης της Έλλά
δο; 'Ιωάννης ΚαποΜστριας, άρ
γότερον δέ εκ των 'Αρχιεπισκό-
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πων ' θη ων και Πάσης Έ λά 
δος οί άείμνηστοι Χρυσόστομοr 

αι ωρόθεος. 
Τέκτο ι:ς ύ ηρξα , έπίσ ς, ο'ι 

Οίκουμε ικοι Πατριάρχαι Κω -
σταντι ουπόλcως Βασί ειος ό από 
' γχιάλου και ό Μέγας ' Οη-
αγόρας και. ό ' ε _ αγδρεία 

Φώτιος. 'Επίσης ό Μι:ταξακης 
Με έτιος ό ' έκ Κρήτης. 

Μεταξύ των Τεκτόνω λογο-
, 'J' ' C Ι 

γραφω ητο και ο παγκοσuιου 
φήμης ίκος Καζαντ α,κης. 

2. - Ο EJN ΕΛ , Ι ΤΕ-
ΚΊΌ ΙΣΜΟΣ είναι άνε νωρι
σμένος ώς 'Ίδρυμα μορφωτικο 
και φιλα θρωπικό , δια τού απο 
2 εκeμδρίου 1,,27 ιατάγιιατος 
τού Προέδρου τη Δημοκρατίας. 
'Επιτελεί δέ τό προορισμό του 
έντός των πλαισ:ω τω Νόμω 
και των αρχών της κοινωνικής 
ά ληλεγ ύης Το 'Τ ουργείον 
Παιδείας εχει άπονείμει 'Έπαι
,,ο δια ό EQ, ον τιον Τεχτ ΥIΚ(Ι) 

Στοι7)\ι ρός ατιηn έιιηπιν το 
άναλφ δ1τισ!ιού, δια τη- ί Q'σε
ωc:; και σ τηρήσεως π λλώ η, 
κτερινώ σχολών rι όρων ερ π 
ζ I 1 , ' C I 

ομενων εων, εις τα οποιας 
ή μόρφωσις και τά δvδλία, άκό 
uη δέ αι έρ αλεία -ταρείχο το 
είς αύτοί•ς τε είως δωρεάν, πολ
λά ετη ροτού ό θεσ ός της δω
ρεάν παι είας είσαχθη έπισή
μως. Είς τον φιλανθρωπιι..όν το
μέα, δια τη συστάσεως τη ' 
τικαρκι ικηr 'Εταιρείας προσε
φέρθησαν από τον Τεκτο ισ ιό 
με άλαι ύπηρεσίαι δια η1 Υα
ταπολέμησι της .έπαράτου νό 
σου, δια δέ της άνεγf ρσεως τού 
μεγάλου Ξενώνοr είς τό Κα υ
φτάκι Κηφισιά ροσεφέρθη εν 

ασυλο είς τ 'ς α α η1 'Ε λά 
δα άπόρους καρκιν παΟείς. Έ 
πι εο , ό Τ κτο ισμός α ήγει-
ρε το Ί εnό αό ' γίων 
ναργ 'ρω καί έ :σχυσε και έξα-

ο ουΟεί έ ισχ 'ω σειράν δ ην 
φιλα Ορωπικών ίδρυμάτω . Έ-

αιρετική συνδρομ11 παρεσχε 
εις τούς εν Κ ύπρφ ρόσφυ-γας 
και εις τα ε Έλ άδι καταφυγόν
τα τεκ α τω , έκιvητο οίησε δέ 
καί τή διεΟ η τεκτο ική άλλη-
εγγύην ύπ'ρ ικαιοσύνης δια 

τή Κύπρον. Μό ο χατά τό λη 
ξα ετος, ποσό ύπ ρ αί ο το 
ε έκατο μ 'ριο διακοσίας πεν
τ{1κο τα χιλιάδας δραχμών (1. 
250.000) διετέΟη δια φάρ
μακα, οσήλεια αι α α οηθή
ματα εις άνα ιοτιαθοϋντας. ΕΙ-
αι ή ρώτη φορά, κατά την 

όποίαν ό Τε τονισuός όμιλεί δια 
το εργον του, καθόσο , δπως άνα
φέρουν τά καταστατικά και τά 
Τυπικά μας, αί άγαθοερ ίαι θε
ωρο - ται ώ άπλη εκτέλεσις κα
θήκο τος και -δέο νά τελούνται 
εν σιγη. Παραδαίνομι,.ν η) κα
θιερω ιέ η άρχήν, ε εκα της ά
διστάκτου συκοφα, ι·ι..ης εκστρα
τεία , ή ό οία καί αύτό τον φι-· 
λα θρωπ κό χαρα;ιτηρα τού Ί
δρ 'ματόr μας έπειράΟη ν' άμ
φισδητήση. 

3. - Ι ΕΝ ΝΤΙΟΝ ΤΟΤ
ΤΕΚΤΟ ΙΣ\ΙΟΤ Φ Τ ΣΙ-
ΟΠΛΗΞΙ Ι ερί το - δηθε χα 
ρακτηρος α'τού ώς θρησκεία η 
δρ ανώσεως θρησκευτικης η ;ιαί 
ά τιθρησι<ευτιιιης, εχουν προ 
πολλού καταρρε 'σει, ιά πάντα 
καλή ίστεωr α θρωπον, με τή 
έ ίσημον άπόφασι τη; Θεο ο
γικηr Σχολής τού Πα επιστη-
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μίου ' θηνων (θρησκευτικόν πε
ριοδικόν «' νά�.:λα.σις>>, τομος 
ΜΖ' 1934, σιλ. 5), καθ' 11ν «ό 
Τεκτονισμός EJN είναι θρη
σκεία, οϋτε θρησκευτικ11 οργά 
νωσις... ΔΕΝ cχει άντιθρησκευ
τικόν χαραχτήρα... ΔΕΝ εχει 
άντιχρισrιανικόν χα�'1Ι/4tηρα, αί 
άρχαί του 1:-}Ν άντιστρατευον
ται τάς αρχάς τού Χριστισν�σμού 
και ού uόνον ούδόλως σu,,τελεί, 
άμέσω η έμμfσως, 1:,ίς μείωσιν 
της πίστεως τού χριστιανού, 
άλλα σΜ)εται απολύτως τον Χρι
στιανισ ,ιι.'>ν και τά μέλη του ιlναι
πιστότατα μιλη τη:; 'Εκκλησία 
εις ην άν11κουσι». Ό εκ των εκ
δοσάντων την άνωrf ρω άπόφα 
σιν Κα,θηγητ11ς της Θεολογίας 

ηιιήτριος Μπαλάνος, εις αρθρον 
του, προσίθε,σι,, τά έξης έπεξη
γηματικά, μεταξύ αλλων: «'Ενο
μίσαμεν δτι δεν ήτο ιδυνατόν νά 
[χη ά,,ατρεπτ'ικάς η άντι χρι
στιανικάς τάσεις, σωματείGν, οϋ
τινος ιιέλη εχρημάτισα:ν ό 'Εμ
μανουήλ ΞάνθG;, ό Διονύσιος 
Ρώμας, ό Θεόδωρος Κο,λοκοτρ ' -
νης και τόσοι αλλοι αν1δρες αγω
νισθέντες ού μόνον κατά τό 1821, 
αλλά και ιις πρ σφάτους αγώ
νας και μάλιστα rόν Μακεδονι 
κόν, ύπερ Πίστεως Μι Πατρί
δος, ώς και πλsίστοι των κατα
σχόΗων και κατεχόντων ϋψιστα 
έν τη Πολιτεί� και τοίς Ι'ράμ
μασιν αξιώματα και δη αρχηγοί 
κομμάτων και ύποιυργοί πασών 
των αποχρώσεων». Σηιιι,,ιωτέον 
δτι ό οϋτως όμιλων δεν ήτο Τέ 
κτων. 

Κ 1 'r'TO 'ΓΟΎ'ΤΟ 
ΤΙΚ Ν Ο τό όποίο 

παλα ΟΤ ρον γατι,,πολ(με τον Τε-

κτονισμόν, διότι σδτος, ώ θεσμός 
φιλελεύθερο 

' 
'fJtO &ντωετος προς 

τάς κοσιιοκρατορικάς τάσεις των
ποντιφ !.κων, ηδη εχ�:,ι μεταιβάλει 
τακτικ11ν και r,{ατά τόπους αρχιε
πίσκοποι αύτού μετέχουν τεκτο
νικών εΚJδηλώσεων και όμ1λούν, 
διακηρύσσοιυν δτι αί παλαιαί κα
ταδίκα.ι τού Τεκτονισιιού άπό την 
Ρωμαιοκαιθολικην 'Εκκλησίαν ε

χοm, πλιον άχρηστευθη καί εύ 
ρύτατα θεωρείται δτι δύνανται 
να σιυνυπάρχουν άρμονικω αί 
ιδιότηrτ:ες τού Τέ.κτονος και του 
καλού χριστιανοϋ καθολικοϋ. 

4 .. - Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΊΙΠΕΣΤ:Π, κατά τό παρελθόν, 
bιωγμούc, πού αποτελούν δι' αύ
τόν ύψίστην τιμήν. Κατοοιώ:χθη, 
τό πρώτον, άπό την φοιβεράν • Ίε
ράν 'Εξέτασιν καl εlχε πολλά 
θύ.ματα. Κατεδιώχ,θη άπό τον 
Τσαρισμόν, τον Φασωμόν και 
τΟν Χιτλερισμόν, καθώς κα.t άπΟ 
αλλας δικτατορίας, δηλ. άπό κα
θεσηί)τα ανελεύθερα και καταπι
εστικά, τά όποία στιγματίζονται 
από την συνεί,δησιν rων Λαών 
και άπό τ11ν Ίστορίαν. Και σή 
μερον αJΙόμη, εlναι ό Τεκτο,,ι
σμός άπηγορευμένος εις εκείνας 
τάς χώρ-1ς, αί όποίαι :κυβερνών
ται όλοκληρωτικως. 'Αντιθέτω , 
τuμάται {,ψηλότατα ιι τάς φι}ε
λευθιρας και δημοκρατικάς χώ
ρας, ιις αναγνώρισιν, οχι μόνον 
του μεγάλου ρόλου του εις την 
μορφωτικ11ν και ήθικην άνύψω 
σιν της άνθρωπότητος, αλλά χαι 
ιις άναγνώρισιν τη σπουδαί'Jς 
συμβολή; του είς τ11ν απελευ
θέοωσιν των Λαών. Τό όνόιιατα 
έθ�ικων ήρώων, δπως τού· Γα
ρι 1βάλδη εί την Ίταλίαν, τοϋ 
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Ούάσιγκτων εις Ί-1 ωμ' ας Πο-
ιτεία , το Ιfπε ίτο ουαρέ. 
ί το l\!Jεξικόν, τού Σιμόν �f.,το
ιδάρ ίς την 13ε ζο ' α , το~ 
Λαφαγιέτ ίς η1ν Γα χσί 

τόσα α α εύρίσκο ται είς τάς 
τεκτανικάς δέλτους. 

r,_ - ΕΙ Ι - Λ Ι ΒΕΡ 
το νά γί ται εις την επ χην
μσς όγο. ϊε >ι σχέσεω τ - ΤΓ-:
!ΤΟΝΙΣΜΟΎ' μέτο ΣJΩΝΙ
Σ1 ΟΝ Τά τι Ο· με σ είς ι< λο
φ ρια.ν ήΟε <<Πρωτόκο α τιον
σοφών τη; Σιώ », τ'
μ ουν όγο r ρl «συνωμοσίας
τω έοραι μ σόνων δια η1ν χγ
κόσuιον κυρ αρχίσν�) εχουν κη
ρυχθη π αστά δι' (ι;τοφάσεως 
τού π ιν:κ δικ στηριου της 
R' ('Ρϊ R ' ) 

' ' -ερ ης , .υετιας απο το 
i\fαίου 19. 5, άπ δειχΟέντ ς δια 
σωρείας τ κμηρίων οτι f1 α 
χα κε μένα άϊό τη, Τσαρικ11ν 
μυστικ11ν (1.στuνομί ν, η1 ι οό
ητ ν Όχράνσ. 'Η σκευωρία η -
Οεν εί; -τ ηρες φιο; με ι ικα-
σιαν λ ιο , μηνών τού μεyά ο 
ΆΕλοετικο - δικαστηρίου, το ό ί
ον, ιά της άπ φά ιίJ; τ , f'X, · 
ρrοιτήρισε η1ν εχδ σι ν ,' ; -::rίνή
θι,<ο, » κ ι άπη •όρ υσε η' ν ιυ
χ φορί ν της. �Η θεν, "μως. δ 
Χιτ ερισ ιός, ό όποίος εξειιε σ -
εωη το άν11Οιιον ΤσαριΥΟ\Ι 

προ ον δια τοίι; αυτο' ς σκοποί1ς, 
11τοι ηΊν ( lYαlO ό ησιν των ιω 
ιι(Ο\Ι Υαι σφ (Ον Τεκτόνων ,<σι 

Ίσ,_ αη ιηον. Προσφ 'τω; δi, ό 
" ρειο- Πάγος το - Πακιστάν, 
χι' ρας μ σο μανικης, f1κί1ρ σε 
μέτρα κατά τεχτονιχιον στοιον, 
ηφθέντα ά-το καηοτερα ι,<αστή 

ρια καί έν tδέχθη ώ οάσιμον 
τ11ν ερί Σ ιω ισμοϋ συιο α, ί-

τος έ ο' τος φυπο ρ-
Ω:., JσωτεριΥι7Jν fhήl< (jfν- 1 :ϊl 
'ξ �· ( \ , _ ι - τι «αι τεκτ νιχαι ορyα 

νι;Jσεις ΕΝ ί1πηρξ ν ΠΟΤΕ 
Ίο δ(J 'Ιαί, α ά (1.ν'χrιΟεν περι-
όμοσνον μέ η ανήκοντα είς δ

λας τάς Ορησyειας, ερι αuοα
νομ' ης και τη::; ).fo σο λμ νι
κής». 'F.τ:ρα ιίπόhειξι δτι τrι 
περί Σιω ωμού ε νυι ,j •οησίαι 
η κακοήΟειαι, εiν ι ή ε ε Ο' ρα 

ιτο ρ ιu το~ Τεχτ νισμοϋ εί_ 
Υ.,(ίJρα:::; '\.ραο:ι.άς τη; \[έσ ; ' 
νστολή-. εί: τάς όϊnίας :τροσε
Όη τελε ταίως κ ί ,ό \[,ωό,ων 

6 - ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
λ[ • ΡΤΚ ΝΙΚΠ Μ'rΣΤΙ
Τ Ι [ 'Ύ'ΠΗΡΕJΤ'1,ηΊν σ 
φήμως νωστην ί1:rτό το " ομα 
Σ f , lf ηΊν όϊοίιι : Οl',{0-

φ, νται /. l ',{ΟΥόοουλοι φυντ -
σιοχόποι ΕΠLϊ(flQΩύν \Ι(J. συσyετί 
τίσο ν το'; Τ',<τ νσ::;, Οr'.ι εί:τω
ιιFν ε α καί uόνr�ν. ' τι οί Τέ
�τονrς 'ρίσ� νται ομ uεταξ' 
rον ύ:τη� ετιον,, όι λ με αξί, ηον 

θuuάτ ν της καί ποιϊηο:::; έξ α' 
των ό άείμν στο- ΠΡ F: Ρ Σ 
ΤΗΣ '{Τ ΗΣ ' λ IF\'Tf () ' 

ποί ς {�το ε-τιφrιν1�; Tr◄:I ΤΩΝ 
ϊ. - Τ-:.\ΟΣ, ε:τειr>' ,<αι

ΠΕΡΙ Σ., ,Σ ·Ω\1' \fE ΤΗΝ 
'<:ΟΎ'ΝΤ γί •εται ό 10; (i:τι\ 
τοιι; ά ιστόΥΤΟ ς μuΟο:τ), στrις 
δη ύμεν κατηγορημ τικrίJ: δτι 
ό ε Ί�λλrιδι Τει \ ισμός, ' Υα ' 
tξοχην τετιμημένο; ιά τιίJν φι-

ε εuθέ ρι ,. π ρa όσεων α.υτο -, 
Ουτε r]TO UΙ'αΤΟ\' να f /.. , 0\.;Tf 
Υαι είχε Π τε η1ν αραμιχραν 
σ;.<€σιν, -τ ήν 'χείν ς τού αντι-
-τό�ο . 'i\.νέκ Οεν -τρ Υειμένο 
νά σ ζητηθii, εστω χ ί κ τ' ά -
χ11ν, μία 'ίτησις άμ ήτου Πf(>L 



80 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

είσδοχης του εί τον Τεκτονι
σμόν, εζητείτο από τον ύποψή
φιον νά ,δηλώση γραπτώς τ11ν
γνώμην του περί των όλοκληρω
τικών καθεστώτων και συστημά
των, τά οποία και ωφειλε νά κα
ταδικάση σαφώς και. ανεπιφυλά
κτως uετά πλήρου αίτιολογί
ας. 'Εάν - δπω- συνέ.δη, εί
τήν πραγματικότηrια - ενα εκ 

- , , , Τ , 'ξ των εν •.νεργειq, εκτονων α ιω-
ματικ(Α>ν - ΕΝΑΣ καί Μ:ΟΝΟΝ 
- εγένετο επίορκος προς τον
Τεκτιwισμόν και συνέ.πραξεν εtς
την κατάλυσl\1 τιί)ν λαικών ελευ
θεριών ·χαί είς την έγκατάστα
σιν δικατορίας, τούτο δεν δr�μι
ουργεί καμμίαν απολύτως εύθύ
νην ·δια τον Τεκτονισ,μόν, δπως
δεν δημιουργεί ε' Ούνην καί δια
την Πατρίδα, προς την όπο !αν
επίσης, εγέ.νετο έπίορκος.

'Όπως ενθυμούμεθα πάντες, 
το ραδιόφωνον εlχε μεταδώσει, 
την χαρ::ιυγήν της 21 ης 'Απριλί
ου, ψ�υδrστατα, δτι «Ό Στρατός 
είχεν αναλάβει την διακvβέονη
σιν της Χώρας», ενφ διν rμο 
«'Ο Στρατό,», αλλά μια δcάξ 
συνωμοτών καl επιόρκων αξιω
ματικών. Κανείς δεν ιενοήΟη ,,ά 
ταυτίση τ11ν δράκα έ.κείνη,, με 
τάς Ένό:ττλους υνάμεις. Οϋτως, 
δεν εΙναι λογικόν νά ταυτίση κα
νείς τον μεταξύ των έπιόρκων 
Ε Α και ΜΟ .Ο, Τ έν ένεργείq, 

Τέκτονα αξιωματικόν, με τον Τε
κτονισμόν. Τοιούτος ισχυρισμός 
θά ητο καθαρό παραλο, ισμός. 
'Όσοι παραλογίζονται και συκο
φαντούν τον Τεκτονισμόν, δτι 
«εφερε την Χοm•τα», επειδή φέρ' 
είπε,ίν, ό ταξίαρχος Στυλιανό 
Παττακόc ητο εν ένεργείq, Τέ-

κτων, θά πρέπει ν' άντιμετωπί
σουν, με την uδίαν σχιζοφρένειαν, 
τ11ν αποψιν δτι, έπειhή ό Πατ
τακός ητο Κρητικός, ή ... Κρή
τη εφερε την Χούνταν ... 

'Ως προς τά αλλα όνόματα α
ξιωματικών της Χούντας, τά 
όποία αναφέρουν οί συκοφάνται, 
είναι ψευδη :και απολίιτως φαν
τασιώδη. Το αύτό ίσχύει καί δια 
τά όνόματα ύπουργών της Χούν
τας, δια τά όπ.οία, είς τινας μεν 
Jτεριπτώσε,ις έφηρμόσθη ή κα
κόβουλος μυθολογία και είς αλ
λας ή ασύγγνωστος επιπολαιό
της της συνωνυμίας. Τέσσαρα 
σχετικά παραδείγματα. Πρώτο:ν: 
ΕΙδαν είς κάποιο παλαιόν τεκτο
νικόν περιοδικόν το ονομα Θ. Πα
πακωνσταντίνου. Χωρίς νά εξε
τάσουν διόλου έάν το «Θ» έσή
μαινε Θεόδωρος, Θεόφιλος, Θεο
φάνης, Θεοχάρης, Θεόφραστος, 
Θαλης, η Θωμάς, είπαν «αποφα
σίtομεν καί διατάσσομεν» νά ση
μαίνη ... Θεοφύλακτος και νά εί
ναι ό εκ της δημοσιογραφίας 
προερχόμενος ύπουργος Παι
δείας επί 'Επταετίας, ένcρ ό περί 

Ί' ' , , ' ου προκειται, ενυπογραφως και 
δημοσίq, εχει δηλώσει δτι ουτε 
Flναι τέκτων, ουτε και ε
χει την διάθεσιν νά γίνη 
(δπως εlναι δικαίωμά του). Εί
δαν το ονομα . Τσάκωνα και 
«απcφάσισαν» δτι hέν ύπάρχει 
αλλος Τσάκωνας εν 'Ελλάδι, πα
ρά μόνον ό επί Χούντας 'Ί'πουρ
γός Πολιησμού. 'Έφθασαν είς 
το σημείον, tδόντες δτι υπάρχει 
Τέκτων όνομαζόμενος Γεώργιος 
Παπαδόπουλος ( ονομα συνηθέ
στατον εν 'Ελλάδι, αφού ύπάρ
χουν μόνον εις τον Τηλεφωνικόν 
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Κατάλογον' θη ων ... 370 Γεώι, 
γιοι Παπαδόπουλοι ! ) καl <<ά:τε
φάσισαν» δτι εlναι ό ρωτοστάτη; 
τη:; δικτατορίας, πράγμα, 6ε6αί
ως, άνα ηθέστατο ! Οίίτε τη 
μνήμην των νε ρών δε έσεϋά 
σθη ή άχαλίνωτο φαντασία τω 
τεκτονοφάγω , ή δτιοία το "Ί' 
πατον Ταξιάρχη rού Φι οσοφι· 
κού Τεκτονισμού ημ11τ ιο 'Ι 
ωαννίδην ( ε τiΊ οινωνίq. Γενι
κον ιευΟυνη1 τού Χημείου τού 
Κράτους) θα ό τα την 17ην ε
κε,μυρίου Η)70, τον θέλει να εί
ναι ό ... πρώην άρχηγος της 
ΕΣ Α... δια νά τον παρουσιάσουν 
Τέκτονα καl αυτόν ! ... 

\Λ Κ Ι Ι ΤΗΣ ΜΕ
ΘΟ ΟΊ' ΤΗΣ άφαντάστου ΓΕ
ΛΟΙΟΤΗΤΟΣ επεχείρησαν ά. 
συκοφαντήσουν τον Τεκτονισμόν. 
Το γνωστον «πουλί» τη- 21η_ 'ι\
πριλίου έθεωρήθη άπο τούς ύστε
ρικους τού άντιτεκτανισμού ιος . .
τεκμήριον σχfσεων της Χού, α
μέ τον Τικτονισμόν, δια τον λό
γον δτι ό Τεκτονισμο- εχρησιuο -
ποίησε, ρο 16-6 ετών τον μυθο
λογικον φοίνικα, ώς συι�6ολον 
της προσδοκωμέ ης άναστάσεω 
τοϋ 'Ελληνικού 'Έθνους ύπ�ρ τηc 
όποία καl 11ρχ ισε εργαζόιιεvο-, 
δέκα όλόκληρα ετη προ τού 1_ 21. 
' λλά, ό τεκτονικο- φοί ιξ εγι
νεν, εν συνεχείq. ειιυλημα τού έ
πισ11μου ελευθέρου ίλληνικού 
κράτους, ά:τοτυπούμ�νον ε l της 
σφραγuδος καl τιί>ν ,1οιιισuάτων, 
άρyότερα δε ε ι ε και το επ ! ση
μον εμδλημα της :τρι�της Έλ
ληνιχης ημοκρατίας, τού 1927. 
Πταί:ει, 'Όι:τόν, καl :,•χει «σχέ
σιν» ό Τεκτονισμο ιι� την Χούν-

ταν, έπειδή αυτή, έπιϋσσα της ε
ξουσία;, έσφετερίσΟη ,ωι έ α
οποίησε, μαζι μέ τόσας ίί. ας 

έννοία- καl σύμδ α καί το φοί-
1ιΥα; 

Το κορύφωuα τη; γελοιοτη
τος ητο ό ίσχυρισμος ότι αί «σχε
σεις» Τ ιι.τονισμού ιι.αί Χο' τας 
«άπεδει νύοντο» έ τά κοπέ τα 
ομίσματα, το Οέρος τού 197 , 

δτα 11 ο{, τα απεφάσισε ά φο
ρέση καl το σκούφο της δημο
κρατίας, καΟόσον κατω άπο το 
«πουλί» τω ,10 ισ άτω διεκρί-
οντο έ τε γράμμ τα, τά όποία 

οί φαντασιό λη τοι έδιά ασα 
ώ; ΙΣΤΙΝ και rά έρμήνευσα 
ώ ... Πρώτη Στοά 'Ιονίω Νή
σων. Ένψ τά ράμματα, ησα Ι. 
ΣΤΙ καl εσήμαι α ... 'Ιω' . 
Στί ης, που ητο το ο ομα το~ 

αρά τiΊ Τρα ι:�η της 'Ελ άδος 
χαράχτου ! 

. - 'Εν καταχ.λείδι, Οεωρού
μ1:, &τι ειδικώς oi, έf 'Ηρα
ιιλε:ιr Κρήτη -χινηΟέντε; έ α 
τίο τού Τε το ισucιύ, δε έ {α
χοποίηοαν μό ον τη άλήΟttαν, 
εν έπεριφρόνησα ιόνον την 
οη,μοσύνην τού λαού, άλλα προ-

Θυησαν κσί εις συχοφ τικ11 
δυσφήμησι · τού Τεκτο ισμού, 
κατά παραγνώρισιν τω μεγά
λων ϊατριωτικώ του τίτλω , οχι 
μόνον δια τ�1ν ελευθερία της 
'F. λάδος, άλλα και αυτης τη; 
Κρ11της, είς τη- όποία; τάς έπα
ν στάσει- τού 1 G κ.αί 1 81 
ί•πάρχει σπουδαία τειι.τονικη συμ
μετοχ11 χαl των 'Ελ ήνων, άλλα 
Υαί Γα ι ω καί ' μερικα ιΪΥν Τε
χτό ων. Και αύτο είναι, κατά 
το Ξενοφώντα, άχαριστία, «της 
όποίας πασα ά αισχvντία επε-
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ται». Και ε!ναι, αληθώς, αναι
σχυντία, νά εύρεθούν ατομα, τά 
δποία 1δάλλουν κατά τού Τεκτο
νισμού, δ δποίος είχε, μεταξύ των 
αλλων, την ίημ�στηrν τιμήν νά 
περιλάδη εις τάς τάξεις του ενα 
Μεγάλον Έθνάρχην, σαν τον Έ
λευθέριον Βενιζέλον, ενα Μεγά
λον ιΠατριάρχην σαν τον Μελέ-

Ί\ιr ξ' ' ,, . ' τιον Ίεtα ακην και ενα μεγα-
λον συγγραφέα, σαν τον Νίκον 
Καζαντζάκην. 

Ώς προς ήμάς, ένήμεροι περί 
τού δτι κατά την πορε:αν μας 
προ; το Φως, θά διασταυρούμε
θα με έχδηλώσεις μισαλλοδοξίας, 
φανατισμού καί αμαθείας (προ 

' ' θ ' ) 'λλ' ' ' παντος, αμα ειας , α α και ικα-
νοποιημένοι έκ της έκτιμήσεως, 
δια τη� δποίας περuδαλλόμεΟα 
από τούς φωτισμ'νους ανιδρας καί 
την πλειοψηφίαν τού προαδευτι-

κού λαού, θά προχωρήσωμεν εις 
την δδόν τού καθήκοντος. Μέ 
πίστιν και έμ,μονήν ακράδαντον 
εις τά ίrψηλά tδεώδη μας, μέ 

λ' ' ' ξ' 'λλ' γα ηνην και αταρα ιαν, α α, 
έν ταύτφ, και με χριστιανικήν 
έπιείκειαν προς τούς ύδρίζαντας, 
τούς συκοφαντούντας και καταρω
μένους ήμάς, ακριιδώς δπως μας 
έδίδαξεν δ Διδάσκαλος και Σω
τήρ ήμών, δ Θεάνθρωπος της 
Ναζαρέτ, δ Κί,ριος ημών 'Ιη
σούς Χρ�στός (Ματθ. ε' 44), 
δν λατρεύομεν και προσκυνού
μεν <�έν δλη ήμών τη καρδ:� και 
έν δλη τi'\ δια,,οίιp> (Ματθ. κδ' 
37). 

'Αθήναι, 15 Φ.ε.δρουαρίου 1977 
(.'Εκ της Γενικής Γραμματείας 
της :λ1έγάλης Στοάς της 'Ελλά
δος). 

Ο ΙΗ%OΥ � 

Ποίος ύπfjρξεν ό Ίησοϋς; 8 Ai διάφοροι περi αύτοϋ 
άπόψεις έκτιθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησοϋς κατα "rον Συρέ.8 Ή διδασκα_ 

λία τοϋ Ίησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
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'Ο Πλάτων -

'Ε σ ω τ ε ρ ι σ τ ή ς ;
Tou δρ. Φιλ. J Η. DUBBINK 

Τό κείμενον αύτό άπευθ' εται στους σοβαρούς μαθητάς τη 
'Έλενας Πετρό6 α Μηλαι6άτσκυ, πού επιχαίρουν δτα σύγχρονα ρευ 
ματα στ11ν επιστημονική σκέψη τείνουν ά δώσουν εμφαση σι άπό
ψεις, ού αυτή ε!χε ύπερα,σπισθη στη ,εποχή της, και πού οί σύγ
χρονοί της &πέκρουσα η Εκορόιδεψαν. Μια εύτερη κατηγορία
άνα:γ ωστών θά ε�διαφι,,ρθοϋν: εκεί οι πού κάνουν δμιλίες για την 
Θεοσοφία - ιότι, καθώς ελπίζω, θά εχου μερικά άκόμη επιχει
ρήματα να παρουσιάσουν. 

Ή Ε.Π.Μ. θεωροίίσε τον Πλάτωνα ώς ά ήκοντα στο Πέμπτο 
Κύκλο, δτι δη . κατά τη γ ώμη τους, ε!χε περάσει άπό μυήσει , 
πού τον ώΜ1γησαν κατ' εύθεία στην 'ίθουσα της Σοφίας και 
άκόμα πιο πέρα ( για ά χρησιμοποιήσωμι,, την εκφραση της «Φω
νης της Σ ιγης»). Μέ αλλα λόγια, δ Πλάτων άπέκτησε την γνώση 
και την σοφία, πού ή συνήθης γλώσσα της έποχη του δεν εtχε 
λέξει για ά τις έκφράση. 'Εκεί η ή γλώσσα, δπως και ή δική μας, 
έχρησψοποιείτο στην 'ίθουσα της ' νοία , στον κόσ ιο της Πέμ
πτης Φυλη , στην δποία άνήκομε. Ή εργασία του και το καθή
κον του ώς φιλοσόφου και μεμυημένου, ηταν ά προσπαθήση νά 
άφυπνίση το ενδιαφέρον των μαθητών του και των ά αγνωστών του 
άκριβώς γι' αύτέ τι πλευρέ της φιλοσοφίας του, πού 11σαν γι' 
αυτόν οί λέον προσφιλι;ίς, ά λα έπίσης και οί πιο δύσκολες να 
εκφρασθοϋ (Βλ. "'Ισι ' ποκα υπτομfνη Ι 2 7 - 8). Καίτοι ό 
Πλάτων καί οί αμεσοι μαθηταί του συχνά εμνημό ευαν αύτές τις 
«αγραφε � και δη «σχ ον αρρητε � πλευρές τη φιλοσοφία του, 
αύτοι οί λόγοι του, ι;'ίτε παραμελήθηκαν ίτε έρμη εύθηκαν κατά 
τρόπον, ίόστε όλοι οί «μυστηριο - θηραι» ού προσπάθησαν νά στη
ριχ θοϋν στον Πλάτ α, γελοιοποιήθηκαν. 

Στο πρώτο της εργο, <ϊΊσι 'Αποκαλυπτομένη», ή Μπλα-
6άτσκυ στηρίχθηκε στην βοήθεια τού καθηγητοίί Α. Wilder. Στα 
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κατοπινά της εργα, ,επανειλημμένως παρέπεμπε στον διάσημο- με
ταφραση1 τού Πλάτωνος Τόμας Ταίηλορ. Φαίνεταιι, τους θεωρούσε 
αυτούς τούς bύο μαθητάς τοϋ Πλάτωνος, ώς τους μόνους που έσκέ
πτοντο, κατά τό μαλλον • η f1ττον, ,εσωτεριστικώς. 

Ειδικώς στις · 'Αγγλοσαξωνικές χώρες, ή <�εσωτερικη» αύτη 
γραμμη της ερμηνείας άποφεύγετο. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, περιεγράφη άπό τον καθηγητη τοϋ ΠαΝεπιστημίου τοϋ 
Λονδίνου Πόππερ, (μιλώντας πολιτικά) ώς ·«απολυταιρχικός τύ
πος». 'Από την ωτοψη αυτή, δ Πόππερ ε1χε δίκιο, και τό «δίκιο» του 
αυτό φαίνεταιι καιθαρά στύ φως των ·έσωτερικωτέρων πλευρών τοϋ 
Πλάτωνος. ΊΙ άπόστασις μεταξυ των συγχρόνων τοϋ Πλάτωνος 
μορφών δημοκρατίας χαί των tδεωδων πού έμελέτησε καιτά την 
διάρκι:,ια των μυήσεών του, ήταν πολύ μεγάλη. "Εφθασε στο συμ
πέρασμα, δτι ό μέσος 'Έλλην τοϋ τρίτου αιώνος π.Χ. ήταν άνίκα
νος νά κραη1ση τό φορτίο της ύπευθυνότητος στην πολιτικη σκέψη 
καί ζωή. ':Επομένως, ό ανΟρωπος στην ΑίΟουσα της Avidy,a ( = 
τη Μη - Γνώσεως), για νά ξαναχρησιμοποιή.σουμε την εκφραση. 
τη <,Φωνής της Σιγη9>, επρεπε νά κυοεQναται μόνον από σο
φιί)τερους ήγέτας - άλλα τό πρόβλημα τοϋ ποϋ ·θά εύρεθούν αυτοί 
οί φιλόσοφοι - ϋασιλείς, παρέμεινε, φυσικά, αλυτο. 

Τό 1963 εξεδόθη στην Γερμανία τό διι6λίο τοϋ Κόνραδ 
Γχάιζερ «PJatoos Ungechr1enene LeJιre» ( «Ή αγρα,φη Δι
δασκαλία τοϋ Πλάτωνος»), τό όποίον άρχικώς άνεκοινώθη ώς δια
τρrοη στό Π�νεπιστήμιο Tub:ingen. Το ,6ιδλίο αποτελείται άπό τρία 
μέρη: Οί οελ�δες 1-3·21 περιλαμ,δάνουν τά άποτελωματα των 
μελετών" οί σελίόες 3133--439, τlς «.A!nmerkungen» - τlς παρατη
ρήσεις - που περιλαμβάνουν τις συζητήσεις τοϋ συγγραφέως μέ 
τούς συνεργάτας του και τούς προκατόχους του· τό τρίτον μέρος, 
οί σελίδες 4.41-557, πι:.ριλαμ,δάνει μί.α συλλογη από μαρτυρίές 
άρχαίων συγγραφέων, που άναφέρονταlι στο ζήτημα μιας ((αγρα
φης φιλοσοφία9> τού Πλάτωνος. 

'Από αυτό τό τόσον εξεtlδικευμένο εργον, ενα πράγμα είναι 
σαφές: εΙναι δυνατόν νά κατανοήσωμε τον Πλάτωνα μέ διαφορε
τικό rρόπο άπό τούς λόγιους τού 19ου καί των άρχων τοϋ 20ου 
α1ώνος. Ό Γκάιζερ παρGυσίασε ενα ·διάγραιμμα, για νά ,έξη,γήσει 
στον άναγνιίJστη τά διαφορετικά στοιχεία της πλατωνικής σκέψεως 
και εργασίας. 

Ή πρώτη εικόνα που π11ραμε άπό τό 6t6λίο τοϋ f''Κάϊζερ, απο
δίδει περιληπτικώς τό περιεχόμενο καί την εκτασι του 6�6λίGυ. 

Στό επάνω μέρος, ό αναγνώστη 16λ6τει την λέξι «'Άρρητον» 
( τό μή δυνάμενον νά εκφρασθη μι λ[ξεις). Ή γερμανική εκφρα
σις «mιindlicl1e Lel1ryortrage» άναφέρεται στην «προφGρική 
παράδοση>>. Πως δμως γνωρίζει δ Γκάιζερ, η πως ύποθέτει δτι 
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γ ωρί ει άτι απο τίς σι<.έψεις, που δέν αφησε γρα τες ό Πλά
των; 'Ε) ω παραπέμ ω το αναγ ώστη στις «παρατηρήσεις» τού 
διδλίου τού Γκάι ερ. Ο αριστ-ρος κύκλος επιγραφεται «Μαιθημα
τικαι 1έπιστημαι». Γι' αύτο το ζή,τημα, ό Ι κάιζερ γράφει στις σε
λίδε 41-201. Ό Π άτων [μφανί εται ώς ε α απο τα ήγετικά 
πρόσωπα στι1 διατύπωσι τών μαθηματικών, στή μορφή που εδι
δάσκοντο γε ικω μέχρι τού εικοστού αιώνος, σέ δλα τά σχολεία 
μέσης έκπαιδεύσεω . 

Ό δεξιο κύκλος ε .ιγράφεται «Πολιτικοί όμοι, Ρητορική καί 
Ίστορικαι μελέται». ύτο τό τμημα της εργασία τού Πλάτωνος 
γίνεται ά ηκείμενο έπιθfσεω τού P,opper. mo τό τμημα ευρι
σκεται ε tω άπό τις δλίψεις αύτοϋ τού αρθρου και τό διαπραγμα
τεύεται ό Γκάι ερ στί- σελίδε 20'5-289. 'ΊΕ α άπό τά χαρακτη
ριστικά τού Πλάτωνος είναι ό δαθύ του πεσσιμισμός, δσον άφορα 
τ'ις άνθρώπι ες ύποθέσεις. ' ό τά λόγια του σχετικώς μέ τή 
' τλαντί α, είναι φα ερό δτι κά ει αραλλη ισμο μεταξυ τηc; 'Α
τλα ίδος και της σύγχρον11ς του Περσία , ύπερμάχων τού δεσπο
τισμού και της δουλείας, και τω ι ανιχώ ' θηνών αι της συγ
χρόνου του πόλεως, ύπι-,ρμάχων της α αρχία-. 

Ό Γκάιζερ λέγει δτι στό εργο του δεν ασχολείται μέ τήν 
δυναμικ11 που ένίπνευσι-, το Πλάτωνα ση1 εργασία του, και που 
θά έ ·ηγούσε την <,έ έλιξι» και τι1ν «παρακμή», δπως ίρμη εύει 
ό Πλάτων τήν ίστορία που έγ ώρισε - αλλά μήπως είχε περισ
σότερε νώσεις ιά την �ali Yuga ( = την σκοτει ή περίοδο της 
Πέμπτης Ρί ας - Φυλής) άπό \τι ή Μπλαδάτσκυ; 'Επειδή αύτά 
τα σημεία: παρουσιάζουν περισσότερο 1έ διαφέρον από τις έπισtη
μο ικές ερευνες τοϋ Γκάι ,ερ, θά άποτολμήσω μερικές σκέψεις γι' 
αύτα τα ητήματα. ' λλα ας οϋμε τό δεύτερο διάγραμμα. 
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'Ένας μαθητης της Μπλαιδάτσκυ θα εκανε 'ίσως μερικές μετα
δολές καl θά προσέθετε περισσότερες πληροφορίες από τον Γκάι
ζερ. "F,φτιαξα δοκ�μαστικώς τό άκόλουθο σχεδιάγραμμα: 

β α:συ Cδησί,ς ε:ί-
δr,μοvος(ΑJ.e,.t) 

-----�---,#---=::........:\\.-_::,�- β:Διάλογοι έκόο�έντες 
γ:�αθηματLκα[ συζητ�σεLς 
δ :Ποι ί,Η"α[ cραστηρLό

τη•μς 

α--+ β: μu3oL 
α--+ γ:LδέαL-Νpί,θμο[ 
α--+ δ: άρ L στοκραη σμός 

Πρώτα απ' δλα, εlναι φανερό δτι ή χρησιμοποίησις της λέ
ξεως <ςεσωτερικός» άπό τον Γκάιζερ, εΙναι κάπως πλατύτερη άπο 
αυτήν πού εχομε στην φιλολογία μας. Ό fΊκά�ζερ μέ την λέξι 
(<εσωτερικός» εννοεί εκείνα τα πράγματα! ικαl τά λεγόμενα, πού 
εμεναν εντός των τοίχων της πλατωνικής 'Ακαδημίας. 'Εγώ . θα 
περιώριζα την χρησι της λέξεως αυτής στον εσώτερον κύκλο -
καl ό αναγνώστης θά ίδη, δτι τό «εσωτερικό>> στοιχείο δεν εύρί
σκεται πολύ μακριά από τό δημόσιον μέρος των δραστηριοτήτων 
τοϋ Πλάτωνος. Αυτό γίνεται φανερό, δταιν ή προσοχη στραφη 
στους μύθους, πού περιλαμιδάνονται στους διαφόρους Διαλόγους. 
Παραιδείγματος χάριν, στον «Φαίδρο», ό Πλάτων &να.φέρεται κά
πως εν εκτάσει στlς ανθρώπινες ψυχές καί στους θεούς, καί στο 
πώς οί ψυχές ανήκουν στον χορό των θεών, ·έπειδη κάθε ψυχή 
προσπαθεί νά ζήση σύμφωνα μέ το υπόδειγμα τού Θεοϋ, έκτελών
τας τό δικό της εργο. Αυτο εtναι πολύ κοντά στlς «δμάδε9> η «'Ιε
ραρχίε9> της l\Ιπλαιδάτσκυ. 'Έτσι, στο σχέδιό μου, τό πραγματικό 
εσωτερικόν στοιχείον, τό δποίον, ελλείψει καλυτέρου δρου, ώνό
μασα «Συνείδηση των Adept» ( =Είδη,μόνων), εlναι παρόν σ' δλες 
τίς απόψεις των Πλατωνικών εργων κι' οχι μόνο στους Διαλόγους. 
'Εδώ αναφέρομ�ι μόνον στα πολιτικά θέματα. Ό πεσσιμισμός τού 
Πλάτωνος εtναι απολύτως κατανοητός, λαμδάνοντες ύπ'· οψιν δτι 
εζησε στα πρώτα ,5.000 χρόνια της Ka1i. Yuga, καl δτι μερικές 
πραγματικές αλλαγές, η ίσως δυνατότητες για τέτοιες αλλαγές, μπο
ρούσαν νά συμιδοϋν μόνον ·μετα τον ,1,90 αίώνctJ. Αυτο δμως σημαίνει, 
δτι 11θελε νά δώση τέτοιες πληροφορίες σχετικώς μέ την κατάσταση 
των πραγμάτων σ' έκείνη την Yuga, δπως μπορούσε, η, μέ αλλα 
λόγια, να έξωτερικεύση με λόγια κάτι από την συνείJδησή του, η 
απο την πηγη των πληροφοριών, μέ η1ν δποία ήταν σέ έπαφή. 

Τό ίδιο μπορεί να λεχθη για τα «μαθηματικά», Πόυ συζητούσε 
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ό Πλάτων με τους φίλους του. Ή αποψίς του είναι ικάπως διαφο
ρετικ11 άπό την σύγχρονη δική μα.ς. Θα παρατηρούσαμε, δτι μία 
τεχνολογία, άφωσιωμένη στην δημιουργία πυρη ικών δπλων, δύνα
ται να άνα τυχθη δασισμένη στην επιστημονικη καί μαθηματική 
σκέψι, μέ π ευματuκη δμως ενέργεια, άστοξε ωμένη 100% ώτό ήθι
κους συλλογισμούς. Θέλομε να εχω ε <�ά τικεuμενικη» επιστήμη, 
καί κατάντησε ά γίνη ενα δπλο εναντίον στα δικά μας άνθρώ
πι α συμφέροvτα. Για τον Πλάτωνα - ·ηταν ενεκα τών μυήσε
ών του; ποιος θά μας το πη; - τα μαθηματικά ,-αί ή ήθικη συνέ
θεταν άδιαίρετη ενότητα. 'Η «\1iονας» ήταν ταυτοχρόνως μαθημα
τικη εννοια καί συ ώνυμον τού q' γαθοϋ,> - μια θεότης, καί κάτι 
επί πλέον άπό θεότητα; Ή <�ονάδα» ήταν ή εκφρασις της μαθη
ματικής έννοία;ς για την <,'Ιδέα», την πηγή της ύπάρξεως, καί για 
το <Ωδεωδες», για το όποίον άγωνίζεται ή αυτοσυνείδητη άνθρώ
πινη ψυχή. Ειδικώς, πρί άπό τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αίrτές 
οί ιδίε τού Πλάτωνος εθεωρούντο άπηρχαιωμέ ες: ή επιστήμη 
είχε άπό καιρό ξεπεράσει το μυθικό έπίπεδο της φιλοσοφίας. Τώ
ρα δμως, τό εκκρεμές αιωρείται προς αλλη κατε 'θ σι: άνα�η
τοϋμε μια καινούργια σύνθεση της �α!σικης επιστημονικής σκέ
ψεως καί τη πραγματικώς άνθρώπινης συμπεριφορας σέ δλα τα 
έπί.Jcεδα, τόσο στην διολοyία δσο καί στην κοινω ιολογία. Παρ' δ
λον δτι δεν μποροϋμε νά δεχθούμε τον τρόπο, με το όποίο ό Πλά
των έταύτιζε τα μαθηματι;κά καί την ήθική, ύπάρχει, η πρέπει νά 
ύπάρχη, ενα καινούργιος τρόπος για να μετατρέψωμ την άφη
ρημένη μα σ-ι<ίψι σέ ορους άνθρωπί ων σuμφερό των - αν καί 
ό τρόπος δέν είναι καθόλου εκαθαρισμί ος. Μέ αλλα λόγια, δέν 
καταστήσαμε τον συμδολισμό των άριθμώ «ένεργόν», ωστε νά στη
ρίξωμε σ' αυτόν τ11ν προσωπική μας, συγκεκριμέ η, την καθημε
ρινή συμπεριφορά - παρά μό ον μέσφ της τεχνολογίας ή επίδρα
σις των μαθηματικώ γί εται άντιληπτή. eδομένου δμως, δτι οί 
σχετικές μέ την πολιτικη καί τά μαθηματικά ώτόψεις τού iΠλάτω
νος, δπως εκτίθενται στους ιαλόγους, είναι μαλλον θέμα μελέ
της των είδικων στα 'Ελληνικά iΚαί στην Θεοσοφία, δπως την έδί
δαξε ή Μπλαδάτσκυ, θα ήταν προτuμότερο, ά προχωρήσωμε σέ 
μερικά στοιχεία, περισσότερο προσιτά στον άνειδίκευτο μελετητή, 
που διαδάζ ι τον Πλάτωνα άπό μεταφράσεις. 

Θά ηθελα να άναφερθώ έbώ στον «μύθο>> τού ιαλόγου «Φαί
δρος», που συνέ�η να εχω διδάξει έφίτος στο Γυμ άσιο, σέ μια 
δμάδα μαθηrτϊίw μου. 'Έχει κανείς την έ τύπωσι, δτι σ' αύτους τους 
«μύθου9> - που δέν είναι παΡ.αιοί, άρχαίοι, &ρχαίκοί τρόποι σκέ-

εως, αλλά καλλιτεχνικα κατασ-ι<ευάσματα τού 'ίδιου τού Πλάτωνος 
για να έκφράση τίς σκέψεις του μέχρι τού σημείου που θεωρούσε 
σωστό - εχομ,ε την δυνατότητα να διωσθανθού ε τίς <�δbδασκα
λίε9> που ελαιδε δ Πλάτων κατα την διάρκεια των μυήσεών του. 
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Ό μύθος τού Φαίδρου εχει μερικές όμοιότητες μέ τlς «.Στροφές» 
τοϋ Τζιάν, πού αναφέρει ή :Μπλα.6άτσκυ - οχι δσον άφορq. τό 
περιεχόμενο, αλλά μάλλον ώς προς την τεχνική. 

Εlναι γενικώς γνωστόν, δτι αύτές οί «Στροφέ9> άποτελοϋν 
rναν τρόπο έξηγήσεως της <<ιίστορίας» της γης μας. Έν τοιαύτ] 
περιπτώσει, δ άναγνώστης πρέπει να τlς μελετήση σαν να άνα
φέρωνται ,σέ γεγονότα, σέ οασικά ρεύμαιτα της ώργανωμένης ζωης, 
πρlν από χιλιάδες καl χιλιάδες χρόνια. 'Όμως, την ίδια στιγμη βλέ
πομε καθαρά, δτι ή «ίιστορία» δ�ν εlναι ενα μακρινό παρελθόν, 
άλλα ενα παρόν με μερικές πλευρές της πραγματικότητος, στlς δ-
ποίες δεν εχομε προσπέλαση. _, >, .•

Γι' αυτό, το αίνιγμα γίνεται ύπαινιγμός 'στ'!ϊ _Ιlροκαταρκτικά 
Σχόλια τού δευτέρου τόμου της <(!'1υστuκης διδιi'<r.κάλίας». Έκεί 
6ρίσικομε ώς αξίωμα· τ�1ν ταυτόχρονη εξέλιξι έπτα: άνθρωπίνών 
δμάδων πάνω σέ έπτά διαφορετικά τμήματα της γης και την «γέν
νηση τού άστρικού, πρlν από το φυσικό σώμα», - τού δευτέρου 
χρησιμοποιοϋντος το στοιχείον τού «χρόνου», δπω'ς τον ξέρομε, καl 
τού πρώτου, αρνουμένου αύτό. 

Τώρα, δ τρόπος με τον δποίον ή Μπλα6άτσκυ έρμηνεύει τοy 
μύθο καl ή διατύπωσις τού Πλάτωνος δείχνουν μια άνάλογη · άrνJ

γματική διαφορά. Στον μύθο, δ Πλάτων δμιλεί για τlς άνθρώπινες 
«ψυχές» καί τίς παρομοιάζει μέ δίφρους φτερωτών ίππων, ένφ ή 
Μπλαδάτσκυ τίς περιγράφει ώς «φτερωτές φυλέ9>. 'Εξηγεί δηλα
δi1 τίς λέξεις ώς ύπαινιγμό στίς πλέον αtθερικές φυλές τού άνθρω
πίνου γένους, πού κατεστράφησαν σαν τους Βασιλείς τού Έδώμ, 
για τους δποίους γίνεται ύπαινιγrμός στην <Μυστική διδασκαλία)) 
(ΙΙ, 704-707). Καί πρόκειται περί ίστορικού γεγονότος, εάν 
ιστορία εlναι καί οί μαρτυρίες που δεν εlναι εtσέτι προσιτές για 
ενα έταjστικό πνεύμα ... 

Τώρα, ·εάν κάποίος, αφού διαδάση τόν μύθο, προσπαθήση να 
ξεκαθαρίση σε ποιο σημείο της διηγήσεως βρισκόμαστε τό ετος 
19712*, δεν θα το .καταφέρη, δπως δεν τό κατάφερε δ κριτικός μα
θητης τού Πλάτων(}ς, δ 'Αριστοτέλης. 'Όμως, σύμφωνα με την 
Μπλαδάτσκυ, για τον αναγνώστη πού προσφέρει στον έαυτό του 
τα «κλειδιά», που αύη1 εθεσε μπροστά μας, δ ίιδιος συμ6ολισμος 
( «φτερωτά αλογα>> καί «δίφρος») μπορεί να θεωρηθη ώς «ίστο
ρικο γεγονός» καί ζωή <iextra - ternporeous>> = έξωχρονική. 

'Ε."λπίζω, δτι αύτή μου ή κατάληξις- καθιστά σαφές, δτι τοπο
θ,ετώ τίς «εσωτερικές» πλευρές ,στο κέντρον τού εργου τού Πλά
τωνος, καl οχι κάπου στον αέρα, δπως φαίνεται δτι κάνει δ κ. 
Γκάιζερ. 

' * Το άρθιχ> αύτο έδη1μοσιεύθ'η τον Μάιο τοiί 1 972 στο δλλανδικο

1τεριοδικο Theooofίa. 
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ -

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ 

Μακάρ1ος 
Μακάριος αύτός, 
που δε ωρίζει 

το βάρος του χρυσου. 

Κι όπού ' ει θάρρος στη ζωη 

μό ο στην ϊδια του πνοή. 

Μα άριος αύτός, 
που δε γυρεύει, 

αλλο άπο ,μιαν άχτίδο 

oi σ ην εiρήνη της ψυ ης 

πιστεύει. 

"1 ΙΣΟΥ,, 

(Η ΡΟΥΘ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, Άθήvα 1975) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 

Πε1ράματα 
Δεν εί οι οί βασιλεϊς 
που πρόσφεραν στον κόσμο 
τα δώρο του ούράνιου φωτός. 
ΕΙνοι τα άπλα οντο 

' . ' 

και οι ποντικοι 
κοi τα κουνέλ10. 
Πειράματα! 
Καi oi αvθρωποι ! 
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Σύριγγες καi μ11φ6βια 
καλλιεργημένα στους κήπους 
της νέας 'Εδέμ. 
Πεφόματα. 
Εiς την μήτρα, των .μεγόλων πολιησμων 
κυοφορουν rαι 
τα π01δ1α του μέλλοντος. 
Καi oi έκτρώσεις 
εΙναι, μιλιοδεϊκτες 
της μεyόλης πορείας. 
Φιλα ή θ'όλασσα 
τες άμμουδιες της Κέρκυρας 
καi :ro κυμα άναδιπλώνεται 
στα νησόκια του 'Ιονίου 
καi κλαίει ή καρδιά ;μουι. 
ιες άθωες λευκότητες 
π' άντανακλουν στον :ηλιο 
τα ονεφα των δημιουργων. 
Καi oi ποντικοί; 
Καi τα κουνέλια; 
Καi oi α.νθρωποι; 
'Αδερφωμέv01, μέσα στα κλουβιά, 
σημαδεύουν τiς χαίτες rων · κυμάτων 
με τους άφρους των φευγαλέων άνακυκλήσεωv. 
'Α γκαλιόζ.ει στους μεγόλους όρίζοντες 
ό ούρα,νος την άφρόπλαστη· ζωή. 
Καi oi α.νθρωποι; 
Ξεχ-ασμένοι άπο τα βάθη των αιώνων 
προδομένοι άπο τα τέρατα των δικτατόρων 
μασκαρεμένοι με τiς μάσκες της δημοκρατίQ.ς 
Μικροί! 
Τρυπιου,νrrαι στα μερι·α κα.i στις καρδιες 
με τες μ:εyόλες βελόνες 
των αiωνίων πεφαμότων. 
Και εiς τα ήσυχαστήρια του θανάτου 
το χωμα έξομοιώνει 
την άνθρωπίνηv ματαιότη,τα. 

( Φως έ,κ Φωτός, Κ &προς, 197 5) 

1977 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

'Άνθρωπος καi Σαλ1�κάρ1 

άπ' το αβούκι σου το βολικο 
β ες σαλι κάρι ταπει ο 
και .κοίταξε το :fiλιο. 

Σ 'Όχι ι 

(εστο ό η ιος, τ φως με σκοτώνει 
' άφήσω το :ι,,.αβούκ1 μου δεν εΙναι φρόνιμο· 

τοπ ό ροσάλιαγκας, δεν εΙ αι νόμιμο. 
Κι' ϋστερα ή συνήθεια. 

στη λάσπη μ' άρέσει ο σέρνομα,ι 
άπ' τiς ά τιδες του η ιου να δέρνομω 
δε ε ω ορεξη.

ατ' i.κό α αi όμοίωσι δε μ' εκανε 
ό πλάστης 

'Όχι, ανθρωπε Ι 

ασε με μέ α τη Ζωη 
μέσ' στο καβούκι βολικη 
:ησυ α :ησυ α ο rην περάσω 

Ι που θέλε1ς έσύ, δεν θέλω α φθάσω 
Έ ω θέ ω φρό l]lO 
πάντοτε όμψα 
πα στη γλί α στη βρο ούλα 

ο κυ άω τη ζωούλα 

(Άπεψ ... ηαν, εκδόσεις Ω, 1969) 
(8 3,1966) 
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Ο cc ΠΡΟΦΗΤΗΣ )) 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Μιχαήλ Νοστράδαμος 
Τοϋ Καθηγητοϋ ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

Μέρος 2ov 

Ό Νοστράδαμος ύπηρξε κα
θολι:κος χρισπανός, ')Jε σαφείς 
έννοίας ηερi των άληθ..:1ων 
τfjς θρησκείας. Έτίμα και όνε
γνώριζε τος βασικας άρχος 
τfjς χρισηανι•κης θρησκείας. 
Προ παντων, ομως, ύπfjρξεν 
ούμανισrής, με την βαθεϊαν έ 
πιθυμίαν να άvαζηη1ση την άί
ωνίαv άλήθεια\' είς τος πηγάς 
της καi να την άvεύρη. Το 
πvευμα του έπιστρέφει. προς 
το άρχαϊον πv•εϋ,μα του 'Α η
θους, ταυ Κα ου καi rόυ 'Ω
ραίου. 

'Όσον .άφορςί τος πολιτικός 
rου πεποιθήσε1ς ό Νοστράδα
μος φαίvετω άπο τα κείμενά 
του δη εΙναι κοσμοπολίτης, 
πολίτης του κόσμου, άν-εξαρ
τήτως τfjς προς τον λαόν του 
καi την πατρίδα του άγάπης 
του. Δεν ητο έrιqναστότης. 
Προλέγε1 τος συνεπείας δλων 
των μεγάλων κα'i β1:0ίων rμετα
βολωv, άλλα εΙνω συντηρητι
κος και npόσκεΗΟΙ είς το ·Κατα 
την έπσχηv έκείνην πσλίτευ
,μα της παrτρίδος του. Δεν δι
στάζει� δμως να έξεγερθ:fj έναν
τίον κάθ'ε τυραννίας καi δ1-
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όποθε al του iς τQ 'π1τεu θέ τα 
ο αυτη- ότα, ύποστηρί ου , οτι εΙ 

ΤΙ, είς 

πα · οσμίου ίστορί ς 
ραφια τω ωρά:1 κα, ηπ ί-

pω μ '):p1 τοϋ Εiρη ικοϋ Ώ
εα οϋ αl τοϋ Γ6 η, κατέ
ει του ' όμους της άσrρονο

μία ΟΙ τους α ό α , της ά
στρο ο ίας, ' διαφέρεται δ10 
τος προόδ υς της τ 1κης. ' 
ξ1οθαυμαστο1 εΙ οι αί νώσεις 
του περl της άρ αίας ίστορίας 
και μυθο ο ίας, τος όποίας κα
τέ ει μέ ρι 01 τω μι ροτέ-
ρω επτσμεpε1ω 

Ό αίώ τοϋ προφί1του εφε
ρε μί σημα ηκη ο οδο Τοϋ 
π εύματος εiς ο α ΤΟ έπίπεδα 

1η τω ά ο αλύψεω ό κό 
ομ ς ε I ε με α ύτερος. Έ
φευρέθη άπο ΤΟ Γουτεμβέρ-

10 ή τυπο ραφία, ή όιιοία έ
, αρα τηρίσθη ύπο rοϋ Λουθή
ρου ώς ( ασβεστη φ οξ» oi «ΤΟ 
τε ευ αϊο δωρο τοϋ θ οϋ>> 

ε Ο υφθη ή ' μ ρ1 η ύπο 
τυϋ Κο όμβου 11 ή πως πρέπει 

α αρα Τηρωθfj και ό Νοστρά
δαμος ώ<: Κο όμβ ς Τοϋ π εύ
μαΤος, όνακα ύπτω δ10 τω 
προφητειω-ν του το -μέλ ον; 

Oi με ετητοl τω «προφητει
ω » τοϋ Νο τραδάμου, έ, μη

εύο τες καi προσαρμόζοντες 
τος σκοτε1 ας «έκατο Τόδας» 

προβλέψε1 σ εδο I ο πό τα ' 
τω δ αδραματισθέ τω μέ ρι 
οήμερο α'Τα το ροϋ 
παγ οσμίου ίστορίας. 

Ίδου μερ1 οι ησμοι 
αρα rηρ1σ11ιiJ τοϋ οστρα-

δόμου με πρό ωπα κ I ε ο 
ότα τη συ ρό ου 

( Σ ημ ό πρωτο όρ1θμο , ση
μα ί ι τη έ ατο όδα, ό δεύ
τερος το τε rράσω:ο ) 

<,Το ρόδο τοϋ όσμου» , 96, 
ό Ροϋ βε τ, <<ό ηραιος δουξ» 
5, 59, ό σωρτσ1 , οί δικτάτο
ρες Φρό ο αι Ρ1β' ρο άναφ ' -

μα τ1 9, 16 <<Ή έα 
ις» 6, 20, ό 1[ουσο� 

ευρέσε1 
Ίδου μία ::ρο 

ξι όμησι τω 
του οστραδόμο 

πε
ς f.φ-

ο ογικη τα
πρ ρρήσεω 

Η κrρ ον φως 9,9 - ' -
εροπορία 2,23 κα1 2,75 - Ρό
διο , ό τϊ ε ά rou1 η θεωρία 
1, 7 10, 7 1,22 1 �,46 - 1-

κ rατορί οϋ π ο \εταρ1άτου έν 
Ρωσσίς� ( ό δε εαστ1κος όμο 
παρα το είnερο ) ,95-
Οί μ λ νοχίτω ες τfjς Ίτα ία 
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( oi υioi της άρχαίας Ρώμης) 
1,9 καi 6,66 - Το έθvuωσο
σιαλυσrικδν κiνημρ ( έv Γ,ερμα
νίQ iδρύον,ται αiρέσεις, πλη.σιά
ζουσαι προς την εiδωλολατρεί
αν) 3,76 - Ριβέρα καi Φράν
κο ( σrραηωηκη δ1κτατορία έν 
ΊσπανίQ) 9,16 - Προσπάθtειω 
των δ1κτατορ1ων δ�' αύτάρ-κειον 
4,15 - Στρατόπεδα συγκεν
τρώσεως 1,45 - 'Εγκλήματα 
κατα του άνθρωπισμου 10,l -
Ύδραπλάναι 3,21- Ύποβρύχ10 
2,5 2,22 3,13. 

1) Τ α  π ρ ο  τ ο υ  Α'
π ο λ έ,μ ο υ  γ ε γ ο ν ότ α: 

Μαρόκον ( 1912 ίeλ1κως έκ
χωρ-εϊται εiς την Γαλλίαν) 
6,80 - Δολοφονία του δ αδό
χου rfjς Αύστρουγγαρίας Φρα
γκίσκου Φερδινάνδου 2,57 -
Ό παγκόσ ιιος πόλεμος άρ ί
ζει εiς τα Βαλκάν10 9.60 - Ή 
εκρη ,ις του πολέμου 1,26. 

2) Τ ο δ ρ α μ ο:

"Αμυνα τfjς Γαλλίας4,46
Ή Γερμανικη προέλασις 10,50 
- Oi σύμμαχοι δ1εξάγουν έπ1-
τυχως δψέrωπον πόλ!:μον 6,7
- Δύσκολα χρόν1α δ1α την
Γαλλίαν 9,55 - 70 - Μάχω
του παγκοσμίου πελέμου 1,15
- Τα ψεύδη περi φρ·καλεο
τήτων 6,90 - Ό ύποβρύχ1ος
πόλεμος 2,78 (2,68) και 3,71
-Έπ1θέσε1ς των Ζέππι::λ1ν
κατα του Λονδίνου 2.68 - 'Α
ηοκλε�σμος πείνης 3 71 - Ή
κ6λασ1ς του Βερvrεν 2,77 -
Τα αλλα μέτωπα: Oi Ρωσσο1
ήπωντω 2,57 - ΆΗ Ρουμανία

8.60 - Δαλματία 9,60 - Ί τα
λία 6,7 6λ�ουν Γερμανους 
στραnώrας =- Oi σύμμαχοι : 
οί σύμμαχοι - άδελφοi 6,7 -
Γερμανία iΚαi Αύστροουγγορία 
5,50 - Ή συμμαχία ,με την 
Τουρκίαν 3,61 - Ή προδοσία 
τfjς 'Ιταλίας κατα τfjς Τρ,mλfjς 
συμμω:ίας 1,12 - Το νέον 
χρώμα τfjς οτολfjς τfjς τρ1πλfjς 
συμμαχίας 4,5. 

3) Τ ο  κ ο ρ ύ φ ω μ α  τ ο υ
π ο λ έ μ ο υ: 

Ή είσοδος τfjς '1 ταλίας εiς 
τον πόλεμον eλαφρύνει την 
Γολλίαν 5,42 - Ό άγων τfjς 
Γερμανίας έναινrrίον ύ,περ;rέ
ρων δυνάμεων 8,15 - 'Έπα:
νος των Γερμανών οτραηωτων 
8,60 - Ή βοήθεω έξ 'Αμερ1-
κfjς 2 100 - Ai τελευταiω με
γάλω προσπάθε1αι των Κεντρ1-
κων Αύτ-ακρατορ1ων : Ή γφ
μανικη έπίθεσ1ς τfjς άνοίξεως 
Ί918 4,8 - Βομβαρδ1ομος των 
Παρωίων ύπο των Γερμανών 
4,99 - 2,76 - 1,80 - Έπίθε
σ1ς των Αύσφ10ικG1•ν ένα,ντίον 
τfjς '1 ταλίας 6,97 - 7 ,39 -
9,31 - Ai μάχω εiς την Μ1-
κραν 'Ασίαν 3,61 - Δαρδανέλ
λ1α 8,83. 

4) Τ ο τ έ λ ο ς:

Γι::ρμαν1καi προτάσεις ειρη
νης 1,100 - Ή συνθήκη του 
Μπρέσr- Ληοφσκ 4,100 - Έ
π1rrυχης προπαγάνδα των άντι
μοναρχuς:ων 4,6 - Ή Γερμα
vικη ύποχώρηαις 4, 12 :καi 6,99 
- Ή �πα της Αύοτρίας καi
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της Τουρκίας 5,70 - Ό Χί -
δενμπουργκ συμβουλ ύει το 
αύτοκρότορα α πα,ρωτηθη -
Το τέλος της μοναρχίας· έ 
ΓερμανίQ 4,22 - 5,83 - 6,25 
- έν ύστpίQ 8,106 - Τω
Χοεντζό ερν και τω ψ
βούργων 5,50 - έν ΤουρκίQ 
( 1922) 4,38 

5) Ή έ π α  ν άστ α σ ι  ς

Το ι έλος της Αύοrροου -
γρ: ης αύτο ρατορίας 1,82 -
Διόσπασις του Γερμανικου με
τώπου και φυ η του αύτοκρά
τορος 4,1 - Ύπο_ ώρησ1ς μέ-

ρ1 του Ρήνου 4,12 καi 4,75 -
Οί έρυθροi αυται σταοιόζουν 
6,91 - Ή οειμβριονη έπο ά
σιασις έv ΓερμανίQ 8,19 -
Μό αι εiς Βερολϊ ον 8,20 -
Ή Δηιμοκρα.τία της Βωμάρης 
ύπο τα ρώματα έλα - Έ 
ρυθρο - Χρυσϊζοv 6,25 αi 
1,61. 

'Η συ θήκη τω Βεpσαλ 1ών 
1,61 - Ή Κω ω ία τω Έ
θ ων ( ή με άλη συγκέ τρω
σ1ς των Έθ ω ) 1,62 - Έμ
φύ ιος πόλεμος έν Ούγ αρία 
2,90 - Κατοχη του Ρουρ 6,16 

ιό υσις της τριπ ης 
τα τ 6,20 - Το σύστημα τω 
συ-μφώνω άσφαλείας 5,51 -
Ό " ξω κσi οί άντίrτα οί του 

,70- Ί\:πστυ ία της Κο1 ω 
ίος των Έθ ων 2. 9 και 8,10 

- Ή ' βησσυν1e1il<η 'κστρα-
-rεία του Μουσσολί•vι 5,85 -
9,80 - 9,00 - Παραίτησ ις του 
'Εδουάρδου 8ου της 'Αγγλίας 
10.22 - Παγκόσ1�μος εκθεσ1ς 

ίς Παρωίους 1,34- Κατα-
σκευη iσ υρου iταλΙΙΚου ύπ<>
βρυ ιοκοϋ στό ου 2,5 - Δ16-

ο ά}ΟU 3,40 -
προς την 

ί δ ι  τ α το ρ ί α 1  

Ρ ω σ ο ί α. Oi. Ρωσσοι σοσ1α
λ 10τα1 'πιστρέφου άπο την 
έξορία 6,74 - Ή αταπί σις 

του λαου ε1ναι ή άφορμη της 
μπο οεβικικης 'πα αστάσεως, 
( 1917), άλλα ου ε, ίζ τΌ1 ό,μεί
ωτος ( με αλ α πρόσωπα) 1,14 
- Ή κυριαρ ία του Λέ ιν ύπο
το έο σημα ( οφυροδρέnα

ον) 5,52 - 'Η συμμετο η 
της Ρωσσίας ίς δύο πα ο
σμίους πολέμους 5_26 - Το 
σύστημα τω πριμοδοrήσεω 
KQ'I της τφοπα ά δας παρα τον 

είπερο ' ,95 -1 ο υμα ά-
οτριώσεω 60 - Μερ1-
μετασ ηματισμος της , 

σία άπυ τα «παιδια του Κρό-
ου» 5,11 - ί έκ αθαρίσε1ς 

του Στάλι ,60 - Το τρομο-
κοατικο σύστημα είς την ' 
νατο η ( φόβος και τρόμος) 
6 21 - Ό μέ ας αφυρα ω-

ος Στά 1 6,49. 
Ί τ α ί α  Έμφά ισ-ς του 

Φασισμου κατα τη έπο η της 
κατο ης του Ρουρ - Οί Φα
σίστα� ώι; κ ηρο όμοι της άρ
, αίας Ρώμης 6,66 και 1,9 -
έπ1 ραφη D(u· ) M(u olini) 
είς τη φασιση η Ί τα ία 

.66 - 'Έρις 'κ λησίας - πο
ηείας μεταξυ του Μουσσολ'

vι και του άρ ότερο Πάπα 
Πίου 12ου (Πατσέ ι) 7,9 -
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Ό .. •: Αξων .4,59 καi 5,23 - Β' 
Πqyκ. πόλεμος. Ή 'Αβησσυ
ν .ια�� περιπέτεια ·5,85 - 9,80 
κάi 9,90 - Είσοδος του Μουσ
σολίν1 εiς τον ηαyκόσμ10ν πό
λφον 4,59 - 'Αποτυχία� των 
φασιστών 1,9-Β' Παγκόαμιος 
Πόλ,εμος. Αίχ,μαλωσί,α· κ<α-i ά
πελευθέρωσις του Μουσσολίνι 
6,52 - Το τέλος του Μουσ
σολίνι 10,92 - Ή ύπερνίκησις 
του Φασισμου έν Ί ταλίQ 6,38. 

Γ ε ρ μ α ν ί α. Ή είδωλο
λατρι-κη αϊρεσις ( 3,76) του Με-

. γάλου που έγεννήθη παρα 
τον Pfjvov των νορεγικων ό
ρέων 3,58 - Ή καrrό:λη,ψις της 
άρχfjς, μία άπά�τη 6,77 κ:αi 7,33 

- Ό άναδειχθεiς ( 2,23) σχί
ζει την συνθήκη των Βερσαλ
λιών ( 1,61) καi εlναι εν τα
ραχοποιον πνευμα ( 10,38) -

-Ai «πέμπται φάλαγγες» ύπο
στηρίζουν τος ύποθέσε .ς του 
φασισμου είς το έξωτεpΙ·ΚΟV 
7,47 - Ό «αγ1ος βάρβαρος» 
και6cει καi πάλιν φρουρας 
( 10,38) καi συνά-πτει σύμφω 
νον μη έπιθέσεως μετα της 
Ρωσσίας ( 10,38 κα i 7 ,33) -
Ό έμπρηστης του πολέμου 
(Χίτλερ) 5,2.9 καi 5,100 καi 
το κόμμα του 3,59 εύρίσκουν 
το τέλοςηJJνδπως κσi ό Μουσ
σολίνι με τους φασίστας του 
είς �να πόλεμον ό · όποιος εΙ
ναι ή άρχη τεραστίων μεταβο
λών 1,51 - Καl ό λωλος 
( Γ.ιωiμπελς) καi ό Νέρων ( Χί,μ
λερ) 3,73 καl 9,53 δεν εΙναι 
είς θέσιν να μεταβάλουν τί
πστιε. Oi δύο άν,τίπαλοι Χίτλερ 
καi Στάλιν άναμετρωνται είς 

τον τελικον άγω να ( 2,55 -
5,94 - Ό Χίτλ,ερ αύτοκτονεi 
και το πτω·μα του κα-ίεται-
6,65 - Ό έθνικοοοσι'αλισμος 
νιικαται 3.76. r 

Ό πόλεμος άρχίζει ,:<φισό;· 
φαιος καi μισόμα,υρος» με .. «'J' 
πίθεσιν καi άρπαγην» 6 �5;,,�-) 
νεκα «ένας κράτους !ΚQ) μ1ας 
πόλεως» την όποίαν «του ,άρ
νουνται» 1,92 - 'Εκστρατεία 
1/3 του έκατομμυρίου νεκροi 
κατα της Πολωνίας 1939 3.57, 
1,92 - 'Εκστρατεία κατα τfjq 
Γαλλίας 1,20 μ6:ρι των Πυ
ρηναίων 3,8 - Ai Βρυξέλλαι 
παραδίδονται άμαχητi 4,81 -
Χείμαρρος προσφύγων 3,7 -
Ό Χίτλερ εiς Παρισίους 1.8 
-Ό στρατάρχης Πεταiν άρχη
γος της Κυβερνήσεως του Βι
συ 3,14 - Λιμος είς την Έλ
λάδa 5,90 - Πόλεμος άπο άέ
ρος καi ή κατ' αύτου αμυνα
2,75 - Το τραγούδι της 'Αγ
γλίας 2,68 - 2,78 - 3,71 (η
τα ύποβρ-ύχια) - Ό Χίτλερ
διατάσσε1 κατάσχεσιν του Νο
σrραδάμου 2,36 - 'Εκστρατεία
κατα της Ρωσσίας 2,55 - 'Ε
πεμβαίνουν αί 'Ηνωμένα·, Πο
λtτεiαι 2,100 - 7,12 - Ρουζ
βελτ 5,96 Στάλι,νγκραδ
2,37 - 'Λεροπορικαi έπ1θέσε1ς
. κατα του Βερολίνου 2,2.'3 -
Ή άπόβασ1ς είς την Νορμαν-
δίαν 3,9 - Ή 20η 'Ιουλίου
J 944 6,34 - Ή ηττα 2,82 -
6,77 - Πτώσις του Βερολίνου
3,11 - 11,3 - Ό θάνατος του
Χίτλερ 3,58 - Ή διάσκεψις
του Πότσδαμ καi ή δijθεν άνα
κωχη 5,94.
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Ήμ ε τ α π ο  ε•μ ι κ η  
έ π ο ή: 

Το πρόβ ημα τω προσφύ-
ω (προρρήσε1, 72) - Ή 

άπο οζ:σηκοnοίησ1c; ,76 - Ή 
δ� 1ρεσ1 της Γερμα iac; 11, 
- Έμφύ ιο πόλ μο έ Ού -

αρία 2,90 - Μερι ο μετα
σ ημαησμοc: της ' σίαc: ύπο 
του Μπολσc:β1κ�σμου 5.11 -
Ίσραη ,97 - 8,96 - Ί-Ι ό
μοσπονδ1α η Γερμα M<fJ δημο-

ρατία 10,51 - Ό πόλεμος 
της Κορέας ,1 - ' τ ο τι η 
συrμμα ία, Ν ΤΟ 9,51 - Έ 
ρυθρα στρατεύμ το πλησ1άζου 
τον α ω Γά ην 4,51 - Ή 
σοβ1ετ:κ1Ί Ρωσσία έ τψ πα
ρό ,τι «έ ας έοc; έ έ ετ01>> 

01 <<ό με ά oc; τρόμος έξα ο
λ υθ ϊ» 6,21 

Καi τώρα ας άναφέρωμε 
ά ο υηκώτ ρο μερικαc: έκ 
των ηλέο έ τυπωσ1ι0κων nρο
φη.τειω. : 

Γ ΛΛΙΚΗ ΕΠ ΣΤ ΣΙΣ 

3,83 · <<01 ανδρεc; της Κε -
ηκfjς Γα λίας με τic: μακρυες 
περουκεc:, συμμq, ήσα τες με 
ε Ο σπά 10 , περίερ Ο ρά
τοc;, ,mέζουν τον κου·τα 1-
κον ( ο λ ο ) αόν Με αύ
τα έτοιμό ου τη καταστρο 
φήν τους» 

Οί εύ ε εϊς Γ' λλοι έφόρου 
μακ υες nερουκεc: Ό Λουδο
βiκοc: 16oc; έ υμφεύθη τη ύ
ο ρια 1Ίν πρ1γκήπ10σαν :Μαρί
αν 'Λ ντου_, έπα ( ην ύ
στρία όπο λεϊ ό Νοστράδα
μος «πε ί p ,1ά ος») Τε-

λικό, ή Γα 1κη ' πα άστασ1ς 
κατέρριψ τα προ όμια τω 
εύγε ω , πο λο1 τω όnοίω 
ε ασα καl τη ζωή τω . 

.17 · «Oi κρατου τε. θα ά-
σου αiφ 1δίωc: τα . θ' σε1c; 

Ό κόσμος συγκ ο ίζεται 
μ τους τρ ϊc; άδε φούς Oi 
έ θροl θα κατα όβου τη πα
ρόλ10 πό I Πεϊ α, φωηό, 
ώμο, πα ώ ηc;, ο α τα ακα 
εί ω διπ ό>>. 

Οί <<τρείc; άδε φοί», που θα 
ου ταράξου τη ά θρωπότη 
τα εΤ Ql το τρίπτυ ο τη Γα -
λι ηc; Έrτcι. αστάσεωc; Έ ευ
θερία, iσότη , άδε φότηc; Τα 

την έπο η έ είνη 
ατέχο τος τη 

θρους ( τους " 
άπο τac: στερήσει . 
πολιορκίας 

Προέβ εψε το άπο εφα 1-
σμον του Λουδοβίκου 16 υ καi 
της Μαρίας ' τουα έττας, ά

αφέρει δε και τη πόλ-ν οπου 
συνελήφθησα προσπαθου τες 

Ο διαφύγουν ( Va11e'l"1l ) . Εiς 
το τετράστι ον 9/20 έγε1 
«Κατα τη ύκτα δύο σύζυ 01 
φεύ ου άnο τη πόρτα της 
βασ�λίσσηc;, άλλα α ου το 
δ;:>όμο. Ή βασ' ισσα, ό ευκος 
πολύημος λίθος. Ό βασιλευς 
εφερε κρί ο ε δυμα Εiσέρ
. ο τω εic; τη Va.reτmιes. Ή 
έκ ο 1Ί του βα.σιλέω. ύπηρξεν 
ή αίτία της θυέ ηc;, της φω 
ηδς, του αϊματος καi της λαι
μητόμου>> 



98 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

Πράγ.ματι αν έιρέποντο προς 
το Βερντέν, όvτi τfjς• Βαρέv, 
θα έσώζοντο. Ή βασίλισσα 
(λευκος πολύτιμος λίθος) ε
φερε λευκο φόρεμα. Άργότε-
1ερα τα μαλλιό της έλευκάv
θησαv μέσα σε μια νύχτα άπο 
Tf}·V άγωνία καl τότε εκλεισε 
μ0ρικα μέ.σα εiς εν::ι δακωλίδι 
με την έmγραφηv <<·bl.a·.:·:::his 
par J,e ,rnalh,eur» ( ασπρισαv άπο 
την δυστυχίαν). Εiς την Βα
ρεv άνεγνωρίοθ,ησαν •Και συ
νελήφθησαν. 

9,77: «Ή κυβέρνησις θα κα· 
ταδικάση τον αiχμάλωτοv βα
σιλέα. Καi ή αiχμάλωτος κυ
ρία θα κα:τ.αδιικασθη εiς θάνα
τον. Οί εvορκο: δια κλήρου. 
'Αρvουvται, την ζωη εiς τον 
υiov τfjς βασιλίσσης, άλλα ιην 
iδίαv τύχηv θα ε η και ή ι<;Οl

vη γυvαίκ-α». 
Ό βασιλευς Λουδοβϊκος 

16ος καιαδικάζεται εiς θάνα
τον καi άvέρχετω ιας βαθμί
δας τfjς λαψητόμου. Και ή 
βοοίλισσα Μαρία - 'Α ντουαvέι
τα καταδ1,κάζετω άπο ro έπα
vασταηκοv δ1κο:στήρ1οv ( τα μέ
λη του όρίζοvτ01 δια κλήρου 0 ) 

εiς θάν,ατοv καi έκιελείτω τον 
Όκτώβρωv 1793. Ό υiός της 
παραδίδεται εiς τον ύποδημα
τοποιον Σ ιμοv καi ίιποθνήσκει 
πολυ γρήγορα. 'Αλλα κοΊ oi 
αvδρες τfjς 'Επαναστάσεως 
( κο1νfjς γυναίκας) πεθαίνουν 
άπο βίαιον θάνατον. 

5,5: « ε την πρόφασιv, οη 

• Τό σύστημα της δια κλήρου 
έκλογης των -ένόρκων, εlσαχθέν άπό 
την Άγγλίαν (Κρόμβελ), δέν ύπηρ
χεν έπί Νοστραδάμου. 

θα πα,ραμερίση. την δουλείσ, 
θα καιταλάβη παρανόμως την
άρχηv έπάvω άπο τον λαον 
καi την πρωτεύουσαν. Και -
άκόμη χε�,ρότερα- προχωρεί 
με τας άπάτας του περ σσότε
ρον άπο την νεαραν κοινην 
γυναίκα που κηρύσσει ψεί,τι
κ,ες δ1δα:σ:καλίες». 

Ό Ί αι1<ωβίνος Ροβεσπιέρος 
άποκτα δικτατορικην δύναμ ,ν. 
. Α vτi ομως να κυβερνήση με 
σύvεσ1v, ,μετριοπάθειαv καi ή
πιότητα, ηϋtησε την τρομοκρα
τίαv με μαζ1κας έκτελέσεις 
δια των όποίωv οοεδίωκ·ε να 
παραμερίση ολους τους ά�τι
πάλους του. 

4,55: «Ό κόραξ θα καθίση 
εiς τον πλίvθιvον πύργο. Έπi 
έmα ωρας θα κράζη. 'Α γγέλ
λει τον · θάνατον του αiμα:rω-

. μένου άγάλματος. Ό τύραν
ν,ος θαvατώνετα11. Ό λαος θα 
έξα κολουΘfj να λατρεύη τα εί
δωλά του». 

Ό Ροβεσmέρος καi oi σ:rε
νώrερο, όπαδοί του συλλαμ
βάνονται.._ Ό λαος' ιους έλευ
θερώνει και τους �Jε:ταφέρει 
εiς το Δημαρχείον οπου όρ
γαvώvει O\IUVQV. Το συνέδριον 
διατάσσει να καταληφθfj το 
Διημαρχεϊοv δια των δπλων, 
κο'Ί την έπομένην (28 'Ιουλί
ου 1794), ό Ροβ·εσπιέρος καi 
oi όπαδοί του έκτελουνται. Τυ 
oi-110 :ωμέvοv αγαλμα εΙναι της 
«θεας τfjς λογικfjς», ή λα
τρεία τfjς όποία'ς εΙχεν εiσα
χθη άvτi της χριστιαv ,κfjς. 

Μετα τον θάνατον του Ρο-
βεσπιέρου ήνοίχθησα,ν εiς 
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την Γα ία ο ί φυλακα ί, οί Άf -
ακωβϊνοι διε ύθηοα και άnn 
ατεστάθη ή 'λευθερία τη<: 

θρησκείας. 'Αλ ο ό λ ος ;:με;
ε πιοτος εiς τοι., , ο δρας ι ηι 

Έπα αστάσεω , ( εiς τcι εΊδωλα 
του) 

1,81 « πο μίαν άvθρωπί
η όμαδα, ωρί ,ονται έ νέα 
ωρίζο [ΟΙ άπο το δικαιστήρια 

καi τα αλλα συμβού ΙΟ Ά 
ή τύ η τω έκπ η.ρουται μ 
τη mωσ1 τω . Κόππα, Θij 
τα, Λάμδα εκροί, έξόρ στοι, 
όπα θέ τες» 

Εiς τη Γαλλικηv Έπαvά-
στασι ή κυβερ ητικη άρχη 
του έθ ικου συνΕδρίου ό 0-

μάζετa ι « Επιτροπη κοι η, 
οωrηρίας» Ή έπι rροπη αύτι'1, 
άποτ ουμέ η ά ο 9 ατομα 
έ ωρίσθη τη 6η ' πριλίου 
1793 άπο τη πηv άσφα-
λείας, τη άστυ ομίαν 'λπο 
τη η Δεκ μβρίου 1793, ή 'v 

ψ έπιτ ροπη άπετέ ει τι'�',· 
ά ωτάτη υβερ ητικη άρ 

Έπi κεφα ης της έrrιτρο
πη αύrης ητο ό Ροβεσπιέ
ρος, ό όποίΌς άν τράπη κcι1 
'ξ τελέσθη 

Το Έλλη ικο γράμματα •:_ 
χουν άριθμητικη σι μπσίa,-
Κάππα='20, θητα=9, άιιδα 
=30 Ό Ναπο έω που εθΕ
σε τέρμα εiς τη Γαλλικη έ
πανάσrα1σι έ ε vήθη το 1769 
'Ότα ητο 20 έιω ( Κάnπα) 
δηλ. το 17 9 ηρ',ΙΟε ή έπα
νάστασις με τι'] πτωσιν της 
Βαοrίλ ης 

. ιωλου συν 9 ( θηια) ετη 
έπαναοτ&σεως 1789-1798 'Ό
τα ό απολέων ητο 30 ( Λάμ-

δα) έrω- δηλ. 
ά έτρεψε το 
και άvέλαβε 
ΙΌ λίςι 

το εrο, 17!:.EJ. 
Δ1ευθυ rήριο\" 
111 άρχn i:,v 

ΑΠ Ο Λ ., Ω 

1,60· «'Ένα αύτοκρατωρ 
γεν 6 rα 1 κο το στη 'Ι rα ια, 
που θα στοι ίση άκριβα είς το 
κράτος. Οί αοι που θα αυμ
μα ήσουν μαζί του θα εϊπου 
on περ:σσότερον είνω σφα-
γ υς, πrιρcΊ ήγεμώv» 

Ό Ναπο έων έ 
Κορσική , πλησίο 
ιας, και ή ΓΟ\λλίa 

σία, εiς αfμα οι 
θά. 

ήθη εi<· 
τη 'l rα

ύπέστη θυ
αλ 6va-

,57 · <<θα ά ελ�η άπυ ά-
π ου σrpατιώτη , εi<, αίηο 
κράτορα Λπο τη κυ τη nro

η (του λο αγου) θα φθάοη 
είς τη μακρυο τήβε νο ( του 
αύτοκράτορος) F, ναι γεν-

αίος υπο τα οπ ο Εiς τη 
έκκλησίcι θα πιέση του . ίε
ρείς, οπω, ουμβαίvε1 με τον 
σπόγ ο και ΤΟ ερό» 

7,13 <,Το με κοντα μαλλιά 
ξυρισμέ ο κεφάλι θα άποκrή 
σn κυριαρ IQ έπι της πόλε 
ως που εί αι φόρου ύποτε-
ής θc'ι έκδιώξη το υδJiο 

που θα έξακο ουθεί ομω:-; να 
άv0ίσrαται Έπl 14 χρόνιn θcι 
δι:Νηpήση στα έρ1α του την 
ήyεμο ία.» 

Ei τος 19 Δεκεμβρίου lϊ93 
ά ακrςi ό απο\'ω 111 Του
λω καi έκδιιίικ ι τουc; "λ γ
γ λους, που έξα ο ουθουν ο
μως ο ά θίστα ται Ό Ν απο
λέων κατciχε την άρ η άπο 
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9 Νοε,μβρίου 1799 - 13 'Α
πριλίου 1814 δηλ. περίπου έπi 
14 1/2 χρόνια ( ll μηνες είς 
'Έλβα). 

2,66: «Με 11εγάλους κινδύ
\'ους δραπετεύει ό αiχμάλω
rος. Για λίγο κ01ρο στρέφετω 
ή τύχη του Μεγάλου. Είς το 
άν6κτορον ό λαος με ύποσχέ
σεις κα1 προρρήσεις πείθεται». 

Φυyrι του Ναπολέοντος άπο 
ιην 'Έλβα μέσψ των πλοίων 
που τον φυλάσσουν, Για 100 
ήμέι)ες άλλ6σσε:, ή τύχη του 
\Η.γάλου Κοpσι,κα.νου. Κερδί
(ει ιον λαον εiς το Παρίσι με 
ύποσχέσεις. 

2,70: « Ό πέλεκυς rου ού
ρeινου θα πέσn. Παρα τα με
γόλπ λόγια ερχεται ό θάνα
τος. Εκ_,τληρου οι το πεπρω 
μένο, . Ό yίγας για τον όποiΌν 
τόσον πολυ μιλουσαν οί αν
θρωrτο1, Θά ηληρώσπ για τα ά
μαρτήματά [()U». 

Ei,; Βcιτερλω ήπαται εiς 
ταc: 18 Ιουνίου 1815. Έcορί
ζεται �iς 'Αγίαν Έλένην. 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 

9,76: «Κατ' έντολι1ν ιου αρ
παγος καi αίμοβόρου βασιλέ
ως, έμφανί(ετω ενας διάδο
χος ταυ άπανθρώ'Που Ν έρω
νος 'Που συμμαχεί μαζί του. 

Ή άριστερα πτέρυξ rων 
στρατευμάτων εύρίσκεται 11ε
ταξυ δύο ποταμων. 

Νικατω άπο τοι',,ς 'Έλληνας 
έθνικισrός». 

Ό αiμοβόρος Σ ουλ τόνος 
Μαχμουτ 11 άδυνα:τ:εί να κα-

τ.α:πνίξπ την Έλληνrκην Έπα
ν6οτασιν K(ll συμμαχεί με τον 
ήμεγόνα της Αiγύπτου, ό ό
ποίος στ�λλει τcJ.v υiόν του 
'Τμπραι1μ, ό όποίος γίνΗαι 
δεύτερος Νέρων, δηώσας την 
Πι·λοπόννησον. Νίκαι των Έλ
) ήνων. 

5,47: «Ό iσχυρος "Αραψ θα 
είσδύση βαθεια ,μέσα. θα έγ
καωλειφθfi άπο τους Βυζαν
ηνούι;. Ή άρχαία Ρόδος θ'α ά
ποκτήυπ την ύπεροχήν. Μεγα
λυτέρΗν άτυχίαν θα εχπ εiς 
η1ν αλλην Παννονίαν». 

Ό Ίμπραι1μ άφου εΙχεν όρ
κετας fuητυχίας, καrτα:ναυμα
λ'εϊτ01 άπο τον ήνωμένον 'Α γ
γ λο - Ρωσσικον στόλον εiς το 
Ναυαρϊνον. Δεν 6οηθείτω άπο 
τους. Βυζανηνους ( Τούρ,κους). 
Ή άρχο ία Ρόδος (. Ελλας) 
διατηρεί την ύπεpC'Ιχήν. 

Εiς η1ν αλλην Πα.ννονίαν 
(Ρωμαϊκον ονομα δια το,ν χω
ρον του Δουνάβεως), κατόπιν 
του Ρωσσοτουρκικου πολέμου, 
ή Τουρκία εχει καi αλλην άτυ
χίαν. Χάνει την Σερβίαν, Μολ
δαυΊαν καi την Βλαχίαν δια 
της συνθήκης της 'Αδρια.νου
πόλεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

1,26: «Ό �Ιεγάλος πίπτει 
κτυπημένος άπο κεραυνόν. έν 
πλήρει ήμέρc;ι. Αύτο προλέγει 
συμφοραν με πολλο Θύματα. 
Σ{Jμφωνα μι': την crτρόρρησίν 
μου θα εiοβόλn σε νυκτερ1ν11 
ωρα ή πανώλης rου πολέμου 
εiς ReiΊns (Γαλλία), Λονδiνον 
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(' 
τα 

ϊτοι 
ος τη 

Έτρουσκία (Ί-

οφο
βο ό δ1άδ(}-

Φερδ1 ά δο ,. 
πρωτο πογκόσμ10ς πό eμος. 

1,15 · «Ό " ρη μας άπει
λ ϊ μ' πό eμο . Έβδομη α 
φορ ς θα ρ ύσn το οΙμο. ϋ
ξησις οι πτωmς της πίστεως 
προς τη Έ η,σίαν. Συ ε ως 
μεγαλώv l ό άρ1θμος έκεί-
ωv που δ θέ ουv να άκού-

σουv τίποτα i' αυτή ». 
Δια το δυτικο μέτωπον 

( Γαλλία-Β' γιο ) προ�ίπε ό 
Νοστράδαμος έβδομήκο τα μά-

ος μ ά -ρίβεια . Κοτα το 
πόλεμο ή πίστις προς την Έκ

οε. 

έμεγάλωσε, μετα το 
δμως ή αττώθη, επε-

2,68: « ί προσπάθeια ι άπο 
βοΡf.)Ω θα εί Ο l μ γά 01 Ή 
πόρτα προς το ώκεαvο είvω 
άvοικτή Το κράτος έm της 
ήσου Θα μεί n •μεγάλο 01 ά

κέρωο . Το Λ ιδί\. ο τρέμει, 
δτο ά ακο υφθfi άπο τα 
iστίο». 

Ή Γερμα ία ( βοpρας) ά ω
ίζετω μέ ο ας της ιας δυ 
άμεις. ' λλα το ' y 

βαοίλε10 παραμέ ει ά ό η
το . Ή βοήθε10 ερ εται άπο 
τον ώκεαιvο που μέ ει άνω
κιός. 'Αφ' έτέρου τα Γερμο-

πηδολιο ούμε ο ( Ζέη
πε l ) που nετου , ,βομβαρ
δί ου το Λο δi ο . 

6,7. «Το Μαυροβού JOV, ή 
Ρου,μα ία αl ai Βρεταv ικοi 
vηοοι π:έζο τω πο υ άπο τους 

συμμά ους άδε φούς 'Γα 
στρατεύματα του Ρωμαίου άρ
χη ου, που Ι ω Γα λι ης 
ιαιlταγωγης, άπωθου ται μέσα 

ίς τα δάσψ. 
Ή Ρουμα ία είσέρ εται iς 

πόλεμον το 1916, ά α ι'Jφί
στατα ι μ γάλα ηττας, πιεζο,. 
μέ η άπο τους Γερμα ους καi 

ύοτριακους συμμάχους άδε -
φο1Jς. 

Ό Βίκτωρ Έμμα ουη της 
'Ιταλίας (Γα ικης ατα ω-

ης) ύφίσταται ηττΟΙς. 
1,100: <<Έrd μακροv ρό-

ο βλέπου στο ούραvο ε α 
γκρίζο που ι που κρατεί σrο 
ράμφος του nρά ι ο άδο . 
Πετζί πλησίον της Do],e κ ι της 
Τοο ά ας. Ό πό εμοn θα τε-

ειώ η μετα το 0ά ατο 'vος 
Μεγά c)U». 

Έπι μα ρο αί προσπάθ ιαι 
προς εί ή ευσ: δε ε ουν 
'πιτυ ίο . 

Αί Γερμανικαl προτάσ tl: 
οιαβιβάζοvται μέσω της Do]e 
( Έ βετικη πόλις) είς την 
Τοοκάvα. Ό πόλεμος τελειώ-

ει μετα το Θάνο.το του 
Τσ6ρου ιο 1918 είς το ικατ -
ρίνεμπουργκ. 

2,77. «Β έπω έ,μπρηστι ες 
βόμβες α πετου εiς τον άέ
pα έδω αl έ εi σαν άψίδες. 
Άκούονιω φωνες των no εμι -
στων και το οϋρ 1qσμο τω 
όβίδων μέρα καi ύ τα. 
θρωποι εΙναι άnοκλεισμέ 01 

μέσα στcι κατεστραμμέ ο αρο
κώμα.τα. Προσπαθου α δια
φύγουν δια στοω όμοίω προς 
τος των όρυχείω ». 

Το τετράστι ο άvαφέρε �aι 
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εiς την κόλασιν του Βερντεν 
που έστοίχισε την ζωην χ:ιλιά
δων άνθρώιπωv .. 

1,100. «Φωτια πίπτε1, έξ ού
ρα νου έηi του <<βαmλικου σπι
τιου» δταν θα άρχίσ:n να σβύνn 
ιο φως rου πολέμου. Έn1.rι 
μfjνες άκόμη σφοδρου πολέ
μου, φοβερfjς δολΓJφονίας άν
θρώπων». 

Την 21 Μαρτίου 1918 άρχί
ζ,ει ή γερμαν1κη έJτίθεσις. Το 
Παρίσι ( βασιλικο σπίτι) βομ
βα1ρδίζ,ετω. τον 'Απρίλ10ν 1918 
με το νέον τηλεβόλον που ε
χει βεληνεκες 120 χιλιομέ
τρων .. Μεrα 7 μfjνας (Νοέμ
βρ1,6ς 1918) ή Γερμανία κατα
θέτει ra δπλα, ό πρωτος παγ
κό'σμi'ος πόλ1 μος τελειώνε1. 
· 4,13: «-'Αγγέλλονται μεγά

λω άπώλειαι. Ai είδήσε1ς αύ
tαi' Ιi<ατdπλήσσουν το γεν1κον 
εriηελεϊον. Τα στρατεύματα 
του με rώπου ένουνται με τους 
έπαναστάτας. Ό Μεγάλος έγ
καταλείπει το διπ \ουν μέτω
πον». 
- -Τους τελευταίους μfjνας του
πολέιμου oi Γερμανοi ·ύφίσrαν
ται μεγάλος άπωλείας. 'Εκρή
γνυται έπανάστασις. Ό αύτο
κράrωρ Γόυλιέλμος ( ό Μεγά
λος) έγκαταλείηει καi το άνα -
τολικον καi rro δυυικον μέτω
πον καi παραιrrεϊτω, μεταβα ί
νων εiς Όλλα,νδίαν.

8, 15: «Έvαντίον της χώ
ρας του .άετου άνα.λαμβά\'ον
ται μεγάλοι προσπάθε1ω με 
πλήθη άvΘ·ρώπων. Σχεδον ό
λόκληρος ή Εύρώπη, όλόκλη
ρος ό κόσμος τον πολε110υν. 
Ai δύο έκλείψε1ς τον φέpουν 

εiς φρενήρη κίνη01ν» 
Πράγματι σ}�εδον όλόκληρuς 

ό κόσμος έπολέμησεν έναν
τίον της Γερμα:Vίας καi εiς 
τον πρωτοv καi εiς τον δεύιε
ρον παγκόσμιον ιπόλεμον. Λi 
δύο έκλείψεις εΙνω αi δύο i)τ
ται της Γερμανίας κατα το1Jς 
rιολέ]1ους αύτούς. 

8,60: «Πρωτος εiς την Γα\
λίαν, πρωτος εiς την Ρουμα
νίαν, κατα ξηραν καi Ηάλασ
παν έναντίον των "Αγγλι,,ν καi 
τίίιν Παρ�σίων, θα έκιελέση 
θαυμαστας πράξεις δια της 
ι'-ξα ρέτου όργανώσεως καi η
γεσίας. Έν τούτοις θα χάση 
την Λωρραίνην παρ' δλα τηίi
ια>>. 

Ό Νοστράδαμος έπωνεi η'ιv 
Γερ,μανον σrρατιώτην και την 
όργάνωσ1ν καi ήγεσίαν του 
Γεμιιανικου στρατου. Τελικως 
σμως εχασε καi κατα τον 
πρω rov καi κατα τον δεύτερuν 
πΩγκόσμιον πόλεμον την Λωρ
rχιίνην. 

6,91: <<'Ο άμχηγος του Ναυ 
τηωυ ευρίσκεται εiς σοβαραν 
κατάσταωv, λόγ 1.μ rης έπανα
<ηάσεωι; 1ίίιν έ:1ι•θμων ναυτι
J<ων. Μία φ0;βερη γρίηπη κυ-
1 ωρχcί». 

Τον � υt•,ι ιβριον 1918 έξερ
ράγη cιάσ1ς εiς το Γερμαν:-

. κσν Ναυηκόν. Ή φοβερη έπι
δημία της γρίππης του ]918 
προφη,τεύ-εται έδω άπο τον Νο 
οιράδαμον. 'J:':καrομμύρια άν
θρώπιιι\ άπέθανον τότε άπο 
την κολουμένην <<iσπαν1κην 
γρίπηην». 

1,14: <<Άπο τον λαον τω-ν 
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Σλαύω άκούονται τρα ούδω 
καi παρακ ήσ ις, 'φ' οσον 01 
πρί ηπες αl oi ύψη ol 

άνοήτου 
, ποιων 

δεκτο 
ψι ». 

άνθρώπους 
Εiς το μ' 

ί ς ύ-

Ή καταπί σ1ς του σου ί
αι ή άφορμη τη κομμ()υ 1-

στικfj . έπα,ναστόσεως, συν . ί
ζε rαι δμω( με αλλα πρόσωπα. 

5,52. <<θα ύπόρςn ε αc; κυ
βερ ήτης, που θα έ rε ii το 
ά τίθετο άπο τους npo uτό 
χους του. Oi έξόpιστ ι θιΊ ί
νου κυβερ fjται. Ό σος ε
μί ει αΙμα Έπi μαrκρο θα ζή
σn ύπο το ϊδ10 σημα. Ή κυ
p.ΙΟ,p ία τω πρώη έξορίστω 
υπο το έο σημα ( σφυροόρέ
πα ο ). Ή μεrαβο η θα εΙ 01 
αiμα,τηρό» 

9,16: «'Έ ας μεγάλος φεύ · 
γει άπο τη Ίσπανίαν, ή όηοίc. 
αi.μορpα εί έπi μα ρό . Σ1 ρα
τεύματα περνου τα ί1ψηλι1 
βουνό. Κατόπιν κυριαρ, εϊ έ 
εiρή η». 

Ό βασΊ:λευς φεύ ει, 6 ο-
λουθεί ή έπα όστασις rοϋ 
Φρό κο που έστοί ισε πολυ αί
μα εiς τη 'Ισπανία . Κατόπι 
έκυβέρνησεν έ ιεiρήν:n. ό 
μη καi είς τον δεύτερο πα -

όσμιον πόλεμο έSμει εν οί1-
δέι ερος. 

10,81. «Oi ηο ίται τω Δυ
σμων άρπόζουν τουc: θησαυ-

ρους 

πό ου 

καl μο cισrη
συμμορία1 ά-

ί άρηα αl καl ή 6 ηλο 
σφα η ' Ίσπα ίQ 

10,2'2 «Έπ ιδη ό βασι ευ 
τω νήσω δ θ' ει α 6πο-

ωρ10θfi άπο μιαν υ αϊ α ή 
όποία δε ρί ετα ι άf,ία του, 
6 ογκόζ ται α παραιτηθfi 
Στην θέσι του ερ εται όποιο:
που δ προωρίζετο για βασ.r 
λ ύς». 

Ή παραίτησις του 'Εδουάρ
δου 8ου της ' ίας το 1937 
δια α \.υ:μφευΘη τη Σ�μσον. 
Ό Γ ώρ ιος 6 ς ί εται βα

σιλ ύς. 
u,76 «Έ Γερμο ίQ i&ρί10 -

ται διάφοροι αίρέσεις, που 
πλησιόζου προς τη ,είδω Ο· 

ατρεία . 'Ότα ατελήφθη ή 
καρδία, οί μ11κροι έπο ηλθο 
πόλιν» 

"Ιδρυσ�ς του Έθvικοσοσιο
λισμοϋ. Μ τα τη κα,τόληψνν 
της « αρδίαφ> -rfjς Εύρώπης 
(Γ,εpμα ία) εγινε ή άπο Ό
.�Ο'ΓΙ!ΚΟΠΟfησις 01 οί μrnφol ' -

πα ηλθον εiς τη έκκ ησία 
άπο rτηv όποίαν .εΙχαν φύγει. 

1,61 · «Ή δημοκρατία, 6τυ-
11ς και έ εεινη. έξαφανίζετατ 

απο τη έαν έξουσία . Ή με
γάλη ε ταο1ς των καταστρο 
φG1 , Θα όδη ήση τη ώρα 
των Σ ουαβων εiς ΤΟ α ο ίσn 
τη μεγάλη συ θήκη ». 

' 

ΕΙ Σ το ΕΠΟΜΕΝΟΝ . 

Το τελευταίον μέρος 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλ{ον -της σοφίας 

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 140 

Είς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

'ι\ 
" ) ' ' ' .... ' ' ' λ'6 • ποστειΑα.τε τα.χ χην επιτα.γη-ι ο�α. να. το α. ετε

τα.χυ3ρομι κιο; ε1ς τήν διεύθυνσι ν πού θά. &να.γρά

ψετε είς τήν επ:τα.γήν. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΗΑΜΟΥΡΤΙ ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

i977 

" \δετον 80. Δεμένον 120 "Αδετον 80. Δεμέ,ιον 130 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 

'ΈΠΙΤΙΜΙΟΝ,, ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΙΝ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΛΟΓQ ... ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ 

Έγεν,νήθη ημιν . . . Κα τιώ
της νέος - ό Μητροπολίτης Μα
ρωνείας (Κnμοτηνης) Σεϋασμι
ώτατος κ. αμασκηνός, ό όποίο
έστέρησtο της θεία- κοινωνία; 
τους όργανωτά- και ενισχυτά; 
τού . . Καρναδάλου ! 

Ό 'ίδιο; αποκροί•ει αυτο τον 
συσχετισμό . Λέγι,ι · ιά τον :\[η 
τροπολίτην Φλωρίνη-, δτι εΤναι 
«τιί>ν ακρων», ένω αυτό; οχι. 

«Στο σuν�δριο των ίεροκηρύ
κων μάλιστα - λέγει - είχαμε 
διαφωνήσει ιιέ τον Καντιι:ηη. 
Και μάλιστα, δταν είτανε ά πη 
μερικά πράγματα έκεί πίρα, τού 
λέω, «θά τά πης οιιορφα, tοίρη
νικά κι οχι έξαλλα». Καθόμαστε 
δ:.πλα . ....  η'-Jν αρχή μιλούσε καλά, 
αλλά μετά αρχισ τα εκτροπα και 
τιc εκτροχιάσεις. Τον τρά:ϋα 1α

α ό κάτω, τού τράϋαγα τα Qάσα 
και τού 'λεγα «κάτσε κάτω». Κι 
αύτόc εΤχε πάρει φόρα και ιιού 

ελεγε: «' Αει ρέ μαγκούφη, ασε 
ιιε α τά πω δ α».

' λλά, ό Μητροπολίτης Μα
ρω είας, στ11 ρα γματικοτητα, 
ελαϋε πFρισσοτερο «προωθηιιένες 
θέσει--» και απο το Κcι., τιώτη, 
δ.οτι έ έϋαλε επιτίμιο οχι μό
νον στους όργανωτά τού καρ
να, άλου, αλ ά και σ' εκεί ου 
που τηρούν ( ιιιά φορά τό χρο
,,ο) το rθ ιμο τη <<γυναικοκρα
τία--,> ,ωι τη- «Τζαμάί α-» ( α
γνωστο εις ήιιας σέ τί συ ίστα
ται). 

Τό πληρε- κείμενο τη; εγκυ
κλίου τού μητροπολίτου :Μαρω-
11:,ίας, με η1ν όποία διακόπηται 
κάθε πνευματιι.ός δεσ ο- με τον 
δημο Σα πιί>ν και ά. λες κοινό
τητες, εχει ώς ακολούθω--: 

«Τίκ,α f']μι7:ιν εν Κυρίψ αγα
πητά, θεωρούμεν τας ήμέρας της 
έ οχηc !Αας πολ' κρισ: ου- και 
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κοσμογονικάς. Ό ανθρωπος τεί
νει μέ τον μηχανοκρατικόν του 
πολι.τισμόν να κατακτήση τό σύμ
παν, λησμο-νώντα.ς τάς τεραστί
ας του tλλείψεις εις τον πνευμα
τικόν καί 11θί.κόν τομέα. Τούτο 
εlναι πάγκοινον μυστικόν, διότι 
εν(ί> μι τα τέλεια μηχανικά μέσα 
καί τάς επιστημονικάc: ανακαλύ
ψεις, πού δια.θέτι:.ι, κολυμπά κυ 
ριολι:.κτικά μέσα �ι.ς η1ν χλιδήν, 
&μως, πνευματικώc: καί θρησκευ
τικώς εlναι καθ στερημένος. 
Δια.κατέχεται από εtδωλολατρικά 
κατάλοιπα, τα όποία &λλοιιί>νουν 
τό ευαγγι::λικόν πνείίμα καί με
ιαι6άλλοντα.ι εις σιιδηρά δεσμά 
πού τον δασα.νίζουν άσφυκηκώς. 
"Ενα από τα κατάλοιπα αυτά της 
ειδωλολατρίας είναι και ό καρ
νάδαλος, πού μέ τόση φροντίδα, 
τεράστια εξοδα καί ματαιοδοξία 
περιδάλλεται. Καί ένώ θά επρεπε 
ή περίοδος τοίί Τριωδίου να προ 
ετοιμάση καταλλήλως τούς Χ ρι
στιανούς προς ύποδοχην τού Πά
σχα, μέ αυτοσυγκέντρωσιν, αυ
τοκριτικήν, μετάνοιαν καί κατά
νυξιν, δπως απαιτ,εί fΊ 'Εκκλησία, 
μέ τάς τόσον μυσταγωγικάς ίε 
ράς ακολουθίας, δυστυχώς συμ
ΙJαίνει τό εντελώς α ντ:,θετον. 
'Αστείοι κώμοι καί μέθη. , οργια 
βακχικά και διονυσιακά εl,,αι 
εις την ήμερησίαν διάταξιν. Το
νίζοντες αυτά, ιδέν κατεχόμεθα 
από νο-σηρόν καλογερισμόν καί 
φανατισμόν, ουτι:. καί rχουμε πα
ρωπίδας. Διν είμεθα {ναντίον 
της ψυχαγωγίας και εκτο-νιί�σε
ως των χριστιανών. 'Αnιθέτως, 
είμεθα 1θιασώται της άγνης καί 
αξιοπρεπούς τέρψεως, πο,, · δέν 
επιφέρF.ι καιμμίαν αυθαιρεσίαν 

και ιΜαρίαν εiς εύαyγελικάς αρ
χάς, το1'1ς κανόνας καl την ίεράν 
παράδοσιν της εκκλησίας. 

1. 'Απαγορεύουν οί ίεροι κα
νόνες της εκκλησίας να ενΜων
ται οί χριστιανοί καρναδάλια καί 
συγκεκριμένως, οί ανδρες να φο
ρούν γυναικεία ,<αί οί γυναίκες 
ανδρικά ενδύματα., διότι αλλοιώ
νουν την φυσικϊ1ν παράστασ:ν 
των εiς εικόνας τού Θεού, πρά
γμα τό όποίον εχει δυσμενείς ήθι
κάς επιπτώσεις. 

2. Δια νά ενδυθη κανείς καρ
να16άλι., η πολύ περισσότερον, δια 
να γίνουν επίσημοι καρναδαλικαι 
εκδηλιi>σεις, απαιτούνται τερά
στια. χρηματικά ποσά, τά όποία 
σπαταλώνται αλογίστως και α
ποτελούν σκάν.δαλον μεγάλο καί 
πρόκλησιν διά τούς πτωχούς και 
εστερημένους αδελφούς μας. 

3. Τόσον τό χειρότερον, δταν
τό. καρνα.δάλι γίνεται τi1ν πρώ
την ήμέραν rης μεγάλης τεσσα
ρακοστής, η1ν Καθαράν Δευτέ
ραν, πράγμα τό όποίον εγινεν 
εις τάς Σάππας καί, έπιστήσαμε 
πέρυσι πατρικώς την προσοχην 
των άρμοδίων, δια την έξάλει
ψιν αυτού τού ά.νοσιουργήματος. 
Πλην δμως, δπως άποδεικνύεται, 
ματαίως, διότι αί νουθε.σίαι ήμών 
ώς έπισκόπου, επεσαν εις τό κε-

·, , '3' \ , ' ,ον, εις ωτα μη ακουο-ντων. 
»'Εν τοιαύτη Πiεριπτώσει, "ϊί

δέον γε:νέσθαι; 'Έχομεν ίεράν 
ύποχρέωσιν, ώς ί,πεύθυνος ποι 
μενάρχής ά.πέναντι τού Θεού και 
τού· ποι,μνίου μας, νά προστατεύ
σωί.ιεν τό χριστεπώνυμον πλήρω
μrι με σωφρονιστικά μέσα, από 
τr1 σατανικά αυτά τεχνά-σuατα; 
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ο' Πα(_)ουσιάζονται με την μά
nκιι τού άγ ού Οεάματος κσί τη 
ιlΟι;Jα ψυχαγωγίας 

»Προ το - ο, δη ώνομ ν ευ
Οι(ρσιί)ς, δτι ιυ; κεφα η της εκ
κλησία , επί ε ετος διακόπτο
uεν την πνF ματικην έπικοινω ί
α και άπι:χομ άπο πόσα ε
πίσημοv έκbή ωσι της κωμοπό
λ ω; τώ Σα πών, ΠQΟς μFΤά-
οια καί σωφρο ισμό . 'Επί 

π έον, έπu6άλλ με το πνευματι
κό έπιτ:μιο της στ ρήσcω; της 
Θείας Κοι ωνίας, F ί εν ετος, 
τόσο εις τούς bιοργανωτάς τού 
καρναδάλου, δσοv καί εις τοι',ς 
αδό τας ένεργον μrρος εις τάς 

καρναδαλικάς έκ ηλιί>σει;. Το 'ί
διο επιτ�ιιι έπιϋά οιιcν και 
εις την Νέαν Καλλίστη;. Τό 'ί 
διο επιτίμιο έπι,ϋάλ ομεν καί εις 
η1ν κωuόπο ιν της Ξυλαγα 1r1ς, 
η1ν Στρίψηv και Νέα Πέτραν 
δια το εθιμον της γ •αικ κρα
τίας, καί εις τό χωρίο ' ρσά
κειον δια το λεγόuενον εθιιιον 
τηr τζαμάλας. 

»Ποιο 'μεθα θερμ1Ίν εκ ιν,
αρακα ούντες ατρικιος απαν-

τας τοι'•ς εκπροσώπους τιον άρ
χων ά συμπαρασταθούν άπο 
τη- θέσεώς τω , εις ηΊ,ι ροσ:τrJ
θειαν δια τη έξά ειψιν τώ,· Έ 
δηλώσεω αυτιο ' τε "ίω:; ξ:: lu)\' 

προς ηΊν ',rη.σία ιδ σ,αλίαν 
τού ΚυρΌυ μας Ίησυϋ Χριστο~. 
Αυτά τά μέτρα, εν οαθϊ� θλί
ψει καί συνοχ ιi καρδία , iiνανγιί.
σθημεν να μεταχειρισθώμεν, μέ 
ηΊν έ ίδα αι θερμην διόησιν 
ΠρΟ τον ομήτορα της έκΥ. 

1
σί · 

ας Κ ί•ριον, οτι το έπόμrνον � 
το , η\ν ίδίαν εποχή , θα Fχλ, ι 
ψαυ , δ τα ερ α αυτά τοiϊ (Ιχό-

τους καί Οά. ροδάλουν τά εργ,, 
το φωτός>>. 

Ί -1 δημοσίευσις της έγκυκ ίου 
το1j Μητρ πολίτου προεκάλεσε 
«σά ο », εγραψε 11 ώτογευματι
η «Θεσ αλο ίκη». 

Ό Μητροπο ίτης έ"'tεχcίρησε 
ά. με ιώση τη έντ 'πωο ι , μέ δή

λωσί του, δτι ή «πσι η>> στρέ
φεται μόνον ένα τίον δσω συ έ
δα α σηΊ ι'ψγάνωσι τιί) έ -
δη ώσεων καΟ' οίο δ11ποτε τρό
πο ' ε'ίτε ώ; μέlη (ι(_)γανωτικιοι 
έπιτρ πώ , c'ίτε ώς χρηματοΜ
τες. Δεν έπιδά λεται το επιτίμιο 
στους ά λους θεατά; τώ έκδη
λώσεω . 

' _στόσο, καθώς fδή ωσε δ 
δήμαρχος Σαππώ , κ. 1Δημος 
Κρυστά ης, μια Κυριακή, ρο 
της Καθαράς ΔευτέQας, δ Μη
τροπολίτης πηγε καί λ ιτο1Ίργησε 
σ' ενα χωριό, στο Χαμη, 1. Στο 
κήρυγμά του λοιπό χαταφ1\1θη
κε έ αντίο συτης τη; εy�ηλι,0-
σεως και προέτρεψε το Κ()l\10 ά. 
ιιην πάη στο Καρναβάλι 11 ρ' 
δλ' αυτά, ' όσμος πηρε μέιyος. 
Ι αί πιστει'ω, ιο.:; «έ εργι'J; σ μ
ι,ετοχή» είναι καί ο ,;ι'ι. στιιΟη; 
ά. δης, νά 1,cιροκροτ11σης ,ωί 

να διασκε άσης μέ τύ Καρνα
Μλι. 

Πά τως, εστω με ηΊν -τεριο
ριστικην δ11 σι τού �Ιητροπολί
του, άποκ είονται τη; θείας κοι
νωνίας δ ύπουργο; Βορ ίου Έλ
.ίίδο- :� �Ιάρτης, ό ύ:τουQ, u; 

Πο ιτισμού κ. Τρ πάνης, δ Νο 
μάρχης Ρ δό;της κ. Φωτέας, ό 
δήμαρχο Σα.ι-τπιί) κ. Κρυστάλ-
ης, οί -τρόεδροι τιί)ν πέντε χω-
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ριών, καθώς και οί πρόε.δροι και 
τα μέλη των πολιτιστικών σωμα
τείων, πού όργάνωσαν τις λαο
γραφικέ.ς γιορταστικές εκδηλώ
σεις. 

'Εν τr� μεταξύ, ό Μητροπολί
της, δλέποντας τις άντιδρόσεις 
τού λαού, εδήλωσε δτι θά «αρη» 
την τιμωρία έν οψει τού Πάσχα, 
εφ' δσον απο μέρους τών «τιtιω 
ρημένων�> έκδηλωθη εμπρακτη 
μr;τάνοια. 

Τέτοια διάθεσις δεν εξεδηλώ
θη. Μάλιστα. ό δήμαρχος �ιtπ
πών f'δήλωσε δτι το καρναδάλι 
θά γίνη και «τού χρόνου». "Άλ
λωστε, προσέΟεσε, κάνει μεγάλο 
λάθος ό Μητροπολίτης, όνομά
ζοντας «είδωλολατρικο» ενα nκέ
το λαογραφικο εθιμο. 

Σχετικώς, ό Νομάρχης ΙΌδό
πης κ. Παν. Φωτέας, εδήλωσf: 

«Εί•ριπκόμεθα έδ(ο για νά τι
μούμε και νά δοηθοϋμε την εκ
κλησία τού Χριστού και σF χαμ
μιά περ:πτωση δεν είχαμε πρό
θεση νά αναδιώσουμ,ε ειδωλολα
τριχά 1'0ιμα. "'Αν χάναμF το χαρ
�·αδάλι στις Σ άππες, το κάναμι:. 
μέ σκοπό νά αποδείξουμε, μέσω 
τών λαογραφικών έκδηλr;Jv�(JJ'.", 
την αδιατάρακτη συνέχεια της 
Fλλψικης φυλής 11' η1:ίi, · ων 
χώρG, πGύ λέγεται Θράκη. Οί 
ίδιοι ανθρωποι Π()'\J μετείχαν στις 
έκδηλώσεις αυτές τις λα.ογραφι-

- κές, εΙναι u1 ίδιοι ανθρωποι, nnί,
πλαισιώνουν μέ κατάνυξη από
λι.·τη τούς έπιτάφιους και μέ κρο
τίδες γιορτπζουν το Χριστός 'Α
,0έστη».

Ή απήχησις της <4μπνεύσεως» 
τού f ητροπολίτου ήταν δυσμε-

νης και στην 'Αθήνα. Ό γνrJJ
στός θεολόγος κ. Σπϋρος 'Αλε
ξίου, γράφοντας ση'-Jν <�Κα,θημε
ρινη» (12 Μαρτίου), μεταξύ αλ
λων, έτόνισε: 

«Το ερώτημα, αγωνιώδες πολ
λές φορές, γιατί προέρχεται α
πό ανθρώπους, πού πραγματικά 
πονάνε την 'Εκκλησία, εlναι τού
το: ξέρο'\JΙ\Ι, αραγε, οί ανθρω
ποι αύτοl πού εχουν την ευθί-νη 
απ' την πλευρά της 'Εκκλησίας, 
σέ μια περιοχή, ποια εlναι τά 
αποτελέσματα μιας τέτοιας από
φασής τους; Μαθαίνουν πώς αν

τιδρά και τί λέει ό κόσμος, οχι 
μόνο της περιοχής, αλλά καί 11 
ύπόλοιπος; Γνώρισαν ποτέ η'1ν 
αλήθεια, αν ώφελή.Θηκε η ζημι
ισθηκε ή Έκκλησ:α από τ1Ίν 
ενέργειά τους έκείνη, και ον μή
πως το κύρος της επαθε κrιμ•rι 
ρωγμή; 

Μν εΤναι εϋκολο νά δεχτούμε 
πώς θά πίστεψε ό Μητροπολίτης 
της Κομοτηνής, δτι οί χριστια
νοί του, άπο την ήμέρα πού ε
δγαζε το έπιτίμιο, θά βλέπουν 
μέ φθόνο τούς Μουσουλμάνους 
της περιοχής, γιατί εκείνοι εμει
ναν αημώρητοι, αφού το ίδιο 
γεύτηκαν τη «χαρά τού Καρνά
δαλου», καί ό δικός τους Μου
φτής δέν τούς απαγόρευσε την 
?tροσευχή τουc στα τεμένη. έν 
πρέπει ό ποιμενάρχης ,,ά περί 
μενε Π(;)ς γονατιστοί θά επεφταν 
στα πόδια του οί Σαππαίοι καί 
θά ζηrτούσαν ελεος για το άμάρ
τημά τους. 

Ό κόσμος αδιαφορεί. Μπορεί 
να πικραίνεται η νά γελάει μέ 
αυτά τά καμώματα, αλλά και στ11 
μια καί στην αλλη περίπτωση, 
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δέ το ίρ ει στα σοβαρά. Καί 
εδώ εl αι ή εικόνα τη άποτυ-
χlος. Οί 'ίδιοι που κάνουν ουτο 
το διαχωρισuο χριστια ικης ποι
ότητας τού κόσμου, ένουν μόνοι 
με τί; ι το ές τους, άποκομμέ οι 

αί άποuακρυσ ένοι άπ' τή λαι 
κή συνείrδηση. 

'[-Ι uδιrιφ ρ>1 αύηΊ τού Υό
σιιου στις διόφ ρες ητρο ολι
τιι.,ες αμπάνLJΕς, ου δ ως εϊ

αuε, πτο ·8άθος, πάνε να yω 
ρίσουν τοί,ς άνθρώ:τους. θα ε

πρεπε να E',(El ρ βληματίσει καί 
, , ς, δ'ξ ' , να cχει οι α ει τους ποιμενι-., , 

πιl)ς έφτο οί έ έργει f: τους 
αυτές στο ενό. F.ιναι ποΗ έγωι
πτικο Ο. ωστε, Ε ας σ1 μερινος 
επισκο ος να ιστεύη ι\)ς ι' ε 
ω έ ιτίu�ο θά κατορθώσει ,,ά 

εριζώσει ενα εθψο, δ ως έ
ιείνο τοϋ Καρ άβαλου καί αλλα, 
-του εμε•να άπο nΊν άρχαία. την 
είδωλο,ατρικ1Ί Έ αδα καί έπέ 

ησαν μέσα σε εικοσι αίώ ες χρι 
στιανικοϋ βίου.» 

'"(' σ τ ε ρ ο γ ρ α φ ο ν  : 'Ec.t,,
ή ήγεσία της 'Εκκλησίας έφρόν
τιζε γιά την σοβαρότητά της θά 
είχε άπαγορεύσει { άκόμη αί 
δια νόμου) στους διαφόρους 
Μητροπολίτες νά παίρνουν πρω
τοοουλίες σε ζηrτ:ήματα εξω άπό 
την τρέχουσα και γραφειοκρα
τική άρμοδιότητα. Διότι, ri>; 
Οά συμβιβασθη το γεγο,,ό , δτι 
στην Πάτρα, δπου το καρνα,8ά
λι άποτελεί ολύχρο ο θεσμο 
και φΟάνει σί μο αδική για ηΊν 
Έλλάιδα εκτασι, καμμία ποινή 
δέ έπεβλ11θη ποτέ και σε κα έ
ναν; Ή Έκκλησ:α τού Χριστού 
δεν εΙναι uία; 'Η εχει «uερι
σθη>> σε ά εξάρτητους, αυτόνο
uους και ασχετους μεταξύ τους 
«βοσκότο ου9>, δπου άνεξέλεγ
χτος κυρίαρχοc εΙ"αι ό 1ηrrρο 
πολιτιιιος ποιμενάρχη ; 

'Ένα πολυ καλό βιβλίο 

Α. Besant - C. Leadbeater 

Ή Ά τραnός τού 'Αποκρυφισμο ύ 

Μετάφeι:.ίσι; ΛΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΛΟΥ 

Σελίδες 400 - Δρχ. 150 
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Τηλεπάθεια - Δ1όρα6Η:; - Π ρό�νω61ς 

Tou Ψuχολόγοu κ. ΚΩΝ. Α. ΔΟΥΚΑ 

(Περίληψις διαλέξεως στό «Λαϊκό 

Πανεπιστήμιο», 27 'Ιανοuαρίοu 1977) 

'Από τήν α.υγή τrις φυσική;; 
του ίστορία.ς, μέχρι τήv c-ύγy pο
νη έ.ποχή τώv δοpυψόpωv, δ α.v
θρωπος πpοσπαθ:::ί vά έpμ ηνεύ-

' , ξ , , σει το-ι α.vε ερευvητο ,,κοσμο,> 
του. 

Ό πρωτόγονος εvόμιζε, δτι δ
λα τά. φυσικά. άvτι κείμενα. περι
κλείουν δυνάμεις, πού τού;; προσ
δίδουν μαγικές ιδιότητες. Σύμ

φωνα. μέ α.ύτή τήν άvτίληψη, τά. 
φα;ι ,;όμε-ια. δέv είvα.ι τίποτε άλ
λο, πα.ρά. επακόλουθα. από κά
ποια. μα.γική επεvέργαα.. Με τή 
«.μαγεία.», δ α.γθρωτ.ος προσφέ
ρει τήv πα.vτοδυvα.μία. στόv έαυ
τό του χα.ί γίv·ετα., & κυρίαρχος 
της φύσεως. 

Τή μαγικ-rι α.ύτή φάση δια.δέ
y_θηκε στήν «προλογική" σκέψη 
του πρωτόγονου δ ,,&.vι ι-1ισμος,, -
πού πιστεύει, δτι τά. φυσικά. αν

τικείμενα δεν ενέχουν μα.γικές 
δυνάμεις, άλλά. έvδυ-ια,μώvοvτα.ι, 
εμψυχώνονται, από ύπερφυσικέ;; 

ό,ιτότητες, ψυχές η πνεύμα.τα.. 
Τήv άvιμιστική αυτή φάση ά,

κολούθηcε ή <θρησκευτική» φά
ση καί α.ύτήν· ή «έπιστη:.ι.ο,ιική», 
τήv δποίαv ,. σήμερα. κυρίως, δt
ερχόμα.στε. 

Ή έζελικτική μετάβαση της 
δια.νοήσεως, δμως, σε πιό προη
γμένες φά,σεις δεν σημαίνει κα.ί 

• το τέλος της μαγικής σκέψεως.
Ή rεπι,βίωση της μαγείας είναι
περισσότερο σ,πο φα.νερή στά.
πρώτα. στάδια της ψυχοδια.vοητι
κης εξελίξεως του παι:5ιου, στήv
ίδεολ ηπτι κή v1εύρωσ,, καί στήv
τέχνη. Θά. πρέπει vά. &.ποδεχθου
·με τήv άποψη, δτι φέρνουμε το
πα.ρελθό-1 μαζί μα.ς, δηλαδή τόv
πρωτόγονο άνθρωπο, κα.ί δτι μό
νο με μιά. σημαντική πpοσπά
θ,εια, θά. μπορέσωι.ι.ε vά. άπολυτpω
θουμε άπ' α.υτο το 6c.φοι-.

Στίς ήμέρες μα.ς, ή κρίση τώv
&ξιώv, ή γενική άvσ.σφάλεια., τό
ύπσ.ρξια.κό άγχος, ά,,;α.6ιώvουv κα.ί
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tήν προγο'ιική έπιθ μ'α μας νά. 
zξ7 σψα.λ 'σου με τήν πrκ,σtα.σία. μυ
στηριωδών δυνά.μ:ων, χα.ί &.κόμη, 
νά. γνωρίσουμε τά. με ογτα, ιά. 
συμοουν. Ό «μ σπχισμός» κα.ί ό 
«πνευμα.τισ,ιός» δισδίδον·tαι καl 
πάλι εύρύτα.τα. μέσα στήν καρ
διά. της «τεχνολογικής» έποχης 
μα.ς, τή στιγμή μά.λ στα., π,;ύ ή 
Φυσική κα.ι ή Πα.ρα..ψυχολογία. 
y'ιωρίζουν μ ά χωρίς προηγού
μενο, ανθηαη ι 

Ό έ ληνικη; πρc,Ξλεύσcως δ
ρ,ο-: «Πιχραdιυχολογία.» - νοητι
κό δημιούργη α του οερολι νέζου 
ψιλοσόψου Μά.ξ Ντ σουάρ, τό 
1 '9 - έπαράτησ: σχεδόν δι
εθνώς κα.ί ά.ντικα.τέστησε τόι προ
γενέσ ερJ, ά.γγλικό όρο: «Ψυχι
κές �Ερευνες», Υ/ τόν γαλλικό: 
«Μcτα,ψυχική» - ή όποία., ά.πό 
παρήχηση, χωρίς ά.μφιοολία., ε

χει καλύψει πολλά ά.πό τή «Με
ταφυσική». 

Μολονότι ή «Παριχ-ψυχολογία» 
δeν εχει προσδιορ.σθεί μέ ά.κρί
οε α. - τοποθετ:ϊτα.ι στά. όρια. 
,η; ψυχολογίας καί, κυρίω-, με
ταξύ τη; Φυσικής, τη- Φυσ.ολο
yιας κα.ί των iαθημα-:ικων -

, , , , ι ,ι ι 
ή σ αυτην α,γηκει, οχι μοΊΟ'Ι πε-

ριγραφή, ή ερευ'ια καί ή έρμη
νεία, ά.λλά κα.ί ·ή ά.πόδειξη γιά 
τήν ϋπα.ρξη dιυχικώ't φαι'ιο• ένωι, 
τά. όποία δέν εχουν έ1Jταχθεί, ά.
κόμ η, μέσα στά cύστη ιχ τη:; έ
π:στημ!Νικης Ψυχολογίας. 

"Όταν μιλουμε γιά «Πα.ρα-
ψυχ ιχά» φαι νό ε ια. έvνσουμε, σή
μεp7... -ά πολύ «σπάνια» ψυyικά 

7..ι·ιόμεν«, πού είνσ.ι, ένδεχομ�
vω::, τό :iποτiλεσμα. μιας ένιαία; 
λειτουpγ:α; - τήv όποία, 1 έ-

σσ. στήν άγνοιά μcι- όνο ιάζο μc 
« ll », ά.πό τό πρώτο γρά,μ α ή' 
έ λη ικη; πάλι λcξεως Ψ y_-ή 

ύτά, τά, πο: σπσ.ν σ, ψ μι..α 
φαι ιόμεψι. τα τcι,ξ. ιομουμ:, σ ιcι-

ογα μέ τίς «φυσιολογιχές», τ' -
γvωστες, cιλσθητήριες κα.' ιινη
τικές ίΥ.α.νότητές μα-, σε ψ:ι.ι'ιό
μενα «'Εξω-cι'σθητηρ ,;;υ &.,,-: η
ψεως» καί « 1 1 χο-χ.ι ιητι ιότ η-:ο;». 

Τά παραy χ.ι..ά φσινόμεγ-χ της 
Έξωαισθητηρ Όυ σ.ντι ήψεω; τpι 
χοτομου ιται - γ ά. πp,;ι ι..τ,κο,'!; 
σχ.οπού:: - στην «Τη) �πάθ:ι-χ -
Διόρ � - Π ρόγ ιωσ η» Για τά. 
πολυάριθμα. «ψυχ?ιιν τ.κα.» -
η «Τηλεκινητιι..ά.» - πα.pσ.ψ•ιχ • 
κά φαινόμενα. - τά όποία. ά.νr1 
φέρονται κα.ί σε ά.ποι..ρ ιστικα. 
κείμεια., «σάι ίι..'Χ-νότητσ το 
πνεύμα.τος ιά. κι ιεί αμεσσ -:ήϊ 
ϋλη», κα.ί γιά τά όποί-χ έ ,αχι
στες έπιστημονικ 'ς έγγυήσει:: ύ
πcίρχουν - δέι ύq;.στατrιι, ε
yρι σήμερα., 'ποχρεωτ•κό; δ cι 
χωρισμό;. 

Πα.λσιότερα., π-;λλοι .aπιστή• ο
νε- πα.ρουσίαζ-χν τή ι Πα.prι.ψυχο
λογ' α. σ'l.Ι Νια μ στηp.ύ>δε:: δό
γμα, σάι μια. έπισ-:ήμη τ-,ij ά.πο
ι.ρυ ισμου, Υαί -:ήι έχλεύαϊrι.ι. 
' ργότερ-χ, δμω;, αpχ σα.ι νά έν
δια.φέροντα.ι ωοα.ρά γι' α.ύ-:ή·ι, 

έ πρώτου; τους . . φυσικού- Ι 

Τό 1 2 ίδρύετα.. άπό δ.σ.κει..ρι
μένε; πpοσωπικότη-ε · -η; έπο
χη:: «Βρετανν.κή Έ-:-:ι.ιp:',;ι. 
Ψυχικών Έρευνω'ι» Ίό 1932, 
ή Πα.ραψυχολογ'cι : καθ'σ-:rιτα 
έτiσημα. σ:6 Τ η ι:ι.. Ψυyολογία; 
του Πχνετ,σ-ημ:ο Dυk� σ:η 
ΒόpΞ:Ο K-:ι.pc;' ίη. -ύ>'ι ΗΠλ. Η
ταν ε ια yε.γοvό- ύψ'σ-:η; συμ ο
λικη; σr;• ι:ι..σ ι:ι..; · ή έρε Ψ:ι.. γύρω 
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&.πό τά. «παράδοξα» κα.ί <c&.δια.νό
ητα>' παραψυχ ι κά. ψα.ι νόμε να α
ποκ τοϋσε - στά. πρόσωπα τοϋ 
Ίωσηφ κα,ί της Λουίζα,ς Ρά.ϊν -
γιά. πρώτη φορά. τήν ακαιδγιμα.ϊχή 
αναγνώριση. Τό 1969, δ < Άμε
ρικαν1ικος Σύνδεσμος γιά. τήν 
Προώθηση των Έπισ-ημών» δέ
χεται τήν Π.α.ρα,ψυχολογί!Χ- υπο 
τήν στέγη του. ΊΙ εγκριση της 
ε1σδοχης της ήτα.ν ενα νέο ση
μείο των καιρών καί ή έπ:στη
μονική της καθιέρωση. 

Σήμερα, δέν όπά.ρχε: σy_εοόν 
Υ-Jα,Vένα μεγά.λο κρά.τος,. π,ύ νά. 
μή διαθtvει--γι' αυτή τή <νέα» 
επιστήμη, παύ 6ρίσκεται στο ϊ
διο στά.διο 1rού 6ρισκότα.ν ή Ψυ
χα.νά..λυση πρίν &.πό 70 χρόνια 
καί ή Φυσική των κοάντα πρίν 
&.πό 50 - εν« η περισσότερα. 
-rοα.νεπιστημια.κά παρα.ψυχολογι κά. 
εργαστήρια., μέ επικεφαλής τή 
�ο6ιετ: χ η 'Ένωαη ! 

--Κ:Jλ στήν Έλλάιδα τί 1Jπά.p
χ ει; 

-'Ι σχύει, ά.κόμη, rι πνευμα
τική διαθή,κη πού άφησε, τό 
1969 - τί σύμπτωση αλήθεια, 
μέ τήν καθιέρωση της llαραψυ
χολογίας σά.ν έπιστήμ.ης, τον ί
διο χρόνο - δ 'Άγγελος Τα.νά.
γρας: «Φεύγω μέ τή·; θλίψιν, δτι 
τό εργον μ,ου, ή ϊδρυσι; της «Έλ
ληνικης Έτα.ιρεία.ς Ψυχικών• 'Ε
ρευνών», ερευνών υ.ύστηρώ; επι
στημονικών, ύπηρξε πρόωρον διά. 
τον τόπον μας, δστις, τό πλείστον, 
η &.δια.φορεί η έξα.κολουθεί νά 
ένδια.φέρε-αι δι έντυπωσιαχά.ς 
παρεξηγήσεις των ψυχικών φα.ι
·;ομένωv κ.α,ί α.ύτα.πά.τα.ς μέ πνεύ
μci.-α. νεκρών. Κρίμα είς τήν
προσπά.θεια.ν δι' εν 'Έθνος μέ τήν

κλ ηρονομίαν τιί>ν Πυθιών κα.ί των 
Μα.ν-vείων» ! 

Ό έλληνικης κα.ί πά.λι προε
λεύaεως δρος: «Τηλε-πά.θεια»
νοητι κό δημιούργημα. τοϋ φ:λο
λόγου της 'Οξφόρδης καί προ� 
έδρου (1900) της «Βρεταν•νι κης 
Έτα.ιρε(α,ς ΨυχικGJν 'Ερευνών·», 
Φρειδ.ερίκου Μά.Uερς - σημα.ί
ν,ει τήν μετα6ί6αση κά.θε είδους 
ψυχικών συμ6ά.ντων, &.πό ενσ. ά
τομο σέ άλλο, «εξω» ά,πό τίς, 
γνωστές, α.1σθητηρίους δδούς -
της δράσεως,. τής ακοης, της &.
φής, της οσφρήσεως, η της γεύ
σεως. 

Άπ' ολα τά Πα.ραψυχ ι κά. φαι
νόμενα, τά. Τηλεπαθητικά συμ-
6ά.ντα. - λόγφ της πιο συχνής 
εμφανίσεώς του,; - είναι τά πιό 
γνωστά. Μερικοί άνθρωποι μα.
θαίνουν τr1ν &.ρρώστεια. η τόν θά
νατο ένός άλλου, πού 6ρίσκεται 
μακρυά, μέ τρόπο ανεξήγητΌ: 
χωρίς τή χρησιμοποίηση των 
κοινών «μέaων» της διαπροσωπι
κής τους ¼πικοινωνία.ς. Τά. πιό 
έντυπωσιακά, δμως, Τηλεπαθη
τικά. συμβάντα, είναι μερικά. ο-

" , θ . ψ ν·ειρα., ενα, προα.ισ ημα., μια ευ- ,
δα.ίσθησr;, πού ξαφνικά. κα.ί φα.ι
νομε•;ικά. χωρίς α1τία, δίνουν μιά. 
<πληροφορία». Ή πείρα διδά
σκει, δτι ή Τηλεm:ά.θεια. εμφανί
ζεται συχνότερα. σέ άτομα., πού 
διατηρουν μεταξύ τους στενή 
«ψυχική έπαφή». ΊΙ «Συμ ... πά
θεια.» φαίνετα.ι δτι εύνο·εί τή•; 
, Τηλε ... πάθεια.» ! 

Ή συλλογή τέτοιω·; μονσ.δ:
κών εμπειριών, τέτοιων «αυθορ
μήτων» 6ιωμά.των ήταν, γιά. πο
λύν καιρό, ή μοναδική δυνατό-
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τητα. «μελέτης» α.υτων τιί! ι ςρσ.:
νομένων. ' πό τήν είσοδ::ι, ομω;, 
της Πα.ρα.ψυχολογίας στο y_Gψ'.J 
του επιστητ.ου καί τήν α.νά.πτυ η 
του ε1�διωpέροντο; γιά γνώση, ή 
συλλογή αύτή συμπληρώνετα. 
και με «προκαλούμε1Ι€ς», πειρα
ματικά., περιπτώσεις. Τά α.ρχικά., 
«κλασσικά.», πειρά.ματσ, γιά τήν 
Τηλεπαθητική μετα6ί6αση σχε
δίων η είκ,νων, α.ξιολογήθηκ,zν 
σύμψωνα. με τά ύποκειμενικά χρ:
τήρια του πε1ιραμα.τιστου. Τά μ:
-υα.γενέστερα, «στατιστικά.», πει
ράματα όδήγησαν στή I πολι:, ε
πιψυλακτική δια.τύπωση, δτ:: τά. 
άποτ,ελέσματα είναι π-;.λύ σ ,μαν
τικά γιά τήν ϋπαρξη της Έξωσ.ι
σθητ-ηρίου αύτης άντιΑήψεως. Τά. 
σύγχρονα. «ήλεκτρο I κά» πειρά
ματα. - χωρίς τή χρήση των 
συμ6όλων η -ων άριθμων -η; 
στα.τ:σ-οι κης επέτρεψαν νά. 
σχηματισθεί μιά γνώμη για. τά 
6ιώματα, τίς συγκινήσεις, τί; 
Π(Χ,ρα,ψυχ κες ίκανότητες «λήψε
ως» καί <<zκπ,ομπης» έ ό; «μηνύ
ματος» σέ καταστάσεις πλήρους 
συνειδήσεως, εκστάσεως, η . καί 
κατά τή·ι διάρκεια. του ϋπνου. 

Σε άντίθεση με τή·ι Τηλεπά
θεια - πού κύριο γνώρισμά τη; 
είναι ή Έξωαισθητηpιος άντί
λ ηψη των ,·ψυχ:κω1 » συμ6ά.1-
των - ή «Διόραση» όρίζετα: σά.1 
ή Έξωαισθητήριος άν-ίληψη :ων 
«ψυσ:κων» κατα.στά.σΞων πραγμά
των, τίς δποίες κανείς δέ·ι γ·ιω-

,,., 
.$ι , , 

·0 , , , ρι ει: π.χ. ,1 απ ΞU Ξια; αια-
γνωση κλειστιί!ν έπ:στολων, ή 
εϋρεση τοϋ αριθμοϋ τη; επάνω 
πλευράς &νό; ζα.ριοϋ, μέσα σε 
σςρρα.γισμέΨ> δοχείο 

υτη ή «έξ δρισμου» διορατι
κή αντίλ-ηψη των «ά.ψύy_ων» εί
nι πολύ δύσκολο, 8χι μόνο •ισ. 
ξεχωρισθεί -iπό τήν Τηλεπα.θη
τι κή άντίληψη τωι «iμψύy_ω », 

iλλά. καί νά. γίνει άποδεκτή, ε
στω κα.ί εάν δεν ύπά.ρχει πριγ,ια
τιχληψη. 

'Αρκετοί ερ,ευνηταί τG) 1 Παρα
ψυχικων φαινομένων δέχονται τή 
Διόραση με μεγάλη έπιφύλαξη, 
η χαί τήν απορρίπτουν. 'r πά.ρ
χουν δμω; καί ,επιστήμονες πού 
δέν αν-::μετωπίζου I τή•ι Διόραση 
μέ τόν tδιο σι..επτικιCil,.t.ό, lστω 
καί έά.ν πρόιιει-7.ι καί γιά τίς 
«εύαισθησίες» των ζώων, η α
κόμη καί γ.ά. τίς «συγκ:·ιήσεις» 
τών ψυτών. 

Τό δτι τά ζωα προ:ι:σθά 11ονται 
τόν κίνδυνο, δε·ι εΙναι χά.τι τό 
καινούργιο. Κατά κ:ιιρούς ανα
c:�έρθηκα I πολλές περ:πτώσεις, 
πού εδε:ξα·ι οχι μ6·10 στούς 
ε!δικο�:,ς ψυσιολόγου; - δτι τά 
ζώα προειδοποιούν με τή συμ
πφ.ψορά. του; καί γιά έπικεί
μενο σεισμό. νωρίτερα. &πό τά. 
τελειότερα έπισ-ημονικά. οργαν-χ. 
Τήν α.ποψη αύτή έπι16ε6α.ίωσε 
χαί ή παρατήρηση των &.ν-ιδρά.
σεω I τG)ν ζώων, πρίν επακολου
θήσου11 οί -ελευταίες κα.ταστρο
ςρι κες σεισμαές δονή::,.εις στήν 
Ί ταλία: 'Ώρες πρίν άπό τ,;ύς 
σΞι�μούς αρχισα.ν στά, �γκα.τα, της 
γη; μιχροτριξίματα., άπό -:ί; με
τακινήσεις των 6pά.χω·1 η των 
σωμά-ων. Αύτού; τούς έλαψρούς 
θσρύ6ου; πού εψταναν στήν επι
ψά.νξια της γης, τού; «Επια.ναν» 
τά πέλματα των ζώων χαί π�ρισ
σότερο 1:ά ψίδια, πού δλο τους 
-ό σωμcι «σφνότανε» στή γη. οι
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χωρικοί εΙδα.ν τά. φίδια ·ιά. 6γα.ί
νουν &.πό τίς τρύπες τους, πο,λύ 
προ του σεισμου, κα.l νά. τρέχουν 
σά.ν τρελλά, εδώ κι έκεί ! 

Τά. φυτά, φα.ίνετα..ι νά. &.ντιδρουν 
σε έξωτερι κούς -ερεθισμούς κα.ί 
νά. προα.ισθάνοντα.ι κα.ί α.ύτά. τον 
κί vδυνο. Τά. φυτά. πα.ρουσιάζο,ν
τα.ι &.πό 6οτα..νο,λόγους, χημικούς, 
τεχνικούς, βιολόγους, γιατρούς 
σ_ά.ν εύπα.θείς ζωντανοί όργα.ν:-
σμοί: Τποστηρίζετα.ι, οτι τά. ωυ
τά. εμφανίζουν «συγκινητ κότη
τα.» κα.l αλλες άγνωστες, μέχρι 
σήμ,ερα., Φδυνα.τότητες έπ:κοινω
νία.ς», οχι μόνον με τά. α.λλα. ψυ
τά, &.λλά. κα.ί με ταύς ανθρώπους, 
ϊσως δε κα..l με μυστηρ,:ώδεις πα
ρουσίες στο διάστημα. ... 

«Πρόγνωση» είγα.ι, κατά. Μ
ση, «μαντική ά.πο0ι.άλυψη γεγο
νότων πού &.να.φέρονται, κυρίως, 
στο μέλλον». Σύμφωνα. μ' αυτόν 
τόγ δρισμό, θά. πρέπει νά. δισ.χω
ρίζοντα.ι, 6ε6α.ίως, τά μελλο,ν,τικά. 
έκείνα. γεγο,ν·ότα., πού ή ανθρώ
πινη διάνοια. πpΌολέπει με τά δι
κά της, -μόνο, μέσα.: Ή πρόβλε
ψη της εκλείψεως του ήλίου -
ά.πό τον Θα.λ η τον Μιλ ή-σιο, τον 
60 αιώνα. 1t.X., - δεν είναι μαν
τική αποκάλυψη - για.τl δεν 6α.
σίστηκε σέ: καμιά. μορφή έξωα.ι
σθητηρίου &.ντιλ 1ιψεως, &.λλά. μό
νον στην κα.θα.p�j γνώση των νό- · 
μων πού διέπουν την κίνηση των 
ούρα.νίων σωμάτων κα.l στούς σω
στούς όπολογισ,μούς. 

Ή Πρόγνωση, σά.ν <ψα.γτική», 
δ�ν περιορίζεται μόνο στη γνώ
ση _του μέλλοντος, &.λλά &.να.φέ
:ρ.�τ·α.ι κα.ί στό παρόν κα.l στό πα
ρελθόν: Στον «Οtδίπσδα.. Τύρα.ν-

νο», δ τραγικό; 6α..σιλιάς των 
θη6ών στέλνει τον Κρέοντα. 
στούς Δελψσv;; 'ιlά. ρωτήσει την 
Πυθία., τί θά πρέπει νά κάνει, 
«τώρα.», ωστε νά. &πα.λλα..γεί ή 
πόλη &.πό τόν1 λοιμό. Συχγά, ή 
μαντική ά,γα.ζητουσε κα.l, στο σκο
τεινό παρελθόν ενα. εγκλημα., τό 
δποίο κα.l δ ίδιος δ ενοχος &.γνο
ουσε, κα.ί πού ητα.ν ή αιτία. της 
&.τομικης του δυστυχίας, η του 
κοι•νωνικου συνόλου. 

Ή Πρόγνωση -δπως ή Διόραση 
- κα..ί ί,διως τά. «Ψυχοκινητικά.»
ψα..ινόμενα. συγκεν�τρώγουν τά. πιό
πολλά κα.l τά. πιο ίσχυρά. πυρά.
της κριτικής. Πέρα. &.πό την &.μ
φισ6ήτηση της Φυσικής προκα.
λουν κα.l μιά. δλόκλ ηρη σειρά. &πό
κα..θα.ρά. ψιλοσοφι κά. κα.l ήθι κά. έ
ρωτήμα.τα..

Τά. Wυχο,κινητικά. φαινόμενα., 
π.χ. τά. κάδρα. πού πέφτουν μονα
χά τους &.πό τον τοίχο, τά ρολό
για. πού στα..μα,τουν με τον θά.να.
το κάποιου συγγενικου ποσώπου, 
οί 6ελόvες πού μετα.τοπίζονrαχ,ι 
χωρίς άγγιγμα. έπάγω σέ: πλάκες 
μέ: γράμμα.τα.. κα.l &.ριθμού-ς, τά. 
περισψεφόμενα.. τραπέζια., ή ανύ
ψωση, ή α.ιώρηση, ή tJJετα.κίνηση 
αντικειμένων κα.l &.κόμη οί όλο
ποιήσεις, ή φωτογραφία. της σκέ
ψεως, οί φωνές &.πό το �μπα.ν, 
οί στοιχειωμένες ήλεχτρικέ:ς έγ
κατα.στάσεις, δηλα.-δή «κάθε μετα.-
6ολή στο φυσικό περι6άλ.λ.ον χω-. 
ρlς την έπίδρα..ση δπο, α.σοήποτε, 
γνωστής, φυσικής έγεργεία.ς» ε!
να.ι το «καυτό» θέμα.. ένός. . . «α
τέρμονος, <δια.λόγου μεταξύ πνευ
ματιστών κα.l πα.ρα.ψυχολόγων. 
Οί πνευμα.τιστα.l εχουν εύκολα. 
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πcι.ρcι.δεχθεί τή'Ι πcι.ρεμο-:ιλή τώ'Ι 
π ευμάτων. Ο! πcι.ρcι.ψυχσλόγο , 
όρθολογ στ!Χί στήν ού:Jι!Χ, ά pΨ)U'Ι
τα.ι νά πιστέψουν στά. πνεύμα.τα 
&πό τό Τπερπέρα.ν ι..?.ί έπ θ μο-v 
νά. κ.ρcι.τ ηθου σε μtα αύ:;τηρ' «αί
τιοκρα. τίcι,», προ:J,πα.θώντας νά, : 'Ι

τοπίσουν τ·ην σύμπτωτη, τό τυ
χα.ίο, τήι πλάνη, τή &πάτη, τήν 
'περοολ ή τιίJν μα.ρτυp1 ών, τήν ευ
πιστία -ή δποία. κcι.ί &νάγκ.cισε τό 
1757 μ ά, χωριι..ή να κι:ιλεσε πι:ι
πa, γ ά. νά. διώξει τό πνcυμα., Π(.ι' 

α.κουσε τά. μεσάν χτr:ι. νά. μιλάε 
με ά.νδρική φωνή, μέσα. ά.πό τήν 
κλε δα.μπ!Χpωμ' ιη κρεοα.τοκάμα.
ρα της 1 χρονης κόρη; τη- . 

Στή σύγχρο'ιη ερε να πcιρα.χω
ρ·είτα.ι δ καθορισμός, οχ ι μό ιο α.ύ
τών τιίJ ψυχοκ ιητι κώ ι ψα.ι ιομέ 
ων κα.ί τώ'Ι σχέσ:ω'ι της Πα.ρα.

ψυχολογ'α.ς μέ τόι Πιευ α.τισμό, 
τή 1ετεμψύχωση, τήν "ίπιωσ , 
τή Ψυχανάλυση χα' τήι 'Ια.τρ 
κή, &λλά-, κα.ί ή δ ερεύνηση της 
προσωπι κότ , τα.ς δρισ:μένων « ρο -
κισμο.νων» κα.ί συ ήθως «ύπ:ρ:υ
α.ισθήτω ι» &τόμων, τά. δποία. «πα
ράγουν» Πα.ραψυχι κά. φαινόμενα.. 

«�fE� ΤΙΟΥΜ» 

Τά, «Μέντ.ουμ» -σύμ ω ια με 
τήν ύφιστάμενη, &κόμη, ρολογ'α. 
του πνευματισμού, είναι τά. «διά
μεσα.» πρόσωπα μεταξύ ώντω ι 
καί νεκρών- προσφέρουν κ,:χ,ί στήν 
ψυχολογία πλούσιο χαί σημαντι
κό ύλικό έρεύνης. 

Ή «στάσψ -ών· Μέντιουμ, ά
πένα.ντι στί- δ.κές του; Πα.ρα υ
χικές ίκανότητες, ποικίλλει: 'Υ
πάρχου Ι Μέντιουμ «ύψηλου οα
θμου ύπευθυνότητο;», τά. δποία. 

προσψέp<;υ , άψιλοκερδιίJς, τ' -
ύπηρεσίες τους στόν πσ.σχο ιτcι 
κα.ί στήν παραψυχο ,ογική ερzυ 
να. Μερικά. &πό αυτά. τά. «προ κι
σμένα.» cί.τομα. θέλου ι νά. , γνωρ -
σουν» τί ά.κpιοG)ς τούς συμοα 'ν: , 
συνεργάζονται με τους επιστήμο
νες κα.ί οοηθουν ετσι την έπ στη
μη. Ώρ.σμέ ια α.λλα εί ια.ι οέοα. α., 
οτι το «χάρισμά» τους προέpχε 
τα.ι, μό1ιο, «α.π' αυτά. τά. ίδ α.», 
δεν μιλουν ποτέ γιά. πνεύμ-,.τα. 
καί δεν θέλο ι ά. λέγοντα. Μέν
τ ουμ. 

'Επίσης, ύπάρχου ι κcι.ί α.τομα, 
πο•'.ι ή περίπλοι..η δομή τη; πρr;
σωπιχότητάς του- θυμίζει « 1c
Ύ" λο:vυία κα.ί Πcι.ρα.φροσύνη» κα-
τά. ομπρόζο 

Τέλος, ύπάρχου Ι σ' ολες τις 
χ ώρες κα.ί τά. γνωστά. έκεί η π ό
cωπcι. π�ύ κα.τα.ψέρ ιου Ι να . πα.ν
-ρεύου ι τήν πο ύ μικρή Πα.ραι!ιυ
Υ.. ι..ή το ; ίχ-,,νόη τα. με το πολύ 
πολύ μεγάλο εμπορικό τους δαι
μόνιο: τι:;ύς πάνω ά.πό 12 .000 
«μάγους», μέν-τιουμ, δ άμεσα., wυ

χοερευνητές, ψυχοοιcλόγους, ψυ
χοκοινωνιολόγους, ψυχοθεραπευ
τές, ψυχο όγους, &στρολόγους. ύ
π ωτιστές, π 1ιευματιστές, ίεροςράν
τες του μυστικισμού, χειρομάν-
ες, χα.ρ-ορ( y τρες, κα.φετζουδες, 

μιά. δλόκληρη στρατιά, -n:ού. . 
«δουλεύει» σήμερα. στήν ' θήνα. 
καί. . τό «'Έθνος μέ τήν χλ p?
νομία.ν τG) Πυθιών κα.ί τώ ι Lα.ν
�z' ων»' 

Η Π. ΡΑΨΥ ΌΛΟΓΙΚΉ 
ΕΡΕΥ 

Ή ιστορία. της έτ.ιστημο ικης 
προόδου στ ρί ετα.ι, συχνά, στίς 
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ερευνες γιά. γεγονόw. πού ή έπί
σημ η έπιστήμη &.γνόησ,ε ! 

'Η ψ λ ' " τ 
παρα, υχο οιyικη εpευ-ια. ει-

ναι μιά. &.πό τίς σημαντικιίιτερες ε
pευvες, πού ά.νέλα6ε ποτέ vά κά
νει άvθρώπιvο μυαλό. Ε!vαι πι
θανόν vά. δείξει, κάτω από ε-ια 
τελείως α.λλο ψώ;, τήv προσωπ:
κότητα, τή θέση της μέσα στόv 
κόσμο, καί θά. μποροϋσε, μέ τόv 
καιρό, ,ιά. μεταμορψώσει δλόκληρο 
τό πνευματικό ύπό6:ι.θρο επάνω 
στό δποίο στηρίζεται δ πολιτισμό; 
μας! 

Τίς τελευταίε; δεκαετίες, ή 
παραψυχολογική ερευvσ. γίνετσ.ι 
δλο καί π:ό αύστηρή, πιό στατι
στική καί πιό μηχα.vογραφημέvη. 

Μιά. «γεύση, ά.πό το «κλίμα,., 
πού επικρατεί μέσα cτά. παv,επι
στημιακά. παραψυχολογικά. ,εργα
στήρια δίvου11 καί τά πο,λύκροτα 
πειpάιματα -πού αρχισαΊ . ά.πό το 
1930- μέ τίς είκοσι πέ-ιτε καρτέ
λ:ες τοϋ Ζέvερ, οι δποίε; ά.π,εικο
vίζουν πέντε διαψορετικά. σύμ6ο
λα.: σταυρό, κύκλο, κυματοειδείς 
γραμμές, τετράγωνο, άστρο. 

Στά. «στατιστικά.» αυτά. 7ε:pά.
ματα. δ < πειραματιστής - πΟ"μπο;» 
γυρίζ,ει, κρυψά., δλες τίς καρτέ
λες, τή μιά. μετά τή-ι άλλη, κα.ί 
προσπαθεί νά. με τα.δώσει, ά.πο μα
κρυά., στό «ύποκείμεvο έρεύνης -
δέκτη», τήv εντύπωσή του ά.πό τήv 
κάθε κα.ρτέλλα. Ό Δέκτη; προσ
παθ,εί vά. πληροφορηθεί τηλεπαθη
τικά., ποια καρτέλα γυρίζει, κάθε 
ψορά., δ Πομπός καί vά. ά:παvτή
σει -είκο::-ι πέντε ψορές- σωστά. ... 

Οί πιθανότητες πού ύπάρχουν, 
vά. δψείλοvται οί σωστές ά.παvτή
σεις τοϋ Δέκτου καθαρά σέ σύμ
,τ;τωση, ά:·ιέρχονται, ψυσικά., σέ 

ενα πρός πέντε η ε!vαι πέντε σω
στές ά:πα 1ιτήσεις στίς είκοσι πέντε 
καρτέλες. "Αν σέ μιά. σειρά χι
λιάδων τέτοιων «δοκιμασιών» εμ
ψαvίζεται μιά. σημαντική κα.ί στα
θερή ·ά,πόκλιση ά.πο τήv αναμενό
μενη «τιμή τύχης», τότε τό μόνο 
λογικό συμπέρα.σμα είναι, δτ: ε
πεμβαίνει γιά. το πειρα.μα.τικο α
ποτέλεσμι,: κάποιος άλλος, έκτος 
της τύχης, παράγων. 

Θά. πρέπει vά. τονισθεί, δτι τά. 
σχ�εδ?;,; τεχνητά. Παραψυχικά. ψα.ι
·ιόμενα πο11 προκαλοϋνται στά. ερ
γαστήρια, δέv είναι τα α6ίαστ.α.,
τά «ποιοτικά.», Παραιψυχικά. φαι
νόμενα τ·ης κα-θημεpι νης ζωης
- πcύ ενώ στεροϋνται «προσψά.
των η ιστορικών ά.ποδείξεων», εξ
ακολουθοϋν νά. εντυπωσιάζουν! ...

-Πρ.οικισμένα άτομα, τά. δποία
επιτυγχάνουν εξαίρετα ά.ποτ·ελέ
σμα.τα στήv «αύθόρμητη» Τηλε
πάθεια καί Διόραση, μπορεί να 
μή δείξουν τήv ϊδια &.πόδοση στο 
εpγαιστήpιο. Τό ϊδιο• ισχύει καί 
γιά. άτομα πού ΕVώ σημειιί)VΟUV 
<σκόp» στήν «προκαλούμενη,» Τη
λεπάθεια. καί Διόραση, ά.ποτυγχ.ά
νου·ι στήν σ.ύθόρμητη τη; καθη
μερινής ζωης. 

Τά. εργαστηριακά. αυτά πειρά
ματα, ά.λλά. καί οί Παpα.ψυχικές 
εμπεφίες ά.πο τήν καθημερινή 
ζωή, έπι6ά.λλουν, σήμερα, τήν α
ναστολή της πολεμιικης γύρω από 
τήν ϋπαpξη της Έξωαισθητηpίου 
αντιλήψεως. Παράλληλα, δμως, 
δείχνουν καί τήν ανάγκη τρο
ποποιήσεως τώv μέχρ: σήμερα πα
ραψυχολογικών θεωριών, γ:ά. τήv 
ενταςη τών πα.vά.pχα..ιωv αύ-ώv 
ψαιvομένωv στή σύγχρο,vη επι
στημονική είκόvα τοϋ κόσμου. 

1 

-1 
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ΟΙ l1J J()Σl/ΛΘΕΙΕΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΛΣ 

Uί συστημ-:ι.τιιιέ; πρι:.ισπ-:ι.θει-ε; 
γ:-:ι. τή•ι έρμη ι:ι-:ι. τη; Έξω-:ι.tσθη
τηρίι:.ιυ άν: λήψεω- - στήν «Τη
Α:π-zθψ:κή» τη;, 6?σ:κά, μορcοή
αρχισ-:ι.•ι &.πό τό•ι 19v αιώ•η, 
σύμψωνα. με τά κυριχρχουγτ?., 
τότε, άξ:ώμ-:ι.τ-z τi( Φυσ.κη::; κχί 
τή θεωρί-:ι. τώ ι -ήλεκτρομ,χγ•ιητι
κών- «κυμάτων». ',\λλά τά κύμχ
τχ, σέ μερικά έκα.τοστά. μ-zχρυά 
άπό τόν «έγκεψ-:ι.λο», δέ ι •;ποδε:
κ·ιύουν τ.:ά τήν ϋπ:χρξη :Qυ;, rι 

εγ-cα.σή τvυ; πέψ:ει με το τετρά
γωνο τη; α..ποστά:σεως, ή i3ιείσδυ
σή τους στα.ματά μπρό; :::έ :.1.ιά 
θωράκιση άπό μόλυ6δο. . "Οτα.ν 
άνα.κα.λυψθεί ή ψύση τη; Τηλε
παθητικής ένέργειας, θά εχε γι-, , 

'λ ψ Υ , 
γει μιια. α.νακα. υ η, οχι κατωτε-
ρη άπό έκεινη της πυρψική;. Τά 
άπο:ελέσματα θά είvα. ά. ιυπολό
γιστα γ.ά τόν ά11θρωπο, τήι έτ..
στήμη καί τό·ι πι:.ιλ τισμό 1 

Μιά. αλλ η ένδ:α.ψέρουσ:χ, ?.λλά 
οχι χωρίς προ6λήμα.τα., θzωρί:χ 
-άρχικά. γ:ά τήν Πρόγνωση- α.

πτετ:χ: ισχυρά. της πλα.,ω·ι:κη;
:,κέψεως, πού ύποστηρίζει, ο,: ή 
Έξωα.:σθητήpιο; άντίλ ηψη συλ
λαμοά:νει τήν «tδέα.,, :ης κ:ι-::χ
στά:σεω- πρα. γμά: :ω•ι πού πρου
πηρχ ε, ύπά:ρχει κα.ί θά ύπαρχε:. 

Τέλο;, οί θεωρίες πού ύπο'jτη
ρiζουν, δ:ι ή Έξωαισθητήρ:ος) , .... 1 'ζ 

' ' , α.ντ-ιΑηψη σχετι εται με το -ατο-
μ:κό η συλλογ:κό- «ά.συ·ιείδη:ο», 

η μέ ιιάπ'):,z δημιο ργ:κή ,<έ-ι6ρ:ι. 
ση», η iκόμη κχι μέ τήν ϋπα.ρξη 
-πιΟανό ά.νεξάρτητης άπό χώρο
Κ?.ί χρόνο «δια.ψυχική; :πικο:νω-
νίας», ά.ποτελου ι - δπως ο-

λες οί ,μέχρι σ-fιμερ?., 30
περίπvυ, έπικρχτέστερε::; θεω
ρίες- έρμηνευτιχές άπόπε.ρε; μέ
τή σψραγίδχ, ;,υχ·ιά:, της μετω:ρ
σικης.

'Ελέχθη, 8-:ι: ή έπιστήμη γ ιω
ρίζει δλο κα.ί περισσότερα γ:ά. 
ολο κχί λιγώτερχ. υτο, ομω;, 
1σχύει μόιο γιά τις ·'ξειδικεύσ_ις 
:ης. θα. μποροσσε κα•ιεί; 1ι ά. πεί, 
δ:ι ή cπιστήμη γ·ιωρ'ζε: δλι:.ι κα.ί 
λ:γώτερα γιά δλο χ-χι περι�σότε
ρα, γύρω ά.πό τί; ,;ερ πτώσει; τG,•ι 
συμπληρωμ-χτικών διεργασ:ών έ
νοποιήσεω; της ϋλης κα.ί τη; έ
νέργεια; -σωματίου χαί χύμ:ι-:v; 
- σ' ενα έννο:ολογιχό δέλτα πού
χύvετ-χι, μεγαλειώδες, σ' ένα ι ώ
χεα'Ιό ι άψχιρέσεως: Ή έπ:στήμη 
iπeιδει νύετα: τό λ-:ι.μτ.ρότερ,:; έπi
τευγμ-:χ του ά ιθρώπου κχί ή ο:χ
σ-:χ ιιστ:χώτερη ήτ:α του! 

Ό άνθρωπο; εγινε, τελευ:χιω;, 
πιό νοήμων. Δέγ εγινε, δμω; χαί 
πιό σοψό; κα.ί δέ•ι γνωρίζει π:ο 
πολλά:, άπ' δσα γνώ!) ζε π:ό τ1-
λ:ά: .. . 

'λπ' :ά οά:θη τώ·ι -:χίώνωι, :ό 
πά:θας κχί δ λόγος ά,γτφ,::ωπ:
ζογτχ: χ-:χί μά:χοιται: Τό ένα, εί
ΨJ..: άλλοτε ν:κη:ή; χαί αλΛι:ι:ε 
ήττημε•ιο;' άνά:λογ:χ μέ τού; άι
θριbπου;, τού; τόπι:.ιυ; καί τί; :;;ι;;

χέ;' .. 

********* ***** 



Βα61κες· iδέες 
- ' -

της ε6ωτερικης

Φιλο6οψίας
Μέσα σε κάθε ον, σχετικώς 

δεσμεuιμέ.νο <ι<αi σ,χετι,κώς έλεύ
θειρο, ,UΠ(Ιipχει ενας θειος σπιν
θήρας του Κ ενψι,κοu ,Πυ:pος της 
'Υ-πάιρ:ξεως. Κάθε ατομο, · κάθε 
ΙΠιpαγ,μα εΤvω; δ�,ναμικώς, το 
ΘεΊον. 

. . . . . 

Ό · σ�κο-π,ος τιης έξελί1ξεQς εΤ
ι,ιαι να άποο� ,κα,vεiς συνειδη
τ,ώς ε,α_ ιμε το ΘεΊσν, τη,·� Θεό
τητα, που εΤναι_ ή οuσία δλων 

Αuτο το ,σ�ίψτταν δΕJν εΤ�·αι 
j.Ηα .άπ λ η ,μ,ηχαvη η ,μι,α άπιλη
ψυαι,κ·η ιμορψή Κuοερναται ά:πο
την Θεία Διάν�ια, άκρι-οώς δπως
ό άνθρωπος εΤωι κάτι πα:ρα
πά�ω άπο ε,α ,κοιρμί-, διότι υ
πάρχει καi ενα ον u1κ·έψεως καi 
δυνά•μεως, που έλέγχει το σώ
μα του. 

uΟλες μας οί ά,vθρώ'Πινες έν

έ,ργειες ύπόκει ντ.αι στον άκαμ
πτο 1καρμικό νόμο. Αuτο σηιμαί
νει πώς δ.τ, είιμεJθα σήμε:ρα, 

1εΤ
ναι ά:ναπόψεuκτα το άποτέιλε-
01μα του τί :έπ,ράξαμε στο πα
ρελθόν, διότι, κατα συνέπειαν, 
ε,'ί,με,θα οί κίψιοι του δ ιΚΟU μας 
ά\Αθρώπινου ΠΙpοορισ�μοu. Αuτος 
ό νόμος ,καi αuτη ή τάξις έ:ττι
κ:pατοuv σ' όλόκιληrρο τον Κό.σ,μο· 
ό ηλιος καi τα αστρα, ό άvθ,ρω
πος ,καi τα ζωυψια, εΤ.ναι πολυ
πλόκως σuιδεδειμέ\,α ·ΙJ:ε τον νό
,μο τρu αίτίου ,καi του αίτιατοu. 
Αuτη, -εΤvαι ή έιπιστ,ημονι-κ.η οά
σις για την πίστι στη.v Παγ-κό-

1977 

σιμιο Ά&,:.λψότητα. 
Οί ,κατώτερες ύπιφξεις άνα

πτύσσοντα ι προς τη.v άvθρώπ ινη 
κατάσταση, ένω έμεΊς, με την 
σειρά μας, ά. απτυσσόμεθα προς 
τη,v θεiκη κατάσταση κ,αi τα θεΊα 
οvτα έπε-κτείνοντ-αι στ,11ν συνει
δητότητα ,-προς ,μ,ία ακόμα με -
γαλύτε,ρη εκψ:pαση της συμπα
θείας καi της διανοίας των. 

Ή μέθοδος ,μιε την όποίσ έΙΤΤι
τυγχάνεται αuτ,η ή ,άνάπτvξις, 
εΤναι ή κυκλι.κ,η δραστηριότης 
και άvάπαυσις, γ,vωστες ώς ΠΙpος 
τους ·κόσ,μους σαν Είσπτνοη καi 
'Εκπνοή, ,κα,θ' οσον δε άψορςι 
στiς άvθ;ρώπινες υπάρξεις, σαν
μετεμψύχωσις η ,μ;ετεvσά�ρκωσις. 

Ή ,εuγε1νέστφη ίδιότης του 
Θε-οu η τοί}, 'Ανθρώπου, εΤναι ή 
'Αγάπη - που εΤ-ναι ,ή �κψρασις 
τ,ης εuσπλαγχν{ας, της θυσίας 
καi της σοψ,ίας 

Αuτο που ζήτοuν σή,μερα οιί 
άνθρωποι, δεν εΤναι ά�λώς εί
ρή.νη, του rττνεύματος η εί-ρήνη 
-ηης ψυχ,ης, άλλα 6ε6αιότης περi 
του έvώ.πιόν τους δρόμου. Με 
τ,ην γνώση, δτι •υπάρχει εvσς 
Δρόμος, ιδτι ιύπάρχει �vας Σκ,ο,-. 
πός, δτι ,υπάρχει ενα τ,έιρμα, ά
ψήνομε -παράμ,ε,ρα όποιεσδή,ποτε 
άδύvατες καi ταλα;ντευόμενες 
στάσεις καi υιίοθετοuμε ,μια δu-

. ν01μι1κ-η προ.σέγγισ,η ,στηιν ζωή, 
που ,μας 16οηθάει να ά,τιμετω
πίσωμε ώς άνδρες, τiς πφ σσό
τφες ψορες χαιρωπά, καi -πά,ν
τοτε με όιπ-οιφασιστικο ,r,·εuμα, 
ό,τιδήποτε ,κι' αν συ;μ,οει.

1(Διετυτrιώθη άπο τον ιδμιλο 
σ-υγχιpόνου θεοσοψικης σ,κ-έψεως 
του San Diego) . 
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Η TF\YTOTHTF\ ΤΟΥ F\ΝΘΡΩΠΟΥ 

Ό ανθρωπος θεωρεΊται το 
ΠΙΟ έξε.λιy.μένο ον πάνω στη γη. 
'Εκει� Ό που ΤΟ\/ διaιφί11,•ει απο 
τ' αλλα δντα καi τονίζει την 
ττ,ρωπύο σα θέση του στη,ν ίε
ραρχι,κη Κlλί1μακα τrης δημιουργί
ας εΤ'Vαι, δίχως άμφι,οολία, ή δια
νοητική τ.οu ,άνάπτυξις. Το στοι
χεΊο αύτο δομεΊ τη.v προσωπικό
τητα του ά1.iθρώποu - άτ6�μοu 
καi δημιοu1pyεΊ τόv 111ολιτισμο 
του άν�θρώποu - ό άδος, δια ορ
φώ1,·οντας ταυτόχρονα τiς διαν
θ.ρώπινες σχ0σεις του με τον 
φuσικο ,κοσ.μο που τον περιοάλ
λει 

'Άν έξετάσωμε τί σuμοα\ιει 
στην άιμέσως κατώτφη άτrο τον 
άνθρωπο έξελικτι,κ,,1 οαθμΊδα, δη
λαδη στο ζωικο οασίλειο, ολέ
πομε πώς έ,κεΊ ή ζωτι κuρ·α:ρχεΊ
ται άπο μι.α σει,ρ.α μηχαvt•κά, θα 
λέyα,με ,έπα αλσμ1οανόμc1vωι 
πράξ �ν τι,,ψ,λης ύπακcης στις 
έ,πιταyες πανίσχ ρω,v ένστί.κτων 
(αύτοσu,,τήρη01η - άvαπα.ραyω
yή) Τα ζοο παiλεύουv να έπι
οιώ�ονν σαν ,μ,01,άδες και σαν εί
δη, όδηyοίψεvα άπο τi]v πρώ
τη καί άκcrταμάχητη δύναμη της 
ζωης, σι,νισταμένη τώv παραπά
νω έ σ-τ:ικτων, που θα Την όνο
,μάσοuμ,ε 6 ι ο λ ο y ι κ η δ ύ
ν α μ η. Με το.ι ανθρωπο ομως, 
τα πράγματα άλλάζοuν Δ16τι, 
ένώ ,κι' αύτος διαθέτει τούτη τη 
δύναμη, ,καί •μάλιστα σε έντονο 

ο::J.θμό, ώστε να θεμελιώνει πά
,:ω σ' σύτη την προσωπικότητά 
του δε1· σταματα έκεΊ. Μια &λ
λη δύναμη, το ίδιο ίσχuρή, που 
θα τη,.,, 6νομα1σωμε π v ε u μ α
τικ•η δ u V α μ η, ανεγείρει μέ
σα τ,οu περικαλλη νάό;. Τούτη 
ή δύναμη τον .κάνει •να σκέπτεται, 
v' άπορεΊ κ ί να ·έρευνα, ζητών
τας ,1ξήy ::Jη για το μυ<!Πήpιο 
της ύπαρξ,ης, της δ·κης του· και 
των άλλ�., οvτων. 

Οί δύο τουτες δu,άJμ,εις ε;ρ
χονται σuχν::τ άvτι.μέτωπές ιμέσ� 
στην ψuχη του ά.θρώποu·� άλ
λοτε νικ& ή μ ;α, &λλοτε •ή άλλη. 
Κι' ο άyώvας δεν .έχει σ:rα:ι-1α
τημό "Αν ριξωμε ,pιq · ιματια 
στην καθη,μερινη ζωή, θα ·ορ,bυ ε 
ό:φθονες έκδηλώσεις αύτοu· του 
άyώ.ιος Άπο τη μια μεριά; ρι
γμένοι ;,rη · οιοπάλη· άyωνιζόι-1α
στε να έπιοιώσο με, ειτε. με τ .·,,. 
εξασφάλιση του' έπιούσιοu · είτε 
έ-.πιδ:ώκοιντας περισσότερες ά,νέ
σ εις, · έπαγγ,ελμαηκη --α οδο καί 
κο:vιvΙ'Ι'<η ρυ6ολή. 'Ατrο την αλ
λη, 6λέπομε με περισ�σ,η άyω
νία να 6ρθώνωντα, � m;ρός μας 
φο6rpό: :.ρω11iματα: «πο:οi ε:·

μα::Jτc., πc-υθf έρχό:.ιαστε, πqυ 
παι,ε,» Σu11ειδητοποιcυu.•ε τα δ
ρtα της ύπάρξεώς �μ,ας,' το λι:,κνο 
και τοι τάφο, κι' άvατριχιάζσμε 
Τότε αχταραpε · για-- γνώση κι 
αίωνιότητα. rομως, απάντησις, 
όριστική καί σωτήρ.α, δεv ύπάρ-
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χει. 'Υπάρχει μόνο δδεvσις κι 
άναζήτησις δίχως τέpμα. 

Κ<·ιτά<ω τ:>,:το 10γ πφίε,ργο 
ταξιf-εvτr- τοC σί•μπαντος, 'ΤΤΟU
χ.ει τα πόδια τ.οu &μέινα στη 
γη, μσ την �uχή του να ψτεροu
γί<ει ιττο�ς οίι.r:α,-οίις. Ξε;κινών
τας άπό τη χοι.1€vη στα οοθ,η 
τών αίώνω., κρισ,μη έκείn,,,η ωρα-, 
οποu εγ1 Jc. ,ό .με�·άλο έξελικτι,κό 
δημα, <• εΤδε τό criς του ηλιου 
ό πρώτος Homo Sapiιeιns, εως 
σήμερα, ,μια άτέlλειωτη σειρα γε
νιες άνθρώπων ιερχονται ΙΚ.αι φείι
γοvν, κληροδοτώντας στι,ς γενιες 
που άκολ� την ίερη φλόγα 
της ψuλη,ς, που ιψωτίζ.ει την πο
,ρ.εία της προς τό ,μέλλον. Τ οίιτη 
ή φ.λιόγα εΤναι τρ ιττ rν ε υ μ α, 
που φωλιάζει ,μέσα στην ψvχη 
τού ά,θρώποv σαν άνήσuχη δu
νατότ,ητα ,και λάμπει όλόγvρά 
του, σαν ήρωι.κη άθλησις_ ΕΤvαι 
τό έJλάχιστο, rμα θαuματοιφγό 
έ,κεΊνο ,μόριο άπό το ιΠαγκόσμιο 
Π\,\Ε)ίίιμα, που παλεύει αiι:wια να 
δ,αλοοε:ι. τα σκοτάδια που τv
λίγοuν τον ,κόσμο. Τούτη ή φλό
γα άγωνίζεται να ,μας άπαλλά
ξει άπο την &γνοια, να ,μας λυ
τρώσει άπο ψό6ους, δεισιδαιrμο
νίες ,και προλήψεις και να δώ
σει ά�,rε,ρο νόημα στη (ωή μας. 
ΕΤναι αύτη ,που γεννα κι άνα
τρέφει τη θρησκεία και τη φιλο
σοφία, τiι: .-:-.τισ,ημες ικα-i τις 
τέχνες, μέ μια λέ\ξη, ΤΟ\Ι πολι
ΤΙΟΙμό, •και γιpάψει Ιμ,Ε πιύρι-.α 
"(ρά • .ιrματrt. -πάνω στην ,ραχεια 
ράχη της γης, στη,γ ·ίστφία τού 
άvΘρώτινcJ γένους. 

Ό χρό\,G<:: κυλα ,και ΤΟ ταξίδι 
τοίΊ &ν13r_,ι:;π,οu σννεχίζεται Οί 

παλιi.ς ί-�ε,; ό-ναθεωρουνται καi 
ν�ς ,Ιδέες παίρνοψ τη θέση τC:ι,; 
παλιων. 'Αλλάζει δ τrpάπος της 
ζωης, καi μιω-· άπ' τα φεί'Πια 
των -παλιών πολιτιισμωι άνεγεί
ρονται ικαιΙ\ΙΟUρyιοι•. Τοvτες ο.ί 
ι$jλιλαγες 00γ γί,.·01,ται πάντα 
άπιλδ: ικι ιεuκολα, οίίτ.ε ειφηνικα 
κ, ά1ιαί μαχτα. '.Λ�·τίθετα, ή iστο
ρία �ίναι γεμάτη ψο6ερες σuγ
,rφc,: π '· ()' <1-:.�1ε.11ιες στιyμες 
της άΙiθpωιττότητος ώχριοίιι 
μπροστα στον άτέλειωτο ζόφο. 
Τiς Π<Ερισσότεrpες φορες ΤΟ φως, 
λιγοστό κι ά:δίινα.μο, καταδιώκε
ται (ίπό το ψο6φο 1<αι παν:σχu
ρο σκοτάδι. Μα δεν χάνεται. 
Πcφα τις �μεγάλες δωκολίες και 
τον &νελeη:το ιπόλεμο, ποίίχουν 
έ!ξαπολύστι ιtνάΜτια σ,,ην όΛιοδι
κη ,τορεία του πνrοματος οί κα
ταχθόνιες δuνάμεις, ό άνθρωπος 
πρQχωρ.εΊ. Με την άδιάκο!Πiη, ά
rναζιγτησ,η καi άλlλαιγ,ή, ποv εΤ
ναι συννφασlμένη με τ,ην πρόοδο, 
διατηρ.εΊται ή ,ενότης της πνευ
ματι 1<.ης πϊροσπάθειας ,καi ,μετα
λαμ,πα&ίιεται ιή φλόγα, που 1καί .. 
ει μίσα στην ψυχη του άlιθρώ
ποu. 'Από τον τρωγλοδύτη της 
π,ροϊστοf:iίας, ως τόν ,κασ�μοναύ
τη του εί,κοστου αίωνος, ό ίδιος 
πάντα ήρωι,κος ταξ,δεuτης και 
π,cλεμιστής, ό άνθρωπος, διοοαί
v�ι τό καμίνι της ίστορίας καί, 
άνάμεσα άπο στιyμες άνυπέ,ρ
δλητου μΕJγαλείοv, μα και άνεί
π:.Jτης ιfpίκης, προχωρεΊ, άνεοο
ζοντ,ας ολο ικα:i ,πιο ψηλα την 
ίειpη φλόγα, ποο εΤrναι rκαi μανα
δικ,ή του �ιπίδα σ' αίιτον τόv 
κόσμο. 

Νίκος Ζουγλής 
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Σκέyε1ς 
-

του Μαχάτμα Γκάvτ1 
Συζήτησις μέ τόν Γκάντι στό δι

κηyορικό του yραφείο, στό 
Γιοχόνεσμπουρyκ, Ν. 'Αφρι
κή 1903. 

Π ρ ά κ τ ω ρ Άσψαλιστι
κης Έταιρειας Εiς την Άμε
ρι,χή, όλοι οί ά1,θρωποι της δι
κ,ης σας θέσεως άσψαλιζοuν τη.ν 
ζωή τους. Δε;; θα επρεπε να ά
σψαλι.σθητε καi σεις, για το ,μ,έ,λ
λcιν, Έμ.εΊς είς τ.ήv Άιμ,ερικη το 
θεωροϋμε σαν ύποχιρέωιση θρη
σκευτικη ·να άσφαλιζώμεθα. 

Γ κ ά ν τ ι : Άσψάλεια ζω
ης ύπονοεΊ ψόδο και ελλειψη πί
στεως EJiς τον Θεό. 

Άσψαλιστής · Προς Θεcίί, μη 
σας σuμοη τιποτε ! Η ζωη εΤναι 
τόσο άοέοαιη 

Γ κ ά ν τ ι Αύτο είναι άιλη-
θες για όλους. Τί λόγc,ν εχω έ
yώ · ·.α σ . πε,ρ::χ� ω, δτι ό θάνα
τος θα με ζητήση ένωριτερα άπο 
άλλους, 

� Ε ν α ς ψ ί λ ο ς τοίί 
Γκάντι που 
πράκ,τορα 
ΈταιρΕ'ας 
κα-κό, τότε 

εΤχε συνοδεύσει τον 
της 'Ασψαλιστικης 
Έαv σ μοεΊ κάτι 

το ,οά.pος της σuντη-
ρήσεως της χήρας σας και των 
πυιδ·ων θα 'επεφτε στον άδελψό 
σας, ό όποΊος τόσο ό:ξιέπαι\α 
έπ·ηρε τ v ιθi.ση τοίί πατέοα σας. 
Πως θα σας φαινόταν αύτό; 

Γ ,κ ά ·V Τ ι Έαν ό άδελ-
ψός ,μου εΤναι πρα-y1ματι,κα εiς 
τηv θέση τοίί πατέρα ιμοv, οε
οαιως δεν θα το θεωροίίσε πάρα 
πολu ώς οάρος να συντηρήση 
την χήρ:χ μου, rov ψθά.αμε έ
κεr. 

Άσ ψ αλι σ τ 
σuyχωρεΊτε, άλλα &v 
σας ητο πεθα,μέvος, 

ή ς Με 
ό άδελφος 

Γ κ ά ν τ ι . Ό π,ραy, α
τι κος προστάτης δεν εΤμαι οϋτε 
έγώ οϋτε ό άδελψός μου, άλλα 
ό Θεός. 

Φ ί λ ο ς 
Βaμοά,η είχατε 
10.000 ροuπίεις 
τό, 

Καιτοτε εiς 
άσφαλισθη 
Πως εyι.νε 

τη,ν 
για 
αύ-

Γ ,κ ά ν τ ι Έκείινη την έ-
ποχη η,μουν λίγο ά.αστατωμέ. 
νος, διοτι είχα πωλήσει σχεδον 
δλα τα ,κοσ�μ,ήματα της συζύγου 
ιμου, για την e§υπηρέτησι της 
παροι,κίας, ,και έ-πειδη ό άσψα
λιστης με είχε κάποτε πιάσει 
στα δίχτυα του, π,ράγ,ματι α
σφαλίστηκα, άλλα ,κατόπιν α.ί
σιθάνθηκα ντροπή, για τον έαu
τό ,μοv, ε,ίδ1,κως για τον ιλόγο, 
δτι ,έστέρησα 1ί'1V γuναι,κα ,μου 
και τα ,παιδι.α άπο τη,ν αύτοπε
ποί8ησή το ς Γιατι 'VCX μην οα

σιζωνται οί ιδιοι να φροντίσουν 
τον έαuτο τους, 

Φ ι λ ο ς Ώς άρχηγος οί-
κογενείας, εΤναι ψuσι,κον ι:σεΊς 
να φpοντ1ίισε-τ•ε για το μέλλον 
τους. 

Γ κ ά ν τ ι "Εχω rττεισθ:η, 
δτι ό Θεός, ό Όποι,οc έδrψιούρ

γησε την γuναiκα ,μου και πυι
διά, καθώς c'<αι έιμέvα, -θα τα έ
ψρόντιζε. 

Λέyοιντας αύτα, ό Γκάντι ε. 
yραψε είς τον επ'στήθιο ψίλο 
του Ρεοασαν - Καιο.μπάι πφι 
τη,ς άποφασεώς του να άκ.uρωθη 

(Tn-duism Λονδ'iνον). 
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�1α τον 6υ�χρονο K06p0 

Tou κ. ΖΗΣΙΜΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ 

Στα 1855, ό Φραyκλϊvος Πήρς, 
δέκατος τέταρτος Πρόεδρος της Ά
μερικης ( 1853 - 1857) - ύπαρχει 
Κολλέyιο στό οvομα του κοvτά 
στήv 'Αθήvα - «ζήτησε» ά.πό τόv 
'Αρχηγό μιας φυλης Ίvδιαvωv vά 
<<πουλήσει� στην κυβερvηση τήv πε• 
ριοχή τους Τό οvομα τοCι 'Αρχη
yοCι ηταν Σ ιατλ και σώθηκε στό 
οvομα της πρωτεύουσας - Σ ιό:τλ 
- της σημεριvης Πολιτε;ιας της 
Ούάσιyκτοv, πού βρισκεται στη βο
ρειοδυτική πλευρα της ά.μερικαvι 
κης ήπειρου (Δεv εχει καμια σχέ
ση με τήv Ούάσιyκτοv, D C ) . Τήv 
ά.πάvτηση, τοCι '1 νδιάvου Άρχηyου 
την ά.νε.κοίvωσε τόv περασμένο χρό 
νο ή ά.μερικανική κυβέρνηση με τήv 
εύκαιρία πού γιορτάστηκαν τα δια
κόσια χρόvια άπό τη διακήρυξη, της 
Άμερικαvικης Άvεξαρτη,σίας, στις 
4 'Ιουλίου του 1776. 

Στα 1 855 δεν ύπηρχε ά.κόμα σί
κολοyία, δηλαδή μελέτη της σχέ
σης τώv ι,ωvταvώv όρyαvισμωv ά.να
μεταξύ τους και με τό άvόρyαvο 
περιβαλλον τους. Ό οΤκος μας δέv 
ηταν ά.κό,.ια τόσο πε-ιραyμέvος,. για 
να κάvομε λόγο γι' αύτόv η .οiκο
λοyια "Εvας &λλος λόyος-οχι ό 
«έν ά.ρχ6>)-ή ratιo, εΤχε §εθηκαρώ
σει ά.πό την εποχή της 'Αvαyέvvη
σης, και ό λόγος αύτός, υστερα ά 
πό .. τόv ))escartes, όλοκληρωvόταv 
σιγα -σιyα τεχvολοyικα με τή Β ιο
μη,χανική Έπαvάσταση πρώτα στήv 

'Αγγλία και άρyότερα στην 'Αμε
ρική, δπου ή κατάχρηση, του θριαμ
βευτικοu όρθολοyισμοCι εφτασε γρή
γορα σε τόσο προχωρημένο σημεϊο, 
ώστε ή πολιτεία άvαyκαστηκε νό 
λαβει έκεϊ, πριv ά.πό λιyα χρόvια, 
τα πρώτα νομοθετικα μέτρα στον 
κόσμο, αν δεν καvω λάθος, y ια τόv 
περιορισμό του κακοCι, πού στήv 
άρχή ά.πειλοCισε, και πού σήι,.ιερα 
δέv ά.πειλεϊ πιά, αλλα καταστρέφcι 
τόv οΤκο μας. Τα ύπόλοιπα εΤvαι 
σε δλους τραyικα γvωστά. 

Έκεϊνο πού δε μοιάζει τόσο- γνω
στό - και καθόλου επικαιρο -
εΤvαι πώς ύπάρχουv πολιτισμοι πα
λαιότεροι (και ας τό ελπίζομε: 
μελλοvηκοί), δπου •, ή επαφή ά.νά
μεσα στόv &vθρωπο και στ.όv οΤκο 
η στό σπίτι του, η στό φυσικό πε
ρίγυρο, δεν εχει πειραχτεϊ και ό 
δρόμος η ό &ξονας πού έvώvει · τό� 
ούρανό με τή γη δεν .κιvδύvεψε πο
τε vα χασει τήv κυκλοφορία. έκείvη, 
πού τήv έξασφαλιζει ά.παράyραπτα, 
για τήv κανονική ζωή μας, κάποιο 
σημεϊο η κέντρο άvαφορδ:ς εσωτε
ρικό ά.vάμεσα στό χτίστη, στη χτί
ση και στα χ,τ.ίσματα δηλαδή ά.νά
μεσα στό Θεο; ciτόν κόσμο, και στόv 
&vθρωπο. Τό χαμέvο κέντρο, ά.ρyά 
η γρήγορα, θα σημάνει και 'TOV προ
οδευτικό ά.φαvισμό �κείvωv πού ,τό 
&ψησαv vα χαθεϊ, ς:χψηψώvτας τήv 
αλλη δψη, του νομίσματος, εκείvη 
πού δε βλέπσμε, την εσώτερη ά.να-
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φορά στο πνεύμα 
Στο άvαμεταξύ, δ πολιτισμος 

τώv λευκών στην 'Αμερική έξαφάvι
σε τόv πολιτισμο τώv · Ιvδιάvωv· γιά 
vά μήv άvαφέρομε τίποτα για τούς 
Μεξικαvους παλαιότερα, μηδε γισ 
τούς Μάγια η τούς Η ι vκας Και ή 
άκαταμαχητη μεθοδ"ς συνεχίζε
ται Οί Κινέζοι στις μερες μας, με 
τρόπο άκαρια'ίο, ξεκλήρισαν εvα 
τρισμίγιστο πολιτισμο στό Θι6έτ 
Άπομεvομε μαρτυρες 6ου6οι της 
αυτοκαταστροφης μας 

'Ένας τέτοιος πολιτισμος στά
θηκε δ πολιτισμος του 'Αρχηγου 
Σ ιατλ Και ή ιε.,ή καπνοσύριγγα 
τώv '1 vδιαvωv δεv ητα· παρά δ 5:
ξοvας του κόσμ.Jυ ,1,ιs n1ιιndι, πού 
σύμφωνα με τηv πλα1ωvικη <<συγ
γένεια·> τ-λικά ιvwvει

,. 
σε δλε½ τις 

παραδοσ-ις, τή γη με τοv ουρανό, 
το πλατωνικό <<ov ουδέπ:ηε>> δηλαδή 
τον αvθρωπο με το πλατωνικο «δν 
άει,), δηλαδη ΤΟ Θ·-ό Καί στο ση
μειο αυτο μπur ι vα μού πει τε πώς 
δ Άρχηγος Σ ιατλ η ταv εvας <<αγρι
ος>> Τι καρηρ-ί)J_ς vά γιvει Το 
ξερω Άλλα με την ιδια κατηγορη 
ματικη b;:6αιοτητα ξ,pω πως άJΤι
θετα απο το σημΕρ ιο πολιτισμι:.vο 
δ <,αγριος> αυτος κου6αλοuσε μέ
σα του , το μωροv τού Θ.:οu» πού 
εΤvαι καθως γραφουν τά παλιά τά 
χαρτια παvτα <<σοφώτερον τώv άv
θρώπωv» 

Ή απαvτηση τοί) 'Αρχηγοί) τώv 
Ίvδιανων της φυλης ιιwamι�h στον 
πρόεδρο της Άμερικijς περιέχεται 
στήv άκο\ουθη προφητική γραφή, 
πού μεταφράζω πρόχειρα άπό τήv 
άμεοικαvική άvακοιvωση Άvαδηuο
σιεύτηκε στην έφημεριδα του Μα
δράς « fhe Hindιι», στις 29 Μαιου 
του 197 6, με τον τίτλο, << Εvα μή
νυμα για ,ον σύγχρονο κόσμο», πού 
δεν συντρέχει λόγος έμε'ίς vά τοv 
αλλαξομε Στά χέρια μου εφτασε 
σταλμένη απο δυό φιλους πού ζουν 
στην 'Αγγλία «έv θλιψεσιv», yιά 
το γεvικευομεvο θρίαμ6ο της κατα
στρ 'ς. 

Τ ο  μ ή ν υμα: 

<<'Ο μεγαλος άρχηγος στήv Ούά-

σιγκτοv μηvαει πώς θελει νά αγο
ρασει τή γη μας Ό μεγάλος άρ
χηyος μηvαει ακομα λόγια φιλ κά 
και καλcθέλητα Καλοσύνη του 
γιατι ξερομε πως αύτός λίγο τή 
χρειάζεται αvτιστοιχα τη φιλια μας 
Την προσφορα του θά τη μελετή
σομε, yιατι ξέρομε πώς αv δεv τό 
πραξομε, μπορεΊ δ λευκος vά προ
φτάσει με τά δπλα και vά πάρει τή 
γη μας 

»Πώς μπορε'ίτε vά αγοραζεπ η 
vά πουλάτε τοv ούραvο - τή ζέ
στα της γης, Γιά μάς μοιαζει πα
ράξενο Ή δροσιά του άγερα η ΤΟ 
αφρισμα του vεροu ώστόσο δe:v μάς 
άvήκουv Πώς μπορε'ίτε vά τά άγο
ράσετε άπο μάς, Κάθε μέρος της 
γης αύτης εΤναι ίερο για τό λαό μου, 
Καθε αστραφτερη πευκοβελόνα, κά
θε άμμούδα στις άκρογιαλιές καθε 
θολούρα στό σκοτεινό δάσος κάθε 
ξέφωτο καί κάθε ζουζούνι, πού ζου
ζουvιζει εΤvαι στη μvημη και στήv 
πε'ίρα του λαοί) μου, ίερο 

»Ξερομε πώς ό λευκος δεν κατα
λα6αιvει τούς τρόπους μας Τά μέ
ρη της γης, ΤΟ έvα με το αλλο, 
δe:v κάvουv γι αυτοv διαφορά, γιατι 
εΤvαι εvας ξένος πού φταvει τη vύ 
χτα και παιρvει άπο τή γη δλα δσα 
του χρειαζοvται Ή γη δεν εΤvαι 
αδερφός του, αλλά έχθρος πού πρέ
πει vά τοv καταχτήσοι και άφοί) τοv 
καταχτήσει, πηγαιvει παρακάτω. 
Μέ το ταμαχι πού έχει, θά καταπιεί 
τή γη και θά αφήσει πισω του μια 
έρημο Ή οψη πού παρουσιάζουν 
οι πολιτείες σας, καvει κακο στά 
μάτια του έρυθροδερμου 'Όμως αύ
το μπορε'ί καί vά συμ6αιvει, επει
δή ό έρυθρόδερμος εΤvαι άγριος και 
δέv καταλα6αιv.:ι 

»� Αν άποφασίσω και δεχτώ, θά 
6αλω εvαv δρο Τ ά ζώα της γης 
αυτης, δ λωκός θά πρεπει vά τά 
μεταχειριστη σάv άδέρφια του Τί 
είναι δ αvθρωπος δίχως τά ζώα; 
'Άv δλα τά ζώα φύγουν άπο τή 
μέση. δ άνθρωπος θά πεθαvει άπο 
μεγάλη έσωτερική μοvαξια, γιατι 
δσα συμ6αιvουν στά ζώα, τά ίδια 
συμ6αίvουv στόv άνθρωπο. 

» Έvα ξέρομε, πού μπορε'ί μιά 
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μέρα ό λεuκος νά τό άνακαλύψει. 
δ Θεός μας εΤναι δ ϊδιος Θεός. Μπο
ρεi νά θαρρεiτε πώς Έκεiνος εΤναι 
δικός σας, δπως ζητάτε νά γίνει 
δική σας ή γη μας. Άλλα δεν τό 
δvνόσαστε. Έκεiνος εΤναι Θεός των 
άνθρώπων. Και τό ελεός Του μοι
ρασμένο άπαράλλαχτα σέ έρυθρό
δερμους και λευκούς. Αυτή ή γη 
Του εΤναι άκριδή. 'Όποιος τή δλά
φτει, καταφρονάει το Δη,μιουρyό 
της. Θά περάσουν οί λευκοι - και 
μπορεi μάλιστα γρηγορώτερα άπο 
αλλες φυλές. "Οταν μαγαρίζεις 
συνέχεια τό στρώμα σου, κάποια 
νύχτα θά πλαντάξεις άπό τις μα
γαρισιές σου. "Οτα-ν δλα τά δου
δάλια σφαχτοuν, δταν δλα τά αyρια 
άλόyατα μερέψουν, δταν την ίερή 
γωνιά του δάσους τή γιομίσει το 
άνθρώπινο χνώτο ;και τό θέαμα των 
φουντωμένων λόφων τό ,κηλιδώσουν τά 
σύρματα του ττν-εγράφου με τό δου
ητό τοvς τότες που νά δρεΊς τό 
ρουμάνι; 'Ποv νά δρεiς τόν άητό; 
Και τί σημαίνει νά πεΊς εχε γεια 
στο φαρί σου και στο κυνήγι; Ση
μαίνει τό τέλος της ζωης και την 
άρχή του θανάτου. 

»Πουθενά δεν δρίσκεται μια ησυχη
γωνιά μέσα στiς πολιτεiες του λευ 
κοu. Ποvθc:νά δέ δρίσκεται μια γωνιά 
νά σταθεiς νά άκούσεις τά φύλλα 
στα δένδρα τήν ανοιξη η τό ψιθύ 
ρισμα πού κάνουν τά ζουζούνια πc:
ταρίζοντας. 'Ό,μως μπορεi έπειδή, 
καταπώς εΤπα, εΤμαι αyριος και 
δεν καταλαδαίνωf- μπορεi μοναχά 

ιά ΤΟ λόγο αυτόν ό σαματάς νά 
αράζει τά αυτιά μου. Μά τί μένει 

άπό τή ζωή, δταν ενας . ανθρωπος 
1δέ μπορει νά άφουyκραστεi τή γλυ
κιά φωνή πού δyάνει τό νvχτοπού 
λι η τά συνακούσματα των δατρά

�ων δλό)'...ιρα σέ ενα δάλτο μέσα 
στη νύχτα; Ό ίpυΟρόδερμος προ-
4ιμάει τό άπaλόηχο άyέρι λαyαρι 
σμένο άπό την καταμεσήμερη δρο
χή η μοσχοδολη,μένο με το πεuκο. 
Του έρυθρόδερμου τού εΤναι άκρι
δός ό άyέρας, γιατι δλα τά πάν
τα μοιράζονται τή,ν ϊδια πνοή - τά 
ζώα, τά δέντρα, οί ανθρω,τοι. Ό 
λεvκος δέ φαίνεται νά δίνει προσο-

xri στον αγερα πού ανασαινει. Σαν 
ένας πού χαρσπολεμάει για μέρες 
πολλές, δεν όσμίζεται τίποτα. 

»�Αν ξέραμε, μπορεί νά καταλα
δαίναμε - δ:ν ξέραμε τα όνειρα του 
λευκοί), τ:ς έλπίδες πού περιγρά
φει στα παιδιά τοv τις μακριές 
χειμωνιάτικες νύχτες, τά όράματά 
πού άνάφτει τό μυαλό τους, ωστε 
άνάλογα να δέονται για την αυ' 
ριανή. Άλλα έμεΊς είμαστε αyριοι. 
Μας εΤναι κρvφα τα όνειρα του λευ
κοί). Καi έπειδή μας εΤναι κρυφά, 
θά έξακολουθήσομε τό δρόμο μας. 
"Αν τά συμφωνήσοvμε μαζί, θα το 
ποάξουμε για να σιγουρέψσυμε τις 
προστατευόμενες περιοχές πού μας 
τάξατε. 'Εκεί θά ζήσομε, μπορεΊ, 
τις μετρημένες μέρες μας κατα
πώς το θελήσομε. "Οταν δ στερνός 
έρυθρόδερμος λείψει άπό τή γη, καi 
άπό τη μνήμη δεν άπομείνει παρά 
ό ίσκιος άπό ενα σύννεφο πού τα
ξιδεύει στον κάμπο, οί ακρογια
λιές αυτές καi τα δάση θα φυλά
γουν άκόμα τά πνεύματα του λα
ου μου - τί αυτη, τή γη την άγα
ποuν, δπως το δρέφος άγαπάει τό 
χτύπο τη_ς μητρικης καρδιας. � Αν

σάς την πουλήσομε τη γη μας, ά 
γαπηστε τη, �καθώς. την άγαπήσα-
με έμεΊς, φροντίστε τη καθώς τή 
φροντίσαμε έμεiς, κρατη.στε ζων
τανή στο λογισμό σας τη μνήμη 
της γης δπως δρί.σκεται τη στιγμη 
πού την παίρνετε, καi μέ δλη σας 
τη δύναμη, μέ δλη την τρανη μπό
ρεσή σας, με δλη την καρδιά σας, 
διατηρηστε τη για τα τέικνα σας, 
καi άγαπηστε τη καθώς δ Θεός ά
γαπάει δλους μας. "Ενα ξέροvμε --δ 
θεός σας εΤναι ό ϊδιος Θεός. Ή γη 
Του εΤναι άκριδή. 'Ακόμα και ό 
λευκός δέ γίw:ται νά άπαλλαχτεi 
άπό την κοινη μοίρα». 

Για την άντιγραφη 

ΖΗΣΙΜΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ 

(ΒΗΜΑ, 16 Ίαν. 1977) 

i 
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Φόβος 
' 

KQl 

Ήθ1κη 

CR 00 Q Ι 
ΕΤ 

BSURDUM 

(Το πιστεύω, γιατι εΤναι 
παραλογο) 

Τ ερτuλλ ιανος 

Δεν εΤναι μόνο, το τι έστιν ήθι 
κη - εΤναι και ή σχέση, ή πρακτικη 
σχεση της ήθικης αντιλήψεως με 
τον άνθρωπο και την σuμπεριψορο 
του 

Τι εΤvαι, δηλαδη, ποιος εΤvαι ό 
ήθικός άνθρωπος 

Δεχθήκαμε την ήθικη σαν σύνο 
λο κανονων, όχι παντα έξαναγκα
στων, νομικά, άλλα δια της σuνει
δήσεω� έπιδαλλομένων, ειτε ο1 κα
vονες αύτοί προέρχονται άπο την 
μακρά και όμοιομορφη άσκηση 
χρησίμων εθίμων, εi'τε, έπι τέλους, 
από καποια άγνωστη, εμψuτη προ 
διάθεση 

Άλλά, ο σuγκεκριμενος ήθικός 
άνθρωπος 

ΕΤναι ανάγκη για νά εΤναι κα
νείς ήθικός, να άvήκη στην χριστια
νική η όποιαδήποτε άλλη θρησκεία 
και νά εκτελη τις έπιταγές της; �Η 
μπορεί νά εΤvαι ήθικός και ταύτό
χρονα να μη πιστεύη στις θρη, 
σκείες, η άκόμη και στην ϋπαρξη 
τού Θεοίi, 

Έδω ψοδ' μαστε πως θα διαφω
νήσοuμ�, πάλι, με τούς δογματι
κούς 

Σκέφθηκε, άληθινΟΙ,, κανεις πό
σες άδ11,.1ες_,, πόσες άπανθρω ες 
πραξεις, πόσα, ακομη, τερατώδη 
έγκλήματα εγιναν, κατά καιρούς, έν 
όνόματι της θρησκεuτικης ήθικης 
Θυμάται κανεις τίς <<σταuροψσρίες:Ρ, 
τά άοuτο ντα φέ τις θεοδικίες, Ε
χει άναλογισθη, τό «μύδρους αίρειν 
χεροίν και πίiρ διέρπειν και θεούς 
όρκωμοτείν:Ρ τοu Σ0ψ0κλέοuς, τί ση
μαίνει, Και μόνο ή 'Ιερή 'Εξέταση 

-για να πάρουμε μία περίπτωση
εΤναι κραυγαλέα άπόδειξη δυο δασι
κών πραγμάτων 

Πρώτον Τ οίi ποσο ρευστή εΤναι 
ή ήθι.κη αντιληψη, εστω κι' αν ξεκι
να άπο την γλυκύτερη και μια άπό 
τις φιλοσοψικώτερες θρησκείες, ο
πως ό χριστιανισμός 

Δεύτερον Τοίi πόσο μακριά μπο
ρεί νά όδηγήση ή φανατική πεποί
θηση, πως, οποιος εΤναι πιστός, εΤ
ναι και καλος άνθρωπος και πως ο 
λοι οι άλλοι -κατά συνέπειαν- μπο
ρεί να λειποuν η νά κακοπαθαίνοuν, 
χωρις να ζημιώνεται ή άνθρω'Πότης. 

Ή πεισματικη 'Πpοσηλωση στην 
θρησκευτική ήθικη εΤναι 'Πολύ έπι
κινδuνο φαινόμενο Μπορεί νά όδη 
γήση στο διαχωρισμό των άνθpω-
πων σε κατη,γοριες Οπως οί δια-
στρεδλωσαντες τόν κομμουνισμό 
σύγχρονοι πρσψητες του πού άνα
γvωρίζοuν για τό λαο, μόνο δσοuς 
τούς ακολοuθοίiν, ετσι και ο1 ύπο
ψητες της θρησκεuτικης ήθικης, κα
ταλήγουν νά θεωροίiν αξιοuς vά 
ζοίίν μc,\ιο έκεινοuς, πού τούς πι 
στεύοuν Και τα έπακόλοuθα τά 
γvωριζοuμε στην ίστορια σάν επι
δρομές, σαν δικτατορίες, σαν μισαλ
λοδοξίες με αγvωστη, άλλα, συχνά 
τραγικη έκδαση 

'Ας άφήσοuμε, ομως, τά πλατύ 
ροίi της ιστοριας και ό:ς ελθουμε 
στα καθημερινά Πόσοι χριστιανοι 
έπηρεαζονται άπό τό Εύαγγ.:λιο, ο
ταν ψεuδορκοίiv στο δικαστήριο, Ή 
ψεuδορκια. που μπορεί να κατα
στρεψη ζωες δεν τούς έμποδιζει να 
μπαινο6γαινουν τακτικά στις Έκ
κλησιες, vα vάδοuν κεριά και να 
παριστανοuν τούς ήθικολογους, κα
τακεραuνωvοντας τούς άλλους σάv 
άvηθικοuς αύτοδιορ ζόμενοι προ 
στατες της δημόσιας ήθικης και 
ύπέρμαχοι της κοινωvικης εύπρεπει 
ας 

Ά τίθετα, άλλοι άνθρωποι, με ά 
διαφορία για την θρησκεια, έxouv 
περγαμηνες ήθικωτάτης δράσεως 
'Ακόμη και άθεοι Και νομίζομε, 

οτι, στό σηιμείΌ αύτό, δεν εχει άδι
κο, ό Λε Νταντέκ, πού στον <<άθεί
σμό.<> το οεοαιώνει, πώς oi άθεο 
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άκρι6ως έπειδή δεν εχουν έντολές 
προκατασκευασμένες νά έκτελέσουν, 
εΤναι ύποχρεωμένοι νά εΤναι συνειδη 
τότεροι, πιο άψογοι, στήν κοινωνική 
τους συμπεριψορα 

Έδω, είμεθα ύπολρεωμέvοι vό 
λοyαριασcυμ•ε τό επιχείρημα, rτού 
μπορεΊ μερ1κοι νά προβαλλουv άv 
και οί άθεοι εχουv ήθική ύπόσταση, 
αύτό σημαιvει, πώς κάποιος τήν εμ
φύτευσε σ' αύτούς Και δέv άπορρί
πτουμε αύτήν τήν πιθανότητα Δέv 
μποροϋμε, δμως, vά άποκλεισουμε 
καί τό ,ενδεχόμενο, πού, ηδη άvαψέ 
ραμε, νά άποτελοϋν οί ήθικες άξιες, 
άτα6ιστικά καθηλωθείσες ενvο1ες 
uστερα άπό μακρά και όμοιόμορφη 
άσκηση χρησιμων κανόνων Μήπως 
τό «ού φ::Jvευσεις» δέv εΤvαι εκ τωv 
ών ούκ &vευ, yιά τηv ύπαρξη της 
κοινωνιας, Μήπως τό «ού κλεψεις», 
η τό «ού ψευδομαρτυρήσεις» tέv ιΤ 
ναι άπαραιτη,τα, για vά υπάρξη 
σύνvσμη κοιvωvική ζωή, 

Έδω, ηαλι, πιθαvόv νά άντιτει
νουν καλά, τό «ού κλέψης> άλλα 
επιταγές δπως τό <<άyαπάτε άλλή
λους», που δέv εχουv άμεση πρακτι
κη άξια, "Οπως οί άλλες άνθρωπι
στικώτερες, ψέρ' είπεΊν, της βουδ
διστ1κης θρησκείας, Αύτές, y ιατι 
και πως κατεστάθησαv, <<δι' άσκή
σεως», 

Άψήvουμε, δτι τό «άyαπάτε άλ
λήλους», πιθανόν vά προέρχεται ε
πίσης, άπό συμφέρουσα, στό σύνο

λο, διαγωγή Και δεχόμεθα πώς εΤ
ναι λαμπρή καi ενδεικνυόμενη άντι 
ληψη, εμψυτη, ίσως, στους ((Καλούς», 
που πρέπει, φυσικά, vά τύχη, κάθε 

σcβασμοϋ. Ρωτοϋμε, δμως: Κατά 
ποια παοαδοξη λογική, πρέπει κα
vεις νά ,;Τvαι πιστός, σέ μια ώpι
σμεvη θρησκεία, που τό επιτάσσει, 
yιά vά άγαπά τον πλησίον του, Δέv 
μπορεΊ νά εΤvαι άθρησκος καί, έv 
τούτοις, νά άyαπά τον πλησιον του; 
Και, άντιθετα, δέv μπορεΊ νά εΤvαι 
πιστός και νά μή τόv άyαπά, Ά
ψοϋ, μαλιστα, δεχθήκαμε,, πώς ή άv
τιληψη της καλωσύνης εΤvαι εμψυ
τη 

ΑΣ ΠΡΟ ΣΕΞΟΥΜΕ "Av στηρί" 
ξcυμε τό ήθικό συναίσθημα στον ψό
βο του θείου, δπως επιχειροϋv νά

πραξουν οί θρησκεΊες, τότε διατυ
πώνουμε την χειρότερη uβρι κατά 
της άvθρωπότητος. 

Οί θρησκεΊες προσπαθοϋv νά μας 
πεισουv vά εί'μεθα καλοί, επισείον
τας τό φόβητρο της κολάσεως και 
των Σαταvάδωv. Γιατί, δμως, νά θε
ωρήσουμε πώς ό άνθρωπος δέv πρέ
πει νά προσηλώση τό νοCι του, προς 
ύψηλοτερες άvτιλήψεις καi νά πει
σθη yιά τη σωστη συμπεριφορά, οχι 
άπό τόv ψόβο της τιμωρίας, άλλα 
άπό τήv συνείδησή του -δποια κι' 
αν δεχθοϋμε πώς εΤναι ή προέλευση 
καi ή διαμόρφωση της συνειδήσεως. 

ΑΝ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ, πώς ό ψό
βος, εστω και ό θρησκευτικός φό
βος, πρέπει νά εΤvαι τό κίνητρο της 
ήθ1κης, δέv θά εχουμε διαπράξει τήν 
χειρότερη προσβολή, κατά της άν

θρωπότητος - καi του Θεοϋ; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

(ΑΚΡΟΠΟΛΙ Σ, 16 Ίαν. 1977) 
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(Ο «Μπάμ» καί ό «Θανάσης» 
ΤΑ ΔΥΟ ΣΚ Υ ΛΑΚΙΑ 

'Αφήγημα τοu κ. ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

�Ηταv εvα σκυλάκι κάτασπρο, 
εvα παvέ�υπv κανίς, π υ πολλοί 
ίσως απο σας το έχουνε δεί στην 
τηλεορασι, οτ ν, πέρσι. ητ v 
<<παρτεvαίρ» της Ρένας Βλ χο ου 
λου ι �Ηταv ro σκυλάκι μου Τον 

ελεγα <<Μπαμ>> κι' δταv ΤΟ άγόρασα, 
ηταv εvα κάτασπρο κουταβάκι -
δυό μηvωv ταv τοτε - πού cΤχε 
μόνο τρία μαυρα σημάδια σαv έ
λιες τα δυο ματάκια του και τηv 
μουσουδιτσα του, η μα λοv τηv μυ 
τουλα του 'Έvα τόσο δα πρα 
ματακι που κούρvιασε εύχάριστα 
στην άγκαλια μου κι' άποκοιμηθηκε 
μ εμπιστοσυvη, uέσα στο ταξί, 
τό όποιο τοv μετεφερε στο σπίτι 
μου Το σπίτι μου, που έγινε φu. 
σι><ά, και σπίτι του 'Όταν στηρι 
χθηκε καλα στα τέσσερα ποδαρά
κια το . ο.ρχισε νά το άιωvιζη γαυ
γιζοvτας χαρούμενα Το' εμαθ vo 
ε vαι καθαρό , φ ό ιμος και ύπά
κουο και δεv εΤχα καvέvα παρά
πονο άπ' αύτόv, όπως - νομίζω -
κι' αύτος δεv ε ε κανέ :χ παpαπο
vο άπο μ'vα 'Όταν εγραφα - και 
γράφω μ> .  τις ώρες οτα γράφω 
έρχοταvε κάτω άπο το γραφ ίο μου, 
στ αρ σ-ερά, κουλουοια οταvc. και 
καθότανε έ.κι.ι, ακιvητος, ες και 
φοβότανε να μη μ' έ οχλήση Ό 
ταν, για όποιοδήποτε λόγο, διέκο 
πτα το γράψιμο, έρχόταvε κάτω ά
πο την καρέκλα μο , σηκωνόταvε 
στά δυο nοδαρακια του για να με 
φτάση και με το εvα μπροστιvο 
τρα6ουσε, η μα ον εξυvε το χί 
ρι μο ια να τον χαΊδέψω Του 
άρέσαvε τόσο τα χάδια, που κάποτε 
εΤ α πιι δτι ε, ει ταλέντο γατας 

·οπως αi ν χε το πράμα ό 
Μπαμ γέ ιζε το σπίτι μου Μ' ε-

παιρvε χ μπαρι, τρεις ώρες μα
κρυα και στηvόταvε πίσω άπο τηv 
κλειστη τηv πορτα, χοροπηδουσε 
καί γαυ rιί'ε χαρούμενα 

Κ 1 τώρα, για \α κ ταλάβετε 
τη συvεχεια της ίστορiας θα σας 
μιλησω για τον Οαvαση Ο Θανά

σης εΤv ι εvας παλιος καλός μου 
φι ος που εμενε σι: μια γειτοvικη 
πολυκατοικία της όδου Σπετσών 
Χροvια όλόκληρα κάναμε παρεα μα
ζί και ΠΟ λες φορε<; για vα μη χτυ
πησω το κουδούνι του, στεκομουvα 
άπο κάτω και του φωvαζα 

Θανάση 
Κι' ό Οανάσ ς εβγαιvε στη βc:

ράvτα του κ::χί.. η άvεβαιvα εγω 
α αvω για τάβλι ή κατέβαινε ό Θα 
vάσης κάτω για vα πάμε κάπου 
vα φαμι και vά .,,.,οuμ καvεvα κρα
σσκι Ό φί ος μcυ ό Θαvασης δ 
μω;, πέθανε Πρίv εvα χρόνο, λοι
τrοv - ταv πια πεθ μεvος ό Θα 
vc.σης - περvωvτας κάτω άπο το 
απι'τι του δέv ξέρω πως μου ήρθε 

ι φώναξα 

-Θαvάση1 
Και τοτε ξεπρόβαλε κάτω απο 

εvα αύτο><ίvητο, που ηταv τrαρκαρι 
σμέvο εκεί στο πεζοδρο ιο εvας 
ώραίος γκρί ος σκυλος που ηρθε 
κο1·τα μοι; και τρίφτηκε στα πό 
δια μο Οί φίλοι που με συντρο 
φευαv, γε άσαvc. 

- Λες ά ov έvε Θανάση, 
Στο χέρι μο κρατοuσα εvα πα

κετάκι με σχετικους μεζεδες, που 
ό προώριζα για το δ;'(ό μου σκυ 
άκ ε σ γκί ησ , δμως, ή τpυ

φερότητα του άγνωστο , άλητόσκυ 
λου του <<Θανάση», και του το ε

δωσα Ό δικός μο , στο κατω -
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κάτω της γραφής, χορτάτος ητανε 
καi το φαί του, στο σπίτι, ύπήρχε 
στό κυπελλάκι του. Φαίνεται δτι ό 
Θανάσης, πολύ έκτίμησε αύτή την 
χειρονομία μου, γιατι άπο τότε, 
κάθε 6ράδυ, δταν γυρίζω στο σπίτι, 
με παίρνει χαμπάρι κι' ερχεται τρε
χαλητος με ση.κωμένη πανηγυρικό 
τή φουντωτή ούρά του, για να μου 
πή την καλησπέρα του. Άλλα κι' 
έγώ τiς περισσότερες φορές του 
ψέρνω, πάντα στο λαδόχαρτο, τον 
σχετικο μεζέ, πού ίσως δεν τον εχει 
πια άνάγκη, γιατι ό Θανάσης ε
γινε τόσο δημοφιλής πού τον φρον
τίζει πια όλη ή γειτονιά. Θα επρε. 
πε ακομα νό σάς πώ δτι ό Θα
νάσης δεν θέλει και πολλ<'χ - πολλά. 
ΗΕρχεται, 6έ6αια, τρεχαλητός, λέει 
την καλη,σπέρα του, τρώει και τό 
μεζεδάκι· του κι' uστερα παίρνει 
δρόμο, η για να καταχωνιαστή κά
τω άπο κανένα αύτοκίνη ,το, η γιό 
να χαθή στα 6άθη τής κατασκότει
νης όδου Σπετσών. 

Και τώρα, ας ξαναγυρίσουμε 
στον δικό μου, στον μικρούλη κά
τασπρο Μπάμ. • Ηρθαν ετσι τα πρά
γματα στη ζωή μου, πού τον εχα
σα. Δεν επαθε τίποτα, δηλαδή, τό 
σκυλάκι - χτυπάω ξύλο - άλλσ 
δεν βρίσκεται πια στο σπίτι μου. 
Πολλές φορές, τiς άτέλειωτες ώρες 
της νύχτας πού γράφω Ψάχνω άσυ
ναίσθητα να τον 6ρώ κάτω άπο το 
γραφειο μου. Μάταια όμως. Δεν 
ύπάρχει πια ό Μπαμ στην άγαπη
μένη του θέσι. Οϋτε με το κάτασπρο 
κομψο μπροστινό ποδαράκι του, μου 
ξύνει τό χέρι για να τον χα1ιδέψω 
κάτω άπ' τή μουσούδα του και στην 
ούρά του, πού τόσο του αpc:σε. Κι' 
δταν άνοίγω την έξώπορτα του δια-

μερίσματός μου, άκούω μόνο τον 
ήχο του κλειδιοv στην κλειδαριά. 
Κι' έκείνη την ώρα μου λείπο_υνε -
πόσο πολύ μου λείπουν, άλήθεια -
τα χαρούμενα χοροπηδήματά του, 
τα μικρ<'χ ΚΟφΤCΧ γαυγίσματα κι 
όλο αύτο ΤΟ έ-y,κάρδιο καλωσόρισμα, 
πού τόσο τό εΤχα σuνηθί.σει, κάθε 
6ράδυ έδώ κι' όχτώ περίπου χρό 
ν•ο.. 

Καi τώρα, πέστε μου: Που τό 
εμαθε ό Θανάσης; Που εμαθε δλη 
αίιτή την στενοχώρια μου, για την 
ελλειψη, του τετράποδου συντρό
φου μου; Ποια περίεργη ι<αι άνεξή
γητη διαίσθφις τόν είδοποίησε -και 
αρχισε να μου δείχνη τή συμπό
νια του; Αύτος πού δεν στεκότανε 
παρα λίγα λεπτα δίπλα μου, τώρα 
δεν λέει να φύγη. Μόλις πού μυρί
ζει το μεζεδάκι που του φέρνω κι' 
ερχεται άπέναντί μου και ,καρφώνει 
TCX μεγάλα μάτια TOV έπάνω μου, 
σαν να θέλη να μου πή κάτι, να 
με παρηγορήση,. Δεν ξέρω. 'Ίσως 
ετσι να μοίι φαίνεται και να μην 
εΤναι ετσι. Άλλα πάλι, γιατί τώ
ρα, τις νύχτες, ερχεται ως την έξώ
πορτα της πολυκατοικίας, λες καi 
περιμένει ενα νεvμα μου για νά 
περάση μέσα; Καi γιατί μια καi 
δεν του κάνω αύτο ΤΟ νεvμα, στέκε
ται άπ' εξω καi με παρακολουθεί 
άκίνη,τος καi περίλυπος, ώσπου νά 
με δη νά μπώ στο άσανσέρ; Τό 
ξέρω ότι εΤμαι ίσως uπε.ρ6ολικός. 
'Όπως ξέρω έπίσης, δτι πολλές 
φορές νομίζουμε δτι συμβαίνει κάτι, 
μόνο καi μόνο έτrειδή θα μάς αρεσε 
να σuμ6αίνη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
(«ΈλΘGθερος Κόσμος», 

16 Ίαν. 1977) 

�� 
�� 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣ.ΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Δελφοl και Μαντείο, Παν. Ίω. Ζέρβα. Ή Μεγάλη 
Πuραμlς τοϋ Χέοπος, • Αλεξάνδρου Γ. • Αλεξ{οu. 
'Άγνωστα μεγαλουργήματα των • Αρχαίων 'Ελλή-

νων, Θεοφ. Μανια. 

Ή τετάρτη εκδοσι- τοϋ 6ι5λί
ου τοϋ λογίου κ. Παναγιώ
του Ίω. Ζέρ5α για τούς ελ
φ ύς και το :\1αντε ίο τω σι έ-

εσε μΕ τ1lν κυιιλο ρία ύο rt -
λων 6ι,6λιων, ου εκτείνουν τό 
ενδιαφέρον των ά:τό τό σί•νολον 
τού άρχαίου έλληνικού χ<ορου ε
ως και την . ι 1υπτο, μεταξυ των 
αλλων δέ, χειρί οvται, με τρόπον 
ταύτόσημο σχεδόν, ενα και τό 
αύτό θέ'Lια: Τό μυσταγωγικό δά-
0�1- της άρχαιότητος έν γένFι Υαί. 
τό αίνιγμα τη- ' τ αντί ος ει

δικ<οτερα. είγμα τού έ διαφέ
ροντος των συγχρό ων :τνευιια
τικων άνθρώπων. 

Ό κ. Πα αγ. Ζέρϋα,.., στο κλα
σι η; λιτότητο; εργον του, έ 
"'Τεριορίζεται μόνο ση1 παροχή 
χρησ(μων (χαt μέ εύχάρLστο 
τροπ ) πληροφοριώ ιά τη,, μυ
θολο ία Υαι ίστορr α τω\ Δελφ<ί>ν, 
yιά τά τοπωνί1μια, τι- ανασκαφές 

και τό μουσείον -στοιχεία �ξυ η
ρετικά τω·ι έ ισκεπτω ·η προ
σκυνητω του αρχαίου ίερ ύ η 
και των έκ τού ω1ρόθεν ενδια 
φερομε\ ων-- αλλά καί έιι6αθί1Ηι 
στο π, υu τιι<.ό :τεριεχόμε ον rη; 
διδασκα ία;, ή δποία έξεπορFί•
ετο άπό τοί•; 6ράχοvς τω Φαι 
δριά,δων 

Ί ιαιτίρω; άσχοι είται uέ τό 
περίφημο χαί μυστηριωδ ; σί u-
6ολον ΕΙ τό δ;τ ίο Fύρίσκετο ει
μετώπην τού ναού τω ι Δελφών 
α"'Τένα,-τι τού ρητού ΓΝΩΘΙ 
Σ -\'Υ'ΤΟΝ. Στηρι�όμενος ει; 
τόν Πλούταρχο -και τό, 'Εϊίϊ' ϊη 
το, ύ:τ στηρί�ει δτι το ρητόν, ά
ϊ τελού θεία εντολή , Fι•ρίιrχει 
άπά τησιν εί; τό ά θρώπι ο ΕΙ, 
:τρόκειται δηλ. περί ιαλόνου ά
μ ιδομέvου μεταξύ Θεού καt Άν
θρώ;τσυ. Ό >/ Α θρωπος, γνωρί
tων τον έαυτόν του, άπαντα δτι 
είναι μέρο- τη- θείας ούσίας, 
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θεός εν σαρκί. Θά μπορούσε να
γίνη ή ακόλουθος αναπαράστασις
τοϋ διαλόγου, δ δποίος εlναι &χ
θύτατα μυσταγωγικός και εχει
κεφαλαιώδη σημασία για t1']V αν
θρώπινη 6ιωτική: 

Θεός (προς τον ανθρωπο):
Γνώθι σαυτόν !

'Άνθρωπος (προς τον Θεnν): 
ΕΙ == είσαι Σύ. Τό αληθινό, τό
εσωτερικό 'Εγώ μου, οχι τό
φθαρτό περίβλημα της ϋλης, ΕΙ
ΣΑΙ ΣΤ. 

Ό 'Επίκτητος είς τάς ιατρι-
6άς του (πρ&ς τον μη φωτισμέ
νον ακόμη ι':ίνθρωπον η μη κατα
νοούν-τα την μυστηριώδη δίφθογ
γον): Σύ α π ό  σ π α  σ μ α  εί
Θεού. 'Έχεις τι εν σεαυτφ μέρος
Έ κ είν ου. Τί αγνοείς σού την
ευγένειαν; Ουκ ο!δας πόθεν ελή
λυθα ; Ουκ οtδας δτι Θεόν γυ
μνάζεις, Θεόν περιφέρεις;

«' Από αύτά -καταλήγει δ συγ
γραφεύς- αποδεικνύεται δτι το
Δελφικόν Μαντείον, μέ την ανα
κήρυξη τού 'Απόλλωνος <ος Θε
ού τού Φωτός, δηλ. ,μέ την αυτο
συνείδηση, μέ το «γνώθι σαυτόν»
-πού δεν εfναι παράγγελμα, αλ
λά δόγμα- διδάσκει αυτό το πρώ
το στ11ν ανθρωπότητα, δτι δ αν
Ορωπος εί,,αι και θιοειδης καl
αυτεξούσιος, δόγμ,α πού αποκρυ
σταλλώθηκε μέ την bιδασκαλία
τού Χριστού».

Κατά τον συγγραφέα, οί Λελ
φοι δεν ήσαν ενα μυσταγωγ,ικό
κέντρον ανάλογον με τα τελούν
τα τα 'Ελευσίνια, Μινωικά, 'Ορ
φικά, Κινυραδικά καl αλλα Μυ
στήρια της αρχαιότητος, αλλά,
μάλλον, μία έσωτερικη μυσταγω-

γικη σχολή, ή δποία δεν iζήτησε
ποτέ να προσελκύσrι μαθητάς.
rιίχε τον χαρακτήρα Χρηστηρίου,
επε�δη οί «θεοδ:ιδακτοι», κατά
Πλάτωνα, ίερείς ήσαν «προικι
σμένοι από την Φί,ση μέ τα ί�εώ
. δη της αρετης καl τού καλού,
πνεύματα άγνά, φωτεινά Υαl ε
λείιθερα, πού πέτυχαν μέ τ11ν αυ 
τοσυγκέντρωση καl τον αυτοέλε
γχο, νά ερθουν σ' επικοινωνία μέ
Οείες ύπάρξεις καl ετσι νά κα
ταστούν γνώστες τών φυσ�κών
νόμων... γνώστες καl τών τωρι
νών καί των μελλό,,rων, μέ σκοπό
τ11ν bημιουργί.α ένός πολι-τισuού
αντάξιου τού ανθρώπίνου πνε '
ματος>>.

* 

Κατά τον συγγραφέα της ! <Μεγάλης Πυραμ�δος», τά μαν- \
τεία, ε:κτός της θρησκευτικής \των υποστάσεως, «εtχαν πάντοτε 11μία. θαυμάσ�α 'Τπηρεσία Πληρο-
φοριών, δπως θά λέγα;με σήμε- \
ρα, σκορπισμένη μέ πράκτο�ες -
ίερείς σέ δλοv τον τότε γνωστό
χόσμο, οί δποίοι έφρόντιζαν καl
μάθαιναν κάθε τι το σχετικό μέ
κοινωνικά καl πολιτικοστρατιωτι-
κά θέματα στlς περιοχές δπου
ζούσαν, .και πληροφορούσαν ανελ
λιπώς το Μαντείον». Ή χρησι
μοποίησις των πληροφοριών αύ
τών εγένετο, μέ γριφώδη πά,1το-
τε τρόπο, διά της Πυθίας, ή δ
ποία ηταν, πάντοτε κατά τον κ.
'Αλεξίου, ενα ισχυρότ�_fug,ιg;-

' � ).-:•:�=•�-r:•-'"'tr• ,., C , ον και .Jm:q:γ:γJ:AΔE ο,rι της 1UI.f.;:. 

� '&.λλε δ ίεQε{,ς, ε�GΧ_��αι.ας. __
ύπωντ·ιστής.

'Ο κ. 'Αλεξίου δεν δ{χεται,
επίσης, οϋτε για τ11ν Μεγάλη

1 

1 

1 

1 



1977 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 131 

Πυραμίδα τού Χέοπος το ύπερ
δατικον στοιχείον, χωρί και α 
το άπορρίπτη ρψως. Μαλλο 
άποκλίνει στην απσψη τής έκ τω 
ύστέρων «κατασκευής» των προ 
φηιτειων τής Πυραιιίδος, άπσ 
συγγραφdίς, οί δ οίοι «φρό,,τι
σαν καί έc άρμοσαν τίς μεθόδους 
των, για ν' ά οδείξου ρορρ11-
σεις». 

Ό κ. ' λεξί,ου, στο πολύ έ δια 
φέρον διδλίο του, συνοψίζει δσα 
έγράφησαν για την Πυραμίδα, 
ε ειτα ά;το είσαγωγη για τόν ι

γuπτιακό Πολιτισμο και επιχει
ρεί να τόν συνδέση με τον έλλη
νικό ( είδικώτερα τον Μι ωικό), 
προδάλλο τας μία νέα αποψη, δτι 
δ «γαιωδαιτικος τριγω ισμος των 
άρχαίων ίερών ατόν έλληνικό χω 
ρο, ίσχύει και για τό αιγυπτια
κό». 

Πρί φθάσωμε σ' αύτό τό θέ
μα, πο'U άναπτυσσεται έκτενG)ς 
ατό 6ιδλίο τού δρος Θεοφ. Μα
νια, πρέπει να σηuειώσωμε δτι 
ό κ. ' λεξίου άσχολείται άναλυ
τικα -καί πολύ γλαφυρα- με τις 
άπόψεις των «πυραμιδολόγων» 

ερί τού δτι ή Πυραιιίς τού Χέο
πος, με τί διαστάσεις της, «προ 
είπε» την "Εςοδο τώ 'Ισραηλι
τών άπό τ1i ίγυπτο, τΎ)ν θέση 
της Βηθλεεμ καί τά κύρι.α στά
δια τής γεννήσεω; και ζωής τού 
Ί ησού τό τέλο- τού Μεσα! ω ος 
καί τη εναρξη τή- , ναγεννή
σεως, άκόμη δε καί τα γε, ονότα 
τού πρώτου και δευτέρου παγκο
σιιίω πολέμω . Φυσικά, αί 
«προρρήσει » της ιΠυραμίδος έκ
τείνονται και ατό ε αντι τού πα
ρόντος μαι.ρινό ιιέλλον . . . Ό 

συγγραφευς, δπως ηδη άνεφέρ
θη, εριορί εται στην χρονογρα
φικ11 μ εί.α των περί προρρήσεων 
απσ, εων τιί>ν πυραμιδολόγων, 
πού δεν ε1 αι καί μεταξύ τους 
σύμφωνες, οϋτε καί ιιε τα άληΟι-
α γεγο ότα, δπως χ. με την ή

μέρα και το ετος της γε ήσεως 
τού Χριστού, JCO'U «πρέπει» να 
εχου «προρρηθεί» έπειδ11 δ 'Α-
οδικός ιάδρομος της Πυραμί

δας, με ϋψος 1,20212 μ, άρχ ί ει 
άπό ενα σημείο καί πέρα νά ύψώ
νεται μέχρι 8,6158 μ. 

Έπ ! σης δ συγγρα.φευ- άσχο
λείται μέ τό θfμα τω μυθολογη 
μέ ων κατακλυσμών και έκφρά
ζει τη αποψη: α) 'Ότι δ Κατα
κλυσ ό; τού Δευκα ίωνικ καί δ 
Βuδλικό- «πολύ πιθανό » είναι 
«ενα και το αύτό γεγονό9>, εγινε 
δε γύρω ατού- 34 αίω ε πρό 
Χριστού, ητοι 5.330 χρόνια πρί, 
άπό την έποχή μα-. Ή χρονολο
γία αί,τη .έξάγεται με συνδυασμό 
τήc πληροφορία δτι πρώτος με
τά τό κατακλυσμό Φαραώ ηταν 
δ Μένης (περί τό 294 7 π.Χ.) και 
της μετρήσεως με ραδιε εργό αν 
θρακα μ.ιας δοκού σε τό.φ αλ
λου Φαραώ. δ) 'Ότι με τόν κα
τακλυσμο τού ευκαλίω oc ταυ
τί εται ά.πό συγγραφε�,ς ή δύθι
σι τμήματος της ίγηuδος. γ) 
'Ότι 1i δύθισις τμήματο- της Θή 
ρα::, την δπο:αν δ καθη ητης 
Σ . Μαρι ατος θεωρούσε ταυτό
σημη με την δύθισι τής ' τλαντί
δο , ητα -'ίσω- πά τοτε- ή 'ίδια 
με 11\ν καταστροφή τής Ώγυγίας 
(τό 1529 π.Χ. κατά 'Αριστοτέ
λη) καl οχι δ κατακλυσμος τής 
Αίγηι ος, πού πρέπει να ηταν 
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πολύ παλαιότερος, αλλά οχι καl 
τόσο πολύ, ωστε νά ταυτίζε ' · ' 'Λ 1 'δ ' ται με την πι:,ρι τ,.αντι ος εκ 
δο;ι,11 τού Πλάτωνος ι 9 .000 i!τη 
προ της έποχής του). 

'Ως προς το θέμα της Άτλαν
τίδος, οϋτε ό κ. Ζέρβας δί χεται 
ταύτιση μι την Θήρα, άλλα και 
έμμ{νει στην ίστορικότψ:α της 
Πλατωνικής άφηγήσεω.- , σύμi:ρω
να μέ τις «άπσκαλύψεις» τού Αι
γυπτίου ίερέως στόν Σόλωνα. 
<<Ουτε ό Πλάτων, οϋτε ό Σόλων 

, , '7, e. ,, λ, -γραφει ο κ. ,.,ερuας- εκαναν α-
θη,. Καί προσθίτει. αυστηρά: "Ας 
μ11 ασε1βούμc». 

·'Ο κ. Ζέρβας απορρίπτει (μέ
ίερ11, θά λέγαμε, άγανάκτηση) 
την έκδοχ11 τού καθηγητού Μαρι 
νάτου π1:.ρί λάΟους τού Πλάτω 
νος στην χρονολόγηση τού κατα
κλυσμού της 'Ατλαντί,δος (οχι 
9.000 · χQόνια πρίν, αλλά μόνον 
900, όπάτε ή 'Ατλαντίς ταυτίζε
ται ··μέ τ11ν Ε-Η1ρα, περίπου) και 
είναί άκι..όνητn� στην πεπο'θηση 
nτι ύπη(:Ιξε καταβύθισις 'λόκλη
nης ηπεί οου καί οχ ι ένi,ς ιιι,ω, ύ 
�ησιού, μl την συνδρσμ11 δχι �ό
ν{iν των ώς αυθεντι.κών θ�.ωρου
μίνων αφηγήσεων τcϊΊν Αιγυπτίων 
ίερέων καί τού Σόλωνος, αλλά 
και τοϋ ονόματος τού ' τλαντικού 
ώκcανού -καί της ιiνακαλύψεως 
σέ βάθος 2--3 χιλιομέτρων στόν 
' τλαντικό φυτών ήλικίας περί
που 12.000 έτών, οχι θαλασσι
νών ,άλλα χFράαίων. Έt. αλλου, 
στηρίζεται ½αι στον Διόδωρο τον 
·Σ ικελιώτη, για την αποψη ΩΤL ή
Γνώσις, ή όποία εφθασε στην
'Ελλάδα μίσφ Αιγύπτου, στ11ν
πραy,ματικότηrτα επαλιννόστησε,

διότι εΤχε μεταδοθεί στην Αίγυ
πτο, προ τού κατακλυσμού, άπό 
την 'Ελλάδα. 

'Αλλά δ κ. 'Αλεξίου ύποστη
ρί�ει καί αλλη αμοu6αία εξάρτη
ση των δύο πολιτισμών, έφαρμό
ζοντας την θεωρία τού δρος Μα
νια περί γεωμετρικού - γεωί">αιτι
κού τριγωνισμού των αρχαίων ίε
ρ{ί'>ν καί στην Αίγυπτο, συνδfσε
ως δηλ. των ίερων της αρχαίας 
'Ελλάδος μέ την Μεγάλη Πυρα 
μίJδα, σέ άρμονικες άναλογίες. 

ΊΙ θεωρία αύτη συνίσταται 
στην ϋπαρξη κάποιου «Νόμου» η 
έθί.μου σχετικά με την άνέγε.ρση 
ηον αρχαίων ίερών κατά τρόπον 
ωστε ,,ά, εχουν μεταξύ των γαιω-
δαιτικη τριγωνικ11 σχέση. J ·ι

* 19,/� . 'tJ,;ι 1f'Y /,(/ ι,t f /# 
-��,-,'fP/11 

'Από τη μελέτη των αρχαίων i{r�-ι,r-, 
συγγραφέων, ό δρ Μανιας συ-
νέλαιβε την ιδέα περί ύπάρξεως 
τέτοιας σχέσεως και έπεδόθη 
στ11ν πρακτική της έπαλήθευση, 
μέ σειρά μετρήσεων άπό την Γ,εω
γραφικη 'Τπη,ρεσία Στρατού. Το 

, , � ιι ι θ' συμπι:,ρασμα του , 1το οτι αι ε-
σεις των ίερων δεν ησαν τυχαίαι, 
άλλα αποφασισμέναι από άρμο-
δίους, εις τρόπον ωστε να σχη
ματίζωνται μεταξύ των σχέσεις 
γεωμετρικαί άρμονικαί - αγνωστον 
σήμερα για ποιόν 'Εσωτερικής 
αξία- λόγον. 'Επί παραδε'γματι, 
δπως άναφέρει ό δρ. l\1Ιανια , τό 
'Α , , , 'ξ � , , μφιαρειον απεχει ε ισου απο 
τ11ν Χαλκίδα και τάς Θή.δας 
(16,2 άρχαία στάδια). Ί-Ι από
στασις ,Δελφών-' Αθηνών καί ελ
φών-Όλυμπίας είναι ή uδία (660 
στάδια), δπως καί μεταξύ ω
δώνης-' Αθην<ί'Jν καl Δωδώνης-

!
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Σπάρτης ( 1700 στάδια). Πλή
θος άλ ων όμοιοτήτω α οφέρον
ται στο δuδλίο τού δρος �1α ιu.. 

'Εξ α ου, ό δρ. Μα ιας, ξεκι-
ώ τας ά ό τον 'Ιάιιδλιχο , κατά 

τον όπαίο ύπηρχε στη άρχαιό
τητα μία «θεολογική άριΟμητικ11», 
δηλ. έχρησιuοποιού,ιτο άριΟμοί, 
προκύπτοντες άπο τροπη γρ•ψ
μάτων, για τή ύπόyριψη μυστι
κω έν οιω (παραδείγματα τού 
τ εοπ ατωνικού φιλοσόφου: 1ο-

νά; = 361 = αί μο ίραι τού ζωδια 
κού κύκ ου, κόσμος= 600), α
ρήγαγε αφ' έ ος μέ η1 λέξιν 
«λεξάριΟμος» ( ό άποbίbων μια 
λέξιν άριθμός), άφ' έτέQ υ hέ 
κατεσκε 'ασε μέγαν άριΟμόν λc
ξαρίθμω η κωδιιω άριΟμώ . 

Κατά τον 'Ιάμδλιχο , ή bfκας 
γε α τό ε' και ν' (5.5, ψοι τό 
αθροισμα των 10 πρώτω άρι 
θμων από 1 μέχρι και του 1 ο). 
' λλά τό 10, άναλυόμενον εις 1 
και Μηδεν δίδει την αρbθuητικ11ν 
εκφρασι, τούΘειού(Ένό-)κ ι τού 
αμόρφου κόσμου, το χάους, τό 
όποίοιν ύπηρχεν <<f αρχψ>, ωπτε 
τό 10 εl αι το σύνολ°'' τη; Δ�ι
μιουργίας. ' λλά. καί το αθροι
σμα των 10 αριΟμϊόν αποδι�όμ -
,,ον γραμματικώς (ε' και ,,') δί
δει τό Ε: . Και "Εν δ Θεό;. 

Προχωρώντας ό δρ :Ί[ανΗΊ; 
αναλί•ει εί- λεξάριθμο την λέ 
tιν Θεός, ευρίσκει αθροισμα 2 -ι

τό αυτό αθροισμα τιί>ν l"'Τιθέτω'ι 
" γιο- και ' γα0ό:::. 

'Επίσης εύρίσ,ιει &τι έά ' α;το 
τό αριθμόν 5040 (τό ι όιιενον 
των αριθμώ τη; 'Επτάδο;, ίερας 
εί η1ν αρχαιότητα) τό αθροι 
σμα τιί>ν λεξαρίθμω τιί.> {=ε-

ων 'Η θύλαττα (650), δ πόντο; 
( 4ο), ή γη (19), ό &ήρ (119), 
ό ουρα ος (9Gl) και οί αστέρες 
( 91) =475G, εχομε : 5040-
-� Π.G=2 -1 = ό Θεός.

Κατά τό ι bρα Μα ια, αί έ
ξω:: ύποκρ 'πτου φιλοσοφικές Έν-
οιες. Ιcηι_cρέρω ε α αρσδει-

γμα: άπό την σελ. 6C τού δ�δ ί-j 
ου τού δρος Μα ιϋ: 

«Τι· σημαίινει ΔΩΔΩΝΗ, Ση
μαί,νει ΦΩΣ, ΛΑΜΠΕΙ = 1666 
= ΔΩΔΩΝΗ 

Λάμπει το «Γαλην·ιον φως τcυ 
πατρος θεών τε άνδρων τε» 

Τά άρχ::χιοτατο-ι αύτο πά:σε
πτον Μαvπ'iΟ'Ι πηρε τό όνc,μα 
ΔΩΔΩΝΗ όταν άκόuη ό ΖΕΥΣ 
θ'<λίνετο διαψορετικα. Ό · Ζευς 
τοτε, δε:ν εκα ε γενι:<η του Διός; 
δοτικη τω Διι κλπ, άλλά έκλι� 
νετ.ο Ό Ζεύς, του Ζέως, τω 
ΖεΊ, τον Ζέα, ω Ζευ' Προσθεσε 
τί,ς μα,θηματικες ,λέξεις αύτες και 
θα ορης 
Ο ΖΕΥΣ + ΤΟΥ ΖΕΩΣ ΤΩ 
ΖΕ 1 + ΤΟΝ ΖΕΑ + Ω ΖΕΥ =

5231 
·ΑJ\λά ΔΩΔΩΝΗ η 1666Χ3.14
-== 5231.

Το «θϊιΌ,» οι CN είναι ο
ΖΕΥΣ, ο πατέρας της πανο.πλου
Ά9ηνας ο 2ΕΥΣ που «έψ ησε»
την ΔΩΔΩΝ,Η καi έκε'ί ΦΩΣ
ΛΑΜΠΕΙ !

Ό Ζευς ομως δεν ίι άρχει μο
νο στη Δωδώνη 1 'Υπάρχει καi
πάνω άπο τά Προπύλαια, πάνω
ά ο τc Παρθει.ών:χ, πάνω απο

ην 'Ακρδ ολι 1 'Υπάρχει «τε
τράκις ΖΕΥΣ»

4ΧΖΕΥΣ = 4Χ612 = 2448. 
'Α ά. 2448 εΤν:::.ι 'ίσον με 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ + ΠΑΡΘΕΝΩΝ+ 
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+ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ.
'ΑΛ<,ρότrολις 58 ί 
,ΠCΧΙρθενώv 1 0.9 5 
Προπύλαια 772 

2448 

ΕΤνο:ι· rπάlνω όrπο -ηηv Ά,φό
πολι δ ΟΦΘΑΛΜΟΣ του Μορίου 
Διός, ,τα, τnρο,στατε,ύει τ•ην 
ΙΕΡΑ ΕΛΑΙΑ! » 

' Οπως θ'Υ. πrψιτηρήιτη ό άνα
γνώστης, δ δρ Μανιάς, προκει
μένου να έξαγάγη τον αριθμό 
5231 από την Δωbώνη, πολλα
πλασιάζει τον λεξάριθμό της 
(166:G) lπl τον αριθμόν π ( τον 
λόγον τοϋ μήκους της περιφερεί
ας κύκλου προς την διάμε
τρον αύτοϋ), ακριδώς δε έπl τον 
αριθμόν καl bύο μόνον από τα 
απειρα, ώς γνωστόν, δεκαδι
κά του. (3,14). 

Σέ άλλες περιπτώσεις, χρησι
μοποιεί τον «χρυσόν αριθμό» 
1;618 η πολλαπλάσιά του, η άλ
λες αριθμητικές πράξεις, για να 
φθάση σέ έπιθυμητα αποτελέσμα
τα. ΌΕαν ενας τέτοιος ύπολογι
σμός έγίνετο, οντως, στην αρ
χαιότητα, καvεlς δεν μπορεί νά 
τό ειπη. Ούτε καl εαν οί σή
μερα αποκαλυπτόμενοι η άπλώς 
επιτυγχανόμενοι λεξάριθμοι εί
ναι αύθεντικοί. Ειναι, πάντως, 

έλκυστικοl ικαί γοητευτικοί, για 
την θεωρία, δτι ή έλλη:νική γλώσ
σα εχρησψοποιήθη για την μυ
σταγωγική ύποδοχή φιλοσοφικών 
εννοιών. 

Οί υίοί τοϋ συγγραφέως Πλά
των Θ. Μανιάς καί Νικόλαος Θ. 
Μα νιας, σπουδασταί, εμπνεόμε
νοι μέ φυσιολογικόν ενθουσιασμό 
από τό οίκογενειακό τους περι
δάλλον, εγραψαν δύο ποιήματα, 
από τά δπΟΙία θά παραθέσω, έν 
αδυναμί� πλήρους δημοσιεύσεως, 
μερικούς μόνον στίχους, αρκετα 
δμως εκφραστικούς: 

Ή γ1λωσα ιή Έλλ�ική 
ιήvίοχος Χαρίrτων 

καi δδηγος τωv 'Ιδεών καi 
άναξ των θελγ,ήτρωv 

Της έπιστήμης όργανο, 
,λεπτοίιργημα της γνώσης 

Τ ou πνε;ύματος τ' ά�θρώπιvοu, 
του VαJ, τ·ης όμιλίας, 

του λόγοv, της σαφήνειας, του 
ιερωτα, της ,μιν;')μης, 

τ,η.ς Μουσικης, του τ,ραγοvδιου, 
της πίστης καi Σοφίας 

Χ:ρuσο τCΧΙμ,είΌv ,καi έκφ,ρασις 
κα i όψθαiλ,μος κa.i χέ.ρι. 

Χ,ρuση τομrη του θησαuροu 
εΤνο:ι ή κάθε λέ!ξις 

Κι' ένέιργεια της λέιξεως ό 
άριθμος κι' ό Νόμος. 

νεοελλη νικiι 
' ' .. ' 

6Ε αρχαικα 
' , ' tf 

επι�ραμματα και υμνους 
Γεωργ(οu Δ. Κcχψωμέvοu, "Επιγράμματα ( Δημιοuργ(α 
τώv ήμερων μας αέ ά.pχαίο :λόγο). Παpcχρτήματα (δε(γ
μcχτcχ μ.εταφοpίiς Έχκ:ληαιαατιχώv uμvωv χcχι • Αγιογρcχ-

φικώv κειμένων ατή Δημοτική) . Χα.vιά, 1976. 
'Ένα πολύ ενδιαφέρον διιδλίο της Κρήτης Γεώργιος Δ. Καψω

Fξέδωκε δ διακεκριμένος λόγιος μένος καl πολύ έπίκαιρο, τώρα 
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μέ τή ροωθηση τη- <<δημοτι 
κης» στόν δημόσιο βίο - τα 
F.ίσαγωγικα αιαφFρο τσι στην
συμδατικότητπ το1j nροι•, γιατί ο
λαός, δ <;δήμος>>, δέ μί ησε πο
τέ ουτε τή καΟαρευQυσα, μα
ουτε καί η1 εξ ισου τεχνητή
<<λογοτεχνάιδικη» διά εκτο.

Στο διδλίο του, δ κ. Κα ωμέ
νος, άπο τα ιατα του, δτrω; 
έξομολογείται, «δημοτικ�στής ά
πό πεποίθηση», τώρα συνταξιού
χος γυμ ασιάρχης, γράφει επι
γράμματα στην άρχαία έλληνικ11, 
δταν νιώθη τή άνάγκη της Υαλ
λιλογία ·η της κλασικής λιτότη 
τος και τού μεγαλοπρεπού- rν

τ•.•πωσιασμού. ιFρωτri.ται μη ω 
τό «άμάρτημα.,> αίπ:ό εί αι 11 
συνέπεια κάποιας «ε�ουσιαστιικό
τητος», τή όποίαν άσκεί «ή βα
θύτερη φύτρα της ϋπαρξης πά
νω άπό τόπο και χρόνο, π, νω 
άπό σχήματα λογου κι' ά ό σχή
ματα ζωής». Καθώς ή 'ναδρομ1Ί 
σέ άρχαία σχ1)ματα καί ιιέτρα 
γίνεται, όπως δ ιδιο- λεγει, χω · 
ρις προσπάθεια, φθάνει στό nι μ
πέρασμα δτι ύπάρχει μία αισθη
τική άλήθεια έλεύθερη απ<', Ι'Ιr-
σμα χρόνου, καί δτι 11 Ιf1(!( 1Ί 
αποτελεί «πρωταρχικό στοιχείο 
τού αίσθητικού λόγου>>. ' ττό ,ό 
αλλο μfρος, ξεκινώντας dπο ηΊν 
άρχαt ουσα μορφ11 έκκλησιcl<'τι
κιί>ν ϋμ ων και κι-.ιμένων, μετα
πηδά στόν «δημοτικό» λόγο τή: 
νεοελληνική . Θα δώσωμε δεί, μα
τα της εργασία και προς τίς 
δύο κατευθύνσεις, για να επι'ΟF
δαιωθη τό αληθές τού αίσθητι 
κού κάλλους, άσχέτως πρός την 
μορφή. 

Ό .... εδασμ. Μητροπολίτης 

Κορι θία- Πα τελεήμων παρεκά
λεσε τόν συ ,ιγραφέα ( θεολόγον, 
αλλως τε στην είδικότητα) να 
γράψη f α έπίγραιιμα για ΤΟ\/ 
άιδριάντα τού άπό Κορινθίας 
' ρχιεπισκόπου ' Οη ων καί 
πασης Έλλάδο καί ' ντιδασι-
έως τω 'Ελ ήνων γε ομε ου ( τα 

αποκαλυπτήρια εγι αν προσφά
τως) καί δ κ. Καψωμένος εγρα
ψε πέντε, άπό τα δποία επελέγη 
το πέμπτο , ώς καρπος «ώριμό
τητο-, t- ιστέγασμα καί Οεώρη 
σις τω αλλων rεσσάρω », δττως 
εκρινε ό 'Ιεράρχης Κορι,10ίας. 
'Ίσως - διι.ή μας γ ωμη τα
πεινή - ή επιτυχία τού πέμπτου 
επιγράμματος α οφεί' εται, πλην 
τού περιεχομένου, καί στό γεγο
νός, δτι δέν χρησιμοποιεί γ ιuσ
σα άπώτερον άρχαική προς τα 
δμηρικα πρότυ α, αλ α , ώσσα, 
η δποία θά μπορούσι:. να ό ομα 
σθη έλληνοχριστια ική, ώc u

παντώσα στην εποχή της συνα -
τήσεω- των δυο ιεγάλων π FU
ματικώ πηγών, γλώσσα περισσό
τερον οίκε,ία στο σί,γχ ρονον α.

κουσμα. έν εί αι, ατυχώς, δυ
νατόν ν' αναφερθούν έ-δώ δλα τα 
έπιγράμιιατα, ώστε να σχηματ ! -
σουν οί άναyνώσται δική του; 
ελεύθερη αποψη, ά λα θα μετα
φfρω τό πέιιπτο έπίγραμιια, μό-
ο·ι για α φανη ή ωντάνεια 

τού αρχαιοπρεπού- κειμέ,1ου, πέ 
ρα άπό τό κάλλο- του: 

Πρώτος έν Koo·vθ'q: 
Πρωτόθpοvος έv 'Ε:,�ι<λη::rια 
WΥπσ.τος έv Πολιτείςι: ! 
Τι ιμ,εrζον αν έπόθη::rας, 
Λειπόμε ·ον είι9ανασία 
Καί τούτου c,ύκ ή:ηό�ησ::rς 
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Διο ,μετα: του •Παύλου 
τ·οις ,Κοpιν�ίοις 
ψιελι χρώς έ,τιστέ:!λλε ι ς: 
«ό δε · αύτος έστι Θεός, 
ό ένφyώv τα πάιντα 
έν πάσι�> ( Α' :Κ ορ. ι 6 ' , 7 ) . 

"Ας με:tαφέρωμε τώρα δύο α
πό τά ·αρχαιόγλωσσα επιγράμ
ματα, μαζl μέ την παράφρασή 
τους η μεταφορά τους στη δημο
τική: 

Ε 1Π Τ Υ Μ Β Ι ·ΟΝ 

. . εiς 
Κ υ:ριάκ,οv. Χ. Μαιροuλάκην 

( 1897 - 1962) 

Ύφικcφήvοu Δρuος 
ύψηλΟ<J<·ό:Jρη.ν ν

έvθάδε ,κειται σώ1μα. 
Του δ' αu Πνο.η 
1:iv ού.ραvίοις δώ.μασι 
ναί.ει ,μ,ετα 1τ1ροyόνων. 

Π Α Ρ Α Φ Ρ Α Σ Η 
,· 

Ύψηλόκφμ•9ς ώς δρυς 'Ά δρας 
καi μ,ε' άπ�ροσ11<ύνη.το κεφάλι. 
έδώ άπόθεσε 
το σάρκι,.ο σικιήνωμά του. 

"Ομως ή .οο,θύ,,ερή τοv οuσ ία 
·---,-ή ψuχη-

σ:rα οuράνια παλά-τ,ια ψπρακίζει 
με ·τiς ψvχες των προyόvι.rι. 

Ε.ΠΙΤΥΜΒΙΟΝ 
είς Πιpέ016ύτεραν 

Χα.ρ:χ.λάψπψ Ί5μιμ,. Βεyονιαράικην 
( 1912 - 1971): 

ΧαρόJλcψπες ! 1Ημtν &ειλαμιττείς
το y,λuκιιι και 1τ1ρ&γμα �και δ

νοiμα. 

Οίι μiv yε χαρας της έyκο-
01μ ίοv. 

γiλuκυθύμοu δε τ' άρρ.ή.τοu με
θέξεως. 

.. 
,,,. 

Ι" Αγε δη ποθει'ΙΛΕ ίφομιύστα 
τους άκηράτου σrης ,χάριτος 

φίλους 
όδuρμοiς δακρύων όλeψuρομέ

vοuς 
άεi σ,κέπε φ.pοupει τε τ6 σ6 

άyάπ�;� . 

Με τ α φ ο ρ ά: 
ΧcφόJλαμπε ! · Πάντα: σ' έμ&ς 

ιλαιμπτιpσmερίχvτη yιλuΚJΕια 
χαρμονικη δρcσ,0;μαρμαρuγή, 

δvομα ΙΚαι πράιμα. 
'Όχι όμως της έyκόσ,μιας ύλό

χαpης άπόλαυσης 
·μα ε·ύωχίας ό:χραιντης σε θεο

στόλιστο τραπ,έlζι. 

ΗΕλα λοιπον πcφπόθητ;ε μu
.σταyωyε 1μελίστα.κ:rε, 

τ •οuς φίλους τη,ς πάντοτε θεο
χαρ;τωτης .μορψης σισu, 

δσοι άπα,ρηyόpητοι θρηνουν 
με σmαραy;μοuς δακρύων, 

όρθόστηνέ τους στη,ς άyά-
πης σου τις ίε:ρε,ς τολύπες, 

(Σ η μ.: 'Εδώ παρατηρεί κα
νείς την αδυναμία ιης νεοελλη
νικής στην έπιγραμματικότητά). 

Θά κλείσωμε τό σημείωμα με 
την μεταφορά δύο εκκλησιαστι
κών κειμένων στη δημοτική: 

,ΠΛΗΡΩΣΟΝ 

το ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ 
Π ρ ω τ ό τu π ο ν  

Πλήρωσον το στόμα μοu αi-

l 
1 

1 

1 

1 

1 

-1 
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νέσεώς σου, Κuριε,
καi χαρας εμπλησοv -τα χει

λη μου 
όπως ύμ,νήσω την δοξαv σου

('Αιπό τη,ν Θ Λει-τουργια Ια
κώοου του .Άδελψοθέου).

Μετάπλ α ση
"Α·νοιξα το στόμα ,μου να σε 

ίψνήσω, Κύριε 
και στα χείλη μου α.θισ' ή

χαιρό: 
άπο το πλοuτος της δοξας

σου. 

ΑΚΟΛΟ ΥΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Ε,ΡΗΜΙΤΟΥ

υy μ ν ο ς Γ'

Έξέστησαν Άγγeλω,ν αί στρα-

* 

τια�, καθο,ρώΟΌι την ύπ,ερθauμα
στον διαγωγήν σ ρ·<σ. γαρ φε
ρόμενος ύ ική,ν, τους άσωματοuς
έφθασας, τη Ύπεραυλω . αi θαυ
μι...(;ση\ Πάτερ άκτ , ο.το:Jύν1:1, η

Ο�ρανών τάς πύλc.ς, ά,εμποδί
Ο'Τως σοi α, έωξε 

Με-ταφο ρ α
'Εκστα-τι κες στάθηικ / οί σ-τρα
τιες των Άyyελων ,μπροστά στην
ύπερθαuuαστη ζωη σl)υ, γιατι
αν ,και ή σαρκα σου στην ϋ η, σε
τ.ραβ.οuσ,ε, όμω φτερcυγισες στη
χώρ:r. των άσω ματων, '<ατόρθωuα
τοuτο της ΠΙΟ παράδο,ξης αχτη
μοσύνης -της άψθαστης στους
γήι,vους- -τούτη για σbια στά
θηκε σκάλα λευτερη ττ�ρός τα
ούράvια τόξα 

Έθνεγερσία και Τεκτονισμός : Κωνταντίνοu Κιτρινιάρη, 

'Έλληνες και. Φιλέλληνες Έλεuθεροτέκτονες τοϋ '21. 

" ΠΡΟΣΘΉΚΗ τριών στιγμώ παρά
την ύπογραφη άτόμου τι ος έ
θ ωρείτο άπο παλαιοτάτης πο-

χης (1 ος α!ώ ) νδ ιξι Τεκτονικης ί
διοτητο , εξ ο και οί Τέκτονες πεκ:α
λου το «' δ φοι τώ Τριώ Στιγμώ »,
άπο μ · ρο άμ ητω 

Ή καταγωγη το- έθίμο ε{ναι άγ ω
στο Πιθα ολογειται δτι ποκρύπτει το 
συμβολισμο το τρι ωνου η της τριά
δος, ή οποία άπανταται είς άρχαία Μυ
στηρια αι !ς τον ριστια ιομο , έκ
του ποίο εφθασεν ε!ς το Φιλοσοφικ:ο 
Τ κτο ισμον τώ λεγομέ ων «ύψηλών
βαθμω » Ι αι χαρακτηριστικον τι
σπα ίως απαντάται ε!ς τόν' γγλοσαξονι
κον Τε. το ισμό , ένώ γι εται καταχρη
στικ:η ,<ρήσις ε!ς τόν ύρωπαικόν, δπου,
μέτην βοήθεια τών στιγμών σ γκόπτο 

αι και λέξεις, τώ όποιων θεωρείται
ά αγ αία ή σ ντόμευσις δια μ οταγωγι
κ:ους λόγο ς Ώς άρχαιοτερα περίπτω
σις χρησιμοποιήσεως τu>ν τρι(ό στι μά'>ν

άναφ·ρεται ε α έγγραφον τής Στοας «Ε!
λικρι εια» τη Μπεζα σο ( Δ κ 1764)
και μια τ πωμε η έγκύκλιος (Ι 2 Αύγ. 
1 74) Φαίνεται οτι το εθιμον ε!σηχθη
περί το 1760 Καi εί μι τά περιπτώσεις
σ ντομε'σεω η άποκ:ρυψεω εξεων
(δπω Μ Τ Σ ) α! τρείς στιγμαι
τίθ ντο εl διάταξιν ορθιο τριγώ ου, ε!ς

δέ τα ύπογραφά έτίθεντο όμοιως η είς
διάταξιν άνεστραμμενου τριγω ου η ε!ς

ιαδοχικην σει�ά ( ) η είς σ ιρα 
πλαισιωμέ η μέ δύο όριζοντίο ς γραμ
μα ίοτε έσημειου το π ειο ες των
τριω στιγμαί 

Κατα το άείμ ηστο Καθηγητη το 
Πα ε ιστημίου Άθηνω ά Πα α ιώ-
τη Γ Κρητικό (β «' να ώρισις τω 
Έλ ή ων Τε τονων τη περιόδου 17 0-
1 50 έκ τά'> παρα τά ύπογραφας αύτ&ν
στιγμCό », Τεκτ Δε τίον, 1965), ή ·παρ
ξις των οτιγ ώ , έά μα ιστα άκολουθου 
ώρισμινη διαταξι , άποτ εί «βάσιμον
στοιχείο άνα ωρίσεως Τικτονος». Ή
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αναφερομένη «ώρισμένη διάταξις» εΙναι 
ή χρησιμοποιουμένη εiς έπίσημα Τεκτο
νικά διπλώματα η εiς κείμενα γνωστών 
έξ άλλων τεκμηρίων ώς Τεκτόνων. Κατα 
τόν Καθηγ1ιτήν, άντίστοιχον πρός τάς 
τρείς στιγμάς τεκμήριον πρέπει νά θεω
ρηθοϋν καί τά τρία κυκλοειδή σχήματα, 
ύποκρυπτόμενα κάτωθεν της ύπογραφης, 
τά όποία ίδίως έχρησιμοποιοϋσεν δ 
Καποδίστριας, τοϋ όποίου ή τεκτονική 
Ιδιότης εΙναι άρχειακως άποδεδειγμένη. 

Βάσει της άπόψεως αύτης, τήν δ
ποίαν συμμερίζονται καί μή Τέκτονες 
έρευνηταί της 'Ιστορίας (βλ. Β. Παναγιω
τοπούλου, ο{ Τέκτονες καί ή Φιλική 
'Εταιρία, περ. Έρανιστi1ς, 1964), ό συγ
γραφεύς Κωνσταντίνος Κιτρινιάρης (έ
πίτιμος Σεβάσμιος της Στοίiς «Σκεντέρ
μπεης» καί έκ των ένεργων μελών τοϋ 
'Υπάτου Συμβουλίου) έπεδδθη είς πολυ
χρδνιον έξέτασιν των 'Αρχείων τοϋ Ει
κοσιένα, πρός άναζήτησιν ύπογραφων 
'Αγωνιστών μέ σαφή τεκτονικά στοιχεία. 
Ή ερευνά του έστηρίχθη κυρίως είς αύ
τόγραφα η εγγραφα φυλασσόμενα ε!ς τά 
Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους καί τό 'Αρ
χείον Χειρογράφων της 'Εθνικής Βι
βλιοθήκης. Ή δέ σύγκρισις των στοι
χείων αύτων πρός τα έπίσημα καί αύθεν
τικά έκ των Τεκτονικών διπλωμάτων 
σημεία, θεωρείται άπό τόν συγγραφέα 
ώς άπόδειξις τεκτονικής ίδιότητος. Μέ 
τόν τρόπον αύτόν παρουσιάζονται 250 
περίπου 'Αγωνισταί Έλληνες καί Φι
λέλληνες, πού επαιξαν ρόλον άποφα
σιστικόν είς τήν Έθνεγερσίαν καί τήν 
μετέπειτα όργάνωσιν καί διοίκησιν -rου 
νέου Έλληνικου κράτους. 

* 

Α ύ τ ό ς -ή παρουσίασις των έκ των 
'Αγωνιστών Τεκτόνων -ήτο ό σκοπός 
τοϋ συγγραφέως. Καί όχι ίσχυρισμός τις 
περί συνδέσεως τοϋ Τεκτονισμοϋ μέ τήν 
Έπανάστασιν του 1821. 'Εν προκειμένω 
ό συγγραφεύς ανατρέπει τήν όλως αβα
σιμον καί άμάρτυρον πολεμικήν ίστορι
κων τινων, ο! όποίοι εΙχαν τήν εμπνευ
σιν νά αποκρούουν ι'iποψιν μή ύποστη
ριχθείσαν από κανένα, δτι δηλ. ή Φιλι
κή 'Εταιρία ε{χε δεσμόν, σχέσιν η έξάρ
τησιν από τόν Τεκτονισμόν. «Δύναται -
γράφει ό Κωνστ. Κιτρινιάρης- νά μας 
ε{πη ό κ. Καθηγητής (Σημ. Πρόκειται 
περί τοϋ κ. Άποστ. Δασκαλάκη) ποίος 
'Ελευθεροτέκτων εγραψε περί της Φ.Ε. 

ώς δημιουργήματος «των Μασόνων» καi 
ότι ή Φ.Ε. έλειτούργησεν ώς Τεκτονική 
Στοά;». Ή αλήθεια ε{ναι δτι ό έκ των 
{δρυτων της Φ.Ε. 'Εμμανουήλ Ξάνθος ένε
πνεύσθη τήν ϊδρυσίν της μετά τήν ε!ς τόν 
Τεκτονισμόν μύησίν του, δτι είς την συ
νωμοτικήν όργάνωσιν της Φ.Ε. έχρησιμο
ποίησε τά είς γνώσιν του τεκτονικά στοι
χεία καί δτι, περαιτέρω, πολλοί Τέκτο
νες μετέσχον καί ε!ς τήν Φ.Ε. καί ε!ς 
τήν Έθνεγερσίαν καί ε!ς τήν θεμελίωσιν 
τοϋ ανεξαρτήτου καί έλευθέρου κράτους. 
Καί τήν αλήθειαν αύτήν ο ύ δ ε  ί ς ε{ναι 
είς θrσιν ν' αρνηθη, πολλφ μίiλλον νά 
τήν αποκρούση. Ώστε, ναί μέν ή Φ.Ε. 
δέν έξηρτίiτο όργανωτιιcως από τόν Τε
κτονισμόν, αλλά ίδρύθη ιcαί έγαλουχήθη 
από Τέκτονας ιcαί έθριάμβευσε χάρις είς 
τό πρός αύτήν Τεκτονιιcόν κληροδότημα 
των μυστικών λέξεων καi σημείων. «Τό γε
γονός αύτό - γράq:ει ό Σπυρος Μελίiς (Ο{ 
Φιλικοί, σελ. 42)- εχει παίξει αναμφι
σβήτητο ρολο στή μορφή πού πήρε ή 
όργάνωση της Φ.Ε. ιcαί γ ι  ' α ύ τ ό στήν 
έπιτυχία της». Ό συγγραφεύς έπιλέγει 
ότι «έξάρτησις όργανωτική της Φ.Ε. από 
τόν Τεκτονισμόν ο ύ δ ε ί ς Τέκτων συγ
γραφεύς η μελετητής ίσχυρίσθη ποτέ δτι 
ύπηρξεν, άλλά μεταξύ Φιλικών καi Τεκτό
νων ανεπτύχθη σχέσις σ υ  γ γ ε ν  ι ιc ή». 
Καί ό συγγραφεύς έξέδωσε τό βιβλίον 
του ώς «εύλαβικόν αφιέρωμα τιμής ιcαi 
χρέους» πρός τούς Τέκτονας 'Αγωνι
στάς». Ή συμβολή τους - τονίζει -
ε!ς τήν όργάνωσιν ιcαί τόν άγωνα της 
'Εθνεγερσίας ήτο ανεκτίμητος: ανιδιο
τελής, όλόψυχη, ιcαί αποφασιστική είς 
δλους τούς τομείς, τόν πολεμικόν ιcαί 
στρατιωτιιcόν, τόν πολιτιιcόν ιcαi διοιιcη
τιιcόν, τόν οίιcονομιιcόν, τόν νομοθετι
ιcόν. Πρόθυμοι πάντοτε είς θυσίας, εν
τιμοι, εύσυνείδητοι, ύ π η ρ έ τ η  σ α ν  
μετ' αύταπαρνήσεως ιcαi αύτοθυσίας τόν 
ίερόν 'Αγώνα τοϋ Έθνους. Μερικοί πα
ρεμερίσθησαν, αλλά δέν έγόγγυσαν, πολ
λrον άνεγνωρίσθησαν αi έιcδουλεύσεις 
ιcαί ανηλθον ε!ς ύψηλά άξιώματα. Όλοι 
εκαμαν τό καθήκον τους ώς Έλληνες, ώς 
άνθρωποι, ώς Τέκτονες». 

• 

Ή συγκέντρωσιςτων περιεχομένων είς 
τό βιβλίον στοιχείων άπησχόλησεν έπί 
ετη τόν συγγραφέα, διότι έξήτασεν έ
ιcατοντάδας μεγάλων φακέλων μέ χιλιά
δας έγγράφων ποικίλου περιεχομένου. 
Ή δέ έπιλογή των τεκτονικής φύσεως 
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στοιχειω έ ι ,·ε μέ αιc;Θημα ίστορικ:η 
εύθύνης Διατυπώνει π χ. έπιφυλάξεις 
δια τόν Ίταλον ουνταγματαρχην τοϋ 
μηχανικ:οϋ Τζιοβανι Ρωμαίη, ύπηρετοϋν
τα εlς τον στρατο τοϋ Ίμπραημ, στό 

εοκ:αστρο, ένω εξ άλλων στοιχείων 
άπο εδειγμενως ήτο Τεκτων κα! προ
σέφερε ύπηρεσίας ίς το δικτυον άντι
κ:ατασκ:οπειας πού έλ ιτουργει ύπό τόν 
Διονύσιον Ρώμαν και τον Γκιουζεπε 
Ροζαρόλ Δ ν Θεωρεί πειο·τικ:ην την 
ύπογραφη τοϋ άρχιστρατηγου τοϋ Έλ
λην Στρατοϋ συνταγματάρχου Φαβιε
ρου, ή όποία, πράγματι, στερ ίται στι
γμων η ι'iλλου διακ:ριτικοϋ Όμως, ό Φα
βιερος ή τ ο  Τεκ:των, οπως άπεκαλυφθη 
άπο τό άρχ ίον της Στοας «Θετά τέκ:να 
της Σπάρτης και των ΆΘηνων», άποτε
λεοθεισης ύπο ύρωπαίων έθελοντων, 
κατα την διαρκεια των δικ:ων μας έρευ
νων εlς το < κ:το ικ:ον κληροδότημα 
χειρογράφων» είς την ' θνικ:ην Βιβλιο
Θήκην των Παρισίων Όρθως άναφερει 
ώς Τέκτονα τόν Γάλλον άξιωματικον 
Φρανσουα Ούζουρδουη (ό ίδιος εΙχεν 
έξ λληνισει το ονομα του) έκ: των τριων 
στιγμων παρα τήν ύπογραφην του, διο
τι ήτο ενα έκ: των «Θrτων Τέκνων» Δια 
τόν Άμ ρικ:ανον ίατρον Σαμουηλ Χαου 
διατυπώνει την πιστιν του δτι ήτο Τέ
κ:των «λόγω των σχεσεων κ:αι της φυ
σεως των έκ..δουλευσεών του», άλλα ση
μειώνει ότι « εν εχει άποδεικ:τικα στοι
χεία» 'Ε τουτοις κ:αι ό Χαου, ό όποίος 
υπηρετησε κ:ατα την ΈΘνεγερσιαν ώς άρ
χίατρος το Έλληνικ:ου Στολου, ήλθε 
δέ και κατα την Κρητικην έπανάστασιν 
του 1866 να πολεμηση ύπέρ της έλληνι
κης έλευθερίας, ήτο Τεκτων, βάσει άμε
ρικανικ:ων στοιχειων. 

Βεβαιωc, δπως ώρισμένοι Τεκτονες 
άπεφευγον ά σημειώνουν παρα τήν υπο
γραφην των τας τρείς στιγμας, εΙναι δυ
νατον να τας προσέθετον άλλοι, στερού
μενοι της Ιδιοτητος αύτης. Και άπο της 
άποψεως αύτης το τεκ:μήριον κ:αι μόνον 
των τριων στιγμων δέν ε{ναι άμαχητον. 

Άλλα το τεκμήριον της πιθανότητος ένι
σχυεται σοβαρως άπο την «ώρισμενην 
διαταξιν» των στιγμων, γνωστήν μό ον 
ιlς τούς Τέκτονας, κ:αι όπωσδηποτ άπο
τελεί άφετηριαν έρευ ης, ή όποία, !ς 
το πλ ίστον των περιπτώο ων τη έργα
σιας του άδ Κιτρινιάρη, άποβαινει Θ -
τικ:η. Γ ικως, δυναται ά λεχθη ότι 
παρουοιαζ ι μιαν πρωτοτυπο κ:αί πολύ
τιμον έργασίαν, με άποτέλεσμα νά φω
τιζεται λαμπροτατα ή συμβολη των Τε-
1<.tονων είς το 'Αγώνα του 1821 

ΧΡ. ΡΙΖ. 

ΕΠΙλΟΓΗ 

ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΔΟΞΑΣΙΟΝ 

ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΧΑΡ ΜΠΑΡΑΚΛΗ · 

�Ενα νέο 6ι6λίο που κυκλσψόρησε. 

Μια σπανια έπιλογη γνωμικών και 
πολυτίμων κειμένων, με την μετά

φραση κα τό άρχαίο κείμενο, κατα

νεμημένη σε 1 5 ένότητες, δπως 
<<'Ηθικοι κανόνες πρέποντος και 

όρθοίι», «Πνεuματικη μόρφωση», 

«Εύοvλια, έπιyνωση τού όρθοίι», 

«Δημοκρατικη και τuραννικη διακυ

βέρνηση», <<�Εννοια ψvχης», <<Νόμο.ς 
της αiτιότητας», «'Επάνοδος στη 

ζωή», <<"O,τι εΤναι άπό τό θεό προ

καθωρισμένο νά συμοη», κ α. 
Πωλείται στα κεντρικά 6ι6λιοπω

λεία και άπό τον σνyyραψέα -

Τηλ 802 33 22 
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Δε1 νον 

ή Τηλεόρα61ς

Ό Τζόψρεϋ Χ6i5σο-ν ό 
γνωστός στοJς συ-ιδρομητάς του 
ΙΛΙΣΟr Οεόσοφος συγγρα.cρεύς
γράψΞ:ι στόν Κήρυκα. Νέα.ς Ζη
λα.νδία.ς», δτι ή Τηλεόρα.σις εί
νχι ενα. d.πό τά δεινά του συγχρό
ψ)υ κόσμου. Σύμφωνα. με τά, 7"0-

ρ ίσμα.τα. ει.δικών έπ.στημόνων, ή 
Τηλεόρα.σις άπομον(J>νει τόν θε
α.τή άπό τόν αληθινό κόσμο, του 
προσφέρει μία. φυγή κα.ί, στό τέ
λος, τόν κα.θιστ:α. περιοσό"tΙΞ:pο έπι
θετι κόν κα.ί πιεστικόν. Ή δημι
ουpγουμένη κα.τάστσ.σις, επειτα. 
άπό μα.κρά. τηλεοπτική συνήUΞ:ια., 
μο:άζε-ι μέ τήν κα.τιχστροφή ση

μα.ντικών έγκεψχλικών κυτ-ά
ρων. Ό δόκτωρ 'Έμερυ, κα.θηγη
τής κοινωνιολογία.ς στό 'Έθνικό 
ΙΙα.ν,εr:,στήμιο Αύστρα.λίας, είνα.ι 
τηζ γνώμης, δτι στά έπόμΞ:να. 30 
χρόνια., Οά εzου11 οι άνθρωποι νά. 
α.ντιμΞ:τωπίσουν τά, «-cόν-τισ, του 
δράκου», πού σπείροντα.ι τώρα ... 

Κό6τος τού Φόνου 
Σύμψω1ια. μέ στα.,"tΙιστική, οι 

στpα."t'ιωτικοί προύπολογισμοί καί 
τό διεθνές έμπόριο δπλων κυμα.ί
νο,ντα.ι γ 'ρω άπό 296 δισεκα.τομ-

1917 

μύρια, δολλάρια.. Αι κυ6ερν1ήσεις 
δα.πα.νουν, κα.τά μέσον δρον·, 12, 
14 7 δολλά.ρια γιά κά.θε στρατι
ώτη, έ-,ιώ ή δα.πά.νη γιά, κά.θε 
μαθητή σχο,λείου ψθά.νει μόνον τά, 
215 δολλά.ρισ.. Αί Ήνωμένα.ι Πο

λ,ιτεία.ι της ' μερικης κα.ί ή Σο-
6 ετική 'Ένωσις κα..λύπτου-,ι τά, 
60 έκα.τ.οστά. των συνο-λικών 
στρατιωτικών δαπανών όλοκλή
ρου του κόσμου, κσλ τά 75 έκα.
ταστά. του διεθνους εμπορίου δ
πλων. 

Μετεν6άρκω61ς
Ό Μπόμπ Τέμμεϋ κα.ί ό Χε

μένδρ·α. -Νά.θ Τζά.vερζη, έργσ.ζό
μενοι στό 'Ινδικό 'ΙνστιτΌυτο Πα.
ρσ.ψυχολογία.ς, ήλzγξαν δύο πε
ριπτώσεις "ttιθα.νολογουμένης με
τενσα.ρκώσεως μι-κρώ ι πα.ι,διών 4 
καί 6 ετών, πού έ-ι,εθυμουντο πε
ριστ.α,τι κά. προηγουμέ1ίης ζωi'}ς, 
ενδ1εκα. χρόνια. -ιωρίτερα., τά. ό
ποίσ, εύρέθησα.ν- θετικά.. Τίς πε
:�.πτώσεις α.ύτές εξήτα.σε ιδια.ι
τέρως ό κα.θηγητής :Μπά.νερζη, 
μα.ζί μέ συνα.δέλφους του στά πα.
νεπιστήμια. Νέου Δελχί κα.ί Ζα.i
πούρ της 'Ιν,δίαις. uΟπως εδήλω
σε, θεωρzί 6άσιμες τίς α.ψηγή
σεις των πα.ιδιών, δτι είχαιν ξα.
ν6.ρθει στή ζωή. 

Μία αλλ η περίπτωσις α.ν,εψέρ-
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θη στή Β ρτζ(γ α τ·ης 'Αμερικης, 
&που δ ήλικίας 72 έτω 'Έντου
α.ρδ Ρά.ίαλ ίσχυρίσθη, δτι είχε 

ήσει καί προ τριών α,ίώ ων, 
γεν ηθε'; το 1645 ώς Τζών Φλέ
τσερ κα.' ά,ποθανών το 16 5, διά 
πλ 'γματος ξ'ψους. Με τήν περί
πτωσί του ήσχο,λήθη δ δόκτωρ 

Ιαν Στή6ενσον, καθηγητής ψυ
χιατρι κης σ ό πανεπιστήμιο Β ρ
τζί ια., στον δποίω εκα.με έντύ
πωσι ·ή &να. ορά. του Ράια.λ αε 
γεγονότα., εθψα., τον κα. ρό, τήν 
γλώσσα τη- έποχ- ;; χ.α. 

lOloν ετος 
'Γό 101ον συvtδρ:ον τ - ;; ΙΙα.γ

χοσμιου Θεοσο, ι..η;, Έτα.ιpία.ς 
συνήλθε στο "Α 1ιτ α,ρ 'Ινδία;, ά,
πό 26 "ως 31 Δεκε ορίου 1976 
"Οτcω; ίνα.ι κα.θιερωμένο,1, το 
συνέδρ•ον άρχισε μέ πρ::;σευχήν 
δλων τG) 1Ι θρ σκειών από λειτο ρ
γού; έχάc,τη;. fεταξύ τιίJ ι όμ -
λητωv τ υ συνεδρίου fρα.ν δ α,γ
κόσμ:ο; πρόεδ ο; Τζώ'Ι Κόατ,.. , ό 
χα,θηγ ητή; Τ ώp:ζ Σουδα.ρσάν, 
δ Λάμα. Σαμαδχόγκ Ρινπόσε ( ,ε· 
ρ' τη;; φύ::ιεως του Βόδδ:σατ6cι) 
,.αί α.λλο:, ο' δποίοι ετέσχον 
συζ ητήσ ως «γ ά τήν χαθη ε ι νή 
ζωή κα.ί τήν ύτο γ'ιωσ'α» 

'Όταν θά. ψθάσ'Jυν αί έκθεσε:ς 
περ' του συν δρ'ου, δ I ΙΣΟΣ 
θά. δ μl')σ:εύση περιλήψε ; των 
δ ιλιων. 

π 'λ δ' 
" 

α l " 16ΚΟ1

Σύμ ωνα. ι έ τηλε ράψημα το-

πρα.κτορcίο Ρώυτερ α.πο τήν 
Μπογκοτά., δ Ι ολο116 ανός πιλό
τος κ. Γκουστά.60 Φερρέιρα,, 
ά.εροπορ κης έτα. ρίας «Α6 ά,ψ;α.», 
ε!πε δτ δ ίδιο; χα.ί τά α α. , έ-
η του πληρώμcι,τος -:ο- σεροπλά

νου του, επεσήμα.να.ν ενα, "/.aτά
ψωτο 'πτά. ενο ά.ντικείμενο, πού 
πεcaυσε σέ: ϋψο; 20 00 ποοων, 
τήν νύκτα. τ -ης 21-η; Ίανο αρ'ου. 

"Οτaν δ κ Φερ έιρcι, ζήτησε 
ΠΑΥjpΟψ'ψίε; ά .πό τον π, ργο έ-

εγχο το,j ά,,φοδρ'Jμίου της Μπο
γκοτά, 1J.•ι πετουσcιν στήν περιο
χή α.λ (/. άε ';,πλάΨJ., ε cιοε -η,ι 
ά, άντηση ο χα•ιέ·ιcι δεν ίχε 
έπ σημανθ'ij σ '; όθό,ιε; G>ν ρα,ν
τάρ, μολονότ σή α, α. c'χαν λη
ψθη άπό &γ,ιωστη πηγή. 

Ό κ. Φερρέ ρα, πρόσθεσε, δ ι 
δταν εσοησε τά. ψω cι πpοσyε ώ
σεως, τότε το μυστ ηρ:ωδες 'πτά-

:νο α.ντι κείμε'ΙΟ αλλα.ςε .:ο χ σώ
μα, ων ψώτων του α.πο ράσινο 
σέ. ι..όι..·y νο, καί δτα·ι α,j ο; α 11α
Ι ε πσ λ•. τά. ω:α. πρ::;σγειώ"Jεως, 
τότε πηpα'Ι .:ό προηγούμεΨJ χρω 
μα του; τά ψωτα. το- ίπταμένου 
δί::1χου, ό δ �ίο;, έ:πc�τ7 &πό πά
ροδο τp:ώ·ι λε: C τω•ι τη; ωpαc, ε-· 
χα,•ι·ε στροq,ή Ο ο: ώ·ι χα' :ξα.
ψα,'ιίσθηκε 

«r\'τ?") ε
τ

ΠΞ δ Πtλότr;; },χ' 
«:;ίπ�» Οτ 1 «-:ου ε -Πα.')» &:πό :όν 
πύργο έι έγχου, ά.λλά. δ π 'pyo; 
έλ' χου <<δέ'Ι ε πε>> δ -'δ,ος &π' 
ε'θ�'ας 

Ο ΧΡΟ JQΓP λΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεια του <<'Ιλισου», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), •εΤναι άνοικτό: μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρα
σκευή 9.30 - 12.30 π.μ. Τηλέφ Γρα
φείων 3246 - 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλουμεν άποστέλλετε με 
ταχuδρομικήν η τραπεζιτικήν έπι
ταγήν είς την δ ιεύθuνσ ιν: «Κωστην
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6,
'Αθήνας, 122.�. 'Αποστολαί μέ τρα

·'Π'εζιτικό:ς έντολό:ς μας δυσκολεύουν.

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω 
τέρω σuνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπό τό Ταχuδρομέιον με τήν 
σημείωσ ιν· «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοuντα ι δσο ι τούς 
γνωρίζουν να τούς ε!δοπο ιήσουν,η 
να μας διqσουν τας διευθύνσε ις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 
Ν ικ. Δοuφεξης, Δα6άκη 30, Καλα
μάκ ι. Στυλ. Καλός,,Κη�ισίας, 71. 
�Ιλ ια Λ ι6uκου, Πuθιας 9. Πετpος 
Καμπαvρόποuλος, Ξούθου 6. 'Αθαν. 
Μπούρας, Μητσαίων 7. Λιων. 
Τσάχαλος, Χ. Τρ ι,κούπη 7. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Γεώργ. Ζαχάρης, Πάροδ. Φωκίωνος, 
Δράμα, Τούλα Λιώτα -Προδρομίδου, 
Μητρ Γενναδίου 16, Θεσ)νίκη. Λ�ων. 
Μούτσιος, Ποuτέτση 1 5, ' 1 ωάννινα 
'Ιω. Νικολαιδης, Σ. Ματσούκα 22, 
Λαμία. Καλλ. Παπαχαραλάμπους, 
Μελενίκου 5, Θεσ)νίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ I ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Νικ. Καρβούνης Άθηναι 
Σπυρ. Μπούτης, » 
Παυλος Σκάντζος, Ρόδος 
Δημ. Σκλαβιάδης, Θεσ)νίκη 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τή σειρα λήψεως) 

Ίω. Βασ ιλείου. Ό ποιητής Μάο 
Τσε - Τούνγκ. Κριτικα Φύλλα. 
Φθινόπωρο 1976. 

Όμαρ Καγιό:μ (άπόδοση, 'Αργύρη
Εύστρατιάδη). Ρουμπαγιάτ. 

Ίω. Ζάρρα: Ή 31 η, 'Επέτειος των 
'Ηνωμένων 'Εθνών. Άθηναι 1977. 

Ξεvοφ Ζολώτα: Κατανάλωσ ις. Έ
πενδύσ!::ις καί Νομισματική 'Ισορ
ροπία. Αθηνα ι 1977. 

Χαράλ. Μπάρακλη: 'Επιλογή β ιοτ ι
κών ύποθηκών κα1 μεταφυσ ικών 
δοξασ ιών άπό άρχαίοuς υΕλλη
νας. Άθη.να ι 1977. 

Γ ιάννη Άδάμοu· 'Απόπε ιρες κατα
κτήσεως του 'Ολύμπου. 'Ελασσό
να 1977. 

Χρήστου Κατσι,γιάννη. Τα έπιτρε
πόμενα Β' (πο ιήματα). 'Αθήνα 
1977. 

Σωσώς Πέτρου - Βλάσση,. 'Ολό
γ ιομη παρουσία (ποιήματα). 

Τζένης Παπα ωάννοu Νοσταλγικές 
νότες (ποιήματα). Άθήνα 1977. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα (Ίούλ. - Σεπτ.) 
Κρητική Έστία (Νοέμ , Δεκ., Ίαν ) 
'Ηπειρωτική 'Εστία ( Νοέμ. - Δεκ.) 
'Ο Κόσμος της ψυχης (Νοέμ - Δεκ ) 
Κρίκος ('Ιαv.-Φε6ρ.) 
'Εποπτεία (' Ιαν. - Φε6ρ ) 
Σταθμοί (Φε6ρ.) 
Ίσραηλινα Νέα (Φε6ρ.) 
Σμύρνα ('Ιαν., Φε6ρ., Μάρτ.) 
Μικρό: άγωvιστικα φύλλα (' 1 αν -

Μάρτ.) 
Άχα ικα Χρον ικό: (' 1 αν. - Μάρτ.) 
Πολιτιlκο Κ.ριτήρ ιο (Μάpτ., - Άπρ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Μάρτ. - Άπρ.) 
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ΕΙΣΦΟΡΑΙ 

• Αγις Σο.ρακηvός, ,εiς μvημηv της 
Μητρός τοu δρχ 1 000 - ύπερ του 
Περιοδικού IΛΙ ΣΟ Σ 

Κ Μπρεδήμας εις μνήμην Βάσου 
Κριμπα, δρχ. 1 00 -

Ζητ ε'i Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ι α v  

Συνδρομητής του IΛΙ ΣΟΥ απο 
τό Τορόντο του Καναδά, ζητε'i άλλη
λογραφια με Έλληνα η Έλληνιδα 
δι' άνταλλαγήv σκέψεων ίδεων σuμ
περασματων 

Στα Γραφε'iα τοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ δίδε
ται προθuμως ή διεuθuvσις τοu ξε
vητεμενοu στον Καναδά 

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

'Από 1 6 - 1 8 Μαρτιοu έλαδε χω
ρα στο Θεολογικό Πανεπιστήμιο 
της Λοuκερvης (Έλδετία) Θεολογι
κό Συμπόσιο μεταξυ έκπροσώπων 
του Ίοuδαiσμοϋ και τοϋ Όρθοδο 
ξοu Χριστιανισμού Παρεuρεθη,σαv έ
πισης εκπρόσωποι της Καθολικης 
και της Διαμαρτuρομένης Έκκλη 
σίας 

Το θέμα τοϋ Συμποσιοu και της 
άκαδημο! ικης σuζητησεως, που για 
πρώτη φορό: διεξηχθη μεταξυ Χρι
στιανών Όρθοδοξωv και Ιουδαίων 
εκπροσώπων, ηταv «Ό Νο ος-κα
τό: τήv Χριστιανική και την 'I οuδα
ι-κή άvτίληψι». 

Στο τέλος τοϋ Συμποσίου, οί 
σύνεδροι διεδήλωσαv την πιστι τους 
ότι ή ςχνταλλαγή άπσψεων μεταξu 
διαφόρων θρησκειωv και δογμάτων 
δοηθά στή,v άλληλοκαταvόησι και 
τον άλληλοσεοασμο 

1 διοκτήτης 'Εκδόσεις «• Ιλι-
σός» Συν Π Ε ,  Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής Κω
στης Ν Μελισσαρόποuλος, 
Πλατ Εθvικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθεη Προ ισταμ Τuπογρα
φειοu Ε Σωτηρόποuλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ Τ 
209-Τηλ. 5224728 

Τιμη τεύχους δρχ 30 
'Αθήναι Μάρτ - Άπρ 1 977 

ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βολος Γ Κοι.'κοuο'iνος 
Δράμα Φιλ Τζαλλας 

Ζακuvθος Ν Ταμπαλης 

Ήράκλειοv Λ Κοuντης 
Θεσσαλονίκη Ιω Στασας, Άv 

Χρηρ-τιδης 
Ιωαννιvα· Μιχ Πραπίδης 
Καοαλα Κ Παπαγεωργιοu 
Κερκuρα Ά Άοραμιδης, Κ Άγιους 

Κομοτιvη 'Ιω Σαμοuρκασιδης 

Λαμία Κ Φαλιδας 

Λαρισα Άριστ Σοφίτης 

Μuτιληvη Άριστ Άρμούvτας 

Ξάνθη Είιελπις Ραvος 

Πατραι • Αθ Κοvτοσακις 

Ρόδ�ς Μ Φωσιτέρης 

Σύρος Π Ζαραφωvιτης 

Χαλκίδα Θ Οίκοvο,.ιοu 
Χανιά Ν Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος Αvδρ Τ σοκκος 

εμεσος Άvτωvιος Στuλιαvοϋ 

Λε κωσία 'Αχ Ζαοαλλης 
Πάφος Κ Καθητζιώτης 

' 1 σταμπούλ Γ Β ακαλόποuλος 

********* ***** 



ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

«ΤΑ ΒΝΜΑΤΑ ΤΝΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» 

Τόμος Α' 

• 'Από τήv Προϊστορία μέχρι τήv Άvαγέv
vnσn:

Πpοσωκpατικη περίοδος: 

Oi άρχ01ότατο1, Oi έ:πτα σοφοί, Oi 'Ίωνες, Oi Άνατολtκοί, Πυ

θαγόραc;, Ήρόκλειτος, Έλεατα.1, Έμπτεδοκλijς, 'Αναξαγό

ρας, 'Αιομ11κοί, Σ οφ1σταί. 

'Απο τον Σωκράτη μέχρι τον Χριστιανισμό: 

Σωκρότης, Πλάτων, Άρ,1στοτέλης, Κυν1κοf, Κυρηναϊκοί, '.Ακα

δημ.iα1 ΠλόJτωνος, ΠεJ)11ΙJΊ!αιτηηκοί, Στωϊκοί, 'Ε!Π11Κούρε101 

Σκεπτικοί, 'Εκλεκπκοί, Νεοπυθαγόρe101. 

• Απο τον Χpιστιανισμο μέχρι την 'Αναγέννηση:

Νεοπλατων1κοί, Πατέρες - Άπολογη;ταί, Σχολαστ1αα1 φιλοσο

φία, θωμας Ά.κινατος, Ρ. Βfu<ων, 'Έ,ΚJΚαρcτ. 

• Ε τ ο ι μ ιi ζ ε τ σ. ι ό Β'. Ί'όμ<:>ς

• · Από τήν · Avαγέvvnσn ώς τούς σημερινούς



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn□ βΙΒnιο 

λέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 έξωφύλλοu 

( Αποστέλλονται έλείιθφα ταχυδρομικών τελών) 

Έγyρc.ψετε νεους σuνδρομnτός 

Συνδρομή 1077 δpz. 1r:o ( ;�ωτcρικοu ', 6 .00) 

'Όλοι οί συνδr:,ομηταί iσω ,fpιχοϋ εχουν δικαίωμα 

Α' Τριcτίας 1:JtG 19 ... 7 1958 

ti Τριετίας 1959-19€0 1S61 

εκασrον πρός δρχ. 1CO cίν-:-ί δρχ. 200 

Ή συ1,δρομii τοϋ 1 977 εΤωι δρχ. 1 50 Δια τό 'Εξωτερικό $ 6. 

Αί συνδρομα1 η άντιτιμον 6ι6λιωv νά άποστέλλωνται με 

ταχυδρομικήν η τραπεζιτικήν έπιταγήν έπ' όνόμcrτι Κωστη Μελισ-

σαροποίιλου, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας 122. νΟχι έπ' όνόματι 

4:IΛΙΣΟΥ». νΟχι με τραπεζικήν έντολήν 

Τύποις: Ε. Σω'Τηρόποuλος & Σία, όδ Κερ:χτσ 1,'ou 72. 'Αθηναι 
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