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Η SRITF\NNICF\ 1977 

ΠΕΡ/ ΘΕΟΣΟΦΙF\Σ 

Η ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ Ε�ΚΥιΚΛΟΠΑΙΔιΕΙΑ σrτrη νrο. Θκδοσή της 
ΜΕJλτίωισε το &ρΘροv πφi Θεασοψίας, έ.ν σ�ει ιμ�ε τ,ην ιmροηγού
,μεν.η Εiκδοσ,η του 1953. Το ΙΛΟΟ αριΘρqy έy�ρά.ψη άπο τον Κqρλ Τζάκ
σον, ικαθηγητη της ίστορίας στο ,'ΤΤ'Οi\Ιετrιισ-τ,ήμιο του Τ�ξας και· 
άρχίlζει ώς άΚJΟλούθως: 

ΘΕΟΣΟΦΙΑ: θpησ.ι<,ξ)υηκιη φι�οσ0ψία ιμε συγ�κ,ε,κ,ριιμοο μu
στιιΚ'ιστ�ιικα b..,διο.ψέpοvrο;, 1κα>ταryqμέW1 άτrο τον άpχαί:ο ΚΟΟΊμΙΟ, αλ
ΛΟ: rπ�ροισλαοοCισα καταλυτι�η 'σημαkι,ία στην �ρησοοευτ,ιικη σκέψη 
τοΟ 19ου ικαi 11οCι 20ο0 αίωνος. Ό όρος ΘεοσΟφία παρά-yεται έκ 
των ειλιλιηνιικωv λιaξεων «θεος» ικa;ι «σοψία» και ύmονοε'ι σvvrffJως τ,η111 
θεία σοφία. 'Ai>w-.a: ή ,κυριολεJκrτικ/η ιμετά'φjροχ,�ις τοΟ qρα,ι δεν απο
δίδει τη,ν σημαιJ1ία της, πcφα uπο ,y,ε,vι1κην εννοιαν. Είς τους νεω
τ,έρους 1ΚJΟ1ιιρούς, έταυτί� ιμε. τις ίιδέες 'ΠΟΟ διοοωσεν .ή Ρωσiις ,μu
στιΚ'ί1Οϊ1pια Κuρία 'Έλενα Πετιpό6να Μίt1λcJδόπ01κv ( 18.31 - 91 ) , 
δια της Θrοσαφt!cr1ς 'Εταιιpίας, την όΠ10ίαν, ιμε. την σννε,ργασ,ία 
'Και ci),.J...ωv, 'ίιδρuσε το 1875. Ό δρος δύναται I\AC( οορφιιμαποtηθη 
γ,εvιικώτ,φα ιΚαι ,πιρος άναφαΡΟΙν ,και �ίς ΤΟ ,ρει.ψα -rών ίδεών των 
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'ΕιλlλήΙΛωV ψι�λοσόψων Πυ,θαyόιpα, ( 6ος αιωv rrr.X.) κtcι Πλάrτωvος 
(5-4aς α!ών. rττ.Χ.), των ,Γνωρ-τιrκ.ών διδασ�κόiλων (όπαιδωv η1,ς 
δυαλ ισrηκιης φ ιιλασοφιικης · ικι νήσ,εωις) Σ ίιμω\.\Ος τοCι Μάγου ( 1 ος αίών 
μ.Χ), Βαλιε�ίνου {2ος αίών 1μ,.Χ.) ,και των Νωmλαrτωνιικων ψιiλο� 
σάψων Πιλωτίνοu (3ος αίών ιμ,.Χ.) ικαι Ί1ράκ�λοu (S·ος αίών ιμ.Χ.). 

Πειpο1ιrr�ρω δ σuγγιpαφεuς άνα:φέpει ώς w:ώτφες ιμιοpψες της 
Θεοσοψιικης κινήσεως τους Μοοστφ u,Ε.ιαι:χpτ, Νικόλα: ντε Κούζα, 
Παράκειλσοv, Τζιορντ<ΧΙΑΟ Mmρouoo κα,ι Μπα11με. Δε.ν yενναται θέ
μα, �λέγει, πφι τοΟ 6ασί•μοο τfι,ς άπόψεωις rrrε;ρι 6iμfuα,,, Άσιατι
J<ης έ.πιιριpοης \ΞΙΤΤι η)ς συγ,ορόνου θεοcrοψ111<ιfις ικινήσεως. Άναφέ
ροvrαι T'CX είρyα τη,ς Μmλα6άτισ�ι<ιυ 'Και άναφέρεται ή ΘεαrοiφιΚΙrJ1 Έ
ταιρία ώς <�κατΟ!λυηκη δύνα;μ,ι.ς» δια τη,ν ικατα τον 20ον αίωνα 
άναι6ίωσιv -roO Βοuδδιcημισυ ικαιι Ίνδουϊσ�μιοΟ είς 11ην Εuρώπιη, κα
θώς και ώς «τηρωτατrqρεια,ΚΙΤJ ένέJpγεια» δια TT\JV .μιε:ίιζονα γνω,ριιμίαιν 
τ,ης Δυτικης σ�κέψεως ,με την 'ΑναταλιΙ<Ιήν. 

Ώς τt1pος τ1η ,ν Θεοσιοφιικην δι&χσ,καιλίαν άvαψέpονται σννο,ττ•ι-
κως τ' άκόλοuθα: 

Ύποστηρίιζετα1 δτ.1 δ αιιθρωπος, έ.'ΤΤ'Τ�rηv σννθεσιν εχωιv 
(πιεδία ψuσιΙ<Jόv, άlστριικόν, ικατώτ�ραv �ρανικόv, άνώτφQΥ ουρα
νι1κόv, 6οuδδιικόν, άτιμιι.κον η νιιp6ανιικόv, ιμοvαιδι,ΚιΟV η θειοv), τιείvει 
ε::ις τ•ην τε�λειαττιοί,ησιιv. 1Η · έ!ξέιλιξις ,κ,υοερναται ιάπrο τη,v Μετεινσάιp
κωσιv ικ:αι wν Νόμον τοΟ Κάpμα (τ:η,ς αίτίαις και άποοτeλέσ�ματος).
'Ο �ρωπος ,θ' ά�ιιμιετωπίσ�η σειι� έmαιαγε�ων κατα την 
διόιpκειαν της rπνει.ψατιικ,ης του m.,,όδα,ι της έ,ξεiλίrξ,εως. •&αστος 
άνθρωπος θα έΙΚJλέξη την ίδίαv αύτου 'ΤΤ1Οlρείαν. Το ιμιέJλλον ιέικάχ:ττοο 
έξαpτ&ται έκ των Κ'αΤα -rιη,ν ιπ<φα')σα;v ζωηv τηράξα.w. Το άιττοτέ
v-.οο�μα θα εΤναι, «δ γcφ ιt� εσττreιι�, τοvτο και θφί:σει». (Προς 
Γαiλ. 6,7). 

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗ.Σ ΘΡΗΣιΚΕΥΤΙιΚΗΣ ΜΗΘΕΙΑΣ 

Βιpοχή, Χαλάζι, Χιόνι και ,Πάγος, ;μ.αζι ιιαιλοvνε στο ρuάιΚι 
' '\ , � "  , .-Α-ΛΑ , και ΙΛειω.vουν :ο, εvα μονον κ� νε,ρο. 

'Ιαπωνιικ�η ,τqροιιμ,ίcη 
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Οί l(ύριοι του l(άρμα 

ίγα στιβαρα χέρια συγ

κρατουν τiς δυνάμεις του σκό

τους άπό την έπικράτηση ... 

(Φως έ ί τίjς ' απο~ 1,-0) 

Της FELIX LAYTON (Theosophy in Australia) 

Οι Κύριοι τοϋ Κάρμα. συχνά 
περιγράψοντα.ι ώς 6λοσυροί κα.ί 
ά.πρόσωποι λειτο ργοί της δι
καιοσύνης κα.ί τοϋ νόμου. Στην 
πραγματικότητα., μπορεί νά εί
ναι τό άκρι6ώc: ά.ντΆθετο . Μπο
ρεί νά είναι οι Κύριοι της Συμ
πόνισ..ς πού προστα.τεύουγ το σ.v
θρώπι νο γένος ά.πο τίς συνbειες 
της &.νοησία.ς του, κσ.θως δ στορ
γικός γονεύς προστα.τεύε το μι
κρό πα.ιδί &.πό κινδύνους τού δ
ποίους έκείνο ,δέν μπορεί v' άvτι
ληςρθη κα.ί ετσι -γιά νά. χρηισι
μοποιήσωμε τίς κα.ρμικές συvέ
πω;ς ά.σόςρων πράξεων τώ,v άν
θρώπων- «τά. στι6cφά, του� χέ
ρια, ά.να.κόπ-τουν τίς δυνάιμεις του 
σκότους -&.πο την πλήρη νίκη». 

Κάρ.μσ. ε!vα.ι δ όμος της Ζω
ης μέσφ τοϋ δποίου οί άνθρωποι 
μσ.'{)α.lνουν νά. ζοϋv πλ ηροοτερα., 
σuνετώτερα καί ά.ρμονικώτ.ερα.. 
Μα.θα.ί,νουν κά..νοντα.ς λάιθη, &.ντι
μετωπ1ζον-τα.ς τίς συνέπειες κα.ί 
κ.ερδίζοντσ..ς οοςρία δια. της έμ
πειρ1α.ς. "Ε·να. άτομον κά..νει μια. 

πρά..ξη πού προξενεί πό ο σε ενα 
άλλο ά ομ,ον. Το κά..νει έπειδή 
εί α.ι στήv άγνοια.. Το Κάρμα. 
τοϋ ά.πaδιδει εvα. μέτρον ιπόνου 
ισου προς τον προκληθέντα κα.ί 
τοϋ tδίου τύπου, ώσ-vε vά. έκτο
πισθη ή άγνοια. κα.ί νά. πάρη τήv 
θέση της ή γνώσις κα.ί νά μή 
τον άcρήση νά ύπο.πέση πάλι σέ: 
λάθος. 

Κα.τ' α.ύτον τον τρόπο θά. ε

πρε-ιtε νά. λε τουργη, &.λλά ί'J., δ 
πόνος &:r.αδίδετα,ι πολύ ταχέως, 
προτοϋ δ όπόλογος νά. είναι είς 
θέσιν νά ,οεχθη το διδα.γ,μα., τότε,, 
ά.vτί διδά.γμα.τος ή έμπειρ α του 
προχα.λεί ά.γα.νά..κτηση κα.ί μπο
ρεί νά. γίνη χειρό-vερος κα.ί νά. 
δια.πράξη &.κόμη 6 α.ιότ,ερες πρά
ξεις, έπ:6α.ρύνοντα.ς ετσι το &,το
μικό του κα.ί της &.vθρω,πότητος 
το δμαιδικό Κά.ρμσ.. ' λλά. έά.v 
ή έπιστροψη -ώv Κα.ρμι κών συ
vεπειώγ γί11ετα.ι στήv χα.τάλλη
λη στιγμή, δτα. δ άνθρωπος εί
ναι ετοιμος κα.ί ίκα.vος vά διδα.
χθη, ή ,έμ-rοειρία. θά. 'εΙvα..ι έπω-
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cρελής, δ άνθρωπος θά. προοδεύ
σ.η ισέ σοφlα. καί το φορτίο της 
α.νθρωπότηrtος θά. ιέλα.φρυνθη. ug_ 
στε δ χρονικος πα.ρά.γων εr,ια.ι 
στά. χέρια. των Κυρίων του Κάρ
μα.. 

'Αλλά. το Κάρ,μα, ε!ναι cρυσι
κος νόμος καί οί νόμοι της φύ
σεως •δέν χp€ιάζ,εται οντα γιά. νά 
έ.πιβληθουν. Δέν aκεπτόμεθα. πο
τέ περί Κυρίων των Μα.·θημα.-ι
κων, οί δποίοι νά έξασcρα.λίζουν 
το «.δύο σύν 1ούο ί·σον τέσσαρα.»,
ουτ1ε περί Κυρίων της Βα.ρύτητος 
πού νά ,έξα.σcρα.λίζουν την λει
τουργία. του νόμου α.υτου. Τότε 
γιατί νά ύπάρχουν Κύριοι του 
Κάρμα. προς έκτέλε,σιν του νό
μου; Νομίζω δτι α.υτο συμ6α.ίνει 
γιά την προσαρμογή του χρόνου 
καί την ά.νάισχι;,ση τωιν δηιλητη
ριωδων συνεπειών ένος ύπερψορ
τωμένου Κάρμα. &,τομικως κα.ί 
κα.ιθολικως.

uΕνας Ί ν,δι,κός θρυλος μιλά
ει γιά, ,μιά πολύ πα.ληά, lποχή, 
λίγο μετά, την Δ'ytμιουργία., δτα.ν 
δ μεγάλος οcρις Βα.σούΥ.ι εχυνε 
τόσο δηλητήριο, ώστε κα.μμία. 
ούνα.μις δέν έψα.ίν-ετο !κα.νή νά 
σώση την Πλάση. Τότε έ.ν,εψα.νί
σ:θη δ μέγας θεός Σί6α., δ δποίος 
έρούψηξε. το δηλητήριο και ε
σωσε τά, ζώντα. οντα.. 'Από το 
πολύ ψα.pμάκι δ λα.ι,μός του ε
γινε κυα.νους καί οι λατρεύοντες 
α.υτον· ά.πό τότε τον ά.ποκα.λουν 
«κυανόλα.ι,μον», είς &.νά.μνησιν 
της ά.πο ά.γάιπη προς τού, 
&.νθρώπους θυσία.ς του. Νομ(ζω 
δτι αυτός δ θρυλος συμ6ολίζει 
το λειτούργημα.. των Κυρίων του 
Κάρμα,, οι δποίοι, σέ μια μεγά
λη κα.ί συ,νεχη πρiξη θυσίας, 

πίνουν κα.ί συγκρα..τουν προσκα.ί
ρως το δηλητήριο των κα.ρμικων 
συνεπειών τών ΙΧ'ιθρωπίνων πρά
ξεων. 

Καιιθώς δ καιρός π,ερνά, οί ά,y
θρωποι ψθάνουν σ' ενα στάδιο 
δπου ε!να.ι ετοιμοι ν' ·&.ποδεχθουν 
κα.ί ν« διδα.χθουν ά.πό τίς κα.ρμι
κες συνέπειες των προτέρων πρά
ξεών των, στην ά.ρχή ά.ργά κα.ί 
επειτα. γρηγορότερα.,. μάλιστα. χα.ί 
νά έπιζ ητουν ευκαιρία. ά.ντιμε.
τωπί,σεως αυτών των συ,',ΙΙεΠ·ειω'Ι 
γιά vά διδα.χθουν κα.ί ν' ά.ναπτυ
χ:θουν ταχύτερα.. Στο στάδιο αυ
τό οι Κύριοι του Κάρμα, οι δποί
οι συνεκράτησα.ν το Κάpμα, κα.ί 
προστάτευσα,ν την ά.νθρωπότητα., 
θ' ά.ρχ ίσουν ,νά το <Ελευθερώνουν 
δλοένα, καί περισ.σότ,ερο κα..ί ν' 
&.πα.λλάσσωνται ά.πό το 6α.ρύ φορ
τίο. 

Φαίνετα,ι παράξενη τούτη ή 
ιδέα; Και δμως τέτοια, είκόνα. 
μάς παρουσιάζει ή ζωή. 'Ένα 
6ρέcρος ε! ναι αν-ευ γνώσεως των 
νόμων του κόσμου. οι στοργικοί 
γονείς θά. το προστατεύσουν ά,πό 
τίς ίδιες ·tου, τίς πράξεις. Το κα
θαρίζουν, το τρα.6ουν •μακριά. &.πό 
εναν κ(',ΙΙδυvο πού ιδεν τον ν,ιώθει. 
Βαθμηδόν, ένόσ:ψ ά.ναπτύσσετα.ι, 
το ενθαρρύνουν ,ν' &.ντιμετωπίζ η 
τίς .συνέπει,ες των πράξ,εών του 
κα.ί ν' &.παλλάσση ά.πό αυτή την 
φροντίδα. τούς γον•είς του. Το 
6ρέφος α.υτο θά ελ•θη ήμέρα. πού 
θά προστατεύση αλλα, νεώτερά 
του οντα, κα.ί ετσι προχωρεί δ 
&.νθρώπινος κύκλος. 

Οι πιστεύοντες στον Νόμο του 
Κάρμα 'tlε[νουν συχνά στην ά
ποψη δτι ε!να.ι &.ντιψα,τική χαί 
ά,συμ6ί6ι,:,στη ή ίδέα. συγχωρήσε-
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ως των b.μα.ρτημά.των. ' λλcι. οί 
με ετηταλ του &ιποχρυψισμου χα.
τα.λήγουν χα.τόπιν οα.θε α.ς μελέ
τ ς 1είς την χσ.τα.νόησι των ψα.ι
νομενιχως ά.ντιθέτων ίδεων. Οί 
νεαροί σπουδα.στα.ί χ ευά.ζουν ευ
χολα, τίς ίδέες του llα,ραιδείσου 
χα.ί της Κολά.σεως, οπως έμψα.
νίζοyW,ι στίς ορθόδοξες θρφχεί-

, λ), ή , , ες. ,α, α,ποκρυψιστικη ψ -
λολογία. -rοεριγρά.ψε κα,,θα.ρά, κο
λάισεις κα.ί παρα.δείσους στήν 
ζωή πού ά.χολουθεί τον θά.να.το. 
Ή δια,ψορά, ,είνα.ι οτι α,y προσέξη 
χα,y1είς θά ίδη δτ ή κόλασις η δ 
πσ.ρά.ιδεισος δέν ε yα,ι ,μιά, μόνιμη 
κα.τά.ιστα.σις, α:λλά. ,μετα.οα.τιχή, 
ά.πό την δποία.ν το άτομον θά. πε
ρά.ση. Φα.ί ετα. λο πόv δτι ύπάρ
χει χά.ποιος δρος οάισει του δ
ποίου τά ά.μα.ρτήμα.τα. συγχω
ρουντ(Χι, δηλ. προστα.τεύετα.ι το α.
τ0ιμον ά.πο τίς χα.ρμι· ές συνέπειες 
ά.πό •μέρους των στοργ κών γο
νέων, δι ως ή συγχώρησις είνα. 
πρόσκαιρη. Θά ελθη ή ώρα., πού 

θα 1είμsθα Ετο ιμοι ν' σ.Ντ μετω-
πίσωμε τ ς συνέ-rοε ες κα.ί μά. -
στα. θα. τίς έπ ζ τήσωμε χα.ί τότε 
έχείνο , των δποίων ·ή θυσ' α, μα.ς 
«συy1εχώρησε» θά έλευθερωθο-v. 
Ό καιρός α.ίρει την ά.νά.γκη ά.
ναστολης των κα.ρμιχων συνεπειών 
κα.ί δια.χόπτει τήν συγχώρησ . 

'Όποως ολέπε τούς υρ Ό ς 
του Κά.ρμα χ(Χ,ί τίς πρά.ξεις των 
ύπό το ψως α.ύτό, θα. α,ίσθα,νθη 
ά:πένα.ντί των χα,θ' δν τρόπον κα.ί 
δ σέρ 'Έ rτοιν " ρνολδ, σλσθάν
θηκε ά.πέ α.ντι του Βούδδα. δτα.ν, 
περί το τέλοc; του εργο του 
«Φως της Άσία.ς», εγρα.ψε · 

τΩ ' δελ::ρέ καί Φίλε, του Νόμου 
ή λα.ιμπά.οα. ! 

Προσφεύγω στ' 'Όνομά. Σου καί 
σέ Σένα. ! 

Ό Νόμος Σου κα.ί ·ή ' γάπη 
κα.τα.ψύγιό μου Ι 

... 'Όμ Μα.νί Παδμέ " ι . . 
Στή θάλα.σσα. τή λαμπερή γ λ -

στράει ή δροσοσταλίδα. 1 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 1έιρωτηθεiς έαv άποκαλη σ,οψο τον έαuτό 
του ά1τ1έιφουσε τον τ'τΙΛ!ΟV αίrrον ικα] εt-mεv ότι δεν εΤναι σοφός, 
ό!λλα Μς έρασrrη,ς της σοφίας. ν6κ<ΤΟΤε, άτοο τ,ην ,έιλJλ,ηνιοοη ρίe;α 
των δύο ΙΙ'Ιέtξειων φί, λ ο ς 'Και σ ο ,φ ί, α, οί <J"Πουδαστα:1 της σοφίας 
κ:αλJοCινται φιιλοοοψοι. Άπο την ,κκ:χ:ταγωyη της σu�ου λέξεω 
'ΤΤ1pοκcί.1πτει .σαφώς ότι ε'Fναι όρος ταπε1ιΜ0ψιρα:τ,ννης ικα1 οχ,ι, έπτά,ρ� 
σε.ως. Δ.ΑιΝΤΗΣ 
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co Τζόφρεϊ Χόδσον άναπτυσσει 

τ1 κινδυνους συνεπά)(εται 

ό Πνευματισμός 
(Theosophy in New Zealand) 

Χωρίς &ιμφι6ολία., πολλά ά.-
ξιόλογα. στοιχεία. εφθα.σα.ν στον 
Υ.ιόσμο μέ,σφ του πνευμα.τισμου. 
Ή θρησχ.ωτική ζωή κα.l σκέψις 
ήπειλοϋντο σο6α,ρά. κατά. τον πε
ρασμένο αίωνα., &.πό τήν θεωρία 
της ύλιστικης εξελίξεως καl τlς 
εκδηλώσεις έπαρκεία.ς τG>ν με
γάλων ύλιστων επιστημόνων 
Δα.ρ6ίνου, Χαίγ,κελ, Χά.ξλευ, Τίν
ταλ, Σπiνσερ καl άλλων. Τότε, 
τα φυσι,κως ά.νεξήγητα φα.ι νόμε
να, τά. μέσφ μέντιουμ παραγό
μενα, προεκά.λεσαν, �διαίτερα 
στήν 'Αμερική, κα.τά, τό δεύτε
ρον ημισυ του 19ου α.ίωνος, τό 
σπάσιμο της κρούστας της ύλι
στι κης σκέψεως, ή όποία. έξα,
πλών.ετο στον Δυ,τικό κόσμο. Ό 
κόσμος οψείλει, λοιπόν, εύγνωμο
σύνη στα μέντιουμ καl στους δι
αισθητικούς. 

Το χοέος α.ύτό επαυξάνεται 
ά.πό τό γεγονός οτι, χάρις είς 
τήν ,έργα.σία. των δια,μέ,σων·, έ
κα.τομ,μύρ:α ά.νθρώπων ,επείσθη
σαν, ορθώς η πεπλα.νημένως, 
περί ύπάρξ,εως ζωης μετά θά.
να.τον,, χαl έκα.τομ,μύρια. ά.νιθρώ
πων 6ρηκαν παρηγοριά. στον πό
νο τους. Περαιτέρω. μέγας ά.ρι
θμός ·ά.•;θρώπων, έκ των δποίων 
πολλοί δεν έκ,ινουντο ά,πό καθα
ρώς πνευματικό έν,διαφέρον·, με
τεστρά.φησαν προς τήν φιλοσο
φία. κα.l τήν θρησκεία, χάρις 

είς τlς εμπειρίες κα.l τlς διδα.σχα
λίες του πνιευματισμου. 

Άνα.κύπτει δμως ε.να, πρ66λη
μα. στον .μελετητή, δ δποίο ς θσ 
ήθελε ν' ά.ποκτήση γνώση δια 
της ψυχικής έρεύνης, διότι έά.ν 
πειρα.μα.τισθη δ ίδιος, δπως εί
να.ι φυσικό να συμ6ij ά.ργότερα. η 
γρηγορότερα., θ' &ντιμετωπίση 
τούλά.χιστον πέντε δυσ:κολίες. 

Ή πρώτη δυσκολία. συν,ίστα.
ται στο γεγονός δτι, &.κόμη χα.l 
δταν εΙναι 6ε6αιωμένη ή εντιμό
της του διαιμέ,σου, δ εμφανιζόμε
νος ώς &πικοινωνων η έλέγχων 
είναι &ιόρα.τος. Ή ίδιότης του 6α.
σίζεται μονά.χα στήν δική του 
δrίλωσι. 'Εάν δε πράχε,ι τα,ι νά. 
έ,κτιμηθij ή ά.ξία του ά.πό--τlς δι
δό.μενες ·δι,δασχα.λίες, ή παγκό
σμια. έμτ.ειρία. μας λέγει δτι δεν 
εχ1ει ποτέ δοθεί τίποτε πού να 
ύπολογ,ίζεται ώς φιλοσοφοιχή η 
πνιευματική άλήθεια, πού δέ,; 
εύρίσκετο ηδη καl μάλιστα. σε 
πο)ύ μεγαλύτερη πληρότητα. 
στlς ·δι�δασκα.λίες του Χριστ,ια.νι
σ:μου χα.l της ά.νατολικης φιλο
σοφία.ς. 

Ή δεύτ,ερ-η δυσκολία &.να.κύ
πτει από τό γεγονός δτι ε!•;α.ι 
πρα.κτικως ά.δύνα.τον στον· μή 
διορα.τικόν σ,πουδα.στή, κατά τήν 
διάρκεια. μιας «σεά.νς», να ξεχω
ρίση τον ύποτιθέμενον α.όρα..τον 
έπικοινωνόν με τlς συνειδητές η 
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μή σκέψεις του μιεσά.ζο τος η τω ά.νθρώπινες πνε μα.τικές ύπά.ρξ� ς 
λοιπών πα.ρόντων. ά.δυ α.τουν ά, π οινωνουν μ 

Ή τρlτη δυσκολΊχ είνα.ι δτι διά,με,σα., έ ψ τό δύνα. τα. μόνον 
χαιμ;μία. η εσοω έλάχιιστες &.πό τ!ς ά.στριχά σώμα.τα. «χελ ' ψη». 
ά.να.χοινώσεις περί ύπερψυσιχων Πέμπτη, &λλ' οχι χα.! τελε -
χόσμω , δυνάμεων καί οντων τα.ία., δυσκολία. εΙνcιι δτ σ:όν έ-
δέν ,μπορεί νά, έλεγχθη, έχτός έ- πόμενο κόσμο, δπως χα. r;έ το~ -
άν ομοιες έρωτήσ,εις τεθουν πα.- τον έδω, ύπάpχο ν πολλιχ ειδ 
ρα.λλήλως σέ άλλα διάμεσα., ά.λ- ά.νθρώπων, καλών, κα.ΥG)ν χα.ί 
λά ά.πό τήν ιμέθαδο αυτή προκ ' - ι?cδιά.ψορων. Μέ σπά.ν ες !ξ,χιρέ-
πτει σύγκρουσις γνωμών καί έ- σεις --δπως ήτα.ν ·ή περ · π:ωσις 
νίοτε τελεία..ι ά.ντ(θεσις, ώστε δ του Σέρ " ρθουρ Κόνα.ν τόυλ, 
σπουδαιστής εΙναι δύσκολο ά, δ α- δ δποίος, εlρήσθφ έ πα..ρόδφ, ύ-
λέξη χαί νά, έξαρτrτθη ά.πό μ'α πεστήριζε τίς θεοσοψιι..ές δ δα.-
πηγή γιά γνώσεις. σκα.λίες- διδαισκαλίες μέσq> μέν-

Ή τέ-ταρτrτ ,δυσκολία. είναι δτι τιουμ ά.πό π1,,ευμα.τικώc; προηγμέ-
σέ χαμμία ((συνεδρία.σι» 1δέν άνευ- νες όγ,τότητες είναι σπάνιε . Βε-
ρίσκεται Ιέπικοινωνός δυνάμενος οαίως εχουν διατυπωθεί lσχυρι-
νά χ ειρισθη κάθε έπιλεγόμενον σμοί περί λήψεως διδο:σκα.λιων 
θέμα... Κα..τά χα.νόνα, πρόκειται άιπό μεγάλους δια.νο τάς, &κόμη 
γιά έπικοινωνό «·μέισου δρου», δ χα.ί ά.πό τόν Ί φοϋ Χριστό κα.ί 
δποίος περιορίζεται στόν δικό τόν Βούδδα, ή διερεύνησις ομως 
του η δικό της, διανοητικόν χω- δέν τούς έπιοεοα.ίωσε. Ό ίδ:ος δ 
ρον, ένψ οι ειδικοί σέ ώρισιμένα. δέ.κτης δέν μπορεί νά, έλέγξη. 
τμήματα γνώσεων σπανίως έκ- Τοϋτο δυνατόν νά έκληψθή ώς 
δηλώνονται. Τό ά.ποτέλεσμα. εΙ- πλεονέκτημα., ά.λλά, έ:να.ς έρευνη-
αι μΊχ γε ικότη ,. καί ά.ορ στία, τής δεν τό ά.ποδέχετα . Μάλ•στα., 

δσά.κις δ διερευνων έπιχειρεί νά τουτο θά ετε νε στήν έξα.ψ-iνισι 
ζητήση μία. σαψη έπιστ μονική της πν-ευματικης του πpω-cοοου-
η μετα.. υσική ά.νακο'νωσι. Ή λίας. 
Θεοοοψική ,έξήγησις είναι δτ Ίπάρχει κα.ί ενας άλλος, πο-
μετά θάνατον ολίγοι η χαί χα- )' μεγα.λύτερος κίνδυνος. ' πό. 
είς ά.πό τούς πνευμα.τικώς &.νε- τήν στ:γμή πού θ' ά.ποψαισίση νά 

πτυγμένους ά.νθρώπους δέ έν- πειραματισθη προσω,πικώς μετά 
δ:α.ψέροντα: νά προσέρχων-α. σέ μεσα ό 1Jτων, θ' ά.ρχίσουν ν' ά. ε -
πνευμα.τικές συ·νε.δpιά.σεις. Τό λοϋντα.ι ή ψυσική, ήθική χα.t νο-
κέντρον- τοϋ δ κοϋ του� 'νδισψέ- ητική το ύγε(α... Όμιλω έκ πc'-
ρο ος εΙνα.ι στό νοητικόν πεδίον, ρα.ς, διό-ι έπί 50 περ'που ετη 
παρά, στά χαμηλότερα ά.στρικά, προσέφερα τίς όπηρεσίες μ,:;υ ώ; 
έπομένω,. χάν-ουν πολύ σ•J"-:-ομα σύμβουλος είς περιπτώσεις θ:ρα..-
� , ' ' ' ' ' ' , , 2 ' -.1ν επαψη με -ο φυσικο1

; χα.• τα πεια/'· πασχοντων α.πο πνευμα.-ι-
κα.τώτερα ά.στρικά, πεδ'α., αν οχι στικήν έμπειρία... 
καί πάραυτα. μετά τόν θάνατο. Ποιά, εΙνα.ι τό συμπέρασμά μο 
' πό τά συγγράιμμα.τα των θεο- -_· ά.πό τ!ς παρατ ρήσεις α.ύτέ ,. ; 1ή
σόψων 1δ:δωσκάλων ξέρομε δτ οι 5: πως θά ητο δυνα.τόν, &πσξ &να-
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γνωρι-σiΗj δ κίν-δυνος της άπο
κτή,σεως γνώσεων ιοιά. πα.ρα.δόσε
ως τοϋ νοϋ σε όντότη,.ες άόρατες
καί άνεξέλεγκτες, θά. εύρίσκετο 
αλλ η μέθσδος προτι,μ ητέα ; Ύ -
πάρχ ει τέτοια μέθοδc;ς; Ύ πάρχ ει 
δδός προς τό δια.νοητικό καί 
πν.ευματικό φως; 

Βε6αίως! Καί εύτυχως! Ή 
μέθοοος καί ή δοός πού δδηγουν 
με άσφάλεια. κα.ί χωρίς κίνδυνο 
είναι άφ' ένός ή ,μελέτη της θεο
σοφίας κα.ί άφ' έτέρου ή �σκη
σ:ις της Γιόγκα χάριν α.ύτο - φω
τι,σμου. Αί δύο αύτα.ί μέθοδοι 
μποροϋν νά. δώσουν στό ατcμον 
οχι μόνον άπόκρυφες, φιλοσοφι
κές καί πνευμα.τικές γνι;ν;εις, 
άλλά. καί την εύτυχ ία γ:ά. την 
άρμονία στη ζωή. 

Ή θεοσοφία μοϋ iδίδα.ξε τού
λάχι,στον ενα πράγμα πού ελπί
ζω νά. μή τό ξεχάσω ποτέ. 'Ότ: 
Η ΑΛΗθΕΙΑ είναι Κ ΤΟΣ 
μας, καθώς κα.ί ή ΣΟΦΙΑ καί ή 
ΓΝΩΣΙΣ. Στην πεψ,πτουσία ,ης 
ή θεοσοφία. δέν εΙναι ή εζωτε
ρικη σοφία άπό ενα.ν εξωθεν 
θεό, ,&,λλά. εΙναι ή σοφία ,;.-,'j εν
τός ·ήμών θεοϋ. «Ούχ οίδ�.�ε δτι 
να.ός Θεοϋ εστέ χαί τό πνευμα του 
Θεου ο1κεί εν ύμίν;,, (Α' Κορινθ. 

Γ' 16). Σκοπός του άνθρώπου 
πρέπει νά. εΙναι δ αύτο - ελεγχος. 
Ή άπερίσκε-πτη ύπα.γωγή τη; 
προσωιπιχης θελήσεως στόν ε
λεγχο1 άλλου δέν μπορεί νά. δδη
γήση στον φωτισμό. 

"Ας ενθυμηθουμε χαί τί ελε
γ,ε ·ή 'Έλενα Πετρό6να. Μπλα-
6ά..τσκυ στά. «Χρυσά σκα.λοπά
τια» της άτραπου πρός τήν γνώ
σιν: 

Ζωή καθα.ρή. Νους άνοικτός. 
Άγ·ιη κα.ρδιά. Πνευμα ζωηρό. 
Πνευματική άντίληψις άσυσκότι
στη. Άδελφί.κότης πρός δλους. 
Έτο�μότης προσφοράς χαί άπο
δοχης συμ6ουλώ•,ι. Αϊσθημα κα
θήκοντος πρός τόν Διδά.σχαλο. 
Ιlρόθυμη ύποταγη στίς έντολέc 
της Άλήθεια.ς. θαρραλέα άντο
χή στήν προσωπική ,άδικία. 'Ε
λεύθερη δια:ι<.ήρυξις άρχώ,ν. Γεν
ναία. ύπεράσπισις των θυμ:χ.των 
της άδικία.ς. Συνεχής ενατένισις 
του ά11θρώπι νου 1δεώδους προό
δου καί τελειοποιήσεως, σύμφωνα 
μέ τήν ίερη επιστήμη - αύτά 
είναι τά χρυσά σκαλοπάτια της 
πνευματικης χλί·μακος πρός α.

ναρρίχησιν του Μα.θητου πρός 
τον Ναόν της Θείας Σοφίcχς. 

Geoffrey Hodson 

Ο ΔΙΟΓΕ!ΝΗΣ ίδών 11<άιΠ10τ·ε ι§έ�ν ειίς ΛαικΕJδαίιμονα έτοι,μα
ζqμεvον για ,�οιαν έορτήν, 1με ζηλσν rττ,αλίιv, rτταιpετήιρησ�ε: Άw,ρ 
άγαβος ού rιΤ0Κmν ήμέιραν έqpτηv ή-γ1ειται1; �και ό Πιλούτα�pχος Πlpοσ
θέτει: iΚαι 'ΤΤάΜv γ,ε �' εί �μ�εν. 
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tH ·ΕνσάρκιJσις του Θεανθρώπου 
Ύπο ΕΡΑΤΟΥΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΛΟΥ 

Ό Μέγας Άvθρωπιστης γεννή
θηκε στην φάτνη των άλόγων. Έ
κεινοg ποu έπρόκειτο να: κηρύξη 
το «Άγαπατε άλλήλους». Έκεινος 
ποu εδειξF πραγματικη άγάπη στον 
ανθρωπο, δίδοντας ε!ς την ζωη πε
ρισσότερο οάθος. Έκει ος ποu κα
τεπολέμησε την μ1κροψυχία των 'Α
λεξανδρινών και Ρωμαίων Έκεί'νος 
που τόσΟΙ' άγάπησε τα μικρα παι
δια και συνεχώρησε τους άμαρτω
λούς, δπως τον Τελώνη, την πόρνη 
και τόσους άλλους.. ΈκεΊνος που 
ύπηρξε ό έξοχώτερος, ό σοφώτερο 
ολων και εζησε το δρ&μα της άν
θρωπότητος, δεν ηταν δυνατο να

γεννηθη έσα σέ πλούτη, Γι αύτό 
γεννήθηκε στη σπηλια με σuντρο
ψια τα άγαθα ο!κιακα ζώα, τα ό
ποΊα εολεπαν το ορέψος με τα με
γάλα ματια τους γεμάτα ρεμοα
σμο και με τη ζεστή τους άνάσα 
θέρμαιναν το ΘεΊον Βρέφος Ό Τα
π ινος Θεος γεννήθηκε στο κατάλ
ληλο πε ιοά ον που επρεπε και 
ετσι Ε ρ πε 

• 

** 

Ή γέννηση τοΟ Θεανθρώπου εΤ-
χε γοητευσει τους λαούς. α!ω ε 
σ δ ες τις χωοες μέχρι σήμερα. 

Ό ανθρωπος πάντοτε πάλαιψ 
με το σκό ος το Ο θανάτου. Πάντα 
ζητ& ο: άπαλλαγεΊ άπο την τυραν
νία τω σκοτεινών έ στίκτων πάν
τοτε προσπάθησε να άπολuτρωθει 
άπο την οαp ια τυραννία της σάρ
κας, άπο το ψθαρτο και οοροορω
δες, που παρέχει ή ζωη ή πρόσκαι
ρη Ή . ΠΟΛΥΤΡΩΣΗ ύπηρξε ό 
μοναδικος σκοπος της τυραννισμέ
νης άνθρωπότητος, εΤναι ή άνάyκη 
να ξεψύγη, να λησμονήσει, να έξα
γνισθει α φθάσει ως τον Θεό, 
να γίνει άρετη και πvεΟμα 

Και είς την άγωνιώδη αύτη προ
σπάθεια, ήρθ ό Υίος τοΟ ΘεοΟ στη 
γη, ώς «Υ I Ο Σ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)>. 

νΕχουν περάσει 2.000 χρό ια ά
πο την μεγάλη έκείνη μέρα, που 

ενα καινούργιο νόημα εδωσε στην 
ζωη των άνθρώπων ή έναvθρώπιση 
τοϋ ΘεοΟ ... έ συν περάσει τόσοι αl
ωνες, που ό Χριστιανισμος έορτά
ζει χαρούμενος την Γέννησή του .. 
•γστερ άπο τόσους α!ωνες, γιατι
οί αvθρωποι έξαι<ο ουθοΟν και θα
έξακολουθοϋν να πιστεύουν, δπως 
και την πρώτη μέρα την αίσθημα
τική των άγνότ τα. . Λίγοι εΤναι 
έκεΊνοι που μαραίνονται άπο ενα 

άνόητο σκεπτικισμό, που σκοτώνει 
τη χαρά τους και δεν λύνει κανένα 
άπο τα προο ήματα, τα οποία ε

θεσε ή άγωνία τοΟ άνθρώπου 
Και σήμερα_ που εχουμε τόση 

μεγάλη άνάγκη της παρουσίας Του, 
θαρθη κοντά μας .. θα γεννηθη έκ 
νέου για να μας γεμίσει την ψυχη 
έλπίδες και φως . Μέσα στη φω
τεινη νύχτα τοϋ Δεκέμβρη, που το 
φως τοϋ σπηλαίου θα ρίξει τις ά
χτίbες Του σε. δ ες τις υχές 

Θα τον δεχθοϋμε με μάτια που 
θα μοιάζουν με ούρανου φωτισμέ
νους, οχι άπο άστέρια, άλλα άπο 
την άγάπη μας, τους συ ογισμους 
που θα Φθάσουν στα δικά του α
γρυπνα μάτια, γεμ&τα συ ογι
σμους θαμπωμένους άπο δάκρυα 

Θεε. της άγάπης, ελα να μοιρα
στεΊς κάθε όδύνη μας, που εχει ξα-
π ωθεΊ θανα ος στη γη Σου. 
Θεέ της συμπόνοιας, στ ι ε μας 
άπο τα ϋψ το άσπρο περιστέρι, 
στολισμ'νο μέ τα φτερα τη Άγά
πης Σου, με. ο κλα ι τ·ς έ η&ς 
στο στόμα του, με την αϋλη πα
ρουσία της Γέννησή Σου, ψ'ρε μας 
την Εlρήνη στη Γη 

ΧΡ I ΣΤΕ μου, κ' με να μας σκε
πάσει με τα γα άζια της πέπ α ή 
Είρήνη ΧΡ I ΣΤΕ, στείλε το οάλ
σαμό Σου για να για ρέψει τις 
πλη έ μας. ΣτεΊλε μας, Χριστέ. το 
πιο μεγάλο σου μήνυμα· Εiρ νη 
στη Γη, που την πότισες πρι 2 000 
χρόνια με το αχρα ό Σου αΤ μα. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ 

•Υπό της Φιλολόγου ΝΑΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Βρίσκεται παντου. Ε!ναι παν
του κρυμμένο. Στο ελλ,ογο ον, 
στήν ταπεινή - &.νόργανη δπως 
τή λένε - ϋλη, στον 6ρά.χο καί 
στήν πέψα. Στα. ουρά.νια, &.λλά. 
καί στα. 6ά.θη της &.νθρώπινης 
συνείδησης. 

Μια. σπίΗα. &.θώρητη, μα. ώστ6-
σο όπαρκτή. 

Συχνά. θαμμένη κάτω &.π' τή 
σκόνη κα.t τή στάχτη. 

Ε!•,ιαι το Φως_ Το αίώνιο, ά
ναρχο κι &.τελεύτητο. 

«Γίνε ένα μέ τό Φως», λέει δ 
Έρμης � Τρισμέγιστος. «Θα. γί
νεις ενα μέ τό Πaν, γιατί &.πό 
το Πaν είσαι ενα μόριο. Ή θεία. 
σπίθα πού κρύ6εις στο τρίσ6αθο 
άντρο της ϋπαρξής σου., α.ς γί
νει &.χτίδα κι &.στραπή για. να. 
τοξέψει το "Απειρο, ν' άνταμώ
σει το συμπαντικό Φως, να. γί
νει ενα ,μα,ζί του .. Μ' αυτή τήν 
ενωση θά συντελε•στεί κι � λει
τουργία της θέωσής σου. Τα. μέ
λη του 'Όσιρι, χα.τα.τεμαχισμέ
να κα.ί σκορπισμένα στα. πέρατα 
της πλάσης, περι•μένουν κι &.πό 
σένα νά. συμ6ά.λεις στήν έπα.νέ
νωσή τους, για. νά. ξαναγίνει ε
νας δ 'Όσιρις, πού είναι το 
Φως.» 

Μιλάμε γιά. το Φως η για. 
τήν 'Αγάπη κι είναι σά. νά. μι
λάμε γιά, τον Θεό. Κι δταν &.να
φερόμαστε σ' 'Εκείνον, μέ-σα μας 
δέν όπά.r,χει άλώνι για. τή γι
γαντομαχία των &.μφι6ολιων. Μό
νο μια. ψηλή κορφη στεφα.νωμέ-

νη μέ τή 6ε6αιότητα του Φω
τός. 

'Ίσως παλιά, στή•,ι προϊστορία 
της ,μνήμης πρίν &.πό τό ξύπνη
μα, -έρωτηθήκαμε σά.ν τον Σιν
τά.ρντα: «Δέ θέλει vά. λυτρώ�ει 
τούς &.νθρώπους; Ε!να.ι κακός. 
Δέv μπορεί; θεός δέν ε!ναι». 

'Έτσι πλά.στηκ,ε δ άνθρωπος. 
ΜιΙΧ άνήσυχη, παλλόμενη χορδή, 
πού αγωνίζεται να. 6ρεί τον πιο 
ταιριαστό της τόνο -μέσα στήν 
παγκόσμια συ;μφωνία, μέ.σα στην 
άρμονία της πλάσης. Κι ευτυχι
σμένος δταν τον 6ρεί. 

'Έτσι πλά.·στηκε δ α.νθρωιπος. 
Πνευμα_ Ουσία πυκνή, διαστελ
λόμενη δλοένα, πού -δέν χωρεί 
μές στη στενόχωρη κρούστα του 
κρανίου κι οϋτε στον κόσμο δλό
κλ ηρο. Ψυχή. Περι·6ά.λλει το 
φθαρτό κορμί, το διαποτίζει, κι 
δλο άπλώνεται τριγύρω, να. ξε-

' , δ 'ζ , ,. περασει τους ρι οντες, για Ία-
6ρει πέρα. &.ιπό τιχ φθαρτά. σχή
ματα τη� άφθαρτη αίώ•,ιια πατρί
δα. 

'Αλήθεια, ποιος &.πό τούς σκε
πτόμ:νους &.νθρώπους δέ 6ρέθη
χε ποτέ στο Μεγάλο Σταυροδρό
μι; Έμείς το γνωρίζουμε. Είναι 
σημα.1δεμένο μ' ενα παράξενο δ
ρό.σηιμο, πού το λένε θλίψη. Μια. 
θλίψη &.ναίτια, 6αθιά., σΙΧν τό 
έρώτημα του Σιν,τά.ρντα. Μια. 
θλίψη, πού δε σκορπιέται πια. &.
πό κοομμιά. γήινη χαρά. 'Άν 
σωπά.σεις καί σκύψεις έντός σου,

θ' &.κούσεις, δχι με κραυγή, &,λ) ά. 



1977 nOPEIA ΠΡΟΣ το ΦΩΣ 299 

μέ ψίθυρο, τό κά. εσμα. Και τό
οε θ' ά.ρχίσεις 'α.ποp'χvε ς ενιχν -
ε α. τούς πέπλο ς τη; πλά.vη ,... 

δίψα.σε,.. πολύ, ·ή φωτοπηγη 
ά.χνοστα. ά.ζε γ ά, σεψJ. Ι '1.,' τό 
μοvοιπά.τι έμπρος στό δισταχτικό 
σου 6i')μα., i'Jοίγεται σά,v καθ1χ 
ρ-;γρα;μμέvη ρότιχ σέ Jαυτ κό χα.ρ
τη Τά. χέρ α σου ήτιχνε δετά.. 
Δεν τόξερες. Δέv ήξερες ά.ι.6μcι 
πώς μπο ουv ν' ά.νοίγω τσι σέ φτε
ρουγες, πρωτόπειρες ά.κόμη, ά.λ
λά σίγουρες. 

Συvειδητο.ποιείς τό θα.υμα κα.ί 
τό ξεκίνημά. σου άρχίζει. Θσνcι 
μακρινή ή πορεία κιχί τό ξέ
ρεις. Ι αί διττή. Ένδόστροφη κ 
ά.νελικτικη συνάμα. 

Τό εvα μονοπάτι ρδηγεί r:ρό; 
τό άγνωστο άδυτο της ψυχης, ο
που σέ έλκύεt ή εvθεη λαχτάριχ 
του «γνώθι σα.ύτόν». Εί cιι έρ:-
6ώδη- ό δρόμος. Τό ϊδιο τό c

γώ σου στή ε παγ'δε ,.. κ ύ ώ
vει τείχη. Ή "λη διε.κ,δικεί τά, 
προαιώvιιχ δ κα.ιώμιχτά της. Οί 
ά.δυναμ'_- σου σέ κα.γχά συν, δε'
χvοντάς σου τή δύναμή του,... 
Προχωρεί ,.. θεληματικά, γιατί πι
στεύεις πώς μ 'σα στ' α.δυτο του
το ο1 'Εστιάδες της ψυχης κρα
τουv ά αψτή την θε�χή σπ'θιχ. 
Προχωρείς με -η γ'Jώση πώς c

κεί μέσα. σέ κα.pτερ-ϊ cvα. χpε::ος, 
livα; θεό- εγκλε στο,.. καί δέσμιο;, 
καταδικα.σ;μένος σέ μιά. γουλιά. 
στΕ"Κούμεvο νερό, σε μιά μπσυκtά. 
μουχλιασμένο ψωμί, καί τό χει
ρότερο, χα.τα.διχα..σμέvο- στrι μο
ναξιά.. Σε πεpιμένε:, νά τόv Ηευ
θεpώσεις, νά. γίνει Φώ;. Κι 6πο
μέvει, δσσ κι αν ά.ρ είς. 

Τό α.λλο μονοπάτι πού ά..Jελ:
κτι χά. προχωράς, είναι ή εξοδός 
σου άπό τά δεσμά -ης ϋλ ης, κα.ί 

μα, ί από τόν νόμο τής θeιρά; της. 
Θ μήσου: οσο 6α.θύτερα. κα.ταδ ' -
ε.σα.ι στά. 6άθη ης συvειδ σ ης, 
όσσ ψη ότερα σέ φέρνει. Τό 

ξεθηκάρωμα του ο σπ' τό σώμα -
σημα, πο' σέ σφ χτοτυλίγει, εί
vα.: όδυvηpό. 1' α.ύτό μετριέται 
τό ξεπέρασμα. το~ α.iθpώπινου έ
α.υτο~ σου. Ή πάλη είν'1ι σι<.λη
pή Οί πέπλο της Μάγια δέv 
άποσπώvται ε" ι<.ολα. νά. πέσο i 
στη γη σάν ά.δε ανά. κελύ,ψη έv
τόμωv. 

Τέτοιο ά.γωvες, λ ':ι ό μεγά
λος Ο,jγχώ, συντρί6ουv Τιτάvcς 
ι.αί γενvο~v ·ήμ θέους. 

Δέν εΙσα.ι Τιτάνα.; μ·ήτε ·ημί
θεο;, το ξέρεις, Ίσό ι,χ στό ά
λών της χα.θημ1ψ νότητας, μο
χθείς α.θέcι,τος άπ' -;:ο',.. άλλους, 
πού Κl αύτοί σ,θέα-οt μοχθο~v. 
'Όλοι, χαθέ Jα.ς ξέχ ωpα κ ολοι 
μα.ζ'. Δkv εΙ ι:ιι λοι-πόν τόσο μο
να.χ ι.ή rι πορεί,χ σο , οπως cι.' -
vετα:. Πρέιπει νά. γνωρ 'ζεις μέ 
πόση δύναμη σέ όπλί ει, πόσο 
ά.χαταvί-κητο σέ κά'ίει ·ή γνώ
ση, πώς γύρω σου ολο μοχθουv 
τόν ϊδtο'i ά.γωvα. 

'Έτ-:,ι στοχά ομα.ι τήν πορεία. 
ου, τήν πορεία. σου, τ·ην ποpε'α 

δλωv μα; πpό; τό Φως. Προς τόν 
έσώ-εpο ναό του σνθρώ ου, το 
«ά. ομικό είνα. », κα.ί πρός το με
γά ο Ιαό - Πλάση, τό «κο-:,μιι.ό 

Τ ει Jα.t». 
Κι δι ω;, άνάμcσα σ:ο'; δυό, 

ύπάpχει ή γέψ ρα τοϋ νόμο τώ•i 
&.vτιστο χιών. Στή , έση σύ 7jς 
,η; γέ υpας στεκ6• α.στε, ύπάρ
χουμε, συvειδητοποιοϋ J.c, σά. 
θα.• ωι ένα. π'Χιδιά. -όv προοp· σμό 
μας με; στ' απ: ρο. 

Ψυχέ ,.. όpθές, ύ εύθυ'Jες μέσ,z 
στού,.. όποιο ; κα.φο,j-, ποθοϋμε 
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τον κόσμο ιδα.νικό. Ή έργα.σία., 
δ στοχασμός, ή 6ούληση, ή ά.
γά,πη, ξέχωρα. τοίί καθενός, δεν 
φτιάχνουν ιδα.νικο δλά.κερο τον 
κόσμο. 'Ίσως, άν δλοι ... "Ας κά
νουμε ιδα.νικο τότε το ά.λώνι του
το της κα:θημερινότητα.ς, το μόνο 
στί6ο πού εχου;με δικό μας. 

Κι ϊσως κάιποτε στους α.tωνες 
πού θαρθουν, πραγματοποιηθεί 
α.ύτο πού δ μεγάλος Σικελιανος 
εύχήθηκε στο ποίη,μά του Ίερά 
Όδός: ί·σως κα.-θίσουν πλάϊ-πλάϊ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

Α' Τόμος δρχ. 100 

Β' » » 120 

στο τραπέζι τοίί θεοίί δ άνθρω
πος, δ ά.τσίγγα.νος κι ή ά.ρκούδα.. 
'Αψοίί ά.νε6ουμε δλοι τ' &ιμέτρητα. 
σκαλιά κα.t νικήσου.με τον πανάρ
χαιο πόνο, το τίμημα. πού πλη
ρώνει ή ψυχή για ·τή θυσία. της 
να κα.τε6εϊ, νά σταυρωθεί στο ί
διο της το σώμα., για ν' &.ν,ε6εί 
ξα.νά., ψηλά στήν πρώτη της πα
τρίδα, στο Φως πού τήν προσμέ
νει &ιπο τήν ώρα. της Δημιουργί
α.ς, κα.ί θα την προσ.μένει ως το 
κλείσι·μο τοίί κύκλου, ως τή Συν
-ιέλεια. 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δρχ. 90 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑ Υ ΛΕΑ 

Η ΜΑΓΙΚΉ ΤΡΙΑΔΑ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Μια φωνή 
vΑλλη φωνή 

Αλλη φωνή 

vΑλλη φωνή 
'Άλλη φωνή 
'Άλλη φωνή 
vΑλλη φωνή 
vΑλλη φωνή 
v Αλλη, φωνή 
vΑλλη φωνή 
wΑλλη φωνή 

VΑλλη φωνή 

"Αλ η φωνή 

Άλλη, φω ' 

Φωνη του οάθοuς 

VA λη φωνη του οάθοuς 

Μεγάλη φωνη του οάθοuς 

Ύπηρχε μια ϋλη. ούράνιος 
Άσχημάτιστη ίίλη. 
Και την πηρε στα χέρια του ό Νόμος τ' Ού-

ρανου. 
Ό σκοτεινος και τuψλος νόμος. 

Και την eκανεν έρπετό 
Και την εκαμε θάλασσα 
Κι' ϋστερα ψάρι. 
Κι' ϋστερα δέντρα. 
Κι' ϋστερα ζωο. 
Κι' ύστερα ούρανό 
Κι' ϋστερα πτηνο για να κατοικεί στον ού

ρανό. 

Κι' ϋστερα εχτισε ΤΟ άκτιστο φως. την ήμέ
ρα και τη νύχτα 

Κι' ϋστερα το άκτιστο φως εyιvε χίλιες μυ
ριάδες τεμάχια και κέντησε τον Ούρανο 
με τις φωτιες των άστρων 

Κι' ϋστερα εχτισε το άκτιστο φως, τους ά
μέτρητοuς ούρανους τους έξωτερικους και 
τους έσωτερικους και τους στόλισε με τις 
ποικίλες τις μοuσικε:ς τροχιές των ήλιων 
και των άστερισμων, με: κεντρικους ήλιους 
άμέτρητοuς, νό: ύπακούοuν ό καθένας σ' 
εναν ήλιο κεντρικό. 

�Υστερα ΤΟ φως το ακτιστον εΤδε τόν αν

θρωπο πολυ θλιμμένο μέσα στη μοναξιά του 

Κι' εκαμε τη γυναίκα στο πλευρό του άπο 
το πλευρό του. 

Πλένουμε, πλένουμε τα μάτια μας πάντοτε 
σιyα _ σιyα με: λήθη και πάλιν έρχόμαστε 
έδω, δπως δταν ξuπνουμε ξεπ έvοuμε τα 
μά:τια μας. 
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Φωνη τού βάθους 
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Κι' έπροτίμησε ό άνθρω,τος, άπ' δλους τους 
ούρανοuς τους άμέτρη,τοuς, τους έσωτερι-
1κοuς και του<; έξωτερι1κούς, τους ε!δω
λικοuς και τους: πραγματικούς, έπροτί
μησε δ άνθρωπος τον γλυκόν ούρανό του, 
τον κήπο, την όμορφο κηπο της γυναίκας, 
για να γίνεται ή Μονάδα Δυάδα κι άπό 
αύτη τη στιγμη με τελειότητα να πλά
θεται μια μαγι.κη κι αθάνατη τριάδα. 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

Α ΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

"Αλλη. φωνή 

"Αλλη ωvή 
�Αλλη φωνή 

"Αλλη, φωνή 

"Αλλη, φωνή 

"Αλλη, φωνή 
"Αλλη ψωvή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη, φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Φορούμε τη φορεσιά ,μας την τραγικη και 

την παράλογη. 

Φορούμε τους ψηλούς μας τους κοθόρνους. 
Δεν εχουμε είδωλα να τα λατρέψουμε. 

Δεν εχουμε !δαvικα να τα πιστέψσvμε, γιατι 
κάθε τόσο δλοι μας τα προδίνοuμε -και σuvε
χως άλλάζουv. 

ΤρέφΟuμε κόμη,v cryρια και παριστάνουμε 
τους δασώδεις_ τρέψ0υμε διαρκως τό τραύ
μα της ψυχής μας, χωρις v' άκούμε πως 
περπατει μέσα μας δ πληγωμένος ,μας cry
γελος και γεμίζει τό 6ημα του τό στενό 
με ΤΟ αΤμα της πληγής του. 

Πολu λίγο ύγιεις ε'ίμαστε. 
Σχεδοv ύγιεις είμαστε. 

Είμαστε δλοι άσθεvεις. 

Δε λέμε πεθαίνουμε, αρα πηγαίνουμε άπο 
το χωρο και ΤΟ χρόνο εξω με τον πυρσο 
της ψυχής μας άναμμέvο για να ξεχάσοvμε 
καλα δταv ξαναγυρίσουμε, αν χρειασθεΊ 
στα πάθη του ηλιοu. 

Δε λέμε πεθαίνουμε, άρα πηγαίνουμε v' άλ
λάξοvμε� άμφίεση, να vτvθούμε τα α!ώvια 
πράγματα. 

uΟταv πεθαίνουμε, ζοuμε. 

Είμαστε κάτι περισσότερο άπ' δλους τους 
ούραvούς, δπου στους κύκλους τους πι
στεύουν. 
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ΝΑλλη φωνη του οάθους 

ΝΑλλη φωνη του οάθους 
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•Όταν πεθαίνουμε, γιορτάζουμε την έλευθε
ρία μας την πραγματική, σωζόμαστε άπ' 
ολους τους περιορισμους άπο κάθε μιμηση 
φτερών, άπο .κάθε μίμηση ταξιδιών, στις 
μασχάλες μας νιώθουμε με το σπέρμα τ' 
ούρανου του τρισμέγιστου να φυτρώνουνε 
τα λαμπροφόρα τα φτερά μας. 

Σαν τίγρη πεινασμένη πεινάει το πέλαγος 
για έλευθερίαν άπεριόριστη και μουγκρί
ζει, μουγκρίζει δλόκληρο χτυπώντας με την 
όργη των κυμάτων του τους οράχους. 

Ό νεκρος εΤναι μια χρυση προσωπίδα και 
σωπαίνει. 'Ετοιμάζεται να λειώσει και να

γίνει ανθος, αλογο, ζώον, έρπετο η κυ
παρίσσι, γιατ1 εΤναι ενα σπίτι, που τό 'χει 
ή ψυχή μας παραιτήσει, γιατ1 εΤναι ένα 
σπίτι άκατοίκητο και τό 'χει ή ψυχή μας 
παραιτήσει. 

νΟλες οί μέρες μας λοιπον ηταν άφιερωμέ
νες στο Θεο θάνατο, στο Θεο θάνατον ό

λες ol μέρες μας ηταν άφιερωμένες 

� 

� 
1 

\ 
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Διά)..εξη στόν Πύργο Ή)..είαι; άπό τόν 
ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

"Αν ό χρόνος καταλύει τον άν
θρωπο, τα άνθρώπινα εργα και ol 
Ιστορίες των Έθνων καταλύουν τον 
χρόνο. 

Γιατι ό άνθρωπος στηρίζει τις 
έλπίδες του στον άνθρωπο. Στον 
άνθρωπο έκεΊνο που εχει σuνειδη:rο
ποιήσει δτι δεν ύπάρχει στιγμη χω
ρις κάποιο καθηκον. 

Ή εννοια άνθρωπος, 6ρίσ,κει την 
καταξίωσή τη,ς στην έλευθερία. »0-
χι μόνο στη δική του έλευθερία, άλ
λα στη,ν έλευθερία που άναγνωρί
ζει και στον άλλον. 

«Ή έλεuθερία που μου άναγνω
ρίζεις,. εΤναι και δική σου· έλευθε
ρία», λέει ό Άντρε Μαλρώ. 

Το δωρον της έλεuθερίας εΤναι ή 
πηγη της Ιστορίας και των παρα
δόσεων κάθε »Εθνους. 

'Έθνος που δεν άγωνίστηκε για 
την έλεuθερία, δεν μπορεΊ νάχη. δι
δακτικη Ιστορία και εύαγγελικε:ς 
παραδόσεις. '5με'ις ol 'Έλλη,νες ε
χουμε και 'Ιστορία και Παράδοση. 
Διδακτικη Ίσtrορίι�, Στοχαστική 
Παράδοση. Και τουτο γιατι γεω
γραφικως βρισκόμαστε στο σταυ
ροδρόμι ·των διεθνών συμφερόντων. 

Παραδόσεις γνήσιες που άποτε
λουν ΤΟ άπόσταγμα της πείρας του 
παρελθόντος, μπορουν ν' άποκλη,θουν 
έθνικες παραδόσεις. "Ολες ol άλλες 
παραδόσεις, ίδίως έlκεΊνες που άνα
μοχλεύουν πάθη και έξάπτουν μίση, 
εΤναι κατάλοιπα πληγών και ντρο
πης που πρέπει να άγνοη.θουν και 
να άγνοουνται άπο τους σκεφτομέ-

νους ύπεύθυνα έπιζωντες. 
Ύπεύθuνον πολίτην για τη.ν πο

ρεία του »Εθνους του και συνεπη 
στις παραδόσεις του θεωρω έκεΊ
νον πού: 

ΕΤναι ταπεινος στην εύημερία και 
άξιοπρεπης στην άντιξοότηrτα .. 

Που πιστεύει δτι δλα τα πλά
σματα δικαιουνται έξ 'ίσου το μερί
διό τους, κάτω άπο τον ηλιο και τη 
σελήνη,. 

Που εχει συνειδητοποιήσει δτι ΤΟ 
χωμα που πλάστηκε ό πρώτος άν
θρωπος συνάχτη,κε άπ' δλα τα ση
μεΊα της γης. 

Που γνωρίζει ΟΤΙ ή Ιστορία του 
λαου του, εΤναι και Ιστορία των άλ
λων λαων, και που δεν ξεχνα ΟΤΙ ol 
έθνικες παραδόσεις του, του δημι
ουργουν αύτόματα ύποχρεώσεις και 
του προσφέρουν διδάσκματα. 

Άλλοιως, πως θα μπορουσα να 
ονομάσω τον πολίτην ένος ΝΕθνους, 
δταν αύτος ήταν άμέτοχος άπο τις 
τύχες και τα πεπρωμένα του ε 
Θνους · μας, "Ο ταν δηλαδη ηταν ενας 
άπολίτιστος μετεωρίτης μέσα στον 
γαλαξία των γεγονότων του εθνους 
του; 

'Όμως για την δημόσια αύτη ά
νάλωση. και κατανάλωση του έαυ
του του c ύπεύθυνος ίστορικα και 
παραδοσιακc'χ πολίτης, πρέπει να
ναι ετοιμος για θυσία. Γιατί .. 

Με ώραΊα λόγια μτrορεΊς να ά
γοράσης τους άνθρώπους. Με καλc'χ 
εργα μπορεΊ να ,κατακτήση,ς τους 
άνθρώπους. Με μιά σου πατριωτικη 
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θυσία μπορε'i να κuριαρχήσης στις 
καρδιές τοίι εθνοuς σου. 

Καί με δποιαδηποτε άvθρωπιστι
κή σου αύτοθuσία μπορεϊς να 6α
σιλεύσης στη συνείδηση των λαων 
της γης 

Δεν εννοώ να έχω ξεχωρισμεvη 
την εθνικότητά μου άπό την εθνι
κότητα κάποιου αλλοu ΕΤμαι 'Έλ
ληνας κατα τύχηv ΕΤμαι αvθι:ωπος 
κατ' άνάγκην Θυσιάζομαι γιά την 
πατρίδα μου γιατι αι;το μοίι έπι-
1άσσοuν ο1 νόμοι καί οί παραδό 
σεις της πατρίδος μου Θuσιαζομαι 
για τον σuvανθρωπο μου γιατι αύ
τό μοίι υπαγορεύει ή σuνειδηση καί 
ο α ωνιοι θεϊοι νόμοι τοίι σuμπαν 
τος 

νΕτσι, αν ηξερα κατι ώφέλιμο 
για το έθνος μου τό δποϊον όμως 
θα ήταν καταστρεπτικό για ενα αλ
λο εθvο δέ:v θα τό πρότεινα να 
έφαρμοσθΊ\, γιατι πριν απο νΕλλη 
vας εΤμαι ανθρωπος, η μαλλοv για
τι εΤμαι άvαγκαστικά αvθρωπος, 
έvω νΕλληvας κατα τύχη 

Την ίστορία μας και τiς έθvικές 
μας παραδόσεις σαν διδαγματα δεν 
τις έννοω μακρuα άπό την εννοια 
άνθρωπος. Γι' αύτό καί oi κατα
κτητικοi πόλεμοι ποτέ δέ-v δικαιώ
θηκαν Άvτίθι::τα, οί άγωνες, «χάριν 
τοίι πατρίοu έδάφοuς» δικαιώθηκαν 
και στiς ίστορίες των έθνων καi 
στις σuνε,δήσεις των ανθρώπων χω
ριστά 

Άλλα για vά άποκομίσοuμε δι
δάγματα άπο τις έθvικες μας πα
ραδοσεις χρειαζεται γvωση Γvώ 
ση της γ ώσης και γνώση της ά
γνωσίας 

« Αρχη σοφίας, της αγvαίας ή 
ΎVωσις» λέει δ Κλεό6ο λος ο Ρό

διος, εvας άπό τους έψτα σ0ψοuς 
της 'Αρχαίας 'Ελλάδας 

Γvωση των προτερημάτων μας, 
άλλα και γνώση των έλαττωματων 
μας 

Τονίζω τοίιτο Ή γνώση, των έ
λαττωματωv μας μας ιJφελε'i περισ
σότερο άπό τη γνώση των προτερη
μάτων μας σαν ψuλης Γνώση δτι 
δεν είμαστε δ περιούσιος λαός της 
γης, άλλα και γνώση οτι δταv θέ
λουμε κάτι, μποροίιμε vά τό έπιτύ
χουμε, 

Γνώση δτι είμαστε ύπερ6ολικοι 
στο να έξιστοροίιμε τα κατορθώ
ματά μας, άλλα καi γνώση ότι ξ 
ίσου είμαστε ύπερ6ολικοί στο vά 
μ ιρολογοϋμε τiς κακομοιριές μας 
Γνώση δτι ε:ίμαστε μυθοπλάστες 
Πλάθουμε μύθους γιά τους έαuτούς 
μας και μετά νοιώθουμε δυστυχι
σμένοι γιατί είμαστ κατώτεροι 
άπό αύτους τους μuθοuς που πλα
σαμε έμεϊς Ν' ενα παράδειγμα 
κλασσ κης μυθοπλασίας 

<< Τ οϋ "Ελλην δ τράχηλος ζυγόν 
δέv υπομένει» 

Κι αν διαβάσουμε την ίστορία 
μας θα διαπιστωσοuμε δτι κανένα 
αλλο έθνος δεν κατακτηθηκε δσο ε
μεϊς Πρόσφατο παράδειγμα ή δι
κτατορια του 1967 Έψτά ολόκλη
ρα χρονι είμαστε «ύπό έ ληνικοv 
ζu (OV» 

Και τοϋτο, γιατί ε'ίμαστε δι:.ι οί 
στην δικτατορία καi θρασεϊς στην 
δημοκρcrτια 

'Αλλά να και μερικοι μϋθοι που 
μας ·κατατρωγοuv σαν φυλή 

Ό μuθος τοίι <<ξεvοu δάκτυλου». 
Για τις σuμφορες μας ψταιvε oi 
ξέvοι1 ποτε έμεϊς 

Ό μϋθος τοίι «μεσοu» που άvη -
θε εvας συμπολίτης μας Πάντοτε 
άποκλ ίοuμε την περίπτωση να ά
νηλθε μέ τη δuvαμη του και με την 
άξία του δ σuvάvθρωπός μας νΟχι 
δτι άποκλείω τις <<ξένες έπεμ6α
σεις,> και τα «μέσα'> στην δημό 
σια και ίδιωτικη μας ζωή άλλα οι 
διαστaσεις που τοι,ς διvουμ:: εμ ϊς 
άγγίζοuv τα δρια τοίι ύπερψuσικοίι 
και τοίιτο γιατi μας άρέσει πιο πο
λύ να άσχολούμεθα με τους άλλους 
παρα μέ έμας, τους ίδιους 

Άyvοοuμε οτι ή άτομική μα� 
προκοπη καί άνοδος θα κάvη τη 
χώρα καi το εθvος μας να παvε 
μπροστά 

νΕχοuμε μια τάση, τις εθνικές 
μας παραδόσεις να τiς ιστοροίιμε 
καi παρουσιάζουμε δπως μας έξu 
πηρετοϋv. 

Οι δικτάτορες οuρλιαζοuv για 
ίστορικη άvαγκαιότητα και για έπι
ταγη της παράδοσης Καi δσοι έ
θνικά έλεειvοί τους άκολοuθοuv δέ
χονται άσuζητητi καί την ίστορία 
και την έθvική μας παραδοση, δπως 
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αύτοι τους την σερβίρουν. Άyνο
οΟν δηλαδη αύτο που κα1 ό Πολω
νος Στανισλαβ Στάσιζικ εΤπε: 

«'Ότι οί μεγαλιύτεροι τύραννοι 
τοΟ άνθρωπίνου γένους εΤναι έκείνοι 
που φώναξαν δσο μποροΟσαν πιο 
δυνατα δοξολογώ11τας την έλευθε
ρία .. . ». 

ΕΤναι δηλαδη δ μέγας κίνδυνος 
για την έλευθερία πού προέρχεται 
άπο αύτους που παριστάνουν τους 
σουπερεθνικόφρονες και τους σου
περδημοκράτες. Έννοω τους φανα
τισμένους δποιασδήποτε παράτα
ξης, είτε πολιτικης ε'ίτε θρησκευτι
κης, ε'ίτε κοινωνικης κλπ. 

Ή συναίσθηση εύθίινης δεν μ 
άφήνει να ξεφίιγω άπο εvα yεyovoς 
μη γνήσιας έθνικοθρη,σκευτικης πα
ρόδοσης που στην ούσία ηταν ενα 
πληyμα κατα τοΟ ΝΕθνους μας που 
εΤχε πηyη το ,μίσος και τον φανατι
σμό. 

«ΝΗτανε θέλημα ΘεοΟ ή Πόλη, να 
τουρκέψη», λέει ή παράδοση·.

Ή Πόλη δέν τούρκεψε yιατι το
θελε ό Θεός, Τούρκεψε ή Πόλη έξ 
αίτίας τοΟ μίσους και των διαφο
ρων μεταξυ των λεγομένων «άνθε
νωτικων>> χριστιανωv, σύτωv δηλαδη 
που δεν ηθελαν να ένωθοΟν ή 'Α
νατολικη και Δυτικη 'Εκκλησία, γι· 
αύτο και ελεyαν <(Καλύτερα ή Πό
λη στο σαρίκι τοίΊ Σουλτάνου παρα 
στην Τιάρα τοΟ Πάππα» και των 
λεγομένων <<ένωηκων χριστιανων 
.. ύτων δηλαδη που ηθελαν την εvω
ση των 'ΕΚiκλησιων, yιατ1 αίιτοι οί 
άνθρωποι πολu σωστα πίστευαν δτι 
ό ίδρυτης της 'Εκκλησίας δ Χρι
στος δεν ηθελε διι;�ρη,μένο το ποί
μνιό του. Ν Αvοιξαν λοιπον την Κερ
κόπορτα οί άνθενωτικοι ,και οί ΤοίΊρ

κοι δ:λωσαν την Πόληι. Κα1 έμε'ις 
οί δυστυχισμένοι έπ\yονοί τους, συ
νεχίζουμε να διδάσκουμε στα σχο
λεΊα μας δτι «ητανε θέλη•μα ΘεοίΊ 
ή Πόλη να τουρκέψφ, άvτι να λέμε 
δτι · ή Πόλη τούρκεψε γιατι ύπηρχε 
διχόνοια,. μ'ισος, φανατισμος και μι
σαλλοδοξία μεταξυ των τότε 'Ελ
λήνων. 

Ή άλήθεια εΤναι πώς ή έvωμένη 
θρη,σκευτικη Δύση, και Άvατολη δεν 
θαφηναν τον Τ οίΊρκο να πατήση την 

Πόλη. Έκτος θέματος ύπαινίσσο
μαι και την σημασια της ε.ιταξής 
μας στην Εύρωπαικη Κοιvότη,τα. 

Τους νικηφόρους άγω,ιες μας 
κατα των καταικτη,των που έπιβου
λεύθηκαν κατα καιρους την έλευθε
ρία μας και την έδαφική μας άκε
ραιότητα, ή μη γνήσια έθνική μας 
παράδοση τους άπέδωκ� στή, <<βοή
θεια τοίΊ ΘεοΟ» λες και ό Θεος εύ
λοyεΊ τα δπλα που σκοτώνουν συν
ανθρώπους, ένω άγνοοίΊμε την άλή
θεια δτι οί υΕλλη,νες δταν πρόκει
ται να πολεμήσουν «για τα δίκαια 
και τα ίερά τους» πέφτουν <<μέχρις 
ένος» δπως ό Λεωνίδας της Σπάρ
τη,ς, και δτι οί πόλΕJμοι εΤναι άπο7. 
τέλεσμα της μικρότη,τας των άνθpώ
πων που εχουν ξεχάσει δτι κάθε 
χώρα εΤναι χώρα μας κα1 κάθε αν

θρwττος άδερφός μας. 
υΟλες αύτες οί παρερμηνείες των 

ίστορικων και παραδοσιακων μας 
γεγονότων, γίνονται γιατ1 δεν κα
νουμε διάλογο με αύτά. Τα κατα
πίνουμε σαν καταπραύντικο χάπι 
για να άποφίιγουμε τον συνειδητο 
πόνο τοίΊ ίστορικοίΊ έλέγχου. 

Δεν ,κάνουμε συζήτηση με τα γε
γονότα, δεν τα διύλίζουμ,ε στο Φίλ
τρο της άντικει.μενικότητας κα1 δεν 
άποδεχόμαστε το διαλογικο άπο
τέλεσμα σαν δίδαγμα. Ξεχνδ:με δηr 

λαδη αύτο που εΤπε ό Σωκράτης 
δτι <<ή συζήτηρη εΤναι το συμπόσιο 
της διανοία9> . 

Μιλδ:με για «έλληνοχριστιανικη 
παιδεία», σαν παραδοσιακή μας 
παίδευση και άνατροφή, ,κα1 στην 
πραγματικότητα ol φοpεΊς της 'Εκ
κλησίας μας καi ol ταγοί τοίΊ πνεύ
ματος δεν συναπαντήθηκαν οίίτε στα 
εργα •τους, οίίτε στα λόγια τους. 
Τα εργα των μέν, άλληλογρονθοκο� 
ποίΊνται με τα λόγια των δέ, και 
άντίστροφα. Καί δλα αυτα, γιατ1 
και ol μεν καί ol δέ, άποψεύγουν' -
«την τράπεζα» της συζητήσεως. 
Τους φοβίζει τρομερό: δ διάλογος ... 

Δεν εΤμαι άπαισιόδοξος ! ! ! Άν-
τίθετα εΤμαι αίσιόδοξος γιατί· ΈΤ-� 
μαι ρεαλιστής. '. · ·:. 

Κι' δταν εΤσαι ρεαλ ιστης ·. δρ'ίl:: 
σκεις τη λίιση στο χωρο το'ίJ" έψι�'< 
κτοίΊ - τοΟ δυνατοίΊ. · · --'."·''°Κ :υ\.1:·�··{ 
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•οταv δμως δέ:v εΤσαι ρεαλιστής 
χαροπαλεύεις στη σφαϊρα του έπι
θυμητου που εΤναι καtrα καν'. α 
άπροσιτο και άδύvατο 

Ο έ!tνικές μας παραδόσει κα1 
ο1 στορικές μας έξαρσεις μας προσ
φέρουν πλοuσια διδάγματα έθvικης 
μας άvαγέννησης 

Και εύτuχώς που τα διδάγματα 
αύτά δέ:v εΤvαι στειρα Μας δημι
οuρyουv και ύποχρεώσt.ις Μας ol 
κοδομουv ετσι ένα έθvικο «δουvαι 
λα6εϊν», ΤΟ όποιο μας άριθμοποιιϊ 
την θνικη συνείδηση, μας γεωμε
τρει την πειθαρχημένη συνέπεια κα1 
μας έλληvικοποιει ,ηv έλληνικοτη
τα 

Κα1 σάv πρώτη πειθαρχη1μέvη
συνέπεια δραματίζομαι τη δuνατο
τητά μας vά μάθουμε vά κu6ερνώ
μεθα Ό Σόλων ελεγε <<·Οταv μά
θης vά ζής άρχόμεvος, τότε θά μά
θης και νά αρχης» Κα1 δ 'Αριστο
τέλης σuνεπλήρωνε. «Ό καλος πο
λιτης ξέρει και να κu6ερνάται και 
νά κu6ερvά». 

Καλος στρατηyος εΤναι έκειν ς 
που ξερει να εΤναι καλος στρατιω
της. 

Καλος μητροπολίτης ιΤvαι έκει
vος ποu γνωριζει να εΤvαι εσχατος 
διάκονος νά κάνει εργα τα λόγια 
,ου Θεου 

Καλος δασκαλος εΤvαι έκει-
vος που παραδέχεται δτι εΤ αι πά -
τοτε μαθητής 

Κα1 καλος έπιστήμονας εΤναι έ
κειvος που πιστεύει στό Σωκρατικο 
άξίωμα «εν οΤδα δτι ούδεv οΤδα» 

Για μας τους νεοέλληνες, οί ε 
θvικες μας παραδοσεις εχοuv ιδιαί
τερη σημασία, γιατί, δσο περ ουv 
τα χρόνια κα1 ένώ στα άλλα κρά.η 
αύτές τοuς ο1 παραδόσεις σαπίζουν 
κάτω άπο λογης - λογης κύματα 
6ίας κα1 έξτρεμισμου, τόσο κα1 
σέ: μας αύτές μας ο! παραδό-
σεις, δταv eμψανίζοvται στη γvη
σια δλοκλήρωσή τους παίρvοuv μορ
φη εύαγγελικώv κηρυγμάτων κα1 
μέvovv άθάνα.ες στους αiώvες 

Το 1 821 άναψε κα1 κρατηθηκε 
χάρις στο φιλότιμο μερικών άγράμ
ματωv 'Ελλήνων κα1 στη σύνεση 
του Κολοκοτρώνη. 

Δεν άντεχαν ο! πρόγονοί μας ί
κ ινοι νάναι άδιάψοροι στη παρα 
δοσιακή μας νοοτροπία <<της άδού
λω.ης γc:vιάς» 

01 πόλεμοι του 1912-22 εΤχαv 
ενα συν κα1 ενα πλήν Κα1 τα δυο 
6γηκαv απο την καλη κα1 κακη έρ 
μηvεία τώv έθvικώv μας παραδόσε
ων Το συν 6yηκε άπο ,ηv παράδο
ση της Σ μύρvης κα1 της Πόλης «της 
άδερψωμέvης γενιάς» 

Το πλήν ποι; ηταv ή μικρασια
τικη καταστροφή, ξεπήδησε άπο τη 
διαίρεση μας σε 6εvιζελικους και 
αvτιοενιζελικοuς Διερωτώμαι άκό
μα κα1 ιστορικά κλαίγοντας λέω. 

Δεν 6ρέθη;Κε κανένας Ελληνας 
ήyέτης τότε που νά ελεγε <,' Αδέρ
φια .Ελληνες, μη διαιρεισθε» για 
νά κρατήση ετσι ,η μικρασιατικη 
καταστροψη που ,ο τίμημά της ά
κόμα το πληρώνουμε κα1 θα το πλη
ρωvοuμε; 

Ή αληθεια της έποποιίας ,ου 
1940 άvηκει στην έλΛηvικη ψuχη 
που παραδοσιακα άντρειωμεvη κα 
τω άπο την εμπνευσμένη ήyεσια 
του «τραvου Δαβάκη» πέ.uχε αύτα 
ποu έκαναν ,ον Τσώρτσιλ να λεη 
δτι «μέχρι το 1940 ο! Έλληνες 
πολεμουσαν σαν ήρωες 'Απο ,ο

1940 και δώθε ο ηρωες θα πολε
μουν σαν .Ελληvt.ς» 

Και έρχόμαστε στη\ άλλη πλεu 
ρα της έθvικης μας παράδοσης Κα
ταστρεφουμε έv καιρώ εiρήνης δ,τι 
έν καιρώ πο εμοu έπιτuγχάνοuμε 
'Αδερψωνόμαστε στον κίνδwο, δι
αιροuμεθα στην γαλήνη • Ηρθε σαν 
σuμφορα ό έμψύλιος πόλεμος, ο λε
γόμενος αvταρ,οπόλεμος Διαιρεθη 
καμε τότε σε δηθεv κομμοuνιστες 
και σε δηθεν έθνικόφρονες και γε
μίσαμε πληγές ,η χώρα μας και 
τους ίδιους ,ους 1έαu,ούς μας Και 
άμψι6αλλω αν κανένας άπ. αύτους 
ηταv είτε γνησιος κομμουνιστης εί
τε γνήσιος έθvικόφρονας •ολοι τους 
ησαν ερμαια κάποιας διαίρεσης κα1 
ούτε ηξεραν για ποιο άψεvτικο δού
λευαν 

Δuστuχώς π ηρώνοuμε άκομα έ
κείvη τη διαίρεση και οχι μόνον 
αύτο, ά ά σuνεχίζοuμε και τώρα 
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να «πιπιλίζοv,με» έκείνη τή διαίρε
ση. 

Τό παραδοσιακό μας καθηκον 
εΤναι νc'χ έμποδίζοv,με έκείνοvς που 
τροφοδοτοuν αίιτες τiς .καταραμένες 
διαιρέσεις. 

Με τις λογης - λογης διαιρέ
σεις τό .κράτος άναρχε'ίται. 

Ό λαός δοκιμάζεται καί άνη
σvχε'ί καί τό εθνος ξεπέφτει στην 
ίστορική σvνείιδησ,ι ιτ� άλλων 
έθνων γαί του ίδιοv τοv 'TOU έαv
τοu. 
"Αν φανοuμε σvνεπε'ίς σ-τίς ύπο

χρεώσεις που μας δημιοvργοuν οί 
έθνικές μας παραδόσεις, θα εχοvμε 
τόσα πολλc'χ να κάνουμε για μας 
τούς ίδιους, ώστε δεν θα μας μένει 
ουτε ενα λεπ-τό εvκαιρίας για νc'χ 
δράσουμε άνΤιπαραδοσιακά. 

Καi πρώτα - πρωτα ας άψήσοv
με τις έφήμερες άπολαύσεις δταν 
αύτες άνοίγοvν πληγες καί παρα
θύρια για τό άδηλο μέλλον. 

'Ο σοφός Περίανδρος δ Κορίν
θιος ελεγε: «Οί ·ήδονες εΤναι θνη
τες. Οί άρετές άθάνατες». 

"Ας λογοδοτοuμε κάθε μέρα εναν
τι τοΟ έαvτοί) μας καi -των έθνικων 
μας ύποχρεώσεων. "Ας διερωτώμεθα 
κάθε πρωι: «Τι ε.κανα χθες για τόν 
έαuτόν μοv, για -την κοινωνία καi 
για τήν πατρίδα μοv;». 

Μια τέ-τοια έθνική άνηονχία εΤ
ναι σωτήρια θέση μέσα σ-τήν ίστο
ρία πού ύψαίνοιιμ•ε καi -την παρά
δοση που με-ταλαμπαδεύοvμε. 

Δεν πρέπει να περνάμε άπαρα
τήρητοι άπό τη.ν έθνική μας Ιστο
ρία. Καθ€νας μας μπορε'ί να έξα
ναγκάση την έλληνική μας ίσ-το
ρία ν' άσχοληθη μ' αύτόν: «υΟταν
εΤσαι ζων-τανός να σε έπαινοuν. 'Ό
ταν πεθάνης να σε καλατuχίζοvν», 
ελεγε πάλι δ σοφός Περίανδρος δ 
Κορίνθιος 'Αλλc'χ καi δ Χείλων δ 
Λακεδαψόνιος -τραγοvδών-τας την 
'Αρετή ελεγε: «Ή 'Αρετή φέρει φή
μη στους ζων-τανούς, δόξα σ-τούς 
νεκροuς και άθανασία σ-τούς ούρά
νιοvς». 

Θα μου πητε ϊσως ποίοι εΤναι οί 
ούράνιοι άνθρωποι; Σάς άπαντω. 
ΕΤναι έικε'ίνοι πού πιστc'χ άκολοvθοuν 
αύτό πού εΤπε δ Σωκράτης: <<"Αν 

ήταν άναγκαiο να άδικω η να άδι
κοuμαι, θα προτιμοuσα νc'χ άδικοu
μαι». 

'Αλλc'χ -τiς έθνικές μας παραδό
σεις δεν πρέπει μόνο να τiς έπικα
λούμεθα σ-τiς δύσκολες σ-τιγμες του 
εθνοvς μας. 

Μαζί στό Ζάλογγο, μαζί καi στό 
άλέτρι. 

Μαζί στό έκτελεστικό άπόσπα
σμα -του κατακτφη μαζί καί στό 
πανη,yύρι του χωριοu. 

Μαζί στη θύελλα, μαζί καi στη 
γαλήνη. 

Μαζί, δλοι μας με τc'χ χέρια δο
σμένα, μακρvc'χ άπό προκαταλήψεις 
καί πάθn του παρελθόν-τος. 

Τ c'x πάθη του παρελθόντος όταν 
μας κατ(ΧΙΙ<λvζοvν μας σ.κοτεινιά
ζοvν τό παρόν καi μας καθιστοuν 
άβέβαιο τό μέλλον. 

ΗΕτσι, πληγιασμένοι άπό τό πα
ρελθόν, λιποψυχάμε στό παρόν, τό 
δπο'ίο με τή σειρά τοv μας παρα
δίδει ήμιθανε'ίς σ-τό άγνωστο μέλ
λον. 

Μ' αύτή μας όμως την έθνική 
παραζάλη·, πως θα μεταλαμπαδεύ
σοvμε τiς παραδόσεις μας καi τί 
εργο θα παραδώσοvμε στους έπι
γενόμενοvς; Με ποια χέρια θα πα
ραδώσοιιμε τη σκvτάλη της γενιάς 
μας σ' αύτούς που θα μας διαδε
χθοΟν, δτσν τα ίδια μας -τα χέρια 
τάχοι,ψε κοκκινίσει με άδερψικό αΤ
μα, 

Ένvπάρχει Ιερός συμβολισμός 
στiς έθνικές μας παραδόσεις, θε'ίος 
λόγος στα διδάγματά τους καi ύ
πέροχο χρέος στις ύποχρεώσεις 
μας. 

υΕνα τρίπτvχο, Σvμβολισμός, 
Διδάγματα, 'Υποχρεώσεις, που βρί
σκει ένσό-ρκωση,, στην Έργατικό
τφα, σ-τήν Έν-τι,μότητα, σ-τήν Πει
θαρχία, 

"Οποιο καi να μας λείπει άπό 
αύτc'χ τα -τρία κvριαρχικc'χ της ζωης 
μας στοιχε'iα, είτε ή έργατι.κότητα 
είτε ή έν-τιμότη;τα είτε ή πειθαρ
χία, τότε δεν είμασ-τε τίποτε. Ή 
ελλειψη, του ένός άναιρε'ί την ϋπαρ
ξη των άλλων, Χωρίς αύτc'χ τα τρία 
στοιχε'ία της ζωfις, δεν ύπάρχει έ
θνική εύαισθησία και έθνική σvνεί-
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δηση Και προ παντος δεν ύπάρχει 
έθνικο χτίσιμο 

Αν γινόμαστε παρερμηνευτες 
των έθνικων μας παραδόσεων, αν
άποδεικνυόμαστε άνακόλουθοι των 
διδαγματων τους, και αν άθετοΟμε 
τις εναντι αύτων των έθνικων μας 
παραδόσεων ύποχρεώσεις μας φται
ει για δλα αύτά, ή ελλειψη της έ
λευθερίας μας 

ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΤΟΜΙ ΚΗ Ε
ΛΕΥΘΕΡ ΙΑ 

Είμαστε δούλοι των παθών μας 
Ε μαστε άχθοφόροι των άμαρτη

μάτων των προγόνων μας 
Είμαστε σκλάβοι της κακομοι

ριας μας 
Είμαστε πολιορκημένοι άπο τις 

μικρότητές μας 
Είμαστε ζη,τιάνοι αύτων που μας 

άνήκουν. 
Ένω είμαστε δυνατος λαος νοιώ

θουμε σαν ψυλλοι στο αυτι τοΟ ε
λέφαντα 

Ένω είμαστε φιλότιμος λαός, 
νοιώθουμε τσιγκούνηδες άπLναντι 
στους ξένους 

Ένω ειμαστε 
νοιώθουμε σαν νά

το δακτυλο δταν 
ξένο μέρος 

καλόψυχος λαός, 
μας δείχνουν με 
βρισκόμαστε σε 

Είμαστε ερμαια της ήθελημενης 
άγνωσίας μας. 

Δεν άντέχουμε τή σκ αβιά ο-
ποιουδήποτε κατακτητη, αντέχουμε 
δμως τον έαυτο μας σάν κατακτη
τή τοΟ ίδιου μας τού έαυτοΟ 

Τραγουδαμε μέ θούρια τις νίκες 
μας κατά τοίι όποιουδήποτε έχθροΟ 
μας, και δεν ΤΟ μαμε νά τραγουδη
σουμε μια νικη κατα τοΟ έαυτοίι 
μας 

Και ξέρετε γιατί, 
Γιατi ομίζουμε οτι είμαστε τέ 

λειοι Στους δέκα �Ε ληνες που 
κοιτάζονται στον καθρέπτη, δλοι 
τους βλέπουν τον έαυτό τους σαν 
τον Μεγαλέξανδρο η τον Κολο ο
τρώνη Κανένας μας δεν πιστεύει 
οτι μπορε'ί νά εΤναι κατώτερος άπ' 
αύτούς 

Μας λείπει άτομική - προσωπική 
έλευθερία, και προπαντος μας λει
πει μεθοδικότητα άντ ήσεως διδα-

γμάτων άπο την ίστορία μας και 
άπο τiς έθνικες μας παραδόσεις. 

Δεν ύπάρχουν παραδοσεις σαν 
τίς δικές μας σε άλλο εθνος με τό
σο φιλοσοφημενο ύλικο Δεν ύπάρ
χει έπιστήμη, που να μην καλύπτε
ται, εστω και μέρος της με τις 
δικές μας παραδόσεις 

w
Ετσι,, διαπορουμε γιατi να εί

μαστε έκτος έθνικης πραγματικό
τητος 

• Αλλά, μην άνησυχε'ί πατρίδα 
μου «

w
Ηγyικεν ή ώρα» της νέας

σου γενιας Ό θρηνος σου· <<�Ω 
παιδιά μου όρφανά μου σκορπισμε
να έδω και κει», θα σταματήση 
Καινούργιες φεγγοβολοϋσες μέρες 
θαρθουν ια σένα 

Ό ηλιος πιότερα θά σε θερμά
νη καί η σεληνη• μ' άφειδώλευτη 
άπλοχεριά θά χρυσίση τίς μαΟρες 
νύχτες που πέρασες 

Οί στερεμένες πηγές σου θά α 
ναβλύσουν ξανά τη δροσοσταλια 
τους έστω κι αν χρειαστη τις ησυ
χες ρεμα ιές σου να τiς άνησυχή
σει καποιο καριοφίλι 

Ή νέα σου γενια πατρίδα μου 
δεν ξεχναει τiς παραδοσεις σου 
Οίίτε τά ίστορικά σου διδάγματα 
Κι αν άπ τήν άντίπερα οχθη τοΟ 
Αίγαιου 1ιομίση το άφιονισμένο θε
ριο πως μπορε'ί να βρυχηθη τοτε 
όλοι μας θα γίνουμε εν α ς, σάν 

το κοντάρ, τοΟ u Αϊ-Γιωργη και τοΟ 
u Αι-Δημήτρη, και θα τους καθηλω
σουμε τη βουλιμία. 

Παρ' ολα αυτα όμως πατριδα 
μου ή νεα σου γενια δεν ζε'ί με 5-
νειρα Ξέρει πώς πρίν άπ' όλα αύ
τα που σοίίταξε πιο πανω, χρειά
ζεται αδέρφωση 

Άδέρφωση πολιτική, κοινωνiκη,, 
οικονομική, έλληνική 

Αύτή ή άδέρφωση θα μας κάνη 

να μην εχουμε άνάγκη ξένους προ
στάτες γιατι κι αύτοuς τους δοκι
μάσαμε τόσο, που ό έθνικός μας 
ποιητης ό Σολωμος έξαναγκάστηκε 
να πη. ,;Δεν εΤν' είίκολες oi θύρες 
όταν ή χρεία τάις κουρταλε'ί» 

Ό πιο πιστός μας σύμμαχος σ' 
ολες μας τις μπόρες εΤναι ή δική 
μας έλληvική ΟΜΟΝΟ ΙΑ 

Υ Αν ημουν γέροντας θάδινα μια 
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εύχή. <<Έλληνες, ποτε μη διαιρεί'
σθε» �αι «'Αγαπάτε άλλήλους πο
λιτικά». Οί πολιτικές μας διαφορες 
να μην εΤναι ποτε αίτία όποιασδή
ποτε διαίρεσής μας. 

'Επί πλέον όφείλω μια έξήyηση: 
ΥΟπως άντιληφτήκατε, μίλησα 

πιο πολυ για τα έλcπτώματά μας, 
παρα για τα προτερήματά μας. 
Αύτο ηταν έκ μέρους μου έσκεμμέ
νη παραίνεση.. Προτίμη.σα τη\/ πα
ραίνεση άπο τα έyκώμια. Γιατι τα 
έyκώμια τα άκοσμε στις έθνικές μας 
γιορτές. Έθνικη γιορτη πού να δι
ηγεί'ται τα έλαττώματά μας δεν ύ
πάρχει. ΝΕχουμε περισσότερη άνάγ
κη να μάθουμε τί δεν είμαστε, παρα 
τί είμαστε. 

'Άλλωστε τα πλεονεκτήματά μας 
ας άφήσουμε να τα ξέρουν οί αλ
λοι. 

Έμεί'ς οί ίδιοι δ:ς γνωρίζουμε τα 
μειονεκτήματά μας_ 

'Οχι δτι οί έπιταγες των έθνικων 
μας. παραδόσεων περνάνε άπαρατή
ρητες CC'TΩ έμάς τούς ·uΕλληνες. 
Άλλα ή όφειλομένη, ύποταyή μας 
σ' αύτες δεν εχει συνοχη κα1 συνέ
χεια. Μερικες δε φορες δεν είμαστε 
καλοί έκτελεστες των έντολων τους, 
ένω ,και ή δύναμη και το θάρρος 
και ή τόλμη δεν μας λείπουν. 

Στην εiρήνη μας εΤναι άναγκαί'α 
τα διδάγματα των έθvικωv μας πα-

ραδόσεων. ΝΕχουμε ύποχρέωση στην 
περίοδο της είρήνη.ς, της εύτυχίας 

. καί της γαλήνης να άvατρεφώμεθα 
έθνικοπαοαδοσιακά, για να μην 
έξαναγκαζόμασ-ττ στον πόλεμο και 
στις περιόδους της δυστυχίας (ό
ποιασδήποτε δυστυχίας), να ψά
χνουμε σ-τα ντουλάπια των έθνικων 
μας παραδόσεων για να 6ροuμε έ
κεί σκονισμένα τα διδάγματά τους 
και να τα •κάνουμε θούρια και σαλ
πίσματα στην ώρα της άνάγκη.ς. 

Να λοιποv γιατι άνάλωσα την έρ
yασία μου αύτη στο τί μάς λείπει 
και οχι στο τί εχουμε. Προτίμησα 
την .καυτή και συνετη παραίνεση 
πού άφορά και έμένα τον ίδιο και 
αύτο το λέω με συναίσθηση πλή
ρους εύθύνης, άπο τα έγκώμια. 

Τελειώνοντας,, φέρνω στη μνήμη 
αύτα τα λόγια του Μάρκου Αύρή
λιου: 

Στη μητέρα μου όφείλω την εύ
σέοε ια και τη σεμνότητα. 
. Στον πατέρα μου. τις εύyενεί'ς 

μου φιλοδοξίες. 
Στους δασκάλους μου τη γνώση 

της γνώσης και τη. γνώση της α
γνο ιας. 

Σ τούς καλούς μου φίλους τον εί
λικρινη μου άλτροu·σμο και σε Σάς 
τούς συνανθρώπους μου το «πόσο 
όφείλω να εΤμαι ΑΝΘΡΩΠΟ Σ». 

'Ένα πολυ καλό βιβλίο 

Α. Besant - C. Le11dbeater 

Ή Ά τρσπός του 'Αποκρυφισμού 

Μετάφρασις ΔΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

Σελίδες 400 - Δρχ. 150 
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Πεζοl ρuθμοl 

F\ΣΠF\ΣΜΟΙ ΣΤΗΝ F\ΥΓΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Δούλας Δ. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

«" νω σχωμεν τάς χα.ρο rι.. ». 
Ξεχε λίζει δ χρόνος μέσα. στο ά
πειρον. Ο! καιροί cέ οvτα.ι ,μετα,-
ξ, , 'λ ,,:, ' , υ τους σα. α. υσιι:ια. και γι νοvτα.ι
οι εποχές το λα.μπερο διά-δημα. 
τοϋ Γαλαξία.. Το χθcς, το σήμε
ρα., το α.ϋριο σημαδεύει τη ζωή 
μα.ς άνέγγιχτο κι' άδιόφορο. Προ
χωρεί προ το αιώνιο, το άγνω
στο, τη λήθη κα.ί τη σιωπή. 

ύτοί οι πάγοι της α.!ώvια.ς 
σιωπης πού δέν εχουv οvομα., ε-

ξJ. , , .

1 
'Ι , , uv α,π την στορια., ιπου κα.τα.-

yρά ει lπάνω τους το πεπρωμένο 
της Γης. την ' vθρώπ νη πα.ρου-

, ' ζ \ ' ' ε. , σια., το ωικο κα.ι φυτ κο uα.σ -
λ ιο, την πα.ντοδυvα.μ'α των ώκεα.
νωv' τήν περηφάvεια των οουvο
κορφων, -ήv σπελπισία. των ερή
μων κα.ί, κυρίω , τον έyωίσμο κα.ί 
τή μα.τα οδοξία. τω άνθρώπωv. 

τΩ, α.ύτη ή σιωπή, ή α. ώιια. 
σιωπή, δ λήθα.ρχος τοϋ μάρμαρου 
κα.ί τοϋ ξ 'λου, μυσ-ικοπάθε α. των 
cρcιπω, έvωv α.ωv, ή σ ωπή των 
πυρα.μ'οων, τη� παγόδας, τό ά
σπιλο χιοιι τωι Ίμ.rι..λα.ίωv, ή α 
κρη τοϋ Βορρά κα.ί τοϋ Νότο 
των α.ίώνιωv πάyω , ή σ ωπή 
των έvδρωv' τω Ι θα.λα.σσων' τη:; 
οροχης στου� δρόμους, μέ τ' ο

vομα. νά. οα. τίσω, τώρα., πού ά:
κούω πάλι μέσα. μο vά χτυπά τό 
σ-χηπτρο της ή 6α.σίλ σσα. τω'ι 6α.
σ λ οοωv ή νύχτα.; Ή τελευταία. 
νύχτα. τοϋ Χρόνου ... 

Κλείνω τά μάτια. ου κα.ί προ-

σεύχομα , Τίποτε α, λο πιό ά. λό, 
π ό ιcρό, πιο ά.πέρ ττο τή στιγμή 
τούτη, &.πό τήv τα.π� vή δέ ση 
μας yυ α.ίκα.ς, μιας μητέp-zς, 
μια.ς &.οελφης ! Ή Παναγία. δλωv 
των ο-ίώvωv, ή μάνΨ:r σ έ ι..ετα.ι δ
λόpθη μπρός μο κα.ί 'πα.γορε 'ει 
τον dστα.το λόγο: «Ε'ρήvη 'Τμίν» 

Σέ σένα Πάναγνη ύ ·η �ο-
κα.ιv,ούρyιου Χρόνο ά.πε θύνω 
τήv κραυγή μου. Μη μολύvc � 
τίς α.κρεc; των δαχτύλων σο ά.πο 
το αίμα. των ρόδων, πού έy_ο ν 
ψυχ-iι, εχου ρ θμό, εχσυv ωή 
κρυμμένη στίς ρίζε� το � 

Μη μολ ιθείς &ι..όμα. ά.π' τό 
ά.ιθpώπ οα.ίμσ, όν p'πο τηςά. 
διαλλα.ξ α.:;, της ψε τ α;, τ·ην 
εχ-p ητα. -οϋ πάθου� πού ,ιο ιτα.pο
χτυπα τίς Ι υχές μας Μείνε άθώα, 
άyνή, ά.ειπάpθε η τ ς πρώτες α' -
τέ.� ώρες, ού γεν ι έσαι στή ι α. -
ων ότητα. υpιο, τό ξέpο με κ 
α'τό, θά. γονα.τ'σcι�, θά. λ ίσεις 
Κt εσ' στήν σίώνια. μοίρα το- χε
pα. νο~, πού στέλνε δ ανθpωπος 
στον αλλο α.νθpωπσ. 

Μά. σύ, ά.μόλυντη στιγμή, στ -
yμούλα. το~ χα. ούpγιο χρόνου, 
φοράς ά<όμα. τή σcπτήν έσθητ,χ 
μ α:; κόρης των Πα.να.θηνcιί v κα.ί 
προχωρείς προ� το " ωμα. της 

!ων ότη-ο;.
Σέ σ να ά, ευΟύνω όv χα.ιρε

τ σμό μου. Κ άπ' -ά. χc'λη ο 
το φίλημα. τοϋτο, α.νθο εύλάοε ,χς 
γέpνε στο ύπέpοχο στηθος σο . 
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RΥΡΙΝΟ� ΚΟ�ΜΟ� 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3.3 - ΑΘΗΝΑ, 
Τηλ. 3602883. Στο βιβλιοnωλεϊο ,μας θα βρητε δ,η κυικλο
φορεϊ στα ΈλληνιiΚα γύρω άπό: 

Έσωτερικη φιλοσοφία 
Γ1όγκα1 - '1 νδΜ<η φιλοσοφία 
Θρησκείες - ( 1,ερα κείι

μενα 
Πα.ραδοσια.κα κείμενα - Μελέτ-ες 
Μεταφυσ)jl{η φιλοσοφία, 

Άρχαiα Μυστήρια 
'Ιδέες για rrηv Νοο 'Επσχη 

Μερ,ι.κα άιπο τα βιβλία που διαθέτουΙJJε : 
Γνώση ('Εσωτερικός Χριστιανισμός) - Μπόρις Μουράδιεφ 

Γνώση, Β' τόμος 
5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία 
Θιβετανική βίβλος των νΘΙ<ρων 
01 Διδάσκαλοι του Γκουρτζίεφ - Ραφαήλ Λεφορ 
'Αναζητώντας τον κόσμο του θαυμαστοu - Πητερ Ούσπένσκυ 
5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία » » 
Φύλλα άπο τον Κ ηπο του Μορύa Α' - Μορύα 
Τ αο τε Τ σ1 ,νγκ - Λάο Τσε 
Αύτοβιογραφία ένος Γιόγκι - Π. Γιοy.κανάντα 
Ε!σαγωγή και άνάλυση στή,ν έπιστήμη της Γιόγκα - 'Έρνεστ 
Γουντ 
Το τρίτο μάτι - Λόμπσανγκ Ράμπα 
Το ανοιγ,μα του τρίτου ματιοu - Β. Σ. ΝΑλυτερ 
Ό Γλάρος Ί ωνάθαν - Ρ. Μπαχ 
Ό Προφήτης - Καλiλ Γκιμπραν 
Α!γυπτιακή βίβλος των νεκρών - Έρμης Τρισμέγιστος 
Μυστι.κοθεοσοφικοι διάλογοι Έρμου του Τρισμεγίστου 
Άρχες 'Αστρολογίας - Κ. Κάρτερ 
Κοιλας των ρόδων - Πώλ Ντίναχ 2 τόμοι 
'Εγκυκλοπαίδεια Άποκρυφισμοu - n. Γράδιγγερ, 6 τόμοι 
Χάρτη,ς 'Αστρολογίας ΝΕγχρωμος - Διαστάσεις 60 Χ 90 έκ. 
Ψυχολογία της συμβολικης των Γραφω1• - Μωρις Νίκολ 
Περιπέτειες ένος προσκυνη,τή - v Αγνωστου 

Φιλοκαλία -' Ιερών Νηπτικών, 5 τόμοι 
Μύηση άνθρώπινη ,και 'Ηλιακή - Α. Μπέ,λη 
01 v Αθλοι του Ήρακλη, Α. Μπέιλη 
Μύησις - Ρ. Στάινερ 
Σχόλια .στα Χρυσα ΝΕπη του Πυθαγόρα - Ίεροκλης 
Τα θεολογούμενα της άριθμη,τικης - 'Ιάμβλιχος 
Έπισικοπήσεις έπ1 της Μυήσεως - Ρενε Γκενον 
Μπαγκαβατ Γκιτα 
Μεταφυσικό ήμερολόγιο 
Ό ρόση,μα στήν άτραπο 

r ........
.................................. -.v.-................................................ ".

, . 
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FR. HOELD RLI 

Μετάψραση: ΒΑΣ. 1 ΛΑΖΑΝΑ 

Η ΠΑΤΡΙΟΑ 

Φαιδρο::; γι..φίζει ό ναυηκος στο τrατριrκο ιιμάνι 
ιπeρα άττ' τα άπόμακrρα νησιά, ΚιCΧΙρπτους αν εχει δρέψ:ι, 
έτσι ,κι 1:γώ θα γύρναα στην πατιρίδα, αν ,εΤχα 
τόσους πw,λους κα.ρπούς, δσες οδύνες, σιχyικcψίrσει 

2 

ΣεΊς όχθες άιφιοές, π,οu μ' άvαθρέψατε ιμια μ,έ,ρα: 

τ,ους πό•;ους της αγαπης θα π;ραυνετε, rμou τάζrετε 
σεΊς δαση όλΏχιροα της 1,•ιότ,ης ,μο , CJN ξανcφθω 
άκ,qμη μιrα φQρα την άνε.i<ί\μαvτη γω ήνη; 

3 

Στη δροσειρη νφοσυρμή, πrλαι στω� κυμάτων το παιιγνίδι,
στον ποταιμό, οπου άτέ,vιζα τα π� οί'α να γ,λιστρανε, 
1,·&μαι λοιπτοv έiκ,εί' 1 Έσας οουνοκορψες όλάφι&ς
τrου άποτε μου δίvαrrε ασuλο, ορια τ,ης παψιδας 

4 

ίειοά, ό�κατό:Jλυτα, κ.αι ιμ ητρι�ό ,μου στπrίrrι rou 
'<αι άγαπημ,ένα άδέ,λψια μου, έγκάιρδιο. σας χαιρετώ 1 
Και γύρω rμου �Ρχ 'σtθε, rμε ζώνε ε, "1"Οθεί'.�ε 
να μου γιατρέψετε, σαν με έπιδεσμους, την κcφδιά, 

έσ ί'ς πιστοι 
ό πόνος του 
αίιτο α11ε 
που eλπο 

ΙΠΟU rμεί•ναπ ! Μα ξφω, ξφω αι 6αρυς 
"5ρωτα, δεν θα το γιάνει αίιτον κανείς, 
απ' τα πcφήγορα τραγούδια 

οί θνητοι ιικνιστιικα δεν τον κοι,μάει στο στηθσς 

6 

Γιατι οί θεοί, που τrψ οί,φάνια ,μας δανείζουν φλόγα 
άκqμη ι αι τqv άγιο I ας δ�οίζοuv πόνο 
Λοmό·, ας μείνει αίιτός' ΕΊμαι της Γης 
ενα παιδί, ψτιαγ-μένο νά α;πα και α ύ"Π'οφέ�pει 1 
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ο ΤΥΦΙ1□ε ΤΡΑ[ΟΥΟΙΕΤΗε 

1 

Που εΤσαι /σφριγηλό; πού, πάντα, τ,ης αίιγης 
την ώρα ιμ,ε ξι,mνοuσες, 'TT'OU είσαι φως; 
Όιλάγρvπνη ή ικαρδιά, διμως σπα ίφά της ιμάιγι�α. 
αίχψάιλωτον ή wχτα άκqμ1η 1με κρατεί'. 

2 

1977 

Φαιι1δρος Σε παιρσμόνωα ,μες ιστης αvyη.ς το ή1μίψως, 
φαιiδρος στο 'ιλόyο .wένα Π1ρόσ1μ1ενα άλλοτε, ικι άνώ.φεiλα πτ,οτ,έ 1 
Δeν 1μ�ε: ,άπατοΟσn:v οί .μαντατσψόροι Σοu, τό-yιέρια, 
έιρατ.εινό, ιττοτέ ,μ,ε· γιατι -έ,ρχόσ,ου:ν rπάΜτα 

3 

εφ.τανε-ς ιμε την όμ,aρψιά Σου εύ.δαψονίrζο-ντα-ς 
ΤΟ τακτιικό ,μου μο\\ΟiΠάτι. ώ, ποΟ εΤσαι φως; 
·Πάντα ή <ι<Qipδιά :μου όλάγιρυmvη, αμως άικ,qμη
ή νύχτα •ή άτιέJρμονη φράζει το δρqμο ιμοu !

4 

Οί φuλιλ-ωσιες μου πρα:σινίζαν άλ1λοτε· σαν .μάτια 
'ΤΤ'CΧ1ράδοξrα ,μου φεγγο5CΜΙΟ0σαν τα ιλοuλοίιδια· 
δεν ηταν τ�ι δι:κων μου άτφqσιτο το πρόσωπο 
και Π'έJpα έπά�νω, σ;rα δάJση όλόγt.1pα., 

5 

άτιέJνιζα τα πετει.να να ψτφοuyοΟνε 
φαιδρα Ι�Ι εύφιρόσννα, Ci) τότε rττ,ΟU η,μοuν wέος � 
Τώρα άπομένω σιωπηλός, rτταντέ.ρηιμος, 
-άπο τ,η J ,μ ι •αν στην άλλη ωρα ΙΚ<Χ ι μοιρψες

6 

απ τηiv άγQπη .καi τόν πQνο τών ή1μιιpων 
των, πάψ•φωτων, οί �λοyι1σ1μσί1 ιμου, για άνc�κοίιφιΙση, άvα�ττ�λ-όJθοu1ι, 
ικι ό'λaστuλώνω την άr<οή ιμου, Σωτ·ήρας 
ιμήrπως ικα.i ψτάσ�ει άπο τα ,μαιφη rmέρα ! 

7 

Κα·ι νά ! ΤΟ μ,εσ11μ•έJ�ι τη φωνη γροι!Ι<Ιω 
του Κε1pα,uνοΟ, ικαθώς σι1μώ�ει1 ό 1μ•ετα1λλιόψυχος, 
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καθώς ΤΟ 01Πίτι "Ι1paμ001ειέ-τα ι ,κ ι ωσ.μ,ε τα 16άιθη 
1μ,ου-yιιφιζει ή Ύ"lς κι άνrι�αλουν τα αpη. 

8 

Και νά' ιμέσα στη νύχτα τον Σω-τήρσ άκούω, 
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άκούω αύτον Π'ΟU ζωοyοlλει, αύτον ποu ικαταστιpέψει,
τον Λuτ.pω-τη τον Κφαuvο ά'<ούω άπ' τη,v άναΤcιλ,η 
να τ,pί,χει π�pος τη δύση ,κι όΚJλουθώντας 

9 

άρχίζονν \.Ια .πό:ιλλουν ,κ ι ol χqpδές μου 1 Ζει το τιραγούδι ,μου, 
,μαιζί τοu ζει 1κ ι όπως τον 'ΠΌΤΟjμΟ άκ, uθεΊ ή ν.φοσv.ρμ,η 
- όπου θεJλήσει, ·έκιεί'νος -, mχρόμοια τρaχω :,ι άκlλοιΑ3ω
κι έγώ τον Πα1.1Τοδμvαμ10 σ-rav π�λάνο δρόμο TOU, 

10 

Γι,α 'Π'ΟLΙ, Για ποίΊθε; 'Εδώ σr ΟΙΚ·Ούω Κι έκει 
ΎτriJpo,cε ι •κ.ι όλόy,uρα ή γης άντ ι�δονά�ι, άχολοyει, 
Που θα σταiθεί'ς; Και τί ικαι τί '\.Ιαι 
πάνω άπ' τα σύνlλε.φα, ικαi ω, πως νιώθω 

11 

"Ω φως, ώ ψώς ι Πάνω άπτ' τα Π'<Ι'VάιΥiρια -έψ,η, 'Εσύ 1 
Καλώς μοίΊ κόπ.ιασιες ! 'Ε;ντός Σου άνθοδολεί' το ιμό:τι ιμου Ι 

Ώ ιδpοσ,οψώς' "Ω, εύ-τιυχία 1 Και -πάλι '5κε'ί,νο 1 

"Ω αχραντη, ρuση π�ηγη κατpαικuλδ:ς 

12 

ά'<cfμ,η άuλότφη άπο πτρω-:-α 1 'Ώ χώμα της πα-τρ:&χς 
�λοφό ι "Ω Λιικνο εί.ρη1,11,'<ο και στ,έyη 
των π.pοyόνων ,μου' Καi ώ σεις άyαπ μwοι 
που 1μοίΊ 'ΠU!ρασταθήκα-τε αλλοτε, σιμώστε 

ώ σιιμωσ-τε ! '5λδ:π να <Τ\Jμιμ1φισθεί'τε τη χcχ�ρά 1μ,ου 1
'5λ&τιε αλοι, έσεί'ς να σας δλοyήσει ό άναβλέψας 1 

"Ω, παρτ,ε, τrαρτ,ε ! 'λλα,ψρώσ,ε ,με άπ' το 6όφος 
το ,θει:-ο που κ,ειται σ,την κα,ρδικχ ι ου! 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

«ΤΑ ΒΝΜΑΤΙΙ ΤΝΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» 

· Τ6 μ ο ς Α'

'Από τήν Προϊστορία 

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τ 6 μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ώς τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 100 

Β' Τόμος .» 120 
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Θείος 

ΜΙΡΑΝΤΑΣ 

Θαβεις ένα μικρό σπόρο στο χώ

μα . τον ποτιζεις τακτικα, ό ήλιος 
ρίχνει τή ζεστασιά του, ο άερας τοϋ 

μιλάει τρυφερά και . νά' Τό θαϋμα 

μια πρασινη ζωοϋλα σκιζει το φλου
δι τοϋ σπορου, τρυπαει τη γη και 
βγαίνει στο φώς, ξεκινάει γιά τον 

προορισμο της, θα γινει στάχυ, ψη
λό καμαρωτο, η ο, τι αλλο κρυβε1 με

σα του μυστικα. 

• Αραγε, η ψυχη τοϋ παιδιοϋ, θαμ

μένη μεσα στο κορμακι του ποτε ξε

μυτιζει, δηλώνει την παρουσια της και 

πορευεται, βήμα - βήμα προς τον 

προορισμο της , Ίσως σε κάτι έν

τονες στιγμες που ξεφεύγουνε άπό 
τήν καθημερινη ρουτίνα, νά δονείται 

ή ψυχη έντονα, να νοιωθει την πα

ρουσία της και νά δυναμώνει 

* 

• Η ταν ό δεύτερος χρόνος που 
πηγαίναμε στο σκολειο οταν άκού
στηκε ή λέξη <<Πολεμος,> Ποιος την 
πρωτοείπε, έμείς τα παιδια δεν 
ξέραμε Το σχολε'ϊο όμως έκλεισε 
και μας εστει αν στα σπίτια μας 
ΈκεΊ, μαζεμένα, άδέρφια, ξαδέρψια 
και φιλοι ξεσπάσαμε σ' εναν ένθο -
σιασμο κρατητο. �Ετοιμοι, όλοι 
yια έκστρατεία, πηδούσαμε και 
φωνάζαμε Πόλεμος Ι Πόλεμος Ι 

Ξαφνικά, παρουσιάζεται ή δα-
σκάλα μας άγριεμένη, έγοντάς 
μας 

- Μά, δεν εχετε στάλα φιλότι
μο, να χαιρόσαστε που θα παvε: 
ανθρωποι να σκοτωθοΟν στον πό
λεμο, 

Σαν πιο θαρρετη παντα, πετά-
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�Hxoc 

ΜΥΡΑΤ 

χτηκα και εΤπα. 
- Τότε, τα μεγάλα κατορθώμα

τα κι' άνδραγ θήματ που μας λέ
νε λη την ωρα, πως θα γίνουν χω
ρις πόλεμο; 

- Αναιδεστάτη, νά ! 

Ήταν ή απάντηση κι' έ:vα δυνα
το χέρι επεσε 6αρu παvω στο μά
γουλο μου κι' εκλεισ τη συζή
τηση σαν τελ .. ία και παυ α. 

Ώστοσο, ή άπορία εμεινε μέσα 
στην ψυχη. Σαν τον σπόρο που τον 
θάβεις στη γη και περιμένεις, να 
φανε'ϊ ή πράσινη μυτίτσα. Καί τα 
yεyονοτα Φερνανε σκ'ψ�ι που σαν 
το νερο πότιζαν την άπορία να 6γε'ϊ 
στο φως, να ξεδια ύνει 

Κι' ακούστη'< , πώς δο οφόνησε 
καποιος τον βασιλια κι' εφυyε το 
βασιλόπουλο για τον πολεμο, άφο0 
φορεσε την κορώνα uΟπως στα 
παραμύθια. νΕψl.l'fε για τον πο ε 
μο και ό αντρας της θείας Εύγε.-

ίας Τον είδαμε προτ Ο φύγει ΕΤ
χε μια σπάθα που σερνοτανε στο 
πεζοδρόμιο και χτυττοΟσε, μπότες 
που τρι ανε και σπηρούνια γυα-

ιστερά Ή Ιστορία της θείας Εύ
γενίας ηταν πο u μυθιστορηματικη 
Είχανε κλεφτε'ϊ άπο έρωτα Τολμη
ρό, άσυγχώρηrrο για την έποχή_ 
Ό πατέρας τη θύμωσε, δε της 
εδωσε πεντάρα, δεν ηθελ.. να την 
ξέρει πια και μο άχα στο κρεβάτι 
του θανάτου του, πηρε σvχώρ ση κι' 
εύχη ή θεία Εύγενία 

νΗτανε μια ίστορία που κvκλο
φοροΟσε μεταξu κοvζί ας και σα
λονιοΟ άπο τα σουφρωμένα άπο λύ
πηση χείλια μιας υπηρέτριας η μι
ας γριας συγγένισσας Κι' ό απόη
χος εφτανε στ' αύτιά μας σαν ά
μαρτωλο παραμύθι Η θεία Εύγε
νία, λοιπόν, και ή ξαδερφη μας, 
ή Έλεvίτσα, ητανε πρόσωπα άλ
λιώτικα, με μια μυστικη Ιστορία, 
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κα1 γιc'χ τούτο πολυ σεβαστc'χ στον 
μι·κρόκοσμό μας. Οί μέρες περνού
σαν μέσα σ' εvα πυρετο άπο εί
δήσεις και διαδόσεις κα1 διαψεύ
σεις και νίκες " νίκες και χαρές ... 
Ένω, άόρατες οί Μοιρες κλώθανε 
το ριζικο του. καθενός. 

Κι ηρθε ΤΟ πι,κρο μαντάτο. Ό 
αvτρας της θείας, δ πατέρας της 
Έλενίτσας, σκοτώθη,κε στον πόλε
μο. Πέθανε. Δεν θc'χ τον ξαναδούμε 
ποτε - ποτε πιά. Ό θάνατος πέ
ρασε άλλη μ ιc'χ ψορc'χ άπο το σπί
τι μας. Το περασμένο καλοκαίρι 
ηταν ή γιαγιά. 

Μιc'χ μέρα ,μας εvτυσαν κάπως 
έπίσημα, μας είπανε πώς ή γιαγιc'χ 
πέθανε κα1 πώς θα πη:γαίναμε vc'x 
προσκυνήσοvμε τη νεκρή. 

νΗταvε ξαπλωμένη σ' ενα σαν

κρεβάτι στη μέση του σαλονιού 
κι' t\μοιαζε vc'x κοιμαται. ν Αψηvε 
πολλες ψορες την πόρτα της κά
μαράς της άνοιχτη κι· δποτε περ
νούσαμε, την βλέπαμε στο κρε
δάτι της, ξαπ ωμένη άνάσκελα, 
με τα χέρια διπλω,μένα στο στηθος 
να ροχαλίζει. Μόνο που τώρα δε 
ροχάλιζε κι' άvτ1ς γιc'χ σκεπάσματα 
εΤχε λουλούδια. Το πρόσωπο μο
νάχα κα1 τα χέρια της ηταvε ξέσκε
πα κα1 πόσο ,κίτρινα, χλωιμά_.. μc'χ 
άλήθειct, σc'χ vc'x κοιμότανε. Με σή
κωσαν ν' άσπαστω τc'χ χέρια της. 
Μόλις τc'χ χείλια μου άγγιξαν το 
παγωμένο κίτρινο χέρι, τρόμαξα ... 
'Ένας άλλιώτικος ψό6ος φώλιασε 
κάπου μέσα μου δαθιά. Οϋτε vc'x 
κλάψω μπορούσα, οϋτε λέξη, vc'x προ
φέρω. Αύτο ΤΟ παγωμένο, κέρινο 
χέρι δεν ήταν ή γιαγιά Ή γιαγιc'χ 
εΤχε ψίιγει! uο,τι ήταν �ει δεν 
ήταν ή γιαγιά, 

Τώρα πέθανε ,και δ θειος, Που, 
άραγες; Δε μας είπανε, οϋτε τολ
μούσαμε νc'χ ρωτήσουμε, Πάνω στc'χ 
βουνά. Ξαπλωμένος στη γη, γεμά
τος αίματα, χλωμός, παγωμένος, 
ένω τc'χ κανόνια ε6γαζαν φωτιές. οί 
μπόμπες εσκαζαν δεξιc'χ κι' άριστε
ρc'χ και οί σφαιρες επεφταν 6ροχή. 
'Έτσι, τον επλαθε ή φαντασία μας. 

Γιc'χ κάμποσο καιρό, χάσαμε τη 
θεία Εύγενία κα1 την Έλεvίτσα. 
Ήρθε το -καλοκαίρι ,κα1 φύγαμε 

άπο την πολιτεία γιc'χ την έξοχή. 
Στη χαρc'χ της άκροθαλασσιας, στc'χ 
καθη,μερινc'χ μπάνια, στc'χ παιγνίδια 
στην άμμουδιc'χ ξεχάστηκαν τc'χ θ'λι
βερc'χ του πολέμου καi του θανά
του. Ή μόνη μας εγνοια ηταvε vc'x 
ξeκλέψουμε καi vc'x μείνου•με λίγο 
παραπάνω μέσα στη χαρc'χ του vc:
ρou, σκίζοντας το κύμα σc'xv άδέ
ξια ψαράκια.,. νq χαροCψε λίyσ 
άκόμα τη φυσι'Κη ξυπολυσιc'χ στην 
ύγρη α;μμο ... vc'x ξεφύγουμε άπο το 
τρομερο «πρόyραμμω> πού, όπως 
μας φαινότανε τότε, μας κυνηγοΟ
σε άλίιπητα και περιόριζε την έ
λευθερία μας... με τη μορφη μιας 
στεγνης ξένη,ς δασκάλας. 'Ανvπα
κοές, λοιπόν, τιμωρίες, κλάματα, 
τσακώματα, άγγλι,κη καi γαλλικη 
άνάγνωση, κι' όρθογραφία, ποΟ και
ρος vc'x σκεφτούμε πόλεμο κα1 θά
νατο. 

Καi μιc'χ μέρα μας εΤπαν, πώς ή 
θεία Εύγενία και ή Έλεvίτσα θάρ

θουν το μεσημέρι να ψαμε όλοι μα
ζί. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν_ πη
γαίναμε γιc'χ μπάνιο στη θάλασσα, 
άλλα καθαροvτuμένο,., περιποιημέ
νοι περιμέναμε τους καλεσμένους. 

Κόντευε μεση·μέρι, δ ηλιος ε.και
γε άψόρητα κι' έμεις στη σκια της 
βεράντας περιμέναμ•ε, κοιτάζοντας 
δλοένα τον δρόμο. Το σπίτι μας 
βρισ,κόταν σε ύψωμα,. τc'χ σπίτια 
έκει πολιι άραιc'χ κι' έτσι δλέπαμε 
τον δρόμο ίσαμε κάτω στην παρα
λία. Ό δρόμος ,κάτω άπο το με
σημεριάτικο φως τού ηλιου, φάν
ταζε κάτασπρος. Το χωμα στεγνω
μένο σαν άπο δυvατο καμίνι, ηταν 
μιc'χ άσπρη σκόνη. 

Κοιτούσαμε, .κοιτούσαμε, γεμάτοι 
άvυπομονησ-ία και ξαφνικό: άπο την 
παραλία, στη στροφή, φάνηκαν δυο 
άνθρώπιvες φLγοΟρες, μια μεγάλη 
κα1 μιc'χ μικρή, δυο μαύρες σκιες 
πάνω στην άσπρίλα τοΟ δρόμου. 
�Ηταv ή θεία με την Έλενίτσα στc'χ 
μαΟρα ντυμένες και ol δυό. 'Απο 
το μαυρο καπέλλο της θείας, εvα 
μακρu δέλο άνέμιζε .καθώς περπα
τοΟσε ,κρατώντας στο γαντοφορεμέ
νο μαΟρο χέρι τη,ς ΤΟ ασπρο χερά
κι της Έλενίτσας, που κι' αύτη φο
ρούσε δλόμαυρα. Μαυρο φόρεμα, 
μαΟρα κοντό: ,καλτσάκια, μαΟρα 
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παπούτσια, μαυρο ψάθινο καπέ
λο και μοναχό: τα ξανθά Τ ς τα 
μαλλια πλαισίωναν ΤΟ χλωμό της 
πρόσωπο σαν άνορθογραφία, κείνη 
τή στιyμη, άλλα και σαν πρόκλη
ση στην κοινωνική πρόληψη, που 
προσπαθουσε να θάψει τή ζωή μαζ1 
με ΤΟ θάνατο. 

Τρέξαμε να τις ύποδεχτοίίμε. 
Μας είχανε δασκαλέψει να μή μι
λήσουμε για τον πατερα της, οίίτε 
ν' άρχίσουμε έρωτησεις «μά, πώς; 
μά, που;» Αίιτά, ηταν προνόμια 
των μεγάλων .. Έμεϊς θα παίρναμε 
την Έλενίτσα άπο ΤΟ χέρι να πα
με να παίξουμε 

Την π ραμε και πήγαμε στην κα
μαρά μα . Κοιταζομασπ όλες 6ου-
6ές, άλλα τα μάτια 6ούρκωσαν και 
σιyα - σιyα άρχισαν τα δάκρυα να 
κυλάνε. Καθως ητανε ντυμένη στα 
μαυρα, ή ξαδέρφη μας, εΤχε κάτι 
ΤΟ μικρομεγαλίστικο Το πpοσω'ΙΤό 
της με τα ξανθά της μαλλιά, ηταν 
παιδικό, τα γαλανά της μάτια ό
μως εμοιαζαν μεγάλης γυναικας, 
λές και ειχανε ξε6άψει άπο τα δά
κρυα κι' όσο για ΤΟ χαμόγελο της, 
μια σύσπαση άνέκφραστη, μια 
π ροσπάθεια άνεκπλήρωτη 

Κα1 κοιταζόμαστε 6ου6ές Κα1 
τα δάκρυα κυλούσανε άρyα - άρyά 

Το 6λ[μμα της Έλενίτσας έλε
Ύ'Ε «Συγχωρέστε με 1 Δεν εΤμαι 
ΠΙΟ: σαν κα1 σάς I Δεν ξέρω ΤΟ 

γιατί, μα δεν εΤμαι Σαμπως να 
ένοιωθε ενοχη έ κ ε ί ν η ! Μα 
κι' έμεϊς 1 ήν κοιτούσαμε σαν έ
νοχοι. «Σ yχώρισέ μας Έλενίτσα, 
που μεις εχουμε μπαμπά 1» Το 
αίσθημα αίιτο της ενοχης κι' ο πό-

νος που ΤΟ συνόδευε, μας ενωσε 
τοσο σφιχτά κεϊνες τις στιγμές, σά 
νάμαστε ενας άνθρωπος . . σά νά
μαστε δλοι οί άνθρωποι της Γης. 

Η λίγες μέρες ξανάρχισε ή ζωη 
τη καθημερινης ρουτίνας Τα μαυ
ρα της Έλενίτσας τα συνη,θίσαμε 
κα1 καυγαδίζαμε σαν και πρώτα . 
ποιος εφαγε ΠΙΟ πολυ σταφύλι, η .. 
αν θα παίξουμε κρυφτο - κυνηγη
τό, η άyάλματα. 

Μ ά ή μνήμη μέ τη δική της λει

τουργια, κράτησε άνεξίτηλα χαρα

γμενη στην ψυχη την είκονα άπο τά 

δυό έκείνα μαυροφορεμενα πλάσμα

τα μεσα στο ασπρο μεσημεριατικο 

καμα τοϋ καλοκαιριοϋ · Η πλερεζα 
καl τωρα άνεμιζει σα μαυρη σημαία, 
καθως προχωραει ή μαυροντυμένη 

μάννα, σερνοντας τό μαυροντυμένο 

παιδί της Είκονα της χήρας και τοϋ 

όρφανοϋ, είκόνα όλακαιρης της άν
θρωποτητας. Τα δακρuα της ένοχης 

ξανάρχονται μαζι μέ τον πόνο για 
ολα οσα εγιναν άπό τοτε καi γινον
ται. 

Και ε ναι σε κατι τετοιες στιγμές 

πού νοιώθει κανεις τον σπορο της 

ψυχής που σκαει καί ή πράσινη μυ

τίτσα δυναμικα να ζηταει να βγεί 
στό Φώς 

Γενάρης τοϋ 1974 
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Τεκτονισμός 

'Άρθρον τοϋ Ύ πάτοu Μεγ. 

Ταξιάpχοu των Η. Π. Α. 

Henry Clausen 

1977 

Ή έλωθφία εΤ:\Λα•Ι είί.aραιΑCJ'Τtη, Οί Ά.Αθφαίοι του Ε' αί,ωνσς 'ΤΤ.Χ. το 
διει-mίlστωσαν ικατα ΤΟ ξε,κ·ί11,4ημάi τοι.Jς δι,α ιμ1ίαv έ!λεuθέ:ραν κ.οινωνίαν. 
',ο Λόρ:δος ΗΑJκ,τον, rτrαρετήριηισε σιχετιΙΚ!ως: «Ή ί01τcφία των (τω,v 'Α
θηναίων), δΊδε11 τό w.φιικοv rmcφάδειιyιμα τ,οΟ 1<111\fδύνου της Δημ:ακρα
τίας •ύπο τας ιμ&λλιον •εύνοϊ1κας ισ:uνθή1καις ... 'Ήισαιν οί ιmλέοv ειίσε.6έίς 
των 'Ε1λιλήvων. Έσe6οντο ΤΟ Σύνταγμα: που τ�ους ετχ.ε έ!ξασψαιλί:σει 
εύδαιμονίαν, ικ.αι ίσότητα, 1καi έιλ-ευθφίαv. . . Ήν.εί1χοντρ σηιμαντικ�ην 
ΠΟΙ{κt!λίαν γνωιμωv και 'μεγάλ�ην ιέιλ,ει.ιθερίb:ν :J..όγ;ου. . . 'Ή:σ'<Χ!ν δ μόνος 
λαος τη,ς άρχαιότητος ιτηου όΙΛέJπτυξΊαν ιμ:εγό:Jλως δημ0ικ1ρατι.κους θε
ισ�μ,ούς. 'Α/'Jλα ή κατοχη άπ,ε,ριορίστου '€;ξουσίας, rττου δια�ρώνει• τ ,ην 
σvνείιδηση, σιΚ!λ,ηραίνει: Tf)!\f 1καρδια Ικαi σ,ιι.-γ,χέει τηιν άνsτί�ληψη; των μο
ν<Χίpχων, ησ1<1ησ1ε την διαστρε,πτιικιή τ,ης έπιιρροη και έ.πi τηΙς ενδοιξη� 
δημοκρατίας των Άθηvω,ν». 

"Ας έvθι,ψ,ηθ0Cψ1ε σχετικ,ως 1καi την σσψ:η πτ,ροειδοποίηση του 
'Αμειριικανου π:α'Τ]pιώτου Τ �αίιημ1ς Μάντιισ�ον: « Υrπιάiρχοuν rπιαλιλο1 τ,ρό
Π101 συ.ντμή,σ.εως τ,ης έ,λευθερίblς του λα:ου ιμ,ε τον ΙοΟΙθιμιιαΊο και σιωιπη
λο οιφετεριισιμο τ,ων έv ΤΏ eξου.σ,ίςι, ,eκτος άτrο την ξαιψv1 1κη il<αl 6ίαιη 
ύψ01pπαιγή)>. ι 

Σ•ήμφα σε rττ�λεΊστα ,μ·έφη τ,ου ,Κ'όσ�μοu έrττικ;ρατεΊ ,ή τυραννία. ή 
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δ:,uλεία ·'<αi ή άθλιότης Μία στατιστι,κη του ίδρuματος Βέντειλ Oύw.
�u, εδ:ιιξε ότι ικατα το 197 5, ύπηιpξε ικάμψις της έλευθερίας για 7 43 
έ1κατaμιμuρια άνθρώπων σ' &λοv τον κόσ,μο καi οτι ιμόνον το 19 το'ίς 
έικατον του ΠαΎJΚΟΟ1μίοu πληθι.ιοψιου ζουν έv έιλεvθφιςc 

Τα ΉvωμιέΙΛα VΕ�νηι άpι
1
θμουν μεταξυ των μ,ε.λων των 144 χω

ρε1ς. Ή μ, γό.Ίλη των τrλειονότης εί α1 σιδφένιες διικ'Τατοpίες, αύταρ
χι,κα καθεστώτα ένος προσώπου η ,μιας οίκοyενείας ,καi ,κ,ράrrη ύτrε,ρ
τ.pοφι α είς οάρος του άτόμοu. 

Ό Τε.κτονιο,μος δεν μπrφεΊ ονα έπτιζήση σ' εΙΛαV τέτοιο κόΟ'μο. 
Διότι οί έχθροί του διαστpέψοuν τηον εννοια του ΤΕΙκτονιο,μου και
τείνουν να mροκαλέσοuν ψόοο και ιμ'ίσος και να .στρέψουν την κοι"'η 
γνώμη προς δι,εί,ιθuνση σψαλε,ρή Ό Τ ΕΙκτονισ,μος ύτηpξε O'TT\iV ίστο
ιpία θυμια πολλώ ,κακοοούλων έπιθέσεων. Σε φιικες 'Π1Ε1ρtΟχες του 
1κόοψου, για να πα1ραφράσω,μ,ε τον Σαίιξπηρ, y ώσσα1 συκοψαιvτών 
έ.πpόψεpαv τον θάνατον. Ύπ0ψέρα:μ·ε έv σιωπ�, ικανοποιημένοι έκ 
του δτι «καi ό άy,νος σαν ΤΟ πάγο και �U'<Ος σαν το χιόνι, τ-ην 
σuκα,ψαντία δ0ν θα τηιν άποψύyη>>. 'AJw...ά, είιμεθα ίnrοχρεωμένοι να ση_ 
μ,ειώσωμε οτι &λαι αί ι'<ατα των Τ ε�κτόνων κατηγapίαι ησαιν ψεvδε'ίς. 

Κ uττάξετε ρώτα ποιο] κατεδίωξΟJν τον Τ ΘΚΤΟV\01 Ο και επει
τα ρωτήσε-rε: Γιατί; 

Μία lJκ τών πρώτων πράξεων των Ρώσων ,μ,πολσεοίικων του 
1 91 7 ηταv να διαλύσουν &λας τας Στοάς. 'Ο Μπέ)...α Κουν το 1 91 9 
είς την Ούyy01pία ιt.κήρuξε την δι,κταταιρία του mρολη01pιάτου καi 
δ έ-rο:ξε ϊ>ην διάλυση των Στοών. Ό 'ΤΤ'ρώτος δικτάτωρ της Ίσπα-



322 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

vίας, Πιρί.μο ντε Ρrι�δφα, το 1925, •κατηιργησε τον Τεικιτ·οvι�σψό. Ό 
Μοvσαλίi\Ιι, άψοΟ π�λέον η απα1ξ πτpΟΟ'ε,πά\θησ,ε άvΕ1τt1Ιrrυχως να γίινη 
δε,κτος σε Τ EJKTOV.l!ΚJT} Στοά, έ.θοοτττισ�ε το 1924 δτι δεν έ,,τrετρέπτετο 
σε καvaνα ,μΘ.ος τοΟ ψασιιστιικοΟ κάμιμ•ατος .να εΤναι τικτ•ων κα:ι ΤΟ 
1925 έ�rρο�ώ,ρηCJ1ε στ.ηv έξόvτωση των Σ τοωv ,και την ψuλΟΙΚJη των 
:ήyετωv των. Οί Ναζί,, ιμ,ετα τ,ηv ,κατάληψη τη,ς έξοuσίας άπrο τον
Χί,τ�λφ, διέJλ� την Με.yαλη Στοα: της Γφμανίας ΚΙCtι εστειλαν 
έξaχον,τες άξιωματοίιχοuις της ειίς τα σ-φατόπε.δα ΡUγΙΚ.εντ,ρώσεως.
Το 'ίδιο έγινε άjργότε�ρα σrτην Αύ:σψία. Πολuά�pι�μοι ΤέJκτΟΙ\Ιες έ
κ.λ•ε.ισθηκαν στην ζωντmiι,: κόλαση τοΟ ΝταχάQU. Οί διωγ�μοι των
Τ εη�τόνωv ιέJξοmιλώθησα;v μαζi 1με τ•ην ικ•uιριαρχία τοΟ Χ ίf'Με:ρ ΟϊηΙV 
Τ ,σε,;χσσλο6ακία, Πολωνία, Όιλιλανδία., Βέiλγιον, Νορβηγία κα1ι Δα
v ία. Τα ΙV,Π'ΟΤαΙΚΤΙΙΚα στη :Γ ElfψOJVία: ,κιράτη ύπtοχ:ρε.ώθη,κα,v να θε
:σΠ'ίισοuν νόμους έναvτίιοv τοΟ Τ εικτονισ�μιοϋ. Οί rrηράκτηρες τοΟ Χ-ί1. 
τλ•ε,ρ έ.μόλuναν άκόμιη ικαι ιτ,ην 'Άπτω Άνατdλη, ικαι επηρειmε να φ,θάση 
ό στpοπη,yος Μακ "Αιρθοιι.ψ, γιιια ν' άκuρώση τα διιατάγιματα. Στηv 
'lσΠ'αVία ό στρατηγος � iθέστπισιε 1 Ο χιρόνια ψuλακ.η αίιτο
·μάτως για κάθε Τέικτοvα. 'Όταν επ.εσε ή :ΓαJλιλία, ιή ικυβ�ρνcηση τοΟ
Β ισu διέlλιι,c,;ε ϊ1ας Στοάς, ,κιατ,aσχε τας ίδιοκιτησίας των καiι έφuλά
κ ι:σε τους ήγέτας των. 

Παραπ,λο:Μημιέινες έικ,Κlλ,ησιαστι[Κξς ίεJραρχίες iέJξαrτrΘλuσα.ν έπ,ί-
σης άτrο ικα ιροί'ι ε:ί,ς ,καιιρον ιοοuλίλες έναιντίον δλιακiλιήρου τ,οQ, Τ εκrrο
νι·κοΟ Τ άγ,ματdς, κuρίως διότ,ι, δεν 1μrτφοιrσαν να έ:π.ι,6ά!λΟUγ Τις πο
,λιτι!Ι(Θς, ικιοιi\Ιωνιικες ικαi θρησ,κιε:υηιικες UΠΟJ)'Qpεuσεις των εfττι τών 
έλευeερ0ψρόνων ανθρώπων. 'Εθεώρησαv ιτους Τeκrτο\.Ιες �μrτrάδιο στιην 
δίψα τοvς yι•α ικι-,pιcηpχία. Δε.ν εtναι έικιπiληκτιικαν ότι αιί δούλ?-.αι 
fyιΙVα.ν 1μετα ψυχιρόνηrτος δεκ,mι ,η ικαι άγνοf{)ηισαν. 

ΤΟ 'ΚWηγιητο των Τε�κτόνων uττηpξε λοι,πον 'fJ 1μέθοιδος 6λω,.ι. τών 
Ί1ροιμ1οκιρατιων, της Λεuκης, τιης Κάκικι\.Ιης ικαι τ,ης Μαμρης. Και 
περιιλαμ,βάινει ,ψάνοvς, φuλακίισε�ις, 6αισcwισττ.ήpια, διαpπαγες και θέ
c,;ειις έκτος νάμιου. 

Γιατί•; Γιατι αύτο το ιφαναΤΙΙΚΟ 1μJισος; !Γιο:τι αίm) ή σψαλερη 
δραστηριότης; Ή άπάντησ�ις εΤναι άmλη. Και εΤναι άπ.οδεδειry�μένη 
ά1110 την ί:στ,qpία. Ό Τ εκιτονι1σ1μ,ος εΤινα;ι )μία ΙΠΌΙγΙΙ<ΟΟ1μ ια: qργάνωση,
ή οποία �ηpύστσει Tl1)V <X\/.O)(il) ΙΚαι άyικciλ 1σζει θλους τους �ους, 
αρκεί' να πισ-rεύοψ ,είς Θεόν. Ύπτοδεχόιμε.θα ΟΜευ διαιφίισεως τον 
Χ!ριιστιια:νο η τον '1 οι.ιδαίο η -rov ιΒοuδδιιστη η τον Μωαμεθανό. 
Δεν uπά\ρχ,ει στον ΤΕJκτοvιισιμιο ιδόγ,μα: διαφοΟν. Π.�οι ΚJληριικ.οι άφοί'ι 
•εγιrν�α:ν Τέικτaνες διε:,τrίσπωσαν δτι ιμιΠ10!ρο0ισαν ν' ωΚιήσοvν ,τιο
.κ,αιλα τα ικαθήκοντά των ΙΙ(αJι να εΤιγ.αι όκόμιη, καλύτφοι ανθρω
τrοι,. Β:ρηκαν είς τας Στοας ίιψηλα �ρησ,κ.ευτιrκα ,ίδεώδη,. κέντρα
ψωrrι!σ�μιοΟ 11<α1 ικαλης ουντροψ.11κότητος.

'Επi αίώνες οί Τέiκτ0ινες άντετάiχβησαν σπ;ην \μtσ�αλιλοδοξία, 
τον πνω;ματιικό δεσmοτισμο ,και την πταλιrrιική Τ\,\ραννία. Άyω.νί
ΙΟΙθ�αν γιιc'χ άικφα:ιότψα, για έιλιει.ιθφία κιαiι γ,ιό: ιάτc1μι1κιη άξιο,-
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ΠΙpέrrτεια. Άποψεύyοuν την άνά�μ,ι1ξη στην 1Τ!dλιτι:κ,ή. ,ΠισϊΘύοuν εuς 
μίισrν Θείαν Δύναιμ,η, είς τη,ν ήθιική, είς την άγαθοφyία, αί δε
�ρyσp,ίαι των Σ τοον διέπονται .�ΠΟ τας άρχας αuτας. 

Δε,ν .εΤΙΛαι ιμοοrrιικη έται,ρία δ Τε.κrτονιισ,μός. ΕΤιναι γνωστα τα 
μ,έρη όπου ,σ,uνf!δ,ριάlζομ,ε ,και γνωσrα1 α άρχαίι ιμας. ΕΤνα:ι μια 
όρy�ση ένδιαφειρΟΙμ,έvη ικαι έιρyαζqμιένη όπε.ρ της 'Αδειλψότη
-:ος των αι�ρώπων, ώς φUΟ"ιΙ�ης σιυναιrείας της πrΟJVCΜψώπιW]ς 
Πατρότητος του Θε,ου, ίχπειρ 6ειλτ,ιώσεως του ,ά\Λθρώτrου ικα1 για 
TT)V ελευση έ�νος καιλίπειρου, .εύψυέσ-rφου, εύτuχωτφοu κάη.ιοu 
δι1α τryς όναπτύξεως καιλJυτέρων, .εύψυεσττέρων και εύτuχ,εστέιρων 
ά\Αθρωπ·ωv. 

Οί ΤέJκτοvες ώς ατομα προώθησαν παντού την άνθρώπινη 
πρόοδο και τους δημοκιρατικους θεσ�μ,ούς. '5θεσα:ν τα πνει,ματικα 
θε:.μ,έιλια της Άμ,φι.κης Οί σuyyραφεις της nρώτης έγκvκλο:παι
δείας --δ Ντιιντε:ρό, δ ντ' Ά!λΟΙμ,πέρ, ό .Κοντο.pσέ, ό Έλ6έτιος
η0'01\I Τbκτο1,,1ες. 'Όταιv ό Βολταϊρος ιέπωτpεψε σ-rο Παιρίσι, το 
1778, ετος και του θανάτου του, ,έ�μυήθη ·ειίς τον Τeκτο,vισ�μο. Του 

έvε,χει,ρισ�ε το π,φίζ�μα ό Βενια1μ ι,v Φραιy:κiλίνος ικα:ι ηταν έι<ει\ΛΟ 
'TTOU εΤχε φορέσει ό '0,6έτιος. Ό ΒολταίΊρος, τηροτοv το πrεριιδλη
Βη, το �κε. 

Οί ΤέJκτοv.ες ύπηρξΟ!V εις την y,ραμιμ,η των Πρόσ't) πα.ντος ,κι
νηματος ψιλΘλιωθέ,ρου. ΈνθοUΟ1ιώδεις Τέiκτο ες ήσαν δ Γικαϊτε, δ 
Μόζcηρτ, ό Λαψαγιιέτ, ,καθώς ικαι ό ;μεγάλος ηρως της Ούyyρικης 
δημοκ,ρατίας, ό Κόσουτ, ό όποϊ,ος eίψη,κιε ιmρaσ<..)ρινο καταφύγιο 
στην '/\iμ,ε:ριική. 'Ο Γαριοάλδης ηταν Τιέlκτ�ν 33ου �μου του 
Σικωτι;κοv ΤΕJκτο\Λισ�μοο και Μέγας Διιδάσ�καJλος. Οί ήγτέται της 
eτηιrτ,ραπης -rών «Νέων Τούρκων», rroou ΙJξε.δίωξα.v το-✓ :μαιτω,μένο 
Χαμιτ το 1908 ησαν ΤέJκrτονες. Στην Ιλατι ιιΚΙJ1i 'Αψφιικη οί ιμεyά
λοι .έιλειuθε;ρωταi Μ-τrολιοορ, Σ01ν Μαρτέν, ΜίrτιΡε, Άιλ&άρ, Σα�ρμιέν-
-rο, Χοuαρεζ ησαν Τ iικrτο ς έν 1έινφyείq:

1 
rTT'OU έθεσαν eίς έιψcηρμο

yην τα τeκ:rονι.κα ίδεώδη του άν.θ,ρωπι01μ,οu, της δημοιφατικ,ης :τηρο-
όδοv, της θρησικεuτιικης ι πολιτιιΙ<Jης έιλε.uθε,ρίας. 

Το ,έναντίο,ν του Τεκ•1-ονικ,�μ,ου ,μϊσος των Ναζί, των φασιστών 
vαι των ικ1cψ,μου ιστών εχει οαθος. 'Αmqρρέειι, .άπο την θ�μιειλιώδη 
διάστταση άρχ,ώv του [ΠΟ\ΙΚΙΙλqμόρψου αλο1<λιηρωτ σ�μοu Θ\Ι()j\,Π\ του 
Τ εκτο1,,1ιικοu ίδεώδους ίσότητος και έ�λεuθφίο1ς 

Ό Τeκτονιο�μος πάντοτε άγωvί�ηκε για τα ί.δεώδη του 'Πο
λιτι!Οlμιοv. "Όταν του έmετρέ;τrετο να ό: μό::ζη, τα Ι'δεώδη αύτα :πpο
ήyοντο. 'Αντιθέτως, οταν ικατ)1ργεϊτο, uποχωροCισαν, ιμαζι ,με τις 
Θλειu.�φί,ε.ς και την εύημ,φία των v-αών. 

ΣΟΙρώνονται δλιες οί όντιτε1κτονι1κες ό:νοησί,ες άπο τα Μγια 
έ.vος μι6γάλΟU Τέκτονος Ικαι φρουροu &.ει..&ρίας, ό άτrοi.ος το 1793, 
φΟ�ντας το Τ•εκrrο\.Ιιικον ,τφίζωμα έJθετε τον θaμ,έιλιο,,,, iλί,θον του 
Κοmιrrωλίοο της Οοοσιy,κτων--τοu Γεωρyίοο Ούά01ιιyικτων. 

Γιράψοντας το 1790, Αύγοψτου 22, τηρος τ,ην Σ τια'χ Βασι-
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λsυς Δα1βiδ σrro Νιιούπιαpτ τ,η,ς rrrολι,τείΙας Ροντ "Αiλσ:Jδ, ε\λεγε:
<<Πειττειισ;μέJνος δτι ή όρ8η ιέ,ψα1ρμοy,η τωv άιρχ&Μ, ε:τri των δποίων 
ή Τεκτονι,κ,η Άδ:ιλψότη,ς εΤναι έ1δραιωμiνη, ιπιροάy,ει τ,η,ν άτ�μικ,ην
ό.ρετη ικαι τηv δημοσία ,εύτ,υ,χία, θ'α εΤ;μαι πάντοτε ,εύτuχης να Π1pο
ωθω τα σuμψέJροvτα του Τ•0κιτaν101μ,ου .και 1,1α θεωροιψαι ώς ύπη,.. 
ρέτη,ς άδ0λψός». 

Σ ή1μειρα άνω των τεσσάipων ,έκατ,οιμ1uuρί'ων 'Α!μφι,κανοi τωv 
Ή -ωιμέvων Παλιτειων εΤΜαι Τιέκτο,νες ,κα;i σu,μιμ,φ:ζiονται τα αίσt!ή
ιματα α-ύτά. Μεταξύ των τrφιιλα1μ1ϋάνοντα1, πrαλιιτικοί., ειπ,ιιστή,μrσ,νες, 
έπι•χειrρηιματίαι, καλλιιτιέχναι, συγyραφεις, κληρι1<1οί,, δημόσιοι, ύπάιλ
ληλοι, έ.παγγ,εJλματία:ι, στρατιωτ,ι,κοί, δ11κ.ηιγ6ρο1, ,καθ,ηγ,ηιτο::ί,, μrηχα
νι"Κοί, 1:�ρyα;ζόμεΙΑοι ανθρωrποι, ;ττιλού,σιοι η 'WΤωχοίι, δημακιράrται η

ρειτrοu�μrrnλ11κάΜοι. 
Θα ,μιττaρούσαJμε να άvα,ψ�ρωμε έκατοvτάδες &Λδρ0ς ιμ,εγάιλης ίστο

ριικης ψήμη,ς, τωv ό,ττ;ο;ωιν τα όνάματα τψωvται σιε δράμι0uς, ιιτιλα
τειες καi σϊ,ους θsσ�μους της Χώρας •μιας, π,ου Ί;Π1ηpξαν Τέικτοvες. 
'Ο Σικωτιικος Τaκτον.ιισ,μος άπιοιλαύει· ,μeγάιλιη;ς έ.πιιτυχία,ς και δη.
μ,οτικότητος, eδω και στο έJξωτ,ειρ,ι,κ,ό, σuμβΟΙλί,ζων ε,ίς ολιους τους 
λαοϋς τα ίδ-ωδη ικαi τας άρχας της έιλ-εuθφίας, τ,ης άπ�αλιλαγη,ς
άπο ;ον ψόβο και τ•ας ιτrραλ·ήψeις. Οί Τέικτονες ησαv ,και εΤναι είς 
η\ν ,έμπιροσ,θοψuιλακη, τη1ς πτ,φείια,ς για ,μ,ία έλειύθφη και εύτυχ,1-
σμέν1η άνθΙΡωπότ,ηrrα. 

Ειlθιε ό Τ 0κτοvισ,μος να ζη ,και να άκιμό:Ιζη έπιι των έλ0veφων
έδαψων έvος έλεuθέιρου κόσ�μοu. ! 

1 -ΙΕ RY C. CLAUSEN 

vΥπατος Μ0γ. ·τα·ξιιό3pχης 
του Ύπάτον Σuμ,βοuιλίου 33° 

των Α,Ε.Α. ΤιΘκ-rόνων των Η:Π.Α.



Προς το Π ριοδικο «Ι ΙΣΟΣ» 
Δραγατσανίου 6 
' θή ας 122 

Κ' ριοι, 

Παρακαλώ, ά.ποστείλατέ μο μέ δέμι;ι «ε πι ά.ντικα α6ολ·Ώ:., 
τά. κάτωθι σ-ημε ο ύ.μενα ο ολία, ε εύθερα ταχ δρομιι.ων τcλωι, εις 
τήν κάτωθι δ εύθυνσίν μου: 

Με ά. τιμης 
(όποyραφή) 

Όνοματ,επώνυμον 

Διεύθυ νσις . . . 

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

Βι 6λία 

Β ant-1.Jc.adb ate:r 
Irv. Ooope;r 
Βενετοϋ - Ί αρ 'ω ος 
:Κr:' Jιnam uι-tί 

Ή ' τρι;ιπος το~ 'Αποκρ σμο~ 
Ή Μετcνσά.ρκωσ: 
Φως στην 'Ατραπό 
Στά. πόδ α, τοϋ Διδασχά.λ::; 
Σ' εχε 'νο πο' π:νθο ~v 

Δρχ. 

15 
ο 

30 
30 
15 ιC. l.J adbe.a1!e;r 

Κ. Ιcλ σσα.ροπο 'λο Ό Ίησοϋ --
ο 

» Έκλοyα' &.πο τον Κρ σνα οϋρτι 90 
» ΜΗΤΙΣ (τό ο ολίον της σοφ'α,.)δεμ. 150
» ' πο,φ ισμό--- Ι στι,<, σμός α.δ. 40 δεμ. Ο
» Είσα.yωyή στη Θεοσο 'α, αδ. 100 δcμ 1 Ο
)> Τά. οή α.τα της Φιλοσοφ'α,. ' &δ. 100 

δεμ. 140 
>) Τά. σήμα.τα της Φι οσοφίας Β' 120 
>) Μ ελ ετήμ α τα. α.δ. 90 δεμ. 140 

l Ι.JΟΣ, Έπ οyή c-ων 1956-57- δ:ά. ους συνδρομη ά.-- 160
lΛΙΣΟΣ, Έπ λογή ετών 19 9-60-61 δ:ά. του -- συνδρομητά -- 160 
Συνδρομή Ι ΙΣΟr 19'"' (:ξ) κοϋ 6-άεροπ. 10 εσ) χοϋ 150 

Σ' νολον Δρχ 
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(( 'Ο "Ων» 
Ύπο ΒΑΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ 

« .•. Καί ε! εν ό Θεός ρός Μωυσ-ϊjv λέγων 
cγώ εί ί ό ώv καl εΙ εν· οϋτω έρείς 
τοϊς υίοϊς 'Ισραήλ ό ώv άπέσταλχέ με 

προς ύμiiς. . ( Έξοδος Κε Γ' σ 5 ) . 

Ή προσποοθεια. του άvθριJJπου 
πρό; 6α.θυτέρα.v γvωριμ'α.v ,μέ τή'ι 
" vα.ρχοv κα.ί 'Α τελεύτητοv Όv
τότητα, άvέκα.θεv ύπηρξε'ι α
νάγκη του, ή δέ συvα.ίσθησι; χαί 
.;, λ' ' λ' ' δ ' " ,1 π εοv α.τε η;, τηv ποια.Ί ε-
χομεv, δτι ή υχή εύρίΤι<.ετα. ε';; 
κά..ποια.v έξάρτησιv iπό α.'  ,Ύ) 'Ι α.
πετέλεσε τόv πυρηvα. πάση; θpη
σκευτι κότητο;. 

"Αν άvα.πλε 'σωμε11 το'ι ρου·ι 
των αιώνων κα.' ψθά.σωμεν μέ
χρι των πρωτογόvω1 ·οα.pοάpωv 
κα.ί άγρίωv λα.ων, θ' άνα.γνωpί
σωμεν εί; αύτού; πίστιν r:pό; μί
αν !τία.ν του Κόσμου, δηλαδή 
εvα θεόν η πολλού;. Τό yεγονό; 
α.ύτό πα.pα.τηρούμεvον χα.θολt κω;, 
έπί δλων άvεξα.φέτω; των λα.ω·ι, 
σα.ψω; δηλοί τήν έ ,ι.θυμ'αν ·ιtα.ί 
προσπά.θειαv νά, yvωp 'σωσι το 
πρώτον Δημιουργικόν ίτιον. 

Ή yvωρψία ομω; rμέ -.:ό Δη-

μιουργικόv Αίτιο•;, δέv δύvα.τα.ι 
yά, ε!vαι προiοv �ρεύvη- χα.τα. τή·ι 
έπιστημονικήv μεθοδολογία.v χχί 
άντ'ληψιv, οδτε vά. συΊεr:ά.γε:α.ι 

ξ , ,� , , τα. ινομησ:v ιό οτητω•ι, κα.τχχω-
ρ σιν &:;τόψεω•ι κα.ί συψι..γωγή·ι 
σ,ψπεp:χσμάτωv, οϋ:ε &.κό η νά. 
�+ια.. πpcΊ"ό•ι δια.λεκτική; ψ:λοσο-

: κη; προσπχθε 'α; τη; σκέψεως, 
δ ότι δ Θ.:ός δέv ε τνα.ι πpα.γμα. 
ύποκείμε·ιον ε'; τήν λογ:,ή·ι ε

pευvχv κα.' έμπειρ'α.•ι των αισθή
σεων, iλλ' ή yvωpψ'α. αΔ:η πρέ
πει νά. z'•ια.: πρσϊόν &.·ια.:η-: 'σε
ω;, κα.,όπt'Ι έσωτcρ�χη; χα.τεp
yα.σ' α.-, zγδοσκοπήσεω; κ:ϊ μυ
στική; :μπειρίχς. 

Ή Μυστηpιοσοψία., ώ; Έπι
σ-:ήμη τη- Ζωη; Ψ.ιί τοσ Φ τό;, 
προτρέπει ε!- ά.έ·ια.ον &:η.ζ1ρ;
σ:ν του Θεου, ή δποία. ο ιω; εΙ·η: 
&.μέσω; συνυψασμέ·ιη μέ -:ή·ι ' -
δίχv ήμων συνε δrr.οποίησιν, μέ 
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την διεύρυνσιν της --ελευ.θερίας 
του πνεύματός ,μας καί με τόν 
ψωτισμόν καί την κατ.αύιyασιν 
του Νου ύιπό του 'Λρρ11του καί 
του Άνεκ,φράιστου. 

Ή Μυστηριακή παράδοσις μα.ς 
εκλ ηρο:δότησε τό ,θεμελιώδες &.
ξίωμα της εναρμονίσεως -ων &,•;
τιθέτων ,. τό δποίον λέγει, οτι τά. 
πάντα ε•; -::φ Κόσμφ παράγον
ται διά. της &.ντιθέσεως καί του 
cραινομενικου &.νταγωνισμου δύο 
παραπληpω.ματικών &.ρχών. 

Ή 'Επιστήμη δμοίως δμολο
γεί οτι, πανταχου δύο είδη δυνά
μεων, ,εκ δια,μέτρου &.ντιθέτων, 
πλην συμ6ι6αστών, συγκρουόμε
να, παράγου•; τi φαινόμενα της 
ζωης. Λί δυνά,μεις αυται &.ποκα
λQυνται: 'ΈJ-ξι καί άπωσις, θ·ερ
μόν καί ψυχρόν, θετικός καί &.ρ
νητικός πόλος, άρρεν καί θηλυ, 
κατάψα,σις καί α.ρ•;ησις, αυθόρμη
τον καί &,δράνεια, συστολή καί 
διαστολή, εισπνοη καί εκπνοή, 
σύνθεσις καί &.νάλυσις, καλόν καί 
κακόν, ψώς καί σκότος, καί &λ
λα ... 

Οί συι�πλέοντες πρός αυτά.ς 
τά.ς &.πόψεις ιεκψράζοντα.ι, οτι 
κατ' &.ναλογία.ν διά. την δημιουρ
γίαν τοσ Σύ παντος. πρέπει ν'ά. 
ύπάpχ_� εν ζευγος πρωταρχικών 
δυνάιμεων, τό δποίον, εις τ'ά.ς 
δια.φόρους θρησκείας &.νεγνωpί
σθη ύπό διάφοοα ονόματα ('Ό
σιρις - 'Ίσις, Ουρανός - Γαία) . 

\ί θρησκείαι ομως, καιθώς καί 
τ' &,ργαίσ Μυστήρια., λέγουν οτι 
ή πρώτη Άρχή, εξ fις τά. πάντα 
&.πέnpευσαν, είνr.ι.ι τό ΠΩ ΛΥ
'ΓΟ . () Τ'ΝΩΣ'ΓΟΣ ΘΕΟΣ, 
Ο ΘΕΙΟΣ Γ ΟΦΟΣ, ΤΟ Τ Ο, 
ΤΟ ΠΑΡΑΒΡΑΝ η ΤΟ ΒΡΑΧ-

· ΜΑ ΝΙ-ΡΓΚΟΥΝΛ, ΤΟ Ε
ΣΟΦ, ΤΟ ΑΣΥ ΛΛΗΠΤΟΝ κ-αί
ΑΠΕΡΙΓΡ ΑΠΤΟΝ δια την &.ν
θρωπίνην διάνοιαν, ΕΝ. Είς ε

καστον εξ αυ-ων ύπάρχει πα.σα
πα.ρελθουσα, παρούσα καί μέλ
λουσα. ϋπα.ρξις καί είναι ή κατά
στασις της ύπάρξεως, ήτοι ή προ
ηγουμένη της ΜΟ ΑΔΟΣ, της
δυά.δος η Τριάδος, ήτοι ή κατά
στασις πρό πά.σης ύπάρξεως, πρό
πάσης οιαψορήσεως, πρό πάσης
&.ριθμήσεως, δι'ά. τουτο εκλήθη
ΜΗ ΟΝ, οχι ιi>ς στερητικόν του
δντος, &φ' ου τουτο εΙναι τό ον
των ον των, &.λλ' (J)ζ εΥ,δεδηλωμέ
νον κ•αί αίωνίως ΑΓΝΩΣΤΟΝ
ΟΝ.

ΤΟ ΑΠΟ \ΥΤΟ κατ' αλλην
α.ποψιν, εΙναι προγενέστερον της
ΜΟΝΑΔΟΣ, δηλαδή πάισης εν
•;οίας, &.ρι·θμου, &.νώτεpον παντός
προσδιορισ;μου, παντός περιοpι
σμου· συγχέεται, λέγουσι, ή ΜΟ
ΝΑΣ με το ΛΠΟ ΥΤΟΝ, πλην
τό τελευταίον τουτο, ουτε &πέρ
ρευσεν, ουτε εγεννήθη εκ ταύ
της.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ τ είναι προ
ιyενέστερον, &.νάριθ,μον και &.προσ
πέλαστον εις τήν &.νθpωπίνην δι
άνοιαν. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ &ντι
στοιχεί πpός εν θετικόν μηδέν,
ενφ ή ΜΟΝΑΣ - Π ΤΗ., είνα-ι
ή ά.ρχή της σ,τομιχοποιή ΞWς εξ
fις &ρχεται δ σχηματι•σι ός του
κόσμου· -:ήν διά.κpισιν ταύ.rιν με
ταξύ ΑΠΟΛΥΤΟΥ καί ,10ΝΑ
ΔΟΣ, δεν &.πεδέχΗησαν δμοψώ
νως ολα� αί Ορησκείαι. Οϋτω, δ
Καθ λικισμός παραδέχεται την
ΜΟΝ Δ ώς ση είον ε-ι.κινήσε
ως, είς τήν δποίαν &,νά, ει την
πρώτην ' ρχήν, τόv Πρωταρχι
κόν Θεόν, τόν Πατέρα κσ: Δημι-
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ουργόv. Ή 'Ορθοδοξία, της ' vα.
τολικης Έ λησία,ς πρό πάισης 
,έ,κ,δηλώσ ως πσ ρα.δέχ εται τ' v 
' πόλυτοv ' ρχή , τ δπο(α.v 
κα.λεί Θείο Γ όψον, μέ έπί χε-

α.λης τόv υ γιον Διοvύσ ον τόv 
' ρεοπα,γίτηv, δια να σημάvr,ι 
τ ηv άvεχδήλωτοv κα. ά,στα.σιv α.' -

ς. 
Γράφει άκ6μη 6 υ γιοc: Διο

•ιύσιος δ ' ρεcmα.γί ης, ο ι «·ή 
•�περοσ,τικη α. τία. παντός νοητου
δ V δύ·ια.τα.ι r;υτε να ΚΙΧ1:C')1ψα,σθi'1
ουτε vx vοηθi'/ ... δΞ είvαι, οδτε
ει, οϋτε Έvότης, οϋτε ' γσθό
της, δέv ε! α.ι π ευμα, οπως γvω
ρ'ζομεv τα πνεύματα.· ουδέ εί
vα. , τό δποίοv vά. μή ε!vcι , ουδέν
ομως έκ των ύπα.ρχόvτω ».

Έχ της ύπεροα.τικότητο ταύ
της του ά,πολύτου, συνάγεται οτι 
είvα.ι άδύvατοv α προσάψωμεv 
cιυτ'Ώ εν οίοvδήποτε κα.τηγόρημα, 
η μία.v ίδ ό ητα. κατα. ατι κη έv
vοίας «έκεί οι, συvεχί ει δ υ -

γ ος Διονύσιο,.., είς άλλο του ερ
γοv, οί δποίοι φωτισθέvτες ύπό 
της ύπερουσΌ Θεα.ρχ 'α.ς, ή'ιώ
θησαv μ<!τα του Θεου . .  ά.δυvα:,ουv 
νά. δοξάσουν α.υτόv, ώς λόγον, η
δύvα.μ v, ώς ζωηv η ουσίαν ... 
διότι α.ϋτη κείται έπέ c να πα.v
τό,.. 'Όντος, πά.σης χ vήσεως, πά
σης είκόvος, γνώμης, έ· φράσεως, 
vo' εως, σταθερ&-cη-ος, ά,ρχης. 
_ ιότητος δρ Όυ, άπε ροσύ ιης, με 
μία.v λέ. ι, έπέχει α. πα:ντό,.. ά
νήχοvτος είς τό "Ον .... ». 

Ό Κλήμης δ' λεξα.νδρε 'ς, δια 
τη ι ά,δυvα.μ 'α. του ά,νθρώπο α 
γvωρ'σr,ι -όν υrπα.τον Θ_όv, γρά
, ε : «.δυvά-μεθα: να συλλά, ω ε 
την εvvοια.v του Θεου άποςρατι
κως, δ λα.δή, οχι κατά. τό τί εί-
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vα.ι, ά α. κα. α ό ο, δεν ε!-
να. ». 

Ε1 το' ς ά,ρχα.ίο ς 'Έ ληvα.ς 
της κλσ.σσtχη ,.. :ριόδο , δεν 
συvα.vτωμεv σα. cίς πτήσ ις του 
νου πρός τα,- οvτως , περοα.τι χά,ς 
σςρα., ρα.ς α, \ ένvοίιχ • εvcχα, το, -
το , δεν εχομcv ο' ο' έvδείξε ς 
ίκα.vας vά. μσς πείσο v, δ ά, τό 
έπέκε α. της ΜΟ ΔΟΣ, ο 

ΠΟ ΥΤΟ . Πρέπε vά, στρα
ςρωμεν πρός τά. δπίσω και ά, 
πρόσθε τ·ίjς έποχης α.' .- ς, δη
λα,δη πρός το'ς ' ρ ιχο'ς η το'ς 

εοπλατωvικούς κα. εοπ θαγο-
ρείους, δ α να ά.κούσωμεν να γί
νεται διά.κρισ ς εταξ,j του Ε ΟΣ 
χσί της '10 ΔΟΣ, οπο τό 
Ε συγγε εύε π ος τ&.,.. παρα
στά.σε ς του Γ ΩΣ ΟΥ Θεο~ 
καί του ΘΕΙΟΥ ΟΦΟϊ. 

Ή έΑ- πα.ρα.δόσεως Ίο δαιιιη 
μυστ χη δ δσσχα.λία της cτσ-

σ κίj,.. χα,ί το~ ' οιιρ �ισμο~, 
ή έΑ-ψp'Χ ομέv η διά, τη; Ι 'Χ.ο ά
λα, έρμηvευούσης τα ίερα Ίου
δσ·· ,ιά, χεί εvα, ιια.ί ίδ 'α, τό ΖΟ-
τ Ρ, τό σπο δα ότεροv' έξ δλωv, 

τό πεpιλα 66-vov σχόλ α έρμηνευ
τ χα της ΠΕΝΤ ΤΕΥ ΟΙ, λέ
γει δτ τό α.πε ρον, δ Θεό , δ
πως έμςρα 'ζετα 'πό τό τcωτό
σημο οvομα, του Er - ΣΟΦ, η
y,α' του Ελ - Ε \10 (δ ϋ. ι-
στος) δ ΡΧΑΙΟΣ ΤΩ Ρ-
Χ ΙΩ ή χα.ί &ιιόμη δ Μ -
ΚΡΟΠΡΟΣΩΠΟΣ, θ:ω είτα. χα.
τ τό α. ,cιpov χαί ώ; ά•ι:ξερεύ
vητος Ό•ιτ6τ ,.. , ερι ιιλεf ουσ,;ι έ 
έσ i) ,!χ, πά.vτα., ψα.vερ 'vaτ'Χ.ι έ 
μέσw των έι ι ορ:υαμένων ΣΕ
ΒΙΡΩΘ δηλα ή G)ν ψωτε vων 
κύκλων, έσφ των δ ,οίων χυ-
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κλοφορεί ή Θεία Ζωή. Άκόμη 
καί ή χρησι,μοποιουμένη εκφρα
σις, δτι &να.ζητείται δ \ΟΓΟΣ, 
εχει τήν προέλωσίν της ·έκ της 
ΖΟΧΑΡΙΚΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ. 

Καί 5-λλα ονόματα &.πaδίδον
ται είς ArTO το ΑΠΕΙΡΟΝ, 
δπως το Α.ΓlΝ, σημαίνον μη?3έν, 
το Ρ ΑΖΑ ΤΕ Ρ ΑΖ.ΙΝ, σημαί
νον το ,μυστήριον των μυστηρί
ων, το ΜΙ, σημαίνον τί ; το Α Τ
ΤΙΚ ΝΤΕ Α ΤΤΤΚΙΝ, σημαί
νον το αίώνιον σ.ντ:κεί,μενον της 
ά. ναζ ητήσε·ως. 

Δια τό ΓΤΝ επεξηγείται δ-
τι, ένφ είναι τό μηδέν, τοϋτο δ
μως δέν σημαίνει δ�:ι σ�:ερείται 
καί ύπάρξε-ως, άλλ' δτι ,μόνον τήν 
ά.ποκρύπτει · είναι τό μηδέν &ν 
σχέσει πρός ήμας, το &.διανόητον, 
το ακατάληπτον, το αρρητο·ι, τό 
απροσπέλαστον καί οχι ή άρνη
σις της ύπάpξεως· ά.ντιθέτως, εί
ναι ή 6ε6αίωσις της πλ ηρότητος 
της ζωης, εΙναι ή ουσία του ον
τος, της πραγμα�:ικ6-ητος. 

Ή ύπάτη ΜΟ \Σ, διαψορ:ζο
μένη καί διαιρου,μένη ε!ς ύπομο
νάδας, δημιουργεί το·ι Κόσμον. 
μετα6ι6άζουσα είς εκαστον δη
μιούργημα τήν ίδίσ.ν αύ�:ης ά.το
μι κότητα. Τήν ένέργειαv ταύτην 
παριστοϋv αί Θεογονίαι δια της 
προοδευτικής γενέσεως τω·ι ά.ρι
θμων. Ή άρχή αϋτη της ά.τομι
χοποιήσεως, πολλαπλασιάζεται 
έπ' αιπειρον, μέχρις δτου έ�ιψυ
χώση τήν απειρον δλότητα των 
&τόμων δλοκλήρου του Σύμπαν
τος' είναι τοϋτο ή κάθοδος της 
ΜΟΝ ΔΟΣ, ή δποίσ,, ά.φ' ής 
στιγμής παύσ� να είναι ΑΠΟ
ΛrΤΟΣ, βυθίζεται έπί μάλλον 
καί μάλλον χαί συμπεριφέρετσ.ι 
ώς ,μεγε:θυνόμενος παρονομαστής 

ε!ς τήν απεριόριστον σειράν -ων 
1&.ριθμων ... , ά.φ' ου ψθά.σ� ·δέ είς
το απειρότατον δριον της ά.να
λU'τιχης ΜΟΝΑΔΟΣ, ά.ρχίζει ν' 
ά.να.6α(ν� πάλιν, ,έ,μπλουτισμένη 
πλέον ά.πο τήν συvε�δησιν πού 
παρέλα6εν απο το ύλικόν σ,το
μον, δπότε, αί ύποδιαιρέσεις της 
αυται συγχωνεύονται πάλιν μέσα 
είς τήν Αίώνιον ΜΟΝΑΔΑ, έξ 
ής απέρρευσαν. 

'Ανθολόγησα, ώς γίνεται σ.ντι
ληπτον χαί &πλούστευσα κατά τό 
δυνατόν, ,μερικά άπο δσα ή παρά
δοσις καί οί κυριώτεροι ψωστη
ρες του πνεύμα.τος μας :έκλ ηρο
δότησαν, ιί>ς συμπεράσιματα των 
πτήσεων του νου των ε!ς τα ϋψη 
του ύπερ6ατικοϋ στοχασμοϋ. 

'Ήδη, ας ύπο6α'θμίσωμεν τάς 
σκέψεις είς πεδία περι•σσότ·ερον 
προσιτά. 

'rπάρχουν στιγμαί είς τον αν
θρωπον, κατά τάς δποίας ουτος 
α,ί,σθάνεται το 'Άναρχον καί Αι
ώνιον "Ον: εΙναι δέ αί στιγμαί 
αυται, στιγμαί πνευ-ματικης ανα
τάσεως απο του ιέφr1

μέρου προς 
το αίώνιον, απο του ενδεχομένου 
προς το &.ναγκαίον, από του σχε
τικοϋ είς το ά.πόλυτον. Ί-Ι Έπι
στήι,.ι,η, δια τrΊ 'i γνωριμίαν μας 
μέ το "Αναρχον, προσφέρει θε
μελιώ·δεις μόνον αρχάς, τά.ς δ
ποίας &ντλεί σ.,πο -crιν έμπειριχήν 
ερευναν -cοϋ Σύμπαντος. 

υΟταν κανείς έντρυφt?, μέσα 
είς τούς θαυμαστούς χαί μαγευ
τικούς &νθοκήπους, οί δποίοι στο
λίζουν καθ' έκάστην νύκτα τον 
ουρανόν, δταν έ,μ6αιθύν� είς τήν 
σπουδήν των δσων κρύπτονται ο
πίσω άπο τήν αυλαίαν -c('Jυ Ου
ρανίου Θόλου, δταν παρα-cηρ'Ώ ε

κεί είς τσ, βάθη του φαινομενικώς 

Ί 



1977 �ο ΩΝ» 331 

άπυθμένου Σ ' μπαντο;, •ιά. σ ρο6:
λίζωvται αναρίθμητο ό:ψο κχί 
vά έκτυλίσσωvται πρωτοφωιους 
ώρα,ιότητος σχ ψα,ί, 8ταν άκ6μ η, 
με τήv 6οήθειαv των μαθ'fματι 
κών λογισμών, δια6λέπ'Ώ τήν έ ι..
πλ ηχτι κήν ά.pμο ίαv, ·ή δποία. 
6α.ι::rιλεύει έκεί έπά.νω, 6 ε ά.-
α,μφι66λως, σκέπτετα τον Θ:

όν. 
Ή κατανόησιc του Σύμπχντο· 

έπά.γετα.: κα.ί τήv εν τιvι μέτpφ 
κα.τα.νόησιv της πρωτα.ρχ χη; 
τα.ύτης ' vά.ρχου Όvτότητο·, ή 
όποία. άνέκα.θεv ύπηρχε κα.ί τ7')' 
όποία.ς ή "παρξι; δέν είvσ δ -
να.τον v' άνά.γεται ε!· ώρ σμέ·ιη ι 
μόνον στιγμήν. 

Πράγματι, το πρώτον του:ο 
αίτιον δεν εί αι δυνατόν vά πε
ριορίζεται, ουτε ύπό της ϋλης, 
ουτε ύπό του τόπου, οϋτε ύ-πό του 
χρόνου, είναι δ' έξ ά ά.γκ η; ά
πειρον, διότι αν το ουτον δεν ή
το, δεν θά ήτο χα,ί πρώτον· κχτ' 
αυτόν δμω; το τρόπον σι..επτό 
μεν οι, θά. επρεπε vά. ύποθ 'σωμε·ι 
ά.τελεύτητοv σε ράν α.tτίων, δχt 
δμω; καί πρώτων· ά.λλά. τ'vι 
τρόπφ, r1 σειρά. α.ϋτη των α.ιτ'ωv 
προηλθεv ε1; το ΕΙΝ Ι, ε'; το 
ΥΠ ΡΧΕΙΝ, καί πω· ο1 κρ'κοt 
α.υτης τη; σε ρa; συyχρα.τουvτα.ι' 
&ά.v προ α.υτης δε•ι ύπηρξε πο η
τι κή δ 'vαμι·. :κ τη; όπο'α.; π:ι.
ρήχθησα ι καί πα.ρχ τη; όπ-: 'α · 
ηαοον ή·ι συvδετιι.ήι των σύ
στασιν; 

Κα.ί είναι δυνατόν νά μ ή γcv
v-ηθi) ή ά.πορ'α· το πρώτον τουτο 
αίτιον τί είναι; Είναι εν η πλε ' -
οvα συνηpμοσμέvα; α.ί αν ί3υ
n.μει τοϋ όρθου λόγου, πρέπει 
νά. πιστεύσωμεν οτι ύπά.py_ει εν 
πρώτον αίτιον, πω; νά. πιστεύ-

σωμεv, cτι το~το είναι πρ6c1ω
πον άπειρον κα τέλειον, άq:? 

ου

ή έννο α, του προσώπου άποκλε' 
ε το άπειρον κα.ί τά.νά.πα.λ Υ' δι
ότι το χπεφον δεν περιορ'ζεται 
εντός των δρ'ωv μορφης, "Αρα, 
το πρώτον α�τιοv ποέπε νά ε' 
ναι Π ιε~μα,. «Πνεϋμα. ό θεό,. κcιί 
το\,- προσκ vουντα· cιυτόv, έν 
πνε 'μα.τι καί ά.λ ηθclq. δεί προ
σκυνείν», ά.κούομεv ε • το Ευrι.y
yέλιοv τη; Σαμαρε 'τιδος. 

Το πρό6λημά. μα• άντιμετω
πί ε τέι::rσ�ριχ μ στήρ α. 

Π ρ ώ τ ο ν, είναι ό μ σ ή
ριον τη· ύπά.ρξεω· ή "παρξ ; 
του "'εου, α.' τη καθ' έα τήv, εί-, , f/λ , τε προκειτ�ι πε�ι υ η;, ει τε προ·
κ:ιτω περι πνευματο;, είναι μυ
στήριο , δχι μόνον ή Φύσι· το , 
η ή 6α.θυτέρα. σύcrτα,σί; του, άλ
λά πρίv άπό σ 'τό χα,ί ι..α.τά πρώ
το·ι λόγον, το οτι ' π ά. ρ χ ε ι  

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν, ετvα.ι το μυ
σ ήpιο ι τη.: θα.υμα.στη; υθμίσε
ιu:, π"J·J Όα:r�λΞ ij:t ε1:: τ� �,J,..ι;:G ι 
κα,ί προ πα.ν:ό; ε ,. τά. εμοια, 0 11-
τα., εt; τά. δποία δ εvερyουvται 
λει τουρyίαι ύ 'c;τη; ±ξ 'ας, δ:ά. 
τη cΕα.σφά.λ σ.v των ορωι δια:;:η
pήσ.ω; -:η; ζωη· χα.' δ::ι.ιωιίσc
ως α.υτη;. 

Τ ρ ί - ο ι, ειν'Χ. τό μυσ:ή
Ρ ΟΥ α.υτης τα,, τη; τ 7ι; ζωη;· τί 
είιαι ή ζωή, ύλ χη η α·λος, σ

τα ι δηλα.δ η ή �λ·r,, :ό σώμα, γί
V"Ώ φορε' • ζωη· χα.l α, ' οδ σχΥj· 
ματισθi) ·ή άποκαλο μένη «Ζώσα 
Ούσία», τό:ε, μέ ι υρίας διερ-

, ' - ό , , ,, γα.σ α·, προ τω·ι τ.:οιωι μεv�ι ει.-
λ ' ' θ ' Σ ' π ηχτο; η αν ρω ,ινος ο. :α,, 

iπιδιώχετα.ι ή δ α.:ήpη.σ:· τ·η; 
, ο , ' , μυστηριω ου; -χυτ ς ενοτη:ο·. 

Τ έ τ α. ρ το ν, είναι τό μυ-
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στήριον της ψυχης· ή ψυχή δεν 
ε!να.ι μόνον ζωή· το ανθρώπινον 
σώμα, εΙναι ψορεύς της ψυχης ύ
πό μορψήν ψυχοσωμα.τικης ένό
τη,τος. Έπίσης, το δτι ή ψυχή 
είνα.ι καί ε[ς μικρός δημιουργός 
�ργων, διαψερόντων των εργων 
των άλλων ζώων, πού τά διακρί
νει πρωτοτυπία, είνα.ι μυστήριον. 

Εις τήν Παλαιά.ν Διαθήκην 
(Κεφ. ΣΤ' σ. 705 Ήσαίας), δ 

Θεός περιγράφεται ώς έξης: τοϋ 
Ήσαίου περιελθόντος είς εκστα
σι ν, τοϋ άπtεκα.λύψθη.σα ν τά μu
στι κά. τοϋ Ουραvοϋ. < Κα.ι 6λέ
πει δ Ήσαtας τον Θεόν κοοθή,με
νον έπι θρόνου δόξης, τά ΧΕ
ΡΟΙΒΕΙ:1\1 καί τά. ΣΕΡ ΑΦ·ΕΙΜ 
είστήκεισα.v κύκλψ ΑϊΤΟΙ, εξ
πτέρυγες τφ ένι καί εξ πτέρυγες 
τφ ένι και τα.ίς μεν δuσι κα
τεκάλυπτον το πράσωπον - ϊνα. 
μή ά.τεvίζωσι το μεγαλείον τοϋ 
Θεοϋ, έπεξηyεί δ Σχολιαστής -
τα.ίς δε δυσί κα-εκάλυπτον τούς 
πόδας καί τοίς δυσί έπέτοντο καί 
κέκραξεν ετερος προς ετερον κα,ι 
ελεγεν· ".Α.yιος, υ Αyιος, υ Αyιος 
δ Κ1:ιριος Σα6αώθ, πλήρης πά
σα ή γη της δόξης αυτοϋ, καί 
&πήρθη το ύπέρθυρον από της 
ψωνης καί δ οίκος �πλήσθη κα
πνοϋ καί είπον: Ποίος ε!μαι έγώ 
δ τάλας δτι κα-τανένυy,μαι, δτι 
άνθρωπος ων καί ακάθαρ-α χεί
λη εχων ;» Καί κατά. τήν Άγί
α,y Γραψήν, εν άιπό τcι οταριστάμε
να Σεραφείμ < προχωρεί προς το 
θυσιαστήριον, λοομ;6άνει άνθρακα 
διά. -μιaς λα.ί3ίιδος, τόv πλησιάζει 
είς το χείλος τοϋ Ήσαία καί λέ
γει: -οϋ-ο ηψατο τιί>ν χειλέων 
σου και αψελεί τά.ς ανο,μίας σου

καί τά.ς ά.μαρτία.ς σου περιχα,,θαι
ρεί.» Καί δ Θεόπνευσ-τος ποιη-

της παριστ� το μεγαλείον τοϋ 
θεοϋ λέγων: «... δ επι6λέπων 
επί την γην καί ποιών αυτήν 
τρέμειν ... » 

Ή γνωρι.μία. με τον Θεόν δύ
ναται νά τελεσθ'Ώ καί διά της 
Θ ε ο π τ ί α ς· τελείται δε αϋ
τη ύπό δύο μορψάς· το μεν διά 
της Θεοψανίας, δηλα.δή της συγ
κα.τα6άισεως και έ,μψανLσεως του 
Θεοϋ, δπως είς τον Μωυσην, το 
δε διά. της Έκστάσεως, δηλα.δή 
διά της έν πνεύ,μα.τι ανό.δοu τοϋ
ανθρώπου μέχρις ΑΙΤΟΙ, δπως 
είς τον 'Ησαtα.ν, δπότε ή Θεο
πτία. ε!νc<ι ψαινόμενον δλως εσω
τερικόν καί ψέρει πνευματικώτε
ρον χαρακτηρα. 

Ό Θεός της Θρησκείας πη
γάζει εκ της ανάγκης της &.ν
θρωπίνης καρδίας, ε!ναι 6ίωμα, 
καί συναίσθημα, ·ι<αl διά. τοϋτο 
πραγ:ματικότης καt περιεχόμιε
νον ζωης, -είς το δποίον &.ψοσι
οϋται δ 6ιώ,ν τον Θεόν. Δεν εί
ναι προϊόν νοητικής ενεργείας 
'Όοϋ &.νθρωπίνου νοϋ· δ Θεός της 
Θρησκείας άνήκει είς τήν θρη
σκ.ευτικήν συνεί,δησιv 1.ης &.νθρω
πότητος, δπως ή τέχνη είς τήν 
α.ισθητικήν τοιαύτην. 

Ό Θεός της Φιλοσοψίας, εί
ναι εννοια εύρε,θείσα διά μα,κρaς 
σειράς 'κpίσεων καί συλλοyι,σμών, 
εΙναι μεταψuσική σ.ρχή η προϋ
πόθεσις έστερ-ημένη ζωης. 

Κα.τά τα.ϋτα, δ Θεός είς μεν 
τήν Θρησκεία.ν άντα.ποκpίνετα.ι 
είς τά.ς &.νάγκας της καρδίας, έν
τεϋθεν, ·ίι αίωνία σαγήνη του, 
είς δε -ήν Φιλοσοψίαν άνταπο
κρίνεται είς τά.ς &.νάyκα.ς τοϋ 
πνεύματος, εντεϋθεν ή &.κατανί
κητος ίσχύς του. 'Από μα.κροϋ, 
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αί δύο α τ ται δ νάμε ς, Θρησκεία 
καl Φιλοσο ία, ϊστ-:ι.ντα.ι ορθια.ι 
ενα.ντ ά. ·ή ων, χωρ ς να ήτ
τ θωσ . 

Ή ' πόχρυςρος 'Επιστήμη δέ
Χ ετα. , οτι δ Θεός ε' ρίσκετα.ι δ ά
χυτος εν πα.ντί ιια.ί οτι δεν εΙ α.ι 
προσωπ χός, μέ τόπον ένεργεία.ς 
το αιπειρον' μέ χ ρό ο i την απε -
ρον α.ίων ότητά του, ώς απειρο 
οέ είναι α.t παντοδύναμος· διότι, 
αν δ ν ητο δ ά.χ τος έ παντί 
κα.ί ήτο προσωπικός, θά. επρεπε 
νά. πληροί τά.ς εύχά.ς ένός έχά.
στου· α.ί εύχα.ί δμως κα.ί ο πόθο 
έχάιστο . δεν εΙνα.ι δυνατό νά. 
συμ ι6α.σθωσι &.λλήλο ς πά.ντοτε, 
δ ότι 15,τ ε�χετα.ι δ εfς ε! αι έ
να.ντίον προς 3,τι ποθεί δ ετερος 
κα.ί ο,τι εΙναι χα.χόν προ έμέ, 
εΙνα.ι &.γα.θόν είς τον αλλον· εί
ναι δε γ ωστα.ί αί σχέσεις, χα.τα 
τά.ς δπο 'α. συμπλέκονται κα.ί δι
α.νέ,μοντα.ι τά. κα.χά. χα.ί τ' ά.γιχθά. 
έ.ν τιj> Κόσμψ. 

οι ιδιότητες τοϋ Θεο- χα.τά Φ -
λοσοςρικά.ς τ να.ς Θcωρ'α.ς ε!να. : 
φ υ σ ι κ  α, ί, οπως ή πα.ντα.χο
πα.ρουσία. του, ή α.1ων ότης του,. ή 
πα. τοδυνα.μία. του· Λ ο γ κ α. ί 
&πως ή Πα.γγνωσ'α. κα.' Πανσο
φία. του, κα.ί Ή θ ι χα, ί, &πω ή 
' γιότης, ή Δ κα. οσύνη χα.ί ή 

γά.πη του. 
Ή πα.ντοδυνcψ'α. του πεp λα.μ-

6ά.νει τήν δύνα.μι τοϋ ποιείν χα. 
μηδενίζε ν, τοϋ συντηpείν, το- ρυ
Βμίζειν, χα.ί τραποπο είν. 

Ή Πα. σοφία. το περ λα.μ6ά.·ιε 
τήν χα.τοχήν τi'ς ά.πολύτου &.λη
θε'α.ς χα.ί εξηγεί τήv τά.ξιν, τήν 
ά.λληλουχ αν, το χά.λλος, τήν σκο
πιμότητα., χα.ί τί ν &.ρμονίαν των 
δ μιουpγημ&των του. 

Ή ' ιότης του, περι αμ6ά.νε
πάσαν pετ 'ν, πθ,σα,ν ήθιχην τε
λειότητα, πάσα.ν &.γνό ητα,, τήν
ά.πό τον διχαιοσ 'νην, τήν ε' -
σπ χνίαν, τό ελεος, την μα,χρο
θ μ'α.ν, τήν χάριν, την ά.γά.πην.

Ό εοπλα.τωνιχός Ίά.μ6λιχος,
ώς έξ·ης πα.pιστa, τον Θεόv: «ή
το- Θεο- b ις ά.χτινο6ο ε- ά.ν ' -
ςρρcιστον κα.λλος, πληpο- έκ λή-
t: ' θ ' , ., , ..,εω- το ς εωμενο - χα εμ ν ει
α' τοίς θα. μαστήν αιδpότητα, ά.-
α.λά.μπει έν άppή-:ψ σ μ ετpίq.

πά.σης άλλης έμ α.νίσεω- το- ΧΙJ

λοϋ».
' πό τά- ποιχ.ίλcις περ' Θεο

σχέ Ι εις, έ6pε ο ργήθησαν δ ά.-
ορο θεωρία,ι χαί &.νcι pίθμ ητα.

συστήματα. λα.τρε 'α
'Εκάστη θp ησχεία έ p ηνεύε

τόν Θεόν χα.τα διά, οpον τρόπον"
συνέπε α α.' το-, ·ή πpοκ 'πτουσα.
έκ των δ αφορών σύγχ σ ς, τ-ς
δπο'ας έπωψελοϋν α. οί άθεοι, ά.p
νο 'μενο τήν πcιρ'" ν το- Θεο
κα.ί οί Θετ χιστα.' ύποστηpί οντες,
3- δ "cό εΙνα. εfς ΩΣΤΟΣ.

" ν 'πά.pχΊJ Θcό-, έγο v οί
"-θ ' , ' Τ ή , θ, α. εο κα.ι αφ ο εινα α.γα σ-
της, ή δ χα οσύ η, ή ά.γάπ η, δ α
τ' νά. κυρ α.pχο-ν πέοιξ ήμων, ή
δυστυχ 'α. κα.' τό χα.κό; Π στεύε
τε, λέγε δ θεος, ο , δ Θcός c!
να. ά.γα.θός κα.ί εν το' το ς ιια.
τομμύp α. πλασμάτων ύτο, έpο ν
ψ χικως χα.ί σωματ κως· τό πiν
ε! ια σ ,α.pα.γμός ε 'ς τ·ην ωήν
τοϋ ά.νθρώπου. Ί-Ι &.διχία. 6α.σ -
λε 'ε , δ δ' έξοντω- ιιό; άγων δια.
τήν έτι ίωσίν του δη ιο pyε- πο-
υάp θμα. θύμα.τα,.

Αλλά. ή δ στυχία, ε να ά.ναγ
κα. 'α,· ε!να 'σχ pόν μέσον άγω
γης -ων , χω , διότι δι α.ύτης
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αναπτύσσεται ή ευαισθησία, ·ή ό

ποία πάλιν ,είναι αυτή καθ.> έ:χυ
τήν ή έξέλιξις της ζωης, eνίοτε 
δε καί μορφή δικαιοσύνης, η καί 
έπιχvορθωτική ποινή των εσωτε
ρικών μας πράξεων η των λίαν 
ά.π0ιμφακρυσμένων τοιούτων. 

Τό κακόν κα.ί ή δυστυχία. δεν 
είναι παρά. τό ά.ποτέλεσμα της 
&.νθρωπίνης ά.τελείαις· εά.ν δ θεός 
εδημιούργει τόν σ.νθρωπον τέ
λειον, τό κακόν δεν θά. όψίστα.
το· ά.λλά. τότε τό Σύμπαν, θά. ή
δρά.νει έν t'Ώ μονοτόνφ τελειότη
τί του, ή δε θαυμασία. ά.νέλιξις 
των ψυχών μeσφ τοϋ &.πείρου θά. 
διεκό,πτετο· τLποτε πλέον δεν θά. 
όπηρχε πρός κα.τά.χτησιν, τίποτε 
τό έπιθυμητόν. Τί θά. ητο συνε
πώς μία. τελειότης, χωρίς ά.ξία.ν, 
χωρίς προσπαθείας πρός κσ.τά.
κτησιν; Ή δυ.στυχία. καί τό κα
κόν καί δλοι οι πόνοι της έπtιγείου 
ζωης μας εΙνα.ι τό έξελικτικόν 
μέσον των ψυχών, ά.πό τοϋ έλα.
χίστου πρός τό ,μείζον, ά.,πό τοϋ 
κατωτάτου προς τό ά.νώτερον. 

Ή θεωρηθείσα υ,ευθερία. ύπό 
τοϋ Δημιουpγοϋ είς ήμα.ς δτα.ν 
έπλά.οθημεν, εΙνα.ι δρος ά.•,ια.γκαίος 
της ποικ:λίας έν τ'Ώ ένότητι τοϋ 
Σύμπαντος, διότι άνευ α.υτης θά. 
έδημιουργεί:ο εν ά.νυπόφορον 
Σύιμπα.ν· μα.ς ,έ·δωρήθη δε ή έλευ
θερία., ή ώ.θφις αϋτη πρός τήν 
ζωήν, ϊνα δια. των ι,ίων μας δυ
νάιμεων ,εξελιχθωμεν άνευ χρονι
κοϋ δρίου· έλεύθεροι καί ύπεύθυ
νοι ώς έπλάσθημεν, κα.θιστά.μεθα 
κύριοι κα.ί δημιουργοί των π·ε
πρωμένων μας, αλλά. καί .δια. ν' 
α.ναπτύξωμεν τά.ς lδ:ότητα.ς της 
θείας ταύτης καταγωγής μας· 
πρέπει, λοιπόν, νά. πα.λαίσωμεν 

κατά. της ϋλης, κατά τών πα
θών, ένα•,ιτίον παντός καλουμένου 
«ΚΑΚΟΝ». 

Ώς πρός τό ο,τι ό Θεός εΙνα: 
εfς άγνωστος, των θετικιστών, 
σημειοϋ.μεν δτι: Πpά.γiματι δ θεός 
εΙναι α.γ-,ιωστος, έν t'Ώ ουσίq. του 
δμως κα.ί είς τά.ς 6αθυτέρας έν
νοίας του. ά.λλ' ά.ποκα.λύπτετ7.ι με 
τά. δημιουργήματά του, ,ε1ς τό μέ
γα Βι6λίον της Φύσεως καί τοϋ 
Σύμπαντος· διά. ν' ά.νεύρωμεν τόν 
θεόν δεν πρέπει νά. τόν ά.ποχωρί
ζομεν ά.πό τό εργον του, πρέπει 
νά. τόν διακρίνωμεν έν t'Ώ Παγκο
σμιότητί του· δ θεός .δεν εΙναι 
α. γ ν ω σ τ ο ς εΙναι μόνον δ &. ό

ρ α τ ο ς. 
Άόρατος εΙναι δ θεός, ά.λλά. 

κα.ί ή ψυχή, ή σκέψις, τό καλόν, 
τό ήθικως ώρα.ίον, εΙναιι δμοίως 
ά.όροcτον καt έν τούτοις, μήπως 
δι' αυτό .δέ·ν όπά.ρχει; η μήπως, 
ά.γαπωντες αυτά. δεν εΙναι τό 
ίδιον ώς ν' &.γαπ�μεν τόν θεόν, 
δ δποίος ,εΙναι ή πηγή των, ά.φ' 
ου εΙναι ή όπάτη• σκέψις, ή τε
λεία ώραιότης, κα.ί τό ά.,πόλυτον 
καλόν,; 

Τέλος χάριν rεκείνων, οι δποίοι 
&.παι τοϋν δπωaδήποτε ενα δρι
aμόν περί θεοϋ, ιθά. τολμοϋσα ενα: 
δτι δ θεός εΙναι τό άγνόν πνεϋ
,μα, 1 Lδέα, ή &.γν,ή σκέψις. θεός 
εΙναι τό ΕΝ καl ΠΑΝ των Άρ
χαίων Φ:λοσ6ψων της Έλεα.τικης 
Σχολής, &.παντώμενον έπίσης 
καί είς τόν ,μυστικόν ϋμνον Έρ
μοϋ τοϋ Τρισμεγίστου λέγοντος: 

«Άνοιγήτωσαν οί ουρανοί καί 
οί &νε,μοι σιγησά-ωσαν, πα.σαι 
μου αί δυνά.μεις α.ίνε,σά..τωσαν τό 
ΠΑΝ καί τό ΕΝ». θεός εΙναι τό 
ένα.δικόν πϋρ, σπινθήρες δέ αυ-
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τrΓ οί ανθρωιποι. 
λά. πά. ν α τα. - τα 1/.α.ι όσα

δήποτε α ΙJ, cτ α,ι δ νατόν νά 
προσεπικα εσθη χα, είς, δεν έπι
τ γχά.νο ν, & ο τ πα.ρά τή ψυ-
ά.κισιν τiς έ ο'α.ς περί Θεοϋ 

είς λέξε ς, έκ της δπο'cις ψυλα.
,ι'σ ως ά.πόλυσι α.uτη τή πρα.-
γμ-:ιτικ' ν α.ι εκτετα.μέν τη 

νοια.ν. Δ ά τοϋ δρ σμοϋ ή περί 
Θcο - ε νοια πτωχ εύ ι, πα.ρα.μορ-

οϋτα καί κα.θ 'στα. τα.ι ύποκε μ -
νη είς τ' 1 κριτ κή , α,ύτό δε ά
κρ ως συντ εί εις την έξα.ψά. ι
σι ν τοϋ ά.ποδεικ.τικοϋ στο χε'ου. 

Ό Θεός εrναι μέσα. εί την τά
ξι τη λογικής ή ύπέρτα.τη ά.
λήθεια, μέσα ε1ς τηι τάξιν της 
θελήσεως, τά ύπέρτα.τον ά.γα.θόν, 
μέσα. είς τη τάξ ν τοϋ α.ίσθήμα
το , ή ά.πόλυτος εύτυχία.. 

μετα. σικα. σ, ήθεια.ι δέν 
ετνα.ι δ νατόν νά. κα. α.στωσι κτή
μα. τοϋ πρώτου τ χόντος εστω έ
π στ , μονος, εστω δ rJνo οϋ' τήν 
"πα.ρξ ν τοϋ Θεοϋ οοοείς θ' &.πο
δείξ'Ώ διά λογ κών έπ χειρημά
των, διότ &.κρι6ως πρόκειται πε
ρί ά.λ ηθεία,ς κειμένης ε ς την ά.
νωτέρα,ν σψα.ίρα.ν τη; συ ήθου; 
ογ κης τοϋ όρθολογ σμο-, πολ' 

περισσότερον δε ύπεράνω κα. της 
σημερ νηι- μηχανοκρα.τικης &.ντι
λ ήφεω .

Ό α. θρωπος δμως ρ- νω κcιί 
μελετώ τά περ Θεοϋ, θα ώψε
λ ηθΊΊ πλ ηροψορούμενος περί της 
ύπερτάτης κα.τα.γωγη; του, ή 
γ ώσις της δπο'α.ς, ίσως τοϋ &.πο
καλύφ'Ώ τάς cντός αύτο- ι<.ε ρυμ
μένα.ς θείας �διότητα.ς. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

'ΊΑ ΒΗΜΑΤΑ 

7ΗΣ ΦΙΛDΣΟΦΙΑΣ .. 

Τόμο;; Β'. 

• Από τήν 'Α ναγέννηοη ώς τούς σημερινούς

Μόλις έξεδόθη 

Τιμ&ται δρχ. 120 
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"IΛΙΣΟΥ . "

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΣ 

Άπειρο6ύνη 

Σ ύy.κρ,1ινα κάποτε στο άχανες τiς άηοστάσεις 

ΜάνίΓεμα δ1α1ών�α.ς χεφα.φεσίας 

Νεφελη,γερέτης ή ψυχη 

με πλαmγισμους άκράιτητους έντός μου 

cuκά8'01Gfα: θρυιμμάιnζεν όλαυθε 

τα τρανα εϊδωλα ·ΤωV όροσήμων. 

Διάπλαrτ.ες άnο τάr0 oi χαιλκες πύλεςι 

τ:ου Σ υ:μπηνηκου Μυστήριου. 

'Απορημένος επε1τα μάτωα. ψάΧΝω να βρω 

τη στάχτη rroυ ΆJtεiρου. 

'Ώ! Κύριέ ,μου, Κύρ�ε! 

Κύρως ιi Ψυχη του κόαμου - ή ψυχή μου! 

Κι� αν κάrπου κάιπστ.ε ύπάρχει ".Αnειρο 

εΙνα�ι γιαm Ύπάρ,χω ! 

1-11-77
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ΑIΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Άμάλθ lQ 

�Ω 'Αμάλθεια, θεϊκή μας α'ίγα, 
rτrαραμάνα μας γαλαιiJ έσu κι' όνειράμο,ΡΦη, 
γιατί, ,μας άπόκοψες τάrο .ττιρόωρα: άτr' τ' άδάμαστα 
στήθια σου 
,και ,μας αψησες στα μ ισα της δύνα�μ,ης 
1κ:αι 1μας ερρi·ξες στα μ,ισα τοC, qρqμ,οι,, Ιj.!ας, 
.άτοο πάνω �να μας ιtφό:ζοvv οί άδε.λψοι 
ικιι' όιπο �κάτω ο γεΜιες της αουσσοg

δι�μιένες εχ:ιδvες - ψ ,μας έlιqμuζοCιν 
'Ολιο -το ιλ.αμrτηρο γάλα πτοu ,μας ε�ρε�. 
'Ώ ,μιη-reρα ,μας, δεν σ,' εχει ξεχάσει 
το έJξόpιΙΟϊΊΟ prT·Θpvo ιμας που σε 6uζαςε 
ικι' ας ,-ο nτότισαν ,με το άψι&.,ι -της ,λήθης 
οί κα,ι,ροι έ15ω κάτω. 
Το ικιρατό:ει ψuλαχτο σε ,μ,ια Ψ-έοα του 
ΤΟ άμόλuντο γάλα σου 
y�a: ινα συντηρεΊ ,και ν' άν.αιψτΕjρώ\λΕι 1).11' αύτο 
-τις ίσχΙΛες και τις δίσεχπς ,μέρες του. 

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ ΛΑΚΗΣ 

Προχώρα, άδ λφ' μου 
Προχώρα, άδερφέ μου, 
μη λυ ίσης, 
προχώρα. 
Χίλ1ες φορες θα οταυρωθ:ης 
ωσπου α ψrάσης ψη α 
έκεϊ που ή άμαρ;rία μας 
δε θα σε φτά η. 
Χw·ες φορες θα ΠV! ης 
ατο ρωτα,ρό μας ποτάμι 
ωαπου α ί ης ό 'διος 
μια θάλαΟΟQJ 
Χίλιες φορες θα aης 
ατiς φλόγες που σε ζώ ου 
ωσπου α ί ης ό i'διος 
�νας :ηλ:ιος.
Προχώρα, όδε,ρφέ μου, 
μη. λυγίσης κάrrω άττ' το ·βάρα; 1,1ας. 
Προχώρα 
1'.t1i τα δάκρυά μου 
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ας σε συντροφέψο ν στη ιμονα:ξ1ά σου. 
(ΣΚΟΡΠΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, 'Αθήνα 1974) 
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ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ι\ΔΟΥ 

'Α , vευρε6η ... 

�η Συ 1iOU όνειιρεύεσαι, τιη:ν άρρητη, είιτuχία� 
,παfλλ4μιενη 0101ν του &νφοu τα �uμιcrτα ικαι οίψάνια 
σαν τα φτ,εροικQ'Πϊήματα του -yιλό:Ιροu �κε,ί' ιμακιριά· 
'Ώ Συ rrτ,ou ,μια χαιρα πrοιθεί'ς rπιο άγ\.\η ικαι δuνccτώτφη, 
,άπ' δλες τι·ς ά�πινες σ:υvήθ-εις ,μας χcφές, 
τις άπο rπίστη άδεια�ες ικαι ·άναίισθητες στη δόξα· 
ηποτε 1μιην άκ.ους, ,το:;ρα τον έαvτό p;ου, 
'Π\ΟU ,τpοο�δακα ΝΑ ΖΗΣΗ, 

�ι, ας ε;Τν' ΤΟ 11110 πολύτιμο 
ακα.p,μα: αύτο για σέ,να�!, 
-Και τη Ό'ΤΙ'Υ!μη 1TiOU όr.ιαιyητας, 
στου έαι.π,ου σοο την άνεuρεση p-ιψά, 
σ' όλους αίιτοuς ,που ψ,λuαιpοΟν 01ι<.οι-,ριες άνώφeλε'ς 
,και την ψυχή 01ou π-ελαrγώνοuνε θα είπ,ηg 
για τα rpηχ.α τα λόγια τιοuς: 'Αψ•ηρ-τε ιμιε 'Ι!α φύγω! 
Και οποu θα ,τας θα σvναντήσης ψωrrει�νη 
ικαι άξιοσέ6ακττ,η πατ,ρί1δα,, 

,διική σου ικαι άπ�ρ6cημε,.,,η ειλπτίδcr. 
Μειl\ο\ε ,μονά)(ος CΜ1Γ)Ιν όχιλοδοιη 
lJητώντας την άiλιηθι ΙΑή σου θrοη, 
ταν έαuτό σαι άνακαιλ!λwrονταg 
•με τόλiμη και ,με -φuφει�
καθώς είιχόταιν ή ψ�ή σου τόσα ,cρόνια.
Στον έαιuτό σ,οu ιή -y:έl,11Αηση εΤναιι !ή ό,ληθι�ηι
γιατι άνοίιγει τη ιματ�ιια στ:ηrν Ό,μαρψ�α του ι<.όσ�μοu· 
'Κlαι της ψυχης ΤΟ Μή\Μ.,\μα το ΜέJγα.
Μι1α rνιέα ·6cφύτ,ηrrα τότε θα ψιιθι.φίιση
γ.ια την ψυχή σου: <«:ι1κcφια δειν την !Κ�ρδισα»,
,μα άπο τα βάiθη της �ι&ς Κ:,,Οι; θα ιμεγ�,
τ,οΟ "Ατrειιροu ή ψωΙ.Ιή !

tΜετάφρασίς έκ τοϋ γuλλικοϋ, άπό τό περιοδικό 
UNITE ο 29, Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1976). 

1977 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΟΙ ΙΕΡ ΔΡΧΔΙ ΜΕΤ ΔΞΥ ΤΟΥΣ ... 

Η ΣΥ ΟΔΟΣ τη Ίερχρyίας 
της Έχχλ ησίας της Έ άδος 
(24 ύγούστου�2 Σ πτε ρίου) 
εδωσε στόν Έλλην χό αό μιά. 
πολύ θλ ερη είκόνα. 'Όχ μό
,ιον •cξεδ-ηλώθησαν ώρισμ 'νο 'ε
ρά.ρχα.ι μεταιξύ τους από ιστοι 
άπό τά. χριστια κά. νάψ.ιτcι η; 
άδελψικης άγαπης, άλλά, ι..σί �
λείως ανάγωγοι. 

Ό Τύιπος ήσχο ήθη έι.. νGΥ 
Ιfέ αυτε τίς ε,<.δ λώσε ς, οί ό
:nίες άπετέλεσα.ν κορύφωμχ της 

εχθρότητ-ος των δη ιο ργη ' 
νων δμά.δων Μητροιπολ τιί>ν 

Τ Ε , 26 ύ ούστο 

Σέ όξυμενη α.τμό::r α.ιpχ τ., Χ· 

γμα.τοποιήθ κc ή χθ·σι'ι ', πρώ
τη συ εορ·α.ση τ- ,; έι..τά.χ-:ου Συ 
νόσου της Ίερα.ρχία.ς ;ξ α.ι,:,;ι.
α.ντεγχλήσΞων, α.ι..όμ αί ϋι.:ορεω'ι, 
μεταξύ μ τροπολιτιί>ν α.ν ιθέ,ων 
«πcιρα. τ<iζεων». 

Ή επίΟξση cστρά η ;ωρίω· 
κα.τCG του ρχ επ σκόπο , ώς ι: -

πα.ίτιου του <�ορά.μα.τος πο' δ έρ 
χ,ετα.ι σήμερα ή Έχκλησία». 

Μιά., πικρη γεύση ώπό την ά-
1ϊμόσψcιιρα. α.ύτη πού επιχράτη ε 

τη διάρκεια. μ γ 'λο δ•α.στ·ήμα.
τος της συνεδριά.σεω· μπορ ί νά, 
πά.ρη κrιν ίς ,πό τlς αχό ,ουθ ς 
'οριστικές ά.ντ γκ ήσ ις· 
- «Σ αγ ά.σα.τε τού;; ά.γιου--
δελ ο' ς ς .. ».
- « τσα. σύ α.ρχ.ιερ'α.•,»
- « ίνος τ' σ·τρα. είνα.ι κα-
λύτερα.. . ά δικά .. η τα δι
κά. σου;». 
- «"λν α.νοί ω τόν cίχ,ελλόν
σου, δ' ν ξέρω που θά. σ αθη·
' σύ δ' ν χρ ο όσου να. ά.πό χ ωpιό
σ' χωριό, 8 α.ν �ρχό-:α.ν δ σ ή

:ρόπολή σου,» 

ΗΜ ΡΙ Η, 2.6 ύγούστου 

Κα ά. ,ί• π ηρο ο 'ες μα:, ο 
l\I τροπολίτε; .ού χ.ι.-α Ι ή ισcι·ι 
--coU; ια.'ιοv:.σμ�U; zίνα.� ') ?λε Ο: 
ρου-πό εως, 'ίου, Έδtσσης, 
Δρυ··vο -πό εως, Κα.ρυσ-:'ι;ις, Ι ερ
κύρας, Φλωρ'νη·, Θηοων, 'Ύ-
δ , � δ , , , ρα· χα.ι ... ι ηροι..αστρου. π 
α.' τούς, ο υΥδρα.ς, Κερκ' ρα.ς χα' 
��δηροχάστρου θεωρουνται ώς ο

ήγέτες το- σ-,<.ληρο· π ρηνος 
Ή Ι ή ση των '/α.νον.σ ων c

χε δια'τερη ση α,σ'α, πέρι;ι & ό 
-ην έμφάν ση των ·ά,ρ θμων ..:α.l
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γιά. τό περιεχόμενό τους. 'Όπως 
εyρα,ψε ή «Καθημερινή», είναι 
αυστηροι και δέν επιτρέπουν τίς 
εμφανίσεις «καπετανάτων» μέσα 
στά. σώματα διοικήσεως της Έκ
κλησίας, ουτε όπερ6ολές στίς εκ
φράσεις, σά.ν αυτές πού λέγον
ται σήμερα. 

'Αρκεί νά. ανα.φερ!}η 8τι στη 
ψηφοφορία. χθές, δ Μητροπολί
της Φλωρίνης, στο ερώτημα Ναί 
η 'Όχι, απάντησε 8τι «τούς κα
νονισμούς αυτούς εγώ τούς ... ». 
'Όταν .bι..λήθη νά. σ..να.καλέση, 
πρόσθ-εσε: «Οί λέξεις σας πειρά
ζουν;». 

ΤΑ ΝΕΑ, 25 Αυγούστου 

Οί περίοικοι της Μονης Πε
τρά.χ-η 6γηκαν στά. ,μπαλκόνια 
καί τά. παρά:θυρα των πολυκα
τοι κιων, άιπο τίς κραυγές θ-ορυ6ο
ποιων άρχιερέων πού δημιούργη
σαν καί χθές πραγματικό παν
δαιμόνιο στην αί&υσα των συν
εδριάσεων της 'Ιεραρχίας, 

Ό «καυyά.ς» άρχισε 8ταν αρ
χι,ερείς πού θορυ6οποιοϋσαν ζή
τφαν νά. καταψηφισθοϋν οί κα
νονισμοί των ερyα.σιων της Ίε
ραρχ ίας κα.ί της Ίερα.ς Συνόδου, 
πού καθορίζουν δτι ά.παrορεύον
ται οί ά.ντεyκλήσεις, οί ανοίκειες 
εκφράσεις καί οί απρεπείς καί 
προσωπικές ιεπι,θέσεις μεταξύ Ί 
εραρχων. 

υΟταν οί διατάξεις αυτές ε
yιναν δεχτές ά.πο την πλειοψη
φία της Τερα·ρχίας, ξεσηκώθη
καν οί θυρυ6οποιοί καί φώναζαν: 

«Αυτος εΙνα.ι καν -:ινισμος τοϋ 
Χίτλερ. Μας κάνει δούλους!». 

- «Προτι:μώμε δουλικο κανο
νι,σμό, παρά. νά. γίνουμε δοϋλοι 

δύο πρσώιΠων, ά.πάντησε εντονα 
μητροπολίτης της παλαιάς 'Ιε
ραρχίας, ένψ αλλος τόνισε: 

«Μέ αυτά. τά. χάλια πού -εμφα
νίζεται ή 'Ιεραρχία ψηφίζω μ' 
8λη μου την ψυχη αυτούς τούς 
κανονισμούς». 

ΤΟ ΒΗ f A, 2 Σεπτεμβρίου 

Άδί·σταχτο, ελεεινό, χυ,δαίο 
όπά.ν.θρωπο, προερχόμενο απο ά
χούρι, άπολίτιστο καί 6άρ6αρο, 
πού εχει ψυχη λούστρου- κα.ί χα
μάλη, καρδιά. τίγρεως καί ά.ντι
λόπης κσλ ψυχη κοπρώδη,, 6ου
τηyμένη στη λά,,σ.πη της προστυ
χ ιας καί τον δυσώδη, 6όρ6ορο 
της αίσχρα.ς έ.μπαθείας, όποκεί
μ;zνο στίς σ..ρτηρί,ες καί στίς φλέ-
6ες τοϋ δποίου ρέει οχι κα1θαρο 
αfμα, άλλά. 6ρώμιχ,ο πύον, μέ 
ψυχη ,ρυιπαρη καί κολασ,μένη καί 
καρδιά. διεφθαρ,μένη, σ..νθρωπο
φάyο ... 

Τούς 6αρείς αυτούς χαρακτη
ρισμούς yιά. τον Μητροπολίτη 
Κορινθίας περιλαμ6ά.ν,ει σ' έ.πί
σημ'Υ] δήλωσή του ιπρος την Ί,ε
ρα.ρχία δ Μηιτροπολίτης Έλευ
θερουπόλεως, δ δποίος συνοψίζων 
ε!πε: 

«'Ετόλμησε κα.τά. την προλα-
6οϋσαν συνεδρία.ν δ Σε6. Φλω-
ρίνη,ς, δστις πολλά.κις ,εξεφράσθη 
ύπέρ τοϋ Κορινθίας εν ταίς συ
νεδρίαις της εv.εστώσης Ίιεραρ
χ ίας, ·ετόλμησεν, έπαναλοομ6άνω, 
vά. διαφωvήσ:η, προς μιαν αποψίv 
του. Ό κοσμογυρισμένος καί σtο

λιτισμένος &γιος εξετινάχθη ά.ιπο 
της θέσεώς του όρyίλος, επι-θετι
κός, &.π.οτρόιπαιος και σ..νεξιλέω
τος: «Δέν εχ.ει το δικαίωμα νά. 
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έπικα.λητα.ι τούς Ι υ,νό α.ς δ α.

γιος Φλωρί ς, διεμα.ρτυρήθ ό 
Δwπότης, διότι δε πρέ1tε να

λη,σμο η, δτι τούς πα.ρε ία.σεν, ο
τα.ν κα.τέ α.6ε τον θρό ο διά. των 
νόμων της Πολιτεία.ς». 

» α.ί έπει·δή δέν ήδυνήθην ά
ά. εχθω τήν άιδ κία. κα.ί cμπα..θ·ij 
έπίΒεσιν του Εορινθία.ς κα.τά. του 
ούρα.1,06άμο ος 'Ειπισκόιπου της 
Φλωρίνης, του δποΌυ ούδε τά. 
όποδήμα.τα. ετvαι ιχα. ος ά. α
στάιση καί έ-rοε:δή δ ε6. Φλω
ρί ης ά.ηδιαισμένος &πο τήν προ
κλ ητι κότψα. καί τήν 6ια ότ ητα. 
του επικpιτου του προτίμησε τήν 
σιωπήν, έθεώρφα, χρέος μου ν' 
άιπα.ντήσω έγώ είς έκείνα.ς τά.ς 
aυκοφαντικά.ς κα.ί ύ6ρι1στι-κά.ς 60-
λ, Δ' , , ας. « εν πρεπει - παρετ pη-
σα. ήpέμως - νά. λ φμονη καί 
δ &γιος Κορ vθίας, δτι έχειροτο
νήθη ε!,. διάκονον, είς πρεσ6ύ
τερον κα.ί είς Έπίσ-κοπον ά.πο -ον

«Πλα.στηpοyέννητο » πνευμστικόν 
του πατέρα καί γέροντα μακαpί-
τ ,ν ίο'J Πα.ντελε 'μονα Φωστ' 
νην·». 

» Ο χ. Παντελεήμων ήφν:δ ά
σθη καί έξωρyίσθ η tπί τ'Ώ ά.πο
στομωτικ'Ώ μου &.παν ήσε κσ ά.
νίκα.νσς ν' ά.πα.ντ 'ση, έκάθησ: 
προς στιγμήν, δ ά. ά. έyερθ- δ
μω,. α.μϊίσως καί, δ α.κόπ ων c

τερον Σύνεδρον δμιλοϋντχ, έπ.
τέlθη cνα,ντίο του μετά. μανίας. 
' φοϋ μοί όπενεθύ ισεν δτι ε1ς 
τά.ς α.ρχ:ερα,τικά.ς έκλογά.ς του 
1922 cκλέκvωp ύπηρξε καί ό 
Μακαρ στος Μητρσιπ λ'της Φθ:
ώτ δος ' μ6ρόσιο;, έθεώρησε σκό
π μον νά μν σθη -κα.ί -ι ο-ς Ί. 
Κανόνος έ τελως ασχέτου προς 

' θ' � , , , � 'ξ , , το εμα. υια. ν α.πσιυει η και --

π ε α.ιώση τ'ν ρχα.'α.ν ρησιν: 
«οϊα. ή μορφή ( ο χρώμα δη ο
νότι το- προσώπου) τοιά.δε κυ' 
ή χή», χα.ιρε άκως πα.ρα.τ η
ρ ήσα.ς δ : δ Ι ανών &.ποκ ε'ει εν 
τον ,μο χον ά.πο τ·ην ερωσύνην, 
έπιτρέπε δμως τα.' την ει ον

υίον της πα λα.κίδος». 
» ον χ δα-ον α.ύτον κα.ί '6ρι

στ ov 'πα. ·ιιyμcο δ�ν -:ov &.ντc
λήφθ η κα.ί δ v ητο δ σ, ον νά 
το, ά τ λ φθώ. Σε6α.σμιώτα.το ,. 

ομω Σύνεδρος μ' Επλ 'υσε ,<.α,
τά. το διάλειμμα., δ α. νά. μέ πα
ρηγορήση κα.ί δ ά, δα.κρ 'ων νά. 
μέ πα.ρ:J.καλέσ--η νά μη δώσω 
συνέχεια.γ είς το α.ίσχρον ύπα.ιν -
γμον του Κορι θία.ς, τον δποίοv 
μοί συνέστησε νά ιπερ φρονήσω 
κα.ί νά. τον παραδώσω ε 'ς τά.ς 
χείρας τeιϋ θεοϋ. 

» 'Όμ,ω;, κατά. κα.θηκο J κα.ί χρέ
ος ίερον εΙμα.ι ό1tοχρεωμένοc 7. 
είπω εί; το ύ6ριστήν μου, τον

ά.διστα.κτο α.ύτο «&ρχιεpc.σ» ύ
πο " ννα. χα.ί Κα.ι φα., οτ τοι
α.ύτην μυσα.ρά.ν κα.ί κα.κουρyον 
ψυχήν σπ<ι.νίωc; συναντά τ ς, ά.
κόμ-η κσ,' ε!ς τάς τάξεις των ά.
Εέστων κα.ρα.γωγέω , των λού
στρων κα.ί των χα.μά,λ δων -η
, Ιστα.μπούλ. 

»l\Ιόνον c ε- ,οί χα.ί χ .δα.ϊοι ύ
πά ,θρωπο προερχό .:νοι δχ: ά.
πό σπ'τ•α., χλλ' ά.πό «ά.χο 'ρι,χ», 
α,πό τpώγ λες συνο κ σ ώ J ό 'ΧVα.
πτύΑ.των χωρών της πρω"'ογόνο 
' να.τολης, μόν<Jν πνε μα.τ κώς 
ύπα.νάπτυ,,ιτοι, άιπολίτιστο κα.ί 
6ά,ρ6α.ρο , άνθρωποι μέ: ,<.α δίιχ.ν 
τ'γρ:ως κα.ί &.ντ λόπης κα.ί ! -
χή κ01tpώδη, 60 τηyμέν ν ε ς 
τή; λά.σ ,ην τη,; r.οοσ� χ\σ ,. κ:ι. 
τόν δυσώδ όρ6ορο της α.ίσχρας 



342 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

μπαθεία.ς ,μόνον α.πο ύποκείμε
νr;ν, είς τάς αρτηρ!ας κα.ί τάς 
φλέβας του όποίου ρέει οχι καθα
ρόν' αfμα., αλλά 6ρ<iψικ,ον πύr;ν, 
μόνον ά.πό αίσ-χράν, ρυιπα.ράν καί 
χολαισμένην ψυχήν, θ' ανέμενέ 
τις μίαν τοιαύτην συμπ,εριψοράν, 
ανα.ξί::ι.ν οχι Έπισχόπου καί αν
θρώπου πεπολιτισμένου, αλλ' αν
θρωποψ6.yου καί .έξ όλοκλήρου 
διεψθαρμένην ψυχήν καί καρδί
αν εχοντος». 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ, 2 Σεm/βρίου 

Τό ο ι τό θρησκευτικό αϊσθη
μα. των 'Ελλήνων, τά -οελευ
τα.ία χρόν1ια, 6ρίσοcεται σε κά
ποια καθίvηση, αυτό είναι μάλ
λον 6έ6?,ιο. Οί λόγοι είνα.ι π,:;λ
λοί καί δεν είναι του παρόντος 
νά τούς αναλύσουμε. Θά στα.θου
με σε ενα έξ ίσου σ,ψ,ι,.μq;ισ6ήτη
το. Συνίσταται στό δτι ή 'Εκκλη
σία ,μα.ς, οί ύ�εύθυνοι, δηλαδή, 
της 'Εκκλησίας· τ-ς 'Ελλάδος, 
δεν 6ρί.σκονται στό ϋψος τ-v πzρι
στάσεων Για. νrι. εϊΙJ,σ,στε δε &-

• 1 

κρι,6έστεpοι, εχουν απομακρυνθει 
&πό την κοινή γνώμη, οpί:ικον
t(Ι.ι σε &πόσταιση &π� τή νοοτρο
πία του λα.ου. Ζουν δια.ιοητικως, 
σε &λλη τ,ελείως 1έποχ11. Δεν ε

χουν αντιληφθεί cuτε -ά, προολή
ματα. των ' α.φων μαις, οuτε τίς 
έξελίξεις :ιτίς συνθήκες της ζω
ης, οuτε τίς μετσ,6ολες στή 'ιο,:; 
τροπία τι'ι>ν ±νθρώπων. Δεν είναι 
σε θέ,ση, δηλα.δή, νά πλησιάσουν 
καί 'Ιrχ συγκινήσουν τούς πιστούς. 
Καί δταν οί λει τουpγοί του Ύ
ώίστου δεν μπορουν νά πλησιά
σουv τό ι α.νθρωπο, 6 α.νθρωπος 
φεύγει οχι μόνον ά.πό αυτούς, ά.λ
λrι, κα.ί σ.πό τήν 'Εκκλησία.. 

Νά τό πουμε καθαρότερα: ή 
ήyεσία της 'Εκκλησίας μας, ε
χει χάσει τήν &.κτινr;6ολία της 
ή, αν θέλετε, ή &:κτινο6ολία της 
ά.σκείται στό κενό. Δεν ψθάνει 
στίς ευρύτερες μάζες η έπηρεά
ζει ενα. μέρος μόνον από αυτές. 
Άκούγιετα.ι συχνά ή ψράση δτι 
οί Ίεράpχες μας ζ�ουν χίλια πεν
τακόσια. χρόνια. πρίν. Μακάρι να 
ήταν ετσι. Τότε ζουσα.ν, εyρα.
ψα.ν κα.ί έκήρυττα.ν οί Πατέρες 
της 'Εκκλησίας, ό Βασίλειος, ό 
Χρυσ6στομος κα.ί άλλοι, οί δποίοι 
είχαν θαρραλέες κα.ί έπαναστα
τικες απόψεις yιά τήν έποχή 
τους. 'Αντψ,ετώπιζα_ν με θάρρος 
τό κατεστημένο καί τούς ισχυρι
σμούς της έποχης κα.ί δεν πα.ρα.
yνώριζα.ν τόν παράγοντα. άνθρω
πο, τά αισθήματα. καί τά προβλή
ματά �ου. 

Συνήλθε, τίς τελωτα.ίες ημε
ρες, ή Ίερά Σύνοδος. Κα.ί συζη
τήθψι?,V διάψοpα. θέμα.τα. καί 
προεκλήθη δξύτης iπερίyραπτη 
χαί ακούσθηκαν λέξεις κα.ί φρά
σεις, πού δεν τολμά νά γράφει ου

τε δημοσιογράφος &ιθυρόστομου 
περιοδικου τρίτης κατηγορίας. 
Κα.ί δλες �υτες τίς ϋ6ρεις καί τίς 
6ωμcλοχίες τίς έξεστόμισαν σε-
6άσμιοι 'Ιεράρχες, χωρίς κα.ν 
ν' αντι·δράισουν οί άλλ!οι. �ά.ν νά 
τό θεωρουσα.ν ώς κάτι τό ψυσ:κό. 

Άλλά, ,πρόκειται κ&.ν περί συ
ζ ητrισεως; Μάλλον �μ6αί νει κα.ί 
&.δω αυτό πού τόσο συχνά καί σε 
τόσους διαψορετικούς κύκλους 
διαιπ�σ,τουται στήν 'Ελλάδα. Ό 
δμιληιτής, δηλαδή, δεν tν.δια.ψέ
ρεται νά. πείση έ-κείνους πού δια.
ψωνουν η πού αντιδικουν μαζί 
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't'OU. , ποολέπει &.π ώ; στο Υ?. 
"τούς τά πεί». Τον ιχα.vοποι ϊ 
το οτι «τούς τά. εlπε χυ a,» ! 'Έ
τσι, οτΓJ,Υ ενας σεμvο; κα.ί ωτι• 
σμένος 'Ιεράρχης &.vέπτ ξε μέ 
πολλή αγάπη ενα. θ 'μα., οί οια.
ψωνουντες προς τlς ά.π6 Ι εις του, 
δέ 1,� τlς αντέκρουσαν καν. r ).; σ

πέρριψαν ά.συζ-qτητί, κα' τc··ι κα.
τηγ6ρησαν επί χαχοδοξί�. Πρά 
γμα πού συνιστ& βαρύτατη κατη
γορία γ ά. εναν 'Ιεράρχη 

* 

., 

Καl οί μεγαλύτερcς φασαρίες 
γίνονται ά.πό ά.νθpώπους πού ε

γιναν μητρσ,πολ'τες επί επταε
τίας η ά.πό συμπα.θουvτες προ; το 
τότε καθεστώς. 

Ή γραμμή τους είνα: σαψή ,. , 
' ποολέπει στο νά. καλλιεργηθη 
ή εντύπωση οτι ό τ6πος δέ � πη
γαίνει καλά, οτι στήv ούσ'α μας 
κυοερvουν α.θεοι, κο μουν σταl 
κα.l μα.σόvο χαl ΓJ,λλα. φα δpά. 
πιχpόμο:α 

Γ.Ν. ΔΡΟΣΟΣ 

ΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4 Σ rεμβρίου 

Το χp στεπώvυ ον λήρωμα. 
ε ειν άναυGο ι..ιΕ ό ραγματικα 
ά.π'στευτο χε',μενο πού ά.πηύθυνε 
!εpάpχη; 1ενα.ντ'ον ε•; ΧpιστιΤ> ά.
δελφου. Οπω;; ι.αί έ l; πλη
pο οpίε; πο' δ μοσιεύον,αι γιά 
ζ , , λ, , , ωηpε;; αντεγκ σει;; χα.τα τ ; 
συνεδριάσει ,. της 'Ιεραρχία.;. Κα.ί
διερωτατα χά.θε χpιστια.ν6;;: 
Που €ίνα.ι το «ε pήνη ύ11ϊν», το 
«α.v τις σε ρα.π'::ηι εί; τήν μίαν 
παρε άν, στρέψοv α.ύ φ χα.' τήν 
α.λλη », το «άγα.πατε τούς εχ
θρούς ύμών» καl τόσα α.λλχ, πού 

περιέχει ή χρ στιανική δ δαισχα
λία.; "Ομως, το χακό σ' αυτη 
τήv ύπ6θεση είναι α λο: 'ϊ πά.p
χο 'ί ίεράρχ ς εξαίρετο , με ζωή 
ιjποδειγμα.τική, με πλατείς ήθ • 
κο' ς κα.l πνευματικού; όp ζον
τες, πpα,γμα.τικά. ά.ντιπρόσωπο 
το~ Θεου, οί όποίοι δ'χα α. εχο ν 
κερδίσει τον σε6ασμ6, τήν '°κτ'
μηση κα.ί τήν σ.γάπη το~ κ6σμο 
'Αρκουν ομως δ 'ο η τpεϊ; έξα. · 
pέσεις, για. νά. «πάpη το 'Jχέδιο» 
δλ η τήν Ίερα.ρχ' α. Ή κο νή 
γνώμη α.' τ' ς τίς εν-τυ.πωσ α.κές 
'ξ , ' , κ ε α.φεσε ς τις yενικευ . α.τα-
vοο~v α.pα. γε οί πα.ρεχτρεπ6μενοι 
ίεράpχες π6σο μεγάλη ζ μ ά. χά
νο ν στήν Έχκλ ησ!α; 

Π. Π ΠΑΔΟΥΚ Σ 

Ε Υθ. ΚΟΣΜΟΣ 11 Σ/βρίου 

Ή Ί:ραpχ 'α έτpιόθη οαp 'τα
τα. συνεπεί� πpοσωπ κών ά.ντεγ
κλ ήσεων τεσσάρων Μητροπολ -

ώ•ι · Των 'Ηλείας χ. ' θανΓJ
σίου, Κορινθία.,. χ. Πα.ντελεήμο-
νος, Φ ωρ' Ύ( χ. ύγουστίνο 
χα.l Έλε θερουπ6λεως ·ι.. ' μ-
6ροσίου. 

λί α.vτα.λλαγείσα, ψρά,σε ς, τά. 
δια.κινηθέντα εγyρα.φα καl ή &.
'/ευθυν6 ης μιας πpωίνη; εφημε
ρίδος, συνετέλεσαν είς το να δο
θή ή είχι' ν ε'ς ον λαόν δτ οί 
ϊG (-: 'pc,1. 7 ) Μητροπολ -τc,1.ι α.λ
λο δ'; y/ι.νουv πc,1.ρα. vά. κοpυοαν
-:•�υv δίκην όπαδων του Διονύσου 
χα.l v& ύοpίζωντα. ώς πει α.-α.ί 
του. . Κ 'πτα.ιν Μπλούμ. 

Ή συζήτησ�ς τη ,. Ίε ctpΥ.ία.ς 
f1 , ., � , 

--οτα.v , α στα. α τ ,1 συvεpyε α.ι

μ_ τά. ΠΕΨCΟΟΞt' αν ά.ΠΟ το 1972 -
ε τνα.: γεγονό; σπο δαι6τα.τον χα,', 
6εοc,1.'ως, οχ� μ6νον δ ά. τήν 'Εκ-
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κλ φίαν. Ή Ίεραρχ ία.-, οδσα ά.
νωτά.τη διοικητικη καί έν ταυ
τφ πνευματι.κη ά.ρχη Έκκλησία,ς 
κσ.-ί Χώρας, ώψειλε νά ά.ντι·μετω
πίση τά. δημιουργηθέντα.- κατά 
την διαρρεύισα.σα τουλά.χ ιστον 
-rοεντσ.-ετίαν μεγάλα. έ,θνικά., εκ
κλησιαστικά καί κοινωνικά προ-
6λήματα. πού ά.νεψά.νησαν η προ
διαγρά.ψονται. 

Δικσ.-ίως δ έλληνικος λαος ά.
ναρωτα.ται: 

- Ποιά ή θέσις -:ης Ίεραρ
χ ίας στην έτοιμαζομένη εϊσοδον 
της χώρας μας είς τήν ΕΟΚ; Ή 
�Εκκλησία θά ά.ντι,μετωπίση πολ
λά καί άγνωστα γι' α.υτήν ζ ητή
ματα (οικονομικά., πν,ευμα,τικά. 
κα.ί πολιτικά.). Τά εσκέφθησαν 
ποτέ οί 77 πατέρες; 

� Ποιά · ή θέσι-ς της Ί,εpσ.ρ
χiας στο θέμα των κατακα.ιομέ
νων δά.σων μας; Δέν μπορουσε 
τάχα, ή Ίερα.ρχία, &.ψ' ένος μέν 
νά κολαψίση το φαινόμενον ά..q:/ 
έτέρου δέ νά κηρύξη σειρά δμι
λιών ά.πο τούς α,μβωνες κσ.ί στίς 
παιδικές κσ.τα.σκηνώσzις, πληρώ
νο.ντας cν &.νά.γκ"Q σ;i5ιορίστους 
θεολόγους γι' αυτό: 
· -=- Πόιά ή θέσις της Ίερσ.ρ
χίσ.ς στην δρφανεμένη Κύπρο;

-Ποια ή θέσις της Έκκλη
σίας στο μεγάλο θέμα, του Δια.
λόγου των δύο 'Εκκλησιών, τήν 

στι yμήν μά.λι.στα πού δ Μέγας 
εργάτης του Οίχοl.)μενικου θρό
νου, δ Γέροντας Χαλκηδόνος κ. 
Μελίτων προχωρεί μέ σταυρικά 
αλλά. μεγαλόπρεπα. βήμα.τα, πού 
θά ένώσουν τον Χριστιανισμόν; 

Δ, ' 'λ ' ' ' J. 'Ι εν ωμι ησε γι α.υτα ,1 ε-
ραρχία. Ή ίστορία, μέ σύγχρονα 
βαγόνια, πέρα.σε μπροστά. της 
καί ταξιδεύει ,μέ ταχύτητα στο 
ετος 2.000. 

Άπο της έν.θρονίσεως του 'Αρ
χιεπισκόπου 'Αθηνών . κ. Σερα
φείμ (Ία.ν. 1974), δύο χαρα.
κτηρ:σμοί δLδονται είς το σύνο
λον σχεδον της 'Ιεραρχίας. «Σε
ροcψειμι κοί>' κσ.ί «'Ιzρωνυμι κοί». 
Ό ειδικευμένος «θρησκευτικος 
τύπος» Υ.αί κατ' επέκτα,σιν δ ή
μερήσιος πολιτικός, συνδα.υλίζουν 
τήν πυρκσ.ϊά.ν αυτήν του διαχω
ρισμου. Οί φανατικοί . λέγουν: 
Άφου ύπά.ρχουν «ίερωνυμικοί» 
εΙναι φυσικον •ιά. ύπά.ρχουν καί 
«σεραψε�μικοί». Και ά.φου οί πρώ
τοι ά.μύνονται, οί δεύτεροι επι
τίθενται η καί τά.νά.παλιν. Έά.ν 
αύτά. ληψθου•ν τοίς μετρη,τοίς, 
έά.ν δηλαδή πιστεύσωμιε.ν εις τήν 
ϋπαρξιν ,δύο, παρατάξεων, τότε 
δ έ ν ύ π ά. p χ ο υ ν Ί ε p ά. p
X α �-

- -- ------ -- ---·- ---- ---" 
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ΙΣΑ ΟΥΠΑΝΙΣΑΔ 
Tou SRI Α ROBI DO 

Μετάφρασις Κ. Στεφανίδη 

'Από το β1,β fo του ί)ι ,οήμου φιλοσό;Dυυ Ri RO-
BI DO, ,μεαφ'ραυε το όρ αϊο Σανσκpη ι,ο κε:fμ vo 

f�ΊΙcfl�fq� �J trn, f�.,;:� �Π!'Η � 1 
� � -t�τ�π m ηq_ <f>"� ft«,.;-;r.:r 11 � 11 

� < ' 

'Όλα α.ύτα είναι για κατοικία. τοϋ ΚυρΌ , δ,τ δήποτε ε να 
άτομικό σύμπαν κινήσεως στή συμπαντική κ' ηση. Πr,:ρ:χιτούμενος 
ώπό αύτα θά ά.πολαμ,6ά.νεις. Μή επι·θυμεί; τα ά.yα.θά. δπο:ουδή οτε 
ά.νθρώπου. 

� �mrστ f�rfqηrt mf mπ. 1 
(tci � ��sfm ;:ι- ςfiή f� "fτ 11�11 

ΈκτελιjJντας άληθινα ερyα σ α.υ-ό τόν κάσμο δ :ί.vθρωπο; θά. 
cπρεπε να tπιθυμεί να ζήσει tκιχτό χρόν ν.. 'Έτσ ε:-ιι:ι. σέ σένu 
καί οχ διαψορετικα ά.π' α.ύτό. Ή δρά.ση δε•; προσκολλα.τα σέ EΨJ.V 
άγθρωπο. 

3tW:Π ;,τη � �τ� 3r,q;, ίiiΠIT<!ffi: 1 
� �wη� lf � 'i-41�.ii:1<11 -τ.π. "�"

vήλιαγοι καί περιτυλιγμένο: σc π ι..νό σι..οτά.δ:, εί•η: ο! χ6-
σμοι εκ-είνοι δπου συρρέουν, χα.τα τον θά.να.τό του;, δλο: ο( ψΟ'ιεί� 
των ψυχών τους. 

� ι,.m) sηq�) 4� 3Πt'lq� �-φrff 1 
�τcffi)�qf� fς;ι;c;� Rfti:r;;;-q) ηRff(.°�qr �«Τhϊ 11't11 

'Ένα ά:κίνητο πού είνα. ορyότερο ά.πό :ό-ι r οϋ. Πού οί Θεο 
δεν φθάνουν, γιατί πάντοτε προπορεύεται. υτο χα.ι οτα.ν σ:έι..ετα. , 
ξεπερνά τά. άλλα, οσο κα.ί αν τρέχουν. ,_,' α'τό δ Κύριο; τη� Ζωή; 
εναποθέτει τα "Τδατα.. 
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�-:ηfu � ff"'{� � 1 

ί14•cHftf �'flf � fl�f41ttf �c'f: 11�11

Αυτό κινείται καί αυτό δεν κινείται. Αυτό εΙναι μακρυά. κα.ί

τό ί-διο είναι κοντά. Α,'Jτό είναι :μέσα εις δλο α.υτ9 χα.ί Αυτό, έπί

σης, είναι εξω &,πό δλο αυτό. 

m:;:r �ffur ,n=πf.:J �1�+-1·q�H1t:iιrfu ι 
-,_ ::3 " "' 

Πor+r� τll";:η-Jrf c'fRT rf fcf-ifrτtmt 11 � 11
� � �� 

Άλλά αυτός πού 6λέπει πα.ντου τό Έγώ εις δλες τίς όπάρ
ςε:ς χα.ί δλες τις ύπάρξ,εις στο 'Εγώ, δεν &-ποτρα.6ιέτα.ι επειτα.. &,πό 
τίποτε. 

lff� �ffΊη +ΗΠf;; 3'�� �m;πf: t 
' C"\ �' 

c'f:if c
ϊ

τ η�: cf;: m-i:fi" τp.;��=- 111,911

\_υτός, στον όποίον ένυπάρ�ει ή Αυθυπαρξία., πού εχει γίνει 

δλες οί ύπάρξε:ς, οί όποίες είναι Γίγνεσθαι, γιατί εχει την πλήρη

γνώση, πως θά -έξαπα..τηθεί, &,πό που θά εχει θλίψη, αυτός πού 6.λέ
πει πα,ντου ένό:ητα.; 

� q-ijηι·oτ?,-;f,qcfifQiHI�� fil.i;'1qιqfqη- Ι �tm' 

qπ;:f: ��ϊ���;; ��� ���: �= 11�11
" C"\ ' ... 

ΕΙνα.ι Αυτός πού επηγε ,μακράν. Αυτό πού. είναι λcψπρό, ασώ
μ,-,το, χωρίς σημσ;δι ·η &,τέλεια., χωρίς νευρα..,. &γνό, ·άιδιαπέρα.στο 
άπό τό χα.κό. Ό Διορατικός, ό Στοχαστής, ό 'Ένας πού γίγνεται 
πα.ντου, δ Αυθύπαρκτος πού εχει ,διωθετ-ήσει ά.ντιχεί·μενα. τελείως 
σύμφωνα. προς την ψύση τους α.πό &μ,νημονεύτων αιώνων. 

3{,� �η: 5TTt:r�f'(1 �St'tl�Ι':Iqτ�� 1 

αι11 �flf � � c'l+tT � � f-:mnπ «n: 11 � 11 

Μέσα. σε μαυρα σκοτάιδια εισέρχ ντα.ι αυ-::οί πού ά.κολουθουν 
μετά. τήν 'Άγνοια, αυτοί δμως πού ά,ψοσιώνονται μόνον •στην Γνώ
ση 6υθίζονται μέσα σε μεγαλύτερα σκοτάδια.. 

��f�SΠ.Cί:\ί�'(.f<MQI 1 
°?fc1 :iJ,iψ'f c.'ΠτvΠ q- .-Jfctfd-q��� 11 � ο Ι Ι 

'Άλλο, α.ληθινά, λέγεται δτι είναι ·έκείνο πού προέρχεται ά.πό 
την Γνώση, σ-λλο -έχείνο πού προέρχεται &πό την 'Άγνοια. Αυτή 
είναι ή παράδοση πού έλά.6α,με ά.πό τον σοψό πού απεκάλυψε Αυτό 
προς κατανόησή ,μας. 



1977 1 ΣΑ ΟΥΠΑ I ΣΑΔ 347 

�τfTfq� τη=�� +-17:t �Q Ι 
31'� � ffiτc:(ί fq�l.114ictΙ4�'1 11 Ζ '<ΙΙ 

ύτός πού γνωρ'ζει 'τό σά.v ά,μ 6τεpα. 'Jtό "να, την Γνώση 
κα,ί την "Ay οια., δια. τη- ' γvοtας ξεπε να τό θά.vατο κα.ί δ ά, 
της Γνώσεως απολα.μ6ά.νει ' θα.ναισία.. 

31'<ε{ crq; 'Sff�f�<'I' um;:._Lfct4j_qltl� Ι 
m1) �'rt �cf R r1-;:rτ 1.1' � �τ: _;c • τm: ΙΙΖ':ίιΙ 

Μέσα. σέ μα,υρα. σκοτά.δ α, ε σέρχο τr.ιι α,ύτοί πο•; ακολουθουy 
μετα. τη;, Μη - Γέvνη,ση, α.ύτοί πού ά. οσιώvοντr.ιι μ6;ιοv στη Γ 'v
vηση μέσα. σέ 6α.θύτερα άκ6μ·η σ--ιιοτά.δια,. 

�•l.1�qlg: ����g1:�i=+-1cΠ"cf 1 
�<'Ι' �ψ{ ε:π-τuττ ii ,mrfg·� fi τ 11 Ζ , , 

" λλο, ά.ληθιvά., λέγεται οτι ε να έκε-vο πού ερχεται μέ την 
Γέννηση, άλλο εκείνο πού ερχετα. μέ την Μη - Γέvνη'Jη. ύτη ε!-
1Jαι ή παράδοση πού έλά.6αιμε από το'J σοφό πού σ..πεκά.λυψε ύ ό

προς κα.τα.v6ησή μας. 

�'1ί,::w,Ξ{ fq,π�� l.1'ffi[�f+-1� �Q ' 
fcι;;r*', Ψ'� -τm tff''1_�TS�Ή�R II Ζ '6' 11 

Αύτός πού γνωρίζει Α'τό σά.v κα.ί τά. δυο στο εψι.,, τήv ΓΎ-
1Jηση χαί τη διάλυση της Γεννήσεως, διά. της διαλύσεως περvα πέ
ραν από τό θά.vα.το, διά. της Γεννήσεως σ..πολα.μ6ά.vε ' θαvα.σ(,χ. 

fiμoqq., 1Π�σJ· mι:π-,.nfq � �{ET+f ι 
i'!c! � ��<!!Jl �-:τ.i� 1ιvt 11 Ζ 4.11 

Τό πρόσωπο της ' λ η;θε 'ας καλύπτετα. μ' εvα. λα, προ χρυ
σαφένιο κάλυμμα.· α.ύτό πρέπει vά. τό &.πομα.κρύν:ις, ιΙι Έμψυχ τή, 
γιά. τον νόμο της Άληθε'α.-, γιά τηJ ορ-χ'Jη. 

��q;i qq �Ι:!" 5rτ;;;τq� °'Ii:i � Τ"! ��Q 1 
�) ι.�η � �q '1\'-ι:πυτίiι:f (1� q�iπf+r 
tΠSfficf�T ���: tffS�Fi 11 � �11 

τg 'Εμψυχωτή, ιΙι μοναδικέ Διορατικέ, ώ Δια.τά.κ α., ώ ω
τιστή 'Ήλιε, ιΙι δύνα.μη τοϋ Πατρός τω'J πλ ο:μά.τωv, διευθέτησε 
τίς α.κτίνες σου, συμπύκνωσε τό ψως σου· τη ά.μψη πού εΎα Υ/ 
πλέον εύλογη,μένη άπ' όλες τ'ς μορφές, αύτό σέ Σέvα. πα.ρα:-:ηρω. 
Τό Πουρούσα. έδω και εκεί, Α '-τος ΕΙμα. . 
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�,i{-1Ψ-!ΗΨ�� ν�� m)τ;( 1 
,:, C ' 

� 'Si'>ffi � � ΠΠ" ':ifiFΠ � <lifΪ � ΙΙ�\911 

1977 

Ή πνοή των πραγμάτων ,εΙναι ,μιά. &.θάνατη ζωή, αλλά. τό 
τέλος αυτου του σώματος ·εΙναι στάχτες - ΟΜ! - .,.Ω θέληση, 
θυψlισου αυτά. πού εγιναν, θυμήσου! .,.Ω Θέληση, θυμήσου αυτά. πού 
εγιναν, θυμήσου. 

"'"t� '1:t �φπ υ� 3i"tli'T'! fcιrof.f � cflfΠR f� 1

�σrι1;��gτι,ιτη.:r) °1ftf�i � rfl{::5"f�ct' fcιqq IΙ�tll

.,.Ω Θεέ 'Άγχνι, πού γνωρίζεις nλα τά. έκδηλωμένα πράγιμα.τα, 
δδήγησέ μας ,διά. της χαλης &.τραπου πρός τήν •ευτυχία, &.πομά,-κ,ρυνε 
σπό μας τήν ϋπουλη ελξη του &μαρτήματος. Σε σένα &ιπευθύνουμε 
τόν πληρέστ·ερο λόγο όποταγης. 

ΚΙΙΖΤΗ MEAIZZAPDDDYAOY 

Ο ΙΗ�ΟΥ� 

Ποϊος ύπfjρξεν ό Ίησους; 8 Ai διάφοροι περi αύτου 

άπόψεις έκηθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησους κατα 

τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα rrov Συρέ.8 Ή διδασκα. 

λία του Ίησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΆΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 80 



1979 

'Ένα πολuτιμο βιβλίο 

ΕΚΑΟΓ ΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ά θο ο ία ά.πο τις όμ1λίες και τα βιβ ία του 

1926 1966 

• 

• • 

Έruλο η ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣ ΡΟΠΟ ΛΟ 

• 

• • 

Ό φιλόσαpος της έσωrερrn:fjς 

άπτ ευθερώσεως του άτόμου 

γ1α μια νέα ' θρωπότη;rα 

εΙ ω τώρα στη δ1άθε01 ολων τω πνευrματικω 

Έλλή ων με το έο αύτο β18 ίο 

• 

• • 

'Αποοrτέλλ1εrτα1 έλεύθ. τα.χ. τελω 

ά i δpχ. 90 καi ( ρυσοπα όδετο) δρ2:·. 140 

• 

• • 

Ό Κρ10 a,μουρη ύποδεm< ύε1 την όδο τfjς ' ήθε1ας 

349 



350 1977 

ΗΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Συζητοuν κΑηpικοl καi. ΠοΑιτικο{. 

Χαιρετισμός τοu Μητροπο)..ίτου ΤρανουπόΑεωι; 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του (ρω-
μαιοκαθοJ ι,κου) 'Επισκόπου του 
'Άοuξμπουργκ δρ Jo eph Stimpfle 
σuvεκεvτρώθησαν είς την μονηv 
OHobeuι·en έκπρόσωτrοι της ρω
μαιοκαθολικης Έκκλη,σίας έξ δλης 
της Εύρώπης, ώ� ιΚαi έξέχοντες 
εύρωπαίοι πολιτικοi δια να άνταλ
λάξοuv τας σκέψLις των έπi της 
σuμ6ολης του Χριστιανισμου είς τό 
μέγα εργον της προπαρασκευης της 
ένώσεως της Εύρώπης. Είς την 
σuvάντησιv ελα6οv μέρος, προσκλη
θέντες, καi έκπρόσωποι των λοι
πών χριστιανικών 'Εκκλησιών, με
ταξu των όποίων καi ό Προιστάμε
νος του 'Ορθοδόξου Κέντρου του 
Σαμπεζύ, σε6. Μηιτροπολίτη.ς Τρα
vοuπόλεως κ. Δαμασ.κηνός. 

ΑΙ έργασίαι της συναντήσεως 
ηρχισαv ,ό άπόγευμα του Σαοβά
τοu, 17 Σεπτεμβρίου έ.ε., με τόν 
χαφετισμόv του 'Επισκόπου δρ. 
Stimpfle προς ,ους σuγκεντρωθέ
τας. • Αναφερόμενος είς τους λόγους 
του Roιnano Guardιnι: «Σήμερον 
εΤvαι, ύπό μίαν ίδιαιτέραν εννοιαν, 
ή ωρα της Εύρώπης», καi ύπενθu
μίζων τό γεγονός, δτι ol λαοi της 
Εύρώπη.ς πρόκειται να έκλέξοuν δια 
πρώτη,v φοραν τό 1978 τους έκ
προσώπους των δια ,ό Εύρωπαικόv 
Κοινοβούλιον, ,κατέληξεν: «Ή ωρα 
της Εύρώπης άποτελεί μίαν πρόσ
κλησιv δια τους χριστιανούς. Ή 
νέα Εύρώπη χρειάζεται εvα πνευ
ματι.κόv θεμέλιον, τό όπο'iον να έγ
γυ&ται είς την κοινότητα των Εύ-

ρωπαι,κωv λαωv έvότητα καi διάρ
κειαν. Τουτο εΤvαι: αί πνευματικαi 
άξίαι, τα ήθικα ίδεώδη, αl θε'ίαι 
δυνάμεις του Εύαγγελίοu». 

'Εν σuνεχείι:;ι, άνεγvώσθησαν χαι
ρετισμοί: ,ου Πάπα Παύλου Στ', 
ώς καi έκπροσώπωv της Γαλλίας, 
της 'Ιταλίας, της 'Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας_ του Λοuξεμ6ούργου, 
της 'Ολλανδίας, της Μ. Βρεταννίας 
καi του Εύρωπαικοu Κοιvο6ουλίοv. 
Έπηκολοίιθησαv όμιλίαι του άρχη
yου του Χριστιαvοδημοκρατικου 
Κ,όμματος, �ρος He}�ut K?hl μέ
θεμα: «Εuρωπη - ιδεαι και πολι
τικό: κόμματα», καi του τέως ύ
ποvργου της Δ. Γερμανίας κ. 
Φραντζ Ζόσεψ Σ τράοvς μέ θέμα: 
<<Ή κλησις της Εύρώπης έξ έπόψε
ως Ιστορίας του πνεύματος». 

Την έπομένηv_ Κvριακήv, 18 
Σεπτεμβρίου, έτελέσθη την πρωίαv 
λειτουργία είς την λατιvικήv, προ
εξάρχοντος του Καρδιναλίου Gio
Yanni Benelli, 'Αρχιεπισκόπου Φλω
ρεντίας, έv συvεχείι:;ι δέ, είς τήv με
γάλην Αύτοκρατορικήv αίθοvσαν τη,ς 
Μονης, άπηίιθuvαv χαιρετισμοv 
προσκληθέvτες ol παρόντες έκπρό
σωποι της 'Ορθοδόξου. της Άγ
γλικανικης, της Λοuθηραvικης και
της Παλαιοκαθολικης 'Εκκλησίας.
Τέλος είς μακραv όμιλίαν του, δ 
Καρδινάλιος Benelli ύπεγράμ,μισεv
δτι, αν ή Εύρώπη έπιθυμQ να έvωθή
πολιτικώς και να άνεύρτ., την πνευ
ματικήν και Ιστορικήv της ταvτό-
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τητα, θα πpέ'Τ!'ει vα έπιστρέψη ε ς 
τηv τριπληv ρίζαv της: το έκ τοΟ 
Έ6ραικο0 πνεύματος προελθοv χρι
σ rιαvικοv μήwμα, ώς και τας πο
λιτιστικας αξίας της Ρώμης καί 
της 'Ελλάδος 

Παραθέτομεv κατωτέρω τοv χ ι
ρετισμοv τοv δποίοv, προσκληθείς, 
απηύθuvεv δ σε6 Μητροπολίτης 
Τ ραvοuπολεως κ Δαμασκηνός: 

«Τι θα ήούνα.το νά. ,/πr,ι ενα.ς 
έχπρό-:;ωπος τη; Όρθοοόξο πί 
στεως ώ:; χα.φετ:σμόν έπ' ευκ,χ:
pίq. μ:ας συγκε ιτρώσεως ά.ψιερω
μένης είς τήν Ευρώπην και ύπό 
τό κεντρικόν τίτλον: « Ιά ένώ-:;ω
μεν τή ι Ευρώπην - τώρα.»; ί
σθάνετα.ι τον έαυτόν του στρατε 
μένον οι' αυτήν τήν έξέλιξιν; Δύ
ναται νά θεωρηθi,) καί αύτός ώς 
συνυπεύθυνος Ευρωπα.ίος έξ επό
ψεως προελ ύσεως κα.ί ουσίχς της 
πίστεώς του; 

uΟσον ά.φορq. είς έμέ: προσω
πικώς, δύνα.μα.ι νά zίπω 8τι αί
σθάνομα.: τον έαυτόν μου ώς Ευ
ρωιπα.ίον, έν συμψωνίq. οχι μόνον 
προς τον δμιί>νυμο έλλ ην: κόν μϋ
θον, &.λλά κα.ί προς τήν γεωγρα
ψικήν εννοια. της λέξεως, ίδίως 
λα.μοανοιιένου ύπ' ο, ιν 8τ ή 'Α
νατολική καί ή Νότιος Ευρώπη, 
δπου ή Όρθοοοξία ε' ρ'σκε: τήν 
σχυροτέρα. τη- εκφρα.σιν, δε Ι 

είναι δυνατόν νά χωρισθοϋν σή
μερον ά.πό τό σύνολον τη; γεω
γρα.φικης συλλήψεως της Ευρώ
πης. Είς τό σ μείον αυτό θά :πι
θυμοϋσα νά σα.ς ύπενθυμίσω ΤΥ]'Ι 
εκφρασι ν του Πάπα Π' ου Β' , δ 
δποίος είπεν, 8-ι ή Εύρώπη δρί-
εται ώς ή χριστιανική κληρονό

μος της Ρώμης κα.ί της 'Ελλά
δος. 

uO,:tι έμοά.λλει έμέ, ώς έκ-

πρόσωπο-ι η; 'Ορθοδόξου πίστε
ως, εί:; σκ 'ψεις δέν εΙνα.ι ·ή ελ
λει ις πρωτο6ο λιω-ι διά τήν ε
νωσ:ν της Ε1jpώπης, πρωτοοου
λιων α.ί δ οί-:ιι "χουν τήν &ρχή·ι 
των ·ηδη είς τό·ι 13ο·ι α.ίωνα. ' -
ληθινά, α. πρωτο6ου 'α.ι ο'δέποτε 
ελει α.ν: αρκεί να ένθυ -ηθi,) 'Υ.α. 
ν�ί;; τό 'Υπόμνημα. Μπρ:άν, τό 
σχέο:ον Σο 'μα.'ι η τά; r:o κίλ,χς 
ε,Jρωπα.ϊχ:G; έ'ΙW":tΥ7; κινήσ ις. 
'Ο ϊδιο; ό Οϋ·tνστο'ι σωρτσιλ, 
κατά τή·ι ερίψημον δμι ία.ν το 
της Ζυρ(χη- περί τη; δπο'α.ς ε

Ύ νε λόγος χθ�ς, έκάλεσε τον 
Σεπτέμορ ον το- 1946, το' ς λα.
ο•;ς της Εύρώπης νά. ένωθοϋν: 
«πρ, πε να, οη ιουργήσωμεν ενα. 
είδος Ήνωμέν 'Ι Πολιτειών της 
Ε' ρώπης Ό χρόνος πιέζει. Εύ
ρώπη, έγέρθητι Ι ». Τό έρώτημα, 
τό δποίον έδω έπι6άλλετα. έψ' 
έα.υτο-, είνα. τό ξη;: δια.τ' α.ί 
μέχρ: σήμερον &.να.ληψθε-σα.: πρω
το6ουλ'α.ι δεν ώοήγφrιν είς ενω
σ ν τη Ευρώπη-; Τί Ινα. ίκα.
νή νά, πράξr,ι ή σ μεp:·ιή μας πpω
τοοουλ'α. ή δπο'α.. εχε τεθη ύπό 

ό σύνθημα.: « J χ ένώσωμεν τήν 
Ευpώπην - τώp'Χ», ,α. νά στε
:ρθi,) άπό έπ τ χία.ν; Κα.' τί ού
νχτα. νά. προσφέρr,ι ·ή Έκ..ιλησ'α. 
ώ; :;υμοσ) ήν εί; α.' τήν την πρω
τοοουλ(α., Τά. ""ρω ή α.:α. αότά. 
δkν �τνα.: δυ'ια.:όν νά. λάtiουν α.

π:i·ιτη-:; ι εί- r:.,ιχ ά.τ:λοϋν χα ρε
τ.σμό ι. 

Προσω ,:κω; π:σ:ε 'ω, δτ ή 
Εύpώπη, ήπειρο- -ων συγχpού
σ:ω·ι, ε'1::i:1εων, πολέμω'ι, θέσεων 
χαί &.ντ θέσεων, ε να.: δυνχτόν νά. 
λά.6r,ι τήν σ."γ λ ην μ fi..- ήπε 'ρου 
τη- συμ:ρ λιώ-:;εω;, είς τήν δπο'αν 
ή πνε μα.τ -ι.ή -ι.α.l οπική πολ:-



352 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

τικη ελευθερία δύναται νά εξελι
χθr,j εις μίαν πολιtικην ελευθε
pία,ν ύπεpε1θνικην κα.t πα.νευpω
πα.ϊκήν. 

Προς τουτο, ή Έχ,κλησία, ε
χει νrι. εϊπ'Υ,) κα.ί α,υτη μίαν λέ
ξιν: ή Έκκλησία του Χpιστου,, 
ή δποία, εχει, συμφώνως πpός την 
προέλευσίν της, την άποστολην 
νrι. παpα,χολουθr,j τrι. πpο6λ-ήμα.τα 
έκάστης εποχής καί νi εύpίσκ'Υ,) 
λύσεις, δύναται νrι. συ,μ6άλ'Υ,) είς 
την ύπέp6ασιν της πνευιματικης, 
δμολογιακης κα,ί έθνικης στενότη
τος άντιλήψεων ώς καί των τα
ξικών καί φυ,λετικω·ι δια.κρίσεων. 
Διότι ή Έκκλησία, δπως λέγει 
δ υ Αγιος 'Ιωάννης δ Χpυ,σόστο
μος, «γέγονεν ουχ ί'να δt'Υ,)pημέ
νοι ώσιν οί συνηγμένοι ά,λλ' ί'να 
συνηγμένοι ώσιν οί δι'Υ,)pη:μένοι».
Ή Έχ,κλη,σία, aπως ύποδηλοί ή 
έλληνικη λέξις «,εκκλησία», ε!ναι 
ή Lδία, δ τόπος της &p,μονίας καί 
της δ,μοψωνίας. Ή Έκκλησία,
εύpισχομένη εις μίαν οpγανικην
σχέσιν προς τόν κόσμον καί την 
' ' δ' ' 2• λ',Ι, ι,στοpιαν, υναται να v,,νακα Uψ'Υ,), 
ύπεpάνω καί πέραν των δpίων 
των πλειόνων ,μαρτυριών Χρι
στου, - προσδιοριζομένων έκά.στο
τε ά,πό τοπικούς, χρονικούς, καί 
πολιτιστικούς παpάγοvτας - την 
ουσιώδη τούτων ένότητα. Ή Έκ
κλ ησία δύναται τότε μόνον νrι. 
πpοσφέp'Υ,) την συμιοολήν της,. δταν 
επιστρέψ'Υ,) εις τσ.ς &παpχάς της, 
αί δποίαι ύποχpεώνουν εις ένό
τητα. 

'Αrπό της πλευράς -:ης, ή 'Ορ
θόδοξος Έκκλησία, μέ τά.ς πρω
το6ουλίας της πρωτοθpόνου Έκ
κλ ησίας, του Οικουμενικου Πα
τpιαρχ,είου, το δποίον ιενεpγεί 

πάντοτε κατόπιν συμιφωνίας μετά 
των πpο,καθημένων άπασων των 
'Ορθοδόξων Έ,κκλησιων, χατα-
66:λλει την πpοσπάθειαν νά δια
σπάισ'Υ,) τrι. τείχη, τrι. δποτα την 
χωρίζουν από τrι.ς άλλας Έκκλη
σίας της Δύσεως, διά. της δδου 
των διμερών καί πολυ,μεpων δια
λόγων. Μία δι,εσπασμένη χρι
στιανοσύνη, αποτελεί ,μίαν ανοι
κτην πληγην εις τό σώμα του 
Χpιστου, μίαν πληγή,v, ή δποία 
πpέιπει νrι. ιαιθr,j «ίνα πάντες �ν 
ώσιν». Εις τήν πα.ρου.σαν, έπομέ
νως, διαδικασίαν διrι. τήν ενωσιν 
μία συντονισμένη ευρωπαϊκή χρι
στιαvικη ,ενέργεια δύναται πρά
γματι νrι. προωθήσ'Υ,) τήν ένότητα 
της Ευρώπης. 

Ή χρ�στιανική ένότης της Ευ
ρώπης δέν επιτρέπεται 6ει6αίως 
νrι. συγχέ,εται μέ μίαν χωριχήν, 
παιθητικήν συνύπαρξιν και αντι
παράθεσιν Έκκλησιων, άλλ' οϋ
τε καί μέ μίαν ύπό πανευρωπαϊ
κόν ενδυμα ύποκρυπτομένην αμοι-
6αίαν &.ντιζηλίαν. Ή χριστιανι
κή ένότης της Ευρώπης προυπο
θέτει την αυτοτελή ϋπαρξιν εντός 
μιας δυναμικής συνυπάρξ,εως, το 
αδιαίρετον αφ' ένός καί την ειπι
τpεπτην πολυμορφίαν ιiψ' έtέ
ρου, την αμοι·οαίαν διείσδυσιν 
διrι.' του διαλόγου της πίστεως 
καί της άγάπης. υΟλα αυτά δέν 
είναι ,δυνατόν νά χωρισθουν από 
το κοινόν χριστιανικόν θεμέλιον 
της Ευρώπης, �οι τόν ενανθρω
πί,σαντα Λόγον, τόν Θεάνθρωποv. 

υΟσον αφορ� είς τήv εξ,έλιξιν 
της κοινωνίας ήμων ώς Έκκλη
σιων, θrι. επεθύμουν έν κατοοκλεί
δι νά, σας ύπενθυ,μί,σω, άνευ σχο
λίων, μίαν ώραίαν και διδακτι-
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χή-ι ρά.σι-ι του Γχ:ιί:z: « ό ν� 
ά.νέχz,:;,χι θ� έπρz Ξ 'Ι� εΙ-ηι μό
νον μί>Χ προ-:1ωρ:ν-η διά.θ:::σι;. 'Η 
ά.νοχή πρ 'πει 'Ι� δοηγ-ήη) είς α-

Προλε�όμ να τη

νr1.γιώρι-:1ι'Ι J� �-'Ι 'χε,:;r,ιι χά.πο:ω 
ά,πλύ); σ r,μ'Υ.!'ιΞ' ·ι� 7.Ο'ί προσοά. -

ι:Ω;,, 
('Επίrικεψι; l'ενεί•η; 1 10. 7) 

θανατ1κii 
-

πο1νη 

'Υπό τοϋ Είσαγγελέως Πρωτοδικών 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Όσο κι' αν οί σημερινες κοινω
νιες μαστιζονται άπο νέες μορψες 
εγκλημάτων, ή άψαίρεση τη ζωής 
παραμένει παντα στην καθολικη 
συνείδηση το κύριο, το κατ' έξοχήν 
εγκλημα ΕΤναι δύσκολο να έξηyή
θε'ί γιατί ή κοινη εύαισθησία σuγ
κινε'ίται περισσότερο με την άψαί 
ρεση μιας ζωής παρα με την έξο
λόθρεuση χιλιαδων με σλλα μέσα 
(λ χ ναρκωτικά) νlσως, νομιζομε 
πώς ή ζωη τοίΊ καθενός μας άπει
λε'ίται άπό το χέρι τοίΊ δολοφόνου 
και το τuψλο ένστικτο της ζωης 
άντιδρδ: σκοτεινά, πρωτόγονα με. 
κίνδυνο ακόμη και η απόφαση τοίΊ 
δικαστοίΊ να ύπαγορεuθε'ί άπο το 
ίδιο ενστικτο 

Στις αιθοuσες των δικαστηρίων 
ή ζωνταντ� ηαροuσία τοίΊ δράστη 
έκτuλίσσ ι με κάθε ανεση σε κεί
νους που κρίνουν οχι μόνο τι φω
τοσκιάσεις της συμπερ ψορδ:ς του 
άλλα και την ίδια τη δυστυχία του 
άψοίΊ ΤΟ εγκλημα πάντα στηρίζ ι 
καποιαν ιξήyηση ποί, παλεύει α 
μετα6ληθ, ί σε δικαίωση Κανείς ί
σόρροπος έγκληματίας δεν εμ ινε 
άτρωτος απο τον δικό του 6αθv 
και άνερεύνητο πόνο, που εκανε 
θρύψαλα τις ήθικέ του άντιστ '. 
σεις και τους δεσμους μιας κοινω 
νίας που τον π ήγωνε 

Κι' δταν άκόμη δ δικαστης δε 
καταψερνει να ξεχωρίζει τη σuντρι-
6η άπό την προσποίηση τοίΊ δρά 
στη, ή έσωτερική του πορεία πρός 
την άλήθεια δοκιμάζεται άπό τό 
ίδιο δίλημμα: Ποια Τναι ή θ' σ 
τοίΊ δράστη και ποια τοίΊ θύματο , 
άντίκρu στην έσώτερη άληθεια Ό 
φονιας, μπορε'ί να σταθε'ί η ότερα 

άπό τη θύμα; Τραyικο ερωτημα 
δταν ή ψωνη τοίΊ θύματος εχει σι
γήσει. Τί εχοuν να παραταξουν ά-

ήθεια οί σκιές των νεκρών στις 
πε�ίτε� ε� δικανικές δη ηγορίες, 
εκτος απο την θολή τους μνήμη 

Αδικο δέ εΤ αι μόνο τό σβή
σιμο μιας ζωής που εlχε κάθε λό
γο να ε'ί, αλ\α τό έρώτημα, ποϋ 
6ρηκε ό ψονιας το δικαίωμα, τη 
δύναμη, την άντοχη ν άνακσψει τη 
ζωή που σαν yεγονος ξεπ ρνα κι' 
αύ ή την ίδια, την φορ,ωμένη με 
την πέραν τοίΊ κόσμου τούτου υχη. 

Ο ανθι:ωπος και ή Δικ ιοσuνη 
του άρνοϋνται κατηyορηματικα 
στον ανθρωπο να 'πεμ6αίνει στην 
έ έλι ·η τ'ς ζωής τοίΊ αλ ου α: 
προδιαγρόψ ι την πορεία και το 
τερμα τη Ή vνατότης όμως ύ
πάρχει για να το ίζι:.ι συνεχώς τήν 
πε ώρια άντίψαση της ϋπαρξης. 
ενω τιπο1α δεν γνωρίζι:.ι, τίποτα 
δεν μπορεί σέ ό,τι άψορά την ού
σία και την πηγή μας, ομω; μπο
p:εϊ να κό6ει τό vημα της_ σάv το 
πιο άπ ο παιγvί ι τοίΊ κοσμοu 

Αύτη η δυνατότητα θέλει vά 
συντρίψει ό όμος ιατί τό μαχαί
ρι τοίΊ ,pοvια περνά μέσα άπ τό 
κορμι της άνθρωπότητας Αύτη ή 
άδικία, κι' δταv άκόμη το · ατή
ριο του φονιά έv ηταν ι:.ύτελές και 
πρόσ uχο, κι' δταv ά.<όμη τό δό 
vησε. τό πιό ίερο πάθος, προσ6άλ
λει δλο ό άνθρώπινο γ[vος Κα
ν ίς ψωτοστίψανος δεν δικαιώνει 
,ον βίαιο 6 'νατο. ά γιατί το τά
σι τοu ζυγοu γέρνει πάντα κάτω 
άπο τό 6άρος τοu ψρικτοu άνομή
ματος και ύv ται ετσι το παρα
πάνω δί ημμα. 
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Τον ,κολασμο που άκολουθεΊ δεν 
τον χρειάζονται oi νεκροί. Γι' αύ
τους «το παραπέτασμα τού ναού 
έσχίσθη•» και δεν ταράσσονται yιά 
δσα συμβαίνουν στον σπαρ:Jσσό 
μενο κόσμο μας. Τον άνάλογο κο
λασμο χρειάζεται ή κοινωνία και 
δ δράστης. Σέ καμιά δ,μως περι• 
πτωση άνάλογο τίμημα δεν μπορεΊ 
vc'x εΤναι τ'! άφαίρεση της ζωης. Εϊ
τε θεηκιστης εΤναι κανείς, εϊτε ό
παδός της Ιδέας που έπeκτείνει τα 
νομικc'χ φαινόμενα στην περιοχη τού 
αίσθητού η πιστεύει στό ρόλο τού 
πνεύματος που διέπει τους κανό
νες δικαίου, δμολογεΊ σήμερα πώς 
μόνο δ θάνατος δεν μπορεΊ να λο
γαριάζεται ποινη κοινωνικc'χ έπιδιώ-
ξιμη. 

ΕΤναι καιρός ή θανατικη ποινη 
νά παύσει να λέγεται «ποινή». 'Άς 
διαλέξει ύ νομοθέτης μια άλλη, δ
ρολοyία, ωσπου ν' άποφασίσει νά

την θέσει δριστικc'χ στη λειψανοθή. 
κη; των σφαλμάτων τού iστορικού 
άvθρώπου. Καμιc'χ ποινη δεν μπορεΊ 
vc'x ύπερβαίνει τη ζωή, ούτε τό έγ
κλημα έπαvορθώνεται η άποτρέπε
ται στο μέλλον, .μέ ένα νέο εyκλη
μα_ 

'Υπόλογοι εΤναι κι' oi 'ίδιοι oi δι
καστές που άδιαμαρτύρη,τα άπο
δέχονται ·rόν ρόλο τού δη.μίου που 
τους δωρίζει δ νομοθέτης. Ή θα
vατικη, «ποινη» εΤναι έκφραση, ώμης 
ύλικης βίας κι' ας μη ξεγελιέται 
κανείς με τα ψιμμύθια που την 

φορτώνουν Oi άνθρώπινοι νόμοι 
δεν μπορεΊ παρc'χ να σκοπε,ύουν την 
αναταση ΕΤναι λοιπόν όλοφάνερο 
γιατί μέ την έσχατη, «ποινη» κα
τρακυλδ: ι) άvθρωπότητα στην πτώ 
ση, στον βαρβαρισμό. 

"Αν σκοπός της έμβίωσης εΤναι 
να γνωριο.::ι δ άνθρωπος ΤΟ όντο
λογικό μυστήριο της ζωης δεν 
μπορεΊ να λύσει τό πρόβλημα που 
εΤναι πάνω άπ' δλα τά προβλήμα
τα, προσθέτοντας εναν άκόμη άδι
καιωτο θάνατο στα βωμό της δι
αιώνιας πάλη:; προς την 'Αλήθεια. 
υΟσο έντονη κοι�ωνικη χροιά κι' αν 
έχει ή δποια ποινή, δεν άποκόπτε• 
ται άπ' c,τι αποτελεί' έλπίδα στην 
εϋθραυστη άvθρώπινη, μοίρα. 

Αύτός που άρνήθηκε τό Δίκαιο, 
δηλαδη τηv κοινωνικη συνοχή, κι' 
αύτός πuι.ι προτί μη,σε νc'χ ζεί' στό 
κενό, εΤναι κι' αύτός μια ίίπαρξη 
μέ κάποιά έλπίδα, κάποιο δέος. 
"Αν και n ζωη άπεχθάνεται τό θά
νατο, γεγονός εΤναι πώς για δλους 
ύπάρχει δ θάνατος: δ άνθρώπιvος. 
Ή σωστη δμοιοκαταλη,ξία της 
ζωης εΤναι δπως λέει δ Orte,g;a Υ 
Gassιet, μόνο ενας έμπνευσμένος θά
νατος. Ποια έμπνευση, ποια χάρη, 
μπορεί' να: έχει ενας 6,ίαιος θά
νατος άπό χέρι πολιτισμένω.ν άν

θρώπων που δρασκελούν τό κατώ
φλι τοΟ 21 ου αίώνα, πιστεύοντας 
πώς εΤvαι τα μόνα πλάσματα με 
ψυχη μέσα στό σύμπαν! 

(Καθημερινή, 15.9.77) 

... .......,..,,,. \Λ/Υ'Υ' ... ..,....,.._._._ .... � .... ..,.._._._ ..... _.ιl' ....... •.•··············--······

� • "Αρτος ::
� :::- • Ζυμαρικά -.
•• •• 

� � 

�•
• Φρυγανιές . 

■: 
1 

:- γιά διαβητικούς �
■: ) 

� ZDFPAΦO'I � 
�-.-......... , ι,ιι.• .......... ,ιι.•.•······--·············
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ BHMF\TF\ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙRΣ 

Σημείωμα ΑΠ. ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Φιλολόγοu, τ. Λuκειάpχοu 

Βuδλία που άναφέρο ται σέ 
φιλοσοφικά 1θ0ματα, πάντα και 
μεγάλο έv1διαφέρον προκαλούν 
και χρήσ�μα και ώφέλ�μα εί αι. 

Το διδλίο «BHiM Τ ΦΙ-
ΛΩΣΟΦΙ Σ», τόμ. Β', που 
πρόσφατα εξεδόθη, τού εκλεκτού 
στΌχαστοϋ και γνωστού συγγρα
φέως φιλοσοφικών καl μυσταγω
γικών μελετημάτω , ΚΩΣΤΗ 
ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟ'Υ'ΛΟ'Υ', όλο 
κληρώνει ε α θαυμάσιο δίτομο 
δδηγό - κλειδl σέ βaματα επί. τής 
εξελικτικής ροής του πολιτισμού. 

Καθοδηγεί, άλλα και διαφωτ:-
ζ , , \ ' ' .,, ει. ακομη και τον qχετικα α;ϊει-
ρο μελετητή, πώς, και αυτός μπο-

. ρεί ά παρακολουθ{1ση η'-Jν δια 
μέσου τrον αίώνων φιλοσοφικi1 
σ:κέψι , πηγή και αίτίαν τής δη
ιιιουογία δλων τιον πολιτισuικων 
�οιχείων (ύλικών, πνεuμα�ικιον, 
11θικών), ση'-Jν άπόλαuσι ΤιΟ"Ι' δ
ποίων και ό ίδιος συμμετέχει. 

'Ιδιαίτερα ομω «Τ ΒΗΜ -
ΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» άπευθύ 
νονται στους ενθουσιι() ει� ερευ
νητάς και ένθέους μί1στας τη-

θείας Σοφίας. 
ίδει εις τη διάνοιά τω 

παρορμητικά ε αύσματα προς ε-
ωυλικάς i τρυφήσε��. Προκα

λεί τη μελέτη"' τής φιλοσοφίας, 
ΑΓ ΘΟ'Υ', κατά iΠλάτω α, ύψί
στου, που χαρίί,ει στη ψυχ11 
και στο π ε~μα τέρψιν γλιr,ιυ 
τάτη . 

Στο Β' τόμον, παρουσιάζον
ται σέ - 22 - κεφάλαια, μεθοδικά 
κατά χρ νολογικ11 σειρά και 
ίδεολογικάς τάσεις - 1,6ι2 - προ
σωπιι<.ότητες από την εναρξιν 
τής λεγομένης ' αγεν ήσεως 
(ΙΕ' αιώνα) και μέχρι σήμερα, 
αί δ οίαι συνετέλεσα ση'-J ρα
yδαίαν το~ πολιτισμού πρόοδον . 
'Εξ αυτών - 3 - ει.ναι 'Έλληνες 
διανοψα'. 

Για τον καΟέ α τοίrτω δίδο -
ται ιέ συντοuία και uεθοδικό
τητα, ά λα κ�l πληρότ�1τα, διο
γραφι ά στοιχεία. ' αλύεται ή uδεολο ία των
και ή προσφορά των και παρέ
χο ται περικοπαl η άποφθέγιμα
τα, χαρακτηριστικά τού εργου 



356 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

τω,•. Τό 6u6λίον κοσμείται καί 
από φωτ<ηnραφίας των περισσο
τέρων. 

Το 'υu6λίον «ΒΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟ
ΣΟΦΙΑΣ» ανήκει στα αναγκαία 
6οηΟ11ματα για κάΟε διανοού-

. ,�ιενον. Τό χσ,ρακτή.ρισα δδηγό 
κλειδί, γιατί έκτος άπό την άκρι
&η πληροφόρησι περί των πνευ 
ματωδεστέρων bηστημόνων, σο
φών, φιλοσόφων, ανθρώπων των 
γραιμμάτων, πε·ριάδων εκ των γο
ν�μωτέρων εις προσφορά , ά.κό
μη κατατοπίζει δσους εχουν τ11ν 
προθυμίαν και τόν ζηλον ερεύ
νης καί .μελέτης σε εκτασιν καl 
σε -βάθος καί τους δίνει τό κλειδί 
πού ανοίγει τlς πύλες προς πλη
Οος -έ.ρευνητέων θεμάτων. 

Ή φ ι λ ο σ ο φ ί α, είναι 
τό μεγαλοφυέ.στερον ΑΓ ΑΘΟΝ,
-πού επενόησαν, απο.κλε�στικά
καί ιμόνον, οί πρόγΟ\•οί μα-ς "Ελ
ληrνες καί ανέπτυξαν σε θαυμα
στή πληρότητα καί κληροδότη
σαν στην ανθρωπότητα· κα-θοδη
γεί η1ν ανθρώπινη διάνοια στην
ερευνα ·ι<-αί ,μελέτη των πιό βα
σικών αλλά και των πιό ύψηλών
πνευματικών καί ήθικων ανα
ζητήσεων. Είναι ή έπιστήμη των
έπιστημ<υν· δ':νει δια των θεω
ριών eμπνεύσεις στίς έπιστημες
καί παίρνοντας τά πορίσματα εκ
των ερευνών εκείνων έρμηνεύει
το ,•όημα της γηινης βιώσεως
των αν'θρώπων.

'Ορθά δ Πλούταρχος (Ίσ. καl
Όσ. Κεφ. ΙΙ) διδάσκει: «'Γοϋ
γιγνώσκειν το οντα καί φρονείν
αφαιρεθίντος, ου ,βίον άλλα χρό
,,ον _ είναι την άθ-ανασίαν».
(="Αν δηλ. δ ανθρωπος δεν
αξιοποιήση την ίκανότηrτα νά μα-

θαίνη καl τΟ προνόμιον πο'U f. 
χει νά διανοηται, ή 6ίωσίς του 
δεν εχει κανένα σκοπό καί 11 πί
στις του στην &Οανασία καταν
τά μια ασήμαντη στιγμή μέσα 
στό χρόνο) . 

'Η φιλοσοφική σπουδή το.ν α
σκεί στην πε.ρισuλλογή καί τό στο
χασμό τίς ευγενέστερες τοϋ νοϋ 
έκ,δηλώσεις, τοϋ φωτίζει τον δύσ-
6ατο �δρόμο που δδηγεί στην α
ναtήτησι της «' Α λ η θ ε ί α ς», 
της δποίας τό πλησ:ασμα χαρί
ζει στο στοχαστή τό πιό μεγά
λα καί το πιό σeμνό θείκό δώρο: 

«Ούδεν άνθρώπφ λοοείν μεί
ζον ού χαρίσασθαι θεφ σφνό
τ,ερον α λ η θ ε ί α 9>. (Πλούτ. 
Ί.σ. καί Όσ. Ι). 

1'8.11.1
1
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«Μά.νη )). 
υΕvα κάπως άσυνήθιστο για την 

έποχή μας 6ι6λίο έκυκλοφόρησε 
πρόσφατα: ή «Μάνη», συλλογη ά
πο «ίστορήματα», δημοσιευμένα 
στην άπογευματινη έφημερίδα «'Ε
στία» με την ύπογραφη «Μ V ή
μ ω v». Λέμε «ά σ u v ή θ ι σ τ ο», 
γιατi εΤναι γραμμένο στην καθαρεύ
ουσα, αν καi εχει λογοτεχνικες ά
ξιώσεις, κι' εΤvαι πατριωτικοί) πε
ριεχομένου, που δεν εΤvαι πολu της 
μόδας σήμερα. 'Ως τόσο, είναι σε 
εύχάριστο <<στύλ»: γλαφυρό, κάποτε 
λυρικό, κάποτε χιουμοριστικό, και 
διαβάζεται ά6ίαστα και εύχάριστα. 
Βασικά, έvδιαφέρει τους Μανιάτες, 
τους δποίους δ συγγραφέας άτεvίζει 
με Ιδιαίτερη άγάπη, ένδιατρί6οvτας 
στην ήρω ι<η Ιστορία τους, άρκετα 
λεπτομερειακά. 'Αλλα και για κάθε 
φιλίστορα και φιλαναγνώστη, το 6ι-
6λίο αύτο εΤvαι άξιοσύστατο. 

χ. 
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Ο δι�ε.θνης Πρόεδρος τη.ς Θεοσοψιrκης 'Εταιρίας άδελφος δρ 
Τζών Κόουτς, cπε,ΟU<έψθη την 'Αθή,α άmο 18-23 Σεπτεμ,ορίοv. 

ΝΕδωσ:ε ,μία διάλεξη την Δεvτaρα 19 Σε,πτ�μι6ρίbv 7.30 ιμ.ιμ στην 
α'ίθοuσα του Φι�ολοyικοu Σuλλόγ,ου Ποφνασσός, ιμε θaμα «'Η άν8ρω
πότη.τα στο στα.ι.φ�ρόμ,ι». 

ΝΕγιινε έπίσης 1μ,ία σvy,κ€Jντ1ρωση Ο'Τα γιραψεί'α της Θ Ε , την 
Τιριτη 20 Σεπτφ&ρίοv, μόνον για τ-α ΜέJλη τη.ς Θ.Ε. έv 'Ελλ.άδι, 

όγ't) της στενότητος του χώ,ροv. 
Ό Π1ρόειδρος ,μίwησε c. yy�ικα ,κα:i έ.yί,νετο ικατα φοά:σεις 1μετά

ψραιση στα '5λληνιικά. 
Τον δρ Κόουτς παρουσία.σrε ό Πρόεδρος της Θ Ε έ,ν 'Ειλλάδι κ 

Κ ω:,-τη.ς ΜεJ, ισ�σαρόπουλος. 
Ό δρ. Κόουτς στη,ν cψ,ι�ια του έπε.τσήμα,yε την σ-τrοvδαιότητα 

, ων πο:-y,κοοψίωv τηροολιημάτωv ,που άντι1μ,ετωπίζει σήμ,εφα ή άνθρω
πsότητα, όπως την τοποθετεί' ή yνωστη έπιστημονικη ικίινησις «Λέσχη 
της Ρώ.μ,ης». 

Ή ,μόλυνσις του 1ΤΙΕΙpι6άiλλοντος, 6 ύΠϊ0pΠ1ληθυσ,μός, το έwψγεια
κο 'ΤΤ'ρόολημα, ή 5λιλειψις ροψί1μων καi η έξάντληση των π,ρώτων 
ύλώv ,ΚΙ'llδυινεύουν να ικαταο-τήσοvν άδύνατη την έπιοίωση της άνθρω
πότητος πάνω στη γη. 

Ό δρ. Κόουτς έτό ισ�ε την εύθύνη που έχει ικάθε c5Νθρωπος στο 
να άvτιστ θη στον Π1ε:pιοριισιμο της ,�uθφίας του όπrο την έπίδρα
ση των μαζιικων μ,έσ� ένημε,ρώσ-εως, , διαψή ιση κλπ. καi τη 
άνάy,κη γι,α κινητοποί,ηση όλου του κόσψο ,με 1μια σωστη έ μέ.οωση, 
ώστε να -μrποροοη 11,,a έπιrrευχθη 1λ,ύση στα ζωτ,ι α αύτα προολήμιατα,
ώστε να <φπορέση wx ύπό�ρχη ικάτι να σ<Ιληροδοτήσοuμε στα 
έγγάvια μας». 

Έν σννεχείςχ ό δρ Κόουτς άνέτrτυξε τiς ψιιλοσοψικες θέσεις της 
Θεσσοψι.<ης 'Εταιρίας, πτου ,πιστεύει σε ια ιπαyκόσμ,ια άδελψό
τητα, χωρiς διαικιρίσεις, στην 0t;εuθεpία της σ,<έψεως καi της συνει
δήσεως καi στην άπαίτηση να δεχθη ικαθένας π.λήρη t:ύθύν,η για 
τον έαιιτό του στις ,σ,χrοεις τοιι ιμε Την όλότητα, 
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"Φε6τ1βαλ Gώματος καi νοϋ,, 

,., ., ,c., 

1 :-,\Ξ

Υ 

, ,, 

' -(J :, 

'Έvα άπό τά περίπτερα της Θεοσ. Έταιρ[αc:. 

Τό τελευταίο δεκα.ήμ,ερο ,οϋ 
'Απριλίου ανοιξ,ε στό Λονδί νον 
ε'Κiθεσις όπό τον τίτλον «Φεστι-
6ά.λ Σώμα.τος κα.ί Νου». Ι'ιά. τό 
σώμα. όγιει-ιές τροφές, γιά. τόν 
νου &.νάτα.σ:ς ... 

Ή θεοaοφική 'Εταιρία. έν 
Άγγλίq, ελα.6ε μέρος στήν εκ
θεσ'Υ/ μέ περίπτερο, οπου ένεφά
ν�σε τήν δρα.στηριότητα. της πα.γ
κοσμίου θεοσοφικης Έταιρία.ς 
κα.ί !διαιτέρως τήν εκδοση 6ι-
6λίων γιά. τήν πνευ.μα.τικότη,τα. 
του &.νθρώπου, τήν Ψυχολογία., 

τrιν ΓιόγΥ.α., τον Μυστι χ�σμό κα.ί 
τίς διάφορες θρησκείες. 

Ό κ. Κρί-στοφερ Μπουκερ, 
συνε;ιγάτης της έφημερίδος 
«Ντα.ίηλυ Τέλεγκρα.φ», εγρα.ψε 
οτι παρατηρείτα.t κατά τήν τε
λευταία διετία. ,μία ά.να.6ίωσις η
μάλλον &.να.θέρμα.νσις του μυστι
κισμου, σά.ν &,ντιδρα.σις του &,τό
μου στον στεγνό όρθολογιστι-κό, 
τεχνολογικό κα.ί μα.ζα.νθρωπιστι
κο πολιτισμό. Ό αγγλος δημο
σιογράφος χρησιμοποιεί γι' α.uτο 
το «ΠΥ•ευμα.τικο κϋμα» καί τον 
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δρον «ά:ιά.i3υ:.ι;,,, •r.:·ιΟυμζr,,-::ι.: 
ότι όπr,γρiμμ. :.:; τr,,j 9υy: -;μr,ύ 
του ά.νθρώπr,υ τ.pό 50 ±-:ιίJ·ι iτ.ό 
τον διά.-;ημσ Έλσ-::r, Ι'Χθ-r(( r

ι
-rι

Γιούγκ, εΙχε τ.εp:λΥ1::ρΟi1 σ:r,·ι 
πλα:ω ι: YYJ :p:λι:,σr,:pί,z χ,χί j pγr,::
ρα εΙχε κηρυχθη &πό τr,•;; ιεο
πλατωνιΥ.Ού;, τή'Ι ' ιαγει·ιφr1 , 

!Χπδ τo tJ; χρ�•�τ��νοU; μ�•j":t�ιι:ι'J; 
καί τί; α,ψχτολιχέ; θpΥ(J'Χείε; 
"Αλλω· τε, γpά::ρει, ή eιυ:.i'Χ -.:r,,) 
κηρύγματο· τr,,j ρ::.:r,ι) έ:,:ρi
α:,ετο πρό; τά α.τt;μα, γιά ιά 
6ροι)•ι «iντό; αυtώ'Ι τό 6α:.ίλει,;, ι 
του Θεeιυ». 

Ό σύγχρr, ιο; πr:ιλ: :ισμό; οέ ι 
., , ..... , , ,r-α::ρηνε: σu,;ατο-.:rιτε; αναπ:υ,..εω; 
του ::,ωτέρου έαυτου του α.'ιθpι�
που, δ Ϊ;πσίσ; πρέπει νά έξ'Χ::ρα
'1:-σ:η μ�σα σ:ή μiζα καί :.τά 
μαζικά κινήματα. 'Έτσι, κατα
λήγε: δ δημοσισγpά::Dο;. ή έπ:τυ
χία τήι δπσ:α'Ι :pα'ΙεpιJ1νε. ή 
κατ:χ τά τελευταία ε:η κi ιr;:.:; 
τω'Ι δ:α:pόρω•ι πν,ευμα::κω·ι όρ
γα·ιώσεω'Ι, ό:ρείλετα: στήν τ:i:.η 
&.πελευθερι�σεω; :συ &.:όμω i:r:ό 
α/,τόν -:όν χα 1:,:θλ�π:� κό πQλ� --=� -
σμό καί 'Jtή Ι χαθι:ιοήγφή :,;,υ 
πρό; τή•ι -\ύ:σ-γ•ιω:.ία. 

Πα νεπ16τημ1ακες 
�, ' ' 

ερευνες �1α τον 
yυχ16μο πα1δ1ων 

'Έ η πα:οί :1::χ εςr; έ ιιδηλιύ
·ιε: ίκα ιό:η:ε; ψυχ:σμσσ. 6) :
πο•ιτα; πρά:γμ:χ.::χ., πr:ιύ δέ·ι ε:•ια:
δρα:ά σ:ά μά:::α :ωι : ιr;λ:ιιωι
σύμfωη μ: :o,j: :pευιr,:ά; �ύr,
πα·ιετ.:στr,μίων.

Ό Τζαiημ· Πi:εp::,:;•ι, :οσ .α
νεπ::,:η,μίου Ιπέpκλω ,ή: Κα
λ::pορνία;, zδήλω:,ε δ:: πολλά

7:'Χ��� 'Χ &λiΠt:ιJ Ι fιώτχ :Jt(ι ; ,vρ
μr,υ; :GJ•ι οέ·ιi3pω·ι ;ι,χι ,ά -;ω 
ΙL?. --:, :GJ ι i·ιθριίJπων. Μά.λ: 'Jtc/, 
�":ι.1..pf •,r,•1·1 :ηι 'J'J'l'Χ. Jf.ι rιμα:.ι..iι 

- , , " ' .

ι.'J..:ι:J.."1:11./-;γ, :ι:ι•; α.-:eι:ι,)υ -1.τ:ο -:ο
χpιίψ:ι :ιίJ·ι Jχ-r1μ:i:ιιJ'ι γύρω &π6
:rι 'ι κ: -:ιχfι :r,•1 Τό 1..61..ι"ιr, ώ; 
�κ ρ:ι,-; ; fJJμ-;,::; ?1 J::'ιr,γιJιp χ;, 
:� / Jι:J..'Ι'J 1jι 1

ι 
-τ:pi'J�·ιι:.ι·ι (�); ει

Ύp'ΧJ:; Ξ'JχχρίJ:ω·ι -::;1.έ 1�ειι)'/. 
<<<_{)� ι •ιz:,χ�, Ξ!r:Ξ, C,:� :7 7':'Χ�

δ.ά τη; μ:ι..pη; ψ:κiχ; ι.αί ε1; 
�O'J'J'J':O'Ι 1δ -:ι:ιΙ; έχ?..:6 6λέΤ.:ουι, 
'JC<'I &.r:6 i·n. τ;,χp:iθ•Jpr, J:6·ι &6-
ρ,χ:-; γ:,;ι, :ου; α.λ -;1; 1.!ιJztκό 
κόσμο_ Τήι ίκ,;ι,νό,γ1:,;ι, χ•'>:η ,111 

χά•;Ο'J'Ι χχ:� τή i r:p6ι:ιa') :·(ι; ή
λ�χ[,:;,> 

to 6τρατη�ος 
Πάττον καi ή

,

μετεν6αρκω61ς 
'Γό ί::p.οδtκό «ΘΞΟJΟfί7 'J:r, 

Κέχ Ζ ηιαιδ::ι.», lδημο:.t·•ηε σ:ό 
--:zQzσ; �loJ) '�:.,-Σ:τ::Ξμ6ρ �ο'J ;.�. 
:ήι 7':/γlρο:ρr,ρ(,χ �:t b :-:ιΞίχpzr,; 
'Γζώρ:ζ ΙΗ::r,•ι t 3r,;, ηδ η δ:ο:ι.. r, 
:ή; ,ή; δε1::ρ η; θωpακ: -;μέ·ιΥ1; 
μ:p,χpχ.:;(· :ου τ.α:έp:ι. ,O'J, η
p(ιJ�; :ι:.ι·J 6' -;:χγχr;σμ!ου ι;:ι:.ι) έ
μο:.ι, ::;:6 Φσp: '\:0 11 ι: :r,•j Τέ;χ;, 
έΟzΟ:ι .ω'JΕ �:� δ Τ:�:εp,:; :ι:.ι!J �
'ϊ:ί J::υ: -::;:ή'Ι μr::·ηά.pιωJ-ι; Σχ:
:�i'ti); iι:�zp: �: .. -:ri μ�i �Jζ�
:φ'fj μi -ό·ι &.ιrφ.6 :ου, :6·ι μ,7· 
ι..αρί: ι; :ιόp:χ. 7ηγpc1.φέ:χ. Φρε·ι: 
•ι -\γ:Ξp, :'Jj zlz: 7:ή 5:t δy � μ6-
ι'JΙ -;: J::ιj�: θ:ωp·r,:�:ιώ;. i)λi 
iΙ,,Ξ' ι.Αί iτ=ι:.ιδ:[Ξ::; d:. fι μ::z·ι
σipι..ω::;:;, :,:ή·ι ί:p'Χγμχ::ι6:r1:1., 
z[•ι,:� γ:γι:.ιιό;. ΣΞ ί':ι:.ιλλi: 7:Ξp�;:-:ώ
'Jεt; ε!χΞ :ό 1Τ,,:Jρό ,χισθΥ,μα δ:: 
- , .,λ... .,, , , ,Υ ε·χr χατ.ο:Ξ � Λο:ε \,,ησεt σ εη 
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συγκεκριμένο μέρος, πού το έπε
�ι<.έπτετο για πρώτη φορά, κατα 
τον πόλεμο, κα.ί μπορου.σε vά δώ
ση λεπτομ,ερείς πληροφορίες yιά. 
τήv ρυμοτο,μία. του. Σ' εvα, ποίη
μά του ελεγε δτι είχε πολεμήσει 
με διάφορες στολές κα.ί όvόμα.τα. 
στο πα.ρελθόv. 

'Ότα.v εξεδόθη τό οιολίο του 

Φρεντ 'Άyιερ, δ ΙΛΙΣΟΣ (τευ
χος Ία.vουρίου - Φε,6ρουα,ρίου 
1968) , Μημοσίευσε έκτεvη &.πο
σπάσμα,τcι, (πέvτ•ε σελιδες) γιά 
-:ήv πί,στη του στρα.τηyου Πάτ
τοv στήν μ,ετεvσά.ρκωση,. Έvεθυ
μείτο, μετα.ξύ των α.λλωv, δτι 
είχε μετάσχει στον Τρωϊχό πό
λε,μο ! 

ιΗ Ζακελiν ΦρανGουα π16τεύε1 καi αύτη 

Ή Ζακελlν Φρανσουά. 

Ή έ6δομα,δια.ία. Πα.ρισιvή έ
ψημερίδ;,, «Φρά.vς - Ντιμσ.vς» έ
δημοσίευσε (3 Όκτω6ρίου) δ
λr>σέλιδη συνέντευξη με τήv διά
σημη τρα.γουοι,στρια. Ζcι,κελί v 
Φρα.vσουά. σχετικά με τήv μετεν
σάρκωση Ή δημιουργός του τρα.
γου·διου «Μα.vτε,μουα.ζέλ ντε Πα.
ρί», δήλωσε δτι πι,στεύει σ.τήv με
τενσάρκωση κα.ί γ,εvι κώτερα. τήv 
ϋπα.ρξη ζωης μετά, Οάvα.ταv κα.ί 
δυvα.τότητος έπικοιvωvία.ς. Ή ϊ-

δια είvα.ι πεπ·εισμέvη δτι εχει 
ζήσ1:.ι στο πα.ρελθόv τουλάχιστον 
άλλες τpείς φορές. 

Προ 15 έτωv, στο Μόvα.-χοv, 
εύρέθη τυχαίως μπροστά, σ' εvα. 
πα,λα,ιό θέα.τρο κα.ί έδοκί,μι:wε το 
συvα.ί,σθημα. δτι το μέρος της �-

' , ι, --i'1 ,,� , ' τα.v γvωστο κα,ι οτι ,1 ιuια., σε μια 
άλλη ζωή, •είχε τρα.yουδ-ήσει έ
κ,εί. ΊΌ 6ράδυ εκυριεύθη ά.πό 
εvα,v εφιάλτη σχετιζόμ.ιεvοv με 
εvα. κελλί ψυλα.χης. Τέλος, α.1-
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σθά.νθηκε οτ στην προηγο ' μενη 
ζωή της ήτα,ν μία. γερμr.,(,ν οα, 
χα, λιτέχνις, Ύ/ δποί'1. πέθ7..νε στη 
ψυλα.κή. Δεν ά,πο,ια.λύπτει ο ο

νομά. της «γιά, να. μη γελοιοποtη
θη», λέγει στά. μάτια, των ολιγόπι
στων». 'Επίσης εχεt τε-κμήp α. οτι 
εχει ζήσε καί επί ο δο6ίκου 
14ου. Όπω�δήποτε, έδήλω!Jε: 
- 'Η ανθρώπινη ψυχή εΙνα.ι ά,
θάνα, η. ΕΙvα.ι κυκλική χα,ί πpοσ
λα,μοάvε• σώμα.τα. στον ρουν των
(J.,l(J)'iWν Ό θά,vα,τος δεν εΙνα.ι τί
ποτε ·•); τρομερό. ΕΙ ια., μί'1. στι
γμή, κατά. τή-ι δπ·οί7..ν συντ-ελεί
ταt ή μοτά.6α.σ ς προς εvα.ν αλλον
Υδσμον συνδεόμενοv με ,ήv αί
ω-ιιότητ'1.. Περιμένω αύτήv τήv
στt γμ ή ε γα.λ ήνη. Ξέρω οτι με
pt κά. ατομα. θά ιεtδιά.σουv χα.ί θά
χλευάσουν. Δεν πε ρά.ζει ...

Έλέφας πρiν άπο 
1.000.000 

' 

ρον1α 

Εύρέθη σκελ� τος έλέφα.vτο-, 
δ δποίος εζησε πpίν ά.πο εvα έ
κα.τομμύpω χρόνια., χΜά την 
δtά.ρκεια. α.μμολ ηψίας, σε α.,μμό
λοφο ; -:ης περιοχής Πεvα6ρύ
σου Έοpδα.'7ς Κο ά.vης. Η ήλι
κ ':χ. τ-ου σκελετοϋ, πού α.,νά.γεται 
στήν μεσοπλειστόχαιvο περΌδο, 
δια.πιστώθηκε ά,πο δμά.δα, πα.λα.ι
οντολόγωv, με έπικεψαλης τον χ. 
"Αρη Πουλια.νό, πού επισκέφθη
κε τήv .εριοχή . 

.Στο ί'διο ση είο 6ρέθηκα.v έ
πίσης κα.ί ιχνη α.vθpώπιvης ζωη; 
τη; έποχης :κε'νη-. 

'' λλά, κατά. τ'; τελευταίε '" 

α.vα.χα.λύψεις στην 'Αφρική (πε
ριοχή τ -ς 'Ερυθραία.;;) , εύρέθη
σα.v έργα.λεία, άlνα,γόμεvα. στην 

πρl ν άntό ο όμι,συ έχα.τομμύρια, 
χρόνια. έπ,,χ·η χα,l εν'1. κpα.v Ό α.ύ
στp7..λοπιθήκ,,υ σε στρώμα. εδά
φους τριών έκα.τομ υρίωv έτωv. 

Οί ανθρωπολόγοι πισ εύουν σή-
1,ι,ερα. οτι το γενεα.λογ κο δένδρο 
τ◊υ ά:ιθρώπου πά.εt πίσω σ' ενα. 
.� θ, , , 'ζ ειοος πι ηχου πο ονομα. ετα.ι 

Δρ οπ'θηκος, δ δποίος έ•μψα.ν'
σθηκε στ?.'i π α.νήτη μας πρίν 
α.πο ε"Μσ έκα.τομμ 'ρ α, χρόνια.. 
Πολ' άργότερα. -δηλα,δ η πριν 
ά,πο 14 έχα,τομμύρια, χpόνισ.- το 
είδος τG'>'Ι Δρυοπιθήχω•ι δια,σπά.
σθηκε σε τρε-ς κλάδους. Ό ενα.
έξ:λ'χθηχε στους πpογό-ιο ς τG')•ι 
σημερινG'J'i μεγάλων πιθήχων
γ,,ριλλων, χιμπα,τζήδων, ούρα.χο-
, . τ , , τα.γχων- που ε να. οι στενοτε-

οοι «ξάδελφο » του ανθρώπου, 
• , t , 2. , 

�ο ... , που υπα.ρχουν c..ικομα,. οευτε-
ρος χλά.δος έξελ'χθψε σ:όν λε
γό ενο γ γ7,ντοπίθηκο, πού ζο~σε 
στις κ◊tλά:.δες της ' σία.; για. με
ρικά. έχα,τομμ,j ιχ χρόν α, χα,l 
έ;:α.λε 'ψθηκε έντελω;. 

Ό τρίτο; κλάδος ει=:ελ'χθηκε 
στο'Ι λεγό• εν◊'Ι' Ρχμα,πίθηκο, πο•J 

, , (\ ) , , tl 
ο χνυρωπο ,ογοι πιστευο 'Ι οτι 

είνα� ό π�ο �.:χ.p�'ιό; πρόγQ'/ο;
του ά·ιθpώπου 

Οί έπιστήμονε; πισ:εύο ν οτ 
:π'κειαι ή άνα,χ.ά.λυψη τη; &κpt-
6οϋ; χρονολογ(χ - της έμφα.'Ιiσε
ως τ�; πρώ:ης μορφ�- &νθpώ
που σtΊ) γη. Σ,ο:χε�α α.πο άπο
λ�θώμχτα δείχνουν- οτ ·ή δ:χχλά.
δωση πού χχτέληξε στήν πρώτη 
μορψή τοϋ &,ιθρώπ◊υ θά. πρέπε 
ν?:ι, εγινε οχι νωρ'τεpα α.πό 3,5 
έχα.τ◊μμύρ:α. χρό'Ι α, στο τ.-χ.pελ· 
θόν. 
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'Άνθρωπος 
' ' κα νον1κος προ 

100.000 έτων 
'Απ·ολ•.θωμένα. όστα ανθρώπου 

πού εζησε πρίν 100.α>Ο χρόνια., 
καί πού θεωρείττα.ι ά.πόγονος του 
γνωστου «ά.vθρώπου του Ηεκί
vου», 6ρέθηκα.ν στην περιοχή 
Χσού Τσί Άγιάο, δυτιχά, της κι
νεζικfις πρωτεύουσ:χς, Ό «άνθρω
πος του Πεκίνου,, είχε α.να.κα.λυ
cpθη ,ό 1921 νοτιοδυτ: κά, της ι

δια.:; πόλη; κα.ί ύπολογίζεται δτι 
είχε ζήσει πρίν α.-ό 500.000 
χρόνια. Το ά,πι:;λιθι:Jμα.τά του δ
μω:; εχουν έξιχcpα.ν:στεί κατά, τον 
Β' πα.γχόσμιο πόλεμο. 

Τά. νέα. ά.πολι,θώματα. 6ρέθη
καν σέ ενα. γκρεμό στά, σύνορα. 
των έπαρχιων Σα.v,:;ί χχί Χοπέί, 
θαμμένα. κάτω από ενα. στρώμα. 
πηλου όκτώ μέτρων. 

Πό6ο yηλος 
ήταν ό Γολ1αθ 

Κατά, τίς πα.ραιδοσια.κές πηγές 
της Βί6λου, ό Γολιά,θ �-αν ψη
λός εξη πηχες (6ρα.χίονος) κα.ί 
μία. σπ:θcχ,μή. Ή νέα. εχ,δοσις 
της Βίβλου στ+1ν '.Α,μεριχή χρη
σιμοποιεί, αντί πήχεων κα.ί σπι
θοομων, μέτρα., ικα.τσ-στόμετρcι., 
χιλιόγρα.•μμα. κλπ. 'Έτ,σι, ό Γολι
άθ παρουσιάζεται !J)ς εχων ϋφος 
τριών ,μiτρων. Ή πcι,νοπλία του, 
περιγραψομένη ώς εχουσα. 6ά
ρος 5000 σίκλων, τώρα. περιγρά
cpετα.ι ώ:; εχουσα. 6άρος 57 χι
λιογράμμων, το δέ κράνος του 
είχε 6άpος 7 χιλιογρά.μμων. 

1977 

Φόβος καi μiGος 
Κα.τά, τον πρώην ά.ξιωμα.τικό 

πληροcpοριων της ΟfΝΕΣΚΟ 
Ί'ζών Βάϊv-τψ,αν, «σχεδόν τά, τρία. 
τέταρτα. των για.τρων σήιιερα. 
συμcpωνουν δτι . . . ό cpό6ος κα.ί 
το μίσος δυνα.·τόν vά. προκα.λουν 
καρκίνο, ή μνησικακία. δυνατόν 
νά, προκαλ η ά.ρθρί τιοα κα.ί δτι το 
κοινό κρυολόγημα. δυνατόν να 
α:πορρέη ά.πό το αϊσθη,μα. της 
πνευμα.τικης δυ:;α.ρμονία.ς». 

ιΗ οiκουμεν1κη 
' ΚΙVΠ61ς 

των έκκλη61ων 
Άπό 11-18 Σεmτψ6ρίου ε.ε. 

έπρα.γμα.τοποι ήθη εtς την πόλι 
n�σκάρcι, της Ί τα.λία.ς το 19ον 
Έ·θvικόν (Ίτcι,λικόν) Εύχα.ρι
στιακόν Συνέ,δριον, το όπ,ίον ή
σχολήθη ,μέ θέμα.τα. σχετικά προς 
την ίερq,ποοτο·λή, την προιχγωγή 
κα.ί 6ελτίωση του χριστια.νικου 
6ίου, τή·ι θέσι κα.ί ά.ποστολ ή της 
γυνα.ικό� ύπό το cpω; του προσώ
που της Πα.να.γία.ς, το χριστιανι
κό νόημα της δοκιμασίας κα.ί του 
πόνου, ώς κα.ί την λειτουργική 
κα.ί λατρευτική ζωή μέ έπίκεv
τρο την θεία. Εύχα.ριστία.. 

Ίοια.ι τέρα. ήμέρcι. α.cpιερώθη 
στο •θέμα. της οtκουμενικη� κινή
σεως των Έκ.κλησιG>ν. Ώpγα.νώ
θrrΙJε ά.πό την ά.ρ,μοδία. Έπι τροπή 
του Έπισκοπάτου της Ί τα.λία.ς. 
Προσεκλήθησα.ν δέ ,ιά. μιλήσουν 
κα.ί έκποόσωποι των α.λλων Έκ
κλ ησιων'. 'Από όρθοδ6ξου πλευ
ράς ,μίλησε, εκπρόσωπων το έν 
Σαμπεζύ Γενεύης 'Ορθόδοξο 
Κέντρον του Οtκουμενικου Πα.-
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τρια.ρχ ε 'ο , δ " εσ ι ' 'πίσκσπσ
, ρίστης χ. Βα..σί ειος, μ' θ 'μ,χ 
:ί ,ημμένον έ της Ε'ηγε ικης 
περ χσ-πης r. κ. 24,1 -3 'λ
ψου ξ-ηρε τό γεγο'ιο- τ~ ς Π?· 

ρου'J"ια. ά,y, προσώπων ..ια.ί τ -)'i 
α λων Έκκλησ ων κα.l Όιί,σλο ι
ω'ι εις τό συνέδριον, α.νέλ σε εί
δ κώ,ερα. τό τμ ημα. ,η· α.νωτ ρ ) 
1Ό:pικcπη· τό σχετιζόμενον μΕ 
τήν ε•Jχα.ρ στα, ή,ι συνάντησι τ,;υ 

'Ι ησr:,ϋ 11ε ά των μα.θ r των ,ου 
l· Έμ α.σύς. Έν συνεχείq, ά.νέ

πτυξ τό θέ ,χ της Εύχα.ρι'J"τί,χς
ές Όρθ'Jοόξr:,υ θεολι;γικης ά.πό
. εως κ-:ιί -:ι.ρ-:ι.οό'J"·ω-. α:ια. ύσσ·
ίi3ίω· f}'i έν τ'Ώ θε((f, Ε 'χα,ριστίq, 

Κ'l α.νόη'J"ι'ι τσϋ κό'J"μσ , τr.;~ ά.ν
θρώπου, 7( ί'J"τορί,χς το κα.ί η· 
ηθικής χ,χί κοι'ιωνικης το ωή; 

Ο J >O ΟΓΡλΦΟ,.,

"/ρ6ινγκ Κούπερ 

(Η Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ ι ς
• 

ΤΟ ΜΕΓ ΛΟ ΠΡΟΒΛΗ r 

ΣΕ Ε ·Ι· Υ Η 

• 

Δρχ. 80 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τα Γραψεί'α του «' Ιλισου», Δρα

γατσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμωνος), εΤναι άνοικτα μόνον
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κα1 Παρα
σκευή 9.30 - 12.30 π.μ. Τηλέφ. Γρα
φείων 3246 - 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Παρακαλουμεν, άποστέλλετε με 

ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπι
ταγήν είς την διεύθυνσιν: «Κωστην 
�ελ!σσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
Αθηνας, 122 >. 'Αποστολα1 με τρα

πεζικας έντολας μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω συνδρομη-τάς μας, έπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομεί'ον με τήν 
σημείωσιν: <φετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλουνται οσοι τους 
γνωρίζουν να τους είδοποιήσουν,η 
να μας δώσουν τας διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
'Αντώνιος 'Αμάξης 
Σπυρος Γιαννούλης 
Παναγ. Δενδοινος 
Παναγ. Κακαβας 
Μιχ. Λ€6έ.ντης 
Σπυρος Μελισσαρατος 
Άντ. Παπασπύρου 
Δημ. Πατσούρας 
Γ. Σουλιώτης 
Παναγ. Σ ταματόπουλος 
'1 ω. Σ ταυρουλάκnς 
Γεώργ. fσάλτας 
Ν Αγγελος Τσουλούφης 
Ντένη.ς ΦερεντΊνος 
Δαυίδ Χανιώτης 
Νικ. Χατζηαντωνίου 
Φωψώ Χιωτέλλη 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
'Ηγουμενίτσα Εύάγγ. Άγγελης 
Θεσ)νίκη· Γεώργ. 'Αθανασίου 
Πάτραι: Στ. Βιρροιόπουλος 
Μυτιλήνη: Δημ. Δρακόπουλος 

Καλαμάτα: Βασ. Δρογκάρη,ς 
Βόλος: Άπόστ. Καλοστύπης 
Κέρκυρα: Σπ. Μαυρωνας 
Μυτιλήνη,: 'Ιω. Ξενέλλη,ς 
Θεσ) νί,κη: Έμμ. Φασόλης 
Λεμεσός: Κ. Λαζάρου 
Λευκωσία: 'Ανδρ. 'Ασσιώτης 

ΕΓΚΛΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΙΙΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Σωτ. Μαρούδας 
Παναγ. Ματαράγκας 
Μιχ. Μελας 
Λέανδρος Μίχας 
Σπυρος Μπουχάγιερ 
Νίκων Παρασκευόπουλος 
Άναστ. Τσόκαλης 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τή σειρά λήψεως) 

Φιλίππου Φάλμπου Ή οί.κογένεια 
Γ εροντση η Γ ιροντση Κερκ.ύρας. 
Άντάτυπο 1976. 

Γκαί'τε·: Ή Τριλογία του πάθους 
(Μετάφρ. Βασ. Ί. Λαζανα). 

Στέλιου Δ. 'Αλεξανδρη: Θέματα ά
πο τον Τ ραπεζικο χωρο. 'Αθήνα 
1977. 

Ι<'εντρικο Ίσραηλιτικο Συμβούλιο: 
Μάρ. Φριτζης. 'Αθήνα 1 977. 

'Ιωάννου Μαρy. Ίωαννίδου: Γύρω 
άπο το νόημα της ζωης Θεσσα 
λnνίκη 1977. 

Ρόης Παπαyγέλου: Άλμπατρος 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1977 

Γ .. Μ. Πολιτάρχη: Ίωάννη,ς Κου
κουζέλης ( Β ιογραφι.κο Μυθιστό
ρη,μα). 'Αθήνα 1977. 

Κωστη Κοκόροβιτς: Πανόραμα(χρο
νογραφή ματα) . 'Αθήνα 1 977. 

Κύπρου Χρυσάνθη: Ό περιπαθής 
δδοιπόρος. Λευκωσία 1977. 

'Ελλη,νικου Πνευματικου 'Ομίλου 
Κύπρου: Φιλολογική Κύπρος. 
1975-1977. 
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Ί διοκτήτης 'Εκδόσεις «Ί λι
σος» Συν.Π Ε ,  Δραγατσανίου 

6 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ. ΈΘνικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη Προϊστάμ. Τυτrογρα
ψειου Ε Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ Τ. 
209-Τηλ 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ 3 0
Άθηναι, τ έμ - Δεχέμ 1 7 7 

Αρη Χατζηδακη 
{ποιήματα) 1977 

Κύκνεια 

Γιώργου Παγκαλη Χρονικα τοίί μι
κροίί λύχνου Ά θηνα 1 977 

Σαράντου Παυλέα Σεισαχθεια 
Θεσσαλονικη 1977 
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ "IΛΙΣΟ,, 

ΠΕΡΙ ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Τοϋ Γεωρ. Κ. Καστρίτη 

Κύριε Διευθυντά, 
Σχετικώς με τό άρθρον «Τό Μυ

στήριον του Θανάτου», τό άvαφερό
μενοv είς τό 120όν 1'Ευχος του « 1-
λ ισοΟ», επιτρέψατέ μου να προσ
θέσω τα έξης: 

Βεβαίως, ό Φλαμμαριώv ύπηρξε 
σοφός καi ή συμβολή του είς τή,v 
Ψυχολογίαν εΤvαι μεγάλη,. Δέν κά
μvω κριηκή,v του εργου του, ουτε 
της ώραίας μεταφράσεως του κ. 
Κ Ν. Μ. 

Καi έδω ομως, πάλιν, οί άρχαί
οι 'Έλλημες σοφοί, 2.000 χρόνια 
πρό του Φλαμ,μαριώv, έμελέτησα!\Ι 
δλα τα ψυχικα φαινόμενα και έ
γvώριζοv δτι, κατα την στιγμήν του 
θανάτου έκφεύγε,ι κάτι έκ του σώ
ματος, τό όποίσν όvόμασαv Ψυχή. 
Ή λέξις αϋ-τη εγινε διεθνώς γνω
στή μέχρι σήμερον (phyche) και 
εδωσε τόν τίτλον έπιστημονικωv 
κλάδων ( phychologie-phycholoque
phyω1trc)' 

Ό Σωκράτη,ς, ό δποίος, ώς γνω
στόν, εΤχε καταδικασθη είς θάνα
τον, είς τό τέλος της άπολογίας 
του, άπευθυvόμεvος πρός τους Δι
καστάς, εΤπεν: Άλλα γαρ ωρα η
δη άπιέναι., tμoi μεν άποθανουμέ
ν'1), ύμίv δέ βιωσομένοις, όπότεροι 
δέ ήμων cρχονται tπι αμει,νοv πρδ:
γμα, άδηλον παντι πλή,ν η τ<7J Θε<7J. 
Δηλαδή: 'Αλλα τώρα εΤvαι καιρός 
να πηιyαίνωμεν, έγώ δια ν' άποθά
νω και σεις δια να ζήσετε. Ποίος 
δμως την καλλιτέραν δδόv πορεύε
ται, εΤvαι άδηλον είς πάντας, μόνον 
δ Θεος ΤΟ ξέρει. 

Ό Εύριπίδης εΤπε: Τίς δ' οΤδεν, 
εί το μέv ζην tστι καταθα!Vεiν, τό 
δέ καταθανείν ζην! Δηλαδή: Ποιος 
ήξεύρει, tάν ή ζωη εΤvαι θάνατος, 
δ δέ θάνατος ζωή. - Ό Πλάτων 

ε1πεν: Ή Ψυχη εΤναι, άθάνατος κο.ι 
ποτέ δεν χάνεται. - Ό Μέιvαvδρος 
εΤπεv! "Ον οί Θεοι φιλοuσιv, άπο
θνήσ:κει νέος. - Ό Θαλης ,εΤπεv 
Ούδέν τόν θάνατον διαφέρει,ν του 
ζην - ΕΤχον τα Μαντεία και τάς 
Πυθίας. Γνωστόν εΤvαι τό πείρ:ιμα 
το όποιον εκαμε δ Δαρείο.ς με τό 
Μαντείον των Δελφων. 

Ή 'Αρχαία 'Ιστορία γράφε,ι δτι, 
δύο άδέλφια, άθληταί, έπηραv πολ
λα βραβεία στους Ολυμπιακcυς 
Άyωvας και ετυχο.v μεγsάλωv τι
μών. Ή μη,τέρα των έπερίμεvε, εξω 
του Γυμναστηρίου, στην αμαξα. 
Τα παιδιά της έξέζευσαν τα άλο
γα και εσυρον αύτοi την αμαξαν. 
Τότε ή μητέρα των, κατασυγκεκι
νημέ.νη, παpΕ!κάλεσε τους θεους να 
δώσουν στα παιδιά τη,ς δ,τι καλλί
τερον ύπάρχει. Οί θεοi είσήκουσαν 
τήv παράκλησίν της και εδωσαν στα 
παιδιά της τον θάνατον. 

Άπο του 'Ομήρου μέχρι σήμερον 
εχουν γραφη τόσα πολλα περί Ψυ
χης, ωστε εΤναι άδύνατον ν' άvα
φερθουν. ΥΟλοι δμως συμφωνοuν ότι 
κατα τήν στιγμήν του θανάτου ή 
Ψυχη άποχωρίζεται του σώματος 
καi εΤναι άί1άνατος. Ή Ψυχη έγκα
ταλείπουσα το σώμα, άφήνει μέ
ρος αύτης, το όποιον δ Τανάγρας 
ώvόμασεν Έπιψυχίδιον. Πσλλάκις 
τοuτο προκαλ·εί έμποτι01μον του 
περιβάλλοντος, δπότε άναφαίνοvται 
περίεργα Ψυχικα φαινόμεινα 

Το ώς ανω άρθρον άναφέρει << Ε
κρι6ωμένα γεγονότα άποδεικvύουv 
δτι δ θάνατος δεν ύπάρχει». Δέ.v 
άναφέρει, δμως, κανένα γεγονός. 
Έπ' αύτοίί σδ:ς άναφέρω μερικα τα 

όποια άνεφέρθηι,-αν είς τή,ν Έται
ρείαν Ψυχuκών 'Ερευνών,. (ΕΨΕ) τοίί 
Τανάγρα, είς την δποίαν, ώς γνω
ρίζετε άπο προηγούμενες δημοσιεύ
σεις μου είς τον «Ίλισόv», (πuχος 
104/1974), ύπηρξα μέλος του Συμ-
6ουλίσυ και στ•wος φίλος του άειμνή
στο ΤΟJVάγsρα. 

Και πρώτον γεγονός: Μίαν ή μέ
ραν παρουσιάσθηκαν είς τή,ν ΕΨΕ, 
τρία άτομα, μία γυναίκα και δύο 
άνδρες. Ή γυναίκα εΤπε στον Τα
νάγραν: «Κατοικοίίμ•εν είς ενα προ-
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σστιον ,ων Άθηνων Ό σύζυγός 
μου ητο ί:νας καλός άνθρωπος άγα
ποϋσε πολυ τήν μοuσικήν και κατά 
τάς ώρας τη αναπαύσεώς τ ε
παι ε κιθάρα. Αύ rός δμως άσθέvη
σε 6αρειά καί στην επιθανάτιον 
κλίvην του ημεθα παρόντες έ.με'ίς 
και άλλοι συγγενείς Την στιγμήν, 
άκρι6ως, που ξεψύχησε, άκούσαμε 
την κιθάρα, στο άλλο δωμάτιο, νά 
κτuπα παταγωδώς Τρέξαμε δλο ι 
στό α λο δωμάτιο δπ u ή κιθάρα 
ητο κρεμασμένη στον τοίχο και 6λε
πομε ότι ο1 μεν χορδές ησαν ηρε
μες,, ή δε κιθαρα νά ταλαντεύεται 
ελαφρά Ή γυναίκα και ο1 δύο άν
δρες λέγουν στον Τανάγρα. « Εαν 
δεν πιστεύετε να σάς φέρωμε και 
άλλους συγγενείς που ήσαν παρόν
τες)> Ό Τανάγρας τους έδωσε κα
ποια έξήγησι καί εφuγαν. 'Αλλα, 
πως σuμ6αίνει νά ήχήση, ή κιθάρα 
χωρις κανένας νά κτuπήση τίς χορ
δες, 

Δεύτερον γεγονός. Δύο αvδρες 
και δύο γυναίκες, όλοι άδελφια, ΟΙ 
δποίοι κατοικουσαν εiς μιαν σJνοι
κια των Άθη,νων, ήλθον στή,ν ΕΨΕ 
Ή μια έκ των γυναικών λέγει στον

Τανάγραν «Ό μακαρίτης δ άν
δρας μου ητο μαραyκος, καλός αν
θρωπος και έρyατικός. Τό όνειρό 
του ταν νά κτιση ένα σπίτι Πρα
γματι τό κατωρθωσε και κατοική
σαμε σ αύτό Τάς ώρας της άνα
παυσεώς του άσχολείτο διαρκώς με 
τό σπίτι, εΤχε πάθος. Τό ε6αψε, τό 
διώρθωνε, έφτιαξε ενα μικρό κηπο 
κ.α Τό άyαπουσε και ελεyε «τό 
σπιτάκι μου». Δυστυχώς,, άσθένη
σε και πέθανε Κατ&tτιν τούτου τ' 
άδέλφια μου άπεφάσισαν νά κατοι
κήσω μαζι με τον άδε,λφόν μου, 
και νά ένοικιάσω τό σπίτι μου για 
νά εχωμε ένα εiσόδημα Πράγματι 
τό σπίτι έ.νοικιάσθη σ' ένα άvδρό
γυνο Την έπομένην ήμέραν δμως ό 
έvοικιαστής ήλθε σιτό σπίτι μας, 
ταραγμένος και μάς λέει: «Τά με
σάνuκτα, ένi;:ι κοιμόμαστε, ξυπνάω 
και 6λέπω στον διάδρομον έναν άν
θρωπον νά περπατάη και νά λέη 
«τό σπι;τάκι μου� �Ηταν ενας άν
δρας μετρίου άναστήματος, ψσρου
σε μια ποδιά πέτσινη, σάν σάκκο, 

με διάφορα έρyαλεία μέσα, οί χει
ρολα6έ. των δποίων έξείχον. Ση
κώνομαι, ξυπνάει κα; ή γυναίκα 
μου, άλ ά δ α�θρωπος έξαφανίστη
κε πριν πλησιάσω Έκύτταξα τίς 
πόρτες, δλι.ς ητανε κλειστές και 
κ ειδωμένες Καθησύχασα τήν γυ
ναίκα μου και της εΤπα <ι:δεν ήταν 
τίποτα, όνειρο ητα ε». Είπαμε, 
τότε, στον νοικι στην: Κοιμηθητε 
και άπόψε Μήν άνησυχητε. Ή γυ
ναίκα λέει στο•; Τανάγρα: <<'Όπως 
·rόν παρέστησεν δ ένο,κιαστής τον
άνθρωπον αύτόν, ετσι άκρι6ως η
ταν δ άνδρας μου, με την πέτσινη 
ποδιά, με τά έργαλεί του μέσα, 
οί χειρολα6ες v' έξέχουν, σαν νά 
τον yνωριζε, ένi;:ι ποτέ δεν τόν εΤχε
δη, ποτέ» Το έπεισόδιον ύτο επα
νελήφθη την έπομένην νύκτα, και
την αλλην ήμέραν δ ενοικιαστής ήλ
θε πάλι ταραγμένος, στο σπίτι του 
άδελφου μου κα) φώναζε. <<Δώστε
μου τά λεπτά μου νά φύγω Το σπί
τι σας εΤναι στοιχειωμένο>> Του
δωσαμε πισω τά λεπτά και ξι.νοί
κιασε το σπίτι Κατόπιν τούτου, 
καλέσαμε ενα παπά και εκανε ά
γιασμό Στο σπίτι μου αύτό, δ ά
δελφός μου καί έyώ κοιμηθήκαμε 
έκεί δύο 6ραδυες,, άλλα δεν παρου
σιάστηκε τίποτα Τώρα 6άλαμε έ
νοικιαστήριο και ηρθαμε σε σάς, 
κύριε Ταναγρα Δεν ξερομε τί νά
κάνωμε wΕχομε χάσει τον νου μας
Φο6όμαστε μήπως έ.παναληφθη τό
έπεισόδιο με τον νέον έ.νοικιαστήν_ 
Ό Τανάγρας τους καθησύχασε καί 
τους εΤπε:ν «δταν ένοικιασθη το σπιτι 
καί έπαναληφθη το επεισόδιον ελά
τε πάλι)> Άλλα δεν ξαναφάνηκαν.

Τρίτον γεγονός Τά Ψυχικά Φαι
νομενα τω Σπετσών Ταυτα εΤναι 
λίαν ενδιαφέροντα, διότι έπι6ε6αιω
νοuν την μετά θά στον ϋπαρξιν της 
ψuχης Περιγράφονται δε επτομε
ρως εiς τά τε' η των Δελτίων της 
ΕΨΕ 'Επειδή δμως ταυτα κατα
λαμδάνουν πολλάς σελίδας, εΤναι 
άδύνατον νά δημοσιεuθουν είς τον 
,:<'Ιλισόν» Θά -τrροσπαθήσω νά τά 
σuμπτύξω δσον το δυνα;τον περισ
σότερον, χωρις ν' άλ οιώσω την εν
νοιάν των. 'Επίσης, τά φαινόμενα 
αύτά περιλαμ6άνοuν τά · όνόματα 
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πολλων διασήμων προσώπων, ώς 
Ναυάρχων, Βουλεuτωv, Καθηγητωv 
κ ά., έκ των όποίωv πολλοι εύρί
σκονται έν ζωη,, δεν θ' άναφέρω τά 
όνόματά των. 

"Ο.ταν δ Καποδίστριας κατηλθε 
στην 'Ελλάδα, μεταξu της σννο
δείας του ητο ενα άτομον όνόματι 
Όρλώφ, έξ άρίστης πολιηκης, άρι
στοκρατικης ρωσικης οίκογενείας 
και πλούσιος. Το 1858, δ ΌρλώΦ 
έξη,φανίσθη, μυστηριωδως και; παρ' 
δλας τας -έρεύνας της 'Αστυνομίας 
δειν εύρέθη:. Μόνον εvας ψαρας εΤ
πεv δτι τον εΤδε vά 6yαίvη άπό ΤΟ 
λι,μάvι με μια 6άρκα, και φαίνεται 
δτι τόν παρέσυραν τά κύματα και 
έπvίγηκε 

Τό 1918, δ Πρέσ6uς της 'Ισπα
νίας έv 'Ελλάδι, Μαρκήσιος Ντε 
Ναvτοuγιέ, έvοικίασεv έv Σπέτσαις, 
προς παραθερισμόv μίαν διώροφοv 
οίκίαν, άvήκουσαv είς τόv κ Μα
vιάτη,v, και έy,κατεστάθη είς αύτηv 
μετα της οίκογεvείας του, άποτε
λουμέvης άπό την σύζυyόν του και 
την μικραv θuκατέρα του και του 
προσωπικου της Πρεσβείας. Σημει
ωτέον δτι ή Μαρκησία Ντε Ναντου
y ιέ, μία των ώραιοτέρωv yυvαικωv 
των πρεσ6εuτικωv .κύκλων, η,το ύστε
ροπαθους φύσεως, εχουσα έvτόvους 
διαισθηrrικάς ίδιότφας. Πολλάκις 
ήvοίγοvτο πόρτες, προεκάλει άσυ
vαισθήτως είς επιπλα τη,λεκιvησίαv, 
ηκουε ,κρότους και εΤχεv δράματα. 
Δύο - τρείς ήμέρες μετα την έyκα
τάστασίv των εtς την οίκίαv τl')v 
Σπετσωv, ή Μαρκησία εΤπεv είς την 
σύζuγόv της δτι •εΤδε οvειροv, δτι 
περιπατουσε στη,v παραλία ,κα1 εΤ
δΕJv εvα γέροντα δ δποίος φορουσε 
κοvτη περισκελίδα, λευκες κάλτσες, 
λουστρίνια παπούτσια, ύψηλό κολ
λάρο, μακρυά ρεδιy,κότα, την κεφα
λή του δεμένη με λευκό μαvδήλι. 
Στό χέρι του ,κρατουσε εvα κομπο
λόγι •κεχριμπαρένιο. Ή φυσιογνω
μία του γέροντος αύτου και ή ένδυ
μασία του έχαράχθη 6αθέως είς την 
μνήμη της. Τότε δ άνδρας της της 
εΤπεv: «ΕΤσαι καλη ζωγράφος, ζω
yράφισέ τον» Ή Μαρκησία τόv 
ζωγράφισε κα1 δ Μαρκήσιος εδειξε 
την ε!κόvα είς τόv προύχοντα κ Μ. 

δσης αμεσως εΤπεv δτι, αύτος εΤ� 
ναι δ Όρλώφ. 'Επίσης, έφώναξε 
μίαν )'ραία 90 έτωv, ή δποία ύπηρ
�εv ύπηρέτρια του ΌρλώΦ, και της 
έδειξε την π,ροσωπογpαφίαv, καί 
έκείvη, άμέσως άνεφώνησε: «Αύτός 
εΤναι δ Όρλώφ, δ καλός άφέvτης». 

Καθ' δλον τό θέρος, είς την κα
τοικίαν του Μαρκησίου σuνέ6αινον 
διάφορα ψυχικα φαινόμενα."Ενα 6ρά
δυ έv� έτοιμάζοvτο να καθήσουν 
διά τό yευμα, ή μαρκησία έπηγε, 
πρός στιγμήν, είς τό άπένα:vτι δω
μάτιο. '0 Μαρκήσιος την άκούει, 
εξαφνα v' άφήvη μια σπαρακτικη 
κραυγή, και να έπιστρέφη στη,ν τρα
πεζαρία κραυyάζουσα εξαλλη: <<'Ο 
γέρος εΤναι μέσα, eκε'ί, αύτος που 
εΤδα στό οvειρό μου. Νά, έκε'ί στό 
Γραφειο». Συγχρόνως δε δ σκύλος 
άρχισε νά γρυλλίζη και συμμαζεύε
ται κοvτα στά πόδια των. Ό Μαρ
κήσιος έπηρε τη.v λάμπα, έπηγε στό 
δωμάτιο, άλλά δεν εΤδε τίποτα. "O
ταν δμως έπλησίασε στη.v θέσι που 
του εδειχvε ή σύζυγός του, μολονότι 
δλαι αi θυραι και τα παράθυρα η
σαν κλειστά, ή λάμπα εσ6ησε αί
φνιδίως, και δπως κρατουσε την 
λάμπα ήσθάvθη, στό χέρι του μίαν 
παγεραν α'ίισθησιv. Πάλιν μετ' όλί
yας ήμέρας, ή Μαρκησία έκραύyα
ζε: «Νάτος, δ yέιρας κάθεται έκε'ί, 
στην κουvιστη πολυθρόνα, στό σα
λόνι». 'Ο Μαρκήσιος ετρεξε μέσα, 
δεν εΤδε κανένα, άλλα ή πολυθρόνα 
έταλαντεύετο έλαφρως. 

'Ο γέρος παρουσιάζετο τακτικά 
στην Μαρκησία, .και τέλος, ενα 6ρά
δυ της εΤπε: «'Εγώ, εΤμαι δ Όρ
λώφ. 'Ήμουν 'Υπουργός των Έξω
τερικωv έπι Καποδιστρίου. Τό σπί
τι τουτο ηταν δικό μου. Κατοικου
σα, eκε'ί, με την έρωμένη μου .και 
σε μίαν κρύπτη του τοίχου εΤχα 6ά
λει 60.000 φράγκα (ποσόν τερά
στιοv της έποχης έκείvης). 0Ενα 
6ράδυ, έν� eκοιμόμουv, ηλθεν ή 
έρωμέvη, μου με την άδελφή τη,ς και 
μ' έ,κτύπησαν πολλες φορές, με ενα 
σφυρι στό ,κεφάλι και μ' έσκότω
σαν. Κατόπιν γκρέμισαν τόv το'ίχο 
και με κτίσαvε μέσα. Μετα καιρό, 
πήρανε τα όστα μου και τα ε6α
λαν κάτω άπό τό πάτωμα. ΕΤμαι 
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πολu στενοχωρημένος διότι πέθανα 
χωρiς Έι<κλησιαστ�κηv Άποκατα
στασιv 

Κατόπιν τοιίτοu, δ Μαρκήσιος 
παρετήρησεν δτι εtς εvα σημείον 
του τοιχοu, διέφερε το έπίχρισμα. 
Μ Αvοιξαv μια ,ρύπα, εδαλαv εvα 
σύρμα και διεπίστωσαν δτι δεν ύ
πηρχεv ,ίποτα μέσα έκεί Κα,όπιν 
παρε,ήρη,σαv, δτι στο πάτωμα, σε 
κάποιο σημείον τοu, ο1 σανίδες η 
σαν ι<ομμέvες. Τάς έσήκωσαv και 
δρηκαv ,α όστδ: του άvθρωπίvοu 
σκελετου. Δια να μην εχοuν ψασα
ρίες με τη.v Άστuνομιαv έκλεισαν 
πάλι τίς σανίδες και ,ο θέμα -τε
λείωσε. 

Εις τα Δελτία ,ης ΕΨΕ., δ Τα
νάγρας δίδει λεπ-rομερείς έξηγή
σεις δια τα <<Φαινόμενα τώv Σπε
-rσών» κα1 έ,κψράζει την άπορίαv 
τοu, πώς δ Όρλώφ περίμενε 60 
χρόνια να 6ρη τη,ν Μαρκησία, έvώ 
ε!ς δληv την 'Ελλάδα και ε!ς δληv 
την Ύψήλιοv ύπάρχοuν χιλιάδες μέv
τιοuμ Περαινωv ,ην άψήγησιv και 
,ας έξηγήσεις δια ,α Φαινόμενα 
,ών Σπετσών, λέγει: «'Εγώ, ά-rο
μικώς,. πισ-rεύω στη.v ίίπαρξιv κά
ποιας πέραν του ,άφοu ζωης». 

Κα1 τώρα, έπανέρχομαι ε!ς το 
αρθρον ,ου Φλαμμαριώv: «Το Μu
σ,ήριοv ,ου ΘαvάτΟΙJ)). Ό Φλαμμα
ριώv λέγει: «Δεν τολμώ να !σχvρι
σθώ δτι ελuσα το άπέραvτο πρό
δλημα. Μ Αvοιξα τον δρόμον της 
νέας Έπιστημης�. ΜΕκτοτε ή έπι
στημη, χάρις ε!ς τα νέα όργανα, 
τηλεσικόπιον, φ<Χσμα,οσκόπιοv, κλπ., 
εκαμε στην Άστροvομίαv καταπλη
κ-rικηv πρόοδοv. Γνωρίζει δλοv ,ο 
άστρικοv σννολοv, προδλέπει μετ' 
άκριδείας την ήμερομηvίαv κα1 την 
ώραν της έκλεiψεως του 'Ηλίου, 
γνωρίζει την φvσιv τώv άστέρωv, 
δορυφόροι περιφέρονται πέριξ της 
γης και δίδουν πληροφορίας, κα1 τέ
λος δ ανθρωπος έπηγε στην Σελή
νη. Ε!ς την Ψuχολογίαv δμως, καί
τοι παρηλθεv οος κα1 πλέον α!ώv 
άπο την έ-ιτοχηv του Φλαμμαριώv, 
δεν εγιvεν ούδεμία πρόοδος. Το μό
νον το δποίοv εκαμεν εΤvαι δτι έμε
λέτησεv δλα τα ιι,vχικα φαινόμενα, 
χωρις δμως να είίρη την λίισιv ,ων. 

Ή ΕΨΕ τώv 'Αθηνών με την Έ
ταιρείαv Ψυχικών 'Ερευνών της Νέ
ας 'Υόρκης, εκαμε πειράματα μετα
δόσεως ,ης σκέψεως (Τηλεπάθεια), 
με καταπληκτικηv έπιτuχίαv, (<ι:ΙΛΙ
ΣΟΣ:., τευχος 104/1974) Κατα 
τα πειράματα την μίαν φοράν, 
πομπος ήσαν τα Έλληvικα Μέvτι
οuμ ,καί δέι<ται ,α Άμερι,καvικα κα1 
τάvάπαλιv 'Αλλά, πώς εΤναι δuvα
-rov μέvτιοuμ να με-rαδιδοuv τας 
σκέψεις των ε!ς άπόστασιv χιλιά
δων μιλιωv, χωρ1ς να ύπάρχη καμ
μία ήλατρικη συσκευή; Είς το Τ
δ ιοv τευχος ( 1 04 / 1 97 4), άvαφέρε
ται το πείραμα τηλεκιvη.τικου ψαι
vομέvου. Το Μέντιουμ Κλειώ έκίvει 
ΤΟ χέρι της 30 Ο έ,κ::χτ αvωθεv 
μιας πuξιδος, ή δποία ητο τοποθε
τημένη έπάνω σ' ένα τραπέζι Ή 
6ελόvη της πυξιδος άκολουθουσε τας 
κινήσεις της χειρος του Μέντιουμ 
καi τέλος έκαμε δλοκλήρους στρο
φάς ΕΤvαι γvωστοv δτι ή δελόvη 
της πuξίδος κινείται μόνον δ,αv 
ύπάρχει μαγνητικοv ρευμα, ενας μα
γνήτης Το φαινόμενο τουτο ήτο μο
vαδικο στον Κόσμο Ξένοι εtδικο1 
ήλθον στην ΕΨΕ, έπηραv κιvηματο
γραφικες ταινίες καi τέλος το Μέν
τιουμ μετεψέρθη εtς το Πολυτεχνείον 
οπου την έγδυσαν διά να δε6αιω
θουv δτι δεν εψερε έπ' αίιτής κανένα 
μαγvήτηv, και έτοποθέτηρ-αv μετα
ξu της χειρος του Μέντιουμ και της 
πuξίδος διάφορα έπιστημοvικα όρ
γανα μεγάλης εύαισθησίας Το πεί
ραμα εγιvε, άλλα ,α όργανα δεν 
έδειξαν την ίίπαρξιv ούδενος μαγνη
τικοί) ρεύματος. Πώς όμως εΤναι 
δuvατοv να γίνεται αύτο το πρω
τοφαvες φαιvόμεV..)V, 'Επίσης είς ΤΟ 
ίδιον τευχος, άναψέροvται ο1 'Ανα
στενάρηδες τους δποίους δ Τανά
γρας άνεκάλυψεv είς το χωριο Μαυ
ρολεύκη,, στην Βουλγαρία Τους 
συγκέντρωσε και τους έπεισε να έκ
τελοί)v κάθε χρόνον την έορτηv της 
Πυροδασίας. Κατα μίαν τοιαύτηv 
έορτήv, μία άναστενάρισσα περι
πάτησε έπάvω στα άναμμέvα κάρ
δοuvα με τίς κάλτσες της Μετα ΤΟ 

τέλος της έορτης δ Τ αvάγρας έπη

ρε τις κάλτσες που φοροCισε ή άvα

στενάρισσα, ,και την μεν μία την 
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πέταξε πάνω στα άναμμένα κάρ
βουνα ή δποία εγινε στάκτη, την 
αλλην δε, την εφερε στα Γ ραφεια 
της ΕΨΕ, δποu είδικοi την έξήτα
σα.ν μι.κροσικοπι,κως, άλλα δεν 6ρη
καν οϋτε μία κλωστή ,καμμένη. Πως 
λοιπόν σνμ6αίνει, δταν ή αναστε
νάρισσα ψσράη τiς κάλτσες της κα,i 
βαδίζει πάνω στα αναμμένα .κάρ
βουνα, ol ,κάλτσες δεν .καίονται, tν{{,,
έαν τις πετάξη, στην φωτια καίγον
ται, Τί εΤναι αύτό που έκπέμπει 
τό σωμα της αναστενάρισσας, τό 
όποιον δημιοuργεΊ τό περίεργον αύ
τό φαινόμενον; 

Δεν αναφέρω άλλα ψu•χικα φαι
νόμενα, ώς π.χ. την Διόρασιν, τό 
'Εκτόπλασμα,.., την Αίώρησιν, την 
Αύτόματον Γραφήν, την Τηλεκινη
σίαν κ.ά., διότι θα μακρηγορήσω 
πολύ. Τα Ψuχικα Φαινόμενα εΤναι 
περίεργα,. άκατανόη1τα, απίστευτα, 
και αλuτα. 'Εν τούτοις εΤναι πρα
γματικότης. 'Αλλά, την λύσιν των 
απεράντων αύτων προβλημάτων, δ
πως εΤπε κα1 ό Σωκράτης, μόνον δ 
Θεός την ξέρει. 

Μετα τιμης 
ΓΈΩΡ. Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Μηοcαινικος 
Πατησίων 112 

Περ1 τ(τλων 
Άγαπη,τε κ. Ριζόποuλε, 

Σας εύχαριστοϋμε για τό, οίκο
θεν γενόμενο, εύμενές σας σχόλιο 
για τό 6ι6λίο μας <<ΜΕΤ ΑΦΥ Σ I Κ Ο 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ», καθώς και για 
την μνημόνευση των άλλων συγγρα
φικών μας έργασιων. 

'Όσον άφοpςτ τους τίτλους Με
ταφuσικωv σπουδών μας, σας πλη
ροφοροuμε δτι προέρχονται άπό τό 
άνεγνωρισμένο είς την Πολιτεία 
Μ1 souri της Άμερικης Μεταφυσικό 
έκπαιδεuτικό u I δρυμα: 

Τχε Νεοταρια.νΚολλεγε 06 Pxι
The Neotarian College of Phi

Josophyτης Μεταφuσικης Άδελφότη 
τος «The Neotarιan Fellowship». 

ΟΙ τίτλοι Μεταψυσι.κων σποuδων 
- δπως άλλωστε σuμ6αίνει κα1 μέ 
τους Άκαδημα,,κοuς τίτλους - πα-

ρατίθενται, κατα γενικό κανόνα στη 
διεθνη 6ι6λιογραφία, άπό δλοuς 

τους Μεταφuσικοuς Σuγγpαφεις, ά
κόμα καί άπό μεγάλους Μεταφuσι
κοuς Φιλοσόφους η Δασκάλους, καί 
δεν Θκδηλώνοuν παρα σεβασμό κα1 
συνέπεια στον αναγνώστη, του ό
ποίοu ή ψυχολογία ζητάει τεκμήρια 
ηύξη,μένης ύπεuθuνότηrτος, του χει
ριζσμένοu ενα θέμα, συγγραφέως. 

Πιστεύοντες, δτι τό εργο τού 
σuνειδητοu .Μεταφuσικοu εΤναι ύψη
λή πνευματική άποστολή, έργαζό
μαστε άφοσιωμένα πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή, προσφέροντες τή συγ
γραφική μας έργασία προς την Ά
δελφότητά μας, καθώς κα1 κάθε 
πνευματική μας ύπηρεσία προς τον 
οlονδήποτε σuνάνθρω,πον_ έντελως ά
φιλοκερδως. 

Εύελπιστοϋμεν κα1 παρακαλοu-
μεν δπως δη1μοσιεύσετε τίς παρε
χόμενες διευκρινίσεις μας είς τα δια
τυπωθέντα έρωτήματά σας, είς τό 
εγκριτον Περιοδικό σας. 

Μέ τις .καλλίτερές μας εύχές για 
τό τόσο γόνιμο εργο σας καi μέ 

άδελφικοvς χαιρετισμούς. 

Άθηναι 8.7.1977 

Γ. ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΥ 

Ό κ. Ριζόποuλος σημειώνει ά
πλως� δτι άπό τή,ν ανάγνωση. στα

λέντος έντύποu, προκύπτει δτι τό 
<<κολλέγιον φιλοσΟφίας» εΤναι ίδιω
τικόν σωματεΊον :καi οχι ϊδρu,μα. 
ΑύτοτιτλοφορεΊται 'ίδρυμα, άλλα δέν 
εΤναι_ Είς δε την 'Ελλάδα άπαγο
ρεύεται, δια Νόμου, ή χρη,σιμοποίη
σις των λέξεων κολλέγιον, σχολή, 
ίνστιτοuτον, άκαδημία κλπ., στα 
σωματεια η έπιχειρήσεις Ιδιωτων. 
Προφανής ό λόγος. 



1977 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 371 

Ή «Στέγη, ζωωv» 'Αγίου Φραγκί
σκου της Άσιζης (Παςων 13 Κυ
ψέλη τηλ 82 34 360 και 67 13.-
228) προετοιμάζει το Α' Ζω:)ψιλι
κον συνέδριον προς άντιμιτωπισιν 
των άφορώντων τα ζωα θεμάτων 
ητοι 
- Την ίιπο διωγμον σημερινή θέση 
των Ζωοφίλων (ίιπο των Διαχειρι
στων των Πολυκατοι,κιων), την ήμι
μαθεια κλπ ) 
- Την κακή μεταχείριση των Ζωων 
(ένταφιασμος ζωντανων, αποκοπη 
μελων ζώντων Ζώων, έκδορα ζων
των Ζώω , οαπτισμα ζώντων Ζωων 
ε ς  <ψίνιον», φράξιμο της κεφαλής 
Ζωων εlς κουτια κονσέροας άπαy
χόνισις ζώων κλπ.) 

Είς το Α' Ζωοφιλικον Συνεδριον 
Έλλαδος θα κληθοΟν οί 'Υπουργοί 

Γεωργίας_ Κοινωνικων 'Υ'Π'ηρεσιων, 
Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας, δ Πρό
εδρος του ΕΟΤ, οί Άρχηyοi Προ
σκόπων και Όδηyων, ό 'Αρχιεπί
σκοπος Άθηνων καi πάσης 'Ελλά
δος, ώστε δλοι μαζi και χωριστ' 
ό καθενας εtς την άρμοδιότητά του, 
να έ ν σ Τ ε ρ ν ι σ θ η το θέμα 
τής προς τα Ζωα όψει ομενης Στορ
γής και θελήση νά το άντιμετωπίση. 

Έν τω μεταξύ, άντιμετωπίζοντας 
την άνάyκη άπομακρύνσεως τής 
«Στεyης» άπο την σημερινή θέση 
της (Πέτρου Ράλλη 22, Ροvφ) κα
τοπιν διαταγης άρμοδίων ίιπη εσι
ων, αν και ή περιοχή εΤναι οιομη
χανική και οχι κατοικιων, άπευθυ
νει εκκληση προς ένίσχυση της για 
την άyορα οικοπε ου σε κάποια 
αλλη θεση εξω άπο την 'Αθήνα 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση , άναθεωρηJιένη, ΣΕ ΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 150 

Είς τά γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστε!λατε ταχ) ι<.ήν έπιταγήν δ ά, vά. τό λά6.:τε 

τ:ιχυδpομι χως εις τήν διεύθυvσ v πο' θά ά. cι.γρά

ψετε είς -ήv επ:ταγήv. 
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Πρός τά πού 8αδίzει n κοινωνικn ίστορία 

τnς Εύρώπnς καί γενικώτερα n ίστορία; 
Το ώραιότερο δωρο γιά κάθε έποχή. Και vά ol θεριvες διακοπές 

πλησιάζοvv. 'Αξίζει vαχετε γιά σvvτροφιά σας την 

"ΚΟΙΛRΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ,, 
Tou Πάοuλ • Αμαντέους Ντήναχ 

8 Κείμενα έφαρμοσμέvης μελλοντολογικης κοινωνιολογίας καi μετα
φuσι'Κης άvαζηrτήσεως 8 

( Σε δύο χρuσόδετοuς τόμους, σε λογοτε χvικη μετάφραση άπ' τα 
γερμανικά άπ' τόv καθηγητη κ. Γ. Παπαχατζη). 

Έ ξ ω τ ε ρ ι κ η μ ο ρ φ ή : Σελιδες ταξιδιωτικής πεζογρα
φίας. •Ε,vα λογοτέχνημα ποιότητος, fνα έξαίσιο ταξίδι στiς κuριώτε
ρες περιοχές της κεντρικής καi δυτικής Εύρώπης μιάς σuγκεκριμέ,vης 
μελλοντικής έποχfις, δποv δ συγγραφέας, οχι μονάχα εζησε στο κοι
νωνικό της περιβάλλον, άλλά καi εΤδε <<σάv σε παvοραμικη όθόvη:. (σελ. 
417 έ.) (καi διάβασε καi σέ βιβλία Ιστορίσς) κι δλα τά ένδιάμεσα 
περιστατικά (άπ' τόv 20ό αtωvα καi πέρα). 

8 α θ ύ τ ε  ρ η, ο ύ σ ί α: Ίδιότuπα σοσιαλιστικη Πανευρώπη 
(και οtκοuμέvη). ΟΙ Ιστορικές τύχε,ς των λαωv τής Εύρώ-πης (21ος fως 
39ος αt.) καi ή παραλληλόδρομη, ίσόχροvη έξελικτικη πορεία τοϋ δu
τικοϋ πολιτισμού. Σάv εvα θαυμάσιο δραματικο θέαμα έκτuλίσσοvται 
τά αύθε.ντικά περιστατικά, τά άληθιvά γεγονότα, που θα πραγ.ματΟ'Ποι
ηθοϋvε - τόσο τά πιο κοντινά μας δσο καi τα χρονικό: άπώτερα - μέ
σα στο πολιτιστικό και κοινωνικό κλιμα της μακρινής κείνης μελλοντι
κής έποχfις, που θά την ζήσουν ol άπόγοvοι των τωριvων Εύρωτrαίων, 
iJκτuλίσσοvται μπροστά στά μάτια τής ψV)(ης τοϋ προι•κισμέvοu με 
πvεuματικη καλλιέργεια άvαγνώστη. Άρκει ναχει άποφασίσει τό προ
σεχτικο διάβασμα. 

n α r:: α δ ε κ τ έ ς έ ρ μ η v ε ι ε ς : Είτε εvα άπ' τά σπα
vιώτερα φαι,vόμε,vα παραψιιχολογίας _:_ μέ «άvαμνήσεις προϋπάρξεως» 
καi με παλίνδρομη πvεuματικη πορεία μιας άτομικότητας μέ ίσχuρο 
ψuχοδuvαμισμο διά μέσοu μεγάλων χροvικωv διαστημάrτωv - είτε (για 
δσοvς δεν πιστεvοuν στά μετCΧψuχικα) μελλοvτολογικές ένοράσεις με 
έκπληκτικές l,κcχvότητες προγνώσεως. Μεταξυ άλλων, άπει,κοvίζει δ συγ
γραφέας (σελ. 492 κα1 493) κ α i τ η v τ ε λ ι κ η ε κ 6 α σ η 
π ρ ο α ι ω v ί ω v δ ι ε v έ ξ ε ω v άvάμεσα στις δuο γειιτοvικές χω
ρες έ.κατέρωθεν τοϋ Αlγαίοv. Ζωντανές «έμπειρίες» που τiς «ι.Τδε» και 
τiς «εζησε» δ συγγραφέας. 

Έ μ ε ί ς (Κολλάρος (Σταδίου 38), Έλεuθεροuδάκη,ς (Νίκης 
4), Πύρινος Κόσμος (Ίπποκράτοuς 33), Σιδέρης ( Σταδίου 44) σάς 
προμηθείιοuμε εύχαρίστως το βιβλίο αύτο σε ημη κόστους έκτυττώσεως 
(δρχ. 185 δ κάθε τόμος) συν δραχ. 35 κόστος βιβλιοδεσίας. Τηλέφωνο 
μmαφραστοϋ 717.072 (πρωί). 'Εκεί θά εlδοποιήσετε αν σάς πεί δ 
βιβλιοπώλης δτι «εχει έξαvτληθη αύτο το 6ι6λίο». 
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1977 

π. ' θα ασιάδης: " θρωπος καl σα ιγκάρι (π.) 
Παν. 'Αναγ ώστου: Ό δίσκος της Φαιστού 
Ειρ. Άναστασιάδου: ' εύρεση (π.) 
Sri Aιrrobilndo: 'Ίσα Ούπανισαδ 
Παν. Βλαχόπουλος: Πρόγνωσις γεγο ότων 
Μαχάτ�μα Γκάντι: Σκέψεις 
Πέτρος Γράβιγγερ: Πρόοδος -'Εξέλιξις 
Ί. άμπασης: Θαϋμα Μυστηριακό (π.) 
Κων. ούκας: Τηλεπάθεια - Διόρασις - Πρόγνωσι 
Έλ. Δροσάκη: Τί είμαι; ποϋ πάω; (π.) 
J. Η. Dubbink: Ό Πλάτων Έσωτερ�στής;
Ν. Ζουγλης: Ή ταυτότηrrα τοϋ άνθρώπου 
Αιμιλία "1'βου: Πολιορκώντας το δραμα της ανθισμένης 

μυyδαλιας ( π.) 
» 'Αμάλθεια

Βασ. Καρcφα λίκης: Οί Πρωτόπλαστοι 
» «Ό "Ων»

Ν �κ. Καρβούνης: Προς τα 'Αρχέτυπα 
» Ό Κίτρινος κίνδυνος
» Μία αλλη σταθεροποίησις

Χρ. Κάρμιος: Κύπρο μGυ, εύλόγησέ με (π.) 
Γ. Καστρίτη-: Περl τα ψυχικα φαινόμενα 
Γ. Καψωμένο-: Κλάψε ψυχή μου! (π.) 

» Άπειροσύνη ( . )
Hen:ry Clausem: 'Ελευθερία καl Τε.κτο ισμός 
Νανα Κοντοϋ: Στον Χρηστο ΣολGμωνίδη 

» Μακάριος (π.)
Να ,,αΚουντούρη: ιοτ ίμα 

» iΠGρεία nρός το Φως
Κρ�σ μουρτι: ιαλογισ,μός 
Λ. ΚωνσταντινίδGυ: 'Ασπασμοl στην- αύγη του ετGυς 
Ευ. Λαγοπούλου - 'Αποστολ�δου: Σελήνη ( Jt.) 

373 

Σελlς 
91 

227 
338 

345 
285 
121 
222 

3,3 

110 
196 

S,3 

119 

190 
337 

34 
327 
28 

171 
249 
19D 
366 
245 
336 

320 
72 

217 
146 
298 

26 
311 
246 
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F. Layton: Οί Κύρwι τού Κάρμα
Γ. Λιάκος: Σωσίδιο (π.) 

1977 

291 

52 

Μηνά Λογοθέτη: l\Ιιχαηλ Νοστράδαμος 
Σταμ. Μακρής: Ή 'Ελευθερία καί τό νόημά rης 

17, 92, 117 

218 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ό 'Αρχαιόφιλος "'Ομιλος 'Εκδρομών 
'Ερ. Αικ. Μέλλου: Ή ενσάρκωσις τού Θεανθρώπου 
Διάνα Μπάδρα: «Κατ' εικόνα καί δμο:ωσιν» (π.) 
'Έλ. 11. Μπλαδάτσκυ: Πρόλογος Μυστικής ΔιJδασκαλίας 
Μιράντα Μυράτ: Θετός ·Ήχος 
Ουίτμαν: Πρός τά αστρα (π.) 

» Νά ζ{1σω ,μέ τά ζώα (π.)

'Α. Λ. Παπανδρέου: 'Η Μουσιrιι.11 
' 

» 'Εθνικές παραδόσεις
Χρ. Παρασκευόπουλος: "'fποθηκες ζωής 
Σαρ. Παυλέας: Παν.δοχεία (:τ.) 

>' Μέ τίς αλλες μας αi.σθήσcις ί,Π.) 

>> ιάφορα ( π.)
» Τά κλουβιά (π.)
)) Ή μαγικη τριάδα (π.) 
» Αυτογνωσία

12 

297 

51 

230 

317 

3 

268 

1'55 

304 

159 

46 

73 

161 
247 

301 
302 

Χρ. Ριζόπουλος: Τά Νέα Β�δλία 
'Αλ. Σακελλαρίου: Ό <�Μπαμ» κι' ό «Θανάσης» 
Γ. Σάντης: Πειράματα (π.) 

129, 160, 197 

127 

89 

Έλ. Ταγκαλάκη: Τούς κουρσάρους (π.) 
Κατ. Τσετσαρωνάκη - Χρισταδούλου: Μακάριος (π.) 
Εύ. 'Γσιτσώνης: Περί μύθων 
Αίκ. Τσόπελα: Ό χορός τού γα.τανιου (π.) 
Φιλ. καί Εύ. Φάλμπου: Στόν γάτο μας (π.) 
'Απ. Φωτόπουλος: Κ. Μελισσαροπούλου, /Γά ιδήματα της Φιλο

σοφία9> 
Fr. Ho�ldeτlίn (μετ. Β. Λαζανα): Ή Πατρίιόα (π.) 

» » Ό τυφλός τραγουδι-
στ�'-Jς (π.) 

Ν. Χριστοπουλάκης: Προχώρα, α-δελφέ μου (π.) 

ΙΑΦΟΓΑ 

Τό 1977 ετος θρησκευτικής ελευθερίας 
Ό 'Αρ�αιόφιλος 'Όμιλος 'Εκ.δρομG.>ν 

52 

89 

]91 

196 

72 

35� 

313 

314 

337 

5 
12 



1977 ΠΕΡ I ΕΧΟΜΕΝΑ 375 

Ό 'Ε ευθεροτεικτονισμός και αί ενα τίο το φα τασιοπλη-
ξίαι 75 

Ί-L άbε φότης 
1010 Συνέδριον - εοσοφικης 'Εταιρίας 
Ί-[ Οα ατική ποινή 
' cριέρωμα στήν (Ημέρα τώ �)ω\Ι 

ΊΙ Bntannica 1977 ερί ·εοσο ίας 
' Τζ . .ι όδσο άναπτύσσει τί κινδ ' ους σ

ματισμό,-

Οί ίεράρχαι μεταξύ τους 
ΘΠΙΚ ΙΡ 

Π ΚΟΜΜ Τ 
1 ΡΟΝΙΙ 

ε άγFται ό Π ευ-

145 
149 
167 
25"

2 9 

294 
339 

105,165 
5 ,122,269,350 

65,140,207,274,357 
69,142,214, 2 7,364 \1iET ΞΥ μας 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙ. 1: Τά.κη όξας, Χρήστος Σο ομω ίδης 71 
'Ελένη Πα αιοδημ0vϊουλου 215 

ΕΓΚΑΡ/JΙΕ% ΕΥΧΕ% 

ΓΙΑ το 

197Β 





Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn□ ΒΙΒnιο 

Βλέπε Τιμοχcιτιiλογον Βιβλ(ων 

εί� σελ. 2 έξωφόλλοu 

( Ά,τοcττiλλονται ιλιύδερα ταχvδρομι
ιtών "Ι'CλΔΥ)

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Σuνδpομή 1978 δρχ. 150 ( έξωτεpιχοu $ 6 .00) 

''Ο).οι οί σuνδpομηταl έσωτεpιχοu εχοuν διχcι(ωμα 

ν� άγοpάζοuν τούς τόμοuς έπι).ογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

εχασt'ΟV πρός δρχ. 160 άντι. δρχ. 200 

Ή σν ρομη τού 1978 ι:Τναι δρχ. 150. Διά το Έξωτερικο $ 6. 

Α1 σvνδρομαt f\ άvτίτιμον διδλίων να άτrοστiλλωvται μ� 

ταχvδρομικηv f\ τραπι:ζιτιχηv tπιταγην έπ' 6νδματι Κωστή Μύ.ια

σαρο,τούλου, Δραγατσανίου 6, Άeήνας 122. Όχι έπ' όν6ματι 

cl I ΣΟΥ�. •οχι μl τραπι:ζικηv έvτολήν 

Τίm-οις: Ε. Σωτηρόπ-οvλος & Σία, όδ Κφcrτσινία.ι 72, 'Αθηvαι 
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