· Αγόπα γιά vά ζήσης,
ζησε γιά v· άγαηαc
Διον. Σολωμοc;
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t'ΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ clλΙΣΟΥ:ιι (Δρcrycmraνlou
Τηλέψ. 3246-837
Η. Ρ. Blavat�k�·
Τό κλΕιδi τη� Θωσοφίας
Ή φωνη της σιγίϊς. - Τά πρώτα 6ήματα σ-τόν
))
Άποκpvφισμό
C. ιeadbeat.er
Σ' ί:κείνοuς πού πι:vθοuν
Besant - Lcadbeat e:·
Ή 'Ατραπός τού Άποκρuφισμού
Ν. 8ri Ram
Πρ οσέγγισις πρός την Πραγ μ ατικότητα
11
Α1 δαθύτε ραι cίψεις της Ζωης
11
Είς άναζήτησιν της Σοφίας
},�d. Arnold
Τό Φώ; της 'Ασίας
Irτing S. Cooper
Ή Μετενσάρκωσις
Αs.ι. Bcsant:
Ή άπόκρvφη ζωη του άνeρώποο
Vivekananda
ί(άρμα - Γιόγκα
J.J. van der Leeuw
Θεοί σέ έξορία
8&YCTo0 - 'lλαρίωνος
Φώς στην Άτραπό
Βλέπε στην γ' σελίδc του έξωψύλλοu.
Κrishnamurti
ΆρχαΊοι 'Έλληνες φιλόσοφοι
Ίνντ. 'λδριανοποίιλοv
))
Ό άνθρωπος καi ή Ζωή
11
01 Νό μ οι της Ζωης
Τό ΣημΕιωματάριο έvός Μύστοu
'Ιω. Βασιλf\
Τά φυσικά δικαιώματα τού άvθρώτrοu
11
tι:. ΜΙ!λισσαροπούλοu
Άποκρvφισμος καi Μuσ, ικισμός αδ. 80, δεμ.
11
αδ. 180, δεμ.
Μ ελ ε τ ή μ α τ α
11
Είσαγωγη στη Θωσοψία
αδ. 180, δεμ.
ΜΗΤΙ Σ (Τό 6ι6λίον της σοφίας)
δεμ
11
Τά 6ήματα της Φιλοσοφίας Α' αδ. 150, δεμ.
11
Τα βήματα της Φιλοσοφίας Β !
11
Έκλογαl
ΤΟΥ Κρισvαμοvρ,ι
11
11
Ό 'Ι η σ ο ϊι ς
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεων)
«'Αyvώστ� ΘΕ��,
Πέντε Τεκτοvικαί Ό μιλίαι είς Α'
»
»
Μεγάλες πράξεις στην ίστορία τώv 'Ελλήνων
Οί τίτλοι τώv Έλλην. Τεκτ. Στ. της ΚύΧρίστου Ά. Ριζοπούλοu
πρου με είσαγωyη· περί Έλωθ/σμοίι
λlώvιος Δείπνος
n ΙνσC
�ΙΛΙΣΟΣ11 Έπιλογη 1956 -58, 1959-61, 1962-65, ικάστη χρuσ.
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Δια τούς σuνδ ρο μητας έσωτερικοu τοϊι c I Λ I ΣΟΥ»
Πεpιοδικοv «ΙΛΙΣΟΣ>, Τόμοι χαρτόδετοι 1971-76, l.καστος
Τόμοι χαρτόδετοι 1977 - 80
»
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕ1ΜΑΡΑΣ

ΙΛΙΣΟΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
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ΕΤΟε

•

ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΕΥ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΓΕΝΟΥΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ
ΘΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ
ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ

*

♦
ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔIΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραγατσανίου 6 (Πλ. Κλαυθμώνος), ΑΘΗΝΑΙ - 122
Τηλ. 32.t,6.837
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Το

έαρ της πολυκα[Οlκίας

� Ηρ0ε ή άνοιξη.
Συμβατικά το διαπιστι�vουμε
από τ11ν εποχή,
τ ον μηνα
χαί τον ήμεροδείχ
τη.
Ί ΙρΟε 'YJ ανοιξη,
χωρί :; πουλιά.
Τά δέντρα απουσιάζουν.
Κάn λουλούδια
ά
πλαστικ ,
μα τοποθετημένα
όν
ι,
μ ϋάζα ανυδρα,
οέ
στεγνά.
Την «δια,μπερη»
πολυκατοικία μας
την περπατάει ενας ηλιος
κσμμαηασμένος,
«/!,μμεσος»
καί λιγοστός.
'Τπάρχουν, δέδαια,
καί τα ρετιρέ,

4
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σέ σχέlση ,μέ των θυρωρών
τις κωτακόμ1δε;
και τ' αλλα
«ε· υπρεπή» ,μας δυα1μ0ρϊ01ματiα,
και θεωρούνται <�επίγε, ιοι παράιδευσοι»,
για «θινητους mρονοιμιούχους» !
Ό λεγόμενος ανθρωmος
- «το τeλlειότερον της Δημιουργίας
επαψε ναχει «στόχο» τό καλλίτερο
και αρκεϊ;ταu,
άπλως,
στο λιγ�ερο χει· ρότερο.
Όλιγαρι-ι!Ι&σιταιτος στο αναγ�καίο,
απληστ�ος,
κυριολεκτιικά,
στο JUερ,ιττό !
'Εκεί, συνά�θρωποί μου
κα'αιν ήσα1με ...
(�φελ,εί να ·επαναλάδομε
«και μη χeιρό,ερα»,
λοιπόν;
(Ουράνυο τόξο στ11ν δμίχλη, 1979)

ον 1>> -
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ΡΙΤ Α ΜΗΛΙΩΡΗ

Ίουλ1ανός ό Παραβάτης
Στο χώρο της Ίατορtας
τά δαχτυλι.χά σου αποτυπώματα
εχουν μείνειι πάνω στις ροδαδάφνες τού Ίλισοίί,
στην 'Α01\γα των φιλοσόφων.
·Εστεμμένος της Βασιλεύουσαις,
δνειρεύ0σαι πάντα, τίς οχθες rroύ 'Ιλισού,
το Λι.οάινιο, τούς θεούς της 'Α0{1νας.
Καί τώρα πού ό δελφι:κος χρησμός
εχει φτάσει, μοιρολόϊ ϋαρυ
στα δάιθη της Άνατολης,
μη τον ξυπνατε, , μ1\1
τον πληγωμένυν Αύτοrιtράτορα·
μέσα σιη)ν :π1λημμύρα ,των χριιστιανών
αφανιc;ονται οι αυτοχ 0· ονες 0 Έοι'
τό άρχαίον κάλλος·
μή τον ξυπνάτε, μή
δσο χι αν είναι ώραϊος,
δσο χι αν είναι γενναίος·
σ' ενα τέτοιο μοι,ρολόι
0ά νοιώσει νικημένος ό Αύτοκράτορας.
<<' Απέσδετο "ΚΙαί 'λάλον ϋδωρ».
Οί χριστιανοί που ε-rσι τ'ους συνέφερε
σε εί.παν «παραδάτη».
τί νά πιστέψω;
'Ιουλιανός ό παρα:δάτης·
διάττονrτας αστέρας
που γίνηκε στάχτη.
,

'�.

'

'

1

( Σύνθε-τ1ες 'Ώρες, 1978)
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ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Ύ πό

Ευαγγ.

Σ.

ΣΤΑΜΑΤΗ

1. 'Η rκθεσις J[jερί των Κα1δειρίων Μυστηρίων εlναι εκ των
δuσκολωτέρων προ6ληιμάτων,. τα δποία άντιμετωπίζουν οί αρχαιο
λόγοι καί οί άισχολούμενοι μέ τάς αρχαί.ας λατρείας, καιί tδίως τάς
καλουμέν�αις μυστηριαικάς. 'Ύ'πό τον δρον τούτον, νοούνται δλαι αί
λατρεJία,ι εκείναι, ·εις τάς δποίας, ,δια να γί.η1 κανείς μέλος, πρέπει
rοροηγουμένως να ύποστ� ώρισιιένην Υ.ιάΟαρσ,ι.ν, ώρι,σμένο,ν εξαγνι
σμόν. Κατά τόν δρι,ιψόν. τόv δποίον δί,δουν πολλοί ερευνηταί, μυ
στήριον 11 μυστ11ρια δνο1μάζεται 1μυστιrκή, δηλ. απόκρυφος Lεροτελε
στία, τελετή πρσσιη1 μόνQν είς τούς μεμυημένους. Κατά τούς αρ
χαιοτάτους χρόνους, μυστηριακόν χαρακτήρα εφερεν οικογενεια
κή τι: τελετή, κιατά τ11ν οποίαν δ ξένος προς η 1ν οί,ωγένε�αν εγίvε
το είς α-ύτην ,δεκτός κατόπιν μυ11σεως, η πληρώσεως ώρισμένων τύ
πων. Είς τσιούτους τύπους ύJ[jεδάλλετο καί ή δια του γάμου εις τ11ν
οικογένειαν εί.σερχομέ;νη γυν11- Μυστήρων επίσης εθ·εωρείτ01 ή τε
λεη1, καrrά η1ν δποίαν οί εφη6οι εγίvο ν το i'Jεκτοί είς. η1ν τάξιν τ ω,,
ανδρών.
'Α.πι> την οικογενειακ11ν λαπρ,εία:ν χθανίου τινός θεσυ, εξελίσ
σονται τα μυστήρια εις γενι:κωτέριm1 τελετήν, εις τ11ν δποίαν γίνοrν
ται δεκτοί και. ξένοι, έκτος τώv μελών της nί.κογεν·είας. κατόπιν ώρι
Οiμένων συμφωνιών, κατόπιν μυ1\σεως. Δια της μυήσεως, 11 λατρεία
του θεού προσκτατ�αι -τον χαρακτήρα τού μυστηριώδους, τό δποί.ον
bιε. γεί,ρει η1ν περιέρ·γειαν , ενφ συγχρόνως γεν· ναται 11 παράσ τασις,
δτι πρόκειται περί πράγματος vδια,ζόντως άγί:συ, τού δποίι0u οί μύ
σται κοινωνούν, καί τοιουτοτρnπως εξασφαλίζουν επί της γης μα
κάριον δ�ον καί ευδαίμονα 11συχίαν μετά θάνατον.
Κάθε τελετ11 αΜσl)ωπεί να σvνάψη ήμας προς τον κόσμον και
προς τον θιεόν. Δι,ά των μυστηρίων lνισχύθησαν πολύ αί ελπίδες
των ανθρώπων περί ιχ,α1'λυτέρου 6ί.ου, τόσον είς τον κόσμον τούτον,
δσον και μετά θάνατον.
'Από αρχαιοτάτων χρόνων, ύπηρχε διάχρισις μεταξύ θρησκεί-
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ας καί Μυστηρίων. 'Ενφ ή θρησκfία ί πήρχε φανερα δι' δλους το-ίι;
ϊινΟρώπους �ιιiiς Κοινωνία;, 11 •μυστηριακή λατρεία περιελάμβανε
μόνον τού ς: εκλεκτούς, τα ανιοτερα πνεί,ματα. Άλλα και κατά την
λειτουργίαν μιας θρησκείας ελάμβαινον χώραν μυστηριακαϊ τελεταί,
εις τά.ς <'>ποί.ας τά. δρι\}\111α πρc>σωJtα ησαν οί ίεροτελεσταί. Εις την
χριστιανικ11ν Ορησκείαν, απα:ντώ,μεν, ώς γνωαιόν, έπτα μυστήρια:
Το Βάπτιαμα, τό Χρίσμα, τ·ιΊν ΕυχαQιστίαν, την Μετάνοιαν, την
Ίερωσύνην, τον Γάμον κα.ί τό Ευχrλαιον. Γενικώς, ό δρος μυστή
σ ιον �ιδέ!ε;rαι αρκιετά.ς έρμ1;νείας: 1) ·�ό0ιJρυφο� δ�lκ11σ καλία
:
,
Ης
τ�ους ολιγους. 2) Μυστικη σι1fλiβολικη, ιεροτελεστια ωτροσιτος
ι;ις τσύς &μυήτους. 3) 'Ιερόν πράγμα κεί.μενο-ν υπέρ η1ν ανΟρωπί
,·ην αντίληψιν. 4) 'Ιερά τελετ11, διιά τής όποίας μεταδίδεται ·η χά
ρις των Οεών.
2. 'Η επl)χ11 τη; ί.bρί,σεως τών Καυειρίων Μυστηρfων χάνε, 
ται εις τά. βάθη τιον αιιοvων. Κατ' αλλους, 11 λατρεία τrον Κα1βεί,ρων
είναι αυτόχθων λατρεία των ] Lελασγίίιν, παλ:αιών κατοίκων της 'Ελ
λάδος. μεταδ()θείσα ύπ' αυτών εις τούς 'Έλληνας, και κατ' αλλου;
α:ϋτη εισήχΟη ει.ς η1,· 'Ελλάδα εκ της 'Ανατολή;. Περί. nϊς προελεύ
σεως των ΚΟJυειρίων Μυστηρίων, δ 'Ηρόδοτος γσάφει τα έξης
(II 51): <<Αυτα Υ,αί πολλά. αλ'λ:α, τα όποία εγιο Ori ίιπφνήσω, παρέ
λι:iβον οί 'Έλληνες παρά. των Αιγυπτίων- δτι δέ τά αγάλματα. του
'Ερμού εχουν τά. αίδοία ορθά, τούτο δέν τό εμαΟον παρά. των Αι.
γυπτί.ων, αλλά παρά. των Πελασγάιν μέν πρώτον τό εμα:θον εξ δλων
των 'Ελλήνων οί 'Αθηναίοι, παρά τούτων δέ οί αλλοι. "Ελληνε;.
Κατά. η1ν έποχ11ν δέ, καΟ' 11ν οί 'Αθηναίοι ελογίζοντο μεταξύ των
'bt.λήνων, κατώκησαν εις την 'Αι�ηr,ι,ήν, ώς σύνοι,,χοι, οί Πελασγοί,
και εrιtτοτε i1ρχισαν οδτοι νά. Οεωραu,'Ίlωι ώς 'Έλληνες. Ί Εκείνος δέ,
ό δποίος εχει μυηθη ,εις τά. l\lυστ11ρια των Κα:βείρων, τα όποία έπι,
τελούν οί Σαιμόθρc.:ικες. παραλΟJΜντες παρά των llελω��γι\}\Ι, αυ
τός θα καταλάβη τί θέλω να ε'ίπω μέ τά. λόγια μου. Διότι την Σα�
μοθράκην κατιοχου'Ι προηγουμένως α, ύτοί οί Πελασγοί, οί δπο'ίοι
εγιναν σύνοιχοι με τούς ΆΟηναιίους, πα:ρ' αυτών δε ( των Πελασ
γιον) παρέλα(}ον τα :Μυστήρ-ια και nί Σαμόθρc.:ικες.»
Το κύριον ίερόν τώ·ν Κα:βειρίων Μυστηρίων εί.χεν tδρυθη εις
η1ν νησον Σαιμοθράκην. Πότε εγι ιε τουrο είναι αγνωστον. 'Εκ της
Σ α,μοθράκης ιδέ ίδρύθησαν Βερά των Καβείρων εις η1ν Βοιωτίαν
και αλλαχού.
1

Ποίοι ήσαν οί Κάβειρ:η
3. Κατά η1ν παράδοσιν, οί Κάβειροι ήσαν θεότητες αρχαιό
ταιτιαιι, αί αρχαιότεραι έχ των εις η1ν 'Ελλάδα λατρευομένων θεο
τήτων. Περί του αριθ ιμου των θεοτήτων αυτι7J•ι δεν ·υπάρχει δμο
φωνία των συγγραφ{ων.
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, τά τον Άθηνίωνα, συγγ,ραφέα τού πρώτου α:ιωνος μ.Χ.,,
οί Κάιβειροι ήσαν δύG, ό 'Ιασίων και ό Δάρδανος, υίοι τού Διός
εκ της θυγατρος τού 'Ά:τλα,�τ-ος 'Ηλέκτρας. Κατά τον Μνασέαν�
, ειροι ησαv τρεiς, δσαι
συγγραφέα: τού τρίτου α1tώνος π.Χ., οί ΚάΙJ
ιιαι αιί άδελφαί τω,v Κα!)ει.ρύδες νύμφαι, τέιχ.να τού 'Ηφαίστου και
της Καιβειρούς, •θυγατρος τού Πρωτέως και της Άγχ,ιΙVόης. Κατά
τον Διοrνιισόιδωρον, συγγραφέ.α τού 3ου αι. π.Χ., ύπηρχον Ιδύο ζεύ
γη Κα1βεtρων: ό Άξιόικερσος, ή Άξίερος, ό Κ.α1δ1μ�Λι0ς η Κασ.μίλος
χαι ή 'Αξιόκερσ�, ταύτιζομένων των θεοτήτων τούτων προς ·τον
Ι Ιλούτωvα, την Δή1μητρα, τον 'ιΕρμην κ,αιί, την Περσεφόνη:ν άντ1ι
στοίχως. ( P,aυly - Wiιs�owa R.E. Κά:βειρος).
Λ.ατρεία των Καβείρων ύπηρχε JΙiα!λαιότατα εtς την Μέιμφιiδα
της Αιγύπτου, ε.tς η1ν Φρυγίαν της Μ. 'Ασία.ς, εις την :rnεριοχην
τού Βοσπόροrυ και τού Πόντου, εις η\ν ΜακΕΙδονίαν και την Θρά
χ.ην, εις τάς νήσους Σα1μοθράκην χαι Ληrμνοv·. Ό ,β:αισιλεύς Φίλιπ
πος ·ητο μεμυη,μένος εις τά Κα:βείρuα 1μυστί1ρια εις την ΣαμοθράλVΙμπιαν, την μητερα του ·Μεγ. 'Αλεξανκην, οπου εγνωρισε
την
'
'
δρου, ή όποία λέγεται δrτι ητο και1 ίέρεια
των
Καιδε�ρων.
Εις η1,ν
'
'
'
'
1
Ο
' Καιβείρων είναι σπαv ιωτάιtη, εν αντιθέ
Θωσαλίαν, ή λατρεί,α ' των
"
σε,ι προς
-rι1ν Ναrτι�είαν αύτών εις τηrν Βοιωτίαν. Εtς την 'Ανθηδώ
να, Βοιωτικ11ν πόλιν βορείως των Θηιδών, εtς την ΠΙαραιλί.αν τού
Ε-Μο:ι:ικ,ού κόλπου, ύπηρχε• μέγα ίερον• των Καβείρων. "Εξ χιλιό
με-vρα δυτιχώς των Θηβών, ύπηρχεν ε, πίσης ,μέγα λαιτρευτιιχ,όν κέν
τρον των Καiβείρων. Τούτο ,άνεχαλύφθη δλως τυχαίως χαι κατά
τάς άνC!!σκαφάς τού 1887 - 81, τάς όπούας ιδιενήργη:σαν f1ερ1μανοι
άρχαιολόγοι, ηλθεν εtς φως όλόκληρον το συγχρότηfλ!C!! τοιu Ί�ροv.
Έχεί ελατρεύετο ό Κάβειρος,
παιτ11ρ ΚΙαι υ1.ος •fJις tδιαίιτερο-ν ίερο·ν
,
και εί.ς αλλο ίερον ό 'Αξίερο; και ή 'Αξιόκε;ρσ
, α. Φα1ί�ετ-αιι δέ, δτι
Fις η1,1 λατρείαν πατρός και υίού Καβείρου, την εξέχουσαi\Ι φυσιο
γνωμίαν ΚΙατείχεν δ υίός, αν κρίνωμεν εχ τού πλήθους των εύρε
θέντων πηλίνων όμοιωμάτων αυrτού· διότι εύρέθησαν έπταχόσι,α ό
f.!!Οιώμαrτα τού υίο,ϋ καί πε·ιηντα ,μόνον όμοιώματα τού πατρός. Ή
1οποθεισία τού ίερού των Κα.βείρων ιτων Θηδων, δμο�άζει προς τάς
τοποθεσίας και των αλλων λατρευιτιιχ.ων κέντρων των Και&είρων και
θεωρείται χαραιχιτηρωτιr-tη της λατρε�ας αυτών. Ταύτα γενικώς εύ
ρίσκον,τα;ι εις κοιλάδα -κατάφυτοιν διαρρεομένην ύπό ρύαΧΟς. Έκ
των μέχρι τουδ,ε γνωστών ,ι?ρ,ειπίων των Κα!)ειρ{ων Ίερων, εις τάς
δι,α,φόρους πε;ριοχάς, συνάγεται το συμπέρα:σμ,α δτ-ι το Ίεροrν Lδρύ
ετ10 πάνιωτε προς η1ν μίαν οχθην τού ρύακος. Το ίeρον: των Θηδών
οχθην τοv ρύα,κος, ό όπηίος σήμ:ε
εύρίσχετωι εtς την ανατsολικην
,
ρο-ν δεν εχει νερό. Το κατάφυηw της 31ίερωχης, ή ό μ�αλόrrης τού
εδάφους καl ή επικρατούσα ηρε,μία καt ήσυχία, l,ν, σ-ννδυασ�
, μφ προς
τα ,ελα;φρόταται θορυβοϋντα ϋδατα των ρυάκων, είναι τα εξωτεριt-tά
γνωρίσματα των Έλληνιr-tών 'ί,ε;ρων των Κοοβε, ίρων, ιδίως των Θη
δών και της Σαιμοθράκης. Εtς την Βοιωτuαν ύπηρχε καί τρίτον
1
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Ίε�αν των Και&είρων, εις την παρα0αλασσίαν πόλι/ν Λάρυμναν,
δαιι,κώς της Άνθηδωνος.
Εις την 'Αττικήν, δεν ύπηρχεν uδρυμέ,1ον
ίερόν των Καδεί
1
ρων, διότι εκεί ε1χεν ίδρυθη τό ίερόν της Ελευσίνος, δπου έλα
τρεύετο μήrtηιρ και κόρη, έν αντιθέσει προς τό ίερόγ της Σαμοθρά
κης κωί τό fτεροιν των Θηβών, δπου έλατρεύετο πατηρ καλ υίός.
Κατά τον Παυσανuαν (Χ 38, 7) και εις την 'Ά,μφισσαν ύπήρ
χεν tερόν των ΚαJδ•είρων. Συν1αφώς δ Παυσανίας λέγει τά έξης:
« ... α.γουσι δε κ.αί τελετήν οι Άμψισσείς 'Ανά:κτων καλουμέ
νων παίδωγ. Οϊτιν•ες δε. θεών εισί οί 'Άνακcες ΠΙJ-ίιδ.ες, ου κατά. τ'
αυτά. έστιν ειpη,μέvογ, σ.λλ' οι ,μεν είναι Διοσκούρους, οί δε Κούρη
τας, οί δε πλέον τι έπίστασθαι νομίζοντες Και6είpους λέγουσι».
Ί

( Εορτάζουν δε σί Άμφισσείς καί έορτην των παίιδων τΜ κα
λουμ,ένων Άνάκτων ( 6α:σιλέων). Τί ε'ίδους δε θεοί είναι οί 'Άνα�
κτες παίδες, δεν ύπάρχει ομοφωνία, αλλά αλλοι 1μέν λέγουν δτι αυ
τοί •ε1ναι1 οί Διόσrιιουροι (Κάσrrωρ και Πολυδεύκης), αλλοι δε δτι
ει.ναι Κούρητες ( νέοι πολφισταί), εκείνοι δέ, οί δπο�οι νομίζουν
δτι γνωρίζουν καλύτερον, ονομάζουν αυτούς Και61εuρ()υς). Μέχρι
σήμ0ρα, ή αρχα:ισλογική σκαπάνη ,δέ,ν εχει φέρει ται{)r[Ιε εις φως σχε
τικόν ,με τό Lερόν τούτο, έν 'Λμφίσση. Δεν είναι δμως γνωστόν α'i
εχοvν γίν.ε,ι σχε,τιιχ:αί αναισκαφαί. Εις την Δmικ11ν Στερεάν 'Ελλά
δα μνημον,εύονται ίερά των Κα:6είρων, έ'ίψ δια η1ν Πελοπόννησον
α:ί συινοοφείς πληροφορί,αι είναι ,ελάχιστιαι.
Εις η1ν Δηλοιν, φαίνεται δτι ύπηρχεν ίερον των Κωδείρων,
συνδεόμ,ενον προς τό εν ΣαμΟΙθ,ράκη ίερόν, ώς θά ύπομνησθii και
κ,α:rωτέρω.
Εις τ1)ν Σικελίw
και την 6όρ,ειον Άφρικήν, ύπήρχον πολλά
,
ίερά των Κα16είρων, εξ οiΪ συνάγεται δτι ή λατρεία των θεοτήτων
αυτών 'Y'jrt O εις τας Juεριοιχάς αύτάς ευρέως διαδΘδομένη.
4. Περισ:σοrτέρας πληροφορίας εχομεν δια τηy λατρείαν των
Κα16εuρων έν Σα1μ,οθράκη. Τά έν ΣαιμΟΙθράκη Κα16είρ�α μυστήρια
0-εωροϋνται ,{.ατά την αρχαιόηγtα ισόrtιμα προς τά 'iΕλευσίνια, ώς
Juληροφοροί,μ,εθα παρά του 1διασήμ,ου ιατρού r'α,ληνοϋ, του 2ου
μ.Χ.' οστις γράφει τά έξης:
1

α;ι.

« υ ΑπΙΧJvτ-ες γά.ρ,, ώς οΙμα, ι, καί κα.τ' �θνο-ς καί κατl' &.ριθμο', i α,ν
ί:ιρωιπο-ι, δσοι τι,μωσι'i θεούς, ουδε'i• δ,μοιον εχουσ, ν 'Ελωσινίοι; κα.ί
Σα..μοθpq,κίοις οργίοις» (Γαληνός, Περί χpεία,ς των ,μορίων XVII 1
ΙΙΙ p. 31, Kίilin).
(Διότι, κα1θώς νομίζω, οί ανθρωπο., τόσον 'Χlατά το πληθος των
διαφόρων φυλών, δσον rκαί ικατά το πληθ'Ος αυτών, ουδέν J1Jαρόμσι
ον εχουν προς τά μυστήρια της 'iΕλευσί'ίΟς και της Σαμοθράκης).
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βε ροι ονομάζοντ ι θεοί μεγ λοι
μοθράκ ν οί
ς τ
η: ,
Κά! u
α :
?.
Ει η ν Σα,
Σα, ιμόθρψ,ες η Σαμόθριz.κες Κά,βειροι. Εις τας εύρεθείσαις κατοπιν
ανασ, καφών έπιγραφάς. πάντοτε οί Κάβειροι όνομιiζονται οί Μεγά
λοι θεοί κιαί αuδέrοοτ1ε bιά τ ο, ύ ονόματός των. Εις τή,ν δ, ημιουργουμέ
νην απορίαν, αν κατά τ11v αρχαιότηrυα έπιστεύετο ή ϋπαρξις μεγά
λων καί μικρών θεών, ας επι.τραπii νά σημειώσωμεν δrτι πράγμαrτι
ύπηρχε ή διάκ1ρι.σις αύτή, την όΠJοίJαν απαντώμ,εν βρωδ ύτε, ρον κ,αί
εις τούς Πυθαγορείους ΚΙαί τον Πλάτωνα, &λλα ΚΙα1 εις δλα,ς τάς
θρησrι.είας, τάς μο,,οθεϊστιικας η τας πολυθεϊmικάς. Εις αυτάς, αντί
να ύπάρχουv μικροί θεοί, ύπάρχουν αγwι, αρχάγγελοι, αγγελοι κλπ.
Ί-f αυτή ιδέα ΠJαρατ, ηρείται καί ·εις την εκφρα:σιν τών Πυθαγορεί
ων καί Πλατωνι, ιγ,ων δογμάτων περί ψυχης, κα.τά τα όποία ύπάρχε· ι
μuα ψυχ11 τοϋ κόσμου, της όποίαις μόρια είναι αί ψυχαί τών ανθρώ
πων, αί όποίαι 1μ,ετα τον θ-άναrτον αυτών σπείJδ·ουν καί έπανέιρχοf\1ται εις τήv ψυχ11ν τού κόσμ,
, ου, εκ της δποίας εχουν προέλθrει.. 'Όταν
οί θεοί δεν ονφάζονται διά. τού ονόματός τωrν, α'ίροντα,ι ο-δτοι ύπέρ
την σφαίραν rυού όρατού κα1 τοϋ αισθητού, διαχωρίζονταJι εκ της
εξαρτή10iε1.ί:ις των εκ της κοt01μικης και της ,επιγείου πα1ραδόσεως,
χωρίς να παύη να ύπάρχη 11 μέ πλήρη μυmικι01μον έρμη:νευο,μένη
θρησrιtωτική παράδοσις.
5. Περ
, βrει,ρίων ,μυ
, ί mύ πειριεχοιμένου των εν Σα.μο,θράκη Και
σrτηρίωv, είναι γνωστά πολύ ολιγώτερα εκ ιείνων, τα όποία, γνωρίζο
μεν δια τα ':Ελευσίνια μυστήρ�α. Κατά τινα παράδοσιν, ή εορτή
ένος ίεροϋ γά1μου λαιμβά νει χώραν εις την Σ,αιμοθράκη,ν, δ:mου κΊvέ
πτεται παρα τού Κα:δμίλου ή Κα1βΗρίς κό1ρη, ,σ:ν{χ.ζηrτ-είται καιτόπιν
11 απαχθείσα καί τέΊvος, ύπο τον χορον καί τιούς ϋιμνους γvνα,ικων,
τελείται δ γά�μος. Ή Ίvειτουργία καιrτά τά τρία ΤΙαύτα σrάδια συνι
στά τά δρώ,μ,ενα κατά την συμ6ολι.κ11ν εκείνην ίεροτ�ελωτίαιν. Ό
γάμος ,ενταύθα συμβολίζει την δια•ιών�σιν της ζωης καί τον εξαγνι
σμον της ψυχης τού άνθρώπου. Παρ' εχείνων, οί οπαίοι ιθα μυη
θούν. ζητείrtαι να είναι άγνοί. Την χαθαρότητά των δεικνύει ή περ
· ί
το σώμα τωv μυστών φοροuμένη ερυθρα tώνη. 'Εκ.τος ομως της
ζώνης ιαυτης, οί .μυστα,ι εφερον :χιαί δακτύλιον ,εκ σιδήρου, επειδ11
καιrα Τ'ΙΊV λαϊκ11ν παράδοσιν, εις τό μέταιλλον τοϋtο εγκλείεται μα
γιχ11 δύναμις. Τα Καβείρια μυστήρια εύρίσκοντα:ι εις εντε?cως ιδι
αιτέραν σχέσιν προς το γίγνεσθαι τοϋ ανθρωπίνου γένους. Περί
τούωυ μαρrτυρεί, εmός αλλων, καί ή πληροφορ[α τού Ραιμ,α,ίου
συγ γραφέως Πλινίου, δτι ό περίφημος γλύπτης Σχόπας είχ,ε κατα
σχ,ευά:σει αγαλ:μαJ της 'Αφροδίτης χαί -rού Πόθαυ, δηλ. τοϋ "Ερω
τος. Εις τας Ουσίας, α:ϊτινες προ-σεφέροντο κατα τάς ί0ροτελιεσrrίας
εν Σα,μοθρά κn, περι λαμ:βά νεται πρωτίστως 11 θυσίια τού κρwύ, ώς
σιυνάγ,ετ,αι εκ τ�ι εκεί εύρεθένιrω,, νομισμάτων, εις τα όποία παρίστανrται τοιαύταιι. θυσίια:ι.
Ό Καδ,μίλος, δστις, ΚΙα,τα τοf\Ι Διονυσόδωρον. ταυτίζεταιι προς
τον Έρμην, λαιτρεύεrται ώς ιθυφαλλικός, ενφ δια της λαιrτρεία,ς εν
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γF,νει και της πα.ραστάσεω; αυτης εξαί LJfTU,1. () 'Ι<>μος τη,:: γονι,μότη' ' \
~
μ
το;. Ε'
_.ις το εν J ημνφ ιεuο1• των υωει,t:Ηu1·, επι εννυι ημfριις zc1.τ fως εσϋηνε Υ.ύ.Οε πϋο. "Ανιψμιι πυρ<ι; εγίνFτο μπι'.ι 11\ν πϊιροδον
τϊι)\' ί1μερων ((trtών, ()TU.'I' επέστρεφεν fY. της 'Ι'Ιlσοu _\11λου τ() ε:τί
τοι'>η9 άποσrαλί:ν εzFί. πλοί.ον zιψίζο\' Τ<> ίFρόν :τίiρ. 'Όταν ληψΟt1
υπ' liψιν δτι. Fι.ς η\ν Δηλον ελιιτρεί,ετο Λ ωuφαλλιχι\; 'Ερμη;. ιίι;
σ1,νάγεται εκ τιίJν ι1.νευρεΟει.σων σuναφiί>ν ε,κ μαρ,μιί.ρnυ παραστά
σι'ων, Οά καηι·1Ό11σωμF,• τι'>ν σύ·νhεσμον, δστις ί,mϊρχε μετrιξύ τGJ\'
ίεριίJν της Λ{1λου χαί τι\Jν ί,ερών η7>ν Καl>f·ίρων της ΣαιμσΟράχη;
Υ,αι της Λ {1�ινου. Σί·1·δεσμον παλαι<►' τωτον' αναγόμενον Fι:: η1ν :;τροϊ
(ΤΤ()ριχ·11ν εποχ1'1ν Τ(l)\ ΠελασγιίJν, 11τοι εις χιλιάδας ηνr'.ι; ·rτη π .Χ.
G. Κατά τό·ι Θέωνα τι)ν Σ ,μι·ρναίον, συγγραφέα τοίi 2ου αι.
μ.Χ., ή •μύησις (Fις τι'.ι ΚαGείρια χαί τι'ι 'τ◄:λFυσίνιι,. μι1στ{1ρια) ά
πα:ρτίζ. εται rι.πι\ πέντε μέρη. Τι> πρcοτον μrρ(Ις, 11 δ πρfοτο; GαΟμό;.
fί.ναι. ό zα0r.φμι'>;- διι'Jτι δiΥ f:Πιτρέ:τFται ή Fι.ιτδοz1'1 fΙς δλοu:: δσοι
?πιΟυμοϋν νά μετcωχουν τr7}\· μυστηρίων, ιίλι: ί•πιι' rπουν μεuιΥο. ί,
εις τοίι; δποίους π.,,;αγοι1εί εται ί1 συ-μμεrοχ{1, π.χ. Fις τοί,; εγκ, λη
!'ατίας χαί το·ί•ς φλυcίρου;- αλλά 'Υ.((1 fΖFΪνοι Fι.ς το1Ίc ι'�ποί.ους επι.
τρέπεται ί1 Fι.σΟ'δο;, πρFπει προηγουfιένω; 1·ι'ι. υποστο�ν [να χαΟαρ
μόν. :\[ετϊι η:1ν χιίΟαοσιν, δεί·προ; ί\αΟ ! '<>; εί-ιαι '11 παρι'ιδnσι; τη;
ηλετη;. δηλαδ1'1 '11 ί;ρμηνείu. 'Y.rtl δ,δrωzαλίη του πλFτοι,ρyικοϋ καr
σιψ.Gολι·,ωυ μFρου; ηίJν μυστηρίων. 1\Jίτο; ϋα0μός είναι δ επονο
μrιζόμενος εποπτεία. Τέταρτος δέ, δστιc ιlποτελεί. τr'i επι,σφρriγισμα
τ·η; εποπτείυ:;, ε, ίναι �Ί UΛ'rί.δεσις στεφάνων Υ.αι 1Ί fΠί.ΩFσι; αυτυ)ν
ε!; τά; κεφαλάς τιον μυnυμένων, ώστε ε!; δ,τι ειμυ11Οη χανεί.;, η
συνωδεί•θη άπό λαμ..,-τϊιδας. r1 rτυχε χάποιυ; ίεροφα·ιτί.ας 11 ί,ερωσι'
νης, νά εϊ.νιιι ε!.ς θέσιν νr'.ι τι'ι. με.τα·δ<;)σ!l χc1.ί εις αλλους. Πέ,μ.,-ττος,
1έλος. υαθμός εlνα:ι. 1Ί ΕΥ. ηι>ν προηγουμ�:νων τελειοποίησι; χαι ευ
δα:ι,μονία. ιος είναι ο!.κεία zαί προσφιλ11; F.ι.ς τούς Οωί χrιί παρα'
' '
'
~ Υ.ατrι' το' μα·0 ηματι.χσν
'
τηρειται. μονο1· εις αυτο υς. (Θ'
- εων, Π. ερι' των
χρησίιμων εις η\1ν Πλάτω·ιο; ι1νάγνωσι1·. rΥ.ιδ. Hil!ιeι· rπλ. 14. Leipzίg
1878).
7. Κατά τι'�ν συγγρ:ιφFα Διόδωρον τr\ν Σι.χFλιrοτην (V 4-7 :jO), οί Κάϋειροι εΟεωρο1iντο προσωποποί11σι,:: της :τίστεω; περί
άθανασίω; τiΊ; ψυχης. Οί ίερείς τιί)ν εν ΣαfίοΟρrαη Ίερcον τιίJν
Καϋεί.ρων ησrι,, Υ.λης_Η}\'(ψι'Υ.ΟΙ και ί;Jνομάζο1rτο Καί'ψί.λοι., εκ τοίi
παι.δός Καδμίλου. Ό μυούμενος ιοhηγείτο να καΟί.ση επί Ορ<Ί·ιου.
ύπότε εγίνετο εις αυτόν δοzι,μασία Υ.αι διδασχαλίrι. Ί [ σχεrιr.1'1 τF
λFT. ll ώνσμάζετο θρονι,σμός. Έr.το; τη; έρυΟρii; ζιονη;., () μυοίψF
νος εφόρει, εις η'jν χεφαλ1\1· στέφανον εΥ. χλrίδων ελαίας. δστις συνι:
χQάτει λεπτόν πέπλον. Προ τού θρό\'ΟL' εΧJαιε πυρά., :TF,Qι. η1ν δποίαν
ώρχού·ιrο οί ίερεί; ψιΟυρίζοντες αΥ.ιαταλή:τ.του; Ηξει.ς χαί φράσεις.
Λέγε.ται δτι ό 'Οδυσσεί.,ς και ό Άγαμέμνων είzον μυηθη εις τα Κα
υεί.ρια μυστ{1ρια, {Ος Υ.αι πολλοί u.λλοι t:Y. Τ(l)\Ι στρατηγό'>ν των 'Ελ
λ{γνων, οϊτινες ελαιυον μέρος χατά η1ν πολιορκίrαν τη; Τροίας. 'λνα<"
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φέρeι ιεπισης ή πα1ράJδ,οσις, δτι δ Ήρα.:κ,λης, δ 'Ορφευς καί οι αρ
χηγοί των 'Αργοναυτών είχον έπGσης μυηθη εις τά μυστήρuα των
Κα:οεί,ρων, tv Σωμοθράκη. Αί πληροφορίιαι αϋτα:ί μας δίδοl\J'V μίw
ε.ιικό,�α τού κύρους τού 'Ιερού της Σαιμοθρά.κης, προς χό όποiον
, εχα ν οί ισχυροί της ήμέρα:ς χαί κατά την •αΚΙμ11ν της Ρώμης
ετρ
ακάμη, μέχρι τα)ν JΙJρώτων αιώνων μ.Χ. Με.χαιΜδεται μά:λuσιτα, δτ�ι
καί, ,δ f'ερμανικός,, δ διάδοχος τού α,υτοκράτορος ΤuοερGο:υ, μετα
οαίνων εις Συριαν ιδιά να αναλάοη την διοίκησιν των στραrt1ευμά
τωv της Ρ6)μης, κα.τηυθύνθη έκ τού Αιγαίου πελάγους JΙJρός την
Σα1μοθράκηv, δια να προσκυν11,ση εις το 'Ιερόν καί να μυηιθη ειι ς
τα Κωοείρια μυστήρ
. ια, αλλά δεν κα.τώρθωσε να φθά:ση εκεί ενεκα
των σφΟΙδρων οQρε,ίων ανέJμων. Τοαιο ,sθ·εωρήθη "><ιακός οιωνός καί
&πέθανε ,δηλητηριασθείς, ώς δ
��ε,τ' ολίγους μηνα1ς δ Γερμανικός
,
'
' Τα' χ ιτον.
μεγα1ς 'Αλ'εξαν'δρος, ΙΚατα' τοr' ν Ρ ωμαιοv,
συγγραφeα:
8. Ό έ.κκλη:σuαστ�ός συγγραφευς 'Ιππόλυτος τού 2ου αί. πα
ρέχ,ει την έξης πληιροφορίw περί των εν Σαμοθράκη Καιοε-ίρων:
« ... οια.ρρήοην γόφ οί Σα.μόθρq,κες τον Άοά.μ (='.Αιοάμνα.. λέ
γε, ι ό 'Ησύχιος = ψιλουv>τα.) εκείνον πα.ρα.οιΜα.σιv έv τοϊς ,ι.1,υστηρί
οις τοίς έπιτελου,μέvοις πα.ρ' α.ύτοίς &ρχά.νθρωποv. 'Έστηκε δε ά.γά.λ
μα.τα. ούο ,έv τψ Σα.μοθράκωv &vα.χτόρψ ά.vθρώπων γυ,μvωv, &vω τε
ταιμέvα.ς εχόντων τά.ς χε, ϊρσ,ς άιμψοτέρα.ς εις ούρα.vόv χα.ί τά,ς α.ίσχύ
vα.ς α.vω έστραιμμέvα.ς, κωθάπφ έv Κυλλήvr,ι το του Έ,ρμου· ειχόv,ες
οέ είσί τά, προειρημέrιια. ά.γά.λ,μα.τα. του ά.ρχα.vθρώιπ,ου χαί του ά.vα
γενvωμέvου πν,ωμα.τικοϋ, κα.τά, πά.vτα. δμοουσίου έχείvψ τψ ά.ν
θρώπψ».

(Διότι οί ΣαιμόθρQ,κες σαφώς όνσμάζουν εκειιvον τον αγαπώ
μενον πα.ρ' αυrτών ,εις τα ιμυιστήρuα, τα δ,ωω ΕΠllίελlούν, &ρχικον
αν,Ηρωπον. "Υ'πάρχουγ δέ εις το tερόιν της Σιαιμοιθράκης δύο αγόfΑ
μα.τα γυμνών ανθρώπων, εχόντων καί τάς δύο χείρας rτ�ε1:α1μένας
ανω προς τον ούρανΟ'\• και. τους φαλλους sστραμιμένους προς τά
ανω,, δπως εχει και το έν Κυλλήνη αγαλlμα τού Έρ,μού· τα προλε
χθένιτ α δέ αγάλιματια είνωι ,εικόv,ες τού αρχαν1θ1ρώπου %αί τού ανα.
γεννωμένου πνευιμ,αιτι'ΧJΟύ ,ανθρώπου, δ δποίος �είναι Καltα πάντcα δμο
ούσLος προς έκείνοι ν τον 1θρωστον). ('Ιππόλυτος, κατα πα!σών α:ί
ρsσε, ων ελεγχος V 8 σ.ελίς 90, 24 εκδ. We1nιdlaud). Μέ την πάJρο
δον -υού χρόνου, οί Κάιοειροι της Σαμοθράικης έ- υuμώντο ύπό τώιν
'Ελλήνων 'Χ;αι ώς πρσσ:τάrrαι των ναυτιλλομένωΝ. Οί σωζό,μ,ενοι ,έκ
θα:λαισσίου ναυαγίιοru κατέθ,ετοιν εις το tερόν της Σα�μαιθρά:κης άφι
ερώμαΊJα η την κό,μην τωιν, ώς �εξέχον καί tδ,ιάζον ,αφιέρωμα, ώς
συνάγε-υα·ι εκ τιΝΟς έπι�ράlμ:ματος της Παλατί.νης Άν,θολογίας
(,σ. 164), οπου δια1οάζο·μ,εν:

α,

« ... Σοομόθρ�ξι θεοίς σωθείς έκ π,ελ, ά,γους Λου'Κ.ιλλιος ώδε κέ-
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χα,ρμα.ι τά,ς τρίχα; της κ,εψαλης· &λλο γcφ ούοεν εχω».
(Εις τούς Οεούς της Σαιμοθράκης εγώ δ Λουκίλλιος σωθείς
εκ θαλα.01σοταραχης καταθέτω εδώ τάς κοπείσας τοίχας της κεφα
λής μου· διότι δεν εχω τί!ποτε αλλο).
Ί-Ι επ�δρασις της μυήσεως εις τα εν Σrnμοθράικη μυστήρια
τiί>ν Κα1οεί,ρων διαφαίνε,ται καΟαρά καί εκ διηγήσεως τοϋ ΔωΜr
ρου τοϋ Σ ι:κελιώrου, δσης γράφει:
1
«... γίνεσθα.(
οε ψασι κα.ί ευσεοεστέρου; χ-χί οιχα(οτέρου; καί χατ,;ι.
πa.ν οελτίονα,ς έαυτών τού; των μυσrτ:ηρίων 'Ι,,Ο"Ιωνήσαντας» (V 49).
(... λέγουν δε δτι οί μvηθέντες γίνονται καί ευσεβέστεροι και
,<;ατά παν καλύτεροι άφ' δ,τι ήσαν πρότερον).
9. Ί'ά nροολ111μαιrα, τα οποία απα-σχοιλοϋν τους sρεuνητάς των
Καιοειρί,ων μυστηρίων, είναι κυρίως δύο: Το πρώτον έκ τούτων
εί.νιαι 11 άρχικ11 προέλευσις της λατρείας των Κα16είρων. Το δεύτε
ρον είναι ή κατά το δυνατόν άναπαράστασις
της λειτουργίας ΚJατά
1
τ11ν ίεροτελεστίαν έ,ν γένει, τόσον της μυήσ, εως, δσον καί τη; έβ'bο
μιαδια,ίας τοιαύτης, η της κατά μεγαλύτερα χρονικά διαση
, '1ιματα έπι
τελουμένης λει.τουργίJας, και ή έρμηνεία τοϋ οωθυτέρου νCΥΙ1μαrτος
αυτης. Έκτος της διαπιστώσεως τοϋ 'Ηροδότου (ΙΙ 51). δστις V
γει δτι οί 'Έλληνες παρέλαοον την λατρείαν των Καοεί,Qων παρά
των ποώτων κατοίκων της 'Ελλάδος. των Πελασγών. {,πάρχουν και
αλλαι πληροφορίαι περί λατρείας των Καβεί.ρων εις τ11ν Φοινίκην
χαl του 'Ηροδότου πάλιν (ΠΙ 37) :περί της λαπρείας των Καβεί
ρων εις την Αιγυπτον, περί των οποίων γράφει τά έξη;:
«'Ότε δ Καμούσης (δ οα.σιλεύς των Περσών) εισηλθεν εί; τήν
Μέμφιδα., έπεσχέψθη χα.ί το ίεpον του Ήψαίστου καί χα.τεγέλα.σε
πολλά, ά.γά.λμα,τα, του θεου τούτου. Διότι το έδω α.γα.λμα, τοϋ 'Ηφαί
στου είνα.ι δμο�ότατον προς το των Πα.ταίχων (θεοτήτων) τω·ι Φοι
νίχων, το δποίον οί Φοίνιχες εχουν το,πο9ετήσει εις τά.ς πρώρας των
πλοίων των. Δι' εκείνους, οί δποίοι δεν το εχουν ϊδει, θά το εξηγή
σω εγώ. Αί θεότητες α.υτα,ί (των Πα.ταίκων) εχουν τήν μορψήν
πυγμαίου ά.νδpός. Εισηλθε δ Καμούσης κα.ί εις το ίερον των Κ,χοεί
ρωv, , είς το δποίΟ'Ι οεν επιτρέπετα,ι νά Ξισέpχετα.ι κανείς α.λλος, lκτος
των [εpέων. Τα.υτα, τά, ά.γάλ μα, τα. τά, εκαυσε ι,ίpωνευθΞίς α,υτ' ά. Είναι
δε α.υτά. δμοια. προς τά α.γά.λματα. τοϋ Ί-Ιφα.ίστου καί λέγ�εται δτι
(οί Κά,,6ειpοι) είναι παίδες του Ήψα.ίστοu».
1

του,
"Αλλη πληροφορ�α, πλην της προηγου,μένης τοϋ Ί Ιροδόr
περί πυγμαίας μορφης των Καοείρων, δεν Fχει διασωθη. 'F,ξ δλων
των πληροφοριών, αϊτινες εχουν περισωθη. Είναι αδύνατον νά πuνα
χθfl με κάποιαν πιθανότητα ό τόπος της άρχιχης προελεύσεως της
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λατρεία,ς των Κα.βείρωy. 'Εάν δεχ·θcί.'ψfν δτι οί Πειλασγοί είναι πω
λαιιότεροι των Αιγυπτίων της ίστορuκης εποχης, ώς τούτο φωίνετα,
, ι
πι,θιανώταταν, ιtαιταλήγσμεν εις το συμπέρασμια, δτι ή λα.τρεία των
ΚαJβ·είρων είναι αυτόχθων Έλληνικϊ1 'ΧJαί εχ ττού ':Ελληνuκού ηπει
ρωτι,ωύ ΥJαιί. νησιωτικού χώρου , 1μετ1εδόθ
, η εις τ11ν 'Εγγύς Άνα.το
λήν και την Αιγυπων, ()ΠΟυ ύπέστη μεταJβσλας ιχ,α,:τα το ε, ξω
, τε, ρικόΥ
μέρος της JΙJαρωστά.σεως κα1ί. της λατρείας των Καιβ<είρων.
Ώς προς την έρμηνείαν της ίεροrrελεστίας της �μυήσεως και
του β, αθυτέρου νοήμαιτος αύτης είναι πολύ δύσχολον να δοθfι ί!Χια
νοποιηrτuκ11 άπάντησις. Και τοιυτο, ενεκα της άπολύτου μυ:στικότη
τος, 11'-Jν δποίαν ετ111ροιυν οί f-ΙΙεμιrηιμένοι εις τά 11(,αJβείρια, μυΙσ<τήρια.
Qί y,εώτεροι ερευνηταί. και μύστα.ι διαιτυπώvουν πσλλάς εικαισίω;,
τάς δποίiας είναι δυνα.τόν να συγκ,εφαλαιώσωμεν ώς έξης: Αί θεό
τητες των Κα1&είρων είν1α:ι αί δυνάμεις ,εκείνα.ι, αί δποίαι παρίσιταν
τsαι κατά την τέλεισιν τη; έορτης, δρουν 1δέ και κυβερνούν το σύμ
πα:ν . Καιτά το πλείστον, ονομάζοyται τέκνα τού 'Ηφαίστου, τον δποί
ον σvναντωμεν, λέ�ει δ nερμανός θ,εολόγος χαί. φιλόσοφος Schclliιnig
(177,5 - 1854) ύπό διάφορα ονόμΙατα και δια.φόρους σuμ�βολι.αμούς
εις τά; παλα.uάς θρ
, τος είνα.ι δ σύν:δε01μος τού
. ηrσrι<1είας. Ό 'Ήφαισ
άνωτέρου θεού χαιί. τω:ν κατωτέρων θεοτήτων . Ε1,1αιι δ ιtαταισrχ.ευα
στ11ς του -κόσμου, δ θεουργός καιτ' εντολ1'-Jν τού ,άνωτέραυ θω-u ώς
εικάζετα,ι ,έικ τω·ι 'Ελευσινίων ,μυστηρίων. Ό 1Καιδμίλος είναι ,δ 1μιε
σάζων υίός τού ύπερτάτου θεού προς τα; κατωτέρας θεότητας και
το άνθρώπινον γένος. 'Η Κηβειρικ11 μυσιταγωγία JΙJα:ριστQ, σύστημα
θεοτήτων, των δποίω·ν ή αξ[α και ή δύναμις προχωρεί χαιτά άριθ,μη
τιχήν πρόοδον χαί κ,α,ταλήγει εις τον άνώταrrον και μοναιδιχόν χαί
ί1πΕρικό01μιον θεόν. Αί θε, ότηιτες των Καβ1 είρων παρι,στούν την άέ
νααν ζωήν και την εις τιJ σύμπαν λειτουργούσαν θεοιιψγίιαν, δια της
δποί,ας το άόρατον, το ύ:τuερπραγ,ματι:κόν, το ύπερβαιτικ,όν φέρετα,ι.
άδιαλείπrω ; προς ,άπΟ"ι<άλυψιν χαί. πραγμάτωσιν. Τα.ύτα παρίστα ώς
:ιrι,στεύεται, ή σrυ,μ1βολικ11 διδα01Καλuα τών Κα16ειρίων ,μυστηρίων. Ή
μύησις εις τα εν Σαμοθράχη μυσrrήρια είχε σχοπόν vά εισαγάγη
τον μυ ούμενον εις τ11ν χατανόη.σιν των εννοιών της ζωης και τού
θανάτου καί νά φέ,ρη αυτόν εις επαφή,y, προς τούς ανωτέρους θε
ούς •,<,αι. νά του άποκωλύψη το νόημα τού κόσμου. Ό μυούμεvος, δια ·
του κατά τ11ν ,μύησιν καθαγιασμού, εγίνεττο δ 'uδι1ος μέιuος άρρ{1ιχ.του
μ�αγuκης άλύσεως, εγίνετο δ ίδuος δ,εκτός ,εις ιτήν δμήγυριν, ώς είς'
Κά,βειρος. Ώς δια:πισιτοιυται εκ τινος επιγραφής, δ ,μυούμενος έφέ
ρε.Τ' ο ύψηλά καί ,μειτείχε της στρατιας των άνωrτέρων θεών. Δια της
εις τα Καβείρι, α μυ01n'1ρια, bτ11ρχετ·ο εξαγνιΟϊμός τού άτό
,μυιήσεω;
,
μου, εις το (JJl)Oίoν διηνοίγε.το ή Ίuεωφόρος προς καπανόησιν ηvά
τού προβλ111ματος της ζωης κΙαί τού μυ:στη,ρίου τού π,εριβάλλοντος
την δημιουργίαν τού κόσμου.
1

1
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Γνωρίζαμε τόν 'Οδυσσέα
Γνωρίζα,με κι εμείς το'ι πρόγονό μας τίJν 'Οδυσσέα ,·ά πεQιπλανιέ,
ται σ' δλες τις Οάλα;σσες, γυρεύοντας τ11ν ΊΟάκη, κι από εκεί ξε
χ,ινώντας πrι.λι γ1α την καινούρια Ίθί(κη κιtί ηΊν Πηνελόπη, γνω
ρίζ, α;με κι εμεΓι; τον Όuσσέα γεμάτο σχοτωμένοι,; μνηστήρες,
Γνωρίζα;με τίιν 'Οδυσσέα ,,ά κ,ρεμιέται πά\·ω στο Gράχο τη; rlγρ10συκια.ς και ν' ακούει τό GοΎγψό δλόχληρης τής θrιλασσας μέσα
στά σπήλαια τής Χάρυυδης καί ηΊ Σχί,λλα 111 λυσσασμένη ·ια χα
ταπίνει αγαπημένους συντρόφους και τί>ν ]( ύκλωπα να Υ1αιταδρο
χΟίζει κι αλλους φίλους για να μένει <'> Κί-κλωπας με η1ν πετρω
μένη νι',χτα πάνω στο μάτι του και να παραπονιέται στο χριάρι του,
γιατl δyαί:νει τό crτερνό στά λι.fJάδια του ψιου, ένιί) αι τό συν11θιζε
μπροστά νά GγαίνΗ, δδηγός τη; αγέλης.
1

Γνωρί.ζα,με τr'>ν Όδ·1 1σσέα στ11ν αγκαλιά τη; Κίρκης κιLι σ;ηΊν ::ωρ
θενικ11 καρδιά τής Ναυσιχuς. Γνωσ�ζαμ
, ε ηΊν Κ,α,λυψι;J Πίlι., τι1ν αγα
:ττοί-σε χ1. ε.χf·ϊνο τίη, χεραυνι'ιπληκτο τόν Όhι•n'σέα τη: Σχεδία:: νc1
φωνάζει τιJ πι.κρ6 του παρά:το,,ο crτόν Α'ίυλο χαί το\' Ποσειδι:ινα
½αί. τον Λία, γιατί δεν ΤΩ',' αφησαν 1/Jαλίrrεσα νά ηκοτωΟεί Fκfί στ�Ί
μα�χρινή του Τροία.
Γνωρίζαμε τον 'Οδυσσέα γφάτο Κίχονε; zαί. λαιστρυγύνες, ν' ιι.
χούει χωρlς κερί χαί 1δεσμά σχοινιιί)ν στα χέρια χαί στα πόδια τό
γλιrι..6, το αίθέρι.ον ασμα των Σειρ1y1ω\ του. Γνωρί.ζαμε τον 'Οδυσ
σέα τον aφοδο κι οχι ανΟρωπο σαν τού; σημερινού; ανΟριίηους
τούς ΚΙcηασχευαfJμένους σαν ά:τrο χαουτσούχ. να τεντι�νονται και, να
στενεύονται μέσα στ1'1ν έγχλημαrrιχ11 του; τ�Ίν χα0ημεριη'1 =ιαρα·
φροσύvη. Γνωρίζα�με τέλος τον 'Οδυσσέα μας γε,μάτον από τ·11 Ν έ
μεση, :π:λ11ρη απ ό τον Ποσειδώνα του χαί τi1 θεά του την 'λΟψά
τ11ν προστάτρια, να ΤΟΥ φορτιονει. πάντοτε με το ελαφρό φοuτίον κάΟε
ε'ίδους Φαιάκων.
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Συναρμολό)(η σ η

, ας ρωτα1;ε αν ή θά'λ!ασ,σα ΚJαl ή ερη1μος αδειά
Μή μας ρωτα:ίΘ, μή μ
ζεται μέ όποοουσδήσοοrι,ε κάδους. Μή μας ρωτάτε, αν γυρίζοψε σ τ, ά
σπίτια ,μ,ας καιl rχατορθών,οvμ:ε να σωπάσουμε
θόρυβο, ν,α καιθαρί
σο �uε 111 σκόνη 'μιας, η να πνίγοφε τη, φωνή της πληγης μα..ς, η
την παλιαν οrυλή μέJσα 1μαις πάλι να μήν ανοίγουμε των παιλαιών
ηi>ν ήμερων ,μας.
, rrε και mρασέξτε τόν ασ,προ μύθο τού χuονιοιυ, σαν πέφτ1ει
Ρωτησ
ι
χωρ-lς άγέρα σαmαίνονταις κ,α1 θα �μάθετε να έξετάζετε κ,αl να γ,ε
μυ�ετε με φως τή στe• ρν1α της ψυχης σας, για να. έπuστρέφετε στό
αιιϊίτι σας και αιήν ,ε,σωτ�cιρική σας 'Αρμονία ,σιrν,αρμ
, ολογημένοι, κα
θαιροl r,<,αι τακτοποιημένοι.

τ;ο

'Ερώτηση

να

Πάντα λGιπόν θ,α 1μεrτα1μφuεζ6μασταν για
1μήν ,οοτϊ πια ν' &να
γνωριστο ιuμε;
Άπό α01rρο, σ' clJστρο�ι., από ούρανόν έσωτ,εριχό σ' αλΊvον έσωτελ _' =>)::
' ουρανο
:,
' nοτε'
ρικον , ουρανο; rt.;ΙιΟ
ε c.ωτεριr,ω' ν σ α"'λ1.
ΝΟν ε'ξωτερι.κο:ν
δ,ε θ'α σταμα1;ουσα1
, με να, μετ,α1μφιε,ζ'ομαστε;
'

::ι

'

'

=>

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗ/ε ΦΙΑ0%0ΦΙΑ�
Τόμος

Β'.

·Από τήν ·Αναγέννηση ως τούς σημερινούς
Τιμαται δρχ. 150
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ο Η □mοε
ΤΗΣ:
ΙΣ:ΟΡΡΟΠΙΑΣ:

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ
νοCι, τον λόγο καί άπό τό σωμα,

Ή δρ&σις πού προέρχεται άπό τον
παράγει

καλά

η

κακά άποτελέσματα.

'Εκ

τηc, δράσεως προκαλοuvται

αί σvvθηκαι του ανθρώποU', του ύψηλοτέρου, του μεσαίοU', καi του χαμη
λοτέρου.

Manusmrti, xii,

3.

ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ
'Εάν δ άνθρωπος μ ιλήση η

ένερyήση

με κακή

σκέψη, ακολουθει

ό

πόνος, δπως ή ρόδα άiκολουθεΊ το πόδι του 6ωδιοu, πού σύρει το άμάξι.
Έάν

ό

άνθρωπος μιλήση η ένερyήση,

είιτυχία, σαν τή

με άyνή

σκέψηι, τον ακολουθεϊ

ή

σκιά πού δεν τον αφήνει ποτέ..

Dhamma,pada, i, 1, 2.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ
Τό καλο

καi

τό

κακό

δεν

συμ6αίvουv στούς ανθρώπους τυχαίως,

άλλα δ Οίιραvος στέλνει άθλιότη.τ α η είιτυχία, ανάλογα με τήv σvμm:ρι
φορά τους. Άπο τή-v μία οiκοyένεια, ή αγάπη μπορεΊ vά ξαπλωθη σ' ε.vα
κράτος, δπως καί

ή

φιλοφροσύνη.

Ή

φιλοδοξία

καί

ή διαστροφή

ένός

ανθρώπου μπορεΊ εvα δλόκληρο κράτος νά ρίξουν σέ άvταρσία αταξίας.
Αίιτος εΤvαι δ νόμος της επιδράσεως.

Liki.,

39, 18.

ΤΑΟ·Ι·ΣΜΟΣ
Τούς

άνθρώπους πού

θά τούς τιμωρήσουν

ο\

διαπράττουν

αvθρωποι.

ΤΟ κακο

'Εκείνους,

που

στο φως της ήμέρας,
το διαπράττουν στα
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κρυφά, θα τους τιμωρήση ό Θεός.
Θεό,
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1'καιvός να

εΤναι

Ό ψο6ούμενdς τόv ανθοω'ΙΤΟ καί

6αδίζη. μονάχος.

τόv

Kw.a1n:g TZJe, 23. 8.

ΖΩΡΟΑΣΤΡ I ΣΜΟΣ
Κατά το ί.ίστατο τέλος της Δημιουργίας, θέλει άποδοθη δικαιοσύvη
,
άvάλογα με τις καλές και κακές 'Πράξεις, KOIKOV άvτι καικου και εύλοyία
καλου άvτί

του καλου.

Ushtavad ιGatha,

χ

ili, 5.

ΙΟΥΔΑ·Ι·ΣΜΟΣ
'Όστις
ψραγμόν,

σκάπτει

δψις θέλει

ψθη ύπ'

αύτών.

ό

λάκκοv,

θέλει

πέσει είς αύτόν.

δαγκάσει αύτόν_ Ό

σχίζωv

μετακινών

και

δστις

λίθους, θέλει

ξύλα θέλει κιvδυvεύσει έν αύτοΊς.. _

χαλδ:
6λα

Ρίψον τοv

άρτον σου έπί πρόσωπον των ύδάτωv. διότι έν ταΊς πολλαΊς ήμέραις θέ
λεις εύρεΊ αύτόν
Έ,κκλησιαστης Χ. 8 - 9, Χ 1,

1.

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ

Οί

πράττοντες τό καλον θά λάβουν έ.ξαίρετον άvταμοι6ηv καί &ψθο·

vη προσθήκη. Άλλα δσοι

πράττουν τό κακόv, θα εχουν 'ίσην άvταπόδο

σιv κακου και θά καλυψθουv με έντρο'ΤΤΙ)ν ,καί τά πρόσωπά των θά καλυ
ψθουν με

τό 6αθυ σκοτάδι

της νύκτας.
Κοράνι

Χ, 27, 28.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Δίδοπ, καί
λευμένον
αύτ4'

και

μέτpίj)

δοθήσεται

ύμΊv.

μέτρον καλόν, πεπιεσμένον και

ύ111φεκχυvόμενον δώσουσιv είς
ώ μετρεΊτε,

άντιμετρηθήσεται

τόv

κόλπον

ύμών.

ύμΊν.
Λουκ.

6.

σεσα

τι;, γαρ

38.
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'Ανάστασ ι ς
καi Μετενσάρκωσις
Του Joseph LeSagc Tisch

.1
J

'-..._,, ,

«Π ?,σδοχ<;) ά:ιr!ι.στα.σι ν νz-ι.pών
ζωιήν το•) μέλλ,.Ντος α,[ι7J'ΙtJς.
"Αμήν.»
Τά λόγια rι.6-ά :ου Σu:ιοόλο:.ι
ΗίcηΞως της Νι:ι.αίας έμπεδώ'!οuv
τή'Ι οασ::ι.ή σημ:ι.σία τr,•) δ6γμrι.·
το; της σ:Ψ1.στiσΞως σ:ό·ι Χρι
στια.'Ιισμό. Ό Άπόστ'lλος Π'l.σ
λος τονίζει ο:: ·η &vάaτασ:; του
Ί ησου Χριστού Ξιv:ι.: τό σχiδιο
τη; α,γαστά.σεω; δλωv τιίJ•ι &.•ι·
θρt:Jπω'Ι, τοuλά.χ:στον τω·ι
πι
στω'Ι. 'Αλλά :: i'Ι'ΙοουμΞ μέ τόν
δροv "ά.'Ιάστα.. σις » ; Άπό τή•ι με·
λέτη των πψί τήv iν±σ:s1.σ: του
Χρ ,στου, προκύπτει δτι α.Ψχστα
:r�; σημcι.ί'λ�( δτt. ε:ι,χ iτομ�χο
Π'Ι'Ξυμα ένώνετα: χα.ί πάλι μέ τό
σώμα., μΞτά τόv θά.·ια:ό του, δJστε
lvrι. πλήρες πρόσωπ-:, ζη, η σέ
τούτον τόv ·κόσμο ·η σ' gy,(J.ν α.λ
λο·ι. Ή Βίολος λέγει, δτι ό Ί ηχ:χί

1

σους εζ φεν zπί της γη; στο α,
vαστημέ·ιο σϋJμα. Του -1:Ο ήμέρε;
προτού &.·ηληφθη στά ουpά.'Ιια.
'Αλλά μήπως ·η αvά.σ-α.σ:ς ση
μαί·,'ει δτι τό �τομον θά εχη τό
ϊδιο σι,ψz ΠΟ1J Ξιχε στή γη: Ά
σψα.λω; οχ ι, οι ότι sψ;, α.τομοv πού
:ι.'l.τέστη &vά.πηpο ·η τυψλό, δέv ·
!Η. είvrι.ι μετi τή·ι -ivά..στασί του
&.v6:πηpο η τυφλό. 'Ι�ξ &λλοu, τό
&.•ια.στημέΨJ σώμα. θά εχη ίδιό
τητε; ΠΟ:J ΟΕ'/ ειχΞ πpοηγοuμέ
vως - θά είναι ίχα.νό νά διέρ
χεται μέσ' &πό τοίχου;, νά μήν
:ιποφέpη, •ιά μή πληγώ·1Ξτs1.:, νά
μήv α.πο-Ηvή:ιχη.
Πα.λαι:ότερα., •;πηpχχν τέσσηε;
.
,
\ ,
:;Ξχωριστε; ·0 εωpιΞ; πΞpι τη; πεp¼'Ι του θχνά.τοu ζωής. Ή πpι�
τη την ηp•ι;Ξίτο Ξ'ΙτΞλώ; :ι.s1.ί θΞω
p�υσε ϊόϊ τiφο, τέλο; τοσ πα.ν
τό;. Ή cεύτεpη εχήpu-ττε τήν α-
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θανωσία., δτι δηλ. μετά τον θά
ν,r:ι,το του σώματος. τό μή ύλικόν
μέρος του προσώπου ζουσε γιά
πάν,τα.. Ή τρlτη1 Ηεωpία ήταν ή
της &να.στάσεως, οτι μιά μέρα
ό Θεός θά ·επανέψφε τούς νε
κρούς εις τή ζωή, μιά ιπληpέ
στεpη κα,ί πλουσιώτερη ζωή &πό
τήv πpοηγούμ
, ενη γήινη. Ή -έ
τcφτη 'θεωρία ήτα,v, ή της ,μ,ετεν
σοφκώσε, ως - 8τι κάποιΙΟν καιρό
μετi τον 'θάνατο, τό πνε, υμα θά.
ξαψχyεννηθη στή yη σ' εvα. νέο
σιί>μα. Βαθ,μηδόν, ,οί δύο ά.πό αύ
τές τίς θεωρίες - της &θα.νασί
ας χαί της ·ά,γα,,:;, τά,σεως, συγχω
vεt>θη,καν σέ ,μία
, . Ή σημερινή
'Ορθόδοξος χpιστια;•ιική θέσις ε'ί-
ψ:ι,ι συν1 δυασμός των δύο Ηεωpιών
καί δύvαταιι νά συνοψισθ'Ώ στά
έξης: Ό cί.νθpωπος &π:φτίζεται
ά.πό σ, ώμα χαί ψυχή. Στον θάνα
το, ·ή ψυχή χωρίζεται &πό το
σώμα,. Τό σώμσ. έπι,σ,ι;ρέψει στή
γη κα.ί ή ψυχή ζη σέ άλλοv, κό
σμο. Στο τέλος των καιρών ή ψυ
χή θά. ένωθη, Υ,ατά τήν ά.νάστα
ση των νεκρών, μ' εν1α «πvιευμα
τικά σώμα».
Σήμερα γίνεται δλοένα. πε, ρισ
σότεpος λόγος γιά τήν τέταρτη
μετενσαρκώσε
θεωρίσ, - της
ως - ή όποία. ε, ίvσ,ι σχεδόν γε
νιΥ.ευμένη στήν 'Ανατολική σκέ
ψη.
Ή μετενισά,ρκωσις ήταν διδα
σχαλια, γv,ωστή στά χρόνια. του
Ίησου. Οί Φαpιlσαίοι, οί 'Εσσαί
οι, οί Καρα.·(·τα.ι κα.ί άλλοι 'Ιου
δαϊκοί θρησκευ1:ι-κοί δψλοι τήν
έπίστευα.ν. 'Επί πλέον, χωp1ς τη 1
μ,ετενσάρκωση δέν lχουv νόηιμα
ώpισμένα. χωρία της Κα.,ινης Δια
θήκης. Διαοάζομε, έπί πα.ραιδεί
γμ,<J,τι, 5τι ό Ί ησους ερώτησε
1
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τούς ά.ποοτόλους του, «Τίνια μέ
λέγου:σιν οί άν·θpωποι •είναι;»
(Μάρκ. 8. 28) . Καί του &,πήν
τησαv•: «'Ιωά.ννη:v· τον t$απτιστήν,
καί άλλο,ι Ήλία.ν, άλλοι δέ ενα
των πpοψητώΥ». Τότε (Μα,τ,θ.
17. 12) ό Ί ησους τούς εξήγησε
δτι ό 'Ηλίας ε, Ιχε �δη ελθει «κα.ι
οί άνΗpωποι ούκ ,έπέγνωσαν αυ
τόν καί εποίησα.ν αυτφ δσα. ή0έ
λησα.v•», δπό,τε, οί μαθηταί ενΙVόη
σr;.v δτ.ι «περί 'Ιωάννου του οα
πτιστου ε!πεν αυτοί;», δτι δηλ.
αύτός ήταν, �ενσάρκωσις του 'Η
λία.. ΕΙν,αι λοιrπόν σα.ψές, δτι δ
Ίησους κ<lλ οί μωθη1:αί Του, μέ
τοϊις όποίους μιλουσε, γν1ώpιζαν
δτι εθεωρείτο δυν�ατόν νά επανέλ
θουν οί άν'θpωποι στή ζωή μέ
αλλα σώματα..
Σε μιά άλλη 1εύκα.ιpία, οτ.,χ,ν
τό πληθος Του εψερε [vr1,v τυ
ψλόν εκ γενιετης, δ 'Ιησους ε
ρωτήθηκε: «Τίς ημα.ρτεν•, οδ
τος η οί γον1 είς αύ-σου ϊνα. τυψλός
γεννηθη;, (Ίω. 9. 2) . 'Αλλά.
πώς θά μπ0ιpουσε νά εχη κανείς
ά:μαpτή·σει κα.ί προς τψωpία.ν· του
νά γεννηθη τυψλόg, έκτος ?lν ή
&μcφτία. ε!χε γίνε, ι σέ μιά προ
ηγούμενη ζωή;
Ή επ•.ταγή του Ίη,σου «'Έ
σεσ:θε οδν υμείς τέλειο,ι, ωσπεp
ό Πατηp υμών δ έv -οοίς ούpα.
νοίς τέλειός lστιν» (Μα.τθ. 5.48)
επί πολύ �θεωpήθη σάν ειpωvε, ία.,
γιατί εΙναιι ενα ιδεώδες &ινέψι
κτο στον συνήθη άνθρωπο, τό δ
ποίσv, δμως ή ιμε't'ενσά.pκω,σις τό
καθιστά πpασιτ.ό, γιατί σημ,
, αί
'Ι'Ει τήν οαιθμιαία εξέλιξη και &.
νάπτυξη μέχρι τελειοποιήσεως.
Ύπά.pχου? καί πολλά άλλα. χω
ρ[α της Γραψης, πού αν δεν &,.
ποδε.ικνύουν, πάντως πpοϋποθέ-
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:ο'J'Ι τή'Ι μετενσάρκωση.
Πr;λλοί ά.πο τούς Χριστιανούς
Πα.τέρε; tοεβαίωναν τήν μετεν
σάρκωση. Για. / α:ναφέρωμε μο
νά.χα. δύc, δ 'Ωριγένης (1RG 256) έσκέπτετο στι μόνσν ·πο
ψG); της με-τ,εγσcφκώσεως μπο
ρουσαν νά έξηγηθουν μερικά χω
ρί,χ των Γp'Χψ(ίJν. Ό αγ:ο; Ίερώ
'ιυμος (340 - 420) ελεγε ο:ι ή
μεη:νσάρκωσ:ς έδιδάσκετο χατά.
κάποια Ε'Ινο:α με-αξ1'! τώ'Ι πρώ
των Χ ρ ��τ�ανϊί)ν χ�ιt -cή; �Βίδετο
μιά έσω::pιΥ.ή έρμφεί . Π'J•J έ
πεq;υλάσσετο σέ λίγου; έχλε
χτούς.
1χ

Έά.ν ή μετε,;σά.pχωσι; ή:cι.ν
τόσο πλα'vειά. α:ποδεz:ή με:?.ξύ
,ώ'Ι πριίJτων Χρ:σ::α'ΙW'Ι, τί συ'ιέ
βη ωστε νά μή'Ι εί'Ι?.: &π�,δατή
σήμερα, &πο τΟ'Ι ορθόδοξο Χpι
στια.vισμό; Ή α:πάν:ησ:ς εί"'ι,:,
r:p::ιφα'Ιίi>;, δτ: :ό ετος 533, ·ή
δε,jτεpη Οιzουμε'Ι:χή
�ύνοδr;, ;
της Κωνσταντινουπόλεω;, ή συγ
κληθείσα από τον Ρωμαίον cι.ύ
τοκρά.τοpα. Ίουστινιχ•;ό. α:πεδέχθη
χα.νόνα, zατά, :όν tποίο'ι ,<:οίς
::1,χολουθουσι τήν μυθώδη πpου
πcι,pξιν τG)ν ψυzών χ,χί τό &χό
λΟ'Jθον ταύτη; τεp:ι.:ώοες δόγμα,
ά:ιοcθφα. εστω,,_ Πολλές έξηγ·ή
,:;ει; εχου'Ι δαθη γι' -:ι.ύτό :ό δ:ά
ταγμ:χ. Δύο πpάγμα:,α. θεωpουν
τα.ι βέβcι,:α.: Πρώτον, δτ: ·ή θεω
ρία τη; μετενσαpχιί>σεως συνε
σχετίσθ Υj με :ί; θ·εωρίες νεο
π:χ.γα.ψστι κών λατρειών, Δεύτε
ρον, δτι {] καλύτερη τότε γνω
στή ,έξ1Jγησις της μετεΨΥ.,ι.pχώ
σεω;, ή του Ώp:tγένους, παρεξη
γήθηκε. λόγψ συγχύσεως τώ'Ι
8ρων «ψυχή» Υ,αί «πνωμα.». 'Ο
α.γισ- ς Πα.υλος διαιρουσε -όν α.ν-
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θpωπο σέ σώμα, ψυχrι χσ.ί πνευ
μα, iνϊi'> c Ώp:γένη; μ:λουσε γιά
ο:φυη 0 1.7.ίpεση, σωιια zαί ψυχή.
Ί-Τ χ7.τωδ:zασθείσα α.πο τrιν Οι
χου1ιε·1:z·ή Σύνοδο δέν -lιτcι.ν ·rι
Οεωpία. τη; μετενσα.pχ(ίJσεως έ'ι
γένzι, &λλά iχεί'ιη ,ου Ώpιγέ
·ιου;, Οi.Jτε α.λλοτε ή μετενσάp
zωσ:ς ύπηpξε α.ντικείμεΨ,'Ι εξε
τiσεω; από χα.μμία Σύνοδο. 'Εν
πά.ση πφ�πτώσε:, π?.pά. :ήν δπο
τ�θέμενη χα:c1.δίχη :η;
μετεν
σαpχώ::,εως, συγγραφείς ύποστη
p:�ι:ιυν δτ: α:νευpίσχοντα.ι !χνη της
στ-χ γραπτά, του άγίr;υ Αύγουστί
νου, του άγίου Γρηγορίου, &zό
ιι:ι ;α,ί του άγίου Φpα,γκίσκου
,
:ης λσ•.ζης.
Σήμcψ¼. ή μετε•ισά.pκωσ:; α,
πο:zλεί 7.'ι::χείμε'ΙΟ'Ι
κp, τ:χη�ς
μελiτη; ά.πό .Χp:στ,7.ν?ύς λογί
ους. "Εν,;:ς εκ :ων μεγαλ•Jτέpω'Ι
Χp:στ:ανών φιλοσόφων τω·; συγ
χp6·ιω·1 -:ι.,α:pών, ο επιστήμων Λ ηpικό; της iξελίξεω; T,eilJ1aJ1d
de Cha:rcl.in, πού πέΟcι,'ιε τό ] 956,
εοιv:χ,σχε
ο,ι
ις:ς εινα.ι
η�
��,�
�, η� ε'ξ'ελi"
"'
α.νοδ, ος της α:νθpωπότητος πpό;
:? Ώμέγ7. - μιά ύπεp - πpοσω
π, zή χατά,,στcι.::ις ένώσεως μετ�
:ου Θεοσ. Άλλά. τί γίνετ:χ.ι μ'·
±zεfνα :-χ α.τομα, τ.ού
πέθαναν
zα:ά :} -;:ρώ'iμ:ι. σ:6.'5:,χ :ης προς
τά. πρόσω zξελιχ::χης πορεί-1.;
,ου 1:ιθpιίJπου, μ ε-ι.wιου; πού
πέθcι,νcι,•; στα. μ:σ:;ι ;;'ή; πορεία;,
χα,ί αzόμη μ' έzεί·;ους πού πε
θc1,ίνουν σήμεpc1,; Οί α.νΟρωπο: αύ
τοί εί·ια.ι χ:χταδ:χασμ,ένο, ·ιά μέ
V'Jυ·,ι σ' Οπο{Ο στά,,δ�ο εξελίξεως
εψθ-1.σαν ;;ήν -:;τιγμή :ου θα.νά.
τοu ί(J)'Ι; Έα,ι Είν?:� ϊ:J�. πιί)ς
θi μποpέσου·ι νά είσέλθου•ι στήν
"Jψ!στη; ,ελειότη:ο; άνθpωπότη
τα, :W'I s:,χ6,των ήμερων; Το 'ΙΞ-
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κρό ατομον δεν μπtο,ρεί νά πα
ρακολουθήση τήν έξελικ,νι.ή πο
ρεία,, έκτος αν ξα.ν1αγυρίση στόν
κόσ�ί,Ο περιοδικώς χα,ί συνzχίση
τον ρουν της άναπτύξεως.
Δεν ε. fναιι σκοπός της πα.ρού
σης συζητή,σεως ·iι -rοα.ράιθεσις
τεχμηρίων rί άπαδείξεω-ι γιά τήν
θεωρία. της ,μετενισαρκώσzως. Θά
ηθελα άπλως νά δια.τυπώσω μιά
έλκυστ.ική Χρισ. τ�ανικ
, ή εξήγηση
της «έκείθεν του θα.νάτου ζωης»,
πού συ,ιδυάζειι τις τpείς θεωρίες
, στάισεως, της άθανα'1ίας
της α.να
καί της μετενσα.ρκώσεως, πολ
λq:� μάλλον χαθόσον οί δύο θεω
p,iΙες, της ά-ιω:πά,σΘως και της
&ιθοι.νασία.ς, εχουν ηδη συγχωνευ
θη Το ι:1νθρώπινον ον συντίθε
ται α.πό σώμα., ψυχή και πνε, ϋ
μ-:ι.. Ό θάvατος είναιι ό χωρ:
σμός: αυτών των τp:ών στοιχεί
ων. Κατi τον θάνατο, το σιiJ,μ1.
Ε1ΌιστρέψΞι στήν γη, εκ της όποί
κα.ί ή
ας έλήψUη. Το -rονεϋμα.
:
ψυχή πηγαίνουν σ' ε-ιαν αλλο κό
σμο, δπο· υ το πν,εϋμα άποmα. τίς
ουσ:ώδεις εμπειρίες ζωής της ψυ
χής. 'Αψοϋ οί '&μπειρίες αυτές
έξ(χγν:σθαυν και άψομοιωθοϋν, τό
πνεϋμα. zνσαρκώνεται σ' εν,χ νέο
σιίιμ(Ι, σ.νάλογα. μέ τ'ις δυνά,με:, ς
Μ.ί άδυν:ψίε, ς πού άποκτήθηκ:χ.ν
σέ προηγούμενε, ς ζωές. Δοθέντος
δτι ή ψυχή είνα.ι ή μορψή (ζωή
δύνοομις) του tδια.ιτέρου αυτοϋ
σώματος, δεν μπορεί νά πpοϋπά.ρ
χη τοϋ σι�μα.τος. "Αποοξ το πνεϋ
μα ψθ' άση στό &,νθρώπι,νο στά.διiο
εξελίξεω,;, δεν γυρνά ποτέ σέ χα
μηλότεpη ζω'ική μορψή. 'fά σ.ν-

θρώπιν,α ον'W.. ξ,α.να.γενν,ιουντωι μο
νάχα ώς ανδρες χα.ί γυνα.ίy,ες.
Ξσ.να."('ε.Vνι' όμα.στε τόσο περι1σσότε
ρες η τόσο λιγώτερες ψο,ρές, δσο
είνα.ι άνοι,γκα.�ο γιά, νά έκμάιθου
με τά θε:· .1.ελιώδη μαθή,μα.τα., πού
είνοι,ι έντετα..λμένη νά, διδά.ξη ή
ζωή.
"Απαξ· ή 'άν1Ορώπι,νη τελειοποί
ησις -έπιτευχθη, το πνε, ϋμα. ένώ
ν,εται γιά πάντα μετά wσ Θεου.
Ή κα.τσ,στ;α.σις α.υτή ε1 Lνα.ι- γνω
στή ώς Πα.ράδε-ισ, ος. Δέν είναι
μία. χcι.τάστ-αισις παJθητικης άιδρα.
νε· ίας, άλλά το ξεκίνημα. μιας &,
περιόριlστης ζωής δρωστηριότη
τος. ύπηpεσία.ς καί περαιιτέρ, ω &,
ναπτύξεω
, ς_ Μεpικοί πισ, τεύουν,
δτι ώpισμένοι «δίχαιιοι- καί τέλε-ι
οι &νθ. ρωπο,ι», μή οντες ύποχρε
ωμέν,ο: ,,ά, ξα.ναγ;εννη'θουν, τό
πράττουν οίκειοθ.ελώς κια.ί ά:νιιδ, ιο
τ�ελως, γ:ά νά συ1μπα,ρα,σw,1θουν
στί ;; πpοι:mά,θε,ιε, ς της άν,θρώπινης
φυλής στήν εξελικτική της πο
pεί'Χ προς τήν τελει, ,οπαίηση. Κα
τά τήν ήμέp<1. της «έ, σχά.της κρί
σεως», σ:ό τέλος wσ σύμποοντος,
χά.θε πνzυμα. θά λά6η ε'Jα. ά.θά
να.το «πv•ωμα.τικό σώμα.» κα.ι ψυ
χή, έκψράζουσα. τήν μ, οrvα.δι
χή της εκψρσ.ση της θε{ α.ς τε
λει6τητος. 'Έτσu, ή Άνάστα.σις
wυ Χpιστου γίνεται πηγή χα
ράς κα.ί έλπίδος για. τον χα.θέ
να μα.ς, διότrι μας &είχνξι τόν
προορισμ); πpός τόν όποίον α.γω
'Ιtζόμα.στε. κα.ί το γεγονός δτι εί
'Ι'ΥΛ έψικτός.
1

1

1
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Τοϋ ΖΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ

ΕΝΑ, ετσι δπως ερχετα: σ' αυ
τόν με τό μήνυμά, του. Τό μή
'Ιυμα α.υτο μπορεί ν?:ιv είvα.ι από
το παρελθόν η Ιiπό τό πcι..ρόv η
κα.ί ά.πό το μέλλον. Μπορεί vά.
είη: πόνος η χαρά. 'Έχοντας γί
νε: 'ivα μέ ΟΛΑ, δέ·ι δια.χρίvει,
αλλά. α.ποδέχετcι,ι. 'Επομένως, οι
τρεί; οψε:ς της 'Απελευθερώσε
ως τοϋ μιλοϋν μέ -τό δικό τr.,u;
χωριστό μήνυμα.

Ο ΠΟΝΟΣ

'Όπως τρ, ία "ίσης ά,ποστά.σεως
σημεία είναι σύμοολα τοϋ τρι
γώ,ου, χαί δ�ως ε:η τ�ίγωνο
"
εΙvα.: ενα., κα.ιτοι τιχ σ-ημεια. του
ει y,χι τρια., κα.ι χωρ:-στα., ετσ, χα..ι
·ή 'Α�ελε�θέ��σ:; &π�τελε�-τα: �
,
ΠΙ'J :ρια ουσιωοη σημειcι,: -τον Πο
νο, -τήν Ειρήνη κα.ί τήν Χαρά.
Ό Ιiπελευθεpωμέvος είνα,ι 'ένα.
με δλ'Χ. Τί.ποτε α.πο ι;ι/ι-τcι. τcι.
ΟΛΑ δέ·ι μπl'Jρεί νά. τόν δεσ:•.εύ
ση, ivω ο:αμέvει στό χαθένα. Εί
νι;ιι πέρα·ι τοϋ "Jψηλοϋ χ,χί τοϋ
χα.μηλοϋ, πέρcι.ν τοϋ Υ.CΙ),Ι'Jυ και
τοϋ κα.κl'Jϋ. Δ:ό:, εχει γί•ιει ενα
μέ τή Ζωή, ενα με χάθε ψχση
-τής Ζωη;. Όπl'Jυδήποτε χ.αί ·ιcι.
στραφη, είναι τό ΕΝΑ έvώπιόν
του, οπισθέv του, γύ,ρω του, α.νω
κα.ί κάτωθέv του.
Δέχετι;ι: τό
1'

,

'

,

,,

..

�cι.·ι ε-ια μέ -τήν Ζωή, μέ κα
Αφ:ά. 1.πό τί; ,.:νήσ::ις τη; Ζω
ης, είνα: εvcι.. :ι.αί μέ τί; οδύνες
:ης 'Χ'Ιθpωπότητο;. οι χραυγές
πόνου πού &·1,εοcι.ίνουν στά. χείλη
έz:ι.τομ,μυp(ων iνθρώπων γιά. &
πι:Jλει7., &πογοήτευση χcιλ α,πο-τu
y_ία. δεμ ένε; στόν τροχό
των
γε·ι·ιήσεω•; z:χί -των θα.,ιάτων, εί
ΨJ.ι zcι.'ι δικέ; του κρα.uγές, α,ν
zαί ·ή δική του zα.pδ:ά. είναι γα
λήνια., ε1; πείσμα της &γωνία;;
cιΛτώ·ι τϊίJν έχατομμυpίων &•1Ηpώ,
'
� ,
πωΊ. που' t::ι,εχυνε-ται
προς
α.υ:οv.
,
01 & ιάγ,.ε; τ·ης ψuχης εχείvου,
ό όπl'Jίος ε•Jρίσzε-τα: 'Jτό κατιίJφλι
τη; 'Απελευθψώσεω;, πρέπει νά.
εί'Ι7,l ισχυρέ :;; , δπως έ•,ι ός οράχου
πού δέχε-:αι τί; έπιθέσει;
τώ·ι
;ωμά.των, ωστε vά. μένη &σάλευ
τη στχ :ρομεpά. ρεύμα-τα πό,ιοu
-τη; &μαρ:ι,Jλή; σ:ιθρωπότητος.
Κάθε ιδ:6,η:α τη; χ:χρδια; χα!
τοϋ 'Ι'οϋ του κιχ.ί τη; δια�σθήσε
ώ; του, εl•ια.ι α.ν·οιχ,ές στό·ι πλα
τύ χόσμο· έπομέvως, α.ύτός δ :ι.ό-
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σ1 μος, στ�; οδύνες του, στpέφετα.ι
πpός αυτόν, πpοσδοκώντ.ας κα:τα
νόηση, α.pα. καί σωτηρία..
Τέτοιο εrνα.ι τό μυστή,p,σ της
'Απελευ01εpώσεως, ωστε πολ, ύ πολ,:ι πpοτου ψθά.ση στό κατώφλι
της ό άνθρωπος. νά γνωpίζ η κά
τι ά.πό ,ήνι ζωή του οπως θά
ετνα.ι ά.ψου ά.πε, λωθ,εp, ωθη. "Ετσι
συμοαίν-ει, δ α.�θpωπος πού ύπο
ψέp0ι οξύτατα. και χα.τά. τά. ψαι
νόμενα πέραν παντός δpίου ά,y,ο
χης, νά. κεpδίζη μιά. ά.κτίνα. της
'Απελευθεpώσε, ως- α..ύτης της ά. 
πόψεως της ' \πελε, υθ·εpώσεως, ώς
Παγκο�μίου Πόνου. 'Ότ::χ,ν δ πό
νος έν,ός ά.vθpώπου άποοη τόσο
οα.·σα.νι1στικός κα.ί τον εχει, συντpιιψ ει τοσο
, , 'ΌΕλειωτικ,α.,
, που, να'
μήv εχη ά.πομείνει ά.πό το «'Ε
γώ» του :(ποτ;ε πού νά α,ί σθά.ν-ετα.ι
γι' α.ύτό ιδιοκτησία. η ύπεpηψά
vει,α., τότε ε, ύ, pίσχει, στον πόνι? :'.Jυ
μιά. ίδιότψα., ή δποία., τον κά
Υξt δυν,α.τόv - τόσο δυvατό1ν ω
στ,ε νά. ύποψέpη μέχρι τέλους χα ί
νά. μήν χρειάζεταιι τόν Θε,ό προς
ύποστήρι, ξή του.
'Όταν δ α.ν,θpω,πος γιώθει αυ
τή τήν άποψη του έα.υτου του,
δδηγημέ ;ος άπό τον πόνο, τότε
αποχτά ,μια οp αιση του Πp�οpl
σμου. Κrχί έάv εκτο-τε ένθυ.μιεί-:αι
οτι εrδε τον Πpοοpωμό, δέ·v θά
έπιτpέψη σέ τίποτε νά παpεμολη
θη μεταξύ αυτου χα.ί του Προο
pισμου-'Jτίς επιθυμίες του, τούς
διδασκάλους του,
ιiκόμη κα.:ι
τον πόνο τ,ου - τό't'ε ποτέ δέv θά.
λησμονήση που εrvα.ι ή 'Οδός.
Τότε, άκόμη χαί αν, ύπό τήν πί
εση τώv, δ.νια,γχώv του η τή·ι επί
δραση άλλων, σταιθη παροομερα
στήv Όδό, ή δια.ί1σθησίς του, ε
χοντσ.,; 1δη τον Προοpισ' μό, θά.

γvωpίζη ποϋ, είν,α.ι δ Προο ρ ισμός
χα.ί θά του είπη, δτα.ν ελθη ή
ιι>pα., «αυτόν τον δρόμο χαί οχι
άλλον».

1

1

1

Η ΕΙΡΗΝΗ
Το ΟΛΟΝ, ύψι,στά.μενον από
αίωvιότητα. σέ αίωvι1ότηrτα,, έπεξ
εpγα.ζόμενον τήν &ν.αv-τιστασια.
κή του Θέλη,ση, εrνα.ι ή ΕLpήνη.
Τίπ,οτε δεν ύπάιpχει• πού νά. · χα.
ταιοά.λη τήν · Θέλησή της τίπο�ε
πού γά, άμψισοητήση τήv• 'Ορθό
τητά της. 'Όταν ό άνθρωπο; πχ
λε, ύη η πα.ίζη μέ το 'Όχι-ΟΛΟΝ,
τότΞ•
μόνον υπάρχουν- πόθο,ι,
Υ.ια.pδια.κές προσβολές, α.πελπισίες,
πού ε- rναι σαν τίς κλωστές του ά.ρ
γα.λεωυ,, , δ δποιίος εργάζεται πά
νω σ' ενα. σχέδ, ι, ο, α.λλά οχι αυ
τό 'ΌΟϋτο 'ΌΟ σχέδιο.
'Έρχ-ετα.ι ομως ψά μέρα. πού
δ άνθρωπος, α.ίών1ες πρίν φθά.ση
στο κα.τώψλι της Άπελω9'εpώσε
ως, γίν,ετα.ι, κατά μυστ-ηριιί1δη
τρόπο, σε μια στιγμή, εν-α. μέ το
Παγκόσμιο Σχέδιο. Αυτό μπορεί
νια συ:μ;βη ά.πe> κά.ιποι:α. ά.νw.,π ό
Υ.ιptση στή Φύση, &.πό κάποια. εκ
στοοση, οτα.ν το ά.γαπημένο του
πpόσω,πο εrναι στο πλlευpό του,
από κάποιο μέγα, κυ,μα πόνου -
τ�ε ή Ειρήνη του Αίωνίου δια.
μέν,ει εντός του για λίγο. Τότε
μανθά.νει τί πpόχ,ειτα..ι γά, συμ
βη στον Π ρο ορ:1σμό. Έκείνη τήν
στιγμή ,zλειώνουν δλες οί ά.πελ1οισ(ες, δλα τά. οvειpά του ιεκπλη
ρώνQΙιται. Γίν,ετα.ι διχή του ή ύ
πέpτα..τη Είpήνη, μιά. είpήνη πού
τίπο't'ε στο σύμπαν δεν μποp,εί νά
τήν δια.τα..pάξη. 'Έχοντας μέ
σα. του τέτοι, α, δύναμη είpήνης,
συνα.ισθά.ν,εται το ά.ήττητον. Θα
1

1

1

1
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π,ροσπα,θήση ξανά μετά. ά.πό κά.
θε σ.πΟ'τυχία, έ-ιτελω; 6έ6α:ο; δτ:
θά. έπιτύχη. Ποιά. ή ά.-ιά.γχη 60ηθείας ά.πό κάποιον &λλο-1, α.κό
μη κα.t ,όv Θεό; ΔιαΗέτε: τή-ι
ήρεμία. της είρήvης τοϋ βουνοϋ.
πού δέv τα.ρά.ζετα.ι Ιiπό Γf)'Ι κατα.ιγι'δα. - α.υτη
' , μπορzι- να., ξεριζώση πίσω της τά. δά.-ση, Ιiλλά
το 6ουvο θά. μένη με τή-1 ήσυ
χ !α. του, δταv ή κατα.ιγίδα. πε
ράση.
Ό αvΟρωπος πού θά συvαντή
ση ,μιά. τέτοια, σcιγμή ειρήνη;,
γνωρίζει τήν οψη της 'Απελευ
!Jερώσεως ώς Είpήvης. Καί δτα.ν
το θυμάται, ,δεν θά. έπιτρέψη σε
τίποτε νά. σ6ή,σ η ·ά.πο τόv Ψ:ιϋ του
τήν μνήμη α.ύτης της στιγμή;
r1\στε δεν θά. χpειά.ζzτα.ι δ:δάσκα
λο νά. το� έξηγήση ποϋ ϊίvαι rι
Όδός. Meoo σ' δλα τά περίπλο
κα. δίχτυα των συμ;οά.vτων του
μικρού του κόσμου η τοϋ μεγάλου
κόσμου. θά
συνα.ισ· θά.Ι'Ι πα,: που
εΙναι ή διέξοδο; προς τό-1 Πpοο
pt1σμό. Τό Ιiπόσπcι,σμα. της είp-iι
νης, πού μιά. ψαρά. α.ίσθά.,ιθψ,ε,
θά. τείvη πάντοτε στή συνένωση
με τήv μεγάλη Είpή·ιη, χαί κα
vέvα.ς ψpαγ
. μός δε θά. μποpέση
τε· λικά. vά. πα.pφ6ληΟη ά.νά.,μεσα.
στά. δύο. Ουτε μποpεt νά τό ξε
χοοση. Ό νους του μπορεί νά. λη
σμονήση, α.ύτό; ομως δχι. Κα.ί
εvσ: θά. ελθη μιά. ήμiρα., πο• ύ θά.
πα.pωμεpίση ολα. δσα στέκουν στο
δρόμο του - γρα.ψίμα.τα., δ:οα
σχά.λους, τίς κραυγές της καρ
διά; του - χα.ί θ' Ιiκολουθήση
τήν μία Όδό προς τό-1 Προορι
σμό.
Η ΧΑΡΑ
Δημιουpγώντα,ς, χατα.στpέψοv-
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τας, άλλά.ζον'τα.ς, τό ΟΛΟΝ χτί
ζει. Με μουσική dJ.:ι άπό μιά.
χιλιά.,δα, αρπες στήv κcι.pδιά. του,
μέ σ,κομ,πα.vιωμtντο σάν άπό τά
ήχηpά. γέλια. μιας μυρ:ά.δcι.; παι
διών, ή Ζωή, χτίζειι χαρωπά.
Οί μοpψές πού θpcι,ύει είvc1.,ι σά.v
μηδέν, γιcι,τί ή Ζωή ϊίΊ;αι ό κύ
ριος χα.ί έκεί'Ιο πού λογcι,p:ά.ζε
τα,ι εΙvα.ι ή 'Ιδέα, πού Ορ:αμ6εύ,,
.$i
,
,
ειι χα,ι' οχι
,1 εvσωμα.τωσις
που'
χάνεται. Κά.:ω άπό τήν άγωνίcι.
της άνΟρωπότητος, είναι τό τρα
γούδι της οικοδομήσεως του Ά
γα,χτόρου της Χ,z,ρα.ς της Άv
θρωπότητο;, σχzδιασμt. 11ου μέ κά
θε τοϋ6λ(; τοϋ πόνου τη;.
Ό Βρά.χμα.v εΙvα.ι μcι.,,αpιότης,
είπαν οί παλα.ιοί. Ί-Ι Μcι,κcω:ό
της ύπά.ρχει πα.'Ι'του. 'ϊπσ,ρχε; δ
τ,z,v ή λεπίδα τη; z.λό·η; ποδο
πχτείτα.ι, αν ξαίpει νά. πη χαθώ;
πεΟιχί'ιΞι: «'Ώ, -:ί χι:φά. τη; Έ
προς
πcι:ιόδ-:ο 1 , Ή 'Επάνοδος
τrιν ΊΜα - α.ύτή εί'ίrι,ι ή πάλη
τ·η; Ζωγ,;. Κcι.ί έ-;-;ztδή τό χ-:ι.τα
ψύγ:c; τu1-: πάντων ε[-ιαι ό Βpά.χ
μαν, πού ε'ίναι Μιχχιχριότης, τό
ταξ:ο� -:ιί'καδε είναι α.πα-ιωτή
χαρά..
'Από πολλού; δρόμους μπορουν
οί ανθρωπο-ι νά. εγγίσουν τά. κρά
σπεδα. της Παyχοσμίου Μακιχρ:ό
τητος. Ή μητέρα ά.νοίγει -ή,ι
Ιiγχαλιά της vά. σψίξη το παι
δί της, ό εραστής χρατώντιχς τήν
αγαπημένη του, ό χcι.,λλιτέχνη;
τ.ά,ω σ-:·ην εκσταση του 'Ωραί
ου, δτα.-1 ψθά.-ιη στήν πpοuευ
χή του, i &γω; κι:ι..θώ; πpοσψέ
ρει δλη :ήν α.ιωϊιό-ητcι. σέ μ:ά
σηyμή προσψορα; - δλοι ιχύ
τοί, α.ίωνες προτού στα.θου'Ι στήν
πύλ -η της 'Απελευθερώσεως, γνω
ρίζουν τί ε!vαι ή Χcι,ρά. της.
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Ή θλι6ερή κα,ί πικρή συγκο
μιδή του Κά.ρμ,α,, πού ά.κόμη δέ·ι
θερίστηκε, μπορεί νά. συννεψιά.ζη
κα,ρδι, ά. κα,ί νου, καί ψαίνηαι νά.
διώχνη μωκρυά κάθε ανοομνηση,
αλλά εΙνα,ι μονά.χα μια. ψαινομε
νικότης. 'Όσο καί νά, ψα,ίvετα,ι
όλόκληρη ή καρδ:ά. τ,ου συνιτρφ,
μέν)1 καί έψηδενωμένη, δέ:ν εΙ
νι:ι.ι δλη. Τό αληθινό κέντρο της
καρδιάς του ανθίσιτα.ταιι χα,ί θά,
ψά.λλη τον παιάν;α, της Χα,ρας
της Έπα.-ν6δου της.
Σάιν την, τριπλή χορδή πού
συνδέει την μ,οv,ά,δ, α, rμέ τό 'Όλον,
ετσ: κσ.ί οί τρείς δψει, ς της Ά
πελευθερώσ, εως - Πόνος,. Ειρή
νη, Χα.ρά, - εΙνα.ι μία. Πρα,γμ,α,
τικότης_ 'Όπου καί αν κα.τοικη
ό Άπελωθερωμtνος, σέ τουτον•
τον κ6σμο η στη Νιρβά.�σ,, θά,

γνωρίζη τόv π'όνο οου κ6σμ,ου
καΊ θά, του σ.νταποδίδη την ου
να,μη της αντοχη;. Θα. γνωpίζη
,
οτι οπου μια, ψ υχη, α,γγι
, 'ζε, ι τα,
κρόσια της Μεγάλης Ειρήνης,
δυνα.μώνε: την πα,pηγο,ριά, γιά.
την σωτηρία δλων. Θά, γνωpίζη
μέ χωρά, δτι κά.θ,ε τμήμα της Ζω
ης έπετέλε-σε ενα, ασψα.λέ:ς βη,μ α,
γιά, την, Έπά.νο,δο, κα.ί θά. -rοροσθέ
τη τό θέμα, του σιτήv άρμονίσ. της
οίκουμενικης Μα,κα,pιότητος, κα
θώς ή Ζωή επιστρέψει.
Πόνος, Ειρήνη, Χα,ρά.: ή ψι
πλ η όδήγησις προς την 'Απελευ
θέρωση,, καί μ,ερικά, ΟΎ(ματα, στην
'Ατρα,πό, πού πφιμέν,ουν τα, πό
δια, μας κάιθε ωρα, της ήμέ,ρας.
{f

{

,

,

Th1e Theo.9ophίst,
Όκτώl?pιος 1931

Π Α Ν Α Γ. Δ. Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ
Σύμβουλος έrmχειρήσeωιν

ΦΟΡΟΤΕΧΝ ΙΚΟ
ΛΟΓ ΙΣΤΙ ΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Συμ βουλευθfjτε μας για τα φορολdγ1κα
κα11 σiκονομ�κό σας προβλήματα
Πείρα 30 έτ ω ν

ΚΡΑΤ ΙΝΟΥ 7
ΑΘΗΝ Α
Τηλ. 32.18.150

ΔΩΡ ΕΑΝ ΠΛΗΡ ΟΦΟ Ρ Ι ΕΣ
1ωi εiδuα) μεταα:ciρ1σ1ς έrπi φορολογικωνι, λογ1σηκων καi οiκοναμ!lίκων προβλημάτων ΕΙ Σ ΤΟΥ Σ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΣ ΤΟΥ

Ι Λ ΙΣ ΟΥ
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ΕΚ ΤΟΥ

ΚΑΤΑ

ΜΑΤΘΑ10Ν

Ε' Β - 11. :Μακάριοι οί πτωχοί τφ πvε-ί1ματι, δτι αυτών εστίν
iΊ οασιλεία Τ{Ο'\Ι ουρανών. μακάρωι οί πεvΟούντες, δτι αυτοί, παρα
κλη, 0ή.σονται. ,μακάριοι οί πραείς δτι αυτοί. κλ1ιρονtψ1\σουσ1 τi ι ν γην.
μαrι.άριοι οί JTfl\lW'MEς καί bιψcοντcς η\v δικαιοσύνην δτι αυτοί χοu
τασΟ11σοντηι, μrιχι'ιρι.01 οί ελε11,μονες. nτι ιιίrrοί ?1.εηΟ11σοντω. μακά
ριοι οί κα:σαuοί τ�, ικαρδίtf, &τι ιηJτοί τi)ν θFόν οψοντω, μη:χ(L(_)\,()L
οί ει,ρηνοποιοί, δτι α-ί'ιrοί υίοί Ηεοίi κληΟ11σονται.. ιμιαι:ιuιοι οί δεδι
ωyμέν-οι ενεκεν δι,χαιοσύνης, δτι αυτών εστίν ή δασιλεία των ουρα
νών μακάριοί εστε δτα:\· όνε�δίσωσιν ύμας καί διώξωσι χαί είπωσι
;ταν πονηοην uημα καθ' ύμt7Jν ψει,δ6μεν(}ι, ϊνεκεν fJμου.
Ε' :18 - 48. Ί Ιχοι'
σιηε δτι εορέΟη, οφOrhιψόν αντί 6φOαλμού
χαί οbόν,rα, αντί όΜντος. 'Eγt\J bi: λf:γω uμί\' μtΊ ανησ'Τη\'αι τφ πo
\'tl(J('I>· άλλ' δστι; σε ραπί.σει επί ηΊν δεξιάν σιαγι'�να, στρέψσν αυ
τι"Ι> καl η'ι ν αλλην' καί τφ θέλοντί σοι. κρι0ηναι χαί τον χιτω•ιά σου
λαδείν, ο.φες αι•η'Ι> χαί ηΊ ίμάτιον· χαι nστις σε αγyαρει',σει. μίλιον
θ\', ϋrοαyε μετ' αυτοί, δι'•ο· τrτ) α{τούντι σε δίδου και τi)ν Οiλοντα
ιίπό σο-ί,, δανείσασθαι μ11 αποστραφ[ις. 'Ηχούσατε δτι ερρέθη, αγα
π11σεις τ ην ;τλησίον σου χαί μισ{1σεις τό•ι έχΟρύν σου. 'Εγι\J bέ λέ
γω ί,�vίν, αγαπάτε Τού; εχΟρούς ύμών, ευλογεί.τε τούς καταρωμέ
νοuς ·uμας, καλώς ποιείτε τούς μισούσ
: ιν ύμα� καί Π(_)ΟσFί χcσΟF ύπέο
ηον επηρεαζ&ν-rων ύμας και διωκόντων ίψας, δπως γένησΩε υίοί
τoii :τατρι°Jς ύμιον τού εν οίψανοί.ς, δτι τον fiλιον αί'ιτου ανατέλλει
επί πονηρούς κα:ί αγαθούc: καί ,6σέχει. επί δικαίου; χαί αδίκους.
fαν γαρ αγαπ11σητε τούς αγαπι'ι)'/Τας ίηιϊiς, τ(να μισΟι\ν rχεπ; ουχί.
·ιJαί οί τελώναι το αυτό ποιοϋσι; καί. εά.ν ασπάσησΟε τούς φίλου:;
ι,ιιιον ιιόνον, τί πεοι.σσόν ποιείτε; ουχί καί οί τελι7Jναι οϋτω ποιοί•
σ;.ν; "ΕσεσΟε οον �uμεί; τ{λειοι, ωσπερ δ πατ�Ίρ ύιιι7ιν ό f\' τοί;
οι'Jρα:νοί; τέλειός εστιν.
1

1

ΣΤ' 19 - 21. Μη θησαυρίζετε ί,μίν Οησαυροί,; επί τη; γης,
δπου σ1Ί; καί δρωσις αφανίζει, και δποι, κλfπωι ,i),ωοί•σσουσι ΚJαί
χλέπτ,οuσι· Οησα•uρίζετε δε {,μίν Οησαuρού:; εν οί'ιψ�•ιψ, δπου οϋτε
,
~
,
ουυε
'Ί ,
,
, ',
ου, δ ιορυσσουσιν
αφανι
ου,,τε R.υρωσις
ση;
'ζει, χαι, οποu χ,.επται
κλέπτουσ1ν· ίίπου γάQ εστιν δ θησαυρό;: ίιμών. εχεί εστω, καί ·11
χαρδία ύμcον.
η

ΣΤ' 24 - 34. Ουδείς δύvατα:ι δυσί ,ωρίοις δοuλεί,ειν" η γαρ
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τον ε,,α μι.σ11σει καί τον ετερον άγ1απήσει, η ενός άνθέξ�εταJι καί1 τού
έτέρου καταφρονί1σει. ου δύνασΟε Θεψ δουλεύειν καί μαμω-ιq.. Διά
τοίίτο λέγω ύ,μί.ν, ιμ11 ιμερι1μνα.τ·ε τfl, ψυχll υμών τί φάγψ,ε ιχ,αί rτ:ί
πίητ ε, μηδέ τψ σώμαπ:ι ύμων τί εν<δύσησθε· ουχί ή ψυχή πλείόν εστι
της τροφής καί το σώμα τού ε,ιδύμ,αrτ:ος;· �έμιβ λέψατ•ε είς τα πετεινά
τ, ού ουρανού, δτι ου σστείρουσιν σuδέ θερί:ζουσι:ν ουδέ συνάγουσιν είς
ιmσθ{1κας, κα1. ό πατ11ρ ύμων ό ουράνιος τρέφει αυτά· ουχ υμείς
μαλλον δια.φέρετε αυτών,; τίς δέ εξ ί,�μών ,μ,ερυμνών δύναται προσθεί
1
ναι επί τή1ν 11λιικί.αν αυτού πηχυν ενα; καί περί ενiδύματος τί μερι
μνάτε; κα�-rα1μάιθετε τά κρίνα τού ά
, γροϋ πώς αυξάνει· ov κοστιq. οιuδέ
1 λέγω δέ ύμίν δτι οvδέ Σολομών εν πάση τfl 1δόξη αυτού περι
ν11θει·
εβάλετο ώς fν τούτων. Εί δέ τον χόρτον του άγιρού, σήμ:ερον ο,ντα
καί αϋριον εις κλίιβα:νον ,βα,λ λόμενο, ν, ό Θεός ο,ϋτως α
, μ:φι�ννυ.σιν, ου
πολλιρ μάλλον ύμάς, δλιγόπι<ΗΙΟι; 1μή οδ· ν μερυμνή,σηrr•ε λέγοντες, τί
φάγωμεν η τί πίωμεν η τί περ:�&αλώμεθα; πάv• τ'α γαρ ταύτα τα εθνη
επιζητεί· οίδε γαρ ό πατ11ρ ύμών ό <Jυρά\\uΟς δτι χρ{1ζεπ•ε τούτων
&πάντων. ζητ,ε'ί}ηε δέ πρ<7>τον τή,ν βα1σιλείαν τού Θεού κα1 τ11ν δικαιο
σύνην αυτοίί, κα,ί τα'i:iτα πάντα προσ-rεΟή,σεται ύμίν-. Μή οrδν μερι
μν11σητε εις την αυριον· ή γαρ αυ ρ: ιοv μ0ριμνήσει τα εαυtης· αρΥ.ε
τον τi1 ήμέρq. ή κακία αmης.
Ζ' 1 - 8. Μή κρίνε1:iε, ϊ,1α μή κρuθη1;ε· εν ώ γαρ ικρί1ματι κρίνε,τε
κριθ{1σιεσθε, κ,,αί εν ώ μέτρι� ιμετρ,είτε �•,ετρ
· ηθήσεται ύμ[ι;,,. τί δ-έ βλέ
πεις το κάρφος το έν :rψ όφθαλ,μψ τού αδελφού σοv, τ11ν δέ εν τφ σφ
<'>φθα
· λμφ δηκόν ου κατανοεί,ς; 11 πώς ερείς τφ άlδελ.φψ ,σου, αφες
f;ΥJϋάλω το κάιρφος από τού οφθαλμού σου, χαι ίδου ή δοκός εν τψ
όφθα1λμψ σου; ύποκριτά, εκβαλε πρώτον τ11ν δοκόν ε, κ τοιϊί οφθαλ
μού σΟΙ\J, και τότε δια,ολέψευς εκβα:λεί,·ι το κάρφος ΙfΓιΙ,, mοιυ οφθαλμού
τού αδελφού σου. Μή δω1:ε τό αγων t1οίς κυσί ,μηδέ 1βάλψε τους
μαργαρίί'ας ύμών εμπροσθεν των χοίρων1 μήπατε καταπαιτήσωσιν
αύωυς εν τοίς ποσίν αι1τών και στρα:φsντες ρήξωσιν ύμα.ς. Αί.τεί1ίε,
και δοθ11σ1 ετCΧJι ύμίν, ζη:rείτε, καί ε:ύρήσετε, κρούετε, καί άνοιγήσε
ται ύμίν· πας γαρ ό ωίτων λαμ;βάνeι ,�αί ό ζητών ε,ύρuσκε.ι και τψ
κρούονίι ανοιγ{1σεται.
,

Ζ' 13 - 21. Εισέλθεrτ� ιδια της στε,ιης πύλης· δ'τ!ι πλαrτ:εία ή
πύλη και ευρύ χωρος ή δδός ή απάγουσ,α εις την άπώλ.ειαν, και πολ
λοί 0ισιν οί εισερχόμενοι ,δ ,ι' αυτης. δτι. στεν11 ή πύλη καί τεθλιιμμέ. νη
fι δδός ή απάγ,οvσα εις; την ζωήν, κωί ολίγοι .εtσιιν οί ε.ύρuσκοντες
αυτ1\ν. Προσέχετε δέ από των ψευδοπροφητcί'Jν, Ο�ΤΙινες ερχονιται προς
ί,μσ.ς εν ενδύ��α1σι προβάτωl\l, εσωθεν .δε, είσι�;, λύκοι αρπαγες άπό
των καρπών αυτών έπιγνώσεσθε α:ύτούς. ·μ{1rrι συλλέγουσlιν από ακαν
θών σταφυλήv η από τριυόλων· ,σύκα; ο:Uτω παν δένδρον αγαθόν
κα()'Jl:Ους καλους ποιεί, το δέ ιrαπρόν δέ"δρQV κα.ρπους πσ,νηροί•ς ποι
εί. ου δύναται δένδρον αγα�θόν r:αρπους πονηρους πουείν, ούδέ δέν-
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ί)ρον σαπρt)ν κιψ:τοί,; Ύ.αλο1\; ποωϊν. πάν Μνb ι_)()ν μ11 ποιοiϊν Ύ.rψ
πόν καλι'1ν ε.κκόπτε-rαι και είς πϋρ ϋάλλε.τα.ι, αραγε από τίi)ν καρπών
rι.ίrrων επι.γνώσεσΟF αυτούς. Οί, πi:ί.ς δ Ηγων μω. Κι'.ι_)tf Κί,uιε, f,(,(ίf
λεί•σεται fις η\ν βaασι.λFί(ιν Τ(λ)\ ουρανi;-Jν, (ι.λλ' δ ΠΟl(ι)ν Τ() Οέλημιι
του πα:τρΩ; μου 101, rν οi'ψανοίς.
Ι

π

Η' 1 !) - 22.
ροσελΟιi)ν είς γ(_)α1μ,ματευς ΕΙΠFν ((l)T(�)- hι,hιίσκα
λr. &κολουΟήσω σο:, δπου εάν r'ί:τFQΧll- και λFγει. αί,τι) ι') Ίησοιiς- αί
ι:ί.λιοπεχ.Fς φωλεο-ί�; ίο'χουσι και τι':ι. :τπε1νιΊ το1j OU (("\'OU κατιωκη·ιώ
σFις, δ δέ υί<'ις τού ανΟσιί)ΠΟU ουκ [χει ποiΊ ηΊν Ύ.εφαλ11ν ,.λίη1. "Ε
Τf('Ος Ι)ί: τϊόν μαOητr7)\' ω'JT01j εi.πFν αi'ηι�,- ΚιΊ ψF, 1\τίτψψ6ν μοι πcr7J
τον (1:rtFλΟείν και Οάψιιι τι\ν πατέσα μο1 1 , δ 1)έ 'Ιησοίς ειπεν αυτ<ϊϊ
α.κολοί Οει. μοι καί αφε; τούς νFΚ()ΟΙΙ; Octψ(J.l, τοί,; έιωrι7J-ν VF'/;QOί,;.
(_)

1

Ι' �ϋ - 28. Οι·δ:'ν εστι ,.fκαλυμμFνο·ι 1; ούχ ι}ποκαλ1,φΟ11σεται ,
και χρ1 :ττι\ν δ 01'1 γνωσΟ-{1σεται. () λέγω ·υμίν εν Τ\Ι σι_οτί.ι;ι, ε'ί.,-τατε
έν τι) φωτί καί ί> 21.ς τι'> ο-ος &κοί,ετε, χηριΊξατε ε;τί τι7w δωμάτων.
χαι �η'1 φουηΟη,τ-ε από τrϊ\ν α.ι-το,.τεινΩντων το σrομα, ηΊν δ:' ψυχ1\ν
μ11 δtJ'\l((J![f"\'(\).\" rαοκτείναι, φοβηΟηπ δi: !ιαλλον τi,ν Ιδιη·ιtμfνΟ\' και.
ψυχ-11ν και σώμα άπολέσιιι εν γεFννη.
1

Ι' Rϊ - ;\!J. Ό φι.λι7)\' :τα.Τf !._) (.( 11 μητiυα ι 1 :τεc 1\ιέ ουχ fΟΤ ι μου
ϊίξιος" καί () φιλrί)ν 1 1ίόν η θυγατf!_)({ ί1πέu εμέ ου /.!στι fl01 1 α�ιu;.
zαί Ω:: οι, λαιιυιί.νε.1 τι\ν στα:υnι')\' ((\1ΤΟiϊ χαί ((Υ.Ολοι•Οcί <'>πίσω ιιου,
()\1'1., Ε;ΤΙ μου f.ίξιο;- δ EU (;)\' ;1\ν ψ1,χ1\ν ()\ΙΤΟiϊ απολfσFΙ αυτ11ν. ?ωί
() άπΩλέσικ ηΊν ψυχ1ϊ1 cι.ύτοiϊ ενfΚfν �\ιού fl1(>11MΊ ιιι τ{τv .
0

(J

1

ΤΑ' 28 - 30. Δεύτε πυ6ς με ΠίJ.\ΙΤες οί. χωτι(7)\'rF; '/,((1 :τfφΟQ
τι.αμένσι, χαγι;) άνrι:ταί;σω υμάς. ασατε τι)ν ζυγί>ν μοι, εφ. {ψr'i; και.
μά0Fτε άπ' ε.μού, Ωτι. :-τρiός ει.μι καί τrι:τF1.νi,; Τ)) κωubίrι χαί εύρ{1ιπ.τε άνάπαυσι.ν ταϊ; ψυχαϊ; fψων. <) γιΊ.ο ζυyιΊ; μΩυ χρηrττι\; zrιί
τι'> φιφτίΟ\' μου Fλαφρόν Fσην.
ΙΒ' 4ϋ - 50. "Ε-rι 1)έ ω',τοί1 λαλο,-.ντο: τcfι; <>χλιrι;, ι.bοί, 11 μ 11τ ηρ και οί αδελφοί 1αυτοϋ εισr{γFισrιν εξω, ζητοί<ντες λαλήσω αυ
Τ(�, είπε Ι)έ τις αυτψ ιδοί, οί μ{1τηQ σΩ1 1 και οί ιι.δελφοί σου έστή-ιJ<(·
σι:\' εξω ζητοϋπες σε ι,Ι)fΪ\'. <'> δf ά.ποκυιΟείς είπε ηϊ) λfγοντι (('\ΙΤ(�
τίς εστιν ή μ{1,rηρ μΩυ και τίνες εισίν οί αδελφοί μΩυ; και εχτείνας
ηΊν χείρα αΔτου Fπί τού; μαθ ητ ι'ι; αυτοϋ Γφ1y 11)01' 1 η μ11τηο μου
καί οί αδελφοί μου· δσ-rις γαρ ιΊ:ν ποι11ση τό Οέλψω του :τατρό; μου
του εν Ωι,ρα-νοί::. αί116; μου &.δελφί1: καί. άδει.φ1') χαί μ11τηu εστίν.
Π" .J..J - .J.(i. Όμοία εστί.ν Ύ) υιισιλεί,α Tf(.)V ο{,ριtνι7)ν ()ησrιυ(_)([)
χεχρυμμένr:) [\' Τψ rιγQrϊ;, ϊν ειJ(Η;)\' ι'ί-ν Ο ο ωπn; εzρυψε, -ι.rι.ί &.:τi1 τη::
;ι_αρας αι'ΤΟU ί πι'ιγε1 Υ.αι πά.-ιτα \)(ί(ι 1:χF-ι :τωλfί "/.((1 ιlγορίιζει Τ()\'
1
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rlγρον εικείνον. Πάλιν δμσία έστίν ή δασ: ιλεία τών ουρανών ανιθρώ
πφ εμπόρφ ζητούντι καλσί,ς :μαργαρίτας' δς εύρών ενα Π{)λί�ϊιμον
μαργιαρίιτ
ι ηrν απελθών πέπρακε πάντ�α δσσ εlχε και ·ηγόρασεν α,mόν.
ΙΣΊ'' 24 - 26. Ε'ί τις θέλει οπίσω μου έλθείν, απαρvησάσθω
έαυτον καί αράτω τον αταυρον αmού και &κολουθείτω μοι· δς γαρ
αν θέλη την ψυχήν α, ιυnού σώσαι, ,απολέσει αυτ�ν- δς ,δ' αν απολέση
η1ν ψuχ11ν αυτού ενεκεν
έιμού, εύρ11,σει αυτήν. τί γαρ ώφελείται
,
ι'{νΟρωπος έάΝ τον χόσμον δλον κερδίσ11, τ11ν δε ψυχήν αϋτού ζημιω
θί']; 11 τί δcοσει αν,θρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αiυτού;
ΤΗ' 3 - 4. 'Αiμήν λέγω ίψίν, εάν ,μή στραφητε και γένησθε ώς
τα mαιιδί,α, ου μή εισέλθηrrε εις την δαισιλείαν των οιυρανών. δστις
ο-ον ταπεινώσ0ι έαυτον ώς το παuδίσ. v τούτο. οi'ίτός έστιιν ό μείζων
εν τί'] δασιλείq. 1ϊων ουρανω�,.
JH' 21 - 22. Τότε προσελθών αυτψ ό Πέτρος ε1J1iε· Κί,ριε,
ποσάκις άμιψτ11σ0ι εις ε.μέ ,ί) αδελφός ιμοu και άφ11σω αυτιρ; εω;
έπτάκις; λέγει αυτφ ό 'Ιησούς" ου λέγω σοι εως έπτώκις, αλλ' εως
έβδομηr,ωντάκις έπτά.
ΙΘ' 16 - 24. Καί ιδού είς προσεtuθών εlπεν αύτ<¼)· δuδάσκαλε
ινα εχω ζωήν σ..ιώνιον; ό 1δέ είj\;εν αυτψ
(ιγαθέ, τί αγαιθον ποιήσω
,
,τ�ί' με λέγεις άγαθόν; ουδείς αγαθι\ς ει μ11 εϊς ό Θεός. ει δε θFλεις
FισελΟεί.ν εις τή,v, ζω11ν, τ11ρησον τας έ, ιντολάς. λέγει αυτφ" ποίας;
ίι 1δε 'Ιησούς είπε· το ου φονεύ<Jiε'ις, ου μ1οιχεύσειg, οιύ κλέψ0ι,ς, ο,ϋ
ψευ<'>ομαρτυρήσεις, τί,μα τον πατέρα και η1ν μητέρα, ,καί άγαΙΠ11σεις
τ(\ν πλησ(ον σου &ις σfαurτόν. λέγει αυΗ°ρ ό νεαινvσκος πάνrτα ταύτα
εφuλαξάμην εκ νεόrτητό; μου· τί ετι ύστερώ; εφη αυτφ ό '•Ιησούς- ει
Οέλεις τέλειος είναι, {Ίσrαyε πώλησόν σου τα ύπάρχοντα και ιδος πτω
χοίς, χαί εξεις Οη,σαυρον έν ουρανφ, και δεύρο άκcλούθε, ι μοι.
ακοί,σας δε δ νεωι,�σκος τον λόγον ά.ι-τηλθε λυπ{)ύμενος" ην γάρ εχων
κτήμα:tα πολλά. Ό δέΊησούς είπε ταίς μαθηταίς αιυτού· �μ11ν λέγω
ύμίν δτι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσετωι ε, ις την βασιλείαν των ού
ρανc7)ν. πάλιν δε λέγω ύμίν, ευκοπώτερόν έστι κάμηλον δια τρυπή
•ματος 1ραφfδος δ�0λθείν η πtvούσιον εις την οαJσιλε�αν τ{)ύ Θεού
εuσελθείν.
ΙΘ' 29 - 30. Πας δς αφη')'Jf,V οικιας η άδελφούς 11 άιδελφας
η πατέρα 11 μητέρα η γυνα:ί-κα 11 τ�έχ,1,α. η αγρούς ενεκεν τού όνό
μα.τός μου, έχατονταπλασίονα λ{1ψεται ο/Jαί. ζωήν αιώνιον
κληρονο
1
μήσ, ει.. Π{)λιωί Ι)ε εσονται. πρώτοι eσχατοι. καί εσχαωι. πρώτοι.
Κ' 2 5 - 2 7. Ό δt: 'Ιησούς προσκαλεσά μενος τούς μα θητας αι11ωϋ εί.πεν· οtδατε δτι οί αρχοντ�ες των εθνών κατωχυριεύουσιν αύ1
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,G)ν κιΛ οί. !ιεγϊιλοι. ,ω,ηξουσ16.ζουσιν αι,τri)ν. ουχ ο{iτω; 1:σται ?:ν
ί•μϊν, (ι.λί: ()ζ ει'Lν Οrλυ fν ύμί.ν μfγ(ι; γFνrσΟω' ι:στω ί-μ r1)\'
61r'ικανος, r..αί <>; rάν Οέλη εν ίψί:,• F7νω πριiηος. ί!σται ίηι ι,)ν bοίΊ
λος.
1-.:Β' ;1-l - -1-0. Οί hi: Φαu1σαίο1, (Ι.'%.0\Ίσuνπς ()ΤΙ rφί,μωσr το11ς
Σ(�b<'�οωω.ίοι�ς, ιη 1ν{1χΟησΗν επί η') rιι'ιτι'�, και επη()ι;ηησFν εί.; ;;ξ
ιι.ιΊηΛν, ·;ιψι�,ι{)ς. Πf!ψί.ζων u,ι1τί)ν χιι.1 λfγων· h1δ
, άσ:ι.(ι1t.f·, :τ.οία Εντολ1' j
μcγάλη Ε\' ηΤ> ν(ψ ιy; () ί')έ 'Lησου; r-φη 1ιι,ηΤ>· αγυπ{1σr1; Κt',uιον
τ(\•ι ΘειΊν σου εν f;λη τj"1 Υ.α{JΙ'\ίιι σο1 1 Υ.rιι
f;λη T!l ψυχ!l σο1 1 κιιί.
f\' δλη Τ!! 1'11ανοίQ. σου. ηίiτη εστί πuιίηη '%.(11 μη1 ιί.λη εν:τολ{1 . 1',εuτέ
(_)α δi:. δμοίιι ((l'T!]' &γr1,π11 σε1ς τιΊν πλησίον σου ιο; σειιυτ(Jν. εν τω'•
ταις ταί; h1 1σίν εντολιιίς δλος ι\ ν(ψυ; χυί οί πuοφητω Y.(!f.! (UY·
ται..

ε,·

ΚΓ' Ι - 28. Τόπ ι) '[ησοv; ελι'ιλησf roi; ?;χλοι; χυί τοί.;
μαΟηταί; αι·τοίi λiγων' fΠι της ιΊι!ωυσiως χαΟέδσrι; εΥ.cιΟησαν οί.
γοαμμαΤFί; χαί οί. Φcψι.σαί.οι. πιί.ντα ουν δσα f({\' εΊ.:τωσιν ί•μίν
τηοεί.ν, τηοcίτε Υ.αι ποι.εί.τε, κατcι. Μ τά εονα (tl)T(1)•1 ll\) :τοιfί.ΤF' Ι.F
γο�•σι γάσ: χαί ου ποιουσι.. δεσμrt' 01 1 σ1 γι'ιu �pOQTΙU: Gαόέα Υ.(([ δυσGι',.
ίίΤ(.ίΥ.Τα και επ1ηΟiασ1ν fΠ\. τοi,- (\)Ll()UC Τ(Ι)'\' ανθοι:κτων, Τ(ΙJ δi: δα1.,τι'1λ(:) (/!1 Τ(7)\' οί1 0Fλουσι /.1\'Jj σU.I �1,ι1τ6.. :τι't\'ΤΙΙ, !'1) η'ι. f (! '/11 ω' τ(1)\'
ποιουσι πρuς τι'J 0Fη0ηνιιι τοί; ανΟ (_ΗΟ:ΓΟΙς, :πλα,rι' νουσ1 γrι.(_) τι'ι. φυ
λαΥ.ΤΙΊ()Ια αιJΤ(ι)\' Υ.αι μεyαλύνουσι τ1Ί Υ.ριίσ:τεδιι Τ(ι)\' ίμιι .τί(,)\' αι1τών.
φιλοϊiσιν δi-: η1ν :τρωτοκλι.σίαν f.ν τοί.; δείπνοι; καί τάς πψ,nοzα
ί1εδρίας i\• πιί; συνrιγωγιιίς Υ.ιιί τοιΊ; ιlσπrισμοiJ; fν ταί; clγοuιιί.;
Υ.α1. χαλείσί1αι ί•:τr'J n7J\' ιΊνί1ρι:ηων (_)ιιl\Gί (_)u.GGί. ί1 !1Fi c i)ic μ1 1 ·ι.λη
ί1ηη ραGGί: εί; γrιρ ίψιiJν εστιν δ ί'\1ΜσΥ.αλος, ιΊ Χ u ιστϊι;. :τάν
τε; 1)έ ίψεί; &δFλφοί εσΤF. :ωί πα.τέρ
, ιι μ1Ί χιιλfσηπ ίψιi.η· l:τί τ11;
γης εί; γιΊσ εσΤΙ\' () :παη1ρ ίψω,·, δ f\' τοί; 0L1(.)U\'()i, ς. μηί)έ zλη
, ί,μι7)\• εσην ι'J zαΟηγητ,1;, ό Χοιστ/�;, ι'J
ί1ηπ: χrι,ί1ηγηταί., εiς γr�ρ
ι 6'�ν διάχονος. δστι; δί, ί 1ψιοσε1 f((IJT()'\' τα
!')ί; μfί.ζων ι•μ(1)•1 Fσται. ίμ
:τε1,1 ωΟ11σετω. Υ.υ1 δση; ταπε1νrοσε1 Ι'αυτι'η· {1ψωΟ11σετω. Οί':rιί 1',ι':
ύμίν. γρα:μματεί.; καί. Φαuισαίοι '\ΙΠΟ'Ι.QΙ,τ αί, ()Τι χαησΟίε,η τcις οί
κί,ας τιί>ν χηρών χαί προφάσει μακρά προσευχόμενοι· δια το ύτο
λήψεσΟε ΠF(JΙ.σσάΤFQΟν χρί.μα. Ουαί ί,μ ίν, 1�σr�μμυ.πί; χαί Φrι.ρι,
σαίοι. lΙΠΟΥ.QΙ.Τ'αί,J δη χλείετε ΤΙ\]\' Gα,σι.λείω· Τ(ι)\' Οι•ψινων ε,μ.:τρο
σΟεν n7J'\1 άνΟρώπων· �'•μεί; γι'ι.ρ οιΊΥ. FισέuχεσΟε, οί',δέ τιη'.; FΙσFQ
χομέ,;ου; άφίετε ε1.σελ0είν. ΟιΊαί ί•μίν. γσαμμαπί; Υ.α1 Φασισrιίοι
wτοκριταί, δτι ΠΕ(Ηάγεπ Τ1)'\' Οrιλrισσαν Υ.αt τ11ν ;ηιJάν .:τοιησα.1 f\'ίι
ru()Οσ11λυτον, χαι οταν γένητω, :το;είτε αύηΊν \ 1 1()'\' γεέν,·η; διπλάτf
υον -ι,μων. Ούαί ύμίν, όδηγοί τυφλοί, οί λέγο·ντε;· δς αν ι')μ(1ση εν
rιϊ> \'Ο.(!>, ούΜν εστιν,
δ' αν Λιιάση εν τιϊ) χσυσ(τ) του '\'¼OV, i\φε iλfΙ.
μωροί. και η,φλοί ! τί:: γαρ μείζων εστίν, ο Ζ(Η•σι'ς i1 () \'j((')ς ι') ιΊγιι'ι
ζ(ι)\' τnν χσυσό-ν; χιχί Πς llν <>μόση (ν Τ(τ) Οι,σ1rιστηυί19, οι•Μν εσrιν,
1
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δς δ' αν όμύ σn έ:ν τψ Ιδ(ορφ τψ επάνω αίπού, οφείλει. ,μωροί και
τ υφλοί! τί γάρ μείζοιν, το ιδώρο,ν η το θυσ1uα1σ:τήρων τό άγιάζον
το δώροιν ; ό ούν ομόσας εν τψ θυσιυ,στηρ
, ιφ όμνύει εν αύτψ καί
εν Πασι τοίς επάνω α υτού. κ,αι, ό όμόσα,ς ε, ν ;rψ ναι'i'> ομνtΙΕι έν αυ
τψ καί εν τφ καιτοιJΚήσ� αντι αυτό,ν· καί ό αμόσας έν τψ ούραν<:ρ
ομνύει εν ηϊ> θιρόνφ ταϋ Θεού ΥJαι εν τφ χC(Jθημένφ έπάνω αύτοϋ.
Ούαί ί\μίν,. γρα:μ,ματείς καί Φαρισαίοι ύποκριτ�αί, δτι αποΙδε,κατούτ,ε
τό 11δύοαμον ¾αι τό α:νηιθσν καί τό κύμινον, κ,αί αφήκατ1ε τά δ1αρύ
τερα τού νόμου, την κρuσιν κιαί τον ελεον καί την πίστιν· ταύτα δε
εδει, ποιησαι κακ,είνα 'μ11 αφιέ:ναι. δδηγοί τυφλοί, οί διυλίζρντ,ες τό,ν
κώνωπα, την δε κά1μηλ,ον καταπίνοντες ! Ούαί ύμτv., γρα:fλ!ματείς YAL
Φαρισαίοι ύποκρ,ιτα:ί, δτι καθαρίζ: ετε τό εξωθεν τού ποτηρίσυ και
της παροψίJδος, εσω0εν δε γέμουσιrι έξ αρπαγής ΚΙαί αδικίας. Φα
ρισαίε τυφλέ, καθάρισο,ν πρώτον τό r.ντ, ός τού ποτηρίου καί της
παροψίδος, ϊνα, γένητα,ι κιαί τό έiκτός αυτών κα!θαρό·ν. Ούαί ύ:μ,ίν,
γραιμ,μα1:1είς και Φαρι,σαiί:οι ύποοcριτηί, δη παραμοιά!ζεται τάφοις κε'
'
e
'
'
κονιcφενοις, οιτι, νες ε,,ξω 0·�εν ,μεν φαινονται ωραιοι, ε1 σω 01εν δε γεμουσιν όστέων v,εχρών κ,αί, πά 1σης ,ακα1θα1ρσ�ας. οϋτω καί {ψείς εξω0,εν μεν φαίν0σθε τοίς ανθ, ρώποις δίχαlλ)ι, 1:\σωθεν δε ,με.ατοί έστε
ύποκρί1σ,εως και άνο,μίας.
1

,

Ν

-

''

ΠΕ' 34 -40. Τότ•ε ερ.εί ο {\α1σ,ιλεύς τοίς ,έ,χ δεξιών αύτοϋ· δεύ
τε οί' ευλογημένοι τού JUατρός μου, κληρο,νομή1σατε την ήτοuμασμέ'
'
'
12
- κοσμ,αυ.
'
' απο
' ' 'Χ!αταlu12σλης
·επει;'νασα γαρ, 'ΧlαJι
νην υμιν
. ' ε,'δω1 uα1σιλειαν
κάτέ ·μ,οι φαγείν, ·sδίψηισα), Κιαlι ΕJΙJGτίσατ�έ Ιμ!ε, ξένος η1μην, ,tα,ί, συ,ν η
γάγετέ με, γυμνός, καί στ:0ρι0δάλετέ με, ήσθένησm κιαl έπεσ'Χlέψασθέ
με, εν φυλακfl ημηιν , και 11λθετε πρός 'μ!ε. τό�ε 1αποκρuθήσο,ντα1ι αύ
τιρ οί δίικα.ιοι λέγοντ1
, ες κύριε, πότε σε εuδομεν πεΙΝώντα κιαί aθρέ
ψαιμεν, Ύj δυψώντα καί 1έποτuσαιμεν; πότε Ιδέ, 1 σε εuδαμεν ξέν()�r και
συνηγάγο,μ:εν, η γυ:μιν,όν καί rοεριειΜλομεν; πότε rδέ ,σε ε'ί.δqμεν ά,σθ'ε
νη η έν φυλακ'ίΊ καί ·φJθαμω πρός σε; καί α
, ποκριθείς ό �α,σι.λεύς
έρεί. αύτοϊς· αμ1\ν λέγω ύμίν, εφ' δσον έJποιήσατε ένί 'ίQmων τών
ι�δ,ελ;φων ,μου τώ'V ελαχύσtω'\', 0μοί εποιήσαrτ·ε.
'Επιλογή:

Κω στης Μελι(JΙ(Jlαιρόπουλος

( Σ υνεχ �εται)
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΙΛΙΣΟΥ
Ό Τυχοδιώκτης
Τι:γχ ά�ω φοιτητής ;riς Φιλοσοφικής
Κιαι ,μαλιστα τ�ρuτοετης.
'Οφείλω δμως ιμαθήματα <<Ουκ όλ[γα».
Δέ φταίω εγώ.
Το εκπαιbεuτικό σί,στημα είναι σαθρό.
Σχέφτομαι να τα πα1ρατήσω.
'Η Φιλοσοφικϊι μυρίζει ,μούχλα.
'Εγώ 11μουν γι' αλλα γεννημένος.
Έγr'ο είιμαι r'.ίνΟρωπος της δράσης.
Δυο - τρία χρόν�α άχόμη
δικαιολογούμαι στον πατέρα μου σαν φο�τητής.
;\ιlετα εχει ό Θεός.
Καλοπερνάω ,eδώ 1μέ. τίς φιλ:ενΠJbίτ1σες.
'Όλες του; πέφτουν θί,ματα της γοητείας μου!
.Εtμ,αιι καί τό ΚJαυχιέμα ι δ Δον Ζουαν της πόλης.
Τή Οηrrεία μου τή,ν άνέ&αλα.
Δεν ξ�ρε�ς, μJt!Ορεί αργότερα να μειωΟεί, η να εξαγοράζεται,
11, γ�ατί. οχι, να Ο{.αταργη,θεί.
Αυτό θα fγτ αν το σωστότερο.
Θα.πρεπε να -rό εφάρμοζαν δλοι οί λαοί.
'Ίσως ,μετά για λίγα χρόνι,α να μJ'Cαρκάρω.
Περισιέτειες, ξένες γλcοσσες, ξένοι λαοί, θανΟ!ι ,εvrδιαφέρον.
Κι αν ,f'5αρεθώ, 6ρέ ,αδερφέ,, τα nαρατάω.
Βρυσκω ενα στεριανό ,επάγγελμα.
"'Εχω -rα:λένιτο στ11 ζωγραφιrι.ή.
Δέν άποκλείεται, 1μέ λίγη τύχη, να γίνω διάσημος καλλιτέχνης.
Δέ χολοσκάω εγώ για τ' αυρ�ο.
Το πηρα 'γώ το ,δίδαγμά μου άπ' τή Φιλοσοφία.!

**
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Κάλλ16τος καi Θεοφί,λακτος
'Ο ν-έος κ,αιθηγηϊtής της φ�λιοσοφί:αις Κάλλ�σττος
κι ό ιμέγας Ηε,ολόγος Θεοφύλιακτος
είς τό μεγάλο άμφtθέατρο της 'Ορθοδόξου 'Ακαιδημίας
λογαμαχοϋν πε.ρί τ, ης εκκλησίας τ1οϋ Χ ριστuϋ.
Οί φοιτητές παρα'>ωλουθοϋν γοητευμένοι.
'Ο Κάιλλιστος έσπούδα.σε είς την Γερμαν�αιν.
Ή χά}ρα αυτή κατ' εξοχήν ε�δε· ίκνυται ,δια φιλοσοφικας σστοιιδάς.
Ό Θεοφύλακϊtος εξ αλλοrυ ϊtήν φήμην τοίι κ1αλυτέρου ·θεολόγου εχε.ι.
Δ�αιπνέε.τ,αι άπό πίσπη θερμ11 ε1 ίς ,τόν Θεόν.
Τί, λε.πτ{ινοια ! Τί νοητικές άκροδαJσuες !
Οί φοιιτητές τάσσονται τή ,μια με τίς άπόψεις της φιλοσοφίας
μέ τίς απόψεις της θωλσγίας την αλλη.
'Επί ,μίαιν ωρα; διαλέγονιαιι.
Κανείς δεν 11μJΙjορ0ί τον αλλον να ιμεταπείσει.
Ξαφνικό κι &ιπροσδόικη το για τούς φοιτη;τές τό τέλος.

'Η ,εκκλησία εχασε τό τραίνο της κοινωνίαις.
Ά,1αγκάζεται να J'ΙiαιραΙδεχθεί ό 1 μέγας θεολόγος.
Αύτό το τραίνο δίχως οδηγό βαδίζει στο γκρφό.
Παραδέχ,ε.τ,αι ό νέος καιθηγητ11ς της φιλοσοφίας.

Ποιος κέρδισε τη λογα,μαχία; 'Αν1 α;ρωτιώνται σί φαιτητές.
Ν ικ{11θψι,ε ό θοολόγος, ελεγαν μ�ερικοί.
Ν ιrιtήθηικε ό φιλόσοφος, ελεγαν κάποιοι άλλοι.

Βάνα Βαβέτση

φοιτήτρια Φιλοσοφικής

1981

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΣΚΑΝΤΖΗΣ

Ό ποιητης
Μιπά τή μύηση, επρεπε να περάσει
ενας χρόνος
για να γίνει ή τελετ11 της εποπτείας.
'Ηρθ'ε λοιπόν κ' ε'δεuξε στους 'Επόπ1:ες
,<τογ εν σιγn θ,εριζάμιενο-ν στάχυν»
κι αντί, δπως εσυνηθuζετο, να j(jροσκυνήσει
:ωί ν�. γίνει δεκτός, δλοι
οί 'Επόmες επeσαν και τον προσκύνησαν.
Αmος χα1ιρέτησε
χα1ι πέρασε 'στον
να συνεχuσει τή

,μέ ισeμνή κίνηση
αλλο Οάλαιμο
μΟ'\-\αξιά του.

('Αμυχές, 1979)

ΛΕΟΝΤΙΟΣ Κ. ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωμετρικα
Προσπαιθώ να δρω τα σχήματα.
Γί,ρω μου διακ,ρίνω κα:θ'αρα
τα πολύγωνια της ύreεκφυγης,
το ορθογώνιο της ύπο,χρισίας,
n'-J σφαίρα της ανιευθυνότητας.
Μπερδεύομιαι άνεJ1ίαvόρθωm
στις ελλειmτικές τροχιές της άδ-εδαιότητας,
στί; γων1ές της σφα,λερης θεώρησης.
Μα 11:ού ε1να1ι επιτέλους
το τετράγωνο της λογικής
κι ή ευθεία της 0ιλι1'1Jρίνε,ι,ας;
(ΙΠερ. Σύγχρονη Σκέψη)
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θΑΛΗΣ ΡΗΤΟΡΙΔΗΣ

Θα γελάσσυν ,μιu�ί ,μuις
ζώα κι οί σκώληκες,
τα ιδένrtρα κι σί πέτρες,
αν γνώριζαν πώς εί:μαστε
οί μεγάλοι φορείς
τής 'Αδικίας στη Γης,
τού Φό6ου και τού Μ�σους
και τής ΚατΙί1!0Π'ροφης,
πωχουμε φωγκοδέσiει
μια φιγούρα μvνάχα,
το Χα1μόγελο τής Σοφίας
στης Ψυχής μ,ας το πέτο.

rtα

Ό πε1ρα6μος
Ό πειρα:σμος τής 'Άγ,vοιnς
πωχ01, ταυτότητα
τ1'-Jν Άμά�θεια, των μαζών,
αν δεν είχε καρτέρι
αιχμ,αιλωσί:ας τ' 'Ανθρώπου,
να τον ,όδηγήσει
στα έρέ6η τής 'Αγωv,ίας
πο11 Βελονιάζουν την Ψυχή,
ό 'Άνθρωπος θα ρίζωνε
αιη χλόη τής Γαλήνης,
κ,ι ό κόσμος τής Γης
θάt1αν πλέρια ,σπα�μένος
με γόνιμους σπόρους
και σοδειές ευφορίας.
(Σφενδονιές, Ρώμη, 1979)
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ΚΡΙΣΝ ΑΜΟΥΡΤΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΠΙΛΟΓΉ : Κωστης Μελισσαρόπουλος
(Συ11έχεια άπό

το

προηγούμενο τευχος)

'Από όμιλία στό Saanen της ·Ελβετίας,
30 Ίουλίου 1964
Μου φαίvεταιι δn fvα άπο τα πιο σημαvnκα πράγματα
στη (ωη είναι να ξεκαiθαρίσουμε τόv νου, να άδειάσουμε τον
νου άπο κάθε πεiρα καί σκέψη, ωστε να γίvη καινούργιος,
φρέσκος, άθωος. Γιωi μόνον ό αθώος νους, μέσα στην έλευ
θερία του, μπορεί να άvακαλύψη τi είναι άληθινό.
Ζουμε με γvώσε1ς καi πληροφορίες, καi νομίζουμε δrι οί
γνώσεις καi πληροφορία: είναι άρκετές. Άλλα χωρiς διαλογι
σμό, ή ζωή μας είναι πολυ ρηχή. r-.rε Tll λέξη «δι.ολοiγισμός�,
δεν έννοω συγκέντρωση η προσευχή. Για να βρεθfi κανεiς σε

38

1 Λ I Σ Ο Σ

1981

μια κ0ιτάσταση διαλογισμοϋ, i'j μολλον να ελθη ώς αύτήν,
φυσικά, εϋκαλΟΙ, χωρiς προοπάθε.ια, πρέπει ν' άρχίση· να κατα-
νοfj τοrν έmφαν,ε1ΟΙΚΟ καθηιμειρ1rνο νοϋ, τον νοϋ που εΙνα1, τόσο
εϋκολα iκαναποο.ημένος με πληροφορίες.
'Όλες oi δραοτηρ:Ιό τητές μας, ολες oi συγκινήσεις μας,
ολες oi άνηδράσεις των νεύρων μας εΙναι τuολυ έmφαν;ε1ΟΙΚές.
Ζώψας σrrην έrnφάνε1α,, δπως oi περ:ισσότεροι άπο μας, προσιτα
θουμε να βροϋ,με τα βάθη, προοπαθουμε να προχωρήσουμε ολο
κα11 πιο βαθεια κάτω άnο την έπιφάνε1α. 'Όσο περισσότερο
νοήrμονες, περιιοοότφο δ10,νοηηκοί, περlΙΟΌότερο φλοyιεροi εϊ
μασrε, τόσο π:ο εντονη είναι ή έπίγνωσή μας τfjς έmΙJΤολαιό
τηrτος της ύπάρξεώς μας.
Ό έπιφανεωκός νους προ<J1παθ·εϊ να άναικαλύψη τον σκο
πο της ζωης, η ζφάει μια στυνrrαyή, που θα δώση σrη ζωή του
tναν σκοπό, άγωνίζετω να (ήση σύμφωνα με μ1ο
, άντίληψη
που συνέλαβε, η με μια πίστη mυ [χει παραδεχθfj καi ή δρα
στηριίπητά του έξακολουθεΊ να εΙναι έιrοφανεωκή. Πρέπει να
iδfj κανεiς mύτο το yεγονος πολι, καθαρά.
Κσμμια έηαεφημαrrολογία για TllV ερευνα τfjς άληθεiας
των γνωμων δεν μπορεi να φέρη κα,τανόηση. Αύτο, που εΙνω
απαραίτητο, εiνω ή εύα�σθησία, ή έπίyνωση, ή άμφιβολία, ή
διστα.κηκότης, που δίνου,ν στον νου n1ν iκανότηιτα να άνn
λαμβάνεται.
Ποια είναι ή φί,ση τfjς πείρας; 'Όλαι θέλουrμε και,νούρ
γιες J11είρες. Δεν θέλουμε; Εϊμαιστε ιωυιpαισμένοι άπο το πα
λιό, άπο τα πράyμ α:τα Π'Ου μας εχουν φέ,ρει πόνο, η μας εχουν
προξενήσει λύπη. Ή ρουτίνα στο γραφείο, oi λειτουργίες των
έκκλησ1ων, ή κυιpιαρχiα του Κράτους. Βαρέθηκε ΚQiνεiς δλα
αύτά, κουράαrηικε, έξαντ,λήθηκε άπ' αύτι':ι και ζηιτάει περισσό
τερη πείρα σε δ:ιαφορετικα έπίπεδα.
ΒλέπονταΙς την περιορrομένη φύση τfjς έγωΚΙενιφικfjς δρα
στη,ριότητος, ζηιταμε J11ερωσότερη
, καi πλατύτερη πείρα, ,η ζη
ταrμε να γνωρίσουμε πως να δωσπάσουμε αύτο τον περιορι
σμό, για να βρουμε κάτι μεγαίλύτερο. 'Αλλα ολες αύτες oi
άναζη.τ11σεις έξαικολουθοϋν να είναι ό ϊδ1ος μη,χαν�σμος τ.fjς
έιγωκεντρ1κfjς δρασrηρ1ότηιτος, ή ϊδι,α δραστηριότης τfjς συσ
σωρεύσεως πιε1ρας, ε'ίτε εΙναι πεiρα ένας λεmου. εϊτ.ε μιας
ιiμέρας, εϊτε έκατσμμυρίων χρόνων.
ΓεννΈέται το έρώτημα: εΙναι, δυνατον να clναι καινεiς έ
λεύθερος ά.πο ολες τiς έγωκενrτρικες δραστηριότη1τες, χωρiς
προσπάθεια;
Ή λέξη «διαλογ1σμ.ος» σημ
, αίνει να σκέιπτεται κανεiς για
κάτι, να έρευνα, να έμβαθύνη σε κάτι. κι/ άκόμη μπορεϊ να
σημαιίνη
, μια καrτάσταση τοϋ νου, που άΤ1ενίζε1 με προσοχή,
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χωρiς την πορεία της σκέψεως. Είvω μι,α λέξη, που εχει πο
λυ μ1κρ11 σημασία ση) Δύση, άλλι:ι έξωρεnκη σημασία οτι'ιv
'Ανατολή. Πολλοii ί::χουv γράψει γ1' αύτο το θέμα καi υπάρ
χουν πολλες σχολες πού ύποστηρί(ουv δ1άφορες μεθόδους 11
συστήματα διαλογισμου. Γ1α μένα, κανένα ά.π' αύτα τα συσιή
ιιατα δεν είναι δωλογ1σμός.
Δ�αλογ10μος είvαιι το ιέλειο αδε1αΟ)lα του νου. Καi δεν
μπορεϊ κανεiς ν' αδειάση τον νου ιιε τη βία, σύμφωνα με μιcι
ιιέθοδο, ενα σύστηιιιι, μια σχολ11, Είναι απαραίιητο καi πρέ
πει, καvεiς να iδfj τι1v άπάτη ολωv των συστημάτων. ΊΙ έξά
Γ
σκηση ένος συστ11ματος διcιλογισμου! είνοιι έ!ιιδiwξη
πε:ίραςr,
εΙvω μια προσ:ιτάθε�α, 1ηα δοκιμ11 να έπιτύχη καvεiς μια αvώ
ηψη πείρα, 11 την «τελικη» πείρα. 'Όrαν ομως κανεiς εχη
καταλάβει ΤΙ] φύση της πείρας, τα αγνοεί ολα αύτά, τα πετά
ει, εχει έξοφλήσει μια για πάντα μ' αύτά, γιατi ό νους του
δεν ακολουθεi nια κανένα, δεν έnιδ1ώκε1 ma. πείρα, δεν έn1θυμεϊ όράματα, μια που κατεvόησε τελείως δτι κάθε αναζή
τηση για όράμα11α, κάθε -rεχνητη έξύψωση άvαιισθησίας δια
11έσου vαρκωηκωv, δια μέσου :ιτε1θαρχήσεως, δια μέσου τελε
τουργιωv, δ:ια μέσου :ιτροσευχfjς, είναι έγωκεvτρικ11 δραστη
ριότης.
Το να παρατηρfj καvεlς κάθε κίνηση τfjς σκέψεως καi
έmθυμίας, τι) λcυαάρα γiα καινούργιες πείρες, την κίνηση τfjς
συνταυτίσεως του έαυτσυ με κάτι, - άπλως να ncιρατηρη KCIJ
να καταvοη δλα αύτα - φέρνει φυσικα μ1α εϋκολη έλεύθερη
πειθάρχηση. Μ. αύη1 την :πειθάρχηση τfjς καrωvοήσεως έρχε
ται μ1ά iδιότης άμέσου έmγνώσεως, κατ' εύθεϊGJν άν<rw1ψεως,
μια καtrάσταση πλήρους προσοχfjς. Σ. α:ύη1 η)ν προσοχη ύηάρ
χε;, αρετή.
Πρέπει να εχετε ί?.ναν έvάρετο νου. Άλλα ί?.vας νους, ό
όηοϊος άπλως συμμορφώνεται στα κοιvωνικα καi θρησκευnκο.
ύποδείγματα μιας, ίδ1αίτερης κο1νωviας, δεν είναι έvάρετος.
Πρέπει να ύπάρχη άρειή, γιατi χωρiς αρετή, δεν ύ:ιτάρχε1
ι':λευθερία. 'Αλλα οπως iι ταιπε1νοφροσύvη, ετσι και ή αρεη1
δεν μπορεϊ να καλλ1εργηθfj. Δεν μπορεiτε να καλλιεργήσετε
αρετή, δπως δεν μπορείτε να καλλ�ερyήσετε αγάπη. 'Λλλα
οταν ύπάρχη πλήρης προσοχ11, υπάρχει έπίσης αρεη1 καιi. 6γάπη. 'Απ' αύτη την ru\ήρη προσυχη ερχεται όλοκληρωηκ11
σ1ωττή, οχι μόνο στο έπίπεδο του συvε1δηιτου νου, άλλα καi
στο πεδίο του μη συvε1δητ, οu.
Στην όλοκληρωnκ11 σιω:ιτη ύπάρχε1 εJρήνη. Δεν εΙvαι ή
ειρήνη τϊίJν πολιnκων, οϋτε ή εiρήνη μεταξυ δύο πολέμων.
Εiναrι μ1α εiρήνη που δεν εχει yεvνηθη ά.πο άvτίQpαση. 'Ό
ταν ό νους εiναι τόσο ηρεμος, ακίνητος, σ�ωπηλός, μπορεί να
προχωρήση. Ή κίνηση της σιωπης είνω ένιτελως διαφορετικη
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ΟΙΠΟ την κίνηση, της έγωκειντρικης δραιJΤΤηριότητα;. Λύτη ή κί
νηση της σ1ωrιτijς εΙναι δημιουργία.
Μόνον να άτενίζετε, να κωτάζετε, να ΤΙΙαιρατηρijϊ[ε, με στοp
yή, με άγάπη,. 'Αλλα δεν μπορ.εiiτε να εχετε άγάπη, αν δεV
! εΙ
σθε τΟΙΠε1νός. Κα:i ή τΟιJΤε1νοφροσύνη εΙναu δυναrτη μόνον οταν
δεν ζητατε κάτι, οϋτε άπο τον Θεό, οϋτε άπο κάπ01p άνθρώ
πι νο ν ον.

, Από όμιλία στό ,, Αμστερνταμ,
19 Μα·ϊου 1968
Ή λέξη διαλογισμος εχει ιμαλλον διαφθαρη, οπως ή άγά
πη εχει λερωθη. Άλλα εΙναι' μια άξιαγά.ηητη λέξη, εχει πάρα
πολλη σημασία�, ύπάρχει πάρα πολλη όμορφ�ά, όχι σ' α:ύτη
την 1δια τη λέξη, άλλα στη σημασία που ύπάρχε1 πίσω άπ'
αιύτη ;rη λέξη. Καίi πρόκειται να δοϋpε, για τον έαυrτό .μας ό
καΟbνας, av 'JlΠΟροϋμε να βρεθοϋμε ξαφνικα σ' αύτη την κατά
σταση του νοιϋ, 11 ότuοiα1 βρίσκεrωι πάντα σε δ1αλογι01μό.
Για να βόλη κανεiς σωστη βάση γ1! ΟΙύτο τον
, δ1αλογισ;μ6,
ηρέπει να καm01λόβη τi είνω ζωή, ζωη καίi θC11V,αrτος. Ή κατα,
νόηση της (ωijς καιi ή έξωρε1ηικη σημασία τοϋ θανάτου, εlνα,1
διαλογισμός. Διαλογισμος δεν εΙνα1, το, να ψόχνη κιaνεiς καi
ν1α βρί:σκη κόπmα βαΘε1α μυστιrκη έμπεφία, οϋτε - οπως vίι
νετQΙl στην 'Ανατολη - μια έπανάληψη λέξεων, μια συνεχης
έπιανάληψη σε:ρας λέ,ξεων, όσοδήπουε άγιησμένων, όσοδήπσrε
άρχαίων. Αύτο κάνιει τον νου ηρεμο, άλλα έπίσης· τον κάνει
μαλλον νωθρόν, άνόηΊJον, ύπνώτισμένον. Μπορούσατε, άντi αύ
του, να πάρετε ενα ήρεμισnκό, πραγμα που εΙνια1 πολυ mo
εϋκολο. Έποrμένως, ή επανάληψη των λέξεων, ή αύτουπνω
ση, το να άκολουΘητε ενα σύστημα. η μια μέιθοδο, ολα α:ύτα
δεν είναι. διαλογισμός.
'Όταν ενας λέ,ει οτι εχει μια έιμπεφία τοϋ πραγματ1κοιϋ,
να δυσmστfjΊJε προς αύτόν, να μη δέχεσθε την αύθενrτία του.
'Όλο1 θέλουμε να δεχθουμε κάnαιον που ύπόσχεω1 κόη, γιατi
δεν e-χουμε φως μέσα μας, άλλα κανεic: δεν μπορεϊ να σας
δώση �το το φω�, καiνείς, οϋτε Γκουρού, οϋτε δάσκ.αλα;, οϋ
τ1ε Σωτηρας, ·κανειq.
ΈπεJδη εχουμε δε,χθη, τόσες πολλες αύθενmες στο πα
ρελθόν, εχcυιμ1ε τοποθετήσε1! τη,ν ΙJΊίστη μιας σε αλλους, που
μας εχουν έκιμε-τcαλλευθij, η μας εχουν κάνει τελείως άποτυ
χημένους. Κα;vεiς δεν μπορεϊ να μας δώση αύrτο το φως, τωυ
nοτε δεν πεθα,ί,νε.ι,.

1981

ΚΡ I ΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

41

Το να άwολουθη κανείς, δεν συνεπάγεται μόνον την άρ
νηση της δικης του διαύγειας, της δικfjς -rου ερευνας, άκε,.
ροιότητος καi εύθύτητος, άλλα συνεπάγεται έπίσηc: το δτι στό
να άκολουθΓjς ί::χε1ς σcι V κίνητρό σου 111Ίν αμοιβή. Ί--1 άλήθεια
ομως δεν είναι μ·ια 6μο1βή. 'Άv κανεiς τό καταλαβα.ίvη αύ
τό, τότε κάΟε μορφιΊ άμοιβης καi ηΙμωρίας πρέπει να άπορ
ρ�φθη, πρέrιει να τεθη κατα μέρος. 'Η αύθεvτία nυνεηάγετω
φόβο. Το va ηειθαρχη κανεiς τον έαυτό του άπο φόβο μη δεν
κερδίση έκείνο πσυ ό έ 1φ εταλλευτfμ;, έv όvόμαπι της άληθεί
ας η της έμπεφίας, λέε1, εΊ'νω τό να άρvεϊτcιι τιΊ δική rου
δuαύγεJQ κcιi ένηιμότητα. "Αν λέrε δη πρέπει να δωλογ1ζό
μcιοτε, πρέπεu να άκολουθουμε �να ώρ1, σμένο μονοπάτι, ώρι
σμένο σύστημα, προφαvως εχετε διcιιμορφώσει τον έαυτό σας
σύμφωνα προ(: αύτο το σύστημα η μέθοδο. "Ισως θα έmτύ
χετε αύτο που ή μέθοδος ύπόσχε:rαι, άλλα δεν θα ειναι τίποτα
αλλο ,άπο στάχτες. Γωn το κίνητρο είνοι ή έπ�rευξη, ή έπΙJi
τυχία, καi στο βάθος αύτου ύπάρχε1 φόβος.
Ί-Ι κοrνωvίcι με την ήθ:κ
· ή της λέει δτι μπορείτε να είσθε
άπληστος. ιιπορεϊτε να σκοτώνετε εναν αλλον έν όνόματ1 του
θεου, έν όνόματι της χώρας σας, έν όνόμ0�τι ένας iδεώδους.
Μπορείτε να εΙσθε άνταγωv1στn<ός, φθονερός. Mta τέτοια ήθΊ
ΚJ] δεν είνω καθόλου ήθικ11.
Πρέπει όλοκληρωnκα να άρνηθηυε cιύτη ηΊv ήθικ1Ί μέ
σα σας για να είσθε ένάρετος. Αύτη είνω ή όμορφ1α της άρε
τfjς. Ή άρεηΊ δεν είναι μ:ό. συνήθεια., δεν είναι κάτι στο οποί
ον έξασ.κείσθε μέρα με την ήμέρcι, με τον σκοπο νά ε1σθε
ένάρετος. Αύτό είν0ί1 μηχαν1κό, μια ρουτiνα χωρiς σημασία.
Ί\λλα το να εiσαι ένάρετος σημαίνει να γνωρίζεις τί είνω
άταξία. 'Αταξία, που είνω cιύτιΊ ή άντίφαση μέσα μας, αύτος
ό σπαιpαγμος των διαφόρων εύχcιρ1στήσεων, έmθυμιων καi φι
λοδοξιών, άπληστίας, φθόνου, φόβου, δλα αύτά. Λύτες εiναι
oi αιτίες της άταξίας μέσα μας και εξω, έσωτερικα κα1 έξω
τερ,ικά.
ΣηΊv ί:ίρνηση της άταξίος ύπάρχει, τάξη. Ή τCΙJξη εΙνω
μέρος του διολογισμου. Ή τάξη είνω όμορφιά. Ύπάρχει τόσο
λίγη όμορφια στ11 ζωή μας! Ή όμορφιια δεν βρίσκετcιιι στα
κτίρ]Q, στα άγάλμcuτα, οϋτε στο σύννεφα, στα φύλλα η στό
νερό. Όμορφ1α βρίσκεται δπου ύπάρχει τάξη. Σ' εναν νου
που δεν εχει σύγχυση. ό όποίος είνω άπολύτως σε τάξη. Καi
μπορεί να ύπάρχη τάξη, μόνον δπου ύπάρχει όλοκληρωΏΚΙl
αύτοάρνηση, οτcιν το «έγώ» δεν εχει καμμια σημασία. Τό τέ
λος του «έγώ» είνω μέρος του διαλογισμου. Λύτος εΙναι ό
μεγαλύτερος, ό μόνος διαλαγ,ισμός.
Ό διαλογυσμος είναι ή κητανόηση της ζωης, που εΙνω
το να έmφέ.ρου,με τόξη. Τάξη είναι άρετή, 11 όποία εΙναι φως.
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Λύτο -ro φως δεν το άναψε κάποιος άλλος, όσοδήnοτε ηenει
pαμένος, όσοδήποτε εξυπνος, όσοδήποτε nολυ-μΟJθής, όσοδήποτε
πνευμαrrικός. Κανένας σnΊ γη :η στο·ν ούρανο δεν μ.πορεί VQ
το άνόψη, έκτος άπο σας τον· Ιδω, με τη δl!Κή σας καπα,νόηση
κο1 δι�αλογισμό.
Να nεθοίνετε για κάθε n μέσα σΟJς. 'Έτσ1, ή άγόnη εΙνω
άθώα καl φρέσκια, νέΟJ και διαυγής. "Αν έχ,ετε έγκαrrασ,rήσε1
ούnΊ την τάξη, CΙJύτη την άρετή, αύτη την όμορφ1ά, αύτο το
φως 1ιέσα σας, τότε καi μόνο τόΨε μπορείτε, να προχωρήσετε.
Τοϋτο σημαiνε� on ό νοϋς, έχοντας τόξη, που δεν προέ,ρχετα�
cmo σκέψη, αύτος ό νους, γίνεται τελείως :ησυχσς, σιωπηλός,
χωρις καμ,μια προοπ6θε10 χωρiς καμμ1α πειθαρχία.
Στο φως αύτης της σιωπης, ολες oi δρόσeις μnΙΟρεί να
συμβαίνουν, ή κΟJθημερ;ινή σας ζωη μπορεί να είναι λουσμέ
νη άπ' αύτη τη σιωπή.. "Αν κανεiς θα i]ταν άpκετα τυχερος
να έχη προχωρήσε� τόσο μακρυά, τό-rε d αύτη τη mωπ.η ύ
ηάρχ,ει μια έvτελως διαφορεΤΙΚη κίνηση, ή όποία δεν άνήκε.1
στον χρόνο, ή όποία δεν άποτελείτω Ο!Πο λέlξεις, ή όποία δεν
μετριέται άπο τη σκέψη, γιατi είναι πάντα καα.νούργια.
ΕΙναι αύτο το άηροσμέτρηrrο κάτι, που ό άνθρωπος εχε1
ζψήσει α.iωνiως. ΠρέJΊΙει ο ;μως να το άνακαλύψετε μόνος σας,
δεν μπορεi να σος δοθη. Δεν εΙνα� οϋτε ή λέξη, οϋ11ε το
σύμβολο, αύτα εΙναι κατασφεππκό. Για να έλθετε σ' αύτη
την καrάσταση, πρέπε� να έχετε πλήρη τάξη, όμορφ�ά, άγά
πη. 'Επομένως, πρέπει να πεθαίνετε για κόθ-ε nραγμα που γνω
ρίζετε ψυχολογ:ικά, ετσι που ό νοϋς σας να εΙναα _διαυγής, οχ1
υηως
εινω,
ετυραννJJ<ος.
'
"Ε τm, που' να' βλΙ-.c.υuι
� τα' nραγματα
'
sι
...
'
ξωτ;ερ11Κα καi έσωτε,ριικά.

Διαλογισμός - 1969
Ό δ1αλογι01μος εiνω ί::vα άJΊΙο τα πιο έξαιρεηκ<':ι πράγμα
τα, κο.i αν δεν ξέρετε τi εiνω, εΙσθε σαν τον τυφλο ο.νθρωnο
σε κόσμο λαιμnερων χρωμάτων, σκιων καi κινουμένου φωτός.
Δεν εΙνω μόνο ιμ1α δ1αvοη,nκ1Ί ύπόθεση _. ,άλλα δταν ή ιωρδια
εiσχωρη μέσα στο νου, ό νοϋς εχε1 έντελως δωφορεηικη iδ,ιό
τητα. Elvau πράγμ CΙJn, τότε, χωρiς ορ1α, οχι μόνον σrηv iκα
vότη,τά του να σκέπτετω, να δρα άnοτελεσμCΙJτικό, άλλα έπί
οης σΤΙ]V α\'σθ'ηση ΊίΟϋ να ζη σ' ί::ναΝ άπέpαtντο χωpο, ΟΠΟυ ΜΟ
τελεί ιμέρος τ:οϋ κάθε nράγμαΊ'ος. Ί-Ι διαλογJΙσμος εlνω ή κi
νηση της άγάnης. Δεν είναι ή άγάnη τοϋ ένος :η των πολλών.
ΕΤν,α,� σαν το νερό, που ό καθένας μπορεί να πιη άπο μια σ[ά
μνα, εϊτε χρυση εϊτε πήλινη. ΕΙναι άνεf,άντλητ, ο. Καi ί::να iδι
αiτ�ερο πραγμα λQJ]Jβάνε,ι χώpαV
' , το όποiον, οϋτιε ν,αρκιιmκό, οδ-
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Τε αύτουπvωση δεν qmορεϊ να φέrη, ι:ινα: σcιν ό νοϋς να ει. σχω
ρη μέ01α στον έαυτό του, 6ρχί(οντο<: ιΊπο την ί:ηιφόνεια κcιί
είσδύοντας δλο καi πιο βαθε ό., ώσότου το βόθ-οι: καi το ϋψο<:
να εχη χόσε1 τ11ν σημασία, του, καi κάί-Jε μορφ11 11ετρήσεω<:
παύε�. Σ' αύτη τι1ν καrrάσταση ύηάrχει πλήρης εiρήvη - οχι
εύχαρίστηση, 11 όποία εχει έπέλθει 6rro ικανοποίηση - άλλα
]IICl ειρήνη, που εχει τάξη, όμορφια και ένταση. Μπορεί δλα
να καταστρα.φου\1 δπως μπορεί rε να καταστρέψε rε cva λου
λουδ-ι 1ωi ομως, παρ· δλο το τρωrrό της, είναι 6κατόστρε.rιτη.
Λύτος ό δ1αλσγ1σμος δεν μπορεί να διδ-αχθη άπο εναν αλλοv.
Πρέπει να αρχίσετε χωρlς να ξέρετε ό,τ1δήποτε γι· αύτον καi
να κ;1νfjσθε 6πο 6.θωότηrα σε αθωότητα.
Το έδαφος mo όποiον ό διαλογι(όμενος νους μπορεί νcι
6ρχίση, είνω το έδαφος ιης καθημερ1νfjς (ωης, 11 σύγκρουο11,
ύ πόνος καi ή πρόσκαφη χορό. Πρέπε1 νcι <'ιρχίσης αηο κεί κα.l
να φέρης τάξη καi 6πο κεϊ να κινησα1, αδιάκοπα. 'ΛλλιΊ δv
έvδ10φέρεσθε μόνσν με το να φηάf,ετε τάξη, τότε cιύτη ή 'ίδJα
ή τάξη θα έπ1φέρη τους δmωύς της ιτερ1ορ�σιιους ιωιi ό νους
θα είναι ό σίχμόλωτός τηQ.
Σε ολη αύτι1 τι1ν κίνηση, πρέπει, κατα κό.ποιον τρόπο νά
άρχίση κανεlς 6πο τι1ν αλλη οχθη, ΟΧΙ πάντα νό έvδ10φέρε
rαι απο rσύrη τι1ν όχθη η πως να rrεράση κανεlς το ποτάμ1.
Πρέπ01 να κάνετε \110' βουnα μέσα στο νερό, οχι νιΊ. ξέρε1 rε
πως v,ι'ι κολυμπάτε. Και ή όμορφια του δ1αλσyισ110υ είνω 011
ποτε. δεν ξέρετε που είσ9ε, που θα πατε, ποιο είνω τό τέλοc;.
,

Ύπόρχε1 μια κωνούρy·ιcι έrμηε1ρία στον διοιλαγ1σμό: Ή
όηιθυμία για ηεϊρcι, η ύψηλότερη πεϊρο, ή όποία ύπάρχει ηέ
pα καi πάνω αηο τι1ν καθημερινότητα η την κοινστοηία, εΙνω
cιύη1 που διο.u1ρεί τη ρέουσα πηγ11 του κενου. Ό πόθος γ1α
περισσ ότερη ηεiρα, για όράματο, γ1ό υψηλότερη cιντίληψη, για
η1ν μ11ιΊ. η γ1ιΊ. η1ν αλλη πραγματοποίηση, κάνε� τον νου νιΊ.
κοηάζη προς τιΊ. έξω, πραyμα που δεν είναι δ1αφορετικο άπο
ηΊν έξόρτησή του αηο ΤΟ περ1βάλλοv και τους CΙ\θρώηους. Το
πε,ρίεργο μέρος του διολοyισμου είνω on, ενο γεγονος δεν
δημιουργεί1.Ό1 μέσα όπο ]JICI πεϊρο. Εiνω έκεϊ, σαν ενα ΚΟJ
νούρyιο αστρο στον ούραν
, ό, χωρις μνήμη που να η1ν δωδέ
χεται κcιi νιΊ. τι1ν κρατcι. χωρlς τι1ν συνηθισμένη λει1rουργfα
της άvαγνωρίσεως κα:i της 6.νταατοκρίσεως ιιε δρουc: του αρέ
σει καΊ δεν αρέσει.
Μετα η1 βροχή, oi λόφοι ησαν λαμπεροί. "'"Ηταν ό.κόμα
καφε 6.® τον :ηλ-ο του καλοκω.ριου, καi τώρα δλο το πράσινο
Θα 6.πεκαιλύπrετο. Είχε βρέξε1 πολυ δυνατό. καi 11 όμορφιό
αύτων των λόφων ηταν 6περίγραητη. Ό ούρανος ητcιν ακόμα
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ΟίUννεφιασμέ.νιος ιωα στον άέρα ύπfjρχε μυρωδ�, α του sum,ac,
της φασκαμηλ1ας κα� του εύκαλύτπου. ''Ήταν θαυμά0110 να βρί, 
σ1<:εσ01 άνάμεσά τους, μ1α παράξενη σ1ωτηΊ σε. κατελάJμιβαινε.
ΔιJΟΙφορ,ε.ΤΙΙΚοi άπο την θάλασσα που βρισκ6ων πέρα μΟΙΚpυά,
κάτω άπο σας, αύτοi oi λόφοι ησαν ωτόλυm IlOiU'XO'i.. Καθώς
προσέχατε κα11 ·π□,ρατηρόύσαίfε γύρω σας, εϊχαrτε άφήσει κάθ,
, ε υι
κάτω, πέρα σ' αύτο το μι.κρο απiτι - τα ρουχα σας, τiς σκέ
ψεις σας καi τους πΟΙpάξενους δρόμους της ζωfjς. Έδω ταξυ•
δεύαηε πολυ φω;τεινά, χωρiς κάποια σκέψη, χωρiς κάnοαο φορ
τiο α<αi με μ:αν ιαϊσθηση πλήρους κε:νου Κ'ΟΙ όμορφιας. Oi μ�
κροi πράσLνο1 θάμνοι θ'lι ησαν σύνταμα άκόμC1J mo πρά(Jll(νοrι,
καi σε λiγες βδομάδες θα είχαν μ1.α rno δυν,m11 μυρωδ1ά. Τα
ορτύκια φώναζαv
αωi μερικα άπ' αύτα πετουσαν πέρα. Χωρiς
ι
να το ξέρη, ό νους βpl, ΙΟiΚότην σε καrrάσταση δ:�αλογ1ομου, στον
όποιον ή άγάπη άνθουσε. Στο κάτω - κάτω, ιμόναν στο, εδαφος
του διαλογ1ομου μπορεί αύτο το λουλουδι να άν1θ1ση. ..,Ηmιν
:n,ράγμΟΙΌ πάpΟΙ πολυ Θαυμάσω 1ωi άσυνήθ,ισαι ολα που σας
άκολουθουσαν' οτη νύχτα καi οταν ξυπνούσαvε, πολυ πρiν ό
.ηλιJος άνατείλη, ηταν άκόμα έκεί στην καρδ1ά σας με την ά.πί
στευτή τους χαρα για κανένα όποιοδήποτε λόγο. -;-HτClJV έκεi
χωρiς ώτί1α καi ηταν τελείως μεθυσπκά. θα βρισκόταν έα<εϊ
δ λη η1ν ήμέρα χ ωρiς ΙJτΟτε να τα ζητήσετε, ,η να τα πραmαιλέ
σετε να μείνουν μαζί σας.
Εiχ,ε βρέξεΊ δυνατα κατα την διό.ρκεαα της νύχττaς κaii
της ήμέρας. κΟΙi κάτω στiς ρειμC1Jnες το λασπωμέ.νο ποτάμ� χυ�
νόταιν στη Θάλασσα, \κάνοντάς την σοκολαrτ1.�α - ικ:αφέ. Κ,αιθως
περ(Π]αιτ�ούσαιμε στην πΟΙpαλiα, τα κύμmΟΙ ησαν τεράστια :κ;αi ξε
σπουσΟΙν με μ1εγαλ�οπρεπη ι, ωμπύλη Ναi δύν-C1Jμη. Περπcιrrού
σατε έναντίον του άνέιμου καi ξαφνΙΙΚα αισθανόσαστε δτι δεν
ύπηρχε τίποτε άνάμεσα
σε σας καi στ:ον ούρανο και αύτο τυ
r
ανοιγμα ητον παράδεισος. Το νια είσαι τόσο πλήρως άνσιlίχτός,
τρωτος - προς τους λόφους, cmς θάλασσες KClil στους άνθρώ
πους - εiνω ή πραγμαΤ1J1Cη ούσία του δ10λογισμου. Το ν-α μην
εχης άντίστοοη, το να μην εχης έσωτεp1Κους φραγμους προς
ό,ηδήηοτε, το να είσω πραγμαηκα έλεύθερος, πλήρης, άττο
ολες τiς μl!Κpες ώθήσεις, κα-rανοιγχασμους KClil ώτήματα, με
ολες τiς μliιφές τους συγκρούσα1ς και ύπσικρισίες, εΙναιι το να
περnαται::; στη ζωη με άνωχτη άγκαλιά. Και C1Jύτο το ά.πόγευΙJJ.α,
περπατώνrτας έκεi α' αύη1 την ύγρη αμμο με τους γλάρους
της θάλασσας γύρω σου, ώσθανόσουν η1ν έξο11ρεnκη αίσθηση
άνοιχτ fjς έλευθερίας κσi η1ν μεγάλη όμορφια τηςι άγάπης, ή
όπaία δεν ijταν μέσα σας η εξω άπο σας, άλλα παντου. Δεν
αiσθανόμαστε πόσο σημανnκο εΙναι να εi\.\ClJ� κανεiς έλεύθε
ρος άπο τiς γκρ1ιν. ιό.ρ1, κες εύχC1Jρωrτ
, ήσεις κ-c1Ji τους πόνους τους,
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ετσι που ό νους νά παραμένη μοναχικός. Μ6νον ό νοϋς πού
είναι τελείως μοναχ.ικος ε1νω άνωχτός. Λiσανόσαστε ολα αύτά
ξαφνικό, σαν �να δυvατο αvεμο που σάρωνε ηόvω την γη και
σας διαπερνουισε. 'Εκεί βρl,()1κόμαστε - άπογυμνωμέv01 άπο
κόΘε η, αδειω - κai έπομέvως τελείως άνωχτοί. Ί Ι- όιιορφια
αύτοϋ δεν �ΤΟΝ στiς λέξεις η στο συναiσθη1ια, άλλα φΟJινότα,ν
να είναι παντου - γύρω σας, μέσα σας, πάνω άπ' τα νερα καi
στους λόφους. Λ ύτο ε1vαι διαλογισιιός.
ΤΗταν �να άπ' αύτα τα ώρα'ίΌ πρωινά, που δεν ύnηρξαν
πρiν ό :ηλιος μόλις άvέτειλε και τον βλέπατε άνόμεσα στους
εύκαλύπτους καi στα πεϋκα. 'Ήων ιτάνω άπ' τα νερα χρυσα
φένια;, λαιμπερος - με τέτοιο φως, που ύπάρχει μόνον άvό
μεσα στα βουνα καi στη θάλασσα. ΤΗταν τέτοιο καθαρό ( δ1αυr
γες) πρωινο χωρiς άvάσα, γεματο άπ' αύτο τυ παράξενο φως
nου βλέπει κανεiς οχι μόνον με την ματιlά Ί]ΟU, άλλα 11ε TT)V
καρδιά του. Koi οταν το κοπατε, ό ούρανος ε1νaιι ηολυ κοντα
στη γη, καi εχε-τε χαθη ση1ν όμορφιά. Ξέρετε, δεν θα επρεπε
ποτε να διαλ ογ ίζεσ8'ε δημοσίQ, η με εναν αλλον, i1 με μιαν
όμάδα. θα ηρέπει να διαλογίiζεσθε μόνον σε μοναχ•,κότη-rα,
στην ήσυχία της νύχτας η έvωρiς στο ησυχο πρω1νό. 'Όταν
δ1ολογίζεσθε σε μοναχικότητα, πρέπει να ύπάρχη μοrvαχικό
της. Πρέπει να είσθε έντελως μόνος, οχι να άκολουθη Γε �να
σύστημα, μια μέθοδο, έπαναλαμβάνοvτας λέξεuς η ακολουθών
τας σκέψεις η σχηματίζοντας σκέ ψ εις σύμφωνα μι την έπ1θυμία σας. Ή μοvαχ1κότης παρουσιάζεται οταv
1 ό νους είνω
έλευθερωμέvος άπο η1ν σκέψη. 'Ό1ϊαν ύπάρχουν έπιδρόοε:ς
άπο έπιθυμίες 11 άπο τα πράγματα, που ό νους έπιδιώκει, εϊτε
στο μέλλον, ,11 01το παρελθόν, δεν ύπάρχει μοναχJιΚότης. Μόνον
ση1v ά.περαντοσύvη του παρόντα; nαιpουσ1άζετω αύτη ή μοναχι
κότης. Καi rότε σε ηρεμη μυσnκότητα, στην όποίαν ολες ol έπ]
κωvωνίες εχουν σταματήσει, στ11ν ότιοία δεν ύπάρχε1 πα.ρατηρη,
τής, με τlς ανησυχίες ΊΙΟU, με τις άνόητες διαθέσεις του καi προ
βλ11μαΤα - μόνον τότε σ· αύτη την ηρεμη μοναχ1κότητα, ό δια,
λογ�σμος γίν,εται κάη που δεν μπορεί να μπη σε λέξεις. Τότε
ό δωλογωμος είναι μία αιωνία κivηση. Δεν ξέρω αν ποτε ε
χετε δ1αλογ1σθη, αν πατε εχετε μείv,ει μόνος, μακρυα άπο κά
θε Tl, άπο κόθε πρόσωπο, άπο κάθε σκέψη καi έmδJωξη, αν
έχετε ποτε βρεθη πλήρης, έντελως μοναχικός, οχι ερημος, οχ1
άποσυρμένος σε κάJΊ'οιο φαινταΟΤΊ!Κο όνει,ροπόλημα η ορα�10, άλ.
λα μακρυά, ετσι που μέσα σας δεν ύπάρχε
. ι τίηοτα άvσγνωρί
σ.ιμο, τίποτα που να τ;ο έγγίζετε με Tll σκέψη 11 το αϊσθημα,
τόσο μΟ!Κpυα ωστε σ· αύτη την πλήρη μόνωση, ή πραγμαrτικη
σ1ωπη yί\�εται το μόνον ανθος, το μόνο φως καi ή αχρονη
ίδιό:rης που δεν μετριέται άπο τη σκέψη. Μόνον σε τέτοιο δια-
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λογuσμο ή άγάπη εχε1 την παρουσία της. Μη �οτίζεσθε vα
την έκφράσετε, θα έκφράση τοv έαυτό της. Μη τη1ν χρη<J11p,ο�
ποιήσετε. Μ1Ί προο.πα:θήσετε να την βάλετε σε δράση,. θα δρά
ση, κaa 011αrν δράση, σ' αύτη τη δράση δεν ύπάρ
, χ,ε1 λύπη, άπο
γοήrrευση οϋcrε άντίφαιση, τiποτα, άπο τη δυσrυχfα καi το μό
χθο τοιυ1 άvθρώπου.
Λοmόν, διαιλογl(εσθε μόνος. ΛησμσνηθfjΤε. Καi μη προσπα�
Θfj111 ε να θυμηθfjτε που ε:JQεΤ,ε υπάρξει. 'Ά V πρΟΟΠΙαιθfjτε να το
θυrμηθfjτε, τότε θα εΙνα1 κάι11 που εΙν,ΟJΈ πεθαιμένο. Και αν το
κραrτήσετε στη μνήμη σας, τότε δεν θα εΙσθε ποτε πάλι μόνος.
Λοmόν, δωλd;γίζεσθε σ' αrύτη τη,ν άτέλειωτη ιμ,ονrαα.ικότητα;,
στην όμορφια αύτfjς τfjς άγάπης, σ' Οlύτη την
, άθ1ωότητCll, στο
καινούργΊΙο - τόυε ύπάρ,χ.ε1 εύδαιμοrνiα που εΙνΟΙΙ\ aiώv
, 1Cli.
Ό ούραινος ,εΙvαι πολυ γαλάζιος, το γαλάζuο που' ερ,χετοJΙ
μετα την βρσχη κ;αιi αύτες oi βροχες εχουν ελΘει ϋστ;ερο, άπο
πολλους μfjνες άνομβρfας. 'Ύστερα άπο τη βροχή, oi1 ούραινοi
εχουv πλυθfj κ:αθαρα 'Κ!αi oi λόφοι είvαιι χαρού,μεv101 ( έαρ1ταmι1ωi) 'Κ!αi ή yfj εΙν1ω :ησυχη,, σuωηηλή. Καi rκάθε φύλλο εχει
το φως τηυ :ηλιιου πάνιω του, Κ:Oll 11 α�ϊσθηση τfjς yfjς εΙνΟΙΙ πολυ
ΚΟV'τά σας. Λοmόν, δ1ΙαiλογίζεσΘε σε πολυ μυ01Τ!l!Κη γωνια τfjς
ι · υπάρ
καρδ15ς σας Κ!Οl του νου σας, οτuου δεν ε'ίχια'Τε ποτ:ε πρiv
ξει.
Λύτο ΤΟ πρωϊvο ή θάλαισσα �ταν σαν rμια λ.ί,μ,νη, η σαν
δνας τ,εράσηος Jlffi10f).10ς - χωρiις μ,α ρυτίΙδ α, καii. τόσο :ηρεμη,
ωσυε μπορούσατε να δfjτε ηΊv άνrτανάκλαιση των αστρων τόσο
νωρ1ς το πρωί. Ή αύγη δεν εΙχε άκόμα φα.νfj Κ'αιi ε�τω τ'
άστέρ,1,α καΊ ή άνrrα1νάκλαση των βράχων καi τα μ011φ1να φGηα
της πόλεως �σαν έκεί πάνω στο νερό. Kcl ΚJα:θώς ό :ηλuος πλη
σίαζε στον όρίζοντΟ! σ' �VO!V' ΟΟιΝvέφ1ασm ούραινό, εφη1αχνε
ίiνα χρυσο μονοπάη . ..-Ητ ,αιν θαυμάσω να βλέπης Ο!ύτο το φως
τfjc: Καλιφόρν1ιας να γεμίζη τη yfj καii κάθιε χορ,ταράκι χλόης. ,.
ΚΟΙθώς προσέχιατε, μια ιμεγάλη σιωπη σας καιτελάιμβαινε. Το μυα
λο γ1νόταιν :ησυχο, χωρiς άντίδραση, χωρiς κίνηση. τΗταιν πα
ράξενο ν,α CΝ'σθάν1ετω καινεlς' αrύτ,η την άπέραwη σιωπή. «Air
σθάνεται» δεν εΙνα11' ή λέξη. Ή iδ1ότης αύτfjς της σιωiΤΤfjς, τfjς
r1ρε1μίας, δεν ηταιν αiσθητη1 άπο το μυαλό, εΙναιι πέρα άπ' το
μυαλό. Το μυαιλο φαντάζεται, δ1αrrυπώνε1 η φnάχνει ίi,να σχέ
δ�ο γ�α το ;μέλλον' άλλα αύηΊ ή ή ρεμί,α ( σιωπη ) εΙ νΟΙΙ πέρα
άπ' ηΊν άκτϊνα τfjς δράσεώς του, πέρα άπο κάθε φαιντασίαι,
πέρα άπο κάθ'ε έπΙJθυμία. ΕΙσθε τόσο ηρεμος, ωσrε το σωμα σας
γίνετω δνυελως μέρος τfjς γης, 1.1έρος άπο κόθε τι που εΙναι
ηρειμο. Καd οπως ή έλαφρ10 αϋρα που ηρ:JQετο άπο τους λόφους
ι<JΙ)νσυσε τα φύλλα, α�ύ,τη ή ήρεμία, ,αrύτη ή ,έξ,ΟJΙρευrκη iδ,ιό
της τfjς σιωπfjς δεν έ1Jαράσσε110. Το σπίrrι ηταιν άνάμεσαr στους
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λόφους καi στη θάλασσα, έδέσποζε πάνω απ' τη θάλασσα. Κα
θώς rυαραrηρούσατε τι1ν ηρεμη θάλασσα, γινόσασrε πραγμαι ι
κό. μέρος άπο κάθε n. Εϊσαστε το φως και ή 6ιιορφ1ό. της <'ιγά
πης. Πάλ1 το να πητε, «εi'σασrε ενα μέρα; άπο κάθε τι», εινω
έπίσης λάθος. Ί-1 λέξη «συ» δεν είνω κατάλληλη, yιατi πpα
γμαηικό. δεν είσαστε έκεϊ, δεν ύπήpχCΙΙτε. Ύπηρχε 11όνον αύ111 ή σιωπή, ή έf,01ρεΊ-ικ11 αϊσθηση της άγάπης. Οί λέf.ε1ς συ
και έγω χωρίζουν τα πρ6γ11ατα. Αύτος ό χωρ·σμοc; σ' αύτη
την παράξενη σιωπη καl ήρεμία δεv ύnόpχει. Καi δμωc: κοιτά
ζατε l:\f.ω άπο το παρόθυpο, ό χώρος καi ό χρόνα; έφώνοντο
on είχαν φθάσει σ' ενα τέλος. Ό χωροι: ποι> δωφεϊ δεν είχε
πραγματικότητα. Αυτο 10 φύλλο και αύτος ό ευκάλυιπος ΚΟ.1
ΤΟ γαλά(10 λαμπερο vεpo δεν ηταν διαφορετικό άπυ σας. Ό
διαλογισμός είνω πολυ άπλός. Τυν μπερδεύουιιε, ύφαίνουμε
εναrν ίσττο άπο ιδέες γύρω c'ιπ' cιύτόv, τi εΙνω κα1 ΤΙ δεν εΙνω.
Άλλα δεν είναι τίποτα άπ' αυτα ΤCΙ πράγματα. Έηειδη εΙνΟi
τόσο πολυ άπλός, μας ξεφεύγε1, γωτi ό νους ιιας εΙνω τόσο
πολύπλοκος, καi φθαρμένος άnο ΤΟ\' χρόνο. Και αυιοc; ό νους
ύπαγοpεύει η1 δράση της καpδια<; και ή 1αpαχ11 άpχίζει . 'Λλλό
ό διαλογισμός ερχεται φυσ1κό. με έf.αψετ�κ11 ευκολία, διcιν
περπατατε στ11ν αιμrμο ,η κοιτάζετε εf.ω άn' το ηαρόθυρό σας,
η βλέπετε αύτους -ιους θαυιιάωους λόφους Ηου φλέγοντα11
άπο τον :ηλιο του καλοκωριου. Γ1ατί είμαστε τόσο βασανισμένα
άνθρώmvα οντα, με δάκρυα στα μάπα κcιi ψεύτικο γέλιο σ-ια
χείλη; "Αν μπορούσατε να nερπαn'1σετε J ιόνος άνόμ εσcι ο' αύ
τους τους λόφους η υϊό. δόση i1 άνάμεσcι στι1 ιιαικρυό. λευκ11
α.μμο, σ' cιυτη την μοναχ1κότητcι, θα γνωρίζατε τι είνω δ10λο-
γ1σμός. Ή εκστα,ση της μοναχl!Κότητος εοχεται δτην δεν είσθε
τρομαγμένος που εΙσθε μόνος, που δεν άνήκετε πια στυν κό
σμο, ,η δεν εΙσθε προσκολλημένος σε ό,τιδήποτε. Τότε, οηωc:
αυτη ή αιύγη που φάνηκε αύτο το πρωινό, εpχεται σιωπηλό.
καi φnόχνει ενα χpυσο μονοπάτι σε πλήρη σιιωπή, 11 όηοία
ύπfjρχε άπο η1ν άρχή, ή όποία ύπάρχει τώρα κα.i θα ύnάpχη
πάντοτε.
Ίηv ευτυχία και τι)ν εύχα.ρίστηω1 μπορείτε να τι)ν άγο
ράσετε σε κάπωα άγορό, σε κάποια η:μή. Άλλα την ευδαι
μονία. δεν μJΊΙορεϊτε να την άγοράσετε για τον έα.υτό σας ,η γ1,ό.
κάπο1ον αλλο;ν. Ή εύτυχία κα.i ή εύχαpίστ;ηση δεσμεύσνταJ
άπο τον χρόνο. Μόνο στην όλοκληpωηκ11 έλευθεpία μπορεί
να ύπάρχη έλευθεpία. Την εύχαρίστηση, δπωc: και την εύτυ
χία, ,μπορείτε να την ζητήσετε και να την βρfjτε με δωφόρους
τρόπους. 'Αλλό. ερχονται και φεύγουν. Ί-1 ευδαιμονία - αύτι1
ή παράξενη αίσθηση χαρας - δεν εχει κίνη rρο. Δεν )ΙΠοpεϊ
τε, mθανον να την άναζητήσετε δταν μ-ό φορά ύπόρχη ef.ηρ-
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τημένη απο τη,ν η01ότητα του νου σας, παραμέν1ε ι α:,φονη, χω
ρiς αιiτία καi είναα. ενα πραγμα που δεν μετρ-ιέται άπο το,ν
χρόνο. Ό διολοιγ�σμός δεν είναι ή έπ��bίωc,η της εύχαριισrrή
σεως Κ!αd της άνΟΙζητήσεως εύτυχίας. Ό δ�αλσγvμος - άινηθέ
τως - εiν'ΟJ μια κατάστοοη του VIOU, σrην όποiα δεν ύπάρχε1
iδέ.α, η συνταrγή, καi έπομένως, ύπάρχ,ει όλσκλη,ρωτ,ικη έλευ
θερία. Μόνον1 σ' ενα τέτωο νου αύτη ή εύδαψονiα ερχεται
χωρiς ν' άναζηrrηθη, και χωρiς να προοκληθη. Μια φορα πσυ
ύπάρχ,ει, αν κοd εΙνω δυναtτον να ζητε στον ικ�μο με δλους
τους θορύβους του, εύχα,ρ�mήσε11ς 1ωi βαρ,βαρότη,υες, αύτα ολα
δεν θα έγγίσουν άύτο τον VΌU. Μ1α φορα που ύπάρχ
, εί έκεi,
ή σύγtκρουση εχεJ παύσει�. 'Αλλα το τέλος της συγκρούσεως
δεν εΙνω κατ' άνάγκην ή όλοκληρωn:κη έλευ:θερία. Ό δ10ιλο
γ1σμος εΙνα,ι μ:ό κίνηση του νου σ' αύτη την έλευθειρfαι. Σ'
αύτη τη1ν εκρηξη της εύδrnμονi�ας τα μάηΙΟJ γίν:ον'Γω άθωa, κα�
ή άγάπη τότε εΙνοι εύλογfα.
Ό δ1ολογrομος δεν εΙναι ό άπλους, ελ:εγχος τ�ου σώματος
καd της σκέψεως, οϋτε είνω fvα σί,στημα εiσπνοης κοi έκπνΌ
ης. Το σωμα πρέπει fVa είναι ησυχο, γε,ρό, χωρi, ς ύπερέ- νταση.
Ή εύαισθησ�α σηη:ν , αισθηση n1ρέπει να ύπάρχη καi να εΙν<ψ
όc,ciα ΚΌΙ ό νους με δλη την φλυcφrα του, τ,ην τα,ραχη ΙΚ(l].
τα ψαξίμΟΙΤα, πρέπει να σταμαrrήση. Δεν είναι ό όριγανιομος
με το,ν όποϊΟΙV πρέπει· ΚΟΝεiς να άρχίση, άλλα μαλλοιν εΙνοα
τiς γνωιμ·ες mυ, προκαταλήψεις καi αύτοενδuαφέ,
ό νους
1 1 ύ-γιής,
ροντη, που πρέπει να προοεχθη. 'ΌτΟJV ό νους εΙνa,
ζωντανός κοd ζωηρός. τότ-ε ή αϊσθηση Θα εΙνοο ύψωμέινη και
έξαιρετμ.κα εύα:ίσθητη,. Τότε το σωιμα με την
, δ�κή T<OU φυσικη
κ,αιλωσύνη, ή όποία δεν θα εχη έλαπωθη άπο την συνήθεια
καi τη &1άθοοη, Θα λε,1rrου,ργήση δπως θα επρεπε.

με

1

( Τελειώνει

στο προσεχες :rευ'χα;)
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Με τό πρόγραμμα ΗΧΟΣ καi ΦΩΣ (' Απόσπασμα)
Μετάφρ. Εϋφης ΛΑΓΟΠΟΥ ΛΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Άπ αγγέλλ ω v:
Είστε ά.πόψε στό-ι π:ό φα'ιτα.
σ-c>:χό χα.1 σύγχρο-;α. στό-ι πιο εv
oc;o τόπο του χό::�μου, σε τοϋτο
,ό όpαπέδιο ,ής Γ'Χίζα.ς, οπου α1ι�·ι:α. οpθώvεταιι ή πιο ύψηλή α.ν
θρώπι vη μα.ρτυρίχ. Οϋτ.ε ενcι.; τα.ι , της που, '-:,t: α..'/οιγ
ξ ι δω
, ε,α.: σ, α.'J�
τη τή δεσπόζουσχ πλατωσιά, εμ
πορος η ποι ητής, δε θα.ταν δυ
γr;,τό vά μή vο:ώσ�ε: στή-1 χ::φ
διά. του εvα σψίξιμο. Βρίσ'Χεστε
στή στιγμή πού τό πα.ρα.πέτσ.σμα
τής vύχτα.ς θά μ,ι σοcι,νοίξει σε μιά
σκηvη δπου παίχτηκε τό δpά-μα
ένό;; πολιτ,ι σμοϋ.

'Γά πρόσωπα είvα.: στή θέσΥj
του; &π' τήv αυγή της ίστορία;, .
iχΞί, lπίμοvιχ, έ-ιάv,:ι:ι, στήv α.μ
μο χιχί σ,όv α.vεμο. Με τή ψωvή
της ερήμου vά δι,χπερνa τ•ούς
α.ιώνες.
Σφίγγα.:
Κάθε Y.cl.U'IOύpγια. αυγή, βλέιπω
τόv Θεό 'Ήλιο v' άvα.τέλλει ά.π'
τήν α.λλη δχθη τοϋ Νείλου.
'Η πρώτη άχτίδα. πέψrε: στο
πρcσωπό μου στρα.μμέvο πpό; έ
χείvον. 'Από 5.000 χpόν:α. είδα
ν' ανατέλλουν δλοι οί ηλι οι, πού
οί α.νθpωr.ο: χpάτησcι,ν στήν μνή
μη τους.
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Ειδα. τήν 1Όpώτη λά..μψη της
ίστοp(ας της Α1γύπτου, καί 0ά
δω α.υpιο νά. πυpπολείτα.ι πάλι
ή Άν{J,τολή γιά. μ,ιά,
: κα.ινού,pγια
ήμέpα.
Είμαιι rι πιστή ψpουpός στά. πό
δια. του κυρίου της - τόσο π,ιστή,
τόσο α.γpυπνη, τόσο κοντά.. του,
πού μου δά,ν,ει,σε τό πρόσωπό του.
Εrμαιι ψίλη του Φα.pαώ - κα.ί
είμα,ι επίσης αυτός οδτος δ Φα
pα.ώ. Ό λα.ος πού μέ λά.τpωε,
μοϋδωσε στο κύλι·σμα. του χρό
νου πολλά. ονόμ.α.τα..
"Ομως, το ονομα. πού μου ε
μεινε, εΙvα.ι εκείνο πού μου ε
δωσε ενας ταξιδιώτης 'Έλληνας,
'Ηρόδοτος, πα.τέpα.ς της Ίστοpί
α.ς. "Λ'Γ ο·ιόμα.σε Σψίγγα., σά.ν να.
μουν της διΥvιας του πα.τpίδα.ς.
Άγpυπνω στήν αχpη, του Νεί
λου στή δοξασμένη πλα,τωσιά της
Γκίζας, πού τά μνημεία. της, ά.π'
το -rοιο ταπει, νο ως το πιο συγκλο
ν-ιστικό, είναι τά.ψοι.
Άπαγ γ έ λ λ ω ν:
οι πολιτιΙσμοί είνω νησάκια.
στόν ωκεανό της 6α.p6α.pότητας.
'Εδω εΙνα.: το πιό γοητευτιχο ά.π'
αυτά., πού ή Σψίγγα. ψυλά..ει 5.000
χρόνια..
Στά. π6δια. τούτων των πέτρι
νων 6ουνων, ολα ψα.ντάζουν μι
κρούτσικα. καί ,&ιστ·εία.. Ό άνθρω
, ήγχιι. Κι' ομως, άνθρω
πος, μυp. μ
ποι· εχτισα.ν τουτες τίς συντριπτι
κές μορφές. Κα.ί το ονομα. των
ψαpαώ πού νάs, οι τά.ψοι τους,
πορεύεται μέ τούς α1ωνες. Ή δό
ξα. νίκησε τον χρόνο!
Νά δ τάφος του Χέοπος, Φα
ραώ της τέταρτης δυν�στείας
πpίν &.πο 4,500 χρόνια.. Νά ή

1981

Μεγάλη Πυραμίδα., πού κα.τα.
σκευά.στrιχιε γιά. νά στηpίξη μιά
εδpα χιλιετηρίδων ενάντια. στον
θά.να.
, το.
Μέ τά 146 μέτρα. ϋψους, ίκα
νο'ιποιήθηwε το , Ικα.υτο θέμα. της
&.νθpώπινης φιλοιδοξίcι,ς_ Ή πυpα.-
μίδcι, του Χέοιπος στή 6ά.ση της
έκτείνετα: σέ ,μι-ά. εκταση, πού
θά μποpουσε νά. πεpιλοο6η ολους
μα.ζ1 τούς κ.α.θ,ε-δpικούς ναούς της
Φλωρεντίας, του Μιλά.νου, του
Άγ. Πέτρου της Ρώμης, το Ά66α.είον του Ουεστμίνσ, τεp, , καί τον
καθεδρικό ν· α.ο του Άγ. Πα.ύλου
τc1υ Λονδίνου.
Γι' α.υτήνr τή φα:ντα.σιώδη κα
τασκευή, ή πίστη των έργα.των
του Χέο.πος στοί6α.ξε 3.000.000
ογκους πέτρας πού μερικές απ'
α.υτές ζύγιζαν τ.pιά.νιτα τόννους
ή μ(α.. Ό Φα.pα.ώ τα.κτοποί ησιε
στο κέντρο τον μυστικό θά.λα.μ.ο,
οπου ·η μούμια του εγκα.τα,στημέ
νη σ' επι!δειχτιrκό π,εριοά.λλο,νι,
θά πpοκα.λουσε τούς α.1ων•ες.
"Ας στα.μα.τήση ή σκέψη μας
γιά. μιά. στιγμ:η μέσα. ά.π' τόν δα.ί
δα.λο α.υτης της ν1εκρούπr;λης, σ'
ενα. τά.φα ομοιο με χιλιά..δες αλ
λους,
,στόν τάφο της μητέρας του
Χέοπο;,
κα.ί σέ τουτο τό ψοpείο πού
ξα.νω6pήκοομε στολισμένο
μέ ιερογλυφικά ά.πό χρυσάφι γιά
τήν α.1ώνιcι, πορεία., πλάϊ στο γιό
της τό γίγα.ντα.
Ουτε δ ανεμος, οδτε ή α μμος,
οδτε οί α.1ωνες δέ μπόp,εσαν νά.
κάνουν- στ' ά.ληθ·ινά. νά. σωπά.σει
ή φωνή της tpήμου.
Σφ!γ γ α. :
Δηλώνω το τί θέλφε δ Χέοψ
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δ πα.τέρα.; μου: v' &ψηψή:;•εt το
χρόνο γιά. τή-1 α.ιω·ιtότητα.
Είδα. -ιά. περvουv δ 'Αντώνιος
χα.ί YJ Κλεοπάτρα.,
Ό 'λλέξcι.'ιδρος, δ Κc1.ίσα.ρα.ς,
χα.ί δ 'Βοvα.πάρ-:η; στcι.μ,άτησαv
:;-:ά. πόδια. μου. Ε[οα vά στptψο
γ:.ιρiζουv εδώ δλα. τά ο·ιzψχ τιiJ'Ι
χατα.χτψών σά,•ι ξψά :ρύλλα.
Δ:άλεξ7. γ:ά. εμ6λημα. ΞΨJ.
p7,0lXO γνωμ:χο πού Hz:: «Το
σ1Jμπcιν φοο,;�τα.t -:ον χροvο, χt
δ χρόνο; τίς πυραμίδες».

σ.

,

Ρ~

'

,

:ι

Άπα.γγέλλω v:
'Απ' δλcι τά μνημεία. της άρ
χcιιότητος, οί πυρψίδες είvcιΛ πού
εyτυπωσία.σα.v πιο δυνατά. τή
ψαvτα.σ(α. των άνθρώπωv. 'Από
τήv κορυψη ως τη οά.ση, ·iι πυ
ραμίδα. είvα: ή άvτιπροσι�πευση
των &χτίδων του ηλωυ, πού δια.
πεpvουv τά σύ·ΓΙεψα.... Θυμίζεt
την πιο μεγάλη vίχη α.πο δλες!
μt&, νίχη πά·ιω στο θάv7,Τ'J !
Κά0ε πέτρα ζύγιζε χα,τά, μέ-

Ή Σφίγγα της Γκίζας (ανω). Δεξιά
αναρρίχηση στή Μεγάλη Πυραμίδα
(Φωτογρ. του Ι 878).

σοv 15ρο δυόμισυ -:ό-ιvους χαί χρει
άστηκαν 3 έχcι,τομμύpt7. ·ή μ:i
πά•ιω στην αλλη.
01 ΠlΟ ώρcιίες προέρzοντcι•ι &-
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πό λατομεία. του 'Α:σσουάv, πού
τίς κουβαλουσε κοντά,, το φου
σκωμένΌ νερό του Νείλου.
Κι' εξ αιτίας α.ύτης της πλήμ
μυρας, οί ά.yρότες της .κο:λά-δας
διέθεταν τον καφό vά εpχου 1ιτα.ι
στο συv·ερyείο γιά νά δώσουν εvα
χέρι βοήθειας μέ τον ώμο τους.
Οί πέτρες τουτες ά.vεβάστηκαv
μία. προ; μία. σέ έπι-κλιvη επί
π1:,δα πού επιχωμάτωναν ά,,γάλο
γα μέ τή φορά του ϋψου;.
Σφίγ γα.:
'Ιδού λοιπό , στ;,,.,, πόs::u, ια μου,
στο &.πέρα.ντο τουτο συνερyϊίο
στήv αύyή της α.vθpω'Πότη-τος,
γεωμέτρες, σοψοί πού μέτρ, ησαν
τ' άστρα., μηχα.v,ι-κr;ί, ά..ρχιτέκτο
νες, εναις όλόκληρος λαός, δταν
στόv όπόλοιπο κόσμο, οί σJVθ,pω'Ποι
κυvηyουv ά.κόμe1, μέσα, στά δάση
η κλείνονται σέ σπηλιές.
1•

Μία.
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φω νή:

Σέ χιy,φετG), Νείλε κυρίcι.ρχε,
πού κυλάς έ-κεί κάτω μέ τόση
ά.ξιοπρέπεια., γιατί ήσουν ό πα.
τέρας του όπέροχου τούτΌυ συμ, ,
..ϊ,. ,,
"
,e_
e,
uα.νπ>ς.' ,:.,υvεοη
,1 α.μ;μ,ος ν α.vτι κα.ταιστ·/ιση τήν κοιλά,δα., καί
τrι. ελη ,ά ξεραιθοϋγε στίς οχ Ο.ες
του ποταμου. Τότε δ άvιθρωπος
άνα.yκα.στικά προχώρησε προς
τον πολιτι:1μό. Γιά νά ζήσει, ε
yινε αγρότης. 'Έπρεπε vά προσ
αρμοσθεί μέ τήν πλήμ,μυρα,, vά
εφεύρει τό φράγμα, κα'ί τό καvά
λι. 'Αγάπησε τή γη. 'Έσκαψε
,
,
τον τα,φο του. Θ')
"' ε ,ησε να., επι
, ζη,
σει. Άyρότες ϋψωσαν έδω μέ
συνωμότη τόν ποτ:χ,μό, τά μvημει
ιοδrι σπίτια των νεκρών!
""

1

Σφ

γ γα:
Κι' εγώ, πισ, τή σ• ύντpοψος του
Χεψρη,vος, είδα νά περνα. ή μα
κρυά ypψμή των, ,δυναιστε, ιων,
εΙδα. τούς αυστηρούς ί1εpείς καί
τίς ευγενείς κυρίες μέ φοpbμα.τα
τοσ? ο:αψαvα, που στ:,1v, πρα..γματικότψα είταν γδυτές.
,

f'oo

ι

,

�

:ρω ν ή:
Θυμαισα.ι τήν ίστοpίΟ', ένός γε
ρα.κιου, τ.ού εκλ,εψε ε-να πέδιλο
ά.π' το λουτρο των yυvα;ιχων; Το
πήρε σ· το ρά.ιμψος του χι, ' ά.πρό
σεχτα. τ' άφησε v,ά πέσει πολύ
κοντά σ' ενα.ν Φαρα.ώ, πού δεχό
ταν σ' α.κρόωση στον χij'Πο του...
Τόσο λεπτό ,εϊταv το πέδιλο, καί
ποδιοϋ τ�σο μ
· ικροϋ, πού θέλησε
νά γνωρίσει τήν ώρα.ία..
Και τήν νυμφεύθηκε.
Μία

"Α λ λ η ψ ω ν ή : Θυμα
σα: α:κόμcι. ενα.v α.ύλικο του Χέο
πος, πού πωp!Χ!σύpει στο βά.θος μι
&ς λίμνης τον &,ψτ:ίζηλό του μ'
εvcι, κέρινο ά.yα.λματάκ-ι, πού μιε
τα.τρέπετα.ι σε κροκόδε, ι· λο α.πο ε
νωv μάγο;
Θέλ ησ,ε ό α,μυα.λος vά επισύ
ρει τήv ευνοια.
· του Φα.ιρα.ώ, δεί
χνοντάς ιο, υ τή Θαυιμα.του,ρyική
του δύνα1μη! Ό Χέοψ δμως τι
μωρεί τα.'Jτόχρανα, "tOV εv-οχο χα,ί
τον καυχησιάρη. Βάζει τό-ν &πα
τημένο αόλικο νά κωταβροχθ-ιστεί
σ.π' τον κροκόδ•ε,ιλο κα.ί τιιμωρεί
τήν μοιχαλίδα. πριγκ-ipτ:ισσα.
Φω ν ή τ η ς Ίσ·τ:ορ ί α. ς:
Θυμάσαι ά.κόμα. ενα;ν νέο Φα
ραώ πού λεyότ:αν 'Αμένοφις Β' ;
Ποτέ δεν ,ε!δαv ώρα.ιότερο α.θλη
τή. πιό δυ•vαιτόν, πιό ά.ρμοvικόv.
1
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ΕΙχε το1'ι; ώμους πλcι.vεί;, τούς
γοψούς στενού;, τού; μηρού;
μπpούντ�ινου;, ίχ,χνού; σ' εv7. λε
πτό yά, ύποτά.ξου·ι τήν πιό &τί·
07,ση ψ:;pά.δcι. 1 'Γ &νορα.γα.Οήμα
τά του είνα.: σχα.λισμένα σέ: μιά.
πέτρα. πr.,ί., ήpθε ·ιi σr.,,:-ι προσψέ
ρει !
Ό χρόνος στο χορό του σέ: ξε
χvουσε χα.ποτε σr;;•ι ε,•n πα.ληό
μνγl,μείο. Ή α..μ:ι-;,; αρχισε 'Ι?. σέ
πνίγει. 'Ο Άμένοψις Β' πολε
μοiJσε στΊJ l\Ιεσοποταμία., μαzρυά
&π' τήν πατρίδα. του. Ί'\'lιi μέρα,
εy:ας πpίγχηrπας, χουpcι.σμένος 'l'Χ
κυ·ιηγα. τό λιο·ιτά.pι. ήρθε y' ΙΧ'Ι'J.
πα.υθεί στή σκιά σου. 'λποzοφ ι
θηκε κc1.ί τοσ μίλησε: 1ιέσc1. σέ
νεφο:
Ρίξε τή μα.τιά. σου 1:ά.νω :ιου,
ι�) γ:έ μc,υ ! "λ χουσέ με zαί θά.
οά.λης σ--:;έμμc1. λευκό, στέμ,μc1. zόκ
κιν· ο, στέμμα. άπό νερό α.πό ψη
λά.. στέμμα. &.πό Υ1εpό άπό χ :ι+ιη·
λά., στέμμα της "λ·ιω zαί τη;
Κά.τω Α.tγύπτου. Δική σου θά.να.ι
,1 χωρα, στο μcι.κρο; τη; χr,,. ι τ.1-r1.·
ς
το �ης....
Κυτταζε σε, τ.ο:α κc1.τά.στc1.ση
οpίσzομc1.ι' χα.θι'ιJ; χ1.ί το ΠΟ'Ι Ξ
μένο μου κορμί, sγώ πού Υ.'J·pι
sι.ρzώ στή•ι πεδ:ά.δα τη; Γzίζ1.;!
'Ελευθέρωσέ με άπό τις αμ:.ιου;
χαί θά. γί•;εις οασ:ληα.ς !
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Στο ξύπνημά. του. δ νέος το 6ποσχέθψtε, τήν Ξλευθέρωσε άπ'
τήν αμμο, εγι'Ι'Ε 61.σ:ληα.; με το
νομα, Θούψοσις Δ' καί εοα.λε νά
σκαλίσου·ι α.νά.μ
, εσ7. στά. δάχτυλά.
σου το ονε:ρο πού διηγήθηzc1..
Σzο λ ι α σ τής:
Ί'ότΞ ξαν· άρθc1.ν ,;[

: .εγαλε;
1
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γιορτές ... Οί ίεροτΞλεστίε; γιά.
το χpίσμ7, εχουν αρχίσει zα.ί το
πλήθος στ:ρώχ·ιετα.ι στήν οχθη
του Νείλου γιά. νά. παp7.·ι.ολου0ήσε: τί; τυπικέ:; δοκιμο.σίες. Νά.
rι οά.ρκα.. :ρc1.ίνετα.ι με τού; �ιακό
σ:ου; χωπηλά.τε; ·ι?.
&.ν,εοα.ί·ιει
το Νείλο ...
Οί π:,,ριc1τά.μενοι πηα..χινοϋν
,') 1;; zωπηλά.τε;_ 'U Φαρ1.u) χρα.
τ&. το τ:μό·ιι. Μ' ε.ψ:1.ν τέλειο χει
ρισμό c1έ μιά.
τελευταία, φόρα,
ψέρν•ει τό πλοίο c1τόν τόπο τη;
:ιποΟίβα.Ιjη;.
Έπευψη,μούμε•ιο; iπ' το λαό
του δ Φα.ρc1.ι,J πηδα. στήν οχθη
το• υοψω1ια της σκο;αι, αν
, οc1.ι•1ε:
, ε
e. ,
πο6ΙJλη; με τ6ζΙJ. '.\ψΊ(ΙΞ: δ λα
ό; τί; ;._; y_ Οε; τ,:;υ Νείλου για. νσ.
πrι.pαz-:;λουθήσει τήν·
Υ.7.ινούργισ.
δοκιμασία. "Ω; ο-:ου φέρουν τi
τόξrι., πrι.pουσίrι.σrι.'Ι στον φ7.pαω
ε·11. α).ΙJγc πού ψτερ·ιοzοπο,Jσε.
1-'Ο πλη Jί:ισΞ Ζ7-ί ζ:ι.φν�χά τΟ ε�
ζεψε σ,ό αρμα.. του. Το zοι'10 ::ρο
οήθηzε. l\Ii δ Φη,:ώ zρ±τφΞ
γεpά. το χα,λιν±pι Ζ7.ί ηίψ :ι. τό
αλογο εί·ια.ι Π'J'J ύποχωpεί στήν
πίεJη. Το στρέφει προ; τήν ε.ξέ
δριχ χα.ί το δδηγεί ά.ργά. στο'Ι ίπ-.
πc;χόμο ... Ό κόσμο; τό·ι επευψη
μεί.
Ό Φrι.ρα.ιtl δ:ά.λεςε τό τόξο του.
Τέντωσε π±..ιω &πό ΠΞΥΊ)'/τ' -;;:ρί·ι
νά. στα..μηήση σέ τοuτc. 'Λ,1ε6α.ί
ν1ει στό αρ-μc1. τΙJυ χr1.ί μz εψοδο
ρίχνε: c1τό πρώτο σημά.δ: ... (:ρω·
νέ;) . Ί'ά οέλος μπήχτηχΞ 7.κρι
οώ; c1τή μέση (φωνές) ... ·.ι\zόμα
μίc1.. Κrι.ί... (διπλάσ:ες yω·ιές),
'Ω! εί,η: &πίστευτο! Γιά. τήy τΞ
λευτα.ία.. το οέλο; δι:,,περνά τόν
zr1.λzό ά.π' &κρη σ' &κρη ι
Θρίαψ6ο; ! 'Όρθιο; στο αρμα. του
6 Φ:,,ρα.ι:J ςc1.,1±pθε στή·ι εξέδρα,
✓'.
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δπαυ τόν περιμένε: ό θρόνος του.
Ή cι,υλή, οί ίφείς, τό πλήθος
έτοιμά:ζο·ιτωι ποιός γιά, ενα. tγ
κώμιο, πcιό; γιά, δώρο, ποιός γιά,
λιβάνισμα..
Βάζ,ε: :ά, δυό στέμματα πάνω
στό &ρμcι, του, της νίκης, πηγαί
νει προσηλωμένος, σοοc1,ρός. στούς
νcι.ούς του Χάρμ.,ακι, του Χέοπος
κcι.ί του Χ εcρρηνος.
Άπrι.γ γ έ λ λ ω ν:
'Ένα. βασίλειο τiλειωσε. '(_)
Φrι.ρα.ώ &.πέθωνε. Τώρα. ύψώvετα.ι
ά.π� τήv κοιλάδα τό θλιοφό μοι
ρολόι της κηδείας_
Ό Φrι.pαι� ά.vα.πα.ύετα,ι στό ξύ
λ: ·ιό του cρέρετρο, μέ ποΜτιμες
πέτρες κχί χρυσό. Οί ίεp';τελε
στίες του να.ου της κοιλάδα.ς τέ
λε:ω:1cι,ν, καί άπό τόv ιivηcρορι-κό
δρόμο ή νιεχρώσψη πομπή &νε
οα.ίvει πρός τόv τάcρο. Συνοδεύε
ται απο πρίγκιπε, ς, &νώτα.τους
δημόσιους ύπrι.λλήλους, κα:ί ί,ε
ρείς.
Στή μυστική χc1,ρδιά, της πυ
ρcι.μίδας. ή πέτρινη σα.ρκοφάγος
ε�ναι ετο:ιμη στόv νεκρώσιμο θά
λαμο κ:' δλα. είναι σ:ή θέση τους
γιά, τό πέρασμα. της λίμνης, πού
ο y,ά:ζει στίς πόρτες του άλλου κό
σμcυ.
'Έτσ•., έπί χιλιετηρίδες διαιδέ
χοvτcι,v ή μιά τήν αλλη οί δυvα,
στείες των Φαραώ.
'Αλλ&, &.π' δλους τούς οα.σιλι6.
δες της άρχαία.ς Αιγύπτου, &.vα.μ·
ψίοολα., ό π:ό ά cρ οσιωμέvος εϊταv
αυτός ό 'ΙΙΞ(ψός Φα.ρrι.ώ, ποιητής
κα.ί μυστικοπcι,θής πού διαιδέχθη
κε τόν 'Αμένο cρ ι Γ'.
'Η λαμπρότητα, του πολιτισμού
πού δλο -κα.ί πλησί!JJζε τήv, Άνα-

τολή, είχε κ6.μει τήv κοιλάδα, του
Νείλου ε·ια. είδος δρόμου θριά.μ
οου, πλαι, σιω,μέvη άπό παπύρους
της σοφίας, από τόν πλουτο της
γη;, ά.πό τά δώμα.τα. της γλυ
κ,εια.ς ζωης κcι.ί τούς τά. cρους της
περισυλλογής.
Ό πυρσός πέρωσε &πό τή Μέ,μ 
φ:δα στίς Θηοες_
Φων ή

γ υ ν α ί κας:

... Μεγάλα., σΥJεπτικά, ,μάτια,,
ενcι. σωμα αδύνατο, μ,ιά. γλυκά.δα
σχεδ'ον γυνα.ικ
, 1εια., να,' ο� παιpα,, ξενος εφηοος πού προσέρχετα,ι στήν
πcι,vτοδυνοομίcι.. Έγχα,τα,λείπε,ι τίς
Θηοες γιά. νά. χτίσει τή δική του
πόλη. 'Εγκ,α.τα.λείπει τόν Άμόν
κα.ί τούς ίερείς του, γιά νά. λα
τρέψει ενcι,ν θεό δικό του, εναν
θεό πού είvα.: στόν oupc1.•1ό, τόν
'Ατόν. Έγκc1,:αλείπει τ' οvr;μά
του 'Αμένοcρ:ς Δ' γ:ά. νά. πάρει
ενα. ονομα. δικό του,, Άχν,α.τόν.
'Ατόν ό μοναδικός...
Μ' εΚι.::Ινον, οι τοίχοι πού &πο
μόνωνα.ν τά διαιμεpίσματα των,
οχσιλικων συζύγω·ι, πέφτουν, οί
πέπλο: μισ, α.νοίγουν, φCΙJVε, ρώνον
τας στους έπερχόμενους αίωv,ες,
πού γιά πά.v,τα. θά. μένουν έρω
τευμένοι, τήν χrι.ριτωμένη μορφή
της Νεcρεpτίτη.
Φ ω v ή

τ η ς 'Ι σ τ ο ρ ί α ς :
� Πτα:ι λίγο πάνω iπό τριάντα.
χρο•ιων δτα.ν πέθανε. Κχί είvα.ι
πά.νω α.πό δεκωτρείς 1Χaιωvε1 ς άπό
τή·ι έποχή μας, πού σύνθ1εσε τού
τη τή θα.υμά.σια. προσε, υχή:
Πρ ο σ ε υ χ ή
"Ατον ζωντανέ, τί ώρα.ία πού

Ξ[να.ι Υ/ 'J.υ γ fι σου! Δημιr:ιύpγησz;
τή γη σύμφωνα. ιιέ τή,1 χα.pδιά.
σου.
ΔίνΞι; -πο'ι χ:ι.Αέ·ια. �::: 'έ ι.z :
α.νάγχη.
Είσ:ι.ι μέσχ στή·ι z:χpο:ά μr:ιυ.
Οί ανΟοω,ιr;,: t::o,j'IΞ 7.Τ.0 σi.-ιr1..
Ί<;σύ ! 'ζω•1τ,.;1ό; z,:;& :z:ιθηpό;
7.τι:t π?:·ιτ�χ χχι γ�i �6:·ι�rι. !
'Α π α. γ γ έ λ λ ω ·ι
'Ήτχν χά.τι τό φωyα.λέο. 'Η
διipzειcι. ένό; pόδου μέ τ' ονομα.
ΝΞ:μp:ίτη. Οί 5.:ιθpωποι ομω; ίι'>;
:ι;φα. 'Ι':ι:ώθου·ι :ή'Ι zηο:ά τσυ;
νά τα.pάζΞ:α.:. Ό διάδοχό; του θά
ϊπρεπΞ νίχ ο'ιeιμ:ι.σθsί ΊΌυτα.γχα.
μΟν :ιΞ -:6 Q,ιι:ιμ:χ :otJ π:ι.λ:1.�Ιj·J ()z
ου_ 'Όλ'Ζ ξ,:;ι·1iρΑ,.·1 στήν πp6:z
pη τάξη.
Εϋθpcι.υστο; -ι.,:ι.ί τpυψΞpό; δ
ΊΌυτcι.γχ,;φό·ι πiθ,:ι.'ίΞ zϊzοσ: :ι_po
·ιG>'i μΞτcι. έννέα. ετών ο:ι,σιλΞί"J..
'Αλλά 3.000 χpόνι,:ι. -:-eιυ τάφου
οε μτ.οpΞσcι.ν 'ια. σοησr;υν το ωI

...,,

ι

-
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ρ�ι:, Ξ:-pηοιχο -:ου πp�:Ηι)ΠΟ. ου-:Ξ

ν' :Ηλσ:ώσου·ι τού; σωpΞυμέ'ιου;
θησχυpού; στό·ι μισeιτΞλΞιι,ψi·ιο
τά.ψο :ου σ-ήv zοιλάδcι. :G1·1 13,χ
σιλέω'Ι.
Σφ!γγα:
Σήμψ:ι. γψ: ':,ΟU'I ιιi θάμπο;
τά μiτιχ δλόzληpου τοϊj χόσμου.
'Εγώ πού Υ'Ιωpίζω τά &φθ,χpτ(/,
7.'Jτ p 7.. ;t p ω Ϊ\ω; δ JΞtλ'J; π�υ
'έzα.μΞ τή'Ι Λί'γυπ:ο. δi μπο-pzι
·ιά τήν ξαi,μΞ:. ΕίΌ,� τού; zcι.τσ.
κτη:έ-;: ναpχου·ιτ-χ: σ' ,:;ι.uτά :χ μέpη σzΞ7:τιχοι z,:χι ν,:ι. σ-,ι.υοCιυ-ι :ο
·ι.Ξφά.λι.
Είδα. τον Μεγα.λt;,:ι:ιδpο ι:ψαί
Ο'Ι σάν οάpοα.pο. συλλογ:σιιi·10·1
σάν προφήτη.
'

\

'

11'?

\

Ι\ο�μ7.:ιχ� χ&ποu

ξ7.7':λωμέ·ιeι;

σέ τσύτη τη γη, πεpιμένοντcι.ς
:ή•ι α·ιά.στα.σή του.
Είδcι. τό'Ι Καίσcι.p:ι. εη. οpά.δυ
- φc.οότχν το'/ -ί'ι).ιο.
Ί f ΙΩ.εοπά.τpσ., ·lι τελευταία
ιια.; οα.σΠ.:σσα. ΞY.Cl.\lΞ l•n π,:;ι.ιοί
�,

1ιχ -=- � .ο:ου.

1Ιiτα.ιχ. 'Ο Κχισα.pίt,J'ι, Φ:ι,p,:;ι.ι�
γελeιίο;, τ.έθ:ι.'ΙΞ δίχως νά οα.σ:
λέ·-ίε:. Είσcι. τό'Ι Βc.'Ιαπάp:η zσ.ί
:ά :ιcι. :φυά. :ου μαλλιά.
Οί αιώνες διcι.οα.ίνουν &πό πά
Ίω :ιου.
Γ·ιι;ψ: σα σzλ ηpέ.; ι�pε;. "Ε·ια.ς
όςύ()υμο; εμίρη; Τϊ.Ο'Ι Μεσ:ι.ίω'Ια.,
6pίσzο'ιτας τό χα.ιιόγsλό μου &.
σε6:: ·ι.α.ί α.6p:σ:Ί. zλωαστιzό. μέ
τ.:ι.:;:ι.μόp7ωσε μέ ·ι.α·ιονιές.
Τά πχιδ:ά τότε μέ 6pίσz,:ι.νε
σ
i zΥ1 μη.
Ί'c.ύς ,.p?ςΞ'Ι?ύσα φό6ο. Π,χp,:ι.
μοpφώνοντ(Ι.ς τ' ονcμά μου μέ φώ
'1'1.ζ ,.·1 'λμπeιύλ Χι�ι.. zcι.ί μ' 'έ
π,:;ι,,_pν1.:1 γ:ά τή μητέρα τ':ιύ φό
οου_ Κcι.'ΙΞίς οέ·ι ipχό:α.'Ι π:ά νά
.:peισΞυχηθεί στά πόδια μου.
'Π &μμος μi εΟcι.οε...
'Όλη μα.; ·ίι lπ:σ:·/1 μη. δλη μ-:ι.;
·ή ψυχή τυλιγμέ'Ιη σέ χιλιά.δz;
παπύρους, χοιιιότcι.ν &zα.τcΗηπτη
στο 66.θο; τιο'Ι 6r,υοιί>·ι τάφων!
'Λ π

χ

γ γ έ λ λ ω ν

l(ϊ' �μω;. :Ο θ:ιUμ,1. εγ�'ΙΞ..
�:ό 1 ϊΩ9. zο'ιτά στή Ροζέτ,
i-n; iξ:ιψ:ι.τιzό; του 13?νcι.πάp
:η οpή%Ξ μ::ι. ,.[τp:ι.. μ:ά στήλη
7:?υ τ:ά.,ιω :η; rι :,χ•ι zs1.p'l.γμivo
'i·ι:ι. σ:α.τ:χ γμχ του
Πτολε.μΊ.ίου
Τ,ά Ωλψιzά -ι.,:ι.ί ίεpr;γλυφι-ι.ά.
Πpο:ι.ισθάνθη·ι.χ'ι, δ,: ηα.το'j
σ,.·1 το :ι.ύpιο εγγpη!Ο.
Μά [πρεπε •ιά μ,ετα.ψpχσθεί.
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'Έγι,;ε ά.πό εναν ν1εα.ρό Γάλλο,
λ,εγόμενο Σσ.μπολιόν. ό
όποίος
κα.τά.ψερε νά ξα.νάβp1 ει μέσα. ά.πό
κάτι μυστηρ:ώ,δη γρα..πτά τήν,
παληά χαμένη γλώυσα.
Τότε εγιν1ε σάιν μ:ιά ά.νάσταση.
Μονοψα.ς, ά.π1 τό βά.θος των
τά.φωv, ιος τήν κορυφή των πυ
ραιμίδων. δλα. τά ίερογλυψ:κά α.ρ
χισαν νά ξαναζουνε. Πουλιά., α.ν
θη του λωτου, ψά.ρια., λαγοί, πά
πιες, ή μυστηριώδης γραιφή ρου
θούνιζε, p,ιγουσε, βοουσ.ε σάν πτη
γοτροφείο. Θα.λεγε κα.ν,είς δτι· στο
κάλεσμα των ουρά.νιων σαλπίγ
γων, ή παληά Αϊγυπτος εβγαι
νε άπό τούς τά.ψους της νέα., ά,
θά.νατη !
Νέα., ά.θά.νατη καί ώρα.ία. σσΝ
Νεφερτίτη ... Οι πά.πυρο: των κα.
τα,χωνια.σ:,.ένων βι·βλ:οθηκ
, ων γι
νόντουσα·ι ευφραδείς. Λουλcύδι
σα.ν στ'i.ς οχθ-ε; του Νείλου.
Ξεπέ,ρ,zσα.ιν τον χ?όινο...
Πέντε χιλιά:δε· ς y_ρ,όνtα άργό'

,.._ .

.·

�:��..,,

1981

τεp,z, ξετύλιγαν τό συγκ,ινητικό
ρομά.ντσο έ,νός πολ,ιτι,σμου.
Σφί γγα.:
Νά. το μήνυμά. μου άπ' τό βά
θος των γεν,εων.
Φωv,ές σχορπισ,μέ·ιες νέ1 ων κο
ρ-ιτισιων.
Φωνές yγωστικών, φωνες παι
διών.
Φωνές της παλη&.ς Αιγύιπτου.
Ε.ι' αύτές οί φωνές ψά.νηκα.ν
γνωστές γιατί τίς εχετε ηδη ά,
κούσει στήν ήχώ ,μέσα. άπ' την
Έλλσ.δα. κα.ί τή Ρώμη.
Μέσα. ά.πό τον Χρ,ιστια.νισ�μό.
Μέ,σα. από τό Ίσλά.,μ.
Αϋριο. άκόμα. μιά φορά. ό ά
να.τέλλοντα.ς ηλιο;; θά ,μου στείλ,ει
τό π1pώτο του χάδι.
Χιλιά.δες ηλιο: θ' ά.·n"Όείλουν
ά.κόμα.· κα.ί ή μα.ρτυρ(σ. μας, ή
π:ό άρχα.ία. της ίστοpία.ς, θά με· /
νει ή πιο ύψηλ ή, ή π1ιό &.γνή !

'

. :)
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'Έπος και Μεταφυσική
Σαράντου Παυλί:α: 1) "Υμνος στόν ηρωα Κωνσταντίνο Δαβάκη κι' Ιiλλα
άνέκδοτα ποιήματα. 2) 'Αλεκτροφωνία και 'Αρχαϊκό Μειδίαμα (Συνο
μιλία μέ τόν 'Άγιο Θεοφόρον Ίγνάτιο κάτοικο της 'Αντιοχείας).

'Έχω μπροστά μου δύο βιβλίο του πληθωρυωυ - άλc
λα οχι κοl πληθωριοτuκου - ποιητιου Σαράντου Παυλέα:
''Υμνος σrον ηρωα Κωνσωντίνο Δαβάκη κι α.λλα ά.νέκδοτο
ποιήμαrrα ( 1956--1979) το �να. Άλεκrροφωνία καi Άρχαϊκο
με�δίαrμα (Συνομιλία με τον "Αγω θεοφόρον Ίγνά:nσ, κάποτε
κάτοικο της 'Ανηόχειας)' το αλλο. Καi τα δυο Τ\UΠWΙμένα στη
Θεσσαλονίκη. Kad. τ α δυο είναι πα;ραλλαγες της ϊδιας όπο χρό
ν;1α πορείας του πνευrμαmκου ά.νΘρώπου : προς τη λόσιτη της
γης καi προς το φως των αστρων.
ό ο ο

Ό «'Ύμνος στο,ν Κωνστα,ντiνο Δαιβάκη» είναι �να έπικο
άριστούρyημα:
-�'Εσένα ή Τύχη, διάλεξε νά ειπεις
ΤΟ «όχι» των προγόνων σου στις
όροσειρές της Πίνδου,
σ· εναν είσβολέα πού έρχόταν νά
,οροϊδέψει όλους της γης τούς άv
τρειωμένους,
μά εθεσες μπροστά τους το ψρά
γμα
της
ψυχης
σου,
της ψυχης
μας ...

Δόξα σέ Σένα πού μας εμαθες πώς
r; μεγαλύτερη ώρα του κόσμου εΤ
ναι ή 'Ελευθερία.
Δόξα σέ Σένα πού μας δίδαξες
πώς ή ίδαvι,κώτερη ώρα του Κόσμου
ιίναι ή Δικαιοσύνη_
Δόξα σέ Σένα πού συλλάβισες ενα
πι::ος ενα το δύσκολο άλψάβητο της
θυσίας.»

Ό ϋμνος ά.γκαλ1άζε1 καl την πατρίδα του πολεμιστή, τη
Μάνη.
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«Κωνσταντί'νε Δα6άκη, έξοικειωμένε
με τό θ·άνατο,
παίζοντας κοντά του σαν παιδάκι,
γιατί οί μάνsς μας κάποτε με τά
δρεπάνια τους,
άπέκροuσοο, τά μαυρα
πρόσωπα
του , 1 μπραήμ,
έκεί' που 6ράζοuν τά λούπινα οί

1981

Α/.ανιάτισις
καί με τό άλάτι τό θαλάσσιο τά
γλυκαίνουν,
έκεί' &rrou τό σμιγάδι τό ψωμί τό
κριθαρένιο
εΤναι και από την πέτρα σκληρό
τερο και άπό την καρδιά μας.
Γι' αυτό 'Εσένα ή Τύχ,ι διάλεξε...»

Άλλα ό π01ητής, σ' �ναι αλλο nοίηiμα (Μνήμη bνος όπλο
πολυβολητή)' έπεκ.τεiνει τoiV ϋμνο σ' ολο το εθ;νος:
«Δεν εΤδα ποτέ την πατρίδα μας
σκuμμένη
κι δταν την πρόσταξαν νά γονατί-

σει, 'Εκείνη, δε γσνάτισε,
13έν ηξε,ρε, δeν εΤχε μάθει από τους
αρχαίους χρόνους νά γονατίζει.»

'Έτσι, ό Κωνστανίl:ίνος Δαβάκης ύψώνεται πόνω άπο �να
σύνολο Jl!Ολ-ε;μΊ!στων, σαν πραπος μεπαξυ rα.υιν.
«Τό ξέρουμε - μας λέει στο «Πα
ράδειγμα των νεκρών της 'Αλοα
νίας,> - πώς τη νίκη μας την κέρ
C1σαν - - -πάνω στά παγωμένα τ' Άλ6αν1κά
6οuνά άπλοι χωριάτες
και ψαράΕες χερομάχοι, χτίστες και
σιδεράδες
και γεωργοί με τά ψημένα πρόσω
,rά τους στον καθαρόν ηλ10
τραχειά χέρια
1ης πατρίδας., με
μαθημένα νά χειρίζονται
με την 'ίδιαν ευκολία τό αλέτρι και
τό πολu6όλο τους. Τό ξέροuμε
τώρα καθαρά πώς έκεί'νοι που πο
λέμησαν πραγματικά: καί

1•·εριφρόνησαν τό θάvατο, ήταν δά
σκαλοι και μικρέμποροι,
γυρολόγοι, άπλοι μικροί 61οτέχνε.ς
που εκλεισαν
τα καταστήματά τους για ν' απω
θήσουν με τό μεγαλείο
της ψvχης, με τη μεγαλοπρέπεια
και την άποφασιστικότr,τα
της καρδ16:ς τον
φασιστικόν μας
είσβολέα. Ήταν τέλος
γελαστά: '<αι
χαρούμενα παιδιά,
φοιτηrτές,
στρατιώτες
και ανθυπολοχαγοί, που ξέρανε από
την ίστοpία καλά:
τον παλιόν έκεiνο Ξέρξη, ... »

ΕrδΈκα αύτο το ποίημα θυμίζει τον τόνο του Έmταφίου
του Πεptκλέσυς. Ό δε «Άποχαιρετισμ.ος του πολε,μ ιστη» μας
θυμίζει συγκινητικα. ΚόλβειΟJ μέτρα.
ο ο ο

Πέραν ομως άπο τον έmκο λόγο και δια μέσου αύτοϋ του
λόγου άναδύετω ή μεταφυσικη του θανάΊηυ, σε ψηλότερες
πο1ητικες σφαίρες.
Ό θόνια-ως είναι �να, θέμα προσφ1:λες στον ΠΟlΙ]ΤΤ\ καi θα
μπορουσε να ΧQpακτηρίσωμ�ε την ποίησή του σαν θριαμβικο
πα,άνα του θClj\Ιcιωυ, για τι1ν λε.ΙJτουργία του σ' �να μεγόλο
Σχέδιο.
Στην «'Α]Ίjομάκρυνση άπο το κρύα�, που εΙναι �να έκτε
ταμένο παίημα, η μαλλον μ10. ΡαψωδίΟJ της Ψυχfίς, άπο TOV
ούράν10 κόΟΙJJ.ο στη XOi.Κil φθαρτότητα καi δ1' αιύτης (ιμαλλον

1981
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δι' cι ύ τ ω v, έπαναληππκα) σε μια παλιννόστηση, έπανα
λcι11βάvει σε σειρά στίχων, οπ ό Θάνατος δεν είναί παρα λει
τουργος σηΊν 11εγcιλη, ηΊν άσύλληnιη πορεία τηr: ψυχηr: ά π
και π ρ ος ΤΟ «ύnερ:ιτέραν».

ο

l. Μα 6ασαvίζετιJ τό άπόσπασμο
του Θωυ μέσα μας δταv άραιώ
vει
μέ τήv έψεύρεση τώv θανάτων τη
μνήμη των άvαμvήσεωv
�αί καταφcύyει στη λήθη τους yιά
vά ψηλαψει τα σώματα
τό Φως και τό σκοτάδι τα χρυσά του
τ' 6:πειρα κομμάτια και v' άvε6αί
vει
πάλι στην πρώτη του τή Νοητι
κή του τήv 'Απρόσιτηv
'Επάρκεια.
2.

Σ ιyά - σιγά

μέσ' άπό περιόδους άμέτρητες θ'
άρχίσοuμε πιθανόν
c•ά αίσθανίψαστε τήv ούράvια, τήv
καθαρή διιiθηση
της ψuχης μας, για να ψτάσοuμε
στου Θεϊκου 'Εκείνου
Πρώτου Πυρός τή μεγάλη μας Σuy·
γένεια
3. Οί θάνατοι μέσα στα Σύμπαντα
στήv ούσία τους
ηταv φαινομενικοί, δροι άπαραίτη
τοι στη μεγάλη
Πρόταση ,ου ΘωCι για Τελειοποί
ηση.

Σε Βιβλικο ϋφος εΙνω γραμμένα τα <<'Εργόχειρα του Θε
οu», γ:ια ηΊν «εκτη ήμέρα της Δημ1ουργίας», οπου ταrτοΘετεϊ
τcιι κονη'ι σrον ίivΘρωπο καi ό Θάνατος, φυσ1κο παρακσλούθη,
μα και ασχετα με την <<πτώση>> των πρωτοπλόστων:
Κι είπεv δ Θεός vά στολίσω τό
έρyόχειρό μου μέ τούς άvθρώ
ποuς.

κι

Μά δέv ηταν
πάντοτε
τέλειος
εvας αvθρωπος,
γι' αύτό εσ6ηvε στο
έργόχειρό
του

vατο
εδωσε ψτερά στον
της Ψυχης

καλπασμό

για vά συντομεύει τή νύχτα και
v' αvταμώvει
τό Καιvσύριο της τό Πρωί σ' αλ
λοuς εσωτερικούς
κι έξωτερικούς

τόv 6:vθρωπο συνεχώς
γιατί τοί) εδωσε τη δύναμη vά
τελειοποιειται,
vά γίνεται καινούργιος με: τό θά-

ούρανούr;. Ό Θεος πάντοτε σuμ
πλήρc.:vε τις σuvεχεις ατέλειες
στ' "Απειρα τα Έρyόχειρά του.

ο ο ο

ο

ΣηΊ συλλογ η <<Ί\.λεκτροφωνία καi 'Α.ρχαϊκο με1δίαμα» (
που ακούγονται ενδεκα άλεκτροφωvίες έγρηγόρσεως εναντίον
των έκδηλύ�σεωv του σημερινοu πολ1ησμου, με το ψέμα, η\ν
ύποκρ�σία, ηΊν σκληρότητα, την βiα, το μϊσος καi την φλυα
ρία, καi διαγράφονται δύ>δεκα άρχcιϊκα με1δ1άματα σαρκασμου
γ1cι μεγάλες iστορ�κες έξελίξε1ς) υπάρχουν έπίσης μεταφυ
σικες εξάρσεις. e· άναφέρωμε δύο άn:οσπόστματα:
Άπό τό πρώτο μειδίαμα: Δέ:v ε'ί
μασταv μόvοv 60% νερό, 20%
λίπος, 2,5% λεύκωμα, 1 0%
λατα

α

κι αλλες ούσίες πού συ\/Τηρουσαν
αύτό τό vάρθr,κα του σώματος,
για vά μένει
μέσα μας τό αθάνατο της ψυχής
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τμημα, για vά θuμδ:ται μετά τόv
θάv, ατο
τήv πηγή των ουρανών του; 'Έτσι
εϊμασταv πάντοτε
κοντά στή.v
εvδεια και
σ' έcκεί'vο τόv αθάνατο πόθο μας
για τό θεϊκό μας πλοίίτο.
'Από τό ενδέκατο
μΙΞJιδίαμα: Μά
δέv πεθαίνουμε ποτέ, άπλα και
μόνο κλεί,vοuμε τά μάτια
για vά ήσuχάσοuμε άπό αίσθήσεις
φαντασμάτων η για vά
ξαναγυρίσουμε και πάλι στα ε'ίδω
λα, για νά γράψουμε τήv αίvι
γματική
και την μuστη,ριαlκή, την αγωνιώδη
την κραυγή μας πάνω στη σιωπή
των άστεριών. Μά δεν πεθαίνουμε

1981

λοιπόν ποτέ, παρά μόνο yιά
νά yεl'νηθοίίμε νέοι, πιο ευρύχωρα
πιο ευρύχωρα η η:ιό στενά ντυ
μένοι
μ' εναν. ορίζοντα
συμβολικό και
φαινομενκο μέχρις δτοu
περάσουμε στους
κόσμους &που
παύουν τά φαινόμενα
και τά φωτεινά
κηρύγματα τώv
πραγμάτων πρuτα;νεύουv.
'Όχι λοιπόν ,δέv πεθαίνουμε παρά
για νά ξαναyεννηθοΟ,με.
Παύσεις προσωρινές της Μοuσικης,
Στίγματα Σιωπης προσωρινης
εΤναι κάθε θάναlτος για: vά συμ
πληρωθεί ΤΟ φωνητι,κο
και ΤΟ ήχητικο της Μοuσικης της
Σuμπαντικης το Μέγα Νόημα.

'Όσο y11CJ. τη «ΣυνοrμιλίΟΙ με τον Θωφόρο Ίγνόnο», τον
,
έπi 40 ετη έιη:ίσκο!ΠΟ 'Ανηαχεiας, ό όποϊος, περi το 103 μ.Χ.,
εm αύτοκρόυορος Τρα:i1ανου, «προτίμησε ν' άκ.ουσθεϊ μέσα: στη
σιwπηλη (}1Jγη του Ρωιμαίίιιωυ άμφιθεόrrpου ό τρ,ιγ�μος των ό
στων του στων λ1οντα,p1ων τα δόvuα», εΙναιι σαν ενα άρχέ
τυπ:οv της 'Αρετfjς κα:i τfjς 'Ελευθερίας, ,που δεν διστόζουν να
θυωόοουν <<τα θ,vητα φορέp.ατα με τη δ1ορικfj διαδοχη καιi τηΝ
J1Jεipα των θwάτωv». Ό τωlΙ]της άv0,τρέχε, 1ι σε παλαιό-τερες έ
Πiοχες καi προτρέχει σε μελλού1J1.εΝες, έκτελών
, ΊΙαις μ1α φοβερη
δ,·ιαδρομη aiώvwv δΟΙΚ1Jj.1ασiας "T'OU άvθρωmσμου, άπο τiς θυσίες
στον Μ1νώταιυρο, εως τις έικατό,μ βες τω,v ναζωτπικ:ωiν στραιrο�
πέδων - καi έκεϊνες που άπεαίλ.οϋντα!Ι. σήμερα με τη βόμβα
νερονίου - γι,α να ρωτήση όγωv1ωδως: Πως, Πότε θα γίνουμε
αvθρωιmι;
Γ1α.τi δεν παραδέχεται πώς έyίνΟΙ]lε ανθρωποι με το να
περά:ση ή (,ω1Ί «τόσες μεταιμορφώσεις άπο η']ν άμαΙJβόδα ως τοιv
σύγχρσνό μας τον όνθρωJΊΙΟε1δfj». Γli' αύτο, καιi στα πρόθυρα
μ16ς νέας πορείας, συιvιστα έπίιμονα:
προσέχετε,
Προσέχετε, προσέχετε,
μη ξοδεuτε'ιτε στον πόλεμο_
προσέχετε,
Προσέχετε. προσέχετε,
δ:ς τrροσέχοuμ
· ε
για vά μποίίμε χωρις πτωμα·ί·νη
και έρείπια

την
στη μέλλουσα, τη Διαστημικη
ι
έποχή μας,
ν' άφήνουμε τά
σκαλοπάτια τώv
άvθρωττοειδών
και ν' ανεβαίνουμε την
άστρικη
κλίμακα τοίί άνθρώποu.

Ι. Βασιλείου : Κοντινά καi Μακρινά Ταξίδια.
("Ελλάς, Ίσπανία, Βιρμανία, 'Ινδονησία, Κίνα).

'Έvcu 6.κό�μη β1βλίο mϋ μ ύ
σ τ ο υ των 'ΑσJ/αrηκω� χω-

ρωv, aύη1 ηΊ φορα συvδυα01μέ:vιο με λίγη Εύρώπη.
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'Όπως άναφέρει ό συγγρα
φεύς, ό ανΘρωπος <<διψασ11ένος
γ1α καινούργ10 ψυχικα έρεθ.ί
μ,εταςυ
σματα» ΚΟ\11αφεύγει,
αλλων ( στι1ν ποίηση, την φι
λοσοφία καi την τέχνη), καi
στα ταςίδ1α, ένω αλλσ1, iiρεμω
και ασάλευτοι, <<προσrπαθσυν v·
απολαύσουν τη γοητεία ]ΙΟΥΙ·
κων ταςιδ�ων, δ10βάζονc rας ώ
βιβλία»,
ραϊα καλογραμμένα
Είνω ά κ ρ I β ω ς ή περί
πrωσις του ταξιδιώτη Ί. Βα
σιλείου και των cινσγvισσrτων
του.
Την γλαφυρότητα και τον
,
ΠΙ\ουτο της αφηγι1σεως του
συγγραφέως συμπληρώνει ή
έςωρετικι1 εiκονογράφησις.

ιι 'Ανθρωποκεντρισμός»
ποιήματα Στέλιου Ντόμαλη,
Λάρισα.

Το φερώνυμο ηοίηιμο

της

συλλογης περιέχει κcι1 τι1ν
«θέση>> τr,υ συγγραφέως: Πρέ
πει ν' ιΊναζητουμε στ 11 ζ ω11
σκοπο η να χωρόμαστε τι1ν
κάθε της έκδήλωση;
Τ<Ί λουλούδω ανθ:σcιν ολα,
«cινθρωποκεντρικος»
άλλα ό
είπε δη δεν ανθισcιv, γιαϊi ει
νω αvο1ζη, μ<Ί πρέπε1 ναχουv
τα
σκοπό. <<01 μολόχες καi
6.γκάθ α ολο λουλούδι χαίρον
ταν τον μεγάλο ηλbο, οί μαρ
γαρίτες όνειρεύοVΤΟΝ χλωμες
την προσευχή τ;ους. κι αύτός,
�να σφιχτο μπουμπούκ1, που
καi
με πείσμα ασφυικτιουσε
τρελαίνονταν γωn χωρiς KClr
vέvaν προκαθορισμο υπέφερε,
ύπέφερε n1v αναιvθη ανοις11
του. Τί εivω στ' cιλήθε10 ή
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χcιρα οτcιv της δίδεται σκαπfις;
Δεν μnορουσε να καταλάβει
το XWfJις κέρδος παρcιλήρηιια
της φύσηc; καi είχε τι1v ψευδαί
σθηση, ιιώς ό 'ίδιος ίiταινε σκο
πός, άφου ηταν δηιιιο ύρyη1ια,
οπως α(;τος δηιιιουργουσε ΤΟ
σκοπό του.»

Κώστα Πηγαδιώτη :

Τό iiλλοΟι (ποιήματα)

Ό ποιητ11c: συνεχίζει ιι:ά
πορt:ίcι 15ε rίcις, αvτuκρύζοvτcις
t·η ζωημε έλcιφρι1 καi τρυφερ11
σ6 rιρα, σε γ λω•ο1σcι έγκc'φδιcι
καi προσιτή.
Το τωρινό του <<" Αλλοθ1» εΊ
διαφυγης
νcιι ή npοοπάΗειcι
ωυ κοινου ανθρώπου γ1α ϋσο
συμβαίνουν γίφω τ,ου, άλλα
cιν εΊνω ξένος και 6.νι>ύθυνος
ο' ΟΙJΤά, μηοpεΪ να το nij KOJ
για τον έσωτερ1κό του κόσμο;
Σε τελευταία ανάλυση, δέv ε1να1 κανένας κcιi γιιΊ τίποτε cι
νεύθυvοι; ...
'Η ποίησ:c; του Κώατα Πη
γοδ1ώτη εΊνcιι, οπως κcιi ό ϊδ10ι:;
η'> λέει 111cι «ncιιpακαιμπrήρια
c'Jδύς» στις κορυφες TiOU πόνου.
λ ! 1<Ί κάποια έκτόνωο1c:. 'Αλλcι
ιιε πόση διακριτικότητα! Δητε
τ11ν <<'Εξαφάνιση»:
'Εξαφανίστηκε
άπό τό σπίτι της
- όδός 'Αδιαφο ρίας 1980
ήλικιωμένη, εύαίσθητη Κυρία,
όνομαζόμενη «Ντροπr1 ».
Είχε σώμα εύθuτενές
κι άθώο ξάστερο πρόσωπο
μ' εκλάμψεις στα μάγουλα
κόκκινες.
Σέ πο.ληές 6ι6λιοθηκες
σύχναζε τελεuταί'α.
'Όποιος τή συναντήσει
ας είδοποιήση τούς δικούς της
στης χίμαιρας ,ό τηλέφωvο
κι άμε;φθήσεται y"νναί'α.
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'Ένα 6υνέδρ10
�1α τη θεωρία
τού Δαρβi νου

Οί πpόσψα.τες ά.νσ:κα.λύψε:ς αλ
λο δέν εχα,ψJ.ν πσ.pά, 'lrJ. έv:σχύ
σουv το κοσμοϊστοp:zo συ,μπέpα
σμσ. του Δαρβίνου. δτι δλες οί
μαpψές ζωης πpοηλθσ,ν ά.πο ενα
Κ•Οι'ΙΟ πρόγονο. 'Η γεvετι;:ή ·σ.'Ιά.
λυση λόγου χάρ-η, ά.πέδΞ:ξε δτι
δλο: οί οpγα.ν: σμοί χυβφvώντα.:
α.πο τον ιοιο γενΞτ:κο χώδικα,
πού iλέγχε: τί; ϊδ:ε; βιοχημικέ:;
δ�α-�ιΚ1Jσίες_
Ταυτόχρονα. δμως, πολλέ; με
λέτες δsίχνουν δτ: ή κα.τα.γωγή
:ών είδώ·ι δέv ύπηpξε ¼υτή πού
:;πέθετε 6 Δαρβίνος χσ.ί οϋτε κσ:ι
'1.:'ηή πού πίστευrι.ν οί πεp:•σσό,ε
p?: όπ'J.δοί τη; έξελικτιχη; θεω
ρία.; μετά τίς δασ.Ξ:ί•ες 'Ό')ϋ '30
καί τοϋ '40, οτ¼Υ οί Dδέες του
Δαpοίvου διαιδόθ η:ι. α.ν μέ τήν έχ
ν,έου ά.Ψι..κά.λυψη της 1εν,ετικη;
ά.πο τον Γ·,φέγκοp Μέντελ.
Το πώς ά.κpιβώς εγινε ή εξέ
λιξη ά.ποτελεί σή,μεpα. θέμσ. με
γάλης δ:χογvωμίως μετα.ξύ τών
βιαλόγων. Ή δια-μά.χη συνεχιζό
τα.v ά.πο &pχετά. χpόνιχ, :Ηλά στο
χορύψωμi ,η; εψ:'1,:JΞ τον πεpα.
σ,μένο μήνα., δτα.ν 150 περίπου
iπιστήμον•ες;, ε1δικευμέν,ο ι
στις
sξελ:χτ:κές μελέτες, συνα.ν-ήθη
κ'Υ:ι στο Μουσείο Φυσικης Ίστο-

Κύρο...,ς Δορ6,,ος

pί¼ς 'Ό'Jϋ Σικάγου, γιά, νά. &ντα.λ
λά.ξου·ι ποικιλία. όλόκληpη &πο
κα.:·ιούpγιες ύποθέ.σεις, ο[ όποί�;
ά.μψισβητσυv τις πα.λιότεpες 1δέ
ες.
Θέμ,:ι., συνα.ντήσεω; ήται·ι ή μα.
κpαεξέλιξη. δpος πού κα.ι δ 'ίδιος
ά.μψιλέγετrι,ι, ά.λλά, πού γ;ενικά
&.να.ψέpετα.ι στήν έξέλιξη των με
γάλων ά.λλα.γώv, δπως αυτές πού
δι-χχωpίζουv τά ειδη η τις ευpύ
τεpsς ταξινομήσεις.
Μα.κpοεξέ
λιξη λόγου χάρη. θά συμψωv1οϋ
σχv πολλοί, είνα.: εκ,είνο πού
zχνε :ά οστpσ.κόδ ερμα. νά. δια
ψέpουν ά.πο τά. μα.λάκ:α.. Είναι ή
δ:α.δ:κσ,σία., μέ τήν δποία. τά. που
λ:σ. zιχι τά. θηλωστικά. έξ,ελίχτη-

ε

1981

63

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

καν ά.πό τά, έρπετά. ΊL μι;ι.zρο
εξέλιξη επίσης, εί·η.: ±κεί·η1 πr,ύ
προκάλεσε τή·ι εμφάνιση μεγά,
λω·ι iξελ:χτ:χιίJ•ι χι;ι.ι•ιοτο:ι:G'J'Ι,
πού τι; μr,ιράζο-ιτα: πολλέ; ό
μάδε;, δπω; τό α.νΟος στά, ά.νώ
πρα, φυτά, χα,ί τό μάτ: στά, σπο·ι
δυλω-ά.
Ό Δcφοϊνr,; ϊίχε τr; γνώμη,
Οτt α,υτά τά μείζονα πpοϊό•ιϊΊ. τr/;
zξzλίξεω; fι η•ι απσ-:ελέσ:ιΊ.ϊΊ.
ιιι:ι.χροτάτων πεp:όδων 6cι.θμ:ι:ι.ίι:ι.;
φυσtκη; Ξπtλογης. :ι.'J.ί σrιι ιεpι:ι. ϊί
ναt ευpύτεp:χ ά.ποοατό, οτ: αυ
τός ό μη-χανισμό; ιςηγεί :ί; 1λάσσονε; πpοσι;ι.pμογέ;_ Οί μ:χpέ;
-:ιυ:ε; π:ι.pι;ι.λλη�;, θεωpούμz·ιε;
προϊόντα, τη;
ι�::ι.p?εξελϊξεω;:,
sξηγοϋν πpάγιι7.ϊα, δπως οί δ:α
ψοpεπκέ; πο:χ:λίε; σπίνιι>'Ι, πού
δ Δι:ι.pβίνος 6pηκε σϊιχ •ιησ:ά Γχ-χ
λ?.πiγχο;. Κάτω α.πό α.νθpι�-;::νο
Ξλεγχο, ή «τεχνητή Ιπιλογή». η
Jl(itpoz�Ξλ:ςη S z :::: Qr:)JΞ( 01.:::; τi;
ποtκιλίε; τοϋ οιχόσ•.το·J σχύλου,
'ΤQΟύ δλες του; πι;ι.prι.μ:i·ιου·ι ιιέλη
-:οϋ ϊδιου εί'οου;.
Γ:7.τί δέν :Ίπάρzου·ι δpγα.νtσμοί με ρόδες: pώϊησε ό op.
Λ:οJοvτtν,
'Α χόμη σημαντι :ι.ό,εpο: γ:cι..τ ί
δ±·ι :Ίπάpχουν σπο,γδυλι,ηά, μέ Ξςη
πόδ::(:
&:π�•;-:Ίj :iΞ�; 'JΊ αύτά. τα
έpωτήμ-χ �-χ, π:στεύουv πολλοί ε
πωτήμο·ιες, μπορεί χάλλωτι;ι. νά,
συ•ιδέο•ιτ?.: μ± τό πpόολημι;ι. τr;;
χαταγωγης των ε1δων.
'Η χλι:ι.σιχή ο?.pοί·ιε:ι;ι. ά.πά·ιτ:ηση είνι;ι.: οτt αυτά, ,ά, πpάγμ?.,α,
θά, μπr,p,,ϋσα.·ι ;(άλλισ:α, νά έμ
ψανιστοϋ·ι, &,λλά μό·ιο 7.'Ι οελτίωΨl !Ι τ,1ν ι:ι.ιι;ι.νοτητα. εvο; οpγαvισμοϋ νά ευδοχ:μήσει στό πεp:
οάλλο·ι :συ. Τό γεγονό;. δτι όp:
σμένο: :ι.ι;ι.ταληπτοί c,pγι;ι.·ιtσμοί εi-
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ΊΙJ..ι αγvu>J-co�, α.'Γcιχ7.τοn;:ρ�1�ε� zι-:z τί; Ξξzλ�zτ�"ι.Ε; pοπ€; τι:ιϋ ΛΞ
p:6άλλr.ι•ι:-,;, εί'τz &.πλιi1; ,6 γε
γσ·ιc;. ;:;:: r,ί iτ:ιΟυμη-:έ; με-:-χ6r.,
Η; οέ•ι 7:p1.γμ1.:οπσ-:ήθr1 ΖΊ.'Ι.
Οί ο:ολ6γc-: Τlιμ zpΊ. π:'J:zύου·ι
δ:� ·lj &πi'JτηΊη πpiπz� ·ι7. -::Ι'ι'Ί.�
.,
'
, .
.,
,
.
Ξt"ίΞ 'ΠlΟ τ.εp,πι,σ-χη, ΞlτΞ ί'.l"J.:C εΊ-ω.(1); αλλο.
('!',, Β·Τιμc'. -:η; Κυp:cι,χr;;,
:30.11. HJH0)

'Η

'

/...,

δ

'

α:ι μο 061α

6την l(ίητρο

"Ε,17.: ·ιiο; ... ϊ() i-:ιί>·ι, zί·ιιι;ι.:
6 τ:pϊi):'J; 7.ί:ιf'J66:η; --cή; Τ\ϊJπpου.
Τό �·ι,:t 1( ,')U: Άλχ:ηi.1.; Ζ1.
�ι;ι.λ).η: �:z·Jθ\)ντή; -:ου bμω'Ιϊιμω
:'Jτcc..γ?z 7:zeι 1j :J'Jγzpοτήμ:ι.:ο; τη;
. \ Ξ'J:ι.ωσ: Ί.;. Εί·ι7.l αίμσσ6:η; Ξ.ΠΙ
-1 () 'i:η.
,K:z:i -:i:,ι Β' llη:ι.όσ;ι:σ Π6λz;ιr.ι. σ:r,γzί::ι.: δ :ι.. ΖΊ.07.λλή;.
:·J·ι��·ι:��:ι:ι.'JτΞ σΞ χ6.ι:ι:ι:r; y7.pμ1.
:ι.Ξί, σ:ΊΊ .\ε·J:ι.ω'J:Ί., :ιέ τό γ:α
:pό 1r;:ι:ι. Τ1.λt7.αιiψ:,, ΠΟ'J ή:1.·1
·Sτ:z•jfJT;:; -:οσ ΓΤι:ι.::ι.ολr.γ: :ι.οϋ
Τιιr1 μ:ι.:σ; :o,j Γε·ι. Κοσr,χο:ιzί?υ.
:9 ...:�χ:?;) Α,�:ι.�ύδι:ι'J/,ι') ΊΤ,.p,.
σ:ι.z·.ιι;ι.·ί·οη. n.Οι;ι; iτ.ίση; ·1.1.ί μέ
7.λλι:ι'J; �:λΌ·J;.
�, _·\Y.'J'J:-;x Zzzί 7:o•J "iλΞ.γ7.'i γ�7.
:ή ;{7. �ιΞθο3'] τG>ν :ιz:αγγ[σΞ(ι)'ί.
μi :YJ-; ό;-..;: 7. Α� Jι�� -:ι·;:ι:('J οί cί:ι
θp(1}π-:;: &:-:6 :·�; 'Ί.�μ ')ρρ-:ι.y[Ξ;. χαί
συγ:ι.:·1ήθψ1. 01.ΩΞ:ά. ''Ε:σ· 7;;:')
f±:ϊ:'Jλ ·ι?.ι. 5ί'3{J) τό ιzΙμ 1. :ι:ι·J zά
p;•ι :ι71•1 ':''J'ΙΊ.'1Α ;:, ι;ιτcι,J·1 μσ·J.
"Ητ:ι.·ι πpάγιι'J.:( γλΤΙ.Ξl>Χ ·lι
�Ζ7.')': 'nΟ:Ύ(:iΊ Π':.ι'J Ξ·ι'):ιι)θ:ι..
Σ:·ή
.\ε·πω:;:ι;ι. τ6:z ,:,:ίμ'J36τη; ημσυ·ι
2 γ ι;) zJ.ί �-11.; �υό &λλο�.
�ο �ι'·7.:p�; 6 'f-χλtα�ιί)pr.ι;.
1

1

1
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τα.ν ύπη,pχε όποιιαδή,ιτο-οε έπε, ίγον
πεpιστα-οι ικ6, ,μέ ,είδο.ποιουσε, η
έpχ6τα.v δ ϊ,διος κα.ί μέ επα.ιpνΕ
από τό σπίτι, πολλές ψοp, ές μετά.
τά. μεσάνυχτα._
Θέλω ·ιά. σηιμειώσω έlδω, δτι ή
μ,ετάγγωη γιν6τα.ν προσωπικά.
Ύπηρχε δηλαδή μια. μικρή ά,ν
τλίΟ',, πού συν,δε6τα.ν ό α.ίμοδ6της
μέ τον άρρωστο, κα.ί ή όπο(α ε
στελλε τό α.ίμα. από τον ενα. στον
αλλο.
'Ότα.ν, άργ6τερ, α., μέ ένέργει
ε; του δ6κτορ1ος Ράισσελ, ίδpύθη
ή Τράπεζα. Αϊμα.τος, πρώτος πού
eδωσε α.ιμα., ήτα.ν ό κ. Ζαβι α.λ
λης.
'Από τ6-οε, ό κ. Ζα.βαλλης, κά
θε 28 μέpε, ς, πήγοοιγε στήν 'Γρά
πεζα.ν κα.ί εδιδε α.Lμα.. 'Ήτχν δέ
πολύ πιο εϋκολο, πα.ρά μέ τήν
ά.ντλία.
Ό ϊδιο;, πού ποτέ του δεν δέ
χ τψε πληρωμή, μας ά.να.ψέρει
καί ενα. ά.πό τά. πολλά. πειρισ, τα.
τιχά της ζωης του.
«Μιά νύχτα., &..ρyά, ήρθεν ό
για.τρός ι Τα.λια.δωρος κα.ί μέ
πηρε στb Κα.ϊ:μα.χλί, δπου εδωσα.
α.ίμcι σέ χά.ποια. γυν(l.ίκα., 1Ό':Jύ εί
χ,εν α.[,μοpρα.γί:χ. Θέλω 1δω νά.
προσθέσω, δτι ή όμά.δα. αιίμα.τός
,μου εΙνα.: δμι·κρο θετικό κα.ί τό
δέχονται δλοι.
Μετά. ά.πό λίγε.ς μέρ,ε ς, ήρθε·
στή δουλε·.ά μου ενα.ς κύριος μέ
τό μαστίγιο κα.ί μέ ρώτησε αν
ημουν έγώ πού ε1δωσα. α.ίμα. στή
γυναίκα. του.
'Όταιν του άπάν,τησα. κοοτα.ψα.
τι κά, μου εδωσε τό μωστίγιο κα.ί
πρόσθεσε, :
-- Πάρτιο., εξω είναι τά. βόδια.
μ± τό &μάξι μου, σ, ου τά χαρίζω,
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εσ1 ωσες τή γυναίκα. μου ά,πό τό
θάνατο.
Φυσι:κά, είπα. στον άν,θρωιπο,
δτι χάρψα. πολλά πού σ(JΥ0ηκεv
ή γυνα.ίκΟ', του χ,α,ί τdυ έπέστρε
ψα. τό μαστίγιο.
Ό κ. Ζα.βα.λλης συστήνει σ'
δσους μπr;.ρουν νά. διΊδουv α.ίμα. μέ
κοοθε ευκαιρία..
Για.τί, λέει, έγώ σήμε, pα. στά
70 μου, νοι(όθω α.·ιιόμα. ν{, σς. Αί
σθ6:·νi?1 μα.ι οορχ,ετά. Υ,1χλά, δέν εχω
πίεση. Έi; άλλου, δτα.ν δί, δ,εις α.ί
μα., πpοσ: θέτει, νοιώθ'εις μ
, ιά. γλυ
χειά. ευχα.ρίmηση».
( «Φιλελεύθε, ρος» Λ,ευκωσία.ς,
6.12.1980)

'Ένας τρόπος
ζωης

'Απ6σπ,(1.σμα. α.πο συνέντευξη
συντά:ι..:ου του «R·ήμα.τος της Κυ
p:α.κης» (27.1.2.80), μέ τον πpό
εδp<:. της Α.Ε. του μεγά..λου κι:ι.τα.
στ-ήμα.τος ΜΙΝΙΟΝ:
- ποι, α.' ειναι η< ζωιη, σα.ς, κυ,
ριε Γ,εωpγα.κα, μόνο τό «Μινιόν»;
- Είμα..ι α.νάιπηρος. του Άλ
οα.vικου 1;ολέaμ,ου, ήμουνα. ψιλά
σ.Βενος σά.ν πα.ιδί, μετά. τον π6λε
μο γύριζα. άπό νοσοκομ,είο σέ νο
σοκομείο, κ6ντευ.α, νά. πε, 1θά.νω, ά,.
κολού,θησα τή ψυσιοθερα.πεία. κα.ί
εγινα.ν χα.λά. .. _ 'Έχτοτ:ε, εχω &.
σπαστεί α.υτόν τον τρόπο ζωης.
Είκο-σιπέv'τε χ:ρόνια. εχω νά φά.ω
χρέα.ς, δέ'i ,μ' έν· δι,α.ψέ,ρ, ει κα.ί γι'
α.υτό ή μ6νη μου α.παισχόληση.
εξω από τό μα.γαζί, ε[να.ι ή μόp
ψωση χα.'ί τό βουνό. Μα.ζεύω ρα.
δίκ�σν καί τά μα.yεψεύω χα.ί τ,pώ·
με ολ η τήν έ•βδομά.δα.... 'Έχω α
νέβει δλες τίς κορφές της ΈλΤ

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

1981

λά,δα,ς, δέχα, - δεκα.πέvτ·ε ώρες
πορεία, τ!.<. Σα.66α.τοχύρια.χα. . Εί
ΨJJ: κα.ί .,1 μ όρφωση . Στερήθη κα.
στή ζωή μου τά γράιμμα.τα., κι έ
πει•δή εΙχα. δίψα. γιά τή γλωσσα, μου, τ.ου την ειχα. α.φησει 'Γ
μιτ�ελη, τό διχό μου δίπλωμ,α, εί
ναι τουτο δω-της Φιλο,σοφικης,
τήv δποίιχ τελείωσα σε ήλικία.
41 χρονών ... Κα.ί ή μεγάλη μου
χα.pά. είναι &τα.v χα.τα.φέρνω vά
δια.οά.σω κα.y,έvα. ψιλοσοφιχό 6ι6λίο - αύτή εΙvα.ι ή ζωή μου.
Σπάνια. θά πάω σε θέατρο κα.ί
σπά-ιια, ά.σχολουμα.ι μέ πράγμα.τα.,
ας πουμε, ' ,ωσμιχά..
,
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'16λαμ1κη
δημοκρατία

'Λπ6σπα.σμα ά.πό α.pθpο τ"ίις δ.
Λυχvα.ς Κ'Χνέλλη στο πεpιοδιχό
«Τα.χυ�pόμος» (1.1.81) :
« 'Ότα.ν 6ρέθηχα, στό Μ αζλίς
(Σημ.: Πφσ:κή Βουλή} μέ: 1.ή·1
πλειοψηφία. των 6ουλευτωv μου
λά.δες (ίεpωμέvου;) , εχα.vα. μιά.
ηλίθια. σκέψη: Φχv1τά,στηχα, τόv
άρχιεπίσχοπο στή διχή μ?.ς Βου
λή τον Αύγουστίvο, τόv Πρ,ε6έ
ζη;, τό ;_;,_άχοψJ της εvορ:σ.; μου,
Κ7.ί θέλησα. vά. γελάσω, &λλά. μου
φiνηχε -cελιχά. τραγικό.»

.............'ι........,....................,..,..,......,.. ....... ..................•ιΛΙ'■·-······-----···

ΕΙναι σηrμαντικο
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΛΣ
ΕΤΟΣ 1981:

ΔΡΑΧΜΕΣ 300.-

( Παρακαλουμε, με Ταχδρουμικη έrηταγη)
Το περιοδικο έλευθέρας σκέψεως
11l λ/ΖΟΖ,,
Δ/νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, τηλ. 324.6837, ώρω 9 - 1
'Εκδίδεται άπο το ετος 1956
Οί τόμοι 1956 - 1970 εχουv εξαντληθεί.
'Έχουν δμως εκδοθη επιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
1966 - 19,58
Τόμος επιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας
»
»
»
»
1959'- 1961
»
»
»
»
»
τετραετίας 1962 - 1965
1966 - 1970
Θά έ-ι<ιδοθ·η προσεχώς τόμος επιλογής πενταετίας
δρχ. 25·0
'Έκαστος τόμος επιλογής χρυσόδε'τος
δρχ. 200
δια τούς συvδρομητας τού «ΙΛΙΣΟΤ» μόνον
Οί τόμοι 1971 - 19,76, χαρτόδετοι, εκαστος
δρχ. 150
»
» 1977 - 1980,
»
»
,δρχ. 200

························•,ιι.•,,,.•···•,ιι.•,.•·•,ιι·•�---•,ιι.•.•········.-....,,...........................
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<Η Εύρωπαϊκη
11 ρωτοχρονιά.
«l\1ε τήν Πρώτην του ν1έου 'Έ
τους; - άνέψερε στο Χριστου
γεννιάτικο μήνυμά του δ 'Αρχιε
πίσ,χ,οπος Άθηνώv κ. Σεραψεlμ
είσ{ρχεται ή χώρ, α μαις είς τήν
Ευρωπαϊκήν Κοινότηrcα, ώς ίσό
ημοv κα.ί πληρες μέλος. Ό Έλ
λη,ν :κός Πολι>t:σμός καλείται, μί
αν ψορά·ι &.κόμη, νά δώσει τά φώ
τα του εις τον Ευρωπαϊκόν καί
θά το κάν,ει με δλη τήν άιρχοv•
-ιά του, δπως το εχσ.ιvε εις δλα.
τά στάδια. της ζωης της ηπείρου
μα.ς κα.l δτα.ν αυτή το είχε άvά
γκη. ΊΌ ί'διο θά.. πράξει χα'Ί τώ
ρα. l\1α.ζ: με τον Έλληνικόν Πο
λιτισμόν είσέρχεται, ,με εν«ν &}
λον τρόπσν κcιλ ή 'Ορθοδοξία •εις
τήν Ευρώπηv. Το Έκκλφιαστι
κόν π«ραδασιακόν ήθος της Άνσ,
τολης».
«'Αλλά.. - προσέ&εσε δ 'Αρχι
.;πίσχοπος - ή θύρα της Κοι
νής Άyορας καl ή συνεργαισία
της Έλληνικης 'Εκκλησίας με
τίς α.λλες ετεράδοξ,ες 'Εκκλησίες
των χωρών της Κοινότητος, δη
μιουργοϋν προUποθέσεις γιά.. άν
τα.λλcι.γες καί κινήσεις α.λλες, μέ
σα. είς τά.. -wρογράμματα, τών ετέ
ρων χωρών.
Ό εθ•;:κός μας χαρ«κτήρας

1981

καl ή 'Ορθόδοξος τcι.υτότητά, μας,
οχι μόνον θά.. κρσ,τηθουν, άλλα
κα.l θά.. προσβληθουν με τήν ά:κοί
μητη επίβλεψη της 'Εκκλησίας.
Αυτός εΙναι δ σοβα.ρός κα.ί πρόσ
θετος λόγος, πού πρέπει να εί
μαστε κcvccά είς τlς Υ,οινοτ, ικες
διεργαισίε;. 'Όχι μόνον δι, α να
παιοοοκολουθουμ,ε καl vά.. Ηέγχου
με, άλλά.. καί διά.. νά προσψέ,ρου
με.
Ποιά.. θά εΙνα.ι ή προσψορά, μας;
Θά είναι ή ά,πόδειξη της δημο
κ,ρατικης ύψης καl δομης της
Έκχλφίας μας, παιράιδειyμα προς
μίμηση. "Ου: ή Έκχλησίσ, μας
εΙναι 'ένα. με τον Λα.ον καί άδιά
σπαστα ενωμένη μαζί του. 'Ότι
ζεί ·η παράδοση, χωρlς με α.υτό
νά εμποδίζεται ή εξέλιξη κα.l το
ενδιαψέρο'ι της γιά.. προβλήματα.
του συγχρόνου &νθρώπου.»

Το 'Έτος 198 J - κατά.
το Οίκ. Πατριαρχείον
"Ετος, λοιπόν, της Κοινής Ά
γορ&ς τό 1981, γιά τήν 'Ελλά
δα., κατά.. τήν ήγεσία της Έκ
κλ ησίας της 'Ελλάδος. 'Αλλά.. το
Οίκουμενικόν Πατριαρχείον Κων, 
στcι.ντ: νουπόλεω-ς θέτει 'έναν α.λ
λο στόχο; πολύ εδpύτεφοv γ,αl φοβούμεθcι, - πολύ περισσότερο
&νέψ κτον: Τήν δμολογία όπό
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ΧΡΟΝΙΚΑ

1981

της
Δυτιχης 'Κι.κλησί:χ; «του
«Σ·Jμ6όλου τ'11 ς ΠίστΞω;,,, οπως
διΞτυπώθη, πpίv ά.πό \()()() χρό
νια.. στήν Β' Οιχ-,υιιΞψχ·η Σύ•ιο
δο -τη; Κω·1σα·1-τ:νουτ.όλΞω;, ·iι
6ποίcι. α.πΞψάισισΞ τήν τελική δια.
-τύπωση του Συμβόλου, πού τήν
Ξίχε χ:ψχξΞι ·rι .\, Οί·ι.ουμΞ
'Ι:Ί.ή Σύ11000; τη; Ν:χcι.ία.;. Πpά.
yμcι.τι, -τό ετος 381, zπί α.ύτο
χpά,τοpr,ς ΘΞοοοσίου Α'' συν'1J λ
θε στ-i�·ι Πόλη ·η Β' Οίχc,υμε•ιικ·rι
�ύνc,'οος,, ή δποία διε:τύπωσε «τε
λ: χϊi>;» ,ό Σύμ6ολο·ι τη; Πίστε
ως τώv Χpιστια.νG>·ι. χα.τα. -τό δ
πr,ίο'Ι, z:διχώ;, -τό u Λγιοv Πvευμα.
,,}χποpΞύετα.ι Ιχ του Πατρός»,
μ,ετά. -του Παψό; χα.ί τc,υ Υ'ίου
«συνδοξα.ζόμΞ'ΙΟ'Ι». 'λλλά, οπω;
είναι Υ'Ιlύ:J":ό'Ι, πεpί το ετος 689,
στο Τολέδο τη; Ίσπα.vία.ς, σ-:ό
�ύμοολο·ι της Πίσ-τεω; πpοσε-τέ
θη ά.πο 1υτ:χούς δτι τό u Αγιο·ι
Πνzυμα. iχποpεύε-ται «χα.ί εχ του
ϊίου» (ψιλιόχοε) . Κα.ί Ψ.ιί μέν
Yj Υ.'Χ:'ΙΟ-:ομίcι, συ'Ιά.'Ι7Υ 'JΞ α.•1-:ίοpcι.
ση. ά.λλά. ά-;τό το·ι 110·1 α.ίώvα.
α.τ.ετΟ.εσε χα..pcι.χτηpιστι·ι.ό σημεί
ον της Δυτική; θεολογία.;;. 'Γάφcι.,
:: �Υj ϊΞί δ Π'Χψιάρzης;
'Η διατύπωσι; του ε:c,υ; 381,
μέ ,ήν εύχα.ιρία.ν -τη; iπετείου του,
δια.ppzυ:;ά•ιτιι>'Ι Ξχ,,:,τε 1600 s:ύ>'Ι.
- λέγΞι - «δίοΞ: εί; -τή·ι δ:η
ΡΎ/!,LΖ'IΥ)'Ι Χyσ:ια.νιχή•ι Έχχλησί
α.'Ι -:ήv μηά.λ ην εύχcι.ιpίcι.•ι χα.ι ,ό
'
,
,r:
.,
μεγ'l.
πpοΊ'ψιο•ι
να' Ί.ηpυςη
α
-ιέου 7.Οι'Χιpέ:ως :ό Η:στεύω ,'11 ;
μισ.ς, άγίcι.ς, χα.θολιχr1; χα.ί α.Τί(;
στολ:χης Έχλησία;, δπως του,ο
οιzτυr:ώΟη ύπό :ώv πα.τέpιι)'I :ή;
α.δι7.ιpέτω 'Εχχλησία.; του Χpι
στου. μάλιστα. δέ •ιά. τό χηpύξη
ΞΥ xoιvt1 δμολογί� 'Ανα.,ολη; χαί
Δύσεως χα.τά. :ό iτο; του,?. »
j

Μέ u.λλα. λ6yια., -;τpοτείνει, ζη
τε� χα.ί -;τ-:ι.pαzι;ι).εί τή·ι Δυτιχή
Ί�χχλησίcι. νά. c,ιιολογ-/ρ"Q, &.π
. ό
χοινου μετά. -τη; Ί\·ιcι,τολιχ·ης. τό
"Π:σ:εύω · του ε: r,υ; HHl. εγι.7.
τcι).Ξίπο·ι:7.; τήν πprnΟ-/1χη του
«ψ:Λιοχοε ·.
Τπά.pzε: χ-:ι.μμίcι. τέτοια -;-:pr,07:τιχ-/1 ; λ'Ιiλλu'ι, r,χ:. 'Άλλω; τε,
πρίν ά.πό τό Σχίσμα. των δύο Έχ
χλησιιi>·ι, -ίι θεολογιχή cι.ύτ·η διrχ
:ροpά :;πήρz ε. ά.λλά, οέ•ι sμπόδι
ζε -τή·ι έ'Ιότητcι.. Γιcι,τί να. τ·ηv έμ
ποο!ζη σ·ίιμ,εpα.;
•

,

Ρ

'Ες &ί}.ου. δπως έπεξηγεί δ
Οίχουμε·ι:zός Πατριάρχης
στο
μ-/1 •ιυμ6: -του, σχοπ6; του εί·ιcι.ι «Ί.υ
pίω; χcι,ί μο'Ι-:ι.διχώ;. διά 'ΙΙΧ -ι.η
Ρ'Jχθc,υ•ι ει; :ό·ι σύγ zpο·10·1 χό
σμ-;;•ι δύο !ξ ί'σου σΤίουδ-:ι.ίcι. μέ
:r1 •1 Γέ·ι•ιησι'Ι του Χpισ,οίί εύcι.γ
γf.λ:cι.: δ·:ι τό μυ:;:-/ιpιο'Ι :ης Ί\
γίcι,ς Τp:ά.δος, τό έπιφcι.νέν χ-:ι.τά.
:r1 '1 i·ιcι.·ιθpιfJπισ:ν, ε[γcι.ι τό ελ
ληιμcι. χα.ί ·η χλεί; της ίστοpίcι.;
-τη; &.νθpωπό:ητο; z?.ί δτι ·η δύ
•ια.μις πού &ποζη:εί ·η &·ιθpωπό
της οιά. νά. έvεpγηθη ή :;ωτηpία.
:ιί>·ι Χp:σ:ουγέ'Ι'ιω·ι, ε:5pίσχετcι.ι Ξ'Ι
,φ '.\γίψ Π·ιε• ύμ7.τι.,,
'Οπότε. }pωτiτ-:ι.ι: Δέ·ι χηpύσ
σου•ι z-:ι.ί σήμερ-:ι. σ. 1 ι::ρ6,εpcι.ι cι.ί
F
' .χzλησ:1.: τό Μυ:;τήp:ον της Ά
γί'J.; Tp:iδo; zcι.ί ,-ην σω,ηpίcι.ν
�:ά, τοίί -λγίου Πνεύμα.τος; Εί
·ιcι.ι λοιπόν α.πα.ρα.ίτη:σ νά. ξεχα
θcι.p:σθt1 (χ'Χί "cί'ι: τpό-;τιρ ;) :ό
π ό θ ε ·1 :χχρ:6ύJ; zχπ?pεύετcι.:
τό "Αγιοv Π·ιεϋμα, 'έ.η. πpόολη
μα., για. τό δ-;τοίον συνεζ ήτησαν
οί .. .\.γιοt Πηέpε; πρί·ι :χπό 1600
Υ.Ρό'Ιια,;
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Ή σημερινή εποχή
Ε[ν-rχι ή σημερ,ινή ε, ποχή ή άρ
μόζουσα, για. νά ρυθμίση α.ύτο το
1ψόβλημα,; Για. τήν σηιμερι-νή έ
π,0χή, μ
, ας δμιλεί στο μήνυμά του
δ Πωtpιάρχης. Κα.l λέγε, ι:
«'Ο α.v!Jρωπος του 1980 ε!σ, έρ
χετα.ι είς τήv- προτε, λευτα.ία-ν οε
κα:ετία.ν της δευτέρας χιλιετηρί
οος, κα,τάψορτος
κα.'ί κα.μπrtό μ.,ε
1
νος κάτω ά.πο έψευρέσεις κα,l οο
κιμάις
κσ,t ειμπειιρία.ς ίοεολογιων
,
κα,l έπιτεύιγψ�:τα. ·θεσμ.οθεταά. χ· , αί
τεχνολογικά, δ, ια. τήν πρ- οάισπισ, ιν
κα,ί έξασψά.λισιν της ελε, :υιθερία.ς,
της ά.ξιοπρεπεία.ς, των βα.σικών
οιχωιωμά:tων κα.ί της εύημ,ερία.ς
του ά.νθpιί>που,. δια. τήν πα.γίωσιν,
της είρήνης κα.ί τήν έπικpάτησιν
τη; δκα.ιοσύνης μεταξύ
του ά,ν
,
θιpώπου zα.l του συνα.v-θρώπου του.
Κα,l ιδού, πα.ρ' δλα. τα.υτα., τα.
σημεία., των κα.ιρων κάιθ,ε α.λλο
πα.ρά. ελπίδα. χα.ί α..�σιοιοοξί,:χγ, πα.
ρα1, ιυθία.ν κα,t α.ν1εσιν- 1 δειlχνουν.
Τοιουτοτρόπως σή1μ,ερον, εύρι
σκόμεθα. ά.πένα.ντι κα.ι μέσα. ε!ς
μίαν κα.τάσται01ιν ούσια.στικως
χ:ρεωrκοπία.ς κα.'ι προσπα,θεία,ς πε
ρισώσεως των προσχημάτων, δτι
ζουν χα,l ίσχύουv κ,:χί ένε· ργουντα.ι α.ι' ο:α.χηρυ
�
'ξεις χα.ι' αι' συ1μψωνία.ι οιά. τα. ά.νθ,ρώπινα. οιχα,ι
ώι.ί,α.τα, διά,
τήν προστα.σ, ία.ν
του ά.νθρωπίνου πpοσώπ
, ου κα.ί
της ά.ξιοπρ,επε, ίως του, δτι οί δι
εθνείς κανονισμοί προλ�μοάνουν,
η :ουλάχιστον καταιπα.ύουν, τούς
πολέμους χα.ί προστα,τεύουν κα.ί
έπιβάλλουν τήν είρήνην, δτι δ
διάλογος Άνατολης κα.ί Δύσε, ως,
Βορρά κι:.ϊ Νότου, π;εριορίζε, ι τούς
εξοπλισμούς κα.ί προωθεί τήν γε, 
νιχωτέρο:·1 άισψάλει, α,ν του κόσμου·
,

1

ένGJ δλα. αύτά, Ηεγχόμ,ενα, υπο
της πρα.γμα.τιχότη>το;;,. συνιιστουν,
δυστυχώς, άπλως κα.ί μόνον χά,ρ
την εϋψλεκτον πού &-νωμέv,ε.ι τον
π,ρωτον σπιν· iθηρα..»
Λοιπό·ι, στα. πλα,ίσ, ια, α, ύ τ η ς
της συγχρόνου πα.γχοισμίου προ
βλημα.τιχης, ένωρ�μανίζ,ε.τα.ι ή έγ
γρα,ψή στή;ν ήμψησία, διά
, τα.ξη
τώ'ί σ υ γ χ ρ ό ν· ω ν θ,ειμάτων
προς έξέτα.σιν, η ή εκπόρευσις
του Ά γίου Πνεύμ,α.τος;

Νέα από τον Κρόνο
Χιλtάδε-ς συγα,ρπα.ιστιrκέ.ς ψωτο
γρα.ψί•ες ελ,α.βε, τον περα.ισμέν, ο
Δεχέ,μβριc, ή ΝΑΣΑ ά.πο το οια,
στημόπλο10 «Βόγια.τζε, ,ρ 1», έξ
ά.ποστά.σεως άνω των δύο δισεκα.
"Όα\JJμυρίω•ι χ ιλωμέτpων ά.πο τή
Γη. Οί ψωτογρα.ψίες άψο,ρου,ν
στον εχτcι (μ;ετά τον 'Ήλιο) πλα.
νή:τη του συστήμα.-cός μα.ς, τον
Κρόνο ι , καί τον ο,cρυψόρο του,
τον· Τιτάνα.
Γιά τον Κρόνο, ξέρουμε τώρα.
πολλά. περισσότερα. άπο πρίν. Λό
γου χάριν, οί έπισ, τήμονες πί
στευα.ιν (Ϊ>ς τώρα., δτι οί περίψη
μοι δα.κτύλιοι του Κρόονυ είν.α.ι
εξι, δ «Βόγια.τζ-ε.ρ» δμως άπέοειι
ξε πώς είνα.ι ίσως κα.'ι περισσό
'Όεpοι ά.π6 έκατό. Οί ψωτογρα.ψί
ες πού ε·σ,ειλε το διαστημόπλοιο
κα.ί πού [χουγ ληψθεί άπο άπό
στα.σιν οχ-:ώ έκ.α.τομμυρίω'Ι χιλιο
μέτρων ko τον γιγα.ντια.ίον πλα
ν1ιτη, πιστο,ποιουv δτι οί δακτύ
λιοι οέν εί•να.ι μερικοί δμ
· όκε�ντροι
κύκλοι - - δπως έ,πιστεύετο άλλα. είναι πeρ,ισ· σότzρ•οι άπο έ
κα.το κα.ί δ πιο μα.κρυσμένος βρί
σκεται εις άπόσταισιν1 πολλών χι1

1981
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Άπ�λαγ μένα άπό τόv άvθpωττοκεvτpισμδ,
τά συγχpοvα κοσμολογικά μοντέλα ίπτο6ο
ηθοίr,, τήv κοσμικ,Ί όpαση τού Άνθοώπου

λ:ά.δωv χι.λιομέτρωv &.πο τον πλα
νήτη.
Λfεγά.λ'J ενδιαφέρον πχρουσιά.ε• ς ή σε· ιρά.
-,-οι για, τους επιστημον
1
τώ-ι στο:χείων πού μετέδωσε δ
Βόγιατζεp γιά. τον «Τιτά.,ια.» αν καί δέν εγιν1ε κατοp,θω-το νά.
προσεγγίσει πο.λύ σ' αύτόιν τον
cρυσ:κο οοpυψόpο του Κρόνου,
γιατί εyιv-ε μιά. «χρ,ον,ική καθυ
στέρηση έ•ιο ςλεπτου» στο ραvτε
βου τους. Ό Τιτά.ν είνα: ό με
γαλύτερος ψυσ:κο ςδοpυψό,pος σ'
όλόκληpο το ήλια.κό μας σύστη
μα. Ή στμό,σψαιρά. του εχει τήv
"δ
,, ,
της
ι ια. πυκ-ιο, n:ητα με, αυτηv
Γη; κα.ί σ.ποτελείτα.: κυpίω; ά.πο
άζωτο, πού ώς γνωστόν είναι καί
το 6αισικά στοιχείο της ά,·ψόσψαι
ρας τη; Γης. Άvακαλύψθηκαν ε
πί•σης ά.πο τίς ψωτοypαψίες καί
άλλες πληροψορίες του Βόyια,
τζεp, μεΑάινω, α.1θά,νιο, &.χετυλέ
νιο, α1θυλένιο καί ύδpοκυά.vιο, &.
έρια., πο,', δπω; λέ·ιε οί εtδικοί
εύρίσχε:ο καί στή yήϊνη ά.τμό:
σψχφα έδω κα.ί τeσσε.ρα. δισεκα.
wμμύρια χρόνια., δτα.ν α.pχιζε νά.
&.να.πτύσσεται yιά. πρώτη ψοpά, ή
ζωή πάνω στον πλανήτη μοος,
,...,..

1

1

,

,
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'.-\λλά. δέν σημα.ίveιυv τα. «ευ
ρήματα. » δτι μπορούσε τώρα, να.
ύπά.ρχ')υy ζωvτα-ιά. οντα στον Τι
τά.νσ.. Ο: θερμο0,φα.σίε; εΙvαι πο
λύ χαμηλές χΙJ.ι ψτά.νουv μέχρι
,
χα.ι 200 βωθμούς Κελσίου κά.τω
&.πο το α-;τόλυτο μ-ηοέν, λόγω της
,
μεyα.λη; αποσ,·ά,σεω�" ά.πο τυ1 γ
"Ή
.- λιο, ά.πο τον όποίο απέχει δέκα φορές απ' δσο ·ή Γη. 01 επι
στήμονες, χαί μ,ετά. τίς γέες πλη
ρογοpίες , πού τούς εδωσαν οί
δεκαεπτά. χιλιά,δες φωτογραφίες
του Βόy:σ.τζεp, είναι βέβαιοι · δτι
ό Κρόνος εϊνα.ι ενας παyω�έvος
πλ1. 1ιήτης, πού &.πο-ελεί-α..ι ά.πο
κpυσταλλcποιημένη ά.μμωvία καί
μεθά.νιο.
· 'Ότ:χν δ «Βόyιατζεp 1» τελει
ώση τήν ά.ποστολή του στον Kpό
v·o, θά. πpcχωpήση προς τοv πλα
νήτη Ουρανό. Σέ 14 χρόνια, πρέ
πει νά. βρίσκεται κοντά. στον
f[λ'Jύτωv:χ καί κατόπιv θά, είσ',.<.ω
pήση σέ άλλα ήλιακά, συστή
ματα.!

"Αρνησις δρκου

,
,
/Γ '
l\.ιια.
, 6,μη περιπτωσις
αχ
ά.pνησεως ορκου
�,
�,
l\/1•.ιεκαι' χα:t:χοικης.
τά. τοv κΥ.θηγητή χ. Δεσποτό'Που
λο, ενα; r:1.λχιοημερολοyίτης χω
p:κος ά.π6 τήν Χαλκιδική, ό Ίω.
Γεωρyα.χούδη; χαυα.δικά.σθη·.<ε σέ
ψυλά.χ:ση 30 ·ήμερω•ι, αλλά. μέ
τριετη άvαστ.ολή. Ό ήλικίας 72
Ξτώv Υ.α.τηγοpούμενος, ά.πολογού
μενος, εί'Πε:
- Πιστεύω στόγ 'Ιησού Χρι
στό, στήν Άyία. Γpαψή κα.ί στους
πατέ�sς τη� �κχλησiας, πού α,πα:
yοpωουν τον ορ-χο.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ

1981
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Μεταξύ

μας

Τα Γραφεία του «Ίλισου», Δρα
γατσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλατ.
Κλαυθμωνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινως, πλην Σα66άτου, 9 - 12.30
π.μ. Τηλ. Γραφείων: 3246-837.

'Ανδρέου
Άy.
Γιάν Κωστάκος,
130, Πάτραι
Διον. Πομώνη ς, Έθν. Τράπεζα, Ζά
Ίωvθος
Γιανvίτση, 5,
Παλ. Χριστοδούλου,
Χαλκίδα

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

μέ
Παρακαλουμε,ν, άποστέλλετε
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπιτα
yήν είς τή,ν ,διεύθυνσιv
, : «Κωστην
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6,
'Αθήνας, 122». Άποστολαί με τρα
πεζικάς lντολάς μας δυσκολεύουν.
ΑΛΛΛΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη, άποσταλέντα στους κατω
τέρω συνδρομητάς μας, έπεστράφη
σαν άπο ΤΟ Ταχυδρομείον με την
σημείωσιν: «μετώκησε» η <«χyνω
στος». Παρακαλουνται δσοι τους
γνωρίζουν νά τους είδοποιήσουν η
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των:
0

ΑΘΗΝΩΝ

Χρ. 'Αρyuροκαστρίτης, Δυρραχίου Σμόλικα, Σεπόλια
Άν. Άση μακίδης, Ταξιαρχών 18,
Καλαμάκι
Εύθ. Θεοχαρόπουλος, Άδ. Διδασκά
λων 15, Αλιμος
Άλ. Καμπίτσης, Μεy. 'Αλεξάνδρου
33, Ν. Σμύρνη
Ρ

Μάρκ. Κρf.στας, Ταϋyέ,ου 22, Άy.
Μαρίνα
Μαρ. t-1,εσcλωρα, Κ. Παλαμα 20
Παρ. Πορφύρη11 'Ερεχθείου 6, Άγ.
Βαρβάρα
Άρ. Ρωμαίος, Ραιδεστοϋ 20, Πει
ραιευς
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Δημ, Βαροιάνης,
12,
Μαιζωνος
Πάτραι
Άθ. Γκου·rζίνη ς, Κομνη,νωv 13, Κα6άλα

Βασ. Άνδρεόπουλος, Άθηναι
Κων. Στεφανίδης,
»
Έμ. Πετσαλάκης, • Ay. Νικόλαος
Πάτραι
Άλ Φτερνιάκης,

ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Ό χειρουργος ίατρος ,κ. Ίωά�
vης Ν. Λεϊμονίτης άπέστειλεv ύπερ
της Θεοσcφικης 'Εταιρίας έν 'Ελδρχ.
ποσον
λάδι ΤΟ σuμοολικον
Κων σταντίνου
1.000, είς μνήμη,ν
Στεψανίδη, έyκαταλείψαντος τον yή.
Δ)ορίου 1980.
ϊνον βίον την 8η,ν
- Ό κ. Κων Σyοuρδέλης άπέ
στειλεν ώς συνδρομήν 1 981 είς τον
ΙΛΙ ΣΟΝ δρχ_ 1.500. Θερμως εύ
χαριστοϋμεν.
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μέ τή σειρά λήψεως)
'Ελένη, Σοψρα:
Στέλιος Σπεράντσας, ό ποιητής - ό έπιστήμονας
ό άνθρωπος ΡΕκδοση
'Εστίας
Ν. Σμι:ρνης
'Ελένη Σοψρα: 'Έξαρση (ποιήμα
τα) 1980
Βασ. Εύαyyέλου - Γαζης: Ό δε
σμώτης τοϋ βράχου (όνειρόδρα
μα). 'Αθήνα 1980
Μυρσ•νη, Σανrοριναίοu: Έκ.ε.ίινη ή
συνάντηση... (ποίηση,).
'Αθήνα
1980
Νίκος Ζοuyλης: Ποιήματα. 'Αθήνα
1980
Νανά Κοuντούρη: Ή ,κραυγή του
λύκου (διηγήματα) 'Αθήνα 1980
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<<ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
τη•ς Θεοσοφικης 'Εταιρίας,
Δραγατσανίου
Έv 'Ελλάδι,
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης
Ν.
Μελισ:,-αρόπουλος,
Πλατ. Έθvικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος &
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.
Τιμή τεύχους δρχ. 60
'1 αvοv6ριος-Φε6ρουάριος 1981

Γεωργία Βυζαντίου - Κοτζιά: Σχέ
σεις ΤεχvολογικοCι και Ψυχοπvεu
ματικοCι πολιτισμοϋ. 'Αθήνα 1980
Ναδίvα Δημητρίου: Ταξίδια
στη
νοσταλγία
(ποίηση).
Κύπρος
1980
Νίκος Μηλιώρης: 'Απόηχοι τοCι Μι
κρασιατικοCι όλέθρου στήv ποίη
ση. Γιώργος Σεφέρης (έπίμετρο).
'Αθήνα 1980
Χρηστος Κατσιγιάvvης:
και "Αφωvες στιγμές
'Αθήνα 1980

"Αφωτε.ς
(ποίηση).

"Αρης Χατζιδάκης: Ό Παράδεισος
(θέατρο). 'Αθήνα 1980
Γιάννης Δεμέτης: 'Οδηγός Μουσείου
ΣολωμοC καί έπιφαvωv Ζακυvθί
ωv. 'Αθήνα 1981
Ρόης Παπαγγέλου: 'Έρημος (ποίη
ση) Άθήvα 1981
'Ανδρέας Λασκαρδ:τος:
Αίσθη-τικα
και
άλλα
Μελετήματα. 'Αθήνα
1980
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κρητική

Έστία

(Σεπτ - Όκτ.)

Άvοιχτοί 'Ορίζοντες (Σεπτ.)
'Ελεύθερη
'Ισραηλινό:

Σκέψη

(Σεπτ.-Όκτ.)

Νέα

(Όκτ. - Νοέμ.)

'Ηπειρωτική 'Εστία (Όκτ.. Νοέμ.)
Σμύρvα 1 'Οκτ. - Δεκ.)
Τpιφυλια'<η Έστία (Νοεμ.-Δεκ.)
Σύγχροvη Σκέψη (Νοε μ., Δεκ. )
kρrιτικόv
Σταθμοί
Κρίκος

Βημα

(Δεκ.)

(Νοέμ_ - Δεκ.)
(Νοέμ. -

Δεκ.)

Χροvικα (Δεκ.)
Βωμός Τέχνης (Νοέμ. - Δεκ.)
Ό Φυσιολάτρης (Ίαν. - Φεορ.)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 1
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Άλεξαvδρούπολις: Έλ. Γιαvvώτας
Βόλος: Γ Κουκου6Ίvος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν_ Ταμπαλης
Ήράκλειοv: Λ. Κουvτης
Θεσ)vίκη: Εύ. Ψαρδ:ς, ΒιολιοπωλεΊοv 'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265.042
'Ιωάννινα:
Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές
Κέρκυρα: Κ. Άγιους
Κομοτιvή: '1 ω. Σαμουρκασίδης
Λαμία: Κ. Φαλίδας
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης
Μυτιλήνη:
Αρ. 'ΑρμοCιντας
Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις
ΣCιρος: Π. Ζαpαφωvίτης
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου
Χανιά:
Βασ. Σπυριδάκης
'Αμμόχωστος: Άvδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άvτ. ΣτυλιαvοCι
Άχ. Ζαβαλλης, Π. ΔεΛευκωσία:
κατρης
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΓΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Στοά
»
»
»
»

Συvε,δριάσει; Στοων
Άθηνα: α' καl γ' Δεmέρα τού μηνός
'Ήλιος: κάθε Τρίτη
'Άρτεμις: κάθε Πέμπτη
Έλευθ. Σκέψις: α' καl γ' Παρασκευη τού μηνός
'Αλκυών: 6' καί δ' Παρασκευή τού μηνός
ωρα 8 μ.μ. &.κριϋώς
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1 Λ I Σ Ο Σ

οι UΟΛΥΤ(ΚΝΟΙ ΣΤΟΝ (ΛΛΑΛΑ

'Από τό Περιοδικό:
<<Oi Φίλοι των Πολυτέκνων»
Όδ. Άκαδηιμίας 78 Δ' -'Αθήνα 142
Τηλέφ.: 36.38.496 και 36.22.586,
παραλαμβάvομε τό: άκόλουθα στοι
χεϊα:
«.. Σ τ ή Γ α λ λ ί α, τό 'ίδιο.
Κάθε παιδί παίρνει σοοαρό μη,νιαίο
επίδομα και δ πολύτεκνος δεν εΤ
vαι δ φουκαράς, άλλα δ φύσει και
θέσει προvομιοϋχος. Δύο vεαροi 'Έλ
ληνες γοvϊις, ποv εκαvαν μεταπτυ
χιακές σπουδές στο Παρίσι και ά
πέκτησαv έκεΊ δύο παιδιά, επαιρ
vαv, έκτος άπό τήv ύποτροφiα τους,
και τις άλλες διευκολύνσεις, 7.000
δρχ. τό μήvα γιό: τό: δυο παιδιά,
αν και ήσαν άλλοδαποί !
Στ ή Δ υ τ ι κ ή Γε ρ μ α
ν ί α, ή Κυοέρvηση της Βόννη,ς ε
χει έπΕΙκ-rείvει την αδεια τοκετοϋ
άπό 14 σέ 30 fοδομάδες ( = 7

ΚΩΣΤΗ
Το

1981

μην.ες) κα: χορηγεΊ στό: ζεύγη 50
μάρκα τό μη,vα για τό πρώτο παι
δί, 80 μάρκα έπi πλέον γιό: τό δεύ
προ και _195 γιό: τό τρίτο,
δηλ.
325 μάρκα,
ητοι
7 .300 δρχ. τό
μηvα!»
Σ τ ή v Έ λ λ ά δ α : 'Υπάρ
χει yιό: τό 3ο παιδi τό όρθό: χαρα
κτη,ρισμέvο άπό άθηvαϊ.κή Έψηιμερί
δα «5 Ο Ο ρ ι κ ο τ η ς v τ ρ ο
π η ς», τό δποΊο γι' αύτό οuτε ε
γιvε οϋπ μπορεΊ νό: γίνει κίνητρο
γιό: 3ο παιδί
Γι' αύτό, δυστυχώς,
δλο και
λιγοστεύει δ άριθμός των πολυτέ
κνων οίκογενειων, δπως δείχνουν σi
κάτωθι άριθμοί:
οίκογ. πολuτ.
1942
165.000
1938
130.000
1943
1947
1952
95.000
1948
1957
85.000
1953
1958
1962
75.000
1963
1966
55.000
39.000
1971
1966

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗ Τ I Σ
βιβλ(οv

της

σοφίας

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον δρχ. 300
Είς τα γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
Άποστείλα.τε τα.χ) κήv έπιτα.γήv δια, vά τό λά.οετε
τα.χυδρομικώς εtς τήv διεύθυvσιv πού θά άvα.γρά.
'�ετε είς τήv έπιτα.γήv.

Κ r ί s h

Βιβλία

η

a m u rt

Στά πόδια του Διδασκάλου (εκδ. 1966)
Έκλογαi
ΤΟ\/ Κρισναμοvρτι (Κ. Μι:λισσαρ<mοvλοv)
Έκπαίδεvσι καi σημασία ζωης
1 953
1 954
Έλιuθερία - 1" άρχή καl το τέλος
1956
Στοχασμο1 πάνω στη ζωη (Α' σιιρα)
1958
Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Β' σειρά)
1960
Στοχασμο1 πάνω στη ζωη (Γ' cπιρά)
1967
'Ομιλίες στην Εύρώπη

,ο
150
150

άπο

Σ τή σιγή του Νου
Ή άνcryκαιδτητα τής άλλαγης

250

250
350
250

1 970
1970
1971
1975

Το πέταγμα του άετου
Τα πρώτα !Sήματα τής μάδησης

·Εγγράψετε

280

200
200
200
280

νέους συνδρομnτάς

Σuνδρομη 1981 δρχ. 300

iξω-τ-εριχοu $ 10
άεροπορικώς $ 15

•οΛοι ot σuνδρομη-τ-αι ισω-τ-εριχοu Ιχοuν διχcι(ωμ�.
ν� «γοράζοuν -τ-οuς -τ-όμοuς iπLΛο-γijς
Α'

Τριε-τ-(cις 1956--1957-1958

Β'

Τριn{cις 1959-1960-1961

Γ'

Τε-τ-ρcιε-τ-{cις 1962-1965

lxcισ'C'OV πρός lρχ. 200 ά:ν-τ-ι δρχ. 250
λl Ο'V\/δρομα1

ι,

ιwι-[τψον Ιιδλlω, � � IJlf

Υσ)(Uδρομικην 1\ τρcmτζιιn'ιιι tιrιταyηι, -δχι μi fντω.φ- •·
Μματι Κ� Μu.ισσαpσιrο(ιλοu ι, ΙΛΙ ΣΟΥ, Δρσ,yαισαιιlσu 6;
'Νιι,ισς 122.
ΧΡΙΣΤΟΥ Λ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ
Βασικες πληροφΟρίες περί

Τεκτονισμού

καi το cπερι!Sόλσ, τοΟ ΆντιτεκτονισμοΟ στό 6ι6λίο:
Ο I ΤΙΤΛΟ I ΤΩΝ ΚΥΠΡ ΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Τύwοιι;:

Ε. Σ�π°"λοc;

&

Σlα,

68.

Δρχ.

Keρam7wlαu

200.72,

'λ8f;ισι

