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ΣΕΙΣΜΟΣ
ε 11 άλυσίiδα της ψυχης,
"Εσπασ
,
:-ιού σιγκραrουσε ηΊ γοηι11εία.
τ
ονε.ορο ΚαJΙ την πραγμαιτικότητtι.
ΧτίΙJΤ:ησε δαθιά άπ" τη γη
δ ΈγκέλαΙδος θυμωμέν1α
ΧΙ ανιαιταράχτηκεν δ κόσμος.
'Η αγωνία εφτασ!ο στα ϋψη
δ πόνος κ' ή σιυντρι61Ί ΙΊνrrα1μώΟ ηrι,αν
με τον ολεθρο. Βαριά πνοή.
κουρνιαχτός. φοϋέρα, άπλώ'\ει
τ&ν 'ίσκω τη; �α:ί ξαπλώνε'tiαι
ιm:F ρανΤα στην Υ.Ιαρhιϊι..
τ1Ίν ώρα αυτη, όQθώσου ψυχή,
bείξε στόν Ούρα•νό τά μάrrι10. σου
ΚJαί πάρε δm�αμη ! Κάπο υ
λάμπει ενα αστρο χαί για σένα,
χάπου όQ•,ιιζ�τ�αι για τη ζωή σου
ή πcwανθρώπινη έλπuδα !
.ι\.ούλα Δ. Κωνοt[Ιαινrτννίδοrυ
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ΙΗΣΟΥΣ

ΘΕΟΣ 'Ή ΑΝΘΡΩΙΙΟΣ;
Του Jean Guitton

Της Γαλλικης 'Ακαδημίας
Cι

ΙΗΣΟΥΣ
δ1ε;κδ1,κεϊτα1
σήμερα
απο
άναρίθμητοuς μαθητό:ς σ
δλον τον κόσμο, κατά το μαλλον και ηττον έv συvειδήσε1 τοϋ τi άvτ1προσωπείιε1, και έλκυομέvους άπο εινα yεν1κο πνεϋμα θρησκεuτ�,κό
τητος η τήv αρνη.ση της καταναλωηκης κοινωνίας_ 'Όπως εδειξα.v
δημοσκοπήσεις, πολλοί πιστοί τον θαυμάζουν χωρίς το θρησκωτικό του
πε;ριεχόμεvον, σαν εvα ύπεράνθρωπο, δπως sκαναv οί Άρειwσί. Ό
Ί
Γάλλος άκαδrιμαΊ κος Ζάv Γκυτόv
άvαλίιει το πάντα επίκαιρο αύτό
,
θέμα.

ΟΙ ΙΟ'Υ1ΔΑΙΟΙ εισικέπτοντο [ί
τι ή 'Ιστσρί�α μπορούσε ν:χ γρα
φή μό,ιον από προφ11τας. Εiχαrν
εννο11σει τό μυσιτ11ριο τού χρό
\'(}U κα1ί πώς το :τηαρ
1 ελθό�• hέ·ι εϊ
vαι διuνα:τόν νά γίνη αν•τι λησττ<Jν
καί νά άφφσιωθη, παιρά ιiν πF
ριι,λαμ�ι3άνη η1 σκοτeι,"1 μορφή του
μi.λλοντ- ο;. Στο
ι3ά�θος, εκείνο
πού μας εν,ι°)ιαφέρει σrr11ν ίστο
ρία, δπω; ε1χε, mϊ ό ΜυσFλF, δεν
εΙναι τό mαJρFλθόν, άλλrι τί> μέλ
λον.
'Η :mαραιτήρησις αυτη, ποί1
φωτίζει δλη η\ν ι3έJι3ηλη ίσrrορία.
ρίχνει εντο νο φ<Ϊ)ς ΜΙ ση1 0 ι_ιη
ιτχευτι.κ11 ίιστορ�α, δλως ί,hι:ιι:τ{
ρως m11ν tστορ�α τω,1 μεγάλων
κρίσεων 1η; 'Εχκλησίαις. Στο βι
βλίο μου γιά τίς κρuσει; αrυτέ;,
πού το:υ cδωσια τον τίτλο «Ό δια
μJελι αμένος Χριστn-», έμ,ελέτησα
τις διάlφορες
«αtρέJιτeι9>
ιτάν
σκιές του μέλλοντ<>ς.
"Rχω ι11ν ίΜ
. α nτι οί «αίι_ι έ
ιτει ;» δεν ε1ναι κΙσJτά το πλειίαιον, ,
J1iαρά σά.ν τ�ά ι3υολο'fικά ε'ίδη χαί
ιι11,ηρFχου•1 Gf. f'ο ρ, ιΟΙμfνους τ{J
;τ·οι,ς, οί δποίοι ιlντι.προσωπε-ι'�ουν

Γοτθική κεφαλή του Χρω-:-ου ( Τ[ράγα)

την στ�αΟερή στάση τού ανθρωπί
νου πνεύματος δια μέσου τών αfι
ι;η,ων �\•αντι τοί- μυ σ τ η ρ ί ο υ
του Θεοϋ. τού Χριστού χ.α.ί της
'Εχκλησίας.
'Εάν τό ά.ληθέςΙ
, , σέ δλ.α τά
πεδί�, συνί,σϊ1ατ�αι σι: μια δ ο ι.ι 11
κ,cψωμένη από J1i(>σοπτικέ,ς JtO'IJ
μας φαίvο-ντ. α- ι αντίθετες ή μί{χ
προς T'll\l αλλη, εlναι άy, ωτ:όφευ
Ζ 'Ο νι'-ι. προσπι:uΟη t] διιχνο,i!rι. τ6Ίν
ιlν·Οσι;);τω•· ν(°ι ιι,:τομον(tl\'η τi 1 μιϊ,(
1

Ί
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αποψη fι:: 6άρο; της αλλη;, σαν
αιιτή ν<'ι 1γταν ή έαιίιι. το11 'Όλοι,.
'Ί�χοντας σ' δλη τή ζωή μοι, ι')c
ί'\r'ιξFι τ1Ίν φιλοσοφίι(. πιιψτήρη
1
ση δτ-ι χιί.ΟF φι,λ6σοφο; ί'\;�ι.'FΊt'ι
από τn 'Όλον η1ν ι'.ίπαψη :τ:Η 1
τού ται.ρ:ίιζει, ιl (_) νοι\ιf·ι·ο; ,ωΟF
u·,τίΟετη, εις τρό:το" ιΊ',σπ )1 φ:
λοσοφίι1.
1 να ιlνωνει;)\'Fτα: μF ηΊ
δια1δικασία, η δποία, (ίΤ()\' χuι
στιιινωμϊ), πα(_)ι'tγει ι1.ύ0'1ιί1 ψπ;
εχλογέ;, ε'Χιεί,1ες :τού η ι1ρΟ0Ωο
ξία τl,ς (Ίωμάζει α:ίρέσFι;.
'ΑνάlμFσα στις
Υ.(.)ί1rπ
τη;
πε (_) ισσ6'Εκκλησί,α;, πρδσ,1:;ξα
τερο εΥ.,ί,ιη τού 'Α (_)είοι•. \[οί•
φιι., νηκε α'ξ ιοσημειωτη
11_:ω
,
� \ >,.
γματι,κ11 χα
, ί ταυωχρύνως πολι
τ1ιΎ.1' j αποψη, Elν,rnι. πράγμ11ΙΤ1 ()fο
λογ:κο-πολιrrικ11, γιατί μδ.:; εισά
γει σέ μια εποχ"ΙΊ, ΙίiΤ1ιΩFQΙl μF
τιΊ. τi)ν Κωνστιιντίνσι δπου τό
θιεολογικiΊ σπΌιχείο καί τό :τολι111,κι'� στοιχείο εf'Ιω :τιχντοπ
, ,:ιι'
τr'< τi1 μ,ιλλοl' ;ωί fμτο·ι σι,ν1hυα
αμένα.
Πολλοί εκπλή 01σοντα11 γι/1. τ11ν
τωριy1Ί Υ.(.)�ση τη; 'Εκκλησία::, 1 ,"'>
fτη ψτrι. 11)\'
Η, Rι�11Κ(Ι.1'1Ί
� ιΊωδο. Θα εξε:τλ'Ι1πηοντο λιyι:)
Τ'f!_)() αν είχα"' δη τi1ν ίστορία
τι7Jν μεγι1λων L υν6hων. ι.ί'\ιαίπ
ρα τ1Ίν επόμενη τη; Συ·ιόΩΟL' τη::
:"11καίrι1; δτa,· !1 ΆΕικκληπία, :τ0QL τό ετος 380, λίγο ελFΙψf ·,ι'ι.
ξι•πνήση <��ωσο-'Αρε1α.ν11» .
.\fέ δυi� λόγια, :τf·ρί τi1 μέπα τοιi
;)()L' CΙ!Lωνο;, τό μυστ11ρ () τη; 'Εν
σαρχω(jlfc,1ς
της
,
( μυσπηριο
,
~ :τι,,ππω:::) είχε περιορι,σθη Πf μια λι1ση περισσότερο σί,μ φωl'η μέ τον
φιλΩΠ'οφιχό «λόγο». Ό Χρωτι\;
ΕψαίνεΤ'Ο σαν f,\!α,ς α,ρχ ηγος τί�JΙ'
μι•σΤΙΙΥ.(7)\'. ε,ης
ί περιί.,1 Αρω:τ1>::
χαί οχι ι:J; ό δμaοίσιο; τυίi Πιι.1:::

(,:1-

1

1

τ

όγος,
\σκέψι; τοιi Ί-\ ρεί.ο υ η ταν
'Η
.
(_)ι'>ι:,
:τειyισσότε(_}ο
ειΊαyγsλ1,πrτ1,κ11, h,<'Ηι
?π{τρεπε ηΊν :τροσiyγιση rών
Ί•:λι.ή'1ω11 τι;η, Γ'ωμ,ι1ίω�1
τι7Υι
Ι-3α•ρϋ
ι rί. (! rι:ν, .\f1ι1 τέτο:ιι Ο�>1η.πχr-ίιt
fΊ,τ((Ιν πιό διαυ',''Ι);. πιό 1lνΟριί1:τ1Ι'η κιιί ε:τέτιyF:τf ιτ11Ίν χλονιζι\
μFνη αί1το,κραtηψία ,·α προπελκί1πη τα νϊσ. αγρια FΩνη χαί να
πω0η.
Άπi1 αύrr11 ηΊν ι'lποrψη. δ '.--\
ρειανωμιΊ; μοίi φαίνεται :τροκλη
r1χι1;. Εfνιιι �:Ι'ιι. Μγμιι, πλησιF
στερο Π()ό; ΤΊ)'Ι ι'1ρΟοδοξία, πιο
ά-νθρ(;J:π'ιν•:1, :τιi) Fz:τολιτι.στι.κό, π1i1
ΕΝΚi.•στι.κi1 με ενα �uεγ1CΙΙλ0ίο Ωια
νοία; χ(Ιi yε,•νι�ιοφροπι'•νη; πιο
χ�α1θολικό καrτ:α τά φαινόμF,·α, μι:
στήrιγ:μα σtrί; Ίοι•δαϊχέ: Γρα
φί:; καί με πεοrωμi1 της πρι:ηης
fΧΥ.λησιrΑ<Υτ1ι1χη: :τα(_)αi()()'(Τfω:' ε:τίση;, πιο' �!Χανο,- και, πυμφι,λ 1r,JT1κo.
,
Θά 1iθFλα ,·.'ι ύπογρr,(J�uμίπι,1 1ιF1_11Λς uπΛψει; της '.-\ρ,εια'\ιης Υ.ρί
ιτFω;. Ί r- πρώτη είναι τό Fυλο
γον.
Ποιος ξiρει αν, ΠF(>L τn /!το::
:ωο, hί:,· Οά είχιι. έλκι•σΟ1ϊ zι'
1
) εκείνη nΊ h1.δα1σr,ωλί,1.:
f ','(�J
,,�fχα μιι'ι 11μέ !_)Η μια ί>L•L.ήrτηση
μέ τ,'.,, y1ι'1 τοίi Πr'ολ ΒαλFr)ι γ1r1
τi1ν θρψ:;κεία τοίi πr11τiρ11 τ{Η•:
"\fου /!λεγr- δτι η μεγάλη δυσχολία
το ίi ποι ητού, με 111 χρι1στ:ιαΝ1ιχ11
θρ1jσΥ.Fία, ητα·ι τό μυσιτήρ
, ι.ο τη;
Ί-::νπαρrι.(;,πεω; Κιι.ί δ �ΚΩυπού
μοίΊ /,:λεγc: « ':-\ποhέ,χιψω δλnκλη
ρο τό
ι σ τ ε ί• ω, εχτi>;
(l:f() T1l φράση «επί Πονr, ίοι, Πι
λάτου>>, <'>:ότι η Ένσ, άρzωπι• ς nic,·
Ffναι ίστοριχό γεyονό; !»
]-;;'ίμωση πυνηΟ1101μένΌι πτ i1ν ί
ί'\iιι δτι 11 Ί ηnοιi :: Ffνω ΘF11:..
·Ί•:;,_ομε f;μω; σzfφ0iΊ τί μι1 ππΊ,

C(JT(
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ρ:.ο JΙJερικλ�υετα\ σ' αm'YJ τη δ�
τυπωση; Δεν θα μπσρου1σαιμε να
mοίίμε, για να ξεφύγωμε από
αυτό το ((ΚαΙUανόψο μυστήριιο, δ
τι ό Ίησι0ϋς είναιι ενας αν1θρω
πος ιδιω'ϊέρως ένωμέινος με τό'Ι
Θεn Κ()Ιl υίσθεrι:η,μένος &-πό τον
Θεό, σαν ενας πρανομιοvχος με
ταξύ των άγίων ;
"Η ακόμη, δεν θα ιι.rcοσοrύσα�
με να σχεφθούμε δτι δ 'Ιησοvς
εξεπλήρωσε μια Lσωρικη απο
στολ11, στο διάστημα τής �στο
ρuας τής σωτηρί:αις, Κ()ΙL &rιι 11 α:ι
ών�α γενωλογία δεν είναι, reα:ρα
ενα σί,μt\υλο της ίστοριχης rου
γε, ννήΙσε1 ω;; Δεν JΙJαιρουσίασ, ε 11
Πα:λα.ιά Δι,σ:θήr,ι.η τ11ν Σοφία ώς
«πλσσΟείοα» από το·ι ΘFό; Τά
σuνωυτι.κά Ευαγγέλια δεν εβεσαιν
στα χείλη rού 'Ιησού i):α6εf1
1 rοώ
σει.ς άνΟοωcτότ�γτ10; πού φαίνον
t'rnι ν' αποκλείουν τr1ν θειόr:rητα;
Οί Πράί, ξfι:: ηί>ν 'Αποστόλων δεν
μιλοί•ν γιr1. -τιΥΙ• 'Ιησού ώ ;; αν Q
, ρω
πο «άποδεΙδ,εγμiνον» παρ
, ά τού
Θεού;
Ώς προς τον Παύλα. bεν θά
μπορούσα.με να έρμην,εί•σωμε ηΊ
σχέψη του, δ-r()Ι\Ι ελεγε δτι δ 'Ιη
σούς περ,ιλαιμ16άνει δλ!α τά αλλα
πλάσματα. πο 1.ι πλάσθηrι{ιαν, �ρο
ωρl,σθηκα,1 καί σιίJθηκαΙν, ο'ί'ι δεν
rίvαι. ό,�ι.οούσι.ος τφ Παιτρί;
Ό Ν ιούμιαν εχει δ�τυπώσtι
μια αλλη σειρά σl}(έψεω,ν σχετιχά
ι της (έλληνι.χης)
!1ε την εν,ναια
λέξεως ό μ ο ο ύ σ ι ο ς.
Το 268, μια σm•οδο; 80 F.Πι
ιw..όπων F,ιχε χατ1αlδικάσε.ι τ'!Ίν ΛΙέ
ξη «ομοούσιος», πού εχρησιμο
ποιε�το μί:: την εννοια δτι ο Ίη
σοί:; ηrτ1αy από τ11ν ϊδιαι οuσί, α με
τι\�, Πατέρα. Καί στ-η Ρώμη, ή
{πιϋολη το,u δρου είχε διοίΠΙ λα1

ϋη σε. αμφιλογίες. Μεριχοί θεω
ροuσαν αύτ:ηι τον δρον ώς α.tρ,ε
τικό.
"Ετσι, το 35
· 9, μ�α σύνοδος
συνειλθοϋσα στο Ρί:μινι· μέ τη:ν
JΙJαρουσίι.χ 400 δυτι.χών εnι.σχό
πω,ι, κιαί ·μ;ιά αλλη σύvαδος 500
:,
ί κων
~
:,
,
επισ.κοστων
στη, Σ ε-ι
ω•α>το,,ιι
λεύκει,α, άπέρριψαν το «οιμ:οιο-ί•σι
ον». Στ11 Ρώμη, εξωρ�σθηrιvε ο
πά.πας Λ116έρως. Οί . μιεγάλιε.ς ε
JΙJισκ:οπικ�ς εδ,ρ.ες ησαν mά χέ
ρυα μuοο-Άρειιια'ν@ι. Καί είχα:\,
θυσιάlσει τον Υ.ύρι,ο πρωταθλητ11
-rοϋ «δμοουσuου» τον 'Αθανά
σιι ο.
Άλλα 11 πίσrrι.ς τής Ν ικαία.ς
δεν είχε σi6ή,σει. ΔιαΙτηριήθη.κε χά
υις ση1 φωτ'εινό.τηrrα ένός rμόνο,,
πνεύμ,α:τος. Ό 'Α θ•α·νάισι:0; ηταιν
μονάχος του μια ολόκληρη Έχ
χλησ�α. οπως μερικ,οί. σοτραιτηγοί.
αντιπρασωπεύουν ε\· •α,1 όλόr,ι.ληρο
σrτ-ρατό. Ώρθώθ
γιG να ύ
η κε
1
πειρ,α1σπί.σε1 ο,η θειωρουσε αλη
θινό. Μαζί. με τον 'Αθανάσιο και τ,όν 'Ι λάριο σrr11 Γαλιατί:α :τιστοί στη Νίκαια 0μιε.ιναν και
οί λσJϊκοί. "Ε1101ι σιί)θψε 11 :τί
αιις χάρις σ' α:υτ11 τη σι,ψμα•
χία.
Ή Νί%α:ι ια εσωσε η1,1 �ίστη.
Γ,ιιαιτί; ,με1ά τη Νί1;ιn1, 1α,. δεν ηταν
πλέον δυνα.τόν νά σ,χεφθή κ,ανείς
δτι ο ΊησΌύς ηταν Θεός με συμ6ολική καί μυθ1ικ11
εννοια. Ό
εχ Θεού,
ΧQισrrός ητ1αν ΘFός
φιί>; ,εκ φωrrός, αληθ11ς Θεός γεν
νηθείς υπό αληθοrυς Θεοιίί. Καί
δπως εl-ττ,ε ο Καρλ Μπάρrr , παρά
τίς αν,επά.ρrχεuες τού ά,,θρωπίνου
λεξιλογίιου, ή λέξις «όμοούσιο9>
ητίιν ή πιο κατάλληλη για να ση
μαί·νη εχείνο ΠΟ'\Ι η,θελε νά πη.
'Η χ(.Ιησι�, ιιοποί.ησι; τής λFξFω;
1
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«ιhίας φ1'•σεως» στη γωλλι,κ11 με
τάφρωση του Πι.σrεί·ω l'li:ν απο
bίδει. τό <<δμοnι' σιον•>>. Κα,ί ελπί
ζω νά τροποπυιηθη.
·Ητα�v πλέ.Ο'\• σαφές, δτι ό '1ησούς ητ,ι�ν Θεό; στο (1.Π(;JΤα-το
ϋάΟος τnίi εϊνω του, στο J•JΓΩ.
Κω μάλιστu, δπω; μιά σαφ11;
ί')ιιιυείSαίωσις Fπιτρέπει 11']�• σιrνά
ΟQυωη των π(_)οηγου,μένως bια
χωρισμέ.νων στοιχείων και ενας
δρκος μεταιοάλλει την α1:1μόσφαι
ρα, f1 μορφ11 ένός όρ1ι.(Jlμού επι
τρέπει ση' j Οωλοrγία n\ν εμ6ά
Οιrνση.
'ΕφεξiΊ; δέν ηrrαν π;ι.ά δυ�νατόν
να Π1α1ρu.μέ.vη κrnνείς ιπ11ν 'Εχ
κλησία πι,σ�τει',ονrας δτι ό 'Ιη
σού,:; i\ταν θεός μέ η\ν συμϋο
λικi i 'Χ!αΙ. μυΟικ11 Fννο,ι�χ χαί μi
χι_Jις ένό; σηψίου, όρι.αJΚού, δτι
ό 'J η•σο�"j; ηταν ό "λνΟρωπuς
καθ·· έαιυτόν η τό ωραιότερο τιίJν
τέκνων των ανΟρώπω,ν η «ό αρ
χηγ<'Jς των μυ01rιrι.ων>>. Ό ΆΙ·ψ
σους f1τυ:v Θεό;, ηταν Θεό; εκ
Θεού, ήταν εκ του Θεού ποί,
λάμοανε η)"' τα:υrτό;τηitά του.
Είπα δτι οί μεΎάλε; αίρέσεις
ανlτt<J't'Οιχούσαν σmί;
ιπαΟεσ!:;
στάσεις της δuα'\οία; εν,ιmιτι τοίi
θείου μυσ>tη,ρίου. "Αν εLV(J.11 ετσι,
τότε θά πρέπει ν' ανευρίσκεται
ή πωρουσί,α; ικάπι0ωυ «'Αρειιανι•
01μου» σέ καθε εποχή. \!Ιού φαί
%τα1ι δμω;, δτι ό Άρ,ειανιrψό;
καί προ πάντων ό μι.σο- 'Αρει.α
νι,σμός πr_)οϊbεάςουν αρκετά τ<'J τί
θά μπορουσ:ε vά εlνω 11 μεγάλη
υϊρωις τού 2101• αιω•νο.ς.
Ό κίνδυνο; της Πα)ραύ•σηc ε
πnχη;, ;Τ:ι\Ι θ' σ.υξηιθη στου; μέ.λ1,;οντες χρόνους, θά
εγχείται
ση\ν άντισrrροφ1Ί τιίJ, σχέσεων
�tεταξί, Θοου καί κόσμσυ. 'Η ά1

ε

γϊιπ η που εχει ό ανΟQωπος για
η'ι-ν ανΟρωπο αJCορρέει, κα;τά τ<'ι
Ει'tιιγγέλι.ο, ιlπι\ η1ν rιγuπη πού
ό ιίνΟρωπος εzει γιά τ<'Jν
Θεό.
?Ιfπο(_)(ί, λοι;πiJν στiJ •��έλλον ·1 1
σχrσι; αύη1 ν' αντιοπραιφη, νά
μετατ•ραπη ή ,δομ{1, κα
. ί 11 άγιί.πη
τού αν1Ορώπο'U ·για τό,ν Θεό ·ιά
γίνη φανταστι:χό σύμ�υολο
της
αγάπης τυύ άνθρώπου γιά τλν
αν0ρωπο, Όπόrrε, ό uθεος συμα
νισμό; θά άνηκαιΟιστΌ'ϊίσε τον
χριστ�ιανωμι1, χωρίς δμως (χα
Οu)ς σm•έυη χιJΙl σηΊv έποχή τοrυ
μισο-'..\Qfιαινισ�μυύ), ν' αντιλσ.ιμ
fSάνεται ηΊν δισψορά.
Μπορεί νά φαντ�αισθη χιαν,είς
δτι ή δ111ι,ι,ο,σία πλαrεLα Ο' σ.ντι
καταστήση τού; v1αού;, δτι 11
μυστική έμπειρί.α Οα συγχωνευ
θη μέ την πολιτικ11 ε μπειρία, δτι
uληΟιν11 Ορησικεία Οά γίνη '11 &,,_
Ορ(;)Πινη εργαΙσία. δτι 11 fν Χρι
σηϊι λύτρωσις Οά συγχωνευΟη μέ
τ1Ίν κοινωνι,χη εnανάσ>tωση, δτι
τό εργαστάσιο Ο' (J.'\''ΤΙ' :Καrrακη{1ση
τ1Ίν 'Εκκλησία.
Τότε, 1(1 ΚJα!Οολικ1Ί OQη,σχεία θά
μπορούσε νά επιζή,ση, θα nταιν
αποδεκτ11 από τ ίς Υιαμ1μουy1ιαιιχές
ωτο
χ (ι)(_)ε;' αδ,ε ιΙα!αμένη δμως
την ουσία τη;, διότι
δέν Οά
ίίl''Ι'Ε ΟΟί•λευε πλέον τή 1,;ατρ,εuσ.,
"Αν εφΟανε ό κόσ,μος στον
σύιιανωιιlι του Χσιστιαινι.σι.ι
, οίi από τό ενrι. μθρος. κ.αί αν άπό τi)
αλλο μέρο; αφαι.ρείτ�ο από τον
κομμ:ουνισμό τό αντιχριmιανοι
κό TlO'U πρόσω11Jο, το άνιθρώπινο
γiνος θ?ι. μπιψούσε \1α συνf�•ωΟϊ,
σέ μια κ.οι�•αιηrrο.., ένωμένο σέ μια
μό 1η Ορησχεία1 ποί, Οά fγταν ή
θρησr�εία του 'λ,,Οριοπου.
Οί χαθσλιχοί θά μπορούσαν νά
1

ι

1

'

•

'

•
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εξ·αικολοrι•Ο11σο1υ\' νά Π'ι.αιεύοvν
στους μύθους lJW'\1 άλλα ενας
«μαοϊ01τή9> ελευθερωμένος απο
τον θ·ρύλο δεν θά είχε πλέον
νάγκη ιlΠΟ τήy χρι,σrrιανικη πί
στη, κ•αί, εν μέσ
, ω των ιμόλις ά
rοελε u8'ερω�uένων σκλάlδων, θό. η11αιy δ ll(JVOς ελlεί,θf ρο.ς ανθρ
, ω
πος !
Ό Φόϋε,ιψπαχ εγραφε στην
αρχ11 τού τειλlευιταιίου
α LW'\'O; :
εότ
Σ
ς
θ
τος
θέση
τ
« η1
ή
: ηr
δφεί- 
ΛΙ<ψr: να θέισωμιε τό άν•θρώπι.νο
γέtνος η τη"' ,α,,θρώrοινη φύση.
Στ11 θέση ·t1ού «ύπε·ρ-πέιρα·ν», πού
ύψ6η,εται εκείθ,εν υού τάφου �uας
εω; τον ουρανό όφεί.λlοιμε να θέ
σωμε το «ύπέρ-:mέραν», πού ·�ψώ
,,εταιι πό.νω από τον τάφο μας
σ' αυτή η) γη, δηλα1δ11 το ιστο
ρικό μέ\ΛΟ'\Ι , το μέλλον του άν
θρώποrυ».
Ή 't'ελευrt{Χluα rοα1ραιτήρησι,ς πού
θα·θειλαι να :τuροrτ�εί.νω, εί:ναι. δτι
κάθε α'ιQΕΙσις εγκλε1 ί10ι. ενα μέ
ρος αληθ,εί,αις, Κ!α1ι άλη.θ,είας
προκαταιδολικής. Ό Ν111αι\uαν ε
λεγε δrτι δ "Αρει1ος, ανυψώνον
τας ί:\yα rολάσ1
1 μα πάνω ιiπό δλα
τα αλλα. π,ραε:ωί�μαtε η1ν γνι�
ση 11οϋ μιισ,τηρυου της Μαιρία;.
Διότι. ή Παrνα1γία είν1α1ι σήιμερα
για τη,v πί�στη ιμας δ,rτ�ι ηταν ό
Ίψοϋς nιά μάτια ·ωυ 'Αρε,ίου.
'Από το α'Jvλο μιέρος, ό 'Άρει
ος y.,α,θι,στιοϋσε δυrναrτή μια δαθί,
ταιn� κατανόηση τής ά,,θρωστίνης
φύσεως ,1οϋ 'lη,σού. Ό Χρηστος
υοίi 'Αρείου ηrrαν 1έγγύιτα1m. στό,v
ανθρωrοσ btα•ι ·ίmό: μι,α εννοι,α,
άνήγγeλλε τις :τuρο&bους των έξη
Υ'ο/Μ', σί δποίiοι τόσ1σ α'\!θρωποποί
ησαν τον 'Υ'ίό τού 'Α,1θ1ρώπου.
Εί,μιαι Jlίεπεισμένος δ.τι αruτό τiι
φωινόιμ:ενο τής «παρα1δόξου σω,

α

1981

τηρίας» πού σημειώrν,ε.τ�α.ι σ' δλη
τηιν ίστορί,α τής 'Εκ-κλησίας (και
κάνει ωστε την σrr,�γμή τής κα
τ;α1στροψr1ς, το ιll-νε, ίψ,α, ν'ά εμπο
buζη τό ιτκάφο; να διιθωθη), θα
άνσ.reαιραχθή �αι mούς μέλλοντες
χρι'rν:ους. 'Από τή:ν rοαιρούσα κρί
ση τής 'Εκκλησι�ας, θα �ξαχΟή
εναJς α-Υ,ρuδέισrεριος ίψι,σ�μός τού
μ υ σ τ η ρ ί ο υ.
"Αν συγrι!Ιρίνωμιε την Β' Βατι
-,ι,α'V'η Σ{Ψοlδο με ΤLζ ;π;ρvηιyούμε
·11ες συνόδους, θα πωραrτηρήισωμε
δτι ή 'Εκκλη:σίn δεν θέλη(Jlε να
ΚJαταιδικά.ση άλλh. να Jlίροσεγγί
ση ΤΌυς α,ιθρώreοvς, δτι συνδια
λέχ,θηχ1ε ,μ,Jζί τ·ους, δτιι σκέφθηc
, :,(Jlσόrτ•ερο ευ
κε κα
, τα φόσυf\ν περ
α:γγελιΟΙΤικό γ,ιά τις σχέ(Jlεις με
τ�αξύ πύστεω; καlι λόγου, �αJί για
τηΥι ΆΠΙΟκάλυψη με τις θρησκεί
ες.
Φα1ι:,1n1μενικώ; μόν, 0ιν, στίς ή μέ
ρες ι��α:, τό ''Υ'rοερ6α1τικό:ν, ή α
γάπη τ'Οlυ Θ0οϋ �αι ή λατρεία
συγχέονrr.α,ι. Στον 2 lΌΙν α1ι6η•α,
δπως και: στον 4ον, θα σ�11μειωθ
, ή
μια τιελε.ιαιιερη συνεu&ωτ;οί., ησι,ς
Ί'Οl' ''Υ'περδαιrιΙΧ:Οrυ, •μια βα1Qu17ερη
:τr.Qοσέγγιοις προς το Μιιστήρ
, ιο.
Στσιθερά. τό ι'ολπί.ζω. 'Η ιχ,ρίσις
ΊJού παρόνrrος αιώνος θα επιτρ
, έ
ψη τή,v ,μεγαλύτερη πρ:01σέγγιση
τής άνθQωπόrτηιτος των ανθ·ρώ
Jlί®' Κ<Χ!t την rοεραιτέρω bιείσbυ
ση τής ό:ν1θρωπότηιτο; σ.τόν Λό
γο - πού ειy ιν,ε σάργ.ια - χό.ριν
11μων.
ΣχεrϊΙικα μέ τις
«αt ι:ι έσεις»,
μ100ρ,εί νά τιεθη τiι έρώτηιια μιε
ρuκών ί,αιτρω,, για τuς ασθένειες:
το νά ιιάθωι�ε αν δεν εt,,α,ι για
YJu.Oε �mοΚJείίμε,-10:ν οί
ποι:κίλες
μορφές πού πσ,ίρ:ν,ει, ,μέσα άπό
τ1; εοοχέ;, τις ήλικίες, τις περι,

1
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1ιτrί.σF�;, 11 διιηάραξις τής ιι;ορ
()Ο-ΠLα>;. MJ1i()l()Olψf να διιερrο,τη
Ο οί1με αν ή εποχή μαις δεν δια
rpέQΗ r'ιπ ! - τις llλλες, παρ!J. μο,,ά
χα r'tπn τ1Ί1· εύQίτηrrα τοίi Ίδιου
κι.νδι',vου ι'ιψ11σεω; ό ό-ποίο� r'ι
:ττ:είλησε τ6ν Χσιστια'Ι•ιισμ
ι ό εξ αρ
χη; χαl ποί φα{νετιαι κιι1Ο ιtρά
στα 'f ωαννυrι(Κrι κεuμενα.
ν σuγχρίνωμε τις κρίσεις
μεταξύ ϊΟVς, εχομε τ11ν εντύ
JJJω.ση αrι -ε11Jα'Ιrαιλ:α1μϋάl οντται οί
'ίδισι ρυ0,�uοί, ύπό πλέον σvγκεν
τ�ρωτιχή μορφή. Ί Ι- κρύ01ις τής
Μετ1α1ρρυΟμίσεως παιρου01ιάζε,1 με
ρι'Κοιις ρυθιμούς της 'Αρειανής
κρίσεως. τσίις ωι:ούοvς άνασιαρά
yει κατά -πιερι.σσόmερο δραι!,-Ι>(Χτικό
τ(_ΗJϊΟ. l\ αί 11 χρίισ'ις της f <:ιιρι:)1

1

πης άπό διύο α1ιωνων ( χα'ί πιi>
ξεχωριστά άπό δεκαιπfι'Ιrτε ετiΤw)
άνακFφαλαιώ1νε,ι. πολλές προγενF
σ:τερες κρίσεις, r1λλά σέ [-ΙlΕ.γαλι'
τερο δάθrς, σέ μεγαλύτερο ε'Cίρος
και μι: ηι•ξηιμένοvς κινδύνους.
Ό Χρ, σrτιανι01μό-ς όεν Οέτει
ποτ:: παρά ενα μο-νάχ1αι πρό6λη
μα, εκείνο J1j0ιιJ εικονίζε't'Ο ιμέ τό
σι.βυλλιχό ψάρι των καίlαχομυών,
του όποίαυ τά άρχL",{α σrτ ή ν έλλη
νι,χ �Ί ησα'\ το νόημ1α τιοϋ Χρι
ο�τοϋ (ΙΧΘΊ'Σ = Ίησ:οϋς Χρι
στός Θεού Ί'ίός Σωτήρ). Για
την παιραιδοχ �Ί τού μuσrτηρl.ου, οί
δυσκολίες τής ανΟρωπίνης δuα
νοί.ας παρα1μένοrυν άνάλοrγες, πα
ρά η\ν Ι')ια,φορα Τ(Ο\ 'ΙJαιιρων, Τ{()\
πνευμcηwν χαί των λιεΥJΓΙ.Κ(7)'\Ι.
1-

1

1

KSlZTH ΜΕΛΙΖΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ι !οίοc: ύπηρξεv ό 'Ι ιισοϋς; 8 Ai διόφορω περi αύτοϋ
άπόψεις έκτιθέμεvαι άμεpολίμπως. 8 Ό Ίησοϋς κατά
τον Ρεvόν. 8 Ό 'l ησοϋς κατά τόv Συρέ.8 Ή διδασκα
λία τοϋ Ί ησο�:, άπο την Καινή Δωθήκη.
ΤΙΜΆΤΑΙ ΜΟΝΟΝ
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΥΛΕΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΉ

«•Αδικία δέ εν τfί διαίττι σου μή αυλισΟήτωη
'fώβ 7.Α § Η
Π ρασέχα.μιε ν' &.κοί,σοuμ,ε η1,1 άναιπ:νο ή των φτ,ειρων μέJσα στι1ν ήσqJ
1

χ ύα της εξοχής. Τα πτηνά με τη ζ0σn1 πτεροφυία τ�ους φάρεμια κα1l

το

περοτάτημά -rους αιόν ουραιν·ό.

Κάποτ�ε κι εμεί,ς δέ ·θα περπ,αιτο1ύGJαΙμε τη σtΙΕ(!Lα κι οruτε θα 8αδί
ζrιιμε, μό,νο μ' εινα κqμ,μάrcιι σπ:10ρ1ας :m6.,,ω στη θά�οοα.
Κάmοτε θά :m0ρποπr0ύσα1μ1ε στ1ά Διασιτή:ματα μ' ολα τα Διαισπ:ημόσιλοια
μι�ζι:κης κυχ.λοφψί1α1ς, χωρίς νά γράφΘ� δ χρόνος mαιέ τό�1 κόπο
καί τά γηιρ.
α τ�ειιά σrτη μορφή :μ,ας.
Πουθενά κΙαΙl :rnαιέ δέ θά σ{�ικων,ε ό ενας στ:όν αλλον τηιν κ,α,ινοιύρια�,
ά<J'tlραπη tΙ<ηί μαχαιι,ρwϋ του.
Οϋτε πάνω στά τραστέζια τώ-ν Συν,ειδρίων μα1ς θα σ�υζηrrοιύσαμε για
η\ν είρή,ν•η, με την έt10ι�μιαισ�μ.ένιη, την άκον,ι,(Jlμένιη τών νέω�, \λ!αχαι.ριών
1 ή σκοrt1εινη γλώσσα τους.

Λιιruμαρτυρόμααι.ε, Αϋγnυ:στε Όκτα161ια-νέ, Θεέ της Αυmικρατο,ρίας,
κηδειμό·να της Pax: Roιnana,
'Όχι γuατί αύξ11σαιτε το φόρο των κληρΌ<VΌμιών, πιαιρά γιαιτί αιi'ιξή
ο,αJτΙε τ-ή φορολογία για την εξαγορά της ε�ευθειρuας των !Υύλων.
ΓΙ ώς ειτ�σ,ι θα μ.πορέσοιυμιε ε,μ,ε ίς οί Δ(}ύλοι λοισtΟ\' να πάιρουμε την
ελευθ0ρuα μας, μα1ζεύονυα.ς, μαζεύοιντιας, μιαζεύοrνταις
τι'ι α-iΊξημF-νο τώρα χρημαιτικό κι άναγκηιίο ποσόν;
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Γελα0τοl

Θά να ιο1

Βίτσιζε, ϋί.τσιζε, βίτσιζε. οροχή μου ανοιξιάτικη,
ϋίrτ(JΙ�ζε τίς μηλιές μας,
σι.γά - σιγά κι ανθεy,τικc.,ι ν' αναθρέψουν τον καρπό τους.,
τι'1 Οάναιτό του; σέ σχήμα κύκλου νά γελάσουν ομορφα,
για νι� 'ρΟουν οί τρυγητές τά γελασrrά μας μήλα vά τρυγήσου!\,.

'Ώ!

ας

αρχίζει ...

"Ω ! ας αρχίζει ή καρδιά μας
νά κελαηδάει σάν ενα πουλί.
φυλαιγ μένο μουσικό πουλί σ' ενα σχατει,νό κλουβί.
πού το ογάζουμε σ' ενα γυϊ.ιλι:νον f\λιο.
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53 χρόν1α
του
'Αρχα1οψiλου
Όμiλου
έκδρομών
Όμιλία
Γεώρ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ό Άpχαι6 cp tλος ε1vι:χ.t τέχνο'Ι
1ν.α.; πλ "c;CYJOOς ιωpφωμέιV'ωV χα.ί
β·�θz.ιά συv1ωι·::;θημcι."Όt1χώ,ν &Νιθpώ
nωv μέ: χ,cι:νέ; ίδwλογtχsς έπ,
οtώξ•:::(ς -:ια.ί σκοπούς, πού &πέβλ:::
·ι στήν χαι
, λλl:ιτ;έι pι:::υc.ιιιν τών, συv
θ-ηχιί>•V της χ,οι,νωΨχής ζωη:; δ
λω'Ι τών &,τ6,:.ιων, ειδι1χώτεpcι. δέ
της ζωr;; -οου ερΎ'α.ζοιμέ.νου σωΠιν,ευμ.ι7/t1 χά. στούς
1�7-τιχά. χα.ί
χλειrστού; χώρους -:ών π6λεωο1 α,ν
Βpώ7Όοιυ, δ1Όου ή μ,ο,λυισμ,έ,vιη &τμ6σφα.ι�ρα της πόλεως &1tιει1 λεί πάv, 
τοτε tY)'I 6γ,εία. "ΌΟU.
Ilpέr.,z:, λcι :ιπόv ν.ά. α,να.δράιμωμε
·ιc·εp
, ά. Μ',ί νά. έξ, ετοοσωμ,ε τί; συν
θr'rι.ε; το•j βίου πού έπt Υ,pατ, ου
'ΧJJ') μι:ι σό Κiα.ί πλέον α.1ώvια. στο
7ΌCΙ.?ελθόν,
θηλicι.δή, γύρω στό
ετο; 1927 χcι.ί νά �οο�μιε τούς
ίδpυ'tές τού ΌμΔου μ,α.ς πώς
σ;ιJεψθήχ::ι.;νιε -:ι.α.ί γ:,cι.τι α.π,εφάσ:
σ,y,ν τή,ν ί'δρυση wυ ψυσ, ι1ολ,cι.ψ:
χΌυ όμίλr,υ μ,α.ς.
Τότε cίχcι.ν έ.μ�νισθιεί πολλά.
φυσ:ολ•7J:p:χά σωμ,χ,-:εί'l., δπως ό
Όοοtrπο.ρ:χός σύλλογος ό σύλλο
γος των Φιλο1δένιδρωιν, των φίλω,v
της Ύπ,;ι.(θριοο ζωης; του Πα.vός
Π}cι.

:

χα.ί α.λλα. Μέ: α.ύcούς mύς συλ
λ6γrΛ)ς, πολλά. &ιπό τ,ά,. μέλη του
ΣωμαΙτ,ε(ο11 Πρφηιθεύς συ�μιετεί
χr:ι,ν σr'ις ε </4δ,pοιμές τους καί εν
'�οιωσα.ν Ο"Όι ·ή ψυσιολα..•τψεία. εί
�α.ι σοοα.pό μέισοv α..v1οονιeωσης της
ζωής του &ινΟ.pώrπου, ·μέ τήrν α.-νά.
πτυξη των σωιμια:τι1χω,ν χα.ί δια
'ΙΌΊ)"Όt'Χώ"Ι δυινά!ι_vεων, ΠΏ·ύ ήσΙΧΙ'Ι τ.ά.
�πα.χ6λουl:Jα. μ,ια.ς στ-ηv έλευθέρ,α.
ψύση δ ια.βίωσης.
'ΈνΙΧ(ς ά.1tό -οούς π.ρώτιους ψυ
σιολά·φες ή'tων ό Πυλά.δ ηι ς Κον
τογιά. vνης χα.ί π·α.λωιόn:ιε ι ρ α- α.ύτου,
ό πολύς κ.α.ί γvωι01τός εtς δλους
μέ: βαθ, ε,1 ιχ πί,στη 01τήν ψυ,σιολα.
ψιχή ζωή Σπύρος Νά..yος, συν1ε1ρ
γά"Crις &1tό τώv ά.ρχων του α.ιιiΊ
νος μαις του τ6τ�ε
α.-:ιJμά.οον, τος
Πλά.ruW!'Ιος Δρα.rι.ούλ η, Καιιvωνω
λόγου Χ<Χ.ί Φυσιlο:κιρά.του.
Στενός συ,y,εpγάιτης αι;ο ψυσιο
λα.τριχό κια.ί μ,01ρψωr"Οιrι.ό 1Όε-01(0 τσύ
Γιά,νινη lic,,;σιλη, μέλους χαί α.ύ
του του Προμηθέα., δ Π. Κοντο 
γ:ά,v,yη,ς ισχ·έψθη δrοι μέ τή,y τc,,.υ
-:6τητα., των χο,�ν,ωνr:'Υ.ώιv, μ.ορψω
ι
πού
τιχι:ϊ>,1 χαλ φιλοοοψιχώ'Ι ίδεω,1
ι
εΙχαιν χαί -οά. άλλα. μ ιέ.λη του Προ1
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:ι ηΟέ ,;ι.' θά. ·lμct.·ι Ξϋλ-ηο χ;ι., ί οι
"1.7.'.Ολι:,γη,μέ.Ψ) ΨΧ ίδpυθη ίδ:r,ιίτΞ. ρο; ψυσ':,:;λα.τφ:1-ι.ός σύλλογο;, κα.ί
τ·η·ι σχέψη
έ6:ι.λz ,;ι.•:\τός πpGnio;
ι
7.ύτή σi:rn r. Βc1.ι::r:λη ανΙδρ1. δρα.
::�:ήρ:ο Κ?.ί δυ··�α.μ:κό. Ί-1 πp6:1.
σ:; εγινΞ ο,εχ.
, τή ιιέ ε•ιΗουσ:νχσμό
κ.α.ί ετι:,;ι άιμέσω; &pχωε ή ερ·
γα.σία της κα."Όά.σ�ψωσης τώ ·, 1
'1ΚΟΠW'Ι του υπό ϊδρυσt.'Ι δμαου,
-00 ) ψόπου έμqη•�ίσΞώς του εί;
uού: χ.όλτ:�u·; τ�ου ΙΙpο,μηθέα καί
, νίως χ.cι.ί εν συνε
:η; λrχπrι ; χο,:νΙ ω
χΞί ί[, τη; οργ&.-11ωση; τη1ς πpι;)
-:η; sκδρομης.
"Ομως, ή πp?πα.ιρ-JJσΧιευή μ:5.ς
iχδp?•ιιη; τη; tποχης έχΞίνη;.
δηλαδή του ετ�ου; 192ϊ καί μΞ
ρ:κά. χρ6·1,:α ΙΧΙpγόc1Ξ1pα, δεν η:α.·1
θέμcι. &πλό γ:ά. wύς έξη; λό
χ.α.ί
γο·)';: Δρόμο,: χcι.,ραγμένιο:,
:ϊτpω,μέ·,,-;;: ::;τήν ϋ-rοα θρο οέν ύ
-ϊ'7)pχ�·rι 1:�λλοί, -:ά. :ιέαα συγκο:
·ιωvίcι.ς. �χ:ό; από :,:δηι ρJ•δpόμου;
χ.αί πλοί,;ι. δέ·ι 6πηρχCΙ.Jν, παρά,
μόν,, λsωφοpzί,;ι. συγ,ω: ν ι ωνία;,
1
των 22 . 24 θέσεωl'I, μέ
, ,Jcι. θίσμ 1.
Όα. χάθιε αλλο 1tα.φ,ά, 17.ΝICΙ.JΠΙΧUΟ:::χ.ά,
1tού -ησα.ν αινυιπόφορα, γιά. μ,α,,φιvές
ΙΧΠ'.!σtάισεις_ Μέσα επ:01.ο:,1ωv,ία;
1ιόνcι λίγε; τηλεψωνι χές γρα.:__ιμές
μέ τίς: :10c.<1py_ίε;, Ήλεχ'tpο::pωτι
σμό; στά. χωρ,:ά. σπάν�ιος 2Ξνο
δοχεί,;ι. μ� αινs,:,ει, •;, δπως σήιιφα.,
σπά.•�ια., χcι.ί μό-νον στί; μεγάλες
sπα.ρχιια,χl:ς πόλs:Ις '.Επόμε1 r1Ό η·
W."I λο,:πον νά. δη:11:cυ,pγΌU'Ιcα: ':J'E
μχΥ.p·.1·1ές &ιποσrrά01Ξ1:; της ΞΥ.Οp'.J
μης -rοα.p
ι άπο,νι,;ι. r:ά. τή'Ι, αι νωμα.
λία τω·; ryρόιμων τή,ν ελλει, ψη στα.
ξΞ·1,:1δοχΞί7. τώ,•1 γ•11ω:::ιτω,·1 σήι:ιφα.
7J'Ιέσ�ων χ.α.ί ε ι'ι:ωλ:ιί>'Ι.
Π1ψ ' &λΞΙ; α.υ:ές τίς έλλείι!Jε·;
χcι.ί τά. &πpόολΞΙΠτα. ε, μπ όδια., οί
1 1:1όψίλοο 0με:έταίριο: τΌυ Άρχcι.
1

1

1

π:ισrοοί στον δμιλό μας κα.l
7τ(ς &ρy_ές πού δια.eτυπώθηχαν ε ΙJ
θύς έξ &ρχ
, η;. χα,τόιrοι\'Ι Gψ: μη
σχέψη; χαί μ1ελέτης, :ων φυσιχώ·ι
'ι-Sμω·ι 7,πό τού; [δ, , ρυιτέ.ς του.
Τp1Ξί; (3) ·ησαν οί πφωτοπό
p:: χ,;ι.ί χυριώtερο,
: στυλοοάτcι.ι
,
το>J 'Αρy_sι.ω::pίλου. w,ύ μέ τή', ι
0:7.pχη iργ:ιηίcι. c'ους Υ,αί τήν πί01:η σ;τά. ίδ?,';ι χά τη; φυσιολωτρεί
α;ς, συνΗέλε,σωι ωστε σέ λίγο
χρrη:κό 6ιάστηι-,uα ό 'Όι--, uιλός μα..ς
,
Χ?.ί πεpί
·ιά. χcί.,VIΞt έπι1ολη11:χή
ι
ιου.
τ
ολεπτη τήν, εμφά.νιισή
ι
Κc1.ί πpώ-οο; δ &χούρCΙ.Jσecος χαί
δυ'Ιcψιχός Βωσιλης. πού
εy,�1,ε
επίσημα. Ηρόεδρο; του 'Ομίλου τό
1928, δτα.ν Ε. "('t'11Ξ σωμ,sιJτιεί? δ 'Ό
:�:λο; χ.αί Θμε,:•11ε Πρόειδ,ρος μέχρ:ι
τί; 13.12.1962, ήμέρ, αι1 του θα..
·ιάτcυ wυ, Αϊι:ό; δπηριξε, δ συν, 
τcί.χτης τG>ν οχοπών καλ τη� 'Γp:
λ,:;γίcι. ; του 'Ομίλου κ.α.ί σuνέτταξε
με vούς συ-Λεpγάτες τιου τό χα."α,.
:1:cι.τιχ.6. Στή·ι ψp?Ιν1τίδcι. α.ύecου ό
ψεΟJε•τα1: ή έχτύιπωσις τώ,'Ι πε1τφ:χγμέ'1ων χα.ι επι Πρσsο, ρία.ς
αύταυ δ 'ΌμιλQς απέχτησΞ τό
λάοα.ρ6 του κ,αί α.γάρωσε τον χω
Ρ" τών γραψsίω'Ι ττου, . Γλ!ωφυp, ός
δμΛητή;, έξ,εφών, Ξ, ι σ'tΎ'j"Ι επί του
'ϊμηττοϋ θέση -:η•; Κ?.λοπούλα.ς
, ς, -οό-'Ι πwιηγυ
η Κυλλοο Πήρχ
ριχό τη; iπετΞίου της πρώτης έχ
δρομης. 01 λόγο: του αύ, τοί θά.
πα..ραιμ.ιΞί'Ι(;U'Ι ΙΧ,';Ξrχ:αίμηιc.η δπο1θήχη
γιά τούς μsτ, τα.γs, νε, αιέ,ρους,
Δεύττε?ν; χατά σs,ιιράιν ε<Χ των
Ίοpυ,τών ύπηρξε· ,1 δ πρωeοος αντι1uρόεδ,pος α.ύτ1ου Σ-πυρο,
, ς Νάγος,
lξέχουισ:α. φυ,:,ιογrιωμία 1;dυ «Προ
μηθέως)) . 'Όσο: α.γnυ, σα.\11 τίς δμ:
λίες :V)U 'ιtα;τάλc1.οcι.•1 δuι ήvα..·ι
7Π6:ν,:cι. πpασω-πι· -1-6της, πραικισμέ
γη μέ. ε ϊιγέ.'ΙεJια συ•ηισθημάτω,'Ι
Ψl-'Ι
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χαί οα:θύτηrσα σκεψειως. 'Εδώ
στο'/ Ύ-μη,ηό, το ίφ
, ο, v ορος δ
πω; το έπωvόμι α.σ,z μαζί μέ τον
131.σ:λη τό σ,pχα., :όw.rcο ίφωtα ....
γέvο; τώ,v Λυκ, ομηδώ, v,. άιvήγεφε
Νω,ύς χα.ί Βωμούς της ά.ρχα.ία.ς
Έλλψ,:•κης Θpη,σχιε�ίας. Εδώ χαί
οί δύ'J, Πpόε,δρ,ος κα
, ί Άv-ο:'ϊt,pό, ε·
οpος, μα.; μίλη,σωv γιά. τή,v χον'tά.
σ�τrιv 1.w,vή ΚαΔσα.ιρ:α1vή; Βυζαιν
c:vή 'Εχκλησία των Εισ()δίω�ι τη;.
Θωτόιχιου -σου 1 lω α.ίώ,vοι ς χαί
)"tά τό χ ιιψίς y-.,r.ι,,λιοιyήpους MfJ,vσ.
σrtήp:.
Τρίτος α.ξιόλογ◊ς τ,ου Όμίλου
'Ιδρυτή; ύπη,ρξειv δ 'Αvιτώv1ι ος Ά
δp::σ,vόπουλος_ Πολιι1-αι:κός Μηχα'ιι
χός. Εύ,pυιμιωθής χ(Χί σιυιyιy1pαψεύς
lr:ισ, τη,μο v· ·ιχώ•v y,α,l φι:Ο,αοοφ1:χώv
β:βλίω
, ν. Η:,:JΙτός τηρ. ητής τώv, δι
i3ημά,τ-ωy τGΊ,y θ1εϊJιχώ,y έπι, ,στη
μώv, μα.; μίλ ησε γ:ά τούς μzγά
λους στα.θμQύς τώy cρυσι ιcώy, φα:
vιο,μέ yιω ,ν καί γtά τί; -apοπές του
·ήλί'J υ χα.ί τίς �σημφίε;. Ό ηλ:
ο; ελη
, ι;:ο, είy, ω: ή χυp,ιωτ{pα,, πη
γή της χιvήσ1, εω;, της ζωης Χ(Χί
της i· yιειpγείας, . Θ:οοσώτ-ης τώ, y βι
στι κώ·, 1 Υ.α, vόΥΙWΙΥ wού δ,ί1διχξ1.,·1 οί
Στω:κοί cριλόσοφο: της ν•εωτέpα.ς
στοα.; χα,,ί δή -σ'Jυ Έπ:-ιc;τή-του καί
-οου Μά,ρκου Αύ,ρηλίου συιvέτ-α
ξ,ε σύ'Ιτομη �λέτη π,ε�ρί 0:10,τικης
δη,μο,σιευ�εLοο;'ι
ε:1; το Π'ψιαδι01cοv
ι
«Πυθαγόpοος» 'ΌΟU 1924.
Τόν Πpόε·δpο του δμίλου μας
Β1.σιλη, πού πέθ7.ιvιε τό 1962, δ:,., θΎ) στJ.,,v, Π.pΟΙΞΟ� ιpt' ''Χ· ο� ειπισης
' '
E'JZX
άξιο;, δpω:,τή,pιος χα,ί γλ1 ωισ1σομα
θής Μ. Λεβίδης, ια.ι-qpός. 'Qς Πρό
έιδp'Jς π,pα"(Ιματοrποί-ησε πΌ,λλές έ1Όιτυχείς
ΖΥJδ.ροιμές εΨrος κ-:ι.ί έχ
ι
τός τη; Έλλά.δο;. Ά q:ι θώσ1του ίχα
vότφος όδηγός κ,α,,τηύΗυvιε έrπί
12 ε-:η τrι,v πολ, ύπλευιρη Υ.(Χ v,ωγ: 0

1

κή y,α,,'ι μ,ορψωτ·ιχή δρα.στηρ, ,ιότη· 1Jα του 'Ομίλω. ΙΗθ(l.νιε τιο,ι Μάιο
-οου 197 3 Με,τ;ά, τόv θά.wατό του,
τόv Μάι'J ·του '73, έξελι έγη Πρό
εδρος δ κ. Ευά.γιyελος Τσι-οσώvης
κ,α,ί τούτου πα.ρα1ιτηθένrσος, τόν
Ί�Νουάριbιy
wυ · 74, έξ�λέγη
Πpόειδpος δ χ. Ίω. Δοιμέν1:χος.
Τέλος, τόν 'Ιούλιιιο
του 1975,
έξελέγη ό χαί σή�εψια Πρόεiδpος
, ά.'Ι'ιης ΜΙ71)ρούμrις.
χ. Ίω
Ά-ιcάμη ΕΙ'Ι'(l.'Ι ά,ξιι όλοιyο, α,vτι-rοp6ε1δp, ο· τ.ου 'Ομίλου μοος δέιv πα
pα)Δπω vά. ά,,vα
, ψέιpιω. ffτα,,v δ
Δημήτ�ρtος Ίωωvvίδ rι:ς, Χη,μ:κός.
Εύψραδή; ε.π:σ-:ήμωv χαί έγκυ
χλοπα,ιιδιχός, μ&.ς μ
· ιλουσ1ε πε,pί
της φ•Jσεως Κιcι..ί τώv φυισι�,<,ώ'\Ι έ
ορτώ0ι, πού εχ1a,: σά,v σύμβΌλ') ό
'Όμ,ιλός μας σ-οούς σrιcοιπούς του
κ7.ί μ&.ς iξηιy-ουσ.� τ+ιv έπιίιδραση
τώv ψcι.ιι1vο•μέv,ωv τιού ,-σω,v σιτή v, χοοθ'
δλου ζωή ΥJα,ί σ;τ-όv, &v1θρ1 ωπο,.
Έκτό; α.ύτώv wού 00',/Ιέ cριερα,
πσλυάp1:θι μα αλλιcι. άξ:όλο ι'ΓΙ. μέλη
τη; χοιvω-ιιίας 1,-ΙJ!Νς ύπηpξαΝ πι
στοί ψίλή:, τιου Όμίλιου μα,ς, πού
με τήν συ,v-ε,pγασ,ίιχ τους σιυιvέβα
).?,
, 'ι σΓf)'I ζ ηλιωrrή eμψά.ιv1ι1σ η ΥΡ.ί
έξέλ:ιξη -.:-'Jυ δμίλου. 'Α,πο τά, π1χ
λαι· cτιε. ρ, α μέλη, άιvαφέρω τv,v Κα
θηγητή 'Άγιyελο Πpοrωrπίσυ, πο
λυμαιθέ,σ-,{l.το,v διδά,σχ(l,λι ο ,ν, πο1; με.
τίς δ·μιλ:ες του στα, μ,vrη1μ:εία καί
στού; 3φχcι..:ΟΙλογ :rιJούς χώ,ρους,
μ&ς εγιvι-:: θωυ,μάσι ιο; χ,σ.ί α.ληισμό
'ι,η-rο; φίλο;_ Το'/ ι,αιτιρο Ι. Μα
στ-. ο,ρα,χο, πού μέ πά.θος
χα1 έ\μ
1
π•vω
, ση συΜέτιcι.ξ, ε το•v ϋ,μvv wυ
'Αρχα;ι1οφίλου σέ έιπ1ιτυχείς
πvιη•
ι
τ,ιχούς σ�:ίχου;.
'Από τιού; έΠ':lζG'ι·ιw.,ς, ά,,vαφέ
ρω τό,v ιyηραιό χαί ΟU\μ1Όαθη Με
νέλαο Χσ.rrζηΙJτΙαψ,οοσκευα., πού ή
α.ψοσίωσή -του αιόν 'Όμιλό μας
0
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ε[VΙαι π�pοφ:ώδη;. Τό·ι 111.'11.
γ:ώτη Ζέρο:ι., ΠG'J έ:�Ω,έτησ,Ξ 6-z
θΞιCΙ. τή'Ι ίποpί-:ι. τών Δελ cρ ώ·ι χ-zί
συs-ιiypα 1�Ξ &.ξ:όλογη ι �Ξλέτη ΠΞ
pί :ου ΞΚΞί Μου,σ,είου. ιόν Ήlω
ΙJJ'l•'ΙΎ) Φοι;,ρνιι:φάκη, παλα,ιό φυσιο
λά,τpη, π�ύ μα.ς zςε1ι&γφΞ πι:,λ
λέ; cρορ·l; σέ ίσ-;,, ,pοωύ; -:όlί.ι:,υ;.
Τό·ι :\υ0,tε:άιpχη -:ιτήν rε.p1μ(J.•1:xr1
�χc-λή \θr·ιώ,11. χα•θηγψή Τ::ν)
λέο,VΌα Δryμόπουλο,, εμπεφ? ξΞ
v,r1,γ6, πpόθυι.ω•ι ,;ά, παιpέχε: :ί;
izοουλε1Jσε, :- -:ο:.ι στc;•ι 'Αρχα.:ό cρ :
λο. 'Η ξε1άγφi; του ει; τόν "λ
yιο Λ'!υrι.α Βο•.ω-:ία; με τίς Rυ
ζα,ντιyε; Εκκλησίες χα.ί :ό Μο
·η.στήpι, θά, μας μιείν1ΞΙι α.λφμό
'Ιητη. Τlλος, δέν είνα,: δυψι.το'Ι
ιi παψ-:ι.λΞίψω τό·ι έμ6p&Υj Κ<
Τ�η ΜΞλ:σσ,7.,pόπΌυλο'Ι, συγypα.q;έ-:ι,
πολλιίJ·ι [σrοp:κων χαί ψ:λοσσcρ:
χ<i)·ι 6:ολiω,, Π.pόΞδpο·ι :η; Ξ'I
Έλλά.δ:
Θωσο. :χης Έc"α.φίcι.;
χ-:ι.ί δ:Ξ:.ιΟυ,·,:ή -:ου
Π Ξp:οδ:χ,γj
,,'Ιλισός" δ δπο�'Jις δέν πc,,ρέλε:
ψΞ ποrcέ μέ τά, δηιμ,οσ:εύματά. του
v,.ά, :ru,μοάλη εi; -:ή'Ι εΜ�ω::;:•ι
τύ>'ι σrι.οπώ·ι uου 'Οι �ίλου μα:, χαί
·ιά, συμ,μετέχη σ:ί; εκδpαμέ.; :συ.
11 poτo•j -:�Ξλε:ώ.σω ,ήν δμ .λίι:ι.
110:.ι θi σ5.; πω μέ λίγα λόγ:;;ι.
δύο πφ::nαιτ:zi πού συvέοησα.'Ι
τή•ι έ:τrοχrι των έκδpομων του 'Ομίλου.
Τό πρώτον είναι: δ-ο: έχ:ό;
:ιι.1·1 &π,γωμα:t1•.νώ•'Ι cρ:λοσοψ:κών
-;uΞp:πά.τω,ν aτήν ϋπα,ιθ•pο, πού χα
θ:έρωσΞ 6 Σπυρ'Jς Νάγο; χ-:ι.ί πού
:έλ,ιι,)'Υ.Χ ΙΙ μέ τό'Ι θά.ν, α, τό τιου χαί
πl'Jύ μας δίδαξε πολλά ά.πό τήν
-:cΞpί φύσsως καί ά.vθpώπου κο
σμοθzωpί:.ι 'OOU, ό υο�:λο; G't)'ίέ
οολε στή·ι :ι.α.λλίτ1φη έ.μψά.νιση
-:rJ"ύ .Ξ.χΟ ρ ομ:χ(; 1J -:��π
, [ου. 'Έτ��. πpΌ
:!FJ - 30 :τώ·ι, μ-:ι.ζύ μέ αλλl'J �ω1
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ιιι:ι.τείο κ-χί μέ ΟΞ'ΙΌpύ,λί.:,z r:Ξύ
κων, πού εοωσΞ τc "ΥπουpγΞί'J.
:ά. μέλΥ1 τl'JΙJ Όμίλο•J μ:χ; σ,ψχρ
p·z·Ι1 θψαν στό·ι i3:;:ά. τ-1/; πηγ-rι ;
λόcρ ,:,·ι χ�Δ μέ -:i σzcι.πτ•,κά. έρ
γα..λεία. tύΌΞυ-σα.·ι πl'Jλλά. πzσκι:ι..
F;γ<;J α.Ψι.pρ:χήθ η,w. μέ Ε'Ια μά.τ1:;Ό &πό 11 πsυχα σ:ό Ψ-r1 λ6:φι:,
δρ-:ι.χώαΞ: μέpv; του ΌQU'IIQU, , E
'J1z�Ψ� 1/.7.ι Ξ ψ ,j�ΞU1:J!� :?. Ε':ί"Ιέα.,
7.λλ7. ΧΙJ·J�Jά:1ϊ:ηχ�, Χ7�t τά δύ� τz
),ιΞυτfια. :ά ψ1;-;1ωσ:ι. ψχζί στό·,
��·-� λ�.ΖΧG 'ί:Ο'J ε�ι(�ψα :�--cη Ο:ι
pΞ'�'Ι'f/ zι:ι.:ωcρέpΞ�α του οου·ιου. Μέ
:+ι ·ι έοpτή :η; Ξπzτείου του έ-::r,
μένου ε:rου;, ά.νέ6ηχα στό ιιipσ;
Τ
r,
τ
,
l'JΠO'J :α ειχα. φυ,εψε,:, χαι' ει Ο α
&:c &λ:ι. zίχ?)'Ι ξΞ;Υι.1θεί, κcιλ 11όνο
:- ά. 0 )0 ro �;J :-- i ψύ-:1zψ,χ μ,χζ[ zί'
z-z·,,z τ::ά.:J1Ξ:.. \ϊι:ά. μzγάλωνα.ν :ι.ά
()Ξ zp6'ΙO χ:χί μz (-ι.Ί.'ΙαΤ:Οίησ"fι -;ά,
z:ι.: ι.:χpω·η , 6πότ:ι.,·ι. μ,: ά. χpr:ι·ι: 7..
τ:�ό ipzz�<iJ•ι i:ώ,ι, σ:ή συνηθ:
σ1ιi 'Ιη zπ�7-νΞψή μ,ου στά. πεi.ί:ι.-:ι.
σcι.'Ι τά. πα:&ιά. μου, δοκίμασα.
:�εγά.λη λύπη. Πpήzcι. :ά. α.πl'Jμει
·ι±p�:ι. -:ι,ι·ι Μο τ:zύχων &.πό πυρ
καϊά.
':\πό τό-;,ε δέ•ι ξα•, ιια.πηγcι. t
zzί. Τό 3εύ:z?ο πzp:σrcι.:τ:rι.ό συ
·ι:iΌΥ, σέ μ:ά z:ι)5pομή rφάς :ό
Φpr.,ύ p, :, ΈλευθΞpώ·ι - Πcρ:Ι') Γzp
μΞ'ΙC,. Κ-:ι.θώ; πφάισ�με τή•ι 'Ε
λΞ.υ�[-11. ποpΞ 1Jf:-1Ξνο� με λιΞ{1)f�
pΞ�'; :η; yρα.μμης y�ά Μά,•ιδ, pα,
τό δχημι;,:, σταμάτψε, δ δδηyός
του χ-zτέβηχΞ. ·ι/;ίτ1:ι.ξΞ -:ή·ι μη
'f.7.'Ιή χcι.ί μάς ϊίπε δt: χάπο:ο
zςά. ;, :ryμcι. εχ Ξl φθαp, ·7j ,αί πpέ, πει
·;7. iλλ:ι.yή_ 'Εσ'7άλ η fJ 6ι:;η
θό; :συ J:ή Μά.,'Ι'δpα., ο;:;ι:; 11 είνα:
πλησίο,ν, yί:ι, φέpη -:ό·ι μάσ:-οp:ι.
-ι.αί :ό 5:,τ(Ζλλχχτ::ι.6. Έ,'Ι ,<Τ) μ,Ξ-:7.�:J ot Ξ-π:Όi:-z; χj(--:-έ6 ηrι.�χν Z7.t
�- Ξ':ϊΖ�ιpπ:Jθη:Jλ'Ι σ:':ι ϊJ; 1:λrι 'J[Q,'J α.1

1
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ypούς. 'Εγώ με -cόν ΒωσιtJ, η, μπή . Π'ΕΟία, το•J ιδ·α.·ηχ,οu y.,α.ί της ρο
χα.μιε σ' ε,νtι. χιιψά cρt μέ Ηα.ιό μα,ν'Ό!.ΙΚΥ}ζ s,ν1α:τέ,�:1σης τον Άpχαιό
δενcρ.cι χα.'ι Υ,α.θήσα;μ1ε κά-τω από cριλο.
Θά. σα.ς πώ 1.1ιό, ν0t'i' τά, δύο τε
μι:(/, Ξληά, συν,ομι:λοuγ,τ;ε,;. Ό μά
σποροος διcψθωισε τή 6λά6η κ:χί λ,ωταία. από ,,ά, τ;έ01σφα. έξ&.rστ1ι
l-rοιr:rψέ cpuν1τια,ς σ�τή:ν Μά.ινιδ,ρα., πέ χά 11ου με τά. δποr L-x φωγουιi5ά.ει:
ρασε ά,πό το μ,�ρος πού χαιθό,μ.:χ- τή,ν ζ,ωοyόνο ψύτη Υ,α.ί τό�ι 'Αρ
01τ;ε. Τότ::: δ Βα,σκλης, μέ μ,:ά. χί χαιιό cριλο.
νηση του χeριου τοο, τον κάλεσε
Βουνά, πέλJr,,,γα Υ,α.l κάμ:π':,.:
νά. μα.ς πλησιάση. Ό μάοτορα.ς
Σ'
θ·έ ωση χιρυση
·ηλθ::. Χ'Cιί δ Βωσιλης τό�ι ρωτά•ει:
Αά.ιμιπαη wα.ί μιωζί 't'Ους λΙΧΙμπΞ:
1τήw ψυrχή μ1ως περuσlσrl
Έ ρ. - Κά, ΚJOU γιέ;
'Όλο σ,γά.ιπη Υ,:' δλο ε�ρή•νη
Ά π. - Κά. l\1Ιοονδ ,p1 :χ, σύ;
ΊΙ lyκά.ρδια. ά:.δελψο,σ ύ,νη.
Β α. σ. - Κά. Κρα.,νiδ, ι.
'Έ-υ01t, ε, μr.1. θc1, αθ0λά. μιου χι' εyu) ΈΧλ ψ1αrι.φ,6αιν1ί-οι1κα. ! Θά ήταν
Μα.γι·ι:.ές Πι'Ι,()ες άπλ• ών1ει,
Π νιεuμα. ΙΧΙΡΧJα.ιiα, φω•-αε1ι1ν1ό,
δ.μως ά,συγχώ,ρητη -rοαφά.)Jsιψη, rlν
Κ' ή π:ι.•νώρ,ια πλάJση ύψι!}νιε,ι
δεν ε cρψ;ι, αιή,ν φιήμη μα.ς τον
1
iψασ:ιιηιsνο στον 'Ό,μ:λο, ά:ξέχα.
Τή,ν Ψ�•χή ώς "Jο,ν, ουp ωιό,
Πσ;:1ιΞ, έχεί, 1ψοβά.λhουν δλc1.
στ,ο χα.l σΕΙμν ό Λ. Ρ•α.ζέλον, πού
Χ r,,,ρ,ωπά. χt' α:ι:. τ1ιν10,6όrλα.
μl: το ποίηιι.ιά 'ί!W εξυψώνιειι στά.
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Τό

βιβλ(οv

της

σοφίας

Β' εκδοση, αναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320
Πωλείται δεμένον δρχ. 300
Είς τά γραφεία τοϋ ΙΛ1ΣΟΥ
. . \ ;:�.,�:ει')�α :z :α.χ) κήν επιτα.yήν διά. νά. τό λά.οετε
::ι.χυδρομιχώ; �1ς τ·ην διεύθυνσιν πού θά. ά.ν�γρσ.•
;,z:z εις τήν επιτα.γr'ιν.
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Ύπό ΣΓΙΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
Άπόσπασμα μελέτης (9 ΜαίΌυ 1905)

Ό J LυΟαιγόρας έγεrν·ν11θη εtς τ11ν Σά μον τό ετος n95 π.Χ.
Κwά την εποχήν mu εσώζετο ακόμη το απσλεο�θέν κάλλος της άν
Ο�ρωπότητο;. το ελκον τήΥ' φύσιν τύ)ν Θεών προς τ11ν αν0ρωπίνην.
'Η μ{)τηρ του Πυθαίς, άγvή το σώμα καί η\ν ψuχ11:ν. ηλ0εν εις
επαφήν προς τον Θεόν 'Απόλλ@ α και ό Θεόc; αυτός επέδραισεν στον
καρπόν της κοιλίαις τη; και οϋτω,. {,πό τ1Ίν επ�δ<:_)αισιν ττού Φωrrό;,
εγεΥνήΟη ό Πυθαγόρα;, Νέος ετι ι) ΠυΟαγόρας, εδειξε σημεία
όργανι;χ,οϋ κάλλους κα1ι πνεύμαιrrος ισχ ίrν. Ί [- μητέρα τιοu τον ώδή
yησε ΥJαι τόv παιρέδωσε εις 1ϊοi,; Διδασκάλοιι ; της Fποχης εκείνη;,
οί δπuί.σι εκα1λουνrrο σοφοί. Φsρεrι{ύδη
, ς καιι Θαλης ό Μιλήσιος το
πρώτον ε,δί< αξα>ν τόv ΠυθαJγόρα. Άι.λα ά Πυ0α,yόρας νεώτατυ;
<lκόμη, ε:γκε,FλειJf,f τ11ν Σάμο και Ο.Οών ει,; ΤΙΊV Α'ίγιι:ττο, εμυή0η
Fις τιΊ Fκεί μυστ11ριια. 'Εκείθεν, πυοσ�φυγs εις τάς διαφόρους ·Α1
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ΠIJ()JΤΙ.Κας χώρC!Jς, εtς τάς δποuας εξέ,μα0ε την Lεράν ΤΙ()(\) ιαιrρου τέ
χνην. δ1.bα1χ0είς αύτήν ύπό τών ΊνΙδων, οί δ111οίΊοι τη:ν εlχαιν μετα
δώσει εις τrις χώρC!Jς αruτ,άς μ,ετr1 τ6:rν δποίωv επεικοι, νώνο(\Jν. 'Όχι
οεοα·ίως αίm)ν η)ν δποίlαJν επαγγέλλο-νΤΙαJι οί �ροί της σήμ�ερον,
άλλα ε-χ,είνην ή δ,ωίο fλχ,ει τ11ν γνώσιν άπό τ-ι1ν ίερά!ν, ώς τrήν κα
λουν οί μύστC!Jι της Φύσε, ως, 'Α,σrτρ, ολοΎιC!Jν.
'Ο ΙΙυ0αγόρα1ς, rοC!Jρα:μείνας επί μαικ
, ρόv χρό:ν.ΟΝ ,ι,uετα των 'Ιν
ι'!ών, εξέμα,Οε πά.σα1ς τάς ά.ποκρύφους •επuστήμ,α,ς των ίε{)ών του
Βούδbα. 'ΧJαι ε-χεί0εν rlνα1χωρήσα1ς, -Υ,ατηλι0εν εις τη1ν ΈλλάJδα1, εν
Οα ιΥJα:L εμυ{)0η εις τα
, u: α της 'Ελευσίως και εtς τα εις Θή
, μυι:nήρ
'
α,υιτόν νά
Ο·αJς .Κα!υείφ,ια1. Οί Ίερ:οφάνrt1αι της 'Ελευσίνος εκάJλουν
'0- υ-vσιν
r
ανα
α1uη
την
•
u
uευ
τω�,,
ιοrr
ι
f
εtτi11
μ
η,
<J1
αJΥ
λ'/2.
'
αυ:, tΟ'' \Ι ΚJαJι' ειις
'
δ ' '.ξ '
:, το'
'
ΤCρόσωπόν τ'Ου εfιδον Θείον ανιδρ-α, πλήrν δμ,ως δ Πυ0αιγ ό ρας δεν
εδέχθη_
Ό Πυ(-)α�γόρας παρα1μένωιν ε,ίς τάς Θη6ας, η•'λεΎξε διη1μ,οσί.q.
την πολJιιτείαν των ΚαΔείJρω., ώς μή πυνάiδ(),uααν προς τά ΘείΊα μυ
ση\ρ,ι.ά των. Τούτο έκί•irησε τήν όργήν των κ,αί e6οruλή.0rηισα,ν νά
τον φω,εύσουν· δ ίΠυ0 αJγόρια1ς ομως, γl'ώσrτης των άν•0ρωl)l)ί,,ων δια
νοημάτων, διέφυγε τον κίνδυνον. 'Απελθών έκ τών Θη:6ωv, διηλιθε:ν
:τάσα,ς τας ΈλληνιΙΚας χώρας, εις τάς όπ;οuας ε0αυμάισ0η ώς Θείος
ιι:ιήρ. Π (.)Ο :π:αrνιτός, εξεπι,μή0η εις τ'Ο'Uς Δε.λφGύς, δ:π:ου και παρ
• έ
, v, ώς
σχεΝ με.γίισrτψ συμ,υολήν εις τοrύς ίερείς τοίι ε-κε.ί χρ11:στηιρ ίο
χαί εις μιαν των ί.ερειών τοv, την δποίΙα!ν :-ιροπαρ001ΧJειύαισε να ερ
χε:rα11 εις επαφηv μεπά του Θε·ου 'Απόλλωνος. Πανrt1ου εξέπληττε,
διότι κα,ί τύ χαλλος της μορφής TiOU και 11 ισχύς τού πνεύ μαι ός του
ϊmευάλλοντο ει :; πάντας. Έδuδασ
, χε πα,•τ�ου τον τ;ρόΠΟ'\Ι Ί)Ου ζην και
ε-0ε,ρώυευε πάισχονrt1ας.
'[Ίοιχω &ρrι(ιου, σε vά ναμί,ζου"' οί αν0ρω1Cο: αυrrόν Θεόν. Δια ώρι
σμ
, ένων εχπληΙΥmι.χων ίκανοτ{γrων -rου εξέπληrrτε τά πνεύ1μιαιrα, οχι
μr1νον τG1ν χο•ινω\' άνOρ(ί>πwν, άλλ?:. καί τών σοφιί}ν. 'Εδ Ί δαισχε ει;
α υτ�ου; άπό δrοου διήρχ,:υο, την μ,ουσικ11ν 'Χlα: τ11ν ιμ,α10η,1,11ατικ11ν. "Ε
δ�δε μ,αιΟημ,α,τUΙΚούς δ ρ, ω1,11
, οίJς κα,ί ελυε ,μέγιστα προ6λήμαιτα., μόνον
με τ11ν 6οή0, εuα των άριιθμων. Οί γνωρίσα:,-τ1ες, τα 'Ορφιr,<,α μυ:στή
t>•ια διέ.κρι,ν1α\' 1 εις το ,τρόσωπόν tlO'U τον θείΊο:ν 'Ορφέ,α. 'Ήλεγχε
η1ν ά
, γωγ11ν των άν0ρό)πων εκείνων, οί οποίοι δεν επορεύο'\ΙrrΟ, ώς
11 Φύσuς υπαγορεύει, χαί ·υπeδεί:χι-ιυε τον τρόπο:ν τοιϋ 6α1σι'λεύειν κa1t
;τολ1rτεύεισΟαι ε1.ς τούς ι'fρχο�1 τ�ας ίW'\' ΠΩ•λFω,·. "EJhιi')ε. στ0ιιχεί, α προς
rrύ,10ωιν άρ�uοινι,χης 'Χ,Ο,Ι:νωνuα1ς καL ύπηγό-ρευε την εκμά�0•ησ
, ι.ν της
ώς
μέ,
σ
1
ο
υ
,rχατ1
α
δειιΥ.ινύΟΙ\Ιtτiος
δi
ι
.
α
της
άρμ:ον1
ί
1α1ς
rτης
τό,ν
, ς,
μιοuσιιι χη
,
τ,ρόπον της συν0έσ�εως της 'ΧιΟ-ινωνιαις. 'ΕπeδFί'ΧJVυε τα φυrrά και έδί
δασκε τ11·ι FΠιρρο-11ν έκάστ101\J επί των εις τα &ν,0ρώπινα σώματα
(ι,nαφυομένω:ν νόσων.
Ί 1το
πι;ρu6ε.6λημένος τ11ν ίeράv των φιλοσόφω"' λεΙJΙΧ.ήν τή
lίF1νν,ον και. σηεφανωμένος
στέφανοιν Καlίfσκ, ευα,σμένGν εκ χρl\Jlσοιϋ
ι.,αL ποικιλιμινον υπό ίερ®• λt0ων, Ί-Ι οψις τ,Gυ ητ�ο ιμιεγ,αλι οσιρεπ11ς,
S;..
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επιϋιίλλ<Υυσu. Οεία. Ο ύhε.ί,; άντε τu.σσετο ει; τό υλέμfλJα τυu, άλλr'.ι
πάνη; εφώνοικν «λύτο; "&pω> Εις τήν i'\,άδaσίν του εκάμσσrοντο
:τϊινη-; σί ΤιΊρ.ιιννυ,ι χu.ί χρυφίω; τον εμίσ01.rν bιά τ-ήν ύ;τεροχήν του.
Ούτ10; έν1,οι,1ν rάς σκέψεις τώ'\Ι, FΙvεγεν. «Οί εμέ ολέπονmες ας 'ίδοvν
f-ι1.ιυτηί1ς ΚΓΙ.Ι ιΪ.; Υv(_)ίνουν τάς rοράξεuς των, παι1α6άλ1vον,τ1ες α:ίπάς προ;
τι'ι.- ήμε.τέρα;>>.
'Ο (-)fίυ; σοφός, μέχρι τη; έν 'λ0ήrναις 'Χlαlί Θή15α��ς διια,μο
\'η; τι,υ, εbε1κνί•ε.το, ασι1μος. "\Ιόνο"' οί ίεροφάντα�ι οα1Οέως ε.lχ(}Ιν γνω
ιιίσει α:ύτι')'\Ι . 'Όcrων �i:: ελα:ϋε ΤΥ 'Ι προς τ11ν Ί()'Vf Μεγάλψ 'Ελλάδα
ι'lγοuσων, 11ρξα110 νύ. εχδηλοί τύ.ς ουνάμει; τ,ου καί τούτο, διότι προς
[((, f.ί'.F ί εολεπF ώ; κα,τιίλληλυν τόπον καί πε.ρισσόιι:,ερ(}Ιν αναγκαίον
\'ί'ι b,ι.Μξ11 τί.ις ίεράς αvrού ιδέα ;. Κατά τ11ν εχ Θηβών αναχώρη
πίν του 11 φήμη του προέτρεχε των πόλεων, τάς όποίας r:τεσκέπτε
rο ;,ωί του :τι_,οrοαρεσκε ιΊι�tr. ύποουχή"'. Μέχρι τη; εις Κρότωνα αφί
ξεώς του, οi::ν εοί,ΩCΙJσrιιε οημ,οσί q. , αλλά. κατ' ίδηα1ν μόνον εις τούς
ίίl!Ι"(�\1(ιGrf()Ηpομένους δέ με Α&τι\ν ύπε,δείκνυε τάς ΘεuαJς του δυ�·ά
μf·ις. 1 :ι; πολλοίς πuοέλεγε τά μέλλον rrα εις αυΤ!ΟVς νά G'UfλJδοϋν καί
τm',; ύπεi)εί.κνυε ποί.οι. f1σαν ει; προγινιεσπέρα.ν ζωήν των.
'J:<]Μοασχfν δη ό ανθρωπο; ουχί ΜαΙξ 0μφανίιζεταιι εν Τ\) α�
Οοω:τί,νη μ,οuφ11 καί δτι ό ϊοιο ς ΗΟ φορές εlχεν άλλάξει μορφ1Ίν
fν Τ!] Φι''σf'. 'Ι'J(')ί.hα.σχFν fι; :;f(),\t{'(1ζ ΤΟ «α1·ηπεπον0ός» καί λαιμδά
νω·ι ιiις αρχ 1' 1 ν αύτι'ι, ί,πε.δ είκνυε 1ωία επρεπc νά είναι ή δuκαιοσύνη
!Ιfτιι'Ξί, Τ(Ι)\ ιι.νΟu ώ:ιωl'. 'λ.πFχιίλει τοv; Θεούς διχαίοuς χαί, ώς ού
(')f :τοτε χ1ηαχρωμένοι,; τα; Ω υνιί.με.ι,ς: των, Ε ύνουίΨvες οί'rrω τ;τουτο�'
11 fY.fΪl'OI' τι\ν ι'iνΟ !_> ω:ΤΟΙ'. "Ελf','f'ν, '<Τόσον ή χάχία εσκότισε ΊΟ\'
((,Ι'O Q(ό:τι,'Ι()'\' Ι'Οt•·ι, {(ισ,τε μ(ινον () Οιί:1•α1;0; δίιν αΙΤ!CΧΙι νά εuε.ργετ11ση
τi1ν ψυχ 1\ν rου». 'λruαιίλει τ1 1 ν ιαιτuυχ11 ν '[fι_ιάν Τέχνη,, δ�δασr,ωμέ1•ην ί•πι') Τί\)'\Ι (-)f(t)\I ,μόl'ΟV ε1.; τού; σοφοί,;, διότι αυτοί δεν κατιι
ΧQί\)'\Ιτηι τr1; γνώσεως.
Ό 11 ,,Οαγόuι�; μετεχει,ρίζετυ ώς τροφι'yι σπέρμ,α11ιι καί και>
:τ:ούς χα.ί ώ (! tσ1μένα ε'ίδη ει; έκάστ�1ν rποχήν. Συν·ε601'•λευε νά προσ
φέροι·1· Οι•σί.α; πρι'ι; το·υς Θεους ·1.1αί μί,νον �ιΊ'>ν θυμάτων νά α.-�tτων
ωιι τί1; σα1ρκιχή; τροφη;. <<Χωρί.ζει.. ελεγι::. τ11ν ψυχ11ν από τ ον
1·οι•1· χαί δλι'ιχληρm• τi 1 ν ί τ.6στα.σιν ά::τό ηϊι φ{•σιν 11 βρώσις σαιρ
zιυν ζι;>ω·ι»_ 'F:δίδασ'ιJε νά περιδάλλωνταιι μέ λινά ενΜμαJΤΙα οί αν
Οuωποι χαί νά άφί·νουν τούς οργαν�σμούς των γυμνούς, ωστε να
περι,66.λλοι•ν αί•τούς αί επιρροαί τής Φι'ισεω;. ΊΌ μάλλυν:αν ενδυμα
εlναι αρνητι.χός αγωγός των επιρ()Οών χαί συντ-ρέχsι Θις το νά μ11
σι,ναν,·iiται 11 Οερμότη; τοί1 δργαΝ>ιο1μοίi με η\ν θε<(ψδτητ�α τής Φύ
σεως. 'Εδί-δα.,σο/Jε την λατρε�αι\' προς τον "Ηλιοιν, ώς μό'νην πηγήν, εκ
τη; ίηωία; 11 ψυχ11 αντλεί .δυrνάιιει; δια του όργα1νωμο-ϊ, της, τά δε
ίmό τϊ1ς 0,είας τ'Ού'Ηλίου επιρροής γινόμενα φυτά είναιι Τ!cι χαιrαλ
ληλ6crερα προς 'ίασι.ν τιί.Ν άσ0ενών.
Τον Πυθαγόρα, αφιχΟένrrα ει; Κρότωνα, τον ύπεδέ.χ0ησαιν χαί
τοίt :ταρηξα,• πάντα τ.ά μέσα να ίδ,ρίιση σχολίrν. Κ'αΙτά πρώτον. σιυνέ]
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mησε,ν Σύλι,οrγαν η Φιλσσόφωιν ένδ1 ιαί,τημα, ώς ό Ί1δuας απεοοάλιει
ι11ν σχσλή:ν του ε,ίς ι11ν ό:rοο:ί1α1ν iφοίτων νέοι ΚΙαιί νΘα1ι. Ή εις n\v
Σχολ1\ν αυτήν 1διδα1σrιtαιλί1α Τ'ου ύ:π:ηρξεν γο'V'ιμιοrοάιτη ΙΧΙαί ή φήιμη τοrυ
δ,ιeσπάlρη ,είς πάσας τάς Έλιλψ1uδα1ς πόλευς. 'ιΕJδuδα�εν την 'ΧΙΟΙΝω
νιrιtην άγωγήν ,. τον τ�ρ όσuα-1' τ, ης 0ρεύνης των φuσuκω
. ν λιε,uτοrυρ�ιων,
την μοιuσικήrν, ι11ν άιρι8'μιηrtικ11�1 Κiαl'ι προ παντός τη:ν συγ1Χιράηησw
;ι;αl/\1 ωνιΊα1ς ε:ν άρμονί� ,6οοιύσης_ 'Ηι�ροώντ10 αύ-vού ώς έάν ητΌ· Θεός.
ΊΌ επι1Μλλον τ10ύ ϋφους του και ό εξοχος χ1α1ραιχ,τήρ
, τοιυ eμάγ,ευε
:cά'\ΛΊJα ,α,κρσατήν τioru. 'Η δ.uδα1�uα του fi,τ,o σνντΟΙμJΟς, σαφής1, εύ
πρόο1δεκτος εις πάντα,ς. Όμιλων περί τού f,�ου, τον όπο'ίον εστρεπε
ν-ά διάγουν οί ανθρωπnι, 7:'α, Jρέ>6α:λλεν αιύτόν πρός τ11ν σm,&ργασi.σ.1\1
του Ουρανου δια των έ:rοιρροων mυ προς ι11ν Γην, της όποίας άπο0
τέ,λεσμα εlνω ή επί rrης btιφωιεuας rη,ς μυρφή. ή εχουσα κάλλος
Νύμφης, την όσοοuα'\Ι ?ρωσι'\• οί Θεοί. Το (111j0rtέλε:σμ, α της συνερ
γαJσί,αΙc; •εις την κοινωνrίαιν των αν8'ρ(ίJπων. 1'ίuεγε, «πρέπει νά είναι
φ(m:�ι1σις δια.νοηrt1ική, σωμ,α.τ,ικ11 διάπtλ!αισ υς χαl ψυχυκη έΚJUαίδευσις,
η όπηία προ :παιντος πρέaτ0ι να την· προσην,.ών;ει προς τα �ριγα τω-ν
Θεών�>. 'Η εκπα1ίfδ.ευ(Jlις €tς η\ν μJΟL\σι, χήν, τη ς ό:rοοίας εtσήιγαιγε
cn1οι1χϊuα κ;α,ί εις τήj\Ι• αρ,ιθ1μηt1ιική,ν,, είν1αrι εφόδυο,ν της ψυ,χης, το
όποίον κ.α1λλύν0ι τή iV μο,ρφήν της κ,αιί :rnρο'λ:ειαw0ι την όδόν της εις
1
«'Οί Θεοί δωροiΎγ εtς τιού; άνθρώστους,
το Φrϊ')ςι, τ•ο δJΙJοίοΝ, ελεγε,
οπως 'ί'Jαmαjσt(}'U'\I f1μειροι, γε,ν,ναίοι, εί•προσήγ;_;ιροι λάiτρΙαJL του Ήλίοrυ
κ,α,ί, της Φύ(JΙΘως ΚlαJL γνωσττα1ι Τ(Ϊ)V λειτ1ουργιων των' Ουρανίων σω
�tάτων», π0ρl τ:ων ό:rnοίων ώσαιύτ�ως εδuδαJσχεν Υ,απ�sιιΚΝύων τον
δράμοw, τον ό,ωίο,ν ixaJOJtOς εχει ,εις το ,, Α:rοΘιρον.
Δια των αρι&μηιτικων πράξεων, :τλεlίστα,ι των ό11jοίων υπηρξων
ίδιΙΥ,α} τιου κα't1αΙσΥJευαιί. χατΕΙδείχνυε τα c: λ{1σεις :rnρ()ϋλημάτω:ν της κι
νήσ1εως τοϋ ΟύραJνου χαί της :rnα1ραγωιyης τών φαιιΜομένων. τά δ
j{jαuαJ ητιο άδmι.αιτ�ον αΊvλως -�ά Κα'ΤαJ'Ι'Οήσ, Η ό νους των άιχJροαJtών του.
Αί 111ρολήψε·ις, δι1ότ1 κάποτε ύπ ηρξαιν προλήψε:ις :rnρo των έξηγή
nFων τας όσrοuαις sδuδεν ό μέγ,ας Σοφός, ίmεχώρουν καί ό νοϋς
πρσσηΛΙούοο εις την γνωσ1ι.ν. 'ΕJδίδαΙσκε τον σ0/JαJ01μοΙV προς τας υου
λας των Θεών, αί όποίαJι εξωτερικ,εύο,ντιο �1�ά τω,ν Μάνrttδω'V, καl
άπεκάλ
ι ε,ι τα Μαιντεία ώc; τα 1μόν1α έπί της επιφαl\ είJαJς της Γης μέρη,
rις τσ. όrοοία διιαιτΜΠΟ οί Θοοί. Προ της ίδρύσεως των μιειγάιλων
nύτο,, 1μυσrtηρuων 10ις τnν Κρότω'1α, :(f,ριωδcυσε ΚlαJι πάλιν, εσυισΚJε
φθείς τα διάφυρα Μαιντεί�α των 'Ελληνικών χωρών, :rnρος τας όπο.ί
ας 1 0διbρη,σεν συιyγραφr'.ι; τελιειτων 'Χlαι επικλή1 00ων δυα τα ίΘρά' τω,ν.
Αί ίέρεuαιι, αt'αΙ\Ι εφθα"'ε, τ,ο,• προσεφώ�ουν δια των λέξεω·ν,
«Ώς ε-ο πα•ρέ-ο�της υίέ τοϋ 'Απόλλωνος». 'Επυcπρέψαις εις Κρότω,να
ενuμφεύθη η1"' παρ,θέν,ον κ.αί εξα1�σιαν το κάλΛΙος Θ0ανώ. Ή νύμφη
Θε�σινώ 1'Ίράlσθη τοϋ Πυθαγόρα, το δέ ψuχιrι.ιόν της κάλλος επεισε
τον Θεω,ν α.νδρrα �α, την, λάlδ0ι σrύζυγον, τΜ1 Θεών έπιn:ρεψάιντων
να ί6λθη εtς γάiμον . Μεττά. τον γάlμον mυ, κ,αJτέι(Jlτη Θειόmαιrος. Ό
ερως τη.ς Θω,νούς αν,,ψωσε το:ν ιΠυθαγόρα. κα
, ί καιτόπη,ν τΜ, συμ1
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ϋουλι'Τ>ν, τι'.ις όίJΙJοίu..ς ελαϋεν εκ των Μαsνrrείων τά όποΙία επFσκέφθη,
ϊδρυσf τά Jlυ0αγόρFLα μυστήρια. Ταϋτ,α) άπε'tlελούν;οο εξ εν'Ιέα: βα
Ομω·ι, εις i:',,δειξιν m11 μεγάλου σε!6Ιασ�μού, τον οποίον εlχε προς
τάς εννέα ( 9) άρuΟμη:�:ικά; Μο,\'άιδαις, αί οπ
, οϊα,ι ελεγ,εν δrη εξεπρο
σ<;>πουν εννέα βάσε.ις, b& των &rοοίωιν έ0εμι::λιώ0η τό Σ ύμσαιν . Ί-Ι
χλί01ις π1ι• ;ιρ<\ς τάς &.ρι,Ομηrτ�ιιχάς και έν yέi\Ιειι μJαι0ηιματι,κάς πρά
ξF.ις, τον 11γαιγε Fις τό νά ευρη δτι τό Σύι,uταιν εlναιι συγχροrτημέ
\'ον ίι:ΠΟ ϊί ριι O μ1ού;, fΚ.QJQ1TOς τύJ'V οποίων εξεπρασώηJει εις αυτό 1ταις
,
;τ:οιοτητας των μορφων υου.
Οί αριΟμ,οί, 01cεγε,ι, «bεν εl,,α_ι πράξεις δeικνύουσαιι την ποσό
τψα τcί>ν μορφών τού Σ ι\ιπα: ος, αλλά την ποιότηt1cυ, ή δε ποιό
της εχδεί,κνυτCΙΙι έκ της ;τ:οιάrηχος των μορφών, αιί reοιόrrψε.ς δέ
χrιι1αδει:κ.νι' οuν τ11ν &α.Ομιαίαιν α1Ίτ1ού δuαιμόρφωσιν».
Τι'.ι μυση\ριά του bιιηρσϋνrrο εις τρείς καrτηγσρία,ς: Εις τα α
φιιuιΤJντα εί; τΊl\' οιι, ψόρφωσιν τ>Ου άν,Ορι;):ΤΟ\ 1 Υ,αlί ΚαJflαΙΟ•ειικνί,ονω
τη,ν προέλευσιν αυτού, εις ΊJα διδάσκονmα τάς δυνι άιμεις, αιί δποία1ι
ιιrοαιε.λοrυν τάς μορφάς τη; Φ·ύ01εως καί τάς J110tr,{.ιλuαiς τών όργάνω1ν
τcί>ν δι,αφάρω,1 ιμ1ορφών ΚΙαί εις τά ιμ,ε γάλα 1ιαί. ίερά., τ>α οοοlί,α ουδέ
λέξιν f,Πfι'QfJOO�• εις τούς μύσrrας αvτών νά εΊ�ουν καν :mερ.t της
ί1J1jάρξεώ; των. Ι�ις τ-11ν Ιϊ:(_Jώrrψι• τρ1ιάδα έμυοϋντο αν:δρε.ς ΚΙαJι. γυ
ναίκες καί ύ;τεοάλλοντι ο sις Π:ΕJ\Ιτlαlε;τη σ111γήΝ. Εις την δεmέραιν μό
νον εξα1γνι,σμέωι το σώμJα καlί τΟ'\Ι ν:οmι καί κα0άρυοι αναμημά,των
η\ν ψuχ11ν καί ει; την τρί:nγι φωrrισμένοι και. ύπό τώΝ Θεώ'\ εμ
m1ειισ�μένοι νέοι ώ; χαί. άγναί ΠQΙρθένοι, εχου01αιι ψυχι:χ.όν γ,άλλος
δμοι,οy, με η1ν Θεανιο. Οί τέλε�οι μΘμυιημένοι η01αrν ηριφοι την οψιrν ,
Ί'ΕJ\Ι'\1αίο,ι τό η0·ος. α-JdαJστ�ράreτοντες τό κάλλος, όί δέ όφΟαιλμ,οί αυ
τών εξέ:πφπαιν α'ίγλ ηr ν φωτεινή,ν, ίκ,αιν ην νό. δι,ει, σδι',ει
εις τα
ί'γκ.αιτα τr°'ί)ν ο�κiψεύ)'\1 των αν0,ρι:)Πω'V.
Ό ϋuος των Πυθ1αιγορείων μυστών εf.ναιι �UΟΛ)αJδιr,{.όν J1jαιράδει
ΊΨ<ι rις 11\ν uστορuaν της αv0ρωπότηrrrος. 'Απε.τέλοv,ν uδuαιν κοιινωνί
αν καιί έτ:αφοι101ιάζονrrο ιί>; μία ψuχ11 ηρ0μος γαιληνιJQΙία ΙΧΙαί. γεν
νι.ιιόφρων ι:ι; αιtσΟήμ1αrrα. Δέν εlχαΛ' η μία,, 0έλησιν. 'Η άδελφό.της,
τ11ν οποία'\' εννοούν σί σοφοί της εποχης μας. δέν εlναιι η κοινή τις
λiξ � εναm>ι του σrυνδέ<η.ΙJΟυ τώ'\, ψυχ(ί>-1 των ΠυΟαγl)ρείων. Ή προς
τή.ν κο�·ωνία'\• επίδρασίς των 'Χ!ατέρριπτε πάντα έγωισμόν ΚJαί. παρί0'11αl\1ε ΊJούς αλλους άνΟρώπους ώς σιτερηιμέ\,ους αισ0ή01εων καί. αι
σ0η1μά,των. ΌΗσαsν ακ,αιχ.οι, ίiνεu υΠiα-1-ιρισίας. αν•ευ σuμφeροντος. Συμ
φέρον των ητ�ο τό συμφέρον πάση,ς της κοt:ν ωrνία:ς. Εις τ11ν διά.6α
σίν των πάντ�ε; ύπεχώρο\J'\Ι κ.αί αΝεγνώριζαν αυτούς ώς ψυχικώς
'
'
, λ'α, ευγρα�UμJ
' r οι απ
,r.
"
- α κ.αι' ε':!aισωι
'\: '
Οι το' σωμJ
ανωτεροuς.
1•.ινδε δυμc,
η
r11ν μορφή,v. λιιτάταιτοι την δί\αιιτα καί πά\ 1ες εργαrrιικότ�αrωι, εκαλ

λι,έργουν τ11ν γη,ν καιl &.φιεροϋντο εις τον πλουτιαμόν της μορφης
,
αυτης. Ή Μαυσικη ητ�ο επίσης εργο·ιΙΤ(()V -wαlί. μέλ.Juονrt1ες επλ11ρου�•
χαρας ΥJαί την Φί,σ,ιν zαlί. τούς α,,0ρώΠiοruς_ Νέοι χαί νέαιι. rοειριπα
ΤW'\IΤ'ες δμοu με γλυ,{.ί\"ίαrrΟ μιειι δ, ίαιμ,α � ις τά χείλη των' εξ{πληrrτον
1
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τcάνruα ,έρχόμε.ιν:ον εκ ξe, νηις εtς τον Κ,ρότιωΜα πόλεως. 1'Α�ειτιέιλοιuν μί
α1ν dί-χιογένιειιισ.ίν rχ,α:ί ΘΟΊιτώντο ό,μ:όιυ, άνα;λό<γως mων Ι�α10 1μων εις τούς
OJOOUO'l)ς ανφον, ό δε Πυθαrγόρrnς, προ της τϊΟΙuαΙύτηr:; χαρΘίJω;, πwρ,ί 
στιmτο ώς αλJ.Jος Ζ, εύς εν Όλύμ:πφ.
'Η Χ,αJΚ�α δμως των μιrχ,ρών άιν0ιρωπίνων ψυχών εφθόινη01ε
τιούς. Γ1ενιοιμ�ένης (J!l)άσεως ε,ις τον Κρό11ων1α, χ1απ' αυτήν οί Πυθα,
γόρε-ιοι Ναοί ε-%πρή01θη01ανι κΙα1ί nαλλοl έκ τωιν 1μ1αιθψων t1oru εJΙJεσα.ν
φον,ευθέντιaς ύ:πο της άγρίιαις μορφή; των ·01ται01ια1σrτ'ων. Ό Θείος
] Ιυθαγόρα1ς, γνωρι�ζων το τθΛJΟς τiαυ, ·1νέψ1ενΕ αύτο ώΌα1θώς Κα!L εδέ
χθη cόιν θ'άνα(tlον με ιμε:�Μcφ,αΙ, σrυγχωρών τ�οrύς φονείς t10ru,. δτα1ν
sδέχθη την 0:ανιατ:ηφόρσν έπίθιεσιν, χαί εσιωιε πληrγείς ύπο δ:ηλη
τηριώδιους ,βέΛJΟrυς_ Άλλα. καιvά τή� στιγιμήrν ΓC1ού θ:αν1άrrοrυ του, έν,ε,
φwίJσθη εtς τ�ο Με.t1αστ:όιν'tι,οιν, ωιJο,χα:ιρεrτή1σαJς εiΧJεί πρΌΙσφuλεΓις τοιυ
'
,
, ,
''},
:)
, ,
'r.
, ,
,
μα1θηrr•ας. Το γε, yο.νος αmο σmετa/\iεσc εις το να νιαμιu,,,οrυrν α.υtΟΙ\Ι
i
ι
ζώνtτα •επί μιαχ,ρον χρόνον οί διiα!ΟΙΚJορ,πισθέν'τ bζ κιαιτόΙΠι�ιι της ειις τον
Κραιων:α γ1ενο, ιμwης στάι01εως μιαθηrωί tlOΙU.
'Ο Πυθ•αγόρ()\ς -εγκατέιλt:JΙJεν .ουχί δλίγ1α�ς σrυγγρ�άς,, αλλά
των μα1θητών 't/OfU δι,α�σχ,οιρπισrθ1έντων, J1JΛJείiστ�α;ι ,έξ αrυτων ΚΙαJτιεΙσrrρά
φησαΙV ,είς Κρότωνα, αλλrnι δι ε JΙJα1ριεφθ�ρ�1 σιαJV, σrυrνrι1ειλΘσ1αlνrτος εtς
αυτό 'Χ!α:ί τοϋ χρόν:1 οrυ. Μετά τον Οά.νιαrrό'V τιοrυ , οί •μαθηrι1rnί αυ;οοιϋ
ι/')-ριυσα'\Ι ΠυΟ:οιγορ-ειίους σrχαλάς εις διαιφόροιυς πόλιsι,ς. Εις 'tΟν Τά
ραΙ\ΙΓ[Ια, 'μία τοι1α1ύτη 01χσλή επί ��αικιρον λsιτουρrγήσαισα, έπέφ0ριε και
πάλ�ν έπί,δραισι,, τ-ώ-ν Πυθια.γοριείων επί τη,ς y,.,0ιινων{αις_ Αί είς τον
Κ ρότω,,α δμω; κωrιαΙσrιριαφεΪΙσαιι ΟIUΥΎ()ιαφ'αlί 111ε,ρ,ί των -ι;sλε,τώrν τοrίί
Πυθιaγ,όιρ,α, δεν ΚιαΙΤέJστη δυr\•αJτι'ιν ν,ά άναστληιρωθιούv ύπ.ό τών μα
θητ ών ,:1οrυ.
'Ελ,τευθιειν, βα1θμ1
1 �αίως έπηλ:θ,εν εξαφάνισις των μ1εγάλων ιιδ,εώ,,,,
αρ
r"1..
�,
�
'
λ'υν χροναν
'
:)
- Πυ-10 α1γοριε�'ων ::..,1σαΙΥ·
οινον
οτι
ε
σ
ι
πο.
αιι(' αρχα
,
ι
rο
ι'ι των
Τ() ίιπόδ,εΙ){μJα της 'ΚιΟLνων1ιικης ά ριετης. Πάνιτε
, ς, XiαlL αmω-ν των Στω1,Κ(i)ν μή εξαωροrυμένων, ώ�uίλοrυrν ΠΙειρί 'tloύ Πυ8'αγιοριειύοιυ συ01tήμα
τ�ος ώς JΙ)ερί Θεί,ου ΙΧΙαινων'L"ι(ΙΟrυ 01uσιτήμαt1ος, δαια1μ{νιου νά �χ01στή
()181 τι'ιν ανιθρωιmο1ν ε.νάρ·ειτ,σν, διεφώνιουν δuως ι1>ς :rορος τάς υr:θυτέ
ρας εννι0ίας των ιΙΊυθογιορεGων κr<ΧΙί, ένπύθ:εν ή σύγχυ01ις ,οcρί τώ-ν
rορα1 1Ύ]�ιφ�κωιν 1;1ού ΠυθαΎόρου uδε.ων. Βρα!δ{rτ,Θραι, 1συγγραιφαί τινές
Α υ1;1ού 3Ό0ρuελ8'οϋσα1ι είς γνώ01ιν αιλλων ιμωκρωιν ιμυοrrηιρίω.ν,, άνιωγέν
νη01α1ν κηί πάlλι�v τον πόθο• ν της έ.ικ νέ, ιοv συσrrά1010ως Πυθαιyορεί.ω(V
σχ•αλων, άλλα επειι,δή αιί συyγιραφα:ί αmαl δέν ησrαν πλήρ• ε�ς, οί
πειρια1θέ,πες δεν 'ι(ΙαJtώριθωσΜΛ νά φιροιΝ Ιει.ς πέρ
J ως 1)0 Θργον1 τωιν,,
,
.Μεmα:ξύ των Πυθαιγορειίων διιει1 κρίJθ�1ισα"' 11JΛJείσtuαι, μ
1 1ε1tαξύ των όποί 
ων Υ,αί ή 0υγάrιηρ αύτού Δαιμώ κrαιl ό υιίός ιrοι, Τη?Jα;uγης.
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ΜΑΡΚΟΝ

Η' \(i-17. Οί γραμμαΗΪς και οί Φαρισαίοι tΜντες αυrι\ν
ειJ10: οντα μF:-ά η:ί>ν τf λω,,'i>ν και ά!,tαιρτωλι7)'ν' ελFγον τοίς ,μο:θη
ταίς αιχτού· τί. οτι ιιιετ'1 των τελωνc'i>ν ΚΙαί άιuαιοτωλών Ε()Ιθίει Υvαί
πίνει; και ακούσας δ 'Ιησούς λέγΗ αυrοiς' ο� χρεί;W\, εχουιJ11ν οί
ισχύοντε1 ς ίατρου άλλ' οί κακώς εχοrνπς ow. ηλθο,· καλέσαι δ καί
ους, αΊλά {μςι,ρrrωλους εις μετάνοι.αν.
1

Β' 21 - 22. 01,δείς επίJ6λημα ρά,ωυς αγνάφου επιρράπτει επί
ίμα:τίφ παλαιιο· FΙ δέ μήγε, , αίρει τό :πλήρωμα αυτού, το καιΝΟν τοrυ
παλωαύ, καιι χείρον σχίσμα γ�·,ηω. χα) οuδ,ει; 16άλλει οίνον νέο"'
εις ιiσ
, κοί,; ;ταλαω1Ίς ει ,δί: μή, ρήσσει ό αΤνος ό νέος τους ασκού;,
χαι ά οlνος έκχείrαι και οί ασκοί &:ταλαύνrαι: αλλά οΤναν νέο,ν εις
rlσκο·ί,c: καινοί,ς ,6λητέον.
Β' 23 - 28. ι1{αί εγ#νετο JΌαραπυρεί•εσθαι. αυτον έν τοΙίς σά6ϋα(j,ι δια Τ(ι)Ι\ οοιορ-ίμων Υ.αι ηρξαντο (}ί 1μαθηrταί ωυτ,ού σδόν ποιFίν τίλλσ·,•τες τίΥUς στάχυα;. κα1 οί Φαρ:σαίοι ελεγον αύτφ· 'ίδ
ί
"ξ
,
, t-!11!.
, , ''λ
F εγε,,, αυταις
σαιJυα,
σι:ν ο 01•χ ε εστι,. χrι.ι, α-,υτ(};
ποιοι•·σι. ν εν rοι;
nι-δF ΠΟΊ'F ανέγνωτ,ε τί εποίησε \αυί,Ι\ OT'f χιρείαν εσχε χαί έπεί \'α
nεν αιπό; καί οί μaτ' αυτού; :πως είnήλJθ,εν ει; τον οίκσν τού Θέ
οϋ επί Ά6ιά0αρ
ι αρχιερέως και τους αρτους τη; πρυθέ,01εω; εφα
γεν, ους ουκ εξε,στι φαγείν εί μή τοίς ίερευσι, καί. εδωκε καί. τοίς
nίrν ('t'\JT(!) ()\'(ί'; και ελFγ1εν αιιτοίς" το σά1616ατον δια τον αr�θρω:πον
εγένFΤΟ, ουχ ό ανΟρω:τος δια τό σάο6ατον. {δσπ κί•ριό; εστιν ()
υίiJ; τ()ιΊ ανθριοοt:Οl' χα) τΟ'l σα,&6άτου.
1

1:

r,

•

,

1

Γ �2 - 35. ΈκάΟητο περί αυτον οχλος εfπο-ν ,δέ αυτφ· ίδοί
11 μήτηρ σου κα1ί οί αδελφοί σου εξω ζηrτούσi σε. χαί α..'tειχρίθη αυ
τσίς λέγων· τίς έστιν η �μήτηρ μου ·11 οί α1δcλφοί. μαυ; χαί. περι,ϋλε
ψάμFνο; κί,κλc.p ,το·ύc: πε,ρι rι.υ.τόν καιθημένους. λέγει· Ί1δε η μήτηρ μου
χαί οί αhελφοί μου· δ; γάv αν ποι ή•συ το θfλημα το1i Θωϋ, ο{,το;
ίlδFλφός μο1 1 καί, αhελφή μου καί μήτηρ εστί..
1

ΣΤ' 2 - 6. Γενομένου σαιΜάτnυ ηρξατο 0ν τfl συνα,γωγ11 /,�
δάczειν' και :;το,λλο1 ακ�ιτ,ε;, εξεπλ11σσοντο λέγο-ν-rε::· πόθεν τού
τφ ταί,-α; χαί τί c: η σοφία η δσθ:Fίσα α&τιϊ1, και 1 δυνάJμει; τοιαύται
δια τιϋν χει, ρώ" αυτοί, γίνΟ'νrται; σύχ οδτός εστιν ά τέ.χτων. ό υίός
τής λ1αρίας, α�δελφος δέ 'Ιακώϋου και Ιωσή χαί 'Τοί,hα και Σ ί-
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μωνος: και ουκ εισιν αί άιδελψαι αυτού ώδε προς ημας; και εσrι,αν
δαλίζο,1το εν αύηΊ>. ελlεγε δέ αuτοίς δ Ίησους, αrι ούχ εστι προφ1Ί
της ατιιμος εί μ11 f, JV τfι πατρίδι αυτου χαι ,εν τοίς σ· υγγ,ενέσι1 και
εν Τ!] οιχίq. αυτου. κιαι, ουχ 111δύνατο εκεί ουδφίαν ,δίrναμιν ποιησαι,
ει ,μι1 <'>λίγοις αρρώστοις επuθ-εις τά; χ,είρας εΟ,εράπευσε· κιαι εθαύ
μαι�ε ι'),ια
, την ασΗσπ:ία,ν αυτών.
Ζ' 14 - ::.15. Και J1JQΟΙΟΙΚ,αιλε.01ά1μενο; πr�ντα τον οχt,Ο'ν 0111eγ,εν αruτο� ίς"
ιlκούετέ μου πάντε, ς χαι συνί,ετ·ε. ουδέν sστιν εξωθεν του άν.θρώ
που είσπορ,ευάμεvον ,ε.ίς αυτcν δ δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά. τα
έ.κποιρευάμενα εστι τα κοινοm�rα τον α:,,θρωπον.
Η' 34 - 37. Προσ'ΥJαλΜάι μιενος τον οχλο·ν συν ταίς μαθηταίς
αuτου εLτεν αυτοίς· δστις θέλει οσι�σω μvυ άκολουθ1είν, απαρνησά
σθω �αιυτόν χαί άιράτω τον •σταυρόν αυτσυ χαι ακσλουιθε.ίτω μοι. δ;
, ώσαι, απολθσει αύτή•·ι" δ; δ' αν
γαρ αν θέλn τήν ψυχ11ν σ,υτου σ
(J.ΠΟλFσΊ) τ11ν έαυτου ψuχ11ν ενεκενι ΕJιιου κ:αι του ευα,γγελίοο, αδτος
1 ρωπον εάν Υ1ε.ρδήση τον κόσμον
(ί(�:::;Η α:uτήν. τί γαρ ώφελήσξι ανθ
δλον, κ,α ι ζημιωθiΙ την ψυχήν αυτου; η τί. δώσει ανθ
1 ,ρωπος &ντάλ
λι(γμα της ψυχής •αmου;
Θ' 3[) - 3 7. Καθήσας εφώνη,σε τούς δ, ώ.δε.κ:α και λέΎει α·ύοί;· ε'ί τις θέλ:ει πρώτος εtναι, εστ, αι πάντων εσχατος καl. πάντων
δι,άχονος. και λα,βι\Jν παιιδίιον εστηαεν αυτό έν μέισψ αυτών, καί
ένα.γ:ι.αλισά,μr-νο; αυτό ·ε.lπεν αύτοϊ;· δς έά,ν εν τό)ν τοι,0ί<�ων παι
bίων δέξη;ται •επl τψ ονόματί μου. θμέ �δέχεται" ΚΙαι δς έ, άν έ!μέ
δέξηιται, ουκ εμ
� έ δέχ,εται, αλλά τον άποιστε, ίλαντά ιμε.
1

Ι' 14 - 16. "Αφεπ τα παϊδία ερχ,εσθα,ι πρός με., και μή κω
λύετ•ε αυτά· T(J)'/ γαρ τοωύτων Θστιν ή 1βασιλεί,α. του Θεου. &μην
λέγω ύμϊ,·, δς εάν μή δ
, έξηrr-αι η1ν �βασιλείαν του Θεου ώς mα�ιδίον,
l)l) ·μι1 Fισέλθη εις αuηΊν. και. εν1αγκαλ:,σάμενο; αυτά χαrrηυλόγει
τιθεί,ς τάς χείρα; επ· αυτά.
Ι' 17 - 2ιf,. Και έχπnρ,ευαμένου αύτοrϋ sίς δδόν Jυρσσιδραμιον
εt; και γανυmε.τήσας αυτόν έπηριοτα αυτ<h•· δ11δάσκ•α1λε άγα1θέ, τί
Jτiοιήσω 'ίνια ζωήν α,ίώνι10�• κληρον1φ{1.σω; δ ιδέ 'Ιησ;οιυ:; είπεν αυ
τrρ· τί μέ λέγεις άγα1θόν; ουδε.ις άγα:θός είμή εiς δ Θεός, τάς εν
τολάς ο1, οας .μή μοιχε, ύσης, μ11 φονεύσης, ,μ11 κλέψη;, μί1 ψευ
δφάιρτυρή1σ11ς, μ
1 ή άπσστε,ρήσης, τuμ1α τον παιτέρα σοrυ κα�l τή:ν μη
τέρα, δ δέ απΟΚJριθεί; εί:π;εν αυτ�>· διδάσκαλε, :rαϋτα ;υάντ. α έφυλα
ξάμ
· ην εκ νεότητό; ,μ,ου. δ δέ 'Ιησους, έμ1βλέψας αuτψ ήγάπηισεν αυ
τόν χα,ι εtπεν α.υτψ· εν σε. ύστε· ρεί: ε ί Qέ,λεις τέ),ειο; ε.1να.ι, ϋrοαγε,
ϋσα εχsις πώλ η�συν και Μς πτωχοϊς, καί εξει.ς θησαυρόν έν ουρα
νrρ, γ,α.ί, δευ(_)Ο ακ:σλο,ύθει μοι, αρα;ς τον Οϊrαυρόν σου. () δi= <J1Τυγνά-
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σας επί. τιϊ> λόγψ ιmηλθε1 λυπούμενο;- ην γάQ εχω-1· κτήματα πολ
r
λϊι. και περι6λεψάφνος δ Ί ηισοίϊ; λέγFι τοί; μαΟηταί; αuτού
· πώς
hυσκόλως οί τrλ χρήματα
1 εχοντες ει; τi1ν διωιλείαν τού Θεοrύ εισf
λεί,σονται ! οί 1δέ μαΟηταί εΟι�μ:δούνιι·ο επί τοίς λόγσις αυτοrύ. δ δl:.
fησούς πάλιν uπο0ι{ρι,Οείς λέγει αίrτοίς" τrκνα, π6\ς bί,σκολόν εστι
τούς rοεποι Οι)τας επί χρήμα;σιrν εις την 6α1σιιvεία:ν τού Θεού Θισ:ελ
Οε�·/ ευκοπι�τερόν sστι κάμηλο"'
i).ιι1. τριψαλιά; ραφi.bο; ειί1'ελ
Οeίν, η πλούσιον εις τη:ν δrωιΟ,είαν του Θεού εtσελΟείν.
l Β' ι 3 - Ι 7. . Αποστέλλουσι προ; αυτό-ν τινας των Φαρισαίων
καί των 'Ηρφbια.νώ·ι ϊνη αυτόν α.γρεύσωσι λόγψ. οί δέ ελΟόνrτες
λέγΟ'Uσνν αmφ' δuδάσκαλιε, {/�δαjμειν, δτι άληιθ11ς εί ικαί ού μέλει σοι
rοερί ουbε·ιό;" ου γαρ δλiπεις ι: ις πρόσωπον α.νθρώπών, άλλ' επ'
αληθείας τι1ν &δον του Θεου δι.δάlσr,ι.εις. εiπον οδν ημίν· εξεστι δου
ναι •,ι.ηνσον Κηί1σαρι η ου; δωμεν 11 μη ,δωμεν; δ δέ εtδώ; αύτω·ν
η\ν ύπόκρι1σιν ε&uεν αυτοί;· τί μέ πeιράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον
ίνα '�δω. οί δέ ηνεγκαν. καί λέγει αυτοίς τίνος ή 01,κόJν αϋτη και
11 επιγραφ11; οί δέ εΤπον· Καί.σαρος. και άποκριθεις δ Ίησου;
εlπεν αυτοί;· α.πόbοτε τα Καίσαρο; Καίσαρι καί τα του Θεου τψ
θεφ. και εθιm\ιασαν επ' α.ύτφ.
l Β' 28 - 3-�- Καί προ,σελθών εί; των γρα,μματέων, ακούσας
α,,τι7}ν συζητο1Ντων, ίοών δτι. χαλι�>; αuτοίς ι�πεκρι10 η. , επηρώτη
σεν αυτόν· ποία εστί πρώτη πάντων έντολ11; δ ιδέ Ί ησούς α.πεκρί.θη
1Αυτφ δτι πρώτη· πάντω·ι εντολ{y ακουε, 'Τσρα{1λ, Κύριο; δ Θεό;
111μών Κύριος εί; εωι· καί αγαπήσεις Κύριοrν τον Θεόν σου εξ
δλης της καρδrας σου και εξ δληις της ψυχής σου καί έξ δλης
rης διαν{)ίας σου καί. εξ δλη; της ισχύος σου. αϊiΤη πρώτη εντο,λή.
Και δευτέρ:α δμοία, αϋτηι · α.γαπήσ-εις τον πλησίοrν σου ιος σεαυτόν.
με�ζων τοίrrων αλλη εντολ11 ουκ εστι. καί είJΤεν αuτψ δ γρα.μ1μ,ατεύς.
κα1λως. δι1δάσκαλε, επ' α.ληΟείας ·εί.πας δτι εί; εστι καί ουκ εστιν
u.λλος πλι\ν αυτου· καί το αγαπαν αυτόν εξ δλης της καρδία; και
εξ δλης της συrνέσεως καί εξ δλης τη; ψυχής καί εξ δλη; τη;
tσχ ί,ος, καί το α.γαπα,ν τόν π λησίαν ώς έαυτον πλείόν εστι πάντων
των δλοr,{αυτωμάτων καί θυσιών. και δ 'Ιησούς ί,δών δτι νουνεχώς
α.πε;κρίθη, είπεν αύτc°ΙJ· ου μακράν εϊ από της δα.σι.λεία; το1i Θεου.
καί ουδείς ούκέτ, ετόλμα αυτόν επε,ρωτησαι.
'Εmι,λοyή:

Κωσr6\ς Μελισσαρόστουν.ος

( σι,w:,χ uζεταιι)

•****-u********
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Ποιόι: εύθύνεται
γιά τόν ανθρωπο:

ToiJ ύρθοδόξου ίεροκήρυκος Ζανου ΓΟΥΤΟΥΊΆ
Detroiι Micl1igan, Η.Π.Α.
Σ:ό έpώ�tηιμα.: - Πο1:ός εύ
Ού-ιετr.ι.,: γιά τή•'Ι δι:Ιηωγή τιου α.'Ι"
θ pώ'ΠΟU; - ό γ''11ω,::1τ1r>ς 'Αμιφι
κα:ιός ::-ηγrρr.ι.ψέ,σJς Χέ1μι:'1γουαίη
(Ή�α6,ΞίΟ'Ι Νάμ mιελ� 1962), δίδ,ε1ι
:ή'Ι ά.πώ1τ-η1ση πού συιμιrοορΙΞύ:::ταιι
· μέ :'Jυ Ήρωκλειίτου: «'Ο χα..ρ:-χ.
χτΥJ,pας -:?ύ 7.-,1θ1pώrrοου είν�:ιι� ή :.ι?ϊ·
pΊ. :ου».
Εί,v-:χ: zπ,χληιθιευιμένο τό γ1:::γο
νό; σέ r.ολλές ίmrορ,ί
&τ�: ή ψυ
χή τιου Χ'Ιlθ1ρώπου, πού ϊί-ιι:ι.: κα.
τάλλλ·ψη γιά το μ:::γά,λο καλό,
:::ίψ
· χ: χ,χτοολληιλη κα.ί γ1ιά τό 1.1,:::
γάλο ΚIΧ'ι Ι,,ό. Βέ1οα.ια, 0 "Χ t
'JcO"I
ϊδ·:ο ο•αθμό σέ δλου,ς: ,•,ύς ά.,11Αρώ
πους.
Ί'ό ά.ρ, χ:χ.V�•ι έλλ -η,�:ικό·ι πrιιευμα
εχ:::ι ,ριι ςε.: α,ρ,κειcσ'Ι ψως αmυ;
χα.ροοχτηpως τGJ'I ά.νΙθιpιώ-πωr11 χα.ί
6 1,πό�ολος Πω),λος, σάJ'Ι σύγχρο'Ιος ψ'Jχ-:ι6:ιολόγος,
μα; όμι:�Jεί για
ι
τό·ι :χ,γτ:φαrt1:χό·1 έαυτό μας (Ρω
•.ι:
!ου �- 1 Ο. 7) .
'
1

1:::;,

,,

Ι(

,

'

-

\

,

Τό.τε, για.'τΞί τιό Κρά.τος τιμω�
ρ•εί τούς «κωκούς ά.νιθ ρώnου,ς», ά.
ψου δ ι1:::υθύνΌΙ'Ι\W,ι ά.ιπό ά.νιzξέλειγ
y;ι,:::.; έσωτ,φικές
ΟU'11οομιει,ς ·χ,α,ί
πιρέrπει1 μθ,λλ1�\'Ι ,ιιά τQι ύ; λυιrοού
μιεθα.;
ΌΑ,σφα.λωg, ή τ1ι1μωιρ&α.
εί'!'ωι
προ; iκψο6,ιιφό'Ι τωl'I «κωι..ci)'Ι» χωί
: π,ρ,::;::,-�!χσ
1 'ία!-1 Ιτή;ι ΧΟΙΙ.Ι'ΙIWΜUα.ς, &λ
λέως, που θά e1τ-ηιρι, χθιοiίιμs γ ιά
τήν α.σψάλιει:α. μα.,ς;
"Λ.ν κα!'ι ΠΌιλλοί :.1,ε σ1:ιJΞΙΠ'Τ: κι, 
:JΙμό έpωrοου,γ: -τcί εί-'117..: 'ΥJ'Χλό χαιί
τ': εΙνα.ιι καtι..ό;
Δέ�ι ά.,·1αγ1'11ωρ
ι ίζου,ι, δτι: χωιρίς
τάς Δέχ7.
, 'Ε'Ιrrολά..ς κ�·.ί :ήι-1 δ:
�χσκωλία wυ ΊηισGϋ Χψ:σc(
ι )υ, εϊ
li·ιl'ΧI;
γ:ά
έιrο:
κί-'Ι(ΟιJΙ
'
ΙΌ:
ό
μ:εθα, πολύ
•
τό'Ι αλλ?v.
Διά,;ι σιυ'Ιήθως πpοl'tlιιιw,με :ό
ωθέλω» κ,α.ί οχι τό «πρ,έπ10ι>> Κ%ί
σ-,ιοπός του Σχο), Jείου "Ι;χί της 'Εκ•
χλησία,ς ε['Ιωι νά μας γυφ�ζουι'Ι
'Ιά 1Όει:Ιθια,ρχουμιε ,ό «θέ, λω» στό
«πpέΠΙΞ�»
1

1

1
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Προλήψεις και Δεισιδαιμονrες
'Υπό Γιώργου ΣΙΕΤΤΟΥ
1 .- Ό ρ : σ μ ά ; π ρ ο λ rι ·-1; ε ω ; :
Ό δρc.,ς «τ:ρόληψη»
σ:ιήχεl
στο·, 'Επίκουρο. 'Έχ:οτz δμως,
πολλοί ά.σχολήθηχ,:χ•ι χ,:χί i3Ξχάδες
όρωμοί tόθψ.'Χν τόσο στή φ:λο
σο:pία χ,:χ: ψυχολογi 7., 5σ? χιχί 'TCY1
λ:χογραcρί1..
'Απ' :χύτού; δ:άλΞζ'Χ o•jo πού
δ69ηκ'Χ•Ι &.πό -:ού;
;υψυψ:ιίου;
λΜγpά.ψου; μ,:χ; Νι χόλcι.ο Πολί :η
·,αί Δημ·ί1τρ:ο Λουχάτ?.
llpc:\ληyη. λέε: ό Πολί-τη;, «ο
ΨJμ.ά..ζομεγ tδέα·ι πεπλανημέ·1η·1,
\_ πρό; τήν όπο[ιy,·ι 7.'ΗJ.y'Ι.'1.�?•ιτ7.:
ν'Χ χανο'Ιiζωσι :,χ; πρ±ξΞ:; :ω•ι
χιχί α.ύτοi οί &.-η.γνωρίζοντες, δτ:
Ξ'i7.Πl0Uτ'Xt προ; τ/)'Ι ορθόν λό-

γσ•ι . Γιά κάμποσο χα:ρό, οί πιο
ΠQλλJί cι •ιθρωποι θεωρου,ν αύ:ή
-:ή'Ι 1δέ7. ώ; ά.ληθι'Ιή χα.ί τότε
είναι χο:γω•ιιχός θεσμό;, θρη
-:τι.ευ::χή δοξ,y,σία. η πλάνη, δεν
εί·ηι &μω; πρόληψη. 'Αλλ' δτα.'ι
εχλείπz•. ή πίστη γιά τή·ι όρθό
:r;:ά. -:η;, δταν μόνο λίγοι α.πο
:ιείνουν , οί είλιχρ:νεί; χα.ί ά.πό
χρη:1cοu συyε:δό:ος προσηλωμέ
·1 0: ,, σ' r.ι.ύ:ή, οί δε περ:σσότεpο:
δέ·ι 'έ y_ου·ι οϋτε τή θέληση o!j:z
:ή δύναμη yά, τήν χα.τα.πολεμή
'Jου'Ι ιί>; ψευδή, τότε ή πλάνη
μzτ,;ι,6άλλετα: 'Jε πρόληψη.
Π p ο λ ή ψ ε ι ς, σύμφω·ια.
:ιέ :ό·ι όρωμό πού δίν·ει ό χιχθη
γr;:ή; :ή; Λα,()γpαψία.; Δημ.
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Λο'JΧΙΧΌο;, είνα.ι οί προ· ιχα.τα.λή-.
,J;ε:ς πού εχει ά.πό πα.ράιδοση σχη
μα.τίσει δ λα.ός γιά τίς κcι.κές ε
πιδράσεις όρισμένω'Ι ε'Ιεpγειών
η συμπτώσεων χα.ί γιά τήν ά
νά. γκη &:ποψυγης τους.
'Εκτρέψουν τίς προλήψεις:
- ή &iμάιθ-εια.
- οί συμπτώσεις
- ή χα.χή &.γωγή
- τά ηϋη Κ'et.ί τά εθιμα.
- οί εξεις
- τό μή α.ύ-uεξούσ:ο του λογισμου χα,ί προπσ.ν1τός,
- ·ή &ιδυν1αιμίcι. τοϋ χ�ρα,κτήρcι..
οι προλήψεις &.π,οτελουν εμ
, πόδια.. - φραγμούς, πού ά.'Ιακό
πτουv τή·, πρόοδο κα.ί πολλο ί, λί
γοι ε· ίνα.ι εκείνοι, πού εχουν τήν
ψυχική ιύνα.μη νά τούς ξεπερά.
σουν. Λέγε λόγου χάρη, γιά τον
Αϊσωπο, δτι κάποιτε πού τό ά.ψεν
τικό 't'OU τόν εσ-c
· ειλε στο λουτρό
νά. δεί αν �τα.ν πολλοί α.νίθρωποι
εκεί, αν χα.ί εΙδε όλάχερο πλή
θος, δταν γύρι,σε στον &ιψένerη του
του ε!π,ε πώς μόν:ο εναιν άν,θρωιτcο
ορηχε, , για.τι στήν εϊσοδο του λου
τρού ύπηρχ,ε μ;ιά. πέψα., πάνω
, οποια
(: , σκοντα.ψτcι.ν
,
οι,λΌι, οστην
"
σοι · μπα.ι-ιόογα.ινα.ν, ενα.ς δέ μό1ιο φρόντισε νά με-uα.χιινήσει τήν
πέτρα, ε·ιω δλοι ,οι α.λλοι ψοοόν
τα.ν νά τή μετα.κινήσουv.
1

2.- Κα τ η γ ο, ρ ί ε ς
λήψε ω ν:

π ρ ο

Ή πρόληψη, λέει ό Πολίτης,
ε'ίνα.:: «ποiλυ0ι.έψα.Ιλο1Υ τέρα.ς δυσ
σ,ντα.yώνιστον, επιψα.ινό ι LΕVΟΙV εν
,
eι
πάσ11 περιστα.σει
του- οιου
κα.ι\ τα.\
πά.ντ;α. δια.ψθείρον», γιαιrί ύπάρ
χουν προλήψεις ,θ ρ η σ χ ε υ
τ ι χ έ ς. η θ ι κ έ ς, κ ο ι ν, ω-

κ α. ι

π ο λ ι τ ι

3.-Ό ρ ι σ· μ ό ς
μ ον ί α. ς:

,δ ε 'l σ ι δ α ι

νιχές
i ς.

χ

Δ ,ε ι σ ι δ α. ι 1μ •ο ν ι αι ,ετvα.ι
ή δοξ,α.ισία. γιά τή,v έχιθριχή πα
ρουσία. κα.ί επ,ενέργεια. των δσ,ι
ό &.
μόνων κα.ί των δα.ιμο,vικων,
,
πό των οα.ψόνων ψόοος.
Ή λέξη δ�ει, σιδωιμ
, ονία..
, εΙνα.ι σύν
θετη κα.i π.οοράγε, τα.ι &.π' τή ρίζα.
,�δειδ» του ρήμα.τος δείδω, πού
θά πεί ψοοαμα.ι κα.ί &.π' τή λέξη
«δα.ιμων». 'Επομένως ή
λέξη
δεισιδα..ιμον(α. σημα.ίν,ει ψοοάμα.ι
το::ι:-. δα.-ίιων1ες. 'Επειδή δέ κα..τά
τή/ &.ρχ�:ό-cητα. ή λέξη δcι.ίμ�'Υ
σήμα.ινε τό Θεό, ή δεισ�ιδα.ι,μονια
δέν εϊχε, τή σημερινή "Χ;α.χή ση
μχσία.., &.λλά σήμα.ινε τή θ, εοσέ
οειcι..
Ή εννοι.α. cι.•1του του δρου δια
τηρrι θηκc. ώς τίς σ.ρχές• του Γ'
μ,. Χ. α.ίώνα.. Ό Κλήμης ό 'Α
λεξα..vδ. ρεύς μ,ετcι.χειρίζετα.ι.
τό
ρήμα. «δεισιδσ,ιμονω»
(Προ-cρε
πτικός προς 'Έλληνα.ς 1, 103)
&ιν1τl του λα..τρεύω.
των
Έπ(,σης, στίς Πράξε, ις
'Αποστόλων (ΙΖ' 22) πού γρά
ψτηχα.ν στίς &,ρχές τοϋ Γ' μ.Χ.
α.ιώνα., ό 'Απόστολος Παυλος μι
λώντα.ς προς τού, ς 'Αιθηνα.ίους,
τούς άπ·οκα.λεί <�δε- ισιδα.ι,μονεστά
τους» &,ντί <�θεοσε6εστάτους».
'Ήδη δμ.ως,. &,π' τά τέλη της
Δ' π.Χ. έκα.τσνcτ:α.ετηρ, ίδ, ας, πα
ράλληλα. μέ τούτη τή ση,μα.σ(α.
του δρου, συνυπάρχει χα.ί μ,ιά.
σ.λλη, ή δποία. πλησιά.ζ1ει τη δει
σιδcι.ι,μονία., δπως τήν εννοουμε
σήμερα.
Σύμcρωνα. ,μέ τή δεύτερη ση-
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μα.σία. του δρου, ·rι δεισιδαψονία.
θΞωpείτα.ι θρηc1χ.Ξυτιχ·i-1 δο;cι.σί?.,
r.ού Ξί'Ι'l.l θεμΞλ:ι,ψέ·ιη εξω :-11;
κοινώς πα.ρα.δεδεγμένης πίστε
ως. Τή σημα.σίcι. τούτη, τή συναν-:-a,με στο <•-περί ΟΞισιδαψο·ιία;
κεψ:χ.λαιο των «χαρcι.χτήρων» του
Θεόq:ψχστου.
ΊL μΞ:άπτωση αt.ι:ή έςηγείτα:
ώ; έξη;:
Ό σεβασμό; προ; τού; θεού;,
δπως συ1μοα.ίνει ά,χόμα. κα.ί σήμΞ
ρα., Ξννσ,είται ώς μιά, κά-ποια. μορ
φή ψ ό ο ο υ, λ.χ. είναι θεο
ψοοούμενος,, λέιμε έμΞί; οί Νεο
έλληνες.
Ό ψόοο; δμω; α.\)το; μέ :ήν
πάροδο του χρόνου εγιν1ε τέτοιος,
ωστε πίσω ά.-π' :ήν ε·1·1οια. -:-οϋ
Θεου νά. χ.ρύοΞτα.ι κά:-τt τό ψο
οερ6 γιά. τού; θνητούς, ε-τσι πού
ν&. νομίζc·ιτα.ι οί Θεοί πρόξενοι
δλων τώ·ι δυστυχιών, του &,νθρώ
που, δν:α. ύπερψυσικά. πού πρέ
πει νά. zξωμΞ·ι:στουν μέ -:ι.άΟε
τρόπο.
Ό δεισιδα.ίμων ψοοα.τα.ι μή-πω;
χά:·ιει η μ-Ιptως -π::ι,pc1..λείψει ·ιά.
κά.νc:ι κάτ: καί έ-πισύρει τήν ορ
γή Θεώ\ι ά.γνώσ:ων σ-ή θρη
σκεία., που πιστεύεt.
Μέ τή·ι πί:,τη πραπα.ντό;, δτι
lμμέ·ιΞ: :πά, δόγμα-:-α ,η; ϊοι7.ς
α.ύτου θρησκεία.ς, εκτελεί χωρί;
νά, γνωρίζει, τά. παραγγέλμα
τα. μιας θρησκεία.; πού Ξξέλιπε,
καί τοϋα ά.τελr1, δ:εστρα.μ,μέγα.
zαί παρcι.μοpψωμέ·η.
'Έτσι, σιγά, - σιγά, ή λέξη ξέ
';) ΙJ'( ε ά.-π · τήν ιiρχική της εννοια.
zα.ί κατάντησε νά, σημαίνει «θρη
\ c1χ6λη-πτο;» χα.ί «δc1.:,μονόφοοος».
__ Μέ τή δ:7Jτύπωση ένός συγκε
κριμένου καί άνεπίδc:κτου ελα.
. στιχότψ;α; δρισμοϋ -τ:ης δsισιδα.ι1

ιν:,•/α.ς, σά,ν φαινομένου του οίου
-:-ι,ι·, λαG)•ι. &νέκα.θε·ι ύπηρξαν δι
:ι.:yωνίε; κα.ί κcι.θέ•η.ς, ξεχ.ινώ•ιτα;
ά,π' τή ο:κή του ψιλοσοψ:κή σκο
π:ά. διατύ-πωσΞ ο:κό του όρωμό.
Ό Πλ,:;,ύτα.ρχος, στο «περί δει
σιδαιμονίας» οιολίο του, καθορί
ζε: τr1 (iε:σtδαιμονία. ώ; «πά:θος
lκ ψευοcυ; λόγου γε 1ινώμεvον»:
προτιμά δέ τον &θεο από τον δει
σιδαίμονΙ7., γιατί ό μέν α.θεος αρ
νιέται όλοχληρωτ:χά, τόv Θεό, ό
δέ δε:σ:δα.ίμονας τοϋ πρ, οσδίδει
&πpεπεί; ιοιότητε;.
Καί τη� �εισι,δ�ι,μοvίας δόθη
Ζ'Υ.'Ι πολλοι ορισμοι.
Πιο κr;ν-:-ά. στίς σημερινέ; ιiν
-:-ιλήψε:ς γιά. τή οεισ:δα.ιιιονία.,
εί·η.: 6 6ρ:σμb; τοϋ
}(17.vτίου.
«Δε:σιδα.ψ.ονία.», λέγει ό Κάντι
ο;, είvω ή κλίσ:ς προς Ο εμελίω
σ:'Ι πίστεω; zπί ζητη�ιάτων μή
ο:α.σα.ψηθέ'Ι'των ετ: :;πό των φυ
σιολογικών νόμων» (S��it D ..
Faky:tatR11 Α., 112) .
Το χρά.το; της δεισ:δαιμονία.ς
ειψχι ευρυτατο χαι
α.περ::ι.ντο.
Ές:χ'Ι'είτα.: στά. πέρηα. τη; οί
zουμένης. Λαοί, α.γρ:ο: χα.ί πο
λ:-:ισμένο:, ύ-πακουvε στά, χελεύ
,:;τά τη;· ή δια.ψορά, είvα.ι μόνο
πο:οτι·ι:ή.
,..,
,
-,
..,
,
_,του;
α.γριους
Λα.ους,
·,.}'i1 δεισιο7.ιμονίι;ι διατrιρεί τήν στυγvή
κα.ί ά.-ποτρόπα.:α. δψη τη;- ένώ
σ-:ο�; πολιτισμένους εχει χα.ρα
κτήρα. ήπιότερο καί τίς πιο πολ
λέ; ψορέ; άzίvδυνο. Λ.χ.:
Ό α.γpι?• ς της Νέα.ς Ζηλανδί
ας τρώει τό iριστερό μάτι του
v:κημένο cJ άντιπά.λου -ου, π:στεύ
οντα.ς δτι -παίρνει μα.ζί χα.ι τή
c1να.μή του, ενώ στ·ην Έλλά.δ::ι"
οί ιιz 1ιάδε; δεν δίvουν στά, πα.ι
ο:ά. τocJ; νά. ψα.'Ι'ε ιιυα.λό zηχχόΤ

'

'
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pou γιά. νά μ:η γίνουν χαχχορό vσ,μη του ά.νθpώποu ύπηρξα.ν ή
μuα,λχ, η δέ·ι τ' σ.ψήvοuv νά. ψα. πρωτα.ρχιχή πηγή τώv δεισιδα.:
μ;ονιών.
·1s, πρόβε:α γλώσι:,χ γιά νά μή
yiνouv δ:χηγόροι.
'Αρyότε,ρα επέδρα.σα.v στή δι
ct.μόρψωσή τους πολλοί καί διά.
"Αλλο παροοδειyμcι,: Οί Άv
ψοpοι παρά.yο,ντες_
ν ,χμίτες Σεδάγχ ο'τα.v χτίζων
"A,y εξετά.,01ου,με με κάrθε, επι
σr.:ίτ:. σ.-ιοίyοuν εvα. βα.rθύ λάκκο
καί ρίχ·ιαuν μέσα ζωντα..vό ενα. μέλεια τήv πληθώρα. τώ,v δεισι
δουλο, επειτα. πάνω σ' α.ύ:ό το δα.ψοv,ιώv, θ' &vτιληφGουμε δτι
ζωντα.,vό θύμtJ. βάιζοu•1 1 τό πr.,ώτο είνσ.ι λαοyρα.φικά ύΠ'Ολείμ,μ,ηα.,
·η επιβιώ:,εις ε'(Όε πα.μπά.λα.ιων
θε:ιέλ:ο πχλούχι του σπιτιου, πι
χαί ένrτελώς πρωτογό'ΙW'Ι' �.ιαrι
στεύοντας δτι θά στερyιώσε: τό
κώy κυρίως δοξα.·σιών κα.rι έθί
σr.:ίτι. Τό ϊδιο π:στεύομε χ:' έ
μείς' μόνο πού, δέ χτίζουμε πιά μων, εϊ-:ε- λείψα.vα, παλα.ι0<τά.τω,y
του πρω-:ομά,στορcι. τή yuνcι.ίχα., &στpολοyικώv δοξαισιώv fι κα.ι
δπως &,γα.φέρει τό δημοτιχό τρα λrχτρεuτ:κών έθίμω,v. Κ :;,_ί γ:ά. vά.
γούδι, yιά, τό πε,ρίφημο yεψύρι , μετα.χειρισGώ τά λόγια, wϋ Πο
λίτη, «είναι συνψίμιμχ-τχ δοζ:
της "Αρτα.ς, άλλά σψά,ζοuμε στά
1
άμυιδpά. ζώ
f\:::μέλια. του σπιτιοϋ 'έ:ια.ν χόχχο σιώ·ι λησμοvη,μέvων,
p7. η χp:άρι, ·'ή χα.ί σχuλί σ,,χό πυρα, Ε'ιt της φωτ,α.uyου; έστίας
:J. η. y:ά. ·ιά. στοιχ:::ι(JJ•σει τό σπίτι. κατα.λuθΞ,σώv θρησκε�ώ,ν τω-v· πχ
ρωχημένων χρ6y,ω•1».
4.-- Η η γ έ ς τ η ς i3 ε •.
Γι' αύτό ά.:χ,ρ:,βώς ενώ μά.τχια.
σ ι � α ι ;t ο ν ί σ. ς :
ψά.y_ vοuμε vά. βρr;ι)με ιτή δικα,:ο
Ή &ρχ:χr1 ί:;,1.ψiϊ cη τι71•1 �z: λο1ψ�κή βά..ση τώv δεt•σιδαψο
σι1δ:χφόv,ων σ.'Ι'τιλήψεων όψείλ,εται νιG)'ί στί; tδέ,ες πού έπιχρατουν
στήν πp-:;οοά.θεια του &.νθρώποu σήμερα,, τή 6p· �crιtou,με στή λα.
σ.ψ' έν,ός μέv νά, ,έ:ηγήσε·ι, νά. τρε(α. τώ·, -rοροyόvωγ μ.α.ς, ;η α.λ
±να.λύσει χα,ί νά, τα.ξιvομ,ήσει τά λων πα.λcι.•ιοτέρωv λχώ,v· κα.ί μέ
φχ: •ιόμενr,ι. της ψύσ�εως, ά.ω' έτέ :ήv οοr'γθz:α τών δοξασιών α.ύτώv
pοu δε νσ. ρuθ,μίσει τίς πράξεις «π-ερί θείο·ι», εξηγοu,με μέ εύχέ
ρε•.� τά. πα.ρά.δοξα χα.ί σ.κωτσ,λη
του σύμψιΜ'l. μέ τά, δε.δc,μέ•ι:ι.,
Ό σ.pχέy,νος α.vθρω,πος, πα. π:(Χ κελεύσμα.τα της δει,σι-δα.ιμο
pόλ:� πού χpη:ιιμοποίη-σε δλη τή,1 V:'1.ς. Για.τι ή γνώση, πού &.πο
πενιχρή πείρα του κ:' έξάνιτλησε κ-τουμε &.πό άλλες πηγές, γιά.
δλη τήv κρπ:χή του δύνα.μη δε τίς Αρησχείες πού έξέλιπαν, μα.;
μπόρεσε ·ιά, έξηyήσ:::ι δρισμένα. οοηθα.v'ε vά. ά:ποκταιστήσοuμε τή
ψ::ι.:νόμενr,ι. της φύσεως, λ.χ. δια, σιηοχή ,ών λε:ψά.νωv τους, πού
δοχή ήμέρα,ς καί v1Jχτας, &σtp(Χ δια.σι�θηχα.v στίς δει,σι1δ:ι.ιμο-νί,ες
πzς κα.ί βροvιτέ; χλπ. κα.ί τc• υ κα.ί στο νά. προσθέσοuμιε τούς κρί
δpyα.νισμοϋ του, π χ. σ.σθέ.ν:::, ιες, κου; πού ελειπα,ν σ,,π' τή σπασμέ
Οϊ•Ξψχ, ίΗ.vχτο:; χ.λ.π. Ή τά νη Ηuσίδα πού μας συνδέει μέ
ση του C:έ α.ύτή νά. θε:ιελιιί)σει τ:όv σ.ρχα,ϊο κόσμ,ο.
Όι.\ρχοι:ιμαt νά. σ.να.ψέρω λιyα.
δοξ:;,_σiες yιά ζητήματα, πού ετ
πα.pαδείy,ματα., πού βεβαιών- ουν
'Ι'J.: 1.ν(J):::ρα σ.π' τή νοητι-χή δύ1
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α.ύτή τή σχέση.
Εί'tα: γνωστός σε δλους: δ :Μάp.
τη;, δπως λένε σ' δλη τ-rι ·ι Έλ·
λάc>χ -:ί; κόκχι,vες η χpυσ?.ψέ·ι•:ες
η :ι.ίτp:νΞς χλωστέ;, πού δένουν
οί μα.νάδες στά χέpιcι. τιί) 11 πα,:
δ:uJν -:ου;, γιά. νά. μήν τά χ6:ψε:
6 πpωτομαpτιά"t':χο; ηλιr;,ς. 'Η
ϊδ:cι. συνήθε:cι., οπω; μας πλΊj pΟ
φοpεί σε μ:ά ό ι t:λία. του δ Χpυ
σόσ,ομο;, ύπηpχε κα.ί στον Ε'
χ1ώ•η μ.Χ. 'Επίσης, &.πό μίχ ό
μ:λία. τoij Χpυ·:�οστόμου, σ,τ ήν ό
ποία. ό cί.γι,ο ς πατέρας κα.υτηpιά
�Ξ: ,�ύ:ή -:ήν Ο'J'ιήθΞ:α. πpοχ,jπ:ε:
δτι ?.ύτή fττα.ν πολύ παλιά. Καi.
πp?.yμχτ:χά ήτcιΝ λείψανο τη;
&,pχα.ία.ς Έλλrιν:κη; λ¼τpΞία;,
y:ηί τή συναντά.με στά Έλε•J
σiν:α μυ,στήpια._ Ό μ ά p τ η ;
είναι ή κ p b κ η, πού φοpοϋ
ΤΧV οί μ•:ιστε; στο δΞξί χέρι κα.ί
τc6��, ±π�δ[δG'/rtel.; σ, �ι}τΥ] χά�
ποια, αγνωστη σ' έμα;, συμβολι
κή σημα.σία..
".\λλο παpάδz:γμ:z: Ή ιiπα.γό
pΞυση --:rι : -:ελtσΞt1); -:ων γάμων
:IJ :Λlάη :ιη·ί:r. είν:z: κo:•1-fJ οχι μό
ΨJ οί "Ελλ ην ε;, σ.λλά κcι.ί ολο: ο[
&λλο: Εύpωπ:zϊκοί λαοί θεωpοσ•ι
ου:�οίιΨΙη τή•ι :έλεση τu)ν μαγιά
τ·. κωv γ:Χ>μω·ι.
Π,:,λΗ; iκδοχέ; χυκλ'lψοpοϋν
γΛ -:ο δ: χα:ολογη:-: κb λόγ? α.ύ:η;
-:η; δε:σ:δ?.ιμονία.;, σ.λλά κα.μμ:ά
δέ·ι φχίνεcα.ι πΞιστιχή. Μεp:χοί
λέ·ιε. δ-:-: ,b Μάη γ:οpτάζε: ·η ά
γία. Μα.ύpα. χαί αpα δ,,: χάνει
κα.·ιεί; cι.υτό τb μηνα, θi εί•ια.ι
κακά. κ:r.1 μασρcι..
Ή δικα:ολογίχ cι.ύ:ή θi :ιπο
p ,ϋ:�ε νά, Ξί'Ι-7.: άληθ·:ιή μό·ιο γ:,χ
τούς όpθ�δοξου;. "Λλλο: λένΞ,
πω; ό Μά η ; Ξ:Ψl.'t ό μήνcι.; r:O'J
ζωγ?.pιί)·1ου·1 τ,χ γχϊδούp:7.. ,,�ά

iO 1

ημου•ι τ� λΗ η γάϊοχp:ι; , λέε:
:�:ά πα.pcιμί:z, «τb θεp:στή κpιά
p: χ: ολ1 το χρόνο κόκκοpας καί
γά:ος τ6 rενάpψ. Συνεπώς, άπο
::ρεύ,:ου·ι ολ-;ι ν,χ πχντpευτουν α.ύ
-:6 το μrj'ι:'. γ:-χ ·ιά μήν κcι.χοχα.
pα.χ :ηpισ:-:ιυ·ι π:φομ 'J:7.ζόμε·ιο: μέ
:-χ γ:'Χοr,-'ψ: cι.. ':\λλ:χ εί·η: ::ρcι.νε
p6, ο-:: 1.'�τή ·rι δ:κα.ωλογία. λέγΞ
:-χ: χάp:ν σ.:Jτε:ότητος.
τrι ;
Ί'ή·ι Ί.ληθ:νή έpμηνιεία.
ΟΞι-:;:οrι.:μο'Ιία.; μα; τη οινεt ή λα.
-:pεί 'l. τιί)•, rlpχ,;ι.ίων / J ωμ,α.ίων. Tc
Μi η ;ιη·n γ:όpαζα·ι 'Jί Ρω:αί•
�: :"ι.. \ Ξ μ ο υ p ά, λ ι α, γιοp
:;Ί, π?ύ "f(;;α•ι &-ψ:iΞ>pωμένη, στού;
i'.7. :αχΟό·ι:ου; δα.ίμονΞ;. r:' ?.ύ:ό
�:··p 6ι7J;, οί μέpΞ; -:ου Μά.η εθε
(•ψοσ·ι-:7.'/ &πο:ρpά.οΞ: χ� ·Jι:7.'1 ΙΧ·
πη:pz•J;.ι.έ·ι'.>: οί γά.:..1/):. γι,χ ν,χ
i,.εί-ι--;ι πού
•ιή·ι δuστ:η_ή,:.1ου•1
(17. πα. ντpsύοντα.ν.
Ε:·ιχ: σ.·ιά γκη •ιi πουμε πι�;
~ ; sπ:οtω,
Jυ:L:D!•>Ί". Jε τ'JΊ νομο τη
σΞως. δ:,;ι.:ηpοσ-ι--:χ� σ:ό πσ.pόν, ά
πλιtJ; κcι.: μό·ιο γι:;ι.τί •jπηpξα.ν
1:p:·ι χ: �χ: γ:ά χα,νέ·ια αλλο λό
yc.. πι;,λλ,z ϊ χ·ιη :ο'} πα.p.Ξλf!ό-1:�;.
Ττ:-:ιο'Jηθr,ϊ/ι οέ Υ.7.ί αλλα α.ι-::cι.
J-:'J ·ι"ι. γί·ιΞ: ή δ,:α.τήpηση α.ύτfι
τ.:� ο:,;ι,.pκής χαί κάθε ψο,ρά. ενσ.
±πr,:ι.Ξ:νά�: -:οσ π,;ι,_ρΞλθό·ι:-ο; Π'l.
p'J:.ισ:άζΞα: χ,;ι,.ί :ιέ μ,cι. '1.7.:VQύp
v α. μοp
cρή.
Ti ,;ι,.[:�,;ι,. ,;ι,.ύ-:,χ ε!να.: κυρίως;
'Υ "J χ ο ι. ,_, '{ : κ ά.. Τ!ι. χυpιώ:,'Jα. cι.τ. ,;ι,.υτα. Ξινα.ι:
-..λ : η γ ή σ Ξ l ; δ:άφοpες.
-'Η μ ,,,_ ·ι τ : χ ή χ,;ι.ί ή
-λ\ α. γ Ξ i α.
n� :ι�-y�xk; δ� ηγ [z; γ�'Χ Ξξ�
λα.-:;μό Ί, �sJηιzυση :ώ•Ι ύπΞpα'Ι
�υνά:ι:(ι)'), z:�θως: "1..7.t οί
c.>,/-::; γ·,z -;'Υ(Ι zπήpεισ. τu)'/ ούι

1
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ραv!ωv σωμά.τωv στίς τύχες τώv
χVΙθρώπω·ι. περιέχοντα: στά, μα
γ: κά οι,ολίσ.. Τά περι-σσότε, ρ, α &.π'
αυ-:ά. πού 1υερισώθηκα:v μέχρ: σή
ι,uερ- α τέτοια Έλληv. ι1 κά ο•:ολία
γρά.φτηκαv το·v Γ' καί Δ' αίώv, α
μ. Χ., βρέθηκαν δέ στήv, Α'ίγυ
πτο, σέ παπύρους.
'Απ' α,υτά εχουv τήv &.ρχή τους
χαί οί πολύ γνωστές στο λαό μας
Σ ο λ ·ο μ ω v ι κ έ ς καλ τά.
Ί '1, τ ρ ο σ ό φ ι α,_
'Απ' αυτά δέ τά οιολία πηγά.
ζο· υv -οί ';,zρισσότερες δει1σιδ αη 10v1ίες του Έλληvιι •ι<οϋ λαου. Σ' α,υ
τ&. οpίσχου,με Κ'(J.t τήγ εξήγηση
δει,σιδα: μοvιώv· γι,α,τί, άλλες μέv
&π' αυτές γίv τω
φα,v,ερο δτι
πpοηλθα'.1 &.πο τήv ύποτι,θέ�μεvη
iπήpε:::ι. τώv 7,::πέ,ρ ωv στον &.v
θρώπιν10 οίο. cί.λλε; δέ α.π' τή
'Jχέση του δια,οόλου μέ τον 5-v
θpωπο Χι άλλες είναι σφεολω
μέvες. η μέ τήv πά.ροδο 1:ου χρό
·ιου πι:ι,ραcρθαρέvτα παραγγέλμα
-:α ,η; &ρχαί, α; θρησκείας. Of δέ
6π6λJ:Π� � δ η, μ:ο, υpγήθηκ,αν στα
μz,,χγε·ι,έ�τ εr;α χpόv,:α ιιέ τούc
fδ:ουc: -ι.7.:ιόν,z;, πού yίvον, τα,ν οί
δc: :;:δ,-� ::,:,·, ι!ε; και στους &pχαί
ους.
Άπ' τούς χα,vόvες αυτούς, θα
iναcρέρω 1.,1ό, ν,ο τον χα,νόνσ, της
&. ·ι α λ ο γ ί α ς:. c11το·1 όποίο
χρι,.;στα.με εvια πολύ μεyά.λο α
ριθμό δει·σιδαιιμ,αvιώv. '() δεισ:
δι:ι.ί,ιω·ι -'ιπο1θέτει π�); ύπάpχε�: κά
πο:α σχέση μυστηp:<!)δη; χα
, ί συγ
γέ•;εια σ,νά,μ,εισσ, στά ομ,οια πpά
y, ι ::ι. :7. κc:ί σύμφωνα 1.,1�, τήv &,ν�ιy
'
πc1.pz-:η ,zυτ
χαΨ)Ίιι,-ει
τι:
, ή σy_εση
,

πpά.ξεις του.
Συvηθέσταιτα, η ομαι6τητα πα
pc�τηρείτ%Χ.ι μόνον στά, ό•;όμ-:ι.τι:ι.,
Y.l. ετσι δηιν.ουργοόJvτα: δεισιδ
, αι
μr,νίε; �ί�Ο )ογοπα>rν,α, ·,τ.χ.:
- Ό Σεπτ�μορης 1μήνιας, κοι
νώς τρυγητής, όvομα,ζόμεvο;, ν•ο
μίζε,τα,ι στήv Κέρκυρα, &χατά.λ
ληλος γιi γάιμους, γtα.τί τρ, υγά.ει
χ-α,ί θερίζε,ι το &v,τρ6γυ1νο.

--

Στrι Σύμη 1δέν πωv,τ,ρεύο·ι
vαι το Σά..οοα,τα, της Τ υ Ρ ι V η ;
γιά. vά μήv,, τυραv•v1ι1ώψ�αι.
Φαί
1
vε.ται δηλαδή καJθα,pά, πώς χι'
αυτή καί άλλες δεισιδα.:μοvίες
γεvνή-θηκσΝ απ' την κ, ωμ:κή πα
ρετυμολ, ογία τών όνομά.των.

'Έ'C'σ:• δημι�cιυργή,θη,κ ε
μιά.
ιiγ,εξά.vrcλητη πηγή δε.ισι•δα,ι1:.,1,οv�
ώv, πού δέv ύπά.ρχει .έλπίδc1. νά.
έξαλειφθουv, όλοσχερώ; απ' το
&.νθpώ7tlt v:1 γέvο,g_ Μοιά.ζου·ι μέ
τό χ:όv,ι του Χελμου, το όποίο,
δπως λέsι εv�α δη,μοτ:χο τp::ι.γού.
δ·ι:
•�,σ πl'Jυ 1νά. λ ε ι ώσz:
το πα,λιο
Υ,α ι ν ο-ύ ργι ο το
πλακών1ει.
Στην δ:αιώνιιση τώv πcφc1.δεδε
γμέvωv δε- ισιδ, αιμον- ιGJV, δέν συνέ
οσ,λε λίγο χαί, ή έκμε-τά.λλευση
τGJv έπιστημοναώv έψευpέ·σεων &.
πό π�αλαι-ούς εφευρέτες.
Είνα,ι γνωστό δvι τά, πολύ πα
λιά χρόνια qί ίέρει,ες τη; 'Α ρτέ
μιδας χ•pη-σιμοποιουσοον στριί�μ c1.
τα ά.σοέστου κάτω ά.π' τά. πέδι
λά. --σους, εττσι ωστε νά περπα
ταvz πά.ν(•) σ' άvαιμμέvα, χά.ρο:,υ
v,α.
Τό Β::ι.τιχ::ι.νό,
τροφοδο:Ι'Jυσz
1

,-
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την κόλαση, τόν Πcι.ρά.δεισο καί
τήν αψεση των ά.μαpτtώ'Ι καί γέμ,ιζ,ε τα.' θ ησα.υροψuλ'α.κια.' του με'
α.ψύοψχ χ.ρή,ματα., χορηγώντα; τά.
περίψημα σuγχωροχc'ι.pτια.
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Πολλά εγχλήματα εχ',(.ναν οί α•ι
θρωπο: Ξ'Ι όνόμ?.τι του Θεου τη;
'.\γάπης, μέ κίνψρο α,υτόν τόν
zφ:ά.λτη -:η; δεισιδαιμο·ιία;.
Νά. είσαι έπομέ•ιω; πολύ προσε
χτ:χό;, γ:ά. 1ά. μή μείνει σέ σένα
:6 Ξλάy_::;τ.ο ϊy_ νci; δεισιδ?.:1.1,ονί
'Χ;.
Τό μεγαλύτερο χαχό πού προ
χαλεί ·ίι δεισιδ7.:μονία. είνα: δτι
i3εσμεύε: τήν ελευθερία της 6οu
λήσεω;, επισκοτίζει τ·ην διάνci:7.
:·J•J i'Ιθpώποu, τόν :ι.ά.·ιει δι7.p
χG,; ·ιά :,:,ο6&.τ7.: &πό &.νύπαρχτοuς
χιyδύν<Ju; καί -:ό·ι έξχ·η.γχάζε:
7'Jλλέ; �,;,pέ; σέ εpγα. αισiχ.οπα.
χαί ε1tι6λα.6η.
'() 'F,λεuθεροτεκτονισμό;, πού
είοε χα.:ά τό 180 αtώνα, Ιr;., ακμ6.
�ε•. ή δει:,:,δ7.ιμονία στά διάφορα
σuσ:ήμ7.τά. τci'J. :-rι •ι χα-:7.πολφά.
ει εντονα.
'Η δει:;:οη10·1ία γ:ά :ciύ; -:έ
χ:ο·ιε; θε.ωρεί:7.: ώ; zλλ:πή; γ·ιώ
ση, ή δποία μπορεί ·,ά. όδηγήσει
σέ iσψ::ι.λμένα πορί:η.vι.:c1. κα.ί σ·
iσφαλμέν,ες ενέργειες ήθικης η
χο:·,ωνικης ψύσεως.
'Υτ.' 7.'1:11 :ή•ι εννο:c1.. δ Έλεu
Οεp,;,:εχ:ονισμό; ε[ναι σ,σπονδci;
iχθρός τ.η; δsισ:δα�!.ιο'Ιίας. γ:7.τί
:ή·ι &ληθ:·ιή ε:Ι'Ιοια. -:ή; εργα.σί
α.ς :ου πρέπε: •ιά. τήν αναζψεί
ί5:7.pχω; στ' '1 πpο:JΙΠάθΞt',(. γ:ά τή'Ι
;,ψ·.στ.η τε.λειοτ.οίηση τη; &.νθρω
πi·ιη; ύπάρξεω; χ7.ί γνώσεω;_
.\ ·Jτ.'J "pοχύπτz: αλλω::;:z -:iπό
τά. :uπικ& του. επισφράγισμα των
δο:ωγ ά-;:οτελουν τά. λόγια του
:ιεyά.λοu Τiχ:ονα. Μότσc.ιp: ::-::6
μ,χγψέ·ιο αυλό», Π�)ς: «στο ::Ω.ο�
οί γνωστικοί θά. νικήσου·� κc::
;::,?λήψz·; θrι. sξαφσ.·1:σ--:,:.;_j,1�.
1

5-Κ α τ α π ο λ έ μ η,; η
αε ι σ : δ α ι μον ί α ς:
1 [ολλοί δμω; ήτα,ν εκείνα: πού
προσπά..θ -ησα.ν 1ά καταπολεμήσου·,
τ·ην δεισ·.οαιμονία. τG>ν λαων.
'Απ' αυτούς α.ναψέροuμε τ.όν
Ήρά.κλειτc,, τόν Ξενοψάνη καί τόν
Θεόψραστο, πού εγραψε ξεχωρι
στό κεψά.λα.:<J στού; «Χα.ρα.κ τη
ρες,, του, στό δποίο οίνε.: τήν ει
χόνσ. του δε:σιδαίμονα_ 'Rπίση;,
ό Πλούταρχο; εγρα.ψε είi3ικό 6:6λίο yιά. τήν δεισ:δcι,ιμονία.
Παρ' δλα αυτά. δμω;, οί &.πλοϊ
κοί α.νθρωπci: i3έν μπόρεσαν •ιά ά.
πχλλαγουν από :ού;; ά.i3:κχωλό
yητοuς ψό6οuς καί τί; προ
λήψεις.
1

6.- Ό p ό λ ο ; τ ω ν δ ε :
:, ι ο α ι μ ο •ι ι ω ν στ ή·ι
ζω ή τ ω ν &.νθρ ώ πων.
Ί'πά.ρχουν, λέε: ό Κpισ,ναμούρτι, τρία ά.μαρτήμα.τα., πού προκακο' α.π
�,
, , ο,
- περισσο,ερο
ξ εν<Jυν
λα τ' άλλα. στον κόσμο-.
α, ή
Ή κ α κ ο λ ο γ
σ χ λ η p ό τ η τ α. καί ή δ ε. ι
σ ι δ α ι μ ο ν ί α. Γ:cι.τί ε.ί-ιαι
άιμcι,ρτήμ:;:,τα κατά. τη; άγάπη;.
Ό χνθρωπος πού θέλει νά. γεμί
σει την καρδιά, του μέ τήν &γά
πη τ<Jυ Θε.ου, πρέπει νά προφυ
λάγεται iδιά.χοπα &τ' αυτά. ,ά.
\ τρία ά.μαρτήματα..
__ Ή δεισιδ?.ι,μονία εχει πpοχ',(.
λέσει φpι χι7.στιχέ; σzληρ6τητε;.

1
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Μ0σια οπής ,,ύχrr,α;; τ,ό πιJΙΚνό σrκοτ�.&ι
τα ,μάτιιια σου ορθάνοιχτα πρ.έ-πιει ·vα μάθε�ς ,,ά �ρατiiς
αν αια θαυμάσι1α h1ρώμεν,α1 ,θες να μrετέ χ, ,ι,ς.
Κι αν σπ11ν &ρ,χή δέ ϋλέ-πεις τίποτια εμπρός σοrυ
σέ λίγο αμυδρά θα συνη,θί01εις ·ιά. διrαικρίνιει�ς.
Ι'ί,ρω σου οί ανθρωrοοι, γισ. b,ές, πόσο ϋαΟ,�α χοι�wϋνταιι.
(11 τοί,; ξυ.ι-τνήσειι;, δέν ηρθ' 11 ίbρα τ1 οrυς να ΚΙαπ:αv,,αι5ου,ν_
Ώστόσ�. εσύ Jljροε'ίοrιιμάσου, μυστήριο ':Χ-ν,ε1ξιχνί1α1σrττο νά δείίς.
Πι,ύσεξε, τ11ν εξαίισ1ια1 οπιrα1σία άπ' τα μάτια σου μ:11 χά.σεις
γιατί τό 'ίb110 δραιμ,α ΠΟ'!"έ. σιου δέ 0-α ξα;ναlδείς.
-:\

1

"'**

Κοίrvα! �έ σένα γνέφFι γελα;οπή ή \\ερά.uδα,!
Σέ άναyνώριιισε ! Μέσα στιούς λί:γους εκλεχ11ούς σέ συγ1χJ()ιτάlλιεξε.
Τ(\ μ11νυμά της είν' rιπλό γι' αιύτού; 1110-ύ ξέραιν να διιαΗ'5άζουν.
λ[έσα σηχ βά,θη 11ϊ; ψυχης σου φύλαξέ τιο.
1

�**

εξα,ψ,rα,,

Χάθ ηκε
δπως η (_) θε, 11 ούράνΙια οreτα\σία !
Μέαα σrτης νύχπχις τό πι,ΙΧΝΟ ΟΙΚΙCΧΤ'άιδι
οί ανΟοω:rτοι ϋα,01ια κοuμοϋνrτ1α:ι άικ.όιμη ...
Μ ήν άπελπuζ001α1ι !
Ν ά ξ0 ιι,ειις Πί;>ς �uε,τά. τό 111ιό πυχνό ΟΙΧοrtάιδι ξηιμερώ\'ΕL...
20.10.80
Βά,ια Βαιδέιτση
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ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Lτην κ.λί""11 τής Ζωης ό Οάναmος
rι.ΟάναιηJ<\ τ11v 1\[ν11μη άγιάζει.
1

'Γό �ώμα σrιωπη,λό πά δωρική ΚJολr;)\:α
των 'Εκκλησιώ·ι τά μύρα δέχεταιι τά θεία
χαί γί'\1 ετυ1ι δ �ηλός Ναό; 'ΟρΟοδοξ�ας.
Ί-Τ τελευταί,α, πρυσευχ11 άγάπης μ11νυμ,α.
Εύχ11 ένότητο; ή εσχατη ή χρήση .
Ti1 ϋσιτερο δλ{)μμα ίκεσί,α άδελφασύνrη;
Ί,<Jλλή,νων χαιί. Τοί,ρικων που αιώνες μJαζί
ύφαί,νουv δραμα Κοινότηrαις ε ύτυχω1μένης
ιrηκώνοντας ψηλά. στ<'.ι τείχη rού l3υζα,vrτ�οιυ
μέ γνώμm,α καιί hLαδ11τη τnξο για να στηθεί
ειρήνη iΊ Άλ11θεια Υ,αί δ Λόγος όδηγός.
Τ(7>·ι ]Τ ατέρων δ ταm:εινό; 1'ιάκονΙJ;
δ :λ !έγας των :-uι,ση7)ν δ Ηα,rρ ιu!ρχης
κι. αδελφi>; σεδάΙJΙμιος Τ(()'\ ιιλλοφω,ων
δδεί•ει, J [ν,εύμι1 φωτειινό, σrτόν λαμπερο Παράδεισο
δπου οί. ειρηνοποιοί ύμνολ{)γούν τ1Ίν Δόξα
Έκrί,\'ΟU πο·ύ ρ,ίζ, ωσε 'Αγάπη αιην . ΥJα1ρδιά μια:ς_
1

Τοίi Κόσμου (Jί φωνές πιrιvρές κα�ιJcάνθς
τής γη; ΟρrηνολGγοννε η1ν ιιρφά\·ια.
Σ,rά ουράνια. θρίαψ.δος Χερουδιικος η Άρεrτή.
Οί. αίνοι των (1γίων F.uδαχίας r:ίγγϊλiμα:
Ψυχ1Ί άπi> 'Αγά,πη ζυμωμέ•ιη
:τνFuμα στ1Ί γη 0ά κατεl>αίνει
τ1Ίν Οίκοuμένη στύ φως νά όδηγεί ...
ΝΙΚΟΣ Α. Τ�ΝΤΑ�
Θ.εσσα,λονί.κη

Ι.972
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Φως λlαιτ,u�υτό π' ανάλαφρα zμϊlδιε,Ίεις ·τlί.ς ψυχές
πόοο rοολύ σέ λiαlχπα1ρώ νά 'ρθιείς, νά 'ρθ'είς, να 'ριθfις ...

...
*

ΑιιiJΙ\ΙiΕΙς εγώ JUάιλlεψα 1\Εσένα. ά,ναJζηrταιmιαις
ΞΕΙσικί,σ1τηκα, μαmώιθηrιια, μού κόπηιχ.ε ή :mνιοή,
Τ\αιτί λάθος σέ γύρευα. φρ,ικτά ΠJωραΙrοαtrώνtτας
Στ11ν 01ΚJατ�ει'V1ιά, σ' aμ�πάθιειuα, <J!t'ην ΚΙΟ!ύφια ηδο�ιή.
Τώ.ρα, μιας κιαί φωτ1ί1σ;τη�ε δ δύσιωλός μαυ δ δρόΙμΌς
άπ' τού Δα1σrι.άλοrυ mιν πυρσό ·,ω,ί μπόρ,ΕΙΟiαJ νά δώ
Τ' άγ�θ,uα JΟΟυ ιμέ ξ,έσχιζαιν κ,αι μ' [JΤJνu�εν δ ΠόΝος
Σε Σένα δέομ,α1ιι, ώ Φως, γυν,αtυισμένη ε�ώ.
"0λ« νά διώξης τί,ς σ1χ,ιές από -rα ιιύχ1�α μοruι,
Τούς φόοους, τήν άJ1ίελJυu01ιά. ΊΊΊ Ο'Χαιlε'ινι1 καrι.ία
"Ελα να γ!Jάνης τίς π,ληγές μέ101α στα ισωθιΙΧ,ό! μoru
'Εσέ,,α εγι� άποζψώ ιμέ θ1εϊκια μJαrν ία !
Κάινιε ν' άνθίση �μέ01ω ,μo'll δ σπόρος ό ΥJJJλός
, γίνοvν ωριιιμ:αι δλα τα αι01θήμαιαι μο'U
Καρrοοί να
Λέξ<ΥU να στολισ�θη μ' αύτά δ άγνόc Σ()Ι\) δ οω;μός
Κι' εγώ Σέ νά ύπηρ.ειτω σ' δλα: τά ϋή!,ΙΙαlt'ά μoru.
Τ11ν ωρ:α JΟΟυ γειννιέω:ωι 'Εσύ ανοίγουν οιί Ουρανοί
"Ολη ή πλά,ση
, χα,ίρwαι, ο�κιρτα στό αγγι')'Ιμά Σο'U
Ζώα, :ιrουλlια χαί λούλlσuδα1, ανθ,ρωποι κ,αrί, θι εσί
Ειιλαι&ιΙΥ.ά Σε προσκ:υ-νούν, Σέ κιαί τ-όν 'ΆρχΌ�"Ί:ά ΣΌru

"'**

Φως λαι.ρεmό π' ανάιλlα�φρα χαϊδεύεις τις ψυχές
πόσο πολύ σέ λlαχrt•α1Qώ να 'ρθ;εί, ς,. νά ρθιε�ς, ν,ά ' ρ1 θ,0ις...
, wα01ιά�ου
Λέ-να, 'Α ναι
Δ,εικέiμ:6-ριuο � 19 8 Ο
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.\Ο�λΑ Δ. ΚΩΝLΤ.\ΝΤΙΝΙ \Ο'Υ'

ΘΥΜΗΣΗ ΕΟΡΤΙΝΗ
"Ε, λαιστόν, α\υτέις ο,ί μέρες bέν JΙJ(_)(),"ι{JfJL'11αJL να χα!θοrυν,
Να π6ήσ<Μ' μέσα σrr11 χοάνη τ1ου ασή.μηντυυ χρόνου,
μας ξε, .γελούν
στο λαιδύρινΟο ηον -εποχrί)\1,
1ιέ Την αι<JiΟηση τrις μr-ΤΙα,μι'Jψpωση- χάΟ,ε τόσο,
τα χρίίψ. αΤ'αJ, τό r'Lρωμα σrτοί,ς κ111eαυς καί τά δiνυρα,
τα πουλlιιί., Jtl()'LJ μας �uα1Οα{ν1αu,1 ΤΙ) ζωή,, τοy ερωm, τi)
Jtl()'\I

θάινατο.

Αυτές οί μέρες, εχουν το ι1νεπανάλη:τrο της, ευτυχίας,
Τ!)Ι\Ι κρυφή κι (Lγiρα1ατη χrι,ρα της ,,ιότης,
το ά.ειπάρ1Οεν10 ίΊφος τής γλυχιϊί.; αναJμοινή;, τό γέλιο,
φuλαγ,μένο ενα πaιγ,1 ίbι (L::T' τον χrλlμfνυ 11,αJρώδε,ι,ση,
το χΜJι της μηrοέρας στόν {iπνο. το ρίγος ά.π' τ' ασmρα,
rοού EJlJFO'F λιπόθυμ,n στrι χιι\ ν1 11α τ�ο·υ 'Αρlα!ριJ,τ, Ί'Ι) φω'\'11
του J11Q,(�τυυ ,μάγnυ, πού τ' α.νrrί:χ.ρvσ�ε ψηλ, ά στο "Αγιο Σπή1λtΗΟ�
το φ:tγγο; τής Οάλασσυ.;, ποί, α_γ,ι,νητ�·ί. Υ..αθώ;
1
έπά·ιω τη; περπα
'ΕΚJ(ινος ...
, υούσF χωρ1,; νά 6οu1.ιάζε1
1

"Ε, λοιπι'>,ν, αιύτές οί μέρ,e; bέν rορόχειrt1QΙι να χα1Οούν_
Τό ίυι:αιγορε{,ε,ι α&rο ό Μωrσίr, λ!::: τioii XJαίyl.'r-λ, οί ώραίοι ψαλlμυί
rnυ 1 --'ωμαινοί- T'<YU Μελωhου, τα έωθινr1 κ· Gί ορ,Οροι.
της 'Αγιάς Σοφιίiς� 11 0:εία κ,αιτc:ινυξη τοrυ Βαισuλεί()ιυ Ί'Οrιι Νlεγάλου.
η 11ριφάιμ·ε.ν�1 &..τiJ δέο; Lί:ρ11 φω\•1'1 τιού Κοσι1ίi τ�υίί Αίτωλοιϋ.
11 γλιrΑ,·ί,;τιαΙτη ίΊ;ηαρ ξη της Κ αισ01ι(.t!V ής. δ 'ίσnι.ιος τ1O υ Παιπαιδ1ι1α,μάντη,
fΊΙΟΊι, χ()jθ(ος προχωρεί \'tιχrτrα. γιά 1)() έχ.κλησάrΜ T'()/]J Άγ. 'Ελιισσnοου ...
Αυτές οί μi,ρες, εχουν τό ά,,επανάληwο τής ε.υτυχίιας.
Ποϋ ψάχνεις άλλοϋ
να τtς 6ρείς, που σφειών10ις �ρωμμέ;
,
α.σχειτες, ξένες, mόν η�uειροδ,είχτη της χα.ρδιάς σσυ, έχεlί
��fJι�αν οί μέρeς, Gί ν-ί•χτε.ς, οί ώρeς. ποί· , σπόλι01α,ν
τ,α ,μ�α,λλlιά. σου ,μέ τ11ν πάχνη της JαιΎωνιάς. τη χρυσrιi δροχή
τ,οϋ Γε.νάρη. mού φιλοίίσε έρωτημένnς τίς πρώιν:ες &μυγ�δαJλιές
χc.& τρσJγοuδοιuσ1ε πι'ψτca σ:ηl'ν :τόιρ,τια :ιρωrrοχρ.ο,νιάrτrιrι(;ε.ς μΙα<m:ινάδες,
κραιτι;Νrας στ,ό χeρι τn δε.ξί ενα γυάλι\Χ) ρ(Jδι χαί στ' αλλ, ο
Θν:α χλωνάριι ελι,ά. για τ11,ν Ειρήνη δλάΥJθ()Ο'\ J υού κ601μου...
:,Έ, λοιπόν, α&τΕς τtς μέρες, πέ; μ0τυ ιι,υχή μου,
ποίο νά τίς εϋρω Jljάtuι,, πού να τίς γυρέψω μες σrrό χάο, ς,
ποί, μi-- :πριζιονει από πα,ηου ί{!αί μέ πνίγ;ει χρδ�ιια τώρα.
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ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΉ
Πρωl τής ανΟί,ξηζ γσ!λάζο,
μιeθώ αιο φώς σοrυ τό uλiα,Q<.'
mχιuζω, χpρεύω οοι' άλlαιλάζω
καιl νιώθω ,μέσια μου · ν,' αλλάζω
κι' εtμ' ενα δέντρυ θ-αιλlερό.
Πρωί, Ι(Π() φως σου τό γαιάζο
λe�ώνω σά.ν νέφας άργυρο
στά1λlα τη mά:λα άργσσ
, t1αλάζω
κι' αλλιάζω, άλλά:ζω,. αλlλάζω,
γ,ίνφαιι &.γέρας καl νερό.

αλλάζω,

Πiρ½)ί,. Πραιτόσuλlα�στη είπυ�
. Cα
vα ,μπω ατό φως σοrυ πως μπορώ;
αl'U't'OV, Π101J α' αχρ, α� 6α'Κχεuα
ΟΙμιίγουν της φύσης '[Ια στοιχεί:ι,
σ' ενα ασταμάτητο χαρό.
Πρωι τ' Άπείροrυ ή ευωχία,
δός μ:οrυ . τ1) χάρη να χαρώ
τη μυατηριακη εύτυχ1b,
:του ζουν της φύση
, ς τα σοοιχs�α·:
&γέ,ρα:ς,, χώμα, φως, νsρό.
Μύα αχmίVΙα' φως σπό φως τ' 'Απε�ρ()υ
λά\μψη στων αΟίtlρων τό χορό,
να ζω σε μια ΠVΌΙΥJ �εφύρ:οιu,
,,ά tδω τά θα.ύ!JJα-Vα rοϋ όνείρου.
να uδώ τη γη μ1α.ς σαν μωρ·ό.
Σrr:οϋ Χάους vά 6υθ�- στώ τα χάη,
νά ,uδω των κόο�μιων την αρχrι,
νά uδω πώς πάνε JΙJλάιι - πλάι
κ:ι' δ εν,�ς τ' άλλοννοϋ γελάsι
δ ΘάVΙαrrο.ς με τη Ζωή.
Γ. Δ. Πωτα1κυρuαικόποολος
( ανέκ�οτο)
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ΑΝΘΟΛΟΓ ΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΟΥΛΑ - ΓΑ·Ι·ΤΑΝΤΖΗ

Σα. να μην εφτανε τό6ο κακό...
Σά

μην εφωναν οί πολέιμοι, ή Πfινα,
οί εκτελέσεις, οί &ρρώΩ1ruες,
fίναιι καί τα τροχαία.
Σα να μην εφταονε τόσο κακό,
εuναι και τα ναρκωτικά.
Κι' Ειfλiεί; ακόμα ζούμε!
χι' ί:σως - 'ίσως γεράσουμε
- αν εtμΟJστε από τούς τυχeρούς !
V(J.

Συμβαi νει

Kl'

αυτό!

Σ u�u6αίνει κι' αυτό!
να μαραίνονται λουλούδια
,
και να γελού,· οί ανθρωποι.
'Όφς σuμ6DΙίνfι κ1ι' α11τό.
να σ0,ωτών()νπ:αι ανΟρωποι
καί ν' &νθίζουν τά λουλούδια.
(Άλλ αογ ές, 1980)

Γt.ι-\ΝΝΗΣ 0. ;-,1ΑΡΡΕΣ

Τρίπτυχο
:Sτι\ ,,,ή;τεhο οί ποδοσφαιιρι.στές,
r'ιγι:υμαχιί1ντα; διεκδικούν
η1
νίκη!
Σιτί: zει__η•.ίδε; οί φίλΟJθιλοι
ι;1ρι'•οντrιι - μύριε; οί φωνiς!
Κι έγι:) :τροσεύzομαι:
-�ιΤJσο,,, Κίψιε,τόν .\αόν Σου!
(Πsρ. Σϊ•γχρο,,η Σχέψη)

Ι
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Ποιήματα
23
�['Ύω την φυγή μου,
σέρ:νοvτας τον δρόμο ,μοο,
φορτωμένος τι'> δφ_ιύ φορ:τίο τής μνήμης.
'Αντ�χρυ
μου,
ε γιο κι ό χρόνος.
'Αρνιέiμαι τό χρόνο,
ληαμ,ονώ τη ,μνή,μη,
χάνε,ται ό δρόμος
κι άρχuζω την πορεία.
24
Σήμε, ρα,
αiδeιαισε ή ζωή μου
άπό την μ ή1μη των πα,λιών,
ν
άπn την προσδοκία των μελλούμενων.
'Εδώ,
ί.ίφηισα δλ.α, τά παλιά,
τ
μένα.
ν
κι άγαπη
α δυ ατά

Τώρα,
Εγ�J κι ό έαuτός ιμσu
χέρι με χέρι. προχωρούμε
στο φώς τής: κορυφής.
(Ποιήματα, Θeασαλονίκη 1979).

1981
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Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ : Κωστης Μελισσαρόπουλος
(�υνέχεια άπό ,ό πpuηγούμενο -:-εuχ,,c:)

, Από όμιλία
Διαλογισμός καί ένέργεια, 1911
Σ ιi:>,ν δια.λογισμό, κάθε μορφή cιύθεντίος, εϊτε ή ϊδιο ιi
δικ11 μας. ι::ϊτε ή εύθεντία ένόr: αλλου. γίνετα ι ενο έ•ιιηόδ10
κοi έμποδίζει r ιΊν i·λευθερίcι, έιιιτοδίζει 111 φρεσκάδα, τό και
νούργιο.
Ή ούθεvτίο, ιi διαιιόρφωση κοί ή μίιιηση πρέιτει νό ιτcιρcι
μερισθοϋν. Διαφορετικά. άru\ι7κ; ιιΙJιείσθε, όκολουθείιε ο,rι !:.
χει λεχθη, καi αυτό κάνε� τον νου πο\ύ νωθρι:1 κοί ανόητ ο.
Σ' αύτι1 τι1ν κατάσταση δί.:ν ύrιάρχει έλευθερίcι. Και μόνο
με έλευθερίcι μπορεί κcινεiς \'Ο ηροχωρι1σει σ' cιύτό ΤΟ πολυ
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βαθυ και έξαφεηκα σημανηκο προγμα, που όνομάζουιμε δω
λσγισμό.
Ό δωλογ�σμος είναι ή ούσία τfjς έvεργείας. '0,ΤJδήποτε
κάνετε 11 ση�έπτεσθε, χρειάζεται έvέργεια καιi αύτή ή έvέρ
γεια ,μπορεί να σπαιτα,ληθιfj άπο τη σύγκρουση και άπο διάφο
ρες μορφες άακόπων σικέψεων, συγκι, νηmΟJκων έmδιώξε,ων, cιi
σθηματικiϊι,ν δραστηριοτήτων.
Ή ένέργεια σnαταλοται ά,πο τη σύγκρουση, που γεννιέ
1 01 άπο τον διοcασμο τοϋ «έγω» KOJ ταυ «μη έγώ>> άπ::> τη δ10�
ρεση άνάμεσα στον ηαραιrηρητη καi στο πα1ρ0ιτηρούμενο,
στον
1
σκεπτόμενο κο,i στη σκέ ψη.
'Όταν GΙύτη ή σπατάλη δεν λαμ6άνη χώpΟΙV' ύπάρ,χει μ1α
ι':νι'ψ;γεω, που μπορεί να όνοιμ.ασθfj έπίγνωση, μ1α Θπίγνωση,
στην όποί,α δεν υπάρχει άξ]ολόγηση, κρfση, καταδfκη η σύγ
κριση, άλλ άπ:λως μια ηροοεικηκη παιρωήρηση, 1110 θιεώpJJση
των πραγμάτων ά:κpJβω(; ΟΗως είνα,Ι, έσωiΓεp,1.κα Κ,Clil έξω ε
pικά, χωρις η1v έπέμβαση τfjς σκέ ψ εως, ή οποία ακέ ψη είνω
το παρελθόν.
Στην έλευθερία,, ύπάροcε1 ή κίνηση του «μαθα6νω>>·, δρω
διαλογίζομαι, σαν ενα άριμ ον1κο σύνολο. Ή λέξη σύνολο ϋχι
μόνον σημαίιν ει υγεία, άλλα και άγ1οσύνη. 'Έτm, το «μαθαι
νω» εlvαι ay10, το δρω είνα� αγιο, ό δι:::ιλογ1σμος είναι αyιος.
r\ύ,ro είναι ηράγ�ματι ενα ίερο πραγμα καi ή όμορφια βρίΟϊΚε
ΤQJ μέσα σ' αύτό, οχ1 πέρα άπ' αύτό.
0

Από όμιλίο
Ό τρόπος του διολογισμου, 1912

7

Πρέπει ν' άλλάξουμε όλοκληρωτιικα τον τρόπο που ζουμε.
Πρέπει να κάνουμε μια βαθειά, pJζιικη
\έιπαrνάσταση
στι1
(ωή μας, ΟΧι μια έηιφανειQΙΚΓ] έπα,νάαταση. οίκονaμ11Κη η κοι
νωνική, οχ1 να άνατρέψουιμε την παρουσα κατάστGΙση και σrη
Θέση της να φnάξουμε rμ1α νέα κατάσταση. Πρέ,πε1 να άοχο
ληθο: utμε με ,ro πως ό άνθρώJΠ'\Ι,ος νους, ό όποϊος εΙνω τόσο
διαμορφωμένος, μπορεί να ύποστη μ1α ριζική μετα:μόρφωση,
nιϊϊις μποpεϊ να ζίj, να δρα, να λεηουρyη σε μ�α όλοκληρω
ηκα διαφορεmκη διάσταση. Aύrro που εχουιμε ικά:νει για πολ
λους α!ίώνει;, εΙναιι να λεπουργουμε μέσα σ' ενα ΠiΟλυ περιο
ρισμένο υμημα του μυαλου μας. Μπορεi να γίνη μια μετα
μόρφωση' μι,α μετουσίωση σ' αύτα τα Ίδια ΤΟ ΚύiΓΤαρα τοϋ
μυuλ
ι ου μιας; Αύτο είναι ενα πρόβλημα. Νομίζω on είναι τυ
μεγαλύτερο πρόβλημα. Άνrηδρουμε σε Υάθ1ε πρόκληση με το
, ένο
παίλιο μυαίλό, το μυαλο που είν01 .πατροπαράδοτο, συνηθ·1σ μ
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μηχανικό, nου ι':χε1 δια1JΙΟf)ψωΘη έπί χιλιετηρίδεc;. ϊ r ί,(1111 εΊ
ναι σuvεχι1ς πρόκληση και ιΊvταηοιφινόιιcιστε ιιέ το παλιο μυcι
λό. Ί Ι- 6νιαπόκpιση εΤναι 1ιηχcιvική, έγωωι ική, μια έγωκι::v1 r>ική 6νταηόκριση.
'Q διαλογισμοc; Γψόκειτα1 να μοc; ί1ηοδείf.η πως \ΙΙΙΟpεϊ
να έηέλθη αύτ11 ή ριζLΚr) ιιειαμόpφωση. Δεν ύπάρχει αύθεν
τία για να μας πη ;ί να κάνου11ε, δεν υπάρχει μέθοδος διcι,.
λογισιιοϋ. 'Όταν �':χετε ιιιά μέθοδο διο\ογισιιοϋ, δεν είναι αύ
τυ διολογωιιός, είναι ιιόνοv KC11 ιιόvοv μια μηχανική έηαvά
λ11ψη. Koi cιύτο είναι έvτελως ιιά,ι αιο. Ό όμ1λητης δεν εχει
διcιβάσει κο.νέvα ()ιβλίο γι" αύτυ το θέ] J(ι, δεν εχει σύστηιιο,
ιιρέπει v' c'ιvοι1<ολύψη γι' αύτον τον 'ίδιον, πρέπει να σβ{1ση
κάθε ri που εχει λεχθη. Τίηοιε δεν πρέπει vc'ι έπαναλάt\η,
ro όποiΌv δεν εχει ζήσει cιύτc'>ς ό 'ίδιος. Τίποτε δεν ηρέπει vo
έπcιvαλάβη που να έχει λεχθη 6ηυ εvαν αλλον για τον δiα
λογισιιό, γιο κάΗε ηvευμΟΙt LK() ζήτηιια. Καi αν πpόικει rα,ι να
κάμετε καi σεϊς ιο 'ίδιο, δηλ αν ποτε δεν έπαναλάRετε δ,υ
σείς οί ϊδιοι δεν εχετε 6.vτιληφθη, rύrε μJΊ'ορουιιε να έrοκοι
vωvήσουμε να μο'ρα1σθοϋ11ε μαζί ούτυ lt) πρόβλημα. Για vo
cΊνcικαλύψουιιε τi εΙναι cΊλήθεια, ό νους ηρέπε1 νcΊ εΙvοι όλο
κληρωτικο έλεύθερος 6ηυ δλεc; 1 ic; cιrrQJHJ-1ήσειc;, συ11 ιωρφιί1σε1ς, όλότελα έλεί1Θερος 6πυ κάθε φόβο. Τότε 1ιόνον μποrου1ιε vo δουμε, vc'ι 6.ντιληφΑουμε «cιύτο ηου είνα1». Γιο να
, ουμε, λοιπόν, τi εί\·αι διαλογισμός, ηpέπει πpϊίηα vo
κατολάβ
ίιvΟΙκαλύψουμε ιi. δεν είναι. Ί\λλ' cιν άπλωc; δέχεσθε αύτό
ηου αλλοι ι':χουν ηεϊ, τότε άπλως συιι1ιορφώvεσθε. Κα, συμ
μορφιίJνεοθε έπειδή έλ1ΊJί(01ε δ10 μέσου της συμJιορφώσεως,
δια μέσου κάποιος πpο11σικης, οτι Θα εχετε κάποιο ορcιμα, Θο
όποκτήσετε ιιεγάλη δί,vcuμη. 'Λλλ' αν είσθε πρcιγιια,τ ικο σσ
βο,ρός, τότε μπορουμε νό. μοφcισθουμε την ερευνά μας γιο
να ελθουμε σε μια πο1όιητα του νου, ή οποίο \1 0 είναι rελεί
ωc; έλεύθεpη, σ· εναν νου, που δεν θό. είνα1 ιιηχαν�κός. οϋτε
έτuαvcιιληητικός, σ' ενcιν νου που vo είνcιι έντελϊος ηρεμος
χωρις ΚΟΙμμια μορφ11 καταπιέσεως, χωρίς κcιιηιιό. ηροσηάΗειcι.
Γιο vo 6νακcιλύψουιιε τι δεν εΤνω διαλογισμός, πρέπει vcι
έχουμε μ1ό. κατανόηση για τον έαυτό, για το «έγύJ>>, με ολες
11 c; μνη,μες του. 6vησυχίες φ1λοδοξίες, δ10φθορές, ιιε τiς χα
ρές του, τiς σεςουαλ1κες εύχαριστήσεις του, τους φόβους. γιο
,ο «έγώ», ηου χωρί(ε1 τον έcιυτό του 6πο το «σείς».
Για vό. κατανοήσετε τον έcιυτό σας οχ.ι σύμφωνα με κά
ποια φιλοσοφία, κάηο1ον δάσκαλο. κάηαιον ψυχολόγο άλλα
γ1ό. να κατανοήσετε rιρα,y μοτ1κο τον έαυτό σας, δεν πρέπει
να ύπάρχη καμμια μορφη κcιτο.δίκης, κοrμμια 1ιορφι1 διίΚαιολο
γίας. Για νό. δητε τον έαuιύ σας οπως ϊivω, οχι δπως θα σας
αρεσε vcι είναι, πρέηει να ύπάρχη αντίληψη. ΕΤvcιι ιΊπολίηωc;
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ι:Ίvαγκαίο va καταvοιl'Οη καvεiς τοv έαuτό του, γιατι χωρiς
αυ1 η τηv καrnαvόηση, δεv ύπάρχε1 βάση y1a ερευvα. Ί-Ι καιΤΟ
\'όηση του έαυτου σαc: σημαίνει τηv κατανόηση της καθη,με
pιvijς ζωης σας τοv τρόηο που μιλατε. το κίνηιτρα, τiς φ1λ01·
δοΕ,ίες. τους φόβσuς, r11c; ανησυχίες, τ11ν έ�τ,θυμ
r ία για δύναμη
γιο Θέση, Πρέπει ο�ύτο va το καταλάβωε. 'Απ' αύτι1 την κα
ωvόηο�η ερχεται σωση1 δράση, κα� χωρiς τη σωστη δράση, ό
διοrλογ1σμοc; γίιvετο,ι rιι:10 ,μοΙρφη ούτοϋπνώσεως, Τουτο εΤνΟJ
cιηολύτωc; cιnαρcιίrιηrτο, οχι έπειδη ΤΟ λέει ό όμιληrτής, άλλα
έπε1nη μπορείτε vα δητε λογ.ικα την 1ύvάγκη να καrτανοή
σετε τοv έαυ
, τό σας. "Αν ύπάρχη κάηωο μορφη ό.ντιφάσεως
1ιέσα 01ας. κάιποια μορφι1 φόβου, 1μια ιδιότης φ1λοδοΕ,iας, συνα
yωvισμσu, φθ'ο:Υ συ, πως μπορεί εvας τέτα10ς νο�υς νά άvο-
καλύψη, η να ελθη σ' OUTOV
J{άτι ΠΟΙJ . να μ11ν n1ροέρχετ01
r
άπο τον 'ίδιον;
Τί εΤναι, λωιπόv, διαλογισμός; Ποια ϊίvα1 11 ποιότης του
vου, ό όrrοίος βρίσκεταrι σε κωάσταrση δ,αλογωμοϋ; "Αν δώ
σετε όλόκληρη την ηροσοχ11 σας σ' αύτο, που πρόκειτω va
λεχθη, αύτι1 ή πραγμαηκ11 κα;�άοταοη της προσοχης είναι, δ10λογισμός. 'Απλώς και μόνον ν' ακουτε με προσοχι1,
"Αν ύηάρχη μι. ά συνέχιση '.'rfjc; κινήσεως της οικέψεως,
εΤνω 11 έπανάληψη τοϋ παλιου, γιατi r1 σκέψη είναιι μνήμη,
σκέψη εlναι ή ανταηόκριαη τ�ης ιινή,μης σκέψη ε1ν,αrι πεiρα,
οκέψη είνοι γΥώσεις. 'Έτ011, λο1πόν, ή έ,ρώτησή μας εΙναι:
Πϊυς μπορεί ή σκέψη, που πάνω δκι:ΙJωνί(ει τον έαυrό της δια
μέοου της πείρας, δ1α 11έσου της συνεχους έrrαναλ11ψεως όρ1,
αμένων αναμνήσεων, να φθ'άση σ' ενα τέλος; Οί γνώσ,ε1ς εί
ναι πάντα rου ηαιρελθόντος, καd δrον
, δρατε σύμφωνα με τις
γνώσεις σας, δίνετε συ\!έχειο στη ακέψη.
Ί-Ι σκέψη είναι πάντ.α παλιά. ή σκέψη εΙναι πάντα, δια
φορφωμένη, παrε έλεύθερ,η, γ10τi ένεργεϊ σύμφωνα με το πα
ρελθόν. 'fo έρώτηιμα, λ01ι11όν, εΙναι: !νlπορεi αύτη ή κίνηση
της σκέψεως να λειτουρyη σ' ενα, έπίτuεδο, δπου ό νους ν' άνη
λαμβάνετω 1<όιτι ένιελως καίινσύργ10, νcι ζij έντελως δια,φο
rεnκά; Πως , μπ�ορεϊ αύ,τη ι1 κίνηυη της σκέψεως να τελει
ώση;
Ύπόρ,χε1 ενας τρόπος να ηαrρατηροϋμε τη σκέψη. χωρ1ς
ΚCΙ\Ιέναν
, ελεγχο, χωρic; να της δίνουμr; συνέχειο, άλλα να
παρα,τη,ρουi1.ιε άrrλωc: καi ι'::το1ι αrύτη να τελειώνη; Για,-d, αν ή
σκέψη συνεχίζετα�, r> νους ποτε δεν θά είνα1 ηρεμος, δειν θα
ύrιάρχη ηιθανότης άν πλήψεως, ηιθανότης να βλέπουμε. "Αν
ύ νους μου φλυαρη, συγκρίνη, κρίvη, λέyη: «αύτο δε,ν θαπρε
ιιε να γίνη», <<CΙ,ύrο θα.πρ,ειπε να γiνη», τότε δεν σας ακούω.
Γιο να σας ακούω, νcι �ωτΟJλάβω τί λέτε. πρέnε1 να δώσω την
προσοχή ]IOU. Βλέπrει κανε1ς πολυ κοrθ'αρο δτι ή σ:�ωηι1 είνω
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όπολίηως cιvαγκcιία, ΩΧΙ ιιόνον 0111'1 {ιιιφαvειcι.κό πεδίο, cιλλιΊ
οτι1v πρα,γ1ιcιrικι1 ι,ί(cι ιου ι::ίναι ιιcιc;.
'Όταν ό νίJuc; σ.αc; είvω ι':v-ιελωc; ιϊδειοc;, είναι ηροσεκιι
κόι:. Και μ' αύιη r ι1ν πι,οσοχη ιιnορεϊτε να δρατε όλοκλη,ρω
τικά χωρίς κανένα,· τεμαχισιιό. 'Όλα cιύ,:α είναι ιιέροc; ιοu
δωλογιcηιοu, 'ΌιΌv κcιι αvοεϊΊ-ε ι':vιελως ολόκληρο τόν ιε,μcι
χισμο του έαυτοu σαc:, δηλ. πως γεvv1έται αύτόc: ό τε.11αχι011ιό{:, ,riς άvτιφάσεις ισυ, οrcιν βαθιεια α<1ατcιvοηιι:: ιόν έcιυ
τό σας, μ,αθ,uίvε,ι-ε για ιόν έαυτό σας, τότε θcι καrrcιλάβειε τιΊ
σηιμασί,α ΊΊ Ου χρόνου, του χρόνου ιιού δ�σιιεύει πού άvcιχcιη.ί
ζει, πού φέρνει θλίψη. Και αν εχι::rε rιάε1 ,όσο ]ΙCΙ'Κρυά, τόιε
θα κατcιλάβε� ε για σας ιόν 'ίδιο,·, ιη δ1άστcιση ηού δεν εχει
rιερ1γρcι.φή, πού δεν εχει λέf,εις, ιιού δεν είναι κά π J11ού άγο
ράζετατ με Θυσίες, πού δεν ύηάρχει σε κανένα βιβλίο, πού
καΝένας γκου1ρού δεν 1 Jιιιορεί ιτοrέ να ηειραμcιrισθη
' , 'Όταν
είvο1 γκουρού λέει «εχω δοκιμάσει τι r-ίναι αύ,rό» δεν f,έρει
ιί είναι. 'Q ονθρωπος IIOlJ λέε1 οτι f,έμει, δεν f,έρει. Ό νοϋc;
ηρέι11ε1 να είναι έλεύθερος άπό Γι(: λέf,εις, CΙΠ�) rι1ν εΙΚΟ\'CΙ,
άπο ΤΟ παρελθό\", καi αύτο είναι ιό ηρωrο κcιι 1() τελευταίο
6ηi)lα..

Άπό όμιλία στήν Άyγλία, 1915

�

θό προσηΟΙθι1σουιμε να cινcι,κολι'ιψουιιε αν ό χρόνοc: μηο\"
ρη να α�αrμcι.τήση, Αύ ιό �ιν11κ.ε1 σ ιόν τοιιέcι ωu διαλογιομου.
Ό διαλογισμός δεν είναι κάτι r:εχωριστό cιηό τι1 ζωή, άη.'J
n1ν καθη.με.ρινή ζωι1- Διαλογ1σιιόc; δεν είναι Γ] έrιcινάληψη των
λέf,εω_ν•, ή έrιαvάληψη εvος «μάνφcι», που εχει γίνε� τΌσο τηι:
μόδας ι1<σi όνομάζετω ύrωρβα ιικός δωλογιαμός.
"Αν άοκείτε rόv διαλογ1011ιό, δηλ. αν 6κολουθεϊ,rε ενα
ούστημα, ιιιcι μέθοδο, τόιτε αύτό ε1Η11 ή κίνηση της σκέψεως,
πού συ.γ,κε,·rρώvεrcιι για να έηιτύχη κcιηοιον σκοπο l(QJ αύ
τός ό σκοπός προβάλλει αι σαν c'ιντίδραση του παρελθόvrrος,
έποιμένως, συνεχίζει να t\ρίσκε ι αι οτηv περιοχη της σκέψεωι;,
Διαλογισμός είναι ή έλευθερία 6110 κάθε αύθιεvτία, ή rο
ποθέτηση του κάθε ι i στι1 σωση1 ,rου θέση στον τομέα της πρα
γμcιτικότητος.
'Από rιαινάρχcιιουc: χρόνους ό οvθρωηος εχει έπιθuιιήσει
να καται01.γάσει ιόν νου, καJ αύτό το όvομάζει διαλογισμό. \Ιπο
ρεϊ vό 01γήση ό νους; Να μι1 φλυαρη, vo μη φαντάζεται, νcι
μην εχη συνείδηση ιης σ1γης; Γιατi ciν εχη συvείδησιη τ,ί'jς
σ1γης, Θα πf\ πώς ύπάρχε1 κάποιο κέντρο πού εχει αύτι1 τη
συνείδηση και αύτο ιό κέντρο είvω μέρος του χρό\':JU Κ(Ι"[(Ι
()1Κεύα01μcι της σκέψεως.
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Ή θρησκεία δεν είναι πίσrη δεν εiναι τ�ε1εmυργίες, δεν
είναι αύθεντία, άλλα ή συγκέντρωση οληc: της ένέ,ργειας στην
έρευνα τοι, αν ύπάρχη κά-π το iερό, που να rμην εϊνα,ι το
ηpοϊον της σκέψεως. Αύη1 την ένέργεια την εχου,με δταν βα
σιλεί;η άπόλυιτη τά_ξη στον κόσμο της 1ιραγ�μαηκότ,ητ, ος, στον
όrωϊο ζου11ε. Τάξη σπς σχέσεις μας, έλ,ευΘερία όηο τiς αύ
θεvτίες. έλευθερία άπο τη σύγ�κριση, ά.rιί) τον ελε_γχο. όπο το
μέτρο. Τότε ό vοϋς καα ό έγκέφαλος σιιγουv φυσιολοiΥικά, οχ1
με τι1 βία. "Αν ιωvεiς ά.vnληφθifj οη κανένα άπο r. τα δημωυρ,
γήμοτα της οτκέψεως δεν είvω. iφό, οϋτε ο1 έΚlΚλησίες, οϋιε
οί ναοί, οϋτε τcΊ τζαμιΔ δλοrυ του κόσμου, τότε ύπάρχει κάiΙ1
το ίερό;
'Υπάρχει τίποτα το ιερό; 'Ή μήrπως δλα είναι ϋλη, δλα
σκέιrn11 δλα μεταβΟΙηκά, δλια φευγαlλέο, Ύπά,ρχιε1 κάτι που
ή σκέψη δε:v μJΊΙορεϊ πστε να όγγίξη, και γι' αύτο όδιάφθ'ορο,
αχροvο, αi.ώvω καi ίερό; Για να το όνα, καλύψη κΟΝ·εiς αύ ιό,
πρέπε.ι. ό vουι:; να μείνη ά.πόλυτα οονητος, που ση
, μαιvει να
στΟiματήση. Ka,i σ,' αύτη την καrτάσταση υπάρχει πλήρης έλευ
Θερίο όπο κάθιε προκαrrάληψη, γνώμη, χρίση. Μόνον τό,ε ερ
χετω ιωνεiς σε έποψη με κείνο το κοrr,αιπλη%rιικο κά;π, που
είναι αχρσνο :καi ή ούσία της συμπόνοιας.
'Επομένως, ό διαλογισμος εχει σηrμ.αο1ία, είναι άνάγκη να
ί::χη καν
, εiς αύτη την πωότη;τα του νου, οχι σποραιδ:κά, άλλα
καθ' δλη τη διάρκεια. της ήιμέρας. Κ' έκεϊνο το κάn, το lερό,
ί':πηρεάζει τη ζωή μας. οχι μόνον τiς ωρες του ξύπνιου, άλλα
κα,i τοrυ ϋπνου. Σ' αύτη την Jliορεία του δια
· ιλογιαμου, έμφα
Ιθρωπος γίνεται
vίζοvτω δλων τωv
εi.δων
oi
δυνάμεις.
Ό
αν
ι
διοραη,κός. το σω,μαι όποκτα έκπληκτιικη εύΟJΙ.{rt)ησία,. 'Αλλα ή
διόραση, ή θ-εραnευιη,κή, ή με11α1βi.βαση της σκέψεως, δεν εχουν
κο1μμ1α σημασία. 'Όλες oi απόκρυφες δυνάμε1ς δεν εχουv .ιωμ
r
μια σηΙJlΟΟία. 'Όταν ·πς κυνηγο:πε, ι:κυνη
1 yατε κάrπ που θα όδη
γήση τελ111<α σε ψευδαίσθηση. Αύτο είναι το πρώτο. Το αλλο
εΙvω ό ϋπνος. Ποια εινCl!l ή ση,μασία ίΓΟU ϋπvου; EiVOJl το ξό
οεrμα των :.υρωv T'OIU, ϋπνου σε ονιεψα, η μήπως είvα1 δυvα,τον
να 1μr1ν όνειρεύετω ΚΟJνεiς καθόλου; Τί εΙναι τα οvειρα;
Γ10,τί όvειpευόμαστε; Καl εΙνω δυναrτον να μην όvε�ρεύ,εται.ι
ΚΟJθόλου ό νους, ετσι ωστε στη δι6ρκεω του UΠIVOU, έπειδη
ό νους θα είναι έvτ,ελως ησrυχος, να έμφΟJνiζετιω_ fva έvτελως
νέο εϊδσς έvέργει01ς;
'Ά ν τiς ωρες τοϋ ξύn!ν1ου δίνουrμε όλάκληρη την προσο�
χή μας αιiς σκέψεις μας, σπiς πράξεις μας, στη συμπεριφο
ρά μας. τότε τί χρε1άζοντω τα ονεφ01; Μήπως τα ονεφα. εf
ναι ή συνέχισσις της κα:θημεριvϊj(: μας ζωης, με τη μορφη
εiκόνων, περ1οτατικων, μια συνέχ�ση των
, ΚΟΙθηrμεριvων συνει
δητών η μη συvε1δη,τίϊ>v ιμ.ΟJς κινήσεων; 'Όταιν ό νους εχη πλή-
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ρη έπίγvωση 111v ήμέrχι, [όι ε ιό οvεφιι χάνουν ι rΊ uηιιαοία :ουι:
καl γϊ cιύτΟ Cικριβώς δεν όνε1r�εύεται κctνείς. Ύη(ι ρ χι:ι μόνον
ιτλήρης ϋπvος. Που σημαίνει οι ι ό voυc; βρίσκεται σi: πλήρη
ανάπαυση, καl τύΊε μηορεί vό όνιινεωθη. "Λv ιιc: ιΙφι::ς ΓULJ
ξύπνιου εΊΌαστε ιιόr>α rιολυ ξυηνη r οί, ηαpατηpηιr1κοί, χωρίι:
ι':ι λογή, 1 ·ό1ε, οτα,ν KOIJJOof)ε, ό νους γί\'ειαι ι':κηληκι ΙΚCΙ φρc
σκος, έκηληκτ1ι1<α κωνούργιος. 'Όταν νιύJσει ε όλόκληρη I ι1ν
κίνηση rης (ωηc; σαν 1110 έ\'όιηrα cιδιrιχώρ�σιη. ,όιt· ό νοι,(:
όνανεώνεται και εχει ιε.ράστιn cνεργεια.
'Όλα αύ ι ό είναι μέf)οι: ι ου διαλογισμού.

·ο

παράγων πού ένοποιεϊ, 1918

Ποιος είνcιι ό πο,ράγων ηο:Ί ένοηοι ·ϊ σιοv δ1αληγιοιι:J; :\ύ
ιος ό παράγων ειναι όrιί>λυτα άrιαρο.ίτη.uc: και iδιαίιερcι i:πεί
γωv. Οί πολιπκοι δεν ιιρόκει ιιιι νcι φέrουν α.ύ I Γ] 1ην ένότητα
οσο κι' ov μιλουν γι· αύτήν.
'Υπάρχει ενα είδος ένέργειcιι:, ηου ι'· 1ιφέρει αι'J rιΊ ι ι'ιv ένό
τη:α, αύ1Ί1 11Ίν ένοποίηση τϊjc: cινθr>ωπΑ,:ητος;
Άκουιιε ϋτι ιιε rον δ1α.λογισ1ιο L:ρχειαι σιο ηροοκήνιο αύ
r11 ή ένέργεια. λύ1η ή ι:-νέργι::ια ει\'αι ιi συιΙJιόνοια. λύτοc: ει
,·αι ό παράγων που έ\'ΟΓ!ΟΙεϊ ιι1ν <Ίνθr)ωηόrητα. Τό \'CΙ είνcι:
ιω νεις ουιμηοvε πκός.
Ί 1- σκέψη έληί(ι::ι οιι με r ι'ι δηιιιου,ρyία ένόc: κένιρ ου ιιιιο
ρεϊ vά έπιφέρη ένότητcι. Τό ϊδιο κάνουν και οί δικτατορίες.
Έλπί(ουv νά δημιουργήσουν ι':vόιφα. 'Όλες αύιές oi προσηC:1θε1ες L:xoυv ά,ηοτύχει κα1 άvαπόφευκπα πάνrσrι:: θα όποτυχc:ί
νουν .
Ύπάρχε1 μόνον εναc; JLcφάγω\' ποι'J ένοηοιεί, καl αυιοc:
είναι ή μεγάλη συμrιόvοια. -\ύ 111 11 συιιηόνοια ύπόr>χει οιαν
καrα,νοήσου,με τον πόνο ΚΟΙ τιΊ δυστυχία σ' ολο ουc, 1 Ο ηλά rος
καl τό βάθος. Τον ηόνο ιωl rιΊ δυστυχία, ΟΧΙ ιιόνον ένοc, αν
θρώπου, άλλα τη συλλογικ:11 δυσι υχία όλόκληρης τι1ς cιvθρω
ηόrητος. λιlην το πάρετε λεκτικcι η διανοητικό, άλλα ιιέ την
ιώστε το βαθειά.
καρδ1ά σας.
Έπειδη είσθ ε ό 1,όσ11ος, καl ό κόσιιοc, είσθε σεϊc; cίν γι::ν
νηθη αύτη ιi συμ rrόνοια, θά ι φοκαλεϊ ιf· ένό rη ι cι, δ{ν ιι ποr>εϊ
ηa,ρα θό ΙΊ[)ΟΚΟλείτε ένό I ψα.
1
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'Ελευθερία της σι<έψεως

Σχόλια της Σριμάτι Ράντα Μπαρνιε
Προέδρου της Παγκοσμίου Θ. Ε.
(Στο Indian Theosophist)

Η Ε.\ΕΥΘRJη Λ TJE �ΚΕ
ΨΕΩΣ Ξι·1α ι:1 rό Ηψέλ:::ι :ης Θz::ι
σ::ιqχχης 'R:α:, ρίc1,;. Μέ::;, ω τή; ·Ε
στού;
-:-ωφία:;, εχε: Π?ψου:r:ωσθη
1
7J'Ι7.ζη:·r,,jγ:ε; τή-1 χ1,τ1,1,όη,-:;η τω'Ι
μ'Jστη,ρϊω·ι τη; ζωή; μ.ι:ά. σηι:ί,c('Ι
ΊJ::ι.·ή ψ:1λολ::ιγ ί::ι, &.λΗ τίπο:,s σ'
7.!Jτ'Υ) τr,•1 ::p:λ::ιλ::ιγi::ι. οέ-:ι Ξ'Τt)ι,οάλ
λz:;ι.: ι�; τ.ί:τ:; ώ; δ,:-;ξ1nία η
σύστη,:ι7. σχέψzω; σέ χω
, νέ:•11::ιΡΙ. 'Η
'Ετ1.:, ρ, :;ι. Ol7.Y.ηp•J:r7Ξ: τό σ1Jνt• Jη
μ7.: «Ούδψ:7. θ1ρησιχεί1rι. 6π1ερ, -:έ
rη τη; Αληθzίc11;», γ:, ά. ν,ά. δι�ση
sμφ1,ση ,τή·1 επ•.σημη σ,ποψrι.σ-iι
�ης. δτι ,.,δέν ύπάιρχει δ,ιδσ;σχα
λί7. rί γ•1ώμη, &.πό &π·χ')'I 1/.7.ί 7,'1
δ:α.:τυπώθηΥJε πού νά. El A7,: χηά.
δπ1'J1:ον1δήπατ,ε τpόπ'J ο εσ1
ι �ωτ,rι. ή
γ:ά. ε•η. μέλο; τη; 'Eτ:z:pt7J:;, Π'JIJ
�-η μέλΌ; νά. μή·1 είνα,: ελεύθερο
ιά. :ή·ι 1.τ.cδεχ1Οη η ν·ά. τr1·1 α.ποιp
ρ:φη,,.
'Η πλ:ι.:z:ά. Ιrοφροή π:-Ji.ι -11 Ί.;1

-::zιφί?. εχz: &.σχήσει, στό νο ϋ, τω·ι
1.·1θρώπω·1 μέ δυα:ρ::-ρετ.:κά. π,-Jλ:
τι::;τ:ιrι.ά, θ,ρη
:κά. χια'ι πνευ
, σχ.ωτ·
,
μ7.,:;:χά. zπίtrοειδc1. ο ::pειίλετα:, κα:ιά.
μέτρ,0·1 �χ: μηψό σ.τό, γεγο,16;
, ρ:-;υη '17. tργάζ
δ:ι μπο
. ω'Ιlt?' Jl, ν'
± -ηζηοού·ι χαί ·ιά. ζου·1 μ,έJσrι. στήν
Έτ?,:1pίrι. σέ σ:ομόσqη.,:,ριχ έλιευθε
pίrι.ς. 'Η υ,ω
, θφί1c1. συχ,ν,ά. πα.,ρα
'�::ι-εΙ τ::ι.: : χ αί. ιχ 7-,τ,ωνι,ά. ί10:1 οτέ λ,ε ια
χαί &δ,ιrι.
, ψαρία γιά. τον φόπο ζω
ή; τω·ι σ.λλω·ν, δπά:ιΞ δι, �σ-π:ά. χαί
τ6 α.το,μο χα.ί τή·1 χ11χ', 11ωινiα. Άλ
Η ή όpθω; γοουιμιένη έλευ,θ,εpία
πp:?:χ
' ίζει τ;ό α,'ij�Ι\..UO'I με -:;ωι:;τή
'ΥJΙΧ"Uεύθυ-1ση χ,χι τό δδηγε, ί πpός
τήν 'ΑλήΗΞΙι,α. Ό δ-ωμό :; πού έ
'Ι,.;}'ΙΞ' δ)nυ; ΞΥJείνι:-υ; w:'J'J &.να.
:
πνέου-ι :6ν ΥJΙΧι07.Ιpάν ά,�ρια τη; έ
λουΘ.0 pί7.,;, χοοθώ; α-ν1ε6, αί-νου1•1 σ-cό
1 ;, είνιιχ.: ή
��ν,οπάlτ,� �ης 'Αλήθεί�1
ου·ημ,�; -:η; Θ. Ε.
ΊΙ 'Rλωθειρίrι. σ,ή·ι σ;-p:zπό
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τα.ι καιί θά. σ�ι-,uμ:φίζωνΙαι.ιι σών
&Jδελφοί. Άλλάι, μέ: τον κ.ι:.ι·φο πού
πέρωσe, &πεδ. �είχθη δτι ή έξαγγ;ε
λίχ μιισ.ς κ,οι1-,;ωνίσ,ς !Jσότητος, &
ύλι[1 αιJί,ΚΥ) απt•'Jψη,
πό τήιν ,:οοθαJpά.
Ι
ίί)α,ρήγα,γε εξ ϊσου οαψzιές &ν
δχι οα,ρύτ·εψες, ΠαJpαο1:1ώ01ε<ιις aτο
σιί}μ,α, κα,i το -rον1Ξύ:μ,α. τώ•ι &�νιθρώ
πωΎ &πό δ;tι είχαν παψ,1.γά,γε:
οί θρ-ηΟΙΚ,ε�eς. Ή &ξ,ιο�ρέιrοε,ια. της
wνθρώ-rοινη; συvιειι1δη01sως πιροσε
ολήθη α.σ1tΑΙα.χvα
εκειίvους
tα.ι.
πού vσχυρίζοιντ1 ωι δτ:ι εργά.ζονt
,
σ1Νψοψικό
γιιά, μιά. �αJyχά01μ:ια,
,
τηα. 'Ό,τ�ι καιλύτ1φο ύπά1pχ,ει
01τον &-,;θρωmο, το δυv�ι-u:κο της
, , του, γιια.' να., ε'ξ1εταcιυνειιu�η,σεως
,
ζ η σέ οά,θο,ς το λJεπτο χα,ί το
νώτερο, ωστημ,αιτ�ι,κά, ΚJΙΧ'τ-t/pγήθη.
Άπeδ,zίχθη, δττι οί ά.πλέ: ;; κοιινω
v1:κ
• ο-οtΥJΟι'ΙΙΟfμ:ι1κέ:; ι-uετ:cφρuιθ.μίσεις
κ,α,'ί &λλα.γές αιδt• }'i'(J/ΌΟUΙV VΙΧ συν, ,
, v στην
' αJ'ΙΙΧ7πυ
, ,
'JE),eσουι
ξη τdυ- ανθρώπιου ιί)ς πλήρ1c,υ,ς ηΒι1χης, πν�ευ
:uσ:r χης καί ηθι•ι.,ης προισωπιrι.,ότη
τος.

σ,πο

α

'Αδελφότης,
'Αλήθεια, 'Ελευθερία

Μά-,;◊ν ·η εy,τ{μ'1σις -οου οον•θρώ
που ώς ::;υν, ό. λου μ:πο,ρεί yΙ' σΝοί
ζ 'fί ΕΨh',/ κα.ι:'/ούργιlο δ ρ, όμο προς
το μέλλον, πού vά. μή,ν πιφιλα.,μοσ,•ιη στην
τ1p0ιχια., wυ τα,' ζο.e.,
'
ψeρά, λά.0 -η , τά, όπα· �α, ύπηρξα.v ·ή
"Ι.Υfλiιδιχ του πσψ�ελθάνrrος. Μιά κ.σ.
θσλ: χ.ή zξέ τl:ι.σ•.ς τ'η; ίστο,ριίσ,ς χαί
τr;; δραστηρ,ιότητ.ο; του οον,θpώ
που α,πQοΕ'ιΥΝύει τήv έγ•ι.,υράτηrοα.
τιί>•ι οα.tJιχών ά,ρχG)ν, ΠΙόύ κηρύσ
αε: Υ,α.ί άrιJΟλουΙθιεί ή Θωσοφι 'Ι.Υ)
'F,τ,σ,:φία.. Άδzλφt'ιίότη,ς 01τtς σχέ
σεις, &ψοσίωσις στή·ι 'ΑλΎΊθει1 α., z:ι.ί
μόν,ον στήv Άλήθz:1 α., Έλευθ1ε.r:,iχ
1

της φύσεως της
στην !7J'ιαζήτηrση
1
αύ,έ,ς είναι: οί θιεμz
'ι-\ ληθείσ.ς,
1
λ:ώδeις
6οοσ.ε·:ς τής π,pιοάδΙΟυ.
ι
ι
τίς λέξΘ:ς αυτές
Κα θιειιι:ά.
Άδελφι�άτης, 'Αλή.θεια, Έλευ(\ ,ρ:α,
, - wφ:εχ
, 1ειι θησαυρο, ::;η01ε
:.11:ιχJtα.ς.
,
Ι( ωθ10ι-uια' πρεπε�
' : να.' εpz
' �-v·ψr, ένδ,ελεχώς. Κα.μ• ιμ,ία. δbι εί
ΨΥJι &ξεχώρ
, ι, στη ±πο τίς άλλες.
Ή Άδsλφότης ώς σ-π,ομ;οvωμέ·ηι
&νΙτίληψ,:; ύιιtσο,ιιοάζ,ε:'t\Wl σε σ,c θz.
vη- ωuσ
1•,,ι,��.α, 'Η ,ν•
' θryμια.'1:Ιικvτη,
J-J
,.,
,, •
f}qpία. χωρίς τή,ι ΆδΘ1 λψ,:"ιίό,ητα
, η σπ:ηιν
ι1 ω,ε
τ
,
'δ
- 'λε1.v.
zινα•. ρι<:,Υ ,ωμ,0ν•
χα,ί -rοωp7,σ"ΙJευ6:ζεsι το ΘΟ:Χψ)ς συγ
κpούσειωv. Ή Άλή,θ01 ια. 6έν κερ
δίζε:1Jαι•. μ,έ τήv ά.πλη δοξα.,::;,ία., &λ\
,
, ,
,
,i ,
λ-χ με την
ENEU'
, υ,11α. "Ι.α.ι
θ1ε:ρη ερ,ε,
την π:sιθα,ρχία τής rμή-y_ωρι:σ:ης
ζωή;. '\· πrι· κοεί-:1ωι σύ·ιιθ,ε,σ,:; των
'
τψιων α.ρχων•, αJV θε'λ ωμ:ε νrι.' υ1
1Όά.pξη είλ:ΙΥ"p1:ν1 ές eνδω.φέ.pαι γ:ά.
τ-!yι Άλήθ,ει, σ,.

σ,πο

1

,ι,.,

-

'

-

'Ι,

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΙΟΥ ΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Στο «Τεόζοψιστ» του
Μα·ί·ου
δημοσιεύθη,κε άρθρο του 'Ε
μίλιο Τράμπουζ για τήv θεοσοψικη
κίvησ:�• στήv Γιουγκοσλαοία.

1980,

Το έθvικο τμημα της Θ.Ε. ίδρύ
θη στη Γιουγκοσλαοία ΤΟ 1925 και
περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό vέ
ωv 'Επίση ς aκδίδει περιοδικό. Π'ε
ριέπεσε σε άδράvεια
στα χρόνια
του πολέμου και έπανέλα6ε τή δρα·
στηριότητά του το 1966. Τότε δεv
εΤχε διόλου νέους ώς μέλη, άλλα
μόvοv ήλrκιωμέvους, οί όποΊοι πε
ριώρ1ζαv -rή.v δράση τους στόv στε
νό τους κύκλο και άπέψευγαv τήv
δη1μοσιότη�α. Έξ άλλου, οί
νέοι
στήv ήλικία, πού θ'α ηθελαv vα είσ
έλθουv
στή,ν Θεοσοφική Έτωρία,
δεν ηξεραν τί vα κάμουν. 'Όταν
δμως ή πρώτη όμάδα νέων εγ1vαv
μέλη, εδωσαv εvαv καινούργιο παλ
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ΗΝΩΜΕΝF\ ΕθΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜF\ ΤΟΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ 59 κρατών - δπου
λειτουργεΊ ή Θεοσοφικ
, ή 'Εταιρία κυματίζουν στή μεγάλη, α'ίθουσ::χ
του Γενικού
Διεθ·ιοCις 'Αρχηγείου
σrrό 'Ά\vτυαρ τiyς 'Ινδίας Πρώτσ
ΕΤναι ή σημαία των Η.Π.Α., διότι
από έκεΊ ξεκίνησε ή Θεοσοφική Έ
ταιρία τό 1886, άκολουθοCιv οί ση
μαΊες της 'Αγγλίας και τη; '1 vδίας
δπου ή 'Εταιρία
έγκ
, απστάθη μέ
προτεραιότ:,rrα. 'Έπειτα άκολουθοCιv
οί σημαΊε� των αλλωv κρατών.
Ή Θεοσοφική 'Εταιρία εχει άπο
κληθει τά «Ήvωμέvα 'Έθνη
του
Πνεύματος>,, διότι έργάζεται
για
τήv διδασκαλία και τήv πρα.κΤΙκή
της Παγκοσμίου Άδελφότητος. και
την διάδοση της 'Αρχαίας καί Αίω
vίου Σοφίας.
Μέ τήv εύκαιρία της τελευταίας
διεθνοCις ψηφοφορίας γιά την έκλο
γή της Μαντάμ Μπαρvιε ώς παyκο
σμίου προέδρου, δημοσιεύθηκαν άρι
θμοι yιά τήv, άριθμητική
cύ.vαμη
των f.i,ελώv της Θεοσοφιrκη; Έται.
ρίας, τους δποίοιις καί παραθέτο
με:
Άyγλίο.
Αύστρία
Αύστοcτλία
'Αργεντινή
Η. Π. Α.
Κ. 'Αμερική
Α. 'Αφρική
Κ. Άψρική
Ν. Άψρικ
, ή

1678
198

854

720

3378

165

913
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μό σ δλη την 'Εταιρία. 01 πα
λαιότεφοι εδειξαν την έμπιστοσύ
vη τους και έτοποθέτη,σαv σε έξέ
χουσες θι-:σεις τους δραστήριοος νέ
ους. Σήμερα, νέοι και πρεσ6ίιτεροι
έργάζονται για \Ια y,φυpώσουv τ6
χάσμα των ήλικιώv και σημειώνουν
i:πιτυχιες.

Α'ίγυπτος
Βενεζουέλα
Βολιοίυ.
Βραζιλία
Βέλγιο
Βιρμανία
Γερμανία Δ.
Γιουγκοσλα6ία
Γαλλία
Δανία
ΕΛΛΑΣ
Έλοετία
'Ιταλία
Ίρλανδί α
'Ισλανδία
'Ισπανία
'Ινδονησία
Ίvδία
'Ισραήλ
'Ιαπωνία
Καvαδας
Κού6α
Καμερούν
Κολομβία
Μαλαισία
Μεξικό
Μπαγκ:Ίαvτές
Νέα Ζηλανδία
Νοροηγία
'Ολλανδία
Ούρουγουάη
Ούαλλία
Πορτογαλία
Πακιστάν
Περού
Πόρτο Ρίκο
Σκωτίι.!
Σρι Λάνκα
Σουηδία
Σιγγαπούρη
Φινλανδία
Φιλιππίνες
Χιλή
Χόyκ 1'οyκ
Μέλη άνεξ
Σ ύνο λ ο ν

17
1768
81

940

187

58
254
91

888

197

283
181
832
67

430

225
700
6270
41

325
337
270
1Ο
108
24

128
31
969

73

743

85
52
206

107
15

38
75
88
196
35
365
240
20
15
91

24.421

Ι98ί

'
Oi 6ει6μοi ώδiνες �εννη6εως
'

'

των ηπειρων
Στίς &.pχές mυ 1970, οrί «Τά.
ψς της ΝέΙ(Χ\ς 'fάpr,tηις» εγp1οοφαν:
«Φι:ι.ί�11ε-αιι δτ:ι ό "Αλψp ε1νrt Βέγγε
νeρ πραryμια.τωtr.ιίησιε σrοο πεδίο
της γειωλοryί�οος μι,ά. ΞΠ.;Νοοσ;:'χση
7Όα,ρόμα ας y,λίμ
1 α,χοος μ' α,ιηη πού
1Όpα.γιμι::tJ't'ΟΠ•Q;ίη1σε ο:το'/ ίiΟlμΞ<Χ της
οοατρωοιμίας ό Καπέρνι, r,ως. J{,ι'
α.ότό για.1τί συινιωρμο
: λόγφε σ' ενα.
συντον�:1σιμέ1 νο κώδιχα
σu,μπιφιφο
ι
ρας 1Jερά.στ.ιiες ιιrοσότητες qw,ιινομε
ν, ικά. α;σ:χ_ε'Ό· ω'Ι μΞΙw.ςύ τΌUς σοο:
χ1 είων».
Ό 'Άλφρ1εν1 �τ Βέγγιεr,11ε,ρ, πού
zά.θηκ1ε το, 1930 κ.ια:τά. τη διά.ρ
κ.ευ:ι. ένός 1Όαψσ.1τολ!, μου Ξξεpιευινη·
τιy· .,οϋ τα.ξιιοιιοϋ
Γρσιλ�Jνδίοο,
θε,ωpiαι;
fμοον ό πα:'Όέpοο; τη;
της «μεπατωtί1σεως τώy, ήπείpων»
- της έπ,ιικ.p1ατ;έστερης ως τώριχ
ι ης έξηγήσιεω
ΞΠ'ιστημοιν,ικ.
1 ς τοϋ
φα,ι1ναμένου τώ"Ι σε1ιcψώΥ.
ι
Σύμcρω,ν,α. με τη θεωpiα.
, αυrcη,
ό γήινος φλοιός σ.JΠΙΟτελείc7.Ι: άπό
ξεχωριuστές -πλάοοε�ς, οτις, ό:ποίε, ις
"'°Υtρ,iζοντα.�t οί ηrπεφοι. Οί πλά.κες
αιότες μιε"t'αιτιαπίζ,ο,'Ι'cα.ι έmά.νω στιό
μάγμια - τα n�ετρώμωtα σε m:
τ-ά.στΙα.:ση -:ήξε1ως - π,ού α.πΙJecε
λοϋν το «χι't:Ιώ.ια.» της γης.
"O-οαιν ή στ:ί eση σΝ,άιμοοα σε δύο
ήιrοεφωτ�ι,κές -rολά.κες εί•νΙοοι1 ά,ρ ι.ε
τά. ί1σχυρή, ή μί1α. &.στ:ό τίς δύο
1

σ,τη

1

1

1

0

'

'

'

και των ορεων
ύπ,οχωpιεί 'ΧΙΙΧι βυ:θίζιεcοοι κά.τ:ω α
πό τη,ν α.λλ -η, με ά-πο:τέλει σιμα, τη
συ:μπί,ειση τώ,ν πετρωμά.τ;ωγ, πού
, ή, γιά. νά
α.1νθίστιαιντ�οοι σ,τήι'Ι' α.ρχ
ύ'Π'οχωρήσ, ουν, κά.τω ά,πό τη'Ι α
cράρητη πίrε•ση, άπότομ1α, χα,ί με
τη pήξ� το�ς νά. 1Όpοκα ιλέ1:mv,1· τη
01z-:,σμιιχη δον,η,ση.
όρ:ζόνi rοιιες αύτέ; μ.1ε--;:χr,tι'Ιή
οε-:� (1μz·w.r,ιι:Ινή,01ειις1 σέ κ λίμα χα.
ήιπΞίpων, κα1 ώΥJε1ανώ�1) όφείλο-ν
Ό7.t σε :.1ιά, άέ •να,η χ::,,,
, τα•χ6pυψη
χίν•η:Jη: στη μzτ;:χ•τόπιση cου μά.
γμ,¼οος &.στ:ό τά, θερμά. έσωτ.eρ:κά.
στρώμα,τα της γης προς τ&.ν ψυ
χρό φ)JΟ\6 της. Σε χ,α,τ�οοσrααιση τή
ξε, ω; &.κόμη, το μά.γ�μ:χ άν, αβλύ
�Ξ-�
:ΧΠ')
:ις «,iJ)Ξ:J'W\YJΞ1<7J'lltΙΞ:ς ρω
γμές», τ:; yρ:α�μες διαχ
, ωpιι1σμ,οu
δηλ�οοδη τώ"Ι ήπ0ιρωτ�ι'Ύ.ώ1ν πλα.
κων.
'Από τίς ά.ριyές α,ύτέ;, ά.λλα ά.
δυ,σ<�πψες συγψ:ιύσeις, γεν�ιήθη
χ::,,γ οχ ι μ�ο οί ση\JJφινές &.πο�
σιτσ,σΕΙt'ς δ:ιά.μιεσΊ. στις ήιπειί1pους,,
σ.λλά. και α.λλα1 γιε�ωιλογικά. π::t.pά.
δοξ,α, δπως π.χ. ΥJα:ί οι όρ�σει
pέ; τG>ν Ίμα),7."ί"(ύi'Ι YJ'J.Jι τών 'Άλ7Όεων - ή π1ι pώτη, άπό τη cύγ
··,φο:ιση της 'Ι ν1δiαις με τή"Ι Άσίχ
ΥJαι ή δ,�ύrαεφη ά-πό τή σύγο,tpου
ση της 'Αψp,:•,tης με την, Ευρώ
πη.

οι

1

1

1

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ

1981

Ί-[ με::ιc,γεlα.χή χrχΛοτr11:ΙJ-. •
α.πομ,ειινά.p: ένο; ΤίCΙ.'ιάpχα.l,:,u ώ
χεα,ψ;υ τής Τέ:ωδος πού Π?ί·ι lf°)()
&χα,τομ,μΛpιια. χpσ·11:α �:J(t):JΞ :0·1
[νι δαο μέ :0•1 'JΤί
' Ο γέ·ιι::.::;η .\
τλα.γ-rικο - ά.rc::ι,τzλzί μ,:cι. ζ<;J·ιη
συμ,πιέσεω;, οποu 11 α.φp.;:α.·1:χή
πΗκα. τcpJχωpιεί πpό; -:·ί-(ι Εϊι
ρώπη μέ μέση τcι.χύ:ψc,α. ένο; έ
κα.τοστ��ιιέ-φοu το χρ6·10.
Ί -Ι yρcι.ψ,μή σuγ,.,ρού::;zω; τώ·ι
i3ύο πλα.χών· - τη; ά,q:ψ:χcιΝ:χr'1 ;
χcι.,ί -ης εύpωΠ'α.ϊχη; - i3έν ει
'llα,: Ι()U""ίΙΞ ο/Jα.θα.φή, οδuε ευΩεϊα.
Ξεκ:νάεl ά.πο -:ί; 'Αζόρε; (ση
μεί:, σuγy,pού::;ιzω:;
τ:ρ:ιί>ν πλα.
κ<i)ν) ' κα.τε,υθύVΙεrccι..: προ; ":Υ/ Ηό
pΘι? 'Αφρ:κή κα.ί πφvσ;εl ::;:ή
σ"J•Vέ�ε:1 7. ά.πο τή �ιχελία., γ:ά. •,i
➔,vέοε1 κα.τά. μηχο; :ων 'λπΞ'Ι'Ιί
'ίων (σιε·.::;μ,ο; τη; ΝΞαπόλεω; το
ι!)ΒΟ. -:ε:σμο; του Oυ·1--:i:r1,z :ο
19ί6) χαί ·ιά. ξ:ι.ινα.κα.:έοz: �::·.::;χίζο,·,:α,; τr1 ] Ίο:.ιγχr.;:;λα6ία.
:
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Στ?. ·ι:ι:�α. τή; J\. p Ύ,tr1 ς 'J:ό
λΞγό μ ,εψ; «έλλ φ,:Υ.ό :όξο», πα.p7.
«φω:1•1ό:1Ξ'ΙΟ
:ηpzί""J7.: �-ια. σu,•ιεχέ;
ι
:η:·ι.γ<ιιγi1 .;»: "Εψι. μ:χpο ΧG1:1μά
--;�: '_..\:;ψ:χη; Χ?:Ιτα6ροχ0ίζεη,: χα
Ο-r1μψ:νά. σ:r); -:η·ι «έλλ ψιι·ι.rι τά
"f)ρ::ι,,.
Κcι.τά. μηκr,; όλόκληρη; :η;
«οι?.χωpι:σr:χη;
μzσι:ηε:cι.χης
γρα.μ,μ:i);•>, 6 γ-Ιι•ψj,; ψλοlό; α.vοί
γz: σu·Αεz.ύ}ς.
Καί οί μ,ι.κpές αυτέ; ρωγ1ί,έ;,
Τί'ίύ μο:ά(ο,1J'Ι μ' ΖΥ.Ξινει ς ΠΟ ΙJ οη
μ:ουργου'Ιτ'ctJ( στή·ι κpού,σ�τcι. έ.'16;
ψr1.ψΛο,υ χα.τά. :ό ψ-!ρ:μ..ό τω, προ
χχλr_,ιJ'Ι σz:σ�μ:χέ; δ:;,1-iρε:; σ-η,/:ι.
χc1,:cι.στροψι,κέ;. 'Όπω; αυτές :;τό
Ί�). '_ι\σ·,ά.μ τ-i); Ό\λγερία.; 'Jτί;
Ι �\ 'Οχτωορίeιυ l9RO, τη; Νc:ΙJ-.
π6λεως :;:ί; 23 Ν:ιεμορί�'J 1980
κcι.ί -- � ΙJ:'Jy_ί,J; μi σ,π�ίpω: λι
γότεp7. Ούμcι...:cι. χc1.ί 6λ:1κέ; ½ημ:
ε;; - τώv 'Αλχυο,νίοων Νήσι,J·ι.
ΜεΤfί :-ι6p: νή)) 2 1Ί·Ι :ι.ρ:ίου

'

6Ill
Μέ. άγανά·χ:rηση δΙ<ιCJασα δτι
δρα,στηριοπο1εϊτω ό .\ημο; h1ι'1.
τΊ1]'\' εξό,ντωση σχι-' λων καί γωιϊ1)\'
στη 1'όbο. 'Ακόμη :πρισσι1τερο
ι'Jδυ,•ηοον είναι δτι τσ <(f() ()\'>) Οiι.
πρα�;αιτο;ωι.ηθη ι'αιiι ;1:1,μάχιον
Fuδι !Κα άπσσrπλλιψενον ε.ι� PMJnν,
«φ1λοζιοω·1» δημίων. TiJ :τρόσχη
μ α γνωστό: Τά ζωά,ΧΙ(Ι. αυτά εί
ναι φο.ρrϊ,; ιι.σ0ενειι7η', έχ1ν:ι,χ6κ
κοu κλπ., με άποτέλεσμα ,,ά μιί.;
<<μπσλιάζοuν» σ uνεχι,ις. "Α; ση ·
μfιωθεί Οί1Ι δ ι'ίνΟ t_J ,,J:ω; εί•,1t1,
Jljf!!tσσόnρo αρρωστο; άπό τιΊ
<'ί.κωκα αι-τα tωι�κια Υ,αί :-rr;J� ?:
κείνα κ1νδυνεϊουν J11fρισσόπur; ·,·ά.
μολυνθουν ενδFχrψένως ιl:1i1 ·;iιν
περι.6άλλσντα χr°Τ>ρον . .\ί:-ν μiνfι.
V

Ρόδο"

λοιπόν, :Ί(Ι.(_)α Υ] Ο0Νάτωσ1� για
να γλιιτ(;)ΟΟυμf μι.ά. γ1Λ :τrίντιι.
άπο τi>ν Τ(>Ο��ε(>Ω χαί ϋποuλο
;ι_ Ο ι_ι ϊι. 'Ο .\ωνάρ,•το Ντά Βίντσι
fl:n: «Η,'ι. ει.Οη �'-1μέψι :τΩtΙ ό αν
Οψο;τος Οrι. λογσδοτ11σε1 για τον
φό\'Ο εστω Υ.αι ένος ζ(;)ΟU».
Δεν φΟάνει 11 κα1θημεριν11
σφαγή χιλιάδων ανuπερασπύστων
ζώων. :το1• σrι�ιγ�uα'τ'ίζει τον κα
λι'ί)� νοοί•μεν:)'Ι ;τολιτι.cιμό, αλλά ά
:το ακατωμάχητο εγωι,σμό
ειμεί;
ι
οί bιι ωrοί ιl;τοφα.σίζσμεν χωρί;
ελεΩ;, χωρ\; 'ίχ,•,1�; ϊινΟρωπ1α.;,
χιι�ρ\; σ�'.:.εί,t1 1 ,ση, να, εκπλ�1ίμεν
,1
χιλια:δf; ωα ιιχαιχ.α, ανυπε.ρασπ1στιι. ;τοί, σφί{ουν (l;τι'J ζω1Ί χιΛ
:ωΙ.ωr,ι>Ι'1j. "..\; δ1αrτηt_Jηθεί ·η :Τ()-

ε

ΙYbl

1 Λ I Σ Ο Σ

Ί 24

λι.ς ,μα-ς καθαρ1Ί κα.1. οί γατnύ
λ!ες καί τα 01κ.υλ/2-χ:11α Οά κπτ�
στοvν στολίΙδ-ι νά
, τό χα1 ι,ρό ιμασ,π
Ρ!.bείς καί οί ξ,ένοι, jj)O'U τόσο
τα tυα-t1ρεύοιυν.
Κ. ΠΑΧΟΣ
«Γνώμη�> Ρόδοv

'Ένα τυφλό
'
καναρ1ν1
ΣΤΑ ΨΙΛ!Α πέρα1σε ή Ει1δησι:
«Δέν ϋρηκαν τίjj)ΟΤα να κλέψου,�
κ,αί, τυφλώσανε ενα χανα1ρί.,•Ι.>>. " Α:ν θα μ.πο,ροrυσα vά δι, JΧάσω
αύτοί,ς τούς \Ι Ε'αJQΟύς, δεν
το11;
τιμωρούσα ΠΙαΙρα μύ"ο ετσι: Μi01α σιτό ί'διο κ,ελλί, θά sϋαζα σέ
!ιιά γωνιά τό τυφλό χαιναρί,Ι'ι νά
τού,ς τ;ρα:γοrυiδάη... Θά η') ε1βαζα
iι τούς ϋ ο υ λ ι ά ζ η ατέ
λειωτια σ:':. τύψεις. να Τ'Οι φανε
ρώνη, ,μ.έ η1 •1λα1λιά τ�ου, πόσο
διeκοι σmα10ή'ι!Jαrν,ε άπένα1\rt'ί τοrυ !
Τυφλιί)Ο'UΝΕ ενα
Υ,αν,α,ρί,,ι....
λες χαί δέv τού εφθανε r1 φι"λη
χή, λες κ,α'l δεν εψΙ1αrν1ε 11 ιlνΟ
, vώ
πι,'η <μJιζr έρια τ@· RO πόντων πο-ί,
Τ'Οίi διέθεταιν ια τό
κλοιοί ...
"F,πρ,επF αυτ::ι. τα μ ά Τ 1, α να
: για.
, έ μι\ά %αιρφίτσα
τρυπηθο-ί·v μ
να 6ρή διιέξοδο ό ο:α1δισμ.i,ς μι
κροαλητrίJ,,. -ενας μεyά�λο; αλ11της διαιθέτε1ι ΙΧΙαί φιλάτ,ιμ
ι ο- τσο
γλανιών, τ�α όreοία κυκλοφΩΙρnύ,1
άνενόχλητ,α χαί μερικές φnρές
προστ, ιαruευόμ�ενα !
,
Δ,ε,v ξ'ερω αν
�, σrτην
, ιΝθ ρω.ίοτητ�α όλό,χληρη τόλ�μησαν πα1uδ1:κά
χέρια1 νά χιά-νουν· κάτι τό ανάλο
γο, εάν μπόρωε JΙJαιιδrιικό μυσ.ιλό
νά δπλιστή με τ,έταια JΊΙωραιι()Ίκό-

ω

1

,

1;

1

1

1

::ι

α

τητα... Δεν mλiμώ να φαντασθιο
πα�δι�α χέJρ,11� �ά ά?O"(jά�orm: μι σ
,
κα, :ρφιτσα κ,αι να β, γαζουν Ί1α μα
τια έ ν&ς wινα1ρινrιού ...
Έσιέίς; Θα ιmοροιύ,σιαmε ,,ά
ΚJΟ-ί"tlε τό «κλαι�uαι» του; Θα μπJΟρουσατε
vα' το' ξ, εχωρuσι
,
, ε,τ;,ε ωω
, '
τό κιελάϊδ�σ�μια, άφήν0Νrt1ας πέ,ρα
από τ11ν ξεχαισμέΝη· λευrrεριι,ά ωυ
Κιαl τΩ φcι}ς p,ού κόσ1μοrυ τούrου; !
ΠI-ll"A νc:
δω, κάJ1ίου στ11ν
,\εωφ. � uγγρου τό κιαιvια,ρίνι ...
Μου Fίπαν δτι είχ F τελει, ισσει τό
τ�οιυ λί,γ,0ς ώρες μετά
χΔά·:Ίδισμιύ.
,
JΊΙού fχrnσf τό ψί>; mv. Εlχε τιρα
οηχτεί σ� μια γω'\'Ιια T'O'U ΚΝΟΙUΌtΟ'U
κιαί. «εχλα;ι γF�... Κάπο,ι'()ς πρότ,ει
\'f
το &φήσΟΙ\JΙ\Ι λει'mερο ... :Vlά
fγrα�' :τιά άργά.... Τι'� /:'βγα
λαν ΤΩ rίφη σ,αν χα,ί, εκfί.\11[) α δύ
νωμο. θα,νάη,ιιμα τρα1.1ματι.rJΙ!.[,ένο,
α (_) 'Ιιόταν τ1Ίν φυγή ...
'Ήθελε νια τιελειώση
Υ.Οντά
r
rπ11 φυλαχή το:υ !
ΓPT-rr. ΜΙΧΑΛΟΠΟ'Υ'ΛΟΣ
« f;ηι ''Ανθρωσωι», 3 'lαrν.

α

1

να

1

ΟΙ

ΕΒΡΑ10Τ

ΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

'ΑφιερωμέΝο στην '1 σραη:λιτικη
Ι',οινότητα Ζακίιvθου, που επαψε να
ί:πάρχη με'Τα τον πόλεμο, έκυκλο
ψόρησε το νέο, τεύχος τού περιοδι
κού «ΧΡΟΝ I ΚΑ», όργάνοv τού Κεν
τρικού 'lσραηλιτι,κού
Συμβουλίου
'Ελλάδος.
Στα περιεχόμενά του περιλαμ6ά
vοvται έvδιαφέροντα iστορικα στοι
χεια για τους Έ6ραίους της Ζα
�.ύνθου άπό δημοσιεύματα των πα
λιων Ζακυνθίων Ιστοριοδιψων, Δ. Β ι
άζη ικαί Λ. Ζώη, άπόψεις τού πα
λιού Μr,rrροπολίτου Ζακύνθου Διο
νυσίου Λάτα κ.

ο:.
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Οί άκρεωφάγοι zouv περισσότερο
.\ΟΝΔJΝΟ, Μάρτ:ο;
":-\,ι θέλε:τ:,ε νά. ζή,σzτιz ΠΞ1p:σσ6τzp?, χ7;,,χ1pγείσ:1z τό χρέrι.ς από
τό r: �ά-:·ο σr:JJ;. }-\ Uτ16 σηι�ι�ι{ 'ιθ� ο-:�
δk ν- θα πpέ.π1ε� ·ιά. ψάτ�ε ενrι. 6ό�t,
έπ,ά fW'Jι_άJp:Ια., 36 you1p10t)''li\'C( 36
7Jp'Ι:CΙ. χrι.( f)Fι() ΥJ Οτ6ποuλ
, 7. '/.c(τcι,
τή &:σ.ρκ�:,χ :η; ζωη; 017,;, πο
-σ6τηπς 7"ίΟύ τpι�Ξ: ό μέσος χά
"Χ!αος :ιjJ'I
αιvα,π:uγμέγων χω
ρGΊν.
Σύμψωyια, μέ τί; δηλώσειις τοϋ
lψsυνητή, δρο; "Αλαη .\6vγχ, ·ή
δίαJ: ::χ α.υτή δέν μα.ς m'ΙΙΞ: κr.ι.θ6λοu χιχλ•.\. Σίιμψι,χη. μέ :ά. α.π,:;1Ξλέσ1μ,χ1τ,χ ε,ρ,εu,ια.; τ1οϋ δ6κτορο;
.\6,ιy-ι., ο! φυrτ�.οψά γοι ζοϋ,ν πs,ρισ-

σ6:1,ψο, εχσu,·1 λιγ6τιφες π�θα.ν6:r(,ε; νά. πεθάιvοuν νωρίς α..πό κ-χρ
�:c1,κέ; c.pr,J:6oλές: έy•-zεqχι.1)υ.ά. έ
πεισ6δ::χ χ,χί όρ:σμL ·1-ε; Ι.ΙJ'ψφές
χ,ψκίνοu. �τό σώμ,;ι. τ1ους εzοu·ι
έπ:7η; 3()% λιγότερο λίπος, πού
'J μc1.ί'11ει
δτι π,χθcι..ίνου,ν σπα.νι6-:εpχ δ:,;ι.αήτη, ύπέρτωση Μ.ί πέ
:οε: σ,;ά, ν:::CΙ?οά.
, ;ο 01) Λόνyχ. προmείνιει:· δτ:
:χ,ντί νά. ψωιιε ζώα., θά. '!QpsπΙΕΙι ν,ά.
'Όp'1.ι\JJE τ,:,. φυτά τά. όποία. χpησι
μι:,ποιο•)μz γ:ά. νά. τα,·(·σουμε τά.
ζι;JC<.. 'Έτ, σ, ι., θχ ,p11.ψοϋ,ν πέντ,ε
:p?pέ; περ:σ:6τιsρα άτομα 7,π' δ,τι
τώρα..
'Γcι. Νέ,;ι.,, 2 Μαρτίου

Ε ίναι σημαντικο
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ
ΕΤΟΣ 1981 :

ΔΡΑΧΜΕΣ

300.-

11cι ραιωλου1ιε, 1ιε Τα 'υδρομ11a1 έηιrrcιγή

Το

περ10δ1κο έλευθέρας σκέψεως
11

/ΛΙΖΟΖ,,

Δ/νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, τηλ. 324.6837. ώραι 9 - 1
'Εκδίδεται άnο τυ ετος 1956
Οί τόμοι. 1956 - 19.70 εχοιrν εξαντληθεί.
'Έχουν δμως εκδοθή επιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
1956 - 1:1!}!:\
Τόμος επιλογής περιεχομένων τόιιων τριετίας
1959 '. 196]
»
»
»
»
»
»
1
>>
»
τετραετίας 1962 - 196Γ1
1966 - 1970
Θα ε-κδοθη προσεχώς τόμος επιλογής πενταετίας
δρχ. 2[,0
'Έκαστος τόμος επιλογής χρυσόδετος
δρχ. 200
δια τούς συνδρομητας τού «ΙΛΙΣΟΊ'» ιιύνον
δρχ. 150
Οί τόμοι 1971 - 197G, χαρτόδετοι. εκαοτος
δρχ. 200
»
»
» 1977 - 1980,
»
,,
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Μήν άναβάλλε ις!
τήν άπ οστολή της συνδρομής
)(Ιά τό 19 81
'Η κα-θ-υστέρησις δημιουργεί προβλήματα και προκαλεί ζη
μίες

ΔΕΝ -θ-έλεις οϋτε το ενα, ούτε το αλλο.
ΛΟΙΠΟΝ στείλε dμέσως την συνδρομή σου ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και στείλε μας την dγγελίο. ιiπο
την διπλαvη σελlδα.

Καί μ ήν άμ ελείς
την έγγραφη ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ dπο το στενό
σου περιβάλλον.
Τους έξυπηeετείς και αύτούς, με την εlσαγωγή τους στον
:ιινευματικο κύκλο τοϋ ΙΛΙΣΟΥ.
Στην διπλανη σελlδα ύπάeχει -θ-έσις για δύο νέους συνδeο•
μητές, γράψε τουλάχιστον ΕΝ ΑΝ/
Θα έξασφαλlσης την όμαλη και πgοοδευιικη έκδοση τοϋ πε
ριοδικού μας.
ΜΠΟΡΕΙΣ ακόμη να μας στείλης διευ-θ-ύνσεις για να στεί
λωμε ενα τεϋχος τοϋ ΙΛΙΞΟΥ ώ ς δείγμα ΔΩΡΕΑΝ.

Ά )(απητέ φίλε, σέ περιμένομε!
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΕΚΤΑ

'Ένα βιβλίο του Χρ. Α. Ριζόπουλου
'Ένα ώρωότcιτο βιβλίο
μας ηλθε άnό rι1ν Κύπρο,
του συνεργάτου -μας κ. Χρί
στου Ά. Ρι(απούλου, «Οί
τίτλοι των Έλλην
, ιrκών Σ, ro
ώ·v της Κύπρου», με εlσο
yωγη τuερι Έλευθεροτεκτο
νι.οη ιου.
Έκτος άπυ ΤΟ κύριο θέ
μα του βιβλίου, τό όησίο\'
κοrαωruστικο
είναι ηολυ
και πλούσ,ο σε rιηγες κοi
συγγροφεϊς. υηορχει
μία
ση1μανΤ1.Jκη εiσαγωγη -<<Βο
σιικες πληροφορίες περι ιου
Έλευθ'ερο-Τε;κτονι01μοϋ» και
εvας έvδιαφέρωv έπίλογος:
<<" Αvθη από τυ περ1βόλ1 ιοί,
ό vτι.-'Τε.κτονισμοϋ».
Ό κ. Χρ. Ρ1(όπουλος εΊ
νοι ε.νος άκούραο1 ος έρευ-

\ιίε συντομiο KOl
"η ής
CΗιyρομμ 011tκό1 ητο δίδει ιιίο
11λι1ρη fκθεση του τί εϊvω
ύ Έ\ευθεροrεκωνισμός. Ί Ιι·ίοcιγωγη ούιη nξί(ε1 nολ
:,ά. "Οσα έκθέτει ό συγγρα
φευι: τεκμηριουντα1 άηο έ
ιrίσημο ΤεκιονU<ά κείμενο
κοι ά ηο lστορικά γεγοvό ι α.
Λεν :ι:ρέηει νά ύ�-uόρξη ''Ελ
ληνω: Τέκrων, 1 που νά μη
1ιελετήση αύrη την είσοyω
νή, ιi όrroia, σε 24 μόνο,ν
σελίδες τοποθετεί τον Έ
λευθεροτε,κτον�αμο στο ηρο
yμαηκό του δ1άyροιμμα, δια
λύε, ι ολους τους μύθους και
θbη:ι τά πρόγη.ιατο στην cι
λ ηθινή τους θέση.
I

Κ.Ν.λf.

Κώστα Παπαπάνου:

oi πελαρ�οi

Σαν

εφευ�αν

(Διηγήματα)

Ύπά,ρ.χε1 μ1,ά πάρα πολυ διο
δεδομέν11 γενίκευση, 'σως και
άπλούοτευση: Ή πολιτεία εΊ
vω βρώμωcη, -τ;ό ϋηαιθι ρ ο εΊ
νοι άγνό. Στι1ν πολ1τεία κο-

τοικουν αvθρωπο.ι σκληροι και
κακοί, στο .χωρ1ό περισσότερο
cι νθρωm\ οί. Ό
συγyραφευς
αυτων των διηγημόrrων οϋτε
ηΊν ιταροδέχετω, οϋτε n1v ύ-
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ηηrJι::Τί άλλα και δεν όγvοεi
ι'>\ϊηελα n\v όπωσδήnοτε ξε
χωρισ�.11 πραγμαrmκότη,τα της
όγροnκη ς ζωης. Καα μας την
ιΊnοδίδε, με την τέχνη ένος
ΚαpΚiΟ!βίτσα.
Το χωριο ;1ε τiς αύQrηρες
παραδόσε1ς κα� τους αιΓεγκτους
καvόv,ες όνnστέκεται, στο όση
κο κυαια της «έπιτr ,ρεπούσης»
κοιvωV"ίας. Ό γόιμος έξακ, ολου
θεϊ να είναι όνnκείμε,νο συ,νοι
κεοίωv ,�c� ή iερόrrητα του δει
0111ου συναρ
, rrαταιι με την, ίσο�
βιόrη�cα. Ή σκλη,ρι1 ζωη της
ύπαίθρου, με τον όvελέητο 6γιϊ)\�α προς τiς ίδιοτροπίες της
, ος ό
ψίJσεως, ΟΠΟ Τ/0 ενα rμέp
δηγει σε εθιμα τραχε·Ια κα} με
δπως
ρ,ικες φορες φοβεpάι,
λ. χ. ιi διαπ-υόμπευση για η1ν
προσβολη κατα n"jς iδιοκτησί
οc,, άπο ΤΟ ολλο άνο,(ηrτεϊ ]ΙΙQ
φυyη προς τη,v πόλη, με τη
δίψα τιυ\' γροιμμάτων.
Oi χαρ.οικ:τηρε
, ς των 1up.οσώ
πωv έmβόλλοvrται με την τιμ11
T'OU μόχΟου. Κοο φωτfζοV'rω με
τic; έκδηλώσε�ς θε:μελιαrκων αi
σΑηιιάτων έπ1εικείιαc;, συγγνώ
μης έλcουc:, άνθρωπισμου.
'Η γροφη ϊfνοι φυωχή, 6ληtl-ιvή, ρέουσα, συμπαθητκή.
Χ.Α.Ρ.

Νέλλη ς Θεοδώρου:
Ό Ίωάννης της νέας επο
χης ( μεταφυσικό πεζο
γράφημα).
Ή συγ")1pαψεύς, yvωαιη �πο•

«' Anto το πάθρς
το «Πασrrοράλε)),
,
σιτη λύ,τρωσψ, πού αρ·αο· 1εύτηικα.ν
m:.ί μ.ιειτται.cρράιστη•,<ιαιV, χα.,ι τή «Στιε
ψαsνία στό Άναιμο1ρφωmήρ1ιο», r.ού
γυρί1σrτηκε κι�rημmσγρα,φιική "tα.ι
ν1ία.1 , παιρουισιιάιζ1 Θι τώρα., ιτ:ήν κα.ι
νιούργια, τryς έ.ρ�οοσί, α, «'Ο 'Ιωάν
νης της Νέιq,ς Έποχης», πού, δ-rοως λέγει ,.;,,1 ,,�
'
.,, «ισ', εκ,, 1pα.ψε
ωι�, Ε")
στ'ΙΧ''Όι'Κ ή :κ-α.ιτάlστιοοσψ.
Άινι�yέλλειι την• -rοα.ιρου:σί•α, έ
ν:ός χωινιαύρ-γ�ιου Θείου &.π1εισταλ
μένου σiτ-ή γη, τdϋ «'Ίωοον,νη Πρ5διpqι.ιου τής Νέιοος 'Εποχης»,
ό όm/ί:ας πρ·, όΚΙΘι"Οα;ι �, ά, ψέ.pΘι εVΙ�
πολύ μ.ιεγάλο πν1ωμ;αίtlι1Χιο μήιν.υμα,
'rιπαστηιpί, ζει
στ:ήν άινθρωιπότηrοα..
1
" 110' ν
1'-Ιpιι σr: οιοονιι,κ,ο' Πν�ευ,- ι,ιιχ θ'α
Ο'Όt
�μψσΝΙ:lσ;cεί ξωνά οπή γη, δμως
μέσα, σιτόι χιάθε άν1θρω
: ιrοο- πού θά.
μιπορέσ• ειι γά, χυDψαρή1σΘι τό Λό
γο. Ό 'lωά.νιν�ς α.υΌος ερrχ!εταιι
σε σύyχ,ρουιση μέ το ΠΥΙευ,μ;αrοικό
χα;τ;ειστημ&-νο της έ1rοχης ι,υως, δι
ώχΞ1:1οοι &;1,;ο το έΠ'ίΙσιηΙμ;ο 'Je, pαrr:ε]:o
κ,αί διχά�ε:αοοι άπ·ο τήν· Πο1)Jιτεία..
'Έτσι, ά.ΧΙΟλJDuθών,τως κι α,υτ;ος το
Θείο llρόwrrro,, θυι01ιά.ζ1εrtιωι στο
βωμό της Άγώπηις, χι¼ριιν· της
οονθρωπότητος.
Το �•.ο, λίιο, wραJτα οομ;είωrοο 'Όο
ειΥ1δια1 ιψέρον•. Ή γραψη της χ. Θε
οιδώρDυ θαuιμώσιια.
ι , πυt,<ΝΙΥJ,, ρέει
κυ,ριaλε, r/4 τ;ιχ
ι α, και σέ· ψέpνΙΘι &ιπό
τή μ.ιιά. ε"χιπληξη σrτ:.ήν &λλΎJΙ, δ
-rοου, μιέισα, σε ειικόΥΙΘς "(!Εjμ:άιt.Εiζ
συ 1.ιοολι, σ, μο κ.αιί bμ.ιqρcριά!, &ιποικα
λύπ'Όε�ι Θείους ν Qμ;ους κια.ι μιυ1στή
pια, πού �ερώ;yιουν ΙJJια πιοιλύ
δυναΙτή, πολύ είοι:κη ΕΙμ.ιrονε�ση.
1

1

1

1

1
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Τό κόστος του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου
'Η Διεθ,ι ής Επιθεώρησι; .l:
πλωμcι,:χr); 'Ετ.:::;τfιμr1 ;, ποϊι εχ
οίδΞτcιι 'J':ή Γενεύη εοrιμο::;ίωσε
τελευταίω; τί στοίχ:σε ό οεύ:Ξ
ρο; πcιyχό σψ ο; πόλ εμο; ::;έ ?.'ι
f1pώπιvε; ζημίες:
:22
Ξχηομμύρ:,;ι.
α'ιθp(J)ΠΟ:
::;χοτώθηχι;ιv σέ μά.χΞ;.
'?r! έη,ψμύρ::ι. Χ'J.� '2:'1() χ:λ:ά.δε; πληγ<;1θηκαv, ά. .ρω
τηρι.i::;θηχcι·ι η 'έγ:·ι:ι.·ι &νί
Χ'J.ΨJt γ:ά. έργcι:;ίcι.
21 έχcιτ-;.μ.μύρ:α 2f'10 χιλιά.δε; ±χτοπίσ.θηχι;ι·ι. χλείσθη
χαν σέ 01τpιχτ6π::διχ. η &.πο
μα.κpύvθψc1·1 3:πο -:ά. σπί
τι, α του;.
30 �χι:ι.,τομ:ιύp:ι;ι Υ.:.t.τtJιΧ{Ξ; Ε·
γιvαν συvτρίμμιιχ.
150 έzατομμύρια α,τομχ ε ι ιε:
'ίαV α,στεyα. λε!'Υ. της πε!
vας χc1,,ί της &.ppι�:π:,χς.
Ή ί'δι7. έπιθεώρφ:; ά.νέφΞp?.
δ-:-ι τά χρή,μcιτcι .πού δ:ιπι:ι:ιήθη
χ,χ•ι yιά. τον πόλε:ιο. Ο:χ ά.pχηij
σαν για vά δωρηθ
· η μ:ά. ;ι.,αται
χicι χ6:;:ου; 12.00() λ· ρ<ίJ'Ι :ιέ
\____ [πιπλ,χ 4.0 00 λ:pώ·ι . συ-ι οδΞυόμΞ
vη μέ μ:&. ±π::·χγή δώρ:υ 20.000
λιρ
, ώ·V (σχειδόν ένά,μ:ση έχατ. ομ✓

Ι

μύρ:ο ορ:ι.χμέ;) σέ χ±θε οίχοyέ
νε::1. τώv Ήvωμέvων ΠολιτΞ'.ω'Ι,
";'j'J I\ Ί.'17,0&.
:η; .νι:;τpί,;ι.ς, ,Υj ζ
λlεγ&.λη; ΒpΞ-:-:ι.·οί-z;. ,·7ι ; Γαλ
λίιχ-, :16 rεpμ-z·ι ί-z;. :oiJ RΩ.
y!r,-J χ,;,.( :η; �,:;6:ετιχη; 'ΕνtJJ
JΞως_ Ί�r.ί πλέον, ο;ι. πΞpί'J'σευ'Ζ'Ι
χpήμη,;ι. yιά 'ΙΓJ. δοθη σέ χά.θε
π6λη α'Ι'•J HιJ'I 200,0 00 Χ?,τvί
χωv α:ι:ό J,n δώρον 2f'> εκατομ
μυρίων λιρών (πλέον ά.πο ένά.
ιι::;η ο:::;zχ-z,ομμι:ιp:,:; δρ-zχμές)
γ:&. ::,χολΞ�:ι.. -iλλ:ι. :ό:;,;ι_ y:b. ΨJ·
γ,χομεί,;ι. !
Ι(,;,_ί �μως. δέν ε!vχ: τραγικό
( &πο ί::;-�οριχή άποψη)., ο"Όι τά.
τΞpά.στι,;ι, ι;ιυ-;ά ΠΟJ7. δα,π,zv1ι θη
Χ'./..'/ γιά �ωτιά. χαί &τσά.λι κα.τ,;ι.
"J:ρrηJη;, ά.λλά οτ: κι;ιί σήμεριχ
ΟΊ,Π'Χ'lίΪJ'i:'Ζ: πολύ πιο χολοσσιαίc1,,
";:7. :;,;πλ:σμοU;;

Νέος Ουμανισμός
'Ί)λ'Υ. :ι.ύτά 'έy:,ιι;ιv χαί yίνοv
:,;ι.: γ:,;ι,τί ό ά·ιθpωιπος ώθούμz-ιι::.ι;
&πι:, s·n τυ::pλο χc1,ί 1.:ιεξέλεγχ:ο
Ξ•):J'τιχ:ο α.Uτοσυvτηρή:rεως 1
χθρεύετ-z: τον αvθρωπο. Τώ;η,
(ίμω;, οπω; εypcιψz σ,ο πpωτο
χpο'Ι'ιά."Όιχc, «Βημσ,,» ό Α.Κ. Νά.
σιω,ζ:κ, ό α'iθpωπο;, χάρις είς
-:ί; πpο6�ους ,-η; επιστήμη;, i;,p�

,

,

.,

,

χ:σ:. Ί'λ :ίΥ..ΕΠtΞτcι...� οχ: 7::'λ «?,--;;Ιj\

μ:zά», 1.. λλα <<zf)-,μ�zά.>) z7.t •ι?..
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'ΌΟ1ΌΟΙθε'Οεί ι-αιι στην κλί1μα'Χ,(J, του
Σϊ,μ.πα·ι�α;.
«Μέσσ. σ' α.υτη τή νέα οπ-τιχή
- )"pά..ψϊ. - τα ιιυpά.."(Ιμα,τα, άλ
λά.ζουν ξαιψν1ιικ,ά, μο,pψή : ένω δeν
οΗπ,φε πα..pά μόνο τή μιά πλευ
ρά ,ου �pαολήματος, ,ήν πλευρά
τήν στρα.μένη προς τό α:τομο, δια
¼pί ναυμε ξαψνιχά δλες τ"ις πλευ
ρές του ,:pοολήματος. Αύτ?ς πού
ήτσ.ν μπι;οστά. μου καί τον πί
στευα γtό-, έχθpό μου, δρώμενος
iπό άλλη πλευρά· εyινε σχεδόν
εναc; φίλος, πού πpοσπαιθω νά.
χα:α.νοή'Jω τίς σχέψε,ις του χα.ί
τούς μηχσ,ν:711,ού; του· έπιδιώκω
νσ. συμψιλιώ·σω τί•ς ιiπόψεις του
μέ τίς Ο( χές μου, ά,y,τί ν,ά mπο
&ετουμα: τυφλά πίσω ά.πό ενα
πολυοόλο χαί νά πιέζω μέ πεί
σμα τή. cχα.νΜλη ,ου.
Ναί, α.ύτος πού ολέπει πpο-σε
χτιχά γύρω του, θά εχε•: προ
��σfί.1.νGεί δτι, σέ δλους τούς το
μείς, ό 'Άν-0,pωπq;;
ορί,σχεται
ϊσως στ·η ψά.ση γα, ά.λλά.ξε: τά
σημεία άνωψοpαις" δ '' Αν-θρωπος
οpί,;χετα: ϋσως στή φάση νά χpί
'ι,ει μέ δρους χοσμιχούς.
Νοοί, ":Ο πt10'Όεύοuιμ;ε σw.θ1εp, ά.,
άpχίζει νά χα,pά.ζ,ει, γά ά.να.δύ-ε
τα:ι &.πο τίς -rοαλ!ιες δομές τω,.ι α.ί
ώνων, ενα. νέο έξ,ελιχτιχό p,ευιμα
πού, ά.pγά. η γρήγορα, θά συμ
πcχ,pαισύpε� δλη τήγ Άν:Θp, ωrπότη
τα. στά χνά.pια. του. Πωpά δ-pισμέ
ν,α. ψα.ινό-με·να., δέν μπ,ο.ροuμε νά.
, &!μψι·οά.λλουμε γι' α.ύτόv- τον εν
πορeίq. νέον ούμα.νισ�μό, τον προ
ερχόμενο ά.πό τήν ά.νά.πτυξη των
γνώσεών ,μα.ς, γι'. α.ύτή τήν πα.γ
χοσμιότητα.., τήν δ-rοοίσ. πολλοί ά.
ν6:μεσά. μ,αις εχουν πλ ήpως συν, ει
δητοιπο: ήcει.
Τότε, γισ.τί νά μήν έλπίζου1

με · δτι θά εχου1με αϋ,p:ο, ταυτό
· yαχ
χρονα. μέ τίς νέες ά,
, α.λύώΞις,
χα.ί νέ,,,υ; 'Ανθρώπους;»
- Να,ί, γιατί νά μήν έλπί
ζουμ:::;

Νεολιθικά
Στούς νεολιΗικούς χρόνους δη
λαιδή στήν τέτσ.ρτη χσ.ί τρίτη χι
λιΞtία π.Χ., ώνά.γεται ·ή χα.τοίκη
ση στή Βοϊδοκοιλιά τiiς Μεσση
νία;, ενύJ χαί οί μεωελλαιδιχης
iποχης 11000 - 1600 π.Χ.)
μεσσηνα,χqί τύμοοι' πού τώ,ρα, ά,
VΙ?Jσκ.οοrοτ'<>Ψt'αlt, άιποδ1ε1ικr.ι,ύ,ετ,α.1ι δ
τι είναι ο! πα-λαιότε•ροι της έπο
χη;; Ιχε, ίνης 'Χ,(J,ί άνήκου·ν στην
1tapώτη π:φίοδο της δημιου,ργίας
του γένους τ�ν Έλλ r;νω,ν. Α�τό
,
,
,
,
τονισθησ<.ε, ανα,με.σα σε πολλα rι,λ
λα, στο Α' δ:ε'θνές μυχψολογικό.
συνέ,δριο «ιΠpομυχηναϊχή χαί μυ
χψ?.ϊκή Πύλος», το δπ,ο,ίο συνiίλθε σέ αϊΟουσα του Παλφιχου
Μου,σείου.
(Είς &ντίδpαισιν γιά το είδος
της ψιλοξενούσ-ης αίθ.ούσης, δ ά,�c
τlπpόσωπος χ. Ζοζέψ Πιέρ 'Ολι
βιέ, γν1ωστος άπό τ1ι μελέτη του
στο «Δίχα.ιο της Φα.ιστου», άρνή
θηχε νά πpοσέλιθει στήν α'ίιθ ουσα
των συνιε.δp-ιά.σε- ων, μέ τη δήλω
ση στι δέν δέχ,ε.τα.ι νά πά.pει 1.1,έ
ρο; σέ συνέδριο,. πού στε• γά-ζειtαι
σε μοuσ�ετο πολέi, μο υ.
1

"Από πλευpα.ς του συ�ε!δpίου,
δι,ευχρινιί-σθηκε, δτι ή άπό.ψασις
γισ, τήν πρα.γιματοποίησί του στήν
αϊ-θουσα.. rι,ύτ-ή, πά,ρ.θηχε, για. νσ.
προληψΗε: το ενδεχ6 μ,ε'ιο ά.ν�αβολη;;
~ �,1 κα.ι' ματαιωσεως,
,
,
σε' πε.ριπ:ωση πcύ θά. γ:νόrr.α,ν σέ αϊ-θου
σα. σχολ• ης. καί ή τελευταία θά
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χα..τελαμ�ά.νηο α.πο τού; φοιτη
τές}.
Ό κιχθηyητής της ειδρα.ς τ·ης
πpc,ϊΟ'τοp:χη;; α.pχα:r,λοyίας χ.
Γ. Κορέ;. πού είχε ώς θέμα του
τή «Νεολ:θιχή χφψ�χή ύπό τον
τύμοο της Βοϊδοχοιλ:α,,;; χα..ϊ στο
σπήλαιο :ου Νηλέω;», zχΒέτοv
-:α..;; τά άπcο:ελέσματα σχετιχ(i)ν α.
νασχαcρώ•; πού χά.vε, : ό ϊδ:ος, α.
vιεχοίνωσε δτι διεπίστωσε έχεί χι:,1.
το:χηιση άvαγόμεvη στου;; vεολ:
θ:χούς χp6vouς. Ό χ. Κορές εί
πε ά.χ6μ-η, δτ: τά :χ.γγείcι. πού
οί α.vθιρωπο: της
χρησ:μοπι:ιιουσcι.·;
,
·ιεολιθ:χη; ΞΠ'.iχής. οί όποίο: γιά.
μεycι.λύτε;;η :χ.σφάλε::ϊ. 1:με·η·ι σέ
πήλιψ,1.
cρuσιχά. ,:;πήλα..ια. εί·η:
χcι.ί -:;τ:λβωμέ-η. -:ά δτ.λ-χ :ου; λί
θινα...
Ό Ηtpσης 1,ρχα:,:,λόγ'.i; χ. Χ.
Σcι.λ�χ:, πpοσπcι.θώvτα..ς νiz έρμ
, η
v,εύσειι τΌύς 'ΌαJψι,χ;ούς πίθους του
πpοϊστοpιχου λιycι.ίοu, διcι.:ύπωσε
τή yvώμrι οτι ό πίθος συμ,οολ, ίζει
τή μήτρα, της μεyά.λη;; μητέρα;
0ι εiς 'Κ!α..ί 1) τιαιcρή σέ πίθους τήν
επι,στpοcρ-ίι στή μήτρα της_

Γυναίκες - ίερεις
στά πρωτα χρόνια
Στά. -;:ρώτα χρόνια. της χp:
σ::αvιχης Έχχλ-ησία..ς, δέν α.πο
χλείετα,ι vά. είχαν α.v-cι.τεθεί Lερcι.
τιχά χαθή ιιοvτα σέ γuνcι.ϊχες. εξί
σου μέ τούς άνδρες. Αύτο είvα.:
το συμπέρασμα.. της Ντόpοθu "Ιρ
οι v, χχθηγητpί,χς της α.pχ,χ.ιολο\., γίας σ:ο χα.Οολ.χό χολλέγιο :η;
_ 'Αγία..; Αιχcι.τεpί·ιης στο Σcι.ί·ι-:
Πι'ι>λ τη; Μιvεζότα. ΒcΧ..σίζε-:α.:
χύpιcι. σ: α.pχcι.ία. μωσαϊκά., τQι
πtJ'J
χογρ:ιψίε; χ�.ί Ξπ�yραψές
0

1

1

1

11 ιο:α �,ε�τ�μεpέστ:χτα :ρωτογp±
ψ:σε zαι εξετΙJJσε.
Οί iπιypα.cρές χα.ί τά άpχ,z:ο
λr;γ:χ&. ε:;ρ-ήμα.τα. πού μελε:ήθη1/.7.'ι α.πο τή•ι "Τροιv, α.vαι,pου·ι :ή
θφ,zτολοΎία. τ'.iυ Βχτιχα•ιου, σύ μ ; 
cρω·ια μέ τό 6ποίο. ·lι χειpvτο•ιί'Χ
στό ίzp'Χtιχό σχ·7jμα μι&.; γuv·J.ί
Ζ7,ς θ&. ·ηταv α.vτίθετη μέ :ήν α.p
χ1.ίΎ.ή πcι.pά.δοση, δηλαδή μέ τά
Ιχχλησ:αστιχά. εθ:μ,α. τώ·ι πpώ
:ω·ι α.ιώ·ιω·ι τη; χρ:στ:α.·ιοσύνη;.
<< ,.Εστω ·,,,. ι &ν δε ν ϊt v- α: τελε[ω;
:;αψέ; :t lν-ιι :zί��: μ� :Υι ·; χz:p��
:ο·ιία. σ:ό ίερα:ιχό σχήμcι. σέ χp6ΨJUς χ,χί σέ :όπου; δ:cι.;χ,ρε::
χο'J;1 στ1Jt.ι; ϊepώτου; J.tώνz; �η;
'Rzχλ ησία;, ή cipχαιολ�γ!cι. οzί
Χ.'ιΞ� Ό:: 1Jί γυ'ι�Ιχz; Ξ χz:pο�r,
ΨJυ·ι:ο οπως ΖΊ.ί οί (,('Ι'Οpε;», λέ
z: -1ι "Tpbιv.
'.\ ·ιά.,μzσ,z στί;; ψωτογρ,.ψίε;,
τcού τvεp:J.α,μfΗνο•1:1.: στή χp:σ:ι7.
v:χή :χ.pχα.ιολογιz·η :υλλογή τ"16
"Tpt:'I, είνα.ι:
- Μ:ά. τοιχογp,;,.cρί1. ρωμcι.ϊ
Υ.ή; ΧΊ.:α.χόμοη; -:ου πρώτου α.ιι;J
'17. στήv δποία έψτά
γuνcι.ίχε;
σύ�λzι:',υpγου•ι τή Θεί cι. Ε�χα.p:
,
σ::1.. Π,.,φο,μοιz; σχηvες, σε δ:cι.
οοχ χές -:τεριόδοu;, δείχ•ιοuv όμά.
οες έψ:� ά,vδpώv νά σuλλειτουp
γου•ι.
- l\l•.iz τοιχογpαψί'Χ ρωμα.ϊχη;
;:1.:cαόμ�η; :ου 4ou αίώ·η, πού
οείχvει :ι:ά. γυvα.ίχα vά. χειροτο
·ιzί:,.. � &:πό Ξνα.·ι έπίσχο'Τtο.
- 'Επιτύμβιες lπιγρα.cρέ;, ποϊι
i•n.:ρέpο·,:α.ι σέ τιμ-ημένη γυv,;,.ί
χ7.. Sπίσ"Ι.ΟΠΟ.
- "Ε-η μωσα.ϊ·ι.ό. ϊσω;
:ου
\),:, cJ α1ι�·ια. σ:ό όπ"Jίο πα..ροuσιά
ζz:1.: ε.·η γυvα.:χϊίο zεψάλ: μέ
:Ύ(Ι iπιγp'Χψή, zπίση; σέ μωσQ.ϊ
z6. επίσκοπο; Θε•�•δ!lψcι.».
1χ
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Τό Ευαγγέλιο
στη δημοτική
Τό Σ,ψοούλιοv Πλημμ,ε.λειοδι
κtίl'ι 'Αθηνωv (πού �ξέδωκε τό
θtπ' άρ Ο. 5.184 δ:R::ιλλα.χτ:χό
οούλευψχ για, τόv ίepέσ. - κωθη
yητή της Ηεολογία.; κ_ Σκοpδ&.;
Ε•'ΙΙΧΨ,ίοv τοΟ όποίου οοσχήθηκε
πο:'ι:κή δίωξις, για.:ί στή'Ι ΞΥ.
χλ η:,ίc1. τη; 'Αγίc1.; Πα.ρ·χσχευη;
τη; Νέα.ς 1μύpvη;. δt7..6ά.ζΞηι,
με:ά. :ήv χα.θιερωμέ'Ιη σ.v6.r,·ιιΙ:Jt
του Εύα.γγελίου, τό ϊ:διο χ,είμΞvο
χα.ί στήv δημοτική γλώσ-:η.).
γνωμοδότησε, δτ.ι ·ή άvά.γvωσ:;
του Εύαγyzλίου στήv ϊ3 η, μοτιχ Υ)
δέv ολά.π
. ϊει τό Υapά.τος η tY)'I Έχ
χλη:ί'Χ, άλλα. zπιπp6::'8Ξτα . <Υ>cρz
λεί τήv cλη προσπά.1θε::1. γ:ά, τήv
πp-:;σέγγ,c: τή; Έχκλησίc1.; καί
:ου :JUvόλου του λαοu.
'Η δίωξις ε!χε &.::;κη�θει α.ύ:zπα.γγέλ,ω; α,πό τόv ε!<1c1.γγ,ε
λέ,;,_ πλη,μμελειοδικωv, μετά. από
1
tπιστολέ; καί δη,μοσιεύματχ σ�
&.πο--rευμα.τ.:vή έψημερίδc1. yvωστή
για. -:ίς ,,έλλη-ιοχρισ:ια.v:χές» θέ
::;εις της.

Ή γκιλοτίνα
Τήv Πα.ρα..σκευή 21 ο,εμ
, οpί
ου, τό Εύpωπα/χό Κοινοβούλιο ε·
νέκpι•vει μέ συv-τριπτιχή πλε:οψη
φία εvα. ψήψ:σμα,, με τό όποίο ζη
τεί άπό :ίς χώρες - μέλη του vά
:χ'Ι'χστείλουv τήv ισχύ της θ=χ.vα,
:: κη; πο:vης, ο::;ο διά.σ:-ημα ή Εύ
ρω6ουλr1 οια.ιμορψώ'ΙΞ•. τή θsση τη�
Π()','Ι(ύ σ' αυτό τό θέμα..
Τό Εύpωπσ.'ίκό Κοιvοο,ϊιλιο,
zχλεγμέvο συμοουλευτικό σιίη_ι.α.
της Κο:vης 'Αγορά; δ: 11σ.μέ-v•εται
δτ: θά ipχίσει έχτε·ιη συζ ήϊφ:

γ�ιά. τή Θα.ΙΥΙ:Χ•uι,κή 'Κ!ΟΟ't'αiδίοcη.
Ή Γαλλία είvα.ι ·ή μόνη χιίψα,
::;τ-η'Ι δ.μ5.δα τGJV «'Εvvέα.», πού
εξα.χολοcιθει vά. iπιοά.λλει τή-v
πο: •,ή το'1 θσ..νά.του.
Ί-Ι γκ:λοτίvα εχει πά.ρ,ε: το ο
ν:;μά. τη:; ά.πό τόv δό·,{τορc1, Ζοζέ cρ
r γχ νά,ς Γκιγ:οτέv, μtλος της Έ
π:χ,1 ?..<:.τη: κης Έθv-οσυvελεύσεως,
ο οτvοιο; συ•11έστησε τή μηχα.vή
α.υτή :ου θα.νά.του ώς «cρθη,vό κα.ί
'l:ιώουψ)» μέ::ο zκτελέ,σεως.
ΈΓ[ μο·;α.δ:χή
γκιλο-τίvα. της
Γ7.λλί�ς. εί·ισ..ι α,ποθηrι.ευμέvη σ'
Ξ.ΨJ. χλε: ?ωμέ•ιο χε
· λλί τη; cρυλι:ι.
χης Σ�χ 11:έ ,ου ΙΊα.ρισιοu. χ,α,ί με, 
:-χcρέρετα: σ' δπο:,α.ς cρυλσ.κης α.ύ
λή χρεισ.ζεα:, χηά περίmαιση.
Στή Γ1,λλία. ή 'Έν-ωσ:ς Δ:κη
y6 ;:, ω·ι εχΞ, πpοτρέψε: :ήv χυοέρ,
πρη «·ιί;. zά. 11ε: δ ·:: μπορε- ι ίbστε
'17. οεο7. 1 ωθΞι, πώς πο,έ πια, δέ.-1
01. ±ποκεφ1.λισ:0U'Ι zατα,0 1.κα.ισμέ
'ΙΊ. cί.τομα.». 'Αλλά. ό
ύπουργός
Δ:χc1.ιοσύ•1ης 'Αλc1.ί·1 Πε-.:ρcρίτ
'
�·
χε: �οηλ';,jσε: πω;
το' θ'E•!L7. οε>ι
πρ6κε:τι:ι.: νά. συζ ητηθε"ϊ στή vέα.
'JDΟ·ιοσuvέλευ::;η του 1981.

ε-

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
<<Η ΕΡΕΥΝΑ» Τρικάλων
y,ά τον <<IΛΙ ΣΟ»
Ή καλή καθη,μεριvή έψημερίδα
των Τρικάλων ΕΡΕΥΝΑ, εΤχε τή,v
,,αλωσύvη νά δηιμοσιεύση ( 12 Όκτ.
i 980) μια έκτεταμέvη κριτική γ,ά
τr,,• i ΛI Σ Ο και τους τρεϊς τόμους
1ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ, πολυ κολακευτική_
Ήταν μιϊχ άlκόμ-,1 έκδήλωσις της
πvωματικ6τητος της έπαρχίας.
Εύχαριστοϋμε και την ΕΡΕΥΝΑ
f'.αi τόv συνεργάτη της κ. Χρυσό
στομο Ε. Ζήση_
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Μεταξύ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

37,

Τά Γραφεία του «Ίλισου», Δρα
γατσανίου 6,
όροφος 6ος, (Πλατ.
Κλαυθμώνος), εΤvαι άvοικτά καθη
μερινώς, πλήv Σα66άτου, 9 - 12.30
π.μ. Τηλ. Γραφείων:
3246-837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλουμε.v, άποστέλλετε
μi:
ταχυδρομικήν η τραπεζικήv έπιτα
yήv είς τήv διεύθυvσιv:
<<Κωστηv
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6,
'Αθήνας, 122». 'Αποστολαί μi: τρα
πεζικάς έvτολάς μάς δυσκολεύουν.
ΑΛΛι\ΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τιύχη άποσταλέvτα στούς κα,ω
τέρω συvδρομη,τάς μας, έπεστράφη
σαv άπό τό Τ αχυδρομείοv μi: τήv
σημείωσιv: <ψετώκησε»
η
<<ό:yνω
στος».
Παρακαλουν-ται δσοι τούς
γνωρίζουν vά τούς είδοποιήσουν η
vά μάς δώσουν τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Χρ. Άρyuροκαστρίτης,
76 - Σμόλικα 13

Δυρραχιου

Εύθ. Θεοχαρόπουλος,
15, 'Άλιμος

Διδασκάλωυ

Άλ. Καμπίτσης,
33, Ν. Σμύρνη

'Αλεξάνδρου

Μ.

Μαρ. Μεσολωρά, Κ. Παλαμά 20
Χαρ.

Ντούση, 'Ηπείρου 30

Παρ. Ποοφύρη,
Βαρ6άρc.ι
Άvτ

'Ερεχθείου 6,

Σιδr:ρης, Λεμεσου

Άy.

6 - 8

Δr,μ. Βαnβιάvης, Ιv.αιζώvος 12, Πά
τραι
\__ Γιάv. Κωστάκος,
Πάτραι

Άv-τ .

Θ,υσαλοvίκη

Διοv. Πομώvης, 'Εθνική Τράπεζα,
Ζ.άκυvθος
Στι::. Σαμαρίδης,
Ύποθηκοφύλαξ,
Μυτιλήνη
Στυλ.
Ρου-τζάκης,
Α'
Φυλάκιον
Τ αχυδf)()με ίου Ξυλουπόλεως
Γ εωρ.
Σωτ,- ριάδης,
Παυλίδου Κουντουριώτου, Κα6άλα
Παλ

Χριστοδούλου,
Γιανviτση
Χαλκίδα

5,

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ

ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ

Ν. Σμύρv.Παν. Βεκιc'φης,
,ωv. Γκοvόπουλος,
Άθ�vαι
'Ξμμ_ Χa.τζηαvδρέου
»
Λάρισσα
Κωv. Σολωμός,
l•:ΙΣΦΟΡΑΙ
Ό κ. Έμμ. Μπαρούμης άπέστει
λεv ώς σuνδρομήv 1981
είς τόv
ΙΛΙΣΟΝ δρχ. 1.000. Θερμώς εύ
χαριστουμεv.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦIΑ
'Ο κ. Κωστης Μελ•σσαρόπουλος,
uσθ�•.ήσας έκ yρίππης καί ώτίτι
δος, έvδέχσαι vά ό:ψισε γράμματ�
άvαπάvτη-:-α."Οσοι του εyραψαv και
bi: v ελα6αv άπάvτησιv, παρακαλουν 
-:-αι vά �ομουv τον κόποv vά του
ξ--:.vαγpάψουv.
ΒΙΒΛIΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Mc τή σειρά λήψεως)

ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Λεωv. Μάρδας,
Θεσσαλ,:vίκη

μας

Έπιθ. Τελωνείου,

'Εθνική

Παπαδόπουλος,

Τράπ;:ζα,
Κασσάvδρου

Χρίστος Ά Ριζόπουλος: Οί τίτλοι
τώ11 'Ελληνικών Τίκτοvικώv Στο
(�V
της Κύπρου. (Mi: είσαγωyή
περί Έλευθεροτεκτοvισμου).
'!ουλiα Δα6άρα: Πρόσωπα καί κα
ταστάσιις (Μυθιστόρη,μα). 'Αθή
να 198::;
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας
έν
'Ελλάδι,
Δραγατσανίου
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης
Ν.
Μελισσαρόποuλος,
Πλατ. Έ&νικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τ uπογρα
φείοu: Ε. Σωτηρόποuλος &
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224 728.
Τιμή τεύχους δρχ. 60
Μάρτ. - 'Απρίλιος 1981
Νέλλη Θεοδώρου:
Νέας Έποχης.

Παv. Βλαχόπουλος: Πορεία της Δη
μιοuργίας. 'Αθήνα 1981
Θ. Ν. Πετρακόποuλος: Άναδρο:-1ές ..
(,ποιή,ματα). 'Αθήνα 19'80

Νίκος Γ. Σταφuλοπάτη ς: Ποιήματα.
('6κλοyη
1940 - 1980).
'Αθήνα 1980
Κύπρος Χρυσάνθης:
Παγκuπριονίκες (ποιήματα). Λευκωσία 1980
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ό Κόσμος της Ψuχης·(Σεπτ.-Δεκ.)

Ποιήματα 1979

Ίω. Κοuσκουνας: - Κυρ. Χασαπο
γιάννης 'Ιω.
Κακαοούλια.ς:
Θuρεατις Γη (' Ιστορία _ Άρχαι
Όλογία - Λαογραφία).
Άθηνα'ί
1981. "ΕΞ,κδοση Πνευματικοί) Κέν
τρου "Αστρους '1 δρύματος «Μνή
μη Άyyελικης Λεων. Ζαφείρη».
Σαπφώ Σ παθοπούλοu:
'Ανακρούσματα (Ποιήματα). Θεσ)νίκη.
Θαλης Ρητορίδης: Σφενδονιές (Μινιτόμος
Β'.). Ποίηση.
Ρώμη.
1980
Σφενδοvιές (Μι
Ρώμη
Πσίηση,.

Παντελης Οiκονόμοu: Ή άγωνία, ό
πόνος και ή προσδοκία
στην
ποίηση του Θαλη Ρητορίδη. Δο
κίμιο. Ρώμη 1980
Κώστας Σταμάτης:

λ/,ητσος Τριάμης: Σχειδίασμα γνω
ριμίας. Ρώμη! 1980,

Ό Ίωάννης της

Γ. Δ.
Καχριμάνης:
Έ,κλογαί. Άθηναι

Θαλης Ρη-ιορίδης:
vιτόμος
Γ'.).
1980

εμπνεuσ,1 στην ποίηση του Θαλη
Ρητορίδη. Δοκί,μιο. Ρώμη 1930

. Ή

ποιμενική

Προβλήματα
εκκλησιαστικό: - κοινωνικό: (Όκτ.-Δεκ.)
Σκίαθος (Όκτ.-Δεκ.)
'Ανοικτοί 'Ορίζοντες (Ό,κτ.. Δε,κ.)
Κρηηκή 'Εστία (Νοέμ.-Δεκ.)
'Ηπειρωτική 'Εστία (Δεκ.)
'Ελεύθερη Σκέψη(Νοέμ.-Δεκ., >Ιαν.)
Ί σραηλι,νά Νέα

Ίαν.)

(Δεκ.,

Πει:;ιοδικό Έλλη. νίδων
δος (Ίσv.-Φεορ.)

Βορ.

'Ελλά-

Σύγχρονη Σκέψ;-� (Ίαν.)
Πνευματική Κύπρος (Γενάρης)
lταθμο1
Σμύρνα
Κρίκος

Μάρτ.)

(,Ιαν., Φε6ρ.,

Χρονικό: (Ίαv., Φε6ρ.,

Μάρτ.)

(Ίαv.-Μάρτ.)
(Ία;ν. - Φε6ρ.)

Τpιφuλιακή 'Εστία (Γeν. - Μάρτ.)
Σχολικο: Νιάτα (Μάρτ.)
Φιλοσοφία (Φε6ρ.)
Ό Φυσιολάτρης

(Μάρτ.-Άπρ.)

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΊΆΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Συνεδριάσει; Στοών
Σ τσα 'Αθηνά: α' και γ' Δευτέρα του μηνός
»
"Ηλwς:
κάθε Τρ
, (τη
'Άρτεμις:
κάθε Πeμπτη
»
»
Έλευθ. Σκέψις: α' και γ' ΠαραJσκευη• του μηνός
»
Άλχυών: 6' κ,αl δ' Παρασκ·ευη του μηνός
�τοϊι Θεσ,σα1λlονί,κη,; <<l f ί•Ο-αγύ- (!ΙrΙΙς>>: Ef,. Ψα;ρας, 265-042

Βι6λiα

Ι{ r ί s h n a m u r t

Στa πόδια τού Διδασκάλου (fκδ. 1966)
Έ.ιcλογα1
τόον Κρισναμοvρτι ( Κ. Μελισσσ.ρc,τrο(ιλοv)
'Εκ-παίδωσι και σημασlα ζωης
- 1953
Έλα.&ρlα - ι\ ό:ρχη κα1 το ttλος
- 1954
Στοχασμοί τrάνω στη ζωη (Α' σειρα)
1956
1958
Στοχσ.σμο1 wάνω στη ζω-η (Β' σειρα)
1960
Στοχασμοί τrάνω στη ζωη (Γ' σειρα)
'Ομιλίες στην Εύρώπη
1967
Στη σιγη τού Νου
1970
Ή όνα')'1Cαιότητα της &λλαγ ης
1970
Το πέταγμα τού άετοΟ
1971
Τα πρώτα δήματα της μΜησης
1975

,ο

drrro

'Εγγράψετε

οι

150
2.80
250

250
350

250

200
2.00
200

280

νέους συνδρομnτάς

Σuvδρομη 1981 δρχ. 300

·ολοι

150

$

10

άεροποpικώς $

15

ίξωτερικοu

σuvδρομη-rαl tσωτεpι)tΟU lχοuν δικ«(ωμ.•

vά άγοράζοuv τούς τόμοuς iπιλο-γης
Α'

Τριετ(cις 1956-1957-1958

Β'

Τριn(«ς

Γ'

Τετpcιετ(ας 1962-1965

lκcιστοv
λl σ\Νδρομσ1
-rσχνδρομιιcήν

ι,

πρός

ι,

1959-1960-1961

δρχ. 200

&.vτl

δρχ. 250

dινιtτ1μcw διδλl• 11.ι!ι �ι

τραmτζιιcιτι tπιταγήlι -δχι 111

�

ιντώ.r�-- ...

Μματι Κωστη M8λιc,acφo,rouλou 1\ Ιλl ΣΟΥ, Δρc,ycnσwtou 6,
'Μι,ισς 122

ΧΡ I ΣΤΟΥ Α. Ρ ιzοnΟΥΛΟΥ
Βασικες πληροφΟρίες m:ρi

Τεκτονισμοv

καί το cτrεριΜλι> του ΆντιτεκτονισμοΟ
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Τύιιοις:

Ε.

Σ�

8ι

Σlc,

Μ.

στο

διδλίο:

Δρχ.

K8ρanr•lσu

200.-

72,

'ΑΜ,ιοι

