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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΥΛΑΧΤΟ

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ
"Ήλιος όμού καί σελήνη σκοτισθέvτες Σώτερ
δούλους εύvοοϋvτας εlκόvιζον, οΊ' μελαlvας
άμφιέvvυνται στολάς. "Επιτάφιος Θρήνος

Σάς θυμόμουν πάνω στό
Σταυρό μου την τελευταία
νύχτα πού πέρασα μαζί σος. δ
τον δέν εϊχοτε οϋτε ενα κόκκον
άγρύπνιας νό χαρίσετε στην
Ιδρωμένη ψυχή μου την ένογώ
νια κοί οί χωροφύλακες κοί ol
δάδες τών Φαρισαίων μέ ζη
τούσαν. 'Ά πόση χορό κοί πίκρα
μαζί ένιωθα στό Μυστικό μας
Δείπνο. στον μ· άνήσυχο μάτια
κοί νοήματα μοϋ φωνάζατε. δ
τον σάς είπα πώς κάποιος σας

θό μέ προδώσει κοί ή ταραχή
σος φώναζε: «Μήπως ειμοι
έγώ, Κύριε, μήπως είμαι Έγώ,
Κίιριε;» Ήταν τώρα στό Σταυ
ρό μου έκείνη ή θλιμμένη σας
Άπορία σόν έπίδε'!μος πάνω
στό Σωματικό μου πόνο, «Μή
πως είμαι έγώ, Κύριε. μήπως
είμαι έγώ, Κύριε;» Μαζεύετε,
μαζεύετε σάς έλεγα στην άπο
θήκη της καρδιάς σας. γιό v·
αναπνέετε λεύτερα, στον τό
βήματά της θό στένεβαν πολύ
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και θά τά κόβαν έκείνοι πού
κατέβαιναν στην άγορά και
πουλούσανε τό ψέμα τους φα
νερά. Θυμόμουν την άνθρωπο
θάλασσα τών Ώσααννά και
τών «Σταυρωθείτω». Εiχα διατά
ξει τά πόδια του παράλυτου νά
περπατήσουν κι είχα άκούσει
την κραυγή του Δαίμονα νά
μου φωνάζει νά κάνω τις πέ
τρες ψωμί. Κι αύτά μπερδεύον
ταν μέ τά δάκρυα τής Μαρίας
δπου έπλενε μaσ μέ τό μύρο
τό πολύτιμο του άλάβαστρου
και τό χείμαρρο άπό τούς η
λιους τών μαλλιών της τά κου
ρασμένα μου πόδια. Συλλογιζό
μουν τά χαμογελαστά δάκρυα
τής Μαρίας, τ· άνθισμένα μάτια
της και τάχα σά γαλάζιο φυ
λαχτό πάνω στό στήθος μου,
εΤχα σάν άνθρώπινο φυλαχτό
εΤχα τά γελαστά κάποτε κι όνθι
σμένα μάτια της Μαγδαληνής
Μαρίας. (Μά μήπως κρύβουμε
ποτέ κάτω άπό τό μόδιο, τό μέ
τρον αύτό του σταριου, τό
φώς; Καταδέχτηκα νά κατέβω
στη γη νά παίξω, νά γίνω εvα
μεγάλο χαρούμενο παιδί και νά
σας δείξω πώς ό θάνατος ηταν
ενα παιδικό, θεραπευτικό και
κομψό κρυφτούλι, νά τό παί
ζουμε σάν παιδιά μέ καθαρή
καρδιά)
'Ά κι έκείνος ό καλός μου Σίμωνας ό Κυρηναίος πού βοήθη
σε την έξάντλησή μου, τό λαχά
νιασμα και τό ξεπνόϊσμα του
φορτωμένου του Σταυρου μου,
γιά νά δείξω σέ σας τούς
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πρώην όγαλματοφόρους πώς
νά γεμίζετε τό χώμα σας μέ
τούς όξυδερκείς τούς ούρανούς
σας. Κι ή Μάνα μου έκλαιγε,
γιατί της πήρανε τό βάζο της,
τό άγαπημένο της τό βάζο και
τό μύρο του τό 'χυσαν και ρω
τουσε παντου πού πήγε τό μυ
ρο της; πού έπηγα έγώ τό μύρο
της πού πήρα. Θυμόμουν πώς
f')μουν ενα παιδί μαραγκόπουλο
πού χανόταν σέ παιδικούς λό
φους άνοιξιάτικους v· όκούει τά
δέντρα ντυμένα μέ τ' δνθη και
μέ τις μέλισσες, μ· εvα άγεράκι
γελαστό νά χαίρεται τό σφρίγος
του τή στιγμή πού άνέβαιναν
στά δέντρα χρωματιστά σκου
λήκια περιμένοντας ν' άνθίσουν
τά φτερά τους πεταλουδες.
Συλλογιζόμουν πώς ol δνθρω
ποι κάθε μέρα σκότωναν την
είρήνη και μέ τή γυμνή τή βου
βή φωνή μου φώναζα δλα τά
παιδιά του κόσμου δέντρα, δέν
τρα νά φυτεύουμε νά μαζεύουν
τά νερά, δέντρα, δέντρα της εί
ρήνης φώναζα μέ τή γυμνή
φωνή μου νά φυτεύουμε, δέν
τρα νά φυτεύουμε νά συντηρου
με τή μεγάλη μας την όδελ
φούλα τή θάλασσα, φώναζα μέ
τή γυμνή φωνή μου φώναζα
δέντρα νά φυτεύουμε, νά μή
σκοτώνουμε τά παιδιά, τά παι
διά, τά λουλούδια τά έμψυχα
λουλούδια νά μην τά σκοτώ
νουμε μέ βόμβες και μέ τή δυ
ναμίτιδα μέσα στά σπίτια τους
τή νύχτα.
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'Ά εκείνη ή συκιά πού πρό
σταξα καί ξεράθηκε, γιατί δεν
ειχε καρπό νά γλυκάνει τ· οργι
σμένο μου φραγγέλιο έναντίον
τών εμπόρων στό Ναό, πού ΕΙ
χαν κάνει κάθε άρετή καί σω
_
φροσύνη εμπορεύσιμη, αν ήταν
δυνατό νά γίνει κάθε άρετή έμ
πόρεuμα. 'Ά κι εκεινα τ' όμuαλα
τά γλυκά κορίτσια πού δεν ει
χαν άρκετό λάδι νά φωτίσουν
την προϋπάντησή μου μέσα
στα μεσάνυχτα, γιατί δεν ειχαν
άναμμένη άρκετά νά φωνάξουν
την κλεισμένη πόρτα της χορός
καί με τή φωνή του φωτός του
νά την άνοίξοuν. (Με κλειστά
χείλη φώναζα, σταματειστε
τούς πολέμους καί σήμερα άκό
μη άπό τούς ούρανούς σας φω
νάζω; πειτε, ώ πειτε ενα θαρ
ραλέο οχι σ· ολοuς τούς έξοπλι
σμούς, σ· δλοuς τούς εξοπλι
σμούς ρεκόρ, γιατί με τούς ρε
κόρ εξοπλισμούς μόνοι σας θ'
Βγάλτε
αύτοκαταστραφειτε.
άπό την κάθε τσέπη της καρ
διός σας κάθε καχυποψία καί
φωνάξτε της όλόκληρον ενα
σταθερό κι εμπράγματο κοί τέ
λειον "Αλτ.
Βγάλτε τόν ηλιο δποu τόν εϊ
χατε πνίξει στά πηγάδια κι δλοι
σας με τό ϊδιο φώς της δικαιο
σύνης φωτιστειτε. Μήν κατa
δεχτειτε νά με θεωρειτε πάλι
σάν ενα ξένο, σαν ενα δόγμα
πάψτε νά με θεωρειτε σάν ξένο
καί νά με σταυρώνετε κι ϋστε
ρα νά φωνάζουν ol κρυφοί μου
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μαθητές, δόστε μας νά θάψου
με τό θαυμάσιο ξένο. Μή μ·
όφήνετε όπό τήν καρδιά σας έ
ξω. Κάνετέ με κυψέλη όδελφο
σύνης παγκόσμιας, κάνετέ μου
καλοκαίρι ενα μεγάλο καλοκαίρι
της καρδιάς σας).
Μου φώναζαν ol σταυρωτές
μου νά κατεβώ νά περπατήσω
άπό τό καρφωμένο ξύλο του
Σταuρου μου καί φανταζόμουν
πώς κατέβαινα καί περπατούσα,
περπατούσα με τό Σταυρό μου
καί κήρuπα τό κήρυγμα της
παγκόσμιας χορός με τό Σταυ
ρό μου, τό λύτρα αύτό της λύ
πης. Μόνο πονούσα πολύ μετά
καί σκέπαζα, καί σκέπαζα τόν
πόνο μου με τά γελαστά κάπο
τε κι άνθισμένα μάτια της Μα
ρίας, έκεινα τά μάτια της τά χα
ριτωμένα, γιατί τό γέλιο της
Μαρίας ηταν άνθισμένο γερά
νιο καί τό φορουσα στό στήθος
μου φυλαχτό κι αύτό έπλενα, έ
πλενα τόν πόνο μου με τά γε
λαστά της μάτια, έπλενα τούς
βαρεις χτύπους, τούς άνθρώπι
νοuς χτύπους της καρδιάς μου
καί την κραυγή μου τρuφέραινε
«Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μ· έγ
κατέλειπες;» Για νά μή βογγάω
άπό τό βάρος τοϋ κρεμασμένου
μου κορμιού φύτευα, φύτευα
καιρό φύτευα αύτό τό σπάνιον
όνθος άπό τά χείλη της Μαρίας
τό φύτευα, τό φύτευα έκεινο τό
προφuλακτήριο χαμόγελό της
πάνω στην κραυγή τών πληγών
μου καί τίς τρικυμισμένες ύλα-
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κές τών μυών μου. Γιά νά μην
ούρλιάζω έντυνα τό πονεμένο
στήθος μου με την άκοη τής
φωνής της και τοποθετούσα
στην όδύνη μου τά μάτια της
γιά φυλαχτό και τό φορούσα.
Γι' αύτό δταν ϋστερα πάτησα
τό θάνατο με τό θανατά μου
και τόν νίκησα πρώτα στόν Σω
ματικό κήπο της Μαρίας παρου
σιάστηκα και της έλεγα, γιατί
κλαίεις κι έκείνη μού άποκρινό
ταν. Κλαίω γιατί μού πήραν τόν

1982

Κύριο μου άπό τόν τάφο και
δέν ξέρω πού τόν τοποθέτη
σαν. Κι αύτη καθώς γύριζε και
μ
άναγνώριζε δακρυογέλαγε
και φώναζε: ό Κύριος τής καρ
διας κι ό Θεός μου. Κι έμείς,
Κύριε, Σού φωνάζαμε πάντα και
Σού φωνάζουμε:
Κατοίκησε, Κατοίκησε. κατοίκη
σε την καταληστευμένη καρδιά
μάς κατοίκησέ την, Κύριε, κα
ταδέξου την νά την κατοική
σεις, Κύριε, Καταδέξου την.

1982
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Χαμένος Χριστός
Ειναι θλιμμένη ή καρδιά μου δπως χτές
δπως σόν δλες τίς φορές έτσι κι' άπόψε,
π· άναζητοϋσα μ' άγωνία νό σέ βρώ
δπως ή γη π· δλο διψά γιό πρωτοβρόχι,
Μό δε θυμάμαι νό σέ η�ρα οϋτε χτές,
κι' έμεινα πάλι μοναχός μέ τ' όνειρό μου
κι' αν δέ θρονιάστηκες έντός μου τί να πώ;
είναι καιρός πού έχω χάσει τό σκοπό μου.
'Έτσι άμυδρό θυμάμαι κάτι δίχως φώς,
κάτι πού χάνεται στ· απόμακρα της μνήμης
κάποιο παιδιάστικο πού μουπαν παραμύθι,
πώς τάχα πάτησε τή γη μας ό Χριστός.
'Έτσι θαροϋσα, μά ή έλπίδα μου μακρυά,
κι' δλο βυθίζομαι στό χάος σόν βρεθώ,
άγώνας μάταιος μι' αχτίδα σου νό πιάσω
καί μές σ· αύτήν νό τυλιχτώ, και νά χαθώ
Ειναι καιρός πού σταματήσανε ol δρόμοι
κι· έμεινα κεί στό σταυροδρόμι της σιωπης,
κι' δλο μικραίνει ή χορό τών όριζόντων
γιά νά σαλπάρω στό ταξίδι της φυγης.
Νοιώθω τή φλόγα της άλήθειας νά μέ καίει
καί ζώ στό ψέμμα τό γλυκό κι' άπατηλό,
κάτι έντός μου σόν παρόρμηση μοϋ λέει,
πώς δέν ύπάρχει όλλη όδός νά πορευτώ.
Καί τότε Κύριε, ή άπόγνωση μέ δέρνει
καί στέκεται περίλυπη ή Ψυχή μου
μό ή σκέψη μου στό δράμα σου μέ φέρνει
και γαληνεύει, και προσμένει, και έλπίζει.

1982
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Ή �Αττικη καi ό χρόνος
Χαίρε της Άπικης ήμέρα!
"Άτολμη έγώ, σοϋ γνέφω τώρα
μέσ' άπ' την άναπνοη τών πεύκων, τό λόγο.
Τίποτα πιό γοητευτικό στην αfώνια σιωπή σου.
'Ακούω τό θρόϊσμα τοϋ τριφυλιοϋ στην 'Ελευσίνα,
την ήχώ άπ' τά κύματα στόν κόλπο της Σαλαμίνας,
τό περπάτημα της λυσίκομης κόρης, καi λέγω:
Ίδού, Κύριε, ό χρόνος άνάμεσα στους άνθρώπους.
'Ίδιος κι άπαράλλαχτος αίώνες τώρα,
Πώς λοιπόν νά θρηνήσω όλλο
τη ματαιότητα τοϋ κόσμου τούτου;

Σαλαμίνα
Τό κάστρο του Σαρωνικοϋ
'Ιστορικό, μαγευτικό νησί,
πελεκημένο μαυρόκαστρο τοϋ Σαρωνικού,
δεύτερη πατρίδα τών ξερριζωμένων 'Αθηναίων,
λάμνεις περήφανο άντίκρυ στόν Πειραιά,
σ· ενα πέλαγος άφρισμένο άπό κατάσπαρτα πανιά,
σέ μιά θάλασσα, γαλάζιος πάπυρος άνοιχτός
γιά νά γράψει πάλι τούς «Πέρσες» του ό Αίσχύλος,
επνευση θεία στό κύλισμα τών αίώνων.
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Λαμπερό, δοξασμένο νησί,
κατάφυτο μέ πευκα καί μέ λιόδεντρα,
φωλιά τών γλάρων καί τών όνείρων μου.
Σου τραγουδώ μέ χείλη διψασμένα άπ· την άλμύρα,
Τόν πυρετό, πού τρώει τίς μνημες μου,
ϊδια, οπως μιά 'Αθηναία του 480 πρό Χριστου,
πού βρηκε καταφύγιο στά φιλόξενα χώματά σου,
έτσι κι έγώ θέλω νά περπατήσω πάλι
άπό τή μιάν άκρη ως τήν άλλη, θωριί1ντας τά καράβια,
νά κυνηγουν τούς είσβολείς, πέρα ώς τίς Κυκλάδες,
νά ρίχνω μέ τίς φουχτες μου στάρι κι έλιές στό κύμα.
'Ιστορικό, γοητευτικό νησί,
'Έλα καί ξαναζησε άκόμα μιά φορά, οπως τότε,
οπως καί σήμερα, πού σου χαρίζω τήν καρδιά μου.
'Εσύ μονάχο ταξιδεύεις μέ τήν 'Όστρια,
οραμα άνεπιτήδευτο, γεμάτο φώς κ' Ίριδισμούς,
άπ· τά βαθιά νερά, πού άντανακλουν τή δόξα τών Θεών,
τήν ταπεινή ομιλία τών άνθρώπων. πού σπουδάζουν,
έπάνω σ· ενα μαλακό όστρακο τήν τύχη της Γης
καί πού γητεύουν μέ τή λάμψη τών ματιών.
χωρίς προανάκρουσμα κανένα τό χρόνο πού έρχεται
μέσ' άπ' τή θάλασσα καί μέσ' άπό τά βράχια.
άγνωστος. άνήμερος, έλάφι θαλασσινό, πόνος καί δόξα,
έρωτας καί καημός γιά μιά Πατρίδα ΑίώνιαΙ
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ

Του Δροσίνη
Τό σπιτάκια του χωριου,
ό καπνός πού πάει ψηλά,
oi γεροβοσκοί, ol κάμποι,
τό τραγούδια τ' όπαλά.
Τό κοπάδι πού γυρνάει,
ή παιδουλα πού ξυπνάει,
ή φλογέρα, ή έσπέρα,
τών πουλιών ή καλημέρα.
Γίνανε με σένα πόνος
κι' έρωτας κι' άποθυμιά...
Στην αίώνια ξενητειά,
ποΟφυγες καλέ μας μόνο�
δε θ' όκους του καλογιάννου
τό χαιρέτισμα κεί πόνου!
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Γιατί;
Γ1ατί νcΊ ψάχνης
γ1cΊ νcΊ βρης
Χαρές πού δεν ύπάρχουν;
Γ1ατί όλόκληρη Ζωή
Έσύ νcΊ περψένε1ς;
Γ1ατί νcΊ ·τρέχουν δάκρυα
γ1cΊ όνειρα χαμένα;
Πές μου τί θέλεις, τί ζητάς
ΤcΊ ίδανικά σου θέλε1ς
Γιατί ζητάς τcΊ θαύματα
περάσανε τcΊ χρόνια
Καί Έσύ ζητάς άκόμα
'Άσε τή φαντασία σου
νcΊ τρέχη καί νcΊ τρέχη
καί στον θcΊ φύγη όπό τή Γη
στρέψε τό βλέμμα σου ψηλό
Στον ουρανό μέ τcΊ "Άστρα
Έκει ύπάρχοuν τcΊ όνειρα
Έκει εi'ναι φυλαγμένα.

�
1/
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«Αύτη εlvαι ή εύτυχ(α... »

Μιό μαργαρίτα έστεκε κατα
μεσiς στόν κάμπο καi λουζόταν
όλάκερη, άπό ηλιο. Χαμηλό
χορτάρια, χαμόμηλα, παπαροϋ
νες, κι άγριοβότανα ενα-γύρω
της, τήν άφηναν νό ξεχωρίζη,
ψηλότερη καi πιό λυγερή άπό
δαϋτα, έτσι, πού καi άπό 30
βήματα πέρα φαινόταν. Στ' άλή
θεια έμοιαζε άλλοιώτικη άπό τ·
άλλα άγριοβοτάνια, κάποια δια
σταύρωση πού σκάρωσαν ol
μέλισσες έπλασε τοϋτο δώ τό
διαφορετικό λουλούδι ποδχε
τήν όμορφάδα του αγροϋ καi
τό μπόϊ τοϋ καλλιεργημένου
ταυτόχρονα.
Τήν έθαύμαζε κι αύτός ό η
λιος άκόμα.
'Έστελνε, λές, όλόκληρο τό
φώς του έπάνω της, κι αυτη
τέντωνε τό ψηλό της μίσχο, δ
πλωνε δσο μποροϋσε τό φυλ
λαράκια της, τό διάφανα σόν
ύδράργυρο καi φούσκωνε τή
χρυση καρδούλα της όλόχαρη.
'Ένα πουλάκι πέρασε, έσκισε
τόν άκίνητο ζεστόν όγέρα τοϋ

κάμπου καi τιτίβισε: «αύτή είναι
ή εύτυχία, νό πετάς πάνω άπό
εναν ήλιόλουστο κάμπο».
«Αύτή εΤνα1 ή εύτυχία, σιγο
ψιθύρισε τό χορτάρι καθώς έ
στελνε στiς ρίζες του δροσιά ή
πηγή γλυκοκελαρύζοντας: «Νό
αfσθάνεσαι νερό στiς ρίζες
σου».
«Αύτή εΤναι ή εύτυχία, μουρ
μούρισε ή όνεμώνα, ι<λείνοντα-,
όπαλά τό πέταλά της κι όγκα
λιάζοντας μιό πολύχρωμη πετα
λούδα. «Νό νοιώθεις νό σ' όγα
ποϋν».
«Αύτή είναι ή εύτυχία», έ
σκουξε ενας τζίτζικας κρυμένος
σέ κάτι φυλλώματα. «Νό τρα
γουδάς τή ζέστη μέ στεγνό λα
ρύγγι».
«Αύτή εΤνα1 ή εύτυχία», συ
λογίσθηκε ενα σκεφτικό μυρ
μηγκι καθώς τραβοϋσε μF κόπο
μισό σπόρο «Νά φροντίζης γιό
τό μέλλον σου».
Ή μέρα προχώρησε, πέρασε
τό κοφτό μεσημέρι, έγυραν ol
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όχτίνες τοϋ ηλιου στόν κάμπο,
κι ϋστερα, σιγά-σιγά, όpχισε νά
σουρουπώνη.
Μονάχη, ψηλόκορμη και λυ
γερή, ξεχώριζε ή Μαργαρίτα.
Είχε γύρει τό κεφαλάκι της στό
πλάϊ και κόντευε στό τέλος της.
Τό πολύωρο άγνάντι της μέ
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τόν ηλιο την είχε τσουρουφλί
σει, κάθε της χυμός είχε στε
γνώσει κόντευε νά πεθάνη.
«Αύτή είναι ή εύτυχία», σκέ
φτηκε πριν άπό τή ζάλη της κυ
λήσει στόν αίώνιο �πνο. «Νά
πεθαίνης άπό ερω1α γιά τόν η
λιο».
Ε.Μ.

Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

''/ΛΙΣΟΣ"
Δ/νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, Τηλ. 324.6837, ώραι
9,30-12,30
πλην Σαββάτου
'Εκδίδεται όπό τό έτος 1956
DΙ τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεί.
'Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961
Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τετραετίας 1962 - 1965
'Άρχισε νά τυπώνεται τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970
'Έκαστος τόμος έπιλογής χρυσόδετος δρχ. 300
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, �καστος δρχ. 200
Οί τόμοι 1977 - 1981, χαρτόδετοι, �καστος δρχ. 300

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δρα1(μtς 400
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τόμος Α'

�Από την Προϊστορία
μέχρι την �Αναγέννηση:

Τόμος Β'

Άπό την Άvαγέvvηση
ως τούς σημερινούς

Α' Τόμος δρχ. 150
Β' Τόμος

>>

150
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ΖΩΗ καί ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΒΙΟΣ, ΑΝΕΛΙΞΙΣ
Ρωμύλου Βαμβακοπούλου
Μέρος �v

Κατά την άνάπτυξιν τοϋ θέματος περί «ΖΩΗΣ καi ΕΞΕΛΙ
ΞΕΩΣ» έλέχθη bτι τό παν μέσα στό Σύμπαν «ζεΤ», η μαλλον «ζωήν
περικλείει παν b,τι ύπάρχει», καi bτι «ΖΩΗ» είναι τό συνεκτικόν
έκεΤνο στοιχεΤον της βασιι<ης Ούσίας τοϋ Παντός, τό όποΤον, τό
σον είς τό ύλικόν bσov καi είς τό ψυχικόν ότομον, άποτελεΤ τόν
πυρηνα τοϋ «είναι» των, καi την πηγήν της κινήσεως πρός έκδή
λωσιν τών ίδιοτήτων καi τών δυνάμεων al όποΤαι ώθοϋν ταϋτα
πρός μίαν άέναον μεταβολήν η μετάθεσιν, καi πρός μίαν ίδιάζου
σαν έξελικτικήν πορείαν έπi τοϋ «άνιόντος τόξου» τοϋ παγκοσμίου
«γίγνεσθαι» καί «συμβαίνειν».
'Ελέχθη άκόμη, bτι «ΖΩΗ» είναι r� έκφρασις της ίδίας της
πνοης τοϋ ύπάτου Δημιουργού 'Όντος (τοϋ Δημιουργού ΛΟΓΟΥ),
καi bτι οί μύσται δέν δύνανται νά άντιληφθοϋν Ύλην ή όποία δέν
είναι ζώσα, οϋτε καi νά άντιληφθοϋν Ζωήν ή όποία δέν είναι έν
σuνείδητος, καθ' bσov η Συνείδησις τοϋ ΛΟΓΟΥ είναι παρούσα
άκόμη καi είς τό ήλεκτρόνιον, διέπουσα bλες τiς φάσεις, οχι μόνον
της πορείας καi διαπλάσεως της 'Ύλης, άλλα καi της πραγματώ
σεως τών Μορφών καi τών 'Όντων είς bλα τά Βασίλεια, τόσον
κατά την έξωτερικην bσov καi κατά την έσωτερικην αύτών σύστα
σιν καi συναρμογήν.
Διετυπώθη έξ όλλου, δτι την βαθμιαίαν καi συνεχiΊ μεταβολην
rΊ όποία έπέρχεται άφ' έαυτης είς τά πράγματα καi τά δντα έν γέ
νει, κατά την όποίαν ή αύτοεκδίπλωσις καi αύτομόρφωσις προχω-
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ρεί έκ τού άπλού - άσυναρμόστου είς τό ποικίλως - συνηρμοσμέ
νον πρός είδικεύσεις μορφολογικές καί λειτουργικές έντός μιας
προϊούσης διαφοροποιήσεως, καλούμεν ΕΞΕΛΙΞΙΝ, και δτι ή τάσις
και ή φορά αύτή της Φύσεως (τ.έ. ή 'Εξέλιξις) έχει ενα σκοπόν, ε
να τέλος - έχει δηλαδή τελεολογικόν χαρακτήρα.
Μέ ενα ξεδίπλωμα δυνάμεων καί ίδιοτήτων, τό πάντα στο Σύμ
παν, άκολουθούν μίαν κυκλικήν έναλλαγήν και μεταλλαγήν, μέ
σα σέ μια άέναο πορεία Έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς καί Ά ν ε λ ί ξ ε ω ς .
Οί μορφές έξαφανίζονται άπό τό προσκήνιο της ΖΩΗΣ παρα
χωρόντας όλοένα τή θέση τους σε αλλες καλλίτερες και τελειώτε
ρες, οχι τόσο μέ σκοπό νό έξελιχθιϊ ή μορφή, δσο κυρίως δια μέ
σω μιας βελτιωμένης μορφής νό δυνηθη νό έξελιχθιϊ ή ένοικούσα
θεία Ζωή της Πνευματικής Μονάδος - έν προκειμένω δέ ή Σ υ ν ε ί δ η σ ι ς κ αι ή Ψυ χ ή τού άνθρώπου.
«Φυτά, Ζώα, 'Άνθρωπος, είναι τό σκαλοπάτια πάνω στα όποία
πατεί τό Πνεύμα για v· άνεβη» λέγει ό Καζαντζάκης στήν
«'Ασκητική» του, και αύτό άποτελεί άπήχησιν "Τών έσωτερικών
διδασκαλιών πού έκπροσωπούν την μεταφύτευσιν της άρχαίας
Σοφίας.
Ό φυσικός ανθρωπος, ώς σωματικόν ύπόβαθρον, δεν είναι τί
ποτε αλλο παρά μια συνέχεια φορέων. Παρουσιάζει πολύπλοκον
κατασκευήν ή όποία δεν συναντάται είς τούς άτελώς άνεπτυγμέ
νους όργανισμούς. Τό πολύπλοκον δμως τού άνθρωπίνου όντος
δεν άφορά μόνον τούς τομείς τούς όποίους μάς άποκαλύπτουν δι'
αύτό ή άνατομία η ή φυσιολογία, άλλα και έκείνους της ψυχολο
γίας, της παραψυχολογίας, και έν γένει της μεταφυσικής και της
άποκρυφολογίας, καθ" δσον είς τό ον « α ν θ ρ ω π ο ς >> ύπάρχει μία
άλληλουχία καί διαδοχική πραγμάτωσις τού άνθρωπίνου, μία έκδή
λωσις της πρός σφαίρας άνωτερότητος τεινούσης μεταλλαγής του
άπό την ΖΩΗ είς τόν ΒΙΟΝ, κατά την όποίαν παρατηρούμεν πραγ
μάτωσιν ίδεών, νοημάτων και άξιών, πραγμάτωσιν πράξεων έλευ
θέρας βουλήσεως, άλλα καί έκδήλωσιν βιωμάτων και συναισθη
ματικών άναβάθμών, ώς έπίσης καί άνάπτυξιν στερρός Συνειδή
σεως.
Είς τήν ΖΩΗ Ν, ό ανθρωπος κινείται μέσα στα πλαίσια της καθ'
δλου δημιουργίας, είς τόν ΒΙΟΝ, δμως είδικώς άνελισσόμενος,
καθίσταται δημιουργός ό ϊδιος...
Τό βασικόν στοιχείον τό όποίον συναπαρτίζει την μονάδα «αν
θρωπος» συνίσταται είς τό «Έγώ», δηλ. την άληθη ψυχήν τού όν
θρώπου, τόν πραγματικόν «άνώτερον έαυτόν του». Ό Πλάτων τόν
άποκαλεί «Δαίμονα»· είναι ή ούσιαστική «άτομικότης)) έκάστου όν-
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θρώπου, δηλ. (κατά τήν άρχαίαν 6ρολογίαν) ενα ότομο της μερι
στης κοσμικης ούσίας, πού χάρις είς τήν μακραίωνα πορείαν του
έντος των καταστάσεων της ϋλης, έφθασε κάποτε νά γίνη «Ψυχι

κόν ότομον», νά γίνη ΨΥΧΗ.
- Ή «άτομικότης» είναι μία καθορισμένη οντότης άθάνατη, άδιά
σπαστη καί άκίνητη. Κατέχουσα άνεξάντλητο δυναμισμό, δονεί
ται συνεχώς έκ των ένδον, μή περιοριζομένη οϋτε άπό τόν χω
ρον, οϋτε άπο τόν χρόνον.
Κατά τήν διάρκειαν της έπί Γης Ζωης της μονάδος «όνθρω
πος» (είς δοθεϊσαν έποχήν, είς μίαν ίδιάζουσαν φυλήν καί χώραν,
ώς άνr1ρ η γυνή) φορεύς της «άτομικότητος» τ.έ. τοϋ «Έγώ» είναι
ή «π ρ ο σ ω πικ ό τ η ς » (άπό τό προ 6ψ. δηλ. αύτό τό 6ποίον πα
ρουσιάζεται προ των οφθαλμών) τ.έ. ενα ον τό 6ποίον άντιλαμβά
νονται αί αίσθήσεις μας.
Ή «προσωπικότης» είναι μία συγκεκριμένη μορφή θνητή, δια
λυτή καί έτεροκίνητη, μέ περιορισμένη δυναμικότητα. 'Εμποδί
ζεται είς τήv δράσιν της άπό τόν χώρο, τόν χρόνο καί τούς φυ
σικούς καί πνευματικούς νόμους.
Ή «προσωπικότης», ή 6ποία κατέχει καί χρησιμοποιεί εν νοη
τικόν, εν θυμικόν, καί εν ύλικόν σώμα, αντιστοιχεί είς δ,τι συνή
θως καλοϋμεν «κατώτερον έαυτόν», άποτελεί δέ, τρόπον τινά, ενα
μάλλον η ηπον τμηματικον άντιπρόσωπον της «άτομικότητος»,
καθ' δσον μέρος μόνον των έγγενών ίδιοτήτων καί δυνάμεων τοϋ
«Έγώ» έκδηλώνεται κατά τήν διάρκεια τοϋ Βίου, ένώ τό ύπόλοι
πον παραμένει ύπο λανθάνουσαν κατάστασιν. Ώς έκδηλώσεις της
τριαδικης ύποστάσεως τοϋ · φορέως (μέ όλλους λόγους της «προ
σωπικότητος», κατά τόν έπί γης Βίον αύτης) έχομεν, πέραν των
βιολογικών λειτουργιών καί φαινομένων τοϋ ύ λ ι κ ο ϋ σ ώ μ α τ ο ς ,
τάς έπιθυμίας καί τά συναισθήματα τ ο ϋ θ υ μ ι κ ο ϋ , ώς καί τάς
σκέψεις τοϋ ν ο η τ ι κ ο ϋ .
Ή μεταξύ «άτομικότητος» καί «προσωπικότητος» σχέσις δύνα
ται νά έκφρασθη παραστατικώς διά συμβόλων, δπως ε7ναι π.χ. τό
κατά τά άρχαία Μυστήρια χρησιμοποιούμενον περιδέραιον μαργα
ριτών, δπου τό νημα παριστά τήν άτομικότητα, ol δέ μαργαρίται
διακρίτους προσωπικότητας κατά τάς διαδοχικός αύτών ένσαρκώ
σεις.
Παραστατικήν επισης εικονα της άτομικότητος, τ.έ. τοϋ
«Έγώ», προσφέρει το είκοσάεδρον (τό μέ τρείς διαστάσεις γεω
μετρικόν στερεόν) μέ τά τρίγωνα της έξωτερικης αύτοϋ έπιφα
νείας, τά 6ποϊα συμβολίζουν τάς παρά τοϋ «Έγώ» δημιουργουμέ
νας προσωπικότητας, δηλ. τούς έκάστοτε φορείς αύτοϋ έν τω ύλι-
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κώ κόσμω, οϊτινες (ώς εϊπομεν) καθίστανται κάτοχοι ένός νοητι
κου, ένός θυμικου, καi ένός ύλικου σώματος, εκαστον των όποίων
έκδηλώνει περιορισμένην ζωήν καί συνείδησιν, τελείως διάκριτον
της ζωής καί της συνειδήσεως του «'Εγώ» δπερ τό χρησιμοποιεί
μέσω της προσωπικότητος.
Ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ο υ σώμα τ ο ς, καίτοι περιωρισμένη, άρκεί διά
τάς άνάγκας της ζωής του καi τάς φυσικός αύτου λειτουργίας,
καθ' οσον πολλοί έκ των έκδηλώσεων του ύλικου σώματος εί
ναι φυσικοί καί δέν έχουν άνάγκην ούδεμιός μεσολαβήσεως
του κατόχου του σώματος.
Ή συνείδησις δμως αίίτη είναι δοχεύς της πείρας πασών των
δοκιμασιών της ήδονης καί του πόνου, εχει δέ παντοειδείς άνα
μνήσεις πρός τάς όποίας συχνάκις στρέφεται, δταν ή Συνείδησις
του «Έγώ» άναπαύεται. Είναι ή συνείδησις τήν όποίαν άνακαλύ
πτουν έν μέρει al έρευναι των ψυχολόγων των σχολών του Janet,
του Freud, καί του Jung.
Ή σ υ v ε ί δ η σ ι ς τ ο υ θ υ μ ι κ ο υ σ ώ μ α τ ο ς έχουσα άνάγκην
νά αίσθανθη δτι ζεί δσον τό δυνατόν κατά πλείονας καί ποικί
λους νέους τρόπους κλυδωνίζεται μεταξύ των διαφόρων έπιθυ
μιών καί των κατά τό μάλλον καί ηπον κατωτέρων καi πλησιε
στέρων πρός την ϋλην κραδασμών ol όποίοι περισσότερον της
άρέσκουσιν.
Είς τουτο νομίζω έγκειται τό ύπό του Άποστ. Παύλου καθορι
σθέν ώς «άμάρτημα τό ένοικουν έν έμοί», «ό ετερος νόμος (ώς
λέγει), ό είς τά «μέλη μου, οστις μάχεται κατά του έν τω πνεύματι
μου νόμου».
'Όσον άφορά τ ή v σ υ v ε ί δ η σ ι v τ ο υ v ο η τ ι κ ο υ σ ώ μ α τ ο ς ,
αϋτη έπιζητεί πόντος τούς νοητικούς κραδασμούς τούς όποίους
είναι δυνατόν νό έπιτύχη.
Τό νοητικόν έχει ώς φυσικήν λειτουργίαν v' άποκρίνεται είς
την σκέψιν· ή δέ σκέψις, δταν τίθεται έπi τό έργον ύπό του
«'Εγώ» καθίσταται μέσον προς άνακάλυψιv του κ ό σ μ ο υ έ v τ ώ
ό π ο ί <{) ζ ε ί ή π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς.
Ή συγκεκριμένη σκέψις σταθμίζει καί μετρό τό Σύμπαν, ένώ
ή λειτουργία της άφηρημένης σκέψεως μεταμορφώνει τός έμπει
ρίας καi τός δοκιμασίας του νοητικου σώματος ώς καi έκείνας του
θυμικου καί του φυσικου, εί ς αί ω ν ί α ς σ υ λ λήψ ε ι ς ύ π ο κ ε ι
μ έ ν α ς εί ς ά φ ο μ ο ί ω σ ι ν ύ π ό τ η ς ψ υ χ ή ς.
Πλην δμως, έλάχιστος άριθμός των σκέψεων της προσωπικό
τητος είναι τοιούτου εϊδους, καi τουτο διά δύο λόγους:
α. κατά πρϊπον, διότι τό νοητικόν δυσκόλως συγκεντρώνεται,
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σπανίως δέ διαλογίζεται· προσκολλάται συχνάκις είς σκέψεις
τός όποίας εσχομεν όλλοτε, καi άντιτίθεται είς τό νό τός άπο
διώξη. (Αί προκαταλήψεις π.χ. ανήκουν είς αύτόν τόν τύπον
σκέψεως).
β. κατά δεύτερον λόγον, διότι έκείνο τό όποίον σκεπτόμεθα είναι
όλιγότερον δημιουργία μας παρά δάνειον άπό όλλους.
Αί σκέψεις ομως τάς όποίας οί όλλοι συνεχώς διαχέουν είς
τήν νοητικήν άτμόσφαιραν κεντρίζουν καi άφυϊ1νίζουν έν ήμίν είς
άπάντησιν, παρεμφερείς όλλες σκέψεις.
(Αύτό μήπως δέν συμβαίνει καi τήν στιγμήν ούτήν μέ τά ο
σα φέρω ένώπιόν σας; Μάλιστα δέ, όφείλω, έφ' οσον όνοι
ξα αύτή τήν παρένθεση, νά σημειώσω καi πάλιν έκείνο τό
όποίον έτόνισα κατά τήν είσαγωγήν είς τό πρώτον σκέλος
του όρθρου έπi του θέματος τό όποίον μδς άπασχολεί, τό ο
τι δηλ.
- τό οσα άναπτύσσονται καί άπομένουν νά άναπτυχθουν εί
ναι σκέψεις κατά τό πλείστον ύποκειμενικές δίχως όξίωσι νά
γίνουν παραδεκτοί.
Ό συνδιασμός των πορισμάτων καί ή έξαγωγή συμπερασμά
των άνήκει είς ενα εκαστοv).
Χρειάζεται συνεπώς είδική προσπάθεια καi μεγάλη προσοχή
κατά τήν έπιλογήν των σκέψεων αί όποίαι είναι όντως χρήσιμοι είς
τό έργον της ψυχης μας.
Ή μετουσίωσις πάντως, της διά της σκέψεως κτηθείσης πεί
ρας των αίσθημάτων, των πράξεων, καi των δοκιμασιών, ε ί ς
α ί ω ν ί α ς σ υ λ λήψ εις , έπιτελείται (κατά τήν προσωπικήν μου
άντίληψιν) έν μέρει μόνον άπό τήν προσωπικότητα κατά τήν διάρ
κειαν μιας έπιγείου ζωης.
Ώς έκ τούτου, καi τό «Έγώ» τό έπi του «άνιόντος τόξου» πο
ρευόμενον, οπερ ειναι άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν έπi γης
προσωπικότητα (τήν κάτοχον του θυμικου καi νοητικόυ) όλίγας
μόνον ώς χρησίμους εύρίσκει έκ των άντιστοίχων_ ένεργειών
των έκδηλώσεων καi των σκέψεων του φορέως (τ.ε. της προ
σωπικότητος). Τουτο δέ προκαλεί μιαν συνεχη πάλην ύπερισχύ
σεως μεταξύ του «Έγώ» καί τού φορέως του, τήν όποίαν περι
γράφει καi πάλιν ό Άπ. Παύλος στον λέγει: «ού γάρ ο θέλω
ποιώ άγαθόν· άλλ' b ού θέλω κακόν, τούτο πράπω».
Μέσα δμως στό κοσμικό «γίγνεσθαι καi συμβαίνειν» ή πορεία
της έξελίξεως καi της άνελίξεως του άνθρώπου δέν περιορίζεται
είς τά ένδιάμεσα μεταξύ γεννήσεως καi θανάτου διαστήματα, πού
δέν άποτελουv άπλως συμβάντα η γεγονότα, άλλα έκπροσωπούv
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κατηγορήματα φαινομενικά χαρακτηριστικών στιγμών τών μεταλ
λακτικών μεταβατικών και μεταμορφωτικών φάσεων τού Βίου, και
της είς άπροσμέτρητον βάθος χωρούσης άνθρωπίνης ύπάρξεως.
Είς τό σημείον αύτό, ας άνοίξωμεν παρένθεσιν έπαναφέροντες
πρός στιγμήν είς την σκέψιν μας τό έπιλεγέν διά τό «Έγώ»
σύμβολον (τό στερεόν είκοσάεδρον) και τά έπι της έπιφανείας
αύτού τρίγωνα, τά όποια θεωρούμεν ώς σύμβολα άντιστοι
χούντα είς τάς προσωπικότητας, διά vu στρέψωμεν την προσο
χήν μας ώς την βασικήν άρχήν δτι, τά τρίγωνα της έπιφανείας
τού είκοσαέδρου, έστω και ήνωμένα μεταξύ των, άδυνατούν νά
παραστήσουν τό κύριον χαρακτηριστικόν της ίδιότητος τού στε
ρεού, ητοι την τρίτην αύτού διάστασιν.
Δεδομένου δμως δτι τό τρίγωνον έχει δύο μόνον διαστάσεις
ένώ τό στερεόν είκοσάεδρον τρεις, δύνανται κατά συνέπειαν
νά έξαχθοϋν έξ αύτού άπειράριθμα τρίγωνα.
Κλείοντες την παρένθεσιν δέον νά σημειώσωμεν έν προκειμέ
νω δτι, κατ' άνάλογον τρόπον, έκάστη προσωπικότης, και πόσοι al
προσωπικότητες τάς όποίας δημιουργεi τό «Έγώ» δεν δύνανται νά
άποκαλύψουν παρά μόνον ώρισμένας τινάς τών ίδιοτήτων και δυ
νάμεων αύτού.
'Αντιστρόφως πάλιν, τό «Έγώ» δύναται νά δημιουργήση
όσασδήποτε προσωπικότητας έπιτρέπουν είς αύτό al έγγενείς
ίδιότητές του καί δυνάμεις, χωρίς νά έξαντλη τάς δυνατότητας της
άληθούς φύσεώς του.
Πάντως, στην έσωτερικότητά του, ό κόσμος περικλείει κάτι τό
πολύ βαθύτερον άπό τό φαινόμενον της γεννήσεως και τού θανά
του, πού είναι άπλώς εiς τών μηχανισμών της μεγαλειώδους
ύφάνσεως της Ύπερτάτης Συνειδήσεως τού «ΛΟΓΟΥ».
Μέ• τόν φαινομενικόν θάνατον, ή συνθέτουσα την μορφήν ϋλη
έπιστρέφει είς τά έαυτης στοιχεiα, και ή άτομική Συνείδησις
αποσύρεται καi αύτή είς τό οίκεiον πεδίον της, εως 06 έλθη τό
πλήρωμα τού χρόνου διά νά προσδεθη έκ νέου στην ϋλην και
νά βλαστήση νέα προσωπικότης, ώς νέος σπόρος έφωδιασμέ
νος μέ δλες τίς έμπειρίες καί τίς δυνάμεις πού προσεπορίσθη
διά μέσου τών προηγουμένων μορφών...
Ό ανθρωπος άνήκει είς ενα μακρότατον παρελθόν, ή δέ δύ
ναμις της 'Εξελίξεως είναι έκείνη ή όποία καθ' δλο τό διάστημα
της γηίνης ί•πάρξεώς του, ένεργοϋσα ώς σύμμαχός του, τόν άπε
μάκρυνε άπό την πρωτόγονον κατάστασιν τού αγρίου, καί τόν
όδήγησεν είς τό σημερινόν της προαγωγής του έπίπεδον, διά μέ
σου μιας σταδιακής αύξήσεως της εύαισθησίας του, ϊνα τόν παρα-
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σείρη βαθμηδόν καi κατά τρόπον πλέον εντονον προς tva χείμαρ
ρον έμπειριών καi γνώσεων, μέ ένισχυμένας τάς δυνατότητας διά
την άσφαλη πορείαν της 'Ανελίξεως του.
Καθήκον λοιπόν παντός άνθρώπου κατά την διάρκειαν τού έπi
της γης Βίου, πρωτίστως είναι, νά προσπαθη νά άνακαλύψη: εiς
τi συνίσταται ό εαυτός του; τi είναι ό κόσμος, καi τί ό «Λόγος»,
«έν τώ όποί½J ζώμεν καi κινούμεθα καi έσμέν».
Μακροί αiώνες πείρας δράσεως καi προσπαθcιών έδέησε νά
παρέλθουν, πρiν ιϊ ή άνθρωπότης ώς σύνολον, άλλα καi εκαστος
άνθρωπος κεχωρισμένως, άρχίση νά άντιλαμβάνεται τήν «Σοφίαν
Θεού έν μυστηρίω», καi νά κατανοη τό Σχέδιον τού Θεού, δπερ
είναι ή Έ ξ έ λ ι ξ ι ς κοi ή Ά ν έ λ ι ξ ι ς έπi τού «άνιόντος τόξου» της
έπιστροφης εiς την προαιώνιον πατρίδα εiς την όποίαν άνήκει.
'Όταν δμως κατά τον Βίον, εκαστος άνθρωπος τελών έν γνώσει
τών κεκρυμμένων ίδιοτήτωv τού «είναι» του, κατορθώνη νά
χρησιμοποιη καταλλήλως την θέλησιν του, ώς καi την Συνείδη
σιν τού «άνωτέρου του εαυτού», ί'να κυριαρχη έπi τών φορέων
τού φυσικού, τού θυμικού, καi τού νοητικού πεδίων, είναι δυ
νατόν νά διανύη μίαν ένεργόν καi ένσυνείδητον έπi γης ζωήν,
άνελισσόμενος καi άντανακλών όλοέν καi περισσότερον την
κεκρυμμένην iδιότητα της ύφης του.
Τό διατυπώνει παραστατικότατα ό Άπ. Παύλος εiς την Α' προς
Κορ. οταν λέγει:
«... έγένετο ό πρώτος άνθρωπος εiς ψυχήν ζώσαν, ό έσχατος εiς
πνεύμα ζωοποιούv- άλλ" ού πρώτον τό πνευματικόν άλλά τό ψυχι
κόν. Ό πρώτος άνθρωπος έκ της γης χοϊκός ό δεύτερος άνθρω
πος ό Κύριος έξ ούρανού... καi καθώς έφορέσαμεν την εiκόνα τού
χοϊκού φορέσωμεν καi την είκόνα τού έπουρανίου...».
Ή περικοπή αύτή έπεξηγεϊ μέ διαφορετικόν βεβαίως τρόπον
την άτομικοποίησιν τού άνθρώπου, την άπαλλαγήν αύτού έκ τών
κατωτέρων Βασιλείων, καi την άνελικτικήν πορείαν τού «έσωτερι
κοΟ είναι» προς τούς άνωτέρους καί φωτεινοτέρους έκείνους κό
σμους (άγνώστους καi άσυλλήπτους δι' ήμας τουλάχιστον σήμε
ρον) τών όποίων τον μυστικόν πέπλον έλάχιστοι κατωθρώνουν νά
άνασηκώσουν, καi αύτοi δι" έπιπόνων προσπαθειών καi υυνεχούς
βελτιώσεως, τάς όποία� άπέκτησαν έ π i τ η ς ά τ ροπ ο ύ τ η ς
ά ν ε λ ί ξ ε ω ς , ώς μόνον όφθαρτον δώρον της προόδου, βαδίζον- •
τες οϋτω έπαξίως κορυφαίοι καθοδηγηταi της άνθρωπότητος.
Εiς αυτήν την κατηγορίαν άνήκουν οί άνά τούς αiώνας ποδηγέ
ται, μυσταγωγοί, καi μεγάλοι έκπαιδευταί.
'Ενδέχεται νά μή γνωρίζη ακόμη ό άνθρωπος δλην την άλή-
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θειαν σχετικό μέ την ΖΩΗΝ καί την ΕΞΕΛΙΞΙΝ, καί ένδέχεται νό
μην κατανοη τό πάντα σχετικό μέ τόν έαυτόν του. Παραδιδόμενος
ομως έστω καί ά κ ο υ σ ί ω ς είς τόν παγκόσμιον ρουν της 'Εξελί
ξεως καί 'Ανελίξεως, ό όνθρωπος, κατά την διάρκειαν τού έπi της
γης ΒΙΟΥ του, έπιτελεί κ ά τ ι τ ό ά ν ε π α ν ά λ η π τ ο ν , κ ά τ ι τ ό
μ ο ν α δ ι κ ό ν.
Ταυτίζεται μέ τό περιβάλλον, έντός του όποίου ζεί, έπιδρών έπ'
αύτοΟ, άλλα καί δεχόμενος έπίδρασιν έκ τούτου· μετέχει εfς
την βίωσιν της κάθε στιγμης του παρόντος ένώ διατηρεί την
μνήμην του παρελθόντος, καί άναπτύσει φαντασίαν ώς πρός
την διαμόρφωσιν του μέλλοντος.
'Οπλίζεται οϋτω μέ λογισμόν πού ένισχύει την πνευματικότητά
του καi προσδίδει είς έαυτόν την άπαιτουμένην δυνατότητα διό
θεώρησιν, άκρόασιν, καί έσωτερίκευσιν στοιχείων πλουτιζόν
των τός γνώσεις του.
Λαμβάνων δέ προοδευτικώς έναργεστέραν γνώσιν τοϋ έσω
τέρου του έαυτοΟ, κατορθώνει νό ϊσταται «ένώπιος ένωπίω» καi
νό συνειδητοποιη γεγονότα καί έμπειρίας, al όποίαι τόν βοηθούν
νό άναμορφώνη νοήματα καi ίδέες πρός αύτογνωσίαν καi συναι
σθηματικός διαβαθμίσεις, ηθος καi κάλλος, είς έκδήλωσιν τών έν
έαυτώ θείων ίδιοτήτων καi δυνάμεων, al όποίαι παρέχουν είς αύ
τόν την δυνατότητα δημιουργικης δράσεως διό προσέγγισιν καi
συνάντησιν έντός κύκλων πανανθρωπίνου συνεργασίας.
Άλλα καi πέραν του σημείου τούτου, παρέχουν είς αύτόν έπi
πλέον την δυνατότητα νό άναπτύξη καi νό τελειώση τό βιώματα
έκείνα, καi τός έμφύτους πνευματικός ροπάς, αί όποίαι θό τόν κα
θοδηγήσουν άνελικτικώς πρός την διακόσμιον, η την ύπερκόσμιον
πρόοδον, της όποίας τό τέρμα ένδέχεται νό είναι Ιδιότης τείνουσα
είς αύτην ταύτην την θέωσιν, καθότι ό άνθρωπος κέκτηται την
άνωτάτην βαθμίδα της έπi γης έξελίξεως, καί κατέχει είς ύπολαν
θάνουσαν μορφην ίκανότητας καi δυνατότητας δυναμένας νό άνα
πτυχθοΟν εiς τοιούτον σημείον ώστε νά άποδεικνύεται έμφανώς ή
κατά θείον εiκόνα προερχομένη ύπόστασίς του...
Δυστυχώς ομως, είς τό ώς άνω σημείον, οί περισσότεροι τών
άνθρώπων άστοχοϋν, έξαναγκαζόμενοι τρόπον τινά νό προχωρούν
μετ· έμποδίων ύπό την πίεσιν άντιξοοτήτων καi κυρώσεων πού
έπιβάλλουν οί μυστικοί νόμοι της κοσμικης έξουσίας καi τάξεως.
Διό κάθε ένσυνείδητον ομως, καi ψυχικώς άνώτερον άτομον,
ύποχρέωσις ίδιαιτέρα ύπάρχει, νά άναζητη καi έξευρίσκη τό εύερ
γετικό μέσα ενδυναμώσεως ολων τών μερών τοϋ έαυτοϋ του
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π ρ ο ς έ κ ο υ σ ί ο ν καi συστηματικήν έπίσπευσιν της έξελίξεως καi
όνελίξεώς του.
Οϋτω, άναπτύσσων ΒΙΟΝ διάφορον έκείνου τών συνήθων άν
θρώπων, ό 'Αναζητητής όφείλει πρωτίστως νά «έναρμονίζη
έαυτον προς τον παγκόσμιον ρυθμόν», προς άνασύνθεσιν καi
άναπτέρωσιν τών έν έαυτώ άθανάτων μελωδημάτων τοϋ
Πνεύματος τοϋ Ύπεραιωνίου Μουσηγέτου Δημιουργού.
Ώς πρός τόν τρόπον καi τά μέσα, τήν όπάντησιν θά άναζητή
ση καi θά δώση εκαστος δι' έαυτόν έκ τών ένδον τού ψυχικού
του κόσμου.
Είναι δέ πολύ φυσικόν, έν τη όναζητήσει τούτη, ό έκλεκτός νά
παραπλανηθη καi νά τεθη ύπό δοκιμασίαv- ή δοκιμασία δμως αυτή
καi ή όδύνη άποτελούν στοιχεία της διδαχής, της παιδείας καi τού
όντως έξαγνισμοϋ, όπαραιτήτων βαθμίδων, α1'τινες καθοδηγούν
άσφαλώς πρός τήν πύλην της πραγματικης μυήσεως ...
Τότε δέν θά εϊμεθα πλέον κοπιώντες συνοδοιπόροι· θά έχωμεν
διέλθη διά μέσου τών έκλάμπρων Πέπλων, καi θά Ιστάμεθα
πρό τού άδιασείστου Βωμού, άτενίζοντες μετά δέους...
'Επάξιοι μέν ol Μυσταγωγοί·
τά δέ 'Άγια τοίς όγίοις.
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Α. Besant

�Η ένέργεια της σκέψεως
Ή δημιουργική ένέργεια της
σκέψεως αύξάνει τή διανόηση
καi μορφώνει τόν χαρακτήρα.
'Επισπεύδει την άνάπτυξη τοϋ
έγκεφάλου.
Μήν άφήνετε τή σκέψη σας
νά σταματό στά έλαπώματά
σας, άλλό νά σκέπτεσθε τiς άν
τίθετες άρετές. 'Έτσι τά έλατ
τώματα έξαφανίζονται.
Συνήθιζα νά συναθροίζω ·
νοερώς γύρω μου δλους τους
ένοχλητικούς καi δυσάρεστους
όνθρώπους καi ύπερέβαλα κα
τά φαντασίαν τούς προκλητι
κούς τρόπους τους, προσπα
θώντας νά αύξήσω την ύπομο
νή μου. Kai ετσι, κατά φαντα
σίαν, οί όλλοι προσεπάθουν νά
με έκνευρίσουν, ένώ έγώ δια
τηρούσα άγγελική γλυκύτητα
καί ύπομονή. 'Όταν κατόπιν συ
ναντούσα τά ένοχλητικά αύτά
πρόσωπα, δεν είχαν πιά τή δύ
ναμη νά με ταράξουν, ούτε τά
εϋρισκα πιά ένοχλητικά. Αύτή
είναι ή δύναμη της σκέψεως.
"Αν συγκεντρώνουμε τή
σκέψη μας καθημερινώς γιά
10 ·_ 1 5 ', θό όπορήσουμε γιά

την καταπληκτική αύξηση της
δυνάμεως πού θ' άποκτήση.
Πρέπει νό διώχνουμε άπό τή
σκέψη μας κάθε δυσάρεστη καi
λυπητερή ίδέα.
Ούδεiς πόθος λησμονείται,
ούδεμία σκέψη χάνεται, ούδεν
ίδανικόν καταστρέφεται.
Τό νοητικόν σώμα δεν λαμ
βάνει γνώση πολλιίJν δονήσεων
πού τό περιβάλλουν, διότι δεν
κατέχει τά κατάλληλα όργανα,
δπως καi τό φυσικόν σώμα δεν
άντιλαμβάνεται τiς δονήσεις
στίς όποίες δεν μπορεί ν' άντα
ποκριθη, έλλείψει τιίJν καταλλή
λων όργάνων. Μέ τό νά μή έ
χει συνείδηση αύτών, δεν αί
σθάνεται την έλλειψή τους. 'Ό
σον περισσότερον καθιστάμε
θα Ικανοί ν' άνταποκρινώμεθα
σ' αύτες τiς δονήσεις, τόσον
εύρύνεται ό όρίζων της ζωής
μας.
Κάθε άνθρωπος πρέπει νά
έχη �να Ιδανικό, Ιδίως ol νέοι,
διότι έχουν δλον τόν καιρό νά
τό πλησιάσουν. Προσηλώνον
τας τή σκέψη σας στό Ιδανικό
σας, εστω καi γιά λίγες μόνον
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στιγμές κάθε πρωΤ, θά γίνετε ή
έκπλήρωση του ίδανικου σας.
Μή διστάζετε νά πλάθετε
ώραϊα και ύψηλά ίδανικά, φο
βούμενοι δτι δέν θά μπορέσετε
νά τά φθάσετε. Τό γεγονός δτι
τά συνελάβατε είναι ή έγγύηση
της έπιτυχίας σος. 'Εκείνο πού
πλάθετε μέ τή φαντασία σας,
θά γίνετε Ικανοί νά τό έκτελέ
σετε. · Η ζωή είναι άτελεύτητη
και δεν περιορίζεται άπό τον
χρόνον. 'Ακολουθείστε τά όνει
.ρά σας και θά τά ίδητε πραγμα
τοποιούμενα. 'Αρκεί νά έχετε ε
να σκοπό. Μή διαβαίνετε τή
ζωή άμέριμνοι, άνάξιοι νά λέγε
σθε άνθρωποι. Δημιουργήσατε
ενα ίδανικό. Άκολουθήσατέ το
περισσότερο μέ έργα και όλιγό
τερο μέ λόγια. Λατρεύσατέ το
σέ σκέψεις, σέ πράξεις, σέ ρο
πές. Τότε ή ζωή σας θά πλη
σιάση τό κάλλος, τή δύναμη και
τή σοφία του ίδανικου σας.
Σκοπός της άληθινης φιλο
σοφίας είναι ή κατάπαυση του
πόνου. 'Ανυψώσατε τή συνεί
δησή σας ύπεράνω άπό τις μέ
ριμνες και τις φροντίδες του
κόσμου τουτου και διατηρήσα
τε τή γαλήνη σας άνάμεσα στις
ταραχές πού σάς περιστοιχί
ζουν, εύτυχείς και γαλήνιοι στό
μέσον του σάλου της ζωης,
φαιδροί έκεί δπου ό άνθρωπος
του κόσμου εύρίσκει δυσαρέ
σκεια και άπογοήτευση. Ό άν
θρωπος δύναται νά ζη πνευμα
τικώς είς άνώτερον έπίπεδον

και τότε γνωρίζει τήν είρήνη
της αίωνιότητος έ.ν μέσψ των
προσκαίρων φαινομένων της
έπίγειας ζωης.
Ή πνευματική ζωή δέν είναι
ή διόραση και ή διακαή, δέν
σημαίνει εύρύτερη γνώση των
άοράτων κόσμων, ol όποϊοι εί
ναι γεμάτοι άπό φαινόμενα, δ
πως και ό φυσικός κόσμος.
Πνευματικότης είναι ή γνώση
της ενότητας, της όποίας έ.πα
κόλουθον είναι συμπεριφορά
σύμφωνη προς αύτή τή γνώση,
στήν καθημερινή ζωή του άν
θρώπου. Πνευματική ζωή είναι
ή έ.κτέλεση του καθήκοντος, εί
ναι ή 'Αγάπη.
Έrιιθυμουμεν νά ένωθώμεν
μέ τόν Θεόν, μέ τά μεγάλα
πνεύματα, μέ τούς άγίους. Εϊμε
θα δμως έ.πίσης πρόθυμοι νά
ένωθώμεν μέ τόν άσωτον, τόν
διεφθαρμένον, τόν κακοποιόν;
Και είς αύτούς έπίσης ένοικεί ή
Θεία Ζωή. Έάν εϊμεθα όγνοί,
όφείλομεν νά άναμιγνυόμεθα
μέ τούς όμαρτωλού� νά τούς
έξαγνίζωμεν διά της άρετης
μας, βοηθώντας τους νά πλη
σιάσουν στήν πραγματοποίηση
της Θείας Ζωης. Έάν εϊμεθα
μορφωμένοι, όφείλομεν νά
βοηθώμεν τούς άμαθείς. Ζη
τουμεν πάντοτε όπό τούς όνω
τέρους μας νά κατέρχωνται
προς ήμάς διά νά μάς όνυψώ
σουν. Όφείλομεν και ήμείς νά
τείνωμεν την χείρα προς τούς
κατωτέρους μας, διά νά τούς
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άνυψώσωμεν εiς τό iδικόν μας
έπίπεδον. Χωρίς αύτό δεν
υπαρχει πνευματικότης, άλλα
έγωϊσμός καi έπιθυμία τού κα
τωτέρου νά φαίνεται όνώτερος.
'Ένας γλύπτης, που είναι
πραγματικός καλλιτέχνης, δεν
εχει την αϊσθηση δτι μεταμορ
φώνει tvav όκατέργαστον όγ
κον μαρμάρου εiς δγαλμα, όλλ'
δτι όποκαλύπτει tva δγαλμα
κρυμμένο μέσα στόν μαρμάρι
νον όγκον, τού όποίου την μορ
φή βλέπει με τους όφθαλμους
της μεγαλοφυίας του. Τό ϊδιο
συμβαίνει καi με τόν δνθρω
πον. Σε καθέναν όπό μδς ένοι
κεί τό πνεύμα, κεκαλυμμένον
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όπό την σάρκα, κρυμένο πίσω
απο τά συναισθήματα καi τiς
σκέψεις, όόρατον στους έξωτε
ρικους όφθαλμούς. Ό Θεός εί
ναι έντός ήμών, άναμένων νά
έκδηλωθη. 'Εξαφανίσατε με
προσοχή δ,τι έμποδίζει αύτη
την έκδήλωση. Μεταχειρισθεί
τε τή δύναμη της θελήσεως καi
τη σκέψη. 'Εξαφανίσατε κάθε τi
που δεν είναι 'Εκείνος. Τότε πί
σω άπό την άνθρώπινη ζωή θά
άποκαλυφθη τό θείον δγαλμα.
Τό πνεύμα θά λάμψη, διά νά
θερμάνη καi νά φωτίση δλους
τους άνθρώπους. Με τή θερμό
τητα της 'Αγάπης καi με τό
Φώς της 'Αλήθειας.
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'Επιφυλλίδες «ΠρωΤας)) 24/10/32

�Αvθρωποκαλλιέργεια
Τοϋ Νικ. Καρβούνη
«Κ' έμlλησα χωρlς ντροπή κ' εlna:
- «Θάμαι φρόνιμος καl δίκαιος κ' έλεύθερος καl 11ράος,
tlv tχω μέσα μου τέτοια δύναμη, γιατl όπόστασα νά βλέπω
τούς έyωϊστές καl τούς δυνάστες νά τυραννούν όκόμη τόν
κόσμο, όκατηγόρητοι καl όνενόχλητο111.
(Shelleν, <<'Η "Επανάστασις τοϋ "Ισλάμ>> , "Αφιέρωσις, ΙV, 4)

«'Ωστε νομίζετε-παρατηροϋν μερικοί-δτι ή άνθρώπινη φύσις
είνε κάτι πού μπορεϊ εϋκολα να μεταβληθQ, να μεταπλασθQ, άρκεϊ
ν' άλλάξουν αί έξωτερικαί συνθηκαι, μέσα στας όποίας ζQ σήμερον
τό πολύ πληθος της άνθρωπότητος πού ύπόκειται είς ενα άδικον
οίκονομικόν και κοινωνικόν καθεστώς; Πιστεύετε, λοιπόν, άληθινά,
δτι, όν καθιδρυθQ κάποια περισσότερη η λιγώτερη, ίσότης και δι
καιοσύνη κοινωνική, ίσότης δικαιωμάτων δλων τών άνθρώπων
έπάνω στη Ζωή, οί άνθρωποι θα γίνουν ενα είδος άγγέλων; 'Ότι τ'
άδικήματα θα έξαφανισθοϋν, δτι τό έγκλημα θ' άπομείν,:� σαν κά
ποια Ιστορική άνάμνησις; Και ξεχνάτε, δταν μας θυμίζετε δτι στην
παληα 'Ελληνική «κολλεκτίβα» τών Άμπελακιών δέν έγίνοντο άδι
κήματα γιά λόγους περιουσιακούς η κληρονομικούς, ξεχνάτε δτι ε
να σωρό έγκλήματα έχουν έλατήρια όχι οίκονομικά, όχι χρηματικά,
όχι σφετερισμοϋ ξένης ίδιοκτησίας, άλλα έλατήρια τιμης; 'Ότι ό
έγωϊσμός, ή φιλαυτία, ό έρως, τό' ένστικτον του φύλου δημιουρ
γοϋν τόσες τραγψδίες στις κοινωνίες τών άνθρώπων; Πώς φαντά
ζεσθε δτι μπορεϊ ν' άλλάξ,:� αύτή ή άνθρώπινη φύσις μέ την ριζι
κήν, έστω, την άνατροπήν τοϋ άστικου τοϋ συστήματος; Δέν σας
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φαίνεται δτι αύτό είνε μία ούτοπία; 'Ότι ol όνθρωποι, ή άνθρώπινη
φύσις δηλαδή, θό μένr;� πάντοτε ή ϊδια κατά βάθος, εϊτε μέ την
διατήρησιν τών παλιών αύτών κοινωνικών συστημάτων, εϊτε κάτω
άπό τό καινούργια; Μήπως θέλετε νό παραδεχθοϋμε δτι ή άλλαγή
ένός καθεστώτος άλλάζει συγχρόνως τό ένστικτα, τόν τρόπον πού
έρωτεύονται οί όνθρωποι, τόν τρόπον πού τό ότομον άμύνεται δ
ταν πειραχθιj;»

•

• •

'Ιδού μία ερωτησις πού άξίζει νό την έξετάσωμεν άπροκάλυπτα καi προσεχτικά. Θό μάς βοηθήσr;� αύτό νό ξεκαθαρίσουμε με
ρικό πράγματα άρκετό μπερδεμένα στό μυαλά μας, όχι δι' όλλον
λόγον, άλλα μόνον διότι άποφεύγομεν συνήθως νό σκεπτώμεθα
ηρεμα γιό λογαριασμό μας καi βρίσκουμε βολικώτερο νό προσδε
χώμεθα μερικές ίδέες ετοιμασμένες έκ τών προτέρων, μέ την έν
δόμυχην πεποίθησιν, δτι άνταποκρίνονται πραγματικώς είς κάτι
πού τό πιστεύομεν βαθειά.
Ή έρώτησις θό μποροϋσε νό συνοψισθιj ούσιαστικό ώς έξης:
· Η μεταβολι1 τών οίκονομικών συνθηκών είς τρόπον ώστε νό μην·
ύπάρχr;� πλέον ίδιοκτησία άτομική, όνισος κατανομή άγαθών, έκμε
τάλλευσις άνθρώπου άπό όνθρωπον, θό μεταβάλΙJ τός κοινωνικός
έκδηλώσεις της έξάψεως τοϋ ένστίκτου τοϋ φύλου, θό σταματήσr;�
τό «δράματα τιμής», τό έγκλήματα διό λόγους φιλοτιμίας άτομικης;
Πρώτα-πρώτα είνε άνάγκη νό διατυπωθιj μία διευκρίνισις: τί
ποτε στόν κόσμο-οϋτε καi ή άνθρώπινη φύσις-δεν μεταβάλλεται,
διό μαγείας, άπό την μίαν είς την όλλην στιγμήν. Κατά συνέπειαν,
ή άπότομη μεταβολή ένός οίκονομικοϋ, κοινωνικοϋ καi πολιτικοϋ
καθεστώτος άσφαλώς δεν μπορεί νό έπιφέρr;� την αμεσην μεταβο
λήν τών μυαλών, τών συνηθειών καi τών άντιλήψεων τών μαζών
είς δσα σχετίζονται μέ τό ένστικτον, μέ τό ύποσυνείδητον, μέ
προλήψεις πού δεν είνε πάρα πολύ έμφανείς. Γιό νό μεταβληθιj έΞ
να κοινωνικόν καi πολιτικόν καθεστώς, θό πιj δτι προϋπήρξε ση
μαντικωτάτη ήδη μεταβολή, άληθινή έπανάστασις, στό μυαλό τών
μαζών. Άλλέως καμμία μεταβολή δεν θό μποροϋσε νό έπιβληθιj,
χωρiς άνθρώπινον θεμέλιον. Άλλ' έόν ή έκχέρσωσις τοϋ άνθρώ
πινου πεδίου άπό προλήψεις καi προκαταλήψεις καi δογματισμούς
πού ύπηρετοϋσαν συμφέροντα όλίγων. άντίθετα πρός τό συμφέ
ροντα της όλότητος, πρέπει νό εχο γίνει γιό νό στερεωθιj ή καθε
στωτική μεταβολή, πάντοτε
άπομένουν άγκάθια κακό καi ζιζάνια
πού θό πρέπει νό καταστραφοϋν. μέσα σ· άρκετόν καιρόν, μέ
ύπομονήν, μέ νόησιν, μέ σταθερότητα. Ή έναλλαγή τών άτόμων
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μέσα στό σύνολον της Άνθρωπότητος, ή έναλλαγή των γενεών
ας πουμε άπλούστερα δίδει καλός εύκαιρίας γιά την συμπλήρωσιν
της άναγκαίας έκχερσώσεωc;. Τά παιδιά πού θά μεγαλώσουν μέσα
στάς νέας συνθήκας ένός καινούργιου περιβάλλοντος θά μορφω
θουν κατά τρόπον σύμφωνον πρός τάς έπιδιώξεις του νέου καθε
στώτος ένι.iJ όλοένα 11 παληά γενεά θά έξαφανίζεται, κατά τόν
ώραιον φυσικόν νόμον της φθοράς, πού είνε πραγματικώς ό νόμος
της διαρκους άναγεννήσεως του συνόλου με την κατανάλωσιν
των άτόμων του.
Κατά συνέπειαν, ή μεταβολή της άνθρώπινης φύσεως δεν
μπορεΤ, με κανέναν τρόπον, νά είνε ομεση καί άπότομη. "Ας ίδου-
με τώρα την ούσίαν του ζητήματος: είνε π ρ ο γ μ ο τ ι κ ώ ς δυνατή;
Μήπως ό άταβισμός, ή κληρονομικότης δεν εiνε καί αυτά νόμοι
βιολογικοί, δηλαδή φυσικοί; Μήπως τό ύποσυνείδητον δέν παρου
σιάζει μίαν έπιμονωτάτην διάρκειαν διαφόρων έκδηλώσεών του
διό μέσου των άνθρώπινων γενεών; Ναί, έτσι είνε αυτό τά πράγ
ματα. Άλλά καί πάλιν, στον πρόκειται περί συνειδητής βελτιώσεως
της ανθρώπινης φύσεως, δέν πρέπει νό κάνωμεν τό λάθος νό με
τρουμε τ· αποτελέσματα μέ τό στενόν τό μέτρον ένός ανθρώπινου
βίου. Χρειάζεται πλατύτερη προοπτική. rνlάς αρκεΤ νό διαπιστώσω
μεν βασικώς, οτι ή βαθμιαία συνειδητή μεταβολή της ανθρώπινης
φύσεως είνε δυνατή. Μπορουμε να τό διαπιστώσωμεν αύτό;
Άσφαλέστατα. 'Έχομεν την πειραματικήν απόδειξιν από αίώνας. Ή
έξέλιξις των είδών-ή έξέλιξις του εϊδους των όνθρώπων-εiνε θε
μελιώδης νόμος της έκδηλώσεως της Ζωής. Μπορουμε νό τόν με
λετήσουμε, να τόν καθορίσωμεν είς σημειον αρκετόν όπό τό βιο
λογικά δεδομένα, τό βιολογικό τό φαινόμενα. 'Άλλωστε, τί ολλο
είνε ή έκπαίδευσις, πού δίνουν ολοι ol πολιτισμένοι λαοί, ολες οί
άνθρώπινες κοινωνίες άπό τόσους αίώνας στίς νέες των τίς γε
νεές; Δεν είνε μία συνειδητή καί μελετημένη προσπάθεια διό την
διάπλασιν της ανθρώπινης φύσεως σύμφωνα πρός τό συμφέρον
των κατά καιρούς καί κατά τόπους κοινωνικών συγκροτημάτων καί
καθεστώτων; Συμπέρασμα: ή μετάπλασις του σημερινου μέσου ο
ρου της ανθρώπινης φύσεως, οπως αύτή έκδηλώνεται στας λεγα
μένος πολιτισμένος χώρας, είνε απολύτως δυνατή, οσον και αν
άπαιτrj καί αύτή αρκετόν χρονικόν διάστημα.

•

•

•

Ύστερ' άπό το αρχικόν αυτο συμπέρασμα ας ίδουμε αν τό
ύποσυνείδητον και τό ένστικτα δέν θό έξακολουθήσουν, έπί πολ
λούς άκόμη αίώνας έξελίξεως του όνθρώπινου εϊδους έπάνω στόν
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πλανήτην μας, νό συγκλονίζουν ενα νέον, άνθρωπινότερον, δι
και_ότερον καθεστώς έόν δέν θό ύπάpχΙJ ό κίνδυνος νό τό νοθεύ
σουν καi σύτό καi νό ξαναπέσΙJ ή άνθρωπότης στό ϊδια καi είς χει
ρότερα, δπως πιστεύουν μερικοί ίδεολόγοι σκεπτικισταί, πού τρο
μάζουν άπό την Ζωήν.
Καi έν πρώτοις, γιατi τό ένστικτον τοϋ φύλου, γιατi ή «τιμή»
θό έξακολουθοϋσαν νό έχουν τός ίδίας «έκρηκτικάς» έκδηλώσεις
μέσα σ· ενα περιβάλλον θεμελιωμένον στό όμαδικόν συμφέρον,
είς τόν κολλεκτιβισμόν, είς τήν έλλειψιν τάξεων, είς τήν ίσότητα δ
λων τών άτόμων ώς πρός τό μέσα της άναπτύξεώς των, της ζωης
των; Μήπως ή φυλετική έκδήλωσις ητο πάντα ή ϊδια κατά τός δια
φόρους έποχός της Ιστορίας; Τό ένστικτον της άναπαραγωγης είνε
πάντοτε τό ϊδιο, βέβαια, σ' δλες τiς γενεές τών ύγιών καi κανονι
κών άνθρώπων. Οί παρεκτροπές, ol διαστροφές, ol άνωμαλίες, τ'
άδικήματα που έχουν άφετηρίαν καi δμεσην η έμμεσώτερην αίτίαν
τό φϋλον είνε, έν τούτοις, κατ· εύθείαν άνάλογα πρός τους περιο
ρισμούς, τός δυσκολίας, τό έμπόδια πού δημιουργοϋν ol κοινωνίες
καi ol νόμοι τών άνθρώπων γιό τήν έλεύθερην λειτουργίαν του.
Στους άρχαίοuς, πατριαρχικους λαους που έζοϋσαν άπλα καi φυσι
κό μίαν ζωήν εως εναν βαθμόν κοινοβιακήν, ή άναπαραγωγή τοϋ
εϊδους έλειτουργοϋσε όμαλά, χωρίς νό δίνr:� άφορμός είς διαμάχας
καi είς άδικήματα. 'Όταν ή ίδιωτική ίδιοκτησία άνεπτύχθη καi ή γυ
ναίκα έγινε κτημα καi αύτή, έδημιουργήθησαν αί δυσκολίαι καi ol
κίνδυνοι τών κοινωνιών, που είνε συμφυείς πρός κάθε ίδέαν κτή
σεως. 'Ακόμη καi πόλεμοι έκινήθηκαν γιό τήν άρπαγήν γυναικών,
γιό τήν άνάκτησιν δσων είχαν άπαχθη. 'Όταν, πάλιν, ή γυναίκα έγι
νεν έμπόρευμα, δπως στην άρχαίαν τήν Ρώμην, τό ένστικτον της
άναπαραγωγης έξέπεσε τρομακτικό άπό τόν Ιερόν βιολογικόν χα
ρακτηρα του. Ή πράξις της άναπαραγωγης έμιάνθη καi έγινεν δρ
γιον. Κατό τόν Μεσαίωνα, πάλιν, δταν ή γυναίκα της τότε έπικρα
τούσης φωυδαρχικης τάξεως έκλείσθηκε στό καστέλλια καi στους
πύργους, έδημιουργήθη μία όλλη θλιβερό διαστροφη τοϋ άναπα
ραγωγικοϋ ένστίκτου: 6 άρρωστιάρικος, ό άφύσικος, 6 παράξενος
ίπποτικός έρως-κάποτε καi πρός μίαν «δέσποιναν τών λογισμών»
που ό Ιππότης δέν εΤχεν ίδη ποτέ, άλλα γιό την όποίαν έπροκαλοϋ
σεν δλον τόν κόσμον, έσκότωνε καi έσκοτώνετο. "Αν, καμμιό φο
ρά, αύτό τό φανταστικό τό αϊσθημα, που ητο κατό βάθος ύστερικη
έκδήλωσις τοϋ άνικανοποίητου ένστίκτου <<έξευγένιζε» κόπως τους
Ιππότας που έκαναν· άρετήν των την άρπαγην καi τους φόνους, αυ
τός 6 «έξευγενισμός» εiνε πάρα πολυ άμφισβητήσιμος. Διότι, στό
τέλος, δέν ύπ{φχει μεγαλύτερη ε ύ γ έ ν ε ι α άπό την κανονικην καi
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ίσόρροπην έκδήλωσιν ένός ύγιοϋς άνθρώπου πού δέν άπομακρύ
νεται άπό τούς νόμους της φύσεως, στων όποίων την κατανόησιν
στερεώνει την λογικήν του.
'Έτσι, λοιπόν, γίνεται φανερον στι και τοϋ φύλου ή έκδήλωσις
μέσα στίς άνθρώπινες κοινωνίες εΤvε άνάλογη προς την μεγαλύτε
ρην η μικρότερην άπομάκρυνσιν των «πολιτισμένων» άνθρώπων
άπό τούς φυσικούς νόμους. Ποια εΤvε ή σημερινή ή έκδήλωσίς του
μέσα στίς κοινωνίες μας; ΕΪvε νό κρύβη κανείς το πρόσωπον άπο
ντροπή γιό τόσον άvθρώπινον ξεπεσμον στον το συλλογίζεται. Το
ένστικτον τοϋ φύλου ξυπν(! καί τώρα, οπως καί πάντα κατά την
έξέλιξιν τοϋ εϊδους μας, κατά την ώρισμένην άπο την Φύσιν ώραν
της ήλικίας των άνθρώπων. Ό ταρτουφισμός τοϋ ψευτοπολιτι
σμοϋ μας άφήvει τούς νέους άπληροφόρητους στο σπουδαιότατον
αύτο ζήτημα, άπό έκείνους πού ύποτίθεται στι έχουν εύθύνας γιό
την άνάτττυξίν των. Άπληροφόρητοι, σμως, δέν μένουν καθόλου,
ίδίως στό άστικό τό κέντρα καί, άκόμη περισσότερο, στας μεγάλος
πόλεις. Παίρνουν, σμως, άπ' σπου βροϋν, τίς άτιμωτικώτερες, τίς
έξευτελιστικώτερες πληροφορίες γιό τον θεμελιωδέστερον αύτον
βιολογικον νόμον. Καί το άποτέλεσμα; Άξιοθρήνητον. ·Έπειτα ό
θεσμός τοϋ γάμου, οπως τόν έκαταντήσαμεν, εΤvε, τίς περισσότε
ρες φορές, άπαγορευτικός: δύο νέοι έλκύονται μεταξύ των, άγα
πιώνται. Συμβαίνει, ομως, νό ύπάρχr:ι διαφορά τάξεως. Καί άρχίζει
.;• ή τραγωδία. 'Άλλοτε ol γονείς δέν συγκατανεύουν σ· εvav γάμον.
γιό χρηματικούς ώς έπί τό πλείστον λόγους, η διότι παρεμβάλλουν
όλλες οίκογενειακές φιλονικίες μεταξύ των δύο παιδιών. 'Άλλα
«δράματα». 'Έπειτα ό γάμος εχει γίνει μιό σωστή έπιχείρησις στίς
κοινωνίες σπου ή γυναίκα εΤvε ούσιαστικό είς κατώτερην μοίραν
άπό τόν όνδρο, σπου έξορτάται όπό τόν άνδρο για την συντήρησίν
της, σπου, γι· αύτό, ό όνδρας ζητεί προίκα. 'Όλ' αύτά, άκόμη καί οί
δυσκολίες της λύσεως τοϋ γάμου στον μιό συμβίωσις έπαυσε νό
στηρίζεται σέ κανένα δεσμόν, δημιουργούν τό δράματα, τίς τρα
Υ½Jδίες, τ· άδικήματα, τό κακουργήματα πού δέν φαίνονται νό έ
χουν όμεσην σχέσιν μέ ζητήματα οίκονομικά, άλλα προέρχονται
άπό τός συνθήκας πού εχουν θεμελιωθη στην βασικήν ίδέαν της
άτομικης ίδιοκτησίας, της άναδείξεως τοϋ άτόμου είς βάρος τοϋ
συνόλου. Αύτή εΤvε ή πρώτη πηγή της έννοίας της «τιμής». Τί εΤvε
αύτή ή «τιμή»; Πρώτα-πρώτα, δέν ύπάρχει ένιαία άντίληψις γι· αυ
τήν μεταξύ των άτόμων των λεγομένων πολιτισμένων κοινωνιών.
ΕΪvε αύτό μία κοινοτοπία πού δέν θό μάς άπασχολήσr:ι αύτήν την
στιγμήν. Πάντως, τίς περισσότερες φορές ή «τιμή» τοϋ άτόμου εΤ-

94

ΙΛΙΣΟΣ

1982

νε ή βασανιστικη προσπάθειά του νά ρυθμίζΙJ την διαγωγήν του
καi κάθε έκδήλωσίν του σύμφωνα, όχι πρός τό λογικόν, πρός τό
λογικόν τ ο υ, άλλα πρός δσα άπαιτεί ή κοινή γνώμη. Γι' αύτό ή «τι
μή» του είχε διαρκώς είς κατάστασιν έναγωνίου άμύνης, έπιθετική
άλλοτε έναντίον άλλων, κάποτε τυραννική καi γιά τούς άλλους καi
γιά τό ϊδιο τό άτομον. Πρό πάντων χρειάζεται άνθρώπινον αίμα
γιά νά καθαρισθη δταν ύποτεθ� δτι κηλιδώνεται...

•
• •

Εiνε άνάγκη νά προχωρήσωμεν άκόμη; Μήπως al σκέψεις αύταi δέν εiνε άρκεταi γιά νά μός πείσουν, δτι έκείνα πού τά χαρα
κτηρίζομεν έτσι άνετα καi βολικά ώς ένστικτα, ώς έκδηλώσεις τού
ύποσυνειδήτου, ώς «άνθρώπινην φύσιν» αν οχι έντελώς άμετά
βλητην, δυσκολομετάβλητηv· δμως, εiνε, άπλούστατα, ψυχολογικό
παράγωγα της καθολικής νοοτροπίας τών σημερινών κοινωνικών,
οίκονομικών καi πολιτικών καθεστώτων; Για νά σταματήσουν
βαθμηδόν άρκεί νά φράξΙJ κανείς την πηγήν των, νά καταργήσΙJ,
δηλαδή, αύτά τά καθεστώτα. Μέσα είς ενα άλλο καθεστώς ίσότη
τος, καθεστώς χωρίς τάξεις, χωρίς έκμετάλλευσιν άνθρώπων, ή
έκδήλωσις τού φυλετικού ένστίκτου, άπαλλαγμένη άπό τούς σημε
ρινούς θεσμούς, πού εiνε σχεδόν δλοι μία καθαρά άντινομία πρός
τούς φυσικούς νόμους, δέν θά είχε λόγον νά έμφανίζεται ώς αίτία
τραγ({)διών καi άδικημάτων. 'Όχι διότι θά έπαυαν ol άνθρωποι κ'
έκεί νά έχουν κλίσεις καi προτιμήσεις πού θά μπορούσαν νό εiνε
άντίθετες πρός κλίσεις συνανθρώπων των. Άλλα διότι, δταν λείψη
άπό τό μέσον τό κ τ η τ ικ ό ν στοιχείον καi είς τόν έρωτα, δταν τό
άτομον έχΙJ παιδαγωγηθ� στην άντίληψιν της καθυποταγης του είς
τό όμαδικόν συμφέρον, al έναντιότητες αύταi δέν θό σπρώξουν
είς άδίκημα.
Χρειάζεται, λοιπόν, καλλιέργεια άνθρώπων. 'Ανθρώπων φυσι
κών, ύγιών, • κανονικών, άπλών, άτόμων έξυπηρετικών της έξελί
ξεως τού συνόλου. Kai γιά νά γίνΙJ δυνατή αύτή ή άνθρωποκαλ
λιέργεια εiνε άνάγκη νά ύπάρξ�:-ι πρώτα τό οίκονομικόν, τό κοινωνι
κόν, τό άνθρώπινον πλαίσιον, μέσα στό όποίο θό δημιουργηθούν
οί άναγκαίοι δροι γιά την έφαρμογή της.

**************
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το ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τού κ. ΓΕΩΡ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ
"Αν ή Μάχη τής Κρήτης έγινε διο
σημεία
θεϊκό προκήρυγμα καi θαϋ
μα- αύτό δέν οφείλεται στήν άναμέ
τρηση τών συντεταγμένων άντιπάλωv
στρατευμάτων, πράγμα σύνηθες στούς
πολέμους, άλλά στή δράση τών έλΕύ
θερων σκοπευτών τής Κρήτης, άν
δρών καi γυναικών,
Ή θαυμαστή έκείνη παραδοξότητα
δέν ύπήρξε προϊόν τυφλής παρόρμη
σης η στιγμιαίος συναρπαγής, 'Υπήρξε
άπότοκος παραμονίμων ψυχικών διερ
γασιών, στά έργαστήρια τών όποϊων
όνακρίνεται ή πολιτική δομή τής ζωής
καi ή ύπαρξιακή μοίρα τοϋ άνθρώπου.
Ό δρος φιλοπατρία δέν είναι καθό
λου άρκετός γιά νά έξηγήσει τήν τιτα
νική έκείνη έξόρμηση τής λαϊκής ψυ
χής,
'Ισχύει έδώ ό στίχος τοϋ Κάλβου:
(<'Ω δόξα διά τόν πόθον σου
γίνονται καi πατρίδος
καi τιμής καi γλυκείας
έλευθερίας καi ϋμνων
άξια τά έθνη»
('Ωδή είς Δόξαν, στροφή 25)
Πρώτη έρχεται ή δόξσ καi όκολου
θοϋν ή πατρίδα, ή τιμrj, ή έλευθερία,
ol ϋμνοι,

Αύτή ύπήρξε r1 διεγέρτια πνοή πού
έφλόγιοε τά στήθη τών έλευθέρων
μαχητών τής Κρήτης. Kai εfναι ή πνοή
αύτή πολυδιαστατική καi πολυσήμαν
τη. Τό νόημά της καλύπτει ολοιrς τούς
τομείς καi δλους τούς αίθέρες της
ύπαρξιακής έμβέλειας τοϋ άνθρώπου
κατά τή διπή του συσχετικότητα, ώς
πολίτη τής νομικής πραγματικότητας
καi ώς κυπάρου τής φυσικής πραγμα
τικότητας.
Άσχάλλει καi δυσανασχετεί ό όν
ί:Jρωπος κάτω όπό τiς όναγκαιότητες
τών πραγματικοτήτων αύτών. Ή ένυ
πάρχουσα έξάρτησή του όπεργάζεται
δουλικότητα, πού δέν τήν όνέχεται ό
πυρήνας τής ϋπσρξης, Στά άνέγνωρο
βάθος τής συνείδησης σφύζει ή αίώνια
όποκαραδοκία τής χειραφεσίας - τής
ύπαρξιακής έλευθερίας, "Οχι τής έθνι
κής έλευθερίας γιό τήν όποία μίλησε ό
Κάλβος. Ή έθνική έλευθερία, καθώς
καi ή πολιτική είναι μακρινές όπεικονί
σεις τής ύπαρξιακής έλευθερίας, Ή
ύπαρξιακή έλευθερίο εfvαι καθαυτό
ότομική αύσίωση καi κατάκτηση, 'Εκ
φράζεται μόνον είς τούς ορους αύ
τοπραγμάτωση, αύτοκαταξίωση, αύτο
τελείωση,
Πρόκειται γιό μιό όριακή τομή στήν
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έντελέχεια της ζωης καί της Ιστορίας
μέ όποκαλύψεις μεγάλων όναζυμώ
σεων. 'Ό,τι πρυτανεύει είναι ή μετάλ
λαξη καί σφαιρική μεταλλαγή πρός τήν
κατεύθυνση νά σφυρηλατηθεί ό θρό
νος της έπικυριαρχίας της όνθρώπινης
ϋπαρξης έπί πάντων καί διά πόντων.
Τό όρόσημο είναι ό κίνδυνος, τά
μαρμαρένια όλώνια τοϋ Χάροντα.
Ό στίβος τοϋ κινδύνου είναι ό στί
βος τοϋ όξίου όνθρώπου, τοϋ όνθρώ
που τοϋ μέλλοντος, τοϋ πολίτη τοϋ
όνακαινισμένου κόσμου.
Γι' αύτό καί ήλεκτρίζει ό κίνδυνος,
καi συναγείρει καi γεμίζει όπό Ιερή μέ
θη τiς προνομιοϋχες ψυχές. Πάνω
στην όγάπη τοϋ κινδύνου πυργώνεται
κάθε μεγαλωσύνη.
Ό Περικλής όπό τήν όρχαία Πνύκα
«ήστραπτε, έβρόντα, ξυνεκίκα τήν Έλ
λάδω>. Kai ή παλλόμενη φωνή του όν
τηχεί μέχρι οήμερα:
«Ούς νϋν ήμείς ζηλώσαντες καi τό εύ
δαιμον τό έλεύθερον, τό δ' έλεύθερον
τό εύψυχον κρίνοντες, μή περιοράσθε
τούς πολεμικούς κινδύνους>> (Θουκυδ.
11 43).
Τό φιλοκίνδυνο τάσσει όφετηρία ό
Περικλής. Τό εύψυχο, τήν εύψυχία βά
ζει όκρογωνιαίο λίθο. 'Επάνω σ· αυτό
οlκοδομεί τήν έλευθερία. Καi έπάνω
στην έλευθερία έδράζει τήν εύδαιμο
νία.
Ή εύψυχία τοϋ Περικλή, ή δόξα τοϋ
Κάλβου, Ιδού τό μέγα όρμέμφυτο, ή
θεία πυροδότηση της ψυχης τοϋ έλεύ
θερου σκοπευτή της Κρήτης. 'Υπόθε
ση καθαρά προσωπική. ··ολα τά άλλα
έρχονται όπότοκα.
'Ό,τι λοιπόν προκήρυξε μεγαλόφωνα
καi καταξιωτικά ή Μάχη της Κρήτης εί
ναι ή κεντρικότητα τής όνθρώπινης ϋ
παρξης σάν πηγής κάθε αύθεντικότη
τας, κάθε έξουσίας καί κάθε όξίας.
Στά πύρινα Τελεστήρια της Μάχης
της Κρήτης νίκησε ό ριψοκίνδυνος
Κρητικός νίκη τρανή, μεταξιωτική.
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όριακή έναντι θεσμών καi άναγκαιστή
των.
Μέ τήν πρωτοβουλία του όνέλαβε
τό διάδημα της όρχέτυπης πολιτικής
·Εξουσίας, τήν ώρα πού ή θετή ζητού
σε σωτηρία διά της φυγης.
Μέ τό πολεμικό του μένος ντύθηκε
τό διάδημα της στρατιωτικής έξουσίας,
τήν όποία κατοχικά συνέχισε στά βου
νά σέ δίπτυχη παρουσία (ΕΑΜ-ΕΟΚ
κατ· άλφαβητική σειρά) τήν όποίαν έξ
ϊσου τιμώ.
Μέ τό θάνατό του ντύθηκε τό έν
δυμα της άθανασίας-νικητής τών βιο
λογικών καί φυσικών άναγκαιοτήτων,
«θανάτ½J θάνατον πατήσας» Ι
Καί μέ τήν τριπλή αύτή κοσμοϊστο
ρική αύτοπραγμάτωσή του προχάραξε
νέα
θέσφατα,
προκαλώντας
τό
Διεθνές Δίκαιο σέ ριζικές όναθεωρή
σεις καί όνακατατάξεις.
··Εvας νέος κόσμος σπαργανώθηκε ·
στήν πύρινη φάτνη της Κρητικής Κο
σμογονίαςΙ
'Ελάτε δλοι μαζί νά στήσαμε χορό
μέ τόν Κάλβο καί νά ψάλομε μαζί του:
Έ σφαλεν ό τήν δόξαν
όνομάσας ματαίαν,
καi τόν άνδρα μαινόμενον
τόν πρό τοιαύτης καίοντα
θεάς τήν σμύρνα�
Δίδει αύτή τά πτερά,
καί εlς τόν τραχύν, τόν δύσκολον
της Άρετης τόν δρόμον
τών όνθρώπων τά γόνατα
Ιδού πετάουν.
Νέοι, γυναίκες, γέροντες
-έλληνικά θηρία
φιλοϋσιν, όποσπάουσι
τούς κλάδους, στεφανώνουσι
τάς κεφαλάς των.
Τήν λάμψιν τών όργάνων
όρειμανίων Γδε,
άκουσον τήν βοήν
τών θάνατον πνεόντων
f\ έλευθερίαν».
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Τό μουσικόδραμα «Πάρσιφαλ))
τοϋ Βάγκνερ
Πράξη Α

Σκηνη 1. Δάσος πλησίον λίμνης.
Ό γέρων 'Ιππότης Γκούρνεμαντζ όφuπνίζει τούς κοιμwμένοuς
ύπηρέτες τού Ναού.
Ή άδελφότης των 'Ιπποτών τού Γκράαλ, στήν όποία μόνον ol
άγνοί καi ol έκλεκτοί έχουν θέση, έχει περιπέσει σέ ραθυμία. Ό
βασιλεύς των Άμφόρτας έχει πέσει στήν άμαρτία καί είναι πληγω
μένος καi όρρωστος. ΟΙ 1ππότες, ό ενας μετά τόν όλλον, πέφτουν
στήν κυριαρχία τού μαγγανεuτού (μαύρου μάγου) Κλίγκσορ. Φέ
ρουν τόν Άμφόρτα σέ φορειο, γιά νά λοuσθη στά ίαματικά νερά
της λίμνης. Ή Γούντρu κομίζει βάλσαμο γιά τήν πληγή του. Ό
Άμφόρτας προσεύχεται γιά νά πεθάνη καί νά έλθη ό «Άγνός
Μωρός», πού θά σώση τήν 'Αδελφότητα τού Γκράαλ.
Ό Γκούρνεμαντζ διηγειται τήν πτώση τού Άμφόρτα, πού ύπέ
κuψε στά θέλγητρα της Γκούντρu, καί τήν 1στορία τού Γκράαλ,
τού Ιερού κρυστάλλινου κυπέλλου, στό όποιο φυλάσσεται τό αίμα
τού 'Εσταυρωμένου καί της χαλκίνης λόγχης πού τόν έκέντησε
στήν πλευρά. 'Ένας κύκνος πετάει έπάνω άπό τή λίμνη καί πέφτει
νεκρός, κτυπημένος άπό εναν νεανία, τόν όποιον έπιηλήπει ό
Γκούρνεμαντζ. Άλλ' αύτός δέν αντιλαμβάνεται τόν λόγο της έπι
πλήξεως καί δέν γνωρίζει οϋτε τό όνομά του γιά τό όποιο λέγει:
«Πολλά είχον, άλλ' ολα τά έλησμόνησα» (ύπαινιγμός γιά τίς μετεν
σαρκώσεις του). Ό Γκούρνεμαντζ ύποπτεύεται μήπως είναι ό
<<'Αγνός-Μωρός» και τόν όδηγει στό φρούριο γιά νά παρεuρεθη
στήν τελετουργία τοCι Γκράαλ.
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Σκηνη 2. Ή αϊθουσα τού Γκράαλ.
Οί Ίππόται συγκεντρώνονται γιό τήν τελετουργία ατή μνήμη
τού Μυστικού Δείπνου. Ή φωνή τού Τίτουρελ διατάσσει τόν Άμ
φόρτα νό έκπληρώσει τό Ιερόν καθήκον νό άποκαλύψη τό Γκράαλ.
Ό Άμφόρτας, βασανιζόμενος πνευματικό καi φυσικά, δέν μπορεί"
νό τό άποκαλύψη. Τέλος τό κατορθώνει, ένώ γονυπετούν δλοι
έκτός τού νεανία, πού παραμένει όρθιος, μή έννοώντας τi συμβαί
νει. Οί Ίππόται μεταλαμβάνουν άπό τό κύπελλον τού Γκράαλ.
Ψάλλουν τό άσμα της Άδελφότητός τους «'Αληθινός μέχρι θανά
του, σταθερός ,ατό μόχθο, εκαστος άδελφός πιστός στόν όλλο».
Ή τελετουργία ..τελειώνει καi ό Άμφόρτας μεταφέρεται έξω. Ό
Γκούρνεμαντζ ρωτάει τόν νεανία έόν έννόησε τή σημασία της τε
λετουργίας. Ό νεανίας κινεί" τήν κεφαλή άρνητικό καi ό Γκούρνε
μαντζ τού λέει: «Δέν είσαι, παρά ενας μωρός».Καi τόν σπρώχνει
έξω άπό τήν αϊθουσα.
Πράξη Β'
Σκηνη 1. Φρούριον τού Κλίνγκσορ.
Ό μαγγανευτής Κλίγκσορ δίνει όδηγίες στήν Γκούντρυ για ν'
άποπλανήση τόν Πάρσιφαλ - αύτό είναι τό όνομα τού νεανία τόν όποιον καi οί δύο άνεγνώρισαν ώς τόν μόνο δυνατό λυτρωτή
τού Άμφόρτα.
Σκηνη 2. Ό μαγικός κήπος τού Κλίγκσορ.
Ό Πάρσιφαλ, τριγυρισμένος άπό διαβολικής όμορφιάς γυναι
κες, άνθίσταται στους πειρασμούς τους. Ή Γκούντρυ έμφανίζεται
καi τόν φωνάζει «Πάρσιφαλ». Είναι ή πρώτη φορά πού άκούει τό
όνομάτου, άπό τότε πού τόν έφώναζε ή μητέρα του, δταν ηταν μι
κρός. Ή γοητευτική Γκούντρυ τού ύπενθυμίζει τήν παιδική του
ήλικία καi τελικό σκύβει καi τόν φιλει περιπαθώς στα χείλη. Ό
«'Αγνός-Μωρός» τήν άποκρούει. Ή Γκούντρυ καλεί" σέ βοήθεια
τόν Κλίγκσορ. Ό μαγγανευτής έμφανίζεται στα τείχη τού φρου
ρίου καi έξακοντίζει τήν ίερή λόγχη κατά τού νεανίου. Άλλ' έκει
νος πού έχει άγνή καρδιά είναι άπρόσβλητος. Ή Ιερή λόγχη αίω
ρειται στόν άέρα. Ό Πάρσιφαλ την πιάνει καi κάνει μ' αύτή τό ση
μειον τού Σταυρού, όπότε τό φρούριο τού Κλίνγκσορ καταρρέει
σέ έρείπια.
Πράξη Γ'
Σκηνη 1. Στό κράτος τού Γκράαλ. Μεγάλη Παρασκευή.
Έπέρασαν πολλά χρόνια. Ό Γκούρνεμαντζ έγέρασε καi εΤναι
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έρημίτης. Βρίσκει τήν Γκούντρu rτού μετενόησε γιά τή διαγωγή
της καi βρίσκεται έξαντλημένη κοντά στην καλύβα του. Tr1v άνα
ζωογονεϊ καi τήν στέλνει σέ μιά rτηγη νά φέρη νερό. 'Ένας Ίrτrτό
της μέ μαύρη rτανοrτλία πλησιάζει. Είναι ό Πάρσιφαλ. Τόν άναγνω
ρίζει ή Γκούντρu, όχι ομως καί ό Γκούρνεμαντζ, ό όrτοϊος τόν έrτι
τιμδ διότι έρχεται στό ίερό έδαφος όrτλισμένος, την άγία ήμέρα
rτού είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ό Ίrτrτότης έμπήγει τη λόγχη στό
έδαφος, άφαιρεϊ τό κράνος. γονurτετεϊ καi rτροσεί,χεται. Ό Γκούρ
νεμαντζ άναγνωρίζει τόν Ίrτπότη καi την 1ερή λόγχη. Άφαιρεϊ την
πανοπλία του Πάρσιφαλ καί τόν ένδύει μέ τόν μανδύα του 'Ιππότη
του Γκράαλ. ένω ή Γκούντρu πλένει τά πόδια του καi τά στεγνώ
νει μέ τά μαλλιά της. Ό Γκούρνεμαντζ του δίνει τό χρϊσμα του βα
σιλέα των Ίrτrτοτων του Γκράαλ Ό Πάρσιφαλ βαπτίζει την Γκούν
τρu καi παινεύει την ώραιότητα των πεδιάδων καί των λειμώνων.
Ό Γκούρνεμαντζ άπαντα οτι ή ώραιότης τους όφείλεται στην γοη
τεία της Μεγάλης Παρασκεuης. Κώδωνες σημαίνουν άrτό μακρυά.
άγγέλλοντες τόν θάνατο του Τιτου ρέλ.
Σκηvη 2. Ή αϊθοuσα των Ίrτποτων του Γκράαλ.
Τό φέρετρον του Τιτοuρέλ τοrτοθετεϊται μπροστά στό φορεϊο
του Άμφόρτα. Οί Ίrτπόται ζητοCιν άπό τόν Άμφόρτα νά άrτοκαλύ
ψη τό κύπελλον του Γκράαλ. Ό Άμφόρτας είναι άνίκανος νά τό
πράξη. Σχίζει τά ένδύματά του καί άrτοκαλύrττει την πληγή του, ζη
τώντας άπό τούς Ίπrτότας νά τόν θανατώσουν. Είσέρχεται ό Πάρ
σιφαλ καi έγγίζοντας τήν πληγή μέ τήν Ίερή Λόγχη, τήν θερα
πεύει. Ό Πάρσιφαλ άνοίγει τόν βωμό και άποκαλύπτει τό Γκράαλ.
Οί Ίrτπόται προσφέρουν τά σεβάσματά τους στον νέο βασιλέα
τους. Ή Γκούντρu τόν άτενίζει μέ εύγνωμοσύνη καί πέφτει νεκρή.
Ό Πάρσιφαλ άνuψώνει τό κύπελλον του Γκράαλ, άrτό τό όποιον
λάμπει θεϊον φως. Ό Τιτοuρέλ σηκώνεται στό φέρετρο γιά νά εύ
λογήση και μία λευκή περιστερά, κατερχόμενη σέ �να κCιμα φω
τός, πετάει έπάνω άπό τό κεφάλι του Πάρσιφαλ, του όrτοίοu σuν
τελεϊται ή 'Απολύτρωση.
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νά στείλης τη συνδρομή σου
γιά τό 1982 δραχ. 400
Ή έτησίσ συνδρομή γιά τό 1982 ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ στό ΕΠΙΠΕ
ΔΟ ΦΙΛΙΑΣ, πού την άνέβασαν έθελοντικά τό μέγιστο μέρος τών
συνδρομητών, έκτιμώντας την δημιουργηθείσα κατάσταση στόν
χώρο τών τυπογραφικών έργασιών. Πραγματικά, ή αύξησις αύτή
καλύπτει ΕΝ ΜΕΡΕΙ μόνον την άνατίμηση τού χαρτιού και τών έρ�
γατικών, ποι) συνεχίζεται περαιτέρω. Ο I Λ I Σ Ο Σ θό μπορέση νά
άνταποκριθη στά έξοδά του, ΜΟΝΟΝ δν ol συνδρομηται έμβά
σουν ΑΜΕΣΩΣ την συνδρομή τού έτους και άναmύξουν δραστη
ριότητα γιό την ΑΥΞΗΣΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ τών συνδρομητών.
'Ελπίζομε, δτι δεν θά χρειασθη ύπόμνησις. Και με την
προσδοκία αύτή, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμό γιό δλα δσα ol άγαπητοί
συνδρομηταί μας θά πράξουν.
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Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;
τού ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
άειμνήστου ΘΡΑΣ. ΒΛΗΣΙΔΗ

ΤΕΩΣ ΜΕΓ. ΔΙΔ. ΤΗΣ ΜΕΓ. ΣΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έπειδι) πολλοί {χουν τήv
γvώμηv δτι ό Τεκτονισμός άπο
τελεΓ θρησκείαv, vομίζομεv δτι
έπιβάλλεται μία έμπεριστατω
μέvη άvάπτυξις τού ζητήματος
τούτου διά βραχέων, δπως δυ
vηθώσι vά λάβωσι θέσιν έπ'
σύτού ίδία οί vεομυούμεvοι άδ.
καίτοι ώς γράφει ό μέγας 'Ιστο
ρικός Κ. Παπαρρηγόπουλος είς
τόv Α' τόμοv τής 'Ιστορίας του
«ζητήματα οι"α τό τι' ε!vαι θρη
σκεία, τl ε!vαι μυστήρια, τi ε!vαι
συμβολισμός κλπ. άποτελούv
θέματα εύρυτάτωv έπιστημοvι
κώv μελετών καl συζητήσεων
καl άπασχολούv διαφόρων 'Επι
στημών έρευvητάς (θρησκειο
λόγους, κοινωνιολόγους, ψυχο
λόγους, ίστορικούς κλπ.). Kal έv
πρώτοις νομίζω έπάvαγκες vά
έπιστήσω τήv προσοχήv τού
άvαγvώστου έπl τής άvάγκης
τής άvτιδιαστολής μεταξύ Θρη
σκείας καl 'Εκκλησίας, διότι
πράγματι ή {vvoιa τής θρη
σκείας δέv ε!vαι τi τό άπολύτως
δυvάμεvοv vά καθορισθή, κα
θότι σϋτη άvαφέρεται είς τήv
έσωτέραv ψυχικήν διάθεσιv
τού άτόμου καl είς τήv σχέσιv
σύτού πρός τό θεΓοv, είς τήv ϋ
παρξιv τού όπCJίου άκραδάvτως

τούτο πιστεύει. Τούτο διατυποΓ
σαφώς ό Καθηγητής
� v
δρούτσος γράφωv: rr Θρησκεία
ε!vαι σχέσις τού άvθρώπου
πρός τόv Θεόv)) (Έγκ. Λεξ. 6ρ
θρ. Θρησκεία τομ. 6ος). 'Επί
σης κατά τόv καθηγητήv Jere
mias (ίστορία τώv Θρησκειών)
rrθρησκεία ε!vσι ή έπιθυμία
πρός εvωσιv μετά τού θείου
καl τώv θείων πραγμάτων, θέ
μα δέ ολωv τώv θρησκειών ει'
vαι ή άπολύτρωσις τijς ψυχijς
άπό τώv δυνάμεων αί όποΓαι
άvτιτίθεvται πρός τήv εvωσιv
ταύτηV)).
Κατά τόv Κικέρωνα ή λέξις
re/igio (=θρησκεία) προέρχεται
άπό τό relego - relegere = άvα
τυλίσσω, άvαλέγω κλπ. καl ση
μαίνει τάς έκδηλώσεις τής ζωής
βάσει τijς συνειδήσεως τού
Θεού.
Ό ΑύγουστΓvος δέχεται ώς
{vvoιav τού re/egere τό έπα
vευρίσκειv (τi τό άπολεσθέv),
έvώ ό Lactantius παράγει τήv
λέξιν re/igio άπό τό religo - relί
gare, Ιjτοι vά έvvoij τiς έαυτόv
συνδεδεμένοv μέ r::ιvωτέραv τι
νά δύναμιν. Ή έσωτέρα αϋτη
ψυχική διάθεσις άποτελεΓ συνε
πώς ίδιον άτομικόν βίωμα έκά-
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στου άvθρώπου. Πηγή .λοιπόν
τής θρησκείας καί τού θρη
σκεύεσθαι γενικώς, είναι τό έμ
φυτοv είς τόv αvθρωποv θρη
σκευτικόv συναίσθημα, Ιfτοι
πηγή ψυχολογική, έvώ ή γένε
σις τού Τεκτονισμού όφεί.λεται
ε/ς ίστορικώς γνωστούς .λόγους
καί πόρρω άπέχει άπό τής
τοιαύτης γενεσιουργού αιτιας
τώv θρησκειών. Τούτο καθορί
ζει σαφώς ό Τεκτονισμός εlς τό
Σύνταγμα αύτού καί εlς τά τυπι
κά του καί διά τούτο άπαγο
ρεύει ρητώς καί τήv συζήτησιν
άκόμη έπί θρησκευτικών (καί
πολιτικών) ζητημάτων.
Τήv
τοιαύτηv πράγματι έσωτέραv
συvείδησιv τού άτόμου ούδείς
είναι ε/ς θέσιν vά έ.λέγξη, διότι
τότε θά {πρεπε vά θεωρήση
τις ώς μή θρησκευομέvους καί
άθέους πάvτας τούς έπιστήμο
vας καί φιJιοσόφους, οί'τιvες έv
τij έJιευθερία τής σκέψεως δια
τυπούv διαφόρους θεωρίας καί
γvώμας καί vά κάμη π)ιήρη
σύγχισιv μεταξύ 'Επιστήμης,
Θρησκείας καί ΦιJιοσοφίας.
'Εκκλησία, κατά τό Καvοvι
κόv Δίκαιον, είναι vομικόv πρό
σωπον Δημοσίου Δικαίου αύτό
vομοv καί άποτε)ιεί σύνολον
άτόμωv (κοιvωvίαv άvθρώπωv)
βεβαπτισμέvωv καί έχρισμέ
vωv. 'Έξοδος δέ έκ τής έκκJιη
σίας, μόνον δι' άρvήσεως τού
Βαπτίσματος καί τού Χρίσμα
τος, δύναται vά γίvη.
'Επίσης κατά τόv καθηγητήv
'ΑJιιβιζστοv (( ή Έκκ.λησία είναι
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αlσθητική έκπροσώπησις τής
Χριστιανικής Θρησκείας, ί'δρυμα
όργαvικόv καί κοιvωvικόν>>.
(Παρασ. Τετρακάκου, αρθρ.
ΈκκJιησία (( ΈγκυκJι. Λεξ. τόμ.
5ος)), 'Α.λιβιζάτου (( 'Αποστολή
'Εκκλησίας)) 1933. Εύταξία:
(( Έκκ.λησ. Δίκαιον)) κJιπ.). Καί έκ
μόνης συνεπώς τής σαφούς αύ
τijς σχέσεως μεταξύ Θρησκείας
καί ΈκκΑησίας προκύπτει οτι οί
'ΈJι.ληvες Τέκτονες, βεβαπτισμέ
vοι καί έχρισμέvοι κατά τό δόγ
μα τής 'Ορθοδόξου 'Α vατοJιικijς
ΈκκJιησίας, έγγεγραμμέvοι εlς
τούς έvοριακούς καταλόγους
τώv 'Εκκλησιών καί μ η δ έ 
π οτε οϋτ ε ά τ ο μ ι κ ώ ς οϋ
τ ε ό μ α δ ι κ ώ ς ώ ς 'Ε τ α ι 
ρεία
άρvηθέvτες
τήv
Έκ κ Jι η σ ί α v η π ρ ά ξ α v τ ε ς
τ ι κ α τ' α ύ τ ή ς , άvήκουv είς
αύτήv, νυμφεύονται καί βαπτί
ζουν τά τέκνα των κατ' αύτήv
καί συνεπώς ούδείς δύναται vά
αίτιάται οτι οι5τοι δέv άvήκουσι
είς τήv 'Εκκλησίαν. Ό Τεκτονι
σμός δέ ώς ΈταιρείrJ άφήvει
πλήρη έ.λευθερίαv ε/ς εκαστοv
v' άvήκη ε/ς οίαv οι5τος θρη
σκείαv πιστεύει.
'Ότι ή άvτιδιαστο)ιή μεταξύ
Θρησκείας καί 'Εκκλησίας έχει
σπουδαιοτάτηv σημασίαv, κατα
φαίνεται καί έξ αύτού τούτου
τού γεγονότος οτι ή μ έ v Χ ρ ι στιαvική Θρησκεία είναι
μ ί α κ α τ' ο ύ σ ί α v, αί έξ αύ
τijς δμως Έ κκ.λησίαι π.λείοvες.
'Έπεται άραγε έκ τούτου οτι οί
μή άvήκοvτες είς την Όρθόδο-
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ξον 'Εκκλησίαν κατά τούς Κα
θολικούς, ij εlς τήν Καθολική v
κατά τούς 'Ορθοδόξους δέν ε/
ναι Χριστιανοί; Τούτου ενεκα ε
ιωστος Τέκτων άνήκει εlς τήν
'Εκκλησίαν του και' εlς τήν δι'
αύτής εκπροσωπουμένην Θρη
σκείαν. 'Ολόκληρος πράγματι ό
άνώτερος ίδία 'Αγγλικός κλήρος
καί ή Βασιι\ική οlκογένεια τής
:Αγγλίας άνήκουν είς τόν Τε
κτονισμόν, χωρίς νά δύναται νά
ύποτεθή άσφαλώς δτι οί Ίε
ράρχαι οι5τοι ε/ναι τόσον άσυ
νείδητοι, ωστε ν' άνήκουν είς
δύο συγχρόνως θρησκείας. Και'
οί 'Έλληνες Όρθόδοξοι Ίεράρ
χαι συνειργάσθησαν έσχάτως
μετά τών 'Α γγλων ίεραρχών εlς
τό συνέδριον τού Amsterdam
χωρίς νά θεωρήσωσι τούτους,
καίτοι Τέκτονας, άθέους ij μή
Χριστιανούς. Οί πλεΓστοι επίσης
τών τά πρώτα φερόντων τής
'Αμερικανικής Συμπολιτείας μέ
επικεφαλής τόν Πρόεδρον αύ
τffς (Τρούμαν) ε/ναι Τέκτονες
και' ούδείς 'Ιεράρχης ήρνήθη
τάς τόσας άγαθοεργούς αύτών
πράξεις.
Έφ' δσον λοιπόν αύτός οι5τος ό Τεκτονισμός δ:ακηρύτπι
επισr7μως

δτι

δέν

άποτελει

θρησκείαν και' άφ' έτέρου οΟτε
κάν έτέρους προσπαθεΓ νά
προσελκύση,
άποτελεΤ οι5τος
μόνον Έταιρείαν μέ ήθικούς
άνθρωπιστικούς σκοπούς συμ
φώνως πρός τό βαθύ πνεύμα
τής Χριστιανοσύνης, εχόμενος
στερρώς, τής πίστεως πρός τόν

Θεόν και' τήν
ψυχής, ώς και'
έλευθερίαν, και'
τω έμπράκτως
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άθανασίαν τής
είς τήν ήθικήν
ύποβοηθεΓ οϋ
τι7ν 'Εκκλησίαν

εlς τό εργον αύτής. :Ακόμη καί
τό γεγονός δτι Χριστιανοί Τt
κτο νες συνεργάζονται μετά
'Ιουδαίων,
Μουσουλμάνων,
κι\π. άποτελεΤ πολύ άνωτέραν
Χριστιανικήν πράξιν κατά τό
ρητόν: (ωiJκ ένι ΊουδαΤος, 'Έλ
λην κλπ.>> κατά τήν φρασεολο
γίαν τού Καθηγητού 'Αλιβιζά
του (( και' οί μή Χριστιανοί ε/ναι
Τέκνα τού Θεού». Διότι ή συ
νεργασία άκριβώς δλων τούτων
δέν γίνεται διά θρησκευτικούς
ij δογματικούς λόγους, άλλά δι'
άνθρωπιστικούς τοιούτους καί
άσχέτως πρός τά δόγματα έκά
στης θρησκείας, άκριβώς δέ
τούτο έχει σημασίσν, δτι διά
φοροι 6νθρωποι δύνανται νά
συνεργασθούν, δταν άφήσουν
έξω τού πλαισίου τών συζητή
σεών των δ,τι δύναται νά τούς
χωρίση, δπως π.χ. δύνανται 6ν
θρωποι άνήκοντες εlς διάφορα
κόμματα νά συνεργασθούν δι'
ενα κοινωφελή σκοπόν άφή
νοντες τάς κομματικάς των δια
φοράς, χωρίς νά επεται εκ τού
του, δτι άπεμπολούν ταύτας.
Ή θρησκεία (τό θρησκεύε
σθαι) άπετέλεσεν ώς προείπο
μεν, άνέκαθεν γενικόν φαινόμε
νον, τό όποΓον είς τάς όργανω
μένας Πολιτείας άνεγνωρίσθη
πάντοτε ώς κοινόν και' χαρακτη
ριστικόν δι' δλον τόν λαόν. Τά
άναφερόμενα τουναντίον μυ-
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στήρια έλειτούργησαv πάντοτε
μεταξύ όλίγωv καί ύπό τήv αίγί
δα τής κρατούσης έκάστοτε
Πολιτείας, ώς ούδόλ ως ά v τ ι τιθέμενα συvεπως πρός
τήv
κ ρ α τ ο ιJσ α v
θρη
σκείαv καί μή θεωρού
μ ε ν α ώ ς θ ρ η σ κ ε ί α . Πάν
τως ταιJτα έδίδαξαv ύψηλάς δι
δασκαλίας, περί άθαvασίας ψυ
χής, ζωής, ύπερπέραv κλπ. Ώ
στε vά μήv δύνανται vά θεωρη
θοιJv ώς άvτίθετα πρός τάς
θρησκείας. (Παραβ. δρθρ. ((Μυ
στήρια)) είς Έγκ. λεξ. καί σχετ.
βιβλιογραφίαv).
Τά μυστήρια
έπίσης ώς γράφει καί ό καθη
γητής Jeremias, άvτιτίθεvται
γεvικως είς τήv μηχαvικιστικήv
έρμηvείαv τοιJ κόσμου καί δί
δουν έλπίδα έvώσεως μετά τοιJ
θείου πέραν τού θανάτου, έλει
τούργησαv δέ τοιαύτα ffδη καί
είς τούς άρχεγόvους λαούς,
κρυπτόμεvα άπό των γυvαικωv,
των παίδων καί των ξένων. Καί
μόνη συvεπως ή άvτιδ;αστολή
αϋτη μεταξύ θρησκειωv, αί
όποΓαι περιλαμβάνουν τό σύνο
λον έvός λαού, καί Μυστηρίων
καί Τεκτονισμού, ό όποΓος άπο
τελεΓ έταιρείαv όλίγωv ανθρώ
πων, θά ffρκει δπως αναιρέσει
εύθύς αμέσως τό vομιςόμεvοv
δτι ό Τεκτονισμός είvαι θρη
σκεία.
Διατείνονται δμως πολλοί δτι
τά Μυστήρια ύπήρξαv καί ε/vαι
είδωλολατρεία, έvω αφ' έτέρου
άvαγvωρίζουv δτι ταύτα έvέ
χουv συμβολισμόv. Συμβολι-

1982

σμός δμως καί είδωλολατρεία
είναι δύο τινά ασυμβίβαστα.
Διότι είδωλολατρεία σημαίνει
λατρεία άψύχωv άvτικειμέvωv,
έvω συμβολισμός σημαίνει πα
ράστασιv ύψηλωv ένvοιωv δι'
ώρισμέvωv άψύχωv συμβόλων.
Καί τό διατυπούμεvοv ακόμη δ
τι ό Τεκτονισμός δέχεται μόνον
φυσικάς αληθείας καί 6χι τοιαύ
τας έξ άποκαλύψεως δέv εύ
σταθεϊ διότι τάς μέv φυσικάς
άληθείας, ύπό τήv στεvήv {v
voιav τού πράγματος προσπα
θούν v' αvεύρουv αί Φυσικαί
Έπιστήμαι καί 6χι αί ΘρησκεΓαι,
τήv δέ σύλληψιv τού απολύτως
αληθούς έπεδίωξαv τά διάφορα
φιλοσοφικά συστήματα. Ή δι'
έvοράσεως τέλος, δι' έκστά
σεως καί δι' άποκαλύψεως αλή
θεια είναι τι, τό όποΓοv δέv
ύπόκειται είς δμεσοv απόδειξιv,
αλλ' είς πίστιv καί διά τοιJτο ε/
vαι ή βάσις των θρησκειωv καί
των μεγάλων ί'σως μυστωv.
Ό Τεκτονισμός έπίσης {χει
μέv ίεραρχίαv, δέv {χει δμως
ίερατεΓοv. Διότι τό ίερατεΓοv
προέρχεται έκ τής Θείας Χάρι
τος καί δημιουργεΓται δι' αύτής
πράγμα τό όποΓοv αποτελεί' τήv
απαραίτητον βάσιν πάσης είς
'Εκκλησίαν 6ργαvωμέvης θρη
σκείας, διότι καί ή 'Εκκλησία
ελκει τήv γέvεσιv, δύναμιν καί
αύτοτέλειαv αύτής έκ τής Θείας
Χάριτος πράγμα, οπερ δέv συμ
βαίνει διά τόv Τεκτοvισμόv. Ίε
ραρχίαv τουναντίον {χει πάσα
πλήρης 6ργάvωσις Πολιτεία,
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κλπ. 'Επίσης αί Τεκτοvικαί τελε
τουργίαι

(υίοθεσία

Λυκιδέως,

συζυγικι) άvαγvώρισις, Τεκτο11/
κόv Μvημόσυvοv) οϋτε μυστή
ρια άποτελοιJv, οϋτε άφοροιJv
αύτόv τούτον τόv Τέκτονα, ώς
συμβαίνει μέ τά θρησκευτικά
Μυστήρια, οϋτε κcί εί'vαι ύπο
χρεωτικαί δι' αύτόv. Touvavτίov
αι5ται γίνονται διά vά φέρουν
τόv Τεκτοvισμόv εiς έπαφήv
πρός τούς μι) Τέκτονας, δπως
οί τελευταίοι οι5τοι λάβωσι τήv
εύκαιρίαv

vά

σχηματίσωσιv

γvώμηv έξ ίδίας άvτιλήψεως πε
ρί τοιJ ΤεκτοvισμοιJ καί τώv δή
θεν ιίπόπτωv μυστικών του καί
διότι έξ 6λλου εiς μέv τά Μυ
στήρια τής 'Εκκλησίας γίνεται
έπίκλησις τής Θείας Χάριτος διά
τής όποίας καί μόνης πραγματο
ποιεΓται ό σκοπός αύτώv, έvώ
εiς τόv Τεκτοvισμόv πρόκειται
μόνον περί τελετών. 'Επιπρο
σθέτως παρατηροιJμεv δτι εκά
στη θρησκεία {χει τά ίερά θεό
πνευστα αύτής βιβλία,

έvώ ό
Τεκτονισμός δέv {χει ί'δια ίεpά
βιβλία, τά δέ τυπικά αύτού εivαι
άvθρώπιvα {ργα πρός κανονι
σμόν τώv τελετών αύτοιJ. Εiς
τά άvωτέρω δυνάμεθα vά προ
σθέσωμεv άκόμη δτι πάσα
θρησκεία έπιθυμεΓ τήv αϋξησιv
τώv όπαδώv της έv τή πεποιθή-'
σει δτι αϋτη κατέχει τήv άλή
θειαv καί δτι δι)vαται vά φέρη
τήv άπολύτρωσιv τού άvθρώ
που άπό τής άμαρτίας. Θέλει
συνεπώς vά εί'vαι καθολική, εi
δυνατόν, θρησκεία. Ό Τεκτοvι-
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σμός, δμως, ώς γνωστόν άπο
τελεΓ μέv παγκόσμιοv 'Έvωσιv,
άλλα μεταξύ όλίγωv (έκλεκτώv).
Διότι πράγματι πολλοί έπιθυ
μοιJv καί ζητούν vά γίνουν Τέ
κτονες, όλίγοι δμως γίνονται καί
έξ αύτώv άκόμη άρκετοί άπο
χωροιJv τώ v τr:τξεώv του, μετά
τήv εiσδοχήv των εiς αύτάς.
ΣυγκροτεΓται δηλαδή οι5τος δι'
επι λ ο γ ή ς . Καί τό γεγονός
τοιJτο συνεπώς δεικνύει κατα
φανώς δτι ό Τεκτονισμός δέv
εί'vαι Θρησκεία. Έξ αύτής 6λ
λωστε τής οiκογεvείας τού Τέ
κτονας μόνον αύτός συνήθως
έ
είναι Τ κτωv, έvώ ιί σύζυγος
καί τά τέκνα του δέv εί'vαι Τέ
κτονες.
Εiς ούδεμίαv δμως οiκογέ
vειαv Τέκτονας ύπάρχει 17 άvτί
ληψις δτι ό άρχη γός αύτής άvι7κει εiς 6λληv θρησκείαv, έκεί
vης εiς fjv άvι7κουv τά μέλη τής
οiκογενείας του. Ο ϋτε 6λλως
ύπάρχει θρησκεία τις άπο
κλείουσα τώv κόλπων της τάς
συζύγους, τάς άδελφάς, τάς θυ
γατέρας καί τούς άvηλίκους
υίούς τώv όπαδώv της καί μή
ύποχρεοιJσα οϋτε τούς άvηλί
κους τοιούτους vά τήv δεχθοιJv
ώς συμβαίνει μέ τόv Τεκτοvι
σμόv.
Έξ δλωv τώv άvωτέρω προ
κύπτει, διά πάντα καλής πί
στεως συζητητήv, σεβόμεvοv
τήv έλευθερίαv τής συνειδή
σεως έκάστου άvθρώπου, δτι ό
Τεκτονισμός δέv άποτελεΓ θρη
σκείαv.

ΜΟΛΙΣ ΕΞΕΔΟΘΗ

ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ
Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Ό Πυθαγόρας καl ή μυστικη Διδασκαλ(α
τού Πυθαγορισμοϋ
Τό μόλις έκδοθεν βασικόν έργον περί Πυθαγορείου διδασκα
λίας (όγκώδης τόμος έκ 500 σελ.) δεν παρουσιάζει μίαν όπλώς
Ιστορικήv η φιλολογικην έκθεσιν της προσωπικότητας τοϋ μεγά
λου Διδασκάλου της Δύσεως, όλλ' όποβλέπει, με βάσιν πλήθους
όποσπασμάτων τών όρχαίων συγγραφέων έν μεταφράσει, εfς την
άνάπλασιν και όναδιάρθρωσιν τοϋ συγχρόνου όνθρώπου και γενι
κά τοϋ δυτικού πολιτισμού, εfς την μεταστροφήν του προς τό
'Αληθές, τό 'Αγαθόν και τό Ώραiον της όρχαίας έλλην1κης Μυστα
γωγίας.
Ό συγγραφεύς όποτείνεται προς τούς 'Ανθρώπους πού με
δέος διαπιστώνουν την αβυσσον πού όδηγεiται ή σύγχρονος κοι
νωνία και θέλουν νά βοηθήσουν τόν 'Άνθρωπον νά καταστδ όλη
θες όμοίωμα τοϋ Θεοϋ.
Δ1α1pεiτα1 εfς τρία μέρη:
Τό πρώτον πραγματεύεται τόν βίον τοϋ Πυθαγόρου, τάς όπο
δημίας του, τούς διδασκάλους του, την ϊδρυσιν της Πυθαγορείου
Κοινότητος εfς νότ1ον Ίταλίαν και την έξωτερικην διδασκαλίαν πού
παρεδίδετο εfς τούς Άκροατάς ('Ηθική. Κο1νωνιολογία).
Τό δεύτερο μέρος είναι όφιερωμένο εfς την διερεύνησιν τών
5 Παραδοσιακών 'Επιστημών (Άρ1θμολογίας, Γεωμετρίας. Στερεο
μετρίας, Μουσικής, 'Αστρονομίας) al όποiαι έχρησίμευον διά την
Κάθαρσιv τών «Μαθηματικών».
Τό τρίτον μέρος, όσχολεiτΟΙ με τάς έσωτερικάς διδασκαλίας,
πού έδίδοντο εfς τούς 'Εκλεκτούς («Σεβαστικούς») και εΤχον σχέ
σιν με τάς όνωτέρας Άρετάς (« Παραδειγματικός», «θεωρητικός»
και «θείας η θεουργικός») με σκοπόν την Λύτρωσ1ν και Θέωσιν
τοϋ 'Ανθρώπου. Τοϋτο έπετυγχόνετο δ1ά συστηματ1κης καλλιερ
γείας τών όνωτέρων συστατ1κών τοϋ όνθρώπου (Ψυχή και Νοϋ)
δ1ό συμβόλων και μύθων.
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Τό έργον χαρακτηρίζεται άπό μεθοδικότητα καί λογικην ταξι
νόμησιν τού τεραστίου θέματος, στηρίζει δε τας θέσεις του έπi
περιλήψεων και άποσπασμάτων έκ τών άρχαfων συγγραφέων
άποφευγομένου παντός δογματισμού καi φαντασιώσεων. Έχει
γραφη όχι δια να έμπλουτίση με έγκυκλοπαιδικας γνώσεις τόν έγ
κέφαλον τών άναγνωστών περi τού Πυθαγόρου, άλλα δια να βοη
θήση τόν όνθρωπον να έκπληρώση τόν έπi της γης προορισμόν
του δια συνθέσεως Θρησκείας-Φιλοσοφίας-Έπιστήμης.
Διατίθεται ύπό τού συγγραφέως 'Αρκαδίας 64 Άθηναι 608
Τηλ. 7783781 άντi δρχ. 1300 r'l 1700 δια δερματόδετον
χρυσόδετον.

Εύστάθίου Β. Κουτσοθοδώρου

«ΟΙΔΙ ΠΟΔΑΣ, Τό πανανθρώπινο Σύμβολο»
Βιβλιοκρισfα ύπό Κώστα Α. Φαλfδα
Ό συγγραφε:ις κ. Εύστάθιος Κουτσοθόδωρος με την έργασία
του ξεφεύγει άπό τις συνηθισμένες άναλύσεις τών έργων τών άρ
χαίων τραγικών και βλέπει τόν Οίδίποδα σαν ενα πανανθρώπινο
σύμβολο.
'Εξετάζει τό μύθο τού Οίδίποδα μέσα άπό τiς δύο όμώνυμες
τραγωδίες τού Σοφοκλή. Τό Οίδίποδα Τυραννο και Οίδίποδα στόν
Κολωνό. Πέρα δμως άπό τήν άνάλυση τού μύθου άναζητεί τό βα
θύτερο νόημα τών άρχαίων τραγωδιών και προσπαθεί ν' άποκρυ
πτογραφήσει τό μήνυμα τού Σοφοκλή, άκολουθώντας την πορεία
τού ηρωα πρός την κατάκτηση της σοφίας και την λύτρωση.
Τα τρία μέρη τού άξιόλογου αύτού έργου είναι: α) Ό μύθος
έννοια τών όνομάτων β) Τό βαθύτερο νόημα τού μύθου (δ
ή
και
που προσπαθεί νά πετύχη κάποιον άποσυμβολισμό τού μύθου) και
τό γ) μέρος πού νομίζω πώς είναι και -τό σημαντικώτερο και πού
έπιγράφεται: άπό την όγνοια στη γνώση. Έδώ ό συγγραφεύς θέ
τει ενα πρόβλημα και καταβάλει μιά προσπάθεια για βαθύτερη κα
τανόηση τού σχετικού με τόν Οίδίποδα μύθου δπως παρουσιάζε
ται άπό τόν Σοφοκλή στην τραγωδία Οίδίποδας τύραννος.
"Αν παραμείνομε στό έξωτερικό ένδυμα τού μύθου, ποια μπο
ρεί νά είναι ή διδακτική έπίδραση τού τελευταίου τόσο στό σύγ-
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χρονο, bσο καί στό διαχρονικό θεατρικό κοινό του μεγάλου τραγι
κου; Πώς είναι δυνατόν δηλ. νά συμπορεύεται ιi τραγωδία αύτή
μέ τό πνευμα του αρχαίου θεάτρου, πού είχε χαρακτήρα άnοκλει
στικά μορφωτικό, στον επιδιώκεται ή πνευματική έξύψωση του
θεατη μέ μιά δραματική ύnόθεση, στην όnοία ό πρωταγωνιστής
διαπράττει άπό όγνοια διπλό άnοτρόπαιο έγκλημα, δηλ. τόν φόνο
του πατρός του καί τόν γάμο μέ τι1ν μητέρα του;
Δέν γνωρίζω αν καί όλλος χρησμός του Δι::λφικου -ιϊ καί
όποιουδήποτε- μαντείου έχει άναλάβει τήν εύθύνη ένός έγκλήμα
τος, άφου στην περίπτωσή μας, ό Φοϊβος ύποδεικνύει ΙΞνα φόνο

σάν μέσο άπαλλαγης της Θήβας άπό τή νόσο πού τήν μαστίζει. Τό
γεγονός είναι δτι ό φόνος, πού μέ τόν χρησμό του ό Θεός του
φωτός έπέβαλε, nραγματοnοιεϊται στό τέλος έκούσια καί μέ τήν
καθαρά πνευματική έννοια στόν Οίδίnοδα στον Κολωνό σάν φό
νος του κατώτερου, χωριστου έουτου, άφοCι ό Οίδίποδος αναλή
φθηκε μυστηριωδώς στον ούρανό, δπως ό 'Ενώχ, ό 'Ηλίας, ό
Μωϋσης, ό Ήρακλης, ό 'Εμπεδοκλής. 'Αληθινά οποιος άγοπό τήν
ψυχή του τήν χάνει, ένώ bπο1ος τήν μισεϊ τήν σώζει.
"Αν ούτή ή τραγωδία είναι της Είμορμένης, bπως παρατηρεϊ ό
Γ. Κ. Γαρδίκος στην Γραμματολογία του, κοί είκονίζει τόν Οiδίποδα
σαν όργανον αμα κοί θCιμο της τύχης, πώς συμβιβάζεται ούτή ή 6nοψη μέ τήν άντίληψη του Σοφοκλη δτι ό όνθρωrrος είναι nρό
πάντων έλεύθερος; 'Όταν ή Μοϊρο συθλίβει κυριολεκτικά τόν η
ρωα αύτriς της τραγωδίας, τότε ποιο μπορεϊ νά είναι το νόημα της
άνθρώπινης ζωης άλλα καί τό μήνυμα του Σοφοκλή: Ήταν λοιπόν
τόσο άπαισιόδοξος γιά τή ζωή ό μεγάλος τραγικός, πού 4 αiώνες
πρό ΧριστοCι είχε γίνει κήρυκας της άγάnης θέτοντας στό στόμα
της 'Αντιγόνης τά περίφημο λόγιο: Οϋτοι συνέχθειν, άλλα συμφι
λεϊν έφυν» (στ. 523 της «'Αντιγόνης»); 'Ή μήπως ή άγάπη μπορεϊ
νά προγμοτοποιηθεϊ μέσο σέ συνθηκες άνελευθερίας, δπου ό όν
θρωπος γίνεται παιχνίδι στά χέρια τών θεών; Πάντως, ό «Οiδίπο
δας Τύραννος θεωρεϊται τό άριστούργημα του Σοφοκλή.
'Αντίθετο, όν θεωρήσουμε σάν συνέχεια του Οίδίποδα Τυράν
νου τόν Οίδίποδα στον Κολωνό, τι1ν όλλη τραγωδία, τό ζήτημα
φαίνεται νά περιπλέκεται κάπως η νά βρίσκη κάποιο λύση:
"Αν πίσω άπό τίς έννοιες «πατήρ», «μήτηρ» θελήσομε νά iδοCι
με τόν πραγματικό κοί τελικό πατέρα, τό ΠνεCιμο, κοί τήν άληθινή
μητέρα, τήν Ύλη, πού ή σχέση τους άποτελεϊ έκφραση του γάμου
στην πρωταρχική μορφή του, τότε ό μοναδικός υίός-Οiδίποδος εί
ναι άσφαλώς ό Υίός, ri Ψυχή, πο 1J δημιουργεϊτοι άπό τή σχέση
τών Πρωταρχικών Γονέων καί ό μCιθος γιά τόν Οίδίποδα κινεϊται
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σέ δύο έπίπεδα: Τό φυσικό, δπου έκφράζεται ή σχέση του φυσι
κού υίοϋ Οίδίποδα πρός τούς φυσικούς γονείς του, καί τό ππνευ
ματικό, όπότε έχομε την ίστορία της Ψυχής, πού άπό δική της έπι
θυμία έγκαταλείπει τόν πατρικό Οίκο, την ένιαία ζωή του πνεύμα
τος, καί άρχικά περνά μιά ζωή μορφική-άτομική και ύλική. 'Έτσι, ό
φόνος τοϋ πατρός καί ό γάμος μέ την μητέρα άποκτουν, έκτος άπό
την λογική συνέπεια, μιά νέα καί πιό άληθινή διάσταση. Στό τέλος
της μακράς έξελικτικi')ς πορείας της ή Ψυχή -ό Υίός- έπιστρέφει
στόν Πατέρα, τόν άληθινό, καί ή θέωση του Οίδίποδα, πού πραγ
ματοποιείται στόν ίερό χώρο της Παλλάδος 'Αθηνάς, έχει τώρα
άποχρώντα λόγο.
Είναι φανερή ή άναλογία, πού ύπάρχει άνάμεσα στόν μύθο γιά
τόν Οίδίποδα καί έκείνον του Δία καί της Μήτιδος πού άφορά στη
γέννηση της θεάς 'Αθηνάς, δπου ό υίός, πού άπειλεί νά έκθρονί
σει τόν πατέρα Δία, άπορροφάται άπό τόν ϊδιο τόν βασιλιά των
θεών μαζί μέ την μητέρα του.
""Αν στόν Οίδίποδα Τύραννο ό ηρωας άπό άγνοια διαπράπη
άνάρμοστες καί φρικιαστικές πράξεις καί συγκρούεται μέ τόν Τει
ρεσία, στόν Οίδίποδα στόν Κολωνό καταλήγει ό ϊδιος νά κατακτή
σει έξελικτικά τό γνωστικό έπίπεδο αύτου του μάντη, ό όποίος εί
χε. ώς γνωστόν, τίς ϊδιες γνωστικές δυνατότητες μέ τόν 'Απόλλω
να. Στό σημείο αύτό δέν ύπάρχει κανένας καταναγκασμός της
Μοίρας, έκτός άπό τόν πόνο, άλλά άντίθετα άκολουθείται μιά στα
θερή συνειδησιακή διεύρυνση καί πνευματική άφύπνιση.
Προσεκτική μελέτη δείχνει δτι στόν Οίδίποδα Τύραννο συχνός
είναι ό άριθμός 2 σάν έκφραση της χαώδους ψυχολογικής κατά
στασης του Οίδίποδα, ένώ 6 άριθμός 3 έκφράζει μιά έπίκληση
στούς θεούς, γιά τή σωτηρία καί πιό συχνά μιά όλοκληρωμένη
συμφορά.
'Αντίθετα στόν Οίδίποδα στόν Κολωνό κυριαρχεί ό άριθ. 3
σάν έκφραση μιάς σταθερής έξελικτικης άνάπτυξης. Σύμφωνα μέ
Πυθαγόρειες άντιλήψεις ενα είναι ό άριθμός του πνεύματος, δύο ό
άριθμός της ϋλης καί του χάους καί τρία ό άριθμός της ψυχής, πού
έκφράζει την τέλεια σχέση των άριθμών ενα καί δύο, η του πνεύ
ματος καί της ϋλης.
Ή άναλογία πού ύπάρχει άνάμεσα στόν Οίδίποδα Τύραννο καί
τόν Οίδίποδα στόν Κολωνό φαίνεται -γιά παράδειγμα- όπό τό
γεγονός δτι στην πρώτη τραγωδία, ό φόνος του φυσικου πατρός
συνεπάγεται την φυσική τύφλωση του Οίδίποδα, ένώ στόν Οίδί
ποδα στόν Κολωνό μιά μυστηριώδης ίκανότητα δρασης του ϊδιου
του ηρωα προαναγγέλλει την θέωσή του η την έπιστροφή του
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στόν Ούράν,ο Πατέρα. 'Έτσι ό μuθος του Οίδίnοδα φαίνπα, νά
όποπλη μία αλλη διατύπωση �ης παραβολης του 'Ασώτου Yiou μέ
τίς δύο φάσεις της: Τ11ν κάθοδο στόν κόσμο της ϋλης, πού συνε
πάγπα, τr1ν άπάρνηση του πνεύματος η την παράδοσrΊ του στό
ύλικό στο1χείΌ μέ δλα τά έπακόλουθα καί την έπιστροφή στόν Ού
ράνΙΟ Πατέρα μέ κέρδος την Σοφία πού όποκταται στην διάρκεια
του μακροu ταξιδ10Ο. nού όκολουθεί σύμφωνα μέ τόν θείο νόμο
κάθε Ψυχή.

Ήλία Σιμοπούλου

Έπαψες και Προσεγγίσεις
Ό Πρόεδρος του Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνών 'Ηλίας Σ,
μόπουλος έκυκλοφόρησε ενο καινούργιο βιβλίο του «'Επαφές καί
προσεγγίσεις». μέ τόν όποίο όναφέρπα1 σέ δέκα προσωπικότητες
της Νεοελλην1κης Λογοτεχνίας. Βαλαβάνης, Βάρναλης, καζαντζά
κης,

Κάλβος, καρυωτάκης, Μαλακάσης, Παλαμας, Παπαντωνίου,

Σεφέρης, Σικελιανός.
Ειναι τόσο γνωστός καί καταξιωμένος ό κ. 'Ηλίας Σιμόπουλος,
ώστε νά μή χρε1άζπα1 νά ποuμε τίποτε γι· αύτόν. Θέλουμε όπλώς
νά παρουσιάσωμε τό πολύτιμο βιβλίο του, μέ τό όποίο μας θυμίζει
τούς μεγάλους μας ποιητές.
'Αντιγράφουμε μόνο ενα όπόσπασμα όπό τόν πρόλογό του:
«Βέβαια, κάθε ποιητής δταν μιλάει γ1ά ποίηση δέν κάνει παρά μιά
έξομολόγηση. 'Έναν όπολογισμό του δικοu του «Δοuναι» και «λα
βείν». Γιατί ξέρει πώς ηρθε στη ζωή κουβαλώντας ενα φορτίο
όσήκωτο. Νά παραμείνει ό μεγάλος οφειλέτης δλων των ποιητών
πού προϋπηρξαν καί ό μεγάλος ύπεύθυνος γιά δλους τούς ποιητές
πού θά' ρθουν. Μπορεί μέ τή φαντασία του νά ζεί σ· ενα κόσμο
δικό του. πυρπικό και όσύνορο. 'Ένα κόσμο γεμάτο φαντασμαγο
ρίες καί φωτοσκιάσεις, ήρωϊσμούς και όθλιότητες. 'Ένα κόσμο γε
μάτο δημιουργίες καί λάσπες καί σκοτάδια και φως. Κόσμο πού
δέν έγινε, οϋτε θά γίνει ποτέ δυνατό νά προσδιορισθοuν μέ κοινά,
όνθρώπινα μέτρα τά σύνορά του. 'Όμως ζώντας σ· !Ξνα τέτοιο κό
σμο ό ποιητής μέ τόν άπλό ανθρωπο συνομιλεί καί σ· αύτόν άπευ
θύνπαι μέ τό έργο του. Καί βέβαια τελικά όπ' αύτόν θά κριθη καί
σ· αύτόν θά λογοδοτήσει. 'Όμως όκριβώς στό σημείο τοuτο όρχί-
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ζουν oi μεγάλες δυσκολίες καi oi εύθύνες του. Γιατί πώς είναι δυ
νατόν ό καθημερινός άνθρωπος νά παρακολουθήση τόν ποιητή σ'
ολη έκείνη τή δαιδαλώδη καi έξαλλη διαδρομή της άχαλίνωτης
φαντασίας του. Της φαντασίας τού ποιητη πού μπορεί νά δίνει
ύπόσταση και ζωή στό καθετί πού σωπαίνει μέσα στόν άνθρωπο
καi στά πράγματα, έτσι πού διασώζοντάς το άπό την άνυπαρξία νά
τόν παραδίδει άκατάλυτο στην αίωνιότητα. 'Εκείνο πού μπορεί νά
γνωρίσει καi νά χαρεί ό άπλός άνθρωπος στην ποίηση είναι ή
άφάνταστη ποικιλία τών δυνατών προσεγγίσεων. Τούτες τίς έπα
φές καi προσεγγίσεις πού κατορθώσαμε κι έμείς νά έπιτύχουμε,
άνατρέχοντας στη ζωή καi στό έργο δέκα ποιητών άπό τούς πιο
σημαντικούς τού τόπου μας, προσπαθήσαμε νά διατυπώσουμε
στις σελίδες πού άκολουθούν».

Krishnamurti
Στά πόδια τού Διδασκάλου
Δρχ. 80

*

Βεvετοϋ - Ίλαρiωνος
Φώς στήν 'Ατραπό
Δρχ. 80

*

Κωστή Μελισσαροπούλου
Ό Κρισναμούρτι γιά τόν Διαλογισμό
Δρχ. 80

*

Κωστή Μελισσαροπούλου
'Αποκρυφισμός

-

Μυστικισμός
'Άδ. Δρχ. 80
Δεμ. Δρχ. 160
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Τό πρόβλημα τώv �Ιπταμένων δίσκων
'Οποιοδήποτε πρόβλημα, διά νά λυθη όρθώς, πρέπει νά τεθη
όρθώς ... Ας nροσπαθήσωμεν, οχι βεβαίως νά λύσωμεν, άλλα τού
λάχιστον νά «θέσωμεν» τό πρόβλημα τών Ιπτάμενων δίσκων.
Άnασχολεί χιλιάδας άνθρώnων καί έξάnτει τι1ν φαντασίαν μυριά
δων.
Τί εΊναι οί ίnτάμενοι δίσκοι; Ούδείς μέχρι στιγμης γνωρίζει με
τά βεβαιότητος καi πολύ πιθανόν ή όγνοιο οϋτη νά έξακολουθήση
έni μακρά ετη. Έν τ½J μεταξύ μόνον «ύnοθέσεις» δυνάμεθα νά κά
νωμεν ...Ας ϊδωμεν ποίοι ύnοθέσεις ειναι δυνατοί καi ας τάς έξετά
σωμεν διά της λογικης ...Ας άνεύρωμεν ποίοι λύσεις ειναι λογικοί.
'Άλλο ζήτημα κατά πόσον μία «λογική» λύσις είναι καί μία «όρθή»
λύσις.
Α: ύπόθεσις: Οί ίnτάμενοι δίσκοι εΊναι ανυnαρκτοι καi ολη ή
περί αύτών εiδησεογραφία όφείλεται είς την έξημμένην φαντασίαν
εύnίστων όφελών άτόμων, τά όποία «ένόμισαν» δτι ειδον Ιπταμέ
νους δίσκους, εϊτε λόγ½,) ύστερικης ίδιοσυγκρασίας, εϊτε διότι nα
ρεσύρθησαν όnό φυσικά οπτικά φαινόμενα άντανακλάσεως η άν
τικατοπτρισμου, εϊτε διότι -άπλούστατα- ειδον συνήθη άεροnλάνο,
άεριοωθούμενα η έλικόπτερα, τά όποία έξέλαβον ώς δίσκους.
Β: ύπόθεσις: Οί ίnτάμενοι δίσκοι εΊναι πτητικοί μήχαναί, τη
ρούμενοι έnί του παρόντος μυστικοί ύnό του έφευρέτου των η της
κυβερνήσεως του Κράτους τό όποιον τάς κατέχει, άnοπλοϋσαι πι
θανότατα μυστικόν οπλον, τήν χρησιμοποίησιν τοϋ όnοίου θά ε
χωμεν τήν δυσάρεστον εκπληξιν νά nληροφορηθώμεν δσοι έπιζή
σωμεν είς ενα μελλοντικόν πόλεμον.
r: ύπόθεσις: ΟΙ ίπτάμενοι δίσκοι ειναι πτητικοί μηχαναί έξω
γήϊνοι, προερχόμενοι όnό όλλους nλανήτας τοϋ Ήλιακοϋ μας συ-
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στήματος, πιθανώτατα άπό τόν 'Άρην, με τός όποίας έξωγήϊνα λο
γικό όντα έρχονται νό κάμουν επιστημονικός παρατηρήσεις έπi της
Γης. πιθανώτατα λόγu_J των επ' αύτης σημειωθεισών άτομικών
εκρήξεων.
Δ: ύπόθεσις: 'Όχι άπό πλανήτας του ίδικου μας Ήλιακου συ
στήματος, άλλό άπό άλλα 'Ηλιακό συστήματα.
Ε: ύπόθεσις: Οί ίπτάμενοι δίσκοι είναι Ιπτάμενα φυσικό ζωϊκό
όντα της Γης, άποτελούμενα άπό λεπτοτάτην φωσφορίζουσαν ϋ
λην (άεριώδη), των όποίων ή συνήθης διαμονή εiναι είς την στρα
τόσφαιραν καi τό όποία κατόπιν των άτομικών έκρήξεων η των
πτητικών μηχανών αί όποίαι προσήγγισαν καi διετάραξαν την πε
ριοχήν της διαβιώσεώς των, κατέρχονται ένίοτε είς την άτμόσφαι
ραν, ύπό διάφορα κυκλικό πάντοτε σχήματα, δίκην νεφών, κινού
μενα μετά μεγίστης εύχερίας, ταχύτητος καi φωσφορισμου.
ΣΤ: ύπόθεσις: Οί ίπτάμενοι δίσκοι εiναι ύλοποίησις (συμπύ
κνωσις) αίθερικών μορφών δηλαδή όντων άποτελουμένων έξ ϋλης
λεπτοτέρας ύcpης της φυσικης ϋλης (άραιοτέρας πάσης άεριώδους
γνωστης καταστάσεως), τά όποία ύλοποιουνται, δπως τό έκτόπλα
σμα είς τό πνευματιστικό πειράματα.
· Ετέραν ύπόθεσιν, ήμείς τούλάχιστον, δεν βλέπομεν άλλην.
Kai ήδη ας εξετάσωμεν συντόμως τός 6 αύτάς ύποθέσεις.
Ή Α: εiναι άναμφιβόλως ή άπλουστέρα δλων. Άλλα μία άπλή
λύσις δεν είναι άπαραιτήτως καi μία όρθή λύσις. 'Ανατρέπεται τε
λεσιδίκως «εάν» βεβαιωθη κατά τρόπον έξηκριβωμένον καi άδια
φιλονείκητον ή αύθεντική ϋπαρξις των ίπτάμενων δίσκων.
Ή Β: ένδέχεται νό εiναι άκριβής, μολονότι φαίνεται άδικαιολό
γητος ή τήρησις ώς μυστικου ένός δπλου, του όποίου την κατοχήν
ή κυβέρνησις παντός Κράτους θά είχε πάν συμφέρον νό διακηρύ
ξΙJ, ώστε νό αύξήσr:ι τό γόητρόν της, καθισταμένη σεβαστή είς
τούς φίλους καi φοβερό είς τούς έχθρούς καi άντιπάλους.
Ή Γ ύπόθεσις, κατόπιν της άλματώδους έξελίξεως της έπιστή
μης ή όποία μάς έσυνήθισεν ώστε τίποτε νά μή θεωρώμεν ώς
άδύνατον, δεν εiναι άπαράδεκτος, δπως θό ητο πρό όλίγων μόλις
δεκαετηρίδων. Εiναι δε καi ή πλέον έλκυστική, έμπνέουσα τούς
γελοιογράφους καi έξάπτουσα την φαντασίαν καi την περιέργειαν,
δπως άλλοτε ή άνακάλυψις νέων χωρών. Πρός ταύτην, δθεν,
στρέφεται ή σκέψις των περισσοτέρων καi ίδίως δσων άγαπουν
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τό έργο φρίκης (γκϊνιόλ), οί όποιοι περιμένουν τρομερόν έπίθεσιv
των έξωγηίνωv κατά της Γης.
Ή Δ: ύπόθεσις, εΤvοι απαράδεκτος. 'Έκαστον 'Ηλιακόν Σύστη
μα όποτελει iδιοίτεροv κόσμον κοi οί μεταξύ 'Ηλιακών συστημά
των άποστόσεις είναι τόσον ίλιγγιωδώς μακροί, ώστε πάσο μηχα
νική μεταξύ των έπικοινωνίο είναι όνέφικτος κοi όπο1<λεiετοι.
Ή Ε: ύπόθεσις πιθανόν νά φονη παράδοξος κοi καινοφανής.
Έξετοζομέvη ομως άπροκοταλήπτως, δέv πρέπει νά θεωρηθη
άπορριπτέο. Διοτί, τάχα, είς τό βάθη των θαλασσών κοi ύπό τρο
μοκτικήv πίεσιν vό εΤvοι δυνατή ή ζωή θαλασσίων όντων τά όποιο
ζοϋν έκει ύπό άκοτονοήτους δι' ήμάς συνθήκας, κοi vό μή είναι
έπίσης δυvοτι1 ή ζωή άεροβίων άερωδώv όντων, τά όποιο vό ζοϋν
είς τό στροτοσφοιρικό ϋψη ύπό έπίσης άκοτονοήτους δι' ήμάς
συνθήκuς ζωης; Τόσον άκατονοήτους οσον κοi του τοξιδίου των
«Άρειονών»; Διοτi είς μίαν σταγόνα νά έμπεριέχωντοι τόσοι χιλιά
δες όντων (μικροβίων) κοί είς τήν άχοvη στροτόσφοιραν νά μή κα
τοικουv επίσης χιλιάδες έμβίων όντων (άεροβίων), τά όποιο νά κι
τ
vουvται μετά καταr ληκτικώς ταχύτητος καί νά φωσφορίζnυν rτα
ρουσιόζοντος τούς χρωματισμούς οί όποιοι άvοφέρετοι δτι ση
μειοϋvτοι είς τούς ίπτομένους δίσκους; Πώς βλέπομεv τά σύννεφο
vά σχημοτίζωντοι καi νά κινουvτο1 είς τήν άτμόσφοιρον; Κατά πο
ρεμφερη τρόπον ένδέχετοι νά κινουντοι είς στροτόσφοιρον έμβιο
άεριώδη όντα ζώο της στρατόσφαιρας, έκτόκτως ηδη κοτερχόμε
να είς τά κατώτερα στρώματα της άτμοσφαίρας, διά νά άrτομα
κρυvθουv εύθύς άμέσwς είς τό σύνηθες έvδιαίτημά των. ΑΙ συν
θηκαι της ζωης των είναι βεβαίως τελείως διάφοροι παντός δ,τι
γνωρίζομεν καi δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν. Έν πάση περιπτώσει rΊ
ύπόθεσις αϋτη δέv είναι περισσότερον άπίθοvος της άφίξεως πτη
τικών μηχανών έξ 'Άρεως. έντός των όποίωv έπιβαίνουν λογικά
όντα rτρός έrιιστημονικάς μελέτας η στρατιωτικός παρατηρήσεις
είς τόν έν πολλαις άμορτίαις γηράσκοντα πλανήτην μας. Έπεμείνα
μεv περισσότερον έπί της Ε: ύποθέσεως, όχι διότι τήν ύπεροσπι
ζόμεθο ίδιοιτέρως. άλλά διό νό κατανοηθη πληρέστεροv, λόγψ
του δτι εΤναι καινοφανής.
Ή ΣΓ ύπόθεσις άνόγεται είς τήν σφαιραν της Μεταφυσικης �
του Άποκρυφισμοϋ. Ειναι έπίσης πιθανή καi λογική διά πόντο με
λετητήν του Πvευματισμου η της Μεταψυχικης (δπως έπεκρότησε
καί λέγεται ό Πνευματισμός είς τήν έποχήν μας) καί έν γένει είς
πόντο «όκροις δακτύλοις» άπτόμενον των Άποκρύφων Έπιστη-
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μών», άκατανόητος δμως καi παράλογος διό πάντα άλλον,
άγνοουντα η άρνούμενον την ϋπαρξιν αίθερικου κόσμου, πλήρους
αίθερικών μορφών, αί όποίαι δύνανται ύπό ώρισμένας έκτάκτους
συνθήκας νό ύλοποιηθουν (δπως περίπου συμβαίνει με τό έκτό
πλασμα κατά τός πνευματιστικός συνεδριάσεις), καθιστάμενοι
όραταi είς πάντα παρατηρητην η άλλοτε μόνον είς εύαίσθητα άτο
μα.
Ύπερ της πρώτης καi τών δύο τελευταίων ύποθέσεων συνη
γορεί καi τό γεγονός της έμφανίσεως τών δίσκων ύπό ποικίλην
μορφήν (δίσκοι, πουρα, σωληνες, μανιτάρια, βαρέλια, κλπ) ώς και
ύπό διαφόρους χρωματισμούς.
Πρiν τελειώσωμεν δεν είναι άσκοπον νό άναφέρωμεν και του
το άφορά δλας τός ύποθέσεις πλην της Β: δτι ίσως δεν είναι ή
πρώτη φορά κατά τό τελευταία έτη δπου έμφανίζονται οί 1πτάμε
νοι δίσκοι. Καθόλου παράδοξον νό έχουν παρατηρηθη καi παλαιό
τερον παρόμοια φαινόμενα, είς τό όποία και νό όφείλωvται οί κα
ταλειφθέντες λαϊκοί γνωστοί θρύλοι περί 1πταμένων χαλιών είς
τούς 'Άραβας, περί ίπταμένων μαγισσών «καβάλα σε μιό σκουπα»
κατά τόν Μεσαίωνα, περί κυκλικου χορου «πού χορεύουν
νεράϊδες και τις βλέπουν ο1 άλαφροίσκιωτοι» κατά την λαογρα
φίαν. Τότε δεν ύπηρχον πτητικοί μηχαναί, ώστε τό «φαινόμενα»
νά άποδοθουν είς φυσικό όντα, καί έφορτώθησαν άπλούστατα είς
την καμπούραν της Μεταφυσικης. Σήμερον, είς τόν αίώνα της έπι
στήμης καi της μηχανης, τί φυσικότερον άπό τό νό άποδοθουν τό
φαινόμενα είς χειροποιήτους «πτητικός μηχανάς» γηίνων η έξωγηί
νων λογικών όντων; Έν τούτοις καi al δύο τελευταίοι ύποθέσεις
δεν πρέπει νά άποκλείωvται άπό πάντα άπροκατάληπτον έρευνη
τήν.
Οϋτω τίθεται, καθ' ήμάς, τό πρόβλημα τών «Ιτπάμενων δί
σκων». Ή λύσις του προβλήματος έπί του παρόντος άνήκει είς τό
μέλλον. 'Αναντιρρήτως, άλλων προβλημάτων ή λύσις είναι πλέον
χρήσιμος, έπείγουσα και έπιτακτική.
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

***** ¾**** ****
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'Ανάμνησις
·Αλεξ. Παπαναστασίου
Έπ' εύκαιρίι;ι της 60ετίας
άπό της έκδόσεως τού Δημο
κρατικού Μανιφέστου, al έφη
μερίδες -άλλα καi ή τηλεόρα
σις- άνεμνήσθησαν τόν Άλεξ.
Παπαναστασίου.
Έπ' εύκαιρίι;ι όναδημοσιεύο
μεν καi ήμείς όπό τό περιοδικόν
«Γνώμων» Σεπτεμβρίου 1931:
Στiς 28 Αύγούστου 1931 έ
γινε στό Τεκτονικό Μέγαρο πα
νηγυρική συνεδρία της Στοάς
«'Αδελφοποίησις» κατά την
όποίαν αϋτη έδεξιώθη τέκτονας
έλθόντας έκ Τριπόλεως κατά
την όποίαν παρευρέθη καi ό
πρώην Πρωθυπουργός καi εί
σηγητής της Βαλκανικης 'Ενώ
σεως όδ. Άλέξ. Παπαναστα
σίου, δστις εiπε τά κάτωθι:
«'Επιλαμβάνομαι της σημερι
νης εύκαιρίας δπως έκφράσω
δημοσίc;ι την εύγνωμοσύνην. ην
αίσθάνομαι διά τόν Τεκτονι
σμόν. Έάν ή πολιτική μου δρά
σις ύπηρξε κατά τι καρποφόρος
και κοινωφελής, τούτο όφείλε
ται κατά όχι μικρόν μέρος, είς
τόν Τεκτονισμόν. διότι τάς θε-

μελιώδης άρχάς,
έπί
τών
όποίων βασίζεται ή πολιτική
μου δράσις. τάς έμόρφωσα έν
τός τού Τεκτονικού 'Εργαστη
ρίου. Και al θεμελιώδεις αδται
άρχαί εiνε δτι σχετικώς μεν μέ
τήν έσωτερικήν πολιτικήν, άνω
τάτη ήθική άξία πρέπει νά θεω
ρείται ό ανθρωπος, ή άνθρωπί
νη ϋπαρξις ώς προς δέ τήν
έξωτερικήν πολιτικήν, πρέπει νά
έπικρατ� ή άντίληψις, δτι ή
εύημερία και ή πρόοδος τών
λαών έξαρτάται άπό την συνερ
γασίαν και την συναδέλφωσιν
αύτών.
«Αύτών τών άρχών τήν
πραγματοποίησιν προσεπάθησα
κοί προσπαθώ νά έπιτύχω, και
έάν τυχαίοι περιστάσεις συνε
τέλεσαν ώστε νά rταύσω δρών
έντός της Τεκτονικης 'Οργανώ
σεως, νομίζω δτι έπραξα δ,τι
ήδυνάμην, όρών έκτος αύτης,
δπως έπικρατήσουν αί ίJψηλαί
άνθρωπιστικαί τεκτονικοί άρχαί.
«Εύρισκόμενος σήμερον έν
τώ μέσω ύμών μετά τόσον μα
κράν άπουσίαν, δέν δύναμαι v·
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άποκρύψω την συγκίνησιν, ητις
μέ κατέχει, διότι δέν βλέπω με
ταξύ ύμών πολλούς προσφιλείς
'Αδελφούς, μετά τών όποίων
κοινούς διεξηγάγομεν άγώνας,
καί οί όποίοι μας έγκατέλιπον
προώρως. Μέ συγκίνησιν άνα
πολώ σήμερον την πρό τριά
κοντα καί πλέον έτών δρασιν
μας είς την Στοάν «Ρήγας Φε
ραίος», δπου είργαζόμεθα δπως
ιωταστήσωμεν συνειδητόν είς
τούς άνθρώπους, δτι έκτος τών
δικαιωμάτων τού πολίτου, ατινα
άνεκήρυξεν ή μεγάλη Γαλλική
'Επανάστασις, ύπάρχουν καί
ύποχρεώσεις τού πολίτου, ε
χουσαι όχι μικροτέραν ήθικήν
άξίαν άπό τn δικαιώματα.
«Την βαθυτάτην λύπην μου,
διά την άπώλειαν τών παλαιών
έκείνων προσφιλών συνεργα
τών, μετριάζει άφ' ένός μεν ή
παρουσία όλίγων έκ τών πλέον
έκλεκτι\Jν 'Αδελφών της πα
λαιας έποχης, καί άφ' έτέρου τό
γεγονός, δτι βλέπω πυκνωμέ
νος τάς στήλας τού Ναού, έγ
καθιδρυμένου είς αξιον τού
ύψηλού σκοπού τού Τάγματος
Μέγαρον.
«Παρά την άπουσίαν μου έκ
τών Τεκτονικών 'Εργαστηρίων,
κοινοί σκοποί έπροκάλεσαν
στενήν συνεργασίαν μου μετά
της Γαλ. Μεγάλης Άνατολης
της · Ελλάδος. Λέγων ταύτα, έ
χω ύπ' όψει μου τήν προσπά
θειαν προς ενωσιν τών βαλκα
νικών λαών, την πραγματοποίη-
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σιν, δηλαδή, τού μεγάλου ίδανι
κού τού Ρήγα τού Φεραίου, τού
όποίου τό όνομα εφερεν ή
Στοά, εiς την όποίαν εiδον τό
Τεκτ. Φώς. Είς τήν προσπά
θειαν αύτήν μας ηλθε βοηθός ή
Γαλ. Μεγάλη 'Ανατολή της 'Ελ
λάδος καί ή συμβολή της, προς
έπιτυχίαν τών προσπαθειών
μας, ή όποία είμαι βέβαιος δτι
θά συνεχισθ(1, εΤνε βεβαίως
πολλού λόγου άξία, δι" 6 καί έκ
φράζω έξ όνόματος της έλλην1κης όμάδος της Βαλκαν1κης
Διασκέψεως θερμός εύχαριστίας.
«Ή πανηγυρική αϋτη συνε
δρία μού εΤνε ίδιαιτέρως εύχά
ριστος λόγi..J? της παρουσίας
συμπατριωτών μου 'Αρκάδων
καί της άγγελθείσης άποφά
σεως των δπως άνεγείρωσιν
είς την Τρίπολιν, την ίδιαιτέραν
μου πατρίδα, Ναόν της Άρετης,
της 'Αληθείας καί της 'Αγάπης,
ό όποίος, είμαι βέβαιος, θά
συμβάλΙJ τά μέγιστα καί είς την
κραταίωσιν τού Τεκτονισμού έν
· Ελλάδι καί είς την ήθικήv έξύ
ψωσιν τών συμπατριωτών μου.
«Περί της 'Αρκαδίας ώμίλη
σε λίαν εύγλώπως ό Φιλ. Άδ.
Σεβάσμιος, ώστε δέν παρίστα
ται άνάγκη νά προστεθη τι έκ
μέρους μου. Θά μού έπιτρέψη
τε μόνον, Άδ., νά εϊπω δι" δ
σους δέν έγνώρισαν έκ τού
πλησίον την Άρκαδίαν δτι οί
Άρκάδες εΤνε λαός κατ' έξοχήν
φίλεργος καί θετικός. Ή θετι-
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κότης του δέ αϋτη συντελει
πολλάκις νά παρέχr:� τήν έντύ
nωσιν συντηρητικότητας, ητις
δύναται νά παραπλανήσr:�, διότι
oi Άρκάδες εινε έπίσης λαός
προοδευτικός, τr1ν στιγμήν δέ
κάθ' ην πείθονται περί τοϋ κοι
νωφελους μιας άρχης, τήν έγ
κολπουνται και έπιμένουν άνεν
δότως είς τήν πραγματοποίησίν
της. Ειμαι βέβαιος, οτι oi Άδ.
οϊτιvες άνέλαβον νά ίδρύσουν
Τεκτονικήν Στοάν είς Τρίπολιν,
θά έργασθουv μετά συνέσεως
οrrως δ,αφι,πίσουv τον έκει
λαόν περί της ύψηλης άποστολης
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του Τεκτονισμου, είς τρόπον ώ
στε νά καταστη άκίνδυνος οiα
δήποτε διαβολή, προερχομένη
τυχόν άπό ίδιοτελεις έχθρούς
του Τεκτονισμου.
« Ειμαι βέβαιος οτι είς τnς
προσπαθείας των τούτος θά έ
χουν πάντοτε όδηγόν και άντι
λήπτορα τήν Γαλ. Μεγάλην
Άνατολήν της 'Ελλάδος και την
αύθόρμητον συνδρομήν ολων
των έμπνεομένων άπό τά κοι
vωφελη έργα 'Αρκάδων, μεταξύ
των όποίων παρακαλώ νά συγ
καταλέγουν και έμέ».
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ΕΚΑΟΓΑΙ
Ano ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ
6νθολογία

άπο

τiς όμιλίες καl τα βιβλία του

1926 - 1966
•
••
Έruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟ
Υ
•••
Ό φιλόσοqχ>ς της έσωτερικης
άπελευθερώσεως του άτόμου
για μια νέα 'Ανθρωπότη:τα
•
••
'Αποοτέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών
άντi δρχ. 150
•
••
Ό Κρισναιμουρη ύποδει.κνύει την όδο της 'Αλήθε1ας
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ οι ΗΠΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Τά μέλη της Διεθνοϋς 'Αμνηστίας σ·
δλον τόν κυσμο ξεκίνησαν μιά παγκό
σμια προσπάθεια γιά νά πεισθοϋν ol
άρχές τών ΗΠΑ νά έγκαταλείψουν τή
θανατική καταδίκη πού άποτελεϊ αύ
θαίρετη καί μεροληπτική ποινή καί νά
σώσουν τή ζωή χιλίων rrερίπου όν
θρώπων πόύ ένδέχεται νά έκτελε
στοϋν.
Στό τέλος τοϋ 1981 τουλόχιστον
924 ότομα είχαν καταδικαστεϊ σέ θά
νατο, όριθμός πού θεωρείται ό πιό με
γάλος στήν Ιστορία τών ΗΠΑ. Κατά τό
έτος 1981 4 ότομα καταδικάστηκαν
σέ θάνατο, κατά μέσον δρο, κάθε
βδομάδα. ΟΙ στατιστικές δείχνουν rrώς
ol περισσότεροι κατάδικοι όνήκουν
στίς φτωχότερες όμάδες καί ατούς ό
νεργους, ένώ rrάνω άrrό τό 40% τών
924 είναι μαϋροι.
'Εκκλήσεις θά σταλοϋν άπό πολλές
χώρες. κυρίως στίς 28 πολιτείες δπου
ύπάρχουν θανατοποινίτες, γιά νά τονί
σουν τό όδικο τών περισσοτέρων
έκτελέσεων καί τό γεγονός δτι δεν έ
χει άrrοδειχθεi πώς ή θανατική ποινή
καταστέλλει τό έγκλημα πιό όποτελε
σματικά άπό τίς όλλες ποινές.
Είναι γνωστό πώς ή Διεθνής 'Αμνη
στία είναι όντίθετη στά βασανιστήρια
καί τή θανατική ποινή σέ κάθε περί
rrτωση, γιατί θεωρεί πώς έρχονται σέ
σύγκρουση μέ τά βασικά όνθρώrrινα
δικαιώματα.
Άπό τή Δ.Α. τονίζεται πώς πρόσφα
τες μελέτες στίς ΗΠΑ, ή διεθνής έμ
πειρία καί μιό εiδική μελέτη τοϋ ΟΗΕ

έδειξαν rrώς ή θυνατική ποινή δεν έχει
άrrοτρεrιτικό όποτέλεσμα. ΟΙ στατιστι
κές στriν πολιτεία τ ης Νέας 'Υόρκης έ
δειξαν πώς ο/ όνθρωποκτονίες αύξά
νουν ϋστερα όπό κάθε θανατική έκτέ
λεση, ίσως έrrειδή ol έκτελέσεις καλύ
πτονται όπό μεγάλη δημοσιότητα.
Πάντως ή θανατική rrοινή δέν χρησι
μοποιείται στή Νέα 'Υόρκη.
Μιό εlδική έπιτροπή πού είχε όρι
στεi άπό τόν πρόεδρο Τζόνσ::Jν, διαπί
στωσε τό 1967 πώς ή θανατική ποινή
έπιβάλλεται μέ τρόπο δυσανάλογο σέ
φτωχούς, μαύρους καί μέλη όμόδων
rιού δέ συγκεντρώνουν τή γενική συμ
πάθεια. Περισσότεροι όπό τούς μισούς
πολίτες πού θανατώθηκαν όπό τό
1930 στίς ΗΠΑ. ησαν μαϋροι. σέ σύ
νολο 3.863 έκΤΕλέσεων. Άς σημειω
θεί πώς τήν έrιοχή έκείνη, ο/ μαϋροι
όπατελοϋσαν τό 10% τοϋ συνολικοϋ
rιληθυσμοϋ.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε πώς στή
Φλωρίδα, τήν πολιτεία μέ τούς περισ
σότερους θανατοποινίτες, ο/ μαϋροι
rιού σκότωσαν λευκούς εfχαν 40 πιθα
νότητες περισσότερες νά καταδικα
στοϋν σέ θάνατο άπό τούς μαύρους
πού είχαν σκοτώσει όλλους μαύρους
καί 5 πιθανότητες περισσότερες όrιό
τούς λευκούς πού σκότωσαν λευκούς.
ι· Η πιθανότητα δμως νό έπιβληθεi ή
ποινή τοϋ θανάτου διαφέρει όrιό πολι
τεία σέ πολιτεία.
Ή Διεθνής 'Αμνηστία τονίζει, πώς ή
ζωή τοϋ θανατοποινίτη εfναι καθεαυτή
όπάνθρωπη. 'Όσοι περιμένουν τή σει-
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ρά τους στά «κελιά θανάτου» στε
ρούνται συνήθως τήν άνθρώπινη έπα
φή πού άπολαμβάνουν ol όλλοι κρα
τούμενοι. Συχνά παραμένουν γιά χρό
νια κάτω άπό συνθήκες ζωής στίς
όποiες τονίζεται ό άναμενόμενος θά
νατος.
'Η Διεθνής 'Αμνηστία είχε ηδη ζη
τήσει άπό τόν πρόεδρο Κάρτερ τό
1980, νά όρίσει μία έπιτροπή γιά νά
μελετ11σει τό πρόβλημα της θανατικής
ποινής {δπως έγινε σέ όλλες χώρες)
καί νά έξαφανίσει τό συναισθηματικό
καί πολιτικό κλίμα πού βαραίνει σήμε
ρα πάνω στό δλο θέμα.

Ή Διεθνής 'Αμνηστία χαιρετίζει τό
γεγονός δτι στή Δυτική Εύρώπη κυ
ριαρχεί ή τάση της κατάργησης της
θανατικής ποινής. Ή μόνη χώρα άπό
τίς 21 πού συμμετέχουν στό Συμβού
Λιο της Εύρώπης καί δπου έγιναν πρό
σφατα θανατικές έκτελέσεις είναι ή
Τουρκία.
ΟΙ θανατικές έκτελέσεις είχαν όνο
σταλεί έπί 1 Ο χρόνια στίς Η ΠΑ άπό τό
1967, δταν τό 'Ανώτατο Δικαστήριο
ακύρωσε νόμους πού προέβλεπαν τήν
θανατική ποινή. Άπό τό 1977, δταν
αρχισαν πάλι, ώς σήμερα, έχουν γίνει
4 θανατικές έκτελέσεις στίς Η ΠΑ
Τό Βημα 17/2/82

Ό δρόμος πρός την
εiρήνη, τήν δικαιοσύνη,
τήν ε:λευθερία καί
τόν ανθρωπισμό
ΤΟΥ κ. ΘΑΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ
Τόν Αϋγουστο του 1945 ή
'Ανθρωπότητα πέρασε στην
έποχή της Άτομικης Βόμβας.
Καί μέ μιας δλες οί εύαίσθητες
συνειδήσεις πάγωσαν. Γιατί
στό έξης r, 'Ανθρωπότητα θό
ζεί κάτω άπό την ολέθρια σκιά
της.
Τό πρόβλημα τώρα τίθεται μ'
αύτή τή διαζευκτική σχέση: ιϊ
θά καταστραφεί' ή 'Ανθρωπότη
τα ιϊ ό όνθρωπος θ' άλλάξει κα
τά την πολιτική καί την ήθική
του συμπεριφορά. Κι ή βόμβα
δέν άπειλεί μονάχα τή ζωή του
'Ανθρώπου, άλλό και τήν άξία
του.

Ή άτομική βόμβα βρίσκεται
στό χέρια τών πολιτικών. Ή
πολιτική δμως ,τρέπει νό γονι
μοποιείται και άπό ύπερπολιτι
κές ίδέες, οί όποίες πηγάζουν
άπό τήν ύπόσταση του 'Ανθρώ
που. Τό ζήτημα συνεπώς δέν
είναι μόνο θέμα άλλαγης θε
σμών, άλλό -πρό παντός- με
ταμόρφωση της πολιτικης ήθι
κης. Και τό πρόβλημα της έπο
χiΊς μας μπορούμε νό τό συνο
ψίσουμε στη σχέση άνάμεσα
στη βία καί την έλευθερία.
Στό έρώτημα, αν θό έπρεπε
ν· άπαρνηθουμε δλη τήν Τεχνι
κή, θόλεγα, δτι ό άνθρωπος
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πρέπει ν' άλλάξε1 άντίστοιχο, αν
εινοι νό σταθεί άκίνδυνο μπρο
στά στό τεχν1κc1 του έπιτεύγμο
το. Γιατί ή Τεχνική εινοι 111υ ό
δρόμος του ΆνθριίJπου
'Έχω τή γνώμη, δτ1 σήμερα
δέv ύπάοχε1 οϋτε ενος λογικός
dvθρωπος, πού ν' ά11οδέχετο1
ενο 11υρην1κό nόλεμο. Γιατί ού
τό Είναι συνυφασμένο μέ την
έπιβίωση του ΆνθρtJJΠΙVΟU Γέ

ση σέ μιό έντιμη καί είλ1κρ1νη
διάσκεψη, γιό μιό φιλική κι άν
θρώπινη συμφωνία γιό χάρη

νους.
Κοί τό λέω ουτο, γιατί ποτέ
nρίν τό κράτη δέν ειχον δπλο
τέτοιος κοτοστροφικης δυνατό

Κι ή '! στορία ατυχώς, δέν έ
χει κανένα παράδειγμα, πού ν'
αναπτύχθηκαν άπό τούς άντιπά
λους τεράστιες ένοπλες δυνά

Στήν τρομερή σημερινή τε
χνολογική έποχι1, ή 'Ανθρωπό
τητα έχει έλπίδες γιcι έπιβίωση
μονάχο έφ' δσον οί ανθρωποι
θά φθάσουν στό σημείο νό δε
χθούν κοινούς παρονομαστές
στόν άξιολογικό τομέα.
Θά ύrrάρξουν δμως άξίες κοί
νοήματα, πού θό γίνοuν άποδε
κτό άπό δλους;
Τό μόνο πράγμα, πού πι στεύω, ειναι, δτι γιά νά βρε

μεις, χωρίς νό φθάσουν τελικά
σέ πόλεμο.

θουν κοινοί παρονομαστές κοί
κοινό νοήματα, χρειάζεται ή

τητας. Καί ποτέ nρίν ή 'Ανθρω
πότητα δέν άντιμετώπισε ενα
πραγματικό κίνδυνο όλοσχε
ρους αύτοεξοντώσεως.

'Από την αλλη μεριά δέν πι
στεύω στην αυταπάτη - κι δσο
ώραία κι αν ήχεί στ' αύτιά μας
δτ1 είναι δυνατόν, άπό τή μία
μέρα στην αλλη, νό δημιουργη
θεί ενας κόσμος χωρίς πυρηνι
κό δπλα.
Εiδικώτερα, πιστεύω, δτι γιό
την έπιβίωση της Άνθρωπότη
τος καί γιά νό ανοιχτεί ό δρό
μος προς ενα διεθνή άτομικό
όφοπλισμό, ό δρόμος αύτός
πρέπει νό περνάει άπό μιό κά
ποια ίσορροπία δυνάμεων, άπό
μιό άμοιβαία έμπιστοσύνη κι
άπό μιό ήθική, πού θό

όδηγή-

της είρήνης καί την έπιβίωση
του άνθρώπινου Γένους. Καί
θό πρέπει άκόμα κάθε κίνδυνος
νά άποφεύγετα1 εiλ1κρ1νό άπ' 6λους. Κ: άπό τούς 'Αμερικανούς
καί άπό τοιJ<, Ρώσους καί άπό
τούς Εύρωποίους κι άπ' δλα τό
κράτη, μικρά καί μεγάλα.

συνειδητοποίηση

της

έννοιας

'Ανθρωπος, ή συνειδητοποίηση
ωυ ένός άνθρώrrινου Γένους, ή
συνειδητοποίηση της ένότητος
της 'Ανθρωπότητας.
θά χρειασθεί άκόμα νό δη
μιουργηθουν παντού συνθηκες
γιό έλευθερίο της συνειδήσεως
καί τrϊς έκφράσεως, νό καταρ
γηθεί παντού ή λογοκρισία, vc1
διευκολυνθεί ή έπικοινωνία με
ταξύ δλων των Λαϊί.>ν της Γης,
νά όναγνωρισθουν. νό γίνουν
σεβαστό καί νά ύποστηριχθουν
τό φυσικό δικαιώματα του 'Αν
θρώπου,

νά

έκλείψει

πιό

τό
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φαινόμενο νά ύπάρχουν πολιτι
κοί κρατούμενοι.
Σήμερα ή 'Ανθρωπότητα δέν
κινδυνεύει μονάχα άπό ενα
θερμοπυρηνικό πόλεμο. Κινδυ
νεύει κι άπό την πείνα, πού
έξοντώνει κάθε χρόνο,ενα με
γάλο μέρος των κατοίκων της
Γης, κινδυνεύει άπό τό γιγαν
τούμενο δημογραφικό πρόβλη
μα, κινδυνεύει άπό την άρρώ
στεια, κινδυνεύει άπό την άνιση
άνάπτυξη των κοινωνιών, κιν
δυνεύει άπό την μισαλλοδοξία,
τις φυλετικές διακρίσεις, άπό τό
ναρκωτικό τού δογματισμού.
Θά πρέπει, άκόμα, τά πλεο
νάσματα των προηγμένων Κρα
τών - πού διαθέτουν σήμερα
τρομερά οίκονομικά μεγέθη για
έξοπλισμούς - θά πρέπει, λέω,
τά πλεονάσματα των χωρών
αύτών νά διατίθενται γιά την
άντιμετώπιση των παραπάνω
κρισίμων προβλημάτων τού κό
σμου.
Μπροστά σ' αύτούς τούς
κινδύνους, πού άντιμετωπίζει
τό άνθρώπινο Γένος, όποιαδή
ποτε προσπάθεια, πού έντείνει
τη διαίρεση της άνθρωπότητας,
όποιαδήποτε προπαγάνδα σχε
τική μέ τό άσυμβίβαστο των
ίδεολογιών κι όποιαδήποτε
προσπάθεια γιά παγκόσμια έπι
κράτηση, άπ' όποιονδήποτε,
πρέπει νά καταγγέλεται σαν
τρέλλα και σάν έγκλημα κατά
της άνθρωπότητος.
Και θά πρέπει κάποτε, δλοι
ol έντιμοι και φωτισμένοι άν-
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θρωποι, σ' δλη την 'Υφήλιο, νά
περπατήσουν στην Κοινή Λεω
φόρο, πού όδηγεί στη γνώση
τού 'Ανθρωπισμού. Ναί, τού
'Ανθρωπισμού, δηλαδή, τού
σεβασμού και της άγάπης της
άνθρώπινης
προσωπικότητας,
χωρίς φυλετικές η θρησκευτι
κές η ταξικές διακρίσεις. Καί
της άναγνωρίσεως τού σεβα
σμού και της ύποστηρίξεως των
φυσικών δικαιωμάτων τού άν
θρώπου. Και της έκδηλώσεως
είλικρινούς ένδιαφέροντος γιά
την πρόοδο και την εύημερία
καί των έπί μέρους άτόμων καί
τού συνόλου της 'Ανθρωπότη
τας.
Νομίζω, δμως, δτι δέν είναι
άρκετή ή άπλή λεκτική η δια
νοητική παραδοχή αύτών. Τίς
άξίες αύτές πρέπει νά τις συνει
δητοποιήσουμε άπόλυτα.
'Οφείλουμε νά τις κάνουμε
βίωμά μας. Και νά τίς έφαρμό
ζουμε στην Κοινωνική μας ζωή
χωρίς δισταγμούς, χωρίς άμφι
ταλαντεύσεις.
'Έτσι, ϊσως κάποτε ή Είρήνη
βασιλεύσει άδιατάραχτα σ' όλό
κληρο τόν κόσμο, ό όποίος τό
σο μεγάλη άνάγκη έχει αύτης
καί σήμερα καί πάντοτε. Νά βα
σιλεύσει ή Εiρήνη μαζί μέ τή
Δικαιοσύνη καί την Έλευθερία
σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Κι άκό
μα, νά βασιλεύσει στόν έσωτε
ρικό κόσμο κάθε άνθρώπου.
Ή Λάρισα 15/3/82
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4η Έπιλογη ΙΛΙΣΟΥ

Πενταετίας 1966-1970

Άπό τό 1971 ύπάρχουν Τόμοι
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΝΟΣ «ΒΑΣΙΛΗΑ»
Πρiν άπό λίγο δ1άστημα έγκατέλε1ψε τόν κόσμο της φθοράς γ1ό έκείνον
της αlων1ότητας μ1ά μεγάλη μορφή της
έποχης μας, ό Πρόεδρος της Παγκό
σμIας Κο1νότητας τών Τσ1γγάνων
Βαίντα Βοεβόντ ό 3ος.
Γεννήθηκε στή Ρωσσία τό 1918
καi τ' όνομά του ηταν 'Ιβάν Ρόταρου,
όλλά ζούσε όπό χρόν1α στό Παρίσ1.
Τόν τίτλο τού «βασ1ληό» της φυλης
του δ1ατηρούσε όπό τό 1949 πού άρ
χIσε έtναν άδ1άκοπο όγώνα γ1ά τήν
ύπεράσπ1ση καi τήν «όnοκατάσταση»
τών τσιγγάνων μεταξύ τών άλλων
λαών της γης.
Τό 1968 ό Βαίντα σχημάτισε Κυ
βέρνηση «έν έξορίφ>, διαθέτοντας 14
έκατομμύρ1α ύπήκοους, γιά νά πετύχε1
τήν καταβολή όποζημιώσεων όπό τήν
Κυβέρνηση της Δυτ. Γερμανίας γ1ά τά
δσα ύπέστησαν όπό τούς ναζί.
Παράλληλα προσπάθησε ή 'Οργά
νωσή του νά όναγνωριστεί όπό τά
· Ηνωμένα "Εθνη διεκδικώντας όρισμέ
να έδάφη στή Σομαλία τήν όποία θεω
ρούσε σάν τήν πατρίδα τών Τσιγγά
νων, τό παραδοσιακό Ρομανιστάν.
Έκτος όπό τό τσ1γγάν1κο όλφάβητο
καi τή γραμματική πού είχε συντάξει, ό
Βαίντα ύπηρξε ό Ιδρυτής Μορφωτικής
Λέσχης καi Κέντρου Σπουδών στiς
Βρυξέλλες τού Βελγίου πού περ1λαμ-

βάνει Μουσείο, Βιβλιοθήκη καi Δ1σκο
θήκη.
Τό Παγκόσμιο Μήνυμά του καλης
θέλησης γιά τό λαό τών Ρόμ (Τσ1γγά
νων), στην πρόχειρη μετάφρασή μας,
δημοσιεύτηκε σέ 3-4 έλληνικά περI0δικά καi έφημερίδες. Ή έπ1θυμία του
δμως νά δημ1ουργηθεί κI έδώ τμημο
της Κο1νότητας, σάν έκείνο τού Λονδί
νου πού τελούσε ύπό τήν προστασία
τού διάσημου Γ1εχούντι Μενουχίμ, δυ
στυχώς δέν έστάθει μπορετό τελικά
νά καρποφορήσε1.
'Απραγματοποίητο παρέμμεινε έπί
σης τό ταξίδι του στην 'Ελλάδα γιά μιά
σειρά διαλέξεων.
Ό Βαίντα Βοεβόντ ό 3ος ύπηρξε
μέλος πολλών φιλοσοφικών καi φιλαν
θρωπικών 'Εταιριών πού πρεσβεύουν
τήν 'Αδελφότητα τού 'Ανθρώπου καi
τήν Πατρότητα τού Θεού. 'Όλοι γι· αύ
τόν ησαν όδελφοi καi τά άτομα της
φυλης του άδελφοi καταδ,ωγμένοι καi
περιφρονημένοι πού όξίζουν περ1σσό
τερης στοργής όπό τόν κόσμο.
Εύχόμαστε, τώρα πού δέν υπάρχει
π1ά ό μεγάλος καi ό πρώτος της φυλης
του, ol συνεχιστές τού έργου του νά
μήν μειώσουν τiς δραστηριότητές τους
καi ή φυλή τών Ρόμ νά βρεί κάποτε
τήν δική της θέση καi πατρίδα έπάνω
στή γή.

Δ. ΚΟΥ ΛΕΝΤΙΑΝΟΣ
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τό Γραφεία τού ,(Ιλισού», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, ( Πλατ.
Κλαυθμώνος), εivαι όvοικτό καθημερι
νώς nλήv Σαββάτου, 9
12.30 n.μ.
Τηλ. Γραφείων 3246.837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Ποροκολοϋμεv, όnοστέλλετε μέ το
χυδρομικήv ii τροπεζικήv έnιτογήv εlς
τήv διεύθυvοιv: «Κωστηv Μελισσορό

Γ εω. Θεοδωρόπουλος. Νούnακτος
βασ. Ίωuvvίδης, Δρόμο
Βλuσ. Μάρκος, f.aμia
Σοφ. Μουρατίδου, Θεο ivίκη
Άλ. Μnραυσκόκης, Κοβάλu
Βuσ. Ποι10δό11ουλος, Θεσ νίκη
Νικ. Σγουρόnuυλος, Θεσ/vίκη
Ίω. Σιφοδασκcιλόκης, Χανιά
Νικ. Τσρrιλiδης, Δράμα
Χαρ. Τσούλας, Βόλος

πουλοv, Δρογοτσοvίου 6, Άθήvος,
122». Άnοστολοi μέ τραπεζικός έvτο
λός μός δυσκολεύουν.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ

Τεύχη όnοστολέvτα ατούς κατωτέ
ρω συvδραμητός μας. έπεστρόφησαv
όnό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιv: «μετώκησε» ή «όγvωστος». Παρα
καλούνται 6001 τούς γνωρίζουν vό
τούς εiδοποιήσουv ii vό μός δώσουν
τός διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Δημ. Δοκόπουλος, Κασσαβέτη 3
Άλ. Μπενάκης, Κορ. Σερβίας 12-14
Θεμ. Ποnοσωτηρiου, iστρός, Φιλοθέη
Εύθ. Πετρουλόκης, Χρ. Σμύρνης 61

Ήλίcις Βεvιόnουλος, Άθηvοι
Ίω. Μουζάκης, Άθηvαι
Σn. Σούστας Χαλάνδρι
Άγησ. Τσαραμουλίδης, Κομοτιvri
Σωτ. Ζούμπος, Ίωάvvιvα
Άργ. Πόχου, Ρόδος
Έλ. Πετράκης, Άθηvοι
Μορ. Τοζεδόκη, Άθηvοι
Μαργ. Δάντης, Άθηvοι

Μορ. Πιτσούνη, Άχορvώv 48
μορ. Τομπουρόκη, Κέας 12
Δημ. Δοκόnουλος. Κοσσοβέτη 3
Γεωργ. Δροκάτος, Κορυδαλλός
Δροκ. Σοροvτέος, Ν. Ή ρόκλειοv
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ίω Γιόκας, Δρόμο
Μωϋσi'1 ς Κολδερώv, Λάρισα
Σ11. Κοροθοvάσης, Ζάκυνθος
Άβρ. Όβοδίας, Βόλος
Άθ. Τ υαούσης, Βόλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
Άλεξοvδρούnολις: Έλ. Γιαvvωτος
Βόλος: Γ. Κουκαυβίvος
Δράμα: Φιλ. Τζόλλος
Ζάκυνθος: Ν. Ταμnαλης
Ή ρόκλειοv: Λ. Κουvτης
Θεσ/vίκη: Εύ. Ψορίiς, Βιβλιοπωλείον
Ίnnοδρομίου 1Ο, τηλ. 265.042
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ))
της Θεοσοφικης Έτοιρfος έν 'Ελλάδι
Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι
'Εκδότης Διευθυντής: ·
Κωστής Ν. Μελισσορόπουλος
Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλοθέη
Τιμή τεύχους Δρχ. 80
Μάρτιος - 'Απρίλιος 1982
'Ιωάννινα: Μιχ. Προπίδης
Καβάλο: Πέτρος Φραγκίδης
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές
Κέρκυρα: Κ. Άγιούς
Κομοτινή: Ίω. Σομουρκασίδης
Λαμία: Κ. Φολίδας
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης
Μυτιλήνη: Άρ. Άρμοϋντας
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Σϋρος: Π. Ζαραφωνiτης
Χαλκίδα: Γ. Λ.Jμπρου
Χανιά: Βασ. Σπυριδάκης
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανού
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Π. Δεκατρής
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(μέ τή σειρό λήψεως)
Β.Η. Βογιστζόγλου: ΟΙ γειτονιές τών
όπiστων. 1981.
Σωσώ Πέτρου-Βλόσση: 'Αγαπημένε
(ποιήματα). Άθήνα 1 981.
Ναδiνα Δημητρίου: Oi πρώτοι όνθρω
ποι (ποιήματα). Λευκι,Jσία 1 �81
Εύσ. Β. Κουτσοθόδωρος: Οlδίποδας,
τό πανανθρώπινο σύμβολο. 'Αθήνα
1982.
Πέτρος Γρόβιγγερ: Ό Πυθαγόρας καί

ή Μυστική Διδασκαλία τοϋ Πυθα
γορισμοϋ. Βιβλιοθήκη Σφιγγός,
Άθηνα 1982.
Χρυσούλα-Βαρβέρη-Βόρρα: ΟΙ όρ
χάγγελοι τών 'Αθηνών (ποιήματα).
'Αθήνα 1982.
Κίμων Τζάλλας: Σκάκι (νουβέλλα).
Γιάννινα 1976.
Ήλίας Σιμόπουλος: 'Επαφές καί προ
σεγγίσεις. ( Βαλαβάνης, Βάρναλης,
Καζuντζάκης, Κάλβος, Καρυωτά
κης, Μαλακάσης, Παλαμάς, flαπαν
Σικελιανός).
Σεφέρης,
τωνίου,
'Αθήνα.
Πάνος Μπαστάνης: Ό χρόνος είναι
άπόλυτος. 'Αθήνα 1 981.
Πάνος Μπαστάνης: Ό κόσμος μας καί
ή Άλήθεισ. 'Αθήνα 1982.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τριφυλισκή 'Εστία (Νοέμ-Δεκ.)
Βωμός Τέχνης (Σεπ.-Όκτ., Νοεμ.-Δεκ.)
'Ελεύθερη Σκέψη (Ίον.)
Σύγχρονη Σκέψη (Ίαν., Φεβρ., Μάρτ.)
Σταθμοί (Ίον.)
Κρίκος (Ίαν.-Φεβρ.)
'Ισραηλινά Νέα (Ίαν., Φεβρ.)
Πνευματική Κύπρος (Δεκ.-Ίαν.).
Σμύρνα (Ίαν.-Μάρτ.)
Άρχαϊκά Χρονικά(Φεβρ.)
Γιόγκα (Φεβρ.)
Προσανατολισμοί ΙΦεβρ.-Μάρτ.)
Χρονικά (Μάρτ.)
Ό Φυσιολάτρης (Μάρτ.-Άπρ.)
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλάδος
(Άπρ.-Μάϊος)
Ό Κόσμος της ψυχής (Σεπτ.-Δεκ.)
Τριφυλιακή 'Εστία (Γεν.-Μάρτ.)
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Έγγράψετε νέους συνδρομητiις
Συνδρομή 1982 δρχ. 400 έξωτερικοϋ $ 12
Μροηορικώς $ 20
<<' Ε πι λ ο γα ί» ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β' Τριετίας 1959-1960-1961
Γ' Τετραετίας 1962-1965
εκάστη χρυσόδετη πρός δρχ. 300
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