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Κωστης Παλαμϊiς

Ά vατολή
Γιι1ννιωτικι1 σμιιρνιωτικ(Ι 11ολίτικα
μοκρουuρτα τρ. ιγοu:- ιn cΊvnτολιτικc�
\υrτηπ�:c�
ΠιLΙς 11 ψuχη μου σέρvποι μc�ζί σι1ςΙ
E1vci1 χuμεvη cΊrro τι1 μοuσικη σc�ς
κίlί rrnει μέ ηΊ δικα σc�ς τcΊ cpτερα.
cΊς γέννησε κοί μέσυ ους μιλcΊει
κυί βογγc�ει κοi βπριcΊ μοσκοβολαει,
μιιΊ μόνο κοιει τό λόγvο rης φιλί,
κι εινοι I rlς Μοιρος λάτρισσα κc1i τρέμΕ.ι
ux11 ολ11 σόρκο σκλάβο σε: χορεμι.
η λαγγεμένη Άνcιrολη.
Μεσο σος κλαίει τό μουρο cpτωχολόϊ
ι bλα ας κι ri χορό ας, μοιρολοι
πικρό κι όργό·
μουρος φτωχός καί σκλοβος κω ο κομό rης
διaβότης
στενο1<a δος. cΊδουλεuτος
μ έσας κι έγώ
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Στο γιαλό πού του φύγαν τά καίκια
καί του μείναν τά κρίνα καi τά φύκια,
στ· όνειρο του πελάου καi τ· ούρανου,
ανεργη τή ζωή νά ζουσα κι έρμη,
βουβός, χωρίς καμιας φροντίδας θέρμη,
μέ τόσο νου,
δσος φτάνει σά δένδρο γιά νά στέκω
καί καπν1στ11ς μέ τον καπνό νά πλέκω
δαχτυλιδάκια γαλανά·
καί κάποτε τό στόμα νά σαλεύω
κι άπάνω του νά ξαναζωντανεύω
τόν καημό πού βαριά σας τuραννα,
κι δλο αρχίζει, γυρίζει, δέν τελειώνει,
καί μιά φuλ11 ζει μέσα μας καί λuώνει,
καί μιά ζωή δεμένη σπαρταρα,
γ1ονν1ώτ1κο, σμυρνιώτικα, πολίτικο,
μακρόσυρτα τ;Jαγούδια, ανατολίτικα,
λυπητερά.
(Καημοί της Λιμνοθcιλοσσος)
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Σαράντος Παυλέας
Στη Μνήμη τού Χρίστου Α. Ριζό
πουλου τού φιλοσόφου καi τού
κριτικού με τrΊv άκέραιη καi άπρο
σωπόληπτη γόνιμη κριτική.

,,

Έμείς δεν ειχαμε χρεια τειχων
Όχ1 έμείς i:Jέv _iχομε τrΊν ανnγκη των τειχών, γ1οτί τ ίχη μας εi\CΊ
μι: τι-;�v JUχl-;iV μος τίς οπορτες επάλξεις. , Η Σπάρτη μος δέv ειχε
1 είχ11 κ1 ό στpCΊτηγός τώv Θηβαίων Κύριος Έπομειvώvδος δέv
rόλμ11σε vό τ1Ίν χτυπriσει κι ας r1τov χωρίς τείχη, δέv τόλμησε πο
λυ vό τrΊv πλησ1οσε1. , Ολο τό τείχη θό ειχαv πc'ιvτοτε ΚΙ όπό εvα
θvιμό Σημεiο. έστω κι ον είχαμε τούς Θεούς συνεργούς στό χτίσι
μο τώv όμυvτriρ1ωv τε1χι;:;v μος. Ολο τά τείχη τiΊς Τροίας είχαν τό
θνητό τους Σημείο, γιατί τό εχτισεv ό Κύριος Αίοκός, γιό vό τό
πληροφοροCιvτοι oi πολέμ101 κι όπό έκείvη rrΊv όσθέvειο του τεί
χους τrΊv πρόσβαση τrΊ δ1κri τους vό τολμοCιv καί vό τrΊv έπ1χειρ0Cι
vε. --Οχι, έμείς έv είχαμε χρεία τειχών, γιατί κάθε τείχος ειχε κοi
τrΊv Άχίλλε10 πτέρνα του, έvώ r1 ψυχri μας δέv είχε ποτέ της σέ
κοvέvο Σημείο της τιΊν Άχίλλε1ό της πτέρνα.

Θέμα Θεού
Θό προτιμοCισα Θεέ μου, vά 'μουν εvα όλμrτατρος τό μεγάλο αύτό
πουλί πού δέv ξέρει τίς στεριές καί τούς 'Ωκεανούς διαμένει καί
του γυμνάζει μέ τό πλάτος του τήv άστείρευτη τήv άvτοχή του. Θό
rτροτιμοCισα vό 'μουν εvο πουλί ολμπατρος vό συvαγωvίζομαι τά
καρc'ιβια τό μακροτάξιδα μέ τrΊv ταχύτητα τrΊ δική μου κι ϋJτερα vό
κόθομαι σ' ενο τους κατάρτι στά πλοία τό Ώκεαvίσιο, αύτή τrΊ
μνημόνευση τrΊ διαρκή της στερ1ος καί v· όvαπαύω τά φτερά μου·
TrΊv έλευθερία του ·ΩκεοvοCι κοί τό μεγάλο μr'Ίκος του vά χωρώ
μέσο στό στηθος μου, vά 'χω παράδειγμα αύτό τό θαCιμα της θcΊ
λοσσος. ούτό τιi rτερ1ορ1σμέvο κι όvυrτc'ικουο σύμβολο (μό ύrτcΊ
κουω πcΊλι στrΊv ·ΑvcΊγκη) καί vά γεννώ φωνάζοντας τίς ·Αλικυονί-
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οες των 'Ωκεανών ημέρες τ· cιύγά μου σέ μιά γλυκιά τους γαλανή
κοi ύγρι1 οiώρcι, πάνω σέ μιαν όφθονη καi ξέγνοιαστη κούνια των
iΊμερων κυμάτων τους.

Για πάντα καi για παντα
Προσέχετε καλά τούς ήλεκτρονικούς ύπολογιστές μr1ν άλλόζετε
χωρiς προσοχή τr1 θέση των άριθμών, γιοτi θά παίρνουμε έστω
σχεδόν εσφαλμένες πληροφορίες. Μά έμεϊς θέλαμε νά σταματr1σει αύτό τό σχεδόν καi στή θέση του νά τό τοποθετήσουμε τό
«άκριβώς» γιcι νά μας όδηγ{ί μ· έπιμονr1 στr1 γνώση καi στr1ν άρ
γυρr1 της τr1ν άκρiβεια. Προσέξτε καλά τά ταχιστοσκόπια νά λει
τουργουν μ· bλη τους τr1ν έπιμέλεια γιά νά μή σκεπαζόμαστε άπό
τr1ν κακή τους τr1ν όπάτη. Προσέξτε πολύ τή Συμπαvτικήv άκρί
βεια, γιατi αϋριο θά κατοικήσουμε τούς ηλιους, Ρυθμίστε τήν όπτι
κή τους άκρiβεια σ' bλα τά ταχιστοσκόπια των καθρεφτών bλα τά
τοχιστοσκόπια, τά ταχιστοσκόπια. Τακτοποιεϊστε bλα τά ταχιστο
σκόπια χωρiς οϋτε iΞνα σχεδόν καi σβεϊστε bλες τiς πιθανές θέ
σεις των σφαλμάτων· καταστρέψετε λοιπόν bλες τiς πιθανές θέ
σεις των σφαλμάτων μας γιά πάντα καi γιά πάντα.

Ξενοδοχείο «Πλανήτης Γη»
'Ενοικιάζαμε Σωματικά Δωμάτια καi σιγά-σιγά ξεχνούσαμε πώς
δέν ηταν δικά μας τά Σωματικά δωμάτια δέν ηταν δικά μας, προ
θεσμιnκά μας ητον τά Σωματικά Δωμάτια κι έπρεπε νά τά έγκατcι
λεiπουμε, οταν ή προθεσμία τους ηθελε λήξει. Πόσο λησμονήσα
με τή λέξη «'Ενοικιάζεται, γιά νά πληρώσουμε άκριβά αύτή μας
τr1ν όμνημοσύνη, πώς ζούσαμε σ· iΞνα περαστικό ξενοδοχεϊο, τό
ξενοδοχεϊο «Πλανήτης Γη>ϊ δέν έπρεπε ποτέ νά τό ξεχνουμ�c πώς
εϊμασταν σ· αύτό περαστικοί, πολύ Σωματικοί κι εϊμασταν ύrτο
χρεωμένοι νcι φύγουμε χωρίς νά πάρουμε τίποτε, γιατί τίποτε δέ
μας άνήκει άrτ' b,τr ύπάρχει σ· ενα ξενοδοχεϊο.
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'Αντιγόνη Γ αλανάκη-Βουpλάκη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣτiΊς νuχτιcΊς τri σιγαλιά.
ολnοτρόγγυλη οελ�νη
cηcιθη ιιπc1νω cΊri' τri ψτcλιό
κι· εκανε τri νύχτα κλίνη!
Στό γαλάζιο τ OL!pl!VOU
μ οιc1ζει n;_,ρri v· cψμενίζει
κι· ένός κόσμου όλλοτινυu
τri γη,ειό του v· όν1ικι,ύζει Ι
Μc.λιχι,ό. γλυκό τό φώς.
μcΊλuμα στ� γ� χυμένο
rou ΓICtpcψuθιou cΊνθός
σ· ενc1 ο6σος μc1γεμένοΙ
Ξωτικιi Θωμιά έχουν πcΊρει
οτό φ γγυpοφώς τn δέντρο.
μυοτικιi μιcΊν όλλη χιΊρι
γίνηκεν cΊιrόψε όφέ\'τρο.
Λοφροπό rη Γη cΊπολι1
γέρνει οτι'ί!ν οεντρL'ίJν
τούς ϊσκιοuς
κι cΊοημένιc1, cΊέρινη
φίληuε τούς νειούς ίβίοκους.
Kc1i σιγι:ι οιγcΊ bλο φεύγει
uτri γc1λriνι1 τιϊς νυχτιcΊς,
ι· όνειρο παίρνει μαζύ της
κcιί 11i θλίψη τιϊς iτιcΊςΙ
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Αικατερίνη Τσόπελα

Μια πατρίδα
Μιό πατρίδα ποθώ
πού νόχει bλες τiς πατρίδες.
Μιό πατρίδα μιό καινούργια Γη
πού νόχει
τούς μαύρους, τούς όσπρους καi τούς κίτρινους
ντυμένοι της άγόπης τό χιτώνα
δεν έχουνε
παρά τό ϊδιο χρώμα
είv· bλοι ϊδιοι
εΤv· bλοι ενα.
Δεν εΤv· αύτός
ό σαρκικός χιτώνας ό φθαρτός
πού τούς άνθρώπους ξεχωρίζει,
είν' ό χιτώνας της ψυχης
ό ποικιλόχρωμος
πού τiς ούρόνιες τiς μονές ρυθμίζει.
Στης άγόπης την Πατρίδα
ντυμένοι τόν ομοιόμορφο χιτώνα τό λευκό
γίνεται εν□ τό έσύ καi τό έγώ.
Πού νόναι ούτη ή όμορφη Πατρίδα;
Στόν Ούρονό ψηλό;
Έδώ στη γη;
Θό πόμε νό τη βρούμε
rϊ θόρθει νcΊ μας βρει;

1982
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Κωστης Κοκόρό[)ιτς

, Η στερνα και το πηγάδι
Κc1ί:-Jμι:φιίοιηκε
ό . Ηλιοc,.
01 ιi οτέρνιt
κυί γέμισε,
ι1 στέρνυ
χρυσόψπpα Ι
Καθρεφ rίστηκε,
Γό φεγγόpι,
οτό nηγιΊδι
κοί τό πηγάδι
γέμισε νερόφιδο
κοί νυχπρiδεςΙ

Πετρούλα Άλ. Παvαγιωτίδη

Γλυκό ξεκίνημα
Γλυκό ξεκίνημα
ζωης
'Όνειρο όσύλληnτο
Άέρος πού φεύγει
Κοτογίς πού κοnάζει
·Ημέρα πού νυχτώνει
'Άστρο πού χάνεται
'Ήλιος πού δύει
Ζωή κοi Θάνατος
Πίστις κοί Έλniς
Άθονοοίο
Γλυκό ξεκίνημα
ζωης.
Άnό τri Συλλογή «Στόv όvεμο τriς ζωής,,
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Του Γιουγκοσλάβου JOZEFO VELEBIT

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ
Πόσο παράξενη τούτη ή ζωή ι
Μόλις προφτάσεις νά εΊσαι κάτι τί,
κcιτι νά θέλεις, κάτι νά ποθεις,
νά, τ' όσπρα μαλλιά σωρός στήν κεφαλή σου.
Τά χέρια τρέμουν καi τά πόδια,
πού χαρούμενα όλλοτε πηδούσανε στούς δρόμου�
τώρα θέλουν νά κcιθονται όπρακτα.
Οί πόθοι μετριάζονται
καi φαίνεται πώς κ' ή ψυχή
δέν είναι ri ϊδια, κείνη,
πού μακριά ποθοϋσε νάφευγε
οπου νάνοι τή ζωή γιά νά χαρει.
Τώρα καλοδεχούμενη ri σιωπή,
ή εφημερίδα, τά παγκάκια,
οί άλλέες, οπου τά κουρελιασμένα μάτια
τόσο γλυκά κοιμοϋνϊαι...
Κάπυτε μέ ξυπνάει κάποια φωνή:
γυναικες τά παιδιά φωνάζουνε,
κι αύτή ή φωνή κάποια γυναίκα μοϋ θυμίζει,
άβέβαιη είκόνα μακρινή,
πuύ σβι1νει κι ολο σβήνει...
Μετάφραση ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
WΑδ. Δρχ. 180
Δι:μ. Δρχ. 300
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
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119:,31 ιιrιϊ� ιον Νοοιιcιv ί�ιιως ίlνιιιr,i:
1 1ι:ιι1I

οιιj Β

fJ1fJλ10 ιι;Jv 1:JιωιλΕιι;,v

Διν {ξ<t,pι(JωΟη,ι ιΊκόJ"l ον Ιί>Cιrο ι ό
ι ίbωλο ΙΙίΙfJΙίJ Ιίινε r o Θ ι n

Ηλιο ι ι;Jν

YiHH/1� 1 OIJ

ιι κι11ιrr(Η, 111<, ΙΗ)Ι<Ι<.., (jJ(ι χι r;ιιι τιιιJ Διfι
Ι\ 11)<,

111><1<, <!ΙΙJιΙ!ολι(,11

γιιι11 Ο[(ΙV

� 1νι11 ι1vο1χrιΗ, � 11φc1v1(ί ι r1ολιΗΙ()10 1 JοιJ(,
<) 11 ι,r { )f ι) r 111 � <, ι 1υ ι r () l ινι 11
rιι yoνf ι<, rιολιJΙrληΟι;;ν rr κvι1JV κι11 οι
,ογι νι 11,,ν 01 011011 <, ιιυί,11ΙJ11κι1ν Vf"lYO
ΙΗΙ or f OνrJ " cιιι <ΙΙJ ro κιιτοικ,·1ΙJ11κ1 ο
KOO!J(H,I
Ο Βlγ,1111 vriίιφr r I Ανιιλυοη cψχοίιιι,
ΜuΟολογίιις) 011 η Κιβωrος rΌει,φri
Οηκε οιΊν 11111 Ε fJrι ιού cινθρ,;,πrνοu γε
νους 1ιεrιΊ ιcιν κcιιcικλuσμό κιιι γι ou10
ΙΙ(Ιf)ΙΟ 1 (IV[J [(IV μέ ,,ορcοιi ροi)ΙΟU, γrrι I ί
όιιως 1ό ρόbι ιιεριέχε, {ιφΟο,,οuς κοκ

κοuς, t ι ο, κcιί ri κ,f]wτος περιείχε τιι
οτιέρμιι 1 ιι T(JU 11έλλοντος κόομου.
Σrηv :�μrτγμιττικόr111cι έλιΊχιοτι1 φuro
εiχιιν γ,cΊ rους cιρχοiοuς τόοη 1ιuστη
ρ"ικιi πrιρ{1bοο11 όοη τό ρόόι
Σrriv Ι\ίγuπιο οπου ιi Κllλλ1ί'ργε1r1

ί[)οιvικωv ιϊ ιιiν Λιppοb1τ11 ri rόν Κρό
vo ιϊ ι ο κιιι 111Οιινω1,ρυ ιι'Jv Διιι Αμ

νιι ιιροσφi:ρονιοι ρόιόcι στοίις Θεους

111ς ροοιίΊς 11πιv γνωσrη. f]λέπε, κιινε,ς

"' ι111λι;ιι, νιι rovιurci όrι οrιΊ Ff]ριιικιΊ

11ιιζi μέ σuκcι κcιί σ1cιφuλ1cι lΊiv έrιοχιi

"'' ιιι Συριιικιι Ριμιιόν σηIιωvεI 1ό ρό
br 1'1J\ί11'11 ιοv κιιμrrό rr1ς ρο,iΊς
ΙCι1111ΙΗ'Γl,11ΗI)
Κο1111ιολιιν1
Ο

(Κρηrικός 67) μετιιί,ύ ι'ιλλwν σ1iς προ

ίιιιο ,οιlίJ<, ιού ΓΙ11ιεο Ι\111οροου <'1ν<1
ψ[ΙΗ 1 011 [) ΕΙΙΙΟΚUΙΙΟζ 1 11ς Αλεi;οv
i'> ι Η ιιιι, Αχι \ \ί "ί, Σ ro 1 rος ι ιχι nri 01,

μέσο 010ύς τι'1φοuς.

ll(IVι,J (J I ο f3ouvo K[l(JCJΙO Jlf ,ιιξύ Χcι

rεr,ιι κιιί oi

νοιι, κιιι A1γu11rou υ1111ρχε :\ΙίΙος μrι,ο

Αcιρων 11rcιv οωλrυμένιι μέ ρι'Jrδcι Τι'1

δt 111ς δυνιιο1είcις rού Ρομοιi roιJ 4
οφορές rού ΡcιμσΓ1 άνιιφέρονrcιr κcιι
fJόιbcι κιιΟωι,ετιίσης τιΊ βριοκουμε κcιι
ΤίJ ρόδι rό πμούοιιν έί,ιΊλλου ίδιοί
Εβρcιϊοι. ΤιΊ f)ούχcι τού

orov οrτοiσ υιιι1ρχι i1γιιλ 1 ιcι 1οϋ Διο ο

οr<'ιφοριτ

οτιοiυ, κμcττοϋο, κιιμιιό

οεως 11ρθcιν ιΊrτό τούς rεχvί1ες τού Χ,

1 >01ίΊι,

Kr1i ο

11ιιτιοι, \πι 011 ιιυrοι, b KίlfJTΙl)<, είχε
1Iυο ι Ι]fJΙιικri ι111μcιυlίι
Ο Σιιγ;.,υv,ιιΟωv 111οrεuεI ό ι ι ό vιιός
ιιu1οι, ί Ι\f ο•κι,1' 1 ιηΟεi cιπ ι ούς rιτιογο
\.'{)lJί, 1(7)\' Κ,1/5[Ιf)ιιJV

(!)οινικικι1 σχιΌrcι όιcικοσμη

ρcτμ (ΚιJητrκος. 71 Ι κιιί οτιiv I Juδιιrcι.
brcιv ιΊρθcιv νι'ι χ1ίσοuν τ6 ιΊνιΊκτορcι
rou Δcτυίδ rόν Οίκο τού ΔιΊσοuς τού
cιό τού Σολομι;Jντος.
ΛιβιΊνοu κπί τό
Στό

Νcι6

του

ΣολομιίJντος

ειχcιv
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ΙΛΙΣΟΣ

οτηθεϊ δύο χάλκινοι στύλοι καμωμένοι

1982

rιεριrπωοεις συμπλέγματος ροιωv μετά

cΊnό τό ΧιρcΊμ: Καί i'οτηοε τόv οτυλοv

rιεριελιοσομέvωv όφεωv έπί άρχαϊκώv

τόv εvα καί cΊnεκcΊλΕοε τό όνομα αύ

πλαο-r ικι;:;v cιγγείωv.
Ό nρός τούς νεκρούς σύνδεσμος
1 ού καρπού τούτου 86 πρέπει κυρίως

του Ίαχούμ (� κατόρθοοις), καί i'οτη
οε τόv οτύλοv τόv δεύτερον-καί άnε
κcΊλεοε τό όνομα αύτου Βοάς I Ί οχύς),
οnως μάς λέει 11 Π. Διαθήκη (Βαοι

v6 ouvcιφθri nρός τriv ώς συμβόλου
γονιμότητας ίδιότητcΊ του, τriv όφειλο

λειώv Γ, Κεφ. Ζ, έδαφ. 3 κ. t. καί Βα

μέvηv είς τόv μέγα cΊριθμόv τώv έμnε

οιλειώv Δ', ΚΕ, 17, Παραλειnομέvωv

ριεχομέvωv σπερμάτων, είς τό όnοϊα,
κατ6 nίστιv στηριζομέvηv είς τάς άρ

Β, κεφ, Γ, 15-17, κεφ. Δ 12-13).
Γύρω άnό τcΊ κιονόκρανα τώv δύο

χc1ς τιiς ουμrιαθητικrϊς μαγείας, άnοδί

στύλων του Ναού ύπηρχε διακόσμηση

δεται cΊvαλόγως ηύξημέvη γονιμοποιός

πλέγματος πάνω οτό όnοϊο κρεμώvταv

δύναμις.

οέ δύο σειρές cΊvά

Γιά

Ό συμβολισμός ουτος της CtVCtγεv

τούς Ίοραηλϊτες δέ τό ρόδι 11ταv σύμ

vrioεως δέv άnοτελεϊ, άσφαλώς, τόv

βολο
72)

μόνον λόγον παρουσίας τriς ροιάς είς

γriϊvης

100 ρόδια.

καρποφορίας

(Κρητικός

τcΊφους rϊ ίερcΊ.

Μά καί οί , Ελληvες εiχαv.. περί
πολλού τri ροδιά καί τά ρόδια Στά χέ
ρια θεοτήτων
ο' cΊγάλμC1Τα καί c1nε1κοvίοε1ς ουχvότατα τrϊς Άθηvάς, της
, Ηρας, τriς Δriμητ ,JΟς, τού Διονύσου
κ.6.

Είί, τό nολυοήμαvτοv τού συμβόλου
προστίθεται καί ri εύρύτης τού ουμβο
λιομού

τriς

άλληγορίας,

nρός

τήv

iJnoictv i'χει μϋλλοv έθισθrj ό rρόπος
σκέψεως τώv νεωτέρων. Τούτο κατα
φαίνεται ίδία άnό τήv nρός όλλους

βρίσκουμε 6vθη ροδrός ii ρόδια.

καρπούς έαvαλλαγήv της ροιάς, τελουμέ

Τό ρόδι τό βρίσκουμε cΊκόμη οέ

vηv χωρίς nροοπόθειαv σοφούς δια

πολλά όμοιώματα ii καί cΊγγεϊα nriλιva,

φοροποιήοεως, μέ άnοτέλεομα συχνά

πού i'xouv καί τό οχriμα του (Κρητrκός,

1 ήv δυσχέρειαv διακρίσεως άnό τάς

72)
Ό Σ. Χαριτωνίδης oτri μελέτη του

παραστάσεις όλλωv καρπών, σύγχυσιv
τήv όnoiav δυνάμεθα vό παρατηρή

περί μιίΊς 'Μηλίvης Γεωμορικης ροιάς'
πού βρίσκεται οτό μουοεϊο τού Ναυ
πλίου, γράφει:
, Πriλιvα όμο1ώμC1Τα ροιώv, έμφαvίζοv
ται έvτός τάφων τού κεραμεικαύ 1ού
λάχ1οτοv άnό τού τέλους τού 9ου,
όπωοδriποτε ούχί ύοτερώτεροv τώv
cΊρχώv τού 8ου n.X. οίώvος, nαρατηρεϊ
ό

KUBLER,

οοτις,

ουvδυάζωv

τήv

έμφcιvιοίv των πρός πλείστος μεταβο

σουμε άnό της μυκηvα�ης έnοχης.
Καί είς τιiv μιvωϊκήv τέχvηv άnαv
τούv

έvίοτε

ποραοτάοεις

άvθέωv

ροιάς, άλλ' οί έκλαμβοvόμεvοι συχνό
ώς ροιαί καρποί, οϊτrvες φαίνονται κα
τέχοντες σημαvτrκήv θέσιν είς τriv λα
τρείαv,

παριστούν

ύnvοφόρου,

ώς

κόψαv

μήκωvος

ύnό

προσεκτικών
,
έρευvητώv παρετηρήθη, Η nρός τόv
μήκωvο σύγχυσrς οϋτη i'χει έnέλθει

λc1ς τώv ταφικών έθίμωv κατά τούς

καί έnί μνημείων όλλωv έπαχώv. Οϋτω

περί τό 800 π.χ- χρόνους συνδέει τού

κεφαλοί περονών ώς όλλωv κοσμημά

την nρός τήv έκ νέου έπικράτηοιv άρ

των γεωμετρrκης καί άρχαϊκης έnοχης,

χαιοτέρωv θρηοκευτrκώv δοξασιών..

ότόπως

Συνεχίζεται δέ ή είς ίερά κοί τάφους

(Σερ. Χαριτωνίδης: Πηλίvη Γεωμετρrκή

έμφc1v1οίς των καί κατά τόv 7ov αίώvα,

ροιά, cΊvότυπο άπ' τήv Άρχαιολογική

συχv6

bτε έτι άφθοvώτεραι καθίοταvται. Τόv

Έφημερίδα

χθόvιοv χοροκτηρα των, ούτοvόητοv

(Άθήvα 1963)

ώς έκ

της έvτός τάφων παρουσίας

των, καθιστούν έτι έμφαvέστεροv αί

όποκαλούvτοι

1960

σελ.

1 55

ροιοί

κ.

έ.

Ό Παυοοvίας (11, 17,4) ατά Κοριv
θrοκά του άvαφέρει

bτr κοντά ατά

1982
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έ ΙΗ iΙΙΙ(Ι J(;JV Μυκηv,;ιv ει/)[ {ιγυλμιι τriς

ΙΙ{ψ(ΙΟΟΟΙΙ Κ(/1(1 την όl!Olίl rιι ρόοιcι €

· Ηρας. 11 ό11υία κρωυϋοε υτό εvα χέρι
οκιiιιι οο κ!Ιi ο ιό ι'ιλλο κιιμιrό ροό,ό <, .

γιvιιv cιιτο ιό rιiμιι του Βι'ικχου.

Κ,ιι ιιμυοUέrεr ό 1/-,ιυς 'Trjv rιrψrrόοοη
γrιι rι) μό/-,ι ω<, <'ιrrόρρηι11 11\v ιιιrυοιω
AΙl!ΙVO f JFUJΙEVU λοιιrόv μuυιιiιJΙU.
ιιώ

λ11vι <, γι vικ,;,ς ως κιιι' έξυχriv χΟόvιυ

ΓΙμοκε ι r cιι οι1λcιbη γι(! κείνο. ιιυύ ι r)v
(ΙΙΙΟΚ(ΙλuιJJη ιυu (IIΙUyόρ[U(IV κcιi υί Κrι
r�εφυι
Ο Αι�11οκρυιιωv οιcιοuJ(Ει 1r\v πλη
μοιpυριυv b ιι ύιιriρχε oτrjv Ακρόπολη
Νίκr1ς
iιιΙΙ lΙΗJ ξόιιvο ιιiς ΆUηvιΊς
11ού κμιιrοιjοε ο rό οεξi χέρι ρόιδο κιιί
οrό ι'φιοιερό κριΊvος (Βλέ11ιc Γlιιv. Γ.
Κμηιικό<,
Σrέλλcι Πωιαο<Ίκη. Μιiκω
vος κιιi ό11iou έξιΊπλωοις έv τι) ιτεριοχι)

Η ριΗ'Jιιι Οι ωμιiΟηκε ό116 rouς · Ελ
οuιιrJυλο. ι ο ό11cιίο ιιιιριυ ιcιvε μi: τιiv
11λοuο1ι1 κtι f ΗΙΟ(()Ορl!ι rou καi ιcι ιιολλιΊ
ΙJΙΙ(ψlίl Ιού f)OOIOU 11) γονιμό ΓΙI Γίl, 1 ηv
ι υφcψίcι. ι ηv ιΊφΟcιvicι. <'ικόμ!Ι καί rϊ1v
cou r ι;;ν
Ητιιv οειιέvο ττιιvrοτε μέ χΟύvιες Οεό
Σιυuς 'Ορ φ ι κ ο ύ ς Ύμ ν ους
1111ει,
19. 25 κιιι 26 2) ι'ιvιιφέρετcιι bτι χΟcι
νιοι Οεοi κcιi i1ρωες 11 rιiv υί φορείς τ 11ς

έφημερiς

Άρχαιολογικri

1 963 σελ. 80 1 50 Ι "IJηvcι 1965). Γ.
ΓΙ Οiκοvόμοu. Ή ι'rri ιιϊι, ,, ,μο11όλεως
Νικ11<, Αρχcιιολ.

λατρεία τιϊς Άθηvcις
1939 4 1.

Εφημ.

97

σελ

( Αθιivιι

Ισ48) κcιι Γlιιv Κμ11r1κος. ιεκrοvικό
Δελιιο. σελ 74)
Μέ ιr'v iοιο ι ροπο 11ιιριυrcιvει rιiv
ΑΟηvrι κιεvcι ιιγγεiο υrό ALTENBURG
cΊιι'

μvημυvευε1c11

11ou

rόv

FUR

T\NAENGLER (Βλέ11ε ROSCLIEV LEXI
ΚΟΝ 1
Δ,
ο ιιjv

1

c

689. 36 κιιi έ κcιi rικrοvικό

,, <11 ,

/5) Τοϋιο τό ξόιιvο ιΊvιϊκε

ιψχιιιοτιιι 11 έιιοχri υτιjv

ιψοέχο""<'

ιοιοτηrο

rιϊς

όποια

είρηvικιiς

υεrιι, ι'1111v iJ γοvιμότητιι. Kcιi r<'ι κλιισ
οικιι

, 1οvιι1 rιiς ι έχvης rό ροιοο ii ιιΊ

εiς

γι1v1110111"1ς ίιιιc ιΊvιjκοvτιcς
ττιιvοι,,τ Uf)(IV γ!Ιίιτv

την

Η χι111οιμοτ1υ111011 rou ροbιου ωι,

rιiς Άvοτολικrϊς Μεσογείου κιιrι'ι τriv
ιΊρχυιότητο.

ζωωv Κ(Ιi

1 (ΙΙΙΙΙ[f)Ι!Ι 1!;,v ιιvOrHulltιJV,

Ηρcις EIV(II κοrι rι ΓΟ

υuμrJυλυυ rιiς

ψuυικοv Η Ηριι ιϊτπv η ιιρυοτrιιr1"1
τ ou γcιμοu μΕ τ υ τ όv όrτοίοv υύξιΊνt ι 111
ΚπΟιtJς cιvιιφι'

ι ο ι1vΟρω111vοv γένος

ι1ιι ιιιιλιοιιι ό Α GUBELNATIS ΙΜΥ
1 ΗΟιΟGΙΕ LE PLANTES. rόμ
167

PARIS.

1882)

11. οιλ

οrη μορ(()ι) ιου

cιvοιχτου ροοισυ. ί'βλεrιrιv τιjv cιvοιχ rιj
μriτρα.
Κιιτ<Ί 1όv ROSCHER (ROSCHER. LE
1. 1. 2. 2090) στι)v 'Η f ΗΙ 111ιιv

ΧΙΚΟ

cιιpιερωμi:vο

τό

ρόδι

μcιζi

μέ

όλλυ

(()ιΊρμακιι i:ιτειοι) ιιύιό χρησιμuποιοϋv
ιιιv oτrj θερcιπεiα γuvιιικείωv vooωv
ιrροπcιvτός <Ίvωμολιώv 1 ιϊς περιοοοu.
Κω<'ι τόv ΒΟΠΙC.,ΗΕR τό ρόδι είvcιι
ό καρπός

τού · Αοη. πού σuμβολιζει

ί1vΟ11 ι rj<, ρυοιϊιc, ύπαρχε, υτι' ι cιψΊλμιι

rrjv νίκη τιϊς · Ηρας κcιτcΊ ιιiς Διjμητριις
τriς

ι (1 τιiι, Αφροοι ιη<, υ<'ιv οuμβολο κορ

κοi

ΙΙΟψUΙ)Ι(Ιζ
1,·1v ΙΙ!ψαγωγικοιηrο 111ς 11cιριοrο
vει ι'J Αiυχuλο<, υ· EV!I <Ίιιοοπιισμιι r,;:,v

ΖίΞΙΤUΝG

Δrιvιιί<'>ωv ιοu 11ού οιι1οωΟ11κε ΙΑiοχu
λ11ι, Αποσ11ι1σμιιιιι J28 κcιi Κρηrικος
/51
Σιίι, γιομιέ<, Jι'ίJv Θεομοιpοριωv. ιωύ
γιvοrιιv rψόι, rιμι'1v τιiς Οεό<, Δημηrρcις

(ROSCHER

ιΊ11,τγιφεuοτ,ιv οιού<, γιορταοΊες. πού
ηιιιv

γuv!Ιίκει,

Κ λ η μ η ι, (J

v<'ι

ψι'ίJvε

ροοιcι

Ο

Αλιξcιvορέcιι, !'ξηγεί ιιύ ι ιj

''1" (ΙΙ!(ΙΥΟf)[UΟη ,;,ς όψειλομεvη στι'1v

Γlεροε

οvη<,, (ALCHAOL

1856

1 19

781
Αvτiθε ι cι
32 56)

καi

καί

Κριιτικος

FURT\NAENGLER
oi
Ι 2.2 Ι.
Ι.
LEXIKO
VVELCHER

(WELCKER.

GRΙECRISCHE GOΠERLELURE 11. κcιi
Κρηr,κος. 78) Οεωρουν rό ροοι ,;,ς
σuμβολο ιιiς σuζuγικιiς γοvιμοτητας
TotJζ κcιριιούς 1 ιiς flOΙCI<,. cιφου bπως
εiπομε 11ruv ιό σuμβολο τrϊς Γlεροε
φόvης τούς οuvαvτiΊμε ο rι'ι Έλεuοivιcι
Muoτripιo bποι: γιvότοv ιΊvαπcιριΊσ τιι
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1982

Ο

ι'rνcψιcις rού Μίλωνος roίJ Κροrι,,

οη ι r1ς cιρ rrογr1ς rriς ·κόρης κοi τιuν
όrτ·,ιιuν ri κrττcικλείδο r1τcιν οτι ri Περ
οεψονη, cΊψού γεύτηκε 'κόκκο ροrός'
tπρεπε νιi ύποοπί τό θείο νόμο.
Ό νόμος ούτός, κοτό τόν Ντεσόρμ_
δέν εινοr όλλος πcιρ<i ό νόμος 1 riς βλcι
οτriσεως, ένώ κατά τόν Σuρέ (ΜεγιΊλσι
μύο 1ες, 3571 εινcιι ό VόΙJΟς lr]ς άντο
ΠΟδόσεως.

· Η ροδιcΊ Οεωρεiτcιι γενικcΊ cιπ· τούς
μuθολόγοuς ι:ις
γ ο ν ι μ ό τ ητο ς

τό εμ β λ η μο της
κcιi τυύ γcψοu στcΊ

χέρια δέ τriς Περσεφόνης εινcιι κcιτ·
cιύτούς τό ίερό ένέχuρο τιiς ένιί.ισεως
τriς νεαρής θεός μέ τόν κcιτcιχθόνιο
σύζυγο.
ΑλλrΊ υnορεϊ κανείς. ncιροτηρεί ό
Ν1εοcιρμ ( Ελλ.
εiοούοει

Μυθολογία. 449) νιΊ

βcιθύτερcι

στriν

έρμηνεicι

τοιιτοu τού συμβόλου: Kcιi cιπcιντόει:
Ό κιιριιός τr1ς ρο,' rcις, οπως ολοι ξέ
ρουν

εινιιι c;ί,ιοncιρcιτrjρητος γιcΊ τriv

ποσό ι Γ) r<ι rι;ιv κόκκων που περιεχεr
Triv έιιοχri ΟΕ ιιού ι�ρrμιΊζει γιcι τιΊ κcι
λιr. μιοοcινοiγει. κι ίiv κ6ποιος οέv τόν
κύψε, rιπ(ι τό οέντρο_ oi κόκκοι cιπο

νrιττυυ, Άμχ. Έφr1μ. 1942-44, οελ
1 02. ΆΟιjνο 1948) ύnοο ιηρίζει i.ίτι ι ό
r>όοι στrι χ!' ριrι τC)ν ιωλιιrστι�ν ι'�τrτν
ουμβολον iοιrιίτερης δυνcιμεως.
Ό Φrλόοτρατος (ηΊ εiς τόν Τucινέrτ
Αιrολλ,;>νrον IV, 28) λέει οτι τό cιγrτλ
1,rr iΌτησιrν oτriv Όλuμrιίιr οί Κροτω
νιcΊ1 ες πρnς rrμriv του ιίJς rεμέcι τr"iς 'Ή
ρας, τriς όnοίας φυτό εινcιι ιi ροδrό.
Σέ μιcΊ λευκri λriκυθο uτό Βερολίνο
(FURTWUf\JG�E.

VASENKATALOG

11.

σελ. 765 cιριθ. 2680) εiκονίζπcιι γυ
ναίκα νίι στέκετίlr μπροστιΊ σι': στήλη
κcιi νcι προσψέρει μι': τό cιρrστερό χέρι
ιέοοερcι ρόi)ιc, στό ΧcΊροντα. πού σπ
κόταν n6νω 01ό ηορθμεiο του. Εινcιι
κοi τούτο δεϊγμcι τr1ς χθονίας εννοιcις
τού cpuτoϋ.
Τέλος σ· ί'νcι όγγεiο πού βρισκπαι
σ rό Βρεπανικό Μουσείο έμψcινίζετcιι
1ό ρόδr νιΊ τό δίνουν nέ όηλiτη πού
cpεύγει. Ό συμβολισμός ι ου έοώ. κα1cι
τόν Οiκονό 1 ιου (Κρητrκός.

811

υποδη

λι;.ιvει εύχri γιcι καλιi δύναμη· κcιί κολri
Ίύχη·_ οπως σήμερα.

σπώντcιι ό ενcις ϋσπρcι 611' τόv άλλον
κιιi <Η λίγο οιcrυ rημcι σκεrrcιζοuν τό t
διιφος

Η

οι ιγμrj

cιύτri

c1v1 ιστοιχεi

oτrjv ΈλλιΊοcι μέ τό rέλος 1ού Σεπτέ

Τό ρόδι σάν ΤΙΞκτο\·ικό
σύμβολο.

βρη rϊ τiς cΊμχές rού Όκτωβρη, λίγο

Τό Τυπικό τοίJ Α' βαθμού cτναψέρει

πρίν CψχiUΕΙ η OfIOf)CI "()ς έκ lΟύΊΟU

ΟΊ 11 σελίδα 1 2 οrιου γίνπcιι λόγος γrcι

λοιπόν ri r>οδιcι. δiχωι, rrμφιβολίcι. r1 1crv

τriv nεριγρcιψri τriς ΣΊοcτς αί ούο οτr1λιιι, i:xπuocrι έni τCΊν κιονοκρrτνων cιύ

μιcΊ εiκόvιι r ού1ωv rιuv οπορωv, πού
ιο φ0rvo11t,JfJO. r1iφrouv οιιό μονοr

των cιvrr ιρεiς κιιρπούς ροιnς, riμιcινοί

ιους ο ι ό έοc,φυς rϊ ιους ρίχνουν oi ίiv
θρωnοr, γιrι vcΊ 1 11roϋv ο rri γri r·ό

κ rους. οιεrφηγμένως.
ΠουΟενcΊ όμως ί'Jέν γίνεται λόγος

χεrμωνcι ι ποχη rιου η Πι ροεφόνη κο
rοικεi μi rov Πλουι ωνιr Μ" (Ιύτri ιη

γrα rό τi συμβολίζουν ούτcι τcι ρόοιιr
Μιcιν c'ιncιντηοπ μcις i'Jivει.

φυοrκη i:ννοιιι η μοιυ εινιιι τό σύμβολο

Τό rιολιόrερο 1υπικό πού έγραφε
rιιίJς ό κcψπός 11iς ροrcτς Όυμβολiζει τcι

rr"iς ένωοrωι,

ΓL;JV ΩUΟ K(IIUXθOVl(ι)V

Οει:>v

εκ rιiς fιιιορcιοιως rιuv ώριuν τοίJ t

Η x0όvrcr ΟεcΊ Hf!r1. που προοωrιο

rους rιρcιερχόμενα cιγαθιΊ. 6κόμη δέ

rιοιι>ΙJΟf 11 1 νrιrνικη ωμυιοrηιιr κcιi τriv
(Ί κ1111. ιιCΙμισrcΊ ν; rυι ο· r'νυν κι'Jλ1κCΙ νϊι

κοi ϋλιις ιος Σ1οιΊς, ιi>ς κοi τόν cιnειρον

κροrωι στο rνιτ xir>r ιτνΟος κιri οιο

σιrcιρμενων 1εκτ6νων

ολλn ροi)ι

έν cτγrιυ rι"Ί <'ιοι λφικr"i ένότητι. ουμπνοίιι

rvι,J. ΙΙCΓfΗΓΓΓ)ριi ό Γ Π Oi

ιΊριΘ 1 ιόν

,ι;Jν έni τriς υορογείου διε
εύρισκόμένων.

κον(Jμου (13λίιιι ϊrνι,Jιίρω urλ 921 ιί>

κcri τ <'τςει_ ιi>ς κοi oi κ6κκοι άθrν ο υμ

fJTJτ)r ι;ιιιrfJολr(ιι ΓΓ) V[(ΙVΙΚη ()lJV(IΙIΓ)

μr ι ρικιi κcιιcιστcιοεr

ευρισκόμενοι έ:ν
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ι ι{J κιι1ηι�J ι ιϊς μοιδ,. μl ι υί,υ I C-,v διιι

lororJΙcι κω ουμf3ολισμός rωv είς rcΊ

ιrλι;Jvrωv·

ιΊοχοϊο ιιυυ rrjμ10 κπι τόν ι ΕΚ rο,·ισμόv

Ιυϋιο ro υιιμ111cροivω r<'J

οο (ιrιο ιrι γμιιφόμινιι roίJ Κμητιιωϋ

ff(ψlll ημι ί f(I tf,riς

υrο I rκrov,κo Δελιiο (Σιλ. 8:Jι. όαο

Σιοv Τικιονιομο 10 ρόοι που rό συ

κιJΙ 6110 ιο iδ1ί1 λrJγιο rιou (ιvαφέριι ό

V(IV fίψl tJ Ιfζ OlJO Ο ΙΙjλΕς fOU Νί1ΟU fμ

LEO ΙΑΧΙΙ πιο Μυυrriριιι rι;Jv Μιιοι;,

φι1vi(ι rι11 ι,ι<, υυμfJσλο rriς (ιφΟο νίcι ς

vωv. ΟFλ

κ ι1 1

551

Σι ην Τ, κrονικη 011',ιιοκολiα, Μι I ό
Λι'ιοκιφι,. 1ο 1,601 ί μφιινί(ι I ι11 οιιν
ούμ(Jυλο rιϊς (ιφΟοvίι,,

Λλλ

r) 11μιιγ

/Ηιrικη ιου οη1«1υ1ι1 υvι11 μιιυιr11,1ιικη
i\11ως

ηιο,

κι11 ο rους

(:μχι11ους κι11

(JIOUζ ΕfJμ<ΙΙΟlJζ ol ι'JποΪΟΙ XfH)OI/JO
rιοίηοιιν ιιυιι,v 10v κιιρ11ό οιοv Μέγιι
Νιιι1.
(Ν

Λrωκιιμ1,
Εγκιικλο1«111',ι10 ιriς
ΕλιυΟfρcις ΤΕΚιοvικιϊς ΑΟΓ1vι11 1951 Ι
Ο

Δηυri ι ρι1,

tv1μι(Jης

Αv ιιγvωοι οrιυυλος

1έκ1υvcις.

στό

l31(Jλio

του

Κυι1νους Ιικιοv1ομυς ΙΑΟηνι1 1':JHII
0ΙV1 Ι ll]V OVΙOVOVΙK'] ;Ι<)IIIΙOlfl l')U
Ε= 111
()UΙι'1οu Κ(ΙΙ Κ(Ι !{Ι Λf ξη, γ()(Η!Η I
1ι,ϋ f!ωμι,<J (Muvr:t11,,1 'tφηιι1, 10 11ιφ
f:111 δε rιΊ",ν EΙΙ,!<.(HJV(ιJ\i J{;JV OtHJ 011)
011 ιvις

ιι) ολλr1λοt111()μι;.- ι

1ι1ι\

ιι ρ rι γ

ο υμfJο λ ο ιι ιivω 1ιυο ι ι1ρ 1ιι κ η ίυ
111(! 11υλυ {ιJ{Hll(J l ΙΚ6V(Ι
Γi(ΙIJ(lfΙIIJt,1'✓/(1(, Κ(ΙVΕΙζ ,ο μ6οι λι'ι,
1Jλι llll 011 [IVfll (j(jHIIJJΙK()

1Ιίf)ΙΚλl1ι 1

11ολυιψ1Ομuυς χωμοιις ιιου χωμι(οvιι11
1ιε Ι',1uφr,u γμι1ιιι ιπ r,ιιοϊιι εivcιι lψι;1ι1
11r ι 11 )Jl)ιfJμιιvr) γι ).J(ΙΙ(Ι cιοιιrΗι η κοκ
κιvωιι(Ι ιιιιικιλοο χ Ι)μcι (Jll[l)μ(lfff ΙΙΟU
ιιι μ1fJολλοv ιιιι (!ΙΙ(J ιιυλυεορ1κο ιιι μ1
1Jλ1)ΙΙ(Ι r<(JI () lJ VΙ�Jf. (JV 1 {11 μέ 11ολu \f
11 Ι ΟU(Ι μ1οχους μΕ iO flllul EfJIKO ιοιj
K(ψll()U
ί.ιο οvο1χιο μο/',1 ΙJλεrιι, κιιvιις
ι1

fJ

ll(l()ΙOIU(IV 1(1 (J'l[fJ/lfll(J (111\'(1 !Ι(ψη
'\ΟΙ]ΟΟ\

li

iψως οr11Η101ι1 rourou ,.;,ς

vιχι('Jνιιις ιηιω<, ο Κρη11κος 1ι(1ι, όιvυ

,,;,v l tJfJi]Vl(II ΠV(Ι 1μι ic, κrιριιr,ι JJ(Jl(lζ
η111ι1vο1κ rοι κι11 01, μ1,11γ1ιι ,•οι

γ υ v 1 11 υ ι η ι cr ς

μ ιι ι,κη

Tc1 11,1,Ποιrvι,,c,η όιcιφμcΊγμι1,ι1
ιιι οπυ1ι1 uυμfJυλιζοuν 11ς ιιv"
rov κοσμο Τικrοv1κε, Διινrψιιι,
Γο 11uλι.;L()fJΙK(I ffί.fJΙfJλriμoro IIOU
l1vr11 μ1Όπ οτιι, μιμf3ριιvrς ιιου
ί1lJΙJβολ1(οιιv ΙΙζ ΓΕΚΙ ΟVΙΚ[(, uιυυ,

OtJO

(1101{11\ κuο�Jο-yονικι.ύ\1 (ΙfJ'(ι;J\ ηrοι rrlς

1 Ιζ ΟΙΙΟΪΕς [ΧΕ I κοΟε 1 εκrοvικη ου

fνrμγιιος ιιϊς McJ\aOoς 1l3ωμοϋΙ ,111

\Ι{Ιμη
ruuς οπορυυς

,,;,v UUUΙt,J\ rrϊς Δυι1οι;ς Ι,•,ηυtως ΗΙΙ
(t,Jfjζl

ΓΙ(ΙfJΙΟ ιωμ[V(;)\'

ύ lfJλιi;v

UHU

ll;JV OUO

ΙΙ)ζ /J[()Ι(] 111ς ()(J(JΙ(Ιζ

[Κ lUU

\'

ιιο1κ1λcι

,,ε πι nολλυ κι11

υ,<ημι1rι1

και

χ1Jωμιιrc1

ιους ΟΕ c1πολuιη ουμμεrριυ κυι

ΙΙΕf)ΙUJΙΟ(Ι ,,-1 , OlltJΙ(Jζ Γl('f)f!XOf) 1 /) ηλ•i

ιcιξη μΕΤCΙζU �ους ΓΙΟU ουμrJυλ1

Οος rιΊ")\1 ΟΙΙ[rJμ(1Ηυ\ Ιουιυ1Ι τι;J\ �1op
ιp,�.v Ιf)ζ <ΡU'JΕως Δι ο lll f)UΙΠΙ [ ιφην

ζουν ιους l[KfOVEζ ΙΙΟU CIVΠK(JU\

ιc11 έrιι Jι7Jv έι11κμ(ιvι,J\ rι7JΙ. δυο Σι r)

0fH'OKE Ι(Ι

\ι�ν

όμοvοιυ κι11
Evo υιοcιιρ1κυ ΓΙFιΊ•κrιρ,110 που ,·ε

Δι1\οοη Kllf(I
\(1

Γ()\

A,ιιyvωoron,JU

f(Ι Ufflf)μCΙl(I fOlJ Ι)ΟΟΙΟU 11(ipl0111

r;E

01cιφο1Jtς

ψυλΕς

χριuμι1 κι11

;:,1ιιίJ1ωνΟVl(Ιζ οιιως )1[

μ:βcιλλt1 όλcι r c1.\\r1 κυ1 που ου11

\ ου\ ι ο ιιλriΟυς ,,;J\ 11ομ, ,..,, · riς <DL,
ι1ι ω� ΙOLJ ιrι11ΗlΧΟrμίιιv ι11τΟ :-ην ΈΠf

r�ο\1(Ει l 'l ) ηιvι] 0( οrρο nc1νω
orιjv οrιο1rι ολu1 ε1νc11 εγκrιιεο;•-1

\ll)\[1(1 rriς ΜuνιιΟ(Ιζ 1\CΙΟς lVlll ιιου

μιvοι
Κω

1

(11. 1 111ι)υοιυι1Ε ιΗ 1 ι11 c1110 rό Βωμπ rΙCΙ\'ω
ΟΙ f) ί,\υrι U f!UU (IVTIIJ()Oϋ{•)lffΙJt t(\Ι (1110
11ς buo Σ·11jλΕ<, ΚΙ\ ηο11 κιι, (ωη
Ο ,κλί,ιός .\υυyρcιωος ,ο ΤΕκτυ
\tl(, Πιι,

ΚJJΙ)ΙΙΚl)ζ

οι

111(1 11εp101rouδc1

ι:111 11, \r 111 ιυιι με rnv 11,λο

ιι�υη1

κcιιcιλι 1 γt1

ο

Κι:,ητ1κός

,,ορΕΪ ν(Ι [lif[I Klf\ll� Οϊ 10 ου
01 οrιως ro εr,μηvευοrψΕ πιό rιυ
\ ω [Ι\ lll CIUT() TOU ΓΟ 10 (TU)JβO
λον rΓ1ς Ιlπγκοuμίου ΤΕκrοvικιϊς
Αδελ(f)crηιος
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αιιολλοi),,ψος
( <Ojl 70 711

Βιβλιοθιiκη

'Έκδοσι 'Βιβλιοθιiκη τώv Έλλιivωv·

Άθιivα

7

A r 11 ε μιi)ωr1σς

3

13λ<1χοtJ

4
5

Λr,υκομις Ν,σr Εγκυκλοιτοίδειιι τιϊς 'Ελευθέρας Τεκτοvικης 'Αθήνα 1951.
Ν ιι ο(ιμι, Ελληvικι) Μυθολογία. 'Έκδοση 1884 κοί 1891.

(1

Πολιιης Νικ

Ον, ιροκρι r,κό.

Αλεξϊ,vτρcι: Σύμμεικτcι μεγαρικcι (Λc10γραφίcι Η 543-550).

Γcιμιiλιιι σύμβολο. (Λαογρ. Σύμμεικτα Β. έκδ Β. 'Αθήνα 1975,

οελ 288 289)
Γlr>ωιυς Ιυι◊.: Εί:Jιμιι τώv έορτι�v τού Πυργίου της Χίου (Λαογραφία ΙΣΤ
8

26�1 2691
f0 ιυιιέv ΙωιΊv.

9

Ρουσ,οvιi)ι 1 ς Α · Ό γόμος στό Γουδί τιϊς Πάφου (Λαογραφία ΙΖ σελ. 284-

Ελληvικη Μυθολογία. 'Αθήνα 1953.

287)
1Ο

1° ,,ιμιιiος Κ Α. Τι'> ύvί κιιηΊ τύv γόμοv (Λαογραφία Ζ. σελ. 346-368)

11

Σ[Jυρι,Jνος 1.

12

Σιφέ

Ι3

Πιιπιιμιχωiλ Έπιιμ Γ. Ό γόμος στου Βυύρβουρο τιϊς Κυνουρίας (Λαογr>οφίcι

14

Κιφιcικίi)ης ΣΤ Δεισιδcιιμοvίυι κcιί Δεισιδαίμονες συvιiθειcιι

15

405-432)
Φοuρίκης Π. Γcιμος καί γcιμιiλια σύμβολα έv Σολυμίvι (Λαογραφία, Ο 507-

16
17

Πολίτης Εύστcι0ιος Ο γόμος έv Λευκcιδι (Λαογραφία Δ, 308 319).
Ε γκυκλοπcιίδ[ιcι: Α-Ω.

18
19

L γκuκλοιιcιίδειιι · ll υρυός'
Εγκuκλοποίδειcι BRITANNICA

20

Μιχιιηλίδης ΝυυcΊρος Μ. Ποικίλα λαογραφικά τιϊς Κcιρπόθοu. Λαογραφία ΙΣΤ
105 145.

21
22

Μιχιιηλιδης Νουcψος Μ. Λι10γρcιφικό Σύμμεικτα
Νιcλλου Ερατ. 'Αρραβώνας κcιί γcιμος στιiv Κύπρο. Πεrιοδικό Πειρcιικιi

23

Κρητικός Πιιv. Γ. Φυτcι iστορίιι κcιί συμβολισμός των εiς τό ιΊρχοiα Muσrιi

13

Η σκίλλο κοί ι) στέγη τού Ώδείου (Λοογροφία Ζ. 137-176).
Εδυυcιρδος Oi Μεγcιλοι Μύστcιι 'Εκδοση 'Δcιφvος· Άθιivcι 1959.

399 404)
(Λαογραφία Β.

!)63)

Πιιτριιικιi τεύχος 189/1979.

fJιr, κιιί ι·όv Τεκτοvιυμόv (Δημοσίευμα 2υ. τεκτονικό Δελ'ιίο, τόμος 7, Ά0ήvο
Ι 966 (υιλ
24 MACMEY

64 83)
BEVISTER

ENCYCLOΓ0EDIA

OF

FREEMASONERY,

25

( 1953)
ΤΛΧΙL LEO ΤιΊ Μuστιiριο τώv Μοσώvωv Ά01'1 vcι 1871.

26

Μι γr,λιι Σ rυιΊ ιιϊς

Εκδοση 6

ΕλλιΊδος. Τ υιιικόv τού Α. · Συμβολικού βαθμού

Αθιivcι

1970
;ι7

Κιιιvουf)γιο<, Ελίι,ς
1 CJ78

·ι

Ι 0ούμελι 1 . ιό Γlολιιιοχώρι. υί Σrφιικο1αοvcιiοι. Ά0ιivο

Ηλiος Αiολικ,·1 γιϊ, 61 1 tκο,101

78

13ι vέ(11ς

?9

Μι γιις I

30

Λvι,γv,,ιο ι οιιοuλος Διιμ.

31

Λ"uκοιιοuλυς Λ
Ι)ιλ 7//1

Εστίι,

ΑΟιivιι.

Ελληvικιιι tυμrοί κcιi tΟ ιμ ιι rιϊς λιιικιϊς λιιψειcις
Κυι,vυύς Τεκrοv,σμός

ΆΟιivο 1963.

A0ιivo 1981

Γει,φγικιΊ τ,-,ς ροuμελης ΆΟιivο 1938.
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JJ
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Τό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως

'ΊΛΙΣΟΣ"
Δραγατσανίου 6, Τηλ 324.6837, ώραι 9,30-12.30
πλήv Σαββάτου
DΙ τόμοι 1956 - 1970 tχουν
Έχουν όμως έκδοθη έπιλογαί
Τόμος έπιλογής περιεχομένων
Τόμος έπιλογής περιεχομένων
Τόμος έπιλογnς περιF.χομένωv

έξαντληθεί.
περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
1958
τόμων τριετίας 1956
1961
τόμων τριετίας 1959
τόμων τετραετίας 1962 - 1965

Εκοστος τόμος έ11ιλογιϊς. δεμένος ΡΧ 400
Τόμος έπιλογιϊς πεvτοετίος 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500
ΟΙ τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι. tκοστος δρ-χ 2ocr·
ΟΙ τόμοι 1977 - 1981, χαρτόδετοι, tκαστος δρχ. 300

ΙΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δρα,ιμtς 400

2 ι2

1982

ΚΩΣΤΗΣ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ-ΠΛΗΘΩΝ
Ό

Γεώργιος

Γεμιστός

ΠλιΊθωv ι':γεvνιiθη εiς τι1v Κωv
σταvτινούπολιν

μεταξύ

των

εiς

τό

πρώτα

του

βriμciτa.

Εγεvvι'ιθη είς τriv Πόλι\.· καi
το υίός

11-

του Δημητρίου

Γεμι

Π ρωτονοταρίοu

τrΊς

ι':τώv 1360 καi 1367. ΎπiΊρξε

στου.

σποuδαιος φιλόσοφος, θαuμα

Αγίας Σοφίας Νέος έζησεv εiς
τrΊv Άδριc�vούπολιv, bπou έχρη
μcΊτισε μc�θητriς του Έλισσαίοu,

στr1ς του

άρχαίου . Ελληvικου

πνεύματος καi iδιοιτέρως του
Πλάτωνος,

νεοπλατωνικός,

γνυ.Jστικός, μuστικιστιiς. 'Έδω
σεv εiς τόν Μuστρδv τό ριγος
μιας Άναγεvνιiσεως των γραμ
μάτων κοi του ,τνεύμcπος, άφου
ειχε προηγηθiΊ !':κει, έμφαvιζο
μέvι1 εiς τάς θαυμαστός 'Εκκλη
σίας του Μuστρδ. μία 'Αναγέν
νησις τiΊς ζωγροφικης, i:'να il
δύο αiώνας πρiv άπό τιiv Άνα
γέvvησιν της Δύσεως. Τόν άγα
πουσαv
τόν ι':σέβοvτο. τόν
άπεκcΊλοuv «ό φιλ6σοφος». Ό
Βησσαρίων τόν ών6μασε «μετά

'Ιουδαίου

Έλληνιστου,

τόv

όποιον άργ6τεροv έκαuσαv εiς
τήν πuράν, ώς αίρετικόν καi μό
γον.

Άπό

αύτόν

ό

Γεμιστός

έμuriθη εiς τάς διδασκαλίας του
Ζωροάστροu καi των άρχαίων
· Ελλιivωv. Άργότεροv διετέλε
σε μαθητriς του Δημ. Κuδώνη,
μαζi μέ τόv μετέπειτα αύτοκρά
τορα Μανουήλ Παλαιολόγον.
Κc�τά τό 1405 ό οiκοuμενι
κός Πατριάρχης δuσηρεστήθη
άπό rάς διδασκαλίας του Γεμι
στου εiς τήν Κωv)λιν, διότι ό

ΠλcΊτωvα σοφ�ηερον των · Ελ

Γεμιστός έvεφαvίζετο ώς θαu

λι·1vωv. ι':ξuιροuμένοu του Άρι

μαστιiς του cφχαίου 'Ελληvικου

σ10τέλοuς». Ο Φρc�γκ. Φίλελ
φος εiς ι':πικιiδειοv έπίγρc�μμά

πνεύματος, της ΈλληvικιΊς θρn

τυu «cιρετη� έμψuχοv όγαλμα».
Ό
σοφός
Διεuθuντιiς τrΊς
ΕθνικrΊς Βιβλιοθιiκης Εύόγγ.
ΦωτιcΊδι1ς τόv ονομάζει «έξαί
σιοv όνθος του έκπνέοντος Έλ
ληvικου Μεσαιωvικου κ6σμοu
κcri έμπvεuστriν του Kωv)vou
Παλωολόγοu».
Η ζωri του Γεωργίου Γψι
ιπου OEV ειvιrι cΊκριβυJς γvωστrΊ

σκείας καi των σuγγραμμcηωv
του

Πλάτωνος.

Περίπτωσις

έξαιρετικώς ϋποπτος διά τά μι
σαλλόδοξα περιωρισμένα πνεύ
ματα του Μεσuιωνικου Βυζαν
τίου.

Περιrτέσc�ς εiς τriv

Πα

τριαρχικήν δuσμέvειοv, φρόνι
μοv �το νό άπομακρuνθη άπό
τι1v Βοσιλεύοuσον. Oi Πcrλαιο
λ6γοι, oi όποιοι τόν άγοπουσcrν
κcri τόν έrτροστcΊτεuον, τόν cΊrτέ-

1982

ΓΕΩΡΓΙΟ

ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ

στειλαν εiς τόν Μuστρόν, τού
όnοίοu Δεσπότης rΊτο τότε ό
νεαρός Θεόδωρος, uίός τού αύ
τοκράτορος Μανουήλ.
Εiς τόν Μuστρόν
«τού
Μ uζηθρό τό κάστρον» κατά τό
χρονικόν τού Μορέως
ό φι
λόσοφος ταχέως έπεβλriθη εiς
bλοuς. Ώμιλούσε μετά στcιθε
ρότητος καi αύτοnεnοιθriσ ως.
Ή όμιλicι του ύnενθύμιζε τό
\<Αύτός έφα» τού ΠuΟαγόρου.
Άnέκτησε τr1ν φriμην τού ncιν
τογνώοτοu. · Η γλώοοcι τ11ν
όnοίπν μετcιχειρiζετο 1Ίτο 11 cφ
xaicι · Ελλην1κ1i, χcιρcικτηριζομέ
νη cΊnό τ11ν έnιγρcιμμcιτικότητcΊ
της. Ητο έκεϊνο τό όποιον κcιnΊ
τ1Ίν
cΊρχωότητcι cΊnεκάλοuν
«όμιλίcιν Λcικων1κ11ν».
ΚcιτcΊ τό 141 6 ό Γεμιστός
cΊrιέστειλε μcικροσκελές ύπόμνημcι «Πρός τόν βασιλέcι Έμ
μc1νοu1Ίλον περi τών έν Πελο
rιονν1iσ½J rιρcιγμcΊτων». fciς το
όr1οϊον όνέπτuσσε τ11ν ciποψiν
του bτι. οπwς κατά τ11ν cΊρχωό
τιμιι. οϋ1 ω κcιi νυν, 11 Π ίcλοrτόν
νι1σος πρέπει νά γίνη τό όρμη
τι'1ρ1ον έν δόξων · Ελλην:κών έρ
γων. · Οτι οί κάτοικοι ΤΙlς Αύτο
κρατορiας εινω "Έλληνες καi όχι
Ρωμrιϊοι. οπως άπεκαλούντο οί
Βυζαντινοί · Οτι τό Δε ποτcιτον
τού Μορέως
η Πελοπόννη
οος
πρέπει νcΊ όργcινωΟιl πο
λι ΓIKlcJ(,. σι ρcιτιωτιΚLc.Jς καi ΚΟΙ
νωνικι,Jς. ΝcΊ κι1τcψγ11Uούν τcΊ
μιuθοφορικcι urpιιτεύμυτcι rϊι
()1101(1 ειχον Ci110r)ii μ{ωτιγες
,ου πληΟυσμού. ι ϊ1 ι:Ίvωπυχ θιl
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11 γεωπονία κcιi 11 κτηνοτροφία
ώστε οί κάτοικοι νcΊ συνδεθούν
μέ τ11ν VΙlV κοi νcΊ cΊγαπr1σοuν
τr1ν χώραν ώστε νό γίνουν
πρόθυμοι ύπερcισπισταί της. Έκ
τών κατοίκων, bπως είς τήν
«Πολιτείcιν» τού ΠλcΊτωνος, όλ
λοι πρέπει νό όσχολούνται μέ
τό πολεμικό έργα καi όλλοι μέ
τcΊ είρηνικά, συνεισφέροντες
διό τriν σuντriρησιν τών στρο
τεuομένων. 'Ότι οί όνcιρίθμητοι
μοναχοί εiνcrι cΊνωφελεϊς κcιi
έπ1βλc1βεϊς είς τήν κοινωνicιν
κc1i τό ΚρcΊτος. 'Ότι ri θcινοτ1κ11

ποινή, καθώς κcιi αί ποινοi τού
cΊκρωτηριοσμού (τύφλωσις, ρι
νοκοrιίcι, c1ποκοπή της γλώσσης
ii τC"Jν χειρών), τόσον διcιδεδο
μένω κατά τούς Βuζcιντινούς
χρόνους. εινοι cΊπcΊνθρωποι κοi
πρέπει νιΊ καταργηθούν.
Τό όνο κcιινι στικόν πρόγρcιμ
μcι τού Γεμιστού ητο εύρύτε
ρον καi πιθανώς νό όπέβcιινε
σwτ1iρ1ον διό τό καταρρέον Βu
ζcΊyτιον, έcΊν έφηρμόζετο. Άλλcι
ό cιύτοκράτωρ Μονοu11λ Πα
λωολόγος έκώφεuσεν είς τό
ίιπόμνημcι τού Γεμιστοu.
Μετcr όκτι1ετίαν ό φιλόσοφος
C:1πέστε1λε δεύτερον ύπόμνημο
είς τόν Δεσπότην τού Μuστρδ
Θεόδωρον Γ-Jαλcιιολόγον. ΆλΜ
καi ούτός έκώφεuσε. Τοιοu ro
rρόπως οί Παλωολόγοι δέν ί1ρ
πooc1v 111v εύκπιρίπν νcΊ όργιι
νωΟiΊ υ Mopf'c1ι,. 30 χρον1c1
πρiν πf(;η η Βοσ1λεuουοr1 εi<,
rcΊς Xi..lfJίΙt, rc�JV ΤuιJρι,ων.
Ο ί-εμπ ΓΟ<, i..ΙΧΕ rrcJλλouς 1«1
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όνομοστούς μοθητός. Τόν Βησ

cισκούμενοι είς τά bπλα, cιφοu

σαρίωνα, μητροπολίτην Νικαίος,

cΊπcιλλογοuν cΊπό τάς μάστιγας

μετέπειτα Καρδινάλιον κοί παρ·

των μισθοφόρων κcιί μοναχών

όλίγον Πόπον, τόν Ίσίδωρον,
έπίσκοπον Μονεμβοσίnς, μετέ
πειτα Μητροrιολίτην Κιέβου κοί
πόσης Ρωσίας κnί άργότερον
Γεώργιον
τόν
Κορδινόλιον,
Γεννάδιον, μετέπειτα Ποτριάρ
χην Σχολόριον, τόν Μόρκον

κcιi άφοu άγcιπήσοuν τήv γην.

Εύγενικόν, Έπίσκοπον 'Εφέσου
κοί cΊρχηγόν των άνθενωτικών,
τόν Ίω. Μόσχον, Νικ. Χειλόν,

Φcινιπικός όνθενωτrκός r1το ό
Μcιρκος

Εύγενικός

Ό

Γεννά-

01ος r1το κατ· (ιρχcις ένωτικός,
μετcιπι1δrΊσος είς τό στρατόπε
δον τών άνθενωτικών μετά τr1ν
έπισηJοφr1ν άπό τr1ν Ίτολίαν.
Άργότερον ό πορθητr1ς Μωά
μεθ τόν άνηγόρεuσε Πατριάρ
χην Κων)πόλεως.

ό Γεμιστός

Τό 143 7 άνεχώρησεν Ιl
ιΊποστολr1 δ1ά τr1ν Ίταλίαν.

έκλιΊθη είς τr1ν Κων)λ1ν άrιό τόν
ούτοκράτορο Ίωάννην Πολuιο
λόγον, διά vu λάβη μέρος είς
τι1ν άrιοστολιlν, ιl όποίο προη
τοιμάζετο δ1ά τr1ν μετάβοσιν εiς
Ίτολίον, πρός προγματοποίησιν
1 r1ς ένώσεως των 'Εκκλησιών
(Άνοτολ1κr1ς κοί Δυτικr'Ίς). Ό

τίον. Απ' έκεΊ, τό 1438, είς τr1ν
Φερράραν καί τέλος είς τήν
Φλωρεντίαν, bπou ό Γεμιστός
έπρωτοοτατοuσεν εiς τάς περί
Πλάτωνος συζητήσεις.
Είς Φλωρεντίαν uiοθετήθη καί
έπραγματοποιήθη Ιl iδέα του

κοί όλλους.
Κατά τό

1436

Γεμιστός r1το άνθενωτ1κός, διό
τι έθεώρει άδύνοτον τήν προγ

Πρι.ι;τον έφθασεν είς τr1ν Βενε

τr'Ίς iδρύσεως μιας νέας Πλατω
νικης 'Ακαδημίας. ΈκεΊ ό Γεμι

ματοποίησιν της ένώσεως. Άλ

στός έξελλήνισε τό όνομά του,

λά δi:.ν r1το φανατικός κοί δΕ.ν

μετονομασθείς «Πλήθων».

άντέδροσε, διότι τό i:.νδ1οφέρον
του

ιΊπορροφοuσε

κυρίως

ή

Πλοτων1κr1 φιλοσοφία. Άντιθέ
τως ό Βησσαρίων καί ό 'Ισίδω
ρος r1σαν ένωτ1κοί κοί είς ού
τούς έστηρίζετο ό αύτοκράτωρ
'Ιωάννης, έπ1θυμών τr1ν ενω
σ1ν, μi:. τήν i:.λπίδο τr1ς ένισχύ
σεως του ΒuζαντίοιJ έκ μέρους
του Πάπα κοί τι�ν ηγεμόνων
τr1ς Δύσπυς cιντί νά άκολουθrΊ
ση τάς σuμβοuλάς του Γεμι
στοu νά άποβοuν oi 'ΈλληνΕς
ίσχuροί,

έκποιδεuόμενοι

καί

Είναι γνωστοί ai ταλαιπωρίαι
της άποστολr'Ίς είς τr1ν Ίταλίαν,
ai ταπεινώσεις τάς όποίας της
έπέβαλεν ό Πάπας, ό πειθαναγ
κασμός διά lΊlV ύπογραφήν της
θνησιγενοuς

συμφωνίας

περί

της ένώσεως των 'Εκκλησιών
καί ή άθλία έπιστροφr1 είς τά ϊ
δια.
Πλήθων έπέΌ ΓΕμιστός
στρεψεν είς τήν Πελοπόννη
σον, brrou έξηκολούθησε τό φι
λοσοφικόν του έργον, προκαλέ
σcις όνθισιν πνεuμcιτικr1ς ζωr1ς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΓ:ΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΟΩΝ
κcιί

πολιτιομοϋ

είς

ΜuοτρrΊν.

1οϋ όποίοu ό Κων)νος Πaλωο
λόγος cΊνεκηr,ι'Jχθη Δεσπότης τό
1443 κcιί δποu έσ1έφθη ιιύτο
κρcΊτωr τιί"Jν Ρωμπίων 1ό 1449.
διCΙ νcΊ nποΠiΊ μπcΊ πηχιπίcιν ό
τρυγικός iiρως κrιί CJ σuγκινητ ι
κός Θρϋλος rοϋ ύποδούλοu r:λ
ληνιομοϋ.
ίς l()V Μuοιρ rΊν ό ΠλιΊΘων
έκuκλuφόρηοε τιiν φιλοσοφι
κιΊν ωu μελtτι1ν « Π :::ρί ι:;;ν Άρι
οτοτέληc, ιφόc, Πλrιτωνcι διcιφέ
ρετω». είς τιiν όrrοίcιν ιΊξιολογεί
Γόν Πλc:ΊΓωνcι cΊνιjηερον τοιJ
'Αριστοτέλους. · Η μελέτη προε
κcΊλεσε Θύελλαν. οιότι ό Άρι
στοτέλης, του όποίοu τιΊ σuγ
γr,ιΊιιμc1τc1 έyνώοΟησcιν οιcΊ η"ϊ!ν
ΆρrΊf-3ων

μεωφr,cιστών

κπί

σχολιrιοτι"ί! ν εί c, τιiν Εύρι�πην,
,'\το ό c'ιγιιπημένος τι1ς Έκκλι1·

σίcιc,. ό cΊκρογωνιcιίος λίθος 1 ης
σχολυο 1-ικι1ς φιλοσοφίrις τοϋ
Μcοcιίωνος κυι 1 ι1ς Δuτικι1ς ίδίςι
Θεολογίrιc,. Ό Γεννc'ιοιος cΊντέ
ορcιοε μεΗΊ βιcιιότη1ος κcιτcΊ
τι"ϊ!ν c'ιιιόψεων του πcιλcιιοϋ Δι
οcιοκc'ιλοu rou ciπεuθuνθείς είς
τόν Δεσιιότην του ΜuστρcΊ

c'ιν ιιιιειtΟ11 κcιrιΊ ιοι·ι

!

ΆrJιοιο

ι λοuς Κcιί rτιι_ ι,')ιi ϊJ Γι νν(ιοιοc,
ίiχfν ονοιιrιυfι ιr'Jν ΠλιΊΟωνι1
<<ό μηοtν ιιn,, rίς φιλοοοφίιιν
ιιέ γrι υuγγριιψc'ιιι� νυς» ϊι ΠλιΊ
01,JV, οιcΊ νcΊ , CJV <)l(JljJ[ lJOΙl [f)
γι�J εγρωμ, ι.ιcικrJοοκελές φιλο
οοφικ6ν ούγγμιψμιι ιό όιιοϊον
έιιέγρcιψc ,<νόμων ιωγγfJcιφrΊ»
Εiς ,ιiν μπιιξι'ι ΓlλcΊΓωνοc, κrιi
Αr>ιοωπλους
όιcιιιcΊχην

δέν

11,μί

rφωrείων

πρόκrιτrιι

Πcιίως νcΊ έ11έμΓ3ωμcν. Ό

Γ3ε
Αρι

ο ι οr�λης ητο ό cΊγcιπημένυς
ιοίj Μεοcιίωνος φιλόσοφος.
έν ιΊτο ομως τοιιιύΓη κaί 11
γν,;;μ11 τι;jv πιιλιιιοτέρων. Ό
Διογένης Λαέρτιος, γριΊcpων τόν
ι· 11 Χ. rιiι:;-;vn τούς f3ίουι, τύ:;ν
Έ λλιΊνων φιλοσόcpων. ιτολύ
σελίδαc, cΊφιεριί;νει είς
Γόν 'Αριστοτέλη, 6χ1 μόνον t.
νcιντι τών σελίδων τοϋ ΠλcΊτω
νος. nλλcι καί πολλών ciλλων,
Κυνικών, Έ πι κου
Στωι'κ,:;-;ν,
ρείων. Άλλ' fις έπcινέλθωμεν
είς τιiν «νόμων ουγγραφι1ν»
τοϋ ΠλιΊΘωνος.
ΜετcΊ τόν θnνcιτον του φιλο
όλίγας

Μuοτρδ, οστις
σόφου του
έnι'Ίλθε κιι rό τό 1452. κοi τ11ν

Κων)νον Πcιλcιιολόγον. προσπα
θι�Jν νcΊ ιόν πείση δτι ό ΠλιΊ

κcιτcΊ τό έπόμενον έrος έκnόρ

Uων πλcινcΊτcιι καί bτι ό Άρί

0ησιν

οτοΓέληc,

εΊνnι

cΊνώπρος του

Πλc'ηωνος. Βιcιιόπρος ό Τραπε
(ούν ιιοc, έπετέθη μετιΊ όξύτη
roc,

όχι μόνον κcηcΊ του ΠλιΊ·

Θωνοc,. cΊλλrι κοί κατcΊ του Πλό
rωνος. 6νομόσιις τόν τελεu
rcιίον «έξωλην. μέθυσον. λη
στιΊν>>.

Αντιορι"ί!ν ό Πλιiθων

τ11ς Κων)πόλfως, ό Γ.
ΙlOll οίκουμενικός
Γεννcι' διος,
Πrιτριcιρχης ΣχολcΊριος, έλcιβε
ιό ΧΕΙ(Jόγf)CΙφΟV του έργου του

ΠλιΊΟωνος ίδιοχείρως γεγρcιμέ
νυν τό όποίον του cΊπέσrειλεν
ό Δεσπότης του ΜυστρcΊ Δημιi
1 ριοc, Π cιλcιιολι';γος. Οεωρών
ι·όν ΠλιΊθωνιι πcιρcιβcΊτην κπi
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cΊrroo rιΊτην rού Χριοτιcrνισμού.
Ο Πωρι6ρχης έβλεπε rόν Πλή
Οωνrι ιjJς όπcι<'>όν κcri ύποστη()ι
κ ι ιiν τiΊς · Ελληνικrϊς πολυΘεϊcις,
συνεχιστιiν rού όρcιματισμού
ι ού cιύτοκρcηορος Ίουλιcινοϋ.
Kui cΊπεφcισιοε νά κcιύση τό
χειρόγραφον, διατάξας συνάμα
vcr καούν κcιi ολο τά άντίγρcιφά
του. «Ούκ cιφcινισμοϋ μόνον
χάριν άλλcι rrοινιϊς ϊινεκcι μάλι
στυ, δοθιϊναι πυρi πεποιrlκcιμεν
τό βιβλίον)) , γράφει ό Σχολά
ριος. Τό κcιθαρτrlριον πϋρ, πα
λαιά κcιi εϋκολος μέθοδος άντι
κρούοt:ως των έτεροδοξούν
των.
Αλλ' ό μοf\ητής τού Πλr1θω
νος Δημ. Κcιβάκης διετιlρησε τό
cΊποσπόσματcι πού εiχεν ό ϊδιος
cΊντιγρcιψει καi έτσι διεσώθη
σαν μερικcΊ μόνον άποσπάσμα
τcι cΊπό τό κυριώτερον έργον
του Πλr1Θωνος «Νόμων συγ
γρuφι1)). δηλαοιi τό 41/, πρώτα
Κεφάλαια τοϋ Α' βιβλίου, 2 Κε
φcιλcιια τού Β · βιβλίου κcιi 9
ΚεφC:ιλωcr. όχι ολcι r1λι1ρ η, τού
Γ' καi τελευταίου βιβλίου. 'Επί
σης έσώθη ό πίνcιξ περιεχομέ
νων τοϋ ολσυ έργου, καθώς κοi
σύνοψις των θεμάτων του.
Ποίον τό περιεχόμενον τού
έργοιι, τό όποίον ό Πατριάρχης
έκρινεν ciξιον πυρός, καταφαί
νεται όπό τ6 διασωθέντα όπο
σπάσμuτα, όλλό κcri άπό τό πε
ριεχόμενον f.πιστολ1ϊς τοϋ iοίου
Πωριc'φχου rrρός Ίωσι1φ τόν
Εξcιρχον. ιΊπό ιύ όποίnν προκύοτι. μετcΊ
πλιiν ιΊλλων
ΠΤ[Ι

1982

τόν Πυθαγόρcrν, τόν Έμπεδο
κλιϊ, τόν Πλάτωνα κιιi τόσους
ciλλους, καi ό Πλήθων έπίσης
έδέχετο καi έδίδασκε τήν με
τενσάρκωσιν: «Περi ψυχής γόρ
λόγων άθανοσίας, τός εiς τό
σώμα καi τόν βίον έrrcινόδου<:,
αύ των ψυχών έν χρόνων τα
κταίς περιόδοις, ώς δύναται
κρατύνειν rrειραται ας οί πολλοi
'Όθε,,.
μετεμψυχώσεις φασί.
ούδέν τοϋ βιβλίου μέρος ϋστε
ροv έδοξέ μοι κατcιλειιπέον εύ
σεβών 6ψεσιν, ώφέλειαν μέν
ούδεμίαν, σκάνδαλον δέ ταίς
αύτών ψυχcιίς ένθεiναι δυνάμε
νον>> . Άλλά ciς ϊδωμεν τούς τί
τλους τών περιεχομένων τών
διασωθέντων Κεφαλαίων. Άrrό
τό Α' βιβλίον, τό όποiον όποτε
λεiται άrrό 31 Κεφάλαια, τό 1 ον
Κεφάλαιον έχει τόν τίτλον «Πε
ρi διαφοράς τών περi τών μεγί
στων όνθρώποις δοξων)). Τό
2ον Κεφάλαιον «Περi riγεμό
νων τών βελτίστωv λόγων». Τό
3ον Κεφάλαιον «Περi τοίς
δυοίν έvαντίοrν λόγοιν τοϋ τε
Πρωταγορείου καi τού Πυρρω
νείου». Τό 4ον Κεφάλαιον «Ές
θεούς τούς λογίους εύχι1». Τό
5ον Κεφcιλαιον «Κοινά περi
θεών δόγματα Άπό τό Β · βι
βλίον τό 6ov Κεφάλαιον «Περi
Εiμαρμένης)) καi τό 26ον«Περi
των Θηρίων ένίοις κατcr λόγον
δρωμένων)) .
Διύ νιΊ cΊιιοκομίσωμι:ν πλη
ρεσ1 έρcιν iοέcιν τού περιεχομέ
νου ιοιJ έργου τού Πλι1θωνος,
ric., rΊνυφέρωμεν μίον μόνον.

1982
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ι'νδιπφέροuσπν.
tί,ιιφε ι 1κιί>c,
ιιr 1>1κο111 iν ιΊπό τό Κεφόλωον
« Πι fJi ι'1γι μόνων τ<,Jν βελτίσ των
λϊJγων))·
« Ημrϊc, μέν bri 11γεμόνcις
ιω1οuμεUο ιών λόγων, ϊνcι μέν
νομοΟε ι ιί>ν κυί σοφών τόν πύ
r6v 11C1λωόι ιηον <�ν όκοιJ ϊ
σμεv ΖωροcΊστρην.. ΜεηΊ δέ
τυύ1ον. άλλους τε κοi εύμολ
πον. ος ιcΊς ΈλΕuσινiος ΤΕλπάς
Αθηνοiοις ι'πi ΤΙJ τ11ς 11μπέρnς
ψuχr'iς άθονοσί9 κατέστησε. κοi
Μiνω Κμη rών γενόμενον νομο
θέτην, κοi Λuκούργον Λοκεδοr�ωνίων. έτι δ' "Ιφrτόν ΤΕ καi
Νουμον.. Νομοθεrών μεν δri
μάλιστα rούτους τών δ' άλλων
οοφιί>ν. βορβόρων μέν Βρcιχ
μονnς Ινbιί>ν. κcιi Μάγους Mri
bωv. Ελλriνων δε άλλοuςΤΕ κcιi
Κουρηrας παλωοτάτους τών έν
μν11μ1_1 Μετά δε τούτους, άλ
λους τε κcιί τούς Δωδωναίους
Διός ΤΕ ίερέcις ΤΕ κοί ύποφr1τcις,
ίδi9 ΤΕ Πολύειδον τόν μόντrν ....
κcιi Τειρεσicιν όλλwν τε πολλών
κcιi καλών τοϊς 'Έλλησ1. καί δή
τού περί ψυχ11ς τr1ς r1μπέρcις
όνόδwν τε έντεύθεν κcιί αυθ1ς
καθόδων όπείρwν λόγου έξηγη
τήν έπιφονέστατον γενόμενον·
Χεiρwνά τε τών κατ· αύτόν κα
λών καγοθών όνδριί>ν συχνών
γεγονότων πα1δευτήν τε κcιί
πολλών καi καλών μαθημάτων
τε κοί έπ1τηδευμάτwν δ1δάσκα
λον· τούς τε έπτό έκείνους τούς
κατά Άναξανδρίδην τε καi Άρi
στωνα βασιλεύοντας Λακεδcιι
μονίων μάλιστα όκμάσαντας

27/

Χίλωνό 1Έ 1όν Σι1ι�ρ11rιr11ν. κcιi
Σό λωνπ τόν ΆΘηνοϊον. κυί
Βiαντcι τόν Πρ1ηνέcι, κcιί Θολr'iν
rόν Μιλriσιον. κπί Κλεόβουλον
rόν Λίνδιον, καί Πιττcικόν τόν
Μυτ1ληνοϊον. κω Μύσωνιι 1όν
Χηνέcι. έπί δε πc'Ίσ1 τούτοις Πυ
θcιγόρον τε κοi ΠλcΊτωνcι. κοί
rούς όπ' cιύτών πολλούς rε καί
όγrιθούς γενομένους φιλοσό
φους. ών εύδοκιμώτατοι Πορ
μενiδης. Τiμοιος. Πλούrrιpχος.
Πλωτίνος. Πορφύριος, Ίάμβλι
χος».
Ό Πλriθων έγκοτέλε1ψε τόν
βiov είς τάς 26 Ίουνiυυ 1452.
Άντί άλλης μποθονcιτiου κρί
σεως. ας σημε1ώσωμεv 011 ό
Βησσαρίων (Κcιρδ1νcιλ1ος τότε
είς Ίτcιλicιv) έγροψεν έπ1στολriv
πρός τούς δύο υiούς τού Πλri
μολο
θωvος. είς τήν όποicιν
νότι δ1εφι.;.,vησε πρός τόv Πλή
θωvα έπί τού θέματος τr'iς ενώ
λέγει:
σεως τώv 'Εκκλησιών
«Έγώ μεν συν χαίρω 101ούτψ
ώμ1ληκώς όνδρi, ού μετά Πλcι
τωvα (έξrJρriσθω δέ λόγοuΆρ1στοτέλης) σοφώΤΕροv ούκ έφυ
σεv ή · Ελλάς».
Ή προσπάθεια τού Πλ11θω
vος νό όvομορφώση τriv κo1vw
vίαv κοί vό φέρη είς τό προ
σκriv1οv τάς δοξασίας τού ΠλιΊ
rwvος. κrιί τού Πυθcιγόρου. τού
ΖwροcΊστρου κcιί τών μcιγων
τr1ς Χολδπίος, κοi ολ11ν Γriv χο
ρειοv τώv μυθικών κui ίστορ1κι'ίJν φιλοσόφων καi μυστογω
γι'ίJv. τriv όποiαv όvεφέρομεν
όvwτέρw, καταδεικνύει μiov
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μuστηριοκriν προέλεuσιν τών
διδασκολιιίJν τού Πλriθωνος.
Περί τίνος όκριβώς πρόκειται,
Μν εινοι βεβαίως δυνατόν νό
γνωρiζωμεν. Φαίνεται bτι ό Γ.
Γεμιστός
Πλήθων εϊτε όνη
κεν είς προϋπάρχοuσον. εϊτε ό
ίδιος ϊδρυσε μuστογωγικriν κί
νησιν. τriν όποίον, μέ τι1ν μετά
βοσίν του είς τriν Ίτολiον κοί
τriν ϊδρuσιν έν Φλωρεντi9 της
ΠλατωνικrΊς Άκοδημίος, έπεξέ
τεινε καί έκεί.
Οί όνιiκοντες είς τriν μuστο
γωγικriν κiνησιν τού Πλriθωνος
όνομάζοντοι «Κρυφοί μι'ιγοι τού
Μuστρό». Καί είχον. καθώς
φοiνετοι, μυστικόν σημείον

ΚΩΙΤΗ

όνογνωρiσεως τriν iΞνωσιν τού
μεσαίου κοί πορομέσοu δακτύ
λου τ11ς δεξιδς χειρός, bπως έμ
φονίζοντοι πολλά πρόσωπο είς
τούς πίνακας τού Γκρέκο.
Εάν ό Θεοτοκόπουλος όνηκεν
1·1 όχι είς τούς «κρυφούς μάγους
τού Μuστρό» δέν τό γνωρiζο
μεν βεβαίως, όλλό δέν εΊνοι κα
θόλου όπορριrττέον. Άπό τrlς
όrιόψεως τούτης, όλλό κcί τών
έν γένει διδασκαλιών του κοί
τού ύψι1λού riθικού του έπιπέ
δοu ό ,-. Γεμιστός
Πλriθων
δύνcηοι όριστο νό σuγκοτολε
χθή ώς εiς τών προδρόμων τού
Τεκτονισμού

ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ

'ΊΑ ΒΗΜΑΤΑ
7Nl ΦΙΛDΣΟΦΙΑΣ,,
Τ6μος

1982

Β'.

Άπό τήν 'Αναγέννηση ώς τούς σημερινούς
Τιμαται δρχ. 150
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ΠΑΝΑΓ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Φθινοπωρινη Ίσημερία
Ό ΜrΊvιιc, Σε111έμf3μ11 --, cΊv1 1
σ1-01χ{ϊ rrρός 1όv Άr 11t,ό Βοη
cφομrιΊwcι. rόv Έφέσιο Ί Ιρπιο.
τόv Αφροδiοrο τι:ίJv Kunriωv
κc1i rc:ίJv Κρητώv Γόv Θε.σμοφο
ρ1ιι.1vυ Οί Άμχπιοr 'ΈλληvΕς τi']ς
ΆτΊ 1κ1-1c, tόρτcιζυv τ11v 7η Βοη
δρομ1ιι.1vο ιτρός τrμ11v του Βοη
ομομiοu Άπόλλωvcι. Τά Ήραι(1
riτav γ1ορ1Ί1 πρός τrμriv της 'Ή
ρος κοi έrελουvτο cΊπό δrαπρε
πέστcιτες iέρεrες του τόπου,
στό 'Άργος καi τc1 δrcΊφορcι ίΊλ
λα μέρri τrΊς · Ελλcιδαι;, δποu
έορτυζότον τό έκοτόμβrο.
Τό Άφροδίσrα έτελουvτο
στ11v ΠcΊφο, πρός τrμήv τιΊς
ΘεC:Ίς Άφροδiτης. στό όποια οί
πrοσφερόμεvες θυσίες επρεπε
vό ειvαr cΊvcιiμcικτες. Πυρ κοθο
ρό. cίvθη κοi θυμίομο cΊποτε
λουσcιv τά κύρrcι στοrχειο τί']ς
τΕλεrοuργiος (κοi ό Βωμός τrΊς
Θεcις Αφροδίτης) δέv έπιτρε
πότιιv vό μ1αίvπο1 μέ cιiμο θυ
μcΊτωv Πρόc, τrμήv τrΊς Άφρο
δiτηc, έτελουvτο κοi Muστripro.
στcΊ όποια οί μuούμεvοr. εφερ
vcιν πρός τr1 Θεό 'Αφροδίτη κό
ποrο vόμrομα. γrcι vc1 πάρουν σέ
ιιντcΊλλcιγμcι οί έξωτερrκοί. πο
σότητα όλcΊτr καί φαλλό. έvώ οί
έσωτερrκοi. είς τό καθαυτό
Muστripro. έλcιμβαναν είδrκές
cΊποκcιλuπτrκές δrδασκολiες.

l ί'λο<, ιcΊ Θι.-.σμuφόμrιι. μεγC:ι
λ11 i:ιφ11·1 κιιi Μuοιriμιrι τίic, ΘΕ
ομοφόροu Διiμφρος. έλcΊμβα
νcιν χι;φιιν ιό μιΊνa Πcινεμιι;Jvcι
1 Οκ ιι;ψρr1) κιιrcΊ r ιΊ όποι(1, οί
'ΙέρΕrΕc, γuνrιικες. μετέφεr>ν<ιν
σrό κεφcΊλι rouς, τούς ίερούς
νόμους, τούς φuσrκούς νόμους,
όποδιοομένους στr1 θεσμοφόρο
Δriμητρα γιc1 τr1 λειτουργία κcιi
έξέλrξη τrΊς μητέρας ΓrΊς καi
τών τέκνων της.
Στiς 23 Σεπτεμβρiοu μrn με
γcιλη φuσ1κr1 έορτή λαμβάνει
χώραν, ή φθ1νοπωρ1νr1 ΊσημΕ
ρία, κατά τr1ν όποία ό 'Ήλrος εί
σέρχπαr στό ζωδιακό άστερι
σμό του Ζuγου. πού άστρολογr
κώς άντrστοrχει στό Θεό 'Ήφαr
στο, ό όποιος σuμβολίζεr τή με
ταπλαστική δύναμη του Θείου
Πυρός, χαρακτηρ1στ1κά σύμβο
λα του όποίου εινοι ή σφύρα
καi ή κοτεργοσίο τών μπόλλων
δrό του μποπλοστrκου αύτου
πυρός.
Εινοr, δπως ελεγε ό φιλόσοφος
Σ. Νάγος, ό Σuνθπrκός μπα -
πλαστικός Λόγος «Ούρανίοu
Πυρός» η νοητική ένέργΕrο
πνεuμcιτικης προελεύσεως. Αύ
τό τό ούρcΊνιο πυρ μέ τό Συν
δετικό Λόγο, της ψuχης κcιί του
όργαν;σμου της, τόν Προμηθέα
κοί μέ τή σuμπαρc�στοση της
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Άθηνας,

κατΕργάζοντΟΙ,

κατά

1982

τίς 4 έποχές, Οί έποyές ούτές

τή συμβολική μυθολογία μας,

έχουν

τή δημιουργία τών πνΕυμοτικών

φοινόμΕνο κοί έχουν 4 άφπη

όργονισμών κοi

ρiΕς. Οί δύο όρχίζουν άπό τiς

τούτο γiνποι

κάθ::.

μiο

τά δικά

της

στiς χωρίς πάθη, έξογνισμένΕς,

ΊσημΕρiΕς,

φωτισμένΕς ώριμΕς ψυχές κοi

όπό τίς τροπές. Κατά τίς 4 ού

στούς

συνδπικούς

λόγους

τους.

κοί

δλλΕς

δύο

τές έποχές τού ετους, έχομε τά
φοινόμΕνο

Τό ούράνιο ουτο πύρ EΙVCI! ιl

οί

της

μητέρας

Γης,

πρός γονιμοποίηση κοί τή δΕ

δΕύπρη πτώση τού Ήφοiστου,

κτικότητο τι;:ιv σπΕρμάτων, τήν

'Ολυμπο

έκδιiλωσιν της γονιμοπο11iσΕως
οέ φυτά, τή μπαμόρφωση ού

τόν

άπ'

nνΕυμοτικό

ούτή τή φορά, άπό τόν όποίο
τόν ρiχνΕι ό πατέρας του, γιατί

τών σέ χρώμuτο καί άρώμοτr.ι

ΕΙΧΕ προσποθιiσΕι νά έλΕυθΕ

κοί

ρώση τri μητέρα του 'Ήρα άπ'
τά δΕσμά πού ό ίδιος ό Δίος

σέ καρπούς. Ποιό ϊίνοι bμως
τό μυστήριο της έργοσiος ού

της

της τriς ΘΕiος ΦύσΕως; Τούτο
άποτελούσΕ τiς βάσΕις της

ΕΙΧΕ

Πρόκλο

έπιβάλλΕι,

κατά

κοί

«Ούράνιο

όπό

τόν

Πύρ», γiνποι γιό τόν όνθρωπο
Επουράνιο Πύρ. Ώς nνΕυματι
κή άτομικότητο, ό ΘΕός "Ηφαι

τούτι.ιιν

Ιδωλογiος

τή

μπομόρφωση

τών άρχοίων

στηriων, μέ τiς όποiος έφταναν
νά γνωρίζουν τούς συνπλΕστές

στος στόν 'Όλυμπο, θΕωρούν

τι1ς

τον ό πιό 11λ1κιωμένος άπό τούς

κοi τού άνθρώπου.

όλλοιις

πένπ

νΕώτΕρους

Μυ

δημιουργίας

τών

πάντων

Κατά τήν ίδωλογiο ούτή, ή

Θωύς, γΕγονός πού δικοιολογΕΪ

Γη κατατάσσονταν στήν έποχή

τό bτι ούτός Ε1νοι τό Πρωταρχι

τού Φθινόπωρου, τό νΕρό στήν

κό Ψυχικό Πύρ.

έποχή τού ΧΕιμώνο,

ό άέρας

ΈκΕΪ bμως πού θά βρούμΕ

στιiν έποχή της 'Ανοιξης κοi τό

τήν έσωπρική άξiο τών έορτώ'✓

πύρ στήν έποχή τού Καλοκαι

τών φυσικών φαινομένων,

ο

πως Είναι οί τροπές κοi iσημΕ

ριού

Ή σΕιρό ούτης της κατο

τάξΕως, μας άποδΕικνύΕι τiς μΕ

ρiΕς, Ε1νοι ή ξΕχοσμένη σήμΕρο

τοuορφώσΕις της Γης, κατά τήν

θΕiο Βασιλική Τέχνη κοi iδΕο

πορΕiΟ

λογiο της λοτρΕiος τών Μυστη

όποiο κοi

της

έξΕλiξΕώς

της,

ή

σήμΕρο συνΕχiζποι

ρίων τi']ς ΘΕiας ΦύσΕως. Πηγή

κοi θό συνΕχiζποι διό τών δια

δέ της έσωτcρικης ούτης λο

φόρων φαινομένων κοi όνοκο

τρΕiος, Είναι ό μυστογωγημένος

τοτάξΕων ούτης,

στά μυστήριο ούτης Σ. Νάγος ό

Κατά τiς δοξοσiΕς τών μυ
στηρίων, ό όνθρωπος έχΕι μυ

όποίος έλΕγ'c.:
της

τέρο κοi τροφό τή Γη κοi πατέ

Γης nEρi τόν 'Ήλιο πορουσιάζΕι

ρα τόν 'Ήλιο, Ή ψυχή του δέ

Ή

έτήσrο

rτΕριστροφή

1982

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

cΊκολούθησε τήν ίδια μεταμόρ
φωση μέ τri μητέρα του Γη (ΓΗ
Μ ΗΤΕ Ρ) μέχρι της τέλειος
μεταμορφώσεώς της, σέ δη
μιούργημα διανοούμενο καi δυ
νάμενο νά έκδ ηλώνη συναι
σθήματα.
'Ακολούθησε δηλαδri τriv
όρχr1 τi']ς καλλιέργειας πρός γο
νιμοποίηση ίδεών, τι1ν έκκόλcι
ψη των ίδεών τούτων, τriv
έκδηλωσιl των κοi τέλος τri με
ταμόρφωση αύτι'ίJ\' σέ καρπούς,
δυνcΊμεvους vcΊ διοτηρrlσουv
τόν τυπο του cΊvθρωπιvου όρ
γονισμου. KcncΊ συνεπειn. γιc1
rιiv cΊvελιξ11 ΤΙ]<, φυ'<r1ς υ1rr1pξιiv
εποχές Φθιvοnωpυυ Χειμι7.Ινα
Άνοιξης κι�i Θεpου<, κατά rιΊ
γεγονότα ποιJ cΊπυvτι'ίJvτnι οτιi
Φυση. Γι' ούτό κατcΊ τri Φθιvο
πωριvri 'Ισημερία. οί Όρφικοi
τελουσαv τιiv πρι,ηη μύησri
τους στά Μυσ τriρ;α, πού συμ
βολίζει τri σπορά κοi ό χρόνος
μέχρι τriv c'iλλη μύηση, τιi γοvι
μοποίησ11 καi έκ riλωση του
σπόρου τr1ς Όρφικr1ς ίδεολο
γίας. 'Η τρίτη, Ιl οποία γινόταν
τriv έαριvιi Ίυημερία, έπρεπε
νά έκδηλώση τriv άρμοvία καi
τriv κατcΊσrαση τι'ίJν άρωμότων
rr1ς 'Ανοίξεως, του ίδεολογικου
τους προσαvατολισμου, τά
όποϊα cΊvαποριστουv τriv πρός
τriv cΊποθέωση βαδίζουσα άν
θρώπιvη ψυχri, διά της θείας
πνευμοτικr1ς όναστάσεως ή
όποίο εορτάζεται τriv 'Άνοιξη.
Ή τελευταί ο μύηση των
Όρφικών γινόταν κατά τό θερι-
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vό Ήλιοστόσ!ο, οτον ώριμά
ζουv oi καρποί κοi ή θερμότητα
των Ήλιοκώv άκτίvων άvοrrορι
στcΊνει τri φωτοβόλο σκέψη
των τελείων μυστών καi τό γό
νιμο των καρπών της θείας
Όρφικ11ς ίδεολογίας, όναλογίες
οι οrτοϊες όποvτώvτοι καi στά
Μυστriρια τr1ς 'Ελευσίνας.
Σ' ούτά οί παρθένες όλληγο
ρουσαν τήν όγvότητα της ψυ
χr1ς. 11 όnοίcι κcιτά τούς φθινο
πωρινούς κοi χειμερινούς jιι'Ί
νες. θό δεχθr'Ί τό σπέρμιι r11ι,
Θείnς ίδεολογίας των Μυο 111
ρίων θά κcιλλιεργriση κc11 Oc1
έκ(')11λU:1ση τοCηο κni τά όιιοrε
λέσμοτο ούτού, οnως τά όρω
μυτικcΊ c'iνθη της 'Άνοιξης, γιά
vά ύφόνη μ· ούτά τό πέπλο, μι':
τό όπnϊο περιβαλλόμεvη ή ψυ
χri, θ' όνογορευτr'Ί κόρη της Σο
φίας. Ψυχή Ιl όnοίο θά έκδη
λώση αύτή τriv κατάσταση,
όvαστuίνεται όπ' τό έρεβος κcιi
προχωρεί πρός τόv κόσμο τr'Ίς
οίώvιος γολriνης, μέ τήv προ
τροπή τού 'Ιεροφάντη: «ψυχές
της Γr'Ίς άφυπνισθί']η: κοi προ
χωρηστε nρός τiς χώρες τού
αίώvιου φωτός, bnoυ ό θρόνος
τού πατέρα σος Θεού».
Κατά τiς δοξασίες ούτές, ri
ψυχή της Γr'Ίς πέρασε όn' bλες
τiς καταστάσεις ούτές κοi ϋστε
ρο όvέβηκε στόv πνευματικό
'Όλυμπο, nρός τή χιJJρο τr'Ίς
αίώνιος ζωης τού πνεύματος.
Προτού bμως άνέλθη πρός τή
χώρο τού πνευματικού 'Ολύμ
που, συvεζεύχθη τό Διόνυσο

ΙΛΙΣΟΣ
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τόv έλευθέριο, μέ τόv όποιο θά
ζήση μαζί του τήv αίώvια νεό
τητα καί εύθυμία τώv ώρίμωv
θείων ψυχών.
Άκόμα καi οί Πυθαγόριοι,
γιά τούς ϊδιους λόγους, τελοί:ι
σαv 4 εορτές τό χρόνο, κατά
τiς ίσημερίες κοi τροπές του
'Ηλίου, σέ έκδήλωση λατρείας,
πρός τή θείο φύση κοί τό πvεί:ι
μο ούτης, τήv όποίο θεωροί:ι
σαv «πασών θειοτέρα». Ό ϊδιος
δ!Ξ ό Πυθαγόρας έλεγε: «Ή
πρός τή Φύση λατρεία, περι
λαμβάνει κοi τά κατά μέρος ού
της κοi τό πvεί:ιμο αύτης. Άvτι
θέτως λατρεία πρός πρόσωπο
χωρίζει ούτό όπό της Φύσεως
κοi τό μειώνει. Λατρεύαμε τούς

θεούς ώς κυρίους των δυνά
μεων της Φύσεως κοi 6χι ώς
άτομικά ούτης έγώ Τά άτομικά
έγώ της Φύσεως τιμοί:ιμε μόνο
γιά τά έργο τους».
Ό άρχοιόφιλος 'Όμιλος έκ
δρομώv, λοτρεύοvτας τό άρχοιο
ελληνικό πvεί:ιμο, πιστεύοντας
στήv έσωτερική συμβολική άξίο
τώv άρχαίωv έορτώv τώv μυ
στι,Jv, γιορτάζει τiς φυσικές
εορτές, στρέφοντας άμέριστη
τr1v προσοχr1 τώv μελών του
πρός τcι μεγάλο μυστήριο της
θείας φύσεως, στά όποιο τόσο
όφείλουμε, άvτλώvτος άπ' ούτή
τά κατάλληλο ώφελήμοτο γιά
τόv όργαvισμό, τr1v ψυχr1 κοi τό
πvεί:ιμο μας.

Αiκατερίνας Μοναχης

ΑΓ ΑΠΑΤΕ -· ΑΓ ΑΠΑΤΕ
Άγοπότε τούς φίλους
άγοπότε τούς έχθρούς
Άγοπότε - Άγαπότε
Άγοπότε ολους τούς άvθρώπους
άγοπότε τά ζώο
άγοπότε
όγαπότε
Άγαπότε τήv φύση
άγαπάτε τά δένδρο
άγοπότε -- άγοπότε.
Άγοπότε ολο τό Σύμπαν
άγοπότε τά πόντο
άγοπάτε - άγοπάτε.
Ό Θεός ειvοι ΑΓ ΑΠΗ.

1982

1982
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Ίω. Ν. Χαρίτος

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ
Όμιλία 1925

Πάντες 0001 όνΕγνωucιν, έ
υ rω κοi τό πλέον στοιχειώδες

ibEcι

περi Θωuυφίcις έγχΕιρίδιον, θό

πuρυοεδ γμέvη κοi

ι:Ίντελri

έθεωρεϊτο

θ η συν

bτι

Εις

των

Παρ<Ί ωiς Σίvcιις rΊ κεvτρικrΊ
1Ί1ς μετεμ ψυχι;JΟΕως ητο
ιΊ

όv1 ότης

ιίJς bιερχομέvη διό

rριι;jv θεμελιωbώv της νόμων

γεvvriuεwv εiς οι;Jμcιπr

εινω ό νόμος τίΊς ΜΕ rενοαρκώ

κυi c'τvθpώnwv.

uεως, ό νόμος των όναγεννri
σεων rΊ rίΊς παλιγγενεοίας.
Προτου είοέλθομεν είς τήν
λΕπτομερίΊ
μου

έρμr1νείcιν

rούτου,

ώς

Oi
rrΊv

1υυ νό

παρcιδέχετuι

αύτόν υriμερον ri Οεοοοφία, κοi
ι':ξε ΓcΊοωμεν κσrcΊ ποiον τρόπον

Αiγύrrτιοι

ζώων

έπίοrευοv είς

μετεμlJJύχωοιv

Ό

ΠοτrΊρ

τrϊς Ί οτορίος Ή ρόδοτος, ο στις
έιτεοκέcpθη τήν χώραν των Πυ

ρομίδωv, όvαφΕpΕι bτι oi Αiγύ
rrτιοι

είναι

oi

πρώτοι

οϊτιvες

ώμίλησcιν bτι ή Ψυχή του όv

ερμηνεύει rό δι<'τφορα προβλιi
μυτα τrϊς ζωίΊς, θεωρουμεv

θρώπου ειvαι όθόvοτος κοi bτι,

έπcΊvαγκες brιwς, cΊvcιτρέχοντες

εiοέρχετcιι εiς 6λλο ον γεννώ

είς τcΊς πλέον
νυς

έποχός,

βραχέων
περί

όπομεμοκρυσμέ
όvαrrτύξωμεν

τάς

bιό

μετά τrΊν ψΟοράv του οώμuτος,
μεvοv

όφου δέ bιοτρέξr:�

bλο

τό ζώο τrϊς γrϊς καi της θολάο

έπικρατησάοος

σης κοi bλα τό πτηνά, εiοΕρχε

μεπvοαρκιίJοεως όvτιλri

ται πάλιν είς όvθρώπιvοv σώμα·

ψεις εiς διαφόρους λαούς κcιi
ωιλοσοφικ6ς

σχολός,

άκροθι

γώς δέ v· c'τvcιφΕρωμεν μόνον
τ6ς cιiρέσι:.ις, τάς μυστικός όρ

ιΊ περιπόληοις δέ αϋτη της ψυ
χiiς γίνεται εiς τριοχίλιο έτη.
Φαίνεται

έv τούτοις

bτι ai

ψυχοi τώv δικαίων, κατCΙ τάc δο

γανώοεις κcιi ενιο των μεγάλων

ξασίας τι;:Jv Αiγυπτίwv, δέν έv

πνευμάτων

οορκοuvτο είς ξένον cώμα, πο

ότιvcι

ποραδέχθη

οαν καi έδίδαξcιv aύτriv.

λύ δέ περιοοόπροv είς σώμα

Kai πρώτον παρά τοiς άγρίοις:

ζώου. Εiς τc'Jς διοσωθείοας, 6λ

,Η

λωοτε, είκόvας βλέπομεv bτι οί

iδέα

της

έvέπvευσε
όγρίωv
Αφρικης

μετεμψυχώσεως
μέγσv

φυλών,
κοi

τίΊς Άμερικης.

άριθμόv

μούρων

τίΊς

έρυθροδΕρμωv

ψυχαi

διηγοv

εύδαίμοvα

βίον

είς τό Κεντρικόv του 'Ηλίου μέ
ρος,

έv

ψ

τά

σώματα

όνε

παύοντο έντός των τάφων. Έξ
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1 Λ I ΣΟ Σ

6λλοu οί Αίγύπτιοι παρεδέχοντο
τελικήν άνάστασιν, καθ' ην θά
σuνετελείτο

Ιl

όλοκληρωτική

1982

"Τά σώματα ταCιτα ατινα
έξαφανίζονται, λέγει προς αύ
τόν

τότε

ό

Κρισνος,

ύπό

μιας

ζωογο

όποκατάστασις του άνθρωπίνοu

νοCινται

όντος ΤοΟτο ομως, r1το άπο
κλειστικώς διά τούς δικαίοuς

στις πιστεύει οτι φονεύει r'Ί οτι

iδιαιτέρα εϋνοια.
Ή μετενσάρκωσις είς σώμα
ζώου έλάμβανε χώραν μόνον
διά τάς κακός ψυχός κοi περιω
ρίζετο άκόμη είς τά άκάθαρτα
ζώο. καθόσον τά όλλα έθεω
ροCιντο ίερά καi έπιδεκτικά νά
δεχθώσι μίαν θείον ακτίνα. Οϋ
τω μόνον δύναται νά έξηγηθrJ ή
λατρεία του 'Άπιδος; του iεροCι
βοός

καi

των

όλλων

ίερών

ζώων τε ii πτηνών.
Είς τάς περικοπάς του "βι
βλίου των Νεκρών" ειναι δuνο
τιΊ ιΊ μελέτη των περi της με
τενσαρκώσεως της άνθρωπίνης
ψuχiΊς ίδεών.
'Ερχόμεθα είς τούς 'Ινδούς.
Θn ητο περιττόν v· άπασχο
ληθώμεν έπi πολύ. δεδομένου
οτι τόσον αί περi μετενσαρκώ
σεως, οσον καi οί περί Κάρμα
δοξοσίαι έξ 'Ινδιών προέρχον
ται.
Θά άναφέρωμεν μόνον μίαν

άφθόρτοu

ψuχι"]ς.

aiwvίou,

'Εκείνος

ο

φονεύεται άπατοrαι. 'Εκείνος ο
στις μετ· άκpιβείας έξιiτασε τό
μυστικόν

τι"]ς γεννιiσει.;ις μου

καi του θείου μου έργου δέν
έπανέρχεται
γέννησιν·

πλέον

είς

νέον

στον έγαταλείπι;�

τό

σώμα του έπανέρχεται προς με.
'Εσχον πολλάς γεννήσεις καi
σύ ώσαύτως Άρζούνα· τάς
γνωρίζω ολας. σύ ομως τάς
άγνοείς. · Η ψuχri μου είναι τό
στιiριγμα των όντων χωρίς νά
πεpικλείηται έντός αυτών. Αϋτη
είναι τό είναι των."
Kai είς τιΊν Μαχαβαρότα
ώσούτως άνεuρίσκομεν:
'"Ακριβώς ώς, όπορρίπτων
παλαιόν ένδυμα ό όνθρωπος
καλύπτεται ύπό νέου τοιούτου,
οϋτω πως ή ψυχή, άπορρίπτοu
cα τό γηροσον σώμα της, έν
δύεται νέον σώμα, όποφεύγει
τάς μοιραίας όδούς, αϊτινες α
γοuσι προς τήν κόλασιν, έργά
ζεται προς σωτηρίαν της καi

σχετικήν περικοπήν της Βαγα

βαδίζει προς τόν ούρανόν."

βόδα Γιτος, του όσματος του
Μακαρίου, καθ' ην ό Κρισνος

κληρος ή φιλοσοφία της ζωης

παρηγορεί τόν πρίγκηπα
ζούναν.

οστις

έτοιμος

Άρ
οπως

δώσι;� μόχην, όναγνωρίζων είς
τό
έχθρικόν
στρατόπεδον
συγγενείς του, λuπείται μή τυ
χόν άποβιJ αίτία του θανάτου
των.

Είς τόν Βραχμανισμόν όλό
περιστρέφεται περi τήν περιπό
λησιν της

ψuχης διά πολλών

γεννήσεων καi θανάτων καi
δέν ύπόρχει βιβλίον είς τό
όποίον νά μή άνεuρίσκωμεν
τιΊν άλήθειαν ταύτην παραδε
δεγμένην.

1982

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ

'Ωσαύτως εiς τόν Βουδδι
σμόν 11 μπενσόρκωσις καi τό
Κόρμα εΊνcιι διδασκnλίοι τόσον
θεμελιώδεις, ώσπ καθίσταται
ούτώv
έπ·
nοσcι
nεριττιi
όπcιοχόλησίς μας.
Αύτός όλλωστε ό φιλεύ
σπλαχνος πρίγκηψ τr'Ίς KAPI
LAVASTOU
SIDDARTHA
ό
GAUTAMA, στον έφωτiσθη καi
έγένπο Βούδδας, έρωτηθεiς
διοτi 11 καρδicι του έτρι.ίιθη έκ
του πρώτου βλέμματος τ 11ς
vεcιρος Σακίας Γιαζοντόρας. i1v
έξέλεξεν ώς σύζυγόν του κατά
τιiν έορτήν i1v είχε nρός τοuτο
1φοποιμcΊσιJ ό πατήρ του, κα
λέσας τός ώρωοτέρcις πcιρθέ
νους του βασιλείου του. cΊ111iν
τησεν bτι «δέν εϊμεθα ξένοι
nρός c:Ίλλήλους bπως ένομiζο
μεν τότε τnσον 11μεις bσov κcιi
πcιντες οί πορεοτώτες nρό
πολλών οίώνων ό υίός ένός κu
νηγοΙJ. παίζων μέ τός νεαρός
κόρα<, ωCr δcιυους πλησίον rι'Ίς
πηγ11ς Γιuμοuνcι, bπου ύψuCrται
τό bρος Νcιντcιντέβι, εΊχεν
έκλεγ11 δ1cιιτητ1iς. ένώ οι κόροι
έτρεχαν κcΊτω άnό τό δένδρα
περί τό λυκόφως 'Εστεψε τότε
cιύτός τήv μίαν μέ όνθη, τιiν
cΊλλην μέ πτερό φασιανοCr, τr)ν
cΊλληv μέ κώνους έλότuυ. Άλλ'
έκείνη noCr 11λθε rελευ1οic1 11το
11 πρώτη δι' αύτόν. Kcιi είς cιύ
r1iv έδιίφιοεν εvcι σκύμvοv έξη
μΕρωμένον καi τόν έfJωτcΊ του.
Kc1i έζησυν έnί μcικρϊι ετη εύ1u
χεις είς τό οcΊσος κcιi είς Ιό δcΊ
σος 1iνωμέ\,ΟΙ ιΊrrέθcινον.
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'Ιδού: bπως ό σπόρος ό κε
κρυμμένος έντός του έδόφους
φcιiνπcιι μπcι μcικpc1 έτη ξηρα
σίας, οϋτω τό κακόν καi τό
cΊγοθόν. oi λύπcιι κοi αi χcιροί,
κπi πόσα; ai θανοuσcιι πράξεις,
τc1 μίση καi oi έρωτες έnονοφέ
ρονηιι έκ νέου, φέροντες λαμ
nρC:ι 1Ί σκιερcΊ φύλλn, γλυκύν η
11ικpόν κcιρπόv. Έγώ, εΊπεv ό
Βούδδω,. Ιlμην ό νεανίας έκει
νος. κcιi 11 νεαρό κόρη ιiτο ιi
ΥASODHARA κcιi έφ· bσov ό
1 pοχός 111ς ζω11ς κcιi του θcινcΊ
rou θcι πεpιστρέφηrcιι, b,τι
ύπ11μχε θc.1 ύφίστcιτcrι μεταξύ
μcι<,.
ΚωcΊ 1 cις θεωρίας τώv Χαλ
όc1ίων μcιγων, 11 cΊνθρωπίνη ψυ
xri διέρχπcιι διcΊ διcιδοχικίίιν
ύπόρξεων, μέχρις στου φθόσ1,1
είς βαθμόν τοιαύτης όγνότητος,
ώστε v· άξιωθ15 v· c111ολυτρωθ1J
roCr λοιποu τ11ς μετενσαρκώ
σεως καi νό διοβιώσι;� έν τι:;;
αίωνί� φωτί
Oi Δpυϊδcιι καi oi Βόρδοι έν
Γαλατiςι έnρέσβευον τόν Νόμον
Κατά
τ11ς Μετενσαρκώσεως.
τός δοξασίας cιύτών τό c':ιύλον
στοιχειον τ1'Ίς όνθρωπίνης ψυ
χ11ς πρέρχπαι έκ τ r'Ίς θεότητας.
Οί ΊcΊπωνες περί της μετεν
σαρκώσεως έχουσι πλέον υuγ
κΕΚριμμένcις των Κινέζων ίδέcις.
Τό δόγμα τοCrτο διέπει όλόκλη
ρuν rov βίοv των κπi εμ11νέΕ1
cΊπυσcις rcic, 1ψcιξιις rων. Η
ίδέα c1urr 1 κπτέχει 11iv ι uχην
των κατοiκωv τr-Jς Άπω Ά ν ω ο
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λiΊς, μέχρι του βοθuτnτοu Εiναι
των.
Πορό τοις ΕβρCΊίοις 11 iδέο
1 i'μ, έπιβ1ιuσΕως οέν ΕινC11 τόσον
σnφ11ς.
Είς τ11ν ΚC1ββc1λC1ν ομως κοi τό
ZOHAR, οτινο άποπλουσ1 τόν
έσωτΕρισμόν τiΊς Ίοuδοϊκης
θρηοκΕίας, κCΊθαρcΊ cΊναφοίνπC11
τό δόγμα ΤΙlς μΕπνσορκώσΕως.
«· Οταν ό c'iνθρωπος έγκοτα
λΕ ίψΙJ τ11ν άθλίον τούτην VΙlV,
cΊποκαθcιίρπnι βαθμιαίως ολων
τών έλcιττωμcΊτων του· 11 ψυχή
του έnCΊνέρχπcιr Εiς τr1ν ούσίcιν,
έξ Ιlς προ1ΊλθΕν στον κοτωρθώ
ση ν' άνακαλύψΙJ τriv έcιuτiΊς
σuνΕίδησ1ν, κοτόπ1ν σΕ1ρας πΕ
ρ1πλον1iσΕων κοί ν' cΊνοπτύξιJ
τός λονθονούσος τούτης ΤΕ
λΕιότητος."
Ό Π υθαγόρας. 11 μΕγίστη
οϋτη 'Ελλην1κή διcΊνο1cι, ό Έμ
πεδοκλ1lς κοί σχΕδόν πcΊνπς οί
φιλόσοφο� των σχολών έκΕί
νων διππίνοντο1 οτ1 όχ1 μόνον
οί c'Ίνθρωπο1 έχοuσ1 r1ποξύ των
καί μπcι τιuν θΕών ϊίδος κο1νό
τητος φί1σΕως, άλλ' οτ1 11 κοινό
της αϋτη ύφίστοτcι1 μποξύ ού
τCJν κcιί τών όλόγων όντων.
Καθόσον μία μόνον ζω11 ύπάρ
χΕ1 Εiς πcΊντcι, διcιπΕρcι όλόκλη
ρον τόν κόσμον Ιl δρδ ώς μία
ψuχ11 κcιi τουτο εiνcιr έκΕινο ο
πΕρ C:1ποπλΕΙ τriv μποξύ των
όντων τούτων κπί 11μών ιΊλλη
λΕγγύην. Ίοού δ1crτi [ΚΕΙVΟΙ οϊ
ΓΙVΕς φονΕύοuσι τιΊ ζι;Jcι κπί
τρέφοντcιr δ1ό τ1lς σαρκός των,
έγκληματουuι, καθόσον φο

v,ι1oun1 όνηι σuγγεν1l των έί,
ιιϊμιιτος.
Oi ρ11Οέντε ς φ1λόσοφο1 σuν1
σ rιuοιν cΊπυφuγ1iν τοιούτων
Γf)O(pl;JV.
'Η στοιχΕιιίJδης cιϋτη τc1uτό
rης του ζιuνrος στοιχΕίου οέν
έμrιοbίζει τr1ν ποικιλίαν των όν
των κπί τriv c'ιοιc'ικοπον άνανtω
σιν TIUV μορφιuν.
Ώς οιαβατικοi ξένοι οί ψuχοί
έρχοντcrι κcrτcΊ σΕιρόν νά πορο
μείνωσιν Εiς διαφόρους κcποι
κiaς καi νιΊ έμψuχι,Jσωσιν αλλα
σώμcιτο, οτινcι διαδοχικώς έγ
κcπCΊλΕiποuοι, πρός οίωνίον
σuντriρησιν τι;:,ν μορφών κοί κί
νησιν τrΊς ζωrΊς,
Τουτο Εiνω 11 καλοuμένη
μΕΤΕμψύχωσις κοί οnΕρ κcΊλ
λιον, ώς πορατηρει ό Όλυμπιό
οωρος, έπρεπε νιΊ κολrΊτcιι "μΕ
πνσωμcΊτωσις
καθόσον δέν
ειvαι τό σώμα ΟΠΕρ όλλcΊσσεΙ
ψuχ1iν, άλλ' ή ψυχή ητ1ς άλλιΊσ
σΕι σώμα. Δ1ά τουτο δύναται
νά λεχθ1J οτι 11 μποβολ11 οϋτη
του σώματος Εινο1 άκρ1βι;:,ς μίο
άνογέννησις, μίcr πcrλ1γγΕνΕσίο,
Ή 0Εωρίο οίjτη τrlς 11Εριπο
λ11σεως των ψυχών άνοφέρποr
ώς Πuθαγομείcι παρ όπάσης
ΤΙlς άρχοιότητος, Ό ΞενοφcΊνης
τr1ν άποδίδΕι Εiς ούτόv τουτον
τόν Πυθαγόρα. Ό 'Αριστοτέλης
τr1ν άποκολΕι Π uθαγόρε;ον μυ
θον,
Δέν θ' άνcιφέρωμεν, θΕω
ρίας κCΊi δοξασίας αλλων · Ελλri
νων φ1λοσόφωv έπί του ζητri
μcιτος τούτου, καθόσον civcψφι
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βόλως γvωρίζc ι Ε οτ1 ιΊπcιξιΊιιcιv

0f ι'Jοοφος () ι ψίγκηψ

πς οί μυηθέvπς Εiς 1 · cΊρχοΊα

IIK(;JV lOLJ Μεοιrίωvοc,, (;)(, (111()
κιιλιΊ ιιύιόv rΊ Rl_AVATSl<Y κιιi
βf)(ΙΟύΙΕ()ΟV ό ST MARTIN f ίς
ΓllV Γrιλλίιιv. ι') [ΊΙΙΚ(ιλοιψ[VΟ(,
έ,, ί
φ1λόο οφο<,.
(ι γvωο I ος
Ol[U()V ,iς 111•, \.Ι[ΙΕVΟίΊ () κωο,v

ΑίγυπτιcικcΊ.

μυστriρ1π,

ιC:ι

Έλέuσίv1cι

κcιi

rn

τιΊ

Εκ τούτωv

προελθόvτcι, oi Γvωστ1κοi κιιi oi
ΝΕο Πλcπωv1κοί. κcιΟώς καi oi
Έσσc1Ίο1 Ειχοv ιjJς .θεμΕλ1ι_;"JbΕc,

I

l;JV όf)Cr

δόγμcι Γό τiΊc, μΕπvσcιρκι:1uεως.

κcιi rοίi,cισκοv l()V vι'ψοv i()U

ΊιJJοuιπος Eπcιvaλc111f3cΊ
Ό
vωv τnς ΟεωΓ)ίος rώv Έοucιίωv

Μεοrιίωvος. οί

λέγει 011 oi ψuχcιi κcηiΊλΟοv ΕΚ
ΓΟU cΊγvου cιέpος διcΊ VCI OUVO[
Οώσ1 μέ σιJJμcιτcι κcιi ό Φίλωv
κcιΟορίζΕ1 οτ1 ι') όιip ΙlΤΟ πλ1iρης
ψυχι_;"Jv κcιi or1 έκΕivω c1ϊτ1vες η
σcιv 11λησ1έστερω πρός τ1iv
γiΊv. κο rερχόμεvα1 δ1ό vό ouv
οεθιι>σ1 μετcΊ θvητώv σωμότωv.
Encιvr1λθov ΕΚ vέou εiς σώμcιτcι
Επ1Οuμουσω

vcΊ

ζώσ1v

Εvτός

ούτώv.
Ό ΧrJ1στ1οvός Δ1δcΊσκe1λος, ό
Γ λυκι)ς Naζωf)rtioς, δΕv φcιίvε
το, σcιφώς δ,διΊσκωv τόv vόμοv
τiΊς μετεvσcιpκώσεως καi τουτο
01ό11 έπrόκειrο πεΓJi κο1vιΑ.Jς πα
ρcιδΕοcγμέvης θεωpίcις κcιi δ1οcΊσκωv τcιύτηv δέv θcΊ Εδiδα
uκέ τι vέov. · Οτcιv οί μc�θητcιi
ι ι'Jv 1ipιί.>111σcιv περί του ΊωcΊv
vου του Βcιπτ1στου Εδ1iλωσεv
ό11 'Ίιιjrός Εστiv Ήλίcις, ό μέλ

rov

Τϊι

11uοι1κcΊ ιcΊγιΗιιcι

ιοί.J

/\λβιγ,vοί. οϊ11

vεc, ιιμοίiλΟοv έκ ιιι>v Γvωο·11
01 Ιπ11όιc11 Νcι1,ι11. oi Ρο

κι7Jv

OOOΓCIU(Jll(II Κ(ΙΙ oi Τρουβcιοου
ρο1 r1σcrv cΊκμcιδcΊvτως πεnε1
011έvο1 01 ι rΊ rrαλ,γγεvεσίcι μέχΓJι
riiς ι1ρ:στ1κiiς cΊπολuηJιίJσεως
ε'ίvcιι c'rιrυρcιβυ r ος τ11ς φύσεως
vόμος.
Ο ΠιιρcΊκελuος, ό LEIBN ΤΖ,
ό GOET HE. ό HERDER. ό
SCHOPENHAUER 11σαv Evθou
σ1ιί.>οεις κ1ipuκες του δόγματος
τούτου. ΈιΊv Άσ1r:της τις μέ
rirιίJ rcι τόv όρ1σμόv τ11ς Εύρώ
π11c,. λέyc1 ό SCHOPENHAOUER
εiς rcΊ 'Πc'rρΕργcι κοi Παραλε1πό

λωv εμχ,σθω." κcιί πιΊλ,v οτcιv

μεvα". ί:Jό rϊμηv 1ivαγκοσμΕvος
v· όπαvτriσω πpός crύτόv: Ειvα,
ΕκεΊvο τό μέρος του κόσμου ο
περ κατέχετcι, ύnό της cΊ111στεύ
του πλcΊvης οτ, ό οvθρωnος
Εnλόσθη έκ του μηδεvός καi 6τ, 11 σημεριv1i γέvvησiς του ι

rΊμωτ1iU11 rιεμi ι iiς ελεύσεως
�ου Ήλίcι. η, ις έοε, vcΊ nροηγη

vni rΊ πρώτη
έμφcΊv1σίς τοu.

Οr) riΊς Γου Μεοσίου. cΊn1ivτη
σεv 011 ό '"Ηλίος ηδη 11λθε κcιi
ούκ έιιέγvωσοv αύτόv."
ΚιrτιΊ rόv μεσcιίωvcι ό GIOR
JACOB
ό
BRU Ο.
DANO
ό ύι1οδημcιτοπο1ός
ΒΟΕΗΜΕ.

εiς

niv

ζι,JΙlV

Έκ rώv πο,ητι'c)v, οΊτιvες έ
ψολλοv Γόv vόμοv του, ov. cΊvυ
φέ ρω τόv ΛαμcφτΊvοv, τόv
ΟυγγιίJ. rόv Μπαλζcικ. τόv Σέλ
λεϋ. τόv Tέvvuoov. Ό τελεu
τυΊος οιJτος cΊποδίδε1 0<1u1rcΊ01c1
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01· ένός τετραστίχοu τόν νόμον

έκθέu1:�

της μετενσαρκιJJοεως.

σriμερυν όντιλσμβόντα1 τήν με

"Τήν

κcιτοικίcιν

ένός

κτri

11

Θεοσοφία της

τενοίιρκωσιν.

νοuς έδάνεισεν ό Θεός είς

· Η θεοσοφία, πcιραδεχομένη

τόν όνθρωπον καί riρώτη

οτ1 ύπόρχε1 συνέχεια ζωιϊς. ώς

σεν

ύπόρχει κσί συνέχεια μορφής,

ό

όνθρωπος:

είμαι

όφειλέτης σου;

πσρuοέχετοι οτι 11 ζωή διατηρει

"'Όχι, άπriντησεν ό Κύριος,

τήν πειραν τών δοκιμασιών ας

6χ1 άκόμη, άλλ' άπόδο<, τriv

ύφίστcιτοι διό τών διαδοχικών

κατο1κίαν καθαρόν, καi θά

μορφι,Jν.

σοi δανείσω όλλην καλuτέ
ραν.

Έν l)σ� 11 ζωri κατέχει μίαν
μορφr1ν, δρςι δι' αύτrϊς προσαρ

'Όποιος όλλοτε σάν δουλος

μοζομένη

βασανίστηκε,

φρασιν

ναται

νά

πρίγκηψ δύ

ξαναγυρίσ1J,

δ1ά

όναλόγως

έκcΊστης

πρός

νεωστί

έκ

όφu

πνιζομένης ένεργείος Ή μορφ11
τάς προαορμογάς

τήν γλυκύτητα του χαρα

μεταβιβcΊζει

κτήρος του, κcιi τά προτε

τούτος είς τόν γόνον της οστις,

ρ11ματά τοι.,, κcιi οποιος ήτο

προερχόμενος

βασιληάς,

ρακένδυτος

περ1πλcινατοι,

δ1ά

νά

πράξεις

πού έξετέλεσεν η είχε πα
ρcιλείψη".
, Η μετενσάρκωσις εινα1 Οε
τος, όσημέρο1 δέ προοδεύει κcιi
π1στοπο1ειτοι.
τrϊς

Άντ1κρούετcιι

Έκκλησίcις.

μολονότι

ούδεμίπ έπισημος καταδίκη εύ
ρίσκπω εiς τcις Συνόδους.
Δυστυχώς
προερχομένη

έκ

της,

ώφειλε κατ·

έχ1:�

τάς

τiiς

ούσίας

cΊνcΊγκην νά

iδ1ότητας τrϊς ούσίας

έκείνης.
· Η σύγχρονος έπιστιiμη άπο

μελιώδης ίδέcι τrϊς άνθρωπότη

ύπό

πώς

11

θεωρία

όπό

cΊπομεμακρuσμέν11ς

της

οίjτη,
πλέον

άρχοιότη-

1ος. παρεξηγειτυ1 πολλcΊκις, ταu11ζομένη μέ πεπλανημένας όντ1λ1iψεις κυi δF1σ1δuιμονίας. υϊτι
νες μειουσι 11·1v φιλοσοφικriν
( ΙU 11]<, ! ιί,ίcιν ϊιΠl VCΙVϊ 1 1 ιϊς ΟΚέ
ψΙ (,){, ιιϊς οιΊοιως.
Μ, ιcι 11iv 1ιυκρcΊν

ιι1ύ1ην

ιινι ,γκcιiιιν , 1uc1γωγ1iν Οέ λομι ν

δεικνύει όλοi:ν καί σοφέστερον
οτι 1·1 κληρuνομικότης δ1αδρcι
μcιτίζει όλοέν καi μ1κρότερον
μέρος εiς τriv έξέλ1ξιν τών άνω
τέρω πλασμάτων κcιi οτι cιί δια
νοητικοί

κcιί

riθικαί

ίδιότητες

δέν μετοβ1βcΊζοντcι1 παρά τών
γονέων είς τόν γόνον καi οτ1 ο
σον ύψηλότερα1 εινcι1 αί άρεταi
τόσον περισσότερον κcιτάδηλον
είναι

τό

γεγονός

τό

τέκνον

μιδς μεγαλοφuicις εινα1 riλίθ1ον
κο1ν1ϊς

δ1ανοητ1κ6τητος

γονεις

γεννώσ1 μίαν μεγαλοφuiαν.
'Όταν γεννδτcι1 εν πuιδίον 11 γε
νικri πίοrις εινnι bτι 11 συνείδη
σίς του έπλόσθη μετC:1 του σι;;
μυτυς συvχrJ6νως. · Η iδέα οϋτ11
C ύι<όλως έξηγειτcιι. 'ί-Ξν τt;J ΠCΊΙ

1

/,J' 1

11 ΜΙ- rι-r ΣΛΙ'ΚίJΣΙι

J '�.'

i)iΙιJ riM ΙΙΟΙΙlV, ω<, ι' μφιrνίζι l(Jj

!_v οι\Iγο1c, η iJΙΙΙΙf)ξιc, 1:iι, (Ι\Ι
1ι1ν11i�1·1οι_ωc,

01-ν

11λλΙJJΟΙf, ()1 1 Ιl ουνείοηοrς (ΙV('

Or;1,J11iv1ic,

111 ύυοε 1111

1i,rlf)ιr11111 11λέιJν ικ 1uιj έγκ,

11ι: rr1

ιιJLJ

01;ψι1ι οc,

κιII έν rψ γέρον 11 δτ1 Ιl ουνεί
i)ι1οις

έξ(Ι(pίινίζ, 1ι1I

ιJΙίΙV Uv,·1

οκι,1 1 cι οι7Jμι1.

ψίΊλοιJ

1

ι,J(, ίΙKfJΙrJ1;J(, η

Ullίlf)ί,ΙC,

101' iHJU<JIKOlJ c)iV ,ξιψΙίΊΙίΙΙ ΕΚ
1 (JLJ riroλίuu

(ΙlJ

Αλλ' ι'1 ουν, i

Ar 11uρcΊλληλο1
ίΙι°JΓίΙ: με ΙίψOfHpί;JUllς llίlf)[XUU

•)ll(JIC, ωc, K(II () IJ()lJ()ΙKO(, {χοιJ

01v 11μΊν

0Iv ι1ν<Ίγκ11ν

111v ,ν1uI1ωοιν iJ11 ο

1

11;jv i)ιJo

{γκι'φι1λος ΕΙ,V(ΙΙ ο οημrυιφγιic,

ιψγιιν1,1ν

1 ιic, ο υνε rc'J ri υ UJJ<,.

κrιι J()lJ ri,oλiou llfJOC, ι_κb1'iλΙ•JCJIV

Κ<11<1 111v Οεοοοφίιιν ri11ως r,
έγκέ_φcιλοc, ΟΕ.ν ε1νι11 ο όΙ]ιJΙΟUfJ
γϊ)c,, πλλ<1 rό 6ογι1νον I ιiς υυ
νι 1,'_}ι'μ1ι1,Jς κιII

η οιr1νο1ι1 ι1νc11

[VΙcλώς ΚΕχωμ1011έ✓η ΓOLJ

ΕΥ

ι ε.

ι οίj

rοι·1,ι,Jν

ll•JV fV Ι(ιJ ψlJ(JΙKr ( ;

Εγκ, φcΊλυu
IOIJll•J Κ()

0I11:J
Αι ll(lfJ(Ir11μι'μΗ ll, (;ΙJ Γ(ΙΙ f ΙΟΙV
rινrιγκrιIιιI t'C, 111v 1ιελε111ν 1οί'1
V0/10IJ Ι Ιl(, !lί Ι < VΟίψΚί•ΙίΗ ι,,(,

κε.φ(Jλου
Ο
11υλύ

έγκέepι1λοc,

Γ(\lΊ r3ρέφους

ολίγον cινιιι ι_uuίuUηroc,,

κuUόσον εινc11 11ολu 11λc1u ι ιι<ός
κcιί κcικιiς όργcινι�JσΕως.
νοIι1 cιύ rοίΊ,

Η brcΊ

μη χρηοιμο1ιυιου

μένη ι;Jς πρέπΕι

Fι\c1χίσΗ1ς 011

1-\
Ε ΙV(ΙΙ

(Jl(IVOΙ(I K(II CJ Εγκέωc1λος
()()()

πμ<Ίγμυτrι

iΊrrιcpcψε ι ικcι.

Ο

rrιιυιελουμενοc,

fVl tι\(JJζ

ί'γκέφr1λος

εξ

εκcιιυμμυ

fJίΙιJ'.' VfUΓJIKΙ7JV KUTΓClfJίιJV IJ[lίl
rι7Jν iΊ1cικλao1jJoε1jJv 1 ων κCΙi τ11ς

μrουργΕι έντuπι:JΟ,ις. Έφ' οπον

Ιlcf)Ιr3rιλλοι1σης

16 πnrοίον cΊνcιπrυσοΕτω Ίόοον

vης ι:1νrιι ε_v 110λύπλοκον όργcι

ι(ΙlJTCI

μεμβρcΊ

κπί ό έγκέφcιλος cιύτοu όπγc1-

vον, ούι ινοc, πρυορισμος εινcιι Ιl

νοιJ rcιι έι1ί τn βελΊ ίω κc1ί Ιl 01c1

λιiψις

κιιι

11

έκπομπιi

κρcιδc1

vo1c1 του f"vημEfJOuτc11. ούχί 01r'J-

01H;jv

Η έv εγρηγcΊροει συνεi

1I η συνιcίδηοrς cτuτοίΊ

01101c,

ε Ivr1I μέρος μικρόν rriς

έμεγΕ

Ούνθη, c1λλcΊ δ1ότ1 rό 6ογι1νον
011,,J μrrιιβ1βc1ζει τcτς ένιυ,1ι;J

ο λοκ ληρ ω r I κ riς

lJEΙC, Εlζ ΙΊ]V OU\lc 10/lOIV έβελ

'-'0\1 Ειrι1ρεc'ιζε1 τόv έΊκι':φcιλοv.

1 1ιί1Οη

Κ πτcΊ

Εiς rόν γέρονιι1 ο έγκεφr1λος
rξ1ιυΟι:νει κυί κυΟ1σ r(ι την φυ01κ1iν

f κcpρuσrv

τ11ς

brcιvoίcις

ουσχερευr�ρπν.

υ υ νΕ Iδ ri σ ε ω ς

1οσ C!νΟρωιιου μέροc, οπερ μό
τι1ν

συνε1b:1ιr1
{ΚΙΟ(

Κ(Ι•

σι:1υι1τοc

0εο υοφίcιν

εi μ c θc1

cΊνθρι;J,ίΙ\'CΙ
έντnς

TOU

6ντc1

ψUOIKOlJ

πr,ο 111c; γΕννr'1σειί.Jς

μcις κc1ί με ru τον Ε1cιvcττον μcις.

Ο Οι'ινιιτος κυτc:οτρέφε1 τό
6ργc1vον κυί ως

Η

cινθ ρωrι ίνη

σuνε i ο η σ ις

τούτου 1·1

υncιρχει πρό τrϊς γεννιiοεως κaί

συνείb1101ς οέν bύvaτci1 ιιλέον

δr1 πρό I riς σuλλιΊΦΕως. Τοuτο
εινω
ιό πριuτο,, θfμsλ1ώδες

vιΊ

εκb11λωθ1J

IOUH;-1 Κ(JΟμψ.

εν

έκ

rι�

φυσrκ�

γεγονος οπερ rτpέrιε1 ,,cΊ γνι,Jf•Ι
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ζωμεv
σεως.

έni

της

μετενσαρκώ

Τό μικρόν 110ιδίοv εivαι νεα
ρόν μόνον οσοv όφορ9 είς τό
σώμα· μία ώριμος συνείδησις

σοφίας μετενσάρκωσις. Τουτο
γίνεται έv όλοκλ1iρψ τψ σύμ
παvτι, όχι μόνον έv τψ άvθρω
rrίvψ βασιλείψ, άλλ' έv όλοκλή
ρψ τ� φύσει.

όvθρωπίvωv

Είς πόσον ζώσαv μορφήν, ηv

δοκιμασιών, συλλεγεισώv κατά

βλέnομεv, ή συνείδησις έξελίσ
σεται καi χρησιμοποιεί τήv μορ

έκ

πολυαρίθμων

ΤΙΊV

διάρκειαν

προηγουμένων

έπi τιϊς γ1ϊς βίων, κατοικεί έvτός
τοϋ σι.ί.ιματος αύτου καi ζητεί
πάντοτε vό έκδηλωθ15 οσοv τό
δυνατόν περισσότερον διό του
έγκεφάλου καi του vευpικου
συστ1iμοτος.
'Έτερον σnουδαίοv γεγονός εi
vοι οτι 11 ψυχ11, ό συνειδητός
έουτός του όvθρώπου, μεγεv
θύvεται ώς i.Ξv φυτόν. 'Από της
πρώτης έγρηγόpσεως μέχρι τrϊς
λαμnρας ώριμότητος, όnαιτεί
ται χρονικόν διάστημα ύπολογι
ζόμεvοv είς περιόδους χιλιάδων
ετωv. 'Η ψυχ11 εivαι "τελεία"
κατά τήv άπαρχήv της άvθρωnί
vης έξελίξεώς της, ώς τέλειος
εivαι κοi ό σπόρος έvός φυτου.
Ή διαφορά ητις ύπάρχει με
ταξύ μιας νέας ψυχ1ϊς καi μιας
γηραιας τοιαύτης είναι ή αύτή
ητις ύπάρχει μετοξύ έvός βαλα
vιδίου καi μιας δρυός.
· Η άvάnτυξις αϋτη τrϊς ψυχης
δύναται vό θεωρηθ� ώς έξέλι
ξις της συvειδιiσεως, δέ.v πρέ
πει ομως ούδεμία vό γίvηται
σύγχυσις μετά της έξελίξεως
τώv φυσικών σωμάτων, τ.iΞ. τιϊς
έξελίξεως της μορφ1ϊς.
· Η όδιάκοnος λ1ϊψις ύπό τrϊς
Ψυχ1ϊς νέων σωμάτων, νέων
μορφών, καλείται ύnό τrϊς θεο-

φήν πρός άnόκτησιv πείρας.
Πρός άπόκτησιv της πείρας
τούτης προφανώς πρέπει ή έξέ
λιξις της συνειδήσεως vό εivαι
παράλληλος προς ΤΙΊV έξέλιξιv
της μορφης.
Τουτο τηρείται πάντοτε έv τ rS
φύσει.
Τό άvθρώnιvοv σώμα, τέ
λειοv δργαvοv, καθιστ9 έφικτήv
ΤΙΊV έκδήλωσιv ϋψιστα άvε
nτυγμέvης συvειδ1iσεως, iiv είς
ούδέv

κατώτεροv

άnαvτώμεv,

βασίλειον

καθόσον

τό

άv

θρώπιvον σώμα μετά του θαυ
μασίου έγκεφάλου του είναι
κατά πολύ περισσότερον προ
σηρμοσμέvοv είς τός άνάγκας
τrϊς συνειδήσεως τούτης, όφ' ο
τι θό 11το τό σχετικώς ατελές
σώμα έvός ζώου.
Έv τr5 μελέτ1J τιϊς φύσεως
cιvευρίσκομεν οτι ό θάνατος εi
vαι navτou καi οτι έλοχίστηv
όξίαv έχει 11 διατrirησις τ1ϊς
μορφ1ϊς.

'Αναρίθμητα

φυσικό

σώματα κατcιοτpέφοvται διό vό
έnιτρέψωσιν εiς όλλα φυσικό
οώμcιτα vό ζ1iσωσιν.
Τcι όρυκτcι θvήσκουσι διό νό
χρησιμεύσωσιv ώς _τροφαi εiς
τό φυτιΊ, τό φυτό εiς τό ζώα
κcιi τό ζώο είς τόν όνθρω11υv.
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Άπό τriς όπόψεως rcιύ rης Ιl
φύο1ς είνω εν rιπέρcιντον οφcι
γειον·ΊΌυτο είνοι CΙiτicι τriς
ιΊπι:λ111σίcις rών φιλοσόφων κοi
σο[3cφ6ν έιιιχεiρημα τriς Έπι
στriμ11c, κcτrcΊ τriς θρησκεuτrκriς
εiς ιόν Θεόν πίστεως.
Υ r 16 τι'J φCJς 1riς μ Ε 1ενσυρ
κιcJ ο ε ω c; [1λΕπομεν 611 έcΊν rΊ
φυσrc, ηκrοιcι ένδ1αφέρετcι1 διc1
1c1 φuο1κl1 ,Jωμιιrc1. 1ουιο πρc'π
r ε1 κc1Οοοον fv ι rJ ιφc1γμc1τ1κό
11111 ολ1γ11ν [\_ΟUΟΙ rπuτο cΊξiον.
Ο μονυc, υκοιιϊ1c, του φυο1κου
οωμc1 ι ιχ, ! ;, c11 \ ιΊ 11ιιι1έξ1;� εiς
11iv ιΗJνε1ί:�1101, ιιΊ ΠfJlJC, cΊπυ
Κ 11)01\1 llt ΙfΗ1ζ μ[Ί1ιι.
Η οuνε1ί'111υ1c, κc1i η ciνciμvησ1c,
� ινUΙ τό μονU\' i'11 ιιυτriν σποu
δοιον.
· Η φύυ1ς κcιτCΊοτρεφεr τcΊς
μορφcΊς όδrCΊκρrτως κοi τοCιτο
δrότr rΊ σuνείδησ1ς 1Ίτ1ς τcΊς XPll·
σrμοποrεΤ δέ.ν δύνcπω ν· ciπo
θcΊvr:i κcιi έπεrδri με, ούτ11ς δ1cι
τηρ0Cιντω i:iποσω oi όνομνri
σεrς κοi oi iδrότηπ:ς. Ούδεμiον
σοβορcΊν όπιcJλεrον ύφiστοτοr
οϋτη.
Άπό τriς όπόψεως τriς με.
τενσορκώσεως rΊ vri δέ.ν είνοr
cϊλλο τr πορcΊ εν cΊπέροντον
σχολειον. Δέ.ν έχεr οϋτη πορά
μόνον έκποrδεuτrκόν σκοπόν.
Νό έξελίξr:� τόν θειον έ.ν rΊμΤν
cϊνθρι.Jπον.
Ώς όκρrβιί.ις τό ποrδiον μετο
βοίνε1 εiς τό σχολεϊον. οπως.
έκμονθόνον τά μcθήμοτο. άπο
κτr1σr,1 πεϊρον κοi προοχθ� εiς
όνωτέρον τόξrν. οϋτω κοi rΊ ψu-

_) � 1

xri rΊμιί.ιν κω· έ11ονόληψιν έpχε
τcιr έπi τrlς v 11ς πpός έκυc'1Ο11σ1ν
κcri προαγωyriν.
Εν τrJ όπcιpχrJ τ!lζ έξελiξεώς
μας εϊμεΟcι έν cΊγρί�ι κωαστcΊ
υεr. Άφοu έπi πολλcΊς ένσcιρ
κωσε1ς δ1επλέσr:μεν έν πρωτο
yE vεΤ, ourως είπεϊν, κcιταστc'1οε1
καi κCΊτωρ0ώσcιμεν ν cΊποκ r 11
οωμεν riθrκcις rrvoς [1c'ισεrς,
έπcινεγεννηθημfν
εiς
i:νcι
ό11ω,_1δ1iποτε πολ1τ1σμένον 1ό
πον. Οϋτω βρcιδέως crποκτι;Jν
τ ς προτερriμcιτcι 1ωi γνωοε1c,
γεννώμεθcι εiς περ1βcιλον εν H-i-J
όποiψ θcΊ δuνηθώμεν ν cινιr
πτύξωμεν ούτriν ί1 έκείνφ τriν
ίδ1ότητn. αύτό ίi έκείνο τό χcφ1
σμcι.
TrJ όληθεί�1 rΊ έξέλ1ξ1ς εiνUΙ
όδuνημcΊ κcιi βροδεiο. δεδομέ
νου bτr δέ:ν έπονcιγεννώμεθrι
cΊμέσως. cΊλλcΊ δrομένομεν έπi
πολύ τόσον είς τriv ΚομαλόκCΊν
οοον κοi είς rό Δεβυχcιν. cΊφω
μοrοuνπς τriv κτηθεϊσον κοτcι
τriv τελεuτοίον έπi yriς ζωriν
πεϊρον έν τιίJ οiτrοτιίJ οώμοτ1. έν
τιίJ rΊμπέρψ έγώ, έν τιίJ κcιρμr
κι� τούτψ ένδύμοτr τriς ψυχriς.
τιίJ όφθcιρτψ κοi οίωνίψ
Τίνr τρόπψ κονονίζοντn1 τcΊ των
όνογεννriοεων
rΊμών
πορcΊ
όνωτέρων πνεuμcιτικι"ί:ν όντο
τriτwν όποτελεϊ τό όντ1κείμενον
ηί.ιν περi Κόρμcι μελετών.
TrJ όληθείςι όπέχομεν πορο
σcΊγγος cΊπό τόν διδcισκολον. ο
πως κοi ό cϊγριος όπέχει όπό
rΊμcις.
ΤοCιτο δέ.ν όποτελει iδrοrτέ-
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ρον διά τόν ενο εϋνοιον η δυ
σμένειον διά τόν όλλον. Δέν εΊ
νοι παρά ζήτημα χρόνου. 'Άλλοι
r1λθον πολύ πρότερον ήμών,
όλλοι πολύ βροδύτερον. Μίαν
ήμέρον απαντες θά επιτύχωμεν
τόν σκοπόν σύμφωνο με τό
θείον σχέδιον.
Οϋτω, ύπό τό φως της με
τενσαρκώσεως, δυνάμεθα νά
θεωρr1σωμεν τriv άνθρωπότητο
ώς άνερχομένην πονύψηλον
κλίμακα πρός τήν δόξαν τού
Θεού. Άγνοούμεν τό ϋψος της
κλίμακας κοi επί ποίος βαθμίδας
τούτης εύρισκόμεθο. Τούτο 6μως ούδεμίον έχει σημοσίον.
Β ροδέως ά Ίλ' άσφολώς θ'
άvέλθωμεν είς τό δυσθεώρη
τον ούτi']ς ϋψος.
Ή άτομικότης εΊνοι πάντοτε
ή ούτή. Ούδέποτε άλλάσσει,
άδιάφορον αν τό σώμα ήμών
όλλοτε εινοι άνδρός κοi όλλοτε
γυναικός. Αί ψυχοi δέν έχουσι
γένnς. · Η άνάγκη bμως όρμονι
κης εξελίξεως ούτών επιβάλλει
τήν ένολλαγήν ταύτην των γε
νών.
· Η μετενσάρκωσις δεν ση
μαίνει bτι ή άνθρωπίνη ψυχή
δύναται νά γεννηθrj εiς σώμα
ζώου. Τούτο άπορρίιπετοι ύπό
της θεοσοφίας, θεωρούμενον
ύπ' ούτiiς ώς δεισιδαιμονία κοi
ώς τελείως παράλογον.
Ό κύριος λοιπόν σκοπός τiiς
μετενσαρκώσεως είναι 11 εκπαί
δευσις. Ή δίψα πρός άπόκτησιv
πείρος, ή έπιθυμίο γνώΌεως, ή
έφεσις άvuμίςεως ιiμώv εϊς τι
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γεγονός της φυσικης ζωης, α
ποσnι οί επιθυμία� ούτοι προ
σκολλώσιv ήμας επί τού τροχού
τώv άvογεvvήσεωv, άπό τόv
όποίον δέv δυνάμεθα v· άπολυ
τρωθώμεν, παρά μόνον bτov
τάς άποβάλωμεv όλοτελώς.
Ό κόρος φονεύει τήν έπιθυ
μίοv. Ώς bτov κατά κόρον φά
γωμεv δεν επιθυμούμεv όλληv
τροφήv, οίίτω περί τό τέρμα
μιας ενσαρκώσεως πρέπει νά
έχωμεv άποβάλrJ τriv έπιθυμίαν
της ζωης. Δεδομένου οτι ή έν
έγρηγόρσει συνείδησίς μας εί
ναι, ώς εϊπομεv ηδη, μέρος της
άληθούς ήμώv συνειδήσεως τό
έσωτερικόv έγώ μας ζητεί πολ
λάκις έκείvο, bπερ δεν ένδιαφέ
ρει τό έξωτερικόv. Οϋτω περί
τό τέλος έκάστης έvσαρκώ
σεως ή φυσική συνείδησις πε
ριωρισμένη έν τt;J στεvt;J όρί
ζοντι μιας μόνον γηίνης ύπάρ
ξεως δεν έπιθυμεί πλέον v·
άvογεvνηθ�- άλλ' ή ψυχή μας,
ί1τ 1ς βλέπει τό πρό ούτης λαμ
πρόν μέλλον, άvομέvει άvυπο
μόvως τήv εκ νέου γένvησιν.
Ό μέγας σκοπός της ζωιϊς
είναι v· άvοπτύξrJ τάς λοvθο
vούσος δυνάμεις μας. Έφ' 6σοv προοδεύομεν δεν προσθέ
τομεν τίποτε εiς r1μός οι1τούς,
άφυrrvίζομεν μόνον τό έvτός
ήμώv ύrrνώττον.
Ή ψυχή μας περικλείει δυ
νητικώς πάν bπερ θά κατέχω
μεν έv τl{) μέλλοvτι κοi οί μέλ
λοντες έπi της γης βίοι μας έ
χουσι σκοπόν τήv συγκομιδriv
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ι ι1ς ιιείμιις, ηΊ 1ς θίΊ cΊφυπνίσι:�
ι ιιχιΊτερον
τ-ιΊς λονθnνούσος
iο1ότ111rις μυς κrιi 86 τnς θέσιJ
ι iς κίνι](JΙV.
· Η έξtλ1ξ1ς τών μορφιΑJν είνα1
ι.:.ισού ιωι:, fv ιιι.Jν έργων του
σχολε.ίου τuυ κόσμου, ουχ1 ο
μωι:, κιιί ιcJ μόνον. Ή έξέλ1ξ1ς
τι1ι:, ϋλ11ι:, κrι ιcιbε1κνύει rιiv βρcι
οrίcιν μεη111όρφωσιν του με
τιΊ λλου εiς φυ rόν 1 ου φυτου
εiς (ιΑJον. rού (ι.ίJΟυ εiς civθρω
πον. , υυ cΊ νΟριίJ11οι1 εiς ύπεράν
Uρωπον. 'Η έξfλ1ξ1ς τι1ς ζωίΊς
κcι ιnbεικνύει τιiν πνευμcιτ1κriν
(WΙlV, i1τ1ς κυρrrιρχει των πcιν
rων κcιί fκμιινΟάνεr όλiγον κατ·
όλίγον v6 εινc11 rελεiως κυρία
των ύλικι.ι.Jν σωμάτων έντός
τιιJV όιιοίων ΚlΙΤΟΙΚει.
Έν rι;ι σχολεiψ τούτψ του
κόuμοιJ έν rψ όrιοίψ C1\'υρρiG
μητο1 μυριcιδες ψυχιιJV έξFλiσ
σοντΟΙ, εκάστη πεϊpα ην cΊπο
κτώμεν μ1κρά rΊ μεγάλη cΊποτε
λεϊ μrρος του προγράμματος
της διδοσκολiος. Δέν είμεθcι b
λοι βεβαίως είς τιiν cιύτιiν rάξ1ν
καi δέν έκμcινθcΊνομεν βεβαίως
bλο1 τό ούτό μcΊGημcι, καθόσον
αί ψιιχ.ιί μcις δέν έχουοι τιiν
cιύτιiν riλ1κίcιν. Δέ.ν είμεθα έξ
cΊλλου κcιi πάντες καλοί μυθη
τcιί. ΈιΊν εΊμεθcι τοιουτο1 δέν
θcΊ ύφισ ιάμεθα τάς τιμωρίας
τ11ς λύπης κοi τών πόνων. Ή τ1μωρίcι i1v ύφιστάμεθcι είναι
(ιποτέλεομcι τι1ς cΊγνοiας μας
κπί τ ι1ς cΊνυπακοrΊς μας. ΈcΊν
β1cιζι�μεθcι νά έκμάθωμεν τα
χέως. έάν γνωρίζωμεν μετά χα-
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ρδς νό συλλέγωμεν παν γεγο
νός ώς εν πολύτιμον δώρον.
εαν θέλωμεν νό συντελέσωμεν
είς τιiν πρός τήν θεότητα έξέλ1ξ1ν, ιi όνόπτυξiς μας θά εΤνω
ταχεία καi ιi εύτυχiα μας τελεία.
Έφ' bσον ό τροχός τ ι1ς ζωι1ς
κπi του θανάτου περιστρέφεται,
έκμανθάνομεν μετά πόνου νά
εύρύνωμεν τά bριο του cΊτομι
κου μcις κύκλου, του κcιθ' έαυ
τό έγωϊστικου καi όρχίζομεν νό
περ1λαμβόνωμεν έ.ν τψ κύκλψ
έ.κείν� τήν σύζυγον κοi τά τέ
κνα. Μετ' ού πολύ έν τψ κύκλψ
προστίθενται οί φiλο1. Βραδύ
τερον έντός του κύκλου περ1λαμβcινετοι τό έθνος κοi τέλος
ό κόσμος όλόκληρος Ό έ.γω1σμός μας μετεβλήθη οίπω είς
cΊλτρουϊσμόν. καθόσον θεω
ροι-:ιμεν παν ον ώς riμδς ούτούς
χωρίς ούδένο νά έξοιρι,Jμεν του
κύκλου μας. Τουτο είναι τό
στcΊδrον των OWTΙΊPWV του κό
(J μου, 1 ό οτάδ1ον ε ίς b δέν
έφθc�οrιμεν εiuέτ1. τό στcΊδ1ον
[ ίς b μίαν riμέραν θό εΊμεθα.
Κcι rά τriv Αρχcιίαν Σοφίαν
κrιi τι:>ν Αποκρυφ1ομόν ό όν
θρωτως κcιτά τιi\' οiοδόν rou
<)1cΊ του φυοικου θcινc'ηου rης
Κcιμπλόκcις κcιi του ΔεβπχcΊν,
cΊπόλλυοΙ Τ(Ί εν μεπΊ τό cιλλο,
Γ(Ί 01cιφορα σιί.ψcιτcι πύτου, rό
φυοικόν, τό cιοτρrκόν τό νοητ1
κόν. Πιiντcι τcιιJΊCΙ cΊποοuντίθεν
τc11 κrιi τό μόρrα cιύτϊί.Jν έπcινcι
μιγνύοντω μετά τιι.Jν ύλ1κών
Hι.JV cΊντιστοί'<ων cιύτών πεδίων.
Η ουνοχ11 του cΊνθρώπου μετcΊ
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ΙΛΙΣΟΣ

1982

τού φυσικού φορέως διασπαται

παραμένουσι.

τελείως καi έντελώς, όλλό τό
όστρικόν κui τό νοητικόν σώμα

τροφή της διανοίας, τά ύλικά ο

παραδiδουσιν ι:ίς αύτόν τούτον
τόν όνθρωπον, είς τό έγώ, τό
σπέρματα τών ίδιοτήτων καi

Ταύτα

ήσαν

ή

τινα δrέπλασεν αϋτη είς δυνά
μεις, καi έν τψ νέψ σώματι
έπανεμφανίζονται αί δυνάμεις,
καθορίζουσr τά ύλικά. αύτού καi
σχηματίζσυσι τά όργανά του.
'Όταν ό όνθρωπος, τό έγώ,

προτερημάτων οτινα προέρχον
ται έκ των ένεργητικοτήτων της
έπιγεiου ζωi'�ς. ΤαύτCΊ άττοθη
κεύονται έν τι� CΊίτιοτψ σώματι,
ώς σπόροι των προσεχών
όστρικών κοi νοητικών σωμά
των. Κατά τό στάδιον έκείνο

έπενδύσr:� σϋτως έαυτόν διά
νέου σώματος διά την άρχομέ
νην έπi τών κατωτέρων νοητι
κών έπιπέδων ζωήν του, προ
χωρεί διά της ζωσγοννήσεως

μόνον cιύτός ούτος ό 6νθρωπος
όπομένει. ό έργάτι1ς bστις έκό

άπόκτησιv

μισε rιiv συγκομιδι1ν οϊκοι. κcιi

διά την έπi τού άστρικού πε

τρέφετCΊι έξ ούτιiς μέχρις οτου
011000 όφομοιωθι) έν ούτψ · Η

δίου ζωήν του. Αϋτη άντιπρο

ούγι1 μιδς νέcις ζωι']ς cφχiζει καi
πρέπει νά σπευσιJ έκ νέου είς
τιiν έργcισiον του μεχρι τi']ς

την δυνομικήν αύτού φύσιν, πι

έσπέρος.
· Η νέα ζωri όρχiζει διά της
ζωογονήσεως ΗιJν νοητικlιJV
σπερμάτων, bτινο προσελκύου
σι ύλικά τών κατωτέρων νοητι
κών έπιπέδων μέχρις στου όνα
πτυχθ� έξ ούτών εν νέον νοη
τικόν σώμα, οπερ 0· όντιπρο
σωπεύrJ έποκριβώς τό στάδιον
τr")ς νοητικr")ς όνοπτύξεως τού
όνθρώπου κcιi Θά έκδηλοί άπά
σας τάς νοητικός δυνάμεις ώς
όργανn. Αί δοκιμασiοι τού πα
ρελθόντος δέν ύφiστονται ώς
νοητικui είκόνες έν τψ νέψ
τούτψ σώματι · ώς νοητικοί εi
κόνες όπωλέσθησαν οτε τό πα
λαιόν νοητικόν σώμα όrrώλλε
rο. Μόνον 11 ούσία των, τ' άπο
τελέσματα τι;ιv ίδιοτήτων των

τιίJν αστρικών σπερμάτων πρός

σωπεύει

άστρικού

έκ

νέου

σώματος

έπακριβώς

στώς άνοπαράγουσαν τάς ίδιό
τητας αϊτινες ειχον έξελιχθ� κα
τά τό παρελθόν, ώς οί σπόροι
έπαναποράγουσι τό συγγενές
δένδρον. Οϋτω ό όνθρωπος ϊ
στοται, εφοδιασμένος πλr1ρως
διά την προσεχr1 ένσάρκωσιν,
τr")ς άvομνήσεως τών γεγονό
των τού παρελθόντος του εύρι
σκομένης αποκλειστικώς έν τψ
οίτιοτψ σώματι. έν τ� ίδi9 αύ
τού διαρκεί μορφ� έν τψ μοvο
δι κψ

σώματι,

οπερ

διέρχεται

άπό ζωr")ς είς ζωήν.
Έν τψ μεταξύ λαμβάνει χώ
ραν εξωτερική έτ�' ούτού ένέρ
γεια διά νό έφοδιασθ� μέ φυ
σικόν σώμα κατάλληλον πρός
έκφρuσιν τώv ίδιοτr)των του.
Είς παρελθόντος βίους ειχε συ
νάψει δεσμούς, όvαλάβει ύπο
χρεώσεις άπέναντι 6λλwν όν-
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Η ΜΕΤΕ ΣΑf0 ΚΩΣΙΣ

θρωπίνων Ο\'των, καi τινα τού
rων καθορίζουuιν έν μέρει rόν
τόπον τi')ς γεννι1σεώς του κ,Ίi
τriv οίκογένειcιν του. Ύπιi ρξεν
ου ruς πηγri εύτυχίας η δυστυ
χίας είς 6λλους τουτο ε1ναι πα
ρ6γων καθορίζων τούς ορους
τriς έρχομέν11ς ζωι"]ς του. Ή
θιψικ11 του cpύσις ε1χε τύχrJ κα
λιϊς cΊγωγriς. il είναι cΊσύμμε
τρος καi στασιαστικri- Τουτο
λαμβ6νετοι ύπ' όψιν είς τriv cpu
σικri κληρονομικότητα του νέου
σώματος. Έκcιλλιέργησεν ώρι
σμένας νοητικόζ bυν6μεις, οίοι
εινcιι αί κcιλλιτεχνικαί· ούται θό
ληcpθιι.1uιν υπ· 6ψιν καθόσον έκ
νέου έντc1υθα rΊ φυσικιi κλ11ρο
νιμικ6της είνοι uπουδαΤος πα
ρcΊγων. διότι c�rιι1ιτειτοι λεπτό
της νευρικου όργονισμου κοi
άπτr"]ς εύοισΟι1οίc1c,. Koi οϋτω
κaο· έξιiς έν cΊτέρμονι ποικιλίς�.
0 c1νθρωι10ς δυνωοι νό έxrJ rΊ
καi θό έχr,1 έν aun;1 nολλcΊ
χcφακτηριστικ6,
cΊσυμβίβυστα
οϋτως ίuσΤΕ μόνον όλίγα νά
δύναντοι νά έκφρασθώσι δι·
ένός οiουδήποτε σώματος όπερ
θά έπρομηθεύετο κcιi ώς έκ
τούτου πρέπει νά συλλεγ� ομάς
τών δυν6μεών του, ίκανή προς
τούτόχρονον έκcpρασιν. Π6ντο
ταυτα είναι έργον. ώς είπομεν,
ώρισμένων ίσχυρών πνευματι
κών όντοτ11των. καλουμένων
συν11θως κυρίων του Κ6ρμα,
διότι ύπηρεσία cιύτών ε1ναι νά
έπιβλέπωσι συνεχώς είς τ11ν
πραγμcιτοrτοίησιν τών όποτελε
σμότων τών έnιθυμιών καi τών
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πρ6ξεων. Κροτουσι τά νήματα
τriς είμαρμένης κcιi όδηγουσι
τον μετενσcιρκούμενον 6νθρω
,ιον είς τό καθορισθέν ύπό του
παρελθόντος αύτου περιβάλ
λον. τό έκλεχθέν όσυνειδήτως
κατά rrlv ncιρελθcυσαν ζω11ν
του.
Οϋτω καθορίζεται ή cpuλή,
-rό έθνος. ri οίκογένεια καi δίδε
ται rΊ διάπλασις, δυνάμεΟα νό
είπωμεν του φυσικου σώματος.
rΊ ίκονη προς έκφρασιν τών
προτερημάτων του όνθρώπου
κοi rτnρογωγriν τών cΊπο rελέ
σμάτων, ώ,, τός cιίτίcιc, ποτέ
έδημιούργησε, ύπό τών Κυρίων
του Κάρμα. Τό νέον διnλοC,v cιί
θερικόν,
πcινομοιότυnον του
cpυσικου. πnρcισκεuόζετc11 έν τι)
μι1τρ9 τ11ς μητρός διό τriς ένερ
γείας στοιχειακου. ζωογονοu
μένου ύπό της σκέψεως τών
Κυρίων του Κάρμα
Τό χονδροειδές σώμα δομειτω
έν τt.iJ διnλι.iJ αίθερικι.iJ μόριον
προς μόριον. Ή cpυσική κληρο
νομικότης διέπει πλ11ρως τό
χρησιμοποιούμενα ύλικό . Αί
σκέψεις καi τό πάθη του nερι
βC:ιλλοντος. ίδίcι του πατρός κcιi
τι"]ς μητρός, έπηρεόζουσι τό δο
μουν σrοιχειnκόν είς τό έργον
του κcιi τά 6τομα μετά τών
οποίων 6 ένσαρκοίιμενος όνρωπος είχε σχηματίσει κατά
τό παρελθόν δεσμού� έπηρεά
ζουσιν οϋτω τούς nροετοιμοζο
μένοuς, διά τriv νέον έπί γης
ζωriν του φυσικούς ορους. Άπό
ηι.1ν πριίηων χρόνων έπίσης τό
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7%

έρχετuι

συλλέγουσιν έκ του όστρικου

Οε ρικου. καί έξασκεϊ σημαντι

καί ώραίας φcιν-rασίας. Τό φαι

κ11ν έπrρροι1ν έnί του σχηματι
ομυυ του. Δι· αύ rou τό νοητι

νόμΕνα τcιuτο γΕνικώς nαύοu

κόν σC'Jμcι έnιδρα έπί του νευ

έργόζηται

ρικου όργuνιuμου, παρασκευcΊ

φυοικου

νέυν όστρικόν

σώμα

ι iς έπυφι1ν με ιό του διnλου αi

σώματος nοντοcιδεϊς θΕλκτικc'ις

σιν Ει,θύς ώς -rό έγι,J cΊρχίση v('J
δρασ-rικώς
αύτου

διό

-rou

φορέως.

Τό

ζον uύτόν v· uποβι) κοτόλληλον

όνειροπόλον nοιδίον όποβcιίνει

nργuνον, διό τ11ν iδίαν αύτου έν

τόπ κοινός τύπος rιαιδός η κο

rψ μέλλοντι έκφρcιοιν. 'f-1 έπιρ
ρο,·1 uϋτη cΊρχίζει. κατcΊ τι1ν πρό
τiΊς γεννήσεως ζωr1ν

οϋτως

ροσίου. πρός μΕγόλην συνήθως
άνακούφισιν των όνησύχων γο
νέων. οΊ'1ΊνΕς άγνοουσι τήν αi

ι/JΟ ι ε bπrv εν nαιδίον γεννηθι),

τίον τι"jς παροδοξότητος του τέ

rJ έγκεφαλικός σχηματισμός του

κνου των.

φcινερι,Jνεr τι1ν έκ-rασιν καί τ11ν

Κατά

iσορρο11ίc1ν

δέν δύναται νό έκλέξη τούς γο

riθικι;-.�v

τ<jjv

νοητικών

Ι(Οί

Η δόμησις cιϋτη του έγκΕ

φόλου κοί τC'Jν ν<::ύnων κcιί
ουνύφανσ,ς

cιύτυJV

πρός

τό έγ1_ιj

νεϊς cιύτοϋ.

προτερημcΊτων του

κcιί uuνεχίζετcιι μετά τι1ν γέννη
σιν.

γΕνικόν κανόνα

ή

Touro ώς άνεφέρομΕν ηδη
νuι

έργον

των

Κυρίων

Ει

του

Κάρμα
Τό γένος LLΙΟCΙύτως καθορί

τr:i

cΊστρικc'1

κuί νοητικό σώματα,
έξcικολουθεϊ μέχρι του έβδόμοu

ζεται

έτους τι"jς ιιcιιδικιΊ' ς 11λικίcις. όnό
rε 1'1 έnc_ιφή μπcιξύ του cΊνθρώ

δηλον

που KCΙi τοιJ (pUOΙKOU cιύτου (j)O·

προτερήματα κοi cίλλα τοιαυτα

ρέως εΙνuι πλήρης κοί δύναται

γΕννώμΕνον Εiς σώμα cΊνδρός.

νcΊ λεχί:Jι) bτι έπιδρξ'� έκτοπ δι'

Διό τουτο γΕννcι-rαι ότέ μέν ώς

υύτου κcιί ούχί έrι' cιύτου. Μέ
χρι τι"jς ήλικίcις τούτης ή συνΕί

cΊvriρ. ότέ δέ LLΙς γυνή καi έν τψ

δησις του έγώ Εύρίσκποι μαλ
λον έπί του άστρικου rrcδίou η

ρcικτι1ρ θc'ι cΙναι λαμπρόν κραμcι
τώv όpετυJν cΊμφοτέρων των

έnί του φυσικου τοιούτου. Του

φι;λων

ω

καθίσταται

άναλόγως των όναγκυJν

τής άναπτύξεως του έγώ. Πασί
οτι τό έγώ έν σώματι

γυναικός

0·

C:ιναπτι;ξι:�

cίλλα

τέρμοτι τής έξcλίξcώς του ό χcι

συχνάκις κατα

Ό μπαξύ δύο ένσορκι,Jσεων

φανές έκ τών έμφονιζομένων

χρόνος rιοικίλλΕι. καθόσον του

είς τινο μικρά rιαιδίcι ψυχικώ1,

το έξ(Ιρ-rατcιι έκ τnιιjjv πορcιγόν

δυνάμΕων.

των.

ταυτο

Βλέnουσι συνήθως

άορότοuς

συντρόφους

1)

Εκ του χρονικου όρίοu τής

καί θαυμάσια τοπία, cΊκούοuσι

προηγουμένης γηίνης ζωής.

των
ύ nά
cΊκουομένος
nρΕσβωέρων των φωνάς κοί

vriς ζωι1 όκολουθεϊτα, ύπό μcι

μ ι1

Κατά γενικόν κανόνα μcικρό έrιί
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Δύο νέους ένδιαφέροντες τόμους
'Απόκτημα γιά κάθε Βιβλιοθήκη

Dr Αππίe Bejaπt

Ό 'Εσωτερικός Χριστιανισμός
μετάφρ. Αίμιλίας 'Ίβου
σελ. 270
Δρχ. 350

ΙΛΙΣΟΣ Έπιλογη πενταετίας

1966

σελ. 384

1970

Δρχ. 500

Ό κ. Κωστης Μελισσαρόπουλος συνιστο ίδιαιτέρως τόν τόμον
αύτόν καi είς έκείνους πού δέν έχουν τούς έτήσιους τόμους του 1ΛΙΣΟΥ (άπό μακρου έξαντλημένους) καi είς έκείνους πού τούς έ
χουν.
ΕΊναι ό καλύτερος τόμος του ΙΛΙΣΟΥ.
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'Αφιέρωμα στην παγκόσμια ήμέρα τώv ζώων
Λούλας Δ. Κωvσταvτιvίδου

ΜΗ ΘΥΜΩΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ
Mri Ουμι;Jvεrε μέ τά ζώο,
μriv rn i:Jιώχνετε όπό κοvτcΊ οος.
Τό βλέμμπ σος, δς μri τcι χτυrrcΊει οσnλαχνα,
1111v ωύc, ρίχνετε τriv cΊδιαφοrin σας.
Ό λόγοι, σας ε1νπι ψωμί καί νερό
καί κάrι nιό πάνω όrrό iΞva χάδι τρυφερό.
Mri θυμώvπε μέ rn ζιόα
έχουν έπάvω τους, σcpρογίδα bωρεά τriv ύnoμovri
κι όλάνοιχτη ούριο τriv πύλη των ΟύραvιιJV.

Αίδ. Ζάvος Γ ουγουτάς

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Τά Ζιόα πού βρίσκονται στriv έξουσίο μας πρέπει vά άnολαμβά
vουv rriv άγάrrη κοί cpροvτίδα μας γιά ·rri ζωή τους.
Κοί είναι εύλογiα Θεου bnoυ καί στriv πατρίδα μας 'Ελλάδα χάρις
στίς ύγενικές καρδιές ίδρύθηκε «στέγη ζώων», γροcpεiΌ όδός ΣΟ
ΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 30. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΑΘΗΝΑΙ καί αύτό λιγο
στεύει τri vτρonri μος γιά rriv άδιαφορίο μας καί συχνά βαρβαρό
τητό μας nρός τά ζώα πού ή θεία πρόνοια τά έβαλε μοζύ μας μέ
σα στriv Κιβωτό του ΝΩΕ, σάv άγόnη τcυ Θεου στά nλάσματά
του.
Έδώ στην 'Αμερική σκύλους καί γάτες του δρόμου δέν βλέπεις.
Τά Ζώο αύτά είναι οίκότροcpο καί άnολομβάvουv τήv πρέnουσαv
άγάrrη καί συστηματική μέριμνα.
Μάλιστα ύπάρχουν έμnορικά κοτοστriματο πού nωλουv σπίτια γιά
σκυλιά καί γάτες, καί χειμωνιάτικο cpορέμοτο γιά σκύλους, άκόμη
κοί σέ πολλά nαvτοnωλεια είδικόv τμημο - ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΚΥ
ΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΚΙΑ», καθώς καί κλινικές γιά ζώο.
Δέv ε1vοι ύστερίο άλλά κατανόηση του άvθρώnου, της riθικης του
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εύθύνης γιά τά ζώα πού τά ύπόταξε στον έαυτόν του καί πρέπει
νά μεριμνά γι' αύτά άπο καθήκον καί άγάπη καί έτσι δείχνει καί
τον άνθρωπισμό του. σάν πολιτισμένος όνθρωπος.
DETROIT, MICH.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΖΩΑ
Τού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ
Έδώ καί μέρες, έρευνώντας
το Ζακυνθινό μου άρχεiο, βρή
κα κC:1ποιο φύλλο της «Ζακυνθ1νης φωνής» στά τελευταια χρό
ν1α της δεκαετίuς τοϋ 30. Μέ
σα έκεϊ ειδα μέ συγκίνηση τό

την

προστασία
ψήφισμα γιά
τών ζώων, πού κάμαμε μαθη
τές καί μαθήτρ1ες της ΣΤ' τάξης
κ,· όλλων τάξεων τοϋ Γυμνα
σίου Ζακύνθου. Το ψήφισμα
αύτο έχε1 μεγάλη σημασία γ1ά
ΤΙΊV έποχή έκείνη καί γ1ά τή ση
μερ1νή. Γ1ατί, οπως θά έπ1χε1ρr1σω π10 Ι<άτω νό κάμω μ1ά
συγκρ1τ1κr1 σκέψη, οί δύο αύτές
έnοχές

χωρίζοντΟΙ

κοσμοϊστορ1κο

άnο

όρόσημο

το
τiiς

1 ης lOlJ Σεπτέμβρη 1939, iΊΟύ
ciρχ1σε ό β' 11αγκόσμ1ος πόλε
μος.

'Έρχοντα1 συνέχε1α πληρο
φυρίες ι'Jno τr1 Δυτ1κή Εύρώπη,
6τ1 11 ζωοφ1λία εiναι κάτ1 πολύ
στενό δεί.Jένο μέ τήν ϋnαρξη
της ζωr1ς τους.
Στον τόπο μας πού μέ μ1α απε
ρίγραπτη έξαλλοσύνη ή όδήγη-

ση

κάθε μεταφορ1κοϋ μέσου

δέν όποτελεi είδος άνάγκης
μόνο, άλλό ψυχαγωγίας κ1' έπί
δε1ξης,

άδ1αφοροϋν οί

οδηγοί

αν συναντήσουν μπροστά τους
άνθρώπους
έξόντωση

η

ζώα.

τών

κ,·

έτσι ή

συνανθρώπων

μας καί τών δ1αφόρων ζώων
άφήνε1 άδ1άφορους, τούς όδη
γούς γιά τήν παράξενη ψυχαγω
γία, πού βρήκε ό όνθρωπος
στο διάστημα τr1ς ίστορ1κης του
δ1οδρομr1ς.
Στήν 'Αρχαία Αϊγυ τπο, σύμ
φωνο μέ τίς πληροφορίες πού
μός δίνε� ό Διόδωρος, ή άγάπη
καί ri προστασία τών ζώων
τον άνεπτυγμένη στο π10 άνώ
τερο σημείο πολ1τ1σμοϋ της.

11-

Γράφε� λο1πον ό Δ1όδωρος
«...σέβονται οί Αίγύπτ101 έν1α
τϊί.1ν ζώων τούτων καθ' ύπερ
βολήν ού ζώντα μόνον. άλλό
κοί τελευτήσαντα, οίΌν αίλού
ρους καί τούς ίχνεύμονας κύ
νος ....».
Κοί πόρο κάτω γράφε� μέ τί
τρόπο φρόντιζαν οί Άρχοϊο1 Αί-

19132

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

γύιπ101 γ1ci r11v τροφ11 των
ζώων « . τοις δέ οίλούρο1r,. κοi
τοις ίχvεύμοσι κcιτοτρίπτοvτες
1ούς όμτοuς ε:ς γcιλο κοi ποπ
πύζοv-ιες παροrιθέοσ1v ii τώv
ίχθύωv τC)v έκ του Νείλου κο
τcηέμvοvτες ι.ί.ψώς σιτίζοuσ1v.
'Ωσαύτως bέ κοi rώv όλλωv
ζώων έκάστ� γέvε1 τ11v cΊρμό
ζοuσαv τροφ,·1v χορηγουσιv».
Σ,1μ ρο δuστuχϊ,Jς οϋτε τό
σχολειο, οϋτε καμμ1ό 11θικο11vεuμοτ1κ11 όργάvωση δουλεύει
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γιό τ11v καλλιέργε1α τιiς ογοπης
καi στοργης στό ζιLΙο. Άλλ' άv
τίθπα 11οροτηρειτο1 bτ1 κuλ
λιεργεiται ιi ίδέο γιά τήv έξόv
τωση κ1· άδιοφορίο τιiς ϋπορξης
rώv ζιί>ωv. 'Ωστόσο έλπίζοuμε
οτι ούτό τό άξιοσημείωτο ψήφ1σμα γ1ά τ11v άγάπη μας ο rό
ζώο. πού κάμαμε στiς πορομο
vές του β" παγκοσμίου πολέμου
μαθητές καi μοθι1τρ1ες του Γυ
μνασίου Ζακύνθου, v· άποτελέ
σε1 κά11010 έρέθισμα γι' cιύτόv
τόv ϋπέροχο σκοπό.

το ΨΗΦΙΣΜΑ
Μαθητών καi Μοθητρ1ι.LΙν του
έv Ζακύνθω Γυμνασίου έπi τιJ
41,1 Όκτωβρiοu. ιiμέρο πιιγκο
σμiως άφιερωμένη είς τ11ν προ
στιισiον των ζώων.
Σ11μερον 4ην Όκτωβρίου,
ιiμέρον άφ1ερωμένην ϋπό rης
rιε11ολιτ1σμένης άνθρωπό Γητος
εiς τ11ν πρσστασίαν των ζώων,
οί μοθηταi καi ai μοθ11rρ101 του
Γυμνασίου Ζακύνθου, σuνελ
θόντες εiς τό οϊκημα του Γυ
μνασίου καi λοβόντες ϋπ' όψιν,
οτ1 χοροκτηριστ1κόv παvrός πε
πολιτισμέvοu κοi διcτπνεομένοu
ϋπό εύγεvιi:Jν σuνοισθημcιτωv
όvθριί>ποu είναι ,·1 ποντοΙΟτρό
πως έκδηλοuμένη σuμπ6θεια
κοi rιροσ rασiο ούτοιJ πρός τci
πλcΊσμοτα τι"Ίς φύσεως κοi συ
vεnιLΙς πρός τό ζιLΙο, ΟlΊ ιi Χρι
στ1cιv1κ11 Ορηακεiα δ1δόσκοuσο
τ11ν cΊλληλεγγύην μπaξι; των

όνθριί>πων bέν όποκλείεr τήv
6γάrτηv πρός τό ζώο, δημrοuρ
γ11μcιrα καi τaυτcι του Θεου. όλ
λcι όπεvaντίας r11v ϋποbεrκvύε�.
οτ1 τό ζώa cΊνέκοθεv προαφέ
ρουν ιΊνεκτrμ11τοuς κοi όπεiροuς
πρός τόν 6νθρωπον ϋπηρεσίος,
011 έπε1δ11 rcιuτa είνar πλόσμcι
Τίl ιίJς έπi τό πλειστον όδύνυτο
κai συνεπώς έχουν όνάγκην
προσταοiος ι.Ίλλων iσχuροτέ
ρων σωrJοτ1κι.";Jς κai πνεuμοτr
κώς, ό 11επολrτ1σμένος όνθρω
πος όφεiλεr νcΊ τcr cΊγοπcΊ νcΊ τcΊ
προοτατεύ11 κοi vci μ11 τό μπα
x1:rprζεrCl1 κCΙκι";Jς ο r1 FΞiς τήνΈλ
λnori ή μεγcΊλη ίδέα τ11ς ζωοφ1
λίος ι ϋρίuκετι11 tv rιj γενvfσε1
της κcιi CJU\'εnι";Jς ΕΧΕΙ cΊv!'ιγκην
Θερμοηiτης κc1i ψονClτrκ11ς ύπο
σrηρiξεwς, bτr ό Έλληνrκός
Λιιός, ό όνέκαθεν φημ1ζόμενος
δrό τ11ν λεπτότr�τα κοi εύγέ
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νειον τών συναισθημάτων του,
πρέπει καi έν προκειμέV½J ν
άποβη εiς έκ τών πρωτοπόρων
τι1ς iδέας τr1ς ζωοφιλίας, iδίως
δε oi μορφωμένοι κοi ή σήμε
ρον μαθητιώσα νεολαίο, ητις
αϋριον θά διεuθύνη τάς τύχας
του 'Έθνους.

τασσόμενσι

τι7ς προστασίας των ζώων καί
πράττονπς παν δ, τι δύνανται
ύπέρ αύτων, θά προσπαθι7σουν
νά

προπαγανδίσουν

παρά

τό

παντοιο

τρόπως διά τι7ν διάδοσιν καί
έπικράτησιν τιjς Ιδέας τιjς ζωο
φιλίας, ίjτις Έlναι ίδιον πάσης
εύγενούς ψυχιjς.
Έν Ζακύνθω τ(J

Διαδηλοϋν
'Ότι
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9)8)1937.

πλευρόν τής εταιρίας Προστα

Οί άντιπρόσωποι

σίας των ζώων, ε/νσι άποφασι
σμένοι νά τι7ν συνδράμουν ε!ς

τι�ν μαθητών καi μαθητριών
Άρ. Μάνεσης, Π. Βλαχόπουλος,
Β., Βούρτσης, Σ. Μυλωνά, Δ.
Άσκούνης, Μ. Κεφαλληνου. Κ.
Καψάσκης, Χ. Σιμώνη, Γ. Μοu
ζάκης, Ε. Τερεζάκη, Π. Σοφός,
Μ. Κοριατοπούλοu, Δ. Ξένος,
Μ. Χαροκόπου, Ν. Λαλώτης.

τό μέγα καί έπίμοχθον έκπολιτι
στικόν καί διαπνΕόμενον ύπό
τω1ι εύγενεστέρων συναισθη
μάτων τιjς άλλ,ιγεγγύης, εργον
της, καί δτι, καταννοούνπς
πλι7ρως τι7ν μεγάλην σημασίαν

'Όχι πια αδέσποτα καί με... ταυτότητα
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ύγεία καi ή ζωο
φιλία δοκιμάζονται καθημερινό
στους δρόμους, σέ κάθε ση
μείο, δποu ενας... σκύλος μπο
ρεί νά έχει συναπάντημα μέ άν
θρωπο, αύτοκίνητο ή κάθε εϊ
δοuς τροχοφόρο.
Kai τά άποτελέσματα αύτης
της δοκιμασίας τό ξέρουμε δλοι
λίγο πολύ. 'Εκείνο πού δέν ξέ
ρουμε δμως είναι πόσα έπιτέ
λοuς είναι τό άδέσποτα σκυλιά.
Kai πώς θά λυθούν τά προβλή
ματα πού δημιουργούνται άπό
τήν ελεύθερη κυκλοφορία τους

προβλήματα, πού, κατά πολ
λούς, δέν είναι λίγα, εϊτε πρό
κειται γιά τή δημόσιο ύγεία, εϊ
τε γιό τή ζωοφιλία.
Νά, δμως πού ξεκινάει όρι
στικό
ή
προσπάθεια
του
ύποuργείοu Γεωργίας νό λυ
θούν τά προβλήματα. Σύμφωνα
μέ χθεσινές άνακοινώσεις, μέ
προεδρικό διάταγμα, πού θά
προωθηθεί σύντομα θό άντιμε
τωπίζονται τά προβλήματα τών
άδέσποτων ζώων. Στό διάταγ
μα αύτό θά σuμπεριλαμβόνον
ται δσα συμφωνήθηκαν σέ συ-
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οκuλιC:;v,

πού

ύπ(ιρχοuv

U cΊ πρέπει νcΊ στέλνει cΊντίγρcι

«βιβλίο cΊνcιμοvιiς».

ψο του

ΟιΊ μιιυρΕι v1Ί γρC:ιφε ι cιι κc111οιος

πιστοποιητικοu

ύγείcις

ι,ού

μητρώcι τιic, όποίcιc, έχει κατcι

μιΊ τους. Σ ιό οιcΊστημυ, μέχρι vcι

γρcιψεϊ ό σκύλος

οημιοuργηθεϊ

Εκ rός cΊπό

μcινοη

του

σκύλου

uέ

εiοικό

11ic,

Arr,κιic,

σκύλο

όποιο

στ,iν κτηνιcιτρικιi ύπηρεσίcι, στcι

τ1iν πλοκέπcι θά γίνπω καi οιi

Uέλιι

στό

rό

όρισμένης
κυvcκομεϊο

θcΊ γίvεrυ, περι

uυλλοvιΊ Tl.cJV cιοέοrrοτωv οκύ

τcιτοuάζ, στό έξωτερικό rou cιύ

λων rιιιό rούς φορεις περ1σuλ

τιοu.

λογιiς ιιοιj ύπcΊρχοuν. Στιlν
υιιόλο,rrη χιί.φιι κcιί όπου δέν

Η ολη διυδικcιοία τr1ς ΚCΙΠΙ
γρcιί))ιiς πιστεύετcιι οτι θό έχει

υπcφχυυν τέ rοιο, φομ(iς 11 πε
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ρισυλλογή θά γίνεται άπό τήν
Κτηνιατρική ΎπηρΕσία τού νο
μού, θά πΕρισυλλέγονται οσα
ζώα Ειναι χτυπημένn (άπό αύ
τοκίνητο κλπ), γέρικα, όρρωστο
ιϊ έπικίνδυνο. Τό αν Ειναι πράγ
ματι έπικίνδυνα θά κρίνεται τε-
λικά άπό τόν κτηνίατρο της αρ
μόδιας ύπηρΕσίας.
'Όπως, ομως, άνακοίνωσΕ τό
ύπουργΕιο ΓΕωργίας «σημαντι
κός παράγοντας μΕίωσης τού
άριθμού των άδέσποτων σκύ
λων θά Ειναι ή προσπάθΕια
ένημέρωσης καi διαφώτισης,
πού θά γίνΕι, μΕ σκοπό νά άλ
λάξΕι ή νοοτροπία άντιμετώπι
σης ολων γΕνικά τϊί.1ν ζώων άnο

1982

τούς άνθρώπους, ΟΕ τρόπο ώ
στε να υπαρχουν πΕρισσότεροι
πού θά ηθΕλαν νά έχουν Ενα
ζώο, ή τουλάχιστον νά έξαφανι
σθούν τά φοινόμΕνα, πού δΕί
χνουν τή χώρα μας νά βρίσκΕ
ται ΟΕ χαμηλό έπίnΕδο άπό ό
ποψη συμnΕριφοράς των άν
θρώπων προς τά ζώα».
Τό
ύnουργειο
ΓΕωργίας
θΕωρΕι, πάντως, οτι Εiναι σί
γουρο πώς ιi καταγραφή θά
άποδΕίξΕι οτι ό άριθμός των
πραγματικά άδέσποτων σκύλων
Είναι σημαντικά μικρότερος άπ'
αύτόν. πού παρουσιάζεται σή
μΕρο.
Το Βιϊμα 9/3/82

Τό ζώο Είναι τόσο Εύχάριστοι φίλοι - δΕν θέτουν έρωτήσΕις,
οϋτε κcινουν σχόλια...
ΤΖ. ΕΛΛΙΟΤ
Τϊι όνθρώrιινα όντα Είναι τά μόνα ζώα πού φοβούμαι
ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ
'Όλι1 μας 11 γνι,Jσις συντελΕι άnλώς νά εχωμΕ περισσότερο
όδυνηρό θάνατο, παρά τά ζώα ττού δέ.ν ξέρουν τίποτε.
ΜΑΙΤΕΡΛΙΝΚ
'Όσο περισσότερο γνωρίζω τούς ανθρώπους, τόσο περισσό
τερο αγαπώ τούς σκύλους
ΚΥΡΙΑ ΝΤΕ ΣΤΑΙΛ
(αποδίδεται καί στι1 Μαντάμ Ρολλάν)
"Αν πΕριθάλψης εναν nΕινασμένο σκύλο καi τον κάνης εύτυχι
σμένον, δέν θc1 σέ δαγκώση ποτέ. Αύτή είναι ή κυρία διαφορά μΕ
ωξύ όνθpι;.1που κοί σκύλου.
ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ

1�82

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜ _ΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

]()::,

Προσευχη
Θεέ,
ΕiσcΊκουοr τιiν τοπεινιi μας προοευχιi
ΓιcΊ το ύς κCΙϋμένους φίλους μας

τc1 Ζώα,

πού πcΊσχcυν,
11οι'ι τcι λειώνουν οτιi δουλειcΊ,
πού ,.· όφιiνουν νηστικό,
πού rό μεταχειρίζονται σκληρό,
γιό bλα rcΊ καϋμένα πλάσματα,
11ού τc1 κροτούν αiχμcΊλωτα μέσα σέ σιδερένιο φρόγμοτα,
πού έπόνω rους ματώνουν τcΊ κορμιά τους,
μιΊτιιιCΙ, γυρεύοντας νcΊ φύγουν.
γιcΊ τιΊ κυνηγημένα, τcΊ χαμένα, τcΊ έγκαταλειμμ{να,
τcΊ τρομυκρcηημένα, τ όφημένπ στ11ν τρομεριi πείνα ,
κι όκόμο γιό τό Ζώπ πού θανατώνονται άλύπητα.
Γι' c1ύηΊ έκλιπαρυιJμε τιiν Εύσπλαχνία Σου κοi τιi Συμπόνοια Σου,
Θεέ.
Γι' ούτούς, πουνCΊι όφένπ:ς τους, ζητούμε νcΊ έμπνεύσης
Aiσθ1iμc1ra Συμπόνοιας;
Χέρι μολ πκό καi
Λόγιa γλυκcΊ καi στοργικά·
ΚιΊνε κc1i ·μδς Άληθινούς Φίλους rιι1ν Ζώων.
,;ιΊ γiνωμε κι· έμείς Φιλεύσrιαγχνοι.
γιcΊ τιiν ΆγcΊ1τη τού Υiού Σου,
τ1·1ν rμυφεριi κιφδιcΊ τού Ίησού. το ύ Κυρίου μaς

Άμήν.

Τέλος άφιερώματος στην παγκόσμια ημέρα τιi!ν ζώων
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'Ένα πολϊηιμο βιβλίο

ΕΚΛΟΓΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

cΊvθολογιcι cΊπό τiς ομιλίες κcii τό βιβλiα του
1966
1926

.. .
Επιλογr1 ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

•••
Ό φιλόσοφος τrϊς έοωπρικrϊς
nπΕλευGερι,ωεως τοίJ nτόμου

.
Άποοτέλλετοι ελεύθ. τcix. πλϊί.>v
OVl i δρχ

1 50

.

••
Ό ΚρισvcτμοίJρτr υποδεικνύει τ11ν οδό της

ΑλriΟεrος

να

Να

γιατi πρέπει
προσέχουμε τη Γή μας!

ΣτιΊ ιtλΗ1ιιιiι1 25 XfJύVΙ(! io1(11
1,ρcι ι'1 γνωοι1 μος γ1ιΊ 16 Συ11
1τυν Εχίι CΙV(llllUχ0li με bλο Κ(Ιί
vr11Jγlψυιlμο fJυΟμό. Πcψόξενυ
V[(! c1ν111cε�μενc1 έχουν QVllKCl
λυψθt i (11.>,_. rcΊ OUASARS).
NEUTFωN STARS. PULSARS)
Τ6 b1κό μω, Ηλ1c1κ6 σί1σ1 ημc1
11λc1νητϊίJν κC1i bορυφόρων !::χει
έξερε υνηΟεi μέ bιαστημ1κές μη
χc�νες πουστειλc1ν στ1i Γ1i θεc�
μοτ1κές πληροψορίες τοu nλci
vriτη Δ10 κcii η"ίJν δορυφόρων
του. τών bοκ1 υλίων τοCι Κρό
νου κοi nuv χ1ον1σμένων πό
λων του Άρη.
Νέο οστρονομ1κό προγράμ
μοτο. bπως 11 τοποθέτηση στό
δrc�στημο του μεγάλου τηλε
σκοπ1ου τό 1984, 11 εύρωπο1κ11
οποστολri στόν κομriτη HALLEY
στον ούτός έπ1στρέψε1 στriν
περ1οχri τ1lς Γ1Ίς τό 1985. 11 το
ποθέτηση στό δ1όστημο τεχνη
τιuν · ορυφόρων μέ τηλεσκόπιο
ύπερ1L�δους)ύπέρυθρης όκτrνο
βολίος φωτός κοi όκτίνων -γ
κοi Χ θό βοηθήσουν τούς
cΊ τρονόμους v· όποντήσουν σέ
μrό σε�ρό όπό έρωτriμοτο:

Ποου μ'-γcιλο ι.;νιιι ιύ Συ11ιιι1ν
κιιi ιιοιcΊ ,ίνcιι ;Ί 1')λικ1ιι ιου Πιuς
"111μιουργriί➔11κε Υιrrψχ,ι ι'1λλ11
ζω1i στό Σύμπαν ii είμc10 rε μύ
νο1 1ιεσcι 011iv cΊ11ερc1νΓοσύν11
1ου:
TC:1 ππρππόνω έρω rriμc1τo,
κυΟι�c, κοi 6λλυ έ1110Ί 11μυνικό
ί,Ι]lημcηο όnοΊΕ.λουν 1 (1 θεμο ΓCΙ
συζητriσεων καi όμ1λ1ι�>ν στ1iν
1 8η Γενικri Συνέλευση τrlς
Δ1εθνους Αστρονομ1κ11ς · Ενω
οης πού όρχ�υε στri\' Πάτρα.
Αστρονόμο� cΊπύ 50 περίπου
χώρες του κόσμου συνοντών
τω στό Πανεπ1στriμιο ΊΊl ς Πά
τρας καi συζητουν τc:1 τελευταίο
όποτελέσμοτα τrlς έξερεύνησης
του σύμποντος.
ΤΟ ΒΗΜΑ. συνάντησε καi
συζ1iτησε μέ τούς κκ. Α ROY,
κοθηγητή τrlς άστρονομίας στό
Πονεπ1στήμ10 της Γλοσκώβης,
ΧΡ. ΓΟΥΔΗ, καθηγητή της
όστρονομίας στό Πονεπ1στήμ10
τrlς Πc'ηρας, Κ. ΜΑΚΡΗ, καθη
γητri της όστροφυσ1κης καi έπ1στημον1κό συνεργάτη του Κέντρυυ 'Ερευνών c1στρονομίας
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών καi

308

ΙΛ I ΣΟΣ

ΒΑΣ.
ΜΑΡΚΕΛΛΟ καθηγητή
της εδρας μαθηματικών ·ιης
Πολυτεχνικης Σχολης του Πα
νεπιστημίου της Πάτρας γιο τά
έπιτεύγματα της άστρονομίας
τά τελευταία 1 Ο χρόνια.
- · Η άστρονομία δηλαδή ή με
λέτη του σύμπαντος δίνει τiς
δυνατότητες καi προπάντων τiς
πληροφορίες πού κάποτε δέν
εϊχαμε γιά τά ούράνια σώμuτα.
Μέ τά σύγχρονα τεχνικά μέσα
οnως οί διαστημικές μηχανές
καi οί δορυφόροι άντικρύζουμε
το Δία καi τον Κρόνο σάν κό
σμους όλόκληρους καi όχι σάν
κο•Jκίδες φωτός. Το Βόικινγκ
π.χ. έχει δώσι:.1 στή Γή περιοδι
κές άναφορές, άκόμα καi δελτία
καιροCι, γιά τον "'Αpη ι 'Όλες οί
πληροφορίες συγκλίνουν πλέον
στήν όποψη οτι ή Γη ειναι ό
μόνος πλανήτης, του δικοCι μας
ήλιακοϋ συστήματος, nούχει
ζωή, μός λέει ό καθηγητής Α.
ROY.
Kai συνεχίζει:
"Έτσι, λοιπόν, ή άστρονομία
μός διδάσκει οτι πρέπει νά τήν
προσέχουμε τή Γη μας, άφοϋ
είναι ό μόνος κόσμος, πού μπο
ροCιμε νά ζήσουμε.
Σήμερα ύπάρχουν πολλές
θεωρίες γιά τήν ϋπαρξη του
σύμπαντος. Τά τελευταία, ομως,
χρόνια οί περισσότεροι έπιστή
μονες σ· 'Ανατολή καi Δύση πι
στεύουν οτι ή θεωρία τοϋ
BIGBANG (1ης μεγάλης έκρη
ξης), πού οέχεται ΟΤΙ ύπηρξε
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κάποια άρχrΊ στο σύμπαν, είναι
ri πιο σωστή. Κι έδώ συμφω
vοϋν ολοι.
Γιατί, στήν 'Αστρονομία δέν
ιΊπ<';ρχουν διαφορετικοί κόσμοι
καi μυστικά. Εiναι μιά έπιστήμη
πού χρειάζεται άλλά καi προω
θεϊ τή συνεργασία άνάμεσα
στους Λαούς.
Ti εiναι ομως τό BIG-BANG
καi ποϋ βρίσκεται, γενικότερα,
ή άστρονομία σήμερα μός έξη
γεi ό καθηγητής ΧΡ. ΓΟΥΔΗΣ:
- 'Αρχικά θά 'θελα νά όνο
φερθώ στον ορο 'Αστροφυσι
κή. Πρόκειται γιά τήν μοντέρνα
όρολογία της λέξης 'Αστρονο
μία. Είναι μιά άλλαγή πού όφεί
λεται στήν καθοριστική σημα
σία της φυσικης στήν άντιμετώ
πιση των προβλημάτων της
'Αστρονομίας.
'Ενώ δηλαδή παλαιότερα, ό ρό
λος τrϊς 'Αστρονομίας ηταν ή
μελέτη κατανομης των όστρων
καi των κινήσεών τους, σήμερα
ό ρόλος της έχει μετατοπισθεί
στήν έρευνα της φύσης καi της
έξέλιξής τους, πράγμα πύ γίνε
ται μέ τήν παρέμβαση της φυ
σικης.
- 'Όταν κοιτά κανείς τον ού
ρανο βλέnΕι πολλά όστέρια.
'Ανταποκρίνεται ή είκόνα αύτή
στήν πραγματικότητα; Εiναι δη
λαδr1, ό άστρικος κόσμος χαώ
δης;
- "Ας θεωρήσουμε σάν μονάδα
το Γαλαξία. Ό Γαλαξίας στον
όποίο άνrΊκει ό 'Ήλιος μας καi
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τελικά έξορτcΊται όπό τό αν
βρεθεϊ κίlποιο δι1νομη πού θά
iσορροπήσει ούτri τ11ν κατάρ
ρευσ11.
ΠcΊντσ στομστcΊ 11 κοτc1ρρευ
ση μέ cΊποτέλεσμα rην έξισορ
ρόπηση του όστρικοCι σιίψατος;
-- 'Όχι 'Όταν 11 βαρύτηω του 6στρου ειναι πολύ μεγ(1λη οί δυ
νάμεις, πού άνοπτύσσονται στiς
προηγούμενες περιπrώσεις δtν
είναι iκuvές vά τό ίσορροπri
σουv.
Τότε, rό οστρο κατuρρέει εως
orou αύτοοπορροφηθεϊ. Δηλο
δ1i vό γίνει σημιακό, κάτι πού
στ1i γλώσσα της Άστροφυσι
κης λέγετω «μελαvri όπ11», rφο
σωrrικά, πιστεύω οτι 11 έννοια
«μελαv1Ί όπή» όφείλπαι στην
cιδυvαμίcι του άνθρώπου νά κο
τcιvο11σcι τriv εξέλιξη όρισιιέ
νων φυσικών φωνομένωv, πού
γίνονrCΙΙ κάτω άπό άκροϊες κο
σμικές συνθηκες.
Γιοτi λέγονται μελανές όπές;
Τό πεδίο βοριΊτητας έκεϊ εί
ναι τόσο μεγcΊλο πού οϋτε τό
φωτόνιο, τό στοιχειώδη σωμα
τίδια cιπό τό όι10ία όποτελεϊτοι
τό φ<�ς. δέ.ν μπορούν vcΊ δρα·
ΠΕΤΕύσουν.
ΓιcΊ ενcι έξωτερικC:J 11οροτηρ1irri
μιcι με.λcινrΊ όπri E.IVUI cιόροτη,
κιΊτι τό ioΙCΙiΓEfJO έrrικίνδυνο γιcι
μελλοντικούς Γcιξυδιώπς του
διcιστι1μιιτος cιφοCι λόγω του
ιπδίου βuρύτιμας (ιτοσvcιι iσχυ
rό) θcΊ μ11ορ0Cισε νό χυρακτη
rιοΟυCιv ocΊv κοσμικές ρυυφ1iχ·
lfH c,. ΓΙΟU t<( JJCJΙliVULJV nnοιοδ11
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ποτε. σι;>μc1 περάσει κοντό τους.
Ti γίνετcιι μέ τ11 γέννηση rώv
όστρωv; Μπορούμε, σriμερο.
vc1 πορατηρriσουμε κάτι τέτοιο;
'Ένα χcιρcικrηριστικό παρά
δειγμα ειvαι rό νεφέλωμα του
'Ωρίωνα. Αύ-rό πού βλέπουμε
σC:1ν νεφέλωμu είναι μιό περιο
χri ίοvισμένου ύδρογόνου πού
δημιουρνriθηκε γύρω όπό -rέ
τοιους νεογέννητους άσrέρες
πού έκπέμπουv έντονα στό
ύπεριώδες. 'Εκλύουν δηλοδ11,
έvέργειu ίκcινri νό iονίσει τό
υδρογόνο κc1ποιοu μεσοαστρι
κοCι vέφουι,.
Π •οω όπό 1 ό νεφέλωμα
ύ11C:ιρχει fvo τεριΊc;τιο μοριακό
νέφος πού cΊποτελεϊτω cιr1ό nύ
δέπrο ι·Jδρογόνο 6λλcι κυi πο
λυπλοκό ΓΕf) : μόρια, ο πως μο
νοξείδιο του 6νθρακο, ύδρο
κυcΊνιο καi φορμαλδεύδι1. 'Ένα
πυκνό κομμcιτι crri' αύτό τό νέ
φnς f.χει κcιτuρρεύσει δημιουρ
γιίιντας πρω rοuστέρες (άστέρες
πού περιβ6λλοντuι nπό κουκού
λιυ ΟΚ()νης, πού cιπορροφοΟν
την όππκιi nκrινυβολίο κοi τriv
έncινεκπέμnουν σcΊν ύπέρυ(:)ρη
Cίκ-rινοβολίrι rιiv όnοίο κοi χορ
τογραφυιJ με).
Ti συμβαίνει στούς όλλους
γαλc1ξίc:ς; Πώς rελικC:ι rφοκύ
ητουν;
Πcινω-κcιτω 16 ϊδιο. Βέβcιια,
oi γαλαξίες έχουν δι(ιφορες
μορφές καi CIIICIVH�JVΓΠI οέ όμά
δες, σέ cΊγέλες civ Οέλει ε. Άκό
μυ οί γολυξίες ιΊπομc1κr,ύνυνrω
ό ενcις (1110 τόv rιλλο, κcΊ ΓΙ ποι'ι
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νηστεiσς πού ό ϊδ1ος ό θρησκεύων
λαός. ατό 99% τίς έχει μόνος του προ
σcιρμόcιε1 ο rό σημερινό δεδομένο;
·Έτσι λοιπόν ή διάσκεψη ένώ είχε ολες
ούτές τίς είσηγήσε1ς τίς όπέρρ1ψε γιατί
πρέπει μόνο ή Μεγάλη Σύνοδος �οί ό
χι ή προσυνοδ1κή νό όποφοσίζε1. Αύτό
τό νέο σύστημα όνοκολύφθηκε τώρα..

οπως θέλουμε, έχει γiνε1 χωρίς nvo1i.
όχι ψυχι) ζώσα.
Αύτό ολα τά έρωτιiματα δέν εiνα1
μόνο δικά μου. Άκούσθηκαν μέσα εiς
rιiν Δ1άσκεψ1i μας. καί όλλα πολλ<Ί.
Κάποια ψων1i ειπε. ΟΤΙ μέ ΤΙ)V δειλίιι
μας. πάμε νά έτοιμάσουμc «μεσαiωνα»
'
γ1ό τιiν Ορθόδοξη
Ε
' κκλησία μας.

Ένώ οί Ο
' ρθόδοξες 'Εκκλησίες όπό τό
1961 i'χουν καθορίσει τ1i μεθοδολο
γία τών όποφόσεων. Περισσότερη εί
λ1κρίνε1α δέν βλάπτει.
Τί έγινε τώρα στ1i Γενεύη; Ό γνω
στός γ1ά τόν ρεαλισμό του καί στούς

Σκληρό ι:iναι τό λόγια αύτό. Άλλ6
πολλοί στό βάθος μας νοιώσαμε πόνο.
πiκρα καί όπογο1iτευση. Oi όποφάσεις
μας. πού προτείνουμε, δέν λένε τίποτε
νέο. ολα γνωστά. παλαιά. έπαναλήψε1ς

ά•ιαγνώσ1ες μας Μητροπολίτης Καρ

rών ϊδ1ων πραγμάτων. ύrιεκφυγές. πcι

θαγένης κ. Παρθένιος. πού ηταν ό έπ1-

ραπομπές γ1ό τό αύριο. τιiν εύθύνη

κεφαλής τ1iς όντ1προσωπ,είας τού Πcι
τp1αρχείου Άλεξανδρείας στιi Διάσκε
ψη. άπόντησε στό έρώτημά μας:

μας νό τιiν ρίξουμε στήv εύθύνη όλ
λου. ατούς ώμους όλλων. καί πάντα τό
ϊδιο έnιχείρημα, οτι ό λαός μας. δέν εi

«Τί έγινε; Θό ήθελα νό nώ. οτ1 σέ

να1 εταιμος \'ό δεχθεί καμιά άλλαγιi.

βομαι τίς άποφόσε1ς τ1ϊς Δ1όσκεψιiς

καί ιi «τιiρηση τών κανόνων», πού έ
χουν μιό έξελικτική πορεία ιΊπό τό κέν
τρα τών μονcιχών στό λαό».

μας. αύτ1ϊς τ1ϊς Β

προσυνοδ1κης καί

πανορθοδόξου. καθώς καί τίς ά11όψε1ς,
καί προτάσεις ολων. Νομίζω ομως τα

Καί ό Μητροπολίτης κ. Παρθένιος.

πεινό. δτ1 δέν προσφέρουμε στόv λαό

κατέληξε μέ τούτη τή φράση, πού πε

ατόν όγώνο καί τ1iν

ριέχει ολη τήν τραγικό, η1-ο τ1ϊς στιγ

cιγωνία του σήμερα, μένουμε μακριά

μας

όπόντηση

μιiς: «Θελ1iοαμε vό μείνουν ολα οπως

του. καί δέν τολμούμε. δέν έχουμε τό

είναι. Άψού εινι11 έ1σ1. Τι1Η' γιατί μα

θάρρος.

ζευτιiκαμε;>ι.
"ίΞνα καί μοναδικό θε, ικό 0101χείο.
όπό τιiν ίοτορiα τιϊς δωοκέψεως. εiνα1
έκείνο πού εi11ε κατά ηiν cιποχοιρε, 1-

καθαρό,

ξάστερα,

ζωντανά.
ρεαλ1στ1κό, νά τού μιλήσουμε κοιτά
ζοντάς τον στό μάτια. κπί άκούοντcις
τούς χτύπους της κορδ1ός του. Μήπως
δέv τόν νοιώθουμε καί δέν γνωρίζου
με τά προβλήμαr6 του; Δέν βλέπουμε

στιiρ1α λειτουργiο ό πρόεδρός της Μη
,ροπολί rης Χαλκηδόνος: « Ι�ό ζητιiοου

γύρω μας τί γίνεται. καί πόσο είνω μα

�ε όηό -:-ό λcό νό μός ουγχωρ1·1cε1 πού

κρυιi cιηό tΊ)ν 'Εκκλησία; Μόνο γ1· αύ
rούς πού εivrn κοντά μας ωί μαζί μας

δέ•ι

σuιcφωvιiσομι:».

Κοί

11ρόοΟεσε

τούς ;,αρακότw iοτορ1κούς λόγους:

Γ16 τούς όλλους;

«Γicφερμr,νsύσα1,1ε έμt'ίς υi ι':11iσκσ

Τούς cιλλους πού ΟΕ\' εivcι φiλc1 μας.

rI01. b.ι ό Χριστός δΙΞ\' ηρθc 016\• κό

ίσως εivn1 έχθροί μας. τί Gά κό\•ουμε:

σμο γ1Q ν6 τΩ\1 κρίνε:� κe1ί νό τό\1 κο,α

θά ένδ1αφερθούμε:

Μήπως

δικ<Ίσει ιΊλλfJ 111ό \'ό 1 C\' σιί;σει. 'ΓΞιιείς

Μήι,ως Θέλουμε

γiναμε πεοισσότερσ ιφπές ι:ι•ί λιγότε

νά (ούμε στό «γκέτο» μcις: Μήπως
ζού,•ε ο· ενο «cύδαιμον1σμό κά1101ου

ρο Εύcτγγε.\ιστiς
' σωτηρiας. ι:σί δρέ
ψcμε τούς κcιρ110(1ς μας. Εϊμcστε ίιπό

11νε1;υcιτ1κοιί

τήν �ρiσιν f:'<εiνων rιοίι ΙΞ!Jείς κρί11ομε11 .

Μιiπως δέν είμεθα
δέν εϊμεΘcι ώρ1�101:

ετοιμο1;

κατεστημένου».

πού τό

Θcίνα1 άσφαλές

Oi σύνεδροι. γιό νό διασ::εδrΊσοιιν

γ1ό π<Ίντα; Δέ.ν τό πιστεύω. γιατί δέν

ϊοως τό γεγονός τιϊς όποττιyίος. θΕω

εiνα1 δίκαιο κcιί άληθ1νό. Τό έξηγούμε

ροιJv καί σόν όλλο θετικό στοιχείο τό

θεωrούμε

άσφaλές;
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bιι όρίuτηκιιv τά Οέμcιτrι γιίι ιιΊv 1-·

μί: τιΊv τηλι'όρrιση, 1ό ραοιόφωvο ii

ιφοοuvοδικιi, πού Οι'ι ειvcιι ιi vησιείcι
κcιί ιιnλι. σχέσεις H;Jv Έκκλησιι;>v. έ,ιι

ι ,jv έφημερίοcι ό tρμηvεuτικός λόγος
rι')ι, Έκκλησίcις. Άv110t1 υ, μπορούν vό

κρά ι ηοη rι;jv Χριστιcιv,κι;jv ίδεωδώv.
είμηvης, έλευθερίιις κcιί αλλιι.
Ιlοιιi ψίιη διάοκεψη ομwς κcιi ιιοιί:ς

φθcισοuv υτό ιωiμvιο. 0001 θέλουν,

άποφιΊuεις οιcιv ύιιcιρχει 11 1ιεσcιιωvικ1Ί

γηΟοϋv νέα σχiομrιτcι. "Άς μιi ξεχviiμε
bιι Ι) Ρωυικιi Έκκλησία, γιιΊ τούς ϊ

vοοιμοιιίcι 1Γ1ς "!'λληvικιϊς άvτιπροσω
ιιείcις:

01 ιιv ο rιi Σuvοδο δuό

ι ρεiς

άfJχιεfJLΪς ,,t τίς γvωο1ές ιοuς Οέοεις
ιΊ11f!<Ίλλοι,v ιίς άιιοψεις ωuς κιιi ιiιι· �
ξω ύrιcιρχοuv αλλο, πρόθυμοι Μηψο
πολίτες vcΊ τούς ξειιερcιοοuv υ1ύv συν
τηρη ιιομό μέ τιjv έλιιίδα 111ς ψηφοθη

ο

σοι έχουν συμφέρον vό διcτσπcισοuv
ι 1·1v όρΟόδοξη tvότητα καi vά δημιοuρ

διοuς λόγους, μέ·,ει όκόμο στο ιιcιλrιιό
tορτολόγιο.
· Η Έλληvικιi Ί:: κκλησίcι ποιούς λό
γοuς tχει πού vά δικωολογοϋv cιύτή
της 111 στcιση; Γιcττi έπιμέvει στό γράμ
μα τιί1v ορωv κοi κανόνων, σιΊv αύτοi

ρίος: Μίληυοv κοi έπέμειvcιv οrιΊ δια
τιiρηση τι;jv oρwv 1 ιϊς vηυ rείcις, όιcιv
οί ϊδιοι oi Μητροπολίτες, δέv τούς 111

vομοθετιiμυτα κcιi vά μιiv έχουν τό
ιιvt:ύμυ τυύ Θεού ελtύθι:μο κcιi ζωvτιι

ροϋv, έκτός άπό έλcιχισ1ες έφαιρέσ1cιι,.

vci γιί, ι ό\' cιvρωrιο:

Όταν ό θεσμός τιϊς vηση,icις έχει ύιιο

vcΊ έγιναν γιά vcΊ μένουν ιί1ς στcιτικcΊ

Η ιΊιιιΊvιηση εivcιι ι'ιιιλιi όλλό κcτi
ll ρώ ι ο.

για ι i

οτεi τόσες όλλcιγές και μιcτυμορφώ

ouvOε r11.

uεις στιΊv Έκκλησιcιστικιj ίστορicτ κcιi

ιΊrιό τό ουvcιμικό T<"ίJv συντηρητικών.

έπηρεcιζεται

πού εivcτι γνωστό πώς, ό σκληρός κcι

Δεύτερο, γιcιτi bέv ί1πcιρχοu•ι oi αλλοι

λογηρισμός, bτcιv σέ κρίσιμες στιγμές

πού vό έχουν rιΊ κότσια κcτi τό Οcιρρος

πήρε στά χέριcτ του τιΊv έξοuσίι1 rrις

VLI ίιVTΙ/J!ΞllύlllUUUV 1ούι, πρι,ηους κcτi
ι,Jiω ,ό ιιιό Ολιβtρό, brι οσοι Οέλοuv

Έκκληοίcτς,

έrιέβιΜc

τiς cισ;;�1 ες μΕ

τόv κοσμικό χριστιcτvισμό ί':πό εις του.
Η στάση rής Έλληvι�ης ΊΞκκλι1σicτς
πcτράπλεuρες μέ τής Ρωσικιϊς κcιi ι ι;jv
δορυφόρων τους 11τcιv 11 i3ιισ1κιΊ ιιίτίcτ
τής όποτuχicτς, Τά αλλcι ΠcττριυρχεiLl,
'Αλεξάνδρεια, 'Αντιόχεια. Ίερυοόλuμιι,
Σερβία, Κύπρος ,6,;G;�,<"v ύ11έρ 1ώv
τροποποιιiσεωv.
Ή �ωσικιi ·::κκ,\ησία έχει δικούς
rης λόγους να �ϊiι,;έ Ι'Ξ., Vϊή ...1 Οκομ111 η
γραμμή. Λόvοι ιιού δικοιολογούv τή

vcι -'ιvεβούv καi vcι ncιρouv ο rcΊ χέριο
ι-οuι, τό fJόλο τού ιiγέτη τό «ιιcιiζοuv
ouv1ηρη ι ικcι,, cΊvcιχροvιοτικό γι('ι vcΊ εί
υιψrιποuv τcι εύγε cιύτώv ιών κυκλωv
�cιι vιi εχοuv εμι:ρίδο ό έρμηvεuτικός
λόγος 111<, t:λθει ι ύ πλιiρωμο τοί, χρό
vοι.ι
Τό λπΘ,Jς τους είναι brι ξεχvcιvε κc'ι
ιιrιιο cΊλλο πλιiρωμcι_ πού. μέ cιύτcι τcΊ
κcιμωμιι rα

cιίσΟcιvετC11 πώς μένει χω

:Jiς ποιμεvt:<, bπιv βλέπει πώς ζουν μα

στάση της. Miiς τό είχε Ξξηyησει ο rό

κ;Jιί'! ωu έξω ι'ιπό τιΊ προβλιiμcι1cΊ του

παρελθόν προσιuπωΊ c, Μι!-:-pοπολ:r,ις

,<,;ί ,,ς (!\'ι.JVΙΕς rou.

Γιοuβεvάλιο;.

1r;Jc;γίJClίικluv πισ1ι�v κοr ό χ t rών ύπο

Τ6

'lcirrcιopι,Ξio

rΓ,,:

Η Cl\'TOXΙi Ίών

Μόσχας δΕ\' ΕJε ι ιi δuvc; rύ η ro �ϋi

_φι ι ώ•J �cιi ι ώv ιιcιΟιcιομέvwv έχει τcΊ

τriv εύ�έρ:ΞΊG ν.:i �vημερωΟΕi rό nοi

bπιn της .ι\ύω {ις rιροσεςοuv bλοι oi

μvιό του γιό τή,· ίιvόγκη τώv άλλnγώv

ι,ιιεuθυvο, φιλόδοξοι κcιi μιj ωιλόbοξοι

bπως

rιiς Έ κκλησίος ποιμένες

ιiμερομηvίcτ

τού

Ιlάσχcτ.

νη

στείες. κωλύμcττcτ γόμου κcτi αλλο. Δέv
μπορεί vά φθcιοει στόv άπλό χριστιcτvό

Καθημερινή 19.9.82
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Krishnamurti
Στά πόδια τού ΔιδασκάΛου
Δρχ. 80

Βενετού - Ίλαρfωνος
Φ(Jς στήν 'Ατραπό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κρισναμούρτι γιά τόν ΔιαΛογισμό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσαροπούλοu
'Αποκρυφισμός - Μυστικισμός
Άδ. Δρχ. 80
Δεμ. Δρχ.

160

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κομήτης (θέατρον ίδεών)
Δρχ. 80

Σημειώσεις Νίκου Τtvτα
Δημr1τρη Άετουδάκη: «ΙΗΣΟΥΣ)) Πο,ητική παρουσίαση
rvl11oρε,1 νcΊ ι''J1cιφωνι:Τ ό cΊνιιγνι�ο rης μέ τC:ι rrρολεγόμεvcι του
ΔΑ γιcΊ rc\ Ι)CJλο 111ι, «έλεύΟερης rιοί11σης στriv έποχri μcις κ1c'1κόμη
γ1rΊ r1Ίv πρ(1Οεπ1i rou vcΊ ίοτορr1σε1 μέ «σcιφi'i
κοΟcφό ποιητ1κό
λοψJ>> 'rιΊ ζωιi rυίΊ Ιηυοίj ιιού brιως (ιλλοι Μύστες υτriv Άvcιτολri,
,101 κι Αυ1(1ς (1vο1ξι: νέους όμίζοντες σrιΊ Δύση, δέv μrrοr,ει bμως
νrΊ cΊμφ1σfJ11 ι ησι I r1·1v κcΊ1101cι πο1η 1ΊκrΊ του εύχέ()ΕΙιι oτriv cΊν(111λcι
ΟΙ] fiκόvων μΕ cινΟρuJΠΙVΟ πόvυ:
Αί1;;vε,ς κρc1 1 ηοε ό 1οκετός
μέοrι σιϊι κλcιμέvcι οvεφα
rou Av0f)ι;Jn1voυ flc'Jvoυ
μcc οrι οι riv πcιγω μ έν11 cιγωvίcι
r<�JV rφοδομέ vωv Οι ι;Jν.
Κcιί εivc11 μcrκcφ1υ1 0001 μπγvητίζουv μΕ: τόν λόγο
υχ1 μέ τό «fJ1βλίο rr1ς κrυφ11ς λογ1κ11ςΙ >>. Φυσ1κc1,
γr1ς όvπrιυλΕίJΕΙ μέ τιΊ γνuJΟη τr1ς ϋστατr�ς ι:ίJρυς.
ω1 εvυς γν<J.JΟτ1κ1στriς πού σr1μυοεύε1 σωστό τό
ξ(ιρτη rcι ιΊπ· τriv τελ1κιi πιλcΊντωση rou Ρέλους ..

τr1ς όλr1θε1πς κcιί
έδώ, ό bημ1υυμ~
Κπί όvcιδε1κvύε
στ-ι'Jχο του, όνε

Δημήτρη Νεστορίδη: «ΒΙΩΜΑΤΑ)) Ποιήματα
σύμφωvο μέ πrολογ1κrΊ έξομολόγησ11
ΓlμόΟι:υr1 του r1011iτ11 εiνCΙΙ
νϊι ιίJφελr1θοCιv 01 ϊ1νcιγνc7.Jσ rες όπό τcΊ i31uJμcnιΊ του καi 6χ1 vn
cΊποσπ<Ίσt1 έπαίvους.
Κcιί Πl ρ1λcιμ β<Ίνε1 ή συλλογri πο111μοτα πού κcιλύιπουv τό φιΊσμcι
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μιός όλόκληρης ζwr'iς. Μrός πορ!Ξίας μέσα στό χώρο καi τό χρόνο,
μέ όκέραιη τrΊ συν!Ξίδηση, όπλriγwτη τήν όγάπη καi καθαρό τό λο
γισμό. rι· αύτό καi ό στίχος του - τοpν!Ξμένος η άπλός -· εχΕι μrάν
όμ!Ξσότητα πού συγκιν!Ξί μέ τήν έπιγρομματικότητά του, γιά νό γί

ν!Ξι, πλικό, ό λόγος του ηλιος της νύχτας όβασίλ!Ξuτος καi πηγrΊ
ζωiΊς του όνriσυχου, γιό τό στέρΕμα της όλήθ!Ξrας πν!Ξύματος. Μό
π!Ξρισοόπρο νοιώθουμ!Ξ καταδική μας τήν πρωτοφανέρωτη χαρά
του οτό έλληνrκό χωριό:
Χωριό θλιβό, χαρούμΕνο κι ώραίο
όγκάλη θρέφτρα, μάνα καi βυζάστρα,
όφρός σάν κύκνου άνάδΕμα πού σφύζει
ό Μάης στiς χλwρrισιές, βουνά ζwσμένο.

Χρυσούλα Βαρβέρη - Βάρρα: «ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ
ΕΘΝΩΝ»
Triv Ποίηση, πού οήμΕρα
καλουπωμένη σκάλα έχουν κάν!Ξι
τώρα της βγάζω τά ξύλrνα μαδέρια
καi στό κορμί της στολίζω
τiς φwπινές μου ίδέ!Ξς.
ΕΊναι φωτ!Ξινές οί ίδέ!Ξς πού σαλπίζουν ένότητα κι όποδιώχνουν
τόν πύρινο έφιάλτη όπό τό γαλανό μας πλανήτη. Κι όκόμη σόν
κρατουν κάτι άπό τήν Προφηπία της Γραφής γιά νό άναστηθ!Ξί ό
όνθρwπος, όn' τόν πηλό της άλιiθΕιας, σύντροφος της Οίκουμένης.
Ίδέ!Ξς ομwς χωρίς μουσικrΊ δόνηση. Σάν ήχηρό - μονόσυρτο πολι
τικό σύνθημα. Πού δέν γίνοαι δημαγωγία γιατί nαραμέν!Ξι nαράξ!Ξ
να άδιαίροη Γi κυρίαρχη ούσία:
Κομμουνισμός
Σοσιαλισμός - Δημοκρατία - Πατέρας - Υiός 'Άγιο Πν!Ξυμα Ι Καί φυσικό τό «Πν!Ξυμα» ΕΊναι χορδή στήν πάλη
των τάξ!Ξwν.
Αύτή λοιπόν, ΕΊναι ή n!Ξμnτουσία της πολιτικής σκέψης τής ποιή
τριας πού μοατρέποαι, μέ τό στίχο, σέ ϋμνο του σοσιαλισμοιJ,
καίτοι:
Κι ολοι βαφτιζόμασπ
μέσα στά ν!Ξpά
τής έπιθυμητής 'Αλλαγής
οάν ήλίθια νήπια.
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Ποίηση πού 11ροσ11αθΕί νό ζΕυγuριίJσΕι τίς 11ροσδοκίΕς καί τό που
λιά τιic. ι=λπίδας, μέ τιiν άγωvιζόμΕνη 11ολιτικιi σκέψη όρισμένης
καπύθυνσr�ς.
Καί ΕΙVCΙΙ μιό ά116 τίς 1116 χτυπητές άδυναμίΕς της.

Κίμωνα Τζάλλα:

«ΣΚΑΚΙ» Νοuβέλλα καi τρία διηγήματα.

Τούς μικρούς λαούς, πού ά11οτολμ0Cιν να Εχουν δική τους φω
νή, τή φωνri της έθνικης τους ύ11ΕρηφάνΕ1ας, έμπλέκΕι ό Κίμωνας
Τζάλλuς υτόν συμβολικο του «Σκακιστr1»

-

όρτια έκπαιδΕυμένο

ξένο πράκτορα πού γνwρίζΕι νό έπιβάλλΕι τή ·σιwπιi του τρόμου.
Καί μας μεταφέρΕι στό δικό μας πρόσφατο παρΕλθόν bπου, οί πιό
πολλοί, Ei'xcψE γίνΕι ματωμένη, χωρίς όνομα, σάρκα, κρΕμασμένοι
στri φλυαρία του δικτάτορα, γιό μιό έπιβίwση γΕμάτη ρύπος καί
καταισχύνη.
Καί άναδΕικνύπω ό Κίμωνας Τζάλλας, ό δραματουργός καί ό σκη
νοθέτης πού καθολικΕύΕι κάθΕ άτομικό συναίσθημα καί έξατομι-
κΕύΕr τό κοινό έθος. Μέ Εύχυμη γλώσσα καί ρωμαλέο ρωλισμό
μπαβάλλΕι τίς ΕiκόνΕς της έποχηc; σέ ζwντανιi βιοπλασία. Ή ύπο
δΕιγμα1 ικι1 του κινηματογραφικιi γραφή, μέ την έντονη διαγραφή
των Ιlρώwν καί τό αiφνίδιο στίς έκτυλίξΕις του μύθου, συναρπάζΕι.
Ειναι ενας διηγηματογράφος άπ' τούς πιό όξιους του καιρου μας.

Κώστα Οίκοvόμου: «ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΣΙΩΠΗ» Ποιήματα.
Ή Πυθία δηλητηριάστηκΕ μέ πικροδάφνη
κι ό τΕλΕυταίος χρησμός σκοτώνΕι τούς ποιητές.
Καί δακρύζΕι ό ούρανός στό μάτια μας τό ήλιοβασίλΕμα, μ Εναν
μοιρολόγα ϋμνο, μ' εναν πυρπολημένο στοχασμό, πού έξιλΕώνπαι
στή γΕνολογία των iδΕών.
Τό νοητό, τόπ, bριο της ύπάρξΕwς, καθώς στοχεύΕΙ τό χοϊκό περί
βλημα κοί τόν ίδρώτα της σκέψης γιό τή συνειδητοποίηση του Ει
ναr, όγγίζει την όγwνία νό ύφοίνποι μέ τό δρώμενα του χρόνου,
ΟΕ χώ ρο πού ΠΕριπολεί Ιl πλ11ξη καί οί βουλές του Θεου ειναι τρο
μΕρές γιατί, ούσιαστικά, Ειναι άνύπορκπς. Ή C:1νίχνευση του μυ
σrηρίου του όντος έγκοτολΕίπει τίς εiκόνες των λογογδυτιϊJν πού
θεριεύουν τό ψέμοτc,, καί βηματίζοντας την όδοιττορία άλληλοσφα-
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ζομενων γενεών κάνε, τόν όνορθρο λόγο μουσ1κή, γ1ά νά κορπο
φnρriοεr στό χάος 11 όξοrξη, ή μοναξιά στά δημοτικά πονηγύρrο, κr
c'1κόμη ρυθμό πού χαϊδεύει τόν ϊλιγγο στά μέτωπο των νηπίων.
Κοί στriν όρνηση ύμνολογεί μrάν άδrόρατη πίστη. Γrοτi οσο κr αν
δ1οτείνετα1 οτr γεννήθηκε μονοχ1κός, ή άγάnη μαζεύει τό όνειρο
noιJ έξιί.Ικεrλcιν στόν όρίζοντο κοi μοζi μέ τή σκιά του τό φέρνει πί
σω στό φως.
Ή πίστη γεννά. λοιπόν τά μελλούμενο κοi 11 ποίηση τή λύτρωση
μέ τriν άμφ1σβι11ησιi τους άn' τούς ποιητές. 'Όταν, φυσικά, ή έκ
φραση κρατά τήν ίσορροπία της κρίσης καi τή μέθη της προφη
τείας. οπως στά τραγούδια τοϋ Κώστα Οικονόμου.

ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΑΣ
(Πολωώv Πο1ρώv Γερμcιvοϋ 46. Θεσσuλσvίκη)

'Αριστείδη Ν. Οίχαλιώτη

Στην ατραπό της Αύτογνωσίας
(Τ ό περi ψυχής θέμα)
'Ένα πολύ ενδιαφέρον καi καλογραμμένο βιβλίο, μέ πλούσιο
άνοφορά στriν άρχαίο κοi νεώτερη σοφία, στις θρησκευτικές Γρα
φές, οτά λεχθέντα άπό τούς σοφούς, στή Μεταφυσική κοi τήν
Παραψυχολογία.
Oi ίδέες έκτίθενταr με πολλή σοφήνεrο κοi σέ γλώσσα ρέου
σα. Άνολύονταr βαθυστόχαστο τό περί Αύτογνωσίος θέματα. Ή
αναφορά οτό βιβλίο τοϋ Κρ1σνομοϋρτ1 «Στό πόδια τοϋ Διδασκά
λου» ειναι πολύ ένδrοφέρουσο κοi έπεκτείνετοr κατά τρόπον άξrό
λογον.
Ό νεαρός συγγραφέας φοίνετΟΙ πολύ μελετημένος κοi δίδει
τiς καλύτερες έλnίδες γrό τό μέλλον. Πρέπε1 bμως νό έπrστήοη
τήν nροσοχιi του στό ξεχώρισμα των ούσ1ωδC:.1ν άnό τό έπουσrώ
δη, τcι όnοία καλόν εινΟΙ νά άπορρίπτονταr άποφασrστrκά,· έστω
καi δν δυσορεστηθοϋν μερικοί. «Φίλος μεν Πλάτων, φrλτέρο δ'
Άλήθε1ο». Οί φωτογραφίες των Διδασκάλων κοi των μέντιουμ πε
ριττές. 'Ανεξαρτήτως αύτών των έnrφυλάξεων, άνήκουν πολλά
συγχορητriρr ο στόν συγγραφέα.
Σημείωμα Κ.Ν.Μ.
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»

ΠΓ:ΡΙΟΔΙΚΑ

τής Θεοσοφικής Έτσιρίσς έν Έλλόδι
Άθήναι
Δραγοταανίου 6
'Εκδότης Διευθυντής:

Ο Κόσμος τrϊς Ψυχής, Διευθ. Συντά

Κωστής Ν. Μελισσuρόπουλος

Ανοιχτοί 'Ορίζοντες. Διευθ. Μάριος
Ψάλτης (Ίαν.-Ίούν ).
'<ρητική Έστία. Διευθ. Έ,.ψ Παnc;γρη

Πλατ. 'Εθν,κ�ς Τραπέζης 3. Φιλοθέη
Τιμ ή τεύχους Δρχ. 00
Σεπτ.-Όκτ. 1982
Λευκωσία: Άχ Ζαβαλλής, Π. Δεκατρής
Πάφος Κ. Καθητζιώrης

Παπαγγέλου:

Σακελλαρόπουλος

γοpuκης (Μάρτ.-Άnρ)
'Ηnειpωτ,κή Έατίn. Διευθ Δημ. Κόκκι
νnς
1 Απr Μ<'ιιnς. Ιαύν - Ίούλ. Ι.
Σμύρνα (Άπp- Ιουν ).

ΒΙΒΛΙΑ
Ρόης

ξεως Γεωpγ.
(Ίαν Φεβp. ).

Ωpες

(ποιήμυτα)

Αθήνα 1982
Κωνστ. Κατσάμπα: Γεώργιος Κονδύ
λης, Άθriνα 1982.

Ιοpσηλιν(ι Νέα (Μάιος. Ίούν.-Ίούλ.1
Πεrιοδικό Έλληνiδων Βορείου 'Ελλάδος (Ίούν -Ίούλ.).
Σταθμοί. Διευθ
Γ.Μ. Πολιτάρχη ς
IΊούν. Ίούλ. Αϋγ.)

Πάνου Άτταλιώτη: Μνημόνιο Μικpα
οίας (ποιήματα) 1982.
Ζcιχος ΣαμολαδiΊς. Ό Σικελιανός, ή

Σύγχρονη Σκέψη, Διευθ. Γ.Ν. Ποπα
γεω rviου. Άρχισ Γ.Χ. Χαλατσός
( Ιούλ Αϋγ.)

Δελφική Ιδέα καί τό μέλλον της.
Θεα/κη 1982.
Δανίιη Παπαστpάrσυ: Χωρίς περιφp6σεις (ποιήματα) 'Αθήνα 1981.

Προσανατολισμοί.

Διευθ.

Γι6ννης

Τζοννετcικος I Ίούλ.-Αϋγ.)
Γιόγκα (Ίούλ.. Αϋγ.).
Ο Φυσιολάτρης (Σεπτ - Οκτ.)

Η ΘΕ Σ
Ο
Φ
Ο ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Συν εδρ ι άσε ι ς Στ οώ ν
Άθηνα: α καί γ' Δευτέρα του μηνός, εναρξη 1/11/82
'Ήλιος: κάθε Τρίτη, έναρξη 5/10/82
'Αρπμις: κάθε Πέμπτη, έναρξη 7 /10/82
ΈλΕυθ. Σκέψις: α· καi γ' Παρασκευή του μηνός
'Αλ κυών: β' καi δ' Παρασκευή του μηνός
'Ώρα 8 μ.μ. όκριβώς
Στοά Θεσσαλονίκης «Πυθαγόρας»: Εύ. Ψαρός, 265-042
Στοά Βόλου «'Ελευθερία»: Γ. Κουκουβίνος, 24-094
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Έγγράψετε νέους συνδρομητiις
Σuνδρομη 1982 δρχ. 400 tξωτερικοϋ S 12
άεροπορικώς S 20
<<' Ε πι λ ο y α 1)) ΙΛΙΣΟΥ
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β · Τριετlας 1959-1960-1961
Γ' Τετραετ(ας 1962-1965
tκάστη δεμένη πρός δρχ. 400
Δ' Πενταετίας 1966-1970 δρχ. 500
Αι συνδρομαί

πεζ,κήν έπ,τογην
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όντίτιμαν βιβλιwν να όποστέλλωνται μι': ταχυδρομικήν

όχι μέ έντολην

Δραγατσονιου

6

Αθήνας

έπ όνόματι Κωστή Μελισσαροπουλου
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ΧΡΙΣΤΟΥ Α

Βασικές πληροφοριει; περι Τεκτονισμού

και τό «περιβόλι» τού

οι

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιτεκτονισμού στό βιβλιο

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΗΟΩΝ Δρχ

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ ΤΗΣ •ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ• ΑΒ Ε Ε. Τηλ

200
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1Ί τρο
ΙΊ ΙΛΙ

ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗ� ΦΙΑΟ�ΟΦΙΑΖ

Άπό τ�ν Άναγέννnσn
ως τους σnμερινούc
Μέ 46 κλισέ Φιλοσόφι.Jν

Τιμliται δρχ. 150

