
, I 1 

Τό κάλλος τοϋ χαρακτηρος 

φέρνει άγάπn στό σπίτι. 

Ή άγάπn στό σπίτι φέρνει 

τάΕι στό έθνος. 

Kai όπου ύπάρχει στό έθνη 

τάξις, θό φέρn στόν κόσμο 

είρήνn. 
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ 
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ΤΙΜΟΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ •IΛΙΣΟΥ• (Δραγαraανlου 8) 

(Δcυτέρα - Τcτόρτη - Ιlαρασκcuή 10-12) 

Η. Ρ. Blava�k.y 

Annie Baιa.nt 

C. Leadbeatcr 

Th. Pascal 

J. Van der Leeuw

C. Jίna.rajadaaa 

Ν. Srf Ram 

Ed. Amold 

•
••

• 

• 

Άvτ. Άδpιανόπουλοc 

Κ. Κιτρινιάρης 

Γιώpγ. ΜαλτέΖοc 

Κ. Μιλισσαpόπουλοc 

• 

• 

.. 

• 

)) 

Δρχ. 

Τό Κλειδl της θεοοοφlος, δδ. 70, διμ. θΟ 

Στή χώρα των ΓαλόΖιων Βουνών 

Μελέτη έπl της Συνειδήσεως 

Κάρμα 

Σ' έκεlνοuς πού πeνθοΟν 

Ή θεοσοφlα ιlς όλlγα κcφόλαια 

θεο\ έν έςoplQ 

· Απόκρυφος έςέλιςις • Ανθρωπότητας

Προσέγγισις πρός 11ήν Πραγματικότητα

ΑΙ βαθύτεροι δψεις της Ζαιljς

Εiς όναί'.:ήτησιν της Σοφlας

Τό Φως τf\ς Άσlος

Φως στήν 'Ατραπό

Στό πόδια τοϋ Διδσσκόλου (fκδ. 1θ66)

Στοχασμο\ πόνω στή Ζωή (Β' σειρό)

Έκπαlδευσι κα\ σημασlα Ζωης 

Ό δνθpωπος καl ή Ζωή

δt,μ 

30 

sro 
20 

10 

20 

20 

1ΌΟ 

30 

30 

50 

40 

20 

20 

70 

45 

80 

'Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι δδ. 150 δεμ. 170 

· Απολλώνιος ό Τυανεύς

Τό Έλευσlνια Μυστήρια

· Αποκρυφισμός κο\ Μυστικισμός δδ. 30, δεμ

-40 

50 

50 

Μ ε λ  ε τ ή μ α τ  ο δδ. eo, δεμ. 80 

Εισαγωγή στή θεοσοφlα δδ. 70, δεμ. 90 

Τό βήματα τf\ς ΦιλοσQφlας δδ. 50, δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Τό βι6λlον της σοφlος) δεμ QO 

Έκλογαl όπό τόν Κρισναμοϋρτι δδ. 50, δεμ. 70 

Ό 'Τη σ ο  ϋ ς 50 

Ό Κομήτης (θέστpο Ιδεων) 30 

•Άγνώστφ θε(j)• 10 

•lλΙΣΟΣ•, 'Επιλογή έτιϊ>ν 1958 - 58 καl 1059 - 81, έκόστη χρυσόΙS 100 

Διό τούς συνδρομητός έσωτερικοϋ τοϋ •IΛfΣΟΥ. 80 

Πεpιοδιl(όν •fΛfΣΟΣ•, Τόμοι χορτόδετοι δρχ. 80 

Άποστεlλατε τό όvrlτιμον, διό νό 1"ό λό6ετε ταχυδρομικώ�. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 15 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ)) )) 80 
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ΔIMtl�IAION ΠΞΡΙΟ �ΙΚΟΙ-4 ΕλΕΥΘΕΡΑΙ ΙΚΕΨΕΩΣ 
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Νιλακάν-ια Σρi Ράp 

Ό πρόεδροι:: τηc: παγκοσμίου Θεοσοφικηc: Έταιρίαc: Νιλα

κάvrα Σρί Ρόμ, κατόπιν καρδιακηc: προσβοληc:, έγκατέλειψε 

τόν φυσικό κόσμο, ένωρίc: τό πρωί τηc: Κυριακηc: 8 · Απριλίου, 

στό 'Άvrυαρ τηc: Ίνδίαc:. 

Ό ΙΛΙ ΣΟΣ μεταδίδει μέ πολύ θλϊψι τό αγγελμα τηc: με

ταστάισεωc: τοϋ σεβασμίου διδασκάλου, ό όποϊοc: είχε άρκετέc: 

φορέc: έπισκεφθη τήν 'Ελλάδα καί ητο έΕαιρετικά άγαπητόc:, 

διεκρίνετο δέ, δπωc: γνωρίlουν οί συνδρομηταί τοϋ περιοδικοϋ, 

γιά τήν βαθειά φιλοσοφημένη του σκέψι. 

Σέ έπόμενο τεϋχοc: θά δώσωμε ενα άπάνθισμα των τε

λευταίων του διδασκαλιων, πού θά μείνουν γιά πάντα φωτει

νόc: όδηγόc: γιά κάθε πνευματόδοΕον ανθρωπο. 
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LΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Στό κοτόuτημο τώu πpοοωπίδωu 

Μι,ό' φων,ή 

"Αλλη φωνή 

Μιά φωνή 

· Επιστόιτηc

Μι,::� φωνή 

Ό Έπιστάτηc 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

• Αλλη φωνή

"Αλλη φωνή 

Ό Έπιστάτηc 

Μιά φωνή 

Ό Έπιστάτηc 

ΣΥΝΕΙΔΗΣ[ΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

Πδμε στήν Ιματιοθήκη. 

Νά φορέσουμε τήν καλή, 

τή γιορτινή τιή φορεσιά μαc 

Θέλω ενα φόρεμα θάρρουc. 

Έ!;αντλήθηκαν οί φορεσιέc τουc 

Μέσα σαc άναΖ:ητείστε τό θάρροc 

'Ένα φόρεμα ύπομονfjc Ζ:ητω. 

Κι αύτό έtαντλήθηκε. 

Δέν ύπάρχει πουθεν1ά μι1ό φορεσιά τfjc άρετfjc. 

· Ενα φόρεμα έλευθερίαc.

'Ένα ενδυμσ άνδρείαc. 

'Ένα φόρεμα είρήνηc έκλιπαρω. 

'Όλα τ::� φορέματα αύτά πού Ζ:ητήσατε 

καί τ· άλλα τά συναφfj εχουν έ!;αντληθεί 

Καί οί μό.σκεc; 

Οί μάσκεc ποτέ δέν τελειώνουν. Κυρίεc καί 

Κύριοι περάστε νά δοκιμό,σετε τίc μάσκεc σαc. 

Παίρνετε «έπί πληρωμfj» δλεc τίc μάσκεc, σ· 

δλα τουc τά είδη. 
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Χωρίς ξύλινα τείχη 

Διόνυσος 

'Απόλλων 

Διόνυσος 

'Απόλλων 

Διόνυσος 

'Απόλλων 

Διόνυσος 

'Απόλλων 

'Απόλλων 

\Λιά φωνή 

Αλλη φωνή 

· Αλλη φωνή 

Αλλη φωνή

Μιά φωνή έπίοημη

Ποϋ πηγαίνεις, ώ 'Απόλλων; 

Φεύγω είμαι τόσο Εένοc: μέσα ο· αύ"rούc: τούc: 

σύγχρονους όνθρώπουc:. 

Δέν έγιναν �άκόμη άνθρωποι. Φέρω τό πϋρ τηc: 

άπειληc: όπό τόν πατέρα μου. Θ' άργήσουν, 

'Απόλλων, νά γίνουν άνθρωποι. 

Κάποτε μπορεί νά 'ναι παιδιά τοϋ Διόc:. 

ΚοιτάΕτε τουc: πόσο γονυπετείς, 

πόσο γονυκλινείς είναι! 

Δέν είναι όρθιοι. 

Παριστάνουν τούc: όρθιους κι όλο είναι 

σκυμμένοι. 

'Όλοι ρωτοϋν τό μέλλον. 

· Εχουν ένα άβέβαιο παρόν

γιατί δέν γνωρίιουν 

τήν τόση τουc: άγνοια 

Φοβοϋνται καί έλπίιουν. 

Νά ίδρύοουμε μαντεία νά μαθαίνουμε τή σοφία 

Φοβοϋμαι, γιατί έλπίιω. 

Έλπίιω γιατί φοβοϋμαι. 

Ό άνθρωπος τόν άνθρωπο φοβδται. 

Πιστόψετε στήν έμπιστοούνη καί στήν άγάπη 

Μένετε στό παρόν. Χαρείτε, τελειοποιείτε 

κάθε μέρα τό παρόν. 

Μήν έρωτδτε τά μαντεία 

τό Θεό μέσα σαc: έρωτδτε. 

Νά χαίρεστε καί νά τελειοποιείτε 

τό παρόν. 

Μήν έρωτδτε τά μαντεία. 

Γιατί σήμερα τά Εύλινα τ,ά τείχη 

καμμιά χώρα δέ σώιουν. 
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fo Κύριος -ιών Κυρίων 

Μιά φωνή 

Ό θυρωράc 

Ή φωνή 

Ό θυρωράc 

· Αλλοc θυρωράc

'Η φωνή 

Ό θυρωράc 

Μιά φωνή 

Ό θυρωράc 

Μιά φωνή 

·ο θυρωράc

Θέλω νά ίδίίJ τάν Κύριο των Καταστημάτων. 

Τάν Κύριο των Καταστημάτων. 'Αδύνατον. 

Πωc άδύνατο; 

Κανέναc δέν τόν βλέπει τάν Κύριο των Κατα

στημάτων. 

Κανέναc δέν τάν βλέπει ποτέ τόν Κύριο των 

Καταστημάτων. 

Τούλάχιστον νά ίδίίJ τόν Διευθυντή τοίί Κατα

σrήματοc. 

Δέν είμαι έγώ ό θυρωράc γιά τήν είσοδό σαc. 

,Ποιάc είναι ό θυρωρόc; 

Κι αύτάc είναι δγνωστοc. Κι δν nεράσηc δλεc 

τίc nύλεc, δλουc τούc θυρωρούc, δλεc τίc κλί

μακεc άνεβηc, ό θυρωρόc είναι δυσθεώρητοc, 

δέν nλησιάlεται. 'Εκεί δέν είσέρχεται κανέναc 

δλλοc έκτόc άnά τούc μεσολαβητάc, τούc 

μεσάlοντεc, τούc έnιτετραμμένουc των συσκευίίJν 

των δλλων μηχανίίJν. 

Δέν ύnό,ρχει ενα σύστημα τηλεnικοινωνιίίJν 

νά έρωτήσω, ν,:':ι καταθέσω μι,όν έρώτηση σ 

αύτούc; 

Ή κλήση είναι προνόμιο αύτίίJν πού είναι έγγύc 

τηc Διευθύνσεωc. 

Τί σχέση έσύ εχειc μέ τόν Κύριο τοίί Καταστή

ματοc; 

Αύτόc καλείται 1άnό τούc ύnαλλήλουc του Κύριοc 

των Κυρίων. 

Οί φωνέc των θυρωρίίJν: Κανέναc δέν δύναται νό· καλέση τάν Κύριο 

των Κυρίων. 

Κανέναc δέ δύναται νά φωνάΕει τάν Κύριο 

των Κυρίων. 

Κανείc δέν προσκαλεί ποτέ μόνοc του 

τόν Κύριο των Κυρίων. 
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Εναc θυρωρόc 

Μια φωνή 

Ό θυρωρόc 

Αλλη φωνή 

Ο θυρωρόc 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Τό αωμα σου κλείνει τήν κάθε σου εισοδο 

Σοϋ άφαιρεί τήν δραση. 

Χρειάιεται λοιπόν συνεχωc νά φορω 

αύτέc τηc θεωρητικέc στολέc. 

77 

Δέ βλέπεται μ· αύτή τήν όραση ποτέ ό Κύριοc 

των Κυρίων. 

Είμαι μαντρωμένοc στή μάντρα τοίί σώματοc 

Δέν εχω όμωc μέσα μου μι,ά αύτόμοτη 

κλήση τοϋ Κυρίου των Κυρίων; 

Πρέπει νά φύγειc, από δπειρα σώματα καi πάθη, 

πρέπει ν· άνεβείc πολλέc σκάλεc, δπειρεc σκά

λεc γιά ν' άκούσειc αύτή την αύτόματη μέσα 

σου κλήση τοίί Κυρίου των Κυρίων. 

Οί χάλκινοι -ιαύροι 

Οδοιπόροc Θεόc 

Έναc Αγγελοc 

· Αλλοc Άγγελοc 

Όδοιπόροc Θεόc 

· Εναc · Αγγελοc

.. Αλλοc Αγγελοc 

Έναc όλλοc Άγγελοc 

"Αλλοc · Αγγελοc 

.. Αλλοc · Αγγελοr:. 

· Αλλοc · Αγγελοc

Κάποτε είχα πλάσει ένα δέντρο, ενα πουλι, 

ενα έρπετό κι ενα πλάσμα λογικό, γιά νά γυρiιει 

στή γύμνια του καί στά φτερά: του. 

Τώρα ό δνθρωποc είναι άπάνθρωποc 

Οί μέρεc του είναι γεμάτεc άγκάθια. 

Θά γίνει κάποια μέρα ό δνθρωποc δνθρωποc 

Τώρα σέ κάθε πλατεία κατα01κευάιουν 

ενα χάλκινο ταίίρο. 

κι έκεί κλείνουν τούc άντιπάλουc τουc 

Νά, τώρα στήν κοιλιά τοίί τεχνητοϋ ταύρου 

άνά.βουν τή φωτιά. 

Τό θϋμα φωνάΖει στά σπλάχνα τοϋ Ζώου κλει

σμένο 

Νά τώρα στά ρουθούνια του έφαρμόΖουν αύλούc 

Ν,ά• γίνωνται οί κραvγέc των θυμάτων τουc 

συμφωνίεc σπαρακτικέc, μιά σκληρή εtαλλη 

μουσική. 

Νά γίνονται συμφωνίεc παθητικέc. 

Σ' δλεc τίc πόλειc ήχοϋν τά μελωδήματα των 

ταύρων των χαλκίνων. 
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Μ1ά φωνή 

'Έναc: 'Άγγελοc 

Μ1ά φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Φωνή 

'Η φωνή 

· Αλλη φωνή 

Μ1ά φων'ή 

· Εναc 'Άγγελοc 

Άγαθοποιόc Θεόc 

Έναc: "Α γγελοc: 

· Αγαθοπα1όc: Θεόc 

1 Λ I Σ Ο Σ 

Ποιοί είστε σείc; 

:Εένο1 είμαστε, έσύ πο1όc: είσα1. 

Είμα1 εναc: •Φάλαρ1c:. 

Κι έγώ είμαι εναc: Φάλαρ1c:. 

Κι έγώ εγινα Φάλαριc. 

ό καθέναc: μαc τελειοποιεί 

τούc: χάλκινουc: τούc: ταύρουc 

μέ περισσότερο πολιτισμό. 

· Αlκοϋτε τώρα τό χάλκινο τόν ταϋρο μαc; 

Ό δικόc: μου εχει σκληρότερη μουσική. 

Διαβάστε τίc: έπιγραφέc: μαc:. 

Διαβάσαμε τίc έπιγραφέc: σαc:. 

,,Μεταμορφώστε τή σκληρότητα 

σέ μουσι,κή». 

1973 

«'Αγαπδτε τή μουσική καί τ,ή σκληρότητα». 

Άκολουθοϋν ϋλοι κι άκούουν τούc χάλκινουc: 

τούc: ταύρουc τουc, τόν πολύ πολιτισμό τουc. 

"Εγιναν σιγά - σιγά ϋλοι εναc Φάλαρ1c. 

Σάν σπαράlεται 1ή κραυγή τοϋ άνθρώπου 

γίνεται σάλπιγγα, αύλόc, κλαρινέτο 

στοϋ ταύρου τά ρουθούνια. 

Κsάποτε τούc χάλκινουc: τούc ταύραuc 

θά λησμονήσοuνε καί τήν κακοποίηση 

των άνθρώπων οί δνθρωποι καί θά γίνουν 

πάλι όνθρωποι. 

Τελειοποιηθείτε. Τελειοποιηθείτε 

Τελειοποιηθείτε, στή θέλησή σαc 

στ,ήν κορυφή τηc: θέλησήc: σαc: όνεβητε, 

ναί, στήν κορφή τηc: τέλειάc σαc: 

θέληαηc: 1άνεβείτε, άνεβείτε. 
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Ο· ορ,.+�ΥS 
t� Al>XAIA �ΛΛt-Ιt-'ΙΚΑ 

ΕnΙΓΙ>ΑΜΜΑΤΑ 
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Μετάφρασις-Σχόλια ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ

1. ΜΙΚΡΗ ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Τό αρχαιο έλληνικό έπίyραμμα προηλθε από την έπιyραφή. 
'Α-π:ό τίς άπλές καί σύντομες επιγραφές, πού συνήθιζαν νά χαρά
ζουν οί αρχαϊοι 'Έλληνες έπάνω στούς τάφους, στά μνημεια των 
πεσόντων, στίς �άσεις των καλλιτεχνικών ερyων κ.τ.λ. Βα
θμιαια οί έ11ιyραφές έμπλουτίζοvται μέ 11ερισσότερα στοιχεια, 
ένω, παράλληλα, οί έπιyραφοποιοί έ11ψελουvται καί τή «μορφή» 
των έπιyραφων. Μέ την πάροδο του χρόνοι; συντελειται μιά με
γάλη μετα�ολή. Ή έ11ιyραφή δέν 11ροορίζεται νά χαραχθεί: πλέον. 
Προορίζεται νά ά'Παyyελθει άπλως, δπως συμ�αίνει καί μέ τά 
άλλα είδη του λυρικου λόγου. 'Έτσι ανΟJκύmει τό αρχαιο έλλη
νικό έπίyραι.uμα· ή μικρογραφία αύτή της αρχαίας έλληνικης φι
λολογίας, τό κcψψοτ!έχνημα αύτό του αρχαίου έλληνικου nοιητι
κου λόγου! Σύντομο, μέ καίρια διατύπωση, μέ λίγες, αλλά λαμ
πρές είκόνες, τό έπίyραμμα θά γνωρίσει μεγάλη &κμή, επειτα, 
ίδίως, από τούς Μηδικούς nολέμους. Mt nτώσεις, διαδοχικά, καί 
ανατάσεις, τό έπίyραμμα θά φθάσει σέ υψηλά έnιτεύyματα κα
τά τούς 'Ελληνιστικούς χρόνους. θά συνεχιστεϊ κατά την εποχή 
της Ρωμαιοκρατίας καί θά κλείσει την ίστορία του μέ τήν εποχή 
του '1 ουστινιανου. 

11. Σ υλλοyές αρχαίων έλληνικων έπιyρcψμάτων.

'Εκπονήθηκαν, κατά καιρούς, αρκετές. 'Αναφέρουμε τόν 
«Στέφανο» του Μελεάyρου (60 n.X.), τόν «Στέφανο» του Φιλίπ
που του θεσσαλονικέως, τόν «Κύκτο» του Άyαθία του Σχολα
στικου, τή συλλογή του Μάξιμου Πλανουδη. 'Αλλά ή πλέον �α
ρυσήμαvτη συλλογή είναι αύτή nού έξεπόνησε δ Κωνσταvτιvος 
Κεφαλας, τό 900 μ.Χ. περίπου. Κληρικός καί αυλικός του Κω\.
σταντίνου του Πορφυροyεννήτου συγκέντρωσε 3.500 περίnου επι
γράμματα και τά έξέδωσε, αφου τά χώρισε crt �ι�λία ανάλογα 
πρός τό «ε1δος» τους. 'Αντίγραφα της πολύτιμης αύτης συλλοyης 
είχαν θεωρηθεί: ώς :δ'ριστικά χαμένα, δταν, α'ίφνης, δ Κλαύδιος 
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Σαλμάσιος άvεκάλυψε τό ετος 1606 ενα άντίyραψο της συλλοyης 
αυτης στήν περίφημη ί5ιί5λιοθήκη του Παλατινάτου της Χαϊδελ
ί5έρyης. Τό άvτίyραψο, άκριί5ως, της συλλοyης αυτης άποτελεϊ 
τή ί5άση της «Έλληνικης η Παλατινης» 'Ανθολογίας. 

1 1 1. Ή Παλατινή Ά vθολοyία διαιρεϊται σέ 16 ί5ιί5λία. Κάθε 
βιί5λίο περιέχει καl. ενα «είδος» έπιyραμμάτωv ( έρωτικά, έπιτύμ
ί5ια, αναθηματικά, συμποτικά, σατιρικά, έπιδεικτικά, χρησμοί, 
αινίγματα, προί5λήματα, χριστιανικό:: επιγράμματα κ.ο.κ.). Ή 
Παλατινή 'Ανθολογία περικλείει μερικούς άπό τούς πλέον θαυ
μαστούς θησαυρούς του αρχαίου έλληνικου ποιητικου λόγου, ένω 
παραλλήλως, ΕJμψανίζει πανοραματικά, τόν δημόσιο καl. ίδιωτι
κό ί5ίο των 'Ελλήνων άπό έποχή του Σ ιμωνίδη του Κείου εως τήν 
εποχή του Ίουστι ιανου. Ό D'Λmiris ό περίφημος Ίταλός σvy
yραψέας, ελεyε: «Έδω αριστουργήματα συντρίί5ουν αριστουργή
ματα», ένω ό μεγάλος έλληνιστής J aro])s γράψει: «Αυτά: τα 
μικρά: ερyα φέρουν τό σεμνό ονομα του έπιyράμματος: &μως ή 
σημασία αυτης της λέξεως στούς 'Έλληνες, είχε περισσότερην 
ευρύτητα άπ' δ,τι σέ μας. Καl. ή τελειότητα πού εψεραν σ' αυτό 
τό είδος της λογοτεχνίας αποδεικνύει καl. έπιμαρτυρεϊ δτι είχε 
δοθεϊ σ' αυτόν τόν λαό, τόν, κατ' έξοχή, ποιητικό, νό:: είναι υ

πέρτερος σ' δλα τα ε'ίδη της ποιήσεως άπό τό επος ως τό έπί
yραμ,μα . Μέ τή φωνή του , Αλκαίου, ένέπνευσε στούς πολίτες 
τήν άyάπη yιό:: τήν έλευθερία ,τό μϊσος έναντίον των τυράννων. 
Μέ τόν Σ ιμωvίδη, έδόξασε τή λύτρωση της 'Ελλάδας από τήν 
απειλή των Περσων. Ό 'Ανακρέων τό έχρησιμοποίησε yιά νά 
τραγουδήσει τό κρασί καl. τόν ερωτα. Ό 'Αρχίλοχος τό ωπλισε 
μέ μιαν αιχμή κοφτερή καl. θανάσιμη. Ό Πλάτων καl. οί μαθη
τές του, ακόμη ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, τό προτίμησαν yιό: 
νά έκψράσουν τl.ς θεϊες τους έμπνεύσεις». 

1 Υ. Λεπτόμισχο λουλουδι τό έπίyραμμα, κινδυνεύει, άσψα
λως, κατά τή μεταψύτευσή του, νό:: χάσει δλο τό θάμί5ος καl. �,ή 
γοητεία του. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη φροντίδα. Ό μεταφρα
στής θό:: πρέπει vό:: «διασώσει» καl. τό «νόημα» του πρωτοτύπου, 
αλλά, συγχρόνως, νό:: «συγκρατήσει», δσο τουτο είναι έψικτό, καl. 
τήν ποιητική του λάμψη. 'Όσον άφορα τό πρωτο, ό μεταφρα
στής μπορεϊ νά διαί5εί5αιώσει τόv αναγνώστη δτι ή «ιδέα» του 
αρχαίου ποιητικου κειμ!ένου δ-έν «πρc1δόβηκε», δσον άφορα τό 
δεύτερο, ό μεταφραστής θό:: μπορουσε νά πει: ή άyάπη του πρός 
τα άρχαϊα ποιητικά κείμενα, ή «έξ άπaλωv ονύχων» άναστροψή 
του μέ τούς αρχαίους 'Έλληνες ποιητές, 'ίσως νά κατώρθωσαν 
vά «συγκρατήσουν», ώς ενα σημεϊο ί5έί5αια, καl. τό «περίπνευμα» 
του πρωτοτύπου. 
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ΑΡΧΑ!Α ΕΛΛΗΝ!ΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ 

ΔΑΜΑrΗΤΟΥ 
«'Ορφέα θρηίκίησι παρά προμολπσιν 'Ολύμπου » 
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Έδω, στις παρυφές του 'Ολύμπου, οί θρακες !:χουν στήσει 
μνημεϊο yιά τόν Όρφέα, τό yυιό της Μούσας της Καλλιόπης, 
πού του ύποτάχ_τηκαν κι' οί δρυς καί τόν άJκολουθουσαν 
ακόμη οί πέτρες, τάψυχα καί των θηρίων οί αγέλες. 
Πού χάρισε μέτρο, ρυθμό, στον επικό τον στίχο, 
καί (!Jρηκε τίς μυστηριακές τίς τελετές του ΒάκχJυ· 
πού καί τόv νου τόν σκοτεινό καί τήν ψυχή τήν αyρια 
-μέ τούς ρυθμούς της λύρας του - έπράυvε του Κλυμένου ι

(Παλατινή 'Ανθολογία ΥΙ 1, 9) 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Σ τ ί c  π α ρ υ φ έ c  τ ο ϋ  Ό λ υ μ π ο υ Στουc ορ-

χοίουc Έλληνεc συγγραφείc γίνεται, συνήθωc σύγχυση μεταΕύ Μακεδονίαc 

καί Θράκηc. 

Π ο ύ χ ά ρ ι ο ε μ ε τ ρ ο, ρ υ θ μ ο Ό ήρωικόc στίχοc, ο στίχοc 

δrιλαδή τοϋ επουc, άπέκτησε τόν ρυθμικό δακτυλικό έΕαμετρο ( -υυ), χάρη 

στόν 'Ορφέα. Τήν δποψη αύτή ύποστηρίΖ:ει ό Λογγίνοc στό εργο του «Περί 

Ύψουc» ('Απόσπασμα 3 § 7) καί τήν υίοθετεί καί ό έπιγραμματοποιόc 

Β ρ η κ ε τ ί c μ υ ο τ η  ρ ι α κ έ c Όπωc είναι γνωστό ό Όρφεαc 

ηταν ίδρυτήc των Όρφικων Μυστηρίων. 

Τ ο ϋ Κ λ υ μ έ ν ο υ Ό Κλύμενοc τηc γηc, όδελφόc τηc Χθονίαc 

Ό Παυσανίαc άναφέρει δτι στήν ΤροιΖ:ηνα ύπηρχε βωμόc, όφιερωμένοc 

ο αύτάν. 'Αργότερα συγχωνεύθηκε μέ τόν Πλούτωνα (Παυσανίαc 11,35,9) 

Ό Δcιμάγητοc εΖ:ησε τό 200 περίπου πρό Χριστοϋ ΠερισώΖ:ονται στην 

Παλατινή 'Ανθολογία δώδεκα έπιγρόμματό του 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ 
«Ούκέτι θελγομέναc, Όρφεϋ, δρύαc, ούκέτι πέτραc » 

'Ορφέα δέν θά σέρ\.εις μαyεμέ\.ες πλέον, σάv πρωτα, 
τίς πέτρες καί τίς δρυς καί των θηρίων τίς άyέλες. 
Δέν θά κοιμίζεις τούς ανέμους τώρα, των νιφάδων 
δέν θά πρααίνεις τήν δρμή, τό σάλο της θαλάσσης μήτε. 
Έχάθηκες· καί σέ μυρολοyουν οί θυγατέρες 
της Μνημοσύνης καί ή εξοχη μητέρα σου ή Καλλιόπη. 
Γιατί στενάζουμε σάν χάνουμε τούς yυιούς; Στον υ Αδη 
τό ίδιο ανίσχυροι οί θεοί, τά τέκνα τους σάν χάνουν! 

(Παλατινή 'Ανθολογία VI 1, 8) 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Θυ γστ έ ρ ε c  τ η c  Μ ν η μ ο σύν η c .. Είναι οί 

Μcϋσεc. 

Σ τ ό ν Ά δ η/τ ό ϊ δ ι ο ά ν ί σ χ υ ο ι ο ί 0 ε ο ί... 'Από τό πληθοc 

1 ων παραδόσεων, ό έπιγραμματοποιόc υίοθετεί τήν έκδαχή δτι ό Όρφέαc η

τaν γυιόc τοϋ 'Απόλλωνα καί τηc Μούσαc Καλλιόπηc. 

Ό Άντ ί π α τ ρ ο c  ό Σιδ ώ ν ι ο  c γεννήθηκε στή Σιδώνα τόν 

πρώτο μετά Χριστόν αίώνα. ΎπηρΕε μακροβιώτο-ωc, καθώc 1άναφέρει ό 

Πλίνιοc. 'Έγραψε έπιγρόμματα, ,άπό -τ�ά' όποία λίγα μόνο σώΖ:ονται στήν Πα

λc.τινή 'Ανθολογία. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ 

Τόν Όρ<pisα εθαψαν έδω, τόν χρυσολύρα Θρακα, οί Μουσες, 
πού ό Δίας ό παντοιδύναμος μέ C5έλος - ψλόyα ε.χει σικοτώσει ! 

(Παλατινή Άνθ1ολοyία ΥΙ 1, 617) 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 'Από τό ,πληθοc των παραδόσεων, ό ποιητήc όσπάΖ:ετο1 

τήν άποψη δτι ό Όρφέαc σκοτώθηκε ιάπό τόν Δία. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ 

Είμαι ή Καλλιόπη. Κράτησα στον κόρφο μου τόν Κυρο· 
τόν θεί:ο εθρεψα τόν 'Όμηρο, τόν Όρψέα εχω θηλάσει! 

(Παλατινή 'Ανθολογία ΧΥΙ, 217) 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ό Κϋροc ηταν έπιγραμματοποιόc άπό τήν Πανόπολη 

τηc Αίγύπτου. 'ΈΖ:ησε τό 400 περίπου μ. Χρ. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ 

Μέ τήν κuθάρα του ό' Όρψέας, δόξα μεγάλη εχει κερδίσει, 
ό Νέστορας μέ τή σοψία - ερρεε άπ' τc'χ χείλη του σc'χν μέλι, 
ό θεί:ος 'Όμηρος μέ των έπων τήν αψθαστη τήν τέχνη, 
μέ τόν ο.ύλό του αύτός πού κεί:ται έιδω, στό μνημα, ό Τηλεψάνης ! 

(Παλατινή 'Ανθολογία ΥΙ 1 . , ) 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Πρόκειται γιά τόν Αύλητή Τηλεφάνη Ό Παυοανιαc 

άναφέρει δ•τι ό τάφοι:: του ηταν στό δρόμο Μεγάρων - Κορίνθου ( 1, 44,σ) 

Ό Νίκαρχοc ήταν έπιγραμματοποιόc τοϋ πρώτου μετ.ά Χριστόν αίώνα 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ 

«Καλλιόπηc Όρφηα καί Οίάγροιο θανόντα. » 
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Σ άν πέθανε δ Όρψέας, του Οίάyρου yυιός και της Καλλιόπης, 
γοερά οί ξανθές τόν θρήνησαν οί Βιστωνίδες Νύμφες· 
καί χάραζαν κι· αίμάτωναν τά χέρια τους με πάθος, 
καί τίς πλεξουδες ράντιζαν τίς θρακικές μ-έ. στάχτη. 
Καί με τόν άξιον άρπιστή, 'Απόλλωνα τόν Λύκειο 
πικρόκλαιαν καί στέναζαν κι' οί Πιερίδες Μουσεc, 
μοιρολογώντας τόν τραγουδιστή· κι' οί δρυς κι' οί πέτρες, 
πού κάποτε ή λύρα του εθελ yε, συνόδευαν τούς θρή \Ιους ! 

(Παλατινή 'Ανθολογία ΥΊ 1, 10) 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 'Από τό πληθοc: των παραδόσεων, των σχετικων μέ την 

καταγωγή τοϋ 'Ορφέα, ό έπιγραμματοποιόc: υίοθετεί τήν έκδοχή ότι ο 

Όρφέαc: ηταν γυιόc: τοϋ Οίάγρου, Βασιλέα τηc: Θρόκηc: καί τηc: Μούσαc: 

Καλλιόπης. 

Β ι στω ν ί δε c:... Βιστωνία ητσν περιοχή τηc: Θράκηc: 

Κ α ί χ ά ρ α Ζ αν ... ·ο στιγματισμός ηταν διαδεδομένος μεταΕύ των 

γιιναικων τηc: Θράκηc:. 

Π λ ε Ε ο ϋ δ ε c: θ ρ α κ ι κ έ c: ... Oi γυναίκες καi τ,ό παιδιά στή Θράκη 

άφηναν πολύ μακρυά μαλλιά. 

ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑΣ 

k 

Ό Σρί Κρίσνα λέγει στήν «Μnαγκαβάδ Γκιτά» γιά τήν 
μετάστασι πού λέγεται θάνατοc:: 

Vιisιimsi jiιr_ιιini ;•athιi vihιiya. τιavιini grhr.ιιiti naro' parar:ιi 
tatha sarirιir_ιi vihaya jirr_ιany anyani samyiiti naviini dehϊ, 

Καθώc: ό δνθρωnοc:, τά φθαρμένα του ένδύματα άnοβάλ
λει καί νέα φορεί, ετσι καί ό ενοικοc: του σώματοc:, τά φθαρμέ
να κορμιά του άποβάλλονταc:, σέ δλλα νέα είσέρχεται. 

Καί γιά τό άκατάστρεnτο "Ον, πού είναι ό καθέναc: μαc:, 
είπε ό Κύριοc:: 

Avyakto'yam acintyo'yam avikιiryo'yam ucyate 
tasmad evam vidίtvai'nam nιi'nu.focitum arhasi. 

'Αναλλοίωτο, ά,μετάβλητο καί άθικτο τό λένε. "Ετσι, λοι
πόν, αν τό κατανοήσηc:, δέν θά πρέπει νά θρηνηc:. 
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Έ λ ε υ  Ο Ι ν 

'Ομωc: 

Ή παρουσία γύρω των βουνων δέν δλλαtε. 

Τό 'ίδιο τώρα δπωc: καi τότε άγκάλιασμά τουc: 

τρυφερό, έναρμόνιο. 

Κι' ή παρουσία τηc: θάλασσαc: ή 'ίδια τώρα. 

"Αγνωστου πάθουc: κυανόc: όλάνθιστοc: ρυθμόc:. 

α 

Μά έσύ,'Ελευσίνα, σέ ποιου ϋπνου άφανιστή τό λίκνο 

εχειc: βυθιστεί; 

Κι' ή μέρα τοΟ Βοηδρομιωνα μάταια σέ προστάΖ:ει 

νά προβάλειc: πάλι, 
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γιορταστικά στεφανωμένη, μέ λαμπρόν χιτωνα, μ· άναστάσι

μουc: πυρσούc:. 

Φορωvταc: τηc: μέραc: τοΟ Βοηδρομιωνα τούc: γιορταστικούc: 

χιτωναc: 
ψάχνω γιά σένα, 'Ελευσίνα. 

ΣυνταιριάΖ:ω μέλη σου, άχνάρια σου ίερά. 

Καταγράφω τic: άκρωτηριασμένεc: μνημεc: σου 

μέσα άπ' τηc: πέτραc: η τηc: τέφραc:, τοΟ γέρο 

τόν πολύπλαγκτον άχό. 

Δήμητρα! Στοίχειωσεν ό θρηνοc: σου, 

ϊΟΟ μητρικοΟ σου σπαραγμοΟ ή φωτειά εσπειρε τέφρα άφα-

νισμοΟ πάνω άπ' δλα. 

Χωρic: τήν 'Ελευσίνα πιά. Τή Ζ:ωοδότρα 'Ελπίδα σου. 

Δήμητρα. Σήκω άπ' τοΟ πένθουc: σου τήν πέτρα. 

Πδμε ... 

Ή νύχτα τοΟ Βοηδρομιωνα ατόν θυμητικόν χιτωνα τηc: μδc: 

ντύνει. 

Πδμε νά περπατήσουμε βαθειά, μέσα aπο 

τό δδυτο τοΟ χρόνου τηc:, ή 'Ελευσίνα 

tέφωτη, ριγωνταc:, θ' άγρυπνεί. 

Κι' ή γη κι' ή πέτρα, κάθε κύπαρο άγέρα η νεροΟ 

μ· ίερέc: μνημεc: έχουν στολιστεί. 

ΑΙΜ1ΆΤΑ ΙΒΟΥ 
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ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

προ λ 
, 

η ψ ε ι ς 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ 

ΔΟΓΜΑ ΤΙΚΑΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ 

Αί προλήψεις ι'9αλλουν ι-ύ
θέως κατά τοϋ ωθρωrπινου vο
ητικ,οϋ, διοτι τό δεσμευουν καί 
τό έμποδιζουν vά έρευνήση έ
λευθέρως καί νά άrποκομιση ά
ληθεις γνώσεις παρά των rπρα
yμάτων της Φύσεως. 

Νά άποκομίση ά:ληθειας, ο
σας ι'5ει'5αιως δι,,;ναται, οσας 
τοϋ έπιτρέπει ή άvθpω"Ίινη 
μορφή. 

'Όπως και τά πάθη ετσι και 
αύταί άποτελοϋv τόν ρ1..ι-ττο ά
πό τό όποιον πρέπει ο άν
θρωπος νά καθαρθη Νά προσ
παθήση νά άποι5αλη αύτά τα 
μελανά σημεια, δLά νά άπο�η 
κ.ε.καθαρμενος. 

θά έξετασωμεν τάς κυριωτέ
ρας έκ τω προληψεων, αί ό
ποιαι ει ναι . Κοινωνικαι, οίκ.ο
yενειακαί, δοyματικ.αι, φιλο
σοφικαι, έπιστημονικα, 

Ή λεξις ,,-ττροληψ ς,, yραμ
ματικως -τταραyεται έκ τοϋ ρη
ματος «προλαμι5ανω;>, τό δ-

ποιο σημαινει ,λαμι'5άνω κα
τι τι πρότερον έyώ ά:πό άλ
λους,>. "Αλλην f:.VVOLα\ι εχει 
·,λαμι5άνω κάτι τι πρό της ω
ρας του» και ειναι εννοια χρ·ο
νική. Δηλ. -τταίρνω κατι τι προ
καται5ολικως 'Έχει ομως καi.
μιαν μεταφορικήν ε'ν\.οιαν, ή
ό'Ποία σημαίνει ( προδuκαζω,,,
δηλ. έκδιδω μιαν α-ττοφασιν
πρίν της ωρας της, χωρίς νά
κανω την δωυσαν έξετασιν

Πρόληψις, 'λοιπον, σημαινι..ι 
έκεινο το ότιοιον προσ'λαμι5α
νω και παραδέχομαι η:ροκατα
ι5ολικωc, yωρίς νά καμω την 
δεουσαv έξε.τασιν, έπι έκε Jου 
που δεχομαι 

Πρίv προιωρήσωμεν στό θε
μα μας �,-ττερι --τρολήψεων» πρε:
πει νά τό διακρίνω εν καί να 
το σι.ισιετισωμεν με ενα α'-..λο 
ειδος κακιων. Και αύται είναι 
αί δεισιδωμονlαι 'Ειουv κα
'r'οιαν συyyέvε,αv αί με.ι πρόc 
τάς δε. Τοϋτο τό δ,επισιωσα 
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διότι ερευνων τό θέμα αύτό τό 
περί προλήψεων, είδον δτι είναι 
όmαραίτητον δι' όλίyων νά ε
ξετάσωμεν και τό rvερί δεισι
δαυμονιων θέ.μα. 'Έχουν κά
ποιαν αναλJοyίαν, είποιμεν, αί 
μέν πρός τάς δέ, μέ την δια
φοράν δτι αί δεισιδαιμονίαι εί
ναι κάπως έ.λαφροΊ1έρας μορ
φης από τάς προλήψεις. Και 
αί δυό δμως αύταί καταστά
σεις, και αί δυό αύταί κCΧΙκίαι 
εχουν ώς αποτέλεσμα νά δου
λώνουν τόν νουν του ανθpώ
rvου κατά τουrτο, διότι εχει δια
στραφη ηδη τό nεριεχάμενον 
της συνειδήσεως. 

(Ή συνείδησις πρέπει νά 
διαστέλλεται από του περιεχο
μένοrυ της συνειδήσεως, τό ό
ποιον είναι αύτό πού κταται ό 
ανθ'ρωπος, μία αvθρωπίνη προ
σωπικότης, κατά την διάρκει
αν μιας ζωης). 

Έκεινο τό όποιον χcφα,κτη
ρίζει και τάς δύο αύτάς κατα
στάσεις είναι ή διάρκεια. Διό
τι ό κατατρυχόμενος ε'ίτε άnό 
τάς προλήψεις, εϊτε από τάς 
δεισιδαuμονίας, κατατρύχεται 
εν διαρκείς�:, καl μπορεί: από 
τότε πού εyνώρισε τόν έαυ
τόν του μέχρι του θανάτου του, 
νά κατατρύχεται από αύτάς 
τάς κακίας. 

"Ας έ.ξετάσωμεν λοιπόν εν 
συvτόμ� τό ζήτημα των δεισι
δαιμονιων nρωτον, και ϋστερα 
να είσέλθωιμεν είς τό περί προ_ 
λήψεων θέμ:χ. 

Αί δεισιδαιμονίαι εχουν τό έ
ξης χαρακτηριστικόν. Περιέ
χουν τόν φΜ>ον, εχουν ώς βά
σιν τόν φόί9ον. "Αλλως τε και 

ή έτυμολοyία της λέξεως Εί
ναι εκ του ρήματ�ος δέδια -
δαίιμονα = φοί9οϋμαι τόν δαί
μονα. 'Έχουν τόν φόί9ον του 
θανάτου, τόν φόί9ον των άσθε
νειων, τον φΜ>ον ένός οίουδή
nοrτε ατυχή1ματος, τον φόί9ον 
μιας άnοτυχίας, τόν φόί9ον της 
ερuδος. θά φέρω μεριικά nα
pα!δείyματα, καl κατά πρωτον 
την Τρίτην και δεκατρεϊς. Πό
σα κωμικά συμί9αίνουν και ά
nό σοί9αpούς ανθρώπους, οί ό'_ 
ποιοι αnοψεύyουν αύ'Τάς τάς 
ήμέρας, θεωρουντες ταύτας 
ώς αποφ

1
ρά'δας. Προμηνύουν 

θάνατον, προμηνύουν ατυχή
ματα. "Αλλα ncφaδείyματα 
είναι ή παράδοσις σάnωνος 
διά των χειρων, τρεις μέ τό 'ί
διο σπίρτο, συνάντησις μέ ίε
ρεις κλπ. κλπ ... 

'Επίσης αλλαι δεισuδαιμονί
αι κρίνουν περί του μέλλον
τος κατά τούς δεχομένους αύ
τάς. Ώς παράδειyμα φέρω τό 
«πουλάκι του θεου», τό δnοϊ
ον προμηνύει εnισκέ.mας, τό 
«δίκροκο αύyό», τό όποιον 
προμηνύει πλουτον «αί φυ
σαλλίδες του καφέ» nραμηνύ
ουσαι χρήματα κλπ. Τώρα 
φαίνεται δτι μερικα:ί απο 
αύτάς τάς δεισιδαιμονίας (
χουν κάποιαν βάσιν από την 
μαyείαν, αλλά παρεφθαρμέ
νην. 'Αναφέρω δύο παραδεί
yματα. 'Αφ, ένός 'τό «πτύσι
μο» δταν lδουμε κανένα ώραϊο 
παιδάκι κλπ., αφ' έτέρου δέ 
τά «ποδαρικό». 

Λοιπόν, ώς εΊπαμε, αί δεισι
δαιμονίαι tχουν ώς βάσιν τόν 
φΜ>ον. Σ χη ματίζοvται δέ α-
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βασαvίστως καl ανεξετάστως, 
καl μεταδίδονται εκ παραδό
σεως από yεvεας είς yεvεάv. 
Μιό: δεισιδαuμοvία μπορεί vά 
μαστίζη εvα λαόν δλόκληροv, 
ι-ιιάν φυλην δλόκληροv επl έ
κατοvταετηρίδας. Είναι ίδέαι 
αί δποιαι σχηματίζονται κατά 
συναίσθη�μα� διότι δέν εισέρ
χεται είς τό μέσον τ ό λ ο
Υ ι κ ό V. Δι' αιΥrό εχουv 
τό χαρακτηριστικόv δτι είναι 
τυφλαί. "Αν άπό μορφωμένους 
ανθρώπους κατα(!)ληθη κά-
111οια θεληματuκότης, μπορε'ί 
νά άπο(!)ληθουv διά της λοyι
-κης κρίσεως. Δυστυχως δμως 
αυτο δέν άποτελει κανόνα. 
Διότι βλέπο,μεv καl μορφωμέ
νους, οί δποιοι μαστίζονται ά
wό αύτάς τό:ς δεισιδαιμονίας. 
Είπαμε δτι είναι ελαφρότεραι 
άπό τό:q προλήψεις διότι αί 

-rελευταιαι αύταl είναι πολύ 
δύσκολοv, η πολλές φορές καl 
ά:δύvατοv v' άπο(!)ληθοGv. 

Έπανερχόμεθα είς τό κύρι
ον θέμα μας: Προλήψεις, κα
θώς εϊπcφεv, είναι εκειvο τό 
δποιον προσλαμ(!)άvω, άποδέ
χομαι προκατα(!)ολικως, χω
ρίς νό: εξετάσω επαρκως τό 
θέμα. Τό: διάφορα λεξικά δί
δουν παραπλησίους δρισμούς. 
·Ένας εξ αύτωv λέγει: ,<Είναι
εμμοvος yvώμη η άvτίληψις
σχηματισθεισα εκ των προτέ
ρων. Γι' αύτό α:λλως τε λέyε
-rαι καί πρόληψις, ειτε ά(!)ασα
νίστως είτε εξ ανεπα:ρκων η
σφαλερων δεδομ1ένωv».

"Ας εξετάσωμεv μίαν έκά

στην των κατηyοριων. 

ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΕΙ Σ 

Αδται βάλλουν κατά του 
νόμου της ίσότητος καl της 
ά:δελφότητος των ανθρώπων. 
Άφιορουv βε{!ιαίως τόv άτομι
κόν τρόπον ζωης ένός έ κά
στου άνθρώπου εντός της κοι
νωνίας. Είναι καl αyταί, ο

πως αί δεισιδαιμονίαι, έκ πα
ραδόσεως καί ώς έκ τούτου 
είναι άyελαιαι. 

Κυριώτεραι είναι αί �ξης: 
Ή διάJκρισις των άνθρώ

πωv εις τάξεις λόy({J καταyω
yης, γεννήσεως, λόy({J εύγε
νους καταyωyης. (Πρό έvός 
καl ήμίσεος αιωνος ησαν -rτλέ
ον διαδεδομένοι άπό σή,με
ρον). 

Ή διάκρισις των ανθρώ
πων λόy({J πλούτου. ( Δυστυ
χως καί εις τό: λεyόμεvα σή
μερον πεπολιτισμένα κράτη εί
ναι εντονος αύτή ή διάκρι
σις). 

- Ή διάκρισις των άvθρώ-
-rτων λόy({J διαφορας μορφώσε-
ως η βαθμοG νοημοσύνης. (Λό
Υ({J ελλείψεως πτυχίων η κα
τωτέρας νοημοσύνης νό: περι
φροvουμεv τόν α:νθρωπον). 

Ή διά,κρισις των άνθρώ-
111ων λόγ({J του χρώματος αύ
των. (Διάκρισις δυστυχως ύφι
σταμένη καl εις μεγάλο 
κράτος σήμερον). 

- Ή θέσις της yυνωκός εις
την κοινωvίαν. Παλαιότερον 
άπεκλείετο ά-rτό την κοινωvι
κηv ζωήν, έθεωρειτο «πρα
yμα,> κατά τούς Ρωμαίους καl 
περιωρίζετο εις τό: οίκοyενει-
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ακά). "Αλλοτε ή διάκρισις της 
yυναικός η-ιο εvrονος. Τώρα 
εχει πάρει τήν δέουσαν ίσοτι
μίαν (ψηφον κλπ.). Όμιλουν
τες διά την yυναικείαν δρα
σιν είς τόν τόπο'Ι! μας νομίζω 
δτι πρέπει νά άναφέρωμεν τά 
μεyάλα όνάματα δυό yυναι
κων πρωτοπόρων. Ή μία είναι 
ή Καλλιρρόη Παρέν, (1861 -
1940) δη μοσιοyράφος, λοyία 
καί φεμινίστρια. Τό 1887 αρ
χίζει ή έξαιρετική 'κοινωνική 
δρα:σις της, ή όποία άποC:�λέ
πει είς τήν προστασιαν, έκ
παίδευσιν, καί χειραφΙέτησι 
των yυναικων. " [ δρυσε τό 
1880 - 19Ί8 τήν Έφημερ:οα 
των Κυριων, πλείστα σωμα,Έ.ία 
καί ίδρύμcrτα, δπως τό "Ασυ
λον των , Ανιάτων τό 1896. Τ ό 
1911 τήν «'Ένωσιν των 'Ελλη
νίδων», τό «Λύκειον των 'Ελ
ληνίδων», τό «Πατpιωτικόν "1-
δρυμα» καί α.λλα. 'Έyραψε 
πλείστα άρθρα καί βιC:�λία. Ή 
έτιί,ρα είναι ή Ί ωάννα Στεφ,ο.
νόπολι, ή όποία 'ίδρυσε καί έ
ξlέ'διδε έπί σειράν έτων την !Ι\ε
σαζέ ντ' Άτέν. Σπουδαία καί 
αυτη yυναίκα, πρωτοπόρος 
της φεμινιστικης κινήσεως. 

- Ή δουλεία καi τό δουλε
ιμπόριον. "Αλλοτε ητο εvτονος 
καi άποτελουσε στίyμα διά 
τάς αρχαίας Πολιτείας καi 
την Άμερικήν, άλλά τώρα ε
χει έξαφανισθη κατά τό μαλ
λον καi ηττον, πλήν τινων , Α
ραC:�ικων χωρων είς τάς όποί
ας άκόμη ύφίσταται. 

- Ή Βεντέτα ( αί άντε κδι
κήσεις). Αϋτη είναι έκ των 
φοC:�ερωτέρων προλήψεων, μέ 

αίματηρά αποτελέσματα. Εί
ναι άyελαϊαι προλήψεις αί ό
ποϊαι μαστίζουν όλοκλήρους 
περιφερείας. 

ΑΙ ΟΙ ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ 
ΠΡΟΛιΗΨΕΙ Σ 

Αοται βάλλουν κατά των 
ουκαιωμάτων του ανθρώπου. 
Άφορουν τόν άτομικόν τρό
πον ζωης μέσα είς την ΟLκο
yένειαν. Καi αύταi είναι έκ 
παραδόσεως. "Αλλοτε ησαν 
εντονοι. Σή,μερον εύτυχως ε

χουν καμφθη. Ένδεικτικως ά
ναφ1έροvται ώρισ�μέναι έκ των 
κυριωτέρων. Ή δεcrnοτεία του 
Πατρός είς τήν Οίκοyένειαν 
(Τό πάτερ φσψίλιας των Ρω
μαίων). Ή δεσποτεία του αν
δρός πρός την γυναίκα. Ό yά
μος των αρρένων μελων της 
ΟLκοyενείας μετά τόν yάμον 
των θηλέων αύτης. Ή εμπνευ
σις πρός τά παιδιά αίσθήμα
τος άνωτερότητος λόy({J κατα
yωyης, κλπ. Καi τό φοC:�ερότε
ρον είδος των οίκιοιyενειακων 
προλήψεων «ή τιμή της ά:δελ
φης,>, «ή τιμή του συyyενους» 
μέ αίματηράς συνεπείας. 

ΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΕΙ Σ 

Αοται είναι συνυφασμέναι 
συνήθως, οχι πάντοτε, μέ διά
φορα δόyματα διαφόρων θρη
σκειων. Είναι μία καθήλωσις 
είς τά δόyματα οίασδήποτε 
&ρησκείας. Ώς yνωστόν, δό
yμα είναί, μία ιδέα ή όποία 
δίδεται χωρίς κα�μμίαν αίτιο-
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λόyησιν καί δέν είναι άποτέ
λεσμ� έJρεύvης τινός, άπαιτεϊ 
τυφλήν πίστιν καί ούχί συζή
τησιν καί ερευναν. 

Αί δοιyματικαί προλήψεις 
προκαλουν φράγμα εlς τόν αν
θρωπον, τόν eαovrα νό: έρευ
νήσει τήν Φύσιν. Δουλώνουν 
καί αύταί τόν νουν. 'Έχουν &έ 
καί τό μειονέκτημα οτι είναι 
έκτεταμέναι εlς δλοκλήροuς 
μάζας καί δδηyοϋν έν τέλει 
εlς τόν φανατισμόν. Κάποιος ε
λεyεν: «'Όπως δ ύψηλός πυ
ρετός φ,Ξpει τό nαραλήρη,μα, 
οϋτω καί αί προλήψεις ιryουν 
εlς τόν φανατισμόν». 

Παραθιτω καιωτέ,ρω άπό
σrrασμα ένός o:yyλiou φιλοσό
φου καί θεοσόφου λεγομένου 
l\Jead, πολύ χαρακτηριστι
κόν, διότι κτυnα άκρι<:ιως τάς 
δοyματικάς προλήψεις. 

«Ό μελετων συyκριτικως 
τό:ς θρησκείας καί τά έν αύ
τοϊς φιλοσοφικό: δόγματα, δέν 
πρέπει νά καταλαμ<:ιάνεται ύ
πό δέους ένώπιον της λέξεως 
«πολυθεϊ01μός» οϋτε νά άyάλ
λεται ύwερμέτρως ένώπιον της 
λέξεως ψονοθεϊσμός». Δέν 
πρέπει νό: προψέρη τό ονομrχ 
του • ι εχω<:ια μετά τρόμου καί 
τό τοCι Διός μετά περιqψονή
σεως. Ή λέξις «δαίμων,> δέν 
πρέπει νό: του yεννq: εlς τήν 
φαντασίαν τήν εικονα ενος 
01ατύρου, οπως ή λέξις ιryyε
λος, δέν τrρsπει νά του yεννq. 
τήν είκόνα μιας νεαρας όντό
τητος πτεροφόρου καί έξαι
ρετικης καλλσνης. Διά τόν 
μύστηrν δέν υπαρχουν οϋτε αl
ρέσεις οϋτ� όρθοδοξίαι». 

ΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΕΙ Σ 

Αυται είναι πολλάκις προέ
κτασις των δοyματικων προ
λήψεων. καί κυρίως αναφέ
ρονται εlς τά θέματα περί του 
«θείου» περί της «ψυχης». 'Ε
πίσης πρόληψις είναι ή προσή
λωσις ώρι:J1μένων φιλοσοφικων 
σχολων εlς τόν όρθολοyισμόν, 
εlς τά όρθολο) ιστικά συστήμα
τα, χωρίς νό: λαμ<:ιάνουν ύπ' 
οψιν οτι μόνον δ νους, μόνον 
αί λειτουρyίαι του νου δέν εί
ναι έπαρκεϊς yιά vά δώσουν 
εlς τόν ανθρωπον τήν αλήθει
αν. 

'Ετέρα μορφή των φιλοσο
φικων προλήψεων εϊναι ή 
προσκόλλησις πολλάκις όλο
κλήρων σχολων εlς φιλlοσοφι
κάς θεωρίας, αί όποϊαι είναι 
ακατανόητοι, πολλάκις συyκε
χυμέναι καί ασυνεπεϊς 

Καί αί φιλοσοφικαί προλή
ψεις κρατουν τόν νουν δέσμι
ον καί σχη,ματίζουν ενα φρά
γμα εlς τήν έλευθέραν ερευ
ναν. 

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΕΙ Σ 

Αυται κατατρύχουν κυρί:.uς 
τούς θετικούς έπιστήμονας, δι
ότι πολλοί έξ αύτων λησιrο� 
νουν οτι πpωτίστως είναι αν
θρωποι καί δεύτερον είναι έ
πιστήμονες, καί ώς ανθρωποι 
.;χουν καβηκον νό: ερευνήσουν 
τήν αλήθειαν χωρίς φραyιμ:)ύς. 

Αί έπιστημονικαί προλήψεις 
εyκεινται είς τό δτι οί έπιστή-
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1μονες, οί ιεχοντες αύτάς, δέν 
δέχονται δτι ύπάρχει τίποτε 
άλλο πέραν άπό την έπιστη
μανικήν ερευναν, αιτό τάς έ
πιστημονιικάς 'άντιλήψεις και 
crnό τάς έ-τrισrτη�μ'.ον�κάς ,Θεω
ρίας άκόμη, αί δποϊαι δέν εl
ναι άλήθειαι, άλλό: εtναι ύrrrο
θaσεις περί της άληθείας. Δέν 
θέλουν νά έννοήσουν δτι ή Φύ
σις δέν εχει μόνον την ύλικήν 
οψιν. 'Ότι ,μ'il'ορουν νά ύπάρ
χουν και άλλα ζητήματα, και 
αλλαι πλ8υpαί της Φύσεως ά
ξιαι έξΗάσεως και έρεύνης. 
'Έχει συμ<!>η πολλάκις μιέ. ϊϊολ
λJαύς έπιστή1μονας, οί δ,ποϊοι 
μιαστίζονται απο αύτό:ς τό:ς 
1ψολήψεις νό: είναι τόσον προ
σκολλη μιέrνοι πρός αύτάς, t})
στε νό: είναι διστακτικοί και 
πολλάκις αιιορριmιlκοί, διά 
κάθε νέαν τυχόν ίδέαν έπιστη-
1μονι•κήν, διά κάθε πρόοΙδον της 
έπιστήμης. Άναψέρω τό γνω
στόν παράδειγμα του Φουλ
τον, δ δποϊσς άνεκάlλυψε τήν 
έφαριμσyήν της δυνάμεως του 
άτμου είς τά πλοϊα. 'Όταν ύ
wέ<5αλε είς τόν Να-ττολέοντα 
Βονcmάρτην τά σχέδια του ά
τμοπλοίοu αύτός τ,ά παρέ'1Γεμ
ψε. είς την Άκα!δηιμείαν των 
Έπ�στημων, ή δποία τά αιιέρ
ριψεν. 'Εν τy μεταξύ τά σχέ
δια αύτά τά έ.πηραν οί 'Άγ
γλοι και κατε01κεύασCΧΙV αύτοί 
τό: πρωτα ατμόπλοια. Παραθέ
τω ενα άρθρον τ>οιυ καθηyητου 
Β. Αίyινήτου, σχετικως μέ τόν 
μ,εyάλον έπιστήμονα τοϋ πα
ρελθόντος Τόιμσον, δ δποϊος 
δέν έδέχετο την μ,εταστοιχείω
σιν του χηιμuκου ατόμου, διά 

νά καταδείξω την άρνησιν των 
έπιστη μόνων των έχόντων αύ
τάς 11.'pός κόJθε τι τό νέον. 

«'Όταν δ Rutherford ά:νε-
1<1οίνου τά ά,τοτελέσματα δω
δεκο:Jετωv έρευνων του ένώπι
ον της Βρεταννuκης Έταιρία::ς 
έ.11.'ί της ραδιενερyείας, δ γέ
ρων τότε W. Tomson (Λόρντ 
Κέλ�ιν) ό δποϊος αιιέ.θ'ανε μετ' 
όλίγους μηνας, ηγέρθη της 
θέσεώς του και ,είπaν έντόvως 
τό: έ.ξης : 

«Φαίνεται σχεδόν βέ<5αιον δ
τι ύπάρχουν ε'ί!δη άτόιμων, ε,κα
στον των δποίων είναι ά:με.τά
<5λητον είς τό διηνεκές, ώς 
πρός τη,ν εtδικην ίt'Ο�ότητά του, 
και δτι διάψοροι ούσίαι, δπως 
ό )(Ιpυσός, δ άργυρος η τό ό
ξυyόνον άτωτελουνται έξ ατό
μων ά:μετα<5λήτου είδικης -ποι
ότητος, είς τά δποϊα ούδειμία 
ά:νταλλαyή, ούδaμία μεταστοι
χιείωσις είναι δυνατή». 

Αί 1φολήψεις ψθάνουν μlέχρι 
του σηιμείοu πού οί έrπιστrήμο
νες είναι ετο4μοι νά άπορρί
ψουν καθε ψορά κάτι τό δ,ποϊ
ον είναι ά:ντίθ-ε.τον, ώς ε'ίποι-uεν, 
πρός τάς έ.πιστημονικό:ς θ�ω
ρίας, ά:νrruλήψεις η τάς, κρα
τούσας ίδέας. Ποιός δύναται 
νά -πείσ,η τούς έπιστή,μονας διά 
μιάν πρόληψιν αύτων, κατ' έμέ 
κριτήν, δτι ό 'Ήλιος θά σ<5υ
σΕτη, και νά πη δτι μπορεϊ νά 
σιψ<5η και κάτι τό άντίθετον, 
νό: yίνη αύτόψωτος και ενας 
π:λcχνήτης ό δποϊος μέχρι του
δε είναι σκστεινός; Βε<5αίως 
γίνεται ,μία αιτώλεια ,μέ την 
άκτινο<5,ολίαν έκ των αότοφώ
των σωμάτων, ώς έ,κ της έiκ-
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τοφπομένης ένεργ;είας, άλλά 
τό άποτέλεσμα θά -είιναι αύτό 
τό διποίον -ττροδ�κάζιει ή έπι
στήμη; 'Άλλως τε κανiνας 
άνθρωrπος δέν εζηισε τόσον 
πολύ, ωστε νά πο:�ραJκολουθή
ση άλλους άστέρας σ�υναμt
νους, διότι είναι ζήτημα τερα
στίων χρονικων διαστημάτων. 
Ποιός δύναται έwίσης να π-εί
ση τούς έπιστήμονας &τι δέν 
θά έπισu,μ�η τό θφμικόν τέ
λος του σίψπαντος, θάνατος 
καί άδρά�ια 

Βεt'5αίως βασίζεται σέ ώρι
σμένα δειδομένα της Έπισrrή
μης, άλλα γίνεται, καθώς νο
ιμίζω, ενα βασι!(Ιόν σφαλμα. 
Ώς γνωστόν, αί διάφοροι μορ
<pαί ένερyείας καταλήγουν είς 
τήν θερμότητα. Έικιεί λοιπόν 
βασίζ-εται ή άντίιληψις αύτή 
«περί Θερμικης έξισώσεως» καί 
δτατν σι.ψt'5η μιά τέτοια «θερ
μ�κή έξίσωσις» δέν μπορεί νά 
yίνη ούδεμία κίνησις, ού
δεμία μετα�ολή, έπ.έ,ρχεται 
πράγματι ενας «θάνατος�, τόν 
δ;τ,οίον ή έπιστήμη όνομάζ-ει 
«θερμικόν θάνατον». Καί ύ
πάρχει καί μία άρχή ενας νό
μος της θερμοδυναμικής, δ νό_ 
μος του Καρνώ. (Θερμοδυνα
μικόν άξίωμα Καρνώ). Ή δια
φορά, κατ' έιμ�έ', είναι δτι αύ
τοί οί νόμοι της θερμσδυναμι
κης ίσχύουν δια κλειστά συ
στήματα, έν� τό σύμ-rοαν δ έ ν 
ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό ν. «· Α
ρι.θμός πα:μμέyuστος όJε.ί συν
τελούμενος» ελεyαν οί Πυθα
γόρειοι διά τό σύμmrν. Είναι 
καί τ' άνωτέρω άπό τάς προ
λήψεις της έ-ττιστημης. 

Έ,ΚιΕϊ δμως δπου αί προλή
ψεις είχον έντCΧΙθη καί τώρα 
κάπως άρχίζουν νά κάμπτων
ται ησαν τrρός τά δεδαμένα 
της άστρο,λοyίας, διά τά ο
ποία μόνον έyελουσαν. 7 Ητο 
δυνατόν έξωyήϊνοι δυνάμεις 
νά έπη ρ-εάζουν τόν ανθρωπον 
ώς όντότητα, ώς βιολοyικόν 
είδος; Καί μ' δλα ταϋτα προ 
όλίΎων δεκαετηρίδων διεπι
στώθησαν αί περίψη,μοι «κο
σμικαί άκτινοt'5ολίαι». Αυται 
είναι έκ.είναι αί άικτινο�ο,λίαι 
τάς δrτrοίας δέχεται καί δ 'ΠV\α_ 
νήτης μας άπό τά άτιώτερα 
σηιμεία του διαστήματος, τάς 
δποίας ηρχισαν νά μελετουν 
μετά σο�αρότητος οί έπιστή
ιμονες. 

Κατόπιν των σχετuκων έρευ
νων έπεt'5εt'5αιώθησαν θριαμ
βευτικως τά λεχθέντα ύπό της 
άστρολοyίας. Καθώς δε λέγει 
δ Ρίτσαρντ σ' ενα: άρθρο του, 
άρχίζει τώρα νά δηιμιουρyη
ται ενας νέος κλάδος έ-ττιστή
μης μέ τό ονομα «κοσμική βι
ολογία». 

Τά άνωτέρω έλέΧ"'Ίσαν διά 
νά καταδειχΘη κάπως που ά
γουν αί προλήψεις των έπιστη_ 
μόνων. 'Αλλά διά \λά δοθη τό 
δίκαιον δτιως πpέ1'0Ε.ι, μέ αύτά 
τά δποϊα λέμε ούδάλως κατα
δuκάζομεν τάς προσπαθείας 
της έπιστήμης, ή δποία ίδίως 
κατά τά 200 τελευταία €τη, εί
ναι άξία �ασμου. 'Αλλλ δέν 
ιμ1ωρουμε παρά νά διατιιστώ
σωμε οτι τά πλαίσια της έρεύ
νης, της, ώς έκ των f11Εθόδων 
βε�αίως τάς δποίας άκολουΒεί 
είναι περιωρισμένα. Βασίζεται 
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είς τήν έμπειρίαν καί είς τήν 
λογικήν. Είναι αδύναμος, δεν 
μπορεί: νά 'Πiροχωρήση, νά έξα
κρι�ώση τον ένδότερον λόγον 
των πραy1μάτων. Δεν μπορεί: 
νό: άvατρέξη είς τά α ρ χ ι
κ ά α 'ί τ ι α. Δεν ιμπορεϊ νά 
ξεφύyη άτrό τούς νόιμους της 
ϋ.λης, τούς όποίcιυς μελετα. 
Δεν μπορεί: νά κάνη τίποτε πέ
ραν της έ,μπειρίας, καθώς εί
πομεν, καί του λοyικου. Ύ
πάρχουν μερuκαί περιπτώσεις 
είς τάς όποίας είσέ.ρχεται ή δ ι
α ί σ θ η σ ι ς είς τάς έπιστη
μονικάς άνακαλύψεις. θά α
ναφέρω έδω τώρα αύ,τάς τάς 
τιμητvκάς έξαιρέ.σεις. 

Ε1ναι πολλαί, άλλά θά άνα
φέρω τρεις. 'Εξ αύτων, ή μία 
θίγει τό ζήτημα των ανακαλύ
ψεων αί όποϊαι ποιλλες φορες 
όφείλονται είς τήv διαίσθησιν. 

'Όλοι θά εχωμεν άκούσει 
δια τόν Έρρϊκον Πουανκαρέ, c:ι
όποιος ητο ενας μεγάλος μα
θηματικός, άστρονόμος καί φι_ 
λόσοφος Ό αείμνηστος καθη
γητής Βασ. Αίyινήτης ε1χε 
γράψει σχετικόν αρθρον διά 
τόν Πουα καρε καί τόν ϋμνον 
αυτου προς τήν διαίσθησιν. 

«Είς τήν δ ι α ί σ θ η σ ι ν, 
λέγει ό μέγας ΠουανκαρΙέ, ό
φείλω πδ:ν δJτι ε.πραξα. Διά 
τήν συyκρότησιν έπιστήμης δέν 
αρκεί: ή καθαρά λοyuκή, άλλ: 
απαιτεϊται καί ή δ ι α ί σ θ η
σ ι ς. Ή λογική δίδει τήν �ε
�αιότητα καί είναι το opyα
vov της άτrοδείΕ,εω<;. Ή διαί
σθησις είναι τό ορyανον της έ_ 
φευρέσεως, της ανακαλύψεως. 
Μόνη ή λογική θά μας εφ:ψνε 

ι4 
είς ταυτολογίας, δ-έν θό: ήδύνα-
το νά δημιουρyήση τί νέον. Ά
παιτεϊται μία ίκανότης, ή ό
ποία θά μας κάμη νά �λέπω
ιμεν τόν σκοπόν μακρόθεν, καί 
αύτή ή ίκανότης είναι ή διαί
σθησις. Ή λογική καί ή διαί
σθησις είναι καί αί δύο απα
ραίτητοι είς τόv έρευνητήν::>. 

'Όσον αφορ� τάς αλλας δια
πιστώσεις μερικών έπιστημό
νων, περί του δτι δεν μπορεί: 
νά καλύψη παν έρώτημα ή έ
πιστήμη, θά αναψερθω είς εvα 
αρθρον του Βασ. Αίyινήτου, 
εχον ώς ακολούθως: «'Εάν λά
�ωμεν ύπ' οψιν δτι ή ένδοτέρα 
φύσις των φαινομένων είναι α
yνωστος καί διάφορος των συ
νήθων (φαινομένων), ώστε οϋ_ 
τε κατ' ονομα δυνάμεθα νά χα
ρακτη ρίσωμεν αύτά, συμπ�ραί
νομεν οτι ή πραyιματικότης 
δυσκόλως θά yνωσθη». 

Τον τελευταϊον καιρόν έδιά
�ασα ενα αρθρον του Λ. Κάρ
τερ, yραματέως της Βρεταννι
κης Διαπλανητικης 'Εταιρείας, 
ύπό τόv τίτλον «Νόησιν είς τό 
Σ uμπαν εχει μόνον ό ανθρω
πος», οπου μεταξύ των α"λ λων 
γράφει τό έξης, τονίζων τήν ά
δυναμίαν του έπιστήμονος νά 
συλλά�η τήν αλήθειαν: ,,'Υ
πάρχουν σήμερα πολλά άyvω
στα πρά-yιματα. Έρyαζόμεθα 
μέσα σε τόσο περιωρισμιένας 
γνώσεις, ωστε μποροCψε νά 
συyκpιθουμε ιμε ενα ανθp':.ι)il:ΟV 
πού �λέ.πει μόνον τήν τελείαν 
ενος yιωτα της Βρεταννικης 
'Εyκuκλοπαιδείας». 

• Αφ' ου διετρέξαμεν αύτάς
τάς διαφόρους κατηyοιρίας 
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προλήψεων, τιεραίνονrες, θό: 
yενικεύσωμεν κcχη:ως τό ζήτη
μα. Είπαμε οτι αποτελουν ιιίαν 
κατάστασιν διcφκη είς τόν αν
θρωΤ(Ιον, τόν δποuον κcrrατρύ
χουν. Δουλώνουν καί συσκοτί
ζcυν τόν νουν, δ δποίος δέν 
ήμπορεί κα:τ' αυτόν τόν τρότιον 
νό: λειτουρyήση έλευθέρως. 'Α
ποτελουν ενα ψράyιμα είς τήν 
έλευ9ερίαν της σκ-έψεω-ς καί 
της έρεύvης. 'Αλλά διαστρέ
ψουν, ώς εθιξα προηy1ουμένως, 
καί τό πειριεχcψενον της συ�ι
δήσεως, καί οϋτω ή συνείδησις 
δέν εχει πλέον ψυσικάς ίδέας, 
άλλό: ίδέας bιεστραμμένας, αί 
όποίαι είναι ύποκειμενικαί, έ
πομιένως έ,νδέχεται νά είναι άν_ 
τιφυσικαί, πετιλανημέναι "-α:ί 
μή αληθείς. Αί f>ιάψοροι προλή
ψεις όφείλονται είς τήν έπίορα
σι ν του περι(5άλλοντος, του οί
κοyενειακου, του έ.κπαιδι::υτι
κοϋ, του έπαyyελματικου, 
καί του κοινωνικου περι�άλ
λονrος. Έτιίσης όφείλονται είς 
έλα:ττωμένην νοημοσύvην, η 
διεστρα;μμέvην νοοτροπίαν. 'Αλ
λά δ cmοφασιστικός παράγων, 
δ όποίος καθιστδ. τόν ανθρω
πον εύ:χλωτον είς τό:ς προλή
ψεις είναι ή ψυχική ανωpψό
της, δηλ. ή νεαρά αύτου ψυχι
κή ήλικία, καθcί>ς μποροϋ_ιε νά 
τrοuμε μέ αλλα λόyια. Τό πε
ριεχομενον δηλ. του ύποσ:Jνει
δήτου του ωθρώτιου είναι χα
μηλόν, είναι "'1:ενιχρόν. Ό μακα
ρίτης καθηγητής Άντ. Ά
δριανόπουλος στό �ι�λίον του 
«'Άνθρωπος καί ζωή» δρίζει 
τό ύποσυνείδητον ,του δποίοu 
δίδει άκρι�ως τήν έμπρέπου-

r:;αν σηιμασίαν, και οχι οτιως 
θεωρουμεν ήμείς δτι ύποσύι.Ιεί
δητον είναι αί είς λήθην περι
ελθουσαι tδέαι της παιδικης ή
λικίας. Ί δού τί λέγει δ Άντ. 
'Αδριανόπουλος. «Τό &rτοσυ
νείδητον, έκτός των είς λή9ην 
τιεριελθόντων στοιχείων της 
�ρεφικης καί τιαιδικης ήλι'<ίας, 
περιλαμ�άνει καί αλλα ΟίΟL

χεία, προερχόμενα άπ' εύθείας 
έκ του έσωτερικου Είναι του 
άτόμου, δηλαδή δέν είναι -,:ρο
Ίόν παραστάσεων έκ της πα
ρούσης ζωης του ατόμου, η έ
σχη�μα:τισμένων ύτιό του νου 
κρίσεων η αντιλήψεων, άλλ' 
εχει τήν πηyήν του μ{σα είς τό 
�άθος της π ρ ο σ ω π ι κ ό
τ η τ ο ς αποτελJουν στοιχείον 
τ η ς α τ ο μ ι κ ό τ η τ ο ς». 
Τούω.ντίον οί ψυχικως ωριμοι 
κα�ίοταν,αι ανώτεροι του τιε
pιι:iάλλc. ντος, δέν έτιηρεάζο.rωι 
J:τιό τάς ίδέας αυτάς καί τάς 
·,rρολήψεις τοϋ περι�άλλοντος.
ΈκδηλJουν vοηιμοσύνην μcyαλυ
τέραν, διότι καί αύτό τό ύπο
συνείδητον είναι ενα στοιχL�ον
κρίσεως, τό όποίον �ε�αίως
τυφλως καί ασυνειδήτως ε,,χε
ται είς τόν νουν. Καί yενικως
ή νοοτροπία αύτων των άνθρώ
πων είναι προσανατολισμέ\η
τιρός ενα πόθον. Προς yνcJσιν
,ης πραy1ματικότητος και πρός
άποκόμισιν αληθειων. Είναι έ
κείνο τό δπο�ον λJέιμε, δτι αύ
τός δ άνθρωπος εχει προδιάθε
σιν διά τήν αλήθειαν.

Έν έπιλόyy θά προσθέσω α
κόμη τά έξης : 

'Όπως καί τά πάθη ετσι καί 
αί προλήψεις είναι κακίαι. 
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Καί συνιστουν μαζί μέ τό:ς άλ
λας κακίας τό έν τfi φύσει κα
κόν, τό δποίον είναι θ έ σ ε ι, 
ώς καί άλλοτε εϊπαμιεν. , Απο
τελουν καί αύταί τόν pύ'Πον, 
τήν άκαθαρσίαν τήν δποίαν ·ε
χει ή ψυχή. Ό δέ έπuθυμων τόν 
έξαyνισμόν του πρέ11ει νό: προ
σπαθήση νό: άwο19άλλη αύτό:ς 
τό:ς προλήψεις. Νό: σπάση τό: 
δωμά του καί νό: καταστη έ
λεύθερος από αύτάς. Ό α�ρω
πος, δ όποίος θό: κατορθ��ση 
ενα τέτοιο πρα:)ψα πολύ δύσ
κολον, &πως είπα είς τήν αρ
χήν, οχι 19ε19αίως καί άκατόρ

ιθωτον ,ό δποίος θό: μπορέ:ση 
νό: καθαρθη &πιό τό:ς προλή
ψεις καί τό: πάθη τ,ου, 8'ά μπο
ρη -μέ τόν νουν ελεύθερον νό: 
yνωρίση κα:ί νό: έρευvήση πολ
λό:ς αληθείας μέσα στήν φύ
σιν και νό: άπακομίση γνώσεις 
πρα ματικάς. 'Επί ποίων θ-εμά
των; θό: άπαριθμήσω μερuκά. 
Μπορεί νό: μάθη τί είναι αύτό 
τό «ά-yνωστον» τό δποίον λέ
yομεν «άνθρωπος» Τί είναι αύ
τό τό «μυισϊήpιον» τό &ποίον 
λέyαμεv «άνθρωπος». 'Από που 
προέρχεται αύτή ή κατηγορία, 
αύτή ή 19ιαλοyική και ψυχuκή 
μονό:ς μέσα είς τη� Φύσιν. Τί 
είναι έκ•είνο τό ιfνδον, τό ό
ποίον «κινεί» αύτό τό δποίον 
λέμε σuvήθως ιμέ τον ορον «ψυ-

χή». Ποιός εtναι ό προιορισμός, 
τέλος πάντων, τόν όποιον εχει 
δ α:νθpω'Πος έπί της Γης. 'Έρ
χεται άπλως και παρέρχεται; 
Μπαρει ακόμη νό: μάθη τί είναι 
«'Φύσις». Ποιά είναι ή «οίκονο
μία της». Ποιοι είναι οί «σκο
ποί» της. Μπορεί: νό: αποκομί
ση ί&έας αληθεϊς 111ερί του 
«θείιου». 'Άλλο μυστήριον διό: 
τόν άνθρωπον ! Τί είναι αύτό 
πού λέiμε «θεϊον», είς τό όποι
ον διάφοροι θρησκείαι, τό: διά
φορα φιλοσοφικά συστήματα 
δίδουν πολλό:ς και διαφόρους 
έννοίας; Μ1υορεί νό: δεχθη α
παντήσεις αληθεϊς είς τό:ς α
νησυχίας, είς τό: προ19λήιματα, 
είς τό: έρωτηματuκά, τό: δποία 
ενας άyνός άνθρωπος, άπηλ
λαyιμένος nρολήψεων και πα
θων, μπορεί νό: θέση και νά f;.
ρευvήση. Και yιό: vό: τελειώνω 
θέλω νό: τονίσω τό έξης: 

Τό άληθές yvωστικόν πφιε
χόμενον άψ' ένός και ό ,ιρα
yματικός έξαyνισμός άψ' έτέ
ρου, αποτsλουv δύο προϋπσθέ
σεις, αποτελουν δύο πόδας, οί 
όποίοι μπορουν νό: ώθήσουν ε
ναν ανθρωπον είλικρινη, είς 
εύρεϊς όρίζοντας, είς ύψηλοτέ
ρους όρίζοvτας πνειψατικούς. 

ΔΗΜΗΤΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
( Ά.ν�κδστη έργα:σία: του άπυ 1 6. 

121963) 

************** 
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Όκtώ χρειώδη 
' , 

otn zωn 

, 1 δού τά χρειώδη yιά μια ίκανοιπ:οιη rική 

ζωή: 

'Αρκετή ΥΓΙ Ε I Α yιά νά γίνεται ή εργα
σία εύχαpίΟίησις. 

'Αρκετή ΕΥΠΟΡ I Α yιά νά καλύπτετε 
τις άνάyκες σας. 

'Αρκετή Δ ΥΝΑΜΗ yιά νά πολεμ&τε και 
νά ξεπιερνατε τις δυσκολίες σας. 

'Αρκετή ΥΠΟΜΟΝΗ yιά 1,ιά μοχθητε εως 
&του επιτελέσετε κά'τι τό καλό. 

'Αρκετή ΕΠ I Ε I ΚΕ I Α ωστε νά <!>ρί:Jκ:τε 
κάτι καλό στόν γείτονά σας. 

'Αρκετή ΑΓΑΠΗ yιά νά yίνεσθε ώφι:λ,
μοc, και Ι!>οηΘητuκός στούς αλλους. 

'Αρκετή Π I Σ Τ I Σ yιά νά πραyματοποι
ητε τά ερyα του θεου. 

'Αρκετή ΕΛΠ I ΔΑ yιά νά διώχνετε ανη
συχίες και φό<!>ους yιά τό μέλλον. 

ΓΚΑΙΤΕ 

-------------------------------------------
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ΜΥΣΤΑrnrΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

'Ε σ ω -ι ε ρ ι ο μ ό ς 

-ιών θρησκειών 
ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 

Ό διαλεχτός διανοητής Δημήτριος Χατlηγιόννηc: (πρώην δήμαρχαc: 

Λαρίσηc:) δέχθηκε νΙά παραδώση ατόν «ΙΛΙ ΣΟ» τό κείμενον παλαιαc: δια

λέΕεώc: του γιά τόν Έσωτερισμό των ηαλαιων θρηακειων. Δημοσιεύομε ατό 

όνό χεϊραc: τεϋχοc: τό πρωτο μέροc: τηc: έΕαιρετικηc: αύτηc: έργασίαc:, τήν 

όnοίαν εϊμεθα βέβαιοι ϋτι τό πνευματικό κοινόν τοϋ περιοδικοϋ μαc: θά έκτι

μήση ατ,ήν όΕία τηc:. Τό τέλοc: θά δημοσιευθη ατό έπόμενο τεϋ,χοc: 

Ή κολοσιαία Σφίyξ rης 
Γκύζης, πού κεϊται σχεδόν πα
ράπλευρα στήν μεyάλη πυρα
μίδα, ειvαι πανάρχαιον λείψα
νον τοC> πρώτου πολιτισμοϋ 
της Αίyύπτου, ό όποϊος ανέρ
χεται εως τήν αρχέyονη t.pυ
θρα φυλή. 'Από τόν καιρό, -
έ.δω καί 10.000 χρόνια - κα rό: 
τόν όποϊον τό Δέλτα της Αί
yύπτου δέ.ν εlχε ακόμη σχημα
τισθη από τό:ς προσχώσεις τοϋ 
Νείλου, τό τερατωδες αυτο 
καί συμ�ολικόν ζωοv ηταν η
δη πλαyιασμένο έπάνω στόν 
yρανιτώδη λόφο του, έμπρός 
από τήν αλυσον των λι�υκων 

ορεων, καί προσέ�λεπε τήν 
Είάλασσα, πού έσποϋσε στό: 
πόδια του, έκεϊ, δπου τώρα ά
πλώνεται ατελείωτη ή άμμος 
της έρήμου. Μιό: κεφαλή άν-
8ρώπου προ�άλλει απο εν 
σωμα ταύρου, πού εχει λέοv
τ :::ς "ύχια καί διπλώνει αετεί
σια ψτερ:'χ έπάνω στό:ς πλευράς 
του. Παρά τήν αίωνία σιyή της, 
ή Σφίyξ αύτή αποτελεί: τό έκ
φραστικώτερο σύμ�ολον τοϋ 
ανθρωπίνου αίνίyματος. Καί ό 
δια�άτης, πού έμπρός της περ
νά, νομίζει πώς ακούει: 

«Είμα� ,ή Σψίyξ - Φύσις. 
"Αyyελος, αετός, λέων καί 
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ταυρος, εχω τή1, σε�ασμία οψι 
ένός θεου καί τό σωμα ένός 
ζώου 1ττερωτου καί βρυχωμέ
νου: 'Άνθρωπε, ποιός είσαι; 
"Ερχεσαι άπό που - καί πη
γαίνεις που; Προηλθες άπό τό 
χωμα της Γης η εχεις κατε�η 
από τόν άκτινο�όλο δίσκο του 
ήλίου, πού προ�άλλει εκεϊ, α
πό τήν αρα�ική ερη,μο; Έyώ 
ύπάρχω αειποτε καί βλέπω 
καί yινώσκω. Διότι είμαι εvα 
άπό τά αίώνια 'Αρχέτυπα πού 
ζουνε μέσα στό φως τό άδημι
ούρyητο . αλλά . μου απη
yορεύθη νά δμιλω διαφορετι
κά, παρά μόνον με τήν παρου
σία μου. Καί σύ, άνθρωπε εφή
μερε, σκοτεινέ ταξειδιώτη, 
σκιά πού περνας, ερεύνα καί 
μάντευε, αλλέως μένε στήν α
πελπισία σου ! ». 

Στό ερώτημα αύτό της αρ
χαϊ;κης Σφίγγας ηλθε κάπως 
άyέρωχος νά απαντήση δ ση
μερινός ά θρωπος, πού ανατέ
μνει τήν ϋλη μέσα στό χημι
κό του εργαστήριο. 

«..- Ω Σφίγξ αίώνια, ανόητο 
και ασκοπο είναι τό παλαιό 
ερώτημά σου. Άπέβαναν οί 
θεοί. Δεν ύπάρχει πουθενά οϋ
τε απόλυτος, οϋτε ϋψιστος θε
ός, οϋτε πρώτη αίτία. 'Υπάρ
χει μονάχα, ενας διαρκής χεί
μαρρος φαι1,ομένων, πού άλλη
λοπερνουν σάν τά κύματα, yιά 
νά κυλισθουν μέσα στόν μοι
ραϊο κύκλο του σύμπαντος. 

Σφίγξ απατηλή, πού ύπηρ
ξες τό βασανιστήριο των σο
φων καί τό φΜητρον του πλή
θους, δέν σε φο�ουμαι πειά. 
'Ολίγο μ' ενδιαφέρει, νά μά-

θω ποια τύχη μ' ε�yαλε άπό 
τίς πλευρές σου. Γεννημένος 
τώρα φεύγω άπό τά νύχια σου, 
γιατί είμαι ή θέλησις, τό Λο
γικόν και η 'Ανάλυσις, καί 
στήν εξουσία μου δλα κλίνουν 
τό γόνυ. Είδωλο άπατηλό του 
παρελθόντος καί τελευταία χί
μαιρα των θεων, πού έ,ξηφανί
σθησαν, μπορεϊς νά κρυ�ης 
καί σύ μέσα στήν άμμο καί 
νά μου άφήσης τήν Γη, στήν δ
ποίαν εγώ θά εξαπλώσω μόνος 
μου τήν ελευθερία καί τήν εύ
τυχία μου>>. 

'Από τας Βίβλοuς των Λαών 

'Έτσι αδυσώπητα διηρέθη ή 
επιστήμη. 'Άλλοι πάλιν λέ
γουν πώς ό άνθρωπος εyεννή
θη μέσα στήν κοιλότητα του 
κύματος, ωστε νά μή yνωρίζη 
τίποτε από τόν άπέραντο ώκε
ανό, πού τόν περι�άλλει. Αύ
τό εί1,αι αλήθεια. 'Αλλ' ή Βάρ
κα μας ώθεϊται επάνω στήν 
κορυφή του κύματος καί :::τσι, 
ενω μας παραδέρνει ή μω•ία 
της 8υέλλης, αvτιλαμ�ανόμεθα 
καί τόν ύπέοοχο ρυθμό της. 

'Οπωσδήποτε καί αν ημεθα, 
σε δποιαδήποτε φιλοσοφική 
καί αίσθητική καί κοινω•,ική 
σχολή καί αν ανή κωμε, φέρα
με μέσα μας δύο κόσμους, 
πού είναι κατ' επιφάνειαν εχ
θρικοί, τήν θρησκεία καί τήν 
επιστήμη. Οί κόσμοι αύτοί 
yεννιουvται από δύο άκατάλυ
τες άνάyκες του ανθρώπου, 
τήv επιστημονική άνάyκη καί 
τήν θρησκευτική άνάyκη. 

Δεν εχουν άδικον οσοι εί-
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παν δτι ή άλήθεια είναι δια 
παντός απροσπέλαστη στό,ν 
άνθρωπον, τήν κατεΊχαν κατά 
μέτρον μεγάλο οί ύπέροχοι 
σοφοί καl οί πρώτοι μυηταl 
της γης. Καl ετσι ή αλήθεια 
πρέπει νά εύρίσκεται στο C?ά
θος ολων των μεγάλων θρη
σκειών καl μέσα στάς ίεράς 
βίC?λους ολων των λαών. Εύ
τυχως τώρα ή ανθρωπότης κα
τέχει τά κλειδιά της μυστικης 
διδασκαλίας καl της απόκρυ
φης δράσεως των μεγάλων με
μυημένων, πού έδημιούρyησαν 
καl 1διΙέ•δωκαν καl ύπεστήριξαν 
τlς 'ίδιες θρησκεΊες. 

Είς τάς ερεύνας αύτάς 1ης 
έσωτερικης επιστήμης είναι 
πλουσία ή φιλολογία. Είς τήν 
παρουσαν σκιαyραφίαν ύπηρ
ξαν πολύτιμοι όδηyοl τά πρά
γματι έμπνευσμένα ερyα του 
Έδ. Συρέ «'Ιερά της Άνατο
λης», «θεία έΕ,'έλιξις» καl οί 
«Μεγάλοι Μύσται». 

Τά ίερά βιC?λία (αί Βέδαι) 
των Ίνδιων, τά ίεροyλυφικά 
των\ ναωv της Αιγύπτου, ·,ά 
όρφικά αποσπάσματα καl ή 
πυθαγόρειος διδασκαλία στήν 
άρχαίαν 'Ελλάδα, ή απόκρυφη 
παραδοσις του '1 σραήλ μέ την 
έσωτερική εννοια της μωσαϊ
κης κοσμογονίας, -καl ακόμη 
και ο χριστιανικος έσωτερι
σμός, άποτελοϋν πηyάς, άπο 
τάς όποίας αναλάμπει ή με
γαλειώδης προσπάθεια των με
γάλων άναμορφωτων του άρ
χαιοκόσμου νά λύσουν το αί
νιγμα του άνθρώπου, α'ίνιyμα 
πού άπησχόλησε τήν 'α:νθρώ,
πινη σκέψι ατούς ιμαλλον μα-

κρυνούς χρόνους, οπως το 
μαρτυρεΊ ή σιγηλή Σφίγξ της 
Γκύζης. 

Χωρίς τάς πηyάς αύτάς, αί 
ίστορικαl fρευναι της αρχαι
ότητος δέν προχωρουν πολύ. 

Μόλις αί ερευναι αύταl φθά
νουν είς τήν περίοδο των 4000 
η 5000 έτων π.Χ. μέ τάς πλη
ροφορίας, πού μας δί1δουν δια 
τούς πολιτισμούς της Μεσοπο
ταμίας καl της Αιγύπτου. Φθά
νουν ακόμη αί ερευναι αύταl 
νά θεωρουν σύγχρονο μέ τον 
πολιτισμο της Αιγύπτου καl 
τον θαυμάσιο πολιτισμο του 
Αιγαίου Πελάγους, πού τον ε
φεραν στό φως αί ανασκαφαl 
της Κνωσσοϋ. Γιιά τον προϊ
στορικο αύτό πολιτισμο της 
Κρήτης αξίζει νά λlεχθη, δτι 
εδωκε τεχνουργήματα είς εί
•δη έλεφάντινα καl είς λίθους 
πολυτίμους καl είς ψηφιδωτά, 
τελειότερα των όποίων δέν πα
ρήγαγε ό κόσμος. 

Ή Κρήτη ύπηρξε κοιτlς τό
σον λαμπροί} πολιτισμοϋ, διό
τι στήν προϊστορικήν έκείνην 
έποχή των μεγάλων μετακινή
σεων των λαων, αύτή έπl 3. 
000 χρόνια δέν έyνώρισε καμ
μία ξενική έπιδρομή καl έπl 
μίαν χιλιετηρίδα δ-έν έyνώρι
σεν οϋτε εναν πόλεμο. 

Τόσον λοιπον κοντά - μό
λις 4.000 χρόνια π.Χ. - φθά
νουν οί πρώτοι πολιτισμοί της 
ανθρωπότητος ; 

Ή · Ατλαντικη 'Ήπειρος 

Σ τά άδυτα των ναών της 
Ai.yύmou διετηρήθη καl διε-
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σώθη μια παράδοσις. Και ίε
ρείς των άδύτων έκείνων ελε
yαν πώς την παράδοσι αύτή 
την κατείχαν άπ' εύθείας άπό 
τούς "Ατλαντας, εtς τούς 6-
ποίους καl άνεψέρετο. Μία με
γάλη ηπειρος εκειτο άνάμεσα 
της 'Αψρικης καl της 'Αμερι
κης είς τόν 'Ατλαντικό ώκεα
νό. Στην ηπειρο αύτή ηκμασε 
ενας δυνατός πολιτισμός, δ 
πρωτος άπό τούς πολιτισμούς 
της yης, προϊόν της έρυθρας 
ψυλης. Πολιτισμός και ηπει
ρος μαζύ κατεποντίσθησαν 
στόν μεyάλον ώκεανό, ϋστερα 
άπό άλλεπαλλήλους προϊστο
ρικας καταστροψάς. 

Περιηγητής έnέρασεν απο 
τούς ναούς της Αίyύπτου ό 
'Αθηναίος Σόλων. Σ οψός, ο

πως ητο, συνεζήτησε μέ σο
φούς ίερείς. 'Ασψαλως, δέ ό 
Σόλων θά είχε μυηθη είς τά 
αρχαία μυστήρια, καl δι' αύ
τό τά αίyυπτιακα ίερατεία τοϋ 
ανοιξαν τούς ίστορικούς των 
θησαυρούς. 

Ένω αργότερα στόν 'Ηρό
δοτο, ό ό'Ποίος δέν ητο μεμυη
μένος, οί Αίyύ'Πτιοι ίερείς δέν 
ενεπιστεύθησαν παρά μόνον 
εύχαρίστους διηγήσεις και μύ
θους λαϊκούς. ·Ό,τι ό Σόλων 
ηκουσε άπό τούς ίερείς της Αί
yύπτου yιά την μεγάλη ηπει
ρον, πού έξηψανίσθη, τό ά:ψη
yείται ό Πλάτων. ΕίΙVαι δυ
στύχη μα, δτι ή διήγησις τοϋ 
Πλάτωνος δέν διασώζεται ό
λόκλη ρη. Άλλ' δσον σύντομο 
και αν είναι τό αιτόσπασμα, 
πού διεσώθη, είναι απείρως 
ένδιαψέρον, διότι μας άνοίyει 

μία πτυχή είς εvα τόσο μακρυ
νό παρελθόν, τό όποίον των 
αίώνωv ή άπόστασις και ή σι
γή των χρονικωv εκρυψαν άπό 
της ίστορίας τό βλέμμα. 

Ή διήγησις τοϋ Πλάτωνος 
άvαψέρεται είς την νησο Πο
σειδωνία, ή δποία ύ'Πηρξε τό 
τελευταίο λείψανο της μεγά
λης άτλαντικης ηπείρου. Κατε
ποντίσθη ή νησος αύτή μόλις 
9.000 ετη πρό της έποχης τοϋ 
Σόλωνος. 

ΈΙ3ασίλευσαν στην μεγάλη 
εκείνη νησο κραταιότατοι ανα
κτες. Είχαν είς την κυριαρχία 
των όλόκληρη την Ποσειδωνία 
καl πολλάς παρακειμένας νή
σους. "Εψθασαν δέ ακόμη vά 
κυριαρχοϋν οί 'Άτλαντες βα
σιλείς στην 'Αφρική μέχρι της 
Αίyύ-πτου καl στην Ευρώπη ε
ως την Τυρρηνία. Καl αν πι
στεύση κανείς την παράδοσι, ή 
πρωτεύουσα τοϋ κράτους καl 
τοϋ πολιτισμοϋ της 'Ατλαντί
δος είχε τάς πύλας της χρυ
σας. Είς τά ηθη καl τάς τελε
τάς των 'Ατλάντων, δπως τά 
περιγράψει ό Πλάτων, φαίνε
ται ή άπλότης, ή όποία διέκρι
νε τάς πρωτοyόνους φυλάς, νά 
συyκεραται μέ τήν λαμπρότη
τα της Βα13υλωνος καί τήv με
γαλοπρέπεια των Φαραώ. Άλ_ 
λά καl ό λαός εκείνος, προτοϋ 
έξαφανισθη εκ τοϋ κατακλυ
σμου, είχε περι-ττέσει σέ μία 
ηθική παρακμή διότι είχε πα
ρεκκλίνη άπό τάς κληρονομι
κάς του αρετάς. Στό σημείον 
αύτό διακό-τττεται ή Πλατωνι
κή -περιγραφή της 'Ατλαντί
δος. (Κριτίας). 
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Ύπηρξε λοιπόν ή μυστηρι
ώδης αυτή ηπειρος είς την 
πραγματικότητα η είναι ποιη
τικό παραμυθι 

Αί ώκεανοyραφικαί fρευναι 
δια;τιστουν την ϋπαρξί της. 
Στό βάθος τοα ατλαντικου 
ώκεανου αί ερευναι αυται ανε
κάλυψαν μία τεράστια όροσει
ρό: ύποί:ιρύχια, πού φέρει ακό
μη τό: ήφαιστειώδη λείψανά 
της και εκτείνεται από βορρα 
προς νότον. Ή όροσειρό: συ
τη ύψώνεται σχεδόν απότομα 
από τό βάθος του ώκεανου 
είς ϋψος 9.000 ποδων εντός της 
θαλάσσης. Αί νησοι 'Αζόpαι, 
ό αyιος Παυλος και ή νησος 
της 'Αναλήψεως ά:ποτελοϋν 
τάς ύψηλοτέρας κορυφάς της 
καταποντισθείσης όροσειpας 
και τό: μόνα επιπλέοντα ση
μεϊα της ηπείρου, πού έξηφα
νίσθη. 

Έξ άλλου, αί έρyασίαι της 
συyκριτικης ανθρωπολοyί ας 
και εθνολογίας απέδειξαν, ο
τι δλαι αί φυλαι της yηίνης 
σφαίρας, ή μαύρη, ή έρυθρα, 
ή κιτρίνη και ή λευκή, κατέ
λαί:ιον άλλοτε την 'Αμερική, 
ή όποία ηδη ύπηρχε είς ενα 
διάστημα του χρόνου της Ά
τλαντίδος και συνεδέετο μέ 
αυτήν. Άκόι-ιη παρετήρησαν 
καταπληκτικό:ς αναλογίας με
ταξύ των παμπαλαίων μνηι1εί
ων του Μεξικου και του Πε
ρcυ και της άρχιτεκτονικης 
των 'Ι νδιων και της Αίyύπτου. 
"Αλλως τε, και δλων των λα
ων και των δύο ήμισφαιρίων 
αί παραδόσεις είναι σύμφω
νοι είς την ανάμνησι του κα-

τακλυσμου. Οί ίερεϊς της Αί
yύπτου επίστευαν και είς άλ
λους προγενεστέρους κατα
κλυCJίμούς, τούς όποίους τώρα 
διαπιστώνει, μέσα στα στρώ
ματα της γης και ή επιστήμη 
της γεωλογίας. 

Ή θεοσοφική άποψις, 'l ό
ποία αντλεϊ την σοφία της ά
πό τόν έσωτερισμόν των με
γάλων θρησκειών, πιστεύει α
πολύτως στην ϋπαρξι της 'Α
τλαντίδος. Ό Σ κότ 'Έλλιοτ 
αναί:ιιί:ιάζει την ίστορία της είς 
1.000.000 χρόνια, μέσα είς την 
διαδρομή των όποίων ή μεγά
λη απωλεσθεϊσα ηπειρος ύπέ
στη τέσσαρας καταστροφάς, 
αιί όποϊαι διαδοχικώς την ά
κρωτηρίαζαν. Ύπηρξε ή ηπει
ρος αυτή κοιτίς της άρχεyόνου 
έpυθρας φυλης. Πολλαί πολυ
νησιακαι φυλαί, οί Ί vδοί ·(ης 
βορείου Άμερικης καί οί 'Α
ζτέκοι του Μεξικου είναι από 
τό: επιζήσαντα λείψανά τους. 
Προηλθαν από τούς τρωyλο
δύτας, πού διεσώθησαν είς τό:ς 
κορυφό:ς των βουνών, δταν ε
βυθίζετο ή χώρα τους. Φέρουν 
καί τώρα τό: λείψανα αύτό: α
ποτυπωμι§.νη την ά:νίατη μελα
γχολία των φυλων, πού εyήpα
σαν καί πεθαίνουν δίχως ελπί
δα. 

Ή μαύρη Φυλη 

'Από τό: αρχεία καί τά επη 
των μεγάλων θρησκειών, .τού 
τα μελετα, μέ την εσωτερική 
των συμί:ιόλων σημασία, ή θεο_ 
σοφική επιστήμη παραδέχεται, 
δτι ϋστερα από την έρυθρα 
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φυλή, άνεφάνη στην nαyκό
σμια σκηνη η μαύρη φυλ..ή, 
τόν τύnο της δnοίας μας δί
δουν σήμερα οί Άι'3ησσυνο1. 
και οί Νουμηδοί. θρησκευτι
κά κέντρα των Μαύρων διατη
ρουντο και είς την "Ανω Αί
yυnτο και είς τάς '1 νδίας, τά 
δέ βουνά της Άφρικης και 
του Καυκάσου και της κεvτρι
κης 'Ασίας είχαν νά έnιδεί
ξουν τάς κυκλωnείας nόλεις 
των. Την κατάκτησι των Μαύ
ρων έyνώρισε και ή νότιος 
Εύρώnη. 

Ή λεuκη φuλη των 'Αρ(ων 

'Όλη ή χώρα άnό τά Πυρη
ναία ορη εως είς τόν Καύκα
σο και άη:ό του Καυκάσου ε
ως είς τά Ί μαλάϊα ύnηρξε τό 
θέατρο ένός μεγάλου άyωνος 
μεταξύ της μαύρης φυλης, πού 
επεφτε, εnειτα άnό αίωνας και 
αίωνας, είς την nαρακμή της, 
και της λευκης φυλης, nού 
έπρΜαλλε άnό τά nαρθένα 
δάση της Σκυθίας είς την 
παγκόσμια σκηνή. Προτου 
άκόμη έξορμήση αnό τά 
πάτρια δάση ή λευκή φυ
λή, ειχε πιστεύση είς τόν nρο
φητικό ρόλο των δραματιζο
μένων yυναικων, yύρω άπό 
τάς δποίας ειχε δημιουρyηθη 
ενα ίσχυρότατον ίερατείον αν
δρων και yυναικων. Τό ίερα
τείον αύτό, yιά νά καταστήση 
άnόλυτη την κυριαρχίαν του 
είς τάς μάζας των • Αριων, εί
χε καθιερώση έnάνω ατούς 
βωμούς των θεων, τάς ανθρω
πίνους θυσίας, άnήχησι των ό
ποίων διασώζει καί ή αρχαία 

τραγωδία μέ την '1 ψιyένεια έν 
Αύλίδι και την '1 φιyένεια EV 
Ταύροις. Είς την έποχή της 
συyκομιδης των καρnων, yιά 
νά δίνουν οί θεοί και οί άnοθα
νόντες πρόγονοι πλουσιώτερη 
την έσοδεία, οί έκλεκτοί άnό 
κάθε nατρυιά ώδηyουντο έ
nάνω είς τόν βωμό, δnου nρο
θύμως έθυσιάζοντο σάν πρό
βατα, ένω έπευφημουσαν οί α

yριοι Σ κύθαι τυν χαμένο ήρω
ισμό των θυμάτων. 

Ή λευκή των 'Αρίων φυλή 
ητο καιρός νά εϋρη τόν με
yάλον της αναμορφωτή, nού 
ένω θά την άnήλλασε από τάς 
αίμοσταyείς θυσίας, nού έξήν
τλουν την φυλήν, θά την ώδη
yουσε συγχρόνως είς τά ώ
ραίά της nεnρωμένα πρός την 
έκnολιτιστική κυριαρχία του 
κόσμου. 'Όταν άνεφάνη δ ά
ναρμοφωτής αύτός της Άρίας 
φυλης, εύρισκόμεθα είς 4.000 
η 5.000 χρόνια n.X. όπότε ά
κόμα δέν εϊχαν οί λευκοί, ά
nομακρυνθη άnό τά πυκνά δά_ 
ση, πού έσκέπαζαν την αρχαία 
Σκυθία. Τ ό ίερόν βιι'3λίον των 
Περσων, ή Ζένδ - 'Αι'3έ.στα ο
μιλεί yιά τόν αρχαίο αυτόν νο
μοθέτη μέ τό ονομα του Γίμα. 
Είς την Ραμαγιάνα, nού ύ
πηρξε τό tnoς των Ί νδων, δ η
ρως αύτός έμφαιίζεται μέ τό 
ονομα του Ράμα, ένδυμένος 
σάν '1 νδός βασιλεύς, nού τόν 
στεφανώνει ή αίγλη ένός τρο
χωρη μένου πολιτισμοί>. Σ τάς 
αίyυπτιακό:ς nαραδόσεις της ή 
έποχή του Ράμα σημειουται 
μέ την βασιλεία του Όσίρι
δος. Και στην 'Ελλάδα, πού 
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εψερε τούς ,Θρύλους της από 
τάς Ί νδίας δ άρχαίος ή μίθ>εος 
έτιματο με τό δνομα του Διο
νύσου. 

Προτου δ ηρως αύτός άνα
λάt5η τήν ήγεσία της φυλης 
του, είχε περιηyηθη καί τό:ς 
χώρας του Νότου. "Εμεινε έ
κεί χρόνια ίκανά, δσα του έ
χρειάζοvτο γιά να μυηθη από 
τούς ίερείς των Μαύρων στάς 
γνώσεις των μυστηρίων των 
ναων. Καί μύστης καί έμπνευ
σμένος έyύρισε πίσω στήν 
Σκυθία, yιά νά σκορπίση στήν 
φυλή του καινούργιες ίδέες 
καί ηθη ήμερωμένα, απ' ?.κεί
να πού διαπλάσσουν, για αί
ωνες την ψυχή καί τήν τύχη 
των λαων. 

'Όπως δλοι οί ποιμένες τω,ν 
λαων, εί5ρε καί ό Ράμ λυσσώ
δη τήν άντίδρασι του ίερατεί
ου των δρυϊδων, πού έστήριζε 
την δύναμί του στόν τρόμο 
των αίμοσταyων θυσιων. Εί
χαν τα ίερατεϊα αυτό: ώς σύμ
βολο τόν Ταύρο, σημα της 
κτηνώδους δυνάμεως καί βίας. 
Άπέναvτι του Ταύρου, δ Ράμ 
ϋψωσε ώς σημα τόν Κριό, τόν 
εϋτολμο καί είρηνικό δδη'γό 
του ποιμνίου καί έκάλεσε κά
τω άπό τό σημα αύτό δλα τά 
προοδευτικό: στοιχεία της φυ
λης του. 

Έπηκολούθησε συναγερμός 
των όπαδων του. Άλλ' άντί νό: 
ανάψη τόν πόλεμο μεταξύ των 
πατρυιων της Εύρώπης, έ.προ
τίμησε να παρασύρη τούς έκ
λεκτούς της φuλης του σε μία 
μετανάστευσι μέσα στό κέν
τρον της 'Ασίας, δπου να δια-

πλάση ενα ,καινούργιο ήθ�κό 
καί κοινωνvκό κόσμο. 

Φωτιές αναμμένες έίίί μηνες 
πολλούς έπάνω στίς κορυφές 
των ιβ,ουνων έχρησίμευσαν ώς 
σύνθημα της μεταναστεύσεως 
κατά μάζας για δλοuς έκεί
νους, πού ηθελαν v' ακολουθή
σουν τόν Κριό. Ή τεραστία με
τανάστευσις των έ.κλεκτων της 
λευκης φυλης, τήν δποίαv δι
ηύθυνε ενας άπό τούς μεγαλυ
τέρους ποιμένας των λαων, έ
κινήθη βραδlέ·(ι)ς άπό την Σ κu
θία. Νικωσα τούς Μαύρους, 
πού εϋρισκεν έμπρός της, έπ.έ
ρασε τόν Καύκασο, εφθασε 
κάτω από τά μυστηριώδη Ί
μαλάϊα καί έξηπλώθη έπειτα 
σε δλιη την '1 νδία εως την νη
σο Κευλάνη. 

Ό μεγάλος γόης των , Αρί
ων έθεμελίωσε τό πολιτικό καί 
τό θρησκευτικό του κέντρον 
κάτω άπό τά '1 μαλάϊα, στό 6-
ροπέδιον του '1 ράν. Έξήλειψε 
από τούς βωμούς τό:ς σφαyάς 
των αν&ρώπων καί έγκαθίδρυ
σε την λατρεία του ίερου πυ
ρός μέσα στην οίκοyενειακή 
έστία, πού μέ θελκτική στορ
γή τήν διετήρησε επειτα καί 
ή έλληνική παράδοσις. Έδίδα
ξε την αροσι της γης καί την 
σπορα των δημητριακων καί 
την καλλιέργεια της άμπέλου. 
'Α-1τηγόρευσε τόν φόνο καί κα
τήρyησε τήν δουλεία, πιστεύ
ων καί στην σκοτεινή έκείνη 
έποχή, δτι ή ύποδούλωσις αν
θρώπου παρ' άνθρώπου �το 
πηγή μόνον δεινων. 

'Από τα άριστουργήματα 
του Ράμα ύιπηρξε δ καινούρ-
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γιος ρόλος, πού έχάρισε στήν 
γυνσικα. 'Έως τότε δ �ρας 
δεν είχε γνωρίση τήν γυναικα 
παρά μόνον υπό δύο μορφάς. 
· Η ώς άθλια δούλη της καλυ
βας του, πού τήv έταλαιπω
ροGσε κτηνωιδως, η ώς ταρα
χώδη ίέρεια, της όποίας έκλι
παροοοε τήν εϋνοια, γιά ν' ά
rrοcpεύγη τάς άράς και τήν 
σφαγή του θυσιαστηρίου Ά υ
ψώνων 'δ Ράμ τήν γυναικα έ
νώπιον του ανδρός στά θεια
της καθήκοντα της συζύγου
και της μητρός, τήν κατέστη
σε ίέρεια της έστίας, φύλακα
του ίεροΟ πυρός και του Ο""[L
τιοΟ.

Γιά νά κάμη δ Ραμ θελκτι
κώτερη, τήν ζωή, καθιiρωσε 
κάθε χpό'Ιιο, τ.έσσαρες μεγάλες 
έορτές. Ή πρώτη ηταv ή έ
ορτry της άνοίξεως και ηταν 
άφιερωμένη στήν άμοι�αία ά
γάπη των συζύγων. 'Α,κολου
θοGσε ή έορτη τοϋ θέρους η 
της συγ,κομιδης των καρπων 
και άνηκε στά τέκνα, πού έ-

προσφερναν στούς γονεις των 
τα πρωτόλεια της έργασίας 
των. 'Ήρχετο επειτα ή έορτη 
του φιθινοrrώρου, πού έωρτά
ζετο άπό τούς γονεις, προσφέ
ροντας καρπούς είς τό: παιδιά 
των. Ή μαλλοv άγία, άλλά 
και μυστηριώδης ηταν ή έορ
τη τωv μεyάλων σπορων. Ά
ποτελοuσε ή τελετή έκείνη 
τον άποχαιρετισμό πρός τό:ς 
ψυχάς, πού ειχαν πετάξη άπό 
τη γη και συγχρόνως τον μυ
στικό χαιρετισμό πρός τό:ς ψυ
χάς, πού έrrανήρχοντο πάλι 
γιό: νό: ένσαρκωθοuν στάς μη
τέρας και νά ξαvαγεννη-θοΟν 
στό: βρέφη. Έμαζεύοντο τη 
νύκτα έ'κείνη οί "Αριοι στά ί
ερό: και μέ φωτιές και μέ τρα
γούδια έώρταζαν τό ξανάοχι
σμα του γηίνου και του ήλια
κοΟ ετους, τήν 1βλάστησι της
φύσεως μέσα στήν καρδιά τού 
χειμωνος και τό σκίρτημα της 
ζωης μέσα στά βάθη του θα
νάτου 

(Στο fc τομ.ε�ο το β μ,φοc) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 "Αρτος 

• Ζυμαρικά

ο 
8 Φρυγανιές

διά διαβητικούς 

ΖIIΓΡΑΦΟΥ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Προφη-ιεία -ιού Δάν-ιη 

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ: Τ Ασμα πρωτο 

Νά με tανιά σ· άνθρώιnου έφήμερη lωή πού είχ· άφίσει 

καί είχα tεχάσει γιά καιρό· νοιώθω καί πάλι, 

πηλό νά σέρν�ω βάροc: πού είχε δtαφνα ά.φανίσει 

τ· 'Αθάνατο 'Όραμα καί είχε βοτάνι, 

στηc: γηc: τίc: λύπεc: ρίtει, δίχωc: μιά ν' άφίσει 

καi στοϋ Θεοϋ τά Ούρά,νια μέ είχε ύψώσει 

άπό τή βαθειά των σκοταδιων τή λίμνη, 

δπου χορό ά'Πεlνπισίαc: είχαν ψυχέc: σrεριώσει 

1973 

κι· εφταrvαν ωc: στ· αύτιά μου έκεϊνα, οί κολασμένοι τουc: οί 

Kai ά1πό έκεϊ πού τά μαρτύρια λιγοστεύουν 

κι' ά1π' όπου οί δνθρωποι έtαγνισμένοι 

θρηνοι. 

άπό τή φωτιά, τ' 'Αγγελικά τά πλήθη γιά νά σμίtουν βγαίνουν, 

άνάιμ,εσά τουc: ή Βεατρίκη μου λαμπρή, 

φώτισε μέ τό φέγγοc: τηc: καί τό δικό μου πνεϋμα. 

Καί κάτω άπό τήν Αίώνια Τριάδα! Πρωτοc:, στερνόc: καί πιό 

καλόc:. 

μυστηριωδεc:, τρία, εναc:, δπειροc:, Θεόc: ό Μέγαc:, 

ψυχή Παγκόσμια! �Ηταν τοϋ θνητοϋ έπισκέπτπ όδηγόc:. 

Άπείραχτοc: άπό τή Δόtα, δν καί π0ρπσrοϋσε, 

άπό τό ενα άστέρι στ· δλλο, γιό νά φτάσει στόν Παντοδύναμο 

τόν θρόνο ... 

('Απόσπασμα) 

Μετάφρασις 

ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΡΙΒΑ - ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ 
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' Μ u σ τ 
δοξασίαι 

ηρ ιακαι 
' -

περι ψυχης

1. -· ΨΥΧΗ

Είναι τό άόρατον και ατο
μικόν ΕΓΩ δπερ έδρεύει έν 
ήμίν καί τό όποίον έπιΖ:η τοϋ 
σώματοc: μεθ' έκάστην άπο
σάρκωσιν καί τό όποίον έΕε· 
λίσσεται διά των όργανισμων. 
Ή άποκάλυψιc: τοϋ Μυστη
ρίου τηc: συστάσεωc: καί έΕε· 
λίΕεωc: τηc: ψυχηc: έγίνετο μό
νον είc: τούc: μύσταc: ύπό των 
1,.ιυσταγωγων ίεροφαντων των 
Μυστηρίων. 

2. - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ

Ή άνθρωπίνη μορφή έ· 

πλάσθη ώc: δργανον διά τήν 

ένσάρκωσιν των ψυχών καί 

τήν δι' αύτηc: περαιτέρω έΕέ· 

λιΕίν των, διά τάc: ψυχάc: αί 

όποίαι εφθασαν είc: -rόν κα· 

τάλληλον βαθμόν έΕελίΕεωc:, 

έκ τοϋ κατωτέρου τηc: άνθρω

πίνηc: ύποστάσεωc: μορφικοϋ 

κόσμου τηc: φύσεωc: 

3. 

ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

Ή ένσάρκωσιc: λαμβάνει 
χώραν έν τη άνθρωπίνιn μοp· 
φη λόγψ ποιοτικηc: έΕελίΕεωc: 
τηc: ψυχηc: καί είναι πλάνη τό 
πιστεύειν δτι ή ψυχή δυνατόν 
νά έπιστρέψη καί ένσαρκωθη 
μετά τήν άνθρωπίνην είc: κα
τωτέραν Ζ:ωικήν μορφήν. Τοϋ
το είναι άντίθετον πρόc: τόν 
νόμον τηc: έΕελίΕεωc: τοϋ 
Σύμπ,αντοc:, φυσικοϋ καί 
Θείου έν ταυτψ κόσμου. 

Ή βηματοδότησιc: τηc: έΕε· 
λίΕεωc: τηc: ψυχηc:, έκ τηc: 
Ζ:ωϊκηc: είc: τήν άνθρωπίνην 
κατάστασιν, έπραγ1,.ιατώθη τη 
έπενεργείc;� τοϋ πνευματικοϋ 
κόσμου τοϋ 'Ηλίου καί δέν 
ήκολούθησε τήν βραδυτάτην 
έΕέλιΕιν, τήν όποίαν άναγνω
ρίΖ:ομεν ώc: βαίνουσαν - έπί 
χιλιάδαc: αίώνων - διά τήν 
έΕέλιΕιν των Ζ:ωiκων είδων 

τηc: Γηc:, ώc: ή παλαιοντολο

γία όρίΖ:ει. 
Διά τοϋτο μυστικόν ύπέρτα· 
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τον πασων των Μυστηριακων συνειδήτωc: καί έλευθέρωc: 
έκφράσεων άνά τούc: αίωναc: μετέχει. 
ύπηρΕε τό μή άποκαλυπτόμε-
νον καί ίσχυρότατα φυλασσό- 4. _ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ
μενον μυστηριακόν μυστικόν, 
τό όποίον εχει σχέσιν μέ τήν 
μετάβασιν τηc: ψυχηc: άπό τηc: 
2:ωϊκηc: μορφηc: είc: τήν άν
θρωπίνην μορφήν καί τοϋτο 
διότι ύπάρχει ό νόμοc: των ά
ναλογιων, δστιc: δρδ ό,μοιο
μόρφωc: άναλογικωc: καί είc: 
τήν έτέραν άνάλογον περί
πτωσιν τηc: έΕελίΕεωc: τηc: άν
θρωπίνηc: ψυχηc:, άπό τήν άν
θρωπίνην κατάστασιν είc: τήν 
Θείον τοιαύτην. Διά νά έπ1-

τευχθη αϋτη, συντρέχει ή 
συμπαράστασιc: τοϋ πνευματι
κοϋ κόσμου τοϋ 'Ηλίου καί 
τοϋ πνευμαηκοϋ κόσιμου 
τηc: Θείαc: ίεραρχίαc: τοϋ 
πλανήτου μαc:. "Οπωc: ή 
θέωσιc: τηc: άνθρωπίνηc: ψυ
χηc:, άπό άπόψεωc: λειτουρ
γικότητοc:, παραμένει εν έκ 
των μεγαλυτέρων μυστηρια
κων μυστικων, οϋτω καί ή 
ένανθρώπησιc: τηc: 2:ωϊκηc: μορ 
φηc:, ύπό τήν αύτήν άναλογι
κωc: νομοτέλειαν διέπεται. 

'Όπωc: δέ γνωρί2:ομεν, δτι 
ή θέωσιc: τηc: άνθρωπίνηc: ψυ
χηc: ταχύτατα έπέρχεται δταν 
συντρέΕουν δλοι οί άνωτέρω 
πνευματικοί παράγοντεc:, κα
rο τόν ϊδιον άναλογικόν τρό
πον καί ή ένανθρώπησιc: τηc: 
2:ωϊκηc: μορφηc: λαμβάνει χώ
ραν. Μέ μίαν μόνον διαφο
ράν: δτι κατά τήν θέωσιν τηc: 
άνθρωπίνηc: ψυχηc: αϋτη έν-

Αί διάφοροι μετενσαρκώ-

σειc: τηc: ψυχηc: είναι πάνταrε 

προοδευτικοί καί ούδέποτε 

παλινδρομικοί. Ή ταχύτηc: δέ 

τηc: προόδου, ό βαθιμόc: τηc: 

έΕελίΕεωc:, έΕαρτδται έκ των 

προσπαθειων τάc: όποίαc: κα

ταβάλλομεν, τηc: διανοητικηc: 

ύπεροχηc: πρόc: ήθικήν τελειο

ποίησίν μαc:, ην έδίδασκον τά 

καλωc: λειτουργήσαντα καί ύ

πό Θείων Μυσταγωγιων ίδρυ-

θέντα Μυστήρια. 

Τοιουτοτρόπωc:, ό χρηστόc: 

δνθρωποc: άποδεικνύει ένσάρ

κωσιν χρηστηc: ψυχηc: έΕελιγ

μένηc: καί ,ό κακόc: δνθρωποc: 

ένσάρκωσιν άνεΕελίκτου ψυ

χηc: καί τοϋτο διότι ή ψυχή 

διατηρει τήν άτομικότητά τηc: 

καί τήν άνάλογον μέ τήν έΕέ

λιΕίν τηc: ποιότητα αύτηc:. 

Πάθη παρακωλύοντα τήν έ

ΕέλιΕιν τηc: ψυχηc: είναι ό έ

γωϊσμόc:, ή άλα2:ονεία, τό μί

σοc:, ό φθόνοc:. Ή άγάπη καί 

ό φωτισμόc: των ψυχων, «δ

νευ δρων καί όρίων», ητο ή 

προσπάθεια των Θείων Μυ

σταγωγων διά τήν πρόοδον 

των ψυχων. 
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Οί δύο Π ό λ Ο 1

Ό όνθρωnοc: είναι ενα δν μέ δύο άκρα η πόλους, των 
όnοίων ό εναc: είναι καθαρά πνευματικός καί ό άλλος ύλικόc.. 
·ο πνευματικός πόλος είναι ή Θεία Σπίθα - καί ό δλλοc. πό
λος, τό σπέρμα της συνειδητότητοc:, nρωτα κέντρον μηχανικων
άντιδράσεων, άλλ' άργότερα καθαρδc. νοήσεωc.. Ή άνθρώnι
νη συνειδητότηc:, καθώc. έλευθερώv,ει έαυτήν άnό τήν άγνοια
καί τήν αύταnάτη, συνειδητοποιεί τήν άλήθεια πού είναι στό
κέντρον τοϋ πνεύματος. UΟταν διακρίνη κάτι - ενα άντικεί
μενο, μιά ένέργεια η σκέψι - πού είναι δσχημο, άκριβωc. ή
ιiναγνώρισιc: αύτή προκαλεί άντίστοιχα τήν αϊσθησι τοϋ ώ
ραίου. Τό 'ίδιο καί δταν συνειδητοποιεί nώc. είναι κάτι κακό, ή
διαπίστωσις αύτή τεκμηριώv,ει τήν άντίληψι τοϋ καλοϋ. Καί
δταν κάτι διακρίνεται σάν σφαλερό, ή άντίληψιc: αύτή φέρνει
τήν γνωσι τοϋ άληθινοϋ, μέ τό όnοίον άντιμάχεται τό σφαλερό
η τό ψεύτικο. 'Υπάρχει μία προοδευτική άnοκάλυψιc. τοϋ άλη
θινοϋ. τοϋ καλοϋ καί τοϋ ώραίου, καθώς ,ό δνθρωnοc. nαραμε
ρ:lει τό ψεύτικο, τό πονηρό, τό άσχημο. Καθώc. πέφτουν m
πέπλα των nεριορισμων, ή άλήθεια, πού είναι καί όμορφιά,
ερχεται στήν δρασί μαc.. Ή ένέργεια πού προκαλεί τήν άνοδο
όnό τήν ϋλη καί τούc. nεριορισμούc. τηc., καί ή ένέργεια τοϋ
ί,ψίστου πνεύματος έκδηλωμένη στήν φύσι τηc. καί τίc. ίδιότη
τέc. της, είναι ενα καί τό αύτό. Ν. Σ Ρ I ΡΑΜ

}f-

'Η. Π. Εύρώπης 
Ή πρώτη πρότασις, πού εχω νά διατυπώσω, ώc: βημα γιά 

τίc. Ήνωμένεc: Πολιτείες τηc. Εύρώnηc:, είναι νά καταργηθοϋν 
δλα τά έμnόδια, πού δέν άφήνουν τούς γηγενείc. μιαc. χώρας 
νά έnισκέnτωνται έλεύθερα τήν χώρα ένόc. δλλου λαοϋ. 'Α
παλλαγή άnό τά διαβατήρια! 'Απαλλαγή άnό τά γελοία χαρτιά 
nού καλείσθε νά συμπληρώσετε. άκόμη καί δταν εχετε διαβα
τήριο! Είχα διαβατήριο καί μοϋ είπαν στήν 'Αγγλία δτι δέν 
χρειάlομαι «βίlα». 'Αλλά, κάθε φορά πού θά εμnαινα σέ μ �ά νέα 
χώρα, ωφειλα νά είnω nοιό είναι τό δνομά μου, nοιό ηταν nρό 
τοϋ γάμου μου, πότε γεννήθηκα, nοιό ετοc: καί ενα σωρό άλ
λες λεπτομέρειες, μοϋ φαίνεται άχρηστεc.. 'Επισκέφθηκα δώ
δεκα χωρεc. καί συνεnλήρωσα εϊκοσι - τέσσαρα διάφορα χαρ
τιά, τά ·όnοία έταΕινομήθηκαν σέ διάφορα συρτάρια διαφόρων 
έθνων τηc. Εύρώnηc:, καί τί θ' όnογίνη μέ αύτά δέν Εέρω. 

ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ {1897 - 1933) 
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'Όταν ό:κολουθήσωμε τή 
σκέψη μας, θό: μας πάει τόσο 
,μακριά, δσο τή στείλαμε. Πα
ραδείγματος χάρη: "Αν C9άλω
με στόν έαυτό μας τό ερώτη
μα: «Τί είναι C9αρύτητα;», θό: 
πάiρη ή σκέψη μας τήν πορεία 
της πτώσης ένός ό:ντικειμΙένου, 
τrαρακολοuθώντας τήν κατεύ
θuνση αντικειμένου - έδάψους. 

Αύτή εϊναι μιό: εργασία ά
-rτλη καί μέσα στις δυνατότητές 
,μας. 

'Υπάρχουν δμως κι αλλες, 
τελείως διαψορετικές, πού δέν 
μας προσφέρουν τήν ίκοwοτrοί
ηση νό: «δοuμε», νό: συλλάC9ωμε 
νοητικό: τό αποτέλεσμα. Έδω 
θό: νομίζωμε τότε, πώς ανατρέ
πεται δ νόμος: «ή σκέψη ταξι
δεύει μέ τήν ενταση πού της 
δίνομε». Διότι, αν καί κατεC9ά
λαμε τεράστια εvταση ι και ή ε
πιθυμία μας είναι ανάλογη, 
ώστόσο ώριCJΙμένα σύνορα δέν 
μπορέσαμε vό: τό: ξεπεράσωιμε. 

'Έτσι, αν συλλοyιστοϋμε, 
παραδείγματος χάρη: «Τί εί
ναι θεός;», ακόμη κι οί μεγα
λύτερες διάνοιες νό: ε'ίμαστε, 
δέν θό: κατορθώσωμε νό: νιώ
σωμε τήν ύπόστασή Του. 
Δέν λέω νό: έρμηνεύ::rω
με, νό: συγκρίνωμε η νό: συμπε
ράνωμε, διότι αύτό: είναι της 
σκ,έψης, άλλα νό: συμμεθέξω�ε 

1973 

στήν ούσία της εννοιας πού ά
ναζητοϋμε. 

'Όταν στοχαζώμαστε πάνω 
σέ θέματα, &π:ως περί θεοϋ, 
ό:νακαλύπτομε πώς ή σκέψη, δ 
νους γενικά, πcύ τόν θεωροϋ
με ώς τό πιό εύαίοθ�ητο μ1έ
σον νό: συλλα:ιμC9άνει τίς εννοι
ες η τις καταστάσεις, εχει πο
λύ περιορισμένη εμC9έλεια. Σ' 
ενα σημεϊο σταματα. Άδυναιεϊ 
νό: προχωρήσει, αδυνατεϊ νά 
συλλάC9ει καί ν ό:ψομοιώσει 
εννοιες ό:π' εύθείας απ' τήν πη
γή, καί τό μόνο πού μπο,ρεϊ 
νό: κάνει σ' αυτήν τήν περί
πτωση είvαι νό: πλάσει τό ύπό
λοιπον της εκτασης πού του 
διαψεύyει. 

'Έτσι, πά ω σέ τέτοια θέμα
τα, ενω δ νους δέν εχει άμεσες 
έιμπειρίες, ώστόσο διατυπώνει 
άπειρες θεωρίες, πού αρκετές 
εχουνε, δυστυχως, άποC9εϊ καί 
αξιώματα. Άπόδειξη πώς δλοι 
μας -εχοιμε κάποια πεποίθηση 
σχετικό: μέ τό θεό, ε'ίτε C9ε
C9αιωτική είτε αρνητική της ϋ
παρξής Του - ώστόσο μιό: -πε
ποίθηση. 

'Από -ττοϋ τή σχηματίσα· 
με; 'Από που εχομε κατα
λήξει στό συμπέρασμα �ϊώς 
ύ-ττάρχει θεός; Τό ίδιο κ' 
έσεϊς πού -πιστεύετε τό άν
τίθετο; Μήπως επειδή μας τό 
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ε'ίπανε οί αιωνες, η παράδοση 
του τόπου σας, η έκκλησία, η 
αρχή της οικογενείας, η μήπως 
η Ίδια η έπιθυμία μας; "Αν Fί
\,αL ετσι, δηλαδή, ί5ασιστήο<αι1ε 
στήv προσωπική μας ροπή, ,ωύ 
τυχαίνει νά συμπίπτει μέ άλ
λων πολλών, πού καl. 'κεϊvοι 
κατά το\, ίδ�ο τρόπο σχημάτι
σαν τή yvώμη τους, τότε δέν 
πλα\,ώμεθα, αν νομίζομε πώς η 
θέση μας είναι σωστή, έπc.ιδή 
εχομε όμοιδεάτες, πού κι αυτοί 
μόνο απο προσωπική ροπή 
προς τό θέιμα τηc ϋπαρξής Του 
η μή, κινήθηκαν; 

Νά, λοιπόν, πού έ\,ω δλοι 
yνωρίζο,με πώς ουδέποτε rνας 
νους, ηρθε σ' έπαφή μέ τό 
θεϊον, ώστόσο ί5ασιζόμαστε α
κόμη καl. στόν δυκό μας. Τί 
λάθος, αλλά καl. τί παραπλα
νητικός έyωϊσμός ! 

"Αν άκολουθήσωμε τό μονο
πάτι πού άπλώνεται μπρός 
μας, της εϋκολης, άί5ασάνιστης 
λύσης ένός τόσο άκανθώδους 
προί5,λήμαrrος, είναι φυσ�κό νά 
πέσωιμε σέ λάθοq κι αν κα
τά τύχη συλλάί5ωμε τό σωστό, 
δέ θά 'μαστε δμως σέ θέση νά 
τό αuτιολοyήσωμε καl. νcς τό 
ύποστηρίξωμε. 'Επομένως, δέν 
πρέπει νά κουραστουμε κάπως 
μελετ6ντας αυτό τό θέμα; Νά 
κ.cυραστοϋμε, αλλά όχι διανοη
τικά, αφου ε'ίδαμε πώς ό νους 
δέν είναι σέ 8έση νά τό συλλά
ί5ει. Τότε, θα έπιχειρήσωμε μέ 
αλλον τρόπο. 

Νομίζομε τάχα πώς οί αί
σ8ήσεις κι ό στοχασμός είναι 
τα ιμοvαδικά μέσα πού διαθlέτο
με νά έρχόμαστε σ' &μεση έπα_ 

φή, μέ τόv κόσμο πού ζο�με; 
Τότε, η συyκο,μιδή μας θά η
τανε πολύ φτωχή, καl. θά μας 
ό'δηyουσε σ' άδιέξοδο, αφυυ 
δέν θάτανε αρκετή νά χοrJτά
σει τήν πνευματική πείνα μας. 
Άχόρτασrοι [l!έΥουν δσοι μέ τ' 
ανωτέρω μέσα μόνο προσπα
θουν νά έρμηνεύσουν δλες τl.ς 
φανερές καl. αφαvεϊς μορφές 
της Ζωης -έννοώ τοϋ μεγάλου 
ρεύματος της Ζωης πού περι
λαμί5άνει καl. τό «θάνατο». Κι 
αρχίζει η ύπσλανθάνουσα αγω
νία, τό λεyαμενο άγχος, Ί1ο 

'αναίτιο έπιφανειακά· η μελαγ
χολία κι η απογοήτευση πού ε
χουν καl. τήν αντίθετη έκδήλω_ 
σή τους: τό λαχανιασμένο κυ
νήyη μα των τέρψεων. Δηλαδή, 
είναι φανερό, πώς απ' αυτούς 
τούς ανθρώπους λείπει η ίσορ
ραπία, κείνη η γαλήνια κατά
σταση πού πρέπει νά συνοδεύει 
τον ω,ριμο, κατασταλλαyμένο 
άνθρωπο πού εχει φιλοσοφήσει 
και φιλοσοφώντας στάθηκε πά
νω απ' τl.ς αίχ�[llηρές δονήσεις 
των ένθουσια01μών καl. των πό
νων, διότι άκριί5ως συνέλαί5ε 
το λόγο της ϋπαρξής τους. Δέν 
είναι δοϋλος, ο::8υρμα qυχιι<ό 
πιά, σέ κό1θε κύλωμα της ρό
δας, δέν είναι μαριονέττα στις 
aκπλήξεις της Ζωης. Μένει α
τάραχος. 'Αλίμο\,Ο, αν η ωρι
μότητα έξαiκολουθεί vά εχει τl.ς 
μεγάλες μεταπτώσεις της παι
δικ,ης ηλικίας. Τότε, που είναι 
η πρόοδος, ή απόκτηση αυτο
έλεyχου; 

Λοιπόν, ό σκεπτόμενος άν
θρωπος της έποχης μας, πού 
ί5ασίζεται yιά να λύσει δυσδι-
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άκριτα μυστικό: της Ζωης μό
νο στίς αισθήσεις καί στή διά
νοια, εχει αποκτήσει δλες 1ις 
ιδιότητες του ωριμου, του 
πνευμαηκα ανεπτυγμένου αν
θρώπου; 'Έχει άκόιμη τα θε
μιέλια δποu στηρίζει τό κο01;.10-
yονικό οuκοδόμημά του; 

Δεν εχει καμμιαν απόδειξη, 
καμμια '5άση για τό «πιστεύω» 
του. Είναι κι αυτό δη,μιούοyη
μα '5ασικα της ασυνείδητης 
ροπης του έαυτου του προς 
μιάν ώρισμένη έρμηνεία· δηλα
δή ελκεται σάν ά-rnό μαγνήτη, 
άπό μιαν άπό τίς έρμηνειες 
πού ύπάρχουνε. Κατόπιν, ψά
χνει αιτιες για να δικαιολο
γήσει καί να ένισχύσει τή θέ
ση του, πού γίνεται δλο καί 
πιό ίσχυρή αν τό περιt5άλλον 
του εχει 'ίδιες απόψεις. 

Που είναι ή ώρίμανση. λοι
πόν, τή στιγμή πού δεν προσέ
θεσε στήν πνευματική του ανά
πτυξη τίποτα περισσότερο άπ' 
δ,τι ηδη ύπηρχε ετοuμο, προκα
τα01κευασμένο, καί 'κεινος τό 
μόνο πού εκανε ηταν να τό έν
στερνιστεϊ; Που είναι ή -ττρο
σωπυκή πεί:ρα, άφουΙ τό «πι
στεύω» του δcέ.ν τό σχηιμάτισε 
άπό τήν κλιμακωτή αναδίφηση 
του έαυτου του μέ τήν κατάλ
ληλη σκαπάνη, άλλα περιορί
στηκε ν' αναμοχλεύει τήν έπι
φάνεια μέ άτελη έρyαλεϊα; 

«Ποιό εϊναι τότε, αυτό τό 
κατάλληλο έρyαλεί:ο. πού πη
γαίνει σέ μεγαλύτερα '5άθη ;». 
Είναι αόρατο καί άσι';λ
ληπτο για τίς αίσθήσεις καί 
τή διάνοια, δπως άκριt5ως 
είναι αόρατη κι ασύλληπτη μέ 

τίς αίσθήσεις καί τή διάνοια ή 

έρμηνεία της Ζωης. 'Άρα εχου

με πλήρη διμοιότητα μέσου καί 

ουσίας. Τό ενα είναι απόλυτα 

ταιριαστό καί κατάλληλο στό 

αλλο. 

Δεύτερο, το ορyανο πού έπι
λέξαμε γι' αυτήν τήν αναδί
φηση, είναι προσιτό σέ δλους, 
άλλα μέ ώρισ;μlένες συνθη1κ1ες 
καί προϋποθέσεις. Πρέπει να 
εχcυν κερδίσει τό δικαίω
μα κατοχης του, δηλαΙSή 
να κατέχουνε τήν ειδική ο 
ραση, πού συλλαμt5άνει τό α
όρατο, αν θέλουνε να εχουνε 
c:i]μεση γνώση Του κι οχι πά
λι ν' άρκεστουν στίς αιpηyή
σεις αλλων πού εχουν αύτήν 
την έπιπλέον ίκανότητα. Δ ιό
τ ι σ κ ο π ό ς  μ α ς  δ ε ν  
εϊν α ι  ν α  μ ά θ ω  μ ε 
α π ό  π ε ρ ι έ ρ y ε ι α τ ό 
κ ρ υ μ μ έ ν ο  ν ό η μ α
τ η ς Ζ ω η ς, ά λ λ ο: ν ο: 
μ π ο ρ έ σ ω μ ε  οί 'ίδ ι ο ι 
ν ο: ε ρ θ ω μ ε σ' έ π α -
φ ή μ α ζ ί Τ ο υ, ν ά τ ό 
σ υ λ λ ά t5 ω μ ε  ιμ έ τ ί ς
δ ι κ έ ς  μ α ς  δ υ ν ά 
μ ε ι ς. Δεν θέλομε να πλου
τίσωμε σέ γνώσεις, άλλα να 
καλλιερyηθοCψε τόσο, ωστε να 
yεννιωνται μ,έσα μας ά1ί' ευ
θείας αυτές οί γνώσεις. 'Υπάρ
χει διαφορά. 'Υπάρχει ο

μως κοινή αφετηρία, κι αυ-
τή t5pίσκεται '5εt5αίως, έ-
ξω απο τό έπ'ίπεδο ·.';:,ν 
αίσθήσεων καί της διάνοιας. 
Δηλαδή, πρέπει αύτα τα δύο 
μέσα να τ' άφήσωμε πίσω, να 
τα έyκαταλc.ίψωμε καl νά 
'ρθουμε χωρίς άπασκευές στό 
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rκαινούρyιο στα:aμό, yιατί οίί. 
-π:α:λιές μόνο C9άρος καί σύγχυ
ση θα φέρουνε στην -π:ορε�α 
μας. 'Έτσι, άφοϋ επιδοθοΟ+με 
στο συστηματικο C9οτάνισμα 
του έα:υτοϋ μας όm' δ,τι δε
σμευτικ,ο μας 

1
Κpατουσε στην

επιφάνεια, τότε μόνος του θ' 
άνα:φα:νεϊ ό νέος όδηyός μας, η 
αλλη «δραση», ή εσωτερική, 
δηλα:δη ή «ενόραση». 

Άπο ποιλλούς είνα:ι ,μια λέ
qη παρεξηγημένη . Νομίζουν ο

τι είναι ενας α:λλος οφθαλμος 
πού μας παρέχει τη δυνατότη
τα να &λέπωμε δσα δέν μπο
ροϋν οί φυσικοί οφθαλμοί. Πα
pαΙδειίyματος χάρη, να δο_ϋμε τί 
συμC9α:ίνει τώρα σέ άλλη χώρα, 
σαν να εϊμ01στε αυτόπτες μάρ
τυρες. 

"Αλλοι πάJλι θεωροΟνε την 
ενόραση ώς ίκανότητα διαισθiη
τική, π,ού μας επιτρέ1τει να προ_ 
λέyω1με μέλιλοντα να σuμC9οϋν 
η πράyμαιτα πού εyιναν στο 
παρελθόν. Οϋτε καί αύτο εί
ναι. 

'Άλλοι πάλι εχουνε σχηματί
σει τη yνώ-μη πώς ενόραση εί
ναι ή1 μυσ�ικη ίκανότητα νά 
ερχάμαστε σ' επαφη μέ άνώ
τερες οντότητες πνειψατικές, 
( πού δέν C9ρίσκοvται στο φυ
σικό μας κόσμο εννοω) , καί 
vά μεταδίνωμε μηνύματά ;ο•Jς 
η να συλλαμC9άvωμε τίς σκέ
ψεις τους. 'Όχι, αυτή ή εύαι
σθησία άvήικει σ' α:λλο κλάδο. 

«Τί είναι, λοιπόν, ενόραση;» 
'Ε ν ό ρ α σ η  ε ί ν αι ή 

π ρ ο σ ω π ί κ ή, ϋ σ τ ε ρ' 
ά-π: όπ ο λ λ ο ύ ς  ά yωvε ς 
σ έ  π ο λ λ έ ς  ε v σ α ρ-

κ ώ σ ε ι ς, κ α τ ά κ τ η -
σ η  ώ ρ ι σ μ έ v ω ν  άv
θ ρ ώ π ω ν v ά μ ε τ α φ έ
φ ω ν τ α ι ο ί ϊ δ ι ο ι, 
σ τ α  δ ι ά φ ο ρ α ε πί 
π ε δ α:  ε ξ ω  τ ο υ  φ υ 
σ ι κ ο Ο, κ α l ν' ά 11 ο -
κ τ ο Ο ν  α: μ ε σ η  γ ν ώ σ η
των δ σ ω ν δ ι α δ ρ α
μ α τ ί ζ ο ν τ α ι  ε κ ε ι  η 
τlς σ υ ν θηκ ε ς  π ο ύ
ε 11 ι κ ρ α τ ο Ο v. Είναι μια 
άνταμοιC9η δίκαια κερδισμένη, 
ϋστερ' άπ' την πνευματικη εκ
λέπτυνση άπό πολλές δοκιιμα
σίες σέ πολλές ζωές, 1τού ό' 
καθ' ενας, μπορει νά την απο
κτήσει. Είναι στο χέρι του όπrο
κλειστ�κά καί μόνο. Αυτό, λοι
πόν, το μέγιστο δωρο καί προ
σοv δέν εχει καμμιιά σχέση μέ 
τη διαμεσότητα, πού κείνη, σέ 
γενικές ypΟ!μιμές είναι μόνο ή 
�κανότητα να μετατρέ-rι;εται κα
νείς σέ άyωyό, σέ διάμεσο 
δύο κόσμων μόνο· του φυσικοί} 
καί του άστρικοΟ. 

Ό ενορατικος α:νθρωπος 
μrrοορει vά συλλΟJμC9άνει εντυ
πώσεις καί του αστρικοί} κό
σμου - οχι δμως ώς διάμεσο, 
άλλα ώς αυτόπτης μάρτυς. ·Έ
τσι είναι δυνατο vά συλλαμ
C9άνουνε συγχρόνως ενα διόψε
σο κ' ενας ενορατϊκος τα ϊδια 
- ώστόσο μέ πολύ διαφορετι
κο τρόπο καί άξιοπισιτία καθ'
ενας. 'Υπάρχει άνόψεσά τους ή
'ίδια διάκριση, δπως στη φω
τογραφία ιμέ το πρωτόrτυπο.

Αυτή, λοιπόν, είναι ή ενόρα
ση· δηλαδη ή ίκανότητα vά 
συλλαμC9άνει όψέσως, να ζει 
κανείς αυτά τα όποια ύπάρ-
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,{,CιυΗ. περα απ τό ψυσικό έ
'Π'ιΠεbο. Γιά τουτο, δ,τι πέψτοω 
στην αvτίληψη του �νορατι,κου 
ειναι ή πραγματικότητα του 
συvόλου, κι οχι του έπί μέρους 

1 ώρα, έρχόμαστε σ' ε,α πα
ρcχδειyμα πάνω στό θέμα πού 
εθιξα στην αρχή; Πωc, ό Fνο
ρατικός θά σuλλά'5ει τη\• ϋπαρ
ξη του Θείου; 

Μά τό Θεϊο δεν εί\αι ή Ού
σία, πού έκδηλώσεις Της εΊ
μαστε μεις, 1'.αί i] Ούσία δi:v 
εϊιαι ασύλληπτη με τά ορy....c
\α του σώιματός μας ενω οί 
έκδηλώσεις ει\αι άπτές; Έψ' 
δσον yι\'όμαστε ά:λχημιJ-rες 
του tαυτου μας καί με 
την ένόραση διαπιστώvοuι1ε 
τό όμοουσιον του με τ,1ν 

Κ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 

* 

Ούσία απ οπου προηλ!θε, αύ
τομάτως δεν συλλαμGάνοι-1c α
χνά καί την Ούσία; Λέuε 
αχνά, διότι δεν παύαμε νά εί
μαστε άκ6μη φυσικοί άvθρωποι 
με ίδιότητες ύλικές, που �μπο
δίζουι ε: τήν πλήρη εvωση ι1ε τό 
Θεϊο τη συγχώνευση. Ώστοσο, 
αποκτουμε ά:μυδρην εντύπωση. 

,,Καί τι θά συνα-ιτοκομίσ .. ,:ψε 
·απ' αύτό ; Τ ό κέ,ρδος Ει
ναι κεϊνο πού κάθε ιχτε
λες αποκτα ,απ' τη yειτ
\ ιασή του με τό τελειότερο· τό
ψωτα�κι πού δυναμώνει από τη
φ_λόyα· ή ά:τομbκή συνείδηση
που εύρυ\.εται δταν ένωθ:::ϊ με
τήv Παγκόσμια Σ υνε:ίδηση

ΝΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

Σταυρό 
Κι άκολούθησε τοΟ Γολγοθα τό δρόμο 
φορώνταc: άγκαθένιο ενα στεφάνι 
κι ενα σταυρό ση,κώνονταc: στόν ώμο 
Αύτόc: πού 'ρθε νά lήσει, νά πεθάνει, 
πρόc: τήν 'Αλήθεια γιά ν' άνοίtει κάποιο δρόμο 

Νά ΤοΟ καρφώσουν δφησε τά χέρια 
καi σά ληστή μέ τούc: ληστέc: κοιτοΟσε 
νά Τόν κοιτανε - οί ματιέc: σάν μαχαίρια 
Αύτόc: πού τή χαρά μόνο σκορποΟσε 
καi μοναχά γιά νά βλογάει είχε τά χέρια. 

Σάν άνθρωποι:: στά νύχια τοΟ θανά-rου 
παράδερνε, σάν δνθρωποc: τή φύση 
έχάιδεψε μέ τή στερνή ματιά Του 
Αύτόc: πού είχε τή lωή στόν ικόσμο χύσει 
καi •πού ηταν πάνω άπό τούc: νόμουc: τοΟ θανάτου. 
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�vnόpxε; Ηpίοιe Opqouείue .. ΈuκΛηοίοe; 
Συντάκτης της έ.φηι-ιεριδος ΑΠΟ

ΓΕΥΜΑ ΤΙ Ν Η, ε.θεσι: σε. mιευματικες 
προσωπικοτητες τ' άκολουθα 11 έ
ρωτήματα 

1 - Ποσο καί ποϋ πιστε.υει σή
uερα δ κοσμος , 

2 Ειναι άναyκαίο καποιο ,τι-
στεύω στόν άνθρωπο , 

3 Πρε.πει νά είvαι α) θρη 
σκε.ια, β) Πολιτικη, y) Κοσuοθεω
ρία , 

4 ΣημΞ':>α πιστεύουν οί άν-
θρωποι πε.ρισσοτερο άπτο αλλστε 
Καί σέ τί , 

5 - Ό Χριστιανισμος άντα,τα
κρινε.ται στήν mιευuατική ύποδομή 
που έ;<ει άνάyκη σήμε.ρα δ κοσuος , 

6 'Επηρεάζει ή κοσμοθεωρία 
τη ζωή του καί πόσο , 

7 - Ή κατακτησι τοϋ διαστή-
ματος έπηρεασε. το θρ1σκευτικο συ
ναίσθηuα τcυ κόσμου 

8 Ά yαπανε. οί ανθρω-rτοι την 
έκκλησία , 

9 - 'Έχει άνάyκη ά:λλαyης τα
κτικης δ Κληρος. Ή πρέπει νά δια
τηρηθη στήν πα:ράδοσι , 

1 Ο - 'Η τυχόν ά:λλcryή πρsπει νά 
φθαση μεχρι την καθημερινή του άμ
φιεσι , 

11. - Ή χριστιανικ'ή θεωρια: μ"'ΙΟ
ρε.ί νά άyyίζη σήμε.ρα τόν άνθρωπο 
η χρε.ιάζεται κάτι καινούργιο κι' έ
παναστα:τικο ; 

Αί ά:πα:ντήσεις έδημοσιεύθησα:ν 
οτά φϋλλα: 28 Φει1>ρουα:ρίcυ, 6-7-1 Ο 
κα:ί 14 Μαρτίου. Στα:χυολοyοϋμε. τά 
πλεον χαρακτηριστικά ά-rτοσπάσuα:
τα: : 

ΙΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητήc: Φιλοσοφίαc: Γεν 

Γραμ. Άκαδημίαc:. 
«Πιστεύω ά:πολυτα στον ανθρωπο 

' Οπωc α:ύτος φαvερώθη κε μέσα στήν 
ίστcψια με. τα μεyα:λα: του δημιουp. 
yημα:τα:, με. τον διάλογο τοϋ Πλά
τωνος, με την τεχνη του Φειδιου, με 
την πολιτικη του Περικλέους, μέ τήν 
ποιησι τοϋ Δάντη, του Σαίξπηρ κα:ί 
τοϋ Γκαίτε., μέ τήν τέχνη τοϋ Μι
χα:ηλ 'Α yγελου καί τοϋ Λεσνάρδο 
Ντά Βίντσι Πιστεύω έπίσης άκομη, 
έ,τειδή δ ανθρωrπος δέν ε1τλασε. μόνος 
του τον έαυτό του κα:ί στό Μεγάλο 
"Α yνωστο, ,τού είναι πίσω ά:πό τον 
ανθρω,το κα:ί ,τού κανέ1,α 5νaμα: δεν 
είναι ίκα:νο νά τό χα:ρακτηρίση Το 
κοινό όνομα: πού ειναι στήν γλώσ
σα ολων των άνθρώπων γιά τό ά. 
yνωστο τοϋτο ε.ίνα:ι ή λέξις θεος 
Άλλα ηδη ό Ή ρακλει'Γος λέyε.ι έ.π' 
αύτου « Και έθελει κα:ί ούκ έθελε.ι 
Ζηνος όνοuα:» Έπισης ό Γκαίτε λέ
γει «Ποίος ήμπορεϊ νά τον όνα
μα:ση κα:ί ,τοίος νά τό όμολογήση, 
,τιστεύω σ' Αί.-τον Ποιος νά τολuή
ση να ει-ττη δε.ν τον πιστεύω 
Αύτος ,τού άyκαλιαζε.ι τό παν, αύ
τος -rτου κρατάε.ι τό παν Δέν άyκα
λια:ζει καί δεν κρα:τάε.ι έσε.να έμε
να, τόν έαυτόν του , » 

• 
.. 

Ό Χριστια:ν σμός ώς διδασκαλία 
κα:ί "τLστε.ύω είναι πα:ντα: «:ο<αινος», 
άρκεί νά άνα:νεώνεται ή σχέσις των 
ιάνθρωπων προς αύτόν. Δυστυχώς αύ
τή ή σχεσις "ταλαιώνηαι, γηράσκει, 
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<ΥΙtοτε νομίζομεν bτι φταίει τό mιεϋ
μα τοϋ Χριστιανισμοϋ, ένω φταίει 
τό πνεϋμα τό δικό μας 'Υπάρχουν 
σήμερα τάσεις πού ε.πιδ,ώκουν αυτήν 
τήν άνανέωσιν της σχέσεως των άν
θρώπων μέ τόν Χριστιανι.σμό, δυστυ
χως όμως δχι σέ μας. Έμεϊς εχομε 
τό θλι&ερό προνόμιο νά κάνωμε. όρ
yανώσεις δηθεν χριστιανικές, ώσά:v 
νά: μή ηταν ή έκκλησία ή μόνη άρ. 
κετή όρyάνωσις. Οί όρyανώσεις αυ
τές πού λz.yονται χριστιανικές καί 
θε.ωροϋν ϋλα.ις τούς μή ώριyανωμέ
νους ώς μή χριστιανούς στενεύουν 
πολύ τό πνεϋμα τοϋ Χριστιανισμοϋ. 
Τό τυιn:σποιcϋν καί τό νε,κρώνα.ιν. 
Έξ άλλου, ή έκικλησία πάσχε.ι καί δ 
πολύς κόσμος μένει αστεyος. Δέν ύ
πάρχει άλλος δρόμος, παρά ή αμε. 
ση έπιστροφ'ή στήν άστείρευτη πη
γή τοϋ Χριστιανισμοϋ, στήν Καινή 
Δια6ήκη 

•*• 

Βε.&αιως ό κληρος εχασε την α'ί.. 
yλη του, άφ' ϋτου ό κληρικός ίc:yι
νε ύπάλληλος. Αυτή ε.ίναι ή έσχό1τη 
κατcmτωσι του κλήρου ώς κλήρου. 
Τό έπόμενο &ημα θό: είναι κατ' άνάy. 
yκην ό συνδικαλισμός, ό δποϊος θό: 
έξομοιώση τόν κληρικό μέ τόν λαi
κό Τό γεγονός δτι δ κληρικός ίc:γι

vε ύπάλληλος, μετέ&αλε ριζ�κως καί 
τήν αχέ.σι τοϋ π,στοϋ πρός αυτόν 
καί τήν σχέ.σι τοϋ κληρικοϋ πρός 
τά: ίερά, πρός τά: μυστήρια καί τήν 
· Αποοτολικην του διακονία 

Ό Χριστιανισμός δέν είναι θεω
ρίc-,, ά:λλά: είναι τp<ΥΙtος ζωης, είναι
συμπεριφορά: τοϋ άνθρώπου πρόι,
τόν άνθρωπο καί μάλιστα χωρίς καμ
μιά: θε.ωρηrτ:ική προυπόθε.σι. Ό Χρι
στιανισμός καλεϊ νά: άyα:πήσης τόν
πλησίον ώς έαυτόν - <ΥΙtοιοσδήπστε 
καί αν είναι -χυτός ό πλησιον 

Καταριyεϊ κάθε διάlκρισι μεταξύ 
των άνθρώπων - καί δμιλεϊ άπλως
yιά: τόν πλησίον - &πως καί δέν
ύπάρχει τίπστε έπαναστατικώτερο ώ
σό:ν τήν άyόmη καί τήν συγγνώμη

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ συγγρα

φεύ�. 

Μπορεϊς νά: πιστεύης σε ο,τι έσύ 
θέλεις, σε ϋ,τι σέ συyκινεϊ σήμε-

ρα, καί αϋριο σέ κάτι άλλο ίσως 
Γιατί δχι; Ποιός εχει τή δύναμι νό: 
σέ έκ&ιάση νό: πιστεύης σέ κάτι κατ' 
έντολήν, κατά παραyyε.λίαν; «· Απα
γορεύεται αυστηρότατα ή είσοδος»: 
είναι χαραγμένο μt πύρινα γράμμα
τα στόν έσωτερικό χωρο, τόν έντε
λως προοω,πικό, &που ό κάθε άνθρω
πος άνακαλύιn:τει καί άξιοποιεϊ έ.κεϊ
νο πού είναι ή δική του πίστη. 

Ό χριστιανισμός ώς σύστημα, δ 
ώρyανωμένος σέ γραφειοκρατικό μη. 
χανισμό, ο χ ι. Κάτι περισσότερο: 
οχι μόνο δέν ά:νταπσκρίνεται στήν 
πνευματική ύποδομή πού τόσο χρειά
ζεται δ ανθρωτ:ος σήμερα άλλά: καί 
τή σαμπστάρει, ττ1ν ύπονομεύει. Έι<
τός τ<ΥΙtου καί χρόνου δ χριστιανι
σμός τοϋ 1973, άσυyκίνητος μπρσ
στά: στά: έναyώνια πpο€,λήματα τσϋ 
άπλοϋ άνθρώ-:τ:ου, άνίκανος καί νά: 
συλλά&η εστω, κάθε μέρα καl κάθε 
ωρα χάνει τό λεωφορείο. 

"Αλλο ϋμως θέμα δ λόγος τοϋ 
Χριστοί), ή δική του παρουσία, τό δι
κό του μήννμα. Έδω ύ'Πάρχει μιά 
πρώτη ϋλη πού «μας πάει», έναρμσ
νίζεται μέ τήν άyωνία μας καί τήν 
έ.λπίδα μας. 

. 

.. 

'Έχει άνάyκη ά:λλαyης τακτι
κης δ κληρος η πρέπει νά: διατηρη. 
θη στήν παράδοσι ; 

- Τί τα:κτικη v' ά:λλάξη Βα-
θειές είναι οί ρίζες. . . Βέ&αια, ύ. 
πάρχουν μερικοί παπάδες σέ κάτι ξε
χασμένα άπό θεό καl άνθρώπους χω. 
ριά: η σέ φτωχογειτονιές, ύ'Πάρχουν 
κάτι τέτοιοι φουκ.αράδες ίερεϊς πού 
μέ τό καθημερινό ύπόδειyμα ζωης πού 
δίνουν κατορθώνουν νό: διασώζεται 
άκόμα στις καρδιές των άνθρώπων ό 
θεός. 'Όσο yιό: τούς α:λλους, τούς 
«σε&α01μιωrτάτους» κλ'Π., καλύτερα νό: 
μή γίνεται κου&έντα. Έλα:χιστότατες 
οί φωτεινες έξαιρέσεις. 

- • Η τυχόν ό1λ.λαyή πρέ,πει νά: 
ψτάση ως τήν καθημερινή του άμ
ψίε,σι ; 

- Δέν νομίζω οτι μπορεϊ νά: yίνη
ριζική ά:λλαyή. "Αν πάντως yίνη κά-
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τι - δέν άποκλείονται τα θαύμα
τα άκόμα καl στό χωρο τοϋ κλή
ρου, - γιατί νά μήν άλλάξη καί ή 
άμφ[εσι, 'Ιδίως ή έπίσημη άμφίεσι 
των ο:ξιωμαrcώχων, δλα αύτά: τά 
'Αφρικανων φυλαρχων χρυσαφικά 
που κου<1>α:λώ>ε πάνω τους τήν l.',ρα 
πού ύπσrίθεται δτι ίερα;ρryοuν ένώ
πιον τοϋ προλετάριου Ναζωραίου. 

* * * 

Αίωνες τώρα οί αύτοδιοριζόμενοι 
άπσκλειστικοί άντιnρόσω11:οι τοu θε
οϋ έπί της γης, ενα είδος μάνα
τζερ, Πατριάρχες, Πάπες, καl οί ύ
φισταμενοί τους άξιωματοϋχοι, είναι 
ενοχοι γιά πολλά - γιά πάρα πολ
λά Νά σκεφτη μονάχα κανείς τί 
τεράστια, τι άπίθανη δύναμι εlχαν 
- καί εχουν άκόμα, - δύναμι yιά 
νά πετύχουν πολλά γιά τjό καλό 
τοϋ άνθρώποu, άiλλ.ά.. Τό μικρό 
τοος δαχτυλCΧiκι νά ηθελαν νά κου
νήσουν καί θά κατόρθωναν τά πάντα, 
άλλά τό μόνο πού εκαναν ηταν νά 
κουνο:νε κάθε τόσο τη χεροϋκλα τους 
γιά νά εύλσyοον -«χριστιανικως» 1 1 ! 
- πολέμους, σψα-yές, βία, έκμετάλ
λευσι άνθρώπου άπό ανθpω11:ο, λσγης 
λογης αύτοκράτορες, τυράννα.ις, δι
κτάτορες, «ήγέτες» αίμοστσ::yεϊς, καί 
επεται συνέχεια ... 

""Ωρες, ωρες, σκεφ,τομαι τό θεο 

σάν ενα πλασμα βυθισμένο σέ φσ
βερή μοναξιά. 'Από άπελπισία γ 1 ά 
τό κατάντη μά μας . . . Έ κτός θ:ν ή 

ά,τελπισία του προχώρησε τόσο βα

θειά ωστε νά εχη κιολας πηδήση 

κατακέφαλα στό χάος . Δηλαδη, 

ά,τοκλείεται δ θεός νά εχη τήν εύ

αισθησία, τό φιλότιμο, πού δεν ε

χουν οί αύτοχειρσrονητοι έκπρόσω

ποι τοu καί με μιά κινησι διαμαρ

τυρίας καί έξέγερσης νά αύτοκτο

νησε , 

ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ 

«Νομίζω πώς δ Χριστιανισμος άν
ταποκρίνεται πλήρως στην πνευμα
τική ύποδομή τοο σημερινοο κόσμου. 
Γιατί το κήρυγμά τοο, είναι πρίν 
ά:π' δλα κήρυγμα άγcmης καί δι
καιοσύνης. "Αλλο θέμα είναι τό δτι 

άδυνατισε πολύ ή βαθύτερη ,φιστ -
ανική πίστι, πού ένίσχυε τά κυρήγ
ματα αύτα, τά σήμι:ρα πολυτιμότερα 
άπό κάθε άλλη έποχή». 

ΣΑΒ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ καθηγ. 

Θεολογίαc: Πανεπιστημίου Ά

θηνων. 

Χωρίς πίσrcι δέν μποροον νά ζή
σουν οί άνθρωποι Σήμερα ζοομε 

σέ μιά μετα<οατική περίοδο καί γι' 
cωτ · είναι δύσκολο νά άποφανθη 
κανείς γιά τό «περισσότερο ά,τό άλ
λσrε», «σέ τί», άψοu ή πίστι των 
άνθρώπων βρίσκει τίς πιό περίεργες 
μορφές έκφράσεως, σχετικές η ασ
χετες πρός τίς κατεστημένες. 

Στόν τοοο μας ή 'Εκκλησία, έκ
τός ά,τό τίς έθνικές ύπηρεσίες πού 
προσέφερε, δέν κατεπίεσε τόν λα
όν οϋτε ήθέλησε νά τοu έπι<οάλη διά 
της βίας ενα μονολιθικο σύστημα 
σκέψεως, παιδείας καί συμπεριφορο:ς, 
δπως συνέ<οη παλαιότερα στην Δύσι 
Γι· αύτό πιστεύω πώς δ λαός μας 
δέν εχει λόγους νά μισfi την 'Εκκλη
σία Τό θέμα είναι αν τόν έλκύη 
σήμερα η δχι. Νομίζω πώς στην 
μεγάλη πλειcψηφία τοu λαοu ή 'Εκ
κλησία επαψε νά άσκη τήν ελξι που 
άσκοοσε αλλοτε. Αύτό εlναι φσ::νε.ρό 
Οί νέοι, οί διανοούμενοι καί ή έρ
γατική τάξι δέν ί;λκονται πιά καθό
λου "Αλλσrε, τό ττροτrύριyιο της 
'Εκκλησίας ηταν οί άγρότες καί ή 
μέση άστική τάξι. Μέ τίς σύγχρο. 
νες δμως μεταμορφώσεις τό θρησκευ
τικό αίσθηuα των άγρσrων εχει ύ-π:0-
στη σο<οαρές άλλοιώσεις. 'Ακόμη και 
μέ τήν μέση άστικ'ή τάξι ύττάρχοuν 
προ<ολήματα προσαρμογης. 

' Εχω την έντύττωσι πώς ή 'Εκκλη
σία μας, λόγω της ίστορίας των 
σχέσεών της μέ τόν λαό μας, μττcρεί 
νά τόν κάνη νά τήν άγcmήση Πρε
ττει δμως νά τόν πλησιάση στην ση
μερι�'ή του n:ραγμαηκότητα, δπως 

τόν είχε πλησιασει άλλοτε ύττό αλ
λες συνθηκες. Κι' αύτό δέν τό εχει 
κάνει μέχρι τώρα. 

Τό μεγάλο πρόι!>λημα των ήuερων 
μας δέν εττρεπε νά είναι πως θά 
ποέπει νά ντύγωνται οί ίερεϊς ε-
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Ι:,ω άπο τον ναο yιό: νό: γίνουν ά
πcδεκτοι Πρεπει νό: είναι πολύ σκα
τισμενους δ νwς μας yιό: νό: συ
ζητδ:με άκομη κάτι τέτοια σό:ν πpο
βλημα Σήμερα το ζωτικώτερο προ
βλημα είναι πως νό: ,-τύση ή θεο
λσyια το Εύαyyελιc, καί ό κληρος 
το ερyο τής 'Εκκλησίας, προ'<ειμε
νοJ νό: ελθη σέ ενα άληθινο διάλο. 
yo με τόν σύγχρονο ανθρωπο, πού 
δυσκολεύεται -τcλυ νό: καταλαGη τήν 
παμπαλαια yλωσσα της, κάτω άπο 
τά παμπαλαια ρουχα της, όσο μυστι
κισμο καί &:v άποπνεουν, δεν μπcρεϊ 
νά καταλαGη τί κρύGεται άναyκαϊο 
καί καθοοηyητικο yιό: τήν συyκεκρι
μενη σύγχρονη ίοτορική του κατα
στασι Με αύτήν την τακτική θό: ξυ
πνησcυμε ενα πρωί καί cί έ.κ.κλησιες 
δεν θό: εχcυv πcιμνιον 

Α. ΓΑΛΗΣ καθηγητήc Νο

μ11κηc. 

Τήν ΌpθοδοξόJ των Έκκλησιαν 
πάντοτε ήyάπησαν σί · Ελληνες ώς 
έθνικον θεσμόν, συνδετικόν κρίκον, 
είς αύτήν δε όφείλuυν τήν διατήρη
σιν του 'Έθνους Σήμερον όμως ή 
άπcστολη αϋτη τη<, 'Εκκλησίας έξε
λιπε καί παρεμεινε κυρίως ή πνευ
ματική ΦοGcυμαι οτι διό: πολλους 
λόγους ή πνευματικΤ)_ αϋτη άποστe
λή δεν συyκινεϊ άρκετα 

. 

.. 

Κ απσιος έκσι,yχρονισμός του κλή
ρου ειναι άναyκαιcς δ δποϊος νά ό
δηyήση είς πρcσεκτικόν συyκεpα
σμον προς την παράδοσιν Χρειάζε
ται ομως πολλή -τροσοχή είς τάς άλ
λαyας, αί δποϊαι νό: είναι σπcραδι
καί μεν, άλλα έπί τη βάσει σχεδίου 
και να μή yινωνται με άλματα, άλ 
λα με βημα σημειωτόν 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ καθηγητήc Φιλοσοφίαc 
Πα�επιστημίου · Αθηνων. 

Στηριζομενος στην ύ-ταρξια1κή φι
λοσοφία καί μάλιστα στήν Ι:ννcια 
"1:ού δίδει στον ορο πίστις δ ίδρυτής 

της, θά έλεγα ότι πίστις σημαίνιι τό 
παράδcξο της πραγματοποιήσεως του 
άπολύτου μέσα στο σχετικό, του αί
ωνίου μεσα στο χρονικό Ύπ' αύτήν 
τήν Ι:ννοια, ή πίστις δεν είναι παρά 
ή ένέρyεια της συνειδήσεώς μας δ,ό: 
της δποίας δεχομεθα τό παράδοξcν, 
οτι δ Θεος άπεκάλυψε τόν έαυτον 
του είς το ίστορικό: άτομικο πρόσω
πο του συγκεκριμένου αύτου «άν
θρώπου» πού είναι γνωστός ώc Ί
ησους Χριστός 

Ό Χριστιανωμός είναι το φαι
νομενο του όm:ολύιου παραδόξου, διά 
τcυ όπσίου ύπερGαίνεται δ κόσμος 
καί ή λογική καί ή πνευματική του 
δομή Ύπ' αύτην τήν εννοιαν, ό Χρι
στιανισμός cύδέπστε •άνταιτεκρίνετο 
στήν πνευματική δομή του κόσμου 
Ύπο ποίαν εννοιαν είναι δυνατόν νά 
άνταποκρίνεται σήμεοα ; 

Ό σημερινος άνθρωπος χρειάζε
ται συνεχώς κάτι τό καινούργιο καί 
ιπαναστατικό, άπλούστατα δι&τι ή 
cύσία του άνθρώπου yενικώτερα συ
νίσταται είς τόν λόγο δηλαδή είς τήν 
συνεχη άναδίπλωσι καί άναζήτησι 
νέων, συνεχώς έντt.J<Τίώσεων Αύτήν 
τήν ούσία του άνθρώιπου, δ Χριστια
νισμός δέν μπορεϊ σήμερα νά τήν 
άyyίση, ο-πως δέν την αyyιζε a(,τε 
καί είς τό παρελθόν, παρά μόνον 
έφ' όσον σέ συγκεκριμένες περιπτώ
σεις, ή χάρις άνο,ίξη δρόμο στήν πί
στι 

ΑΛΕ:Ε. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ Κα
θηγητήc Νομικηc. 

Είχε δίκιο, φαίνεται, δ Τόι.νμπη. 
Ό πολιτι01μός μας έιμπηκε πιά στήν 
μεταχριστιανική έ-ποχή 'Όχι δτι ε
σGησε ή χριστιανική Πίστις άπό τόν 
πλανήτη μας, ιάντιθετα, άκριGως στίς 
ήμέρες μας εχομε έκπληκτικές ον
τως έκδηλώσεις χριστιανικης Πίστε
ως μέ θαυμαστή είλικρίνεια, συνέ
πεια καί πρό παντός ήρωίσμό. Ου

τε οτι τά διδάγματά της επαυσαν 
νά έπηρsάζουν τον πολιτισμό μας 
(Δέν ξερω τί θά εμενε άπό τόν εύ
ρωπαiκό πολιτισμό, &:v άπέGαλλε ο,
τι του εχει παραδώσει δ Χριστια
νισμός). 'Αλλά ή χριστιανική Πίστις 
δέν είναι πιά δ κυGερνήτης, οπως 
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ηταν η τούλαχιστον Ι:mως έμψανιζσ
ταν, στο ,ταpελθον. 

••• 

Έάν σημερα δ άνθρωπτος ά,τομα
κρύνεται ά,το τίς χριστιανικες άξιες, 
τί κερδίζει μέ αύτό , Άντιθετα, 
μή,τως αύτη ή ά:,ταμακρυνσις εχη έ
,τιζή μιες, ,τολυ έπιζημιες, ψοl!>ερά έ
,τιζημιες συνέ,τειες ; Μά, βε(όαια, 
έχει θά άναψέρω μιά μόνο uοτι 
χάνεται ή εννοια του ίεροG. ( Καί έ.ν
νοοGμε, φυσικά, οχι μόνο τό λατρω
τικό ίερό, άλλα γενικώτεpα την ίε
ροτητα στίς έκδηλώσεις της άτομι
κης καί πρό ,ταvτός της κοινωνικης 
ζωης). Άνεξαpτητα ά,το ύλιστικες 
κοσμοθεωρίες ,του ά,τοκηρύσσουν χω
ρίς ,τεριψράσεις τήν εννοια τοϋ ίε
ροG, ,τάντως ή εννοια αύτή χωρίς 

τήν Πίστι δέν εχει τό «:ττα στω..>, 
,του νά σταθη Καταρρέει, λοι1τόν 

••• 

Στίς διάφορες χρ•στιανικές όμσ
λογίες μιά κομ,τλεξυκή θεολογία 
,τροσιn:αθεί νά διαμορψώση ενα Χρι
στιανισμό (!,ολικό, έλκυστικό γιά τις 
μαζες, σύμφωνο μέ τό ρεGμα καί 
αύτό μέ τή θυσία τοϋ ύπερψυσικοϋ 
Χριστιανισμός χωρίς ύιn:ερψυσικο, 
σκεmονται, δέν θά βpίσκη ,τιά δυ
σκολία \Ιά είσδύη στίς μαζες • Αλ
λά τί θά ,τη αύτό, έδείχθη μέ λίγα 
ώpαία, άλλα ,τολυ έ,τιτυχημενα λσ
yια ο t1 , 1 a c ο t1 ο ο I e κάτω ά
,τό τόν θόλο της Γαλλικης 'Ακαδημί
ας ά,τό τόν Γάλλο ά:καδημαικό 
Pierre - J-lenrι ιmon δ δ,τοίος 
δυστυχως ά:πέθανε τον ,τεpασμένον 
Όκτω(όpιο Σ' ενα του λογο στήν 
Γαλλική 'Ακαδημία ,ταρωμοίωσε τόν 
Χριστιανισμο αύτοϋ τοϋ τύπου με 
τόν ντεκαψεινε καψε Καί ει"Τε οτι ε
νας ντεκαψεινέ Χριστιανισuός δεν 
μ,τορεί νά σταθη σέ καμμιάν έ,τοχή, 
cuτε στήν έ"Τοχή μας. Καί νομίζω 
ότι αύτό είναι ,τολύ uεγαλη άλή
θεια. Ό Χριστιανισμός η είναι ήγέ
της η δεν είναι τιπστε «Είς ούδεν 
ίσχύει ετι είμή βληθηναι έξω και 
καταη:ατείσθαι ύπό των ό:νθρωπων» 
'Όποιος όμως δεν ήμ,τορεί νά ,τάη 
ά:ντ:ίθετα στο ρεGμα, δέν μ,τοpεί νά 
είναι ήγετης 

ΕΛΛΗ 

φεύc 

ΑΛΕΙΙΟΥ Συγγρα-

Τά Εύαγγελια ,τεριε,<ουν α ί ω ν ι
ε ς άληθειες, καταπληκτικης κοινωνι
κης σημασίας Μά τοιος τίς έψαpμό
ζει, Το ,<ριστιανισμο τόν μετε(όαλαν 
τα ,τολυιn:οικιλα συμφέροντα οίκονομι
κα, κατακτητικα, αύταρχικα .. σε όp
μαθο νεκρων τύπων έξυπηρετικων των 
ύλικων τους μονο (!,λέψεον Μακαρι 
νά ,ταίρνανε οί έψημερίδες τήν ,τρωτο 
(όουλία νά δίνουν ι.αθε μέρα ά,το 
λιγοστά εύαγγελικά pήι-1ατα θά 
(όοηθοϋσαν στο νά γνωρίση δ κό
σμος το χριστιανισμο τον άληθινο, 
άντί νά γεμιζουν μέ τους δια,τληκτι
<JΙμους καί τίς ,ταθιασμενες έμ,τάθειες 
των πο:π:αδων. 

UΟταν ό Χριστιανισμος κηρύττη δια 
του 'Αποστόλου Παύλου στήν έ1τιστυλη
του ,τρός Γαλάτας «Ούκ ένι Ία,δαί
ος ούδέ 'Έλλην (τί άλλο κηρύττο..;ν 
οί διεθνιστές,), ουκ ενι δοGλος ούδε 
έλεύθερος (τί άλλο κήρυξε ή Γαλλι
κή Έ1τανάστασι μέ τό Ίσότης - 'Α
δελφότης,), ούκ ί:νι αρσεν καί θη
λυ ,τάντες γάρ ύuείς είς εστε » (τι 
αλλο κηρύττουν οί ,ταγκόσμιες όpyα. 
νώσεις των γυναικων,) Άλλα αύτά 
τά χριστιανικά κηρύγματα τά έψάp
μοσε ,τστε δ Χριστιανισμός; Τον ά
φησαν οί κρατοϋντες νά τά έψαρμό
ση; Νηστείες, προσευχες, (όαφτισες 
,ταράκλησες, μνημόσυνα. δοξολογίες, 
κηρύγματα. αύτά ά,ταρτίζουν σήμε
ρα τή χpιστιανικ'ή θρησκεία �Αν δ 
Χριστός σήμερα ξανακατέ(όαινε στή 
γη, θά ξαναλεγε τά Ίδια: «έ,τοιήσατε 
τον οίκον μου οίκον έμ,τοpίου » καί 
θά έκηpυττε αύτός την καινούργια έ
,τανάστασι γιά δεύτερη ψορα 

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ Ά

καδημαϊκόc-Λογοτέχνηc 

Τι ματαιες, τί αγονες (!,λέτιω νά 
είναι μεpικες ά,τορίες ,του σας άπα
σχολοGν, άλλα μαζί καί (!,λασψημες 
με τόν όρθολογισμο τόν στείρο ,του 
τίς uαγειρεύΕιι 

Πως αίσθανεται κανείς η:ώς η:pοερ
χονται οί κούφιες αύτές άτιοριες άτιο 
άνθρώπους ,του δεν τους δροσ,σαν 
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οί ζωογόνοι κρουνοί, πού άναGλύζοuν 
Jlίστι. Πίστι ζωηρά καί άκτινοlόόλο. 

Οί τά τοιαυτα έρωτωντες, ας ψά
ξουν νά Gpouv τό καινούργιο κι' έπα
ναστατικό κι' άς ύψώσοuν κεφάλι, 
πάνω άπό τήν «πνευματική τους ύπ0-
δομή». Κάποιο ανοιγμα καταστροφης 
τούς τραGάει γιά νά τούς ροuφήξη 
τό χάος καί τό έξώτερο σκοτάδι. 

Βρίσκω πώς ή χριστιαν,κή θρη
ακεία, ή χριστιανική διδασκαλία, στην 
κατακάθαρη, ό:γνή καί παιδική σοφία 
της ό:πλότητάς της οίκσνομεϊ τά πάν
τα καί τίποτε δέν είναι άξιο νά την 
καταλύση. Ή ό:πέραντη ό:yάπη, ή 
καθοσίωσι της πρόσκαιρης ζωης, ή 
διαπ:ρε.πής διατήρησι μέσφ της ό:
γνότητος της σχέσεως του ό:νθρώπου 
μέ τήν θεική δύναμι, είναι δρμές πού 
τόν άνθρωττο στηρίζουν καί κατευ
θύνουν στην καλύτερη δυνατή π0-
ρεία 

Ή έκκλησία είναι ή δμαδική όργά
νωσι μιας πειθαρχίας πού διατηρεϊ 
άδιάφθορη συλλογική τή διαθήκη του 
Χριστου. Σ' αύτή της τήν ό:ρμοδιότη
τα, είναι θεσι-ιός άνθρώπινος καί τά 
όργανα πού είναι ταγμένα νά τήν 
διοικουν, μπορεϊ νά κάνουν λάθος, 
νά προκαλουν σκανδαλισμούς, νά υ
πόκεινται στίς άδυναμίες τού κάθε 
άνθρώπου. 'Υπάρχει δμως κι' ή άλλη 
δψι της έκκλησίας, ή ύπερGατική της 
όψι, ή μυστηριακή, αύτή πού ό:ρχη
γό της μσναδικο εχει τόν Χριστο, πού 
ή παρουσία του ή μυστική ούδ' έπί 
μιά στιγμή επαυσε νά ύπάρχη κι' 
αύτή ή έκκληοία μου είναι ύπεραγα
πητη, γιατί είναι αδιάφθορη, GαλμFνη 
ύπεράνω παθων καί λαθων. Τό με
γαλείο της, είκόνα της αίωνιότητος, 
που γιά χάρι καί φωτισμό μας «κε
νώθη,<ε», πηρε μορφή σχετική μέσα 
στον συμ(:,ατικό μας γήινο χρόνο, 
γιά νά γίνη δ άμεσος σύνδεσμος μας 
με την άπεραντοού"η 'Η t.κπροσώπη
σι αύτή γιό. χάρι μας της 'Άνω 'Ιε
ρουσαλήμ, που ειχε Gαλθη στή διάθε
σί μας, δέν είναι δυνατόν, παρά νά 

μένη άναλλοίωrrη, δέν έπιδέχεται με
τα(:,ολές η έκσιτyχρονισμούς. Τό νά 
θίξουμε «κεραίαν μίαν η ίωτα μίαν» 
είναι πραξι (:,έ(:,ηλη καί άνίερη. Δέν 
ύπάρχει σεGαστότερο πραyμα άπό 
τήν Παράδοσι, πού πρέπει νό: μένη 
ιά:η:αρcrοάλεuτη. 

Γίνεται λόγος στίς έρωτήσεις σας 
γιά τήν καθημερινή άμφίεση του 
κληρικου καί τήν ένδε.χόμενη άλλα
γή της. Τί ταπεινή καί ποταπή σκέ
ψι! Ξεχνατε πώς αύτή ή άμφίε.σι η
ταν γιά τέσσαρες αίωνες γιά μας 
τούς δουλωμένους υΕλληνες ή μονα
δική πηγή της έλπίδας; δ μοναδικός 
μας δδηγός καί φύλα;κας της γλώσ
σας μας καί του έθνισμου μας; Ό 
Καλόγερος της Άνατολης μας, δ 

Παπας της, δ Δεσπότης της, δ Διά
κος της ,πρέπει νά μένουν άναλλοί
ωτοι καί σεGάσμιοι καί γε.νικώτερα 
κάθε άλλαγή στην λατρεία μας είναι 
αδιανόητη καί αμαρτωλή ίδέα . 

••• 

"Αν δέν ηταν τύφλωσι καί μωρία, 
θά •ό:ττο(ελουσε τήν μεγαλύτερη ϋ
Gpι μέ τήν Gαθύτερη εννοια της 
τραγικης μυθικης προϊστορίας μας, 
δ δρος πού υίοθέτησαν οί qηωχοί 
άνθρωποι «κατάκτησι του διαστή
ματος», αύτός δ είδωλολατρικός αύ
τοθαυμασμός γιό: ενα σάλτο μυρμηγ
κιου, δταν μας περισφίyγη μέχρις ί
λίγγου τό 'Άπειρο καί τό 'Ασύλλη
πτο 

Δέν πρόκειται λοιπόν, νά ξανααι-
σθανθη δ μωρός άνθρωπος τούς κσ.. 
λάφους του 'Άγγελου Σατάν, ωστε 

νά παύση νά «ύπεραίρεται»; Κατορ

θώνει μιά ώραία του έφεύρεσι, κο. 

ρύφωμα στήν άτέρμονη άλυσίδα των 

θριάμGων του πνεύματος, παντου φύ
ση μα δ θεός, νά τήν κηλιδώση μέ 

τήν συσκότισι πού επαθε τό μυαλό 

του. Κατέ(:,α μικρέ άνθρωπ;Ξ, πλη
γμα της γης μας, στή σφαϊρα πού 

σου τάχθηκε καί ξέχασε ολες αύτές 
τίς ύπερφροσύνες σου 
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f Ι εpο ί Kovόvεe κο ί ιιpοupupόΑληΟεeιι 
'Έχω τορό όφθαιψων δύο Κα. 

νόνας της 6ης Οίκου1μενικης 
Συνόδου, ητοι τόν 42 καί 96, 
οϊτινες ασχολουνται με τούς 
λαϊκΌύς καί κληpι'Κούς μακρυ. 
μάλληδες. 

Δεν έρμηνεύω διά της πα
ρούσης αυτούς, αλλά λαμ'9ά
νω την έρμηνείαν αυτων εκ του 
Ί ερου Πηδαλίου τοϋ εγκεκρι
μένου ύπό πολλων ίερων Συ
νόδων καί του Πατριαρχείου. 

Ή έρμηνεία του 42 Κανόνος 
εχει ώς έξης: 

«'Επειδή πάλαι πολλοί λαο
nλάνοι ερημί:ται ονομαζόμενοι, 
μαυρα εψόρουν καί μαλλία 
τρέφοvτες είς τήν κεφαλήν, ε
περιτριyύριζον είς τάς πόλεις, 
αναμεταξύ ανδρων τε και yυ
ναικων, και τό μοναχυκόν ε
πάγγελμα καθύ'9ριζοv, διά τοϋ. 
το δρίζει δ παρών Κανών, δτι 
οί τοιουτοι, εί μεν θέλουν νά 
κουρεύουν τά μαλλία, ώς και 
οί λοιποί εν Μοναστηρίσις εύ
plΟΙκόμενοι μοναχοί, καί είς 
Μοναστήριον νά ά:ποκατασταί
νωνται, καλως εχει. Έάν δεν 
θ!Ξλουν, νά διώκωvται τελείως 
από τάς πόλεις, και νά πηγαί
νουν νά κατοικουν είς τάς ερή
μους, α1τό τάς όποίας ψευδως, 
καί οόκ αληθως, ερημίτας τόν 
έαυτόν τους ώνόμcωαν». 

Και εν συvεχείc;ι; 
«Και αν, κατά Παϋλον, κά

θε ανδρας άπλως ασχημοvη έ
χοντας μαλλιά, πόσω μαλλον 
ά!σχημονοϋσιν οί μοναχοί μαλ-

λιά τρέφοντες; Έάν δε δλοι 
κοινως οί μοναχοί πρέπει συμ
μέτρως νά κόmωσι τα μαλλιά 
των, πόσω μαλλον πρέπει νά 
κόπτωσιν αυτά οί εν Μοναστη
ρίοις, η κελλίοις εύρισκόμεινοι 
νέοι μοναχοί καί διάκονοι; Οί 
τοιουτοι yάρ οσον 01κανδαλί
ζουσι τούς αλλους με τό αyέ
νειον του προσώ1του των, αλλο 
τόσον 01κανδαλίζουσι καί μέ 
τά μΟJκρά και κτενισμένα μαλ
λία των». 

Σχετικ,ά είναι και τα ύπό 
του 96 Κανόνος όριζόμενα: 

Οθτος «αφορίζει εκείνους 
τούς Χριστιανούς, δποu πλέ
κουσι τάς τρίχας της κεφαλης 
των, κτενίζοντες αύτάς και ί
σιάζοντες καί προ'9άλλοντες 
αύτάς ώσάν ενα δόλωμα είς 
τάς ·αστηρί,κτους καί ευκολο
κρημνίστους είς την άμαρτίαν 
ψυχάς, τόσον των άνδρων δσον 
καί των yυναικων». 

«Ύπό κάτω είς τόν ά:φορι
σμόν του Κανόνος τούτου πί
mουσι, κατά τόν Ζωναράν, καί 
εκεί:νοι δπού δiν '9άνουσι τε
λείως ξουράφι είς την κεφα
λήν των, ουδέ κόmουσι τά 
μαλλία της κεφαλης, άλλα τά 
αψίνουν επίτηδες δια να yίνων. 
ται μεγάλα εως είς τό ζωνάρι 
ώσάν των yυναικων». 

Είς τα ωω προστί'θεvται και 
τά έπόμενα ύπό του 'ι ερου 
Πηδαλίου: 

«'Όσοι λcι-ττόν ανδρες και ο. 
σαι yυναϊκες κάμνουσι τά τοι
αυτα, ολοι ΑΦΟΡ ΙΖΟΝΤΑΙ α-
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πό την παρουσαν Οίκουμενικήν 
Σ ύνοδον. Και αν ταυτα η ναι 
εμποδισμένα νά μή yίνωνται 
από τούς λαίκούς άπλως, 1ίό 
σω μαλλον είναι εμποδι
σμένα από τούς ΚΛΗ Ρ I ΚΟΥ Σ 
καί I ΕΡΩΜΕΝΟΥΣ, ο'ίτινες 
πρέπει διά των ίματίων Των, 
και των μαλ.λ.ιων των, νά 
διδάσικωσι τούς λαϊκούς νά μή 
ηναι φιλοσώματοι και καλλω
πισταί, αλλά φιλόψυχοι και 
φιλάρετοι». 

Κατηρyήθησαν οί ανω Κανό
νες; 'Όχι. Ί σχύουν μόνον διά 
τούς λαϊκούς; Μυριάκις οχι, 
αλλά και διά τούς κληρικούς. 
Τότε διατί άπειλουνται f1έ αφο
ρισμούς καί έκδιώκονται ικ

των ίερων ναων μόνον οί λαϊ
κοί «μακρuμάλληδες» από τούς 
κληρικούς, συναφcιριζομένους 
«μακρυμάλληδες»; Πρωτον ε

πρεπε νά τuμωρηθωσιν ύπό της 
εκκλησίας μας οί κληρικοί, ώς 
αμεσως καί μακροχρονίως 
«ακανδαλίζοντες» τούς Χρι
στιανούς, καί επειτα νά στρα
φώ,μεv κατά των μόλις κατ, 
αυτας άναφανέντων λαϊκων 
παραι5ατων. 

'Όταν οί ποιμαινόμεvοι μι
μουνται τάς πράξεις των ποι
μένων, είναι 6pΘόν, δίκαιον, 
νόμιμον νά διώκωνται διά τά 
έρyα αυτων; 

Είναι έποικοδο1μητικόν, διά 
τό χριστεπώνυμον Π'λήρωμα, vά 
εμφανίζωνται οί πνευματLκοί 
ποψένες της 'Εκκλησίας μας, 
ά:νομοιομόρφως, ώς πρός την 
κόμηv, καί νά άλληλοκατηyο
ρουνται ώς παραι5άται των '1-
ερων Κανόνων; Διατί δέν ζη-

τεί:ται υπο των ταyων της Έλ
ληνuκης 'Εκκλησίας ή τήρησις 
των '1 ερων Κανόνων ύπό πάν
των των Κληρ�κων, αλλά δημι
ουρyεί:ται ύπ' αυτων μέyας θό
ρυι5ος μόνον διά τούς λαϊκούς; 
Δέν δικαιουνται οί «μακρυμάλ
ληδες» νά ζητήσουν από τούς 
κληρικούς την τήρησιν των Ί ε
ρων Κανόνων; 

'Αληθως. Καί είς τόν τομέα 
αυτόν ή Έλλαδ�κή Έκκλησ:α 
καταφαίνεται νοσοϋσια, διότι ε
νω μεyαλοστόμως φωνάζει καί 
ζητεί: τήv ακριι5η τήρησιν των 
'1 ερων Κανόνων, αυτή πολ
λούς παραι5αίνει διά των κατα
δήλων πράξεών της. 

ΝΙΚ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠρωτοπρεσΜτερος 

ΒΗΜΑ, 10.12.72. 

Σκοταδιστικέc: Τ άσειc:. 
Έκ των κυρίων «έπειγόντων» θε

μάτων, :'J όποία άπηαχόλησσν τήν 

Ίεραρχίαν ητο καί τό θέμα των ίε

ρων κανόνων, πού i:Ίπτεται τοΟ Συν

τάγματοc. Οϋτε όλίγον, οϋτε πολύ 

οί άγιοι πατέρεc έπιθυμοΟν νά τρο

ποποιηθη τό Σύνταγμα τοΟ 1968 

Κάθε Σύνταγμα ύπόκειται είc τροπο

ποίησιν κατά τήν προβλεπομένην έν 

ούτω διαδικασίαν. Διατί δμωc lη

τοΟν τήν τροποποίησίν του έν όμο

φωνία οί σεπτοί ίεράρχαι; Διότι είc 

τό άρθρον 1 § 2 τοϋ Συντά.γματοc 

αναφέρεται ότι «ή ΌρθόδοΕοc Έκ

κλησία τηc Έλλάδοc τηρεί άπαρασα

λεύτωc τούc π ε ρ ί τ ό δ ό γ μ α 

κ α ί τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν ίερούc ό

ι10στολι κούc καί συνοδικούc κανόναc 

καί τάc ίεράc παραδόσειc» - γίνε

ται, δηλαδή, διόκρισιc μεταΕύ των 

κανόνων καί προστατεύονται συν-
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ταγματικωc: μόνον οι άναφερομενοι 

εic: τό δόγμα καi τήν λατρεiαν, διοτι 

ύπάρχουν και άλλοι που αναφερον

ται εic: τον τρόπον ιωηc: των χριστια

νων καi έθεσπισθησαν πρό 1200 εωc: 

1600 έτων. Συνταγματική προστααια 

καί των κανόνων αυτων - ητο, 

πρόσδοσιc: εic: αύτουc: ισχυοc: άπα

ραβιάστου νόμου - θα ητο δυνατον 

νά καταστη εic: χείραc: «ιηλωτου» 

τινοc: ίεράρχου όπλον άνατροπηc: ό

λοκλήρου τοϊι νομικοϋ καθεστωτοc 

τηc: χώραc: καί μετατροπηc: τηc: συγ

χρόνου έλληνικηc: κοινωνιαc: εic: θλι

βερόν μεσαιωνικήν κοινωνiαν, η ιωη 

τηc: όποίαc: θά ρυθμίιεται άπο το 

τροuοκρατικόν μαστίγιόν του. 

Διά• ν· αντιληφθη ό άναγνώστηc: 

ποίοι άσφυκτικωc: σκοταδιστικοί τα

σειc: κρύπτονται οπισθεν τηc: κινή

σεωc: περί τροποποιήοεωc: τηc: §2 

τοϊι όρθρου 1 τοϋ Συνταγματοc: θ 

άναφέρω μερικά μόνον παραδειγ

ματα - έκ των δύο μεγάιλων κατη

γοριων κανόνων, των άπαγορευτι

κων καi των ποινικων, πού δέν προ

στατεύονται ύπό τοϋ Συντά,γματοc: 

Βάσει των απαγορευτικων κανόνων 

πρέπει: νό καταστραφοϋν ολα τό 

όρχοία μνημεία τηc: Έλλαδοc: ( «κα

ταστρεπτέα τό κατάλοιπα των είδώ

λων καί των ναων αύτων» · κανών 

νη · τηc: Συνόδου τηc: Καρθαγένηc: 

τοϋ ετουc: 419)' νά κλειοουν ολα 

τό θέατρα ( «θεάματα ητοι θέατρα, 

άγωνίσματα κοσμικό όπαγορεύονται 

καi ώc: npoc: τό θεαοθαι καi ώc: πρόc: 

τό μετέχειν» · κανών ιε · τηc: Συνό

δου τηc: Καρθαγένηc: τοϋ 419) · νά 

καταργηθοϋν οί γαμήλιοι έορτασμοί 

( «λαϊκοί πιστοί είc: γάμουc: οντεc:, 

ούκ όρχοϋνται ούδέ παιιουσι κύμ

βαλα κλπ όργανα, αλλά σεμνωc: έ

σθίουσι» · κανών νγ·. τηc: Συνόδου 

τηc: Λαοδικειαc: τοϊι 360) · ν ανα

θεματισθοϋν ολαι αί γυναίκεc:, αι ο

ποίοι φοροϋν πανταλόνια (κανων 

γ τηc: Συνόδου τηc: Γαγραc: τοϋ 

340). 

Βάσει των ποινικων κανονων, 

ό φ ο ρ ί ι ε τ α  ι. οποιοc: εοθιει σι

μα ιώων (κανών ! ;ί,' τηc Πενθεκτηc: 

Συνόδου τοϋ 691) - καί είχαν τρα

φη τόσοι χιλιαδεc: πεινασμενων μέ 

τό λουκάνικα αιματοc:, τα όποία ει

σήχθησαν άμέοωc: μετά τήν απελευ

θέρωσιν τό 1 944 · όποιοc: όρχείται 

μεΊ1ά' γυναικων, όποιοc: μεταμφιε

ιεται, οποιοc: φορεί προσωπίδα (κα

νών Εβ · τηc: Πενθέκτηc: Συνοδου 

τοϋ 691) · οποιοc: τρώγει τη συνο

δεία μουσικων όργάνων ( κανών κβ · 

τηc: Ζ · Οικουμενικηc: Συνόδου τοϋ 

787)' οποιοc: συναναστρέφεται Ίου

δαίουc: η προστρέχει είc: τα φωτα 

Ί ουδαίων ίατρων ( κανών ια · τηc: 

Πενθέκτηc: Συνόδου τοϋ 691) 6-

ποιοc: όπουσιάση έκ τοϋ ναοϋ έπί 

τρείc: Κυριακόc: (κανών π · τηc: Πεν

θέκτηc: Συνόδου τοϋ 691) όποιος 

«έπιπηδήση» πυρόν όνημμένην -

δηλαδή δλα τό παιδιά, πού πηδοϋν 

στίc: φωτιέc: τοϋ "Αη Γιάννη (κανών 

Εε' τηc: Πενθέκτηc: Συνόδου τοϋ 

691) · δποιοc: καλλωπίιει τήν κόμην

του (κανών 96oc: τηc: Πενθέκτηc: Συ

νόδου τοϋ 691) · δποιοc: εχει είc: τήν 

βιβλιοθήκην του βιβλία «αίρετικό» 

(κανών θ' τηc: z· Οίκουμενικηc: Συ

νόδου τοϋ 787) · δποιοc: παίιει τυχη

ρό παιγνίδια (κανών ν · τηc: Πενθέ

κτηc: Συνόδου τοϋ 691) · δποιοc: ύ

βρίιει τούc: ορχονταc: ( πδ. «όπο

σrολικόc:» κανών περί τό 400)

Τ ά παραδείγματα αύτό όποτελοϋν 

έλάχιστον δείγμα τοϋ όβυσαλέου 

χάσματοc:, τό όποίον έχει δημιουργη

θη μεταΕύ τηc: νοοτροπίαc: καί των 
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::�ναγκων, πού ύπηγαρευααν ταύc: κα

νοναc: αύταύc: καί τηc: σημερινηc: 

Ζ:ωηc:. Πέραν τούτων ύπάρχαυν δε

κάδεc: καί έκατοντάδεc: δλλων όκό

μη έ!Ξωφρενικωτερων καί δι bλouc: 

αύτούc: οί σεπτοί ίεράρχαι έπεθύ

μουν καί έπιθυμοϋν αυνταγματικήν 

κατοχύρωσιν. Διατι; Δέν άντιλαμ 

βάνονται πόσον παρά.λογον είναι νά 

δοθη κϋροc: νόμου είc: αύτούc: τούc: 

«περιστατικούc:» καί μοιραίωc: ιάτονή

σανταc: κανόναc:; Τό έρώτημα είναι 

εϋλογον, άλλά ή άπάντησιc: εύρίσκε

ται ίσωc: είc: ενα κανόνα, τόν η· τηc: 

Γι· Οίκουμενικηc: Συνόδου, τοϋ ε

τουc: 431, ό όποίοc: λέγει· «νόμοι 

πολιτείαc: έναντιούμενοι τοίc: ίεροίc: 

κανόσιν δκυροι είαι». Δηλαδ'ή όλοc: 

αύτόc: ό θόρυβοc: ό προκληθείc: 1άπό 

τούc: «Ζ:ηλωτάc: κληρικούc:» καί ά

σμένωc: υίοθετηθείc: άπό τούc: «προο

δευτικούc:» λαικούc: άποβλέπει είc: 

τήν μετατροπήν τηc: Έλλάδοc: ειc: 

εν μεσαιωνι,κωc: δεσποκρατούμε

νον κρότοι:: 

Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Άκρόπολιc:, 10.12 72 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

l{A� ΜΑΠl(Α 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

Ή προσπάθεια οπωc: ερμηνευθη η 

μοίρα των ,άνθρώπων έν συνδυασμω 
πρόc: τάc: θέσειc: καί τάc: κινήαειc: 
δστρων, ή καί άστερισμων, ώνομα

Ζ:ετο 'Αστρολογία Ή 'Αστρολογία 

είναι πολύ παλαιοτέρα τηc: · Αστρο 

νομίαc:, χρονολογουμένη άπό τηc: 

προιστορικηc: άκόμη έποχηc:, δτε δέν 

είχεν άρχίσει ή ερευνα διά τήν 

σπουδήν των κινήσεων των άστρων 

Ή πρόγνωσιc: τηc: μοιραc: των άν

θρώπων έβααίΖ:ετο · 1 ) Είc: τήν ήμε-

ρομηνίαν καί τόν τόπον γεννήσεωc: 

2) Είc: τήν θέσιν τοϋ ήλίου, τηc: σε

λήνηc: καί των πλανητών καrά τήν

ήμέραν τηc: γεννήσεωc: 3) Είc: τήν

θέσιν ώρισμένων άστερισμων κατά

τήν αύτήν ή μέραν, κλπ

Αί πρώτοι έφαρμογαί άστρολο-

γικων έρεuνων ιάφεώρουν είc: τούc: 

βασιλείc: καί τούc: τυράννουc:, οί ό

ποίοι είχαν είc: τάc: Αύλάc: των άσ

τρολόγουc:, έπιφορτισμένουc: νά 

προλέγουν Ί'ά μέλλοντα. Είc: τήν έ

ποχήν των Ρωμαίων αύτσκρατόρων, 

άλλ,ά· καί μέχρι τ.:ϊ.Jν ήμερων μαι:: άκό

μη, οί δρχοντεc:, κατά τό πλείστον, 

ήσχολοϋντο μέ τήν Άστρολογίαν 

Ό διάδοχοι:: τοϋ Ρωμαίου αύτοκρά

τοροc: Αύγούστου, Τιβέριοc:, εύρισκό

μενοc: είc: τήν Ρόδον, συνεΖ:ήτει, κα
θημερινωc:, μέ όστρολόγουc:, Ί1ά 
τηc: μοίραc: του Λέγεται δέ, δτι δ

ταν δεν εμενεν εύχαριστημένοc: άπό 
τάc: άπαντήσειc: των είc: τ,ά διάφορα 
έρωτήματό του, μετά τό τέλοc: τηc: 
σχετικηc: συΖ:ητήσεωc: . κατεκρήμνι

Ζ:ε τούc: άστρολόγουc: είc: τήν θάλασ
σαν, από τό ϋψοc: τηc: άποτόμου ιά

κτηc:, δπου εύρίσκετο ή εnαι:λίc: 

του Κάποτε, έκάλεσε πρόc: συμβου
λήν τόν διάσημον "Έλληνα Άλε!Ξαν
δρινόν ιάστρολόγον, Θράσυλλον. 'Ό
ταν έτελείωσεν ή συΖ:ήτησι<:, ό Τιβε
ριοc: δέν εμεινε καί πολύ εύχαριστη
μένοc: Πρίν, δμωc:, τόν φονεύση 

διά τηc: κατακρημνίσεωc:, τοϋ ύπέ
βαλε καί τήν τελευταίον έρώτησιν · 

«Τώρα θέλω νά μοϋ πηc:, τί σκέ
πτομαι ι » Ό Θράσυλλοc: τόν έκύτ
τα!Ξε καλά είc: τά μάτια, κατελήφθη 

ύπό τρόμου, καί τοϋ άπαντα: «Σκ:':

πτεσαι νά μέ φονεύσηc:». Ό Τιβέ
ριοc: εμεινεν έμβρόντητοc: ,άπό τήν 
άπάντησιν, διότι αύτό πράγματι έ
σκέπτετο καί άπό τηc: ήμέραc: έκεί-
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νηc ό Θράσυλλοc ητο ο εμπιστοc α 
στρολόγοc τοϋ δισδοχου κσι κατοπιν 
αύτοκραrοροc των Ρωμαιων 

Η ση,μασια τηc Αστρολογιαc ωc 
έπιστημηc, ημφισβητεϊτο παντστε 

Ερευναι, ομωc, Γερμανών επιστημο
νων, γενομεναι κατα τά τελευταια 
ετη ιδιωc μετο τσν Β Παγκοσμιον 
Πολεμον, κατεδειΕαν, οτι η Άστρο 
λογία, κατα την αρχαιαν επσχην, 
έβοηθησε πολυ την άναπτυΕιν τηc 
Αστρονομίαc 

Μεγάλο ένδιοφερον διά τήν προ
βλεψιν τηc μοιραc των ανθρωπων 
είχαν και τα λεγαμενα μαγι,κά τε
τρα,γωνα εν συνδυασμώ με αστρο 
λογικαc παρατηρήσειc ΝυΕιν περι 
αυτών των «,μαγικών τετραγώνων» 
εχομεν 1απο τον Θεωνο τον Σμυρ 
ναιον (2oc οι μ Χ ) , ειc το βιβλιον 
του προc ερμηνειαν των μαθηματι 
κών γνωσεων των περιεχομενων 
ειc τούc διαλογουc τοϋ Πλατωνοc 
Περισσοτερα τηc «τεχνηc» αυτηc 
δέν εγνώσθησαν διοτι εθεωροϋντο 
μυστικα Μόλιc μετα την αλωσιν 
τηc Κωνσταντινουπολεωc ο περιφη
μοc · Ελλην μαθηματικοc και ,αστρο
λόγοι::, Μοσχοπουλοc καταφυγων 
ειc τήν '\ταλιαν εθεμελιωσε την 
θεωριαν των μαγικών τετραγωνων, 
ιδιωc ,από μαθηματικηc αποψεωc 
Αλλά γεννδται τό ερωτημα Τι εί 

ναι μαγικον τετραγωνον 
· Ac θεωρήσωμεν τούc αριθμουc

1 2, 3, 4 5 6, 7 8 9 Με αυτουc. 
είναι δυνατόν νά κατασκευάσωμεν 
το πρώτον μαγι,κόν τετραγωνον ωc: 
εΕηc · Θετομεν ειc μιαν σειοάν τουc 
,αριθμούc 2 9, 4 κατωθεν αυτηc. 
θέτομεν αντιστο,χωc τουc: αριθ
μουc: 7 5 3 και κατωθεν τηc: νεαc: 
σει,ρδc θετομεν, αντιστοι,χωc τούc: 
αριθμουc 6 1 8 Με αυτην την το-

ποθετησιν, εχομεν σχηματισει εν 
Λεγεται δε αυ
«μαγικον» δια 

Οπωc: και αν προ 

τετραγωνον σχημα 
το τό τετράΎωνον 
τόν έΕηc: λογον 
σθεσωμεν τουc αριθμούc κοτα σει
ράν η κατά στηλην η διαγωνιωc 
λαμβανομεν παντοτε το αυτο α 
θροισ,μα 15 

· Απο 1 εωc 9 κατασκευαΖ:εται 

μόνον εν μανικον τετραγωνον απο 
1 εωc 16 κοτασκευαΖ:ονται 800 ;.ω 
γικά τετρ6γωνα κλπ Έπιστεύετο 
λοιπον, στι καθε ανθρωποc ειχ.: το 
ιδικον του μαγικόν τετράγωνον Δεν 
είναι βεβαιον αν τοϋτο είναι e1λη
θέc: Ή διαψευσιc του όμωc: ::.,να 1 

δύσκολοι:: 
Ac σημειωθη τελοc οτι σLγγr:.

νήc: κλάδοι:: προc: την Άστρολσ., ια; 
ητο ή μαντική -rέχνη 

Καθηγητήc ΕΥ Σ ΣΤΑΜΑΤΗ}" 
ΕΣΤΙΑ, 25 1 Ο 72 

Ή ιιΛουομένn» έΙΞετοnίσθn 
'Αττο την ττλατεϊα τοϋ άyίου Θω 

μα' στυ Γrυδί, ά-τtc.συρθη ή < ι\c,υο 
μι_νη τrϋ γrυηου Νικολα (ττου άφη· 
ν, ... το �vδι,1ια τηc και cT•J ι.ιαζπ .χι 
va ρ Φθη στην πισί1,α), διοτ έ 
σκ �:νδw ιζσντ,J ι,ί μετα�αίνοντεc σε 
.μ, ά άπεvαντι έκκλησία 

Έ\λλά - εyραψΕ στά «Ση,,.ιε.ρ,νά 
ό κ Σι;1-,,ον - γιατί νά σι<:α1,δα\ιση
το ;1αρμαρινο, ττάvαyνο αyαλ1ια τη-: 
κορηc Πο ον Θα πονηρεψη Γά τται 
δ,α Ποτε Γιατι τά παιδιά ί:.tοvν 
aμφυτη τήν αίσθηση τοϋ ώραιου Θu 
πο1,ηρεψουν τους ττονηρούς τouc στυ 
yvouc, τοLς ;αλασμε.c,υc, ψυ<;( κα, τουc 
σκουριασ,μεvους, τούς a�σωστ'>υς 

Και r•ατι 1,ά δ.αμαρτυρηθ->ϋν "ι 
έκκλησ,αζομενο, Ό ναος δεν είνα, 
Χ--Ψ'-'C:. ζοφ.οο δε,ι εινα•. κcηακομ�,· 
'Υπ πιθπα, ττwς άττοτε.λεϊ καταφύ, J 
θρησκευομενων ψυ,<ων Καί αύτr,, οι 
Ορησκευομε.,01 δεν μπr,pcϊ να txrνv 
Ι:,ερρ,ζωσε ,ι::σα τους τήν αίσθ'l'Jl 
του ωραίου Αύτό το ώραϊο ύμνcCν 
καθε Παρασι<.ευή οί Χαιρετ,σμοί Ό 
ώραϊοc:, θα t.γ11.υμ 1ασθη άpyο�φα 
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στον Έπιταφιο θρηνο. 
Γιατί 01κανδαλίζονται άπό τή yυ 

μνη κο,:;η οί έκκλησιαζομενοι τοϋ Ά
yίου θωμα, Τό παρθενικο της μειδι
αμα εύφραινει τό l!ιλέμμα, τρυφερά 
αίσθήματα άναl!ιλύζcυν, άτιαλαινει τι 

σκληραδα της ψυχης. Γιατί δεν tνο 

χλήθηκαν άπο τις ήμίyυμνες «κορες» 
πe;υ η:εριφερονται γύρω άτω το ναο, 
άπο τις άσχηuίες της ζωηc,, άπό τίς 
άμαρτωλες συναλλαyες στ• ς yωΗες, 
άπο τα άκαθαρτα ζωντανά σωματα 
καί τά ρυπαρά l!ιλέμματα, 

Καί πως νά κανουμε, Οί ικκ\ησίFς 
μας tι<ουν άσφυκτ• κά κυκλωθη άπο 
τη ζωη, άπο 1ιc, κα1οικιες, άπο 1ήν 
άyορα Σε ώρισμενες περιπτωσεις 
πολυκατο κιες περιπτύσσονται τους 
ναούς Ή θεια Λειτουργία άκιύy0τα:ι 
άπο τά διπλανά διαμεpισματα Και 
την ώρα που άντηχοϋν των ψαλτα 
δων τα τρrτιαο α και των ίεpc.ων ι,ί 
δεησε ς στα δ•πλσνα διαμερισ 1ατα 
συντεΛ.ουνται πραyματα bιο\:Jυ εύ \rx 
<5 '<ά η ι,α' λvν (!,εl!ιηλα. Καί �VQχ\εί 

ή μαρμαρένια «Λουομένη», ό μc.rμ.:χ
ρένιος άγγελος, τό Χερουl!ιε�μ -rηc, 
διπλανης πλατείας, Ούα: ύμίν ΦJpι
σαίοι ύποκριταί! Αύτοί πιστεύω 
καί είναι έλάχιστοι -- ύποκινοϋν τ,,ν 
έκστρατεία κατά τοϋ άθώου καί κα, .'χ 
τή γνώμη μου χριστιανικώτατc:., :χ 
yάλματος:, Χριστιανικώτατου, γιατί 

προκαλεί αίσθητική, δηλαδή, πv�· μα 
τικη συγκίνηση. Καί γιατί μπρωτά 
στήν πισίνα δπου είναι φυσικό σ�τοι
χείο, μέ τό νερό, τήν ασκηση, 1ήν 
καθαριότητα: του σώματος πού ση 
μαίνει εύφορία και καθαρότητα ψυ 
χiΊ�-

Πολύ θά i1ρyίσθηκε πιστεύω ο 
'Άγιος θωμας άπο τόν διωγμό τriς 
άσπιλης κορης. Καί δεν θά δίσταζε, 
νά χλευάση τούς έλαφράμυαλους �1-
θεν πιστούς του. Ξέρει έκείνος το\υ 
καλά τήν ά:λήθεια. Είναι δ μένα::ς 
Δύσπιστος Καί σίγουρα ε.χει, ά:ντιλη 
φθη τί άκριl!ιως σημαίνουν τά «J 
ρονι αρον Ι » πού άκούονται στήν "τλα 
τεία του». 

Τό έnίκαιpα 

Γ'Η \FΟΓ'ΑΣfΙ� 

ΣΤΟ ΑΙ' 01'0� 

'Αδελφέ, τί θά παρα;κολουθήσης, 
την όλονυκrτ:ία η τήν Μοοχολιοϋ, 

ΣΚΟΥΛΑΣ 
(«Άποyευματινή», 26 3) 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

'Ανεγνωρίσθη ή Μ.Α.'Ιταλίας 

Ή Μtyαλ..η Στοα τη1, Άy
yλίας, ώς < Παγκόσμιος Μή
τηρ·> τοϋ ΤεκτοΊ.ισμοϋ, προέ�η 
είς έπίσημοv αναyvώρισιν �ης 
Μεγάλης Ά\ατολης της 'Ιτα
λίας ώς καvονικης» Τεκτοvι
κης ΔυΊ-άμεως Είς την σχετι
κήν αvακοινωσιν άνεφ=ρε-ιαι 
δτι ή Μεγαλη 'Ανατολή, εϊ
ναι έκτός αμφισ�ητήσεως ή δε_ 
σπόζουσα ΤεκτuΊ-ική όργάι,ω
σις της Ί ταλίας ( μολονότι ύ
πάρχουv καί διαφοροι :5:λλα:ι ό
μάδe-ς, αί δποιαι, ομως, δέν δύ
να\ ται νό:: της διαμφισ�ητή'J'ουν 
τή\ ωίιπροσωπευτική\ κυριαρ
χιαν), άπό είκοσι καί πλέον έ
των εχει απόσχει οίασδήποτε 
πολιτικης α\αμίξεως καί α
πσ\ε•ψει έκ τοϋ έρωτηματολο_ 
··, lu,J των ύποψηφίων τό::ς έι:;ω
cψ•cις σyετικως μ� την πολιτι
'<Τ'\ι 1 ω\ �ι ποθέτησι\. Έξ άλ
λου. δέ, συνδέεται μέ Δυνάμεις 
χαρακτηρισμέvας ώς «ατα
κτους» από τήΊ- Μεγάλην Στο
ό::ν της Άyyλίας. Ή εδρα της 
Μεγάλης ΆΊ-ατολης της 'Ιτα
λίας εϊναι είς τη" Βία Τζιου
στιvιάνι 5, Ρώμη. 

Μέ την αναy"ώρισι, αυτήν, 
ή Μεγάλη Ά\ατολή συνεδέ
θη μέ τόν παyκόσμιον Τεκτο\ι
σμόν, δοθέντος δτι αί ύπό της 
Άyyλίας ανεyνωρισμεναι Δυ
ναμεις αποτελοϋν τό:: 95"'ο σχε
δό\ τοϋ σι,\όλου των Τεκτόνων. 
Τό yεyονός έσχολιάσθη ευμε-

Ι 2'.> 

νως και απο το ορyανον τοϋ 
Βατικαvοϋ < Γσι�ιλτό:: Κατόλι
κα>, είς άρθρον τοϋ π. Κα"!pί
λε, δ όποιος, έ, συμ"!εpάσματι, 
συνέστησε στούς καθολικούς 
"ό:: μην έξαyαyουν συμπερά
σματα �ιαστικό:: η πρόωρα καί 
δή «έπί πρακτικης �άσsως» 
(δηλ. νό:: μή θεωρήσουν δτι δύ
\ωται νό:: ζητήσουν είσδοχήν 
είς τό\ καΊ-οvικόv '1 ταλικόν 
Τεκτονισμό\) "προτοϋ αί άρ
μόδιαι αρχαί της 'Εκκλησίας 
γνωστοποιήσουν, κατά τρόπον 
αυθεντικόν, την κρισιν των έν 
προκειμέν�». 'Όπερ σημαίνει 
σαφως, δτι ό παλαιός αφορι
σμός δέν ανεκλήθη α κ ό μ η, 
άλλό:: τό ζήτημα μελεταται. 

Ή Έλληνικη 'Εκκλησία 

και ό Τεκτονισμός 

Έξ αφορμης της αναγνωρί
σεως της Μ.Α. της '1 ταλίας, ή 
εyκυρος διεθνής έφη μερίς «Μ. 
Μόντ των Παρισίων, στό φύλ
λον της 7ης Δεκεμ�ρίου 1972, 
έσημείωσεν δτι <τώρα, μό\ον ή 
έλληνική 'Ορθόδοξος Έκκλη
σία καταδικάζει τόν Τεκτονι
σμόν ώς αvτι�αίνοvτα είς την 
χριστιαvικήν πίστιν», καί προ
σέθεσε\: «Είς την 'Ελλάδα σή
μερα, δπως είς την πρό ... δύο 
αιω\ων Ευρώπη, ή έπίσημος 
θρησκεία συστρέφεται μεταξύ 
των παροτρυνσεων αφ' ένός 
του όρθολοyισμοϋ της διανοή
σεως - ή δποία εϊναι ήλικίας 
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δύο καί πλέον αιωνων καί 
της δεισιδαίμονας αμαθείας, 
yηραιο:ς κατά χίλια καί πλιέ
ον ετη». 

'Ιαπωνία 

Έτυπώθηκαν στην '1 απωνία 
μεταφράσεις των Τυπικών Τε
κτονικών έρyασιων στους τρεϊς 
πρώτους ί:Jαθμούς είς την '1 α
πωνική ( σέ χωριστά τεύχη: μέ 
έξώφυλλο ρόδινο yιά τόν πρώ
το ί:Jαθμό, κίτρινο yιά τόν δεύ
τερο καί yαλάζ10 ΎLά τόν τρί
το, α:yνωστον yιατί) καί έστά
λησαν από δέκα αντίτυπα σέ 
κάθε Στοά. Καθώς αναφέρει 
ή Μεyάλη Στοά της '1 α-rιωνί
ας, έκ των 4500 μελών της, μό
νον 330 είναι '1 άπωνες καί οί 
α:λλοι αλλοδαποί έyκατεστη
μένοι έκεϊ. Τώρα, μέ την μετά
φρασι των (υπικων στην ία
πωνική αναμένεται δτι θά διευ
κολυνθη ή μεyαλύτερη διάδο
σις του Τεκτοvισμου μεταξύ 
των έντοπίων. 

Ό ερανος της 250ετηρίδος 

'Όπως είναι yνωστόv ( «Ί λι
σός,> 1967, σελ. 312), ή φιλαν
θρωπική πλευρά του πανηyυ
ρισμου των 250 έτων από της 
ίδρύσεως της πρώτης Μεyά:
λης Στοο:ς πρcέί:Jλεπε την δω
ρεά σημαντικου ποσου στό Βα
σιλικόν Κολλέyιον των χει
ρουρyων του Λονδίνου. Τό πο
σόν ανηλθε σέ 45 έκατομμύρια 
δραχμών καί αποφέρει έτησί
ωc, τόκον τρία έκατομμύρια. 
Τό ποσόν διενεμήθη σε διάφο
ρα ίδpύματα, μεταξύ των ό
ποίων καί στό Όδοντιατρικόν 

Τμημα, πού έpyάζεται yιά την 

παραyωyή ένζύμου προλήψεως 
της φθορο:ς των δοντιών. 

Όδικα σήματα 

Ή Μεyάλη Στοά της αμε
ρικανικης πολιτείας 'Οκλαχό

μα ανέφερε δτι είχαν μεyάλη 

έπιτυχία τά τοποθετηθέντα ο

δικά σήματα με ένδείξεις yιά 
την θέσι της Τεκτονικης Σ1.ο
α:ς καί τήν έσπέρα των έρ
yασιων. Τέτοια σήματα ύ'!Ίάp
χουν τώρα σ, δλη την πολι1.εία. 

'Ιππόται τοϋ Κολόμβου 

Στη Νιiα 'Υόρκη, αντιπρο
σωπεία της Ρωμαιοκαθολικης 

όρyανώσεως «' 1 ππόται του Κο

λόμί:Jου» παρεκάθησαν σ' έπί
σημο δείπνον της Μεγάλης 

Σ τοο:ς, ώς τιμώμενα πρόσωπα. 

Ό έκπρόσωπος της Καθολι

κης όρyανώσεως, ύψώνοντας 

τό κύπελλο, είπε δτι από τήν 

εως τώρα συνερyασία των δύο 

όρyανώσεων στόν φιλανθρω
πικό τομέα (εχουν προyραμ
ματίσει καί ένιαία όρyάνωσι 
αyωνος μπαίηζ - μπώλ)' έπεί
σθη δτι δλοι τους συμμερίζον
ται ί:Jασικά ίδεώδη, δπως τόν 
πατριωτισμό καί την εύσέί:Jεια, 
καί εχουν πολλά κοινά σημεία. 
Του εχει κάμει, είπε, ίδιαίτε
ρη έvτύπωσι δτι κάθε συyκέν
τρωσις των Μασόνων αρχίζει 
μέ τόν ϋμνο της σημαίας και 
με προσευχή πρός τόν Θεό, 
yιά την εύλοyία της «δαιτός». 
( έχρησιμοποιήθη ή έλληνική 
'Ομηρική λέξις yιά τό τραπέζι 
της συνεστιάσεως). 
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Δεκτοl τυφλοί 

Ή Μεγάλη Στοά της άμε
ρικανικης πολιτείας Άλαι1πά
μα έψήφισε τροπολογία του 
Κανονισμοί}, (9άσει της δποίας 
έφεξης γίνονται δεκτοι .τρός 
μύησιv καί τυφλοί, αρκεί νά 
:�χουν τά λοιπά απαιτούμε α 
προσόντα, ασχέτως της σω
ματικης αυτης άτελείας. Δι
καιολογώντας την τροπολογία, 
αναφέρει δτι μετά τόν πόλεμο 
παρέμειναν ώς Τέκτονες μεμυ
ημένοι προηγουμένως καί έ
ξη κολούθη σαν προφυλάσσοντες 
τά μυστικά της αδελφότητος, 
έπίσης έμυήθησαν άλλοι ανά
πηροι μή δυνάμενοι νά έκπλη
ρώσουν δλες τίς ύ-ττοχρεώσεις 
των, άλλά -ττροοδεύσαντες πνευ
ματικως. 'Εκρίθη, λοι-ττόν, δτι 
προέχει ή μή ϋπαρξις έλαττώ
ματος ώς πρός την πνευματική 
άνά-τττυξι. 

Σ χετικως, αναφέρεται δτι 
στην Νότιο Ουαλλία έμυήθη 
ενας τυφλός ( με τό σύστημα 
γραφης Μ11ράϊγ), δ δ-ττοίος α
πέκτησε καί πτυχίο Νομικης. 

Προσευχη για τους 

uπερ - μεσήλικας 

Στό « Μασόνικ Ρέκορντ » 
του Λονδίνου άvεδημοσιεύθη 
�π� άλλα τεκτο\ ικά εντυπα ή 
ακολουθη «Προσευχή γιά τούς 
ύπερ - μεσήλικες>' 

« Σ ύ, Κύριε, γνωρίζεις δτ, 
βCΧ1δίζω πρcς τό yηρας, με ο

λα τά -τταρεπόμεvα έλαττώμα
τα. Φύλαξέ με άπό την μοι
ραία συνήθεια vά θεωρω χρέος 
μου νά λέγω κάτι γιά κάθε 

θέμα καί σε κάθε ευκαιρία. 
Άπάλλαξέ με άπό τόν πόθο 
νά διευθετήσω τίς ύποθέσεις 
δλου του κόσμου. 

Κάνε με σκεπτικόν, άλλα ο

χι καί άθυμον. Δωσε μου την 
δύναμι νά (9οηθω, χωρίς νά 1�η
δεμονεύω. 

Με τό απόθεμα των γνώσε
ων καί _ πείρας πού έ:χω, βέ
βαια ειναι ,φί:μα νά μή τό 
χρησιμο-ττοιω, άλλα θέλω vά 
μου απομείνουν καί λίγοι φί
λοι. 

Φύλαγε τό πvευμα μου άπό 
την άφήγησι ατελείωτων λε
πτομερειωv καί δίνε μου την 
δύναμι νά έπισημαίvω τό ου
σιωδες. Σφράγιζε τό στόμα 
μου για τά πονάκια μου καί 
τούς πονοκεφάλους μου, πού 
δλο χειροτερεύουν, καί άπάλ
λαξέ με άπό την ηδονή νά μι
λάω καί νά ξαναμιλάω γι' αυ
τά τά πράγματα στόv καθένα, 
καθώς περνουν τά χρόνια. 

Δεν τολμω vά ζητήσω τήν 
χάρη v' άπολαμ(9άνω τίς ίστο
ρίες των άλλων, άλλα βοήθη
σέ με νά τίς ύπομένω. 

Δεν τολμω νά ζητήσω βελ
τιωμένη μνήμη, άλλά παρακα_ 
λω για ηυξημέvη ταπεινότητα 
καί έλαττωμέvη βεζ5αιότητα, 
όσάκις ή μνήμη μου έρχεται σ' 
άντίθεσι με την θέλησι των άλ
λων. 

Δίδαξέ με τό ενδοξο μάθημα 
δτι δυνατόν περιστασιακά νά 
εχω λάθος. Φύλαγέ με λογ,κά 
π_ροσηvη. Δεν εχω mάyκη vά 
ειμαι αγιος - μερικοί έξ αυ
τ�ν είναι απρόσφοροι σε συμ
βιωσι - άλλά καί εvας στρυ-
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yvός yέρων είναι πλάσμα του 
δια�όλου. 

Δίνε μου την ίκανότητα νό: 
διαπιστώνω καλό: πράyματα 
σε άπροσδόκητες θέσεις και 
ταλέντα σε άπροσδόκητα πρό
σωπα, και δίνε μου, Κύριε, την 
χάρι νό: τό: παραδέχομαι. 

'Αμήν !». 

Μισός αίώνας 

Μία Στοά του Ί λλινόϊς έτί
μησε 47 μέλη της, πού συνε
πλήρωσαν 50 ετη τεκτοvικης 
θητείας. Ό yηραιότερος έyεν
νήθη τό 1876 καί ό νεώτερος 
τό 1898. Σχεδόν άπίστευτο, νό: 
μείνουν τόσοι πολλοί, τόσον 
πολύν χρόνο, σε μία Στοά. 
'Αλλά ύπάρχει καί ενα ύψηλό
τερο ρεκόρ: Στην Πενσυλ�ά
νια, ό πρώην Μέyας θησαυρο
φύλαΕ_ έχει η:κτονική θητεία 
64 έτων. 

Βραδυά 

Τό �ράδυ της 3ης Μαρτ:uυ, 
στην αϊθουσα δημοσίων εκSη
λώσεων του Τεκτονικου Ί δού
ματος, τό διαλεχτό καλλιτεχ_Η
κό ζευyάρι Βάσως Δημοπού
λου - Φραyκουλάκη (της Έ 
θνικης Λυρικης Σ κηνης) και 
του Γιώρyου Φραyκουλάκη, με 
την συν1δρ1Jμή της πιανίστας 
Πηνελόπης Νίκα - Παπαδ:>ύ
λη, προσέφεραν μιό: yεύση από 
τό τεράστιο ερyον του μεyά
λου μουσουρyοΟ Μόζαρτ καί 
ίδιαιτέρως έκείνο, πού τό rν
επνεύσθη άπό τόv Τεκτονισuό. 

Καί ενα μειδ(αμα 

Τό δελτίον της Μεyάλης 
Στοδ:ς της Νεμπράσκα «'Αδελ
φική 'Επιθεώρησις» δημοσιεύ
ει ενα χαριτωμένο άνέκδοτο. 
'Ένας νέος άξιωματικός της 
Στοας έσυνήθιζε νό: •εχη έπάνω 
του τό Τυπικόν καί νό: τό δια
βάζη, όσάκις του έδίδετο εύ
καιρία, ωστε νό: άποστηθίση τό 
μέρος του. Σ' ενα άεροπορι
κό του ταξίδι καί κατά την δι
άρκεια καταιyίδος ( «Προσδε
€ητε, μην καπνίζετε» κλπ.) ε
βyαλε άπό την τσέπη τό βι�λι
αράκι και άρχισε νό: μουρμου
ρίζη. Μία yηραιό: έπι�άτις ά
πό τό δπισθεν κάθισμα, τρο
μαyμένη προφανώς, του έκτίJ
πησε τόν ώμο καί του είπε: 
«Αίδεσιμώτατε, θό: θέλατε νό: 
δια�άσετε λιyάκι καί yιό: μέ
να ;». 

Μόzαρ-ι 
ΣΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 

Ό κ. 'Αλέξανδρος Τζαζόπ::>υ
λος, πρόεδρος του '1 δρύμαης, 
εκαμε σύντομη είσήyησι yιό: 
την συναυλία, αναφερθείς στην 
μύησι του Μόζαρτ στον Τεκ ;ο
νισμό και τό: κυριώτερα των 
Τεκτονικης έμπνεύσεως fpyα 
του. Ό κ. Τζαζόπουλος είτι:ο: 

«Ή αποψινή �ραδυό: είναι 
άφιερωμένη είς την μνήμην -,ου 
Βόλφyκαyκ 'Αμεδαίου Μόζα )τ, 
του μεyάλου αύτου μουσουρ
yου, τόν όποιον ή θεία Ποό
νοια έπροίκισε με τό χάρισ�α 
της εκδηλώσεως του άφθάστ:>υ 
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ίίλούτου της_ ψυχης διά 1ης 
ουρανίας yλώσσης της μουσι
κης. 

Τά μουσ�κά κείμενα, τά ό
ίίοϊα θά άκούσωμε σήμερα, εί
ναι έμπνευσμένα άπό τά:; ι=.p
-yασίας των Τεκτονικων Στο
ων καί από τά έν αυταις συμ
�ολα. 

Είσελθών ό Μόζαρτ είς Ίο\, 
Τεκτονισμόν, παρηκολούθc=.ι 1ω
νονικως τάς έρyασίας της Σ rο
ας «Άληθής 'Ομόνοια» καί έ 
πολιτεύθη ώς πιστός όπα-)ός 
των άρχων καί των iliεωδων 
του Τεκτονισμου. Δεν περιο,:Η
ζεται ε ίς τό νά ένσαρκώνη ε lς 
τά δημιουργήματά του τό πά
θος διά τό Φως, αλλά καί άyω
νίζεται νά είσαyάyη τον ακοο
ατήν είς την ψυχήν του, f ίς 
την έν αυτ� αιτοκάλυψιv. 

Μέχρι του θανάτου τοι; έ
νεφάνισεν άρκετάς μικράς σJν
θέσεις τελετουρyικάς, τεκτονι
κοί} περιεχομένου, τάς όποίας 
άνύψωσεν μέχρι της μεyαλο
φυίας του. Δεν είναι δυνα,όν 
νά άναφερθουιv αυται• έν τcp 

συνόλ(:) των Μνημονεύομεν ύ 
πό μορφήν δείγματος, τοc=.ϊς 
καντάτες, αί όποί:αι είναι αρι
στουργήματα είς τό είδος των. 
Ή πρώτη είναι ή «Χαρά TOU 

Τέκτονας», ητις έξετελέσθη κα
τά την ύποδοχήν του Σ εί9ασμί
ου της Στοας «Ή 'Αληθής 'Ο
μόνοια». Ή άλλη είναι «Σε σέ, 
ψυχή τcί} Σύμπαντος», είς ϋ
μνος διά τόν έορτασμόν rου 
Ήλιοστασίου καί, τέλος, ή μι
κρή καντάτα, ητις έξετελέσθη 
τό 1791, κατά τά έyκαίνια της 
Στοας «Στεφανωμένη Έλπ:c;». 

Αυτή ητο και η τελευταία σιΊν
θεσις του Μόζαρτ. Έπ' αυ,ου, 
λέyεται δτι ή σύζυγός του, ά
νήσυχος από τόν άντίκτυπ,ν, 
πού είχον είς την ύyείαν rou, 
την τόσον εϋθραυστον, αί μα 
κά�ριαι σκέψεις, αί yενv-� 1.ε
ναι από τό κείμενον της \ει
τουρyίας των \εκρων, τό Ι)ΠΙ1L
ον έπεξειρyάζc.το, έdκ1έφθη ι-ά 
-rόν διασκεδάση, προκαλ�οίJ,;α 
μίαν παραyyελίαν από τούς α
δελφούς του καί οϋτω δημιο:Jfλ 
yεϊται ή ,,αντάτα αυτή. ΤαJ
την έπη,κολούθησεν τό «Ρέ ,3ι
εμ», έμπνευσμένον, τουΛrχχι
στσν έν μέρει, από τό Τυπυ-.:>ν 
τοy ΓΙ' �αθμου του Τεκτσ;ι 
σμου καί τό ότισί:ον εμεινsν ή
μιτελές. 

Μέχρι του θανάτου του ό Μό
ζαρτ συνέθεσεν άρκετά ερyα 
τεκτοvικου περιεχομένου. Ί\λ
λά τό κύρι::>ν ερyον του Μό
ζαρτ είναι ό «Μαyευμένος Au_

λός». Είναι ή άρτιωτέρα μ'Jυ
σικη έκδήλωσις, τό σπουδαι::>
τερον των ερyων του. , Αψη κε 
τό ερyον αυτό ώς μνημεϊον ά
υλον, -ττολυτιμοτάτην κληpοvο 
μίαν εlς τούς συνανθpώ"Ιχ.1ς 
του καί τούς αδελφούς του. 

θά μου έπιτpαπη νά ΠΟ ΧJ
eι§.σω καί έλάχιστα περί ,i,ς 
τεκτονικης σταδιοδρομίας -,<,U 
Μόζαρτ, ητις ύπηρξε έ,κ-ττ\.η
κηκή. Τό 1874, είς ήλικίαν 27 
,έτων, εκρουσε την θύραν -rης 
Στοας <s'Αyαθοερyία,, της Βι
έννης καί έζήτησε νά yίνη δs
κτός εlς αυτήν. Έζητουσε ·,ά 
εϋρη την δι' αι'ηόν ύψίστηv α
ξίαν της ζωης, διά νά άφοσιο
θη είς αυτήν. Ή θύρα ήνοίχθη, 
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διότι διεπιστώθη δτι ειχε 'Ο: 
απαιτούμενα προσόντα καί έ
yένετο δεκτός είς αυτήν έν ο

νόματι του Παyκοσμίου Τεκ1:> 
νισμου. Είς την Βιέννην ύπηρ
χον τότε πολλαί Σ τοαί, αί ό
ποϊαι άνέπτυσσον δρδ:σιν τrοα
yματικήν είς τόν εξω κόσ;.J.rιν.
Ή δραστηριότης διηυκολι'J1,ι=.:ο 
ίδίι;χ έκ της παρουσίας είς -.όv 
θpόνον του τότε Αυτοκράτ::ψJς 
Φραyκίσκου του Α · καί ;·::τ' 
αυτόν του '1 ωσήφ τόν Β'. 

Τ ό έπόμενον ετος παρίστα,αι 
είς την μύησιν του φίλου τι υ 
Χέυδεν κατά τό αυτό δε ε
τος έζήτησε την είσδοχήν --aG 
πατρός του είς τόν Τεκ-rονι
σμόν, μετασχών είς την μύηοiν 
του. 

"1 να κατανοήσω μεν διατί δ 
Τεκτονισμός έξήσκησεν έπ' αυ
τοu τόσον μεyάλην έπίδρασιν, 
πρέπει νό: εχωμεν ύ,τ' δψιν C:)ς 
κύριον παράyοντα την έξα· ')ε
τικήν του ευαισθησίαν, άλλα 
καί τό δτι κατεϊχε την οupανί
αν yλωσσαν της μουσικης '<σ 
τό: θείαν παραχώρησιν, εtς 
(:ιαθμόν θαύματος, την yλ(Λσ
σαν αυτήν, ητις εχει την δύνα
μιν νό:: ψανερώνη είς ολον τ<',v 
κόσμον τό: μεyάλα καί <Jεϊα 
δράματα των δvτων της Δη ι1ι
ουρyίας καί νό:: έκψράζη σαφως 
τό:ς άνω-rέρας πνευματι ,,ό::ς 
συλλήψεις καί έξάρσεις. 

, Απέθανε, δ,ότι τό σωμα του 
είχε φθαρη είς ε1,α έξαντλητι
κόν άyωνα, τόν δποϊον ή jπε
ρηψάνεια τόν εκαμνε πιό σκ 1.η
ρόν καί δστις έπεξετείνετο χαί 
μέχρι της έξοικονομήσεως Υαί 
αυτοG του αρτου του. 

Έξηφανίσθη διό: τόν λόγον 
αυτόν, έντός όλίyων ήμεο•'Ζ>ν, 
μία μεyαλοφυΊα, ή δποία ε.ύ
ρισκομένη έν τn πρός τό: ί.9η 
πορείι;χ της, άπέδωκεν είς π
λειότητα παν O,TL οί αλλοι Γi'JV 

θέται κατά την διάρκειαν πολύ 
μακρας ζωης δεν κατώρθωσ:χν 
νό: προσφέρουν' μεyαλοφυία, ή 
δποία ητο πλήρως παρεσκε·Jα
σμένη νό:: άποκαλύψη καί αλλα 
άριστουρyήματα είς την v.:οι
νωνίαν των άνθρώπων, των 'ό
ποίων αϋτη τ6σον ανάyκην εϊ
χεν. Ό θάνατός του είναι ό 
θρίαμ(:ιος της ϋλης κατά -�ου 
πνεύματος. Αυταί ησαν αί �-rια 
φαί του έyώ του μέ τόv ε.ξω 
κόσμον. Δοκιμασίαι δντως 
σκληραί. Είς αυτό:ς άντέτασvεν 
ό ύπέροχος ανθρωπος την ,χvο

χήν, την yενναιόδωρον έπιε r κει
αν, την άνεξάντλητον δύνα .J.,ν 
της άyάπης, καί καλωσύνης 
καί την άναδημιουρyικήν έλ;τί
δα. 'Όλα αυτό: άvα(:ιλύζουν o.u_ 
θόρμητα μέσα άπό την ψυχ�ν 
του, μέσα άιττό την μουσικήν 
του ίδιοφυίαν, άπό τό μουσι
κόν του ερyον ,τό δποίον ύπηp
ξεν ό μέyας αθλος του yηΊvου 
(:�ίου του. 

Αυτός ητο δ ανθρωπος .fν\ό
ζαρτ. 

"Ας άνατείνωμεν τόν JOJV 

καί την καρδίαν πρός την α
θάνατον ψυχήν του, της όπ:>ίας 
ή διά(:ιασις έκ του κόσμου -:ού_ 
του δεν έyένετο έπί ματαί�. 
Ή άθάνατος ψυχή του μεyάλου 
άνθρώπου καί μεyάλου Τέv.:το
νος, άπολαύει ε.ίς τούς κόλπ:>υς 
της αίωνιότητος, της είρή1ιης, 
καί της χαρδ:ς, των δποίων έ.-
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yένετο άξία διά των ένδελεχων 
αύτης σ-ττουδων προς άναζήη
σιν του φωτός και της 'Αλη
θείας. 

"Ας τιμήσωμεν άπό ί:>ά9ους 
ψυχης τήν εvδοξον μνήμην τοJ,>. 

Σ χετικως, ό κ. Γεώργιος 
Φραyκουλάκης, εκ των καl\λι 
τεχνων της ώραίας εκδηλώ:π
ως, yράψfι: 

Μέσα στο τε.ράστιο δημιου,'J
yικό ερyο τοϋ Μόζαρτ, έντε
λως ξέχωρη θέση παίρνουν "ιά 
τραγούδια του καί yενικω,τc
ρα αί συνθέσεις του yιά -:ήν 
άνθ'ρώπινη ψωνή (οπερες, nοα. 
τόρια, κ.α:. Ό παιδικός κόσ:1ος, 
ή ομορφη φύση, ή αγάπη, ή χrχ
pά καί ή ί:>αθειά θρησκευ-r ικό
τητά του, άποτελουν τις Π?ω
τουλες στην εμπvευσή του. 

Τά εκφραστικά μέσα πού 
χρησιμοποιεϊ στην Μουσική -:ου 
είναι άπλα !ί,!.' άνάλαφρα Ι,αι 
χαρακτηρίζουν τό μουσ• κό 
στυλ τοϋ «ροκο'κό» μέσα ::η11ν 
κλασσ�κή εποχή (1751-1800), 
δπου κυριαρχεϊ ή τάση yιά -:ήν 
επιστροφή τοϋ άνθρώπου πί.:Jω 
στην μητέρα του Φύση ( κατά 
τόv Ζάν Ζάκ Ρουσσώ). 

'Έτσι, δ ερμηνευτής κι ό ά
κροατής μαζί πρέπει ν' άvα
ζητήσουν καί vά ί:>ρουν τό μι:.
yαλεϊο τοϋ Μόζαρτ, μέσα στ1ν 
άπλότητα των ερyων του. = [()
τραγουδάκι του «S e h η � υ cht 

m1cl1 d e m F r υ Jι l ι η g e (Νο
σταλγία στην 'Άνοιξη, σέ πο:
ηση Overbeck. ) τον εμπ".:ει 
ή παιδική ψωνή πού μέσα στό 
καταχείμωνο παρακαλεϊ ίον 
ερχομό τοϋ Μάη. Τό ποίη ,ια 

του '1 άκωί:>ου, πού μιλα 'r ιά 
δυο ομορψα yα\ανά μάτια �ιε
ταμορψώνει ό Μόζαρτ σιό 
γνωστό τραyοϋδι «Αη Cloen 
( Στην χλόη», Komme bl1eL1e 
Ζιtlιeι- ('Έλα άyαπητε Γ Jί
τερ, τσίτερ = μουσική της πα
τρίδας του. Στο Τεκτονικό τr σ
yουδι (f.'reιmι1uerl1cd) που ε
χει και τόν τίτλο «Ταξεϊδι rώv 
'Εταίρων» ύπάρχει ή πιθανό
της δ αyvωστος ποιητής vά ::.ι
ναι ό 'ίδιος δ συνθέτης, ό ό
-ττοϊος και εμπνέεται άπό τόν 
άνάλοyο συμί:>ολικό ί:>αθμό: 

Έσα<, που ό γνώστης πλησιαζει σ' 
ενα νεο Gαθμό. 

Διαi?>ητε σταθερά τό μονοττατι cαι 
αύτο, 

καί νά yνωρίζί'τε πως είναι το μο 
νοττάτι της Σοφίας 

Μονσ:χα ό έμμένων άνθρωπος θα 
πλησιαση τήν πηyή τοϋ Φωτός 

Στην συνέχεια ή Σονάτα σε 
Ντο μείζ. yιά πιάνο (Κ.Υ. 5i5) 
μας δίνει μιά σαψη είκόvα νιά 
την δεξιο'Γεχνία του Μόζαρτ νά 
συνθέτη επανω στην τριμ · ,,η 
μουσική φόρμα. 

Στό ((Wiegenlιed » (Νω.Jύ
ρισμα, σε -ποίηση Κόττερ) ό 
συνθέτης δημιουρyεϊ χαρα�τη
ριστικά την γαλήνια άτμόσφαι 
ρα yιά τά yεματα άyάπη 1<.uι 
στοργή λόγια της Μάνας. 

Στην «Παιδαyωyική» όνο •α
ζομένη Καντάτα yιά τεvόοο 
καί ορyανο, συναντουμε ενα 
θαυμάσιο ερyο άπό μουσι <Ίς 
και τεκτοvικης πλευρας. Τό 
κείμενο ά\ήκει είς τόν f'. Z1e
genhagenπoιητήν ψιλοσοψου'.,τα 
καί μαθητήv των Ρουσσώ ι αί 
Γκαϊτε καί είς τά χέρια �'JU 
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Μόζαρτ ί5pίσκει τήν πιό κατiλ
ληλη μουσική έπεξερyασία. 

- Έσεϊς πού μέ δοξά:ζετε, ά
ποκαλωντας με ΊεχωGα, η θεο, η 
Φοu, η Βρά:χμα, άκοuστε τlς οάλ
πιyyες που ήχοuν δυνατά στη Γη, 
στην Σελήνη καl στόν 'Ήλιο Τό αί 
ώνιο αύτο σαλπισμα άκcϋστε καl έ 
σείς, ανθρωποι ι 
Άyαπήσατέ με στά εργα μου ,.ιέσα, 
άyαπηστε, τήν τάξη, τόν ρυf)μο, την 

άρμσνία 
'Αγαπήσατε τούς έαυτcύς σας �-.αί 

τούς άδελψούς σας. 
Τά στολίδια σας ,ά είναι ή Δύναμη, 

ή 'Ομορψιά, ή Εύyένεια καί το 
Φως 

Δωστε παvτοτε τό -άδε.λψικό χφι τi'1ς 
Gοηθείας καί σπαcτ::ε τά δεσμά της 
αύταmάτης καί σχίσατε τά πέ,τλα 
των προλήψεων 

'Η άνθpωποτη:; αίρετική ντύ νεται 
στά μέταλλα καί στό χουσάψι, αλ 
λά χύθηκε άψθονο μεχρι σή_ιεοα 
τό αίμα των άνθρώπων 

Ναστε σοψοί, δυνατοί κι άδελψωμic 
νοι 

Τοτε ή χαρα μου θ' άπλωθη iπάνω 
σας 

καί τά μάγουλα σας θά yΕμίσουν δά 
κρυα χαρας. 

Τότε θ' άκοι.,στοuν τά θριαμGεJτ ι,ω 
σας τραγούδια 

καl 't'άς έρήμους θά μεταGάλλετε σε 
δροσερές κοιλάδες 

καί τό κάθε -::ί θα σας χαμαy"λα 
μέσα στή Φύση 

Τότε μόνο θ' άyyίξπε τήν άλΊθι11η 
εύτυχία 

Τό δεύτερο μέρος του προ
γράμματος περιελάμί5ανε α·Jι
ες άπό τlς οπερες «Γάμος τι.ιϋ 
Φίyκαρο», «Τίτος», «Ντόν Τζο_ 
ί5άνι» καl «Μαyικός Αύλ6ς">. 
Χαρακτηριστικά δείyματα ·.ης 
προσφορας του μεyάλου Συν
θέτου στόν τομέα του λυρ�κοϋ 
Θεάτρcυ καl του Τεκτονισμσϋ. 

Δύο έπίσης Μενουέττα άπό 
την Σονάτα σέ Ml ϋψ. Μ�ίζ 
yιά πιάνο, εψεραν διάχυτη κσν
τά μας την άτμόσψαιρα τ >υ 
Σάλτσμπουρyκ καl της Βιέν
δπου γεννήθηκε καl εζησε τό
σο λίγο, μά τόσο δημιουργ�.,:>ς 
δ Μόαζρτ. 

Ή ί5ραδυά έτελείωσε μέ τό 
άκουσμα ιοϋ Τεκτονικοϋ ϋμνου 
- ίσταμένων των άδελψων ύp
θίων.

--------------·-----------------·-·-· ·-·------

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟV 

ο 1 ΗΣΟ γ Σ 

Έντόc: των ήμερων κυκλοφορεί τό βιβλίον τοϋ 
κ. Κωστη Μελισσαροnούλου «'Ο · ι η σ ο ϋ c:». Οί έnι
θυμοϋντεc: νά τό άnοκτήσουν δc: άnοστείλουν δρχ. 50, 
διά νά τό λάβουν είc: τήν διεύθυνσίν των έλεύβερΌν 
ταχυδρομικων τελων. 

---------------------•••a•••--
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Σημειώσεις Xl.>JΣTOY Α. ΡΙΖΟΙΙΟΥ ΛΟ} 

Ντίνου Κονόμου: Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ 

ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΕΓΕΡΣ ΙΑ 

Ί·Ι νεα αίι rη ιφγασια του α11.,χrα 
πονητοu ίστορ κοu έpωνητου ε;,ε.ι 
διπλη άfια "lpωτον δ οτ οημ <Ν.Uί, 
το:ι (επι τελουc Ι ) ι-ιιο: διεξ δ,'<.η ι..:ο 
γραφια τοϋ ίκ των πρωrαyωνωrών 
της Έ:λληνι\.ης Έθνεγερσιαr lo:,<.1-V 
θιου Φιλικw, μολισια ιιε σορε,αv 
νεων στο,χειων απο αν,ρευ.ητα ί<-c 
τωρα Άρ;<εια· δεύτερον ,hιοτι δι χ 
φωτιζετο:ι, μιc 6:yνωσrα σr νεία η 
στενη 11.0:ι αρ :>ηκ.τη σ,<εση τω, 
λ1cyει δ σuyyραφευ<, T.11.rc�.σ .1x· 
και Φιλ κης Έτο:ιριαc,:> 

"Α,ττο τα άπομνημ νsLματ..χ �ru 
Έ.u,_ιrοα,η\. Ξαιθα, (18�5) ,_ίyε α 
Π)Καλι.,ψθ�ι οrι η συστο:σ-•ς τ'l Φι 
λικης 'c.το:ιpιαc, ύπηι::�� 11. χρ-πος τή, 
μυησεώς του είς τον Τ 11.τ, ,v σ.,ιυ 1 α· 
τα τας άρ,<άς rr.:. 181,, mηJ ω
καδα, οπ υ εύρεθη y,α •;.1.πορ 1<ι:-ι.ι•, 
λοyους «ΜεταGα-, ειι την· '\γiαν 
Μαυραν - αφηy,ίτιχι ό Ξ:..χνθ ,c 
δ ο: παρακ, νη 1εωc, Φ � c L- ι ι.ι ,. voc 
Πω.-αy, ωτακω Κ αραγ αννη � · σ υι9η 
ειc, την Έτο:,ρ αν των Ε\ υθe.,J•.>v 
Τε .... τονωv (Μασόνων)· ω, δ ιδεών 
,.λευecpωV, 11.αι ΠV�·.,)V '1TCCVT•)1" l 
σσc, κατο: τη<, τ,�·ι.>Κ κηc τ ,pανιι χς 
σvVE ,ιχ.;.ν α <l � v ω τ'ηv δι,.αν, 
οτι ήδυνο:το νά ι,.ν�οvτ 1θη μ α ;..ιυστ 
κη Έται_ ία κατά τ c.(, κ-χvοvας - α υ 
τ η ι τηc, ων f:) υθερ·,)v Τ 11.1'0 
ν'ύ.'V, ιi>ασ v ,.χ ,υσ.:r την ε,,,= ν '.)V 
τ7)ν έν Έλλαδ καl είς αλ\. τ ι>pη 
ευοισκομι,.νων b αφορι..,ν Καπιταν vV, 

Άρ 1ο:τωλων και αλλων επισ1;.1.ωr 
πασης rαξεως όur,γενων, δια να έ 
νερyησωσιν, εν καιρώ, την έλ ι.ιθc 
ρωσ ν της πο:τριδος, -- και ετσ εί 
ν χι τεκμηρ ωμενον, κατά τρόπrν ά· 
ιια-ιητον, brι ή σ κ ε ψ ι ς Ψ ρι 
σJστασ"-ωc, της Φιλικης Έταιρι..cς cυ 
νε . .ληφθη uεσο: εις Γ ε 11. τ ο ν ι 
κ ο ν ,< ω ρ ο ν και οτι ή οργα 
νωσ C' που θα συνηyειρε το σκλα 
6 .uμενο εθνΟζ ) ια την 'ΤΤαλ yyενε:ηα 
του εGασισθη στeuς μυστικrυς Hno 
Ί.αc των Τ ε κ τ ο ν ω ν Ά\.λ.α, 
αμφισe,ητηθηκ.ε άπο Καθηγητάς της 
Ίστοριας δ συσχετ,σμος Τεκτcν .::,,,1ou 
και Φ "). ικiiς Έταιρίαc, μαλC'Ι\fοτι το 
"" ασμα τcu ==θου απο την ι\•υ
καbα 11.αι ή ι�υησις του στο; Τε,<,τv 
ν,σμο ώεγνωρισθη ώς , εί.τι,;χ:ιο, ε
θ, 1s.ον ye.yr>\Oς Ό Καθ1yητη κ 
Ά.π Β Δασι<αf α«ης ύπεστη,:> ξ�, 
..ιεταξυ των ιχ•λω. - πcχ.ι ξ,'j»vy ι.ιν 
α-πο τα τr•αισ,α 1'ης παρ_, σ-·O:'J'<-Jr 
τ_,G G-b\•ru -rοϋ Ντινrυ Κσνο.,ιru -
οτι ή Φιλικη Έτα,ο α �ν τη ι.,:,� α 
τηc ο , δ ε ν ε Λ α <, ::: ν έ κ 
τru Τ ε 11. Τ O V ι O l C, C nι,δ 
α•Λωc πως ηλθ::: ποτε rιr Τνα .,;α 
φηV μετά τLΚτΟV Κω\ στcω\ 

Τα Π<.D•Ε;(Ο..tε,α σ�ο (!,,(,Λιο �ru Ι'tτι 
να, Κονο.,ιου 6: ) ν ω σ τ α c:ωι 
τωρα στο, '(t.ία, προεο;<ομ:::να ·ΧΠ) α 
ΤFκτσν,κα 'Αρ;<•ί-:χ των Πχ,-,σ-
(άποκει,.1Fνα σrΊ1, Έθν·κη 81Gλc-.Θ1κη 
της Γα.\\.ιας) καl άπο μvστ κα '1\ 
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yλικά ΙΞ.yyραφα της έποχης της Έ
θνε.yερσίας, ρίχνcuν ν ε ο φ ώ ς 
στην 'Ιστορία: τοϋ νεωτέρου Έλληνι 
σ.μοϋ και έπιGάλλουν, πλέον, άναθεώ 
ρησι της έπιφυλα:κτικότητος των ά:ττο 
καθέδρας ίστορικων μας. 

'Ένα άπό τά εyyραφα των Τε.κτο 
νικων 'Αρχείων -- πού ή Μεγάλη 
'Ανατολή της Γαλλίας παρέδωσε ατό 
Γαλλικό κράτος και ά:ττε.τέλεσα:ν τό 
όνομασθέν «Μασονικόν κληροδότηuα» 
- ΙΞ.χει ξεχωριστή σημασία ,διότι -ι-κ

μηριώνε.ι τό Τεκτονικόν ένδιαφέρον 
yιά την ά-mελευθέρωοι της 'Ελλά
δος τ ρ ί α τουλάχιστον χ ρ ό
ν ι α πρό της ίδρύσεως της Φιλι 
κης 'Εταιρείας. Είναι ή ά:ττό 21 Ι'\ο
εμGρίου 1811 άναφορά τοϋ Διονυ 
σίου Ρώμα πρός την Μεγάλη 'Α.να
τολή της Γαλλίας, στην άρμcδιότητα 
της δποίας ύπήyετο δ (,πάρχων τότε 
στά 'Επτάνησα Τε.κτονισuδς Ό Ρώ 
μας παοέδωσε. δ ίδιος στην προιστα 
με.νη Τε.κτονικη 'Αρχή την ιδιοyραφη 
άναφορά του, την δτrοιαν σι,νέτα1ξε 
στο Παρίσι, δπου μετέGη ώς άντι 
προσωπcς των 'Ιονίων νησων yιά νά 
έκφραση συyχαρητι1ρια στον α&ιο 
κρατορα Να:πολεrντα, μέ την cύωι 
ρια της yε.νν�1σεως τοϋ yιοϋ του, 
«βασιλέως της Ρώuης» -;-Ηταν yνω 
στόν, οτι δ Ζακύνθιος εύyε.νής ΙΞ.yι 
νε τοτε δε.κτος άπό τόν Τ έ κ τ ο 
ν α αύτοκράτορα και «ίκέτης γίνε. 
ται ύπέρ της 'Ελλάδος και την τύ 
χη11 ταύτης παρακατίθεται tν τοίς 
cκόλποις τοϋ τότε κυριάρχου της Εύ 
ρώπης» (Ίω Φιλήμων, Διονύσιος δ 
Ρώuας, έφηu «Αίώ\Ι)>, 5 Σε.πτ 1877) 
'"Ητα:ν, ομως, άyvωστοv οτι έΠΕ.'(Οt 
νώνησε με την Τε.κτονικήν 'Αρχήν rαι 
ένε.χείρισε την σπουδαιοτάτη άνα:φορά 
τcυ Άπό αύτην πληροφορούuεθα ο 
τι ή ύ,τό Γαλλικήν αίyίδα Στοά «· Α. 
yαθοερyία» της Κερκύρας, είχε άπο 
φασίσει νά προσθωη στόν τίτλο της 
και την λε.ξιν «Φιλοyένεια», έπειδή, 
στην cύσία, είχε έξελιχθη σiο μία 
πατριωτική όρyαvωσι, πού ά-τc><ατέ 
στη σε ήyετικήν έπαφήν με Τεκτ Υνι 
κάς στοά είς το ύπ.J Τουρικικήν 
κατοχην [δαφος της ήπcιρωτικης Έλ 
λαδος Έλειτουρyοϋσαν τότε Τε..<rο 
νικαί Στοαι «μή κανονικαι» (Σηu 
διότι δ1cν ηταν δυνατόν v' άναyν .i) 

ρισθοϋν, έλλείψε, έθνικης κυριαοχίας 

στό εδαφός των) στήν "Ηπειρο, Στε
ρεά, Πελοπόννησο και Μα:κεδονια 
Γι' αύτόν τόν λόγο έξηρτωντο ά'Ιtο 
τήν Στοά της Κερκύρας, ή δποία 
άπε.Gη, στην πραyματικοτητα:, κεντρι
κή Τε.κτονική 'Αρχή της 'Ελλάδος 
Καί yραφει ό Διονύσιος Ρώμας στην 
άναφορά του, yιά την Στοά «Άyα9ο
ε.ρyία:», ή όποία ε.ίρyάζετο, μέ χρονι
κες δ ακοπές, άπό τοϋ 1782: 

«Αϋτη ά:ττέGη έμπράκτως, ώς η-
το καί δικαιωματικως, ή Κεντρι-
κή όλοκλήρου τηι. 'Ελλάδος. Διά 
τούτο εκρινε.ν ώφέλιμον, δπως -τροσ 
θεση είς τον δ ακριτι'<όν της -ί 
τλον τόν της Φιλσyενίας, δνο,.ια λ' 
αν κολα:κευτικόν διά τούς "Ε.λληνας, 
καθοσον σημαίνει τόν φ ί λ ο ν 
τοϋ Γ έ ν ο υ ς (Ση1μ. Έλληνι 
στι στό κεLμε.νον) . 

«Κατά τήν δευτέραν άφιξιν των 
Γάλλων είς τάς νήσους, μετά την εί 
ρήνην τοϋ Τίλσιτ, οί άδελφοι της 
Στcας ταύτης συνέλαGον τήν ίδέαν 
bτι τούς έχpε.ιάζετο έξουσ οδότησις 
έπαvα\ηιμως των .:_::,yα:σ ων παρά της 
Γαληνοτάτης Με.yάλης Άνατολης -ιης 
Γαλλίας . . 'Εάν το ονcμα της Φιλσ 
yενείας, το πρcστεθέν ε.ίς τόν διαcκρι 
τ κον τιτλ,v τηc, Άyαθ:;,ερyιας, ά 
πετέλει τυχόν eμπόδιον ε.ίς την ζη
τηθεϊσαν έξουσιcδότησιν έπαναιλ.'Ίψε 
ως των έρyασιων, &εωρω �μαυτ)ν 
δυνά;μενον, Gάσ�ι των yενικωv �ξev 
σιοδοτήσεων δι' ων ε.ίμαι περ•G:Ι?>\ 1 
μένος παρά της ε.ίρημένης Στοας, , ό 
δηλώσω, έν τοιαύη1 περιπτώσει, έξ 
όνόματός της, οτι παραιτε.ϊτα:ι τοϋ 
τίτλου της Φιλοyενείας, τόν όπο•ον 
-π:ροσεθηκεν ι:ίς τόν διακριτικόν -ιης 
τίτλον διά μόνον τόν σκοπόν -ιης yrη
σιμότητος τοϋ Τ ά y μ α τ ο ς 

«'Υποχρ:ωμένος ν' άναχωρήσω σι.,ν 
τόuως έκ της -τpωrτFυούσης τα:ύτης, 
-π:αρα:καλω θε.ρμως τήν Γαληνοτ Ί::ην 
Μεyαλην Άνα:τολην νά εύαρε.ιττηθη 
και μcϋ παρσχωρήση, το τα'(W pov 
δυνατόν, τήν αίτουι,.ένην έξουσι ο 
δοτησιν, ϊνα έyώ γίνω φcρεύς της ύ 
μετέρας άντα:ποφ:σεως είς rήv ryλέ 
ον φλοyε.ράν εύχήν τnς τόσον σLGα: 
σμίας Κεντρικης Στοας, και τόσον 
ώφέλιμον δχι μόνον ύπέρ τοϋ Μα 
σονικοϋ Τάγματος, άλλά και yενι
κως ένδιαφέρουσα:ν διά τήν κοινήν 
yνώμην των κατοίκων αύτης» 
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'Αιττο το κε�μεvον αύτο συνccye,ται 
οτι δ Τεικπονιαμος των Ίονίων \ή 
σων, ε.,<οντας άναλαGει iμτφά, -ως 
τήν αίyιδα: καί των Τεκτονικων οτο 
ων, τιου έλειτουρyοϋσαν κρυφό: στα 
κατεχομFνα &rι:ο τω.ν Τούp«:ωv fδα1Jη 
της 'Ελλάδος, άτιεGη «κεντρικη Άρ 
;(η», με την (δοΒεϊσαν) εyκρισιν τi1c 
Μεγάλης Άνατολης της Γαλλιας, cτι 
εκρινε σκοτιιuον νσ μη τιαρcνσ,.:ιζε 
ται, τιλεον, ώς όρyάνωσις άyαθc-ρ 
yίας, άλλό:Ι νό: τιροσθεση στον τι 
τλο της κερκυραικης στοα:ς την λε 
ξιν «Φιλοyενεια>, ή δττοία .3:ντε.'!'JΟ 
σώm:ευε τήν πραγuατικδτητα, καί ότι 
αύτή άνεyνωρίσθη έ1τισήμως άττο τήν 
Εύρωτιαική rεκτονική ήyεσία Τό yε 
γονος οτι ή Στοά της Κε.ρκύρας, ή 
δττcια, μετα την διccuορψωσι τw τι 
τλοu της σιο «'Αγαθοε.ρyία καί Φ, 
λοyενειε», εκccμε ε.να περαιτεοω (οη 
μα καί ωνcψασθη ,�εyαλη Άνατs:>λή 
της Έλλαδος» (στίς 14) 26 Άrτ) λί 
ου 1816 τό σχε.τικον άνεκδcιτον "'ρα 
κτικον δημοσιεύεται κι' αί,το άπό �ον 
Ντίνο Κονόμο), τί αλ\ο σηuαί,ει, 

τιαρό: bτι δ Τε.κτονισuός τηι, 'τιοιης 
sκείνης ύτιηρε.τουσε τήν ?θνική 'Fλλη 
νικη ίrττοθεσι, μι, την ε-yκρισι των ά 
νωτερων 'Αρ,<ων της Εύρώτιης Εδω, 
θό: τιρε-η:ει νό: σηuειωθη σrι ή Μεyάiλη 
Στοά της 'Αγγλίας, στόν τταηyυο κο 
τομο ττου έξεδωσε τό 1967, yιό: 1ην 
συμτιλήρωσι 250 έτων C:ψ) ανω ,Γvης 
δρασεωc, άνεψε.ρε οτι στήν Έλλσδα 
«δ Τεκτονισμος ύττηρξε άσπίbα τ,r,λι 
τικης δρασεως» 

Σττουδαϊο είναι καί ίc:να αλλο κ�ί 
uενον σχετικό: μέ την συ,1Gολή τ('G 
Τε.κτον•σμσG στήν 'Ελληνική τταλιγγε 
νεσία Δηuοσιεύεται κι' αύτό, yιό: 
τιρωτη ψορα, άττό τόν συyyραφεα της 
1Ύ,ιοyραφίας του Διονυσί0c> Ρώcια καί 
είναι μία άναψορά του, -rταλ, �ρός 
τήν Με)αλη 'Ανατολή της Γα\λ.ίας 
μέ χρονολογία 5) 17 ΝοιοuGριου 184 � 
Είναι ενας ό::-τολοyισuός της �,ραπ 
ως Ό Διονύσιος ΡC:�μας έκθετε. τα 
των ένερyειων του yιό: τήν εύοοωσι 
της τταρασκευαζcμε"ης ι-rταναστάσεως 
( με.ταΕ.υ των όττοίων καί τό: ταξίδια 
του σε χωρες της ήττε,ρωτικης Εύ 
ρώττης) καί τονιζει bτι ,ή ά"ορθω'Jις 
έ.νός κλασσι'<ΟU "Εθνοι,ς, ττ,,υ .;;,λλο 
τε ύττηρξεν έστία των φώτων καί του 
\αμ·ττροτέρου των -ττbλ.ιτισ,1ων, άττο 

την αιcηυνη μ.α:ι, τοσον μακοας rαι 
τα'!Ί;εινωιrικης δcυλε ας, άτιετελει rα 
θηκον έτιιτακτικον διό: καθ: yε\α ο 
ψρονα ψυ)(ην και καθε άληθι,Όν 
Τεκτοvα, 

Ύτιο το φως αύιων τών έγyράφ,.:>ν, 
ή μύησις του Έuuανουηλ =ανθου 
στήν Λευκάδα άτιετελεσε μεν «έθνι υν 
yεyονος», αλλά Οι(L τυχαϊον 'Ήταν 
ι�ία ένεργεια τιροyραμμccτισuένη, έv 
όνοματι της Φ ι λ ο y ε v ε ί α c, 

ήδττc,ια έδεσττοζε τιάσης άλλης Τε 
κτον,κης δρασεως 

Ένδιαφφοντα, έξ άλλου, εΊναι τα 
στο χεϊα των Gρετανν,κων μυστι«:ων 
ύττηρεσιων, με.ρικό: άτιο τό: δτιοία �yει 
ττερ,λα,!, ι στα G,i'!>λ ια του ο 'Ayyλc,e 
ύφηyητης της ίστορίας δόκτωρ Ντάγ
κλας Νταιηκιν Στο ύλικο αύτο, , ού, 
ώς nαρατηρεϊ δ Ντίνοc Κονομος, !:;�v 
εττ�οσεχθηκ• οσο θα εττρετιε. άτιο τήν 
i:ρευνα των ;(povωv της Έθνεyεοσίας, 
nεριλαuGαvονται άν-rίyραφα 'τιισrrο 
λωv μυστικό: λονοκρι,μενων, -rτου δια 
φωτιζουν τον ρολο τw Τεκτονισ.100 

Ειναι γνωστή, άτιο τό Άρχεϊον Ρώ 
μα, ή ίrττοθε.σ ς της διενε.ρyου:..ιενης 
στις ταf,εις του Ί uG-αήμ κατασ'<r 
ττειας των Έλληνωv, uέ πρωτccyωvι 
στη τον '\ταλοv συντccyμοcτ:χρ;(η 0 cϋ 
μηχανικοG Ίωαννη Ρωμαιη, ύτιησε 
τοGντα στο στρατό-rτεδο ιων Του-:><v 
αιyυτττίων Τωρα ά-rτο τό: κει..ιενα 
των λοyοκριuένων έττιστσλων, τιού οί 
'Αγyλοι πρακτοοες άντέyραφαν καί 
κccτοπιν αφηναν νό: έ-rτ δοθοGν στον 
τιροορισμο τους, τιrοκύmει ότι δ 
Ρώuαιη, ,του ηταν Τεκτων, έτέθη ύ 
πο κατηyορίαν yιό: την ,1ισθcφορ '<η 
τcυ προσ). ηψι στήv ύτιηρεσία �ων 
Τούρκων, εδωσε όμως έξηyησεις K'J"L, 
κυ-,ιως, υπεσχεθη νό: yινη κατά--:ιr<ο 
πος ύ'!ερ της Έλληνικης ί,ττr-θ_<Jε 
ως, δπο,ε οχι μονο" συ\'εχu:>οή9τ1, 
άλλα καί έκαλύφθη ττλήοως 't=:-τι 
στολη του έν Ζακύνθ(�) φιλελληνος 
στροcτηyοG Ροζαρωλ ττρός τον Ρω 
μαίη, ύττο /pονολοyίαν 28 Μαοτιrν 
1825, άναφερει, μεταξυ άλλων- ,,Ει 
μαι, καθώς ξε.ρεις 33 ·. και δ -ι>ί\ος 
μοc> κοντε Διονί,σιος Ρωμας :-ι -
Συrκινημε"οι ά:ττο τίς φρασεις ,ηc 
έπ,στολης σcυ, συνεκαλέσαuε είδι<ή" 
συνεδρίασιν π ε ρ ι σ τ υ λ ί ο ι, 
(καπίτολο) καί ά:φοG έGεGαιωσα..ιη 
τήν Σ τ ο α ν bτ, με ιδικήν ι,αr; 
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έντολήν προσεχώρησες στους <ατα
ραμένους, έλά(!,αμε δμόφωνον άπrοψα· 
σιν νά σου έκδώση δ .χδ:. Ρώμας, 
ώς Ταξιαρχης Δικαστής, (Σημ τί· 
τλος του 31 ου Gαθμοϋ του Τεκrrονι 
σιμου) πισηrnοιητικον διά τάς τεκτο 
νικας σου άρετάς καί νά GεGαιώση 
τάς ύπη,::εσίας πα.• πρr>σφέρεις �ίς 
την 'Ελλάδα μετημφιεσμενC'ς είς σα· 
ρικοφορον» Σε αλλη έπιστολή της 12 
'Απριλίου 1825 περιλαμt!,άνεται ή 
αύστηρά σύστασις του Ροζαρώλ στόν 
Ρωμαιη «Σου έ.παναλαμϋανω bτι ή 
Σ τ ο ά άπο:yομύει άπολύτως ν'

άλληλοyραφης μέ οίονδήπστε 'Έλ 
ληνα άπ' εύθείας Φι,t!,εϊται μήπως 
ύπάρξη καμμία διαρροή άπό κα;ταδο 
την Δέν ειναι δυνατον σ-1 νά yνωρί 
ζης τά ίδιαιτερα των Έ.λλήνων -ro· 
σο καλά, οσον δ κοντε Ρώμας καί 
ή Στοά Δυνατόν νά πέσης είς πανί
δα καί τότε τό κεφάλι σcυ θά ΚJλήση 
απο τούς ώμους σου ι » Άrττοδει'<νύ· 
εται δηλ bτι δ Τεκτονισ:-1ός ώς ό ρ 
y ά ν ω σ ι ς είχε ένερyόν δρασιν 
κατά την 'Εθνεγερσία. 

ΦαίνΕ.ται οτι ή τριμελής έπιτpατη 
της Ζαικύνθου, άπστΈλ.cυμενη ό:-ττο 
τούς Διονύσιον Dώμαν, Παναyιώην 
Στεφάνου καί Κων Δραyωναν, 1i δ 
ποία άνεδείχθη είς άληθές Ύπcυp 
yεϊον Έξωτερικων της έπαναστατη 
μένης 'Ελλάδος, ηταν καί δ σύνδε 
σμος μέ τόν Τε.κτον,σμό, λοyο της 
τεκτονι κης ίδιότητcς κα 1 των ιpιων 
Ή διπλη αύτή ίδιότης πυς εδινε τέ 
τοιο κυρος, ώστε ώρισμενοι άy•..:>νι· 
στα: νά πιστεύουν bτι «μία ypα:Dή» 
της έπιτροπης της Ζακύνθο..ι .:ιπ�λο 

ΜΕΛ[ΤΕΣ ΓΙΑ το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. 
/) Τpίπτuχο όμιλιών: Τό Με
σολόγγι ... δέν παραδίδει τ

Ί

ip
ματα. Ό Παπαδιαμαντόπουλος 
... στο Μεσολόγγι. Ό Μιαούλης 
«εξω)) άπό το Μεσολόγγι. 2) 
'Από τό Σοϋλι-Πέτα οτό Μεσο
λόγγι. Του Καθηyητου ΕΜΠ 
Άνδpέα Ί. Σιώκοu. 

Ό «Φιλίστωρ» Καθηγητής έ
πλούτισε μέ δύο ακόμη fκSό-

yίζετο περισσοηρο άπrο <&χιλίας δ α
το:yάς της Διοικήσεως». Ό σύνδε 
σμος της έπιτρcιπης Χριστόφορος Ζα 
χαριάδης σημειώνει στό ήμερ.)λ.:'>yιόν 
του· «'Ωμίλησα κατά μέρος tκ:χ 
στου ( Κουντουριώτης, Μαυ;:,οκο,Χ>α 
τcς, Βρεσθεvη;;, Κολιόπcυλος, Πειμ.ε 
ζαϊοι κλπ ) καί παρρησίc;χ bλων ϊω;ν 
ρηθέντων δπλαρχηyων τούς έφο7>έρι 
σα άπό μέρους μιας κ ρ α τ α ι· 
α ς • Α ρ χ η ς καί οϋτω ίούς 1,α 
τεπεισα νά yι,'Ρίσουν πάiλιν μέ -ιόν 
Γέρον κλπ>> 

Τέλος, (τρόπος του λέyε�ν, διό,τι 
είναι σωρός τά ντοκουμέντα στό Gι 
&λίο του Ντίνου Κσνόμι,υ) είναι ά
ξειοσημείωτη μία τrερικσπή έπισrο· 
λης της έ.vιτροrττης της Ζακύνθου 
πρός άρχηyούς της έπαναστάσεωc, 
τούς δποίcυς έπιτιμα yιά τήν διχ6 
νοια «Πως - λέγει - δυνάμεθα νά 
δJκαιώσωμεν τοιαϋτα κεφαλικά λάθη 
είς τά ά ν ώ τ ε ρ α μ έ ρ η 
προς τά όποία σας έσυστήσα,.ιε•ι;». 

Κατά τόν συγγραφέα της l!,ιoypα 
φίας του Ρώμα, ή Έπιτρσπ'ή της Ζσ:

κύνθου άντλουσε τήν τεράστ•α δύνα· 
μί της τόσο άπό τήν άνώτερη τεκ-ο 
νική ίδιοτητα των μελων τηc, οσο 
καί άπο τήν ίδιότητα τcu συνδέΟΙμου 
με κάπο•αν άκόμη άνώτερη Τεκτο· 
νική 'Αρχή της Εύρώπης. Γι' Jύτόν, 
δ συσχετι01μός Φιλικης 'Εταιρίας καί 
Έrττ-αναστάσεως άφ' ένός καί Τε.κτο 
νι01μυ άφ' έτέρου είνα� άναwίpρη 
τος, μετά τά άποκα:λυπτόμενα νέα 
στοιχεία Ότrωσδήπστε, ή έρyασία 
του θέτει νέα δεδομένα yιά την '1 · 
στορία 

σεις τήν Πατριδοyραψική τού 
έρyασία, πάντοτε άνεπτυyμ;.vη 
στήν αθάνατη έπιταyή του Λο,; 
κιανου yιό: τόν ίστορικόν σ-JΊ

yραφέα, ,<εστω αφο(Dος, άS±
καστος, έλεύθερος, παρρησίας 
και αληθείας ψίλος, 'ίσος δι-..-χ
c1τής 1 εϋνο•.Jς απασιν, ο.π)λις, 
αύτόνομος οΟ τι τ�δε δό
ξει λογιζόμενος, αλλά τί πf
πρακται». Και τό «τί πε-
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πρακται» στό Μεσολόγγι, ό 
συγγραφεύς τό συ"θέτει, ιJς 
κριτική μέλισσα, άπό τόν oy ω 
της �ι�λιοyραφίας καί s .:;',ν 
'Αρχείων, συνδυάζοντας την 
άρχιτεκτονικη της «άπό καθέ
δρας» έπιστήμης του, μέ τ1ν 
ποιητική του εύαισθησία. Τό 
αποτέλεσμα είναι μια δλοζr.bν
τανη έξιστόρησις άπό ενα φω
τεινό VOU Καί μια παλλόμLνη 
ψυχή. 

οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΤΗΣ 
ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ : Δημητpίου 
Σκαpλάτου-Σούτζου. Μέ πpό
λοyο Eύayy. Π. Φωτιάδου, 
επιτ. διευθυντού Έθνικfjς Βι
βλιοθήκης. Άθηναι /9ί2. 

'Ογκώδης μελέτη ίστορική, 
μέ πληθος είκόνων καί σχε 
δίων yενεαλοyικων δένδρων, 
άποτ�έ'λεσμα έπιμελους μόχθου, 
για τήν δικαίωσι των μεγάλων 
οίκοyενειων του ΦαvαpίΌυ, στόν 
ρόλο τους yιό: τήν έθνικη πα
λιγγενεσία. Ό συγγραφεύς, 
μέ έξαίρεσι προσωπικων ,τεσι
πτώσεων, πού ίσχύει πα·,τ()G 
καί πάντοτε, θεωρεί τίς κληρο
νομικές άπό τό Βυζάντιο ιτρ
χοvτικές οίκοyένειες ώς παρά
Ύοvτες άποφασιστικούς για -:τιν 
έθνικη ύπόθεσι του Έλληνι
σμου. 'Όσο yιό: την κατηyοοία 
περί «συνεργασίας» μέ τόν 1,α
τακτητή, άvτιτάσσει τό «άχτύ
πητο» έπιχείρημα: «Μήπως καl 
τούς Κλεφταρματωλούς 6έν 
τούς άπεκάλεσαν (καί οχι 
πάντοτε α:δικα) ληστάς, λαφυ
ραγωγούς καl δυνάστες τ �ν 
ραγιάδων; Ποιός, δμως, καλης 
πίστεως έρευνητης θα μπορο� 

σε ν άρνηθη την κεφαλαι,�οη 
συμ�ολή τους στην άναyέννησι 
του σκλα�ωμένου εθνους; ϊ ό 
'ίδιο ίσχύει καί για τούς Φωη
ριωτες». 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΑΛΛΟΤΡ/O: 
Μαpίας Μιχαήλ-Δέδε. Σύζευξη 
Λοyικοϋ καί Α-λοyικοϋ στοι

χείου. Μελέτη. Συλλογή, ((Θε
ωpία» εκδόσεων Καστανιώτη, 
Άθfjναι /972. 

Θέμα της μελέτης αύτης c ί
ναι ή σωστή (καί άσφαλ,'1ς) 
προσέγγισις προς τα δημιουρ
γήματα τη� Τέχνης, πού 1<.ι
νουvται στόν χωρο τοϋ «έJω
τερικου» άνθρώπου. Τ ό: στ'Jι
χεϊα τοϋ όνείρου, τοϋ άποκ

1
Jυ

φισμοϋ, τοϋ παράλογου καί του 
συμ�ολικοϋ εχουν γίνει άvτι
κείμενο έρευνων διασήμων 1...υ
χολά'yων, δπως δ Φρόυvτ, δ 
Γιούyκ καί δ 'Όττο Κάvτ, καl 
ήσυyyραφεύς άναφέρεται σιό: 

πορίσματά των καί τό: έφαρμό
ζει στήν μελέτη ε.ρyων 'Ελλή-
νων και ξένων ποιητων, δπως 
δ Σολωμός, δ Παλαμας, δ Ρ ίλ
κε, δ Σ έλλεϋ, ή Πολυδούρη 
κ.ά. 

Βασικά, ή συγγραφεύς [,εκι
νάει άπό την αιώνια τάσι τcυ 
άνθρώπου «για τό πέταyuα 
στα γαλάζια πλάτη καί στις 
άστρόσπαρτες έκτάσεις του 
μaκρυνου καί του άyνώστου,>, 
δπου προσπαθοϋν νό. �α:δίζο,Jν, 
μέ δδηyό την διαίσθησί -rους, 
οί πνευματικοί δημιουργοί. 
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το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΟΝ: 'Έμμετpη απόδοσις (σέ 

πολυypαφημέvη εκδοση στήv 

Πάτpα) ύπό Γεωpyίου Κούpτη. 

ΆναρίΘμητοι είναι αί uεω:
φράσεις των Εύαyyελίω�. 'C:
άν έπρόκειτο νά t?>αθμολοyη
θουν, θά: μπορουσε νά χρησιμο
ποιη,θη τό σχημα του σταυ
ρου, μέ τόν όριζόηιον t?>ραχί
ονα yιά τις είς πεζόν μετ.:χ
φράσεις, πού αποt?>λέπουv οτήν 
έκλαίκευσι, yιά: το\ «έπίπεδον> 
κόσμο, ένω ό κάθετοc, <?>ρανί-

/\ 

ων θά: έταίριαζε y,ά τόν ποι1τι-
κό λόγο, ό όποιος απο<?>\έπει 
στων όλιyωτέρων τήν ,ανάτασι. 
Κα¼ στις δύο περιπτώσεις, ή 
)(άpις του πρωτοτύπου θυ,ιά
ζεται. 'Αλλά, ένω yιά: τις ,-ίς 
πεζό, μεταφράσεις στόχος rί
ναι ή διευκόλυνσις της προσ y
yίσεως στό κείμενον, μέ ην 

<?>οήθεια της καθομιλουμένης, ή 
ποιητική απόδοσις αποGλέπει 
σέ πνεύματα ακόμη πλέον �ιε
ριωρι•σμ·ένα σέ αριθμό, yιά: μια 
αποyείωσι, μέ rήν <?>οήθεια --.cυ 
μc)ταρσιωτιικου στίχου. 'Έτσι, 
ή θυσια του πρωτοτύπου αντι
σταθμίζεται μέ τήν ποιητική 
χάρι, 

Τ ό πρωτο από τά Εύαyyέλια 
εχει, ολως ίδιαιτέρως, έλκύσcι 
τούς ποιητάς, yιά: τόν ύπέοοχο 
λυρισμό της Διιδαχης έπι ·ιου 
'Όρους. 

Ό νέος ποιητής Γεώρ. Κούρ 
της έρyάσθηκε σέ δεκαπεντα
σύλλα<?>ους στίχους, ώς έπί τό 
πλείστον, και εμεινε πιστός σιό 
κείμενον, μέ τήν διαφορά: δτι 
έκεί, δπου τό ποιητι•κόν πε,.>ιε
χόμενον προσεcpέρετο, τό .:χ1ι,έ
πτυξε και τό έπεξέτεινε. ιlα
ράδειyμα ή έπί του Όρχ.κ; 
'Ομιλία, άπό τήν όποία θά: f,ώ
σωμε μερικά αποσπάσματα: 

Μη ,<ανετε το θαρρος της ψυ,<ης 
στηι, ) ης τ< υς τοσους μο,<θvυς και ταJC, -rτονους 
στα καταραχια της άνθρω1τινης ζωης, 
στοι,ς δυσκι,λουc, τους πονεuενους χρονους, 
(ορα(οειο παντvτεινο στην ίκεσια , 
Θεια -rταρασταση και παρ, �σια 

'Αν_ εισθε πραοι και μακροθυuο έδω -rτερα, 
.χψοu στη t',ια ή καλωσυνη Gασιλεύει -
ή -rτιο σκ, η ρη κι' ή τrιο στυyνοτερη ψο<οερα 
π ολο) ι,�α σας δυναuωνει και θεριευει 
θα καταπεψτη στην αyα"Ίη, στην στc ρy� σας, 
και τοτε ή ) η κλη ρ ,vc uια θαναι δι κη σας 

Qη:σισς ποθcι α-rτ τά Gαθη, crττ' την ιιυχη τcυ, 
b καιcσι.\η στην ζωη να &ασιλευει 
και rηv Lηταει ΕΚΗ (οαθc,α στην συλλ--yη του, 
σr::ν -rτc,νασμε\Cί, την τροψη του πe>υ yι,ρι.υε , 
σαν διιj.ασμενcς uιος στήν ερηuο δια<οαιτης, 
ω'tυ)(ισμι.vος θα t Οyι(,εται περατης 
και θα ιοριαση στον αιωνιο του τον δροuο 
b,.κα cσυ\η στον Θεο, μά ! αι σrον Νόμο 
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Και στον σκληρο τον δρομο των άνθρώπων, 
στην δυστυ,<ια που συναντουν σε καθε <οημα, 
στον κοπετο των πονων καί των κοπων, 
πc,υ όρμουν οπως γιγαντιο μαϋρο κϋμα, 
ευτι,χισμενοι αύτοι που θα μπορεσουν 
στc,υς ξενους πονους γυρω να πονεσουν, 
κι· ά-πο το στερημα της ί.ιλης η τοϋ νοG τους 
να έ.πωμισθοϋν τον μοχθο τοϋ άδελφοϋ τους 
Εύτυ,<ισμενc,ι ά.ν ετσι έ.κ.εϊ σταθwνε, 
στcυς οuρανους <οαθεια θα έ.λεηθοuνε 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
yημένη σuyκpιτικfι 

(' Ανθολο
αποψη). 
/972.Πάνου Φύλλη, Άθηναι 

Μία άνασκό-τησις καί sνα 
κήρυγμα, συνάμα. Στην άνα
σκό,τησι, ,:, συyyραφε.ύς J:πσ11-
8ίζει δ,τι περί 'Αφροδίτης εχι:ι 
yραφη η r.:cφcχδοθη από τοί,ς 
αρχαίους, "Ελληνες και Ε.έ
νους, σ' δλον τόν κόσμο, -rrροσ 
θέτοντας π\ηροφορίες περί της 
λατρείας της θεας τοϋ κάλλους 
καί ένδιαφέρουσες φωτοyρ'χ
φίες yιά την σ' αύτήν αναφcρrχ 
της Τέχνης. Στό κήρυγμά τοι,, 
διεκδικεί, αντίθετα μέ την διε
θνική σχεδόν ύπόστασι τη..:: 
π α ν δ ή μ ο υ, την καθ.::χpή 
Έλληνικότητα της Ούpαvια,; 
'Αφροδίτης, δπως προκυ"1ι1:ι 
από τά κείμει,α των Έλλ:1,ων 
- μόνο\ - φιλοσόφων. ΓενικC:)
τερα, πιστεύει δτι στην τεχvο
κρατούμενη έποχή μας έπ t3σ
λεται νά τοποθετηθη ή α"θρrJ
πότης ύπό την σκέπη> της Ού.
ραι ίας θεας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ: 'Έλενα 
Πετpόβνα Μπλαβάτσκu. Μετά
φρασις Κ. Στεφανίδη, «Βιβλιο
θήκη Ν. Έποχfίς» Άθfινα 1973. 

Τ ό (5ι(5λιαράκι αυτό, τιρο,.u 

ρισμένο από την ίδια την συγ
γραφέα «yιά τούς λίγους», Π('ΙJ 

θέλουν νά έμ�αθύνουν στην 
'1 νδική φιλοσοφία, είναι ενα 
πεζό ποίημα Έσωτερισμοϋ πού 
α,το(5λέπει νά διεyείρη τά ένοό
τερα ενστικτα της αληθιν�ς 
φύσεως τοϋ ανθρώπου, 1rολύ 
(5αθύτερα από τό σαρκικό της 
ενδυμα. 'Από την έποχή της 
πρώτης έκδόσεως (1889) '\.ει 
κυκλοφορήσει σέ πληθος έκτ•>
πώσεων στίς κυριώτερες yλ'1Jσ
σες. Ή τωρινή έΛληνική fκοο
σις συνοδεύεται α,τό διαφω-:ι
στική είσαyωyή καί έρμηνεJΤι. 
κές σημειώσεις τοϋ Βουδδιστοϋ 
μελετητοϋ 'Αρύα 'Ασάνyκα καί 
γλωσσάρια, πού διει,κολύ,·ουν 
- χωρίς νά κάνουν καί rvτε
λως εϋκολη - την μελέτη τοίJ
αξιοσημείωτου (5ι(5λίου. Ή μι:
τάφρασις είναι φωτεινή '<'Χί
γλαφυρή.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ: 
Δ. Α. Καψάλη, Άθηναι /967.

Ό συγγραφευς - τοϋ όποιου δεν 
d:ναφερονται στοιχεϊα έ.πιστημονικης 
ταυτοτητος καί τά άγνοω, δι..στJ,<ως 
- διατυ-τώνει, στην μάλλον όραματι

στ •κη uελετη του, τή � απα\Η οτι γά
ποια ήuέρα ό ανθρωπος θά είναι ί 
κανος να έλεyχη την παραγωγ'l
των κυτταρων, με ά-τοτελεσμα τήν 
άθανασίαΙ 

Ό θανατος "!εοιyράφεται ώς φ..,σι 
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κός καί άνα-γκαϊος θεσμός ε ω ς 
τ ώ ρ α μόνσν. '"Ητο σκόι�ημσν, 
γράφει, νά ά-rτοθνήσκοuν τά άτομα 
των έκάστοτε μορφων της ζωης, προ· 
κευμένου νά -π:αραχθοϋν καl νά δρά
σουν ατομα μορφων άνωτέρων. •{αί 
φέρει ώς παράδειγμα τά Gακτηρίδια. 
«Έάν δεν ησα:ν έκτεθειμένα ε.ίς τήν 
μαζικήν θανάτωσιν των φυσικων δυ· 
νάμεων καί είς τόν μεταξύ των ά· 
yωνα έξαλοθρεύσεως, θά έ.δημιούρ

yοuν, έντός ήμερων μόνσν, μt τάς 
τε.ραστ�ας πολλαττλασια��κάς ίκα· 

νότητας, οyκον ίκανόν οχι μόνον, νά 
καλύψη την Gιώσιμον καί μή έπιφά 
νειαv της γης, αλλά καί νά άφομοιώ· 
σοuν ε.ίς τά σώματά: των μέ.yα μέρος 
των άνορyάνων συστατικών του έδά· 
φους, με κίνδυνσν άκόμη της ύπάρ· 
ξεως τοϋ πλανήτου». Ύπά:Ρ')(ουν, ο·

μως, ένδείξεις - συνεχίζει δ σuyypα
Φεύς - δτι ό ανθρωπος, ό δποϊος εt· 
ναι σήμερον ή άνωτάτη Gα'θμίς της 
κλίμακος της ζωης, θά παρcωείνη 
ώς Gιολσy,κή κορωνίς, διότι δέν ύ· 
πά:ρχει σκο-ιτιμότης άνωτέρας μορφης, 
όπότε δέν ά-rτομένει -παρά νά άντιμε· 
τω-πι.σe;; τό θέμα της άθανcrοίας του, 
διά της διεισδύσεως είc τό μυστ,κόν 
των κυττάρων καί έ.τιιτεύξεως ένός 
είδους αίωνίας νεότητος ,μέ τιαραyω
yήν νέων κυττάρων καί έπ' αύτων 
χαραυyήν των κεκτημένων γνώσεων 
καί ίδιοτήτων (ίδίως είς δ,τι -χφορα 
τά έyκεφαλικά). ΠρόGλη,μα ύτιερeτλη· 
θuαμοu, δέν θά -πρέπει νά τίθεται, ά· 
φοϋ δ ανθρω-π:ος θά τιροχωρήση είς 
την έξερεύνησιν τοϋ διαστήματος καί 
«θά έ-ιrοικίση» αλλους τιλανήτας! 

Γράφει δ σuyyραψεύς: «Κηρύyμα· 
τα καί ά-rτοφθέyματα, τιαροτρύνοντα 
τόν ανθρωιπον ειίς άδιαμαρτύρη-rσν 

παράδοσιν είς τό φαινόμενσν τοϋ 
θανάτου, πρέπει νά έξοGε.λισθοuν ά"11ό 
τόν άνθρώπινον τρό,τσν τοϋ σκέ:ττε· 
σθαι. Τά περί προσκαίροu της άν· 
θρωπίνης ζωης καl έπιGιώσεως των 
άνθρώπων μετά θάνατσν ύτιό έξαυ· 
λωμένην μορφήν -ιτνευιμάτων, διαGι· 
ούντων είς κατάστασιν στατικης μα· 
καριότητος, ώς καί αί λοιπαί παρε:.μ· 
φε.ρεϊς δοξασίαι, δέν εχοuν θέσιν η ός 
συζήτησιν είς τό τελευταϊον τριτημό
ριον του 20οϋ αίωνος». 

Ό συγγραφεύς δραματίζεται, άκό· 
,μη - ύτιό τόν όρον δτι οί ανθρωποι 

θά σ,;μτιε.ριφερωνται ύτιοδειyματικως, 
συμφώνως πρός άνc.,yτέροuς ήθικούς 
κώδικας - δτι θά αύτο-άνανεοϋ'iται, 
πέραν της διατηρήσεως τοϋ έyκεφά· 
λcu των είς άρίστην κατάστασιν, ι,έ 
χρησιμο-ιτοίησιν άνταλλακτικων (άκό
μη καί ήλεκτρονικων), με χρησιν 
φαρμάκων, μικροκυμάτων η καί χει· 
ροuρyικων έ"ΠlθμGά:σεων κλ-π:. 

Στεροuμαι των είδικων γνώσεων 
yιά νά κρίνω τά άναφερόμενα στήν 
,μελέτη έπιστημονικά (η έ-π:ιστημσνι
κο-φανη) στοιχεϊα τοϋ ,ταρόνrως, 
βεGαίως δέ καί της τόλμης yιά ν' 
άντικρούσω εναν -πιθανόν νέον '!ού· 
λισν Βέρν του ά-rτωτάτοu μέ\λαντ,:χ;. 
Τό μόνον ,τού εχω νά ε.ίπω είναι δτι 
έάν δ συyyραφεύι, εlχε δίκιο σέ όσα 
γράφει, θά -πρέπει νά εχουν άδικο 
(-π:λανηθέντες) δλοι ot σοφοί της αρ· 
χαιότητος, οί 611:οϊοι μας εχουν μι· 
λήσει περί τοϋ πνευματικοu κόσμου, δ 
δτιοϊος τελείως άπουσιάζει ά-π:ό -;.ήν 
φαντα01μαyορία τοϋ ύλιστ,κοu καί 
μηχανιστικοu παντοδuναμι01μοu ,οϋ 
έ-π:ιyείοu σαρκίου μας. 

το ΧΡΥΣΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ : 

Παύλου Κριναίου, ποιήματα. 
<<Τό 'Ελληνικό Βιβλίο», Αθήνα 
1972. 

Τό ί5ιί5λίο αύτό είναι έν με
ρει μια έπιλοyή ό::πό την όι16-
τιτλη εκδοσι τοϋ 1963 καί έν 
μέρει παρουσίασις νέων ποιη
μάτων, της πενταετίας 1968 -
1972. 

Ό ποιητής κηρύσσει μέ τόν 
πιο άyνό λυρικό τρόπο την οί
ικουμενική ευθύνη του ανθρώ
που, την ανάyκη της ταυτίπ· 
ως yιά την ψυχική καλλιέpyε:,α 
καί την δικαίωσι του άληθινου 
άνθρωπισμου, σύμφωνα μέ τό 
αρχαϊο ρητό: Είμαι ανθp•.uΠ)ς 
καί τίποτε ανθρώπινο δέν μου 
είναι ξένο. 

Στό ποίημα «Γιfχ ποιόνε ί<τυ
πα ή καμπάνα» ξεχωρίζει μία 
έπιΎραμματική συμπύκνωσιr;: 
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ΚCΧ'Ποιος δακρύζει, σκούτιιοε τά ι,α 
τια σοu 

'Εσύ σαι δ ενας μ' έ.κατaμ,μυρια χε 
ρια 

μ' έκατομ,μύρια οτομαπα 
Κοιμασαι κσl νο,ώθεις δί-τυλα, ,ωντα 

σοu 
τή ζεστη κοuρασuενη άναοα και -ων 
τιεντε Ήπείpων 

Άπό τό: ώραιότερα της συλ-
λογης ειναι τό προσκύ,,ημα 

στήν άyία Σιών», δπου 11αF,α
μερίζεται ώς «προδοτική» κά
θε yεωyραφική έντότrισις καί 
χάθε ίστορική θεώρησις του 
θείου Δράματος, διότι :::,έ,ν 
ύπάρχει τίποτε εξω άτrό τό 
πληρες (9ίωμα, τώρα, καί άπό 
τόν κα1θέvαν. Είναι τόσο ι:.κ
φρασηκό αυτό τό <,11ροσκύvη
μα», ώστε θό: τrαρατεθη δλό
κληρο: 

ΠΡΟΣΚΥ Η\1Α ΣΤΗ ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ 

Που θα πας οrrην Ί εpοοσαλήμ νά προσκυνήσεις τόν Πανάγιο Τάφο 
Προσωμενε, είναι έδω ή Άyία Σιών, ή ταφή κ' ή 'Ανάσταση· 
Είναι έδω καί παντου δ ταπεινός Ναζωραϊος. 
θαλασσομΟJ)(εϊ μ ετόν yέρω - ψαρά. 
ξαyρυτιναει με τον μυλωνά του δρυμου, 
με τον άyωyιάτη στόν λόyyο. Όδηyεϊ τόν ζυyό 
με τά ύτrακουα Ιοώδια, ποτιζει τό: μποστανικά μέ τόν κηnτουρό. 
Δεν τον άκους, Σου ζηταει ενα ποτήρι νερό, 
ι:να άντιδωρο ίσκιο, μιά φέτα φωτιά νά ζεστανει τά χέρια του 
Σ' έρωταει yιατι σου φορτωσω,,ε τοσο μεγάλο σταυρό 
κι ο Σιμων ό Κυρηναϊος δεν είναι στόν δρόμο, 
yιατι σε άπειλουν, yιατί σέ άνακρίνα.,ν ... 

Ό yυιος του μαραyκου Ίωσήφ είναι έδω 
άκοuμ"Ταει το χερι στον ωμο σcυ 
συλλοyιεται, θυμαται κι· όναστενάζει μαζί σου. 
:Συλλαlοιζει με τό ξυπολυτο άyορι 
τ' άλφα/οηταρι στο ψαyωμένο θρανίο, 
r ιομιζει με άστροφεyyιά το τσε.μπερι της λύπης, 
λουλουδίζει τήν άσπρη πετρα, 
καλοναρχεϊ με τόν φιλερημο κουκο 
Τραyουδαει τά πικρά στιχερά με την μαραμεvη άνι...φαντρα 

· Ακροασου το τελευταϊο του ποίη,μα ... 

· ΙΞνc: κοίνο εύώδισε
στ' άνθοyυάλι τcυ ϋπνου της κορης
που εκλαψε πολύ yιατί άyCΧ'Πουσε,
το ήλιοτροπι πεντοlοολησε στήν καρδιά
έκεινου πcυ πίστευε,
ενα κοκκινο άλλοyο χρεuέτισε στήv αύλή
eκεινου που τοιψουσε.

Που θά πας στήν Άyία Σιών, 
δ Ναζωραϊος ειvαι έδω καί παντου, 
σκοι,·ι,ζει τό ίδρωμενο του μετωπο μέ τό κλαδωτο σου ι1αντήλι, 
μοιραζεται το λιτο σου προσφάϊ, 
κενταει τήν άyκλίτσα μέ θεριά καί γοργόνες, 
άνοιyει το σκοτεινό παραθύρι νά μουσαφιρέψει τόν ηλιο 



142 1 Λ I Σ Ο Σ .973 

Θελεις ν· άκούσεις τήν φωνή του, 
• Ακροασου πως Gελάζει τ' άρνί που νοιώθει τήv παρουσία του, 
πωc, γρούζει το περιστερι π· άνησυχεϊ με τήν άyvότητα της στολης -ιcυ 
Πως δλολύζει το vυχτοποuλι στο πράσινο μυστήριο των κλαδιωv. 
Πωc, πcυρπουλιζει ή λυπημεvη τρυγόνα 

Θελεις v' άκούσεις την διδαχή του, 
Άκροασου το φυλλοθρο τοϋ δρυμοϋ, 
-ιοv τριyμο της φωτιας, τό ι1Jρουχητο τοϋ πΕΙλό:ου 
• Α κροασου το τρυφερο καρδιοχτύπι, τό ι1Jάyιο νανούρισμα, 
τον σταλαyμό των δακρύων, τ· άναφυλλητό της έλπίbας ... 

Θελεις να έ.πικυρώσεις τήν μαρτυρία τοι,, 
Συγχώρεσε τόv μαϋριο σκορπιό, τήν ycuστέ.ρα, τον λύκο 
Συγχώρεσε τό φιλί τοϋ 'Ιούδα, τό λεπίδι τοϋ Βρούτου 
το μαντήλι τcϋ Ί αyου 
Συλλαι1Jισε φθοyyο με φθόγγο τήν πρώτη ούράvια λέl:,η 
που τσει1Jδίζει το νήπιον, 
έπαναλαι1Jε φθοyyο με φθόyyο, 
τ1ν πρωτη cύράνια λέξη που τραyοοδαει στήv καρbιά σου δ · Ερωτας 

Θαυμάσιος είναι καl ό έπίλο_ 

yος στόv «Ρόλο του αvθpώr 
που»: 

'Εσύ σαι τό φως αν μπορεϊς ν' ά 
τενίσεις τό φως, 

έσύ σαι δ Άπρίλ ης, αν πιστεύεις 

στόν εύαyyελισμο του έρχαμοϋ σου 

Έσύ σσι το ταπεινο σπάρτο τοϋ ά 
yροϋ 

"Αν φορεσεις yιά yιωλφι το χρωμα 
τοϋ φύλλου του. 

'Εσύ σαι ό άληθινος, άνεπιληmτcς 
ανθρωιττος 

"Αν μπορεϊς νό. ύποδυθεϊς τον ρολο 
τοϋ άνθρώπου 

'Υπάρχουν, έπίσης, μεpι,<ά 
ποιήματα, (δπως τό «Αί.νιy:1α
τικό πεπρωμένο>, «Ν' αναrJ'::η
θει ενα δάσος», «Άπολοyειr:�:ι 
τ' αyκάθι», «'Επώδυνη μvήι1ψ, 
τά περισσότερα των «Σταυρο
φόρων ψαλμωv» καl ίδίως «Ό 
σταλαyμός της κλεψύδρας>) 
δπου αναδίδεται τό άπαλό α

ρωμα καl τό φιλοσοφικό -χπό
σταyμα έvός Ραμπιτραvάθ 
Ταyκόρ. 

ΚΑΤΑΦΥΓΗ: Ρίτας Μηλιώρη, 
ποιryματα, Άθfίναι,'/ωλκός Ι 972

Καταφυyη στην ποίησι. Κα

ταφυyη στην όδοιπορία - μα

κρυά/ από, την yνωσεολοyικη 

ματαιότητα - πρός τό ύπερού_ 
σιο της Δημιουρyίας. ·Άρα, ι,..α
ταφυyή ενδοv. 
Όδοιπτορω τώρα σε γη έρημη, 
σε μονοπάτια σκεπτασμένα χιόνι, 
θκεϊ πού άφησε τα χνάρια rου δ 

Θεός 

έξομολοyειται ή ποιήτρια στό 
πρωτο μέρος, την «' Απο,1ά
κρυνση». Στά «'Επιφωνήματα» 
- τρίτο μέρος - θά έξομολο
yη8η πάλι την τόσο αvθρώπ,vη
αδυναμία:

ΛLΥΠήσου την άδι,ναμία μου, Κύοιf. 
Το ποδι σοο ι1Jαρύ πα.τα την .<αοδια 

μου· 
καρδιά μιά φούχτα χωμα [χω· 
Το ι1Jαρος νά ι1Jαστάc,ει πως μπcpΞϊ, 

Κύριε' 

Τό δεύτερο μ,έρος της συλλο
yης περιλαμ(?)άvει λυρικώτατες 
έντυπώσεις από «Τοπία». 



1973 ΝΕΑ Β I ΒΛΙΑ 143 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΣ 'Ελευθερίας 

Άναyνωστάκη-Τζαβάρα, ποιή

ματα. Άθηναι 1972. 

Στό κλιμα του Καζαντζά,01, 
ή ποιήτρια επιτυγχάνει νά 1α
νύση τα φτερά: της πνευματι
κότητας γύρω από τό κοσμο
γονικό και τό ανθρώπινο ττοό
(9λημα. Τα ποιήματά της «Γέν 
νηση», «Ψυχή» και «θάνατος» 
είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστι
κά. Ή ·αξία: τους εyκειται στό 
δτι δέν επιχειρεΊ νά ενδύση ΤϊΟL

ητικά καμμία συγκεκριμένη 
θεωρία, πλήν του δτι κάποια 
«άρχέyονη κραυγή» διατρέχει 
τούς ο::ίωνες, «ανανεώνει ,ην 
φλεγόμενη ροή της ζωης, ,:υ
λεύει ν' αναμερίσει τήν σάρ,α» 
και «νά εκφράσει τόν ακέρ:χιο 
Λόγο του αγωνιζομένου αvθυώ
που» στήv πορεία πρός τό ΦcJς. 
Ή θεωρία αύτή είναι ή α ν :χ

κ ύ κ λ η σ ι ς -Ύ] εν κύ'{\ψ 
επάνοδος τηc, ζωης, ή κατά 
τούς Πυθαγορείους π α λ , y
y ε ν ε σ ί α της ψυχηc:, σέ 
νέα κάθε φορά σαρκικό �νδu
μα. ( Και οχι, φυσικά, «ανα•:ύ
κλωσις», πού φαίνεται 1-ά ει
ναι τυποyρωpικό λάθος, οιύ :ι 
ανακύκλωσις σημαίνει τήν t κ 
νέου π ε ρ ι κ ύ κ λ ω σ ι, 
πού ει ναι τελείως άσχετη). 

Τα ποιήματα ειναι σέ λιy6-
λεξους στίχους, ε1τιyραμματι
κά. Πολύ ώραία ή ,<Μητρό,ψ,>, 
της οποίας παραθέτω τό τΟ ος, 
ώς δεΊyμα του λυρισμου της 
ποιητρίας: 

Ρεει 
ό yα!λαξιας 
του στήθους 

,μαρyαριταρια 
λευκαινει 
τον κοσμο 
κι' ολα 
τα ονειρα 
τ' άνθρωπου 
για το αυοιο 

ΚΑΤ/ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ, και αλλα 

ποιήματα, Κωστη Κοκόροβιτς, 
β' εκδ. Μαυρίδης Άθηναι /972

Ξανα:δια(9άζοντας την συλλο
γή αύτή, πού φωτίζεται, σέ 11ε
ρικά ποιήματα αnό ενα «ο:λ\ο 
φως» - τό φως των ποιητικc.:,ν 
ενοράσεων _, ξεχωρίζω τ�1ν 
«Ζωή»: 

ΖΩΗ 

Γεννηθηκα 
πρίν άπο τον · Ηλιο, 
άπο τήν πέτρα 
καί άπο τό νερό 
Δεν έχω ήλ�κία 
Ε�μαι ή Αίωνιότητα 
Είμαι ή Στιyμή 
Δέν μέ γνωρίζουν 
οί ανθρωποι, 

γιατί κανεvς δεν με δηλωσε, 
στά ληξιαρχεϊα τους 
'Υπάρχω, 
χωρίς νά ε.,<_ω γεννηθεί 
Δεν με γνωρίζουν 
οί άνθρωποι 
'Όμως, διαισθάνονται 
τή ν υτια ρε. ή μου 
Δεν με παραμονεύει 
ό θαναrrος 
θνητος δεν εϊμαι 
κι' ούδε χαναμαι 
Δε χαρηκα 
τcυ ταφου τήν άναπαψη 
Μήτε των όστεοφυλακιων ή Μουσ,κη 
μου σαλεψε παραφορα τά φρενα, 
ά:πο μυριαδες όργανα ά-τό κοκκ::χλα, 
τιου τα διευθύνουν 
τά πιο σοφά κρανία 
Οί ο.νθρωποι 
συχνά με μνημο,εύοι.,νε 
καί σάν 'Άγνωστο Θεο, 
με τιροσκυνα:νε 
Δεν είμαι, 
-τταρά ό ανεμος 
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ο άbcφαστc.<,, 
που ξε.τυλιγει 
κλωστL<, άπο ι,ροχή, 
κλωσΤLς κυματιστές 
και μολυG�:.νιες ... 
Καl τά ξερά τά φύλλα 
του Χινοπωρου, 
στα έρημικά τά κοιμητήρια, 
καθώς χαuοσέρνονται 
για νά προσευχηθουν, 
άρ;<ίζουν ί:να πενθιμο έμ6ατήριο, 
κηδευοντας όνειρα χαμένα, 
πού ό θάνατος καl οί Μοϊρες 
άκλουθαν 
θνητος δεν είμαι 
κι' ούδιc χανοuαι 
Ό θανατος, 
δεν μi: παραμονεύιcι 
Δέν εχω ήλικία. 
Είμαι ή Αίωνιότητα, 
Ειμαι ή Ζωή 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: 'Ηλία Σι-
μόποuλοu. Ποιήματα. 
Σκέψη». Άθfίναι 197 2.

«Νέα 

Είναι οί <,Μικρές μαρτυρίεr;» 
έξέyερσις της πο,ητικης ::ύ�ι
σθησίας yιά τήν άvτιπνευματι
κή, άπάνθρωπη καί - άκό 1η 
- άντιφυσιολοyυκή τφαy;1αη
κότητα της τρεχούσης ζω�ς.
Ό ποιητής στιέκεται ορθως
«σαν ενας ο:τεyκτος δικαστής
μπρός σ' άλαλάζοντα πλήθ1 .
Άλλα ή κρίσις του είναι σιy-:r:_
λή καί καρτερική, μέ τήv έλrτί
δα δτι «εφη(5α άλογα (5α�ί
ζουν πρός τό φως" και θά μίiς
δδηyήσουν, κάποτε, σέ ζωή ό
νείρου

Βαθεια στα χωuατα άθεατοι 
έκα,,:ο,.ι,ιιυρια σ'Ποpοι άδη,μσνοϋν 
ι3υζαινuυν τwc; ι�ακ,πους της yηc 

Ά-τό τά ώραιότερα ποιήμα
τα της συλλοyης, ή «Πόλη 1οϋ 
Φωτός.>: 

'Η 'Αθήνα 
ψήνε.ται σrrον πυρε.το 
παραληρεί 
γεμ&rη άμυδρά ονε.ιρα 

Στερεψαν τα -τοτάiμια της 
c,ί δρομοι της φυμαηκοl 
λησμόνη σαν τόν ηλιο. 

Τά σπί'rια Lγιναν κοινοGια 
τά επιπλα LXOJV κίτρινο χρωμα 
τά παιδιά yεννιοϋνται χωρίς φίλι,υς 
'Αναζητησα 
τ' άηδονια τοϋ Ίλισσϋ 
τlς λεξεις, 
"1:ου δέν πληγώνουν 
τήv ποίησι 
γuμνη σάν τον ηλιο 

Γύρισα 
με τήν καρδιά διάτρητη 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ: 
Γεωpyίοu Ίω. Σωπασfί, Ρέ
θuμνον Κpήτης, 1973. 

Ό λαϊκός στιχουργός, τ::>υ 
δποίου μερuι<ά τραγούδια φα:
νεται vά άποδίδωνται 'ΧΠΟ 

τούς «λυράρηδες,, yιά τό ά
πλό κοινόν, εχει περιλcά(5ει σcην 
συλλοryή του καί μερικά γνω
μικά άξια προσοχης. Χωρίς 
σχόλια, παραθέτω μερικά, ιJς 
τροφή yιά τή σκέ-JJι: 

Δε χρειαζεται νά σκέπτεσαι το θεο, 
όταν σκε.πτε.σαι τόν έαU'1:ο σου 

Αύτο ποι, διcv �ρμηνεύε.ται ειναι ό 
θεοc 

Το φως ειναι "να 
Οί δρόμοι πολλοί 
Ή χαρα λιγοστή 
Ή φλοyα άνάGει, δέ σι3ηνει 
Σκέψου 

Ποιος χρωσταει πεpισσότερα, 
Ό Ί οuδας στον ανθpω"'l:ο 
η δ ανθρω,τος σιτόν1'Ιούδα,
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Κωρύκειον δντρον 

Ό Γάλλος άκαδημαΊκός κ. 
Πιέρ Άμαvτρύ, διευθυντής της 
Γαλλικης αρχαιολοyικης Σ χο
λης 'Αθηνων, υ11εστήριξε δτι τό 
Κωρύκειον αvτρον ( στό ι,1ικρό 
όροnέδιο των Δελφων, 11ιό -ττά
νω από τήν αρχαία ΛυκώpF ι:χ, 
σέ ϋψος 1400 μ. άπό τήν θά
λασσα), πού ητο αφιερωμένο 
στόν Πάνα καί τό:ς Νύμφας της 
Κωρυκείας, έχρησιμοποιεϊτο ώς 
τό11ος λατρείας «άπό αμνημ:::ι
νεύτων χρόνων». Αυτό τοLJΛ,i
χιστον, προκύπτει απο ώρι
σμένα ευρήματά του, τό: όποϊα, 
ύποι5ληθέντα είς τήν δοκψαJί
αν του ραδιάνθρακος 14, έκμί
θησαν ώς εχοvτα ήλικία 40.000 
έτων ! 'Έτερα ευρήματα έχρο
νολοyήθησαν είς τήν περίο">ο 
μεταξύ 4.300--3.300 π.Χ. Χρσ-
ολοyικόν κενόν, τό όποϊον �ί-l 

φανίζεται στα στρώματα -:&':Ιν 
εύρημάτων, δεικνύει δτι τό ά�
τρον επαυσε νό: είναι προσιτόν 
από της Νεολιθικης μέχρι της 
Ύστει;>ομυκηνα'κης περιόδου, 
ητοι έπί 1.500 _ 2.000 ετη. Ά
φου δέ, ώς δεικνύουν τό: μηκυ
ναϊκό: ευρήματα, έχρησιμοποιή
θη, κατά: τήν τελευταίο. αύτή 
περίοδο, ώς χωρος μαντείας, 
έyκατελείφθη, μετά: τήν κα,:χ-
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στροφή του μυκηναΊκου πολιτι
σμου, έπί 500 περίπου .ετη καί 
έπανεχρησιμοποιήθη κατά: τού-:; 
αρχαϊκούς, κλασσικούς, έλλη
νιστικούς καί ρωμαίκούς χρό
νους. 

Τό: αφιερώματα πρός τό:ς 
Κωρυκείας Νύμφας καί πρΑς 
τόν Πάνα χρονολοyουvται :-r
πό της έποχης του Κυψέλω, 
τυράν\,ΟU της Κορίνθου (7.)ς 
αίών) ι καί του Σόλωνος· συvΞ
χίζοvται δέ, μέχρι των πρώτων 
αίώνων του χριστιανισμου, �-ς 
συνάγεται έκ των χρονολοyοJ
μένων άπό της έποχης των Ρω· 
μαίων αύτοκρατόρων ΆvτωJί
νων καί Σει5ήρων (3ος αίώ11 
μ.Χ.) εύρημάrων. Τόν μαντικ-'>ν 
χαρακτήρα του Κωρυκείου άν
τρου μαρτυρουν ή πληθώοα 
των είς φυσικήν κατάσταιJιν 
καί έπεξειρyασμένων η καί τε
χνητων αστραγάλων, ώς ι<αί 
τό: θαλασσινό: κοyχύλια (τόσJν 
οί πρωτοι, οσον καί τό: δεύτε
ρα, έχρησιμοποιουντο, κατά 
τήν αρχαιότητα, διό: μαντιχ:::ι•)ς 
σκοπούς). Έκ των 21.000 '3:
στραyάλων, οί όποϊοι εύρέθ1-
σαν είς τό άντρον, 18.000 είν:χι 
ακαθάριστοι, ένω οί ύπόλΟLΠJL 
είναι τρυπημένοι, μέ τό:ς κοι
λότητάς των μολυι5δωμένας, 
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πριονισμένας η\ έyχαράκτους. 
Πλεϊστοι έξ αύτωv ψέρο:.;ν 
yραμμό:ς η γράμμα-τα, άλλ.ό: 
και όνόματα ( ώς Θέτις, Νύξ, 
Αίας, 'Αχιλλεύς, Ήρακλης, Ά 
πόλλων). Εύρέθησαν, έπίση�. 
δύο αστράγαλοι έξ όρειχάλ
κου, τρεις λίθινοι ιωι είς έξ .;α
λου. Έκ των αφιερωμάτων, ,ό 
σημαντικώτερο yιό: τήν τέχ,η 
και τό μέγεθος, είναι ενα ακέ
ψαλον άyα:λμα Σ αιύρου, :· -
ψους ένός μέτρου των αρχ�ν 
του 3ου π.Χ. αίωνος, ετερJν 
παριστάνον yενειοψόρον Πό.vσ: 
κραιουvτα αyyεϊον, ώς υί 
πληθος μικρων πηλίνων αψι<Ξ
ρωμάτων, τό: πλεϊστα των 6-
ποίων χρονολοyουνται από τ-'.i>v 
μιέσων του Σ τ' μέχρι τοϋ Δ 
αίωνος π.Χ. 

Πολύ πιθανόν, κατά τόν Γά\
λοv καθηγητή τό Κωρύκει·)ν 
άντρον vό: ητο ή αρχική εδρα 
τοϋ μαντείου των Δελψων, Ι\.αί 
δχι ή περιοχή της Κασταλίο:ς 
πηyης. 

Ό · 1 ησοϋc: στό · 1 σραήλ 
Τό: νέα σχολικό: C:>ι�λία rοϋ 

'1 σραήλ δέχονται τόν '1 η σου 
σαψως ώς ίστορικό πρόσω-ιο, 
αντιθέτως από δ,τι συ έ�αινε 
στό παρελθόν. Μέ. τήv διαψο 
ρά. δτι ώρισμένα περιστατικά, 
σχετικό. μέ. τό πρόσωπόν του, 
χαρακτηρίζονται ώς «μυθοπλα
σία». Τέτοια περισταιικό: είναι 
ή «παρθενία" της μητρός -ιcu, 
ώρισμένα θαύματα, ή ανάστα
σίς του κ.λ.π. 

Ό '1 ησους έμψανίζεται ώς 
άνθρωπος μεγάλης εύψυ'Ίας και 
πνευματικότητας, μέ. έξαιρε rι ι,ή 

άκτιvο�ολία στίς μαζες. Σ rό: 
i.α �ι�λία ή αναφορά στόv '1-

ησου γίνεται γενικά μέ. συ:1πά
θεια πρός τήν «ανθρωπιστιι< 1» 
στάσι του, χαρακτηρίζεται δ
μως δυσμενως ή έκμετάλλευσις 
της ίστορίας του καί των κηρυ
γμάτων του από τήν Χριστιαvl
κή 'Εκκλησία. Μέ. κάποια ζ:it 
αιότητα έξ άλλου, έπιτίθεvται 
τα νέα έyχειρίδια έ\.αντίον - nς 
στάσεως των Χριστιανωv ,,αί 
της έπίσημης 'Εκκλησίας τους 
εναντι των Έ�ραίων. 

Ό καθηγητής Πίνχας Λά·τιν
τε, πρωτεργάτης της «μετ,:χρ
ρυθμίσεως», έδήλωσε, δτι ,ή
ταν καιρός» να δοθη ρεαλι:ηι
κό: καί χωρίς έμπάθεια ή ί
στορία τοJ Χpιστου. 

Προ - όνθρ,ωποι 
Περί τό: 48 χιλιόμετρα νοτ·ο

δυτικως της πρωτευούσης ·,r ις 
Κίνας, έyκαινιάσθη νέον ΜοJ
σεϊον των εύρημάτων, πού ε 
χουν σχέσι μέ. τόv περίψ•1μο 
«Σινάνθρωπο του Πεκίνου,>, ό 
όποϊος κατατάσσεται ύπό upι
σμένων είδικων έπιστημόνων 
στήv τρίτη �αθμίδα έξελίξεω:; 
των ανθρωποιεδων δvτων, μsτά 
τούς «ΠΟ\.yΚίδας» Και τούς '-πα
pα θρώπους» η «αuστρα\οπι
Θήκους», καί Ι=ζησε, καιό: �ούς 
Κινέζους ανθρωπολόγους, r;:�ίν 
από 400 εως 500 χιλιάδες χρό
νια. 

Κατά τόν "Ελληνα ανθρωπο
λόγο κ. "Αρη Πουλιανό, ό Σι
νάνθρωπος του Πεκίνου, ΟΠ' Jς 
καί ό Πιθηκάνθρωπος της 'ία
�ας, κατατάσσονται στό 'Ίpω
το στάδιο του σχηματισμου του 
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άνθρωτιίνου yένους, στό στ>J.οιο 
των Π ιθη καvθpώτιων, η δτι',.)ς 
έπικρατει τελευταια στήν δ·ε 
θvη �ι�λιοyραφία, στό στα:Sιο 
των 'Αρχανθρώτιων. Καί οί fvo 
εζησαν κυρίως στήν έποχη τι.,J 
Μέσου Πλειστόκαινου. Ειδικά 
δ Σ ινάνθρωπος είναι κατά τι 
νεώτερος τοϋ ΠιθηκανθρώπJυ. 
Ύπολοyίζεται σήμερα δτι :(η
σε περίπου πρίν 360 χιλιά'Sες 
χρόνια, ϊσως και 400 χιλιά
δες χρόνια. 

Έξ άλλου, στήν Κένυα, :�την 
περιοχή της λίμνης Ροδόλφου, 
δ 'Αμερικανός άνθρωτιολόyος 
Ρίτσαρντ Ληκυ άνεκάλυ.με 
κρανίον τιρωτοyόνου άvθnώ
τιου, στό όποιον άτιοδίδεται ή-

λικία δι;όμισυ έκο.τομμυρί•uν 
έτων, ητοι άρχαιότερο πα, τός 
άλλου εύρήματος, τουλάχιστον 
κατά ενα έκατομμύρια ετη. 

Διαφ�ρει άvαμφιΜλως ,τπό 

τόν «Χόμο σάπιενς», άλλά καί 
άπό κάθε άλλη προϊστορική 
μορφή. Καί δέv ταιριάζει μέ 
καμμιά θεωρία περί έξελίξεωc 
τοϋ άνθρώτιου. Ό έyκέφα\ός 
του θά ηταν πολύ μεγάλος. Ή 
μορφή του κρανίου, άπό τό δ
τιοιον λείτιουv αί κοιλότητι=ς 
των φρυδιων, ένθυμίζει έκπ\η 
κτικά τόν σύyχρονοv άνθρω-ττο. 
Πρέπει νά έξηyηθη πως εύ,)έ
θη κε σέ τόσο άρχαία -ττερ,ο
χή 

Περί άγάnηc 

Τήv Κυριακή 8 'Απριλίου ά
τιέθανε δ διάσημος ζωypάιDος 
Πάμτιλο Πικά:σσο, σέ ήλικία �1 
έτων. Σ τό τελευταιο πάοτυ 
πού είχε δώσει yιά τό: yε-.ιέ
θλιά του, δ Πικάσσο είτιε: <,Δiν 
μ' άρέσει νά �yαίνω εξω, yιατί 
τιροτιμω vό: έρyάζομαι. Ξόηε
ψα δλη τήν ζωή μου άyαττ .JV
τας, μέ πάθος. 'Ακόμη κι' αν 
αϋριο δέν εϋρισκα κανένα άλ
λον στόν κόσμο, θ' άyα,ισϋ:Jα 
ενα λουλούδι η άκόμη κι' ί:vα 
πόμολο πόρτας 

.. Ελεν Ζαχάρα 

'Από τήv Αύστραλία μετcαό
θη δτι άπε�ίωσε ξαφνικά, ή μίς 
'Έλε" Ζαχάρα, πρώην yε',ίΚή 
ypαμματεύς του έθνιΚΟU ::_ <Ει 
τμήματος της θεοσοφικης Έ 
ταιρίας. Ή μίς Ζαχάρα, Υ'..:..)
στή στούc; 'Ελληνικούς θεοσvφι
κούς κύκλους άτιό έπισκέιι,-:ις 
καί δμιλίες της, ηταν λάτr)ις 
της άρχαίας Έλληνικης <j>ιλο
σοφίας. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Ίπποι<ράτουc 33 - Τnλ. 602.883 

ΒΙ Β ΛΙΑ - ΕΙ<ΔΟΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ ΣΜΟΥ: 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΠΟΚΡΥΦΙ ΣΜΟΥ - ΜΥΣΤΙΚΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΥΣΤΗΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ
- το ΚΑΛΕΣΜΑ -

Τό πρωτο ι?,ιι5λίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙ ΟΓΚΑ - μιό:
ζωντανή ήθική καί πνευμαηκή δυδασκαλία yιό: τον σύγ
χρονο κόσμο. 

2. Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ Β!ΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Τό κλασικώτερο παραδοσιακό κείμενο τοϋ Μαχα

yιανικοϋ 'Αποκρυψισμοϋ, yιό: πρώτη ψορό: στα 'Ελληνι
κά, μέ έπιστcψένη Είσαyωyή τοϋ Δρ. 'Έι5ανς - Γουέντζ 
καί ψυχολογικές παρατηρήσεις τοϋ Δρ. Κ. Γιούνyκ. 

3. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μία ψυχολογική μελέτη yιό: τό: π:ροι5λήματα της

π:ροσεyyίσεως τοϋ Ούσιαστικοϋ. Είναι καί οί ι5ασικές ά:ρ
χές yιό: την προσπάθεια της ά:ψυπνίσεώς του ά:πό τόν 
Π. Ούσπένσκυ, τόν γνωστότερο μαθητή τοG Γκουρτζίεψ. 

4. Ο ΤΡ ΕΝ/\0 Σ
Συμι5ολικό: Άψηyήματα καί Παραι5ολές τσϋ μεγά

λου ά:νατολίτη ποιητη καί μύστη Χαλίλ Γκψπράν. 

5. Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ - 1 ΕΡΟ ΔΡΑΜΑ
Μία θεατρικη ι5ιοyραψία τοϋ πρώτου θρησκευτικοϋ

έπαναστάτη της Ί στορίας, τοϋ θεόπνευστου Άχενατόν, 
δοσμιένη ά:πό τόν αξέχαστο πνευματυκό έρyάτη, καθηγη
τη 'Άyyελο Προκοπίου, μέ ι5αθειό: γνώση της ά:ρχαίας 
Αιγύπτου καί των μυστηρίων της. 
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---j ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣj---
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραψεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Γ1λατ. Κλαu
θμωνος), εtναι άνοικτά μόνον κά:θε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
9,30 - 12,30 τι:.μ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν ά:ττοστέλλετε μέ τα
χυδρσμικήν έτι:ιταyήν είς τήν δι.εύ
θuνσιν : «Κωστην Μελισσαρόττοuλον, 
Δρο:γατσανί.οο 6, 'Αθήνας, 122». Ά
τι:οστολαt μέ τρο:τι:εζιτικάς έτι:ιταyάς f'ι 
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράψεται κ<Χθαρά τό όνοματετι:ώνu
μον καt ή διιεύθuνσις τοϋ άπτοστολέως, 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Δέν ύτι:άρχοuν μεμονωμένα τεύχη 

ύτι:' άριθ. 1 - 9, 11 . 19, 21 _ 23, 

25 - 26, 28 - 30, 32 _ 33, 43 . 44, 

49 . 50, 55 - 60, 67 - 70, 79 _ 80, 

91 - 92, ούτε τομοι 1959 Οί λοι

τι:οί ύτι:άριχουν 

Ζητοϋvται προς άyοράν, άν-
τί δρχ. 20 εκαστον, τά: κάτωθι 
τεύχη τοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ 

1964 'Αριθ. 33 
1969 Άριθ. 67/8 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη ά:τταπαλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έτι:εστράφησαν 
ά:ττό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε:ο η «άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εtδσποιήσα.ιν η νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ήρώ Γαλανοϋ, Δικηγορος, Άρι. 
στείδοu 3. θεόδ. Κασίμης, Ποταμιάνοu 
19 - 21. Άναστ. Κοντογόνης, Ία. 
κωt!>άτων 28. Γεώργ. Κοσσιέρης. 

Κροπεροϋ 14-16. Ίω. Πουλάκης, Έρ
μοϋ 6. Γεώργ. Τριι!,ιζας, Άλ. Σού
τσου 6. Ναυσικα Τσινα, Βασ. Κων
σταντίνου 40. Χαρ. Άyγελης, Γουμε
νίτσης 3 - 5. Σωκρ. Κουσοορακος, 
Κουσίδου 19, Ζωγράφου. Δημ Πάν
τέλος, 'Αργολίδος 9 - 11. Δ. Χα:τζη 
νικολάοu, Λυκοορyου 64. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

'Ηλίας Λεφούσης, Δημητριάδος 
176, Βόλος. Κωνσταντίνος Πρωίμος, 
Κόρακα 17, Χανιά. Νικ Τσινόγλου, 
40 'Εκκλησιών - Ή ρακλείας 8, Θεσ
σαλονίκη. 

ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(κατά σειράν λήψεως) 

Μάγια _ Μαρία Ρ αισσου: Της φωτιας 
καί της στάχτης (ποιήματα) 1972 

Μάγια - Μαρία Ρούσσου. Ή σψαγή 
(τραγωδία). 1972. 

J o,e Orlrga Τ Ga,ςet (μετ. Μάγιας -
Μαρίας Ρούσσου): Ή έξέγερση 
των μαζών. Άναζητωντας εναν 
Γκαίτε liκ των ενδον. Άνάτυτι:α 
1972. 

Γιάννης Καρα(!,ίδας: Ό τι:οιηrrής Φοί
(!,ος Δέλφης. 1973. 

Κάρλ Γιούγκ (μετ. Σοψίας 'Άντζα,. 
κα) : Ή όλοκλήρωση της τι:ροσωιττι
κότητας. 'Αθήνα 1972. 

Κάρλ Γιούγκ· Τό άρχέτυτι:ο τοϋ όλο. 
κληρωτιοιμοϋ. 'Αθήνα 1972. 

Κάρλ Γιοογκ: Άτι:άντηση στόν 'Jώ(!, 
'Αθήνα 1973. 

Κώστας Γ. Μίσιος: Πορεία α'. 'Α
θήνα 1973. 

Κώστας Γ. Μίσιος: Τί εί11ανε γιά τά 
,τοιήματά μου. 'Αθήνα 1973. 

Χρόνης Ά. Σοψρας· 'Αχνές σκιες 
κι' ώτόηχοι (1tοιήμαrτ:α). Άθηνα 
1972. 
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Χρόνης 'Α Σοφρας Σκίτσα καί Φι
yουρες 'ΑΘηνα 1 972 

Νuιως Μηλιώρης Μενος Φιλήντας 
'Αθηναι 1972. 

Ι' 11 Ι)ιrη,,ι 11 (μετ. Γ Μ Πο:,παχα.. 
τζη) Ή Κοιλάδα των Ρόδων 
(2894 -3906 μ Χ ). Τσμοι δύο 

ΔημοσΘενης Κόκκινος Ή Γη καί τό 
νερο. 'Αθήνα 1972. 

'Άρρια Κλώντια· Ό Ίησοϋς στην 
Πορτοyαλ�κή καί Βραζιλιανή λογο
"ί'εχvία Άθηναι 1973. 

Νίνα Τσακνη: Άθηνα (Ή μυστικη 
ζωή μου). Άθηναι 1973. 

Δημ Σκαρλ Σοϋτζος Οί 'Έλληνες 
Ήyιψόνες της ΜολδοGλαχίας 'Α
θήνα 1972. 

Κώστας Μοντης Δεύτερο yρcΧJμμα 
στή Μητερα Λευκωσία 1 972 

Έθνικη 'Εταιρία 'Ελλήνων Λοyοτε
χνωv Κύπρου 'Εm:ε.τηρίς 1972. 

Γεράσι1μος Κορολr\ς. Νοστ:αλyικες ώ 
ρες (Ποιήματα) 'Αθήνα 1973 

Γιολαντα Πεyκλr, Άyκο:,θι τό ά;μα 
ραντο (Ποιήματα). Άθηνα 1972 

Σαραντου Παυλέα 
θετικό ποίημα) 

Τό Ι<:ητος (Συν 
θεσ) νίκη 1973. 

Χαρας Β ιε.ννα Έλλαδα ΖωyραΦιLς 
καί τραyοιύδια τοϋ Πε.ιραια καί της 
Κούλουρης Σχεδια της ίδιας 

Δημ Στα,μπε.λου· Στου τιετρινου ι-.αι· 
ροϋ το με.σα με.ρος Ποιηματα 

Του ίδίου Δο«�μές yιά μιαν ό:πόφα 
ση Ποιήματα 

Άντρεα Προκοπίcυ Γρα,μμα πρωτο 
καί Γραμμα δεύτε.ρο Ποιηματα 

Μανώλη Πρατικάικη Θαλασσινε.ς q-ω 
νες Ποιή :.J.ατα 

Δημ Γαλανη Σκυρος Ποιήματα. 

Νικου ΛοGε.ρδου Ταξειδια με την 
Τε.χνη ('Ιταλία, ΈλGετια, Ίσπα 
νια, · Ελλαδα) . 

Νίκης Κωνσταντιvεα Διηyή,ματα 

Γερ Τσακα\ου Πι,ρεια σ' έ.χθοικο 
περιGαλλον Διηγήματα. 

---------·---

'lδιοκιτήτης : 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διε.υθυντής: 
Κωστης Ν. ,'.\aλισσαρόπουλος, 
Πλατ. 'Εθνικης Τραπέζης 3, 
ΦιλοΘέη. Προίστάμ. Τυπσyρα
ψείου : Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης, 
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον. 
ΣτοιχειοΘε.σία 'Εκτύπωσις: 
«Έmάλοψος» Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χοιυ Πηyης 4, τηλ. 631.675. 
Άθηναι, Μάρτ. - Ά'Τψ. 1973 

Τιμ'ή "ί'εύχους δρχ. 15 

i 
1 
ι 
1 

1 
! 
1 
i 
1 

ι 

------

Θανάση 
φίας 

=ηροϋ Φακ.ελλος δικσyρα· 
Διηγήματα. 

θ Τί.μτιου· Τό τε.ίχος Διηγήματα. 
Λοολας Ίερωνιψίδου Οί δύο ρε· 

-ττούμπλικες Διηγήματα 

'Αντρέα Ροδίτη Διηγήματα, Λευκω
σία 

Ευης Πα>τταδήμα Άνε.λέητος δρό,1ος 
Ποιήματα. 

Έλευθ. Άναyνωστο:,κη · ΤζαGαρα. 
«Άνα1κύκλωσις» Ποιήιματα (α' 
βραGε.ίοv Λασκαριδε.ίσυ διαγωνι-
01μοϋ). 

Όδυσσ Έξαρχάκη · '1 ριδισμοί, καί 
το κυμα μιλησε Πcιήματα. 

Τίμωνα Στρουθια Στούς σπασ�μέ 
νους ηλιους Ποιήματα. 

Γιάννη Γαλανου Νεοι καιροί. iloι 
ήματα 

Γιωρyη Χαλατσα ΣυμGιGασμοί μέ 
το φως καί το σκσταδι Διηγήμα
τα 

Ν Βα:ζα Οί κάμπιες Διηγήματα 
Ντίνας Τακαρη · Περιπλέοmας τή 

Μεσόryειο Διηγήματα 
'Ανδρέα Χ ΓαGριηλίδη Τά έθνα:ρχι 

κά δικαιώματα καί τό ένωτικόν 
δημοψήφισμα. Με.λέτη, Λευκωσία. 

Βασίλη Φράγκου: Φιλοσοψία της ι-.ο· 
σιμικης έποχης. Δσκί,μιον συγχρόνου 
έρμηνείας της Άριστστελικης ον
τολογίας. 

Κο:,τ Κοκοπούλσυ - ΓρίGα: Σκαλί-
ζσντας τή χοGολη Λcωyραφικά 
διηγήματα της Σμύρνης 
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Π·ΡΙΟΔΙΚΑ 

nνει.ψατική Ε'Τ!αpχια (Ίοuλ 
72) 

Δεκ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

Βολος Γ. κ .>UΚΟΟ�ινcχ; 
Δρα:μα Φιλ I ζαλλας 

'\αοyρα:φικ'ή Κυπρος (Γε.ν · Auy 73) 
Πνειψατική Κυ-ιτρος (Γε.ν - Φλεδ. 

ΖΟΙκυνθος Ν. lαμπαλης 
Ήράiκλειον Λ Κουντης 

Μαρτ 73) Θεσσαλονικη Γ. Βαρανcχ; 
Σμυρνα ( Ια:ν, Φc:Gρ 73) 
Η Πρωτοτυιττη ( lcw Φεδρ 73) 

Κα�αλα Σ Ρωμανιας 
Κοζ01νη Σ τελλ.α f σιομπανου 
Κερκυρα Άχ. Ά(;ραμιδης Περιοδικο Ευηνιδω Βορ Ελλάδοr., 

( Ια:ν Φε&r:- 73) 
Ο Κοσι cχ; της Ψuχης ( Ιαν Φε.t:.ρ 

73) 
Επιλογές (Γε� Φ\ε.G Ί3) 
Ηπε�ρωιτικη Εστια (Νοε.μ Δι:κ ,2) 

Λα:μια· Ε Παπαντυνι::>υ - Κ Φαλιδας 
Λαρισα Έσδρας Μωυσης 
Μυ-ηληνη 'Ηλ. Κουκελλ.ης 
Ξα:νθη [υε.λτι.ς Ρανος 

Κρικος (Φc.(;ρ, Μάρτ 73). 
Πατραι Άθ. Κοντοσακις 
Ροδος Μ. Φωστιε.ρης 
Συρος Γ1 Ζαραφωνιτης 
Χαλκις Θεοδ. Οίκm,ομου 

Σ τ:χθμοι (ΦεGρ Μαρ τ 73) 

Προσαν:χτ .,σμοι (f'.\άρτ 73) 

Ο ΦJσtΟΛάrpηc. (f'.\άρτ 73) 
Χανια Ν. Βαρδακης 

Νέα Σύνο,:::χ (Ncέu · Δεκ Ί2) 
Άμι-ιοχωστcχ; 'Ανδ. Τσοκκcχ; 
Λεμε.σος Ά ντ Σ τυΛιανοG 
Λε.υκωσια 'Αχ. Ζα<:ιαλλης Καθρέ-p1.ηc, (Δ:κ 72 Γεν 1>λε6 

f'.\άρτ 73) Γlαφcχ; Κ. Καθητζιωτης 
Κρη·•κη Εστία ' ϋ -ι 72) l στΟΙμπουλ Γ Βακαλο-ττουλος. 

--------------------
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1 

1 
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1 

1 
1 

1 
• 
• 
• 
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Ρ.-Α. DIENACH (ΝΤΙΝΑΧ) 

Η ΚΟΙΛΑΛΑ ΤΩΝ ΡΟΛ ΩΝ 
Μετάφρ. Καθnγnτοϋ Γ. Μ. Παnαχατ{ιϊ 

Εικυκλοφορησεν ειc: 2 ογκώδειc: τομουc: (πρόc: 
δρχ. 100 εκαστοc:) τό συv:αρπαστικόν αυτο .εργον πού 
έγράφη τό 1922 καί μεταφέρει τόν αναιγνώστην ειc: 
τό μέλλον (2894 - 3906 μ.Χ.). Κστά τόν συγγραφεα 
καί τόν μεταφραστήν δέν πρόκειται περί φαντασιαc:, 
όλλά περί ένορσrικηc: βιώσεωc: τοϋ μελλοντοc:, το ο
ποίον ό συγγραφεύc: «είδε» καί «εlησε», άφοϋ εσπασε 
τό «φράγμα τηc: λήθηc:» πού βαρύνει τό ανθρώπινον 
πνεϋμα καrrά τήν διάρκεια τηc: επιγειου lωηc:, κατα 
τάc: διαδοχι,κόc: διαβιώοειc: τοϋ ανθρώπου 

Πωλείται είc: τά κεντρικά βιβλιοπωλεια 

------------------------------
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nΙΝΑ-

Νιλακάντα Σρί Ράμ 

nΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1973 

Σελ. 

73 

Σαράντου Παυλέα: Συνειδησιακοί διάλογοι 7 4 

Βασ. Ί. ΛαΖανδ: Ό Όρφεύc: (σέ ,άρχαία 'Ελληνικά έπιγράμματα) 79 

Αίμ. "Ιβου: 'Ελευσίνα 84 

Δημ. Ί ωαννίδη: Προλήψεις 85 

Γκαίτε: 'Οκτώ χρειώδη σrή ιωή 95 

Δημ. Χατιηγιά-ννη: Ό · 6σωτερισμόc: των Θρησκειων 96 

Βύρωνοc: (μετάφρ. Ίω. Δρίβα - Μαραβελίδου): Προφητεία τοϋ 

Δάντη 104 

Παν. · Αναγνώστου: Μυστηριακοί δοΕασίαι περί ψυχηc: 105 

Ν Σρί Ράμ: Οί δύο πόλοι 107 

Α. ΜπέΖαντ: Ήν. Πολ. Εύρώπηc: 107 

Νέλληc: Θεοδώρου: Περί Ένοράσεωc: 108 

Κ. Καρυωτάκη: Στό Σταυρό 112 

· Αποκόμματα 113 

Τεκτονικά 'Ανάλεκτα 125 

Βραδυά Μόιαρτ 1 28 

Χρ. Ριιοπούλου: Τά Νέα Βιβλία 133 

Χρονι� 145 

ΜεταΕύ μαc: 149 
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ{ων 

εις σελ. 2 tξωφύλλοu 

(Άποστlλλονται !λεόθερα ταχυδρομικών τελών) 

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

ΕΓΓΡΑ Ψ ΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Σuν&ρομη 1973 δρχ. 80 (tξωτερικοu $ 3.50) 

·ολοι οι σuνδρομηταl tσωτερικοϋ itχouν δικα{ωμα

να άγοράζοuν τούς τόμους tπιλογης 

Α' Τριετ{ας 1956-1957-1958 

Β" Τριετ{ας 1959 1960-1961 

lκαστον πρός δρχ. 80 άντl δρχ. 100 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποκρυφισμός και Μυστικισμός αδ. 30 δεμ. 50

Μ ε λ ε τ ή μ α Τ α αδ. 60 δεμ. 80 

Εtσαγωγη στη θεοσοφ{α αδ. 70 δεμ. 90 

Τα Βήματα Της Φιλοσοφ{ας . αδ. 50 δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ{ον της σοφίας) ΒΊκ-

δοση άναθεωpημένη 1971 

Έκλογαl άπό τόν Κρισναμοuρτι 

Ό Ίη σ ο u ς  

δεμ. 90 

ciδ. 50 δεμ. 70 

αδ. 50 

Τ6ιιu,ς : ΕΠΤ ΑΛΟΦΟΣ e.π.Ε. -z. 631.675-926.963 
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