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ΣΤΟ Κι\.ΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ : 

Σε ποιόν δρόμο ά-ιενίzοpε; 

Ό θωμας Καρλάϋλ εγpα
φ,ε.: «Τό παλαιό δ-έν πεθαίνει 
ποτέ. . . εως δτου νά μετουσιω
θη στό καινούργιο δ,τι κα,\ό 
περιέχει ή ψυχή του». Καθώς 
αιpαιρω τό πρωτο φύλλο ή με.
ρολογίου τοϋ νέου έτοuς, σκέ
πτομαι αν ύτιάρχη καμ,μιά ύπο
λογήσιμη διαφορά μεταξύ έ
κάστοu ετους καί τοϋ έπομέ
νου, δταν τό καθένα ερχε.ται 
άν&στολιaμένο μέ προσδο,κί€ς 
καί φεύγει φορτωμένο μέ φό
βους. Δέν ύπάρχε.ι τάχα κανέ
νας αλ.λος τρόπος ,με.τρήσεως 
τοϋ χρόνου, παρά μόνον μέ 'ε
τη, καί πpέ"Π'Ε.ι πάντοτε τοϋ Ί -
ανοuαρίου ή έλπίδα νό: κοpu
φώνε.ται στήν άπελπισία ϊ:οϋ 
Δε.κε.μ(�ψLου; 'Ίσως ύτιάpχ€ι ε-

Της JOY MILLS 

να ή με.ρολόγιο της σuνε.ιδήσ�ε.
ως, τοϋ δποίου αί σελίδες τοϋ 
παρελθόντος δέν άφαιροϋνται 
παρά ,μόνον, καθώς λέγει δ 
Καρλάϋλ, δταν «τό καλό»_ του 
παλαιου με.τουσιωθη στό και
νούργιο. Ή δυσκολία συνίστα
ται, βε.�αίως, στήν άπόσταξι 
των οόσιαοτικων άξιων τοϋ 
χθές, πού δέν θά χωρίζουν τό 
αϋριο άπό τίς ρίζες των, οϋτε. 
θά τό βαρύνουν μέ τά λάθη τοϋ 
χθές. 

Οί Ρωμαίοι είχαν τοποθετή
σει τόν '1 ανό στήν πύλη τοϋ 
€τους καί τοϋ ε.1χαν άποδώσε.ι 
την ίκανότητα νά βλέπη ταύ
τοχρόνως σέ δύο κατε.υθύνσ�ις, 
ένω τά πόδια τοϋ διπροσώπου 
αύτοϋ θε.οϋ έ�άδιζαν προς τό 
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καινούρyιο Καί στίς αρχαϊες 
μυστη ριακέ.ς σχολές οί ύττοψή
φιοι έδιδάσκοντο τούς δίδυ
μους κινδύνους της ύπερδειλί
ας, μ-έ. τήν αναστροφή στό 'Πα
ρελθόν, καί της ύπερτόλμης, 
μέ. την σττουδή προς ενα μέλ
λον άσχημα ττροετοιμασμένο. 
Ό νεόφυτος έδιδάσκετο δραμα_ 
τικώς δτι, ενώ δέ.ν θά μττορου
σε ττιά νά στρέψη ττρός τά ό
ττίσω, δέ.ν θά μττορουσε νά άνα
στρέψη τά βήματά του καί \ά 
έττανεισέλθη στό τταρελθόν, δέ.ν 
θά μττορουσε οϋτε νά φθάση 
στην «'Ανατολή» (τταντοτεινό 
σύμ(i')ολο του έσωτέρου φωτι
αμου) κατά θυελλώδη τρόπο. 
Καί 'μεϊς σήμερα, ώς ύττοψή
φιοι yιά κατανόησι, έξακολου
θοϋμε ν' αντιμετωττίζωμε τό δυ
αδικό ττρΜλημα της αναδρομι
κης καί προδρομικης όράσεως, 
αλλά τό ουσιώδες έρώτη _1α 
είναι: Σ έ ττοιόν δρόμο ατενί
ζαμε; Είναι δυνατόν νά β λ έ
π ω μ ε ττρός δύο κατευθύν
σεις κι' ώστόσο νά α τ ε ν ί
ζ ω μ ε έμττρός ; 

Ή αη:άντησίς στό έρώτη,1α ί
σως εyκειται στην αναyνώρι
σι του δτι τό ήμερολόyιο της 
συνειδητότητος δέν ανταποκρί
νεται στό ττέρασμα του χρόνου 
- από τό σήμερα ττρός τό αϋ
ριο - αλλά σέ στάδια αφυτινί
σεως αναφορικά προς τοί,ς
σκοπούς της ζωης, όπότε αί έ
η:οχαί της καρδιας δέν καθο
ρίζονται αττό τούς δεϊκτες του 
ρολοyιου, αλλά από την yορ
yή φλόyα της αyάπης. 

Σ έ μιά έποχή ττου η κύρια 
κραυyή ζητάει αλλαyή, δέν 

πρέπει να συyχέωμε τό και
v,ούρyιο μ-έ. τό καλό. Τό νέον 
ετος θά άπο�η καλύτερο μό
νον δταν ε'ίμεθα προετοιμασ 1έ
vο ι προς την σωστή κατεύθυν
σι. Δέ.ν είναι ή κατεύθυνσις 
του χθές η του αϋριο. Είναι 
ή κατεύθυνσις προς τόν άνθρω
πο. Είναι ή ατένισις προς τίς 
δύο διευθύνσεις του παρελθόν
τος καί του πεπρωμένου του 
ανθρώπου· είναι ή ενατένισις 
της «Άνατο,λης'> στην τελειότη
τά της. 

Σύμφωνα μέ μιά παρά:δοσι 
του Βουδδ�σ,μου, οί Βοδδισ-:χτ
Ιβας, οί μεyάλοι Κύριοι του Οί
κτου, •εχουν τό πρόσωιrτο προς 
τόν νότο, δηλαδή, ζώντας στά 
'l μαλάϊα ύψίη:εδα της έττιτεύξε
ώς των, έξακολουθουν ν' ατε
νίζουν προς τόν νότο, δπου οί 
άνθρωποι κατοικουν καί 11ά
χονται μέ. πόνο yιά την λύτ�ω
σι. Σ την «Φωνή της Σ ιyης», ό 
ύποψήφιος πού διασκελίζει ,ήν 
πύλη της Παραμίτα περιy?ά
φεται ώς «�υ� στή� π�ς 
την δύσι, πού έπάνω στην μορ
φή της ό ανατέλλων ηλιος 7τjς 
αίωνίαq σκέψεως ξεχύνει τίς 
πιό ενδοξες ό::κτίνες του». 'Ό
που καί αν τοποθετείται ό ύ
ττοψήφιος, ανατολικά, δυτ ικά, 
βόρεια η νότια, δλαι αί τταρα
δόσεις συναντώνται yιά την 
κατεύθυνσι πού 11ρέπει ό άν-
θρωπος νά λά�η: «Τώρα σκύ
ψετε τά κεφαλια σας καί ά
κροασθητε καλά . ό οίκτος 
έμίλησε καί είπε: «Μπορεί ιά 
ύπάρξη εύλοyία δταν ύττοφέρη
παν δ,τι ζη; Μπορείτε νά σω-
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θητε καί v' άκουτε δλον τόν 
κόσμο νά κλαίη ;». 

Κυττάζοvτας πρός τό χθές 
η τό αϋριο, ζητωvτας νά δια
τηρήσωμε τό καλό του παλαι
ου στό χτίσιμο του καινούpyι
ου, στρέφομε τό ήμερολόyιο 

Στό ήμερολόyιο της συνειδη
τότητος, είθε ή σελίδα του -τια-

ρόντος νά περιλά(9η την άπό

φασί μας ν' άτενίζωμε τόν α

δελφό συνάνθρωπο καί νά ύπη

ρετουμε την ύπόθεσι της άνθpω-

του χρόνου σ' ενα νέο ετος. πότητος 

'.ΑnοutίιG ε τε 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

τούς χρuGόδετοuς 

τόμους 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

1959 -1961 

Οί ;:rυνδρομηταί του I Λ I Σ Ο Υ 

δικαιουνται νά τον άyοράσουv 

ΜΟΝΟΝ δρχ. 80 άντί της τρε

χούσηc ,ιμης των 100 δραχμων 

Μήv, r 4Υαβα��εις.-
ΜΕΡ I ΚΟΙ φι:>-οι τοϋ 1-
Λ I Σ Ο Υ στελνουν την 
συνδρομη τους άφοϋ ά 
ναyκασθοϋμε, με λυ"tη 
μας, νά τους ένοχλήσω 
με με ύ-ττενθυμισεις, οί 
δ-ττοίες κοστίζουν καί 
χρονο και χρηματα, η 
.α στείλωμε είσ-ττρακτeι 
ρα, "!Ου κοστίCFι t"tιJΊς, 
δηλαδη άφαιρεί ά-ττο το 
-ττεριcδικο ενα μερος της 
συ.δρομης 
Οί πολλοί είναι τα'<Τ 
κοί Έ ν ώ σ ο υ  μ::χζ•
τους!
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Όρχήσ-ιρα 

Ποιος ξυπνα. τα μουσικό. πουλια πρlν ερθει ακόμη ΤΟ φώς για 

vα τραγουδήσουν; 

Ποιοςt::κινεί τ' δλογα":τ' δσπρα της ήμέρας στην αμιλλα της 

παντοτινής έπιστροφης τους 

γύρω από τούς σκοτεινούς ϊππους της νύχτας; 

Ποιος πλάθει το φαινόμενο του χρόνου, για να μετράει τών 

έποχών τη νεότητα 

καl τα μαγικό. θαύματα τών δστρων 

να βλέπουν μέσα στον καθρέφτη τών κόσμων 

τα ε'ίδωλα της ώραιότητός των 

σχισμένα σ' απειράριθμα αποσπάσματα; 

Ποιος τέλος αφυπνίζει μέσα του την α'ίσθηση 

τών ταξιδιών 

καl τών είδώλων τους 

για να ποθώ να μετεωρίζουμαι 

γύρω από την τροχια του αστρικου έαυτου μου 

ρυθμίζοντας την κίνησή μου 

με τη μουσικη τροφη του Σύμπαντος 

μέσα στην παναρμόνιά του Συμφωνία; 
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Τα πουλιiι 

Πρίν κοιμηθοϋνε τα χειμωνιάτικα πουλια τό βράδυ 
μέσα στα δέντρα τα μεγάλα τα πυκνά, να τραγουδοϋν 
αρχίζουνε όμάδι. 
Τό φώς πού φεύγει εύχαριστοϋνε. 
Πάλι τό φώς πού ερχεται τό πρωί 
με χαρα δλα χαιρετοϋvε. 
Νά' μασταν κι έμείς σαν τών αγρών τα λούλουδα, 
σαν τα πουλια τών δέντρων, αύτούς τούς μεσοσταθμούς 
μεταξύ ούρανοϋ καί γης 
γεμάτοι γνώση καί χαρα κι άπλη μεστωμένη ξεγνοιασια 
νά' μασταν κι έμείς σαν τα καλά μας τα πουλιά. 

Παραίνεση 

7 

Μην είπείτε, ποτέ μην παραδεχθείτε πώς είσθε μαραμένοι 
από τίς δοκιμασίες, από τίς μέριμνες τοϋ βίου, δχι, αύτό ποτέ 
να μην τό είπείτε. 
Γιατί ανθίζει πάντοτε ή καρδιά. 
Μια γωνια μέσα μας ζεστη εχουμε κρυμμένη. 
Μην είπείτε λοιπόν ποτέ πώς είσθε μαραμένοι 
καί δεν κερδίσετε αύτό εστω τό λίγο φώς τό έπίγειο 
σ· αύτη την πήλινή μας την ήμέρα δπου βουίζει 
τό κάθε μελισσοβουητό στ· ανθισμένα τα λιβάδια. 
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ο ΚΥΚΛΟΣ 

-ι-fις άνθρώπι'\ί ης zωής 
Tou Β Α Σ. Κ Α Ρ Α Μ Α Λ Ι Κ Η 

Όμιλία στό Φιλοσοφικόν 'Εργαστήριον ΑΡΟΗ 

Κατά, τήν φιλοσοφικήν θεωρίαν 
της &,,;ακυκλήσεως η ταλιγyενε
σίας, οί Κόσμοι, τά, πράγματα, 
τά, πρόσωπα καί τά. γεγονότα &.
κόμη. &ναδημιουρyουνται κα-ά, 
περιόδους. 

"Εκαστον ον διαγράφει κύ
κλον, έκάστη α.νθρώπι νος Ζωή 
συμπληρώνει περιφέρειαν, δλη ή 
&νθρώπινος Ίστορία διαιρείται εις 
κύκλους. Αί ήμέραι, αί ώpαι, τά. 
ε-η, ο[ αιώνες, &νακυκλουνται καί 
&ναγεννώνται εν -'Ώ τροχιq, του 
&πείρου καί του χρόνου. τό δέ τέ
λος των είναι ή επισ-ροφή εις τήν 
&ρχήν, εκ της δποίας προηλθον 
καί &πό τήν ότ..οίαν θά. έκκινfι
σουν καί πάλιν. 

"Αν παρατηρήσωμεν τά. νέφη, 
τά ϋδατα, τά, ανΟη, θά. εχωμεν λι
,ήν, πλrιν παρασ-ατικήν, εικόνα 
του ρόλου της &.νακυκλήσεως. 

Τά. ϋδατα, ώς ύδρατμοί ύψουν
-αι, σχηματίζοντα τά. νέψη, τούς 

πραyμα-ικούς αυτούς ώκεανούς 
ύπέρ -ά.ς κεφαλάς μας. Ταυτα 
πλανώμε·;α, ώς τεράστιαι θάλασ
σαι κινηταί, με-αμορψουνται εtς 
ύετούς καί έπανασυνιστουν τά.ς 
θαλά.σσας καί τούς ποταμούς, οι 
όποίοι πρί ν κυλισθουν παρά, τούς 
πόδας μας, έκυλίοντο εlς τούς ου
ρανούς. 

Τό ανθcς προέρχεται α.τ..ό τον 
σπόρον, &λλά. καί ό σπόρος έκ του 
ανθους. 

Άφ' οδ λοιπόν κα-ά. τήν ιδίαν 
ιλοσοφικήν θεωρίαν καί ή ιiν

Ορώπι νος ζωή, &.νακυκλούμενη, 
διαγράφει τήν περιψέρειάν της, 
εΙναι λογικόν νά. νοήσωμεν, ώς 
θεωρητικήν &.ψετηρίαν της, τήν 
Γέννησιν, τον δέ Θάνατον, τό 
κλείσιμον ,ου κύκλου αυτου, ώς 
τό Θεωρητικόν Τέρμα. 

·π σχηματική αϋτη εκ pασις
του κύκλου, κατά. τήν δποίαν &.φε
τηρία καί τέρμα, συμοολίζοντα 
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τ+ιν Γέννησιν κα.ί το'ι Θά.να.τον, 
συμπίπτουν απολύτως κα.ί τό γε
γονός δτι οίοvδ-fιποτε σημείον του 
κύκλου δύνα.τα.ι νά, χρησιμεύσ'Ώ 
τα.υτοχρ6νως κcι.ί τα.υτοσήμως, ώς 
ά.φετηρία καί τέρμα, πληροί τον 
σκεπτ6μενοv ανθρωποv ( 11 umoSd
p ί('ω,) απορίας κα.ί στοχασμοu. 

Είνα.ι α.ρα.γε έκά.τεροv τούτων 
ά.ρχή κα.ί τέλος μόνον, η μήπως 
ά.μφότεpα, Γέννησις YJ Θά.νcι.τος, 
είναι αυτή αϋτη ·rι εκδ-fιλωσις Ζω
ής, ή όποία. δεν εχει οϋτε ά.ρχήv 
οϋτε τέλος; 

Εις τό ερώτημα. τοuτο 6πcί.ρχει 
f1 ά.πά.vτησις" εδόθη ά.πό τούς κα.
τά καιρούς Δια.νοητά.ς κα.ί Σο
φού::;, θεμελιωμένη δμως οχι επί 
επιστημονικών ά.ποδείξεωv, α.ί ό
ποία.ι δέν χωροuv :ν προκειμένφ 
ά.λλά, επί φιλοσοφικων συλλογι
σμωv, επί των ψυχοπvευμα.τικϊί)ν 
ιδιοτήτων του ά.vθρώπου, δπως εί
να.ι ή δια.χοή. ή εποπτεία, ·lι δι
αίσθησις, ή ενόρασις, ιδιότητες αί 
όποία.ι άν κα.ί δέv είνα.ι κα.τα.με
τρητα.ί, εν τούτοις είναι σημα.ντι
κως ύπολογ-fισιμοι κα.ί τέλος επί 
των εσωτερικών κα.ί μυστικωv Δι
δασκαλιών. 

Δι' δλων αυτων κατέστη δυνα
τόν ό άνθρωπος νά, εισδύσ'Ώ καί 
ψα.ύc:'Ώ τήν γνωσι ν των κεκρυμμέ
vων εις τάς σφαίρας του ύπεραι
σθητοu. 

Εί; τό σημείον αυτό, α.ς μου 
συγχωρηθ'Ώ μικρά. 6πομνηστική 
παρένθεσις, περί τοσ ποία. Ύ� ά.ν
θρωπ!νη σύστασις. 

.lύο εκδοχαί ύπά.ρχουν περί αυ

τής. Ή πρώτη, ή τριαδική, δέ
χεται δτι ό άνθρωπος ±ποτελείται 
εκ σώματος, ψυχής κα.ί πνεύμα
τος, ή δέ έτέpα, ή δυαδική, εκ 
σώμα.τος καί ψυχής μόνον . 

ΊΙ πρώτη, ·ή τρια.δικ-fι, παρα
δεδεγμένη από τάς πεpισσοτέρας 
πα.ραδοσια.κάς σχολά.ς, πλεονεκτεί 
ώς περισσότερον ά.ναλυτική, εναν
τι της δευτέρας, τ'i'ις δυα.δικης. 

Ώς προς τούς φιλοσοφικούς 
λογισμούς cπί των όποίων Οεμελι
οuται 11 ά.πά.ντησι::; δτι Γέννησις 
κα.ί Θά.να.τος είναι εκδήλωσις Ζω
'i'ις, χωρίς ά.ρy}ιν κα.ί τέλος, Οά, 
προτά.ξω κα.ί μέ δέος Ο' ά.ποτολ
μήσω τήν μετάδοσιν, συνοπτικώς, 
των σκέψεων των κορυφαίων του 
Ηνεύμα.το:::, του Πλά.τωνος κσ.ί 
του Σωκράτους. 

Διά, των συλλογισμών των, q:;ρο
νω, δτι ή α.vακύκλησις της ά.ν
θρωπίνης Ζω·7)ς λαμ6ά.νει τήv ε
πι6ε6αiωσίv της. 

«Μετα.ξ:ι Ζωής κα.ί Θα.·ιά.του, 
μας λέγει ό Πλάτων, οέν ύπά.ρ
χει μόνον 11 σχέσις τήν όπο 1α.ν μας
προσφέρει ·,1 Γνώσις καί ή Πείρα, 
&λλά, κα.ί κατι αλλο· εκείνο τό ό
ποίοv δέν είνα.ι δυνατόν -ιά συλ
λά.6ωμεv παρά, μέ τήv vόησιν. 

»Είς δρ6μος δέν όδηγεί μόνον
ά.πό τήν Ζωήν τ.:ρός τόν Θά.να.τοv· 
δπά.ρχει κα.ί ό αλλος, ά.πό του θα.
vά.του προς τήv ζωήν. 

»Τήν συ�υγίσ.ν αυτήν, Ζωής
κα.ί Θανάτου, τήν ύποσημαίνει τό 
λογικόν συμπέρασμα, δτ� εχ.αστον 
πράγμα, τό όποίον α.ισθα.νόμεθα, 
προέρχεται ά.πό τό ά.ντίθετόν του, 
έφ' δσοv 6ε6α.ίως είναι εντός της 
φύσεώς του vά. Ε"Υ.'Ώ &ντίθετον. Οϋ
τω ή ευχαρίστησις είvα.ι &ποτέλε
σμα της γνώσεως της δυσα.ρεσκεί
ας, τό καλόν εκ του κα.κοu, τό ευ
χερέ::; έκ το,j ουσχερους, τό θετι
κόν εκ του α.ρνητικου. 

» υΩστε μεταξύ δύο αντιθέτων
ύπά.ρχουν δύο δρόμοι, οί όr;οίοι ό
δηγουv α.πό του ένός εις τό άλλο 
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καί τά.νάπαλιν, η μάλλον ό ίδιος 
δρόμος, δστις δδηγεί πpός τά άνω 
καί πρός τά κάτω· δ δρόμος πρός 
τά άνω δεικνύει τήν Γέννησιν, έ
νώ δ πρός τά κάτω τήν φθοράν. 

» 'Α ντίθετον είς τήν Ζωήν εΙ ναι
δ Θάνατος, συνεπώς δ δρόμος καί 
έδώ πρέπει νά όδηγ-'Q ά.πό -ήν Ζω
ήν πpός -όν Θάνατον, &λλά καί 
ά.πο τον Θάνατον είς τήν Ζωήν. 

»Το δτι ά.ντιλα.μ6ανόμεθα τήν
μετάβασίν μα.ς &πό τήν Ζω·ην είς 
-όν Θάνατον εύκόλως πάντες, διά
της χρησιμοποιήσεως τών αίσθή
σεών μα.ς κα.ί δτι τό ά.ντίθετον, ά.
πό του θανάτου είς τήν ζωήν, δέν
τό ά.ντιλαμβανόμεθα., τοuτο δέν
σημαίνει ά.πόδειξιv- κα.ί τήν μετά
βασίν μας έπίσης ά.πό του θανά
του είς -ήν Ζωήν πρέπει νά ά.ντι
λα.μβανώμεθα., οχι μέ τά α.ίσθητή
ριά μας, ά.λλά μέ τήν δύναμιν του
νοός».

Καί δ πάντων σοφώτερος Σω
κράτης έπί τοj ίδίου θέμα.τος ά.
ποφαί νετα.ι ώς έξης: 

«'Π διαδικασία. -ης Ζωης, λέ
γει, πρέπει νά είνσ.ι παλίνδρομος" 
διότι τίς iλλος τρόπος όπάρχει, 
δ>στε νά μή στειρεύσ'Ώ ή Ζωή, 8-
-α.ν δεyθώμεν μόνον τήν πρός θά
νατον δδευσίν της;

»Τό πρα.γμα.τικον πρόβλημα. εί
ναι έδG)· Ζωή καί Θάνατος είναι 
δύο ειδη Γεννέσεως, δύο γίγνε
σθαι· το εν, δηλαδή ή κίνησις της 
ΖωrΊς πρός -ό τέρμα. της, ά.πα.ιτεί 
τό άλλο, τήν κίνησιν της Ζωης, 
ά.πό το τέρμα. της πρός τήν μορ
φήν, τήν ένσάρκωσι ν». 

Κα.ί διερωτάται ώσεί μονολο
γών δ Σωκράτης: 

«Διατί δμως νά μή είνα.ι δυνα
τόν ή Ζωή νά προέρχεται κα.ί &-

πό κάτι &λλο καί οχι ά.πό τον Θά
νατ,ον; 

Καί &.πα.ντα: 
«Διά νά εύστα.θήση λογικά τό 

έvδεχόμενον τοϋτο, θά Επρεπε νά 
μή είναι δ θάνατος ή απόλυτος 
&ντίθεσις πρός τήν Ζωήν" αν ·ή 
Ζωή έγίνετο καί από κάτι αλλο, 
θά εφθανεν ·ή στιγμή κα.τά τήν δ
ποίσ.ν τά πάντα θά έξηντλοuντο 
κα.ί θ' &πέθνησκον δριστικά. Ό 
Θάvσ.-ος, λοιrόν, συνεχίζει, κσ.ί 
εις αύ-ήν -ήν περ:πτωσιν θά ητο 
τό ά.ναγκαίον τέρμα της Ζωης. 
Καμμlα λοιπόν θεωρία, καταλή
γει, δέν είνα.ι ορθή ά.πο τάς τοπο
θετούσας ώς ά.ρχήν της Ζωης δ,τι 
δήποτε &λλο, έκτος του Θανά
του». 

Κα.ί συμπεραίνει: 
«'Αρyή της Ζωης είνα.ι δ Θά

νατος, διότι α.ύτός είνα.ι καί τό 
τέρμα. της- δηλαδή ·ή Ζωή εχει 
ώς αφετηρία.ν της τήν μή Ζωήν». 

'Αλλά κα.ί ά.πο άλλους συλλογι
σμούς λα.μβάνομεν τήν απάντησιν 
έμμέσω , δπως ά.πο τήν περί του 
&θανάτου της ψυχης έρευνωμένην 
ά.λήθεια.ν. Διότι, κυρίως ειπείν, 
πρός τά έκεί προσα.να.-ολίζετα,ι 
καί έκεί καταλήγει -ο έpώ-ημά 
μα.ς, ά.φ' οδ διά νά πpσ.γμα.τοποι
ήσ'Ώ τήν ά.νακύκλησίν της κα.ί 
με-ενσαρκωθη ή ψυχή, πρέπει 
σ.ϋτη νά έπιζ � του φθα.ρέντος σώ
μα.τος, έντός του δποίου πρότερον 
ήτο έγκλωβισμένη. 

Οϋ-ω: σ.) ή Μεταφυσική &
πα ντα. 8-ι δ Θάνατος είνα.ι διάλυ
σις το] οντος είς τά άπλα αύτοϋ 
στοιχεία., ά.πό τά δποία. είναι γνω
στόν πλέον, δτι λα.μβά.νομεν ολί
γην κόπpον κα.τάλλ ηλον πpός λί
πανσι ν έλα.χίστης έκτάσεως έδά
φους, ή ά.νθρωπίνη δμως ψυχή εΙ-
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να.ι α.υλος κα.ί αδιάλυτος, άρα &
θάνατος. 

6) Ή τεχνολογία. &πcι.ντα ώς έ
ξης: ά.ψ' οίι α.ί α.πειροι τάσεις του 
&νθρωπίνου πνεύμcι.τος ούοέποτε 
πληροϋνται τελείως καί πλήρως 
έν τφ έπιγείφ 6ίφ, κcι.τ' &νάγκην 
άρα. πρέπει νσ. δεχθωμεν πέρα.ν 
του τά.ψου, νέα.ν ζωr1ν, είς τήν δ
ποίαν θσ. καθίσταται δυνατή ή 
πλήρωσις καί επίτευξις των τά
σεων τούτων. 

γ) Ή Θεολογία λέγει δτι: ή 
Σοψία., ή ' γα.θότης κα.ί ή Δικαι
οσύνη του Θεοϋ, του δημιουργή
σα.ντος τόν α.νθρωπον κα.ί προικί
σα.ντος α.ύτόν δισ. τόσων προτερη
μάτων, ά.λλσ.. κα.ί δισ. της 6αθέ
ως εν α.ύ-ιj) έρριζωμένης έπιθυ
μία.ς προς έξα.κολούθησιν της Ζω
ής, ά.πα.ιτοϋν τό άθάνα.τον της ψυ
χής του. " λλωστε δ σκοπός του 
Θεοϋ τόν δποίον εΙχε, δημιουργή
σα.ντος προσωπικά οντα., δεν θσ. 
επρα.γμα.τοποιείτο πλήρως άνευ 
τr ς άθα.να.σία.ς. 

δ) Ή ηθική προ6άλλει τό δτι 
άψ' ου έν τιj) πα.ρόv-ι κόσμφ, ου
τε ή άρετή ένίοτε άμεί6ετα.ι πλ ή
ρως, ουτε ή κακία. τιμωρείται 
πάντοτε, τούνα.ντίον πολλάκις ή 
άρετή κα.τα.διώκετα.ι κα.ί ή κακία. 
θριαμ6εύει, άψ' ου λοιπόν ή ά.ν
τα.πcδοσις α.ϋτη δέν γίνεται έν τΊ) 
πα.ρούσ'Ώ Ζω'Ώ, άνάγκη νσ. ύπάρ
Χ'Ώ πέρα.ν του τάψου τοιαύτη, μία. 
άλλη Ζωή, έν τΊ) δποί�, διά. της 
τιμωρίας του κα.κοϋ κα.ί της ά.μοι-
6ης του άγα.θοϋ, ν' άποκα.θίσ-α.το 
ή ηθική τάξις. 

ε) Ή Ίστορία. δια.πιστοί δτι 
ά.ψ' ου τ.:α.ρ' &πα.σι τοίς λα.οίς, άrό 
ά.ρχα.ιοτάτης έποχης ε-;ρίσκομεν 
την 1δέα.ν της άθα.να.σiα.ς της ψυ
χής, την δποία.ν μάλιστα. μεγάλα. 

πνεύματα. έδέχθησα.ν κα.ί ,;πεστή
ριξαν, τοϋτο άποδεικνύει δτι ή ί
δέα. α.ϋτη έδράζετα.ι έπ' α.ύτης 
της ψύσεως του ά.νΟρώπου. 

κα.ί, τέλος στ) 'Έ
,
χομεν :όν

, 
α:ι�

λογικον συλλογισμο·ι κα.τα. -ον ο
ποίον, δπως έν τΊ) ψύσει δέ•ι ύψί
στα.ται πλήρης εκμηδένισις, άλλσ. 
εκ του Θανάτου προέρχεται νέα. 
Ζωή, παράδειγμα. δ κόκκος σίτου, 
ό μετcι.ξοσκώληξ, ή χειμερία νάρ
κη, ή διαδοχή ·ήμέρας κα.ί νυ
κτός, οϋτω πρέπει νσ. συμ6αίν-Ω 
καί έν τψ ά.νθρώπφ. 

'Άλλην ctπα.ντησιν επι του 
ερωτήματός μας λα.μ6ά νομεν α.πο 
τσ.ς έσωτερικσ.ς διδασκαλίας πλει
άδο; Μυστών. Ή ψυχή μας λέ
γουν, ώς 1tρουπάρχ ουσα. γι γνωμέ
νου του άνθρώπου, ένοϋται μετ' 
α.ύτοϋ μόνον, δηλαδή ένσα.ρκοϋτα.ι 
πολλσ.ς ψοράς, δισ. νά. εύρεθΊ) είς 
δλα.ς τά.ς συνθήκα.ς του έπιγείου 
6ίου κcι.ί νσ. λά6Ί) πείρα.ν δλων 
των κα.τα.στάσεων καί κατόπιν, δ
τα.ν ψθάσ'Ώ είς τόν εξαγνισμό·; ά.
πό την μόλυνσιν την δποία.ν εχει 
ύποσ-Ί) έκ των επιγείων έπα.φων 
της, θά. προχωρήσ'Ώ προς &νώτε
ρα. στάδια.. 

Ό ύπέρτα.τος Ίεροψάντης, ό 
Χριστός, ώμίλησε περί της μετεν
σαρκώσεως εις τούς Μαθητά.ς 
του, ±λλσ. δέν τήν άνέφερεν είς 
-ά. πλrιθη, διότι ή ά.λr,θεια. της με
τενσαρκώσεως, χωρίς τήν 6cι.Οεί
α.ν γνώσιν των ά.ποκρύφων διδα
σκα.λιων, είναι ετ.:ικίνδυνος καί
παρασύρει είς τραγικά. σψάλματα.
Διότι ό &πλοϊκός άνθρωπος, ό -ό
σον συνδεδεμένος μέ την ϋλην, ε
χων ύπ' οψει του, νομίζων, ο

τι διά. της μετενσcι.ρκώσεως θά. ε
Χ'Ώ κα.ί άλλα.ς εύκα.ιρία.ς 6ελ τιώ
σεώς του, κινδυνεύει, πcφασυρό-
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μενος από τήν σα.γήνην της ϋ)ης 
κα.ί σνcιβάλ) ων δια.pκως, yά, πα.
ρcιμcι Υ-Q εκτός τοϋ νυμφωνος, δ
πως ανέπτυξεν δ Ίησοϋς, είς τήν 
πcιρcιοολήν -ων μωρών παρθένων, 
ή δπο'α. κα.ί αυτόν τόν σκοπόν εί
χcν. 

Λί πουα.πλα.ί λοιπόν ανα.κυ
κ) ήσcις της Ζωη μας, διά, τiις 
μετενσcιpκώσεως της ι!ιυχης, εί
ιcιι cιί προσφεpόμενα.ι συνθηΥ.αι 
cξcλ.ξcύJς μα.ς. ":\νευ αυτών ή 
Ζωή Οά, iι-ο :ν α.λυ-ον πpόβ) ημα., 
ή δc σύγχρονος επιστήμη θά, ϊσ-α.
το άφωνος πρό των μεγά) ων προ-
6λ ημάτων της cςε) ίξεως. 

Ή περί μετενσαρκώσεως Οεω
ρια. ύπηρξε κα.ί ή 6άσις -ων φι
λοσοφικών συστημάτω·ι τοϋ Πλά
τωνος κcι ί τοϋ Σωκp6.-ους, α)) ά, 
καί -οϋ '"Εμπεδοκ), έους, των Γνω
στι κων κcι.ί Νεοπλατωνικών, εκ 
δέ -ων νεωτέρων τοϋ Λάιμπνιτς, 
τοϋ Γκαί-ε κα.ί τοϋ �οπενάουεp. 

Περί τοϋ ποία. ή διαφορά, μcτα.
ξύ μετενσαρκώσεως καί μετεμ.ψυ
χ ώσεως μόλις είναι ανάγκη νά. τό 
ειπω. 

Μετcμ.ψύχωσις είναι ή με-άβα.
σις της ανθpωπίνης ψυyης εις αλ
) ο σώμα., εϊτε ανθpύ>που, εί'τε 
ζώου, cϊτε ς:;υτοϋ κα.ί ταν6.παλιν, 
cνψ Μcτcνσάρκωσις είναι, -ό δό
γμα. της πορείας των ψυχών οιά, 
μέσου διαδοχικών ανθρωπίνων μό
νον ύπ6.ρξεων. 

Ή σποκpυφιστικrι 'Επιστήμη, 
οί Θ:όσcφοι κα.ί Τέκτονες συγγρα
φc:ί; πcιpα.δcχοντα.ι μόνον τήν μ.ε
τενσ6.ρκωσι v, διότι πιστεύουν δτι 
οcν εί να.ι δυνατόν ή cςε) ισσομένη 
ανθpωπ'νη ψυχή νά. cπισ-r;cφη cίς 
κα.τώτερον πεδίον &.ναπτύξcως εί
σερχομένη εις σώμα. ζώου η φυ
τοϋ. 

' . ποθνήσκομεν, λοιπόν, διά, νά, 
ζ ήσωμ.εν" cπα. �α.ζωμεν διά, yά, έ
πανα.ποθάνωμεν κα.ί διά, νά, έπcι.
να.ζ ήσωμεν π6.λιν. 

Ή Μυσταγωγική α.ϋτη γνώσις 
του κύκ)ου τού-ου ή-ο γνωσ-ή είς 
τήν ''\.pχα.ιότητα, ή δποία. τήν ήν
νόει άπειpάκις κcι.λλίτεpον 1;μ.ii>ν 
κα.ί -r,ν cξέφpΙJζε διά, των μυσ-η
pίων -ης, κεκpυμένως. 

Πα.ν δ,τι σήμερον &.ρyίζομεν νά, 
cννοιί>μεν κα.ί νά, &.ποδεικνύωμεν 
cν πολλοίς, ή 'Αρχαία. Έλλάς, ή 

ίΎυπ-ος, 11 Άνα.τολ+ι τό προ'Ώ
σθάνετο. 

Είς τήν &.να.κυκλουμένην λοι
πόν Ζωήν μα.ς, οί στα.Οuοί -ούς δ
ποΌυς ε1ς -όν α.ίσθη-όν -ι.όσμον 
κα.λοϋμεν Γέννησιν κα.ί Θάνcι.τον, 
είναι ά.πλα. όρόσημα. μια.ς σ.ν οχι 
&.τέρμονος, τουλάχισ-ον λίcι.·ι μα.
κpα.-:; διcι.δρομης. 

Τά. δpόσημα. τα.ϋτα, Γέννησις 
καί Θσ.να.τος κα.ί cι.ί παρcμ.οα.) λό
μενα.ι φάσεις -ης &.νθρωπίνης Ζω
ής, α[ ·ήλικί.χ.ι, δπως εΙνα.ι ή Νεό
της, Υ/ cΥ>ριμ.ος ήλικία. κα.ί τό Γη
ρα.ς θ' άποτελέσουν ε1ς τr,ν συνέ
χειαν της δμιλία.ς τό περίγραμμά 
της. 

rE ΗΣΙΣ 

Ή Γέννησις τοϋ ανθρώπου φι
) οσοφικω cξετcι.ζομένη δέν είναι 
α.) λο τι πα.pά, ή ενωσις ψυχης κα.ί 
σιοματος. 

Ή &.νάμιξις α.ϋτη τοϋ σώμα.τος 
τό όποίον γεννα.τα.ι κcι.ί -ης ψυχής 
ή δποίcι πpούπηpχεν α.υτοϋ, άpχί
ζει εοθύς από τήν έν τ� μήτp� 
σύ)) ηψι ν κcι.ί δέν όλοκλ ηpοϋται 
παρά, κα.τά -ήν στιγμήν της εξό
δου τοϋ οpέφους εις τό Φως. Κα
τά. τό χρονικόν τοϋτο διάστημα., &.-
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πό της συλλ1ιψεως μέχρι της Γεν
ψ/1σεως, α.ί ψυχικα.ί ίκα.νότητες 
κα.ί αί 1οιότητες του εμβρύου λη
Οαργουν εν τφ μητρικψ σάΥ.κψ, 
εν ω ά.ντιΟέτως κυριαρχεί ·rι Ζωι
κrι ισχύς, επειγομένη κατά τό 
στάδιον τουτο, πρώτον νά όλοκλη
ρώσi) καί δια.μορψώσi) σωμα.τικώς 
τό εμ6ρυον. 'Π προσμιγείσα. μετά 
του ά.διαπλάστου σώμα.τος yυχή 
εψερε μεθ' έαυτης 6εοα.ίως καί 
τrιν ά.νάμνησιν τiς παρελΟούσγς 
Ζωi ς της, της ύτ.άρξεώς τr ς, 
ά.λλ' ή ά.νάμνησις αϋ-r εξασθενεί 
προοδευτικώς καί εψ' δσον τό 
σωματικόν περίολημά της δια.
πλάσσεται καί ά.ναπτύσσεται, δ
τα.ν δ' ελΟi) ε1ς τό ψώς τό νήπιον, 
τότε ή ψυχή εχει ά.πωλέσει τήν 
συνείδησι ν του παρελθόντος οίcυ 
της. 

Θά κυριαρχήσi) οραδύτερον ή 
ψυχική δύνα.μις κα.ί θά. με-ασχη
ματισθ'Ώ εις ένέργειαν δρωσαν, διά. 
νά. κα.ταστ'Ώ ό ρυθμιστής καί τό 
στήριγμα της Ζωης. 

Ι αί ηδη θ' ά.σχολr1θώμεν με 
τά.ς φάσεις της Ζωi1ς, συνεπείς 
πρός τό προαναψερθεν Περίγραμ
μα.. 

λΈΟΤΗ_.., 

Τήν εό-ητα. χαρακ-ηρίζει -iι 
όπεραψθο,ιία. μιας τ.λήρους Ζωi)ς, 
ό πλου-ος των θεμάτων -ά ότ.οία 
τήν ά.πασχολουν, καί ·ή εξαρσις 
πρός τό μέλλον. Κατά τήν ψάσιν, 
τήν περίοδον τα.ύτην της Ζωrις, γ 
ψυχή, νεωστί προσκολληθείσα ε1ς 
εν σ�μα.

, με
, στοιχε!α. V�α �CI-� ί

σχυpα. α.ισθανεται ικανη ν α.να
λάοi) εκτεταμένην καί πολλάκις 
περιπετειώδη στα.διοδρομίαν, δια
τηρεί συνηθiστα.τα. ύπεροολι κάς 

ελτ.ίδας κα.ί Οεωρεί ά.•ιαγκa.ίι:π 
τήν πρός κάτι ά.ψοσίωσίν της. Rί;:: 
τήν νεότητα ή ψΙJχή κατέχει εν 
σημαντικόν κεψάλa.ιον,τόν πριί}τον 
προσανατολισμόν της πρός τό τ.ε
πρωμένον, ώς καί δτι ε1ς αύτήν 
πα.σα ά.νά.μνησις του παρελΟόντος 
δεν ύτ.ά.ρχει πλέον, δλαι οέ a.ί 
προσπάθεια( τr1ς στρέψcνται πρός 
τό μέλλον. Άκριοώς διά. τόν λό
γον α.ύτόν οί Παιδαγωγοί συνε
κέντρωσαν τό ενοιαψέρον, τήν τ.εί
ραν καί τάς δυ·ιάμεις των, εις αύ
τόν τό·ι πρόλογον τi1ς Ά νΟρωτ.ί
νης Ζωfις, είς τήν νεότητα ά.πό 
τήν όποίαν Οά. εξαρτηΟ� όλόκλη
ρον τό 6ι6λίον της μετέπε(τα Ζω
ης της. 

Ό Ποιητ:ής ά.πεκά.λεσε τήν νεό
τητα. «μειδίαμα. του α.νθους», ά.πό 
τό όποίον εξαρτάται ή ύπόσχεσις 
του κα.ρπου, ό δέ Λάϊμπνιτς 'Ελ
πίδα του Θερισμου». 

Ό Μεσαιωνικός μοναχικός οί
ος εκακοποίησεν, εστρέολωσε κυ
ριολεκτικά -ήν γνώσιν της Ζωης, 
καί τήν ά.γωγήν της εότητος. 
Ουτος, εκθειάζων τήν ισχνότητα 
του σώμα.τος, δέν είχε κατανοήσει 
δτι ή ψυχή δια.μορφώνει τήν κα.
τοικία.ν της, δηλ. τό σώμα, δπως 
δ Θεός σχηματίζει τήν ψυχ·ήν Χα.ί 
ο,ι τό σώμα πρέπει ά.πα.ραι-fιτως 
νά. ψέpi) -ήν σφραγίδα. ά.μc:ρο-έ
ρω•ι, ψυχής κα.ί Θεου, ή ό,.οία. σεν 
rιμπορεί, οέν δύναται' E'I πάσi) πε
ριπτώσει, νά. είναι διά.ψορος ά.πό 
,ήν σφραγίδα. ,ης ώρα.ιότητος. 

Οί 'Αρχαίοι υΕλληνες κα.ί εις 
τό σημείον α.ύτό επρωτοπόρησα.ν. 

Φιλοκα.λείτε τά σώμα.τα. χωρίς 
νά. γ 1νεσθε Χα.λλωπιστα.ί. υΟταν ο::
οί έοι με-έοα.ιvον εις τήν Όλυμ
;;ία. ν, κα.-εμα.γεύον-ο ά.πό τά θέλ
γη:ρα. ά.ψ' ής εθετον εκεί ,όν πό-
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δα. των. Τά. οικοδομήμα.τα. μέ τήv 
άπα.pάμιλλοv συμμετpία.v των, ή 
άγοpά. μc τά. ύπέpοχα. άγάλματα., 
τά. δποία. άvεπαpίστωv &λλοτε το 
κάλλος τοϋ 'Ηρακλέους, &λλοτε δέ 
του ' πόλλωvος, ή ά.pμοvική όp
γάvωσιc; των έοpτωv μέ τήv επι-
6λ ητικήv συρροήν του λα.ου, οί 
μύpτι vοι κα.t δά.φvι vοι στέφα. vοι, οί 
δποίοι άπέπvεοv τήv ύπεpηφά.vει
α.v της ίκης, το πα.v ώμίλει είς 
τούc; vεα.pούς, τούς εφήβους, οί δ
ποίοι άπέπvεοv τήv ύπεpηφά.vεια.v 
της Νίκης, το πα.v ιίψίλει εις τούς 
vεα.pούς, τούς εφήβους, οί δποίοι 
πpοσέτpεχοv εκεί, διά. το κάλλος, 
το σφρίγος, το μεγα.λείοv, τήv όλ-
6ιότητα.. 

'Ολίγον πα.pέκει, είς τον Ί εpόv 
της Όλυμπ:α.ς χωpοv, δ Ζεύς του 
Φειδ: ου άκτι vο6ολωv τήv άθάvα.
τοv ώpα.ιότητά. του, έπεσφpάγισε 
το μοvα.δικόv τουτο μάθημα.. 

Το πα.v λοιπόν γύρω της νεότη
τος πρέπει vά. διδά.σκη τήv δύvα.
μι v, τήν δόξα.ν, το κάλλος, το με
γα.λείον κα.ί τήν εύγένεια.ν, οί άν
θρωποι τά. άντικείμενα., α.ί τέyνα.ι, 
αί επιστημα.ι, τά. γράμματα.. Πρέ
πει ν' άντιγpάψωμεν καί ν' &.να
στήσωμεν α.ύτήν ταύτην τήν άp
χα.ιότητα., α.ν θέλωμεν νά. εχωμεν 
νεότητα. σφpιγωσαν. 

Μετα.ξύ της νεότη-ος εϋpηντα.ι 
τά. εκλεκτά. πνεύμα.τα, οί Μύστα.ι, 
οί δπcίοι θ' άνοίξουν τήν δδόν κα.ί 
θά. πpοπα.pασκευά.σουν τήν εξοδον 
κα.ί τήν ποpείαν του πνεύμα.τός 
των προς το μέλλον. 

'Π Νεότης ετνα.ι το 'Έαρ της 
Ζωης. 

Η ΩΡJΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 

Ή ιί,ριμος ήλικία. είνα.ι εν τή 

πραγματικότητα., ·ή Χpυση περίο
δος της Ζωης, ή πεpΌδος του θε
ρισμου, της συγκομιδης. οι ενθου
σιασμοί της νεότητος, εις α.ύτ·ην ε
χουν κα.τα.πpα.ϋvθή πλέον. Ή φα.ν
τα.σία., τά. λα.μπpά. οvειpα. κα.t ή 
.1. pυση δμίχλη, ή δποία. εκά.λυπτε 
t' άvτικείμεvα, έξητμίσθησα.ν, ά
vα.φα.ί vοντα.ι δέ κα.τ' α.ύτήv α.ί σο-
6α.pα.ί γpα.μμα.ί, -ά. α.υστηpά. σχή
μα.τα. της πpα.γμα.τικότητος. υΟλα. 
δσα. πεpι6ά.λλουv τήν ώριμοv ήλι
κία.v δέν φέρουν πλέον τον ποιητι
κόv φωτοστέφα.vον, τον δποϊον ε
δημιούpγηοε ή φαvτα.σία. της νεό
τητος, διότι εκτός των άλλων καt 
α.ότός &.κόμη δ εpως, διά. της ά.πο
κα.λύψεως μέρους των ά.πογοητεύ
σεώv των, εχει διδάξει άpκούv
τως τον ώpιμον άvθpωπον ν' άvτι
μετωπίζ'Ώ τήν Ζωήν δια.φοpετικά. 

'Π ώριμος ήλικία. άρα. εΙνα.ι ό

λιγώτεpοv pωμα.vτική άπό τήv ε
φη6ικήv. Όμοιά.ζει προς τον μό
λις άvα.φα.ινόμενοv κα.pπόv επt των 
κλάδων των δένδρων, του δποίου 
προηγήθη ή πτώσις των άvθέωv, 
μεΟ' δλωv των χρωμάτων καί ά
ρωμά.των των. 

Κα.τά. τήν νεότητα. α.ισθα.νόμεθα. 
άνδpούμεvοι, εν τij ά.νδρική ήλι
κ:q. α.ισθα.νόμεθα ώpιμάζοντες' σ.υ

τό άκpι6ως ετναι άπό τά. ευγενέ
στερα., τά. πα.pα.γωγικώτερα. α.λμα
τα. της άvθpωπίνης εξελίξεως. 

Ή ώριμος ήλικία. ετνα.ι ή 
κα.τ' εξοχήν περίοδος της πvευμα
τικης δλοκληpώσεως, ετνα.ι δ πο
τα.μός, δ δποίος πλούσιος εκχέει 
τήν ευτυχ ία.ν εις τούς λειμωνα.ς 
της Ζωης. 

'8ιc; τά.ς πολύ εξελιγμένα.ς ψυ
χά.ς εΙνα.ι δυvα.τόν τά. μεγα.λόπνοα. 
εpγα. νά. συντελουντα.ι η fστω νά. 
πpοπλάσσωντα.ι κα.τ' α.υτήν τήν νε-



1973 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 15 

ότητα: ·1ι πλειονότης δμως των 
ά.νΟρώπων, είς τό μέσον της Ζω·7jς 
των, είς τό μέσον τοϋ Δά.σους κα.
τά. τήν εκψρα.σιν τοϋ Δά.ντη, πρα.
γμα.τοποιοϋν τά.ς μεγά.λα.ς των 
σκέψ�ις κα.ί τά. μεγά.λα. των ερ
γα.. Ή Εύτυχία. της Ζωης ά.νήκει 
είς τήν ωριμον ήλικία.ν, τήν δ
ποία.ν θά. επρεπε νά. πα.ρα.τείνωμεν 
περισσότερον, διότι ή μέση α.ϋτη 
περ οδος της ύπά.ρξεώς μα.ς κατέ
χει δλην τήν ά.κτινο6όλον δημι
ουργικήν !σχύν της. ίμα. άγνόν, 
νευρι κόν σύστημα. πειθα.ρχημένον, 
σώμα. ύγιές κα.ί ά.νεπτυγμένον. 

ΊΊ ωριμος ήλικία. εΙνα.ι τό θέ
ρος της έπιγείου ύπά.ρξεώς μα.ς.'Η 

εότης δεν κυριαρχεί της Ζωης, 
διότι ά.πό α.ύτήν έλλείπει τό κυ
ριώτερον στοιχείον, ή πνευματική 
κα.ί σωματική ίσχύς, α.ί δποία.ι πη
γά.ζουν ά.πό τήν γενικήν ίσορροπί
α.ν κα.ί τήν άρμονικήν συνοχήν τοϋ 
οντος, κτήμα. μόνον της ώρίμου ή
λικία.ς. 

'Π ωριμος ήλικία. εΙνα.ι ή ήλι
κία. της Νίκης. 

ΤΟ ΓΗΡΑΣ 

Τό Γηρα.ς είνα.ι -ό φθινόπωρον 
της Ζωης, τό δέ τελευταίον στά.
διόν του δ ειμών. 

Τό γηρα.ς εΙνα.ι δ τριγμός, δ 
προα.να.γγέλλων τά έρείπια.· εrνα.ι 
α.ύτά τα.ϋτα. τά έρείπια.. Είνα.ι ο

μως κα.ί τό Τα.μείον των γνώσε
ων, των θλίψεων της Ζωης. Είνα.ι 
&.κόμη ό μελαγχολικός πρόλογος 
τοϋ τελευταίου προς τήν έπίγεια.ν 
Ζωην χα.ιρετισμοϋ. 

" ς μή λησμονωμεν δμως δτι 
ούδεμία. ψάσις της Άνθρωπίνης 
Ζωης εχει ά.ποκληρωθ'Ώ ά.πό τά 
δώρα. της Φύσεως, πολύ δέ περισ-

σότερον ά.πό τάς εύλογία.ς της Θει
ότητος. Κα.ί τό γrιρα.ς δικα.ιοϋτα.ι 
τοϋ μεριδίου του. Διότι πως εΙνα.ι 
δυνατόν τό τελευταίον τοϋτο στά.
διον της ύπά.ρξεώς μας, τό προη
γούμενον πιθανώς της ένώσεώς 
μας μετά τοϋ Θείου, 'Ιιχ είνα.ι τό 
περισσότερον θλι6εpόν. Τοϋτο θ' 
ά.πετέλει πα.ρα.ψωνία.ν προς τήν έ
να.ρμονισμένην τά.ξι ν έν τψ Κό
σμφ. Τό γηρα.ς είνα.ι έπίσης ώ
ρα.ίον, μέγα., &γιον. 

Ό Κικέρων, ε1ς τήν εϋγλωττον 
περί γήρατος πρα.γμα.τεία.ν του, ά.
ποδίδει δλόκλ ηρον τήν ά.ξία.ν τοϋ 
Βιολίου της Ζωης ε!ς α.ύτό, διότι 
συγκεντρώνει τά. θεία δώρα. της 
νεότη-ος κα.ί της ώρίμου ήλικία.ς, 
χωρίς δμως τήν ψα.ντα.σία.ν, τά πά
θη κα.ί τά.ς πλάνας των. Ό Γέρων, 
λέγει δ Κικέρων, είδε τήν μηδα.
μι νότητα. παντός δ,τι έγκα.ταλεί
πει, έμάντευσε πα.ν δ,τι πρόκειται 
νά συμ6'Ώ γνωρίζει, πιστεύει, 6λέ
πει, &.να.μένει. Γύρω τοϋ μετώπου 
του, στεψα.νωμένου μέ τήν πολιάν 
κόμην, ύπερίπτα.τα.ι μία. θεία. Με
γαλειότης. 

Ε!ς τον γέροντα., έπιλέγει δ Κι
κ{ρων, έλλείψει Βασιλέων, πρέπει 
νά. ά.να.τίθετα.ι ή δια.κυ6έρν-ησι 
των λα.ων. 

Τό γηρα.ς είνα.ι ή ά.πα.ρχή -ης 
έξα.υλώσεως" είνα.ι ή προετοιμασία. 
της έορτης της α.1ωνιότητος, εf
να.ι &.κόμη τό προκεχωρημένον ψυ
λάκιον είς τά. άκρα.ία. της Ζωης 
σύνορα.. Ό Γέρων, εχων τον ενα. 
πόδα. ε!ς τήν κα.λοϋσα.ν α.ύτόν συ
νεχώς γην, 6λέπει τήν ά.ντίπερα.ν 
οχθην, τήν αλλην πλευράν -οϋ πε
πρωμένου· έξ α.ύτοϋ ίσως α.ι πα
ρά.δοξοι πνευμα.-ικα.ί ά.πουσία.ι -ου, 
τάς δποία.ς οί άλλοι έκλα.μ6ά.νουν 
ώς έξα.σθένησιν της μνήμης κα.l 
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όnοίcι ι &πουσ' cι.ι δυνατόν vά cί ναι 
ψcι ι vόμcvov πcι pοδι κης πvευμ.α.τι
κ ί ς &ποδημ'ας. 

" ς σπουδάσωμ.cv -ήv έv τψ 
γήpcιτι συvτcλουμέvηv εσωτέpαv 
διcpγcισίcιv- Οά ίδωμεν πόσον rι ψυ
χή του γcpοvτος όμοιάζcι πpός μυ
στικήv κpύπτηv, ψωτιζομέvηv μό
νον &πb τό λυκαυγcς έvό α,λ) ου

κόσμου. 
υΟπως α[ &pχαία.ι μυήσεις c

λάμβαvοv χώpα.v εις βαθείς κα.ί έ
pεοώδεις yώpους, μα.κpά.v β)εμμά
τωv καί των Οοpύ6ωv -ων θνητών 
καί &συvειδήτωv, καθ' δμοιοv τρό
πον είς τήv κpύπτηv της ψυχης 
του γέροντος τcλετουpγουvτcι.ι τά. 
πpό του Θανάτου. 

Τό γηpα.ς εχει ά.πλοποιήσcι τό 
ύλικόv μι:pος της Ζωης" διακόπτει 
όpιστικά. -άς μi-1 &παpαι-ήτους &
v6.γκας, τά.ς μυpία.ς &ξιώσεις της 
νεότητος καί τr;ς ώpίμου ήλικίας, 
&πολυτpώvει δε τήv ϋπcιpςίv .ου

&πό τό περιττόν. ό δποίο·ι τόv 
είχεv υποδουλώσει. 

'Π ιδ.cι έvι:pγεια. τcυ άπλοποι
είv εχει δράσει καί εις τό πvευμα. 
Λί κτηθcίσαι γνώσεις γι νοvται 
διcιυγέστεpαι, εις -ά. οά.θη έκά
στης λέξεως εύpίσκομεv τήv ιδι:
αv, εις δc τό βάΟος κάθc ιδέας τόv 
Θεόv. 

Είς τήv ή)ικ'αv cιύτήv &vήκει 
ή πο) ύτιμος ιδιότης vά λ ησμοv'Ώ 
κcιί vά. σβέvvυτcιι πfiv δ,-ι ψευγcι
) cov κcιί &vωψε) c.ς έv -�1 Ζω·q καί 
δcv διcιτηοcί εν τ'Ώ μvrψcι της τα
pά δ,τι είvcιι ουσιcιστικόv καί χρή
σιμοv. 

Τό μέτωπον του γέ οvτος δc.v 
εycι π) cov τήv ύπεpηψάνcιcιv κcιί 
,poy) , -· .;ί1v σ-άσι v της vεότη-ος 
η της ώοίμου ή) ικίcι.ς, διότι κύ
πτcι, Υ.ύπτει, ώς ωpιμος στάχυς. 

ισως άπό τό βάρος της σκέψcως. 
Τό γηpcις δεν είναι κατάντη

μα, &) ) ά. έξcλιξις, πορεία. πpός τό 
-έρμα.

Ο ΘΑ. ΑΤΟΣ 

Προωθώ ήδη τά.ς σκέψεις μου 
πpό-- τi.:v ετεpοv πόλοv τ·ης Ζω·ης 
μας μcτά τήv Γέvvησι v, τόv Θά
vα.τοv, διά. vά. κλείσω τόv κύΥ.λοv 
της &vθpωπίvης Ζωfις. 

υΟλcι.ι α.ί θρησκεία.ι. δλαι αί 
ψιλοσοψίαι έπεχε:pησα.v νά. εξη
γήσουν τόv Θάvα.τοv. ' \_ vεξαpτή
-ως των θεωριών η μεθόδων. τά.ς 
όποία.ς ήκολούθησα.v. κα.τέλ ηξαv 
είς εν όμόψωvοv συμπέρασμα., δτι 
δηλα.δή ό Θάvα.τος εί vα.ι μία. οευ
-cpα. Γέ•ιvησις. Έγκαταλειπομεv 
τήv πα.pουσα.v Ζωήν, Υ.α.θ' ομοιοv 
τρόποι, κcι.θ' δv εισήλθομεv, διά. 
vά. &vα.γεvvηθωμεv εις μία.v αλλ ηv 
ύπό τήv έπίδpα.σιv του όμου της 
&vα.κυκλ ήσεως. Ό Χpιστια.vισμός 
μάλιστα. cΟεοποίησε τήv έpμηvεία.ν 
τα.ύτην. 

Ό Θάvα.τος είνα.ι τό εpγοv ,ου 
διcι.χωpισμου ,ης ψυχης &πό του 
σώμα.τος, περί του όποίου ώμίλη
σεν δ Άπόσ-ολος Πα.υλος. 

Τ[ ψυχ·ή, δια.ισθα.vο•.1.ι:vη ώς &
σφα.) η τήv κα.τcι,στpοψήv του πεpι
ολ ήμα.τός της κcιί ώς μ-rι εyουσα. 
πλι:οv ω ικόv στήριγμα., επιζητεί 
vά. έκ)υΟ·q, δπωc, cίv-ιθέ-ως, κατά. 
τήv σύ)) ηψι v τοj εμ6pύου εσπευ
σε vά cvωθt μετ' cιυ-ου "σπcύδει» 
vά. σπομα.κpυvθ·η του σώμα.τος, διό
τι β),cπcι νέον στάδιον Ζωης δισ.
vοιy�μεvοv cις α.υτήv. 

Κcιτά. -:ούς Θεοσόψους r1 ψυχή, ' λ ' ' " 0' έ α.πο_ υ-p�μcvη κα.ι �yουσα. με· -
cιυ-, ς την τε)ευτα.ια.v πvευμα.τι-

' ' -�) ' , , ,5' � κηv Υα.ι 'i ικην cντυπωσιν, ·,1 ο-
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ποίcι. ύπέπεσεν είς τήν ά.ντίληψίν 
της επί τ·ης γης, ζ "Ώ ελευΟέρα. πέ
ριξ τοϋ σώμα.τος, τήν ά.κα.Οόριστον 
ψυσικήν της ζωήν, &.κόμη επ' όλί
γον, δια. νά. ά.κολουθ11σ1"1 εύθύς με
τά. μίαν νέα.ν πορεία.ν. 

Αί &.γωνιώδεις στιγμα.ί τοϋ θνή
σκοντος εlναι ή ίερά. στιγμή , κα
τά. τήν δποία.ν δ ανΟρωπος ίστά.με
νο; ενώπιος ενωπίφ, ενα.ντι τfς 1-
δία.ς αύτοϋ Ζωης, ψαίνετα.ι ά.κού
ων ά.πό τά χείλη τοϋ παρελθόντος 
του τά. προμηνύματα. τοϋ μέλλον
τcς Βίου του. 

Δι' α.ύτό ήρεμία καί εύλά6εια 
τηρείται πέριξ τοϋ θνήσκοντος, 
ώστε, ώς λέγουν, διά της ά.πολύ
του σιγης νά. ά.ψήνεται ελευθέρα. 
καί άνευ διακοπής ή συνομιλία 
τοϋ ά.ποχωροϋν-ος ά.νθρώπου προς 
τήν Θεωρiαν τοϋ παρελθόντος η 
καί τοϋ μέλλοντος. 

'Π μετενσάρκωσις της ψυχi'ις 
εlναι φαίνεται μία. πάλη, οδυνη
ρά και τραχεία, θά ελθη δμως ή 

στιγμ·ή, κατά. τήν δποια.ν αϋτη, ε
ξηγνισμένη Ύ.cι.ί τελεία, Οά θριαμ-
6εύ:ηJ καί Ο' αύτο6υ0ισ0tι ε1ς τήν 
αίωνίαν εύδα.ιμονία.ν, διά. της &.
π�ρ�οψ/ σεώς της υπό τf ς Θεiα.ς
Ουσια.ς. 

"Ας οεχΟωμεν, λοιπόν, ,ήν Ζω
ήν δπως μα.; προσφέρεται, μέ τάς 
δια.δοχικά.ς ψά.σεις της, ,άς εστω 
περιπετεία.ς της. ϋτη δέν ψαί·,ε
τα.ι νά. εlνα.ι πα.ρά. δ προΟά.λαμος 
μια.; ά.νωτέρα.ς Ζωης, είς τ·ην δ
ποία.ν θά. &νυψωΟωμεν, συνεχίζον
τες οϋτω τον κύκλον της ύπάρ
ξεώς μα.ς, ά.ψ' ου προηγουμένως 
έρπύcωμεν εlς ενα. Κόσμον υλικόν 
καί ά.τελη. "Ας εννοήσωμεν τέλος 
δτι δπου πόνος, οδύνη, θλίψις, ε
κεί κα.ί μiα. ψυχή πα.λαίουσα χά
ριν ,fς lδία.ς α.ύτης τελειώσεως. 

Δια. τούς θνήσκοντα.ς δέν ά.ρ
μόζε: δ θρήνος, ά.λλ' δ ϋμνος της 
Ζωης, διότι δέν εΙναι εκείνο τό δ
ποίον δύει, &.λλά πά.λι κά.τι νέον 
πού ά.να.τέλλει. 

..................................•.•.•.................................. 

"ΙΛΙΣΟΣ,, 
ΕΠΙΛΟΓΗ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958 

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961 

·Εκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 100

Δια τούς συνδρομητάς εσωτερικοϋ » 80

ιά τούς συ\'δρομητάς εξωτερικο- $ 3 

••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ΙΩι\ΝΝ ι\ ΔΡΙΒΑ.-Μ ι\ΡΑΒΕΛΙΔΟΥ 

Τί εiμαι; 

Καi τί είμ' εγώ; Δέv είμαι οίίτε θάνατος, οίί1 ε ζωή. 
Δέv είμαι ο:.ίτε ομορφιά οίίτε ασκήμια. 
Δέv εχω τοJ ηλιου δυvαμη ζεστή, 
κι' οϋτε του φεγγαριου άπαλή αχτίδα, 
τή νύχτα vά γλυκαίνει την ψυχή 
κι'δvειρα vά της κουβαλάει μ' ελπίδα. 
Δέv είμαι ήλιοβασίλεμμα γλυκό 
καi μέ χλωμές ανταύγειες δάκρυα vά σφουγγίζω 

1973 

μές στις καρδιές, 
οϋτε είμαι ανατολή 
της γης τήv αγvωστη ζωή για vά φωτίζω. 
"Ω! Δέv είμαι οίίτε σκοτάδι οίίτε φώς, 
δέv είμαι χρώμα σέ κλωνάρια δένδρων 
δέv είμ' αγέρι δροσερό 
μέσα στήv πύρα τοj καλοκαιριου 
κι' οίίτε αχτίδα ηλιου τόv χειμώνα 
σέ παγωμένα κόκκαλα κορμιου 
vά δίνω ζεστασιά. 
Δέv εχω αφρό οργισμένο στην καρδιά 
σαν του ώκεαvου τό αγριο κυμα 
οίίτε δμως εχω καi του ρυακιου φωνές 
πού σαν περνάει παίρνει μαζί του 
πόνους, καi λυπες, πάθη καi καϋμούς. 
Δέv εχω π\ά ο; ουραvου 
δέv είμαι αστέρι 
vά παιγvιδίζουv οί αχτίδες μου χρυσές 
κι' ο:.ίτε τοj όρίζοvτα εχω βάθο; 
vά χάvωvται δλα-δλα πίσω μου μέ τiς ματιές. 
Τί είμαι λοιπόν; 'Ώ! "Ας ήταν vά τό μάθω! 
Τί είμαι, Ουρανέ καi Γf\ κι' ηλιε μου, εσύ! 
Τί είμαι μπροστά σας, σύννεφα πού όρματε 
από ψηλά ώ, τί είμαι; 
"Αν τίποτα δέv είμαι, τότε γιατί εχω καρδιά 
πού ξαίρει όλάκαιρη vά μ' αναδεύει, 
πότε vά κλαίει καi πότε vά γελάει 
καi πότε πάλι v' cιλαργεύει 
μέ κάποιο νου καi μια ματιά; 
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Ώ τί είμαι; Τί είμαι; Πές μου, Έσύ πού ξαίρεις; 
»Ας είναι μυστικά, σιγά, κανένας αλλος μην ακούσει.
Πές το μου έδώ! Στό vοίί καl στην καρδιά
προτοίί στόv τάφο φτάσω ακόμα!
'Ένα τίποτα είμαι; Δέv μπορεί ...
» Av είμαι τίποτα καl χώμα
τότε τί ήρθα vά κάνω εδώ στη γη;

* 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 

Παλιγγενεσία 
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'Αφιερωμένο σ αύτούς πού θυσίασαν 

τή ζωή τους για ενα ίδανικό. 

Τά Κυπαρίσσια δέονται σιωπηλά, 
Πάνω απ' το.:ις τάφους τώv νεκρών αγοριών, 
Κι' ή νύχτα σκορπίζει τ' αρώματα τώv μυστικών της δακρύωv-

Άγαπημέvες μας ύπάρξεις 
Πάντα μια όλάvοικτη πληγη ή ακριβή σας θύμηση 
Θά στραγγίζει τό αίμα της καρδιάς μας ..... 

Μά vά ή λύτρωση προ�άλλει, 
Μαζl μέ τό φώς τοίί Αύγεpιvοίί, 
Μέ τά μάγια της Σελήνης, 
μέ τlς χαρές της αvοιξης. 
Την φέρνουν τά σπαθάτα χελιδόνια, 
Την διαλαλοίίv οί ΚΟ?υδαλλοl μεθυσμένοι στα σταυροδρόμια 

τ' ούραvοϋ, 
Την κρυφοτραγουδοίίv τ'αηδόvια στα απόσκια τώv περιβολιών 
ψιθυρίζοντας γλυκά καl τό μυστικό τοj ερχο

r
οϋ σας. 

Φίλοι τοJ Χθές, τοίί Σήμερα, τοίί Αϋριο, 
Καλεσμένοι της αίωvιότητας. 
Ό �Ηλιο; της έφτάΚFΟJvης αγάπης, 
Λούζει τά κο;:,μιά τώv vέωv ανθρώπων, 
πο.) κρύβουν μέσα τους τες δικές σας αδούλωτες ψυχές. 
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ΛΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Μυσ-ιράς 
'Ανέβηκα τlς σκάλες σου Μυστρα καl μέτρησα τή σοφία 

τών προγόνων μου. 'Άκουσα τό 'Εωθινό τfjς Βασιλεύουσας 
μέσα στην Παντάνασσα, κάτι απ' την ϋστατη δόξα που δέ 
γονάτισε ποτέ σέ περάσματα βαρβάρων. Κι' απ' τον Έσπεριvό 
σου αποδήμησεv ή ψυχή μου πάνω απ' τ' ανθρώπινα καl τή 
μοίρα τώv οδυνηρών ηαγμάτωv. 'Ώ, Θεία Βυζαντινή Ψαλμω
δία, ΝΩ λίκνο τfjς ϋστατης δέησης. Μυστρα, τρισάγια πέτρα 
θολωτή, μυστηριακή καl κορυφαία τfjς Έλληvικfjς Πατρfδαςt 

(«Έλληνίδες τΩρες») 

Γ1ατi ό πόνος; 
Μέ ά.γα.νά.κτησι δ κοινός άν

θρωπος έρωτα κα.ί θέλει να. μά.θη: 
«ΓΙ \ΊΊ Ο ΠΟ ΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ;» 
"Άτομα. μέ κλίσι στον Μαζοχισμό 
η Σα.δισμό, πού πλάθουν τον Θεό 
μέ ύλικά. παρμένα. ά.πό τον ίδιο 
τον έα.υ-:ό τους, λένε: δ πόνος εΙ
να.ι δ δρόμος της ψυχικής μα.ς σω
τηρίας. Τράβα. κα.ί μην &γα.να.
κτης ... ». 

'Ο διανοούμενος, δμως, κα.ί ε
σωτερικά. εξημερωμένος ά.ρνεί-α.ι 
νά. πιστέψη δτι, σκοπός τοϋ πόνου 
είνα.ι ·ή ποινη προς έξα.γορά.ν τοϋ 
παραδείσου, ενεκεν τοϋ «προπα-ο
pικοϋ άμαρτr;μα.τος». Κα.ί δταν τοϋ 
λείπουν τα. κα.λά. εpγα., ή πίστι 

. Θ ,  , ή , , , ,, στον � εο και αγα.πη στον αν-
Οpωπο, κα.ί τότε δ πόνος σώζει 
τήν ψυχή μα.ς; ! ... 

Θ:ι μπορούσαμε να. ποϋμε κα.ί 
τουτο δτι, για. ψυχική ά.ντοχη καί 
ναρκωτικό τοϋ πόνου ·ή α.νΟpώπι
νη πονηρία. καί πρόνοια. έπενόησε 
τήν έξήγησι τοϋ πόνου ώς ποινή 
ψυχικης σωτηρίας. 

* 

ΊΌ βλέπομε δέ κα.ί γύρω μα.ς δ
τι, δέν είναι οί πιο κακοί δσοι ύ
ποψέρουν, &λλά, οί πιο εύα.ίσθητοι 
κα.ί καλοί άνθρωποι, πού δέν τούς 
επιβαρύνει καμμία. &τομική «Υ
ΒΡΙΣ». 

Ή εύα.ισθησία. βαθύνει τον πό
νο κα.l γι' α.ύτό οί Σ-ωϊκοl ψιλό
σοψοι συνιστοϋν τήν ά.πά.θεια ε
να.ντι στον πόνο καl δ Χριστιανι
σμός τήν προσευχή. Μήπως εΙνα.ι 
καιρός ν' ά.νακαι νήσωμε τα. κρι
τήριά. μα.ς περί τοϋ σκοποϋ τοϋ πό
νου στ!ή ζωή μας κα.l να. α.πα.λλά.
ξωμε τον Θεό της εύθύνης ώς δη
μιουργοϋ τοϋ πόνου, καl να. έpευ
νήσωμε τά.ς πηγά.ς -οϋ πόνου, 
ΠΟϊ ΕΙΜ Ι ΕΓΩ κα.ί ΣΥ; 

Καί α.ί πηγα.l τοϋ πόνου δέν ξη
ραίνονται, πα.ρά. στον υΗλιο της 
ήθιχης συνείδησης καί ά.ναλυτι
κf)ς Λογικης καl στην ά.νά.θεσι 
στον έα.υτό μα.ς της εύΟύνης της 
δημιουργία.ς τοϋ πόνου κα.l οχι 
σ-όν Θεό, πού εΙνα.ι στοργικός μα.ς 
πα.τέpα.ς. 

ΙΔ. ΖΑ ΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤ ,., 
Μά.νσψηλντ, Όχ�ϊο 
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fo ναός τής' Α νtικαρκιvικής 

fΕtαιρίας σtή Νέα Κηφισιό 

Πλ ησιά.ζει στο τέλος ή άvέγερ
σις του ίερου vαου των '.\γίωv Ά
vαργύpωv Ι οσμa καί Δαμιανού 
στο 1 αλυφτά.κι της l έας Κηφι
σιάς, οπcυ οί ξενω'ιες άσθεvώv της 
'Ελληνικής 'λvτικαρκιvικης 'Ε
ταιρίας. 

'Εν τω μεταξύ, εvα θρησκευτι
κό περιοδικό, εκδιδόμεvοv άπό 
παρα - εκκλησιαστική όργά.vωσι, 
εχα.ρακτήρισε τήv άνέy:ρσι του 
Ναου ώς «τόλμημα» των Μασό
νων! Κι α.ύτό. εr:ειδή -ά χρήμα
τα. γιά τήv άvέγερσι του vαου (έ
vά.μισυ έκα.τομμύριο δραvιιώv καί 
πλέον) διατ:θεv-αι: 1) προσωπι
κώς άπό τον κ. 'Αλέξαvδροv Τζα
ζόπουλοv, γενικόν γραμματέα. της 
' vτικαρκιvικης 'Εταιρίας κα.ί 
Μεγά.λοv Διδά.σκαλοv του Έλλη-

vικο} 'Γε-χ::οvισμου, καί 2) α1:ο 
φ:λcυς του καί φίλους τηc, Ε.Α.Ε. 
εύ:;εοεί: χριστιανούς καί. κατά 
πλειονότητα, Τέκτονας. Μάλιστα, 
το περιοδικό εθεσε ερωτήματα γιά 
τον �εοασμιι(·-ατσv l\Ιητροπσλί-ην 
'λττικης κ. Νικόδημοv, στήv περι
φέρεια του όποίου άνεγείρετ::ι.ι ό 
ναός, καί γιά τήv Ίερά Σύνοδο! 
Πως δέv εμπόδισαν! ... 

Ζητήσαμε ά.πό -όv κ. Άλέξαv
δροv Τζ::ι.ζόπουλσ·ι vά ;:λrρο9ορfι
σ·'ίτό κοινόν του «'Ιλισού» τί ήταν 
εκείνο, 1-:σύ τόv ώθησε στ-r1

v ά.vά.
λ ηψι της εύθύvης γιά τήv ά:ιέγερ
σι του vαου. r[aς είπε, οτι ή 'Αν
τικαρκινική 'Εταιρία έθεώρησε έξ 
άρχης χρέος της νά 6οηθήση στήv 
διατήρησι καλης ψυχικης κα-α
στά.σεως των περιθαλπομέvωv 
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στους ξενώνες της &.σθενών, μέ τα
κτικόν εκκλησιcι.σμόν. Κcι.ί εστελ
νε κά.Οε Κυριακή αυτοκίνητα, πού 
παρελά.μ6cι.ναν τούς ά.σΟενείς καί 
τού; μετέφεραν στους πλησιέστε
ρους ναούς. 'Αλλά., ή εϊσοδος των 
κcι.ρκι νοπcι.Οων προκcι.λουσε ά.ντι
δρά.σεις στους cί.λλους εκκλ ησιαζο. 
μένους ευσε6είς κα.ί κcι.λούς zρι:ηι
α.νούς, ά.πό -όν φό6ο ... με-α.δ6σεως 
της επα.ρά.του ά.σθενεία.ς ! Στήν 
π�α.γμα.τικότητα., οί ά.σθενείς ά.πω
θουντο εξω ά.πό τον νcι.ό ! Λυτές οί 
εκδηλ<6:εις προκcι.λουσα.ν ά.σύλλ η
πτο πόνο στους εκκλ ησιcι. ομένους 
ά.σθενείς. «'Έπε6ά.λλε-ο, λοιπόν
ετόνισεν - ή ά.ντιμετώπισις της 
οδυνηρας αυτής καταστάσεως. Κα.ί 
δέν όπr ρχε 5.λλος τρόπος, παρά. νά. 
α.νεγείρωμε α.όν μέσα. σ-όν χώ
ρο -ων εγκα.τcι.στά.σεων της Έτα.ι
ρία.ς. Ό cι.ός θά. ά.ν-ήκ11 πνευμα
τικώς στήν 'Εκκλησία. της Έλλά.
δος κα.ί θά. τιμώνται δι' αυτου οί 
θεραπευτα.ί &γιοι Κοσμάς κα.ί Δcι.
μια.νός, οί υ Α γιοι 'Ανάργυροι». 

Σχετικύ)ς, ό 5.λλοτε Ύπcυργός 
Κοινωνικής Ιlρονοiα.ς, πρόεδρος 
τrίς Ε.λ.'Ε. κ. Γεώργιος Κατσα
φά.δο:;, εδήλωσε τά. έξης: 

«'ll ϊδρυσι Να.ου ά.Τ-ε-έλεσεν 

επιμονον α.ϊτημα των κατά κα.ι
pf,ύς νοσηλευομένων εντός του 
'1 δρύμ:-ι.τός μας &.σθενών καί μας 
άτησχόλ ησεν δλους, ά.λλά. ιδιcι.ι
τέpω� τον Γενικόν Γρα.μμα.-έα. κ. 
Τζα.ζόπουλον, δστις είναι 6αθύτα.
τα. προσηλωμένος εις τήν Χριστι
α.νικήν πiστιν κα.ί τάς τcι.ρα.δόσεις 
του 'Ελληνοχριστια.νικου πολπ
σμοϋ, δ.λλωc: -ε ορεύς 6α.ρεία.ς 
κληρονομικής ευθύνης γεννητό
ρων, οί όποίοι προσέφεραν τά. 
πcί.v-α. διά τά ίδεώδη -ης 'Ελλη
νικής Φυλη; κα.ί της Χριστια.νι
κf1ς μας Έκκλησίcι.ς. Ό κ. Τζα.· 
-όπουλος συνεΥ.ι νήθη ιδιαιτέρως
ά.πό το αϊτημα των bσθενων, το
όποίον είχε κα.l επιστημονικήν
σημασία. ν, διό-ι, διά. -ου εκκλ ησι
α.σμου καί της προσευχής προς
-όν Ηα.ν-οδύνcψον Θεόν, εντός του
οιΥ.ου ,-\υτου, ύπέρ ά.ποκα.τα.στά.
σεως της ύγιείας, δημιουργείται
μία. ευεργετική ψυχολογική κα
τάστασις διά -ούς ά.σθενείς. 'Έτσι,
επωμίσθη -ό μέγα. 6ά.ρος ά.νεγέρ
σεως του Ναου, άνευ ουδεμιάς ε
πι6α.ρύνσεως της Άντικα.ρκινικης
'Εταιρίας, μόνο'.' μέ εισφορά.ς φί
λων του, μή πcι.ρα.λείψας τήν ά.το
μικήν του γεννα.ία.ν εισψορά.ν».
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Α D Ο ΤΟ 96
° 

Σ V Ν I Δ Ρ I ΟΝ 

ΤΙΙΣ θΕ()ΣΟΦΙΚΗΣ ETJ\iPIAΣ 

"Α c όvοτείΑη νέο έnοχη νιο τήv όvΟpωnότητο 
ΜΕ ΝΟΗΣΗ Ι<ΑΙ Ι<ΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ 

�υνfιλθε στο "Αvτυα.ρ της 'Ιν
δίας τό 96ov ε::ήσιοv συνέδριον 
τfις Θzωοψικvις Έτα.ιρία.ς, μέ 
συμμετοχrι 737 αντιπροσώπων α
πό 30 κα.ί πλέον -χωpες τοϋ κό
σμου, ύπό τr

1v προεδρία. τοϋ τ.α.γ
κοσμίου προέί3ρcυ Ί νδου φιλοσό
φου �ιλα.κάvτα. �ρί Ράμ. 

�ύμφωνα. μέ τήν πα.ρά.ί3οσι, ε
τελέσθησα.v λειτουργίες στους να
ούς ολων των μεγάλων θρησκει
ών, πού εχουν α.vεγερθη σ-ούς κ-iι
πους των εγκαταστάσεων της Έ
-α.ιpία.ς, γιά. κάθε ςε-χωpιστή θpr -
σκευτικrι κοιvότr;τα.. Έξ άλλου, 
στο συνέδριο απrιγγέλθη ή γνω
στή ,,γενική τφοσευχή των θρη
σκειών», πού συμ6ολiζει τήν Έ
νότητα. του Παντός κα.ί τήν ελευ
θερία. σκέψεως κα.ί ανοχή -οϋ 

Ν. ΣΡΙ _ΡΑΜ 

fιεοσοψιστοϋ ενα.ντι των ί3οξα.σιων 
τι7)V αλ) ων άί3ελψι7)V του. 

Ό J. �ρί Ρά.μ, στον εvα.ρκτ-i -
ριο λόγο του, ανεφέρθη στή «�έα. 
Έποχψ,, r ότ:ο!α. πρέrει ν' ανα.
:εiλ η γιά. τήν '.\νθρωπότη-α.. 
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«Ζουμε - είπε - σ' εvα κόσμο 
άvήσυχο, πού τόv μαστιγώνουν 
ποικίλοι παράγοντες: ΊΙ τεραστία 
αϋξησις των επα.φωv ά.vά.μεσα 
στούς αvθpι�πους, ή επιτάχυνσις 
δλωv των κινήσεων, ή τρομακτι
κή πίεσις τη; ζωης, ό σκλr;pός 
ανταγωνισμός, ή συσσώρευσις 
γνώσεων προς επεξεpγασίαv από 
τόv ανθρώπινο νοητικό μυλο. Τήv 
πα.ληά. έποχή, ή ζωή ήταν ά.vα
παυτική, rlv δχι στατική καί αί 
tπαφαί των ά.vθpώπωv πεpιωpί
ζοvτο μέσcι. στο χωριό η τήv μι
κρή πόλι. Μ:όλοvτοijτο, ·ή έποχή 
έκείvη εδημιούpγησε μεγάλους φι
λοσόφους, καλλιτέχvας καl ά.v
θpώπους δpά.σεωι: αξιοσημείωτης 
κα.ί για. τά. σημερινά. κριτήρια. Αί 
&λλα.γαί τsού έπετελέσθησαv οφεί
λονται, βεβαίως, στήv πρόοδο της 
Έπιστr1μης, ή όποία. ήταν βρα
δεία στήv άpχ/1 , γρήγορη κατόπιν 
καl τώρα προχωρεί μέ ταχύτητα, 
συναρπαστική. Ώστόσο, αί πρόο
δοι συvετελέσθησαv στον τομέα 
των γνώσεων τoij έξωτεpικου κό
σμου κα.ί των έφcι.ρμ.Ιογωv τους. 
'Απομένει πάντοτε vά. έπιτευχθη ή 
ελευΟερία παρατηρήσεως, σκέψε
ως Ύ..αί έπικοιvωvίας μέ τούς άλ
λους &vθρώπους. Ί[ έλευθερία. α.ύ
τή κερδ'ζετα.ι μέ σκληρόv άγωvα. 
κα.ί βαθμιαίως έπεκτείvετα.ι προς 
δλα τά. πεδία της ζωής. Ύπηρξε 
καί ά.vτι - κίνησις, ώς άvαπόφευ
κτη ά.vτίδpα.σις. Όπωσδήποτε, ό 
έλεύθερος νους εδpίσκετα.ι σέ πο
ρεία.». 

Ό Ν. Σρl Ρά.μ παpετήpησε δ
τι, στήv παλ ηά. έποχή ό νους έκι
vείτο υπό τήv επίδρασι μάλλον η
θικών παραγόντων, έvω στήv σύγ
χρονη κυpια.ρχουv μαλλοv τά. κα
ταναλωτικά. καl διασκεδαστικά. έv-

δια.φέροντα. 'Επεσήμανε τήv εvτα
σι των υλιστιΎ..ώV κινήτρων καί εί
πεv δτι ό αvθρωπος ά.vτιμετωπί
ζει κίνδυνο κτηvοποιήσεως. 

«'Λλλά. - έτόvισεv - ό &v
θρώπιvος νους είναι δυαδικός. Έ
vιί> γίνεται λειτουργός των χειρο
τέρωv ώΟήσεωv α.τ.ό μια. φύσι κτη
νωδέστερη άπό κάθε κτήνος, μπο
ρεί επίσης vά. δια.θέση τίς λειτουρ
γίες του στlς πλέον ώρα.ίες όρμές. 
Μπροστά του δπά.ρχει ή έκλογή. 
Έά.v δια.λέξη σωστά., πρώτον θά. 
διcι.κόψη τήv πορεία. του, θα. συλ
λογισθη τ' άποτελέσμα.τα. των ση
μερι vωv του σΎ..έψεωv Ύ..αί έvεργει
G>v. Τότε μία. Νέα Έποχή 0' &vα.
τείλη, δταv ή έντός του καλύτερη 

Ι Ι , ' /2. Ι φυσις, τοσοv καιρο α.ποτρα.uηγμε-
vη κα.l κυpια.ρχημέvη &πό τήv 
πλευρά. των υλικών στοιχείων, &
vακτήση τήv δύvα.μί της, ελθη 
στον έαυτό της. Ή πα.ρουσα. εί
ναι μια. έποχή κλιμακώσεως ώρι
σμέvωv έξελίξεωv. Θα. μπορουσε 
v' &ποβη ή αύγή μιας νέας έπο
χης. "Ας ά.ποβλέπωμε σέ μια. λύ
σι της παγκοσμίου κρίσεως μέ 
vόησι καί καλή θέλ ησι κα.ί οχ ι μέ 
εκpηξι καταστροφής». 

Στον λόγο του για. τό κλείσιμο 
του συνεδρίου. ό J_ Σρl Ρά.μ είπε 
δτι ή Θεο::�οψία δύναται vά. πλ η
σιασθη άπό πολλά. καί διάφορα. 
σημεία. &φετηρία.ς. Στήv δψηλότε
pη εκφpα.σί της είναι 'Αλήθεια καl 
Κάλλος. Είναι ·ή κατανόησις -ου 
κόσμου της μορφής κα.ί της ϋ
λ ης. Είναι ή γνώσις της έξελι
κτικης διαδικασίας δλωv των πρcι.
γμάτωv στον κόσμο. ΕΙvα.ι -ή σύν
θεσις των &λ ηθειωv της Έπιστή
μ ης, της Φιλοσοφίας κα.ί της 
Θρησκείας. Πρωτίστως, 8μως, εί
ναι μία βιωτική. Σοβαρός θεόσο-
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ψος είνα.ι εκείνος, πού ζη τr1ν Θεο
σοψία.. Κάθε μέλος τfς Θεοσοφι
κης Έτα.ιpία.ς οψείλει νά. στα.θη 
μπροστά. στό χρέος του, τό δικό 
του προσωπικό χρέος. 'Λκόμη κα.ί 
τό «άγνωστο μέλος», έ:κείνο πού 
δέν κα.τέχει κα.νένα. αξίωμα, μπο
ρεί νά. γίνη αξι6λογος παράγων 
προ6δου, μέ τόν τρόπο πού α.ίσθά
νετα.ι, σκέπτεται, δια.λογίζετα.ι, έ:
ν�ργ::ί. Μπο,ρεί '/ ακτιν:6ολη δυ�ναμεις ψωτος, σ.δελψωσυνης κα.ι
κα-α.νοfισεως όλόγυρά του. Ό 
νους καί ·ή καρδιά. μπορεί ν' α
πο6ουν πομποί τέτοιας ευεργετι
κής ακτινο6ολίας, από τόν έ:σω:ε
ρικό μας κόσμο . 

ΡΟΥΚΜΙΝΙ ΝΤΕΒΙ: 

Ή ηγεσία σε έποχη κρlσεως 

Ή .Σριμά:ι Ρουκμίνι Ντέ6ι, χή
ρα. του α.λλο-ε προέορου τf1ς Έ
ταιpία.ς επισκόπου 'λρα.ντα.ίηλ, μί
λφε γιά. τήν 'Ηγεσία. σ' εποχή 
-κρίσεως,,. 

«Τπάρχουν - είπε - οια.φο
ρα. είδη ήγεσίας: Έθνι κή ήγε
σία., ά,πό ενα. εθνος ανάλογη μέ 
τίς ιδιότητές του· οργανωτική ή
γεσία., δπω; τfς Θεοσοψικfις Έ
τα.ιpία.ς, μέ 66:σι ιί>ρισμένα. ίδεώ
δη κα.ί αλ f1θειες ο1κουμενικές' 
κα.ί ατομική fιγεσία.. Τό ζήτημα. 
είναι νά. ύπά.ρχη σέ κάθε περί
πτωσι ορΟή έ:κλογfι, δίχως προ
κcχ.τα.λf1φεις κα.ί περιορισμούς. Ή 
δράσις είναι ουσιώδης αποφιc; της 
αλήθειας. ΊΙ ούδε:ερότης, ίδια.ί
τερα. σ' έ:ποχή κρίσεως, εί·ια.ι εγ
κλ ημα. �τόν άνθρωπο τίθενται δι
α.ρκως έ:ρω:ήματα. γιά. τό σωστό 
κα.ί τό λα.νθα.σμένο. Ή ζωή είναι 
μία. διαρκής έ:κλογή ... Ην μπορεί 
κανείς νά. στέκη ούδέτερος α.πέ-

να.ντι στήν ά.λf,θεισ. κα.ί τό φευ
δος, ά.πένα.ντι στήν δμορψιά. κα.ί 
τ·ην ασχήμια., ά.νάμεσσ. στήν κα.
λtJ>σύνη κα.ί τήν σκλ ΥJρότητα.. 
Χρωσπ,ϋμε νά. διαλ:ξωμε. λί κρί
σεις ε!ναι προκλfρεις στον άνθρω
πο γιά νά. έ:πιφέρη άλλα.γή στόν 
έαυτό του, ωστε νά τοπο0επ10η 
στrι 'Ι ορΟή θέσι. ΊΙ vωfι μα.ς, εξω
τερική καί έ:σι,Jτερική, πρέπει νά. 
είνσ.ι cνα.ρμονισμcνη, ν' ά.να6λύζη 
ά.γ:iπη, 'I?- δισ.κpί νετσ.ι γιά. εύγc
νεια σκέψεων, νά. είναι τολι•:ηρή 
γιά. τrιν άλήΟεια.. Τέτοια. γνωρί
σματα. εχει ό α.ληΟινός ·ήγiτγ1ς,. 

ΊΙ .Σριμά:ι Ρουκμίνι Ντέ6ι, ά.
να.φερομέ'ΙΥ στο πpόολ ημα. τfις < α
ποστάσεω� τω·ι γενεών,, πού τό 
έ:χα.ρακτήρισε α1ι�νιο , είπε δτι 
ανέκαθεν 'J-r.�ρyε διαφορχ έ:κ δια.
μέτρου στίς ά.π6ψεις των 11λικιω
μένων κα.ί των νέων γιά. τά. θέμα.
τα. της ζω 7ις, ά.) λά. +1 δια.φορά. εί
·ιαι ψ!JϊΟ) ογικfι. Θά πpέ-r.ει νά ,ο
ποθετηΟη κανείς στr1 θέσι ,GJν νέ
ων, γιά. νά κα.τανοfιση τίς άπό
ι!ιεις των κα.ί νά. δείξη ψιλία. καί 
συμ-;τάΟεια. Π ηγα.ί νον,α.ς πλ ησιέ-

, , Τ , στερα. στους νεους, ειπε, κα.νομε 
καί τήν δική μα.ς ζωή πλουσιώ
τερη. 'Έτσι θά. γεψυρωθη τό λε
γόμενον «χάσμα των ήλικιων». 

ΤΖΩΝ ΚΟΑΤΣ: 

Τά πράγματα δπως είναι 

Ό άλλοτε πρόεδρο::; τfις Εύρω .. 
παίκης Θεοσοφικfις Όμοσπονδία.ς 
Τζων Κόα.τς, έ:πίσκοπος :ης Φιλε
λευθέρα.ς Καθολικής Έκκλησίας, 
μ!λησε γι� , :ά. π�άγμα.τα.-, δπ�ς
ει να.ι». Για. ,ον κοσμο, για. την 
Θεοσοφική Έταιpία καί -ό εργον 
της, γιά. τόν έα.υτό μας. 

Στήν αρχή είτ.ε 15,ι δέν είναι 
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συνετό νά, κά.νη κανείς γενικεύ
σειc;, αλλά., :πειδή ό ϊδιος εχει 
πολύ τcι.ξιδέψει στον κόσμο, νο
μ ζει πώc; μπορεί νά, πr δτι τερά.
στιε::: μθ.ζες λα.ων cξακολουΟουν νά. 
V ουν πά.νω σέ -ελείως προσωπικό 
:πiπεδο καί δέν εyουν αποδεχΟη 
τήν αλ r1

0ι νή τους εuΟύνη ώc; πνευ
μ:4τι κων δ�-ο;;ήτων. '.�;οιά.ζου:ι -
ειπε σα.ν ενα κοπαοι πpοβατων 
όδηγούμενο από ενα αριΟμό σκύ
λων, οί όποίοι γνωρίζουν καλά, τά, 
κα.Ο·Ιικοντά. των καί μπορουν εύκο
λα ν&. στρέψουν τό κοπά.δι προς 
τήν κα.-εύΟυν::�ι πού Οέλουν. ΕΙνα.ι 
δύσκολο νά, 6γη κανείς από τό κο
πά.δι κα.ί θά. παpεξηγηθη άν δο
κιμά.ση νά. τό πpά.ξη. 'Οφείλομε 
λοιπόν νά, αποκτr1σωμε συνείδr1σιν 
:ων ύπα.γοpε ίσεων, στίς όποίες ύ
ποκε'μεΟα., καί νά, διερωτηθουμε 
άν πpά.γματι ζητοjμε αλλαγrι. Ά
πα.ι-είται θά.ppoc;, αλλά. &πα.ξ απο
φα.σίσωμε νά. στpέψωμε -όν νοσ 
μα.ς προς εuρύτερουc; όp:�ov-εc;, θά, 
γίνωμε ενήμεροι τολλιί)ν πραγιιά.
των, περί των όποίων εϊχα.ιιε εως 
-ό-ε συγκεyυμένεc; ιδέεc;. Πολλοί
έpωτουν από που θά. πρέπει ν' αp
Χ ίσουν. ομίζω δτι πρέπει ν' αp
χ ίσουν Οέτοντεc στον έαυτό τους
τό εpώ-ηιια.: Ευyομα.ι, έλπ:ζω η
ζωηρά επιθυμιi1 τήν &λλαγή, ά::tο
φασισμένοc; νά ενεpγrσω δυνα-ά
κσ.ί χωρίς νά λογαpιά.σω -ήν δα
πάνη τοΟ έα.υτου μου;,,

'Ο Τ�ι\Jν Κόατς επέμεινε επί 
τrις &νά.γκης νά. ενισyύεται τό 
πνευμα Ουσίαc; γιά, ,ά, !δα.νικά.. Ό-

φείλcμε, εΙπε, νά, έpγαζώμεθα γιά, 
νά κα-α.στη προσιτή στον λαό ή 
Σοφ:α. !!ρέπει νά &σκουμε τήν &
δελφό-η-α, νά μετ αχ ειρι ώμεθα. 
,ούς ύπcδεεστέpους μα.ς μέ τήν ί
δια προσrινεια κα.ί τόν ί'διο σεβα.
σμ6, πού &νήκει στούς ϊσους καί 
τούς ά.νωτέpου.:; μα.ς. 'Π α.ύτοπει
Οcι.pχ ία μα.ς καί ή διαγωγή μας 
πρέπει ν&. σταΟμίζων-αι μέ διαρ
κώ.:; ύψηλότερα., κpι-ήpια. 'Αγά
πη, χρέος, ενημέρωσις εΙναι ιδιό
τη-εc; του κcι.λοj θεοσόφου. Προ 
πάν-ων, ενεργός ζωrι. 

«'Όχι ετόνισε - νά, ίστά.-
μεθcι. πάνω στήν δια.χωριστική 
γpα.μμ:ή. Σ' ε'ιαν κόσμο έπιδημι
κηc; σκληρότητας, πρέπει νά, γνω
pί::-ωμε ποιά. εΙναι ή θέσις 1.,ι.ας . 
Εη�εΟα. μέ τ�ν πλευρά της σκλη
ρ�τητο.:; ,fι μέ τ,ήν. π�ευpά, ,τ�ς �
γcι.πηc; Ο κcι.- εικονα και ομοι
ωσιν Θεου α.νΟρωπος 6φείλει νά 
π�ίpν� σ,ά σο�αp� τήν ιδέ� τ�ς 
αιωνιο,ητο� και να τοποθετrι τις 
&λ ηΟι νές &ξίες σc προ-εραιό-ητα 
εναντι των προσκαίρων. "Ας πpο
σπα.θουμε, λοιπόν, νά, βλέπωμε -ά 
πράγμα.τcι. δπως εΙνα.ι, ας γινώμε
Οα ενrιμεpοι γιά. -ήν κα.-άσ-ασι 
του κόσμου στον όποίον ζουμε κα.ί 
σ..::: &ποφασίζωμε, &νά.λογα μ½ τήν 
αυξουσα κατα νόησι της ζωης, νά. 
δεχώμεθα η νά συμμεριζώμεΟα. 
τήν ευθύνη μας ή όποία, εάν γί
νη &ποδεκτή &πό έπαpκη &pιθμό 
ανΟρώπων, μπορεί νά όδηγήση σ' 
ενα εϊ,-υχέσ-εpο μέλλον>. 
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Τό Εύp6ολο τού Λω-ιού 

"1 σως τό πιο ομορφο σύμβολο 
τ'lις ολης πορείας τ'lς ά.νΟρωπίνης 
έςελίξεως είναι τό ψυτό τoij λω-
το�, 7:ού τ_όσ? �υχ�ά. �νcι.φε�ετ,αι
σ-:ψ α.ρχα.ια Ι ,ιοικη ψιΛΟλογιrι .. Tl 
ρίζα. του απλώνεται στή λά.σπη 
τοσ 6υΟοσ, το στέλεχ6ς του ά.νε-
6α\ει ά;;αλά. μέσ' ά.πό τά. νερά. 
καί ά.ποθέτει τά. φϋλλα του στήν 
cτ.ιφάνειάν των, ενώ τό ανΟος του 
στό μέσον ά.νοiγει τήν καρδιά. του 
στόν ά.έρα καί τό ήλιοψώς. Τά. νε
ρά. εΙναι λασπώδη στόν 6υ0ό, ά.λ
λά. 6α.Ομ ηοόν καθαρίζουν κο,;τύτε
ρα τ.ρό� τr,ν ετ.ιφάνεια.. Ό &έρα.ς 
συμ6ολίζει τήν ανωΟεν εμπνευσι 
καί το φώς μαρτυρεί τήν ενημε
ρότητα., τγ1ν πνευματική ενέργεια. 
καί κα.τανόrσι. Τό ανοιγμα -:ου 
α ·ιΟους εί να.ι ή ά.ποκάλυψις τ'l ς 
έσωτερικης ομορφιάς, κα.ί τό άν
θος τό ί'οιο, μέ τγν άπα.λότητα τών 
πετά.λων του, είναι τό εμ6λημα. 
της ώριμότητος κα.ί τελειότητος. 
Κά.Αε ά.νθρώπινη οντότης, στήν 

' ' , ,, r ψυχικη κα.ι νοr1τικη τrς υτ.:α.ρςι, 
είτε σέ σπέρμα. η 6α0μό α.να.πτύ
ξεως, πpt7)τα. συλλαμσά.νετα.ι στόν 
μόχΟο τοσ ύλικοσ κόσμου, δπου 
μορ, οτ.οιείται δ κλ ηρος του ή, γιά. 
νά. εκψρά.σωμε τά. πράγματα. ορ
θότερα. σύρεται από τίc; τάσεις 
της ύσεώς τrς.'Η δια.δοχικr1 ζωr1 
είναι ή προσπάθεια. συνειδη-γl 
r1 ύποσυνε:δητη - πρός λύτρω-
σι ν κα.ί ά.νύψωσι ν πάνω ά.πό τ�ν 
περιτ.λοκή της υλ ης, τ.ού είναι 
συνθλιπ-:ική, νεκρωτική καί πα
ραγωγός δυσκολιών καί α.θλιότη
τος. Μόνον δταν τό ά.νθρώπινο φυ-

' � 1, , ' -:ο υψΊ)'Ιε:α.ι �αγ,ω α.τ.: α�υτ� -ηγ 
περιπλοκη και α.ποκτα. οιcι.υγειcι. 
περί της ενοιαμέσcυ περιοz ης πού 
περιλαμοiγει καί εκεί'ΙCΙ. τά. ε-;;ίπε-
0:z �r,� ύτ:&ρξει,Jς �οΌ iνθρώ�ου 
cϊ.ου αί σκέψεις καί συγκι γφεις 
του είναι ,όσο συγκεχυμένες, τό
σο πλi1ρει; συγκρούσεων και ά.ντι
Οέσεω;. οτι -; �t•)ΊJ εϊναι μάχr οχι 
μόνο•ι μέ τόν εξωτερικό κ6σμο, 
ά.λλά. καί μέσα του, τότε φθάνει 
σέ κατάστασι έσωτερικ'11ς ε1piνης 
καί τήν -ελειό,ητα. ·η πλ ηpότητα 
τής πνευματικης σοφίας. 

Τό σύμοολον τοσ λωτου, ετσι 
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έρμηνευόμεvοv, είvα.ι ομορψο καί 
ψωτει vό, αλλά. μπορεί vά. έρμ ηvευ
θη κσ.ί κα.τά. τρόπον τελείως δια.
ψορε-ι κό, μάλιστα. ψαι vομεvι κά. 
&.vτίθετοv.'Π σπίθα. της θειότητος, 
πο' είναι κα.ί ό σπόρος της ά.λ η
Οι vης ψύσεως του ά.vθρώπου, ά.
ποκαλυπτομέvης πλήρως μόνον 
κα.τά. τrιv ά.νθοψορία., έκλα.μοάνε
-.:αι ώς ά.ποκειμέvη στήv ύψηλό-
-cερη περιοχή, τ·ήv μrιτρα. του δια.-
σ,fιμα.τος - οχι τό κενόν της νε
ωτέρα.� επιστr1 1 -ιης, αλλά. την 'Α
χ ά σ α., τrιv πρωταρχική εκφα.ν
σι τής Ρίζας υΥλης - ά.πό -ήv 
δπο'αν πάσα. ϋπαρξις ά.νεπήδησε, 
κα.τά. ,ήν ά.ρχαία. διδασκαλία. 'Α
πό τήv Θz 1α Ρίζα ξετ.ετάγεται τό 
ισχνό σ-0.ει.ος καί εκ είνεται 
προς -.:ά. κάτω, προς τήν διεύθυv
σι της λιγ<:ηερο λεπτής ϋληc:, σά.ν 
άόρατο νημα ίκαvό vά. μεταφέρη 
,ό ρε�μα του ψωτός καί -ης άλ ή
θειας, κα.ί στήv εκ:εταμέvη περιο
χή -ου Μ ά v α. ς ά.vοίγει τούς 
κ:iλυκες κα.ί τά. α.vθη του. 'Η ά.v
θοψορία. α.ύτή συντελείται στο μέ
σον ,ου είσέτι κα.θαρου καί ά.vτι
κεψεvικου Μάνας (&δω ή λφς 
ά.vτι�ειμεyικό�» σημcι.!vει δτι ολέ

,


πει ,α. πραγμα.τα καθως εΙvαι, τα 
άληθι

_
vά, σ�ν &.ληθιvά,

, 
τά. ,Ψεύτι

κα σαν ψευτικα.) . Στην ψυσι του 
είνα.ι μία άποψις το} Πνεύμα-ος, 
έπομέvως καθαρά. ύποκειμεvι κόv, 
ά.λλά. πέψ-ει σά.v μιά. σ,κτίvα. ψω
τό; στά. ιδιαίτερα, τά. ά.τομικά. χω
ρισ-ά. πράγμα.-α του έξωτερικου 
κόσμου, ψωτίζοντάς τα, κιvουμένη 
άνάμεσά, τους καί επενεργώντας 
εις α.ύ-ά. πάvτο-ε ά.πό τήν θεία ω

θησι πού &.να.ψέρεται ά.πό τήν Ρί
ζα. της προελεύσεώς των. 

'Π έρμηνεία. α.ύτή μου ψαίvετα.ι 
επίσης ά.ληΟιvή. Στήv περίπτωσι 

αύτή ό σπόρος είναι τό "Ατμαv, ή 
Θεiα. σπίθα. της όποία.ς ·ή ίδιότης 
είναι vά. κα.ίγετα.ι σά.v ψλόγcι .. Εί
ναι σπόρος ύπό ενvοια δ-ι &.ποτε
λεί συγκέvτρωσι δυνατοτήτων κα.ί 
ή ά.ψετηρία. μιας διαδικασίας δια
κλαδώσεως καί επεκτάσεω;.'Η εκ
δήλωσις του δυναμικου σέ: μιά. 
μορψή κύκλου πιγ\ 1.ποκσ.λύπτει 
τήν κρυμμένη ψύσι είναι ή άνθο
ψορία. Ί[ δεύτερη αύτή εικόνα ά.
να.ψέρεται στούς τ.νευμα.τtκούς κό
σμους, οχι τούς κατώ-ερουc; κό
σμου:;, οχι τή γη, τόv ενδιάμεσο 
καί -ό·ι ά.μέσως επόμενο κόσμο. 
Είκοvί(ει τr1v άνωθεν ά.νάπτυξι, 
-ήv εκδήλωσι τiΊς Θείας Φύσεως
πού περιέι.εται στον άνθρωπο καί
εκδηλώvε-αι ενδεχομένως στο άν
θος, εκτός α.v στο μεταξύ εκψυλι
σθη τελείως κα.ί ά.ποοάλη τήν άv
θρωπιά της.

Μέ άλλα. λόγια., ή Φύσις εχει 
μιά. πάv-ο-ε - υπάρχουσα. ενέρ
γεια τ·7)ς Ζωής η το} Πνεύματος 
καί ενεργεί σύμψωvα μ' ενα.ν εσώ
τερο νόμο &.πό κάθε σημείο εκ 
του δποίου εκχέεται, αύτή δέ ή ε
νέργεια., σ..ν καί ποικίλλει, είναι 
πάvτο-ε σημαντική. 'Έ-σι ή Ζωή, 
καΟώς τήν ολέπομε στην ϋλη, ψέ
ρει μία μορψή κάποιου είδους, 
στοιχειώδη η περίπλοκη. Μπορεί 
επίσης νά. υπάρξουν μοpψές ύψη
λοτέρων επιπέδων σκέψεως καί 
συγκινήσεως, καθώς ύπάρyουv 
σχέδια. ένεργεία.ς σέ κάθε πεδίον. 

'Η λέξιc; «cνέργεια», μέ τό vά. 
είναι συσχετισμένη μέ μηχανές, 
μέ τον σωματικό μας όργα.νισμό 
κα.ί τά. ψυσικά. φαινόμενα., ενδέχε
ται νά. συv,είvη στην εντύπωση δ
τι δρα μηχανικά. 'Αλλά. δέ:v ά
παιτείτα.ι αύτό πάντο-ε. Καθώς 
γνωρίζομε άπό τήν επεξεργασία. 
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του ά.νθρώπινου νου, μπορεί νά. 
δρα κcι.τά τρόπους οχι στερεότυ
πους, οχι προκαθωρισμέ·ιους, οχι 
ύπαγορευμένους, ά.λλά. με νωπή 
καί νέα πρωτοοουλία, με πρωτο
τυπία. Ή ζωή, ά.κόμη καί στά. 
πλαίσια των περιορισμών τγ,ς φυ
σι κης ϋλης, δείχνει έξαιρετική 
νόησι στά σχέδια. κα.ί τήν Μνα.μι 
τοϋ συνδυασμου, πού δεν εΙναι δυ
νατόν νά. έξηγηθουν πολύ κα.θα.· 
ρά. με μηχανικούς ορους.'Εκδηλώ
νει ν6ησι σε μορφές ένστίκτων 
πα.ντου στήν Φύσι.'Η νόησις, σχε
τιζομένη με τήν συνειδητότητα. 
πού τήν διαπερνά, μπορεί νά. εχη 
έπίδρα.σι κα.τά. πολλούς καί διάφο 
ρους τρόπους. Τίποτε δεν μπορεί 
νά. εΙναι περισσότερο σημαντικό ά
πό τήν ομορφιά, 1J όποία έκφρά
ζετα.ι σε άναρίθμητες διάφορες 
μορφές. Τό ανθος τοJ λωτου μέ 
τήν πετα.λοειδη ομορφιά του είνα.ι 
συμι3ολική εκφρα.σι της όλικης ά
λfιθεια.ς οτι 1J Ζωή, στήν ύψίστη 
της ιδιότητα, η τό ΙΙνευμα., μπο
ρεί νά. μεταδοθη σ' ενα.ν ευαίσθη
το νοϋ. ΊΌ χιλιοπέταλο &νθος. πού 
λέγεται οτι στέφει τήν κεφα.λ ή 
της α.ίθερικής μορφής του άνθρώ
που, ?lν κα.ί μπορεί νά. είναι άντι
κειμενικό στήν διαισθητική δρα.
σι, πραγματικά. είναι εκφρα.σις του 
πνευμα.τικου πεδίου. Ή ϋπcφξις 
του ά.νθρώπου, κα.τά. ενα.ν άρχ(Χίον 
ϋμνο, στρέφεται προς τά. εσω, 
προς τήν πηγή -:ης, άλλά. ταυτο
χρόνως κα.ί προς τά. εξω, προς ο
λες τίς διευθύνσεις. ΕΙναι 1J Έ

νέρyεια. τηc: Θείας Ρίζαc: η σπό
ρου στον &νθρωπο, πού διαμορφώ
νει τήν άληθινή του άτομι-κό,ητα. 

"Ο,τι είναι θείον σ-:ό υψιστο έ
πίπεδο έμφανίζεται στην κοιτίδα. 
,ης "Υλης - διόϊ:ι 1/ "Υλη δεν εί-

ναι χωριστή ά.πό τό Πνευμα ώς 
σπέρμα συνειi3ητότητος μέ: ψαλλι
οισμένες τίς πνευματικές ίδιότη
τες.'Εά.ν τ); σπέρμα α.υτό είχε διά
φορη προέλευσι, ισως δεν Οά μπο
ροϋσε νά έκδηλώση τίς ίδιότητε,ς 
α.υτές στο τέλος. Τό σπέρμα. α.υ
τό, έκτεινόμενον φυσικως με τήν 
ένέρyεια. της Ζωης, συνδέει έαυ
τό μ: ολα. τά. γύρω του ά.ντικεί
μενα.. ΦJει ι3λα.στάρια. προς ;ιάθε 
πλευρά, κα.τά. ενα. τρόπο, ωστε νά. 
δια.τηρη έπα.φή με τά. ά.1ιτι-κείμε
να. α.υτά. 'Έτσι σχετίζεται με τον 
κόσμον όλόγυρά του. Συνδέεται μέ: 
τίς συγκινήσεις κα.ί τά. α.ίσθfιμα.τα. 
πού έπιδρουν πάνω του, ένω άνα
πτύσσει άντ'θεσι σε α.λλα..'Η προσ
κόλλησις δημιουργεί έπιθυμίες, 1} 
±ντίθεσις φόbους. Λί τάσεις αύτα.ί 
δια.σπουν τήν ένότητα. η όμοιογέ
νεια. της ουσία.ς, 1/ όποία. ομως δια
τηρεί μία. φαινομενικότητα. συνό
λου. Κα.τά. τήν περίοδο της έπε
κτάσεως της συνειδητότητος, ση
μειώνονται ποικίλες ±ντιδράσεις, 
τυφλές κα.ί άντιφα.τικές, πού μέ
νουν ά.σύλληπτες. "Οτ(Χν, ομως, ό 
α.νθρωπος συνειδητοποιη α.υτή τήν 
διαδικασία., τότε κα.τα.κτα τήν έ
λευθερία, οπου κα.ί μόνον εόρί
σκοντα.ι τά. ϋψιστα. δώρα. κα.ί οί 
χάριτες του Πνεύμα.,ο;;. l\Ιποpεί νά. 
χρειασθουν πολλές διαδοχικές ζω
ές, εχοντα.ς ξεκινf,σει άπό ενα ση
μείον α.φυπνίσεωc:, yιά. νά. φθάση 
κανείς σε τέτοιο έπίπεοο έλευΟερί
ας, ωστε παν 8,τι προη ήθη ν· α.
κυρωθη σyεδόν. Ί ουτο δέν σημαί
νει οτι ό άνθρωπος τότε χάνει τήν 
yνωσι η τίς ίκα.νότητες πού έκέρ
οισε. Σημαίνει μόνον οτι &.παλ
λάσσετα.ι πλέον από τό φορτίο τι7Jν 
τάσεων του παρελθόντος, -:ό όποί
ον ξεκινάει ά.πό τήν α.ποθfικη των 
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έμπειριώ·ι του. Ί[ ί.ίψωσις του 
στελέχcυ.:; του λωτου άπό τά λα.
σπεpά οάΟη πpός τήv θωπεία: του 
άέpα: κα:ί του ηλιου εκδηλώνει α:ύ
τή τήv ελευθερία:. Είναι σχεδόν 
απίστευτο, τό πώς εvα:ς άνθρωπος, 
πού εζ ησε σέ: τόσο θλιβερές συv
Οfικες, σάv γελοιογpα. iα: μιας άλ
λης πιθα:vης ζωης, μπορεί vά ξε
μά.θη, vά ξεγίvη, θά. έλέγα:με, vά. 
γυpίση πίσω στήv πρωταρχική του 
ψύσι μέ πλ ήpη ενημερότητα: κα:ί 
μέ: πρόσθετη τήv άποκτημέvη 
γvωσι κα:ί ίκα:vότητα:. Λύτή τήv ά.
ληθιvrι ώpιμότητα:, α.ύτή τήv κα:
-α:vόησι, ήv ψθά.vει ό πvευμα:-ι
κός cί.vθpωπος. 

'Έχομε λοιπόν δύο είκόvες. Ή 
μία:, ή περισσότερο εύκολοvόητη, 
εί vα:ι ·ή δια:δι κα:σ: α: πού ξεκι ιά.ει 
από κά.τω ώς σπέρμα: συvειδητό
τητος, πού έπηpεά.ζετα:ι από ά
γνοια:, ά.πα:vτα. δυσκολίες, ά.vα
πτύσσει περιπλοκές, ά.λλά. ενδε
χομένως τά. ύπεpπηcα. δλ' α:ύτά. 
καί φθά.vει στήv κατά.στα.σι της 
άvθήσεως, ή όπο!α:, κατά. τήv Θε
οσοψική τεχνική όpολογία:, συμ
βαίνει στό πεδίον -ου ά.vωτέpου 
l\Ιά.vα:ς. 'Αλλά. δτα:v φθά.ση σ' α:ύ
τό τό στάδιο παύει vά. ύπά.pχη ή 
διά.κρισι.:; άvά.μεσα: στό Ύ ψηλότερο 
κα:ί τό Χιχμηλότεpο. 'ϊπά.pχει μό
νον τ6 εvα: ά.δια:ίpετοv Μά.vα:ς. Ή 
δια:1pεσις πpοήpyετο άπό τήv αύ
το - άγνοια: του έξωστpεφους &τό
μου, σέ σ-yέσι μέ: τά. ίδια::τεpα: πpά.
γμα:τα:. Μέ τήv πάροδο της άγvοι 
α:ς, πα:pcpχετα:ι κα:ί ή αίσθησις της 
δια:ιρέσεω.:;. Κα:ί δτα:v ζη στό μέ
σον -ώv πολλών κα:ί ποικίλων 
πpα:γμά.τωv. ά.λλά. ά.vεπηpέα:στος 
άπό α:ύτά., ή συvειδητότης ά.vα:κτα. 
τήv ά.pχική -ης ά.γvότη-α:, καθώς 
κα.ί τήv ενότητα:. 

Σ-ό «Φως -ης ' σία.ς», του σέp 
'Έvτ6ιv ., pvολδ, εvα:ς σοφός πού 
επεσκέφθη τόv Βούδδα: βρέφος, ά.
vα, έpετα:ι ποιητικά. στήv γέvvησί 
του μέ: τίς λέξεις: « υΕvα:ς ούpά.vι
ος λωτός ά.vθίt:ει». ' πό βαθειά. ε
σωτερική άποψι, αύτός ό όpισμός 
περιέχει περισσότερη ά.λήθεια ά.πό 
δση θά. ύπέθετε κανείς. Ή έσωτέ
pα ίίπα:pξις του Μαθητου, καθαρά. 
πνευματική σ' δλα τά. επίπεδα:, θά 
εχη μιά. ύτεpγήϊvη ίδιότητα:, σάv 
έκε'vη -ου λουλουδιου, καί ίκα:vό-

, δ' ' , ,,... τ�τα. και ,υvα.μι να: α:v;ιμετωπι1.. η
κα:θε πpοκυπ-ουσα: κα-αστασι. Φυ
σικά. μέσα σ' εvα φυσικό σώμα, θά. 
τ-pέπει vί:ι. ζη ύπό περιορισμούς. 

Αί δύο έpμηvείαι ύποβά.λλουv 
δύο διάφορες όvτότητες, -ά, δύο 
άνθη της άπεικοvίσεως, εvα κα:
τεpχόμεvοv άνωθεν καί άλλο ά.
vεpχόμεvοv κάτωθεν. Άλλά κα:ί 
τά δύο είναι εvα. Ή άνοδος του 
ά.vθpώπου ά.πό τόv μόχθο της ϋ
λ ης καί τούς προσδιορισμούς της 
πρέπει vά προσανατολίζεται πpός 
-ήv ά.πόκ-ησι της ελευθερίας, χω
ρίς vά πpοαvτιλα:μβά.vεται τήv φύ
σι του τέλους. Ό Βούδδα:ς είπε δ
τι καθώς ό ώκεα.vός εχει απ' ά
Χpου είς άκρον τήv γευσι του ά.
λα:τιου, ή Διδασκαλία: -ου εχει ε
vα. μόνον α.pωμα, τό άρωμα: της
Έλευθεpία:ς.'Η κάθοδος τ-ς πvευ
μα:τικης Μονάδος κα:ί ή άνθησις
των δυνατοτήτων της είναι μlα έκ
δΥ λωσι� ��v θετι

_
κωv -�ς ιδιοτή

των. ι ουο κι vησεις ει ναι πpα:
γμα:-ι κά. μέρη μια.ς κινήσεως, ή ό
ποία. είναι θεατή ά.πό ά.μφότεpα: 
τά ακpα., μία ά.pvητική κα:ί ή α.λ
λη θετική άποψις. Ό α.vθpωπος ε
χει αύ-ές τίς δύο άκρες η πόλους, 
εvα:v πνευματικόν κα:ί εvα.v ύλι
κόv. Στό κέv-pov της ύπά.pξεώς 
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του cι;cι: έιωμcιοι Ό πιc μcιτι 
;ιος π:; ος εί ια.ι ή θc'α. σπΌcι 
σπ θα, σπορος, άστρο: ) ι:.ξc ς διcι
ψορcς, α.) ά. τcιυτοσ ημες Ό 6 ) ος 
πολο;, ο λιιός, cιιαι ό σπορος 
της συιειδητότητος, άρyικα. το 
ι..cντροι τω; μηχαιικων ά.ιτιδρά 
σεωι κα.ι έπειτα. της ιcιθαρης 10-

ήσεως Σε ι.cιτάστcισι έ) cυΟερ1.cις, 
η σπιθcι φου ιτω ιcι σc ψλόγα. 'Π 
ά.νθρώπινη συιειδητοτης, ΥcιΟως έ 
) cυΟcρώ ιετcιι άπό τή·ι ά.γ ιοια. ;,cιί 
τίς cιύ-απάτες, ά. ιτιλαμ ά ιcται ο 
τι cχcι ώς ;ιcιτρο; τό ll;c-μcι. Ό 
τcι ν διcικρι ιη κα.τι, t •ια ά. ιτι 'XC μc
νο, μι.χ πρcιξ ' μιά. σιcφι' ώς ά. 
σχημο, συλ α.μοά ιει άμέσως κα.ί 
τήν εικόνα τοϋ ώραιου Έπισης, 
cά.ν δια.κρ ιη κάτι κα.Υό, ά.ντιθέ 
τcι τή I εννοια. τοϋ κα.λοϋ Έά.ν 
6),cπη κάτι σψα.λερό, προ6ά)λει ή 

Τό περιοδικόν 

γ ιωσις το- cι) ηΟι ιοj, προς -η ι ό
πο α ι το σ cι ι cpo α. ιτ τ Oc-cι ι 
"Ωστε, γι ιcται μ cι προοδευτιι η ά. 
τ..οια .υψ ς το- cι; ηΟι ιου, -ου -ια 
ΙΟυ /CI( τοj ωpcιίου, πcιpσ) η)α. 
με τη I c-ίπορρ φ το} σ α) c()οϋ, 
το- χcι ιοJ ι..α του α.σyημου 'Ό α 
αύτα. σημα,ιουι οτι ή έσωτcριιή 
οψ ς τ7ι έ cυθερ cις γιά. τό ι σ. ι 
Ορωπο χcιταρριπτι:ι τούς πcπλους 
-ω ι περιορ�σμω; κα.ί ά. ια δύεται ή
6 ήθεια. ΊΙ έ ιεpyι:ιcι πο τ.ροκα.
; ι:ί αύτ η τή ι ά. ιοδο τοj ά ιΟρώπου
rJτ..ό τήι υίλ η χαί τούς περιορι
σμού; της, ;;αθώς καί ή cιι:pγcια.
,οϋ ύφ·στου 11 ιεύμα.�ος πού έ;;δη-
1 ώ ιεται στηι φύσι ;ιαί -ίς ιδιότη
-cς της, ι:ι ιcιι ένα. κcιι τό cιύτό. Οί
δύο πο) οι τοj Π ;εύματος ;ιcιί της
υyλ ης εΙ ια ι δύο πό) οι επί τω ι ό
ποίων έπcνcpγεί.

'Ελευθέρας Σκέψεως 

"ΙΛΙΣΟΣ" 

είc: τό 18ον άnό- της έκδόσεώc: του έτος 

'Ετησία συνδρομή δρχ. 80 - Έtωτερικοϋ $3,50 

διά ταχυδρομι,κης έnιταγης: Κ Μελισσαρόnουλον 

'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι ( 122) 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη-δειγματα 
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Β' 'Έι<δοσιc άναθεωρnμένn 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΑ 

1973 

'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών (Θαληc, Πιπακόc, Βίαc, Σόλων, 

Περίανδροc, Κλεόβουλοc, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί

του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλου, Σοφο

κλη, Εύριπίδου), Άντισθένουc, Διογένουc, Ί σοκράτουc. 

Πλάτωνοc, Άριστοτέλουc, Δημοσθένουc, Πύρρωνοc, Με

νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 

Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου καί πολλών όλλων. 

Ιένων: 'Ανατολικών (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη

τικά, Καινηc Διαθήκηc, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ

βάντε, Σαί!Ξπηρ, Καρτεσίου, Σπινόια, Βολταίρου, Ρουσσώ, 

Κάντ, Τιέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, "lγ

κερσολ, Ρενάν, "Ιψεν, Τολστόϊ, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί

τσε, Φλαμμαριών, Μπέιαντ, Μπερ!Ξόν, Ταγκόρ, Βιβεκα

νάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊχ, Σρi Ράμ, 

Κρισναμοϋρτι καί όλλων. 

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανοϋ, 0. Καϊρη, 

Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού

λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου, 

Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. Καιαντιάκη, Ίω. Βασιλη,

Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι

τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ. 

Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί όλλων. 
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Ό 

'Αρχαιόφιλος 

t -

45 ετωv 

Του n ροέδρου του 

Μ f Χ. Λ Ε Β 1 1-1

Σιμα στ· άνθοστεφάνωτο 5α.>νο, πα, 
άχνοροδίζει 

Κρήνη ίερή τοϋ Ύμηποϋ, θεσπεσια 
κελαρόζει, 

ποτίζονrας τή"' χλοερή καί καρι,ιο.. 
φορα γη. 

"Αλσος πυκνο τήν δρόσο σάν νάμα
περιχύνει 

κι άνθο5ολωντας γύρω του, κι' ή δά. 
φνη κι' ή μυρσίνη 

στίς μέλισσες δίνουν τροφή, με μου
σική σιγή 

Κάτω άπ' τά πευκα, τό νερο ημε
ρο, σάν φίδι τρεχει, 

μέ μυστικούς άντίλαλους, σάν άπο 
τον ουρανό. 

Παίζει θαρρεϊ:ς ό Ζέφυρος γιορτα
στικό παιχνίδι 

στου άχνορόδ νου Ύμηποϋ, τό γε
λαστο τό φρύδι, 

καθώς τό ύψώνει έpωτικά μεσα στό 
δειλινό 

Μ' αυτό: τό: λόγια ϋμν1,ε 
τόν Ύμηττό ό Λατίνος "IOL'l-
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τής ΌΙ,ίbιος. Σ · αύτό τό πολυ
υμνη μένο Ι,ουνό πρό 45 χροvων 
έπραγματοποιήθη ή πρώτη έκ
δρομή του 'Ομίλου μας Γι' αυ
τό και σήμερα συγκεντρωθή
καμε έδω νό: έορτάσοuμε τήν 
ίστορική επέτειο της πρώτης 
μας έ.κδρομης. 

Ή ση�μερινή μας έ.κδρομή ε.ϊ
ναι όρόσημο στήν κορφή :.ιιας 
Ι,ουνοσειρας πού στήσανε οί 
πόθοι καί αί προσπάθειαι καί 
πού εκφράζεται με τήν τριλο
γία του Άρχαιοφίλου. 

ΦΥΣ Ι Σ - ΑΛΗΘΕΙΑ - ΑΝ

ΘΡΩΠΙ ΣΜΟΣ. 

Τό όρόσημο αύτό, δεν το ε
στησεν ό ενας. Τό εστησαν οί 
πολλοί. Τό εστησαv οί πα,Jόν
τες. Τό έστήριξαν οί απόντες. 
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ΈκεΊ\ο πcύ ε.δωσε ζωή, κυ
ρος καί α'ίyλη σrrό\ · ΟμLλό 
μας ειναι αί αρχαι του και τό 
τr\εu..ιατικόν του περιεχόμε,ιον. 

ΈμεΊς οί παλαιότεροι πιστέ
� αμt στάς αρχάς αύτάς καί 
έρyασθήκαμε. 

Τώρα οί νεώτεροι μας, !'φ' 
δσον έκτ�μουv τό ερyον του 'Q_ 
μίλcυ, ας έιδιαφερθουν περισ
σοτερο yι' αύτό\, ας δώσουν 
τόv ένθουσιασ1μό καί τό σφρϊ
yος των yιά τήι πρόοδό του. 
·'Ας αναλαeουv την σκυτα\η

Στην σημερινή μας .:.ορτα
στική έ1,.δρομή ας ένθ μηθου,1ε
όλους τους πρωτερyάτας καί
συνερ) άτας μας Έ κείνους
πού εσταματησαν το\ δpό1.10
της ζωης των στην yη, yιά \ά
συνεχισουι την πορεία της ψυ
χης των, σ' ά:λλcυς κοσ Jouς,
yιά "ά ακολουθήσουν τή"
τροχιά της αίωνίας έξε:λίξεως
καί δρασεως.

"Ας κατευ8ύνωμε την σκFψη
μας στην μορφή με την όποίαν

τούς έyνωρίσαμε καί ας r;τ ί
λωμε τήν αyάπη μας τηρουν
τες σιyήν ένός λεπτου. 

' Ας πανηyυρίσωμε τόν ίστο
ρικό αύτό σταθμό των 45 χρό
νων του Άρχαιοφίλου με ίκα
νοποίησι, με χαρά καί με έν
θοvσιασμό 

Έμε'ίς, με τά λίyα μέσα τ::ού 
διαθέτcψε καί τίς μικρές ι-ι-ας 
ίκm ότητες, αλλά με άyνό πό
θο καί σταθ:ερά προσή,λωσι στη 
yρcψμή πού χάραΕ.α" οί tδρυ
ταί του, πληpώσΟJμ� τό χρ::ος 
μας καί ή συ\ειδησίς μας δεν 
μας έλέyχει yιά δ,τι πράξαμε. 

"Ας σuι-ι-τrληρώσου οί \λΞοι, 
οί διάfδοχοί μας, δ,τι ήιμε'ίς fJέv 
έττετύχαμε η παρελείψαμε ri:θε
λα μας. 

Όλό_μυχα εϋχομαι στόι α
γαπητό μας 'Αρχαιόφιλο καί 
άλλα πο,λλά .. ντάχρονα. f<:αί 
σ' δλ..οuc μας, &πως ή χαρά καί 
ή ύyεία συντροφεύn σ' δλη ι-1ας 
την ζωή. 

Ή Jpιloyίo του Άpxoιoιpilou 
Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛlΟΥ 

Σαρά\Τα πέντε ακρι<:J]Jς 
στρcφές εκαμ: περί τό\, ήλ,αν 
ή περί τόι άξοvυ: της στρεφα
μένη yη άπό της llηι, Δειη1-
βρίου 1927, 1')μtpας της ΠΟ'..J
της προς Καισαριανήν έκδρο
ιμης τω\ 17 έταιρων τοίΊ Τε κτο
νιικου 'Ομίλου Έκδρομωv. 'Α
πό τότε καί μέχρι σημερα, ι1λήν 
των ιάπαισίω1 έιωv του Πο·ι.__έ-

μου καί της έχθρικης κατοχης, 
οί '1 δρυταί πρωτα, τά έ κά:vrο
τε Διοικ Σ ι,μ(9σL λια κατό'Π.ιν 
και οί πιστοί οτ�ς φυσιολατοι
κές αρχές όπα1δοί του μ•ετ'έπει
τα ό ομο:1σθέvτος 'Αρχαιοφίλαυ 
'Ομίλου Έκδpομω , φέpΟΙUΞV 
cύλαeικά τά βήματά μας ποός 
τό Ί ερόv 'Όροc: με τίς ΒυζCΧΙV
τινές μορφές της έκκλησίας 
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και των άναστηλωθέντων, πλην 
έρήιμων, μοναστη ριακων κε) ι
ων, yιά νά έορτάσωμε κάβε έ
πέτεLον την 'ι\δρυσιν και 110;\ υ
σχ,δη δρασιν του 'Ομίλου μας 
και νά ά11οδώσωμε τιμάc, στην 
μvήιμη των < [ δρυτων και λοι
πών 11ιστων του 'Ομίλου 11ού ε
σ�ησω στό 11έρασμα του Χρό
νου. 

Δέν θά έπαναλά�ωμε και σή
μερα τάς ηΘικάς και άνθρωrη
στuκάς αρχάς του Όμίλcυ, yι
ατι 11ολλές φ·ορέc, άνε:πτυχθη
σαν κατά τά 11ροηyηΗέvτα )(ρό
vια, 'άιιJλ..ά και yιατι ειvαι, yιά 
οσ:cυc θέλουν νά τίc: ξωα><ού
σουν, χαραy,μένες στό δεύτε
ρον άρθρον του Καταστατι«ου 
του. 

θά ηταν ομως άσυyνωστη 
παράλειψις ά μή" άποδώσωμε 
και σήμερα πού έορτάζομε -rά 
Σαράντα - 11έντε χρόνια του 
'Ομίλου, τιμή στη\, μνήμη τω" 
11ρωτερyατων και λοι11ων συν
τελεστώ\, στή\, ϊδρυσι και δρα
σι του 'Ομ,λου, vά μή φέρω,uε 
μ11ρσστά στά μάτια μας 1.ήν 
ίδεατήν είκόvα εκείνων, πού μέ 
πίστι\, Και ένθ,::χ1σιCΧiσμόν yιά 
την βαθύτερη έπίδρασι πού θά 
ειχε ό aμιλος στό ηθικό και 
μσρφωτικό 11εδίο των μελων 
του, έρyάσθηκαv μέ άλτρουι-
01μό και έ,μόχθη.σαv yιά την ε
πιτυχία των σ'κσ11ων του Μσρ
φές σάν τόν '1 ωάννη Βασιλη, 
Σπυρο Νάyο, 'Αντώνιο Άδρι
ανόπουλο, Σ πυρο Θεοχαρό
τuσυλο και αλλων πολiλων δέν 
χρειάζονται λι�ανωτσύς, άλλά 
σιγηλή άνάμνησι της προσω,rτι
κότητός των και βαθειά έκτί-

μησι yιά τό ερyσ των, yιατί η
σαν άyέρωχοι στό φρόνημα και 
σταθεροί στίς επιδιώξεις τους, 
�έ�αιοι yιά την δικαιωσ• [OU 

πράγματι έξαιρετικοΟ και έΠ';)
φελοΟς yιά τόν ανθρωπο �ρyου 
των. 

Αυτοί μας ώδήyησω μακοJά 
απο τό ,μολυσμένο άέρα -:-ων 
πόλεων πρός την έΕ.οχή, και 
μας εαιε�ραν είς α.μεση συνα
φεια μέ  τήν ελευθέρα φύσι, yιά 
νά άπολαύσωμε τήν θαλπωρή 
τω\,· ό:Jκτίνω" τciO ήλίcυ, νό. άνα
πνεύσωμε τό όξυyόνο της άτμο
σφαίρας, νά είσττνει,σω..1ε τό 
αρωμα των 110/'vχpωι1-ωι λου
λcuδ• ων, νά ύποστοϊ,,_υ:: την εύ
ερyε.τική έπίδρασι των θαλασ
σίων λουτρω,ν και ετσι, μακριά 
άπό τήν τύρ�η των πόλεων ><αι 
τίς εyιοιες της καθημερι'ιης 
ζωης, νά qε.κουράζ�με τό σω
μα καί τόν νου όmό τόν κάμα
το και τίς ουχ"ά θλι�ερές σκέ
ψεις μας. Μέ �άση τίς φυσιο
κρατικές άρχές των cφχαί-.uν 
'Ελλήνων φιλοσόφων καί τίς 
σύγχρονες άντιλήψεις -ττε,ρί �υ
σιολατρείας, μας έν1cφυση
σαν τόν ενθουσιασμό yιά την 
μελέτη των φυσι,κω" φαινομέ
νω καί ,μας ώθησαν νά άyα
πή-σω,1ε τήν yε\,\ιήτρα τ.c,Q αί
σθητοQ κόσμου, τήν φύσι. Τί 
ειvαι φGσις εχει κατ' έπανάιλη
ψιν αναπτυχθη στίς όμιλί,ες τω;v 
ό11αδων του 'Ομίλου μας Σ τήν 
σηιμερινή έπέτει-ο θά ,μιλήσωμε 
οσον τό δυ\,ατό\, συvτσμώτε?α 
yιά την φυσισλατρεία και τίς 
έΠLδpόJσεις της στόv ανβρω-το 

Φυ::ηολατρεία ειναι ή cryάπη 
του άνθpώ11ου πρός τήν φύσι 
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καi τόν ,κατά: φύσιν (9ίον, έν 
άντιθέσει τιρός τήν συνήθη [ωή 
των τιόλεων. Ή άyάτιη ή τιρο
ερχομένη άτιό ενα αΊσθημα άν
τιδράσεως τοϋ άνθρώτιου σε 
μιά: ζωή ταραχώδη καi κατα
θλιmική. Αυτή ή άyάτιη τιρός 
την φύσι εϊναι, κατ' άρχήν, yέν_ 
νημα άνάyκης (9ιολοyικης. Ή 
άτιλουστ�έρα μορφή φυσιολα
τρείας έμφανίζεται στην άτιλη 
τιεριήyησι άξιοθεάτων τότι:uν 
καi φυσuκων καλλονων τιρός 
δια01κέδασιν, αλλά: και Ε.Κ Τιε
ριερyείας. "Αλλη ένδιαφέρου
σα τιερίτιτωσις φυσιολατρεί:χς 
είναι ή έκδηλουμένη ώς ένδό
μυχον σuναίσθημα άτιό μορφ�
μένους καi συναισΘηματικά: 
κα:λλιερyη μένους άνθρώτιους. 

'Όταν δ φυσιολάτρης έκδρο
μεύς στρέψη έρευνηιτικό τό 
βλέμμα του στό τιερι(9άλλον 
της ύτιαίθρου, έντυτιωσιάζεται 
ά11ό τiς άναρίθμητες εικοvες 
του ζωuκου, τοϋ φυτικου 1<αi 
τοϋ yεωλοyυκοϋ κόσ,μου Ό ά
τιαρό:Jμιλλος σε διαύγεια κα:i 
τι!λούσιος σε χρώματα ουράνιος 
θόλος, κατάστικτος άτιό τιλανη
τες καi κόσμους ήλιακούς, σε 
ανέφελη καί ασέληνη (9ρα:δυά, 
τό λυκαυγές καi τιρό τιαντός 
τό λυκόφως τιού ϋμνησα:ν τόσο 
ετιίμονα οί τιοιηταί, τό ζωδιCΧJκό 
φως ζωηρότατο μετά: την δύ
σι κατά: τούς φθινοιττωρινούς
μηνες, οί συν εφιές με τούς Η
ραυνούς καί τίς καταιγίδες, τά: 
χιονισμένα (9ουνά: καί τά: ζωη
ρόχρωμα λουλούδια, έ-ττηpεά
ζουν (9α:8ειά: κάθε φυσωλάτρην 
καί yεννουν στό είναι του ι:οι
κίJλα συναισθή,ματα: άyαλλιά-

σεως καί θαυμασμοϋ, άλλά 
καί δέους yιά τά τιρό αυτοϋ 
έκτυλισσόμενα: φυσικά: φαινό
μενα, καί, έά:ν έχη τό θεϊον 
δωρον της εμ11νεύσεως, Θά: 
νοιώση ενδόμυχα, γιατί οί 11οι
ηταί καi ή λαϊκή μοϋσα έτρα-
yούδη σαν με ά11αρcψιλλη μου
σι,κότητα τiς καλλονές του κό
σμου της φύσεως, γιατί δ καλ
λιτέχνης λαξεύει με την 01μίλη 
του στά κιονόκρανα τοϋ Κο
ρι νθιακοϋ ρυθrμοϋ τά τιολύ11τυ
χα φύλλα ενός τα11εινοϋ αyκα
θιου, γιατί δ ζωγράφος ά11οτυ_ 
τιώνει με τόν χρωστηρα του α

νάγλυφα τά: φυσικά: το11ία, 
γιατί ό φυσιολάτρης μουσικός 
έμπvέεται άπό τό κελάρυσμα 
μιας (9ρυσοτιηyης η τό τραγού
δι του μικροί) τιτηνου 'ΠΟU α
κούραστα παίζει μέσ' στά: φυλ
λώματα των δένδρων. Τότε, ί
σως νοιώση δτι ή ό11τασία ,οϋ 
μυστηριώδους σύμπαντος Είναι 
πραγματικότης, ύ110(9όακουσα 
στά: μύχια τοϋ έσωτερι,κου 1ου 
Ε I ΝΑ I καi τότε θά: δμολοyή
ση δτι ό κό01μος του τιαντός 
δρα καί ένερyεϊ έντός του καi 
είναι ύ11αρκτός καί ΕΝΑ Σ καί 
τί11οτε άλλο εκτός αυτοϋ δέν 
ύτιάρχει. 

Τέλος, τρίτη σο(9αρωτέρα 
περί11τωσις έ11ιδράσεως των έν 
τfi φύσει συντελσυμέvωv Είναι 
έκείνη 'ΠΟύ άφορα είς τόν 'ΠV':U
ματικόν (9ίον του άvθρώτιου. 
'Ολιγάριθμοι άνθρω11οι με ί
σχυρόν χαρα:κτηρα καί ά:δά
μαστη θέλησι, 11ροικισμ,ένοι ά
πό την φύσι με έξαιρετική διά
νοια, δέχονται καi αυτοί τίς 
έ11ιδράσεις τοϋ φυσικοϋ πεpι-
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�άλλοvτος. 'Ε-πη ρεάζοvrαι 6χ ι 
τόσο συναισθη ματLκά, οσο , ο
ητικά. Τήν σκέψι του άνθι->ώ
που �ασανίζουν τό: προ αυτοί} 
εyειρόμενα ερωτήματα καί 
προ�λήματα. Γενναται εντός 
του η τάσις νό: yνωρίση τήν 
·αρχική αίτία, πού πρσκαλεΊ 
τό: φυσικό: ψαινόμε\,α Έπιθυ
μεΊ νά γνωρίση τίς αίώνιες καί 
αναλλοίωτες αρχές μέ τίς ό
ποΊες ζτi ι καί κινεΊται ό κό
σμος των φαινομένων καί των 
εμ�ίων δντων. 'Έτσι, ,μέ -ήv 
ζήτησι των αίώνιωv tδεων χω
ρεΊ προς μιό: κccθολLκή yνωσι 
του κόΟJμου καί της εν αύτ<';> 
ζωης. Ή ροπή αυτή επί ·ιήν 
yνωσιν της φύσεως καί rου 
�ίcυ είναι τό y\,ώρLΟΙμα της Φι
λοσοφίας. Ή φιλοσοφία ανα
�\ύζει άπό τήν ανθρώπινη φύ
σι κccί επιχειρεΊ νό: θεραπε 1.Jση 
μLάν άπλη, άλλα επιτακτι <ήν 
ανάyκη του ανθρωπίνου ΠΨc.ύ
μccτος. 'Έτσι, στή χαραυyή 
της Έλλψικης φιλοσοφίας η 
τάσις yιά τήν ερευνα του έξω
πρικου κόσμου είναι εκδηλος. 
Οί φιλόσοφοι της προσωκρατι
κης εποχης μέ είσηyητή ,όν 
Μιλήσια Θαλη άντικεί,μενο -ης 
Φιλοσοψικης ερεύνης των ε
χουν τήν θεώρησι της φύσε:ι.:,ς. 
Γι' αυτό ώνομάσθηκαν «φ•Jσι
κσί» φιλόσοφοι. 'Έπειτα α1<0-
λουθεϊ η άνθρωπολοyLκή t.πο
χή πού αρχίζει μέ τούς σοφι
στό:ς και κορυψουται στήν 
προσωπικότητα του Σ ωκρά'rη, 
άλλα χωρίς ψυσιολccτρ ι κ ό: 
στοιχεΊα. Μέ τόν Πλάτωνα ιωί 
τήν ίδεοκρατία του και τον 
'Αρ�στοτέιλ.η καί τήν πραyμα-

τοκρατία του ή Φιlλοσοψική ΙΞ
ρευνα ξαναyυρίζει στήν τρο
σωκρατική παρά!δοσι, αλλά 
προσλcψ�άνει και τόν παρά
yοντcc ΝΟΥ, δηλαδή, τήν έπι
στημονική ερευνα καί ετσι ε
χομε τήν δυαρχία φύσεως �αί 
νου καί �μάλιστα ώς α\,τίθεπς 
αρχές. Ή περίοδος αυτή διαρ
•κεΊ ,μ�έχρι των Στωίκων. Τέλος, 
η συνένωσις φυσιοκρατικης 
καί ίδεοκρccτικης ψιλοσοφικης 
ροπης συvτελε'ίτCΧ)ι διά: των 
Στωικων μέχρι καί του 2ου 

μ Χ. αίωνος. 
Ή Σ τω�κή Φιλοσοφία είναι 

ή συνισταμένη των Τ11ερί !-<.:ό
σμου δοξccσιων των προσωκρα
τικων καί των περί ανθρώπου 
καί της θέσεως αυτοί} εν τc;:> 
κόσμ(:) παραδόσεων των σω
κραηκων σχολών. Δέν εΊναι ο
μως ό τόπος κατάλληλος, οu
τε ό χρόνος του έορτασuου 
της επετείου εϋκαιρος yιά νά 
αναπτύξω,με εστω ·καί άκροθι
yως, τό: εκ της Στωϊκης ψιλο
σοψίας ,διδcc-yματα. 'Έτσι πε
ριοριζό,μειθcc στ' ακόλουθα: 
Πυρήν της Στωϊκης φιλοσοφί
ας είναι τό απόψθεyμα «όιμο
λοyουμένως ήj φύσει ζην». 
Κατά τήν ψυσικήν ταύτην των 
Στωϊκων ό Θεός και ό Κό

σμος αποτελοΟν εvα ένιαΊον ο
λον. Τό σύμπαν διαθέεται και 
εμψυχουται ύπο το(} θείου �ΙU

pος τό όποΊον συνέχει τό: όν
τα ώς πνευμα και τό: ζωοyο
νεΊ. 'Έτσι, ό κόσμος εΊναι ο
πως ό ανβρωπος. Έκ των α
νωτέρω ελαχίστων καταφα:νε_ 
ται οτι ή κοσμοθεωρία των 
Στωϊ,κων εί\.αι φύσεως πανθε-
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ιστικης. Ή σκέψις των αφετη
ρία εχει την Κcσμικη ΟύJία 
έν πλήρει καί τελείc;χ έκδη \ώ
σει των δυνάμεων καί ίδιοτή
των της. Τό Θεϊον ύπό ώριCJΙμέ_ 
νας φυσι κάς, πνευματ ικά:ς καί 
ήθικάς συ\,θήκας εκδηλώνεται 
έν πάσn πληρότητι διά της 
άvθρωπίνης μορφης. Ό Κλεάν
θης στόν 'Ύμνο του πρός τόν 
Δία (εν παραφράσει) λέyει: 
«Για'Τί ετσι σέ μιάν ένότητα 
δλα άρμονικά συ\ΑΞ'Vωσες ΚΟ)λά 
καί κακά, ωστε Ε\,ας νά είναι 
των πάντων ό νόμος ό αίώνι
ος». Ό δέ Μαρκος Άντωνϊ
νος της νεωτέρας Σ τοας, ά.-ττο
δίδει μέ σαφήνεια την εννοια 
της ένότητος στόν ακόλουθ:::J 
στοχαCJΙμό του: «Παν μοι συν
αρμόζει δ σοί ευάρμοστος ε
στιν, ω κόσμε. Ουδέν μοι πρό
ωρον ούδt οψιμον τό σ:::Jί tϋ
καιρον. Παν μοι καρπός, δ φέ
ρουσιν αί σαί ωραι, ω φύσις· 
εξ σ:υ πάντα, έν σοί πάντα, 
είς σέ πάντα». Μέ τόν στοχα
σμό του αύτόν, ό έστεμμέ,·ος 
φιλόσοφος, μας δείχ\,ει την 
πίστι του στην Πανθεϊcηική Θε
ώρησι του κόσμου. 

Σ τά μύχια του Ε I ΝΑ! του 
συντελουΗαι δλες οί δράσεις 
καί μεταί9ολές, ο-πως άκριt9r:::ις 
yίνονται καί εκδηλουνται διά 
της λειτουρyίας των φυσι•,ων 
\,όμων. Ή συνύφανσις της Θέσε
ως καί του πρ:ορισμου του 
mθρώπου πρός

1 
την λειτωρ

yία του σύμπαντος κόσιμου ϊί
ναι τό δίδαyμα του στοχασμου 
του. Σ έ α.λλους στοχασμούς 
διατυπώνει καί την εννοια της 
καθολικότητας κατά την όποί-

αν ολοι οί α.νθρωποι είναι έκ 
φύσεως πολϊται της παyκόσμι
ας καί σιεί9άσμιας Πολιτsίας. 

'Έτσι εμφανίζεται yιά πρώ
τη φορά ή ίδέα του άνθρωπι
σμου από την όποία απορ;:,έει 
τό α'ίτημα της πρός τούς άν
θρώπους άyάπης. Οί Στωίκοί, 
ίδίc;χ ό 'Επίκτητος καί ό Μαρ
κος Άντωνϊνος, συνεπεϊς μέ 
τίς 6:νω άρχές, κατέστρωσαν 
κανόνας πρα:κτικου καί ττνευ
ματικου ί9ίου, σύμφωνα μέ τούς 
όποίους ό α.νθρωπος πρέπει \.ά 
δρα καί ένερyη yιά νά άπορ
ρίψη τόν φόρτο των προλήψε
ων καί νά yίvη εύδαίιμων. Τό 
σύνολον των κανόνων τούτων 
ώνόμασαν πρώτοι αύτοί «Βι�
τική». 

Είναι όλοφάνερη ή ί9αθsιά 
επίδρασις των συνεχώς συντε
λ:υμέ ωιν στην φύσι rμετα3ο
λων καί εκδηλώσεων επί του 
ανθρώπου και της έν y,ένει �' 0-

ρείας του στη ζωή. Ό 6:νθaω
πος εϊ\,αι πλασμένος κατά 
τρόπον ωστε νά δύ\,αται νά έκ
δηλώ:::Jη ένσυνc.ίδητα παν ο,τι 
συμί9αίνει είς την καθό\ου Φύ
σιν, άρκεϊ νά τό θελήση. 'Αλ
λά ή θέλησις αύτή καί μόνη 
δέν αρκεΊ. Πρέπει νά ερθη κον
τά στην φύσι καί ελεύθεοος 
κατά τόν νου, άπηλλαyμέvοc; 
προλήψεων καί λοιπών δεCJΙμsύ
σεων, νά έρευνα συνεχώς τά 
yύρω του προί9αλλόιμενα φυ
σικά φαι\,όμενα. Ή συνεχής 
καί συνειδητή αύτή ερευνα θά 
του δημιουρyήση ενα ί9ίωμα 
ΠVc.υιματικό, λαι1πρό είς απο
τέλεσμα, ίκανό νά του δώση 
την «εϋροια C5ίου» των Σ τωϊ-
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κων καί νά τόν φέρη στό τιο
Θούμενο αποτέλεσμα πcύ εΊ, αι 
ή yνωσις της έν τfi· φύσει αλη
θείας. 

Γι' αύτό πρέπει \,ά ε:ρχόμεθα 
στήν ϋπαιθρο φύσι yιά νά δε
χόμεθα τά δc..."-,ρα της, ποι'; εΊ
ναι πολλά καί εύερyετικα. Μέ 
τίς έκδρομές του 'Ομίλου μας 
μας δίδεται 1Ί αφορμή vά α
πcλαύσωμε αύτά τά εύερyr .,.ή-

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑΣ 

* 

ματα. 'Έτσ, μέ τήν ά:σιyαcπη 
μέριμνα των διοι κούΙ-Των τόν 
'Αρχαιόφιλο\, καί τήν ένθου'η
ώδη συμμ:το,<.ή μας στίς έκ
δρc μές του θά κραταιουται 
ΟU\-εχως ό 'Όμιλος, G0Jστε καί 
οί μέλλο\,τες \,(Χ μα::; ακολου'1ή
ΟΟUV πιστοί όπαδοί τcυ νά έσο
τάοοω·, σάν yνήσιοι φυσιο, ά
τραι καί τήν χιλιοστή έπέ-τ:ειον 
από της ίδρύσεώς του. 

Ε ΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΜΑΜΟΥΡ ΤΙ 

ΕΚ \ΟΙ" \1 

AIIO 111'\ 

KR fSH \λ_\ll1RTl 

"_..\i):-;-r,•1 JI ). --1ψ::'J(,'Ι ΪΟ 
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ΑΘΗΝΛΓΟΡΑΣ Α' 

Οίκουμενικός Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως 

Ό Μ:εγά.λος Ίερά.ρχης της 
Χριστιαvωσύνης, ό δποίος ώραμα
τίσθη καί προώθησε τ+1

v μεγάλ ηv 
Ιδέαν της ένώσεως τών Χριστια
νών εις μίαν ποίμvην, άπό ψυχι
κής τουλάχιστον άπόψεως, διά της 
άρσεως της παλαιάς εχθρας με
ταξύ εκκλησιών δύσεως καί άνα
τολης, είχε μυηθεί είς τόν Τεκτο
νισμόv άπό της διαμονής του εις 
τ+ιv 'Λ.μεpικήv καί εφθασε μέχρι 
του ύπά.του Τεκτονικοϋ 6αθμου, 
του 33ου. 

ΧΑΡΡΥ ΤΡΟΥΜΑΝ 

33ος Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ό άποθανώv τήv 26ηv Δεκεμ
βρίου 1972 λάρρυ Τρουμαν, 33oc 
Π ρόεορος τών 'Ηνωμένων Ιlολι
·ωώv Άμερικης, ητο καί ό 13ος
Τέκτων Πρόεδρος της μεγάλης ά
μεpι καvι κης συμπολιτFίας.

Γεννηθείς τό 1 4 εμυήθη εlς 
τόν Τεκτονισμόv ει;; ήλικίαv 25 ε
τών, τήν 9ηv Φε6ρουαρίου 1909, 
εις τήν Στοάν l\Ιπέλτον άpιθ. 450, 
εlς τήν πόλιν Γκράvτ6ιού της πο
λιτείας l\Ιιζοupι, εις τήν ότ.οίαv τό 
έπcμενοv ετος ύπηρέτησεν ώς Β' 
επόπτης. UΟταv μερικά εκ τών 
μελιίJv της στοάς αυτης ί'δpυσαν 
τήν Στοάv Γκράντ6ιού άpιθμ. 61 , 
ό Τρούμαν εξελέγη Σε6άσμιος. 
Άργότεροv, ύπηpέτησεν ώς reαμ
ματεύς καί τό 1917, πpό της ιiνα
χωpήσει6; του διά τό ευρωπαϊκόν 
μέτωπον, ητο πάλιν Σε6άσμιος. 
Ιετά τόν πόλεμον επανέλα6ε -ήv 

τεκτονι κήν του δpάσι v καί μεταξύ 
τών ετών 1925 - 1930 ύπηρέτη-

σεν ώς Μέγας Διδάσκαλος περιφε
ρείας. Τόv Σεπτέμ6ριοv του 1940 
εξελέγετο σχεδόν ταυτοχρόνως Γε
pουσιαστ·ης καί Μέγας Διδάσκα
λος τώv Τεκτόνων της Πολιτείας 
l\I Υ - π ' ' Ε ' ι1:,ουρι. αρα τα. υαpεα καΟή-
κοντά του ώς γεpουσια.στοu, δέ·ι 
παpαμελοϋσε καί τά τεκτονικά, ε
πισκεφθείς &νω τών 120 στοών. 
Τό 19δ0, ενώ ητο πρόεδρος τών 
ΠΠ.\, ά.πεοέχθη καί τήν θέσιν του 
Σε6ασμίου της Π:.(.p' αυτου ίδρυ
θείσης Στοάς Ίστορικών 'Ερευ
νών του Σαίv Λούϊς εlς l\fιζοuρι, 
τήν όπο:αv καί εφωδία.σε μέ πολύ
τιμον ύλικόv περί της παλαιάς 
δράσεως τοϋ Τεκτονισμοϋ, εκ τών 
άρyείων του Κογκρέσου. 

Κατόπι v σJ6α.pάς δpά.σεως κα.ί 
εις τόν φιλοσοφικόν τεκτονισμόν, 
τό 19cι5 άνηγοpεύθη 33ος. 

Χαρακτηpιστικόν είναι δτι τό 
Δόγμα Τρούμαν» εξήγγειλεv άπό 

της εδpα.ς της Τεκτονικής Στοάς 
πpός τό άμερικαvικόv εθνος καί 
τόν κόσμον, ιδίως τήν Έλλάδα, 
τήν έλευθερίαν της όποίας καί κα.
τωyύpωνε. 

Έλθών εις τήν Έλλάδα., τό 
1964, εφωτογραφήθη εις τεκτονι
κήν σ-:άσιν μετά μελών της Μεγά
λης Στοiς της Έλλά.δος. 

Λ ΥΝΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ 

36ος Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ό ιiποθανων τήν 23ην Ίαvου
α.ρ:ου ε.ε. Λύντον Τζόνσον ητο ό 
36ος πρόεδρος τών Ήνωμένωv 
Πολιτειών Άμερικης (άπό Νοεμ-
6ρίου 1963 εως 'Ιανουαρίου 
1969). 

Είχε γεννηθεί τήv 27ην Αυγού
στου 19'"1 ε1ς Στόουνγουώλ του 
Τέξας. Ε1ς τό-ι Τεκτονισμόν εμυ-
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rιΟη τήν 30ήv Όκτω6pίου τοϋ 
Ι 937, cνώ ητο 6ουλευτής, εις τήν 
�τοάν αpιθ. 561 της πόλεως 
'T'v 6νσοv �ίτυ -οσ Τέξcι.ς. 

'.\πέδη οϋτω ό 14ος Πρόεδρος 
.:ων ΙL.11.λ. " ν κα.ί δέv αvέπ-υ
ξεν ιδια.ιτέpα.ν Τεκ-οvικήν δρα
στηριότητα., επε6ε6cι.ίωνε πάντοτε 
τήν εκτίμησίν του προς το 'Τ'ά.γμcι .. 

ΤΖ.ΕΝΤΓΚΑΡ ΧΟΥΒΕΡ

'Αρχηγός της Έφ-Μπi-'Άϊ

'Ο Tv 
�)V 'Ένγκcι.p Χοϋ6εp (ε

γεννr,0η -1: 'Ιcι.vουcι.pίου 1895, Οcι.ν. 
2 Μcι.ρτ!ου 19ί2) ,ό δποίο:; ητο εrί 
4 ετη ό πανίσχυρος αρχηγός της 
μεγcι.λυτέpcι.ς αστυvομικης όpγα.
νώσεως του κόσμου, της θpυλικης 
'Έψ - 1:πί - "λϊ (Όμοσπονδιcι.
κό·ι rpcι.ψείον 'Έpευνων) , ήτο ε

να.ς 'Γέκτων ετ:ί 52 ετη. 
ΈμυήΟη τήν 9ηv Νοεμ6pίου 

192[, εlς τήν «'Ομοσπονδιcι.κ·ην 
2::-:-οά.v>> αpιθ. 1 της Ουάσιγκτωv 
κα.ί το 1926 εγι νε μέλος επίσης 
της Στοάς Δικαιοσύνης αpιθ. 46. 

Ιlcι.pcι.λ�ήλως εδpασ�ν �ις τον
ψιλοσοψικον τεκτονισμον , cι.νcι.γο
pευΩείς 33ος. 'Έπίσης ητο μέλος 
τ'lις διοικr1σεως τοJ Τά.γμα.-ος Ντέ 
1\Ιο) α.ί (-G>ν νέων Τεκτόνων) . 

l\lέχpι τoii Οcι.νά..:ου του 'iιτο συ
νcpγά.-η� τεκ-ονικών περιοδικών 
κcι.ί γενικώς είχε ζωηράν -ε-χ..:ονι
κήν δpά:�ιv. 

ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΟΥΙΝ ΔΣΩΡ 

τέως βασιλεύς της 'Αγγλίας

Έγε·ινήΟη το ι 94. Jlpωτό.:ο
κος υίός τοϋ 6σ.σιλέως Γεωργίου 
5ου κcι.ί -'Τς 6cι.σιλίσσης l\fcι.ίpης. 
Ώς διά.δοχος πpίγκιψ της Ουα.λ
λίcι.ς, εμυr1Οη εlς -ον Τεκτονισμόv 

εν -η Στο� της Τα.ξιcι.pχία.ς αp. 
�G14, τήν 2cι.ν Μcι.ίου 1919, ά.πό 
τον Μέγcι.v Διδάσκcι.λον Δοϋκcι. 
του Κόννωτ, κα.τά πcι.ρά.δοσι ν Σε-
6άσμιοv κcι.ί της εν λόγψ Στοάς . 
Το 19ι:.J εξελέγη Πρώτος Έπό
π-ης εις τήv Μεγάλην Στοάv τ·7)ς 
'λγγλίcι.ς, εv έπι6λη-ικη -ελε-η 
είς το Ρόα.γιcι.λ "Αλμπεpτ Χώλ, 
ένώτ:ιον 9.0�0 Τεκ-όνων εξ δλης 
της 'λγγλία.ς. Το 1924 ά.νηγοpεύ
Οη l\'[έγα.ς επα.pχια.κός διδά.σκcι.λος 
διά τήν πεpιφέρειcι.ν Σάppεϋ κcι.ί 
το 1936 l\fέγcις Διδάσκαλος της 
, \γγλίcι.ς. 

'Επίσης, ό Δούξ τοϋ Ού'ίνδσωp 
ελα.6εν ενεργόν μέρος εις τcι.ς ερ-
γασίας κcι.ί των αλλων Στοών. Το 
1925 ή-ο Σε6άσμιος της Στοάς 
'λγία Μα.γδα.ληνή, αριθ. 152R 
κσ.ί το 1935 Σε6άσμιος της σ-οa.ς 
< Φιλία κcι.ί 'Αρμονία» ά.pιθ. 1616 
-:ου Σά.ppεϋ. 'Έπίσψ:; άνεμίy_θη 
εις -όν Φ λοσοφικόν Τεκ-οvισμόν, 
σ.νακηpυχθεί επίτιμος 33ος. 

Τά μέλη της Βασιλικής οικο
γενείας της 'Αγγλίας ά.πό του 
1737 με-έχουν τοϋ Τεκ-οvισμοϋ . 
Το 192-! συνέ6r1 νά. εχουν ύψηλά 
τεκ-ονικcι. αξιώματα τέσσcι.pcι. τσ.υ
-οχpόνως μέλη της Rcι.σιλικης οί
κcγενε'cι.ς, δτcι.ν ό δούξ τοϋ Κόν
νωτ ητο Ιέγcι.ς Διδά.σκcι.λος, ο[ 
πρίγκιπες της 'Υόρκης κσ.ί τοϋ 
Κόννωτ επα.pχιcι.κοί μεγάλοι δι
δάσκαλοι διά το Μίvτλσεξ κcι.ί του 
l\fπεpκσά.ϊp, ενώ ό δούξ του Ούίν
δe.ιωp (-:ότε rpίγκιψ -ης Ούcι.λλί
α.ς κcι.ί διά.δοχος) ή-ο έπcι.pχιcι.κός 
Μέγα.ς διδά.σκα.λος διά. -ό Σά.ppεϋ. 
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'Η 'Εκκλησία τής Έλλάδος 

και ΤεκtΌνισpός 

Ή άνακοίνωσιc: τηc: Εκκλησίαc: τηc: Έλλάδοc: έναντίον 
τοϋ Τεκτονισμοϋ (πού ύπενθύμιιε τήν καταδικαστικήν Πρδtιν 
τηc: Ίεραρχίαc: τοϋ 1933) έσχολιάσθη, κατά τήν Γενικήν Συ
νέλευσιν τηc: Μεγάληc: Στοδc:, τηc: 27ηc: 'ίονουαρίου, άπό τόν 
Μεγάλον Διδάσκαλον κ. Άλέtανδρον ΤΖ:αιόπουλον. 

Ή σχετική περικοπή τηc: έναρκτηρίου όμιλίαc: του εχει ώc: 
άκολούθωc:: 

«'Εθλίβημεν βαθύτατα, μεθ' ολων των Ελληνων Χριοτιανων nρωτι 

στωc:, δισ την ειc: την Συνοδον τηc: Ιεραρχιαc: τηc: Εκκλησίαc: τηc: Έλ

λόδαc: εnικρατησασαν ατμοσφοιραν των ο(υτότων οντιθεσεων καi οντεγ

κλησεων, οι οnοιαι ελαβον και την οδον την αγουσαν ειc: τα δικαατηρια ι 

Θλιβερον, εnισηc:, υnηρlΞεν το οτι η Εκκλησια τηc: Έλλαδοc:, κατα τήν 

τελευταιαν Συνοδον τηc: Ίεραρχιαc:, εκρινε σκοnιμον onωc: ασχοληθη, διό 

μιαν ακομη φοραν, με τον Τεκτονισμον, κοι να ανανεωση μιαν καταδι

κην, γηραιαν κατα 40 ετη και ολωc: αβασιμον Ή 'Ιερα Συνοδοc: δεν ορ

ρωδησεν onωc: εμφανισθη ωc: nολεμαρχοc: δια μιαν μαχην η onoia ουδειc: 

λογοc: υnαρχει να δοθη, χωριc: να λαβη un οψιν οτι η Θεολογικη Σχολη 

τοϋ Πανεnιστημιου Αθηνών, ου μονον αnερριψεν όnaσac: ταc: εναντιον τοϋ 

Τεκτονισμοϋ αιτιασειc: και τουc: nαραλογισμουc: οτι είναι «θρησκεια» και δη 

«αντιχριστιανικη», αλλα και εnλεΙΞεν υμνουc: τοϋ Ταγματοc: ημών, ωc: θεσμοϋ 

φιλοJοφικοϋ και nροοδευτικοϋ, λιαν nροσκεκολλημενου ειc: την χριστιανι

κην Εκκλησιαν ιδιαϊ:οντωc: εν Ελλαδι οτι ουδεμία των χριστιανικών έκ

κλησιων, αί όnοίαι δεσnοϊ:ουν τηc: συνειδησεωc: εκατονταδων εκατομμυ

ριων ανθρώnων εν , ω κοσμω, αντιμετωnιϊ:ει τον Τεκτονισμόν ωc: εχθρον 

οτι η εν Αγγλια Προτεσταντικη Εκκλησια διακρινεται δια τήν συμμετο

χην ικανου αριθμοϋ εnισκοnων ειc: ταc: Τεκτονικαc: στοαc: συν τη δηλώσει 

οτι η τοιαυτη συμμετοχη χρησιμευει ε c: ανυψωσιν τοϋ εnιnεδου τηc: χριστια

νικηc: ιδεολογιαc: και οτι η Ρωμαιοκαθολικη Εκκλησια, μετα τόc: Βατικα

νόc: Συνοδουc:, εταμε νεαc: οδουc: αnομακρυνομενη ano ταc: αρχαιαc: Βούλ

λαc: και εργαί:ομενη δια μιαν nαγκοσμιον κατανοησιν μεταΙΞυ Εκκλησιαc: 

και nαντων των nνευματικων ρευματων, τοϋ Τεκτονισμοϋ nεριλαμβανομε

νου 

»Διεμαρτυρηθημεν κατα το nαρελθον εναντιον των ψευδών nαραστό

σεων τοϋ Τεκτονισμοϋ ώc: θρησκειαc: αδιακόnωc:, αλλα καi ανευ όnοτελε

σματοc:, διοτι οι ηγεται τηc: Εκκλησιαc: τοϋ Χριστοϋ εic: την χωραν μαc: -

μιδc Εκκλησιαc εδραί:ομενηc: εnι τηc ayanηc: μεταΙΞυ των ανθρώnων - έ

χουν, φαινεται αναγκην onωc εΙΞασκωνται εic το μίσοc καi δέν εχουν άλ

λον στοχον nροσφορον, ano τον Τεκτονισμον, λησμονοϋντεc τήν συμβο

λην τοϋ Ταγματοc ημών ειc την έθνικήν όnελευθέρωσιν των 'Ελλήνων καi, 
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κατά συνέπειαν, είς τήν έγκατάστααιν της έν Έλλάδι έλευθέρας έκκλη

αίας, δεδομένου οντος ότι ό πρώτιστος όργανωτής της Φιλικης Έταιρίας 

Εμμανουήλ :!:άνθος, ό άρχιατράτηγος της Έπαναατάαεως τοϋ 1821 πρίγκιψ 

ΑλεΕανδρος 'Υψηλάντης, ό πρώτος κυβερνήτης Ί ωάννης Καποδίστριας 

κοί ολόκληρος πλειος διοσήμων προσωπικοτήτων της χώρος μας, ώς οί Οί-

κουμενικοί Ποτριάρχοι Φώτιος, Βοαιλειος κοί Μελέτιος, κοί οί Πρωθυπουρ

γοί Βενιlέλος, Ποπονοστοσίου, ΜεταΕαc: κοί δωδεκάς έτέρων, ώc: καί 

πληθος αλλων εΕόχων ανδρών, ύπηρΕον αποντες Τ έκτονεc:. 

»Αι διομορτυρίοι μας διεκρίνοντο πάντοτε διά αυντηρητιαμόν, διότι τό 

Ιδρυμά μας δέν έπεθύμει διόλου νά έγερθη κατά της Έκκληαίος, της μη

τρος σχεδον της ολότητας των Έλλήνων τεκτόνων. Τούναντίον, έΕηκο

λουθήαομεν έργοlόμενοι παρά τό πλευρόν ούτης, ίδίως είς εργο εύποι

ίος Έντοϋθο, όφειλω να υπομνήσω ατι έν τη ίδιότητί μου ώς Μεγάλου 

Διδασκάλου της Μεγάλης Στοαc: της "Ελλάδος, άπευθυνόμενος πρός τήν 

Γενικήν Συνελευαιν τοϋ 1971, ύπεγράμμιαο τά έΕης: "Όί έν Έλλάδι τέκτο

νες ειμεθο ΟρθόδοΕοι Χριστιανοί είς τήν όλότητα σχεδόν καί θ ά μ εί

ν ω μ ε ν ι Δεν προκειτοι, ουτε ήμείς νά έγκαταλείψωμεν τήν θρηακείαν 

των πατερων μας, την όποίαν καί ώς ίεράν παροκαταθήκην θέλομεν παρα

δώσει είς τα τέκνα ημών, ουτε καί είς αλλον ο ί ο ν δ ή π ο τ ε θά έ

πιτρεψωμεν οπως μας αμφισβητήση τήν πίατιν μας! Ο ύ δ ε μ ί ο δ ύ

ν ο μ ι ς ύπάοχει, ίκανή όπως μας άπομοκρύνη έκ της Θρησκείας τοϋ 

Ί ηαοϋ ι Έάν δέ, παρά παααν έλπίδο νηφαλιότητας καί αυναιαθήαεως εύ

θυνων, ηθελεν ή Έκκληαία της Έλλάδοc: κρίνει δτι δικαιοϋται, δύναται η 

κοί ύποχρεοϋτοι όπως μας άπωθήαη, μία τοιαύτη άπόφααις δέν είναι δυ

νατόν νά έχη είμή λίαν περιωριαμένην σημααίαν, καθ' δαον ή 'Ιερά αϋτη 

Σύνοδος ο ϋ τ ε τ ό ν Χ ρ ι ο τ ι ο ν ι ο μ ό ν, άλλά ο ϋ τ ε 

καί τήν Ό ρ θ ο δ ο Ε ί ο ν  μονοπωλεί". 

"'Η "θέσις·· αϋτη έπεβεβαιώθη, εύτυχωc:, ύπό τοϋ άντιπροαώπου τοϋ 

Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είς τό έν Γενεύη Παγκό

αμιον Συμβούλιον Έκκληαιων Σεβααμ. Μητροπολίτου Καλαβρίας Αίμιλια

νοϋ, όατις έδήλωσε προς τό Άθηναίκόν Πρακτορείον τά άκόλουθα: "Δέν 

πρέπει νά ύπερβάλλωμεν τήν αημοαίαν της άπαφάαεως της Ίεραρχίος της 

Ελλάδος έπί τοϋ θέματος τοϋ Τεκτονιαμοϋ Ή όπόφασις δέν άφορα όλό

κληρον τήν ΌρθοδοΕιον Πρόκειται περί μέτρου έντελως τοπικοϋ, πού δέν 

όποτελεί, αλλως τε, τί τό νέον, δεδομένου δτι όπό δεκαετιών ηδη, θεωρεί

ται έν Έλλάδι ό Τεκτονισμός άσυμβίβαστος πρός τήν ΌρθόδοΕον Έκκλη

αιαν Άαφαλως, η όπόφοαις δέν άφορα τήν ΌρθόδοΕον Έκκληαίαν, οϋτε 

δύναται νά χαροκτηρισθη ώc: σκλήρυνσις της στάσεως της Έκκληαίας. Πρό

κειται, όπλως, περί κατιαχοοεωc: είc: τούς κόλπους της Ίεραρχίσς της Έλ. 

λάδοc:, μιας μικρας μειοψηφίας φανατικών, οί όποίοι έκδηλώνουν άντι - οi

κουμενικόν πνεϋμα, έστω καί έάν ό Τεκτονισμός ούδεμίον εχει, κατ· όρ

χήv, αχεαιν με τόv Οίκουμενιαμόν Ή άnόQααις αϋτη δέν δύναται νά θεω

ρηθη ώc: έκπροαωποϋαα τήν γνώμην τοϋ συνόλου της Ίεραρχίος, άκόμη 

δέ ολιγώτερον της Έκκληαίαc:. Ό λαός δέν θ' άαχοληθη μέ αύτήν, διότι 

γvωρίlει ότι ό Τεκτονισμός δέν όποτελεί είς τήν Έλλόδα πραγματικόν κίν-
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δυνον, οπωοδηποτε δε, δεν είναι έχθρός της Έκκληαίας". 
»Μετα την φωτεινην ταυτην δηλωαιν ένος εΕεχοντος έκπροσώπου της 

Εκκλησιας τσϋ Χριστοϋ, μολονοτι δεν φαινετοι οτι θελει έπηρεασθη η 
ελληνικη · ιερορχια, αισθανομεθα την ανόγκην νό περιορισθωμεν είς τήν δή
λωοιν οτι θελομεν εΕοκολουθησει το εργον ημών, έν πλήρει τη συναισθή

οει ότι είμεθσ σύμμαχοι μδλλον, παρά έχθροί της Χριστιονικης Εκκλησιος 

όλλό κοί έν πλήρει γαλήνη». 

Σχ ετι κGJς μέ ,ή'Ι αποφασι ν τ-rις Ί εpet.pχ ία.ς τ-r ς Έκκλ ησίας της 
'Ελλάδος (του Ιοεμορίου 1972), δ «ΙλlΣ02:» έζήτησε τrιν γvt:Jιι.ην 
μελετητου των έκκλ ησια.σ-ι κών κα.ί τεκτονικών ζ ητημά.των, μέλους 
του Τεκτοvικου 'λρείου Ιlά.γου. Ό έv λόγφ μελετητής, ά.ψου έτόνισε 
προκα.τα.οολικως δτι έκψρά.ζει ά.πόψεις έ'Ιτελως προσωπικά.ς, εδωσε τήv 
ά.κόλουΟον ά.πά.ντησιν: 

< ) Οί συγκροτοϋv-ες τήν Ίεράν Σύvοδον των ' θηνων Ίερά.ρ-
χα.ι διεδήλωσα.ν είς τήν ά.πόψα.σίv των δτι «ή ίδιότης του 1ασόνου ύπό 
οίανδήποτε μορφήν είναι ά.συμοίοαστος πρός τήν ίδιότητα του Χριστια
vου ώς μέλους του Σώματος του Χριστου». 'Π τοια.ύτη «διαδήλωσις» εί
ναι ΙΧ ύ θ ΙΧ ί ρ ε τ ο ς. Διότι: 

»Ίον. 'Π Σύνοδος των ΆΟηνων δ έ ν εκπροσωπεί τόν Χριστια
vισμόν έν γένει. Ό Χριστιανισμός είναι μέν θρησκεία έκψραζομένη 
άπό μίαν καί μόνην άγίαv 'Εκκλησίαν, ά.λλά ή 'Εκκλησία. αύτή είναι 
ιδεατή, εις δέ τγιν πραγματικότητα ύπά.ρχει πληθος Έκκλησι(Ϊ)Υ «με
ριζομένων» τό Σωμα του Χριστου. Τπά.ρχουν περίπου 250 Έκκλησίαι 
του Χριστιανισμου, μέσα εις τάς δποίας ή των Άθηνων είναι μόνον 
μ ί α. 1ποpεί vά δμιλη διά τό σύνολον; Έξ αλλου, έκ των -ριωv 
μεγά.λωv 'Εκκλησιών (τ-r1ς 'Ορθοδόξου ' νατολικης, της Δυτικης Κα
θολικής καί της Ηροτε:σταvτικης), ή μέν 'Εκκλησία των Προτεσταν
τών, εν πολλοίς, συμπορεύετα.ι μέ τόv Τεκτονισμόν, δταν πληθος έπι
σκόπων της είναι Τέκτονες, ε-ιίοτε δt καί ό 'λρχιε:πίσκοπος -·ης '.\γ
γλίας, rι δέ Ρωμαιοκαθολική ά.ναθεωρη -ήν εναντίον τοϋ Τεκτοvισμου 
παλαιάν στά.σι ν της καί οα.δίζ η πρός έπίσημον τερματισμ/η :ιιας 
διαμά.χης, θεωρουμένης σήμερα ώς ά.vαχρο11ιστικης. Ρωμαιοκαθολικοί 
καί _\ιαμαρ,υρόμεvοι ά.ριθμουνται εις οκτακόσια. κα.ί πλέον έκατομμύ
ρια, ένω οί '.\vα.τολικοί 'Ορθόοοξοι εΙναι μόνον έκατόν - εί'κοσι πέντε. 

2ον. Τ[ Σύνοοος των 'λθηνG>ν δ έ ν δικα.ιοϋται v' άποψανθη 
ουτε κα.v διά τήv μίαν ΕΚ -ωv τριών μεγά.λωv εκκλησιών, τήν 'λνα-ο
λικήν Όρθόδοξοv, καθότι α.ϋτη τ.εριλαμ66.vει όκτώ Πατριαρχεία. καί 
δι�δεκα. cίλλας Έκκλησ1α;;. �1πορεί ή εν 'λ0r1vα.ις .Σύνοδος νά όμιλη 
διά λογαριασμόv των: Προ::ρα.νιί)ς, οχι . .Σημειω,έον δ-ι έ .. ιφα.vείς Ίε
ρά.ρχα.ι των άλλων ,ού,ωv Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν 'Εκκλησιών εΙvα.ι 
Τέκτονες, πετ.εισμέvοι δτι κα,' ούοέν αί δύο ιδιότητες συγκρούονται. 

3ον. 'λλλ' ουτε εστω διά τό σύνολον μόνον της Έ λ λ η ν ι
κ η ;; 'Ορθοδοξίας δικα.ιουται v' ά.τ.οψαίνεται ή έν 'Αθήναις Σύνο-
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δοc;, δεδομένου δτι αΛτη οεν πεpιλα.μοάνει δλους τούς υΕλληvα.ς Όp
Οοδόξουc;. ΊL 'Γ<,;κκλησία. της Κp-lΓης, ή 'Εκκλησία. -ωv Δωδεκα.vrι
σων, ίΊ 'Εκκλησία. τiς 'λμ .εpικης. ή Έ;αλησία. της Τ ύπpου κ.&. δεν 
ύπά.γοντιχι εις τήν δικα.ιοδοσία.ν τϊί>v ' θηνωv, όπά.pχουv δε τεκμήρια. 
περί του οτι δέν συμ.εpίζοv-α.ι α.: Έκκλησ'α.ι α.uτα.ί τάς ά.πόψεις των έv 
'λΟ-ι',wις εις: τό Οέμ.α. τοϋ Τεκτονισμο} κα.ί ά.ρκετοί κληρικοί των εϊvα.ι 
Τέκ:ονεc;. 

,τ,, ' ' ' ' \ 0 ' ' δ ' ' 0 ' ξ ι!Jπομ<οvωc;, η cν • · ηνα.ις ....ιυvο ος α. v τ ε π ο ι η η ε ου-
σία.c; μή ά.νr

1
κούσcι.c; πr.ισιί>ς ειc; α.υτ1ι ·ι, ά.πcφcι.νθείσα. 8-ι εί·ια.ι ά.συμ6ί-

6α.στο:; ή ιδιότης τcυ Τέκτονας μέ έκείνην τοϋ Χpιστια.νοu, δπεp δεν 
δczοντα.ι cμπpά.κτως α.ί μεγcι.λύτερα.ι κα.ί πολυα.pιθμότερα.ι Χριστιιχνικα.ί 
'Εκκλησίcι.ι τοϋ κόσμου. 

Η') Έ-:ι.ν :ό Οc 1 1α. του Τεκτονη.ιου ά.χθη ένιίJπιον Πιχνορθοδοξου 
Οικουμενικής �υνόδου (δπερ εΙνα.ι απίθcι.νον) κα.ί έσ.ν έκδοθη κcι.τα.
δικα.στικrι &πόφα.σιc; (δπερ περισσότερον ά.π 1θα.νον) , τότε κσ.ί μόνον θά 
ήτο Οεμιτόν νά γίνη λ ό γ ο ς περί σ.συ•.ι.6ι6ά.στου των ιδιοτή-ων Τέ
κ-ονος κα.ί ΌρΟοδόξου λριστια.νου. 'Αλλά κα.ί πά.λιν, δεν θά ήτο δυ
να.,όν vά γί vη λόγος περί α.συμ6ι6ά.στου τοϋ Τεκτονισμοϋ με τόv τ ρι
στιιχvισμόν έ ν γ έ v ε ι, α.λλά μ,vον μέ μίσ.v έκ των 'Εκκλησιών 
του, τήv κα.ί μικροτέρσ.v. Κα.ί είvα.ι λlσ.v α.πίθα.vοv vά. έκδοθη τοια.ύτη 
α.πόφα.σις, Ύ..α.θ' δν ypόvov, ισως, θά εχη προλάβει ή 'ΕΎ..Ύ..λησία. -ης 
PιlJ:tηc; νά αρη ε1ιπρά.κτωc; τήν πα.λα.ιά.v χα.τα.δίκην. 

r') Εις τήv 8) ως &π:θα.νοv έκδοχήν κα.τσ.δ 1κης τοϋ 'Γεκτοvισμοu 
&πό Τlcι.νορθόδοξον �ύνοδοv, δ Τεκτονισμός έv Έλλά.δι δεν θά. εΙχε v' 
&ντιμε:ωπίση κα.ιιμ:α.ν &πολύ-ω; δυ,..,Ύ..ολία.·ι. 'Έα.,t έr�τα.θμίζετο Ύ..α.λως 
ή επίσημcς δήλωσις τοϋ Μεγάλου Διδα.,;κά.λου του Έλληvικου Τεκτο
νισμο•λ 8-ι δέv 1ψόΎ..ειτα.ι «τ.οτέ» οί υΕλληvες Όpθόδοξοι Χριστιανοί 
κα.ί Τε:κ-ονεc; νά. εγκ.α.τα.λείφουv τήν πίστιv των, θά. συvήγετο τό συμ
πέρσ.σμα. δτι δέ·ι πρόκειται νά. έv:α.zθouv εις &λλην τιvα. Έκκλησίσ.ν 
V • , , 0 • , , ΓΤΊ • (" 

τ "δ .$, Λpισ-ια.vικ.ην μη α.ντιτι εμεvην ειc; :ον ι εκ-οvισμοv οπως ειvα.ι η η ,1
Ηροτεστα.vτικ.ή κα.ί α.ϋριον, α.σψα.λως, ή Ρωμα.ιοκα.θολικ·ή), ά.λ)ά. θά 
πα.ρα.μείvουv 'Ο ρ 0 ό δ ο ξ ο ι, έπιλέγοvτες εvα. έκ των δύο: 'Ή vά. 
προσχωρr,σουv εις -ήv ύπό τό Βα.τιΥ.α.vόv Ό ρ θ ό δ ο ξ ο V Έvω� 
τικήν Έκκλησία.ν, τήv έργα.ζομέvην κα.τά. τά. Έλληvικά. λει,ουργικά. 
εκκλ ησια.στι κά. Οέμα.-α., η vά. ίδρύσουv α. v ε ξ ά. ρ τ η τ ο v Έκ
κλ ησία.ν Έλλr1νωv Ό ρ θ ο δ ό ξ ω v ριστια.vίiJv. "Αλλως τε, 
κα.τά. τόv ΙΤα.υλον (Ρωμ. 16. 6, Α' Κοριvθ. 16. 19 κα.ί Φιλήμ. 2) κα.ί 
< ·ή κι:ι.-;:' οίκον εκκλησία. &ποτελεί μέρος της «μιας άγία.ς ά.ποσ-ολικης,
κα.Οολικrιc; Έκκλησίσ.ς -:οϋ :Χpισ-;:ο},,, ίi>στε, έάν οί 'Έλληνες 'Ορθόδο
ξοι χα.ί ε:'ισεtiεί.:; Χριστισ.νοί Τέχτοvεc; α. π ω θ ο ϋ v τ ο, θά. εΙχοv
παν δικα.ίωμα. δτ.ως ά.κ.ολουθήσουv τήv «κα.-' οΙκοv έκκλησία.v» των έv 
Χpισ:ι:>. 'lΌϋ,ο, 6ε6σ.ίως, δέv είvα.ι δι?λου έπιθυμητόv ά.πό τούς Τέκτο
νας, οί όποίοι ελπίζουν δτι, -ελικως, οί ά.συγyρόvιστοι 'Έλληvεc; Ίερά.ρ
χα.ι, Ο' &πομονωΟοϋv οίκουμενικως είς τόv πα.pα.Αογισμόv των δτι ό Τε
κτονισμός είvσ.ι θρησκεία.. "λλλως τε, δεν φα.ίνετα.ι κα.ί ούτοι vά. πι-
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στεύουν εις τόν τ;c1.ραλογισμόν αύτόν, εφόσον περιωρίσΟησαν είc; μίαν 
θεωρητικ+,ν κcι.ί iνευ πρακτικής cί.ξίcι.c; καταοίκψ, cί.ποppίψαντεc; πα.τα.
γωδGJς τήν πpότα.σιν περί α.φοpισμοϋ (-i)τοι r:εpί δ:αγpα.ψη:::) τGJ'I Τε
κτόνων, (J)ζ ο-η(Jεν ανηκόντων είc: fl)λγν θpησyεία.ν. '() α.ψοpισμόc: cί.πεp
pίψΟη δύο ψορά.c: Ί'-r1ν μίαν, τό 1933, δτcι.ν οί Ίεpά.pyαι Οα.6ον σοβα

pG>ς •."ιτ;' οψιν των τ-r1ν τ.pοειδοποί σιν της Θεολογ:κηc; Σχολfc; τοϋ Πα.
'ιεπιστημίου 'λΟψGJ'Ι, χα.Ο' ην, cάν ενέκριναν τον α.ψορισμ6ν, Οά ί,Ίψει
λα.ν νά. cί.pνηΟο•Jν οϊ.1 μόνον είς το,:.ις ιir:λούς ίδιώτας, cί.λλά. καί είc; τούς 
εν τα.ίc; 'λ ρ χ α ί c; κα.ί Ί.; ξ ο υ σ ί α ι ς τό δικαίωμι:ι. τη; 
συμμετοχής εις τά. Οεία. μυστ·�pια. κα.ί τά.ς ίεpά.ς τελετάc; . Τήν l-ί.)λψ 
δέ ψοpά.'Ι, τό 197 - , Οτ?.ν εκα.μα.ν λόγον τ;εpι ισyυρ(ί)'Ι > πpοσι:)πων , 
τΙΧ δποία. εχ_ουν C:'f)'I 'ΓεκτΟ'ΙtΚήν tΟι'τητα. 'Τ<}ι συιιτ;εράσι.ια.τι, �'JΨΙ";'r:J.t 
νά. ) εχΟη &τι +1 δλη Οοpυοι:Jδης συζ-Ι1τησιc; περί Μασονίαc; καί ή άκο
λουΟήσα.σα εκ νέc·.1 καταδίκη στερείται οίασδήποτε σημασlαc; καί δέν 
πρόκειται ·ιά. cί.λλά.ξη τ lτ;ο-ε. Έά.ν ή Σύνοοοc; τ<ί>ν '\Οηνιί>ν &,ιεφέρθη 
ειc: τή·ι χα.τα.δίκην τοϋ 1933, κα.ί ή Θεολογική Σχολή 'ΛΟηνων, &πο
ψυγο:σα νά. cκδι:Jση •ιsαν άπόψα.σιν, άνε(!;έpΟrι εις τήν ιοικήν τηc; τοϋ 
19:�3, κ,;ι.τά τήν όποίcι.ν c Τεκτονι-μόc; δέν είναι θpγ,σκεία., οΙJτε Ορη
σκευτικ-rι οpγά.νωσι,;, είδικι6τεpον δέ οy_ι μόνον δέν είναι σ.ντιypιστια.
νικf,, ά.λλά. είναι κα.ί φιλ6θρησκος εν γένει κα.ί yριστιανικGJν ά.ργων 
ιδιαιτέρως. 'λπόκειτα.ι δi: είc; τήν Κοι·ιων1α.ν νά. κpίνr, πο•} εύpίσΥ.ετα.ι 
τό ορθόν καί τό αληΟέc;: είc; τ-r1ν Αεολοyικ+ν �>ιολ-r,ν τοϋ Πα.νεπισπ1μΌυ 
των 'λθηνων, απαpτιζομένην από σοψο1:.ιc; διδασκάλους, ·η είς τήν Σύ
νοδον των ΊεpαpχιίJν, -έως μαθη-ων των . 

.l') .:Ην θά. επρεπε νά. πα.pέλθη σ.σyο) ία.στοc ή προσπά.Οεια έλα.
χίστων Ίεpα.pχι,Jν (μ&.λλcν δύο η τριι,Jν) δπω� έλαμοά.νε-ο, διά. τόν 
πpοτα.θέ,τα. αψοpι,.,1ιόν, τό ύπόδειγμα. τοϋ ά,ηνιεπ•,..κόποu Κύπρου Κu
πpια. 1,οϋ, τr1ς 2ας Φε6pοuα.pίου τοϋ ετcυς 1 15: υΟσοι είναι εκείνοι ό
ποϋ μετέρχονται τό τοιοϋτον δια.6cλικόν κα.ί παράνομον εpγον τηc; ωα.p
μασ'ίο·ιίαc: καί δσοι ακο) cυθοϋσι τt) , pενο6) cιrε 1α κcι.ί -f τ;) άνrι c1•'ιτων 
νά. εΤνα.ι άφωοισμένοι κcι.ί καη,pα.μένοι παρά. Πα.το·\. Ϊίο•} κα.ί Ό\vίοu 
Πνεύματος. Εϊ σαν μετά. θάνατον ά.σuγχώpγ

1
:οι. ά.διά.λuτοι καί τuιιπα

νια.ίοι. �τένοντες καί τpέμοντεc εϊησα.ν ιίκ δ Πιiιν επί τ·7jς γηc;. �}yι
σθε1η ή vη κα.ί κατατ.ίοι α.•: το11c ιίJς τον \ ::rΟ�ν κα.ί τόν 'λοηοι:>ν. 'Tf οο
γή τοJ Θεου ε;:η επί τά.ς κεCDcι.λά.ς αΔ-ων καί ή μεοίς α.ύτGJν μετά. τοϋ 
πpοδότου Ίcύδα. "λγγελοc; Kυp 1ou κα.τα.διι: ξα.ι �ύτούς εν φ)οvlνη οομ
φα1α, κα.ί r:pοκοπήν ού μηδέr:ο-:ε ϊδοιεν ε,' δροu ::::ωrc α.ύ-ων. Τά. εογα 
α.ύτων κα.ί οί πόνοι α:·ιευλόγητοι εστωσα.ν κα.ί γεννηθήτωσα.ν κονιορτός 
ι'.>; από &λωνος θεpι νοϋ,,. 

'.\σχέτως της ώραία.ς αυτής χpιστια.νικηc ( ! ) ψρασεολογίcι.ς τοϋ 
l\Ιεσαίωνο;, yp-lσιμον είναι νά. ά.ναc;,ερθη δ-ι ό ά.ψορισμόc εκεϊνοc ε
στρέψετο, κα.τ' ούσ1α.ν, εναντίον ι.ι ι a ς ε θ ν ι κ η ς ά.πελεuθεpω
τικης κινήσεως, ή ότ.οlα είyεv ιί>ς ποό-uπον τον Ρήvα.ν Φερcι.ϊον, στε
νός του όποίου συνεpvά.-:η�. ό Ίω. Καρα-νσ:::, rιτο Κύποιοc; κα.ί σuνε
μαρτύpησε μετά. του Πpωτοψά.λτου της Έλληνικης έλεuθεpίας! 
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Ό ά.ρχιεπίσκοπος Κυπριανός ελεγεν εις τήν είσαγωγήν τοίί α.cρο
ρισμοσ, δτι εϊχον έμcρανισΟη είς τήν περιοΥ.ήΥ Λάρνακας «κάποιοι λαο
πλ6,νοι, σκεύη κατηρτισμένα τοίί Σατανά, έργάται τοίί Διcι.6όλου», οϊτι
νες ιίψγάνωναν συνελεύσεις καί πpοσεπάθουν νά. προσελκύσουν εις τήν 
καί έκ των οθωμανων καί μάλιστα των εκλεκτών». Διά. ποίον λογον; 
οργάνωσίν -ων , ίκανούc;, ου μόνον εκ των ήμητέρω /ορθοδόξων, αλλά. 
Οί τοιοστοι, ελεγεν ό ά.ρχιεπίσκοπος, ά.ντι6αίνουσιν είς τ·ην όρθόδοξον 
πίστιν «κοντά. εις τά. σ.λλα . Καί ποία ήσαν cι.υτά. τά. «άλλα;» «Οι τοι
οίίτοι καί εις τά. Θεσπίσματα του 6 α σ ι λ έ ω ς (1ημ. -οίί Τούρκου 
�ουλτάνου!) έναντιοίίνται καί δι' δσα κακά. κηρύσσουσιν α.ξιοι θανά
του ε1σίν». 

Ό ά.ρχιετ.:ίσκοπος, στέλλων τον α.cρορισμόν εις τούς μητροπολίτας, 
εγραcρεν επί λέξει: «'Jl όπόθεσις αϋτη εΙναι εναντία ού μόνον ε!ς τήν 
ά.γιωτά-ην καί άμώμητον Πίστιν -ήμων, άλλά. καί εις τά.ς 6ουλάς καί 
διαταγάς τοίί πολυχρονίου Βασιλέως ήμων». Έστρέcροντο, λοιπόν, κα
τά. του Σουλτάνου οί «cραρμασόνοι» του 1815, ενα ετος μετά. την ϊδρυσιν 
της Φιλικης Έ-αιρίας. Καί δ άρχιεπίσκοπος Κυπριανός εξέδωσε τον 
ά.cρορισμόν, ώς πιστός ύπήκοος τοίί «πολυχρονίου» 6ασιλέως του! Ποίον 
6αρύνει καί ποίον -ιμά ενας τ έ τ ο ι ο ς άcρορισμός; 

Έά.ν μέν δ άρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ό μετέπειτα μαρτυpήσας 
ύπέp του 'Έθνους των 'Ελλήνων, εξέδωσε τον άcρορισμόν κατά. συνεί
δησιν, ναί μέν έξιλεώθη διά. της θυσίας -ου, ά.λλά. δ ά.cρορισμός παρα
μένει άνευ ά.ξίας. ''071:ως συνέ6η καί μέ τούς ά.cρορισμούς τοίί Πατριάρ
χου Γρηγορίου Ε', τούς όποίους ούδείς τολμά σήμερον νά. επικαλεσθη, 
διά. νά. άντιταχΟη εις -όν πανηγυρισμόν των εθνικών έορτων διά. τούς 
ά.γωνιστά.ς τοίί 1 21. Έά.ν δέ, ό άcρορισμός εξεδόθη διά. λόγους σκο
πιμοτητος, πάλιν δέν εχει καμμίαν ά.ξίαν. 'Ανάξιοι δέ είναι ι.ιόνον δσοL 
τον επικαλουνται, ώς υΕλληνες καί Χριστιανοί. 
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Ή Χριστιανοσύνη καi ό άνθρωπος 

Ό χριστιανισμός έξακολοuθεί πραγ
ματικά νά ύπάρχει. Ύπάρχοuν αρα
γε καί «χριστιανοί»; 

Τό φώς τής χριστιανοσύνης συγ
κεντρώνεται όλοκληρο σέ μιάν έστία: 
στήν ώραία μορφή τού 'Ιησού. 

Κάθε χρόνο, τό χειμώνα Τον φέρνο
με στόν κοσμο βρέφος. Καί τήν ανοι
ξη Τόν σταuρώνομε μάρτυρα. Δέν 
βρήκαμε αλλο τρόπο γιά νά πελεκή
σwμε τή σκληρή καρδιά τού άνθρώ
ποu, μέ τήν έλπίδα νά τή μερwσwμε. 

'Εκείνος μιλούσε μιά γλwσσα που 
εχει λίγες, έλάχιστες λέξεις: άγάπη, 
είλικρίνεια, άγνότητα · πάλι άγάπη, 
καταδεχτοσύνη, οtκτος· καί πάλι 
άγάπη, έμπιστοσύνη, ύπομονή. Άλ
λα ομwς ζητούν άπό τόν «σωτήρα» 
οί ανθρwποι: πλοuτη καί χαρές, νίκες 
καί δόξα, όκνηρία και μακροζωία. 
Καί πέρ' άπό τόν τάφο, η το τίποτα 
γιά νά κοιμούνται fjσuχα, η τη συχώ
ρεση (γιά νά μη φοβούνται). 

Ή σuνεννοηση λοιπόν μαζί Του 
ύπήρξε καί έξακολοuθεί νά εtναι 
δύσκολη. Οί σύγχρονοί Του, γιά ν' 
άπαλλαγούν άπό τή δυσάρεστη πα
ρουσία Του, Τόν θανάτωσαν. Οί με
ταγενέστεροι κάνουν κάτι χειρότε
ρο άκόμα: Τ όν προδίνουν μέ τόν 
τρόπο που έπικαλούνται τό ονομά 
Το u. Παραποιούν τό κήρυγμά Του, 
γι ά νά τό φέρουν στά μέτρα τους. 
Κρατούν τό εύαγγέλιό Του σάν ρομ
φαία καί χuνονται νά έξοντώσοuν τους 
δύσπιστους. Άναμασσούν τούς λο
γους Του χωρίς νά τούς καταλαβαί
νουν. 

* 

Έτσι ό κόσμος, στά δύο χιλιάδες 
χρόνια χριστιανικής ίστορίας, πα
ρουσιάζει ενα θαυμάσιο θέαμα. Τι-

μούμε το όνομα τού Χριστού - άλλά 
οί ίσχuροί έξακολοuf\ούν να σφάζουν, 
οί άδύνατοι να μισούν· οί πλούσιοι 
νά χορταίνουν, οί φτωχοί να πεινούν· 
οί μωροί νά πληθαίνουν, οί σοφοί να 
παραληρούν. Καί όλοι νά κυλούν 
άνενόχλητοι στους τροχούς των ... 

Δοκιμασμένος άπο το χρόνο, ό 
χριστιανισμός δέν κινδυνεύει τόσο 
άπό τους θεwρητικοuς καί πολιτικούς 
άντιπάλους τcυ, όσο άπό κείνους 
(τους ύποκριτές η τους άφελείς) που 
μονοπωλούν τό κηρuγμά του καί κα
θηλώνουν στούς τύπους τό πνεύμα 
του. 

Ό «'Ιεροεξεταστής» (τού μυθιστο
ρήματος) πού έτοιμάστηκε νά κάψει 
τον Χριστό γιά να σώσει τόν χριστια
νισμό, θά μπορούσε καί σήμερα νά 
κάνει στόν ίδιο τονο τήν άνάκρισή 
του στήνοντας στό έδώλιο ολοuς 
οσοι έπιμένουν νά βλέπουν μέσα στό 
εύαγγέλιο οχι ί:να δογματικό θεώρημα 
άλλά ί:να νομο ζωής. 

Ό διάλογος μαζί τους θά ειχε τήν 
έξης περίπου μορφή: 

- Δέχεσαι τα θαύματα τού Κυρίου;

- Πιστεύω στους λόγους Του.

- Προσδοκάς μιά μέλλουσα ζωή;

- Θέλω νά έξαγνίσw αύτήν έδώ. 

- Ύπακούεις σ' έκείνοuς πού στρα-
τεuονται κάτω άπό τή σημαία τού Θεού; 

- Εtμαι μέ τόν «ανθρwπο», οχι 

μέ τό «σάββατο». 
... Άν όλοι όσοι άπαντήσοuν μ' 

αύτό τόν τροπο ριχτούν στή φωτιά 
η (έπειδή σήμερα δέν καίγονται μέ 
τέτοιες κατηγορίες οί ανθρwποι) άπο
κηρuχτούν, πόσοι αραγε Χριστιανοί 
θά άπομείνοuν στόν Χριστιανισμό; 

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 
ΒΗΜΑ, 24.12.1972 
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Περi ccάγάπηςι> 
Γέμισαν οί τοίχοι τijς πόλεwς 

άπό . Αγάπη. Σέ «· Ημέρα της 
· Αγάπης» καλεί ή · Α χιεπισκο
πή. Τόσο άκατάλληλος ό πομπ· ς 
για τέτοιες προσκλήσεις. Λίγο 
ελειψε νά δαρθοϋν μεταξύ τους οί
ποιμένες. · Εντονες έκδηλώσεις 
μίσους, ίιποβολή Έπισι<όπου άπό 
τίς συνεδριάσεις, προσφυγή στην 
Διιcαιοσύνη. Ι<αί καλοϋν αύτοί 
έμίiς σέ άγάπη. Τά πιό άκατάλλη
λα χείλη στό πιό θείο κήρυγμα. 

Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΒΙΙΜΑ, 15 121972 

Άπο την ποιμαvτορικήv έγκυκλιοv 
τοϋ 'Αρχιεπισκοπου 'Αθηνών Μακα
ριωτάτου Ίερωvυμου. σχετικώς με 
τάς «δυο μεγαλας άληθείας» τοϋ Χρι
στιαvισμοϋ 

Ή πρωτη άπό τας δυο αύτάς άλη
θείας φερει είρηvηv είς τήv ψυχήν μας 
καί την γεμίζει έλπίδα. Ει ναι ή άλήθεια. 
οτι ό Θεος μας άγαπα. Μας άγαπα 
ολους άvεξαιρέτως Καί έκείvους, που 
ήμείς vομίζομεv ότι είναι καλοί, 
καί έκειvους που τους θεωροϋμεv 
άμαρτωλους και κακους .. 

* 

Ή δευτερα μεγαλη Άλη9εια ειναι, 
οτι ολοι μας, όλοι άvεξαιρετως, ει
μεθα παιδια τοϋ Ίδιου Πατερα, «τοϋ 
Πατρος τώv οίκτιρμώv», ιωί έπομέ
νως οτι όλοι ειμεθα άδέλφια, πραγμα 
που ώς φυσικήv του συvεπειαv ί:χει, 
οτι ώς αδελφια πρεπε, να εχωμεv 
μεταξυ μας άγαπηv. 

* 

Εχοvτες κατα νοϋv τας δυο αύτας 
μεγάλας άληθειας, τϊς άπειρου προς 
ήμας τους αvθρωπους άγαπης τοϋ 
Θεοϋ καί της παvαvθρωπίvης μετα
ξυ μας αδελφωσυvης και άγαπης, 
ας παρα'<αλεσωμεν το Βρεφος της 
Βηθλεεμ, οπως τα έφετειvα Χριστου
γεvvα μας παρακινήσουν, καί παρα
κινησουv οσο το δυvατοv περισσο
τέρους άvθρωπους, να άρχισωμεv 
προσπαθοϋvτες να έφαρμόσωμεv τήv 
άγάπηv Του, όπως 'Εκείνος μας την 
έδιδαξεv. Ό,τιδήποτε αλλο καί αν 
Τον παρακαλεσωμεv vά μας χαρίση 
θα είναι μικροτέρας άξίας. Διοτι κά-

ποτε θά παρέλθουν ολα τα άλλα, όλα 
άvεξαιρέτως, καί έκείvα τά όποία 
ή άvθρωπίvη γνώ:rις δια μέσου τών 
άπεράvτωv αίώvω� έτεχvουργησεv, 
ά1<0μη καί όσα 'Εκείνος άπ' εύθείας 
έδημιούργησε. Τό μόνο, τοϋ όποίου 
ή διάρκεια ειvαι αίωvια καί τό όποίον 
θα μειvη είς τους αίώνας τώv αίώvωv 
άδιάφθοροv και άκατάλυ,οv, είναι ή 
ΑΓΑΠΗ. Μόνον «ή άγάπη ούδέποτε 
έκπιπτει» ( Α  Κορ. ιγ', 8). 

Τά ώραία αύτα λογια έγράφησαv 
λίγες ήι�ερες μετα την Συvοδο της 
Ίεραρχιας της Έκ,<λησιας της 'Ελλά
δος, οπου έσημειώθησαv τοσες έκδη
λωσεις άvτι-αδελφικες καί έπίμοvη 
αρvησις συμφιλιωσεως, στό τελος. 

Το «Βημα» ί:γραψεv είς κυριοv 
αρθροv 

«Τελικα έπίσης το χριστεπώνυμο 
πλ11ρωμα με άληθιvή θλίψη άκουσε 
τον προκαθήμενο της 'Εκκλησίας 
να άρvηται την παροχη συγγvωμης, 
ύποδειξη που έπρότειιε κάποιος άρ
χιερεύς, τονίζοντας έπίμονα ότι δεν 
ύποχωρεί. Πόση διαφορά απο τον 
'Ιωάννη Χρυσοστομο που δίδασκc 
«Τιποτε να μή έπιδιωκωμε πιό πολυ, 
όσο το να είμαστε καθαροί άπό η1ν 
όργη καί να συμφιλιωνόμαστε με 
έκείvους που ειvαι δυσαρι.στημέvοι 
μαζί μας, ί:χοvτας ύπ'οψιv οτι ούτε 
προσευχη, ούτε έλεημοσυvη, ούτε 
νηστεια, ούτε κοιvωνια μυστηρίων, 
ουτε αλλο τιποτα παρομοιο Οα μπορέ
ση να μας προστατευση κατά τήv 
ήμέρα έκείvη, αν μvησικακοϋμε». 

Ό συvεργάrης της αύτης έφημερί
δος «'Ακροατής» (ό πρωηv ιωθηγη
τής και Ύπουργος κ. Άθαv. Καvελ
λοπουλος) εγραψε . 

«Καποu εχω διαβασει τα έξης· 
«πας ό όργιζομεvος τQ άδελφQ αύ
τοϋ είκή ί:vοχος ί:σται ηϊ κρίσει ος 
δ' αv ειπη τQ αδελφQ αύτοϋ ρακα, 
εν Jχος ί:σται τQ συvεδρίy ός δ' 
εΊπη μωρε, ι.vοχος ί:σται είς τήv γέε
vαν τοϋ πυρος». Έπισης «ισθι εύνοών 
τQ άvτιδικy σου ταχυ εως όπου ει 
έν τη όδQ μετ' αύτοϋ» καί «άφες 
το δώρον σου ί:μπροσθεv τοϋ Θυσια
στηριου καί ύπαγε πρώτον διαλλάγη
θι τQ άδελφQ σου καί τότε έλθων 
πρόσφερε τό δώρον σου». Λέτε vά 
τά διάβασα στό Κοράνιο ,  

Βέβαια καί τό Κοράvιον καί όλα 
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τα Ίερα βιβλια τών μεγαλων θρησκειών 
διδασκοuν την σuγγνωμην Άλλα, 
«αύτα» που άνεφερεν ό «· Ακροατης» 
τα έδιαβασε στο Χριστιανικον Εύαγ
γελιον (Ματθ. 5 22-24) 

Καί - οί Ίεραρχαι - μας τα ύπεν
θuμιζοuν μονον σrας ποιμαντορικας 
έγκuκλιοuς 

Ίδοu το σχολιο τοϋ γνωστοϋ γε
λοιογράφου ΚΥΡ 

ΜΗ ΦQΝΑΙf.ΊΈr 
ΘΑ Ξ'Η1Ν\.\ΣΠΕ 
10 MQ.PO! 
rΕ.ΝΝΗθ\-\Κε 
Ο Χt:>\'ΣίΟ'Σ! 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 23 12 1972 

«Κοιμισμένος χοίρος>> 
Παρακολούθησα χθές εvα καυ

γα γυναικείο σέ δημοσιο χwρο. 
Δέν ξέρw τά αίτια. 'Άκουσα μόνο 
τiς αίσχρότητες πού ξεστομισε 
ή μία. κι· ηταν νί.α κοπέλλα ι<αί 
φαινοταν σεμνή, μετρημένη, νοι
κοκυρά, ευγ�νικιά, εύαίσθητη, 
τυπικη, άβρη t(αί λιγοuίλητη. Θυ
μήθηκα κάτι που ελεγε ό Ούγκώ: 

«Κάθε άνΟρι..ιπος εχει σέ μιά 
γwνιά της ψυχϊ ς του ενα χοίρο 
πού κοιμαται>>. 

\Ιr SΙ\Ι�Ο, 

ΣΙ-ΙΜΕΡΙΝ'\, 31 1973 

"Αγια λείψανα 
Φι ος · Αθηναίος πού ταξίδεψε 

γιά τουριστικούς λόγους στην 
Τουpκια καί γύρισε χθές, μοϋ 
διηγήθηκε ενα περιστατικό άπί
θανο, άνεπaνάληπτο, μοναδικό 
ίσως στην έποχή μας. 

Κατά την έπίσκεψη του στό 
Χισαρλίκ, δπου τά λείψανα της 
άρχαίας Τροίας, μπηκε σ· ενα 

μαγαζάκι πού πουλανε τουριστι
κους όδηγούς, κάρτες καί δλλα 
σουβενίρ. Έι<εί ό μαγαζάτορας 
τοϋ προσφερε ν· άγοράση άντί 
30 δολλαριωv τί νομίζετε; Ένα 
κομμάτι ξύλο άπό τόν ... Δούρειο 
Ίπτrο! Άπίστευτο άλλα άληθινό. 

Φαίνεται ηώς ό Τοϋρκος ζευ
ζέκης μοσχοπουλάει παιδια κai 
κ::ιπούλια τοϋ Δσύpειου 'Ίππου 
σέ διάφορους διεθνείς μπουντα
λάδες, ξαναζwντaνεύοvτας μου
σουλμανος α..ιτός, τά ι(ατορθώμα
τα τwν καλογήρwv τοϋ Μεσαίw
νος. Θα σημειώσω μερικά άντλών
τας τα άπο παλαιοτατα κιτάπια. 

Τό 1403 έφθασε στην ι<ωνστ ν
τινούπολη ό εκται<τος άπεσταλμέ
νος τοϋ Έρρίκου της l{αστίλλης 
στην Αύλη τοϋ Ταμερλάνου Κλα
βίγιο. Ή πρώτη του δουλειά ηταν 
νά προσκυνήση τα ίερά κειμήλια 
ι<αί τά άγια λείψανα πού φυλάσ
σονταν στούς ναούς. Διι1γεϊται 
λοιπόν τί ειδε στην έι<κλησίa τοϋ 
Άγίου Ίωάννοu τοϋ Βαπτιστοϋ: 

«Άνέσυραν t:να μικρό σάκκο 
σφραγισμένο μέ βουλοt<έρι. · Ε
σπασαν τη βούλα ι<αί εβγαλαν ενα 
χρυσό ι<ουτi ο.του βρισκόταν τό 
«ψwμίον» πο.ι «ένέβaψε» ό Χρι
στός «είς τό τρυβλίον» καί τό εδw
σε στόν Ίούδα ιcατά τόν Μυστικό 
Δείπνο: 

»Άπό τύν Ίδιο οάιcκο εβγαλαν 
ενα άλλο χρυσό ><ουτί όπου φυ
λασσοταν ενα φιαλίδιο μέ τό αι
μα πού ετpεξε άπό τό πλευ?ό τοϋ 
Χριστοϋ όταν ό Λογyίνοι; τόν 
κέντησε μέ τη λοyχη του. 

»Ύστερα ε;Jγαλαν ::να κρυστάλ
λινο φιαλίδιο μi. μιιφή άλυσίδα 
στό βούλwμά του. 'Εκεί μέσα 
ηταν μερικά πανάκια με μερικές 
τριχες άπό τό γένι τοϋ Κυρίου 
ημwν Ίησοϋ Χριστοϋ, άrτ" αύτες 
που ξερρίζwσαν oi Έβραίοι μό
λις τόν σταύρωσαν». 

Στην Άγια Σοφιa τοϋ εδειξαν 
«ενα άπό τά καρφιά τοϋ Σταυροϋ 
καί τόν στυλο όπου έδεσαν τόν 
Χρ:στό γιά νά τόν μαστιγώσουν, 
καi μιά μεγάλη σκαλιστη πέτρα 
σε σχημα κρήνης στήν όποία 
πρόσφερε όΆβραάμ φαγητό στούς 
3 άγyέλους πού κατέβηκαν νά 
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άφανίσουν τά Σόδομα καί τά 
Γόμορα». 

Στό ναό τοϋ Παντοκράτορος 
τοϋ εδειξαν «τά δάκρυα της Πα
ναγίας πετρωμένα πάνw στην 
πλάκα στην όποία είχε έναποτεθfj 
τό σώμα τοϋ Χριστοϋ». 

Στην Πόλη έπιδεικνύονταν έ
κείνη την έποχη χιλιάδες κα:1φιά 
τοϋ Σταυροϋ καί άγκάθια άπό τόν 
στέφανον, έκατοντάδες χιτώνες 
τοϋ Χριστοϋ καί «τίμιο ξύλο» που 
άντιστοιχοϋσε σέ μυριάδες Σταυ
ρούς. 

Μερικοί εύφάνταστοι καλόγε
ροι προσέφεραν στους πιστους 
νά προσκυνι'ισουν τά φτερά των 
άρχαγγέλων Μιχαηλ καί Γαβριηλ 
καί τους στεναγμους τοϋ Ίωσήφ. 

Λίγους αίώνες παλαιότερα, τό 
1200, ό Ρώσος άρχιεπίσκοπος τοϋ 
Νοβγκορόντ που εφθασε προσκυ
νητης στι) Βασιλεύουσα, είδε δπως 
άφηγείται ό 'ίδιος στην έκκλησία 
τοϋ "Αγίου Μιχαηλ καί προσκύ
νησε τά έξης ίερά κειμήλια: 

«Τη χάλκινη σάλπιγγα τοϋ Ίη
σοϋ τοϋ Ναυfj, τά κέρατα τοϋ 
κριοϋ που θυσίασε ό "Αβραάμ 
άντί τοϋ Ίσαάκ, τη ράβδο 
τοϋ Μωυσέως που ανοιξε 
δρόμο στην 'Ερυθρά Θάλασσα 
γιά τη διάβαση των 'Εβραίων, 
την τράπεζα δπου συνέφαγε ό 
"Αβραάμ με την Άγία Τριάδα, τό 
κλαδί της έλιας που εφερε τό πε
ριστέρι στην Κιβωτό τοϋ Ν ώε 
καί δώδεκα πανέρια μέ αρτους 
άπό κείνους που εύλόγησε ό 
Χριστός καί εθρεψε πεντακισχι
λίους πιστούς,). 

Mr SIMSON 

Σ ΗΜΕΡ I ΝΑ, 28.11.1972 

Ό φανατισμος 
είναι καρκίνος 

Άπό συνέντευξι τοϋ Φρέντυ 
Γερμανοϋ στόν Γ. Λιάνη: 

- Πώς μπορείτε καί κάνετε 
περίπατο στόν σύγχρονο «κfjπο 
τοϋ κακοϋ» δπου παραμονεύουν 
λογιών - λογιών ίεροεξετασταί; 
Δεν τους φοβαστε; 

- Φοβαμαι τους φανατικούς. 
Πιστεύω δτι ό φανατισμός είναι 

ό καρκίνος τοϋ πολιτισμοϋ μας. 
Ό ανθρωπος ταξιδεύει στό φεγ
γάρι, άλλά οί φανατικοί άγωνί
ζονται νά τόν κρατήσουν στη Γη. 
Μισώ τους φανατικούς, αύτούς 
που βλέπουν μόνο τό ασπρο καί 
τό μαϋρο, άγνοώντας τό μττέζ 
καί τό γκρί ... 

Ε,ΠΙΚΛΙΡΑ, 26.1.1973 

Περι θρησκεuτικης έλεu
θερίας 

'Έγραψα τφό καιροϋ yιά το θέ
μα της θρ,ησκευτ,κης έλευeερίας 
παίρνοvτας άψορμή άπό τή yνωμαbσ.. 
τηση του Νομικού ΣυμCοοολίου τοϋ 
Κρατοος yιά τους παλαιοημερολσ.. 
yίτες. Ό άναyνώστης μου κ Ν. Ι{α. 
λαντζόποολος μοϋ στελλει ενα χα
ριτωμενο έ-πεισοδιο πού συνέCοη στήν 
έπσχη του ΛουδοCοίκου I Δ'. 

<<'Από άψορμή τό σχόλιό σου yιά 
τή συνταγματική κατοχύρωση της 
θρησκευτικης έλευθερίας του ά
τομου, ώστε νά πρεσCοεύη τό θρήσκευ
μα της άρεσκείας του, παραθέτω τήν 
ομοια γνώμη του Cοασιλιδ: τοϋ Σιάμ 
πρός τό ΛουδοCοίκο ΧΙΥ (1638-1715), 
ή δποία προκλήθηκε κατά τόν έξης 
τρΟ'Πο. Ό. . Βασιλεύς 'Ήλιοc, τοϋ 
εστειλε μέ ίεpαποστόλους ενα yράμ. 
μα καl τον καλοϋσε « ... νά πιστεψη 
στή θρησκεία του, τή μόνη έπιθυμητή 
άπο τό Θεό». Τοτε δ Σιαμαίος του 
ώτήντηΟΈΙ οτι: « ... tμεινε εκπληκτος 
που δ καλός του ψιλος, δ Cοασιλιδ:ς 
της Γαλλίας, ένδιαψερόταν τόσο πολύ 
yιά μιά ίmόθεση πού δέν έξηρτδ:το, 
παρά μόνο άπό τό Θεό». Καl στή 
συνέχεια τόν ρωτοϋσε. «Προ;yματικά 
δ παντοδύναμος Κύριος τοϋ Κόσμου, 
δίνσντας στούς άνθρώ>rιους σώματα 
καl ψυχες τοϋ ίδιου τύπου, δέν θά 
τούς ε.δινε καl τούς ίδιους νόμοος, 
τlς ίδι€ς πεποιιθήσεις καl τlς ίδιες 
μορφές θρη01κευτικης εύλάCοειας, αν 
είχε θελήσει δλα τά εθνη της γης νά 
άναyνώριζαν την ίδια πίστψ, Δέν 
ε1ναι γνωστό αν έδόθη άπάντηση έ
πl τοϋ τεθέντος έρωτήματος, (άπο 
τόν πρόλογο τοϋ Β ι d s e ο a ρ p στήν 
Παγκόσμιο 'Ιστορία των Θρησκει
ων) » 

«Βημω,, 24.2.1973 Ο ΑΚΡΟΑΤΗΣ 
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Έπειδη παρετηρήθη, ότι αί φωκαι έπολλcrπ:λασιάσθησαν ύπερ5ολικως είς 
ταc,, προς (οορραν της Βρε-rαννίας κειμέ.νας, νήσα..ις Φάρν, δ διο κητικός όρyα
νισμος διαχειρίσεως των νήσων αύτων προσελαι!,εν άρίστα..ις Νορ(οηyα..ις σκο. 
πευτας, οί δποϊοι χρησuμαποιοϋντες έπαναληrπτικά τυφέ.κια, έξώντωσαν, έντος 
2 έ(οδομαδων, 2.250 φώκας, ητοι 1 .000 μητέρας μέ τά ίσάριθμα μικρα των 
καί 250 ένηλικα..ις αρρενας! Οί κυνηγοί κρατοϋν ώς άμοι(οην των τά πτωματα 
των ζωων, διά το έλαιον καί τό πολύτιμσν δέρας των. Άνωτέρω, μία άτυχης 
φώκη κ.αί το μικρόν της, έ,rί τοϋ δποίου αϋτη εχει θέ.σει, μέ στορyήν, τό mε,. 

ρύyιον της, άναμενουν, άνυτrοrπτως, τούς έκτελε.στάς των ... 
Ά,rό την .,ΕΣΤΙΑ» 

---·-------·--------------
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Νέλλnc Θεοδώρου 

Ano το ΠΑΟΟΣ ΣΤΗ Λ ΥΤΡΟΣΗ 
Είναι τό μυθιστόρημα της έποχης μας μέ την ύλιστι

κή κοσμοθεωρία, την θρησκευτική yύμνια, ά-ττ' δπου ώσ
'rόσο ό:ναδύεται ή μορφή του Κύριλλου, ένός νέου «έμ
πνευσμένου», πού διαμορφώνεται στό νέο μέτρο του ό:ν
θρώπινοu ίδεώδους. 

ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
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�ημιιώσιι'" ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡJΖΟΠΟ> ΛΟΥ 

'Επανάληψις δ1εuκρ1νήσεως 

Ό I ΛΙ Σ Ο Σ θεωρεί σl\όπιμη τήν έπανάλη μι της δ ευκpί\ ή
σεως, πού έyινε στό τευχος 57) 58 του 1968, σχετ• κό: μέ την "1:α
ρουσιασι των <!,ιGλίωι, -yιό: vό: μην ύπαρχη παμ!:,ήyησις άπό 
τους συ)yραφείς, οί δποίοι, μέ ηυξημεvοι αριθμό τελευταιως, 
μας KCX\ιOU\, τη τιμή \,Ο: σrέλλουν άvτιτυπα των εpyων τους 

Ό I Λ I Σ Ο Σ δέv είιαι φιλολογικό περιcδικο, ωστε ι·ό: nα
ρουσιάζη όλα τό: εκδιδόμενα λογοτεχνικό: (?ι(?λία, -rτολλό: άπο τό: 
δποία ειναι άξια προσοχης, άλλό: άπό μέρους των y ε v ι κ ω ν  
τεχνοκριτών Ό I Λ I Σ Ο Σ έχει ε ί δ ι κ ό: ενδιαφέροντα, ο"Ίωc ή 
πιευματόδοξη α:νίψετώπισις του κοσμοyονικοΟ πpο<!,λήματο,, ό 
<!,αCvτεpος άνθρώπιιος προ<:,ληματισμός, ή καλλιέργεια της Ο εu
θεριαc., της σκέψεως, ή πρcτροπή ά"ώτερης ψυχικης καλ.λιέρ
-yειας, δ έσωτερισμός καί ή συιακόλουθη ανθρώπινη (?ιωτική Γι' 
αι)τό 

1 Κάθε λc-μ(?αvόμενο (?ι(?λίο άναyyέλλεται, άσχέτως περιε
χομειου Έό:v συνοδεύεται άπό <:,ραχύτατο ένημερωτικό σηι1ει
ω 1α του συyyραφέως, λαμ(?mεται κι' αυτό ύ-rι' οψιι, κατά τό δυ 
νατόι, 

2 Παροι,σιαζοι-ται ά"Ίό τίς σελίbες τωv ,<ΝΕΩΝ Β I ΒΛ I Ωr�,,

μονοι έκείνα, που ά:Πίοιται, κατά κάποιον τpό"Ίο, των τασεων 
του περιοδικου 

* 

ΘρnσκεutΊκn Πνοη 

ΑΝΥΚΤΕΡΟΝ ΦΕΓΓΟΣ, ποιήματα Εύαγγελίας Παπαχρή
στοu-Πάνου 

Ποίησις χριστιανική. 'Αλλά, ποίησις. 'Όχι "-ήpυyμα η κα
τήχησις Τό: θρησκευτικό: (?ιώματα είι,αι άφομοιωμέ"α στην Τέ
χνη. Καί μεσα στην περιρρέουσα (?ι(?λική άτμόσαιαφα, ή έσω
πρική πνευματικότης μένει αυτόνομη. 'Ένα άπό τό: ώραιότερα 
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ποιήματα της συλλοyης εϊναι, νομίζω, ή 

ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ 

ΣυVΙΕπα'ι::;μενη απο τ'ην δλξη Σου 

όδεύω στον άτερμονα ι,.ρονσ 

Εψαι εvα μορ ο ζωης 

μεσα στην ατιροσπελαστη Δημιουρyια Σου. 

Ε.ιμαι ενα έλαι,.ιστο μερcc τοϋ άσύλληπτου ολου. 

Της συνεχώς μετα(!,αλλομενηc, μα αψθαρτης, υλης Σου 

Ή παραψc,ρά της crγαπης Σου, μ' εψε.ρε. είς το είναι 
Αύτη με συvτηρεϊ σ' ενα οuσιαστικο παρον 

Ύπαρχω' Κι' bσο μετεχω της ούσίας Σου 

το παρον εισχωρεϊ, άναντιρρητα, στην αίων οτητα 

Οί νομοι Σου, άμετα(!,λητο , 

κινοϋν τcυς άuετρητους yαλαξιει, Σοι, 

Ό παντC'δύναuος Λoyoc Σου «σάρξ έyενετο, 

Αύτο σημαινει πώς uετει,.ω στη θεωση 

Συνιmαρχουμε, Θεε μου, αίωνίωc 
Σε τί τρομερή εύθύνη , 

με τοποθετησε ή άyαπη Σου 
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θα μεταφέρω επισης μερικές άπό τίς «Πύρινες πνοές», πού 
εκφράζουν την χριστιανική ειρηνοφιλία, την καρτερία στη ζωή, 
την δμορφιά της, άλλά καί τόν φαρισαϊσμό, πάντοτε παρόντα: 

ΝΟΣΊ ΑΛΓΙΕΣ 

Οί (!,αθυτερες νοσταλyια 

ώραίζουν τή ζωη μαc, 

Κανε, Κύριε, ν' άνθισουν 

άuυ,δαλιες στα χαρακώματα' 

ΜΗ ΔΕΙΛΙΑΖΕfΣ 

Μή δειλιάζεις 

στης άστραπης τά κυκλωuατα 

Οί έαριvες πνοες 

θά θω-rrεύσοuν το προσωπο σου 

καl παλι 
«ού yάρ εδωκε ό Θεός πνεϋμα δειλίας » 
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ΔΥΟ ΡΟΔΑ 

Εlδα δuό ροδα πορφυρά 
στά μαyοuλα μιας παιδούλας. 

Πόσο χάρηκα, 
πού ύπάρχοuν άκόμα 
πορφυρένια τριαντάφυλλα' 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ 

Συνάντησα τούς Φαρισαίους της έπCΥ)(ης μας, 
στην κοινή πορεία μας 
πρός τό ναό της λατρείας Σοο, Κύριε. 

Τούς καλημέρισα 
Γύρισα νά τούς άyκαλιάσω μέ τά μάτια μου 
Τό Gλέμμα τους μου i:σφιξε τήν καρδιά. 

Στήν άσφαλτο όδοιπορουν φίδια; 

1973 

Ή ποιήτρια είναι, φυσικά, πνευματόδοξη και ,εχει yράψει 
μερικά ποιήματα yιά τήν «άλλη οχθη» της ζωης, &που &rτάρχει 
«της άλήθειας ή ζωντανή παρουσία». 

* 

Ο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ, ποιήματα Β. Η. Βογιατζόγλου 
Καί αύτή ή συλλοyή άναπτύσσεται σέ �ι�λικά πλαίσια. 
Ποιός είναι δ άναμενόμενος αύτός; Λάθος. Δέν άναμένεται. 

'Έχει ελθει προ πολλοί\ ξεφεύyοντας άπό τίς «κατccπακτές τΌU 
"Αδη», καί κυκλοφορει άνάμεσά μας, μέ χίλια πρόσωπα. Είναι 
δ φορεύς του Κακοϋ. 

«Τό άτάραχο �λέμμα των τυφλων, ή συμπαιyνία του πραί
τωρα μέ τόν Ήρώδη, δ άπατηλός ψωσφορισμός της σοψίας του 
'Άννα, ή συyκατά:θεση του Καϊάφα ... Οί ιμα:σκοψόροι (!)ασανι
στ€ς, οί κουστωδίες των ί9αρί9άρων ... ή άρα των αιώνων, δ κο
νιορτός άρμαyεδόνων, τό τέρας πού φόρεσε τό πρόσωπό μας, 
τό χέρι πού άσελ yε'ϊ στό σκότος, τό νύχι τοJ ίέρακα, τό δόντι 
τcϋ θηρίου ... δ κυρίαρχος του σκότους, δ παρών δπου yόος, άνά
θεμα καί κοπετός» - ή ζωή ή ίδια! Ό τόπος μας, «τόπος κρα
νίου». 

'Αλλά, θά 'Ελθη - πλησιάζει - ή ωρα της κρίσεως. Καl τό-
τε θά δικαιοοοϋν οί δίκαιοι. Καl θ' άκουσθη ενα τρομερό «ούαί»: 

Ούαl στούς δυνάστες της Καθέδρας 
καl ούαl σιούς νομοθέτες καί Ίστορητές 
μέ τίς GίGλοuς της σαπρης σοφίας τοος 
Ούαί στούς έραστές μέ τό στείρο τοος σπέρμα, 
στούς προφητες μέ τόν κίι5δηλο στόμφο, 
στούς λεηλάτες του χρuσοu, στούς άτιάτριδες, 

στούς δημε.yέρτες καί κίναιδοος εύνοοομένοος. 
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Ούαί στις ψιληδονες μορφές θανό:του, 
στοος νομαδες της ψρονησης, 

στους σψετεριστες της άνδρείας, 

στw δίκαιοο μο,<θου τους σuκοψcrντες, 
στους άμυντορες της ,άδ κίας, 
στους άναδοξους ξενων ίδεων. 
Ούαι στους θαμωνες τοϋ Κολοσσαιοο, 
στους καρατομους της κληρσνομιας, 
στους ίεροσυλαχ, των άρχαιων είδώλων 
Ούαί, Ούαί στους ήττημενοος_ 

Ό ποιητής δίδει στους σύyχρονους μύστες ιμφαντική θέσι 
στην ανθρώπινη όδοιπορία καί τό ερyον του είναι διαποτισμέvο 
από διάθεσι μυσταyωyική. 

* 

ΨΗΦΙΔΕΣ, σχήματα και πρόσωπα ίδεων, 'Ιάσ. Εύαyγέλοu 

Είναι τό τέταρτο '5ι'5λίο 
προσωπικων στοχασμων μέσα 
σέ πέντε χρόνια: δείyμα της 
έπιτυχίας. Πολύ σωστά δ α
κα!δημαϊκός κ. Παπατσώνης 
τονίζει, σέ άρθρο προεισαyω
yικό, τόσο την πω,ανθρώrπ:ινη 
έπίδρασι των λακωνικων άπο
φθεyμάτων η στοχασμων, δσο 
καί την έπιδοσι τοϋ συyyρα
φέως σ' αυτό τό λοyοτεχνικό 
είδος, πού απαιτεί σαφήνεια, 
πυκνότητα, θετικότητα, όμορ
φιά. 

Ό ίδιος :'> συyyραφεύς έΕ,η
yεί δτι φιλοδοξcί νά προσθέση 
τίς δικές του «ψηφίδες,> - οσες 
θά ξεπεράσουν τόν χρόνο -
στον μεyάλο καί αίώνιο πίνα
κα, δπου �::χουν έ.ρyασθη οί 
στοχαζόμενοι άνθρωποι από 
τά αρχαία χρόνια, yιατί «ό 
άνθρωπος, σάν όντολοyι κή ύ
πόστα;ση καί, σάν '5ιολοyική 
σύνθεση, μέ ηi '5αJθιά ,<ύπαρ
ξιακή» του εκπληξη καί αyω
νία yιά τή ζωή καί τό θάνα
το, καθώς καί ,μέ τά ίδιαίτερα 

έκεΊνα φιλοσοφικά, θρηdκευ
τικά καί κοινωνικά του προ
'5λήματα, είναι '5ασικά δ ίδιος, 
μέσα σ' ενα μεyάλο κύκλο αί
ώνων». 

Ή διαφορά των «ψηφίδων:. 
του '1 άσωνος Εύαyyέλου ά,τό 
δμοια λοyοτεχνικά - φιλοσοφι
κά προϊόντα εyκειται στην με
yάλη ποικιλία καί στην μεyά
λη οίκειότηα μέ τον ά:ναyνώ
στη. Μ.ν φθ-έyyεται άφ' ύψη
λοϋ, αλλά δίπλα μας έκφρά
ζεται. Καί έκφράζεται μ' ενα 
τρόπο δικό, του. Δείχνει προ
τίμησι στίς λεκτικές αντιθετι
κ-έ.ς συναρτήσεις καί παρομοι
ώσεις. 'Ένα παφάδειyμα: «'Υ
πάρχουν καί α:yιοι της σοφίας, 
δπως ύ'Ιτάpχουν καί σοφοί της 
άyιοσύνης». Ά\(όμη ενα: «'Υ
πάρχει κάτι πιό δύσκολο απ' 
τό νά κάνεις τό καθηκον σου 
μέ αyάπη κι' αύτό είναι ν' α
yαπας από καθηκον». 

θά μεταφέρω τώρα μερικές 
ψηφίδες, ώτό έκείνες πού ανα
φέρονται ci θέματα ίδιαιτέρου 
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ι"διαφ�:.ροvτοc, yιά τόν κόσμο 
του ('> 1 λισου .. · 

1 ΥΤΥΧΙΑ 

1 1 6 Λυστυχια όνομα( ει ο σcφοc 
rην ευrυμα μεσα στην αyνcια Και 
ει,τυχια, τη bJJrι,xια μ σα στη yνω 
ση 

(Μου ι'νθυμιζε.ι αύτη r1 ψη
φιδα έ;\α άνέκδοτο του Βολ
ταίρcυ, πού τόν ε.ιδF ό μπα
λωματήc,, f"οικος τcυ ίσοyειοu 
τοC σπιτιο,:j του, "ά εχη τά χα
ράματα τήν λαμπα του άναμ
μέ,η, μή, χονταc άκόμη κοι
μηθει, yιατί το\ εlχε ά1τασχο
;λ ήσει ει α φιλοσuφικό πρόt9λη
μα, yι' αύτό καί αίσθανότω 
δυστυχής 'Αντίθετα, ό μπα
λωματής είπε οτόν yέρο σοφό 
ότι αισθανόταν εύτuχής, μέ τόν 
τρόπο της ζωης του. Καί ό 
Βοί>-.ταιρος έσχολίασε cι,αι 
rύτuχής, άλλά πc..τέ μου δέν θά 
προτιμουσα τή, ευτυχία του, 
ά\τί της δυστυχίας μου). 

1101 κιι 

1 Ο I Ιθ,κοc ειναι ο ανΟ,Jω'ΠC<, τιου 
φυλακισε τον κακο έαυτο του στα ύ
τοyι.ι rου ειναι ιου, ιcοτω κι' αν σc. 

στιανιcc πLpιιιιωσειc λύνε.ι και καλεϊ 
ΟΕ 6οη0 ια αί1rοv τον )(ElpOOu\,α JO κα 
ιαδικc Ayιc-c ειvαι δ ανθρωιττc.<, που 
καταδικασιc. σ� θαvατc- τον καιω έαυ
ιο τcυ και tεη.λεσr μovc.c ιηv καια_ 
δικασ ιικη ατιοφαση 

14'> Σ.τη μυrη του yερ ηΟικc,λο-
)Cυ, ό vεο<, παντα 6ρωμαει ά ιαρτια 

258 Γρrιc οιμιι ιη<, ήθ κηc Ό 
σοφοc, δικαιωvει θcωρητικά την ιδεα 
τηc αyαθ mo ίαc, .:.κFι,ηι -τcυ ι.ι rcpH 
να ζηι1•ωσΓ.ι οτιοιcν την άσκrϊ, Ό ά
) Lος Gιωνει πρακrικα αύιηv την ίδεα 
Ό κοινοc, ανΟρωrποc αρκεϊται στο νά 
κανc.ι το καλ-:>, όταν αύιο b�v τον 
Gλοnττε.ι προσω-πικά 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ 

�Ι Αι,τοι, ποι, διv Ε.;(ΕΙ yνωρισFι 
τα l,ωα, ασ;(ολε.ίται ύπερ5ολικά μι: 
ιcυc αvθρωπcι,ς Ί ·  κι:ιvος που (mc
yc,ηnuOηκc απ' τους άνθρώπουc ά
σ;(cλειται υπιρ6ολ•κα με τα ζώα 

[1 Γ'ΙΙΝΙΙ 

1 /4 Ου-rcιπια 'Αν ολοι c,ι "'1:Gλεμι
σιεc ιω κοσuου, ακουyαν το σύν
θημα τηc, καρδιας τουc και μπηyανr 
ιο σπαΟι τcυι .:, πι γη, yιά να λευ
ηρωσουv το χιφι τους και νά το δώ
σ, ι ο �ναι, έχθ ος στον αλλο, τα σπα
θια θα yιvοντσυσαν αμεσωc κριvοι 

ΚΛΙΙΡΙΚΟΙ 

30� Κατι , ια τους ίερωι-1ενJυc 

αλλc πρδ:yμα v' αντιπpCΧ1ω'ΠΕUΕll το 

Θεο ι,.ι' αλλο να τον Ικφραζειc 

�62 Με το να φφνει ή Οαλασσα 

σc διαp'Cη πprmp &η τις αιχuηρεc πε

τρ·c τιc μετα6αλλει σι λεία Gοτσα

λα Το ιδιο κανει κι' ή κοιvωνια, μ� 

τc JC .rνΟρω11ουc 'Lξαιρεση ά:π ελcίίv 

σι μovαyc. και άκc vωvη ro� άκομα 

κι αν ιruv σε ίερες Μσvες 

268 Ό αyιcc ίε.pοκηρυκαc που 

καmηριαζει rcuc άμαρτωλούc, ό,τως 

-.ι· ο πολ�τικοι, ρητ J Jαc, -τα, άντικρού

c.ι τcuc άντιπ ϊλ '-l τ· υ, uα� φαινc.ν

ιαι τιως υτrοκιvc-ίίνται άτιc κλι:ιστικα 

ατιο καποιο ύμηλο ίδεωδες, και γι' 

αυτο 6ρισκc υν χντατιοκριση στο ά

κρcατη ρ ο  rους Σ. τήν πραyματικοτη-

α ouωc ιο 6α0υτεrο κιvητρο εί"αι 

fc\,a ή ικαvc,τι ιηση τοίί άνΟρωπινcυ 

E"'t Ο rικcϋ έ.vστικτοJ και ή διεξοδος 

τηc συσσωρ,,ι u�vηι μαχητικοτηταί, 

ΠΙ Σ. ΓΗ Ε.ΛΓ YOF Ρ ΙΑ 

1'55 Ύπαρλ�ι τιιστη, ακρι(!,ως για
τι bFν ύπαρ;ει ή παvανΟρω,τιvη έ.πι
G�5αιωση έvος Θεοίί Ύπαρχει έλευ
Θερ,α, ακρι5ως, γιατί διv ύπαρχει ή 
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'!Τανα\ιθρωπινη �πι15ει5αιωση μ iic α�η 
θε.ιας 

Σχετικά μέ τή\, yλωσσα, θά 
ηθελα νά σημειώσω δη ειναι 
τόσο στρωτή καί ρέουσα, πού 
δέν περιCJ'Πα οϋτε στιyμή τήν 
προσοχή του άναyνώστου άπό 
τόν στοχασι-ιό του συyyραφέ
ως Τ ό τύπωμα δύο ρη ι-ιmω.., 
σύμφωια μέ τήv παραφθορά 
στό στόμα των άyραμμάτων 
(παραξηyω καί στεναχωρώ) 

θέλω νά τό θεωρώ ώς τυττο
yραφικό λάθος, �στω καί δίς 
έπαναλαι1i:>mό;1ενο\, ( στίς ψη
φίδες 16 καί 94 yιά τό πρώτο, 

* 

259 καί 276 yιά τό δευτερο), 
διότι δέν φm-τάζομαι νά εχοω 
τήν θέσι τους πουθενά άλλου, 
έκτός άπό ενm ίδιωματικό διά
λογο, τετοιες '11αpαφθορές χα
μαιδη μώδεις. 

Έσημείωσα έ.πισης στψ, ψη
φιδα 82 δτι <ειναι ο:νθρωποι που 
άyχονται καί φοi:>οϋνται τήν 
παρουσια Ί'CU Θεοϋ κι' άλλοι 
'ΤΊΟU φοi:>οϋνται τήν απουσία 
του>. Ά y χ ο ν τ α ι; Δη
λαδή; Εϊιαι κυριευμένοι απο 
ο:yχος, Παραyωyή, νομίζω, ά
δοκιμη. 

Τρία βιβλία του Ι<άρλ Γιούγι<: 
(('Η όλοι<.λnρωσn τιϊc nροσωnιι<ότnταc)). 

ΗΤό άρχέτυnο τοϋ όλοli.λnρωτιαμοϋΗ. 

(ι°Αnάντnσn στόν Ίώ611. 

Μεταφράσεις Σ ο φ [ας 'Ά ν τ ζ α κ α 

Κριτικό σημείωμα ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ 

Στή\, ακάματη δραστηριότη
τα της Σ cφίας "Αντζακα, δό
κιμης μεταφράστριας πο \.λων 
ερyωv ψυχολογίας του i:>ά
θους καί ο:λλων, χρωσται-,ιε α
κόμα τρεΊς τόμους του μ�=yά
λου ψυχολόyου - πού κυ,"-λο
φόρησαν πρόσφατα δοκιμώτα
τα προλοyισμέvοι άπ' τή\ Ί
διαν. 

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗ2.. ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΤΗΤΑΣ,> 

Είναι εvα i:>ιi:>λίο πού θά ξα
φνιάσει, δπωσδήποτε, τό εύρύ-

τερο κοινό. Ή έννοια της --τρο
σωπικότητας εϊvαι μία έννοια 
κι' f\,ας όρος πού καλί,πτεται 
ά'11ό άσαφεια. Θά μποροϋσε 
νά πη κανείc, δτι τό κάθε ο:
τομο αποτελεί: κι' ενα ξ::χωρι
στό\ δειγ,uα στήν εννοια rης 
,<προσωπικότητας'>. 'Ωστόσο, 
εϊναι μικρός δ άριθμός δσω1, 
παραδ§.χοντα::ι η τούλάχιστον, 
ύπcπτεί.ονται δτι ύπαρχουν 
βάθη άνεπίy1,ωτα μέσα μας 
πού τά περιεχόμενά τους ι1πο
ρεϊ νά είσi:>άλουν κάποτε α
προειδοποίητα στόν έπιφrοει
ακό μας κόσμο - τό συιειδη-
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τό δηλ. πεδίο - καταστρέφον
τας η άλλοιώνονrας τήν είκό
να πού είχαμε σχηματίσει yιά 
τήν ίδιαίτερη προσωrrrικότητά 
μας. 

Καί μόνη ή άνάyνωση του 
βιί5λίου αυτου - άνεξάρτητα 
απ' τό ευχάριστο η δυσάρεστο 
ξάφνιασμα τηού '3Ιά. -ττ;ροικαλέ
σει - θά διανοίξει στό βλέμ
μα του δεκηκου αναγνώστη 
όρίζο\.τες ,μιας νέας θέας, ά
ληθι νά συνταρCΧ)κτικης, καθώς 
έπιχειρεί:ται σ' αυτό ή ανεύρε
ση των άντιστοιχειω,ν της 
ψυχης στόν κόσμο της χημεί
ας. 

Κάτω άπό ενα τέτοιο ψως, 
ή έσωτερική ψuχική διεργα
σία πρός τήν όλοκλήρωση της 
προσωπικότητας μ-έ δρους της 
μεσαιωνικης άλχηιμείας, ώς 
της παρασημαντικης της αν
θρώπινης ψυχης, προσψέρει 
σύγχρονα μιάν έρμηl\/.Εία συν
αρπαστική της μεσαιωνικης 
αύτης μuστηριακης έπιστήμης. 

«ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ 

ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙ ΣΜΟΥ» 

Στό βιί5λίο αυτό; ό μεγά
λος ψυχολόγος Κάρλ Γιούyκ 
κάνει μιά βαθειάν άνατομία 
των ψυχικων δυνάμεων πού 
προκαλοϋν τό φαινόμενο του 
όλοκληρωτισμου καί είσ'δύει 
στίς αίτίες πού όδηyοϋιν τά ε
θνη στόν πόλεμο. Δέν είχε ά
κόμα τελειώσ.ει ό Α' Παγκό
σμιος πόλεμος, δταν ό Γιούyκ 
διέγνωσε, απο τήν ανάλυση 
των 1κ1λατων του, τόιν Β' Πα
y,κόσμιο πόλεμο κι' Θκcmιε τά 

πάντα yιά νά ένη,μερώσει τό 
διε•θνές κοινό μέ δημοσιεύσεις, 
διαλέξεις, άκόιμα καί έκπομ
πές. Ί-J μελέτη, συyκεκpιμJΞVα, 
κι' ή έρμηνεία τω11 γεγονότων 
του Ναζισμου ρίχνει ψως σ' ό
λόκληρο τό φαινόμενο του δ"
λοκληρωτισμου - ανατολικου 
καί δυτικου - καί κάνει τό 
κάθε άτομο νά συναισθανθεί: 
την ευθύνη του άπέναντι στό 
σύνολο . 

Ή μακρόχρονη αναστροφή 
της Σοφίας 'Άντζακα μέ τά 
κείμενα του Κάρλ Γιούyκ, τήν 
κάνουν <J\Τό:\ καίρια προλεyό
μεvά της, νά μιλεί: έξ' όνό,μα
τός του καί νά τονίζει &rι 
«'Όσα, λέει, ό Γιούyκ yιά τούς 
Γερμανούς άψοροϋν οχι μόνον 
δλα τά εθνη, άλλά βασικά καί 
κύρια τόν καθέναν άπό μας -
αψου τά Jθινη άποτελουνται α
πό άτομα - κι' δτι ό κα-θένας 
μας εχιει τή μερίδα της sύθύ
νης του αν qεσπάσει μιά τοίτη 
παyκό01μια καταστροφή». Σάν 
συμπέρασμα ερχεται, τό δτι 'ό' 

,κα-θένας μας εχ,ει χρέος, σwει
δητοποιώντας τήν ευθύνη του 
άττl§.νσJVΤι στό σύνολο, νά έπι
δοθεί: στήν πραγματοποίηση 
αυτου που ο Κάρλ Γιούyκ ό
νομάζει «έξατομίκευση» η ό
λοκ.λήρωση της προσωπικότη
τας. 

Καί ή μεταφράστρια κατα
λήγει δτι «δσο ό άνθρωπος ύ
πολείπεται σέ συνειδητότητα, τά 
βιί5λία του Κάρλ Γιούyκ θά 
είναι έπuκαιρα - μέ την εννοια 
της πιό ζωτυκης έπιικαφότη
τας - άψοϋ πραγματεύονται 
τόσο τά αίτια της άvθρώπινης 
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δυστυχίας, δσο καί τόv τρόπο 
,τού δδηyιεϋ 1τέ.ρα απ' αύrrήv. 

« ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΩΒ » 

'Ένα άκόμη απόκτημα και
ριας σηιμασίας yιό: τήv έπο
χή μας, &πως τό βι<5λίο του 
Γιούyκ: «' Αττάvτηση στόν 'Ι
ώ<5» χρωσταμε καί πάλι στό 
μόχθο της Σοφίας 'Άvτζακα, 
βαθύτατα ένημερωμέ.νης στό: 
θέ.ματα αύτά. 

Κι' έδω, δ Γιούyκ, &πως σέ 
δλο του τό ερyο, μέ τή μελέ.
τη των ττανάρχαιων θρησκευ
τικων συμΜλων η αρχετύττων 
- ττού είναι ή γλώσσα της
Παγκόσμιας Ψυχης - ζητα νό:
μας έπανασυνδέ.σει μέ τόv αί
ώνιο μCιθο. Μέ.σα σ' εναν κό
σμο αποξηραμέ.νον απ' τή μο
νομέρεια του ρασιοναλισμοG
καί τίς μονοδιάστατες έρμη
νεϊες των yεyοvότω,ν της ψυ
χης, σ' εναν κόσμο δπου δ άν
θρωπος άπειλείται από παντοG
ώς αύτόνομη πνευματική μο
νάδα, ή διδασκαλία του Γι
ούyικ άποτελεί ενα γενναίο αν
τίδοτο πού μας έττανασυνδέ.ει
μέ τόν αποκομμέ ον κόσμο
της ψυχης καί των πραγματι
κοτήτων της. Γιατί, cόσιώδης
πραγματικότης είναι τό βίωμα
του «θεοG» μέσα στον άνθρω-
1το (ή μυστική διαδικασία της
σχέσης του μέ τό ύ-rοερ<5ατι
Ικό) ένω, ή ττίστη καί ή απι
στία είναι δηλωτικές μόνον
της θετικης η αρνητικης στά
σης του αττέ.ναντι στο ίbιο ού-

σιωδες καί βασικό γεγονός 
του ψυχικοG βίου. 

'1 διαίτερα, στό βι<5λίο αύτό, 
μιέσα απ' τίς αρχετuπικές εί
κόνες της θεότητας, οττως 
μας τήv εχει τταραδώσει ή Βί
βλος ( μιας θεότητας μέ φύση 
αντινομική) ά!κολουθ-εϊται βη
μα ττρός βημα ή έξέλιξη της 
ίδέας η του βιώματος του «θε
οG» μέσα στόν α:νθρω1το άτιό 
τήν έττοχή του '1 ώ(:J ως τήν ε
λευση του ΧριστοG ( ,τού απο
τελεί τήν αττάvτηση στόν Ί ώ3) 
καί σέ συνέχεια σ' δ,τι ττροοιω
νίζει τήν 1λευση του Νέου Αί
ώνα καί τό ττλήρωμα του Χρό
νου. Γιό: τοGτο, καί οί άρχετυ
,τικές αύτές εtκόνες στήv έξέ.
λιξή τους απ' τήν Παλαιά οτήν 
Καινή Διαθήκη, άντιστοιχοCιν 
σ' ά:νάλοyες συνειδησιακές έξ
αλλαyές του ανθρώπου. 

'Ένας α,τ' τούς ττιό ει'ιαίσθη
τους αλλά κι' όξυδερικέ.στεpοuς 
μελετητό:ς του Γιούyκ εχει 
γράψει yιό: τό παραπάνω βι
βλίο: « Τ ό διά�ασα σό:ν εν:χ 6-
ρατόριο». Κι' δ 'ίδιος δ Γιούyκ 
έξοιμολοyΈίται, δτCΙΙV συνέ.λα<5ε 
τήv ίδέα του ηταv σάν νά τόν 
συνώδευε ή μουσική ένός Μττό:χ 
η ένός Χαίvτελ: «Είχα τήν αί
σΕ,ηση δτι τταρευρισκόμουν 
στή,ν έκτ,έλεση μιας μεγάλης 
συμφωνίας». Αύτό έξηyεί καί 
τό «ττάθος» πού αναδίδεται άττ' 
τίς σελίδες του &πως όμολο
yοuν καί άλλοι κριτικοί τcυ. 

Ε'ίθε, δ αναγνώστης νό: μπο
ρέσει v' ακούσει τήν έπι<5λη
τική μουσuκή τή μεγαλειώδη 
αύτή συμφωνία. 
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Σελήνη 
Τον τrερασμ,:νc ΔΕΚ<'!lί!ιpιr>, μ-' τον 

αισ,cν τε ματ 1 σ!ΙΟV τηc ,_,τι τηc σc 
ληνηι:; έtερ"vVΊΤικηr αττr.,ηr,J. η, r ,u 
διαJτη ,.ιr,τr). e,ιcυ Α ,το:,), ω ,ι 1 7 και 
τCU '!Τ� ηpω cΙαΤΟ(, [Ο'Ι Ετ,φ-.ι :,τ,σθη 
και ro οfον ,προιραιωα Α,τσ\ 
λων» y <.Χ την 0/: r ρ:uνησ τcυ 6c,ρυ 
φοpcυ τηc y ηι 

Ή -rτληρηc α[,,_c,λ σ, ησ c τηc Π.λ' J 
φcραc, τσu εy,<0 ,:,ηματχ ·.'Α,τολ"λω. 
στην ιττιστημη υναι EDγCV '!Τ('Ι η Oi,[L 
ττληρωσιc, rrυ Θα α-rτrχ rηuη ,τr,'λ λα 
χ,-ον,α Και μc,v ν '1 ταl:.,vσ.ιrμι το 
ττc,υ,]>ν στ ι;< .ιυν τc-ι· φ ;:�σ..ι 

σαν αί .:.οτηνΙ:,ρωμcναι α ,Γ·Γ�λ:χ 
λΕy)υν c,ι άp,ιo>J1c", θα α,ται τηση ι,ια 
κρο ιρον κσ δ 1 ασrημα Ω-ηο-J_ cι 
εμπε-ρ,:,yνωμcνεc τηι ΝΑΣΑ α,τ r01 
ραθησαν μ α π 0ωτη ut ,c.' οyησ, 

'1\-rτο τιc, αστρ,_ ν 1c-LLKE.ς -rταραrηρη 
σfιc, πσυ ει,<αν yινει δ α  μΕ.σ J ,·ω; 
αιωνων μεχρι τηc <νupΕcως τ ϋ c y 
χΕιpηuατος «'Α-τολλοv.>, Ει,<ε σιντ
θη τελικως μ α αpκΕτα λε-rτυ-uερηc 
ε,κuν τηc, μc,)φcλcyιας της σε}η 
νιακηc, Ετrιφανcω:c Οι -rτ-ο σ']:1ανr, 
κες άνακαλυψειc, σ:(sτικα μΕ το 
Φεyyαρι -rrριν .:x-rro το -rrpo)p:xμ1:r 
«'Απολλω-.,, ησαν αι εt.ηc 

Ειχε, τrρωτc,ν �C,α'<ρ,ίόc. Θη οτι ή 
μcση -rrι,κ-.,οτης rης Σ.εληνης ητυ:. μο 
λ1ς 3,34 yραμuαρ α κατα ιωLο,Κύ 
εκατcστοuετρο Δη"λαδη, ητm ση_.ιχ, 
τικα μ κροτΕpη άπο την ,τυκvοτητα 
ολων των πλανητων τrϋ ή} αv,J συ 
στηu.:χτcc, συμπερ λαuιο ηο-πνηc, τi'1c 
Γηc 'Cκ τc υτcυ και εκ τηc -rταJα 
τηρησΕωc οτι ή σε' ην Jκη υ-' η Η 
ναι άοα ωτΕpη και r_"εινης το-., 
uετεωριτων, οί ι.πστη..ι"νεc, ει_χαν 
βyαλε το σ�.ιπrραο-.ια η η Σ 
ληνη πΕ;Ηεχει λιyωτεοc, σιδεJ- ά 
rτο ο,τι ή Γη Το σuμπe.ο.:χσ,ιcχ αυτ ') 
ευσταΟeι τΕλ κα 

Ίδου ποα ειναι τα ττλcc,-., cυσα 
στ,κα στr .. χΕία τηι, vεας -ί><ovcx.., Ε 
-rrΕιτα cςττο τα ·cΠLτ�υyματα των ΙΠη 
σεω ι <<' ι\ πολλω-., > 

Για πρωτη φοι:,α κατΕστη δι,να 
τον να μελ:τηθη ή συνθεσ c, της σε
ληνιακης έ:η: φανειας 'A:rrE& :(θη 
τσι ότι οί ορε vες πιφιο;<Ες της ΣΕ 
ληνης είναι πολι -rτ ο πλουσιες σε 

άρyιλλ ο (αλc.υμινιc,) ατrο τιc πΕδι 
νεc Α ντιστροφωc, c-ι ,τεδ να "1:Ep ο 
XFC υπ_ρτερcϋν των ορ:,νων σr •ιδη 
ρr-, τιτα,ιισν και μαy-.,ησ,c,ν 

Η δ,ατrισr vσ r α ·τη ,t ηycϊ , αι 
r α rι c ,τ. t>-vεc 1τερ1c,y,ce τηc Σελη 

νηc E/,'JJ χα . .ιηΑοτ, )η φωη ,οτητα 
Π 0 τpω·..ιατο.· e'E. αναλο) ωc με ι,χ, Ec 
συyκεντpωc:rειc, σιδηι:,ru η r.τανιc.ι., 
yc Ύ ταντοτ, τr,λυ σκcϋι:, ;<,.,ωμχ 

κ:χι �:.. :,.νια,,ακr ·ύν το ψωc ιοσc 
ιτc.λυ, CJL τα τι τρω..ιαr :χ, ο-rτ J κυ 
,•'0:,.)/,cl ro "Χμ /lff (,\ 

Τ-) , /,ctp']_lα '\,·οΆ.λω,-, :r:,,-•δ,cL 
c. )τι σιL< ορ ν · π oιcyεc, τηc ΣΕ 
'-1,πc υω:ρ;c,ν πcι.,,α ρ.:χ!:> 0 ν ο,α 
,rc-,:·.:> 1 1αrα βασαλτες κυρίως -
·rα ό,τ,ι.:χ κJρ αΡ;<rϊ το e,ύρανιοv και 

Ί•'> θ >μ Η η, ικια αυτων των -rrε 
rρο1ιατωv υτι:c,·λcyι-�εται σs: 4,3 iΞrJl 
1,4 r-σε�ατc,.ι..ιυ·, α yρονια Ολα 
αι:τα τα σrυy,ια ρα5 ΕV'-μ)α ι αι 
.l'l, ιiττ.:χν,c')-.,-τχι ><αι σε yηινα rτετρω 
μ χτα, α' f α σι: τrr-, υ διαφοpc.τι'<ες α 
Ι, Χ' ryιcC Σ.υ:.Ι."Τ<,:>...CΟ 1α 'fl /ηι .. 
κ l συνθ σιc, τ :ϋ Φcyyαρωϋ δΕ.ν Ει
ναι ομοια μι: t_κειvη της Γηc 

Σ.η,-ια,ν_ τ,_ϋr. c rι ή Σεληνη δ ν 
ί, χ κατα βασιν διδύμη άοε\φη τ'iς 

Γηc, Οι ε-rτιστη .ι' ν�ι δ σ rαζσJν να α 
πα,τησcυν καταφαr κα στο έρωτη,μα 
τcϋτr, Ou κ, Μ .γ ι ,· crr η Θ vpια 
σJ .ιφων :χ 11, τr,ν οττ, αν fι Σ.c1.ηνr 
ο Ί' Ο c..πο κάrι ·α δ αστrασι τηc 

Γηι., �.χει σ·-- να-.:ια κ� ον 1 σΟη, σι/ν·ι--rr:ια 
τής αιακα, υ �--r,κ ·,τ, τα δυ-, αύτu 
.ι,Q:Χι·α σω..ιαrα ι-ινuι δ·αφcρcτ κηc 

σι,vθοσ:ως 
Σ rα τ.Ι α ,J,α τ C -rτ:)Λ ραμuατ,. 

ι\πυ.λ'Ι()V> Ε) 1/00/ K'XL U..f\λ_c ,j:ν.J: 

,ω\u-;ε,ς σχ τ "α ,..ιΕ τη, rσ Ηοο,κη 
δr· ιη τηι, :':.ε\φηc, τον ,..ιαy-.,ητ σ,.ιο 
τηc κ,:χι την θ,ο ι κο:χ:σ1α τη-; Μ α 
ατrο τιc γι,ρ ωτε Ει, t;ταν οτ η Σr 
,ηνη δ1αθ-�Ε φ,,r"ο πα;rυc 65 -rτ� 
ριπ ._, χ,\,, πτpvν 'Η δ ατrιστωσ·c. ι. 
πeτ�utθη π τα δ,α9rρα σ ισμ κα 
η.r,ι.,α•ιcχτα -rτ, ,, , ι·ναν στο Φcyyα 

Ως -rτροι, το, μαyνητισu" έξή,κρ, 
βωθη οτι το ση .ιερ 1,0 μαyνητικο "ΤΕ
δ > της ΣΕ\ηνης Ειναι -rιολυ οτιο ίσ
;<uρο α-rro ο,τι ΙΞ:ττιστΕυΕτο Έπισης 
δ-Επιστωθη οτι ή διεύθυνσις καί η 
εντασ,ς τvϋ σεληνιακοϋ μαyνητικrC 
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πεδία; μεταlόαλλονται συνεπείq: τοϋ 
λεγομένου ήλιακοu ό:νέμου 

Τό κυριώτερο έπίτευyμα, ομως, 
τοϋ έyχειρήματος «'Απόλλων» είναι 
οτι οί έπιστήμσνες κατώρθωσαν νά 
καταρτίσαJV ενα άρκετά άκρι<!>η πί
νακα των κυριωτέ.;:,ων yεωλοyικων 
περιοδων της Σελήνης Ό πινακας 
αύτός δείχνει, μεταξύ αλλων, δτι οί 
πιό πολλές «θάλασσες» είναι άποτε
λεσμα ήφαιστειοyενοuς δραστηριοτη
τος καί οτι γέμισαν μέ λάι!,α πρίν 
άπό 3, 1 ως 3,8 δισε.κατομμύρ,α χρο. 
νια. Δεδομένου όμως οτι αί πεδιά
δες η θάλασσες καταλαμlόάνουν τό 
μεγαλύτερο τμημα της σεληνιακης έ
πιφανείας καί δεδομένου οτι ή ήφαι
στειοyε.νής δραστηριοτης θά πρέπει 
νά είχε άρχίσει άρκε.τά χρονια πρίν 
•άπτό την κάλυψι των πεδιάδων μέ
λαlόα, τό συμπερασμα είναι οτι τά
πιό σπουδαία yεyονοτα, που συνε.
τε.λε.σαν στήν διαμορφωσι της Σελή
νης σrτως τήν βλέπομε. σήμερα, θά 
πρέπει νά σuνέlόησαν πρίν άπο -
τούλάχιοrrον - 4 δισεκατομμύρια χρο.
νια.

* 

Πάντως, ή άνθρω-ποτης δε.ν έ
πραyματοποιησε κανένα «yιyαντιαί
ον βημω,, παρά τήν πομπωδη εκ
φρασι του "Αρμστροyκ, ύπό τήν εν
νοια οτι δέν έσημειώθη τό ποιητικό 
έκείνο αλμα είς τήν έξελιξι τcϋ άν
θρω-πίνου γένους, τό δποίσν ό Βέρ
νερ φόν Μτφαοον έπροφήτευε ώς 
μελλσν νά προέλθη έκ της έξερευνή
σεως της Σελήνης καί του δια:τrήμα
τος. Στά -rιε.τρώμα-α πού �κομίσθη
σαν άπό τήν Σελήνη δέν άνευρέθη 
δ προσδο><ώμε.νος «λιθος της γνώσε
ως» πού θά υας ά-rιεκάλυπτε τά μυ
στήρια της κι:ιταyωyης καί yε.νεσε
ως του σύμπαντος Αί «έπιπτωcεις» 
της δ αστημικης τεχνολογίας ύπέρ 
τοϋ βιοτικοu έπι-rιέδοο καί του κα
θημερινοu βία; των κατοίκων τοϋ 
πλανήτοο μας ύπηρξαν σχεδόν άμε. 
λητέαι καί, πάντως, οοήμαντοι, έν 
συyκρίσει πρός τήν έπέ.νδυσι των 27. 
000 000 000 δολλαρίων ε.ίς τό δια.. 
στη μικόν, η μάλλον «σεληνιακό» πρό
γραμμα. 'Ακόμη, τό μυστικιστικόν 

αίσθημα πνευματικης άνατάσε.ως, πε.
ρί τοϋ όποίου ώμίλουν μερικοί φιλό
σοφοι καί κοινωνιολόνοι, τόν 'Ιού
λιο τοϋ 1969, άπε.δε.ίχθη έφήμερο 
καί παροδ�κό 

Ό 'Έ.ρικ Χόφφερ, παρα;σιάζσvιας 
μία κινηματοy;:,αφική ταινία ό:φιερω. 
μένη στο έyχείρημα τοϋ «Άπόλλω. 
νος 8», είχε δηλώσει οτ• «θά κατορ
θωση ίσως δ άνθρωπος, νά εϋρη έ
κεί έπάνω τόν Θεοv,,. 'Αλλά ό 
Τζών Νόμπλ Ούίλντοpφ του ό:πήντη. 
σε προσφατως, δ.' δ:pθρα; του αrrούς 
«Τάιμς της Νέας 'Υόρκης», οτι «δ 
Μωυσης, ό Ίησοϋς, ό Βούδδας καί 
ό Σ-rιινόζα είχαν, είς τελευταίαν άνά
λυσιν, καταλήξει είς τό ίδισν, ητοι 
είς ένόρασιν τοϋ Θείου, μέ πολύ μι
κροτερο τίμημα». 

Ό πρωτεργάτης της κατακτήσεως 
του Διαστήματος, Βέρνερ φόν Μιrτρά. 
ουν, προ(!,λέπε.ι οτι οί 'Αμερικανοί θά 
έ-rιιστρεψουν στη Σελήνη έντός 20 
έτωιν, θά: δδηyοϋν στην\ �ιφάνειιά 
της κλειστά όχήματα ύπό πίεσιν, θά 
άνεyείρα;ν καταφύγια καί θά άpi)(ί
σουν ίσως τήν δημιουργία ένός σε. 
ληνιακοϋ κήπου. 

Πειραματα με σεληνια1κή σκόνη, 
τά όποϊα εκαναν έπιστημσνε.ς των 
είδικων έpyαστηρίων της ΝΑΣΑ ε

δειξαν παραiδοξες έπιπτώσεις έπί της 
γήινης βλαστήσεως "Οταν Λ.ίyη σελη
νιακή σκόνη χρησιμοποιηθη ώς λί. 
πcωμα, το στrανακι, τά λάχανα και 
τά ραπανάκια άναπτύσσονται μέ 
ρυθμο κατά 30% ταχύτερο τοϋ κα
νονικοϋ Ό δρ. Τσάρλς Ούώλκινσω, 
φυταπcχθολόycς σέ έκτενείς του πει
ραματισμούς μέ 35 είδη καί 1 .500 
φυτά ό:νεκαλυψε πώς ολα ηύξάνοντο 
ταχύτερα, αν καί σε διαφορετικό τό 
κ<Χ'θένα βαθμό. Πρός μεγάλην του 
ομως εκ"ΙΤληξι, δ δρ Ούώλκινσω εί
δε πώς ή οικόvη πού χρησιμοποίησε 
yιά λίπασμα, δέν περιέχει οϋτε ενα 
άπό τά συστατικα των συμlόατικων 
yηίνων λιπασμάτων - οϋτε δ:ζωτο, 
οϋτε κάλιο, οϋτε φωσφόρο. • Ακόμη 
πιό περίεργο είνα• τό οτι τά φυτά 
αύτά '!Τού λιπάνθηκαν μέ σεληνόσκο.. 
νη όχι μόνον μεγαλώνουν ταχύτατα, 
άλλά έμφανίζουν έν ιέλει καί μεyα. 
λύτερην θf)81Πική άξία. 

Οί -rιρώτες σεληνιακές βάσεις θά 
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ειναι κατα ττασαν ττ θανοτητα υ-ττο 
γειες Άρ ιοτε.ρα, ττιθανυν μ,φ.κοι 
κρατηρες vα κ) ιισ ιοuν μι θο) οος 
και ό ολος εσωrιρ κος, χωρος να 
γεμισrη με αναπινcυσυ αερα c.Vu 
εριyασrη\ -ια και κα;τ,οικιες θα ι,ωl 
θοον στα τοιχωμαια ιών κραιηf'ωV 
Ί οσο στις καιοικιΕς, οσο και σια έρ 
y<rοτηρ,α, θα υπαρχουν αναμφιι!,,:,λα 
και εκ'[ροσω,rιοι τcυ αοθι V(Uς φυ} α. 
Δεδ ,μFνου δε iΗι ή ΣεJ.ηνη ττανrιοτε 
συνδυα�οταν μc. ρο.cιαντ,κες ιbεες, 
και οrι ή ττρώ1η σιληνιακη βασις θα 
πρεrτε, να εyη διαμορφωθή με;<ρι το 
Ηc-ς 2000, ο 21 '<, αιωνας θα δή και 
το πρύτο σ� ηνιακο ,μωρο > 

Ο ΒερΙΙΕρ φΟ\ Μττραοι•ν α:1ηντησΞ 
στοι·ς σκεπτ,κ στας οσον αφσοα τα 
δ αcrιημ Ι\α ττειραuατα εν γενει, /,νώ 
θα ,.ι.ττ.?ρούσΕ - ) ιc·γ υν να yρη 
σιμc:ττσιηθοc\ τοσα ;<ρηuατα: στη γη, 
για τ'ην 00, r μετωττισ, τών κοινων, 
κων «:ττJ,ηγων 

Είπε οrι, έκτος άττο τιc .την 
δρωμ,:ν,ς τττησεις - μια μονσν φα 
σις των bραστηριοτητων τοϋ μελλον
τος - θα υ-ττα:ρtρ,Α, και ττοΛ vn:Λη
θεϊς εφαρμcryιc; σι ,,η να π� :ησ,α, 
σιcις το;.! ιc τ ·>ν ηλ<:.πκοινω\•1Δν, 
ιηc ττ·,. η γ'ηu<Ξωc, τη ει.�σ.ω ττη 
,,ων εvsρyειας τη •.ιι,rεuρ--,1 t ας 
της τα cχ>·όσιαc και αΛλr.υ 

Και ιον σε 
της έκ με,:; _,υc 

Γην δι νατ rη ια 
τcϋ mθρωrτω ;<ρη 

σ μοτι:>1ησιc.ωc. τ''LJ ευρυτ :χτοu α-' του 
'ώκιc.ω-Όϋ" α,-t χψι[>v περ �rιr _ι μό 
νσν ή 'J)Ι'Ξ.' κη r χ, μ;ωπια Οι οκ 
τττικισται ούδtπvι επαισα, να π< .ρ 
-yε\.οϋν τη, �π,θ..,._ιια τ ··υ ανθρωπcι1 

vα -yνω.:, ση το :χπs.φο1 - και η ,
στ ap•.κη π, φα πανr τc. , :>υc αττεστό 
μωσε.> 

Έ.ν τώ μετJί,v, το 1971 rr>ρ• γ'W 
φεται ώς ' Erco<, των ττ\ανητωv., Ή 
εξεσευνησ ς του διαστη .ιατc,ς θα 
σrραφη προc το\ Λρη ΤΊ\ ',\φpο 
δ,τη, τον Δια και τον Έρμη 

Στίς 4 Δι,.κε 1&.:>ισu 1973, ·> «Π ,ω 
τοττορος - 1 Ο,, θα περαση κc,ντα ι:χ.. 
πο τον Δια Οι '\ ι<ρ κανοι που πα. 
ρακο\.οι,θcυν. την πcψεια τc-υ ψαι 
νοντα, tδ α,τερα ίκανc,πο ημ�νο Έ•
ττιζαΝ bτι αυτή ή �-.αvονικ'η πορεια 
θά συνεχ σθη Οί 'ι\μεpικανοι θα έκ
τοξεύσα.>ν την 1 η 'Ατιριλιου 1973 

και τον �Πρωτ.mορο 11 , ,τv θα 
κατεuθυνθή φό" "-ιαv αλ).Ό π� ανη 
τη, rov Γανυ,.ιηδη π.:,υ εχc., b,αμι. 
rpo 500 χ )ω.l<cιpc1v Και οι Pu
σοι θα στραφσuν προς rόν Αρη με 
roυc rεχνη rα.·ς b�r q,opvt.'ς '\ρης 
4 και Αρηc . :, ,ο.:, θα τiθc{:ν 
σrην τρJΧια ωϋ Αρεuι., roC, ,pιi 
θροϋ w ανη ιοο, θα •- τ bίuχθη η πρω 
rη .::ρευνα γ'Lα τα τ::mια τοϋ Αρε
ο,.,, ·--:χλ\α και rι<Ξρ:χ :ι·,τ αι ιό θα 
μττ:,ρ.:υlF νά εχο · .ι μ,α :rrτα.,- r,cη 
στο θε.μελιCJbcς ερωτημ.:χ « 'ι ,ιαρ. 
;(Ει ι,ωη σrov -:ιί-ανητη αι•το, Δεν 
π, .ετιει να πsp ,μ, \iΩJμε απανττ1ση πρι� 
:ιrιό ιό 1974 

Ύπερ-κανόνι 

[ >c.:>;.,-XJOL νΕw� C Yvl θα )(ι:>η·JψΟ-

1ται1 'λL· fV·:x υττ�ρ - κ:χνό\ι u1κυιις 
1� ..ιi:τρυν γ α \ α ,ιJf"'.Xy :χ i'" , �ρ 
;:χσr1οιαι<'- r, -rr, θ ρμι'rrτα τ - έ,. 
σ:.uυφ,κου της y11, Τ<:> �u:voν :χ ,τό 
θα .,,-,ταχ -νη ;.Ι�ΧΡ· τw (,:χνcυαοι 
οι- 197 '1 ;.1ισ. :,- γ:J.ι;:,:ι: �ολφ,-,αι μ�
)1.:> 43 000 χιλιοιι τρ, \

i &>Ριαιc < 'f-1 
,,-pοοκp,cι,π1., τcv ,�\ημ:χτ ς σ ώpι
>_πνα ,-:,ρ•11<1 α θα πaf··-τyu:yrι π εσι 
1,6 >c.Ι\ατ ·μ,lυp•ων ατ ι,,σφα,ο ->ν και 
θφ ι ;κραJ ο:: crφiπ, ι.. 4 0(J0 β:χθμii>ν 
κ�λ.σ ν ι Ασυλ.λητιτο• αρ θ.,ιnι 

'Αγάπη 
Ερει,να της αyγ� ΚΊl ές,ημεr-ιδοc 

«Σαν» μετ-χ[ c των 2½ cκατu,_ιμ, >DL
ωv άνα)ινωστωv της με -r J έρωτημα 
«Τι εινα, ή ά).αττη, κvτα την yνώ-
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μη σας», εληί,ε με με.ρικει, ίνδιαφ1c.
ρουσες άπαντησεις 

Άyαπη σημαίνει νά μή Θεωρης 
τον αvθρωπο πού βρίσκε.τα� δίπλα 
σου σάν δοuλο, άλλα να τον άφή
νης νά κάνη ό,τι Οε.λει. 

'Αyαπη ειναι ενα Lωντανο πρά
γμα που διαρκώ, μεγαλώνει ώ
σπου yινε. rαι τεράστιο 

Άyα,τη σημαίνει νά βρίσκης χα
ριτωμενα άκομα καί τά ιλαττώμα
τα τοu ο.λλου 

Άyαπη σημαινει νά ξερης σ1c. 
π< ιον μ,τορι ίς νά Βασίζεσαι. 

Άyαοτη ειναι ενα ματσο άπο ά
yριολι,ύλουδα 

Άyαοτη ειναι νά βαζης πάντοτε 
τον έαυτο σου δεύτερο καί τόν αλ. 

λο οτρώτο 

Είναι, ομωc,, άμφιGολον έαν ξε.οτε
ραστη κε. ό δρισμός τοu Άnτοστόλw 
Παύλου (Α' Κορινθ 13) 

«' 11 άyάπη μα,φοθυμεί, χρηστεύ
εται, ή άyά,,πη ού ζηλοί, ή άyάm:η 
ού περπερεύε rαι (δ1c.ν αύθαδιάζει), 
ού φυσιοϋται (δέν έπαίρεται) , ι,ύκ 
άσχημονεί, ού ζητεί τά έαυτης, ού 
παροξύνεται, ου λογίζεται το κα
κον, ού χαιρει έπι τη άδ�κίq, συγχαί
ρει δέ τη άληθείq Πάντα στ�pγc, 
(τά παντα άνεχεται), πάντα πιστεύ
ει, πάντα έλπιζει, οτάντα ύ,τομένει 
'11 άyάπη ούδέποτε έκ.πίπτε.ι 
πιστις, έλπίς, άyάπη μειζων δε 
τούτων ή άyαοτη». 

Γραμμα τόση μα 

us 

ιιc 

«ΛΑΙ3» «ΑΓΛΠΗ» είναι ή τυ-πω-
μ1cνη λεί,ις έπανω στο νεο ά.με.ρι 
καν�κο yραμματοσημο κόκκινο, 
μπλιο και πράσινο που έκυκλοφο-

ρησε στίς Ήνωμfνες Πολιτείες στις 
26 'Ιανουαρίου Πραγματ�κά, μιά 
πρωτης τάξεως ίδεα yιά ενα σύνθη
μα, τοϋ όποίου ή 1ά:νθρωπότης 
καί καθε άτομον χωριστα ί:χει 
τοση άναγκη 

Κοπέρνικος 

'Εωρτάσθη σ ολον τόν κόσμο ή 
προ πεντε αίώνων yέννησιι, τοϋ ά
στρονόμου Νικολάου Κοπερνικου (19 
ΦεGροuαρίου Ί 473, στήν πολι Τόρν 
τηc, Πολωνίας) , ό δποίvς διεπιστωσF 
καί άπεδειξε τό σφαλφον τι,ϋ yεω
κ,εντρι κοu συσιήμα-ιος τοu Πτολε
μαίου, που έθεωριοιτο άκλο ητο εως 
τότε, ι'θεσε δέ ώς κέντρον τοu σύμ
παντος τον " 1 1 λιο 

Για νά tκτιμήσωμε σωστα το νο-
ημα αύτης της άναJκαλύψεω<,, πρεπει 
να μποuμε στο πνεϋμα της έποχης, 
στο πνεϋμα πού έπικρατοϋσε τήν στι
yμη που ή Άναy1cννησις αρχιζε μο
λιc- - μολις νά «ξεκορμιζη» άπό τά 
σκοταδια τοu Μεσαίωνα. 'Έξω άπ' 
αύτο το πλαίσιο, είναι άδύνατον νά 
έκτιμήσωμε στήν άξία της τήν Κο--
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περνικη έπαναστασι Με το vά μ'η 
τοποθετη πια τή Γη, συνεπως και
τον ανθρωπο στο κεντρο τάί Lύμ
παντος, καταφερνε. ενα σοοορώτατC' 
χτύιπημα στις μεσαιωνικες θρησκειnι
κες ιαντιληψεις 

Στο βιr!>λιο του «Πεοι της πε.ρι 
στροφης των ούρανίων σφαιρων», ό 
Κοπερνικe,ς -rταρεδε,<Βη οτι την θε 
ωρία τοG 'Ηλιοκεντρικά) Συστημα 
τος τήν έ"tληραpορηθη παρά τcu Ά
ρισταρχου του Σαμιου, τcu Κ ικε=
νος καί τw Πλουταp;(W 

Ό καθηyηrrής κ Ευ Σταματης ε
yραιμε σ ,<ετικως 

«· Οτι ή Γη κινεϊται περι τον α 
ξονα της, ειχον διατυm:ωσει πρωτοι 
οί 'Ορφικοί πεpι τό 1400 π Χ 'Ότι, 
όμωc, ή Γη είναι μετεωρος καί κι
νεϊται «περι το του κοσμου μwαν» 
(τον ηλιον) είχε διατυ-rτώσει πρωτος 
ό 'Αναξιμανδρcς, περί το 580 π Χ 
Τήν ΠJληρcφορίαν διά τό ήλιοκεντρι
κον σύστημα τοG Άρισταρχου την ε
χcμεν άnτο τον Άρχιμηδη και -ιόν 
ΠλούταρχοV' ό Πλούταο;(ος, ομως 
προσθετει, ότι, έκτός της διατυπώ
σεως της θεωρίας ύnό του Άρ (J'Ταρ
χου, ό Σελευκος ει;(ε πσοr!>η καί είς 
την άποδειξιν αύτης 'Όλα αύτα, τα 
έyνωρ ζεν ό Κοπερνι,κος, ώς όμολ0-
yεϊ ό ιδιος Ή συμr!>ολ'η του Κ α-rτερ
νικcυ είς την προcδcν της έπ στήμηι, 
της Άσrρονcμίας έ.yκειται είς το ότι 
cGτoc, έτολμησε νά οίcθυηση και δια
κηρύξη το ήλιοκεντρικον σύστημα 
τcυ Άρισταρ;(ου τcυ Σαμίου καί να 
έπιτυχη, δ ά τru θειcυ του Τ,τ σκο 
που, την εyκοιοιν τcυ Παπια δ ά τηv 
σχετικην δημοσιευσ ν>> 

Θά πρε'Πει, όμως, νά σημειωθη ο
τι ό Κοοτερνι κe,ς έ-,:ετυχε vα δηu0-
σιευθη το εpyον τru λιyο προ τcυ 
θανατου του (έπισυμΜντος τήν 24 
Μαίου 1543), παρ' όλσν ατι ή Ρω
μαιοκαθολική Έκκλησια έ,τρωι!,ωε το 
γεωκεντρικον σύστη.uα (uε τό ά
στεϊσν έπιχείρημα ότι έάν δεν εκι. 
νεϊτο ό ηλιος πως θά: τον διέταζε 
ό Ί ησcυς τcυ Ν αυη vα. σταθη 
(Ί ησ 1 12) yιά νά μπο;:εση vά 
σφαξη τούς έχθρούς του όλwς) 'Αλ
λά το ετος 1616, το β1 ι!,λιο του .. 
ό:φωρίσθη καί άπηyορεύθη άπο τήν 
'Εκκλησία της ΡώμηςΙ 

'Ενας ά:κομη άφορισμόςΙ 

•Ανθρωποφαγία
Συyκλσνιστuκη ύ'Πηρξε ή άποκαλυ

ψις οτι 16 έιrτ:ιι!,ατα, ένος αερα,τλα
νcυ συντpιι!,εντος ο•τιc 'Ανδεις τηc
νοτίου Άμερικηc, έ,τεlbιωσαν επι 1 Ο
ει!,δcμαδες, δια τηc άνθpωΨφcryιαςΙ
'Όταν έξα;ντληθηκαν τά 1:ροφιμα του
άεροπλανου, αρι,σαν 1,ά τρi:')ν· α,το
τα πτωuατα των φον"υθεντωv συν
τροφων των κατά την συντριι!,ή τοC
άεοοπλανc υ, ενα πτωμα άνα ττFντε 
ημερες, τεμα;(ίζοντες αύ1:ο με Ε.υρα'
φαικια Τα πτωι1ατα διετηρουντr, στα 
χ ιονια των ' Ανδεc. ν Παρ' ο, cν δc 
ότι ή πράξις των έ.θεωρηθη δικαιο.
λcyη μενη άκοuη καί άπο έκ,τροσώ
πους της έκκλησίας, ηταν μια φc,(!,ε_
ρή έμπειρια

'Η ίστcρια άναφερε, περιπ,:ώσεις 
άνθρω-rτcφαyιας, στο δισστημα ,τολε
μικων έπ χ.ειρησεω1,, έΛλειψει τρο. 
φ,μων -προς έπιι!,ιωσιν, οταν ό Σύλ
λας έπολιορκει τάς Άθηνας, το ετος 
85 π Χ , οί Άθ1ναϊοι, καθως αναφε 
ρει ό Πλουταρχος, άναyκασθηκαν vά 
άλατίζουv τά π,:ωuατσ των φονευο
μενων καί νά τά τρώyουν Ό δε 
Κ:αϊσαρ ά1,αφερει ότι cί Γα)αται, 
ο<ατά πολεμοv προς τους Κ ιμι!,ρουc 
καί Τεύτοναc,, πιεσθε.ντες άπο ίλλει
ψι 1:ροφων, διετηρήθησαν στη ζωη 
ο,<ι άπο πτώματα των φονει.,οuεvων 
άλλά άπο σώuατα των λοyω ήλ κι
::χς άχρηστων δ ά τον πολεμοv, cί ό 

-π-οϊοι έφονεύοντο yιά vα φαyωθουν, 
όπερ ειναι το σκληροτερον κρcυσuα 
mιθρωποφαyίας ' Ε τσι οuως, c ι Ρ ω-
1.!αϊοι πc,λεuισταί δεν -rταρεδοθησαν 
στους έ;(θpούς, εως οτcυ εφθασαν έ
πικουρίες 

Ύτταp;(Ει uια καποια δικαιωσις τέ
το ας άνθρω,τοφαyιας Έξ ου καί 
φέρεται είπών ί:νας 'Αφρικανος καν 
νιl!',αλος είς Ίεοα"Τοστολσν ,,Γ 1 ατί 
κανετε πcλεμοι.,ς, άφου τελικα δεν 
τρωτε τούς ή-n:ημενους » 

Το εθ μο της άνθpω'Ποφαyιας ττηρε 
το 6vcuα καννιi!',αλισμσ<,, έκ παρα
φθοράς του όvόματος Κάρ{οις των 
αmοχθονων των καραίl!',ων νήσων 

Μετενσάρκωσις 
- Ξαναγεννήθηκε ό Μοζαρτ,

Τό έρώτημα αύτό εθεσαν οί «Ταί11ς» 
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του Λοvδινου yιά τόv μολις έξαε
τη '1 σπανο πιανίστα Λεοvάρδο 'Α
ροντσα, ό δπcίcς αψησε κατάπλη
κτους τcύς ψιλομούσους της άyyλι
κης πρωτευcύσης, στό ρεσιταλ, πού 
έδωσε στό Γουίyκμορ Χώλλ, καθώς 
έρμηνευσε μ' εvα μοναδικό μοζαp
τεω στύλ την «Σc.νάτα άριθ 18» 
του Βολψyκανyκ Άμεντέους Μόζαρτ. 
Στό ίδιο ρεσιτάλ, ό μικρός Λεονάρδο 
επαιξε τήν Παρτίτα άρ θ 5 του 
Μπα-,<, σπουδές καί Gάλς του Σο.. 
πέν, άκόμα κι' ενα κομμάτι άτι' τόν 
«Μικροκοσμο» τcυ Μπέλα Μπάρτοκ' 

Δεν θά μπορούσαμε κι' έμείς νά 
θεσωμε άνάλοyο έρώτημα yιά τόν 
μόλις 21 ετη καθηγητή του Πανεπι
στημιου Άθηνων κ Δημήτριο Χρι
στοδούλου, 

Γεννήθηκε στην 'Αθήνα τήν 20ή 
ΌκτωGρίου του 1951 Σέ ήλικία 11 
μόλις έτων έyνώριζε θέματα C>ύρα
νίας Μηχανικης, σέ συνδυασμό με 
yνωσι Μαθηματικωv καί Φυσικης πα
vεπιστημιο:κης στάθμης Τήν πρώτη 
του μελέτη, ό κ Χριστοδούλου, τήν 
παρουσίασε σε ήλικία 1 3 έτων θέμα 
του. «Μεσονικό ,τεδίο ένός -πρωτονί
ου» Σέ ήλικία 14 καί ημισυ έτων 
διατυπώνει Θεωρία yιά τήΙΑ κατα
σκευη του _ύι-ι.παντcς στήν όποία 

έπιλύει έξισώσεις της θεωρίας του 
Άινστάιν' 

'Η θεοσοφία έδράζεται στήν θεω
ρία της Μετενσαρκώσεως. «Αυτή -
yραψει ή ΜπλαGάτσ'<υ στό Ι!>ιl!>λίο 
της «Τό Κλειδί της θεοσοψίας», είναι 
ό παyκόσμιος Νομος μ' άμετάl!>λη
τες περιοδικες !έκδηλώσεις, πουναι 
κάθε φορά ή έκπομπή, ή άκτινοl!>ολία 
της ίδιας του ουσίας στήv άρχή κά. 
θε vεου Κύκλα.ι Ζωης». 

'Η Μ-rολαGάτσκυ yράψει δτι έπί
στευαν στήv Μετενσάρκωσι δχι μό
νον οί άρχαίοι 'Έλληνες, άλλά καί 
οί πρωτοι χριστιανοί καί οί σοψοί 
'Ιουδαίοι. Στό «zοχάρ» παρ•στάνε
ται ή ψυχή ν' άyορεύει ύπερασπί
ζσντας τήν eλευΘερία της μπροστά 
στό θεό· 

«Κύριε του Παντός, είμαι εύτυχι
σμένη σ' αυτό τόν κόσμο, καί δέ.ν 

θέλω νά πάω στόν άλλο, δτιου θά 

είμαι ενας δουλος, καί κάθε είδους 

διαφθορά θά μ' άπειλεί» 
Στήν άπάντησι της θεότητας πι

στοποιουμε την άρχή της μοιραίας 
άνάyκης πού είναι ό αίώνιος ά:με
τάGλητος νόμος: «Πάλι, παρά τή\Ι θέ
λησί σου θά γίνεις εμGρυο, πάλι πα
ρά τήν θέλησί σου θά yεννηS�ίς» 

Λοιπον, 
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία του «'Ιλισοϋ», Δrχχγα
τσανίοο 6, δροψα; 6α;, (Πλατ. Κλαι>
θμωνα;) , εtναι άνοικτά μόνον κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή 
9,30 12,30 π μ  

Ε.ΜΒλΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν άπαπέλλετε μέ τα
χuδρομικήν έπιταyήν είς τήν διεύ
θuνσιν: «Κωστην Μελισσαρόττοολ.σν, 
Δrχχγατσανίοu 6, 'Αθήνας, 122:ο. Ά
ποστολαt μέ τρα:,τεζιτικάς έπιταyάς f\ 
έντολάς μας δuσκολεύαJν. Νά άνα
yράφεται καθαρά τό όνοματεπώνι>
μσν καt ή διεύθυνσις του άποστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Δεν ίrττάρχοuν μεμcινωμένα τεύχη 

ίrττ' άριθ 1 - 9, 11 _ 19, 21 23, 

25 . 26, 28 _ 30, 32 _ 13, 43 _ 44, 

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

91 - 92, οϋτε τόμοι 1959, 1968, 1970 

Οί λο�ποί ίrττάρχοuν 

Ζητοuνται προς αyοράν, αν
τί δρχ. 20 εκαστον, τό: κάτωθι 
τεύχη του ΙΛΙ ΣΟΥ 

1957 ίrπ' αριθ. 6 
1964 » » 33 
1967 » » 50 
1968 )' » 55,56 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

το ΓΗ·Ι·ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Γεωρyιοc. Β έyκος, Πειραιεύς 
Ή ρακλης Κασνετσης, Άθηναι 
Βασ Σαyιας, 'Αθηvαι 
Έρατοσθενης Λιαοίδης, Παφος - Κύ. 

,τροu 
Νικόλαος Πα:παναρyύροu, Θεο) νι '<η 
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ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω σuνδρομητάς μας, έ-ττεστράφησαν 
άπό τό Ταχuδρομείσν μέ τήν σημείω
σιν: ccμετώκησε:. η «άγνωστος». Πα
ρακαλοuνται δσοι τούς yνωρίζα.ιν νά 
τούς είδσποιήσαJV f\ νά μας δώσοον 
τάς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 

Μελπομενη Γεωρyούδη, Άσκληπι
οu 49 Θεοδ Κασίμης, Ποταμιανοο 
19 . 21 Άναοτ Κοντοyονης, Ία
κωι5ατων 28 Γεώρy Κοσσιεοης, 
Κρατεροϋ 14 . 16 Γεώρy. Τρ Gι
ζας, Άλ Σούτσοο 6 Ναuσικα Τσι. 
να, Βασ Κωνσταντίνου 40 Νικης, 
Δημοσθενιαδης, Μαι5ίλη 7 _ 9 Γεωρ 
Κελαιδάκης, Μπαιρακτάρη 41 Δημ 
Μαντζαρίδης, Γcuμενίτσης 6 Δ Πα
,τοοτσανης, Δ Άντωνιαδοu 6 Λάζ 
Τσ,,τοuρίδης, Παράσχου 33 Έμμ. 
Χατζηανδρεοu, Άχαρνων 145 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Παν Κοuτρούμπας, Βύρωνος 70, 
Πατραι 'Ηλίας Λεφούσης, Δη,.ιη
τρ,αδος 176, Βόλος. Κων Πρωίμος, 
Κορακα 17, Χc�:νιά Νικ Τσινόyλοu, 
40 Έκκλησιων . Ή ρακλείας 8, Θεσ
σαλονικη Στι• Στυλιανίδης, Πλ 
Γεωρyιοu Α' 40, Πάτραι 

ΕΙΣΦΟΡΑΙ 

'1 ω Χαρίτcς δρχ 300 ύπερ 1 ης 
Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν 'Ελλάδι, είς 
μνημην Ξανθης Παuλίδοο 

Αύρα Γ ρηyοριάδοu δρχ 500 ύπερ 
λοy) σμοϋ Στεyης της Θεοσοφικης 
Έταιριας έν Έλλαδι, είς μνήμην 

Ξανθης Παuλιδοu 

Ά νώνuμος δρχ 1 000 ύπερ λοyα. 
ριασμοu Στέγης της Θεοσοφικης Έ .. 
ταιρίας έν Έλλαδι, είς μνημην τοϋ 
πατρος της 
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Θωμας Κιουστελιδης δρχ. 500 ύ
περ λσy) σμσϋ Στέγης της Θεοσοφι
κης 'Εταιρίας έν Έλλαδι 

Κων Μπερεδήμας δρχ. 200 ύπέρ 
τcϋ περιοδικοϋ ΙΛΙΣΟΣ, είς μνή-
μην Βασ Κριμπα 

Χρυσανθη '1 ωσηφ<ΥΠούλου δρχ 2 
000 ύπερ της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
εν Έλλαδι είς μνήμην Δημ Ίωαννί
δη και Ν Ί ωσηφcπούλου 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(κατά σειράν ληψεως) 

Γιώργος Ρουμης- Σελίδες άπ' τήν 
κατοχή 'Αθι\να 1 972 

Μαρία Μιχαήλ - Δέbε Προσεyyιση 
στο αλλοτριο (Μελέτη) 1972 

Εύαyyελος Σουλτανης Προσωπα και 
Τ<ΥΠια (-ττcιηματα) Θεσσαλονίκη 
1972 

Παϋλος Κριναίος Το χρυσο δισ><ο
ποτηρο (ποιηματα) 'Αθήνα 1972 

Φιλιππος Κ Φαλμπος Μαρκοι, 'Αν
τωνίου Κατσαίτη «Δύο ταξιδια 
ατή Σμύρνη, 1740 καί 1742» 'Α
θηναι 1972 

Ήλίας Σιμοπουλος 
ρίες (ποιήματα) 

Μικρες Μαp-τυ
' Αθηνα 1972 

Ί Βασιλείου Μπαλί, Πα:Jαδεισcς σ' 
ενα νησί Άθηναι 1 972 

Χρ Βουνας Τό Κεφαλονίτικο '1-1-
μερολοyιο 1973. 

1 ι Jlοι•Ιιlι•ιlιιι, (μετ Βασ Λαζα-
να) Θρηνοι τοϋ Μεvωνος για τη 
Διστιμα 'Αθηναι 1971 

Γκαίτε (μετ Βασ Λαζανα) Ρω�αι
κά 'Ελεγεία Άθηναι 1972 

Δημ Γ ΤσιpΟ'τινας ι,ι 11011" llt ιlι• 
,ι,ι ιlι• 1 ι ( ιol\-l!ΙJιιf.:t' l'ι ι ΙΙ11111,1111-
lι•111 ,ιιl 1',Η CΙΙΙ 'Αθηναι 1971 

'Ανθολcyια Κυπριακης Πεζcyραφιας 
1900 - 1970 ύπο Χρ. Κυπριανσϋ, 
Μ Μαραθατη, Ν Σπανcϋ 

Σταϋρος Ρωμανιας Ή Κα'5αλα άλ-
λοτε καί τωρα Κα'5άλα 1972 

Άyνή Κ. 'Αδάμ· Πεντελuκά ποιημα 
τα. 'Αθήνα 1972. 

Άyνη Κ Άδcψ Παραδείσια ποι11-
ματα 'Αθήνα 1 972 

Δ Α Καψάλης Ό θάνατος των έy
κεφάλων. Άθηναι 

Κωστης Κοκόpοοιτς Κάτι αλλ.ο εp
χεται (ποιήματα) 'Αθήνα 1972 

ΦcίGος Δέλψης Δύο νεοέλληνες ποι
ητές 'Αθήνα 1 973. 

Ά Σωκος 'Από το Σοϋλι _ Πέτα 
στό Μεσολόγγι. 'Αθήνα 1972 

'Ιούλιος Κέρ,τ:ης Ό yυιός της Στά
θαινας (Θέατρο) 'Αθήνα 1973 

Μαρία Π Θεωνα Θαλασσινό Ήλιο
τροπιο (ποιήματα). 'Αθήνα 

'1 ωαννα Δρί'5α - Μαρα'5ελιδcu Οί 
έyyύτερσν θεών οίκcϋντες (ποιή
ματα). Άθηναι 1971 

Βασίλειος Π. Ρόζος· Στοιχεία άπο 
τήν φιλοσοφίαν της έ"1:οχης μας 
• Αθηναι 1 972 

Βασίλειος Π Ροζcς 'Επιστημονική 
καί φιλοσοφική διερεύνησις της 
δομης καί της ούσίας τσϋ κοσuου 
'Αθηναι 1972 

Κωστας Μανδάλης Ποιήματα 'Α-
θήνα 1972 

'Αyyελος Γερμίδης ·ι-ι άπελευθερω
σις της Άνατολικης Θράκης τόν 
1 cύλισν 1920 'Αθηναι 1972 

Κύπρος Χρυσανθης Βι5λία Προ'5λη-
μιrrισμcϋ «Πνευματική Κύ-προς», 
Λευκωσία 1972. 

Γιώργος Μ Οίκονομου 'Εφτά Διηγή
ματα 'Αθήνα 

Νίκος Χατζηδημητρίου Τό χωνευτη
ρι (Ποιήματα) 'Αθήνα 1972 

Άνδρεας Γ. Θωμας Μικρή Θαλασσι-
νή Πολιτεία (Ποιήματα) Λευ><ω-
σία 1972 

Είρήνη Μά;ψα 
(Διηγήματα) 

'Εφτά συντεχνίες 
'Αθήνα 1973 

'Αντώνης Κυριακόπουλος· Κλεψύδρα 

(ποιήματα) 'Αθήνα 1970. 

'Αντώνης Κ υριακοπουλος 'Ακρώρει
ες (ποιήματα). 'Αθήνα 1972. 

'1 σα'5ελλα Μαλc'5ρcύ'5α. Μικρασια-
τικα. 'Αθήνα 1972-1973. 

Άπολλων Γ Λεονταρίτης- Το ίστο
ρικόν μιας όλεθρίας πλάνης 'Α
θηναι 1972. 

'Αλεξάνδρα Τζώρα · Ποιήματα Κέρ

κυρα 1972 
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Πετρος Νεφελης Στο ,<ορό των ά. 
νεμων (ποιηματα ) Άθήνα 1972 

Κ Ί Τσαούσης Είμαι λευτερα. 
(ποιήματα) Άθηνα 1972. 

Δημ Χρ Σεττας Ό γερο πλατα 
νος της Ευlbοιας Άθηνα 1972. 

Νικ Π ΧιοΗδης 'Η yλωσσα τrc 
Έ.κπα δεύσεως Άθηναι 1972. 

Γεωρyιος · 1 Σ.ω"tασης Τοϋ ,<ρονου 
τά γυρίσματα (ποιηματα) Ρε. 
θυμνσν 1973 

Τασος Μιχαλακεας Λυρικη πι,ιηση 
Άθήνα 1973 

85:νος Κιτσικοπe,υλc,ς Lκεψειι, (πι,ι. 
ηματα) Άθηνα 1973 

ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ 

Νεα Σύνορα (Ίcυλ - Αύy , Σ.ε"'tτ 
. Όκτ 72) 

Κρητικη Έστια (Ίουν, Ίουλ 72) 

Ήπειρωτικη Έστια (Σεπτ 
72) 

Σμύρνα (Όκτ , Νοεμ , Δεκ 

Έπιλοyες (Νοεμ, Δεκ 72). 

Όκτ 

72). 

Πνευματική Κύπρος (Νοεμ, Δεκ 
72). 

Περιοδικο Έλληνιδων Βορ Έλλαδοc 
(Σειπτ - Νοεμ 72) 

Δελτίο «Πρακτορείου Πνευματικης 
Συνερyασιας» (Νοεμ 72) 

Έπιμορφωτικον Βημα (Αύy - Όκτ 
72) 

Καθρεφτης (Νοεμ 72) 

Ό Φυσιολατρης (Δεκ 72) 

Ό Κοσμος της Ψυχης (Νοεμ 
72). 

Ή Πρωτοτυπη (Νοεμ - Δεκ 

Κρικος (Νοεμ - Δεκ 72, Ίαν 

Σταθμοι (Δεκ 72, Ίαν 73) 

Δεκ 

72) 

73) 

Προlbληματα έκκλησιαστικά ,ωινων -

κα (Δεκ 72). 

Πληροφοριακο Δελτιο Συνδεσμου Έλ. 
λήνων Λοyοτεχνων (Γεν 73) 

Παραχ,ίες (Ίαν 73) 

Προσανατολισμοί (Ίαν., Φεlbρ 72) 

------------------

'1 διοκτήτης : Έκδοσεις «' Ιλι
σος» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής
Κωστης Ν. Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ. 'Εθνικης Τ ραπέζης 3, 
Φιλοθεη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης, 
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις: 
«'Επτάλοφος:. Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τηλ. 631.675. 
Άθηναι, Ία, Φεlbρ 1913 

Γ,μη τευ,<ους δρχ 15 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

Βολος Γ. Κουκουl!>ίνος 

Δράμα. Φιλ Τζαλλας 

Ζακυνθος· Ν. Ταμτιαλης 

Ήρακλεισν 

θεσσαλσνίκη 

ΚαGαλα Σ 

/\. Κουντης 

Γ. Βαράνος 

Ρωμανιας 

Κοζανη Στέλλα 1 σιομπανου 

Κέρκυρα· 'Αχ. ΆΙ!>ραμίδης 

1 
1 
1 

Λαμία Ε Παπαντωνίου - Κ Φαλιδας 

Λαρισα· Έσδρας Μωυσης 

Μυτιληνη 'Ηλ. Κα,κελλης 

Ξανθη Εϋελτιις Ρανος 

Πατραι: Άθ. Κσντοσάκις 

Ρόδος· Μ. Φωστιέρης 

Σϋρος· Γ1 Ζαραφωνίτης 

Χαλκίς· θεόδ. Οίκσνόμου 

Χανιά· Ν. Βαρδάκης 

Άμμοχωστος Άνδ. Τσόκκος 

Λεμεσός- Άντ Στυλιανοϋ 

Λευκωσια: 'Αχ. ΖαGαλλης 

Πάφος. Κ. Καθητζιώτης 

Ίσταμποίιλ Γ Βακαλοπουλος. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεύχη «'ιλισοϋ», τόμοι καί βιlbλία 

στό ΒιGλισπωλείσν Άντωνίοο Στυ-

λιανοϋ, Λεμεσός 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Joy 1ills Σέ ποιόν δρόμο ότενίιομε, ...... . 

Σαρ. Παυλέα · "Ορχήατρα, Τό πουλιά, Ποραίνεαη .... 

Βασ. Καραμαλίκη: ·ο κύκλοc τηc όνθρώπινηc ιωηc . 

ϊω. Δρίβα - Μαραβελίδου; Τί είμαι; ............ . 

Πυθαγ. Δρουσιώτη: Παλιγγενεσία ..... . 

Λούλαc Κωνσταντινίδου · Μυατρδc 

Αίδ. Ζ. Γουγουτδ: Γιατί ό πόνοc; 

Ο Ναόc τηc · Αντικαρκινικηc · Εταιρείαc ..... . 

"Από τό 96ον Συνέδριον τηc Θεοσοφικηc "Εταιρείαc 

Ν Σρί Ρόμ. Τό Σύμβολο του Λωrrου . . . 

Ο · Αρχαιόφιλοc · Ομιλοc 45 έτων ..... . 

Γι:ωρ. Εύαγγελίου· Ή Τριλογια του "Αρχαιοφίλου 

Μετέατησαν ειc τήν Αίωνιον Άνατολήν .. 

"Η "Εκκλησία τηc Έλλάδσc καί ό Τεκτονισμόc .. 

"Αποκόμματα 

Χρίστου Ριισπσύλου · Τά Νέα Βιβλία ..... . 

Μελισσάνθηc: Τρίο βιβλία του Κάρλ Γιούγκ 

Χρονικ.ά 

ΜcταΕύ μαc .... . . . . . . . . 

Σελ. 

3 

6 

8 

18 

19 

20 

20 

21 

23 

23 

33 

34 

40 

43 

49 

54 

59 

62 

69 
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Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 
εις σελ. 2 έξωφuλλο\) 

(' Α1tοσ-rtλλονται έλεύθερα ταχυόpομικων τελών) 

•••••••••••••••••••••w•••••••••••••••-•••• .................... . 

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Συνδpομη 1973 6pχ 80 (έξωτε-pικοu $ 3 50) 

•Qλοι οι σ\)νδpομηται έσωτεpιΚΟU lχουν δικαίωμα
v� άγοpάζουν τοuς τόμους έπιλογης 

Α' Τpιετlας 1956-1957- .958 

Β' Τριετίας 1959 1960-1961 

iκαστον προς δρχ. 80 &ντl δρχ. 100 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

'Αποκρυφισμός καl Μυστικισμος ciδ 30 δεμ. 50 

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 60 δεμ. 80 

Εtσαγωγη στη θεοσοφία αδ. 70 δεμ. 90 

Τα Βήματα της Φιλοσοφία� . άδ. 50 δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίοv της σοφίας) Β'εκ-
δοση άναθεωpημένη 1971 δεμ. 90 

Έκλογαl άπο τον Κρισναμοuρτι • αδ. 50 δεμ. 70 

!1:t.ιιuιc;: ΕΠ1ΆΛΟΦΟΣ .t..H.E. '1ι; 631.675-926.963



ΑΙΟΛΟΥ 70· ΤΗΛ.32.12.322 • ΑΘΗΝΑΙ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768· ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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