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ΔQχ. 
Τό Κλειδί τιiς Θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. 60 
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
l\Ιελέτη επί της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60 
Προς η1ν Μύησιν 20 
Μετενσάρκωση 10 
Κάρμα 10 
Οί �ιδάσκαλοι και ή 'Ατραπός δεμ. 90 
Ί--Ι Κεκρυμμένη ζωή εν τφ Τεκτονισμφ » 90 
Σ' εκείνους πού πενθοϋν 10 
Ό 'Αστρικός Κόσμος 10 
Πρ,οσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30 
Τό Φως της 'Ασίας 30 
Θεοί εν εξορί� 10 
Φως στην 'Ατραπό 10 
Στα πόδια τού Διδασκάλου 10 
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονίας 20 
Ή Π ηγ11 της Σοφίας · 20 
«Δελτίον ' στέρος» Τομ. 1931-1933 εκ. 30 
12 Όμιλίαι εις Όχάϊ 1934 30 
10 Όμιλίαι εις Όχάϊ 1944 30 
Στοχασμοί πάνω ση1 ζωή μας 60 
ΈλευΟερία, ή άρχή καί τό τέλος αδ.60 δεμ. 7 5 
Τό σημειωματάριο ενός Μύστου 50 
Τά 'Ελευσίνια Μυστήρια 50 
Μητις (Τό διδλίον της σοφίας) δεμ. 50 
'Α;τοκρυφισμός καί Μυστικισμός αδ.25 δ. 40 
l\1 ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 40 δεμ. 60 
Εισαγωγή στη Θεοσοφία (Β' εκδοση άνα-

θεωρημένη) αδ. 50 δεμ. 70 -
» Ό Ί ησούς 30 
» Ό Κομήτης ( Θέατρο ιδεών) 20 
» «Ά γνώστφ Θεφ» 10 
» Πrρικλέους 'Επιτάφιος-Διακήρυξη ΟΗΕ 10

'Ι ψι γ. Φράγκου 1 ό συναί σΟημα μειονεκτικότητας φύλου 20 
ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ:,,, Τό μοι 1956, 58, 59, G0, 61, 63, 64, 

ύ 3 χαρτοδεμέ,οι εκαστος δραχ. 50. 
'Όταν πρόηιται δι' άποστολάc είς τό εξωτερικόν, τά άπό δραχ. 50 

;,ηι ίl.,ω i:τιϋαρύνονται μέ δραχ. 10. 
'λποστείλατε τό άντίτιu.ον, διά ταχυδρομικης έπιταγης, είς την διεύ

θυ,σιν: Κ. ΜΕ)ισ,αρόπου)ον, Δραγατσα,ίου 6, Άθήναc; (122), άναγρά
r�ονη� οπισθtν τοϊΊ ώτο;,όμματος τηc; ίπιτ::·ιηc τους τίτ) ους των βιϋλίων 
:ωύ 00 ΗΕ. Θά τά λύϋετε tίc; την διtύθυνσιν τοϋ άποστολέως της tπιταγης. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡ ΑΧ. 10 
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ΔιευΟυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠ ΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ f1ov * Μάρτιος - 'Απρίλιος f966 * TEYXOl 44 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

Χαι ρετισpός τής αύyϊις 

., κουσε το κάλεσμα της Αύγης ! 
Πρόσεξε την ήμέρα τούτη, γιατ' είναι ή ζωή, 

Ή Ζω11 ή 'ίδια τη; Ζωής. 
Στη σύντομη διαδρομή της κλείνονται δλες οί. άλήθειες 
Καl δλη 11 πραγματικότητα της ύπάρξεώς σου 1 
Ή χαρά της άνάπτυξης· ή δόξα της δράσης" 
Ή λάμψη τη; ομορφιάς. 
Γιατl το ΧΟές δεν εlναι παρά ενα ονειρο 
Καί το ϋριο ενα δραμα 
Το Σήμερα δμω;, αν το ζήσης, κάνει κάθε χθές ονειρο εύτυχίας 
Καl κάθε αϋριο ενα δραμα έλπίδος. 
Πρόσεξε λοιπόν την ήμέρα τούτη ! 
Αύτος είναι δ χαιρετισμό; της Αύγης. 

('Αρχαίος Σανσκριτικός ϋμνος) 
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'Η προσευχη
τού 'Αγίου Φραγκίσκου 

Κύριε, κάμε με οργα.νο 'της ειρήνης Σου. 
Βοήθησέ με, στό μίσος νσ. αποδίδω τήν ά.γάπη, 
έκεί πού ή ϋορις μαίνεται, νσ. συγχωρώ, 
ψώς νσ. σκορπίζω cτό σκοτάδι, 
κα.ί στή i απελπισία., ελπίδα, 
χσ.ρά, οrου ή θ) ίφη κυριεύει. 
-Q θείε Διδάσκαλε, πάντα νσ. προσ έρω

rσ.ρηγοριά. καί σχι νσ. ζητώ.
νσ. κατανοώ κι' σ.ς μ ή κατανοοϋμα.ι,
νσ. ά.γαπώ μάλλον, ά. ιτi. νσ. ά.γα.ποϋμα.ι,
γιατί παίρνουμε δίνοντας, ά.ληθινά.
κα.ί συγχωροϋ ιτες συγχωρούμεθσ., κι ά.κόμη
πεθσ.ίνοντσ.ς γεννώμεθα. σ' αιώνια ωή.

1966 
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'Ο άνθρωπος: 
αύτό το όπε1ρον 

• Από τό βιβλίο «LE ΜΑ ΤΙ DE MAGI

CIE S» τώv Louis Pauwel - Jacqes Bergιer

Ό χριτιιος φιλολογος ιια.ί. φιλο
σοφο Λlbeιt Beguιn ύπεστηρι�ε δτι 
ό Μπα.λ�αy ητα.ν ενα.ς όρα.μα.τιστής 
μαλλ ον rcα.ρα. Ε:να.ς έρευνητης. Ή θ(
σις α.ύτη μοϋ φαίνεται αι(ρι6ης. Στην 
θα.υμα.σια νουl>ελα. «Le Requιsιtιon
n ne», ό Μπα.λζα.Υ β επει την γiνvη
σι της παρα.ψυχο ογία.ς, πού θά. έιιφα. 
νισθη στο δευτερο ήμισυ τοϋ 20οϋ α.t
ωνος, κα.ί. έπιχιιρε"C νά ίδρύση σά.ν 
θετιyή έπιστημη την μελέτη τω <'ψυ
χικών δmα.uεωv» τοϋ ανθρωrcου. Ε 
γρα.φε: 

«' Ακρι6ως τήν ωρα. πού πέθα.ι,,ε 
στο arentan ή "· de Dey, έτουφε
κιζαν το γιο της στο Morbιhan. Μπο_ 
ροϋμε ,,ά έπισυνάψωuε τό τραγικό 
α.ύτο γεγοvος σί όλες τις παρατηρη
σεις ι α.νω στις συμπάθειες πού πα
ραγνωρίζουν τούς νοuους τοϋ δια
στηuα.τος, ντοκουμ(ντα. πού συλλέ
γουν με σοφή περιέργεια μερικοί. αv
θρωποι της μονα.ξιας καl πού θά. 
χρησιιιεύσουν μια. uέρα. για. νά. τε
θούν οί βα.σεις μιας καινούργιας έ
πιστήμης, στήv όποία ελλειψε uέχρι 
σήμερα εvα.ς άνθρωπος τοϋ πνεύιια
τος�. 

Τό 1891, ό Κάμιλλος Φλαμμα.ρι
όv δημοσίευε στό είκονογραφημένο 
c:Figaro�: «Τό τέλος τοϋ αίωvος μας 
ι�οιάζει λίγο με έκεϊνο "foii προηyού-

μενου αίωvος. Τό rcνεϋμα. αίσθαvεται 
yοι,ρα.σμενο με τις βε6αιώσεις της 
λεγομεvης θετικης φιλοσοφίας. Φαί
vεται vα. μα.vτεύουν όη σφαλλει ... 

Γνώθι σα.ϋτον !» tλεγε ό Σ ωκρατης. 
' πό χιλιαδες χρονια. μα.θαιuε uιαv 
άπερα.vτη ποσότητα. πρα.γuάτων, έΥ
τος άπο ικε"Cvο πού ιια.ς έvδια.φ(ρει 
περισσοτερο. ΦαίΗτα.ι ότι η σημ�ρι
νη τα.σις τοϋ ανθρώπινου πνεύμα.τος 
ε[να.ι ,α. ύπ

.
α.�ούση, ίπι τέλους, στο

σωκρα.τιι(ο α.ξιωuα.. . ». 
Στο αστεροσκοπείο τοϋ Ζουl>ισύ, 

δπου ιμενε ό Φλα.uμα.ριον, πήγαινε 
μια. φορα. τό μηvα. ό Κονα.ν Ντόυλ 
άπο το Λοvδϊ,ο, νά. μελετήση μαζί 
μί τον αστρονοιιο φαιvοιιενα. διορα.
τικότητος, fμφα.νίσεις, ύλοποιήσεις 
--ά.μφίl>ολα. άλλωστε. Ό Φλα.uμα.
ριόν πίστευε στα. φαντάσματα. κα.ί. ό 
Κόναν Ντόυλ ικα.νε συλλογή μί «φω
τογραφίες νεράιδων�. Ή «καινούρ
για. έπιστήuψ πού ε[χε προα.ισθα.vθη 
ό Μπαλζάκ δέν ε[χε άκοuη γεηηθη, 
μα. παρουσιαζόταν ή ανάγκη της. 

Ό ΒίκτωρΟύγκώ θαυιιάσια. ε[χε 
πη στήv ανατρεπτική μελέτη του έ
πάνω στόv Ούtλλια.μ Σ α.ίξπτjρ: «Κά
θε αvθρωπος εχει μέσα του τήν Πά
τμο του. Ε[vα.ι έλεύθερος vά. πάη η 
νά μή πάη σ' αύτό τό τρομακτικό ά
κρωτήριο -;ης; σκ{ψεω, ά;�' &του δι-
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ακρίνομε τό σκότος. "Αν δεν προχω
ρήση, μένει στην συνηθισμένη ζωή, 
στήν συνηθισμένη συνείδησι, στήν 
συνηθισμένη άρετή καί πίστι, στήν 
σ�νηθιο:uέν� άμ�ι6ολία �αί ,ει�αι κα
λ�. Για _:rην εσι,�τερικη ,,ανα.,,:αυ<?ι,
βε6α�α,, ειyαι καλυτ�ρα.. 

Αν πα;1
σ' αυτη την κορυφη, ειναι πιασuε
νοc. Τά βαθειά κύματα τοϋ θαύμα
τος τοϋ εχουν έμφανισθη. Κανένας 
δεν βλέπει άτιuωρητί σ' αι,τόν τόν 
�κεα,ό ., .• 'Επιμένει �

,
, αl1;ή ;ι11ν 

ελκυστικη α6υσσο, σ' αυτη την ανε
ςερεύνr1τη καταuέτρησι, σ' α�τήν 
τήν άφιλοκ{ ρδεια της tωης, σ' αί,-
τήν τήν είσοδο στό άπηγορευμένο, 
σ' αυτή τήν προσπάθεια νά πtάση τό 
άψηλάφτ,το, σ' αυτό τό βλέuμα πά
νω στό άόρατο, επιστρέφει, !;ανα
πάει, άκουμπii με τά χέρια, σκύβει, 
κάνει ενα βημα, επειτα δυό, κι ετσι 
είσχωρ�ί καηίς στό αδιαχώρητο κι 
ετσι προχωρεί μέσα στόν άπεριόρι
στο πλατυσμό της α.πειρης καταστά
σεως». 

• 

uΕνα χειμωνιάτικο πρωϊνό, συν
ώδευα κάποιον φίλο στήν κλινική, δ
που έπρόκειτο νά εγχειρισθη ί.πει
γόντωc. Μόλις χάραtε ή αυγή καί 
βαδίtαμε στη βροχή, κυττάtονταc; 
μiο άγωνία γιά κανέ, α τα!Ξ.ί. Ό πυ
ρετόc εψηνε τόν q-ίλο μου, πού πα
ραπατοϋσε. Ξαφνικά, καθώς προχω
ρούσαμε, μοϋ δείχνFL με τύ δάκτυλο 
πάνω στό πεtοδρόμιο ενα χαρτί τρr1-
πουλας καταλασπωμfνο. 

'f" Αν εtναι φάντης, μοϋ λέει, δλα 
θά πiiνε καλά». 

Τό μάζεψα καί τό γύρισα. τΗταν 
φάντης. 

Ί-Ι παραψυχολογία προσπαθεί νά 
συστηματοποιήση τήν μελέτ"Ί γεγονό
των της φύσεως αυτης με την πειρα
ματική έπισώρευσι. Εtναι, άραγε 
προικισμένος ό φυσιολογικός άνθρω
πος μέ μιά δύναμι πού δεν χρησιμο
ποιεί ποτε σχεδόν, άπλως καί uόνον 
επειδή τόν επεισαν δτι δεν τήν ε
ΧΗ; 'Ένας πραγματικά έπισττ,μονι
κός πειραματισμός φαίνεται να άπο
κλείη τήν εννοια της τύχης. Εtχα 
,ήν είrι.αιρία να λά6ω μέρος, μαζί 

μέ τόν "Αλ ντουc Χάξλεϋ στό διε
θνες Συνέδριο Παραψυχολογίας τοίr 
1955 κι επειτα να παρακολουθ11σω 
τlς εργασίες πού εγιναν σ' αυτ11 τ11ν 
ερευνα. Δεν θά μ,-τοροϋσε νά χωρέ
ση άμφι6ολία γιά τ11ν σο6αρότητα 
των εργα,σιων α'υτων. "Αν ή επι
στήμη δεν ύποδεχόταν με κάποιαν 
άποσιώπησι, θεμιτή αλλωστε, τούς 
ποιητάc;, ή παραψυχολογία θά μπο
ροί,σε να άντλήση εναν ί.ξαίρετο ό
ρισμό άπ' τόν 'Απολλιναίρ: 

«uΟλοι ε[ναι προφητεc;, άγαπητέ 
μου Andre Billy, μά εfναι τόσος 

καιρός πού κάνουν τούς άνθρώπους 
ν� πιστεύο,υν �ώς δΕν Εχο,υνε , κανέ,:αμελλον και πωc; ε[ναι για παντα α
μαθείς καί ήλίθιοι έκ γενετηc;, πού· 
τό πηραν άπόφασι, κι οϋτε εχει κα
νείς ίδέα ν' άναρωτηθη αν γνωρίζη 
τό μέλλον η οχι. Δεν ύπάρχει θρη
σκευτικό πνεϋμα μέσα σ' δλ' αυτά, 
οϋτε στίς _δεισιδαιμονίες οϋτε στίς 
προφητείες, οϋτε σε ο,τι όνομάt,ουν 
ά.ποκρυφισμό. 'Τπάρχει πρό παντός 
fνας τρόπος νά παρατηροϋμε τή q-ύ
σι καί νά έρuηνεύουμε τή φύσι, ό 
όποίοc; εtναι καl πολύ θεμιτός». 

Ό παραψυχολογικός πειρα,ματι
σuόc φαίνεται ν' άποδεικνύη οτι ύ
πάρχουν άνάμεσα στό σύμπαν και 
στόν άνθρωπο, σχέσεις άλλες άπό 
κείνες πού ί-1χουν έγκαθιδρυθη με 
τίς συνi1θεις αισθήσεις. Κάθε φυσιο
λογικό άνθρώπινο ον θά μποροϋσε 
νά διακρίνη άντικείμενα ί.ξ άποστά
σεως η δισ. μέσου των τοίχων, νά 
έπηρεάση τήν κίνησι των άντικειμέ
νων χωρίc; νά τσ iγγίt,η, νά προεκτε-C 
νη τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά 
του στό νευρικό σύστημα ένός άλλου 
άνθρωπίνου οντος, καί τέλος νά εχη 
γνωσι κάποτε των μελλόντων. 

Ό Σερ Η. R. Haggard, 'Άγγλος 
συγγραφcύς (πέθανε τό 1925), στό 
μυθιστόρημά του «Maiwa's Reven
ge,>, εδωσε μισ. λεπτομερη περιγραφή 
τηc δραπετεύσεως τοϋ Allan Quater
main, τοϋ ηρωά του, ό δποίος σίχμα
λωτίζεται άπ' τους άγρίους τή στι
γμή πού πηδοϋσε κάποιο βραχώδες 
μέρος. Οί διιί>κτες τοϋ άρπάζουν τό 
ενα πόδι : ελευθερώνεται ρίχνοντας 
μιά πιστολιά παράλληλα με τό δεξιό 
του πόδι. Λίγα χρόνια μετά τήν δη-
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μοσίευσι τοίί ρομάvτσοu, ενας έξε
ρεuνrιτής ν Α γγλος παρουσιάζεται 
στόν Haggard. 'Ερχόταν είδικά από 
τό Λονδίνο νά ρωτήση τόν συγγρα
φέα, πως ε{χε μάθει την περιπέτειά 
<του» σέ δλες της τlς λεπτομέρειες, 
ένω δεν ε{χε μιλήσει σέ κανένα, για
τί ηθελε νά κρύψη τόν φόνον έκεί
νον. 

Στην βι6λιοθήικη τοίί Α υστριακοίί 
συγγραφέως Karl Hans Strobl, πού 
πέθανε τό 1946, ό φίλος του Willy 
chrodter εκαμε την έξης άνακάλu

ψι: 
.:Βρήκα τά εργα του τοποθετημέ

να σέ ενα ράφι. Πολλά τυπωμένα 
άρθρα ήσαν άνάμεσα στlς σελίδες. 

έν ησαν κριτικές, δπως νόμισα στην 
άρχή, άλλα διάφορα περιστατικά. 
Άντελήφθηκα κατάπληκτος, δτι ά
νέφεραν γεγονότα πού ε{χαν περι
γραφή έκ των προτέρων άπό τόν 

trobl». 
Τό 1898, ενας 'Αμερικανός συγ

γραφεύς, δ Morgan Robertsan περι
έγραψε τό ναυάγιο ένός γιγαντιαίου 
πλοίου. Τό φανταστικό έκείνο πλοίο 
ε{χε έκτόπισμα 70.000 τόννων, μη
κος 800 ποδων καl μετέφερε 3.000 
έπι6άτες. Ό κινητήρας του εlχε 
τρείς ελικες. Μιά νύχτα τοίί 'Απρι
λίου, κατά τό παρθενικό ταξίδι του, 
,συνάντησε, μέσα στην όμίχλη, εναν 
όγκόπαγο καί βυθίστηκε. Τό ονομά 
του ήταν: Τιτάν. - Ό Τ ι τ α
ν ι κ ό ς , πού εμελλε νά έξαφανι
σθη πολύ άργότερα, κάτω απ' τlς ί
διες συνθήκες, εlχε έκτόπισμα 66. 
000 τόννων, μηκος 28,5 ποδων, με
τέφερε 3.000 έπι6άτες καl εlχε τρείς 
ελικες. Ή καταστροφή σuνέ6η μιά 
νύκτα τοίί 'Απριλίου. 

Αύτά εlναι γεγονότα. 'Ιδού και 
μερικά πειράματα από παραψuχολό
ΎΟuς: 

Ό πειραματιστής Α. Durham 
(Η.Π.Α.) κρατα στό χέρι του μιά 
σειρά άπό πέντε είδικά χαρτιά. Τά 
άνακατεύει καl τά ρίχνει ενα - ενα. 
Μιά φωτογραφική μηχανή τ' αποτu
πι�νει. Τήν ίδια στιγμή, στό Ζάγ
κρεμπ της Γιοuγκοσλαuιας, εvας άλ
λος πειραματιιστής προσπαθεί vά 
μαντεύση πως εlvαι τοποθετημένα 
,ά χαρτιά. Αίπό έπαναλαμ6άνετω 

χιλιάδες φορές. 'Η άvαλογία της έ
πιτuχίας εlναι μεγαλύτερη άπ' δ,τι 
θά τό έπέτρεπε ή σύμπτωσις. 

Σ τό Λονδίνον, σέ ενα κλειστό δω
μάτιο, ό μαθηματικός J. S. Soal ρί
χνει τά χαρτιά κατά παρόμοιο τρό
πο. Πίσω από ενα τοίχο ό φοιτητής 
Β. Shakelton προσπαθεί νά μαντεύ
ση. Καί έδω, έπίσης βλέπουν δτι ό 
φοιτητής, σέ μεγάλη άναλογία, έμάν
τεuσε τό χαρτί πού επρόκειτο νά 
βγη στό έπόμενο ρίξιμο. 

Στήv Στοκχόλμη, ενας μηχανι
κός κατοοκεuάζει ενα μηχάνημα τό 
όποίο α\',τομάτως πετα στόν άέρα ζά
ρια καί σημειώνει τήν πτωσι τους. 
Θεαταί, μέλr1 τοίί Πανεπιστημίου, έ
πιχειροίίν νοερά νά προκαλέσουν την 
πτωσι ένός ίδιαίτεροu άριθμοίί, έm
θuμώvτας ζωηρά τήv πτωσι τους. Τό 
κατορθώνουν σε άναλογία πού ή σύι.ι
πτωσις μόνο δεν θά μποροίίσε νά δι
καιολογήση. 

Μελετώντας τά προγνωστικά φαι
νόμενα στην κατάστασι τοίί ϋπνοu, ό 
υ Αγγλος Dunne απέδειξε έπιστημο
νικά, δτι ώρισμένα ονειρα ε[ναι ί
κανά ν' αποκαλύψουν τό μέλλον, ά
κόμη καί τό μακρuνό. 

Ώνειρεύτηκε τό 1901, δτι ή πόλις 
Lowestoft, στίς οχθες της Μάγχης, 
ε[χε βομ6αρδuσθη άπό ξένον στόλο. 
Ό βομ6αρδισμός αύτός εγινε τό 
1914 με δλες τίς λεπτομέρειες πού 
άναφέρονται τό 1901 από τόν Dunne. 
Ό ίδιος ε[δε στόν ϋπνο του τούς τί
τλους των έφημερίδωv πού άνήγγει
λαν τήν εκρηξι τοίί νΟροuς Pele, 
μερικούς μηνες πρίν άπ' τό γεγο
νός. 

ύο έρεuνηταί Γερμανοί, οί Mou
fang καί Stevens, σ' ενα εργο τους 
με τόν τίτλο «Τό Μυστήριο των 'Ο
νείρων», άναφέρουν πολλές περιπτώ
σεις έξακρι6ωμένες, δπου τά ονειρα 
άπεικάλuπταν μέλλοντα γεγονότα 
καί ώδηγοίίσαν σε σημαντικές έπι
στημονικές άνακαλύψεις. 

'0 σπουδαίος άτομικός iels 
Bohr, ώς φοιτητής εLδε ενα παράξε
νο ονειρο. Ε[δε τόν έαυτό του πάνω 
σ' ενα ηλιο καυτεροίί άερίου. Πλα
νητες περνοίίσαν σφυρίζοντας. τΗσαν 
συνδεδεμένοι με αίπόν τόν ηλιο μέ 
λεπτά νήματα καί περιεστρέφοντο ό-
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λόγυρα. .::.αφνι.κά, τό αεριο στερεο
ποιήθηκε, ό ηλιος καί οί πλανητες ε
λαττώθηκαν. '.Εκείνr1 τη στιγμή ξύ
πνησε ό iel Bohr εχοντας συνεί
δησι οτι άνεκάλυπτε τό τόσον άνα
ζητούμενο μοντέλο τοϋ άτόμου. '0 
«ηλιος» ηταν τό άμετακίνητο κέντρον 
γύρω άπ' τό όποίο περιεστρέφοντο 
τα ήλεκτρόνια. UΟλη ή σύγχρονη ά
τομική φυσική χαί οί εφαρμογές της 
βγηκαν άπό εκείνο τό ονειρο. 

Ό χημικός Augυ te Kekule άcrη
γείται: «uΕνα καλοκαιρινό βράδυ, 
πηγαίνοντας στό σπίτι μου άποχοι
μήθη-/.α μέσα στό λεωφορείο. Εtδα 
καθαρά πως ένώνονταν ά,-τό παντοϋ 
τά άτομα σε ζεύγη πού παρεσύροντο 
άπό όμάδες μεγαλύτερες, καί αύτες 
:τάλι άπό άκόμα ίοχυρότερδς και δλα 
iχείνα τά μόρια :τεριεστρέφοντο ά
συγκράτητα. Πέρασα ενα μέρος της 
νύχτας μεταγράφοντας τό οραμα τοϋ 
όνείρου μου. Ή θεωρία της συναρ
μογης εfχε εύρεθη» 

'Αφοϋ διάδασε στις ιcrημερίδες 
τις άq,ηγήσεις των βομδαρδισμων 
τού Λονδίνου, εναc; μηχανικόc; τηc; 
άuερικανικης έταιρίας τηλεφώνων 
Bell, ειδε ενα ονειρο μιά νύκτα φθι
νοπωρινή τοϋ 1940' εtδε οτι εσχεδία
tε fνα μηχάνημα πού ι:τέτρεπε ,ά 
διειιθύνη κα, εις ενα ά ντιαεροποριΧό 
κανόνι στό μέρος άκριδως οπου θά. 
περν?ύσ� ενα άερ�πλά,ο 

,
τοϋ δποίου

'9α ιγνωριζαν την ταχυτητα Χλπ. 
'Όταν ξύπνησf', χάραξε τό σχημα 
«άπό μνήuηc;». Ή μελέτη τού μη
χα, ήματος αύτού, πού γιά πcόηη φο
ρά θά χ_Qησιμοποιοϋσε τό ραντάρ, 
προωθήθη άπό τόν μεγάλο επιστή
μονα Norbert Wiener, οί δέ συλλογι_ 
σμοί του θά κατέληγαν στην γέν,η
σι τη:; ΧυδερνητιΧης. 

<"Βίδαια, δεν θά μπορούσε κα\fις 
νά ύποτιuήση, ελεγε ό Loνercraft, 
την τιτάνια σημασία πού μπορούν ,ά 
εχουν τύ Ο\ FLρω,. Οϋτε θύ μπορού
σαμε στό έξης να παραμελήσωμε τύ. 
q;αινόμε,α προγνόJσεως, είτε στην 
-κατάστιισι όνείρου, είτε της ιγρηγόρ_ 
σεως. ΠερνόJντας πολύ πέρα ά.-τ' τις 
γνό>σεις της ίπtσημης ψυχολογίας, ή 
'Επιτροπή τηc άμερικανικης άτομι
Χης bνεργείαc �πρότεινε τό 1958 την 
χρησιμοποίησι «διορστιχι,Jν,,, γιά νά 

προσπαθούν ,,ά. μαντεύουν τά. ση-
μεία πτώσεως των ρωσικών βομ-
δαρδισμων σε περίπτωσι πολέμου. 

• 

«Ό μυστηριώδης έπιδάτης μπηχ
,
ε

στό άτομικό ύποδρύχιο α υ τ ι
λ ο ς στίς 25 'Ιουλίου τού 1959. 
Τό ύποδρύχιο ξεκίνησε άμέσως χαi 
έπι δεκαέξη μέρες διέπλεε τά. βάθη 
τού 'Ατλαντικού ώκεανού. Ό έπιδά
της ηταν κλει,σμένος στην καμπίνα 
του. Μονάχα ό ,αύτης πού τού πή

Jαινε την τρο
,
φή

' '>:αί ό 
,
πλοίαρχος

Α ντερσον, που τον επεσκεπτετο κα
θημερι νως, εfχαν δεί τό πρόσωπό 
του. υό φορές την -i1μέρα εδινε
στόν πλοίαρχο ενα q,ύλλο χαρτί. 'Ε
πάνω σ' αύτό τό φύλλο ύπηρχον ot 
συνδυασμοί πέντε μυστηριωδών ση
μείων: ενας σταυρός, ενα άστρο, 
ενας κύκλος, ενα τετράγωνο καί 
τρείς γραμμεc; κυματοειδείς. Ό πλοί
αρχοc; καί δ άγνο,στος έπιδάτης εδα
ζαν την {ιπογραφ1Ί τους πάνω σ' αύ
τό τό crύλλο, καί ό πλοίαρχος τό 
σcrράγιtε μέσα σε φάκελλο, άφού f
δαtε και διιό σcrραγίδες iσωτερικά. 
ΊΙ μιά εtχε την ήμερομηνία καί την 
ίbρα. Ή άλλη τις λέξεις «άπόρρη· 
τον, νά καταστραcrη είς περίπτωσιν 
κι νδύνοιι αίχμαλωσίας τού ί1ποδριι
χίου ,. Τ1iν Δευτέρα, 10 Αύγούστου 
τού 19.39, τό ύποδρύχιο εq,Οασε στό 

roydon. Ό ιπιδάτηc; άνέδηκε σ• 
ενα ιπίσημο άμάξι τό δποίο, {ιπό συ
νοδείαν, τόν tφερε στό πλησιiστερ(} 
στρατιωτιΧό άεροδρόμιο. 

Λίγες <ιJρες άργότερα, τό άερο
πλάνο προσιγειόη•ετο στήν πόλι Fri
end�hip, είς τό Maryland. 'Ένα αύ
τοΧίνητο περίμενε τόν τα!:,ιδιόηη. 
Τόν ώδήγησε σ' ενα ίδρυμα πού 
εcrερε την ίπιγραq-ή : <'Κέντρον Εί
διΧων Έρειινων Westinghouse. Είσο
δοc άπηγορευμ{νη είc πάντσ μή ε
χοντα αδFLαν,. Τό άμάξι σταμάτησε 
μπροστιί στόν φρουρό και δ τσξιδιό1-
της ζήτησε νά ίδη τόν συνταγuατr'ιρ
χη William Πowers, διειιθιιντήν των 
βιολογικών επιστημών στά Γραφείιι 
Έρεύνης τGJν άεροπορικων υνάμεωv 
τGιν 'Ην. Πολιτιιων. 

Ό συνταγματάρχης Bowers τόv 
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περίμενε στό γραφείο του: «Καθη
στε, ταγματάρχα Jones, τοίί λέγει. 
�Εχετε τόν φάκελλο;». 

Χωρίς νά πη λέξι, δ Jones εδωσε 
τό φάκελλο στόν συνταγματάρχη, δ 
δποίος προχώρησε σε ενα χρηματο
κι6ώτιο, τό ανοιξε καl πηρε ενα πα
ρόμοιο φάκελλο, δ δποίος άντί τοϋ 
«'Τπο6ρύχιον αυτίλος», έσημείωνε 
«Κέντρον Έρευνων Χ, Friendship, 
Maryland». 

' συνταγματάρχης Bowers ανοι
ξε τούς δυό φακέλλους πού περιέ
κλειναν αλλους μικρότερους, τούς α
νοιξε με τή σειρά τους καί, σιωπη
λά, οί δυό ανδρες ε6αλαν κατά μ{
ρος τά φύλλα των δποίων ή ήμερο
μ1 1νία ηταν /iμοια. Κατόπιν εκαuαν 
τη σύγκρισι. Μέ μιάν άκρί6εια π�
ρισσότερο άπό 70% τά σημιία ήσαν 
τά ίδια, τοποθετημένα στην ίδια τά
ξι καί στά δυό φύλλα πού ε[χαν τήν 
ί/iια ήμFρομη, ία. 

«Βρισκόμαστε σε μιά καμπή της 
'Ιστορίας, εlπε δ συνταγματάρχης 
William Bowers. Πρώτη φορά στόν 
κόσμο, ύπό συνθηκες πού δεν έπιτρέ
πουν κανένα δόλο, καί με μιά άρκιτή 
άκρί6εια γιά τήν πρακτική έφαρμο
γή, ή ανθρώπι, η σκέψις μετε6ι6άσθη 
διά μέσου τοίί διαστήματος, χωρίς 
ύλικi1 μεσολά6ησι, άπό τόν εναν έγ
κέq,αλο στόν αλλον !,>. 

'Όταν θά γίνουν γνωστά τά όνό
ματα των δυό άνδρων, άσq.αλως θά 
πιράσουν στην ίστορία των lπιστη
μων. 

Γιά τήν ωρα εtναι «δ ταγματάρ
χης Τζόουνς», πού ε[ναι άξιωματικός 
τοίί ναυτικοίί, καl «δ κύριος Σ μίθ», 
πού εlναι ενας φοιτητής τοί• Πανε
πιστημίου τοίί Dιιke στό Durham (Β. 
Καρολίνα, Η.Π.Α.). 

ύο φορές τήν ήuέρα, έπί δώδεκα 
μέρες πού διαρκοϋσε τό πείραμα, 
κλεισμένος σε ενα δωμάτιο χωρlς κα 
θόλου νά βγη άπ' αύτό, «δ κύριο;:; 
� μίθ» καθόταν μπροστά σ' ενα α'ύ
τόματο μrιΧάνημα καί άνακάτευε τά 
χαρτιά. Σ τό ισωτερικό αύτοίί τοίί 
μηχανήματος χίλια χαρτιά σαλεύανε. 

εν έπρόκειτο γιά χαρτιά τράπουλας, 
άλλά γιά χαρτιά άπλοποιημένα πού 
λέγοηαι χαρτιά τοίί Zener. 'Από πο_ 
λύν καιρό χρησιμοποιοίίνται γιά τά 

πειράματα της παραψυχολογίας κι 
εχουν δλα τό ίδιο χρώμα. �Εχουν ε
να άπό τά πέντε έπόμενα σύμ6ολα: 
τρείς κυματοειδείς γραμμές, σταυ
ρός, κύκλος, τετράγωνο, άστρο. Δυό 
φορές την ήμερα, ύπό την ενέργεια 
μιας ώρολογιακης κινήσεως, τό μη
χάνημα πετοϋσε ενα χαρτί στήν τύ
χη, κάθε λεπτό. Ό «κύριος Σ μίθ» 
κύτταζε σταθερά τό χαρτί προσπα
θώντας νά σκεφθη έντατικά. Τήν ί
δια ωρα, σέ απόστασι δύο χιλιάδες 
χιλιόμετρα καί σέ βάθος εκατοντά
δες μέτρα κάτω απ' τόν ώκεανό, δ 
«ταγματάρχης Τζόουνς» προσπαθοϋ
σε νά uαντεύση ποιό ηταν τό χαρτί 
πού κύτταtε «δ κύριος Σ uίθ,>. Έση
μείωνε τό αποτέλεσμα, καί εδι,ε στόν 
διοικητi1 ' :\, ηρσον νά προσυπογρά
ψη τό cr ύλλο τοίί πειράματος. Έπτά 
ιr ορές στίς δέκα, δ «ταγματάρχης 
Τζόουνς» ιμάντΗισι σωστά. Δέν χω_ 
ροϋσε κανένας δόλος. έν ηταν δυνα_ 
τόν νά ί>πάρΈΞ,η ;ωuuιά σύνδωις άνά
μεσα στό ιν καταδύσει ύπο6ρύχιο 
κ�ί ';ό έργασ;τήριο δ�ου f-\�ισκ_ότα

,
ν

«ο κυριος Σμιθ». Ά κομα και τα κυ
uατα τοίί ασυρμάτου δέν μποροίίν ,,ά 
διαπεράσουν πολλές ικατοντάδεc μέ_ 
τρα θαλάσσιο νερό. Γιά πρώτr1 φο
ρά στήν ίστορία της ιπιστήμηc; εtχαν 
iπιτύχει τήν άσυζiττητη απόδειξι της 
δυνατότητος νά ιπικοινωνήσοιιν έΈΞ, 
r'ιποστάσεως δύο ανθρώπl\•οι ιγκ(φα. 
λοι. Ή μελέτη της παραψυχολογίας 
εισερχόταν ιπt τέλους σέ μιά φάσι 
ιπιστηuο, ική. 

'Τπό τήν πίεσι στρατιωτικών α
, αγκων εγινε ή uεγάλη αt,τή αγακά
λυι ιc. 'Από τό 19.37, ή :η1Ψrημη όρ
γάνωσις Rand, πού ασχο) fίτω u� τίς 
uυστικές ερευνες της αuερι;,ω ικης 
Κυ6ερνήσεως, κατέθετε ιιια ά,αιrο
ρά γιά τό αντικείuινο αίιτό στο, πρό
εδρο Άιζε,χάουερ. «Τά ίιπο6οίιχιά 
uας τώρα δέν χρησιμιύοι•\, bιότι ε[
ναι αδύνατον νά fΠLΚΟι\(ι)\1lσωμε με 
αίιτά δταν βρίσκονται έν καταδύσει, 
καί πρό παηόc δταν εύρεθοϋν ύπό τό 
πολικόν στρώμα. uΟλα τά νέα μέσα 
πρέπει νά χρησιμοποιηθοίίν». 'Επί ε
να χρόνο ή αναφορά Rand δέν c[χe 
κανένα αποτέλεσμα. Οί. επιστημονικοί 
σί,u6ουλοι τοϋ προέδρου 'Αϊζενχά
ουερ εκαναν τή σκέψι δτι τό πρiiγμα 
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θύιιι'"Έ πολύ τά «τραπεζάκια». Καl έ
νω τό «bip - bip» τοϋ Σπούτνικ - 1 
ήχοϋσε σάν επικήδειος πάνω άπ' τόν 
κόσμο, οί μεγαλύτεροι άμερικανοl έ
πιστήμονες άπεφάσισαν δτι ήταν και
ρός νά στραφούν πρός δλες τlς διευ
θύνσεις, άκόμη καl έκείνες πού οί 
Ρωσοι περιφρονοϋσαν. Ή άμερικα
,•ική έπι.στήμτ1 επεκαλέσθη την κοινή 
γνώuη. Σ τίς 13 'Ιουλίου 195 , τό 
φύλλο της Κυριακής τοϋ « ew Tork 
Herald Tribune» εδημοσίευε ενα άρ
θρο τοϋ μεγάλου στρατιωτικοϋ είδι
κού τού άμερικανικού τύπου, An el 
Ε. Talbert, πού ελεγε: «Ε[ναι ώτα
ραίτητο γιά τίς στρατιωτικές δυνά
μεις των Ήν. Πολιτειών νά ,γνωρί
tουν αν ή έΥ.πεμπομένη ενέργεια ά.πό 
έναν ά.νθρώπινον έγκέφαλο μπορεί ,•ά 
i..-τηρεάση, σε χιλιάδες χιλιόμετρα, ε
ναν άλλον ανθρώπινον έγκέφαλο ... 
Έδιii πρόκειται γιά μιι'ιν ερευνα έν
τελως επιστημον�κή, τά δέ διαπιστω. 
θέντα φαινόμενα τροφοδοτοϋνται σέ 
l.νέργεια -δπως Υ.άθε τι πού παρά
γεται ώτ' τόν όργανισμό,- ά.πό τήν
καϋσι των τροφών μέσα στόν όργα
νι.σμό ...

»Ή διεύρυνσις αυτού τοϋ φαινο
μένου μπορεί νά μίiς προμηθFύση [

να καινούργιο μέσον επικοινωνίας ι'ι
,,άμεσα στά ύποδρύχια καl στη γη, 
καί ίσως μάλι.στα κάποια μέρα, ανά
μεσα στά διαπλανηταά αερόπλοια 
καί στη γη». 

Μετά άπ' αύτό τό άρθρο καί τά 
πολλά ύπομνήιιατα των fπιστημόνων 
πού εδε6αίωναν την αναφορά Rand, 
έλήq,θησαν ά.,-τοφάσεις. 'Εργαστήρια 
μελέτης γιά την καινούργια έπιστήμη 
της παραψυχολογίας ύπάρχουν τιl)ρα 
στην όργάνωσι Rand, στό Cleνeland, 
στο Maryland, στην Βοστώνη, ακό
μτ1 καί στό κέντρο έρειινιί>ν τού στρα
τού, στό Redstone :\labama. Σ τό 
τελευταίο τοϋτο κέντρον, τό έργαστή. 
ριο ποί• μελετii τή uεταδίδασι σκέ
ψεως, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα ά
πό τό Γραφείο τοϋ Βέρνερ φόν 
Μ:ιράουν, τοϋ ά.νθριl)που τού διαστή
ματος. 'Έτσι, ή κατάκτησις των πλα
νητών καl ή κατάκτησις τοϋ άνθρω
πίνου πνεύματος ε[ναι ηδη ετοιμες νά 
τείνουν τά χέρια. Μέσα σε ενα χρό
νο τά tσχυρά αi,τά {ργαστήρια επέ-

τυχαν περισσότερα ώτοτελέσματα, 
σχετικά μέ την τηλεπάθεια, παρά αί
ωνες ερευνών. Καί ο λόγος εLναι 'πο
λύ άπλός: οί ερευνηταl άρχισαν άπό 
τό μηδέν, χωρlς προκατειλημμένες 
tδέες. 'Αποστολές εστάλησαν σ' ολό
κληρο τόν κόσμο: στην Άγγλw., δ-
που οί εξετασταl ε[χαν έπαφl1 μέ αύ
θεντικοί:ς έnιστήμονες πού εlχαν βε
δαιώσει τά φαινόμενα μεταδιδάσεως 
της σκέψεως. Ό δόκτωρ Soal, τοίί 
Πανεπιστημίου τοϋ Καϊ:μπριτζ, μπό
ρεσε νά δώση στους ερευνητάς άπο
δείξεις έπι.κοινωνίας σέ ά.πόστασι 
πολλών έκατοντάδων χιλιομέτρων, ά
,,άμεσα σέ δυό νέους άΥθρακορύχους 
της Ο'ύαλλw.ς. 

Στη Γερμανία, ή 'Επιτροπή έρεύ
νης συνάντησε επιστήμονες σάν τούς 
Hans Bender καl Pascual Jordan, οί 
οποίοι εfχαν έξετάσΗ οχι μόνο φαι
νόμενα μεταδιδάσεως της σκέψεως, 
ά.λλ' ακόμτ1 καί δεν φοδήθηκαν νά τό 
γράψουν. 'Ακόμα καί στην 'Αμερικ;1 
οί άποδείςεις πολλαπλασιάζονται. 
αΕνας Κινέζος �ιστήμων, ο δόκτωρ 
Chιng Tu Wang μπόρεσε, μέ τή βοή
θεια μερικών συναδέλφων του - έ
πίσης Κινέζων, νύ. δώση στους εtδι
κούς της Rand Corporation ώτοδεί
ςεις εντeλως πειστικές γιά τή μετα
δίδασι της σκέψεως. 

Πως ένεργοϋν πραγματικά γιά. νά 
ίπιτύχουν άποτι:λέσματα τόσο κατα
πληκτικά. δσο τό πείραμα τού «ταγμα
τάρχου Τζόουνς» καl τοϋ «κυρίου 
Σμίθ>,; 

Πρέπει γι' αύτό νά. βρεθη [να ζευ
γάρι πειραματιστών, δηλ. δύο ύπο-· 
κείμενα δπου τό μεν ενα θά ε[ναι πομ
π,ός: τ� δέ άλλο, δέκτης, τ�ν ο.ποίων
οι εγκεφαλοι θα ε[ναι κατα καποιο,1 

τρόπο συγχρονισμένοι ( οί 'Αμερικα
νοί είδικοί χρησιμοποιοϋν τόν δρο 
ά ν τ ή χ η σ ι  πού δανείστηκαν άπό 
τόν άσύρματο τηλέγραφο, άναγνω
ρίtοντας συγχρόνως πόσον ε[ναι άσα
φης) γιά. νά επιτύχουν πραγματικά 
καταπλτrι.τικά. άποτελέσματα. 

'Ε;,.είνο πού διαπιστιl)νομε σήμερα 
FLναι, ή {πικοινωνία πρός μία μόνη 
κατεύθυνσι. �Αν άντιστρέψωμε καt 
πέμψωμε μέσφ τού ύποκειμένου πού 
ήταν ό δέκτης, δεν l.πιτυγχάνομε τί,
ποτε. Γιά. νά. {πιτύχωμε λοιπόν άπο-
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τελεσματικές έπικοινωνίες στις δύο 
κατευθύνσεις, θά χρειάζωνται «δύο» 
ζεύγη πομποί - δέκτες, δηλαδή: 
-ενα ύποκείμενο πομπός καί ενα
ύποκείμενο δέκτης στό ύπο6ρύχιο καί,
-ενα ύποκείμενο πομπός καί ενα ύ
ποκείμενο δέκτης σέ ενα έργαστήριο
στήν ξr1ρά.

Πως έκλέγονται αύτά τά ύποκεί
μενα; 

Γιά τήν ωρα ε[ναι μυστικό. Τό μό
νο πού γνωρίζομε ε[ναι δτι ή έκλογή 
γίνεται έξετάζοντας τά ήλεκτρο - έγ_ 
κεφαλογράμματα, δηλ. τις ήλεκτρι
κές καταγραφές της έγκεφαλικης έ
νεργείας των έθελοντων πού παρου
σιάζονται. Ί-Ι έγκεφαλική αύτή ένέρ
γεια, γνωστή στήν έπιστήμη, δεν συ
νοδεύεται άπό καμμιάν έκπομπή κυ
μάτων, άνακαλύπτει δμως τίς έκ
πομπές ένεργείας μέσα στόν εγκέφα
λο. Ό Grey Walter , ό περίφημος 
'Άγγλος κυ6ερνητικός, πρώτος άπέ
δειξε δτι τό ήλεκτρο - εγκεφαλό
γραμμα μπορεί νά χρησψεύση στό 
νά άνακαλύπτει τίς μή φυσιολογικές 
δραστηριότητες τού εγκεφάλου. 

Μία αλλη διευκρίνισις εγινε άπό 
μιά ψυχολόγο 'Αμερικάνα, τήν κ. 
Γερτρούδη Schmeidler, ή όποία άπέ
δειξε δτι οί εθελονταί πού παρουσιά
ζονται γιά νά χρησιμοποιηθοϋν ώς ύ
.ποκείμενα στά πειράματα παραψυχο
λογίας, μπορούν νά χωριστοϋν σέ δύο 
κατηγορίες, πού τίς όνομάζει «:τρό-
6ατα» καί «έρίφια». Τά πρό6ατα ε[ν' 
εκείνοι πού πιστεύουν στήν εξωαι
σθηματική άντίληψι, καί τά ερίφια, 
εκείνοι πού δεν πιστεύουνε σ' αύτήν. 
Σ έ μιά έπικοινωνία έξ άποστάσεως, 
πρέπει, ώς φαίνεται, νά συμμετέ
χουν ενα πρό6ατο καί ενα ερίφιο. 'Ε
κείνο πού κάνει έξαιρετικά δύσκολο 
τό εtδος αύτό της έργασίας, ε[ναι δτι 
τή στιγμή πού άρχίζει ή εξ άποστά
σεως έπικοινωνία, ό πομπός, καθώς 
καί ό δέκτr,ς δεν αισθάνονται τίπο
τε. Ή έπικοινωνία γίνεται σε έπίπε
δο μή συνειδητό, και τίποτα δεν δια
φαίνεται μέσα στή συνείδφι. 'Ο 
πομπός δεν ξέρει αν τό μήνυμά του 
φθάνει στό σκοπό του καί ό δέκτης 
δεν ξέρει αν δέχεται σημεία πού 
προέρχονται άπ' αλλον έγκέφαλο η 

αν έφευρίσκει. Γι' αυτον τό λόγο, 
άντί νά προσπαθούν νά μεταδίδουν 
είκόνες περίπλοκες η άμφισ6ητήσι
μες, άρκοϋνται στό νά μεταδώσουν 
τά πολύ άπλα πέντε σίιμ6ολα των 
πινάκων τού Zener. 'Όταν ή μετα-
6ί6ασις αϋτή θά ε[ναι έν τάξει, ευ
κολα θά μποροϋν νά χρησιμοποιή
σουν τά χαρτιά σάν ενα κώδικα δπως 
με τό άλφά6ητο Μόρς καί νά μετα
δώσουν μηνύματα κατανοητά. Γιά 
τήν ωρα πρόκειται νά τελειοποιηθη 
ό τρόπος επικοινωνίας, νά γίνη πιό 
σίγουρος. 'Εργάζονται γι' αύτό πρός 
δλες τις κατευθίινσεις, ίδιαίτερα ά
ναζητοίίν φάρμακα με ψυχολογική ε_ 
πί.δρασι πού νά διευκολίινουν τή με
τα6ί6ασι σκέψεως. uΕνας 'Αμερικα
νός είδικός στήν φαρμακολογία, ό 
δόκτωρ Humphrey Osmond επέτυ
χε ηδη μερικά πρώτα άποτελέσματα 
σ' αtτό τό πεδίον και τά εκαμε γνω
στά τόν Μάρτιο τού 1947 στήν 'Ακα
δημία των 'Επιστημών της Νέας 
'Τόρκης. 

Ώστόσο, ουτε ό «ταγματάρχης 
Τζόουνς» ουτε «ό κίιριος Σ μlθ» χρη
σιμοποιούσαν φάρματα, γιατί σκοπός 
αύτων των πειραμάτων των στρατιω
τικών δυνάμεων, ε[ναι νά έκμεταλ
λευθοϋν κατά βάθος τίς δυνατότητες 
τού φυσιολογικού άνθρώπινου έγκε
φάλου. 'Εκτός άπ' τόν καφέ πού φαι 
νεται νά βελτιώνει τή μετα6ί6ασι καί 
τήν άσπιρίνη, πού, άντίθετα τήν εμ
ποδίζει, την παραλίιει, κανένα ρό
φημα δεν επιτρέπεται στά πειράμα
τα τού σχεδίου Rand. 

Τά πειράματα αύτά άνοίγουν, χω
ρίς καμμιά άμφι6ολία, μιά καινούρ
για περίοδο στήν ίστορία της άνθρω_ 
πότητος καί της έπιστήμης. 

Μέσα στό πλαίσιο των «παρακα
νονικων θεραπειών», δηλαδή εκείνων 
πού επιτυγχάνονται με ψυχολογική 
θεραπεία, είτε πρόκειται γιά τόν θε
ραπευτή είτε γιά τόν ψυχαναλυτή, οί 
παραψυχολόγοι εφθασαν σε συμπε
ράσματα ύψίστου ενδιαφέροντος. 
Μας εδωσαν μιά καινούργια άντίλη
ψι: τήν τού ζεύγους ίατρού - άσθε
νούς. Τό άποτέλεσμα της θεραπείας 
θά καθωρίζετο άπό τόν τηλεπα·θητικό 
σύνδεσμο πού θά ύπηρχε η οχι άνά-
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μεσα στον θεραπευτή καl τόν άσθενη. 
"Αν ό σύνδεσμος αύτός ύπάρξη -
μοιάζει δέ μέ σχέσι ερωτιΚΤ]-- παρά
γεται έκείνη ή ύπερδιαύγεια καί. ε
Χείvrr ή ύπεραισθηματικότης πού πα
ρατηρούμε στά περιπαθη '"ευγάρια 
καl 11 θερα.,εία ε[ναι δυνατή. Είδε
μή, θεραπευτής καί. άσθενης χ ά -
ν ο υ ν τ ό Υ κ α ι ρ ό τ ο υ ς 
κ α ί. ό [ν α ς  κ α ί.  ό αλ 
λ ο ς. 

• 

Στη Νέα 'Τόρκη, ε,ας ψυχαναλυ
τηc: ίσπασε κατά λάθος τό κλειδί τοϋ 
έπίπλου πού τοποθετούσε τlc; «φίσεc; > 
γιά παρατήρησι. Σπεύδει στον κλει
δαρϋ. καl τόν παρακαλεί ,ά τοϋ κά
μει άμέσως ενα κλειδί. Δέν ε[πε σέ 
κανένα τό γεγονός. Λίγες uέρες άρ
γότερα, σε μιά συνεδρίασι «ξυπνητοί, 
όνείρου», ενα κλειδί εμq-ανίtεται στό 
ονειρο τοϋ άσθενοϋς, ό όποίος τό π�
ριγράq ει. Ε[ναι σπασμέ,ο και εχΗ 
τόν άριΟμό της ντουλάπας. 

Ό δόχτι•>ρ Lindner, διάσηuος ':\με
ριχα,οc: ψυχωαί.υτήc, ε[χε άναι.ά6ει 
την θερωηία, το 1933, έ,όc: uεγάλου 
ιlτοuι·ι.οϋ ίπιστήμονος. '() τελευταίος 
αύτόc; άδιαqοροϋσε για τη, ίργασία 
του, την οίκογένειά του, τύ πάντα. 
Έδραπέτευ�, χαθόχ όμολογοίiσε στον 
Lιndner, σί ϊνα α).) ο σύμπαν. Όλο
{,α και συχνότερα ή σχίψιc; του ταξί
δευε σ' ϊνω ϋ.λλο πλανήτη ϋπου ή 
ι!πιστήuη ηταν περισσοηρο προχωρη
μ{,η και ίχείνος ϊ,ας άπο τού; άρ
χηγού;. Ε[χε ϊνα άχρι6ές οραμα τοϋ 
κοσμου ίχtίνου, των νόμων του, των 
ωίμων, τη:: ,ουλτούρας του. 'Όπου, 
γεγο,οc: παράδοξο, ό Lindner ίΗι•J
σε σιγύ - σιγά ,, άπορροqϋ.ται ά.,ο
τ<ιν τρέλλα τοϋ άρρώστου του, τόν 
συ,άηησι με τή σχ{ψι στό σύμπαν 
του, κι' εχασε ίν μέρει τό πηϋμα 
του. Όπjτε ό άσθενηc: αρχισε , ' ά
ποσπϋ.ται άπο την όπτασία του χαί. 
,ά είσ{ρχεται στην όδό της θεραπεL
αc:. Ό Lindner, θεραπευόταν ίπίσης 
λίγες βδο,uάδες άργότ�ρα. '�πιινεί;
ρισχε, στο πειραu.ατιχο πεδιον, το 
πανάρχαιο ,-0.�υσμα πού γινόταν 
στον θαυματουργό ,ά 1<βσστάση,> τόν 

196(, 

πόνο του αλλου, νά έξαγοράση την 
άμαρτία τοϋ αλλου. 

• 

'Αχόμα και η σο6ιετικ1Ί έπιστήμη 
παραδέχεται «οτι δέν τά γνωρίζομε 
ϋλα, μά οτι δέν ύπάρχει κυριαρχία 
πού νά άπαγορεύεται, οϋτε περιο
χές ά.,,:ρόσιτεc; γιά πάντα». Οί εί
δι;<οι τοϋ Ί νστιτούτου ΠαύλωφJ 
οί Κινέζοι επιστήμονες πού άφιε
ρώνοηαι στ11 μελέτη τηc; άνώτερης 
Ηυρικηc: ένέργειαc;, έργάζονται επά
νω στή Γιόγκα. «Για την ωρα, γρά
ωΗ ό έπιστi1μων δημοσιογράφος a
parine, στην έπιθει�ρησι « ύναμις 
καί Γνωσιc:», τά φαινόμενα πού πα
ρουσιά ουν οί Γιόγκι δέν ίξηγοϋηαι, 
uά αί,τό θά συμ6η χωρίς άμφι6ο
λία. Τό ίνδιαιrέρον τ(τοιων φαινο
μ(,ων ε[ναι τεράστιο, γιατί άποκα
)ίr,ιτουν τίc; εt,αιρετικέc; δυνατότητες 
τοί• άνt!ρώπι,ου μηχανισμού». 

ΊΙ μελέτη των ύπιρ - αισθητηρίων 
δυ,άμεων εtναι πράγματι ίπιδεκτι
κή σ� π_ρακτικέc; , έφα9μογέc; ι;ιεγά
λης ικτασεωc:. Οι προσφατες ιργα
σίεc: πά,ι,J στη σημασία τοϋ προσα
νατολισ�οϋ τω�, ζώων,, ίπ� παραδεί
γ�ατι, α:ι?καλυπτουν τ;�ν υπα�ξι, δυ
,αμεων ιr,ιεραισθητr1ρΗ•Jν. Τα απο
δημητικα πουλιά, ή γάτα πού δια
τρέχει 1.300 χιλιόμtτρα γιά νά έπι
στρέψη στό σπίτι, ή π�ταλούδα πού 
βρίσκιι τη Οηλυκιά σί 11 χιλιόμε
τρα, ιrαίνεται ϋτι χρησιμοποιούν τόν 
ίδιο ,ύπο άντιλήψεως καί �νεργείας 
ι!ξ άποστάσεως. "Αν μπορούσαμε ·ν' 
ιlνακα).ύψουμε τήν φύσι αύτοϋ τοϋ 
qαινομ[,ου και νά την ί!:,ουσιάσωuε, 
Οα είχαuε στή διάΟεσί μσc: ϊνα και
,οί,ργιο μ[σον ίπικοινι,ηίας και προ
σαΗιτολισμοίi, ϊνσ πραγματικό άν
Οριi�πl\ο ραντάρ. 

ΊΙ uμεση lπικοινωνίσ των συγχι
' i1σH•J\, ϋπως ιrαίνεται νά παράγε
ται στό tεϋγο::: ψυχαναλυτοίί . άρ
ριi>στου, Οά μποροϋσε νά fχη πολύ
τιμες ίατρικές [φαρμογές. Ή άνθριiJ
:ιι νη συνείδησις μοιάζει μί ϊναν όγ
κόπαγο πού πλέει στόν ιί)κεανό. Τό 
μrγαλύτερο μι'ρος ε[ναι κάτω &.π' τό 
ΗQό. Καμμιύ. φορά ό όγκόπσγος 
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αίωρείται, άφήvοvτας vσ φαvη uια 
πε ωρια uαζα αγvωστη .ιαl τότε έ 
με: vά εvας τρελ ός. 

• 

'Ισως ύπάρχει ένας τόστος, uέσα 
στον οvθρωπο, άπ' δπου ολη ή πρα 
γματι,ιοτης μπορεί vα γίνη άvτιλη
πτη. Ή ύποθεσις αίιτή μοιαζει σαν 
παραληρr1μα. • Augu te omte διε
)<ήρυττε ότι δεν θα uπορουσσν ποτε 
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vα γvωρίσο v τη, χημι,ιή σύνθεσι έ
νός άστρου. Τό έπομενο ετος ό Bun
sen ά υά}υπτε το φσσματοσ.ιοπιο. 
ΒρισΥομαστε, tσως στα πρόθυρα. 
v' άvαιαλύψωμε �vα. σύνολο uεθό
δων, που θα μας έπέτρεπαν ν' άνα.
πτυξωμε συστηματι)<α τlς ύπεραι
σθητηρι ες δυvα.uεις μας, vσ χρησι
uοποιησωμε uιά ίσχυρά μηχα
, 01.ργιι.η ιρυμμεvη στσ βαθη μας. 

Μετό.φρασrι : 
ΚΛΠ <\Σ ΦΡ ΓΚ Τ 



• Από τις άξέχαστες έπιφuλ{δες
ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒθΥΝΗ 

1966 

Πνευμα-ιικι\ 

δουλεία 

Πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε φρέσκος, πάντοτε χρήσιμος ό άλη
σuόνητος στοχαστής Ν ί κ ο ς Κ α ρ 6 ο ύ ν η ς , πού ϋψωνε πρίv ά.πό 
τόν πόλεμο, άπό τίς περίφημες έπιφυλλίδες της Πρωία ς, αί<ί)νια 
ιδανικά καί άθάνατες άλήθειες, με τήν δροσιά καί την βα{)ύτητα τοϋ 
πνεύματός του. Ή έπιφυλλίδα, πού άναδημοσιεύομε σ' αυτό τό τεύχος, 
με τήν σ κέψι δτι Οά ένδιαφέρη καί τούς παλαιούς, πού έγνώρισαν τόν 
Καρ6ούνη, καί τούς νεώτερους, πού δεν τό είιτύχησαν, προέρχεται 
άπό την Πρωία της 2ας οεμ6ρίου 1931. 

Είς ;τοίαν σχολήν ανήκετε ; Παραδέχεσθε τον Κάντιον, τον 
fπερξόν ; Πιστεύετε είς τον Πνευματισμόν; Σας έλκύει ό «ντετερ

μινισμός»; Ποίαι εlναι αί προτιμήσεις σας είς την τέχνην ; Κλασι
κισμός, 11 ρομαντισμός ; Έμπρεσσιονισμός, εξπρεσσιονισμός, κυβι
σμός, φουτουψσμός ; Βρίσκετε σωστον τον σοσιαλισμόν ; Καt πως 
τον προτιματε ; Μαρξισμόν, κομμουνισμόν ; 

ΕΙναι ερωτήσεις πού διαμείδονται συχνότατα κατά τάς ήμέρας 
αύτάς της γενικής συγχύσεως των πάντων καί πού θεωρούνται λο
γικαί. Καί άλλοίμονον είς εκείνον, πού θα ε1χε την άπλότητα καt τήν 
.είλικρίνειαν ν' ά:ταντήση : 
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' δελφέ μου, δεν άνήκω είς καμμίαν σχολήν, είς κανέναν 
«ισμόν». Προσπαθώ, άπλώς, νά εΙμαι ίί. ν Ο ρ ω π ο ς και νά σκέ.πτω
μαι με. εύθύτ:ητα, μ� άπλότητα και μί δσην μπορώ περισσοτέραν έλευ
θερίuν, μi τό δικό μου τό μυαλό, χωρίς νά δουλευω ι,ίς την είδικην 
-σοφήν η ασοφον- σκέψιν κανενός.

Θά έΟεωρείτο τούλάχιστον καΟυστερημένοc, άσυντόνιστος προς 
τό πνεύμα της iποχης, που σπρώχνει προς τάς αγεληδόν έκδηJ.ώσΗς. 

ιότι αί άγεληδόν έκδηλώσειc; δέν περιορίζονται μόνον ε ίς τό πολι
η.ιακόν και τό πολιτικόν πεδίον - δπω::; συμδαίνει με τον «Χιτλε
ρισμόν», τον «μελανοχιτωνισμόν», τον «χαλυδδοκρανισμόν». 'Εκ1οί, 
τούλάχιστον, ύπάρχει κάποιο έλαq:ρυντικόν. 'Ομάδες άνΟρώπων πα
ραιτούνται τού δικαιώματος που εχει κάΟε ίί.νΟρωπος "ά σκέ1tηται 
καί νά κρίνη lλευθέρως, προτιμούν νά σκέπτωνται, νά κρίνουν και 
να αίσθάνωνται δυνάμει ήμερησίων διαταγών, ξεγελούν την όλιγαρ
κε.στάτην άνΟρωπίνην συνε.ίδησίν των μi τήν σκiψιν, δτι αύτό είναι 
μία μεγάλη άρετή, που λέγεται «σιδηρά πειΟαρχίω και ήσυχά�ουν 
- έξοφλούν άνε.τώτατα με. την άνωτίραν άνΟρωπίνην rων ί,πόστα
σιν. 'Αλλά τό πνεύμα τού δμαδικG>ς συναγελάζε.σΟαι κυριαρχεί όλο
ένα τυραννικώτερον και είς την σq,αίραν τήν πνεuuατικήν. Πρ έ π ε ι
ν' άνήκη κανε.lς είς κάποιον <<ι σ μ ό ν», τόσον ώ::; προ::; τάς κοινω
νικάς, πολιτειακάc;, πολιτικάc;, πνευματικάς γενικ<Ϊ>ς άντιλήψειc; του,
δσον και ώc; προς την αισΟητικήν του. Καί επειδ11 κάΟε τι που ε1ναι
άφυσι,ιον r χtι συχνότατα καl κωμικάς έκδηλώσει::;, βλίπει κάποτε κα
νείς διασκι,δαστικωτάτους γάμου::; κ�φαλαιοκρατισμοϋ και χριστιανι
σμού, μπι:.ρξονισμού και κολλι:.κτι6ισμού, πριμιτιδισμού και πονηρο
τάτης φιλοχρηματίας.

' κόμη και δι' εκείνον που έξανίσταται εναντίον δλης αύτης 
της άναξίαc; δουλείας, της εύχαρίστου και προθυμοτάτης η δυσκολω
τέρας και μί συμδιδασμουc ύπαγωγηc; είς τά πνευματικά καλούπια, 
τά καλουπια των πίστεων που συ'Ιιηθίζονται είς την σύγχρονον δια
νοητικήν άγοράν, ύπαρχει [νας πρόχειρος χαρακτηριστικός <<ισμός» 
ι,ί,ς τά χείλη των άγεληδόν «ισμοφρονούντων»: Αύτό που πρεσδεί,εις 
-τού λίγουν καταδικαστικώς- ε1ναι καθαρός ά ν α ρ χ ι σ μ ό ς .

* 

'Λλλ' ε1ναι άπαραίτητον νά δουλεύη κανείς είς κάποιον «ισμόν»; 
(Και δίν πρίπει νά λησμονηται δτι «ισμός» είναι, είς τό τέλος, καί 
κάθι, πολιτισμός). 

Είς την φύσιν ύπάρχουν κοινωνίαι ζώων που θά μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ώς ύπόδειγμα «κολλεκτιδισμού». Ή μέλισσες και τα 
μυρμήγκια εχουν η1ν <αολλεκτί6α» των άπό μυριάδων έτών. Αί πο
λιτείαι των -ή πολιτεία των μελισσών εχει περιέργως πολλας δμοιό
τητας ούσιαστικας με την Πολιτείαν τού Πλάτωνος- ε1ναι σοφοί, 
περίπλοκοι οργανισμοί, βασισμένοι εις την άρχην τού κοινού συμφέ-
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ροντος. Τό ατομον δέν παί ει κανένα ρόλον ώ; ατομον είς τό σύνο
λον αύτό. ' μείλικτοι, άμετάδλητοι νόμοι τό διέπουν, σκληρότατοι 
διά τό ατομον. Και ενας "Α γγλο; ποιητης άπό τούς περισσότερον 
άξίους προσοχη; ό πρό ολίγων ετών άποΟανών «δαφνοστεφης ποιη
τής» της Βρεταννικης Αυλη; Ροβέρτος 1πρίτζες, εις τό εξαιρετικά 
ενδιαφέρον ποιητικόν εργον του «Ή ιαΟήκη της 'Ομορφιάς», γρά
φει σχετικώς μέ η1ν κοινωνίαν των μελισσων: 

«Λένε δτι οί μέλισσες αλλοτε ηταν προικισμένες μέ ογικόν και 
τό εχασαν μόνον και μόνον, διότι εκανόνισαν και ετακτοποίησαν η1ν 
ζωήν των κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά μ11 τούς χρειάζεται πλέον 
τό ογικόν· γι' αύτό και τό λογικόν εφθάρη και εξέλιπεν άπό η1ν 
άχρηστίαν». 

Ό διασκεδαστικός αύτός, άλλα και σοφώτατο; μύθος μπορεί 
-vα κινήση εις σειράν χρησιμωτάτων σκέψεων. Ί-Ι κοινωνία των με
ιιισσών είναι ενα τυπικώτατον ύπόδειγμα κοινωνισμού, πού στηρίζε
ται εις την &ρχήν: «'Όσον τό διινατόν μεγαλυτέρα άπόδοσις ύπέρ 
τού συνόλου, μέ τό άκρότατον τού δυνατι;ιύ μόχθου κάθε άτόμου». 
Εις αλλα Οεωρητικά πρότυπα άνθρωπίνων κοινωνιών 11 dρχ11 αύτή 
μεταβάλλεται ώ; έξης: <<'Όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα άπόδοσις 
ύπέρ τού συνόλου μέ τόν όλιγώτερον δυνατόν μόχθον κάθε άτόμου» . 
.,Αλλά και είς τήν μίαν και είς τήν aλλην την περίπτωσιν, δσον και 
αν ή εισφορά τού άτόμου διαφέρη ποσοτικώς, ή δασικ11 άρχή μένει 
ή ίδία, τό ατομον Ουσιάζεται εις τό σύνολον. 

Ί-Ι Ουσία τού άτόμου δια τό σύνολον είναι τό άνώτατον σημείον, 
είς τό όποίον μπορεί νά φΟάση 11 άρχη δτι δ περιορισμός της αύταρ
χικότητος τού «έαυτού» εlναι άπαραίτητος διά τήν κοινωνικήν συμ
δίωσιν των άνΟρώπων και δτι μόνον μέ την κοινωνικήν αύη1ν συμ
δίωσιν ή άνΟρωπότης μπορεί νά επιτελέση τόν προορισμόν της. Εις 
αυτήν τήν βασικήν αρχήν στηρίζονται και δλα τά πολιτειακά συστή
ματα των άνθρώπων. Ό διαφορισμός της ποιότητός των και της 
άποτελεσματικότητός των ώς πρός τήν ύποδοήθησιν της άνΟρωπό
τητος πρός τήν φυσικήν εξέλιξίν της, εξαρτάται άπό τό κατά πόσον 
δ περιορισμός αύτός της αύταρχικότητος τού άτομικού «έαυτού» εί
ναι έκούσιος η επιδάλλεται άπό τό σύνολον, καΟώς καί άπό τον δα
'θμόν καl τόν τρόπον αύτης της επιδολης. Καl δέν είναι ανάγκη νά 
σχεφθη κανείς :τολύ διά νά καταλήξη είς τό συμπέρασμα, δτι τόσον 
περισσότερον έκούσιος είναι αύτός δ περιορισμός -τόσον, δηλαδή, 
είναι περισσότερον αύτοπεριορισμός- δσον περισσότερον καλλιερ
γημένα πνευματικώς είναι τά ατομα που συναπαρτίζουν μίαν κοι
νωνίαν. 

* 

'Αλλ' ή πνευματικη αύτή καλλιέργεια είναι τό τελευταίον πρα-
Ύμα πού ενδιαφέρει τά κοινωνικά καl τά πολιτειαχ.α συγκροτήματα 
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των σημερινών ανθρώπων. Ή ύλιστική αντίληψις έπεκράτησε πέρα 
καί πέρα. Σκοπός της συγκροτήσεως των κοινωνιών είς πολιτείας 
θεωρείται άπλώς ή έπιδίωξις της ύλικη; εύημερίας, της δικαίας μό
νον κατανομης της είσφοράς τού ατόμου προς τό σύνολον, της ίσης 
κατανομής τού προιόντος τού κοινού μόχΟου. Κ' ετσι δ ανΟρωπος, 
ή ανωτάτη αύτή -εως τώρα- έκδήλωσις τη; ημιουργίας, καταλή
γει εις τό συμπέρασμα, εις τό δποίον εφΟασαν άσυναίσΟητα, με τό 
ζωϊκόν ενστικτον των, τά μυρμήγκια καί ή μέλισσες" νά τακτοποιήση 
καί νά κανονίση τόσον καλά η1ν ζωήν το τήν ζωϊκήν του ζωήν
ώστε νά μή τού χρειάζεταιι εις τ' τέλος, τό λογικόν. Ό παράγων 
Π ν ε ύ μ α σ6ύνεται έντελώ:; άπό τάς έξισώσεις των μεγάλων 
άνΟρωπίνων προ6λημάτων της σημερινης έποχης είς τούς πίνακας 
των εφευρετών των διαφόρων πολιτικο-κοινωνικών συστημάτων. 

' λλ' δ ίίνΟρωπος είναι μία σύνΟεσις τριπλή: 
, νήκει εις τόν κόσμον τον φυσικόν μέ τό σώμά του· άνήκει είς 

τόν κόσμον τον Ουμικόν μέ τα αίσΟήματά του. Είναι πρό πάντων, 
δν πνευματικόν, μέ την νοητικήν του έκδήλωσιν. ΊΙ μέλισσα στε
ρείται αύτού τού πλΕυταίου συνΟετικού, πού είναι ή πηγή της χαράς 
καί τού πόνου διί.ι τον ίίνΟρωπον, άλλα και ή δυναμικότης μιας Οειό
τητος. Καί δταν λησμονηται η δυναμικότης αυτή, δταν οί ανΟρωποι 
ξεπέφτουν οικειοΟελώς από αύτήν, τό π ν ε ύ μ α μασκαρεύεται 
.εις μίαν στεν11ν «διανόησιν» και 11 διανόησις αύτή είναι τό τεναγώδες 
εδαφος, δπου 6λαστάνουν εις μεγάλην αφΟονίαν δλα αύτά τά φυτά της 
σήψεως της πνευματικης- δλα τά εις «ισμός>> λήγοντα κατασκευά
σματα. Κ' ετσι προδίδεται από τόν ανθρωπον τόν εκπτωτον της πνευ
ματικης του μεγαλειότητος ενας αλλος «ισμός»--ό μόνος πού είναι 
"ξ 'λ Ι!. ' ' , ο 

' 
α ιος ειι αuειας: ο ν ρ ω π ι σ μ ο ς. 

* 

Τί πρέπει, λοιπόν, νά γίν11 ;- θά δικαιυύται νά έρωτήση κα-
νείς. , άφεθίi τό ατομον αχαλίνωτον εις την αναζήτησιν της ύλι
κης καί της θυμικής και της πνευματικής εύημερίας του; Ν ά χαλ�
ρωθη ή όργάνωσις των ανθρώπων εις πολιτικοκοινωνικά σύνολα; εν 
δδηγεί αύτό εις μίαν ματαίαν άναρχίαν, κάθε αλλο παρά έξυπηρετι
κ,1ν της ανΟρωπίνης έξελίξεως πρός τόν ίrψηλόν της προορισμόν; 

'Η καλυτέρα απάντησις εις αυτήν την λογικήν και δικαίαν ερώ
τησιν είναι, ίσως, ή απάντησις ένός εξαιρετικά ελευθέρου 'Ανθρώπου, 
πού άπεκρίθη, πρό όλίγων μηνών, είς μίαν σχετικήν απορίαν ένός
φίλου του, εις καποιαν πνευματικης φύσεως συγκέντρωσιν εις την

υτικήν Εύρώπην: * 
«Κατά τό παρόν, τό δλον σύστημα της ζωης 6ασίζεται είς την

πάλην τού ατόμου έναντίον τού συνόλου, δηλαδή εις τον έγωϊσμόν.

• 'Evvoεi τόν Κρισνσ.μοϋρτι.
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' δίδ ' 'λ '' :, ' ' ' Τ' " πο εται μια :�:αρα ογος εμφασις εις την ατομικοτητα. ο ατομον 
φρονεί, δτι με το να εκφράση έαυτό, μέ τό να παλαίη ύπερ έαυτου, δια. 
η1ν ϋ:�:αρξίν το1 1, δια η1ν καλο;τέρασίν του, προο εύει. ' λλ' 11 άτομι
κότης δεν ε1ναι δυνατόν να έδραιώση έαυτ11ν μέσα είς μίαν κοιν11ν ερ
γασίαν. Αυτό Οά δημιουρ ,ιn :τάντοτε ενα χάος. Οί aνθρωποι ,,ομί
ζουν, δτι μέ τό να εκφράσουν τον έαυτόν των, μέ η1ν έργασίαν, μέ 
η1ν συσσώρευσιν άποκτημάτων, θα προαχθούν προς εύτυχίαν, προς 
μίαν ;τραγμάτωσιν ευδαιμονίας. Ένψ αυη1 δεν επιτυγχάνεται ποτέ μέ 
συνεδριακά; προσ:ταΟεία;, δια μέσου σωτήρων της άνθρωπότητος, 
άλλα μόνον με τ11ν άτομικ1Ίν :τροσπάΟειαν τοϋ καΟενός. υΟταν οί αν
Ορω:τοι τό καταλάβουν αυτό, Οά σχεδιάσουν διαφορετικα η1ν ζωήν 
των. 'Έως τώρα ε;τεζ{μησαν να οροϋν τi1ν άλ11θειαν «κολλεκτιδι
στικω;», καί, άντιΟίτω;, να εκδηJ ώσουν η1ν άτομικότητά των, να εκ
φράσουν τον f αυτόν των εtς ενεργείας πού δεν μπορεί παι_:,α να είναι 
χαρακτήρος κολλεχτιοιστικοϋ. Τώρα Οα επρεπF να καταλάβουν δτι 
π ρ έ ;τ ε ι νά ε ρ γ ά ω ν τ α ι «κ ο λ λ ε κ τ ι ο ι σ τ ι κ ω ς>>,
ά λ λ α ν' ά ν α ζ η τ ο ϋ ν τ 11 ν ' λ ή 0 ε ι α ν ά τ ο μ ι κ ώ ς,
ά ν ε ξ α ρ τ 11 τ ω ς. (/Οταν όλόΧληρον τό σχέδιον της ζωης στηρι
χΟii επάνω εί; αί.,ηΊν τ11ν άντίληψιν, τότε δεν Οα είναι πλέον δυνατόν 
να ύ:τάρt:n εχμετάλλι:υσις λαών όφειλομένη είς εγωισμόν, η είς άπλη
στίαν· δεν Οα μπορfl να ύπάρξη σίιγχυσις μεταξύ της εκ μέρους του 
άτόμου άναζητήσεω; της 'ΑληΟείας, καί της κολλεκτιοιστικης εργα
σία:;;, πού δεν είναι δυνατόν να πραγματο:;τοιηΟη παρα μόνον μέ 
την συνεργασίαν των άνΟρωπίνων όμάδων. Οί aνΟρωποι είναι άνάγκη 
να εργάζωνται «κολλεκτιοιστικως», άλλα να ζοϋν ά τ ο μ ι κ ω ς 
η1ν πνευματιΧήν των ζωήν. Πρέπει, δηλαδη, να περάσουν τό σφουγ
γάρι επάνω α:τ' δια τα ίδανικα ποίι έδημιούργησαν άπό τον έγωΊσμόν 
και τ11ν φιλαυτίαν των, πού τα έοάσισαν είς η1ν έσφαλμένην άντίλη
ψιν δτι μέ διαφόρους πνευματικας αύΟεντίας, δτι δια των προσπαΟειών 
ένός ϋ.ιλου, δι' ίνστιτούτων, δια δογμάτων, μπορούν να ορούν και να 
ζήσουν την 'ΑλήΟειαν». 

* 

Χωρίς ελευΟερίαν σκfψεως, χωρίς ανεξαρτησίαν πνευματικην 
rνας ϋ.νΟρω:τος Οά :;ταραόfρνη άι-τι:λ:τιστικά μέσα είς τον βάλτον μέ 
την πυκνην και ϋπουλον φυτείαν των οουρκοτόπων- την φυτείαν 
δλων των «ισμων». Χωρίς αύη1ν την έλευθερίαν, την απελευΟέρωσιν 
άπ' δλα τα καλούπια zαί δλα τά <<συστήματα» -προ πάντων τά συ-

' ' δ ' ' ί ' ' �' i δ στηματα τα ιανοητικα, που ε ναι τα τυραννικωτερα- uεν ε ναι υνα-
τόν ν' άναζητηΟiΊ μία λογικ11 και άσφαλης λύσις των καταΟλιπτικων 
προβλημάτων πού άπασχολουν σήμερον την δυστυχισμένην αύτην 
'ΑνΟρωπότητα Χαί ζητοϋν μίαν διευθέτησιν ταχείαν και γενναίαν. 

'ΕλευΟερία σκέψεως δεν σημαίνει την κατά σύστημα άπόρριψιν 
δλων δσα εως τώρα ή άνΟρω;τίνη σκέψις έδημιούργησε. Πρέπει να 
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ξεκαΟαρισθη καλά το ζήτημα: ύπάρχει ενα κολοσσιαίον ποσόν άνΟρω
πίνης πείρας, πού άνήκει εις την άνΟρωπότητα. 'Ί'πάρχει ενα μεγάλο 
ποσόν γνώσFων, πού είναι το προϊόν της άνθρωπίνης διανοητικής 
εργασίας. 'Ί'πάρχει ή έργασία δλων των έλευΟέρων άνΟρώπων πού 
προηγήΟησαν. ύτά εlναι κτημα άναφαίρετον της σημερινής γενεάς 
των άνΟρώπων. 'Rπάνω είς αυτά τά δ ε δ ο μ έ ν α Θά στηριχΟϊi, 
πρέπει νά στηριχΟfι, μία ώργανωμένη δ μ α δ ι κ ή εργασία διά 
την έξασφάλισιν της ύλικης ευημερίας των καί διά τον έφοδιασμόν 
των μέ τά άναγκαία μέσα της ά τ ο μ ι κ η ς π ν ε υ  μα τ ι κ η ς 
άναπτύξεώς των. ' λλά δι' αυτήν η'jν άνάπτυξιν είναι άνάγκη πρω
ταρχική, άνάγκη ζωτικωτάτη, νά γιγαντωΟϊi είς τούς άνθρώπους ή 
δίψα της πνευματικής έλευΟερίας - της άπολυτρώσεως της σκέψεώς 
των άπό κάΟε ζυγόν καί κάθε περιορισμόν: άπό τον ζυγόν καί τούς 
περιορισμούς της «σοφίας» των αλλων, των συστημάτων, των καλου
πιών, των έκ των προτiρων σχηματισμένων ιδεών, των δογματισμών, 
των διαφόρων «ισμων»-- δλων των «ισμων». Καί Οά επρεπεν, είς 
τούς νiους ίδίως, νά καλλιεργηται το πνεύμα της μή τυφλής ύποτα
γης είς καμμίαν δοξασίαν καί κανένα σύστημα ίδεων, χωρίς την δά
σανον της σκέψεως καί της κρίσεως της άτομικης. 

Είς η'1ν κρίσιμον αυηiν καμπήν της σταδιοδρομίας της Άνθρω
πότητος, ή άπολύτρωσις από τά πνευματικα αυτα δεσμά, πού κα
ταντούν είς τας άγεληδόν παρατάξεις των «ισμων» Οα εtναι ή πραγ
ματικωτέρα άπόδειξις της :bιαρχης μιας άληθινης 1ετα6ολης. 

Ν. Κ ΡΒΟΊ'ΝΗΣ 
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Ό άπαισιόδοξος καi ό αiσιόδοξος 

Δύο Υ.ουοά.οες Υ.(Γέοαιναν σ' ενα πηγάδι. Ό ενας είπε: 
-Τ' είν' αυτό πού ύποφέρουμε ! -αί μεν επιστρέφουμε γεματοι,

rι •ι " , , t!. ' 1 ,ς:: 1 

ομως ειμr,,.σ-ε κα-αοιΥ.ασμενοι να κα.τευα.ινουμε παντοτε αυειανοι ... 
Ό αλλος εγέλασε Υ.αί άπήντησε: 
-'Εγώ σκε-_ τόμουν, •τί σrμασία εχει πού χα-εοαί-.,ουμε ά.δεια

νοί, ά.ψου πάντοτε ά. νεοαί νου με γεμσ.,οι; 

* 

Τό δ16λίο καi ό άνθρωπος 
Ό Φράνσις Μπαίηκον, στό δοκίμιό του «Περί σπουδών» λέγει: 
«Ή δαπάνη πολλου χρόνου σέ μελέτες εΙναι δκνηρία. Ή χρη

σιμοποίησίς ,ων ώς διαΥ.οσμητιΧώV εΙνα: επιτήδευσις. Ή στήριξις 
κρίσεως μόνον στους Χα.νόνας των είναι σχολαστιΥ.ισμός. ί τεχνίται 
κα-αδιΥ.6.ζουν τάς σπουδά.ς, οί ά.πλοί άνθρωποι τάς θαυμά.ζου·ι, οί ευ
φυείς ά.πλώς -άς χρησιμοποιου-.,. 

Μ, , "''ζ , , , , χ , , ·ψ 1 ,η οιαοσ.. ετε για. ψ/, σ..νcι.ιρεσετε, οuτε για. να πιστε ετε κα.� να 
ά.ποκ-ήσετε δεοομένες ά:rόψεις, ου-ε ά.κόμη γιά. νά βρητε θέμα. συζη-

, ') ... , ' ' ' θ ' ' ' :)ξ ' Μ ' β -ησεως, α ,Λα μονον για. να στα μισετε κα.ι να ε ετασετε. ερικα ι-
ολία είναι yιά νά. τi δοκιμάσετε, άλλα γιά νά. Υ.αταπιητε κσ..ί μερι-

, , , , , , , , 
'ψ Δ � <:, , ' β κσ.. για να. τα μασσησετε και νυ. τα. χωνε ετε. ηΛαυη, μερικσ.. ι-

ολία εΙνσ.ι yιιχ νά. δισ.οσ.σθουν εν μέρει μόνον, άλλα γιά νσ. &νσ..γνω
σθουν σχι σμως μέ περιέργεια, κσ..ί λίγα. γιά νά γίνουν_ κτημα ... ». 
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Ύπο ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ή 19η καί 21η Μαρτίου 1821 
είναι δυο ήμερομηνίαι, τά.ς δποίας 
με χρυσά γράμματα αναγράφει 
τού εΟνους μαι:; ή ίστορία. 

'Ημίραι ΈΟνικαί, �ά.ς δποίας 
ούδείς 'Έλλην δυνcιται νά. λησμο
νήση, διότι άμφοη,ραι tχουν χα
ραχθη και θα παραμείνουν ές άεί 
χαραγιιίναι, άνεξιτήλως, εtς την 
μ ήμη παντός 'Ελλη ος. 

Ί -Ι πρώτη, ή 19 Μαρτίου 1821, 
είναι ή ήμερα κατά τήν δποίαν 
ό Μέγας 'Εθνάρχης χαι 'Επίσκο
πος Παλαιών Πατρών Γερμα ός, 
έν Πάτραις, ιιετά. την τέλεσιν της 
'ι<αθιε.ρωιιίνης λΕ.Lτουργίας, διίνει
μεν αυτοπροσώπως είς τους με
μυηιιενους Φιλικους XCI ι τους lΒ
λουc; όπλαρχηγούς, τό 'Α ν τ ί
δ ω ρ ο ν περιτυλιγμενον είς 
χαρτάκια, τα όποία άνίγραφον 
έπι Ηξει: «Αϋριο άρχίζΗ τό 
ντουφέκι για τη λευτεριά. της 
γλυκειας μας πατρίδος». 

Και δ�ν πι;,ριωρίσθη ό Μέγας 
'Ιεράρχης μόνον είς τό νά. δια
νείμη, αυτός αυτοπροσώπως, το 
'Αντίδωρον, άλλα διέταξε και 
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τοlις ύπ' αυτον ίερείς και το'Uς
αλλους κληρικούς νά πράξουν τό 
ίδιον είς τάς εκκλησίας των. 

Ί-Ι δέ δευτέρα, ή 21 :Μαρτίου 
1 21 είναι ή εκείνη κατά την ό
ποίαν ό αυτός 'Ιεράρχης, αψη
φών τον εκ του τυράννου κατα
κτητου κίνδυνον ( διότι ενθυ-( 
μείσθε ηΊν είς τ11ν Τρίπολιν ϋ
πουλον πρόσκλησιν των ;τρου
χόντων και 'Αρχιερέων της Πε
λο:τοννήσου, ύπό του εκεί Βα
λη), εσπευδεν είς την l\Ιον1Ίν 
της Ά γίας Λαύρας νά ύψώση, 
πρώτος αυτός, τό λάβαρον της 
l\1ονης ώς σί1μβολον της 'Ελευ
θερίας, νά ευλογ{1ση τα δπλα 
των πολεμιστών και των εκεί 
συγκεντρωμiνων όπλαρχη γ ω ν 
και να καλέση τούς ά;τανταχου 
της δούλης 'Ελλάδος ύπνώττον
τας αδελφούς, δπως αποτινά
ξουν τον {,πνον της μακροχρονί
ου δουλείας, δια ν' ανακτήσουν 
ηΊν ποθηηΊν ΈλευΟερίαν. 

'Ιδού λοιπόν διατί, τόσον ή 
19η l\1αρτίου, δσον και ή 21η 
Μαρτίου 1821, είναι ήμέραι ε
Ονικαί, και δια τούτων τιμάται 
ό Ίεράρχης Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, ό τότε ΈΟνάρχης 
του σκλαβωμένου 'Έθνους μας. 

'Αλλά αί ίστορικαι αι1ται ήμε
ρομηνίαι, αί εθνικαί, είναι και 
Τεκτονικαι εξ 'ίσου. 

Διότι, αί ήμέραι α'iiται, δπως 
ανήκουν είς τον Έθνάρχην, α-

, 'ξ ..,, , :) , Τ' νηκουν ε ισου και εις τον ε-
κτονα Ίεράρχην, τον δύο ετη 
;τρότερον, ητοι τό 1819, μυηθέν
τα είς τον Τεκτονισμόν ύπο του 
'Αντωνίου Πελοπίδα. 

Είναι γνωστόν, δτι την επο
χήν εκείνην, ελειτούργει εν Πά-

τραις Τεκτονικ11 Στοά ύπο το, 
διακριτικον ονομα «Φίλοι 'Ηνω
μένοι εν τύ Σχολή του Πυθα
γόρου», τελούσα ύ;το την αίγίδα 
της Μεγάλης Στοάς της Γαλ
λίας. 

Ό 1αρίνος Πολλάτος, είς το 
βιβλίον του «200 Χρόνια του 
Έλληνικου Τεκτονισμού>> μνημο
νεύει (εν σελ. 307) ηΊν Στοάν 
ταύτην, λειτουργούσαν τότε εν 
Πάτραις, προς πίστωσιν δε 
αναφέρει δτι, είς τα πρακτικά 
της εν Ζακύνθφ λειτουργούσης 
τότε Στοάς «Ό Φοίνιξ 'Αναγεν
νώμενος» (εν σελ. 131 και ύπο 
ήμερομηνίαν 27.8.1820) αναφέ
ρεται επίσκεψις του 'Αγγέλου 
Γαλλιάνη εκ Πεδεμοντίου, μέ
λους της εν Πάτραιc; λει τουρ
γούσης τότε Στοάς «Φίλοι 'Ηνω
μένοι εν τii σχολυ του Πυθαγό
ρου». 

Ό Τεκτονισμος είχεν εξα
πλωθη εκτοτε, πολύ προ της επα
ναστάσεως του 1821, ίκανοποιη
τικως, τόσον είς τάς Πάτρας δ
σον και αλλαχού, δμως ίδίq. είς 
τάς Ίονίους νήσους και είδικώ
τερον είς Ζάκυνθον και Κέρκυ
ραν, δ,του (εν Κερκύρq.) ύφί-_ 
στατο και ελειτούργει απο του 
1813 Γαληνοτάτη Μεγάλη 'Ανα
τολή της 'Ελλάδος, δJς καl "Τ
πατον Συμβούλιον ύπο τον Διο
νύσιον Ρώμαν. 

"Απασαι αί Στοαί εκείναι 
( «Bienfaisance et Phi]ogenie 
reυn1es», ΠυΟαγόρας Κερκύρας, 
Φοίνιξ Ζακύνθου κλπ.) εύρί
σκοντο είς στενωτάτην επαφήν 
μετα της εν Πάτραις Στοάς 
«Φίλοι 'Ηνωμένοι εν τfι Σχολfι 
του Πυθαγόρου», άλλα καί μετα 
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των άλλαχού Τεκτόνων, και ο-δ
τοι είργάζοντο δια την Έθνικην 
Παλιγγενεσίαν, δι' άποστολης 
ανδρών καί χρημάτων ύπέρ τού 
,άγωνος. 

' νφ δ ΞάνΟος και δ Ρώμας 
καί δ Κολοκοτρώνης και δ Φω
τήλας και δ Ζαίμης, τfκτονες 
ωταντες, έμελέτων τον τρόπον 
της άπελευΟερώσεως τού "Ε
θνους μας, δ Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, γέννημα της ίστορι
κης ημητσάνας, άκούων ύπό το 
κοσμικόν ονομα Γεώργιος Κο
τζιϋ.ς, ( γιοννηθεlς την 25 Μαρ
τίου 1771 καί χειροτονηθείς είς 
Έπίσκοπον Παλαιών Πατρών έ
πίσης την 2 5ην Μαρτίου τού 
1806), ύπηρξε μετά. τού Γρη
γορίου τού Ε', τού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, δ πρώτος 
tκ Πιολοποννήσου κανονικός Τf
κτων 'Ιεράρχης (μνημονευόμε
νος ώς τοιούτος έν τφ ιεθνεί 
'ΤΕ.κτονικ(� Λεξικcρ τού 1932, 
,στήλη 594), ό δποίος Μν έδί-

στασε καί έπισήμως να tκδηλω
Οf1, δια να τονώση τό ηΟικόν 
των ύπό τον tυγον της δουλείας 
στεναζόντων άδελc�ων μας καί 
δια της τοιαύτης έκδηλώσεώς 
του, να έπιτύχη την άφύπνισίν 
των, καί περαιτέρω τήν προβο
λην των άγωνιζομένων, δια την 
άνάκτησιν της Έλι-.υΟερίας καί 
της Ίσότητος, καί δια την άνα
γνώρισιν της ' δελφοσύνης. 

' νήκουν, λοιπόν, αί ήμέραι 
α-δται της 19ης καί της 21ης 
Μαρτίου, οχι μόνον είς το 'Έ
Ονος, άλλα καί είς τον Τεηονι
σμόν, δ δποίος κατά. τά.ς ήμερο
μηνίας ταύτας τιμα τον Ίιοράρ
χην του, τον ε.νθερμον πατριώ
την καί τέκτονα, τον δώσαντα 
το σύνθημα της tξεγέρσεως, τον 
άναπετά.σαντα το λάβαρον της 
Μονης της ' γίας Λαύρας ώς 
σύμβολον 'Ελευθερίας, τον εύ
λογήσαντα τα δπλα, τα όποία ε
δωκαν είς το 'Έθνος μας την 
Έλευθερίαν. 



94 196& 

'Ελλη νικοl 
πνευμαtΊκοί σ-ι-όχοι 

(' Απόσπασμα ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟΝ "ΠΑΡΝΑΣΣΟ,,) 

Ύ πό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ,. 

Διευθυντοu Γραμμάτων Ύ π. Παιδείας. 

Ό Έλλ·�'ιικο; χώρο;, μέσα. 
στόv όποίοv ζοϋμε, ύπηρξεv ό με
γσ.λύτερος Διδάσκσ.λο; τοϋ ' v
θρώπου κσ.ί ό κύριο; δημιουργός 
τοϋ νεώτερου πολιτισμοϋ. Το μή
νυμά του, πού μ' αύτο ωτίστηκε 
ό "Α-,θρωπος, είνσ.ι το μέτρο, 
δηλ. ·ή ά.ρμονία των στοιχείων στή 
σvνθεση τ'r ς ζωης καί τη Ίσ-ο
ρ_ίσ.ς; <� ποι_κι�ία. τ__ων μορrων, μέ
τις eιποιε; εκοηλουτσ.ι στο πεπε
ρασμένο ή άπειρη ούσία τοϋ Ά
πόλυτου, πσ.ρήγσ.γε στον χώρον 
σ.ύ,ο-ι σύ•ιθεση ά.ρμοvιχ·ή, πού δέv 
διrι.σπσ.τrι.ι α.πο ύπεροολικήv εν
τσ.ση της πrι.ρουσίας κανενός &πό 
τά. στοιχεία. πeιύ τή συvιστοϋν. 
'Όπως σ.,φιοως, δέv ύπάρχει κα.
vένα κυριαρχικό στοιχείο στή 
σvνθεση τοϋ χώρου αύτeιϋ έδώ. οι

κατrι.κόρυr.ρες κσ.ί οί έπίπεδες 
γρσ.μμέ; του, ,ά. οουνά, οι πεδιά
δες, οι θάλασσες, το φως, οι κλι
μrι.τολογικές κα.ταστάσεις καl οι 
ένσ.λλrι.γές ,ους, γενιΥ.ά. ·ή ο) η 
ϋλη πού συγχροτεί το φυσικό πε
ριοάλλοv στόv χωρον σ.ύτον εδώ, 

δέ:ν ά.ντιμάχοντσ.ι μετcι.ξύ τους 
κrι.ί ουτε ξεπερνσ. πουθενά. το ενrχ 
τ' άλλο. Έξηρεμεί έδώ ή οιολο
γική όρμή της σύνθεσης σέ: πλήρη 
χα.τα.νόηση κα.ί δημιουργείτα.ι ά.ρ
μονία. εμμετρη, πού μέσα σ' α.ύτή 
τά. στοιχεία. ισορροποϋν προσr.ρέ
ροντσ.ς στή σύνθεση, τή δική του 
το κα.θένα. ά.πόλυτην ά.λ ήθεια.. 

Στον χώρον α.ύτό, δπου κα.νενός 
στοιχείου δεσποτεία. πάνω στά. λοι
πά. δέ:ν παρατηρείται, είνcι.ι εύνό
ητο, καί εγινε κατάδηλο τελικά. 
στον 'Άνθρωπο, πως δλcι. λειτουρ- · 
γοϋν ισότιμα. γιά. τή λύτρωση τοϋ 
' πόλυτου ά.πό τήν ποικιλία τοϋ 
πεπερασμένου, γιά. τή λύτρωση 
-οσ &πείρου ά.γσ.θοσ πeιύ εχει σαρ
κωθεί στο ποικίλο σχήμα τοϋ πε
περα.σμένου. Ή σ.πουσία δέ της ύ
περοολης έξσ.σr.ρcι.λίζει κσ.ί τήν α
πόλυτη έξαφάνιση -οϋ δέους κσ.l
τοϋ φόοου, πού είναι δημιουργfι
ματα της ύπεροολης τοϋ ογκου
Χαί τοϋ μεγέθους, κα.ί πού αότά.
μπλέΧουν, &π' τήν χαρrι.υγ·ίjν &,
Ύ.όμη της παρουσ(ας του, τον ''Αν-
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θρωπον σ' ενα.ν έσμόν α.ίσθημά
των πολυπλόκων κα.ί κα.τα.στρε
πτικων της ά:ρμονίας κα.ί της ζωής 
του. 

Στήν Ηληνική γη λοιπόν, ο
που δεν ύπάρχει δεσπότης, οπου 
δεν ύπάρχει κυρίαρχος, γιατί 
«μηδέν άγαν» ύπάρχει, ό "Άν
θρωπος ενιωσε ά.παλλαγμένος ά.
πό τήν δεσποτεία τοϋ φόβου τοϋ 
φυσικοϋ περιβάλλοντος, ενιωσε 
τήν «φιλότητα.» κα.ί τήν ίσότιμη 
παρουσία. του μέσα στόν χώρο του 
καί συνέλαβεν ετσι τό νόημα. της 
ελευθερίας, πού καί αποτελεί τό 
απώτατο δίδαγμα. τοϋ μηνύματος 
τοϋ χώρου αυτοϋ. 'Ένιωσε δηλα
δή, πώς "f/ εμμετρη αυτή ά.ρμο
νία. της σύνθεσης των στοιχείων 
τοϋ χώρου εκτρέφει τό «ελεύθε
ρον», ανάμεσα. άπc τό δποίον ό 
"Ανθρωπος όδεύει πρός τή θέαση 
τοϋ 'Απόλυτου ' γα.θοϋ, ανάγεται 
στήν περιοχή της άπόλυτης 'λ
λήθεια.ς. 

Τό συμπέρασμα. ά.π' τή διδαχή 
αυτή ήταν πιά γιά. τόν "Λ.νf)ρωπο 
ά.πόλυτα. σαφές. Μέσα. σ' αυτόν τόν 
χώρο δφειλε κα.ί ό ϊοιος νά εντά
ξει τόν έα.υτό του κα.ί τά δημιουρ
γήματά. του σέ σχέσιν άνάλογη, 
ετσι πού νά μή δια.σπα τήν ά.ρμο
νία, ά.λλά ή παρουσία του νά συ
νηχεί δμότροπα μέ τά. λοιπά στοι
χεία της σύνθεσης. 'Όφειλε δη
λαδή, νά ά.να.πτύξει τόν έα.υτό του 
τό κοινωνικό σύνολο, τό άτομο κα.ί 
τά πλάσμα.τά. τους, σύμφωνα μέ 
τό δίδαγμα τοϋ χώρου. 

Καί ετσι βρεθήκαμε μπροστά 
στά δημιουργήματα. τοϋ ελεύθε
ρου πιά ' νθρώπου, τοϋ 'Έλλη
να., καθώς τόν όνομά.τισεν ή Ίστο
ρία, πού πειθαρχοϋν κι α.υτά ά.-

πόλυτα. στήν ά.ρμονία τοϋ συνό
λου. Ό Παρθενών, χαρακτηριστι
κά, είναι ενα απ' αυτά., πού απο
τελεί δμολογία μονα.δικήν αυτου 
του αίώνιου διδάγματος. 01 δια.
στάσεις του, ·lι ϋλη του, τό σύνο
λό του δεν φανερώνουν κα.μμιάν 
α.να.ίδεια. η προπέτεια, πού νά ύπο
δηλώνει κυριαρχικές επιδιώξεις 
του 'Λνθρώπου μέσα στό φυσικό 
του περιβάλλον. Συνεργάζονται 
καί συνηχουν άρμονικά. κι αυτά. μέ 
τό περιβάλλον, μέσα. στό δποίον 
εχουν έντα.χθη άπόλυτα. όργα.νι-

, "Ε ' Τ β''° κα. • τσι, που c.ινα.ι εοα.ιος κα-
νείς, πώς δίχως αυτά., ·rι παρου
σία. του 'λνθρώπου στόν χωρον 
αυτόν θά. ήτα.ν υ.λιτ.-iι::, ανακόλου
θη. 

'Αλλά. κα.ί οί λοιποί τρόποι της 
ζωής του ανθρώπινου συνόλου,πού 
οργάνωσεν ό 'Έλληνας στόν χω
ρον αυτόν, ύπηρξαν δμόδρομοι 
στήν επιδίωξη της ά.ρμονία.ς μέ 
τόν περιβάλλοντα χωρο καί σέ 
πλήρη συνέπεια πρός τή διδαχή 
του. .λημοκρα.τία. δέ ονόμασαν 
τήν άρμονικήν αυτή σύνθεση του 
κοινωνικου συνόλου, πού μέσα. σ' 
αυτήν τό άτομο συμπορευόταν δ
μότιμα μέ τούς λοιπούς συνανθρώ
πους κα.ί συνδημιουργοϋσε συνει
δητά μαζί τους τήν ά.ρ:.ι.ονία. του 
συνόλου. Καί τή συνείοηση τού
τη τήν κα.λλιεργοϋσε μέσα του τό 
άτομο με άνάλογη άνά.π-:υςη καί 
οργάνωση ολων των στοιχείων 
τ;ού άπα.ρτίζουν τό άνθρώπινο ον. 
Τό σώμα., ή ψυχή, τό πνευμα, ο
φειλαν νά. συνηχουν ά.ρμονικά σέ 
άπόλυτη ίσοτιμία καί συνεργα
σία., ετσι πού νά κινουνται μα
κρυά. άπό κάθε δέος καί φόβο, ά.
τ.α.λλαγμένες άπό κάθε ύπερβολή 



96 ΙΛΙΣΟΣ 1966 

η κα.τά.θλιψη οί πράξεις του ά-ό
μου. 

Στίς τ.αλα:ίσ-ρες, μέσα. στο ψυ
σι Υ.ο τ.ερι6ά.λλον, πού ήταν δ 
πρώτος κσ.ί κύριο; γυμναστής 
του;, Υ.α:ί μέσα στο ήθικο τοπίο 
πού σ.τ.ήρτιζεν ή ε-σι συγκροτη
μένη σΥ.έψη κσ.ί ψυχή του υΕλ
λ ηνα., έδημιουργείτο το υ.εύθε
ρον άτομο, γιά. νά. καταστη ϋστε
ρα. τ.ολίτη; ,η; .1ημοχρα,ίας Χαί 
ύπε1.Jθυνος Υ.ά-οιΥ.ος αύ-ου του 
χώρου σ.π' τον δποίον r, Έλευθε
ρίσ. μπορουσε νά. δδηγήσει στα
θερά. τον ".\.νθρωπο σ-όν αληθι
νό του προορισμό. Γιατί, ή άρμο
νία. ,ου σώμα.τος κα.ί της ψυχής 
του άτόμου, επ)αθαν τό Ώρα.ίο, 
πού ά.π� ο:ύτΟ άνε6αίνοντa.; τοUς 

πολλούς του ά. νσ.6α.θμούς, μπο
ρουσε -ελικά. δ "Ανθρωπος νά. 
θεάται τή,; ούσία. του Άπόλυτου 
Άγα.θου. 

Αυ,ή ή πορείσ. του 'λνθρώ
που μέσσ. ά.π' -ήν άρμονίσ. των 
στοιχείων -ου έλληνιΥ.ου χώρου 
καί ή συνειδητή ε 1,τα.ξή του στήν 
άρμονική ΙJύνθεση του μέτρου, 
δρισεν ϋστερσ. τή Μοίρα. του γιά. 
χιλιάδες χρόνισ., εϊτε ώς έλλη
νιΥ.ός πολιτισμός, εϊτε ώς χριστισ. 
VιΥ.ος λόγος, εϊτε ώς δυτιΥ.ος ΠΟ
λι,ι-::;μός. Στίς μέρες μα.ς δμως 
πα.ρσ.τηρείτσ.ι μιά. ά.προσδόκητη 
ανσ.τσ.ρσ.χή στήν άρμονία. τούτη, 
πού θαρρείς κα.ί πά.ει νά. άνατρέ-, ' ξ . ψει τσ. παντα σ.νσ.στρεψοντσ.ς
τήν πορείσ. προς τήν παλιά. της 
&ψετηρίσ., προς τίς περιόδους 
του περίψο6ου κυνηγημένου &π' 
τον ογκο Χσ.ί το μέγεθος του πε
ριοάλ�οντός του

, αν�ρώπ�υ. Οί
δισ.στσ.σεις π ο υ  οισ.'ιοιγοντr:ι.ι 
μπροστά. μcι.ς, δι,zσπου', δριστικ.z 

τό ψυχικό, πνευματικό και τό ή
θικο τοπίο του Άνθρώπου. Τά 
μέτρα. χαώνονται κα.ί ή ψυχή δι
αισθά.νεται -ήν παρουσία. της 
βαρ6αρότητος. Το άγχος είναι 
κύριο χαρακτηριστικό στη σκέ
ψη καί στήν τέχνη της έποχης 
μα.;. Κύματα ψύχους πολικου, 
θαρρείς, Χα.ί συγκροτουν πά.λι 
παγετώνες θανατερούς, ένω γεω
λογικές μεταλλαγές σαρώνουν, 
δπως έοώ καί έκατομμύρια. χρό
νια, τήν ά.νθρώπι νην ά.ξιοπρέ
πεια. Το ενστικτο ξαναγυρίζει 
σ-ήν βά.ρ6σ.ρη λειτουργία. του 
καί άρχίζει νά. ά.μύνεται θανάσι
μα. Ή ά.νησυχία γίνεται μέρα μέ 
τή μέρσ. Χαθολική, παγκόσμια.. 
Ό ψό6ος κα.ί πά.λι ά.ρχίζει νά. γί
νεται κύριος ρυθμιστής, πού α
ναιρεί τή σημασίσ. της κά.θε ά.ν
θρώπινης κατάκτησης. Ποιός θά. 
μ'7.ς σώσει ά.πο τον ψ66ον α.ύτον 
των δια.στάσεων καί του μεγέθους 
πού y_α.ώνουν τήν ψυχή μας αν
τί νά. τήν ήρεμουν; 

Ή έλληνική διδαχή, 3πως αι

ώνων τ.είρσ. μας έ6ε6α.ίωσε, μπο
ρεί κσ.ί π±λι νά. συνθέσει τή λύ
ση. Ή λύση της άλλωστε, ποτέ 
δέν ήταν στατική μέσα στον χρό: 
νο, γι' cι.ύτο κα.ί δεν μπορεί νά. 
εχει άπολιθωθεί σε κάποιο μο
νσ.δικά. συγκεκριμένο σημείο του 
χρόνου κσ.ί του χώρου. Εrνσ.ι λύ
ση δισ.ιώνια., δπως διcι.ιώνιο ε!να.ι 
χα.ί το χρέος του uΕλληνσ. νά. 
φωτίζει τήν ποpείσ. του Άνθρώ
που. Κσ.ί νομίζω, πώς ε!να.ι χρή
σιμο νά. θυμίσω έδω -ή πσ.ρε
ξήγηση ε!νσ.ι εϋκολη- πώς 
υΕλληνες μπορουν να ε!νσ.ι δλοι 
οί άνθρωποι, γισ.τί δλοι οί άν
θρωποι έπιθυμουν, α) λα και ο-
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φε!λουν, νσ. εrνα.ι ελεύθεροι κα.ί 
νά νιώθουι το μήνυμα του Ηλη
νικοϋ πολιτισ�οϋ, πού διδάσκει 
πώς δ άνθρωπος πρέπει νσ. στέ
κει ορΟιος πάντα &.νά.μεσα. στο 
φυσικό κα.ι στο κοινωνικό του πε
,ρι6άλλον, ά.ξιοπρεπής. 

* 

ύτή του ή &.ξιοπρέπεια., &.
πα.ιτεί νά πειθαρχήσουν στις &.
να.λογίες του οί μεγάλες δια.στά
σεις, πού πα.νε να τον &.να.τρέ
ψουν με τον άγριο φ66ο τους. 

r. π. κοrΡΝΟrΤΟΣ

ΙDΦΙΙ nor,11 

Κάλλιστον έφόδιον διά τό γήρας είναι ή παιδεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Μή κατόκνει μακράν όδόν πορεύεσθαι, προς τούς διδάσκειν τι χρή
σιμον έπαγγελλομένοvς ΙΣΟΚΡ 1ΤΗΣ 

Πολιτεία, ijτις δίν εχει βάσιν την παιδείαν, είναι οίκοδομή είς άμ
μον ΚΟΡ ΗΣ 

Χωρίς ίtράν φλόγα καί ίνθοvσιασμόν, ουδίν τό ύψηλόν έπιτvγχά
νιται είς την ζωήν ΓΚ ΙΤΕ 

Τό μίσος δίν ύποχωρεί είς τό μίσος, αλλά είς τήν αγάπη ΒΟΥ ΔΑΣ 

"Ανεv πόνου ουδείς ευτυχεί ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

, Εργάζοv σήμερον, διότι πιθανόν νά έμποδισθης αϋριον 
ΦΡΑ ΓΚΛΙ ΟΣ 

·Φαιδρότη , δλων τών αρετών μητiρα ΓΚΑΙΤΕ
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ΜVΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

ΣΤΟVΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟVΣ ΧΩΡΟVΣ 

�ο Ραμνούς 
Νέμεσις καi Είpαρpένn 

Ό Ρcι.μ ·ιους εΙ•ιcι.ι μιά. τοτ.:οθε
σίcι. στή Β. Α. α:z.τή της ' ττι
κης, στά. 6όρεια. του Μcι.ρcι.θωνος, 
cί.πό δπου απέχει δέκα χιλιόμε
τρα περίπου. Ή θέσις cι.ύτή δέν 

'f( ... ' , ' , εινcι.ι ποΑυ γνωσ-η, yιcι.τι σημε-
ρα είναι ακcι.τοίκητη, συνδέεται 
μέ ενα χωμα.τόδρομο, είναι δέ 
zcι.ί α.νυδρη. Τό ονομα cι.ύτό είχε 
δοθη στό μέρος τουτο κα.τά. τήν 
ά.ρχσ.ιότητα. από τούς πολλούς 
ρ 6. μ '/ου ς , ενα. εlδος θάμνου, 
πού φύτρωναν εκεί. Δέv εχει λοι
τ.:όν τό οvομ!Χ σπουδαία σημασία. 
'λλλά. εχει σημ!Χσία. ό τόπος, 
τ.:ού είν(/.ι κο·ιτά. στή θά.J,(/.σσcι. zcι.ί 
σέ ά.ρκετό ϋψος, έκεί πού στε
νε•Jει ό νότιος Εύ6οϊκός zα.ί δίδει 
μιά. θέα. rερίφημ η πρός τή θσ.
λασσcι. Υ.(Ι.ί τ·ην ά.πέν(/.ντι Εϋοοια. 
Στό ψηλότερο μέρος είχα.•; zτί
σει οί 'Αθην7.ίοι ενα. ισχυρό cρρού 
ριο, ά.πό -:ό όποίο σώ οντ(Ι.ι μερι
κά. λείψ(Ι.ΥCl. του. Αύτό τό φρού
ριο είναι -cό ά.ν(/.,ολικώτερο ά.πό 
μιά. όλ6Υ.ληρη σειρά. όχυpG)Υ, πού 
εΙχ(/.ν

. 
zι:ι.;(/.σκευσ.σει οι 'Α_θηνcι.ϊ.

οι, γιι:ι. λογους στρα.τηγικους, στα 
μέρη δπου ύπηρzcι.ν δι(/.6άσεις 
ά.πό -cή Βοιωτία. πρός τ·ην Άτ-

Ύ πό ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

�ική. ' πΟ δλα αύ:α τα φρού
ρια εχουν απομείνει άρκετά. έ
ρείπια, πού είναι -cά. γνωστά. 
στούς έκδρομείς: Τά. ιγόσθενα 
(Πόρτο Γερμενό) τό δυτικώτε
ρο, αί Έλευθεραί ϋστερα., κοντά. 
στ+,ν Κάζα, ή Οινόη (τό Μάζι) , 
ή Φυλή ( 7 ασιά), ή Δεκέλεια 
(Κατσιμίδι), ή "Λ cριδνα (Κι-

ουρκα) και τελευταίο, στά. ανα.
τολικά καθώς είπαμε, ό Ρα
μνους. 

Στό φρούριο του Ραμνοϋντος 
f ταν -ότε συνοικισμός αρκετά. με
γάλος. '_\;;' αύτόν σώζονται διά
φορα.. Κάτι λίγα. άπό ενα θέατρο,. 
άπό τό α.ό του Λημν(/.ίου Διονύ
σου άπό τό γυμνάσιο καί άπό με
ρικά. σ.λλα. zτίρια.. 

'Εκείνο, δμως, πού είχε zά.νει. 
-cόν Ραμνοϋντα. ξακουστό - καί 
σ' α.ύτό θέλουμε νά. κα.τ(/.λiιξουμε 
-·flτα.ν τά. περίφημα ίερά. του:
Οί αοί τ·ης Jεμέσεως. ' πό 8,τι
σήμερα. γνωρίζουμε, Να.ός ά.cριε
ρωμένος στή έμεσι μόνον στόν
Ρ(/.μνουν-(/, ·ητο ίδρ μένος καί ε
νcι.ς σ.λλος στή Σμύρνη.

Στόν Ρα.μνοϋντα. σήμερα. δια
τηρουντιzι οί 66.σεις κcι.ι μερικές 
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κολόνες &.πό ουο α.ούς της ε
μέσεως. Οι Ναοί ευρισκοντα.ι σέ 
&.πόστα.σι δέκα λεπτών &.πό τό 
φρούριο. Ό ενα.ς &.π' α.ύτούς, ό 
μικρότερος, εΙνα.ι του 6ου α.ίωνος 
καί κατεστράφη κατά. τά. περσικά., 
ό άλλος, πολύ μεγαλύτερος κα.ί ε· 
πι6λητικός, είχε κατα.σκευα.σθη 
τόν 5ον αιώνα. yιά. ν' &.ντικα.τα.
στήση τόν πρώτο κα.ί νά. τιμηθη ή 

έμεσις, σαν θεά. τιμωρός των 
Περσών πού νικήθηκαν στόν Μα
ραθώνα.. 'Ήσαν κα.ί οι δύο ά.πό 
μάρμαρο, κα.ί ρυθμου δωρικου. 
..:.,τά. ερείπια του μεγάλου α.ου 
εύρέθη, κατόπιν ά.να.σκα.φων, τό 
αyα.λμα της θεας κομμα.τια.σμέ1iΟ. 
.,.Ητα.ν σέ μέγεθος ύπερφυσικό. 
Στά. ερείπια. του μικρου α.ου εύ
ρέθησα.ν τρία ά.yά.λμα.τα νεώτερης 
εποχης, &.πό τά. όποία. τό ε1iα. είναι 
της θεας Θέμιδος. Τό άγαλμα του
το εκα.με πολλούς νά. νομίζουν δτι 
ό μικρός Ια.ός άνηκε στην Θέμι
δα.. 

Γιά. νά. συμπληρωθη ή περι
yρα.φή του χώρου πρέπει νά. ση
μειώσουμε δτι ό δρόμος, μονοπά
τι σήμερα, πού συνδέει τό Φρού
ριο μέ τή θέσι δπου είναι οι Ια.οί, 
είχε τότε στίς άκρες του πολλούς 
τάφους (κα.θώς εσυνήθιζα.ν οί ά.ρ
χα.ίοι) , οι όποίοι κατά. καιρούς 
έσυλήθησαν ά.πό άρχα.ιοκα.πή
λους. 

Ό Πα.υσα.νία.ς, ό τόσο πολύτι
μος σε τόσα άλλα., δεν μας λέγει 
κα.ί πολλα. yιά. τόν Ραμνουντα. 
Γράφει πώς είχε ενα μόνον αό 
της εμέσεως, μας πληροφορεί 
δέ, μέ αμφι6ολία («δοκεί» λέγει, 
δηλαδή φα.ίνετα.ι) δτι τό μεyά.λο 
αyαλμα. της θεάς τό είχε κατα.
σκευά.σει ό Φειδίας, από μάρμαρο 

πού lψεραν οί Πέρσαι άπΟ τήν 
Πάρο, yιά. νά. στήσουν μ' αύτό τρό
παιο yιά. τή νίκη τους, πού την 
εθεωρουσαν 6έ6α.ιη. Τουτο τό 
θεωρεί σά.ν τιμωρία. της θεας. Κα· 
τόπιv κάνει περιγραφή πως ήτο 
τό άγαλμα κα.ί ϋστερα. πλα.τυά.ζει 
μέ διάφορες ιστορίες, κα.θώς τό 
συνηθίζει κα.ί σε μερικές άλλες 
περιστάσεις. 

'Αξίζει μιά επίσκεψι στόν Ρα.
μνουντα., ιδίως την ανοιξι πού δλα 
γύρω είναι ά.νθισμένα. 'Αξίζει yιιχ. 
τίς ά.ρχα.ιότητες πού εχει καί yιά. 
την θέσι του, πού είναι μαγευτι
χ·ή. 'Λξίζει &.κόμη κα.ί για.τί, κα
θώς δεν κατοικείται κα.ί δεν συ
χvάζεται, δίνει στην ψυχή γαλή
νη, καί ·ηρεμία. στό νου. 

* 

Ποιά. ήταν δμως ή εvvοια. πού 
είχε ·ή Νέμεσις, την όποία τόσο 
τιμουσα.ν οί αρχαίοι; Γιά νά μορ
φώσουμε γνώμη επάνω σ' αύτό θά. 
πρέπει, καθώς νομίζω, vά. συμ6ου
λευθουμε την ά.ρχα.ία. παράδοσι, 
τούς σχετικούς μύθους. Τούς ά.ρ
χικούς, 6έ6α.ια., μύθους καί δχι 
τούς μεταποιημένους κα.τά τά ί
στορικά. χρόνια.. Καθώς λοιπόν 
πλ ηpοφοpούμεθα από τού; μύ
θους α.ύτούς, ή έμεσις ητο '.\.p
χή Πνευματική, πού είχε γιά ερ
γο της νά. τιμωρη εκείνους πού ύ-
6pίζουv τήν Φ1σι. Ύ6pίζουv δέ: 
την Φύσι μέ τά. εργα τους δσοι πα
ρα6αί νουv τούς νόμους της η δσοι 
τούς αρνουνται, καθώς κα.ί εκείνοι 
πού ακολασταίvουν επάνω σ' α.ύ
τούς. Ή έμεσις ήτο ή Πνευματι
κή εκείνη 'Αρχή πού «εvεμε», δη
λαδή μοίραζε τίς πνωμα.τικες κυ
ρώσεις, οχι 6έ6α.ια. γιά. εκδίκησι, 
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-για.τι ή rρόθεσις αύτή μόνο σε

«νθρώπου; σκοτεινούς μπορεί νά.
εχη θέσι σά.ν πάθος, &λλά. γιά. νά.
διδάξη μέ τίς δοκιμασίες τού εθε
τε στις &νθρώπινες ψυχές, στους
&.νθρώπους δσους εχουν ά.κόμη τό
σο σκοτάδι μέσα. -ους, ώστε οί
πράξεις τους vά. είναι ά.ντίθετες
στο ρυθμό, στήν τάξι πού δρί ουν
οί ψυσιχοί νόμοι.

Κατά. τον σχετιχο μϋθο τή Νέ
μεσι τήν γέννησε ή Νύξ, το σχο
τάδι. Δηλαδή τήν ά.νάγκη γιά. 
πνευματικές ,.υρώσεις δημιούρ
γησαν οί άv-ιψυσικές εκτροπές 
των ά.νθρώπων, πού εΙναι σκοτει
νές καί πρέπει νά. δ:ορθωθοϋν. Γι' 
cιύ-b παριστάνουν -ή έμεσι νά. 
εχη και ενσ. τροχό κοντά της, στά. 
πόδισ. της, τον τροχό των γεννή
σεων των θνητών. Τοϋτο ψανερώ
νει οτι το εργο της στους &ν
θρώπους είχε εφαρμογ·ή, στους 
θνητούς τού ή ψυχή τους αλλάζει 
οργανισμούς. 

Τήν ελεγα·ι κσ.ί ' δράστεισ.ν 
{&-δράτ-ομσ.ι) , δηλσ.δή δτι ήτο 
σ.φευχτος και δέν ήτο δυνατό ν' 
άποψύyη κανένας τις τ.οινές της 
γιrι. ,ις σ.ντιφυσικές -ου πράξεις. 

* 

Τώρα, σά.ν θέλουμε νά. επεκτεί-
νουμε τό μέρος τοϋτο της πνευμα
τύδοξίας της &ρχαίας παραδόσε
ως, πού τόσο είναι σπουδαίο, τοϋ 
κολασμοί} γιά. τίς &ντιψυσικές 

'ξ ' , λ - "" λ' πρα εις, που αποτε ει οιοcι.σκα ισ. 
στήν ψυχή, ωστε νά. διορθωθη,' ' 1ξ ' ' ' πρεπ.:ι να ι:. ετσ.σουμε και να μι-
λήσουμε γιά. τήν ά.νταπόδοσι γε
νικά. Γιά. τό περίφημο «Άντιπε
πονθος» της εσωτερικης παραδό
σεως. Και σ.ύτο νόμος πνευματικός 

είναι, του οποίου σά.ν περίπτωσι 
μερική είνα.ι το εργο πού κάνει ή 

έμεσις, ή δποία. τιμωρεί τίς χει
ρότερες περιπτώσεις, τίς παρά. τήν 
Φύσι ενέργειες. 

Το Άντιπεπονθος αύτο των 
Έλλήνων, το Κάρμα. -ων Ίνδων, 
είναι νόμος πνευματικός, δ δποίος 
ά.ποτελεί καί αύτος είδική περί
πτωσι, τήν πνευματική περίπτωσι, 
ένος άλλου ψυσικοϋ νόμου, μεγά
λου και γενικοϋ, πού λειτουργεί 
μέσα. στή Φύσι δλόχληρη. Ένος 
νόμου παντοδυνάμου καί κρα
ταιοϋ: τοϋ νόμου της α ί τ ι ό
τ η τ ο ς. Τίποτα. δέν γίνεται 
χωρίς αίτία. 

Αύτh 1.0 «τίπο cα» δμως, σέ διά
ψορες περιπτώσεις &.μψισ6ητεί
ται και &πο τον άνθρωπο και α.πο 
τήν έπισ-ήμη καί &πο τήν φιλο
σοφία.. Ό άνθρωπος προβάλλει τά. 
τυχαία. περιστατικά. της ζωης, δ 
σύγχρονος επιστήμων τήν μικρο
φυσική, στήν δποία. σέ πολλές πε
ριπτώσεις ισχύει ή περίφημη α

προσδιοριστία., ή δέ φιλοσοφία. 
δμιλεί γιά. το α.ύτεξούσιο τοϋ ά.y
θρώπου. υΟλες δμως σ.ύτές οί &.μ
φισ6ητήσεις, καθώς λέγουν α�
λοι, οφείλονται στο οτι δεν γνω
ρίζουμε &.κόμη τά. σ.ίτια πού προ
χαλοϋν ώρισμένα ά.ποτελέσματσ.. 
Καί χαθώς φαίνεται εχουν το δί
χιο μέ το μέρος τους. 

* 

" ς γυρίσουμε λοιπόν τώρα 
στο Άντιπεπονθός. ' πο το «άντι
πάσχω» προέρχετσ.ι, πού σημαί
νει: παθαίνω δ,τι εκσ.μα., καλό η
καχό. Άποτελεί μιά. θεμελιώδη 
σ.ρχή ·ήθικοφιλοσι:.ιφική, κοινή στtς 
&ρχαίες παραδόσεις, ή δποίσ. εχει 
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έcpαρμογ+, στήν άνθρώπινη ψυχή, 
στον άνθρωπο πού τιμωρείται η ά
μεί6εται σύμφωνα με τίς πράξει:; 
του, ό δποίος άvτιπάσχει γιά. νά. 
διορθωθη. 

Τον νόμο του ' ντιπεπονθότος 
οί Πυθαγόρειοι ώνόμαζαν δ ι
κ α. ι ο σ ύ ν η ν, θεία. δικαιοσύ
νη, γιά. νά. δείξουν τήν άνώτερη 
του ηθική 6άσι. Ή υΕλενα. Μπλα.-
6άτσκυ τον ηεγε νόμο της άντα
ποδοτικης δικαιοσύνης, δ δε Σίν
νετ στο 6ι6λίο του «'Ο εσωτερικος 
Βουδδισμός», τον όρίζει σά.ν νόμο 
ηθικης αίτιότητος. 

ΕΙνα.ι πολύ ενδια.cpέροντα εκεί
να. πού μεταφέρει ή Μπλα.6άτσκυ 
άπό τίς σχετικές ά.ντιλήψεις των 
Ίνδουϊστων κα.ί των Βουδδιστων. 
Ίδού τί γράφει μαζί μέ άλλα. στο 
6ι6λίο της «το Κλειδί της Θεο
σοφίας»: 

«'Έχει δ νόμος α.ύτό:; ά.λάθευ
τη δικαιοσύνη, σοφία. καί νοημο
σύνη»-«ΕΙνα.ι νόμος πού προσα.ρ 
μόζει μέ σοφία., νοημοσύνη κα.ί 
δικαιοσύνη κάθε άποτέλεσμα. 
στην α.ίτία. του»-«Εrνα.ι α.ύστη
ρος επανορθωτής του κάθε κα.κου, 
νόμος ίσορροπία.ς. πού άντα.με16ει 
κα.ί τιμωρεί μέ ά.πόλυτη &.μερολη
ψία.» - «Εrνα.ι άλάνθα.στος ρυθμι
στής, πού καθορίζει σέ κάθε εν
σάρκωσι τίς ίδιότητες της α.λ
λ ης εκείνης, πού θά. την δια.δε
χθη». 

' πό 8λα. α.ύτά. ψα.ίνετα.ι κα.θα.
ρά. 8τι δ νόμος του ' ντιπεπονθό
τος δέν άσκείτα.ι μηχα.νικώς, άλ
λά. μέ λογική κα.ί δικαιοσύνη. Με 
σοψία., με δικαιοσύνη άλάθευτη, 
μέ άπόλυτη άμερολ ηψία., καθώς 
γράφει ή Μπλα.6άτσκυ. Έπομέ
νως, εκείνοι πού τον καθορίζουν 

παρουσιάζουν στοιχεία. πvευμα.τι
κά. άνώτερης ηθικης κα.ί δια.νοη
τικής καταστάσεως. Δηλαδή πρό
κειται γιά ά.νώτερες πνευματικές 
Συνειδήσεις πού άσκουν α.ύτή τήν 
έξουσίσ. μέ σοφία., άρετή κα.ί άγά
πη. Μέ στοργή προς τον άνθρωπο 
γιά. νά. τον εκπαιδεύσουν ψυχικά. 
ωστε νά. γίνη ετσι κα.Μτερος. 

Είς το σημείο τουτο θ' &.να.τρέ
ξουμε στήν άρχαία. έλληνική πα.
ράδοσι, ·ή όποία., καθώς νομίζω, 
θά. μας 6οηθήση για. νά. μορφώ
σουμε πληρέστεpη γνώμη έr.άνω 
στο θέμα. αύτό. , πό τήν εσωτε
ρική λοιτ.όν παρiδοσι πληροφο
ρούμεθα. 8τι με 6άσι το Άντιπε
πονθός καθορίζεται ή Ε ί μ α. ρ
μ έ ν η για. κάθε ψυχή. Ή λέξις 
τ.ροέρχεται άπό το ρημα. «εϊμα.ρ
ται,> πού θά. πη πέπρωται. Είμα.ρ· 
μένη έπομένως σημαίνει το πε
πρωμένο, το άνα.πόφευκτο. Ή Εί
μα.ρμένη έλέγετο κα.ί Άνάγκη 
(εκ του άνάσσω), ή όποία δηλώ
νει τήν α.ίτία. πού φέρει άφευκτο 
ά.ποτέλεσμα. Ή άρχαία. παράδο
σις λέγει ά.κόμη 8τι τήν Είμαρ
μένη του καθενός τήν καθορί
ζουν οί μάλλον σοφές ελεύθερες 
Συνειδήσεις, με μέτρο κρίσεως τ& 
Άντιπεπονθός. έγει δε &κόμη 
8-ι μία. α.λλη, άνώτερη καί α.ύτή
Πνευμα.τικη ' ρχή, εχει σά.ν εργο
νά. εφα.ρμόζ η τήν Είμα.ρμένη κά
θε ψυχης. Ή εξουσία. δε α.ύτή ή
ταν α.ί Μ ο ί ρ α. ι, πού ήσα.ν
τρεί:;, ή 'Ά τ ρ ο π ο ς, πού
εξουσιάζει το παρελθόν, το δποίο
δέν άλλάσσει, ή Λ ά χ ε σ ι ς,
πού καθορίζει το μέλλον (έκ του
λαγχάνω = λα.μ6ά.vω) κα.ί ή
Κ λ ω θ ώ, πού όφα.ίνει -ό πα
ρόν.
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Ή αρχαία τcφά.δοσις όμιλεϊ α
κόμη καί γιά. τήν 0 έ μ ι δ α, 
-κόρη τοϋ Ούpανοϋ καί της Γης. 
τΗτο συμπά.ρεδρος τών 'Ολυμπί
ων, ή συνισταμένη της βουλήσε
ως αύτών. ·'Ή-ο καί ή, ρχή α1τr; 
είμαρμένη, οχι δμως γιά. -:ους 
θνητού; ανθρώπους, &λλά. γιά. 
-ούς Άθανά.-ους καί τούς Μύ
σ-ας. Τό λέγει καί -ό ονομά. της
Θέμις (θεών-μίτος= στήμων) ,
γιατί ϋφαινε τήν θεϊΥ.ή είμιχρμέ
νη. Παιδιά. της ήσαν ή Ευνομία,
ή Δίκη κα.ί ή Ειρήνη.

* 

Άρχίσαμε μέ τόν Ραμ•;οϋντα. 
καί μέ τήν θεά. έ!.ι.εσι, μα υστε
ρα ό λόγος μας εφερε μακριά.. 
Μcι.κριά. βέβαια, ιiλλσ. σέ ζ ητή
ματα. σχετικά., πού θίγουν μιά. 
πνευματόδοξη πτυχή, βαθιά. πτυ
χή σ.πό τήν &ρχαία μας παρά.δοσι, 
πού εΙναι καί στό σύνολό της 
πνευματόδοξη. 

Καί σέ αλλες περιστάσεις ε
χουμε πη δτι ή αρχαία εσωτερική 
παρά.οοσις, πού φορέας της εΙναι 
ή 'Ελληνική Μυθολογία, (οί &ρ
χικοί μϋθοι πού συνέθεσαν οί Σο
φοί τών Μυστηρίων στους προϊ
σ,ορι κούς χρόνου--, τότε πού βα
σίλευε -ό ,,χρύσεον γένος» τοϋ 
Ήσιόδου κα.ί δχι οί μϋθοι τοϋ Ό
μήpου καί τών Τραγικών) σέ θέ
μυ.τα πνευματικά. περισ-ρέφεται, 
πού τά. εκρυψαν στους μ•Jθους 
" νορες θεοδίδακτοι μέ τόση τέ
χνη. Οί μϋθοι αύ-οί, μέσσ. στίς 

ά.λληyορίες τους καί στίς μετα ο

ριχές τους περιγρα ές, καλύ
πτουν, καθώς ψαί νετσ.ι, αλήθειες 
τνευματικές πού εχουν σχέσι μέ 
τr;ν ανέλιξι της ψυχης τοϋ εξα
γνισμένου ανθρώπου, καί τήν α
πολύτρωσί της ά.πό τό γένος τό 
ά.νθρώπινο, μέ την πνευματικη 
α.νοδο της άyνης ψυχης πού κυή
θηκε καί τε) έστηκε σ-ά. , ρχαία 
Μυστήρια. 

" λλες πάλι αλληγορίε ά.να
φέρονται στή διά.ρθρωσι -ου 
Θείου Πνευματικοϋ Κόσμου, τών 
Θείων 'Όντων, καθώς τόν όνομά.
ζει ή Έ. ίπλαβά.τσκυ, τοϋ Κό

σμου έκείνου τοϋ όποίου εΙναι μέ
ρος καί έκείνα γιά. τά. όποία μι
λήσαμε σήμερα: Ή Είμαρμένη, 
οί Μοίρες, ή έμεσις καί ή θέ
μις. 

Πόσο λοιπόν εχουν πλα.νηθij έ
κείνοι, πού τούς μύθους, --οί ό
ποίοι έκ ρά.ζουν αλληγορικά 
πνευματικές ιiλήθειες-τούς παίρ
νουν 'Κατά. γράμμα η τούς δίδουν 
έρμηνείες μετεωρολογικές 'Υ/ άλλες 
χαμηλές έρμηνείες καί βγάζουν 
ετσι τόσο ευκολα τό ά.παρά.δεκτο 
συμπέρασμα οτι οί μϋθοι αύτοt 
έκφρά. συν &φελείς Lδέε πού εJ

χαν τότε άνθρωποι πρωτόγονοι ... 
Πόσο εχουν πλανηθη οσοι εχουν 
θεωρήσει τήν 'Ελληνική Παρά.
δοσι, τήν -όσο πνευματ6δοξη, σάν 
ε!δωλολατρι κή καί τήν λατρε[(l, 
τών &ρχαίων σά.ν λατρεία είδι.ί>
λων ... 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . IQ ΝΝΙΔΗΣ 
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Θρησκείες 
τών 

,άνθρώπαιν 

Ύπο αίδ. μεθοδιστοϋ 
ΠΩΛ ΧΑΝΤΣΙΝΣΟΝ 

'Αναρίθμητες εt,αι οι έκφράσεις 
της λατρείας τού άνθρώπου. εν θά 
συμπληρωθη ποτέ ή άπαρίθμησις των 
θεων καί των Οεαινων του. Ζητών
τας τήν προστασία 11 τήν εύλογία 
τους, καταφεύγει σε τελετουργίες, 
πού θά μποροϋσαν νά καταλάδουν χι
λιάδες τόμους. οι νεώτεροι καί τό
σον συναρπαστικοί κλάδοι της Έπι
στήμrις, δπως ή 'Ανθρωπολογία, ή 
'Αρχαιολογία καl ή Παλαιοντολογία, 
άνακαλύπτουν συνεχώς καί νέα στοι
χεία γιά τόν τρόπον ζωης των παλαι
ολιθικών προγόνων μας. Κι δλα 
τά στοιχεία συμφωνούν σέ μιά κοι
νή διαπίστωσι: Ό άνθρωπος ε[ναι 
ενα θρησκtυόμενον ον. 

' λλ' οι σημερινές θρησκείες δεν 
ε[ναι κάτι πού δημιουργήθηκε αί
φνίδια, αύθύπαρκτα, χωρίς προϊστο
ρίαν. Πολλοί μιλούν γιά τήν θρη
σκεία τους σάν ενα φαινόμενο, μιάν 
έκδήλωσι τελείως ξεχωριστή άπό 
τlς άλλες θρησκείες -tωντανές η 
νεκρές. 'Εν τούτοις καl οι θρησκείες 
εχουν τό γενεαλογικόν δένδρον 
των" δπως καί οι άνθρωποι, πού τίς 
λατρεύουν. Πρίν λίγα χρόνια άκόμη 
οι Πάπυροι της εκρα.ς Θαλάσσης 
άπέδειξαν δτι ώρισμένες δοξασίες 
καί τελετουργίες της Καινης ια
θήκης εtναι παρόμοιες έκείνων της 
φυλης Κουμράν, πού ζούσε στήν ε
ρημο της 'Ιορδανίας χίλια χρόνια 
πρlν ελθη δ Χριστός. 'Η πιό λογική 
έρμηνεία είναι δτι θά ύπηρχε έπαφή 
μεταξύ της φυλής Κουμράν καί των 
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πρώτων Χριστιανών. 'Όλες οί θρη
σκείες εχουν τίς ρίζες των βαθειά 
στό πiρασμα των αίώνων· δλες πα
ρουσιάtουν όμοιότrιτες με άλλες θρη
σκείες. οι Χριστιανοί κ' 'Εδραίοι έ
ρευνηταί, μελετώντας τό Γκιλ γκα
μές, τό ήλvΔας 4000 tτων επος των 
Rαδυλωνίων, άνα•ι.αλύπτουν έκπλη
κτικές όμοιότητες με τήν ίστορίαν 
της Κιδωτού τού Νωε. Οί θεοί καί 
οί θεές τού ρωμαίκού πανθiοu εtναι, 
συχνά, οί ίδιtς {κείνες θεότητες πού 
τίς τρ�γού,δησ�� δ 'Όμ:�ρος., , Στην tποχη μα;;, αν και υπαρ
χουν πολλές θρησκείεc, εξη μόνον 
ε[ναι οί μεγάλες θρησκείες ---δ Χρι
στιανισμός, ό Ίνδοισμός, ό Βουδδι
σμός, δ Κομφο1r.<ιανισμό;;, ό 'Ισλα
μισμός καl δ Ίουδαίσμός- οί όποί
ες, αν και παρουσιάtουν πολλές ό
μοιότητες μεταξύ των, παρουσιάtουν 
καί μεγάλες διαφορiς, βασικές πολ
λές φορές. 'Εν τούτοις, δλες εδω
σα ν άπάντησιν στά μεγάλα rρωτή
ματα πού δημιουργοϋν στήν άνθρώ
πινη σκiψι τά μυστήρια της ζωηc;, 
τόν βο�θη�αν νά ύ�ομένη ;ίς λyπες
του και να κατανικηση τον φuδον 
τοϋ θανάτου. 

Τά τελευταία χρόνια ύποστηρίtε
ται, μέ συνεχώς μεγαλυτέραν έπι
ιιονήν, δτι ή πνευματική άνάτασις 
τού άνΟρωπίνου γένους θά διασφαλι
σθη αν οί μεγάλες θρησκείες άνα
γνωρίσουν τήν βασική ένότητά τοιις 
στόν έπιδιωκόμενον σκοπόν καί πα
ραμερίσουν τlς διαcrορές τοιις. Ό 
'Άγγλος φιλόσοφος και ίστοριχός 
"Αρνολντ Τόϋνμπυ, ενας άπό τούς 
πιό ένθέρμους ύποστηρικτάς της ί
δέας αύτης, γράφει δτι «οί μεγάλες 
θρησκείες εtναι παραλλαγές τοϋ ίδί
ου θiματος». 

Ή εκκλησις ύπέρ της ενωσεως 
των θρησκειών άκούγεται συχνότε
ρα άπό τήν 'Α νατολ ήν καί ίδιαι τέ
ρως άπό τήν 'Ινδία, δπου, τό 1 6, 
δταν ό Ραμακρίσνα, ό μεγάλος με
ταρρυθμιστής τοϋ 'Ι νδο"ίσμοϋ, διεκή
ρυξεν δτι δλες οί θρησκείες εtναι 
πραγματικές, διαφορετικά μονοπά
τια μόνον, πού όδηγοϋν στόν tδιο άν
τικεψενικό σκοπό. Ή 'Ινδία κυριαρ
χείται άπό τό πάθος της παγκοσμίου 
συνθέσεως των θρησκειών. Δεν εtναι 
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περίεργον οτι παρόμοιες προτάσεις 
βρίσκουν άμέσως άπήχηοιν μεταξυ 
των άνεπτυγμένων, πνευματικών άν
θρώπων, που δεν παραδλέπουν τους 
κινδύνους της ύλιστικης εποχης ιιας. 

Κατά τά τελευταία 1.300 χρό
νια zαμμιά νέα θρησκεία δεν εκαμε 
τ1Ίν εμφάνισί της. Σημαίνει, αρά γε, 
αύτό, δτι τελείωσε ή εί;ελικτική πο
ρεία των θρησκειών, δτι δεν θά εμ
φα,;ισθη π,οτέ, πιά, �αινούργια θρτ1-
σκεια; Και ναι και οχι. 

'Επί αίωνας οί άνθρωποι πέθαι
,,αν, διαδικώντας τό διzαίωμα νά 
πιστεύουν. 'Αλλ' ύπηρξαν καί αν
θρωποι εξ ίσου είλικρινείς, που θυ
σιάσθηκαν γιά τό δικαίωμά τους νά 
μή πιστεύουν. 'Εν τούτοις καl ό ά
θείσμός είναι μία θρησκεία, άπό την 
αποψιν, δτι δεν ύπάρχει επιστημο,•ι
κή άπόδειξις, άλλά μόνον πίστις. 

Δεδομένου, δμως, δτι ό άθε'ίσμός 
δεν δίνει άπάντησι στά προδλήματα 
της καθηιιερινηc ζωης, πολλοί αθεοι 
έστράφησαν πρός τόν Ούμανισμόν 
-εναν δρον, που σημαίνει πολλά,
αλλά, στην ίποχή μας, κατά τόν
Κορλlς Λαμόντ, «ε[ναι ή αντίληψις,
δτι ό ανθρωπος εχει μιά μόνον ζωή
καί ποέπει νά ε[ναι οσον τό δυνατόν
περισσότερον δημιουργική κι εύτυ
Χ) σι.ιένη -; οτι ή εJ,τυχία �πάρχ,ει
«ιδιφ δικαιωμα τι» και, συνεπως, δεν 
εχει ανάγκην ενισχύσεως η κυρώσε
ων άπό ύπερφυσικές δυνά,μεις». 

'Αλλά καί δταν ό Κομμουνισμός 
zατέκτησε την Ρωσίαν καί προεκή
ρυξε αντικειμενικόν σκοπόν του την 
κατάκτησιν τοϋ Κόσμου, ενας αγγλι
κανός 'Αρχιεπίσκοπος τόν εχαρακτή_ 
ρισεν ώς «χριστιανικήν αϊρεσιν». Κι 
δμως, εlναι κάτι περισσότερον. Κα
ταγγέλλοντας τίς παλιές θρησκείες 
ώς τό «οπιον των Λαών-,,, ό Κομ
μουνισμός ε[ναι ό ίδιος μιά Lδιαίτερη 
θρτrσ:ι.εία, που αναπτύσσεται ταχύ
τατα στ' άχνάρια καινούργιας 'Εκ
κλησίας. 'Εάν, οπως άναφέρεται 

στ11ν Βίδλο, πίστις ε[ναι «11 ούσία 
εκείνων, που ελπίζουμε, 11 άπόδειξις 
εκείνων, που δεν βλέπουμε», τότε, 
άκrφαλως, ό Κοιψουνισμό9 εlναι 
θρησκεία. 

Οί ανθρωποι, στίς θρησκευτικές 
των πεποιθ11σεις, δεν διαφέρουν πο
λυ ό ενας άπό τόν αλλον. 'Α ναtη
τοϋν κάποιαν διαδεδαίωσιν της εύ
νοίας των θεών τους, προστασίαν 
κατά των κινδύνων της ζωης, επι
κοινωνίαν με τους συνανθρώπους 
των, θάρρος στην ωρα της κρίσεως, 
συμπόνια στην θλίψι τους, καθοδή
ησιν καί,. πριν άπ' δλα: ελπίδ�ς γι,ά 
καποιου ειδους άθανασιαν. Οι τρο
ποι, με τους όποίους οί πιστοί των 
διαφόρων θρησκειών πρGσπαθοϋν νά 
επιτύχουν τους άντικειμενικους ι:tί,
τούς σκοπούς των, παρουσιάζουν με
γάλες και πολυάριθμες διαφορές, αν 
καί στους κόλπους δλων των μεγά
λων θρησκειών ύπηρξαν ανθρωποι, 
που ςεπέρασαν τό δικό μας ιπίπεδον 
καί πλησίασαν τό θείον, κατά τρό
πον τέτοιον, ωστε νά παρουσιάζουν 
μεγάλες όμοιότητες μεταξύ των. 

Ε[ναι κρίσι,μες ήμέρες γιά την 
θρησ-;.;είαν. Οί τρομακτικές μετα
δολές, που εχει επιφέρει 1i άνάπτυ
ξις της Τεχνολογίας στην ζωή δλων 
των άνθρώπων, σ' δλες τlς χώρες, 
σ' δλους τους τομείς δραστηριότη
τος κι οί άκόμη μεγαλύτερες μετα
δολές, που προδικάζει ή άτομική έ
ποχή, καθιστοϋν επιτακτικόν τό κα
θηκον της σωτηρίας τοϋ άνθρώπου 
από τήν πλέον δαιμονικήν καl κατα
στρεπτικήν δλων των είδωλολατρει
GJν -την έαυτολατρείαν. Κάθε με: 
γάλη θρτ1σκεία προσπαθεί νά σώση 
τόν ανθρωπον άπό τόν δρόμον της 
έαυτολατρείας, που όδηγεί στην χώ
ραν της καταστροφης. Καl δλες θά 
εχουν εκπληρώσει τόν σκοπόν τους 
κατά τό μέτρον, που θά εμπνεύσουν 
στόν ανθρωπον «νά ε[ναι δίκαιος, φι,.. 
λεύσπλαγχνος καl ταπεινός πρός τόv 
Θεόν του». 
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D ""ΧΡVΣDΣ ΚΑΝDΝΑΣ .. 

Μ{σ' άπό τά 'Ιερά Βιβλία fπτά uεγάλων θρησκειών, fvα θέμσ &.,α_ 
δύεται μέ εκπληκτική ταυτότητα: αυτό, πού εχει αποκληθεί ό «Χρυσός κα
νόνα;» γιά την συμπt.ριφορά τοϋ &.νΟρώστου: 

ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΣ: Ί -Ι σύνοψις τοϋ καθήκοντος είναι ή άκό
λουθος: Μή πράττηc; στους ϋ.λλους δ,τι θά σοϋ προξενούσε πόνο, αν 
επράττετο σι σ�να. (Μαχαμπχαράτα 5: 1517) 

ΒΟΎ'Δι\ΙΣΜΟΣ: �Ιή Οίγης αλλους με τρόπους πού θα τούς 
εΟεωροϋσες επιδλαδtίς αν fστρέφοντο προς εσένα. (Ουδαναδάργκα 
5:18) 

ΙΟΎ'ΔΑ·Ι·ΣΜΟΣ: Αι1τό πο�'.1 εlναι μισητό σε σένα, μ11 το πρά
ξης στοίις συνανθρώπους σου. 'Ολόκληρος ό Νόμος είναι αυτός, τα 
λοιπά είναι λεπτομέρειες. (Ταλμούδ, Σχαμπάτ 31α) 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ: Κανείς σας δεν είναι πιστός μέχρις δτου θα 
επιθυμη για τον άδι:.λφό του αυτό πού επιΟυμεί για τον έαυτό του. 
(Σουνάν) 

ΚΟΜΦΟΎ'ΚΙΑ ΙΣΜΟΣ: "Υ'πάρχει κανένα άπόφθεγμα πού να 
εχη εφαρμογή για ολη τή ζωή τοϋ ανθρώπου; 'Ασφαλώς, είναι το 
άπόφθεγμα για η1ν εννοια της αγάπης: Μην πράττης στους αλλους 
δ,τι διν Οά ηΟελες εκείνοι να πράξουν σε σένα. ('Ανάλεκτα 15: 23) 

ΤΑΟ·Ι·ΣΜΟΣ: Το κέρδος τοϋ γείτονά σου θεώρει το και δικό 
σου κέρδος, η1ν ζημιά τοϋ γείτονά σου καί δική σου. (Τά.ϊ Σανγκ 
Κάν-Γινγκ) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Πάντα ουν δσα αν θέλητε ίνα ποιωσιν

ύμίν οί ανθρωποι, οϋτω καί ύμείς ποιείτε αυτοίς· ο-οτος γάρ εστιν δ

νόμος καί οί προφηται. (ΜατΟ. 7: 12) 
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.. ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ .. 

Ά-τό τό ;ηρίqηιιο iΥ)αιzευτιzό εργο τη: Έλι,α; Πετρό6,α !Ιfπλα6άτ
σ:ιυ Το Ki Ηδί τη: Θιοσοq ία: , :τού izθ[τει τi1ν lπιστηιιονιχi1 καί τi1, φιλο
σοqιzη ι1ασι τη: Θιοσοq ία: ί•:τυ ιιορq1'], �ρωτα:τοzρίσεων, bίδοιιtΥ μερικά 
ά.-τοσ:τασιι<ηα: 

Έρωτ. Τί i\\οείτε ιιi τυ, όρο Θεοσοqία; 
Ά:τάντηση: λ�γοντα::: Θωσοψία έννοοϋμε Οεία σοφία, 11 σοφία 

των 0ειi>ν, ίlκρι6ιi)::; δ:τω; λέ','Οντα; 0εΟ','Ονία έννοοϋμε γενεαλογία των 
Οεων. Ί r fλληνιχ1Ί λέξη Θtό: σημαίνει Οεϊο ον κι' οχι Οεό; με ηΊ ση
μεριν11 τη:: σημασία. ΘtΟΟΟ(f'ία λοι:τόν δεν ϊίναι 11 σοφία τού Θεού, 
άλλά 1Ί ΟΕ ία :'ν(;Jση :τοί1 Υ.ατέΥ.,ουνε τα Οεία οντα. ΕΙ ναι ινα; :ταμ:τάλαιος 
δρο::, :του τον Ύ.Q11σιμο:τοιοϋνf χιλιάδε; χρόνια τuJρα. 

Έρι:η.- Ποιά ιί, -;ιι 11 /αταyωγή τοϋ ό, οματοc; 
'Α:τίίντ.-Το κληρονομ11σαμt ά:τ' του; 'Αλε'�ανδρι,1ού; φιλόσο

crου:, :τοί1 (Jνομύ'::ονταν εραστ�; τη; άλ1ΊΟεια::;, «φιλαλ1ΊΟει::», ( ά;τ:ο τό 
φιλόΊ και άλ11Οεια). Ό δρο::: Οεοσοψία καOιερώOηκf τόν τρίτο αιώνα 
τη; χριστιανικη; :τtριόhου ά:τ' τον Άμμι;J\'lΟ Σωαϋ. Υ.αί τού; μαΟητές 
του, ποί1 ίδρ ύσανt το έχλεκτι χο Οεοσοq ικο σ ί•στημα. 

Ίl Θεοσο{f'ία, 11 τι'> εκλατικο ΟεοσοφιΥ.ό σί,στημα, ιμφανίσΟηκε 
τόν τρίτο αίόΊνα, αν :τιστi,1,ουμε τον ιογένη λαέρτιο ή καταγωγή 
τη; είνυι :τολί1 <lρι.αιόηρη. Για ίδρυτή τη; άναφΕ (?fι τόν Αίyύπτιο 
ίερ�α Πότ-'ΑμuJν, :τοι• εt,ησΕ στα πριίηα χρόνια τη::; έ:τοχη; των 
Πτολψuίων. 

'Ερ<ίιτ.- Ποιά ητα, ή διδοσ:ιω.ία τοϋ '.'\μμ<•η ίου � ακχϋ.; 
'Α:τάντ.-"Ενα:: ά:τό τοι',; συγ',

1(.)αq-εί;, :τού fχουν γράψει γι' 
αυτόν, ό λlοσάιμ, γράq Η ;Η;): ό ':\μμu)νιο; δίδασκε δτι: 

« ... 11 Ορησκεία τη::; μάtυ::; συμβάδιζε μi τί; φιλοσοφικές διδα
σκαλίf::; κι' άχολούΟησε την τί•χη του;. Σιγά-σιγά, φΟάρηκε, σκοτί
στηκε u..ϊό τψ ω.αζονfίu, τ11 hεισιδαιμονία καί το ψιμμα. Χρειαζό
τα% λοι=τον τu)Qσ. να την άπαλί.ά�Η Υ.ανι:ί; ά;τ:' δλi:.ς τί; προσμίξεις, 
να τη; ξαναδuJσΗ τi1ν ;τ:ρuηη τη; καΟαρότητα ΟεμελιuJνοντ<ίς την 
πάνω σί:. φιλοσοψιΥ.Ε; άρχi;. Ό Χριστό;, rλεγf ό Άμμ6Jνιο;, είχε τά
ξει σκοπό του τ11ν άποκυτύσταση τη; σοφία; τιίJν άρχαίων στ�Ίν άρχι
κή τη; άκεραιότητα. Θiλησε να :τεριόρίσει τ11 δεισιδαιμονία, πού έπι
κρατοϋσε τότε παντού κuί να διαλί•σει τί.; άναρίΟμητε; πλάνε;, πού 
είχανε είσχωρήσΗ στί; διάφορε; λαικί; Ορησκείες». 

• 'Από την ιλληνιzή μετάqρασι Μσρίzω:: Κο,δή).η (�Ε:ι,δοσις θεοσοφιχης
'Εταιρία;, ό τόμο; u.δ. 50 :ισί δεμ. 60 δροχ.). 
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Τά 'ίδια λένε κι' οί σημερινοί θεόσοφοι. 
Έριί1τ.-' Α<r·οϋ ό 'Αιιμώνιος δίν άφησε γραπτή διδασκαλία, πώς μπο

·ροϋμf νά !:;{ροuμε, δτι αυτl,ς ητανc οί αρχές του;
'Απάντ.-Οϋτε ό Βούδδας κι' ό Πυθαγόρας, ουτε ό Κομφού

κιος κι' ό 'Ορφεύς, ουτε δ Σωκράτης κι' ακόμη κι' ό Χριστός αφ11-
σανι τίποτε γραπτό. Κι' δμως οί π1ορισσόηροι άπ' ωΊτοίς είναι ίστο
ρικά πρόσωπα κι' ή διδασκαλία τους fφτασι ως τήν εποχή μαc;. Οί 
μαθητές τοϋ 'Αμμώνιου, κι' ανάμεσα σ' αυτούς ητανε δ 'Ωριγlνης 
κι' ό Ειρηναίος, γράψανε συγγράμματα, δπου εκΟέτουνε την ήΟική 
του διδασκαλία. Ό 'Ωριγένης, δ Πλωτίνος κι' ό Λογγίνος, ( σύμβου
λος της περίφημης βασίλισσας Ζηνοϋίας), άνυ.πτι',ξανε στο κοινό 
fνα μέρος άπ' τό μυστήριο τη::; 'Εκλεκτικής Σχολης, δσο βέβαια 11τανε 
δυνατόν, γιατί ύπήρχανε δύο ειδiίJν διδασκαλίtς, ή εξ ω τ ε ρ ι κ 11 
κι' ή έ σ ω τ f ρ ι κ 11. 

'Ερώτ.- Πως τότε ή διδασκαλία α'ί,τή διασώθηκε μ[χρι την {ποχή 
μας, αφοϋ βεδαιιυνcπ, πιος οί πραγματικές αρχές της θρησκείας της Σ ο
-φίιις {\τανc άντικcίμε, ο της f σωτερικης διδασκαλίας; 

'Απάντ.-Ί-Ι Θ ρ η σ κ ε ί α  της Σ ο φ ί α  ς ί,πηρξε πάν
τοτε μια και μόνη. Είναι ή πλευταία λέξη κάθι δυνατής ανθρώπινης 
γνώσης και γι' αυτό φυλάχτηκε μ? πολλή προσοχή. 'Ί'πηρχε πολί, πριν 
από τούc; 'Αλεξανδρινούς θεόσοφους, rφτασf μέχρι την εποχή μα; 
και θά επιζήσει ϋστερα από κάθt θρησκεία και φιλοσοφία. 

Έρώτ.- Ποιοί την [φύλαξαν; 
'Απάντ.-Οί μύστες κάΟε χώρας, οί βαθυστόχαστοι έρευνητ?ς 

τηc; αλ11Οειας κι' οί μαθητι'ς τους, ιδιαίτερα δμω::; φυλάχτηκε στους 
τόπου::; δπου ηΊν πtριβάλλανι μ?c ηΊ μεγαλύτερη τιμή καί τr1ν καλλιερ
γ11σανε μ� πιρισσόπρο ζ-ϊΊλο, δηλαδιΊ στίς 'Ινδίι;, στην κεντρικr1 
, Ασία και σηΊν Πιρσία. 

'Ερώτ.- Μπορcίτε νά ιιiiς δώσετε μερικίς άποδ�ίξεις τοϋ ίσωτεριΥι
σιιοϋ της; 

Άπάντ.-'Η καλύτερη απόδειξη γι' αύτό είναι τό γεγονός, δτι 
κάΟε αρχαία θρησκευτικ1Ί η μάλλον φιλοσοφική λατρεία περιλάμβανε 
δύο μfρη: ηΊν εσωτερικ1Ί η μυστικ11 διδασκαλία καί τήν εξωτερική 
η κοιν1Ί τελετουργία. Είναι επίσης πολύ γνωστό, πως τά μυστ11ρια των 
αρχαίων σε κάθε χώρα χωριζόντανε σί δύο: τά μεγάλα (μυστικά) και. 
τα μικρά (κοινά) Μυστήρια, δπως π. χ. τα 'Ελευσίνια στην 'Ελλάδα 
( τα Όλείζω εν 'Ά γραις η τα Μεγάλα εν Έλευσίνι). 'Όλοι, άρχ ίζον
τω:; από τοί,ς ίεροφάντες τής Σαμοθράκης καί της Αιγύπτου μέχρι 
τούc; Βραχμάνες στις αρχαίες Ί νδίες καί τούς σοφούς Ραδδίνους στην 
'Ιουδαία, κρατούσανε μυστικη την πραγματικ11 τους πίστη από φόβο 
μ11 δεβηλωθfί. Οί 'Εδραίοι Ραδδίνοι ονομάζανε τίς θρησκευτικές 
τους ακολουθίες «l\1ερκαβάχ» η εξωτερικό σώμα, «φορέα», τό περί-
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δλημα δηλαδ1Ί πού :τεριέχει το κρυμμένο πνεϋμα, ηΊν ύψηλότερη από
κρυφη Γνώση. Οί ίερείς στί; αρχαίες θρησκείες ποτέ δεν κοινοποιού
σανε στο λαό τά :τραγματικά φιλοσοφικά τους μυστικά. 

Έρώτ.- Συχνά σϋ.c άποκαλοϋ,ε έσωτερικούς βουδδιστές. Εtστε λοι
πόν όπαbοί τού διδασκάλου Βούδδα; 

Άπάντ.-'Όσο κι' δλοι οί μουσικοί είναι οπαδοί τοϋ Βάγνερ� 
l\Ιερικοί άπό μσ; είναι δουbδιστές από θρησκ�ία. Πολύ περισσότεροι 
δμω:; είναι οί ινδουιστέ:; καί οραχμανιστέ:::, καΟώς κι' οί χριστιανοί 
ευρωπαίοι, :ταρά οί προσηλυτισμένοι δουδδιστές. 

Έρώτ.-Πισηύετε στό, πvευματισιιό; 
'Απάντ.-"Αν με ηΊ λέξη «πνευματισμόc:» εννοείτε τον τρόπο, 

μf τον δποίο έξηγούνε οϊ ;ινευματιστές ώρισμένα άσυνήθιστα φαινό
μενα, τότε άσφαλιος οχι. 'Υποστηρίζουν δτι αυτές οί έκδηλιόσεις οφεί
λονται στα «πνεί1μαtα>> των νεκρών, συνήθως συγγενών πού έπιστρέ
φουνε σηΊ γη για να έπιχοινωνήσουνε με τούς άγαπημίνους τους. 
Σ' αυτό το σημείο διαφωνούμε έντελιος. Σας δεδαιώνουμε, δτι τά 
;ινεί1ματα τιι>ν νεκρίί)ν δίν μπορούνε νά γιιρίυουνε στ1Ί γη παρά μονάχα 
σί σπάνιε:; έξαιρι-τικί:; περιπτώσει::;, για τις δποίε:; Οά μιλ11σουμε άρ
γότερα. Μί τού; άνΟριίJ:του:; έπικοινωνοϋνε μόνο μ' ύ π ο κ ε ι μ ε
ν ι κ ά  μέσα. "Αν συμδαίνουν α ν  τικ ε ι  μ ε ν  ι κ ί ς παρουσίες 
οcrείλοντα.ι στο q;άντασμα τού σιί)ματος πού είχε ό νι:κρός. 'Όμως 
στόν ψυχικό, στόν ;ινευματικό πνι:υματισμό, πισηύουμε άπόλυτα. 

Έρύη.-' Αρ,ι{στε μήπωc; τά πvε11ιιατιστικά φαινόμενα; 
'Λπάντ.-'Όχι δ{6αια, έκτος άπ' τις πι-ριπτώσΗς συνειδητης 

απάτη;. 

Έρύη.- Πωc; τύ [ξηγείτε τότε; 
'Απάντ.- -1Η πολλού:; τρό:τοιι:;. Οί αιτίες α1'1τίί)ν των έμφανίσεω_ν 

δf ν είναι τόση ύπλί; δσο Οίλουνε να πισηί1ουν οί πνευματιστές. Και 
πρώτα απ' δλα στις «ύλοποιήσεις>> συνήθως δ α.πύ μηχανης Θεός εlναι 
τό αστρικό σιίψα τοϋ μέντιουμ 11 ένός απ' τού:; παρισταμένου:;. Στο 
αστρικό σιίψα επίσης οφείλονται οί εκδηλώσεις τού είδους Davenport 
11 γραq;�Ί πάνω σf πλάκα χ.ο.χ. 

'Ερόη.- Είπατε ;rρίν τ11 λέξη «συνήθως,>. Τις αλι ες q,ορές, ποιες 
ιct,αι οί αίτίες αυτών των φcιι,ομfνω,; 

'Λπύντ.-Αυτό έξσρτίiται ιι.π' το είδος των φαινομίνων. Μερικές 
φορέ:; εlναι τα άστρικύ. λείψανα, τύ. «κελύφψ> της Κσμσ.λόκα από πα
ρελΟοιiσε:; προσωπικότητες, αλλοτε πάλι εlναι «στοιχε.ιακύ>>. Ή λέξη 
«.τινεϋμα» εχr ι πολλές και διάφορες εννοιες. 

'Ερόη.- Πως συμδuίνει σε μερικές lπι-;ωινωνίες τά πν�ύματα ν' άνα-
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-φέρουν πράγματα αγνωστα στίι. μέντιουμ τίι. δποία lπίσης δέν ύπάρχουνe 
-στή συνει�rιτή σκέψη tιΤJν παρόντων στίς' συγκεντρώσεις;

' παντ.- ύτό δεν εΙναι αναγκαστική απόδειξη δτι αυτ11 ή νοη
μοσύνη κι' οί αλλες γνι,ίJσεις άνήκουνε σέ «πνεύματα», η προέρχοντω 
άπό lί.σαρκες ψυχές. Εlναι γνωστό, πώς πολλοί υπνοδάτες, δσο διαρ
κεί ό ϊ�νος τους, γράφουνε ποιήματα, συνΟέτοuνε μουσική η λύνουνε 
μαΟηματικα προβλήματα, χωρίς ποτέ να εχουν άσχοληΟεί μέ τη μου
σικ11 η τα μαΟηματικϊι. 1ερικοί μάλιστα άπαντοϋνε μ' έξυπνάδα σ' ε
ρωτήσεις πού τοί,ς γίνονται, μιλούνε γλιίJσσες π. χ. λατινικά η έδραί
κά, πού άγνοοϋν εντελώς δταν είναι ξί,πνιοι. Μήπως κι' αυταοφεί-
1.ονται στα πνεί•ματα; 

Έριuτ.- Πίί1ς τίι. lξηγείτε λοιπόν; 
' πάντ.-Πρεσδεύουμε δτι μέσα σέ κάΟε ανθρωπο ύπάρχει ό 

'Οείοc σπινΟή )ας, ποvναι 'ίδιο; στήν ουσία του μέ τό «παγκόσμιο πνεϋ
μα». Τό πνευματικό «έγώ» μας εlναι ::τάνσοφο, άλλα δέν μπορεί να έκ
Ι'>ηλώσει τή σοφία του, γιατί εμποδίζπαι άπ' τούς πcριορισμούς της 
ϊ-λης. Τώρα, δσο περισσότερο αυτά τα εμπόδια άδρανοϋνε, μ' αλλα λό
για δσο περισσότερο παρuλί1ει τό φυσικό σώμα και χάνει η1ν ατομική 
του αύτοτiλεια κι' ενερ 1ητικότητα, (πράγμα δυνατό σέ δαΟύ ϋπνο η 
σέ μεγάλη άρρι;Jσηια), τόσο περισσότερο τό εσώηρο «'Εγώ» εκδηλώ
νεται στο φυσικό πεδίο. Αυτ11 είναι ή δική μας εξήγηση γι' αύτά τα
πραγματικως Οαυμαστά φαινόμενα, πού άνήκουνε σ' άνώτει,α πεδία,
καί στα δποία πιστοποιοϋμε άναμφισδήτητη νοημοσύνη καί γνώση.
·Όσον άφορα τιί>ρα τα κατιί>τερης ποιότητας φαινόμενα, τίς Ι'>ιάφορες
κοινοτοπίες καί φλυαρίες ::τού αποδίδονται στα «πνεύματα», θα μας
χρειαζότανε ::τολύς χρόνος και χώρος για να δώσουμε τίς πιό σημαν
τικές εςηγήσεις, ποί, κατ{χουμε γι' αύτά. 'Εξ αλλου δέν μας ενδιαφέ
ρει να έπηρεάσουμε καί να καταρρίψουμε τις δοξασίες των πνευματι
στών η δποια u.λλη πίστη. ΊΌ οάρος της απόδειξης ας πέσει στους
ωμουc αί•των ::τού πιστεί1ουνε στα πνεύματα.

Έριστ .- Πιστεύετε στό - εό; 
' πάντ.-Έ'tαρταται απ' τό τί εννοείτε μ' αυτό τον δρο. 

'Εριστ.-'Ε, νοω τό Θεό των χριστιανων, τόν Πατέρα του Ίησοu, τό 
ημιουργό, τό • ιό της Βίδλου καί του Μωυσij. 

' πάντ.- έν πιστεί,ουμε σ' εναν τέτοιο Θεό. έν παραl'>εχόμα
στε ηΊν ϋπαρξη προσωπικοϋ η εξωκοσμικοϋ κι' ανθρω:τόμορφου Θεοϋ,
πού δεν είναι παρά 1Ί γιγάντια σκιά τοϋ ανθρώπου κι' οχι μάλιστα 
στ�Ίν άνώτερ11 του οψη. Ό Θεός της Θεολογίας ε1ναι γεμάτος αντιφά
σεις, κάτι λογικά αδύνατον. Γι' αυτό καί δέν τον παραδεχόμαστε. 

Έρώτ.- :Σας rιαρακαλω ,·ά μου άναφ[ρετε τούς λόγους αύτijς της 
σρ,ησηc. 

' πάντ-'Ί'πάρχουνε :τολλοί και δέν μπορώ να τούς άπαριΟμή-
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σω δλου::;. Θα σας :τω μερικού�. Οί :rτιστοι δεν θεωρουνε το Θεο από
λυτο κι' α:τΗρΟ; 

Έρώτ.- J\1οϋ φαί,εται, ,αί. 
Άπαντ.-Άφου λοιπον είναι απειρος, που σημαίνει χωρις δρια, 

χαι μάλιστα απόλυτο::;, πώς είναι δυνατον να εχει μια μορφ11 και νά. 
δημιουργεί τά πάντα; 'Η εννοια τηc; μορφης εξυπακούει ενα περιο
ρισμό, μια αρ-χ11 κι' ϊνα τέλος. Για νά δημι(Ιυργεί ενα "Ον, σκέφτε
ται και σχεδιάζει. Πως Είναι δυνατον το 'Απόλυτο νά σκέφτΕται, δη
λαδ11 να μπαίνει σι σχ(σειc; με το περιορισμένο, το πεπερασμένο, το
καθορισμένο; Αυτος εlναι φιλοσοφικος και λογικος παραλογισμός. 

Έρώτ.- Είστε λοιπόν αθεοι; 
Άπάντ.-"Οχι, εκτός αν αθεοι είναι δσοι δεν πιστεύουνε σ' &ν

Ορωπόμορcrο Θεό. Πιστεύουμε σ� μια παγκόσμια Οεία ΑΡΧΗ, ρί
ζα των ΟΛΩΝ, απ' η1ν όποία τά πά,,τα προέρχονται και ση1ν όποία 
δλα θά έ:τιστρέψουν στο τ(λος του μεγάλου κύκλου τη::; ϋπαρξης. 

'ΕQύη.-'Ισχυρίtεσθε, ) οιπόν, δτι δ) οι ίχουιι� πρίν !;αναt,11σcι πάνω 
στη γη σε ποΛ)fς ;τιρασιι(,ες ί,σαρΥ.ώσcις, χι' ότι θu συ,εχίσουμc rτσι 
Χαl στο μέ) λο,; 

Άπάντ.- Ναί. Ό κύκλος ζωηc; 11 μαλλον ό κύκλος συνειδητής 
ζωης αρχίζει μΕ το χωρισμο τοϋ θνητού ανθρώπου - ζ(�Ου σ� φύλα, 
και Οα λ11ςει μι η1ν τελευταία γενεά τιον ανθρώπων τού ί:'δδομου κύ
κλου και της Fδδομης φυλη::; της ανΟρωπότητα::;. 'Αν τώρα λά.δουμε 
ύπ' οψη δτι βρισκόμαστε μόνο στον τiταρτο κύκλο της πf μπτηc; φυ
λη::;. θα μπορέσουμι:, ε-ί1κολώτερα νά crαντασθούμΕ, παρά. νά υπολογί-
σουμε η1 διr�vκειά του. 

'Ερύη.- Κι' ι, σαργω, όιιuστε δλο τον γαιοό, Χάθε φορύ Χαl σι γc,ι
\ οί•ργιu ;τροσωπιΥότητα; 

'Απάντ.-Άκριδιο::;. Μόνο μi: τις γεννήσεις αύτi:c; είναι δυνα,11 
1Ί αδιάκοπη πρόοδο::: στ' άναρίθμητα έκατομμύρια Έγ6), προς μια. 
τελικη τιλειοποίηση κι' οριστική άνάπαυση τόσο μακρόχρονη, δσο κι' 
1Ί πε,ρίοδος δράσης. 

'Ερύη.- Καί τί cf,uι ιοΥ.ωο, πού ρυθιιίζει τη διάρΧεισ. η τίς εtδιΧiς 
ίδιότητcς σ' αύτcς τίς μιτε,σσ ρ:ιύ)σεις; 

Ά-τύ.ντ.-Το Κάρμα, ό παγκόσμιος Νόμος της άνταποδοτικης 
Δικαιοσύνηc;. 

Έρύη.- Er, αι \όιιος ΠQΟLΧισιιέ, ος με νοημοσύνη; 
Άπόντ.-Γι(ι τΟν μστεριαλιστ'Υ) πο'U θεωρc.ί τυφλ11 δύναμη τΟ 

νόμο τη::; περιοδικότητας που κανονίζει τr�ν πορεία τ&'Jν σωμά.των, κα
Οο)C; κι' δλους τούς αλλους φυσικους νόμους, και το Κάρμα δεν μπο
ρε,ί παρά νά είναι tνας νόμος σύμπτωσης. Κατι':ι. τ�Ί δική μας αποψη 
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κανένα επίθετο, κανiνας προσδιορισμός δΕν εlναι ίκανό::; να Πtριγρά
ψει αυτό ποfiναι άπρόσωπο κι' οχι οντότητα, αυτό πουναι gναc: παγ
κόσμιοc: δραστήριο; νόμος. "Αν μ' έρωτ11σtτε ποιά είναι f1 νοημο
σί1νη, πουνιιι ή αιτία τοι•, Οα σας άπαντ11σω: δΕν ξέρω. "Αν δμως 
μου ζητήσΕ-η να προσδιορίσω τ' αποηλίσματά του και να σας έςη
γήσω ποιά Ε ίνω, σύμφωνα μέ τίς πεποιΟήσει::; μας, τότε Οά σας πω, 
Οτι ή Πtίρα χιλιάδων uιuηιων tχct αποδΕίξει TllV αλάθευτη δικαιο
σύνη, σοφία και νοημοσύνη του. Τό Κάρμα, χωρίς να σ(�ύλει, ιlπο
κα0ιστα τί::; ανΟρcοπινfς αδικίΕ::; κι' ολε::; τίς άποτυχίες της φί1σης. Εί
ναι αυστηQό::; έπανορΟωτης του κr.ιΟc κακοίi, νόμος ισορροπίας που 
ανταμf ίοcι και τιμωρfί μ' απόλυτη &μεροληψία. 

* 

Στό ,<ΚΛΕΙΗ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ> περιισιιβά,ονται ε,ατοηύδεc 
τέτοιες lοωτιιποκρίσεις, ιιΗαΕ,ίι τι,η αι λων, πάνω στα έπόιιε,α θ€ματα: 

Ί-Ι tνότητα τοϋ 'Όιου ιιι'.σα στό 
(υΟλο 

Έξιλιξη καl πλά, η 
Ή tπταδικrι σύστασr1 τοϋ πιαν{ιτη 

Ιιιας 
Ί-Ι έπταδιχή σύσταση τοϋ ά.Θοιυπου 
Διαφορά ιιεταξύ ψυχης καί π, εύιια

( τος 
Έλληνικi1 Διδασ,ιαλία 
Περιοδικfς γεηήσεις 
Τί εl,αι τό Κάριια; 
Ποιοί εr,αι αυτοί πού γνωρίζουν; 
Τό μυστήριο του 'Εγώ 
'Η περίπλοκη φύση του Μάνας 
'Η διδασχαλία αυτή ύπάοχει στό κα

( τα Ίωάννην Ευαγγέλιο 
Ή μοίρα των κατώτερων στοιχείων 
Γιατί οί θεόσοφοι δεν πιστεύου, ε 

(σηΊν fπάνοδο των γνήσιων 
(πνευμάτων 

'Η συ, είδηση ιιετά τό Θάνατο καl 
(πρίν άπ' τή γέ,ν11σ,, 

Ό φιισι)Ιύ:: καί πνευιιατικός α,θρο,
(ποc 

'Η αίι;η ισ άηαιιοιδή καl τιιιωρία. 
Tu διάcrορα <στοιχεία'? τοϋ άνθρώ

(που 
Τί tί, αι ή ιι,ήμη σύιιφωνα με τή 

( Θιοσοφική διδασκαλία 
Γιατί δ�ν θυιιοιιαστε τούς ;τερασμέ-

( νους βίουc μαc; 
'Α τοιιιχότητα Υαl προσωπικότητα 
'<\ιιοιδή Υαl τιιιωρία τοϋ 'Εγώ 
Θ;όc; κ,αί προ?fυ�ή
Ει,αι α,αγ,ιαια η προσευχη; 
'Η προσtυχή σκοτώνfι την �ιιπιστο-

(σύνη στόν tαυ�;ό μας 
Ί-Ι πηγή τηc άνθρώπι,ηc; ψυχης 
Θιοσοq,ία καl ασκητισμός 
Θεοσοφία καl γάιιοc 
Θεοσοφία καί άγωγή 
Ή τε, ειοποίηση τοϋ έαυτου μας 
Ή άφηρημένη ίδια καl ή συγκεκρι

( μένη πραγματικότητα 

Οί ένδιαφερόμενοι ν' άποκτήσουν τό βιολίο αυτό, 5.ς γράψου, στον 
«ΙΛΙΣ Ο» έιιοάζοντα:; τό άντίτιιιον: δρα χ. 50 για yαρτόδετο άντίτυπο η 
δραχ. 60 για πανόδετο, 
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Τό άνθος tΌύ Λωτού 

Δεν εχε�ς, ο•jρ,y_νέ, 6στ.λσ.χ·ιί,y_ 
γιΙΧ νά μέ Υ.σ.τσ.διώΥ.εις, 

σ:?.. στ.λάχ•ισ. σου 

τ+ι βεοrι.ιότητιχ μου μέ. τb πελέκι της α.μφι6ολίrι.; νi χτυπάς. 

1966 

Κά.θε ς:ι1λλο ε-χει -:+ι δικ11 του οσμή Υ.σ.ί χάθε άνθρωπος το δρόμο του. 

Δέ·ι ϊιπιχρχει τέρμα π7.p7. λ ιμ άνι κcι.ί -;;ιzξίδ�. 
ΣΙΧν μπεί; μέσιz στή γέννφrι, 
σ' άρπ6:ζει δ σ-:ρό6ιλος -ων γενν1ρεων. 

Δεν εzουμε -:ίτ.,;,-,ε ·17. χάσουμε, γισ.τί πόθος -:η; Φ1.1ση; είνσ.ι ή τε
(λει6της. 

* 

Κcι.θώ; ενιz; στρcι.-:ιώτη; σ.;:,ι:ισ�ωμένο; σ-:ήν σ.γάπη της γi'/ς του, 
τον τ.ερίμενσ. .:ο Θiνσ..:ο δπλισμένι:ι; Υ7. τον πολεμήσω, 
δέν εΙμσ.ι έχθp6; σι:ιυ, δεν είμrι.ι έzθρ6; σου 
τήν έλευθερίcι. σοσ δί·ιω μου φώνcι.ζε, 
μi γισ.-;;ί δέν ·r1θελcι. •ιά -;;r.ι•ι σ.zούσω. πο,j μου ετσ.ζε ώρcι.ίους τ6πους; 
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Για.τί δεν ·ηθελα ν' ά.νε6ώ τή σκάλα. του φωτός; 

* 

Μάτια. ά.νθρώπινα., κουρασμένες λυχνίες της σκέψης, 
πού όνειρεύεσθε τή μουσική σας τή θεία, 
μέ καμμιά. πα.ρά.κληση δέ θέλω νά. ντυθώ. 
κα.μμιάς ελπίδας τό φόρεμα νά. φορέσω. 
Το σωμα. μου εfνα.ι ενα οί'κημα., πού καπνίζει 
κι έπιθυμω τήν έξοχή, 
θά., βχω στο δρ�μο τοϋ 'λπείρου
κα.ι θα. περπατησω 
θά. πετά.ξω πά.νω άπ' τούς ψό6ους καί τίς προλήψεις. 

* 

Τι άλλο εΙναι το σιίJμα μου ά.πό ενα παιχνίδι της δμίχλης; 

113 

Τήν εχετε παρατηρήσει δταν πηγαί1Jει κι ερχεται κι ά.ραιώ·Jει κα.t 
(πυκνώνει 

στtς ρεματιές μονά.χη 
χωρίς πετά.γμα.τα. πουλιών κα.ί άνθη; 

* 

Σά. λεπρός είμαι καί πηγαίνω πίσω ά.πό το θαυμα 
τήν ϊασή μου έπικο..λοιίμενος 
ενώ το θαυμα. είναι μiσα μου, δυνατό. 
Πως δεν το υπακούω; 
('Ο Θάνατος είναι το ούpά.νιο τόξο ,ου Κατακλυσμου μας) . 

Ί"ψώσου στήν κορυφή τ' 'Ανθρώπου, 
δπου λά.μπει δ στέφανος της νίκης σου.

Τά. κλείνεις δλα. μέσα σου, ά.πό του ά.νέμου τήν δμιλία ως ,ό βου6ό 
(ά.λφά.6ητο των άστρων, 

παίζε μέ δλα. καθιί>ς ενα παιδάκι ευτυχισμένο στον κηπο της μητέρας 
(του. 

Ή πόρτα. της σωτηρίας είναι τόσο σιμά. σου, 
πού αν ά.νά.πνεε θ' α.κουγες τήν ά.να.πνοή της. 
Μήν ά.νυπομονείς καί μήν ά.δημονείς 
το α.υριο φωτει •io θά. ξημερώσει 
καί τότε ή θύρα. ,ης ά.λήθειας θ' ά.νοιγεί, 
μά. θά. ίδείς ενα. μέρος μόνο της ά.λήθειας, 
μιά. σχισμή του ' πείρου 
μεγαλύτερη ά.π' δλο α.ύτό το "Απειρο, πού β) έπεις 
καί θά. νιώσεις νέος 
το γλυκό λω,ό τρώγοντας της προηγούμε•Jης ϋπα.ρξής σου. 

�ΑΡΑ�ΤΟΣ ΠΑΙΛΕΑΣ 
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Ο ΛΕΥΚΟΕ ΛΩΤΟΕ 

Ό .\ευχό:::: .\ωτό:::: είναι �να ανΟο; μέ με',1άλο συμϋολισμό στ11ν 
'.\νατο1.11. �ί•μδολον τη::: -;1ονιμότητο::; Υ.αι της εύκαρπίας, της αίωνίας 
νεότητος Υ.αί τη; μετενσαρκώσεως, είδιΥ.ώτερα συμβολίζει η1ν πολλα
:τλη ύ:τόστασι τού άνΟρώ:του Υ.αι τό μεγάλο ;τε.,-τρωμένu του. 

Ό συμϋολισμό; αυτό; πηγά ει άπό τί::; Βέδες. 'Ό:τως τό ανθος 
τού .\ωτοϋ -',1ράφει 11 ίερά Βίϋλο; των 'Ινδών- πού οί ρίζες του 
ε!ναι ϋυΟισμένε; στο βουρ;ι.ο τού ϋυΟού, άνοί 1ει τα πέταλά του στον 
' Ίlλιο, [τσι Υ.αί 1'Ί Θεία Ψυχ,11, φυλcαισμένη στί; ύλικές μορφές, ύψώ
,•εται :τρό; τό Φιό; τη; {,πι;ρτατη:::: �οcrία;. 

ΊΙ ιlνοί'.>ιΧ1Ί έξέλιξι:::: τη::; έντό; του ΆνΟρώπου Οιίας Ψυχής 
σημει<;)νtται σιιμf>ολιΥ.α στά τμ11ματα του .\ωτοίi : 

λ' οητιχο; Υ.όσμο;. \ιαμον11 των 

ιδασχάλων, οί όποίοι ;τατοϋν 

τό 1ωη;Jcrλι τη; :Γ\' ιρ άνα. 

Ψυχικο; κόσμος. '.\φί,πνισις 

τη::; συνειδ11σεω; στί::; μεταφυ
σιΥ.�ς πραγματικότητες. 

Ζωιχο::; κόσμο;. 'Ατραπό; της 

1 ΙιJΧ,η; δια μέσου τ<ΪJν ζω"ικ�Ίν 

μορφιϊη• :τρο; ηΊν ύνωηρότητα. 

0

Ί'λικο; Υ.όσμο;. ΣΥ.οτι-,ινο λί

κνον άπο δπου οί άν0ρ6Jπινες 

Οελήσει; άρχίζουν τ11ν έπίμο
z.Οη :τορεία επιστροφή; προς 

τ11 σφαίρα των αρχετύπων. 



1966 

1. Η. ΔΑΜΠΑΣΗ

Ξενοφάνης 
ό φιλόσοφος καi 6ιολόyος 

Ύ'ίό:; του \�ξίου η τοϋ ΌρΟομίνους, εγεννήΟη ιν τη Ίωνικη 
πόλΗ τη::: 1{ολοcrι7,νο:;, Εί; χρόνον μ�Ί καΟωρισμίνον. Κατά Τίμαιον 
ί•πηρξΕ σί,γχιιονος τοίi τυράννοι• τ<ί,ν Σ uρακουσων 'Ηρωνο::: ( 4 78 -
Jυ 7 π.Χ.) καί τού κωμωbιογράcrου καί ιατρού 'F:τιχάρμου, άκμά
σαντο:; επί τη::: τυιιαννίbο; αί•τοϋ· κατά τον 'Απολλόδωρον, εκ μαρ
τυ(Η{ον τοίί �iΕ.τοιι 'Εμπει!_)ικοϋ καί τοϋ Κλήμεντο::: 'λλι:ξανδρέως, 
έγεννήΟη κατα ηΊν 4011ν ολ�ψπιάδα (υ20- GlG π.Χ.) και εζησεν 
rτη μακρά (ί-'να αι{Ϊ>να)· κατά \ιογένην λαέQτιΩν, εκ τοϋ 'Λ:τολλο
bώιιου εν πολλοί:; τάς πληροφορία; άρυομένου και αί,τού, ηκμιωε τ11ν 
fίΟ1Ίν ολυμ:τιάbα (340-,")37 π.Χ.), :τερίοδον, ο�ωρουμένην :τι0ανωτ1-
ραν ( ι), ( 2), ( 3), (η. Έκπ�σι:>ν της πατρίδος του, κατέψυγεν είς 
...::ικΕλίαν και διiτριυεν εν Ζάγκλη ({1 νυν �1εσσίνη), εν 'j..,λiq. (ίδρύ-
0 ' - ' ' - Ι ' ) " 'δ'"' ' ' ' Ι' ' η το J !Ο υ:το των < >ωκα�ων , οπου ε ιuασκεν, ω::: και εν \.ατανη. 
Κατι'.t μίαν εκi'>οχ11ν {1:τηρξΕν αυτοδίδακτο:::, δπω::: ό Φερεκί,δης καί. 
δ Θαλη:::, έν ίb, κατ' ι'.ίλλην, δι11κουσε τοϋ Βότωνο::: 'λΟηναίου, τοϋ 
ΆρχΕλάου καί τοίί 'Λνα!Ξ ιμάνδρου. Επηγγiλλετο τον ραψωδόν και 
εγραψ�ν ει::: rπη, ελεγείας καί ίάμυους κατrι τού 'Ομήρου καί ΊΙσιό
δου, ψiyων αί,τοί,::: δι' δσα π�ρί. Οειον είπον· λέγcται ε:τίση;, δτι άν
ητίΟετο ει::: τα::: i'>οΕ.ασία::: τού Θαλοu καί του ΠυΟαyόρου καί έ:τετί
Οετο τοϋ 'r::τιμ�νί�ου· εποίησεν, ακόμη, Κολοφι7>νο; κτίσιν κrι.ί τον 
εί::: Έλέαν τη::: Ί ταλία::: αποικισμον fπη δισχίλια. Προκειμένου περί 
τη::: μακροϋιότητι>:: του, ό ϊδιος, διανί,ων τό 92ον ετο:::, ελεγεν· 

,,"Ηοη δ' έπ-ά τ' εα.σι κα.ί έςήκοντ' ενια.υτοί 
βληστρίζοντε;; εμήν φροντίδ' άν' Έλλά.οα. γην" 
., - (">\ , ., 1':' ., , , \ -εκ γενετης οε ,οτ ·ησα.ν εεικοσι πε,;-ε τε προ;; ,οι; 
εί'πε;, εγώ περί τών δ' οίδα. λέγειν έτ1μω;;» ( '>). 

1) ιογ[\η: .\α[ρτιο:, Θ', 1 , 20.
2) � έ!Ξτος 'Εuπειρικό:: Πρός Μαθηματι,ού:. :\.', 237.
3) Κλήuης: � τρωuατείc, Α', 333.
4) Bur�et J.: L: Aurore �e la Philo ophie Grecque, p. 126 - 130.
3) ιογ�νης Λαερτιοc, Θ , 1 - 20.
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'Η ' 'Ο ' ' ' c,O 'ξ ,. ' ' Ί" ' αντι εσις του προ; τον μηρον, ε ου και ο ιμων απε-
κάλει «Ξενοφάνην Ο' ί,:τάτυφον, Όμηραπάτην έπιχόπτην», καί τον 
Ήσίοδον οφείλεται Fι::; τό δτι ούτοι 

<τ.ά.v-α θεοίσ' ciνέθηκαν υΟμηρός θ' Ήσίοδός τε, 
δσα 7:!7.p' ci νθρώτ.οισι ν όνείδε7. καί όγος εστί ν, 
Χλέπτειν μοιχεύειν τε Χαί άλλήλους άπατεύειν», 

έν ώ αίηό; 1Ίρνείτο τοί,::; άνΟρωπομόρψου; Οεού;, τοί,; εχοντας τά 
χαρακτηριστικά έχάστη; η7Jν δημιουργησασών αύτού; ανΟρωπίνων 
φυλών, ώ; κατωτέρω· 

«είς θεός εν τε θεοίσι καί ά.νθρώποισι μέγιστος, 
ουτι δέμας θνητών όμοίίος ούδέ νόημ7.». 
«Οί βροτοί δοκέουaι γεννασθαι θεούς, 
τήν σψετέpην δ' έσθητα εχειν ψωνήν τε δέμας τε». 
< Αίθίοπες (τούς θεούς σψετέροις) σιμούς μέλανά.ς τε 
Θρηκές τε γλαυκούς καί πυρρούς (ψασι πέλεσθαι) » (1). 

' ρνητ11;, άχόμη, τη; μετεμψυχώσεως, είρωνεύετο τον ΠυΟαγόραν, 
ώ; έπ' αύτοϋ· δτε κάποτε διήρχετο την άγοράν και άντελήφΟη κά
ποιον νά δέρη κϋνα, εφώνησε νά σταματήση, διότι ανεγνώρισε τήν 
ψυχήν ένό; φίλου άνΟριίJ:του εκ τη; ύλακης τοϋ κυνός καί είπε το 
άμίμητον 

, πα:ϋσαι μηδέ ρ6.πι .... , , επί ή ψίλου ά.νέρος έστί 
ψυχή, τήν εγνων φθεγξαμένης ιΗων» ( 2). 

Κατά τά::; μεταφυσικά; αύτοϋ δοξασίας, αντιλαμβάνεται τον 
Οεον ύ:τερδατικόν καί μέγιστον μεταξύ Οεών και αν0ρ(οπων, «σφαι
ροειδή την ούσίαν, δλον δέ όραν και δλον άκούFιν, μη μέντοι άνα
:τνείν ( J) · ύ:τοΟέτει «δτι ούδi:ν γίνεται ούδέ φΟείρεται ούδ� κινείται 
και δτι εν το :ταν έστι ν εξω μεταδολης» ( 4). το εν το ον καί το παν
<<Ουη ΠΕΠΕρασμένον οίίτε απειρον ουτε κινούμενον ουτf ηρεμούν · • · -
το-ϊrτο το γάο �ν τοί:rτο καί παν τον Οεόν. . . αγf ννητον. . . καί άί
διον ... παρ�πλησίω::; δέ καί τ11ν κίνησιν άφαιρεί και τ11ν 1'1ρεμίαν» 
( 3) · δμω::;, ό Ξενοφάνης, <<Πρώτο; ένίσας ούδέν διεσαφήνισεν» ( 6)
καί «ώ; f.νό::; οντο; τG)ν πάντων καλουμένων, οϋτω διεξέρχεται τοίς
μ ύΟοις» (7). Τοίrτον, πνεύμα σκεπτικιστικόν, Οεωροϋσι «περί πάν-

1) Dίels Η.: Fragmente der Vorsokratiker, νοl Ι. p. 132 - 135
2) Διογέ,r1ς Λαέρτιοc: Η', 36.
3) ιογίνη� Λαέρτιος: Θ', 19.
4) 'Ιπ..-τόλυτοc: Κατά ΙΙασων Αίρiσ�ων 'Έλεγχος, Α', 14. (Diels Η.:

Doxographι Graeci, p . .363).
3) ΣιμπλίΥιο;: ΦυσtΥ.ά, 22.
6) ΆριστοτΟ.η;: Μ�ταιι;υσιzά, Α', .3.7) llλάτοη: Σ οφιστήc, 242. 
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των ήπορηκότα, δογματίσαντα δέ μόνον το είναι πάντα εν και τούτο 
ύπάρχtιν 0εόν πεπερασμένον, λογικόν, αμετάδλητον» ( 1) καί, «άπορη
τικηc; μάλλον η δογματικης είναι δοκούντα» ( 2). 

ΊΙ άσάφεια και ή άπορία παρατηρούνται και f ις τάς κοσμολο
γικάc; αί,τοϋ ί,πο0έσειc;, καΟ' ας τέσσερα είναι τα στοιχεία τιον ον
των· ( 3) ή γη, έπl τοϋ άπείρου έρριζομένη, είναι απειρος και αϋτη, 
προηλθεν έκ συμπή!;εως άέροc; και πυρός, διν περιέχεται έντός τοϋ 
Μρος οϋτε τού οί,ρανοϋ, τα δ� πάντα έκ ταύτηc;· οί ηλιοι και αί σε
ληναι είναι, έπίσηc;, απειροι· (4), (5), (6)· ό κόσμοι:; είναι άγέννητος 
και αίδιος και ι':ίφΟαρτος (ένταίίΟα ό 0tός παύΗ να είναι ύπερδατι
κόc; και γίνι:ται ένδοκοσμικόc;: αποψι::; παν0είστική)' τα αστρα -και 
ό f1λιο::; προηλθον έκ «νεφG)ν πεπυρακτωμένων»· αί άστραπαl γίνον
ται «λαμπρυνομένων των νεcrών κατα την κίνησιν»· τα νέφη συνίσταν
ται έκ τού ανελκομένου έκ τη::; Θαλάσσης γλυκέοc; ύγροϋ· αί βροχαl 
πίπτουσι λόγφ συμπυκνώσεω::; τG)ν νεφών ( 7) · δ 11λιnς «ύπεριέμενος» 
έπιθάλπει την γην ( 8). 

Κατα τα::; βιολογικας άπόψεις του, ή γη iμίγη άρχικώς μετά 
τηc; Οαλάσσης, άλλά, προ'ιόντος τοϋ χρόνου, το ύγρόν &.πεσί,ρ0η και 
οϋτως έσχηματίσΟησαν ορη και r.αράδραι, λίμναι και ποταμοί. 'Εκ 
της αναδύσεως ταί,της της γης, εκf.ί δπου δ πηλός έξηράνΟη άπε
κλείσθησαν και απfλιΟιbθησrιν ζG)α και φυτά, δπως εις τα λατομεία 
των Συρακουσών εί,ρέΟησαν απολιθώματα ιχΟύος και φωκG)ν, έν Πά
ρcρ τύπος δάφνης και εν Μάλτq. οστρακα θαλασσίων (9). 'Εκ τοϋ μη 
1;ηρα0έντος, δμωc;, πηλού ηρξατο f1 γένεσις, ώς δ ίδιοι:; λέγει· 

«γη κα.ι ϋδωρ πάντ' εσθ' δσα γίνονται ηδε φύονται» 
«πάντες γά.ρ γα.ίης τε και ϋο�τος έκγεν6μεθα.» 
«έκ γα.ίης γάρ πάντα. και είς γην πάντα.». (10) 

1) Γαλη,ός: Περl Φιλοσόφου Ίστορίαc:, τόιι. ΙΘ', σελ. 234, Κϋhη.

2) Γωη,όc;: ι\ύτόθι, σελ. 229.
3) Διογένης Λαiρτιοc;: Θ', 19.
4) 'Λέτιοc;: Τά 'Αρέσκοντα τοίς Φιλοσόφοιc;, Α', 19. (Diels Η.: Doxo-

grapbi Graeci, p. 376).
5) Ψfυδο - Πλοί,ταρχοc;: Στρωματείc;, 4.
6) 'Ιππόλυτοc;: ΥΕνθ' άνωτ. Α', 14. (Doxogr., p. 565).
7) 'Λέτιοc;: 'Ένθ' άνωτ. Β' 4, 2, 5. Γ' 3, 4. (Doxographi p. 332, 318,

368, 371).
Diel� Η.: Ibid., vol .. Ι., p. 136.

9) 'Ιππόλυτοc: 'Έγθ' άνωτ. Α', 14. (Doxogr., p. 565).
10) Diels Η.: Ibid., vol. Ι, p. 135 - 136. 

11) Δάιιπασης Ι. . : Οί Μιλήσιοι, Πρόδρομοι της Έπιστημονικης Ία-
τρικηc Σκέψεως. «'Ελληνική 'Ιατρική», 32 :3, 1963.

12) Γαληνόc: 'Τπόμνr1μα είς τό 'Ιπποκράτους περί Φύσιος 'Ανθρώπου,
Α', τόμ. ΙΕ', σελ. 25, Kϋhn.
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Αί τοιαύται περί γενέσεωc; των οντων θεωρίαι πλησιάζουσι τάς του 
'Αναξιμάνδρου. καΟ' ας έκ τής πρώτη; ύγρασία; τη; γης προήλθεν 
ή tω11, και ό ανθρωπο; έξ αλλοειοου; τινος ζώου, παραπλησίου του 
ιχθί10;, έξειλίχΟη ( 11). Ό Γαληνός, η1ν έκ της γης προέλευσιν του 
ανθρώπου ( τ11ν έχ. του ένόc; μόνον στοιχείου), αρνούμενος όμολοyεί, 
δτι «ουδαμόθεν εί,ρίσχεται ό Ξενοψάνηc; αποφηνάμενος οϋτως» ( 12).
Ό Ξενοφα, ηc;, ακομη, έθeιυρει τά; αισθήσεις ψευοFίς ( 1) καί Ί'1ρνεί
το την μαντιχ{1ν (2). 

'Εκ τη:; βραχεία::; ταύτη; μελίτης παρατηρούμεν δτι, ό Ξενο
φάνηc;, καίτοι άντετίθετο Ε-ι; τον Θαλην, πρεσβεύοντα «καί τον κό
σμον εμψυχον και οαιμονων πλ11ρη>> (3), δεν ητο αμοιρος τής φυσι
κής q:ιλοσοcrία::; των 'Ιώνων και f νικότητο; θεωρίαν και αυτός Ί'1κο
λούΟησε. Τίrτο::; κριτικού φιλοσόψου ( 4), μετά σκεπτικι.σμου 1iτένιζε 
τά πάντα. Εί,ρf της τής διαλεκτική::; ( 3), ανfπτυξε τ11ν φιλοσοφικην 
ταί•την 0Ηορησιν μετά δυνάμεωc; ιση; ι ής εποχής του Περικλiους ( 6). 
'Ηρνείτο τού; άνθρωπομόρcrου; θεού;. Άπiρριπτε η1ν μετεμψύχω
σιν και η1ν μαντικ11ν· δοξασία; αποδεκτάς ύπό των Πυθαγορείων καί 
τού Πλάτωνος, τηc; τελευταίας ιδίq.. 'Ηκολούθει περί εξελίξεως από
ψειc;, παρομοίσc; τιον τού 'Αναξιμάνδρου. Καί, ώ; βιολόγος, συνi
βαλΕ-ν είc; η1ν ;τεραιτiρω επί Οετικων βάσεων ανάπτυξιν τής ίατρι
Υ.ής σκf ψεω;. 

1) Ψ ευδο - 111' ούτα ρyος: Σ τρωματείς, 4.
2) Γαλη,ος: 'Ε,θ' ά,ιrη., τόμ. ΙΘ', σελ. 320.
3) ι\άιιπασηc Ι. Ν.: ΈνΟ' άνωτ. <Έλληνικi1 'Ιατρική», 32:3, 1963.
4) Gordon Β.: Medιcιne Throughout Antίquity, p. 46 .
5) L,llgnel - Lava,tιn, ΊΊ1.: Hιstoιre Generale de la Medecιne, vol.

Ι, p. 184. 
6) Precope, J.: latrophιlosophers ο[ the Hellenic State�, p. 76.
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ο ΧΡΙΕΤΙΑΝΙΕΜΟΕ 

είναι ΕΙΣ έν τφ κόσpφ 

Μήνυμα κατά των διαιρέσεων 

τοϋ Πατριάρχου , Αθηναγόρα 

Άιμ1,,ρωμένο, 1,,ίς τό, <<ϊνα Χριστιιη ισμό,', Υιιl οχι 1,,ίς τάς πο�λας 'Εκ
κλησίας καl διαιοέσ�ις, μή,υιια απηύθυνεν ό Πατοιάρχης 'Αθη,αγόοας πρός 
τούς Όρθοδοξους, ίπ' 1,,ύχαιρίq τού Πάσχα. Ό Παιrριάρχης 'Αθηναγόοας 
χαιρετίζει ιιίαν ΠαγχριστιανιχήΎ Οί,ιουμέ,ην καl κηρύσσει μίαν ,έαν ένοηι
κήΎ αρχήν δι' δλας τάς 'Ε-,(!Κλησίας: τό δόΥ1μα της φιλαλληλίας καl της 
άγάπης. 

Τό χεuμενον τού ιιη,ύματος εyΗ ώς έξης: 

Πάσχα και,ό,, ί:ίγιον, έορτάtο.μεν χαl πάλι,, αδελφοί καl τέκνα lv Κυ
ρίφ αγαπητά. 'Λλλά καί Πάσχα κοινόν πανηΎυρίζομεν f.φετος ό σύμπας 
χριστιανικός κοσμος. Καl περmτοοσόμ1,,νοι αλλήλους, τόν έπινίχιον κροτοϋ
μεν ϋιινον κατα τού κακού, κατά των διαιρέσεων καl τού θα,άτου, άπύ κοι
,ης πίστ1,,ως και έλπίδος, lν έπικλήσει της αγάπης, δπως φθά.σωμέν ποτε 
είς τόγ ά.πό κοινού έορτασμόν της Ά ναστάσεως, την αύτήν κατ' ετος σ,τα
θεράν Κυριακήν. 

Ό Χριστός ανfστη, αδελιrοί, και αναστάς προάγει σήμερογ καl όδη
γεί τ;ιν Θρησyείαν Λύτοϋ, τόν Χριστιανισιιόν, εις την ανάκτησιν, κατάκτη
σιν καl lξυπηρέτησιν της 'Εκκλησίας Αύτού. 

Πάντα κινοίrνται πρός την Παγχριστιανικ11ν Οίχουμένην. Καί πάντες 
ίπιστρατεύουσιν ίαιιτούς ίπl τούτφ. 

Οί Άποστο� οι καl Εύαγγελισταί, λιτα'\-εύοηε; την Καινην Διαθήκην. 

Οί κοι,οί Μάρτυρος των πρώτων αίώνων, αιροντες τόν Τtμιον Σταυρόν. 

Οί κοινοί Θεολόγοι ' Α νατολης καl Δύσεως μετά. των σUΎγρσψιμάτων αύτων. 

Οί κοινοί Θεοφόροι Πατέρες των ΟLκουμενικων Συνόδων εις νέαν θεο-
λογιχήν δι1,,ριιήνευσιν των κοινών Δογμάτων, Μυστηρίων, Παραδόσεων, της 
κοινης Lστορίας. 

Τό καταπληκτικόν φαινόμενον της ίποχης ! 

Πως έμεριζόιιεθα τόν αύτόν Κύριον έπl τόσους αίωνας; 

'Αλλά. νύν Χριστός bΥήΎερται. 

'Όντως ή 'Ανάστασις τοίί Χριστού καl ή είς αυτήν πίστις ένώ,ει τούς 
Χριστιανούς, ίφ' ους «τό ονομα Αύτοίί έπικέκληται», ό δέ κοινός vίίν έορ
τασμός της κοινijς 'Αναστάσεως τού ένός καl τού αύτού Χριστού είναι μία 
επί πλέον ιιαρτυρία, δτι είς ό Κύριος, μία ή έπl γης Βασιλεία Αύτού, μία 
11 ΜΙΑ 'Εκκλησία, εν τό κοινόν πρός πάντας ανθρώπους κήρυγμα. 

Ό Χριστός έπέτρεψεν ισως ήμίν την θεολογικ-ην αντινοιιίαν, ωστε, 
ένω μίαν ϊδρυσεν 'Εκκλφίαν, ήιιείς νά όμιλωμεν περί «πλειό,, ν Έκκλη-
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σιιΪ)\" Χαι \Ο. προσευχιοuεθα «ίι:τερ εuσταθεία:: αι1τιΪ)γ καί τηc των πάΥΤΟΟV 
έΗ:)σεω::>'. ΔFν i.πέτρεψεν, οuως, , ά όμιλιi)μεν καί περί πλειόνων Χριστια
' ισuων. Δ ι ό τ ι ε i ς ε ί ν α ι ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς έ ν τ ιρ 
Κ ό σ μ φ. έπεγτει,οuενο:: πέραν θαλασσών καί. ή.,,είρων άκωλίrτως, μία καί. 
μοναδική ή ί•πόστασι; αύτοϋ, μία καl Fνιαία ή ιν τιρ Κόσμφ άποστολή αύ
τοϋ καί. εα, ετι :τλείονές είσι, κατά τόν 'Απόστολον Παϋλον, οί τοϋ Θεοϋ 
συΗργοl xol πολλοί οί οίκοδόuοι τοϋ θελήuατοc; Αύτοϋ. 

Δι' ο Υαι οιrείλοuεν σήuερον, τάς διαφοράς έπαψιέντες ε!:: τούς θεολο
γικού:: Διαλύγοι•c, ,ά ι','Ε_αγγείλω,μεν άπό κοι,οϋ τό ένιαίον uήνυμα τοϋ 
Χριστια, ισuοϋ πρός τόν Κόσuον. 

Προδλ11uαrrα χαίνο, τα ώ:: τά τηc πείνη::: έκατοιψυρίων άν�ριοπων, τοϋ 
ύπερπλr1θυσuοϋ τηc Γη; καί του άντιστοίχου ίλέγχου, της παγγοσμίου ύγείας, 
του όλοκληρωτιχοϋ άq;οπλισuοϋ του πολεuι-;,οϋ άνταγωνισιιοϋ, του ψυχρού· 
πολι'-uου, τη::: εν Χριστιi) ε!ρή,ης, της κοινωνικηc !σότητος καl δικαιοσί,νης, 
τϊι:: Ο.ευθερίας των GΊ!\fιδήσεων, της ταχείας άγαπτύςεως των ύπα,•απτ& 
κτων λαων, τη:: άθεtα::, των τόσων ηθικών πληγω,, του μίσουc, της θρη
σκευτικης, iν μέσφ του σηuερινοίi πολιτισuοίi, κρίσεως καί. τόσα αλλα άπαι
τοϋσιν αuεσον συ,αΥτίληψιν και θεραπεία'\'. 

':\πό πλευρα:: ήuετέραc, ή καθ' ήιιας ':\γία τοϋ Χριστού Μεγάλη 'Εκ
κλησία κ α ί ή μ, ε ί ς π ρ ο σ ω π ι κ GJ c, έ τ ο ί μ ω, ς ε χ ο με ν 
ε ί c τ ό :τ ρ ο σ υ π ο γ ρ ά ψ α ι, u ε τ ά τ ιΪ) ν λ ο ι π ω ν σ ε ο α
σ μ ί ι,1 ν 'Α ρ χ η γ GJ ν τ ω ν ,-,, α τ ά τ ό π ο υ ς ά: δ ε λ φ ω ν Έ κ
κ λ η σ ι ι7J ν Δ ύ σ ε ω ; κ α ί 'Α ν α τ ο λ η ς, ικ ο ι ν ά Κ ε ί με ν α
κ α ί κ ο ι ν ά ; Δ η λ ιο c ε ι ς τ ο ίί έ ν ό ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ίί, 
έπί. των ποοδ) ηuάτων τοίrτων, πάντες ήuεϊς οί ί,πεύθυνοι καί. yρεωψειΜται, 
έπί. τ,

ιίJ σΥ,οπι7;,, ί,α, γνι•:σθη_ τό της «,φιλαλ�ηλία� δόγuα»,, της ·���-λrr?;ίας πα
σιν ιηθρωποιc και δια των πραγuατων ωtοδειξωuεν, οτι και εαν �τι χρο
,ίtη ή ε\(ο)σιc τιίη· 'Εχκ)ησιGη Χαί ή συ,άηησιc Τ(ί)y Χοιστια,GJν lντός του 
ηί,του 'Αγίου Ποτηρίου, ηξει εν τοίrτοις καί. ου χρονιεί ή ι',ν τη πράςει ένό
της ι�ύτGη. 

Ταίrrο, ώ:: Πασχάλιο, ήuων χαιρετισμόν άπευθύ,οντεc: τοίc: 'Α γιωrτά
τοις λίαν άγαπητοί:: καί. γερασμίοιc ΠροκαθηuιΎοιc των Όρθοδόςων, καί, 
γενικύJΤερο,, δ π α σ ω ν τ GJ ν ά ν σ. τ ό ν Κ ό σ μ ο ν Έ Υ κ λ η
σ ι  GJ ν κ αι Όμο λ ο γ ι ω ν, ά σ π αtό μ ε θ α Α ύ τ ο ύς ά 
δ ε ). <r ι Χ GJ ; i ν 'Α ν α σ τ ά ν τ ι Χ Q ι σ τ ιΤJ, συνευφραινόμενοι 
μετ' Αι,τG1ν καί ηίJν ει•σεf�GJν ΧριGΤια,G1ν ΑύτGJν, lν πολλαίς lκ ψυχης εύ
χοοιστίαι:: δια πάσας τα::; πρός τόν ΆγιύJτατον Θρόνον ηuων {γJ\η)ουμ{νας 
χατσ τοί•-:; -;,αιοούc τούτους συγκι, ητικιΊc: συμ.ϊαθείας καl συμπαραστό.σΕις. · 

Πρό::; ύμα:: δ{, Ίερύηατοι, προσ(('ιt Εί::; άδελφοl καί. πολύτιι.ιοι συνερ
γάται ήuιίη, σι•γyαίροuεν iπί τGJ θάρρει Υαl τη iμ,μονfi iν τfi πίστει. Εύχαρι

στοϊ,μεν θερμGJ::; Lϊι τfi σταθερδ ύuG1ν καί πο) ι1Ηδως [uπράz.τφ άφοσιύ1σει 
πρό::; τό Κέντρο'\' τηc 'Ορθοδοξίας, τόν Οίκ.ουμενικόν Θρόνον καl τfi περl 
αύτόν άμεταΥινήτφ παραμο,fi ύμων. 

Προτρεπόuεθα lκθύιιωc:, δπωc iπέρχησθε, εν πάση ε\;καιρ(q, καl τό 
-;,ατι'ι δύναuιν, ίπίκουροι πρόc τούς f μ π ε ρ ι σ τ ά τ ο υ ς ά δ ε λ φ ο ύ ς 
ή μ ω ν, ιχν ε ξ α ρ τ ή τ ω c  θ ρ ησ κ ε ύ μ α τ ος κ α ι  φ υ λης, 
ίνα, εί δυ,ατόν, μηδείc μένη πεινGJν. Κοί δίδοντες ί:ν άκόιιη φίληuα έπl τούς 
αίματωu{νου::; πόδαc τοίί Χρωτοϋ, D; συμπορευύ}μεθα Αύτii'>, είρηνεύοντες, 
αίσιόδοξοι καί. ήνωμέ,οι, επί της όδοίί, είς ην εταξεν ήμας ό μεν ήμG1ν Θεός 
καl στοργιχGJς yειραγωγεί ή άq;' ύμων ύπερήφανος κοί. πνευματικης εύτυχής 
Μήτηο 'Εκκλησία. 

Καί ή χαρά κοl τό φως της 'Αναστόσεως τοίί Χριστοϋ ϋ.ς πληροί τάς 
χαρδίας ύμGJν icαεί. συν τfi πu.ρ' ήμων εύχfi και ε'ύλογίq.. 

'0 Κωνσταντινουπόλεως ΑΘΗΝ ΑΓΟ Ρ Α Σ 
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ΥΠΕΡ ΑΡΕΤΗΣ 

ΚΑΙ ΕλΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Μοοα στην κοι,ωνικη σφαίρα, τά 
π ν ε υ μ α τ ι κ ά άγαΟά ε[ναι τό
σο άπαραυιητα, δσο και τά ύ λ ι κ ά. 
!Ιαραq ράζοντας τόν άφορισμό του
Κάντ, θά λέγα,με πώς «ή ϋλη χωρίς
τό πνεύμα ε[ναι τυφλή, άλλά καί τό
πνεuμα χωρίς την ϋλη ε[ναι κενό».
Μιά κοινωνία πού νοιάζεται μόνο γιά
τά ύλικά άγαθά, εlναι κοινωνία ζ ώ_
ω ν - μιά κοινωνία πού νοιάζεται
μόνο γιά τά πνευματικά άγαθά r[ναι
κοινωνία ά σ κ η τ ω ν. 'Αλλά δ
άνθρωπος, δ κοινωνικός άνθρωπος;,
δεν ε[ναι οuτε ζωον, οϋτε άσκητής.
Χρειάζεται καί τά ύλικά άγαθά γιά
νά ύπάρξη, και τά πνευματικά άγα
Οά γιά νά ύπάρςη σ ω σ τ ά. Τί.ι.
πρωτα θά τού δώσουν τό « ζην.,., τά
δεύτερα τό « ε ύ ζ η ν ».

ΓνώGΤ\, πού μένει προ, όμιο μερι,. 
:και�, μεμον�μένων, «προικισμένων» 
άτόμων, ε[ναι γνώση στείρα, αγοντι, 
άσκοπη. Σοφία, έπιστήμη, τέχ,η -
δσο μεγάλες, δσο σπουδαίες κι' αν 
εlνα� δεν «τελειώνονται» παρά ο
ταν ύπάρχουν γιά τό σ ύ ,, ο λ ο. 
Κλεισμένες μέσα στό έργαστήρι, μοι
άζουν με τόν λύχνο πού «τίΟεται ύ
πό τό μόδιον», με τόν θησαυρό πού 
ό φιλάργυρος κρύ6ει στό χώμα, καί 
τόν αχρηστεύει τόσο γιά τόν έαυτό 
τοι• δσο και γιά τούς άλλους. 

Ό άνθρωπος -«ζωον φύσει πο
λιτικόν, κοινωνικόν καί οtκονομικόν» 
- δεν μπορεί νά «εύτυχή<τη>> παρά
μόνον μέσα στην κοινωνία των άν
θριίmων. 'Αλλά ό πνευματικός άν
θρωπος -ζωον φύσει «ίmηρετικόν»
- δεν μπορεί νά «εύτυχή:ση» παρά
μόνον δταν, με τίς &τοιες κατακτή
σεις του, κάw:ι «εύτυχέστερη» την
κοινωνία των άνθρώπων.

Κ' lχε1 ολες τίς δυνατότητες γι' 
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αύτό. Κατέχοντας τη Γ ν ώ σ η, 
μπορεί καί πρέπει νά καταπολεμήση 
την lί. γ ν ο ι α ,ι,αί, την ά u. ά-
0 ε ι α. Κατέχοηας την 'Α λ ή
Ο ε ι α, ιιπορεί καί πρiπει νά ιξο
Gελίση τό ψ έ μ α και τήν ά π ά
τ η. Κατέχοντας τήν Ό μ ο ρ
φ ι ά, μπορεί ;ιοί πρέπει νά iξαφα
νίση τήν ά σ χ ή μ ι u. Κατέχο,
τας τi1ν Ά ρ ε τ η (στήν ύψr1λη 
εννοια πού εδι,αν στόν δρον οί 'Έλ
ληνες) μπορεί καί πρέπει , ' άντιστα
θη στην κ α κ ό τ η τ α, στην ά
δ ι κ ί α, στη β ί α, στό μ ί
σ ο ς, στ� χ;, υ δ α, ι ό,; η τ α.

... 'Αλλα, οσο χρεος εχει ό πνευ
ματικός ανΟρωπος ν' άναζη,τϋ. τη 
Γνώση, την ΆλήΟεια, τήν 'Αρετή, 
αλλο τόσο χρέο::; εχει ν' άγίΙJ'\ίζεται 
γιά την έλευθερία. �Εcτω καί άπό 
στοιχειώδη αυτοάμυνα: γιά νά δια
σωθούν αυτά πού εχει τάξει σκοπό 
της ζωης του και πού, χωρίς τήν έ
λευθερία, δεν μπορούν καν νά ύπάρ
ξου,. Κάτι χειρότερο: μεταστρέφον
ται σε α ρ ν η σ η τ ο ύ  έ α υ
τ ο ύ τ ο υ ς. Χωρίς τήν έλευθε
ρία, ή Γ,ώση γίνε.τω οργανο κατα
πίεσηc:, ή 'Αλήβεια διαστρέφεται 
σε άπάτη, 1i 'Αρετή καταντά άσελ
γής ύποκρισία... Οί κοινωνίες πού 
χρεωκόπησαν, δεν χρεωrι.όπησαν τό
σο γιά λόγους πολιτικούς η οtκονο
μικούς, οσο έπειδή τούς ελειψαν οι 
φωτισμένοι πνευματικοί όδηγοί --έ
πειδή οί πνευματι.κοί τους άνθρωποι 
στάθηκαν έπιλήσμονες της άποc,;ο
λης τ�υ�, έ:tειδή «κατήσχυναν τά δ
πλα τα ιερα» ... 

... Τό χρέος τοϋ πνεuματικοϋ άν
θρώπου γίνεται πολλαπλάσιο σε ώ
ρ ε ς κ ρ ί σ η ς -κρίσης tδεων, 
άρχων, θεσμων, δικαιωμάτων. Τότε, 
προπάντων, lχει καθήκον ό πνευμα
τικό-ς άνθρωπος νά δράση, νά μιλή
ση, ν' άγωνι,σθη, γιά νά ύπερασπί-
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ση τίι. :ταλί αδια τiι δι;ιά τοι• καί 
τη: κοι, ωνία:, για , α crωτίση τού:; 
άcr ι;ηιστοι•:, ,α ;,ινηση τοίι: ,ι,1-
θρού:;, ;α � γαλ6α,ίση το,ύ:; ένθοιισιώ
δει:, ,α ::εσ-.ε:ια,η του: ;ια.-τηλοι•:. 
,α καταγγιίί.η τοίι: �:τιτηδειου:. Τό
τι --δταν ά.,ιιι ηται ή iι.εί•θερη 
σπψη. ό iι.εί,θFρο: λόγο:, δηλαδi1 11 
ίδια ή ί•:τσσταση τοί• :τ, n•ιιcιτικοίΌ ;,αι 
κ ά θ ε ?ινθρι;>:τοι•- θιΊ δεί!Ξ.η ό 
:ι,ει•uατικό: ανθρω;το:; αν <,τηρη» 
:τραγuατιzα τi1, < :τίστη» :τοί., �πα'{L 
γ�λ) ετιιι. Σ �•)Π(�ί,ο,-ταc, (ίΠ? αι�τα
ρισκεια, δFιλια η zαιροσ;ιοπια, :τρο
δίνεται ·,ωl :ιροδίνει. < 'Α δ ι :ι Ι' ί 
:το).).ά,.ι:; ού μό, ο, ό ποιίί>ν τι, άλλ,ι 
,. α ι ό u ή π ο ι ιϋ , ,>, λΝ:ι ό 

1ίiρκο:; Αί,ρή).ιο:. Και ό Π\'f\Ιuατι
,.ό, lί.νθρι,>:το::; :τού σωπαίνΗ στί'� zρί
�ιu.ε:; <!)ρε.::., «�δικιί» Ο�ι μ��� του;
αλλοι�:; uα, σε τελευrαια α:ναλι•011, 
-.αι, τον ίδιο τόν, ίαυτό, το�;_ Γιατί,
-.λΗνο,τα: τα ιιατια στον ι:;ανδρα-
:ποδισuο τιίιν γί,ρω του, θά τ' ά,οί!Ξ,η 
uιί.ι uiρα -.αι Οϊι δη πώ:; εχει γί\ΕL 
ανδρά.,οδο zαι ό ίδιο:;. 

ΜΛ ΡΙΟ Σ ΠΛΩΡΙΤΗ Σ 
<< Βηuα», 13 Φεδρουαρίοι•. 
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

ΘΕλΕΙ ΧΑΜΟΓΕλΟ 

Χαρw..τηριστι:ιύ τη:; i:τοχη:; uα:; 
εtναι ό crόδο:;. ΦΜοc: για τύ κάθε 
τι. Γιίι. τόν tαυτο uου, για τi1ν οί:ι,ο
γένΗά uοιι, γιίι. τήν ,,γιία μου ;ιαι τiι 
συμ(fερο,-τά μοι•, για τό παρόν και 
τό μέλλον, για τrι παιδιά μου :ι.αl τα 
εγγόνια uου, γιίι. τόν τόπο uοιι καί 
γιίι. τύν πλα,,ήτη. Φό6ο;. υΕνα::; τf
ράστιος uανδύαc: φόδου, πού άπλύ>
νεται πάνω σ' όλό-.ληρη τήν γη καί 
πού cέ uιίι. ά.-τ' τις ωιειρε; :rιτιιχις 
τοϋ crο6εροϋ , αύτοϋ .μ�ν�ύσ. �ρίσκε
ται παγιδευuε,ο; και ο εαυτος ιια:;. 

.. . 'Άν, τον ψυχικό δεί:ι.τη τη:; (
ποχή:; uας τόν συγκcατη ό φό6ο::; 
και ή �,ασq,άλεια,, μ� �με�ες ?υνf
:rιειεc την διισπιστια κοι την αucrι-
6ολί

0;
, :τού �δηγοϋν εί

1;
ε σJτιν, δ2υ

λοπρεπεια, τον μαρασμο και το αγ
χος, ε�τε στ�ν �νη�ι;ι,ότητα,. τήν πα
ρανομια, και την ι:τιθετικοτητα, τα 
αί:τια βρί.σ-,ωνται στόν κλονισμό τG'Jν 
θεμελιωδων παραγόντων της έσωτε
ρι;ιης υ.ευΟερίας και της {ξωτεριΧης 

Ω ιι•θερία:; τeίί άτόμοι•. 
Και για τί::: δι•ο αυτές- i"λευθερίες-, 

-ά.,αραίτητοι :ταράγοντε:::- εΓναι ή χα
τα,·όr,ση, ό σε6ασμό:;, ή προστασία 
Χαι i1 ίΥα,ο:τοίηGη τιϋν δικαιωμάτω 
,οί• άνθριο;τοι• και κυρtώτατα της α

τοuικη::; τοι• ά�ιοπρέm:1α:; και της 
ψι•χι;ιή:; τοι• γαλ11νη:. Θανάσιιιος
iχθρο:; τω, παραγο,=)ν αύτiiiν εrναι 
1] αύθαtρrσία και Ο {γ{ι)Κf\ τρισμό:;,
11 τιιπολατρεία και η γραq,ειοκρατία, 
ή ά\'ισοδικία και δ καταδιωκτισuύς
Χαί ή διάχυτη φοϋία. 

... Και i,ω δ�ν ίmάρχει χώρα της 
Γη:; πού νίι. μ-i1 διακηρύσση την εm

θι•μία τη:; γιίι. μια :ταγκό(1!.ιια είρή
' η, διακόσια δισεκατοuμιiρια δολλά
ρια (οχι έκατομuί,ρια) διατΟΟεντα� 
:.ώ�ε χρ,όν? ά-τ? δυτικού;, �νατολι
κουc και υπα,απτυκτοιιc;, για πολε-
11ικοιι::; έt.οπλ�σuο�c;, �ού <?--τοκα,λοίi,,._ 

ται αuυντικοι για καΟε ινδεχαμενο 
κίνδυνο. Και δίcν !;έρω πόσα γιίι. κα
τασ:ιο:τείι:;, άντικατασκοπείFc;, δολο
πλοκί� :;, ραδιουργίε:::. προπαγάνδες 
και η'ι ;ταρόμοια. 0Ομως, ,·ομίt,ω, 
πώc; άποτελεσματικώτερο Οαταν αν 
ή qροηίδα γινόταν ίίχι γιίι. την α

μυ,α κατά τοϋ κινδύνου, άλι.ίι γιά. 
τήν iλάττωση τοϋ κι,-δύνου, πού θιΊ. 
άχρή�τειιε τήν αuι"α; νΗτο,\, α� τα
δια;ι,οσια δισεκατομμιιρια (οχι �κα
τοιι.μίιρια) δuλλάρια t.οδFύονταν γιiι 
τήν ά,ακούq•r.η τοϋ πληΟ11σμοϋ κ.άΟε 
χι;ιρας μi- αϋ�ηση τοϋ fiιοτικοίi ί:rιι
πiδου, αϋξηση των μισ0G')ν πού πα
ρi7 Η τύ δηuόσιο, αϋ't,ηση των ίργων 
κοινηc ι:)ιrε) Fίαc;, ι'λάττωση τG'>ν qό
Qί•ι\, ;G'Jν δαr:uGιν ,κοι κά�ε lί.λλνης 
κατο.πι.εση:;. Το χα.uογελο τοτε θ' αν
Οιtε στίι. χείλη Υ..ά0F άνθρύJπου και 
:ιανιι:; δεν Οά ε[χε διάθεση να σφάr 
!Ξ,η τύν συν(ινθρωπό του. 'ΑχρFίαστα 
ΟιΊ μiναν τα πολFμικά ο:rιλα της ά,. 
μύνΤJ:;, οί :,ατα?κοπείε_c; και οί προ
:ταγανδΗ;, υν τα διακοσια δισεκrηομ 
μύρια (lίχι fκατο,μ.) δολλ. t,οδεύον
ταν ;ι..άΟε χρόνο για ν' tι·ιθί.ση τό 
χαuόγελο σ' ολων τά χείλη. Αύτύ τό 
χαuο-γιλο πού Οά ηταν τύ πιύ μ�γάλο 
κσί τό πιύ Μ1ττητο ίίπλο γιίι. την πε
ριrr ρούοrιcη της είρήνης και την ά,. 
σφύ.1 εια. της άνΟρωπότητος. 

Ν. Ρ ΑΚΟΤΛΙΔΗΣ 
�Κ iω,, 9 Μο ρτί.ου. 
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ΠΙΙΤΕΥΩ 

Ι' ΑΝΩΤΕΡΕΙ Α ΥΝΑΜΕΙΙ 

... ' Αν qό γέρων μοχθηρός καί 
τιίΊν άνΟριιιπίνων εργων ιχθρός .. , γιά 
νά ΘυμηΟω τά λόγια τοϋ Κάλδου, δεν 
ά<rτιση κωένα άπό τά εργα μου ορ
Οιο, Θά ηθελα νά μείνη σάν πεντά
σταγμα καί σάν ύποΟήκη αύτό τού
λάχιστον: 'Ότι πιστεύω σ' άνώη
ρες δυνάμεις, πού ένεργοϋν πίσω ά
πό τά φαινόμενα καί δτι μόνον μέ 
την επικοινωνία πρό- αύτές τί:; δυ
νάμnς ό καλλιτέχνης μποριί ν' άπο
σπάση τό μυστικό της αίωνιότητος 
καί "ά νικήση τόν χρόνο. Καί κανείς 
ας μή τό \ ομίση οτι δέν εtuαι πνεu
uα έλεύΟερο, έπειδή πισηύω σ' αύ
-τές τίς δυνάμεις, έπειδή άφήνω tόν 
-καΟ�να ελεύθερο νά τίς ιvvοήση μ' 
δποιο σχημα τοϋ άρέσει καί νά τίς 
όνομάcη δπως θέλει ... 

ΣΠΤΡ Σ ΜΕΛΑΣ 
(ΈλευΟtρία», lη 'Ιανουαρίου 1962. 
Ά ναδr1uοσίεuσις μετά τόν Οά, ατό 
του. 

Η ΕΝΝΟΙΑ 

ΤΗ[ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΙ 

Τόν ,-αλί1τερο όρισμό της δημοκρα
-τίαc:: τον εχΗ βάλει, νομίζω, ό με
γάλο:; • ουκυδίδηc; στό στόμα ένός 
Σ υρακούσιου ήγέτη (βιβλίο 7ο, κεφ. 
39) : «'Εκάστη των τάξεων καί δλαι
όμοϋ άπολαύουν ίσων δικαιωμάτων
ύπό δηuοκρατικόν πολίτευμα, ένω ή
ό�ιγαρχί� δια�ιοιράζει ��έν 1;ούς κι,ν-διινους Ης τους πολλουc, ως προς 
τά ώφελ11ιιατα δμως δεν άρκείται 
καν ιίς η')ν μερίδα τοϋ λέοντος, άλ
λα σφετερίtεται καί κρα.τεί δι' έαυ
τήν τό δλον» (κατά τή μετάφραστ 1• 
τοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέλου). Είναι 
πραγματικά χαρακτηριιπικό γνώρι,. 
ρισμα των άντιδημοκρατικων πολι
τευμάτων καί άρχόvτwν δτι μό,ο γιά 
ύποχρεώσεις καί καθ11κοντα τοϋ άτό
μου άπέ·ναντι στην πατρίδα μιλοϋν 
καί ποτέ ΟΊ με σφιγιιένα δόντια καί 
μεγάλη bυσκολία) γιά τά δικαιώμα
τα τοϋ λαοϋ. Τά δικαιώματα τά 
-κρατοϋν γιά τόν έαυτό τους οί όλί
γοι, τά καθήκοντα δμως τά άναθέ
τουν ατούς πολλούς. Αύη')ν α:,ιριδως 
η') διάικριση Θεωρεί άπαράδεκτη και 

καταλύει ή δημοκρατία: καί οί «κίν
δυνοι» θά ά, ήκουν σέ δλουc;, άλλα 
καί τά «ώ<rελήματα», Υατά τό μίτρο 
πού μπορεί ό καΟίνας νά σηικι:�ση 
τίς tύ0ύνfς του καί κατά τί:; άνάγ
)Ιfς, τίς ίιλικίς καί τίς ήθικ�ς, πού 
εχοιιν όλοι γιά νά πραγματοποιήσουν 
τοί•ς σκοπούς μιας άξιας γιά τον 
άνθρωπο tωης. 

-Στή δηuοκρατία lκφράζοντω
ιλιύθfρα οί ίδέιc;, καί έπιδάλλονται 
οχι μί τή βία, άλλίι με την πtιOfiJ 

-2:τή δημοκρατία ό λαός (στu
σύνολό του) άποφασίtει γιίι τίς τύ
χες του καί Θέτει τούς κανόνις πού 
ριιθμίtουν τή συλλογική ζωή (με 
τούς άντιπροσό)πους του πού άναδιί
χνονται με ικλογές άδιάδλητες). 

-Στή δrιuοκρΙJ.τία ή πλειοφηqία
κυδερνα καί η μιιοψηφία έλέγχfι. 

Χρήσψοι καί σωcτοί ιίναι αυτοί οί 
χαρακτηρισuοί. 'Αλλά πρέπει, κάθι 
(J'Ορα πού λέγονται, να σι,μπληρJ1-
νωνται μι Ufρικούς άf,ιόμη, γιίι \U. 
μη μπορη νά τούς δολιευθη καμuι.:ι. 
σοφιστεία. 

-Δημοκρατία ίιπάρχει uόνον ι

κεί δπου ό πλοίrτος των όλίγων δεν 
δημιουργείται οϋη συΗηρείται μι 
την πενία των πολλών καί δπου μό
νο ή Fντιuη iργασία ;τροσqέρει τίι 
ύλικά άγαθά της tωης. 

-Δημοικρατία καί ικαιοσύνη εl
"αι εννοιtς άλλ ηλίvδετες. Α ύτό ση
μαίνει δτι οχι μόνον δλοι Οά είναι 
ί σ ο ι  άπέναντι στό νόμο, άλλα καί 
ό νόμος Οr'ι. άποδλέπει ι ξ ί σ ο  υ στό 
συμφέρον δλων. 

-Ή Δηuοκρατία οϋτε άνέχεται
οϋτε ιπιτρέπει την έκπαιδευτικήν ά
' ισότητα. 'Ίσι-,ς είικαιρίες παιδείας 
γιά δλους τούς πολίτες άδιακ.ρίτως, 
εlναι τό άξίωμά της. Καθένας πρέ
πει νά _μπ_σρry νύ., μορφών�τα,ι άν�
λογα με τις ικανοτητες και τι; βλε
ψεις του. 

'Εάν ιιέ αύτά τά μέτρα μετρήσω
με τά δημοκρατικά καθειπωτα (καί 
δσα έγνώρισε ως τώρα ό κόσμος, 
καί δσα διατυμπαyί'Όυν περισσότερο 
άπό τ' άλλα τη «δημοκρατικότητά» 
τους), θά βεδαιωθοϋμε &τι δλα άπί
χουν ά:.ιόuη πολύ άπό τήν άληθι\ή 
bηuοκρατία. Καl θά παραδεχτοϋμε 
ότι τό μέγα τοϋτο άγαθό εlναι μιά 
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ίδέα πού μ;τορεί νά Π{)αγματο;τοιη
θη ------000 εfναι δυνατόν νά πραγμα
τοποιούνται οί ίδέες- με διαδοχι
κές καί. έπL,ονες προσεγγί.σειc. 

Ε. Π. ΠΑΠΑ ΟΤΤ�Ο� 
«Βημα», 31 Μαρτίου. 

Η ΕΚΚλΗΣΙΑ 

ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΜΑΙ 

. . .  Μέσα σ' αίπό τό κι.ιμα, (σημ. 
τού Οίκουμενισμού, πού ά,•οι;αν οί 
πρωτοδουλίες τού Πατριάρχου Άθrι
,·αγόρα καί. τοί• Πάπα Παύλου Σ Τ') 
μας ερχεται πάλι στό νου ενας ά.,τό 
τούς πιό περίφημους ,μύθους•τηc: νεώ
τερης λογοτεχ,,ίας, ή συνάντηση τού 
Μεγάλου Ίεροεξεταστη με τό Χρι
στό, καθώς την όραματίστψ.ε ό το
στογιέδσκι. Ό τόπος εfναι ή Σε
δίλλη της Ίσπανίαc στό 160 αiίίηα, 
σzεπαcμένη ά.,τό μιά,• άτμόσφαιρα 
( fαν<η,ισμού, �ίσου; καl .τρό�ο�•- Ό
Χριστοc: κατεδηκε ξανα ανα.μεσα 
στους άνΟρώπους καί. τριγιιρίtει σι
γανά στήν κόκ!)(ινη φεγγοδολή πού 
άναδίνουν οί μεγάλες πυρές, δπου 
zαίονται οί αίρετιzοl γιά νά σωθεί 
ό Χόσμος. Ό ερχομός του σημαίνει 
μιιΊ.ν ίίλλου ιίδους σωτηρία. 'Αλλά 
ό ίίρχοντας της q,ωτιας, ό Μεγάλος 
'ΙεροεΕ.εταστηc, τόν άναγνωρίtει καl 
διατάζει ν<ί τόν (fυλακίσοιιν. Τή νύ
χτα, πηγαίνει καl τόν βρίσκει στό 
κι) λί του. 

-Γιατί ερχεσαι νά μας ταράξεις;
ρωτα ό q:,οδερός zαρδινάλιος. Τί θέ
λεις πάλι άπό μας; 'Εμείς συu.πλη
ρuJσαμε τό εργο cου, δπωc: επρεπε. 
Σ;ό δνομά, σου, κρατο,ύμε, δεuέ

,:'
ους

τοιις άνθρωπουc:, γιατι μονο ετσι, 
μέ::; στή δοuλοq:,ροσύνη, ε[ναι ί;ι..ανοl 
,ά, ζήσοuνι. τή,, τα�ειν� ε�υr}α πού
τους ταιριαtει. Έσu, με την ιλευθε
ρία πού δLδαξεc, τήν έλεύθερη πί
στr1, τήν iλεύθερη άγάπη, πηγες νά 
διαλύσεις τόν κόσμο. Μά δε θά σ' 
άφήσω νά ξαναρχίσεις. Θά σε κάψω. 

... Σήμερα, σ' αύτόν τό φρενια
σμένο zόσμο των πυραύλων, των πυ
ρηνικών έrι.ρήξεων καί των διαστη
μοπλοίων, αν εμελλε νά έπαναληφθεί 
ή σκηνή, ποιά θά ηταν ή κατάληξή 
της; Τί θά ελεγε cήμερα ό Μεγάλος 
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'Ιεροεξεταστής; - ά ελεγε άραγε: 
«Φύγε κι άφησέ μαc: νά κρατήσουμε 
τήν τάξη και νά κάνουμε τούς ά.ν
θρώποuς ευτυχισμένους με τό δικό 
μας τρόπο»; 'Αλλά γιά ποιά τάξη 
καl γιά ποιά εύτυχία θά ηταν ό λό
γος, δταν οί φλόγες, τώρα πιά, ά
;τειλοί,γ ,,ά. σκεπάσουν τούς πάντες 
καl τά πάντα, δταν δλόκληρος ό πο
λιτισμό; μας καί τά εργα του, οί πο
λιτείες, τά πλούτη, τά βιδλ(α, τά. 
μνημεία, ό 'Άγιος Πέrιρος της Ρώ
μης κι i1 'Ακρόπολη της 'Αθήνας κιν
δυνεύουν νά μεταδληθούν, σέ λίγες 
ώρε-, σε σωρούς άπό στάχτr1 ραδιε
νεργό; 

... Πρέπει νά ξαναζωντανέψει ό 
Λόγος γιά νά τόν ά.κούσουν οί σύγ
χρονοι άνθρωποι. ηλαδή, πρέπει i1 
'Εκκλησία νά ίιπερνικ1iσει τlς δικές 
τηc; άδυναμίεc;, νά λυτρωθεί άπό τί.ς 
κακές κληρονομίε; των περασμένων 
καιρών καl νά άγωνιστεί γιά νά ά
πομακρύνει άπό τόν κόσμο τήν άδι
κία, τό μίσος καl τόν δλεθρο. 

... Ή 'Εκκλησία μας εfναι φανε
ρό δτι, ύποφέρει άπό μιά άδυναμία 
προσαρμογης στlς σύγχρονες συνθη
κε; της ζωης καί, πιό είδικά, άπό τή 
διισκο1.ία της νά νιώσει τά προδλή
ματιι., τlς άνάγκες, τό κλί.ιια της έ
ποχης. Τό Κρι'ηοc, στενόκαρδο καί 
κοντόφθαλμο καθώς ε[ναι, δχι μόνο 
διν τή βοηθεί, άλλά τή μιταχειρίζε
ται με σκαιό τρόπο, σάν μιά κοινή 
καl δύστροπη διοικητική ύπηρεσία. 
Κλειστός φαίνFτrιι δ πνευματικός .δ
ρί!;οντας καί άπό τίς δυό πλευρι'c;. 
'Αλλά ϋς μή στα,ματήσουμε σήμερα 
στις μικρές αύτες άντιδικίες. � Ας 
διατυπώσουμε δμωc;, τούλάχιστο, μιά 
ε�χή: νά φανού:' κάπο;ε και στή δ�
κη μαc; Έκκληι;ια πνεψατα κατεχο
μενα άπό τήν άγωνία των νέων και 
ρ<ί)ν καl Lκανά νά άναταράξουν τή 
συνείδησή τους. Ό έλληνικός λαός 
διατρ[χει κινδύνους κι εχει άνάγκη 
ά..,ό σuμπαράστα.ση. ε ζητούμε, πρός 
Θεού, άπό τήν 'Εκκλησία μας νά κά
μει πολιτική. Της ζητούμε νά συναν
τήσει κ.ι αύτή ;ι..ωιου τόν Κύριό της 
- η τούλάχι,στο νά τό προσπαθήσει�

Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ 
"Βημα:�>, 10 ΆπριλLου. 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΗΙΣΜΟΣ •.• 

πόλεμος ητο διά την άνθρω
πότητα μία πρωτοφανής είς την ίστο.
ρίαν κατα,στροφή, συγχρόνως δε ά
πετΗει τήν χρεοκρπίαν ενός πολιτι
σμού, δ όποίος στηριζόμενος τάχα
είς τόν όρθόν λόγον καί άποκόσtτων 
πα.σαν έπα.φήν με τό ύπέρλογον, με
τό ύπερφυσικόν, είδικώτερον με τήν
χριστιανικήν πίστιν, προέδαλλεν ε
αυτόν με επαρσιν καί άλαζονείαν και
ε[-χ,ε πλημμυρίσει τόν κόσμον με με
γαλοστόμους έπαγγελίας. 'Ακριδως
αμως αύτή ή χρεοκοπία ητο εύκαιρία
δι' ενα καινούργιο ξεκίνημα με την
δύναμιν των πνεuματικων άξιων της
χριστιανικης Πίστεως. 

... Είς την ψυχήν τού σιryχρόνου
άνθρώπου ή έρείπωσις ητο άκόμη
πληρεστέρα. Ε[χε θρονιάσει μέσα
του μιά. όλοκληρωτική άπογοήτευσις. 
'Απογοήτευσις άπό τό πίiν. Καί την
άπογοήτευσιν διά την σήμερον συ�1

-

τροφεύει ό φόδος, ή άγωνία διά τήν
αϋριον. Τόσο, ωστε δ φόδος νά γί
νη χαρακτηριστικόν τού αίωνος μας.
Ό δέκατος ογδοο; αίών ώνομάσθη
ό αίών των μαθηματικών. Ό δέκα
τος ενατος ό αίών της βιολογίας. Ό 
είικοοτός αίών, έπηγε νά όνομασθη ό 
αίών τού φόδου. 

. . . Καί είς τό τέρμα τοίί δρόμου,
εξω άπό τά. ερείπια, ό μεταπολεμικός
άνθρωστος περ�μένει τόν Χριστιανι
σιιόγ ώς ήγέτr,Υ. Ό ανθρωπος χρεο
λΟΠημένοc;, ό α.vθρωπος ζαλισμένος,
δ άνθρω.πος πού τά εχει χαμivα, ό
άνθρωπος; άπογοητευμένος, ό άνθρω.
πος ταπεινός πλέον μαθηrτής. Μονα
δική είς την tστορίαν εύκαιρία διά. 
μίαν χριστιανικήν ήγετικήν παρου
σία ν.

... '
Η 

μεγά,λη ήγεηκή χειρονομία,
νά. πάρη ό Χριστιανισμός τόν ανθρω.
πον των έοειπίων άπό τό χέρι καί
νά. τόν όδηγήση σε μιά καινούργια
ωή, ή όποία με τό φως της αίω,•ιό

τητος άξιοποιεί τό έκά.στοτε έπίκαι-

ρον, αύτή ελειψε. Καί ή εύκαιιρία έ
χάθη. Καί έχάθη άνεπιστρεπτί ! Του
λάχιστον δσον δεν συμδαίνει κάτι τό
νέον, έπαναστατικως ,έον είς τόν
κόσμον. 

ιά νά. τά. πούμε πιό καθαρά: 'ΙΙ
εκπροσώπησις της θείας χριστιανι
κης διδασκαλίας είς την μεταπολεμι
κήν έποχήν ητο καταπληχ.τιοcώς μι
κρή. Είς τόν μεταπολεμικόν, ψιιχι
κως πεινασμένον άνθρωπον, δεν 
προσέφερc «είμή φύλλα μόνον». 'Α
ποτέλεσμα: Ή πρωπ:οφανής εύκαιρία
έχάθη. Ό Χριστιανισμός καί έννο
οϋ.μεν έδω οχι τήν διδασκαλίαν, άλ
λά τούς έκπροσώπους της, ό Χριστια
νισμός ε χ α  σ ε τ ό τ ρ α ί ν ο. 

Καί τό περαιτέρω άποτέλεσμα: 
εν μπορεί νά λεχθη δτι, δ σημερι

νός άνθρωπος έμπνtεται, έΥισχύεται, 
δδηγείται, άπό τ1',ν θρησκευτικήν πί
στιν . 

. . . Ή γενική άπογοητευτική κατά.
στασις ύπάρχει καί είc; τόν τόπον μας
καί μάλιστα ά.κόμη χειρότερα. Διά
τρείς λόγους: 

Ό πρωτος λόγος; ε[ναι δτι, είς τό
όρθόδοξον κλίιμα, ή διοιικούσα 'Εκ
κλησία δ ε ν  ε χα μ ε  τ ί π ο τ ε διά
την άvτυμετώπισιν της κρίσεως καί
οϋτε οταν ή ίδιωτική πρωτοδουλία
έθαυμαrιουργοϋσε, έγνώριζε τόν τρό.
πον νά. την έγθα.ρρύνη καί νά την ά
ξιοποιήση τήν πρωτοδουλίαν αύτήΥ . 

δεύτερος λόγος ε[ναι ή ί δ ι ο
μ ο ρ φ ί α  της έλληνικης θρησκευτι
κότητος. ( 

Σ
ημ.: Έδω γίνεται λό

γος περί τού συνδυασμού Π�στεως
καί Πατρίδος, ό δποίος, ομως, δια
τηρείιται ώς άνάμνησις παλαιά, σε
δαστή, άλλά χωρίς σύγχρονον νόη
μα). 

Ό τρίτος λόγος εlναι ή μή άνα
γνώρισις ύπάρξεως τού δλου προ
δλ ήιιατος, δθεν ή μή άντψετώπισις,
1Ί άδιαφορία διά τό πρακτέον. 

Α. Ι • ΤΣΙΡΙ 
ΤΑ

Ν
ΗΣΚαθηγητής Πανεπιστημίου

«Μεσημδριν�i», 2 'Απριλίου.
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Είσαyωyiι σ-ιiι Θεοσοφf α 

Κ. ΜΕ.ΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 
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Κριηκη ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 

Τί εί,αι <lιρι6ιίJ:; 11 Θ1οοσοφία; Πολλοί ι:,ίδιΥοί χαί μή, σοφοί καL 
σσοφοι, ευφυεϊ:; και ά:τλοικοί, ασχοιήΟηκαν μ· αύτ11ν, που δεν 1οlναι 
μm ο llια ί•:τοΟεσι::; μεταφυσική:; Οωλογία:; καί γ, ώσεως, άλλα καί 
:τίστεω:;. 

'Ε, ας ύϊό του::; πιο εγκυρου::; 'Έλι,ηνα::; που μπορεί, πράγματι, 
, α ιιιλήση αί.,ΟεηιΥα για τό ηραστιο αύτο Οψα, f ί,α ι ό ι.. Κω
στη::; Με, ισσαρο:τουλο:::, που συ,άμα διευΟύνει τό ώραίο πράγμα
τι ϊΗυuατιιο ι.αί φιλοσοφικό ;τεριοδικο «ΙΛΙΣΟΣ». Είχε έχδόσει 
;τρο χαιροϋ ό γ. 1\1ε) ισσαρόπουλος τό, τομο «Είσαγωγη στη Θεοσο
φία"> ;,αί έκ::ί 1οίχ1; ά, απτυξει llέ σαφήνtια και δια μακt_>ών, δλα τσ 
σχετιιά πού u:τοροm• νά βοηθήσουν έναν ά,αγΗίJστη να σχηματίση 
uια ίδεα για τό τί είναι Θωσοφίσ. Ή πρώτη ι;,δοσι::;, έσημείωσ1; 
uεγuιη έ:τιτυχίσ. ΈξυντλήΟηκε. Καί τώρα, ό κ. 1ελισσαρόπουλος, 
:ταρουσίασε μιύ δειιτερη ικδοση, άναΟεωρημF.νη. Τήν ώρσία αύη'-J κσί 
6α0υστοχαστη είσσγωγή, την άφιεριί)\ ει ό συγγραφευς «σ' δσους 
έχουν υ είΟι::,ιη �1 σκεψη καί άγν11 την ψυχ,11 για νά μποροϋν να μελε
τούν χωρίς προκατάληψη τη ζωή, τή φύση, τον ανΟρωπω>. Αύτό τό 
«χωρι::; ϊροιατσι ηψη», δίνει ξεχωριση) σξίσ κσί σοβαρότητα ση'jν 
Είσσγωγη τοϋ γ. 1ει ισσαροπουι ου, γιατί δταν υπάρχει προγατά
ληψη στφ ερf.υ\α τrj)V :τνευμστιΚίJ)V προβλημάτων, μή ζητοτι: VCI βρη
τε τrη ύλήΟειu. 

Κσί τιίJρσ ε, σ::; σύντομο::; ϊεριγρσφιι.ό::; όρισμός τηc; Θεοσοφίσc;, 
μυς δί,ετσι ciπό τόν Υ. Μελισσαρόϊουλο, στην αρχη της μελέτης του, 
:του clξίcει ,a δια6σστη ά.-ιό κάθε στοχσστιΥό σνθρωπο. 'Ακούστε την: 

<<Ί·Ι Θεοσοφία ύπηρχε πάηοτε στον κόσμο. Είναι ή Σοφία τιίJν 
Θείων Όηύη, ϊου έιδηι ώ, ετσι ί'(ιτά διάφορους τρόπους στίc; διά
φορε; Ε'Τfοχέ;. Είναι ή γνώση η7Jν θείων νόμων, πο11 διcν ελιιψε ποτέ 



1.%6 ΤΑ ΧΕΛ ΒΙΒΛΙΛ J:?T 

άπό τοιr:; ϊιγαπημiνου:; τιίη• Οεών. Είναι 11 'λ λ 11 Ο f ι α στ11ν ;τι<> ιί>λο
κληρωμt,•η μορφή τη:;. 'Η πηγ1Ί σοφία:; τη:; άπό/4ρυφη:; l'ν<ί>σι:ως. Ό 
όhηγό:; τιί>ν ψιλοσό<rων. Τό ::rνευμα ποί, tωογονι:ί κάΟι: Ορησκεία. ΊΙ 
ψυχ1Ί κάΟι: ανΟρωπιστικης hράσεω:;. Ό ί1π1\ηατο:; νομοΟ{της τιί>ν 
ήΟικιί>ν καν<>νων, πάνω στου:; όποίου:; στηρίtεται ή ;τνΗιματικη tωή. 
, ναι ή -τιηγ11 εμ;τνι ί1σε-ως τGJν όραματιστιί>ν τού μ{λλοντο; και Τ(Ϊ)V 

μεγάλων ιιυστικιστων». 
" ν Οiλαμε με hυό λόγια νύ. συνο1 ,ίtαμε τούς χαρακτηρισμού:; 

τού κ. ί\,lfλισοαροπούλου για ηΊ - εοσοφία, Oct μπορούσαμι:, ίσως κι' 
εμείς νύ. πούμε, π<;>ς «Θεοσοφία είναι τό 'ίδιο τό hημιουργικό πνεύμα 
τοϋ ιlνΟρωπου, εμπνfίιμενο πρός τη δράση, για κάΟε τί πού, Οεω
ροί•μι:νο Υ..ι..tλό, ανυψιί.ι,•ει τή ζω{1 μας». 

ΑΝ\ΓΕΑΣ Κ\ΡΛι ΤΩ�ΙΙΣ 
(J )αδιοφωνικ1Ί έΥποu;τ1Ί 14.3.19GG) 

* 

Μέ-ιρnμα pέ -ιiιν "Α6uσσο 

ΟΛΓ ΛΣ ΒΟΤΣΗ: Ό μεγάλος ηχος 

Σημειώματα ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ποιός ι:ίναι ό «μεγά) ος ηχος» 
που -iΊ ποι11τρια Ο{λει «μέσ' άπό 
μύριους» νι;ι τόν ξεχωρίση και νά 
τόν τονίση; 

Είναι ό ήχος τη; '-'-ημιουργί
ας, που δένει τα πάντα σέ μια 
κρυφή ενότητα· ό ήχος της κο
σμικής μουσικής, πού δονεί τό ε
ξωτερικό σύμπαν, άλλα και τά 
σπλάχνα τού άνΟρώπου. 

Αύτόν τόν ηχο προσπαθεί -
θα λέγαμε ά γ ω ν  ι ίi- ή ποι11-
τρια να τόν ωτομονώση μέσ' ά:τό 
τό βάρος μυριάδων 1iχων άπατη
λων, πού συνθλίδουν τον ανθρω
πο. 

'Όταν θα φθάση «στην ακρη 

τού πόνου», ελπίζει έκεί να έλευ
ΟερωΟη άπο τi 1ν αγωνιώδη άνα
"ήτησι, νύ. ξεχωρίση τον «μεγά
λο ηχο», νά κατανο11ση τό νόημα 
της ωης" άλλα ή πορεία της θά 
είναι φοβερά βασανιστική, για.τι 
11 πηy1Ί των iiχων, «το στόμα 
της μουσικη:;» δεν είναι παρά. {1 
αδυσσος ... Σ' αύηΊν Οα χρεια
στη να βυθιστη, μ' αί1τ11ν να με
τρηθη. . . μ' αύηΊν νά συμφιλιω
Θη. 

Ί--Ι είκόνα της άδύσσου δεσ:τό
" ει σ' δλη ηΊ συλιογή. Σχεδον 
μονότονα έ;ταναλαμδάνεται σέ κά
θε ποίημα καί ασκεί ηΊν κατάθλι
ψή της. "Αν δεν είναι ή αουσ
σος ώς λέξις (που άπανταται στα 
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15 ά;τ:ό τά 3 :ι:οι11ματα) θά εt-
' "δ ' ,,, ' β ,•αι η ι ια σαν εννοια, τα « ου-

λιασμένα εyκατα» ( σέ αλλα 6 
ποιήματα), τά βάραθρα, τά φα-

ράyγια, 1Ί «μυστικ11 κοίτη», τό
«κεντρο της ϋπαρξης», τόποι μέ 
βαθυ σκοτάδι, που προκαλοϋνε 
ίλιγγο καί ρίyος. 

Κα\είς; δε θέλει τα Βάραθρα νά :ωυrάξει. 
'Όλοι άποστρέφουν τά μάιτ,α άπ' την ί:δια τους τή φωνή, 
πού q-έρ\ ει τ&ν άγέρα τους, πού φέρνει τσ. μυστικά τους. 
'Όί.οι, τ_ρ�διο�,-ται ,πέρ' <?""' της �δυσσο,ς τη ,βουή.
Μα αυτη ολοε,α τους κραζει, δλοε,•α του; κραζει, 
μi; στί; σχιcμέ; της καρδιάς τους άόρατη τούς καλεr 
,ά φι).ιωθούνf μαζί της, 
τα τροuερά της, τά μεγάλα μυστι•/.ά ,·ά τους δείξει. 
Κι' αύτοί βουλώνουν δλοέ\α τ' αυτιά νά μην την άκοϋνε, 
uίι ερχεται στιγμή κι' άνοίγει ή γη ξαφνικά 
στό βαθύ της τρόμο ,ιιόνο ,ά τi1ν κοιτάξουν.

(Ή αδυσσος) 

'Ωστόσο, ,Ί ψυχή τού ανΟρώ
που (που είναι «τόπο; ίερών κα-

'S. ) � , ' ταιyιuων» ειναι ανιχανο:ι:οιητη 
άπο τ�Ί ζωή καt ψάχνει στο aγνω
στο, καλεσμένη απο τ11ν δική της 
μυστικ11 φωνή, «δλο κάτι γυρεύ
ουμε», κάτι τό ύψηλό, που το τί
μημά του δεν είναι παρά ή αδυσ
σο;. Γιατί ή αδυσσος αύη1 χω
ρίζει τί; δύο πλαγιές τού χόσμου, 
την φωτειν11 πλαγιά τού Θεού 
χαί η1ν ίίλλη, την άνΟρώπινη της 
γη;. 'Ώστε, ή αδυσσος είναι πέ
(_)ασμα ύποχρεωτικό ... 

Τον ούρανο «χιι ιάδες έπόθη
σαν» νά τον χλείσουν στ11ν αγκα
λιά τους, νά φΟάσουν αύτο το 
<ψάτι τού Θεού», νά περάσουν α
πό το «αγριο μονοπάτι τη; λευ
τεριάς». Μά τό πνεύμα τοϋ αν
θρώ:ι:ου οφείλει, πρώτα, «δλα νά 
τά δη, δλα απ' των βαράθρων τά 
βάθη νά τ11. σηκ6)σει», νά μετρη-

Οη μέ την αδυσσο καί, τότε μό
νον, νά γίνη ίκανο «μέ τά γιγάν
τια φτερά του τον ουρανό ν' αγ
καλιάσει>). 

Παρωωλουθώντας αύτό τό 
«μέτρημα μέ τ11ν αδυσσο», βλέ
πουμε δτι δεν αρκεί νά ύποφέ
ρη ό άνΟρωπος «νά κατοικοϋνε 
πέτρες στά σωθικά του», ουτε να
δίχεται l.ί.γριες «ραγισματιές στη 
σάρκα του», άλλα θα χρειαστη 
νά έλευ0ερωΩη απο κάθε έκδή
λωσι τοϋ «'Εγώ», νά τά στερηθη 
δλα, νά εχη τά χέρια ανοιχτά, νά 
νι6Jση η1ν εύτυχία της αναλώσε
ως . . . Καί τότε μπορεί, τότε μό- · 
νον, νά ελθη ή συνάντησις τοίί 
ανOρ6Jπινου καί τοϋ θείου, γιατί 
τό ανΟρώπινο θά εχη έξυψωθη 
στο θείον ... Θά εχη έ π ι σ τ ρ έ
ψ ε ι στο θείον, από την αρχαία 
του αφετηρία. Μας το δίνει στον 
� ι6Jνιο γυρισμό»: 
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Σ οϋ χ;τυπω τόν τοίχο ν' άνοίξεις 
τά σύμ6ολά Σου και τά μυστιr.ιά νά κοιτάξω. 
Μά 'Εσύ τήν κόκ1ιι·νη γρσψ,μή τό αLμα δε βλέπεις, 
τό κόκκινο αύλά1ιι πού άπ' τήν καρδιά μου φεύγει για \'CJ. Σε φτάγει. 

Τό αlμα μου δλάκερο άκ.όμα δεν εtδες νά fχει τρέξει για Σένα 
Καt τήν πόρτα μ' άφήνεις νύχτα μέρα νά Σ οϋ βαρω, 
ώσπου άποκαμωμένη στόν ί:σκιο της νά κυλήσω. 
Κι' ίσως τότε, πού τίποτα πια άπό Σένα δε θά προσμένω, 
άθόριι6α θ' άνοιχτεί, τή μυστική Σου ευτυχία στά χέρια ν' άγγίσω. 

Εtναι δ «Μεγάλος ηχος» ή ε-
6δομη ποιητικη συλλογή της κυ
ρίας Βότση. 'Ένα &κόμη σκα-

* 

λοπάτι προς τον ίδιο σκοπό. 'Ένα 
σκαλοπάτι μεταφυσικής άγωνίας 
και μυστικισμού. 

Τάσοu Σιδέρη: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

«Ποιήματα» γράφει το βιβλίο 
,στο εξώφυλλό του. Το θεωρω 
ανακρίβεια. 'Ί'πάρχουν πολλοί 
σ τ ί χ ο ι, ποιήματα οχι. 'Η 
προτίμησις τού ποιητού σέ άκρο· 
στιχίδες και προσωπικους χαι
ρετισμούς η άφιερώματα παρα
σύρει σέ πλαδαρότητα. 

'Ωστόσο εlναι ύ π α ρ κ τ ο ς 
δ ποιητής, εστω και αν σπανίζει. 
Τον συναντούμε σ' εναν ϋuνο 
της 'Εργασίας γενικώτερα, ειδι
κά της &γροτικης: 

Ζευγά-σπορέα σοuχτισα αό μέσ' 
( τήν καρδιά μου 

τό σκοϋρο σου πουκάμισο πήρα τό 
(μπαλωμένο 

γιά νά σκεπάσω ε'ύλα6ικά τήν u Α για 
(Τράπεζά μου ... 

Κρίμα δτι δεν διατηρείται και 
στ�1 συνέχεια δ τόνος αυτός. Ό 
ποιητής συλλαμβάνει μια ώραία 
ιδέα, το γέμισμα ένος δισκοπό
τηρου ( γιατί «χιλιοϋμνολογημέ
νου»;) με τον ίδρωτα τού γεωρ
γού, αλλά αύτο «το κάνει τάμα» 
για νά εχη τον ίδρωτα «σαν ά-

γιασμό, συ. Νάμα». Τάμα-Ν ά
μα ... 

Θά ξεχωρίσω και ενα π ο ί η
μ α &ληΟινό, αφιερωμένο στη 
μνήμη τού Τζών Κέννεντυ (μια 
αλλη ακροστιχίδα με το ονομα 
τού μεγάλου Προέδρου εtναι, 
παρα τα ακριβά λόγια, πολυ φθη
νο )- ενα ποίημα, πού φανερώ
νει την ϋ π α ρ ξ ι τού - &
τυχως δ ο υ  λ ε ύ ο ν  τ ο ς  στη 
στιχουργία-π ο ι η τ ο ύ. ΕΙ
ναι οί «Φυλετικές διακρίσεις»: 

� τό τάλλας άστυνομικός λευκός 
( μά. . . κ' εύλα6ής ... 

καθώς έμπηκε σ' iκκλησιά ν' άνάψει 
( τό καντήλι, 

άράπη μέσα άντίκρυcε πού ηταν
( τί άσε6ής ! ! !

γονατισμένος και σκυφτός εμπρός 
(στήν uΑγια Πύλη 

και 
-Βέ6ηλε, άπό τό αό νά βγείς 

( ευθύς δρίζω 
στό τέμπλο νασαι εμπρός σκυφτός 

(αδεια άπό 'με εχεις πάρει; 
-' Αφεντικό, δεν προσκυνω· ό δό

(λιος σφουγγαρίζω ... 
-Νόμισα πώς προσεύχεσαι στήν

(Παναγιά, βρωμιάρη ! ... 



υο 

ΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

'ΙΧτυ:τ<,Jσιαιη :τρόοδοc; άμcrοτέρι,η 
τω, δυο uε αΜσ, Διαστηuιιω, Δυ
,•αμΗη σι ετεJ εσθη τους -τρώτοι•; 
μη,�; του τρε:yοηος rτοι.ς. 

Λί ΊΙν(,)με,αι Πο. ιτεια έξιτοΕ.ει 
σω τό διδι1--tο διαστηuο..,-τ} οιο, «Ί _ε 
1--tι,. ,>, με π}ηρωuα τους l\η} Αρμ 
στρογι ιαι Ντα(r16ητ Σ;,οττ. Οί 
δυο άστρο,αϋται ε:τετιχα, ,α σιΛ 
δεσοι, τό, τιιοαυο «'Ειτ ί,α», του 
εlχε χωριστα ειτοξευθη, uε το δια 
στημότ) οιο το,, ;,αι έ.τσι άπεδειξαν 
ότι εl,•αι δυ, ατη η ο , αρμο) ο ηcις 
c<έξεδρας» στο ιαστηuα, άJ) α δέ., 
u-τόρεσσ ,α -τοα uατοτοιησου, ;,αι 
τό, σ:rεδισσμε,ο «:ιεριπατο» ;,σι έ 
ιτε)εσι, ώρισu�,ης έnγασίσς. Λό ο 
ώρ σμε,ης β)σ6ης δι.:τα:y()ησσ, ,α 
ϊπιστοεψοι, άπραιτοι, ύJς ποός το 
σημειο, αύτό τοϋ προγρα1--tματος. 

'Lτιση; σt ΊIΗ,Jιιέ, σι Πο) ιτείαι 
εθεσα, είς τρο:yιά, ένα δισστηuο 
π) οιο, crεoo, δε/.α τη) εσιuπια, ητοι 
ε ιατεστηcα, στυ ιαστημα τό ποω 
το, άστcο,ομι;,ο, παρατηρητήριο,. 
':C) ,i ετσι ,ύ ) ηφθοϋ\, γιύ πρωτη 
q-onά q-ωτο •ραq-ίαι τω, ούρσ,ίω,
σωματι,η, ά, εξσρτήτως τiίη άτμο
σφαιnιιω, δισταρα:χω,. Τα τη) ε
σιοπια τα ό-τοια εύρωιον-ται ι.πι τοϋ
ε, ) ογο ο:rη,.ιατο; ε{, σι τόσο, εύ
αισθητα, ί.1στε ;,cιθιστοϋ\ εί.-διcι ιο,τη
μτα)) cι -τοδοσcrαίοου έξ ά.ιτοστασεως
700 ;,cιί πΗον :yι) ιοuετροη. Χcιρις
εις τα έηε}ως \έα τc)'\'LΥα ΠQΟσΟ\
τα τοϋ διαστηuο-τ) οίου Οcι ;,cιτcιστη
διJ\ατη ή συγιέν-τρ(.).σις π)Ίιοοq-οpι
ων ύ ίG-του έ, διαq;έροηος έ-τι τω v
π) ησιεστέριη η ;,σι τCJν ά-τομε.uα
;,ρυσμε ω, ύστερω,, τω, Γα) αξιω,,
των ,;;φε) ωματων ι!-τ. ε, ά.τοι) εί

1 G 

Ηαι αί -τ) ηcοcrοριαι τας ότοίας θά 
δ·α6ι6αση το ΗΟ\ διαστημότ.Ιοιο, 
,α j)οηθησοι, εις τη, δηuιουρνίαν 
, ΗΟ\ θεωριι,η -τερί της συ, θεσεωc; 
τι7η ούρσΗι,η σωιιατω, ιαι της προ 
c) ειισε<iJ� τω,.

'lI �06ιετιιi1 °:CΗσις ίστει)ε. 
ιω. �,αΗcrερε άπο ύψος 900 χιJιο 
μετριη δυο σιυ}ο c; (το, Βέτεροι 
ιαι τό, Ού ιο) ιόι<). ':Cπί τρεις ί6δο 
μαδες περ, οϋ.σα, ά-πό τα Υατωτερα 
στριίJματα της ραδιεΗργοϋ ί,ω,ης 
Βα, • Α)J,ε,, ή όποία ά._,:οτε}εί άlη
Οηο crnαγμα δια τος πτησιις προς 
τη, Σε) 11' η ':Cστει) ε στη, '\φρο
διη 1 ( 1 η Μαρτίοι) τό διαcτη1--tο�τl οιο 
«Βιηο(Ι », 'tOU διηΗσε 2δ0 ιΥα
τοιιμιι ισ :r.ι) ιόμετοσ Υαι άφησε στο 
ιδαφος τοϋ -τ) α, ητου α'ί,τοϋ τσ ση
ματα της Σο6ιιτιι<ης '.[λώσεος. Γιcι 
του; άφροδιτcι, Ορωπους, -που ϋ., ύ
-τu οχοι , Οα Oει,inom ιι' σύτοί ό 
τι εl\Οι τύ uο,οδι;,u ε) 1 ονα δημι
οι ργήμcιτα το • ιοϋ στο ια,στημα, 
αϋτό θύ ητcιν μιίι συγ-ιl ονιστιι11 tι
,:) ηξις. 

'Σ,ιση::: ή -06ιετιι1 1 'Ε,οσις έ 
τέτιγε ,cι Οιση σε. τρο:yια τερι την 
-ε) η, η τό, δορυφορο Λούω 10».
Ό δοριφορος αύτος εξετοξευΟη ι'ι
-το ε, α βαρυ Σ ποϋτνιι, ό δ1tοίος ε[
ι ε ,οοη ουμί,ως τεΟη σέ τρο:yιcι πε 
ρι τη, η,!

Ί -Ι δημιο-ιρνίσ τοϋ -τn<inou τει, η
τοϋ δορι,φοροι της Σε)ή,ης ά,οινει 
τό, δpομο, εις τους ποωτους Υοσμο-. 
,αϋπς, οί ότοιοι στο εγγυς μΟ) ον 
Οα πατησοu, έ:ιιι τοίί έ.δάφους της 
Σ ε).ήνης u:Cνσς πύ συ) ος γιcι νύ 
ξιιι,ηση άπο τη, Γην, ,σ προσεδα 
q-ιcθη στήν Σε)ηνη ;,αί ,σ έπιστρί
ψη στο, πlα,ήτην μας, πρέπει ,-σ Ε
:yη ιcιτα τφ έιιί,ησ( του βάρος 5
χι) ιcιδων το,,ω, :C[νσι δίισιο} ος ή
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κατασκηιη fνόc τι'τοιου πυραί,λοιι. 
.·.ϊι ά.στο�τuλη, γι' α�τό: σ�η, άρ

)'η ινας πυραι•λος, που Οα γι,η δο
ρυcrόρος τfις Σε) ήνης. 'Από τόν δο
οι•crόρον αύτόν Οά ςεκινήcιη δείιη
ρος πύραυ) oc, ποίι Οά περιστραcrη 
γύρω ι'uτό την Σ ε1-ήνη καί επειτα ΟrΊ. 
προσεδucrι,σΟη. Τό διαστημόπλοιον -
μητίρα Οά cιυνηίση ,ά περιcriρεται 
γί,ρω άπό την Σ ελή\ην. Τό προcιε
δαφισθέν iπί της � ελήνηc διαστη
μόπλοιον ΟιΊ. άποσεληνωΟη, Οά προ
σεγγίση τό διαστr1μόπλοιον - μητέ
ρα. οι Υοcμοναίrται Οά έξέλΟουν ιl
πό τόν σελη,ιακόν πύραυλον καί ΟιΊ. 
είσέλθουν στό διαστημόπλοιον _ μη
τi,ρα καί ΟrΊ. !π';Clτρέψοιιν στην Γη.
Οι Σ οδιπικοι επιστημοΗς προσα
' ατολίt,ονται πρός αύτην την λύσιν 
τού προ6).11ματο:;. Τό βάρος ενός τέ
τοιου π11ραί1λου Οά εtναι πιρίπου 3. 
000 τόΗΟL . 

. ο� ,- οδιετικοί �έν αcrησα,ν ::ι-ϋτό
το fπιηυγμα χωρις πολιτικη αξιο
ποίησι. Πετιί>ντας γ{ιρω ι'uτό την Σε
λήνη, ό «Λού,α 10» μεταδίδει στην 
Γη, άντί ίίλλου cιήuατος, την άρχικη 
μελωδία της ,<Τρίτης κοιιμοιι,ιστι
κης ιεθ, οίις». 

.ΔΕλΦΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 

Κατετι'θη στας 12 l\.lαρτίου ό Οε
μέλιος λίθος τοίι «Πνει•uατικοίι Κίν
τρου των ελcrGn». 

Στό <,Κέηρον» αύτό θά γί,ω,
τn.ι: Σύνοδοι της Έπιτροπη:; τίί�ν ύ
πουργισν τοίι - ι•ιιδουλίοu της Ε'i,ριί>
πης, Φεστι6ό.λ μουσιΥης, συ,έδρια 
είδιικων iπί τοίι ιίιρωπαίκοϋ πολιτι
c•μού, σε�ιιινάρια μελετων, σuγοcεν
τριί>σει:; νεολαίας, uόνιμη εκΟεσι uε 
θέμα η'ιν γέ, νφι Υαί iςέλιςι τού 
εύριοοταίκοίi πολιτισμού κ.α. 

ι ελφοί στάθηκαν κατcΊ. την 
άρχαιότητα τό λίκνο της ίδέα::: της 
«διεθνούς» συνεργασίας πού άπέ6λε
πε στήν διατήρησι της είρήνr,c, ά
,,ά,μεσα στίc; διάq. ορες πολιτειακές 
μονάδες τού τότε πολιτισμένου κό
σμου. οι ελcrοί ησαy ή fδρα τού 
πριί>του διεθνούς 'Οργανισμού -
των , μφικτιονιων- καί δεν θό. 
μπορούσε νό. {ιστάρξη σ11u6ολικώτεροc 
καί καταλληλότερος χωροc για τήν 
ίδρυσι ενός Εύρω;ταϊκού Π νευματι-

Υοίι Κι'ντρο1, ίιr' ϋσον cτόν άρχαίο 
f λ.Λη, ιικο πολιτισμό βρίσκονται οι 
ρίtι:: τού εύρωπαιΥοϋ πο1-ιτισμού καί 
της ιύρωπαικης πολιτιστιΥης παρα
δοσεως. 

'\ιετι' Οη εJΗασις 100 στρεμμάτων 
περίπου καί θιΊ. διαμορcrωθη μέ δα
πά,η 20 fyατομuιιρίω, δραχ,uων (Οά 
hιατεΟοίiν 10 άπο τόν Τουρισμό, 7 
άπο τό {ιπουργtίο Δημοσίων 'Έργων 
καί 3 άπό τό μορcrωτικόν ταμείον τού 
Σ υμϋουλίου Εύρώπης). Τό συγκρό
τηιια τού lΙΗυματικοϋ Κι'ηρου θά 
ιlπαρτίtπαι άπό όμάδε ς χ<ι>ρων με 
), ειτουργικη σιινοχ11 - Γραμματεία, 
αίΟουσ� ς έργασίαc τού Σ υμ6οιιλίου 
της Εϋοιί>πης, αίθουσιc διαλέςεων, 
cιυναιιλιιϊ�ν καί προδολίί>ν, αίθοιισα 
διαρκοί•ς 'Εκθέσεωc τοίi εί,ρωπαιΥού 
πολιτισμού, άλλη αίΟουcα για περιο
ξ}ί,κες {κθέσεις, βι6λιο0ήκη, ά.να
γνωστήριο κλπ. Θά ίιπάρχη καί μι
κρό mαίθριο Οiατρο διαμοο<rωμένο 
άπ' ευΟείας στο βραχώδες rδαφος. 
'Ως προς τό άρχιτεκτονιΥ..ό ϋ<roc τού 
Κ{ντροιι, Οά χαρακτηρίtιται άπό 
δωρική λιτότητα, iνG> στοίις ςε,ώνες 
()ά iπικρατη τό ϋ<rος τηc Ο.ληνικης 
λαικηc:; άρχιτεκτοΗκης. 'Όλα τrι 
κτίσματα Οά κρατηΟοϋν χαμηλά, ώσ
τε νά iναοuο,ίtωνται πρός το τοπίο . 

'Επί τΟ.ους, ή ίδέα τοϋ "Λ γγελου 
Σ ικελιω ού Ηκϋ. ! 

Ο ΙΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΤΗΙ ΕλΕΥΙΙΝΟΙ 

ΤΙ(Jψέηο νό. γί, η ! Κινδυνεύει, 
πράγματι, ό ίερός χώρος της Έλιυ
σίνο� ά.,τό την iπiκτασι των εγκατα
στάσεων έ,ός ίργοστασίοιι τσιιιέν
τω,; 

·ο Σύλλογοc τG�ν Έλλi1,ων ':\ρ
χαιολόγων, σι άνακοί\!οσί του: 
α) Διαμαρτύρεται δι' {νεργείας τού 

Κράτοιις βαcιtoui, αc ένίοτε είς 
ά.,-τοq;άσεις άναρμοδίων όργάνων 
καί παρά την σαφως διατυπου
uiνην άντίθεσιν της κατά νόμον 
uόνηc άρuοδίας 'Αρχαιολογικής 
'Τπηρεσίαc:;. 

β) 'Εκφράζει την λύπην του διά τήν 
ελλειψιν σεδασμού προς τήν έ
θν�κήν Πνεuuατιχήν Κληρονομίαν 
έκδηλουμέ,•ην ίι:τό χιί>ρας κοιτί-
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δος τού Εύρω:ταϊκού πολιτισμού. 
γ) Παρακαλεί την κυδέρνηοιν δπως 

�υναισθ?-νομέ�,η τ,άς, εύθύνας τη�
ανα,ι.αλεσr1 τnν α:ιοφασιν, δια 
της όποίας έπετρό.πη τό ά.νοσι
ούργημα είς βάρος τοίi Ίεροϋ 
της Έλευσίνος καί διατάξη την 
αμεσον ματαίωσιν τοί• ά.ναλ η
φθέντος εργου καί την ά..,:οκατά
στασιν τοϋ χώρου, ώς εtχε πρό 
της ένάρξεωc τι7ιν έργασιών ε
πεκτάc-εως τού έργοστασίοι•. 

δ) 'Εκφράζει την ευχήν δπως tξευ
ρεθη τρόπος :ιλήρους άπομακρύν
σεως τοϋ εργοστασίου έκ της πε
ριοχής τού Ίερού της Έλευσίνος, 
ί�στε τούτο νά ά.νακτήση ,την ή
ρε;uίαν, ή όποία άρμόζει είς τό
σον ίερόν χώρον καί νά άποσοδη
θη όριστικώς περαιτέρω ,ι.ατα
στροφή του. 

ε) 'Τποδάλλει θερμην προ; την πο
λιτείαν παράκλησιν νά μη λcψ
δάνω�,:αι, άπο�άσε:ς καταστρ�
πτικαι δια τους αρχαιολογικου
χό)ρους και τά μνημεία της πα
τρίδος αί όποίαι θά συνα,,:ήσουν 
E\'1:0VOV την ά.ντίδρασιν οχι μό
νον ήμών, ά.λλά καί τού διεθνοϋς 
πνευματικού Χοομου. 

Κάποτε άντηχοfuε στην Έλευσί
'\'α ή κρω•γη Έ κ ά c ο ί β έ δ η Ί. ο ι 
- μά τό)ρα, τσιμέντο '\'ά γίνουν ο
λα ! ..

Και τέτοια χαλάρωσις συνειδήσε
ων παρατηρείται, φαίνεται, ωστε οί 
ά.ρχαιολόγοι νά άπεJ.οϋν uε την ε
ξrγερσι των ... ξένων γιά την προσ
τασία τού έλληνικού ίερού ! 

ΠΑΙΧΗΙΔΙΑ ΜΙΙΟΥΙ 

Κατεγράψαμε, στό προηγούμενο 
-τεϋχος, σάν φωτεινό σημάδι την ά
πόφασι μερικών εμ;τορικών κατα
στημάτων της Έλδετίας νά άποκλε� 
σουν άπό ιά παιδι;ιiι παιχνίδια τά 
φονικά δπλα ( των μεγάλων ! ) άλλά 
μας ερχεται άπό την 'Αμερική άντε
πίθεσις των έμπόρων τοϋ μiσους 
καί της άπανθρωπίας: �Εθεc-αν είς 
Χu-Λοq;ορu.ιν. . . λαιμητόμους ! Με 
δύο μόνον δολλάρια αί 'Αμερικανίδε; 
μητέρες ήμπορούν ν' άγοράσουν άπό 

τά σοϋπερ _ μάρκετ μία. . . λαιμητό
μο, ά.πολύτως πιστή μικρογραφία της 
πραγματικής. Τό παιδάκι μπορεί νά 
ηΊν συναρμολογήση άπό τά κο�ιά
τια της. "Ι'πάρχουν προς τούτο εσcίι
κλειστοι όδηγίαι. Μα�ί με τi1ν λαι
μητόμο πωλείται καί μία ά.ναλόγου 
μεγέθους κοίικλα άπό πλαστική ϋλη, 
μαλακή. είc τ�ν λαψόν, c�στε νά γί
νεται ευκολα η .. . καρατομησις. Με
τά την «θανατικην εκτέλεσιν» τό κε
φάλι της κούκλας ξανα.κολλά εϋκολα, 
{!ιστε νά έπαναληφθη τό «παιγν(δι», 
άΥαλόγως τη; ορέξεως τού τρομε
ροίi μικρού! 

Τί ά.νατροφή έπιq,υλάσσεται στά 
παιδάκια, άλλοίμονο ! 

ΤΑ ΙΑλΙΓΚΑΡΙΑ 

ΙΤΗΗ ... ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Μιά ά.κόμη προσφορά c-τόν άν
θρωπο άπό τά άσήμαντα ζωϊκά πλα
σuατάκια: Οί χειρουργοί ένός εργα
στηρίο� το�. Κολόμπ?, είς τ�ς, Ήν.
Πολιτειας, εκα,μαν μιαν πολυ ενδια
c:rέρουσαν δια.στίστωσι ν: παρετήρησαν 
δτι τά σαλιγκάρια και οί γυμνοσά
λιαγκοι έ,ι..ικρίνουν ενα σάλιο πού στε
ρεοποιεί-ται πολύ γρήγορα και εχει 
έξαιρετv,d�ν άντοχήΥ. 'Από της πα
ρατηρήι:τεωc; αύτης μέχρι τού νά σκε
φθοίrν δτι τό σάλιο αύτό ήμπορεί νά 
χρησuμεύσr1 ώς κολλητική ϋλη, διά 
νά κλείνουν τά τραύματα, δεν ητο 
πλέον παρά [να βημα. 

Ε[ναι άλήθεια, δτι τό βημα αύτό 
τύ ε[χαν ηδη κά.μει, πρό πολλοϋ οί. 
χωρικοί της παλαιάς έποχης καί ή 
χρησις τού κολλοδίου δεν εfναι χθε
σινή. εν εtναι, ομως, αύτό πού ά
παqολεί τούς χειρουργούς και χημι
κούς τού Κολόμπο. Σκέπτονται πως 
θά κατορθώσουν νά παράγουν βιο
μηχανv,ι,Gις τό σάλιο των σαλιγκαοι
GJν, χωρίς ,·ά ύποχρεωθοϋν νά έκ
θρέψουν έκατοντάδας έκατομ,μυρί.c.ιJν 
άπό τά μικρά αύτά ζώα. Αί ερευναι 
και αί {ργασίαι θά εξακολουθήσουν 
μέχρις ϋτου εύρεθη σιινθειτικός τρό
πος παραγωγης. 'Εάν προχωρούν 
τόσον γρήγορα, δσον και τά σαλιγ
κάρια, μάλλον θά άργήση τό άποτέ
λεσμά των. 
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ΜΗΗΥΜΑΤΑ 

Τίποτε δεν ύπογραμμίζει περισσό
τερο την ήθι,κή δ ι ά σ τ α σ ι της 
'Εκκλησίας της 'Ελλάδος (της ήγε
σίας της, φυσικά), πρός τήν κεq-α
λή της 'Ορθοδοξίας, τό Οίκουμενι
κόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπό
λεως, αν οχι καt πρός τό άληθινό 
π ν ε ϋ μ α τού Χρι.cτιανισμού, οσο 
τό περιεχόμενον των Πασχαλινιίιν 
μηνυμάτων. 

Ό Πατριάρχης 'Αθηναγόρας, 
στό μήνυμά του (που δημοσιεύεται 
δλόχληρο σε αλλες σελίδες)' ύψισνε
ται π ά ν ω άπό τά. χ ω ρ ι σ τ ι
κ ύ. των Χριστιανών δόγματα, γιιί 
νά. τονίσr1 οτι δ Χριστιανισμός ε[
ναι ε ν α ς καt μ ί α ή άποστο
λή του. ΈνiiΊ δ 'Αρχιεπίσκοπος Χnι•
σόστομος θέλει νά. ί11τενθ1.1μίζη &τι 
τό μfγαλείον, τό κάλλος, την σοφί
αν καt τό ιrως τού Χριστιανισμού τό 
εγκατέστησαν «Πατέρες καt ιδά
σκαλοι της 'Εκκλησίας, ά.τρόμητοι 
τιίιν αίρέσεων καί των κακοδο!;ιG1ν 
πολέμιοι, την δογματικήν διδασκα
λίαν καθορίσαντες καί διατυπώσαν
τες άσαλεύτως ... :!>. 

ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

'Εν τι-;Ί μετα!;ύ, δ Πα,τριάρχης 
'Αθηναγόρας έώρτασε την Οήν έ
πέτειον των γενεθλίων του, ή δποία 
εδωσε άιrορμή σε τι,ιιητικ�ς έκδηλι:J
σεις σ' ολον τόν χριστιανικό κόσμο 
(πλήν ... 'Ελλάδος). 

Ό κοσμοπολtτης Πατριάρχης, πού 
μιλάει οκτώ γλωσσες ( έλληνι,κή, άγ
γλική, γαλλική, τουρκική, βουλγαρι
κή, σερβική, άλβανική καί άραβική) 
καί πού θύ. μείνη στην Παγκόσμια 
'Ιστορία ι:;ά.ν δ πρωτοπόρος της Έ
νισσεως των 'Εκκλησιών, γεννήθτrχε 
στlς 25 Μαρτίου 1 6 στό χωριό 
Τhαραπλανα (σήμερα λέγεται Βα
σιλικό) της 'Ηπείρου. Τότε ήταν ζω 
ηρό χωριατόπαιδο πού άκουγε στό 
ονομα 'Αριστοτέλης Σπύρου. Τό 
ονομα 'Αριστοτέλης εγκατελείφθη 
τό 1910, δταν έχειροτονήθη διά.κο
νος καt ώναμάσθη 'Αθηναγόρας. 

Λέγεται πώς ο αρχηγός της 'Ορ
θοδοξίας παραιμένει ό άπλός καί εύ
γενικίις Ί -Ι.πειρώτης 'Αριστοτέλης 
Σπύρου. Τρώει τό ίδιο φαγrjτό μα
tί με τούς 35 κληρικούς τού άμέσου 
περι6άλλοντός του καί μένουν μαζί 
του στό Οίκουμενικό Πατριαρχείο 

της Κωνσταντινουπόλεως. Φιλοξενεί 
οίονδήποτε, φίλον καί μή, πού περα
στικός άπό την Κωνσταντινούπολι 
πηγαίνει νά. τόν έπισκεq-Οη στό Πα
τριαρχείο. 

Λέγεται άικόμα, πώς έπειδή !;υ
πνα πιό νωρίς άπό ολους στό Πα
τριαρχείο, φτιάχνει μόνος του τό 
πρωίνό του, πού εlναι πάντα τσάί 
τού βουνού, φασκόμηλο η χαμομήλι, 
που τού θυμίζουν τό χωριό του. 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚλΗΣΙΑ 

ΤΟΥΟΙΚΟΠΜΕΗΙΣΜΟΥ 

«Πιστεύω �ίς μίαν άγίαν, καθολι
κήν καί άποστολικήν εκκλησίαν>). 

UΕνα άπό τά αρθρα τοϋ Συμ6όλου 
της Πίστεως πραγματοποιείται ϋ
στερα άπό αίG>νες μ' ενα παρεκκλήσι 
σε μιά. χιονισμινη κορφή της Προ
βηγκίας. Σ τό Μόν Σ ερέν, άνάμ_εσα 
στά. ελατα, κάτω άπό τόν κρυστάλ
λινο ούρανό, στόν ά.μόλυντο άέρα 
τού βουνού, χριστιανοί ολων των δο
γμάτων μπορούν νά. δοξάζουν τόν 
Θεό στόν ίδιο ίερό χωρο. Οί πόρτες 
της Έκχλησίας θά εlναι πάντα ά
νοικτες γιά τούς πιστούς. 

Τά. εγκαίνια της πρώτης οίκουμε

νικης εκκλησίας εγιναν με την είrι.αι

ρία της Έ6δομάδος της 'Ενώσεως 

των Χριστιανών τάς άρχάς Φεβρου

αρίου. Τήν πρώτη λειτουργία εκα

ναν μαζί ενας ορθόδοξος, ενας κα

θολικός καt ενας διαιμαρτυρόμενος ί

ερείς. 

εν φθάσαμε, βέβαια, στόν Οίκου
μενισμό. 'Αλλά καί δεν ζούμε πιά 

στην εποχή τοϋ μισαλλόδοξου δο

γματισμού, πού άπειλοϋσε με άφορι

σμό την κοινήν δέησιν Χριστιανών 

πρός Χριστόν ! 

Ο ΧΡΟ ΟΓΡΑΦΟΣ 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 

Τα Γραcμία τού < Ί) ισοί• >, ..λραγα-
' , ' (Τ 1'>·)) 11· Κ) •θ -τσα,ιο� υ, , . -;- , ι.. , .αι μω-

,ο:, ΕΙ\αι α,οιr/.τα μο,ον καθε Δει•
τέρα καί Παρασκευή ώρα:; 11 - 1.

-Ό «'Ιλισό:» πωλείται καί στά
Βι6λιοπωλεία Κολλάρου, Βασιλείοι•, 
Κορνάρου, Γκο6οστη, 1 Ιατσιληάκοι•, 
Καραχάλιου, καθώ:; ;,.αί Πα..ιταχρή,
στου (Πατρών) καί 'Αντ. Στυλια
,ου (Arcane Bookshop - Λεμεσού 
Κύπρου). 

_uQσοι θέλετε τήν βοήeειά μα::;, 
γιά νίι. i,ποκινήσετε τό ινδιαφέρον 
crίλων 11 γνωστών σα;, για νά έγ
γραqούγ συνδρομηταί, στείλτε μαc:: 
όνόματα καί διευθύΥσει::;, γιίι. νά τούς 
ταχυδροιιήσωμε ε, α τεύχος δωρεάν 
ίξ όΥοματός σας. 

ΕΜΒΑ ΣΜΑΤΑ με ταχ. έπιταγήν 
εί; τη, διεύΟt'\·σιν: «Κωστην Μελι.σ
σαρόπουλον, Δρα γατσα νίοι• 6, 'Α Οή
ν1;ς ,122». : Απ.οσ,τολαί, μι �ραπεtιτι
κα:; ι,.πιταγαc:: η ι,.ντολας, μας δυσκο
λεύουν. Να άΥαγράφεται καθαρά τό 
όνοιιατεπώνυιιο, Χαί ή διιί,Ουνσις τού 
άποστολfωc:. Πίσω ά.,τό τό άπό,-,ο,μ
μα τηc ιπιταγη; νά γράcrεται λακω
νιΧά ό λόγο; άποστο).η::; τιίιν χρημά
τω,. 

ΕΙ Σ Ο Σ ΟΤ Σ {νδιαq-έρονται νιΊ. 
συιι.,τλ ηράισουν τήν σειράν, ύπενθνμί... 
tομε, &τι ή τιμή τόιι,ων παρFλθόντων 
ιτών ε[ναι ;;ο δρχ. 'ΑΗά, δεν ύπάρ
χουν τόιιοι έτιίJν 1937 Χαί J 962, οϋτε 
μειιονωιιiνα τεύχη ι'τιίJν 19:ίG - 1959 
( ο 1-16) οϋτε τεύχη Νο 1 , 19, 
23, 23, 2 , 29 καί 33. 

ΚΤΠ ΡΟ Σ : 'Αντιπρόσωπος τού 
«'Ιλισού» δι' όλόκληρον την Κύπρον: 
«Βιβλιοπωλείον Ά ντων. Στυλιανού 
Λεμεσυ; - Κύπρος>. 

ΙΕΤΘΤΝ Σ ΕΙ Σ : OL συνδρομη
ταί πού άλλάtουν διευθύνσεις η βΗ
πουν την διεύΟm•σί τους νά άναγρά
φεται λανΟασιιένη, παρακαλούνται 
νά μiiς είδοποιοϋν άμέσως. 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΤΘΤΝ Σr:η 
Τά τελευταία τεί,χτ1 τού 1963, τά 

όποία ά.,τεστάλησαΥ στούc κατωτέρω 
σι•νδρομητά::; μαc::, ι:tεστράφησαν ά
πό το Ταχυδρομείον με τήν σημείω
σι ν «μιτιο-κησε» η <,αγνωστοc::». Πα
ρα-/.αλοϊ,νται &σοι τού; γνωρίζουν ιί
τε νά τού:; είδοποι11σουν είτε νό. μας 
δώσουν ά.,-ι' εύΟείας τάς διιυθύνσεις 
των. 
ΑΘΗ 'Ω 

Βασ. Γού,αρη:;, Λ. Κηcrισίας Ο 
Ιlαντ. Δεπούηης, Αιγαίου 23, 

Σμύρ,η 
Έλcrρίδα Κατε6αίνη, Βασ. 'Αλε-

ξάνδρου 23 
Ίάκ. Χλεώπα:;, Σκιάδου 79 
Έλ. Λίr,ωυ, ΜαΧρινίτσας 10 
. ημ. Παλαιολόγος, Φρυ, ίχου 4 

Κ λ. Ι Τ ρε6ελεγγιάδης, Έπικοί,ρου 10 
'ΑΟ. 1 r ρωτοπαπάς, Κυκλο6όρου 4 

ηιι. Σκανδάλης,'Ομήρου 8 ΜΕΤ 
κο 

Κων. Στα.ματελλiiτος, Δικηγόρος, 
'.'\μερικη:; 13 

Καίτη Σ ταυρνάρα, Α.α.μάρεως 1 J 3 
ικόλ. Τσα,-ιαδός, ΙΙ. Νιρ6άνα 7, 

ΦιλοΟέη 
τί,ος Τσαπάρας, ιευΟυντής 'Υ

πηρεσίας 'Αζά>του 
Τα.τιόνα Χατ�ηνικολάου Κύπρου 92 
Δημ. Χριστόπουλος, Μονης Κόκο\J 

8, Οίκ. Πα.πάγου 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ: 

Βα.σ. 'Αλεξόπουλος, ιrι.ηγύρος, 
Καλαμάτα 

Νικ. Κα6ακλόγλου, 4.0 Έκκλησιων 
3, 'Έδεσσα 

Νίκη Κανάκη, ικηγόQος, Ν. Φω
κii 30, Θεσσαλονίκη 

Γ. Καταφυγιάηης, Π. Μελii 22, 
Κομοτιyή 

Δημ. Μακρη;, Βενιζ{λ.ου 21, Άλε
ξαΥδρούπολιc; 

'Αλοtσιος Π{ττα;, Γεωπόνος, Πά-
τραι 

Έρμης Ίωαννίδης, Κων)πολι,ς 

Χρ�στος Ίωαννίδης, Κων) πολις 
Abr. Moise, Geneνe _ Suisse 
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ΚΑΘ'Υ'ΣΊΈΡΟ'Υ'ΝΤΕΣ 
'Αστοσηίλαη. τή σιtνδρομή σας 

1966 δρχ. 50 με ταχυδρομική {πιτu
γή: «Κωστην Μελι;σσαροποuλον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας» η έλα.τε 
στά Γραcμία τού <<'Ιλισού», ποί, ι[
,αι άνοι,ιτά Διυτέρα και Παρα
σκιυή 11- 1. 

Βοηθήσαπ νri μή άπασχολούμFθα 
δλο τό ετος μt τό θέμα της εlσπρά
ξεως των συνδρομών, αί όποίαι πρέ
πει νά πληρώνο\Ι'tαι στήν αρχή τού 
ετους. 

Μην ίπιlίαρύνετε τόν «'Ιλισό» με 
εξοδα ιίσπράκτορος, ό όποίος ε[ναι 
καί γιά σϋ.ς ίνοχλητικός. Άνσμένο
μεν τήν συνδρο.μήν 1966 δρχ. 50. Γιά 
κάθε συνδροιιή έκδίδομε καί ταχυ
δρομούμε η παραδίδομε άπόδειξιν. 

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ 

'Ο άναφερθεις είς 
νον τεύχος (σελ. 68) 
Κατσανιώτηc:, εlναι 
Άτrικηc. 

τό προηγούμε
ίατρός κ. 'ΙΩ. 
ό τ ομίατρος 

ΒΙΒΛΙΛ. ΠΟΎ' ΛΑΒΑΜΕ 

'Ελένης Χατζηγuάννη: Ήλιόλουιηοι 
δρόμοι, (ποιήματα), 'Αθήνα 1965. 

Σ τειrανίας Καλού: Τα λευκά τr1ς 
χ{ρια, (ποιήματα). 

Παύλοι, Α. ]\.Ηχου: A[\ot, 7 μυστη
ριακοί κί>κλοι, (ποιήιιατα), 'Αθη
ναι 1966. 

Διο\υσίοι· Κουλι\ίιανοϋ: Τό Γεφύρι, 
(ποιήματα), 1966. 

Δηιι. Τ. 'Αμπελα: Ψυχική, 'Αθηναι 
1966. 

Ή ποίηση τού Φώτου Γιοφύλλη, 'Α
θήνα 1966. 

Φώτου Γιοφύλλη: Ποίηση μuσού αιώ
να, (ποιήματα). 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ 

Παναθήναια, Δωδέκατη "Ωρα, Ό 
Κόσμος τη,ς Ψυχηc, Σφίγξ, Πελε
κάν, 'Ηπειρωτική 'Εστία, ΕΜοϊκός 
Λόγος, θρακικά Χρονικά, Κρίκος 
(Λονδίνου), Hellenic Trumpet (Ν. 
Ζηλανδίας) . 

ΣΕ ΚΟΣΜΟ'Υ'Σ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕ
ΡΟ'Υ'Σ 
Έλιυθ. Μσγκαφας, Νομοκτη,ίατρος, 

Πάτραι 

ΠΛΝ ΓΙΩΤΟΠΟ'Υ'ΛΟ Σ 
Πλήρης ήμερων, αφησΕ τήv tωή 

της γης fνας ίξαιρετικος πνΕυματι
κί1ς ανθρι,1πος: Ό καθηγητής τοϋ 
Πα νιπιστψιίου 'Αθηνών Πανα γιύ1-
της Δ. Γιωτόπουλος, πρόεδρος μέ
χρι τελευταίας του πνοης της Μετα
ψυχικης Έrι:αιρίας 'Αθηνών. 

Γεννηθflς τό 1878 είς Κέρκυραν, 
άπό γονε1ς Ήπειρώτας, {σπούδασε 
νομικά είς 'Αθήνας, Πίζαν, Ρώμην 
καί ΠαρLG{ους. Διδάκτωρ τοϋ Δικαί
ου άπό τοίi 1899 είς Ρώμr1ν, ί,φηγη
τής ιού Πανεπuστηιιίου 'Αθηνών ά
πό τού 1906, τό 1928 έξελέγη καθη
γητής τού Ποινικού Δικαίου. 'Η επι
στημονική του {ργασία, περιεχφένη 
εις σειράν συγγραμμάτων, εφερε ν{
αc: ιδέας είς τήν 'Ελλάδα. 

Προσέφερεν έθ.ικάς ύπηρωίας ώς 
βουλευτής 'Ηπείρου (1923) καί ώς 
πρόεδρος τού 'Ηπειρωτικού Σ υλ
λογου (1912 - 14). 

Πλήν της καταρτίσεώς του είς 
τόν π�ινικόν τομέα,

, 
ιlχε 

,
βαθειις ί

στ�ρικε;,
, 

φιλοσοφικ�ς κ�ι θρησ�ι�
τικες γ,ωσειc. 'Αλλα και μουσικη ι
γνώριζε καλα -μερικά μfλοδράμα
τα άπό στήθους άπό της πρώτης μ{
χρι της τελευταίας νότας- και φι
λολογία, ίδί� ίταλι�ή καl ψυχολο
γία καl κοινωνιολογία. 

Μέγα μέρος της ζωης του άcrιέ
ρωσεν είς τήν διάδοσιν της Μεταψυ
χικης, είς τήν όστ:οίαν ίπ�στευε βα
θύτατα, συγγράψας καl δίτο.ιιον ερ
γον ύπό τόν τίτλον «'Η Μεταψυχική 
ώς Έπισ-τήιιιη καl ώς Φιλοσοφία». 
'ΑποΜδων σημασίαν είς τό πνει•μα
τικόν εργον, fθυσίασε τούς οφθαλ
μούς του. Πάσχων άπό βαρυτάτην 
μυωπίαν (20 βαθιιων είς ίc:καστον 
όφθαλJμόν)' δεν έκλονίσθη άπό τάς 
βασανιστικάς συνθήκας, ύπό τάς ό
ποίας έ,ιιελέτα καl συνέχισε τάc με
λέτας του .μέχρι τυφλώσεως σχεδόν! 

Ή βαθειά του Πίστις, καρπός έν
δελεχούς ιιιελέτης και στοχασμού 
μακρ(}ύ, δεν τού εδωσε μόνον τό δώ
ρον της γενναίας, σταθερας καί αί-



136 ΙΛΙΣΟΣ 196& 

σιοδόξοu άντιμετωπίσεως της ζωης, 
άλλά καί τοίι θανάτου. Μετά φο6ε
ράν πάλην κατά δισ.φόρωy σο6αρω
τάτων ά.σθενειων κατά τά τελευταία 
ετη, πάλην νικηφόρον προς γενικήν 
κατάπληξιν των έκάστοτε ίατρων 
του, έσχάτως εlχεν άντιληφ1Jη δτι τό 
τέλος της έπιγείοu ζωης του πλησι
άζει. Παρεκάλεσε τόν Θεόν νά τόν 
άναπαύση και εσ6ησε κατά τόν πλέ
ον είρηγικό και ηρεμο τρόπο ηΊν 7ην 
Δεκεμ6ρίοu 1965. 

Έτερμάτισε ετσι μία γr1ίνη ζω,; 
-"J.γωνι,c-τ;οίι διά τό Καλόν», γιά νά 
άρχί.ση μία καλύτερη ζωή, γεμάτη 
δρα.σι και αυτή -δπως έπί,στευε
αλλ' ακόμη πλέον i.νδιαφέρουσα και 
σε φωτεινοτέρους κόσμους : Μία 
άπαλή και ηρεμη δύσις, προάγγελος 
φωτεινης ανατολης. 

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΤ 

Σ υνεπληρώθη ετος από της αποδη_ 
uίας του πνευματικοί, ανθρώπου των 
Πατρων. Μορ(f'η σπάνια. ΆνΟρώπι
νη παρουσί<:ι, πέρα γιά πέρα. Ψυχή 
καλλιεργημένη. Πνείιμα ανήσυχο, με 
σκέψrι καθαρή, φωτισμένη από τό 
ξάστsρο φως της ήμέρας και γερμέ
\ η ερευνητικά με εύλά6εια, στά έ
ρωτηματιγ.,ά της ζωης. . . 'Αm,ητής 
της ανθρύ>πινης αcετηc, αφηκε όρα
τά τά όδηγητικά του βήματα, στους 
δρόμους που περπάτησε καί στάeη
κε παράδειγμα στη σκέψη, {κείνων 
πού τόν γνώρισαν. Καρδιά μεγάλη, 
γιομάτη από αίσθήματα αγάπης γιά 
τους συνανθρώπους του και γιό κά
θε ϋπαρξη, εlχε Χάμει βίωμα καί α
ναπνοή, τό άγαπiiτε ά.λλήλους τοίι 
Ναζωραίου. . . Και ή κου6έντα του 
καί οί πράξεις του βαφτισμέ\ες στην 
tύγένεια της ψυχης του, δίνανε τό 
μέγ�το μέ;ρ;; τοίι ά�θρώπινου με
γαλειου που ε:χλινε μεσα του ... 

Προσκυ,•ητής και λάτρης της ά.
λήθεισ.ς, την άναζητοίισε με δλους 
τους πόρους των λεπτων και δε,-.τι
κων του αίσθήσεων. Καί δταν w..όμη 

την προσδιόρι ε με την λογικ;1 του, 
δεν 11ρεμοίισε. . . αλλά την αναζη
τούσε, ά.κόμα καί ακόμα, μέχρι ,,ό. 
φτάση στίς ρίζες της. Στίς γενεσι
ουργικές της αρχές. 

Βαθυς μελετ11τ1ic, στοχαστ,Ίς καL 
γνώστης της αρχαίας σοφίας καL 
της πι ούσιας προγονικης κληρονομι.. 
iiς, εδινε με τό λόγο του και τό γρά
ψιμ,ό του, την όλοκληρωμένη σύΥθε
ση έ,ός ελεύθερου διανοουμένου αν
θρώπου, πού γνωρίζει τό,• γήϊνο προ_ 
ορισμό του. Με τεΥΤωμένη την σκέ
ψη, προσπαθούσε νό. έρμηνέψη τις 
κυρίαρχες δυνόJμεις της ζωης καί α
νέ6αινε ύ.ιτομονετικά, με τό πΥείιμα. 
του και την ενόραση της ψuχης τοι, 
τά απόκρυφα σκαλοπάτια της γνώσε
ως. 

ΑΘ. ΤΣΙΜΠΟΤΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡ ΑΦΙΛ 

κ. ΕΤΘ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΑ ΝΗΝ: 
Σχοινιά Κομοτινηc. Miiς i,ζητήσατε 
ώρισμέ,α παλαιά τεύχη τοίι «Ί.λι
σοίί», τά όποία καί σiiς άπεστείλα
μεν, πλην τοίi ίm' άριθ. 25, τό όποίοv 
fχει πρό πολλοϊι i.ξαντληΟεί, δπερ ε
χομεν LταΗιλημμέγως σημειώσει. 
Miiς έζητήσατε νά σiiς στεtλωμεν, 
όπωσδήποτε, τό τεύχος 23 (προφα
νως, διά νά συμπληρώσετε τόν τό
μον σας, τοίι ετοuς 1962), εtδοποι
οίιΥτες δτι, αλλωc, θό. διαγραφητε 
έκ των σuνδρομητων τοϊι περιοδικού. 
Παρ' δλην τi1ν καλ1iν μας διάθεσιν, 
πως μπορούσαμf νό. σiiς βροίιμε το 
προ πολλοίι έξηvτλημένον τεύχος; 
Συνεπής προς την εLδοποίησίν σας, 
μας έπεστρέψατε τό πρωτον τεύχος 
τοίι τέχοvτος ετοuς. Λυπούμεθα διά 
τήγ άπόφασίν σας, προς την όποί<:ιv 
συμμορφούμεθα καί σiiς διαγράφο
μεν έκ τοίι ,-.αταλόγοu των σuνδρο
μητων τοίι «Ίλι,σοίι», εύχαριστοίιντες 
αμα διά την μέχρι τοίιδε ύποστήριξιv 
της προσπαθεί<:ις μας διό. μίαν άνω
τέραν πνευματικήν καλλιέργειαν. 
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ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ 

Ι ΙΤΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

" ρτος διαίτης 

iακαρόνια διαίτης 

Σούπες διαίτης 

Φρυγανιές άνάλατες 

Φρυγανιές δια δια6ητικούς 

Κριτσίνια 

Κ. ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

(Τιμαt διά συνδρομητάς 
τοϋ «Ίλισοϋ») 

ΜΗ Τ I Σ 
(Το 6ι6λίον της Σοφίας) 

Δεμένον δραχ. 40 

* 

ΔΩΟΚΡΥΦΙΙΜΟΣ 

κnι ΜΥΗ!ΚΙΙΜΟΣ 
Β' 'Έκδοση άναθεωρημένη 

και συμπληρωμένη 
� Αδετον δραχ. 20 - Δεμένον 30 

* 

MfΛETHMnτn 
"Αδετον δραχ. 30 - Δεμένον 50 

Ε ΙΗΓΟΓΗ ΗΗ ΟΕΟΣΟΦΙΔ 
Β' 'Έκδοση άναθεωρημένη 
"Αδετον δραχ. 40 - Δεμένον 60 



Έκ υκλ οφόρησε 

εvα έξαιρετικό εργον του Ίvδοu φιλοσόφου 

ΝlλΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ 

Παγκοσμίοu Πpοέδpοu θεοσοφικης �Εταιρίας 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

�ΕΟΙΟΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΘΗt-4ΑΙ 1966 

Στέλλεται έλεύθερον ταχ. τελών είς τούς έμβάζοναας 30 δρχ. 
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