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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1968

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙ:ΣΟΤ (Δοαyα-ισαν(οu 6)
(Δευτέρα και Παρασκευη 11 - 1)

Η. Ρ. Blavatsky
�
Annie Besant
»
:.
»
C. Leadbeater
Besant-Leadbeater
Ed. Arnold
Th. Pascal
J. van der Leeuw
Ν. Sri Ram

•••

•••

Krishnamurti

»

»

Ίωάν. Βασιλης
Κ. Κιτρινιάρης
Γεώργ. Μαλτέζος
Κ. Μελισσαρόποι•'λης
�

•

Δοχ,
Το Κλειδί τής Θεοσοφ(ας αδ. 50 δεμ. 60
20
Στη χώρα των Γαλάζιων Βουνών
Μελέτη επί της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60
Προς την Μύησιν
20
Μι:.τενσάρκωση
10
μα
10
Κάρ
10
Σ' εκείνους που πενθούν
Ό 'Αστρικος Κόσμος
10
Το Φως της Άσ(ας
30
Ή θεοσοφία είς όλίγα κεφάλαια
10
10
Θεοί εν εξορία
Προσέγγισις προς την Πραγμαηκότητα 80
Φως στην 'Ατραπό
15
Στα πόδια τού Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15
20
ΊΌ Βασίλειον της Ευδαιμονίας
Ί -Ι Πηγή της Σοφίας
20
«Δελτίον 'ΑστFρος» Τόμ. 1932-33 εκαστ. 30
10 Όμιλίαι είς Όχάϊ 1944
30
'Ελευθερία, ή άρχη καl τό τέλος αδ.60 δεμ. 7 5
ΣτοΛασμοί πάνω στη ζωή (Β' σειρα) 60
Έκπαίδευσι καt σημασία ζωης αδ. 40 δεμ. 60
50
ΊΌ σημειωματάριο ένός Μύστου
40
'Απολλώνιος δ Τυανευς
50
Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια
'Αποκρυφισμός καl Μυστικισμός αδ.25 δ. 40
Μ ελ ε τή μ α τα
Μ. 40 �εμ. 60
Εlσαγωγη στη θεοσοφ(α
&. 60 bεμ.. ΤΟ
Τά βήματα της Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70
Ό Κομήτης (Θέατρο ιδεών)
20
c'Αγνώστφ θεφ:.
10

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ «ΙΛΙΣ Ο Σ>,, Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66 χαρτόδετοι
δρχ. 50.

; Κ.αJ'JτΟ ς

«ΙΛΙΣΟΣ» Έπιλσγr\ έτωv 1956-1957 -- 1958 χρυ66δετοv 90.
Δια τους 6υνδρομnτας του «ΙΛΙΣΟΥ» 70.
'Αποστείλατε τό αντίτιμον, διά νά τά λάδετε ταχυδρομι,κως.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΔΙΣΟΥ ΔΡ ΑΧ. 10
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ΓΕΟΡΠΟΣ
Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
'
•.

MHt41AION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟt4 ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραyατσανίοu 6 <Πλ. Κλαυθμώνοc;>, όροφος 6oc;, ΑΘΗΝΑΙ - 122

.ιευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ
ΕΤΟΣ 13ον
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ΤΕΥΧΟΣ 65-66

Έκυκλοφόpησε

ΕΙΔΙΙ-{ΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟ Υ»
Με

έπιλογήν έκ των έτών
1956 - 1957 - 1958

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ <<ΙΛΙΣΟΥ>> pε έπιλογiιν των
δημο6ιεuμάτων των τρ1ων πρώτων έτων 1956 - 1957 - 1958,
nδn ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
Καθώς έξnγή6αμε 6το προnγού�μενο τευχος, πολλοl 6υν
δρομnταi μας έ(nτου6αν τους πρώτους: τόμους, oi όηοΙοι, ομωι;:,
εLχαν όmο καιρο έξαντλnθfi. Σικεφθήκα.με οη ή άνατύπω61ι;: ]116.ι;:
έπιλογiίι;: των περιεχομένων ύίς rφώτnι;: τριετίας: θα έvδιέφερε
του ι;: 6υνδρομnται;: και φίλους του περιοδικου, καθώς καl το
πνευrμαηκο κοινόν, γενικώτερα. 'Έτ61, παρου�61ό(οpε η\ν έrη
λογη 5' �να τόμο 440 6ελίδων, καλαί6θnτα δεpένον, που έλ� nί(ομε οτι θα έκτψή6ΟUV ολοι oi φίλοι μας:.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΟΝΙΟΥ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ», ώρί
δθn εi ι;: 90 δραχpαι;: και θα παραδεχθοϋν oi tχοvτει;: καi yι-

ΙΛΙΣΟΣ
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κρη YYW61 των έκδοτικων πρα μότων, οτι εlναι φθηνm για
1':να τόμο 440 5ελίδων και χρυ5οπανόδετο.
ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟ 1ΗΤΛΙ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ>> θα εχουv
τtlY : ύ:κωρία ν' άπο.κτn6ΟUV αύτ, &ν τον εiδ:ιικο τό111 0 ΜΟΝΟΝ
ΜΕ 70 ΔΡ.ΑΧΜΑΣ καi ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΑΧΥΔ1ΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΛΩΝ.
ΟΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤλΙ ΙλΣ εχΩυν ιο διικαlω]_1α να παραγ
γείλουν ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Χ ΜΗΛΗ ΤΙ-ΜΗ καi nροΒθέτους; τό
μους;, αν θέ συν να τους; 6τείλeυν δωρο δε φίλους; των με
η\ν εύκαιρία ιων έορrωv, που �ποροϋpε v' άvαλάβωμε τι,ν
όJπ' εύΟείας; ό.πο5τολή, δια λογαρια.5μόv των.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους; 5υνδροrμητας; να ο:πεύοουν να δώ
οουv την παραγγελία των, φβάζοντες; καi το -άvτίτψον, δια
ταχυδρομικfiς; έΙΤΙιτ:αγiίς;.

ΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Τα

Τ·ΟΜΟΥ

περιεχάμ.ενα τοϋ εiδ11<οϋ τόμου εΙναι τα κάτωθι:

Σελ.

Άντ. Άδριανόnουλος : (Βιογραφικόν σrψείωμα)
))
f'ένοι' οίος έσσi μαθών
))
Ή 'Ελλnνικt'Ί Θεοσοφία
))
Ύπο-θfiικαι Βιοτικfiς

251
255
260
262

Marg. Αίιnί

298

G. Arundale
'Ιω. Ά. Βασιλfiς
))

))

))

))

D. Buxey

,,

'Από τόν κόσμο των ,έvτόμωv
: Παν�rοϋ ικαi πάντοτε

394

: Άγοραίαι rμαvτείαι ικαi έnικίνδυνος
nνευμαιτιομός

66

Μεγαλόπρεπες ψυχές σε μορφές
ταιπεινωv όνθρώnων

185

σrrάμα

Βaθ�ειές όλr'ιθειες άιπό
όπλοικοϋ όνθρώnου

219

Καλωσύνn καi γνωστικό ,έnιτεύγμα;rα
τοϋ όνθρώπου
273
Τό λιυτρωηκό φτερό τfiς όνθρώnινnς
ψυχfiς
309
ΣmJp. Νάγος, ωριμο na,δl 7fl(; Γfις
: Ή άκρεωφaγlα

371
285

ί
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1968
Γ. Δροσlνnς

Ε1'ΔΙ1ΚΟΤ 'DOMOT

: Μι'ιnως; ...

387
306

Max Eastman

: 01 όδελφοl μας, τό ζωα

292

Hel. Zabara

: Διατάραξις και Γαλήνη

303

C. Jίnarajaώ\sa

: Νειrι - Νετι

278

Χρίστος Θnβaίος

Περι · Αληθείας

Δnμ. Ά. Ί ωαννlδnς

Ή Πυθανόρειος φιλοσοφία

))
))
))

63

ΟΙ φιλόσοφοι • ΑλχημΙΙΟΙΤαι

177

Μορφοι - 'Ιδιόmτες - Νόμοι

215

Ή 'Ι\Λδικι'ι Σοφία

281

))

οι

Κάβειροι

307

))

ΟΙ Έλευσlνιοι

347

Όρφιικοι

429

οι

))

Άνδρ. Καραντώνης
Νικ. Καρβούνης

Έ'γίΚόσμια Με,τaφυσική
.. : Τό λαοϋτο τοϋ όγγέλου

R. J(jpUng
Jζ risbnamurti
))

κ.
ο.

161

Ό Μαθnτnς
: Συνομιλίες ,στnν 'Εκάλη
Για mv εί,ρήνn τοϋ κόqμου
και τοϋ πνεύματος

407
99
395
23
40

JJ

Για μια Θσωτεριική ατομικtΊ
έnαvάσrασn

JJ

Όμaδιικός κα,l άτομικός κόσ,μος
χωρlς εlρήνn

JJ

Τρείς εύσεβείς έγωϊοιrαι

174

>>

Άnάνθιαμα όμιλιων 19!27-1934

323

Κωνσrαντινίδnς

ΚaτaκQμβες

208

Lodge

Συνομιλία χελιδονιοϋ με
χελιδονόψαρο

159

71
79

Νtκ. Λούβαρις

Ό «Διδάσκαλος της ΔικαιοσύνnςJJ
και τό Τάγμα των 'Εσσαίων

Μελισσάνθη

((ΠισrrεύωJJ

351

Κ. Μελισσαρόπουλος

»

Τό ανθ
, ος τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ
Οί Ροδόσταυροι

181

,,

Ή άποψις της Μειrενσαρκώσεως

267

Πλnροφοριαχό σημείωμα για τόν
Κρtσνα
ι οϋρτι
, μ

319

Ή έννοια τοϋ Θεοϋ

397

»
»

45
60

388

Ι,ΛΙ Σ Ο, Σ

1968,

Rolιit Mebta

Έντολαi ΧιριστιανικοG Μυστικισμού

427

Σ11υρ. Νάγος

Ό Διόνυσος

385

W. Whitιnan

Βάσn κάθε Μεταφυσικfις
Τά ζωα

))

Κ. Ούράνnς

Νιώθω πώς έζrισα αλλοτες...
Vita Νιιονa

))

Κωσmς Παλαμδς

98
291
38
158

Σοφία - Δύναμn - 'Ομορφιά
καί Άγάπn

39

))

"Εν τό παν

59

))

'Από τόν ιιΔωδεκάλογο του Γύφτοω> 176,

Π. Παναγιω;rούνnς

Προσευχή ένός όπλου άνθρώnου
γιά τι'ιν nυρnνικι'ι δύναμn

249

Λ. Πορφύρας

Φωνές mς θάλασσας

212'

'Αρ. Προβελέγγιος
Ν. Sri Ram
>>

: Μέισα στόν κόσμο

284

Ό δνιθρωnος

27

• Απαντήσεις σε έρωτtΊμαrrα

35

))

'Αδελφόmς σrnv καθnμερινn ζωή

157

>>

'Αnα;ντήσεις σε έρωτr\μαιrq

213

>)

Γιά τόν ΚρισναιμοGρτι

318

Χρ. Ριζόnουλος

»

Κωσmς Παλαμδς
(Θεοσοφιικές έπι,δράσεις)

13

ΖαΙΧαρίας Παπαντωνίου
(Ύnερβατικές άνnσυχίες)

51

>)

Γεώργιος 'Αθάνας
(Μειrαφυσικn δρνnσις)

))

"Αγγελος Σικελιανός
(',Ορφική Μύησις)

87
109'

))

Διονύσιος Σολωμός
(Ποιnιmς mς rΙίσrrεως)

141

>)

'Ανδρέας Κάλβος
('Αντίλαλοι mς Βίβλου)

189

))

Νίκος Καζαντζά,κnς
(Προφήτnς Πανελευθερίας)

233

))

Κωνστ. Καβάφnς
(Χωρίς nνε
, υμαιτοδοξία)

353

))

Άριστ. Προβελέγγιος
(Κοaμογονικά προβλήματα)

409

•
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iΠΕΡΙίΕΧΟΜΙΕΝιΑ ΕΊιΔΙΚΟΤ 'Ι'ΟΜΟΤ

Αγγ. Σικελιανός

389

: Γιaτl βαθ,ειά μου δόξασα...

))

Σωτ. 1λ<ίnnς
))

'Ιερά 'Οδός
Ό 'Αναμενόμενος
Μακάριος ό όδοιnόρος

Άλ. Τζαζόnουλος

Ό Ί λισός, πνευματικόν κέντρον
τfiς όρχαιότnτος

Pcter Freeman

·· Ανθρωnοι καl ζωα

Ό τίτλος μας
Ό κολασμένος
Ή νεότης
Μιά ήμέρα ζωfiς με τούς Γιόγκι
"Ελενα Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ
Χένρυ Στήnλ "Ολκοπ
"Ας βγοϋιμε έξω νά διδάξωμε
Φίντο
"Αννα Φρόνχ
Ποϋ ε1ναι ή όλήθεια
Πρασευχή των ζώων
Βρfiτε καιρό...
Ή δίψα τnς 'Αλήθειας

218
350
23
232
8
289
7
50
86
104
119
129
138
139
205
209
297
346
433

ΑΠΟΣίΠΑΣΜΑΤΑ
Α. Be ant
Η. Ρ. Blavatsky
R. Tagor
Ν. Sri Raιn
G. ArundaJe
Ptul. Brooks
Πυθαγόρειον
Δnμόκριιτος
''Επίκτητος
Έpμfiς ό Τριaμέγιστος
Victor Hugo
• Ινδ�κό ρητό
Jobn We ley
Jobn Coat
Robert lngersoll

26, 37, 352
62, 302
62, 160, 296
62
140
160
250
250
250
302
302
352
393
396
426
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Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ»
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969
Η ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» δια το 1969, 14ον άJπο
τfiς έκδό6εώς του έτος, ώρί6Θn εiς 60 δρααιμας ( ιδια το έξω
τερικον δραχμ
, αi 75).
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΑΣ δεν άγνοουν οτι ή τι,μiι του
χαρτιου ε ει αύξnιθfί άπο πολυν καιρό, ίΚαθως και άλλες έκ
δοτικες δαπάνες, ώ6το50 προοοτοιθή6αμε, ως τώρα, ν' οοτοφύ
γω11ε τnν αϋξn51 τfίς 5υνδρομfiς. Kai πόλι ή αϋξn51ς εΙναι
άνεmαί15θnτn - αν οχι ού610'6τι11<α άνύπαρ:κrτη, διότι πάντοτε
:κάθε τευχος έτι,μδτο 10 δροοψές, καi άσ"ιο πέρυ51 κΙJ'Κλοφο
ρουιμε l::ξη τεύχη το χρόνο. Τάμος 1966, 16ελίδες 342. Τόμοι;:1967, ,5ελίδες 390. Τόμος 1968, δελίιδες 448.
ΕΙΝΑΙ ΝΑΓΚΗ να προι:,θέ,5ιιη.ιε οτι, έκτος ά.πο την άJπο
δτολiι τfίς 6υνδρομfiς χωρiς αλλες εiδΟ'Ποmυεις -{Που προκα
λουν οiκοναpικiιν έπ1·βόρυν51ν και κόπους- oi 5υνδρομnταί
μας J1ρέπε1 να έvτείνουν τiς πpο61Πόθειές των για την έγγρα
φη νέων 6υνδρομnτων, γ1α να 6τερ,εω0fί το περ1οδl!Κο περ16δότερο και να βελτιωθfi άκόμn ΠΙΟ πολύ. υοιπως το εχοpε κατ'
έπανόληψ1ν γράψε�, ό «Ίλ16ος» εΙναι nvευιμαΌJΚn. προ5πάθεια
καi οχι έιπιχείpn61ς. Ή προοη6:Θε10 πρέιπει να ξεκινάει άπο
τι\ν όpάδα έικδό5εως του περ1οδl!Κου μέχρι καi τον τελευταϊο
δuνδραμnτiι.
ΠΕΡΙΜΕΝ ΜΕ λοmον τι\ν 6υνδροιμή 6ας για το 1969'
καi όνqρατα νέων 6υνδραμrιτwν. Χρή6ψα θα εΙναι καi μόνον
όνάματα U Π Ο ψ η φ 1 ω V 6υvιδροrμnτων, για να τους 5τείλωμε,
έξ όνάματός 5ας, ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜ ΤΑ.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ οpως, 0601 6υvδρQμnταi ε5τειλαν nδn δUV
δρομι\ 50 δρα2<1:μων άπαλλάουοvται του nροι:,θέτου δ'αιαιδράχιμου.
ΕΠΙΣΗΣ 0601 θα υτεrλουν u'ι 6υνιδρομή των έντος του 'Ια
νουαρίου 1969, !)11Πορουν να '6τείλουν ;μόνον δρχ. 50 ( έιξωτε
ρικου 60), άντi δρχ. 60 ( έιξωτερ1rκου 75), ai άποiαι εlναι ύυτο
χρεωτικαi ιμετα την πάροδον ;του Ίανουα,ρίου.
Ίδ1αηέρως ιδUVΙ6τωιμεν εiς τους 6υν�δρQμnτός μα,ς την
rφο:μήΘειαν του εiδΙ.Κου τcόιpου έπιλογfiς των δnιμο51ευμότων τfiι;:
τριετίας 1956 - 1957 - 1958, ό άποίος για ιτους 6Uνδρ0,pnτός iμΟς.
6τοιχί[ει χρU'5όδmος δρχ. 70, Δmi τfίς ίΚΟνονmάίς τψfίς τσιJ
δρχ. 90. 'Ένα θαυrμάδιο δωρο για ολους.
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Ό ((Χρυσός Κανόvας))
'Από τό περιοδικό
THEOSOPHY ΙΝ ACTION
ΕΡΩΤΗΣ ΙΣ : Ό παλαιος 6τίχος:
«'Ό,τι δεν έιπι·θ uτμεiς να γίνη. εiς έ6έ,
τοϋτο μι\ πράτυεις είς αλλον»
προέρχεται έκ τiίς Βίβλου n εΙvαι λα·ώ.<η παροιιμία;
ΑΠ ΝΤΗΣΙΣ : '
ίllΥnμονευθεiς 6τίχος ά.ηοτελεϊ παρά
φpα6ιν του ( δευτεροικανονιικοϋ) βιβλίου τfίς Παλαιας ιαθήκης Τ ω β ί τ, κεφ. 4, 61. 15: Ούδενi ποιή6ε1ς δ 6\J δι' έαuτον
μι6είς .. . ».
Ύπο το αύτο πνεϋμ
ι α όμιλοίίv οί Εύαyγελι6ταί:
1 α τ ιθ α ϊ ο ς, 7, 12: «Πάντα ouv ο6α αν θέλnτε 'ί να ποιω6ιν ύ1μίv oi ανθρωπ01, οϋτω και ίφείς ποιείτε αύτοίς».
ο υκ 6 ς, 6, 31: «Καθώς θέλετε ϊνα πωω ιν ύ�μϊν οί αv
θρωπ01, .καi ί:ψεϊς nοιεϊτε αύτοίς άμοίως».
Ύπο6τηρί(εται οτι το βιβλίον Τ ω β i τ χρονολογείται άnο
του πρώτου αiωνος π.Χ., έ.πομένως ό έν λόγψ 6τίχος δυνατόν
ν' άποδσθfί εiς τον Ραββi Χιλλέλ, πρόεδροv τοϋ Ίεpο6υνεδρίου
( Σανχε δρίν), (ή6ανrτα όΤ!ο 70 π.Χ. f:ως 10 μ.Χ. Κατα ηερι
κοm\ν τοϋ Ταλιμούδ, ουτος φέρεται είπώv είς νέον, ό άποίος
έ(ήτη6ε να γίνn δεκτος εiς την 'Ιουδα·iκiιν iΠί6τιν και να πλη
ροφορn:θfί τους κανόνας, δια να τους τnρiί: <�Μι\v πρόπεις
εiι; τον γείτονά 60U αύτο που εΙναι δυ6όpεστον είς έδέ. Ουτος
είναι όλάκληρος ό νόμος».
Ί -Ι iδία 6uτμβουλiι άναφέρεται άπο τον Ρwμαϊον i6τορικοv
Λα μ π ρ ί δ ι ο ν εiς τι\ν βιογραφίαv τοϋ Αύτοκράτορος ' λ ε
ξ ό ν δ ρ ο υ Σ ε β ή ρ ο υ ( 235 ,μ.Χ.). Σ υχν<':ι ελεγεν οτι εΙ
χεν ά.κού6ει άιπο 'Ιουδα·Ιiκnv
Χpι6τιανικiιν πηγήv: Quod ti
bi fieri non vis, alteι·i ne faceris. Καi διέτα6!)ε τον κήρυ
κα τiίς πόλεως να την διαλαλή6η οταν ηθελε να έπιrπιμήΒη
κάποων. Τό6ο noλu τοϋ αροοε αύτο το ρητό, ωιs-τε το είχε χα
ράξει 610 άνάκτορόν του καi 6ε δημό5ια κτίρια.
Ό ύτοκράτωρ pπορεϊ να εΙχε άκούΒει το 6οψο ρnτο και
άπο εiδωλολάτpας, διότι i\ταν γVW610V άπο 10V 4ον μ.Χ. αiω
να. Ό Σωκράτnς εΙχ•ε niί 6τον Ν ι ικ ο κ λ iί ( 3.61):
«Έαν κάποιος κάιμη 6ε 6ένα κάτι που 6ε βλάψη, 6υ μη το
πράξης δε α.λλον κανέναν».
Το ϊδιο ρnτο 6Uναvταται 61G'V Σ εvέ:κα (κεφ. 94) και
61l1V Συρια,κι\ ε�δσ6ι τοϋ βιβλίου «'Απο τους Σοφοuς Έπτα
Δ1δα6Κάλους», καθώς' και 6τrιν άραβιικι\ παρου6ία61 τοϋ iδίου
μύθου 611.ς «Χίλιες 'Και ιμία νύκτες».
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Μw.ροφωτογραφίε; οργανικών λει
ψάν<•Jν σε προχαμδριχού; βραιχοι•ς.

Κάποια μορφη ζωής στη Γη
πρiν 3 δισεκατομμύρια χρόνια
'Ενδείξεις δτι κάποια. μορφή
ζωης ύπηpξε πάνω στή Γη πpίν
3 δισεκατομμύρια χρόνια. εχοuν
βpε1 Θη σε ά.ρχαίοuς βράχους τη;
χεpσον 'σου Κόλα. κα.ί μελετήθη
καν ά.πό τον Σοβιετικό πα.λα.ιον
τολόγο
. Βολόγ-κτιν, ά.ντεπ:
στέλλον μέλος της ' κα.δημία.ς
'Επιστημών.
Μικpοφωτογραιcρίες παρμένες με
νέα. μέθοδο πού έμcρα.νίσθηκαν σ,ό

έργαστήpιο Βολόyκτιν ά.ποκα.λύ
πτοuν τήν παρουσία μ:κροοργα.•ιι
σ;.ι.ών πού &να.φέροντα.: σε πολύ
π·.b άρχα.ία. άπό κάθε άλλη μορ
φή ζωης.
'Ώ; τώρα οί βράχοι ,ης Κα.;ι
ο r, :κης περιόδου ---'Περί τα 600
έ,.ατc,μμύρια. χρόνια.- έπιστεύε
το δτι περιέκλειαν το δριο της
ζω·ης έπά.νω στήν Γη. "Αλλα. ί
χ··η δεν βρέθ• ηκα.ν σε 1vαληούς
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ΊiΣΕΚΑΊ10Μ!Μ. ΧΡΟΝΙΑ

_βρά.χους, εϊτε διότι δέv �ηρχε
ζω+, τόv κα.ιρό πού εlχα.v σχημα.
τισθη, εϊτε διότι συ·ιέο η JJα.'ί τέ
τοιες μετα.6ολές, ώστε κάθε άΨJ.
γρσ,φή ζω•tτα.'ί'Υjζ ϋλης 'i(J., εχΥJ κα.
τα.στpα.φη.
' λλά.ζοντ�ς τήv μέ�οδο πρ�
πα.ρα.σκευα.σμεvωv δειγμα.τωv βρα., , τul. μιχοι, γ:αι' έξ'ετα.σι κα.' :ω α.π
κροσκόπιο, δ Βολόγκτιν βρηκε
α.ύτοt οί βράχοι πιό πα.λα.ιοί
ιiπό τούς Καμ6ρικούς περιείχα.ν
πράγμα.τι ορυκτο _ μικροοργανι
σμούς.
«Οί βράχοι της Καρελίας, ήλt
κία.ς 1. 00 _ 2.000 έκα.τομμυ
ρίωv έτών, ά.ποκα.λύπτου·ι ,μ:ά
πλούσια. συλλογή τώv ά.ρχα.:ι:ιτέ
ρων ύδρο61ων οργα.vισμώ•ι - φυ
κών κα.ί χαλικωδώv σπόγγω·ι,
λέγει δ Βολόγκτιν.
»Λ.είψα.-ια οργα.νικης ζωη; βρέ
θηκαν έπίσης, 2.600 έκα. :ομμυ
ρίωv έτών στήν χερσόνη-:;ο Κ6λα..
'Αλλά κα.ί τοϋτο ά.κόμα. δέν εl
vα.ι τό χα.μηλότερο δριο.
» Έvτ.;;λώς νέο πα.λα.ιοvτολογικό
ύλικό εχει εύρεθη. Κα.ί ύπόσχε
tα.ι πολλά.
»Τώρα. τό ούσιωδες ε[να.ι δτι
δέν ύπά.ρχει ά.μφι6ολία. πώς ή ορ
γανική ζωή έπήγα.σε πρίν ά.πό
τρία. δισεκα.τομμύρ:α. χρόνια..

ο,•

>,Ε[να.ι ούσιώδες νά. σημειώσω
με δτι ή έξέλιξι της ζωης σ:ά.
iρχικά της στάδια, προχώρησε
μ,iλλον 1μέ τι:ι..χύ ρυθμό. 'fπηρχε
μία. γοργή δια.δοχη ζωντανών
μορφG)'ί πού μπορεί νά. έφοδία
ζα.v δδηγήτριες γραμμές γιά. π:ό
λεπτομερή δια.ίρεσι, χρο·ιολογι:ιύ
μενες ά.πό λείψανα. προ - Καμ6ρικά».
Συγκεφα.λι:ι..ιώνοντα.ς τή•ι πλη_
ροφορία. ά.πό τ+,ν δριζόντια κι:ι..ί
κάθετη διανομή (έν τφ χρόνφ)
οργανικών προ - Κα.μ6ρικώv λει
ψάνων, οί έρευvητα.ί άρχικώς εΙ, ευκα.ιρια.
'
' να' .,�ξοικε ιωχα.ν -:ην
θοϋν μέ την πα.ληά. γειJ)γρι:ι..φία.
της έπιφά,;εια.ς της Γης.
«Τοϋτο δεν εχει μόΨι z.πιστη
μονι:ή, ά�λά �α.ί �ρα.κ.1. ική ά:ξία..
Συνουα.σμενο με του; π�ο - Κα.μ6ρ: κού; σχψα.τισμούς ε[·ια.ι ε-ιrι.,
σύμπλεγμι:ι.. πολυσϊι•ιθετο ορυκτών
πόρων, &πως δ σίδηρο;, τό μα.γ
γά•ιιον, τό βα.νάδιον κα.ί δ χρυ
σό;.
'Αρχα.ία. οvτα. μά; βοηθοϋ·ι να
έξι,χνιά.σωμε τίς συ-ιθηκες -:η;
ζωη; πού ύπηρχα.·ι στό·ι κα.ιρό
του;.
»Εl·ια.ι τοϋτα ή μό·ιη ά.ν-:κει
με·ιική μαρτυρία. στή·ι y,εωλογική
πcr,εία. :οϋ παρελθόντος».
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Πρακτικός

Χρ1βτ1αν1βμος
Του C. JINARAJADASA

Θά. ήθελα vά. διεισδύσουν μέσα
σας αυ'τά. τά. λόγια. Ή πνευματι
κή ζωή εΙvαι μιά. ζωή, πού πρέ
πει vά. είναι ενήμερη δλωv δσα
συμ6αίvουv στον εξωτερικό κό
σμο. Ό :Χφισ-τός εΙπε «'Ό,τι έκά.
ματε είς εvα ά.πό τούς ά.δελψούς
1.1ιου, είς έμέ το εκάιματε».
Μή περιορί εσθε μόνο στήv &.
πλη ευσπλαχνία, στίς ελεημοσύ
νες 'ΧιΙΧί στά. καλά. λόγια, ά.λλά.
σκεψθή'τε επίσης τ ή σκληρόrτητα.,
συvειδη-τή η μή συνειδητή, πού
εΙvαι τόσον συvήlθης σήμερα, διό
τι εϊμα.στε τυφλοί στίς ά.vτιδρά
σεις πού φέρνει ή ζωή στούς άλ
λους. Πρέπει vά. σταμα.τήσωμε
αυτή -τήv τυ λότηιτα.. Πρέπει vά.
πάρετε στά. χέρια · σας -:ή ζωή
σας καί vά. δητε ποιες είναι οί ά.
ληθιvές ά.vάγκες σ-α.ς. Πρέπει vά.
άγρυπνα.τε, ώστε vά. μήv ε'ίσα.στε
το «άμορφο κοπάιδι», πού δδηγεί
δ Μολώχ της μόδας με τά. ψεύτι
κα. tδα.vικά.
υΟτα.v vοιώ'θετε 'το ά.ληθιvό
σας κα.θηκοv κα.ί ζητθ.J-:ε με ποιο
τρόπο μιπορεί vά. ελαφρωθουν τά.
βάσανα του κόισμου, θά. βρητε 8τι ή ζωή σα ι..ιtπορεί vά. γίvη ώ-

ρα.ιότερη με μιά. ελάιττω{}η στίς
ά.vάγκες σας, τήv δποία εκ πρώ
της οψεως δεν εvομίζα'tε δυvσ,τή.
Αυτή είναι ή μεγάλη ά.ρχή, την
δποία πρέπει vά. δια.κηρύξη σή
μερα. ή θρησκεία.
Μεταμορφώστε τίς εξωτερικές
ά.vάγκες ισέ εισω-τερικές ά.vάγ
κες, τίς εξωτερι,χες δυvοοτότητες;
σε εσωτερ�κές δυvα. ότητες κα.ί
θά. ά.vακα.λύψετε ά.μέισως δτι εΙvα.ι
δυνατόν σε δλους τούς ά.vθρώπους
vά. ουv, �στω κα.ί σε μιά.v ε,πο
χή σά.v αυτή, μέ 8,τι χρειά εται
vά. ζουν μιά. ζωή δ..πλη κα.ί ώ
ρα.ία., χωρίς vά. ά.λληλο6α.σαvί
ζωvται κα.ί κυρίως χωρίς κατα
πίεση του θείου Πνεύμα.τος πού ύ
πάρχει μέσα στον α.vθpωσtο. Αυτό
,
,, ' τη,
'\) κατατο' βα.σα.vισμα.
και' αυτr,
πίεση τήv ά. r.pή•ιομε εν τούτοις vά.
λει-τουργη κα.ί εvα.πό-κειται σε 8λους δσοι vοιώ·θουv μέσα. τους κά._
ποια δημιουργητι-χ.ό"t'φα., vά. ερ
γα.σθ()υv γιά. vά. ελευθερώσουν τά.
αιtομ,α. ά.πό -ά. δεσμά. των ψεύ:ι
κωv ίδα.νι-χ.ωv, γιά. vά. μπορεση
vά. r.pωτισθη το εσωτερικό του ά.v
θρώπου κα.ί vά. επικοιvωvήση με
ι,
ι
,
ο,τι ωραιοτερο υπα.ρχει στη, ζωη.
,
t

,

**************
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ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Κατα τον μϋθο, πρόβα.\ε γ1rι
λύ61 i<.να α'ίνιγιμα. Το γνω5το
αϊνιγιι�α. 'Αλλά, καθώς νΟΙμί
(ουιμε, και ή ϊδια άποτ:ελοϋ5ε
και CΙΙΚάμn άJΠοτε.\εi i<.να δεύ
τερο αϊνιγμα ...
Το αϊνιγ�μα που πρόβαλε,
λίγοι μποροUΙ60V να το λύ60UV. ύτ. οi iί6αν oi 'Ήρωες,
oi πνευματικοi υΗρωες . 'Ένας
άη' αύτούς, κατα τον μϋ�θο, η
ταν ό Οi!δ.ίJΠους, ό ήλιcαος iί
ρωας, καθώς τον λέιγουν, ό ά
θάνατοι;;. Ή λέξιι;; είναι πε.\α
δγική: 0 e d j b Ου, που 6n
μαίνει τον φιλοοοφο, τον 60-

φό. Οί αλλοι, σi πολλοί, ΠΟιJ
δεν εϋριακ;αν τη λύ61, Ϊ\6αν οί
θνnτοι KOl Ϊ\60V !1tpoωpL61J1έVOI
να πεθάνουν, καθώς μαι;; πλη
ροφορεί ό μυθοι;;.
Ό μυθοι;; γ1α τη Σ φίιγγα,.
άλλα KOl 01 6ΧεΤΙΙΚΟ1 μϋθοι γ1α.
τον Οiδίηοδα, καθωι;; νqμίζου
με, εΙvαι άπο έκείνουι;; που ε
χουν πάρα πολυ κα:κοηοιnθfί
rμε τιι;; nολλες iΚOl διάφορες
άλλοιώ5εις που mταθαν για να
μποϋν 6Τα μέτρα τ' άνθρώπι
να. .
Τη ;μεγαλύτερη ομωι;;_
κακοποίη61 την εχουν τάθει
με τις διάφορες έρμηνεϊες που
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εχουv δοθiί 6 αύτούς. Kal τί καl ποιά μπορεί να εlvαι ή
έρμnvείες: περί0ργες, μα πο- τύχη του. Με δυο λόγια oi
λυ Πε()ίεpγες ...
6Uνθέ.ται των άpχαίωv μύθων,
των άρχ1ικωv ιμύiθωv, i\Mv μ ύ'{:{
61' α ι, που άv:iίiκov 11άλl61τα
" ς: άψήι6ουνε Ονωc τιιίJρα mo «χpύι6εοv γέVΙος των άv
τον Οίδίιποδα και ας περ10p1- θρώηωv».
6θοϋιJJ 511\ Σφίγγα καl 61G
Kai ετ,51 ό 6Urpβoλlf61]10ς τfiς
αίνιγμά της.
Σφιγγος ε11ειvε άvεξrιγιηος.
Kai πρωτα - nρωτ· α τί πα Φαίvεται πώς κρύβει βαθ1ε1ες
ρίδταvε iι Σφίγγα. Ύπάρχουv άλfιJθειες ΠVεU]JOTIJKf:ς ΠΟΙJ δεν
πολλοi τύποι : έλλnvικοl καl λέγονται. Γι' αύτο καi ή Σφίγ
αίγυmια,κοί. "Ας 6ταθοϋμε 510 γα άπό i!lολλους aιωv1ες ω
τύηο της Σφι γος των ελ γα. . . Το OlVl'γ!]_JO που οοιδε
φωv. Elv01, vο,μίζου')Jε, ό πιο 6τους διαβάτες KOJ. το 01VlΎ1J..10
άvτιπpο6ωπευηκός : Κεφαλn το δ11κό της, το τί παριατάνει,
yυναιι ός, κορ')_.lος ταύρου, τα τα δύο αύτα αivί γμ αrrα μόνον
πόδ10 λέοv.τος, φτερα άετου. ό δίικαιος θα μπορΟUΙ6ε να βρfi
Τί 6rupaίvouv δλα αύτά; Πολ τί 6ημαίvουν ! Να nροχωρrι6n
λες έρl]lnvεϊες εχουv δοθiί καl 5τα βά1θη τους.
δίδονται 1 al τώρα. Ύποθέ.6ε1ς
1:?
καi πάλι ύποθέJ5ε1ς. Έρμnνε:ϊ
Ταπε1νοi κι' έΙΙ_J ε:ίς 5,πουδαες ύ�ποικεψεν1ικες βέβ010, ά
5ται
του άρχαίου ιι.uεγαλείου
φου 10 κλε1δ1 των 6UΙ]lβολι
Ί:fiς
πατρfδος
(ΙJΟς ας τολμfιοpων τωv άρχαίωv παραδ65ε
!JJf: τι\
60\Jj
μ
ε
να
καται
τ
ηJα5τοϋμε
Ι
ωv εχει άm:ο αiώνωv xaθfi.
Σψl!γγα
...
ΎιπσΘ'
5εις
καi
rμό
Πολλες άm:ο τlς έριμnvεϊες εΙ
vο
ύ�ποΘ&εις
κι'
έα,ιείς
θα
κά
vαι χαμηλές. Μα γιατί αρα
γε; Φαίvετα1 πώς δεν εχει κα μοιrμε. ύrπ\ εlνω ή μοίρα του
ταvοηιθfi ο ο θα mτpεmε δη έ θvn'ωυ. Oi ύ�ποθ06'ε1ς μας δ
κεiv01 ΠΟΙJ 6UVΘθε16ΟV τους μύ μως θα γfvouv με τον 6εβα1
θους της έ6uJ.1ερJ.JΚfiς
παραδό- 5μο KOJ. με τι\ 6U\6ΓrOλn ΠΟ,\J
5εως δεν Ϊ\60V ανθρωΠΟι KOl πρέπει να εχn έκεrvος που
VOl, ανθρωί1101 τυχαίοι. Τέλος ζητεί να ιπρα5στελά6n τα ά
πάντων δεν Ϊ\5αv οϋτε άφε προ6iJ1έλ0ι6τα.
λείς, οϋτε εύ�φά ;ται5τ01, 1 αθώ
ιΚατα τον 6ψβοιλ.16!J.1,() ό κορ
ι
τους θέλουν. Δεν μ1ικρολογου- μός της :ί\ταv κοwος ταύρου.
5αv. Έγνώριζαv πολλά, κ .0ιθώς Μυ6τηριαικο εΙvαι το 6ύιμβολο.
φαίvετω, πάρα πο,λλα άm:ο τα Το βρίιοοωuιμε 16τους 'Ορφι
μυ6ηκα της Φύδεως καi των κούς, δτα άρχαία iερά, Gτn Μι
ον;τωv. ΈγΥΙ ώρ1ζιαν τί εΙvαι ό vωυκι\ Κρήτη, 16 α μu�υτrιρια
αvθρωπος. 'Aillo ποϋ ερχετω, τοϋ Μίeρα. 'ΕΙΚ'εί, κΟiΓrα τη ριχε
π01ός πρέnει να εlνω ό ρό 'Π11G\ ε1ιl<ΟVΟ, ό άvmαιτος fί
λος του έδω έnάvω 6'111 γfi θρας ΚΊUΙΠΟ. τον ταύρο Ι)lε το
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λα!)JJΠερο ξίφος: του �αιi άνaδί
δεται m:δι ή βλάδτη61 ΙΚαi ή
(ωή. Μ10. (ωrι άνώί[ερn. Το
δψβολο τοϋ ταύρου το εύρί
ακουμε καi άλλου. τΗrrαν ό
δυιμβολlι6ΙJ1οι;: αύτοι;: ιπολυ δια
δεδομένοι;: και· δτiι;: Ίνδfει;: κai
mnv t γυmο.
Τα ηόδια τnι;:, πόδια λέον
τοι;:, τοϋ μεγαιλάπρεmοu αύτοϋ
tώou, που ό ανθρωηοι;: άιττο τα
παλnα χρόνια ro θεωρεί δαν
βα16lλ1α των (ώων. Oi άρχαiΌι
ρε τον λέοντα έJδυμβόλι(αν το
πνευιραιτΙJΚο rμεγαλείο. Καιτα
mv παρόιδΟ'δl το OPl}lO τοϋ 'Ή
ρωοι;: ,5ύρε1 (ευγοι;: λεόντων.
Λέων ,έψύiλαΜε rτι\ν κιβωτό της
διαθη!κnι;: τfiι;: Ίουδαϊκiiι;: πα
ραδάδεωι;:. Oi Goφol δε τοϋ με
ι,αίωνοι;: λλεγαν δrτι <<ό λόγοι;:'>,
δηλαδrι το α'ίτιον rμιας κατα
mά6εωι;: πνειnματΙJΙάiς, <<εύρί
ακε�ται έν δτάμαη λέοντος>>.
Ή Σφίγξ
εφερε mερα άε
,
-του. , λλος βαδιλιας έδω.
Των όρνί.θων, δnλαδrι llliJV
mnνων. Το ψβλτημ α του θεού
ιος των άρχαίων Έλλήνων.
Το δύρβαλο του άνεξαρτmου
πνεύματος, του ελευθέρου
πνεΙJ1)1ατος. Κάιποτε ό δυιμβο
λLοpος τον Παρ15τά ει διιΚέφα
λΌ. Καθώς φαίν.ε'ται ti.τo ρεάλος ό 6UμβολΙJ61pΟς τοϋ άJε
του.
Τbλος, το τέπ:αρ;το 5τ01χεϊο
του 6ψβολι,6!)_.1ου τfίς Σφιγγός,
ή κεφαλiι γυναιικός. ΕΙναι το
έm�διτέγαφα, ή κορωνίς. Με
τη γυναiκα oi άρχιαϊοι ηαρί
οταV'αν το κάλλος, το πvευpα
ΌίΚΟ βέβαια. Την τελεία μορ
φή. Ί-1 δε nαράδο61ς 6QV θεα

39Τ

του κάλλους τοποθετεί τη θεα
' φροδίτη, την κόρη τοίί θεοίί
Διος κal της νύμφης ιώνης:.
, Αιπο• ολα aύτα φαίνε:rω δη
rίτο μεγάλη κai βαθεια ή
Πνευpατuα\ εννοια του 6UV
δUQι6]J.O'U των τοοδόρων aύτων
6Upβόλων, Που αιροβάλλοντο
ρε η\ν ΤΙΙαρά6f(ΟΙ61 τfίς Σφιγγός.
Και τ.ώρα mό, 6το α1ν1γι1ά
της:, που μόνον oi 'Ήρωες ε
λυαν. Τί να ΠΟU!pε για αύτό;
υΕνα nρα�μα μόνον n)lJΠορου
με να ποίίiμε : οτι l1 δ1δοrμένη
yνωQτiι έρμηvεία εΙναι πολυ
χαrμηλiι κai κοινότυιπη. υΕνα
ταδΟ μεγάλο nνευιιιατικο 6ψ
βολο, δαν m �φίγγα, rίταν
δυνατο να nροβάλλη θ0μα τό60 1-ηκρό, τό6ο 6υνηθΨ6pένο ;
'Αδφaλως οχι. Κάϊτι ΙΠολυ
πνευματικό Θα έκάλυπτε το
01VI μα, ΠΟυ για it:IlV Πp061Πέ
λα!οί του θα έχρειά(ειrο άνώ
τερη 6Οψία για πλοηγός. , Αλ
λα 6Οφοi αύτου του ciδους
δεν ύιπάpΧΟUV f:J,-OOV Καιρό μας,
oi δε τfίς άρ,χαιόrnτος, μιμού
pεvοι Ϊ6ως τι\ν Σφί,γγa, έι6ί
γη5aν κι' αύτοί.
'Έτ61 και 'μεϊς: θα περιορι6θοψε να πaρα.θοοουιμε μερι
κες μόνον διατUΙΠW6εις του ai,
,f
υ,
διοτι
,
•
ν]γ:_μαιτιος. λ1V1ερΙJΚες:,
πάρχοιrν πολλές :
Ό 'Αιπολλόδωρος ό 'Αθη
ναίος, λο1111όv, 5ιτο βιβλίο του
περi των άρχαίων θεών γρά
φει οτι το α'Ί'vtY[llQ το εΙχαν
έ1J1Πνεύ6ε1 16τiι Σφίγγα αi
Μου�δαι, το διατυπώνει δέ :
<<Τί ε5τιν δ μίαν εχον φωνήν,
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τετράπουν και Μπουν και τρί
πουν γίγΥ1�τ01; »
Ό Δ16δωροι;; ό Σ uκελιώτηι;;
δίδει αλλη διατύuτωω : <�Τί εί
νω Gυγχρόνωι;; Μπουν, τρί
πουν, ηπραιτουν; »
Ό δε ' θηναϊοι;; (Χ. 456 β),
μεταγενέ.υτεροι;; των nροrυγου
μένων, έιπηρεα6)1ένος �6ω<;; ά
πο τη γνω6τn κ01ν:ι\ έρμην,εία,
διατυ'Πώνει το αϊνιwα ώι;;
ξfίι;; : «Ποίον lίτο το (ωον, το
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όποϊον fucει πόvrι:οτε την αύ
την μορφ,ήν, την ruρωrαν εχει
τέJ515αραι;; πόδαι;;, rπ\ν i]11εi6ημ
βρίαν δύο IΚ01 .το οοnέρα<;;
τρείι;;, ο5ον δε έιπi περ,u&>οτέ
ρων ηοδων 5τηρί(.ειτα1 τά5ον
δυιδκολώτερον βαδί(ει; »
Κάτι το tmουδα1Ό και ύψη
λο fuιρόβαλε το αίνι-γιμα τrfίι;;
Σφιγγόι;;, που :π01όι;; ξέρει γ1α
Πό6ΟV καιpο θα άrιτοτελfί αινι
γ]JΟ αλυτο.

c

*
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'Αηοκτή5ατε τον χρυ16όδετον τόl)lον

ΙΛΙΣΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1958
Oi 6υν:δρομηm.i του ΙΛΙ ΣΟΥ δΙJΚωονναη
να τον άγοροοουν ,άVί(]. μόνον δρ.χ. 70
Δντi Ίiίι;; κανονΙJΚfίι;; τημfίι;; του δρ-χ. 90.

•

uΕνα θαUJ}.lόιωο δώρο για δλους
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"Εξη τεμάχια
yιά τόν yαλάzιο 'Αδελφό
1
Στους 6Κοτεινους θαλά ]1ΟUς δUγΚ'εντρώνουν
τους ιπροθαλψους τiίς ψυχiίς :
άντλοϋνε άιπ' το πηγάδι
οοολογία
και χαταγράφουνε 6ε δέλτους ψιrοακες
πορεία τοϋ μέλλοντος.
ΙΙ
εν εχει πpό6WΠΟ για τους χαθρέ1ψτες ή Άρ,ετή·
δε διαφrυμίeεται μες τiς προθiί:κες.
' �οwείται ή ' ρειτr\
χωρiς νοιμί�6ματα
χωρiς ταχυδρqμεΙα
η μεγαλό6ταυρα παρά6rυμα.

ΠΙ

υοταν χτυnω τr\ν πόρτα νοιώθω
ν' άνοίγη το δωμ άτια 6ClV το ρόδο:
το φως ύπάρ:,cει 6τον πυρήνα
τοϋ καθενός.

IV
ε βλέιπω βέβηλους ;μα άφώτ1δτους.

ν

Ti ,άνάβετε τις κέρινες λ<ψηάδες;
Τiς μέ6α ιμας άνάψ�τε λcημrπάδες.
Το ρόδο άvθί(ει τοϋ φωτος
δτο με6rψέρι τiίς (ωiίς.
VI
Τους ρό(ους των χεριών να \1ill φοβαlδαι:
δείχνουν τ.r\ μάχη δου.
Τους ρό(ους τiίς ψυχiίς να τρέJμης:
ρετροϋνε τ' άuαρmματά δου.
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WALT WHITMAN

Τό τραγούδι του άνοικτου δρόμου
Πεζος: καi χαρού\μενος: nερνω τον άνο1κw δρόμο
Γ,ερός:, έλεύθερος: κϊ ό κόιeψος: μπρο5τά μου.
Το ακρυ :μονοπάτι με όδηγεϊ δnου κ1' αν διαλέξω.
'Amo δω καi πέρα δε ζητάω καλι\ τύχη. 'Εγώ ό 'ίδ1ος: εΙιμ ω ή κα
( λiι τύχη
'Λπο δω καi JΊέρα δεν κλαυθμηρίζω πε1ά, δεν άνα6άλλω ηε1ά,
( δεν ζητάω τίιποτα.
Ξεμπέρδεψα με τα έ6ωιτερΙΙΚα ηαρCΙJΠονα, pε τiς: β1βiλ10θfiπ<ες:, με
( τους: έρ16τJJΚΟUζ; κρΠΙΙΚ16!J.1Ούς:.
Γερος: κ1' εύχαρ16τrφένος: nερπατω 6τον άνοΙΙΚτο δρόιμο.
Ή γη. Αύτiι άρκεi.
εν χρε1άζαμω τους: ά6ΊJερΙ6]lΟUζ; κοντήτερα
Ξέρω δη εΙνω πολυ καλα 01<εϊ που εlνω
Ξέρω δη άρκουν για κιείνους: που άνήκουν 5' αύτούς:.
( Κ1' 011ως: άικόμη κουβαλάω τα παληα θελ�τ:ι,κα φορτία.
φέ ρ νω, ά γαrπnτοί .μου, τα φέρ νω μαζί pου &που κ�' av
(ατηγαίvω
Ό pκίζοιμω δη pού εlνω άδύνοτο να όπαλλαγω ,άη' αύτα.
Ε1μω γφατος: άπ' αύτα καi έγω rπάλ1 τα γ !)llί,W).

τα

'Ε6υ δράμε, που 6ε περίΠατω καi κυττω τριγύρω, ναμίζω δη δεν
(,εΙ<5ω δλα 050 εΙνα1 έδω
Νοpίζω δη πολλα άόρατα εlναι .έΠ1!6ης: έιδω.
Έδω το βαθυ pάθηιμα τfiς: ,εi5δοχi'ίς:, OXl τi'ίς: ηροτίιμ. η5ης:, οϋτε
[τfίς: aρvn6nς:.
' 6\J άέρα nου μου δίνεις: άναηνοiι για να p1λω
Έ6εiς: άντ1Κ'είιμενα που άνα6ύρετε άπο τι\ 61JΎIXU6n τiς: εννο1ες:
[μέ5α ιμου καi τους: δίνετε υχi'ίμα

1968

WALT WΗΙΤΜΙΑιΝ

401

, ,διJ ψωι;: ηου tυλίγειι;: έιμένα κι' ολα ιμε λrnττουι;: άρμΟVΙΚΟυι;:
[.καταρράκτει;:
Έδεiι;: μονοπάτια δκόρτηα γύρω δτουι;: μεγόλουι;: δρόμοuι;:
Ναμίζω πώι;: εΙδτε κρυμμένα με άόρατει;: ύυτόρξειι;:. Μοϋ εΙδτ,ε
[τόδο άγωτητό 1
'Ε;μnρόι;: ! δπο10ι;: και av εΙ6ω, ελα να ταξιδέψηι;: μαζί poU'
Ταξειδεύονται;: pα(ί μου βρίοκειι;: έκεiνο που ηοτε δεν κουράζει.
Ή γfi ποτε δεν κουράζει,
Ή γiί εΙναι τραχειό, 61WΠηλή, άκαrι:ανόητη 6την άρχή, ή ψύ6η
[εΙνω τραχεια κι' άοcατανόητη υη\ν άρχή.
Μην άποθαρρύνεδω, προχώρει, ύυτόρχουν θεία πράγιμ ατα καλα
[61<.εστα6μένα.
Σοϋ όρκίζομω, ύπόρχουν Θεία πρό γιματα ηολυ ώρωότερα άιn:'
[δ,η oi λέξειι;: μποροϋν να ποϋν.
Έμπρόι;: !
εν πρέπει να 5ταματήι5αιμε έδω.
άποκτή
Ό6οδήrποτε γλυκα κι' av εΙναι αύτα τα δU66ωpευμένα
1
[pατα, ό6οδήrποτε καλόβολη αύτη ή κατοικία,
[δεν μm:ορουιμε να i)lείνουιμε έδω
Ό5οδήηοτε προ5τατευιμένο αύι:ο το λιμάνι κι' ό6οδΜοτε :ηρεμα
[αύτα τα νερά, δεν πρέστει να ά γκuροβολή6ωμε έδω.
Ό5οδήιποτε εύηρό5δεκτη iι φιλοξενία :που ιμαι;: περιβάλλει,
[δεν μαι;: έιπιτρέπετω να τη δεΧJθουμε, ίΠαρα για λίγο.
'Εμπρόι;: 1 oi ώμορφιει;: Θα.ναι μεγαλείτερει;:
θα ταξειδέψωμε άχανεiι;: και αγριει;: θάλ066ει;:
θα Παpε έκεί Που ψUδOUV oi QV�Ol, Που KTUΠ'10UV τα κύματα
(!Και το καuα τρbχει με γειμάτα πανιό.
'Ε.pπρόι;: ! pε δύνΟ!pη, έλευθερία, τη γfi, τα 5τ01χεϊα,
Ύγεία, έπψονή, χαρά, αύτC1eκτψηδη, περι0ργεια
'Εμιπρόι;: ! εξω ά;π' δλουι;: τουι;: τύυτουι;:.
Το παληο mGηια φρά6'6ει το πέραιομα-το θόψιrμο δεν περψένε1
(ιπεριΜότερο.
Έμπρόι;: ! άλλα 6ηιμείωυε καλό!
Αύτοι;: που ωξειδεύει μα(ί μου χρειάζεται ναχη το καλύτερο
( αΙrμ,α, νεύρα, άντοχή.
Κανέναι;: δεν i)lΠΟρεϊ VΙάρθiί 6ffi δοκιιμiι av δε φέρη θόρροι;: και
(ύγεία.
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Μι\ν ερθετε έδω αν ξοδέιψατε πεια το .καλύτερο του έαυτου 6Οι;:
Μόνο εiν01 ]lΠOpouv ναρθουν στου ερχονται μέ,5α οε καλα κι'
(,άm:οφQΙ51fφένα δώματα.
Κανέναι;: αρρω5τος, κανέναι;: μέ.θuΒος, κανένας 11αλu5Q1ένοι;: δεν
(1)11Πορεϊ να.ρθη έδω.
(Έγω και oi δικοί ρου δεν rτεfθου11·ε rμε έπι εφήματα, pε πα
( ρομ01ώ6ειι;:, με ρυ�ούι;:.
JJε
τ�\ν
παρο1.J16ία
rpaς).
Πείθουp
r
( Μετάφpα6η: Π. Κ. Μ.)

*
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

'Από tό ((Τραγούδι -ιής zωϊις>>
Μέ6α άπο το πέπλο τ.fίς !)_lΟρψfiς,
τΩ ' γαστη1μ,έv,ε!
Σε βλ011ω. Βλέπω τον έαuτό !J.lOU δε έίΚ'δήλωβη.
Πό6ο εΙναι άm:ρόβlτα τα βουνα για τον �ClfiJIΠO,
κι' οpως τα βουνα κρατουν τον K(]Jpm:0.
ΠόΒο rμυαηκο εΙναι το ω<οτόiδ1,
που γεννδ τα αγρU1Πνα α5τρα,
�ι' δμως ή νύχτα γεννιέται ,άm:ο την ψέρα.
ΕΙίραι 5ε άγάηn με τ:ι\ ζωή.
"Οπωι;: ή όρ,ειν:ι\ λψνη
δέ, εται πολλους Χ'εl1)1άρρουι;:
καi ξεχύνει μεγάλα ποτά]lια
άλλα κρατάει το αγνω6το βάθος της,
fτ61 εlναι ή άγάπn μου.
'Ήρψη καi καθαρή, βαν τα βουνα το πρω'f,
εlναι ή ·6U.<έψη μου,
γεννη!)_lένη άπο άγάστη.
Εύτuχιψένος εlναι έικεϊνοι;: που βρfiκε τ:ι\ν άΡι1-10νία ύίι;:
(Ζωfiι;:,
για,τi τότ�ε δη!J_lιουργεϊ μοοα 6η\ν αiωνιόmτα.
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ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Τί εfναι καί ποfα ή θέσις της
έν τ(ί Έπιστήμ:ι,
Άvέκδοτος μελέτη
ΔΙΟ,�. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠUtΛΟΥ
Ό άεημνη5τοι;: δ1ευθυντiιι;: τfίι;: Βιβλιοθmcηι;: τfίι;: Βουλfiι;:
ιον. Π. Καλογερόπουλος:, εΙχε γράψει έvδιαφέρουδαν περi
εο5οψίαι;: μελέτην, iι όποία παρέηJ.εινεν άνέΙΚ!δοτη και δηp.α5ιεύ
εται iίδη άJJιο τον «Ίλ16όν», χάριν των φίλων του, oi όπο:ϊοι
εΙvαι εiι;: θ06lν να έκτιιμή5ουv το πνευματικόν της: περιεχό
:μενον.
'Εκ των σπουδαιοτέρω μυστα
γωγικών και φ�λοσοφικών συστη
ο α έ.πιδιώκουν την
τα
μ"0άτων,
' κα' όπνεί ματ
' Αλ '
κ
�1 ι ην
ι π υ ι κην 1Jε τιωσιν της άνθρωπότητος, είναι και
'11 Θ ε ο σ ο φ ί α.
ϋτη δέν ά.ποτελεί 'ίδιον κλάδον
της έ.πισrτήμης, άλλα τμημα τοϋ
&.ποκρυφολογtκοϋ κλάδου τοϋ ύ
ποδιαιρουμένου, ώς ή Μπλαδάτ-

σκυ έδίδαξεν, εις την κυρίως ά
ποκρυφολογίαν και η'-Jν Θεοσο
φίαν.
Ή πρώτη περιλαμβάνει την .
ρ
π αξιν και ή δευτέρα η'-Jν θεω
ρίαν, άμφότεραι δέ σχηματίζουσι
γέ φυ ραν συνδέουσαν την ερευναν
των συγκεκριμένων γεγονότων
π>ρος ίl]V τού άυλου αιτίου.
Καl αί δύο μελετώσι τα έν τη
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φύσει φαινόμενα. Ί-1 άποκρυφο
λογία, δια νά δείξη ήιμίν τήν
παρελ<θούσαν, παρούσαν και μέλ
'λουσαν κατάστασιν των οντων· και
η Θεοσοφία, δ.ά νά μας ώθήση
προς έξεύρεσιν τοϋ πνευματικού
Ιdεμελίου τού Σύ μπαντος, της πη
γης της τρεφοοο�ς πα.σαν ϋπαρ1ξιν, της δυνάμεως, έξ ης άπορ
ρέει και είς ην έπιστρέφει πασα
'δντότης. Τοιούτον εργον 11 Θεο
σοφία έπιτελ-οϋσα παρεξηγή,θη,
-χ,αι έξeλήφθη ώς θρησκευτική αϊ
ρεσις, τα δε δριά της συνεχ 'θη
σαν προς τά της μυστικολογίας,
ητις δuδά.σκει τήν αμεσ,ον γνώσιν
της θείας ουσίας και τήιν μυστι
κή;ν ενωσιν μετά τού Θεού. Ή
'Θεοσοφία δεν εlναι θρησκευτική
αίρεσις, ουδε δύναται να ταυτι
σθη προς τ11ν θρησκε ,ιι,κήν έκε.ί
-νην τά.σιν, τήν προτίdειμένην μυ
·στικώς νά συνενώση τον ανθρω
'ΠΟV μετά τού Θεού, τη βοηιθείq.
τ·ού συν αισθήματος, της φαmασί
ας, της έκστάσεως και της προ
ΌΈυχης, άλλα δι,α των διδαγμό.
των της προτίθεται νά &,φυσrνίr-η
τάς λανθα vούσας δυνάμεις τού
·ά,iθρώπου, αίτινες αποτελοοοι το
έν έαυτιρ οίκοϋν θε�ον π-ν εύμα.
Ώς εκ τούτου ή Θεοσοφία ου
uιωδώς διαφέρει πάσης θρησκεί
ας, καίτοι και αί δύο ά.σχολούνrtαι
έξ ης τα
'με την κοιν11ν άλήθειαν,
,
'Πάντα απορρέουν.
Διακρίνονται δμως είς τό δτι
η μεν θρησκεία έξ αποκαλύψεως
-κέκτηται τ,'γv άλήdειαν ταύτην, ή
·δε Θεοσοφία δια μεθο.δικης τοϋ
νοϋ ένεργείας προσπορίζεrται αύ
τήν. Πας λοιπόν γενόμενος θεόσο
φος δ:ιατηρεί τ1\ν θρησκείαν, τ11ν
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όποίαν εlχε προτού είσέλθη είς
τ'Υ}ν παγκό-σμιον άδελφόιτητα,
σπουδάζειι τάς θρησκευτικάς μυ
•σταγωγικάς και φιλοσιοφικάς πα
·ραιδόσεις τώ,ν διαφόρων λαώ,ν καL
ουδέποτε ιθίγει τα δόγ1ματα, τα
•όποία είναι ή κυριωτέρα ά.φορμή
των θρησκευτικωιν αίρέσεων και
της δυσαριμονίας της διαχωρ.ζού
•σης τούς άνθρώ.πους. Φιλοσοφεί
περί η1ν πρώτην τών οντων άρ
χήν και προσπαθεί δια παντός
μοοου νά την καταστήση όρατήν
και είς τούς πλέον αδαείς.
Αύτή διακηρύττει δτι εlναι ή_
·μία, ή άλά:θητος, ή άιδιαίρετος, ή
άλrtθής και καιθολική άρχή της
{)ποίας εκφάνσεις είναι τά οντα.
Ώς δε ή λευκή άκτίς εlναι ή
σύν:aεσις των έπτά αποχρώσεων
τοϋ ήλιακού φά.σματος, τοιοmο
τρόπως καί ή αίωνία. αύτή άρχ11
Ιάποτελείται έκ της σιιwθέσεω.;.
των περί αυτης δοξασιών πάντων
των συστημάτων, τα όποία f Q
χονται κ,αι παρέιρχονται άφίνοντα
την περl ov ό λόγος άρχ11ν αναλ
'λοίωτον.
Ό δρος Θεοσοφία αποδίδεται
ε1ς
τον
Ποτ
Ά μ ό ν,
ζήσαντα κατά τούς πρώτους χρό
νους των Πτολεμαίων. Παράγε
ται ε,κ wϋ Έλλην,ικού Θ ε ί α
Σ ο φ ί α ικαί έχρησιμοποιήθη
τό πρώτον ύπό τού 'Α μ ιμ ω ν ί
ο υ Σ α κ κ α τ ο ύ Θ ε ο δ ι
δ ά κ τ ο υ προς ε'Χιφρασιν των
γνώσεων. της τότε γνωστης έπι'στηι' μης.
Ό Σακ.κας έδίδασκεν, δτι δλα
τα φιλοσοφικα και μυσταγωγικα
συστήματα διατελούν έν άρμονί�
'Προς αλληλα και δτι πασών των
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!δοξασ,ιών κοιν,ή εΙναι ή πηγή.
Προσεπάθει δέ π-αντt σθένει
νά αρη τάς ύπαρχούσας μεταξύ
των φιλοσόφων διαφοράς και νά
σφοι6άση τάς διϊσrrcφένας γνώ
μαςι.
Τον Άμμώνιον είς τάς Θεο
σοφικάς του δοξασίας ήκολού
()ησαν καί οί λοιποί της ' λε
'ξανδρινης σχολης φιλόσοφοι,
οί 'Εχ:λεκτικοί, ο.ί Ν εοπλατωνι
'ΚΟί, οί Γνωστικοί, οίτινες διε.κή
·ρυξαν την άρχήν της αίωνιότη··
-τος καί δτι το μέγα μυστικόν της
'δημιουργίας εγκειται είς τήν θεί
αν σοφίαν.
Τά διδάγ;ματα της Άλεξαν
ή.κολού'd ησ αν
δρινης σχολης
πλείστοι δσοι φιλόσοφοι, οί δ
ποίοι περιέλα6ον είς τά συστή
ματά των ουκ όλίιyας θεοσοφ�κάς
�οξασίας.
Τούτων Κ'ατά πρώτον &ναφέ
ρ<ψεν τούς Χi.γκελ καί Σπινόζα
οίτινες έΜδαξαν δτι δ κόσμος εΙ
ν- αι προϊό-ν έξελύξεως της θείας
-φύσεως.
Ό Θεός κατ' αύτούς δέν εΙναι
τcrcοτε άλλο η ή άρ χη τής ένό ..
τητος ή συνδέουσα δλα τά οντα,
ή πηγή πάσης ύπάρξεως.
·Επι τά 'ίχνη των δύο αυτων
φιλοσόφων έδάδισαν eτεροι δύο,
δ "Εκκαρτ καί ό Μπαίμε.
Ό πρώτος ύπέλαδιε τον Θεόν,
ώς την ούσίαν της δυνcφικότητος
δλων των πραγμάτων.
Πάντα τά οντα, έδίδαξε, τεί
'Vουσι νά έξομοιωθώσι προς την
ούc,- ίαν αύτήν διότι ό Θεός ύ
-πάρχει εντός των ·έμψίιχ ων και
,αιψύχων ύπάρξεων.
'Εάν ό Θεος δέν ύπηρχεν εν-
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τος δλων των πραγμάτων, ή φύ
σις 'dά έστερείτο δράσεως καί
iπ·ιθψίας.
«Έάν ένrrός τού ποτού δέν ύ
πηρχεν ό Θεόςt δ ανθρωπος δεν
�ά ώρέγετο αύτού, δσην δίψαν
καί αν ύσιοτεθfι δτι ήσΙθάνετο.
Ό ανθρωστος γεννάται έν τφ
Θεφ καί δ Θεός γεν-νϊi.ται έν τφ
ά.νθρώ.πcρ. Ή φί1σις τού πατρός
εΙναι το νά γεννij. τον υίόν, τοϋ
1
δέ υίού το νά γενιναται και νά
Ύεννώμαι έγώ έν αύτφ. Το� δέ
πνεύματος το νά φλέγωιμαι tν
αύτφ καί να ιμεταδάλλωμαι είς
καθαράν αγάπην».
'Εν ένί λόγcρ δ 'Έκκαρτ έπί
στευεν, δτι έν τft ούσί,q., ην ώτ.ε
κάλει Θεάν, ίmάρχουν τρία πρό
σωJrα νοούμενα ώς στάδια μι,jς
και της αύτης ύπάρξεως.
Ή αίωνία γενεά τού υίού ί
σοδυναμεί μέ την αίωνίαν δη1μιουργίαν τού κόσμου.
ί αίσθή,σεις καί τά φαινόμε
να δεν δύνανται νά νοηθούν ανε
ξάρτητα τού Θεού, καdόσον u.
νευ αύτού δέν ύφίστανται τά
πράγματα, ύπάρχουν μόνον διά
της παρουσ,ίας τού Θεού έν αύ
τοίς καί δ σκοπός της δημιουρ
Ύίας, δπως καί ή αρχή της εlναι
ή ανάπαυσις της Θεότητος.
Ή ψυχή τού ανθρώπου, ητι;,
·ώς μικρόκοσμος περιλαμδάνει
τήν φί,σιν των πραγμάτων, προ
σπαθεί διά της αύταπαρνήρεως
η αύτομηδενίσεως νά ε.πιτύχπ
τήν ,ανέκφραστον ενωσιν προ;
την Θ ε ό τ η τ α ή δποία,
ώς α 6 υ σ σ ο ς παρά τφ
1\1.παίμε εμφανίζεται. Ή αδαι
·σος αϋτη είναι το αίώνιον μη-
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δέν, ή αϋλος ήσυχία. Αϋτη είναι
η αίωνία φύσις, τό μέγα μυσrrή
ριον, τό όποίον είναι, δπως ή όρ
γ11 είς τ11,ν αγάπην, τό σΚιότος είς
τό φως καl γενικώς τό άρνητι
κόν είς τό ΙΟετικόν.
Κατά τόν Μπαίμε, πάντα τα
οντα είναι &.γαΟά &μα και κα.κά,
ως δέ τό άγα0όν, οϋτω καl το
ΚαΚιόν προέρχεται εκ του Θωύ,
διότι εν άρχiϊ τό παν ε;..ι φανίζc:
πιι εν τη άντιΟέσει του καί κατά
συνέπειαν ό Θε,ός Οά "μενεν
γνωστος, αν δεν ύπηρχεν έν αυ
τιρ ή άνrrωεσις δηλ. τό Κιακόν.
Ό Μπα�με είς την αΙ,υσσόν
του είδεν εκδηλουμένην 111ν αι
ωνίαν βούλησιν ει; έπτα δυν&
μεις διηρημένας εις δίιο τρίγω
να, ων τό κατώτερον περιλ11μβά,, ησιν και ενερνει την
bl\. ιν, ω'
' ς!"ϊξ
γειαν, τό δέ άνώτFρον ίΟ crω;,
τον ηχον καl τ� 1ν δντότψcι.
Τα δύο αυτα τρίγωνα γεφυ
ροϋνται δια της λάμψεως τuυ
πυρός.
Περαιτέρω ό αύτός φιλόσοφος
αναπτύσσει ώς !έξης τό 0Fύσο
φυκόν του σύστημα.
«Ώς τό πνεύμα τού &.νΟρ,mτου,
γράφει, κυριαρχεί τού δλου σώ
ματος και πληροί ιτόν δλον αν0ρω
πον, οϋτω πληροί και τό οιyιον
πνεύμα όλόκληρον τ11ν φύσ,ιν.
Είναι 11 καρδία της φύσεως και
εΚιφαίνεται εις δλας τας καλάς
·�διότηrrας των οντων.
Οί α Ορωοοι εδημιουργήθη
σαν εκ της φύσεως, των ι&,στέ
ρων καl των στοιχείων, ό δέ δημι
ουργός Θεός rκυριαρχεί εν πασιν
ώς ό χυμός δι' όλοκλ11ρου τού
-δένδρου.
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'Όπως τα αν0η ϊστανται δλα.
επί της' γης, και αϋξοuσι τό εν
παρά τό αλλο, και, ουδέν εξ αύ
των δάκνει τό αλλο, χά,ριν τού
χρώματος η αρώματος, άλλ' ά
φίνουσι την γην και τον η1λιον�
την βροχην και τον ανεμον, την
Οερμότητα και τό ψύχος νά κά
μοvν δ,τι Οέλοvν μαζί των αϋξον
τα εκαστον κατα την ίδίαν των
φύσιν, ταυτό &.κρvβως συμβαίνει
και με τα τέκνα του Θεού».
'Εκ των 'Ελλήνων θεοσόφων
δύο άνάγκ.η νά μνημονευΟω.σι :Ό
Θ ε ό φ ι λ ο ς Κ α t ρ η ς καl
ό Β ρ ά 'ί λ α ς Ά ρ μ έ ν η ς.
Ό πρώτος δύνα�:αι νά 0εωρηO iϊ
ώς ό tδρυτ11ς της νεωτέρα ς Θεο
σοφίας, διότι tν Ά γγλίq. ειύρι
σκόμενος, ε.πηξε τφ 1833 τον έν
Λανδίνφ Έ λ λ η ν ι κ ό ν
Σ ύ λ λ ο γ ο ν τ η ς Θ ε ο
σ ο φ ί α ς έν σvνεργασίq. μετά
των εκεί έγ;κατεστημένων όμογε
νων Γεωργίου καl Λασκάρεως
\ασκαρίδου καl του Κασσαιυέτη.
Ό Κ α t ρ rι ς τή Θεοσο
φίαν ά.πεκάλει Χαι Θ ε ο σ έ
β ε ι α ν, ύπεδήλου δε δι' αυτης
τ�\ν ε.πιστήμην της Φύσεως, ητις
απορρέει εκ τού Θεού. Ό Θεός
κατά τας φιλοσοφlΙΧ,άς θεωρίας
αύτου ητο το ύπέρτατον ον το
πανταχού παρόν και δι&,ον τας
δυνάμεις τού Σύμπαντος, δπερ
αποκαλύπτεται εις πάντα λογικόν
α 0ρωπον ε.πιχε�ρούντα να ε
ρευνήση τα καθ' έαυτόν. 'Όταν
δ ανθρωπος γνωρίση, τί αύτος δ
'ίδιος είναι, τότε θα δυνηθiϊ νά
εϋρυ τούς νόμους, τα στοιχεία
καl τας δυyάιμεις, α'ίτινες 'κυβερ
νωσι τον κόσμον.
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Θ ε ο ς λοιπi>ν Κ ό σ μ ο ς
καl 1'Ά ν θ ρ ω π ο ς είναι αί
τρείς λέξεις, εις ας cιιrνοιμίζεται
ή τοϋ Καιρου διδασ-καλία.
1ίκοσι περί.που ετη μετά τον
Καιρην άνεφάνη δ Β ρ ά ϊ λ α ς
• ρ μ έ ν ς,
δστις τ11ν Θεο
η
σοφίαν έΟεώρησεν, ώς ώιαραίτη
τον κλάδον της Φιλοσοφίας.
Κατά. τον ' ρμένην, Θ ε ο
σ ο φ ί α είναι 11 διά των νοη
τικών δυνάφων μελέτη τr1; Οεία ;
φύσεως. Ουδέν δέ μέ ι, ος τη; φ λοσοφία; είναι πλήρες ανευ
Θεοσοφία;. Ί-Ι εννοια τού {1.ΠFί
ρου εΙναι 11 ύψίστη εις f\ν
νει δ ανΟρω.πος διά της ψυχολο
γίας, Λογικη;, ίσ0ητικη; κλπ.
Κατά τον Βρά"ιλαν δ α,"8ρω:rrο;
άδυνατεί μέν διά τ11ν πεπερασμέ
νην αuτου φί,σιν νά φθάση τελεί
ως τού αληΟους, δύναται δμως
διαδοχικi'j τινι -καl δαθμιαίι;ι έ
πιδόσει νc1 έπιτί,χn c-,χετικης αίJ
τοίi καταλή,ψεω;, εί; 11ν αγει ή
ορΟ�Ί τη; παρατηρήσεως χρήσις,
ή δ:rrοία άπαλλάσσει τον ανΟρω
πον εκ τη; άπάτη; τιϋν αlσΟή.
σεων καl τ!i δοηΟε� τού νοϋ προ
σποιεί ηΊν πραγμάτωσιν τη; τε
ηθικής καί ύλικης δυνατή; τε
λειώσεως.
ΊΙ- του οντος εννοια, -κατ' αύ
τόν, είναι πριί>τη, άπλουστάτη,
γενι-κωτάτη άναγκαία και εμφυ-
το:-. περιλαμδάνει δέ πέντε στοι
χεiα, τα δποία και σ υ μ δ ε
δ η κ ό τ α δ φιλόσοφο; άπο
-καλεί.
Ή συνένωσις των στοιχείων
τούτων άποτελεί τ�1ν ά ρ μ ο
-ν ί α ν, ης σιuνέπεια είναι ή της
τού παντος τάξεως εννοια.

φιΜ.
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Ό Βράίλας διακρίνει εις τό
Σύμπαν τρείς διακε-κριμένας 'Ι>
ποστάσεις το Έ γ ώ, τούτέστι
τον ίίνΟρωπον, τον κ ό σ μ ο ν
καί τον Θεόν.
Πλί-1,ν των τριών τοίιτων ούδέν
ύπάρχει, διο καl ή Θεοσοφία
κατ' αύτόν δέον νά διαιρεΟi'j εις
η_ιία κεφάλαια. Τό ένασχολούμε
νον μέ το τη; ύπάρξεως τού Θε
ου ζήτημα, τσ περί της φίισεως
καl το π,ερί τοϋ άνΟρC:ητου καl των
σχFσεων αuτου προς τον κόσμον
καl τον Θεόν.
Ε1κοσαετίαν περίπου μετά τον
Βράϊλαν ιiνεφάνη ή 'Έλενα Πε
η_ιοδνα λlπλαδάτσκυ 11 όποία γνω
ρtσΟείσα μετά του σιrνταγματάρ
χου 'Όλκοττ συνέπηξε ηΊν 17ην
οεμδρίου
18 7 5 τ11ν πρι.υτην
Θ ε ο σ ο φ ι κ η ν Έ τ α ι·
ρ ε ί α ν τη; δποία; τριπλούς
ητο δ r-r,ωπός:
1.- Σχηματισμό;
;τυρηνος
παγκοσμίου άδελφότητο; ανευ
δια-κρισεως φυλής, πίστεως, γέ
νους, τάξεως, χρ<ίψατο; κλ;τ.
2.-- 'Εν0άρρυνσι; τη; συγ
κριτικής μελέτης των θρησκευ-
τικών, φιλοσοφικών και μυσταγω•
γικών συστημάτων.
3.- Μελέ.τη τώv uνερμηνεύ
των νόμων τη; φύσεω:::: καl άφ�
πνισις των λανΟανουσιi)ν δι •ά
μεων τοϋ άνθρώπου.
Ό πρώτο; σ-κοπος ;τροϋποΟέ
τει άναγκαίαν άλληλεξάρτησιν
των οντων άπό της άρχικης μο
νάδος.
Ό δείιτερο; σχ,ο;τό.ς προτίθεται
να μας ώθήσιn προς εϋρεσιν των
κοινών στοιχείων δλων των συ-
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στημάτων καl ιμας δvδάσκει, δτι
tά μεγάλα συστήματα τού κόσιμου
προηίJθον άπό την αύτη;ν άνω
τάτην πηγήν, ης �έκδι ηλώσεις εl
να.ι αί θρησκείαι, τά μυσrτήρια
καl αί φιλοσοφικαl παραιδόσεις
έκάστου ε0νους.
'Ο τρίτος cικιοπός μας δεικνύει
δτι μελετωντε; τό εν ήμίν οι
κούν πνεύμα δια της μεθόδου τ1ϊς
εκ των γνωστών προς τά αγνω
στα, δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τά
αόρατα δι.ά. των εν τ<'ρ κόσμφ δ
ρατων.
"Ι να δε καταστϋ δυνατόν τού
το, δ αν0
· ρω:rrος όφείλει νά μι,"Ιγθί)
εις τους νόμους της φύσεως τους
δvδάισκοντας δτι τό άόρατον άρ
χέτυπον εϋρηtαι •εν αίlτ)n τη
φύσει της δστ:οίας τά ,μυστήρια
άποκαλύπταν,ται μόνον εις εκεί
·νον, δστις δύναται νά έξεύρη τi']ν
λύσιν των ακολούθων προβλημά
των:
Ποί()ς είναι δ ανθρωπος, δ
κόσ,μος καl δ Θεός.
Τίνες σχέσ.cις καl νόμοι διέ
πουσι τους τρείς.
Πό'θεν, πώς καl διατl εγένον
το καl ποίον τό μι έλλον αύτων.
Κατά τή"ι Θεοσοφίαν δ αν-θρω
πος είναι α cpθαρτον ον 'θείας κα
ταγωγής, δεκτι,κόν άπείρου τε
λειοποιή.Νως.
Είναι προϊόν οντος διανύσαντος
τον όρι:κτόν, φυτικόν καl ζωϊκόν
βίον καl έξελιχθέντος εις ανθρω
πον.
Μέλλει δε νά προαχ•θύ είς ά
νώτερον πεδίον καl εκεί να δια
νύση εκ νέου τά περl ov δ λόγος
στάδια, λόγφ της ανεξαντλή;του
.δημιουργικότητος της εύρισκο-
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μένης εν λανθανούση κατα.στά
σει κα.l άνιψενούσης άνάπτυξιν
καl χρησιμοrοοίησ ιν εν τ<'ρ εργφ
της κοσμικής ανελίξεως.
'Ίνα &μως τούτο επιτευχ Θτj,
όφείλει ή αν:dρωπότης νά κατα
νοήση την παντοδυναμίαν της α
γάπης, ή δποία πρέπει να συν
δέη δλα τα οντα, καθόσον αύτη
είναι ή συντελούσα προς τειλειο
ποίηc-,ίν των.
Ό ανθρωΠJΟς κατα την Θεο
σοφίαν άπσ,τελείται εκ τριών στοι
χιεί,ων εκ τού φθαρτού σ ώ μ α
άφ'θάρτου ψ υ
τ ο ς, της
χ η ς καl του � ν ε ύ μ α τ ο ς.
Τό σ·ωμα σύγ,κειται εκ τριών
φθαρτών περιβλημάτων.
1.- Τού δ ,ρ α τ ο ϋ η ύ
λ:κοίί η φυσικού σώματος.
2.- Του α t θ ε ρ ί ο υ η
άστρι,κού σώματος, οΠΙερ ύφί
σταται προ της γεννήσεως τού
δρατοίί Κιαl άποθνήσκει μ.ετά τον
θάνατόν του.
Τουτο είναι ελοοτικόν, αύξομειοϋται κατα τάς περιστάσεις
καl άφίνει ενίοτ,ε άπομακρυνόμε
νον τό σώμα εν ληθάργ(.ρ.
Τό τρίτον σ,τιοιχείον το νοη
τικόν είναι δ�αι<ιεχυ,μένον ει; την
φ{�ιν καl χρησψεύει ώς έστία
διοχετεύσεω;ι της ζωτικότητος
εις τό αtθέριον σώμα.
Ή ·ψυχ11 είναι
, άφθαρτο;, σύγ
κε�ται δε καl αύτη εκ τριών
στοιχιείων, της κ υ ρ ί ας ψ υ
χ η ς, καl δύο περvβλημάτων
ένος εσωτερvκού καl ένος εξωτε
ρικού. Παl ή μεν κυρίως ψυχη
άποτελεί τό εγώ τοίί άν,0ρώπου,
τήν. άτομ�κότητά του, χάρις εις
>r
'
την οποιαν δ ιαχωριζεται δ αν'
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'θρωπο:; εις ζωώδη καί πεπολιτι
σμένον.
Το εσω rοερίολημα είναι 1Ί
έστία τών θείων ι�ιοτήτων τοϋ
ανθρώπου καί το εξω ή έστία
τών ένστίκτ�ν, τών όρέξεων κιιί
τών έπιθυμιών. Τό πνεύμα είναι
το συνδέον τον ανθρωστ<0ν προς
πα.σαν αλλην ϋπαρξιν. Είναι δέ
αφ'dαρτον, άδιαίρετον καί 1ένι
αίον. 'Ως. ό ανθρωπος οϋτω καί
ό κόσμος ύποδιαιρείται εις 7
πεδία τα όποία εΙναι άντίστοιχα
προς την έ:mταπλην t10ίί ά\λθρώ:που
φύσιν. Οϋτω εχομεν:
Το φ υ σ ι κ ο ν πεδίον άν
τιστοιχοίίν προς το όρατον σώμα,
το ά σ τ ρ ι κ ο ν πεδίον άν
τιστοιχοίίν προς το αtθέQιον σώ
μα, την κ α μ α λ ό κ α ιά.ντι·
στοιχούσαν προς την πνοήιν της
ζωής, ιτο ν ο η τ ι κ ο ν πε·
δίον άντιστοιχοίίν προς την κυρί-ως ψυχήν, το δ ε 6 α χ α ν
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άvτωιτοιχοίίν προς το εξω περί
βλημα, τ0ιν θυμάνθρωπον, τό
έ νο ρ ατι κόν ηδ ου δ
δ ι κ ο ν πεδίον, άντιστοιχοίίν
προ; το εσω περίδλημα, τον θε
άνθρωπον καί το ν ι ρ 6 α ν ι
κ ο ν η πνευμαιτικον άντιστοι
χοίίν προς το πνεύμα.
Των κόσμων τούτων ύπερέχει
ό τού Λόγου, δστις περικλείιει ε-ν
έαιιτψ το παν, καί μας διδάσκει
δη το Σύμπαν διέπεται ύπό νό
μων αιωινίων καί άναλλοιώτων.
Οί νόμοι ο-δτοι ιμίiς δεικνύουσι
τας σχέσεις τού ωτιείρου καί τού
πεπερασμένου καί συνοψίζονπαι
εις τρείς "ι<. ρίως: Τον νό.μον της
ά ν ε λ ί ξ ε ω ς, τον της μ ε
τ ε ν σ α ρ κ ώ σ ε ω ς καί τον
τοϋ α ί τ ι α τ ο ύ.
υτα εν συνάψει είναι τα κυ
ριώτερα προβλήματα τα δποία
άπαισχολοίίν την άδελφότητα τη;
Θε.οσοφικης 'Εταιρίας.
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Οί τρεϊ C ΟΙ<ΟΠΟί
τηc Θεοσοφιι<ιϊc Έταιρίαc
1.- Ό σχnματισμός nuρnvoς τfiς παγκοσμίου άδελφότnτος τfiς
άνθρωnότnτος avεu διακρίσεως φuλnς, πίστεως, φύλου, τά
ξεως fι χρώματος.
2.- Ή ένθάρρuνσις τfiς σuγκριτικnς μελέτnς των θρnσκειων,
τfiς φιλοσοφίας καi τfiς έnιστtιμnς.
3.- Ή ερεuνα των άνερμnνεύτων νόμων τnς φύσεως καί των
λανθανοuσων δυνάμεων τοϋ άνθρώnοu.

*
Πρό παντός Άδελφωσύνn
'Όπως; ν01ώθω, το βα61JΚΟ μεγαλείο τfίι;; Θεο5οψuκfiι;; Έτ, α1ρίαι;; ε,γκεηω εiι;; το γεγονοι;; δη oi γεμ
, άτει;; δύνcψ.η πύλες; τηι;;
τfίι;; Παγ1 05,μίου 'Αδελψω6ύνnι;; εΙνω πάντοτε άνοuκτει;; 6έ δ
λουι;; 0601 έιrηθυμ
, οw να γίνουν Μέλη της;, όη01ωδήrrιοτε καi αν
εΙνω oi λόγω τfίι;; έπ1θυμ
, ίαι;; τους; αύτfίι;;. Εiνω άλήθεω δη ή Έ
τωρία εχε1 τρεϊι;; 6καπουι;; καi δη ή εi5δοχη μέλους; έξαρταται
άπο τι'ι 6υρ.πάθεω καi προς; τους; τpεϊι;; αύτουι;; 5ΚΟΠούι;;. Έφ' δ60V ύπάρχουν τρεϊι;; άνηκε1rμεν1ικοi 6Konoi εΙνω άναπόφιευκτον
ό ΚGΙθ' εναι;; άJπ' αύτουι;; να γίνn παρGΙδεκτοι;; CΙΙΠΟ κάθε ύιποψήφ1ον μέλος;. 'Εν τούτ01ι;; ό nρωτοι;; 5Κοποι;; nραwατΙJΚως; ύπολογί
(ετω. Ό δεύτεροι;; καi ό τρίτοι;; ερχοvτω ύποδεέ.6τερ01 αύτου,
ώι;; ]106α 5υνεχί5εώι;; του.
Πάντοτε, άλλα iδίωι;; 511,μερα,
ή ενν01α τfίι;; '.Α!δελψω6ύνηι;;
1
ένδ1αφέρε1 περ166ότερο παvτοι;; αλλου. Δυvατον να άνηλQι)lβα
νώμ0θα η να μην άvτιλαιιιβανώμεJθα κα1.1QJ.ια άξία 6tn 6υγκρηl'Κl't
μελέτη των θρη51,ε1ων καi των φ1λο6οψ1ων. Δυνατον να έιrι:ΙJθυ
ιμουρε η να pι'ιν έn1θυιιι οίφ1ε την έ,ξερεύνn5η των άκαταιμετρή
των άκάμη ώκεανwν τfίι;; Άλr11θείαι;;. Άλλα έVΙδωφέρε1 ύ:πέρτερα
το να ν01ώ'θω.pε ΚQΤ[Ου-κάιπου ,]lέ6α μας; οη ύ:πάρχε1 μία Παγ
κά5ιμ10ι;; 'ΑδελφωΒύνη Μην άVΙθρω:πότητα καi δη δλω μαι;; αi
ταραχαi καi τα 6:Κοτάδια προέρχονται άJπο την αγνο1α αύτfίι;; τfίι;;:
'.ΑJδελψω6ύνηι;;
μια 5πμαντ1κη άναλογία άνtθρώπων.

άπο

G. S. Arundale
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'Έλενα Πετρό6να Μπλα6άτσκυ
ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΒΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ύπο BORIS de ZIRKOFF
Ή υΕλενα. Πετρό6να. Μπλα.6i
'tlσκυ, ίδρ&tρια. της παγκοσμίου
Θεοοοψικης Έτα.ιρία.ς, εγεν-ιήθη
τήν 31 η 'Ιουλίου 1 31 στh Α1κα.τερίνοολα6, πόλι της νοτίου
Ρω,σία.ς επί τοϋ ποτα.μοϋ Δνειπέ
ρου. ΤΗτο κόρη -;οίj συνταrμα
τάρχου ΙΙέ1τερ ' λεςέγιε6ιτς φόν
.ι. αν καί της υΕλε-ιας 'λ-ιτρέγιε6να τό γένος Φα.ντέγιεψ. 'Από
τον κλάδο τοϋ πατέρα της ή κα
ταγωγή εφθανε στούς κόμr;τας
Χαν φόν Ρό,ερστεν - άν, πα
ληά. ο1κογένεια τοϋ Μεκλεμ6ούρ
γου. ' πο "':όν μητρικό κλά.δο,
fττο εγγονή της πριγκιπίσσης υΕ
λενα Πά6λο6α Δολγορούικο6α, ε
πιστήμονος κα.ί συγγρα.· έως, ή
δε καταγωγή εψθα.νε στόν διά
σημο πρίγκιπα. Ρουρικ. Μετά. τόν
πρόωρο θάνατο της μητέρας της,
ά.vετράφη σ:ό σπίτι των πά.ππω'i
της, στό Σαρά.τω6, οπου δ πάπ
πος της ' vτρέϊ Μιχα.ήλο6ιτς ή
ταν κυοερνήτης.
Ή υΕλενα ήτο ενα εξαιρετικό
παιδί κα.ί ά.πό πολύ νzαρή ήλικία
ά.ντελ' θη οτι δεν εμοιαζε με τα.
α.λλα, διότι κα:s.ίχε μερικές ψυ
Χικες δυνάμ�εις πού επρο6λ ημά.τι
ζαν οίκογένεια καί ψίλους. τΗτο
πολύμορφα. προικυσμένη. Ταλέντο
στό πιάνο, κα.ί στόν χρωστηρα,
εδειχνε 1μεγά.λη τά.σι στίς γλώσ
σες, ά.λλά. καί τάσι πρός τήν φυ
σ:-χr, ζωή. ' τρόμητα Ζππευε α.-

ι /

�c;γα. χωpίς πλήρη σκευή. Σε ΠΟ
λύ νεαρή ήλικία. α.�σθά.νθη•ι<ε οτι
γ το ά.φιεpωμ,ένη σε μια ζωή ό
;-. r.ρεσίας κα.ί ο,ι ετέλε: ύπό εί
δική καθοδήγησι κα.ί προστασία..
Σε ήλικία. 1 έτων π:,:ιτρεύθη_
κε τόν ύπερήλικα ύποκυ6zρνήτη
· η: επαρχίας Έρι6ά.ν στρατηγό
τικηφόρο Μπλα6άτσκυ. Ό γά
μος αύτός ήτο μάλλον μ:z διέξο
Gος προς τήν &πα.λλα.γ·ή -ης ά.πό
-:ό οίκογενεια.:κό περι6ά.λλον κα.ί
-χ:;:όκτησι ά.νεξα.ρ:-ησία.ς. 'Ως γάμc,ς ούδέποτε δλοκληρώθηικε. 'Έ.
πειτα ά.πό λίγους μη'iες εγκα.τέ
; ε\ψε κα.ί τήν συζυγική στέγη
και τήν Ρωσία, ταξιδεύοντας
στήν Τουρκία, ίγυπτο καί Έλ-
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).ά,δα, με χρr;ματικf, ένίσχυσι τδ 1863 •,<,α.ί ταξlδεψε στά, Βαλ
του πα'τέρα της.
κάνια., Ίτα.λία κ«ί Συρία.. Πι
'Όταν εyινε 20 έτων, ήτο σ:ό θανόν νά, ιέπεσκέφθη έκ. νέου τό
Λονδίνον καί συνήντησεν έκεί το Θι6έτ, ά.λλά, τήν περίοδο ε•,<,είνη
ά.τομον, πού εΙχε γνωρίσει στά, α.ι κινήσεις της έμε:να.ν σχ,επα.
Ψ}χικο - πνευματικά. της δράματα σμέvες α.πό μυστήριο. Το 1870
της παι,δικης 1jλικίας - εναν ήλrθε πάλι στήν Έλλά·δα.. 'Από
Μύστη ά.πό την 'Ανατολή., τον έκ�ί στην λϊyυπτο, άφου εΙχε
Διδάσκαλο Μορύα. 'Αμέσως ά.πε •.ιιά, φο6ερή ιπεριπέτεια., διότι τό
δέχθη την καθοδήγφί του, ά. ;ροϋ πί-.οίο ένα.υάγησε στήν Σπέτσια..
της εΙπε γιά. το έργον, παύ ήτο Στό Κά.ίρο δοκίμασε νά, ίδρύση
προωρισjμ,ένη νά, έπιτελέση. ' ρ \ΗΧ Πνευμα.τιΧή Έτα.:pί!Χ χωρίς
γότερα, το ϊδιο ετος, πηγε στον iπ•.--:υχ(α.. 'Έπειτα. ά.πό διάφορα.
Καναδά. 'Έιπειτα ά.πό περιπε &λλ�. τα.ξίδια. στήν Μέση ' να
τειώδη τ:1.ξίδια στίς Η.Π ..., το :ολ11 , ,επέστρεψε γιά. λίγο στούς
Μεξικό κα.ί Νότια Άμερ:κrι, το :;ηγενείς της στήν Όο η-σσό το
1852 εφθαοΞ διά, :ου 'Ακρωτη 187�. Τ+,ν &νοιξι του 1873 έ
ρίου της Καλης Έλπί,δος στην κλ17Rη ά.πό τόν Διδά.σκα.λό της
Κεϋλά.νη καί 'Ινδία. Ή πρώτη νά μετα.6η στο Ηα.ρίσι κα.ί κατό
της ά.πόπειρα νά. είσέλθη στο Θι- πιν στή Νέα. 'Υόρκη, οπου άπε 6ετ &.πέτυχε. 'Επέστρεψε στην 6ι6ά.σθη την 7η 'Ιουλίου 1873.
' γyλία μέ.σφ Ίά.6ας το 1 53. Σχεδόν ά.πό τήν χρονολογία αύ
Το καλοκαίρι του 1854 ξαναγύ τή ά.ρχίζει ή δημοσία. στα.διΟ'
ρισε στήν ' μερι;ι,.η καί διέσχι- δρcμία. 'tης.
<Η υΕλενα Πετρό6να. Μπλα6ά.
vE
,., τα.' Β ραχωuη "Οpη μ' ενα
" καpαοά.νι μεταναιστων. Προς :ό τέ τσΥ.υ ητο τό:ε 42 έτων κα.ί είχε
λος του 1855, μέσφ Ίcι.πωνίας πλήρη ελεγχο των πολλών κα.ί
εφθασε στήν Ί νδία.. Σ·τό ταξείδι λίαν ά.συνr,θιστων πνευμα.τικων
της α >:ο επέτυχε νά, είσέλθη στο κα.ί άποκρύφων δυνά.\μΙεών της.
Θι6έ- · inL το Κασμίρ καί αν Κcι.τά. τήν γνώμη των Διδασκά
τά.χ. οπeιυ έξεπλrιρωσε μέρος της λων της, τήν δποία.ν €ξέ,φρα.σα.ν
έκιπα �Ξ:;:;ειi)ς της ά.πό :ον Διcά. α. f,Ύ c:- ερα., fιτο &ριστον ορyα.νον
σκαλ:J τ· ς. Τό 1 58 πηγε στην γιά :ήν ,έργοοσία πού είχαν ύπ'
Γαλλία καί Γεpμ!Χνία καί έπέ οψε, των, είδικως νά προσφέρη
στρεψε στr, Ρωσία τά. Χριστού στον κόσμο μια. νέα παρουσίασι
γεννα. "�.ι,εινε γιά, λίγο διάστη τη; πα.ναρχαίας Θεοσοφίας, «της
μα στο Ησκοφ με την ά.δελφή συσσωρευμένης Σαφίας των α.ίώ
της. Με:ταξύ 1860 κα.ί 1863 έ νω·ι, ηλεγμένης καί ,έπα.ληθ' ευμέ
ταξί-δεψε στον Καύκασο. Την έ- νη; άπό γενεές σοφών», του σώ
� ' φυ- ματ.ας εκείνου της Άλήθε:ας, πού
, ' νη περαι
' σε σοuα..ρη
τ.οχ ,, εκει
σιχή χαί ψυχι-κη κρίσι με τελί,κο οί θρησκείες, μικρές και μεγά
,
'λεσμα. να' uεσ· ποση ε.πι των λε;. οέ·ι είναι παρά τά κλα.διά
α.ποτε
άποκρύφων δυνάμεών της. Έγ τοίi γονέως δένδρου.
�α.τέλειψε κα.ί πάλι τ+,ν Ρωσία.
ΣύΥtομα. μετά τήν άιφιξί της
'1:,

.,),

ς::

,
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σ
έα crόρ κη έτέθη είς έπα πα. καί δ «Κηρυξ _ Βημα.» της
r.ρΥj; μέ τΟν σ u'tταγματά. ρχη Χέ'J Νέας 'Υόρκης έχα.pα.κτήρισε το
ρ'J Στήηλ 'Όλκοττ, ενσ. άνδρα. εργον α.ύτό ώς «το μfiλλον ά.ξιο
ά:χ.ρσ.δάντου ά.ξίσ.ς, δ δποίος ε!χε σημιείωτον τοϋ α.!ωνος». Το έργον
ά.πο-κτφει σημα.ντικη φfniJη κατιχ α.ύτό ε!να.ι σ-Ιtμερα. νέο, οσο κα.ί
το·ι 'Εμφύλιο πόλeμο, ε!χε ύπη στην ά.ρχη της έκιδόσεώς του. ' ρετήσει είς <Jημοσία.ς θέσεις και να.φέρο·ιτα.ι ή Lστορία. "Μι.ί δ προ
την έποχη έ.κείνη άισ-,ιοϋσε την ορισμός των ά.ποκρύφων έπι�τη
δικηγορία. κα.ί δημοσιογρα.φ(α στη μων, ή φύσις κα.ί προέλευσις της
Νέα 'Υόρκη. Συνή•;:ησε έπίσης μαγείας, ή ρίζα του Χριστια.νι
τον Ουίλλια.μ Κουιχν Τζάτζ, νεα._ σμου, τά λάθη της επιστήμης κα.ί
ρο Ίρλα.νδο δ:κηγόρο, δ δποίος μιιχ ,σειρά. ά.πό μυστ:κές διδα.σκα.
θιχ επα.ιζε σημαντικό ρόλο στο λίες χ:λιάδων έτων.
Θεοσοφικο εργο. ύτες οι τρεϊ
Την 8η 'Ιουλίου 1 78 ή υΕ
ήγετικες μορφές, με λίγους συν λενα. Πετρό6να. Μπλα.6άιtσ-κυ ελα.
_
εFγάτα.ς ά.κ6μη, ϊιδρυσα.ν τη•ι Θεο_ 6ε ,η·ι ά.μεpικα.νι-;ι.η ίθα.γένεια..
σοφικη Έτα.ιρία.. Ή 17η Νοεμ- τΗτο ή πρώτη Ρωσίδα πού εγι
6ρίου 1875 eεωρεί:αι έπίσημη γε , μερικα.νίδα. καί το γεγονός,
χρονολογία. της ιδρύσεως, έπειδή λόγφ της προσωπ:κόιτητός της,
τήν ήμέρα. έκείνη δ 'Όλκοττ έ πηρε μεγάλη δημοοιότητα..
ξεφώνησε τον έ·ια.ρκτήριο λ6γο
Τρία. ε-τη &ργ6τερα., μαζί με
τr;:ι ώς πρό�δρος.
τον
'Όλκοττ εφυγε για. τ+,ν 'Ιν
Ω! :;κ.οποί της 'Εταιρίας, με έ
δία,
οιπου έγκα. :έστφα.ν το ά.ρχη
λάχιστες και ά.νεπαίσθητες ά.λλσ
γείο
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας.
γcς' σήι.1,ερα. ε!να.ι οί ά.κόλουeοι:
'Εκεί
•συνεδέθησα.ν με τον "Άλ
1cν. Σχηματισμός πυρηνος της
φρεντ
Πέρσυ Σίννετ, δημοσιογρά
πσ.γκc,σμίου ά.-δελφότητος της ' ν
φον,
ζωηρώ
ς ενδιαφερόμενον γιCG.
θρωπότψος α.νευ δια.κρίσεων φυ
την
Θεοσοφία..
Την lποχη έκεί
λης, πίστεως, φύλου, τάξεως η
νη
ή
υΕλενα.
Πετρό6να.
Μπλα.6ά
χρώμα.τος.
τσκυ
ε!χε
,στενη
έ
παιφη
με δύο
,
�o·J. Έ'ιlθά.ρρυνσις της συγκρι
Μύστας
οι
δποίο:
υίοθέτησαν
την
,
τ:χr,; μελέτης των θρησκειών,
!Οάaκα.
Θεοι
σ
οφικη
κίνησι,
τον
Δι
:r,ς Φιλοσοφίας κα.ί της Έπ:
λο Μορύα. κα.ί τον Διδάσκαλο
σ:r1 μ·ης.
Κούτ - Χούμι. Ό δεύτερος ητο
3ον. 'Έρευνα των ιχνεpμηνεύ Βραχμάνος ά.πο το Κοοσμίρ. TCG.
των νόμων της Φύσεως κα.ί των πρωτότυπα. τω•; έπιστολων α.ύτων
ά.ποκρύφων δυνάμεων τοϋ ά.νθpώ των δύο Μα.χάτμα.ς εύρίσκοντα.ι
που.
στο τμημα. σπανίων χειρογράφων
Τον Σεπτέμ6ρ:ο 1 77 ή 'Έλε του Βρετα.ννικου Μουσείου.
να. Πετρό6να. Μπλα.6άτσκυ έδημο_
Οι δύο ίδρυτα.ί, τον Ό•,ιτώ6ριο
σίευσε το έργον -:ης (( Τlσις ά.πο του 1 79 άρχισαν να έκδίδουν
κα.λυπτομένη», πού προεκάλε.σε το -rοεριοδικο «Tbe Theosophi t»
ζωηρη α.'ίσθη,σι. Μοοα. σε δύο ή πού έξα.κολουθεί έ.κδιδόμενον, τώ_
μέρες έπωλήθησα.ν χίλια ά.ντίτυ- ρα. ύπο την διεύθυvσιν του έν έ-
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νεργείq, παγκοσμίου προέδρου της
Έτα.ιρίας . Σρί Ρα,:1..
Τον Μά:ίο τοϋ 1882 αγόρασαν
ενα μεγάλο ά.yρόκτημα στο "Αν
τυ:Χp. κοντά. στήν πόλι ΜαJδpά.;,
δπου καί έγκατέ,στη,σαν το ά.pχη
yείον της 'Εταιρίας. Πολύ σύν
τομα. το "Αντυαp εyινε κέντρον
παγκοσμίου ά.Υ.τινο6ολίας.
ΙΙρός το τέλος τοϋ 1 84 έγκα
τεστάιθη στο 'Έλ6ερφελδ της Γερ
μανίας δπου άρχισε νά. γpά.φη
τ+ι ν «Μυστική Διδασκαλία». Έv
τφ μεταξύ, έδημιουpγήθη στο
" ντυα.p, ζήτημα εναντίον της,
ά.πό ψευδείς καταγγελίες δύο ύ
πηρετωv της (τοϋ ζεύγους Κου
λόμπ) περί τεχvα.σμάιτων γιά. τήv
πpόκλησι ά.ποκpυφισ:ικων φα.ιvο_
μένων καί έπηκολούθφε έρευνα.
της ' γγλικη; 'Εταιρίας Ψυχι
κών 'Ερευνών. Έχpησιμοπο:ήιθη_
σα J έπιστολα.ί της 1-πλα.6άrνσκυ
ποu δεν είχα.ν· γραφή ποτέ ά.πό
τ ηv ίδίχ κα.ί ή πλαστότης των
διε.πιστώθη αργότερα.. Ή 'Έλε
v-χ Πετρό6να. Μπλα6ά.τσκυ, πι
Χpαμέvη έγκα.τέλειψε τήν Ί νδία.
καί έyκα.τεστοοθη στο Λοvδίνοv.
'Εκεί, τον 'Οκτώ6pιο τοϋ 1 8,
έδημοσίευσε τήν «Μυ.στική Διδα.
σκG'.λία.» ,σέ δύο ογκώδεις τ�,..ι.ους.
Ή <( 1υστική Διδα.Ο"'..ια.λία» πα
ρουσιάσθηκε ώς «Σύνθε,σις Έπι
στήμης, Θρησκείας καί Φιλοσο
φίας». Το εpyov ξε,κιvάει &-πό 1:ήv
πίστιv δτι ύπά.ρχει, ά.πό πα.vά.ρ
χα.ια έποχή, μιά. απόκρυφη Γνώ
σις, ή δποία., διά. μέσου των Άp-
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χα.ίων Μυστηρίων, φθάνει στήν
εποχή μας, σέ σχολές έσωτερι
κ.ης φιλοσοφίας. 'Ανώτερα. σvτα.,
πού έχουν παρακαταθήκη της
γνώσεως αυτής, τήν έδίδα.ξα.ν
στήν Μπλα6ά.τσκυ καί αυτr; -:ήv
γνωσι έκ.θέτει στο εpyov της, πού
�μ.ι σκοπό τήv τοποθέτησι της
Φύσεως καί τοϋ 'Ανθρώπου στίς
ά.ληGείς θέσεις των. Οί δύο τό
μοι περιεγρά.φοvτο ά.πό τήv ίδια
τr;v υΕλεvα. Πετρό6να. Μ-πλα6ά.
τ .;κυ ώ; πρόλογος, μετά. το') δ
ϊ.'.,ίΟV θά, ερχόταν, ά.pγότεpα, το
·χϊpιον εργον. 'Αλλά., θά. επρεπε
νlχ Υ.ατα-ιοηθοϋv. Τοϋτο δεν εχει
ό-ι.6μr1 έπιτευχθη, γι' αυτό καί
ότ:J::ιτηpίζετχι δτι ή «Μυστική
Δ:ί';α.σκαλία.» θά, έ.κτιμηθη καί
κα.τ:χκτηθη στον 21ov αίωvα.
'Επίσης, ή υΕλενα Πετρό6vα.
Μ-;.λ7.6άτσ-κυ εyρα.ψε, το 18 9,
τ? «Κλειδί της Θεοσοφίας» (σέ
έpωτf,σεις και αποκρί,σεις) , χα.
καθώς κα.ί τήv «Φωνή της Σι
γής», συλλογή ά.να.τολικων κειμέ
νων.
<Η υΕλ•ενα. Πετρ66να. Μπλαοά0"'..ιυ πέθανε στά.ς 8 Μα.tου 1891,
κατά. τr;ν μεγάλη επιδημία. ίμ
φλουέντζας. Ή σορός της ά.πετε
φρώθη στο κρεμα.τόρ:ον τοϋ Γουό
κινκ, στο Σάρpεϋ.
Θά. ά.να.γνωρισθη μιά. ήι,.1ipα.
ώς ή μεγα.λύctερη ' ποκpυφίστpια.
στην ιστορία. τοϋ δυτικοϋ ιπολι
τισμοϋ, κα.ί κατ' ευθείαν σύνδε
σμος της 'Αδελφότητος Μυ,στων
των Ίμα.λα.tων.
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Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

ΗΚλ�ιδi της Θεοσοφίας))
ΠΟΣΠΑΣΜ Τ ώτό το βιβλίο της 'Έλενας Μπλα
β�τσκυ ΤΟ Κ ΛΕΙ Ι ΤΗΣ �ΕΟΣΟΦΙΑΣ. ('Ελληνική με
,
ταφραση Μαρικας Σακελλαριου - Κανδήλη) .
.ΕΡΟΤΗΣΙΣ - Πρέπει νά θεω
•ρnσοuμε την θεοσοφία σάν ά
ηοκάλuψn;

' ΑΠΑ ΤΗΣΙΣ: - Κάθε ίίλ-

Ιλο. Ο"�τε πρε.'πει να, τη, νομίσου-

-με, πως είναι δ.δασκαλία πού
!προέρχεται ώτό κάποια ύπερφυ
σικά, ανώτερα η ύπερά Ορωπα
"
'
οντα. 'Η Ο εοσοφισ.
σηκώνει τον
'ΠέJΙΊλο, πού σκέπαζε ώρισμένες
παλιές άλήθειες, για νά. τίς γνω
•ρίσουν έκείνοι, πού τίς άγνοοϋνε
'Και' που' δ'εν φαντα'ζονται καν τ11ν
,
,
τετοιας
αρχα"
ίκης
�ρ't:-=, η μια;
γνωσης.
' Στην έποχή μας ύπάρχει διά
ΙΟεση να χαρακτηρίζεται γελοία
�κάΟε γνώμη, πιο; τα Μυστήρω
αρχαίων μεγάλων πολιτισιιένων
Ιλα:ών, &τω; οί Αί;γύπτιοι, ,;Ελλη
'Vες η Ρωμαίοι δεν ητανε μια ά
,τλη έξαπάτηση τού λαού ώ:,' τούς
'ιεροφάντες. ' κόμη καί οί Ροδό
Ισταυροι θεωρούνται τρελλοί καί
Ιωτατεώνες. Πολλά. βιβλία γρά� ' ' νι'δεοι συγφτηκαν γι ' αυτους.
'γραφείς, που μόλις μετά. βίας
Ύνωρuζανε καί τ11 λέξη Ροδόσταυ
'ρος, ϋσιτερα
λίγα χρόνια
τους βαέαυτό
τον
χΗροτόνησαν

υπ

&πο

θυστόχαστου; κριτικούς πολύ έ
νήμερου; σ' δ,τι άφορα την ' λ
χημεία, τή Φιλοσοφία τού «Πυ
•ρος» καί το Μυστικισμό γενικά.
<Κι' δμως πολλοί ίεροφάντες στην
' 'ίγυπτο, τlς 'Ινδίες, τη Χαλδαία
'καl την 'Αραβία καθώς καί τόσοι
ψιιλόσοφοι καί σοφοί της 'Ελλά
-δας καί της ύσης χαρακτηρίζα
νε μέ τον τίτλο Σ ο φ ία η
Θε ία
Έ π ι στή μ η
κάΟε
γνώση, Οεωρώντα- δτι 1i προέλευ
'ση κι' ή βά,ση κάθε τέχνης καί κά
•θε έπιστήμης είναι ο ύ σ• ι α Ότ ι κ α θεία. '0 Πλάτων θεω
ρούσε πολύ ίερα τα Μυστήοια
' ,:rr.oυ:
�κι' ο' Ι(λ'ημης ο' ' λεξανδρευ;,
tίχε μυηθεί στα 'Ελευσίνια 1\lυ
·στήρια, έδήλωνε δτι «ή διδασκα,
?..ία τους περιέχει την τελευταία
'λέξη κάθε άνθρώπινης γνώση;».
Μήπως ό Πλάτων κι' ό Κλήμης
\y\τανε ηλίθιοι κι' απατεώνες;
Έρώτ. - Μιλήσατε γιά έχθρα,
μά όν ή θεοσοφία παρουσιάζει
mv 'Αλήθεια, γιατί τόrrε συναν
'τόει τόσο κακn ύποδοχι'ι, -roσn
άντίθ-εσn;

Άπάντ. - Για πολλούς
ο
'π ικίλους λόγους. 'Ένα;

απ'

καί
αύ-
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τούς είναι, το μίσος, το μuσος πού
αισθάνονται οί ανιθρωποι για κά10ε «νεωτερισμό�>, δπως λένε. Ό
�γωϊσμος διαπνέεται πάντα ώτιό
πολύ συντηρητική διά1θεση1 κι' α.ν
τιπαlθεί δ,τι τον ενοχλεί. Προτι
μάει την καλοπέρασή του, ενα
·ψέ,μμα τον βολεύει πιο πολύ κι'
άπ' τη μεγαλείτερη &.λ11Ιθεια, αν
·αυτή απαιτεί να θυσιάσει καl την
'Παραμικρή του ανεση. Ή αντ-ίθε
Ώη της διανοηrτιικης αδράνειας εί
·ναι πολύ μεγάλη προς κάθε τι
πού δεν ύπ,όσχεται αμεσο οφελος
:ι
'η ανταμοιuη.
μας είαιωνας
> '
'\Ιαι πολύ ύλιστικός. 'Εξ αλλου ή
μορφ11 της Θεοσοφικης δuδασκα
'λ.ίας είναικάπως ασυνήdιστη, κά
πω; ακατανόητη, κι' αντιφάσκει
-σέ πολλές αντιλήψεις προσφιλείς
'στlς διάφορες αίρέc--εις καl τίς
1
βαθειά ριζωμένες λαϊκές δοξα
·σίες. "Αν τώρα προσθέ,σουμε τις
'Προσωστικές προσπά'8ειες καί τή
μεγάλη ,άγνότητα, π1ού χρειάζον
ται για νά γίνει κανείς δεκτός
στην 'Εσωτερική. Σχολή�, καl τό
'πόσο λίγοι είναι εκείνοι, πού πρό
θυμα δέχονται νά ζήσο'\J'\Ιε μέ τ-ό
Ώη ανιδιοτέλεια, 0ά καταλάβουμε
πώς μοιραία ή ,θεοσοφία θά προ
οδεύει αργά κι' επίπονα. Είναι ή
:φιλοσοφία των πονεμένων, πού
χάσανε κάθε ελπίιδα να λυτρω10-ουνε
- .μ' α"λλο τροσtίΟ
' απ
, ' το' β ουρ'κο της κα!θημερινης ζωης. 'Εξ
αλλου, ή ίστορία κά'dε φιλοσοφι
κοϋ η ήθικοϋ συστήματος δείχνει,
'πώς δταν π,ρωτοφανερώνετ-αι σέ
·ξένη γη συναντάει GϊΙΊV αρχή
κά,θε εuδους εμπόδιο, πού μπορεί
να έπινοήσει ό ανθρώπινος εγωϊ
bμος κι' ή αμάθεια. Το στεφάνι
:ι\

{!_Ι

�ο

τοϋ μεταρρυθμιστη είναι πάντα
στολισμένο μ' αγκάlθια. Δεν μπο
ρεί κανείς ακίνδυνα νά γκρεμί
σει τα ερειπωμένα παλιά οικοδομήματα.
-, Έρώτ. - Σύμφωl\/α με τr'ιν δ
ηοψfι σας, τί όφείλεται γενικά
'στr'ιν άνθρωnότnτα;

Άπάντ. - 'Απόλυτη αναγν�
ριση '�σων δικαιωμάτων και προ,
t/
' δ :α.' ,χρινομιων για' ολους, χωρις
ση φυλής, χρώματος, κοινωνικης
·θέοης καl γέννησης.
ΊΕρώτ. - Καί πότε θ,εωρεί'Τ'Ε,
δτι συμβαίνει nαράλειψn αύτfις
της όφειλnς;

'Απάντ. - Κά,θε φορα πού θί
γουμε μ' ενα όποιοδήσιοτε τρόπο
τα δικαιώματα ένός αλλου, αν�
:Θράmου η εdνους. Κάθε φορα πού
15έν δείχνουμε σ,τούς αλλους την
'ίδια καλωσύνη, την ιδια ε-κτί,μηση,
την uδια μακροθυμία, 1\ τη.ν 'ίδια
'δικαιοσύνη, πού α,Παιτοίiμε για
τον έαυτό μας. Τα σύγχρονα συ
στήματα πολιτικης βιrοίζονται
'εντελώς στη λησμοσύνη αύτων
των δικαιωμάτων, καθώς καί στην
πιο βίαιη εφαρμογή τοϋ εθνικοϋ
'εγωϊσμοϋ. Οί Γάλλοι λένε: <<Κα'
,
ι
,
e
e
,
τα τον κυριο κι ο υΠ"Υ)ρετης
του». Θαπρεπε νά συμπληρώσουν
η1ν παροιμία μέ το «κατα την
πολιτική ή1θικη κι' οί πολίτες».
ΊΕρώτ. - • Ασχολείσθε

με

την

t'tολιτική;

'Απάντ. - Σαν 'Εταιρία, ιbτο
φεύγουμε ,μ' επιμέλεια την πολιτι
·κή, για· τούς έξης λόγους: το να
'επιζητεί κανείς JWλιτικές μεταρ
ρυθιμίσ,εις, χωρίς να εχει επιτύχει
τ11ν ά.ναμόρφωση της, α'\ΙΙ9ρώπ1ινης
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φύσης, ε1ναι σ-άν ν' άδειάζει τό
καινούργιο κρασί σέ παλιούς ά
ισκούς. Όδιηγήσετε τούς άν,θρώ
πους να νοιώσουν καί ν' άναγνω
·ρίσουνε στο βάθος της καρδ.άς
'rΟυς, ΠΟLΟ ε1ναι ΤΟ πραγματικό,
τ' άληθινό τους καθήκον προς δ
•λους, καί τότε κάΟε παλιά κατά
'ΧQηση έξουσίας, κάθε αδικος νό
•μος της έθνικης πολιτική ;, πού
βασίζεται στον άνθρι:ίJ1τινο έγωϊ1σμό, κοινωνικό η πολιτικό, θα
'έξαφαν .{Ι<t!εί μόνος του. έν είναι
'ά.νόητος ό κηπουρός, πού για ν'
αιταλλάξει τ' ανΟη του άπό τα
tδηλητηριώδη ζ�ζάνια, τα κόβει
μόνο ση1ν έπιφάνεια της γης καί
tδέν τα ξερριζώνει; Ποτ-έ δέν θα
•έπιτύχετε μια διαρκη κ.οινωνική
μεταρρύ'σμιση, ένόσω θά. κυδερ
νοϋνε οί 'ίδ:οι έγω"ίc-,τικοί ί:ίνθρω
ποι.
1

- Έρώτ. - Δέν ε1vαι λοιπόν ή
Θεοσοφικr'Ί ·Εταιρία nολιιrικr'Ί όρ
γάvωσn;

· 'Απάντ. - Καί βέδαια οχι. Εί
" ναι μια διεθν11ς οργάνωση μέ η1ν
Ιύψηλότερη εννοια της λέξης.
.� υγκεν,τρώνει δηλαδη ανδρες καί
γυνα�κες ά.π' δλε:: τίς φυλές, τίς
πωτεις, καl θεωρίες σ' ενα κοινό
σκοπό, την πρόοδο της άνθρωπό
τητας. Σαν 'Εταιρία δεν μετέχει
'σε κανέwχ πολιτικό κόμμα, σε
'Καμμια μορφή έ'θνι.κης πολιηκης.
Έρώτ. - Για'Τ'i;

. 'Απάν.τ. - Για τούς λόγους
<πού σας άνέφερα. 'Εξ αλλου κά
tθε πολιτική δράση άναγκαστικα
ιμεταδάλλεται σύμφωνα με τίς
'περιστάσεις καl με η1ν tδιοσυγ
'Κρασία των ατόμων. Τό γεγονός
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'δτι εlναι θεόσοφοι, σημαίνει πώς
τα μέλη μας συμφωνοϋνε στίς βα1σικές άρχές της Θεοσοφίας (άλ
•λοt.ώς δεν
άνήκανε στην 'Ε
ταιρία), οχι δμω; δτι εχουνε τίς
"ίδιες αντιλήψεις καl σ' δλα τ' αλ
'λ.α θέματα. Σαν 'Εταιρία, τα μέ
'λη συνεργάζονται στον κοινό τους
·σκοπό, n1 Θεοσοφία· σαν ατομα
εlναι έντελιίJ; έλεύθερα τό κα'dέ
να ν' άκολουΟήCΙει την ΠQΟσωπική
του γραμμ11 πολιτική ; σκέ-ψης
καl δράCΙης, έφ' οσον δεν εΤναι
ιά.ντίθετη με τίς Οεοσοφικές αρχές
'
και' δ'εν ζημ�ωνει
τη' Θ
- εοσοφικη
'
-"Εταιρία.

ο•

Έρώτ. - Ή Θεοσοφικr'Ί 'Εται
ρία δέ:ν άδιαφορεί βέβαια τε
λείως γιό τό κοινωνικό ζnη'ι
ματσ, πού ή σnμασiα τους μεγα
λώνει μέρα μέ: τr'Ί μέρα;

Άπάντ. - Οί ίδιες οί αρχές
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας είναι
απόδειξη για τό ένδ1αφέρον της
η μαλλον των περιc-σότερων
ιμεΜJJν
'\ ,-.... της - γι' αυτα
� ' τα' ζητη'
•ματα.. "Αν ή ά,Ιθρωπότητα δεν
'μΠ'Ορεί ν' άνα.πτυχθεί παρα μονά
'Χα με τήν έπι6ολ11 πριν άπ' δλα
πιο λογιιχ·ων κι' επιστημονι
κών φυσιολογικών νόμων, ί:ίμεσο
Ικι' αναγκαστικό καθήκον εκείνων
πού άγωνίζονται για την άνάπτυ
:ξή τη::, είναι να προσανατολί
'σουν δλες τους τlς προσπάlθειες
στον τρόπο με τον όποίο θα γί
νει δυνατή. ή έφαρμογη αυτων
νόμων. '1Qλοι οί Θεόσοφοι ε
χουν κάνει τή 'dλι6ερή, διαπιίστω
ση, δτι παν,του οί μάζες βρίσκον
ται σε τέτοια κοινων,tΙΚΎJ θέση,
�στε κά•θε πρόοδος πνευματική
'Καl σωματικη να είναι αδύνατη,

L__

'των

,των
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κι' ετσι νά σ•ταματάει ή εξέλιξή
τους. Κι' επειδ11 ή μόρφωση κι'
�νάπτuξη της άνΟρωπότητας ά
'Ποτελ ί ενα σαφη σκοπό της Θεο
'σοφίας, έπόμεν<J είναι ή Θεοσο1φικ1Ί 'Ετα:ρία νά συμπα!Οεί και
νά συντονίζεται τέλεια μέ κάΟε
πραγματική προσπάΟεια προς αύ
η1 τ,\ν κατεύΟυνση.
Έρώτ. - Μά τί έννοείτε μέ:
<<πραγ1ματική nροσπάθειa,J; Κά
•θε �οινωνικός άναμορφωτnς έ
χει τή δική του πανάκεια, καi
Ιkαθέινα-ς πιστεύει, δτι αύτή εί
ναι τό μοναδικό μέσο γιά νά σω
•θεί καi νά προοδεύσει n άνθρω
v�6τnτα.

'Απάντ. - 'Ακριβώς, κι' αυ
τός είναι ό λόγος γιά τον όποίο
τόσο λίγη καλ11 κοινωνικ11 εργα
σία γίνεται. Στίς περισσότερες
αύτές πανάκειες δέν ύπάρχεL καμ
tιιά πραγματ:,κ11 ίJΟύνουσα αρχή,
'κι' ουτε καμ;μιά αλλη άρχή, που
ά τίς συνδέει μεταξύ τους. Κι'
'ετcτ,ι ξοδεύονται αδικα πολύτιμη
'ενέργεια καί χρόνος, γιατί οί αν1θρωποι ά.ντί νά ενερyοϋνε μέ πλή
ρη όμοφωνία, μάχονται ό ενας τον
nλλο. Σκοπός αυτης της πάλης,
'ϊις πιο πολλές φορές, είναι, άλ
�οί,μονο, δ πόθος μάλλον της φή1μης και της άνταμοιβης παρά ή
επιδίωξη του μεγάλου σκοποϋ,
που tσχυρίζονται, δτι πιστεί ουνε
καl που θαπρεπε νά είναι ύπέρ
trατος νόμος της ζωής τους.
1

,

1

Έρώιτ. - Και με nοιό τρόπο
νομίζετε, δτι μΠ'οροϋνε νά
-μnοϋvε σ· έφαρμογn οί Θεοσο
φικες άρχές, για να όδnγnσου
'νε σε μια κοιvωνικn συνεργασία

19ϋ8

Ί<αi σέ: nραγμα"ΤΙικές προσπάθει
ες κοιvωνιΚJnς βελτίωσης;

, 'Απάντ. - 'Επιτρέψετέ μου
νά σας ύπενθυμίσω σύντομα ποιές
1είναι αυτές οί άρχές: παγκόσμια
'ενότητα κι' αιτιότητα, αλληλεξάρ
τηση των ανθρώπων μεταξύ τους,
'Νόμος τού Κάρμα καί Μετενσάρ
κωση. Αυτοί είναι οί τέσσαρες
κρί.-κοι της χρυσής άλυσσίδας, που
θα ιτρεπε νά -κρατεί τ11ν ανθρωπό
τητα συνδεδεμένη σέ μιά οικογέ
νεια, μιά Παyκόσ,μtα 'Αδε) φότη
τα.
• Έρώτ. - Πέστε μου, τί μέλ
λον nροβλέnετε για τή Θεοσο
φία;

Άστάντ. - "Αν εννοείτε τη
ΘΕΟΣΟΦΙΑ, σας ά.παντω δτι ύ
πηρξε πάντα μέσα στους ατέλειω
τους κύκλους τού Παρελθόντος,
υα ε'ξακολουθει- να' υπαρ11.'ι' οτι
' '
ι:ι'
"
•.
χει μέσ,α στον απειρο χρόνο του
·Μέλλοντος,γιατί ή Θεοσοφία εί
ναι τό συνώνυ.μο της ΙΩΝΙΑΣ
ΆΛΗΘΕΙΑΣ.

Έρώτ. - Μέ: συγχωρείτε, n έ
ρώτnσή μου είναι σχετική μέ τn
Θεοσοφικn 'Εταιρία.

'Απάνιτ. - Τό μέλλον της θα
εξαρτηθη εντελώς
τό βαθμό
ιάλτρου·uσ-μοϋ, είλι-κρί1νειας κι' α
φοσίωσης, και τέλος, άλλα οχι
'και λιγώτερο σημαντικό, από το
'ποσοστό γνώσης και σοφίας, που
κατέχουνε τα μέλη, στα οποία θά
'Πέσει ή ευθύνη να σιυνεχίσαυνε
το εργο 'Και "\Ι(Χ. διευθύνουνε TJlV
Έ-ταιρία, δταν πεθάνουν οί ίδου
τές της.

απ'

'Έρώτ. - Καταλαβαίνω τι'ι σn-

1\JOσia, πού έχει ή όνιδιοτέλεια
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1<1' 11 άφοσίωσn, άλλό δέ:ν μπορω
νό νοιώΟuJ καλό μέ: ποιό τρόπο
ή γνώση ,εiναι τόσο όnαραίτnτος
παράγων, δπως ο! πρωτες Ιδιό
τητες.

Μιλω εwικώς
για την ά.πόλυτη ανάγκη εuθυ
ΚJι_>ισία; κι' άμεQόληmης σκέψης,
π�υναι ώταQαίτηης για νά διευο υνουνε η')ν Έταιι_>ία οί διάδοχοί
μας. "Ως τώρα δλε; οί παρόμοιες
κινήσεις, δπως της Θεοσοcpικη- ']1""
/
,,
,
,
�ταιριας, εχουν αποτυχει, γιατί
ιlQγά. η γρήγο(.)α έχφuλίζονται σ'
αίρέσεις, μέ τί.ι ιδιαίτερα τους α
καμπτα δόγματα, χι' ετσι χάνουν
βαΟμιαία τη ζωτικότητα έκείνη
πού αναδίνεται ώτ' τ11ν αλήθεια
μονάχα. Μ1Ί ξεχνάτε, δτι τα μέ
λη μας γενν11Οηκαν και μεγάλω
,σαν μέσα σέ κάποια πίστη η θρη
tικεία, πώ; δλα, λίγο η πολύ, ανή
"",ιουνε φυσιολογικά. και πνει,,uατικά.
'<Jn') γενεά του;. 'Επόμενο λοιπόν
εΥναι, η κριση του; να εχει επηρεασΟεί καl παραμορφωΟεί ασυ
ναίσΟητα από κάποιες τέτοιες έ
πιρροές. ,, ν, λοιπόν, δεν μπο
ρουνε να έλευΟερωθούνε ά.πό τέ"
, δρασει;,
'ΤΟιες εμφυτε;
επι
η αν
'
Ιbέν μπορουνε τουλάχιστον να μά'ζ
,
'
,n
v ουνε να' τις
αναγνωρι ουν άιιέσως και να μ1') παρασύρονται ά:τ'
'αυτές, θα όδηγήσουν μοιραία τ1'ιν
Έταιρία σέ σκόπ-ελους τη-,..,.
.,, σιι.έψης, οπου
"
θ'α ναυαγήσει καί Ο'
'αφανισθεί.
'λ-'
tl..Ιιαντ.

'=,

0

t

'

\

,,

,

Έρώτ. - Κι' αν ό κίνδυνος αύ
'τός όποφεuχθεί;

' Ίια
·.:i•
' π'αντ. - Τ'οτε η' 'Εταιρια

ζήσει σ,' δλο τον εtκοστό αιώνα.
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Σ ιγά, σιγά Οά διαποτίσει μέ τις
'Πλωιειές κι' ευγενικές tόέες της
'για τη Ορησκεία, το καΟήκον καί
τη μεγάλη μάζα
τ1 φ,�λανθρωπία
υ
πνων, σκεπτόι.ιενων αν�
των εξ
•θρώπων. Μέ βραδύτητα, αλλά κι'
·ασφάλεια, Οά συντρίψει τα σιδε
ρένια δεσμά των πίστεων των δο
γμάτων και των ταξικών' και κοι
νωνικών προλήψεων, θα καταρ
ρίψει τα τείχη κάeε φυλετικής
κι' έθνικη; άντιπάdειας, και 0'
ανοίξει το δρόμο για την πρακτι
κή πραγματοποίηση της ' δελ
'φότητας δλων των άνθρώστ:ων.
��ρη στ1') διδασκαλία της, χάρη
στη φιλοσοφία της, πού εκανε
προσιτ11 και νοητ11 στο σιύ-γχρονο
'Πνεύμα, ή ύση 0α μάθει νά κα
τανοεί και ν,ά έκτ�μάει την ' να
'tολ11 στην ά.ληΟινή της αξία. Έ
κτος ώτ' αύτό 0' άναπτυχθουνε
μέ φυσιολογικό, δμαλό τρόπο οί
ψυχικές δυνάμεις κι' ίκανότητες,
πού τα πρώτα τους συμπτώματα
αρχισαν κιόλας νά φανερώνονται
στην 'Αμερική. 'Η άνθρωπότητα
'θα σωθεί άπό τρομερούς κινδύ
νους, δταν οί ίκανότη-τ,ες αυτέ; ά
ναπτύσσονται (δJΊ'ως τώρα ύπάρ
χει μια τέτοια απειλή), uέσα στο
κέντρο τού έγωϊσμού κ�ί κά'dε
κακού πάθου;. 'Η ψυχική και
πνευματικ11 έξέλιξη τού άνθρώ
'ποu θα συντονιcτ�θεί μέ την 11θική
του βελτίωση, ένώ σύγχρονα το
ύλικό περιβάλλον του θ' άντανα
κλα την ειρήνη καl ΤΎ]Ι\Ι αδελφικη
1δια1' θ εση, που vα
στο'
'
' '.)' βασιλευει
πνεiiμα του, στη θέση της πάλης
'Και τη; σύγκρουσης, πού τώρα
άπλώνεται παντού...
1

0
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περ1 Θεοβοψίας

Σταχυολόγησις άπο όμιλ(ας τοu Προέδρου της Θ.Ε.
Θεασοφία. είναι ή ούσία. κάθε
'Ίσως ενας τρ6rπος διά νά. βοη
θήσωμε ά.ποτελεσ, ματικά. τούς συ ά,ληθεία.ς, κα.λωσύνης κα.ί ώραι6νανθρώπους μα.ς εΙνα.ι νά. είσέλ τητος. Ή εκλογή της λέξεως έγι
θωμε βα.θύrtερα. εμείς οί ϊδιο: στό νε από τήν μεγάλη ίδpύιtpια. της
πνευμα. της Θεοσοφίας. Μία. νέα. 'Ειtα.ιρίας μας, τήν 'Έλενα Π.
ά.νθρωπ6της πρέrπει πά·Jτοτε νά. Μπλα.6άτακυ, κα.ί σημαίνει τήν
δημιουργijτα.ι από νέους ά.νθρώ Σοφία.ν τήν δποία.ν κα.-τέχουν τά
πους. 'Εάν πρα.γματοποι ήσωμε ε Θεία. 'Όγτα.. ΕΙνα.ι μία. σοφία. ά
να. νέο ξεκίνημα στήν ιιδική μας νευ περιορισμών, ά.φηρημένη εlς
ζωή, α.υτό 1θά. επηρεάιση τούς άλ τήν ουσία. της, &..λλ' ίκα.νή δι' ά
λους καί ετσι θά. σπείρωμε τούς πειρον επέκτασιν.
Ποίος εΙναι Θε6σοφο;; ΕΙνα.ι
σπ6ρους γιά. lίiJLά. νέα. καλλιέρ
εκείνος οστις εχει εν>τ6ς έα.υτοϊί
γεια.
Ή ανθρωπ6της εχει προχωρή τήν ζωτικότητα. της Άνοίξεως
σει κα.ί προχωρεί πρός δια.cρ6ρους κα.ί &στις ζητεί νά. ά.να.-κ.αλύψη δ
κατευθύνσεις. Ό σύγχρονος άν ϊδιος δλην τή:1 Άλήθεια, τήν δ
θρωπος flεωρεί τον έαυ:6 >του πο ποία. δ ανθρώπινος νους δύνα.τα.ι
λύ περισσ6τερο πpοχωρημένον ά. νά. περιλά6η. υΕνα. τέτοιο πνεϊί
πό τούς προγ6νους του. Μaς ά.ρέ μα. πρωτοτύπου έρεύνης ζητείτα.ι
σει νά. νομίζωμε οτι εφθάισα.με σ' από κοοθε πρα.γ\μ1α,τικόν Θε6σο
ενα. περίφημο στάιδιον εξελίξεως. cρον. υΟ,τι ά,να.:χ.α.λύπτετε. μ6νος
ΕΙναι τοϊίτο αλη'{Ιινό καί πραγμα_ σα.ς, εκεϋvο σάς ά,νήχ.ε:, εκείνο
τικ6; 'Ή μήrπως ή εποχή μας δ: ευρίσκει ε'Κιψ ρα.σι στή ζωή σα.ς
,
,
α.κρίνετα.ι ά.πό «δια.νοητικήν αυ κα.ι, εις
τα..ς πρα.,ξεις σα.ς. Τόl' τ-ε υ,
ξησι ν καί πνευ,μα.τικήν μείωσιν;» πάρχει κάποια τα.υτ6της με τήν
Μaς περιοάλλουν θα.υμοοσταί ε Άλfrθεια, πού δεν μπορεί ποτέ
φευρέσεις, ά,λλά. ή καρδιά μας - νά. πρα.γμα.τοιποιη�ij με τήν ά.πλij
μένει &δεια.νή κα.ί είμαστε &νίκα_ ά,ποδοχή των λ6γων ένός άλλου.
νοι νά. εχωι,ιrε εύτυχία., ήρεμία. καί
'Εeι<.είνο πού ζητοϊίμε νά. εννοή
ά,γοοθά.ς σχέ,σε:ς με τούς συναν σωμε, δδηγεί σε μιά. ά.1 τελεύιtητη
θρώπους μας. Ή ζωή συνεχώς ά.ναζψησι κατα.νοή,σεως. Τώρα
μετα6άλλεται εtς μίαν τεραστίαν έννοϋμε μεχρις ένός ση�είου, αλ
ερημον ύλιχ.ης επεκτάσεως, με ε λά υπάρχουν πολύ περι σ6τερα.
λαχίστην εvθάρρυν;σιν γιά. τίς t γιά νά έννοήσωμε. ΕΙνα.ι δ τερά
δι6τητες έκείνες διά των δποίων στιος ω'Κεα.νός της ' λη'θεία.ς, τά.
ανθίζει τό Πνευμα.
βάθη του δποίου ουΌεμία. ά.νθρώ-
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πινη διάνοια μπορεί νά σταιθμίση.
Έά.ν ά.να.ζ ητοϋμε τ+,ν Σοφία.,
πρέπει νά. ά.ποδεικ ιύωμε τη J έ
πιρροή της, σ:όν 6ίο μας καί
άκ61;.ιη στον βίο :ω·ι α.λλων. " λ
λως έπαγγελόμε-θα. κά.τι τό δ
ποίον δεν είναι διόλου δικ6 μ-Χς.
Ετ·να.ι ή Θεοσοφία. θρησ--ιtεία. ;
'Όχι δεν ετνα.ι θρησκεία., διότι
στερείται δογμά.τω J, τύιπων η θε._
σμων. Αί ά.πόφε.ις της Θεοσοφίας
δεν έπι"ητοϋν τή•ι πίστιν, ά.λλά
την προσοχη κα.ί μελέ'ο:η.
Δεν εύρίισκετα.ι εν τούτοις μα
κράν τοϋ κύ:χ,λου της θρησχ.ε.υτι
κης συγκινήσεως. 'Ανήκει στην
περιοχην της ά.νθρωπίνης συνει
δψεως ε.ίς τ+,ν σποία.ν άνή-ι<.ει
και fι θρησκεία.. Κά.θε καJθα.ρό,
ευγενές και λεπτόν συναίσθημα.,
εκ τοϋ δποίσυ εχει έξα.λειφθη τό
προσωπικόν στοιχείον, ά.vτα.πο
κρίνετα.ι είς τάς ά.ληθεία.ς της
Θεοσοφίας. Ή Θεοσοφία. -ετνα.ι
βαιθειά μυστικιστικη κα.ί συγχρό
νως αυστηρά ορθολογιστική. ·
τά. τά δύο δεν είναι άσυμ6ί6α.αια..
Είς την Θεοσοφία.ν εύρίσ-ι<.01ι,ι,ε
παν δ;τι άm:οrtείνετα.ι προς τό ϋ
φιστον ποιητικόν ένστικτον καί
συγχρόνως προς τήν ά.πόλtrtη λο
γί,κ ή.
Εις τήν ζωη καί ε.ίς τό σύμπαν
ύπά.ρχει ώρα.ιότης. Είς εμας ενα.1tόιχειτα.ι νά τήν ·ιχνακαλύφωμ�.
Κα.ί τότε α.ύτομά.τως θά τήν έκ
φρά.σωμε στο,:,c; λόγους καί στάς
πράξεις μας. Ε[ναι ή ώραι6της
της ' ληθείας. ή σποία �ύρίσκε.
ται είς τ+1 ν Φύσι. Ή Θεοσοφία
ετνα.ι συγγε,νής αύτης της ώραιό
τητος, πού πρέπει νά. την ά.να.ικα.
λύψωμε, νά τ-ην εξερευν'ήσωμε,

υ
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νά τήν δοκιμάσωμε, νά �ήν ζ ή
σωμε και νά τήν εκδη.λώσωμε
στήν έπικοινωνία μας με κά!θε
α.•ιθρωπον. Πρόοcειιται περί ά.να
καλύφεως παντός δ,τι ύπά.ρχει
είς τ+1ν Φοοιν, στήν καρδιά της
&πά.ρξεως, και περί της προσπα
θείας νά έρμ-ηνεύσωμεν τή•ι κατα.
νόησί μας διά τοϋ τρ6ιπου της
ζωης μας, δια της δια.γωγης μας,
διά των πρά.ξεων μας, διά της
'
'
κα.:υε.
ε εως, που προφερομεν,
λ'ξ
'Ω
διά της κάιθε σκέψεως πού κά.μνο
μ� για τόν κα.-θένα. κα.ί τό κάJθε
τι.
uΕνα τρια.vτά.φυλλο, μέ δποιο
δr,ποτε ονομα. κα.ί α.ν τό δνομά-σω
με, θά εχη πάντοτε τήν εδια. ευω_
δία.. Ή Θεοσοφία ετνα.ι πρά.γμιχτι
τό ρ6δο της Σοφίας, πού κρύ6ε
τα.ι στήν καρδιά κάιθε ά.•Ιθρώπου.
Ή ώρα.ιότης του καί fι ευωδία.
του ά.ναιδύε.τα.ι έ.κ των ενδον. 'Εάν
οορbσκωμε δτι ή Θεοσαφία δεν ει
ναι έλκυστ�-κή, &τι δεν είναι έν
δια.φέρουσα, στι δεν γεννά τον εν_
θουσιαισμό, αυτό σr/J.fχίνει &τι δεν
εχομε άνα.καλύψει τήν Θεοσοφία.
uΟ,τι ώρα.ίο, σοφό καί θαυμάσιο
πα.ρατηροϋμε στή φύσι, στή ζωή,
είς δ,τι συμ6αίνει τρ:γύρω μας,
αυτά είναι μία. ά.ποκά.λυψις της
Θείας Σοφίας, δηλαδή της Θεο
σοφίας.
Ή Θεοσοφία. κρίνεται
στον
κόσμο ά.πό α.υrτούς πού λέγουν δτι
είναι Θεόσοφοι. 'Όχι ο� λόγοι
μα.ς, αλλά ή διαγωγή μα.ς κατά.
τ+,ν κα1θημ,ερινη ζωή είναι έκείνη
πού θά βοηθή,:;η τούς άλλους.
Τό καλύτερο συστατικό για τήν
Θεοσο ία είναι τό συστα.τι•ι<.ό τοϋ
τρόπου της ζωης μας.
Γ
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,
τu)ν
φωτων,,
�Η "έορτη
Κατα τα τέλn Δεκεμβρίου οί
�βραίοι τελοϋν τό Σ α ν ο υ
Ί< α χ - την Έορm των Φώτων.
Χαρακτnριστικόν μέσον εΤναι -rό
1Μ ε ν ο ρ ά χ , τό κnροπτΊ
V1ον με τα έnτα φωτα καi την
σφραγίδα τοϋ Δαβίδ.
Ή ί.στορικn καταγωγn rοϋ Σα
νουκαχ συνδέετ· αι με την έ>ξέ
γερσι των Μακκαβαίων κατά
ϊfις τυραννίας τοϋ 'Αντιόχου
xai με τα νέα έγκαίνια τοϋ Να
οϋ mς 'Ι ερουσαλτΊμ.
Ό άρχιρραβίvος στό Γιοχάν
νεσμnουρΎΙΚ Β. Μ. Κάσnερ, σε
ραδιοφωνικn όμιλία του, είπε
ι(ιΜε -mv έrξέγερσί τους οί Μακ
Ικαιβαίοι διεί'ήρnσαν rτήν ένότn
τα καi διάρκεια τοϋ Ίουδαϊ
Όμοϋ. Διετήρησαv έnίοnς -rόν
·μονοθεϊσμό για τόν κόσμο.
Πράγματι, .Χριστιανοί συγγρα
'Φείς δέχοντα1 δτι �ρiς την vi
iκ.n των Μακκαβαίων δεν θα εί
χαν γεννηθεί ό Χριστιανισμός,
Όύτε ό 'Ισλαμισμός. Ποιός ξέ
pει nοιό έ,ξέλιξι θα είχε πάρε,
Ί'ι ίστορία, δν ό • ι ούδας Μακκα
'βαίος κα1 τ· ό:δ,έλφ1α Του δεν
'ε1χαν ξεσηκωθεί καrτα τής τυ
·ραννίας... ».

Ό ϊδιος άρχιρραβίνος είπε δ
'τι καrτά την C(ιέορτn των Φώτων»
1οί 'Εβραίοι θέ
, λουν νό στρέφουν
την σκέψι τους nρός την Ιθύνου
σα τόν κόσμο πρόνοια.
Ό nρωτορραβίνος στό Καίnπ
'Τάουν Δρ Σέρμαν έκαμε συσχε
τ,σμό τής 'ΕβραϊκfΊς έορmς με
τα Χριστούγεννα. Τίτλος του
ταν: ιαρωτιανικά φωτα καί Έ
'βραϊκό κεριάJJ.

n

Kai οί Μουσουλμάνοι, καθώς_
λτΊγει τό παλαιόν έτος καί άνα
τέλλε1 τό νέο, στρέφουν τ,ά
βλέμματά των πρός ενα αλλο
φως, τό άσnμένιο μ10οφέγγορο,
'Πού τερματίζει την μακρά νrι
Ότεία τοϋ Ραμαζανιοϋ.
· "Αλλά, πάντοτε, στά περασμέ
να χρόνια, οί δyΙθρωποι, π.ρός
τά Ύ'έλn Δεκεμβρ(ου, έΟΤρέφον
το nρός τό φως. '·Εώρταζαν τό
Χεψερινόν Ήλ1οστάσ1ον, την
γέννnσι τοϋ νέου 'Ηλίου. Kai σή
μερα,, οί σnουδασταi τής συγ
κρ1τικfΊς θρησκείας βλέπουν τό
δναμμα των κεριων σάν εκφρα01 τής nανα,νθρώπινnς κal παν
άρχαιας έλnίδος γ1ό τό φως. Τά
κερ1ό α
, ότα είνα, οί κήρυκες γ,α·
την έp!Χόμενn δνοιξι.
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'Εκτός θυρωρού
Πεθαίνουμε δfίθεν, ένω 6την ού16ία ό θάνατός; )lας; εlναι ,μια
(χαρούη_.ιενn άναrκαίνι6η.
Πeθαίνου)lε δ:n:θ>εν, ένω άnλω ς; άλλά[ουμε [ωfίς; 6υνθfi1Κες;. Παίρ
(νουιμε καινούριαν έντολή
και nροθε6μία μιας; νέας; δανει1ομένης; κατοικίας; με ύιποχρέω6η
(να έξοφλή6ΟU]lε
μ' δλη μας; την άκεραιότητα την έ ytΚατά!61α,6ή ,μας; 5' ενα παρον
(,άλλοτινό.
( Το μέλλον μήηως; δεν εlναι ενα παρον άτέλειωτο; ) .
Μέδα μας; κατοικεί μια Πρόνοια καi ιμδς; προ6φέρε1 τι\ ψυ6ι�:κή
(ιμας; την προφύλαξη. υΕναc;
άθώρητος; θυρωρος; μας; κρατεί, τι\ν εξοδο τι\ βια6τική μαc;
(άναχαηί(ει.
(Πpο6έχε1 πολυ τfίς; Βωματικiίς; εiρκτfiς; του ς; πρόωρους; δρα
πέτες; ).
Πως; να πλη6ιά6εlς; την αλλn 60U κατά6τα6η; Πω ς; να εbτεϊς;
(6τrιν κ<1θορ16τική μαc;
την Ά αγτκαιότnτα, «εtμαι του δώματος; δραιτέτης;; » Πως; να [η
(τή6Πς;
κρυώνοντας; ί}llα θερμι\ 6τέγn, άφου θέλΜες; να 'οαι έραtΗiις;
της; έλευθερίας; της; άπόλυτης;, χωρiς; ο'ίκψα κανένα; Πως; να
(ηαραnωλέ6ηc;
πάλι εvα περιτείχι6μα; 'Ε6υ εvας; δορυφόρος; μιδς; ακαιρηc;
(φυγfίς;,
πως; 6ιψm:όvεδη v' άξιωΘεic; άπο των 'Απείρων τον Οh<οδe6στότη,
(δταv
θα λεc; «ΕΙ')lαι του Σ ωματrκου δε6μωτnρίου του χοϊικου εναc;
(δραπέτης;;

ΙΛΙΣΟΣ
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Έξαφάνισπ
Ei άνεc; εϊμα6τε λοmον πα \αιών άrμαρτηrμάτων ύ:ποχρεωq.rένοr
για την άθάγαrι:ή τους 6υν:τήpη6η, εuκό\�εc; εϊrμαι:;τε των διαρκωiV
άγώ ων μας για τι\γ μετατ6πιυη τfiς; ά.μαρτίαc; μας;,
για α την έξαφανί(οιη.rε, να την έξαφανί'60υ1ιε 6τό τέλος;
οηωc; έκ είπει κηρος; άηο προ6ώπου πυρό ς; ,

'

'

Βράδυ και πρωι
fίηο μου ε ει φυτρ.ώ6ει ε α ζευγάρι πυγο (ψΠfδες;.

Φέγ
· (γουν 5αν α:ατρα
γ αζωπα rμw' το 6' οι:άδι. Το φτερό τους; ώρψάζουvε. Αϋριο
(:μέ•60 uτrι VU'Χτερινrι
δρο IQ 1W nεpιβο\ιων 10 πέτα μά τους; θα γιορτό6ΟUV.
Λυποϋμαι τα δέντρα, τα φυτα που δεν περ111ατοϋv καi το παρό
(πονό τους;
1ιέ6α 610 βράδυ n το πρωl το καλακαίρι ψάλλουν.
Στον

Οφείλεις νό είσαι έύθupος
Μiπορω

01110V

, άγαπω, Οpα 1).ΙJΊΟρω να 'χω

έ\'Ος; 6111ιτιοϋ τη
(θερμότητα.
Δύvα:μαι v' άγαπω; 'Οφείλω λοιηογ
α 'μαι εϋθιφος;. ΕΙναι
(ιπρονόμιο
να ' οι κα εic; εϋθυμοc; uήιμ ερα. Να 'χεις μια καλι\ καρδια
ο' δλες τiς; ποl!Κί ες; :περ1,5τό.5ε, 1ς εΙ ω μια γενναιότητα. Όφείλης;
να 'uαι ,ευ'θυμος, άφου κατέ εις pια 6σφία όχυρωq.rένη,
1ηα ψυ ραφία παvτοϋ ai φας; θέλn6ης δυvατfiς; τiι ρυ,5fi την
(,έτοψ.ότη1-α.
Να 'οαι ΟlιΠΟV 6rψερα εϋθυl)lος όφείλης.
( Όφεί εις νά ',501 εϋΘυ,μος;).
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Π. Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

1

Ό uόGμoc; yέμιGε tGαvτίιρια

Τ6αντήρια 6τi<.: έξοχέ<.:,
δ<ρηκοφωλιε<.: ή Πολιυεία,
'Απο η\ν λαοθ6λαΜα 6nκώV'εf(αι
ιμια ά6ίγα6τη βουή.
Γύφτοι με 6οpτ<.:
άνεβοκατεβαίνουν δτο άv6α�έρ.
'Αδιάκοπο τ' άγικσμαχητό,
[11υpμη γικό6τpατε<.: oi δρόμοι,
χωρi<.: τη 6οφία του εντσμου,
χωρi<.: 6ειρα καi τάξη.
'Έ61Πα6αν τ' άκου6τl!Κά 60U τύιμnανα,
6ε τύφλω6αν τα φωτα
κ' έ6-κότω6αV 10V UIΠVO 60U.
Το μυαλο βουλιάζει, ολο καi βουλιάζει,
60V 6ε 6ΚΟ'τ'εινο πηγάδι.
Σε κάθε βnμα 60U κι' ενα<_; γιατ.ρός;.
εν ύπό,ρχουν κ:ρεββάτια 5τα νο6αιωμεία,
ούρες; 610 ψυχιατρεία,
ό σταθολόγος; τρέα.ει 6το νευρολόγο
να κοιταχτεί,
κ' oi δυο χρειάζονται ψυχίατρο
καi τον ψυχία-υρό τον εκλει6αν 610 Ο.6υλο!

11

ΧαμίιλωGε πάνω Gou ό ouρavόc;

Tc·v νοιώθει� 610 κεφάλι 6Ου
5αν πυραχτωμένη κά6Ιlω.
'Αφήνε, ις; βιαvηκος; την πολι1;εία.
Τρέχεις; να βρεϊς; μια ικαλύβα άJπο θ υιμ άρι
κ' ενα λαδολύχναρο.
Μ' αύτο θα ψάξει<.: κάτω ό.πο τ' α6τέρια
ναϋρης; την ψυχή 6Ου.
'Έοο.<υψε ό χωρι'Κος; ν' ό.νάψει το λαδολύχυναρο.
Το στρό6ωπό 60U 6Καμμένο
ό.πο τi<.: πί:κρες; της; (ω.fί<.:,
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rμα ;μέ5α ,5τις χαράδρες τοu
rμ1α θεϊκη γαλήνη.
"Αφατη έρlll)_HCΙ κι' ά5ψυιξία γύρω 6Ου.
Τ' ά5τέρω :μcuκρυα δεν 5ε 6υντροφεύουν
κ' εΙναι το 61qJlO 60U ΠJJΚΙρό.
ι 5α του βουνου,
'Αφουγικρά(ει5αι την άνά
Το φεγγάρι α.ναψε τους πολυέλαιους του δάυους
Φεύγουν άηο τις βαλίι6ες 60U
oi χάρτινες, γυμνες γόηιsισες.
ΤρέJ, συν καi , άνονται πέρα 5τσ δρυrμό.
Ό Χου 'ουιλόγ1ωργας λιγώθηκε 5τα γέλο1α:
«Γωύ-χού-Γωύ-χού-χού» !
1

111

'Ψέμματα Gού είπαν ...

Κ' �δω κάθε δέντρο :μόνο του
καi κάθε βρόχος βουβός.
αταν να γίνον.ταν το δό6ι ος κυι_μα,
ν' άνσταράξε, ι τα ρ1(α των δέντρων,
να ξυυτνfιι6ε1 τον ΚΟΙ!l116'Jl,ένο βράχο!
Μια καταηί;δα να ξε,001ά5ε1,
να :μα5ηγώ6ε1 άλύπητα
τους πpά61νους γίγαντες!
'Ένα ό,5τραπελέικ1 να 6κίιsιει
61Q δύο τον ψηλότερο
καi 5τiς φλόγες του ν' ό.νάψε1ς :κι έ5υ το λαδαλύχναρο,
"J15ως και ρέι6α 5ιτiς 6τάχτες
βρεi'ς η\ χα:μένη ψυχή ,5ου !
'Ό:μως,
rμάτα1α φούvτω5αν oi λευκες φλό ες
της α.5ηu\nς αύγ:fίς,
Δεν φώτ116αν τα 5κοτάδ1α τfίς ψυ, fi.ς 60U
Ti να το KCIJ)lεlς το λΟΙδολύχναJρο;
Σ,βή5το!
Γύρ16•ε, γύφτο, 6τfi.ς πολυικατοlίΚίας το τ6αντfίρ1
ΠερψέVΙει το λεωφορεiο,
γ ψατο βριmωλάκους 6αν κ' έ5ένα,
καi \]Jlα vεικρακεφαλ:η 610 βολάν. _
,Αιπο μαιφυα δε καλ•εϊ
τfi.ς nοληείας ή 6εφfίνα.
Χτυιπόει ,5υναγερ:μο των 0010,cφένων νεύρων.
«Έ!Πi των ποταrμων Βαβυλωνος ... ».
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Dr. Sherine Dorab

ΜΑΓΕΙΑ · ΘΑΥΜΑΤΑ · ΘΡΗ:ΣΚΕΙΑ
Νά έξασκης μαγικη δuναμι, σημα[νει νά έξασκης
φυσικές δυνάμεις, άλλά άνώτερες άπο τίς συνή
θεις λειτουργίες της φύσεως.

Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

Ή λέξις «Μα.yεία.» προέρχεται
&.πό τήν παλαιά Περσική «μά.γ
κου». Τήν συνα.ντουμε στίς έ'Πι
γρα.φες του Δα.ρείου στο Μπα.χι
σϊά.ν. οι ά.ρχικοί Μά.γοι ήσαν μιά
τά.ξις ά.νθρώπων πού ζουσα.ν στήν
Περσία.. υΟτα.ν τό Ίράv κατε
κ-:ήθη ά.πό τούς Άρείους, οί ιθα.
yενείς της Περσίας βρέθηκαν ά.
ποστερημένοι πά.σης πολι,ικης
δυνά.:ιεως, κα.ί κατώρθωσαν νά
γίνcυν σημαντικοί στή χώρα διά
θ?rιcκευτικίί>ν ά.σ-κ ':,εων κα.ί έν
cυιεχείq. εγιναν ίερά φυλή. Πολ
λzς θρησκευτικές λειτουργίες πού
σJ·ιεχίζοvτα.ι στήν Ζωροα.στρικη
θρησκεία. οφείλουν t'YjV καταγω
γή στίς δ:δασκ.α.λίες έκείνες.
Ή σημασία της λέξεως «μα.
γεια.», στήν α.ύστηρή της εvvοια.,
ση:.ια.ίνει θρησ;ιεία., μόρφωσι κα.ί
σΠΟΧFυφιστ:κες ένέργειες του
Πi ;:ι cου Μά.γου η των ίερέω·; του
Ζωrοα.στρισμου. Πολλές ά.πό τίς
θογ;-,κευτικές λειτουργίες στην
Βαβυλωνία. κα.ί στην ' συρία μά
'ιC'Ι ώς μαγικές θά μποροοοα.ν νά
πεο:γρα.φουν. Στήν Α'ίγυιπ:ο ή
&pησκεία. κα.ί ή μαγεία ήσαν στε
νσ. συνδεδεμένες μαζί. Στήν Έλ
λά.cα. κα.ί στην Ρώμη επίσης ή
μσ.yεία. επα.ιξε μεγά.λο ρόλο στά
ίερά τελετουργικά. τους. Ό Πλί-

·;:ο� έπίστευε δτι ή μα.γεί'Χ άρχι
σε με τούς Μηδικούς κα.ί ά.pγό
τερ-χ α.νεμίχθη με τήν ά.στρολο_
γ:'J.. Οί υΕλληνες έπίσ:ευα.ν δ:ι
άρχ:κr, πηγή της ,;.ι,α.γεία.ς ήτο ό
Ζωρcά.στρης κα.ί δτι α.•ιθρωποι,
οπω; ό Πυθαγόρας κα.ί ά.κόμη b
Πλάτων, έτα.ξίδευσα.ν πρός ά.να.
tολάς κα.ί εμα.θαν τά Μυστήρ:α.
της θρησκευτικής μαγείας ά.πb
τίς ά.να.τολικές θρησκείες κα.ί ετσι
εγινα.ν οί ίδιοι δυνα:οί μά.γοι.
Βλέπομε δ:ι στους ά.pχα.ίους
χρό·ιους ή μαγεί,χ έθεωρείτο ώς
Θεία. 'Επιστήμη καί ή έξά.σκη
σις α.ύτης εθεωρείτο ώς συνδρο
μrι θείων προσόντων. Σε μεταγε
νέστερα. χρόνια ή κατά.χρησι; καί
ό εκφυλισμός της τη·; κατήντη
σαν ά.πα.ρά.δεκτη ώς έπισ:ήμη.
Ή Αίγυπτία πpιγκήπ:σσα., ή ό
ποία. βρήκε ,όν Μωϋση κα.ί τόν
ά.νέ'θρεψε σάν παιδί της, ήτο ή
ίδια. μεμυημένη, καί α.ύτη του
έδίδα.ξε ολην τήν ,μια.γεία τήν δ
ποία.ν έγνώρισε α.ύτό;. 1ια6ά.ζο
με τά πολυά.ρ�θμα. θαύμα.τα. πού
εκχμε οτα.ν όδrrrrισε την φυλή
του έξω ά.πό τήν Α'ίγυπτο.
οι ά.ρχα.ίοι έγνώριζαν περ�σ
σ6τερα. ά.πό τού; σύγχρονους έπι
στήμονα.ς γιά ώρισμέv,ες επιστή
μες. πα.ρ' δλες τίς &.να.καλύψεις
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πού έκθειάζουν οί σύγχρονοι. Ή
ειδική αuτfι έπιστήμη της μα.
yεία.ς έκα.λύπτετο επιμελώς από
τά.ς λα.ϊκά.ς μάζας. Έ1διδά.σκετο
μόνον στους ίερείς των να.ων. οι
σύγχρονοι Πάρσοι ίερείς είναι
κα.ί ,σήμερα. γνωστοί ώς Μάyα:.
'Όταν 1:.ιιλουμε η σκεπτόμαστε
περ: μαγεία.:;, νομί ομε δτι είναι
κά.τι τό αφύ,σικον, ένα.ντίον των
κανονικών νόμων της Φύ1σεως.
Άλλα. μαγεία. δεν είνα: παρά.
νώτερη -χα.ί όλιyώτερο γνωστή
γνώσις των Φυσικών Έmιστηιμων.
Οί αρχαίοι &..στρολόγοι, έρμητι
στα.ί, μάγοι κα.ί αλχημtσ'tαί εκα.
μνα.γ :ά θαύμα.τά τους με μια. τέ
τοια. ά.νώτερη yνωσ:. Κα.ί ητο κα._
θαρή αμάθεια. κα.ί φα.να.τι'Ο).ιιός
του κλήρου δταν αργότερα. αmέδι
δα.ν τά. φαινόμενα. στίς ένέρyειες
του δια.βόλου.
Ή Ίερά. Έξέ•τασις στήν Ευ
ρώπη ύπέ6α.λε ,σε μα.ρτύρ:α., εκα.
ψε κα.ί έΤι<.ότωσε χιλιάδες
θρώπων, γιατί έξα.σκουσα.ν α.u:ήν
τήν έπιστήμη. Ά-χόμα. κα.ί ή μα
γεία. των αρχαίων Χαλδαίων δεν
ητο τίποτε άλλο α.πό μια. βαθειά.
γνωσ, ις των δυνάμεων ώρισμένων
χόρτων κα.ί όρυκτων. Έyελοιο
ποίησα.ν τόν Ρότζερ Μπα.ίηκον
κα.ί τόν είπα.ν αγύρτη καί δτι θέ
λει νά. κάμη τόν μάγον, καί τόν
εlρωνεύθφαν δτα.ν μίλησε για. τίς
ανακαλύψεις του των όπιτικων
κρυστάλλων κα.ί της πυρίτιδος.
Μερικοί τόν κατηγόρησαν δτι ε
χει σχέ•σεις με τόν διάβολο!
'Άνθρωποι κα.τέχο'iτες τέτοιες
γνώσεις, έξαισκουντες μεγάλη δύ
ΥΙΧ',1-ι δια. των γνώσεων α.ύτων, έρ_
γάσθησα.ν ύπομονητικά. για. κάτι
καλύτερο από φήμη κα.ί όνομα..

α
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Φωτι·σμένοι με τό φως της α.ιω
νια.ς αλ 'ήθεια.ς, οί &.λχημιστα.ί αu_
τοί συγκέντρωσαν ,ήν προσοχή
τους έπί ώρισμένων πρα.γμά1tων
&.yνώστων στους κοινούς ανtJρώ
πους. τΗτο φυσικό γι' α.ύτούς νά.
είναι &λτpούι1σταί, &.yα.θοερyοί
�α.ί τα.πεινοί. Περιφρονήσα.ντες
πλούτη, πολυτέλεια., έπιδείξεις
κσί κοσμικήν δύναμιν, ά.πέ6λε
ψα.,1 στήν απόκτησι yνώ,σεων, τίς
δποίες θεωρου1σα.ν πολυτιμό1τερες
&.πό δ,τιδ'Υ)'Ποτε άλλο. Θεωρούσαν
δτ: fι πτωχεία., ή πείνα., δ κόπος
κα.ί ή κακία. των ανθρώπων δεν
εΙ,:ιι μεγάλο τίμημα. για. τέ<τοιες
yϊιί>σεις. Τέτοιοι άνδρες ησα.ν δ
Παράκελσος, δ Κορνήλιος, δ Ά
yρίπr-ας.
Ή ,μαγεία. καί τά. θαύμα.τα. ό
φείλονται σε μια. δύνα.μι πού βρί
σκεται σε κάθε αyΙθρώπινο
καί
σε κά.ιθε πρiγμα. της δημιουργίας.
Κάθε άν'θρωπος μπορεί νά. ά.να.
π'τύξη α.ύτή τήν δύνα.μι καί νά.
yίνη ενας από τούς μεγάλους μά
γους. Ποιά είναι α.ύτή ή παγκό
σμια. δύναμις κα.1. πως λειτουρ
γεί; Δεν εΙνα.ι τίποτε άλλο πα.
ρχ Θέλησις, τό θείον α.ότό πpο
σο'ι πού κά.�θε ά.νθρώπινη ψυχη
συμμερίζεται με τόν Δημιουρyόν.
Ή θέλησις είναι ή 1-11εyαλύτερη
δι;vαμις έπί της γης. Ό Πα.ρά.
κελσοr,, λέγει δ:ι «ή ά.στ:οφα.σι,στι
κή θέλ σις εΙ'ι'α.ι ή αρχή πά.σης
μ::.::yικης ένερyεία.ς». Πα.σα. άσκη
σις θελήσεως εχει ώς ά.ποτέλεσμα.
δ,jνα.μιν. Ό Σοπενχάουερ όνομάν α.mr;ν
ζ Ξ, · την
' υυνα.μι
�,
, ' μαyικην
'

ον

yVG.)GlV.

Άλλα. πως ένερyεί ή θέλη,σις,
Πώ; μπορεί γά, κά.μη πέτρινα. ά.
γάλμα.τα. νά. μιλήσουν, νά. θερα.-
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πεύσr, άσθενείς, νά. κα.λέση π 1ιεύ
ματιχ νεκρών κα.ι νl.ι. κά.μη πλεί
στα. Βσα. α.λλα.; Κά.θε τι πού ύ
πα.ρχει, ά •ttvκε q_1•ενικόν κα.ί ύπο
χ�:μ f •ιικόν, εχει ενα πρα.γμα κσι
ν":Ί·ι -τό κά.θε τι προέρχεται άπό
τή•, θείαν ού.σίαν κα.ί ή 15λη δη
μιc,ιργία., πού είνα.ι μέρος Αύτ1)ς,
εχει σέ όλιγώ-:ερο η περιοο6τε
ρο βαθμό τη δύ 1ια.μι ·ι� δημιουρ
γ·ήση- όνόμα.σέ το Αίθέρα., πού
είσδύει πα.ντου, (οχι τόv α.1ιθέρα.
-:ών έπιστημόvω·ι). Ό Μπουλ6ερ
ί-:τοv τόν όνομά.ζει Πα.γκ6σμιον
ίθερα.. ύτός δ Παγκ6σμιος t' θεμε'λιο κα.'
σα.ν
'
θ'zρα.ς βρισκετα.ι
-:ω ά.πό τά. διά.φορα. σχήμα.τα μιέ
τ� δποία έκδηλώνοντα.ι οί δυνά.
μ�•:: της ϋλης -ήλεκ-:ρισμός, μα._
γνητισμός, τγ λέφω•ιον, ρά.δ:ο·ι,
θα.ύμα.τ-:t. κα.ί μα.γεία.- δλα εί·ι-:t.ι
έκδηλώσεις του παγκοσμίου α.ύ
του αίθέρος, κ-:t.ί έπειδή δ ϊδιος
δ α.·ιθρωπος δια.ποτίζεται μέ τόν
ίδιον α.ί;τό·ι αίθέρα. μπορεί νά. έ
λέγχη κα.ί νά. διευθύνη κα.τά. βού
λησιν κά.θε τι πού όπά.ρχει η έκ
δηλώνεται.
μά.γοι δλω·ι των χωρών κα.ί
περιόδων εκα.να.ν τά. θαύμα.-:ά. των
l
'
, .), ν '
για.τι' t.γνωρ:
ζαν αυτ,
1 την κοινή πηγη στή Φύ-:1: πού δια.ποτί
ζει τά. πά.vτα., κα.l μποροϋσα.ν νά.
έλέγχουν τά. διά.φορα. ρεύμα.τα μέ
τη δύναμι της θελήσεως. τΗσαν
δύο είδών -φυσικοί κα.ί ψυχο
λόγοι- οί φυσικοί ετχα.ν ά.ποτε
λέσμα.τα έπl ύλικών πρα.γμά.των
καl οί ψυχολόγοι είχαν τά. πνευ
ματικά. φαινόμενα του Μεισμερι
σμου. Ό Μεσμερισμός εί ια.ι δ ση
μα.ντικώτερος κλά-δος της μαγεί
ας καl τά. φαινόμενά. του είναι
τά. ά.ποτελέσματα του Πα.γ1<.οσ,μί-

οι

42!)

ου Πα.ρά.γσντα.ς, δ δποίος &πστε

οι

λεί την βά..σι πά..σης μαγείας.
ά.ρχα.ίοι τόν όvόμαζαν Χάος, δ
Πλά.των κα.ί οί Πυθαγόρειοι τόν
όνόμα.σα.v «Wυχη του Κόσμου».
Μεγά.λη σύγχυσις έδημιουργή
θη γιά. τήν εκφρα.σι του ίδίου
πρά.γμα.τος. Τά. ' τουσμπεy οά.μ
των Πά.ρσων, τό Πυρ του Έρμου,
ή φλογσ66λος δάδα. του Άπ6λλω
νος, ή φλόγα του βωμου του Πα
νό;, τό α.-:16Ει-:1τον πυρ στό •ια.ό.
των 'Α!θη-ιών, ή φλεγομένη βά.τος
του Μωοση, οί ά.τμοί του Μα.ν
τείου των Δελφών, τό ' στρικόν
ψώς τώv Ροδοστα.ύρων, τό Άκά.1 ώ•ι μεμυηr,.ι.έ•ιων, ή ψυ
1.1α. τG)'Ι Ί•ιδ
χικη δύναμις του Κόξ κα.l δ γα.λ6α.νισμός του Κρούκς, κα.l τέλος
δ ήλεκτρισμός, είναι -ά. όνόματα
τώv διαφόρωv ,έκδηλώσεω•ι της
μιας α.ίτία.ς, ή δποία δια.ποτίζει
τά. πά.vτα..
Ό Πυθαγόρας έδίδα.ξε τούς ό
πα.δούς του &τι Θεός είνα.: δ Παγ
κόσμιος ους, διά.χυτος σέ δλα
τά. πράγμα.τα. και ο-:ι έπειδη δια.
ποτίζει τά. πά.vτα. μπορεί νά. έπι
κοινω·ιη άπό τό ενα. άντι'ι<.είμενο
στό α.λλο καl μπορεί ·ι� δημ:ουρ
γη δλα. τά. πρά.γμα.τα. μέ μόνη την
δύνψι τη; θελήπως του ά.νθρώ
που.

"Αν γνωρίζετε δτι σl: -κά.θε ά.ν_
θρώπινον ο•ι ύπάρχει κά.-:ι θείον,
πνευματικόν, τότε τό θείον α.ύτό
η ή πvευμα.τι-κό-ης πρέπει νά. εί
ναι είς πάν 15,τι ύπά.ρχει ---στην
πέτρα, στό φυτόv, στό όρυκτόν
σέ μεγαλύτερο η μικρόl-:ερο βα
θμό. Έά.v ή ν,εκρη ϋλη μπορεί
νά. έκδηλώση βα.ρύτ ,α η δπως
δ ήλεκτρισμός νά. έλκύση, νά. ά.
πωθ 'ση καl νά. βγά.ζη σπινθηρες,

..
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t6τε, δπως δ έyκέφα.λος του ά.ν
θρώπου, μπορεί, εστω σέ μικρό
βα.θμ6, νά. σκεφθη έπίσης. Ό δια.
Χωρισμός κάιθε πρά.��οοτος σέ
,τνευμα. κα.ί ϋλη σά.ν ά.πολύτως
%ο διά.φορα. πρά.γμα.τα., δέν εΙνα.ι
δρθός. 'Αλλά. άν τά. χωρίσωμε σέ
θέλφι κα.ί έΥ.δήλωσι θά. εϊμεθα.
�κρι6έ.στεροι. Είτε δνομά.σωμε :ά.
φαινόμενα. δύνα.μι, ένέρyεια.ν, η
λεκτρισμό, μαγνητισμό, δύνα.μι
θελryσεως η πν1ευμα, είνα.ι τό ίδιο
1tρα.Ύ1μα. - μερική έ-ι<.δήλωσις της
ψυχής, ενα. μέρος της θεία.ς θε
λήσεως πού δια,ποτί ει δλην την
ιρύσιν κα.ί ή δποία, λόγψ γ λωσσι
�ης ά.νεπα.ρκεία.ς, μα.ς εΙνα.ι γνω
στή ώς Θεός.
Ή θέλησις, νοήμων, α.ψα.υ
στος κα.ί πανίσχυρος, βασιλεύει
ώς ά.πόλυτος μονάρχης έπί πά.σης
ουσια.ς.
"'εος
ή Μεγα.' '
'Ο Θ
' εινα.ι
'
'
λη Παγκόσμιος 'Ιδέα. - δ Θεός
ηθέλ-ησε κα.ί έδημιούργησε τόν
κόσμον. Μέ τήν θέλ-φί μου κι
Υω τά. χέρια. μου κα.ί τά. πόδια.
μου, μέ τήν θέλ σί μου ή σκέ
ψις μου διοοσχίζει τό δ:ά.στημα.,
προΟ"'ι<.pούει σ' ενα. φίλον κα.ί τόν
ά.να.γκά.ζ,ει νά. κάj:..ιJη α.υτό πού θέ
λω. Τά. μυστηριώδη ά.ποτελέ.σμα.
τα. της ελξεως καί της ά.πωθή
σεως είνα.ι οί οοσυνείδητοι πα.ρά.
yοντες α.ύτης της θελήσεως. Ή
γοητεία. πού έξοοσκουν τά. φίδια.
έπί τωv πτηνωv γιά. νά. τά. κα.-cα.6ροχfΗσουv δέν είvα.ι άλλο ά,πό
την ένσυvε, ίδητη ένέργεια. της ι
δία.ς α.ύτης θελήσεως. Ό ίcmα.νι
κός κηρός (τό βουλοκέρι), τό
γυα.λί κα.ί τό ήλεκτρον, δτα.v τρί6οντα.ι, έλκύου� έλα.φρά. σώμα.'τα..
Κα.ί τουιτο έπίσης είvα.ι εvα, ά.συ
νείδητον &.ποτέλεσμα. της θελή-
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σεως, ή δποία. ύπά.ρχει στην ορ
γανική κα.ι στην .ά.vόργα.vη ϋλη,
γιχτί ύπά.ρχει στό κά.θε τι ενα
μόριον της θεία.ς ούσίας, δισοv μι
ι1..ρό κα.ί σ,v είνα.ι. Είς μή έξελι
χθείσα.ν μορφrιν ή θέλησ:ς ένερ
γεί ά.συνειδήτως, ά.λλά. στόν άν
θρωπο ένεργεί ένσυν,ειδήtως,
Ό κωφός, δ -τυφλός, δ χωλός
κα.ι δ οοσθενής πολλά.κ:ς έθερα.
πεύθησα.ν μέ τήν δύνα.μι α.υτης
της θελήσεως κα.ί δ Μεσμερισμός
εΙ·ια.ι μία. μόνον άποψις α.ύτης.
Ή μα.γ:κή δύνα.μις του ά.νθρώ
που, ή δποία. μπορεί νά. ένεργη
έξω:ερ:κως, 6ρίΟ"'ι..ετcι,ι, δπως �-ο,
Υ.pυμμέ·ιη στόν έσ, ωτερικό α.νiθρωπο "Ε! τσι ή μα.γιχ.η, α.υτη
, , σοφια.
,
κ:zί δύναμις ύπνώττει, ά.λλά. δι'
ά-;:λης ύπο6ολης ά.φυπvίζετα.ι κα.ί
γίνε :cι.ι ένέργεια..
Τόσον δ Πα.ρά.κελσος δσον κα.t
δ Βά.ν Χέλμετ λέγουν αιι το
«Πνευμα, δια.χέετα.ι πα.ντου κα.ί
τό πvευμα. είνα.ι τό μέσον του μα.
γνητισμου». Λέγουν δτ: ή πρα.
γμα.τική πρωτόγονος μαγεία. δέν
ά.ποτελείτο ά.πό δε�σιδα.ιμονίες κα.ί
περι:τές τελετουργίες, ά.λλά. ά.πό
την έπι6λητική θέλησι του &ν
θρώπου. Τό πνευ!μ:α. αύτό εΙναι,
Υ.οινόν πα.ν'του, έπί της γης. 'Ό
ποιος γνωρίζει αύ· τό τό πνευμα.
της ζωης κα.ί πως νά. τό θέση σέ
έφα.ρμογή, μπορεί νά. έμποδίση
πii.σα.ν βλά.6ην. υΟποιος γνωρίζει
νi τό χειρίζεται έπι των ανθρώ
πων μπορεί νά. θερα.πεύη κα.ί έξ
ά.τ.οστά.σεως &κόμη. Οί α.νθρω-rοοι
μπορουν νά. τά. δνομά.ζουν θα.ύμα.
-::χ, άν μέ θαύμα.τα, έννοουν πα.
ρέκκλισι ά.πό τούς γνωστούς νb
ψJύς της Φύσεως.
Μετά.φρα.σις: Γ. ΒΛΙΑΜΟr

/
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Ή φιλοσοφία
της 8ρnσι<είας
Θρnσκεία καl φιλοσοφία εiναι
δύο διάφορα πνευματικό μεγέ
θn, είναι δύο διαφορετικοl δρο
μοι, οι όnοίοι δμως κατατε!νουν
στόν ίδιο σκοπό, ή μία στη βίω
σn τοG όnολύτου καl ή αλλn στή
γνώσn τοG όnολύτου. Ή διαφο
ρά τους έΎJ<ειται σΤ'ό δτι ή μέ:v
θρnσκεία στnρ!ζεται περισσότε
ρο στό συναίσθnμα, ή δέ: φιλο
σοφία περισσότερο στη λογική.
Σήμερα ή φιλοσοφία όναγvω
ρίζει, δτι ή θρnσκεία, όnωσδή
nοτε καl αν την όρίσn κανείς,
φύεται και τρέφεται σέ: διαφο
ρετικό έδαφος όπό τn φιλοσο
φία, δσο καl όν τελικώς κατα
τεlνn στόν ίδιο μ' αύτnν σκοπό.
Τό έρώτnμα πού τίθεται τώρα
εΤναι, πως είναι δυνατόν ή φι
λοσοφία πού στnρlζεται κυρίως
στrΊ ΛογικrΊ νό έρμnνεύσn καl
νό κατανοήσn τrΊ θρnσκεία, ή
όποία έχει διαφορετικrΊ πηγή!
Μέ: δλλα λόγια πως είναι δυνα
τόν νό ύπάρξn φιλοσοφία τfις
θρnοκείας, πως είναι δυνατόν
νό γνωρίσωμε κάτι πού είναι
διαφορετικό όnό τn Λογική. Ό
δνθρωπος είναι καi παραμένει
πάντοτε εvας καl όδιαίρετος, δ
σο πολυδιάστατος καl όν εΤναι.
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Kal δnως έχει την ίκανότnτα
τfις λογικfις έτσι έχει καl mv I
κανότnτα νό συμπεριφέρεται
θρnσκειιτικως. Kal δnως ή λογι
κrΊ όναδεικνύεται μέσα του σι
γά-σιγά, έτσι καl ή θρnσκευτικn
συμπεριφορά του άρχίζει κατό
τρόπο πρωτόγονο, όnότε τό θρη
σκευτικό του δέος συγκεντρώ
νεται σέ: ώρισμένα φαινόμενα
τfις φύσεως καl όναnτύσσεται,
δnως καl ή λογική του, γιό νό
φθάσn σέ: ύφnλούς βαθμούς. Ή
θρησκεία είναι ενα Ιδιαίτερο εΤ
δος συνειδέναι τοG άνθρώnου,
δπως είναι ή τέχνη καl ή λογι
κή. Kal δπως ή τέχνη καl ή λο
γικrΊ χρnσιμοnοιοGν ώρισμένα
σύμβολα γιό νό έκφράσουν τό
νόnμά τους, έτσι καl ή θρησκεία
καταφεύγει σέ: σύμβολα για νό
έκφράσn τό nνεGμα τnς. Ό
συμβολισμός μάλιστα στη θρn
σκεία ύnερβάλλει δλα τό δλλα
εϊδn τοG συνειδέναι.
1. Ν. ΘΕΟΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
'Ακαδnμαϊκός
<(ΒραδυνήJJ, 31 Όκτ.

Νέα έπιστήμn :
Ή Κοσμολογία
Είς τrΊν όρχαιότnτα ό Πυθα
γόρας fι ό Πλάτων καl ε!ς τούς
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τελευταίους αίωvας ό Καρτέσιος
fι ό Μπερξόν, όπό τό δ.λλο δε
μέρος, τότε μεν ό Δnμόκριτος
με rrόv Λεύκιnnοv, τώρα δε ό
Μnύχvερ με τόv Χαίκελ, αν διε
� ωρίΌθnσαv είς τά δύο μεγάλα
ρεύματα τοϋ ' Ιδεαλισμοϋ καl
τοϋ Ύλισμοϋ, άλλα καί άv διε
χώρισαv τnv ίδεαλιστικnv όnό
τnv ύλιστικnν όvτίλnψιv των κο
σμικων φαινομένων καί των ύ
nερκοσμικωv nροβλnμάτωv, ε
φθασαv είς αύτόv τόv διαγωνι
σμόν, διότι άκριβως είχοv τrιv
δυνατότητα vά διατυπώσουν, χω
ρίς κανένα nεριορισμόv, τάς
πλέον άσυμβιβάστους όnόψεις
καί vά όδnγnθοϋν είς ,συμπερά
σματα πού όλλnλοσυνεκρούοv
το. Διότι τίποτε, όnολύτως τίπο
τε, δεν έχρειάζετο vά άnοδεί
ξουv κατά τρόπον έnιστnμοvι
κόν.
Αύτn ή δί'δυμος πορεία τοϋ φι
λοσοφοϋvτος άvθρώnου συvεχί-

1968

ζετο μέχρι των άρχων τοϋ πα
ρόντος αίωvος, δταv εζαφvα, ε
γινε μία όληθινn έnαvάστς:ισις:
Χωρίς Ίσως, οϋτε οί έnιστήμοvες
νό τό θέλουν, άλλα καί χωρίς
οϋτε οί φιλόσοφοι vά τό περιμέ
νουν, οί nρωτοι άφήρεσαv άnό
τούς δ.λλους δ,τι μέχρι τότε εΤ
χεv όnοτελέσει άnοκλειστικnν
ίδιοκτnσίαv των φιλοσόφων. Τούς
εiinov δτι ((ό κόσμος των μετα
φυσικωv nροβλnμάτωv παύει
πλέον vό είναι τό πεδίον τfις
άρμοδιότnτός σας- διότι συγκρο
τοϋμεv καί ίδρύομεv μίαν νέον
έnιστήμnv, τnv Κοσμολογίαν,
καί όρίζομεv, ώς άνηκείμεvόν
τnς, τό σύνολον των μεταφυσι
κων nροβλnμάτωv, πού nσαν μέ
χρι τώρα τό άvτικείμεvοv τfις
ίδικfις σας μελέτnςJJ.
Δρ Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗΣ

'Αστρονόμος
((Νέα Πολιτεία)) 23 Όκτ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'Ένα ώραϊο δώρο
γιά κάθε άνθρωπο τών Γραμμάτων
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Δp ΙΩΑΙ'JΝΟΥ ΔΑΜΠΑΣΗ:
Ιστοpικαί ίατpικαί μελέται,
β' μέρος

1

Ό σύγχρονος ιατροφιλόσοφος
συνεχίζει το συγγραφικόν του
εργον παρουσιάζοντας προσω
πικότητες μιάς εκτεταμένης πε
ριαδου, uπο την εποχή, της
μυθικής παραδόσεως μέχρι της
6υζαντινης, δπως ό Μελά-uπους,
δ Ξενοφάνης, ό 'Ηράκλειτος, δ
Λεύκιππος, ό Ζήινων δ 'Ελεάτης,
δ Ι άσσιος, δ Όρι8άσιος, δ Ψελ
λος καl πολλοl αλλοι.
ί μελέται εΤχαν 11δη δημο
σιευ'dη σέ περωδικά ( δύο καl
στον «'Ιλισό») και ακολουθούν
το γνώρψο π,ερίγραμμα τού συγ
γραφέως:
υστηρή τεκμηρίω
σι.ς, κάθε φράσεω ,.. μ� παραπομ
πές, βραχυλογία, λιτότης, άλλα
καl φωτεινότης �φους.
Σ•· αίrrον τον τόuο προστίθε
ται κι' ινα γενικώτερο Μδαγμα:
'
συγγραφεί,ς, κτυπημένος
σκληρά απο τον θάνατο τοϋ γυι
οϋ του σε ήλικί,α ιιόλις 20 ετών
( «οϋτωc; εδοξε τοί θεοί9>) 6ρίσκει καποια παρηγορια στην ιστορικη ερευνητικη εργασια και
στην προσφορά τοϋ μόχΙθου του.
'Όπως 6λεγε Κιαl το άρχαίο ρη
τό: Ψ χης νοσούσης εισlν ίατροι' λ'ογοι...
,

,

\

'

3

'

.,

'

C

'

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ καί
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ :
Άγαπημέvο Κuπpιακο διή
γημα
' , Οολογία 13 συγγραφέων,
περιλαμβανομένων και των ιδί
ων των άvΟολόγων. Μας παρου
σιάζΗ την Κίm:.ρο την Ελληνι
κή, με τούc άνΟρώπους, τούς
θρύλους, τού; καυμούc, γύρω ά
πο τlς ίστορικές παραδόσεις της
μεγαλονήσου.
Θά ελεγα εναν, &πο την δική
μας πλευρά, περισσότερο χαρα
κτηριστικο τίτλο: Το διή:γημα
της α γ α π η μ έ ν η ς κ ύ
πρου... Πράγματι, ή συλλογή
τώιν διηγημάτων συντι:λεί νά την
καταστήση περισσότι:ρο ακόμη
άγαπηuένη, παρουσιά�οντας την
π,ορεία των πνευματικών της άν
'dρώστων.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ
uποναuάρχοu έ.ά. :
Ή Έλλάς είς την κατάκ-rη
σιν -rης uδpοσφαίpας
ΚεCμενον δμιλίας στην 'Αρχαι
ολογική, 'Εταιρία.
'Έκδοσις της 'Ελλην ικής Ό
μοσπονδCας ύπο6ρυχίου δρασιτη
ριότητος. Σε μια αγωνιώδη «εκ-
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ρηξι» τού ύπερπληθυσμού, με την
άνάλογη εξάντλησι των γήινων
δυναι·οτήτων, παρουσιά ονται οί
άπέραντες πηγέ τού θαλασσίου
χώρου, σέ μεταλλεύματα, τρό
φ�μα κ.λ.π. Ή άξιοποίησις τωιν
άγαιΟGJ.ν τού 6υ0ο·ϋ, ίκανη να με
ταοάλη την οψι των κρατών, θα
tδιδε στον αίωινα μας τον τίτλο
τού αίιώνος κατακτ{ισ�:ως της ύ
δροσφαίρας.
"Ένας «άντίλογος>> στ�1ν ερευ
να τού μακρινού διαστή,ματο::.
' ντίλογος πρακτικός, πού γί
νεται μέ γλαφυρότητα.
1ζ

Ν. Γ. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ταξιάρχου έ.ά. :
Καπετάν Κώττας,
ό πρώτος Μακεδονομάχος

Μια συγκινψικ11 βιογραφία.
Ό ηρως ηταν, στο εξωτερικό του,
ενας άπλός ανθρωπος. «Μετρίου
άνασι·ήματος, μσ.λλον φαλακρός,
όστεώδ' ης, μέ μικρά γαλανά ά
σrτ:ραφτερά μάτια, παχειά μου
στάκια πού ϊπεφταν κάτω... Πο
λυτ-εχνί της, εlχε μερικά. χωρα
φάκια, χάνι - παντQπωλείο, ε
φτιανε κεριά, διάφορες επισκευές
και μπαλωματής. Καταπιανόνταν
μέ δλα�>.
Κυρίως, δμως καταπιάστηκε
με την ωτελευθέρωσι της Μακε
δονίας, για την δποίαν εdυσίασε
την ζωή, του, απαγχονοοθείς τό
1'905 άπ.ό τούς Τούρκουc::. Ό
συγγραφεύς φωτtζει και τον ψυ
χι?«J κόσμο τού ηρωος, ανεϋά
ζοντάς τον σε εύγενικα ύψηλα
επίπεδα.
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« ιεκρίνετο -γράφει- δια
τα φιλανθ
, ρωπικά χριστιανικά αι
σθήματα. "Υ'πεστήριζε κάθε αν1θρ
, ωπον εχοντα ανάγκην προστα
σίας, αν,εξαρτήτως φυλης, θρη
σκιύματος η χρώματος. Χριστια
νοί, 'Εϋραίο, ι, ΜωαμεθανQι και
γύφτοι ακόμη, πτωχοί οιοπα
λαισrτ:αί, περιερχόμενοι τ11ν ϋ
παιθρον πλανόδιοι μικροπωλη
ταί, τενεκετ'ζηδες, σιδηρουργοί,
γανωταί, πεταλωηχί, χρυσοχό
οι, όργανοπα:ίκται, χαλ1οατζη
δες, σαλεπι-rζηδες, κ.α. εϋρισκαν
στο σπίτι τού Κωπα λίγο ψω
μί, την χριστιανικ11,ν αγάπη κα,
πρό'θυμη προστασία...».
ΜΑΙΡΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ
Μη ζηλεύετε αύτο
τ' άστέpι που λάμπει

Μια μπαλλάντα εμπνευσμένη
άπό τα δυστυχή,ματα στο διά
στημα. 'Αστροναύτης, έπι6αί
νων πυραύλου πού ξέψυγε από
τον ,ε'λεγχο τών αν'θρώπων, δια
νύει δλη την, κλίμακα των συν
αισdημάτων από την, αγωνία ε
ως τ,1"' λύτρωσι, ενώπιον τού θα'
νατου.
Άrπιό τον χώρο τού 0αλα,μίσικου,
πού εχει μετα-οληθf\ σε διαστη
μικό φi-ρετρο, παίρνQυν αλλες
διαστάσε}ς οί
άπλες
γήϊν::ς
χαρές, οί συνήθως
περιφρονημένες.
�ο τώρα νοιώθω τες Ι
Νοιώθω nόσn μεγάλη εύτυχία εί
(ναι
νό σl<ύCεις σε δροσερό κεφαλό
(δρuσο
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νό. ρουφδς τήν εύλογία
τfΊς Μάνας-Γης στό. σπλάγχνα
(σου,
Νό. γεύεσαι σκέτο ψωμl όnό εύω
(διαστό στάρι.
Νό. νοιώθnς· δίπλα σου τήν όν
(θρώnινn παρουσlα.
Νό. σε χαϊδεύει όn' όντικρύ 1ό
(βλέμμα
κάποιου τρυφερου πλάσματος
(πού σάρχωσες.

'Αλλάζει ή διάστασις καl του
άχανους διαστήματος. Γίνεται
ή Γη, στη σκέ-ψι του άστροναύ
τη, τό παν.
Σκέφτομαι: Μεγάλη εΤν' ή Γfι,
(" Ανθρωnε!
Κι όκόμα, πόσον αδεια εΤναι!
Θό. μπορουσες ν, όnλωθείς εύ
(τυχισμένος σ· αύτή !
Τήν καρδιά σου όν θέρμαινε ή
(όγάnn...

Β. ΜΑΡΓΑΡΗ·
Περιγιάλι, ποιήματα
Ίωάννινα
Ποι�uατα ποτισμένα
, με τό το
κ
π.r ό χρώμα της Ήπείρ.ου καl
αποπνέοντα λεπτόν συναισθημα
τισμό.
Ό τόνος είναι προσωπικός καl
μερι-κές φορές πεζότατος. ( «Φίλε
μο , για την αύριαvη, επέτειο τωΥ
γενεθλίων σου, δέξου τlς πιό εγ
κάρδιες εύχές μου, σrταλμένες με
τό φτερωτό μου ταχυδρομείο»).
Ξεχωρίζει δ «Πόθος» για τον
tδεαλισμό του:
,Ονειρεύομαι τή μακρινn μέρα
1101) ή όνθρωnόmς θαναι μιό. ό(nέρανm γαλήνια θάλασσα

4�5

όκύμανm χι· εlρnνικr'ι ,σό.ν ένας
τεράστιος γυάλινος καθρέφmς
πού μέσα του θό. βρlσκουμε τόν
(έαυτό μας.

Μόνον, δτι δέν είναι - κατά
τον Εύαγγελιστήν - «μακρινή»
ή μέρα: <�Καl νυν εστι... »
ΚΩΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ:
Πεpιπλά.νηση

α

Μιά -ψυχική ζεστασιά γύρω
πό καθημερινά περιστατικά τηι;
ζωής, σε στίχους ώτλούς
ά
νοιχτόrκαρδους.

και

Ξεχωρίζω το «Σπίτι ,uου»' δπου σαρκάζεται ή αποξένωσις άπό
την ομορφιά της φύσεως στlς με
γαλουπόλεις μέ τlς πολuκατοικίες: « 'Α κριυα
'ζομε τον
ρ_, αγορα
,
' η"
λιο / γοργά σώνεται ή μέρα / Τις
εποχές μας λέει το ήμερολόγιο /
κάτι πίν,ακες κρεμασμένοι / θυ
μuζουν τη θάλασσα, τά βουνά. /
'Όλα βάζα / μέ νάϋλον λουλούδια
/στολιcμένα».

'Επ'ισης, ι'διαιτερως,
το' � ια'
'
λειμ,μα», δπου δ ποιητής φιλοσο
φεί:
Κάποιες στιγμές
πού ένα nουλl τσιμπάει
τόσπόρο
πού όνοίγει ένα τριαντάφυλλο
τό. βλέφαρα
πού τfΊς βροχfις τό. κρόσια
κρύβουνε τόν λλιο
καl τόσες αλλες, στι\ ζωι\
- εΤναι ένα διάλειμμα κι' δμως πολλές φορές
σ' ένα μικρό διάλειμμα τέτοιο
χωράει όλόκλnρn ή ζωή.
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'Ένα νέο βιβλ{ο τοu κ. Alec
Mellor για τlς ((' Από
κρυφες Έπιστημες»

Ό Παρισινός

δικηγόρος κ.

Alec Mellor καl συγγραφεύς των

εργων ( •) για τόν ΈλευΟεροτε
κτονισμό, πού τόν τοποθ,ετεί στα
3Όλαίσια τού ��διαλόγου» της Έκ
κλησία,ςι της Ρώμης μέ τις αλλες
'Εκκλησίες και τlς μορφές συγ
χρόν,ο
σκέψεως, παρουσιάζει
τώρα ιμια ενδιαφέρουσα εργασία
για τόν 'Αποκρυφισμό ( ..) _η
μαλλον τον Ν εο-αποκρυφισrμο της
μόδας, ( τον δποίον ρητώς τονί ει
δτι δέν συσχετίζει μέ την θεοσο
φία της Μπλα6άτσκυ).
Σ' ενα «Πανόρα1μω> τού 'Απο
κρυφισμού, δ συγγραφεύς επι
χειρεί ίστορικ11, άνασκόπησι τού
"Αποκρυφuσμού άπό την άρχαιό
τητα εως την εποχή μας, για
την δποίαν διαπιστών,ει δτι χα
ρακτηρίζεται ά:π;ό ανθησι τού
(<'\'εΟ-αποκρυφισμού» ακόμη καl
στ1\ Ρωσία, δπου κάποιος "Αλεξ
Βολόγκωφ προτείνει την κατα
σκευή μηχανήματος τφεπικοι,,ω
νίας μέ τούς νεκρούς. Ή ονο
μασία του είναι μια τρισrύνθετη
λέξις, rμέ δύο ρίζες 1έλληνικές και
μία λατινική,: 'Α ρ Χ, α � ο 6 � ν
τ ε ό φ ω ν ο ν ! ( για να μιλαιμε
(*) Alec Mellor: os Freres se
pares: Les Francs - maς:ons. La
Charte inconu ue de la Franc-Ma
<;onnerie Chretienne. L& Franc Ma<;onnerie iι l'heure du choix.
c**) Alec Mellor: Catholiques
d'aujourd'hui et Sciences Occultes.
ΜΑΜΕ Editeur, 61 rue de Rennes,
Paris�6e.
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μέ τούς �αρχαίους καl νaά τούς:
βλέπωμε συγχρόνως...). Το αρ
θρον τού Βολόγκωφ iδημοσιεύθη
σέ σο6ιεηκό εντυπον, ενώ αί επί-
σημοι άρχαl εν'dαρρύνουιν τα πει
ράματα μεταβιβάσεως της σκέ
ψεως σέ μακρυνές άποστάσεις.
Ί-1 περιγραφη της σύγχρονης
εποχης, θα ελεγε κανεlς δτι είναι
λυπηρή. Μέ τόν σωρό των «εφαρ
μογών» τού 'Αποκρυφισμού: χαρ
τομανaτεία, χειρομαντεία, καφε
μαν,τεία, όνειρο.μαντεία, άριθμο,
λογία, νεκρομαντεια, α1'λατομαν>
ροτεια και, υπερανω οt:Ι λων, αστ
,μαντεία. Μεγάλες μα'ζες άσχο
λοm"tαι μέ τα ώροσικόπια και πα
ραδίδουν τον 1έαυτό τους στα <<ού
ράνια πεπρωμένα» άντl νά στηρι
χθούν στις δυνά·μεις των για κάτι
καλύτερο. Και αύτη ή μανία ε
φθασε σέ τέτοιο σημείο, ωστε λέ
γεται δτι σοϋαροl έπιχειρηματίαι
κανονίζουν άπό τα &rτ:ρα την 'ί
δρυσι η λειτουργία έταιριων, καl.
στο :rοαλάτι τού l\fπάκιγχαμ προ
σελήφ'θη ξ ανά, δπως σ-rον Μεσαί
ωνα, ενας άστρολόγος !
'Όσι0 για τον Πνευματισμό, που
είναι ή πιο διαδeδομένη μορφ11
άποκρυφισμού, δ συγγραφεύς
ναφερει στην ερευνα του οτι εκδίδεται ά.κόμη και εφημερίδα, δ,
,
που. δ Δαντης... στέλλει στιχους
του, ό Μουσ.ολίνι νέους λόγους
καl δ Μπέρναρ Σώ περιγράφει
χιουμοριστικά την 'έντύπωσι της
του, δταν το σώμα του
uητέρας
,
,
έκάη στο κρεματόριο... 'Α κομη
�..ι,
e
' απ
' Fναφέρει οτι ο πνευματισμοc
κτησε καινούργιο κλάδο για τnν
, με' τα' πεθ αιμενα
,
...
έπικοινωνια
αf
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γαπημένα σκυλάκια...
' λλά, ό συγγραφεί,; φιλοσο
φεί: «Ή αύταπάτησις άπατελεί
άνΟρώπινο δικαίωμα.>>. Ειναι f'αν
ενα άλκοολ�κό ποτό, η ενα ναρ
κωτικό για τήν καταπράϋνσι της
αγωνίας. 'Έτσι, κάΟε επιστημο
νική κριτυκή Οά μείνη στείρα.
ρ,
λλως τε, σε πολλές χώρες ό
πνευματισμός πηρε τήν μορφι' j
t!ρησκείας, με δικές του εκκλη
{Jίες.
Ό κ. Mellor δίνει για τον ' ποκρυφισμό της συγχρόνου «πρα
κτικής» τον όρΙJ<Jμό μια,ς <ςψευδο
πειραιματικης μεταφυσικής». Τον
θεωρεί μεταφυσική, διότι ισχυ
ρίζεται δτι άποκαλίmτει τήν
κρυμμένη πλευρα της φύσεως,
καί ψευδοπειραματική, διότι δεν
άπε Ούνεται στην πίστι (δπως
αί εξ ώιοκαλύψεως άλήθειαι), ου
τε καί στή νόησι (δπως αί μαιθη
ματικαί άλήlθειαι), άλλα σε μια
άντικειμενικά άναπόδεικτη εμ
πειρία.
' μολογεί δτι πολλοί κα:θολ:ικοί
καί θρησκευόμενοι εν γένει ε
χουν παρασυρθη σ' αύτόν τον
-αποκρυφισμό, στήν <<Πλάνη» του,
άπο τήν όποί,α. δεν θ' άπομα
κρυνθοϋν, διότι δεν θέλουν. Ζοvν
με διαφόρους «'dρuλov,;», δπως
ή ϋπαρξις μιας «έαωτερικη9> 'Εκ
κλησίας στον Χριστιανισμό, ίδρυ
Ίθείσης ά.πό τον 'Ιωάννη, καί
μιας αλλης, πιο «έσωτερικη9> ά
κόμη, τοϋ 'Ιακώβου, τώνι όποίων
αποκρούει κάθε βασιμάτη-rα.
Τό βιβλίο αυτό, ,με τό πλήθος
των τεκμηρίων καί τήν άντικει-
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μενική, κατά τό πλείστον, κριτι
κή, παρουσ•ιάζει ζωηρό ενδιαφέ
ρον καί για τούς •ΟρΟοδόξους με
λετητάς.
ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΒΙΒΛΊΑ
Π!ΟΤ ΕΛΑΒΙΕ Ο «JiΛI Σ Ο Σ »
(Με τή σειρά λή,ι,εως)
Παιναγ. Ζέρδας: Δελφοί καί Μαν
τείο.ν, Γ' �Εικδοσις, 'Αθήναι 1968.
Κύπρος Χρυσάνθης: Λυρuκός Λό,
γος (1934 - 1967), Λεu-,ιωσία
1968.
Π. Α. Μυχιελής: Τέχνη καί Μηχα
νή (' Ανά,τυπον ά.πό τά. «Χρονι:ι.ά.
Αtσθητιικής�>).
'Αvιώνιος Καναικ.άιρης: Λαογραφwi.ι
της Σ{.φνου : Τραγούδια τής
ιά.γά.πης - Νανουρtσμα.τα (Άνόr
τιmον 'Ε\ταιρείας Κυκλα.διrι.ών Με�
λετων), 1968.
Δρ. 'Ι.
. άιμπασης : 'Τστοριικαί
'Ια.τρuκαί Μελbοοι (Σειρά ευτέ
ρα), 'Αθήναι 196 .
Χiρίστος Α. Ριιζwιοuλος: Χε�μερινόιν
'Ηλιοστάσιον ('Α'\'άιτυσtον έοc τοίί
<<Τεικιτονι.κοϋ •ελ.τίου»), 'Αθήναι
19G7.
Χρuστος Α. Ριζό:πουλος: 'Η Τε.κ.το
νιιm� «uΕνω.σις» της Κύπρου μιετά
rιης 'Ελλά.δος άιπ.ό τοίί ετους 1 13
(Άνάιτwιον εκ rιοίί Ίlεκιτονι.κοίί
ΔJeλ.τίοιι»), 'ΑθήWJ,ι 1968.
"Αρης Χα,τζιδάrι.ης : ΚλαυσίΎειλως
(Ποιημσιτα), Ήρά!κ.λειον 1968.
Τάrι.ης ' .ρίιτας: Θράκη ('Αρχαία
rι.αί σύγχρονη yωιή), Άθή\'Ο.ι 1968.
Φώτος Γ�οφύλλης: Ξένα Λουλούδια
(Μεταφράισμα.τα) ' θήναι 1968.
Χρήστος Βουνίiς: Τό Κιεq,αλονίτικο
Σαrιιριικ.ό 'Η,μερολόιγιο τοίί 1969.
'Λ&ήνα 1 96• 9.
Ε. . Δαvwιουλος, Καθηγητής Πα
νeπυστημωυ : Αί συζητη01ευς του
ικ. Λυψαίου, '.Νθήνα,ι 1967.
Γιάννης ίrρ. Ματαρμ,παγι.άννης: Πι:
γολΟΙμ,άιδες (Ποιήματα), Πειρα�
εiις 19618.
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Τό πλήρωμα της Χριστουγεννιάτικης άστριιvαυτικης
«'Απολλωv - 8» Έξ άριστερων: Φράvκ Μπορμαν,
Λόf!Jελλ. Ό Μπορμαν καί δ Λό(!;ελλ κατέχουν f\δη
κείας είς τροχιάv είς τό Διάστημα

Κοοθως θά. σημαίνουν οί •ιtαμ
πάyες τήν παραμονή των Χρι
στουγέννων, οί πρεσοευταί της
Γης, δ Φρά.νκ ίΜπόρμαν, δ Τζ.
Λό6ερ καί δ Ουίλλια.μ "Αντερ;,
θά. εχουν ίσως -rj'δη εξετάισει τή-ι
επιφά.νεια της Σελήνης tΧ.πό μ:ά
&.πόσταση μικ
, ρότφη των 105
χιλιομ!έτρων, οσο δηλα.δr; άιπέχει
πεpί'Ιtου το Κι,ά,το ά.πό τήν Άθή
να.

άποστολης του σεληνr:>πλοιου
Γουίλλιαμ 'Αvτερς, Τζαιημς
τό παγκόσμιον ρεκόρ διc'Ρ·
(14 ήμέρες).

Άπό τό δυτικό φινιστρίνι του·
θαλαμίσκου του, το πλήρ, ωμα του
«'Απόλλων» 1θά. 'παρακολουθη το.
σιωπηλό πανόρ'αμα της σελην:α-
κης επιφανείας πού -εχει μείνει
χωίρίς ά.τμόσφαιρα καί χωpί;
κα.μμία. ουσ, ια.στική μετα6ολη εδώ
καί έκατομμύφια χρόνι«. Μισο
φωτισμένη ά.πό τον ηλιο καί ά.πο
¾αλύιπτοντα.ς τή,ν πα.ρά.ξενη όμορ
cριά της στίς χιλιοοδες των κρα.-
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τήpων κα.ι τις τεράισtι,ες «<θά.λα.σ τήv τοποθέτφι του σ-χ.άφους σέ
σες» της παγωμένης λά6α.ς, εχει τροχιά πέριξ του φυισι-χ.οϋ δορυ
μαγέψsι τούς επιστήμονες μέ τά φόρου. 'Εάν το επιτύχουν, :ό σε
άntοοει"/4.τικά στοιχεία πού κρα ληνόπλοιον θά κσ.τα.στη δ -πρώ
τά κpυμμέvα γιά. το λυκαυγές τος γνωστός τεχνη1:ό:;; δορυφόρο;
πριν έ.μφανισθη στο ήλια-χ.ό σύ της ....ελήνης.
στημα., το φαινόμενο πού ά.ποκα.
5ον. Κα.τά. τήν έ.π�θυμητή στι
λουν 'ζωή.
γμή οι α.στρονα.ϋται ιθά. θέσουν
Το •κοσμοΊίστορuκ.ό αύτό ταξίδι σε ·κί νφι τήv ίσχυρά. ρουκέτα
εχει μελετηθη σέ κάJθε λεπτομέ τc;ϋ τμήματος Ύπηρεσίας καl θά
ρεια κ.αί έλπι εται νά στεφθη μ' εκφύγουν ά:πό ,ήv τροχιά-; της
έπιτυχία.. Σε γενικές γραμμές το Σελήνης διά. v' αρχίσου'Ι το τpιή
ταξί1δι πε1pιλαι,16άνει τlς επόμε μερο τα.ξίδι της επιστροφή;.
νες φάσεις:
βον. Καιθώ; πλησιάζει τή-ι Γη-ι
lov. Τοποθέ:ησι:;; τοϋ σελη-ι ο τh σεληνόπλοιον θ' ά.vακτ 'ση τήν
πλοίου σέ τροχιά πέριξ τη:;; Γης. :αχύτητα. τών 40.000 χιλιομέ
2ον. ' 1φου ά..π.οχωρισθοϋν τά. τρων τr,ν ω,ρα. με τήv δποία τ?,
δύο τμήματα. της ρουκέτας «Κρό Κυ6ερvείο μόνο τοϋ σκάφους (το
νο:;; 5», 1θά. τεθ-η είς έvέργεια.v ή τμ·ημα Ύπηρεσία.ς θά. εχη στο
μηχανή ύγροϋ ύδρογόνου τοϋ τpί μεταξύ απο6ληθ-η) •θά εισέλθη
tου τμήμα.τος της ρουχιέ:α.ς ώστε στο'/ «διάδρομο έπα.-ιόδου» γιά να
vά έπιτευχθη ή κατά 11 κ?.ί μπορέση νά. προσγειωθη ά.,:;φαλώς
πλέον χιλ�ό.μετρα το δευτερόλε κάπου στό,ι Είρηvι-κό.
πτον έπιτάχυ')σις τη:;; ταχύτη-:ος
,
:ου σε"ληνοπλοιου,
ωστε να. ε-χ.φυ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣIΙ
γη ά.πό τήv πέριξ της Γης ψ,: ΤΗΙ ΙΙΞλΗΜΗΙ
χιά.ν.
Το πρακτορείον Τά.ςς έ6ημο
3ον. ίλια. πειρ(που μίλια άπό σίευσε φωτογρα.φίε:;; της Σελήνης
της Γης το τρίτον τμήμα. της πού έ:ρά.6ηξε το διασ-:ημόπλοιον
ρουκέτα.:;; θ' ά.ποχωρισθη κ.α.l τά «Ζόvτ - 6» τον Νοέμ6pιο (10 δύο τμήμα.τα. τοϋ Κυ6ερvείου κα.ί 17) . Ό όπτικός άξων τη; μη
Ύ,πηρεσία.:;; τοϋ εληνοπλοίου θά χα.�ης είχε ρυθμισ1θη ώ-στε vά. �ε
συνεχίσουν :ό τα.ξίδι πρ<J:;; τήν ριληψθη στήν φωτογραφία. κα.ί
Σελήνη (400.000 χιλιόμετρα. πε ή Γη. 'Έτσι έλή θη,σα.'Ι φωτο
ρLπου) . Κατά τήv διάρκειά του γραφίες έκπληκτιχ.έ:;;. Ή Σελή
οι τρείς άιστρονα.ϋτα.ι θά. ε!να.ι οι νη εφωτογραφίσθη έξ αποστά
πρώτοι πού θά. διέλθουν διά. της σεως περίπου 3.300 χιλιομέ,ρων,
ρα.διενεργοϋ ζώνης Βά.ν "Αλλε-ι. ή δε Γη έξ ά.ποοτάσεως 3 .000
4ov. υrστερα. ά.πό 3ήμερο τα χιλιομέψων. Δια"Ι.ρί,;εται καθα
ξίδι ή τα.χύτης τοϋ σεληνοπλοίου ρά. δ ανατολικός τομεύς τη:;; α'ιτι
θά. -π-εριορισ:θη είς το εν :έταρ θέτου πλευRάς, τοϋ δορυφόρου
τον, ώστε οι ά.στρονα.ϋτα..ι νά είσ μας. Στό επάνω μέρος δια.κρίνον
έλ!tουν ε1ς τfιν περιοχήν ελξεως ται οι 'Κρατήρες Στέρνμπε, ργκ,
της Σελήνης -χ.α.ί γά, επιδιώξουν Λόρεντζ, Λα.γ-κεοίν ·,ιαί άλλοι.
tl
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Ή έκτιληι,.τική φωτογραφία Σελήνης καί Γης σι,yχρονως

Τό άκρον &.νατολιικόν μέρο; κα
λύπτεται &πό νέψη.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΚΚλΗΣΙΩΝ

Ό ·κ.7,ρ. 'δινάλιο; Μrπέα, π-ρόc:
δρος τη;, Γραψιμ1α.τεί,α.; του Βατι
κ.ανου ύπέ.ρ της Χριστιαν,ι-κής έ
ν6τητος, ά.πέ:θανε, ά.φου πρόλαβε
να. στείλη <�εγκάιρδιους χαιρε
τισμούς,, προς τήν rπαγχόσμ:ο
δμοσπονδί-α rτ;ών Λουθηρανών, στο
, ιρία.
Λούντ Σουηδίας, με τ. ην εύκα
του από ;μ�ρους των έcφταφου της
450ης έ.πzτείου &.πό της l\Ιετα.ρ.
ρυ'θμίσεως. 'Έλ1εγε δ κ.αρδινσ,λιος
,στο μ fινυμά του: «Μαι.ζί με ολους
σας, λυπούμεθα
� δι·ότι πρό 450 έ
τών έσπασε ή ένόlτ.ης του Δυτsι'ΧιΟυ
Χ,ριΙJ'τια,νικου κόφου. Δεν ψέγο, με -κα
• νένα.ν για. τό 't'p, οίι-uερό έ, -κεί',ο
σχί σιμα. Άντ' α.ύ-οου, πιροσπα,θου
με νά. 6ρ. οvμε τρό:rοους ά.ποκ.ατα
στάσ�ως της χαμένης ενότητος.

Έκ 6ά:θους Χσ.pιδίας απευθύνομε
α..δελφι-κούς χα.ι:ρετ. ισμούς κα.ί ιθ-.ερ
μα.ς εu,χά.ς».
Έξ α.λλου, έξεδό:θη σrτό Βατι
Χ'λ-Υο «Δήλωσις πφί τfuν σχέσεων
της Χριστια.ν. ιΧης Έκκ.λησία,ς με
τίς ,μ.:ή χρισ:ιανιΧες θρησα.είες».
Ή ουσία της δηλώσεως αυιwjς
είναι ύπέ:·ρ· του συγΧpητισμ.συ».
«Ή Κοοθολιwη Έκ.κ.λησία - &.ν.α
φέρει ή δή�ωσις- δε·ν &..πορρί
. ί ίεpόν,
πτει ού;δέ,ν ιtό &.·ληθέ:ς κ α
τό περιεχόιμενον στίς μή χιpι�τ.ια
νιΧες θρησχεtίες. Άπο6λέπ,ει μετα.
ε tλι χip-ινους σε6αισιμου π1οός τά.ς
δ�ούς ,συιμπερ�φορας χαί ζωης,
τούς rχ,ανόvες ικαί διιδασκ.α.ιλίες τώy,
α.λλων θιρησκειών· . 'Ά1ν καί δι,α
1
φέρ. ουν σε πολλές λεπτομέ.ρει1ες &.
πό τtς δικές μας, έΥ τ:ούτοις &.ν
τ.ανακλσυν ιμ,ιά. &.-κ.τίνα rτης 'Αλη
θείας, ή δπο, ί,α, φωτίζε-ι δλους 1tούς
&.νθρώ
. πους».
Σ> αύτή τήν -χ,αινούργια &..τμό-
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σφα.ιρα. :rορέ.τcει vσ. τοποθετηθη ή
α.π6φασις της πόλεω; Κολούμπια
της �μιερ,ικοοvικης πολιτείας Μα.ί
ρυλα.ιντ νσ. σ,νεγείρη κτί1pιο γ:ά.
ις θρησκευτικέ; άνά.γκε; τώ·ι κr..ι
τοί-χ.ων, δλων δ1μΥJ υ, δ:αιμα.ρτυρο
μιένων, κα.θολι"κώ•ι κα.ί έ6ρ::χ.ίω·ι.
ΚΑΙ ΠΑλΙΝ
Η ΑΤλΑΝΤΙΣ

Σέ α.ρθρα. της σι τό «Θεόαιφισrt»
του Κα.να.Jδα. ή Ρένα Κόνιχ.λιν σχ_ο
λιά.ζει τήν θεωρία. Γαλα.νοπούλου
για. τόv συσχετισμό Θή.ρα.ς κα.ί
' λα.ντίδος, ύποοτη,ριζοιμένην κα.ί
σ.πό ":όv δια.κεκ,pιιμένοv άpχα.ιο
λόγο·v �Lα.ρι"Ι&τοv. ' rποτελεί γρά.φει,-&.ξιόλογοv πρόοδον οτι
τέ'τοιοι πρώιτης ιτάξεως έρευνητα.ί
δέχονται Ο'tϊι ή ' τλα.ντίς ύπηρξε
<<'Κά.που».• Τό «σcου» ε.vδι-α.φί,pεt λι
γιJΥ:ερο. ' ,ντικ.ρούει ομω; τήv ά.
ποψι οτι �·rπο,ρεί ' τ'λαντίς vά. �
τ.α,ν ή Θήρα, πιού Χια.τεστρά,φη &
ΠQ ήψαι7tεια.κή εκριηξι περίπου
1400 ετη προ Χριστου - &πότ�
θά. ε[χε κ.άιμε.ι λάιθος δ Πλάτων
μιλώw.ας για. 9.000 ετη πρό της
έποχη,ς του 4
Κα.τσ. τήν & ριθρογραιρον ή α1t(.ιψις του ΠλάτιιΥ'ιος επι6ε6Χ:ώ•ιz
ται τόοον άπό τά. &:δο1μέvα τijς
�πιστήμης, οσιο κσ.ί του άποκιρυ
ψισμου. Κατά. τόν " λλα.v Κέλλ!J,
συγγ,ραιφέα. τοόj 6:6?-ίου «Σιrοχος
ή Γη» κ.α.ί συνε.pγάτι ην του Φpά.vκ
Τι:ά�ιλ, του Πανιειπ:ιστΥ)ιμίου Πεv
συλ6ά,για, τt;ρέπει στά. 9.000 ετη
της α;pytγήσεως του ΠΗτωνος νά.
τ.-ροοθέσωμε τά εκτοτε διαρρεύ
σχγr_α 2 .400, διπότε τοπσθετείτα.ι
'ή -w.αιστροφη •τη; ' τλσ.ντίδο;;
πρί,v άπό 11.4()0 ετη. ΤΗτο ή Π!ε
ρίοδος του τέλους τώv πσ.γετ'ώ-
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νων. οτα.v συνέ.οφα.v πολλές έrι.
ρ'ήξεις ή:ρ,α.ιστ'€ίωv ικαι μέσα. σέ
λίγε; ήιμέρες π:ρέιπει νά. εγινα.ν
ριζικέ; yεωλογικές &να.στα.τώ·
σε:ς. 'Εά.ιν ύπηρχε ή , λα;11τις ε
κείθεν τών 'Ή;ρα.κλ1είων σ-τηλών
-λέ1ει δ Κέλλυ- τ 6 τ ε Π'ρέ
,
πει να. 'Υ.α.τεποvτισθη.
'Από τ-rιν εξέτασιν (μέ σύrχp ο
ΨJ. δ:�.yνω.στικά.ιμέσα.) σχεδόν δύο
χιλιά,δων δειγιμά.των ύποστάθμης
του ' τλαντι κ,ου ώκε.α./' ου πού
εγι ·ιε τόν 'Ιούνιο ιτ υ 1953-"ιιαί
,ήν άνα.φί,ρου·ι οί Μωρίς "Εοιγκ
κα.ί Ουtλιαμ τrΝν στό περιοδι
κό «Έπιστή;.ιιη» ------'Π/ροέκυψε οτι
ή περιοχή του ουθου -οου ' τλαν
τικου πρέ'Πει νά. ύ'Πέσ1tη ξαφνική
προσυολή τ,εψασιτία.ς θφμότηttος
πεpίπο!J πρό 11.000 ετών. Πάλι
ή ϊδια χρο νολογία.!
Κα.ί ·ή ά.ποκ,ρυφ�αιική ερευνα.
bδη"(\Ζί στ+,ν ϊδια. ΧJpJ·ιολογία.
Στ:ς «Έπισ�τc;Ης Διδα.σκά,λων»,
δ Κούτ-Χούμι ά,γα.φέ,ρει δυό ψο
ρέζ την χρονολογία 11.446 ε-τώ,ι
(τη,ίν) γιά. τήν καταστροφή της
1
Ή
Ποσειδωνία.ς η Ά τJλαιvτ(δος.
επιστολή του εγράφη τό 1882.
' φαιρου;μένου του ά.ριθ�μοϋ α.υτοϋ
ά.πό τό 11.446, μένουν 9.564. Ό
Πλά.των, πού πρέπει νά ήτο μΙΞ
μυημένος m:ά. &ρχα.ία μυστήρια.,
ΧΨJιφέ.ρει τά 9.000 έτη 'Πιρό της
επQχη; του ώς χιρονολογία. της
κα-σJσ-ροφης, σύr, ω'ια μέ τά.ς
ιγυrπτίω,ι ί ειρέ
άφηγήσεις τών,
ων. Κ:χ.τα τσΥ ΝτυράΝ, δ Σόλων
ά.'ιlεχώρη σιε για. τr,ν ίΎυπτο ,ό
ε'tος 572 rπ. Χ. Κα.ί π;ρέ.1tει νά.
άκουσε τά.ς &φηγ-ήσεις τών ίεpέ
ων ¼ι,έσως ,μετά. την αιφιξί του
η σ' sνιχ�δύο χρόνια κατ<όrπιν. Τα
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«9.000 χρ6νια» πού αναιφέριει δ
Πλά:τ:ων ή,τ:αν, ασψαλως, στρογ
γυλός ¾;ι1θμός. υΟ!μως, πιpοσθέ
τοντα.ς τά 572 στ� 9.000 εχα,μ,ε
5.972, χρονολογία. πού απέχει ά.
πό τό 5.064 ,μόνον οχ.,ω χρόνια.
'Άρ,α. - συ1μπε,ρα.ίνει ή Ρένα
ΚάV'Κ!λιν - ή χρονολογία του α
ποκρυφισμου, χω.ρίς ροοδιενφγόν
α.ν:θpα'Κ!α., αργόν η α.λλες μεθόδους
&.-..-ιχνεύσεως, τα.φιάιζει -χ,α.τα
πληκ,τικά. ιμέ τά. δε.δομέ v, α της
επιστήμης.
ΔΙΔΑΓΜ ΗΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μειτά. τ+;ν ε-κιδοσ: του δεκά. του
κιαί -c,ελευταίου τόμου της «'Ιστο
ρία; του Παλιτι,σμου», :ό ζευγο;
Ούίλλιαμ Υ,α.ί " ρ�ελ τυρά.ν ύ
πεΤι,_έθησα.ν ενα. βιβιλίο Π'ού θά
συνώψιζε rτ:ά. συμπε,ρά.rσμα.τα ίσ-ο
ρι κών έρευνωι 40 έτω·ι. Καt έ
ξέδωσα.ν �δη «Τά, Διδά.γιμα.τα. της
Ίστορία.ς».
'Ένα α..πό τά. συιμ.πε•ρά.01�,α.-:ά.
των εΙναι δτι δ άν1θρωιιτ:ο; y.,α.ί
οχι :ό περιβάλλον .δη�μιουριyεί τόν
πολιτισιμό. υΟ-ταv εΙνα.ι αποφασι
σμέ•ιο;, -τά. φυσικά. εμnόδια δέν
τόν αποτρέπουν.
Οί Ν-τυ,ροον λέγουν δτι δεν βρί
σκουν ούσιαστι-χ,ή ιiλλαγή στόν
α.νθρ, ωπο, στήν βοοσική φύσι του,
κα-τά. τήν δ�ά.ρχ.εια των αναριθμή
των α.ίώνω ι από -τόιτε πού βγηκε
ά.πό τόν ζόφο της :ιτ:,pο'ίστορία,ς.
υΟλαι αί τεχνολογικαί π<pόοδοι
.δεν ετνα
, ι ιπαρά. «,νέα μέσα πpός
ιΛι..α.ινοποίησιν παλαιών σκοπών» )
&πως της απΟ'κτφεως άγαιθων,
της ε.λξεως των φύλω,ι, του &ν
ταγωινισμου, των πολ�μων. 'Ωσ
τόσο, δεν π�ροοδέχονται δι:ι δ

19-68',

άνθρωπος βα.δίζει :μέσα σ
ενα
ζοφερό χαν-τά.κι. Ή σύγχρονος
ϋπαρξις, δσο ά.νασφαλής, χαοτικ.ή
-Υ�-:ιί α.ίιματη.ρά. καί αι εΙ,ναι, &πο
τελεί πλατε, ιά. πρόοδο εναντι της
α1μα.1θιείας, -της δεισιδαι�μκ;νίας, της
βίας καί της νοση,ρότητος α.λλων
πε-ριόδω,ν. Τό ζήτημα εΙναι κατά.
πόσ,ον δ οονθρωπος ,εΙναι ετοιμ.ος
νά. εξουδετερώση τήν απειλή της
τεχνο�,ογία.;;, ή δrποίιχ π,ροσφέρει
, τοικία, άνeσι, μόρφωσι
τροφή, κα,
κα.ί ψυχαγωγία. άνευ 1ψοηγουμέ
νου, άλλά, ιδημιουργεί παρά.λλη�,α
καί προβλή,ματα. πνευματικής α
ποσυ·ιθέσ.Ξως.
Ή κληρονσιμία του συγχρόνου
αΝ'&ρώπου εΙναι, πράγ:μα.τι, πλου
σ:ώτερη παρά. ποτέ α.λλο,ε σ-τήv
ίστορία.. Πλου01:ώτεpη από τήν ε
ποχή του Πφικλέους, δ:ότι πε
ρ:λα.μβά.νει κα.ί τήν Έλληνική α.ν
θησι πού έ-πη,κολού'θησ,ε, πλουσιώ
τερη ά.πό τήν εποχή -του Λεονά.ρ
δο vτά. Βίν'tσι, διό:ι πε.ρ:έχει και
τήν ' ναγέννησ: · π•λουσιώτερη &πό τήν εrπ:οχή τ'ου Βολταίρου,
\
δ ι•ο' τr ι αϊι<.α.
'
λ ια'ζει κα.ι\ ο"λη τη•ι
Γαλλική Διαφώτισι. 'Εκείνο, δ
μως, πού εχει σηΙμασία γιά. τήν
π,ρόοδο της α..νθ,ρωπό-τητος δεν. εΙ
ναι δτι γε ινηθήκ1χιμε πλΏυσιώτε
ροι καλύτεροι η .εύφυέστεpΏι α.πό
ο,τι ησα.ν α.λλοτε ,ά, παιΙδιά., αλλά
δτι γ.ε•ινηθήrκαr,.ι,ε μέσα. σέ μ,ιά.
πλουσιώτε1ρ-η- κληρονομία, σ' ενα
,
ύψηλόrrερο ειπίπειδο .πνευματικό,
t
,1 συrσβ'
πανω
σε\ ε.να
ιχθρο, υ1
'
"
\! ου ,J,
σώρευσις της rιώσε·ως κ,αί της
τέχνης προτρέπει σε ,μιά. εξύφω
σι του &νιθ,pώ-που - κατ.οολήγουν·
τό ζ-ευγος Ν υρά.ν.
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΆΦΟ�
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IΜΕΤΑΞΥ MAEI
ΤΑ ΓΡ ΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία τοϋ «Ίλ�σοίί>>, ραιγα
τσανίου 6, ορσφος 6ος, (Πλ. Κλαυ
θ:μωνος) εtναι άνοιικτά μόνον οιά.θε
Δευτέ•ρα καl Παρασκευή 11 - 1.
ΕΙΜΒ, ΣΜΑ Α
Παραt-ιαιλοuμιεν άποστέ,λλετε uέ τα
χυδρομικην έπιταγήν είς τήν διεύθυν
σιν: «Κωστην Μελιισσαρόπουλον, ρα
γα"t'σανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Απο
στολαl με τρ=ζιιτιικάς έπιταγάς η
έvτολάς, μάς δυσκολεύουν.
ά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοματεuτώνυμο,y
καl ή διεύθ11νσις τοίι άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ πn'ΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόιντων έτων
δραχμαl 50. Τιμή τεύχους δραχ. 10.
έν ύπάρχονν 1,11ε1μονω,μένα τεύχη
ύπ' άριθ. 3, 5, 8, 1'1 - 18, 23, 25,
2'8 • 30, 33, 44, 49, 50 ουτε τόμοι
έτων 19-56, 1957, 195 , 1962.
ΑΛΛΜΆΙ ΔΙΕΤΘΤ ΣiΕΩΝ
Τεύχη άιποσταλέντα στούς κατω
τέρω σm ρομητάς μας, έπεαιράφη
σα:ν άπό τό Ταrχ.υδρο,ιιείον με τήν ση
μείωσιγ: «μετώιχησε» η «αγνωστος».
Παρα-χαλοίl\'1:αι δσοι τούς γνωeί.ζονν
νά τούς είδοποιήσονν 11 νά μας δώ
σονν τάς διευθύνσεις των.
ΘΗ Ω
Βύρων Άιθαγασούλας, Πατησίων
9. Ρωξάνη Βαλαδάνη, Καλλ�ρο,
μiου 2'4. 'Αριστ. Βασιλείου, 'Επτα
νήσου 111. Παύλος Βηλαράς, 'Αγ.
Μιελιειτίου &3. Γ. Α. Γεωρ,yιάδης,
'Ιωwδωtν &5, Πίειραuεύς.
ημ. Γι
ούργα.λης, Γ, Σ ουρη 3. Κων. Γρη
γσ.ρόατουλος, 'lπ.π�ρ,χου 11. Χαρ.
Ζαχαρι.ά.δης, Σόλωνος 1211. Θαλής
Θεοχαρ:όατουλος, Σειρήνων 71, Πα
λαιόν Φαι.ηρον. Σόλων Καρυ.δώ<.ης,

αφνο,ιι!)λη 44. Μαρία Κουγιουμ
τζόrιιη, Άγίσυ Μελετίου 1αο. Μη-Υας
Μπούρας, Ζαt-ιννθου 51. Κιική Πε
τρcw.οv, Καλα,μων 17 ('Ερυθ. Σταυ
ρός). Πόστη Ραι•σσιά, Δράr-ιου 41.
Κων. Ψαρρiiς, '�Ε ρ,μιοϋ 136.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
'Αι\ι/\ρ.
ιαμανrrίδης, 'Α γ. ημη,τρίου 118, ·εσσαλονίr-ιη. Κική Ίγ
γλέση, Μεσαίυν Καρλόt\αισι, Σάμος.
Δημ. Λαδiί.ς, ΚωΥσταντινουπόιλεως
44, Θεσσαλονtκη. Εύαγ. Λαδοπού
λοιι, Μαραθωνος 11, 8άνθη. Μα.τίλ
Ηα Μ'α,'<ιJλωtcw.η, Βασ. Γ-εωργίου
15, XONw.. Νι0<. Μο{iχο;, Έσtιλ!εώ
ρησις Σrχ,ολείων, Σέρραι. Θεοδόσιος
ική;τας, Σm"Ιαγμαιtά;ρ,χης, Μεσο
λόγγι. Γεώργ. Σrrcψό,rος, 'Ιατρός,
�Ειδεσα.
ΚΤ>ΠΡΟΣ
Τεuχη «Ίλιισοϋ», τόμοι καl βι
t\λία,· στό Βιt\λιοπωλείον Ά \"Ιωνίυυ
Στυλια,•οίι, Λεμεσός.
Σ,Ε ΚΟΣΜΟΤΣ
ΦΩΓΓ1Ε.r τ,0'110 Ρ•ΟΤΣ
1
'ΕΎ0<α.τέ,λειψα'V τόν
γήί,•ον βίον:
Εύσταθία Παπαt\αισιλείοιι, 'Αθήναι
Κλεό.Υθης ΣτεφανΟδης, 'ΑΜιναι

ΠΙ0Ρl'Ο lΙΚΑ
ι
'Ηπειρωτική 'ΙΕιηία (196/197
Αύγ ./Σεπ.τ. 19�8).
Κρίικος Λονδίνου (214 - �O--ι.τ. 196 ).
Ό Φυσ�ολάιt,ρης (2'4'1 - ο�μ. 196 ).
Π,,ευμαιtι,κή Κύπρ.ος (9 - �οέμt\ρ.
1968).
Ό Κό�μος της Ψυχής (2ι12 - οέμ.
1968).
Κρητιικιή 'Εστία (11 2 - Μάϊος 196 ).
Νέα Ζωή (3 - Ίούλ./Σ�επ:ι. 1968).
Περιο:δικό 'Ελληνίδων Βο:ρ. 'Ελλάδος (190-Νο-φ./Δεκ. 1:16 ).
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Ο ΙλΙΣΟΣ
Εϋχεται προς δλους τους φίλους rroυ:

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ύγείαν - Γαλήνην - Πρόοδον
δια το Νέον 'Έτος 1969

*
«ΙΛΙΣΟΣ» ετους 1966 σελί�δες 342
»
»
» 1967
390
»

»

1968

»

448

*
Ό «Ίλισος» προσδοy,,a &πο τούς φίλους του:
1. 'Έγκαιρον &νανέω�ιν της συ�· δρομης των.

2. Προσπά1θειαν διευρύνσεως τοϋ κ&κ.λου των συνδρομητών.

196·8
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1968
Σελ.
ΑΘΗΝΑrΟΡΑΣ Οίκουμ. Πατριάρχης: ((Τό βήματα τnς Φιλοσοφίας,, 323
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 'Αντώνιος: Ή Έλληνικn Θεοσοφία» ...... 65
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΠΑΝ.: Σκιαγραφία Σπυρίδωνος Νάγου ........ 181
ΑΙ περl όκρεωφαγlας δοξασίαι των 'Ελλήνων ............ 355
ΑΡΑΝΤΕ·Ι·Λ : Πρό παντός Άδελφωσύνη .................... 410
ΒΕΝΕΖΗΣ 'Ηλίας: Χρονικό τοϋ Άνακάπρι .................. 334
ΒΡΕΠΑΚΟΣ Νικηφόρος: Περίσσευμα ...................... 114
ΓιΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπ.: 'Εμπόδια διό την ι'ιθικnν τελειοποίησιν 187
ΓΟΎfΌΥΤΑΣ ΖΑΙΝΟΣ : Ή ζωn καl ι'ι φωνn τοϋ Ντοστογιέφσκυ .... 221
Γιοτ! τόσοι πόλεμοι Χριστιανικίiiν λaίiiv; ................ 363
DORAB Sher.: Μαγεία - Θαύματα - Θρησκεία ................ 427
EDMUNDS Τ.: Μετομοσχεύσεις όνθρώπινης καρδιδς ........ 244
ΖΙιΝΑΡΑΖΑΝΤΑΖΑ : Πρακτικός χριστιανισμός ................ 394
ΖΙΡΚΟΦ Ροβ.: 'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ ...................... 411
ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος: Τό Ήφαιστείον .................... 37
Τό Σούνιον .............................. ............ 122
Ό Ναός τfις Άπτέρου Νίκης ........................... • 161
Νουμδς Πομπίλιος .................................... 258
01 Κένταυροι .............................. .......... 329
Ή Σφlγξ ............................ ................. 395
ΚΑΛΟrΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος: Ό όετός ώς σύμβολον ...... 17
Ή Θεοσοφία ............................ ............. 403
ΊCΑΜΠΑΣΗΣ r.: Μεταπολεμικn έγκλnματικότnς - rάμος ...... 247
ΚΑΡΑΝΤQΙΝΗΣ 'Ανδρέας: ((Τό βήματα τnς Φιλοσοφίας) ...... 324
κ�εΝΝΕΝΤΥ Ρόμπερτ: Τό όνθρώπινο χρέος ................ 241
ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ Κωνστ. Συμποσιακό ........................ 169
ΚΟΚΟΡΕΒΙΤΣ Κωστnς: Μετεμψυχώσεις .................... 206
ΚΟΣιΜΟΠΟΥΛΟΣ Όδυσ.: ΟΙ <<'Ιπτάμενοι δίσκοι» .......... 4-5, 127
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥ.ΡΤΙ : Θάνατος •..............•.....•.......... 116
Ή 'Ατραπός (Έπιλογn) ...... . ... ....... . ............ 288
Άnό τό «Τραγούδι τfις ζωfις>> .......... .. ............ 402
ΜΑΚΡΗΣ Π.: Τό δρια τnς όνθρώπινης σοφίας .....•.......... 196
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Κων.: Ό όνθρωnισμός •................... 108
·ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Νικ.: Ζωrι κα1 θάνατος κατό τούς 'Ορφικούς .... 197
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40
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟ!Σ Κωστfις: Έγωίσμός καl 'Αλτρουισμός
Βούδδας - Λάο Τσέ - Κομ,φούκιος ...................... 26.1
Πλάτων ............................................... 326
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος : Τό κυνηγητό τfις ίκανοποιήσεως .. 113
ΜΠΕΖΑΝΤ "Αννι : Τό μr'ινυμα τοϋ Τζιορντάνο 1Μπροϋvο ......
5
ΜΠΛΑΒΑΤΣιΚΥ 'Έλενα: Ή Θεοσοφιχή 'Ήθι1<r'ι ................ 266
Τό Κλειδί τfις Θεοσοφίας .............................. 415
WHITMAN Walt: Τό τραγούδι τοϋ παγκόσμιου ................ 3
Όραιματισμοi ......................................... 107
Τό τραγοϋδι τοϋ άνοικτοϋ δρόμου ............ . ....... 400
ΠΑΛΑΜΑΣ ι<;ωστfις: 'Ερωτηματικό .......................... 16
ΠΑΥΛΕΑΣ Σαρ.: 'Υπόθεσις - Άικολουθία. Έσωτερικr'ι δρασn .. 26
Βάραθρα ............................ ................ 81
Ό θάνατος παράθυρο d' αλλn -θέα ............ ........ !205
·'ΑV:θρώπινn πανίδα ................................. 260
'Εκτός θυρωροϋ ............................,....... 423
'Εξαφάνιση - Βράδυ καi πρωί. 'Οφείλεις νό είσαι εϋθυμος 424
ΡΑΜ Σρi Ν.: Σταυροδρόμι γιό την άνθρώιπινn ζωr'ι .......... 101
Ή ζωr'ι είναι παρόν ................................ 257
Περi Θεοσοφίας ........ . ........... . ....... . .. ....... 420
ΣιΚΙΠΗΣ Σωτ.: 'Ηλιοστάσιον .............................. 25
TArKOP Ρομπ.: Τοϋ μικροϋ παιδιοϋ ...................... 83
ΤΑΣΙΟΣ Θ.: Ή μυστικn φρατρία τοϋ Μυστρα
.............. 276
ΤΖΑΖΟΠΟΥhΟΣ Άλέξ.: Περl τόν θάνατον τοϋ Μόζαρτ ...... 84
'Εστία .έργαζομένου nαιδιοϋ ...................... : ... 176
Τεκτονισμός καi φιλανθρωπία ........................ 178
ΤΡΙΠΕΤ r.: Ό ((Νόμος τοϋ Κάρμα» ........................ 207
ΤΣJΟΥΚΜΑΣ Γ.: Αίωνιότnς ................................ 115
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ "Αρnς : Οί ούραvοl διnγοϋνται .............. 64
ΧΟΥΤΕΝ Σάρζ : ((Δράκουλας» καl 'Εσωτερισμός
............ 219
ΧΡΟιΝΟΠΟ.ΥΛΟΣ Π.: Ό κόσιμος γέμισε τσαντήρια ............ 425
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Κύπρος: Γι-ό τόν γαλάζιο άδελφό .............. 399
Ρ I ΖΟΠΟΥΛΟΣ Χρί'στος: <<:τό Νέα Βιβλ:(α)):
Πάνου Τσ
, ίνα : Ό κόσμος τfις πατρίδος μου. 'Αλεξάνδρας
Πλακωτάρn: Τοϋ άνθρώπου καi τfις γfις του. Κυρ. Χαρα
λαμπίδn: Ή ο.γνοια τοϋ ν,εροϋ. Χρ. Σολομωνίδn: Ό έρωτας στr'ιν έλλnνuκn ποίηση ........................
71-75
Βασικό κριτήρια. Λόγος καl άντίλογος. Τό σωμα καl ή
ψυχή. Συγκlνnσις μέ iΊ χωρiς τέχνη .............. 141-148
Κύπρου Χρυσάνθη : Άξιοθέα. Κ. Κιτρινιάρη: • Απολλώνιος
ό Τυανεύς. Γεωργ, Πυρουνόκn: Δilπτυχο ψυ�fις. Μ. ,Μπου
σμπουρέλn: Μηνύματα. Άρα6ικές Νύχτες ('Εnιλογrι).
Χρ. Σολομωνlδn - Νικ. Λωρένm: Πανιώνιος ••.•.•.. 149-152
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·· Ι. Βασιλείου: 'Ένα ταξίδι σmν · Ινδία. Κ. Μελισσαροnού
λου: Τό βήματα της Φιλοσοφίας. Δnμ. Κυριάκn: Πρός
Δωδώνnν. Γ. Βαφοnούλου: 'Επιθανάτια και Σάτιρες. Παύ
λου Μίχου: Ψηφίδες. � Αννας Κοντογεώργn: Συγκομιδή
nρώτn. �Πάνου Παnαρρnγοιnούλου: Τό τραγούδι του Λά
δωνα. Στεφανίας ΚαλοG: Λυρικές εlκόνες. Μ. Βασιλάκη:
Ποιήματα. Γιούλιας Μαρκάκn: Μαχάτμα Γκάντι - 'Αλβέρτος Σβάϊτσερ ......... .. ...... ............ ....... 223-233
Κρισναμούρτι: Έκnα!δευσn και σημασία ζωfις. R. Rιύtί kar: Α gesture of co-operation with Κrisbruιji's work: Άλεξ.
Τζαζοnούλου: 'Ατομικός Αlών και Τεκτονισμός. Δnμ. Μου
κάνου: Τό πρόβλημα της όξlας - Πλάτων, 'Αριστοτέλης
και σύγχρονος Φυσική. Διον. Μαγκλιβέρα: Στοιχεία Δημο
σίων Σχέσεων. Δnμ. Σταμέλου: Φυσιογνωμίες 19ου και
20oG aιωvα. Νάγιας Ρούσου: Μnροστό στήν 'Ερυθρά.
Μαρίας Δαβαρούκα: Ό Πλανήτης ιμέ m ζωή. Πάνου Πανα
γιωτούνn: Τό Μανιάτικο μοιρολόγι και τραγούδι .... 305-310
'Ιω. Δάμnασn: 'Ιστορικαι 'Ιατρικaι Μελέται (8 · μέρος).
Άνδρ. Καραγιώργn και Κύπρου Χρυσάven: · Αγαπημένο Κυ
πριακό διήγημα. Θεοφ. Βουτσαρα: Ή 'Ελλάς είς την κατά
κτnσιν τfις ύδροσφαίρας. Ν. Κοεμτζοnούλου: Καπετάν
Κώπας. Μαίρη Μnουσμnουρέλn: Μή ζηλεύετε αύτό τ' όστέρι πού λάμπει. 8. Μάργαρn: Περιγιάλι. Κ. Πnγαδιώτn: Πε
ριπλάνηση. Alec Mellor: · Απόκρυφες έnιστnμες
• • • • • • • •
433
Α.

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ:

Ό 'Αθηναγόρας στέλνει μήνυμα όγάnnς. 'Έμμετρος προσευχή
του Πόπα Ρώμης. · Ιερωνύμου: Ειρήνn ύμίν. Χριστός και
Μωάμεθ . ...... ............. ........ .............. 68----69
οι Έλευθεροτέ'Κτονες στην Καθολική Έκκλnσ!α. ΟΙ Δελφοι 153-155
Κρισναμούρτι κανόνες ζωfις. Βέρνερ φόν Μπράουν: Τό διάστημα και ό δνθρωnος. Πράσινοι δνθρωnοι όnό άλλον πλανήτη. Τό 25 χρόνια της στρεnτομυrκίνnς .. . .. . . ... . . . . 210-217
'lω. Θεοδωρακοnούλου: Ή μεταφυσική τfις έnοχfις μας. Βέρνερ φόν Μπράουν: Ό Θεός και τό διάστημα. Τηλεπάθεια.
'Υπάρχει Μετενσάρκωσις; Μόσχα κal χριστιανισμός 299-304
Σκοπός της ζωfις. Περί εύτυχ!ας. Περι θρησκείας. 23n έnέτειος
Lδρύσεως ΟΗΕ ........ . ... ... . ............ . .. .... 269-370
• Ιω. Θεοδωρακοnούλου: Ή φιλοσοφία της Θρησκείας. Κ. Χα.σόnn: Νέα έnιστήμn: Ή Κοσμολογlα .................. 431

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Ό στρατηγός Πάπον έn[στευε στη Μετενσόρκωσι . . ... . . . . . 28
40 έτων ό Άρχaιόφιλος • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 34

•.
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Τέ
, κνα τοϋ Σύμπαντος . . • ......................... . ...... 82
Πασχαλινό δωρο ..................... .- ...• ...... ......... 126
'Ατλαντίς, ή όρχαία Ταρτnσσός; . ......................... 164
Ή εύκαιρία είναι σήμερα! ............................... : 167
14 λάθη σn'ι ζωn ... • • • ... • .. . ... • ............... ......... 168
Ποίος ε1ναι άδελφός; ....... . .......................... . . 1 75
92, α διε,θνι'ι
, ς διάσκεψις Θεοσοψι)()fις 'Εταιρίας ..... . .......... 190
Ό Φάουστ σrό κουκλοθέατρο .............................. 218
Τανάγρα Κανέλλου ...... .......................... ....... 234
Δρ Μάρτιν Λούθερ Κ:ίνγκ ........... ....... .............. 236
ΊΟ ανθρωnος πού έκαμε <<νό μιλοϋνJJ οί νεκροί ............ 270
Ρόμπερτ Φράνσις �έννεντυ ............. ................. 311
'Ημέρα των ζώων: Ή ι'ιθολογία δεν μας κολακεύει. ·ιστορίες
των γάτων. Ζωοσnμειωτική. Άντιnnκτικι'ι ούσία σιέ
, λου νυ
χτεριδων. �ιμnατ4fιδες μακρινοί συγγενείς μας. Τό ζωα
,άναζnτοϋν βότανα. Ό ((ΒασιλικόςJJ άετός. � Αθλοι άστυνο
μικων σκύλων ............................... . .. 333-353
'Απόψεις nερi χορτοφαγίας . .............................. 358
Γίνεται ένσάρκωσις άνθρώnων σέ ζωα; .................... 360
'Επιστημονικό νέα • ... • ................... . ........ . . .. 365
Τιμητική χρυσfι nλόξ είς τόν Άλ. Τζαζόnουλον ............ 367
Τό
, έλεεινό μυθιστόρημα . ................................ 372
·ο <<Χρυσός Κανόνας>J ... . ..... • ... . ... . . . ... . ........ • .. 391
Πρiν 3 δισεκατομμύρια χρόνια ............................ 392
Ή έορn'ι των Φώτων ..................,...........,.....,... 422
Νεκρολογία: 'Αντώνιος Μαρδτος
........................ 317
)>
Δημήτριος Λυμnέρnς
...................... 383
Είδικός τόμος ΙΛ !ΣΟΥ έnιλογfις τριετίας 1956-1958 .... 32'1, 385
Περιεχόμενα τόμου έnιλογfις 1956-1958 .................... 386
Χρονικό ................................ 76, 157, 3,11, 376, 438
Μεταξύ μας .......................... 80, 160, 238, 318, 382, 443

'

Τ ό ώραιότερο δώρο
γιά τήν Πρωτοχρονιά

ΕΝ Α ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε τιμοκατάλογον βιβλίων είς σελ. 2 έξωφυλλοu
('Αποστέλλονται έλεύθερα ταχυδρομικών τελών)
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·π

σuνδpομη

τοu ιι I Λ I Σ Ο Υ )>

διά το 1969
καθωp(σθη είς δρχ. 60 ( έξωτεpικοu 75)

η

δρχ. 50 ( έξωτεpικοu 60) έάν ή σuν
δpομη πληpωθη μέχρι τέλοuς
Ίανοuαpίοu 1969.
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ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
'Όλοι οί σuνδpομηταl εχοuν δικαίωμα να
άγοpάζοuν τον Είδικο Τόμο χpuσόδετο
Έπιλογης έτων 1956 - 1957 - 1� 58
με δρχ. 70 άντl δρχ. 90.
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