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Μή έν πολλοίς όλίγα λέγε
άλλ' έν όλίγοις πολλά.
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1971

Τ ό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων
είς σελ. 2 έξωφόλλου
('Αποστέλλονται έλεύθερα ταχυaρομικων τελων)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ

ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Συνδρομη 1971 δρχ. 60 (έξωτερικοu 75)

'Όλοι οί συνδρομηταl έσωτερικοu εχουν δικα(ωμα
να άγοράζουν τούς τόμους έπιλογης
Α' Τριετίας 1956-1957-1958
Β' Τριετ(ας 1959 1960-1961
εκαστον πpός δρχ. 70 άντl δρχ. 90

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Αποκρυφισμός καl Μυστικισμός

αδ. 25 δεμ. 40

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α

αδ. 50 δεμ. 70

Εtσαγωγη στη Θεοσοφία

•

Τα Βήματα της Φιλοσοφ(αι;ς .

αδ. 60 δεμ. 80
αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφίας) Β'εκ
δοση ά.ναθεωρημένη 1971
Έκλογαl ά.πό τόν Κρισναμοuρτι

.

δεμ. 70

αδ. 50 δεμ. 70

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. � 631.675-926.963

-

ΓΕDΡΓΙΟΣ Α. XEIMAPAt

ΔΙΜΗΗΙΑΙΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ-f ΕλΕΥΘΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δραyατσαvίου 6 (Πλ. Κλαυ8μώvος), ΑΘΗΝΑΙ - 122

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ
'Επιμελητής υλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΤΟΣ 16ον
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'Η Είρήνn -ιών Λαών διά-ι-ής
Δικαιοσύνης καί 'Α yάπnς
Μ·�νuμα τοϋ Οίκοuμενικοϋ
Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
Ό Οίκουμεvικος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παvα
γιώτατος κ. Άθηvαγόρας, δια μηνύματός του προς τον συν
εργάτη του «Ίλισου» Αίδεσιμώτατοv κ. Zάvov Γουγουταv, προ
ϊστάμεvοv της Όρθοδόξου Έλληvικης Κοινότητος τώv 'Αγίων
Κωνσταντίνου καl 'Ελένης, είς Μάvσφηλvτ Η.Π.Α., συγχαίρωv
τουτοv δια τα δημοσιεύματά του καl αναφερόμενος είδικώτε
ροv είς αρθροv του περl είρήvης, τονίζει:
«Άλλ' ό πόλεμος, αγαπητέ πάτερ Ζάνε, δέν φονεύεται

καθ' οίον
δήποτε τρόπον, οϋτε είναι δυνατόν νά έπικρaτήση ειρήνη, έάν δέν
πέλθη προηγουμένως δικαιοσύνη κaί αγάπη μεταξύ τών λαών, τών
'Εκκλησιών κai τών ατόμων.
Διά τοϋτο κai ήμεις δέν όμιλοϋμεν περί ειρήνης, ουτε λόγον
ποιούμεθa περί aύτfjς εις τάς Πaσχaλίους κai τών Χριστουγέννων
Πατριaρχικάς 'Αποδείξεις, αλλά κηρύττομεν συνεχώς αγάπην κai
τό κήρυγμα τοϋτο εyινε το Μήνυμα τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου
έν τη προσπaθείc;ι. της αποκαταστάσεως τών σχέσεων μετά τών διa
φόpων τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησιών».

ε
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Οί Μύθοι καί
οι μϋθοι εί'/(1.ι της cρ α.νταισίια ς
δ μιο,υργfΑJ,α.τα καί δJδυv, αμία της
Λοyί,κη; v' &ποδώση τό νόημ'l.
της άιλr;θε:ας.
οι μυθοι, λο:ιπόv, α.πωθύνοv
τα.ι στή νηπιώδη πΥ':ουμ..ατικ.ή ήλι
κία τοϋ ά.1νΟρώπου -Υ.α.ί καλως έκ
πληρώvουv τ·ηv d:ποσταλή τ:ωv.
"\
υΞ.Υ ποpουμ.ιε εtς ΣχοAp1.γz ς:,
λείογ ΥΧ γυ�ιvά.ζωμε -όv
χα,ί -ήγ ψωτειvηγ Υ,pίσ:γ προς οrι
ΧΟΟΟμΎ]Υ τ·οϋ έcωrτο5 μας ώς σκ,ε
πτομένου ά.vθρώ�που · 'Ή θά, τον
αψήσωμz vά κολυμ.πά.η μέσα στίς
συyκ.ι Υ 'σεις της κα,ρδ:?..ς Υ.αί της
cραντασία.ς τcυ, -χα.ί vά, yίνε-α,ι τό
εϋχολο θυμ'l. -κ.ά.θ,z bΑΠΙιΔΟΠΩ
ΛΗΤΗ ΤΉΣ ΕΥΤΥΧΙ Σ;
Σ-ό β:βλί.ο «'Αφορισμοί χα.ί
Διαλογισμοί» (Σελ�ς 186) δ -χ,,
Κ. Τσά.τσο; γρά.φzι: «Ποιός θά.
χω
: ρίση τη χρ:στιανιχή θρψκ,εί1α
. ο το μϋΙθο τryς Υ,α,ί επομ,έyιως
απ
τά, δόγματ. ά. της; Λύτός θά, ,ήv
σώση γιά, τού; αιιω-ιαρ>.
Καί δ Χ. Τσάτσος ξέρzι πολύ
'
'
� ' για.τ'ι ��
' το' τι' Λεει,
μ.,εvιΛΕΠΕι
καJλα
σα. στο δόγμ:ι. πολλfιv χιεvολογία
κα.ί άνθρωπο με πσλλήν Έκκλϊι
σία. χα.ί καθόλου Θεόν 'Αyάntης·
ΥJα.ί προβ?,έπει τ�όv χίvιδrυvov έ.κ
τοϋ 1έρ-χομοϋ της κα.ι vούρyια.ς &.
γα.λυτιχης Λογιχης, πού ά.y-χ,α.λι{i
ζει τόv άνθρωπο πού εΌ'J.λε το πό
δι του στο ψεyyά.pι -χ,αί με έρευ•
νη,τικο μά.τι α.vο:ξε το πα.ρά.Ιθυr ρο
τοϋ ουραvοϋ.
Κα.ί, σά.v κ,α.λός Έλληvορθόδο
1
ξος Χρ�στιαvός, δεν θ<έλει γά, δη
I

or.r

1

ή

'Αλήθεια

-ά, δόγμα.τα, της 'Ε-,αλ ησία.,ς μα,,.;
<(ωριμ.ι,χ γιrά, το'Υ τά.cροv, σ.λλά. δ..ναr
6αιπτιζόμεvα,, προς σωrtη,ρίοογ -της
χριστ:α,γί,κή; ουσί1.ς y.α.ί -τοί} ιπι
στοϋ.
Ώς ΈιλληvορΜδοξη δ;μ.,ως ':&χ.
mησία., εχομε -τά. πρέπον-τα. ΣΤΕ
ΛΕΧΗ vά ξα.vαιζωvτα.vέψοι.ιν «τά.
ετοιμα. προς 'tαιψήv δό,yμα.-οά.
τ ;»' %α.ί γά, ξοο-ια.κερδίση α.υ-τή
τον α.vθρω-πο γιά. τον δποί;ο'ι οι
1.1,ϋθοι εχrmα.v την <θρ σκ.ευ,;;ικ.ή
τους α.ϊγλη;

Καeώ:; yp σJ' Ξ.L δ Χ. κ. 'f::rά.
τσο;, «Ή ά.ρ:σ-τοrιοp!7,τία. τοϋ πγ,εύ
μα.το:; δεv χρειάJζε-ται θρησκ,ε,υ,
t1:rκ.ή πα:δεία, δ,λλά. ιθρ σιΚείιαι».
(Σελ. 184) .
Ποι'σο: ιει vα.ι ομως οι
ριστοχράτες τοϋ πνεύμα.τος;!
,
,
e :>Α,
,
" ιQ σοι χα.ι οι filε-τοι στην πιceτρίδα. μου ΛέσΌο. 'ΆρΙJ,, δ Λαός
χρει6.Jgετα.: τά. 1.1,α.τογυάι'λια, -τω•v
1θp'Yj1:JY,ευτ:yJGJγ μύθων, -τούς rδ100ί
ους -ή «'Επιστημονική μα.,ς έπο
χή» θέλει vά. τούς έξηry 'σ'Yli με τά.
ψωτα. -τοϋ δρθοϋ Λόγου.
1 αί αν έγχα.rρως δεv φωrtι
σ1θοϋμε με τήν Ίιωιά.vvειοv Θεολο
y�οοv - Γ UIE[ ιQ ΘΕΟ Σ ύ-πάιρχει φόβος ,μιz -τό ,yκ.ρέiμιuμΙJ,
-των δογματιχωv εLδώλωγ v« 1tλη:ΜΑΣ '
θύνη τό Ο"'ι.οτά.Ιδι ΜΕΣ
ΟΓΟΣ vά μήv
γι,α,-τί ί'σως δ
μ..πορέση v' αvταα,ταιστήση τό
ΙΙΑΡΑΛΟΙ'ΟΙ-.
LΔ. Ζ. ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
Man fj ld Ohio
1

Τ
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΟΥ-ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΡαpnΓtρανόθ Ταγκόρ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ συμπληρώθηκαν στlς 7 Αυγούστου
cΊπό τόv θάνατο του μεγάλου Ίvδου ποιητου Ραμπιτραvαθ
Ταγκόρ. Στην Ίvδία καl σε δλοv τόv κόσμο ή έπέτειος αυτη της
αποδημίας του μεγάλου cΊvθρωπιστου καl φιλοσόφου στlς «α
γvωστες δχθες», δπως ελεγε, δίνουν ευκαιρία έκδηλώσεωv,
πού εχουv σκοπό να έφελκύσουv την προσοχη τώv πνευματι
κών ανθρώπων. Ό «'Ιλισός» μεταφέρει στlς στηλες του μερι
κα από τα ποιήματα καl τlς σκέψεις του Ταγκόρ, cΊπό τό βιβλίο
«Λυρικές Προσφορές» (μετάφρ. Ρένας Καρθαίου) καl «Σκόρ
πια πουλια» (μετάφρ. Ρένας καl Κ. Καρθαίου).
Έκεί πού τό πνεϋμα είναι αφοβο, καί τό κεφάλι ψηλά,
'Εκεί πού είναι λεύτερη ή γνώση,
Έκεί οπου ό κόσμος δέν είναι κομματιασμένος άπό τούς στενούς τοί
χους τών σπιτιών,
Έκεί πού τά λόγια βγαίνουν άπό τά βάθη της άλήθειας,
'Εκεί πού ή προσπάθεια άπλώνει άκούpαστη τά χέpια της yυpεύον
τας τήν τελειότψα,
'Εκεί πού τό καθάριο pυάκι της λοyικης δέν έχει χάσει τό δρόμο
του μές στον ζερό αμμο της νεκpης συνήθειας,
Έκεί πού τό πνεϋμα, όδηyημένο ολο καί πιό έμπpός άπό σένα,
πλαταίνει άκατάπαυστα σέ στοχασμό καί σέ δpάση,

ολο

Έκεί κάτω άπό αύτόν τόν ούpανό της λε υτεpιας, αφησέ με, πατέρα,
νά αναστήσω τήν πατρίδα μου.

*
* *
Γιατί έσβησε τό λυχνάρι;
Τό έκρυψα κάτω απ' τό μαντύα μου yιά νά τό φυλάξω άπό τόv αέpα,
γι' αύτό έσβησε τό λυχνάρι.
Γιατί έμαpάθηκε τό λουλούδι;
Τό έσφιξα στήν καρδιά μου μέ πολυέyνοιασ τη άyάπη, yι' αύτό έμα
pάθηκε τό λουλούδι.
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Γιατί εξεpάθηκε τό ποτάμι;
Τοϋ εχτισa ενa φpάχτη yιά νά το εχω όλάκεpο yιά μένα, yι' aύτό ε
ξεpάθηκε τό ποτάμι.
Γιατί ετσaκίσθηκε ή χοpδή της lipπaς μου;
Έyύpεψa νά βγάλω απ' aύτήν ενaν ηχο πού είτaν πάpa πάνω απ' τή
μπόpεσfι της yι' aύτό ετσaκίσθηκε ή χοpδή της lipπaς μου.

* **
'Άφησε πιά τούς ψαλμούς κaί τίς δοξολογίες κaί τίς πpοσευχές σου!
Ποιόν λaτpεύεις σ' aύτή τήν εpημικfι, σκοτεινή γωνιά τοϋ νοϋ μέ τίς
κλειστές πύλες; �Ανοιξε τά μάτια σου κaί κοίταξε, ό Θεός σου δέν
εΤνaι κοντά σου.
Είναι εκεί οπου ό ζευγάς όpyώνει τήν ξεpή yfj κaί εκεί πού ό πετpο
κόπος σπάζει τίς πέτpες. Είναι κοντά τους μέ τον fίλιο κaί μέ τή
βpοχfι, κaί τά ίμάτιά του είναι σκεπασμένα από σκόνη. Βγάλε τον
ίεpό μανδύα σου κaί κατέβα, οπως εκaνε κaί εκείνος στή σκονισμένη
yfjς.
Λύτpωση; Ποϋ μποpεί νά βpείς τή λύτpωση; Ό ίδιος ό Κύpιός
μας εκpάτησε μέ xapά στά χέpιa του τά δεσμά της δημιουpyίaς εί
ναι δεμένος μαζί μας yιά πάντα.
Πapάτησε aύτούς τούς

ύπεpκόσμιους

λογισμούς

σου

κaί

liσε

τά λουλούδια κaί τά λιβάνια! Τί πειpάζει αν σκιστοϋν κaί λεpωθοϋν

τά poϋxa σου; Πfιyaινε νά τον ανταμώσεις κaί στάσου κοντά του μέ
τον μόχθο κaί τον ίδpώτa τοϋ πpοσώπου σου.

* **
Τούτη είναι ή πapάκληση πού κάνω σ εσενa. Κύpιε
χτύπα ως τίς pίζες τίς αδυναμίες μές στήν κapδιά μου.

- χτύπα,

Δός μου τή δύναμη νά σηκώνω μέ εύκολίa τίς χαpές κaί τίς λύπες
μου.
Δός μου τή δύναμη νά είναι κapποφόpa ή
μου.

πpοσφοpά της αγάπης

Δός μου τή δύναμη νά μήν απapνηθώ ποτέ τούς φτωχούς κaί νά
μή λυγίσω τά γόνατά μου μπpοστά στήν αλaζονίa τών ίσχυpών.
Δός μου τή δύναμη νά κpaτώ τό πνεϋμa μου απάνω από τίς κa
θημεpινές μικpότητες.
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Καί δός μου τή δύναμη νά παpαδόσω τή δύναμή μου μ.έ άyάπη
στή δική σου θέληση.

***
Τό μ.υστήpιο της δημ.ιουpyίας είναι σάν τό σκοτάδι της νύχτας
-είναι μεγάλο. Τό άπaτηλό της γνώσης είναι σάν τήν ό μ. ίχλη
της aύyfjς.

Αύτό πού είσαι εσύ ό ίδιος δέν τό βλέπεις aύτό πού βλέπεις είναι
ό ίσκιος σου.

Τό ποτάμι της άλήθειας τpέχει πεpνώντας άπό τά κανάλια της
πλάνης.
Μιά μ.έpα θά μάθουμε πώς ό θάνατος δέν μ.ποpεί νά μας άpπάξει
τίποτε άπό οσα εχει κεpδίσει ή ψυχή μας, γιατί τά κέpδη της εχουν
γίνει ενα μ.' αύτήν τήν ίδια.
Κάθε παιδί μας φέpνει τό μήνυμα πώς ό Θεός δέν εχει άκόμ.η
άποyοητευθεί άπό τόν ανθpω πο.

Ό Θεός πεpιμένει νά πάpει άπάντηση yιά τά λουλούδια πού μας
στέλνει, οχι yιά τόν 'Ήλιο καί yιά τή Γη.
Ποϋ νά βpίσκεται αύτή ή πηγή πού κάνει τοϋτα τά λουλούδια νά ξε

πετάγονται σέ μ.ιά άδιάκοπη εκσταση;

Ποιά είναι ή άόpατη φλόγα τοϋ σκοταδιού πού τό σπιθοβόλημ.ά της
είναι τά αστpα;

οι ανθpωποι είναι σκληpοί,

μ.ά ό ανθpωπος είναι καλόκαpδος.

«Ντpέπομ.αι πού ε[μ. αι ετσι άδειανός», είπε ό Λόγος στήν Πpάξη.

«Καταλαβαίνω πόσο είμαι φτωχή, οταν σέ βλέπω εσένα», είπε ή
Πpάξη στό Λόγο.

Ό καταppάχτης τpαyουδάει: «Τpαyουδώ οταν βpίσκω τήν ελευ
θεpία μου)).

**************
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Οί σκοποi -ιών Μυσ-ιηρίων
Τοϋ Δ Η Μ. Ι Ω Α Ν Ν I Δ Η
( «Πuθαγόpας-Γvώμωv», 1934)
Διά τούς μελετητας της ούσί
ας των 'Οργανώσεων έκείνων, αί
τινες εlς διαφόρους έποχας και
εις διαφόρους χώρας ένεφα
νίσ{)ησαν καί έλειτούργησαν ύπο
την όνομασίαν «Μυστήρια», κα
θίσταται φανερw δτι ή ίδεολογία
αυτών ύπη_ρξεν έν γενικαίς γραμ
μαίc ή αυτή. ιαφορα ύφίσταται
μόνον εις το εΙδος των χρησιμο
ποιη,&εισων άλληγοριων η του
συμοολισμου προς περικάλυψιν
των έσωτερικων tννοιων της Μυ
στηριακης tδεολογίας, δστις έξηρ
τήθ-η έκ των ,συν&ηκωv της επο
χης καί της χώρας εν η έvεφαvί
σ{)ησαν αί διάφοροι Μυστηριακαί
'Οργανώσεις. ''Ι'πο τον διάφο
ρον των διαφόρων τούτωιν 'Οργα
νώσεων συμοολισμον διετυπώθη
σαν αί αυταί άλή{)•ιαι αί σχέσιν
εχουσαι με την εκδήλωσιv κα'ι την
λειτουργίαν των Κόσμων, την εμ
φάνισιv, τας λειτουργίας και την
τύχην τσυ αvθ-ρωπίl'Ου πνεύματος
καί τοίί καθ-όλου ακόμη πνεύματος
της Φύσεως.
Έαv λοιποv ή tδεολογία των
διαφόρω,γ Μυστηρίων ύπηρ,ςεν ή
αυτή, εϋλογον τυγχάνει δτι κοινοί
wτηρξαν κα'ι ί ύπο των 'Οργανώ
σεων τούτων επιδιωχθ-έντες σκο
ποί.
Χωρις ν' άνατρέξη δ μελετων

το ζήτημα τοίίτο εtς τας εσωτερι
κας έvνοίας των διαφόρων Μυ
στηριακών διbασκαλιων, αίτινες
αλλως τε χρήζουσι 6α-θ-είας κα'ι
έvδε λεχοϋς μελέτης, καθ-' δσοv ά
ποκαλύπτοvται μόνον δια της κα
τανοήσεως τού χρησιμοποιηθέν
τος συμυολισμου, δύναται να εξα
γάyn συμπεράσματα περί των
σγ,οπων των Μυστηρίων μελετών
τα σωζόμενα έΥ,είνωιν, οίτινες ε
γραψαν περί της έξωτερικης μορ
φης των Μυστηρίων. Οί έπί του
{)'ματος τούτου γράψαντις 'Έλλη
νες συγγραφείς, δια να άνατρέ
ξωμεν μόνον εις τούτους, συγ
κλίνουσιν fις το να διακηρύττω
σιν δτι αί Ιυστηριακα'ι 'Οργανώ
σεις άπέ.6λεψαν είς τ1Ίν πρόοδον,
την πνευματικην πρόοδuν, των (V
αυταί; Μυστων.
'Η πρόο ος των πραγμάτων της
Φύσεως και ή του πνεύματος, του
λειτουργοίιντο:; εν τί) Φ�σεt. είναι
νόμος της ουσίας αυτης. Του με
γάλι υ τούτου νόμου ουδέν πρα1 μα
της Φύσεως f ξαιρείται ώς κα'ι ου
δέν tν αυτη πνr ίίμα. Τον μεγάλσν
τουτον νόμον άντιλαμοανόμε-θ-α
πάντες λειτουργοίίντα εν τφ περι
ϋάλλοντι ήμων, ή δε έπιστήμη κα
τονομάζει αύτον ύπο το ονομα «ε
ξέλιξις».
Ό νόμος ούτος είναι καθολικος

1971

οι

Σ

κοnοι

359

ΤΩΝ ΜΥ ΣΤΗ Ρ ΙΩΝ

καί ούδείς εξαιρεϊ;ται της εύεργε
τικης αύτοϋ έπιδράσεως, πλην 11
άv&ρωπίνη νόησις, εν τη συγχύσει
αύτης, τείνει ν' άποξενώνη τον αν
{}ρωπον του {}είου τούτο εύεργε
τήματος. Παρά τάς άντιδρά,σεις
της άv&ρωπίνης νοήσεως, εν τού
τοις, ό {}είος ο-οτος νόμος λειτουρ
γεί, ή δε άν{}ρωπίνη νόησις εν
τη ψευδεί αύτης αντιλήψει των
πραγμάτων δεν επιτυγχάνει παρά
μόνον την επι6ράδυvσιν των εύερ
γετι-χώv . αύτών άποτελεσμάτων.
Έντεϋ,θεv αί δοχψασίαι του άν
}
{ ρωπίνου γένου; και ή επιχράτη
σις της {}λίψ:ως 'Χιαι της όδύvης
εκεί δπου φύσει ή χαρά καί ή ευ
τυχία {}ά εδει νά αποτελούν την
μ οίραν των αv&ρώπων. Προς ύ
πο6οή{}ησιv τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους δπως εξέλθη του κόσμου των
ψευδών ί,δεων καί των δοκιμασιών,
προς ας αύτο ερριψεν έαυτό, φω
τεινά και ίσχυρά πνεύματα, εξ ά
γάπης πρός τούς αν{}ρώπους, ϊ
δρυσαν χατά διαq;όρους εποχάς
τάς Όργανώσεις εκείνας, αϊτιvες
φέρουσι το ονομα «Μυστήρια».
Σκοπος των 'Οργανώσεων τού
των ύπηρξεν ή ύπο6οή{}-ησις ώρι
σμένων άτάμων, προς τοίίτο κα
ταλλήλων, νά εξέλ{}ωσι της ά6ύσ
σ:ου των ψευδων ιδεών και τοϋ κό
σμου της οδύνη; και επιτύχωσιν
οϋτω την άπρόσκοπτον αύτωv πρό
οδον, ϊνα και ταυτα με την σειράν
των άποτελέσωσιν έστίας φωτος
προς κα&ο ήγησιν του άv&ρωπί
VΟ'\J γένους δπως επανεύρη την άρ
χικην αύτου φυσικηv όδόν, 11τις
{}ά όδηγήση αύτο προς την πρόο
δον.
ΕΤναι άληθες δτι αί F κάστοτε
έμφανισθείσαι τοιαυται 'Οργανώ
σεις, φΜσασαι εν άχιμfi εν τiί επι-

τελέσει τοϋ εργου τούτου, συν τω
χρόν<ρ παρήκμασαν καί r"4 τέλεΊ
εσίγησαν. Τοϋτο όφείλεται είς το
δτι π·ριηλ{)ον είς χείρας άv&ρώ, ξ'
u
,
πων ανα ιων, οιτινε; δ'εν κατενοησαν οϋτε το περιεχόμενον οϋτε
τούς σκοπούς και τον ΠG οορισμον
αύτων.
'Εκείνο τό όποίον πρέπει νά ε
ξαρ{)ίj εΙvαι δτι ό απώτερος σκο
πnς των Μυστηρίων δεν ύπηρξεν
11 άτομ:κr1 πρόοbος των μελων των
Όργα1ώσεωv τούτων. Τοίίτο {}ά
άπετέλει πραξιν έγ ϊψου, άναξί
αv του ϋψους της άρετης και της
γνώσεως των ο.v&ρώπων εκείνων;
οϊτινες ειργάJ{)ησαν εν ταίς Όρ
γανώσεσι ταύτα·ς. Ή προς την
άv&ρωπότητα άγάπη των άπηγό
ρει εν αλ 1 ως τε το ;"j το. Ή άτομικη
πρόοδος των Μυστών άπετέλεσε
σκοπόν τινα ενδιάμεσον, το μέσον
τοϋ τε�ικου σκοπου των Μυστη
ρίων. Ό δε τελικός σικοπος αυτών
ύπηρξε πά1 τοτε ή ύπο6οή{}ησις
των λοιπων άν&[ ώπων δπως εξέλ
{}ωσι των πλανών, ρυ{}μίσωσι τάς
χέσει; αύτων και άγαπήσωσιν
άλλή1ους, διότι τότε μόνον εtναι
δυν:χτον να έπιτευχ{}ij ή κα{}ολική
πρόο � ος μιας κοινωνίας, διά της
άλληλεγγύης και ουχl διά του άν
ταγωνισμοίί των μελών αυτης.

•

* *
'Εκ της ίστορίας εΙναι γνωστrι
1Ί μεγάλη επίδρασις των Μυστη
ρίων επί των άv{}ρωπίνων κοινω
νιών. 'Εκ.είναι αί κοινωνίαι ενεφά
νισαν πολιτισμον δσαι ύπηρξαν ύ
πό την επίδρασιν 'Οργανώσεων
Μυστηριακών. εν είναι ύπερ6ολή
ό ίσχυρισμός δια την χώραν μας,
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δτι 1i δόξα του Έλληvικου πνεύ
ματος και τό μεγαλείΘν του 'Ελ
ληνικού πολιτισμού είς την tπίδρα
σιν των Μυστηρίων 'tης έποχης
έχείνης όφείλονται.
ΕΊναι δμως άλη{}ές δτι τα Μυ
στήρια της 'Ελλάδος παρα την
άκμ11ν αύτωv δεν κατώρ{}ωσαν νά
tμπ οτίσωσι τάς κοινωνίας της έ
ποχης tκείνης δια των Μυστηρια
κών ιδεών κα{}' όλοκληρίαν. Ί--Ι
κακία και αί προλ11ψεις 11μπόυισαν
προς τουτο. 'Επέδρασαν δμω; �π·
αύτη; σπουδαίως κατα τρόπον ά
γα{)οποιόν. Είναι γνωστ11 fι κοι
νωνικ11 δρασις των l\Ιυστηρίων
δια της ίδρύσεως και της λειτουρ
γίας των συνεδρίων έκείνων των
'Ελληνικών πόλεων, τα όποία έκα
λοϋντο «' \.μcrικτιονίαι». Τα κυρι
ώτερα τούτων έλειτούργησαν εlς
τά σπουδαιότερα μυσταγωγικά
κέντρα της άρyαίας 'Ελλάδος, έν
ε) φοΤς και tν ήλφ. Σ·,ωπό; αύ
των ητο 1i συνεννόησις και ή εϊρη
νικ11 δια6ίωσι::; των διαφόρων Έλ-
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ληνικων πόλεων, ώς και ή τήρη
σις έν καιρφ πολέμου ιμέτρων άν
{)ρωπιστικων δια τούς μαχητάς
και τούς αμάχου; πληθ1Jσμούς, ώς
ό σε6ασμός των τραυματιών, ή μη
δηλητηρίασις των ποσίJμων ύδάτων
και αλλα.
*
* *
Ό τελικός, επομένως, σκοπός
των Μυστηρίων ύπηρξεν ή προ
ώfJησις της άv{}ρωπότητος προς
την πρόοδοv. 'Η τοιαύτη προώ{}η
σις συνετελείτο δια της προσπα
θείας δπως αί ανθρώπιναι κοινω
νίαι έπανέλ{}ωσιv εtς τον φυσικόν
αύτων προορισμόν, δστις είναι Ύ]
άμοι6αία συνδρομη και ή συνερ
γασία των ατC:μων, τά όποία άπο
τελουσιν αύτάς, και ή προσαρμο
γή αύτωv προς τούς φυσικούς ε
κείνους κανόνας, ή άπο των όποί
ων :ιcαρέκκλισις της ά, {}ρωπότη
τος συνεπάγεται την έπι6ράδυνσίν
τη; προόδου των κα{}' εκαστα
τόμων αύτης.

α
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'Η με-ιαθανάtΊα
σtόν 'Ασ-ιρικό κόσμο
ΚΩΣΤΗ Μ�ΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άπο το βιβλ(ο <ιΕίσαγωγη στη Θεοσοφία»
Πρέπει να νιώσωμε καλα πώς ό θάνατος δεν φέρνει καμ
μια μεταβολη στην ήθική, στη συναισθηματικη καl στη νοητι
κη φύση του άνθρώπου. Ή μόνη μεταβολη πού ερχεται στον αν
θρωπο με τον θάνατο είναι δτι δεν εχει πια φυσικό σώμα, κι
ετσι τό «Έγώ» δεν εχει πια τό μέσον για να έκφρασθη στον φυ
σικό κόσμο. Έξακολουθεί ό ανθρωπος να σκέπτεται, να έπι
θυμη καl να προσπαθη να έπιδράση πάνω σε δ,τι τον ένδιαφέ
ρει. Προσκολλημένος στα γήϊνα, άλλα χωρίς να μπορη πια να
έκδηλωθη σ_τόν φυσικό κόσμο, ύποφέρει γι' αυτή του την άδυ
ναμία, ως πού να έξαντληθη τό ένδιαφέρον του για τα
γήϊνα πράγματα. Καl τότε ζη ευχαριστημένος καl ηρεμος στον
άστρικό κόσμο.
Κατα τη στιγμη του θανάτου, μέσα σε λίγα λεπτά, η καl
σε δευτερόλεπτα μόνον, ό ανθρωπος άναπολεί όλόκληρη τη
ζωή του, με δλες τlς λεπτομέρειές της. Σε ενα μεγαλειώδες
δραμα περνάει μπροστα στη σκέψη του όλόκληρος ό βίος του.
Ξαναβλέπει τα παιδικά του χρόνια, τούς νεανικούς του έν
θουσιασμούς, τlς διάφορες πράξεις του, τα ευτυχισμένα καl
δυστυχισμένα γεγονότα της ζωης του, τlς προσπάθειές του,
τούς θριάμβους καl τlς αποτυχίες του, τlς άγάπες καl τα μίση
του. Ευτυχισμένος έκείνος πού δεν εχει για πολλα να κατη
γορήση τον έαυτό του... Ξαναβλέπει όλόκληρη τη ζωή του καl
ξεκαθαρίζει τό νόημά της. Κατανοεί καl άποτυπώνει την
κ ε ν τ ρ ικ η ί δ έ α του βίου του. Γι' αυτό λένε πώς είναι ίερη
ή στιγμη του θανάτου καl γι' αυτό δεν πρέπει δποιος πεθαίνει
να ταράσσεται άπό άνώφελους καl άνόητοuς θρήνους η άπό
οίκονομολογικούς συνδυασμούς τών κληρονόμων του.
Κατα τό διάστημα της έπίγειας ζωης τό άστρικό σώμα του
άνθρώπου συγκέντρωσε ϋλη άπό τό ενα η τό αλλο ύποπεδίο
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του άστρικου κόσμου, άνάλογα με τη φύση τών συναισθημά
των καl τών έπιθυμιών, που προκαλουσαν τους παλμούς του.
Μετα τόν θάνατο γίνεται μια διευθέτηση της vλης του άστρικου
σώματος. Ή ϋλη κάθε ύποπεδίου σχηματίζει ενα κέλυφος που
περικλείνει τα κελύφη τών λεπτοτέρων ύποπεδίων. 'Έτσι, τό
«Έγώ» φυλακίζεται σε έπτα περικαλύμματα άπό άστρικη vλη
Τών έπτα ύποπεδίων, κατα σειρά, τα λεπτότερα πρός τα μέσα
καl τα πυκνότερα πρός τα εξω. Ή ζωή στόν άστρικό κόσμο
είναι ή διαδοχικη φθορα καl άποσύνθεση τών έπτα κελυφών. O
σο περισσότερη ϋλη άπό κάθε ύποπεδίο εχει συγκεντρωθfj στό
διάστημα τfjς έπίγειας ζωfjς, τόσο παχύτερο καl σκληρότερο
θα είναι τό άντίστοιχο κέλυφος καl τόσο περισσότερος χρόνος
θα χρειασθfj για την άποσύνθεσή του. Ή σύνθεση του άστρι
κου σώματος είναι άνάλογη με τόv βαθμό της έξελίξεως κάθε
άνθρώπου. Τό άστρικό σώμα του πνευματικα έξελιγμένου άν
θρώπου, άποτελούμενο άπό συστατικα τών λεπτοτέρων ύπο
πεδίων, θα άποσυντεθfj εύκολώτερα καl τό «Έγώ» θα άπελευ
θερωθfj γρηγορώτερα, περνώντας στόν νοητικό κόσμο.
0

Ή συνείδηση του άνθρώπου - μετό. τόν γρήγορον όραμα
τισμό της έπίγειας ζωfjς του καl τόν θάνατο που έπακολουθεί
- πέφτει σε μια κατάσταση νάρκης, σε μια κατάσταση ειρηνι
κfjς άσυνειδησίας, ένώ γίνεται ή διευθέτηση της ϋλης του ά
στρικου σώματος στα έπτα συγκεντρωτικα κελύφη καl άρχί
ζει ή διαδοχικη άποσύνθεση τών κελυφών. Ό ανθρωπος θα
ξυπνήση, δηλαδη ή συνείδησή του θα άρχίση καl πάλι τη δρά
ση της, δταν άρχίση ή τριβη με τόν έξωτερικό άστρικό κόσμο
του κελύφους έκείνου, που άποτελείται άπό άστρικη vλη του
ύποπεδίου στό όποίο ήταν συνηθισμένος κάθε ανθρωπος να
δρα στόν άστρικό κόσμο κατα τό διάστημα της έπίγειας ζωfjς
του. Διότι έκεί θα δεχθfj τlς έντυπώσεις στlς όποίες ήταν συ
νηθισμένος, τούς παλμούς που του ήταν γνωστοί. Διότι κάθε
ύποπεδίο εχει τούς δικούς του παλμούς, καl αύτός είναι ό λό
γος πού δεν μπορουν να έπικοινωνήσουν άστρικα σώματα που
βρίσκονται σε διαφορικα ύποπεδία, δπως δεν μπορουν να έπι
κοινωνήσουν τα ζώα της ξηρας με τα ψάρια καl τους λοιπούς
κατοίκους του βυθου της θαλάσσης.
'Όσοι πέρασαν τη ζωή τους με κτηνώδεις έπιθυμίες καl
ποταπα συναισθήματα θα ξυπνήσουν στην πυκνότερη ύπο
διαίρεση του άστρικου κόσμου, στό εβδομο ύποπεδίο, δπου
δπως γράφει ή Δρ Μπέζαντ- ή ϋπαρξη είναι οδυνηρή, άλη
θινη κόλαση, έξ αιτίας τών φοβερών παθών που συναντώνται
εκεί, δπως είναι τό μίσος, ό φόβος, ή σκληρότης, ή έπιθυμία έκ
δικήσε�ς. 'Όσοι δμως δεν άνταποκρίνονται στα κατώτερα αύ
τα πάθη θα περάσουν σε κατάσταση νάρκης τό σύντομο διάστη-
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μα πού θά χρειασθη για νά διαλυθη τό κέλυφος πού αποτελεί

ται από ϋλη τοίί έβδόμου ύποπεδίου - πού δεν θά είναι γι' αύ

τούς παχύ - καl ή συνείδησή τους θά ξυπνήση δταν άρχίση ή
τριβη τοίί κελύφους πού σχηματίστηκε από ϋλη τοίί εκτου η τοίί
πέμπτου ύποπεδίου.

Στό εβδομο ύποπεδίο ζοίίν την άστρικη ζωή τους οί κα
κοίίργοι, πού εχουν καλλιεργήσει βδελυρά καl αποτρόπαια πά
θη. Δεν τούς έκδικείται κανένας θεός, άλλα παρεβίασαν τούς
νόμους της φύσεως καl είναι αναπόφευκτο νά ύποστοίίν τlς συ
νέπειες, κάτω από την πίεση της αντιδράσεως τών παραβια
σθέντων φυσικών νόμων. Θά διδαχθοίίν ετσι τό μάθημα της
ζωης, πού δεν ήθέλησαν νά μάθουν δσο ζοίίσαν.
ακόρεστες
όρέξεις για ήδονες τοίί φυσικοίί κόσμου δεν μποροίίν νά ίκα
νοποιηθοίίν, διότι δεν ύπάρχει ηιά τό φυσικό σώμα, καl δσοι
εχουν συνυφάνει την vπαρξή τους με βίαια πάθη ύποφέρουν φο
βερά έξ αίτίας της αδυναμίας τους νά τά ίκανοποιήσουν. Έπει
δη ή άστρικη ϋλη είναι έξαιρετικά εϋπλαστη καl διαπλάσσεται
σε μορφές ανάλογες με τά συναισθήματα πού τlς προκαλοίίν,
οί μορφες στό εβδομο ύποπεδίο ε1ναι αποκρουστικές, έξ αί
τίας της ποταπότητος τών συναισθημάτων καl έπιθυμιών. 'Εκεί
ζοίίν έγκληματίες, παρακολουθούμενοι από τά φάσματα τών θυ
μάτων τους. 'Επίσης περνοίίν ενα όδυνηρό χρονικό διάστη
μα οί ζωοτόμοι, διότι τά αστρικά σώματα τών ζώων έκδικοίίν
ται. Εύτυχώς οί περισσότερες συνειδήσεις περνοίίν τη ζωή
τους στό εβδομο ύποπεδίο σε κατάσταση ήμινάρκης, έκτός από
δσους είναι συνειδητοl κακοίίργοι.
·Η έπόμενη ύποδιαίρεση τοίί άστρικοίί κόσμου -τό εκτο
ύποπεδίο- είναι τό περισσότερο συνδεδεμένο με τόν φυσικό
κόσμο, διότι τά αστρικά σώματα τών περισσοτέρων ανθρώπων
άποτελοίίνται κυρίως από ύλη τοίί εκτου ύποπεδίου. ·Η συνεί
δηση τών περισσοτέρων ανθρώπων αφυπνίζεται έκεί -μετά
την αποσύνθεση τοίί έξωτερικωτέρου κελύφους πού σχηματί
σθηκε από ϋ λη τοίί έβδόμου ύποπεδίου- διότι στό εκτο ύπο
πεδίο βρίσκει τούς παλμούς στους όποίους ήταν συνηθισμένη
στην έπίγεια ζωή. Είναι οί παλμοl πού παράγονται από τlς έ
πιθυμίες καl τό ένδιαφέρον για τά μηδαμινά καl ασήμαντα πρά
γματα της ζωης, στα όποία σπαταλαται ή ένεργητικότης τών
περισσοτέρων ανθρώπων, δπως είναι τό ένδιαφέρον για την
ένδυμασία, για τό ε δος τοίί φαγητοίί, για την απόκτηση ένός
άσημάντου -από την αποψη της πραγματικότητος- αντικει
μένου, για τη διαρκη έπιδίωξη φυσικών απολαύσεων ταπεινής
φύσεως, για την κρίση τών γειτόνων καl φίλων πάνω σ' αύ
τη η σε κείνη την πράξη η παράλειψη, καl οϋτω καθ' έξης. Τό
διαρκές ένδιαφέρον για τά ασήμαντα αύτά πράγματα εχει αύ-
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ξήσει την ποσότητα ϋλης από τό εκτο ύποπεδίο τοίί άστρικοίί
σώματος καl τό αντίστοιχο κέλυφος είναι παχύ. Ή αποσύν
θεσή του θα χρειασθη περισσότερο χρόνο καl ή συνείδηση πα
ραμένει περισσότερο χρόνο φυλακισμένη εκεί, άσχολούμενη
με τlς ασήμαντες επιδιώξεις που της κινοίίσαv τό ενδιαφέρον,
δταν ζοίίσε στόν φυσικό κόσμο. Αυτοl οί ανθρωποι, συνηθι
σμένοι στην επιδίωξη φυσικών απολαύσεων ταπεινης φύσεως,
επειδή δεν εχουv πια φυσικό σώμα καl δεν μποροίίν να ίκανο
ποιήσουv τους πόθους τους, άvησυχοίίν καl ύποφέρουν, ανά
λογα με την ενταση τών άνικανοποιήτωv επιθυμιών τους.
Μερικοl προσπαθοίίν να επικοινωνήσουν με τους φίλους
τους τοίί φυσικοίί κόσμου, δια μέσου τών μέντιουμ η αλλωv
πνευματιστικών πειραματισμών, καl μερικές φορές τό κατορθώ
νουν. 'Αλλα ή προσπάθειά τους αυτή, εξ αίτίας τών μορφών σκέψεων που δημιουργοίίνται, τροφοδοτεί τό αστρικό κέλυ
φος, με αποτέλεσμα να μακραίνη ό χρόνος της ζωης τους στόν
αστρικό κόσμο. Οί περισσότερες φλυαρίες τών πνευματιστικών
συνεδριάσεων, δταν δεν προέρχωνται από «πνεύματα της φύ
σεως», που διασκεδάζουν κοροϊδεύοντας τους πειραματιστάς,
οφείλονται σε «Έγώ» που ζοίίν στό εκτο ύποπεδίο τοίί άστρι
κοίί κόσμου. Τα «Έγώ» αυτά, προσηλωμένα στα ασήμαντα
πράγματα της ζωης, είναι περιωρισμένης αντιλήψεως καl οί
ανακοινώσεις τους από τόν αστρικό κόσμο δεν εχουv γενικώ
τερο ενδιαφέρον, άλλα άποτελοίίv συνέχεια τών συνομιλιών
τους τοίί φυσικοίί κόσμου. Νομίζουν δτι τό μικρό καl ασήμαν
το μέρος τοίί άστρικοίί κόσμου, που μόλις αντιλαμβάνονται,
αποτελεί κάθε τl που ύπάρχει πιό πέρα από τόν τάφο. UΟσοι
εχουν εκκρεμείς ύποθέσεις στόν φυσικό κόσμο προσπαθοίίν
εναγώνια να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς, ε'ίτε με δνει
ρα, είτε με αλλα φαινόμενα, τtου άπασχολοίίν τlς ψυχικές καl
πνευματιστικές 'Εταιρίες. Αυτή ή προσπάθεια δμως τους βλά
πτει, διότι μακραίνει τή ζωή τους στόν αστρικό κόσμο, ενώ πιό
πέρα τους περιμένουν ώραιότεροι κόσμοι. 'Αλλα καl δταν οί
'ίδιοι δεν προσπαθοίίν να ελθουν σε επαφή με τόν φυσικό κό
σμο, ύπάρχουν δυστυχώς κακοl φίλοι, οί όποίοι -με αγαθή συ
νήθως προαίρεση, άλλ' από αγvοια τC>ν επικινδύνων συνε
πειών- προκαλοίίν τό ενδιαφέρον τους για τα γήϊνα, με ανώ
φελες πνευ ματιστικες συνεδριάσεις.
Άλλα καl χωρlς αυτους τους επικίνδυνους πειραματι
σμούς, ή αδιάκοπη προσήλωση τών ζωντανών στους αγαπημέ
νους τους που εφυγαν από τόv φυσικό κόσμο, ό ύπερβολι
κός πόνος τους για ενα φυσικό καl αναπόφευκτο γεγονός -δ
πως είναι ό θάνατος- με τlς μορφές - σκέψεις που δημιουρ
γοίίνται καl που συγκεντρώνονται γύρω ά,πό τό αστρικό σώμα
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του πεθαμένου, μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστα άποτελέ
σματα. Καl αύτό, είτε διότι μπορεί να ξυπνήσουν πρόωρα τή
συνείδηση που βρίσκεται άκόμη σε νάρκη καl να τήν άποσπά
σουν άπό τήν είρηνική άσυνειδησία της, για να τή βυθίσουν
στήν άγωνία ένός άνεπιθυμήτου ύποπεδίου του άστρικου κό
σμου, είτε διότι κινουν τήν προσοχή του «'Εγώ» στα γήϊνα εν
διαφέροντα καl εμποδίζουν τήν κανονική άποσύνθεση της ά
στρικης ϋλης, μακραίνοντας μια κατάσταση που πρέπει να τε
λειώση.
Οί δύο έπόμενες ύποδιαιρέσεις του άστρικου κόσμου -το
πέμπτο καί το τέταρτο ύποπεδίο- δεν διαφέρουν πολυ άπό τό
εκτο, μόνον που είναι περισσότερο λεπτές. 'Εκεί άφυπvίζουv
τή συνείδησή τους τα «Έγώ» που είναι κάπως περισσότερο προ
χωρημένα στή γραμμή της εξελίξεως, που εχουν λεπτότερες
καl εύγεvέστερες επιθυμίες. Τό ενδιαφέρον τους δεν είναι άπο
τραβηγμένο άπό τα γήϊvα, άλλα συγκεντρώνουν τήν προσοχή
τους περισσότερο προς τα εμπρός, παρα προς τα όπίσω. Σπα
νίως ζητουv να επικοινωνήσουν με τόv φυσικό κόσμο, εκτός
αν προσκληθουv σε πνευματιστικές συνεδριάσεις, που τροφο
δοτουv τό έvδιαφέροv τους για τα yήϊvα, ενώ τείνει να εξαv
τληθη. 'Επειδή ό πνευματικός τους όρίζοvτας είναι πλατύτε
ρος άπ' αύτους που ζουν στο εκτο ύποπεδίο, οί άvακοινώσεις
τους είναι πvευματικωτέρας μορφής καί γεvικωτέρου ενδια
φέροντος, χωρlς δμως να μπορουv να πουν τίποτα περισσότε
ρο άπό εκείνα που ελεγαv πρlv φύγουν άπό τον φυσικό κόσμο.
Τίποτα δεν εχομε να ώφεληθουμε άπό τίς συνηθισμένες άvα
κοινώσεις τών πνευματιστικών συνεδριάσεων.
Ή έπόμεvη ύποδιαίρεση είναι πολυ πιο ενδιαφέρουσα. Ή
ϋλη του τρίτου ύποπεδίου είναι φωτεινή καί άκτινοβολεί. UΟ
σοι στο φυσικό κόσμο άσχολήθηκαv καl με αλλα πράγματα έκ
τος άπό τόv έαυτό τους καl τήv οίκογέvειά τους -χωρίς δμως
καί να δώσουν πλατύτερο περιεχόμενο στο ενδιαφέρον τους
για τα γενικώτερα ζητήματα - εχουv προσελκύσει στο άστρι
κό τους σώμα ϋλη του τρίτου ύποπεδίου, καl ό περισσότερος
χρόνος της ζωής τους στον άστρικό κόσμο περνάει στο τρίτο
ύποπεδίο. Δεν πρέπει να παρεξηγήση κανείς δτι τα ύποπεδία
βρίσκονται καθένα σε ξεχωριστό χώρο. Άπλώς ή συνείδηση
του «Έγώ» ερχεται σ' επαφή άπομονωμέvα με τό εvα η τό αλ
λο ύποπεδίο του άστρικου κόσμου, άvάλογα με τήν ποιότητα
της Ολης του άστρικου σώματος, δπως με ενα στρίψιμο του
κουμπιου το ραδιόφωνο ερχεται σε έπαφή άπομοvωμέvα με τα
μακρά, μεσαία η βραχέα κύματα καί μεταδίδει μόνον αύτά.
ΗΟσοι ενδιαφέρονταν για τίς διάφορες θρησκείες καl εκα-
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νόνιζαν την επιγεια ζωή τους σύμφωνα με τα παραγγέλματά
τους, στα όποία δμως εδιναν στενό περιεχόμενο - προσηλω
μένοι στο γράμμα αντί να καταδυθουν στο απολυτρωτικό πέ
λαγος του πνεύματος- θα βρουν τώρα στην τρίτη αύτη ύπο
διαίρεση του αστρικου πεδίου τον παράδεισο που είχαν ονει
ροπολήσει, ακριβώς δπως τον είχαν φαντασθη. Καί αύτό, δι
ότι ή αστρικη ϋλη είναι έξαιρετικα εϋπλαστη καί παίρνει τίς
μορφές της σύμφωνα με την αντίληψη καί τη φαντασία καθενός.
Οί εύσεβείς καί φιλάνθρωποι που έργάζονταν δραστήρια
στον φυσικό κόσμο σε εργα φιλανθρωπίας, δχι δμως από ακα
ταδάμαστη καί πηγαία ανάγκη να ύπηρετήσουν την πάσχουσα
ανθρωπότητα -αύτό αποτελεί έκδήλωση ανωτέρου βαθμου
έξελίξεως - αλλ' από κάποια, εστω ασυναίσθητη, έγωϊστικη
τάση (ματαιοδοξία, ύπολογισμό μελλοντικής ανταμοιβής, ίκα
νοποίηση αναγνωρίσεως από την κοινωνία τών προσφερομέ
νων ύπηρεσιών τους), θα βρουν έδώ ενα νέο στάδιο δράσεως,
καί μάλιστα πιο έκτεταμένο καί σύμφωνο με τη φαντασία τους,
έξ αίτίας της πλαστικότητας της αστρικης ϋλης. Θα έξακολου
θήσουν να έργάζωνται, με τη φαντασία τους, για την ανέγερ
ση ναών καί ασύλων, σχολείων καί ίδρυμάτων, εύχαριστημέ
νοι από τον αγώνα τους, συνεργαζόμενοι με αλλα «Έγώ» ίδίας
νοοτροπίας καί αντιλήψεων, ίδρύοντας μαζί κοινότητες, συλ
λόγους, οργανώσεις, έταιρίες, για την καλύτερη έξυπηρέτηση
τών σκοπών τους. 'Εταιρίες καί οργανώσεις απ' αύτες ποι'ι τό
σες πολλες ύπάρχουν στον φυσικό κόσμο, καί που ένώ δλες
ίσχυρίζονται δτι έπιδιώκουν τον 'ίδιο σκοπό, δηλαδη τη βοή
θεια της ανθρωπότητος που πάσχει καί την έπέκταση της • Α
γάπης καί τών αρχών τοϋ Άνθρωπισμου, έν τούτοις τόσο συ
χνα αντιμάχονται ή μια την αλλη, διαψεύδοντας με τίς ασχημες
πράξεις τα τόσο δμορφα λόγια...
Αύτα τα «Έγώ» έξ αίτίας του ένδιαφέροντός τους για γε
νικώτερα ζητήματα - εστω καί με στενό πνευμα - έπιζητουν
πολλες φορες να ελθουν σε έπαφη με τον φυσικό κόσμο για να
βοηθήσουν τίς κινήσεις που τα ένδιαφέρουν. Αύτα είναι τα «όδη
γα πνεύματα» πολλών μέντιουμ. Έν τούτοις, καταλαβαίνουν
δτι ύπάρχουν ανώτερες καταστάσεις ζωης, προς τίς όποίες
θα βαδίσουν, δταν έξαντληθη τό ένδιαφέρον τους για τα αντι
κείμενα τών ασχολιών τους, που αρχίζουν να νιώθουν πώς εί
ναι μάταια καί παιδαριώδη.
Ή έπόμενη ύποδιαίρεση-τό δεύτερο ύποπεδίο-μοιάζει
με τό τρίτο, αλλα είναι ανωτέρου τύπου. Γ αύτό ζουν «Έγώ»
ακόμη πιο προχωρημένα στη γραμμη της έξελίξεως, με τα α
στρικα τους σώματα δπως τα ανέπτυξαν κατα τό διάστημα της
ζωης τους στον φυσικό κόσμο, εύλαβείς με πλατύτερες αντιλή-
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ψεις, που περιμένουν με ήρεμία τήν άπζ)σuνθtση του άστρικου
τους σώματος για να άνέβουν σε ψηλότερες σφαίρες. • Αλλα,
πιο εξελιγμένα «Έγώ», τα όποία δμως στη δράση τους στον
φυσικό κόσμο δεν ήταν εντελώς άπαλλαγμένα άπο προσωπικό.
ελατήρια. Σε πολλές, δηλαδή, πνευματικες καl καλλιτεχνικες
εκδηλώσεις τους συμμετείχε προσωπικη επιθυμία, δηλαδή δό
νηση του άστρικου σώματος, που είχε προκαλέσει συσσώρευση
άστρικης ίίλης, καl τώρα πρέπει να διαλυθη, για να άπελευθε
ρώση το «Έγώ» προς τον νοητικό κόσμο. 'Επειδή δμως τα νοη
τικό. σώματα αύτών τών «Έγώ» είναι περισσότερο εξελιγμέ
να, το άστρικο περιβάλλον τους διαπλάσσετα, λαμπρό, κάτω
άπο τήν επίδραση της δημιουργικης τους σκέψεως.
Στο πρώτο ύποπεδίο του άστρικου κόσμου ζουν οί συνει
δήσεις που εχουν μεγάλο βαθμό εξελίξεως, δταν για είδικους
λόγους βρίσκωνται στον άστρικο κόσμο. 'Επίσης ζουν πολλα
χρόνια διανοούμενοι καl επιστήμονες, που εφυγαν άπο τον φυ
σικό κόσμο με άκόρεστη τή δίψα για ερευνα καl γνώση. Έξα
κολουθουν, με τή φαντασία τους πάντα, στον άστρικό κόσμο
τlς μελέτες τους, με περισσότερη ανεση, διότι εχουν άπαλλα
γη άπο τους περισπασμους καl τlς φροντίδες του φυσικου σώ
ματος. Μελετουν τα άγαπημένα τους συγγράμματα, εντρυφουν
σε βιβλιοθηκες καl σε εργαστήρια, προσκολλημένοι δμως πάν
τοτε στον γνωστό τους τρόπο ερεύνης. Διστάζουν να παραδε
χθουν αλλον τρόπο γνώσεως, δπως είναι ή άποφασιστικη εγ
κατάλειψη του άστρικου κόσμου καl ή άφύπνιση της συνειδή
σεως στον νοητικό κόσμο.
Τουτο άποτελεί πραγματικό. δεύτερο θάνατο. Είναι ή όρι
στική εγκατάλειψη του άστρικου πεδίου. Άλλα θα φθάση καl
γι' αύτην το πλήρωμα του χρόνου. Διαλύεται καl το τελευταίο
άστρικό κέλυφος καl τότε το «Έγώ» χάνει πάλι για ενα χρονικό
διάστημα τήν άντίληψη του περιβάλλοντος, ή συνείδηση πέ
φτει πάλι σε νάρκη -δπως εγινε καl μετα τον φυσικό θάνατο
για να ξυπνήση με ενα αίσθημα απειρης εύτυχίας, που ποτε
δεν τήν είχε φαντασθη, στον ούράνιο κόσμο, στο νοητικό πεδίο.
Έκεί ή ψυχή -το «Έγώ»- δρα πιο ελεύθερα, πιο ανετα, διότι
άπο τή φύση του είναι πιο κοντό. σ' αύτο τον κόσμο. Δεν πρέ
πει να μας άπατουν τα φαινόμενα. Ή ψυχη δεν λερώνεται άπο
τlς βρωμιες τών κατωτέρων κόσμων. 'Όσο κακός, δσο πρόσ
τυχος κι αν φαίνεται ενας ανθρωπος, φωτίζεται πάντοτε άπο
άμυδρες άκτίνες της άνώτερης φύσεώς του. Κατέχει «θεία
σπέρματα». Καl δπως γράφει ή Α. Μπέζαντ στήν «'Αρχαία Σο
φία», «αύτα τά σπέρματα ώριμάζουν τήν εποχή της συγκομιδης,
καl δσο φτωχικό. κι αν είναι, θα άποδώσουν τον δίκαιο καρ
πό».
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'Από τη μελέτη της ζωfjς στόν άστρικό κόσμο άπορρέουν
φυσικά κal άβίαστα τά έξης άπλά συμπεράσματα:
Συμπέρασμα πρώτο. Κάθε δράση μας στη ζωη -είτε είναι
σκέψη, είτε έπιθυμία, ε'ίτε έκείνο που συνήθως έννοουμε λέγον
τας δράση - προσδιορίζει κal έπηρεάζει τη μελλοντικη κατά
στασή μας, δχι μόνο στόν φυσικό κόσμο, άλλά κal μετά τόν
θάνατο. Τουτο είναι άναπόφευκτο, διότι, δπως τό φυσικό σώ
μα, ετσι κal τό άστρικό, ετσι κal οί φορείς της συνειδήσεώς
μας, μεταβάλλονται διαρκώς, άπό στιγμη σε στιγμή, με άδιά
κοπη άνανέωσή τους κal σχηματίζονται άνάλογα με τόν έκάστο
τε τρόπο της ζωfjς μας. 'Όπως λοιπόν, μαγειρεύομε θά φαμε
κal δ,τι σπείρομε θά θερίσωμε.
'Από τη βιολογία ξέρομε πώς τά κύτταρα του φυσικου σώ
ματος διαρκώς πεθαίνουν, άποβάλλονται άπό τόν όργανισμό
κal άντικαθίστανται με νέα κύτταρα, που γεννιουνται κατά έ
κατομμύρια, σε τρόπο που μέσα σε μιά έπταετία δλα τά κύττα
ρα του σώματος εχουν άνανεωθfj. 'Όταν aυτη ή άνανέωση γί
νεται στη χονδροειδfj κal δυσκολοκίνητη φυσικη ϋλη, μπο
ρουμε νά φαντασθουμε με πόσο μεγαλύτερη ευκολία άνανεώ
νετaι τό άστρικ ό σώμα κal δλα τά λεπτότερα. 'Ανάλογα με
τά aίσθήμaτά μας κal με τlς έπιθυμίες μας άποδιώχνομε η
προσελκύομε διαφορετικfjς ποιότητος ϋλη του άστρικου πε
δίου κal σχηματίζομε τ ό άστρικό μας σώμα. Ή ποιότης της
ϋλης του άστρικου σώματος προσδιορίζει τlς έκφράσεις των
άστρικών παλμικών δονήσεων κal τlς μελλοντικες συνθfjκες
της ζωfjς μας στόν άστρικό κόσμο.
'Έχομε, λοιπόν, κάθε λόγο νά ε'ίμαστε αγρυπνα προσεκτι
κοί, δχι μόνον κal στlς πιό μικρες πράξεις της καθημερινfjς μας
ζωfjς, άλλά κal στlς πιό μικρες έπιθυμίες μας, κal στlς πιό μυ
στικες σκέψεις μας. Νά θέσωμε κάτω άπό τόν ελεγχο της συνει
δήσεώς μας τη λειτουργία του έαυτου μας. Νά μη λέμε: «Θέ
λω, άλλά δεν μπορώ». Ό μεγαλύτερος έχθρός μας γιά την έπι
τυχία αυτfjς της αυτοκυριαρχίας είναι ή συνήθεια, δηλαδη ή
αυτόματη έπανάληψη των ίδίων κραδασμών χωρlς τόν ελεγ
χο της συνειδήσεως μας.
Ή συνήθεια είναι ό κυριώτερος συντελεστης της δράσεως
στόν πολυ μέτριο βαθμό της έξελίξεως που βρισκόμαστε σή
μερα οί περισσότεροι. Ό πνευματικά έξελιγμένος ανθρωπος,
που εχει άναπτύξει την κατανόηση κal την άγάπη, δεν ένερ
γεί πιά άπό συνήθεια, άλλά οί σκέψεις του, τά συναισθήματά
του κal οί πράξεις του βρίσκονται κάτω άπό τόν ελεγχο της
συνειδήσεώς του. �Εχει, δηλαδή, έπίγνωση τών σκέψεών του,
των συναισθημάτων του κal τών πράξεών του, που άποτελουν
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ελεύθερη εκφραση της ύπάρξεώς του. Άλλα αύτό συμβαίνει
μόνο στον πνευματικό. εξελιγμένον ανθρωπο. Στη μεγάλη μδ.
ζα τών ανθρώπων -ακόμη καl αύτών που θεωρουνται εξελι
γμένοι- ή συνήθεια είναι που κατευθύνει τη δράση. Καl δυστυ
χώς σήμερα οί περισσότερες συνήθειες είναι κακές. Διότι εχο
με την τάση του εγωϊσμου, του εγωκεντρισμου, του ατομικι
σμου, της ιδιοτελείας, του συμφέροντος. Πρώτο βfjμα, λοι
πόν, είναι νό. νιώσωμε πώς ε'ίμαστε ενεργούμενα τών συνη
θειών μας. Δεύτερο, νό. αναθεωρήσωμε τlς συνήθειές μας. Καl
αν μας είναι ακόμη απαραίτητο νό. εξακολουθήσωμε εχοντας
συνήθειες, τούλάχιστον νό. τίς διοχετεύσωμε σε ανώτερα ε
πίπεδα. UΟπως αποκτήσαμε τη συνήθεια του κακοG, ετσι ν' α
ποκτήσωμε καl τη συνήθεια του καλου, τόν αύτοματισμό της
αγάπης του ώραίου καl άρμονικου. Αύτό σημαίνει αλλαγη
ρυθμοίί τών κραδασμών του αστρικου μας σώματος καl θό.
αποτελέση αποτελεσματικό βfjμα για νό. άπαλλαγουμε από τη
δουλεία του κατωτέρου έαυτοG μας καl νό. θέσωμε τη δράση
μας κάτω από τον ελεγχο του ανωτέρου έαυτοG μας, ώς
που ν'απαλλαγfj ή δράση μας καl από τη δουλεία του ανωτέρου
έαυτοG μας καl νά γίνη ελεύθερη εκφραση της ζωfjς.
Συμπέpασμα δεύτεpο. Νό. μη θελήσωμε νό. ασχοληθουμε με
τόν πνευματισμό, καl δσοι άσχολουνται μ' αύτόν νό. σταματή
σουν την αχρηστη καl βλαβερη αύτη άσχολία. �Αχρηστη γι' αύ
τούς, βλαβερη καl γι' αύτους καl γιό. τό. πνεύματα τών πεθαμέ
νων. 'Άχρηστη, διότι τίποτα τό σημαντικό δεν εχομε νό. μάθω
με γιό. τον αστρικό κόσμο από τό. πνεύματα, που κι αύτό. δεν ξέ
ρουν σχεδόν τίποτα περισσότερο άπ' δ,τι ηξεραν δσο ζουσαν.
Βλαβερη γι' αύτούς, διότι διατρέχουν πολλους κινδύνους δυ
σαρέστων επιρροών από τόν αστρικό κόσμο. Τlς περισσότε
ρες φορες δεν είναι τό. πνεύματα τών πεθαμένων που μιλουν,
άλλα «πνεύματα της φύσεως», που εύχαριστουνται νό. παί
ζουν αύτό τό παιχνίδι. Καμμιό. φορό. δμως μπορεί νό. επωφε
ληθουν της εύκαιρίας επικίνδυνα δντα του αστρικοίί κόσμου,
που μπορεί νό. προξενήσουν σοβαρες βλάβες στους πειραμα
τιστό.ς καl προ πάντων στό. μέντιουμ. Έξ αλλου, ή ύπερένταση
η χαλάρωση του νευρικοG συστήματος τών μέντιουμ - που
προκαλείται από τό. επικίνδυνα αύτό. πειράματα- είναι πάντοτε
σε βάρος της ύγείας καl της ισορροπίας τών μέντιουμ. 'Ασχο
λία βλαβερη για τό. πνεύματα τών πεθαμένων, διότι κρατουν
τεχνητό. την προσοχή τους προσηλωμένη στον φυσικό κόσμο,
δηλαδη στο παρελθόν, από τό όποίο πρέπει άποφασιστικό. νό.
αποσπασθουν, για νό. προχωρήσουν στην εξέλιξή τους, πιό
πέρα από τον φυσικό, πιο πέρα καl αττό τον αστρικό κόσμο.
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Συμπέρασμα τpίτο. Να μάθwμε να άντιμετwπίζwμε τόν θά
νατο μέ τόν πιό ψύχραιμο τρόπο. Είναι ενα γεγονός άναπόφευ
κτο, άναγκαίο καl χρήσιμο. 'Αναπόφευκτο, διότι δεν ύπάρχει
βέβαια ιωνεlς που δεν θα πεθάνη. 'Αναγκαίο, διότι εκείνο που
γεννιέται είναι άπαραίτητο καl να πεθαίνη. Χρήσιμο, διότι άπο
τελεί τήν άναγκαία προϋπόθεση της άναγεννήσεwς, μαζl μέ
την όποία άποτελουν τόν ώραίο νόμο της άνανεώσεwς, δηλα
δη της αίwνιότητος.

Θα λυπηθουμε, βέβαια, δταν πεθάνη ενας δικός μας, ενας
φίλος μας, δπwς λυπόμαστε καl δταν φεύγη για μακρινό τα
ξίδι. 'Ακόμη περισσότερο στην περίπτωση του θανάτου, διότι
αύτός που φεύγει άπό τόν φυσικό κόσμο δεν πρόκειται ποτέ
πια να ξαναγυρίση σ' αύτόν μέ την 'ίδια μορφή. Δεν πρόκειται
ποτέ να τόν ξαναδουμε δπwς τόν ε'ίχαμε γνωρίσει. Άλλα πιό
πέρα άπό τη λογικη αύτή καl μετρημένη λύπη, κάθε αμετρη ύ
περβολη πόνου καl οδυρμών είναι δχι μόνον άνώφελη, άλλα
καl επικίνδυνη. 'Ανώφελη, διότι δεν πρόκειται να μεταβληθfj
δ,τι είναι άναπότρεπτο. 'Επικίνδυνη, καl γι' αύτους που είναι
ύπερβολικοl στόν πόνο τους (διότι δηλητηριάζει τη ζwή τους)
καl γι' αύτους που εφυγαν άπό τόν φυσικό κόσμο (διότι ή ύπερ
βολικη λύπη τών προσφιλών τους ζωντανών τους κρατεί προσ
κολλημένους στη ζwη του φυσικου κόσμου καί τους εμποδίζει
να προχωρήσουν άπερίσπαστοι στην πορεία της εξελίξεώς
τους). Μια λογικη καl γαληνιαία κατεύθυνση σκέψεων ήρεμίας,
άγάπης καl ενθαρρύνσεως είναι δ,τι χρειάζεται γι' αύτους που
εφυγαν πρlν άπό μας άπό τόν φυσικό κόσμο, για να τους βοη
θήση στό πέρασμά τους άπό τό άστρικό πεδίο στήν άνώτερη
καl καθαρώτερη ζwή του νοητικου κόσμου.
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Οί <<Κανόνες -ιού Δρόμου))
, Από τό Θιβεταvό «Βιβλίο των νεκρών»

1. Ό Δρόμος ε Υναι 6ατος στο πληρες φως της ήμέρας, χαρα
γμένος πάνω σηΊν Άτραπο ώτο 'Εκείνους, που γνωρίζοvv καί ή
γούνται. Ούδεv δύναται να κρυφ&η, καί σε κάθε στροφη τού Δρό
μου ό ανθρωπος όφείλει ν' άντικρύση τον έαmό του.
2. Πάνω στο δρόμο αποr-tαλύπτεται τό κρυμ,μένο. Ό καθ-ένας 6λέ
:'!ει καί γνωρίζει την φαυλότητα τού καθενός, άλλα μετα άπο αύτη
ηΊν ώτοκάλυψι δεν ύπάρχει δυνατότης επιστροφης, κανείς δεν μπο
ρεί να άπολακτίση κανέναν, δεν ύπάρχει διαφυγη ώτό τό ρόμο.
3. Πάνω στο ρόμο κανείς δεν περιπλανάται μονάχος. εν υπαρ
χει ώστόσο συνωστισμός, οιυτε 6ιασύνη. Οϋτε καιρός για χάσιμο. Ξέ
ροντας αυτό κάθε όδοιπόρος επιταχύνει τα βήματά του προς τα εμ
πρός καί 6ρίσκεται Κ1Υ'-tλωμέν'Ο:; ά πό τσ,ύς συνανθρώπους του. Μερικοί
προχωροίίνε μπροστά, αλλοι άκολουθουν, αλλοι κινούνται στην όπι
σθ-οφυλακή 'λνοίγει τό 6ημα άλλα Ε
ταξιδεύει μονάχος.
4. Ό όδοιπόρος πρέπει τρία πράγματα ν' άποψύγη. Να μη φο
ρη καλύπτρα που να κρύ6η ώτό τους ά'λλους τη μορφή του· να μην
εχη παγούρι που χωράει δσο νερό φτάνει μονάχα για την δική του
άνάγκη· να μην κρατά φορτίο στον ώμο του δίχως να εχη κι ενα ρα6δί
να στηρίζεται.
5. Κάθε όδοιπόρος τσ,ίί ρόμου όφείλει να εχη μαζί του δ,τι του
χρειάζεται: ενα σύνεργο φωτιάς για να ζεσταίνη τους συνανθρώ.
πους του· μια λάμπα να ρίχνη τις άχτίδες της πάνω στην καρδια και
να δείχνη στους συναγ{)-ρώπους την φύσι της κρυμ,μένης ζωης του·
ενα 6αλάντιο χρυσών νομισμάτων, οχι να τά σκορπίζη πάνω στο ρό
μο, άλλα να τα διαμοιράζεται με τους αλλους ενα σφραγισμένο δο
χείο, ΟΠΟ'ΙJ μεταφέρει δλες τlς προσδοκίες, που θα εκφράση μπροστα
στα πόδια Έκείνοv, που περιμένει να τον χαιρετήση στην εξώπορτα
---ενα δοχείο σφραγισμένο.
6. Ό όδοιπόρος πρέσυει, καθώς προχωρεί στο ρόμο, να εχη
τα αύτιά του α.νοιχ,ά, τό χέρι πρόθυμο, την γλώσσα σωστηλή, την Μ,ρ_
δια ε�αγνισμένη, τη φωνη χρ ση, 6ημα ταχυ και μάτι άνοιχτό να 6λέ
πη το φως.
Ε ταξιδεύει μονάχος... 'Ί'πακούοντας σrτους κανόνες αύτους
καί άκολουθ-ώντας τό ιμ€γάλο μονοπάτι για τό Θεό φτάνει στην κα
τάστασι τού Τέλειου Άγ{)-ρώστου.

372

197}

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

1971

373

'Η ποίηση -ιού Γ. Σεφέρη
'0 Σ€φέ.ρης συλλαμι!>άνει μέ ί
διαίτερη ευαισθησία έκείνο τό άπια
στο στοιχείο πού δια:περνα τόν κορμό
της Ζωης, δπως δ χυμός τόν κορΣ τόν
άναγνώμό των δένδρων .
m:η κάνει έντύπωση &τι ϋλες οί έι•
πειρίες πού ιοϋ στέλνει ή ζωή σκα
�ν 5αθιά μέσα τοο, γίνονται ι!>α.
θύτερες έ,μπειρίες πού τό διψασμένο
Είναι του προσπαθεί νά μετατρέψη σέ
πeμ'Π'Τουσία. 'Έτσι, τόσο οί έξωτερι
κές έμπειρίες δσο καί ή έσωτεοική
τοος άπήχηση γίνονται, τελικά, κάτι
τό αμορφο καί άφηρημένο, κάτι πού
-πάει νά 5ρη τό μυστικό ρυθμό ιs.αί
σφυγμό καί χυμό της ζωης γενικά
και οχι άπλως της δικης του, άτομι
κης ζωης.
Ό
ποιητής
θέλει
νά κρατήση ο.ύτή τήν πε.μmουσία, άλ
λά διαρκως μένει μέ χέρια άδειανά,
μέ τό κενό, πού δέν μπορεί πιά
κανένα έξωτερικό γεγονός και καμ·
μιά έσωτερική άπήχηση των yεyσνο
των νά καλύψη. Γι' αύτό
νο,ώθει
πώς πρέπει νά σκάψη 5αθύτερα, νά
-πάη πίσω άπό τό χυμό της ζωης.
Καί αύτή ή άνάγκη τοϋ γίνεται Ά
γωνία. 'Η ζωή, παρ' cλο πού τn Εί
ναι του τήν συλλαJμι!>άνει σ' δλο της
τό εδρος, είναι κάτι τό πε-περασμέ·
νο γι' αύτόν. 'Αλλάζει αίώνια μορ
φές -πού περνοϋν άπό τη γέννηση στο
θάνατο και πάλι σέ νέες γεννήσεις
καί σέ νέους θανόπους. Ποϋ είναι δ
μως έκείνο τό σταθερό, τό άκατά
λυτο και αίώνιο κάτι πού μέ τόση δίψα
άναζητα τό είναι του; Μερικές φο
ρές μοιάζει πώς τείνει νά συμ5ι5α
σθη μέ τό δ:πλωμα: πού προσφέρει ή
άνακάλυψη της ζωης, ή φύση του ο-

μως είναι φcwερό πώς δέν μπορεί να
ξεδιψάση -πίνοντας άπ' αύτή τήν πη
γή.
'Αλλ' ας δοϋμε τήν έσωτερικ'ή πο
ρεία δπως διαγράφεται στή συλλογή
«Ποιήματα» πού καλύ'Π'Τει μιάν άρκε..
τά μεγάλη περίοδο της ζωης τοο.
Τά πρωτα τοο ποιήματα δείχνουν
τήν ώτήχηση πού είχε δ ίίρωτας μέσα
του. Είναι γεγονός &τι κάθε ανθρω
πος άφaμοιώνει τις έμπειρίες του
σύμφωνα μέ τήν ίδιαίτερη έσωτερι
κή ύφή του. Και ό ποιητής [Jας
δείχνει, μ' αύτά τά πρωτα του έρω
τικά ποιήματα, τήν έσωτερικ'ή δομή
του και την άλχημική άλλαyή πού
ύφίσταται ίίνα γεγονός &ταν ερχε.ται
σέ έπαφή μέ τό έσωτερικό του. 'Η
άπήχηση πού είχε ό ερωτας σ' αύτόν
είναι κάτι -πο•; άγyίζει ύπερ5ατικές
χορδές. Δέν είναι ή ίκανοποίηση τοϋ
πόθου της σαρκας, άλλά τό άνοι
γμα μιας άλλης διάστασης πού τά
yή,ϊνα μάτια μας δέν εχοvν τήν ί.
κανότητα νά δοϋν. Ειναι τό μέσον
πού τοϋ άνοίyει τή μυστική θύρα: πρός
ιs.άτι πέρα άπό τόν κόσμο των φαινο
δείχνοον
μένων. 'Αλλά, σύγχρονα,
ότι δ ποιητής έξαpταται άπό τόν ί;
ρωτα yιά τήν tίσοδό τοο στό φως.
'Έφυγε ή άγα-πημένη, κι ό κόσμος
γέμισε σκοτάδι.
'Έκλεισε ή θύρα:,
πάει δ Παράδεισος κι δ ποιητής νοιώ.
θει τώρα έξόριστος και χαμένος. Καi
άρχίζει δ πόνος. Στην
περίπττωση
τοϋ Σεφέρη, δ πόνος γιά τό χάσιμο
τοϋ ερωτα, της άγα-πημένης, γίνεται
πόνος γιά τό χάσιμο τοϋ Πrφαδείσου,
τοϋ Ούρανοϋ, της Εύτυχίας, τοϋ αλ
λου χώροο πού τοϋ είχε άνοίξει ή έμ-
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πειρία τα.ι ερωτα. 'Α'Γr.ό δω καl πέ·
ρα άpχίζει ή αίσθηση τοϋ κενοϋ, της
στέρησης καl ή άναί,ήτηση της πλή
ρωσης. Τό 1tοίημα Fog, μέ τήν έ
πωδό: «Πές της το μ' ενα γιουκαλίλι»
σέ χτυπάει καταπρόσω1tο μέ την διά
χυτη άπόγνωσή του. Κ01μμιά
άπό
τlς έπιφανεια'<ές έμπειρίες δέv μ1tο
ρεϊ νά τόν ξεγελάση πιά, νά τοϋ ά
νοίξη την κλεισμένη θύρα. Γι' αύτό,
άρχίζει vά κατεGαίνη στό Gάθος τα.ι,
μήπως κι άναι,.αλύψη τίποτα έκι:ϊ.
ΒέGαια, ή κα-τάδυση άρχισε •άπό τόν
1tόνο. πού συνήθως Gοuλιάζει τόν αν
θρω-rιο κάτω άπό τήν επιφάνεια. Τά
πάντα τώρα γίνονται Gυθός. Είναι δ
ίδιος Gουλιαγμένος. Στην έπιφάνεια
μόνο ύποκα-τάστατα της ά\yάπης συν
αντα:. Καl αύτός θέλει τη, γνήσια 'Α
γάπη, για-τl νοιώθει πώς αύtτή είναι ή
πλήρωση τοϋ κενοϋ. Νοιώθει
π�ς
πρέπει ν' άλλάξη ζωή, νά στρίψη σέ
μιά κόχη και νά ζητα:, άδιάκσπα νά
ζητα:. 'Αλλά Gπάρχει μιά ήττοπάθεια
μέσα στην άναζήτησή του. σάν νά
είναι GέGαιος ικ των 1tροτέρων οτι
δέν θά Gρη αύτό ποϋ ζητα:. '"Ηττα
πρίv άπό τη μάχη.
'Η κα-τάθλιψη έντείν1ε.ται στό 1tοίη
μα «Τό ϋψος μιας μέρας». Νοιώθει
νε,κρός καί τά πάντα γύρω του εί
ναι νεκρά. '0 εpuΥrας είναι τώρα πιά
μιά χίμαιρα, κάτι τό έπιφανειακό, ε
νωση δύο κορμιών ,χωρίς σύνδεση,
χωρίς άγάmη. Μιλοϋν καί δεν συνδέ
ονται. 'Η συνομιλία τους είναι λόγια
κενά. 'Ενώνονται κι είναι δυό ξένοι.
Στό ποίημα «Ρίμα» ή άναζήτηση ε
χει πάρει πιά μορφή ύπαρξιακοϋ άγ
χους πού έντείνεται στόν «'Ερωιηκο
Λόy0>>. Σ' αύτό τό ποίημα οί κεραϊ
ες του άγyίζουν κάτί, άπ6 μιάν λη
σμονημένη θύμηση_ Μιλάει yιά ξεχα-
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σμένη αυγη, γιά χωρισμό άπό μιά
κα-τάσταση πληρότητας και γιά λα
χτάρα γιό ενωση μ' αύτό ά:τι' δ
που κάποτε άποκόπηκε. 'Αντιμετω
πίζει τώρα τό ζεϋyος των άντιθέτων,
ερωτας - θάνα-τος. Άπό τη μιά ή
δημιουργία, ή γέννηση, κι άπ' τήν
τ
αλλη τό τέλος, ή κ01τασ ροψή, ή
άποσύνθεση. Γιά τόν σκεmόμενο αν
<9ρωmο αύτη ή συνεχής δια:πίστωση
μπορεί νά δδηγήση σέ ύπέρτατη άπό
γνωση. Βλέπει τόν έαυτό του - καί
κάθε εκφραση της Ζωης yι'ιρω τοι, πι01σμένον άνάμεσα σ' αύτ-ούς τούς
δύο πόλους, άπ' δπου δicν φαίνεται να
ύπάρχη διαφυγή. Κι' δμως ή ψυχη
του ά!νθρώ,του νοιώθει άGυσσαλέα
την ώθηση νά γλυτώση ά1t' αύτόν
τόν άμείλιχτο τροχό που άλέθει τίς
μορφές της ζωης. 'Η συνείδηση της
περιστροφης τοσ τροχοϋ φέρνει μεγα.
λη δυστυχία σ αύτόν πού αιενίζει το
θέαμα_ Καί την ίδια στιγμή, σέ ώρι
αμένες περιπτ6σεις, ύποδαυλίζει τή
λαχτάρα γιά λύτρωση άπό τίς Συμ

πληγάδες, τή διαφυγή μέσα σ' εναν
στο
κόσμο πού νά μήν ί;πόκειται
σκληρό νόμο της ί'ωης, που εχει άρ
χή καί τέλος, 1tού είναι δηλαδτΊ, ή
έφήμερη μοϊp:χ δλων τ-ων ζωντανων
πλασμάτων. Γι' αύτό δ ποιητής γυ
ρεύει την ήμέρα τή χαμένη της εί,'Αντιλα:μGάνεται δτι ιΊπάρτυχίας.
χε.ι κάτι τέτο ο πέρα άπό τά φαινό 
μενα της ζωης. Καί τό γνωρίζει για,.
τί διακρίνει Gαθειά μέσα του τή θαμ
πή θύμηση μιας άλλης κατάστασης.
'Όμως τωρα l.εί σέ κατάσταση λη
αμονια:ς σάν νά ε.φαγε τόν λωτό της
λήθης_ Καί περιμένει τό θαυμα πού
άνοίγει τά έπουράνια, τή χ01μένη καί
λησμονημένη πατρίδα πού δλοι μας
ξέρουμε πώς άπεικονίζεται στην ίcπο-
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Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.

ρία των Πρωτο,τλάστων
καί οτή
Χρυσή Έη:οχή του Κρόνου. 'Η λα
χτάρα yιά την χο�μένη Πατρίδα, γιά
Εύτυχία, γιά πλήρωση, γιά 'Αγά,ιτη,
κά
yιά Αίωνιότητα, ,τηyάζει 6:π:ό
;τυιο ίm:έδαψος μέσα στόν ανθρωη:ο,
;τού είναι ή ζωνταινή 1φαγματικότη
τα τοϋ αίώνιου καί οχι μιά αύταmά
τη. Α&τή την κατάσταση, κά;τοτε οί
άνθρω,τοι την ί,οCσαν σάν καθημερινή
1φαγμο:τικάrητα, άλλά ηρθε μιά στι
γμή ,τού την ίχασαν. Σάν κάm:οιο λά
θος νά εγινε, κά;τοιος κακός χειρι
ο;μός καί «.'Πηpα.ν την ζωή τους λά
θος». 'Αλλά αν κρίνη κανείς 6:π:ό την
άνάμνηση αύτης της άρι(έyονης κα
τάστασης της 'Πληρότητας, ψαινεται
δτι κληρονομείται ά'Π!ό γενεά σε γε
νεά μέσα 6:π:ό τούς αίωνες και είναι
ή αίτία ;τού οί ανθρω-π:οι στρέψουν
τά Gήμα:τά τους στό δρόμο τοϋ Γυρι
σμοϋ. Τό κακό είναι bτι οί ;τερισσό
τεροι δέν ξέρουν 6:π:ό τί κα:τατρύ·
χονται, γιατί εχοuν ύ;ταρξιακό 6:y
χος, yια:τί τούς κυνηγάει ή άνάιμν.η
ση ένός χαμένου Παραδείσου, οϋτε
τί νά κάνουν γιά νά έη:ιστρέψουν σ·
ύτόν. Δεν γνωρίζουν δτι ίm:άρχει
συγιωιφuμένος, θετικός, τρό;τος η:ου
δδηγεί Gημα ;τρός Gημα τόν άνθρω
η:ο η:ρός τή χαμένη Πατρίδα. Στό ;τοί.
ημα «Μυθιιαrόρημα» αύτη ή άGεGαι
ότητα φαίνεται άνάγλυψη. 'Αναζητα
τόν αγγελο, τό ;τρωτο σ,τέρμα, τήν
;τρώτη -άρχή, 6:π:ό κεί η:ού ξεκίνησε
δ .ανθρω-π:ος η:ρίν η:έση .μέσα orrό
σκστ�εινό ,τηyάδι της μοναξιας. θυ
μαται δτι οί ανθρωη:οι ;τάντα ξεκι
νουσαν, σάν 'Αργοναυτες, γιά τό
Χρυσόμαλλο Δέρας καί ;τερνοϋσαν ά
η:ό κάθε λογης η:ερι;τέτειες, άλλά τόν
!<!υpuεύει τελικά ή
χαρακrτη ριστικά:

άμψι<!>ολία.

Λέει
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ΣΕΦΕΡΗ

«Δέν τούς yνωρίσCΙΙμε.
είταν ή έλη:ίδα στό Μ,θος η:ού ελεyε
;τώς τούς είχαμc γνωρίσει άm:ό μιιψά
(η:αιδιά».
Καί ;ταpΟΙκάτω:
«Οί φίλοι μας εψυyαν
ίσως νά μην τούς είδαμε η:οτέ, ίσως
νά τούς συνα;ταντήσαμε δταν όiκόμα
(δ ϋπνος
μας εψερνε η:ολύ κοντά στό κυμα ;τού
(άνΟΙσαίνει
ίσως νά τούς γυρεύουμε γι.α:τί yυρεύ
(ουμε την αλλη
ζωή, ;τέρα άm:ό τ' άγά:λμα:τω>.
Σύγχρονα, εχει άντιληψθη οτι ή
άη:λως
διανόηση είναι στείρα, δτι
κα:ταγράψει τόν κόο;μο των φαινομέ
νων καί ρωτα μερικά «γιατί» χωρίς
νά μπορη 1ή σωστή 6:π:άντηση νά
δώση, μιάν ιά:πάντηση ;τού νά ερχεται
ά;τό τόν κόσμο τόν άρχέγονο
της
'ΠJρώτης κα:τccyωγης μας, τόν ;τέρα ά
πό τη ζωή, ιήν ϋλη και τά ψαινσμε
vα. Γι' αύτό, θέλει νά καταλύση τήν
διανόηση, νά ζητήση συμ<οοολή άη:ό
κείνους η:ού η:ρίν άm:' αύτόν γύρισαν
στη χαμένη Πατρίδα. ΣύμGολο ά
πό τά η:ιό κατάλληλα, δ ;τολυθρύλη
τος καί η:ολύ;τα6ος 'Οδυσσέας η:ού
κέρδισε τήν Τροια μέ ενα ψεύτικc
αλογο καί εmι η:ηρε τό δρόμο τοϋ
yυρισμοϋ πρός τήν άγαmη,μένη 'Ιθά
κη.
Τί ώραίο τό ;τοίημα «Φυγή'>. Πό
σο άνάyλυψα δείχνει τό κράτημα ά
ύ;τοο<.ατάστατο
η:ό τόν ερωτα σάν
αί�νι�τητ�.
τήν
γ,ά τό κρά:τη,μα άm:ό
ρα ακατα
ψανε,
κάτι,
μας
γιατί μέσα
μοίρα
λυτο άρνείται τή ψθαρτή
των 'ζωϊι<ων μορψων και έ;τψένει στό
δικαίωμά του yιά άθανασία.
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ΙΛΙ ΣΟΣ

'Η αίσθηση της έσωτφικης νέκρας,
τοϋ κενοC, φθάνει σε κρίσιμο σημ,ε'ίο
στό μικρό ποίημα «Ψυχολογίω>:
•<'Ο κύριος αύτός
κάθε ,τρωί κάνει τό λουτρό του
μέσα σ>τά νερά της νε.κρης Θάλασ(σας
ε.πειτα φορεΊ ενα πικρό χαμόγελο
yιά τή δοολειά και yιά τούς ,τελά
(τες,>.
Αύτή ή νέκρα ,τροέρχεται άπό τ'ή
διαττίστωση δτι τίποτα αιτό τά συγ
κεκριμένα: καί ά,ττά δεν μπορε'ί νά
μας δώση τήν αίσθηση της πληρότη
τας καί αίώνιας διάρκειας πού [Ο δι
ψασμένο είναι μας άναζητα. Ά,τ' τήν
άλλη, άπό τ'ή διαπίστωση δτι ένω
άφίσαμε τό άπτό, δεν εχοuμε άκό
μα Gρε'ί τό μή - ά,ττό, �κε'ίνο ποι)
ποθοϋμε καl πού yιά τήν ϋ,ταρξή του
κάποτε άμφιGάλλα.ιμε. Στόν «Νιζ(ν
σκυ» δ κόσμος των φαινομένων πάει
νά τόν προσελκύση. 'Αλλά δ ποιη
τής εχει γίνει πολύ όξυδερκής καί
παροπηρεΊ, άποθής, δλα τά τεχνά
σματα: του ταχυδακτυλουρyοϋ. Τί,το
τα έπιφανειακό δέν μπορεΊ πιά νά τόν
έξα,τα:τήση. Γι' αύτό ή ,τροοπάθεια
αύτ'ή έξαφανίζεται σάν καπνός κά
τω ά,τό τό ανελέητο, άναλυτικό του
�λέμμα.
Κά,του _ κάπου, δμωι,, σ,τάει αύ
τή ή νέκρα, αύτή ή αίσθηση
τοϋ
κε,νοϋ, άλλά δέν γεμίζει μέ τό ,τοθού
με.νο. Ε!ναι άπλως ενα άνοιγμα στή
φύση, στή ζωή, πού τήν ε'ίχε άπορ
ρίψει φεύγοντας τό έφήμερό της. Μιά
τέτοια στιγμιαία έπ,στροφή στή φύ
ση καί οτή ζω\) είκονίζεται στά πο ήματα «'Ωρα'ίο Φθινοπωρινό Πρωί»
καί «Δ άλειμμα χαρας», Τό δεύτερο
τό διαπερνα !ίνας άέρας Διονυσια
σμοϋ πού ξέρει καί χαίρεται ι--1ε τό
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έφήμερο ,τού τοϋ δανείζει τ'ή γεύση
της αίωνιότητας μέσα στό άνε.πανά
λη,ττο Τώρα. Οϋτε τό ,τρίν ύ1τάρχε1,
οϋτε τό μετά, yιά τή Διονυσιακή εκ
σταση. Ούτε yίcννηση, οϋτε θάνα
τος. Αύτά τά δύο έξαφανίζονται δ
λότελα άπ' αύτόν πού διακατέχεται
άπό τόν Διόνυσο. Δέν ίrπ:άρχει στή
Ζωή ,ταρά τό Τώρα, αίώνιο, κι ας
είναι έφήμερο, Τό «'Άνοιξη, Μ.Χ.»
είναι άλλο ενα διάλειμμα, ιά.λλά: διά
λεψμα γαλήνης μετά τό κενό καl
τήν άπόyνωση της μοναξιας καί της
μή - πληρότητας,
'Αλλά νά, έπ� τέλους, πού στό
«Γιασεμί» μιλαει μέ σταθερότητα κα�
GεGαιότητα yιά τ'ήν ϋπαρξη τοϋ άκα
τάλυτου. Τό ,ταραθέτω
«Είτε Gραδιάζει
Είτε φέγγει
μένει λευκό
τό γιασεμί».
Εϋκολα δ άναyνώστης μ,τορεΊ νά:
διακρίνη, σ' ο.ύτό τό μικρό ,τοίη,μα,
δύο κόσμους. Οί δύο ,τρωτες σειρές
«Είτε <:>ραδιάζει, είτε φέγγει') άνα
φέρονται στή διπολ�κότητα της Ζω
ης, της φύσης, των φαινομένων, μέ
τήν άρχή καl τό τέλος τους, τή γέν
νηση καί τό θάνατο, τήν άνατολή καl
τή δύση, τό q,ως καl τό σκοτάδι. Οί
άλλες δύο σειρές άναφέρονται στό
άναλλοίωτο.
Πρό παντός τό pημα
«μένει», τονίζει τήν εννοια της αίω
νιότητας, ένq, ή λευκότητα ύ,τοδηλώ
νει τ'ήν άyνότητα αύτης της αλληc
κατάστασης καί τό γιασεμί τό α
ρωμά της.
Βλέ,τουμε τό λευκό νά: έJμφανίζε.
ται καl ,τάλι στό Les anges sont
blaήcs ,τού ε!ναι άφιερωμένο οτόν
εκφραση είναι
Χένρυ Μίλλερ. Ή
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δανεισμένη άπό τόν Λουί Λαμπέρ τοϋ
Μπαλζάκ πού δ Χένρυ Μίλλερ τό εχει
σχολιάσει μέ θαυμαστό τρόπο, άπο
κα:λύπτοντας τό μειrαψυσικό του Gά
θα;. UΟπως άρκετοl άνθρωποι δταν
εtνα:ι παιδιά, ετσι καl δ Μπαλζάκ,
δτα:ν ητα:ν παιδί, ζοϋσε σ' αύτή τή
χαμένη πατρίδα καl ύ-π:ηρξε μά υ
ρτ
ρας των Θαυμαστων φαινομένων της.
Έπuκοινωνοϋσε μέ τό αίώνιο καl ε
ι5λεπε τlς όντότητες πού κατοικοϋv
σ' αύτόν τόν ΊtVευμc�ηκό χώρο. Μιό
φορά εtδε τlς όντότητες πού χαρα
κτηρίζονται μέ τόν yε,νικό δρο «άγ
γελοι» καl διεπίστωσε δτι οί άγγε
λοι είναι λευκοί. Άλλά κάποτε έ.χασε
αύτό τό ι5ίωμα. Ξενιτεύτηκε άπό τήv
Πατρίδα καί Ι!.μεινε μόνο μέ τή ζων
τα:νή άναιμνηση αύτοϋ τοϋ άνείπωτα
δμορφου κόσμου. Δέ.ν Ι!.κα:νε δμως
κα,μμιά προσπάθεια: yιά νά έπιστρέ
ψη σ· αύτόν. Γι' αύτό δ Χένρυ Μιλ
λερ, πού ξέρει άπό πεϊρα τόσο την
έμπειρία της άπόyνωσης, τοϋ κενοϋ,
της μοναξιας, της μή _ πλήρωσης, ό
σο καί τόν δρόμο της
έπιστροψης
πρός τόν χαμένο Παράδεισο, οίκτ�ίρει
τόν' Μπαλζάκ γιατί δέν έκπλήρωσε
τόν προορι01μό του ώς πνευματικός
άνθρωπος. Ποιός είναι αύτός δ προ
ορισμός; 'Η έπιστροφή στήν Πατρίδα,
στην '1 θάκη η ή έπιστροφή στόν Οί
κο του Πατρός, yιά νά θυμηθοϋμε
τήν Πα:ραι5ολή τοϋ 'Ασώτου. Καί τό
ποίημα καταλήγει δτι τό θαϋμα είναι
μόνο μέσα στόν άνθρωπο. Είναι ;:.
να ποίημα μέ θετική πνοή, μέ ΖεΖαι-
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ότητα, δπως και τό ποίημα «Μνήμη
Α'». Παραθέτω τόν τελευταϊο στίχο
άτι' α:ύτό:
«'Έτσι προχωρησα στό σκοτεινό μο
νοπάτι
κι

εστριψα στό περιι5όλι μου κι' ε
σκαψα κι Ι!.θαψα τό κα:λά!μι,

καί πάλι ψιθύρισα. θά yίνη ή άνά
σrαση μιάν αύyή,
πώς λάμπουν τήν άνοιξη τά δένδρα
θά ροδα:μίση τοϋ δρθρου ή μαρμα
ρυγή,
θά 'ξαναyινη το -ττελαyο καί παλι το
κϋμα θά τινάξη τήν 'Αφροδίτη,
είμαστε ό σπόρος πcυ πεθαίνει. Καί
μπηκα στ' άδειανό μου τό σπίτι».
Στό συνολό της, ή ποίηση
τοϋ
Σεφέρη δίνει άvάyλυψη κ.α:ί μ� λuτό
τρόπο τήν άyωνία τοϋ άνθρώπου της
έ'Ποχης μας που είναι κ.α:ί ή άyωνία
των άνθρωπων ολων των έποχων, ά
πό τότε πού ό ανθρωπος ξέπεσε oemό
τόν πνευματικο χωρο της πληρότη
τας. Μαζί δίνει εντονα: τήν έντύπωση
δτι δ δημιουρyος της είναι ενας άν
θρωπος πού οεν σκέτcτεται μόνο ό
τα:ν yράψη ποίηση, άλλά πού δλόκλη,
ρη ή ζωή του )<αρακτηρίζεται άπό τη
διανόηση_ 'Επίσης είναι ι5έGα:ιο δτι
/!.χει μεyαλες ίκανότητες αύτοyνωσί
ας, έμι5άθυνσης, παρατηρητικότητας
Μπορουμε νά ποϋμε άκόμη καί έπι
στημονικης μεθοδικότητας.
Υ.ΟΦΙΑ ΑΝΤΖΑΚΑ
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Άποι<τήσατε ι<αi σεϊc

(( ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ))
('Από τιiν Προϊστορία μέχρι τιiν Άναγέννπσπ)
μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτόc. κειμένου,
περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάc:

Α'. Προσωι<ρατιι<ιi περίοδοι: :
Οί άρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Οί "\ωνεc:, οί 'Ανατολικοί, Πυ
θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκληc:, ΆναΕαγό
ραc:, 'Ατομικοί, Σοφισταί.

Β'. 'Από τόν Σωι<ράτπ μέχρι τόν Χριστιανισμό:
Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, 'Ακα
δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωϊκοί,

'Επικούρειοι,

Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι.

Γ'· · Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τιiν · Ανα
γέννηση:
Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο
φία, Θωμδc: Άκινδτοc:, Ρ. Βάκων, 'Έκκαρτ.
Εύρετήρια όνομάτων.

"Αδετον δρχ. 50 - Δεμένον δρχ. 70
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ Ν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
·········�······································

ΡΑΜΠΙΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ

-

'
"Άνθρωπος καιzωο

Πολλές φορές &,γα.ρωτιέμαι που α.ρα,γε νά. 6ρ[σκ.ωνται κ.ρυμ,μέ·ια.
τά. ::�ύνορα. άνwμεσα. στον α.'Ι!θpωπο Χισ,ί στο ζωο ιπού ή κα,ρδιά. του δέγ
Εέ.ρει χ-χιμμ:ά. μ:λούμενη γλώσσα.
Μέσ' &πό ποιό•·ι πρωτόγο'Ι.ο παράδεισο, σ'έ ποιά μακ.pt.J.Ψfj α.υγή -η;
οrι μιουργί ας, πφvοϋσε το &πλοϊκό δρομοοκ.ι ΟΠΟu άντα.μώνονται (;�
'Κι�ρδΙ: '; του;;
Τά. πολUΙΠα.τημέ·,,α. ά,χ·ιάρ:α πού α ηνα.ν εκεί τοοοv κ.α.ιρό τά. οήμα.
τi του;, δέv εχου·ι ακόμη σβηστεί, μ' ολο πού ή συγγένειά. του; εχει
iπό καιρό λησμοvrιθεί.
Ώ'J'τόσο χ&ιποτε, στο α.κΟUΙ'J'μα κ.ά.ποια.ς δίχως λόγια. μουσικης, ξυ
πνάει μεψα.ς ή θαμπή θύμησr,, καί τό ζωο κοιτά.ζει του ά.:ιθρώπου
το πρόσωπο μέ τρυψερή έμπ:στοσύvη, κα.ί δ α:/θρωπος :rι.ύοει Χια.ί τό
ολέ\πει στά. μά.τ:α. μέ γλυκειά στοργή.
ΕΙvα.ι σά.μιrοως ν'. &ντα.μώv1ω·ιται. ο! δυο φίλο: πού ψοροϋ'/ μάισκ.ες.
κ,αί 'Κιά.τω άπό τίς μιχσκες τους γ' άναγνωρίζουν άόριιστα δ ενας -:ov
α:λ\λον
1
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�Η άyάπη πρός -ια zώα
6ελ-ιιώνει -ιiιν άνθρωπιά μας
Όμιλ(α σε 'Ιvδικο συνέδριο
Στο Μαδράς συvfjλθε ή πρώτη έθvικη συνδιάσκεψις τfjς
«ευημερίας τώv ζώων», με άvτιπροσώπους άπο τους όμίλους
ζωοφίλωv τfjς 'Ινδίας.
Ή κυρία Ρουκμίvι Ντέβι, πρόεδρος τfjς διεθvοϋς θεοσο
φικfjς όμοσποvδίας νέων, έδήλωσε δτι θά. ηθελε δλοι οί καλλι
τέχvαι (ή 'ίδια είναι διευθύντρια χορογραφικfjς σχολfjς) vά. έv
διεφέροvτο για τα ζώα, διότι ή ζωοφιλία είναι άπο τlς πολλες
εκφάνσεις τfjς άληθιvfjς πvευματικότητος.
«Ξέρω, είπε ή κ. Ρουκμίvι, δτι είναι πολλοl εκείνοι που
θέλουν vά. δώσουν προτεραιότητα στην βοήθεια προς τά. άνθρώ
πιvα δvτα καl επειτα στα ζώα. 'Αλλά, δεν άντιλαμβάνονται δτι
ή άγάπη καl ή συμπόνοια προς τά. ζώα βελτιώνει γενικά την
άvθρωπιά μας».

-ιών zώωv
Τι έννοοϋμε οταν λέμε «άνθρω
πος»; Ποιά είναι τά ορια πέρα άπά
τά άποία ενα ιωντανά πλά.σμα άρ
χίιει νά λέγεται άνθρωπος;
- "Αναμφισβήτητα, λένε οί έπι
στήμονες, τά ϋριο αύτά 1.':φχίιει άπά
κεί πού άρχίιει νά ύπάρχη σάν μέσο
έπικοινωνίας ή γλωσσα. Κι ομως.
παραδέχονται πάλιν σί έπιστήμονες,
πολλά είναι τά εΊδη τοϋ ιωικοϋ
βασιλείου πού χρησιμοποιοϋν έκφρα
στικά μέσα τέτοια, ώστε νά σβήνων
ται τό· ϋρια πού τά χωρίιουν άπά τά
λογικά ϋντα.

Ή άμιλία σάν έκφραστικά μεσον
άρχίιει νά έμφανίιεται στά παιδί
σάν συνέπεια της συνεχοϋς έπαφης
του μέ τούς ένήλικους άνθρώπους
πού εχουν τά χάρισμα τοϋ λόγου. Ό
έκ γενετης κωφός γίνεται κωφάλα
λος έπειδή άπλως δέν έχει τά μέσον
v,::i συλλαμβάνη τά ήχητικά σημεία
πού λέγονται λέΕεις. Άλλά καί τά
καθυστερημένα πνευματικως παιδιά,
δν καί άκοϋνε, δέν μποροϋν νά μά
θουν νά μιλοϋν. Κι αύτά σημαίνει
οτι μόνο δν τά ιωντανό πλά,σμα πού
βρίσκεται σ· έπαφή μέ τάν όμιλοϋν-
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Ή κ. Ρουιφίνι Ντέβι μέ δύο μικρά τιypάκι(στήν άyκaλιά της.
τα άνθρωπο, εχει τίc: ,όνόλογεc: nνευ
ματικέc: ίκανότητεc: καί τό όnαιτού
μενα φωνητιι<ιά δργανα μπορεί ν,ά
μάθη νά μιλα.
Πειρ6ματα μέ nιθήκουc: ,άnέδει!Ξαν
δτι καταλαβαίνουν τίc: λέ!Ξειc: πού
χρησιμοποιεί ό δνθρωnοc:, χωρίc: δ
μωc: νά κατορθώνουν νά τίc: άναnα
ραγά,γαυν, λόγψ ϊσωc: κόnοιαc: άτέ
λειαc: των φωνητικών τουc: χορδών
ιϊ των έγκεφαλικων νευρικών κέν
τρων τοϋ λόγου.
'Έχουν δική τουc: γλώσσα τ,ά

ιωα;

Μήν προσπαθήσετε κάν νά τό
όρνηθητε, όφοϋ σοβαροί έnιστήμο
νεc: !Ξεχώρισαν άκόμη καί διαλέ
κτουc: καί ήχογρόφησαν μάλιστα ιόρ
κετέc: λέ!Ξειc: τουc:. Ή διαπίστωση,
βέβαια, δέν είναι οϋτε γενική, οϋτε
όφορςi δλα τά ιωα. "Οπωσδήποτε
δμωc: έχει μιά κάποια σημασία τό
γεγονόc: δτι μιά όμόδα · Αμερικανών
έnιστημόνων κατώρθωσε νό
, • κατα
λόβη τίc: συνομιλίεc: των θαλάσσιων
έλεφόντων πού Ζ:οϋν σέ μιά όμόδα
έρημόνησων.
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Οί ύλοκέc: ούτέc: των θαλάσσιων
έλεφάντων, πού ωc: τώρα έθεωροϋν·
το ώc: δγριεc: πολεμικές κραυγές,
είχαν δημιουργήσει τόν θρϋλο ότι
οίμοτηροί άγωνεc: έλ6μβανον χώ
ραν μετοΕύ των άρσενικων τήν έπο
,χή τοϋ Ζευγορώματο
- c:. Καί τώρα σί
βιολόγοι τοϋ
Πανεπιστημίου τηc:
Καλιφόρνιας, πού ήχογράφησον έnι·
μελωc: τίc: φωνέc: ούτέc:. ερχοντοι
νά ύποστηρίΕουν ϋτι μδλλον πρόκει
ται γιά... κελαιδισμούc: πού εχουν
σκοπό ν•ά' σογηνεύσουν τό θηλυ.
νΗτον διαπιστωμένο από παλιά,
ϋτι τοπικές διάλεκτοι χρησιμοποι
οϋνταν μόνο άπ" τ,ά πουλιά. Κι ,άπό
κανένα δλλο θηλαστικό, έκτόc: άπο
τόν δνθρωπο.
Γι' αύτό κι ή άνοκάλυψη των
Άμερικανων Ζωολόγων, πού κατά·
λοβαν τίc: διαλέκτους των θαλάσ
σιων έλεφάντων, άποκτδ σημασία
Είναι διαπιστωμένο σήμερα, ϋτι
κ69ε πλάσμα τηc: Φύσεως έχει τή
«γλωσσα» του.
Μελετώντας ono
χρόνιο τήν «γλωσσα» των πτηνων,
ό Γάλλος φυσιοδίφης Ζ. Μπρεμόν,
ήχογράφησε, μεταΕύ δλλων, 1 300
«μουσικές φρά.σειc:» κοκκινολαίμη
δων. Κάθε φράσιc: εχει τήν ίδιοίτε
ρη σημασία τηc:. Ό Γάλλος έπιστή
μων τό άπέδειΕε, μετοδίδοντοc: ατό
δάσοc: μέ μεγάφωνο διάφορες άπό
τίc: «μουσικές φράσεις» πού είχε
ήχογραφήσει.
Μιά άπ' αύτέc: είναι τό λεγόμενο
«Τραγούδι 1οϋ έδάφουc:», μέ τό ό
ποϊο ό κοκκινολαίμης δηλώνει τά
δικαιώματα ίδιοκτησίαc: σ· ενο κομ
μάτι γηc:. "Αν αύτό τό τραγούδι
ιάκουστη ατό εδοφοc: ένόc: δλλσυ
κοκκινολαίμη, ό «ίδιοκτήτηc:» όρμα
γι,ά νά διώΕη τόν είσβολέο ! ...
Στά 1966, εν-οc: • Αμερικανός ψυ·

1971

χσλόγοc: καί άνθρωπολόγοc: πορη
κολούθησε έπί ενο μηνα τούc: μο
κόκουc:, ενα είδοc: πιθήκων, πού
Ζοϋν στίc: όρεινέc: κοί δοσώδειc: nε·
ριοχέc: τηc: έπαρχίοc: Τακοσικιγιάμο
τηc: Ί απωνίοc:. Διεπίστωσε τότε δτι
ούτοί οί πίθηκοι χωρίΖοντοι σέ όμά·
δεc:. Σέ κάθε όμά.δα, δύο η τρεϊc:
πίθηκοι εχουν ώc: άποκλειστικό ερ·
γο νά σκαρφαλώνουν ατά δέντρο
κοί νά τ,ά τινάΖουν μέ δύνομι. Αύ·
τό σημαίνει, δπωc: ,άνεκάλυψε
ό
Καρπέντια, δτι οί πίθηκοι πού άνή
κουν σέ δλλη όμάδο πρ•έnει νά άnο·
μοκρυνθοϋν άπό ϊήν περιοχή, γιά
νά άποφευχθοϋν οί συγκρούσειc:.
Πολλά Ζωο άπευθύνουν στόν έου·
τό τουc: τά μηνύματά τουc:. Ποροδεί
γματοc: χάριν, ό σκύλος έΕοικειώνε
τοι μέ τό περιβάλλον του... άρωμα·
τίΖοντάc: το μέ τόν γνωστό τρόπο
Πρωταρχικό ρόλο στήν περίπτωσι
τοϋ σκύλου παίΖει ή δσφρησιc:. ίό
Ίδιο ίσχύει κοί στήν άνταλλογή μη
νυμάτων με-rοΕύ έντόμων. Ή θηλυ
κή ένόc: εϊδουc: πετολούδοc:, πού ό·
νομάΖετοι Σάμιο Κεκρόπιο, έκπέμ·
πει, ιάπό τίc: 3 καί 30 ωc: τίc: 4 καί
30 τό ,άπόγευμο ενο δυνατό δρωμο,
πού ή άρσενική τό άντιλαμβάνετοι
άπό άπόστοσι 5 χιλιομέτρων Ι;
Μέ τόν 'ίδιο τρόπο έπικοινωνοϋν
μεταΕύ τουc: τ,ά μυρμήγκια. Όταν
ενο 1άπό ούτά τά εντομο άνοκολύπτη
δφθονη τροφή, έπιστρέφει ατή φω·
λιά του, άφίνοντοc: πίσω του, ατό
δρόμο πού άκολουθεϊ, μιά ίσχυρή ά
ρωμοτική ούσίο άγνώστου φύσεωc:.
Τό βέβαιον είναι δτι, τό δρωμο ού
τηc: τηc: ούσίαc: έπιτρέπει ατά μυρ
μήγκια νά πάρουν τόν ίδιο δρόμο,
Εέρονταc: δτι ατό τέρμα του ύπ.6ρ,χει
δφθονη τροφή.
Στά 1966, εναc: μεγάλος γλάρος

1971

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ

πού συγκρούσθηκε μέ ενο άμερικο
νικό άεροnλά.νο, κινδύνευσε νά· nρο
καλέοη ενα τρομακτικό δυστύχημα
Μιμούμενοι μέ μεγάφωνα τή γλωσοο
αύτή των nτηνων, oi είδικοi των άε
ροnορικων ύnηρεσιων τ,ά 1άnομακρύ
νουν άnό τά όεροδρόμια.
"Ενα έλάφι τηc Γεωργίαc δέν μπο
ρεί νά καταλάβη τήν διάλεκτον ένόc
έλαφιοϋ τηc Καλιφορνίαc, γιατί τά
έλάφια των διαφόρων nεριοχων μι
λοϋν διαφορετικέc «γλωοσεc» η
«διαλ-έκτουc». Tic γλωσσεc αύτέc ε
χει μελετήσει ό καθηγητήc τηc νευ
ρολογίαc τοϋ Πανεπιστημίου Κόρνελ
κ. Ρόμπερτ Καnαρανίκα, ό όnοίοc
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κατώρθωσε νά ,άνασυνθέσπ τούc η
χουc πού χρησ�μοnοιοϋν τ,ά διάφορα
ειδη των έλαφιων, ν,ά τούc μαγνη
τοφωνήση καί, μέ διάφορα nε�ράμα
τα, νά καταρτίση ενα «λε!;ιλόγιο»
φθόγγων. Σέ πρόσφατη άνακοίνωσi
του έδήλωσε δτι τό λε!;ιλόγιο των
έλαφιων άnοτελεϊται •άnό μία κλίμα
κα tε η έnτά ηχων, πού εχουν άκρι
βη σημασία: είναι τό έρωτικό τρα
γούδι, τά συναισθήματα κατσχηc έ
νόc έδάφουc, ή κραυγή nροειδο
nοιήσεωc τοϋ κινδύνου καi ένα δλ·
λο, πού σημαίνει «κάνειc λάθος», ό
ταν πρόκειται περί έρωηκηc nροσ
�γγίσεωc.

*
το

ΠΟΙΗΜΑ
ΜΕ

ΠΟΛ Υ

ΜΙΑΣ
ΛΙΓΟ

ΑΡΚΟΥΔΑΣ
ΜΥΑΛΟ

Τη Δευτέρα, που όfjλιος καίει πολυ
είναι ενα ζήτημα που με άπασχολεί:
«Είναι τάχατες η δεν είναι σωστό,
πώς εκείνο είναι τουτο η τουτο είν' αυτό;»
Την Τρίτη, δπου πέφτει χάλαζα καl χιόνι
ή άπορία μου φουντώνει καl φουντώνει
καl το μυαλό μου το τρυπάει ή σφήνα
αν είν' εκείνα τουτα η τουτα εκείνα.
Kal την Τετάρτη, που εχει ξαστερώσει,
δεν εχει όνους μου άκόμη στρώσει
κι δλο άπορώ αν είναι τάχατες σωστό
πώς εκείνο είναι τουτο η τουτο είν' αυτό.
Την Πέμπτη, πάλι, άρχίζει να ρίχνη παγωνια
καl κουλουριάζω σε μιαν fjσυχη γωνιά,
μα είναι φανερό πώς ή άπορία με σβήνει
αν είν' εκείνοι ετουτοι η τουτοι εκείνοι. ..

Wi nnie-the-Pooh
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Γνωριμία με τή μέλισσα
Πόσο lυγίlει μιά μέλισσα; Μισό
γραμμάριο, ας ποϋμε ενα. Δέν είναι
παρ,::� ενα μικρό εντομο, παρά τό μέ
λι της, τήν κοινωνική όργάνωσί της
καί τούς περίφημους χορούc της.
'Αλλά !ή «Βιολογία των μελισσών»,
πού .εγραψε ό Γc•λλος καθηγητήc Ρε·
μύ Σωβέν, μέ τή συνεργασία σαράν·
τα δλλων Γάλλων, 'Άγγλων, Άμερι·
κανών, Γερμανών, 'Ελβετών, Οϋγ
γρων καί 'Εβραίων είδικών, περιλαμ
βάνει πέντε όλόκληρουc τόμουc καί
lυγίlει 511 1 0 γραμμάρια! "Ενα όγ
κώδεc εργο, γιά τή lωή ένόc τόσο
μικροϋ έντόμου ! Κανένα δλλο πλά·
σμα της Φύσεως, έκτός όπό τόν δν
θρωπο, δέν γνώρισε παρόμοια τιμή
Μέ κανένα δλλο πλάσμα τηc Φύ
σεως ό δνθρωπος δέν ,άαχολήθηκε
τόσο πολύ, δέν εγραψε τόσα πολλά
Γιατί αύτή ή έΕαίρεσις; 'Απλούστα
τα, γιατί ή μέλισσα, αύτό τό μικρό
εντομο τοϋ μισοϋ γραμμαρίου, θέτει
πολλά αίνίγματα, τό σπουδαιότερο
άπό 11ό· όποία είναι ίσως ή ίκανότητά
της νά μετρθ τόν χρόνο, νά Εέρη τί
ώρα είναι, λές καί διαθέτει ρολόί
άκριβείας.
Ότι ή μέλισσα εχει άκριβη άντί
ληψι τοϋ χρόνου δέν ύπόρχει καμ·
μιά ,όμφιβολία. Τό ,άπέδειΕε ό φυσιο
δίφης Μπέλιγκ, μ· ενα άπλό πείρα·
μα. Κάθε πρωί, iόπό τίc έντεκα ώc
τίς δώδεκα, τοποθετοϋσε π<':,νω στό
τραπέlι του ένα ποτήρι μέ lαχαρόνε
ρο. · Από τήν πρώτη κιόλαc ήμέρα
τό lαχαρόνερο άνακαλύφθηκε άπό
τίc άνιχνεύτριεc μιθc κυψέληc, πού
βρισκόταν σέ μικρ·ή ιόπόστασι όπό
τό σπίτι του, γιά ν' όκολουθήσουν
ϋστερο οί συλλέκτριεc. 'Από τότε,

κάθε
πρωί,
ά κ ρ ι β ίίJ c
στίc
εν τ ε κ ο, ενα σμηνοc συλλεκτριών
έπισκεπτόταν τό σπίτι του. Όταν τό
lαχαρόνερο καταργήθηκε, έπαψαν
ν,ά ερχωνται.
Στά 1932, τά πειράματα τοϋ Γερ
μανοϋ φυσιοδίφου Βά
, χλ εδειΕαν ότι
ό δνθρωποc είναι ίκανόc νά έκγυ·
μνάσn ενα σμηνοc μελισσών νά έπι
σκέπτεται ενα ώρισμένο σημείο πολ
λέc φορέc τήν ιήμέρα (η άκόμα καί
τ,ήν νύκτα, μέ τεχνητό φωτισμό), σέ
α ύ σ τ η ρ ώ c ώ ρ ι σ μέ ν ε c
ώ ρ ε c. Μποροϋν άκόμα οί ϊδιεc μέ·
λισσεc νά έπισκέπτωνται πολλά διG·
φορετικ,ό· σημεία. Παραδείγματοc χά
ριν, στίc 9 τό πρωί τήν καυlίνο,
στίc 1 Ο τόν κηπο, στίς 11 τή βε
ράντα κ.λ.π.
Πωc κατορθώνουν νά είναι άκρι
βείς στήν ώρα τους; Στά 1955, ό
Γερμανός φυσιοδίφης Ρέννερ έκλει
σε μιά κυψέλη σ· ενα κτίριο, δπου
δέν εφθαναν οί άκτίνες τοϋ ήλίου.
Ό φωτισμός ηταν τεχνητόc καί ή
θερμοκρασία σταθερή. Κι δμως,
παρ· δλα αύτά τά μέτρα, τό μυστη
ριώδες ρολόί της κυψέλης έΕακο
λουθοϋσε ν,ά λειτουργfi μέ τήν ίδια
όδιατάρακτη όκρίβεω.
Γιά τούς έπιστήμονεc, αύτά τ,:':!
άπλα πειράματα δέν λύνουν σύνθετα
προβλήματα. "Αν οί μέλισσες δέν
διαβάΖουν -rήν ώρα στόν ηλιο η στ'
δστρα, χρησιμοποιώντας τήν δρασί
τους, μπορεί νά τ,ή διαβάlουν μέ δλ·
λα αίσθητήρια όργανα, ίκανά νά συλ
λαμβάνουν τίς καθημερινές άλλα·
γές πού προκαλοϋνται άπό τήν κίνη
σι τοϋ ήλίου καί πού οί ,άνθρώπινεc
αίσθήσειc δέν μποροϋν νά τίς συλλά·
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βουν. Π. ,χ. μπορεί νοά• είνα ιεύοίαθη
τεc: στόν ίονισμό τηc: ιάτμοσφοίραc:.
Αύτή ή ύπόθεσιc: προκάλεσε δλλα
«έπιστημονικώτερο» πειράματα. Κυ
ψέλεc: ύπεβλήθησαν σέ τεχνητή ό
τμόσφαιρα μέ όνώμαλο ίονισμό, δλ
λεc: τοποθετήθηκαν σέ βαθειέc: ύπό
γειεc: στοέc:, προστοτευόμενεc: όπό
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τήν ήλιακή όκτινοβολία, όκόμα καί
τίc: κοσμικέc: όκτίνεc:. 'Αλλά τό ρολόϊ τηc: μέλισσαc: εμεινε .όδιατόρα
κτο. Έτσι, οί έπιστήμονεc: κατέλη
!;αν στό συμπέρασμα ϋτι οί μέλισ
σεc: εχουν εμφυτη καί ένδογενη αί
σθησι τοϋ χρόνου.

'Η διαίσθησις σ-ι-α zώα

Περίεργες αφηγήσεις καί προ
σωπικές έμπειρίε ς αξιοπίστων
μαρτύρων πεί{}ουv για την ϋπαρ
ξι μιας μυστηριώδους ύπεραισ{}η
τικης αντιλήψεως στα ζωα, ποrύ
έκφράζεται με τηλεπα{}ητικά φαι
νόμενα, την πρόβλεψη γεγονότων
καθώς καί αλλων ανεξηγήτων κα
ταστάσεων.
Οί έπιστήμοινες εχουν φ{}άσει
στο συμπέρασμα δτι πολλές φο
ρές τα κατοικίδια είναι προικι
σμένα μέ μια δύναμι ύπεραισ{}η
τικης αντιλήψεως.
Καί νά μερικά πολrύ ένδιαφέ
ροντα περιστατικά.
ασων, ενα
' 'Ι'
" σκυλ'ι «μπο
'ξ ερ»,
επαιρνε τον συνη{}ισμένο άπογευ
ματινό ύπνάκο του στρογγυλοξα
πλωμένος στην αγαπημένη του
πολυ{}ρόνα, στο λίδιγκ - ρούμ.
Ξαφνικά, μπρος στα εκπληκτα
μάτια του δρος Μωρίς Μπάρ
τον, τοϋ αφεντικοϋ του, σηκώ&ηκε
άπό την πολυ{}ρόνα, δγηκε από
τό δωμάτιο και χώθηκε στην κου
ζίνα.
Ό δρ Μπάρτον έξηγεί:
«' πεφασίσαμε με την κόρη μου
να κάνουμε ενα μικρό πείρα.μα τη
λεπα-θείας μέ τον 'Ιάσονα. Κανο
νίσαμε την ωρα ποrύ -θά κοιμiiται
στο λίδινγκ - ρούμ, νά τον καλέ-
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ση ή κόρη του «σιωπηλά» από
την κουζίνα - να τον καλέση δη
λαδή μέ η1 σκέψη της, χωρίς να
δγάλη την έλαχιστότερη μιλιά.
'Εγώ {}ά παρακολου{}ούσα από έ
δω. Τ11ν συγκεκριμένη ωρα - ε'ί
χαμε κανονίσει στις τρείς άκρι6ως - ό 'Ιάσων ξύπνησε, πήδη
ξε από την πολυ{}ρόνα καί πηγε
στr1ν κουζίνα.
Θ' αναφέρουμε τώρα δύο περι
στατικά από τα 'Αρχεία τοϋ bρος
Τζ. Μπ. Ράϊν, τοϋ 'Α!μερικανου
διαλόγου καί πρωτοπόρου έρευνη
τοϋ αύτης της ίκανότητος των ζώ
ων ποrύ ό ίδιος είχε ονομάσει <<Ψ».
Ό Φλάκ ήταν ενας σκύλος... α
καθόριστης ράτσας, τον όποίο εί
χαν για μασΥ.ωτ οί ανδρες ενός
6ομ6αρδιστικοϋ στον
εύτερο
Παγκόσμιο Πόλειμο. 'Έμενε 6έ6αια στη 6άσι, δταν τό αεροσκά
φος απογειωνόταν γιά αποστολή.
Ό Φλάκ προειδοποιουσε άλάν{}α
στα για την έπιστροφή τοϋ αερο
πλάνου με τό άφεντικό του, όρ
μώντας εξω στο διάδρομο προσ
γειώσεως, πριν ακόμα καν φανη
κάποιο άπό τά αεροπλάνα τοϋ
σμήνους της οάσεως στον όρίζον
τα.
Μια μέρα, ποrύ δλα τά 6ομ6α-ρ
διστικά είχαν άπογειω{}η γιά κά-
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ποια άποστολή, ό Φλάκ, χωρίς κα
νέναν φανερό λόγο, αρχισε να
ούρλιάζη. 'Όταν τα άεροπλάνα
έπέστριψαν ό σκύλο; επαψε νά
ούpλ(ά.ζη, &ιλλά. δεν 6γήΥ.ε στό
διαδρομο νά προϋπαντήση τ' ά
φεντικά του.
'Έμοια ε σαν νά ηξερε ηδη έ
κείνο πού τό προσωπικό της βά
σFω; εμα-&ε μόλις λίγο άργότε
ρα: δτι τό «δικό » του βομβαρδι
στικό είχε καταρριφ,&η την ωρα
πού αρχιζε νά ουι λιάζη. Τά ά
φεντιyά του δεν έπ, όκειτο νά ξα
ναγυρίσουν ποτέ πιά...
'Ακόμα πιο -ιξιοσημείωτη
την τηλεπα-&ητιΥ3] ίκανότητα του
Φλάκ εlναι 11 προφητική δύναμι_ς
ένός τσοπανόσκυλου πού συνώδευε
πάντα το άφεντικό τcυ, εναν πυ
ροτεχνουργό, στη δcυλειά του.
'Ένα πρωί, άφοϋ είχαν ξεκινή
σfι κι οί bυό μαζί, ό σ0ιtύλος γύ
ρισε πίσω. Ά,ήσυχη ή γυναίκα
τού πυροτεχνουργου τηλεφώνησε
στον ανδρα της.
'Εκεί,ο; της άπήντησε πώς
το έργοστάσιο έκρηκτικων ;j
λων, στο όποίο έργαζόταν ό πυ�
.ροτέχνης, διελύ{}η κυριολεκτικά α
πό μιά τρομερη εΥ.ρηξι. ΣκοτclJ{}η
καν και τό αφεντικό τοϋ σκύλου
καί δλοι οί αλλοι εργαζόμενοι.
Στο βιβλίο του «Μυστικές Πη·
γές», ό Ρενέ Χ11ίην;, μέλος της
Έτα ρία; Ψυχι,ων 'Ερευνών της
Άγγ ίας, bιηγείται ενα αί:-&εντικό
έπε σόδιο:
'Ένα; αν{)ρωπος, ό δποίος εtχε
,πάει έκδρομη κάποιο Σαββατοκύ
ριακο, είδε στον ϋπνο του δτι η
γάτα του Μίτσι μπηκε στο δωμά
τιό του ουρλιάζοντας άπό πόνο,
με τό αυτί της μισοκσμμένο. Του

α.πr

μίλησε κα ίτόν παρεκάλεσε νά τ11ν
βοη{)ήση. Ξύπνησε άπό τό ονειρο
καί κύτταξε τό ρολόι του νά δη
τί ωρα εΙναι. �Ηταν 4 τό πρωί.
Την ωρα που επαιρνε τό πρό
γευμά του, άργότερα, ή νοικοκυ
ρά του τηλεq-ώνησε δτι στίς 4 ή
ωρα τη νύχτα ή Μίτσι μnηκε ά
πό τό παρά{)υρο στην κρεβατοκαμαρα
'
' του, ουρ
, λια'ζοντα; τοσο
'
πού ξεσήκωσε δλη τη γειτονιά.
Την βρηχαν επάνω στο κρεβάτι
του ταλαιnω:ημ:νη καί καταματω
μένη, με τό μισό της αύτί κομμέ
νο, πρcφανως άπο κάποιο... γα
τοκαυγά.
Ό 'Άγγλος έπιστήμων Μάξου
ελ Καίηντ, που εχει άσχοληθη ό
λόκληρη σχ·δόv τ11 ζωή τοv μέ
ιήν έί,μηνεία της ύπεραισ{)ητικης
αύιης αντιλήψεως των ζώJ)ν, διη
γείται την έξη; ίστορία:
«;.νrετακομίσαμε κάποια φορα
στο Λον ίνο καί έγκαταστα{)ήκα
με σ' ενα σπίτι πο1 λα χιΊόμετρα
μακρυά άπ' τό προηγcύμενο. Τον
σκύλο μα; τον πήγαμε στο και
νούργιο σπίτι με ταξί. Την 'ίδια
νυχτα
ε'ξαφανιστηκε χαι' αργοτε'
ρα γείτονες του παληοίί μας σπι
τιοίί τηλεφώνησαν δτι έμφανίστηκε στη' γειτονια,' εκει.
εν
:) \ ξ'ερω
πω; όδηγή{)ηκε. 'Ίσως με την ο
σφρησι».
' λλα ας παμε άπό τόν... απιστο
αί:τό έπιστήμονα σέ μια εκπαιδεύ
τρια σκυ1 ιών, την Μπάρμπαρα
Γουντχάουζ.
«"Αν εχ_ουν τα σκυλια ψυχισμό;
ρωτάει. Καί βέβαια εχουν, δπως
·ιtαί δλα τά αλλα ζωα. Είχα δικά
μου ζώα άπ' δλα τα είδη: άπό
ποντίκια ω; άγελάδες και αλογα.
Σε δλα τα ζωα μπορcυσα να μιλω
ι

=:ι

ι
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χωρίς νά 6γάλω λέξι. Είχα κάπο-
τε μιά αγελάδα περίφημης ρά
τσας, πού αρρώστησε. 't,γώ ημου-
να 6έ6αιη πώς είχε καταπιη ενα
κομμάτι σύρμα. Ό κτη, ίατρος δ
μως έπέ.μενε δτι είχε πά-θει πνευ
μονία. Ψόφησε. Καί δταν της κά
ναμε αύτοψία 6ρήκαμε πράγματι
ενα σί•ρμα στό στομάχι της».
Συν.χίζει ή Μπάρμπαρα Γουντ
χάουζ:
"
'
«"Ο ταν ημουν κοριτσι, ταξ'δ
ι εψα στην 'Αργεντινή. Βέ6αια α.
φησα τό α.λογό μου «'Αλουετ»
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387

στην Άγγλία. Μιά μέρα, χωρίς
νά ξέρω γιατί, εlχα τή 6 6αιότη
τα δτι χά-θηκε. 'Έστειλα ενα τη
λεγράφημα στη μητέρα μ:ιυ: <Jlι
στεύω ' λουετ ι ραπέτευσε». Καί
πραγματικά είχε έξαφανισ{}ή».
"Αν δεν ε'ίχατε μέχρι τώρα
πνευματική έπαφή με τόν σκύλο,
την γάτα η τό καναρίνι σας, δεν
φταίνF αυτά: 'Ίσως για νά δεί'
,
e
,
ξσυν τι; <(ψυχικε,» του; ικανοτητες, τά π ρισσότερα ζώα χρειάζε
ται ν' άvήκουν καί σε αφεντικά με
κάποιον ηύξημενο «ψυχισμό».

'Ο άνθρωπος κλέβει ι-iι φύσι
Τά ύπο6ρύχια πού ταξιδεύουν
α.νετα μέσα ατό απόλυτο σκοτάδι,
κάτω απ' τούς πάγους στον ' ρ
κτικό κύκλο, δεν {)-ά μπορuυσαν νά
προχωρήσουν πολύ παρά μόνο χά
ρις στό ραντάρ.
'Η ν υ χ τ ε ρ ί δ α, κα{)-ώς
πετάzι μέσα στό σκοτάδι της
σπη'\ ια;, έκπέμπει ύπερ1 χητικά
κύμ τα, πού έπιστρέφουν άμέσως
στα ύπερευαίσ-θητα αύτιά της.
ύτά την πληροφορουv τί 6ρί
σκεται μπροστά της.
Την ίδια μέ{}οδο χρησιμοποιουν
τώρα καί τά ύπο6ρύχια.
ύτό είναι μόνο ενα παράδει
γμα. Πράγματι, γιά νά λύσουν
πολλά από τά προ6λήματα της
ιαστημικης έποχη; μας, οί έπι
στήμονες μι.μουνται καί αναπα
ράγοιrν, σήμερα κατά κάποιον
τρόπο, τά «μυστικά» της φύσεως.
Τά <<Οαντάρ» της νυχτερίδας τό
τελειοποίησαν στα Έργαστί1ρια
'Ερευνών της «Λόκχηντ».
Μ' αύτό μπορεί σήμερα νά κι-

νηται ενας τυφλός, χωρίς νά σκον
τάφτη σέ αντικείμενα. εν είναι
6έ6αια, τόσο τέλειο, δσο της νυ
χτερίδας. 'Αλλά είναι ή άρχή ά
κόμα.
Ή κα ._ διά τη; φ ά λ α ι ν α ς
ε!ναι αλλο ενα άπό τά θαύματα
της Φύσεως, πού άπασχολοϊίv σή
μερα πολύ τούς ειδικούς.
"Αν άποκαλυφDη τό μυστικό
της, τότε ενας άπό τούς τρομε
ρώτερου; έχθρούς του άv{)-ςώπου,
ή ;ι.αρδιοπά%εια, {)-ά έκλ ίψη.
Πράγματι, οί είδικοί προσπα
{)-οϊίν νά έξακρι6ώσιουν πω; είναι
δυνατόν νά έπιζη πάνω άπό δυό
ώρες κάτω άπό την έπιφάνrια του
νεροϋ ενα πλάσμα, πού εχει πνευ
μόνια καί άναπνέει δπως τά ri).;λα
ζώα τη; στεριii;.
"Αν κάποτε λυ&η αύτό τό μυ
στήριο, τότε {)-ά γίνω�1ται α.νετα
οί πιο δύσκολες καί πιό έπιχίν
δυνες έπεμ6άσεις στην καρδιά.
Τά μάτια του 6 α τ ρ ά χ ο υ
είναι κάτι πού έδω καί πολλά χρό-
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νια απασχολεί τούς μελετητάς της
Φύσεως.
Πρόκειται για τό «τέλειο μά
τι». Προφανώς είναι τό καλύτερο
μάτι δλωιν των ζώων.
"Αν μπορέσουν νά κατασκευά
σουν κάτι ανάλογο οί ήλεκτρονι
κοί, τότε θά λυι&οϋν, με τον κα
λύτερο δυνατό τρόπο, πολλά από
τά προ6λήματα πού αντιμετωπί
ζουν οί αστροναύτες και ot είδικοι
των Διαστημικων προγραμμάτων.
'Ο Μτραχος τρώει μόνο ζων
τανά εντομα. 'Έτσι, τά μάτια του
εχουν εξελιχ&η ιμε τέτοιο τρόπο.
ωστε νά 6λέπουν μόνο δ,τι τοϋ εί
ναι απαραίτητο για νά επιζήση.
Μπορούν νά δουν ενα εντομο ,,ά
κινηται, πριν αρχtση ακόμα κα
λά - καλά την κίνησή του.
'Όταν τό εντcμο είναι πια νε
κρό, στα πόδια του ζωντανοί,, δεν
τό βλέπει.
'Ένα από τά πολλά θαύιιατα
της Φύσεως, πού προσπα-&ου� νά
μιμηθούν οί επιστήμονες είναι τά
6ρ ά γ χ ι α τ ω ν ψα ρ ι ών
αυτό τό εκπληκτικό σύστημα, πού
παίρνει τό απαραίτητο όξυγόνο
για τό ψάρι από τό νερό.
"Ηδη, οί 'Α μερικανοί πειραματι'ζονται με' μια' συσκευη' που' λειτουργεί μέσα στη, -θάλασσα και
παίρνει τό όξυγόνο άπό τό νερό,
απο6άλλοντας τό διοξείδιο του αν
θρακος.
Τούς επιστήμονες τους ενδια
φέρει άκόμα ή ίκανότης του αυ
τιου του σ κ ώ ρ ο υ, του έν
τόμου πού τρώει τά μάλλινα. Ό
σκωρος εχει την ίκανότητα νά
συλλαμ6άνει ηχους πολύ πιο με
γάλης συχνότητος από του α,θρώ
που και των αλλων {}-ηλαστικωv.
'Επίσης, τους έπιστήμονες τους
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απασχολεί τό μυστήριο cού (iόμ6ου, που κάνουν τά φτερά των
κ ο υ ν ο υ π ι ω ν και που τον
αντιλαμβάνονται τά αλλα κουνοι'>
πια, σε άπόστασι 50 μέτρων!
Μια όμάς Β ρετανων επιστημό
νων προσπαθεί νά 6ρη τό μυστι
κό των π ε ρ ι σ τ ε ρ ι ω ν' που
δεν ξεχνούν ποτε τη φωλιά τους
καί ξαvαγυρίζονν εκεί ασφαJως,
μόλις τά άφήσουμε ελεύθερα.
'Η νέα αυτη επιστήμη εχει ά
ποκληθη 6ιονομιική1. Καί, δπως
φαίνεται, δεν είναι και τόσο εύ
κολη.
Σχετικά λέει κάποιος είδικός:
- Είναι πολυ πιο εύκολο vά
άπο6ι6άσης πολλους άν-θρώπους
στο Φεγγάρι από τό νά ανακαλύ
ψης ενα απο τά μυστήρια, που τό
σο ζηλότυπα φυιάει ή Φύσις...
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Πώς έσαyήνευε -ιοός
pαθη-ιάς tΌυ ό Σωκρά-ιης
Τοϋ Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
Ή διδα.σχιαλία του Σωκρά.τη
μ:rοορεί νά συνοψιστεί σε τρείς
σύντομες προτά.σεις: το ιδανιχιό
ταυ fιταν ή τελειότψα. της άτο
μικης ψυ,χης εχήρυττε τήν ήΒι
κή α,υτονομί:Χ. κ.α,ί αυτάρκεια: μέθ οcιος
ς,'
,
'
,
του ,.,,,1 α.υταyνωσια
του- αvθρώπου, πού δδηγεί ά.λώθητ,χ
στήν καθαρή εσωτερική ά·ιτίλη
ψη των βασιχιών εννοιών τ·ϊj; ·η
θ:Υ5jς. Ή αίσ:οδοξία τοϋ Σωrχ.ρά.τη δεν
την
, εγνωρ:
, , ζε ορ:α.·
"
' τε'λε:α
δια.τιmωσή της τή βρήκε στήν
πρ�ταση πού ήχεί πα.ράδοξσ.: «ή
άιρ,ετή εΙνα.ι επιστήμη» (λά.χης
194). υστα.ν γνωρίζει κανείς τί
είναι το ά.γα.θό, � προσπαθήσει
vά το πράξε:· τοϋτο fιτα.v ή σταr
θερή πε1tοίιθησή τοο (Μέν. 71 κ.
π., 352, 352, Γορy. 440). Το
-χ,α.κο βρίσκεται οχι στον πυρη·ια.
τ-ης ά.νθpώ'Π:νης φύσης, άιλλά
στήν α.yνοια. των α.νθρώwω'Ι. Ή
πλατωνικ+, γνώμη «ουδείς εκών
'Κ,(Χ.κος» (Πρωτα.γ. 345, Νό,μο: V
731, ΙΧ 860) γεννήθη1κε άπ' ευ
θείια.ς ά.1tο τήν ήθ:κή α!ισιοδοξία
ταϋ Σω-κ.ρά.τη. Το κα.χιο 0Ιν1αι πλά.
'Ιη - στο ,δόγ�μα. τοϋτο κυρυφώ-

νετα.ι ή σωκρα.τική ·ηθική. Ή
στα.θερή πεr.οίθηση δτ: ό λ6'yος
είν,:ι [Χα.Ίος οχ: μ6•;ο να. πpο%
γάyει δ:ανοητιy,ά, τήν α.νθρωπ6τητ%, &ιλλ:Χ κα.ί νά τήν καθ7.pί
σει, νά. τή•ι ,ελε-:οποιήσει ηΟιχιά,
αποτελοϋσε τr, 66-ση της. Γ:ά. τcϋ
το ακρ:βω; ό Σωκρά.της αίσθσ.-ιότα,γ το χρεο; να. c/.>πΊησει του;
&.νθρώπου; κα.ί νά. τούς κά.νει v'
αποκτήσουν συνε[δφη της δικής
του; δ•;yσ,μης.
,

,

'

ζ:

,

'

Εί•ια: «όρθολογ:κή» ή ηθ:κή
αυτή; Βέβαια· ετσι μποροϋμε •ιά
τήν ονομάσουμε. 'Έχε: δμως [να.
εντοyο σ υ γ κ ι ν η σ ι σ, κ ο
οά.θο;, κα.ί σ' rJJΙJτo ά..κριβως εγ
κειτα,: ή ιδιορρυθμία. της. Ή τε
λειότητα. πού όραιματιζ&tα.ν ό Σω
κρά.τrις δi-ι επιτρέπεται νά 'ΌΙΧυτι
σΙθεί μι} το πα.ιδευτικο ιδα.·ι:κο
τοϋ Διαφωησμοϋ. Δεν fιταv ή
Κια.Ιθσλικότητα, κα.ί δλότψΙΧ της
γνώσης, αλλά. ��ιά. α.νάmτυξη δλό
χιληρης της προσωπικότηrτα,ς με
τήν επΟ'Πτεία τοϋ λόγου· κα.ί λή
yος έδω -πρέ1vει yά. εννοη1θιεί οχι
το �ύνολο των λογικών ,μορψωΎ,
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&,λλά, τό πvιεtίμJα ώς ανώιτερη δ
δηγη-τιχ+, ά.ρχή.
Ή ά.ρετή �τ(Ι.'/ γιά τον Σωκρ-ά.·
τη κατι περισσυ1.ερο α;ΠΌ τη'i α.ρισ-ο-ελιr,<,ή, την &.πλως στοχα.στ1.·
κη «ά:π.οψυγη των α:χ.ρω,'i διά. του
μέτρου». Το ϊ1δ:ο συμ,υα.ίvει Υ,αί
μέ τη 1σω'1vρα.τικην εvναια, της
ειυδα.ιμονίας ":J ϊδιος δiν ,Θ,ά, συμ
ψωνοϋσ:: �μήτε μέ την αnχ,ητική
των Κυνικών μ..'ή1.ε με τήν ήδονο
θηρία των- Κυρηιναϊχιων. Οι σω
κρωτικές εννο:ες: ά.ρετή καί ε 'ι
δ1α.ιμ ονίlα κλεί'Ιουν μέσ� χ τους, yιά.
νά τό ε1πουμε στή γλώσσα, του
HegeJ, α.ύτήτήν σ..ντίlθΞ, σηι σάν
ά. 1 %γ,κα.ίο στοιχετο· ή άντίθεσ�η
αΧρ::τα,ι μέσα. στί ς άν-ώrt1εpες συν
θέσεις πού Κ¼tά κύρ:ο λόγο ά.
ποτελουν οι Ε'Ι'iΟιες έκείvες. υΕ
ν(), δυϊσμό πα.ρουσί ια)ζε %αί δ χα
ρακτή1ρα,ς του Σωr,<,pά.τη· ά.λλ' cι,ύ
τσν πpοσ,πωθουσε νά, τον ξεπερά.
σει μέ τό «λόγο». «Κα.θα.ρά,
-ολμηρά %εψά..λια. μέ: σημαντιχή
δύν(Ι.ιt,J,ψ> λέ.'γεt σχετιm μ' οοτόν δ
Τ. Gomperz «όπηρξα.ν σέ δλους
τού; α.�ωνες χα;ί &πό ζεστές;
καρδιές δεν έσημειώθηκε ,συχνά.
α.[σ!θητή ελλειψ . 'Αλλά μ,ιά, Ιθiεp
μή %α.pδιά. κά.τω άιπό ένα, ψυχρό
κ0φά.λι είναι ,nάν:ος συ,ν�ο'υαισμό:;;
καί τό σιπαν:ώτερο άπ' δ.λα τά
cpα.ι V{)μεγα, είναι μια, μέ: δ..συ•ι-f1f!ι
στη δύν1αιμη, έριyωζόιμενη κ:φδιά.
πού χpψ:μοοοιεί δlλ<ιrιληρη ,ήν
δρμη-ικότητιά. της για, vά κρα,τει
ψυχρό τό 1..εφά..λι - σά. μιά.·ι ά.
τ>μομrιχα.'Ιή πού 'Υ,:Ίεί ε,γα. ψυ
γείο».
Τί 1Jτα.ν ά.κρι6ως μέσα, στον
Σιω'Κρά.τη εκείνο πού τοϋ εκα.νε
τόσο 6αθιειά.ν ιεντύιπωση;
,

1

0

J.,_

'

'

'

,

π ρ ω τ Q άισψα,λως α.υτό ιπού
δ Πλά.-ων όνάμωζε «μ ό ν η ν
έ λ λ η ν ι Χ ή ν &. ρ μ ο ν ί α. ν»
, των ;}._ό(Μχ. 188), ή συμφιωνία.
γων μ;ε τίς πρά.ξει,ς. Αυτό ύπχ:νίσ
σετα,ι μέ: -τ�ά. ;-;_άγ,ια; πού 6,
, άζει στο
στάμα του γενv1οοίω στρ:ατηιyου
Λ6Jχ (18 χ..π.) : « u Οταιv ά.
1
κούω εν7.Υ ια.νθρω
' πο yά, διαλέyε
ται γιά. τήν άρετή, η yιά. κά..ποια.
άλλη σοφία, πού νά, εΙvα.ι ά.ληθι
νο; άνθρωπο:;; καί tiντά.ξιος τών
λόγ,ων πού Ηγει, αίσΙθά.γ<Λμα.ι ιε
ξα.ιρετική χαρά... Γιατί τήν ίδ•ι�α.
ωρα; 6'λέπω κχί κείνοv πού μ,λεί
ιχJαί κεί')α. πο1'.ι ιλέγει γά, zΙ,;α,ι
ταφιωσ�ά, τό ε,y,α,μέ: τό άλλο κα.ί
' μΟΊισμενα..
'
IC. αι' μαυ- ψοοινzτα:
,
α;p,
οι
τέτοιος li'Ιf.Jpω1toς μουισ:κός στήν
έντέ.λεια.. 'Έ,χει πετύ�χει τήν -ιv:ό
ομορψη ά.ρμονiα, οχι στή λύρα
η σε οργα;να, πα.ιδια.ς, tiλλά. ζεί
' ω
στ, ω'λη'θ•c::α στη
, r,' του την ά.pί1
'.
�
μ
.
μον α ά εσα σ-ά. λόιyι,α, του Χαί
στα, ερ,yα το,υ, έν�τελως μέ: τον δωρ ικ.ο\ ψοΤι:ο,
οχι
,
,, τον
' ,�ωνιχο,
, ν:-μ:-,
ζω, ούδέ τον φρυγικό η τον λuιδι•
'Χ
, 1,λα.
' Ε.11,Χ-Ξι-'IOV ΠΟU, ειτναι -,,'I μον ό , α,ι,,
V'Υ} έλλην:Υ,ΎJ ά.ρμονί(Χ.)>.
1

Το 10 ε ύ τ ε ρ ο 'Π'αύ, Ιθά, εί,
,
,
�--"' ΕVtυ'Π'ωσηι
χε χια.νc:t μεγWΛηV
στον
ΠλιάτωΊα, fιταν δ ά κ α. τ α. ιπό
ν η τ ο ς & γ ώ ν 7.ς τ ο υ
Σω κ ρ ά. - η γ ια, σ α φ ή
, ι ό τ η
νεια. κ:χί 6ε6α,
τα; σ-ό κ ε φά. λ α ιοτ ω ν
1 VVΟι ω ν
Οα; σ ιy,G) y Ζ
τ οϋ γ ι;ώ σ κει ν κα.ί
τ ω ν κ ο ρ υφα. ί ωv ιχ.α.
νόν ω ν τ ο υ π ριά τ τ ε ι ν.
Τ ρ ί τ ο ιερχιεται χιχτόιπ:ν δ
ά. πόκ ο τ ος χ α ρακ τ ή
ρ α.ς τ ο ϋ δ α σ 'Χ ά, v-. ο υ,, ή
1
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ασ ί γ η τ η ,δρ ,μή τ ο υ
ν ά. ά.·ια ζ ηιτ ε ί π α, ν
τ ο υ π ρ ο ο λή μ α, τ α,, έ
κ ε ί δ που οί α.λ λ ο ι
ε r χ α, ν τ ή ν έ ν τ ύ π ω
σ η, οτ ι ο ρ ί,σ κ ογτ α,ι
δ ι άφα ν α α, ύ τ ο ν ό η τα.
π ρ ά. y μ α τ α. Αύτό το πά
θος του οί ευθυμο: 'ΑJ0ηΨ:ιίο: το
αιίσΙ0'άJνονταν σάν κάτ: ά.πόκο::ψο.
Στίς συνομΛίες του ιδ Σωκρ&.τ-η;;
πα,ρουσία.ζε τά πιο κοινά. πράγμα.
τα, σά. νά, είνα,ι τυλιγμένα, μέσα
στο ΠUIΚΥΟ σύννεφο ενός ά.διαπέ
p,ασ'tου αJί.νίγ,μ;ατος. 'Ίσωc; γά, γε
λουσα,ν μερικοί γι' α,ύrτ:ό -κ.α,ί νά
'πα,ιρναιν τον- πα,pά.ξενο άνθρωπο
yιά. τρελλό•. 'Άλλοι &μως ϋστερ'
<Χ.'ΠΟ 'οοείvε, ς τίς ,σ,υΙζητ 'σεις επε
ψταν σε οαθειrι, συλλογή. Σ' α,ύ
τούς ανήκε δ Πλάτω'Ι' έ,λέfyχο-ι
τ�ας τον ,έα.υ-:ό -τ:ου εολε,πε σιyrι, -
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σιγά &τι πολλά, πρά.γμα,
, τα. δεν
σα.-ι τόσο άπλα., δπως στ:ό πρώτο
φευγα,λέο ολέμμα, �ίνο•ιτα,ι δτι
είνα,ι, α.πενα.ντ:ία,ς &φηναν νά. ύ
πο?οηθεί ε·1c1. 6c1.θύτερο vόη,μα. δ
-τ:α,v χ,α:ιείς τά στοχα,ζότα,ν περ:σ
σότερο άπ' δσο οο·ιήiθως γίνεται.
υΟσο ουΘιζόταν σε τέτοιους στο�
χα,σμούς, τόισο α.νοιγε μπροστά.
του εγc1. σκοτεινό 6άiθο;: ΠΧ'ιτου
πλέο·ι εολεπε ύποχθόνια. αλνίγμ;α
τα,. Ή με-τ:αιφυι:;,ικά άνή,:;,υχη φύση
του έρεθίστηκε -τ:ότε στο ε,πα.κpο.
Θά, του φάνηκε δτι το έξοργιστι
κό ά.νικανοπο:ητο του Σωκ.ράτη
σε χ,άJθε ά.ιπάJν-τ:ησ-η πού επα,φνε,
κα.ί -τ:ό παράιδοξο άπόψθιεγμά τ,ο,υ
«εΥ οίδα, οτι ουδέν οίδα,», ·l)Jα,V
ύπα.ινιγμοί γιά. 'κε!vα, τά crκοτει
νά οά.θ η .
Ε. Π. ΙΙΑΠΑΝΟϊΤΣΟΣ
(«Το Βημα» 27.6.71)

*
Έαν μπορουμε εστω να δώσωμε ενα καλό παράδειγμα
καί να παρακινήσωμε σε καλύτερο τρόπο ζωης, αύτό είναι
άρι<ετό. Ό καλύτερος όδηγός του άνθρώποu -θρησκευτι
κός, ήθικός καί φιλοσοφικός- είναι ή 'ίδια του έσώτερη θεία
εννοια. 'Αντί να σέρνεται στα κράσπεδα οίουδήποτε ήγέτου
σε παθητικη άδράνεια, θα ήταν καλύτερα να στηριχθη στον
άνώτερο έαυτό του, σαν προφήτη, άπόστολο, ίερέα, βασι

λέα καί σωτηρα. uοποια και να είναι ή θρησκεία του, θα
ε υρη έντός του τον ίερώτερο τών ναών, την θειότερη τών
άποκαλύψεων.

ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

..,
ΓλενtΌύν ο-ιαν καινε
'
'
τους νεκρους σ·tό Μπαλi
1971
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Τοϋ ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σtο Μπαλί, το πα.ρα.δεισιακ.ό
νησί της Ί vδοvη-:;ία.ς, Mv σκ.έ
φτοvτα.ι ποτέ μ1 ψό6ο κα.ί άγω,
'
"Ε� χουν
τ,�1 Ί ,ς,,
νια
ιυεα. του- 0-::ι.vα:του.
μάιθει ά.πό την 1vδουϊστιχ.η Βpη
σκεία. τους ·ιά βλέ:πουv την π:ό
βέ6α:η χι <ΧV7,πότρεπτη ά.vθρώπι
vη μοίp7, σάv ά.λ rι θιvr, λύτρωση.
Σάv ά:ηπόι:ρ;;υκ.:η πρα.γματ:κό-η
τα. χ,ι οχι σiv τό ,πιο μεγα.λο χα,
ΧΟ πού μπ,φε� 'IΧ βρη τον ανθpω
πο. .l'έ·ι θpηινουv, δεν μοιρολογά
νε, δεν κp::ι.τ5:ιε πl·ιΟο;, δta'I πε
θά.vη Χά.ποιος δ:Υ.b; του;, δσο Χι
α.v τον ά.γαπουσα.v.
Πιστεύοιη συνειδητά πώς δ θά.
vχτο; δεν εί•17,ι φτάσιμο στήv ά.
·ιυπαρςία.. Ηώς μ' α.υτό·ι τελειώ
νει ενα χ.εψά.λα.ιο ά.πό τό βιβ),ίο
της ζωης κι οχι δλόκληpο τό βι'
'J ,ιο.
' 'Π ψ υχη ειναι cιιων:α. Υ.ι αe.)
θά,y7,τη. 'Όr:ως δ ηλιο; πού γέρ
•ιει χ.α.ί σοή·ιε: κ.ά.θε δειλινό, μi
δλοφώτειvος προ6ιί..λλει ιπά.λι την
άλλη :.1,έpα. ψηΗ. στον ούραvό.
Λευτερωμένη iιπό τό :1ωμα, προ:1δοκά.ε: κ.αιvούρyιες χαρές χ.αί ί
Υ,α.νοιπο:ή,:;ει; σΞ μελλοyτιy.ες <ΧΑ·
λ,επά.λλη λες ζωές.
Τ

"

'

υΟταν πεθιχνη κ.αvείς τον πε
ρ:τυλίγουv με πανιά ά,λει,ιψέvα.
μι'έ ρετσίνια. κ.α.ί λά.δια. y.α,ί τό·ι
έvτα.φι:χζουv προσωρινά.., στο κο:
μητήρ:, δ:πλα. στην Πούρ·α Ντιχ
λέιμ, -:ό ναό των v•εχ.ρωv. υΕ'Ι'α. ά.-

πέρα.ντο χέρσο χωpάχρι, εξω ά.πό
το χωρ:ό, με λίγα, δένιδρα. έδω χι
έΥ.εί, δ(χως μvήμα.-ιχ η &.λλcι ση
μσ;δια.. Δεν πιχpcι,λείπουv vά βά.
λου1ν στο στόμα του ε·ια, χ.α.λά-μι >
ά.ψήvοvτας τήv άλλη άκ.ρη του
ΥΧ βyα.ίvη εξω ά.πό το χωμα... �Ε
τσι ή ψυχή μπορεί, α.ν τυχόν πο
-'έ τό θελήση, vά. ξα.vα.μπη ευκ.ο
λcι, στο vεκ.pό κορμί. Μόνο δ-cιv
'Χ1Jt0 κα.η Χ7.ί γίΊη στάχτη, εp,
χεται ,1 ορ:στικ.η κα.'ΙΘ 7.pση, η< απολύτρωση. Τότε ή ψυχή πιχύει
νά. βα.:1α.ν( _ε-α.ι, βρί(J"ι.ει γα,λήvη,
είναι πλέον ελεύθερη. "Av α.ύτό
αpγη yά, yί·ιη ή ψυχή δ:α.μα,ρτύ
ρεηι. Μπορεί vά. ερθη μεγάλο
κακό στήv οίκοyέvεια.
Τό χ.:i.ψιμο των νεκ.ρωv ά:ποτε
λεί ϊσω; τό πιο έvτυιπωσ:ιχκ.ό στοι
χείο γιά. -ή ζωη Υ,α.ί τη θρησι<ιεία.
των Μ:το(κωv του Μπι:ι.λί. 'Όσο
,
')\
Y,t cι.v φχ:vε-α.: πιχρα.'ξεvο χ,7.ι'δ υσ1 κολοιπίστευτο, είνα.ι γιά. τούς συγ
γενείς χ,αί τούς φίλους ή πιο χα
ρούμενη Υ,α.ί δια..σy..,εδα.σtιΧ'Υ), ή
πιο μεyάλη, &πό τίς γιορτές του.ς.
Έτοιμιάιζοvται γ:' α.ύτή πρίν ά.ιπό
πολύν ΚJX:po Υv'Υ-ί τη θεωpουν -ι.cιλη
χι' εύτυχισμένη μέρα.. Βρίσχ.ουv
ά.κόμα. μιχ ευχ.cιιpί<α. νά. δείξουν δ
λη τήv άγάmη πού εχουv γιά. τη
μουσ:κ.ή του yκιχ,μελά.v, τούς χο
ρούς, τίς λ:.:α.vείες Υ.α.ί παρελά.
σεις, τά. ωvτανά, χρώμα.τα., τά.
λουλοό&ιcι..
�

t

'
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ξένοι θεωρουν πά.ντα. ξεχω
ριστή τύχη 'l(J, σuμπέση κά.ψ:μ,ο
yε,κρων στίς μέρες πού 6ρίσκονται
στο Μπαλί. 'Ότα.v μου είπαν τ.ώς
θα γινόταν σ' ενα. χωριό, •,ιοντά.
στο Κλούνγ-Υ. Κούνγ·ιι, φρόντισα.
wι. φτά.σω μπροστά. στο σπίτι του
νεκρου, ποιλύ πρίν γί-ιη ή μzτ-χ
cρορά. του στο κοιμητήρι. Οί ιιου
σι-κοί του γκαιμελαν γελαστοί, με
α.σπρα. πουκάμισα. κα.ί ασπρα.
τοuρμπά.ιν:α, Ο"ιιοpιτcουσα.·ι τού;
πιο χα.ρούμz-ιοu; σκοπού;.
"Αγ κα.ί ημοuν α. ά.pκετά. προz
τοιμασμένος, ιποτε δέν -περ:μενχ
να ΌpΞθω σε τόσο γιορταστική Κ.:
νη,ση Χα.t α. τμόσφα:ρα.. Μπα.:νό
ογαινα.ν στο σπ:'τ: •,νΔ πηy-χιΥCΞp
χόινrr.οιηα.'/ πληθος γελα,στοί α:1δρ,ες, γuνα.Lκες, πα.ιδ:α ά.πό κά.
θε ήλ:-κία.. Δεν ξέρω, σ.:ι ±-πό ί:,
λοuς αύτούς μερικο:, κρύοο'ιτ::ι.;
6αθ:ά. μέσα. τους τον πό-ια, θprι 
'Ιουσωι σιωπηλά.. Κα-ιέ·,-χς δμω;
σlέ:ν φαινόταν θλ:μ:ιένο; η συγκ:νημενος.
,
Α",
,
γ:Ύ.,
υτη J...,
,1 α,κχ,-χΊοητη
τ-Υi Δύση α.δια.φοpί<Χ οεν ξέρω ?J.?
πρέπε-: νά. χαρα;κτηρ:σθη σά
σκ.ληρότητα. κ.αί 6ά.ρ6αρη ελλε:ψη
συμπόνοια; κ:' εύ-χισθησ:α.ς η
·
χν-�:
σαΝ
' α.•;ω-φη
'
' 'λη ψη και 6α.θ'υτερη μεγα.ί..ειώδης ·ιJ::ι.τα. -ι6φη
γιά. τά. ά.vθρώιπ:να. πz-πρωμέ-;α..
1

'Έξω ά.πb τή'Ι zϊσοδο ,οσ σπ:
τιου ήτα.ν στημένη ·ή ξύλι·ιη σΧp
κ.οφά.γος, τb ξύλινο φέρzτpο πού
θά. οά.λουν το νεκρό γ:ά. v,ά. κα.η.
'Ένα. κ.α.κόlτεχνο χοv·δροκα.μω,μέvο
θη,ρ,ίο πού μο:οοζει μέ: 6όδ:, γιατί
δ νεκρός α.νη�ε στήν κά.στια. των
Βpαχμάνων. Γιά. τίς -χ..α.τώτερες
λουτα.'ξεις �υJ. ιφερετρο
ειναι απ
,
<
,
Τ

ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ
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στερο -κα.ί 1Θu,μίζει ψάιρι, έ.λέφαιvτα
η λιοντάρι.
Δίπλα. στή σαpΥ.οcpάιγο ήταν ε
τοιμος δ ψηλος πύργος, πού θά
κχη κι αύτός μαζί με το φέρε
τρο κα.ί το νεκρό. Κα.μ,ωμένος α
πό καΗμι,χ \.JJΠα.μπου εΙχε πα.ρα.
φορτωθη άπο �ολίδ:α με πολύ
χρωμα. πα.νιi, χρυσω,μ.ένα. χαρτιά.,
φύλλα. ±πό φο:νικοε:δη, ψεύτ:κ.α.
λουλούδ:α., κ.α.Αρεφτά.κ.ια.
πού
λ,φποκοrπου'/. ..lέy ελειπε βέ6α.ιχ
ά.πό τή δ:ακόσμ.φη δ Γκαρούν
τα, το ίψο πουλί ,ησ Βισvου μi
α.vc.:γμέ-η. τ:ι. ψτΞpά. του.
Το lπ-χ·ι,έ: γ:·ιεται σi μορφή πη6δα.; μέ: περ:σσό,τερες η
λιγώτερες σκzπέ:; άπο χόρτο, α.
y-!ι,,λcγχ με τή'Ι κά.στα. πού άνηκε
δ 'IΞ;ι.pό;. Κψμ:ά. φορά. 6ά,ζοu'Ι
μέχp, ε'Ιδεκ'Χ Τιιεπε;, τή μιά, πά,
'/(ι) �,ή'Ι α.λλη. 'Όσοι είναι εκ.τος
κά.στ-χς, οί �ού-ιτρα, δiν δ:κ,χι
ου·;τ-χι vά. εχου'Ι παρά. μί1α. μ6·10
Τ,<,ΞΠΥ) στο'/ πύργο τους.
Στά. χωρ:ά. εί·ιαι εθιμ,ο vά. μ·η
ο yά:ου·ι ποτz τό·ι πεθαμένο άιπό
τήν κυρ:α. πόp:α. του σ�π:τιου. 'Α
'Ιοίyου-ι για νά το'/ περσJσουν μιά.
τρ1π'Χ �έ κάποιο τοίχο κ.α.ί τή-ι
ζ7,να.κ.τ!'ζου'Ι r.ά.λι ά.μέσως. Πι
στ::ύουν πως ετσι θά ξε.γελά.σου,ν
τά κ,χχ,ά, π·ι::ύμ,χτα, πού περιμέ
ΥΟ'J ι στi,ν εισοδο ν' ά.ρrπά.ξοuν τή'Ι
ψυχή το'J. Πρί·ι το'Ι Μλουν στο
'ΙΞκροφόρο πύργο, τον τρ:γυpί
ζοu-ι δεξιά. κι α.ριστερά., y:σ, vσ.
μπερδ,zυrτ:η κα.ί νά. μή 6ρ!σ:-ιιη το
δρόμο νά. ξχνα.γu1pίιση "ΚΙαί νσ. τα.
ρά.ξη τή yα.λήνη των ζωντα.νων.
*
*�
Ή πορεί1α της πομπη εtναι θε-
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α.μα.τικη παρέλαιση •ι..σλ μα,ζl κι
α.γ�ων, ιστικiι έπίιοειξη. Μπροστά.
πr,:rοοίνουν πληθο; μουσ, ιy.οί τού
ι εριστοιχισμένοι ά.ΠΌ
γ�mμ..ελά.ν π
άιμέτρητα. παιδιά,. Χαpια.Χτηριστι
κ,ά, ε, Ιναι τα. μεγσ.λα. yκhνγΧ πού
Χpέ�μοvτα.ι σε ξύλα. στηριγμένα.
στού; ώμους τους. Άμέσωις -επ.ει
τα. ΠDλλοί α..νδpες, yέ, οι 'Χια.l πα.ι
διά,, κpατοi)γ Χpεμασμέγα, σε μα.
κp,υ.
ά 'ΧJα.λά.μια. ιπiληθο; ,λά..6α.pα.,
μπα.ν-τιέρες, ,ση-μα.]ες, ίερi; όμ
πpέλλες, ψύλλα. από φοιν:r.ι.ι6ιδεν
θρα.. υΟλα. κε.ϊν·::r, πού, μοοζί μέ τα.
πολύχρωμα 1σα.pόyΥΧ, δί ·ιουγ στίς
λι't'αν,είες του Μπα.λl 'Χιάιποια τό
νο ξωτικης ' αντα.σμα.γορί1α.ς.
'Ακ,ολοιυiθου·ι πολλές γυ1·1αίΧε;
ι έλλ,ε� στη σειρά., ή
y.,,:,l νέες κοπ
μία, πίσω ά.πό τήν α.λλη. 'Όπ,ως
αιί κα.νηψόροι στή ι ά.ρχαιία. Έλ. 
λιά:ιοα., κρ,:,τοϋν στο y.,εr.ρά.Ιλι &.-γ
yεία. με ά.γιασμένο νερό, ά:γ1σ,λ
μ,:,τά,y.,ια. tθiεων, προσφορές μέ yλυ
κά., φρουτα, λουλούδια.. Περιπα.τα., ' .vηψχ.,
ε.ι οΛυτες
ξυπ
ο:•
vε με' α.ργιο
,,
περισσότ1ορες, άιμ.ίλητες, με σο6α.
ρη .ε:χιφραιση ,στο πρόισωπο, χιοιιτοο
ζοvται; ·ι..α.'τευθ,εία.ν μπροστά.. α
μί εις πώς ,6λέ-rοεις ιέρειες / &,
κ.ολουθουν εύλα.οt'Υ.'Υ) λιτανεία.,
μετέχοντας σέ Χα.τα.νυΙΚΙtιοcή ιερο
τελεσυία..

οι προετοιμα.σίες γιά. το -χ,άφ:
μο 1δέν τ,ελειώνου·ι yρήιγοpαι. Κρ,:,
τα.νε δλόΥ.ληφε; ώρε . Στο διJ.
στημ,α. α.υτο οι νέες γυ1•1:{[κ,ες Υ.ιct.ί
τα. χοp:>tσια 6ρίσΥ.ουν εύΧαιpίια γά,
δ,είξουν τήν όμορ ιά. τους, τά. δ
λό,μα.υpα. Χα.λοχτενισμ.ένα. μα.λιλιά.
τους, τ.ά. 6ελούδιν,α, μ.ά.τια, τους.
Κσλ μα.ζl μ' α.ύτά. τά. στενά. y.,ι ε
φαρμοστά. στο Υ.ισpμl τους ψου�

στά.νια. ά.πό ώρα.ία. ψαιvτα.χτεpά.
«μπα.τίΧ», τά. ά.πό τlς ίδιες τυπω
μένα λεπτά. ύψάισμα.τα, με δ:άιφο
ρα. σ, χ,έ'δια. Χαl χρώ,μ,:,τα.. Κά.νουν
6άλτες, ι:rτέχ,ονται ή Χ<άJθοντα.ι χά.
ι.ιω ,σέ ,μι·,φzς συντροφιές. Μιλάνε
1ψόΤ,(α.pσ., ΚΙαntνίζουν, yε.,i.ανε,
σά.ν -κ,α,λεσμιένες σέ -χ,ά,ποιον -χ,ηπο
yιά. εύχά.ρ :στη κσσμι Χή συ'ίι..έν
τρωσrη.
Τώρσ. 8λα. εϊν1α.ι ετοιμα.. Ό vε., 
, έσα. στο
-χ,ρός 6ρίσ-ι.,ε-αι wιόλιαις μ
κόκΧινο 6όιοι. Ρί!'-,( 'ΙΟ,υν ιπά.νω του
-?Jψθονο ά.yιισ.ισμένο ,νερό ά,πο πή
λινα. ά.γγεία. πού τα. σπά.ζου1ν ά,
μέσως, �δτα.ν &Jδειάιοουν. Κό6ου;γ
,
, ' μφι-χ,α.' χοχ,κ,οp:α.
τα.' Χεψα;''λ•ια. απο
yιά. νά. πέση πά.νω του, y.,α,l λίγο
α.ίμα.. Περιχύνουν vά. ξύλα με οί
'ΙCΥΠ"Ιευμ,, ά,πο ρύζι -χ.ι ά.νάJοοιυ,ν τή
φωτ:χ
ι , οχι μέ σπ!pτ,α., &.λλά μέ
φωχ,ό &πιο τον η,λιο.
Ό ιερωμένο; γονα.τιστός έΥ'ώ�
νει τά. χ έρια. του, -κ,λ•είνει έκ.ιστ�α.
τιΥ.ά τά. μά:τ:α. -χ,α,l λέει τlς τελω
τα.ί.ες προο�υχές «... Δοξά ω τό11
οοίώ"ιtο νι-χ.ητή του , θ'α.'i'ά.του. Αύ
ταν παύ προ,:,φέρει μα.y.ροζω·tα., δυ
·ιιχμη -χ,α.l ί σχύ. ΕΙνα.ι π.α.ντα.χου
τον
χο, σμο.
πα.ρων
' -χ,ι �ι:. ξουσ, ια.;.,ει
,γ
'
Πpοσψέpει έλευθφίια. σ' δλους έ
κ.είνσυ; ΠΟ'J εχουi\Ι ΕUΑ<ΧΟεt7. rι.α.ί
Π'ίbτη. Σ'έ δοξά.ζω νικηιtή του θα.
να.του...».
1

,αγες 'Χια.ι' -χ.α.πΊσι' ξεπετα.' χτη,φ)'
κα.γ σz λίγο α.πο το ψέ.pετpο Υ.α.ί
τον πύργο 'Κλ ά.ΧΟύιστηΧα.Ί τά.
πρώτα. τp:ξί'μ,α.'t'α. ά.1νό να. ξύλ�
κα.l vά. •ι..όΥ.καλα πού "Ι.α.ιyόντου
σα.ν. Σιγά. - σιγά. σι 1νψισσόιτε
ροι &pχ:,σα.'Ι νl:ι.. ψεύγΌυν. Ή ζέ
στη �τα.ν πρα.γματι"Ι.ά. ά.νuιπόφορη
κε1'yη
, -ήv ήμέρα.. υΟΙλα. γύ-ρω πυ-
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οι

ΝΕΚ ΡΟ!

ρωμένα.. Ό ηλιο; έστελvε τίς 11tιb
κιοουτερές ά.κτίνες του. "Ισω; γιά.
n κ.ιχταλά.ι6οον λίγο τί θά, πη κ.ά.
ψιιμ,ο δσοι ήρθαν γά, 6ε6αιωιθοϋν
πώς πρα.γ:J..α.τικιά 1θά. -κ,αιγ6ταν δ
πε8'αμέινος κ.α.ί, 6είr-,<. 1ο·tτα.ς π1
συμιπόνο:α. τους, νά. τα.λαιπωρηθοϋ 1 -χ.ι ύτοί λίγο μα,ζί του.
Ή γιορτή εψτασε σrό τέλος
της. 'Έryινε, επειτα. ά.πό δΗκ,λη
ρη σειρά θρη,:m<,εuτι,ωύς τύπους,
ή τελική διπλη κ.ά.9·17,ρση μz ·ιερό
κια.ί ω'tιά.. Ή στά.χτη &..πό τό νε
κ,ρό ιθιά. μετα.φερθη την α,λλη μέ
ρα., mλι μέ ιιtομιπή, νά. σκ.ορπιστη
στή 'θά.λα.σσα, η, α.ν ή θάιλαι01σα
εfνα.ι ,μια:κ.ρ,υά., σέ ΥvΙΧ'Ποιο ποτά.μι.
Ή ψυ,χή ,ου λυ,τρωμέ,•ιη�, έλεϋθε
ρη, άν-ήκει πιά. στό·ι ούρα.νό κ.� ο
χι στ+ι Γη. Μπtορεί τώρα. νά. πα.
ρουσια,στη ιστού; θεούς. · 1 ίναι ε
τοιμη ν?ι. ξσ.ν,-,ζ 'σιη σ' αλλο σώμ:χ,
1

ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ
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σύμφωνα. με τόν όπέρτατο θείο
νόμο πού, με τόν κ.ύrι<.λο των με
τεμψυχ ώ1σε.ων, ρυ1θμί ει τή·ι αι1ώ
vια. άινα.νέωση. «Τό τέ.λο� στή γέν
νηση εrvαι δ θάνα.τος. Τό τέ.λος
στό 1θάινα.το ή γέvwpη�> ύπά.ρχει
γρα..μμέvο στη l\'1πα,γy.α.6ά.'fτ lΎ.ί
τα.
Σε ε'iχιοσι δύο μέ.ρες θά. έmα.
κολουθήση, τό «μουrι<.οuρ», ή τε
λευταία. γιορτή, σά. μνημόσυνο.
Κατόπιν, δ vεκ.ρ,ός ξεχν�έτα.ι εν
τελώς άιπό δλους. ΧωρLς σικ.ή του
προσωπικότητα., χωρLς κ.αιμμιά. 1δια.(τερη διάκριση, θ'εοποιείτα.ι
γ,,-,ί γίvετα,ι «εvια:; &..πό τούς προ
γόνους» παύ cr,' &λους ,μ:χζί εΙvα.ι
ά.φιερωμένη μιά μικ.ρή -rοη-άδα
στή•ι α.ύλή -y/4θε σπι-ιcιϋ.
ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙιΟr

*

(«Τό Βημα», 24.6.71)

Φθινόπωρο
Είναι τό φθινόπωρο κάτι πιό πολυ
ά.πό μουσική, ά.πό δvειρα καl δραμα χαμένο.
Είναι τό φθινόπωρο στη σιωπη λαμπερό ά.στέρι
καl στη μοvαξια ήχος μακρινός που σβήνει
ά.πό βήματα γοργα σε ά.βάφτιστο στρατί,
ά.πό τίναγμα φτερών, μια κραυγή, εvα κλάμα,
ενας ψίθυρος μακρυα στην πεδιάδα, καl τό φώς
που φωτιες φαvταστικες καίνε τόv ούραvό.
Είναι τόσα πράγματα τό φθινόπωρο καl κάτι ά.κόμη
κάτι ά.πόκοσμο, αίώvιο, μοναχό:
Μια σκια κινούμενη σε ά.πέραvτη ά.κτή,
μια ά.vαπvοή, μια είκόvα φευγαλέα καl θολή.
Είναι τό φθινόπωρο τfjς ά.γάπης θύμηση καl θρίίλος,
αγραφτο τραγούδι καl ίστορία ά.vείπωτη. \;ifa
GEORGE CARDINAL' LE GROS
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Οί χ ο ρ ο ί, -ι ό 18 21 κ α ί
�
ο Μη-ιροπολί-ιης Φλωρίνης
Βάισσ,να. εχει ή Φλώp:να.: Ό
μητpοπαιλί-ης ·ι.. Αύγουστίvος
πα.yόpευσz τόv άyιαισμό στά εγ
κα.ίvια. του τουpιστι•,wυ πεp:πτέ
pου -ης πόλεως. Για.τί; Έπzιδή
πpοολέ.πzι δτι στην πίστα. του θά.
rίvωvτα.ι οί θεοκα.τά,pατοι μοντέρ
νοι χοροί.
Ειπε ό δzcmότης, μέyα.ς ,διώ
Χ,r;ς κα.ί στηλιτzυτής της «πα.pα.
λυσ:α.ς» των κα.ιpωv ι.ι,α.ς:
«Δέγ δύvα.μ,α.ι vά. ευλογήσω τόv
χωpοv ό όποίος θά. 11ιετα.τp¼1tf/
ε1ς πίστα.v έξάJλλωv ευpωπα.ϊκωv
χopW'I, τούς όπο:ΙΟυς δεό1'ιτωις ε
χε: χαpα.Υ.τηpίσει δια. yvωστης
ψpοοσεώς του ό ηpως της έθv:κης
:πχ'ηστά.σzως του 1821 Θ. Κο
λα-ι,οτpώvης, έvω ό ίεpός Χpυσό
στο:.ιος εχει &ποφα·/θη δ-ι δπου
χορό;; κα.ί διά.οολος,,.
'Ιστοpικά., λοιπόν, κα.ί θzολο
yικά. επιχειpήμα.τα. έπιστpα.,εύει
ό μητpοπολίτ-r,ς Φλωρίνης. Κα.ί
πpωτα. - πρώτα. τή μα.pτυpία. του
Κολοκοτρώνη. Χωρίς '/'7.- σ.ι.ι,φι
σοητ 'σω τη σοφία. -ου ,δ,zσmότη
χα,ί τίς ίστοpικές του yvώσzις, άς
μου έπιτpcι.πtη vά. ύπεpcι..σπισθω
-;;όv Γέρο του Μωpιά. Ή «γνω
στή φράση» δεν εΙvαιι του Κολο
·Μr.pώvη. 'Έπcι,φvε μέρος σε δε
ξιώ,σεις ό πολέμα.pχ
, ος μ,ετά τήv
α.ψιξη του Καποδίστρια. στο α.ύ�
πλιο κχί α.pγό-εpα. στή'Υ 'Αθήνα.
Υ.α.ί εΙχε τήv εύ'Κ.α.ιpία. vά πα.pακ. ο
λουθήση τούς μοντέρνους χορούς.
'Αλλά. έ'Χ..είvη τή,y ,εποχή οί «�-

α.

ξα.λλοι ,ευ1pωπαιΥ,Οι χοροί» ήταν
ά.γvω�στοι. Τό 6άJλς κα.ί οι ·ι,α.v
τpίλλ:,c., δΙ�., δη,μιουpγουσα.v τήv
έvτύπωση σκ,cι,vΜλου. Ή «γνωστή
φράση» ά.ιπατελεί λαϊκό ά, ,;έ,yJδο
-ο πού χpοvολογzί-αι στον αιώνα.
μα.ς. ' να.φέρεται συγκεκpψέv,α,
στο τα.ι/40 πού πρωτοrχοpεύ·τη,κ-ε
στήv Έλλάιδα. yύpω στά 1914.
"ΑJ..λο τί ypάιφουν οί πα.pα.,μ,υiθά
δες της vεο,zλληνι%f/ς tστοpία.ς.
του
Οί δψτικ�ς πα.pα.τηpήσεις
"
,
τ
,
οχ:
ο
χ
στοr
Icολοκατpω'ιη ειχα.'Ι
:ους ευpωπα.ιιιους χοpους, που ηταν α.λλωr.ε σεμνότα.το: στή"Ι έεν
'
' δυμ,α.σια.
'
.α. την
ποχη, -ου, α'λ)'
:ων γυ-ια.ικωv, τά. «-ουpvούpια.»
κλπ. 'Άλλωσ:ε ό Γέρος θά. ήτα.v
� τελευτα.ίος πού 07- μιλουσε για.
1σεi�'ιο•Jς χ?pούς αφου ήξερε δ
τι ό χορός δ δι-χ.ός του -χιαί των
π:1.λλ x.σ,p:ιi>v του, ό y),έ.ψτ:κος,
με τούς πήδουλους κα.ί τά. «τσα.λι
μά.κ:α.» παρουσίαζε τό πιο ά.σε
μvο θέα.μ,α. πού μπορεί vά. φα.vτα.
σθiij κα.vείς. Κά.τω &πό π1 ψουστα.
vzλλίτσcι, δεν φορουσα.v τί.ποτα. τά.
πα.λλ ψά.pια.. Κσλ "Ι,cι.ιθώς ό τσά;
μικο; θέλει σά.λτcι.. κ,α.ί σ�ίισμα.τ;cι,
-χ.α.ί λυγίσματα. σέ Υ.άJθ,;; yυpοοολιά.
τ:·η.Jζότα.v ά,γφίζσψt7,ς ή φουστα.
-ιέλλα. καί χ,cι.,,;;cι,,λα.6σ,ί vει -κια.ν1ε,ίς
του χοpου τή σεμvοπpέπε,ια. 'Κια.-::α.
μεσης στ' ά.λώvι η στήv π:λια.:εί:χ..
'Έτσι χόρευε νέος Υ.ια.l ό Κ cψα.
ϊσ-ι.ά.'Κ.ης στίς α.ύλές τωv σεpα.γιωv
του ΆJ..η Πα.σa. Κι δπως δtηγό
w.ν δ ίδιο μ:ά. ,μέ.pα. πού χόpε,υ,ε
,

'

••

'

,

1

1

'

1"
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οι ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ο ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

τσάιμικο μπροστά. ,στ,ό yιό τοϋ Ά
λη τόν 1ι1ουχτά.ρ, σΎ]¼ώ•θηχιε ή
φουστα.vέ.λλα. κα.ί τά. ,λοι-rοά. Πει
ράιχτψ.ε δ Μουχτάρ 'Κ,α,ί π-α.ρά λ,ί�
yo νά 6ρη τό μιπελά του, δ νε.α.ρός
Ροψελιώτης.
, να.ρωτιέμα.ι ώστόισο, r�α.τι δ
ο
�εσπότr,ς ε.π<ι'ΚJα.Αείτα.ι "tlαy,
λο-κ.οτρώνη ·χ_.:χ.ί τίς οηθ' iεν χ λωα.
στ�κες έ",(JψpάισΘις του yιά. τούς
εύρωιπα.ϊκούς χορούς •,<,ι οχι τό·ι
Π.α,ποοφλέσσα., τόν ρα.σοφόρο πολέ
,
μα.ρχο, τΟ"t μεγάιλο χορε·Jτα,ρα
κα.ιί γλεντ.οκόιπο τού Εtκ.οσιένα.
Κι &πως �είναι γνωστό δ ιiρχιμα.ν
δ1ρίτης Ο1εΥ χόpε.υε μό"ΙΟ μk τά
πα.λληκάρια., &..λ.λά καί με Μωρα.t
τι�σ-ες, με ντέφια. κα.ί -κ,λαρίνα..
Ίπά.pχοο·ι δμ,ως κα.ί τά. Βεολο
yιm έπιΧ!εuρήματ<α. του οεινου πο
λψίου τώ"Ι «εξα.λλω1 εύρωιπα.ϊ
κωv χορών>> μηrφοπολίτη� Φλω
ρίνης. ΤπεΎθυμίζε: λ.χ. οτ: κα
τά -ua,� Χρυισόστοf-1,{i &ιtου χορό;
έκεί οιιά!οολος.
,..
,
!. r
.Πρ-α.γμ,ατ:κα.' .u ρυσοστομος ει,-rοε ο'Όι «εν(}α. ορχησις έκεί οιά6ολος». 'ΊΕ)..εγε ώχ,όμη δ χρυσορ
, ,ς ά.τιμόί' γά.ρ δρχ-ήσεω
ρή.μ�ωv: «Τ
κ
'
'
'
ι
« υQ ταV
α.υτα.;
τ,εροv ;» α.ι μο νον
τας
πα.ίζον
καί
ντα.ς
ίιδης χ<ψεύο
καιί τά ά.σμα.τα οα.ιμόνων κα.τα.
λ-έγσγτα,ς, -στένr;J:.,ον». Κι &.να.ρω
τιέτα.ι: Δ1εν• ψοοο.ται έκείνος πού
χορεύει ,μη ρίξη δ Θεός φωτιά
να τόγ ικ&.φη; «Είς οίκ.ία.ν πιστου
τολμά τις ορχησιv ε�σά.γειν χ,α.ί
ού θεοοικε μη Ο!Κψτός α.νωθεv
κα.τεvεχθείς χα.τα.φ,λέξη πά.ντα.;»
"Οσο yιά τά θψυκ.ά πού χο
ρ,εοουιν δ Χρυσόστομος έ-rοιιστρα,
τεύει τόv κα.τα,πέλτη του λόγου
του: «Όρχησ-pίς α.!σχρόν &έαμα,
,
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, ί αιδόrκιμον». Ηα.ρομοιάζ,ει τίς
κα
νέες πού χορεύουν μk ym.μηλες
πού Π"r)Jδσίίν κα.ί κα.τοολ+rr,ε,ι:
- Et-roέ 1μοι ού δο�εϊ σοι της
πόρνης εrναι &.τιμοτέρα.;
Κα.ί μόνον δ Χρυσόστομος; "0λοι οί Πα.τέρες της 'Ε,χ;χ,λ φ�ας
οοτηλίτευα.ν τούς χορούς. Ό
Κλήμης δ 'Αλεξανδρεύς λ.χ. ε
λιεyε δτι Οjοι χοριεύων δημιουρ
yουν «σάΑω; ά;rο,Υ.τοος -χ.α.ί α.πρε
πείς ')(.α,ί ά.παιδεύτοος ?ωμ�δή».
Κα.ί χσ.ρα.κτηρί 1ει τά τύ,μ,πα.να
καί τά. κύμβαλα. «&mά.τ1rς ορyα.
y,α,».

Ή έκ.στρα.τείσ, δμως σ.ύτη έν
α.ντίΌΥ των χορών 6ρ:σκ.ότα.ν μέ
σα. σαι πλαίσια. τ;ου άγ�ωνος της
νέα.ς θρησκείως 1ενα.ντίσν των -ιvα.
λα.ιών λα.ϊχ.ων έορτωv πού &.ποτε
λουσα.ν έξέλιξη της α,ρχα.ίας 'λ
ληvι,κης &ρησχ,ευttικης λ.J-τρείοος.
ΕΙχε έπικρα.τήσει δ χριστιανι
σμό , 'λα.ϊχ.ές γιορτές δ μ,ως γιά.
τήν εύόοωση των γ,εωρ1 γιχ,ων έρ
γα.σιων συνεχίζονταν στην ϋπαι
θρο. οι 6α.κχικ.οί χοροί κα.ί τά
. γ,
πανηγύρια. στά δποία εσvοοιρyα
μέρος &rοως στr,ν &.ρχα.ιότηrtα. ΧΙΧί
yυινα.ί'ΧJε.ς '¼α.ί τά διποία. εrχαιν οα.
θειες ρί ες έσr,c,α·ιοάλι ,α,γ τούς
Πατέρε, ς της 'ΈJκκλησίια.ς. ύ-ό τό
σ-κ.οπό εΙχα.ν οί μ
, ϋδροι του· Χρυσο
στάμ,ου rχια.τά, του χορου "ι(ι(Χ.ί του
τρα.γου-διοϋ, σε μιά. έποχη δυιν.:χ.μι
κij ά.ν,α,μετρήισεως της νέας λα.
τρείαις ,με τίς ΤCαΑιε.ς ιθρφκ,zυ
τικιες -πα.ραiδbσεις. Αυτό αίνετ7,ι
κοοθ,α,ρά, ά.πό εν,α, 'Υ.α.ΥόΥα. της έ'Ι
Τρού,λλφ Συνόδου, στόν δποί� ά.
ναιφέρετα.ι: «"Ετι μήν '¼αί τά.ς δ
νάμσ.τι των πα.ρ' "Ελλφι φευ
οώς δνομ�ασ'θέι νοων θεών η έξ ά.ν1
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δριiJv η γυ-να.ικω·yι γι νομέvα,ς δρ
χήσ�:ις 'Υ-,7.-ί τ,e,λετας Υ,α.τά, τι εθος
πα.λα. ον 'Υ,α.ί άλλότρ:ον του τώ'Ι
χρι,σ-οια, .νων οίου ά..1tοπεμπό,μεθα.».
Έρ,μ ΥΙεύDντα.ς α.ύ-ή τή δ:ά,τα.ξη
. ό Βα.λσψώ ι εyρα.cρε: «Κα.τά δ�
-όν Μά.ρτω, ,μηvα. ,έτ,ελcί-ο π,α,
νήγυρις έλλ ιιΥ.ή ,μεγώ'λη, δ:ά.
&.έρcχ,
τήν τωιy, ώ
, pων -χια.ί το
εύ-χ,ρα.σ:α.ν, δ--:ε χιαί ,ορχήσεις έ, γινοντο πα.ρά. τινω1v 'γ'U•ι.α,ι,ων».
Τ' σχέσ· η τώρα. εχει ,ό Χρυσό
στο,μας 1.,1;c τού,; χορούς της Φ.λ,ω�η.ηπως
'"'εος
εvα.ς
ριν-η,ς
Θ
, -ο, ξ'ερει. 1\n-.
"
,
στα.μάιtφ!Χ.Υ οί χριστιcr, .νοί νά. χο
ρ,εύουv .cπε�δή ο! Πα.τέρ•:ς της
'Εκ.·ι< σ':α.ς τούς cχα.ραικτήρισα.ν
. .οολι'Υν0ύς κ.:Χί πορ·vιικ.ούς; Έχό
δ'ια
ρ ·ευα.ι μετά. μα.vία.ς, δπως π.pc:-.ιιύ
πτε. απcό τίς 6υζαvιτινές πηγ,ές.
' κόμη 'ΥJα.ί κ,α.λόγ,εροι χόρ, ωαν
μ� «γυρίσμα,α, κα.ί κρότους», δ
q
πως μα,ς πλ-ροφοpεί
δ Θεόδωρος
Πρό6·ρeιμος.
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'Από τον ΙΒ ' μ, ,άJλιστα. α.ιωνα.
οι ά-πα.γορεύσεις της 'Εκ:χ..λησlί-α,ς
εΤχωv όλόvελα ,λησμονη.Οη. « Ή
ιπρά.κ.τηισε πα.ντεί..ως» ό :χ1χνώ•ν,
γράχ.ρει ό Ζωvα.ρα,ς.
"Αλλωστε 'Υ.α.ί δ ϊ1διος ιό Χρυ·σό.
στaμος συ1ιωιτοϋσε εvτονιες ιiντι
δράσεις των χρ:σ, τι-οονων· y,ιά. τήν
αντιχορευτιχ.ή "C,Ot)J δ�δαιο;κ.οολuα..
οι π:στοί οια.μcr�ρrtύροντ·α.v "Κ,(Χ,τά.
τήν διά-ρκεια. των λό"(ΙWΥ του.
Του cρώναζα.ν:·
- Εί vαιι -κα.κ.ό y'ίJ, ιδ ::α..σ-ι<ιεδά1ζουιy ο.ί α'/θρωποι; Κι άν δέγ χc
ρέψουvι τά Υvορί'tσ· ι:α. πο:ός ιθά. χο
ρεύη;
Ό Χρυ::,όστομ,ος δέv εϋρισκε τι
νά. αιπα.ντήση "/Jα.ί ελεγ,ε ύπ:ε:χ.φε-ύ
γο ,τα;ς, δτι ,ό κ,αγ.ο πού φέρ, ν, ει
ό χορός 1δέν είνα.ι μικρό -χ,α.1. α.ς
.μή φα.ί1yι,εw.ι.
(«ΣημεpLνά.)> 23 Ίουλ.).

MR. SIMSON

άλήθεια
Ή άλήθεια μέσα μας ύπάρχει. Δεν γεννιέται
άπο πράγματα έξωτερικα καί πίστευε δ,τι θέλεις.
Στα ένδόμυχα ύπάρχει του έαυτοϋ μας
ενα κέντρο - λίκνο της όλόκληρης άλήθειας.
Πρόβλημα είναι ν' όνοιχτη ενας δρόμος
να δραπετεύση ή φυλακισμένη δόξα,
κι δχι στή φυλακή της, δπως ύποθέτεις,
να φθάση άπ' εξω μια φωτοαχτίδα.
1 1
1

ROBERT BRO\i\

G
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Τ ο λ

θ ο ς

(Συνειδησιακός διάλογος)
'Απόλλων
Άθηvα
'Απόλλων
Άθηvα
'Απόλλων
Άθηvα

'Απόλλων
'Αθηvα
'Απόλλων
'Αθηvα

'Απόλλων
'Αθηvα
'Απόλλων

nΑvοιξε την όμπρέλλα σου, Άθηνα, να μη
βρεχόμαστε.
'Απόλλων, vά, την ανοίγω. Πόσο πυκvα τεί
χη εχει ετούτη ή πολιτεία!
Πολλα τείχη, πολλοl φόβοι την περιβάλλουν.
Ποιός εκαμε αυτό το τραγικό παιχνίδι;
Ποιό τραγικό παιχνίδι;
Τον 'Ά vθρωπο.
Ναί, ό ·Αvθρωπος είναι εvα τραγικό, παρά
λογο παιχνίδι.
για να παίζεται σ' εvα σχηματισμό της μιας
Αίωvιότητας μεγίστης.
Νά, εκείνοι δεν είναι αvθρωποι πού προ
χωροϋv στ' ανάκτορα;
Κάτι σέρνουν καl σέρνονται μαζί του.
Είναι εvα πελώριο αγαλμα θεοϋ.
'Ένα αγαλμα παράξενου θεοϋ.
Λέγουν οί αvθρωποι: Δεν πιστεύουμε στα
είδωλα.
Τα καταργοϋμε. Φεύγουμε από τα είδωλα
καl στρέφονται πάλι στους κόλπους τώv αλ
λωv καινούριων τους είδώλωv.
Μ' εντυπώσεις κιvοϋvται.
Σα να κοιμοϋvται,
Είναι κοιμισμένοι
με τlς κλωστες τώv ονείρων τους
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Άθηνα
,Απόλλων
Χορός αθέατος:

Άπόλλων
α'δουλος
Άπόλλων
β'δουλος
'Όλοι μαζί
'Απόλλων

1 Λ 1 Σ ΟΣ
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αλλόκοτα, αλλόκοτα δεμένοι,
Με νήματα πλάνης ε1ναι ύφασμένοι.
Βρεγμένοι κυλουν τό αγαλμα του θεου πρός
τό παλάτι.
για να στηρίζεται πάνω του ό Βασιλέας τους,
οί αρχοντές τους να κάθονται πάνω του ανα
παυτικά,
οί σοφοί να τό χρησιμοποιουν σαν ερεισί
νωτο τών αντιφάσεών τους.
(Ό θεός είναι ενα ερεισίνωτο καθίσματος;)
Μέσ, τη βροχη κυλουν ο,τι δεν ξέρουν
την� Αγνοιά τους κυλουν, αύτην φοβουνται
με τό σκοτεινό ακόμη Λογικό τους.
Κατέβα,, Αθηνα, μέσα στους σκιερους αν
θρώπινους θαλάμους
καl φώτισέ τους τό Νου, με τη δική σου, τη
θεραπευτική σου γνώση .
κι εσύ, Άπόλλωνα, τόν πικρό τους τό χυμό
μεταμόρφωσέ
τον
>
σ ενα μεθύσι γλυκό, εσυ που μεταβάλλεις
καl θρέφεις ρουμπίνι τό σταφύλι,σε κρου
στές, μικρές, γυαλιστερές σφαίρες από ίχώρι.
Κατεβητε,κατεβητε,ώ θεοί, μέσα στ' αν
θρώπινα
τα βασανισμένα τους ύπόγεια
καl διώξτε τα σκοτάδια καl τlς προγονικές
τους τlς βαριες σκιές,
τ, άμαρτήματά τους διαλύστε, οπως ό ηλιος
διαλύει κι αποσύρει
τlς καταχνιές πάνω από τών δασών
τlς πρωϊνες τlς δψεις.
(Πλησιάζει τό συνεργείο τών δούλων)
WE,φίλοι,τί κουβαλάτε;
Ξένος είσαι;
Ναί, είμαι ενας ξένος. Γιατί βρέχε1ε με τόσο
μόχθο την εργασία σας αυτή;
Είμαστε δουλοι.
Είμαστε δουλοι., δουλοι τών ανθρώπων καl
τώρα δουλοι του θεου;
Καλό νά 'ναι κανείς δουλος του 'Αληθινου
θεου;
Καλύτερα ελεύθερος ύπήκοός του ας είναι.
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Άθηνα
δ'δουλος
Άθηνα

Γιατί κουβαλατε τόσα βάρη;
�Εχει άγώνα κάθε θεός.
Μα αύτός δέν είναι θεός. Είναι ενα φάντασμά
σας,
Πολλά, πολλα εχετε φαντάσματα. Να διώ
χνετε τα φαντάσματα.
Διώξτε άπό τίς καρδιές σας έπιτέλους δλα
τα φαντάσματα,
(Διώξτε τα άπσ τίς καρδιές σας).

ε'δουλος

'Εμείς ε'ίμαστε φαντάσματα.

ζ' δουλος

Καί κουβαλουμε φαντάσματα.

α'δουλος

Είπαμε στούς Κυρίους μας να μας άφήσουν
να φύγουμε, να φύγουμε
μακρια άπό την άφθονία τους,
τούς ίκετεύσαμε να μας σκοτώσουν
να μας βυθίσουν στό βυθό τών θανάτων μας,
να μας θάψουν δπως θάβουν τό στάρι τους,
να μας θυσιάσουν για να πληθύνουν
τα στάχυα του, να γεμίσουν τ' αλώνια τους
μέ τό άλώνισμα του χρυσου καρπου τους.
'Απόλλων
Γιατί δέν σας αφησαν;
'Υπάρχει ή Κυριότης.
β'δουλος
Τί θα ειπεί Κυριότης, άφου τίποτε δέν εχετε
'Απόλλων
οί ανθρωποι
δικό σας, δέν είχατε τίποτε δικό σας;
Παρα τη νόηση καί τη θέληση, δυνάμεις κα
:Αθηνα
τανομfjς
σ' έντυπώσεις, της ψυχfjς πού δέν πεθαίνει.
γ' δουλος(εντρομος): Μήπως δέν πεθαίνουμε ποτέ;
Μήπως δέν πεθαίνουμε ποτέ;
'Όλοι οί δουλοι:
Θέλουμε να πεθάνουμε
θέλουμε να πεθάνουμε.
Αύτη είναι ή γνησιότερή μας θέληση.
Να σωθουμε άπό την Κυριότητα τών Κυ
δ'δουλος
ρίων μας.
έσείς πλάσατε αύτη την Κυριότητα,
Μα
Άθηνα
είναι μια έκτροπη του Λογικου σας,
μια παραπλάνηση άπό την 'Αλήθεια.
(Στενάζουν κουβαλώντας τό θεό)

'Απόλλων

Ποιό είναι αύτό τό αγαλμα πού σας τυραννεί;
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'Ένας δουλος

»

Αλλος δουλος

w

Αλλος δουλος
Αλλος δουλος
Αλλος δουλος

»
»

Άθηνα
'Όλοι οί δουλοι:

'Απόλλων
Άθηνα
'Απόλλων
Άθηνα
Άπόλλων
Άθηνα
Άπόλλων
'Αθηνα

1 ΛI ΣΟ Σ
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Γεμίσαμε άπο ε'ίδωλα.
Πλημμυρίσαμε άπο άγάλματα,
Φουσκώσαμε άπο ηρωες καl ήρωϊσμους
μακρυα άπο κάθε πραγματικό θεό,
μακρυα άπο κάθε μας είρήνη.
Δεν μπορουμε οϋτε τα παιδιά μας ν' άγα
πήσου με
καl να μας άγαπήσουν.
να παίξουμε μαζί τους.
Σκοτώσαμε μέσα μας κάθε θεό, κάθε απλή,
καθημερινη χαρά.
Καl φουντώσαμε παντου, φουντώσαμε
τlς πλατείες μας άπο άγάλματα.
'Από άγάλματα καμωμένα άπο μπρουντζο.
Καl πέτρινα άγάλματα.
Μας βασανίζει ό θεός.
Βασανίζουμε το θεό.
Μέσα στην πλάνη σας. 'Επισκευάζετε το πει
ρατικό πλοίο της πλάνης σας συνεχώς.
Ε'ίμαστε δεμένοι με το πειρατικό πλοίο της
πλάνης μας συνεχώς
('Απομακρύνονται οί θεοί, οί δοϋλοι στενάζουν)
(Οί δοϋλοι έξακολουθοϋν νά σέρνουν τό αγαλμα τοϋ
θεοϋ)

Ποιός επλασε αύτο το μαρτύριο, αύτη την
κόλαση, τον ανθρωπο;
Ποιός επλασε αύτο το άθάνατο το αμάρτημα;
Ποιός τόξευσε καl τοξεύει τον ούρανό μας
μ' ενα τόσο τραγικό σφάλμα;
Μπορεί με τη λογικη ό aνθρωπος να σωθεί.
Μπορεί να φύγει άπο την άπορία του
καl την άμηχανία του με την α'ίθρια τη Γνώση.
Μα δλα είναι φαντάσματα,
σκιές μεγαλωμένες σε βραδινους τοίχους.
Σκιές κατασκευασμένες άπο φωτιές
σε φραγμένους τοίχους σωματικούς,
με τlς θύρες τών θανάτων τους δμως
Εύτυχώς, δταν άνοίγουν εϋσπλαχνες.
Άναμασσουν το σφάλμα τους
μα σιγα - σιγα ΤΟ λησμονουν
καl το 6λιγοστεύουν.
(Οί δοϋλοι στενάζουν φορτωμένοι τό αγαλμα)

1971

'Αθηνα

Χορός

• Αθηνα καl
'Απόλλων

Έπίσημη φ ωνή:

Κορυφαία φwνη:
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Φρικτό λάθος ό ανθρwπος. �Ενα θαυμα
λάθους ό ιcάθε ανθρωπος.
Θαυμα λάθους.
(Βρέχει περισσότερο, οί δοϋλοι στενάζουν
μέ τό αγαλμα πού κουβαλοϋν)

ΤΩ θεοί, λυπηθητε, λυπηθητε το γένος τών
ανθρώπων.
Περαστικοl περνουμε δπως περαστικη φω
τιά, περαστικό πυρ.
Πονουμε, δεχόμαστε, έκλέγουμε, θέλουμε
το μυστικό το αθάνατο χwρlς να το θέλουμε,
θέλουμε ατελεύτητα να το συντηρουμε.
Με την καρτερία της πέτρας σκεπάστε μας,
ώ θεοί.
Χwρlς βοήθεια προδομένοι φρικιουμε.
Πάρτε μας στην ούράνια την πατρίδα μας,
έκεί ας έπιστρέψουμε
στην πρώτη μας πατρίδα τον καλό μας ού
ρανό.
Έδώ καλλιεργουμε φαντάσματα καl αγάλ
ματα.
Ποιός επλασε αύτους τους καπνους
της Λήθης καl της Μνήμης
Έμείς έπράξαμεν ενα τόσον ακέραιο Λάθος;
(Οί θεοί φεύγουν).

Αύτό διορθώνεται καl τελειοποιείται του
θεου το αθάνατο το Λάθος,
ό ανθρwπος. Κάποτε θα γίνει ενας χαρού
μενος τών ούρανίwν · Απείρων Μετανάστης.
Φανταστικό. καταστρέφονται οί ανθρwποι,
γιατl πάντοτε θα ύπάρχουν.
Περνουν, περνουν φορώντας την αθανασία
τους μέσα στο θάνατό τους.
Με τα φτερό. του θανάτου φτεροκοπουv.
Λάμνουν με τα ούράνια τους τα στηθαία,
λάμνουν οί ψυχες
κατό. την κλητικη φwνη τών μουσικών τών
ούρανών τους.
Ναί, λάμνουν, λάμνουν κατό. την κλητικη
τη μουσικη τών γεμάτων ούρανών τους,
Ναί, τών ούρανώv τους. Κάθε φόβος λοι
πόν, κάθε φόβος ας καταστραφη
ας καταστραφη κάθε μας φόβος.
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Φυλακισμένος
Ό 'ίδιος, εγώ, τον έαυτό μου εχω κλείσει
σε κελλί φυλακης σκοτεινό καί στενό.
Δίχως τοίίτο δε ζώ: Τόσο τδχω άγαπήσει.
Κι ας μου κρύβει κι αυτόν το γαλάζιο ουρανό...
Τί κι αν φτάνουν σ' έμε τών παιδιών οί φωνοίίλες
κι' ή πολύβουη Πλάση, στη ζωη με καλεί!
»Εχω, εγώ, που μ' άφίνουν, καί χαρες καί τρεμοίίλες,
στο χλωμό μέτωπό μου, το ψυχρό τους φιλί...
Κι ίσως ετσι καί να.ναι πιο σωστό, πιο καλό.
Κι αν εγώ μετανιώσω, 'ίσως ναχουν οί άπέξω
πιο πολυ μετανιώσει. Κι' αν με ποίίνε δειλό,
θα.μαι ηρωας εγώ καί στους αλλους θα φέξω!
'Έξω η μέσα κανείς μπορεί να δουλέψει.
Κι αλλος στέκει δταν τρέχει κι αλλος πάει καθιστός!
Φτάνει ναχεις βαθια σε κάτι πιστέψει,
σ' ενα μέγα 'Ιδεώδες, για πάντα πιστός...
Κι αν ό ίδιος, έγώ, τον έαυτό μου εχω κλείσει
σε κελλί φυλακης σκοτεινό καί στενό,
εχω κάμει πολλα καί, νεκρός εχω ζήσει,
ξαγναντεύοντας λίγο, μετρημένο ουρανό!

ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ
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Προσδοκία
Στην αιώνια όμορφια την απόκοσμη,
στους όρίζοvτες που σκουραίνουν τό σούρουπο,
στων βουνών τα μαβια περιγράμματα,
στων αχνών αστεριών τό τρεμόσβυμα
- με τlς τρίλλιες, τα μυρα, τα χρώματα,
με καημούς, ανατάσc:ις, σκιρτήματα,
μ' δ,τι αϋλο, απρόσιτο, ασύλληπτο,
μη ταυτίζεται ό στερνός μισεμός μας
κι' ή ψυχή μας πετα απ' τό κουφάρι μας
για να σμίξη στο απόλυτο Κάλλος;
... Κι ίσως ζήσουμε πάλι στα σούρουπα,
στfjς νυχτιάς τ' ασημια φεγγαρόφωτα,
στης αύγfjς τα παρθένα ιριδίσματα,
στων καινούργιων κλαδιών τα σαλέματα,
στων πουλιών τα τρελλα φτερουγίσματα,
και θα ύπάρξουμε αιώνια σαν πνεύματα,
μέσ' στου αιθέρα τόν αϋλο μικρόκοσμο
- μόρια ιόντα στην τάξη του Σύμπαντος,
τfjς ψυχfjς του Θεου αντιφεγγίσματα;

ΜΝΗΜΩΝ
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((Καi πάλιν ή Βασιλομή-ιωρ))

'Ί'πό τον ανωτέρω τίτλον, ό έ
πίσκοπος Φλωρίνης Σεβ. Αυγου
στίνος Καντιώτης αφειρώνει ενα

ποίησις του Κακου καί οχι ενα φυ
σιχόv πλάσμα με κέρατα, ουράν
κ.λ.π_

l
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-
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Φωτοτυπία άπό τήν <•Σπίθα))

όλόχληρο τετρασέλιδο φυλλο τ ης
«Σπίθας» του, γιά νά σχολιάση τό
βιβλίον της Β ασιλομήτορος Φρει
δερίκης, ώς προς τάς αντιλήψεις
της περί κολάσεως, διαβόλου ειδιχως ώς προς η1ν αποψιv δτι
ώς ιάβολος νοείται ή προσωπο-

' ε'λ'Ο επισκοπος εχφρα'ζει την
πίδ α δτι «δια πνευματικών ένερ
γειων του Μαχαριωτάτου 'Αρχιε
πισκόπου Υ,αί τη; περί αυτόν Ίε
ρα; Συνόδου, {}ά πεισ&η ή 8ασι
λομ11τωρ δτι αί ί�έαι, τάς δποίας
έκq; έρει έν τφ βιβλίφ της είναι
::ι

'

::ι
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φρικαλέαι πλάναι καί αίρετικαί
δοξασίαι, καί πει{)-ομένη {),ά α,·α
καλέση ταύτας επισή,μως, προς
καθ-ησύχασιν του ιυσι:6οu; Έλλη
νικοu λαοίί».
'Όπως ενθυμουνται οί φίλοι του
«Ίλισσοϋ», οχι προ πολλου χρό
ναυ, είχε ζητηθη από την 6ασιλο
μήτορα νά δηλώση πίστιν είς την
ϋπαρξιν του Ίησου ώ; ίστορικοϋ
ξ 'Αλ
προπωπου, οπερ και επrα εν.
λά, δεν φ{),άνει: Πρέπει νά πι
στεύη κανεl; και εtς τον Διά6ο
λον, lιά να 11συχάζη ή συνείδησις
οχι του λαοϋ - μηδό1 ω; ανησυ
χουντος - αλλά ένίων ίεραρχων ...
1

tl

\

�,

<«' Απόλλων 15))
«Ένω στέκοuαι εδώ καί απο
{)-αυμάζ� η1ν 'ιχγνωστη περιοχη
του Χάvτλεϋ αρχίζω νά Υατανrω
δτι υπάρχει μια {)-ε.μελιώδης αλή
θεια στην αν{)-ρώπινη φύσι, δτι
δηλαδί1 ό αν{)-ρωπcς πρέπει νά i
ξερειrνα καί ή εξερεύνησι αυτ11 t 1ναι ή μεγαλύτερη στο είδος τη�»Είναι τά πρώτα λόγια rlπό ηΊν
, Σελήνη του αρχηγου τη; αποστο
λης του «' πόλλων 15» αστροναύ
του Ν ταίη6ιντ Σ-κοτ προς το Δια
στημικό Κέντρο του Χιοuστον, το
απόγευμα του Σαδδάτου, 31 ης 'Ι
ουλίου. Ό Σκότ είναι ό ε6δομος
' μερικανός πού πατάει σέ σελη
νιακό εδαιτος. Τόν Σκότ ιlκολtJύ
θησε ό αστροναύτης Τζαίημς 'Ίρ
γουντ.
Ή αποστολή του «'Απόλλων
15» ητο ή μεγαλύτερη της διαστη
μικης εκστρατείας του ανθ-ρώ:ruυ.
Οί αστροναuται τη; αποστολής
αυτη; εμειναν στη Σελr1νη περισ
σότερο 'χρόνο από κά{)-s προηγυύ
μενη. Ot δύο αστροναυται ύπηρ-
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ξαν οί πρώτοι αν-&ρωποι, που ε
κινή{)-ηκαν στην επιφάνεια της
Σελήνης με οχημα και επέστρε
ψαν στη Γη μέ πολύτιμα «βότσα
λα», rlπό τά όποία αναμένεται 'ά
χιιθουν Πt ρισσότι;ρες ακτίνες φω
τός γιά την δημιουργία του γηί
νου δορυφόρου.

Ψύλοι στ' δχερα
Ό ραδιοαστ�ονόμος τοϋ 'Ιν
στιτούτου Τεχνολογία ς της Καλι
φορνίας δόκτωρ Μωνίδας
ε
λιάτσεφ ανεκοίνωσεν δτι σε δύο
γαλαξίες, σε απόμακρες περιοχές
τοί, σύμπαντος, παρετηρήθη δτι
ατομα σχηματίζουν μόρια.
'Η ανακάλυψις σημαίνει, οτι
τά 'ίδια q-αινόμενα πού γατέληςαν
στην δημιουργία της ζωη; στην
γη, π1,9ανόν να συμβαίνουν σ' όλό
Υ.ληρl) τό σύμπαν. ύΟταν συνεχι
σ{)-aυν επl δισεκατομμύρια χρόνια,
'ίσως νά δημιουργήσουν νοήμονα
οντα κάπου αλλοίi, ύποστηρί�ουν
οί επιι;τήμ( νες.
'ΙΙ ανακοίνωσις του Δ-λιάτuεφ
ηρθt την στι-yμί1 πού cΓ λοι �;τ
στήμονες ακολοuθοϋν μια αλλη κα
τε{{)-υνσι στις ερευνες για τ11ν α
νακάλυψι ζωης στο διόστημα, κά
νοντας fρωτήσειc;, δπως ώ; έξηc;:
«Τί γίνεται αν οντα σε κάποιο α
πόμακρο Γαλαξία προσπαθούν αυ
τή ηΊν στι1 μη νά έπικοινωνήσ ου ν
μέ τ11ν γη; Πω; {}ά μπορέσουμε
νά ανακαλύψουμε τό σημα τους;»
-Θά ήταν σαν νά. ψάχνουμε
νά 6ρουμε ψύλλο στ' αχuρα, την
σ τιγμr 1 που δεν ξέρουμε πω; μοι
άζει ό ψύλλος. Και αυτός 6έ6αια
ό σωρός από τα αχυρα που ψά
χνουμε δεν είναι μικρό πράγμα,
είπε ό δρ Μπέρναρντ "Ολι6ερ,
1-
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καθηγητ1'1ς του Πανεπιστημίου
Στάνφορντ της Καλιφορνίας.

Μία παπαδιά
Ή εκκλησία της Σουηbίας δια
θέτει η�η G0 παπαδιές - οχι συ
ζύγου; ί• ρέων, ιχλλα εκκλησιαστι
κές λειτο11ργού;. 'Η νεώτε(}η rΙναι
11 Λίζα Τέχμπυ, 21 ετών, στο
πρuιiστιο "Λλιντσεμ τη; Οϋμω,
2[,0 μίλια ,οτίως του ιlρκτικου κύ
κλου. Τό tΥκλησίασμά της αποτε
λf ίται κυ:_ιίως, οχι δμως ι ξ όλο
κλι'1ρο11, από νέ,1υ; ιlνθρώ;τους. Οί
λειτουργί1:,ς χαl τα κηρύγματά της
ει αι σύντι,μα. Ό π Qισ,ίότερος
Χl όνο:; τ11ς αφιrρώνεται στlς κοι
νωνικίς εκδηλώσει; της �νορίας
καί σi: δημόσιες συ�ητήσεις. ΊΙ
Λίζα είναι ύπέρ των αντιι,υλλη
πτικων χαπιών, �ναντίον δμως των
fκτQώσ�ων. Στο βασικότερο rό
γμα Μν θα ιιποοουσε νά είναι ΠΙ ρισnόπρο δρ{}όδ,Jξη, διδιiσκ�ι δτι
ύ Θ1οι'ις �ίναι άγάn η. 'Όταν i πι
σκέπτεται τούς �νορίτε:; τη:;, 11 Λί
ζα φο� α μίνι ψοί•στα καί i:yει μα
κιγιαρισμ�νο τό ποόσωπό της."O
τω• υρίσχFται tκτος εκκλησίας,
χορΕύει, κολυμπά καl κάνει σκί.
Άπολαμυάνει την ζωή. Τ1Ίν βλέ
πει σαν τμημα της αποστολη:; της
νι'ι βοη&ιΊσι� τού:; αλλοιις &ν&ρώ
που:; νϊι την ι1πολαμ6άνουν επί
σης.

Ή άγαμία
τοϋ ι<λήρου
Ό ά.ριθμο;; είναι σλη,θιν6 ;; ; 'Ό
τι 25 χιλιά.Ιδ1Ξς ιτcα.πά.διzς της Κα.
Gολι1κη; 'Εκ.κληισία.ς πέτ:χ.ξα.ν τα.
ριίJσα., γιά ΥΧ -yί"JOOY οικογεvε:ά,ρ
χα.ι; "Αν καί δ ά.ρ:θμος εΙ,η: μ,6νοv τό 5% των Κα.θοιλι'ΧιωΥ ί,ερέωv

στ:οy 'Χι6Ισμο, δεν παύει yά, ε!vα:ι
εv· τυ11tωσια.κ6ς. Έξ σ.λ?..001 ά:πο�
δεικνύει δτι είvα.ι ενα. ρευ�α., πού
προχωρεί. Το 1963 ά,πο:,χημα.τί
σθη0,<,α.y 127 ίερείς κα.ι δ ά.ριθμος
α.ύξήθηrκε δ:χδοχ
, ι'Χιά., γιά, να. ψθά.
ση το 1970 σε 3.800.
Άφορμή στήv τελευrrα.ία, ά.-tα.
σκ6ιτcησ� του προολ ήμ,α.τος εοωσε
ή «ίστοp:α,» του α.ίοεισ:μωτά.τΟΙU
Ροοέρτου Ντά.ρ:α, 1/λικία.ς 4Q ε
τωv, στήv π6ιλι Πχσίψικα. της
Ι{:χ1λιφ6ρvιας, κα.ί «κ.ρυ�πτο - εyγ�ά,
μου)> ά.πσ έ.πτα. ετ(ί'>ν, πα.τρος �c
έvος ά.yοριου. 'Ο Π?:.Π?:. - Γοοέρτο;
εκ,χvε (Χ,'/:7..yκα.στικά. ο:πλη ζωή.
'Αλλά., έπ,ειδή «ούκ ειστι κpυσtτοv
δ μή ψα,ΥΞΡΟ'/ "('ΞΥ-ήσετσ.ι», οτ:χ.ι'/
το εμαJθε δ επ:σκοιτcος, του συvέστηιJ"Ξ yα,,
, οι-,
..., 'Ψη την
., ταΛει
' .. εyκα.
κογέ'ιειά. τοv, μέvο,;ιτα,ς στήν ε.κ
κληιJ"ία..
'Ο πχτήρ Ντάpι7. ά.ρνή\Θη1κε,
καί δ επ:σ;ι.οπο;;, εψ�χρ,ιw�οyτα,ς
τού; καν6ΥΞς της ΈκκληιJ":α.ς, τον
σ,ψώ p �σz.
Οί επί τροιτcοι, 5μως της εvο
ρ:α.; του Ντά,pια. ουισα.pεσtήθη�
καν:
-'ffiμείς θέλουμε το'/ 'Ιvα.ιιtά
;
μ,α. , εοήλωισαιv.
Οί περ�σσ6τεροι ιχ11'tο τούς Κια.
θολ(κού; ίερείς της 'Αμερικης
σικέιπτοvτ7.ι κα.τά. τον ιο'ιο τρό-πο:
Τ'α. 54% ύποστηρ, ίζουv, δτι •οέν
μιτcοpΞί vιά. εΙΥ:7..ι ύποχρεωrηκr, 1ι
&.γα.μία. του κλήρου.
,

Ή έι<ι<λnσιαστιι<ή
περιουσία Βολιβίαc
Ό αρΥηγός της Ρωμαιοκαθολ-ι
κης Έκχλη'ίίας της Βcλιβίας καρ
δινάλιο� Χοσέ Κλεμέντε ύπέδειξε
την διιΗΙεσιν όλόκληρης της έκ-
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Χλησιαστικη; περιουσίας γιά την
ιiνέγεrσιν οίκιων, νοσοκομείων,
σχολείων, την κατασκευη όδων καί
την δημιουργία βιομηχανιων.
Ή εκκλησιαστικιΊ περιουσία,
συμπεριλαμβανομένων καί των
κτημάτων, ύπολογίζεται οτι ξεπερ
νά σε αξία τά 100 έ,ατομμύρια
δολλαρίων ( τρία δισεκατομμύρια
οραχμων) .
«Μια αλη&ινη πενία δίνcι σrι'ιν
εκκλησία αξιοπιστία καί ΚUJO�». ύ
πεγράμμισε.

Είναι αiώνιοc
ό ϋπνοc τοϋ θανάτου:
,·�γραψε d&ηναΊ,οΊ tφημερίς
γιά τον διάσημο νέγρο μουσικό
Λούι; 'Άρμστρογκ, πού ιl·ηϋίωπc
τελευταίως, ένω εκοιματο, οτι «πέ
ρασε ανώδυνα στον αiώ,·ιο ϋπνο».
'Λλλά πως 11 εφ ημερί� γ"ωρί':.cι δ
τι ό ϋrινος τυυ θανάτου fίναι αι
ώνιος;
Βεβαίως, ό θάνατος r1vαι, Ο·
πω; ε εγεν ό Ροιδης, «αποδημία
εί,ς αγνώστους οχ/tα:;» και δεν μπο
ρεί κανεί.; νά πείση κανίνα γίά
τr1ν τοπογραφία καί το καθεστώς
αύτων των <«iγνώστ(•)V Ο,( θων».
'Αλλά, 1'] αποψις περί «ιχιωνίου ί;.
;τνου - καθαρώς ύλιστιΥή, μηδε
νιστικ11 - σι1νεπάγεται τον ύπο
βιβαπμό του α,θρώπου σε επίπFδΟ
κτήνου;, διότι, 011ως ελεγε ό Σο
πενχάουερ, ό θά,•ατο;, ητοι ή
περί θανάτου μεταφυσικη εν γέ
νει, είναι ό «μουσηγέτης της Φι
λοσοφία;».

Φανατισμόc

Στο "ΑοU"ΚJσμπουρyκ. της Δυτ.
nε,ριμα,y,ί,α,ς εv� 6'ρ-ησκόληιπτος α.-
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πείλφε δ-t: θά προιχ,αλέση «έλα
ψρχ έ.πιδημία. χολέρ�» στή ΔtJ.
τ:κή Γερμχνία, σ.ν δεν μσ.τα..:ωθη
ή προyρχμμα..τ:ΚJ'θείiσα. οιάJσκεφις
μετα.ςύ εκπpα:,ώ,πωy της Πp(;τε
στα:ιτ:κης χια..ί της κ.χθ:1,λικ.ης ε.κ.
κ;λησ:χς. Μέ τηιλιεφώνημ:χ. πού ε
κ.α..νε σέ διά9ορες εφημερίδες, δ
α.yνω1πο; φχνατ:ΙΧ.ο; είπε δτ: ή
δ:άσκεψ:ς «εί·ια: κ,ιχ1θαpή ύποκρ:
σ:α» κ.α.ί προειδοπtοίη,σε οτι σ.ν
πραγμα..τοπο:·ηθη θά ρίξη στί; δε
ξcι.μενiς πο:,:μοu vzρου μικρόο:α.
χολέρα.;. Φχί·ιετχ: δ-:ι δ ϊδιο;
'
γΊω-:τος ει'�ε χ,, π??-,;ε:'λε: �ρο' η,
μzρω•ι 35 ε.πιcrται ε; σε δ:α..φορες
όρyα:ιώιcrει; καί :r·Jλλ6yO'J;, μi τήν
" ""Ο;:..' '/ α.να.ο
"
, ),η· οτ:
, ,,λη e-η Ί.;,
χν
ωπει
1
συνά•ιτησ:ς των εΥJπp:1:;ώπων των
δύα έκκ�ησ:Gι·ι, θ� ρiξη στο πό
σ::10 νερο α.ρσεν:κ.ο.

α.-

Χ
• ρεια,..,.,, οΊτχι O"'J..O'),:α.; "Α ς μιλή:,η ό Βολτ:Χίpο; ά.πό τn περί
φα.να.τισμοu κ.εφiJλα..ιο ταυ Φιλ<J
σοφ:,.ου λεξ:κου του:
« ...Λ.έyοντχ; φχνα.τ:σμο σήμε
ρα εvναοί:ψε θρφrχ.ευ1τική τpέλ
λα., σκυθρωπή κα.ί aΥJληpή. ΕΙναι
μ:χ α.ρρώ:;τε::ι. του ΠΊεύ1ματος, πού
κολ'λάει σχ �λογ:ά... υΟ,τι είνχ:
το παρα.λήρημα. ε•ι σχέισε: � τό·ι
πυ,pετό κ:. ή λύ::J':Jα. ΕΥ σχέισει με
τήν οργή, είνα.ι κι ό φα.νχτι01μός
ΕΥ σχs:Jει με τήν πρό,λ-ηφ:. Ό
πο:ο; πέφτε: σ' ε-χ.στα.:Jι κ.ι εχzι
δpΙΧΙμα..τα., δπο:ος πα.iρν1ει τχ ο·ιει
ρχ γ:χ πρcι.γμm:κότητχ καί τίς
φα.ντα.σ:οκοπiε; του γιχ προφη
τείε;, είνα.: νεο:rύλλεκτος ψανα
τι-χ.ό;, πού πα.ρέχ�ι μ,εyά..λες έ.λ
πίδες: θά μ.ιπορη σέ λ,ίyο νά σκ.ο
τώνη γιά. τήν &γά�π-η του Θεου ...))

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
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CLARA

CODD

Μία πρωτοπόρος της Θεοσ(Jφίας

Άvηyγέλθη δ θάιvα.τος της Μίς
Κλά,pα. Κόvτ, σέ ήλικία. 95 ετων,
κα.τά. την διά.ρκεια. 1γα,py,ώ1σεως
γ,ια. έγχείρησι ά.ντιμ;ετωπίσειως σο6α.pου κα.τάγμα.τος ά.πό πτωσι.
Ή ΙCλά.pα. Κόvτ fιτα.v ή μόνη
στήν Θεοσο,r.ρ:Υ,ή 'Fιtα.φία. επιζω
σα. γνώριμη του σuνιδρuτου της
Έτχιρία.ς σuντα.γμα.τάρχου "Ο.λ
χοτ.
ιΕΤχε λάι'6ει μέρος στήv έ'Κ.
στρχτεία. ίσω'Ι διχα.ιωμ;ά,τωv της
γ1uνα.ί-κα.ς, μαζί μέ τήν δ:άσημη
Κρί,στομ-rοαλ Ηάινκ.χοpστ, 6α.δίζοv
τ7..ς προς τή·ι Βουλή των Κοινο
τψω'Ι επί κεφα.λης διrοδψώσεως,
κα.ί ,είχε φ,uλακισθη. Άπό τό
1903 ε>Lσηλθε στr, ΘεοσοψιΥ,ή 'Ε
ταιρία. κχί, ά,φου εσποοδασε στο
'Άvτυα.p της Ίνδίχς, εγύpισε
σχεδό1ν δλrη τον κόσμο, δίνοντα.ς
δμω,ες. Το 1966, ,στο θ�εοσοψικό
συγέ�&ρ•.ο Εύpώ,πης, πού σuνi]λθε
στο Σά.λτσμποupγκ. παρά. τά. 90
χρόνια. της, &�έ6ηκε στο 6ημα
κ,α.ί μίλ ηισε μ,έ vεαv�κή δροσιά. καί
οια.ύγ-εια.
Τίτλος της δμιλία.ς της ήταν:
«'Η &ληθ:vή δουλειά, μ7,ς, τώρ:1.
κα.ί πiντα.».
Στή'Ι αρχή iψηιγή!Θη πως εfχε,
γιά. πρώτη ,φορά,, συ·ια.ντ 'σει τό·ι
σu,νrτσ,γμα.τά..pχη 'Όλκι:χr, στο σπί
τι του κόμr;τος Πpόζορ, Ρώ
σου προξένου στη Γενεύη, πως ά
κου1σε τίς άπόψεις της Θεοσοφίας
κα.ί πίστεψε δτι ε!δ,ε τό φως. Πε
pιέγρα.ψε κατόπιν τήv δρα.στη,ριό

τψα των πpώτω'Ι θεοσό�φων γw.
τήν Χ'l.τα.πολέμησι τω,· δεισιδα.ι
μονιω-ι κ.α.ί της μισ.αιλλαδοξία.ς,
επίσης της σκληpό'τηrτος μ.ιετα.ξύ
των &νΘ,ρώ;rοων, κ,α.θώς "/Jα.ί τίς σu
στάl::;,εις ιέ,1�ς Διδα.σκ.ά.λ'ου 7,:pος
τον Σί1ννετ «γι,ά, τήv -διάJοοσι της
&ληθεια.ς 'Κ!α.ί τr,v πσJpόψυvσ, ι των
ά.νθ' pώπων νά. 1σ;κέ'πτωντα.ι όρθά.
και yiχ, ζουν δίκαια.».
«'Εiδω -είπε ή Κλάψα,- ε y
κειται τό αληθινό εpγον μ.ια.ς, τώ
ρα. y,α.ί πά.·ι,α. Όψεiλομε, πρω
τίσοως, νά, εκλα.ϊκεύσωμε τήv
yνωσι της Θεοσrχ.ρί1σςJ , διότι, κα
θώς εΙπε δ Διιδά,σ-,<,α.λος Μωχα. Τοοιχα.ν, «τον κόσμο τον κu6εp
v· οϋνε οί ιδέες, 'Κlα.ί ενόσω οί σ.ν
θρωποι θά. δέχωνται νέες ιδέες, i
κ.όtσμος θά. πpοχωpη χ.α.ί θα. 6λα.-
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στάνουν νέJες οiυ'Υατές εrπα:ναστά
σεις».
Κα.ί ή 1 λάpα εξηκολούθηc;:;::
«Μιά. ψορά. εpώτη,σα.ν τη-1 Μπλα.6ά:t1σκυ 100;11 επίΙστε,υε οτι θά. μπο
pdϋσε νά. μεταστpέψη δλο τον κ,6σμο. «'Εά.ν ---άιιtήντησε- ϊίχα.μe:
άpκε-rού; δμιλητάς, Ιθά. μπορούσα
με. "Οχι πνωματικούς γίγ7,ντε-;,
άλλά. ά.πλούς
ά.tyγελια,φ,όpους,
πού νά, μποpοϋν νά. μιλ-ήσ:ΟΟΙ'Ι στίς
καρδιές του λmϋ. Κ1α.ί &παξ Χερ
δί1σ ωμιε την Υ,α.ρ,δ,:ά. του ά 11Ιθpώπου,
τΟ'i 'ι<.εpιδίiσα.με όλόΧληpο'Ι». 'Αλ
λά, δτα.ν οροϋμε τα,ύς άγyελια.φό
pους, fJά. χpεια.σθαυμε μ:ά. iποτε
λεσμα.τική όpγάνω�ι γιά. την tiξι
οοτ:οίησί τους. Μaς χρειάζο·ιται
Π'Ξι'/tεtpα.μέιν,r;_ επιχειpη,μα.τιχοί α.'Ι
δp�;, οχι απιειpες χ-υρίες. Στον
πρώτο παγκόσμιο πάλ εμ α, fτα 11
οί mείσ-ο: των άξιωμχχτούχων
μα:,ς .zίχα.ν πάει στοο μέ-τωπο, οί
δμιλίες μαυ ώpγα-ιώνον-ταν iπο
μέλη του Έpfl(α.τικ.οϋ Χό ;.ι.μα
τος Χα.ί είχαν θα.υμά.σια. ά.πο
τελέσμα.τα:. ·Έφθα.σε νά μιλήσω
σέ συιyΚJεντpώσεις 2 .000 προσώ
πων. 'Ό1τ,α:ν οί δ�Χο! μας γύρισαν
άπο το μέτωιπο, κα.ί ξα.νά. πεpιηλ
θα. στα. χέρια. τών α.πειpων μιε
λων, α.ύτη ή ΚJ�Ψηισ:ς επα:ψε. «Τί
κρίμα.», είπrι, στο·ι
γραμματέα:
μα:ς της πpοπα.γάνδα:ς ΚJ!Χί εκεί
νος μ,οϋ ά.πή·ιτησε: «Κα..ί τί ώφέψε αmο
, , εκεινη
, , την
,
'h
λ-·�:α. προεκυ
πολυκ.οσμία:; Δέν μ5;ς εψεpες οϋ
τε ε.να νέο μέλος».
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σογ το δυνα.τον περισσοτέρους άν1θ'ρώπους. Νομίιζω, δέv 19ά έπρε
πε vά. μετpοϋμε Χεψά,λια.. 'Από
τήv στιγμ+, πού θά. τb ύrπολοyί-α
με, θά. εμπα.ιvε στην Έ-τα.ιpία μα.ς
ή πολιτική ij,πo την πόρτα., δπό-τε
'
' ,,
�ή π-ιωμ,α.τικοτη;ς θ α, εφευγε ΙλΠΟ
το πα.ροοθυpο. Δεν θά. επρεπε vά.
ι.ι.α.ς ε·ιδια.φέρη ή Έτ!Χιpία άπο
όργα.νωτιχη.; 1)παστάσεως, ά..λλά.
ή ιδ:α.φώι:-:σις 1.οϋ νου Υ,α:ί της
Υ.ι:ψδιάς του κοιν::Jϋ. Ή 1\iπλα:6ά-
σκυ σ' εγα.. μήνυμά -ης προς το·ι
Τζά.τζ γιά. το ά.μεp�Χα.νιΧό συνέ
δριο, eλεγε: «Μήν εργσ.ζεσ'θε
στενά. ύ π έ p της Θεοοοψικη.;
'
'Ετα.ιρια:ς, α'λλ'α. μ ε' σ ψ α.ύτης ύ'Π'έp τη; &.νθpωπότητος». Σε
μιά.ν α.λλ η περίπτωσ: εγp:χψε:
«1ε'Ι εpγ:χζόμειθα. πpός τόν σκο
πό vά. α.ποχαλοϋνται οί ανθρωπο:
θεόσοφοι, ά.λλά. γιά. γά, επηρεά
σουν οί σέ μaς προσφιλείς �οέες
και νά, ζυμώσουν τό ιπνΞϋμα. του
α.1ωvος μας».
Περαιτέρω, ή Κλάρα. cl.νεψέpθη
στό θέμα. ταυ πολέμου κα.ί είπε ο
τι ή Μπλαοάτσκ,υ πpοοολεψε, ά,.
πό τό 1897, τον Πα.γκόσμ:α πόλε
μ,ο. «Προσφάτως -εγρ:χψε- συ
'Ι'z.πλ η,ρώθησαy τά. πpω-α. 5.000
ετη της Κάλι - Γιούγ-κ.α (Ση,μ.
αίωνος της Κάλι, θεάς του 6ρcι.
χμα.'Ι>ικοϋ π:χ'Ι'θiου, συζύγου του
Σίοα, πpοσωποrποι 'σεως της κα
τα.στρειπτι κης δυνάμεως) . Τα μΞ
γά,λα. Εύpωπα.ϊy;α. εθvη εφθασα:1
τώρα. στον Σ:δηpοϋν αίωνα. τωv,
εναν μα:ϋpcη α.1ωνα φp:κα.λεοτή
«'Η ά.λήθεια: είvα.ι δτι ποτέ μου
τωv. Κιvοϋνται έμπpός προς νέ
δέν ιεlχα: σχ,εφθη νά. ζητήσω από
αυς δρόμους ενοχής κα.ί τιμωρί
δποιο'Ιiδήποτε νά. γίνη μέλος, μο
ας... Ό έπ{)μενος τp6μος θά πιλή
wι,χα σκεψτόμιουν νά. μετ:χ�
φέρω
,
ξη όλόκληpη -την Εύpώπη οτα:1
τίς άλήθειες της Θεοσοφία.ς σέ

ο-

1
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θά, επέ)JΟη Υ.α.ι οχι «μία. 1μ,σvά,χα.
χώpα.». 'λλλά, ή Μπλα6ά.-τσκυ εΙ
π,ε επίσης: ,,Δεν θα. περψέvωμε
επί μα.Υ.pΟ'/ κα.l πολλοί εξ ήμωv
Οά, �δουν τήv χα.p:χ.υγη ενός έου
Κύκ.λοu, σ,ό τέλος του όπο:ου
πλείσ,οι δσο: λοyαρια.σ:.ιοί Ο:χ. δ:
ευΟ1zτηΟου'Ι με,αξύ τω'/ μεγάλων
(fUλW'/ >.
, Πα.ρ:στiμ,ε0:χ. -είπε ή Κλά.
ρα.- μά.ρτuρzς ώρ:ψένων ε·ιαεί
ξεω·ι yι' αύ,η τή χιψΧuy·ή, ·ίJ
όπο::χ. Ο:χ. χ::χ.ρα.κτηρίζετα.ι &πο το
lΟΕGJδες τrι; π:χ.γχο:,μiοu σ,δzλψό
:ητο; τώ'Ι ά.'Ιθpώπωv. 'Π Θεοcο
φ:rχ.ή Έτα.ιρί:χ. οφείλει νά ά.πο6η
μη·ιητικο χέντρο ελξεως προς
τίς �σέες τη; αιδελψότητος, χωρίς
διά.κρισι φuλης η δποια..σδήποτε
α.λλης, προς τή'Ι ιδέ�:χ. της έ'Ιότη
:ο της ζωης».
Κα.ί ή Κλάφ. Κο'ιτ χ:χ.τέλr;ξε:
, "Λ ν κα.ί κά1Θε α.ποψ:ς της ζωής
κα.ί της 6:ω-:χης είν:χ.ι διχα.ιοδο
σία. μα.ς, αt iςωτερ:χα.ί μιz-τα.ρρυ
Ομίσε:ς δέ'Ι είν:χ.ι ά.ποτελεσμ:χ.τ:
ΥJ7.ί η(χωζ έσωτεριχη έπα.νάστα.
σι. Γι' α.ύτο κα.l ό Κρισνοψουρ
,ι θ:ωpείται ό Κηρυξ του μέλλ'Jν
το;, δ:ότι μισ, νέα. ψuλ ή κα.ί μιά.
'Ιέχ θρφκεiα. τη; Ζωής χ:χ.0' &
αυτήν εpχοvτα.ι στο'ι χόσμο. Ό
Χύχλος τij; "Ε"Ι.της Ρίζας Φu\λή ;
στα.' εργα.
(Σ ημ .•\ επτομερειες
'
"
,<'Λπό•,φu:pο;; 'Rξέ.?..ιξ:ς της α.ν
θρωπότητο;» όπο Ζ: 'Ι:χ.pαγ:α.vτά
σα., «Το χλειδί τη; Θεοσοφίας» ό
πο Ε. Π. Μπλ�.6ά.τσκ.u κα.ί «Εί-

σα:yωyή στη Θεοοαφία» Όπό Κ.
Μελ:σσα.ροπούλου) προσεγγίζει.
'Π Φuλ+, αύτη 0rL είν:χ.ι ή πρώτη
&.ληθ:vά. ά.νθρώπινη ψu1λή, πού θά.
γ,α.τοικήση στη Γη μ:χ..ς. Ή z παχή
της πεpιγράψετα.ι επ:γpα.μμια.τιχά.
στχ ομοpψ7. λόγι7,, του προφήτου
Ήσαtα.: «Καί ού μή κα.-χ.οποιή�
σοuσιν, ούδέ μη δύ,;ω·ιται α.πολέ..
σ:χ.: ούδένα. επί το ορο; το αyιόν
μ.οu, δτι ένεπλήσθη ή σύμπ:χ.σα.
του γνωv:χ.ι ,ον Κύριο,'/ ώς ϋδωρ
πολύ κα.τα.κα.λύψαι Θα.λάισσα.ς,.
«Το εργοv μιας, λοιπόν, GUΥ
ίστα.τα.ι στην εύρυ,τάτη δ:ά.δοσι
των ά.λ'Υ/Θε:G>'Ι της ζωής, στην 6ί
ω1σι τώ'Ι &.ληθειων α.ύτω'Ι της Αί
ωνίl:χ.ς Σοφ:cι.ς y,:χ.ί τη'ι παροχή 60ηθείας στους α.'/α.ζητουντα.ς τό
δρόμ-:J της πνευμιχτ:-χ.ης προό\δ,:;υ.
Εϊ:.ιεθα. ά.γω'ιιστα.ί των Διδαισκάι
λω'Ι στή μάχη τω'/ δυvά.μεων του
ψωτο ;; έvα.Ψ,ίον του σχόταυς. Mr;
το λη,::rμονουμε ποτέ. Πολλούς ά.
πο σας. 3ε'/ θά. τούς ξα.να.δω σ'
α.ύτή τή ζωη α.'Ι rι,α.ί Θά. σμίξουμε
πάιλι καί πάλι στο μέλλον, γι'
α.ύτο Θά ηθzλα νχ τελε:ώ·σω την
δμιλία. μ,ου με μια, εύχη προς 8λους σ:χ.;. Τη·ι δίοω με τά. λόγια
του Κα.ρόλο:ι Λεvτμ..πητερ, στο
σπίτι του δποίου εμε:να πολύν
'Κια:ρό. 'Ότα.ν του εζήτησα.ν νά
γpάιψry λίγα. λόγια. στο λεύ-Κιωμα.
ε'ιος νέου ά.:όμου, εyρα.ψε: «Εϊ
θz τό Φως του "Ασψοu Του νά.
ψωτιιζη t'Υ)'Ι ά.τρα.πό σα..;, κα.ί α.ί
π1'εpυyες τη; ' γά.πη; Του νά.
σας πεpt6ά.λ"ου'/ δ:ά παντός».
IIRfdf@MiSWiM

1971

413

Άποι<τήσατε ι<αί σεϊc

..,
'•

Τ ό Βιβλίον τnc Σοφίαc

ΜΗ Τ I Σ
Β' 'Έι<δοσιc άναθεωρnμένn, 1971
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφων (Θαλης, Πιττακός, Βίας, Σόλων,
Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρεια, 'Ηρακλεί
του, Δημοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικων (Αίσχύλου, Σοφο
κλη, Εύριπίδου), ·Αντισθένους, Διογένους, · ι σοκράτους,
Πλάτωνος, 'Αριστοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Με
νάνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου καί πολλων δλλων.
:Εένων: Άνατολικων (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα), 'Ερμη
τικά, Καινης Διαθήκης, Ίνδικων, Σασδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, Σαί!Ξπηρ, Καρτεσίου, ΣπινόΖα, Βολταίρου, Ρουσσώ,
Κάντ, ΤΖέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλάϋλ, 'Ίγ
κερσολ, Ρενάν, "lψεν, Τολστόί, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
τσε, Φλαμμαριών, ΜπέΖαντ, Μπερ!Ξόν, Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μαίτερλινκ, Καρέλ, Σβάϊτσερ, Τσβάϊκ, Σρί Ράμ,
Κρισναμοϋρτι καί δλλων.

-,'

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη,
Διον. Σολωμοϋ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροϊδου, Πλ. Δρακού
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου.
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. ΚαΖαντΖάκη, Ίω. Βασιλη,
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. · ι ωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσου, Ί. Μ.
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί δλλων.

Άποστείλατε δρχ. 70 διά νά τό λάβετε
χρυσόδετον
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1

ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τό: Γραφεία τοϋ «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δρΟφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος), εtναι άνοικτό: μόνον κ<Wε
Δειnέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή
10-12 πμ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άποστέλλε.τε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν ε!ς τήν διεύ
θυνσιν : «Κωστην Μελισσαρ&πουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
ποστολαί μέ τρα,τεζιτικάς έπιταyάς f\
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράφεται καθαρά τό όνοματεπώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων ετών
δρχ. 60. Τιμ\') τεύχους δρ)(. 12.
Δεν ίrnάρχουν μεμονωμένα τεύχη
ύπ' άριθ. 1 -5, 7 - 9, 11 - 12, 15 18, 23, 25-26, 28 - 30, 32-33, 40,
44, 49 - 50, 55 - 58, 67 - 68, 79 οϋ
τε τόμοι 1956 - 1959, 1961 -1963,
1967-1968.
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έτυεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: ((μετώκησε» f\ «αγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται οσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν f\ νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
'Όμηρος Άμηρας, Φορμίωνος 69.
'Αριστό<,.
'Αναyνωστ&πουλος,
Γ'
Σεπτeμ<,ρίου 51. Ντίνος 'Ανασ:rασ&.
τος, Σπετσών 71. Παν. Καμαρινέας,
Δαιδάλου 26. Δ. Φιλιππ&πουλος Κυκλάδων 14.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Ήλ. Βελίκας, ίατρός, Ζάκυνθος.
'Αλέξανδρος Γρέγος, Βασ. Σοφίας

1

66, Λάρισα. Χαρ. Σαρίδης , Κ. Πα
λαιολόγου 50α, Θεσσαλονίκη. Κυρ.
Τσαγκάλης, ίατρός, Δευκαλίωνος 16,
Λάρισα.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ"\"ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Όδυσ. Λάmτας, Άθηναι.
Κ. Σαραντόπουλος, Κηφισιά.
Έμ. Πατέλης, Ήράκλειον.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'ίλισοϋ», τόμοι καί βι&λ[α
στό Βι<,λιοπωλείον 'Αντωνίου Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός.
ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
(μ
, έ τή σειρά προτεραιότητος)
Κύπρος Χρυσάνθης:
Πεζός Λόγος
(της γλυκείας χώρας
Κύπρου).
Λευκωσία 1971.
Μυρτώ Παρά!σχη:
"Αρμενα χωρίς
'Αγέρι (ποιήματα). Άθηναι 1971.
Ένθ&.δε κείται
Λώρος Φανταζης:
(Μπαλλάντα). 'Αθήνα 1971.
Ρόμπερτ Κήθ Βαλλάς : Τά φυ
σιολογικά
άποτελέσματα τοϋ ύ
,rερ<,ατικοϋ διαλογισμοϋ. 'Αθηναι
1971.
Γεράσιμος Κ. Νινιός: Ή 1φοετοι
μασία τοϋ μεγάλου άγώνος της
τοϋ
�Εθνικης
Παλιγγενεσίας
1821. 'Αθηναι 1971.
Γεράσιμος Ί. Κονιδάρης: •ο Μέγας
Βασίλειος πρότυπον Οίκουμενικοϋ
'Εκκλησιαστικοϋ ήγέτου, Β' "Εκ
δοσις, 'Αθηναι 1970.
Δρ Εύάγ. Γ. Σα5Μπουiλ.ος: Κο�νω
νικαί Μελέτα� (δι· εν καλύτερον
μέλλον), πρόλογος Στ. Στεψανο
πούλου, Πειραιεύς 1971.

1971

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

'Ιδιοκτήτης: 'Εκ.δόσεις «'Ιλι
σός» Συν. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής:
Κωστης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. 'Εθνικης Τ ραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προίστάμ. ΤU'Πσypα
ψείου: Ίορδ. Α. 'Ορφανίδης,
Ποσειδώνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - Έκτύ,τωσις:
«'Ετιτάλοψος» Ε.Π.Ε., Ζωοδό
χου Πηyης 4, τηλ. 631.675.
Άθηναι, Σετιτ. - 'Οκτ. 1971
Τ�μή τεύχους δρχ. 12.
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ»
Βόλος: Γ. Κοuκοuβίνος
Δράμα: Φίλ. Τlάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης
Ήράκλειον: Λ. Κοuντης
Θεσσαλονίκη: Γ. Βαρδνος
Κοlάνη: Στέλλα Ταιομπάνοu
Λαμία: Εύ. Παπαντωνίου

ΠΕΡ/ΟΔΙΚΑ

Λάρισα: Έσδρδς Μωϋσης

Κρίκος (Ίούν., 'lούλ. - Αϋγ_ 71).
'0 Κόσμος της Ψυχης (Ίούν. - Ί
ούλ. 71).
Πρωτότυπη Φιλολσγικ'ή 'Εnτιθεώρησις
(Μάιος - 'Ιούν. 71).
(Ίούν. - Ίούλ. - Αϋγ. 71).
Σμύρνα
ι
Πνευμα:τική 'Επαρχία, Σέρρες (Ά.
-πρίλ. - Μάί. - Ίούν. 71).
Προ(;λήμα:τα έκκλησιαστικά κοινωνι
κά (Ίούλ., Αϋγ. 71).
'Ηπειρωτική 'Εστία (Ά-πρ. - 'lούν.
71).
Νέα Σύνορα (Ίούλ. - Αϋγ. 71).
'0 Φυσιολάτρης (Αϋγ., Σε-πτ. 71).
Πνευμα:τική Κύ-προς (Σε-πτ. 71) .

Μυτιλήνη: Γ. Κακαδέλλης
'.Εάνθη: Εϋελπις Ράνος
Πάτραι: Άθ Κοντοαάκις
Ρόδος: Μ Φωστιέρης
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης
Άμμόχωατσς: Άνδ. Τσόκκος
Λεμεσός: · Αντ. Στuλιανσϋ
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης
Πάφος: Κ

Καθητlιώτης

· ι σταμπούλ: Γ

Βακσλόποuλσς

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

8

"Αρτοc;
8 Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς

ΖRΓΡΑΦΟΥ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σελ.
Άθηναγόρα: Ή είρήνη τί.ίιν Λαί.ίιν διό τηc Δικαιασύνηc καί Άγόπηc

C353

Αίδ. Ζ. Γαγουτδ: Οί Μϋθοι καί ή 'Αλήθεια

354

Ραμnιτρανόθ Ταγκόρ

ι355

Δημ. Ίωαννίδη: Οί σκοποί τί.ίιν Μυστηρίων

'358

ι< ωση Μελισααροπούλου: Ή μεαθανότια l�ή στόν 'Αστρικό κόσμο

361

C,i «Κανόνεc ταΟ Δρόμου»

371

Σοφίαc "Άντlακα: Ή ποίηση τοΟ Γ. Σεφέρη

373

'Αφιέρωμα στήν παγκόσμιο 'Ημέρα τί.ίιν lώων

379

· Λnοκόμμστα: Ε. Π. Παnανούτσου: Πί.ίιc έσαγήνευε Τούc μαθητάc του
ό Σωκράτηc. Ίω. Βασιλείου: Γλεντοϋν δταν καίνε τούc νεκρούc.
Mr. Sim οη: Οί χοροί, τό 1821 καί ό Μητροπολίτηc Φλωρίνηc

389

Σαράντου Παυλ-έα: Τό λάθοc

399

Κωστη Κοκόρεβιc: Φυλακισμένοc

40
' 4

Μνήμονοc: Προσδοκία

405

Χρονικ,ά

406

CJara Codd

410

ΜεταΕύ μαc
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ •IΛΙΣΟΥ» (Δραγατσανίου 6)
(Δευτέρα - Τετόρτη - Παρασκευή 1 Ο - 12)

Η. Ρ. Blavatsky
Annie Besant

C. Leadbeater

Besant-Leadbeater

Ed. Arnold

Th. PascaJ
J. van de.r Leeuw
C. Jinarajadasa
Ν. Sri Ram

...

.

Kris.hnamurti

•
•
"lω. Βασιλης
Κ. Κιτρινιόpης
Γεώργ. Μαλτέlος
Κ. Μελισσαρόπουλος

•
•
•

-•

•

Περιοδικόν •lΛΙΣΟΣ•,

δδ. 60, δεμ.
Τό Κλειδl της Θεοσοφlας,
Στή χώρα τών ΓαλόΖιων Βουνών
Μελέτη έπί της Συνειδήσεως άδ. 50, δεμ.
Πρός τήν Μύησιν
Μετενσόρκωση
Κόρμα
Σ" έκείνους πού πενθοϋν
Ό Άστρικός Κόσμος
Τό Φώς της Άσίας
Ή θεοσοφία είς όλίγα κεφόλαια
Θεοί έν έΕορίς�
'Απόκρυφος έΕέλιΕις Άνθρωπότητος
Προσέγγισις πρός τήν Πραγματικότητα
Αί βαθύτεροι όψεις της Ζωης
Φώς στήν 'Ατραπό
Στό πόδια τοϋ Διδαοκόλου (έκδ. 1966)
Τό Βασίλειον της Εύδαιμονiας (1926)
«Δελτίον 'Αστέρος• Τόμ. 1931 - 34 έκαστος
Στοχοομοί πόνω σrή Ζωή (Β' οειρό)
Έκπαίδευοι καl σημασία Ζωης δδ. 45, δεμ.
Τό οημειωματόριο ένόc. Μύστου
'Απολλώνιος ό Τυανεύς
Τό 'Ελευσίνια Μυστήρια
'Αποκρυφισμός καί Μυστικισμός δδ. 25,δεμ.
δδ.50,δεμ.
Μελετήματα
δδ.60,δεμ.
Εlσαγωγή σrή Θεοσοφία
δδ. 50,δεμ.
Τό βήματα της Φιλοσοφίας
δεμ.
ΜΗΤΙΣ (Τό βι6λlον της σοφlας)
Έκλογαί όπό τόν Κpιοναμοϋρτι άδ. 50,δεμ.
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεών)
«Άγνώοτψ Θεφ•

Δρχ.
80
20
70
20
1Ο
1'Ο
1Ο
1Ο
30
10
10
100
30
30
15
15
20
30
70
65
60
40
50
40
7'()
80
7'()
7070
30
10

Τόμοι 1960, 64, 65, :69, 7'0, χαρτόδ. δρχ.

60

•IΛΙΣΟΣ•, 'Επιλογή έτών 1956-58 καl 1959-61, έκόστη χρυοόδ. 90
Διό τούς συνδρομητός έσωτερικοϋ τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ»

70

'Αποστείλατε τό όντίτιμον, διά νά τά λάβετε ταχυδρομικωc:.
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 12
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