
Ή ψυχή. δσο λιγώτερο 

σι<έπτεται κατά 

nροσωπιι<ό τρόπο. 

τόσον εύρίσι<εται 

πλησιέστερα 

πρόc: τό Θείον. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ A.-XEJMAPAt 

AIMH�IAIOH ΠΕΡΙΟ ΔIΚΟΝ ΕΆΕΥΘΕΡΑΣ ΙΚΕΨΕΩΙ 

�οαyατοανίοu 6 (Πλ. Κλαu&μώνος>, ΑΘΗΜΑΙ - 122 

διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής υλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 18ov * Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1973 ΤΕΥΧΟΣ 102 

ΤΑ ΔΙΚΛΙΩΜΑΤ4 ΤΟΥ ΑΝΟΡΩUΟΥ 
25n έπέτειος τιϊς ΔιακnρύΕεως 

τιϊς Γεν. Συνελεύσεως τοϋ Ο.Η.Ε. 

Στlς 1 Ο Δεκεμ(!,ριου 1948 ή Γενική Συνελευση των Ήνωμενωιν 'Ε
θνων υίοθετησε και άνεχήρuξε την "Παγκόσμια διακήρυξη των δ�καιω-. 
ματων τοϋ άνθρωποv», της όποιας δημοσιεύομε το πληρες κείμενο 
Με.τα τήν ίστορικη αύτη πραξη ή Γενική Συνέλευση συνεστησε στό: 
».Εθνη · Μελη νά μήν ά:μελήσουν κανένα άπο τό: μέσα που διαθέ
τουν, yιά νά δημοσιεύσ<:υν με έπ,σημοτηη:α το κε.ίμενο της διακηρύ
ξεως καl "νό: έΥΕ.pyήσουν κατά τ,ετο ον ·r-όπον, ώστε νά διανεμηθη, νό:
-rοιχοκοληθη, νά δια(!,ασθη καί νά σχολιασθη, κυριως ση:ά σχολεία καl
στα tiλλα μορφωτικά ίδρύματα, άl!Ε.ξαρτητα άπο τις ΠiΟλιτικες δ ατά·
ξεις κάθε Χώρας». 

ΕΙ ΣΗΓΗΣΗ 

'Έχοντας ύπ' οψιν οτι ή άναyνώριση της εμcpυτης αξιοπρέ
πειας δλων των μελων της ό::νθρωη:ίνης οίκσyενείας και ή ανα
γνώριση των ίσων καt άναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων ,::ους άπο
τελεί τη �άση της έ.λευθερίας, της δικαιοσύνης ·και της είρήνης 
στον κόσμο, 

'Έχοντας ύη:' οψιν οτι ή πcφαyνώριση και ή 1τεριcpρόνηση 
των δικαιωμάτων τοi} άνθiρώπ:ου ώδήyησαν σέ �άρ�αρες 1τρά
ξεις, yιό: τις δ1Τοίες έξανί,σταται ή συνείιδη.ση της άνθρω,τότητος, 

• 
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καl δτι δ εόyεvέστερος πόιθος του ανθρώπου εtvαι ή δη1μιοορ yία 
ένός κόσμου, &rτου οί αvθiρωτιοι θα είναι έλεύθεροι vό: έ1κψρά
ζωvται καl νά πιστεύουν, ,άιττελευθερωμένοι άτιό -ιόν ψόι'!>ο καl την 
αθλιότητα, 

'Έχοντας ύτι' οψιv δτι είναι ούσιωiδες vά τιροστατεύωνται τό: 
δι,καιώμαJΤα του άνθρώιπου άτιό καθεστώς δικαίου, ωστε νά μην 
άναyκάζεται δ αvθρωπος νά καταψεύyη τελικά στην έ:π:ανάστα
ση ,έ,vcxvτίov της τyραvνίας καl της κατατιιέσεως, 

'Έχοντας ύτι' οψιν δτι είναι οόσιωδες vό: έvθαρρύvεται ή αvά
τιτυξιη ψιλι,κωv σχέσεων με,ταξύ των Έιθνωv, 

'Έχοντας ίm' οψιν δτι μέσα στ,όν Καταστατικό Χάρτη σί λαοl 
των 'Ηνωμένων Έθιvων διεκήρυξαν καί τιάλι την τιίστη τους yιά 
τα θε.μελιώδη δικαιώματα του ανθρώ'Τ(ου, γιά τήν άξιο1tρέπεια 
καl τήv άξία της ανθρωπίνης προσωπικότητος, yιά τήv ίσότηrrα 
δικαιωμάτων άνδρωv καl yυναι'κων, καl δτι διεκήρυξαν τήν άπό
ψασή τους νά ύ'!Ίοστηρίξουv τήν κοινωνική πρόοδο καί vά έyκα
θιδρύσουν καλύτερους ορους ζωης, μlέ:σα {J1E μεγαλύτερη έλευ
θ'ερία, 

'Έχοντας ύΉ' οψιv δτι τά 'Έθrνη - Μέλη αυτουποχρεώθηκαv 
vά έξασψαλί1σουv, σέ συνεργασία ,μέ τ·όv 'Οργανισμό Ήνωμfvωv 
Έθνωv, τόv παyκ·όσμιο καl πραyματικό σε�ασμό των δικαιωμά
των του ανθρώπου καl των Ιθeμελιωδων έλευθεριωv, 

'Έχοντας ύτr' οψιv δτι ή κοινή κατανόηση αύτωv των δικαιω
,μάτωv καl των έλευθiεριωv εχει πολύ μεyάιλη ση,μcrοία yιά vά 
έκπληρωθη αύ,τή ή ·ύποχρέωση, 

Η ΠΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΙΕΥΣΗ 

Δι α κηρύ· σ σ ε ι

Ή παρουσα παyκόσμια διακήρυξη των Ιδικαιωμάτωv του αν_ 
θρώπου, αποτελουσα κο1ινό ίδανuκό, απευθύνεται wρός δλους τούς 
λαούς ,καl προς δλα τά ε1θvη, ωστε δλα τά ατομα καl δ"λn. τα ορ
yαvα της κοινωνίας, εχοντας ίm' οψιν τους αύτή τη διακήρυξη, 
νά καται'!>άλουv κάιθε προσ,τά<θεια, μέ τη διδασκαλία καl 1μέ τήv 
αyωy:ή, ωστε vά αναπτύξουν τόν σει'!>ασμό αύτων των δικαιω
μάτων καί των έλευιθεριωv καl να έξασψαλίσουν, μέ προοδευ� 
τικά ·μέσα έθνικης καl διεθνους τάξεως, τήv άvαyνώριση καi 
την έφcφμοyή, κατά τρόπον -π:ο:yκόσμιο 'καl 1tpαyματικό, τόσο, ά
νά;μεσα στούς λαούς των Έθνων - Μελων, δσο καί άνάιμεισα: CJ1Τούς 
λαούς των κτήσεων, -π:ού ι'!>ρίισικονται κ.άτω άπό τη δuκαιοδοσία 
τouc:. 
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'Ά ,ρ θ ρ ο  1. 

'Όλα τα ανθρώπινα οντα yεννιωνται ελεύθερα καί με ισες 
αξιώσεις καί δικαιώματα. Είναι προικισμένα ,με λογικό καl με 
συνείδηση καί όψεLλοuv vά .έvερyουν μεταξύ τους με πvεCψα ά
δελψότητος. 

'Άρθρ ο 2. 

Καθένας μπορεΊ νά ύπολοyίση έπάνω σf ολα τα δικαιώμα
τα καί σε ολες τίς έλευθερίες πού άνΟJκηρύσσοvται στην παρουσα 
διακήρυξη, χωρίς κΟJμιμιά διάκριση σχετικά με τη ψuλή, τό lΡω
μα, τό yέvος, τη yλωσσα, τη θ�ρηdκεία, την τ,,:ολιτικη yvώμη, η 
κάθε άλλη δοξασία, προελεύσεως έθνικης η κοιvωvικης, πλού
του, γεννήσεως η όποιασδήητοτε άλλης καταστάJσεως. Έπ,ί πλέ
ον, δεν θά yιίνεται καμμιά διάκριση πού νό: στηρίζεται στίς πολι
τικές διατάξεις, νοιμικές η διεθνεΊς, της χώρας η της κτήσεως, 
απ' οποu ,καθ:έvας κατάγεται, είτε αύτη ή χώρα η ή κτησις- είνάι 
έλεύθφη, ε'ίτε κάτω άπό κηδεμονία η έξαρτώμενη η ύπσταyμέvη 
σε εναν πεpιοpιισμο όπσιασδή'Ι!Οτ'Ε εξουσίας. 

'Ά ρ θ ,ρ ο 3. 

Κά�θ.ε ανθρωπος Εχει δικαίωμα στη ζωή, στην έλεuθερία καί 
στην άJσq,άλεια του ατόμου Του. 

'Άρ θ ρ ο  4. 

Κανείς δεν ,μπορεΊ vά κρατηθη σε ύποiδούλωση η έξcφτηση 
Ή υποδούλωση καί ή δουλεμπορία άπαyο,ρεύονται σε ολες τους 
τίς μορψlές. 

'Ά ρ θ ρ ο 5. 

Κανείς διέ.v μπαρεΊ νά ίmο(9ληθη σε (9ο:1σ,αv�στήρια, οuτε σε 
σκληρή, απάνθρωπη η .<χτιμωτική_ μξταχείρuση η ποινή. 

'Ά ρ θ ρ ο 6. 

Καθένας Εχει τό δuκαίωμα vά του αναγνωρίζεται σε δλοuς 
τούς τόπους ή νομικη προσGΥΠ:ικότης του. 

'Ά ρ θ. ρ ο  7. 

'Όλοι είναι ίσοι μπροστά στον νόμο καί Εχουν δικαίωμα σε 
'ίση προστασία του νόμου, χωρίς διάκριση. 'Όλοι Eχouv δικαίωμα 
σε 'ίση προστασία ,έvο:ντίοv κάβε όψψισ(9ητήσεως -π:ου θα παρε
(9ίαζε την παροϋσα διακήρυξη καί έναvτίον κάθε προκλήσεως 
yιά μια τέτοια υποδεέστερη μεταχεLριση. 
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"Α ρ θ ρ ο  8. 

Κάθε άτομο εχει δικαίωμα νά προσψΕ ύyη στίς άρμόiδιες έθνι
κές άρχές έvαντίον πράξεων (Μας κατά των θεμελιωδών διικαιω0 

μάτων πού άναyνωρίζονται άπο τ,ο σύνταyμα η από τον νόμο. 

'Ά ρ θ ρ ο 9. 

Κανείς δέν μ1tορεΊ αυθαίρετα νά συλληψθη, νά ψυλα!κισιθη η 
νά έ1κτοιπισθη. 

'Ά ιp Θ ρ ο 10. 

Κάθε άτομο εχει το δικαίωμα yιά 'κάβε ύπόΒεσή του νά κρί
νεται μέ πλήρη Lσότητα, είλι,κρινά καl δημόσια, άπο άνεξάρτητο 
καl αμερόληπτο δl'καστήριο, πού θά άπαpασίζη, ε'ίτε yιά τό: 
δικαιώματά του καl τlς ύποχρεώσει-ς του, ε'ίτε yιό: το �ά:σψο. 
κάθε κατηyορίας καl την ποινή πού έ,τι�άλλεται yι' αύτήν. 

'Άρθρ ο 11. 

1. Κάθε κατηγορούμενος yιά: έyκληματικη πράξη θεωρειται
άθωος, μέχρις στου ή έν:)χή του άποδειχθη νομίμως, κατά τη 
διαδuκασία δημόσιας δLκης, στην δπσία νά έξασψαλίζωvται δλα 
τά απαραίτητα ,μέτρα yιά την ύπεράσιτισή του. 

2. Κανείς δέν καταδικάζεται yια πράξεις η παρα'λiείψεις, ot
-όπο'ιες, δταν εyιναv, δέν άποrrελοΟσαv έyκληματικtέ.ς πράξεις κα.
τα τον έ!θvικο η διεθνη νcψ0. Έπ,ίσιης, δέν έπ,15άλλεται 1τοινή αύ
στη.ρότερη άπο έ1κείνη, πού ηταν δρισμένη δταν εyιvε ή έy,κλ.ημα
τικη. πράξη.

"Α ρ θ ρ ο 12. 

Κανείς δtέ.ν μ1τορεΊ να ύποστη αυθαίρετη άνάμιξιη στην ίδ·ω
τική του ζωή, στην οίκοyένειά τ-υ, στην κατοικία του η στην 
άλληλοyραψία του, οϋτε να ύποστη άπιόπειρα έναντίον της τιμης 
του καl της ύπολήψεώς του. Κάθε ατομο fχει δικαίωμα στην 
π•ροστασία του · νόμου απέναντι σέ τέτοιες άναμίf,εις η 1τρcσ
�ολές. 

'Ά ρ θ ρ ο 13. 

1. Κάθε ατομο εχει. δικαίωμα να κυκλοψορη έλεύΘερα καl
νό: έ1κλέyη τον τόrιτο της έyκατcrοτάσεώς του στο οέσωτερι•κο κά
θε χώρας. 

2. Κάθε άτομο εχει δι'καίωμα να έyκαταλείψη κάθε χώρα,

· 1
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άκόμη καl τη ιδική του, ικαθώς καl νά ξαναyυρίση στη χώρα 
του. 

'Ά ρ Η ρ ο 14. 

1. Κάθε διωικόιμενο ατομο εχει •δικαίωμα νά ζητήση άσυλο
κα:ί νά .έrιωcpεληιθιη άπό ασυλο σε αλλ,ες χω.ρες. 

2. Αύτό τό δικαίωμα δεν μrιορεϊ νά τό έ:πικαλεσθη στην 'Πε
ρίnτωση κατCΧJδιώξεως yιά nραγματικό εγκλημα του κοινου δι
καίου η για n,ρά:ξεις άντtθετες στους ΟΚ'Ο'ΠΟUς καί στίς αρχές των 
Ήνωμένων Έθνων. 

"Α ρ θi ρ ο 15. 

1. Κάθ'ε ατομο εχει ιδικαί-ωμα νά άνή,κη σε μια tθαyιένεια.
2. Κανείς δεν μΉο.pεϊ αυθαίρετα νά στερη&η την ιθαγένειά

του, οϋτε τό δικ·αίωμα nου εχει νά άλλά:ξη ίθαyένεια. 

'Ά ρ θ ρ ο  16. 

1. 'Όταν ένηλι'κιωθΌυν δ ·αν&ρας καί ή yυναϊκα, ιεχουν τό
δικαίωμα, χωρίς κανέναν 'Περιορισμό σχετικά με τη φυλή, την 
εθνικότητα η τη θρησκεία:, νά nαντρευτουν καl νά δημιουρyή- . 
σουν οίκοy,ένεια. 'Έχουν tσα δικαιώματα ,ά:Ήέναντι του γάμου, 
τόσο κατά τη διάρκεια του yά:μου, οσο ·καl κατά τη διάλυσή 
του. 

2 . .,Ο γάμος δεν μnορεϊ νά y,ίνη, nαρά με την έλεύθίερη .καί 
nλή1ρη συyκα:τάβεση των ,μελλονύμφων. 

3. Ή cίκοy,ένεια είναι τό φυσικό καl θε·μελιωιδες στοιχεϊο της
κοινωνίας καί iχει δικαίωμα στην n,ροστασία της ·κοινωνίας καί 
της nσλιτείας. 

'Ά ρ θ ρ ο 17. 

1. Κ.άθοε ατομο, είτε μόνο, είτε συνεταφ�κά, Ε)('εL δικαίωμσ
σε uδιοκτησία. 

2. Κανείς δεν μ�ορεϊ αυθαίρετα νά στερηθη την ίδιοικτη
σία του. 

'Ά ρ θ ρ ο 18. 

Κ<άθε ατομο εχει δικαίωμα στην έλευθερία της σκέψεως, της 
συνειδήσεως καl της -θρησκείας. Αύτό τό δικαίωμα δίνει σε καθέ
ναν την έλευθοερία νά ά:λλάζη ·θρησκεία η nεnοuθοήσεις, καθ1ώc; 
καl την έλευθερία vά έ,κδηλώνη τη θρησκ·εία του η την nεnοίθησή 
του, μόνος η με ·α:λλους, δημόσια η ίδιώτικά, με τη διδCΧ!Ο'καλία, 
την έξάσκηση, τη λατρεία καί την έκτέλεση τε.λετοιυρyιων. 
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'Ά ρ θ ρ ο. 19. 

Κάθε άτομο δ�καιοΟται να εχη έλεύθερη yvώμη καί vό:: την 
έκδηλώνη, καί συνεπως εχει τό δικαίωμα νό:: μή διαταράσσεται 
yιό:: τίς yνωμες τοο, κα!θώς καί τό δbκαίωμα νό:: έρευνα, νό:: δέχε� 
ται καί νό:: δια'δίιδη, - χωρίς ύ'Πολοyισμούς συνόρων - τίς πλη
ροψcρίες καί τίς Lδlέες, με κάθε δυνατόν μέσον έκδηλώσεως. 

'Ά ρ θ ρ ο 20. 

1. Κάθε ατομο εχει δuκαίωμα νό:: συμμετέχη έλεύθιερα σέ σuy-
κεντρώσεις καί είρηνικες 6ρyανώσεις. 

2. Κανείς δεν μπο,ρει νό:: ύποχρεωιθη νό:: άτrοτελέση μέλος μιας
όρyανώσεως. 

"Α ρ θ ρ ο 21. 

1. Κάθε άτομο εχει δικαίωμα νό:: λαt!>αίνη μ'έρος στή,ν ,ω-·
t!>έρνηση της χώρας του, έκλεγόμενο άπ εύθείας η οοό άντιπρο
σώπους πού έκλέχθιηκαν έλεύθερα. 

2. Κάθε <':iτc,μο εχει δικαίωμα νό:: διορίζεται, ,με τφούποθέ
σεις ίσότητος, στίς δημόσιες &π:ηροοίες της χώρας του. 

3. Ή θέληση του λαοrΟ είναι ή t!>άση της έΕρυσίας των διοι
κούντων. Αύτη. ή θ-έληση πpέ'Πει να έκlδηλωrθη με τίμιές .έκλο
yές, πού πρlέπει νά yίνωvται σε περιοιδ�κό:: διαστήματα, με yενική 
ψηψοψορία καί με μυστική ψηψο, η σόμψωνα μt μιό:: άνάλοyη δια
δικασία πού να έξασψαλί�η. την έλευθέpία της eκλοyης. 

"Α ρ θ ρ ο 22. 

Κάθε άτομο, σό::ν μέλος της κοινωνίας, εχει -δικαίωμα στην 
κοινωνική ,φοστασία. Αύτή t!>ωίζεται στην έθνική προσπάθεια 
καί στή διεθνη συνεργασία, καθώς καί στήν όρyάνωση καί τούς 
πόρους κ�θε χώρας, yιό: νά έξασψαλίση τήν ίκανοποίηση των οί
κονομικων, κοιvωνικ,ων καί μορψωτuκων δικαιωμάτων, πού είναι 
άπcφαίτητα στόv καθένα yιό: τήν άξΊοπρέπειά του καί yιά την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

'Ά ρ θ, ρ ο 23. 

1. Κάθε άτομο εχεί δικαίωμα vό:: έρyό:ζεται, νό: έκλέyη έλεύ
θερα τήν έ.ρyασία του, με συνθηκες δίκαιες καί ίκανοποιητικές, 
καί νό:: προστατεύεται έναvτίον της άνεργίας. 

2. 'Όλοι εχουν δικαίωμα, χωρίς καμμιό: διά1φιση, σέ ίση .
άμοιt!>ή yιό:: ίση έρyασία. 

3. Κάθε έρyαζόιμεvος εχει διr<αίωμα νό:: παίρνη δίiκαιη καί

• 
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tκανοπσιητική άμο{�ή. πού νά εξασψαλίζη σ' αυτόν και στην 
οίκοyένειά του ζωή ανάλογη μέ την ά:νθρώ11ιvη ά:Ε;ιο'Πpέ11εια και 
συμ11ληρωμέvη - αν ύ11άρχουν δυνατότητες - μέ δλα τά μέσα 
της κοινωνικης προστασίας. 

4. Κάθε ατσμο εχει δικαίωμα vά ίδρύση μαζί μέ αλλους συν
δικατα καί Ύά 11ροοχωρήση σέ συvδικδ:τα, yιά την ύ:π:οσrrήριξη 
των συμψερόντων του. 

'Ά ρ θ ρ ο 24. 

Κ,άθε ατο,μο εχει δικα�ωμα σέ ανάπαυση καl σε αρyία καl 
�υρίως σε λογικό περιορισμό των ώρων εργασίας, καθώς και 
σέ 11εριοδικές διaκοιπ:ές μέ πλήρεις αm:οδοχές. 

'Ά .ρ θ ρ ο 25. 

1. Κάθε ατομο έχει δ�καίωμα σέ ,έπίn�εδο ζ�ης αρκετό yιά
νά του εξασψαλίση την ύyεία τοu και την ευημερία του, αυτοv 
κα1 της οίκογένειάς του, σχετικό: μέ τη διατροψή, την ενδυμασία, 
την κατοικία, την ίατρική περίθαλψη, καθώς καl τlς απαραί
τητες κοινωνικές ασψαλίσεις. 'Έχει δικαίωμα άσψάλειας σέ Π'ε
ρίπτωση tό::νερyίας, άσθενείας, αναπηρείας, χηρείας, yερατειων η 
αλλων περι11τώσεων, στlς δπο,ϊες θά χάση τά !μέσα συντηρήσεως, 
έξ αίτίας περιστάσεων άνεξα;ρτήτων από τη θέλησή του. 

2. 'Η μητρότης καl τό παuδl εχουv δ�καίωμα σέ μιά είδική
�οήθεια 'καl συ'\Λδρομή. 'Όλα τά παιδιά, νάμιμα η -έξώ,yαμα, πρέ
πει νά �.ρίσκουv την ίδια κοινωνική. 'Ιl)ροστασία. 

'Άρ θ ρ ο  26. 

1. Κάθε αταμο εχει δικαίωμα στην έκ11αίδευση, ή 'δποία πρέ
πει νά παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστσv ή στοιχειώδης καl �α
σική. Ή στοιχειώδης εκπαίδευση είναι ύποχρεωτική. Ή τεχνική 
καl έπαyyελματική πρέπει νά yενικεuθη. Ή ε'fσοδος στις ανώ
τερες σ11όυδές πρlέπει νά είναι ανοικτή, μέ πλήρη ίσότητα yιά 
δλους, ανάλογα μέ την ίκανότητά τους. 

2. Ή εκπαίδευση πρέ11ει νά απο�λέπη σε 11λήρη ανάπτυξη
της ά:νθρωπίvης προσωιπ:ικότητος και στην ενίσχυση του σεt5α-
01μου των δικαιωμάτων ταυ ανθρώπου και των ,θε.μελιωδων έ
λευθεριων. Πρέmει vά ευνόη την κατανόηση, την ανοχή και τη 
φιλία μεταξύ δλων των έθνων και δλων των ψυλετικων η θιρη
σκευτtκων δμάδων, καθ'ώς και την άνάπτυξη των ,ένερyειων των 
Ήνωμένς.;>ν Έθνων yιά τη διατή:ρηση της εtρή·vη,ς. 
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3. Οί yονε'ίς εχοvν, κατ' ,άρχιήν, τό δικαίωμα νά έκλέf,ουν τόείδος της έκπαιδεύσεως πού θά: δοθιη στα παιδι� τΌυς. 
'Ά. ρ θ ρ ο 27.

1. Κάθε άτομο εχει δικαίωμα vc'x: παίρνη έ,λεύθερα μέρος στη μορφωτική ζωή της κοινωνίας, νά άπολαμ�άνη · τις τέχνες, και Ινc'χ: συμμετ.έχη στην έπιστημσνική πρόοδο και στα άyαθc'χ: αποτελέσματά της. 
2. Κα:θένας εχει δι'καίωμα στην προστασία των ήθικωv ·και - ιύλυκων συμψερόντων, πού ,cbτορρέουν άπό κάθε έ11:ιιστημονική, ψιλολcyική η τεχνuκή έρyασία, της 'δ<ποίας είναι δ δημιουργός. 

'Ά ρ θ ρ ο 28.
Κάθε άταμο �εχει δι•καίωμα στην όmαίτηση νό: �ασιλεύη στοκοινωνικό πε1δίο, καθώς και ,σrrό διε,Θνές Ήεδίο, μια τέτοια τάξη ωσ-ι,ε τc'χ: δικαιώματα .και οί έλευθιερίες, Ήού άναιcpέροvται στηνΉαρcΟσα διακήρυξη, νc'χ: κατορθωθιη vc'x: ·�ρουν μιά Ήλήρη Ήιpα

γματοrττσίηση.
'Ά ρ θi ρ ο 29.,

1. Το ατcμο εχει καθήκοντα άπέναντι της κοινωνίας, μέσα στην δποία και μονσν είναι δυνατή ή έλεuθερη καί τέλεια άνάΉτυξητης προσωπικότηrrός του. 
2. Μέσα στην άσκηση των δικαιωμάτων του και μέσα στηναπόλαυση των έλευθεριων του, δ καθένας δέν είναι ύποταyμέ- ι νος, παρά στc'χ: ορια τc'χ: θεμελιωμένα άΊι1ό τον νόμο, μέ άΉοικλει-στικό σκοπό νc'χ: έξΟJΟΙφαλισθiη ή αναγνώριση και δ σε�ασμός των δικαιωμάτων και των έλευθεριων των άλλων, ωστε νά ίκανοποιη- · ι θοϋν οί δίκαιες άπαιτήσεις της ήθικης, της δημοσίας τάξ,εως και της γενικης εύημερίας, μέ,σα σέ μια δημσκρατική κοινωνία. 
3. Αύτc'χ: τά δvκαιώματα καί σί έλευθερίες δέν είναι δυνατόν, σέ καμμιc'χ: Ήερίτιτωση, vc'x: έξασκηθόϋν έναντίον των σκοτιωνκαί των 'αρχων των 'Ηνωμϊων Έθ>νων. 

"Α ρ 81 ρ ο  30.
Καμμιc'χ: διάταξη cbτ' αύτή τή διακήρυξη &έν μΉορεΊ νά έρμηνευθη οτι Ήεp�έχει για ,ενα iΚpάτο,ς, μ,ια: δμάδα, η ενα ατοιμο, .δΠC'tcδήτιοτε δικαίωμα τιού νc'χ: του έΉιτpέΉη νά προ�η σέ μια έ

νέρ1 εια η vc'x συντελέση σ' ενα ε_ρyο, πού νc'χ: άπο�λέ.τιη στην άρσητων δικαιωμάτων και των έλευθεrιων ΉΟύ Οιακηpύσσοντ�αι. 
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Η ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ 

·tού άνθρώπινου δυναμικού

Της ΕΛΕΝ ΒΑΣΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΑ 

'Από τό "Αντυαρ άνηyyέλθη 
ό' θάνατος της 'Έλεν Βασάντα 
Ζαχcφα, έ.κλεκτης θεοσοψικης 
έρyατρίας από τήν Νέα Ζηλαν
δία. Είχε yραφη στήν θεοσοψι
κή 'Εταιρία άπό τό 1937 καί 
μετά τήν έ·κλσyή του Ζιναρα
yιαντάσα ώς τετάρτου διε
θνους Προέιδρου, ύπηρέτηάεν 
ώς 1μία έκ των γραμματέων 
του. Μετά την εκλογή του Ν. 
Σ ρί Ράμ ,ώς Προέδρου, ή Ζα
χάρα μετε,κλή•θη στήν 'Αμερι
κή, οπου ύπηρέτησε ώς €>σηθός 
έκδότης του «θεόσοψιστ». 

'Από έκει fΙκανε πολλά τα
ξίδια άνά τον κόσμο καί μιλου
σε έπί ψιλο,σοψrκων θεμάτων. 
Στό διάστημα αύτό ύ,τη,ρέτη
σε · καί ώς έιθνικ•ή γραμματεύς 
του Α!ύστραλιανου τμ,ήrμάτος 
της θεοσοψι,κης Έταιριας. Τε-

. λευταίως είχε την εύθύνη των 
έκδόσε-ων του θεοσοψ�κου 'Ι
δρύματος 'Αμερικης. 

Οί yονεις της, παλαιοί θεό
σοφοι, της είχαν δώσει τά 6-
νόματα ",Ελεν προς τιμήν της 
'Έλενας Μπλα€>άτσκυ - καί 

- ---- ---
---- --
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Βασάντα προς τιμήν της "Αvνι 
Μ-πέζαvτ, της όποίας τό έπίθε
τοv 1άπ::Ιδίδεται Βασάvrα σrrήν 
Σανσκριτική. Ή Ζαχά:ρα 1ιρο
τιμcuσε το οvομα Βασά:ντα, 
'Π'Ού σημαίνει «ανοιξι», έ-rτοχή 
άναστάσεως σέ καινούργια 
ζωή. 

Ή έθ-νική -πρόεδρος της θεο
σοφικης 'Εταιρίας των Ήν. Πο_ 
λιτειων μίς Τζόυ Μίλλς, στον 
αποχαιρετισμό της είπε: «Εί
θiε νό: ακολοvθή,ση αύτό, -πού 
συνέ(5η αναρίθμητες ψαρές ... 
'Ένα φυσιικό σωμα -παραμερί
σθη•κε καί, σύμφωνα μέ τίς ό
δηyίες της, παρεδόιθη στην πυ
ρά. Κάπου, κάπτοτε, 'Έλεv, θα 
ξανασ�μίιξ,ουμ·ε ! θό: σuνερyα
σΘουμε καί πάλι μαζί στό με
γάλο 1ερyοrν. Καί ίσςuς, &:yαπη
τη 'Έλεν, δπως έκάν01με στο 
παρελθιόv, νό: ξαναπιουμε ενα 
κύπελλο τσάϊ . ». 

.. 
** 

Ή 'Έλ�ν Βασάντα _Ζαχάρα 
είχε μιλήσει, κατά την διάρ
κεια της 97ης έτησίας συνό
bου της θεσσσψικης 'Εταιρίας 
στlό "Αντυαρ, τ\ό\Λ Δεκέμι(5.ριο 
του 1972, yιό: την «Μεyαλωσύ
vη του Ά νθiρώm:ινου &υν01μι
κοϋ». 

'Ιδού μια ευρεϊ:α περLληψις 
της όιμιλίας της: 

Τόν παρελθόντα αtωνα ή 'Έ
λενα Πετρό(5vα Μ"Πλα(5άτσκυ 
εtπε yιό: τόν ανθρωπο: «Είμε
θα τό θαυμα των Θαυμάτων -
τό μεyάλο ανεξιχνίαστο μυ
στή,ριο». Ό όρισμός αύτός έξ
ακολου_θεϊ: νό: εϊναι εyκ.υρος, 

παρά την τρομερή συcrοώρευ- .· 
σι γνώσεων, κατά τίς τελεlΥίαι
ες δεκαετίες, ώς προς την φύσι 
τοϋ ανθiρώrπου,, ή .δποία μας 
είναι αyνωστη. 

Έση1μειώθη μία φ,αι,ταστική, 
ιμάλιιστα τρομακιτικη -πρόοδος 
στην τεχνσλοyία καί τον το,μέα 
της (5ιολοylας ικαί εύyονικης. 
Ζουμε έν μέσ� της λεy,σμένης 
Έ,Ε,ελισσο,μιένης Έ-παναστάσε
ως. 'Αναφέρεται δτι συντό,μως 
θό: είναι δυνατόν νό: ,κοJθορίζε
ται ιδιά χημικων μέσων το ψϋ
λον του (5ρι':φους καί νά -προι
κισιθη αυτό μέ ώρ�σμένα χα
ρακτηιρ\J<JΙ'ίικά προτοG νό: yεν
νηθη, ά:κάμη δέ νά 'Παpάyων-
ται, κατα Κά'ΠΟlΟ σύστημα 
«παρtθlενοy,ενέσεως», · ίδανικό: 
ανθρώπινα πλάσματα, σαν τά 
Μρίδια. Γίνεται ακόμη λόyος 
yιό: τόν κ υ (5 ό ρ y κ, 'Π'Ού 
είναι σύνθεσις των λιέξεων 'κυ
ι!>ερνητική καί όρyανισμός, καί 
σηιμαίνει την άνάμιξι της κυ
(5ερvητuκης στον άνθρώrπινο όρ
yανισμό, ό όποιος θό: είναι έν 
μέρει ανθpω'Πος καί ,έν μέρει 
μηχανή. Ύ'Πάpχουν ηδη άνά:
μεσά μας �μερικοί κυΜρyκ, αν
θρω1Τοι μέ τεχνητές άρτη,ρί�ς. 
κεραμικες άρθρώσεις, πλαστι
κούς χιτωνες των ματιωv κ.α. 

Μερικό: Ο::'ΠΟ τό: τεχνητό: αύ
τσ: ορyανα είναι -πολύ ®οηθη
τικ,ά σε °άνθρώιιτους μιε έλαττω
ματικα '!!έλη - αλλά που θα 
σταματήση αύτή ή ίατρική 
πρακτική; Μερικοί έ'Πιστήμο
νες ηδη ,μιλουν 'Περί άνα"Πλη
ρώσεως σωρείας φ,υσικων όρ
yάνων με τελειότερα καί α
ψθαρτα τεχνητά, πλή:v του έγ-

ι ' 
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κεψάλου. Mt.pικol ά!'ττοτολμουν 
τήν τιρΜλεψι δτι καl στον έy
κέψαλο θα yίvη κάιποια έτιέμ
<!>ασις Ύιά τόν Ήpσyραμματι
σμό των yνώσεων. � 

'Όλα αύτα καθιιστόυν έτιεϊ
yον νά ύ-πογρcχ;μμισθiη ή άληθ:ι
νή ψύσι'ς του futθpώΉου, ή θεώ
ρησίς του ώς συνόλου καl �χι 
ώς άθροίσματος rαντιrδρcωεωv 
η ψυχολοyικου καl <!>ιολοyικου 
ζώου-, άλλα ώς μ ε τ α φ υ
σ ι κ η ς ύτιάJρξεως. Άπό τήν 
11.'λευρά της <!>α:θύτερης ,ψύσεως, 
του ά:ν,θpώτιου ύ'Π'άpχουν τερά
στιες δυνάμεις, που δέν εχουν 
ακόμη έκψ.ρασaη καl καταyρα
ψη. Καθώς ελεyε δ 11.'οιητής 
Ούώλτ Ούίτμαv: «Δέν είσθε 
δ,τι τιεριλαμ<!>ανεται ·μεταξυ 
του πίλου καl των ύ1τοδημάτων 
σας». 

Έτι' αυτου, ·ενα άπό τα έλτιι
δοφόρα σημάJδια yιά τό ξ•ετιέ
ρΟJσμα της μηχανιστικης αντι
λήψεως της ζωης είναι ή άνά
πτυξις στήν Δύσι μιας δυνα
της τινευματικης κινήσεως, ε.
στω 1καl αν άπέχη άκόιμη άπό
τήν αναyνώρισι της πνευματι
κης -ψύσεως του άνθιρώπου, 
πάντως <!>οηθεϊ στήv δημιουρ
γία μιαc: αυξούσης έvη,μερώσε
ως yια τό δτι δ άνθρωπος δέν 
έ:κψράζει τ·ήν πληρότητα της 
δυνάJμεώς του καl δτι είναι έ
ψικτόν ν<χ μεταμορψωθη, μέ 
τήν ένθcφρυνσί του να yίvη 
αύτό που είναι ουσιαστικά. 

'Έχει άναyνωρισθη πλέον 
άτιό πολλους ψυχολόγους, άν
θ.ρωπολόγους καl αλλους έτιι-.. 
στήμονες, δτι δ ανθρωτιος χρη
σιμοτιοιεϊ μόνον ενα κλάσμα 

των Lκανοτήτωv του. Κατά τόν 
δ6κτορα Μάργκαρετ Μήηvτ, ό\ 
άνθρωπος χρησιμοιπ:οι'εϊ μόνον 
εξη τοϊς έ κατό της δυνάμεώς 
του, ένω δ δόκτωρ Χέρμπερτ 
"Οττο πισtτεύειι δτι τό ποσο
στόν είναι μόνον πέντε η καl 
λιyώτερο. Άναψέρει δτι αν καί 
σήιμερα γνωρίζομε ,τολυ ,τερισ
σότερα yια τόν ανθ'ρω110, ,τα
ρά: ,τρό ,τενηντα -έτων, ή yνω
σις μας μΉοpεϊ να παρα�ληθrη 
μέ τήν κορυψr1 ένός τιαyΜου
νου, του όποuοu δ οyκος κρύ
<!>εται κάτω άπό τήν έ1τιψάνεια 
του ώκεαvου. 

'Έχει διαπιστωθη οτι δ κα
θένας μας διαθέτει ψυσικα ά
τωθέματα ίκανοτήτων, που έκ
i&ηλώνσνται σέ ,τιφιmώσεις έκ
τάκτου άνάy.κης, δτιότε τα α

τομα: έ,τιτελοGν έντυ,τωσια:κα 
άθλή,ματα: δυνάJμεως. Άναψέ
ρεται σχετικως δτι -μία yυ,ναί
κα ιμπόρεσε να σηκώση μονάχη 
της εvα αυτοκίνητο για να έ
λευθερώση τ,ό παιδί της, ,του 
· είχε παyuδευθrη άποκάτω κατα
τήν διάρκεια ατυχήματος.

Οί έ,τιστή1μονες λέyουν δτι
αί άντιληmικαί ίκαvότητες του
άνθpώ'Π'ου δέν άvαπτ�ύσσοvται
πλήρως καl μάλιστα καταπηέ
ζοντα:ι άπ·ό τό μορφωτικό καl
κοιvωνι'κό σύστημα. Αί · αισθή
σεις της όσψρήσεως, της άκο
ης καl της δράσεως, .καθ'ώς καl
αί κιvησιακαl καl ψηλα:ψητικαl
tκαvότητες, εχουν άμ<!>λυνθη
καl -π:ερ�κοπη. Διακρίνομε λι
Ύώτερο καθαρά, έπομένως αί
σθανόμεθα λιyώτερο. Διεπι
στώθη δτι ή κωφότη ς αύξάνε
ται λόy<:t) του θορύ<!ιου των
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συyχιρ6νων .πόλεων και ιδίως 
μηαξ.ύ των ιΑέων της Δύσεως 
έξ αίτιας της θορυ(:)ώδόυς μου
σικ.ης ράκ . εν · ρόλ. Είναι λοι
πόν μεyάλης σηιμασίας ή όρθη\ 
χρησις καl άνά:πτυξις των αί
σrθiήισεών μας. 

Μιά: περιοχή, ίκαvοτήτων ευ
ρύτατα ακαλλιέρyητ,η είναι 8 
έγκέφα\ος. Ό δόκτωρ 'Όττο 
μνημονεύει εναν εξοχο ΣοGυε
τικόν συyy,ραq>έα, ό όποϊος, 
Gάισει Ιδιεξιαχιθ,είσης ερεύνης, 
yράφει: «'Ο άνθρωrrτος, ύπό 
συν,ήιθεις συν9ηκες έφγασίας 
και ζωης, �ρη,σ�μΟΙ'JΊοιεϊ ενα: 
μ�κρό μ.έρος ταυ σκεπτικσσ του 
έfρττλισμσυ "Αν μποφού
σαμε νά: έξαναyικάσωμε τόν 
έyκέφαλό μας νά: ερyασιθιη μό
νον στ·ό μισό της ίκανότητός 
του, θά: ηταν δυνατόν, χωρίς 
καμμία δυσκολία, νά: έκμάθω
με σαράντα y λωσσες, νά: άπο
στη θΙίσωιμε την μεyάλη Σο(:)ι'Ε· 
τuκή Έyκυκλοπαιδε,ία: όλ6κλη. 
ρη και vά: περάσωμε τό:: ύπο
χρεωτικό:: μαθήματα δωδ;::.κά
δων κολλεγίων». Τέτο,ια επι
τεύγματα δέν Θό:: ησαν, (:)εGαί
ως, ιμεyάλης χρησιιμότητος, δί. 
χως την (:)ασική σοφία της ε
φαρμοyης των yνώσεων, ώστό
σο (:)λ{πομε τί οyκος ίκανοτή" 
των ύπάρχει δυνατότης ν' αιvα
πτυχθ:ουν. 'Έρευνες πού εyιvα:ν 
στό Ί νστιτουτο έγ:κεφαλικων 
έρευνων στό Πανεπιστήιμισ Νός 
"Αντζελες τ�ς Καλιφόρνιας, 
ωδήy,ησαν στην απίστευτη ύ
πόθεσι δτι «από πρα:κτικης α

πόψεως, ή δημιουρyvκή ίκανό
της του ανθρωπίνου έyκεφά
λου, ·είναι άπειρη». 

'ΈΊνα παρά:δειγ1μα του μεyέ
Θους της κρυμμένης δυναμικό
τητος σέ ιμεyάλον αριθμό παι
δuων μας παρέχεται από την 
μlέιθοΙδο Σ ουζουκι yι,ό:: την δι
δασικα\λία της μουσικης. Πα
ρέστην τελευτα&ως σέ μιό:: συ
ναυλία νεαρών '1 απώνων από 
εξ εως δώδεκα ετών, πού ε

παι.ξαν, μέ αίσθημα και ά:κρί
(:),εια, Βι(:)άλντι, Σ Oi'JΊ!Ξ.V, · Μό
ζα:ρτ, Χαϊντελ, Μπό::χ 'κ.α. Ό 
Σουζουκι απέδειξε δτι παιδιά 

συνήlθη, δίχως ιδιαίτερο τα
λέντο, ,μποιρουν νά διδαχθουν 
μουσική 1<αl νό:: παίςο•υν (:)ιολl 
από ήλικίας τριών ετών. Ή ί- . 
δια ίκανότης περιέχεται εντός 
δλων μας, άλλα δέν ανασύρε
ται. 

'Επίσης μία περιοχή ά�ρ� 
πίνων tκανοτήτων, πού δέν έ
χει αιpυτινισθη, είναι τό πεδίον 
της «ύπεραισθητης αντιλήψε
ως». Ή ,ε,κτασις αύτης της δυ-. 
νάμεως ,άvτιπροισω11:εύει μιό:: πε
λώρια πηyη της ανθρώπινης 
ψυχης, αλλά zχει ·ύποτuμηθη 
μέχρις έ-σχάτων, 'ό·πότε ανε
yνωρίισ8η δτι πρέπει ν' wο
τελέση ά:ντuκείμενον σο(:)αρας 
μελJέτης ικαl eρεύνης. 

Ή ύτιεραισθιηΊη αντίληψις 
αναφ,έρεται προ 11:ολλων αίώ
νων. Στην Παλαιά Διαθήκη ,α
ναφέρονται πολλές περιπτώ� 
σεις προγνώσεως ,του μέλλον
τος, δπως μέ τό οένύ-πνιον τ0<ϋ 
'1 ωσήφ, δ ότιοϊος εtδε τό:: επερ
χόμενα «παχειά» κα:l «ίσχνά:» 
fτ�. Στην αρΧ'αία Έλλό:δα, ε-. 
νας διδάσκαλος, ό Σ ωσίπα
τ,ρος, λ1έyεται δτι διέκοψε ενα 
μc:θημα περί φιλοσοφίας yιό: 
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νά δώση ,λ!επτομέρειες περί 
δuστuχήιματος συμι;αίvοντος σέ 
συyyενη του, · τόv Φιλοιμήτο,ρα, 
δ δπο'ιος δδη yουσε τό ά·μάξι 
του εις ά:πόυτασιv πολλων μι
λίων. Ό 'Ηρόδοτος ά:ναψέρει 
χρη,σμούς του Κροίσου, ι;ασι
λέως της Λ'υδίας, τόν 6ον π.Χ. 
αίωνα. 

Τόν 18ον α:ίωνα, δ Έμuανου
ηλ ΣΜντεμ,πορyκ, κατά την 
διάρκεια γεύματος μέ ψίλον 
τcυ στ,ό Γκέτεμποργκ της Σου_ 
ηιδίας, ξαψνικά κυριεύθη'κε α
πό 'τ�αραχή καl έξήyησε &τι 
είχε ·έκραyη κοντά στό σπίτι 
το,υ σtην Σ τακχόλμη πυρκαϊά, 
ή. δποία αιτειλσυσε καl την ι;ι
ι;λιοθήκη του. 

Μόνον έντελως πρcσψάτως, 
στό τελευταϊο τέταρτο του 
προηγουμένου αίωνος, α:ρχ�σε 
κάποια σοι;αρά μελέτη τ,ων 
<pαιναμl§:vων αύτων, μέ την σύ
στασι της Έταφίας Ψυχικων 
·�ρευνων, τό 1882, στό Λ',Qν
δινον. Λίyα χρόνια ένωρίτερα,
τό 1875, είχε ίδpυ8η, στη Νέα
'Υόρκη, ή θεοσοψικη 'Εταιρία,
ενας έ,κ των σκοπων της δποί
ας είναι εκτοτε ή ερευνα των
λανθαν- υσων στόν α:νθpωπο
δυνάμεων.

'Ήδη τα πειράματα τηλεπα
Θείας θεωρουνται τ.ετριμ,μένα. 
"Αρχισαν μεταqύ πομποΟ κα:l 
δέκτου στό ίδιο δωμάτιο, κα
τό'Π'tν σέ χωριστό δωμάτιο, ε
πειτα σε άπόστασι μεταξύ των, 
ή δποία τώρα εχει ψθάσει σέ 

· τεράστιες αιτοστάσεις. 'Ένας
έ.κ των διακεκρψένων τηλεπα

. θητικων, δ Καρλ Νι-κόλεψ, έ,ξε
τασθεlς crnό δμάδα σοι;ιετικων 

έ1τιστημόνωv, διε1τιστώθη οτι .η
το ίκανός νά δεχlθ!η μέ άιφί�

ι;εια μηνύματα ,σταλμένα από 
&να ι;ιοψυσικόν της Μόσχας, έ
νω αύτ-ός �ύρίσκετο στην Σι
ι;ηρία, -είς ά:πόστασιν 1800 μι
Μων. Ό δόκτωρ Ράιν, προϊ
στάμενcς του flcφαψυχολοyι
κου έρyαστηρίου του πανεπι
στ.ηιμίου Β0ιρείου Κάρολίνας, 
χρησιμοrn:οιώντας κcφτες μέ ώ
ριCJJμένες σχηματ�κές πάpαστά_ 
σεις, ι;ρηκε οτ, πάρα: πολλά 
ατομα: εχουν είς λαν8άνουc:-αν 
κατάστασιν ίκανότητα: ύπεραι
σθη-rης αντιλήψεως. Ό ϊδιος 
έπιστήμων sκαμε πειράματα 
ψυχοκινήσεως, πού τόν εκαμαν 
νά δηλώση οτι ύπάρχουν ένδεί
ξεις περί κάποιας μορφης έινερ
y,είας, την δπσίαν διαθ:§.τει δ 
νους η γενικώτφα ή προσω
πικότης ένός ατόμου. Σχετι
κώς, θ' άναφέ.ρω δτι ή Μίνα 
Κουλάyκινα, στη ΡCι;)σία, μπο
,ρεϊ έξ αποστάσε,ως vά μετακι
νήση μιά φιάλη yιεμάτη νερό 
πάνω σ' ενα τραπέζι, άκόμη δέ 
νά διαχωρίση τόν κρόκο από 
τό λεύκωμα ένός αύyοG. 

Ή δύναμις της ά:νθ.ρώπινης 
σκέψεως έπενερyεϊ ακ,όμη ,καί 
στά φυτά, οrn:ως απέδειξαν τ,ά 
πειράματα του Κληι; Μπάκ
στερ, δ όποιος διατηρεί: στη Ν. 
'Υόρκη μιά σχολή ανιχνεύσεως 
του ψεϋδους. Σ υvδέοντας μιά 
εύαίσθητη παλμοyραφικη μη
χανη μ' ενα ά:πό τά φυτά του 
γραφείου του, διεπίστωσε οτι 
κάθε μορφή ι;ίας 1φοκαλουσε 
άντίιδρασι στό φυτό ,καί κατε
yράφετο. Ή ϋψωσις της ψωνης, 
το σπάσψο ένός αύyου, τό α:-
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λειμιμα της παλάμης μέ αlμα 
προερχόμενο αιrό ενα δυστύ
χημα, προικαλοϋσε ποικLλες άν-

. τίδpάσεις στο φυτό. Και αν αυ
τό συμ<3αίνει- στά: ψυτά, τί έ'Πι
·δράσεις θά: εχουv αί σκέψεις
μας στους συνανθρώπους μας;
Ή θεοσοιψuκη ψιλοσαψία πρό
πολλου ύπεσ�τήριζε δτι αί σκέ
ψεις περιιέχουν δυνοψuσμό,
πρός τό καλύτερο η τό χε�ρό
τερο, ό:ναλ:όγως τφός την εντα
σί των και την παιθητuκότητα
του προσώπου πρός τό όποιον
στρέφονται. Τό 1959 δ σε�.
Φράνκλιν Λέερ έδημοσί!ευσε ε

να (9ι·�λίο ύπό τόν τίτλο «'Η
δύναμις της προσευχιης έ'Πι των
<pυτων», κατόπιν 700 ηλεγμέ
νων πειραμάτων ό:mό τόν 'ίδιον
και τούς συνεργάτες του έιπι 27.
000 σπόρων και (9λαστων. «Αί
ερευναί μας - γράψει - μας
idδειξαν δτι ή τφοσευχη μπο
ρει νά: διαψοροποιήση την τα
χ&rΎJτα· �λαοτήσεως και την
δύναμι ένός ψυτοQ.». Ό Μπέφ
ναρδ Γκραδ ό:νέψερε τό 1963
στ·ήν «Δ ιεθνη έπιθεώρησι Παρα
ψυχολογίας» τά: ό:ποτελέσt1ατα
της ό:ναιττύξεως ψυτειων κρι
θης, πού έποτuσθηκαν μέ την
ίδια άλJκαλικη διάλυσι. Στην
περίπτωσι πού ή διάλυσις διο
χετεύθιηΙκε ά.πό <':hοιμον tσχυρι
ζόμενον δτι διέθετε θεραπευ
τικές ίκανότητες, οί σειρές έ
κεινες του κριθαριου πcφοο
σίασαν διCΧΙψορετικη ιό:;νάπτυξι.
Στις 'Ηνωμένες Πσλιτ·είες εyι
ναν πειράματα μέ έyκεψαλο
y.ράψοιυς. 'Άτομα προικισμένα
μέ ίκανότητες yιόy,κι η σπου
δα;σται του συστήιματος Ζέν ά-

πεδείχθησαν ,Lκανό: νά: άνε�ο
κατε�άζουν την πίε,σι του αί
ματος και την θερμοκρασία 
του σώματος και yενικως νά: 
έλέ.yχουν τις ψυσιολοyικές λει
τουργίες. Ό καθηyητης Λ. Βα
λίλιcψ, σο�ιετικός έρευνητης 
της παραψυχολογίας, εyραψε: 
«Ή ανακάλυψις της δπισθεν 
των ψυχιικων ψαινομιένων ένερ
yείας · θ' άπο�η τόσο σηιμαντι-
1κή, αν οχι και περισσότερο 
σημαντuκη άπό την ά:νακάJλυ
ψι της ά:τοιμικης .έvφyείας». 

'Αλλά, ή αφετηρία της έπι
δόσεώς μας στην 1άνάπτυξι των 
λανθανουσών δUΙVάμεων του 
πνεύματος είναι ή ανάληψις 
της αύτσ - ό:νακαλJύψεως, ή 
στροφή μας πρός τις ρίζες ;ης 
ύπάρξεώς μας. 'Έστω και αν 
ε'ύμεθα πο"-ύ μακρυα ,άπό τον 
ακοιττό της πλήρους έΎρηyόρ
σεως της 'Παγκοσμίου δυνάμε
ως σοφίας και γνώσεως, μrrτο
ροϋμε διά: της ιe\Αδο,σκοπήσεως 
και ταυ διαλοyισμοϋ να άνοί
ξιωμε την θiύρα της άτομι,κης 
μας ένη μeρώσεως, νά: ξεπερά
σω με τις ύπαyορεύσεις και τlς 
προλήψεις, ωστε νά: wφάση μέ
σα μας μία εστω ακτιvα αιrο 
τόν άληιθlιvό 'Εαυτό; το μέρος 
της Μιας Ζωης. Αύτη ή προσ
πάθεια 8ό: έπι,ψέρη δημιουρyι
κη μετα�οιλη στη ζωή μας. Τ ό
τε θ' άνακαλύψωμε δτι ή άφε
τη ρία της κατανοήσεως είναι ή 
συναίσθησις της ά.ρχης της α

δελφότητος και του συσχετι
σμου της σ' ο.λα τά: ι!χχ,σίλεια 
της ζωης. 

Περιττον νό: λεχθη δτι ή με
yίιστη δύναμις είναι ή άyό:mη. 
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Χωρίς αyαπη, δλες οί α:λ�ς 
ίδιότητες είναι άνεπαρκεις. Ή 
άyάπη είναι ή ,έκΤι'λήρωσις του 
νόμου, ποιύ πηyά�ζει άπό τό: έν
δάμυχα τοιϋ κα�θενός μας. Δεν 
η:ρlεπει νό: ,τεριμένωμε ν' . άν
sθlή1ση ή άyάπη μονάχα, δταν 
εχωμε πλησιάσsι στή,ν Μαθlη
τεία. 'Υπάρχει Jμία ζωη καl ε

να ψως. Είναι ,μία δυνCΧΙμuκη ί
καν6τη ς μέσα 1μας καl παντοϋ. 

· Είναι ή �άισις της άληθινης ά
δελψότητος χωρίς διακρίσεις
ψυλης, πίιστεως, χρώματος.
'Όταν ξεκιο/ήσωμε α,το αυτην
τήν κατανόησιν, θό: άνακαλύ-
ψωμε τόν σκοη:ό καl την εννοια
της ζωης μας καl θά εχωμε
ξίεκινήσει στό έξιελικτικό μας
-vCΧΙξίδι, η:ού δλοι μας τό έη:,ιχει
ροϋμε μαζί.

t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

�Α n ο u 'ϊ n ό ::: τε 

ΚΑΙ- ΣΕΙΣ 

τοiς χpuGδδετοuς 

τόμοuς 

·Ι Λ I Σ Ο Σ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1956 ·- 1958 

1959 -1961 

Οί ;:Jυνδρομηταl τοΟ I Λ I Σ Ο Υ 
δικαιοΟνται νά τούς άyοράσουν 
ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 ,c11ντl της τρε� 
χούσης τιμης -::ων 12? δραχμων . 

"1ΕΡΙΚΟΙ φίf.οι του 1· 
Λ I Σ Ο Υ στελνουν την 
συνδρομή τους άφοϋ. ά· 
ναyκασθοϋμε, με λύπη 
μας, νά τους ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμlσεις, οί 
όποιες κοστιζουν καί 
χρόνο και χρηματα, η 
\ ά στείλω με είσπρακτu· 
ρα, που κοστιζει tπίσης, 
δηλαδη άφαιρεϊ άπο το 
περιοδικο ενα μέρος της 
συνδρομης 
Οί πολλοί είναι τακτ . 
κοί Έ ν ώ σ ο υ μαζ• 
τους! 

' ------------�� ------------
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((Κατ' είκόνα καi όμοίωσιν)) 

Tou Ίvδοu φιλοσόφοu 

ΠΑΡΑΜΧΑΝΣΑ ΓΙΟΓΚΑΝΑΝ'fΑ 

Στή Δύση συνηθίζεται νά δίδεται 
μεγάλη εμφαση σέ ζητήματα πού άφο
ροϋν προσωπικές άνέσιις. 

Όταν π.χ. ό καιρός είναι πολύ ζε
στός, δ ίiνθρωπος της Δύσεως ύποφέ
ρει, άνήμπορος νά · βρη άνακούφιση 
η τό άντίθετον, δταν κάνη πολύ κρϋο, 
είναι δυστυχής καi ώς λύσις μόνη 
τοϋ άπομένιι νά καταφύγη στά διά
φορα τεχνητά μέσα γιά νά βρη έκεί 
ζεστασιά. 

Οί διδάσκαλοι, δμως, της 'Α νατο
λης εχουν μιά τελείως διαφορετική 
Φιλοσοφία καi προτείνουν λύσεις πο
λύ πιό εύεργετικές καi άποτελεσματι
κές. 

λέγουν δτι τό αίσθημα τοϋ ζεστοϋ 
καi τοϋ κρύου, της χαρίiς καi της λύ
πης καi τοϋ πόνου άκόμα, δέν εiναι 
παρά τό αποτέλεσμα άπατηλών ύπο
βnλών έκ μέρους τών αίσΟήσεων καi 
της συνηθείας πού εχει άποκτήσει ό 
άνθρώπινος όργανισμός νά διατρέφε
ται άπό έντυπώσεις. Ό ίiνθρωπος, ό 
όποίος γίνεται Γνώστης, αύτός καi 
μόνον εχει την δυνατότητα ν' άνυψω
θη ύπεράνω της δυαδικότητος καi 
τών άποτελεσμάτων της. Οί μεγάλοι 
αύτοi της Γνώσεως, δέν διατείνονται 
ουτε καi προτείνουν πειθαρχία τόση 
που νά φθάνη νά προκαλη βλάβτι στό 
άνθρώπινο σύστημα. Συμβουλεύουν, 
μόνον, έκ της πείρας πού εχουν οί 
ίδιοι, δτι συναισθήματα δπως κρύου 
καi ζεστοϋ, χαρίiς καi πόνου, δταν 
φθάνουν νά γίνωνται άφόρητα, μπο
ροϋν νά κατασιγασθοϋν άκόμη καi νά 
έκλείψουν τελείως. 'Ακόμη δίδουν 
τόν τρόπον, μέ τόν όποίον θά μποροϋ-

σε ό ίiνθρωπος νά έλευθερ{οση τόv 
έαυτό του άπό κάθε αίσθησι ύπερβο
λικά εύχάριστη η ύπερβολικά δυσά
ρεστη καi συγχρόνως νά βρίσκη τό 
άντι-φάρμακο, άνακούφιση γιά κάθε 
περίπτωση. 

Μαθαίνοντας κανείς ν' άποσ�ν
δέη τόν έαυτό του νοητικά άπό τήv 
ένόχληση η έρεθισμό τών αίσθήσεων, 
άποταμιεύει γαλήνη στόν έγκέφαλόv 
του. Αύτός πού κατορΟώνει νό. παρα
μένη άνενόχλητος · άπό τά αίσθήματα 
-έρεθισμούς πού άδιάκοπα ερχονται
καi παρέρχονται, γίνεται τελικώς ενα
κέντρον ούδετερότητος, άνέπαφο στά
έναλλασσόμενα κίνητρα, καi άποδει
κνύει κατ'αύτόν τόν τρόπον την ού
σιαστικώς άμετάβλητη εννοια της
ψυχης, έν σχέσει πρόr τό μεταβλητόν
ίiπειρον. Ή δουλική άπόκρισις στiς
διάφορες αίσΟήσεις τοϋ σώματος,
ένοχλεί καi τόν Νοϋ καi τήν ψυχή·.
Μέ την άναστάτωση της Ψυχής, δ
ίiνθρωπος χάνει τήν πραγματικά ά
λ ηθι νή φύση του. Ό Κύριος ε{ναι
παρών τόσον στην ψυχρή δσον καi
στην πιό ζεστή γωνιά της Γης. Είναι
παρών στόν Βόρειο Πόλο, είναι πα-
ρών στός έρήμους της 'Αφρικής. Δέν
έπηρεάζεται άπό τiς ύπερβολές της
Αύτοδημιουργίας του. Ό ίiνθρωπος,
λοιπόν, κατ' εικόνα καi όμοίωσιv
δημιούργημα, θά επρεπε νά συμμορ
φοϋται δπως 'Εκείνος. • Αλλωστε ή
θέλησις τοϋ Κυρίου διά μας δλους
είναι: Ν' άποκτήσωμε συνείδηση, να

βελτιώσωμε την άντοχή, νά άνυψω
θοϋμε ύπεράνω άπό κάθε αίσθηση δυα
·δικότητος.

,.Ι 

1 :1 

; 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

'Επίγειο ήpερονύκι-ιο 
(Σvνειδησιακός διάλογος) 

Ό φανοποιός (στό βάθος) : Κατασκευάζω φανούς άντοχης. 'Επισκευάζω φα-

Μιά_φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Άλλη φωνή 

Μια φωνή 

Ή φωνή 

Μ!ά φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνη 

"Αλλη φωνή 

Ό φανοποιός (στό 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνή 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνή 

Μια φωνή 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνή 

νούς. 'Ελάτε σε μένα όσοι χρειάζεσθε φανάρια νά 

περ πατητε τό πρώτο τό σκοτάδι σας. 

Τί σκοτάδι βαθύ. Άκοίίς τή φωνή τών φαναριών; 

Τή φωνή τών φαναριών; 

Μήπως είμαι τυφλός; 

Είμαι τυφλός; Χρειάζομαι ενα φανάρι ν' άντέχει στα

θερά νά το περιφέρει καl νά μέ περιφέρει. 

Καl σφοδρότατος άνεμος φυσά. 

Καλά δεν κρατοίίσες πρlν άναμμένο στο χέρι ενα φα-

νάρι; 

: Μά τώρα είναι σβησμένο, χαλασμένο. 

: Δέ θυμάσαι κάποιον ηλιο; 

: Ποιόν ηλιο; Μά ύπηρχε πουθενά κανένας ηλιος; 

Μήπως εΙδα τό φάντασμά τού; 

: Ά, ναl κάτι σαν νά ένθuμοίίμαι, ζοίίσα κάτω άπό 

έκε,ίνο τόν ηλιο της άθλότητος. 

: Ναί, σ' έκείνο τόν ηλιο της βαρβαρότητος 

βάθος) : Κατασκευάζω, κατασκευάζω φανάρια ν' άνrέχοuν 

ν' άντέχοuν σ' αύτό τό πυκνό σας τό σκοτάδι. 

Πάμε στό φαναρτζή νά φτιάξουμε τά φανάρια μας. 

Πάμε, νά πάρουμε τά φανάρια μας. 

Νά κόψουμε τό σκοτάδι τό βαθύ. 

Νά όλιγοστέψοuμε τό σκότος τό βαρύ. 

Νά διακρίνουμε τά πράγματα. 

: Νά γυμνάσουμε τή νέα μας όραση. 

: Νά βλέπουμε μέσα στό φώς, τό σκοτάδι νά μή μας 

στενεύει πιά. 

· Ο φανοποιός (στό βάθος) : · Κατασκευάζω , κατασκευάζω φανάρια της άντο

χης. Πάρτε φανάρια της άντοχης. 
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"Αλλη φωνή 
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Άκουσες πόσο φανερά μας φωνάζει δ φανοποιός; 

Ό φανοποιός (στο βάθος) : 

'Ακούω πόσο καθαρά μας φωνάζει δ φανοποιός μας. 

Πάρτε, πάρτε, έλα.τε νά πάρετε φανάρια της άντοχης. 

Νά προσέξουμε νά μήν πέσουμε σέ τοίχους. "Αλλη φωνή 
"Αλλη φωνή 

Μιά φωνή 

Μήν περπατδ.τε, μήν περπατάτε καί σκοντάψετε σέ 
τοίχους. 

: Πα.με στο φανοποιό μας. Πάμε. 

Ό φανοποιός (στό 
Τή διεύθυνση ας άκολουθήσουμε της φwνης του. 

βάθος) : 'Ελάτε νά πάρετε, ώ σκότεινές ύπάρξεις έλατε νά 
πάρετε τούς φανερους φανούς σας. 

Μιά φωνή 
"Αλλη φωνή 
"Αλλη φωνή 
"Αλλη φωνή 

'Η φωνή 

Μιά φωνή 

Άλλη φωνή 

Ό θυρωρός 

Πηγαίνουν καί παίρνουν τά φανάρια τους, αλλα νέα, 

αλλα έπισκευασμένα, οί φωνές χωρίζονται. 

: Θαμπά βλέπω μέ τό φανάρι μου. 

: Κάτι σά να βλέπω. 

Πάλι βλέπω; Από ποϋ φωτίζομαι; 

Βλέπω όλο καί πιο καθαρά. 

Σά νά "μαι σ' ενα πανδοχείο πελώριο.
Που· είναι δ θυρωρός του; 

Έ θυρωρέ, θέλουμε νά περάσουμε τή νύχτα μας θυρω
ρέ, τή νύχ!α μας ζητοϋμε νά περάσουμε τήν πλατιά 

καί τή βαθιά μας νύχτα. 

Σας άνοίγw. Πηγαίνετε κατά τήν προσταγή τών νέων 
σας φανών η τών παλαιών τών δανεισμένων. 

Φωνή ενδον σταθερή 
Μιά φωνή 

: Περάστε στήν αΊθουσα τών 'Αριθμών. 

'Ακούσατε, πρέπει νά περάσουμε στήν Αϊθουσp. τ.ών 
'Αριθμών. 

Φωνή ενδον 

Μιά φωνή 
Άλλη φωνή 

Άλλη φωνή 
Φωνή ενδον 

Φωνή 

"Αλλη Φ<..,�νή 
Μιά φωνή 
Μιά φωνή 

"Αλλη φωνή 

Μιά φwνήε 
Φωνές 

Νά πάρετε τή δύναμη τών κλειδιών τών δρισμένwν 

άπό τούς προηγουμένους σας έαυτούς. 
Άς περάσουμε στήν Αίθουσα ·τών 'Αριθμών. 
Αύτό εΙναι τό κλειδί μου. 

Κι αύτό τό δικό μου τό κλειδί. 

Περάστε τώρα στήν Α'ίθουσα της Φωτιάς καl δυνα

μώστε τή δύναμη πού σας άρμόζει, γιά ν' άνέβετε καl 

·τίς άνάλογες κλίμακες τοϋ Πανδοχείου.
Δυναμώνομαι, άνεβαίνw. 
Σά νά κατεβαίνω. 
Κατεβαίνω λοιπόν τήν κλίμακα πάλι; 
Εύτυχώς άνοίγουν τά κλειδιά τlς θύρες. 
'Ανοίγω τά παράθυρα, παλι αίσθάνομαι περιορισμένα.

: Άκουσες πώς έκλείσθη πίσω μας ή θύρα;
: Μας πηραν τά κλειδιά άπό τlς πόρτες. Κύριε τών

κλειδιών, κύριε τών κλειδιών, αφησέ μου τ' άριθμη
μένα τά κλειδιά στίς θύρες, κύριε τών θυρών, κύριε
τών κλειδιών-

, 
Ακούγεται μουσική άνάλογη άπό κάθε αίθουσα.

1973 

.. 



1973 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνή 
Μια φωνή 
"Αλλη φωνή 

Ό Κύριος τών κλειδιών 
(στό βάθος) 

Μια φωνή 
"Αλλη φωνή 

Φωνή ενδον 

Φωνή 

'Ένδον φωνή 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνη 
Φωνή ενδον 
Μια φωνή 
"Αλλη φωνή 

Μια φωνή 

Ή ενδον φωνή 

Μια φωνή 

"Αλλη φωνή 
"Αλλη φωνή 
"Αλλη φωνή 

Μια φωνή 
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: Σά νά' χοuμε φάγει λωτό λησμονήσαμε τήν προέλεu
σή μας, τήν ήλικία μας καl τήν καταγωγή μας. 
Παρακαλώ πάλι για λίγη πατρίδα. 

. : Δεν μποροϋμε νά φuγοuμε άπό έδώ; 
: Σά νά' μαι ή σκιά άπό μια μαγική φωτιά. 

: Ώ ε'ιδωλα, της παντοτινης φωτιάς ύπομένετε τούς 
περιορισμούς σας, πού έσείς σφίξατε μέ τlς προηγού
μενες σας πράξεις. 'Ακοϋτε τήν τακτική μοuσική 
τών κόσμων πού σας άναμένοuν. 
Σά νά' κοuσα τόν κύριο, τών κλειδιών. 

: 'Εγώ δέν ακοuσα τίποτε. Φαίνεται δτι εχω λιγώτερη 
άκοή. 

: Ύπάρχοuν έδώ α'ιθοuσες άγκαθιών; Φωνές άγκα
θιών ύπάρχοuν ό θάνατος είναι ό άπελεuθερωτής 
τών άγκαθιών σας. 
"Ας τραγοuδήσοuμε στό σuμπόσιο αύτό πού λάμποuν 
τ' άγκάθια μας, τό τραγούδι της χαράς, ώ σuνδαιτu
μόνες. 

: Μήν καπνίζετε τά σπίτια σας μέ καπνούς, μήν καπνί
ζετε μέ καπνούς τά παράθuρά σας καi δέ βλέπετε 
καθαρά. 
Νά μήν καπνίζοuμε τή θέση μας μέ καπνούς. 
άξιωμάτων, 
τιμών 
φανατισμών 
μίσοuς. 
Νά μήν κλείνοuμε τήν δρασή μας μέ πανικούς. 

: Ποτέ μήν έξαφανίζετε τήν δρασή σας μέ πανικούς. 
: 'Εγώ διαλέγω τό φωτεινό μοu "Αγγελο. 
: Κι έγώ διαλέγω τό σκοτεινό μοu "Αγγελο. Αύτο
λεηλατοϋμαι, άφοϋ εχω κάθε δικαίωμα έκλογης. 

: Νά πλύνω τήν καρδιά μοu πάλι, νά πλύνω τήν καρ
διά μοu. 

: Θά' ρθει ωρα καi θά καοϋν δλα τά τεχνάσματα, δλα 
τά οίκήματα τοϋ πηλοϋ, σά φρύγανα ξερά τοϋ καλο
καιριοϋ. 

: 'Εγώ περιμένω τόν ήχο τών �λειδιών πού τήν πόρτα 
μοu πάλι θ' άνοίξει για νά περπατήσω τό δρόμο της 
έλεu�ερίας μοu. 
Θά χαλάσει πάλι ό φράχτης μας; 
Θα γίνω κάποτε διαuγής. 
Θά' ρθει ό κύριος τών θuρών, ό κύριος τών χωρισμών 
μας θά' ρθει. 
Σά νά τόν άκούω ν' άνοίγει μια θύρα αλλη. Θά' ρθει 
κι ή σειρά της δικης μοu θύρας. 
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"Αλλη φωνή 

Μιά φωνή 
Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 
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"Αλλη φωνή 

1 Λ I Σ ΟΣ 1973 

'Ένας κύκνος σκοτωμένος είναι ή άγάπη μου, ενας 
κύκνος σκοτωμένος. 
Ή άγάπη μου είναι ενα ζαρκάδι άποκλεισμένο. 
Πότε θά' ρθιι ό. Κύριος τών κλειδιών, τό κλεισμένο 

μας Άπειρο ν' άνοίξει; 
: Σιγά-σιγά μεγαλώνουν οί ρωγμές. Σιγά-σιγά, ερχε

ται ό Κύριος τών κλειδιών, και ό κύριος τών είσόδwν 
καί τών έξόδwν μας ό Κύριος έ:ρχεται και άπ' δλα · j 
τά πάθη σας πάλι σας άπελεuθερώνει εwς δ�οu πά-
ψουν νά σας φωνάζουν τά πάθη σας κι έσείς σταμα
τείστε άπό την άπόσταση της δικαιοσύνης σας νά 
τ' άκοϋτε. 

: Θά' ρθει ό Κύριος τών θυρών νά μας άνοίξει πάλι 
ενcr κλειστό ή μερονύ κτιο,. . 

: Γυρίζω στόν έαuτό μου. Δέν εχw άνάγκη παρακλή
· σεwν.

: Πολλές πόρτες άκόμα θα διαβώ και πολλοvς θuρw·
ρούς θά παρακαλέσw; δσο προχwροϋν ο! θuρwροi 
γίνονται δύστροποι, άσαφείς, όπως οί μαίανδροι τών 
ε\σόδwν πού άντιπροσwπεύοuν. 
Πνίγομαι άπό τών παθών μου τό θόρυβο. 
Εύσπλαχνίσοu, εύσπλαχνίσοu μου κύριε τών θυρών 
μου, ελεος. 

: Άνοίχτε νά φύγουμε. 
: Δέ θελοuμε προστάτες και προστασίες, και φρου

ρούς και θυρωρούς καλούς και κακούς, δυσμενείς 
κι εύμενείς, προτρεπτικούς κι άπογορεuτικούς, δέ . 
θέλουμε θυρωρούς. Άνοίχτε μας τις πόρτες. Άνοίχτε 
μας, πνιγόμαστε. 
Μακριά, μακριά άπ' όλους μας τούς τοίχους και τούς 
φράχτες. 
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'Η 'Έλενα Μπλα6ά-ισκυ 

περί -ιών κινδύνων 

-ιού πνεuμα-ιισμού 

Άπο το «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ)) 

'Ερώτησις: Γιατί οί ·θεόσο
φοι δεν κοιψάζονται νά έ;τ:α
ναλαμι5άνουν δτι οί ,έ;τ:ικοινω
νίες με τά ;τ:νεύιματα κι• δ μεν
τιούμισμος είναι ;τ:ολυ έ;τ:ικίν
δυνα ;τ:ράyματα; 'Έχουν κανέ
.να ίδιαίτερο λόγο yιά νά μι
λοϋνε ετσι; 

'Α'Π'άντησις: Πρέ;τ:ει να υ;τ:ο_ 
θ!έσοι.ψε, δτι ιεχουνε. ·Όσο για 
μένα ύ;τ:άρχει κά;τ:οια αίτία, κι' 
έχω το δικαίωμα νά ;τ:ροι5άλλω 
τή γνώμη μου, ιάJψοϋ ;τ:ερι-σσό
τε.ρο ο:ττο μισο αtωvα εχω έντε
λως έξοικειωθεϊ με τlς άόρα
τες αύτές, δμως ;τ:άρα πολυ αί
σ'θητες κι' άvαμψισ�ήτητες, «έ_ 
πίρροές», ά;τ:' τα συνειδητά 
«Στοιχειακά» καl τα ήμισυvεί
δητα «Κελύφη», μέχρι τά δλωσ
διόλου άσυνείJδητα κι' άπερί
yραπτα φαντάσματα .κ·άθε εί
δους. 

. Έρώτ.: - Μ.τrορεϊτε να μας · 
δώσετε ενα παράδειγμα η πα
ραδείγματα, nού νά δείχνουν 
τrοιοί είναι σί κίνδυνοι σε τέ
τοιες ·ένασχσλήσεις; 

:Απάντ. - Γι' αύτο θά χρεια
ζότανε καιρος τrολυ περισσό
τερος άτrο τον διαθέσ�μο. Κά-

,θε αίτία .μ1τορεϊ· νά κριθεί άτr' 
rr' · ά'Ποτελ{,σματά της. Πάρετε 
την ίστσρία τοϋ Πνευματισμοϋ 
αφ' δτου sμψανίσθη κε τrάλι 
σrr-η·ν 'Αμερική, στον αίωνα 
μας, καl κρίνετε μόνος σας, 
αν aκανε ;τ:ερισσόιτερο καλο η 
Κα!Κ·Ο στους ό;τ:αδούς του. Σας 
1ταρακαλω νό: με καταλάι'!>ετε. 
Δεν εlμαι -.ένάvτια ,στον πρα
)'Ιματικο Πνευματισμό, αλλά 
στο σuyχρονο ρευμα που ;τ:η
ρε αύτο το ονομα, στην ετσι 
όvομαζόμενη ψιλοσόψία που έ
ψευρέθηκε yιά να έξηyήσει αύ
τά τά ψαινόιμενα. 

'Ερώτ.: - Δεν -πιστrεύετε κα
ιθόλου στα ;τ:νευματιστui<ά ψαι
νόιμενα; 

'Απάvτ.: - Άκρι�ως έΊϊε�δη 
- καl -πολυ δικαιολογημένα -
1τιστεύω σ' αύτά, yιατl ξεύρω
τrώς, έκτος ά-πο μερικ·ες 1τερι
�ώσεις ·συνειδητης άτrάτης, εί
ναι τόσο άληθινά, δσο καl το
δτι σεϊς κι' έyώ ζοϋμε, γι' αύ
τ·ό δλο 1μου το Είναι έ1ταναστα
τεϊ ένάvτιά τους. 'Άλλη μια
,φορά σας ξαναλJέω, δ,τι έννοω
yιά τα ψυσuκά τrνευματιστικά
ψαινόμεvα, κι' δχι yιά τά ψυχι_
κά η νοητuκά. Τ ά δμοια έλ�·ύ-

• • 
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ονται. Γνωρίζω προσωm:ικα αν
τρε·ς καί yυναϊκες, καλσύς, ό
yνούς, ύψηλης πνευματικότη
τας, πού πολλα χρόνια της ζω
ης τους πε,ράσα'!ε .μέ την &με
ση κα.1θοδήyηση καί τη,ν προ
στασία άJκόμ,η «·ανωτέρων πνευ
ιμάτων», ε'ίτε άσαρκων, είτε 
πλανητικων. Τέτοιες δμως «Δι
άνοιες» δέν εϊναι του τύπου έ
κείνων, πού έμφανlζσvται στίς 
πνευματιστικές συγκεντρώσεις. 
Μόνο σέ σπάνιες, έξαιρετvκές 
περιπτώσεις, δδη·yουνε κι' έπη
ρεάζου\ΛΕ τούς θνητούς, πού 
τούς έλκύουνε μαγνητικά, έξ 
αίτίας του καρμuκοσ τους παρ
ελθόντος. Για να έnιτύχει κα
νείς μια τέτοια εϋνοια δέν εί
ναι άρκετό να καθήσει καί να 
περιμένει την «ά:νάnτυξη» nού 
έπιθυμεϊ. Μ' αυτό τόν τρό1το 
άνοίyε,ι την nόρτα σ' ενα σμη
νος άnό φαντάσ�ματα, καλά, 
κακ,ά, η άδιάiφορα, στα δποϊα 
τό μέντιουμ σκλαι!>ώνεται yια 
δλη του τη ζωή. Μ.ν ύψώνω, 
λοιπόν, φωνη άντίθετη στον 
πνευματιστuκό μυστικισμ,ό, nου
ναι αyιος κι' έξευyενίζει, άλ
λα ένάντια σ' αυτόν τόν συγκε
χυμένο ιμεντιουμι01μό καί στίς 
δοσοληψίες, μέ μορμολύκεια. 
Αυτα είναι φαινόμενα της ίδιας 
ποιότ,ητας μ' �:κεϊνα nού πρlν 
από δυό αίωνες nρσκάλεσαν 
την καταστ.ροψη σέ τόσους μά_ 
yους ·καί τόσες μάyuσσες. 

Έρώτ.: - 'Ώστε ύnονοεϊτε,, 
δτι δλα αυτα είναι μαγεία καί 
τ,ίnοτε περισσότερο; 

Ά1τάντ.: - Έννοω. δτι, συ0 

νειδητα η άσυνείδηrrα, κάθε έ
πικοινωνία μέ τούς πεθCΧΙμένους 
είναι νεικρομαντεία, μια nάρα 
πολύ έn κίνδυνη άΤίασχόληση. 
Αίωνες nρlν άn' τό Μωϋση, δ-
λα τα εθνη τα προικισμένα μέ 
νση μοσύνη θεωρούσανε μια τέ
τοια ό:Jσχολία άμαρτωλή κα<ί 
σικληρή, yιατί ταράζει την α- , 
νάnαυση των ψυχων κι' έμπο� 
δίζει την εξελικτική τους ανά
nτυξη nρός άνώτερα nεδία. 'Η 
σοφία δλων των περασμένων 
αίώνων, στό σιύνολό της, στά
θηικε ά1τόλι.n:α άvτίθετη προς 
τέτοιου είδους 1τράξεις. Και 
τέλος, σας ξαναλέω αυτό, nαΓ 
δέν ιf,ταψα να έnαναλαμι!>άνω, 
yραnτα η nροψορικά, δεκcrrrέν-
τε χρόνια τώρα. Ένω μερι,κά, 
αn' τό: λεyόιμενα 1τνεύματα, δέν 
ςεύρουν τί λένε, κι' ,έnαναλοψ
Ι!>άνουνε μονάχα σαν παπαyά
λοι δ,τι Ι!>ρίσκουνε στον {yκέ.ψiχ-
λ:ο του μέντιουμ, η των αλλων 
1ταρευρισκοιμένων, ύ1τάρχουνε 
και πνεύματα eξαιρετcκα έnι
κίνδυνα, 'ΠΟU ιμπορουνε να δlδη
yήσουν στό κακό. Αυτα είναι 
δυό yεyοvότα π0ιλύ φανερά. 
"Αν πατε στους πνευματιστι
κούς κύκλους της Σ χσλης του 
Άλαν Καρντέκ, θα . Ι!>ρεϊτε 

· nνεύματα nού, έπιι!>εl!>αιώvουνε
τη μετενσάρκ.ωσιη και μιλουνε
σό:ν γνήσιοι όnαiδοι της ρωιμαϊ
κ,ης καθ1σλικης 'Εκκλησίας. "Αν
πατε στους «προσφιλεϊς μακα
ρίτες» των Άyyλοαμερικανων,
θ'ό: τούς ακούσετε ν' άρνουνται
τη μετεν,σά.ρκωση και να στηλι
τεύουνε ώς αίρετι'κούς, δσους
την nρεσl!>εύουν και γενι,κα να
συvτονίζονrCΧΙι μέ τlς αnόψεις

" 

, . 

.. 

. . 
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τω:ν διaμαρτυραμ.<ένων. Τ ά πtό 
καλά, τό: πιο δυνατά ·σας μέν
τιουμ., δλα ύποψέρανε σωματι
κά καί :διανοητικά. Σ κεφθειτε 
τό θλιt!>ερό τέλος του Τσάρλς 
Φόστερ, που πέθανε σ' ενα φρε_ 
νοκομ.εϊο, έπικίνδυνος μανια
κός. Τον Σλαίηvτ, που ητcwε 
έπιληπτικός, τόν 'Έyκλιντον, 
τό καλλίτερο τώρα μέντιουμ 
στην Άyyλία, που πάσχει άrrτ 
τ.ην uδια άρρώσ-vεια. θυμ.ηθεί:
τε τή ζωή του Ντ. Χόουμ., αν
θρώπου που ή ψυχή του ητανε 
γεμάτη χολή καί πικρία, και. 
παυ ποτέ του δεν είπε εινα κα
λ:ό λόyο, yιό: δποιον ύποπτευό
ταvε δτι κατέ'Χει ψυχικές .δυνά
μεις. 

Ό Κο:λt!>ινος αύτ·ός του πνευ
μ.ατuσμ.οϋ χρόνια πολλά ύntέφε_ 
ρε από μ.ι·α άρρώστεια της 
σπονδυλικης στήλης, που του 
δημ.ωύρyησαν οί έπικοινωνίες 
με· τ.ό: <<πνεύματα». 'Ήτανε τέ
λειο έρείπιο, ' δταν πέθανε. 
Σ κεψθεί:τε άJκόμ.η τή θλιt!>φή 
τύχη του ,κακόιμ.οuρου Ούάσιy
κτον 'Ί ρt!>ιyκ Μπίσοπ. Τον έ
yνώρισα στη Ν. 'Υόρκη, ητανε 
δεκατεσσάρων χρόνων τότε και 
παρουσίαζε άναμφuσt!>,ή,τ η τ ,η 
1μ.εντιουμ.ική tδιασυστασία. 'Η ά_ 
λήθεια είvω, δτι ό ·καυμεvος 
κορόϊδεψε τα πνεύμ.ατά του και 

τα t!>άφτισε: «ασυνείδητη μυϊ
κη ·δράση», προς μ.εyάλη ικα
νοποίηση δλωv των 6ργανώσε
ων τ{Ζ>ν ϋψιστα μορφωμένων κι' 
έπιστημ.όvων αφελων, και. προς 
μεγάλη ώψέλεια της τσέπης 
του.'Αλλά... «de mortuis ωl 
nisi bonum». Τό τ-έλος του στά_ 
θiηκε θλut!>ερό. Κατόρθωσε να 
κρ�ψει έπuμ.ελέστατα τις 'κρί
σεις επuληψίας που πάθαινε, 
(τ,ό πρωτο κι' tσχυρότατο σύμ
πτωμα 'Πpαγματικοϋ ,με\,tτιου

μισμ οϋ). Και ποιός qέρει αν ειχε 
πεθάνει η είχε μόνο πέ.σει σε 
κατάσταση καταληψίας, δταν 
εyινε ή νεκροψία του. Οί συy
γενει:ς του ίσχυρίζοvται πώς 
ζοϋσε, αν π�στέψουμ.ε τα τη
λεyραφήμ.ατα του Ρώυτ,ερ. Και
τέλος, ας δσϋμ.ε τί αn!έy�ναv 
οί ·άδελφιες Φόξ, οιί t!>ετεράνοι 
των μ.,έντιουμ κι' tδρύτριες τσϋ 
σύγχρονου Πνειψατισμ.οϋ. 'Ύ
στερα ά:πό δοσοληψίες σαράν
τα έτων με τους «,άyγέλους», 
καταλήξανε να yίvουν ά:νίατες 
ηλίθιες, που τώρα δηλώνουν σε 
δημόσιες όμιλίες, δτι τό ερyο 
κι' ή φιλοσοιφ,ία δλης τους της 
ζωης ύπηρξε μιά απάτη. Σας 
ερωτω, τί είδους πνεύματα εί
ναι αύτα που τίς ώθ'ουvε σε μια 
τέτοια συμπερuφορά; 

Ί 

************** 
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'Α n ο ι< τ ή σ α τε ι< α i σ ε ϊ c

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

1973 

<< ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ )) 

(' Από τιiν Προϊστορία μέχρι τήν 'Αναγέννηση) 

μέ 3 πρωτότυπους πίνακας έκτόc: κειμένου, 

περιέχοντας τούς φιλοσόφους κατά Σχολάc: 

ΑΌ Προσωκρατιι<ή περίοδος : 

Οί όρχαιότατοι, Οί έπτά σοφοί, Οί "Ιωνες, οί 'Ανατολικοί, Πυ

θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεδται, Έμπεδοκληc:, Άνα'f.αγό

ρας, 'Ατομικοί, Σοφισταί. 

Β'. 'Από τόν Σωι<ράτn μέχρι τόν Χριστιανισμό 

Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, Άκα-

δημία Πλάτωνος, Περιπατητικοί, Στωϊκοί, 'Επικούρειοι, 

Σκεπτικοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 

Γ'. 'Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν 'Ανα
γέννηση: 

Νεοπλατωνικοί, Πατέρες - Άπολογηταί, Σχολαστική φιλοσο, 

φία, Θωμδς Άκινδτος, Ρ. Βάκων, "Εκκαρτ. · 

Εύρετήρια όνομάτων. 

'Άδετον δρχ. 60- Δεμένον δρχ. 80
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ «ΕΖΗΣΕ ΔΥΟ ΖΩΕΣ» 
.. 

ΜΕ ΑΔΡΕΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΑΡΞΕΩΣ» 

'Όχι στίς 'Ινδίες, όλλό στήν κεντριι<ή 

Εύρώπn αύτή τή φορά 

Στοχασμοί με άφορμη την <<Κοιλάδα 
τών Ρόδων» του Ντίνα-χ (Τόμοι 2) 

του Καθηγητού Γ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ 

> Λ ' λλ' > 'ψ
'- ' 1 .t·i.πo πο ες απο εις τα κει-

μενοc του Ντίναχ θά. συντελέσουν 
- -οσο περvουνε τά. χρόνια - νά.
άλλάξουνε ριζικά. οί άντιλήψεις
μας για. τον άνθρωπο και για. τον
κόσμο και για. τη ζωη και για.
χίλιες-δυο άλλες θεμελιώδους ση
μασίας πλευρές του έπιστητου ..
Θά. δώσουνε νέες ορθότερες οψεις

\ Ι \ Ι 

β 
. \ f σε τοσα και τοσα ασικα πραγ-

ματα, καταδείχνοντας πως αύτά. 
δεν είναι lτσι καθως ως τά. σή
μερα τά. θαppόυσε ή άνθρώπινη 
επιστήμη. Κα:ι λέγοντας «οσο 
περνουνε τα. χρόνια» έννοω «οσο 
σ' εύρύτερους κύκλους μορφω
μένων και κα:λλιεργημέvωv άν
θρώπων γίνονται συν τ<j) χρόν(j) 
αύτά. τά. κείμενα γνωστά». 

'Η παραπάνω πεποίθησή μου 
άποτελεί χα!. την κυριώτερη αί

. τία πού καταπιάστηκα με ζηλο 
και με θέρμη στη μετάφρασή 
τους κα.ι στην lκδοσή τους. ,, Α.λ-

λ ,- β'β I f λ 1 < αc,α ε αια τον τιτ ο που ο συγ-

' ( Ν '  Ύ β' γραφεας τους ο τιvαχ ειχε α-
λει ( «Σελίδες 'Ημερολογίου») 
και. τον έκαμα «Ή Κοιλάδα των 
Ρόδων», άλλα. κατά. τά. άλλα 
προσπάθησα νά. είναι ή μετάφρα
ση οσο γίνεται πιστότερη. 

"Ε ' � β 'ζ ' ' ; vας που υια. α ει τα κειμε-
να. χωρις πολλη προσοχη η &.
κρες-μέσες, άποκομίζει μονάχα 
την εντύπωση της άνα.ντίρρητης 
λογοτεχνικης τους άξίας. Τ ά. 
βλέπει «σά.ν ενα μυθιστόρημα:», 
σά.v ενα: λογοτέχνημα έξα.ιρε
τικης ομορφιας και θαυμάζει την 
περιγραφική ίχα.νότητα του συν-

' .ν / \ Ι τακτη των κειμεvων, που «τοσο 
ώρα.ία μας τά. άπεικοvίζει ολα. 
) -

εκειvα». 
Για. οσους ομως έχουν την 

ι 

' ' � β' ' / υπομονη να. υια ασουν τα. κειμε-· 
να άπ' την άρχη εως το τέλος 
( ,ι ' , ) ' ' οχι αποσπασμχτικα. , με τη σει-
ρά. και με κάποια. προσοχή, για. 
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οσους Οελήσουv με σοβαρή πρό
Οεση vά: έ:μμείvουv στην προσεχτι
κή ά.vάγvωση των -9fιΩ σελίδων 
των δυο τόμων της « Κοιλά_δαςη, 
παίρνουν τά: κείμενα αυτά: μιά:v 
οψη ά.συγχρίτως ά.ξιολογώτερη 
χαί δcίχvουv την ά.ληΟιvή τους 
ύφή (οχι μυΟιστόρημα, ά.λλά: πc-

, 1 

'β 
\ 

ριστα-ηχα που συvε ηχαv στην 
πραγματικότητα) χι έ:πίσης δείχ
νουν τις τρcίς θεμελιώδους βαρύ
τητας πλευρές του ουσιαστιχου 
των περιεχομένου: Ά φ' έvός την 
πλευρά της αίσιόδοξης προοπτι
χης γιά: μιά: μορφή «ίδαvιχης 
οίχουμενιχ ης χοι vοπολι-:-είαςη, 
πού έ:πιφυλάσσεται στη δική μας 
γη ά.π' την ίστοριχή της ά.vθρω
πότητας μοίρα: ϋστερ' ά.πό κά
μποσους αίωvες. 'Λφ' έτέρου την 
πλευρά: μιας νέας έ:ξαίσιας Γνώ
σεως - έ:vτελως έ:παληθευμέvης 
αυτή τή φορά: άπ' την αποψη 
της οντολογιχης της έ:γχυρότη
τας - σε θtματα μεταφυσιχης 
πίστcμ)ς. Καί τέλος τήv πλcυρά: 
της έ:vαλλαγης ά.vαμεταξύ θανά
του χαί νέας σε «ά.vώτερη έχά
στοτε ϋπαρξηη ζωης, πού θά.ρθcί 
vά: διαδεχθεί, σάv όλοφάvερη ά.
λήθεια, τή σημερινή μας γιά: τον 
αvθρωπΌ - «έ:πιστημοvιχήη δη
Οεv - περί όριστιχου βιολογιχου 
μας τέλους ά.vτίληψη. 

Σέ χαΟεμιά: ά.π' αυτές τις τρείς 
οπτικές γωνίες θά: πρέπει vά το
ποθετηται έ:vαλλαχ-τιχά: - ά.vτί-

. στοιχα με τά κομμάτια του ολου 
εργου πού �ρχοvται με τή σειρά: 
σελίδων, με την κανονική σειρά, 
στον ά.vαγvώστη - ό μελcτητής 
της «Κοιλάδας των 1.)όδωνη. Καί 
φυσικά πρέπει vά: πρόκειται γιά: 
ά.vαγvώστη ά.vωτέρας μορφώσεως, 
πού vά: μην είναι έ:vτελως άφιλο-

σόφητος, πού να.χει χάνει έ:παρ
χείς έ:γχυχλοπαιδιχές σπουδές 
χαί πού vά: διαθέτει χι έσωτεριχή 
καλλιέργεια; σά:v πνευματικός αv-
Ορωπος. 

* 
*' * 

'Υπό το πρωτο πρίσμα - ά.π' 
\ ! f Ύ β'β' τα παραπαvω τρια - ει ναι ε αια

ώραίο vά: γνωρίζει ά.πό τώρα ό 
αvθρωπος οτι Οά.ρθεί καιρός πού 
ή τωρινή πολιτιστική χρίση της 
μονόπλευρης τεχνιχοχρατίας θα-

ζ - 'Ω - 'λλ' ' χει ι.,επεραστει. ραιο, α α χα;ι
προ παντός ά.ληθινό. 

'Απ' αυτή τήν οπτική γωνία 
ή «Κοιλάδα των Ρόδωvη θυμίζει 
σά:ν σύλληψη την << Π ολιτείοcη 
του Πλάτωνος -'- στά: πλαίσια 
φυσικά των νέων χοcιρωv - η το 
De Civitate Dei του Αυγουστί
vου η τό Do insula Utop�a 
(1518) του αγγλου Θωμα More 
(Μώρου) η τό Civitas Solis 
(1643) του ίτοcλου Θωμα'Κοcμποc
vέλλα η τις «ίδοcvιχές χοινωνίεςη 
η «κοινοπολιτείες - πρότυπα» 
αλλων μεταγενεστέρων συγγρα
φέων. 

Έδω ομως εΙvοcι κάτι διοcφο
ρcτιχό άπ' τις άπλες κείνες «συλ
λήψcιςη των προνοcφερθέντωv με
γάλων πνευμάτων των α:ίώvων 
του ποcρελΟόντος. Έδω ό Ντίνοcχ 
τά: «εΙδε>) χοcί τά: «εζ ησεη ολοc 
κείνα, χάρη σ' εvα σποcνιώτοcτο 

· φαινόμενο παραψυχολογία:ς, πού
ητοcνε της προσωπιχης του μοίρας
γραφτό νά: συvδεθη μ' αυτό ή ζωή
του. Μ' <Χλλοc λόγια τά: οσα περι-

, Ύ \ Ι γραφει ειvαι - στις γενιχες τους
γραμμές - τά οσα; πρόκειται νά
πραγματοποιηθουνε · στά μελ
λοντικά: κείνα χρόνια; πού έ:ξιστο
ι:,εί στά: κείμενά του.

. . 
' ' 1 

ι ' 
] 
~ 
'Ι 
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'Η α.ίσιοδοξία γιά τις ίστορικες 
τύχες των λαων της Εύρώπης 
κα.ι . γιά την. άνοδική έ:ξελικτικ-η 
πορεία του δυτικου πολιτισμου 
διαπνέεf άπ' ακρη σ' ακρη τά 
κείμενα του ·Ντίναχ. Οί φόβοι 
μας γιά την πτώση των ήθικων 
άξιων, γιά τούς «σφαλερούς δρό
μους πού εχουν πάρ:::ι Όί νεώτερες 
ήΧικίες», γιά την κρίση ύπι:ψπλη
θυσμου πού όδηγεί σε μιά «δημο
γραφική εκρηξη», γιά την όλοένα 
έ:ντεινομένη «μόλυνση του φυσι
κου περιβάλλοντος», yιά την ά-. 
πειλή ένός όμαδικου εξολοΟρε
μου με φοβερά οπλα μαζικης κα
ταστροφ Ίjς (θερμοπυρηνικό όλο-, ) ) � , , κα.υτωμα , α:ποοειχνουντα:ι μα-
ταιοι η τουλάχιστο ύπερβολικοί. 
'Ότι περνάει καιρούς δοκιμασίας 
ό πολιτι_σμός μα.ς, αύτό είναι ά
ναντίρρητο. Περνάει κινούνους 
και θά περάσει κι' άλλους πολ
λούς άκόμα. 'Αλλά θά ξεπερα
στοvνε μ' επιτυχία ολοι .α.ύτοι οί 

β ' �, λ ' ) "λ φο ερα ουσκο οι κα.ιροι κι ο οι 
α.ύτοι οί κί,ιδυνοι θά παρακα.μ
φθουνε. 

'Ένα. φωτεινό μέλλον άπαντέ
χει τούς λαούς της Εύρώπης μας. 
'Όχι άπό τύχη, άλλά σάν επακό
λουθο δικης των ενσυνείδητης 
εκλογης πορείας ζωης. 'Έχουνε 
δίκηο οσοι ΠJ,στεύουν στα μεγά
λα πεπρωμένα. της άνθρωπότη
τας. Ή πορεία: της ζωης της δεν 
είναι δούλη των α:ίτίων, δεν χα
ράσσεται άπ' τον ντετερμινισμό 
( ' λ' ' ' ) Ε" την τυφ η αιτιοκρα.τια . ινα:ι 
άποτ�λεσμα επιτυχημένης άξιό
λογιχης κρίσεως και καλης και 
σωστης επιλογηc; στο σταυροδρό
μι άναμεταξύ κα.λου και χακου. 
Κι ή κασσάνδρεια προφητεία 
του Os,vald Spengler ( «Τό λυ-

κόφως της Δύσεως», Μόναχο, 
1918-1922), οτι εγγίζει στο τέρ
μα της ή εποχ·η του δυτικοευρω
πα.ικου πολιτισμου, θά εχη μεν 
μιάν επαλήθευση παροδική, άλλ' 
οχι κα:ι μιά.ν όριστική επικρcίτη
ση. Ό Σπένγκλερ μίλησε γιά την
επικείμενη μετάπτωση του πολι
τισμου των Εύρωπα:ίων σε μιά 
αψυχη κα.ι μονόπλ:::υρη τεχνικοοι
κονομική χρονική περίοδο, για 
την άποστέρηση του δυτικου 

ι , ' , 
β 'Ο πνευμα:τος απο τα α ρα. του, 

άπ' τις ήΟικες και πνευματικές 
β' ' ' ' ' 'β του ασεις, απ τις αιωνο ιες 

β' θ ' 'Ο ' σε ασμιες ρησκευτικες, η ιχεc, 
αίσΟητικες και γενικώτερα πνευ-

' 't:' 'ΟΝ ' 'μα.τικες C<.<-,ιες του. τινα.χ το 
άπειχονίζει και το άφηγείται κι' 
αύτό το στάδιο, άλλα σάν μιά 

β λ' \ , \ «μεσο α.σι εια», σαν κατι το 
πρόσκαιρο, παρ' ολη τή μακραίω
νη διάρκειά του. «Είδε», λέει, 
χα.ι «ξεύρει» πως είχc μεν δίκηο 
ό Σπένγκλερ yιά. την επικείμενη 
πτώση, άλλα οτι «ϋστερ' άπ' τον 
Μεσαίωνα. οπου τώρα. ( μετα τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο) μπαί
νει ή γηραιή χι' ενδοξή μα.ς τού
τη ηπειρος, πάλι με χρόνια με 
καιρούς θα ίδεϊ μιά καινούργιοc 
'Αναγέννηση κοcι το συνοcκόλου
θο ανθισμα: ένός νέου μεγάλου πο
λιτισμου». 

'Ί'πό το δεύτερο του ούσιαστι
κου περιεχομένου των κειμένων 
της πρ ϊσμα - μια νέχ εξοcίσια 
εποcληθευμένη Γνώση σε θέμοcτα. 
μετοcφυσικης πίστεως - ή «Κοι
λάδοc των Ρόδων» του Ντίνοcχ 
άνοίγει καινούργιους όλόφωτους 
δρόμους στον το,μέα -;Ίjς Γνώσης 
της όντολογιχης Πραyματικότη-

* χ "' 

.. 
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' <:- ,  , 
λ τας και καταο::ιχν::ι ποσο σφα .ε-

' )f ( 'λ / C PIJ ηταν:: η ο ιγοπιστια μας, ο 
σχ.::πτικισμός μας κι ή ύλιστι-

' θ / .... ' \ κη μας cωρηση του κοσμου και 
• της ζω ιjς. 2:τήν τελ::υταία αύ--:ή

μας είχc παρασύρ::ι ή CΧλ(Lατώδης
πρόοδος τrιc: φυσικϊjς επιστήμης
του 19ου αίώνα. ' Ελέγαμε - άπ'
τον 190 καί πέρα - οτι «ή έπι-

, <:- , ' ,,;:. C στημη, προοοcυσασα, απcυει1.,ε
πόσο ητανc σφαλερά. τα. οσα ή
Ορησχευτική πίστη κι ή μcταφυ
σική διανόηση μας είχανε μάΟει
νά. νομίζωμε ώς όρθάη.�- �

Τά. κcίμενα του Ντίναχ κατα
δείχνουνc οτι οί φυσικές έπιστη
μες δεν εχουνε τή δυνατότητα
παρά. νά. μας παρέχουνε πρακτι
κcς μονάχα καί χρήσιμες γνώσεις
στους cπί μέρους κλάδους των.
Μόνο <<γνώσεις», οχι τήν άληθι
νη Γνώση. 'Η έπιστήμη μας
δείχνει μονάχα την έξωτερική
οψη των πραγμάτων, τά. έπιφαι
νόμενα μονάχα. Κι αυτό το «φυ
σικοεπιστημονικό κοσμοείδωλο»,
έκτος του οτι είναι «έντελως άβα
Οέςη, δεν εχει αλλως τε καί καμ- ·
μια. :χ_ρονικη όριστικότητα κύρους.
Δηλαδη οχι ά:πλως δεν μπορεϊ ή
έπιστήμη νά. δώση άπάντηση στα..
«μεγάλα έρωτηματικά.» πού δια
τυπώνcι ό αξιος του ονόματός
του ανθρωπος, οχι ά:πλως δεν
έπαρκεϊ νά. cρμηνεύση τά. φαινό
μενα καί να. δώση λύσεις στα. ύ
ψηλου έπιπcδου προβλήματα του
κόσμου καί της ζωης, άλλα. δεν
ε:χ_ει κα:ί καμμιά. :χ.ρονικη σταθε
ρότητα. Είναι έντελως «ρευστήη.
C Η κάΟε έπο:χ.ή εχει τή δική της
«ύποκειμενικη» φυσική έπιστή
μη, πού εχcι διαδε:χ.Οεϊ τίς προη
γούμενες. 'Αλλά. κι αύτην πρό
κειται νά. τήν άντικαταστήσει ή

φυσικη έπισ:τήμη μιας προσεχους 
μcλλοντικης έποχης. Ν ά. τήν έκ
τοπίσcι καί νά. την · διαδε:χ_θεϊ. 
'Όπως εγινε εως τά. τώρα, στη 
διάρκcια: πολλων αίώνων, . στο 
πρόσφατο παρελθόν. 

'Η όντολογικη Π ρi>:.γματικό
τητα, ή έξ άντικειμένου ύπαρκτή, 
ή πολυδιάστατη, είναι έντελως 
ασχετη - άσύγκριτα άνώτερη -

. άπ' τήν ύποκειμενικη -κατ' αν
θρωπον είκόνα του κόσμου καί 
της ζω ϊjς. 'Η τελευταία αύτη 

1" ( / ' ·,.., ' ειναι η παρε:χ_ομενη σε μας, ταv-
Ορώπινα πλάσματα, άπ' τά. άτε
λη μας αίσθητήρια, άπ' τίς άσθε
νείς «κεραίες συλλήψεως», με 
τίς όποίες ή Μοίρα μας ε:χ.ει προι
κίσει κι άπ' τίς πεπερασμένες 
δυναμικότητες γνώσεως, που συ
ναρτωνται με την &δύναμη vοη
τικη δομη του δικου μας βιολο
γικου είδους. 

'Η όλοφάνερη Γνώση για. την 
6παpξη της ώς ανω έξαίσιας 
όvτολογικης Πραγματικότητας 
- παρ' ολο το άπpοσπέλαστο
της δομης της, του ούσιαστικου
της περιεχομένου - θ' άντικατα-

, rf ) ' ' \ \ στησει υστεp απο καιρους και
καιρούς, σύμφωνα με τα κείμενα
του Ντίνα.χ,θ'άvτικα.τα.στήσει καί

( β' \ ( ' λ' ' ως ιωμα και ως ασφα ηςγvω-
' ' ψ \ ' ' \ ση - μεσα στην υχη και στο

νου του άνθpώπου - τόσο τη
δογματικη πλευρά. των μεγαλυ
τέρων θρησκειωv οσο· καί τίς
παλιές «δοξασίες>> έv γένει των
κάθε λογηι; «μεγάλων» πvευμα
τικωv κηρυγμάτων, οσον έπίσης
καί τά. οσα ή έκάστοτε «pευστη»
φυσικη έπιστήμη μας έδίδασκε
«τόσο Οετικά.η κάΟε φορά. ( ! ) για.
τον κόσμο καί γι� τη ζωή, σε κά
Οε. έποχή. 'Η όλοφάvεpη κείνη,
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Γνώση, μέ την έπα.ληθευμένη όν
τολογικη εγκυρότητα., θέλει ά.πο
κτηθη - ά.πό ώρισμένη έποχ:� 
και πέρα - ά.π' τον ανΟρωπο, 
χάρη στο θαυμαστό 'επίτευγμα 
του 'Ινστιτούτου Αϊδερσεν, δη
λαοη χάρη στ�ν πρόσκτηση μιας 
νέας ίσχυρότερης «κεραίας συλ
λήψεως» (νίμπελβιρχ). 

Στά μεγάλα εκείνα ενορατικά 
πνεύματα του μεγαλώνυμου αυτου 
κ' (Λ�ς. ) ' ' ' -εντρου ιοερσεν και στο εκει 
δημιουργικό των εργο, εργο όλά
κερων αίώνων, θά όφείλει ή ά.ν
θρωπότητα το οτι εγινε μπορε
τό να διαμορφωθη συν τ� χρόνq.> 
ενας νοητικα ά.νώτερος ά.νΟρώπι
νος τύπος, προικισμένος μέ την 
εν λόγq.> νέα «δυναμικότητα γνώ-

( \ ' 
λβ \ ' σεως» το νιμπε ιρχ και μεσq_>

αυτου την Oversyn). 
'Εμείς οί σημερινοί ανθρωποι 

δέν εχομε ίδέα για τον «δυαδι
σμό» αυτό"ν: 'Αφ' ένός την «κο
σμοεικόνα» πού οί δικές μας 
αίσθήσεις μας παρέχουν, δηλα
δη το «φυσικοεπιστημονικό κο
σμοείδωλο», πού ή κατ' ανθρω
πον επιστήμη μας δίνει και μας 
' 

'ζ ( ' \ ' / \εικονι ει και με το πειραμα και 
μέ το εργαστήριο και με τη θε
τικη μέθοδο έρευνα και διατυπώ
νει με τις δικές της διδαχές) κι 
ά.φ' έτέρου τη μεγάλη όντολογι
κη Πραγματικότητα, την έξ ά.ντι
κειμένου ύπαρκτή, την πολυδιά
στατη, πού ή όντολογική της 
εγκυρότητα θα ε!ναι 'τόσο όλο
φάνερα έπαληθευμένη στους και
ρούς πού ό Ντίναχ περιγράφει στα 
κείμενά του. 

Ή κυριώτερη αίτία, πού το 
σύγχρονο πνεί3μα ( του δικου μας 
καιρου ή διανόηση) δεν μπορεί να 
.παραδεχτεί εναν τέτοιο δυαδισμό, 

ι ' ' β � ' -συνιστα-;-αι σ-:-ην υπερ ΟΛιΚΊ) τ ')ς 
δικης μας έποzϊjς πίστη στο κυ
ρος της ά.νΟρώπινης φυσικης επι
στήμης και στά πορίσματα. της 
θετικης της μεθόδου. 

'Η εποχή μας ( 1 9ος και 20όc) 
εχει ύπερcκτψήσει τις δυνατό
τητες της έπιστήμης. Κι αυτό 
γιά πολλούς λόγους. 'Ένας ά.π' 
αυτο_ύς τούς λόγους ε!ναι πως 
ε!χε ά.λλοτινά παρασυρθεί ή ά.ν
Ορώπινη σκέψη ά.π' τι.ς διαβε
βαιώσεις της Οεολογικης παρα
δόσεως κι ά:π' την ά.ποφΟεγμα
τικη ά:πόφανση των δογμάτων κι 
( / \ � 'β - '' υστερωτερα, στο οιι:ι α των αιω-

ς. ψ I θ 
' ' \ ' νων, οια ευσ ΊJΚε απ την επιστη-

μονικη πρόοδο αυτη ή πίστη κι 
ετσι το ά:νθρώπινο πνευμα ά:πο� 
γοητεύθηκε. 'Ένας αλλος λόγος 
είναι πως δεν το χωρεί ό νους 
μας, οτι το δικό μας βιολογικό 
ε!δος ένδέχεται να μην ε!ναι το 
unicum, ή κορωνίδα της Δη
μιουργίας, δεν το χωρεί ό νους 
μας οτι ό δικός μας εκ καταβο
λ ης εξοπλισμός σε «δυναμικότη
τες γνώσεως» ενδέχεται να μην 
ε!ναι ό «ά:νώτατος δυνατός», οτι 
ό δικός μας όρθός λόγος ενδέχε
ται να μην ε!ναι «παντεπόπτης», 
οτι ή δική μας νοητικη δομη κι οί 
δικές μας αίσθήσεις ενδέχεται νά 
ε!ναι έντελως ά.τελcίς. 

Ή έποχη ομως την όποίαν ό 
Ντίναχ περιγράφει (3905 μ.Χ.) 
γνωρίζει για τα ά:καταμέτρητα 
έκατομμύρια τις κατοικούμενες 
«σφαίρες τ' ουρανου», για τα 
ά:καταμέτρητα έκατομμύρια των 
διαφορετικωy - ά:π' το δικό μας 
ά.νθρώπινο γένος βιολογικων εί
δων, γιά τι.ς μυριάδες και μυpί,ά
δες «αλλων>J πολιτισμων, σέ ά:
_φάνταστη ποικιλία και σέ άστρο-
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νομικές ά.ποστάσcις χαί σέ ά.σύλ
ληπτους ά.ριθμούς .. 

Κι cτσι ή διανόηση του 3905 
μ. χ. δεν εχcι τόσο πολύ δυσχο
λcυτεϊ νά τον συνειδητοποιήσει 
αυτόν τον δυαδισμό: 'Ότι cχτός 
ά.π' την κατ' ανθρωπον «χοσμοcι
χόνα», έκτος ά.π' την πραγματι
κότητα του έξωτεριχου γύρω κό
σμου χαί της άπτης πέριξ ζωης,
ύπάρχει ή ά.σύγχριτα ά.νώτερη όν
τολογιχη Πραγματιχότητα,ή πο
λυδιάστατη, ή εξαίσια, ή έξ ά.ν
τιχcιμένου ύποστατή. Το φυσι
χοεπιστημονιχό κοσμοείδωλο ά.
ποτcλει ά.ντιχείμενο cρεύνης της
επιστήμης (μέ τη θετιχη μέΟο
δο). Ή έξ ά.ντιχειμένου όντολο
γιχη lΙραγματιχότητα c!ναι κά
τι, πού ή ά.νΟρώπινη επιστήμη δέν
εχει τη δυνατότητα νά προσπε
λάσει. Κι αλλως τε δέ Οά ύπηρ
χε χι έπαλήΟευση της όντολογι
χης της εγκυρότητας, δίχως την
πρόσκτηση του νίμπελβιρχ, της
«νέας δυναμικότητος γνώσεως».

Το νόημα του ώς ανω «-δυα
δισμου», το σέ τί αυτός συνίστα
ται, γίνεται κατανοητό χι ά.π' τη
δική μας εποχή. 'Λρχει ναχουμε
( ) )f

ψ ' ' λ ' υπ ο η την εκ αιχευτικη «παρα-
βολη» του Τίνερσεν, οπως ό Ντί
ναχ την ά.ναφέρει στά χcίμενά
του. Ό Τίνερσεν δίνει μέ την
«παραβολή» του μιάν ά.πάντηση
σ' εκείνους, πού ίσχυρίζονται οτι 
ή θετικη μέθοδος της φυσιχης
επιστήμης ε!ναι ά.λάθητη χι οτι
μας παρέχει τη μόνη ά.ληθινη
είχόνα της πραγματικότητας του
κόσμου χαί της ζωης. 

Ό Τίνερσεν γράφει οτι σ ενα
πολύ μακρινό πλανήτη ένός αλ
λου ήλιαχου συστήματος πού
εχει Μο ηλίους - μέ λευκό χαl

μέ πορτοχαλλόχρωμο φως - σέ
μία σφαιρα παρεμφερη μέ τη δι
κή μας, μέ τούς αυτούς περίπου
ορους φυσιχου περιβάλλοντος, 
συνέπεσε νά παραμείνει ή όργα
νιχη ζωη - επί δισεκατομμύρια
αίώνων - στην ά.ρχική της κοι
τίδα, στούς ωκεανούς, στη θά
λασσα. Καl τά χρονικά διαστή
ματα �ταν τόσο μεγάλα, ωστε οί 
νόμοι της εξελίξεως των είδων 

·.ιπαρήγαγαν έκc.ί, μέ την πάροδο 
ά.ναριθμήτων χιλιετηρίδων, ενα 
ενάλιο βιολογικό είδος, το όποιον,

' < ' 
"'

' 
β λ περαν ωρισμενων σταοιων ιο ο-

γικης χαl πνευμα1:ικης ά.ναπτύ
ξεως, ά.πέκτησε χαl πνευματικη
ζωη καί γνώσεις χαί κάποια έπι-

' \ �'
ψ 

' ' ' 
στημη και οι α για γνωση και
φιλοσοφικό στοχασμό. 'Αλλά βέ
βαια οί γνωστικές του ίκανότητες
δεν �ταν δυνατό νά ύπερακοντί- .1
ζουν τlς κεραιες συλλήψεως - j
ά.τελεις καί πεπερασμένες, μά-

, 1λιστα δέ- κάπως περισσότερον 
ά.τελεις, έν συγκρίσει μέ κεινες Jτου tδικου μας βιολογικου είδους 
� τίς όποιες έκ φύσεως διέθετε. 
.,.Ηταν σ' αυτό ά.νέφικτο νά ύπερ- ·

' ' β λ ' ' νικησει τη ιο ογικη και πνευμα-
τική του μοιρα. Μάταια θά περί
μενε την πρόσκτηση εκείνων, πού
δέν του �ταν δοσμένα ά.πό την
τελευταία αυτή. 

Το γεγονός οτι ά.νέπνεε μέ
βράγχια δεν εμπόδιζε εν τούτο.ις

' ' λ' β λ ' ""' ' το εν ογ<J> ιο ογικο ειοος να
εχει καl γεωμετρικές γνώσεις καl
γραφη χαί κάποια φιλοσοφία
ζωης. Ε!χε δέ καl πλήρη πίστη
σ-:-lς γνωστικές του δυναμικότη
τες. Δέν το ε!χαν ποτέ ά.πασχο
λήσει προβλήματα γνωσιολογι
κά. Ή μορφη ύπό την όποία ε!χε 
συλλάβει το σύνολο. του κόσμου, 

, " 
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το σύνολο των ύπαρκτων πραγ
μάτων, δέν ά.ποτελουσc κατά. τη
δική του πίστη καί πεποίθηση 
ενα άπλό «επιστημονικό κο
σμοείδωλο», οπως Θά. λέγαμε 
εμείς, προσαρμοσμένο προς το 
πνευματικό του επίπεδο .καί προς 
την «ίσχύν κεραιωνη της δικης 
του νοήσεως καί του δικου του 
όρΟολογισμου, &λλ' �ταν αύτό
χρημα «παν ο,τι εξ ά.ντικειμένου 
ύπά.ρχει». πίστευε ά.κρά.δαντα 
πώς παρ' ολο το νόμο του «&λλη
λοφαγωμου» στ·η δική του πανί
δα, παρ' ολες τίς τρομαχτικές 
συνεπείq: αύτου ά.πώλειες, οί μυ
ριάδες τά. φύτρα προφυλάσσουνε 
την πανίδα κείνη ά.π' τον εξολο
Θρεμό. Θά. είναι, λέει, αίώνια. 
Κι' ετσι ή τροφη δέ Θά. λείψει 
ποτέ ά.π' τά. ενάλια κείνα νοήμο
να πλάσματα, στα. όπο'i:α ενσαρ
κώνεται ή species-βασίλισσα του 
σύμπαντος κόσμου. Παραπέρα 

1 1 C ς:. β' C πιστευανε πως η οια ιωση κι η 
διατήρηση μέσα σέ κείνο το ύyρό 
στοιχείο ά.ποτελε'i: ά.παραίτητη 
προϋπόΟεση γ ι ά. κ ά Ο ε μ ο ρ
φ η- όρyανικης ζωης. οι δέ «σο
φοί» μεταξύ των πλέον διακεκρι
μένων εκπροσώπων του επ"9'τη
μονικου πνεύματος της εναλίας 
«άνθρωπότητος» έχείνης, Οταν 

\ -.. \ \ Ύ ( τους ρωτουσες ποια να ειναι η 
&ληθινη μορφη του φυσικου σύ
μπαντος, εδιναν εν πεποιθήσει 
την άπάντηση οτι ό σύμπας κό
σμος είναι μία ύοάτινη ύφάλμυρη 
σφαίρα, εμπλουτισμένη με εξαι
ρετικης ποικιλίας πανίδα καί 
χλωρίδα. 'Ότι ώς προς τό μέγε
θος της σφαίρας αύτης «δέν ύ
πάρχουν ορια». 'Ότι «ορια δέν 
βρέθηκαν πουθενά.». 'Ότι ώς 
προς αύτό είναι κατηγορηματικη 

της εμπcιρίας ή κατάφαση. Ό 
6yκος της σφαίρας αύτης ίσουται 
μέ τό αr�ειρο. Δέν vπά.ρ ι.ει ά.ριθ
μός, όσοδήποτε μcγά.λος, πού νά. 
μπορεί νά. τον εκφρσσει. Καί τε-
λ ' ' ,,.._ ' β λ' ειωνει ως Cζ ης την παρα ο η 
του ό Τίνερσεν, ό όπο'i:ος δέν 
ά.γνοουσε, καθώς φαίνεται, τά. 
κείμε11α του Blaise Ρ ascal: «Ν ά. 
φαντασθη κανένας μια. ύδά.τινη 
σφαίρα, της όποίας το κέντρο 
είναι πανταχου, το μηκος της 
άκτ'i:νος της ίσουται μέ το απει
ρο, ή δέ περιφέρειά. της δεν βρί
σκεται πουθενά». 

κ f/ ) ' ) \ β λ' ' ι υστερ απ την παpα ο η ο 
Τίνερσεν λέει πώς πρέπει πάντα 
νάναρωτιόμαστε εμείς οί γήινοι: 
'Έτσι κι ή Οετικη μέθο�οςκαί της 
δικης μας φυσικης επιστήμης 
είναι &ραγε άλάΟητη; "'Αρα γε μας 
δίνει τη μόνη άληθιν-η είκόνα του 
κόσμου καί της ζωης; 

-�
* * 

'Υπό το τρίτο του ούσιαστικου 
περιεχομένου των κειμένων της 
πρίσμα, ή «Κοιλάδα των Ρόδων» 
μας δείχνει όλοφά.νερα οτι πίσω 
άπ' τά. επιφαινόμενα τά. σχετικά. 
μέ τη ζωη καί με το Θάνατο, κρύ
βεται μιά. εξαίσια βαθύτερη πραγ
ματικότητα, πού συνίσταται σε 

' , ' ' β ' Α' μια σειρα απο μετα ιωσεις. υ-
τη ή σειρά. άπο μεταβιώσεις συ
ναρταται με την εξελικτικη πο
ρεία του στοιχείου της πνευμα
τικης οντότητας του άνθρώπου 
ώς &τόμου κι εχει κατεύθυνση 
προς το ύψηλότερα όλοένα. 

'Η Θετικη επιστήμη περιορί
ζεται νά. μας είκονίζει τη φθορά. 
του σαρκίου καί νά. μας έρμηνεύει 

\ β λ \ 'λ \ > το ιο ογικο τε ος, που επιφυ-
λάσσεται στο φθαp't'ο περίβλη-

.. 
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- > 
ο 

I C I ζ Δ' μα τ Ι)ζ αν ρωπινης υπcιpc,εως. εν 
t:' ι , , , β 1 c,cυρει τιποτα για τις μετα ιω-
σcις, στίς όπο �.::ς ά.ξιc'>νεται το 
άλλο Οαυμαστό στοιχc�ο της 
προσωπικότητας, το στοιχε'ϊο 
της πνευματιχης οντότητας. 
cι;;,--_----=:-:::....:.... -..._: __ 

Rlναι cνας τομέας πού ξcφεύ-
γει ά.π' τίς δυνατότητες γνώσεως 
χαί άπ' τίς ίχανότητες Lρμηνcίας 
της Οcτιχης επιστήμης. Οί 'Ε
ταιρίες μ:ταψυχιχων ερευνων εί
χαν ά.σχοληΟη αλλοτc μ' αυτόν 
τον τομέα, χαΟως επίσης χι ή Οεο
σοφιχή κίνηση. 'Έως στου ή μο
νοκόμματη ύλιστιχή μορφή του 
συγχρόνου δυτιχοευρωπαιχου τρό
που ζωης ηρΟε χι εΟcσε σχε
οόν τέρμα χαί σ' εχc'ϊνες τίς ενα
σχολήσcις. Με πάρα πολλή μονο
μέρεια βλέπcι τά πράγματα ή τω
ρινή διανόηση του αίώνα της μη
χανοκρατίας, ή νοοτροπία δηλα
δή της εποχης cνός μονόπλευ
ρου τεχνιχοοιχονομιχου πολιτι
σμου. Κι' αυτά τά πράγματα, 
οσο πιο πολύ τά.φή,νεις, τόσο πιο 
πολύ χι εχε'ϊνα σ' ά.φήνουνε. 

'Απ' αυτή τήν άποψη ή «Κοι
λάδα των Ρόδων» Ουμίζει κάπως 

' ' λ ' '1- ι: 1 ' μεριχες ανατο ιχες οοc,ασιες για 
μετcμψύχωση η γιά διαδοχικές 
ύπάρξεις του ά.νΟρώπου η γιά με
τενσάρκωση. Μέ τή διαφορά οτι 
αυτές οί τ:λcυτα'ϊες ηταν εστερη
μένες ά.π' τήν χριτιχή ίκανότητα 
του δυτιχου ά.νθρώπου χαί δεν 
εγνώριζαν τίποτα γιά τούς ά.πέ
ραντους όρίζοντες του Είναι -
της μεγάλης ον7ολογιχης ΙΙραγ
μα7ιχότητας, της πολυδιάστατης 

\ \ ' 
' 

με την cπαληθευμένη πραγματι-
στική εγκυρότητα - τίποτα δεν 
ηξευραν γιά τήν χατάβαΟη ύφή 
του χώρου καί του χρόνου, οϋ-ι·c 
γιά τις μυριάδcς έχατομμύρ,α τις 

χατοιχούμενες σφα'ϊρες του σύ
μπαντος. 

C ΙΙ «Κοιλάδα των Ρόδων» μας 
cμφανίζει αυτά τα. τcλευτα'ϊα -
cχατομμύρια έχατομμυρίων 

' ' '� ' ( β -σαν τον εc,αισιο �ι υπερ ατικης 
ύφης στίβο αυτοχατεργασίας του 
πνεύματος. Μας _είχονίζει τά εξ 
ά.ντιχειμένου ύπαρχτά, τά ά.συγ
χρίτως ά.νώτερα χι ευρύτερα ά.π' 
τά 'οσα οί πεπερασμένες α.ίσΟή
σεις χι ή ά.τελής δυναμικότητα 
γνώσεως. χι ή ά.ούναμη νοητική 
δομή του διχου μας βιολογιχου . 
εϊδους χι εν γένει οί ά.σθενέστα
τες χερα'ϊες συλλήψεως του &ν
θρώπου - δέκτη μπορουν νά συλ
λάβουν. Μας καταδεικνύει οτι τό 
στοιχε'ϊο της πνευματιχης οντό
τητας δεν είναι δεκτικό περιορι-_ 
σμων ά.π' τά. ορια του τρισδιά
στατου χώρου η ά.π' τή γραμμι
κή ροή των χρονιχων διαστημά
των. Κι οτι πίσω ά.π' το κατ' 
ανθρωπον νόημα του ευθυγραμ
μισμένου χρόνου - με τό χτές, 

\ Ι \ \ ,ι ·ι το σημερα και το αυριο - πισω 
' ) ' ( ' ' 'απ την υποχειμενικη, την αν-

Ορωπομορφιχή «σύλληψη» του 
χρόνου, μπορε'ϊ νά ύπάρχει ό χρό
νος στήν εξ ά.ντιχειμένου ύφή του, 
το «παντοτεινό παρόν», αυτό πού 
ό ά.νΟρώπινος νους χι ό χατ' &ν
θρωπον ορΟός λόγος δεν μπορουν 
νά τό συλλάβουν. 

"Λλλως τε χι ή πλοκή του ;ε
ριεχομένου των κειμένων του 
Ντίναχ, το «ίστοριχό της ζωης» 
του συγγραφέα, συναρταται με 
μια. τέτοια «δρασχέλιση» των 
φραγμων της ευθείας ροης των 
χρονιχων διαστημάτων. 'Έτσι, 

θ \ \ λ \ 1 C χα ως στα πα ια χρονια. οι προ-
c;,ητες με την πετριά του ά.ποστο
λισμου, ετσι καθώς. τά (<προει-

--� ---- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- ----
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δοποιητιχά ονειριχη χι οί τόσες 
χαί τόσες «προρρήσεις του μέλ
λοντος», πού ύστερώτcρα έπαλη
θεύΟηχαν, είχανε χι έχϊινες πα
ρεκκλίνει άπ' τήν «:καθιερωμένη» 
κατεύθυνση ροης των χρονιχων 
διαστημάτων. 

Ό Ντίναχ είναι ό άνθρωπος 
«πού εζησε δυο ζωές», πού είχε 
όλοζώντανες «άναμν �σεις προ υ
πάρξεως η. 'Ήταν της προσωπι
χης του μοίρας γραφτο νά σπάσει 
γι αύτον το «φράγμα της λήθης», 
πού άπομονώνει τήν έδω ζωή, 
πού χάνει νά τυλίγουνται σε «πέ
πλο χαταχνιας χαί λησμοσύνης» 
τά όλοχάθαρα άλλοτινά βιώματα 
άπ' τίς διαδοχιχες ύπάρξεις του 
στοιχείου της πνευματιχης οντό
τητας του άrόμου. 

Ό μεταφραστής των :κειμένων 
«Ή Κοιλάδα των Ρόδων» (τόμοι 
δύο) είχε γνωρίσει :και προσωπι
κά τον Ντίναχ. Καί ή πεποίθησή 
του είναι οτι ή εμπνευση χι ή 
συγγραφή των κειμένων του δεν 
είναι ενα άπλο «εϋρημαη του 
Ντίναχ, πού οφείλεται στή μόρ
φωσή του η στην πολυγνωσία του 
η σ' ίχανότητες ένορατιχές. Πρό
κειται ειλικρινά γιά ενα άληθι-

\ Ι ψ λ / νο «φαινομενο παρα υχο ογιας», 
πού εϊχε συνδ::Οη με τή ζω·η του 
πονεμένου έχείνου διανοητη. 

'Ίσως νά εχει προσθέσει χι 
άρχετά «δικά του», ίσως νά μ·η 
τά «είδε» χαί νά. μ·η τά «εζησε» 
ολα ά.νεξαιρέτως :κείνα πού τόσο 
ζωντανά μας περιγράφcι χαί μας 
' 'ζ Τ' β'β ,, ,. α-ι:cειχονι ει. ο ε αιο ομως ει-
ναι οτι τά περισσότερα ά.π' τά 
βασικά τούλάχιgτο στοιχεία ά.π' 
τά περιεχόμενα των :κειμένων του
, 

λ - 'λ θ \ β / / αποτε ουνε α η ινα ιωματα του. 
Κι οτι «εζησε» προκαταβολικά 
ενα :κομμάτι ά.π' τούς μελλοντι-

1 f Κ '  rl rl 

ψ χους χαιρους. ι οτι ενα μετα υ-
χιχο φαινόμενc.. με ά.σύγχριτη 
άδροσύνη του είχε συμβεί στη 
ζ Ι "Ε ψ \ ωη του. να μcτα υχιχο φαι-
νόμενο άπ' τά σπάνια σε τόση 
ενταση χαί σε τόση καθαρότητα. 
Χάρη σ' αύτο τά οσα μέλλεται 
νά διαδραματισθουνε πάνω στή 
δική μας' γη στίς τελευταίες 
δεκαετίες του 20ου μας αιώνα χαι 
στις έπόμενες εως τά 3906 μ.Χ. 
έχατον-σαετίες, εχει χαταστη δυ
νατο νά μας' εϊναι άπ' τά σήμε
ρα γνωστά στίς γενικές τούς του
λάχιστο γραμμές. 

Γ. Μ. ΠΑΠΛΧΑΤΖΗΣ 

--:----·--------·-·-·------�--------------------------·-----·---·-·-·-·-·----� 

1 
: Ρ.-Α. DIENACH {ΝΤΙΝΑΧ) 

! Η ΚΟΙΛΑι\Α ΤΩΝ ΡΟι\ΩΝ

1 
Μετάφρ. Κοθηγητοο Γ. Μ. Ποποχοτζί\ 

I 

f 
Είς 2 όγκωδεις τόμους πρός δρχ 120 εκαστος : 

il π λ - . . β 
:'· 

, ω ειται εις τα -κεντρικά ιβλιοπωλεία. ί 

_____________________________ _.:.• 

. . 
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"Ενα βιβλίο πού έλειπε 

ε κ Α ο r ι,. ι· 

άνθολογία άπό τίc: όμιλίεc: καί τά βιβλία του 

1926 - 1966 

* 

'Επιλογή ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ό φιλόσοφος τηc: έσωτερικηc: 

άπελευθερώσεωc: του άτόμου 

γιά μιά νέα 'Ανθρωπότητα 

είναι τώρα ατή διάθεσι δλων των πνευματικών 

'Ελλήνων μέ τό νέο αύτό βιβλίο 

* 

'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελών 

όντί δρχ. 60 καί (χ,ρυσοπαινόδετο) δρχ. 90 

* 

1973 

Ό Κρισναμουρτι ύποδεικνύει τήν όδό τηc: Άλήθειαc: 

--
--

--

-- --
-

- -- --

--- - --
- -

- --- -

* 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Αύτή τή� "Αyια Νύχτα, ώc; ψCΌV 
ταστικοί τφοσκυνηtταί, αc; ψθάiσωμε 
στά Ίε.ροσόλuμα, yιά νά ,φαχω,ρή
σωμε. yιά ·η1ν Θεικη Πολυrεία. 

Τό άιστρο τηc; Βη1(:}λεεμ θά μδ:c; 
στσ)f.Lοπήση yιά λίγο στην Κοιλαδα 
ταJ Ραψαtμ, καί μ,ε.'rά στην Σηφνα 
των Μάγων, πού οπωc; μδ:c; λέyε.ι η 
πα:ράδοσιc; έδω στάιθηκcw οί σcψοί 
οοσιλ.ηόf>ε.c; ,μάγοι τηc; Άνατοληc;, 
ytά νά 'Ποτίσουν τtς κουρααμενεc;, δι
ψα:σμεvες τους καJμηλ.εc;, μά καί σή
με.ρα άiκ'όμη, ϋστερα: άπό τό πέρασμα 
τόσων αίώι·ων, οί <!>οσκοί τηc; περιο
χης έδω έξακολουθοϋν vό: ποτίζουν τά 
πr:;Ματά τουc;. 

'Ολόλαμπρο τό 'Άστρο τηc; Βη
eλε.έμ ώδήyησε. τούc; τρείc; Μαγους 
πρόc; τ6 Σπήλαιο αιτ:αJ γεννήθηκε. δ 
Χρ•στός. 

Jlρqχωιρώνταc; καί zμείc;, τα'ΠΘνοί 
wροσκυνηrrαί, ,ψθάτνομε. ,τρόc; τήν Κοι-

λαδα των 'Ερε<!>ύνθων, την σκε.τrασuένη 
,..έχρι σημΕ.οα μ� μικρές πέτρες, πού 
έχουν Ιλ":; μι yι 6cc, ρε<!>υθιων, τuρο 
χ .u')cJμε ι '� c άi--c μη καί στε,κομα 
στε στο� τα;' τη, Ραχήλ, τηc; προ 
μή roρoc; τn3 Χί ,στοϋ Τώρα π,ό: δεν 
1-τέχο.ιc: -rιο' J ότιο την πόλη &πω ε.Ι
δε δ Χρ σ, όc; ι J φωι. τηc; ζωης Άπο
έδω Gλέπομε τό: ,τρωτα χτίσματα
της 'Άγιας Πολης

Μ.ν άρyα:μ, νά άκούσωμε τc�ς ϋ
� \'<Jt.,<; των • Α:yyε.λων, καί τότε το 
θc κι. ',Αστρc ψθάνει πάνω· άiπο τον 
Μεyαλο ναο, πού ί::χτισε δ Μέγας 
Κωνσταντίνος. Έδω το δλολcφπρα α 
σ�ρc., σια�στσ:, >cαί μέ ψ,.))(η yε,ματη 
δε.ο� ΓΟL)\ωροϋμε πρόc; τόν Ναό σε 
σ'(ί�ιο Βοσιλrκης καί άψοϋ προσκυν�'] 
σωμ.Ξ τις ·Άyuε.c; Είκονες, κατεGαί
νομε μέ δέος στό λίκνο της Χρισπ,α
' οcύ• ης, πο( Gρίακεται κάτω άπό τόν 
κeντρuκό νάρθηκα της «Βασιλικης» 

.. 
• 

• 

• 
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Στό φυσuκό σπήλαιο, τό σκαμμεvσ 
μέσ(( στον Gράχο, όπου ή Μαρία Gρη· 
κ� καταφύγιο καί tφε�ε στόv κόσμο 
1 Όν ι''cσσία, ειναι μιά 6pθοyώvια κρύ· 
πτη, φωτι01μcvη μovav άπό όλόχρυσα 
11,ιη1Τ1λ α κ:η λα:μπαδες Τό δάπc· 
δο εί <Χι 1ω\L ι-ΙΕVΟ μέ πλάκες απο 
μ:χ:-)1 c,;-:,o καί 'ίασπη, ένω τά τcιιχώ
ματ χ ·τ r c υ ι στεύοvται με μι,ά έπfνδυ 
ση crno αμιαvτο, yιά τόv κίνδυνο 
της Φι,:,Cς Δυ& σκάλες δδη,yοϋν στό 
«J πήλc,,:J της rc.,,r 1σεως». 

ΤΊV δcξιά χρησ-ι,μοπσιοϋν μονον σί 
'Έλληνες 6ρθοδοξοι καί την άplιΟίΕ 
ρή οί Καθολuκοί και οί 'Αρμένιοι. 

Στην μέση. τοϋ δαπέδου ύπόJσχει 
ενα μεγάλο άσιτέpι απο κmJ'ιχρό 
άσή tι που σκορπίl,ει δλόλο:1μ,π:ρες ά 
χ rί'δες, καί ή έπιyραφή «'Ενταυθα 
έκ της ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡ ΙΑ.Σ, έyεν· 
νηθη δ Ίησους Χριστός». Καί έμεϊς 
πρcχωροϋμε με δο:1κρυαμέvα μάτια
ά,τσ ουyκί.vηση vά πpοσ>κυνησωμε τό 
λικvο . .  Ένω όλη ή πφιαχή άντη' 
χεϊ άπο τις γλυκόλαλες κα:μπάνες 
π;υ C:/)ελουν την Γέννηση ΤΟΥ .. . 
μi: τρεμιψε,α χείλη, καί μέ_ καρδιά 
που τrc 1αρίζε• άπό δέος ψιιθυ.ρίζσμε 
«ΧvΙΣΓC'Σ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 
ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗ ΠΟ-ΛΕΙ» 

Αύτή την 'Άγια μεγάλη ωρα yε.v 
ν,fται εvας δλοφωτος - κόσμος. . Ό 
α,ραvός άyκαλιάζει μέ στοργή την 
γη, τό "Λyιο Φως σκορπάει κάθε. 
κακή σκέψη μας, κάθε κακη πράξη 
στό Σκσταδι ·. Γιατί ΓΕΝΝΑΤΑΙ 
Ο Χ Ρ I ΣΤΟΣ Ι -ττλημμuρίζσντας χα· 
ρά καί έλπίδα στίς ψυχές ολων �ας 

Κείνη τήv ω-;χχ, ξαφ,νuκά, δ ούρα
νός γέμισε μέ ψως πού δέv έpχόταν 
άπό τό φεγγάρι, οϋτε άπο τόν ηλιο, 
οϋτε άπό τά άστρα . . αλλά μεσα 
άπο την Σπηλιά, την ταπεινή ψάτvη 
τί:',v οΛό)ωV 

Πο Λ όμορφες γίνονται όλες αύτες 
οι ψ ;ύλfς ωρες μέ τήv ΘΕIΑ yλυ· 
κειά π:αρουσία ΕΚ Ε I ΝΟΥ πού έ'1τί 
αίω�. ς ένσαρκώvετα:ι καl εpχtται τό· 
σο ,cντά μας, yιά vά μας διδάί,η την 
'Αγάπη, την Κιχλωσύνη . 

Το ΝεοyέvVήτο Β ΡΕΦΟΣ καί πά 
λι θά άπλώση χαρούμενο τά χε 
ράκια_ ΤΟΥ yιά νά χαιδέψη κάθε άν-

θρώ111ινσ πόνο, ,δε,χαμενο τά δωρό:: της 
πραyματuκης πίστης τοϋ κάθε Χρισrrι 
ανοu .. 

Γοvατισrτοί στην 'Άγια Φάτνη, με 
δακρυα στά μόJτuα και μέ τpέμοντα 
χείλη, ζητοομε συγχώρηση . . έvω 
μέ καθαρή τήν-,q:yνείδηση σκεψτόμα 
στε οτ ,ι και έψέτος άvέτειλεν δ 'Ή· 
λιος της Δuκαι,οσύνης καί ή προσευχή 
μας ένώνε.ται με τούς ϋμνους των 
Άyyελων ... 

Οί ωρε.ς περνοϋν και έ.μεϊς, μαyε· 
ιμένοι ό:π:ο τό θΕ I Ο μεyλειωδες όρα· 
,μα, πρέπει νά ί?yοομε εξω, γιατί χι· . 
λι,άδες χρι,στ.ανοί άπό ολσν τόv κό· 
σμο ταξίδεψαJV yιά νά Gρεθοϋν τήν 
Μεγάλη Νύχτα έδω πού ένσcφκώ· 
'ΒΤ)κε. δ λόγος, ξεχνώντας τις διαφο-
ρές τους καί μέ καθαρή τήv σκέψη 
και την ψυχή νά προσκυνήσουν τήrν 
άνόμοιαστη 'Άγια Νύχτα τό θΕΙΟ 
Β Ρ ΕΦΟΣ, παρiχΚο:Jλώντας νά χαρίση 
σ' όλο τόν κόσμο: 

«ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩ
ΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» 

Καί ή -π;ροσευχη σάν λι<οανωτός 
1 ΣΩΣ κάποτε μας ψέρη τήν δυσεύ
ρετη καί τόσο ά:κρι<οή Ε I Ρ Η Ν Η .. · 

'Έξω μας πε,ρψένει τό ΑΣΤΡΟ 
ΤΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ, δ δδηryός -μας 
τόσων ήμερων . .. ένω άπό τόν Ού 
pάνιο θόλο με.χρι τήν yη άντηχουν 
οί υμνσι των άyyέλων yιά την ΓΕΝ -
Ν Η Σ I ΤΟΥ πού εγινε πηγή χο:ρας 
καί έλπίδας στόν κάθε Χριστιανό, 
καί τώρα όλο, εύτυχισμέvοι yιά τό 
τοσο μεγάλο γεγονός ας ψαλλωμε 
μαζί μέ τον Ρωμανό τόν Με.λωδό και. 
ας πανηyυρίσωμε: 

Ή Πα:pθένα; σή,μερον τόv Ύπφούσιqν 
τικτει 

καί ή yη rό Σ'1τήλαιον τ� Άπροοίτ(ι.) 
προσάγει 

'Άyyε.λοι μετά ποιμένων δοξολσyαJ-
σι 

Μάγοι δε μετά άστέρος όδοJΠορουσι 
δt' ή,μας yάρ έyε.νvήθη Παιδίον Νέον 
δ 'Πlρό αίώνωv, θεός. 

ΛΙΚλΤΕΓΙΝΙΙ0ΕΡΑΤΩ Γ ΜΕΑΑΟΤ 
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οι ΣΤΑ ΥΡ ΑΔΕΡΦΟΙ 

Ο ΛΥΡΑΡΗΣ: 

Κορμί, σάν πευκο χαίρεσαι 
τήν Ιiδολην ύγεία 
κ' ενα μι': τά στοιχεία 
είσαι της γης έσύ. 

Έγώ μου, πού σπαράζεις σάν 
έλάφι πληγωμένο, 
τό δρόμο, αίματωμένο, 
χαράζεις καi περνάς. 

Άγάπη, όραματίζεσαι 
πεντάμορφη τήν πλάση.· 
Τό χέρι πάει νά μάσει 
τά ρόδα του καλου. 

Κ' έσύ, κρυφή καi μυστική, 
πού λάμπεις μοναχή σου, 
τεχνίτρα, στό κελλί σου 
τόν ούρανό κεντίiς. 

ΤΗρθα κοντά σας, εφερα 
τή δούλεψή μου άκέρηα. 
Τά ροζιασμένα χέρια 
δίκηα ζητουν τιμή. 

ΣΤΑΥΡΑΔΕΡΦΟΙ: 

Έσύ μας πηρες, άρχοντα, 
στή δούλεψή σου χρόνια 
κ'είμαστε σάν τελώνια 
μέσα σ' εσένα έμείς. 

Είμαστε σαν τά πνεύματα, 
πού έμπνέουν, που μαγεύουν 
καi μια φωνή γυρεύουν, 
i:κδήλωση νά βρουν. 

Είμαστε σάν τά ονειρα, 
που βλέπεις καi τρομάζεις, 

Του έπιτίμοu Λuκειάρχοu 

Τ ΑΚΗ ΣΙΩΜΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ναί, μα τόν άμετέρ(ίl ψυχ9- παραδόντα 

τετρακτύν, παγάν άενάου φύσεως. 
ΠΥΘΑΓΟ.'ΕΙΟΣ ΟΡΚΟΣ 

ξυπνίiς κι άναγαλλιάζεις, 
πού φύγανε καi παν. 

Είμαστε σάν την άγρια 
καi την πανώρηα πλάση 
μες στά παρθένα δάση, 
πού όρέγονται πολλοί. 

κ· είμαστε έμείς ή σκέψη σου 
ή άγάπη σου, τό έγώ σου, 
τονειρο τό κρυφό σου 
κι' είμαστε έμείς έσύ. 

Έλα μαζί μας. Όμορφα 
τά πάντα λουλουδίζουν. 
Τά κρίνα λαχταρίζουν 
στήν αύγινή δροσιά. 

Τά κρίνα κι αν τά μόλυνε 
κατακλυσμού φοβέρα, 
ερχεται πάλι μέρα, 
τό φώς της νά χαρουν. 

Έρχεται πάλι ή Ιiνοιξη, 
νάτην, γοργά προβάλλει 
κι άπλώνει τήν άγκάλ η 
στή ναρκωμένη γη. 

Την όμορφάδα άσύγκριτη 
ας τήν χαρουμε τώρα 
κι ας είναι καi τα δώρα 
τ' άνθρώπου θεϊκά. 

Ο ΛΥΡΑΡΗΣ 

Στά πευκα πώς κι' ό άνεμος, 
θαρρείς, δροσολογιέται! 
Τό έλάφι πώς χτυπιέται 
καi πώς σά θiiμα ζεί! 

L 
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'Αθόλωτος κι άτίμητος 
ή άγάπη μαργαρίτης. 
Ό νους πρωϊνός πετρίτης 
σέ κορυφή βουνου. 

Κ' είμαι μαζί σας δ,τι έσείς 
μέ θέλετε. Κι ό στίχος 
σά θολωμένος ήχος 
δικου σας τραγουδιου. 

Πετρίτη, έκεί στα υψη σου 
την εύτύχία σου δός μου, 
τ'δραμα αύτου του κόσμου 
άκέρηο νά χαρώ. 

'Αγάπη, φέρε με κ' έσύ 
στην κρουσταλλένια βρύση, 
τη δίψα μου νά σβήσει 
τό άπέθαντο νερό. 

Στη ράχη σου, γοργόποδο, 
πάρε με πάντα, έλάφι, 
κ' ή μοίρα μου δ,τι γράφει, 
σ' δποιο λαγκάδι ας βγω. 

Κι δταν θά λείψουν τά δνειρα 
κ' οί μαγικές βακχείες, 
ot πλάνες ίστορίες 
θά λείψουν για ξωθιές 

κι άποσταμένος θά βρεθώ 
νύχτα σέ κρύο χάνι, 
κορμί μου, θά σέ γιάνει 
λίγο ξανθό κρασί. 

ΣΤΑΥΡΑΔΕΡΦΟΙ: 
Χάνι τών κακοζώητων, 
πηγές, λαγκάδια, αίθέρας, 
δλο τό φως, της μέρας, 
της νύχτας οί σκιές 

. είναι δικά μας, σύντροφε. 
Στα χέρια μας ή πλάση 
σαν άγιο είκονοστάσι, 
σαν κρύα φυλακή. 

Καi σάτυροι "γινόμαστε 
καi βάκχοι καi μαινάδες, 
νύφις άμαδρυάδες, 
νερόχαρες ξωθιές. 

Τά 'κάστρα έμείς τά χτίζουμε 
καi τiς τρανές πατρίδες. 
Κι αν σπάζουν οί άλυσίδες, 
τiς σπάμε έμείς κι αύτές. 

Ι Λ I Σ Ο Σ 

Ο ΛΥJ>ΑΡΗΣ 
'Αφήστε με νά κοιμηθώ, 
λίγον υπνο νά πάρω. 
Κοντά.σας καi τό χάρο 
τόν παίρνω γι' άδερφό. 

ΣΤΑ ΥΡΑΔΕΡΦΟΙ: 
Κοντά μας μήτε άνάπαψη 
μήτε υπνο δέ θά πάρεις. 
Του κόσμου άναδρομάρης 
δλο θά προχωρείς. 

Γιατί μέ την άλλόκοτη, 
πού στήσαμε, έταιρεία 
τ' άλλόφυλλα στοιχεία 
καi τά πεισματικά , 

τί πόλεμο πο,, κάνουμε 
καi τi σκληρόν άγώνα! 
Σ' έμάς βογγάς, χειμώνα, 
γελάς, καλοκαιριά; 

Κι αν ενας πάει νά κοιμηθεί 
κοντά σέ κρύα βρύση 
ij πλάϊ σ' έρημοκλήσι 
για νά ξεκουραστεί, 

- «Ό υπνος είναι θάνατος.
'Εμπρός!» οί ίiλλοι κράζουν
καi τ' ονειρο σπαράζουν
του κοιμισμένου έκεί.

Ο ΛΥΡΑΡΗΣ: 
Πούναι ό γκρεμός, ή .κορυφή, 
τό φως καi τό σκοτάδι; 
Πάρτε μου τό μαγνάδι 
άπό τά μάτια μου. 

ΣΤΑΥΡΑΔΕΡΦΟΙ: 
Λυράρη! Ζήσε, άγάπησε, 
κλάψε καi θυσιάσου 
καi τ' δνειρο στοχάσου 
τό άσάρκωτο στη γη . 

Την άνΟρωπιά σου κάμε την 
ατίμητο φλουράκι. 
Τ' ίiχαρο τ' άηδονάκι 
κοίταξε πως λαλεί. 

Στην ίερή τετράδα μας, 
στόν ίερό σταυρό μας, 
ίiνθος έσύ δικό μας, 
πρόβαλε ρόδο άγνό. 

Κ' οί κορυφές κ' οί χαλασμοi 
τό φως καi τά σκοτάδια 
άς εiναι σάν πετράδια 
της λύρας σου κι' αύτά. 
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Φώς 
' , 

ανεσπερον 

Τό αρμα τό άνθοστόλιστο 
τοϋ Δήλιου 'Απόλλωνος 
κύκνοι λευκοί τό σύρουν. 

Λαμπρότατο μετέωρο 
τοϋ πνεύματος των κόσμων 
πορεύεται στην μαγική 
των Ύπερβορείων χώρα. 

'Εκεί ό νεογι'.ννητος 
Θεός θά διδαχθτi 
τά μυστικά καi των τεχνών 
καi πάσης έπιστήμης. 

'Ανδρώθηκε, λαμπροφορεί, 
τόν στέφανο της γνώσης 
κατέκτησε. καi στούς Δελφους 
θριαμβικά σταθμεύει. 

Στόν όμφαλόν δλης της γης 
τό ίερόν έγείρει, 
της ύψηλης του μαντικής 
άσβέστου κλέους δ�δα. 

Άνδρες σοφοί καi τών έθνων 
. πανίσχυροι ήγεμόνες 

καi οί κοινοί θνητοί μαζί 
ζητοϋν ενα χρησμόν. 

Στόν μαγικό τόν τρίποδα 
ή Πυθία καθισμένη 
μαντεύει τά μελλούμενα 
δια φωνής θεοϋ. 
Ή ίερά πηγή λαλεί 
καi ή μάντις δάφνη θαλλει. 

1. Ν. ΔΑΜΠΑΣΗΣ
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Όπtασία 

Λίωνες σψαλιστη ή 'Ωραία Πύλη, 
σιyαλινό: χαράζει. 
Μ' άνάλαψρο τρίξιμο 
πιό ά:νάλα!φρο κι' ά:π' τό τριζόνι 
στη θε

1

ρινή t9pαδιάτικη άνά<5ρα. 
Των άψυχων ή ά:νάσα εχει παyώσει 
κι' είv' άλαλα τά: χείλη μου. 
Κλείνω τά: μάτια σ' ενα ψως 
λαμπρότερο ,ά:π' τ&ν ηλιο. 
«πpοσκυνω σε t9CΧΙσιλιά» ... 
. 'Έχ' ή ψωνή του κάτι από σπηλιό: 
κι' ό;ττ' του καταρράχτη τη t9οή. 
«Με χρόνους, με καιρούς 
δική μας θdν' ή yη, 
yιατί τόν κόσμο θάχουμε πατρίδα. 
Τ.ά: σύνορα, λιθcψια σκcψπ:ισμιένα 
θ' άποοκεπάισ' ή λήθη. 
Ξένος, 
έχθρός, 
πόλε.μας, 
αtμα, 
λέξεις νεκρές, 
μαυρα κοράκια, 
διωyμένα θα ,τετά:ξουν cf άλλη σψαΊ:ρα. 
Πεvrακόσια χρόνια 
στή σιyή μονάχος 
κaJθ'ρε.ψτιζόταν στήν ψυχή μου τ' ονειρο 
της μ_εyάλης Πόλης των ανθρώπων. 
Μά πόσο αργεί: τό ξ&π:νημα του Άνθρώπου. 
Ά νάψτει αριά: κάποι' άσψαmή 
καί κάποιος ξεκινάει 
με t9λέμμα θαμπτωμένο. 
Σε κά�θε άστ{ρι μια ψυχή άyρυ,τνεϊ. 
Κά'θε άστραπή μια θύελλα σημαίνει. 
Εύτυχ�σμένος οποιος yεύεται την θύελλα 
καί ξυπ:νός · 
τό κάλεσμα προσμένει». 

Ξανά: ή Πύλη σψαλιστή. 
Μά: ή λάμψη στ'<'> κρανίο μου t9αJθειά: 
σφήνα ψωτερή απομένει. 

· ΝΑΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

(Άπ τήν άνέκδοτη συλλογή «'Ελληνικές Εί:κοWΞ.ς») 
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ΜΙΑ ΚΑ ΤΑΠΛ'ΙfΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ 

Παράκελσος 
Philippus Aιιreolus Paracelsus Theophrastus 

Bombastus νοη Hohenheim ό ιατρός-φυσιο

δίφης και φιλόσοφος αλχημιστής 

377 

Tou έκλεκτοu συνεργάτου μας ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

· ΜΕΡΟΣ 2ον (τελευταιον)

Περt του ίατρου, της άποστοληc, του χαίτης σχέσεώς του προς τον 
Θεόν γράφει: «Ό ιατρός είναι εκεινοc, ό όποιος άσχ.ολεi:ται με τό θαυμά
σιο" έργον του θεου ιτόν α.νΟρωπον). Πρέπει νά. παραμείνn χριστια
νός είς ολα του τά. πράγματα καί νά. Οεωρyj τον Θε:όν ώς τον ϋψιστον 
πατέρα μας. Δι' αυτό είναι άνάγκη νά. διακρίνωμεν μεταξύ των ία
τρων οί όπci:οι ενεργουν. ύπό τον νόμον του Θεου καί εκείνων οί ό
πci:οι εν_εργουν ύπό τον νόμον των άνΟρώπων. 

Οί μεν ύπηρετουν τή. άγάπην, οί δε τό συμφέρον των. 
Τό ύψηλότερον τό όποi:ον εχ.ομεν ήμείc, οί ιατροί είναι ή τfχνη 

καt άκολούθως ή rση προς την τέχνην άγάπη.'Η ύψηλοτέρα βάσις του 
φαρμάκου είναι άγάπη. 

Τό νσ βοηθήση ό ιατρός, νά. φανyj χρήσιμος, είναι δουλειά. τijc, χαρ
διας. 'Από χα.νένα δεν ζητεi:ται μεγαλυτέρα εκ καρδίας άγάπη η άπό. 
τον ίατρόν. Προσέξατε, ό άσθενης πρέπει νά. είναι είς τήν σκέψιν 
του ίατρου του ή μέραν καί νύκτα. ΌφείΊ-ει νά. -τ όν εχη ( τον άσθενη) 
προ των όφθαλμων του συνεχως καί νά. άφιερώση ολας τά.ς αίσθήσεις 
καt τάς σκέψειc του δια: την rασίν τουη. 

'Υπό την εννοιαν αυτήν ό Παράχ�λσος ητο εlς μα;cη-τικός ίππότης. 
άγωνιζόμενος διά την πραγμάτωσιν της βασιλείας του Θεου επί τijc, 
γης. Ό rδιος ησθάνετο έαυτόν ώc, σταυροφόρον, πραγμα οπερ επε
ζήτει νά τονίση κρατων πάντοτε ξίφος με άρκετά μεγάλην λαβήν. 

«Ό α.νθρωπος ό όποi:οc, ,φα-τεi: τό ξίφος ας διακηρύσση οτι πάν
τοτε πρέπει ν..ά διδάσκεται ή άλήθεια καί ποτε τό _ψευδοςη ελεγεν 
ό Παράκελσος. Καt πράγματι ή πρόc, τήν άλήθειαν -:άσις του τον 
ώδήγει πάντοτε προς τήν ερευναν της βαθυτέρα.; ουσίας 1ων πραγμά
των, άδιακρί,:ως έπιτυχfας η άποτυχίας. 

Ή ίατρικη δρασις του Παρακέλσου -η-;ο εν είδος «Ίερατικης 
τέχνηςη. «Τί ώφελουν οί πομπώδεις τίτλοι, αί ύψηλαt σχολαί, τά με
γάλα όνόματα αν δεν εχωμεν εννοήσει αυτά τα πράγματα καt αν δεν 
χατέχωμεν την τέχ.νηνη; 
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Ώς κα:ί προηγουμένως ελέχθη, ή Μα:γεία:, ή·' Αστρολογία: κα:ί ή 
'Αλχημεία: έθεωροuντο, κα:τα. την έπcχήν εκείνην, άπα:ρα:ίτητα: έξα:ρ.:.. 

τήμα:τα: της Θcρα:πcυτικ ης. Ό ία:τρός, έπομένως, ώφειλε, χα:τα. τον 
Πα:ράκελσον, έκτος. της 'Αστρολογίας κα.ί 'Αλχημεία:ς, να. γνωρίζη 
κα:ί την Μα:γεία:ν οηλ. την τέχνην να. θέτη �ίς την ύπηρεσία:ν του ύ
περβα:τικα.ς δυνάμεις προς θερα:πεία.ν του άσΟενοuς. Πίστις κα.ι φα:ν
τα:σία: χρειάζοντα:ι προς τοuτο. Ό ία:τρος πρέπει να. είναι κα:τά τινα: 
τρόπον «Magus» κα:ί ή τέχνη του «Magica» διότι α:ί.έκ των πνευμα:
τικων α:ίτίων νόσοι, δια. πνευμα:τικων μέσων ούναντα:ι να. Οερα.πευ
θωσιν. 'Άλλως τε κα:ι α:ί νόσοι κα:ι τα. άποτελεσμα:τικα. φάρμα:'κα: είνα:ι 
μυστικα. είς τα. όποϊα φθάνει ό ία:τρος κα:τόπιν μιας «άποκα:λύψεως». 

Τ' ' ' ' < ψ ' ' �' ' λ' 1 ... ο μεγα: κα:ι μυστιχον - η υχη - μονον οι α:ποκα: υψεως εινα.ι 
δυνα:τον να. συλληφΟ?j. Κα:ί την ίκα.νότητα: α.ύτην πρέπει να. εχη ό ία:
τρός, να. γίνη δηλ. «Magus» δια. να; ούνα:τα:ι να. γνωρίση την ψυχήν. 

'Εξ αλλου, είς τα.ς ένδεκα: πρα:γμα:τεία:ς του περί της άρχικης 
πηγης των α:ίτίων, των συμπτωμάτων κα:ι της θερα:πεία:ς δια:φόρων 
άσθενειων τα.ς περιεχομένα:ς ώσα:ύτως είς το εργον του «Volumen 
Paramirum», λέγει ό Πα:ράκελσος: «Γνωρίζετε οτι κα:ι ή ύγεία: χα:ι 
ή άσΟένεια: προέρχονται έχ Θεοu. Προσέξα:τε οτι ό Θεος εδωσεν είς 
ήμας δια. των άσθενειων εν πα:ράδειγμα:, δια.να. έννοήσωμεν οτι ολη 
ή ύπόθεσίς μα:ς δεν είναι τίποτε. ;Γνωρίζετε οτι ό Θεος δίδει την ύ
γεία.ν κα:ί την άσθένεια:ν α.λλα. χα:ι τα. φάρμα:χα: δια. τα.ς άσθενείάς». 

'Η ολη δια:δικα.σία: της θερα:πείας . είνα:ι προδια:γεγρα.μμένη έv 
τη φύσει. Ό ία:τρος είνα:ι μόνον το έργα:λεϊον. Ή άποστολή του εγ
χειτα:ι είς το να. άνευρη τα.ς μυστιχα.ς σχέσεις κα:ί σvνα:ρτήσεις. Κα:
τα. την κοσμοθεωρία:ν του Πα:ρα:κέλσου, ό Θεος άφοu έποίησεν ο,τι 
έχρειάζετο άπεσύρθη προς άνάπαυσιν. Εtς εκα:στον άντικείμενον, 
είς έκάστην ούσία:ν εδωσεν ίδία:ν έσωτερικην ούνα:μιν. Πα:ρεσκεύα:σε 
τα. πάντα: έν σοφίq,:, άρκεϊ μόνον να. έρευνήσωμεν κα:ί να. τα. εϋρωμεν .. 
Δεν πρέπει λοιπον να. έπικα.λούμεθα: δια:ρκως την βοήθεια:ν του Θεοu. 
'Εα.ν εχωμεν γνωρίσει έα:υτούς, δεν εχομεν άνάγκην ξένης βοηθεία:ς. 
Ό Goethe, έπηρεα:σμένος προ.φα:νως άπο τα.ς tδέα:ς του Πα:ρα:κέλσου 
λέγει: ((ΒοήΟησε τον cα:υτόν. σου, τότε θα. σε βοηθήση κα:ι ό Θεός». 

'Η φύσις δια:θέτει θερα:πευτικον μέσον δια. κάθε νόσον. 
Πρέπει ομως να. το cϋρωμεν, να. το κα.Οαρίσωμεν χα:ι να. το τε

λειοποιήσωμεν. 
Σημειωτέον οτι ό Παράκελσος εβλεπc τα. οργα:να: του σώμα:τος 

οχι άπ'λ.ως ώς φορείς των λειτουργιων α:ύτοu, άλλα. κα:ί ώς εδρα.ς της 
«πα:γκοσμίου ψυχης». Ό ανθρωπος οεν cίνα:ι κα:τα. τον Πα:ράκελσον 
"Ι\ t\ 'λ ' \ .... ( ' ( ' , ' ' � ' η εν περιχα υμμα: εντος του οποιου cυρισκει χα:ταφυγιον επι τι σια-
στημα: εν μέρος της κα:θολικης πα:γκοσμίου ψυχης. 

Ή ενσάρκωσις της πα:γχοσμίου ψυχης είνα:ι ό « Η UΠlΟΓ V1tae» 
δηλ. «ό χυμος της ζωης». Ουτος δρ� χα:ι έντος :t'OU άνθρωπίνου σώ- -

'λλ' \ ) ""' ..., .,, \ λ I Ι 1 μα:τος α: α κα:ι εν τη γ7J . .6ις τη·ι τ:, ευτα:ια:ν ,α.υτην περιπτωσιν
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συντελεί είς την άνάπτυξιν των ορυκτων (κα:λων η κα:κων αναλόγως 
της ίσχύος του). 

Είς το ανθρώπινον σωμα μετχφέρει ό χυμός της ζω Ίjς τάς δια
φόρους χρησίμους η άχρ ήσ,ους ουσίας είς ώρισμένα μέρη και δη
μιουργεί κα:ί τά φάρμακα (Α rcana) είς τά μέρη εκείνα του σώματος, 
οπου παρίσταται ανάγκη νά δράσουν. 

Τα:υτα εδίδα:σκεν ό Παράκελσος έκα:τόν ετη προ τίjς κατά το 
1628 ύπό του William Harvey διατυπωθείσης Θεωρίας της κυκλο-
φορίας του α:ιμα:τος. 

''Ελ ' ' " s:-' 's:-, '' ' ' Θ ' ' ·' cγεν επισης οτι υια: να υυναται ο ια:τρος να εραπευη την ψυ-
χήν, πρέπει νά γνωρίση α:υτ ήν. Προς τουτο ομως δέον νά μάΘη νά 
συλλα:μβάνη την εννοια:ν του Θcου, διότι ό Θεός ε'ί,,α:ι ή καθολική 
ψ , .... ' ' ( ψ 

' ( , ) Θ , ,. (\ ' ' ..... υχη του κοσμου και η υχη εκαστου αν ρωπου ει ναι εν μερος αυτ ηc. 
Ή ψυχη δεν δύναται νά ΘεραπευΘγj εάν δεν γνωρίση έα:υτήν. 

Ό Freud αργότερα: (1900) είπε,1 οτι ή ψυχ·η Οερα:πεύετα:ι οτα:ν 
τις συλλάβη την ρίζα:ν της παθήσεώς της. 

'Ό Παράκελσος δέχεται την Οεωρίαν του Ά ριστοτέλους περ1. 
των τεσσάρων στοιχείων των αποτελούντων το σύμπαν: του πυρός, 
του ϋδα:τος, του άέρος και της γης. Τ ά στοιχεία: ταυτα εκα:λουντο 
ύπό των μεμυημένων «Essentia» (ουσία:ι) και άποτελουν τ·ην «Ma
teria Prima», την «αρχικην ου.Jία:ν», περιέχουν ομως και εν πέμπτον 
την κα:λουμένην «Quinta Essentian η «Qωntessenz», την «πεμ
πτουσία:ν». Κάθε σωμα: περιέχει τά τέσσα:ρα: στοιχεία: της δημιουρ
γίας, εν ομως μόνον έξ α:υτων καθορίζει την έσωτερικην σύστασιν 
του σώματος και το κυρια:ρχουν αυτό στοιχείον (Θερμόν, ξηρόν, ύ-

, ψ \ ) ... ( , γρον, υχρον εινα:ι η πεμπτουσια:. 
Ώς ό Geber15, συνδυάζει και ό Παράκελσος τά τέσσαρα: τα:υτα:. 

στοιχεία: με τά τρία «Principia», τάς τρείς αρχάς, δηλ. το Θείον, 
τον ύδράργυρον, και το αλα:ς. Τα:υτα: δέον νά νοηΘωσιν ώς δυνάμεις 
-πνεύματα: και οχι ώς α:ί αντίστοιχοι όμώνυμοι υλα:ι.

Κατά τούς μεμυημένους 'λλχημιστάς αί αρχα:ι του Θείου, του
ύδρα:ργύρου και του αλα:τος διά των έν α:υταίc έγκλειομένων δυνά
μεων καθορίζουν την έξωτερικην μορφην -:ης αρχιχης ουσία:c, μορ
φοποιουν αυτήν. 

Αί τρείς α:υτα:ί αρχα:ι δέον νά ύπάρχωσιν έν τ<j) όργανισμ<j) έν 
ώρισμένη άνα:λογί(f και συμμετρικ<j) μείγμα.τι όπότε εχομεν ύγεία.ν. 
'Εάν δια:τα:ρα:χΘγj ή φυσιολογική των αναλογία:, εμφανίζονται αί νό
σοι. 

Δια:τί έπελέγησα:ν τά στοιχεία: Θείο'ι, ύοράργυρος κα:ί σλας; 
Το Θείον Θερμαινόμενον έξα:χνουτα:ι, αλλά παραμένει Θείον. Το

- �' ' β, Ε,. λ ' , ' ' ..... ' ' r, πυρ υεν το μετα: αλλει. ινα:ι οιπον συγγενες με το πυρ, με τον η-
λιον, με τον χρυσόν, του όποίου εχει το κίτρινον χρωμα:. 

'Ο •<Ι> , Θ , 'ι: 'ζ , Ι , , 

....... 

υοραργυρος ερμα:ινομενος ε.,α:τμι ετα:ι και ψυχομενοc υγρc,-

15 Τό πληpες όνομα τοj διασήμΟJ τούτου "·\.pαβος Χημυοj, 'Αλχηu.ισ,ο::ϊ ,ιαι "\Οστο.., 
είναι Abu :\Iusa DJab1r Ibu .HaJJan (ί30-810 μ λ.) 

_J 

, 
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' Ι .. ["";'Ύ Ι λ > λλ' f/ \ \ rf � Ε" ποιεί:ται εκ νεου. ι!,ιναι μcτα λον, α ομοιον προς το υοωρ. ιναι -
λοιπόν συγγ:νες προς το τελευταί:ον τουτο και. συνεπως ΚΙΧ!. με την
σελήνην, ή όποία κυβερνα τας θαλά.σσας. Και. έχει το χρωμα του άρ
γύρου, οπως τό ΟεΊ:ον τό κίτρινον χρωμα του χρυσου. 

Τό &λας, τέλος, σημαίνει παν το άνθεκτικόν cίς το πυρ, άλλα ΚΙΧ!. 
το μορφοποι()υν, το κρυσταλλικόν. 

Είς την άλχημιστικήν φιλοσοφίαν cίς την άρχήν του θείου άντι-
στοιχεΊ: το Π ν ε υ  μ α, είς την του ύδpαpγύpου ή ψ υ χ η ΚΙΧ!. cίς την του 
"λ 

' -
κ ' ' θ ' ,,� 

' ' ' , 
α ατος το σω μ α. αι ως α. ιοωμεν κατωτερω εκ σωματος, πνευ-
ματος και. ψυχης θεωρcϊ: σνyκείμενον τον α.νθρy.)πον ό Π αρά.κελσος. 

Τ{ ' ' Π ' λ · ' Θ ' ''� ' ' ' ' θ ' ατα. τον αρα.κ: σον <<ο "εος εοωσεν εις ωρισμενους αν ρωπους 
το ίδιαίτεpον χάρισμα της κατανοήσεως των όpυκτων ΚΙΧ!. των μετά.λ-
λων. Οί α.νΟρωποι ουτοι κατέχουσιν άπλην τι·να μέΟοδον παρασκευης 
χρυσου και. άργύρου». Περαιτέρω δίδει την συν rαγην της μεθόδου 
ταύτης άλλα τελcίως άσαφως, άναφέpων μάλιστα ΚΙΧ!. τους λόγους 
της μυστικότητος αύτης. 

Την 'Αλχημι::ίαν όνομά.ζει ό Παράκελσος και. «σπαγυρικήν τέ
χνην»16, σχηματίζων την λέξιν «σπαγυρικη»- έκ των Έλληνικων 
.ρημάτων «σπά.ειν» (χωρίζειν) και «άγείρειν» ( συναΟροίζειν, συνθέ
τειν ). 'Αποδίδει δηλαδή, ή λέξις αυτη το παλαιόν άλχημιστικόν σύν
θημα «Solve et Coagu]a», «λύε και σύνΟι::τε». Είς τό ί:ργον1 του 
«De Tinctura Physicorurn», είς το όποϊ:ον πραγματεύεται διεξοδι
κώτερον περι της σπαγυρικης τέχνης, δικαιολογεΊ: και πάλιν την 
άνά.γκην τηρήσεως μυστικότητος άναφερόμενος και είς την ίουδα'ίκην 
μυστικήν θεολογίαν, πραγμα το όποϊ:ον άποδεικνύει οτι είχε μελε
τήσει τας πηγας αύτά.ς. «Έα:ν» λέγει «δεν δύνασαι να: έννοήσης τας 
συνηΟείας των 'Καββαλιστων ΚΙΧ!. των παλαιων άστρολόγων, δεν εί
σαι γεννημένος έκ Θεου δια τήν σπαγυρικήν τέχνην, ουτε έχεις έπι
λεγη άπό την φύσιν δια την μεταλλουργίαν, ουτε έχεις δημιουργηθη 
δια την άλχημιστικήν τέχνην». Θεωρεί: δηλαδή οτι ό άνθρωπος πρέ
πει να: έχη έκ Θεου και έκ φύσεως τήν έσωτερικήν ίκανότητα να κατα
νοyj την άλχημιστικήν φιλοσοφίαν και να: έργά.ζεται έν αύτyj άποκτων 
την μέθοδον του μεταβά.λλειν τα άγενη μέταλλα είς χρυσον και του 
εύρίσκειν την «φιλοσοφικήν λίθον» (Lapis Philosophorum), το έλι
ξήριον της αίωνίας νεότητος, της πνευματικης δηλονότι άθανασίας. 
Και πράγματι είς τό. κείμενον « De Signatura rerum Naturalium» 
λέγει ό Παράκελσος οτr κατεϊ:χε την φιλοσοφικήν λίθον, τό μυστικον 
της ό_ποίας έμαθε κατ' α.λλcυς, άπο τον άλχημιστήν, Salomon Tri
smos1n έν Κωνσταντινουπόλει, ώς και προηγουμένως άνεφέρθη. 

Δια: την έκ Θεου είδικήν αύτήν χάριν και εί5νοιαν της γνώσεως 
οι' ώρισμένους άνθρώπους μεταχειρίζεται ό Παράκελσος τήν έκφρα
σιν « Donum» (οωρον), Οι::ωρεϊ: ταύτην ώς χάρισμα προερχόμενον έκ 
του 'Αγίου Πνεύματος και έχον τελικως τή:: ρίζαν του είς το Θεϊ:ον. 

16 Dιsco crgo Λlchιmιam quac Λlιas Spagyrιa Dιcιtur)) (Paramιrum, 1,3) 
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Ε!ναι φα'ιερό,i οτι ώς ίατρ()φιλόσοφος και φυσιοδίφης ό Παρά
κελσος έ,ιδιεφέρΟη οzι μόνον διά. τον ύγιcί και ά:σθεν'ij άνΟρωπον, άλ
λα. και γενικώτερον οιά. την είκόνα του ά:νΟρώπου. Έφ' c,σον ό iJν
θρωπος ά:ποτcλεϊ: το ά:ντικείμενον της Ίατρικ'ij,, τούλάι.ιστον κατά. 

' , ' ζ ' / \ ) ' ..... ' ο-την επιγειον ωην τc,υ, πρεπει το αντικειμενον ;rουτο νr:ι. μc) ετη n
ύπeι του ίατρου βαθύτερον. 

Θ ' .... ' ,, θ ( \ / ' \ ' ,.., / εωρει τον αν ρωπον ως το κεντρον και τον σκοπον του κοσμου. 
Περι αύτόν στρέφεται ή εννοια του κόσμου, ένω ά.,ρ' έτέρου ό Θεός 
ε!ναι ή 'Αρχή, τό Τέλος και ή Άνωτι:ίτη 'Αρχή του Κόσμου τούτου.· 

'Η σκέψις του Ωαρακέλσου ε!ναι, ώς έκ των ά:νωτέρω καταφαί-
νεται, ά:νθρωποκεντρική. 

'Ε - βλ' ' Π ' λ ' '' θ ' ' πιστημονικως επε ι ο αρσκε σος τον αν ρωπον ως μιαν 
) ' ' ' ' θ \ ' Μ ' ( ''λ ' ουρανιαν και γηινην συν εσιν, ως ικροκοσμον, ως ε cγε, συγκει-

μενον έξ ύλικων-σωμα-;;ικων και πνευματικων-ψυ ι.ικων συστατικων, 
ώς είκόνα του ολου κόσμου, του Μακροκόσμου, ώς ά:ντανάκλασιν 
και είδωλον του Θείου. 

Ό ανθρωπος-Μιχρόκοσμος εχει έντος έαυτου παν ο,τι εχει καL 
ό Μακρόκοσμος, ε!ναι το είδωλον του Μακροκόσμου και ο,τι συμβαί
νει έν τψ ά:νΟρώπ<j) ε!ναι ά:πεικόνισις των συμβαινόντων έν τψ σύμ� 

· παντι. Οϋτως ό έξωτερικός κόσμος ε!ναι ό καΟρέπτης του ά:νθρώ
που, είς τρόπον ωστε ό ανθρωπος γνωρίζεται είς ολας τά.ς έκδηλώ
σεις του διά του έξωτερικου κόσμου και τά:ν&παλιν. Ό γνωρίζων
τον κόσμον γνωρίζει τον ανΟρωπον και ό γνωρίζων τον ανΟρωπον
γνωρίζει και τον κόσμον. Μόνον διά του ά:νθρώπου δεν ε!ναι δυνατόν
νά γίνΊJ καταληπτή έν ολΊJ της τη έκτάσει ή μεγαλειώδης φύσις αύ
του.

Βλέπει τον ανθρωπον ώς �στέρα και γην όμου. 
Μόνον έν συσχετισμψ του. αtματος με -:όν ούρανόν, του πεπρωμέ

νου με τούς ά:στέρας, του Μικρόκοσμου με τον l\Ιακρόκοσμον, "Ίjς 
ά:σθενείας με τά. προκαλουντα αύτήν (συχνάκις κοσμικά.) αϊτια, 'Πι
στεύει οτι θά κατορθώσγJ νά. τεθη έπι τά ίχνη του μυστηρίου, το 
όπο ϊ:ον λέγεται «" Α νθρωπος>>. 

'Ακόμη και τον ά:κτινοβόλον ά:σ-:έρα θεωρεί: ό Παράκελσcς ώς 
το ίσχυρότερον και το πλέον ύπέροχον σύμβολον διότι παριστα το 
ά:νθρώπινον σωμα δια. των πέντε αίχμων συμβολιζουσων τ-ην κεφα
λήν, τάς χεϊ:ρας και τούς πόδας του ά:νθρώπου. Οϋτως ό φω-:οβόλος 
ά:στήρ παριστα ά:λληγορικώς τον l\Ιικρόκοσμον. 

· 'Ι:Ι δομή του Μακροκόσμου, ή σχέσις του προς τήν γην και -cον
ανθρωπο.ν, ή ούσία των ά:στέρων και των μετεωρολογικων φαινομέ
νων τφοσείλ}ςυσαν ά:μέριστον τον ένδιαφέρον του. ΈθΞ::ώpει, ώς 'ήδη 
έλέχθη, οτι τά συστατικά του Μακροκόσμου ζωσιν έν-:ός -:ου· ά:ν
θρ�πον και οτι &κρμη .οί πλανηται εχουν σχέσιν προς τά. κύρια 
,, ..., Ι \ ' � .... ' ' ' ..... 17 'Ε 1 ' ' οργανα του σωματος και επιορουν επ αυτων . κ τουτου ορμωμε-

. 17 "Ηλιος-κα�δια, Σελήνη-έγκέφαλος, Ζεύς-�παρ, Κρόνος-σπλήν κλπ 
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\ ζ' ' ' ' \ \ ' νος και στηρι ομενος εις χοσμιχας και μυστιχας πνευματιχας επι-
Όpάσεις έπι του ά.νΟρώπου, εοωσε νέα.ν έρμηνεία.ν είς την 'Αστρολο
ϊία.ν και cίς τάς α.λλα.ς ά.ποχρύφους έπιστήμας. 

'Η 'Αστρολογία. πα.ρα.μένcι ά.πα:ρα.ίτητος βοηΟος διά την έπιτυ
χία.ν των ά.λχημιστικων έργα.σιων. Ό Παράκελσος πρεσβεύει οτι 
ό CΧ.f.\χημιστής πρέπει νά είνα.ι γνώστης των μεθόδων των κα.ββα.λι
στών και των ά.ρχα.ίων ά.στρολόγων και συνεσχέτιζε ρητως την ' Αλ-

, ' ' Κ ββ λ ' ' Μ ' ' ' 'Λ λ ' ' χημεια.ν με την α. α. α, την α.γεια.ν κα.ι την στρο ογια.ν,.τας 
ά.ποχρύφους οηλ. έπιστήμας. 

«Ό Θcος θά έπιτρέψη» ελεγε «νά γίνη -μία. ά.ποκάλυψις μεγά
λου ένο4α.φέροντος χα.ι ή όποία. πρέπει νά πα.ρα.μείνη μυστική μέχρι. 
της ά.φίξεως ,του «' Ηλία. της τέχνης». Κα.ί ά.ληΟως, οεν ύπάρχει τι 
το χρυπτον πού νά μή πρέπει νά ά.ποκαλυφΟyj. Γι' α:ύτο θά ελΟη υστε
ρα. ά.πο μένα. έν ον έξα.ίρετον, το όποϊ:ον οεν ζη άκόμη και το όποϊ:ον 
θά ά.ποκα.λύψη πολλά πράγμα.τα.». 

Ό Λndreae ελεγεν οτι ό «' Ηλία.ς της τέχνης» δεν είνα.ι α.τομόν 
τι ά.λλά lf.v συλλογιχον ον, το όποϊ:ον δεν είνα.ι α.λλο ά.πο τήν 'Αδελφό
τητα. των Ροοοστα.ύρων. 

Τάς σκέψεις του τα.ύτα:ς της χοσμικης έπcξηγήσεως του ά.νθρώ
που έκθέτcι ό Πα.ράχcλσος cίς το εpΎΟV του «ΛsLronomia Magn a». 
Αί σχέσεις α.i'.ίτα.ι με1.α.ξύ ά.νΟρώπου, γης και ά.στέρων ά.φ' ένός, με
ταξύ ά.στέρων και μετάλλων η μεταξύ χημιχων ούσιων χσ.ι στοιχείων 
ά.φ' έτέρου πα.ρα.δεοεγμένα.ι κα.τά τη', έποχην έχείνην ά.λλ' ίοιαιτέ-

. ρως ύπο του Πα.ρα.χέλσου μcλετηθcϊ:σα.ι χα.ι προωΟηΟεϊ:σα.ι, συν.ετέ
λεσα.ν cίς την ά.νάπτυξιν της έφα.ρμογης χα.ι της έπιδράσεως χοσμο
λογιχων ίοεων (έν τyj cύρυτάτη έννοίq:) cπί των ία.τριχών γνώσεων. 

Δεν βλέπει τον α.νΟρωπον ά.πεσπα.σμένον ά.πο 1.·ο βα.σί�ειον του 
Θ ... \ ...., � 1 'λλ' ( ι\ 1 �/ ' � 1 \ εου χα.ι της υημιουργια.ς, α. ως εν τcραστιον πευιον ουρα.νιων κα.ι 
έπιγείων δυνάμεων, ώς �ν ά.να.πόσπαστον μέρος της φύσεως. 

'llσχολήΟη ίοιαιτέρως και με την γυνα.ιχεία.ν φύσιν ό Παράκελ
σος. 'ΕΟεώρει την γυνα.ϊ:κα. ώς το σημεϊ:ον τομης του Μα.χρο-κα.ι του 
Μικρο-κόσμου, ώς τον· μιχρότα.τον κόσμον ώς ελεγε, οιά του όποίου 
'' Θ ' ' β ' ' ' ' ...., ' 'ζ ' θ -ο "εος επεμ αινει εις την πορειαν του χοσμου, συνcχι ων το α.υμα. 
της οημιουργία.ς. 

Είς το εργον του «ΛsLronomia Magna» ά.να.φέρετα.ι ή προμνη
σΟεϊ:σα. γηίνη και' ούρανία. σύνθεσις του ά.νθρώπου, ή όποία. εχει ώς 
βάσιν τον κόσμον των ά.στέρων (πνεvμα.)' τον ουράνιον θεϊ:ον κόσμον 
(ψυχη) κα.ι τον ύλιχόν γήινον κόσμον (σωμα.). · 

«Ό α.νΟρωποςη λέγει ό Ιlα.ράχελσος «έτέθη είς ούο σώμα.τα, το 
όρα.τον-γήινον- στοιχεια.κον χα.ι το ά.όρα.τον-ά.στρικον18-ούράνιον. Το
σωμα. προέρχεται έκ των στοιχείων ( της γης), το πνευμα έκ των 
ά.στέρων cίναι ή ζωτικη δύναμις του σώμα.τος και έξ αύτου χα.ι οι' 
αύτου opif. Τά. στοιχεϊ:α χαΟοοηγοϋν το γήϊνον σωμα, ό ούρανος το 
πνευμα. 

18 Χαρακτηριζεται ,<αl ώς σιοερικόν (S1der1sclιes) έκ του λατινικοϋ Sιdus = άστήρ 
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'Εκ των στοιχείων τρέφε-:-αι τ ό ά. ν θ ρ ώ π ι ν ο ν σ ω μ α, 
έκ των ά.στέρων λαμβάνει τ ό ά. ν θ ρ ώ π ι ν ο ν π ν ε υ μ α τά:ς 

'ψ \ \ , ο f r.:::,. Ι ' \ ...., ,...,, \ 7 \ σκε εις και τα αισ Ίψατα οιοτι εις το σωμα κατοικουν το αιμα και 
< \ � ( ' θ' ' θ / ) ) ..., ) \ ' \ \ ' θ' η

1 

σαp
1
ζ
ψ 

αισ �σεις� επι
(λ

υμ ιαι ,' εν� εις ;ον ο�ραν
)
ον

Τ
;α α.ι� η1;α

6
τ�, 

.αι σκε εις, το πνευμα ογικ:Jν, τεχνη, επιστ·ημη . ελος η α α-
ν α τ ο ς ψ υ :χ. ·ή τρέφεται ά.μέσως έκ του Θεου διά: της πίστεως (δηλ. 
της έφ' ήμας έπιδρά.σεως του θείου φωτός) καί της θείας μεταλή
ψεως, ανήκει δε είς αύτήν ώς προσόν ή γνωσις καί ή άγά.πη του Θεου' ' ( ..., ' ' ψ .... ' '' θ Ot' ( '' θ ' ' εις τα οποια και ανυ οι τον αν ρωπον. υτως ο αν ρωπος ενεχει
έν έαυτψ την 9ύσιν της γ1'1ς, άλλά: καί την φύσιν του Θεου. 

'Η ψυχή είναι ή ά.ληθής ούσία του άνΟρώπου καί έδρεύει έν τyj 
καρδίq:. Διακρίνεται τό ενδον αύτ'ίjς (κέντρον, ψυχή τ'ίjς ψυχης) καί 
το εξω (νους, Mens). Εtς τον τελευταίον τοί::τον εύρίσκεται το έν τyj 
ψ � Θ - ' θ Ι ' ' 'Α λ - "'' \ \ ' "' ' - θ Ι υχΊ] "ειον, η« εια εικων>>. ποτε ε ι σε και το ενοιαιτημα της ειας 
σοφίας, τό κύριον μέσον &μέσου έποπτείας του Θείου. 

":Ι::ργον της άθανά.του ψυχης ώς ά.ποτελούσης το κέντρον της ά.ν
θρωπίνης φύσεως είναι νά: δεσπόζΊJ των παντοίων όρμων του ά.νθρώ
που. 

Διά: της θείας σοφίας με την όποίαν είναι πεπροικισμένη ή ψυχή 
φέρονται είς άρμονίαν προς αλληλα τά: τρία μέρη της άνθρωπίνης 
ύποστάσεως. Πρέπει δηλ. το σωμα καί το πνευμα νά: είναι πιστά: προς 
αλληλα καί ύπήχοα είς την ψυχήν, νά: ένεργωσιν έντός των όρίων των 
χαί Κα7α τον εμφυτον είς την ψυχήν νόμον του Θεου, αλλως ό ανθρω
πος θά: καταπέσΊJ είς το κράτος τ'ίjς ϋλης ά.ποκτηνούμενος. 

«Δύο σώμα.τα», λέγει ό Παράκελσοc, <<ύπcί ρχουν έν τ� άν
'θρώπcr το αίώνιον καί το φθαρτόν. Τό �ν ύπόχειται είς τον 
·θάνατον, το αλλο · άνθίσταται. 'Ό,τι εΙναι φυσιχόν εύρίσχεται είς
το άστρικόν σωμα το όποίον εύρίσκε-:-αι έν τψ στοιχειακψ σώμα-:-ι.
Καί είναι τά: ούο ε τς ανθρωπος &λλά: ούο σώματα.

Διά: του θανάτου ερχεται τό γήινον-στοιχειακον σωμα μετά: του
άστρικου πνεύματος είς τον τάφον, ένω το πνευμα του θείου όμοιώ
ματος δηλ. ή ψυχή θά: πορευθyj έκεί οπου το όμοίωμα τουτο έδρεύει.

Β/β < θ Ι - > θ I '1'\ Ύ / "λλ " \ / 
ε αια, ο ανατος του αν ρωπου οεν ειναι τιποτε α ο η το τε-

λος του καθημερινου εργου του. Τό φυσικόν φως σβέννυται χα.ί συν
τελείται ενας μεγάλος διαχωρισμός των τριων ούσιων, σώματος,
πνεύματος καί ψυχης, του ά.νθρώπου έπιστρέφοντος οϋτως είς το σωμα
της μητρός του.

Έπειδη ό γήινος καί φυσικός ανθρωπος κατάγεται έχ της γης,
πρέπει νά: γίνΊJ πάλιν γη καί νά: χά.σ.ΊJ την γηfνην-φυσι:χ.ήν σάρκα του.
'Αλλά: κατά: την δευτέραν παρουσίαν θά: άναστηθyj ώς μία ούρανία,
�εδοξασμένη σά:ρξ ή όποία ούδέν το ύλικόν θά: εχη. 

Ε' \ Ι \ ' 
' - Υ - - \ , 

ις την συστασιν και Λειτουργιαν του 1.,ωικου, φυτικου και ορυ-
κτου κόσμου δέχεται συμμετεχούσας ούο δυνάμεις. 

Ή ζω ί κ η δόν α μ ι  ς (Spiritus vitae). Είναι κατά: τον Πα.:. 

ι ..., , ι , r/λ \ 'λ ..., Ι \ 7 

ρακελσον πνευμα, ενυπαρχον εις ο α τα με η του σωματος και ει-

'• 
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να:ι το α:ύτο �ν πνευμα, ή α:ύτή μία: δύναμις πα:ντου κα:ί ό 6ψιστος κοκ
κος της ζω Ίjς, έκ του όποίου ζουν ολα: τά μέλη του σώματος. 

'Α ρ χ ε  ύ ς. Είς τον στόμα:χον οια.χωρίζει ό άρχεύς το άχρη-, 

στον άπο του χρησίμου. 06τω κα:ί είς τον άνΟρωπον ό άρχεύς τα:ξι
νομcί κα:ί τοποΟετεί τά οιάφορα: πράγματα: εκα:στον είς την άρμό:.. 
ζουσα:ν αύτ<j) τελικήν Θέσιν. Γενικως ό άρχcύς είναι ή άρχή της γε
νέσεως, _άλλά κ0:.ί μορφοποιήσεως, άνα:πτύξεως κα:ί οια.πλάσεως των 
οντων. Κάθε δν ζ?j κα:ί εχει κυρία:ν ούσία:ν ούχί την 6λην �ύ-;ου άλλά 
τον «άρχέα:» του. 'Ανάγεται οε είς τά τέσσα:ρα. στοιχεία:, ών εκα:στον 
πάλιν εχει τον «άρχέα:» του. Είναι δημιουργική κα:ί ζωτική δύναμις. 

Δύο σοφία:ι ύπάρχουν είς τον κόσμον .α.ύτόν, λέγει ό Παράκελσος. 
Μία: α:ίωνία: κα:ί μία: φθαρτή. Ή πρώτη έκπηγάζει έκ του φωτος του 
'Αγίου Πνεύματος, ή οευτέρα: έκ του φωτος της φύσεως. 'Αλλά το 
φως τ'ijς φύσεως πα:ρέρχετα:ι, ένω το έκ Θεου φως είναι &θάνατον, 
έξεπέμφΟη οε έξ α:ύτου κα:ί είναι εκτοτε προσκεκολλημένον cίς ολον 
τον κόσμον. 'Η έξ α:ύτου σοφία: είναι μία:. 

Έξ άλλου ή έκ του φωτος της φύσεως έκπηγάζουσα. σοφία. είνα.ι. 
διπλη: κα.λή κα:ί χ.αχή. Δεν άποτελεί 6ψιστον άγα.Οον του άνθρώπου 
νά δύνα.τα.ι νά δια.κρίνη την α:ίωνία.ν σοφία.ν άπο την προσωρινήν; Αύ
τος ό θησα.υρος του έοόθη κα.Οόσον είνα.ι όμοίωμα. του Θεου. Πρέ- . 
πει λοιπον νά δύνα.τα:ι νά δια.κρίνη την χα:λήν άπο την κα.κήν σοφία.ν 
κα:ί νά έκλέγη την πρώτην. Δηλαδή, πρώτην Θέσιν θά εχ.η έν τι} άν
θρώπ<J) ή α.ίωνία: σοφία: του φωτος του Ά γίου Πνεύμα.το.; κα.ί άκο
λούθως ή προσωρινή, φθαρτή έκ της όποία.ς πάλιν πρέ,πει νά κρα.τη
τα.ι ή κα.λή κα.ί νά άπορρίπτετα:ι ή κα.κή. 

Διά του φυσικου λοιπον φωτος γνωρίζομεν τά α.ίσθη.τά, τάς τέ
χ�α:ς, τ�ς έπιστήμα:ς, διά δε του Οείου φωτος του Ά γίου Πνεύμα.τος 
τον Θεον. 

'Λρχίζοντες με τήν φύσιν, δεν πρέπει χα.ί νά μείνω μεν ·κα.ί νά 
στα.μα.τήσωμεν είς α.ύτήν. 'Αλλά νά έρευνωμεν κα:ί νά τελειώσω μεν 
είς το Λίώνιον, δηλαδή είς το Θείον. «'Αρχίζω με το φως της φύσεως 
κα:ί τελειώνω με το α:ίώνιον φως έν Θε<j) τ<j) Kυpl<J)». 

Ό άνθρωπος συνcπως τοποθετείται ύπο του Πα.ρα.κέλσου μεταξύ. 
ούρα.νου κα:ί γης, ή είκων δε α:ύτή μας είνα.ι γνωστή κα:ί άπο τήν 'Άπω 
Άνα:τολήν. ''Λνω ούρα:νός, κάτω γη, είς το μέσον ό άνθρωπος. Κα:ί 

' ' ' Ι Κ' ( ...,. ( ,, ψ ' ' ' ' ' ( ' θ εις την α:ρχα:ια.ν ι να:ν υπηρχεν η απο ις α.υτη, κα:τ α:ρχ α:ς υπο μυ ι-
κήν χα:ί άργότcρον ύπο μυστηρια.χήν εννοια.ν. Ό Παράκελσος χρη
σιμοποιεί άντί του θύpα:νου την λέξιν άστέρες χα.ί άντί της γης την 
λέξιν στοιχεία: κα:τά την άλχημιστιχήν εννοια.ν.-

Ό άνθρωπος κα.τά τα:υτα: έπηρεcίζετα.ι χα.ί άπο τάς δύο πλευράς. 
Κα:ί άπο τον ούρα.νον κα:ί άπο την γ�ν. Πρέπει δε νά έννοήσωμεν το 
ζευγος τουτο οχ.ι τόσον ύπο την φυσικοφιλοσοφικήν η φυσικοεπιστη-

' ,, ψ 'λλ' , ( \ \ ' \ ' -μονιχην του α.πο ιν, α. α. περισσοτερον υπο την εσωτερικην α.υτου 
σημα.σίαν δηλ. οτι ό άν(iρ:uπος έσωτtρικως είναι έκ του ούρα.νου μεν 
π ν έ: υ μ α.  - ψ υ χ ή, έχ της γης δε σ ω μ α:, εχει δηλ. έντος έα.υτου 
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ι , Ι ) ι \ ι ι Ι \ χα.τι ανωτερον, ουρα.νιον και χα.τι κcι.τωτερον, γ ιμνον, στοιχειακον 
και τά δύο τcι.uτα σuγκροτοuν τον άνΟρωπον (οπως έν Κίνcι τά J1n 
και J ang).

J ang και J lΩ είναι όί δύο άρχικοι πόλοι, οί όποίοι πηγά.ζοuν έκ 
του ΤΑΟ, του «&πείρου 'Ενός» μόλις τουτο είσέλΟn έκ του λcι.νθά.
νοντος είς τό δημιουργικόν στcίδιον (Natura Naιurans). 

Σημαίνουν: θετικόν και άρνητικόν, άνδρα και γυναίκα, φως και 
σκότος κ.λ.π. και παρίστανται οι' ένός κύκλου ό όποίος χωρίζcτcι.ι 
διά κυματοειδοuς γραμμ'ijς είς δύο ισcι. μέρη έξ ών τό �ν είναι λευκόν 
και τό άλλο' μέλcι.ν. 

Ή μορφή cι.ύτή του κύκλου καλείται Τω Gi (ή πρώτη άρχή)και 
τά δύο έν αύτ?j εύρισκόμcνα, άλληλοσυμπληρούμcνα και άλληλοολο
κληρούμενα σχήματα ένθuμίζοuν τον άριθμόν 69. 

'Επομένως: Μεγά.λος Κόσμος (Μακρόκοσμος) ούρανός-γη, Μι
κρός Κόσμος (Μικρόκοσμος) άνθρωπος-πνεuμα,σωμcι.. 

Ό άνΟρωπος εύρίσκεται λοιπόν με-:αξύ δύο πόλων ( ούρανός-ά
στέρες, γη-στοιχεία). 

Εύνόητον είναι π�::ρί τίνος πρόκειται έν τη προκειμένη περιπτώ
σει και ποίαν άπόφασιν πρέπει νά λά.β7J ό μεταξύ των Μο πόλων εύ
ρισκόμενος άνθρωπος. Γνωρίζομεν άλλως τε και άπό -:rην Περσικην 
παράδοσιν τάς δύο δυνάμεις Achriman και Ormuzd έκ των όποίων 
ή πρί:>τη παριστα τό άρνητικόν και ή δευτέρα τό θετικόν.'Εάν δέ ό άν
θρωπος έσωτερικως καταστ?j ίκανός νά λάβ7] την άπόφασιν νά ταχΟ?j 
ύπέρ του θετικοu ένcι.ντίον του άρνητικοu και 'Jά έφαρμόζη πιστως 
και οι' �ργων την άπόφασίν του τcι.•;την καθ' ο) ην του την ζωήν, 
τότε άκολουθεί την ορθήν και προς τ·ην λύτρωσιν άγουσαν όδόν. 
�Η είκων ομως του άνθρώπου κατά τον Παρά.κελσον δέν άντι

στοιχεί πλήρως προς τά άνω έκτεθέντα. Είναι δυνατόν νά κυριcι.ρχ?j 
έν τ4'> άνθρώπ(;) τό ούράνιον �νcι.ντι του γηίνου και άντιστρόφως τό 
γήϊνον �ναντι του ούρανίοu. Διά τον Παράκελσον ώς ίατρόν και μάλι
λιστα, ώς θά έλέγομεν σήμερον, ώς ψυχίατρον-ψuχοθεραπευτη'1 εί
ναι σαφές οτι ή άκαμπτος αϋτη και στερρά προσήλωσις είς τον ενα 
έκ των δύο πόλων δεν είναι ωφέλιμος διά τον άνΟρωπον, άκόμη και 
αν οί'.iτος _ταχθη άνεπιφuλά.κτως ύπέρ του άνωτέρου, του ούρcι.νίου. 

Είς τον ζωντα την φuσικήν του ζωήν έν τω κόσμ(;) τούτ(;) α.νθρω
πον είναι άδύνατον νά λά.β7] τήν άπόφασιν τr,ς μονοπλεύρου προσδέσεως 
είς την μίαν· έκ των Μο ώς άνω δυνάμεων-πόλων, Ή ζωή ρέcι και 
έξαρταται έκ πολλων παραγόντων έάν αϋτη τρέπεται προς τον ούρα
νόν εν άνοδικη πορείq. η προς την γ'ijν έν πορείq. πτώσεως. 

Αύται είναι αί δύο δuνατό-:ητες ρυθμικ'ijς έναλλαγ'ijι::-έi;cλίξεως 
της πορείας τηι:: ζωης και κατά τον Παράκελσον αί κινήσεις αύταί, 

( ) \ ' \ . Ι Υ-° \ ...., � f , Τ 

η εσωτερικη αυτη κινητικοτης μεταc,υ των ouo καταστα.σεων ειναι 
καλυτέρα άπο την α.καμπτον στερράν και μονοπλεύρως άποκρυσταλ
λωμένην κατάστασιν. 

Δεν προσκολλiχται παθη-:ικως μόνον είς τον ενα πόλον της ζωης. 

' 

l 
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Ώς φωτcινόν πνcυμα άναγνωρίζει δτι μία μονόπλcυρος προσκόλλη
σις ε;_ίς τον κόσμον του πνεύματος η της σαρκός Θά. τον άπομακρύνη 
' ' ' ' 

'λ ψ - Θ -
' ' β λ ' ' ' ' απο την αυτοαποκα υ ιν του "εου ε.ις το ιο ογικον και ιστορικον

Χ:οσμικόν opiiμα και Θά: τον καταοικάση είς στασιμότητα,. άντίθε
τον προς τον χαpακτΊjρα του. Μόνον είς την άνάπτυξιν δλων των πε
πολωμένων ουνάμεων, είς την ρυΟμικήν έναλλαγην του άγωνος μετα
ξύ φωτός και σκότους, πτώσεως και άναστάσεως,'εύρίσκει την ουνα
τότητα νά. είναι «άνΟρωπος» δηλ. άνΟρωπος ώς το «κέντρον πάσης 
δράσcως έν τ<';> σύμπαντι». 

Ό Παράκελσος δεν Οά. εβλεπεν εύχαρίστως τον άνθρωπον είς 
την ήλικίαν των 20-30. έτων πλήρως πνευματικόν. Δεν πιστεύει δε 
δτι κατά. την ρυΟμικην έναλλαγην των πεπολωμένων ουνάμεων στρο
φην προς την πνωματικό-:-ητα πρέπει ό άνθρωπος νά. έπιζητyj προώ-' � ' .... β' 'λλ' ' ' 1 ' ' 1 ρως και υια της ιας, α. α να επαφιεται εις την φυσιν. 

Σημειωτέον δτι είς την ήλικίαν των 40 έτων περί -.:ό 1532 ή οια
μον·ή του Παρακέλσου �το οι: άρχcτόν διάστημα άγνωστος. ΈπανΊjλ
Θε με-:-αβcβλημένος, ωριμος, πρ_αγματικά: πνευματικός άνθρωπος 
και συνέγραψε την περίφημον «Λstronomia Magna» (Philosophia. 
Sagax), ή όποία δυστυχως cμcινεν ήμιτ.:λης λόγι,;, του Θανάτου ιου. 

Πάντως, τό ετος 1534 άπετέλεσc καμπην είς την ζωην του Παρα
κέλσου, άλλ' οχι προς τά κάτω, ώς πολλ'>ι διατείνονται. Τό εργον του
δε αύ-:-ό δεν είναι οε:ϊγμα κάμψεως του πνεύματός του, άλλά. ή μεγαλυ
τέρα αύτου άνΟησις. "Αν και χαρακ-:-ηρίζεται άπό πολλούς ώς άπό
οε:ιξις της πνευματικης του παpακμης, είναι τό ώριμότερον άπό τά. 
εργα του, ώς λέγει και ό βαθύς μελετητης του Παρακέλσου Hans 
Kayser. 

Δυνατόν άπό του ετους έκείνου (1534) νά. σημειουται σωματικη 
κάμψις του Παρακέλσου, οχι δμως πνευματική19

• 

Καί είς την πρώτην ώδην της Θείας Κωμωοίας, τό γεγονός της 
μεταβολΊjς του Δάντη, ώς την παρουσιάζει ή Κωμωοία, τοποθετεϊ
ται χρονολογικως είς τό μέσον της ζωης του οηλ. το Πάσχ� του 1300. 
Δεδομένου· δτι ό Δάντης έγεννήθη τό 1265 και δτι κατά. την βιβλικην 
ρ Ίjσιν τά cτη του άνθρώπου είναι 70 Θά. εύρίσκετο κατά τό ετος της 
μεταβολης είς τό μέσον της ζωης του περίπου. 

"ΑνΟpωποι οί όποϊοι προώρως και άποκλcιστικως οεσμεύονται 
προς την πνευμα_τικην πλ::υρά.ν δεν Θά. �σαν ίοιαιτέρως άρεστοί είς 

' Π ' λ Ο
"' 

' ' ''1-' ' '  ' β '' ' τον αρακε σον. υτος τουναντιον ευεχετο και επρεσ ευε:ν_ οτι πρε-
πει άμφότε:ρα νά: εύρίσκωνται έν δράσει, τό φυσικόν έκ τη:; γης και 

19 Γίνεται ύπό τινων οιάκρισις μεταξύ του προ καl μετά το 1534 εργου και των συγγρα
φών του Παρακέλσου Εtς το προ του 1531, ερyον έπι,φατει, λέγουν, ή έπιστημονική 
ερευνα, εtς τό μετά το ετος τουτο ή στροφή προς τάς άποχρύφους έτcιστήμας (Άλχη
μείαν, Μαγείαν, Άστρολογίαν, Καββαλά) ΊΙ οιάκρισις αϋτη εΙναι έσφαλμένη και δ 

Παράκελσος οέον νά θεωpηθη ώς μία ένιαία προσωπικότης κατά τήν όίποψιν του 
Παναγιώτη Κανελλοπούλου ή δποία Οεωρειται χαl γενικώς ώς όρθή. 
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το πνευμα.τιχόν έχ του ούρα.νου, ή δε μεταξύ των δύο τούτων χα.τα.
στάσεων ρυΟμιχ-η έναλλα.γή &γcι τελιχως προς τήν άρμονία.ν της ζω Ίjς. 

Ό &νθρωπος πρcπει νά ει.η έν έα.υτι7> χα.ί τά δύο, γην χα.ί ούρα.νόν. 
Κα.ί οπως φωτιζόμενος έχ του πνεύμα.τος της φύσεωc, cρcυνα χα.ί 
γνωρίζει α.ύτ·ήν, οϋτω φωτιζόμενος έχ του 'Αγίου Πνεύμα.τc,ς γνωρί
ζει τ·ην ούσία.ν του Θεου. Διότι τον Θcόν δύνα.τα.ι νά γνωρίση μόνον 

) - C ι ,.,. Ι ))"" ) ..., εχεινος ο οποιος προερχετα.ι εc, α.υτου. 
Συνδυά.ζοντες τον ύλιχόν χα.ί πνcυμα.τιχον &νθρωπον (Γνώμων

Δια.βή1ης, Τρίγωνον-Τετρcίγωνον τοi3 πcριζώμα.τος), τά δύο μέρη 
τά πα.ριστωντα. -:-άς δύο ανΟρωπίνα:ς ίδιότητα.ς, εχομsν τον ίδα.νιχόν 
ανθρωπον. Διότι μόνον διά της έν άπολύτ<t) ίσορρ')πία. χα:ί άρμονίq. 

συνεργασίας των δύο τούτων ίδϊοτ ήτων, δύνανται νά έπιτευχ_θουν 
τέλ1::ια. εργα.. 
Αί π ε ρ ί χ ο σ μ ο γ ο ν ί α. ς ί δ έ α. ι τ ο υ Π α. ρ α. χ έ λ σ ο υ. 

Ι 

'Όσον αφορ� την χοσμc,γονίcι.ν, ό Πcφάχελσος Θcωρ:ί οτι το παν 
έγένετο ύπό του Θεου. «'Ο Θεός δρ� έν π.χντί πράγμα.τι, το Π<Χ') χα.
τάγετα.ι έξ ένος Θ:::ου χα.ί ένός Κυρίου ό όποιος εί ια.ι πα.ντα.χ ου». 

Ό Πα.ράχcλσος φα.ντάζcτα.ι τον χόσμΟ') ώς εν ώό'J. Ό ούρα.
νός είναι το κέλυφος, το όποιον χωρίζει τον χόσμον από τά 
έκτος κείμενα. ώς το κέλυφος του ώου χωρίζει τά έντός κα.ί τά 
έχτός α.ύτου. Είναι μία. μεμβράνη περιβάλλουσα. τον κόσμον ώς 
εν σωμα. .χα.ί έντος α.ύτης συγ -<ρα.τ:ϊ:τα.ι χα.ί π:ρ,έχ_ετα.ι ή γη. 'Όπwς 
δε ό χρόχος έντός του ώου συγ)φα.τείτα.ι ύπό του λωχώμα.-ος ώστε 
νά μή έφάπτετα.ι του κελύφους, οϋτω χα.ί ή αέριος σφαίρα. (αcριος 
-χωρος)20 συγχρα.τεί την γηLνην σφα.ίρα.ν, ώστε νά μ·η πέση έπί τινος
&λλου τόπου. Ό ά.έριος χωρος (το μέγα. χάος) είναι ώς το λεύχωμα. 
έντος του ώου χα.ί εχει την δύναμιν νά σηχώνη την γην ώστε νά μη 
μετα.κινητα.ι. Περιβάλλει την γηίνην σφα.ίρα.ν, την γην χα.ί τά ϋδα.τα. 
χα.ί είνα.ι ά.όρα.τος. 

Οί ά.στέρες δεν πα.ρα.μένουν ά.χίνητοι ά.λλχ είν1μ ώσάν σφα.ίρα.ι 
α.ί όποία.ι χυλίοντα.ι κα.ί κοχλάζοuν. 'Ερρίφθησαν ύπο του Θεου χα.ί 

C Ι > \ ) / 7 r/ / ) \ ) Ι ευρισχοντα.ι εις τον ουρα.νον, εινα.ι ομως χωpισμενοι α.πο α.υτον. 
Πέριξ ήμων είνα.ι το ϋδωρ, ώστε νά μή είναι_ δυνα.τον νά φύγωμεν 

ά.πό την γην. Πρέπει νά μείνωμεν έδω οπου ειμεθα. τριγυρισμένοι 
χα.ί έντειχισμένοι ά.πό τά νερά. 

'Εν μέσctJ ολων των Δυνάμεών του, ολων των Άρε-των του χα.1. 
ολων των 'Αγίων του εύρίσχετα.ι ό Θεός, οπως το χέντρον - σημsίον 
είς το μέσον του χύκλου. 

Οϋτω το κέλυφος είναι ή ά.ρχέγονος ϋλη, το λεύκωμα. ή ά.νωτέρα. 
σφαίρα. ':'OU πυρός μετά Των αστέρων χα.ί ή σφαίρα. του ά.έρος, ό δε 
χρόχος ή χα.τωτέρα. σφαίρα. του &δα.τος κα.ί της γ'ijς. Ό &νθρωπος 
εύρισχόμενος είς τ-ην σφα.ίρα.ν αυτήν προσομοιάζεται προς τον νεοσ-

20 Ό Παράκελσος την όνομάζέι Χ:χος 
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σόν του ωου, οστις έκ του κρόκου τρέφεται κα.1. έν α.ύτ<tJ ζyj. Πάντα. 
δέ τά μέρη του κόσμου τούτου εύρίσκοντα.ι έν τελείq: προς α.λληλα. 
άρμονίq:. 

Θεωρcί ό llα.ράκελσος τό Σύμπαν δηλ. τον Μα.κρόκοσμον κα.ί 
τον Μικρόκοσμον (α.νΟρωπον) ώς μία.ν όργα.νικήν όλότητα. έ.ν τyj όποίq: 

ένuπάρχει ή μαγική πνοή του Θcου. 
Ό μέγα.ς Κόσμος κα.1. οί έν α.ύτ<t) περιεχόμενοι μικροί Κόσμοι 

αποτελουν μία.ν κα.1. την α.ύ-,ήν Οεία.ν δημιοuργία.ν, έκ της α.ύτης δέ 
αρχ�ς δεν δύνα.ντα.ι νά προέλθωσιν ά.νόμοια.. Ώς σuνέπεια.ν των αν�
τέρω έδέχετο οτι εις εκα.στον όρuκτόν21, λίθον, φυτόν, ζωον ά.ντιστοι
χεί ώρισμένον α.στρον ά.σκουν ά.νάλογον έπίδρα.σιν. 

C Η δ η  μ L ο u ρ γ ί α.  τ ο υ ά. ν θ ρ ώ π ο u κ α. τ ά -π α. ρ ά-. 
κ ε λ σ ο ν. 

'Όσον ά.φορif τον α.νθρωπον ό Παράκελσος θεωρεί οτι ουτος έδη
μιοuργήθη ύπό του Θcου, οί.ίτως ωστε ό α.νθρωπος, ή γη κα.1. ό ούρα.
νός νά cίνα.ι ήνωμένα. κα.1. το φως το όποίον έδόθη εις τον ούρα.νόν, 
νά πα.ρα.λα.μβάνετα.ι έξ α.ύτου ύπό του ανθρώπου. 

«Ό α.νθρωπος Ε) ινεν ά.πό ούρα.νυν κα.1. γην»· λ έγει. «'Q γήίνος 
σβώλος (Limus Terrae)22 ητο μία. μαζα. κα.1. ά.πό α.ύτήν ένετόπισε κα.ί 
έσχημάτισεν ό Θεός τον α.νΟρωπον. Είνα.ι έκχύλισμα. τω\ ά.στέρων 
κα.ί των στοιχείων, Ό Θεός έδημιούργησε τον α.νθρωπον οί.ίτω: ''Ελα.-
β \ ) / ) ...., f Ι \ \ Ι ' c την οuσια.ν εκ -cων τεσσα.ρων στοιχειων κα.ι την σuνηνωσεν εις 
μία.ν μαζα.ν. 'Λφ' έτέροu cλα.βεν ά.πό τούς ά.σ-cέρα.ς την ούσία.ν της 
σοφίας, του λογικου, της τέχνης. Κα.ί α.ί δύο α.ύτα.1. ούσία.ι (των τεσ
σάρων στοιχείων κα.ί των αστέρων) σuντεθcίσα.ι είς μία.ν, έσχημάτισα.ν 
τον γήινcν σβωλον (γηίνην λάσπην, Τ ,ιmum terrae). Λύτός είνα.ι' 
ή ά.ρχική ούσία. του ά.νθρώποu, ή κοινή υλική ά.ρχή, ό μέγα.ς Limbus, 
ώς λέγει ό Παράκελσος. Πρέπει λοιπόν νά γνωpίζη ό ία.τpός τί εί
νcιι Lιmbns. 

Limbus είνα.ι ούpα.νός κα.1. γη, ά.νωτέρα. κα.1. κατωτέρα. σφα.ίpα., 
τά τέσσα.ρα. στοιχεία. κα.1. παν ο,τι υπάρχει έν α.ύτοίς. Φέρει το ονομα. 
Μικρόκοσμος. Ό Θcός τον έδημιούpγησε χωρίς την βοήΟεια.ν η την 
μcσολά.βησιν ούδενό:;. ''Ολα.ς τάς ίδι61·ητα.ς -cου κόσμου εχει_ ό α.νΟpω-
πος έν ::α.uτ<tJ, έξ ου κα.1. Μικρόκοσμος κα.λείτα.ι. 

Πρώτη δημιουργία. cίνα.ι ή του ούρα.νου κα.ί της γης. 'Αφου έδη
. μιοupγήΟησα.ν τα.υτα., εγινcν έξ α.ύτων ό α.νΟρωπος διά τ�ς χειpος του 
Θεου. 

Ό α.νθpωπος εί,ια.ι ό μικρός κόσμος οχι μόνον κα.τά το σχημα. 
και τ-ην γηίνην ούσία.ν ά.λλά κα.1. κα.τά τάς δυνάμεις κα.1. τάς ά.ρ:::τά:; 

21 Οί άλχημισταί ένέτασσον τά μέταλλα είς άντιστοίχους πλανήτας, ώς ά-ιολούΟως "Η
λιοc-,(ρυσος, Lεληνη-:φyuρος, Άφροδιτη-χαλ,ιός, 'l�ρμης-ύδράρyυροc, Ζεύς-,ιασσί
τερος, " .\οης-σιδηρος, Κρόνος-μόλυβδος 

22 Χαραχτηριζεται ύπό τού llαραχελσοu καl ώς MaJOΓ !Ίlundus = μέγας Κόσμος, μέγα 
Σύμπαν 

j 
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' ) , .  ' ' ' ...... ,, !V ·, ' ' 1\.f / που περικ ,ειοΊτα� cΊτος αυτου, οπως , .. και εις τον Η ακροκοσμον. 
Π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ έ π ί τ η ς γ η ς. 

Ό παραμένων είς την οιοασκαλία.ν καί τάς έντολάς -του Θcου, 
εΙνάι εlς έλεύθερος άνΟρωπος. Δεν δυνάμεθα \)(Χ σκεφθωμε'Ι καλυτέ
ραν ζω·ην άπό έκcίνην πού μσς καθeι'ψισεν ό Θεός. Ό Θεός έπιΟυμεϊ: 
καί ζητεί άπό ·ήμας νά άνα.βλέπωμεν προς αύτόν καί νά ζωμεν με 
τάς έντολάς του. ΕΙναι ό φίλος καί παραστάτης cίς τάς ουστυχ.ίας 
μας, έχ.εϊ πού οεν δύναται νά μας βοηθήση κανείς άνΟρωπος. Παν 
ο,τι έχομεν έπί τ'ίjς γ'ίjς, μας τό οίοει ό Θεός. 

Μή βαοίζωμεν ένα.ντίον του Θcου καί -της φύσεως. 'ΑκολουΟω
μεν πάντοτε αύτόν; Διότι παν ο,τι κάμνει η σκέπτεται η μcι'ιΟάνει η 
θέλει νά μάθΊ) ό άνθρωπος, πρέπει νά μείνΊ) είς τόν ζυγόν, είς τήν 
εύθεϊαν γραμμήν κα.ί είς τον κύκλον, ώστε νά μή ύπ&pχ.ΊJ -τίποτε το 
άνισον, το κυρτόν η το cξερχόμενον -των όρίων του κύκλου (ίσό-της, 
εύθύτης, μέτρον). 

Ποϊος είναι ό εύσεβής, ό οίκα.ιος, ό όλόχληρος rίνθρωπος; Έκεϊ:
νος πού εχει τήν άρετήν, είναι φιλεύσπλαχνος, οίοει εύχα.ρίστως χα.ί 
οια.μοιρά.ζει τον λόγον του οιχαίως. 

Ό καλός τρόπος εύρίσκετα.ι είς τά καλά εργα του άνθρώπου, τάς 
χαλάς πράξεις καί τήν αύτο-τελείωσίν του. Ό κακός τρόπος cύρίσχε
ται είς τά πολλά λόγια, είς καμμίαν ομως πραξιν. 'Αλλά οεν πρέ-
πει νά: κρίνωμεν άπό το στόμα., άλλα: άπό τήν καροία.ν. 

'Αλλά: οιά: τον Παρά.κελσον ό άνθρωπος οεν cίνα.ι μόνον εν ατομον. 
Θεωρεϊ αύτόν καί ώς εν κοινωνιχόν ον. Ένοιαφέρετα.ι οιά: τήΊ όργ&
νωσιν καλυτέρων συνΟηχων είς τήν ζωήν των. άνθρώπων, οιαβλέπcι 
τήν άνά.γχην μεταρρυθμίσεων είς τήν άνθρωπίνην ( όρθότερον την χρι-
στιανοευρωπαικήν) κοινωνίαν. 

Αί σκέψεις του αύταί εύρίσκονται είς τά: θρησκευτικά του γρα
πτά., τά: όποϊα περιέχουν κοινωνιχοηθικά:ς γραμμά:ς καί είς τά όποϊ:α 
συνδέει οδτος τά: θρησκευτικά καί θεολογικά: ζητήματα με κοινωνι
κήν κριτικήν. 

Α' ' 'ί' ' ' θ 
' - - , - 1 

ι προτασεις του οια την εραπειαν των κοινωνικων αυτων προ-
βλημάτων, ησαν πολλάκις ριζοσπαστικαί καί τελείως τολμηραί οιά: 
την έποχήν του. 

'Ασχολεi:ται με την θανατικήν ποινήν, τούς πολέμους, τήν άμοι
βήν των έρyατων, τήν ήθικην τr,ς έργασίας, τά:ς μεγά.λα.ς φεουοαρχι
κά:ς ίοιοκτησίας, τήν οίκογένειαν, τον γάμον, την άνατροφήν των παι
οιων, τήν κοινωνικήν μέριμναν οιά: τούς πτωχούς, την οιανομήν κτη
μάτων είς αύτούς, τήν έπαγyελμα--:ικήν ίατρικήν, --:-ην άοελ9ότητα των 
άνθρώπων κλπ. κλπ. 

«'Όλοι εtμεθα άοελφοί», λέγει. «Καί έχεϊνος ό όποϊος είΊαι κοντά 
είς κάποιον, είναι ό πλησιέστερος άοελφός του. Ό ενας είναι οπως 
καί ό άλλος, ούοείς εΙναι κάτι περισσό--:ερον η όλιγώ--:ερον. ' 

'Εννοήσατε οτι ούοείς άνθρωπος πρέπει νά: περιφρονη τον άλλον αν- . 
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θρωποv. Παν ο,τι φωτίζει ό ηλιος η ύγραίvει ή βροχη εlναι άξιον 
vά. γίvη τέκνον του Θεου. 

Ό Θεός σε άγαπα. έξ rσου α.ν εlσαι γυμνός η έvοεουμέvος με χρυ
σόν και μάλιστα γυμvόv σε άγ�πα περισσότερον». 

Εiς τό εργοv του « De Nupta» πραγματεύεται τά. ζητήματα της 
ίοιοκτησίαc, είς τό « De Honestis atrisque Divit�is» την οικαίαv 
καταvομηv των άγαΟων, είς τό « De Tempore Laboris et Requici» 
τό ζήτημα του χρόνου οι�ρκείας της καθημεριvης έργασίας, είς οε τό 
« De Magnificis et Superbis» τά. καθήκοντα των άρχόvτωv. 

Βλέπει τά. θέματα αύτά. ό Παράκελσος οχι μόνον ώς άνθρωπος, 
άλλα. και ώς ίατρός, διαφαίνεται όε είς τά.ς ίοέας του ταύτας ή έπι
θυμία του έvός καλυτέρου μέλλοντος, μιας άvαvεωμέvης κοινωνίας, 
έvός κόσμου του άνθρωπισμου, της καλωσύvης, της άγάπης και της 
άοελφότητος των άvθρώπωv. 

'Α σφαλως ύπηρξεv εύτύχημα οι' αύτόν οτι τά. γραπτά του αύτά. 
οεν έκυκλοφόρησαv έν οσ<ι> εζη, άλλως αί συνέπειαι θά. ησαν όουνηραί. 
Πάντως θαυμάζει ό σημερινός άvαγνώστης τούς όραματισμούς του 
φωτειvόυ τούτου πνεύματος το όποϊον προβλέπει κατά. τιvα τρόπον 
την εξέλιξιv των μελλουσων έκατοvταετηρίοωv. 

Ό ά V θ ρ ω π ο ς ώ ς θ ε ο λ ο γ ι κ ό V ο V. 

'Ενδιαφέροντα εlvαι και τά. θεολογικά. εργα του Παρακέλσου. 
'Έγραψε πολλά. εργα περί του μυστηρίου της μεταλήψεως και 

ήρεύνησε την Ά γίαv Γραφηv λεπτομερως. Είς ολα του τά. εργα δια
φαίνεται ή βαθεϊ:α πίστις του προς τον Θεόν. Είς τό ερyοv του «Vo
lumen Paramirum» οιαοηλοϊ τ·ηv θρησκευτικότητά του, είοικως σχε
τικά. με την 'Ιατρικήv, λέγων οτι ύyεία καί νόσος προέρχονται εκ Θεου. 
Ό Θεός οίοει την ύγείαv καί την vόσοv καί τό φάρμακον οι' �ύτήv. 

«Ό Θεός εlναι ή άλήθεια, ή πηγή της άλή�ειας» λέγει ό Παρά
κελσος. «"Ισταται περί αύτόv οπως τά. φύλλα είς τό οένορον πέριξ 
του κορμου. 'Όπου οεv χρειάζεται ή άλήΟεια οεv εlvαι εκcϊ ό Θεός. 
Μόνον εκεί οπου εlναι ή άλήΟεια εlvαι και ό Θεός. Διότι αύτός εlvαι 
ή ύψίστη άλήθεια. 

Ό Θεός εlναι παντοδύναμος. Τ ά. εργα των δημιουργημάτων του 
οεv εlvαι τέλεια, θραύονται. Μόνον τό ίοικόν του εργοv οεv εχει ο:
μοιοv, είναι άφθαρτοv. Λύτός εlναι ό Κύριος πού είναι είς τον ούρα
vόv. 'Έχομεν εvα τέλειον Κύριον: Δεν εχει άντιπρόσωποv. Είναι παν
ταχόυ καί είς ολα. Π ιστεύομεν είς τόv Θεόν-πατέρα. μας ό όποϊος 
μας εοημιούργησεv. Είς τον Θεόv-υίόv ό όποϊ:ος μας ελύτρωσε και 
είς τον Θεόν-"Αγιοv Πvευμα τό όποϊοv μας εφώτισεv. Γη-οένοροv
καρποί τά. τρία είναι άλληλέvοcτα, είναι εν και οχι τρία. Μας φαίνον
ται ομως οτι είναι τρία πράγματα. 'Έτσι καί ή Άγία Τριάς». 

Δ ' ' ,, θ ' θ λ ' '' ' 
Μ ξ' /., -ια τον αν ρωπον ως co ογικον ον γραφει: « ετα υ ολων των 

επί της γης πραγμάτων, τό 6ψιστον. είναι ό άνΟρωπος. Συνενώνει 
εν έαυτ4'> ολας τά.ς δυνάμεις και τά. ύλικά. του κόσμου, είναι ό Μικρό
κοσμος εν τ4'> όποί<ι> ύπάρχουv ολαι αί δυνάμεις των τεσσάρων στοι-
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χείων. Δεν ύπάρχει τίποτε είς τον ούρα.νόν κα.ί τ-ην γην τό όποϊ:ον να 
μή ύπάρχη κα.ί μέσα είς τον άνθρωπον. Και ό Θεός ό όποϊ:ος είναι είς 
τον ούρα.νόν, _είναι χαι μέσα είς τον ανθρωπον. Διότι τί cίνα.ι και που 
.είναι ό ούρα.νός αν οχι είc τον ανθρωπον; 'Εαν λοιπόν εύρίσχετα.ι ό 
Θεός έντός ήμων, τότε πρέπει νά. προσευχώμεθα. είς α.ύτόν εκεϊ: οπου 
εύρίσκεται δηλ. εντός του ανθρC:Jπουη. 

Ό Παράκελσος ώρα.ματίσθη τό βασίλειον του Θ:ου επι της γης 
τό όποϊ:ον Οά. είναι αίώνιον, εν αντιθέσει προς τα πρόσκαιρα. γήινα, 
ανθρώπινα. βασίλεια. «'Όλα τά. βασίλεια. θα παρέλθουνη γράφει «και 

' ' - ' ' β λ - θ' 'λΟ � ' ... ' ' οι ευγενεις και οι α.σι εις - α: παρε ουν σιοτι cιναι γηινq; πραγματα.. 
κ ' ' - θ ' ' ' β 'λ - Θ - ' ' ' ' Σ ατοπιν αυτων α μεινη το ασι ειον τοΙJ "εου. αιωνιως και ο α-
τανας δεν θά. δυνηθ?j νά. τό βλάψ·n. Και θά. είναι τό βασίλειον τουτο 
άγνόν, καθαρόν και εύδαϊ:μον χαι Οά. πα.ραμείνη ουτω και δεν Οά είναι 
φορτισμένον με άσΟενείας καί ά.Ολιότητα. Θα κα.τοικωμεν επι της 
γης ύπό τ-ην βασιλείαν και χυριαρχίαν του Θεου. Ό Θεός θα κυβερνq. 
τούς άνθρώπους, τά. ζωα., τούς άγρούς, τούς καρπούς, τας θαλσσσας. 
Διότι ό αίώνιος Θεός cίναι καλός, ελεήμων και εύμενής. Δεν Οα βα
σιλεύη .άλλο τι, μόνον ό λόγος του Θεου. Καί που νομίζεις οτι Οά. συμ
βουν ολα α.ύτά; 'Επι της γηςη. 

Κατά. τά. τελευταία ε,:η -ι ης ζω ης του δεν επίστευε πλέον είς τό 
παλαιόν τόυ οραμα της βασιλείας του Θεου επι της γης. 'Επείσθη 
περι του άνεκπληρώτου των ίδεωδων του κα.ί των ελπίδων του είς 
τον γήίνον κόσμον. Κατηύθυνε τότε το βλέμμα του προς τό ούράνιον 
βασίλειον, προς εν ώραιότερον μέλλον, προς την τελείωσιν του Κό
σμου εν τη αίωνιότητι του Θεου, είς .την όποίαν παν τό γήϊνον-ά-τε- · 
λες θά. έ-τελειοποιεϊ:το. Προσέβλεπε προς μίαν νέαν, τελείαν χριστια
νιχήν ζωήν ή όποία θά. εχάριζεν είς τούς άνθρώπους το . αυψιστον 
άγαθόν>> (Surnrnurn Bonurn) ώς τό περιγράφει είς τό εργον του 
« De Surnrno et AeterIJo Bonon. 

Διά. τό <<υψιστον αίώνιον άγαθόνη γράφει: «Σκέψου εδω είς την 
γην ούδεμία χαρά. ύπάρχει χωρις ίδρωτα, φόβον καί άγωνίάν. 'Όταν 
ομως άποχωρισθωμεν άπό εδω, έρχόμεθα είς τό αίώνιον, υψιστον 
σωμα. Τουτο θά. εχη ήσυχίαν καί είρήνην, χαράν επι χαρiΥς, ένότητα, 
αίωνιότητα. 

Τά. οίκοδομήματα 1:ων άνθρώπων δtν είναι η σοροι λίθων. 
'Όλοι οί ναοί των και τά. ίερά των θά παρέλθουν. l\lόνον ό ναός 

είς τον όποϊ:ον καιοιχεϊ: ό Θεός θά μεί',η, Καί αύτός είναϊ ό άνθρωπος». 
Σημειωτέον οτι τά θεολογικά κα.ί θρησκευ-:ιχοφιλοσοφιχά εργα 

του Παραχέλσου, χειρόγραφα των όποίων οό-:οc κατέλιπεν, ησαν 
μέχρι των τελευταίων ετων &γ,;ωστα. �εν εγ,να.ν έπομένως γνωστά. 
είς τούς συγχρόνους του. l\lόνον .-ά ία-:ρικά και φυσικοφιλολογιχά 
του εργα ε-:υπώθησαν τον 16ον αίωνα. )χανός άριθμός ία-:ρων, φιλο
σόφων χαί θεολόγων ήσπάσθησαν τάς ίοέας -:ου. 'ΙΙ βαθυτέρα εννοια 
των σκέψεών του πcρί του &,ιΟρώπου χαι .ου κόσμου εγινεν όλονέν 
και περισσότερον γνωστή άπό του 19ου αίωνος. 
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Τοιουτοτρόπως ανεγνωρίσΟη, εστω χαί αργά, το εργον του τόσον 
προώρως έκλιπόντος φωτεινου πνεύματος, μεταρρυθμιστου καί ύ
πcρβαλόντος την έποχήν του προφήτου, ό όποίος yπ'ijρξcν ακάματος 
πρωτοπόρος· έρ:::υνητής της φύσεως καί φιλόσοφος όραματιστής μιας 
cύτυχεστέρας, ύπο τον νόμον. του Θεου ζώσης ανΟρωπότητος. 

"Οσον αφορα τήν τέχνην του προλέγειν τά μέλλ.οντα φρονεί ό 
rr ' λ ,, ,, / ,, \ , 

'β β ' αρακε σος 01:ι αυτη περιεχει ενα · σημαντικον παραγοντα α ε αιο-
τητος, όφ:::ιλόμcνον είς τήν κλίνουσαν προς τήν αμφιβολίαν ανθρωπί
νην φύσιν. Δι' αύτον προυπόΟεσις της προφητείας είναι ή δύναμις 
της φαντασίας. 

«' ΙΙ φαντασία είναι ώς ό ηλιος, του όποίου το φώς δεν είναι δυ
νατον νά έγγίση καν:::ίς, ό όποίος ομως δύνατάι νά προκαλέση πυρ
καιάν. Ίl φαντασία κατευΟύνcι τήν ζωην των ανΟρώπων. 'Όταν ό 
ανΟρωπος σκέπτεται τη φωτιά, καίεται. 'Όταν σ:.<.έπτcται τον πόλε
μον, Οά τον προχαλέσn. Καί διά της φαντασίας του δύναται ό ανθρω
πος νά καταστn ό rδιος ηλr.ος δηλ. πρέπει νά καταστήση κτημα του

' Ι ι 
( , ' ) ' ι ' ι - ' ο 

-
την παραστασιν εικονα εκεινου το οποιον επι υμειη. 

Ό Παράκελσος ταυτα πρεσβεύων συμφωνεί με τον 'Λγρίππαν 
von Ncιιeslιeim χαί με τά λεχθέντα ύπο του τελευταίου τούτου περί 
των «παΟων της ψυχης». 'Αναμφιβόλως δε έπηρεάσΟη ό Παράκελ
σος καί απο τον Tr1ιhemius τον διδά:σκαλον του 'Αγρίππα. Τουτο 
δεικνύεται έκ των λεχΟέντων ύπο του lΙαρακέλσου «Πρέπει νά γνω-. 
ρίζης οτι ό ανΟρωπος δύναται νά προtδη το μέλλον απο τά βιβλία 
του παρελθόντος καί απο τά του παρόντος». 

Καί περαιτέρω: «Ό ανΟρωπος εχει έπίσης την ίκανότητα νά tδη 
τούς φίλους του κα:ι τάς συνΟήκας ύπο τάς όποίας οί3τοι ζουν, ακόμη 
και αν αύτοι απέχουν έξ αύτου χιλιάaας μιλίων>>. Δι' αύτων έννοεί 
την τηλεπάΟειαν και παρεσκεύασε το εδαφος διά τον μεταλλουργον 
μαΟηματικον και θρησκειοφιλόσοφον Emanucl Svedcnbσrg (1688-
177·2) ό όποίος είς το βιβλίον του «Arcana Coclesι1a» (ούράνια μυ-

, ) ο λ ' \ 11- 11- λ' \ ' 
β 

- ' στικα εμε ιωνει την οιοασκα ιαν του περι υπερ ατικων συναρτη-
σεων έν τη φύσει και δίδει πρακτικά παραδείγματα των τηλεπαθη
τικων του ίδιοτήτων, τάς όποίας θεωρουν μέχρ� σήμερον αύθεντικάς 
οί όπαδοί του της όργανώσεως «Νέα Ίερουσα.λήμ». 

Είς τq ζήτημα τουτο της προφητείας και τηλεπαθείας συμφωνεί 
ό Παράκελσος με τον σύγχρονόν του Γάλλον ίατρον και αστρολόγον 
Μιχαηλ Νοστράδαμον (1503-1566). 
. Αί προφητcίαι του Νοστραδάμου ήρευνήΟησαν ύπο του J ames. 

l,a ver23, ακόμη και αί αφορωσαι την rαλλικην έπανάστασιν, τον 
Ναπολέοντα καί τούς δύο παγχοσμίους πολέμους; Είς πολλάς περι
πτώσεις αί ύπο του Νοστραδάμου αναφcρόμεναι χρονολογίαι συμφω
νουν καταπληχτικά με τά γεγονότα του 18ου, 19ου και 20ου αίωνος. 

llλείστοι Ορυλοι καί μυΟοι έκυκλοφόρησαν γύρω απο την μορ-

2J J ames Lavcι· «Nostradanius» London 19�2 καt 1952 
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φήν του Πα.ρα.χέλσου, έχ των όποίων ό κατωτέρω ά.να.φcρ6μενος ά.πο- ,. 
δίδει με ά.pχετήν ά.χpίβε\α.ν την Οέσιν χα.ί τό εpγον του· 

Ζητων ία.μα.τιχ.ά β6τ 1να., έπέpcι.ΙJεν ό Πcι.ράχ::λσ()ς ά.π{) !:.να. δά
σος. Είς το κοίλωμΟ' ένός ΚΟ'Jφιου δένδpr,υ ΠΟ'pcτ ήρησεν ά.pάχνην ή
όποίcι., εύθύς ώς έπλησίl).σcν οiΊτος, μc cβ), ήΘη �tς Jl νc:υμcι.. Τουτο 
εδωσεν είς τον Πα.p6κ::1σον δύο φι(Ι.λίοιcι., �ν κί'":"pινον κcι.ί �ν 1ευκ6ν. 

Τό κί-;-ρινον πεpιεί:ι.cν ύγpόν μετcι.β:ί.λ).ο ι τά μέταλια. είς ι.pυσόν 
το οε λευκόν �ν φrίρμcι.,�')ν ένCtντίον ο) ων των ά.σθεν::ιων, π) 1)'1 μιας. 
Ό Παράκελσος έθcι.υμα.τουpγ ησc με τά ()!)Ο α.ύτά ύγpσ . 

. Φθονερός ομως ά.ντίπcι.λος του Π:ψχκέλσ'JU α.'Ιέμιξc κσποιο 
ύγρόν έκ του όποίου έπρ6κειτο νά πίn ό Παράκελσος με κ6νιν ά.δάμcι.ν
τος, πpοχcι.λέσcι.σcι.ν ά.κpιβως τήν ά.σθένειcι.ν έκείνην τ Ι)'Ι όποία.ν το θαύ
ματουpγόν φάρμακον δεν ·ήδύνα-;-c, νcι θεpα.πευση. Ό Παράκελσος 
πpοαισΟα.νθείς τό τέλος του, εδωσε τά δύο φιαλίδια. είς τον βοη06ν του 

' ' ' λ' ' 'Ψ ' ' 1 

' ' ' s 1 h με την εντο ην να pι η το πεpιεχομενον των ::ιc τον ποτα.μον a zac , 
πλησίον του Salzburg (Αύστρία). 

'Ο β θ' ' '1 ' ' ,, ,,.. '� , , ) , -οη ος επιστpεψας α.νεφcpεν οτι εc,ετεrεσc την εντc, ,ην του 
Πα.pαχέλσου, είς έρώτησιν δε τούτου ιά.ν μετά την ά.νrίμιξιν των ύγρων 
με τά ϋδα.τα του ποτα.μου συνέβη τι, άπήντησεν άρνη-:υ�ωc. ϊ 6τε ό 
Παράκελσος τον έπετίμησε. «Δεν εκαμες ο,τι σου εiπα, δεν λέγεις 
τήν ά.λήΟεια.ν» του είπε., 

Ό βοηθός πράγμα.τι. ώμολ6γησε τουτο, μετέβη· έκ νέου είς τον 
ποταμόν κα.ί έξετέλεσε τήν έντολήν του Διδασκάλου. '() ποταμός έξε
χείλισεν, εγινε κίτρινος και ά.πό τίjς στιγμίjς έκείνης το pε:μα του 
φέρει χpυσ6ν. 
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Λεπτομερεστερα βιβλιογ ραφια
τω εργων του ΠαρακελΙJο υ εις
το π ρωτοτ υπον και εiς άπόδοσ ιν
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ι;!ς τήν σύγχρονον Γερμανικήν: 
1) Theophrast von Hohenheιm gen.

religionsphilosphιsche Schriften. 
Erster Band, Otto Wilhelm Barth 
Verlag, Munchen 1923. Paracelsus : Bucher und Schrιf

ten. Herausgeber J ο h a η η c s
Hu s e r. Bd. 1-10, Basel 1589.
Dazu : Paιacelsιιs saιηtliche Wer
ke nacl1 deΓ Huserschen Gesamt
ausgabc zιιιη ersten Mal in
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to Barth und Ε. Oldenbourg
Dazn Register.band bearbei
tet von Μ a r t ι η Μ u 1-
1 e r und R ο b e r D I a s e r.
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Metzke und Walther Mιtzka. 
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ten. Herausgeber Κ u r t G ο 1-
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kann, Golbert Moro, Will-E
rich Peuckert, Karl-Heinz Wei
mann, Klagenfurt 1955.

6) Κ u r t G ο I d a m m e r ,Sozia-
lethιsche und sozιalpolitisch� 
Schrιften, Tubιngen 1952. 

. 7) K .a r I Β ι t t e I Paracel�us ,Le
ben und Lebensweίsheit in Selbst
zeugnissen, Leιpzing 1944, 2. 
Aut'Jage 1949. 

8) R ο b e r t Β I a s s e r Para-
celsus-Himmel und Erde machen 
den Menschen, Salzburg 1958. 

9) Κ a y s e r Η a η s Schriften des.
Theophrastus Paracelsus, Leip
zig, · Insel-Verlag 1924.

10) Κ a r I S u d h ο f f Versuch ei
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ΙΙ. Teιl.: Paracelsus Handschnf
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛ ΙΣΣΑΡΟΠCΙV ΛCJV 

ο 1 Η Σ ΟΥΣ 

Έ κ υ ικ λ ο φ ό ρ η ο ε τό βιβλίον · του 
.κ. Κωσrη Μελισσαροπούλου «'Ο ·ι η σ ο Ο c:». Οί έπι
θυμουντεc: νό τό άποκτήσουν δc: όποστείλουν δρχ. 50, 
διό νό τό λάβουν είc: τήν διεύ.θυνσίν των έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών. 
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<<ΔΟΥΡΕΙΟΕ ΙΠΠΟΕ)> ΕΓΧΡΩΜΩΝ; 

Πλήθvvαv καi πληθαίvοvv κάθε μέ
ρα περισσότερο τά σμήνη των 'Αφρι
καvωv καi 'Ασιατωv ποv ερχοvται 
vά έρyαστοvv καi vά έyκατασταθοvv 
(vά ζήσοvv μόνιμα, vά yεvvήσovv 
καi vά μεyαλώσοvv παιδιά κλπ.) στή 
yοητεvηκή πάντα καi περιπόθητη 
Εvρώπη. 

Τί επίδραση άραyε θά εχοvv στή 
διαμόρφωση τοv εvρωπαικοv μέλ
λοντος ο! μάζες αvτές ποv ερχοvται 
άπό «άλλο» κόσμο, ΠΟV μιλοvv άλ
λη yλώσσα, αiσθάvοvται καi σκέ
πτονται διαφορεηκά, διαπλάστηκαv 
μέσα σέ άλλη Ιστορική παράδοση, 
εχοvv τά δικα τοvς ήθη, τήv «ψvχή» 
τή δική τοvς; θά, μπορέσοvv, ε ναι 
«βιολοyικά» δvvατόv vά άφομοιω
θοvv μέ τοvς vέοvς σvvτοπίτες τοvς, 
Καl έως ποτό βαθμό; Έπειτα ol κοι
νωνίες ΠΟV τοvς δέχτηκαν στοvς κόλ
ποvς τω ·, έπειδή ειχαv άvάyκη άπό 
τήv έρyασια τοvς (έρyασία σχεδόν 
κατά κανόνα, κατώτεροv εϊδοvς,όπο v 
δέv καταδέχονται πιά vά έπιδοθοvν 
ο! «vπερπολιτισμέvοι» ή οί «κακο
μc;,:θημέvοι» Εvρωπαίοι); ειvαι αρα
yε πρόθvμες, ή καi Ικανές, vά τοvς 
άπορροφησοvv, Νά τοvς μετατρέψοvv 

_ (όχι με τήv οiκοvομική σvvδεση - αv
τή δέv έςομοιώvει - άλλά με τόv πvεv
μαηκό μεταβολισμό) σε δικά τοvς 
κvτταρα; Ή ο! πάροικοι αvτοi ειvαι 
καταδικασμένοι vά άποτελοvv πάν
τοτε ςέvο σωμα, vά ζovv στο κοινω
νικό περιθώριο των λαωv πού τοvς 
εχούv μισθώσει (περιποv σάv τοvς 
Νέyροvς των Ήvωμέvωv Πολιτειωv), 
χωρίς καμμιάv όρy-e:vική μαζί τοvς 
σvvάφεια, χωρίς σvμμετοχή στήv 

ΤοGκ. Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

παιδεία καi στήv Ιστορική μοίρα της 
νέας πατρίδος τοvς, 

* 

Δvσκολο, καi κvρίως πολv τολμη-
ρό, να έκφράσει κανείς yvωμη άπαvω 
σ' εvα τόσο σοβαρό ζήτημα, σάv 
αvτό, έάv δέv σvyκεvτρωσει μεθοδικά: · 
καi δέv άvαλvσει μέ πολλή προσοχη 
τά άπαραίτητα yιά τή μελετη τοv 
στοιχεία καi όσο τοvλάχιστοv έyώ 
yvωρίζω, δέv εχει άκόμα yίvει άπό 
εyκvροvς έρεvvητές αvτή ή σvyκέv
τρωση καi άvάλvση. 

* 

Έάv άvαζητήσομε στήv Ιστορία 
των πολιησμωv τοv παρελθόντος. 
όμόλοyα yεyοvότα καi στήv έκβασή 
iovς στηρίςομε τiς εικασίες μαs, πρέ
πει vά προβλέψομε όη άρyά ή yρή
yορα κάποιες άλλοv πιο έ πιπολαιες 
καi άλλοv βαθvτερες άλλοιώσεις θα 
έπέλθοvv στη δομή τοv εvρωπαικοv 
πολιτισμοv άπό τή σvρροή μεyαλοv 
άριθμοv άλλοδαπωv στόv yεωyραφι
κό χωρο τοv 'Εφόσον βέβαια (και ή 
προvποθεση αvτη άποτελεί όρο βα
σικό της πιθαvολοyίας μας) το ρεv
μα των μεταvαστωv άπο τήv 'Αvα
τολ11 στη Δvση θα vπερβεί έςαιτίας 
τοV όyκοv τοv τά όρια τοv έλεyχοv 
Όχι άμέσως, άσφαλως όμως μετα 
δvο ή τρείς yεvεές ol vεοφερμεvοι θά 
μιλοvv τiς yλωσσες μας θά έχοvv 
άσπαστεί τή θρησκεία μας, θα σποv
δάζοvv και θά διδάσκοvv στα πς:ιvε
πιστήμιά μας, θά παιζοvv ρολο λίyσ 
ώς πολύ σημαvηκό στην οiκονομική, 
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καi στην πολπική ζωή μας - όλα 
αvτα ομως με τόν δικό τοvς τ ρ ό
π ο, άφοv εχοvν τίς ρίζες τοvς σε 
μ1αν 6:λλη παράδοση καi πα�δεία, 
διαφορετ�κήν άπ' αυτήν ποv εχε1 
·σχημαησθεί μέσα στό δ1κό μας Ιστο
ρ1κό κλίμα Ή παρέμβαση αvτή, ή
σιyανή καi vποχθόν1α άλλα σvνεχής
καί έπίμονη δ1ήθηση άλλότρ1ων στο1-
χείων (δ1ανοηηκων δομων, σvνα1-
σθημαηκων άποχρώσεων, μορφών
σvμπερ1φορας, μέτρων άξ1ολόyησης)
στό πνεvμαηκό εδαφος της Ευρώπης
άναπότρεπτα θα έπηρεάσF1 τήν αϊσθη
ση καί τή σκέψη, τήν εκφραση καi
τήν πράξη, τοvς θεσμοvς καί τα ήθη
του Εvρωπαίοv.

Έως πο1ό βαθμό; Αvτό θα έξαρτη
θεί άπό τό ποσόν καi τό πο1όν των 
νερων ποv θα μπουν στή δεξαμενή 
μας Να μείνε1 όμως άναλλοίώτο τό 
·περ1εχόμενό της άποκλείετα1, έαν σv
νεχ1στεί καί ένταθεί ή είσροή

Όταν σκεπτόμαστε τό θέμα τοvτο, 
ό νους μας αυθόρμητα πηyαίνε1 στήν 
Ιστορ1κή μοίρα της άρχαίας Ρώμης. 
Όπως είνα1 yνc...'στό, με τiς κατακτη
τικές έκστρατείες άνο1ξε προς όλα· τά 
σημεία του όρίζοντα ό yεωyραφ1κός 
χωρος της μεyάλης έπ1κράτειας, καί 
τότε άρχ1σαν νά σvρρέοvν καi να 
·έyκατασταίνοντα1 στήν αίών1α πόλη
κατα μάζες, άπ' 'Ανατολή καi Δvση,
κάθε λοyης καί προέλεvσης στο1χεία:
δοvλο1 καi τεχνίτες, εμπορο1 καί τv
-χοδ1ωκτες, δασκάλο1 καί άyvρτες. 
Ποv κοvβάλησαν μαζί τοvς τiς yλωσ
σες καl τοvς θεοvς, τίς προλήψεις
καi τά fjθη, τίς έμπειρίες καi τα
μέτρα τοvς. Στήv άρχή εμεναν στό
περ1θώρ10 της κο1νων1κης ζωης, ή
πολπεία τούς είχε κλείσε� τiς πόρτες
της, έvω χρησιμοπο1οvσε καi έκμεταλ
λεvόταv τήν ερyασία τοvς. Σ1yά σ1yα
όμως ο! παρείσακτο� είσχωρησαv παν
τοi:i: στiς έπ1χειρήσε1ς, στο στρατό,
στή διοίκηση, στό vαλάη. Καi μετάλ
λαξαν τό vφος καi τό ηθος της ρωμαι
κης κο1νωvίας καi πα�δείας. 'Από τήv
άλλοίωση αvτή βyηκε στο τέλος εvας
άλλος κόσμος προσώπων καi ίδεων:
στους vστεροvς αίωνες της ίστορίας
της ή Ρώμη πολv λίyο μο1άζε1 με
ό, η ηταv στοvς πρώιμοvς χρόvοvς
-rης. Τότε είνα1 τόσο «λαηv1κή»,

όσο - ηταv «αίyvπηακή» ή 'Αλεξάν
δρε1α τόv καιρό των Πτολεμαίων. 

* 
Φέρετα1 λο1πόv ή Ευρώπη, άπό τήv 

ϊδ1α τήv έσωτερ1κή της ροπή, προς 
τήν κο1vων1κή κcii τ1θ1κή, τήv πvεv
μαηκή «άλλοτρίωση»; "Ισως ετσι 
περίποv vά yίvεται ή «άλλαyή της 
φροvρας» μέσα στήv 'Ιστορία: ό εvας 
πολιησμός παραχωρεί τή θέση τοv 
στον 6:λλο τότε, ποv άσvyκράτrjτες 
πλέον ο! δvνάμεις της μεταβολης vπερ
νικοvv όρ1σηκα τήv άδράvε1α. Ό 
τροχός της 'Ιστορίας δέv μένει yια πο
λvν καιρό άκίνητος Καί όταν προχω
ρεί, δέv λvπαται τίποτα .. 

Ό άναyvώστης θά παρατήρησε 
όη δέν χρησιμοποιώ στό άρθρο μοv 
τiς λέξεις: «φθορά», «παρακμή», «έκ� 
φvλισμός» καi τά παρόμοια Μ1λω μό
νο yια πιθανήν ά λ λ ο ί ω σ η τοv 
δvηκοv πολπισμοv μέ τήv πληθωρ1-
κή είσροή άλλοδαπων στή yεωyρα
φική περιοχή τοv. Ή έπιστήμη άyα
πάει τiς ουδέτερες έκφράσεις. Λέyει: 
ή βαθειά μεταβολή φέρvε1 στήv ίστο
ρ1κή σκηνή τό «άλλο» Τοvτο θά εiνα1 
αραyε χειρότερο 'l καλvτερο άπό τό 
προyενέστερο καθεστώς; Αvτό πρiv 
τό πεί κανείς, ας έξετάσει νά βεβα1ω
θεί άv eivα1 σωστά τά μέτρα τοv. 

Τελε1ώvοvτας θά προσπgθήσω Ύά 
· προλάβω μ1ά π1θαvήv άvτίρρηση.

Θά μου πουν:
- Σαράντα έκατομμvρ1α Νέyyρωv

στίς 'Ηνωμένες Πολ1τείες δέv κατά
φεραν vό: άλλο1ώσοvv τόv πολπισμό
της 'Αμερικης. Καi περιμέvε1ς άπό τά
λίyα έκατομμvρ1α των άφρ1καvοασ1α
τωv ΠΟV μεταναστεvοvv στήv Ευρώ
πη vά μεταλλάξοvv τό ύφος καi τό
ηθος της;

Ή άπάvτησή μοv: 
- Κάνετε λάθος vά π1στεvετε ότι

εμε1νε άνεπηρέαστος άπό τούς Nέy
ypovς της Άμερ1κης ό κόσμος. Τόσο 
ό νέος, όσο καi ό παλα1ός. Ξεχvατε 
ότι χopevovμe μέ τούς ρvθμοvς των, 
τραyοvδοuμε τοvς σκοποvς των; Ότι 
έκτος άπό τή μοvσ1κή, καi ο! πλαστ1-
κές Τέχνες μαρτvροvv τήv παροvσία 
τοvς στόv καλλπεχv1κό μας πολπ1-
σμό; 

Ε Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 

«Βημα»,' 2 Σεπτ. 73. 
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οι ΆΝΘΡΩΠΟΙ. ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ 

Οί 
' 

σχεσεις 

ο I ΣΧΕΣΕΙΣ άνθρωποv καί ζωων δέν 
σταθήκανε πάντα εiδvλλ1ακεs Ή 

καλωσύνη, κ1' άκόμα περ1σσότερο ή 
στορyή πρόs τά ζωα, είνα1 τό λίyο, 
ένω ή άyρ1ότητα, ή βαρβαροτητα, ό 
σαδ1σμόs, κ1' ή άδ1αφορία, εϊνα� το 
άσύyκρπα περ1σσότερο, είνα1 τό κα
ταπληκηκά πολύ Θά ρωτηστε, y1α
τί, άναζητώνταs τό αιη6 αύτηs τfis 
στάσηs τοv άνθρωποv καί θά βρητε 
στη ριζα τοίί κακοίί εναν ήλίθ10 ώφε
λιμ1σμό ποv είνα� κατά τό μεyαλύτε
ρο μέροs άπότοκοs τηs μωρίαs ποv 
δέρνε1 τόν άνθρωπο ποv λοyαρ1άζε1 
πώs ολα τά εμψvχα καί άψvχα τοίί 
κόσμοv, δη μ ιοvρyηθήκανε πρόs δ ι
κή τοv καί μόνο έξvπηρέ ηση κ1' ό
φελοs. Καi λοyαρ1άζοvνε πώs τοίίτο 
τό δφελοs μδ:s το χρωστδ:νε τά ζωα, 
δ1αφορεηκά πρέπει νά λοyαρ1άζοντα1 
σάν δέντρο ακαρπο, ποv κόβεται καi 
πεηέτα1 στη φωηά Τούτη είiια� ή 

· λοy1κή τοίί π1ό ήλίθ10v έyωκεντρι
σμοv, ποv λοyαρ1άζε1 τό στομάχι 
πρωταρχικό καί μάλ1στα μοναδ1κό 
όρyανο τοίί άνθρώποv, καi π1στεύε
τα1 πώs αvτό καi μόνο ύπαyορεύε1 
την πολπεία τοίί άνθρωποv, κ1' αν

ηκρv στον άνθρωπο, κ1' ανηκρv στά 
ζωα. Ψvχή, καρδ1ά, άyάπη, αίσθημα, 
οiκτοs, ολα τοίίτα, τά τόσο σημανη
κά, τά τόσο ρvθμ1σηκά, δ1αyραφον
τα1 καi μενε1 vπόβαθρο τfis σvμπερ1-
φορδ:s τοίί πολ π1σμένοv άνθρώποv 
τοίί Είκοστοv αiώνα εναs στvyνόs, κ1. 
άσvyκίνητοs ώφελιμισμόs μέ μαζ1κέs 
προyραφέs άνθρώπων καi ζωων. 
Μέσα στά τεκμήρ1α πολ1ησμοίί, λιyο 
μετά τό θεατρο, λοyαρ1άστηκε παντα 
τό Ιπποδρόμ10. Τοίί φορτωνοvνε μά
λ1στα y1ά πλεονέκτημα την παροv
σία καi την σvμμετοχή ζωων στό θέα
μα. Άyρ1α θηρία, πίθηκοι, αλοyα, 
σκvλ1ά. Τό φαινόμενο θά μποροvσε 
νά χαρακτηρ1στεί προσπάθε1α ν' 
άνθρωποπο1ηθεί τό αλοyο ζωο Νά 
κάνε1 οσα κ�' ό λοy1κόs ανθρωποs, ν' 
άποκαλύψει σκέψη, λοyικη, κρίση, 
yνωρίσματα ποv δέν τάχε1 τό ζωο. 
Κοντολοyηs καi οvσ1ασηκά, y1ά νά 
πετύχε1 εiσπραχηκά τό θέαμα έπ1-

χεφοίίνε τό άληθ1νά άκατόρθωτο Ν' 
άλλάξοvνε τή φvση τοίί ζωοv Σ τό 
μεyαλο ζωολοyικο κηπο τοίί Μπροίί
κλ1ν, μ1ση ώρα άπό το Μανχάταν, την 
καρδια τfis Νέαs Ύόρκηs, εyινε ένα 
άξιοπρόσεχτο πείραμα, ποv άποδει
κνύε1 την άνvπαρκτη κρίση των ζωων, 
ποv δέν κινοίίντα� μέ τό λοy1κο, άλλά 

μέ τό ενσηκτο Σέ μ1ά τεράσηα θολω
τή κλούβα τοποθετήσανε κιβωηα σέ · 
διάφορα μεyέθη Ή κλούβα έπικοι
νωνοίίσε μέ τis κατοικίεs των Χιμπαc 
τζήδων μέσο ένόs θολωτοίί διαδρο
μοv ποv έπέτρεπε στοvs χιμπατζηδες 
νά μπαίνοvνε στην κλούβα Ό δ1ά
δρομοs άνοιyε κ1' έκλεινε κατά την 
έπιθvμια τοίί καθηyητη ποv ήτανε 
έπ1κεφαλfis τοίί πεφαμαησμοίί Στό 
θόλο τfis κλούβαs κρεμοτανε πολv 
ψηλά, ενα πελώριο κλαρί καταφορτσ 
άπό μπανάνεs Oi πίθηκοι μείνανε δvό 
μέρεs νησηκοί, κ1' όταν τovs άνοίξα
νε την πορτα τοίί διαδρόμοv χvθηκα-· 
νε μέσα στην κλοvβα σέ κατάσταση 
εξαλλη Είδανε τίs μπανάνεs, καί το 
χειρότερο ειδανε πώs δέν μποροίίνε νά 
τιs φτάσοvνε Ζοvσανε σέ κατάσταση 
παραφορδ:s, ώs ποv μετά ώρεs άπο
φασίσανε να μεταχεφ1στοίίνε τα κιβω
τια Άλλα δεν καταφερνανε τίποτα, 
y1ατί βαζανε τα μεyαλα κ1βώηα πανω 
στά μικρά κ1' άναποδοyvριζοντοv
σαν Μετά ώρεs όλοκληρεs, έντελως 
τvχαία καταφέρανε νά βαλοvνε τά 
κιβώηα κατα τρόπο ποv τovs έπε
-τρεψε νά φτασοvνε τίs μπανανεs 
Χvθηκανε ολοι κι' όποιοs έπρόλαβε 
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τόν Κύριον είδε. Λίyο πολv φάyανε 
·όλοι. Τό πείραμα έπαναλήφτηκε το
έπόμενο πρωί, άλλα χωρis κανένα
-άποτέλεσμα. Ή πείρα τηs προηyοv
μενηs μέραs δέν τovs ώφέλησε σέ 
τίποτα Αvτή τή δεvτερη μέρα δέν 
καταφέρανε νά βάλοvνε τά κιβώτια 
·κατά τόν τρόπο πού είχανε βρεί τήν
προηyοvμενη μέρα, κι' ετσι όλοs ό
άyώναs τovs εμεινε άκαρποs Κρίση
δέν vπηρχε, καi κατά σvνέπεια οvτε
θέμα έμπειρικηs κρίσηs. Πειράματα
σvyγενικά yίνανε πολλά μ/: τό ίδιο
πάντα άκαρπο άποτέλεσμα Ειναι,
λοιπόν, τόσο άπλό ν' άλλάξοvνε τή
φύση των ζώων τά νιτερέσα των άν

θρώπων των τσίρκων, Κάθε άλλο.
Τότε προσφεvyοvνε ,στά πιό άνατρι
χ ιαστικά βασανιστήρια, ποv παίρ
νουνε τον εvyενικό άθλητικό τίτλο έκ
·παίδεvση, κι' άσκηση, καi αλλα πα
ρομοια άπίθανα, καi τερατώδικα ά
παισιότατη κακοvρyία Ό 'Αμερικα
νός σvyyραφέαs Τζακ Λόντον, πού
αvτοκτόνησε στά 1916 περιγράφει
σ' ενα βιβλίο του με τόν τίτλο «Μι
καέλ, σκύλος τοv τσίρκου», τήν τρα
yωδια ένός κακότυχου σκυλιοv πού
γνωρίζει αvτή τήν παιδεία τοv τσίρ
ΚΟΙ; 'Από τόν καιρό πού τό διάβασα
δέν ξαναπάτησα σέ τσίρκο "Οποιοs
πληροφορηθεί αvτή τήν τραγωδία
των ζώων στά τσίρκα, είναι άδύνα
το ν' άνεχτεί τό θέαμα ποv κρύβει
ένα τόσο έξοντωτικό παιδεvτικό στά
διο.

Οί yάτεs βρίσκονται σέ μόνιμη κα
-τάσταση συναyερμοv. • Αν λίyοι άν-
-θρωποι τovs δείχνουνε κάποια στορ-
yή, τό σύμπαν τis πολεμά άνελέητα. 
'Ιδιαίτερα τά παιδιά. • Αν μποροvσα-

·- νε θά τis άνασκολοπίζανε, θά τis
yδέρνανε, θά τis καίyανε, θά τis άκρω
τηριάζανε Ό παιδικός σαδισμός κατά 
των μικροv όyκοv ζώων είναι κάτι 
-άπίθανο. Είδα ενα κομμάτι μπαμπά
κι βουτηγμένο στή βενζίνη, νδ:ναι
προσδεμένο καί άναμένο στήν οvρά
μιαs yάταs, πού εξαλλη άπό τovs
πόνοvs νά τρέχει καi νά όρvετ.αι σάν
-τρελλή, ένω οί άyλαοί βλαστοί άστι
κηs οίκοyενείαs νά παρακολουθοvνε
-τό μακάβριο κατόρθωμά τους, νδ:ναι
ξεκαρδίσμένοι στά yέλια. Είδα άν

θρώπουs επιστήμονες νά κλωτσοvνε
-άλvπητα ενα σκυλί, έπειδή τόλμησε

νά · τούς σιμώσει καi νά τούς χαριεν
τιστεί Αvτά δέν τά κοιτάζοvμε; οvτε 
τά vποyραμμίζουμε. Σχολιάζοvμε ό
μως μέ φοβερή είρωνεία εναν άνθρωπο 
πού νοιάζεται τά ζωα. Λοyαριάζοv
με, τήν άνθρωπιά τovs, άρρωστημέ
νη κατάσταση καί ζητάμε τήν κεφα
λή τους, σάν νάνσι ο! πιό μισητοί 

έyκληματίεs Βέβαια, vπάρχει κι' ή 
τάχα δικαιολοyια · Ύπάρχοvνε; σοv 
λένε, τόσοι δυστυχισμένοι άνθρωποι, 
ώστε νά μήν vπαρχει περιθώριο yιά 
ζωοφιλία. Γίνετε πρωτα φιλάνθρωπρι, 
λένε, κι' ύστερα ζωόφιλοι. Δέν είδα 
όμως ποτέ εναν άπό τούς τέτοιους 
έπικριτές της ζωοφιλίας. νά ξόδεψε 
άπό τό vστέρημά του, yιά ν' άνάκοv
φίσει έναν δυστυχισμένο άνθρωπο. 

'Η προστασία 
ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Προρ-τασίαs των 

· Ζώων ; Εvτυχωs ποv βρίσκονται
άνθρωποι πού πασχίζοvνε μέ τήν
άyάπη καi τή φροντίδα τους ν' άνα
κουφίσοvνε τά ζωα. Ό άνθρωπος
όποια δvστυχία κι' αν τόν χτυπήσει,
eχει δvο όπλα πού δέν τάχει τό ζωο,
όσο κι' αν .είναι ξυπνό. Έχει τή σ.<έ
ψη καί τή λαλιά. Σκέφτεται πως ν' 

άντιμετωπίσει καί τό σκληρότερο χτύ
πημα ποv άμολα ό συνάνθρωπόs τοv,
καί μπορεί χάρις στη λαλιά, να δώσει
στό διπλανό τοv νά καταλάβει τί
εχει καί τί θέλει. Τό ζωο δέν εχει τέ
τόια δυνατότητά. Μονάχα ό άνθρω
πος μπορεί νά τοv σvμπαρασταθε1
μαντεύοντdς τί εχει καi τί θέλει, μαν-
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-τεύοvταs, άφοv n ελειψη τfjs vόησηs
Ί<αί τηs λαλιαs δέv δίνει στό ζωο τη
δvvατότητα vά έξηvηθεί Κείνοι πού
άyαποvvε τά ζωα,-�αί ποv δέχονται
τά βέλη των έπικριτωv εχοvvε την
-άπάvτηση πού εδωσε εvαs ποιητήs ·

«Έyvώρισα τόv αvθρωπο 
κι' άyάπησα τά ζωα. » 

Άv ή κατάσταση δέv είταvε τέτοια, 
-δέv θά σύvτρεχε λόyοs vά ύπάρχοvvε
όρyαvισμοί, πού κατεvθvvοvvε άξιό
λοyοι άνθρωποι, καί σέ μέρη άκομα
-φημισμένα yιά τη φιλοξενία τovs, όπωs
ή Άyyλία 1<1' οί Ήvωμένεs Πολιτείεs
όποv ύπάρχ_ ovvε άξιόλοyοι καρποί
πού εχει σπειρει ή άyάπη yια τα ζωα
κι' ή άvθρωπιά. θvμαμαι μικρό παιδί
ό:κόμα καμάρωσα τή Ρηvα Τί ήτανε
ή Ρήvα; Ήτανε μιά κάτασπρη φο
ράδα, εvα άλοyο στvλέ πού άνηκε
στόv τότε δι':'ικητή τοv l lov σvvτάy
ματοs πεζικοv σvvταyματάρχη 'Αντω
νιάδη. Ό σvvταyματαρχηs αύτός
είχε παχύνει καi δvσκολεvόταvε vά
καβαλήσει τό άλοyο, πατωvταs τον
άvαβατηρα καί μόνο Ή Ρήvα λοιπόν
μέ άπλούστατη διδαχή τοv !πποκο
μοv, μόλιs την πλησίαζε ό σvvταyμα
-τάρχηs, yοvάτιζε, ώστε ό ίππεαs v' 
ό:vεβeί χωρis τis δvσκολιes πού δη
μιοvρyοvσe τό vψos Τό ϊδιο εκαvε 
κι' όταν ό σvvταyματάρχηs ήθελε vά 
ξeπeζέψη. Νοημοvέστeρο πλασμα άπο 
-τη Ρήvα δεν είχα yvωρίσeι άλλο.

Οί άνθρωποι πού σέβοvvται κι' 

άyαπovve τά ζωα δέv κάvοvvε διάκρι
σes άvαμεταξύ σ' αύτά Ό θαvμαστοs
Γάλλοs ποιητήs ό Φραvσis Ζάμ είχε
-την πιό τρvφερή σvμπεριφορά μέ τά
ζωα Σ' εvα θαvμαqιο ποίημά τοv
πού τό έπιyράφeι: «Παράκληση στό
Θεό vά πάω στόv παράδεισο μέ τά 
yαιδούρια» άποκαλύπτeι τόv πιό 
ίδιότvπο λvρισμό. Στην άρχή τfjs
έπίκλησήs τοv yράφeι τούτοvs τούς
στίχοvs:
Όταν χρειαστεί vά 'ρθω πρόs Σαs ώ 

θεέ μοv, 
κάντε ναναι μιά μέρα, πού ή έξοχή θα

ναι 
γιορτινά σκεπασμένη άχλη Πιθvμιά 

μοv είναι 
vά κάνω έδω κάτω διάλeyμα τοv δρό

μοv 

yιά νά πάω όποv πιθvμω, vά πάω 
στόv Παράδεισο 

όποv λαμποκοποvv καταμεσήμερο τ' 
άστερια 

θά πάρω τό ραβδί μοv, καί θά παω 
στόv μeyάλο δρόμο, θά τραβήξω 
καi θα πω στοvs φίλοvs μοv, τα yαι

δούρια: 
Είμαι ό Φραvσis Ζάμ, καi πάω στόv 

Παράδεισο 
yιατι δεν υπάρχει κολαση στό χωρο 

τοv θeov 

, 'Αvvποκριτα άyαποvσe τά ζωα
·ο Φρqvσιs Ζαμ, και οσοι τον yvωρίσα
ve διολοv δεν παραξεvεvτήκαve οταv 
στη διαθηκη JΌV μeριμvοvσε στορyι
κά yια τούs δvό yάτovs τοv ποv τον 
ένα eιχe όvομασeι «Βεveτσια�ικο Καρ
ναβάλι» και τον έμπιστeύτηκe, πολύ
τιμη κληροvομια, στον δevτeρο yvιo 
τοv 

Μηπωs ό Μπωvτeλαιρ δεν -στάθη
κε φημισμevοs ζωοφιλοs, Τα ποιημα
τα_ τοv yι_ά τovs yάτovs στα «" Αvθη 
τοv Κακοv» δεν eιvαι τeκμηρια άλη
θινηs άyαπηs yι' σύτσ τά ζωα, Ή 
μηπωs ταχα ύπαρχοvv άνθρωποι, ποv 
vό:χovve · τοσο άποθαvατιστeί, όσο 
οί yατοι τοv Μπωvτeλαιρ, 'Αλλα ή 
ζωοφιλια δεν ειvαι yevvημα τοv e!κο 
στοv αίωvα Ειvαι σvyχροvη μέ το 
πολιτιστικο φαιvομevο Στήv άρχαιο
τητα, και την έλληvική και την iοv
δαική όταν λ χ άvθησΕ ό κλασικοs 
πολιτισμοs, φοvvτωveι κι' ή άyαπη 
yιά τα ζωα Στην Άθηvα εvα μέλοs 
τοv 'Αρειοv Παyοv, άποβληθηη άπό 
το σωμα έπειδή κατατvράvvησe evα 
ζωο Ή άθηvαικη νομοθεσία ηταve 
αύστηροτατη, καi βαρύτατεs οί κv
ρώσειs yιά όσοvs κακομeταχeιριζοv
ταv τά ζωα Καί τό κίνητρο τfjs ζώο
φιλίαs δέv ήτανε ό ώφeλιμισμόs. Μπο
ρεί τα ζωα νά έρyαζόvταve yιά τόv 
άνθρωπο, όταν όμωs yepvoύσαve καί 
δέv μπορούσανε πια vά δοvλέψοvv, 
κανενόs άπό τό vov δέv περvοvσe νά 
τά σκοτωσοvve Τ' άφιvαve έλεύθερα 
νά yvpίζovve καί μεριμvούσαvε yιά 
την τροφη τovs Λοyαριάζαve eύλο
yία θεοv τό φvσιολοyικό θαvατο τοv 
�ώοv Όταν ό Ξάvθιπποs ό πατέραs 
τοv μeyαλοv Πeρικλη εφvye άπό τήv 
Άθηvα, ό σκvλοs τοv άκολούθησe κο
λvμπωvταs τό πλοιάριο όπου ταξeί
δεvεv ό Ξάvθιπποs, καi πvίyηκe άπό 
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τήv κούραση Ό Ξάvθtπποs τοv εστη
σε αyαλμα Ή ζωοφtλία τοv Πvθαyό
ρα εφτασε στήv vπερβολή vά θεωρεί 
βαρβαρότητα τή σφαyή ζώων y1ά τή 
δtατροφή τοv άvθρώποv 

· 'Όταν στή Νέα 'Υόρκη πηyα καi 
είδα το νεκροταφείο των ζώων, δtά
βασα έπ1τύμβ1α, ποv δέv δ1αβάζε1 
καvεis στα κοιμητήρ1α των άvθρώπωv 
καi ποv μο1άζαvε μέ τοvτο,.στόv τάφο 
έvόs σκύλοv: 

«Κάτω άπ' αvτή τήv πλάκα 
βρίσκπα1 εvα κομμάτ1 τηs καρδ1αs 

μοv». 

Ή έλληνικη ζωοφιλία 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ζωοφtλία, κtvηθηκε 

σάv ίδ1ωηκή πρωτοβουλία άπό 
τήv άρχή τοv αίωvα μας, ώs σήμερα. 
Αvτή ή ίδtωτtκή πρωτοβουλία άvή
κε1 στο yvvα1κείο φvλο Στis άρχέs 
ομωs εμε1vε φωνή βοωvτοs στήv ερη
μο Γ1ά τοvτο ή πρωτοβουλία πηρε 
τόv έπ1ε1κη χαρακτηρtσμό, «σvμπα
θηηκή» Ή πρόθεσή μοv δέv εiiια1 νά

ίστορήσω τό όδο1πορ1κό τηs «Έτα1-
ρείαs Προστασίας των Ζώων» Είvαt 
νά vποyραμμίσω αλλη μ1ά φορά τή 
σημασία τοv παράγοντα αvθρωποs. 
'Αφ' οτοv άvετέθη ή προεδρία στόv κ. 
Δημ. Βραvόποvλο δ1κηyόρο, πρωηv 
άστvvομtκό δtεvθvvτή Άθηvωv, πρώ
ην βοvλεvτή, πρώην vποvρyό, κι' ή 
yεvtκή γραμματεία στήv κ Πανδώρα 
Άθ Τσαλδαρη, αλλαξεv ό πίνακας, 
αvτηs τηs τόσο άπαραίτητηs καί 
χρήσιμης ίδιωηκηs πρωτοβοvλίαs 
Ό Δημήτριος Βραvόποvλοs είναι 
αvΕ\ρωποs, ποv δέv εχασε τήv άvθρω
πιά τοv, ποv δέv ξιππάστηκε άπό τ' 
άξιώματα, ποv δέv λησμόνησε πώs ό 
προορισμός τοv άvθρώποv είναι εvαs 
καί μόνο: «Νά υπηρετεί» Ποιόν; 

Μά ποtόv αλλοv άπό τόv αvθρωπο; 
Ό Βραvόποvλοs είναι όρyαvωτtκόs 
καί σκοπεύει πάντοτε τό σvyκεκριμέ
vο Άyωvαs yιά νά καλvτερέψοvvε ο! 
σvvθηκεs ζωηs τοv ζώοv καί προστα
σία TOV άπο την καί<οvpyία των πιο 
ίσχvρωv Για τοvτο μόχθος, κινητο
ποίηση τηs πολιτείαs καί έπιvόηση 
μεθόδων ποv θά προστατέψοvvε τά 
ζωα. Ή yεv1κή yραμματέαs, ή Πανδώ
ρα Τσαλδάρη είvαt ή έvσάρκωση τηs 
δραστηρ1ότηταs, τηs έπιvοηηκότη
ταs, κ1' είναι ή άvθρώπtvη ύπαρξη 
ποv άyαπα άληθ1vά τά ζωα. Πηρα 
ό-τά χέρια μοv μ1άv έπtστολή ποv vπο
τίθετα1 πώs στέλvεt εvα αλοyο στον 
άφεvηκό τοv. Τί TOV ζηtα; Μά άπλα, 
πολύ άπλα πράμματα: Νά μήv τ' 
άφίvε1 δ1ψασμέvο καi πεινασμένο . 
Νά μήv τ' άφήvε1 vά παyώvεt τή νύχτα 
ούτε vά καίyετα1 τό καλοκαίρt,. Νά 
μήv καταρyοvv αvθαίρετα τόv σταv
λο Νά μήv τ' άφήvεt βρώμtκο Νά τό 
πεταλώvεt ταχηκά, y1ά νά μήv ποvεί. 
Νά μήv τό παραφορτώvε1 Νά μήv τό 
δέρνε, οταv είναι κουρασμένο. Στίς 
θεομηvίεs vά μήv τ' άφίvεt vά _ τρομά
ζε1 άπροστάτεvτο • Αμα άρρωστήσει 
νά φωvάζε1 τόv κτηνίατρο. 'Άμα γε
ράσει καi δέv μπορεί vά δοvλέψε1, δός 
τοv μ1ά πράσινη yωv1ά νά ήσvχάσει 
πρiv πεθάvε1 Λvπαμα1 ποv ό χωροs 
δέv μ' άφίvε1 vά δημοσ1έψω φωτοτυ
πημένο ολο αvτό τό γράμμα, ytατi 
κt' ώs κείμενο, κ1' ώs ίδέα, κ1' ώs πε
ρ1εχόμεvο είvα1 καληs ώραs γέννημα, 
ποv άξίζεt όλόθερμα σvyχαρητήρtα. 
Σφίyyω λοιπόν τό. χέρι σ' αvτovs ποv 
δοvλεύοvvε χωρis vά περιμένουνε τό 
εvχαρ1στω TOV εvερyετούμεvοv. 

ΚΩΣΤΗΣ 

«Βραδυνή)), 24 11.1972

ΜΠΑΣΤΙΑΣ 



1973 401 

.Σημrιώσrις ΧΡJΣ?ΌΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ .ΑΜΕΡΙΚΗΣ, μελέτη 

Δpος Ευαγγέλου Γ. Σαββοπούλου 'Ανάτυπον από το πεp ιοδικόν

· «Έθνικ,) Άνασυyκpότησις», τ. 328-331.

Γλαφυρή και διδακτική εξιστόρησις (μέ τιλσύσια Ι!>ι!!>λιοyρα
φία) των ά:1Η:> χιλίων τιερίnου έτων nροσnαθει,ων yια την ένο
τιοί,ησι της Ευρώnης, ό::110 την έτιεκτα;τική ψιλσbο,ξLα του Μεyάλου 
δουκός της Ρωσίας Βλαδιμήροu (980 μ.Χ.) εως τ ·ήν σύyχρονη 
«Εύρώτιη των πατρίδων», ώς Ι!>αθμίιδα yια την μελλοντικ,ή ένότη
τα των λαών. 

Έτιι τ,ου τιαρόντος - διευκρινίζει δ συγγραφεύς, nου (yπη,ρξε 
και 'ά:ντιnρόεδρος του Σ υμ!!>ουλίου της Ευρώπης - «ζη,τοCψεν την 
δημιουργίαν Πανευρω,ταικης Όμοστιονδvας, δnου τα κράτη: θ:ά δια
τηρήσουν τόσην έλωθερίαν, οσην τούς χρει?Jl;ετ:αι δια να συνε
χίσουν, έν πλήρη συνεργασί<t μέ τC?= άλλα, ·και ύπό μίαν ένιαίαν 
εύρωnαικήν ,ύnερκυ!!>έρνησιν - ή δ;πο'ία θ' άσκ� την έιξωτερικήν
'<αι άμuντικήν πολιτικ·ήν, καθώς και τον yενικ,όν οίκονομικόv και 
κοινωνικ·όν nροyραμμα-rισμόν - την άνά;nτuξίν τους, ωστε δι' αυ_ 
της να ύnο!!>οηθσυν την άνάnτυξιν τσυ συνόλου ... Ζητουμεν δια 
της δμοσnονδοnοιήσεως της Ευρώ,της την δη μιο_υρyίαν του ά
,ταραιτήτου δια την ψυχυκήν yαλήνηv των αvθρώrπων κλιματος, 
δnου αί ζωοyόνοι ά:κτί:νες της nραyματικης έλεuθΈpοίας ·και της 
είρηνικης δια!!>ιώσεως, θα αναζωογονήσουν ιας κι�Αδυ'νευούσας 
ά:nό τόν ύλωμόν του κομ:μοuνισμοσ και του ακράrrου κ•εφαλαιο
κρατισμου ήθ'ικ·ας ,και πνευματικας αΕ;ιας». 

Ό συyyραφεύς, ύnεvθυμ�ζων τό του Σενέκα, δτι. ό σνθρω-
. πος πρέ,τει να Ι!>λέnn τόν Κόσμο ώς <<κοινή ν' κατοuκιαν του άvθρω

nίνου γένους» και τό το,υ Ζήνωνος, δτι nαντες οί αιθρωποι εϊναι 
δημόται και τιολί:ται της Γης, ·διότι «εlς Ι!>ίος και κόσμος», κηρι.,σ_ 
σει την άνάy,κη •καλλιερyείας του ευρω11αuκ·ου πνεύματος, ώς το 
άnαραίτητο και κατε11εί:γον για σήμερα Ι!>άθ'ρον τ·ης 'Ίαyκοσμίου 
είρήνης. 

, . 

• 
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Ο, ΤΙ ΜΟΥ'ΠΕ Ο ΗΛΙΟΣ. Πι Μικρασιατικό έπος. Κούλη Κάση,
Άθfίναι, 1973. 

Τό Μικρασιατικό επος σε δεκαtτεντασύλλ�ους στί
χους. Τ ό άνθρώπινο δρδ:μα, χωρίς τίς ι:ruθρώπινες έιμΠΌλεμες αντι-
θέσεις. 

Ή φαντασία του ποιητου έπικαλεϊτάι δύο ·κορά:κια μέ. . αν

θρωπιστική εύαισθησία. Ένω χόρτασαν «μά:yουλα yλυκα · καί 
κοκκιν�αμένα άπό τίς κάλλιες ομορψες ποδχαν έJκεϊ τελειώσει» 
καί επιαν κρύο νερό, καθώς ... άξιολοyοϋσαν τή,ν διαφορά γεύσε_ 
ως των πτωμά:των, δ ενας κόρακας «δ καλύτερος» ( ! ) είm: 

Είναι νά κλάψης, ψιλε μου, μέ τό κοnάντημά τους 

αύτό πού &λέπαμιε συχνά cπούς άκcφδους άνθρώποος. 

Καλύτερα ποο· μ' tκαJΙΙε κορακ.α 6 Θεος μας 

,rο:ρά νά είμοuν ά>νθρωπος ψανιάς στους άμοιώς .μοο 

Είδες ·κοράκ.ους -πουθενα κοπάδια νά μαλλώνουν, 
, Οχι, αύτό δεν γίνεται, μονάχα ατούς άνθρώ-ποος. 

Ό ποιητής ψιλοιδοξεϊ νά: απευθυνθft «μrέ τρόπο ύπεράνθρωπο» 
στους συνανθρώητους άδελψούς δλης της yης καl να κηρύξη τlς 
αλήθειες της είρήνης καί της άyά:πης yιά μιό: yη «ασύνορη». θά 

.1 
η,θελε γι' αύτό τόν σκΟ'Πό, τό �>L�λίο τ·ου, κάeε ανθpω'Πος . 

νά το κρατη ·στή σ1κατεινιά σά φως ίιφωσύνης, 

νά μή σκQΙf!άψ!l ατό κ.α1κό κ.αι σπ' άδικαJ τοος λά�καιςΙ 

Φιλοδοξία ποιητική. 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, εμμετpο δpαμα ύπό Μάyιας-Μιi
pίας Ρούσσου, «Το Έλληνικο Βιβλίο», Μάpτ ιος '72.

θα μποροϋσε αύτή ή δραματική σκηνuκη .δημιουργία ν' ά'να
ψιέρεται σε δποιονδήποτι; τόπο θυσίας τοϋ Άν1θρώιττου στή ψρίκη 
του Πολέμου. Τό πλαίσιο είναι παvευpωϊl'αϊκό. Καί πανανθρώπινη 
είναι ή προσευχή του χορου των Γυναικων, που προχωρουν, πέρ' 
άπό τό τrένθος καί τήν δίψα .έκδικήσεως, σ' ενα οραμα είρηνικης 
συμ�ιώσεως. 

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ταξιδιωτικες έντυπώσεις Ζηνοβίας
Λιθοξόου-Σαλάτα, Άθfίναι '73. 

Πρόκειται - . καθ.ώς ή συyγραψευς σrοεύδει νά έξηyήστ� 
γιό: τύπωμα δμιλιων. 'Επομένως, πρέπει να κριθοϋν ώς λόyος 
προφορικός. Είναι κείμενα ζεστά καί άνά:λαψρα ά'Π:ό ύπερ�ολικες 
πληροφορίες. Μιλάει yια δσα εζησε καί είδε ιμόνον. Ή όπτική 
yωνία στίς περιστάσεις αύτες είναί περιωρωμένη, άλλα έξα
σψαλίζει περισσότερη έyκαρδιότητα. 

.. 

• 

• 

, . 

. . · 
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'Αξιοσημείωτα δσα ε{δε ή ταξιδιώτρια στό Κιότο τ,ης '1 α
'Πωνίας: «'Έχουν κςrί δένδρα ε'ξω από τά ίερά τους οί Ί ά'Πω-
νες, πού εΙναι yεματα μέ μικρά χαρτάκ�α δεμένα στα κλαδ,ιά .1 τους. Στα χαρτάκια αύτά είναι ypΟΙμμένες οί 'Προσευχές καί οί 
'Πόθοι των 'Πpοσκυνητων. 'Ασ-πρίζουν άwό τ.ά χαρτάκια τά δέv-· 
δρα, σαν ,ανθισμένες άμυγδαλ ιές. Καί σήμαντρα ιεχουν τιό: ίερά 
τους, δχι yιά νά καλέσουν τούς η:ιστούς, 1άλλά �yιά νά 'Προκαλέ-
σουν οί 'Πιστοί τήν 'Προσοχή του θεου. θά κτυ'Πήσουν τρεϊς φορές 
τό σήμαντρο καί θά 'Πpοσευχηθουν. "Αν λεί,η� τό σήμαντρο, θά
κτυ'Πήσουν 'Παλcφάκια τά χέρια τους καί θά κάνουν τήν προσεu-
χή τους, εχοvτας ένωμένες τ·ίς 'Παλάμες κοντά στό 'Πρόσωπό 
τους». 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ NEW LANARK, Λουκa Θανασέκου, Άθ.'73. 

ιΠρωτό-τυη:σ Ι!ιι�λίο yι·ά την 'Ελλάδα, αυτή ή �ιοyραφία του 
Ρόμ'Πεpτ 'Όουεν, yιά τήν διaκοσιοστή ετηρίδα · της γεννήσεως 
(1771-1971) του διασήμου Οόαλλου ούτο'Πιστου: πνευμαηκου 
η:ροδρόμου των κοινωνικών άνα:μορφωτων των έ'Πομ<ένωv αιώνων. 
Ό Ρόμη:ερτ 'Όουεν άναζψτ:ουσε τούς διψασμένους yιά ΆλήθΈια 
καί Δικαιοσύνη, 'Πολεμουσε καί ανάλωσε την ζωή του yι' αυτά 
τά ύψηλ.ά ίδαν�κά. Ή ζωή του δίδεται σέ άδρές 'Πινελιές. 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Γ. Ε. Γαλανάκη, Άθijναι Sη εκδοσις. 

Τό �ι�λίο -' αυτοτελη η·θολοyικά κεφάλαια - ,έyράψη άπό 
εναν Αίyυπτιώτη 'Έλληνα; � ό'Ποϊος ελα�ε μέρος στόν πόλεμο 
του '40 ώς έ;θελοvτής καί κατόπιν στήν 'Ειθνική Άvτίστασι, συvε
λήψθη καί έξετελέσθη άwό τούς Γερμανούς, άλλα έ'Πέζησε ! 

Άνάη:ηρος ά;ττ,ό την φανταστική αύτ,ή, η:εριττ:έτεια κατά 80%, �η 
άτιό χρόνια κλεισμένος στό σπίτι του, ήμιrττ:αράλυτος, άλλα μέ 
άκιμαία καί παραγωγική τήv 'ΠVευμαηκή του ϋπαρξι. Σάν μέλισ_ 
σα εργατική, συγκεντρώνοντας στοιχε�α <Χ"τ'ό τίς άνθολοyίες των 
γνωμικών, εyραψε μια σειρά ά'Πό μικρά δοκίμια, yιά τά «:μυστικά 
της ζωης», 'ΠΟU είναι ή άyάη:η, ή αί:σιοδοξία, rι 'Πίστις, ή εrττ:ιείκεια, 
ή ό:λληλεyyύη, ή θέλησις κ.α. 

Ή ψιλοσοψία του είναι, δτι τή,ν ζωή αΕ;ιζει νά τήν ζη κανείς 
καl μ'Ποpεϊ νά τήν κάμn δμορψη. 

ΤΟ ΝΑΥΑΓ/0, Γιάννη Α. Σακελλίωνα, Άθijναι '72. · 

Στοχασμοί 'Πάνω σέ θέματα έrττικαιρότητος, δημοσιευμένοι 
σ' εφημερίδες της Λ'αρίσης. Ό τιίτλος συμ�ολιζει «τό ναυάγιο 
των έλττ:ίlδων, των όραματ-ι·σιμ,ων, των όνείρων καl των έ'Πιδιώξεων 
καί συνοδεύεται μέ τίς συνέ'Πειες της άλόyιστης χρήσης των θεο
'Ποιημένων μεyεθων της εη:οχης μας» - τό ναυάγιο της 'ΠVευμα:τι-
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κότητος και η άπαθiέωσις του ποιδοοψαίρου, μεταξύ των άλλων ... 
'Από Κ:αι:!ε θέJμα έ:πικαιρότητος ιέπιχειρεϊτα:ι καί μια πνευι,ια

τική άποyείωσις, Παράδειyμα, τό χρονογράφημα, yιά τήν έ"Πέτειο 
της 28ης Όκτω�ρίου 1940: «Καιρός να διδάξουμε στα παιδιά 
μας τό θυσιαστικό πνευμα της άντιστασια:κης μας παράδοσης, πού 
ειναι πνεϋμα άyά:πης καί δημιουργίας, ερωτας πνευματικοϋ καί 
ήθικοϋ πολιτσμου. 'Όχι, λοιπόν, στον πόλεμο, οχι στο μϊσος, οχι 
στήν άδιαψορία. Ναί στήν ειρήνη, στον πολιτισιμό, στήν δημιουρ
yία. Ναί στον άνθρωπο», 

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΕΣ, ποιήματα Γούλας Σμυpνιώτη, «Ν. Σκέψη» Άθ. '73. 
Τό μά>θcrrε, 
Τά ζωα της ζουyκλας 

καί πεpπατώmας οριθια 
κυικλοφορα}ν άνάμεσά μας 

έ,φορεσαν άνlθρώπ,νη προG•ά Πως ψο<!,αιμαιι 
Προτάσσω αύτό τό μικρό λακωνικό ποίημα μα τόσο έκψραστικό, 
ώς δεϊyμα τάσεων κα:ί τεχνοτροπίας. Τα συναvτουμε καί στήν έ
ορτή των λουλουιδιων: 

Οί άνΙΘ·ρωποι ι 
ΠρωτομαyιαΙ Κρυψτητει 
Ό τοπος ,μας έyέμισεν άνθρώποuςΙ 

Γενικως, ή ποιήτρια δονεϊτα:ι άπό τό σύνθημα της ά:yάπης 
μεταξύ των ανθρώπων Κ:αί το μεταδίδει σε διάψορους τόνους, Τό 
«'Άδικα πηyεν ή eυσία» είναι από τα 1:λέον χαρακτηριστικά ποιή-
ματα: 

Παειι 
Μόtrαια κι' έψετος δ Χριστος σταυ 

ρώθη�ε ! 
' Αδ,κα "Πfjγεν ή θυσιαΙ 
Τ' άχραντα χερια του 
ματαια κι' έψετος 
με τ,ά καρφιά φριχτά ,τληyώ.θη.«:m1Ι 
Τομαθε, τόδε ιο ψτωχο άδsρψι μcυ, 
άλλ' όμως, Όυτε που το προσεξεΙ 

Μαrrαια κι' έψετος' 
'Η πραJψο;::ό: ,ιηy.ε ξανά χαμενη 
Κι' έyώ, 
'Ω, Λυτρωτή, Ol!XώfXX με, 
που την ά'yαπη, μου λε1ψή 
στον ά&ελψό προσψέρον\'tας, 
δεν καταψερνω 
την ποθη,τη μ,εrrαστροψη του ι 

Ο ΙΗΣΟΥΣ στήν Ποpτοyαλλική 

φpάσεις διηγημάτων από 

Λασκαpίδου), Άθίjνα '73. 

καί Βpαζιλιανή Λογοτεχνία, μετα

τήν Άρpια Κλώντια (Αlκατεpίνη 

ΆvΗολοyοΟvται 12 συyyρα!ψεις σε μετάφραση έκ του πρω
τοτύπου. ΆΕρyα:σί:α ύποδειyματική. 'καί - δυστυχως - έξαίρεσις 
στα μεταφραστικά «η·θψ', πού εχουν ώς κανόνα τίς μεταφράσεις 
μεταφράσεων. 
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ΑΚΑΝΘΟ/, ποιήματα. Αίμιλίας ϊβου. Άθ. '73. 
Τό: κοσμογονικό: έρω cηματ�κό: 'δεσπόζουν σέ τούτη τή συλλο-

γή της yνωστης ποιητρίας. 

Το παλιρροιακο κΟμα που μαc, ξεGρασε 

στη σκαπ:ελο αίχrη του κο01μοu - πρίν φuγει -

δεν μας φωνcrξε ποιοί είμαστε, 
ποιο τ' όνομά μας, οί γονεϊς μας, ή καταγωγή 

-Μόνους μας αφησε να πcrραδερνοuμε, σάν Σ ισuφοι, 

με τά φ.τωχά .μας φωτά ν' άνοιγόμαστε άπ' τή σκόπε.\ο 

στην άναζητηση γειννήτορα, ταuτοτητας, καταγωγης 

'Ακολουθώντας τούς. «'Ακάνθους» θό: ελεγε κανείς δτι δέν 

ύ
,
πάρχει •κα::μμία φωτεινή άκτίνα στ·ό χάος του σκ,ότους των έ.ρω

τηιματικων αύτων καί δτι δέν περιμένει «τό άμείλικτό μας σημα», 

τ·ή Γη, παρά ενα μη.δενιστικό yεωλοy�κό ψαινάμενο. 

Το παλιρροιακο κυμα θα έπιστρεψει καπcrrε 

Με τήν τuφλη δpμή του θ'ά ξεπλύνει κάθε 

άχναρι μας Τιποτε δεν θα μας θυμίζει πιά 

στό ερημο νησί 

Καί μάλι·στα ή ποιήτρια τό εϋχεται, τό έπικαλεϊται, ενα τέ

τοιο τέλος: 

• Ας φυσηξει πιά τώρα έκεϊνος δ ϋστα.τcς άνεμος
Της μεγαλης συντελειας το πνευμα 

άς m,εύσε ι 
Να διαλύαει τά σrττερματα όλα της 'Άρνησης 

τίς πιrναθλιες γέ.ννες της' · ΥGρης 
-μεσ' στους καλποuς νά τά χύσει καί παλι 

της γαληνιας Μη,τέ.ρας, στο φαλλο του Μηδεν, 

του ΈρεGοuς, του Τίπατε 

'Αλλά, δέν είναι αύτός δ' τόνος όλόκληρης της συλλοyης. 
Στίς «"Ωρες� άπλώνεται ή αίσιοδοξία. Οί τρεις «σοφές κόρες», 
κλειδοικράτορες 't'OU Ούραrνοϋ - Εύνομία, ΔLκη καί Ειρήνη - έπι
�λέπουν, αyρυπνουv καί «'δέν μπορεϊ, παρά», κάποτε, νό: έλευθε
ρώσουν τήν CΧ\Λθρωπότψα, οταν θό: εχη άπό τό: λ1ύτρα του πόνου
κάθαyιΟJσθτj. Στό «Πλατωνικ,ό» μιλάει yιό: κάπ,οcα «·έξόριστη»,
πού δ'έν είναι άλλη άπό τήv Ψυχή του άνθ'ρώπου, ψ·ερμένη άπό
κόσμους ούράνιους, προτοϋ ψυλο;κισθη στ,ό Πλατωνικο «σημα»,
τό σω1μα μας. Καί στην «Άνακ,ύκληση», περιyρό,φεται τό συναρ
παστικό ,επος της ψυχης μέσ' άπό διαδοχι·κούς �{ους «μαθητεί
ας» καί άνατάσε-ως. 
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Πάλι θά μέ πρα,τάξης "Ανοιξη, 
σπάζο"'1:ας τοϋ θανάrrα.ι μα.ι τό κέλυψσς 
σάν σπόρος νά πρσ(!,w.ω -κάrrω αιr' τή μryτρική σοο ατεyη . 

Πάλι καί πάλι. 
Γι' ό:τψ:,σμέτpητη ΨΟrψ. 
UΩοnτοο 

νά πληρωΘοϋν οί κύκιλοι της ,μα9ητείας μοο 
μέσα στό δισυπόστσ:τσ, μαυλιστικό 
μά καί σκληρό μαζί, άμείλικrrο σκολειό σα.ι. 

' Ωοnτου ν' άποψσ�τήσω άπ' τίς τάξεις σοο 
κι' έλευθερα νά τανυιστ-ω πέρα
άπ' της . τροχcας σου τίς Ιίλξεις 

"Ωσπου νά γίνω 'Άνοιξη ... 
Γνώση, σκολειό καί φως. 

1973 

'Όμως, δεν είναι οϋτιε ή θεωρία αότή, ή ά-πάνrησις. Στό 
ποίημα «Γίά τόν ηλιο», έρωτατα:ι τί θά είναι τό <<'rελεU'(αιο του 
�λέμμα». 

Γεμάτο κλόiμα, όδύνη, ύπόσχεοη άνrάμωσης, 
Πσ;τ-ρuκό χαϊρε σέ ξόδι άλύτρωτα.ι τέκνου 
πuκρότο:το θαναι; 

'Ώστε, τά έρωτηιμcrrικό: παραμένουν. Και αύτό · είναι ή άλη
θινή, ή γνήσια και ή μόνη θετική πνευματικότης: Να έρωτας ... 

Οί «'Άκανθοι» άyκυλώνουν τήν ανήσυχη ψυχή. Και στάζουν 
,το «Προμηθεϊκο» αtμα, πού άνε�άζουν τον ανθρω-τrο ένώπιον του _ 
Ούρανοϋ, και έξημερώνουν τον «άκανθότο1t10» της έπίyειας ζωης 
μας .. 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤ Α 

Νέα στοιχ�ία περι της Φιλικης Έταιρίας 
'ΕκυκλCΧΙ>ορηΚJ1εν είς τήν Γαλλίαν 

νέον ιόιι!>λίσν του ίστορuκου συyyραψέ
ως Pιerre Echιnard ύπο τον τίτ.λον 
Grecs et Phιlhellenes iι Marseιlle 

Νέα; στοιχεία ;τερί της Φιλuκης Έ. 
ταιρίας καί της συμι!>ολης του Τeκ.το
νισμου οτήν έλληνuκη Έ&\Ιεyερσια 
προέκυψαν ά;το τίς ίίρευνες .τcϋ συy 
ypα3ψέως ατά γαλλικά άρχ,εϊα 

Τcϊ· στοιχ,εϊα αύτά μπορεί νά κα, 
τ�ν σέ τwσαρες ΚΟΠ'ηyορίας 

1) Τεκτονuκαί σrοαι, μελη των δ
;τοίων ηλ�οw στην Έλλαδα καί έιrτο
λέμησαν ώς έθελοmαί Βάσει του 
ύπ' άριθ 287 ψαικέJλλ.ου ιων άρχει
c.ΥΥ της 'Εθνικης Β ιt5iλιcΒήκης (κληρο· 
δάτημα της Με,yαλης · Ανατολης της 
Γαλλίας) άναψερονται αί •στοοι της 
,τφιαχης Μασσαλίας Amιtie, Dis
ciples de Saιnt Jean, Franς:aιse de 
Saint-Louis, Mere loge ecossaιse, Tri
ple Unιon και Parfaιte Sιncerite 

Σχεrηκως άναψέρεrτ-αι ότι δ 
Νομάρχης Μαασαλιας VιllenenveBaι
gemont ητο τεκτων, με.λος της στοας 
L e Τ r i ο m p h e d e 1' Α m ί t ι e . 
καί ή ίδιότης του αύτη εnα ξε ρολο 
είς τάς έ,παψας του με τοος άρχη 
yούς της ψι:λ,ι;λληνικης έπιτραπης, ά 
nοτελουμέγης άnο τεκτονας, ώς έ,πι 
το nλε�στον 

2) Τεχ:rτ�νικον πνευμα στην - Έλ 
λαδα, καιτ·ά την διαρ,κεια της έπανα 
στοοεως Λοyυ;_, του ότι ή Φιλικη Έ 

_ταφια εlχε ίδρυθη άnο τeκτονας και 
κα,χχ τά τι;κτσνι·κά ;τ.ροτuττα ,μυσrηκο
τητος, αλλά καί του δτι nαλλα έκ 
των ήyέτικω;ν σrελεχων, ο;τως καί δ 
'ίδιος δ άρ,χηyος nριy.κιψ Ύψηλαν
της, ησαν τeκ,τονες, ή τεκτσνική ίδιο 
της των έθελοντων έθεωρειτ'ο ίδιαι 
τερο nροσον. Σε ;τολλες περι=ωσεις, 
έQελοvταί yιά τήν Έλλαδα παρεκι 
νουντο νά μυηθουν στον Τεκτσνισμο 
,τροτου ψύyοον, διοτι ΙΞιrσι θά ησαν 
;τλέσν έναρ,μονισμένοι ώς μαχηται 
της έλληνuκης αιrελευθερωσεως · 

· 3 ) Νέαι αyνωστοι τε.κτσνικαί στοαί · 

'Αττό έθε.λοντάς - -rέκτσνας της nεριο 
χης της Μασσαλίας, τάς nαρα;μονάς 
της άναχωρήσεώς των yιά την Έλ 
λαδα, tδρύθη «1τροοωρινως έν άναrιο· 
λfi 'Μασσαλίας,>, άλλά yιά νά έργα 
σθη στην 'Ελλάδα, ή σrοά «των θε 
των· τε.κvων της Σm:cφτης και των 
'Α8ηνων» 'Α.;τό την περαιτέρω ερευ 
να, yια τον τόπο δ;τοu έnολέμησαν 
οί έθελονταί αύ rοί, tσως προκύψουν 
στοιχcία περί της δράσεως αύ'Της της 
άyνώστου στοάς έν 'Ελλάδι 

4) "Αμεσος σ,<εσις τεκτονικων 
στοων με τον άyωνα τcυ 1821 Εύ 
ρέθησαν στοιχιcϊα περί δεξιώσεων, 
;του eκαιμαν Τ€κτονι<Καί στοαί προς 
τ,μήν έθελοντων άνcc',<ωρούντων yιά 
την Έλλαδα 

Τά τελευταία αύτά στο1χΕία [χcυν 
ίδιαLτερη σημασία 

Με-ι-αξύ 

Βασιλέων 

Το ;τεριcδιχο «Τεκτονικος Κηρυξ 

άναφφει τήν ακόλουθη συγκινητική 

σκηνη, άnο τήν nαραίτησι rc,u ι!>ασι 

λεως της 'Α.yyλ�ας Έδοοαρδου 8ου 

ά;το τον θρονο, λοyυ;_, της άποφασεώς 

του νά συζεvχθfi τή,ν κυρια Σίμψον 

Τόσον δ Έδουαρδος, οσσν καί δ διά 

δcχός του Βασιλευς Γεώργιος 6c.ς, 

ησαν τεκτονες 

'Οταν όλα ιτελείωσαν, "r�ριyρα 

αιοντας τον άποχωρι,())μο του άδΕλψου 

του, δ δnοίcς θα εφευyε άnο την 'Α y 

yλία, δ ,βασ ">cευς Γεωρyιος εyραψε 

στ_2 ήμερολοyιο του 

«'Όταν δ Ν-ταιόιντ και έyω ά-τσχαι 

ρετηtJηκαιu.ε, έδώσΟJuε τον 't'pι�cύν 

άσnασμον ώς Τέκτονες και tπειτα έ 

κείνος ύ,τεικλιθη σε μενα ωc Βασι 

λεα» 
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JOHN COΛTS DΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ θ. Ε. 

Μεταδίδεται άπό τό 'Άντυαρ δτι ό δόκτωρ Τζών Κόουτς έί,ε
λέyη Πρόεδρος της παγκοσμίου θεοσσψικης 'Εταιρίας yιό: την 
έτώμενη επταετία, κατόπιν αμέσου ψηψοψορίας ολων των μελωy 
των άνά τόν κόσμον τμημάτων της Έταιρίας. 

Ό Τζών Κόουτς έyεννήθη τ·ό 1906 στη· Σκωτία. 'Απεφοίτη
σε ό:πό το Κολλέyιο του .,Ητσν. 

Στην θ.Ε. ένεyράψη τό 1932 καί συνειρyά:σθη με τούς τρίτον 
'καί τιέταρτοv παyκοσμίους προέδρους, τόν δόκτορα: Τζώρrrζ Ά- 1 
ραντ{ηλ καί Ζιναραyιαντάσα, έπί πολλά ειrη. 

� 'Έλα�ε μέρος σε πολλά θεοσοψικό: συνέδρια. 'Εξελέyη 1τρό-
j εδρος του ,άyyλικου τμήματος της θ.Ε. στά ετη 1941-46. Ύπη-

j 
ρέτησε ώς yραμματεύς της Εύρωπαϊκης 'Ομοσπονδίας (1953--59) 
καί πρόεδρός της (1959-68). 

'Ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα μετά τον β' πόλε,μο, yιό:: J 
την πφίθαλψι των προσψύyων, ύπο την αίyLδα του θεοσοψικου j 
Τάγματος Ύπηρεσί1ας.

. 
· 1 

Έτcχξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου, δίδοντας διαλέξεις ·j(�μεταξύ των όποίων καί στην 'Αθήνα, κατ' έπανάληψιν). Μιλάει 
jΓαλλικά:, Ίσττανικά καί rερμανικά ( ψυσικά, καί Άyyλικά). 

·.j
Ύπηρξε μiλος του παyκοσμίου συ,μ�ουλίου της θ.Ε. στα 

ετη 1941-46 καί συνεχώς άπο του 1961. 
Ό Τζών Κόουτς είναι έ'Πίσκοπος της Φιλελευθέρας Καθολι

κης Έ'κκλησίας, δπως ητο καί δ δόκτωρ Άραντέηλ. Προ της 
ψηψοψορίας, έδήλωσε δτι έό:ν έξε�έyετο δεν έΉpόκειτο νά δέχε_ται 
προσαyορεύσεις ώς έΉίσκοπος, διότι δεν ηθελε \,1ο:: συσχετίζεται, 

:1 κατά κανένα τρόπο, ή έκκλησιαστική του ίδιότης με έκείνην του 
.. j προέδρου της θ.Ε. 'Όπως εΉpο;ξε στην άνάλοyη 111ερίπτωσι καί 

δ Άραvτέηλ, θά ζητουσε νό: τον άποκαλουν, άπλως, δόκτορά Κό-
ουτς. 

�e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .._ 

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

ΕΠΙΛQΓΗ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961 

Έκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 120 
Δια τούς συνδρομητας έσωτερικοϋ >> 100 
Δια τούς συνδρομητας έξωτερικοϋ $ 5

j 
•·

• . 
••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

- ----- -- -- ----- --�--'-�· ._'J

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

.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Διάφορα «έάν)) 
Τό Σύμπαν «ε!ναι ουν:χτόν, 

Θεωρητικωςη νά έκραγη,. άπο
φαίνονται μερικοί άμερικανοί έ
πιστήμονες. 'Αλλά, οεν πρόκει
ται vά οιαπιστωθ'ίj έάν έχουν 
η οχι δίκιο, διότι ό έλεγχι.,ς έ
ξαρταται άπό μερικά «έά·ιη, των 
όποίων ή Θετικοποίησις μπο
ρεί: vά συμβ'ίj η νά μήν συμβ'ίj 
σε i μερικά..... οισεχατομμύρια 
χρόνια. 

Ό 'Αιvστάιv ειχ.ε οι:χτυπώ
σει τ1)ν &ποψη Οτι τΟ σύμπα.ν 
οεv πρόκειται νά έχραγ'ίj ποτέ, 
οέv πρόκειται vά χάση -.·ή σημc
ριvή άρμοvία τ'ίjς λειτουργίας 
του. 'Έτσι ή Γη χα.ί το άνθρώ
πιvο γένος, οεν έχουν νά 90-
βουvται τίπο:-ε-. 

Σύγχρονοι άσ-;ρονόμοι των 

409 

ΗΠ \ θεωρουν οτι -:ό Σύμπαν 
cί.ρzισε νcί σχηματίζεται πριν 
άπό 4 οισcχατομμύρια. χρόνια. 
περίπου κα.ί --;ότε η.ταν μιά σzε
τιχά μικρή θcρμή μαζeι:. Μέσα. 
στήν ίστορία. -.οι, κ:χί ϋστερα. 
άπό χ.ιλιετηρίοεc: cί.ρχισε νά έ
πεχτείνcτ:χι οια.ρχως κα.ί με τήν 
έπέκτα:σή του αύ-;ή άπωθουσε 
τά οιάφορχ cί.στρα. &κόμη πιο 
μακριά άπό τ·η Οέση τους. Αύ
τή ή έπέκτ_;;ση, ομως, οεν μπο
ρεί: νά συΗ. χισθ'ίj: το Σύμπαν 
η πρέπει νcί σ,αμ:χτ ήση νά έ
πεκτείνετα:ι η ν' άρzίση ·ιά «πε
ριορίζcτα.ιη κ:χί πάλι, τελικά, 
&ν δεν γίνη οϋτε τΟ Ενα. οϋτε τΟ 
άλλο, τό-:ε πλέον θά έκρα.y'ίj. 

Με βάσιν τίς έρευνες πού έ
χου·ι γίνει μέzρι σήμερα, μπο
ρουμε ν± πουμε οτι κάποτε α.ύ
τή ή έπέκτα.σις του Σύμπαντος 
θά στα.μα.τήση, κυρίως λόγ<;), 
της β:χρύ-;η-;ος πού παρουσιάζει. 
";.\ν, ομως, οεν συμβη α.ύτό 
κα.ί ·ή δύναμις έπcκ-;άσεως άπο
οει χθη μεγαλύτερη, τότε το Σύ
μπ:χν θcί φΟάση σε νέες &κόμη 
οια.στάσειc:, r-ού λογιχ.± θά εΙ
να.ι άούνα.το νά συλλάβη ό cί.ν
θρωποc:. 

«"Αν φθάσωμε-. λένε, στην 
λύση -:'ου προβλήματος τ'ίjς άό
,ρα.της μάζ:χς του Σύμπαντοc:, 
τότε χωρίς άμφιβολία. θu μπο
ρέσωμε νά λ1'>σωμε το μυστήριο 
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της καταγωγης του, της ίστο
ρίας του καί νά οοuμε άκόμη 
περισσότερο το μέλλον του». 

Ζωή στό Διάστημα 
Τηλεγράφημα του πρακτο-

ρείου «' Ηνωμένος Τύπος» άπό 
το Ταλαχάσση της Φλωρίοος 
στο 'Αθηναικό Πρακτορείο - Εί
οήσεων: 

«Ό 'Αμερικανός άστρcναύ
της Κόνραντ έοήλωσε δτι οεν 
είοεν εως τώρα «ίπτάμενον οί
σκον», άλλ' δτι, κατά την γνώ
μη του, ύπάρχει ζωη στο οιά
στημαη. 

'Ερωτηθείς σχετικως με 'τίς 
τελευταίες είοήσεις περί μυστη
ριωοων ίπταμένω\ άντικειμένων 
ύπεpάνω του νοτίου τμήματος 
των 'Ηνωμένων Πολιτειων, ό 
άστροναύτης, πού ώς μέλος του 
πληρώματος του Διαστημο
πλοίου «' Απόλλων 12» έπερι
πάτησεν έπί της έπιφανείας της 
Σελήνης, άπήντησεν ώς έξης: 

«'Υπάρχουν έκατό έκατομμύ
ρια ηλιοι στο οιάστημα καί θά 
επρεπε νά θεωρηθοuμε παράλο
γοι αν έπιστεύαμε, δτι μόνον 
στη Γη ύπάρχ ει  ζwή». 

Πειράματα μεταξύ 
Γης ι<αί Σελήνης 

'Ο άστροναύτης 'Έντγκαρ 
Μίτσcλ, δπως άναφέρει το πε
ριοοικό «Τάιμ», κατά τήν πο
ρεία προς την Σcλήνη συνεκέν
τρωσε την σκέψι του στη Γη 
καί συγκεκριμένως έπί ώFισμέ
νων συμβόλων, τά όποία μετε
οίοοντο άπό άτομον με ίσχυρες 
τηλεπαθητικες ίκανό-ι·ητες. Σε 
τέσσαρα πειράματα το άποτέλε
σμα ύπηρξε νά συλλάβη τά 51 

έκ των 200 μεταοοθέντων σημά
των. Ό Μίτσελ αίσθάνθηκε ά
πογοητευμένος, άλλα οί στατι
στικοί ένθουσιάσθη.σαν. Τώρα ό 
Μίτσελ επιοίοεται, στο Πάλο 
'Άλτο της Καλ:>-ιφορνίας, στην 
συστηματική μελέτη των ουvα
τοτήτων της συνειοήσεως, μελε
τωντας ίοιαιτέρως την πρακτι
κή των 'Ανατολικων σπουοα
στων. 

Ή 'Ατλαντiς 
Τά μέλη της θερινης σχολης 

του άμερικανικοu' πανεπιστη
μίου των Γαοείρων πιστεύουν 
δτι άνεκάλυψαν τμ ημα 'ι'ης χα
μένης ήπείρου της 'Ατλ�ντίοος, 
ή όποία καθώς ίσχυρίζονται εί
χε καλυφθη άπό την θάλασσα 
περίπου το 10.000 π. Χ. Ή 
συνέχισις, δμως, των καταΌύ
σεων στίς άκτες της 'Ισπανίας 
άπηγορεύθη άπό τίς άρχές, χω.,

ρίς νά οοθη καμμιά έπίσημη 
οικαιολογία. 

Ό βρεταννος άρχαιολόγος καί 
έπί πολλά ετη μελετητής των 
περί 'Ατλαντίοος . θεμάτων οό-_ 
κτωρ "Εγκερτον Σάικξ, μετέ
χων της άποστολης, έξέφρασε 
έπιφυλακτικότητα. «Δεν μπο-
ρεϊ νά πη κανείς - έοήλωσε - δτι 
πρόκειται για τή-., . 'Ατλαντίοα. 

«Το μόνο πού μπορω ύπεύ
θυνα νά οηλώσω, είναι δτ1 
πρίν άλλάξη ή στάθμη της θα
λάσσης, κατά το 6.000 π.Χ. 
περίπου, ύπηρχε σ' αύτή την 
περιοχή μια πόλη η ενα μεγάλο 
χωριό». 

Το μέρος οπου εyιναν ει;ευ
νει, καί εύρέθησαν οιάφορα άντι
κείμενα. (τά όποία άφέθησα.ν έπί 
τόπου, κατά τον άρχαιολογικό 

• 

.1 

-~ 
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1,όμο) κείται περίπου 16 μίλλια. 
προς βορρα.ν της 'Αλγεθίρα.ς. 
Τ ά εύρεθέντα. άν1:ικείμενα. ησα.ν 
κίονες σπασμένοι, κομμάτια. άπο 
κιονόκρανα. κα.ί λιθοστρώσεις. 

Πάλι ό Δαρ6ϊνος 

Στην Κα.λλιφόρνια., το Κρα.
τικον Γραφείον Έκπα.ιοεύσεως 
:χ.ντιμετωπίζει οιά .... ψηφοφορίας 
το θέμα. της Δημιουργίας η 
'Εξελίξεως, ώς προς το κεί
μενον των σχολικών βιβλίων για 
τα τρία έκα.τομμύρια. μαθητών 
της άμεpικανικης αύτης πολι
τείας. Μερίς έπιστημόνων ύπε
στήριξαν οτι οέν οίοεται στα 
σχολικά βιβλία «rση εκτασις» 
στην εκθεσι των ούο θεωριών 
yιά την έμφάνισι της ζωης, της 
Βίβλου καί του Δαρβίνου. Μία 
παγκόσμιος αύθεντία στην Γε
νε1. ική, ό καθηγητής στο πανε
πιστήμιο Μπέρκλεύ, Τόμας Τζι
ούκς ύπεστήριξε οτι ολοι οί 
έπιστήμονες φιλονεικουν για τή 
οια.οικασία της 'Εξελίξεως των 
είοων, ώς προς 1.ίς λεπτομέ
ρειες, άλλα οέν συμφωνουν ολοι 
οτι τα ύπάρχον-:α. σήμερα. χα
ρα:κτηρισ't"ικά �•αν μέρος μιας 
άρχικης είοικης οημιουργία.ς. 
Άπο το &.λλο μέροc, ό καθηγη
τής Λέοναρντ l\Ιπράν1.·, έπίσης 
παγκοσμίου φήμης βιολόγος, εl
πε οτι ή θεωρία. περί Δημιουρ
γία.c πρέπει να ένταχθη στή11 

έπιστήμη. 'Η θεωρία α.ύτή, εl
πε, ύποστηρίζει οτι «έπλάσθη
σα.ν αί διάφοροι όμάοες όργα
νισμών κα.ί ή έξέλιξις έπενέβη 
μόνον έντος των πλαισίων τών». 
Το ζήτημα παρέμεινεν &.λυτον 
άπο την όμάοα των έπιστημό
νων καί, έν τ<j°) μεταξύ, κυχλc-

φορουν τά παλαιά σχολικά βι
βλία.. 

Κύπρος ι<οί ((Ζωή�• 

'ΑνεγρC1φη σ1:Ον χαθημερινΟ 
τύπο Οτι ή γνωστ"'/) 'Λόελφότης 
θεολόγων . «Ζωή» εστειλε προς 
τούς τρείς μητροπολίτα.ς της 
Κύπρου, οί όποίοι καΟηρέθησα.ν 
έπειοή κα.θήρεσαν τον άρχιεπί
σκοπο Μακιριο γιά τούς γνω
στούς λόγους, έπιστολή συμπq
ρα.στάσεως στην όποία. ύπογραμ 
μίζετα:ι οτι «πάντες οί είλικρι
νως άγα.πωντες τον Χριστον κα.ί 
την 'Εκκλησίαν ιστα.ντα.ι παρά 
το πλευρόν σα.ς». 

Δεν εtμεθα. είς θέσιν νά γνω
ζωμε έάν, πράγματι, τέτοια πε
ρικοπ η περιέχεται στ·ην έπιστο
λή της «Ζωης». 'Ύ'πο την έπι
φύλα:ξι α.ύτή, θά πρέπει νά 
συμπεράνη κανεtς Οτι Οσοι. 
έτάχΟησα.ν παρά το πλευρον του 
Μακαρίου ΔΕΝ άγαπουν τον 
Χριστον καί την 'Εκκλησίαν 
Του «είλικρινως». Δηλ. τά Πα
τριαρχεία. Κωνσταντινουπόλεως, 
'Ι . λ' ' 'Αλ � � ' εροσο υμων χαι εζανορεια.ς 
κα.ί μέγα. μέρος της Έχχλησία.ς 
της Έλλάοος. Έχτος έάν οέν 
εlνα.ι άχριβές οτι &γα.πουν τον 
Χριστον κα.ί τήν Έκχλησία.ν εί
λιχρινως ΜΟ Ό_ οσοι ά.νή
κουν είς την «Ζωήν» χα.ί οσοι 
συμμερίζονται τάc άπόψεις της. 
'λπλωc, '70 ίσχυρίζο·ιτα.ι οι' έα.υ
τούς κα.ί το άρνουνται οι' ολουc 
τούς fί-λλους, βάσει ένος άπολύ
του οογμα.τισμου', ό όποίος συ,
στέλλει άφαν�άστω= τ �ν Cκ-:α
σιν της Όρθοοοξίσc. 

1 

· ι

------ - --- - ------ -- ------ ------
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Χριστιανιι<ή 'Ιαπωνία 
'Ένα άλλο οείγμα μισαλλο

οοξίας, μεταξύ μητροπολιτών 
α.ύτή την -φορά, εξ άφορμης, 
της άποφάσεως του Παγκο
σμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών να 
δcχΟη στοϋς κόλπους του την 
Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν της Ία
πωνίας ( ή όποία, ώς &να.φέ
ρεται, περιλαμβάνει 25.000 'Ιά
πωνας ΌρΟοοόξους Χριστια
νούς). Το Οίκουμενικόν πατριαρ 
χείον Κωνσταντινουπόλεως, άν
τετάχθη, διότι οεν ηΟελε να γίνη 
μία άρχή, πού Θα όδηγουσε, 

' Ι \ ) Ι 
1 .... 

α.ργοτερα, στην αποσχισι της 
'Τ απωνικης 'Εκκλησίας άπό το 
Φανάρι και στο «αύτοκέφαλονη. 
Ά ντιθέτως, το Πατριαρχείον 
της Μόσχας, επειοή καί στο 
παρελθόν είχε ύποστηρίξει το 
αύτοκέφαλον της νεοσυστάτου 
Ρωσικης 'Εκκλησίας της 'Αμε
ρικ ίjς, ύπεστήριξε; την αrτησι 
της 'Ιαπωνικης 'Εκκλησίας. "0-
σο για τGύς 'Έλληνας άντιπρο
σώπους (τον Μητροπολίτην Άτ
τικης κ. Νικόδημον και τούς 

· κα.Θηγητας του Πανεπιστημίου
'Αθηνών χ.χ. Σάββαν Άγουρί
οην χαί Κωνστ. Μπόνην), οί
C - "'' Ύ 

λ 'β 
' οποιοι οεν ειχαν α. ει καμμια 

"' ' , λ' 'Ψ' 
C οεσμευτικη εντο η, ε ηφισαν υ-

περ της είσδοχης, πέραν των 
γενιχωτέρων λόγων, χαί εκ λό
γων σκοπιμότητος. 

Σ' ενα άναλυτιχόν άρθρον 
(«'Εμπρός», 22 Σεπτ.) ό κ. 
Γιώργος Μαλλουχος εγραψε με
ταξύ άλλων: 

«Είναι δυνατόν 25.000 Για
πωνέζcι Χριστιανοί ΌρΟόοοξοι 
να θέλουν να είσέλΟουν στο Πα
γκόσμιο Συμβούλιο Έκχλη-

σιων και. εμείς, σαν να άντιμα
χώμεθα την επέκτασι της 'Ορ
θοδοξίας στις μαχρυνες χώρες 
της 'Άπω 'Ανατολίjς να τούς 
δίνουμε λακτίσματα και να δη
μιουργουμε εχθρότητες; 

C Η ψηφος -ι·ίjς . 'Ελλάδος ύπερ 
της είσδοχης τίjς 'Ορθοδόξου 
'Εκκλησίας της 'Ταπωνίας στο 
Παγχόσμιο .Συμβούι-ιο Έχ
κλησιων είναι πρα.ξις χριστια
νικου χρέους και διπλωματικης 
εύφυίας. Είναι ενα άνοιγμα. άγά
πης προς τίς Ίεραποστολικες 
'Εκκλησίες του χόσμου. 

Με άλλα λόγια Θα ητο άοια-: 

νόητον οί 'Ορθόδοξοι να ψηφί
σωμεν ύπερ τίjς είσδοχης Προ
τεσταντιχων Έχκλησιων και 
να άπωθουμε μια 'Ορθόδοξη 'Εκ 
κλησία. 

Ή 'Ορθόδοξος 'Ιαπωνική 
'Εκκλησία, ίδρυθείσα τον περα.
σμένο αίωνα άπό Ρώσους 'Ιερα
ποστόλους, με ίδιαίτερη άγάπη 
στρέφεται προς την Έλλάοα και 
τήν 'Εκκλησία της Έλλάοος, 
ζητώντας βοήθεια για να άπα
γχιστρωθη άπό τη Ρωσιχή 'Εκ
κλησία. 

Θα ητο λοιπόν, οπως είπαμε, 
άδιανόητον ή Έλλάοα να την 
άπωGήσηη. 

'Εν τούτοι�,, ό μητροπολίτης 
Κορινθίας κ α τ ή γ γ ε ι λ ε ν 
την ενέργεια των 'Ελλήνων άν
τιπροσώπων, τούς όποίους εχα
ρακτήρισεν ώς συνενόχους «της 
οϋτως είπείν εσχάτης προδο
σίας» εναντι της 'Ορθοδόξου, 
'Εκκλησίας. 

Και ενορχηστρώθησαν σχό-
λια έφημερίοων με -ι·ούς πλέον 
εν-ωπωσιακούς τίτλους: «'Έλ-
λη; 'Ιεράρχης έψήφ,σε ύπ1ρ Ρω� 
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σιχης πpοτ<:ίσεως». «Σύμμαι.οι 
άθέων» ! 

Τζιορντανο Μπροϋνο 
Πpόχειτα.ι νά γυpισΟϊj ταινία. 

με θέμα ΤΙ) ζωή χαι τον θrίνατο 
(στην πυρά, τό 1600) του Τζιοp
ντανο Μπpουνο. Είνα.ι ή ζωή 
χι' ό Οrίνατος στ-ην πυρά τό 
1600 ένός 'Ιτα.λου φιλοσόφου 
πού τόλμησε νά ύποστηpίξη οτι 
ύπάpχουν άπειρα. πλα.νητϊχά συ
στήματα. χι' οτι όποιοσο ήποτε 
περιορισμός του σύμπαντος �
τα.ν αύθα.ίpετος. Μέ την φιλο-

. σοφία του σκόρπιζε την λογική 
άμφιβολία., πpcίγμα. άπαpάδεκτο 
τότε γιά την 'Ιερά 'Εξέταση. 
Λίγοι άνθρωποι ίσως ξέρουν τον 
Μπρουνο, άλλά έπειδή οί ίδέες 
πεpνουν κα.ί σήμεp:χ άπό την 
Ίεpά 'Εξέταση, ό κινηματογρά
φος εκρινε οτι ή ζωή του φιλό
σόφου αύτου είνα.ι κα.ί πάλι ενα. 
έπίκα.ιpο θέμα. 

Ό Βουδδισμόc 
στήν Γαλλία 

Ό κ. Δανιήλ Γκάρρικ γράφει 
- άπό τό Παρίσι οτι διαδίδεται

τελευταίως ό άνατολικός τpόποc:
πpοσεγγίσεωc: προς το θ:::ίον.

Πέρυσι καμμιά. σαρανταριά
βιβλία. πά'Jω στους πνευματι
κούς δασκάλους της 'Ασίας και
τίς θεωρίες τους έκυκλοφόpησ:χν
σέ 300.000 άντίτυπα. 'Από τή
γνωστή σειρά «Τί ξέρω;» ό
τόμος « Βουδδισμός» πουλήθη:
κε σε 60.000 ιχ'Jτίτυ7t:χ. Κι' ό
λόγος είναι άπλός: ολεc: αύτές
οί άσιατικές κινήσεις εχουν σάν
κοινό στοιχείο τον -ΒοΜδα και
την διοα.σκα.λία του. Πράγμα.τα.

πού, προς Θεου, δεν πρέπει νά 
συγzέωνται μέ Οpησκεία.. «Ό 
Βουδδισμός, ) έει ό Πατpίκ Κrί

ουφμαν, γενικός γpσ.μμα.-:-έας τϊjς 
Έταιρcίας των Φίλων του .Ηούδ
δα., δεν είναι θρ·ησκεία, δεν έπι
βrίλλει τίποτα. Μόνο συμβού'

λει'ιει κα.ί προτείνει». 'Η εννοια. 
του Θεου πράγμα.τι στον βουδ
δισμό, αν δεν λεfπει τελείωc:, 
είνα.ι πάντ�ς 1δευτεpεύουσα. Μό
νον ό :χνθρωπος ει.ει σημασία. 
Κα.ί iJχι ό άνθρωπος πού μέλλε
-:-αι νά γνωpίση τήν α.ίώνια. ζω·η 
στον πα.ρrίδεισο η στην κόλαση. 
'Αλλά ό άνθρωπος ό σημερινός, 
του παρόντος, τϊjς στιγμϊjς, μιας 
στιγμ ϊjς πού πρέπει νά την κα.
τα.νοήσης στην πληpό-:-ητά της 
γιά νά κα.τα.νοήσης κα.ί τον έα.υ
τό σου. 

Σέ uψος L.200 μέτρων, άπέ
ναντι στο Λ.ευκό 'Όρος, με
τά άπό διαδρομή πέν-:-ε λε
πτών με το τελεφερίκ κα.ί μισ·η 
ωpα. πεζοπορία., φθάνcις στο 
στρατόπεδο -:-ων ''\ητων. Κ:χμ
μιά τρια._ντα.pι:χ. σκηνέc:, σκορ
πισμένες γύρω άπό μιά σ-:-άνη. 
Έκ:::ί, μεταξύ 'Ιουνίου κα.ί Σε
πτεμβρίου, χα.ί πληρώνον-:-α.ς 20 
φράγκα την ήμέρα., παρακολου
θείς τήν διδα.σ/.αλίχ του Πίp 
Βιλαγιάτ, cνός '' Αyγλου άπό ίν
δό πα7έpα χ:χί 'Λμερικα'ιίδ7. μ·η
τέpα., πού διευθύνε( -:-ον {,;τόλοι� 
πο χρόνο τη «Γαιλική Σzολ·η 
ΓlερισυλλογΊ;ς» σ-:-ό Συρέν. Χί
λιοι μαθ η-:-α:ί, διανοούμενοι οί 
περισσότcροι. Γενικό θέμα. -:-ων 
έpγασιω•ι: βασιχ·η εpcυνα G7ιC: 
πηγές ολων των θρησκcιων. Κα.ί 
φυσικά. σ7οι.ασμός. «Προστ:α
θω νά όοηγ ήσω τούc: άνθρώτ:ους 

' ' 'λ·'ο ' ' ' προς την α. η εια, χωρις Ψ:ι. τουc:

!:. 

"' 
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(Τοϋ Χερμπτλοκ, orrό «Ντα-ίηλυ 
λ.εγκραφ») 

'Όλος δ κόσμος άκουσε μέ 
άνακούψισι την άνακωχη Ί σ
ραηλινων και ΆρΜ)ωV καί την 
(ναρξι είρηνευτικων συνομι
λιων. 

Πλην ένός: Ό πρόεδρος της 
Λ'ιΜης συvταyμcστάρχης Καν
τάφι έκηρύχθη ύΤιέρ του «δλο
κλη ρωτικοϋ» Τιολέμου, μέχρις 
έξοvτώσεως της μιας Ήλευρδ:ς 
άπό την άλλη. 

«Πpοκευrαι - είπε - yιά !ίνα ά 
yωνα στον δποϊο άντιμειτωιrιίί,οvται 
δύο έθνι01μοί , δυο πολιησμοί, δύο ε 
θ'>'η, δύο διαφορετ-�κές ίστορίες Μό
νο ενας δλοκληρc,τικος πόλε.μας θά 
φέρη την υε.λ�κή λύσι σιτήν διένεξί 

«ΕΤναι θέλημα ταJ eε.οϋ .ή έν άyό:
πn, τιμιότητι ,και άμοιe�αί'1) σε<κχ.σμi;ι 
και είλ,κρινείc:;ι σuνάντησις των άν
θρώπων Αύτό εϊναι ή άνθρωτιότης, 
τό yένος δηίλονότι τοϋ ένός άληθι
νοϋ θεοϋ Και είναι χαρά τοϋ Θεοϋ 
ή t.v χα� σuνά.ντησις των άνθρώπων. 

'Εν θwνθρω,τLνn, λσιπόν, χα� 
χαιρετLζαμε.ν τούς Μοuσοuλμάνους ά
δελφούς ήμων, τούς άνά τήν ΟίκΟΟ'μέ
νην, κ.αl ότrοειλ1ύνομεν προς αύ·τούς 
τά ενθε.ρμα συyχαρηιrήρια τοϋ Οί
κουμενικοϋ τούτου Παrφιαρχείου και 
ήμων ,φοσωπικως eτcι τi;'ι Μπταιραμί'1) 

'Ιδιαιτέρως, ά=υθυνόιμ,ε&χ! σι'ι!μ,ε

ρον πρός 't'ούς συμrrτα:τριώτας ήμων 
Μουσουίλμάνους, άπό τοϋ άρχηγοϋ 
αύτC::.ν, τοϋ πρσέδρου των θρησκευτι
κων ύποθέσε.ων, .καl ,τα,νrrός τοϋ λα
ου ·καί μ,ε,τά πόwτων σuνεοριrάζο 

,-

_J 
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• 
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.μεν, έιν πασn τψji και άyαπη, με,τά 
των έοp:η:�ζοντων συμmατρ ωτων ά 
δελφων Μουσουλμ=ων, και ε;r.ι πλε 
ον, μετα των Μουσουλμανωιν όλου 
τcu κόσμοο rΣημ Έιττqμενως, και 
-rτρός ιτόν Κανταφι) 

Δίδομεν σήμερον 11:ρος τον κοσμον, 
· τον πιστεύο\!τα 'Καi μή πιοtτεύοvrα 

είς τον θεον, άπο της χώρας ταύτης, 
εν μηνυμα έλπίδος .καi αίσιcδcξιας, 
έδραζομενον έπi της ουνυπά:ρ·ξεc.;ς έν 
θεiι> κ.αί έντος των πλαισίω,ν της δη· 
μοκραηκης έλευθφίας καi άπροσω· 
ποληψίας .καί του σει!>ασμοu των στοι 
χειωδων άνιθρωιπ:ίνων δικαιωιμαrτων» 

θανατική ποινή
Παρ' ολον δτι το 'Ανώτατον 

Δικαστήριο,� των Η.Π.Α. έκή
ρυξεν ώς ά.ντισυ'Ιταγματικήν 
την έπιβολήν θανατικης ποινϊjς 
(1972), ή πολιτεία της Φλωρί-
� ' ' / \ ( ψ σας την επανεφερε και οι ηφο-
φόροι της Καλλιφορνίας ά.πε
φάνθησαν δύο εναντι ένος ύπερ 

- ) ..... ' - ( της επαναφορας της, σε ωρι-
σμένες περιπ1.·ώσεις ..

Κατά την αποψη της Θεοσο
φίας, την όποίαν ε!χεν έκφρά
σει προ έτων στην 'Αμερική 
ό Ούtλλιαμ Τζάτζ, στίς περι-

. πτώσεις βια.ίου θανάτου (θανα
τική έκτέλ::σις, αύτοκ-:ονία) ό 
νεκρος μεταβάλλεται σ' ενα ε!
δος «φάντασμα», ε!ναι νεκρος 
μόνον σωματικως, ένω έξακο
λουθε ί νά ε!ναι ζωντανος στο 
«ά.στρικον πεδίον». Ε!ναι ίκα
νος νά μεταβιβάση σε εύαίσθητα 
δεκτικά πρόσωπα. στη γη δλο 
το μίσος πού τον εχει δα.πο-:ίσει 
και ετσι σπείρει νέα έγκλήμα-:α. 
Αύτος ε!ναι ίσως ό λόγος, γιά 
τον όποίον, οί Κέλται δεν έκτε
λουσαν τούς είς θάνατον κατα
δίκους, παρά μόνον επει-:-α ά.πο 
μακρ� περίοδο έξαγ,,ισμου, όπό
τε ε!χαν ά.παλλαγη ά.πο -:ά έγ-

- -- - -------

κλημα.τικά στοιχεία. στο νοητι
κον πεδίον. 

Ύηάρχουν άνθρωποι: 
Ό κ. Πατταδούκας, σέ χροvο

yρά<pημά του στην «Άκρόττο
λι», ττροι?>άλλει εvα συγκινη
τικό δειyμα άνθρώττινης αλλη
λεγγύης, εvα δειyμα άληθιvοϋ 
άvθρωτrισμοϋ, ττού ττέρασε, δυσ
τυχώς, &παρατήρητο &πό τόv 
Τύττο, άψοϋ δέv ηταν εyκλημα, 
οϋτε καί σέ.ξ. 

«'Η Lσπ-ορία - yραφει - σννει!>η 
σ· !Ξνα χωριο της Πρειοεζης Το Ρ ι 
ζο(οούνι Έκεϊ ζη ενας μ�κρος κcηνο 
τροφος Στη στανη τοο εlχε το κσπα 
δι του, Η 5 προ(!,ο:τα, ' Ολη τcυ ή 
ζωmανη -π:εριοοσια Στις 4 Σετcτεμ 
C!>ριου έξερρό�yη πυρκαy ά στη στανη 
Καηκαv όλα! τά προ(οατα Ό κτηνο 
τροψος στ�ερήθηκε τον πορο της ζωης 
τοο Και ,rι θα yινοταν τωρα, Αύτο 
σκεφ'τη!κατν οί 01.;yχωρrανοι του κα 
τασιτραφεντος κm,νοτροφου 

- Τί θά κάνη τωρα δ καημένος δ 
ΣπGρος, 

- 'Όχι τί θά κάνn αύτόςΙ Έ 
μεϊς τι πρεπει νά κανcυΙμε ! 

- Πρειrοει νά τον C!>οηθησcυμε r 

- Πως, 
Κα!'Ποtος ερριξε τήν ίδεα 
- Ν ά C!,ά:λοuμε άπτο ενα προ(οατο 

δ καθενας -καί νά του το 1uροσφ-e.ροο 
με, να ξαναφτιάξn κσπαδι r 

- Δεν Ηά τά δεχτη Ι Ε.lναι πολυ 
πε.ρηφανος ι 

Και τότε C!>ρεθηκε μιά σοφ'ή λύση 
· - θά τά παμε νυχτα στη στα· 

νη -και θά τά μαιπρώσοομε χωρίς να
μας δη' 

Αύτο καί εyι.νε "Ο'!"αν προχωρησε 
ή νύχτα, cί χωρικcί 11:ηραν όmο ενα 
πρό�ατο δ καθένας και πορεύθηκαν 
-π:ρός τή στανη Καi το πρωί, ί:παν 

. δ ,κο;ταqτραφείς κτηrνοτροφος έπηyε 
νά ίδη τη στm,η τοο, την είδε πλήρως 
«έττη,δρω,μενψ 

Ό κ. Πσm:αδούκας τταρατη-

- -- -----
------------
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pεϊ δτι τέτοια συμ�άντα θά ε

πρεπε νά λαμ�άνουν εύρεϊαν 
δημοσιότητα, με δλα τά μέσα 
- Τύπος, ραδιόφωνον, τηλεόρα
σις - ά:κόμη και vά μ1ταίνουν
στά σχολ"κ,ά ·�ι,�λία. Πολύ σω
στά παρατηρεί: δτι «ή καλλι
έργεια του χαρακτηρος των 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

,, Αδετον 60. Δ1φένον 80 

παιδιων και του συναισθημα
τικοί} τους κόσμου, δεν γίνεται 
μόνο με άψηρημΙένες παραινέ
σεις CX!KL συστάσεις. Τό ζωντα
νό παράδειγμα είναι πού δΊ
δάισκει και ψτιάνει άνθρω

πους». 
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

>. "��:�ft1 

• ,.;_"" •. 4..: 

iκΛοr:λ1 .·. 
λl.10 mN 

.. KRtS;1INA.MU1tTl 

' '' 

"Α'δετον 60. Δεμένον 90 
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ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑ Ι 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 

Κ ΑΤΑ το 1974 

Καί σας ύπε.νθ υμίζει: 

δτιι έ1Όι1μόΖ:ε11αι> v,::i _ εισέλθη σπο 19ον ,έrroc: �οπΌ 11ηc εκδόσεώς του 

417 

Ή σϊιΕησις των ΘΚ.δοτnκων έ;Εόδαιν .κατέστ,ηαε άll'cmόφευκτη τιην σχεnΙΚ(J 

μόνον άvοηροααρμαγή 11ηc συvδραμηc είc δρχ. 100 (ΈΕωτερι,κοίί $5) 

Δέν κολυπτοντοι π,ληρω<: 11ά εκδοτικ,α εΕοδα, ιάλλά ό ΙΛΙ,ΣΟΣ θέλει νά 

έλnίΖ:η ότι οί συνδρσμηται του θά κινηθοίίν πρόc έπόκrτασιν τοίί κύ.κλοu των, 

ώΟl'Ε νά έnιτευχθη η έnιβεβλημένη έΕισορρόπησιc, •ή όποία βά, είνοι• ώφέλι

μοc κοί άπό πνεuμστ,:1κηc ιάπόψεω<:. 

Δr;ν θά μnQροοοοrε Ι.1ά γιράψετε tνον ακάμη συνδρομηττη ό καθόναc, Θα 

nρσσεφέρcπε διηλιη ύnηpεσiα: στόν ΙΛΙ ΣΟ 1<1οί m�όν φίλο. ooc 

• 

.. 

. . 



418 

• •. ·- ;,.. ... . ··"! ,� .... 

1973 

Ίπποι<ρότους 33 � Τηλ. 602.883 

ΒΙ Β ΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ ΣΜΟΥ:

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΠΟΚΡΥΦΙ ΣΜΟΥ - ΜΥΣΤΙΚΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΥΣΤΗΡΙΟΛΟΠΑΣ 

1. ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ

- το ΚΑΛΕΣΜΑ -
Τό πρωτο c;ι(;λίο της σειρας ΑΓΚΝΙ ΠΟΓΚΑ - μια

ζωντανη ήθικη καt 1ΤVευματικη διδασκαλ[α yιά τον 'Jύy.
χρονο κόσμο. 

--

2. Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒ'λ'ΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Το κλασικώτερο παραδοσιακό' κείμενο του Μαχα
yιανικου 'Αποκρυψισμου, για ,τρώτη ψορα στα 'Ελληνι
κά, μέ έπιστCΧΙμένη Εtσαyωyη του Δρ. 'Έf!>ανς • Γουέντζ 
καί ψυχολοyικες ,ταρατηρήσεις του Δρ. Κ. Γιοονyκ. 

3. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΠΑ
Μία ψυχολοyικη μελέτη για τά ,τροf!>λήματα της

,τροσεyy[σεως του Ούσιαστικοϋ. Εtναι και ol (;ασικές άρ
χές για την ,τροσττάθεια της άφυmι[σ1:.ώς του άπό τόν 
Π. Ούσπένσκυ, τον γνωστότερο μαθητη τοΟ Γκουρτζίεψ. 

4. Ο ΤΡΕΛΛΟΣ
Σ υμf!>ολικά 'Αφηγήματα καί Παραι?ιολές τοο μεγά

λου άνατολίτη ποιητη και μύστη Χαλίλ Γκψπράν. 

5. Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ - ΙΕΡΟ ΔΡΑΜΑ

Μία θεατρικη ι;ιοyραψ[α τοϋ ,τρώτου θρησκευτικοϋ
έπαναστάτη της 'Ιστορίας, τοϋ θεό,τγευστου Άχενατόν, 
δοσμJένη άπό τόν άξέχαστο πνευματ�κό έρyάτη, καθηγη
τή "Αyyελο Προκοπίου, μέ �αθειό: γνώση της άρχαίας 
Αίyύmου καί των μυστηρίων της. 
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---·ι ΜΕΤΑΞΥΜΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοο «'Ιλισοu:., Δραyα
τσανίοο 6, δροφος 6ος, (Πλ.ατ. Κλαυ
θμώνος), εtναι άνο;κτά μόνον κά9ε 
Δευτέρα, Τετάρτη . καt Παρασκευή 
9,30 - 12,30 Τψ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοaμεν όmοοτέλλετε μέ τα

χυδρομικήν έπιτο:γήν είς τήν δι,ε6-

θuνσιν: «Κωστην Μελ.ισσαρότcοολαν, 

Δραγατσαν(οο 6, 'Αθήνας, 122:t. Ά
ποοτολαt μέ τραη:εζιτικάς έπιταyάς η 
έντολάς μας δuσκολεύοον. Νά άνα

yράψεται καθαρά τό όνομο:τεπώνυ

μσν καt ή διεύθυνσις τοϋ όmοστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 

Δεν ύπάρχοuν μεμονωμένα τεύχη 

ύπ' άριθ. 1 - 9, 11 - 19, 21 23, 

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

49 - 50, 54 - 60, 67 70, 79 · 80, 

_91, οοτε τόμοι 1959, 1962 οι λοι

ποί ύπάρχοον. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όmοσταλέντα-· στους κατωτε
ρω σuνδρομητάς μας, έπεστραψησαν 
άπό τό Ταχuδρομε'ίον μέ τήν σημείω
σιν· «μετώκησε» η «αyνωστος». Πα
ρακαλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσοuν η νά μας δωσοuν 
τάς διευθύνσεις τωιν. 

ΑθΗΝΩΝ 

Γρ Βαρ,ψπ:ομπιωτης, Κσλοκοτρω 
νη 69, Πειραuεύς Πραξ Λαϊος, Κα 
σομούλη 68 Φο'ίι!>. Οtκοwμοποuλος, 
Άν. Τσοχα 18-20 Σπ ΤυμοΘεδ:τος, 
Φωκίδα; 4 "Αννα Χριστοδοuλίδοu, 
Μεσογείων 9 

6ΠΑΡΧΙΩΝ· 

Κων. Γούζιος, Ι\ανακαρη 68, Πα
τραι Βασ Καραyκιαούρης, Κοράη 

2, Και!>αλα Γρ Μαρίvοu, Καρτάλη 
158, Βόλος Ίω Σιφ<)δαJσκ.αλά:κης, 
Βασ Κωνσταντίνου 72, Χανια. Ά 
Χοuλιόποuλος, Ν. Σ κοuφα 12, Θεσ
σαλονίκη Α Χριστόπουλος, Πύργος. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗ 1·ΝΟΝ Β !ΟΝ 

Γεωρyιος Γεωργιάδης, 'Α&ηναι 

ΒασίΜιος Φρuδας, Άθηναι 

Β\ΒΛ\Α 

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΝ Ο «ΙΛΙΣΟΣ:. 

(κατά σειράν λήψεως) 

Νικοο Χατζηδημητριοu Το Συναξαρι 
(ιπ:οιή1ματα) 'Αθήνα 1973 

•Γερασίμου ,Κσρολη Ό Στοιχειωιμένος 
καματοuρyός rroϋ Κοuλη Κάση 
'Αθή,vα 1973 

Λαμ-ττη Λούκου - 'Αmωvαπ:οόλcu Στέ
λιος Σ περαντ,σας 'ΑΘ,ηναι 1973 

Χρήστου Λaθουρόποuλου 'Αντιπαρα 
μύ.θι (ποιήματα) Άθή·να 1973 

Νίκου Δανδη Το Γσυέμπλεu καί αλ 
λα παρατράyοοδα (πσδοσφαιρομα 
νία) Ά:θήνα 1973. 

Ίωάννοο Μ 'lωαvνίδοu Ταt,ειδιωτι
κά Πως ,είδα την 'Αμερική θεσ 
σαλονυκη 1.973 

θρακικαί 'Εκδηλώσεις έπι τfi 50τηρίδι 
της Έθινuκης καταστροφης 'Αθηναι 
1973 

Γιώργου Μαyη "Ας άνθίσ.ει ή ά:yα-
1tη (ποιηματα) Άθηναι 1973 

Λοuλας Δ Κωνσταmινιδcu Έλληνί 
δες ωρες (δοκίμια) 'Αθήνα 1973 

Λαμπη Λούκ.οu 'Αyyελοι χωρίς φ,'t'Ε 
ρα Πατρα 1973 

' Εψης Κ Αίλιαvοϋ θάλασσα του Ζο 
φοu (ποιήματα). 'Αθηνα 1973. 

__ __Jιι-



420 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 1973 

--------·····-·······--

'lδιοκ.τήτης: ·'Εκδόσεις «Ίλι-
. ·σος» Συν. Π. Ε., Δραγατσα

νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής: 
Κωστης Ν. Μυ..ισσαρότcουλος, 
Πλατ. 'Εθνικης Τρα,τέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ, Τιmσγρα
ψε{οu : 'Ιορδ. Α. 'Ορφανίδης, 
Ποοειδωνος 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία - Έκτόπωσις : 
«'Ε,vτάλοψος» Ε Π Ε , Ζσiλο
κώστα 5, τηλέψ. 631 675. 

Άθηναι, Νοέ.μ · Διεικ 1973 
Τιμ'ή τεύχους δρχ. 15 

ΠΕΡΙ-ΟΔΙΚΑ 

.i. 

1 

1 

ι 

'Ηπειρωτική Έατ�ία (Ίcuv Ίούλ) 
ΠνευμαJΤική 'Επαρχία ('Λτφ Ίούν) 
Κρuκα; (Σε,vτ, Όκ.τ) 
Διε.θνής ·Συνεργο:σια (Σεπτ) 
Στ�μοl (Σε.πτ) 
Προσανατολισμοί (Όκn: , Νοέμ ) 

Ό ΦυσιολόJτ:ρης ('Οκ.τ Νοι:μ) 
Πνει.ψατική Κύπρος (Αυγ · Σεm ·, 

Όκ.τ) 
Ό ·Κόσμος της Ψυχης (Σεπτ · 

Όκτ) 
Περιοδuκο Έλληrνίδων Βορ 't::λλαδος 

(Αυγ Όκτ) 
·�. Πρωτότυπη (Σε.m Όκτ)
Σμύρνα (Σε.,ιτ, Όκτ)

ΓΙΑ - ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΖΕΤΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ) 

Βόλος: Γ. Κοοκα.ι�ϊνος· 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας• 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλεισν: Λ. Κοuντης 
θεσσαλσν�κη: Γ . . Βcφανος 
Κα(;άλα: Σ. Ρωμανιας 
Καλαμάτα Χρ Παρα.σκευqποuλος. 
Κέρκυρα: 'Αχ. 'Αt;ραμίδης 
Λαμία: Ε. Παπαντωνία.ι • Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Έσδρας Μωϋσης 
Μι.rrιλήνη: 'Ηλ. Κ�κέλλης 
Ξάνθη: Εϋελπις Ράνος 
Πάπραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 
Σϋρος: Π. Ζαρα�ωνίτης 
Χαλκίς: θεόδ. οικονόμου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος: 'Ανδ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ. Στυλιανοϋ 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζα(;αλλης 
Πάψος: Κ. Καθητζιώτης 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος. 

ΚΥΠΡΟΣ 
Τεύχη «Ίλισοϋ», τόμοι καt βιι.λία 

στό Βιι.λιο;ttωλεϊσν Άντωνίοu Στv
λιανοίi, Λεμεσός. 

Δ Ο V Κ Α. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Mf PTOV ΛΑΣ 

·----------------------·······--·----------------
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ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ 

'Εν 'Α:θήναις τfi 19n Νιοφ(�φίου 1973 

Πρός τό Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ» 

θ έ μ α : , Ατιοτ!έλεσ:μα 'Ελέγχου. 

Κατά τον yενόμενοv ελεyχον του ίσοζυyίου χρήσεως 1970 
της ύμετέρας έτιιχειρή.σεως δεν διετιιστώθη,σαν άθέ.μι-ιοι συναλ

λαyαί. 

Τό τιcφόν κείμενον ε1ναι ύτιοχρεωτικως δημοσιεύσιμον, συμ

φώνως τQ άρθρ(:) 31 του τcερί τύτι·ου νόμου, ε,ίς &τταντα τά ύϊtό 

της υμετέρας έ•1ηχειρήσεως έκ'διδόμενα τυχόν ήμερήσια η ϊtεpιο

δι'κά εντl!Πα. 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΡΟΔΟΠΙΟΥ{\'ΟΣ 

Σ ύμ<5ο�υλος Έλ. Σ υνε6ρίου 

1•
::•••

:
•• .. •• .. ••••••
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ .1973 

Παν 'Αναγνώστοο 
Σοψ 'Ανrζακα 
Βιύpωνος 

Αν:r Γαλανάκη · Βοοιρλέκη 
Παpα)�χά\Λσα Γισyκανάντα · 

» 

Γκαίτ,ε 
Αίδ Ζ Γοuγα.rrας 

» 
» 

Ί ω Ν Δά;μ11τ<ΧΙΟης 
Ίω Δρί�α Μαραι!J€λιδου 
Πύθ Δ,ρwσιωτης 

Γεωρy Εύαyγελίοο 

'Έλεν ΒCΧΙσά:mα ΖΟ1)(άpα 

�_λη θεαδώροο 

Αίμιλ 'Ί�ου 
Δηιμ Ίωαννίδης 
Bcro Καραμαλάκης 

» 

Κ Καρυωτάκης 

Νο;να Κουντούρη 
Λούλα ΚωΜσrαντινίδου 

» 

Βασ Ί Λαζαν&.ς 
l'<\ηνας Λοyοθ'έτης 

Μ�ισσανθη 

Joy Mills 

Α Μπέζα:vτ: 
Ε Π Μπλα<!>ατσκυ 

» 

Μοοτηριακαί δοξασίαι περί ψυχης 

'Ένα 'ΠίΕί,ραμα σέ �άθο<; 

Προφητεία τοο Δάνrη 
(μετ. Ίω Δρίοο · Μαρα�ελίδου) 

Δελφοί, Σπtάpτη 
Σ ωμα · Ζωή · θάνα:τος 

Κατ' ευκόνα κccl άμοίωσ�ν 
'Οκτώ χρε_ιώδη ατή ζωή 
Γιοrrί ό τιόνα::, 

Προς «νέσιι τ ρότισν» ζωης. 
Ό Ίησοϋς Κ Μελισσαραπούλ.ου 

Φως 'Ανrοιτερσν 

Τί είiμαι, 
Παλιyyενεσια 
Ή τριλσyία του Άρχ.αlDφίλου 

Σελ. 
105 
317 
104 

181 
295 

352 
95 

20. 
154 

321 
375 

18 
19 
34 

Ή Jμεycrλωσύνη τοο >ά.4θρώπινα.ι δυναμικοο 345 

Περί ένοράσεως 

Έλευσινα 

Προλήψεις 

Ό κύκλaς της άΜθρώτιινης ζωης 

108 

84 
85 

8' 

'Η . ψuχή καi ή μεταθανάτια πιθανή 
τιορεία της 

Στό Σταυρό 
'Οπrrάσία 

Μυστρας 

Τά δέ.<δρα της 'Αγάπης 

Ό Όρψεύς 
Ό Παρά�λσος 
Τρία <!>ι<!>λία του Καρλ Γιοοyκ 
Σέ ποιον δρόμο αιενίζο�. 

'Ηνωμέναι Πο�ιmεϊα:ι Εύρώτιης 

Γέ,ννησις · θ&ιατος 
οι κί.<δυνοι τοο m'εί,.\ματuσμοο 

278 

112 
376 

20 

182 
79 

260, 377 
59 

3 
107 

192 
357 

_ _  ____._: _· _ _  
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Γ Μ Πατταχατζης 

θε;μ Παρνασσιος 

Σαρ Παuλέας 

» 

» 

» 

» 

Χρ Πολατωφ 

» 

Ν Σρί Ρα,μ 

» 

» 

» 

» 

» 

Χρ Ρ·ιζοπουλcς 

Τακης Σ ιωμ&rτουλος 

» 

Δημ Χατζηyιαννης 

Ί. Ψωμας 

Κ Π Ψηλορείrτης 

Τ Ε Κ Τ Ο Ν I Κ Α 

Γ1ΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 423 

Σελ. 
Ό ανθρωη:cς που «εζηrσε δυο ζωές» 361 

Ζωή 170 

Ό�χηστρα, Τά ποολιά, :Πcφαινwη 6 

Συνειδησιακ,οί διαλοyοι 74 

· Εκψραση, Έφεσιοι, Μίμηση 163 

Οί ξυλοκοποι 258 

Έπιyει.ο ήμερονύκ,τ-ιο 353 

Ή άρχαια Έλληrνuκη άντιΛηψις περι 
εύτυχιας 164 

Το άλη.θες νοη.μα του ΌλuμπιακαJ •ίδεω 
δοuς 292 

Το σύιμl!>ολο του Λωτοϋ 23 

Οί δύο ττολοι 1 07 

Ή άλη.�ής φύσις rτοϋ ιανθρώ-rτw 206 

Ή «άλλη» φύσις του άνθρωπου 209 

Έλευθερια έ.ν {αu-rc;, 21 2 

Ό ,άληθής "Ανθρωπος 215 

Τα νεα Ιόιlόλια 

Το έ.πcς της ψυχης 

Οί σταuραδερφοι 

54, 133, 243, 401 

185 

373 

Ό έσωτερισμός των θρησκειων 96, 171 

Είσαyωyή στη Γνωσιοθε�ρία τοϋ Κό:m 197 

«Τα πάντα έ,ν σοψί� » 227 

Μετεστησαν είς τή,ν Αίωνία;ν Άνσ:rολην 40 

Δ3 

125, 407. 

221 

'Η 'Εκκλησία της 'Ελλάδος καl δ Τεκτσνισμδς 

Τε κτcνικά 'Α.νάλεκ.τα 

Τό: 200 χρονια της <<Μεyαλης Άνατολης της Γαλλίας» 

Περί της 'Αληθείας 

Τό: Δικαιώματα τcϋ Ά·νθρωπου 

Ό Ναός της Άνηκαρκινικης Έrrαιριας 

'Α-rτό το 96ον Σ,υνεδριον της θεοσοφικης Έταιρειας 

·ο δρ ΚοΜς Πρόεδρος της θ Ε 

Ό Άρχαιόψιλος 'Όμιλος 45 έτων 

155 

337 

2.1 

23 

ΔΟ8 

33 

• 

• 
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Β ραδυά Μόζσ.;ρτ
Ε'ίθε 

1 Λ I Σ Ο Σ 

«'Αδε.λψος 'Ήλιος καί 'Αδελφή Σελήνη» 
Κινέζικα 

Πως άπέθανε δ φιλοσσψος Ν Σρί Ράμ, 
Οί τρείς έρημί'rες 

• Η χρuση · Αλυσιδα 

1973 

128 
153 
184 
195 

203 
219 
257 

'Ετήσιον άφιέρωμα στην ήμέρα των ζώων 299 

· Η τροφή μας nροσδιορίζει τό τί είμεθα 322 
Νεκ.ρολσyίαι. Ν Σρί Ράμ, Μιχ Λε(Sίδης, Εύ Π Φωτιάδης 73, 179, 333 

Ά,rοκόμματα 49, 113, 229, 323, 395 

Χρονικά 
Με,rαξύ μας 

62, 145, 248, 331, 409 
69, 149, 254, 334, 419 

·- ··· .. ,, .. 



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλeπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εις σελ 2 έξωφύλλοu 

(' Α ποστiλλονται έλc:ύUερα ταχuορομικων τε). ων) 

·································�··· .. ······--··········· ...... 

ΕΓΓΡΑΨΑΤ� NEuYE ΣΥΝΔΡΟΜf:ι'fΑΣ 

Σuνδpομη 1974 δρχ. 100 (έξωτεpικοϋ $ 5.00) 

Όλοι ol σuνδρομηταl έσωτεριχου εχοuν δικα{ωμα 

να άγοράζοuν τούς τόμους έπιλογης 

Α' 'Ι'ριετ(ας 1956-1957-1958 

Β" Τριετ{ας 1959--1960-1961 

lκαστον προς δρχ. 100 άντl δρχ. 120 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Αποκpuφισμος και Μuστικισμος αδ. 30 δεμ. 50 

Μελ111 τή μ α τ α  

Εισαγωγη στη Θεοσοφ(α 

Τιχ Βήματα της Φιλοσοφ{αζ 

&δ. 60 δεμ. 80 

&δ. 80 δεμ.100 

αδ. 60 δεμ. 80 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλ(ον της σοφίας) Β'εκ-

δοση άναθεωρημένη 1971 δεμ. 100 

Έχλογαl &πο τον Κρισναμοϋρτι . αδ. 60 δεμ. 90 

Ό Ί η σ ο υ ς . . . . . . . χαpτόδ. 50 

Τ6σοις. ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. � 631.675-926.963 



ΑΙΟΛΟΥ 70· ΤΗΛ. 32.12.322 • ΑΘΗΝΑΙ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 · ΑΘΗΝΑΙ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛ.ΛΙΘΕΑ 
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