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Είκοσ-ιόν "Ε-ιος 
Ό «ΙΛΙ ΣΟΣ» είσέρχ,ε,τα11 στό ε,ίκοσrόν άηό τηc: έκδόσεώc: 

του ετοc:. 
· Α VΙαστρέφομιε -τ;ά βλέ�μιμ1ατά, ιμ�αc: στόιν Μάϊο τ.οϋ 1956, όταν ·

έικυκλοφόιρη.σιε τό 1 ο Τiεϋχοc:. � Ηταν σάν μι11ά ιπέrτρα1 σrά νερά 
γ,α,λ:ήνηαις λίιμνιηc:. "Ανοιδε εΥΙαc: κύκλοc:. συΙVΙεχωc: · διευρυνόιμε
νοc:. ά,λλά χωρίc: νά σβήνιη ... Σ,ιιγό -αιιγιά ό «ΙΛΙ ΣΟΣ» έσχ,ημά
τιισε γύρω του ,μιιά πνευμιαrrική συντροφι,ά, ,ή όπ,οίια ,έtεετί1μησε 
αύτ-ό πού ηταιν τό πιερηοδι,κιό μαιc:. · 

Σή�,.ι.ερα, εχ,ει, έλθει, ιμιαιιί μέ 11ήν ηρόσδο, ή διικαιίαισιc:. � Η-
11σν μι,ά ΑιΝΑΓΚΗ ενα 11έ11010 ,πιεριοδι,κό. 

· Αλλά, βυθίι·ομιε τά ·βλέμματά μιαc: κ,αί πρόc: τά έ.μπ,ρόc:
Πόσα: δρό,μ,οc: ! Πόσο βαιρύ κ,αθηικον ! 'Έχοιμε ,ύπιοχρέωσ,η διαρ
κοϋc: έιριγ�aισίαc: κα1ί συν�εχιοϋc: άινόδου. Μδr. περι6άιλιλε•ι ενα κοι
v,όν έικλεκτό, ιμέ δίικαιι,εc: ά1παιτή01ειc:. Τό εύχαριισ11οϋιμ,ε yι,ά τήν 
συμnαράκJn,ασή 11ου. Κα,ί τοϋ ύηοσχόιμιεθα. κάθε ΠΙpοσπάθειια 
πρόc: ά1ν11αιπόκριοη, orric nροσδοκίιεc: του. 

Ό πν1ευιμαrrιιΚ!όC: ΙΛΙ ΣΟΣ θά φλιοι,σβίιη, χαιρωπά στίc: δχθεc: 
Ί10U ... 

Ή συνδρομή διιαmη,ρεϊται, στ;ίc: 100 δοοχμ:έc: - παιρά τίc: 
αύtήοειc: των έ<κδοτιικων δαιπανων - �J·έ τήν ·έ:λιπί-δα καιλύψεωc: 
των έηιlβαιρύνσειων διιά τη.c: αιύ{ήισεωc: τοϋ άριθμοϋ των συν
δρQμητων. 
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Σπινθήρες 

Έ,κά1σrryν ,ήμέραιν καJ 1κ,aθ' δλην τήν ,ή,μbραν τοϋ νέου 
ετοuc:, θά προοnαθω ύπσμονιηηκά νά συντονί{jω τήν lωή μου 
όριμονιικά μέ -_rόν Θείο Διδάσκ,αλο έντόc: ;μου,. 

'Άννι Μπέlαντ 

Ούδειic:, δταιν όποβλέηη, ιωί nροοtιαθη v,ά 1είνα111 ώφέlλ�11-
μοc:, δύναmα111 νΌ είνοι ά,νωφειλήc:. 

Ν. Σρί Ράιμ 

Ό μέγα: vc+;..ιoc:' της όγωγηc: ,είiνaι, ,αύτόc:: "Αφησε τόν 
καθέναι νά ,άvιαιπ,τυχθη ατό μέγJιιστον των δυν�αιτσrήτων του· 
βσήθη·σέ -rσν, δν μιnορηc:, στήν ηλη,ρbσnε,ρη άVΙάπτυΕή του, 
στήν όντίιστ,οοη ,κατ,ά των έμποδίων ·κιοί των έιnι6λοβων κλί
σε,ωv· 1κα1ί δεϊtιε τιου τόν όλοκιληpωμέlνα, οουτό του, nού μπ()
ρεί νά -rόν ηρΟΙVΙματσποιήση. 

Θωμδc: Καιρλάίiλ 

Εϊ1μιεθa άηλως tροο�νη.ταιί,, ιμέ οσ6αρέc: π,ροθοοεις ικαί νοϋ 
άδέtσμε,υτο, inoύ μελιε-τ�οί)με τιά 1πάνται, θέwμε ύπό δοκιιμιαισίο 
-τά πά,ντηα καιί ιφα111οί:w,.Jε σφ,ιχτά δ;rιι ,κ•αλό.· .. · Αvαlητοuμε, 
διιερεuν:οϋιμε ... Ούδέν άnορρίιιirομε δνειυ οίτ�αις, ούδέν όπο
δεχόμιειθα δνευ 1άηοδε.ί1Εειωc:. Εϊμεθα σnουιδαστ,σί,, όχι δι8ά
σκαιλ.οι. 

* 

Τόt-ε 
Τότε 

ΧέVΙρυ Σί\ήηλ 'Όλκοπ 

• • •

θά μδc: άποκ,αλιuφθοϋν τ,ά ό.λJηθ�νά όνόμαιτο . 
των nρaγ�μάιτων. Θά τ' ιά,κού·σοι,ψε ... 
Καιί μιέσα1 άιn!ό τά ,εϊδωλά τουc: αιύτά 
θ' άναδuθε ί 
καιταnιε�σμένο 1Κiάlί χε11μοlόι',Jενο μιέσα, 
σέ μάκρυά νύχτα λουλούδι, 
τό άιληθrVΙό .πρόσωπό rouc: στό φωc:. 

Α�,.111,λία " Ι 6ου 
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ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ό Πυθαγόρα<: γεννήθη.κιε ατή Σάμο, άνάιμεοια σιτ·ό 582 κ,αιί 
ατό 572 π.Χ. Γ,ιά l'όν Πυθαιγόρα, ιωθώc: καιί γιά τ,ή διδΟΙσικαr 
λια του, εχουν γιραιφη πάιρα1 πολλά., ά�Λλά ,σχεδόν τίηοrτα, δέν 
·ε1να1ι ά.κριβωc: βεβαιωμένο. Κυ�ρίιωc: δι·όη οί Νε,σπυθαγόρε,ιοι,
κατ·ά τόν Α' ,αιίωv,αι η.Χ., άιπέδωοαν διικά, ΊΊΟUC: συγγράμμιαται
στούc: 1παιλιαιιό"Γε,ρουc: Πυβαγορείουc: :καιί ετ:σι εχει γίνει σύγχυση.
Ό ϊδοc: ό Πυιθαιγόραc: δέν ,είχε γράψει κανέ-ν:Θ-ε,ργιο. Ή διδασκα1-
λία του ·ηταν μυστιική ΚQΙί άιπόιιφυιφη. Τά ά.πσφθέ,γιμια;rά ΊΊΟU, τά
χάραδαν ατή ιμνήιμη. τ,ουc: ,οί ιμιαιθη.τaί. του, λέγοvrαc: «Αύτόc:
εφα». Άπό τό βιβλίrο τοϋ Φιιλιολόαυ έ·σώθηικαν λίιγια .μόνον ά1nο
σnά01μαrτ\Q'. Ό Άριστοτέλιηc: είχιε γράιψει, «Περί Πυθαγορείων»,
cJλλά δυσιτυχωc: δέν εχομε τό έργο του. Ό Πυθαγόρειοc: Λύκων
έ·γιραιψε περί "Τ'Οϋ Πυθαγόρα τό 320 ΠΙΘρίιnου η.Χ. καί ό Ήραr
κλείδηc: ,ό ΠονηκόQ πιερί των Πυθαιγορείιων. Έιnrίσηc: ό ΔιΌγέν,ηc:
ο Λαέρτιιοc: καrτά τ.ό,ν Γ · ,aιίων'α μ.Χ. Οί Νεοnλιατωνιικοί φιλό
σοφοι Πορφύριισc: καί 'J,άιμβλιχοc: εγραιψαν καιί οί δύο μακρέc:
β,ιογραψίεc: τοϋ Πυθαγόρα. Άλλά ηωc: ΎΌ βαισιισθοϋιμ,ε οέ βιιο-
γραιφίεc: ηού γράφτηικαιν 800 χρόνια μετά τόν .θά.νατο τοϋ βιο
γραιφσμένου, Τά στοχεΤα τ,ηc: ίστορίαc: κaιi τιοϋ θρύλου κarr'
άνάγκην άνα1μι.yνύονταιι ·άιδι,άσnιαιστα. Ό Συρέ σ-�cό τό-σο θελ
κηκό βιβλί,ο του «Οί Μεγάλοι Μύσrαrι» άφι·ερώνει τό μακρο�
σκ:ε�λέστερο κε.φά,λαιιο σrό,ν ·Πυθαγόρα, τοϋ όιπιοίου Ίϊή Ζωή, κα
θώc: καί τή διιδαΙΟΙκαιλία,, λιεnταμιφέστστα ιrιεριγ,ριάιφει. 'Αλλά ό
Συιρέ στηρίΖ:εταιι, κυρίωc: σr,ή,ν ηλούοια nοι,ηιτιική ,φa,ντ.αισίια, του,
όδιαφο,ρώ·ντ,αc: γ;JΙά 'fίC: χ,ρονολογίεc: καί γιά τήν ,ίσrορικ·ή ,ά•κ,ρί-

. :·βειια τήν ·άν.αιγρα1φρμένιων. 
Έιμείc: -θά nρο11ιιμιούισαιμε τήν ίστ�ορίαι. 'Αλλά σχετικά μέ τ ·όν 

Πuθαy,όρα1, γ:ιιά τούc: λό,yιουc: πού έςηγή.σαlμιε, έ�είνα -πού θ' ά,. 
ν�φέ)ρωιμιε, ·είναιι ά.ναιγκαιστιικά ά,νάμιιιςη μ .ύθου ·�σί ίστορίαc:. 
· Αλλ' δnωc: οιωστά nαιραrrηρεί ή ιΜnέΖαντ, «ηολλέc: φορέc: ό μϋ
θοc: ε·ί'Vαιι άληθινό-τ�εροc: άιπό τ,ryν ίcπορί,σ».

Ό .Πυθαγόραc: ητ.αιν υίόc: τοϋ χρυσοχόου ιΜν:ησάρχ,ου κ,αί 
τηc: ώραιιοτάιτηc: Π.αιρθενίδοc: η ,Πuθαίδοc:. Οί �Ελληv,εc: τόν ό
νc�.11ασιαν «Υίό τοσ · Α11όλλων"οc:» καί «ένldάρκωση τοϋ ύ1π,ερβο
ρεί,συ Άnό,λJλωνοc:». Διδάισικαλοί l'OU ά,ν:οφέρbντοι. ·ό φιιλόσοφοc: 
καί 1ϊpα1γ1ου1δι,στήc: των Όμη,ρ�κων ·έnών Έρμοδάιμας, οί Μι-
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λήοιοι φυιοιικοί Θαιλης ΚιQΙί · ΑνιαιΕίιμαινιδροc:, •κσί ικιuρί,ως ό φ,ιι).ό-
οοφος ΦΕΙpεκύιδης, άπό τη Σϋρο. 

Σύιμφωνια, 1μέ �πολλές μaρτιυιpίιες, ό Πuθαιγ,cφας έιnηγιε σrήν 
Α'ίγυιπτο, δnου λέιγ1ε,;σι όΊ'ι nαιρέιμ,ειΙV'ε πολλά χρόνι�α,. Έ·Κ!εί έιμυή
θη στά Αίγυnτι01κά Μυστήριο κιαιί διδάχτηκε άnό τό Αίγιυπ11ι•ακό 
'lιε.ρΟ'Τ'είο, πού κιαrrείχιε ιμιι,ά �01 ·κα;τ,αιrιιΜΊκτ,flκή, δχι ιμόνο γ� 
τούς χρόνους έικιε,νιους, όλλά καί γι1ά όλους τούς χρόνους. Ό 
Πλά11ων σrόν Τίiμοιιο άινισφέρει όη ή · Ελληνι,κή Σι0φί10, σέ 'Ούγ-
ιφιοη ,μέ τή σοφ•ο των Αlίγυrπίων Ίιερέιων, είνιαιι νηι,n•αι«i. Άnό ·· 
τά Αίγιυnηακά Μυστήρια· έlnήγιοοαιν τόσο τά 'Ιουδαίiι<ιά, δσο κοί 
ro 'Ελλη,νιικιάι, nού ηταιν τό κούχψα της ΈλιληνJκης άρχαιό
τητος κιαί ή κρυμμέ,νη ,αιί11�α της άΚΙμης τοϋ Έλλη,νΡΚΌϋ πνεύμα
τος. Ό ιΠuθαιγόρας, ιμιετ;ά τήν Α'ίγunτο, λιέrγιε,;οι όη ηηγε σrή 
Βα8υιλων:αι. Τ ό 'Ι1ειρ011είο Ί1η.ς Β,αι6υλω,νος ιείχιε σuγι1<1ΘV11Ρώοειι τή 
σοφ:a, των ιάιpχΟΙίιων )(,αλιδαίων, των Πε,ρσων Μάγων ικιαί των 
· ι ουιδοίιων, ηού 6ρίισικοV'J1CΙΙV στή,ν 1σίχιμαλιωσ,aι. Καθόλου nορό
δοΕο, αν στη Β01βυλωνια ό ιΠuθaγ,όραις $μυήθη σrό Χ,αλδοiκ.ά, 
Ζωροοοτριικ,ά •καιί 'Ιουδαϊκά Μυστήρια, άποκτώVΊ1ας έτσι μιιά 
σπόνι1α σοφίιαι. 'Αlπό τή Βαδυλωνσ έγύρισε στη Σc:'.ψο, έΙΠεJι"11α 
άπό ιμαιιφά όnουισ�α� 'Αλλά ή κ,ατόστ�αιαη, στή Σάμο δέιν ήτον 
καλή. Ύηηρχ,ε ιή τυρσννίο τοϋ .Παλιuκιριά11η κaιί ιή διαφθορά των 
ήθων, πού συνοδεύ1ειι πάντο11ε τά τυραννrκά nολιmεύμαrrα. · 

Ποιός ιηrnΟΙV ό Παλιuκιρά:"rηιc; · ΑΕίϊ::ε1 ν' όνιοί,Ειι.ν,;ιε ιμιιά ιμJι<ιρή 
παρένθεση,, γμά νiά δώΟ<.ύ\jlε τόν λόγο στόν 'Ηρόδοτο. Ό Πο
λιuκιρ:άrrηις ηταν ό τuχιε�ρ()'Τlειpοc: δνθρωπος τοϋ κόισιμου. Είχε· 
φίλο τόν βοοιλέα της Αίγύ,πrrιου "Αμασι,. Ό "Αμασις συιμβpύ
λεUΙ(}Ιε τόν ιΠαλυικιράτ,η νά δι·ακόψη τήν όδ11αrrάρρικτ,η ε,ύδαιJiμο
νίια του, ηροΕενώVΊ1ας έΙΠΙί ιiέλους ό 'ίδΙ()Ις στ;όν έουτό rou μ�ά 
θλίψη. Ό Πολυικιράrrη,ς είχιε ε,νια πολύτιιμο δακτυλίδι, πού τό 
άγιαιπι0ϋισιε. · Α1κολουθώVΊ1ας όμως τή σuμ6ουλή rοϋ Wiίιλσυ τιου, 
τό έρρι,Εε 1στή θάλαοοΟΙ. "Ειnε,ιτο ·άιnό λί1γιες ιμέρες ένος ψΟΙρδς 
τοϋ εφερε δωρο εν�αι μεγάιλο ψάρι. Τρώγοντός. το ό ιΠο.λυκιρά
της βρηιι<ιε στήν 1κιοιιλι1ά rοϋ ;ψσριοϋ -τtό ιnολύημο δοκτυλΜδιι τοU'. 
"(}1,αν ό "�,Jοοις τό πλιηροφορήθη�ε. nα,pόννεv.ε στόν Πολυ
κράτη δη δι01κόιπ,11ε,ι τή ,φιιλιίια τους, ·γιιά νιά 1,Jή .λιυιnηθη όργότε
ρα, διiαιν ηοοειι σrόν ιΠαλiύ.κριάτη ιμεγόλη συφορά. ιΠραιγιμαιηκά, 
ό Πολu1φάrrης είχιε φριΚ11ό 'J'έl.λ.ος, διότι, πιάοτηικιε :μέ δόλο α,ίχ
μά,λιωτος άlπό rούς Πέρσαrς •κισί ιcrνασκιολοπ,στηΚJε; 

Ό Π1uθαγόιραις, λιοιιπόν, μή θέλοντας νό Ζ:η ·κάτ�ω άπιό τήν 
τuιραινν.ίδαι τι0ϋ Πολuκράιτη, 6ΟΙVάφυγε άnό τή Σάμο, ,'ίισως �arrά 
τό 532 πιpό Χριιοmοϋ, ισέ ,ωρvμη ιπι·ά· ήλιικίαι, γύρω ·σι:ιά nενή!VfJ1σ. 
� Ηλθε σ"J1ήν ήπειιpιωηκιή Έλλόδαι, παρακολούθησε τούς Όλυμ� 
πι1αικιούς όιγ,ωνες, πηγε στήν Έιλευσίνα, δnου ·ό il,ε,ροφάντης λέ-

. γcταιιι όη τοϋ ηαιραιχώρηισε τη θέση του, σrά Μυσrήριl{]ι της Δή
μητρας 1κιαιί Κόρης. · Αlπιό -rήν 'Ελιεuσίlνα, ιrήγ,ε σnούς Διε.λφ.οίις, 
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τόν ί,ερωliατο τό110, τόν όμφαλό τηc Γηc, έκεϊ όπου συν,ήρχον
το ,οί άμφι1Κ:τιονίεc των Δωριέων .Τό 'Ιερό των Δελφών όρχικά 
ηταιν άφιιειρωμένο ατή Γη, ειπιειτα, ατόν Ποσειιδωνο, στή Δήμη
τρα, στή Θέlμιδα καιί 11ελι,κό ατόν 'Απόλλωνα, τ,όν ιθεό τοϋ ήλίου 
καί τηc μουισι1κηc. Ή ,μαντική Πυθία είχε ιωrrαιστήσει τούc Δελ
φούc δηιμιοφιλέc μέροc. Πλι0ύσι,σ άνα1θήιματ,α ει�αινον άηό τά 
πέ,ρατα τοϋ κόσμου. Συνήθωc ,ή δι,aφθορά ου1ν1οδειύει1 τόν ηλοϋ
το. Οί Διελφοί όμωc ·καrr,ά "Τ'Ούc χρόν:ουc έκιειίνου,c - καιί έπί 
μαικρά ,άικόμη ε.τ,η - διαπηιροϋσαν τήν ·άγνότ.ητά: τουc ικ;αί τ,ήιν 
άκμή τουc. Ό Πυθαγό.ραιc1

, σύιμφωνα μέ τήν ηαράδοση, πα1ρέ
i,JειΙVΙε ,σrτ;ούc Διε1λφούc ·ενα χρόνο, έδίδοΕε τούc ίιειρεϊc, ένέ
πv,ευσε τήν Πυθί,αι Θεοκλέα, καιί εφυγιε γιά τήν Μεγιάιλη Έ,λλ!ά
δα,, γιιά νά ίδρύσιη έικεϊ, .άνά,μιεσα στίc 'Ελιληιν11κέc άιnοι�κί·εc. τόν 
Πυθαγόιρειι0 Διεσμό η Πυθα1γόρε11α αιϊρεσ�η η Πuθαιγόρει•ο Σύλ
λσγιο, ηού - δnωc έnι-r:ι.ιιχη.,.1έViαι nα�p0'11Ι)ρεϊ ό Σιυρέ - είναιι ή 
μητέρΟΙ τηc ΠλJαιτιωνιικηc · Ακαιδη,μίαc καί ή μιάμιμη όλων των ί-
δειαλισηκων Σχσλων. 

Έικτόc άιπό τ,ά Αίγυιπηαικά Μυστήρι,α καιί ιn:ιθαν,όν τά >Gαλ
δαικό, Ζωροσστ.ριικά καιί Ίουιδα'iκά, φαιίινιε:rαιι ότι ό ΠuθΟJγόραc 
εμuήθη 1κα1ί ,σrτά Κρη1τ.ιικά Μυστήρ11αι, διότι, όνιαιφέρεταιι ότι ιnηyε 
στήν Κpήιτη ·κα1ί μιαιlί ιμέ τόν Έιηιιμενίδη ,1<1ατέβηκαν cπό «'Ιδαίον 
'Άντρον». Ύπιάρχε,ι έ'Πίσηc ή φήμη ότι είχε π,όειι καί στic Ίν
δίεc. καιθώc καιί δη ,είχε ιμιυ1ηiθη ατό Καιβε:ί,pιιαι. 

Μετά τήν κυρίωc 'Ελλάδα, ό Πυθαγόραc ταιθδειψε .στή Σι
κ·ελ:ίια ·καιi .στή Μεγά,λιη 'Ελλάδα. Τέλς>c :καrrέληΕε ,στήν Κρό
τωνΙQΙ, ηού φημιιιΜαν γ;ιά τήν καλή 11η.c τ,οπ,οθεσία καί γιά τήν 
ά,ρεmή των καιτοίΙΚων τη.c, σέ ά,ντίιθεσή άιπό τή γ,ειτονιική Σύ
βορι "Ελεγ,aν δη στήν ,Κρότωνα ιοϋσαν ποlλλιοί 'Ορφιικοί ιωi 
δη ο αύτό όφεί·λεταιι ή άρε11ή των κατοίικων 1<1αιί ή .προτίιμιηση 
τοϋ Πυθαγόρα γιά τήν Κρότ1ωνο. 

Ό Συρέ πιεριιγιράιφει δη ό Πυθαιγόpαιe: ψάί:'Jεψε τούc νέ,ουc 
τηc Κρότωνοc στόν να,ό τοϋ Άπόλλωνοc, καιθώc καί τίc γυ
ναίκ1εc σnόν Ναιό τηc "Ηραc. 1κα1ί τούc ,μίλιηισε ·μέ εύγιλ:ωπίο γιά 
τήν Άλήθει11α καί τήv 'Αρετή. Ή εύγέν&ιια καιί τό ΗέλγηΊϊρο της 
μορφηc τ,ου καιί η ά111έραν11η. ·σοφiα του συιμπ,αιpέσυ,ραιν τούc 
όικροαmάc. Τόν nα,ρομQiαισαν μέ τόν Δίαι καί μέ τόν Ύηερβόρειο 
'Απόλλωνα.· Οί yυνiαϊ1�εc τηc Κρότ,ωνοc κ,ατέθ>εc1αν τά χρυσδ 
τουc κοσμιή1μαι:rα στόν Ναό τηc .. Ηραιc, σάν τ:ρόπαιιο γιά τή 
νίκη κατά τη� ραταιότητοc καιί Tf.jc χλ1δηc. Ή σύγκλητοc των 
χιλίων άνησύχησιε γι,ά τήν έπι,ρροή τοϋ Σαιμ,ίου σοφοϋ καιί 
τόν έκόλεσε νά ιόν έ[ετά1ση. Ή σοφί,αι τοϋ Πυθαγόρα έγοή· 
τευσε τά μέλη τηc Συγικλήιτιου, ιnού τόν έβοήθησαιv νά κτίση 
τό οίκοδc�Jιηιμα τηc Σχοληc του, τ�ό Πυθαιγόρέιον "Ι ιδρυιμια, τό 
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περίφηιι.ιιον «'Qμ31κσείον», τό όποίιον ,οί Κ,ροτωνιδπχ: δ�κ,α,ίως 
ονάμιαΖ:αιν Ναό τϊi>ν Μουισων. 

ΤΗτα,ν 1μιιlά ιμuηrτιική Σχολή, ιμέ σύστηρές ήθιικές ιά,ρχές. Μι,ά 
nιραΙΚΤΙΙΚ!ή έιψQΙριμιογή των Όρφ111<1ων διδαισκιαλ•ων. Οί μ,αθηιταιί, 
για VJά γίνοuιν δε�κτοί, ,πιερναϋσαν άnό •α,ύιστiηριή έ-ςέrrοοη τοϋ 
χαpαικτηρος 11<1ΟΙί της α1ύτοιωρ11α,ρχί1ας τους-. 

Ή Ζωή στό Όιμαικοείον ,ηταιν ικοιινοβι,ΟJκή. Ί�κολουθοϋσαν 
'δωρικά εθ:ιμα Κ!αιί τή δωριι�ή άιντίιι\11ψη της ύποταγης των άτο
μικων κλίισε�ων σr�ό συμφέρον της όλό-τ;ηrrος. ΤΗτ,αιν όλοι ύπο
χρεωμένι01 νά ιιφαrrοϋν αύσηηρούς κανόv,ες Ζ,ωης, nού σnη,ριίΖ:σν
,αν σέ μ�ιιά όV1ώ11Θρη ήθιική CΙΙVΤtίιλιηιψη. «ΠυθαJγόρειος τριόι,ιος τοϋ 
βίου» γράιφιειι ό Πιλότων ,στήν «ΠολιΤ'ε:ια». Οί ,μιαιθη-τιαί εηρεηε 
νό κά1νιουιν συνεχη κιαθαρμ,ό σώμαιτσς Κ!Οιί ψυχης. 3Ξυnνοϋσαιν 
rφiν άιπό τήιν άνιατ,ο,λή τ,οϋ ήλίου, ε,nαιιρναν τό λουrrρό τους, 
γιυιμνά�ονrrοιν καιί όκουγιαιν μ,οuσι1κιή. Δέν ετρωγιαιν ιnοτέ ιφέ•ας, 
δέν φοροϋσαν nοτέ μόλλιινα ένιδύlμοτα, εκαιναιν ιήλιιόλουrρα, ά· 
κολουθοϋiσαιν ήθι,κlό καιί σώφρονιο βίιο; 1<1α1ί κάθε βράδυ,, πιρίν κοι,. 
,μr;θοϋν, ωφειιλε καθένας νά ικόν,η αύσηηρό αύΤΌέλ!εγχο των 
npάςιεών T'OU της ήιμ,έpαις «Π,fi nαιplέβην, τί δ' έρΘςQΙ; τί δέ μο1 
δ�:ον σύκ έΎ1ελέισθη; ». Οί νιεώτε�ροι, ωφειιλαν νά σέβωνταιι τούς 
nρεσβυτέιρους κ,αιί δλιοιι νά είνιοι n�ειιθαρχ,ιιΚ!Οί σrόν ΔιδάσΚΙαιλο. 
"Ειωνιαιν άθλητισμό, άλ,λά ή ιnόλη, 1ητον ό11CΙΙ'{ορε1uμέv,η, διόη άν
τιστ,ραmειυόwν στιό ιnνευμα της φ�λικό'πjτος, πού έηpε�πιε νά ά.
ναητύσσουν οί μαθη,ταιί με11αξύ τους. "Αινδρες ιΚαιί γuναίίκ,ες η
T':JV έ!Ξ 'ίσου δε1κrοί στό Όμ,ΟΙ�οείιον κοί ίσότιιμοι. ΛέιγfJΤ'αι, ότι 
μ,ετιαιξύ των ιπολλων VUVΙQIJΙKWV, μαθητριών τ.ης Σχολης, η"Τ'ΟV 
καιί ή Θειάινώ, ή όποίια,, νόα ικαιί ώρα.ιοτάτη ,έρωmύ'Ύlηκιε τόν Πu
θαγόραι, πιαύ 'ητ,αιν τό11ε 60 έτων, καί τιοϋ έ!Ξέφροοε τόrν έρωrrά 
της, Παιντρεύτιηκαν καιί ,έγέννιηισιαιν δύο uί,ούς ,καιί ιμιί•α θυιγιατέ-
ρα, τη Δαιμώ, ή .όηιοίιαι όν,αφέιρm�αι ιμετισςύ των μαθητριών τοϋ 
Όμια1κο1ε.ίιου. Ή Θε1QΝ1ώ, μετά Ί�όν θάνα.rο τ,οϋ ΠυθΟΙγ;όρα, nαιpέ� 
μιεινε ιnισrή 'Ότή μν,ήμιη του i<,αί άιnετέλε�σε τήν έστί,σ, γύ,ρω άιπό 
Τήν όιnιοί,αι μιαlιεύ,ονταν οί μαθηϊJ1QΙί καί ιμε�ετ-οϋσαιν τή διδσσκα� 
λία του. 

Οί ιμιαθητιοί άnσrελοϋσ0ιν 3 τσ!Ξεις 1η βαθμούς ,μυήσεως. 
Σ τήν α' τάιδη η11QJV δόκ1�,JΟΙ μαθητσί,. Παιρέιμειναιν 2 - 5 χρόινιια 
καί όνqμάlΟV11αιν ,έδωτιερικοί η ά,κοuσμιατι,κοί, δ�τι μόνιον ν�ά 
άκοϋν είχαιν τ.ό, διiκαιίωμσ, ύποχρεωμένοι νά ι�ραrτοϋν ,αuστ,η,ρή 
καιί άηόιλυτη σΙJΙγιή. Δέν ητον ώρ1ιμ,ο1 γ,ά νά μ,ιιλήσουν Κiα,ί t;πιρε�πε 
νά συν,ηθnσουν στήν τή,ρηση έχιε;1μuθείιας. Στήν 6 •. τόιςη όVΙομό
ιοv-rαιν έσωτοειp11κοί ή μαθημαrπκοι Αύτοί ητ:αιν οί nραιγμσrιικιοί 
μαθη11αιί. Διδάισκοντιαιν τήν ιέΙΠ,ΙΙΟΤήιμη των άιρ� ·ιωί τήν ά� 
nόκρυιφη άρ,ι&,.ιιολιογίο η όριθμιοοοφjα,_ ΣΊ"ήν γ' τάιςιη όνομά,. 
Ζοντια,ν φυ1σ11κοί κaί ά,να<ιητοϋσον την έσωτε1ρ1κή φύιση, των -
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nραιγμάΠ1ων. Ό Συρέ λέγει δτι διδά101κ0Vl'αν, Κ1άrι1ω άηό τόν nιέ
πλο τηc: .ο:ι1γηc:, τό δόγμα τηc: Μετενσaρκώσεωc:. "Εnρεπε νο
ητ,αν οί μαθηιταί nροχωρημέ:νοι στ.ή ·σοφία καί οτήν άρετ,ή, 
διόη .ή άλ:ήθει1α τηc: Μεπ,νσαρκώσεωc: φέρν:ει τόν 'ίλιγγο σrά 
πνεύ11.11αιτα, πιού δέν είνια1ι άνεπτυιγμένα. Ή ά1'ν'θpώnι.ν,η ψυχή εΤ-

. . , 

·/ < 

.. ,,.,::, 

ναι ένα κομμάτι τηc: μεγά�ληc: 1φυχηc: τοϋ κόσμου, ενα,c: σπ.ιν
θήραc: τοϋ θείου Πν�εύιμαιτοc:, μιιά άθάνατη Μονάδα ... Αρχιοε τό 
μεγάλο τα.ΕΑδι· τηc: Ζ:ωηc: ά1nό ·άιμνηιμόνευτουc: χ,ρόνουc:. 'Εnέρά1--

1 σc δλη τήν κλίi,Jα�κα τ.ων βασηλε,ίων τηc: Ζ:ωηc: (·6ρυικτό, φυrrιικό, 
ί,iωικό, ά,ν<θρώηινο). Είναι δειμένη στόν τροχό τcων γεννήσε,ων 
·κσί των θαινάτων, ιμέχριc: δτου π:·λει,οπιοιη.θη 1πευμιαrrι1κά καί εσ

ναγυρΊσει στή θεία μ,a,καριότ,ηΤα. τηc: 'Υ:nάρΕεως. 
Τό 1εργ,ο 11οϋ Πυ1θα,γ10ρε,ίου Δεισμιοϋ .η Συλλόγου η Σχολης 

,ητον άναιμφισβi\τητα, μυηηκό. 'Η δ1δα101καλlίο ηταν άιnόρρη,τη. 
Ό Ήρόδοτοc: με:rαχεφίΖ:ετaι τή λέςη «δρ,γι{Ι», πού σηιμαίV'ει 
�υστηρι1αικέc: 11ελετέ,c:. Πολύ ά1ργότε,ρα ή λέςη nηρε τή ση�μιερι
νή ο�ημιαισιία1 της. 'Εν τούτοιc: ·δέν είνοι βέβαιον δτι σrή Σχολη 
.τοϋ Πυθαγόρα γί,νον,,αιν μυηιτιικέc: τελετουργίεc:. 

Ό Πυθα1γ1όpαc:, δnωc: εϊδ�,J'ε, δρχιιοε τό διδαΙΚτιιΚό του εργο 
σε·. ήλικί1α 50 ηειρίιnου tτων. Τό npοηγούiμιενο διάlστ,η1μα τοϋ 
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(%ου του, ϊό χρηΟ'i.JΙQΟΟίιησε γfά "J1ή ,μόρφωσή tου. Π,ραιγμα-. 
τικά, πως μ,πι0ρεϊ ,�αινιείς ν,ό δ ι δ ά ζ η (δχι νά πη τί ιλένιε η τί 
ε κσναν οί α,λλοι), δν δέν ώρnμόση, ηρωτ,αι όρκετά ό 'ίδιος, ώστε 
vά γίνιη σοφός; Ό Πυθαιγόρας είχε φθάσει σ,,ό όπόγεnο της 
Σοφιίιαις κοί τό;τιε ϊδρυοε τή Σχολιή του, στήν όπο,ο ό 'ίδιος ηταν 
ο Διδάισ�αιλος, 6οηθώμενος ό11ό, τούς n(ό προχωρημε,νους μια,
θητάς του. «Αύτός ,εφα» ελε-γον οί μaθητaί, του. ,πού τοϋ είχaιν 
άπόλυτ,η έμιπ,ισrοσίJ,vιη,, θαι.ψαισμό κaι άφοσίωσηι. 

Ό ιμιεγ,άλοc: Σάι,.ιιοc: έδίιδαις� στό Όμαικοεiον 30 nΘρ�που 
χρόνιο .Φαί,νεταιι όμως δη έκί;γησε τήν έχθρότητα, της δη1μοκρ� 
ηι<ιης ιμειρίιδοc της Κρότωνοc. δ�τι έηη,ρέaιε τή Σύγκλητο των 
χιλίων. Τό ιnε,ρί Κ,ύλwνος, nού δέν έγινιε δεκτός στό 'Ομακο
εϊον κ,αιί έικδ�κώμιειvος έςεσήιι<ιωσε τόν δχλο καί έ�σψε την οiJ<'ί,α 
τοϋ Μίλωvιος, ,μαιιί ιμέ τόν Πuθαιγόρα ,κσί τούς μαιθητάς του, πού 
τόσο δραμαrrιικά ιnερι1'fpόφει ό. Σ1ιφέ, όnως ι<ιαιί τά nειρί αιίχμα1-
λ,ωcι�αιc: τοϋ Πυθα,γόραι άnό τόν Κ,αμβύαη, δέν φα1ίνετaι νά είν,σι 
άκ,ρ:6η, δ:ότι δέν συιμφωνοϋν μέ τίς χ,ρονολογiες*. Ό Πυθa1γό
ρας ,όναγ�κόστηκε ν1ά φ,ύγ,η ά!nό Ί1ή1ν Κρότωναt, θύμα της ·όχλο
κ,ραrτί,α�ς των δr;�JΙοι<ιραrrιιι<ιών, όπως δλJvοτ,ε είχ,ε φύy,ει άnό τη 
Σάμο, θϋιμ,α της τυραιννίδος τοϋ Πολιυιφότιη. Έnηγε στό Μεται
nόντιον, δπου μετιά 3 η 4 έτη, έιnέθαrνε, ιμεταςύ 11οϋ 500 κοί τοϋ 
496 nιριό Χρισrοϋ. Ό Πυθαιγόρειιος Δεσμός ές,ακολούθησε νό 
λειιτ,ουιργιη στήν Κρόιτωνα,, ,όλλά μεrο 70 η 80 χ,ρόv�ο όνημε
τώπ,:οε νιετώτειρη έ1π,ίιθεση τοϋ -δχλου κοί τότ,ε είναι, πού έικοψαΙV 
τούς συ.νιεδρι�οντας Πυθα1γΙΟρείουc:, όηό τούς όοοί,ους λέγετοι 
οτι έσώθη.κια1ν μόνον ό Λϋσις καί ό Φιιλιόλοοc:. 

'Αλλά πιοιό, ητάιν ή διδασιωλ�αι τοϋ Πuθα,yόρΟΙ; Δ0011u,χωc: 
δέν γνωρίιιομε λ�ειπτ,ομέ,ρειε,ς. Ή διδοσκαλιία, 110υ η:rον όπόρρη
τη καί δι•αrrιη,ρήθrrκε μυσπκή. «Ού -τά ΠΙάντα, τιοϊς nασι, ρητά». 
Έσώθη1κ,αιν όμως μειρJικά όnοφθέιγιμιαrτα τοϋ Δ�δαισκά�λου, «άικού
σμοται» όπως τά ελεγσν, μειρικά άπσσπ,άσμαrrαι 11οϋ Φι,λολόου, 
,κ-:ιθώς καιί ιή άnήχηση, των διιδαισκα,λιϊί>ν τοΟ Πιυθαιγόρα, 1<1α1ί των 
Πυιθαιγοριείων, που τίς άινέφερaν δι,άφοροι άιρχοϊοι οuγγραι
φεϊς. 'Εκτός αύτων εχομε τά σuγγρόμμaται των Ν1εοπ,υθα1γο
ρεί,ων. 

* Ό βοοιλεύc των Περσω,ν Καμβύ.σηc· έκυρίευσε 11ήν., ΑιγυΠ'το τό 5'27 
π Χ., δηλαδή δ:rσν ό Πυθαγόρας ηιταν πιά στην Κράτφνa.· Έπαμένωc, δεν 
μπορεί νά είναι· όκρι6έc 0111 ό Πυθα,γόροc όδηγήθηκε άπό τήν Αιγυπ,το 
αίχμάιλφτοc σηή Βαβυλώνα, καί έμεινε ,έικεί 12 ,χρόνιο "6πίσηc δέν μπορεί 
νιό ,είναιι· όκριβέc &,,ι μέ τη,ν πυρ,πόληση τηc Σχοληc έκό�κε. ό Πυθ'ογόροc 
καί έσώθηι<ε. ό Λϋσιc, διόrτι ό Λίι.σις δέ>ν η.τον δμεσοc ιμαθητήc τοϋ Πυθσ
γό,ρσ. Ιέροιμε δτι ό Πυθαγόρσc έιπέθονε μετοςύ τοϋ 500 i<σί .τοϋ 496 π Χ 
ένω ό Λϋσιc ηrrσν διιδάισκαλοc τοϋ 'Εncιμεινώνδα, -πού γεννήθηκε τό 420 
η.Χ. Δηλαδή ό Λ!ϋσιc έγινε διδόσκολοc: τοϋ Έ,παμεινώνδσ σχεδόν tνον 
σίωνο ιμετά τόν θάινστο τοϋ Πυθσγόρα. 

Ί 
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1 
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Άιnό τά δ1ιαισωθέντα άlποφθέy,μιαrτο, τά όηοία δέν ίέρομε 
κατά ηόσον ,είιναιι ολαι πραιy,μσηκlά τοϋ Πυθαγόρα, όναιφέρομε 
τα ,άικό�λιουθαι: «Τάc: .λlειωφόρουc: ιμή βαιδί.Ζ:ειν». «Ζυγόν μή ύπερ
βοίΜειν». «'Αηοδη�μοϋVllα μή έπιιστρέφεσθαι». «Β.ίον οίρείσθαι 
τόν δριιστιον». «'Αδ�α1νέμη,11α1 ηόντ.a πάντεc: καrrέ,χ,ε11ε». «Σpγδν 
11ήν άλήθε.1,αΝ χρυισόιν εστ1 θόπτει,ν». «Μή έν παλλοίc: όλίιγα λέ
γε, άιλλ' έν όλίινοιc: πολλά». 

"Αν θειλήοω.,JΙε vά άιναισυνΘέ.αωμε 11ή διδαοκαιλιί,α 'Τ'Οϋ Πυθα
γόρα ,όnό τίc: ύιnιόρχοuσεc: :nληροφορiεc:, ιμnοροϊι;με vά διακpιί· 
νωμε τιρείc: τομείc: τηc: διδαιακaλίαc: 11ου, nού άινταnοιφiνονται 
στούc: τρείc: βαθμούc: Μυήσεωc: η τ6ί1ε:�c: μαιθητω-ν. 

Ό Α · είv,σ1 ό όρθόc: τρόηιόc 1100 βίιου. Κοθορμόc: σιί.ψαrrοc: 
καιί 

1
4- υ.χηc:, άικρεοφαιγίια, άγνά11ηc: καιί έ,y,κριάπιιαι, αιύτοέλιεγχοc:, 

φι.λιικό,ιηc: ιιωί άιλληιλοβοήθειια. 
Ό Β · είνιαιι ή άπόκρυφη άιριιθμολογία, δηλαδή ή σημαισί,α 

των άριιθ\μων σά,ν συμβόλων, μέ προέ,κί'αιση σrά ιμαθηματιικά 
ιωιί στή μοοοιική. 

Ό Γ · είναιι ή άθaνσσ:ιa τ.ηc: ψυχηc:, σέ συv,δuααμο :μέ τη 
μετενισόρικωσιή τηc: σέ διόφοραι σώματα. 

Θά ηροοπαθήσωμε νά έ,Κ!θέσωμε τούc: τρείc: αιύτούc: ταμιείc: 
τηc: διδασκαιλίιοc: ί'Οϋ σοφοϋ Σαμιίιου. 

Α ·) Όρθόc: τρόnοc τοϋ βίιου. ΚΌιμμι,ά γνώση δέν ,εχει άίία, 
δν δέν μιεταιφραισθη σέ σωσιτή δισγω'{Ιή · στόν καθημερινό βίο, 
δηιλιαιδή σέ δημιιουργ.ίια όρθωιν σχέσεων μεταίύ τ,ων άνθρώπων. 
· Η μεγάλη σιημαοίιαι αύτοϋ ί'Οϋ πράy,μαrτοc: δέν ηταν δυναιτόν
νό διαφύγη τ,ήν όντίιληψη τοϋ Πυθαγόρα. Οί όνθρωnοι ώφεί
λουν νά Ζ:,όϋν φιιλιικά άιναιμιε-y,αΕύ τουc:. Οί άινθρώπ,ι,νε,c: οχέσειc: 
πρέπει νά ·εί,ναι άΡΙμιονιικέc:. Ό βίος νά είναι καθαρός καιί ά·y:νός. 
· Η όnοχή άlπό τό κρέαc: ιείναιι.· ιμιιά άν.αγκαιίη προϋπό'θεση κα
θαιροϋ βίιου. Οί ·σάρκες τιων Ζ:ώων ιδέν άησnελοϋν καιάλλ:ηλη
τροφή y,ιιά ·εναιν μιεμιuημέ,νιο, τόσον όnό φυσιική, δσο ιωιί άπό
ήθιική διnοψη. ,'Η ·όvrίιλ:Γ\ψη δη ή όnοχή άπό τ,ό κρέας έίασθε
νί(ίει, τό οωιμια ,άιπαrελεί μιά ιμιεγάιλη, πλάνη. Παιράδειιιy,μια ό Πυ
θαγ�όρειιοc: Μίλιων ό Κροτωνiότηc: ( δν ηραιγμαrr.ιικά ηταιν άιφε.ο
φόy,οc: διόη ύΓJΙόρχει: καί άντίιθετη ιπαιράδοση), πού έση�,.1είω
σε τ6σες v,ίικ,εc: ,σ11ούς ΌλUΙμπιιακούς, Πυθικούς, ΝΘ.μεακούς καί 
.. iισθμιι1α1κούc: ·άιγωινες, κaθώc: καί ηολλοί ση,μεριν,οί άκρεοφόγοι 
όιθληrrαιί κ1α1ί όρειιβά:nες καί όνθρωποι ;έντόνου ηνε:uματιικ,ηc: έ,ρ
γαισίιαc:. · Αλλά γιιΟϊrί: μαΖ:ί ιμέ τό κρέας ό Πυιθαιγόρας άπιαγορεύει 
'Καιί τiά κουκι·άι; Αύτό δέν είναι• Εεκαθαιρι1σμέ,νο. "Α,λ:λοι :rό άJΠιο
δί:δου,ν στόν φόβο τ,ης κυα,μώσεως (δηλητη,ρίαιση ά:πό κουκι,ά), 
δλλοι δ1ό;τι τά κουκιlά φέρνουν άλλοιώσειc: στόν όργανισμό, 
κοί δλλοι άιποδίδοuν συμβολιική ενινοιια κσrαιδίικης της ά1ναιμί
f εωc: των μεμuη;μένω-ν στήν nολιιrr:ιική (έnει,δή ιμέ τά κουκ�ά έ-
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γί•v,οvτ�ον οί ψηφοφορ�ε.c:). ·ο Πιυθcιιγόραc: ψΟΙίΜε'Τlαιι δτι έδίδ� 
σκιε σττούc: ιμιαθηrrάc του κrαιί ίαrrρ�κή, την όποί,α ιέιβάοιιιε. οτήιν 
ά,ριμον11Κ!ή διάιnλαοη οώιμαrrος ικαιί ψυχης. Ό ίδιος ,ητιαιν θερα
nευrrήc:, δnωc: nισλιλοί άnό τούς Μεγάλους Μύ011ας. Τέλος, ό 
ηθικός βhOC:. κα,ί ό ,αιύτοέλιεγχος άηοτελοϋν στοιιχ,ειώδη καθή
κοντα �άθε μιεμυιηιμένου κιαιί είναιt ,πολύ φυισιική ή μιειγιάιλιη ση
μασία ι πού τούς εδιινε ό Πυθαγόρας. Τό 'ίδιο καιί γιό τόν όρρη,
κτο δεσιμό άδε.λφ6τητος οού ε1νωνιε l'ούς ΠυθΟΙγΟρείους, σάν 
n,ρό:rυιnο βέ·βαιιιο των δεσμων όδε,λφότητιοc: ιμιεrrαξύ δλων των 
άV'θρώnιων. 

Σχιετιικά μέ ro δεσμό των ΠυθC11yΟρείω,ι διηγοϋνταιι τήν άκό
λουθη, ίισrορ,:ιαι. Κάποτε ενα:ς Πυθαιγόρειος φτωχός τa,ειδιώτης 
άρρώστηισε σ· ενα, ηαwοοχείο κιαιί ό 8ενοδόχος 1'όιν λυιπήθ!'}κ,ε 
κα,ί τόν nιειρ1ιnιο1,ήιθη1κ,ε στίς Ύ1ελΕ;uταίες rουι .ήi.Jέpεις. 'Ο έτοιιμοθά
νατοc: εγ�pαιψε στη θύ,ρα rοϋ ιnιαινδοχείου ιμειρικά μυστηριώδη 
ση�μεί·α ,καιί είιnιε στόν !Ξενοδόχο: «Μήν άνηοu,χείς γ,ιά τά έ!Ξαδα 
πού ΙΘκια,v,ες. Κά1nσnε θά nλιηιpωθης». 'Έιnειτο άιnό κ,αιι�ρό κάποιος 
tένια::, nε,ρνώνταιc: άιnό κεί, ,είδε τά μuστηιpvώδη οηιμιείο ικ,αιί είπε 
στόν δενοδόνιο «Είιμισf Πuθαιγόρειος. ·�ενος άδελιφός μου πέ
θα1V1ε έδω. Πέc: ιμοu, τ,ίι οοϋ χρεωστώ γι: αύτόν; » 

·' Β ·) Έιpιχάμαισmε στόν τομιέα των όριθμων. Karrlά τόν Πυθαe
γόρα ούσί,α των δντων είνα� ό άιριθμόc:. Ό Φιλόλαος γράιφειι: 
«'Ο άιριiθμιό.c: εί'V'αι ιμέιγας, τέλειος κια,ί παιντοδύναιμοc:. Ή όρχή 
κοί ό όδηγιός της θείαί::: ·κιαιί l'fjς άiνθρώnινιης Ζωης». Τά πόντο, 
λοιιπόν, εγιναιν «κorr' άριe"�Jόν», δηιλαδη σύ,μφωv,a, μέ άριθ,μητι� 
κέc: σχέσιειιc: καιί ά1νιαlλσγιί1εc:. · Η άρμ,οv,ίια, διέnει ,,η λειιrτοu,ργίο 
τοϋ σύιμnαιντοc:, 'Τ<ό όποίον ό Πυθογόρας όνόμοοε-«ικόαμον», 
διότί, τά π.άντ,α, μέσο στό σιύιμnαιν λειτουργοϋν μέ ιμαθημαrrιική 
όκρίιβειια καιί άρμι0νί1σ. Ό όιρ.ιθ\μό<:: δέν έtπιτρέιnει ψεϋδος. 

Ή διδαισκαιλιίια τ,οϋ Πυθαιγιόρα γι,ά τιούς άιριθμούς, τούς ό
ποίιουc: διιαιιφί,νιει σέ δρτιοικ:: ικαΜ οέ nε,ριτrούς, δέν •είνα1ι, εύικολο· 
νόη.τη. Σέ ικάθε άριθμlό ό Πυθα:γόρας άnέ·διδε ιμιιά ώρισμέvη ί
διό'nη,110. Ή μσινάδσ είv,αιι ή σ,.ιέ,ριιστη ούσίο. Ή δυάδα, ή μεριι
στή. Οί τέσα:ρεc: ,πιρωrοι1 ό,ριθμαί όποτελοϋν την «ίιε,ράν τε
τρακτύν» καί αθροιlόμενοι 1 +2+3+4 δίνουν τη δΘκάιδα:, πού 
είνιαιι ό τΘλιει,οc: άlριθμιόc:. ·ο Πυtθογόρος είνιαιι ό παrτήρ τ·ης Ά-
ρ ιθ μ,οοοφί Ο<::. 

Ό Πuθαιγόρας ηταιν σπιουδαία:: μαθηΊμια,ηκό<:: ιΚΌtί αύτή του 
ή ίδιό1,ητα είv,αιι ικαιί ή ιnε,ριασόrrε,ρΟ" γνωστή σl)μερο στούς nολ
λούc:. 'Ε\Ι'νώριΖιε Ίϊούς όσύιμμεl'ρους όριθμούς. Διιεrrύιnιωσε κσ1 
άηέδειι!Ξ,ε τό nιερίφηιμο Πυθαγόρειο θεώρηιμιαι: «ΠCJΙV'Τός όρθο-
γ,ωνίου Ίipι;γώv,ου, τό 'ΤiεΊϊpά,γωνον της ΙJΠ>ΟΤΘιΙVΟΙJΙΟ:ης ίσοϋrrοι, μέ 

· ι τό δθροιισ,J>σ των τιετραιγώv,ων των δύο άλλων nλιευιpων». Σω-
στά λιέιγιε,τοι ότι άιν ηρόΚΙε>ιrτια,ι ,ποτέ νά ,έtπι,κοιινωνήα.ι,ιμε ιμέ λο-
γικά δνται, nού Ζοϋν σέ δλλιοuc: >nλιανητιες, ή γιραφιική nαρόσται-

Ι 
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ση 11οϋ Πυθογ:ορείου θεiωpήιμ,αrrιοc: θά μπι0ροϋσε νά άποτελέση 
άρχή συνεννοήοεωc:, διόπ θά άιπιεδει,κνυε - ιήν ϋηαιρΕη λογικηc: 
ικα1νότη.11οc:. 'Όσο '{Ιbά τόν Πυθαιγόρε'Ι'ο π.ί,νοκα πολλαηλασια
σμοϋ, αύτcόc: δέν φαιίνετω νιά ά,vήκ,η στόν Πυθαιγόpα. 

Έκτοι: άπό τά μαθημαιηκά·, καί ή κοσμογραφία έπίσηc: δέ,ν 
ήταν αγ•ν.ωσrη στόν ,σοφό Σάμιο. ΈγνώριΖ:ε δτι ή Γη και οί αΛ
λοι, πλανητεc: εχουιν σφσιιριικο σχημια καί κινοϋ,ν:rαιι ατό διάστη
μα, σύιμφωναι :μέ vc,,Jιouc: ηού βαΙΟΙίΖ:οντω σέ όριιθμιηηκέc: σχέ
σεις. Οί Πυθαιγόρε:ιοι .έ:δίιδαισκαν δτιι οι πλrινη.τεc:, κ�αθώc: καί ή 
Γη, περiφίέροντω γύρω ·άπό tv,a κεντριικό πϋρ. 

Ή. μουισιική έηίισηc: ,κ:αrrε,ίχε σημ,αντιική Θέ1ση στήν Πυθαγο
ρ,ειια: Σχολή .. Ή μουοιική άpμονίια βαισίΖ:ετα1ι καί αιύ'Τ.ή σέ μαιθη
ιματικέ·c: άνιαιλογίεc:, στόν άρι,Θμό των ηαιλιμικων �δον,ήσεων των 
χορδων. Γιά τόν 'Πυθαιγόρα ελ,εγαιν δτι ηταν σέ θέσιη νά άκουη 
τή μουσική πού κάνουν -rά ούράνια: σώμαrσ, ιωθώc: διατρέ
χουν τό διάσΤημαι 

r·) Έρχόμαιόιηε ,στόν τρί!Τ'ο τC•,Jta τηc: διιδαισικαλίαιc: rοϋ Σα� 
μίιου σοφοϋ, στήν •όθαινιαιοί,α τηc: ψυχηc: κα:ί 11ή μιεπνσόρκωσή 
τηc:. Ό Πυθαιγόραιc: έ·δίιδαιΕε τήν άθαναισία τηc: ψυχηc:. Ή ψυχή 
είναι, ά,θάινατη καιί ά1π1οηελεί τόν ιπιραγμαϊΓιικόν δvιθρωπο. Τ ό σω
μα είναι μιά nιροσωρι,vή φυ•λαικ�ή 'Τ'ηC:. Ή ψυχ,ή ένσαρκώνιεταιι 
άλλιειnΙόλληλαι σέ διιάφορα σώμαrrα, εί11ε ά,νδρων, εϊτ1ε γυναιικων, 
καί ,οί σu�νθηκεc: "JΊΟϋ βίου Πipοσιδιορί�οvτα,ι. άπό Τ'όν τ;ρόπο τηc: 
Ζ:ωηc: καιτά τόν πραγιενέσπ,ρο βί,ο. Οί παντόc: εΊδουιc: δυισrυχί,εc:, 
πού μαι: τυιραννοϋν•, βρίσκουν τήν έΕή.νησ1 τουc: ατό Ύtε,γονόc: 
δτι σέ κάιθε νέα •ένσά,ρκωση βρίσκομε τήν ·άvτομοιβή η τή•ν τι
μωρί,α γι,ά τά γε,γονότα πού π,ροκαrλέ·σαιμε κ·αrτό τ�ήν προγ,ενέ
στερή :μαιc: ένσάρκωση. Κ,αιj τ�οϋτιο, δι·ότι άιπόλυ11σc: νόμοι: δι
καιιοσύνηc: βασιλιε,ύ:ε:ι, ατό σίι,,..ιπιαιν καί Θερίlσμιε όι<,ριβωc: ό,τι 
ωπιείιραιμιε. · Από τήv πνευιμΟJτιιΚή δποψη, ή γέννησιη. είναιι· θά
ναrτοc:, καιί ό θά,νιατιοc: σύράνια άνά·σταιση. Ή ·έναιλλαιγή γr.ν
\'ή,σε,ωc: ιωί θαινάrrου ,είναιι άναγικαίια γ.ι,ά τήν ,έΕέλι,Εη τηc: ψυχηc:. 
Τ ά μό,v:α; ησύ ε·χουν ·nραιγιμ:αrrιική ·άΕία γιά τήν όθάνατη ψυχή 
είναι ·ή nνευιμιαrrιική όμορφιά,, ή ηνει,JJμαrΗκή άλήθει10J, ·ή ηνευ
ματιικ:ή ,άrγάηη,. Οί .ούσιαισηκέc: άγα1λλι1ά1σειc: τ,ηc: ιψυχ,ηc: είινω ή 
κ:αλλι'Τ'εχ,νιική 1 συγ�κ,ί1νιηοη, ή έ,ρωηική ,εκσ11α1οη, ή, φιλαrλληλία, ή 
ήpεμία καιί ή γΟΙλήνη τηc: ουνειιδήσιεωc:. Σκοπόc: τοϋ βί.οu, είν1α1ι, 
ri λύ,τρωοη, ,όπό τόν κύ,κλσ τfuv γεννήσεων ,καιί των θαινάτων 
καί 'ή έπά1ν1οδσc: σrή θεία μακαρι.ό-τητα. 

· Η διιδaιακ:drλ:101 τηc: Με'Τlενσαιρκώσεωc: δέν άπσrελεί έψεύ
ρε,οη τοϋ Πυθαγόρα ΤΗ11αν ηαιλαι·ά Ό.ρφιική διδαισκαλία, καί εί
ναι προφαινέc: δτι ό Πυθαγόρac: τή διδάχτηκε ,στά Μυστήρια, δ
ηου είχε μυηrθη, διότι ή Μετενσά,pκ.ωση, χωρίc: τήν όποί,α, ή έεέ
λιΕη τηc: ψυχηc: δέν είνaι νοητή, άlηοτ.ελοϋσε βαiΟιική διδαισκολία 
των όρχ,αίων Μυστηρiων. 
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Γ�ά τόν 'ίδιο Ί'όν Πυθα1γόρο ελεγον δτι, χ,όρις στήν εϋνοια 
των &ων, ,είχε όnοκτήσει τή ιμνήιμ�η των nρογ,ε�VΙεστέρων βίων 
του κΙQΙί δτι θυ,,..ιόΊΊαν 1 Ο ιϊ 20 προηγούμενες έVΙσpιρκώσειις του 
σέ �μεγιόλους η,ρ,ωες καιί σοφούς της «πιολιός ά!ρ}(αιι,ό-ιητος». "Ε
rοι έc.ηιγιοϋσα1ν τήν κmια1rιιληκηκ.ή ηολιυιμάθειό rou (γιιά τή,ν ό
nο•α τόν εLρωVΘύετ-011 ό Ή,ράJΚΙλιειιΙΤος «οοφίην οολuμαθην 1<1α
κστ1εχνί1ην»), καθώς καί τίς ίΙΚΙΟινότη,nες πού είχ·ε, νά θεραιnιεuη 
ασθεν,εϊc::, νιά δαμάιζη, τή φύση 11<1α1ί νά ιηρο.λέγιη :rά μέλλονται. 

Ό Πυθα1γόρας έθεωροϋσε τό σύ1μnαν οάν ενα Ζωντανόν 
οργιaιv;ι�σμό, ιnού έiμ1ψυχώνιεταιι όnό ιμιό μοναδική ψυχή ικιαιί δια
nνέετό11 άinό ενο μοναδιικό nνιε�ϊψα. Ό Φιλό.λιοος μας πληρο
φορεί δτι ό Πυθαιγόρας ιέδίδασκ.ε «"Εν άρχά �πάντων» κΟJί έηk
σης « .. ΕσΤΙΙν ήνε;�μών 1<1αί όρχων άπόντων θεός, είς όε,ί ·έών, μό
ν •,JΙΟ<:, ά1κ,ίινιη�,οc::, αύτός έιαιυτψ, όμοιος, ιετ�ερος των δλλων.» 

Μέ όλιαι α1ύ:τά οού ,ΘJΓΙΙCΙΙJJΙ& είνιαι φανιερ'όν όη η �Πυθσ,γόρεΙΙΟι 
διδαα1<1ολίο έιμnνέΊετaι ,όnό rούς Όρφι1κούς ,κα,ί y,εν,Jκως όnό τά 
Μuστ,ήριιa,, διόΤt• τόσον ή μεwνισόρκωση, δσο 1<1αi ή όιφεqφσ
γίaι, όσο κια� ό ήθΗκόc:: βίος, iεί'Vlaι, βασικές διδαισκολίιες καί ,γν,ω,-

. ρίσμιαrrο των Όρφιιι<.ών. ΣΊ'όν «' Ιηnόλuτον» ό Εύ,ριn.ίδης ιμας 
λέγιει ότι ό όγ,αιπηj..iένος της όγνης · Αρτέlμιδος · ι rrπόλ�υτος ά- · 
κολουθοϋσε τίς δοδaσκαννίιειc: των Όρφ�κων κΟΙί δέν ετρωγιε 
κρέας. 

Έ1ψ' δοον όνα1φεράμέθαι ατόν Πυθσγόρα., δέν είVΙCΙΙ� δυνια� 
τόν βέβο.σ νά ηαρα�ε.Lψωμιε τό ιnερίφηιμο Πυθαιγόρ��α, <cΧρυσα 
· Εηη». Τό ηιιθαινώηερον είναι δτι δέ,ν όνήκουν στόν Πυθαγόρα
κα,ί δτι γράφ1ηκιαιν 4 ιϊ 7 αίωνιεις ιμετά τόν θάνιΟΙΤό του, επειιrα
όηό τήν �μφάινι�ση των Νοοπυθαιγορείιων. "Αν άnηχοίίν η. δχι
τίς ούισιώδεις δ1δαιακαλί1ες rοϋ Πuθαιγόραι είνια,ι, ά�..ιφί6ολο. Πάν
τως nειρllέχουν ηολλιά ήιθ"Κιά διδάγιματα, .κα,ί ,όσφαιλ,ως δέν τούς 
λε�ίηει, τό θέλγιητρο, δοο καί δν τό όδιικη · ή μεmόφραΙΟΙή f.!Ος. 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ 

Τούς άθά<νοτους ηpωΊ'αι &ούς νά τιιμας, καθwς τό διο� 
τάιΖ,ει ό νόμος, ,κ,αιί -τlόν δρικο νά σέβοοα,ι. "Ειοοιmα νά τιμας 
τούς δο:Ε1ααμιέν�ουιc: η,ρωεc: 1κα1ί -rοϋ "Αδη τίς θεότηπ:ς, όκολοu
θώVΊ'CΚ:: τά νόμιιμαι, κσί τούς γονιεϊς καί τούς ,nλησιέστερους 
συννενεϊς. · Αιπlό τούς δλλους άνθρώnους φίιλο σου νά κάινης 
έκ1εϊ1νιον ιnιού ικαrτ,ά τ,ήν όρεrτή ,ε,ίν,a,ι, δpιmος. Λόrγια γλ,υ,ΚJά νά 
μτ,αχει�ρίιιεσαιι, ,κα,ί νά κά,VΙης εργα ώφέλιμα,. Νό μήν έχθρεύε
·σαιι τόν φί�λο σου . γιιά ένια, μ,ιφιό σφιά.λιμα ΤαJ. !Προοίlάθει δσο
,μnορεϊc:. Διόη ή δύ,νιαi,.ιιη βρί�σΚJετοι πάντοτε ,κοντό στήν πιροσ
ηάθειιαι.

Αύw ιμέν, μάθε ΤΟ ε-rσ,. Σuινήθιζ<ε δέ νά ,κuρι,aρχ,ης έπόνω 

·. ·j
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στ ά1κόλουθα. Στήν κοιλιιά καιί οτόν ϋπνο, αηή λαγνεία καί 
σrόν 'θυμό. Ποτέ να μήν κάινηc: 1<1ατι σίσχρό ,οϋΤΙε μα(ί ιμέ αλ
λον, οϋπ μονάχισc:. Απ' δλουc: ΙΠΙιό ηολύ, τόν έαιυrτό σου να 
vτρtηεισαι. 

Τ1ή δι11<1α1ιοσύνη νά άισκηc: μέ έργα ικα�ι μέ λόιγιια, 1<:αί συ
νήθιιε σέ καμιμιια :nιεριισταση νά .μή φέρεσαι άlσυλλόγ,ι·σηα Γ·νώ
pιί,ε ότι δλοι• οί ανθρωποι ειναιι ηεπ-ρωμένο νιά πεθά>νουν, καί 
1 ά χρήιμαrτα άλιλαrε τ· ά,ποκτοϋν ·1<:1' αλλο-rε τά χιάνουν. Άπο 
1ά κακά ηού συιμβαιiνουιν orouc: άΙVθρώnουc:, ηροερχόιμενα, άπό 
"Γούc: θε·ούc:, δσια στή �μοίρα •σου inέφrroυv, νά τό ύποφέρηc: χω
ρίc: ν' όγανακ.τηc:. Και όσο μπaρείc: νά τά γιιαιφεύ.ηc:. Κοί νά 
λέc:: Ή μοίρα δέν δίνιει βέβα,ιια τό μεγαλύτειρο μέροc: άπ' αύτά 

. στούc: άιγαθούc:. 
Πολλοί ·όνάμεσα στούc: άcνιθρώnουc: nροφέιροVΊ1α1ι λόγοι, 

άλλοι κ.αιλοί ικαιί δλλοι 1<1αικι0ί .0ϋ'Τ1ε νιά wύc: δέχ1εο01ι μέ θα1υ
μaσμ ό, οϋτ.ε ν ά 11ού c: άιπ 0ιρρί1π11η c:. .. Αν λέγ�ε'l'αι κ άιτ ι σφαιλιε,ρό, 
έού νά τό άικοϋc: μέ πραιότ,ητa. Τ οίίτiο σοϋ λέγω καιί νά · τό έ
φοpμόιηc: σέ ικάθε nερίστcοοη: Κ,ανε,ίc: nσrέ νά ,μή οέ nα,ρα,. 
σύρη, οϋ11ε ιμέ λόlγιΙQJ, οϋτ,ε μέ ·ειργ,α, κότι νά nρ:ά·ξηc: η κάτι νο 
nηc:, ιπού δέ�ν είν1αιι τό άριστο. 

Νά σκέιn'l'εοαιι ηpίν κάlνη,c: κάτι, γιό. νά μήν ένΘργή.σηc: 
άνόη11σ. Είνιαι δυσrυχήc: έιΚΙείνοc: οού ένιεργ�εί .κα,ί λέγιει άνόηrτα. 
Αλλά νά ΚJάινιηc: έιΚΙείvα, πιού δέ,ν θά σοϋ φέρουν άργό11ε,ρι0 

λύπη. Νά μή1ν κ!άνηc: τίποιτε άιr1ό 'έκείνα πού ά1γ,νοεί<:. ά-λλά Ύό 
διδάσικε,σοι δσα εχιειc: καθηκον νά γνωρίΖ:ηc:. Καιί έτσι θά Ζ::ήσηc: 
βίον ,εύτυχιιαμένον. 

Δέν ηρέηει νά παρaμεληc: τήν ύγε:ιa' τοϋ σάψα'Τ1ΟC:. · Αλλά 
νά ,πίνηc: κα1ί ν•ά ηρωc: 1ΚΙΟί VΌ γu.,.11νάιε,σαι, ιμέ 11,.1ιέτ.ρο. Μέη>σ
εννοω έικιείνο π,ού δέν θά σοϋ φέρη ένόχληιση. Συvήθι�ε σέ 
δίαιιτα κ01θaρή καί άηλιή καιί ιnρόσεtε ν' άιn,αφΙΘύ.γ,ης έiκιείνa 
οού •προι<:αλοϋν τό φθόινιο. Μή σrιιαmαιλδς ao1<1oniQI, δπως κά
νουν δσοι· δέν Εέρουν τά .ιωιλά,, οϋτε νά ,είσαι φι,λάργυρος. Τό 
μέτρο οέ δλα, ·ε.ίνιαιι, τό καιλύΎ1ερο. Νά κάιν,η,ς έκιεϊνα nιού δέν θά 
σέ β.λ�άιψουν, ,κ;αιί σι<έ,ψου καλά ιnρί,v ένιεργ�ήσηc:. 

Νά μ.ή δέχ.εσαιι στά μο�αικά� σου βλέφαρο τόν γλυκόν 
ύπνο, ιπrρίν έ{ετάισιης τρεις φορέc: κάιθε σου εργο τηc: ήμέ
ραιc:: « Τί εκανα, πιού δέν εηρεπιε; Τί Θκανα π,ού ,επρε�πε; Τί 
επ,ρε�nε ν:ά ικάν,ω καιί δέν τό �εκαινια; » • Αφοϋ άιρχ,ίισης άιπιό τό 
πρωτο, νιά έtετόιης δλ(} κατά ,σε,ιρά. "Ε:πειτα, γ�ιό δσα μέν 
�αικrά επιρaιtιεc:, νά έ.πιnιλήπηc: τόν έαιυmό σουι, καιί γιά τίς κα� 
λέc: oou, ηpiάΕ:ε,ιιc: νιά χσίρεσαιι. ΈργάΖ:ου γι�' α,ύτά,. Μελιέτηισέ 
ra νά 'Τ1ά μιάθης. ,Πρέπει νά τ' ·άιγιαιnήσηc:. Αύτά θά σέ φέρουν 
στά ίχνη της θείας ά�ρετης. Να1ί,, μό τό δνομια1 ·έκείΙVου πού 
ηορέδωσε στήν φυχή .μας τήν «ίερόν Ύ1εηχ�ικ.τύν», ,πού είναι 
ή πηγή τηc: 01ίω:νiου ·φύοε,ωc:. 

- ----- ------- ---- -- --�-- ---
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.. Α,pχιιιιε, λιοιηόν, τό ερνο σου, άφοϋ γιό την έm�υ,χία 
του nιpιοσιευιχιηιθης ατούς θεούς. "Οτον γιiν�ης ικότοχι0ς όλων 
αύ111ων, τό;τ�ε θά ·γνωρίσηc: .καιί των άθα�άrτων θεών καί των 
θν�η,των άνθρώπιων τή σύσταση. Μέχρ� ,ποϋ πιαιρέρχονrοιt εικαι
οτσ κ,αιί μέ,χρι ποϋ δ1,αrrη,ροϋνrα11. Θά γνωρiσης έιπιiισης, αν αύ
τό ,είναιι δίικα.ιον, δη ή φύισιις είy;α111 δμοιια γιιά όλους, ώστrε οϋ
η; τ' ά1νέλπ1στα νιά έλιnίιQης, οϋτε τiιποτ,αι ν,ά σοϋ εεψειύγη. 
Καιί θά μιόθης δτι οί δ,vθρωποι �nα,ραισκιευό(ουιν οί ϊδ1011 γιό τόν 
έουτό "11ouc: τη δυστυχί,ο τους, οί τολσίnωροι, πού έΝω τ' ά
γαθά ,είναι� ,ιωντά, τους, ,οϋτιε "llά 6λιέιnου,ν, ούτε τ' άκοϋν�ε, κσί 
λvγοι γνωρίl;ουν ν' όπαλλιάισσονναιι άn!ό τό καικιά. Τέτοιο μοί,pα 
ταράοοει τίc: φρένες τους. Μοιόlουν μέ κuλί,ν:δρουις, πού κ� 
ληοϋvται δλιλοπ ιέιδω, δλλmτ έικ,εί, φορτω,,-ιένοι •μέ καικά άτε
λειύ-τηΤΙa, διιόη τούς συνι0δειύ1ε1 ή ιnιροσκολληiμέν�η σ' ούΊ10ύς ό
λέθριια 'Έρις ·�α1ί τούς ,κιαrrαθλιi6ε.ι, χωρίς νιά "llό έννοοϋιν. Δέν 
προοει v,ά τήν ιπιροκαλοϋν όλλό νά τήν άιnοφε,ιJΙγιουν ύποχιω
ρών:τας. 

Ποτιέραι Δίαι, θά μnοροϋσες ν' άπ'αιλλόΕης ό1πό ιnολλιά δει-
νά δλους τούς άνθρώnοuς, αν εδειχνες σ' οοτ;ούς πως vά με
ταχ,ε:ιριισθοσν τιήν ψυχή τ;οuς. 

· Αλλά ού νΙάχης θάιρρος, έηειδή θείίον είν0ι1 τιό γέινος τ,ων
θνητών, ιστούς όnοίιοuς ιή wεpιή φύσις όποι(Ι(JJλύ1ιτnειι ι�αιί δείί)(νει 
τά �αθέικιασται "Αιν μάθης τρ μυστικά τη�. θά vιώση,ς τίς έν-
τιολές μου. Καιί γηαιφειύοντ-ας τήν ψυχή οου, θά τιή σιώσης άιπό 
τ,ούς πόνους. 

· Αλλιά v' άιnέχηιe: άnό τίς τιροφές, γιό τ,ίς ,όnοί1Θς μιιλή
σομιε, ,κρίιVΙΟνrοις καιί ιέlκτιειλώV1ϊαιe: δσα συντιελιοϋν 1στ,όν ικοθαιρ
μό ικαιί σrήν άnειλιεuθέρωση της ψυιχης, εχοντσc: γιά. άριστο 
όδηιγό τή θεί1α, έiμιπvειυοη, ιπού ,ερχετα11 άιπό φηλ6. Καιί όταιν 
·έγκαταννειί1ψης τό σώμα σου ΚJΟΙί ελθης στόν έλεύθερον αιίθέ
ρα, τόιτ�ε π11ιά θά είiοοι1 άθά·ν�αrτός, θεός διφθορτιος, κrn δχι, πλέον
θνητός».

.1 

Ό Πυθαιγόρσς έπέθαΜε, όλλά τό Πυθaιγόρειο .n'VlεΟμα έ
πέΖηισε, δχ.ι μόνον στούς Πuθαγόρε,ιους, όλλό καιί σττήv Πλαι-
των11κή φιλ,οσοφ;αι, σrούς Στωϊκούς, στούς Νειοπυθσγόρε1ι0υς · 1 καί στιούς Νε,οπλ,αrτων,ιικούς. 

Νιά όνeiφέρωμε όνc�,.11αrrο δ1α1φόρων Πυθσγορείιων; Τί χρη
οιμό'Ι1ηrJ10 θά είχ,ε; "Ας ιnε.ρ1ιορ1σθοuμε v' άναφ&ρωμε Ύ1ούς ση
μαντικότερους. liόιν Λϋσι, κοί τόν Φιιλόλαιο. Είναι· έΚJεiνοι nού 
έnέΖηισαν άιπό -rov έιμπιpη,σμό της Κρότων,ος. ΤΗλ!θαιν στ,ίς Θη
βες. Ό Λϋσις ένιJΙVΙε διδάσκαλος τοϋ Έη01μειινώνδα. "Ετσιι έΕη
\�εϊταιι ή θαυ�μαιστ,ή όρε,ή �οϋ ΈιπαμΘινώνδαι, nού έ�σφαιλιμένα 
ό κυινιικόc: Διογένιης τόν θειωρεί άμύητον, δϊότι ικοί δ,ν. δέν εΤχε 
ιμυ,ηθη σrά Έλιευσίνιιαι, ,εί)(Ιε μυιηθη όπιό τάν Λϋσι στ�ή δ,ιιδαισικα� 

--------
---
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λί,α τοϋ Πυθαγόρα. Ό Λϋσιc: έθειωρείτο άλλοτε συ,γ,γραjψεύc: 
,- των «Χρ.υΙΟω,ν Έnων». Ό Φιλό!λ:αος εγραφε βι,βλίο «ιΠειρί φύ

σεως» ;nοϋ 1όηοίιου τά διασωθέντΟΙ άnοΟΙnόc�,JΟΠΌ1 άΙΠΙετέλιεΌα1ν 
τ.ήν α1ύθεντικό-οcρη nιηγή τηc: ιΠυθαγόρει,aς διδασκα1λίΌ1c:. Τό βι
βλίο αιύτό λέγιετα11, δη τό άιγόρΟΙσε ό Πλάτων σέ ύnιέ,ρογκη τιιμή. 
Μαιθη.ταιί τοϋ Φιλόλαιου η.ταν ό Σι1μμία1c: καιί ό Κέβης, πού άΙΠΙε
ϊέλεσα1ν πρόσωπα τοϋ Πλαrτων,ι1�οϋ δι,a;λόγιου «Φαi:δων,». Έnί
σηc: ό Τίμιωοc: ό. Λοκρός, πού ά�nοθa,νατίστη1<:ε μέ τό όμώνιr.,..10 
εργο τοϋ Πλά,τ:ωνοc:. Ό Δάιμων κα,ί ό Φιvrί,a1c:, 1ή φιλί,α τ,ων ό-. 
ποίων nαιρέμιεινιε θρυλική, ητα,ν ·έnίοηc: Πύθα1γ,όρειοι. Καλό ·εί
ναιι νά κάνωμ,ε έ·δω ΤΙή ·διά1κρι1ση μιεταιεύ Πυθαιγορείων :καιί 1Πυ
θcιγορι1()1των . .Πυιθα1γορι1(Π1αιί όνοιμΙόοτηκαν :κατ.ά τόν Δ · αιίωνο 
η.Χ. μιειρι,κοί 'ες,aλλοι ιωί 'θορυβοnΙΟιιοί θαuμΟΙσταιί τ,οϋ ΠυθΟΙγόρα, 
n,ού ύπ,ειρηφa,ντεύονrτα�ν γιά τήν ά,1φεοφαιγίαι liOUC: κσί έγύpι2:αν 
ά,nό 1πόλιη· ισέ πόλιη, !Ξυπόλητοι καί δnλυrοι. �Πυθαγόpε11,οι όvqμά-
2:οντα�ν οί σιοβα�ροί ι,.11ε·λιετη,τα1ί T'f1C: Πυθα1γόpειιαιc: δι�δαιοκαλίαις. 

· Ε1nί �μαιιφούς αίωνεc: οί <Πuθαιγόιpειοι ές,ειχώρι�αν ά1nό τό
ήθος τους :κα1ί ,άιΠΙό τήν άρειτή τουc:. Δια,ιφίινοντα,ν δχι μόνον σάν 
φιιλόοοφοι, όλλά 1<:αί σάν iατροί,, · 1nού ,έθειμιελιί:ωναν 11ή φυ.σιική 
ύγιεί,α έnόνω σrήν ά,ρετή ·κα,ί στόν άρμονι1κό τρόπο τοϋ βίου, 
πού έΕυnα1κού1ε,�, Τίή λιτότητΟΙ, τήν άπλόrrηιτα, καιί τήν :καλωσύνη. 
·ο Άρχύτακ:: ,ό Τ αιραvrίνοc:, ηού ·έ-κλέχ11η,1<,ε έnrτά φιορέc: στρα,
τηγόc:, έθαuμαι2:όταν γιά Τ'ή φιλά1ν.θρωnιη. ου�μnεp1φορά τ.ου nρόc:
wύc: αί�μολώτουιc:, .καθώc: ·καί γι,ά τήν αύτι0κuρι,αρχί1α του κα1ί 
τήν έγκρά'Ίlειιά του. Έγνώρ,i3ε μαθημaηκά1, μηχανι1κή, άσrρονο
μία. Στίc: μαιθηιμαrτιικέc: :καί ·άστρονιομικέc: μειλέτεc: των Πυθαγο, 
ρείων σ11ηpίχτη,κε ό Σά.,Jι�οc: · Αρnστορχος, hού εχε11 όν,ομιασθη
«Κοnέρνιικοc: της άρχαιι,ότητοc:», y.ιά ντά ύποστηρ�t,η τό ήλι�ο
κεντ,ρι1κό σύστημα τό 280 η.Χ. καί ό Σέλεuιως γιά νά, τό άinο
δείΕη ιμαθημαrηκώc: τό 150 η.Χ., δη,λαιδή δέκα έn,τά ΟΙiωνιεc: π1ρίν 
άηό ϊόν Κr0Π'έρνι1Κ!ο. 

Οί Νεαn,u,θαιγόρειοι,, καιτά τόν Α · αίων,α η.Χ., εδωσαιν νέο 
ώθηση στή μελέ-τ�η τ,ηc: Πuθογιορείου δ�δασκαιλίιαις, ,μέ τή,ν, εκδο
ση 90 nιερί1nου .συ1γιγ1ρΟΙμμιά;των, ,όnό τά όnοία ro nερισσό-τ�ερα 
oi α,γνωσmοι. συιγγραφείc: rouc: τά ά,nέδιδον στούc: παιλιαιι,ό:τ;ερουc: 
Πυθα,γορεί,ουc:. Ό Άnολλώνιος ό Τυανιεύc:, αιύτή ή σχεδόν μυ
θι�ή. ε{οχιη μορφή, πού .nροκαιλιεί τήν καιτάnληδη καί τ,όν θΟΙυ· 
μασμό, 1καθώc: .ιωιί ό Φιιλόσrφαrrος, πού εy'iραψε «Τά έc: Τυαινέα 
· Αlnιολλώνιον», ητιαιν έlη�σης Πl,Jlθαιγόpειοι. :Αn.ό τούς ΝΘοnλα
τωνιικούc: άινιαιφέ;ραιμε. ηδη tόν Πορφ.ύρι.ο καιί τόν 'JΙ()μβλ1,χο, nού

-· εγραιψαν κα1ί αί δύο βιογρα1φ�εc:. τοϋ Πυθαιγόραι..
Κmά τόν Μεισαιίιωvιά ,καιί 110ύc:-. με'Τ'έinειrτ�α χρόνους ό Πυθα

γόρας καιί ό Πλά,τωνΉ έ,θεi(ι>ροϋvτο έμr�νευστιαί όλων των μυσται
νωγοκών συστηιμάrτων, μέ�σο 011ά όnοία κοτά ·roύc: χ,ρόνουc. έ
κε:ινοuc: έκα1λλι1Θργιοϋνrο τά αiVθρωιn.ιιστικά ίδαν:ιικά. Καιί. είναι 
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χσ,ραικτηιp:,σηκη η φράση δτι ό ,Πυθαιγόραιc 1ΚJα1ί ·ό Πλόrrων η· 
ταν «·ίδριJΓ11α1ί ιπάσης Μασονίας». 

Ό Πυθσγόραιc δέ,ν ειδωσε μι:ιά διδαισκαλί,α πού έΖησε όσο 
καί ό ϊδι,ος •η οού διαrrη,ρήθηιΚ!ε τα1ρι,χιε�υιμέΜη 1μέΙQΙCΙι σέ 6ι6λ�σ . 
.. Εδωσε τιό Πυθαιγόρειο ιπνιεϋιμια, πού έν:έηνιευσε πολιλούς φι�λο
σαψυυς. καιί έnέ·l1ησε ιnολιλούς οίωvες, τό όποίο 1πιθανώ-rς:η;α
νά lη άκόμιη κοί σήιμε.ρα. . 

· 

Είνιαιι έΙΚJείνιο nυύ έμιπνέtει - δnως ,καιί τό ιπιραιγ,μcπικό Χρι" 
σηαΜ11κό nνιεϋιμα - τόν ήθ:1κό βίο, τό «lην καrr' άρεπήν». Έ
κ,εiνο ηού γ�εννάΘι την nνιεuμαιηκή φιλvα καί αιkιθή!μαται άδε:λ
φ�κά μιεταιΕύ των άνθρώnων, σnωc έ,κείν,α, πού είιχαιν ικm έςιεδή
λωναrν α,λλισηε ένιεργηηκά οί ηαλαιοί Πυθαιγόρειοι, •καθως κα1 
oi άγvοί έιΚJείνο� πιpιωmι Χριιση01VΌί. 

.. Αν τό Πύθαιγιόρειο πνιεC�.ιιαι τοϋ ένάιpιετου . βίοu' και· της 
όδε,λιφιικης δ�αθέοοως 1κ,aλλιιεργηθη κα1ί άναπτυχθη •Κ{)Ιί άπλιωθη 
πλατύτερα,, οί σηιμειρ11νές όινώμαλιες ΚJαί έχθρDΚέ,ς σχέοοις μιεrο� 
Ε:ύ Ί1ων άνΘρώπων, θά ,μιε11α6ληθοϋν. Τήν άιδιιαφορ�α καιί την ψυ
χρό-τηrτ�α θά ιάντιιιοοιrαστήοη ή ιφ�λ�κό-r,ης ικαιί ιή άδειλφuκή διό
θοοη, τή1ν έχθρόπηrrα ή άιγόnηι, τήν άδιιολλlαθα ή άινοχή, τη 
μ1σσλλοδ0Είο ό σε6αqμός της έ.λιευθε,ρρας της σκέψε�ως καιί 
της ουνιε,ιδήlσεως. Τ ό πνιεϋμα ούτό δέν· ιnρέm,ι νά ιnαιύση νά 
καλλιιε.ργηται1 ,άικ,σύραιστο σι,ήιν ψυχή των θC11U1μαισrων τοΟ Πυ
θαl'{'όρα, άιλιλά καί στήν ικοι,νή γνώμη. 

Πολλοί Πυθαιγόιpειοι Διεισμοί ύnόρχουv nάιντσΤ1ε σέ πολλά 
μέρη της Γης, είτε όνιqμάίσνταιt Πuθσγόριειιο�. εί�,ε δχι Καιί ό 
Πυιθαιγόρακ:: ίσως "νά .Ζη ·�σί σήιμιε�ρα ά,νάμεισά μας. Δέν •είνιαι� βέ
βαι�α, ό ηα1λι1ός Πuθαιγόραις, όnως ό Πυθαιγόραις δέιν ηταιν ό 'Α
πόλλων. · Αλλά ή όνθριωπό-r,η.ς δέν πιαιρcw,Jέ<νε�ι ερι,μη κα,ί έγικο
τσλελεnμιμένη. όπό ΤΙΟύς 11ιραιγιμαπ,�κούς Μύ,σ11σς. Σέ κάθε έ1ΠιΟ
χή, τώραι ιrοί nόντrοτε, σέ ,κάθε χώροι, σέ ιΚJάθε οορίιnτώση «'Ο 
ίητων ε�ύρίισΚ'ε�t, ό αιίτων λαιμβά•νιε,� κaί τφ ιφούοV'Τ1� όινοιγήσε
τa,ιι». Άλλά οον ιnρέι11ιει, νά ληιαμονοϋμε τιό Πυθαιγόρειο παpάγ
γελιμα « Τάς λlεωφόρους μή βαιδί�ει,ν». 
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1. Τ1ό μυαrιικό της Εύτuχίαιc δέ�ν συνί1σ11αmα1ι στό νά κά
νη ιιωθέVΙΟις δ,η τ.οϋ ·άιρέαει, όλλά νά τ·οϋ άρεση ό,τι όψεί� 
λιειι νά κάινη. 

2. Ή -Εύτυχίια ύπιά,ρχει έκεί δnου εύρίισκετα11 καιί σn�αι
νίωc ·έιΚεί δπου άινιαιιητείΓJΊω. 

3. Μιειpιικοί δνιθρωποι εχουιν ηάντa λόγον ν1ά είναι, εύτυ0 

χ,είc, άλλιά έπιιιμέrνουν νά σκέιnτωνraι• δη ·είναι· άτυχιείc. 
4. Έκ,είνοι πού έnιιιμιένουν v;ά ά,ίσθάνωνrrαιι άιπογοητεL))ο

.μένοι, κλε:ίνοu,ν 'Τlήν θύρα της εύτυχί,αc,. ένω θά Ι]Jnοροϋσαιν 
εϋκολα ν' άιπολαιύσουιν Ί'ά ηλούτη. τ,η.c. 

5 Γι,αrτί ν,ά �αrrαστ,ρέφωμε τήν nαpιοϋσα εύτυχίο, σκε
πιτόιμενιοι .μιά ,έ,ρχόιμενη ,η ψΟ!ντC11στ-ι1κή άτυχίο, ·ή όοοί1α1 1μ1π� 
ρεί ικα,ί νά ιμή συ1μβη διόιλοu; 

6. Ζησε ,αιφιε,ρωμένος σέ κάτι καιί ,εχιε ενα σκοπό στή
ιωή. 

7. 'Έχε τήιν καιρδ11ά σου όνοι•χτή ! >Gοιμόγέλaι!
8. Γέ�λα καί θά γιε�λάση κοντά σου κι' ό κόσμος. Κλό-

ψε, άλλά �,JΌ'ν4άιχοc. 
9. Τό κλιειιδί τη·c ,εύτιυχίαc είναι, ή ΕΡΓΑΣΙΑ· "Άψογη,

τί,μ,ιι01, ειίλιιιφινιήc καιί ,όνιδΙΟ1iελήc έpγασ�ί�α. 
10. Ό Τιών Ράσκι,ν έλεγιε: «Πι:στεύ·ω •δη κάθε ά�ληθινή

σκέφιc καιί κάθε σωστή ηραδι,c έnιιθέτουιν τήν σφραγίδα της 
όμοpφιαc τους στό δτομο κ:αί τό πρόσωπο». 

* 

Lux ex Tenebris 

"ΈVΙα είναι βέβαιιο: 

Μέ,σαι ,άπό τ,ή ,μά,χη τοϋ μαuρου ,κοί -r:οϋ δon,p-ou 
ικαιί 1ϊήν ,αιί1μστοβαιμμένη1, άJκόpεστ,η κι' δνορχη, 
μέσα ·άιπ.' τή qιαιμάχη των φωτοσκιάσεων, 
τηιν ,πaιραιπλαv11τιική �αί έν�αιλλασσομέ<νη 
ϋπου�λο, 

ενα είναιι σίγουρο: 
'Η θρι1α1μ6ιική ·έηιιιφότη.ση τοϋ δσnρου: 

• Α� τή νέα συλιλοιyιη
LUX ΕΧ TENEBRIS 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

- -- --�-- --
- --- --- --- --

---- --
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ (Dρόσφά:τη φω,όγραφ(α} 

,'ί • :".� �·. i .. ,• 

'Ο'λοκλ-ήρωσις 

'Αν θ ρ -ιού 
, 

ωπου 
Της Κας ΜΑΡIΑΣ ΚΩΝΣΤΑ, 'Αpχιτέκ.τονος 

Ή έποχή μας χαρακτηρίζεται 
σαν ή έποχη με τις με1αλύτερες 
έπιστημονικές, τεχνικές, ο,!κοyομι- · 

\ \ ' ; κες και κοινωνικες κατ!Χκτησεις •. 
παρ' ολα αύτα ομως, ·:-θεωρεϊται 
και σαν ή έποχη με τις με1αλ� 
τερες &ν φuχίες, αναζητήσεις, έ
παναστάσεις και κα-θημερινες με
ταμορφώσεις, σε - ολοuς τους το-

,.. ' t ' ' "  ·,λ '• μεις, χωρις · αuτο να εχη 6α ει α-
, Ι ,. � � Ι \ 1 κομα τερμ� σ,τη ι;ι1.1στ1.1χια

1
, τον πο-

νο, την &οικία, : τον πόλεμο, την 

' ' ' ' ' - ' \ . καταπιεση, ακομα κι εκει ποu το 
6ιωηκο; έπίπεοο 6ρίσκεται ηοη πο
λυ ψηλά, &κ·όμα κιΆ. έκεi που ή έκ-

'� . - . ' ' "λ ·παιι:.ιε.uση ε:',Ιαι :πρ.οσιτη σe ο οuς.
wΕτσι -;:ι :προα.ιώνιο έρώτημα του 

&νθρώπού: Που παμ�; 1ιατί. ήρ
θαμε; πο:6ς εfναι ό σκοπός μας; 
τί-θεται ολο' και. πιο &1ωνιωοες 

· &π' :-τον .κα·S\ένα μας· και _κα-&.ημε
ρινα. πα:ρουσισζοντ_αι oi σώτηρες,
«οί 1κο1.1ρου>ι,_ όί ή'fέτ�.ς, :οί έλεQ
-θερωτές, πο� ·. ύ .πόσχοντα:ι; ·· χάρις

1 
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στ·η μέθο�ο πού οιοάσχουν, το σύ- σχεψτ� μ.αστε, άλλα π ω ς  να σχε-
στημα ΠΙ)J υίο{Ιετουν, τό οόγμα ψτόμαστε. 
πού πρεσοεύcυν, την Σωτ·ΙJpία, τ·ην 'Γο μ:ήν JϊJ.α του Κρισναμούρτι εΙ-
�ύτυχία, τήν 'Αλ·ή·θεια. ναι έπαναστατικό και σύγχρονα 

'Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια χαρμόσυ·ιο κα\ ένθ.�ρρ1,1ντιχό. 
ψωΨΙJ, μια κα-θαρα έπανcrστατιχ·η Δ,ηλώνει. άπερίcpραστα πως μ.πο-
ψωνή, ΠΟ� άμψισοψεί 't'l)'I άςίΟ'ί ρουμε νσ. σωθουμε, οχι ομως εξω 
οίασο·f,ποτε μεJόοου, πού ξε;ι.Μ..ια- άπό μας, με προσευχές, ίκεσίες, 
ρα οηλώνc.ι, οτι το σύστ·ΙJμα, ή μ.έ- εύλά6ειες, οιαλογισμούς, άλλα μό-
{Ιοοος, το δcγμα, ;ι.αι στον πνε�- νον ά;;ο μέσcr μ,zς, μ� την παρα-
ματικό και στον πολίτικο τομέα, κολούJησΙJ της διχης μας ζωης, 
σχλαοώνει τον αν-θρωπο, δεσμεύει οχι με την μίμηση της ζωης τω'Ι 
τ·ην σωστ·η έξέλιξή του, ;ι.αί σκο- αλλων. 
τεινιάζει τό,, ορόμον του προς τ IJ'I Στον δρόμο της ζωης, μας λέει; 
Άλή.Jεια. ·.9α συναντήσωμε συνοδοιπόρους χαι

'Η άλή-θεια πού όργανώνεται 'ίσως - Ίσως 6οηJούς, . εναν cpίλο, 
παύει να ει.ναι ΆλήJεια. Ή Σω- ενα'Ι άγαπημένο, μια σύζυγο και 
τηρία που δίδεται άπό ενα'Ι τρί- οντα πού ,θα τα ,θεωρήσωμε περισ-
το ε!ναι πλάνη, ξεγέλασμα, πρόσ- σότερο προηγμέ'Ια άπό' μας. "0-
καιρ·ι� πσρηιοριά,_άκόμα κι' άν αύ- λοι Ομ�ς αύτοί, μποροUν να είναι 
τος ό τρl.τος ε!ναι ενας "Αγιος. μόνον σύνψοcpοι στο'Ι δρόμο μας, 

'Η έπαναστατιχη αύτη ψωΨη ά- δεν μποροίίν να είναι το τέρμα της 
νήκει στον Κρισναμούρτι, πού έδω όσου. Κι' αν προσπαJήσώμε ετσι 
καί μισό σχεδόν αίώνα, άκούρά- να τούς δοϊίμε, ,θα ύποψέρωμε πι-
στα μιλάει για την άν :χγy.η της . ;ι.ρά, μέχρις οτου διδαχJουμε άπό 
λύτόγνωσΙJς, σαν μοναδιχης όδου το μά,,9.ημα αύτό. Γι' αύτό στην 
προς τη·ι Μεταμόρφωση χαί την πνευματική μας άνάπτυξη δεν ύ-
'Αλή,,9.ειsι, και καλεί το'Ι ;ι.α,,9.ένα, πάρχει θέση για όργανώσεις. ' 
μόνο του ,ι.αί για διχό τΟJ λογα- Οί όργανώσεις, σαν γραφεία 
ριασμό, ν' άρχίση με ·την διαρχη πληροφοριών εχουν κάποια σημα-
έπίγνωση των σ;ι.έψεω'Ι χsιί των σία ,άλλα αν χρησιμοποιηθουν για 
έπι-9υμιων τcu, στα,,9.ερα και ύπο- ;ι.άτι περισσότερο, έπίοραδύνοuν την 
μονέτικά, το ταξίδι της αύτοανα- άνάπτuξ η και δuσχεραίνοuν την έ-
κάλuψης του έγώ: χωρίς να ύπό- λεύ,,9.ερη πορεία της ζωης μας. 
σχεται ίκανcποίηση, παρηγοριά η 'Η ζωη ομως του άνθρώπου, 
έλπίοα, άcpcC ολα αυτα εfναι α- λέει ό Κρισναμούρτι, ,θα επρεπε 
χρηστα κάτω άπό το cpως της Ά- να εΤ.ναι cάν το νερό, προσαρμο-
λή-θειας, πού αυτη και μόνον αυ- σμένη στο σχημα των πραγμάτων 
τη άρκεί για την Έλεu-θερία. κι' ομως οιατηρούμενη πάντοτε κα-

«ΓνώσεσJ -ε την 'Αλήθεια και Jαρή μέσα σ' ολες της τ\ς έπ:,,-
ή 'Αλήθεια έλεuθερώσει ύμας». φές. 
Αυτό· έπαιcrλαμ6άνει και έπιμένει __ Γι' αυτό, ή 'Αληθινή τε_<:νιχη 
στ'ην άνάγκ�η μιάς έκπαί8ευση;, της ζω'ης συνε1tάΎεται άπεριόριστη 
πού δεν θα μας μαθαίνη 't ί να έλαστικότητα και σε τουτο άΥ.ρι-

-----

---

---

---

---�----�-
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6ως εγκειτα ό κίνδυνος του νd: 
προσπα,θη κανεις νd: καλλιεργη 
καθωρισμένες ίδιότητες. Στον δρό
μο της όλοκλήρωσης άπαιτείται 
εύκινησία ')(.GC& έλαστικότητα, ωστε 
ν' άνταπρκρινώμαστε με άπλότη
τα, με φυσικό":.ητα και όρθd: σε κά
θε, περ ίπτυcrr;. 

Μελετωντας τους λόγους του 
Κρισναμούρτι και προσπαθωντας 
νd: καταλάοωμε σαν ενα σύνολο την 
aιοασκαλία του, άνακαλύπτομε πως 
γι' αύτο μiς χρειάζεται μιd: σειρά 
άπο λογικες συναρτήσεις σκέψεων, 
που θα μ.iς 6οηθήσουν νd: χτίσω
με τον άπαραίτητο σκελετό, με μιd: 

'ξ ' ' 'λλ λ ' ' ' τα η και μιcr α η ουχια, που ο 
'ίδιος, - άκριδως γιατι είναι αύτος 
που είναι, οεν του χρειάζονται και 
οεν τις χρησιμοποιεί. 

Στην προσπάθειά μας αύτη 6οη
θοί μ:.ις στέκονται ή συγκριτικη 
μελέτη των άρθρων του, των ά-

ι , ( ' , ' ' παντησεων του σε ερωτηματα ΊtΟυ 
του τέθηκι..(ν κατά καιρούς)' των 
ποιημάτων του και οί σημειώσεις 
των φίλων του. Καί πιο συγκεκρι
μένα: Τα < Δελτία 'Αστέρος», τd: 
6ι6λία «'Ελευθερία, Άρχη και 
Τέλος», «Στοχασμοί πάνω · στην 
Ζωή» ( σε•ρο I και 11), «Ή έκ
παίοευσι καί � σημασία της ζωης», 
καθως κα1 μια σειρά άρθρων του 
Ε. Α. WOODHOUSE με τίτλο 
«" Ανθρωποc: - Φύσις - Π ραγματι-
κότης», «'Αλήθεια και Παρηγο
ρία» ύπο τη; λαίδης EMILY' LU
TY'ENS «'Η ?5ιοασκαλία του Κρι
σναμούρτω ύπο του "Αηλου οου
λευτοu \V. J. BROWN «Κρισνα
μούρτι» ύτ:ο -;;ου GEORGE BRA
GDON και τον πρόλογο του AL
DUS HtϊXLEY' στο 6ι6λίο «'Ε
λευθερία - Άρχη - Τέλος». 

π ρόθεrτ·ή μας είναι να οουμε 

έκ των εν�ον την ολη κοσμοθεω-. 
ρία του Κρ•σναμούρτι, ώστε να γί
νη περισσό-:-ερο κατανοητη ή ούσία 
των λόγω·ι του. Γι' αύτο άναζη
τοuμε το ξεχωριστο, έκείνο στοι
χείο μέσα στην διδασκαλία του που 

. θα δικαιολο)"ί; την 6ε6αιότητά του 
οτι «Τώρα και Έδω», οπως λέει, 
είναι δυνατη για τον καθένα ή 
γνώση τη.; 'Αλήθειας. Διακρίνο
με τότε μέσα στο εργο του μια 
6ασικη άρχή: 

Ή ζωη δεν ·θεωρείται σαν ενα 
στατικο Εfναι, άλλα σαν Ζωη έν 
δυνάμει, Ζω·}. - Δημιουργία. 

1Ιε οάση την άρχη αύτη ή έκ
οήλωση της Ζωης μέσα στη φύση 

δεν είναι '71:tll μια φυλακη του 'Α
πολύτου, άλλο: τέλεια και έλεύθε
ρη Ζωή, αύτοεκφραζόμενη δημιουρ
γικά. Ή ί.ίλη, άπο την λεπτοψυέ
στψr. εως την χονοροειδέστερή -
της πυκνότητα, οιαμορψουμένη δη
μιουργικά, άποτελεί οργανο άπε
λευθέρωσης της Ζωης, ετσι ώστε 
κάθε φορά που μέσα στη φύση ή 
οημιουργικη ίοέα εχει φθάσει στην 
τέλεια αύτοπραγμάτωσή της, μιd: 
τελειότητα να εχη γεννηθη. π έ
ρα άπο κάθε ψαινομενικο περιορι
σμο μορφης και· ί.ίλης, ή Ζωη πα
ραμένει οπως ηταν πάντοτε «'Α
πόλυτη, .Καθαρη καί 'Ελεύθερη, 
μέσα σε εργcr μικρά η μεγάλα, ώ
ραία η άσχημα, καλά η κακά, εύ
χάρ:στα η cυσάρεστα». 

'Όπως άκρι6ως στα μεγάλα ερ
γα τέχνης των οιαψόρων Καλων 
τεχνων ή τελειότητα του καθε
νος έξαρταται άπο το είδος του 

' ' 'Ι} ' ' ξ , ' και την ειοικη ε�ε εργασια που 
άπαιτεί το ξεχωριστό του ύλικο 
( ή πέτρα, το μέταλλο,. το ξύλο 
στην γλυπτικη χάί αρχιτεκτονι
κή, τα χρώματα στην ζωγραφικη, 
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οί ,�χοι σ't"·� μουσική, οί ίΟέες στ·�,, 
ποίηση και τ.η ψιλοσοψία) ,ομοια 
και στ·η Φύσ·η ή τελειότητα είναι 
μοναδικη σl κάθε άντικείμενό της 
και δεν μποFεί νά ί.ιπάρξ;η σε κο-μ
μιά περίπτωση συ1κριτικ·η έκτίμη
ση μεταξύ τ·ης μιας και της αλ
λ ης τελειότητας. Κάθε τελειότη
τα ειναι πληρης κα,9.' έαυτήν, χω
ρίς νά όψείλη τίπΟτα σε καμμιάν 
άλλη. 

'Επομένως και ό &.ν,9.ρωπος, 
αύτός Μ.θ' έαυτόν, σάν δημιούρ-
1ημα της ζωης, είναι τέλειος, σάν 
άντικείμενο είναι μοναδικός. 

'Όμως · ή Ζωη - Δημιο,ψγία 
δεν μπορεί νο όλοκληρώση τό ερ
'(Ο της με μcνη την έκδήλωσή της 
στον κόσμο της ί.ίλης, μέσα στά 
διάφορα δημιουργήματα - άντικεί
μενά της. Με τη δράση της αύ
τη ή κ�ηση της ζωης σταματα 
μέσα στά οημιουρ'(ήματα - άντι
κείμενα καί τότε έκείνο που είσηλ
,9.ε σάν Ζωη - Δημιουργία ένυπάρ
χει μόνον σάν καθαρό Είναι. Γιά 
νά όλοκλ ηρωθη το ερ'(Ο της, το 
στατικό Εινα• πρέπει νά μετατρα
πη και πάλι σε ένέρ1εια. Γι' αύ- . 
τό, ή Ζωη όψείλει νά προωθηθη 
στον δικό της κόσμο της έκδήλω
σης και 'Ι'Χ έλευθερωθη διασπων
τας -;ον. Τό κατορθώνει αύτό με 
την δημιουργία του 'Ανθρώπου. 

'Αντικείμενο μέσα στη ψύση και 
ίιποκείμενο μαζί, ό v Άνθρωπος 
προσφέρει στην ζωη την νόηση έ
κείνη, που είναι ίκανη νά έκτιμή
ση και νά κατανοήση ολο τον πλου
το της τελειότητας το.υ σύμπαν
τος, μεταμορφι�νοντας τό έσώτε
ρον Είναι του σε ένέρ1εια. 

VΕτσι ή Ζωή. με τον ν Άνθρω
πο, δλοκληρώνει τον κύκλο της 
οημιουρ'(tκης· της κίνησης και ψο-

ρας, άποκ τα η ίδια συνείοησ·η έαύ
. της και άρχίζει μιά νέα δ·ημιουρ
γικ·η σταδιοδρομία. 

Είναι στ' άλήθεια φανταστικό 
τό νά συνειΟ'Ι)'t'ΟΠΟιήσωμε οτι κά
·9ε &νθρω1tος είναι και μιά έστία
cημιουργικης έρμηνείας, μοναοι
κης πάντοτε, ενα κέντρο που κά
θε φορά έρμηνεύει -ι.αί πάλι τ·η
φύση και ετσι ή δ·ημιουργία των
άντικειμένων διαρκώς άνανεώνεται
και έξελίσσεται, ωστε τό κά,9.ε
άντικείμε110, άρ1ά η γρή1ορα, νά 
ψθανη στο σ·rιμείο orcoυ και αύτό, 
με τ·η σει?ά 't'0\1..,_ νά γίνεται ενα 
�1tοκείμενο. 

Χρέος χ.αl σκοπός, λοιrcόν, του 
κά,9.ε άνθρι'-που είναι αύτός ό ίδιος 
μό11ος του νσ άναδημιουρ'(ήση το 
σύμ1tαν, bπrτε ιίνεται ενα με την 
Ζωη - .λημ ιουργία, σάν στοιχείο 
καθαρής ε�μηνείας. 

Μέσα σt:. μιά τέτοια τελειότη
τα δημιουργ·κης χ.ατανόησης ορί
σκεται ή -ιλική του αύτοπραγμά
τωση, '(t:Χτι ό αν-9ρωπος γίνεται 
μεταψυσικ>' τ.ραγματιΥ.ός «ν Άν
,9.ρωrcος» την στι1μη rcoύ ταυτί
ζεται δημιιι.ργικά με την Ζωή. 

Ή αύτοπραγμάτωση του Άν
-θρώπου ομως, κάrcου σταματα και 
ένω μέσα στην ψύση ή φυσικότη
τα και ή τελειότητα συμδαδίζο:.ιν, 
, Ι t \ Ι!. Ι ,, ο κανονας σuτος rcαραοαινεται η 
φαίνεται γ•ά πρώτη φορά νά πα
ραοαίνετα: μόνον σ' αύτόν. 

Κάτι άντί-θετο της δημιουρ1ι
Υ.ης ζωης μέσα στον ν Άν-θρωπο 
τον κάνει ά,ύσικο. VΕτσι, μόνον ο
ταν το στqιχείΌ αύτο ξεπεραστη 
και ή δημιουργικη Ζωη άφεθη μέ
σα του καl πάλιν έλεύθερη σ' ο
λη της 't'Y}'I καθαρότητα, Οταν ςα

ναγίνη και -;-;σλι φυσικος και κατά 
' 'λ ' (\' " συνεπc:ια το: ε.ιος, τοτε να εχη 

------

�·-- ---- ------
------
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ψ-θάσει σ'. έκείνο που όνομάζεται 
.. 'Απολύτρωση. 

,Εξετάζοντας τΟν "Αν-θρωπο 
6λέπομε δτι σCXV άντικείμενο μέ
σα στη φύση είναι τέλειος και μο
ναδικός, ο�:ώς ολα τα: δημιουργή
ματα της t:,ωης. 'Εκείνο ομως που 
" - (f ' \ ' εχει σημασ;.1: ε�ναι οτι και σαν υ-
ποΥ.είμενο δεν έχει να: «Ύίνη>> τί
ποτε, Ύtατ: είναι ηδη μια: άπόλυ
τη ούσία. v�χει άπλως να έκψρά
ση τΟ «τί F ίναι» Καt να <ΧναΚαλύ
ψη την σημασία και το νόημα της 
ζωης μέσα του και γύρω του. Και 
ή άνακάλ,ψ·η ,θ.' άρχίση με την 
μελέτη το Ί 'ίδιου. του έαυτου του, 
που ό Κ(' rQ'Jαμούρτι την όνομάζει 
ΑύτόΎνωση. Τότε μόνο -θα ξεπε
ρ.:fση το cτι:ιιχείο έκείνο που τον 
κα.Ο.ιστα &τ;ύσικο, όπότε σαν άπο
λυτρωμένη νό.ηση aεν ,θ.α; έχη πια 

'" ,. - ' ' "συνειοηση ουτε του υποκειμενου ου-
τε του άντι·,1,ειμέvου, σαν ξεχωρι
στες έντό; του ίδιότητες. Θα τα 
περιλαμβάνη και τα ούο σαν κα
-θαρη πραγματικότητα. 

Θα έχη γίνει V Ανθ.ρωπος κατ' 
είχόνα κα: όμοίωση του Θεοu, καί 
οί aύο · ψ:.ιινομενικα: άντίθεtες ψο
ρες του ρεύματος της ζωης; που 
ρέει έντός -;ι;υ, θα ταυτισ-θοuν καl 
θα προχωρήσουν άδιαίρετες, γιατι 
καμμια άπ� τις δύο δεν μπορεί να 
προχωρήση άνεξάρτητα άπο την 
&λλη. 

πρέπει ομως να οιοαχθη πως 
' ' , να σκεψτεται αωστα. 

π ρέπε: να -�ελήση να σκεψ,θ.η 
'. σωστα. 

πρέπει νά προσπαθήση να σκε-
φ-θη σωστά. 

Γιιχτl στ' 'άλήθεια πρόκειται για 
μια μεγάλ fj 7tp0σ'Ιtάθεια, δύσκολη 
.και_ αύτεν,.υνείοητη στην άρχή, αι-

γά - σιγά ομως ε�κολη �αι αύ-θόρ
μητη στο·τέλος •. 

'Εκείνο 'Ι!"Ου .6ασικ� του χρειά
ζεται είναι 't1 u7tομονη και ή γνώ
ση οτι κα·tΗνας πρέπει να άρχίση 
άπο την άρχ( και να: άφήση . �ην 
έξέλιξη Yi πραγματοποιη,θ.η μό
νη της μJcrα του, γιατι αύτο είναι . 
κάτι ,πού cεν μπορεί να το έ7tη
ρεάση. 

«'Η χρ·Jι:.αλίδα δεν -θα γνωρί
ση τί είναι +, πεταλούδα, μας λέει; 
παρο: μόνον οταν γίνη πεταλούδα». 

Μόνον ;ί σωστη σκέψη -θα 6οη
-θήση τον, άνθρωπο να κατανοήση 
tα-θειο: το·J έαυτό. του σε κά,θ.ε 6η-

- , i: 'λ i: / ' ' ' μα. της .ε .,ε . ιι.,ης του και_ να. αι-
σ-θαν,θ.η το νόημα των μηνυμάτων 
που· έρχονται. σ�ην συνείδησή του 
άπο τα 6ά·�η του Εf ναι του. 

Ή Αύτόγνωση για τον Κρισνα
μούρτι συνίσταται στην διαρκη έ
πιλογη του π;,εύματος, που θα οια
κρίνη ατη•ι κάθε σκέψη, λόγο η 
πράξη τοu: . . 

Το άληJινο στο άληθινό. 
ΊΌ' ψεύ,ικc στο ψεύτικο. 
Το άληiJ.ινο στο ψεύτικο. 
ΊΌ ψεύτικο στο άλη-θινό. 
ΊΌ ούσιωδες στο έποuσιωδες. 
Το έπο:.ισιωδες στο ούσιωοες. 
Πρόκειται για την διάκριση, 

την 6ασικη &ρετη που θα μετα
μορψώση τον έαυτό μας και σιγα -
σιγά την κοινωνία, 1ιατι κοινω
νία - περι6άλλον είμαστε έγω και 
σείς, δεν είναι κάτι ξένο προς έ
μας. 

. 'Όμως ή Αύτόγνωση χρειά'ζε
ται lνα εύέλικτο; ήσυχο καl 7tαρα
τηρητικο νου καl μια: καροια εύαί
σθητη καl άνοιχτή. · Καl 9 νους 
μας, που 06-θηκε στον ανθρω'ΠΟ, 
σαν το οργανο έκείνο που μ' αύτο 
θα παρατ ηρη, θα οιακρίνη και θα

1 
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κατανοη το} έαυτό του και τους 
άλλους, ε[•ισι γνωστό οτι εχει γί
νει οέσμιο; της ψευοαίσ,θ,ησης του 
χωριστικοίί έγώ, πού ό 'ίοιος καλ
λιεργεί κ:χι ουναμώνει, και οιαρ
κως παραπλανάται άπό τΟ'Ι πλα
στο κόσμο των συμοόλων, πcιρεμ
ποοίζοντας ετσι την έλεύ,θ,ερ·η ροη 
της Ζωης μέσα μας. 

'Όσο γιi τ·ην καροιά, φο6ισμέ
νη Υ.αι κλεισ·τη κι' έκείνη στο και
νούργιο, ζ·r,τα νά κρατ·ήση άπε
γνωσμένα ,ις λίγες έμπειρίες ά
γάπης κι' εύτυχίας, πού σε στι
γμές λιγο,στές 1yώρισε, ένισχύον
τας κι' :χύτή, με τη σειρά της, 
τα περιοριστικα τείχη του νου, ΠΟU 

όρ,θώνονται άνάμεσα άπ' την ψυχή 
και τον � !-Ιλιο της ζωης. 

Είναι τά τείχη της αύτοπροσ
τασίας, πο� οιαιωνίζουν την άν
,θρώπινη &,ωριμότητα, πού έν,θαρ
ρύνουν τ l)'i μίμηση και τον πι,θη
κισμό, πού καλλιεργουν την έπι
,θυμία της a:ι,οπροδολης, την έ
πι,θυμία της έξασφάλισης, του 
πλούτου, της δύναμης, με λίγα 
λόγια τα ,ειχη πού ένισχύο..ιν την 
πλάνη τη; ίπαρξης του έγώ, σάν 
χωριστης όντότητος, και οημιουρ
γο3ν την αίσ,θηση της έσωτερικης 
άνεπάρκε ιας. 

Ειναι τά τείχη πού οέν άφήνοuν 
,ον νο- άνε·,;ηρέαστο νά οη, να κρί
νη και να �ωταλά6η πως μέσα στον 
κα·θένα μα; έκεινο πού ένεργεί, 
αίσ,θάνεται και σκέφτεται είναι μό-. 
νον ή Ζωή κι' οχι τό χωριστικό 
το έγώ, πο� οεν είναι παρα το σύμ-

πτωμα μια; έσωτερικης άταξίας, 
πού μέσα στην άμά,θειά μας του ά
ποοίοομε άντικειμενικη ϋπαρξη. 

Αύτά τα τείχη, καλεί ό Κρισνα
μούρτι τον καJένα γιο; λογαρια
σμό του, να τα καταστρέψ·η μέσα 
στην φλό1α της αύτεπίγνωσ·ης, ο
χι άγνοων-:α<, τον σχεταο αv-θρω
πο, όχι .;ποτασσον-:-ας τό χωριστι
κό έϊώ του. άλλα κατανοώντας 
τον, με ,γιν οιαρκη παρακολού,θη
σ·η της k:τι-θuμίας, κα .9,ώς γεννιέ
ται, καί -.ης άvταπόκρισής της 
μέσα στις σχέσεις μας με τις ί
οέες, τά τράγμ.ατα, τούς άνθρώ
πους. 

Τότε, οπως μας λέ1ει, έρχεται 
·ή παραοοχή αύτοσ πού είναι.

Τότε ό vοίίς ήσυχάζει χωρίς 
προσπά,θεια και ενας άλη,θινος πα
ράγων γεννιέται: Ή 'Αγάπη. 

Τότε κυριαρχεί ή ένότης. Ή 
σκέψη πα•Jει να λειτουργη μέσα στα 
γνωστα πλαίσια του χρόνου. Γεν
νιέται ,ό Αίών�ο στο τώρ:ι, στο 
παρόν. 

Τότε το έγώ είναι άνίσχuρο νά 
άποι;,ράξ η τ.ια τη οιέλε..ιση της 
ζωης. Σάι χωρ:στή όντότητα εχει 
οιαλυ,θη μr,.σα στο ι;,ως της 'Α
γάπης. 

Τότε· έπέ� χεται ή άναζη,ούμ.ε
νη γνώση τ·iΊς Άλή,θ,ειας και μα
ζί της ή όρ,θ,r; πράξη. 

Καί μόνο με την όρ ·θη σκέψη 
και -..ράξ η έπέρχεται ή 'Α:πολύ
τρωση. �lόνο πού έκεινο πού άπο
λuτρώνετα: οέν είναι -πια ό αν,θ,ρ�
-πο;, άλλά ·τ; ίοια ή Ζωή. 

*'************* 

------
-� - -- --� -- ----

----
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ΕΧΕΕΕΙΕ ΜΕΤ ΑΞΥ ΥΠΝΟΥ 

ύπνω-ιισpού καl ύποβολίtς 

καί έπιπτώσεις έπί τοϋ όργανισμοϋ τοϋ άνθρώπου 

Ό ανθ.ρωιπιος. ξέροqμε τωλυ 
καtλα αrπό τον • Α.ρ,uστοτέλη, δτι 
είνCΧΙι «ον ,τολιιrruκόν», δηλαiδιη 
κοινωνuκό με ολα τά έnτσ:κό
λαJθlα: της δρc:rοτηιpιότrητος καl 
του έ-πκryyε)ψατικψου. Κινεϊ
ται, σκέ:πrτ:εται, ,κΟl-'ράιyετ·CΧJι, ά,λ_ 
λα εχειι άν.άy,κrη ,καl να άνα
"Π'ΟRJθτη. Αύτό το σιη1με:ίο, κα-rα 
ενα 'Π'Ολυ μ•εyάλ�ο μέρος, το ί
Κα'\ΛΟ1110LΙΕ1 δι ϋ,τνος ττιού, δττωc; 
θ)(ΕιL ά:-τrοδειι χιθ�η έ-ττuσrη μ•ονLκως, 
άmτοτελεϊ την aκ�ρσ:σιη της άλιrη
θινης ,τ,ροαωιπιι,κότητος. χωρlς 
ένδοιασμοιύς, ύτpειΚΙφυyες καl 
σκοιπψότητες σ1ι.ψψέιροντος. Τ ό
τε, σύμφωνα με ταν Φ�ρόϋντ, το 
)'Ιθνετή1CJ1ιο εν.στuκτο, έλιευθερω
μένο άττιό κάθε λοyης συyκατά
�αση, όκpήν.ειι το ό-τrοσυνειΟδιητο 
καl ψθάJνε,ι στο άiσιυν.ε�ίJδιητο. 
Στη ,θειpCΧ11rεία αύιτ-η 'Π'Ού, οοως 
θα Ιδοομε άρyότε�ρο:, μ!έlσ<p της 
ύττνώσε,ως &rοο�ό!λιλ!οvται ατο
μα ύστερικα κυρuως, στη1ρίζt:.
ται κ,ατα ενα ,μιεyαλο •μέρος ή 
ψυχuατρuκή: 

'Έτσι, δ ϋ'Ιτν.ος 'ά.τιοτειλεϊ έ
κeϊνο το «α.λλο», δ,rου σύμφωνα
με ταν Πλάτων.ο: 16' �ρωrιτος
τιν.ευματοκράτεϊται. Ή ϋλη '&�
λα!&η όκp,ήνει έλευΕ�φο το Ή'\ΛΕ.υ-
1μα, το δiτrο,ιον εόρLdκ.ει την εύ
κα:ψία να ·ύψωθη Υια ro ,ε!λθη 
σέ &με,σιη έnτιικοιινωνία ,με &λ
λα 'Π'ν'Εύμαrrα, ,ι,ού εύρίσκονται 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΑΤΩΦ 

σrε α:ττόσιτCΧΙση ώρω,ν, ή•μιερωιν, 
μJηνων, χρόνων ,και αίώνωιν άiκό-
μη. 'Ία.χ; αυτο να άιτrοτελη ιμιία 
ά�κiψιη eΚ4>1ραισιη της &κpuοϋς ύ
ττοστάχJ!εως της άνθρωτιίw�ς ψύ-
01εως, της Ιδιn ρηιμ-έ.ιν.rης ιέικ του 
ά!διαψέτου Νόyσu. Έδω cπrη,ριί
ζε ι ή ψυχιαλ!οyιία τηιν έξήyηιση 
των όνείρων, της διαισθήσεως 
έν μέρει καl της �έινqράσεως ά
κόμ,η. 

Ό m,εuιματισμός, &πιως ΚiCXt 
ή ία,ψιΚJη νά�ρκωση. �λέ'Π'ΟUν 
δτι με τον τρό'Π'ο αυτό της άττ
ελιεuθιερώσεως, μέ� του ϋ. 
Tt'V.OU, με μέσα τεχνητά, ιμε ΙQΙJ
σί,ες μη,χανuκές, φυσ,uκες η χ;η
,μ�κές, -τrετυχαίlν.ουν α;μεσια στο 
σκοπό τους. Με :rην ϋττνωση 
πάlλι, δ αυτομάτLΙ(JΙμος .εt.,,α� έν
τονώτεφος καl 'Π.pακαλει ιέικi&η
λώσεις διιαψ6ρων εtδων, &τrως 
θά ιδουμε, στο ύ'Π'Οουνειίlδηι:rο.' 
Ή 1διιαιp,qρα έ-τrοιμέν.ως μιεταξυ 
του ϋwου ΚJαl της ίmτνώσ.εως 
είναι οτι κατα τή Ιδιά�pκιε1ια της 
δευτέΙΡας, το . ό:το•μο δεν θuμα
ται τα ον.εuρσ: η τlς τιράξιeις 
του. δταν έτια\Αέlλ!θη στην rιτιρώ
τη του ·κατό:Jστcrοη, πόυ όνο,μά
ζrεται «έyρήyσροη». Πα;ρατη
ρε'ϊται έnτίJσης &τι ύψί�σταται α

μοο�η σόνiδaση, τινευματuκως μ-ε
ταξυ δύο η �ριοοιοτέρων � 
χων y,uά: Ε'\ΛCΧ 1[-UUΚJρo )(Ιρον.�κό διά
στηιμα. 

Ί 

j 

-�--� _ __._ __ _____ __ ___,_._ 
__ _

_ __ _ __ j 
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Είδωώ: έrruivω στον ύπνωτι
ΟΙμό ,και την ύπσ<5ολη εχουμε 
νά ΊΟΟuμε δη αύτό ιέΉηυyχάινε
το:1ι μέσφ ·όλοκιλή1pου ,συy�κι.φί
ας περιστά!σεων ιμε,ταξ·ύ Ήομποϋ 
και δeκτου. 'Έτσι, δ 'Ιl'σμπός 
,κατευθύ\Λει τόν Ιδέ1κτη, :πισύ εί
ναι τό «μέντ,uουμ» και «ύ-πο<5άλ
λεται» ,μέJσ�φ τ,ης ύπ-νώσεως, ύ
'Π'Ο)Κιούσντας τυq;ιλα ·σrrις 111ρο-
σταyες τοϋ δέΙΚJτου. Στην 'Πίpο
κε�μ,έvη 111ε,pίΉτωση το ατομο 
ε·υρί01κεται σε 1<ατάσταση κα
\ΛΟ\ι14Κης σ�ματικης λειιτοrυρ,yί
ας. Ώρισμένα δμως ψυχονευρι
κά κιέντρα, ιδιά τ,ων δίπιοίων έκ
τrέ,μ1Uονται ε·ί!δuκες άκτινο<5οιλί
ες, έπικοινωνοϋν μιε τόν Ήcψπό, 
παίρνουν τις δtαταyες και τις 
έκτελοϋν τυφλά!. 'Έτσι, ,μεταξύ 
δύο η τριών προσιώπων είναι 
ιδι.wατόν νά (χουμε μετα(5.ί<5αση 
σκlέψεως. 'Α\Λαψέ\ρεrrαι σχετι,κό 
πε4ρcχ:μα δπου, ένω τό ιμέντιοι..ψ 
εύρίισικ,ετο σέ δuα:ψορετικό δω
μάτω άπό τον ·όwτίmοιχο ττο.μ
π,ό, ητο:1ν ·σε ·θέση ν�ά ·δι�ά!ζη 
ση,με.rωμα ΤΊΙΟύ εypαψε ενας 
τρίτος 1δίrπιλα στον 'Π'Οιμ'Ιl'ό, με 
.μόνη την ,έρώτη1ση: «Τ1ί λέyιει 
τό ' σηνει&ωμα πσύ εγραψα;». 
Δυσiκολίες -παρουσ,ιάστη ·κ α ν
στη μετα<5L<5ο::ση σκέψεως έ'!l'ά
νω σε ά;ρuθμούς; οχ,ι ομως σέ 
ολες τις περιπτώσε·ις. 

Τα ατάμα αύτά συνήθως ε
χοuν ,μίαν ,ε,μψυτη ροπή yια ,Κιά
'Π'Οιον -πομ1τό. Μέ αύτόν έrοιικοι
νωνοϋν και «άντα1t1ακ,ρίνοvται» 
στlς 111ροσταyές -rου. Πιεψαματι
κα πάiλι άναιpέροvται 1U8pιmώ
·σε ις μεθυτινωτυκης ύ'Πό<5αλης
,έ>πάνω σέ μέvτι•ουμ, πού άνοι
ξαν τα ,μ,άτια τους "Ε,να τέ-

τοι,ο .μJέντιουμ π·ράyματι δtετά
χ�ί,η «νό:: ιδαλοψονήσιη» ενα 
τρίτο Π1'pόσωττσ. 'Έτσι: ,μέ τό 

,ε,ίικο\Λuκόν ,έyχεφtδιο ιστό χέρι 
>έ'ΠΙΤjyε και έ.Ε;ετέλεαε τό στόχο 
του. Ή ύrοο<5ολη ηταν -πλήρης. 
Φυσικ·ά, οταν ,κά!πο,τε επαιJ;ΟΙε 
νό:: ύψίιστατο:1ι ή σ,χέση εξαρτή
σεως μεταξύ 'Π'ομ-ττου και 'δέ
,κτου, τό μέvτωιψ άρχισε να 
έμψανί,ζη ση,μ,εια .κατατπώσεως 
και κοπώσεως. ,Κι' αύtό για-

J
τι ε.lχε ύ'Παστη την ταλΙΟJιπτ�ρία 
της μετα<5•ι:<5άJσεως της 01κέψε-
ως, ή ό'Γl'Οίια -σε τελιευτCΧ'ίαν ά
νά1'.υση- 'κατο:!θλ!ί<5ει τ•ήν προ- \ -

' - δ .,., ' ''------. σιω'!Τuκοτη,rα του I οκιμα..,;ομ,ε-
νου άτόμσυ προς σ,τιyμήν, πε
ριορίζε1ι στό ,aλάχιστο τις άντ,ι
διράσεις του και θαλώνε,ι την 
κριτuΚJη διιά!θε.ση, σχετυκό: μ-έ. 
την 111ρά!ξη 'Π!Ού θ.ά έκτελέση. 
'Αποτέλεοιμα ε{ναι νά ύττερψορ
τώνε.ται άτυό μία μαζικιη ξένη 
έ.πι<5ολή. της δποίας δ όρyα-
νιαμός του, λόγ<t) ελλείψεως 
άντιδ.ρασηκης ίκανότητος, 'Π'ε
ριορίζει τόν ελ!εγχό του μΙΞ.σα 
από τό ύ'Γl'οσυνε,uδητο, κατ,α τον 
Φ.ρόυντ. Τό υποσυνείδητο σμrως 
ιδέν είνα,ι εϋκαλιο νά ύ'Ιl'c<5άλλε-
ται σε uπ,ερ<5·ο'Νι·κη φόρτωση, 
·διότι τότ,ε έΕ;αvτλειται ,και έικ
τονώvεται άντιδραστικ:ά, με α

ποτέλεσμα τ·ην {ντονη δvαστρο-
ψή, 1κυρίως ψυχιική, και τόν
�ρυμμ:αη01μό του \Λευρuκου συ-
·στή ματος, άλλα ,και τη,v ττ:,_ή,ρη
ά!'τuοκτψ1οrτrοιηστη του άνθipώ'Π'ου.
Ή ϋπνωση συχνά εϊναι έ:τηκίν-
δυW] διότι, οττως ,και ή ύπο<5ο-
λή, άναθε,ρ1μαίνε.ι ψυχυκες ,άνω-

-μαλιίες, νοση,ρες τάσεις και ε ί-
ναι δυνατόν να συντελέ,σ,η στη,ν
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αϋξηση του αυτ()!ματικ:ψοϋ, 'Που 
cbυοτιελιεϊ κατάmτωση του άν
ΘρωτrLνου ιδuw:ςμtκιοϋ καt μειω
αη τω,ν Γκιανοτήτων του yιά ά
μεση άντιδραστικότητα. 

Βέ�αια, καt ή ίατρuκιή κά. 
'iΛει χρήση τοϋ &πνωτuό�μοϋ. Αυ
τή qμως yιίνεται σε 'Π'ο.λυ "Πε

ριωρυσ�μέΜη κλJίμακο;," Υιό: την 
�ρcmε1uα της ύστφίας ,καt αλ
λω,ν ψυχuκων ά!qθlενειω,ν, άψοϋ 
6Jλιλιες μsθοδοι, .'Π'Ού χ,ρηpψο
'Π'οιήθη καν 'ΠΙpίν, δειν •ά'ΤUέJδωσΙ<Χ\Ι 
ΤΟ: σ:ναμενό.μΕΊ,Ιg ά:ττοτeλJέ,σιμα
τα. Ή μ1ετα(Μ�ααη mκέψεως ιεt-

. ναι ε.να άmό τα φαι νόμιενα, 'ΠJΟύ 
εχειι άπrοδε,ιχιθη έ'Πuστηιμονuκά, 

Άποuτίισα1ε 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

τοvς ΧΡVGόδετοvς 

ΙΑΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956 - 1958 

1959 -1961 

Οί συνδρσιμιηταιί τοϋ ΙΛΙ ΣΟΥ

δικαιιοϋvται νά τούς όγορά� 
οουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 άvτί

της τρεχούσης ημης. των
120 δροχμων. 

δτι tσιχύιειι σε ώρισμένους τύ
'Π!Ους ωθpώ'Πωιν, οί δ',rο�ι οχιι 
,μ,όνο «11.;ρόσκειντα1ι» σε Ε;έ.νσ διέ. 
κτη, άλλα καt �οιηiθητuκια συνο
δώοον οτη.ν sκτέιλεαη της ,μιε
τα� ιΜ:�σεως. της 01κ1έψεως. Μrττιο
ρο�μ,ε λοιι'ΠΌV · να 'Ποομιε σήμειρα 
οτι έπτιΜ:1λλε.ται τό010 στον ϋ
'ΠιVΟ, &σο καt στην &ιτο&,ιλιη της 
&π.νώσε,ως, λκηικιη χρήση, �ά
σιει σχεΙ&υου ,κια:t οχι για μεyάιλη 
χρονuκη -ττε,ρίιοδο. Πάντοτε 'Π'ρέ
'ΠΘι να 'ΠΙpοτψαταιι δ κατά"λλη
λJσς συνδυακψός, ωστε · νάι ε.. 
χουμε εύερyετικ,α ά-ποτελέσιμα· 
τα. 

ΜΕ Ρ I ΚΟ Ι φίλοι τού ι, 
Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 
συνδρομή τους 'άφοϋ ά
ναyκασθοΟμε, με λυπη 
μας, νά τους ένοχλήσω 
με μέ ύ.πενθυμίσει,:;, οί 
όποϊες κοστίζουν και 
χρόνο καί χρηματα, η 
1,ά στείλωμε είσπράκτο
ρα, πού κοστί(ει tπίσης, 
δηλαδή άψαιρεϊ άπό τό 
περιοδικό Ιtνα μέρος της 
συνδρομης 
Οί πολλοί είναι τα«τ·
κο[ Έν.ώσ ο υ  μαζι 
τους! 

' J 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 

((Τοπάzια καi Βηρύλλιο)) 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

Τηc: Κύ1nροc: άιγριολούλουδα κι' δνθη «ιμή μέ λησμόνει,» 
όn' τή δuκή oac: :θελι�Ηκή κρσ11ειϊστιε μου :εύωδι,ά 
βάλσαμο γ,ι,ά τή,ν δρρωστη ,Κ!ι,· .όνή:συχη καιρδiιά, 
τώρα πού σΜάβα τήν κρατα 11οϋ Κολωνιοϋ τ' άηδόνι. 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΑΚ!pόnολιη τ�οϋ όv,είρου ,έσύ τό ψέΎνοc: κι' ό βωμόc: 
ιμιαc: θεflac: εκστασηc:, ρυθμέ 1καί ,θάιμα. 
Τ,ηc: ϋηα�ρ!Ξήc: ιμιου έοτάθηκεc: . τό τ.άμα, 
των1 ηα11ιδ11κων μου στοχα1911ων άοί·γαοτοc: ι�αη.μόc:. 

ΤΙΠΟΤΕ 

Τίη011ε .qέν όnόμιε·ιv,ε στ.ή ρημα1Υ)ΙJ1έv,η μαιc: 2:ωή, 
τίοοτε δέν άnάμειιΜε ... μονά1χα οί λuχνοστάτεc:, 
νά ιμαc: θυμί,2:ουν φω11ε1ι,νέc: 1nιαληέc: χαιμέινεc: στρά11εc:, 
πού κάnιοπ διαβαιίΙVΙαιμε ·μ· άλαιλαrγμούc: καί ,μέ βοή. 

ΖΟΥΜΕ 

Ζοϋμε τηc: �μέραc: τόν ιωηιμό, -rηc: νύχταc: τίc: φοβέρες, 
βρυκόλα11<,ες τά όν,ειί,ραrrα, σέ φέρετρα άδει1α1νά' 
κli' αν φαινερά άvιειμίlοUΙμιε τοϋ ήρωισιμοσ παινπ:ι,έρεc:. 
κάτω ·άηό ιμαϋρα δί1ιφα1να1 πιερναμε Καυδι1α1νά ... 

ΜΟΝΟΙ·· 

Μόνοι τό δρόμο ·όδεύουμε · � ηiσω !ΞΟΝΌ δέ θδρτειc:. 
Οί στίιχοι·. nλη,γιι:�,Jένων Θεψν, οί Στύγ�εc: ιnιά 'ι<,pαυγέc: 
κα�ί v· αύλακώνου�νε, καφτά l'ά δάκρυα -rηc: Άστά1ρτ.ηc:, 
τ.ά μόγουλα;, nοί:ι έχόδευαιν 'ro9 -· ΑπριλομάηΆύγιέc:. · 

ΔΗΛΟΣ 

Μοι,ραϊο ν11σί λίimio ί&ρό τοϋ Άnολλωνίου ψωlίόC:, 
χαιμόγιελQ ιμι1δς 'ΆVΌ�!Ξήc: φωτ,οπεριχυι-1ένηc:. 
Β,ηρύλλb ή θόλαοοα, γλJα1υκό τοnάΖ;ι ό ούιρανόc: 
γιOJλάliicJ. βρόχια τηc: w,υκιειιδc: ηού οέ ϋφΟΙ\Ι'ε ,ε�μαρμένηc:. 

29 
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ΙΜΕΡΟΣ

:Ιύnνη,σ�ε μέσα μου ό βαθύς κιαϋμός rων όσκητων.
Κ·α,ί μέ παιδεύιε11, ό πόθος σου όΕιεδίψαστο. μελίσσι·
πως v,ιrώθω, Βόικχα όρχαiίκή σ' εινα ίερό r,.ιιεθύσιr,
νά δίν,ετα, ή όμ,αρτωλή ψυχή των rnοιητων.

1975 

Κι: δν άπό 11ήν ,κρουστόλλΙΜη της θείας σου νιιόηης βρύση
1 

δέ ρούφη,Εα τό μα1γι1κό ν1&ρό νιά Εεχ,οστω... 
κι,· δσ6ηστη φλόγιαι rμυοτιrκή λές κϊ έlχειι· Εειπηδήσει
άmό τό ήδονuκώ'ηοτο φι,Μ οου τό ίJοοrό,

δμως τά π,ιιό ι11αιρά,tεv,α1 λοί.ιrλούδια, 1εΙνα1ι n' άνθίlουν
· ιστήv άνιελέητη όγκιαrλιό της 6αρυχ1ε�ι1μωνιας 

κι' δχι τ,ά όλάαπρα γιιαοεrμ,ιό ικι' σί άνθοί της ,λιεμονιιας
πού οί ,αύρrοc στό 'ΠιΟΙV'Τέ.ρψα ηαιρτέρια CWia.ρρ,ιrnίloul\f.

Πως μέ λrαγγεύΘι ό ,πόθος σου τρέιμω νu τ' όVΙαλογιστω 
- Βουrνίοιο, άδρό, ,ά&:δίψασrο nou άπιόιμειινε ιμε,λίσσι -
Κάθε φορ,ά πού π,ροσπερνας ιμrέ m κορμί σου τό κιρουστ'ό
ψη.λόλrιιγνο σά τό μrονιοοmη,ρίrσΙΙΟ κυ11σρίσσι.

ΣΤΗrΝ ΙΘΑΚΗ 

Φτόσαιμε στrήν · Ιθάκιη τό 1πολυnιόθη-rο νηισί. 
Μά Πrηrνειλόnη πουθενά 'Κ!Ι0 οϊ111ε rμvη,στηρες.
"Ολrα μ,ιά φαινταοίωση μιήν ,η11αrν ιπειριrσσή 
γιrά ή,ρωϊσμούς t<!ενούς κι' έrλπίδεc: στεiρες;

Κρϊrμα πού τόσος 1πόθσς ΟΊ1ήιν ,καρδιά
γι•ά τή,ν έnιστροφή καί τόση, πόλη.
"Αραγε πειρισσότιερο δέν δtιζον 
της Κίρι<1ης τά γη,τέιμσrο, τ,ης Καλυψώς ή άιγ1κάλη;

Κ/ ,αύτές οί ιnροφφ,εiες σί 11ρα1Vές, 
-σέ όνιθρώπους κο� Θεούς τόσες θυσuες,
rμέ τ,ό αι�μσ τωrν άθώων ζωντοrνrων, 
δυό .λόγιο νό ,μδς ποϋν οί Τε�ιpε1σί1ες ...

Φτάσαμε στήν 'Ιθάκιη τό nολυnόθη;το νησί,, 
μά οϋ11ε ιμιό άιγικιάιλ,η στορy,ικιή ιπού νιά μας ιιφά�ι
αύτό τό μόνιο όληθιrν-ό, τ' ,δλλα ν�ότη χρυσή 
κι' όνν;ι:,ραrτ�σ ,μιισς όρρωστη.ς ,ψυχης πού α,ίιι,.ιοσrάζει.

1 

•1 
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Πρώτη npo&έyyι&n &ιίι fΕ,\i\ηuικίι 

ΕΡΜΗΤΙΚΆ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Του ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΨΙ�Η, Δ.Φ. 

(Το κείμενο, πού άκολου-θεί, προέρχεται. άπό όμιλία με τί�λο 
«'Γά έλληνικά 'Ερμητικά κείμενα», πού εγινε πρίν άπό καιρό σε ενα κύ
κλο άν-θρώπων με πνευματικά ένδιαcpέροντα. Γίνεται προσπά-θεια έδω 
v.ι παρουσιασ-θοίίν οί 6ασικες ίοέες καί τά οασι.κ) στοιχεία της όμιλία� 
έκείνης. Γι' αύτον τον λόγο εχει καί άποσπασματ�κο ucpoς.) 

1. Τά 'Ερμητικά εργα, πού εχουν οιασω-θη μεχρι σε μας, δεν είναι
r.c.λλά καί τά περισσότερα 6ρίσκονται. σε άποσπα<ψατα, πού οί είδι.κοι έ
-π:στήμονε.ς τά εχουν έντοπίσει σε αύτοτελη i!.ργα η λόγους. 'Ανάμεσα
σ αύτά την Ίtρώτη -θέση κατέχει το Ίtερίcpημο εργο «Ό Π οιμάνδρης>J, πού
C αιρείται σε δεκαοχτώ λόγους καί 7tOIJ άπο το ονομα τοίί πρώτου λόγου
Ο'ιομάστηκε ετσι όλόκληρο. Ό κάθε λόγος άναcpέρεται καί σε μtά πτυ
'Χ 'Ι της έσωτερικης cpιλοσοcpίας, χωρίς ομως καί νά άποκλείωνταt έπα
νσ λήψεις τοίί 'ίδιου θέματος σε δύο η και Ίtερtσσότερους λόγους.

"Ενα αλλο εργο, και αύτο σε άποσΊtάσματα, διασώθηκε άπο τον άν
-θολόγο Στοδαίο τοίί 5ou αίωνα μ. Χ: εχει τ6 ονομα «Κόρη Κόσμου)> 
καί άποτελείται άΊtό κείμενα - άΊtοκαλύψεις της 'Ίσιδος. 

'Υπάρχουν άκ.όμα καί αλλα άποσπάσματα ·�ρμητικων εργων και 
στον ΣτοδαίΌ και σε αλλο:ις συγγραcpείς, Λατίνους και "Ελληνες, μά δεν 
είναι μεγάλα και Ίtολύστιχα. 

'Ερμητικά εργα σε μεταcpράσεις σώθηκαν, 'Χωρίς ομως νά εχουμε 
,tα, το έλληνικό κ.είμενό τους. νΕτσι εχουμε 'Ερμητικά εργα στην άρα
δική, στην άρμενικη και στη λατινtκη γλωσσ� ( τc εργο στα λατινικά 
t ,ομάζεται «'Ασκληπιός>>). 

Ζ. 'Ανάμεσα στους θεους οί άρχαίο: Αίγ6πτιοι περιελάμ6αναν καί 
τον Θώθ η Θώτ - στά έλληνι.κά 'Ερμητικά κείμενα αύτος μεταγρά
cp�ται Τάτ - και τον τιμοίίσαν σάν προστ-χτη των γραμμάτων και των 

•, ... ; 
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ΙΜΕΡΟΣ 

Ιύπνησιε μέσα μου ό βαθύς κιαϋμός rων άισκητων. 
Κα,ί μέ π01ιδΘύιε1, ό πόθος σου όf)εδίψασrο μελίσσι· 
nωce: νιιιώθω, Β,άικχα άιρχαι'ίική σ' δνα ίερό ,,.ιεθύσι, 
νά δίν,ετο1 ή όμιαιρτωλ:ή ψυχή των ιnοιηrταιν. 

1975 

Κι' δν άΙΠΙό ΤΙήν ,ιφουιστόλλΜVΙη της θείας σου νιιό.της βρύση 
δέ ρούφηΕ,αι τό μαιγ11κό νι&ρό Vl(J εεχοστω ... 
Kt' δσ6ηστη φλόιγl(]ι '\JΟΟΗΚή λές κϊ ειχε�ι· ζ,εnηδήσει 
άιπό τό ήδοινuκώ11ατο φι,Μ οου τό &ιστό, 

δμως τά nιιό ,πιαρά,εεvια1 λουλούδ,a •είναι· n' άν8ίlουν 
στή,ν όνιελέη,τη, όγtκιαλιά της 6αρυιχιε,ι,μιωνιδς 
κ,,· δχι τά όλάιαπρα γιοοομι,ά ικι' σί άνθοί της λq.ιονιιδς · 
πού οί ·αιίίρες στά ιποιντέ,ρι")μα ηαιρτέρια άνιαpριηί(ουl\f. 

Πως μέ λιαγγεύε,ι ό ·nόθοc σου τρέμω νu τ' όν.αιλογιστω 
- Βουινίισιο, άδρό, 1άε�εδίrψασrο που άnόμιειινε ιμε�λίσσι -
Κάθε φορά πού προσπερνδς ιμέ 'Τ'ό κορμί οου τό ιφουσrτ'ό
ψηλόλιιvνιο σά τό μον:οοττ,η,ρ�σιο κυιnσρίσσιι.

ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 

Φτάισaιμε στrήν Ίlθάι� τό ηολυπόθη.m νησί. 
Μά Πιη,vειλόnη που&νά κιk° αη1ε ιμvηιστη.ρες. 
"Ολια ,μ,ιά φαινταισί,ωση μ,ήν ,η11ΟΙV ιπε�ριοσή 
γιlά ήιριωίσμούς ικιενούς κι' έιλιπίδες σrεiρες; 

Κρϊιμα οού τόσος ηόθος ,στ,ήιν καρδιά 
yι,ά τή,ν ,έηισrροφή ΚΌi τόση πόλη . 
.. Αρ,αγιε ιnειρισσότερο δέν αειΖ:αν 
της κ,ρκιης τά y,ητέ!μαrrο, της Καλυψως ή ·ά�άλη; 

Κι,· ,αιύτές οί ηροφη;ι,εiες οί Ί1pαινές, 
-σέ όvθρώnους κ,ai Θεούς τ,όσιεις Θυσίες,
μέ 11ό α\μα των άθώων ΖωVΤΟν'ιών,
δυό λόγιο νά ·μας ποϋ,ν οί Τ·ε�ιpοοίιες ...

Φτάσαμε σrήν 'Ιθόκιη τό nολunόθη;rο ν.ησί,,
μ,ά οϋ11ε ,μι,ά ά.ιγ1κόλη στοριγιιικιή ιnού νύ μας ΙΚJρά�ι
αύτό τό μόνιο όληιθι1νό, τ' ,αλιλα νΚΥJ1η χρυσή
κi' όv�ειi,ραmσ ,μ,ιm::: άρρωστης ,ψυχη,ς πού α,ί,,;οστάζει.

1 

. 1 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ θΕΜΑΤΑ 

��! 

Πρώτη npo&έyyι&n &ιό fΕ,\,\ηuικά 

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Tou ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΨΙΔΗ, Δ.Φ.

(Το κείμενο, πού άκολου-θεί, προέρχεται άπο όμιλία με τίτλο 
«'Γά έλληνικά 'Ερμητικά κείμενα», πού εΎινε πρίν άπό καιρό σε ενα κύ
κλο άν-θρώπων με πνευματικά ένοιαφέροντα. Γίνεται προσπά-θεια έοω 
"·' παρουσιασ-θοuν οί 6ασικες iοέες καί τά δασι.χ) στοιχεία της όμ.ιλίας 
έκείνης. Γι' αύτόν τον λόγο εχει καί άποσπασματι.κ.ό υφος.) 

1. Τά 'Ερμητικά εργα, πού "έχουν οιασω-θη μεχρι σε μας, οεν είναι
r.ι;λλά καί τά περισσότερα 6ρίσκ.ονται σε άποσπασι1ατα, πού οί είοικοί έ
r.:στήμονες τά εχουν έντοπίσει σε αύτοτελη εργα η λόγους. 'Ανάμεσα 
σ αύτά την 'Πρώτη -θέση κατέχει το περίφημο εργο «Ό Π οιμάνορης», πού 
c .αιρείται σε οεκαοχτώ λόγους και πού άπό το ονομα του πρώτου λόγου 
ό·,ομάστηκ.ε ετσι όλόκληρο. Ό κά-θε λόγος άναψέρεται καί σε μιά πτυ
:χ·11 της sσωτερικης φιλοσοφίας, χωρίς ομως καί vά άποκλείωνται έπα
νΟ'λήψεις τοίί ιοιου -θέματος σε ouo η καί περισσότερους λόγους. 

"Ενα άλλο εργο, κ.αί αύτο σε άποσπάσματα, οιασώ-θηκε άπο τον άν
-θολόγο Στο6αίο του 5ου αiωνα μ. Χ: εχει τ� όνομα «Κόρη Κόσμου» 
και άποτελεi'ται άπο κ.είμενα - άποκ.αλuψεις της "lσιοος. 

'Υπάρχουν άκ.όμα καi αλλα άποσπάσματα ·�ρμητικων εργων και 
στον ΣτοοαίΌ και σέ άλλους συγγραφείς. Λατίνο:.>; καί "Ελληνες, μά οεν 
εΙναι μεγάλα καi πολύστιχα. 

'Ερμητικά εργα σε μεταφράσεις σώ-θηκαν, ϊ.ωρίς ομως νά iχουμε 
χα, το έλληνικο κείμενό τους. νΕτσι εχουμε 'Ερμητικά εργα στην άρα
δική, στην άρμενικη και στη λατινικη γλωσσ� ( το εργο στα λατινικα 
cιομάζεται «'Ασκληπιός»). 

;ι 'Ανάμεσα στους -θεοί.ις οί άρχαίο: Αiγύπτιοι περιελάμ6αναν κ.αι
, Θ"' ο " θ, , 'λλ , 'Ε , , , , , τον ,. ων· η ωτ - στα ε ηνικα ρμητικα κ.ειμενα αυτος μεταγρα-

ψ.;ται Τάτ - και τον τιμοuσαν σαν προστάτη των γραμμάτων και των 

.. ·'-{ 
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<-7,•.στημ.&')ν. Οί 'Έλληνες, οτο:ν έπεΧράτησο:ν έΧεί, ταύτισαν τον Θω,θ. 
ΊJ,ί τον Έρμη ΧΟ:ι με τοΊ5νομ� «Τρισμέγιστος Έρμης» λάτρευαν ΧΟ:ι τι
ι,οuσο:ν ενο: Jεό, που έχτελουσε χρέη γραμματέως των -θεών και προστά-:
τευε τη σοφία. 

2::' ο:ύτόν άπέδι�ο:ν άρχετα: κείμενο:, περισσuτερο η λιγότερο ,θ.ρη
σv.εuταου χο:ρο:χτηρος. 'Απ' ο:ύτα: πάλι οχι λίγ� ησο:ν άστρολογικά -
ή συγγραφή τους φτάνει μέχρι τον 2ο π.Χ. ο:ίϊινα - και περιείχαν, 
cι.τος άπο ψευδοεπιστημονιχες χρίσεις κο:ί -θεωρίες, παρατηρήσεις των 
-:c.τε μελετητών του ούρο:νου Χαλδαίων. Μα ό ::-:ηγρο:φέο:ς η οί συγγρα
φείς των εργων ο:ύτων ίσχυρίζοντο:ν Οτι οασίζοντάι σε <ΧΠΟΧαλύψεις, Χαι 
ι.χι σε παρατηρήσεις. Γι' ο:ύτο το λόγο μt τα ;,.είμενα ο:ύτα: προσφέρεται 
:;-τον άνο:γνώσ'τη ή δυνατότητα προσωπικης έπαψης. έπικοινωνίας κο:ί οί
χειότητας με το -θείον. 

3. 'Ιδιαίτερο ένδιο:φέρον παρουσιάζουν τα: έλληνιχα: Έρμητιχα: χεί
μενο: ί).ε φιλοσοφική τοπο-θέτηση χα;ι οχι με εντονο μυστικισμο η έσωτε
Ρ .ψό. Β.έοαια ο:ύτα τα κείμενο: δεν προέρχονται άμεσο: άπο την άρχο:ίο: 
λίγυπτο, αν χαι στους έκεί ναούς κο:ί στα έκεί ίερα: είχε aημιουργη,θ.η 
;·.α) διδασκόταν Χαι μια ΧΟσμογονίο: κο:ί μια πίσ·, fί σε μέλλουσα ζωή .. Μα: 
ολα ο:ύτα: ησο:ν πλαισιωμένα με τελετουργίες, ποίι, σύμφωνα με τη λαιχη 
άντίληψη, ησαν άπο:ραίτητες γα: να: φτάση χα;νιίς στη γνώση κο:ί να: 
6pη το δρόμο της έπαφης Μι της έπικοινωνίας με το -θείον. 

4. 'Γα έλληνικα: 'Ερμητικά Υ.είμενα είναι δημιουργήματα της ψιλο
σοψίζουσας .τότε έλληνιχης σΧέψεως. Σ' ο:ύτα: ύπάρχει, με έκλεΧτικη
οιά-θεση και .τάση, ένα μίγμα iδεων άπο τον πλα-�ωνισμό, τον άριστοτε
λ•σμο ΧΟ:t τον στωικισμο \ ό τελευταίος αύτός,. Gr.ως ξέρουμε, την έπο-
χ·r έκείψη +,ταν iάρα. πολύ r.λο:τεια: aιο:aεaομένος). ' 
. . Ι)ςιμμένα τον 2ο μ.Χ. ο:ίωνα τα 'Ερμητικ.t κείμενα, που. μας διο:
σ�·9ηχο:ν, που-θενα δε φανερώνουν χα;,θ.άρα: την παρουσία της χριστιο:νι
Υ.ής σΧέψεως, άλλ' οίίτε και τοίί Ίουaο:·ισμου. Τ� 'ίχ.νη της ,θ.ρησχευτι
;:r;ς κινήσεως του Μι-θραϊσμου, που πάρο:τηροί:ίντο:ι στα: κείμενά μας, 
rάρ,θ.ηχο:ν οχι άπ' ε'ύ-θείας, άλλα άπο την τότε πλc.ύσια διαδεδομένη ,θ.ρη-
(i).εύτικη ψιλολογία. 

· 
. . 5. Σi ποιον η �ε ποιους άπέυ-θ�νονται τα: 'Ερμητι�η �είμενα; Μή-

1ϊως σε _άν,θ.ρώπους,, που είχαν μεταξύ τους aεσμο ,θ.ρησχευτιΧό, δεσμό 
}.οινης λατρείας; Μήπως ήσαν χείμενα, που έξέ-θεταν 'και c;χολίο:ζαν 

--;_άποϊό: Jρησχευτικη 'χίνηση; Δεν μπορουμε να άπαντήσουμε κατο:ψατικα: 
στα έρωτήμο:τ� ο:ύτά. Βέ6ο:ια στα κείμενά μας παρατηρ.είται μια: εύσέ
cειο: · στό-.θείο, μια: ύiοταγη - με τη -θρησχ.ευτ:Χη σημασία της λέξεως 
_: στην· άνώτέρα -θεϊκη δύναμη, μα: 'που-θεvα: �ε · 6ρίσΧΟυμε ένδείξεις, 
1iOU να: ο�οδεικνύουν οτι τα Χείμενο: αύτα: άπευ-θύνονται σε πιστο η οτι 1tε
ριγράψουν, τή στάση ένος· πιστου .προς το λατρευόμενο άντικείμενο;, 'Ίσως 
μοναχά. οί προσευχες Μι οι υμνοι, ·που περιέχο,ιτο:ι στα: Έρμητικα Χεί-
μ.ενο:, -θα μπορουσαν να' ύποδηλώσουν. Χάπως κάτι παρόμοιο. 

6.' 'Έτ�ι ψάίνεται οτι τα 'Ερμήτικα Χείμ:;νά γράφτηκαν και άπο: 
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-τειίνονται σ' €.να κύκλο άν-θρώ-reων, ποU είχαν κοινες και ομοιες πνευ
ματικές άναζητήσεις. Τέτοιοι κύκλοι, μικροί η μεγαλύτεροι, υπηρχαν,
ό-cως ξέρουμε, την έποχη έκείν-η, ο·ημιουρτημένοι γuρω άπο εναν αν-θρω-
7"0 μέ εντονη πνευματική άκτινοδολία. Τέτοιος �ταν ό κύκλος γύρω στον 
ε•οωλολάτρη, έρημίτη και άναχωρ·ητ·η 'Αντωνίνο, οπως το άναφέρει ό 
Εύνάπιος στους Βίους Σοφιστών. 

Σέ ώρισμένα άπο τά κείμενα μας παρατηρουμε άκόμη μιά τάση και 
έπι·θυμία γιά άποστολικότητα, γιά εύαπελισμο των αλλων άν-θρώπων, 
γιά οtδαχή, ((1tροσηλυτισμο» και μεταστροφή στις ίδέες, που προ6άλ!. 
λουν. 

7. 'Έτσι ένδείξεις, που -θά κα-θόριζαν τά 'Ερμητικά έλληνικά κεί-.
μενα σάν κείμενα -θρησκευτικης φιλολο-yίας, -θά ·r,σαν: οί προσε,;χες και 
οί υμνοι· ή τάση ίδιαιτέρας συμπεριφοράς του άν-&ρώπου και συνειδητου 
άποχωρισμου του άπο τον έξωτερικο κόσμο· μιά «όδός», που γνωρίζει ό 
συπραφέας του ερ-yου και έπι-θυμεί νά τ·ην κατα1'τήση -yνωστ·η και στους 
αλλους. 

Μά υπάρχουν και άντί-θετες σ' αύτην τη'ι uποψη ένδείξεις η καλ
λίτερα άποδείξεις. Δεν υπάρχουν στά κείμενά μας οϋτε έξα-yνι.σμοί οϋτε 
,�λετουρ-yίες ε!τε γιά την κά-&αρση του άν-θρώποJ άπο τις άμ.αρτίες είτε 
γιά την πρόκληση της «έπιφανείας» το:ί ΘεοC. Οί τελετές αύτές 
ξέρουμε οτι στους -θρησκευτικους κύκλοJς ησαν άμεσα συνδεοεμένες με 
τήν -θρησκευτική διδασκαλία και οέν είχαν μόνο συμδολικο σ.λλά και 
λατρευτικό χαρακτηρα. Το συμπέρασμα είναι οτι τά 'Ερμητικά έλληνι
Υ.,� κείμενα, που περιείχαν ενα ίοεολογικο πλέγμα άπο παλαιές ίοέες, 
%ωρίς τίποτα το νέο καί το πρωτότυπο, παρουσίαζαν ενα τρόπο σκέψεως 
χα\ μιά μέ-θοδο έξωλο-yική. Τά κείμενα αύτά άσκησαν, <;1αίνεται, μ.ιά 
έκτεταμ.ένη έπίδραση, αν κρίνουμε άτ.ο τη διά2οσf. τοcις κα\ ίοιαίτερα 
άπο τη οιάδοση των uμνων, που περιείχαν. 

Σέ -yλώσσα της έποχης έκείνης και χωρίς �ανέ,ια •ιεωτερ,σμο στη 
{•λοσοφικη έρμηνεία ά,ιτικατοπτρί�ουν με πιστότητα την έποχή, που τά 
c·ι;μιο•;ρ-yησε. 'Η εφεση -yιά δεδαιότητα, ή έπι-θυμία γιά ά1.οκαλυπτική 
σλή-θεια, ή τάση -yιά έσωτερισμό, -yιά το μη πραγματικό, -yιά το μη ύ
). ·κό, ό συσχετισμος του έξωτερικο:3 κόσμου με την τύχη και τη λύτρω
,;•ι; της ψJχης άποδίδουν στά σημεία αύτά το περιδάλλον και την έ�οχή, 
i;-;,ου τά 'Ερμητικά έλληνικά κείμενα έμφανίσ-θηκαν. Και χωρίς νά πρέ
πη νά έρευνήσουμε, αν τις ίοέες τους τις οαν�ίστ·ηκαν άπο iλλα Π'lεJ
ματιχ.ά κινήματα - οπως έκείνο των Χριστιανών γνωστικών - μπο
ροίίμε νά δεοαιώσουμε Οτι άναπληρουσαν άνάγκες της ψυχικης και 7tνευ-
ματικης εύαισ-θησίας και άναζητήσεως της έποχης των. 

8. Ή μορφή των έλληνικών "Ερμητικών κε•μένων, τ.ου εχουν ή-9,,y,ο-
- a:�ακτικο και φιλοσοφικο περιεχόμενο, ε:ναι συ'ιή-θως έκείνη του διαλό

γου. Σάν πρόσωπα παρουσιάζονται: ό Έρμης - ό Τάτ, που ταυτίζεται
με τον Έρμη, αν και είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα -, ό 'Ασκληπιός
-- ό Ίμχοτέπ των Αiγυπτίων -, ό v Αμμων, ό 'Αyα-θοδαίμων - ό Ai-
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ϊ �πηος Κνέψ -, ή 7 lσις, ό ''Ώρος και μερικές φcρές ό ΝΌuς ---: ό Π τα 
των Αίγuπτίων. Στο οιάλογο τα πρόσωπα σuζητοuν οπως οί &νθρωποι 
και μερικές ψορές ύπάρχεt κι' ό ταπεινός μαθητ"ής, που δεν κατανοεί 
1:άντοτε εϋκολα οσα άκούει. 

· 9. 'Από τ� έλληνικd: 'Ερμη�ικd: κείμενα ,9,α παρουσιάσουμε μερικα
μικρο: άποσπάσματα στα νέα έλληνtκα και θd:. δώσουμε μtα 6ραχύτατη 
7Cερίληψη του έργου η του ολοu άποσπάσματος, άπ' οποu πάρθηκε τό με
ταφρασμένο μικρό τμημα. Ή μετάφραση γίνεται άπ' εύθείας άπό το άρ
χαίο κείμενο, άλλα με τη 6οήθεια σχολίων και .μεταφράσεων σέ ξένες 
γλωσσες. Κ"'θόσο ξέρω, νεc.ελληνtκη μετάφραση Έρμητικων κειμένων 
οέν υπάρχει μέχρι σήμερα. 

Άκολοu-θοuμε τό κείμενο του Corpu s Hermeticum τόμQς 1, Πα
ρίσt 1945 - τόμος 4, Παρίσι 1954 ύπό Α. D. Nock και Α. J. Fe
stugierε:.. (Στους τέσσαρες τόμοu_ς έκοίδονταt τd: Έρμητ.ικd: κείμενα -
έλληνtκα και λατινικά - μαζι _με 1αλλικη μετάφραση και πολλα ψι-. 
λολογικα και πραγματικα σχόλια.) 

Ό Α. J .. Festugiere έοημοσίεuσε μια εύρύτατη μελέτη πάνω στον 
'Ερμητισμό (La Revelation d'Hermes Trismegiste 1-IV, 1�44-1954) 
,.αι μιd: σuναγωγη περtληπτικη (L' Hermetisme, Bulleίin .de la 
Societe Royal des Lettres de Lund, 1947-/ 8. σ. 1 - 58). Λύτες 
εiναt οί περισσότερον είοκές πάνω στο -θέμα, &ν έξαφέσοuμε τη σχο
λιασμiνη έκοοση των κειμένων άπό τον 'ίδιο έρεuνr.τή.' 

10. Άποσπάσματα.
Ό πρωτος λόγος με το ονομα «Ό II Οtμάνορης» μετα την εί

σαγωγη άποκαλύπτεt πως έγινε ή δημιουργία ·.ου κόσμου, ή δημιουρ
γία του άν-θρώποu και της άνθρωπότητος 'και ποιος ό σκοπός και ό 
τ.ροορισμος του άν-θρώποu. 'Ύστερα παρουσιάζει ·:ην ύποχρέωση του πε
φωτισμένου, του προφήτη, γtα δtaαχη των &λλων άνθρώπω'ν και τε
λειώνει με μια προσεuχη προς τον πατέρα Θεό. Στο · μέσο περίπου του 
έργου αύτου, Ο'ί.ΟU γίνεται λόγος για τον &ν-θρωπο, aια6άζοuμέ: «Ό &ν
-θ-ρωπος, άποτελούμενος άπό ζωη και ψως, μετα6λή-θηκε σέ ψuχ.η και 
νc.uν και ή ψυχη προ�λ-θε άπό τη ζωή, ό οέ νοσς άπό το· ψως. Και πα� 
ρέμεtναν έτσι ολα τd: Όντα του αίσ-θητου κόσμου μέχρι τό τέλος της πε
ριόοοu και την άπαρχη των είοων.» 

Άλλα ύπάρχοuν και περιπτώσεις, οποu ό &ν-θρωπος μετα θάνατον 
άνέρχεται και έτσι «όρμα έπάνω οια της άρμο'Ιίας και είς την πρώτην 
ζι:)νην έγκαταλείπεt την ούναμtν αύξήσεως και μειώσεως, είς την δεu
τέραν ζώνην τd: τεχνάσματα του aόλοu, είς την τρίτην την έπι-θuμίαν 
άούναμον πλέον, είς την τέτάρτην την χωρις φιλοδοξίες έπίδεtξη έξού
σίας, είς την πέμπτην την προπέτειαν και το -θράσος

,-
είς την lκτην τις 

κακές ·έπι-θuμίες που παράγει ό πλοuτος, και είς την έ6οόμην το ψευ
δος που ένεaρεύεt. Και τότε . γυμνός . άπο - έκείνο, το όποίόν του έδωσαν 
οί σφαίρες, είσέρχεται είς την όγδοατικη φύση, κατέχων μόνον την ίδι
κήν του aύναμη iαι ύμνεί με τα άλλα οντα τον πατέρα και' ολη ή όμή- 1 

1 

,,j 

,.-j 
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"{Uρ'(J χαίρεται "{ιά την προσέλευσή του. Καί, ομοιος πλέον αύτος με τους 
άλλους, άκούει και ό 'ίδιος ώρισμένες δυνάμεις, πσυ παρακάθηνται πάνω 
άπό την όγδοατικη φύση, νά ύμνοϋν με· γλυκείαν φωνην τον Θεόν. Και 
τ6τε -και έκείνοι άνέρχονται με τάξη προς τον πατέρα και παραδίδονται 
σ-,ίς δυνάμεις και μεταμορqωμένοι και οί 'ίδιοι σε δυνάμεις πλησιάζουν και 
εισέρχονται στη θεότ·fJτα. Γιατί αύτb είναι το εύτυχες τέλος γι' αύτους 
που κατέχουν τη γνώσ·fJ. Είναι νά γίνουν Θεός.1> 

Ό δεύτερος λόγος μιλά γιά τον φυσικό τοπο και γιά τον Θεό. 
Με το εργο αύτό μπορεί κανείς να γνωρίση την φύση, γιατί μιλά για 
τ� ύλικόν και γιά το αυλον, γιά το άσώματον, γιά το θείον, γιά τον
Θεόν. 

- · 

Ό τρίτος λόϊος πρgσφέρει μια κοσμογονία, και παρουσιάζει τον 
σΥ.07-0 της δημιουργίας του άνθρώπου. Και ό σκοπ�ς αύτος είναι νά γνω
ρ !ση ό άνθρωπος τα εργα καί την δύναμη τοϋ Θεοϋ και νά πληθυνθη 
το άνθρώπινο γένος πάνω στη γη καί νά άνακαλύψ'Ιι ολες τις τέχνες. 

-

Ό τέταρτος λόγος μιλά γιά την δωρεά τοϋ νοϋ στον ανθρωπο καί 
γιά τ·ην ανοδο τοϋ άνθρώπου προς τον Θεο χάρις στην θέαση πού έπι
τρέπει ό νους. Στο μικρο αύτό έργίδιο περιγράφε,αι πως δόθηκε άπο τον 
θεό στον ανθρωπο ή δωρεά του νου καί γιατί δεν δόθηκε έξ 'ίσου σε ο
λους τούς άνθρώπους. «Ό Θεός, γράψει λοιπόν, άψοϋ έγέμισε ενα με
γάλο κρατηρα, τον εστειλε στη γη καί παρήπειλε σε ενα y.·ήρυκα νά δια
Κ'Ιjρύξ η στην καρδιά του κάθε άνθρώπου τά λόγια αύτά: «Βαπτίσου 
μέσα στον κρατηρα αύτόν, έσύ 1tOU μ1tορείς, έσυ ,ιού 1tιστεύεις οτι -θά ξα
νανεδης σε κεΪνον 1tOIJ εστειλε σ't''l)'I "{η τον Υ.ρατηρα αύτόν, eσυ 7-0' ξέ
ρεις γιατί δημιουργήθηκες.» "Uσοι λοιπόν 1tρόσεξαν το κήρυγμα και 
6α1tτίσ.9-'Ιικαν στο 6άπτισμα του νου{ αύτοί εγιναν μέτοχοι της γνώσεως 
και εγιvαν τέλειοι ανθρωποι, γιατί δέχτηκαν τον Νουν. "Οσοι 1tάλι 1tα
ρσμέλφαν το κήρυγμα, αύτοί είναι οί λογικοί αvθρω1tοι, γιατί δεν ά-
1tέκτψαν τον νουν και άγνοοuν"γιατί γεννήθηκαν Χαι ποιός τους έδημιούρ
γησε.)) 

Ό πέμ-πτος λόγος, ό όποϊος εχει σάν έπεξηγηματικό ύπότιτλο οτι 
ιιά'i αν ης ·S.εός ψανερώτατος έστί», δηλαδη οτι ό ό-ορατος θεός είναι πά
ρν πολύ όρατός, διαπραγματεύεται γενικά ίδιότητες του Θεοϋ. Στην άρ
χη συζητεϊ ':τώς ό Θεός ό άόρατος φανερώνεται στους άν-.9-ρωπeιυς. Ή 
άπ.:χντηση ε•ναι οτι ή έρμητική διδασκαλία όδηγϊί σ' αύτό. 'Ύστερα πε
ι::(γρ:fψει ότι ό Θεός είναι κατ' άνάγκην άόρατος, ά90� είναι αίώνιος, 
καί οτι ό Θ�ός είναι έκεϊνος, ό ό1tοϊος δίνει σ' ε�α τά οντα την έμφά
V'ση, την όρατή 1tαρουσία. ΥΕτσι ό Θεος γίνεται όρατος μέσα είς τά ον
τα, τ:1 ό1tοία φανερώνει, δημιουργεϊ, και διά μέσου αύτων. Ή θέαση ο
μως του Θεοu δίνεται ίοίως στους πιστούς κα! πρέ1tει κανείς, αν θέ
λη ν:χ τον γνωρίση, να τον 1tαρακαλέση να φωτίιτη τα μάτα της ψυχης 
't'OJ. :Μόνον ή σκέψη μ1tορεϊ να τον συλλάοη οπως είναι, άλλοιώτικα 
1tαραμένει άόρατος, · 01tως άόρατη μένει στά μάτια του άνθρώ1tου και ή 
"" - ' 

'ψ κ ' 'ζ 'Η / - Θ - Υ ' ' ιcια του η σκε η. αι συνεχι ει. γνωση του "εου ερχεται με την 1tα-

- -�------ -�--�------
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ρα:τήρηση του κόσμου και με την παρατήρηση του μικροκόσμου. ποίος 
έδημιούργησε ολα: αύτά; 'Έτσι ό Θεός είναι το παν και τά άντικείμε
να:, τά όποία: έδημιούργησε, και τά άντικείμενα:, τσ όποία δεν έδημιουρ
'(Υιθηκα:ν άκόμα:, άψου δρίσκοντα:ι μέσα σ' α:ύτόν. Αύτοι οί συλλογισμοί 
όδηγουν στο γεγονός οτι ό Θεός δρίσκετα:ι πέρα άπό κάθε ονομα:, πέρα: 
άπό κάθε ίδιότητα:, άόρα:τος και ομως ό πιο όρα:τός, άψου δρίσκετα:ι μέ
σα στην ολη οημιουργία:, χωρtς ονομα, άλλά ταυτόχρονα: !χοντα:ς ολα: 
,ά όνόμα:τα: των δημιουργημένων άντικειμένων. Βρίσκεται πα:ντου, είναι 
άχρονος, είναι ό,τιδήποτε κα:νεις είναι δυνατόν νά είναι, να κάνη η νά πη. 
Και ύπό τύπον. προσευχης τελειώνει ό λόγος, άr.:οτεινόμενος στο θεό: 
<,Είσαι τό παν και τίποτα δεν ύπάρχει εξω άπό σένα, άκόμα: και έ
κείνο ποu δεν ύπάρχει α:ύτό είσαι έσύ. Είσαι ο,τι δημιουπήθηκε και ο,τι 
δεν εχει δημιουργηθη. Είσαι σκέψις, 7tOU ό ανθρωπος σκέπτεται. Είσαι 
ο πατήρ, άψου δημιουργείς έσu τον κόσμο. Είσαι Θεός ώς ένέργεια:, κα
λός και αγαθός, δ:r�μιουργός ολων των άντικειμένων.» 

Το ύπ' άρ. 7 εργο διδάσκει οτι το καλόν κα:ί το ώρα:ίον είναι μόνον ό 
Θεός και οτι αύτά ταυτίζονται με τον Θεό. Έκ.είνος ποu έπιζητεί τον 
Θεό, έπιζητεί το ώρα:ίον, έπιζητεί το καλόν και ή όδός γι' α:ύτήν τήν έiι
ζήτηση είναι ή μετά γνώσεως εύσέδεια:. Άκριδώς την άγνωσία:, δηλαδή 
την οχι γνώση του Θεου, έρευνα το έρμητικό έργο και δ�α:δεδα:rώνει 
δτι ή πιο μεγάλη συμψορά γιά τοuς άνθpώπους είναι αύτή ή ελλειψη 
γνώσεως του Θεου. 

"Ενα: αλλο πpόδλημα: διαπραγματεύεται ό i\δοος λόγος των έpμη
ηκών. Π pόκειτα:ι γιά το πpόδλημα: του θανάτου. Θάνατος, λέγει ό συγ
γpα:ψεuς του εpγου, δεν ύπάpχει μέσα στον κόσμο, για:τι ό θάνατος είναι 
άψάνιση, έκμηδενισμός. Μά τίποτα στον κόσμο δεν, κα:τα:στpέψετα:ι, δεν 
άψανίζετα:ι, γιατί το κάθ,ε τί στον κόσμο είναι φημα: του κόσμου και ό 
ίcιος ό κόσμος είναι άθάνα:τος. Τpείς είναι οί ζωντανοί: ό Θεός, ό κό
σμος και ό ανθpωπος. Κανείς άπό τοuς τpείς δεν μπορεί νά πεθάνη. Ό 
Θεός, για:τι είναι α:ίώνιος άπό την ούσία: του τη•ι ίδία:. Ό κόσμος, για:
τ) δημιουργήθηκε άπό τον Θεό πατέρα, γιά νά ζήση μιά ζωή χωρις 
τέλος. Ό κόσμος δεν πεθαίνει, άλλά άνα:νεώ·ιετα:ι συνεχώς. Τέλος ό 
τρίτος, ό ανθpωπος, είναι συνδεδεμένος με συμπάθεια: με τον κόσμο και 
με τον νου κα:ί· με τον Θεό. 'Έτσι και ό ανθpωπος, οπως και το κάθε ον, 
δεν άψα:νίζετα:ι, άλλά μόνο μετα:δάλλετα:ι, για:τι κακώς λέγεται ή με
τα:δολή θάνατος. 

'Υπάρχουν και πολλά αλλα: πpοδλήμα:τα τοC ψυχικου και πνευμα:
τικου κόσμου του άνθpώπου ποu aιεpευνα το κάθε έpμητικό εpγο. 

Το ενα:το εpγο λέγει οτι το ώpα:ίον και το &γα:,θ.όν δρίσκοντα:ι μό-
νον στο Θεό και πουθενά άλλου. 

Το δέκα:�ο, ποu άποκα:λείτα:ι και «Κλείς)), δηλαδη μέ,θ.οοος η όοός 
η και περίληψις, διαπραγματεύεται τά τρία ον,α:, τον Θεό, τον κόσμο 
και ,όν αν,θ.ρωπο, στη ψύση τους και σ"\"ην κίνησή τους. Στο δεύτερο ·. 
μέρος του ίδιου εpγου μιλά γιά την ανοοο του άν,θ.pώπου προς το ,θ.είον. 
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z;τό τέλος σε· ενα έγκώμιο γιά την 'μεγαλωσύνη τοu άνθρώπου έξ αίτίας 
τeιu νοu, γράψει οτι ό ανθρωπος είναι θείον ον και πρέπει νά συγκριθη 
cχι με τά έπίγειο: ο'Ιτα, άλλά με τά ούράνια, τούς θεούς. «Καί καλλί
τερα έάν θά τολμοίίσε κανείς νά πη την άλήθε•.α, ό ανθρωπος είναι και' 
πιό -π:άνω άπό τούς ,$Ιεούς - άλλά ό ανθρωπος, που είνο:ι πραγματικά 
ανθρωπος - η τουλάχιστον ό ανθρωπος εχει 'ίσην δύναμιν με τους 
·vεούς. π ραγμαοrικά, γράψει ό έρμ·ητικός συγγραφέας, κανένας άπό τους
ούρανίους θεοuς οέν θά έγκαταλείψ·η τον ούρ .χ·ιό και θά κατε6η στη
'fη· ό ανθρωπος άντίθετα ύψώνεται μέχρι τόν cυρο:'Ιό, τον μετράει και
ξέρει τί είναι στον ούρανό ύψηλά και τί ειναι χαμηλά και μα
θαίνει τό κάθε τί μέ άκρίοεια. Καί κάτι πάρα: πολu θαυμαστό. Ό
ανθρωπος δ�ν είναι άνάγκη νά έγκαταλείψη τη γη γιά νά έγκαταστα
-&η ψηλά. Τόσο μεγάλη είναι ή δύναμή του. Πρέπει νά τολμήση κανείς
νά τό Π"rj : Ό έπίγειος &,ιθρωπος είναι ενο:ς θνητός θεός. Ό ούράνιος
Θεός είναι ενας ανθρωπος άθάνατος. Τά πάντα ύπάρχουν διά μέσου των
GΙJO αύτων, τΟJ κόσμου και τοu άνθρώπου, άλλά τό. πάντα εχουν δημιουρ
γηθη ύπό τοίί ένός.» ( 'Εδω θά ηθελα νά άναψέρω την ρησιν τοίί Ήρα
κλείτου1 που λέγει: «άθάνατοι θνητοί, θνητοί ά-S.άνατοι, ζώντες τόν έ
κείνων θάνατον, -,όν δε έκείνων 6ίο.ν τεθνεωτες.η)

Έξακολοuθωντας την ερεuνα γύρω άπό τό Θεό, τό ένδέκατο έρ
μητικό εργο γράψει δτι: 1) είναι άναγκαίον ό Θεός νά ύπάρχη και 2) 
είναι άναγκαίο� ό Θεός νά είναι μόνον ενας. 

Τό οωοέ�ατο εργο διερευνά τη θεωρία περ: τοίί νοίί και τη {ιεω
ρία περί το� κόσμου. Στην τελευταία αύτη θεωρία περί τοu κόσμου μι
λα καί γιά τόν ανθρωπο: Ό ανθρωπος είναι άθάνατος, περισσότερο 
ά,9άνατος κι' άπό τόν κόσμο. Μόνο με τόν ανθρωπο ό Θεός ερχεται σέ 

. έπικοινω,ιία, άνακοινώνοντάς του τό κάθε τί με διάφορα σημεία. Ή 
σκέψη το� άνθρώποu 6ρίσκεται σε έπαψή' με κάθε μέρος τοίί σύμπαντος 
Υ.αί με αύτό τόν 'ίδιο τόν Θεό. Ό ανθρωπος είνα ι ό ί:apax dei, 3ηλαδή 
έκϊίνος που είναι ίκανός νά καταστη Θεός. 

Στό σημείο αύτό 'ίσως θά επρεπε Υ.ανείς νά μελετήση μέσα στό έρ
μ ·ητικό κείμενο τό πρόδλημα «πεπρωμένον και �λευ-θέρα 6ούληση>J. Άρ
Υ.r.ίίμο:ι να: σημειώσω έοω -;�ν Uπαρςή του, χωρ.ς νά προωθήσω. πιο πέ
ρα όποιαοήποτε άνάλuση. Ό ανθρωπος, ό πνευματικός, δεν κυριαρχεί 
r.άνω σiή μοίρα τοv, παρά μόνον δταν άr.εκcuθη τελείως τά πάθη του. 
Γιατί τό πεπρωμένο έπενεργεί μόνο πάνω στο σωμο: κο:ί στά πάθη του. 

ffΕνα ·Sιέμα. ποu ύπηρξε r.ολλές φορές άντι;r.είμενο ένοια?έροντος, 
ειναι ή παλιγγενεσία. Αύτήν διερευνά ό δέκατος τρίτος έρμητικός λόγος. 

Τή φύση τοίί σύμπαντος άποκαλύπτει σε μιά έπιστολη ό Έρμης 
στον Άσκλη1tιό, πού. άποτελεϊ τό δέy.ατο τέταρ-::ο έρμητικό έργίδιο. Μέ-

. σα σ' αύτό μιλάει γιά τά δημιουργήματα και το δημιουργό, και τελειώ
',ει με μιά ώραία παρα6ολή, γιά νά οείξη ποιά είναι ή πορεία της δη
μιουργίας: «Τώρα αν θέλης νά μάθης· πως ό Θ.:ός δημιο:.ιργεί και r.ως 
τά οηι,ιιοuργούμενα άντικείμενα λαμοάνουν υπαρ l;η, μπορείς νά τό κα-

- - - -_ _, � - ---
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0' Ν '  ' e. λ' λ' ' ' ' λ' " Κ ' τορνωσης. α μια παραοο η πο υ ωραια χαι παρα πο υ ομοια. οιτα 
τον γεωργο που ρίχνει τον σπόρο στη γη. Έοω ρίχνει στάρι, έχεί χρι,Θ,άρι, 
ι.ί:λλοίί χάτι οιαφορετιχό. Κοίτα τον πάλι πως φύτεύει, έοω άμπέλι, έχεί 
μηλια χαι ολα τdJ &λλα ειοη δέντρων. 'Έτσι χαι ό Θεός. Σπέρνει στον 
ούρανο την ά,θ,ανασία, στη. γη τη μεταδολή χα! στο σύμπαν τη ζωή 
καί την χίνηση. Οί άρχές αύτές οέν είναι. πολλές. άλλα εfναι σε μικρο 
άρι,θ,μο καί είναι είίχολες να μετρη,θ,οίίν. Είναι τέσσερες ( έννοεί. την ά
,θ,ανασία, τή μεταβολή, τή ζωή χαί την )(.ίνηση) κι' άκόμα ε1να, ό Θεος 
ό ιοιος και ή οημιόυργημένη φύση, που άποτελοίίν κά.a.ε τί ι�tου ύπάρ
χει.» 

- Το δέκατο έκτο έρμητικο εργο έξ·ΙJγεί ποιkς είναι οί σχέσεις με-:
ταξυ Θεοίί και κόσμου και πως ό Θεος διοικεί τον κόσμο δια μέσου τοίί 
ήλίου χαι των δαιμόνων, που είναι ύπηρέτες των άστέρων. νΕτσι ύπάρ
χει μια αλυσσος, οπου ό κά.a.ε κρίκος είναι έξηρτημένος ά'Π'ο τον προη
ϊούμενο: Ό Θεός, ό νοητος ·κόσμος, ό αiσ.a.ήτος κόσ.μος, ό ηλιος, οί ό
κτω σφαίρες με χέντρο τον ηλιο (οηλαοή ή μία των άπλανων άστέ
ρων, οί έξη των πλανητών καί ή μία σφαίρα ·,i περίγειος), οί δαίμο
νες και οί &ν.a.ρωποι. νΕτσι τα πάντα έξαρτωντ.·ι άπο τον Θεό. Ό Θεος 
είναι λοιπον ό πατήρ, ό ηλιος είνα·ι ό ορών, ό έργάτης, ό κόσμος είναι 
το οργανο της παγκοσμίου διοικήσεως. Στον κόσμο ό ούρανος χυβερνα
ται άπο τη. νοητή ούσία, οί ,θ,εοι άπο τον ούρανό, οί δαίμονες άπο τους 
.a.εούς, οί &νJρωποι άπο τους δαίμονες χαι ολα είναι τμήματα τοίί Θεοίί, 
που ετσι είναι το σύνολον ολων και ό οημιουργ?ς ολων. νΕτσι ό Θεος 
δημιουργεί τον ιοιο τον έ-αυτό του. Και οπως οέν σταματιχ ποτέ να οη-

, - ,ι , t , 1 'f μιουργη, ετσι και ο χοσμος ειναι αιωνιος. 
Δεν εχομε να ποίίμε πολλά για το οέχατο έβδομο και δέκατο ο

γοοο έρμητικο εργο, έχτος οτι στο τελευταίο πάρατηροίίμε μια ρητορεία 
προχειμένου για ένα επαινο, «έγκώμιο», των βασιλέων .. 

'Έτσι τελειώνουν τα παραδεδεγμένα δέκα όκτω εργα ( το δέκατο 
πέμπτο είναι άπόσπασμα, που βρίσκεται στον άνJολόγο Στο6αίο), μά ύ
r,άρχουν χαι &λλα έρμητικα κείμενα. 'Αν.άμεσα σ' αύτα είναι το εργο «Ά
σΥ.ληπιός», που εχει οιασω,θ,η μόνο στά Λατινι"(.α και ώς προς τα Jέ
ματα διαιρείται σε τρία. Το πρώτο πραγματεύετ,χι τον &νJρωπο, το δεύ� 
τερο τη γένεση και άπαρχή τοίί κακοίί, το τρ(τQ τη λατρεία τοS Jείου 
και τον Θεό. 

Πολυ περισσότερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν άσφαλως τα έρμητικα 
κείμενα που οιασώJηκαν άποσπασματικα άπο τον Στοβαίο και τους &λ
λους συπραφείς. Ή 'ίδια ή διάσωσή τους δείχνει τον βα,θ,μο ένδιαφέ
ροντός τους για την έποχή έκείνη. Ό σημερινος άvJολόγος δρίσκεται σε 
άμηχανία ποιο άπόσπασμα νά παρουσιάση και πο:ο νά παραλείψη. π ροσ-
φέρω μόνο Μο μικρά άπ' αύτά. 

'Απόσπασμα πρώτο: «Ν ά έννοήση κανεις τον θεο εfνάι Μσκολο. 
Να τον έκφράση είναι άούνατο, άκόμα και σ' έκεϊνον, που εfναι ίκανος 
ν� τον έννοήση. Γιατί είναι άδύνατο σε έκεϊνο 'ίtOJ ε!ναι .ένσώματο νά φα- :1 

' 
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νερώση το ασωματο. Στο άτελες νά κατα-ιοήσΙJ το τέλειο. Και είναι 
ούσκολο στο έψήμερο νά ερ·θ.·η σε έπαψη με το α' ωνιο. Γιατι το ενα ύ
πάρχει πάντοτε, το αλλο παρέρχεται. Το ε'Ια είναι άλήJεια, το αλλο 
aεν είναι παρά σχεδίασμα ψαντασίας. Καί ύπάρ:ι.e: τόσ·η 'άπόστασ·η άνά
μεσα στο άσθενέστερο και στο ίσχ1;1ρότερο, άνάμεσα στο μικρότερο κα, 
στο μεγαλύτερο, οσ·η άπόσταση ύπάρχει άνάμ.εσα στο ,;J,νητο Y,7t στο ά
.{)άνατο.» ('Απόσπασμα 1). 

'Α ' " ' (Τ' ' ' λ' ' ' 'λ'" 
' 

ποσπασμα οεuτερο: ο αποσπασμα μι αει για την α η·.;,εια.) 
((Ό ανJρωπος, που είναι ενα άτελες ζώον, άποτελούμενο άπό μέλ·η ά
τελη, και με ενα σώμα που εχει σuντε,9η άπο 'Π"Ολλα και ξένα σώματα, 
cεν είναι οuνατον νά τολμήση νά μιλήση για 't''l)I άλήJεια. 'Εκείνο που 
εiναι οuνατό η δίκαιο νά πη είναι οτι άλήJεια ύπάρχει μόνο στα αίώνια 
σώματα, που τα σώματά των τα 'ίσια είναι. άλη-θινά ... 'Όλα λοιπόν πά
νω στη γη οεν εlναι άλήJεια, άλλά άπομψ.ήσεις της άλήJειας κι' άκό
μη οχι ολα, άλλα μόνο λίγα άπ' αύτά. Τα ύπόλοιπα είναι ψευοος και 
πλάνη, καί ψαντασίαι, που δεν ύπάρχοuν παρά σάν ψανταστικες είκό
'Ιες. 'Όμως οταν ή ψαντασία ύψίσταται άπό ψ·ηλά έπήρεια, καJίσταται 
μιμηση της άλήJειας. Χωρίς ομως αύτ·η την ένέργεια άπό ψηλά πα
ραμένει ψευοος.)) ('Απόσπασμα 11). 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦlλΟΣΟΦΙΑΣ 

· Αδετον 70. Δeμένον 100

ΕΚλ'ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΕΚΔ.ΟΓΑΪ -
λΙΙΟ ΊΤ1Ν 

. 
"Αδετον 70. Δaμ'ένον 120 
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1975 - 20ον 'Έτος : 

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 100 - Έξωτερικοϋ Δολ. 5.

Διά ταχυδρομικης έπιταγης: Κωστηv ΜελισσαpόΠ'Ουλον 

'Οδός Δραyατgανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο (< 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ. ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Ξ Στέλλονται τεύχη - οείγματσ. π,σ.ρελθόντω,ν έτών ΔΩFΕΑΝ 
• 
• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 U ΑΤΡΑUΟΣ ΤΟΥ. ΑΟΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ 
ΠεριyράJψεται στό δμώvυμο �ι�λ:ίο των 'Ά v v ι Μ π έ ζ α v τ 
-Τσαρ λ ς  Λεντ μ π η τ ερ.

* 

Τέσσαρες είναι αί άπαιτούμεvαι πρός είσοδοv εtς την Άτρα
πόν ίδιότητες: 
Ή Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς (μεταξυ τοϋ πραγ,μ.ατuκοϋ καl τοϋ μη 

πραyματικοϋ). 
Ή ά _π ό σ π α σ ι ς ( άπό τlς πvευματικως άσήμαντες έ'Πι

θυμίες). 
Ή κ α λ ή δ ι α y ω y ή ( Κυριαρχία έπl τοϋ Νοϋ καl της 

Πράξεως, Άvοχή, Εύδιαθεσία, ένιCΧΙ(α πρός τον •σκΟ'Πο ν 
κατεύθυνσις, έμπιστοσύνη). 

Ή • Α y ά π η ( οχι τόσον έπιθuμία, οσοv θέλησις καl άπο· · 
ψασιστικότης). 

* 

Σ υ ν ά ρ π α .σ τ ι κ ο l ψ ί, λ ο σ ο ψ ι κ ο l 
* 

400 σελίδες, 150 δρχ. Κυκλοφορεϊ μέσ(i> τοϋ 

δι α λ οyοι 

ΙΛΙ ΣΟΥ 
:----------------------·-----.. -
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ΑΡΧΑΙ Α ΕΛΛΗΝΙ ΚΉ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Νά κατανοήσωιμεν τ·ήιν ,ούσιί
αν της cφχα:ίlας Έλ:λη.νυκης 

' Θρησ;ΚΙείιας εtναι 1fολύ δύσiκο
tνον, διότι αϋτη ητο ή ,έ,κιδήλω
σις των κατά καφούς ιάκ,μα:
σάντων καί ικιανοl\Λ�κως λειτοuρ
-yιηισάντ:ων Μυστηιρίων. Δυνάiμε
θα: δμως ινά έξετό1σωιμεν τό ύ
λικόν τό δwοιον. ιμας πα;ρέχΗ 
ή -π;ρο.μυθυκιή περίοδος του έλ
λην�σμοΟ καί κιψίως ή 'Θvλη
νuκή ΜυθiαλJοy,ία, ή δπιοιία κατά 
πα:σίαV 11Jιί1ανότηrτ:α ,τηyόJ�ει έικ 
της Π8λc.Όσ)'Ιικ,ης. 

'Η ·01ΡΧ ικ.ή ΠελΟJσyuκιή 'θΙρη -
σiκεία ητσ ·ΚJατά �άισιν ψυισιο
λατρική, 8Ιεοιτrοιουμιένω,ν των 
φUι<J1UΚων Ιδυνάμεων καί νόμων. 
"Ειπ;λασαν τούς 1818ούς κα181' δ
μοίωσιν των ανθρώn:�ων. Κcυθ' 
δσον δε άνεπ'rύσισ'ετιο ή διάνοια 
των άρχΟJιων 'Ελλήνων, είς 
τούς θεούς αύτ,ούς e&λεπον, 
συμ�ο,λuΚΙως, τούς έιρyό1τας δ)('t 
μόνιοιν της ψυσϊυκης, άλλα καί 
της ήθJuκιης τάξiεως. 

Τοuουτοτρόπως ή Δήμητρα, 
ή Γη μήτηρ, άπ·ό θεά rτ:ων φ'l>'
των καί της χοριηyοΟ του σί
του ιέyένετο ή ,εύρέτ,ρια κc& 
'ΠΙpοστάτις της yεωρyίκχς κ,αί 
άρyότε ρ,ον ·ε tς τό: • 5λευσι�νια 
Μυστήρια, δ μG'θ'ος αυrτης κιαί 
Τα έν αύτοις δρώμενα iΕJΟΊ.ψ,Μ
λ:ιζον, Ε/ΚΤΟς των φιUΙΟ1UΚωv ·yεyο
νότων, ετερα )"ΙΕ"yονόrrα σχέισιν 

ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

εχιοντα μ-έ τήν άνθρωπί·νην ψυ
χήν. 

Κατά τόν αείμνηστον Σ;rr. 
Νάyον, τά Μυστήρια ·της Έ
λευσινσς &πηρ'Ε;CΙJV τά θlεμsλια 
του διαφωτισμιου της άν181ρωrπ,ί_ 
νης ψυχιης, τα ύ'Π1οδεLξ1ccντα είς 
α6τήν τήν ·όδιόν τrρ;ός τό φως
της σωτηιριίιας. Ή ιείκών της 'ΠΚΧ

λαιούιση,ς rrτ-ρός τό σκότος ψυχιης 
δuετυπώθiη έν τοις μuστηρίισις 
της Έλεuσι'ν!ος 'EV πληιρεοτά
τn 'Π'εpιιyραφfi. 'Η δε ά:πσκά1λυ
ψις των μέσων &πως νιiκiψη τις 
τό σκότος ύτrεδειίχtθiη ύm:ό τού
των πλή,ρως καί ίδσύ δυατί ο{ 
μυηιθιέντες ώ!ι-uο1λόyrη01αν, δτι ;δ'
μυηΙθ'είς έν Έλ!ευσυνι άν\θρω
'Π'Ος θό: Ξχιη μετά: θ'άνατον ευ
δαψο\ιlίαν. 

Νια κατανοηθσυν τά: :απόρρη
τα Μυστ,ήρια ,καί ορy,�α �δεν η
το δυνατόν, εάν 'ό. έJΠιθιψων 
τουτο δεν ητο μεμυιηιμένος είς 
αύτό: ,κιαί 1κατάλληλJος ψυχυκ·ως 
δuά: τήν ,κατcr\Λόιησ&ν των. 

'Η μύιη:σις ητο, δια σeιρας Ιδο� 
κψιcrσuω·ν, �αθμιαlα άrπό �α
θlι-uσϋ ,είς �αθiμόν, με προυπόiθ:ε
σuν, ά:τιsό τιοQ κατωτόπου, τ,οQ 
έ:f,αyνισμοϋ .καί της κο:!θ.άpΟΙε
ως, μέχρι του ,ανωτάτου, είς 
τόν ,δ;πο ιον δ .μφυηιμέινος έiλέ
yετο ιέ11όπτ•ης, διη:λ. κατ·ειχε τήν 
έ.Ε'J ,έ,'Π'ΟτrΤiε�ας Γ.νω.σιν. 

Ή 'J110iλ:αιά: ιθρησκ�εία .έθ:εώρειι 
θεούς καί ανθιpώ'Πlους ,αδι,ο:κ:ρί-
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τως ώς 'ΠΙΟ;ράΥοντας της 'ΠιCΧΎ- · 
κοαμιί!ου 1θε!ίας ·· · ψύσειως σU\Λεξ
.ε.λuσσομέ'\ftσυς, . τούς ιμεν θεούς 
ώς νόιμους αύτ·ης, τούς δέ άν
θjρώ,ι�ους ώς διη,μιουρyήμαrrα 
αύ.της, έξrελuσσcψένους δι' αύ
των είς θείαν Ίωτάστcrοιν. 

'Α%λ:ά tί έdrl Φύmς; έρωτα 
δ θdλης τ't) 600 π.Χ. 1καl τrοία 
ή άρχη του 01ύμrι:αντος; � Αrπ!ε
ψά�νθη ιδέ δτι ή άφιχη του mχrν
τός είναι το ϋδωρ. Ό Άνα:ξί
ιμανδρος τ't) 570 π.Χ. ,είrrοεν οτι 
εrναι τό απειιρον. Ό Ήράlκiλει
τος τ't) 500 τό π�ρ. Ό Έμ-rτε&ο
·'Κlλιης τ't) 450 'δ άή,ρ, ή yη καl
τό υδιωρ. Ό Άνα:ξαyόρας διε
κήρυξlεν δτι δ νοϋς είναι ή qρ
χι'Κli] οοοία, ιέικ της 'δ<πιοιίας τά
'Πlάντα -reροέ.ρχοντο:ι. Τέ,λος, ό 
Λiεuκι'Π'Πlος Ιδιετίmωσε την θε\,.)
ρίαν των άτόμων. 

'Εκ τούτων ικαταψαίνεται, ο

τι ειίς τά Μυστήιρια εί� τιην κα
ταγωγή,ν της οχι ,μόνον ή αρ
χαίια Έιλιλιηνu'Κli] θρηακεία, άλ
λιά ικαl �ή ά;ρχαία ''ΕλληΜι�κή Φι
λοοοψίJα, ιδιαιτέρως 'δέ ή Πυ
θα-yο pε ιος διJδtχ:ΟΙΚ•αtλJίΙ<Χ. 

'Ο Πυθiαy6ρας της κιοισμσyιο
νιlκης Μονά!δος καl Δμάl&ος ιέ!δί
δαξiεν οχι μόνον την αθΌJναJ01ίαν 
της ψυχης; άλJΜ 1καl τη.ν :τφου
wαρξ!ιν αύτης καl την δια'δοχι
κην αύτης ·έν.σά.ρικωσιν, 'Π'ιστεύ
ων δτι ιδuά των cψyανιl(Jlμων eξ
ελιίσσεται αϋτη. Το «Γνωιθι
Σ αuτον» σιτ,ρέψε�ι τον άνθρω

'Π'ΟV 'Π'ρο<; τόν έισωτειρuκόν του 
ικόσιμοιν, �είναι καθ'αιρά έισlωτeρι
κή ψuλοσισψlα, άντίλι:χλ,ος ικαλως 
ιλειτοιυρryοοντωιν Μυσrrηιρίων. 

Ό Σωιφάτης, rrοαλαιά ψuχη 
η μeμυηιμlέΜος ειίς Μυιστή•ρια, 

καθω&ηγεϊτο &rro θείας έιμτr\Λεύ
οιεως καl -rοεριέσιωσε τό ερyιόιν 
του Πυθαyόiρου, το ιματαιωθεν 
&πιο του σχολαστικUΟiμοϋ, τοϋ 

· Έ•κκλιηιQ1ιια:στικι01μ�ου ικαl του
Σ τ ρα:τ ιωrr·ιικ ι01μου. 

Ό Πλάτων, &rτως 'κιαl δ Σω
κράτης, έδίδια:ΟΙΚiε. την ,ε,ρ�ευνα;ν
του 'ήθuκιου OIK01TOU της Δηιμι� 
ουρyιίας καl την σιψ1μόιρψωισιιν
της �ρωrrοuνης ί\οyu"ΚΙης 'Πρός 
αύτόν. 'Εrrruσ.τ.ε.υε,ν 'δτι δ άνθρω
'ΤΌΟς rεί'\Λ()jι σιψ�Ο'ΛJικη ιεuκων
του θεου κα:l ιεtνα:ι ορyαvον έξ
ε.λίξ!εως του Θεοο, &ταν α:ρισrα 
έκτελη τηιν ήι9ι•κιήιν ικαl ιθείαν 

1άtπκ:χrrολήιν του. Ή δέ αλη\�ς 
yινωσις (' Αλήιθε1ιια) είναι θλ
λcχ;μψις, ·ψωτ,ισ,μός ιθεόθiε.ν. 

Είναι yεyονος &rι, διJδια:01κα
λίl())ι καl δοξαJΟ:ίαι ώς &νω προ
έιρχο.νται,_ μυστηριακως ,μέν ό
'ΙtΌ του Όρψέως, συιμ�αλuκως δέ 
ύπο του Πιυθιcryόρα καl έrπιι0

�η1μονuκως (Ικα>τα: τη,ν έ01ωτε
ρικην Θ1Τuστή111ιην) υτfi:,ο του Πλά
τωνος. 

Μέγα δίδαyιμα του Πλάτω
νος είναι δτι, διά . να αύξάνη 
της ψυχrης μας ή δμοιότης �με 
τηιν θεότητα, 1φέrrοει να· ζ�μεν 
1έναρέτως, ίνα ή ψυιχή μάς 'Π'Ο.
ρευ8Jη 'Πiρός την ά:νάJλοyσν δι' 
αύτην ειχδαιμονίαν. Ή άρετη 
εί\ΛΟJι ·ή ύΎΘία, ή τάξ!ις ,j<αl άρ
�μονιία της ψuχης. Έ'Τtlίστης ι-uεyιί
σιτ:ην · ση1μασίαν α-rοέδιδειν 'ο 
Π'λόrrω,ν ειίς τούς στοχcrο1μt()Ιύς 
μας, 'διότι έγi\Αώριιζεν δτι οί ιστο
χα.σιμοl του ανθρώ-rοοu νναμ.Μ
νοον όλικηιν ίrnόστασιν ά.νό�λο
_yιον, ικιαiλιηιν η κ ακιήιν .. 

Έικ της :θεωρίας ταύτης '� 
'Α�ριστοτέιλιης •δuετύ'J'tΙCι)ΙΟ'ε την 

1 

,J 
-- ------------------ ----- --� 
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διδαακ1αιλLαν του τιερl άνελCξε
ως των τrάντων δια των κο
αμοιΥονuκων νόιμωιν της q>ύσεως 
καl της ιδυνοψuκης .έ,κJδη1λώ01εως 
καl έ.Ε,iεiλrξ'εως αύτων, διατι.mώ
σας '!:·ην Uδέαν δτι δ a:\.lθipc.moς 
είΊΛCΧΙι ,έ:ν σμ�κροyραιpίc;χ τό Σϊψ
-ιταν. 

'Ό,τ.ι ελ�εyιε.ν ό Πλάrrων 'Ύ
λJην, δ Άρuστα�έ·λης eλJεyιε Δύ
νcψιν. "Ο,τι δ Πλάτων -ελεy,εν 
'!Ιδέαν, ;ό 'Αjρvστοτέλης ελεyε.ν 
Ένέρyιειαν. 'Ο ΆpισΊΌ'rέλης έ
θεώ\ρει τη.ν πρα)llμα,τικότητα ώς 
α'Π!Οτέ,λεσμα Δυνάμεως καl Έ
νφyεlας ,καl έΙδίδα01κε,ν δτι ή 
Φυαις, ώiελuασοιμένη, 'Τϊορεύετaι 
-τηρός την -έ.κτινεuμάτωσιιν κα:l ή 
θεία Δη,μ,ιουρytα, έξελισσκ:ψέ
νη, �ε,ι ώς άττιοτέ.λeσιμα την 
θlε ίια:ν Π νει.ψατ ι Κ:,άτηrτ: α. 

'Όταν ό' Σωκιράτη·ς κα'θiιέ·pω
σε τ,ηv σrπ:ουδαιότητα 'rης ήθι
κης ώς Τίlpακτuκ,όν ακοτιόν Τ[Ιά
αης .ψuλοσοψ,Lας, (!ί α\Αθρωnοι έ
στρεψαν 'rήν ,τροσιοχήν τ·ωιν 
τι:ρος αύτήν, με ά:'Π'οτ!έλωμα 
την Σ τω·ϋκιήν διδασκCΧΙλίαν. 

:ΕΤί'ί 400 χρόν,�α τό ύτιέ.ροχον 
τουτο σύστημα, δ ιδαχθε;v ό110 
'r,ου Ζ,ήνωνος, του Χρυσίmυου, 
τοϋ Κ·λε,άΜθους, του 'Ε'Πικτή
του ,καί των διιCΧΙδόχων τ·ων, τια
ρήyαyε τούς μδ:λλον \ΥΠΙερό
χους χαρακτήρας. Οί Στωuκοιί, 
1διιό: της άπλότ,ητ·ος ικαl cίλι�Κιpι
ΊΛεΙίας του βίου, ·ά:πέδε�cαν δτι 
Τίlpάτyματ·ι η.σ�αν δ,τι συνε�ού
λ:ευον τούς αλλους ,νό: είναι -
" Αρ-χ:οvτες της ψυχης των. 

'Η σ'!:,ωϊ.κ<ή Τίlίστις, ώς την 
διετ6τrω�v δ 'Ειπ,υκτητιος, δέ
χε'!αι οτι δ' θεός είναι 'δ 'Λό
yιος, Δη1μιουρΥός των 'Π'άvrων 

,καί τιατιη1ρ των αvθ:ρώιττων 
( τφόyονος). Τ ρε.'ις �α�μίδες δ
δηyουν τον αvθιρωιιτον προς την 
τελειότηrrα: Δ•ιαυyής Νους,, 'Υ
γιής ΠόθΌς καί 'ΑyαΕτη Δ.ρα:
σις. Έό:ν :θέιλης νά ιμ<ήν εί01α:ι 
·&οϋλος, ·ελεy,ον, φρόντιζε να
μή;ν εχης .κανέναν δουλιο σου.
Διότι. έάν άνέ.χε,σαι νό: ε,χης
δο�λους, εί, αι τε·κμήρισν ατι
ευσαι σύ πρωτον δουλος, της
δουλεlας τ·ήν δ1σο'ίαν έlξασ�κεϊς
είς τούς αλλιους. Ό Στωικός
ε,lναι ·αmέ,ριηος, ·κύρuος έαυτου,
δουλος ουδενός, κόιλαξ ούδε
νός, τύραννος οϋδενός χαί όλι
yαρκής.

Τήν Πλατωνuκιήν ψιλιοσοψιαν
Τί1CΧ'λινώρθωσε τc;'J 200 μ.Χ. δ
'Αjμ,μώνιιος Σακκδ:ς έν 'Αλεξαν
δρείc;χ. 'Ο Πλωτί:νος, οστις έκιλή
θη τό «ϋστατοv Φως της 'Ε·λ
"λόJδος», ητο :μ,cχθlψrης του Ά:μ
μωνίου. Αί :θφελι1ώδεις άρ�αl
του νειοn1λατωνισμου, 'κατά
-τιούς ανωτέρω, είναι: Ένότη,ς
καί αyαθότης τοϋ θεου. Σψαϊ
ραι ,ύ,ττοστά:σεως, <έκιτι:;ορευqμε
να:ι έ,1<1 του θεου. 'Ο άνι�ρω
πος :etναι ,μικ,ρ·οακ·οιπι,κη ,ανα-rοα
ράστασ�ις του Σϊ�μτιαV'!:ος. Ή
ψ�� προυτιηρχε του σώματος,
-έ.ξCΧΙκοιλJουθεϊ νό: &rυάρχη 1μεrrά
τον θάνατόν του καl ένσαρκου
ται ε.ίς νέ•ον σωιμα, έξ,ειλ�σσο-
μένη 'διά των όρyανισμ·ων. Ή
ψυχή είναι προωριαμlέ:νη δια
την ιθέ:ωσιν καί ,δ' νους ψωτίζε
ται ·δι' ,έ"λλά:μψεως. 'Η ψυχή δύ
ναται νό: ε.λθη είς εκστασιν, k.
()ΙωΤΕJρικως ένουμιένη με τόιν
θεόν. Αί διια��μιίiσιειι•ς της ύ
ποστά1σεως εΙναι: · θεος - Νοϋς
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- Ψυχή . Λόy,ος - Αϊσ'3ησ�ις - Ζω- Έικ τωrν άνωτέρω δύναται 
τ�χότης - 'Ύλιη. τις να συμπερά�νη δτι ή άρχαία 

Ό Πλωτϊνος διδει την κάrτω- · Έιλλιηιvuκιή θρηισ,κιεία καl ψι,λο. 
θι ,έvταλJην ιείς m:χντα άνθρω- σσψία ιεχουν κοινην την κaτα-
1τ1ον, ,έ,τ1ιlθυμουντα να �αδιuση yωyήιν, ιέικ τιοG αδύτου των Μιυ
ε-ίς ,μ,ίαν τηpCΧ!yματι•κήιν ψυχικήν στηιpίιων. Δια τοϋτο ,τάντιες οί 
έιξέ.λ!ιξΝ: Καθάριισον την ψυ)Cήν συyyραψεις τηs �ρ,χΌJιότητος 
OIOU άrrοό 'Πό:ΙΟΙης ψpούδιης έλ,τιί- δΙμiιλJουν με.τα σε�ΟJΟΙμοί} wφί 
δος Ικαί άtτrο ,ταvτος �ου πε- αύrrων. 
ρl ώ1θiρω,τ1ίiνων πρCΧ!)"μάπων καl "Ακ,ρως άντίiθετος ύπιηρξιειν ή 
τότε δ ιένδότeρος όφιθCΧ!λ\μός 'Ιlδιέα 'ΠE!pl των Μυστη,ρίων και 
ΘΚΚ>··· θό: ό:iρχίση να �λέ1τ,η την ϋδιίως των Έλεοοινίωιν,, την δ-
εύθειαν δlδ_όν., Ένθι.ψιου δτιι ή 1rοίαν ιέσχηιμάτισαν οί -πατέρες . 
άyάπη · είναι δ σωτήιρ σου ,καl της-, ΧιριστιωΛuκης Θpηισ,κειίας. 
δ ,φ,ρουρός σου. - Ανε,υ της Ά- Ί δίως δε της Λατινικής Έκ-
-yιάm;ης δ κιεvτρό,q>υξ! νόμος θα: κλησίlα:�, λόyf.iJ των 1μ�κρων 
,έ;ξιεσψενδόνι,ζε τή)ν ψ�ήν σου γνώσεων; τό:ς δ'ΠΌ{ας εlχιον έν 
είς 'τας rmα:yερωτέρας της έξιω- _ σχ_έσa 1rρός τα Μυστήιρ,ια 'και 
τέjρας ζώw�ς. · Μιή λιη01μόνει &τι ' λJάyf.iJ της τ�ειραrr�&ους μιεrrαιμορ
&ιτ,ε,ράνω της λJοyιικης είναι ή . φώ01ξως, την δ"ΤτΙΟίαν ύψί!στανrο 
Διαuσιθ\ηισις ,κιαί δτι τό θεuον αί πιεpιytραιpαιί των. εως δτοu 
Φως, Ιδιuα της διαισθήισιεως, �ρ- φιθ'άισσυν ιμέχρι των άyίωrν των 
χε.τα:ι, 1τ'λιηιρουν την καρδία.ν - έιδ.ρων. 'Αmιιθέτως δε τόύrrων, 
y,ηιθοσύνης. θαύιμαζε τό 1κάiλ- οί 'Έλλη\Λες Χριστιανοί, Έλιλη

. λος, την σι.ψμε>τρίαν καί τήιν _νι,1<,ως μιορψωθέντες, καί κατα 
τά!ξ!ιν του ύλι>κοϋ κόcψσυ, tνο: _�ά.θiος yνω,ρωαντε:ς τό -πνεψα 
αuσιθαιΛθη άyάπην 1τρός τόν ιωί την ήθιι•κην �άισ�ιν της θρη-
111\Λειυμο:τlκόν κόσμσν, τοϋ 'δrπιοιί. Ο\Κείας των τrιpοyόΊΛωV των, δεν 
συ δ ύλJικος είναι ά,τλη άναιπα- ητο iδuνο:τόν να &πo1tέ010IUV ε,ίς 
ράσπα01ις ΚΙCΧ!ί άτελής ει�κων. τό01σν οuκτρό.ν σcpά!λιμα:, άλλά 
Ζήτει την πλη,ρεσrτέιραν ά'πευκό- VCX ,κ1αι3Ιίic1't"'CX!Vt"CXIL ήθ\ι,κότειροι κσi 
ΊλUQίLV του πνaψο:τuκ•ου ίκό01μου χρ�ιανοί πρα)llμο:τικοί, έικ της 
έν τcί:> ίχλικc'ί:>, ό:ιp,κιει δε να ,τράτ- μειλέτης των ήθlι•κ,ων ,καl σuμ� 
της τουτο ίνα μιηδαμως φ,ο�η- λι:κων Ιδι'δασκά!λιων της 'Αιρ
σαι 'Π'Epl της τύχ�ης του ατόμου χαίας πv,εuματικης ,μας κλιηιρο-
� �� 
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"Α' , , J1 
, 

' . και να '.tαναρχοτανε .... 

Jeαn Rlctus: Le Revenαnt 

Με't"άφρασις: Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Πολλέc: φορέc:. έ,κεί ηού -nρι1γ,υρίlω δεf:,ιά 1ωί όριl(JΠ1Θρά, 
χωρίc: νά ίέpω nόϋ nηγαίν,ω καί ·μέ τή ·φrωχή μου την καρδιά 
nον,ειμέν,η, γιά έλιnίδα, καιί βλέιnιω nώc: δέν εχω τό διιΚ!α,ίωμο 
νά .καιθήσιω η ·καιί νά ίαΙΠΙλωθω στό ΠΙεΖ:οδράμιο η στό λιθόστρωτο 
τηc: nαιτρ,:ιδοc: «ιμου», λέω μέ -rό νοϋ μου. «Γιιά φαντάσου νά 
Εα'VΙ{]{ριχό"Τ'ονιε ! Γι,ά φαιντάσιου ! ... » Μά 1nοιόc:; .. Α ! τόν ίέρ,ετιε 

δά ,κ,a,λά. ί 
ΈΚΙε,ίνιοc: ό λαιοιnλά,νοc: ,ό Γαιλιιλια1ίοc:. Έκεϊν,οc: ό χ01μένοc: nοί.ίχε 

,καιρδιά μΘγ,αιλύτε,ρη ικα,ί άnό -rή Ζωή! 

'Ά ! καιί ν�ά Ε'αιναρχόταινε ! .. Α ! 1Κ!ΟΙί νά ίαναρχό11αιν1ε ! Έκιείνοc: 
ό όνθρωnοc: πού ηιερnα1τοϋΙΟΙε ά1nάνω στή θάλιοσσαι κα,ί πού 

·fi'TlO)ν σάν 1ή 1Πί1στιc: ,ή 'ίδια πού έ.γιυρνοϋ,σε.
ΈΚ!είνιοc:, πού γ,ιά δ,λουc: τούc: δυστυχιαμένουc: είχε, κάτω άιnό 
τόν άρισιτ,ε,ρό τό ·�Jα1σπό, μδλλον όντίc: γιιά ικαpδι,ά ... μιά 
άνεί1nωιτη ουμnόν:ια ( άιnόιδειίιc:. ιnώc: έγιά,τρευιε τούc: 

άιρρώσrουc: 
μόνο rμέ τό νά τούc: κοιτ,άιη. ,μέσα στά ιμάτιο Κ!Οί γ.Γ' α,ύτό 

λυσσοϋσαιν οί γι10ιτροί·). 
Ό σύντροιφοc: ηού εκαιμιε κι δν ):κ,αμε φα1σαιρi1α 
κα,ί πού γιι,ά τ' ,άιφενηκα τοϋ καιιροϋ του δέν ηταιν δά πάντσ 
πόρο, ηολύ ιε.:ιγιενικόc: ! 
Γιατί έλιfJγιε ·σ11ούc: Άnοστόλουc: του: «Ν' άγαιnιώσαστε 
άναμετα<ίύ σαc:. Πρ.έnε,ι όλοι νά είνιοι καλιοί σύV"Τlρσφοι στή Γη. 
Κοπδ;τε κ.αιλά νά μ.ήν γίν,ωνται nόλε1μο1 ·ΚΟΙί νά ,μήν nεφάlει 
κανέναc: τόν δλλον, γι,α1τί είναι :μιεγάλο κρίμα καιί θιά 

,κολαστητε ! » 

Μά τούc: -rδλεγιε ,κ,αιί χεφό-nειραι: «· Αλλοί,μονο στούc: nλού.σιουc: ! 
Καλότυχο� οί κ,ουρεληδεc: nού δέν εχοu,ν ηεντά,ρα, 
τσακ•ιιστή. Εύικολιώτερα δbαβα,ίνιει μιά ,κc�,Jηλσ όπό -ro 
μάτι τοϋ ·βελονιοϋ, ηορά nλούσιοc: ·όnό τήν ιnόρτα, τ' ούραινοΟ ! ,� 

"Α ! κοί νιά ίσνιαρχόταινε ! "Α ! καί νά Εανα,ρχό11ανιε κάιnοηα 
μέ,ρ01,εΊ1σ1 δό, χιωρίc: rο1μουδιιάι, ησυχα - ησιυχο, κλι&φτδτα, δίχιως 
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νά τό nόρη ΚιCΙΙ\ΙΙειίς μυρουδιά κΟΙi νό nορουσι.αόταΜε μπιpοστά 
mίς φά1μπρι1κιες, έικιεϊ Ίϊpιιγύρω άπό τά tργοστοοιοι!. · 
'Έ, Πσναιγιιό ιμου! Τί θά γινότανε! 

Λο11r:ιόν, όκοϋσττε με, .. , έγώ, ψέχ: τή νύχτα, τόν όnάντησcί, 
μετά liά μσάνυχτα, στή γωνιά έιvός δρόμου, rΠΟύ οορνοϋσε 
δγν1ωστος, όπως όλο� οί δι,α6ά11ες. Μου ,φάνlηικε πώς είδαι 

1κlάnοιες 
οοηιμένψες κλωστές σ11ά ιμιαλιλιά του ικα,ί, μά τήν άλήθεια, 
γιό θεός πιού 6γ,ηκιε nερvnaτo, 
δέν ηταινιε κ,αί ιnολύ άατ,ρQψrειρός. , 

κ· ηρθε κιαrr,ά ,πάνω .;.ιου ,κ,αιί του είinα,: Κ�ηισπέιpαι! ... Μπδ ! είσ' 
έσύ; Μπα! έ<σύ 'σαt; Κύτrο πως άντσμώνιεταιι κανείς ... Τuχη 
μιό φορό! ... Πάιω νό τά χ,άσω ... Δέ ,μου λές, έικιαιrέ6ηΜ<Ι&ς άπό 
τό ΣτΟΙυρό οου; 'Ώ ! ,δέ θάmαινιε ιπόρα ηολύ ιείίκολο ! ... 'Άς 

,είνιcιιn. .. 
Αέν ΠΙειιράlειι ... Πίσrεψέ ιμε ,μ' ΟΜ) 1όν εεπιαγιασμό, 1μ' ΟΝ:) 
Ιl'Ού δέν εχω ιμιlά γωνι,ά νιά Κ!ΟUλουριοοτω σέ μιιά _ ΚΟΙΜΙ6α, 
είμιαιι χαιρούιμιεινοc ηού σέ γνώρισα. 

Μά είισαι, έqύ στ' άιλήθειιαι ... Δέ λαθεύω ..... Ε ! ΠαιναιγΨά μιου, 
Πσν�α,γιά 11,JΟΙJΙ ... Αύτή ιείναιι κι' CJ,ΙV 1είνιαι ικεραιμίιδa. ! Τί σαιμαιτδς ' 
αϋριιο cπήν nολι;τ,ειία! 'Ώ, λ:αιλιά! Τί χαλcισ,1ός στή συντροιφιιά 
των κλιεφτwν ! Οί έφημιειρ�δες θά χ,αiλιοϋν τόν ικόσμο κσί 
θά ηοuλδνε γιpαμμή. 

«'Η έιπάνοδος mυ Ίησου Χρισr�οϋ! Ή δφιξις τόϋ Σωτηρος!» 

«' Αχοϋ, ιπα1λιη,οσκυιλολόί ! 'Ά ! καικ:ομοί,ρα φ;rωχολογιιά, ! 
"Α ικιι' έσεϊς 

σκοποί rοϋ έλέους ! Δέν τά μιάθα'Τlε; Δέν τά μάθαr11ε; (Δέν είναι, 
1 ρόπ1οc ν�ά θεγίινιη δ,Τ'Ι· ·έγί,ν,ηκ:ε ! ) ... ΑVΤ'ι& κ' έrσείς χορτ•(])()Ιμένοt 
�ωλαιράδες ! ΔόσJ1ε γ,ρήιγορα τ,ήν ,άιπιόκριοή σα;ς.«Δέv εiνιε γυιός 
του Θεοϋ αύτός ιπιού κα,υραικύληισε άπό. τοίJc: ούρcwούc, ,καί πού 
!μέν�c;ι ετισΪι ΚQ/ΚιΟΙ!JΙΟΙιpι1οσμέν,ος σrό δρόμο, ετσι δά, χιωpjς τί,CΙΙΚΙ1,
χ,ωρίς ικαmο11κ,ί,α1, σάν αlύrrούς ηού τους εχει ση�μαδειμιέ-νους
ή · ΑσrυVΌμ ίο ! »

Σούτ ! ας τό 1Κ!λιΘίοο�;.ιιε ... νό οί όστυφύλια1κες !
Δέν άικόυς τά β1οσηΙ<Jά l'ά βήμαrrό τιους; Αύτοί ,εί-να,
ετοιιμοι ν'ό σου βρουν ΚιΟΙΤ()λUΙμΟ έ.κ;εί στά ιμiποuντ,pουμια.

ί

'Έλ' ά111ό δφ ιπού σοϋ λέω, Στσuρωμένιε! Ιε,ρειις; Τό κολιό nού
σου θέλω, νά τ'ρα6ηχrοί:ίμε. Έισύ έ<χ1ε,ις_ 1<1C11 προηγούμενα ιμέ την

. .ι 

j 
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έεουσίια... Θυμδισοι . Σ τό πάιρκο τοϋ .. Ορου.c: τ-ων · ΕλΟΙιων σέ 
κυνήιγησα,ν έπιί διιαmαρόςει, ;τ,ηc: νυκτερι,νηc: ήσυιχ,ίαc: .... 

- Σή1μιεραι ... ό 'ίδι�οc: nάντα "flΟ)μnΙάικοc:. Δηλιαδή, μι' ,έννοεϊc:,
τά 'ίδια καιί τά 'ίδια! Καί 1δέν πιιιστεύω νά εχηc: δpιεςη νιά ςανα1-
τραιβή-ςηc: όσα, έ11ρόβηΕεc: στό -Πραιιτώριο !

Στάσιου νά ·σέ δω ... 'Ά ! ιπόσο είσa,ι, δσπ,pιοc: ! 
· AJ πόσο είισαιι χλ:ωμιόc: ,· ... Πόόο φοιί,vεσα�ι λυιπιη,μέrνοc:. Μοιάιεις_
άπαιράλλαικτοc: σάν ιωιλλιτέχνηc:. Σάν ε.ναc: άιπ' 1α(ι'Τlούc: roύc:

κουτούc: 
πού φΊ1ειιάιχVΙουν στίχουc: καιί δέν ,άικοϋνε TJΪC: σu�,.ιβουλέc: των πι,ό 
φρόνιμων .Σάν αJύ-τ;ούc: τούc: καικοιμοιίρηδεc:, πιού οί ·ά'στοί τούc: 
σnρα:βακυrπανιε 0010 nού v,ά χτυιπήσουν καιμιμιά γιερή π.ροϊ,κα ! 

- "Α ! -πόσο είσαι� χλωμόc: ! "Α ! πόσο δσπροc: ιείσΟΙιι !
Τ ουιpΊ1ου,ρίιιειιc: καιί δέν βιγιάlειc: μιιλιιάι... Έσύ τρέlμιειιc:... Δέ θά
μά'Οlη:σιεc: 11ίιnιοΊ10ι, σrο σίιγ.οuρα ... , μή,τε Θά εχε,ιc: ικοιιμηιθη ! ...
Καuμένε ,μουι, καιϋ1μιένε μου!... 'Άc: ,είναιι.... Τί μπορώ νά σοϋ 

κάμιω κ· έγώ; 
Θέλει1c: νcημιασΊΊε φί,λ,οι; Θ.έiλειc: νά καιθήσουμιε σ· ενα μπά;γκο, 
η μήηωc: θέ-λειc: νά περn,αιτήσοuμε; '.. 
- .. Α ! ηόσο είσαι χλωμόc: ! ... "Α ! η όσο δσπροc: είσΟΙι,.
Δέ μ,οϋ λ:έc:, ε·χειc: ηάντα ΟΤό πλευρό έκεί,ν,η τή μια,χαιιpιά; 
Δέ μιοϋ Νέc:, .μαrrώνουν άικ,όιμα οί ηληγ.έc: σουι; Καί τά 

χέρ-ι,α, σου ... , 
τά καικόμοιρα τά χέρια αου τά τρυιπηιμένα, ·ποιόc: σοϋ τά 
Εεικάρψωσ,ε; Καιί τά κακόμοιρα .τ,ά πόδι1α σου, τ,ά γuμνά πάνω 
σrήν ύγρή δσφαιλτο Ίiά τ�ρυιπη�Jένα τά πόδια σου άιπό 

τ·ά καιρφιό ... 
· Ω ! θά κρυιολογήοηc:, καϋ:μένιε μου!

- "Α ! ,πόσο είσαι χλωμόc: ! .. Α ! nιόσο δσπροc: είσαι,!
Ιέρειc: ηώc: μοιά;ιειc: _μέ φόνταιομαι; Είσιαιι λιγνόc: ιω( φrτωχόc: 
καί ςυιπιόλυτοc: ! "Ετσι· ιθασιουν ,�αιί στήν 'Ιουδαιί.σ, τόν καιιρό 
nού σ· έ,κήρυπαιν βασιλη.α ! Τώραι είσ,α,ι σάν άιπό άλεϋρι ! 
Θά nac: ά,πό τό ,στηθοc: σου - αν σοϋμιε,ινε ΟΤηθοc: άκό,μ,α .... 

- Τί ηρθε·c: νά κάιμιηc:; Μaραιγκόc: δέν ησουν; · Απ.ό
ηοϋ ,ηρθεc:; Άπό κάιτου; Άιπό ηά,νουι; Τί δράμο έlπηρεc: γ,ι,ά
νά φτάση.c:; Μήηωc: θά Εα:VΙαρχ,ίσηc: τή Ζωή σου; Μήν ηρθεc: νά 
2:ητήΕ:η.c: δουλε,ιό; 'Ώ ! ,είσαιιι cπυχος, γι,ατί αύτ.ή τή στιγμή, 
φιιλαρcκο 1μιου ,δλαι ηανε στραιβά στό έργ,οσrάσιιο ·καιί - Τό χει,-

ρό-τ,ερο -
οί έργιολά.βοι δέ θέλιοuν v,ά iδοϋν στϋ μόηια::rους εέ-νον έργά-τ,η. 

·ι
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-Πωc: οοϋ φαίv,ετσι ή ι<ιοινωνία ιμα:; ΒλέηΘιc:, έχουμε
τώρα γκάιι,· εχοL'•;..tε ήλιεικτρΊικό. Ti σοϋ φaίV1ε11011; «Ζοϋμε σέ
ήρωϊκούc: κοιρού<: ! » Μό ειλια, λιο�πόν ! Πές κ' έσύ τίιnοτα, ! Γ rατrί
σωπαίιw:ις; Γ,10Ί1ί ,σrοκοοαη ,ετσ�ι ,λυπ,ημένοc: καιi 6ου6όc:;
Δέν ,εχ,ε:ις μι·�ιό; Τ,υιφ,λόc: �iσαι; ...

Γι,αιού ! -�- Ά1Κ!οϋς αύτό τό οϋ.ρλιοομ:α; ΕίVΙaι· τό 
Εεφωνrμ1ό των οιιδε.ρέν�ιιωv σκuλιιων, των ρυμοuλιl<!ών. Εί.να� τό 
σΚ!ού{ιιμο τοϋ έργοστόσιοu πού κοkλοnονο,... Είνα, · ή 11ωρννή 
ή άιπ.ελιrηοι,ό nού ιμουγικιρί2jει· ! ... 

ΚDΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ�ΟΠΟVΛΟV 

ο 1 ΗΣΟΥΣ 

Ποίος unη,ρΕε�ν ό· 1 1ησοϋc:; • Αί δ•αψΙΟf)Οt 1πιερί οί.ιτου 
άnόψε�ι,ς, έκτιθέiμεVΙaι qμερολήητωc:. • Ό 'Ι ηισοϋc: κατά 
τον Ριενά,ν. • Ό Ίιησοϋς κστό τόν Συρέ; • Ή διδaσκιο-

λιί α τοϋ Ί ησοϋ άnό την Κο�νή Δ,αθήκη. 

1 
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ .. 60 

- > 
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Α ΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ή μυσπη.ριώδης rrερωχη των 
άpιθiμων αrrησχόλησε πάντοτε 
τά μεyα�λύτερα πνεύ.ματα της 
άνθ!ρωτιότη:τος. 

Διότι οί αριθμοί δέ.ν .ειί'Λα'ι ά
τιλιοι ε,κψpΟΙστtκοl τύΤ[Ιοι, χρηισι
μιεύοντες μόνο,ν yuά νά ,κάνουμε 
ώρισμέ\.\Ες ,μετρήσεις η συγκρί
σεις. 'Έικασ:τ'Ος έΈ, αϊrrων έικ. 
φράζει, -ιΌύναντίον, · μίαν tδέαw, 
έκ της ,δ'Πfοίας έξε:rτήyασε καί 
τ,ήν ·δrrτοίαν σuμ�ολJίζει ικαί τια
ριστα. 

Ό Πυθαyό,ρας :έθiε,ώιρει τούς 
άρι!θ;μούς ώς «άρχές των τrρα
)ψάτων». Κατά την ιΠυθ!αyό
ρειον ιθεωρίαν. τό: ϊt'pάy:μα,rα
μετά των σχέσεων καί ,ά:ναλο
ytων τ,ων ε'1ναι ,άπτε�ΚJόνωις η 
ά1ταμ.Lμησιι,ς των ,αρι·�μων, των 
'όποιων ά�ρχές είν�αι τ,ό ατιειρον 
κΟΙί τό nε,rrερασ:μιένον καί ιοί 'δ
Τ[ΙΟLΟΙι ,τροέ.ρχιονται ολοv έκ της 
μιονάiδος. 

'Ο κόσμος �είναι ά:pι�μός .καί 
άρμονία, ·εtναι c.φ:χ:ες τάξaως. 

Ό �Πλάτων ά1Τοκ.αλει ·ε.ύτ-υ:χ:η 
θK•εLVOV, 'δ 1δΤΌοιος κατανοεί:
τούq 'Π'Ίι1ει.ψατ�κ,σύς 'Ο:pιθιμούς 
,καί ,άντtλαμ�άiνεται τίς ,έ:τrιδρά .. 
σεις των. 

"Ας ίδωμεν Τ[ΙΟία είv.αϊ ή έ
σωτ;ερuκη εννοtα και η σιψ�ο
λική σηιμ:α01ία έ·κάiστου των ά
ριθμωιν. 

Ό ά:ριθiμος 1 'Π'αpιστα τή θε. 
ότητα, τ•ηιν ιμιονά!δα - ·άψχήν, ή 
δ,Τ[Ιοία 'Π!Ειpιέχει το τι&ν καl {Jκ 

της δwοίας τό -παν ά'Π'Οιpιρέε,ι. 
Ή μονάς ε{ναι τ ,ό .κέντρον. Εύ
ιpraικηο:ι 1uαντοG άδ�αίJριετος, ά
ψου :δεν ύ,πάρχει αριθμός, 'δ' 16'. 
πιο ιιο ς vό: μιή ιrιερ,ιέ χη τη ,μ,οvά:
ιδα. Ό cφιθιμός 1 παριστα τήν 
ι'άξιν, τή:ν ά·�μονίαν καί την 
κ,αλήν άρχήιν. �Είναι σ(ψ�ολον 
iδr�μιοuρyιίας, διιό!'η οίαδήmοτε 
έ.κκιίνη-σις '8Ιά άρχίση άναΥκ.αί
ως έ:f; cχυτ-ου. ΆΟ αριθμ,ός 1 πταρι. 
στα άκϊψη την έ.νότητα του 
σύ,μ'Π1αντος .και τω·ν κ,όσμων.
Ύτrό σJ\Αθρωιrοίνην εννοvαν, 16 ,ά:
ρ·ιθlμός 1 ,έ,κcp.ράyει την ιθέiλ.rη
σιν. 

Ό αρuθiμός 2 είναι ή α;ρχή 
τ1ου ·κΟΙκ·οϋ. 'διότ1ι έκψρά4ει τ•ή;ν 
:δοιχοτάμηισιν της ,μονά'δ·ος - άρ
:χ:ης. 'Αmό του ά:ρuθlμου 2 παύιε,ι 
ή ένότης καl άpyίζει δ. ,ά:vτα. 
yωνισμός. Ε,ύ:Ρuακ,ό�μεθ'α πλέον 
ένώπ.ιον δύο άριχων, ,άντιτιθε
,μένων Ικαί , ,ανταyωνι{ρμlέ-\ων 
1tpός ,άλiλιήιλας: νύκτά .καί ή
μέρο::, cpως κq:ί ακότος, θερμό
της κ:αl ψυχος, ,ύy�ρόν κcχί ξη
ρόν, ύγείcχ κ:αί ιάσθ.έινειια, -rcλά
νη %CX!l :ά!λή:θeιο::, άρρεν ·καί 1θη
λυ κ·λπ. Πιαν το διπλουν :είναι 
ψεϋδος, 'δtότ·ι .ά\κrιτίθ.εται ε,ίς 
τή,ν ,μοναδικ,η.ν 'ΠΙpαyιμοπuκότη
τα. Διό: τουτο κΟΙί τό 2 θεωρεί:. 
ται ώς Ίϊαριιστω,ν την Ιδιχόινοι
αν. τη,ν 'Πά!λην, τόv πτόλεμον, 
ε,ϊτε τrρός τούς άλλους, ε-"τε καί 
Τ[Ιρός τον ίδιον τ·όν έ.αυ'ίόν μας: 
Ή το::λό:rντευσις του τινεuματος 

-----
� 
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ιμιεταξιύ δύο· άrrτσφάισεων. Τί άλ
λJσ �είναι δ 1κιόcψος, 1eκτός άrΠΙό 
μίιαν tδιιαμάχιην ολων των στοι
χειίιων καί δΝων των άρχων 
τοu; 

'Αλλiχ τό 2 είνα�ι έwίισης τό 
σύμ�ολJοv της yνώσ1εως και της 
έ.'ΤG�ή1μ,ης· χωρίς τον ιδιχιαο�μον 
της 1μονόJδος, ή Υ·νωσις θα ητο 
ΌJ&ύ'ΙftΟJ'ίος Ι1<1αί χωρίς την άντί
θaσιν ΙΚαί τόιν άνταy(ι)Ι\.\ισ�μόιν ή 
'Εrτηστήμrη ά:τηpΙCΧΙyιματο1τοίryrος. 

'ΕΉί του 2 στηρίζιειrαι 'δΜ
.,κ.ληρσν τό δυαδικόν οοστηιμα. 

Τό 2 τ-έ�λος, rοcχ:ριιστα τ;ην ε
νω01ιν του άρρενος μετά: τοϋ 
θή λ,ειος, την άp)(!llrv της άναΤ[Ι(Χ
ρα-γωyης κα:ί της &ιιαιωνίσειως. 

Ύ'Π'Ο ανθρωnτίlw]ν εννοιια;ν τό 
2 ιεί\ΛΟ:Ιι δ δισταγμός, δ διπισuος 
έ,f,Ιου&ετειρώ.1ετο::ι δια: της )'Μώ. 
σεως. 

·ο όφιιΘΙμος 3 είναι τό σύμ-:
�λον της ίοερότητος ,κιαί της 
θείας Τ ριόιδος. Τ ό Τ ρudδuκον 
σύστημα 1eκτε(νεται ειίς δiλ:άκ.λη. 
ρον το Σ ίψπαν: Γέννη!Ο'ις, ζωή, 
θό!νατος - τ ρε ίς κ·ατ αJσrr άσε ις 
της ϋλης - τ1ρείς ψcrοιεις ,ταιν
τος φαινομέινου: 'Αρχή, μέσ10ν 
κιαί τέλος - τρείς ήλ!uκιίες της 
�ωης: νεl()"[ης, ωρψος ήλ�uκιία, 
yηρcχς. 

Τό 3 ,είναι σύμr!>αλον της )"ΙΟ
νψότητος κά!ί της yιεννήκJΙεως 
(2+1=3) _καί ,aκψράlζιειι τ,ην ί
σχφάν ίοο,ρροιrrtαν ,μιεταξυ της 
/δtράlοοως ικαί της Σοφίας. Ή 
yεν�κιη εννοιό: του 1είνα:ι ή 'Ε
νέργεια, ή δrτt,αία τφοκύrπτει 
έικ rrης μετατροwης του άντα
yωΙΛuσμ,οϋ είς μuαν άρμοvuκιηv 
συν,ένωσιν. και διη,μ,ιόυιpιγίιοJν. 

Τ ό 4 ε ίνα:ι τιιαλιλαnλό:!σιον του 
δύο. Ες το 4 κιαl την τετfΧ)δα 
άναφlέ:ροrνιται δ,ιαιpορες ίδέες: 
Τιέισσα�ρα στοιχεία ('Πυρ, άήρ, . 

· uδωρ, yη), τέσσiΟjpα ση1μ�εία -rou
δ\ρ,ίζοντος ,κ/\J'Π.

ΕίναJL τό �μr!>,σ'λιον του σταυ
ροu, της Σψuyyός καί τοϋ κύ
�οu.

Τό οναμκχ του θεΌυ ά:Τ[Ιοτε- · 
λείταιι άτιιο τέ.(J!()101ρα yράμ:μα
τα (τετραyράμ,ματαν). 

Δ� τον μrη ιμιεμυrη1μέ.νοιν, ή 
Αίy,υmιαικιη Σιpιίyyα, είναι ενο: 
ιμυΒuκσν �ωσν, με κιεψα1λιήν αν
δρός, στήθη γυ\Λαικός, 1t1λευρά: 
ταύρου, ονυχας λέοντος ικαl 

· 1tτε.ρά: ό1ετοϋ.
Δια τον 1με'μuη,μέ.νον, ή κ1eφα

λπ'\ τοϋ <Χ\Αδιρος σηιμαινει Ιδιάι
νουα KOlt -yνωαις. Οί OVU)CEς του
λιέιοντος: τδλiμ,η κιαl δρασις· τά
1t1λιεuρά: Ιθέιλ.η01ις, ικcφτε,ρ(α ,και
,μόχlθος· τά άναδιπrλωμένα Τ[τε
ιρά:: α�ω,τή. έξ οδ κ,αί ή τετ,ρό:ς
των Μό:yιων: Γνωσiς, τόλiμη,
ιθέλ�ησις, σιω,τή.

Ό •μlξιμυη1μιέ.νος ιε{ψίισlκει δ
,μα&ως στη Σφίγγα τα τέοοαρα
στο�χιεια: Το ,τϋρ (ονuχιες λλ
οvcος), το ϋδωρ '(τά σ�τή,θη της
Υυναuκός), τη,ν Ύ'fi'Y (τά: 1tλευρα
του ταόρου)' τον ά!έ'ρα (τα
mε.ρά: τσυ άετου).

'Έτσι ή Σφίγγα και ή Τε
τράς Τ[Ι(Χjριστουν, �κατά: την ά:wυ
τέιραν έισιωιτeρικ:ην ψ·nλοσοφ1ίαν,
το ιάiστρ�καν ψως •καί τας 'ΠΌlό
τητάς τσυ ..

Ύ1τ,ό άνθtρ.ωrιτί'\ΛΙ'}ν lννοιαν το
4 εlνοJι ισύμ�λαν ισταθιερότη
τος, καί παριιστα την ίδέαν της
111ρα-y,ματσmοιήισεως.

Ί 

1 

1 

1 
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ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

�Η 'Αριθiμο101οψιία yιενν,ή�θη,κε 
στόν α\Αθρωπο αwό 'διάψιqρες 
wαρατη ρή101εις στη ψύσιη, ·ά;πό 

--έ'Π'ανάλJηψη των ψαινοιμϊνωιν κι' 
ά'Π10 τrήν εσωτερική σufljμετρία 
τους. Γιό: νά έρμιη,νεύσιη. 'δ Πυ
θαyάρας τ,ήν τάιξιη κιι' ά;ρμ,ονία, 
πού ,έ,κδιηιλώwνrαι ,c:ι.'Π'ό τlς ,με
τα!Ύ>ολές των 'Π'pcχy.μάτων, δηl(-lL-
01.ψγει την κοσμΟΙθiεωρίJα δτι ή 
ϋλη καl τό: ψ,αιινόμε'\Λα δε!\Ι είνα1ι 
τό: μο\Λα10bΚ!<Χ, αλλά 01υνυττάρχειι 
μ' αύτά, συνι&εq_εμέν10, κάτι τό 
άυλο, τό αψθαφο. Αύτό τό 6-
vοιμ,ά�ει� άριθlμό, άτrό τόν :δπωιο 
ΊΌηyάι�ει ή τάJξη ικαl ή άρμονία, 
καί χωιρlς αύτ·όν ιδέν μ1t>οpει vά 
'\Λοη1θη τίποτα στό Σίψ>πιο;ν. · 

· Α"Π'ό αλιοιυς τούς ό1ρ�θμούς, 
πού εί'\Λ()jι τό άντι•κείμ,εν10 της 
Ά,ριι.θμασσψίας, δ 7 κάτέχει Oill
μctvrυκη iθέστη άπό την ,έιτυοχή 
τιου Homo Sapiens. Γίιό: τόν �
ρι6μό 7 εχουν y,ραψη τάσα πο,λ
ΛJά ,καί ή σηιμασίιο: του εΤνα>ι 
τόσο ,μεγά)λη, ωστε πρέπει να 
ώΛαζητηιθη σ' ο"λJα. τό: ,κε�μενχ:χ: 
της Έσuηε.puκ.ης Φιλιασοψίιας. 
Οί Βα!Ύ>υλώ\Λιοι, Αίyύ'ΙΠιοι, Χαλ
tδα�οι, 'Α;01σύριοι, 'Έιλiλιη,νες. Έ
�ρα�οι κι' αλJλοιι λαοί της άρ
χαιότητος, κι' δλες οί θ\ρησκει
ες του ,κόσ�μ�ου είχαν άirοοιδώ
αε ι 1<:ι' άrrοοlδιίJδουν ,άJκqμιη Ο'ί·ον 
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,άρ�μό 7 μυσrr�κη κα1ί ύrπ�φψυ
ο�ω<rη ιδύναμιη. Ώστάσ,ο ή ,ω,α
ζήτηιστη του 7 στην «' Αwακάιλυ
ψη του , 1 ωάννου» -rοα:ρουσι,άζει 
Dδ�αίτερο ϊ\Αδιαφιέρον, y;ιατl ,έμ
ψανuζεται σιέ ιπληθος καl στη1μια-
01ία συμ!Ύ>οιλuκή, τόσο, οοο σέ 
•κανένα &λλJο κε·Lμενο έσιωτ€pι
σ.μου.

1 1 
Σ τη,ν ,άναζήτηαή μου του ά

p(θ,μοΟ 7 ιμs01α ιστήν «' Απ·οκ·ά
λυψη τοΟ '1 ωά!ννου» !Ύ>ρη1κα νό: 
έrrοwαλcqμ!Ύ>άνε'Ται 56 ψαρές σπά 
έξης ικεψάιλαια ·Κι<Χί ΠΏ!pαyρά
φιους: 1) α', 4. 2) α', )3. 3) 
α', 16. 4) α', 20. 5) β', 1. 6) 
y', 1. 7) δ', 5. 8) ε ', 1. 9) ε', 
5. 10) ε', 6. 11)' η', 1, 2. 12)
η', 6. 13) τ', 3, 4, 5. 14) τ',
7. 15) τα', 13. 16) τα', 15. 17)
Ίiβ,', 3. 18) 1y', 1. 19) 1,ε', 1.
20) 1ιε', 6. 21) 1.ε', 7. 22) 1ε',
8. 23) 1.στ" 1. 24) 1στ', 17. 25)
1ζ', 1. 26) 1ζ', 3. 27) 1ζ', 7.
28) 1,ζ', 9. 29) 1 ζ', 11. 30)
κα', 9.

"Αν ,έ·Ε;ετα01ουμε τόν 1άριιθμό 
56, -rοού :τι'cφουσιάl;εται δ 7 μέ
σα: στ,ήν «Ά.ποlκόJλυψη», 6',ό: 
ιδουμιε ικάτι τό τοαραδοΕρ. Ό 
56 ιεί<\Λαι -rοολλemλάσ�ο του 7 
(7.8=56). Δεν μ-τωρω να ύrrτ10-

στη,ρίζω άπόλυτα δτι 'δ' Εόαy
yειλιιστης Ί ωάνν.η ς eθεσε τό01ες 
ψορές τ,όν 7, στη!\Ι «Ά'Ιtακάλu
ψη», ωστε νά σ,χ;η,μοπLζεται ά:
ρuθμός τrοιλ:λαπλάχ.ηός τ·οu. "0-
ιμως είτ,ε !Ύ>ρέιθiη κε 'δ' 56 τυχαια, 
εtτ:ε O)('L, δ κάJθε ιέρεcυνητής, �σύ 
εχει τιήν ίκανότητα νό: 1μπαίνη 
1μοοα σΤΤjΙ\Ι στηιμασίια των ά:ριι
θlμων, iάνακΟJλύπτε.ι δτι it:; .56 

6ίναι y,uνόμενον έ.νός τελ,είου 

-1
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κ� KO!L του 7. κ,ι' ιά!κιάμn� 'δ 
56 είναι δι άτσιμιuκός άριθμός 
του ,στοι�ίου «σιίiδιηιρος», πrού 
άrrοοτελεϊ τη Ι!>ά]ση του ά:νlθρώ
τrιναυ όριyωΛlιΟiμοϋ (αtματος 
κ..λ:rc.) 1<ιαl τω,ν ήλεκτρ0ιμ<ΧΥ'\Λr]
Ί1uκ,ων ψοιρέιων στην Τεχνολιογι
κή έ'Πlοχή ,μας. 

1 1 1 
Άναζητώντας τόν ό::ριθ\μό 7 

στην «Ά,τοκά!λυψη του Ί ωάιν
νοu» ταν ι!>ρίdκΙΟψε '\Λα-συνο
δΕtΆ'] 18 λιέi,,ε,ις με ούσιακ:πuκη 
01η/μΟJσ1ίια yια τό ,ψ,uλιοοοψuκό ΉJΕ
ριεχ?μενο του κ,εψένου: 

1) «Έπτό: Πνεύματα του Θε
οG», 4 ψορές. 

2) «Έ'f(τό: Λυχνίαι», 5 q,,ορές.
3) «0Εmό: Έκ1<ιλησία,ι», 3 ψα

ρές. 
4) «Έ;ιrrό: όϊστέρας», 5 ψ,οιρές.
5) <<Έiτrrό: λΟΙμπάδες», 1 ψο-

ρα. 
6) «'Ernό: σφfραyίδιες», 3 ψο,_'

ρές. 
7) «Έmό: ικeρατα», 1 φορά.
8) «Έmό: όψi�λμοί»-, 1 ψο

ρά. 
9) «Έπτό: "Αγy,ελοι», 12 ψο

ρές. 
10) «Έπτ,ό: σάιλ,τιyy,ε,ς>>, 2 ψο

ρές. 
11) «'Ε,ττό: Ι!>ρονταί», 3 ψ,ο

ρlέ'ς. 
12) «'Ε'f(τό: χιλιάδες ανθιρω-

1'ύΟIL», 1 ψ ορά. 
13) «Έπιτό: κεψαλιαJί», 5 ψο

ρές. 
14) «Έmό: δωJδή,ματα», 1

ψορά. 
15) «Έ'Π'Τό: ,τλJη,y<χJί», 4 φο

ρές. 
16) «Έιπτό: ψιάιλα1υ,, 2 ψ,cψές.
17) «'Ειrοτό: οριη», 1 ψορά.

18) «Έmό: βασιιλεϊς», 2- ψ,ο
ρές. 

ΙΥ 

Ό Ευαyysλιοοrτ-ης • 1 ωάννης, 
κατέχεται άmό μία ό1ΕJιοση1μεί
ωτη σι.ψ'Π'ά'θεια 1ψός τήν Άρ,ι
�μοσοφ,ίια, yιατl ιέικτός άtιrό τόν 
7 ά\Λαψeρειι 16 αλλες "ΠΙΕιριmώ. 
01εις ιμ' ά:λλiοuς αρι'θιμιούς. Μερι
κιοl tάm:' αύτους εχουν σιυyyέ
νεια με τόv 7. 'Όrrως είναι !δ 
28=4.7 (Ιδ', 4), δ 42=6.7 (ιια', 
2 ικαl 1γ', 5),, 16 1260=180.7 
(Ία', 3 κιαl 1�β', 6) καl δ 3.5= 
0,5.7 (1α', 9, 11). 

Σ' αύτη την μι.κ.ρή άναζήτη. 
ση του 7 μέισα στην «Άπακ.ά
λυψη τόυ 'Ιωάννου», όwέq,.ερα 
ά'Τl'λα σε ποιά 1f1Jέ!ρη της ουνα:ν
τ&με αύτόν τόν ά'ξιΙJΟΙσηιμείωτον 
άριθιμό. Δεν εκιcφα: σέ - Ι!>άιθ/ος 
άνόiλυση του 7, οϋ,τε σi: σrχέ
ση ,μέ την «Ά'f(ιοκιόiλιυψη». Λύτη 
ή οέρycrοία άnτατελεϊ ενα &°'J.!λο 
μ)έ;ρος .με .μεyο:!λύτφη ά:qίια, 
wου θό: τό έ'Πιχεφήιοtουμιε μuό: 
&λλη ψοιρα. Γιατl αύ-τό εί'νΙCΧι ή 
δλοικiλιηιρωηκη μελ,έτη της «σrι:_έ
σεοως του 7 με την 'Α'f(ΟΚά:λυψη 
του Ί Ι(,.)ι(Χ\ι\Vα.»>. · Α(λ ,λά δmως �ι::rrην 
ψύσ;η -rrα�ρουσιάζε:rαι δ 7 ,με την' 
μεyα1λοπ:ρέπεια διαφόρων ψαι. 
ναμέ·νων, 7 ήιμοέρες ή δι�άρκιεια 
κάθε φό:οιεως της Σιειλήινης, 7 
χρώμοrrα της ίριδος, 7 άστρα 
της ΠλJειuόJδος, 7 &στρα της ίμε
yόϊλιης καl 7 της ιμιuκρης "Αιρ
κτου, ετσιι ψ.οJίινεται ,κσ:l δ Εύ
αyyελuστης Ί ωάινV:ις η θελε νό: 
,ταρουαι.άJση την είκ,όνα της. 
πραyμαηκότητος μέσα στην ά. 
πφαντ(.ί)Ι(Jύνη ΤΙΟϋ χρόνου, με 
τον ,μυστη.ριώδιη ό:�ριιθlμο 7. 

'1 
1 
1 
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ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Κ Α 1 Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 

Όμιλοuv Πρίγκιπες της Έκκλησίας 

Π ερικοπαι του μηνύματος του 
Οίκουμεν:κο� Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως κ. Δημητρίου 1ιά 
τά Χριστού1εννα: 

ΔιανύομεJ έκτακτον έ-ποχην της 
ίστορίας τοC άν-θρώπου έπι της 
1ης. 'U κόσμος λατρεύει την -παν
τοδυναμίαν και έλ-πίζει έ-π' αύτην 
και ά-π' αύ-:-ης άναμένει την λύσιν 
των ζωτιι..<�ν αύτου -προ6λημάτων. 
Ό κόσμος, -παρά την μακραίωνα 
-πικρ�ν αύτιιίι ίσ-τορικην -πεi'ραν, έ
ξακολοuθεi' νά -πρεσ6εύη το -παρω
χημένον ά.;ιωμα «έάν θέλης εί
ρήνη'ι, -παρασκεύασον πόλεμο'ί». Ό 
κόσμος, ό -πε-πολιτισμένος κόσμος, 
άνέχεται ;ηι ά-πανθρω-πίαν, την έ
ξου-θένωσι" της ό:νθρω-πίνης -προ
σω-πικότη-:r;ς, την -παρα6ίασιν των 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θρησκευτικ&,ν έλευθεριων, · την 
-πεi'ναν και την έν 1ένει άνθρωπί
νην ά-Sλιό-.rιτα. 

'Εν μέσω ένός τοιούτου κόσμου, 
' , , , ,.,, , ι ""' μη αψισταμενου εν τη ουσια της κο-

σμοκρατορία� του Καίσαρος Αύ-
1ούστοu, � Χριστός 1ενναται έψέ
τος. π ρόσ<j)υξ μ.εταξυ των -προσ
ψύ1ων. "Α1tατρις μεταξυ των ά-
7tατρίοων·. Γαλακτοτροψούμενος' ύ-

-πό της 11 αρθένοu Μαρίας, πει
νώσης μεταξυ των έ-πt )'ης έκα
τομμυρίω'ι -τιεινώντων. Γυμνός με
ταξύ τω·ι έκατομ.μ.uρίων 1υμνων 
της 1ης. Διωκόμενος ά-πό την σ-πά
-θην του 'Ρ.:ρώοου, μάλιστα οέ, είς 
χλευασμόν, ύ-πό διεθνείς έπυή
σεις, έν μέσω δλων των άδίκως 
διωκομένων. 

'Εν τοιαύτη α:7tο της Ά1ίας του 
Χριστου Μηάλης 'ΕΥ.κλησίας θε
ωρήσει καί συσχετίσει των έψετει
νων Χριστου1έννων -προς την ένε
στώσαν κ:ιτάστασιν του κόσμου, έν 
6αθυτάτη συναισθήσει του ίερου 
ήμων χρέους ώς -ποιμ.ένος και 
εύαγγελιστου, καλουμεν -πρωτΟ'I ή
μας αύτόν, και ε'ίτα τους ό:ν-θρώ
-πους α-παντας, άνεξαρτήτως χρι
στιανικου δόγματος, άνεξαρτήτως 
-θρησκεύματος και ψuλης, είς ίε
ράν -θεωρίαν, κατά την άγίαν ταύ
την νύκτα καί, -περαιτέρω, είς 6ί
ωσιν της έν Βη-θλεέμ έ7tιψανείσης 
c;,ιλανθρω-πίας του Θεου. 

»'Εν τii ψιλανθρω-πίι;ι του Θεου
ή σωτηρία του ό:ν-θρώ-που. Έν τii 
ψιλανθρω-πία του ό:ν-θρώ-ποu ή διέ
ξοδος, ή είρήνη και ή εύδοκία του 
κόσμου. Καί ά7t' αύτων ή δόξα του 

------------�
------

---
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Θεοίί. «Δόξα έν ύψίσ1"οις Θεω καί 
έπί γης είρήνη, έν άν-θρώποις εύ-
δοκία» (Λουκ 6' 14). 

Ό • Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών ·Σεpαφεiμ 

Π ερικοπαί 't'OU Χρισ't'ουγεννιά
ηκου μηνύμα't'ος 't'Ου 'Αρχιεπισκό
που 'Α-θηνων κ. Σεραφείμ. 

παρά 't'OUς διαρεύσαν't'ας χρι
σηανικοuς αίώνας, έν μέσω χει
μωνι -θαλασσοποροίίμεν, μη κα1"α
ξιω-θέν1"ες είσέη να ψ-θάσωμεν είς 
"ο μυσηκον σπήλαιον 1'ης Βη-θλε
έμ, ίνα ώς οί Μάγοι, έν άγνό1'η1't 
ψυχ·ίjς καί καρδίας, προσκυνοίίν't'ες 
1'Ον Σω:τηρ:.ι' 't'OU κόσμου, άποδε
χ-θωμεν iξίως 1''1Jν εύλογίαν 1'ης 
ψυχικης ήμων άνα't'άσεως άπο 't'OU 
6ορ6όρου 't'ης άμαp't'ίας. Διόη, ού
χι &παξ, δυσ't'υχως, εύρέ-θη είς 
't'O 't'έλος 't'Ou άφανισμοίί, έξ αί1"ίας 
ψpικ't'ων είς μέσα άλληλοεξον't'ώ
σεως πολέμων, ή άν-θρωπό't'ης. Δι' 
ο και κλα:ίcυσα, εκλαυσεν έν νυ
κ�ί και 1'<Χ δάκρυα αύ't'ης ερρεον 
επί των σιαγόνων αύ't'ης και ούχ' 
ύπάρχει, δ τ.αρακαλων αύτήν», ώς 
έ,θ.ρήνει ό 7.pοψή1"ης 'Ιερεμίας έπί 
't'ων έρειπίων 1'ης 'Ιερουσαλήμ 
(-θρ. Ίερφ. Α.2.). Ναί! 'Οσάκις 
τα έπlχειρα: της άν-θρωπίνης κα
κίας έπισωρεύον't'αt έπι 't'ων κεφα
λών μας, ούδεμία κοσμική δύναμις 
δύναται να παρηγορήση "ον άν
,θ.ρώπινον πόνον, ώς ό προψή't'ης 
προειδοποίησεν. 

Μήπως παρόμοιόν 't't φο6ερον 
δεν συμ6α:νει έπι 1"ων ήμερων μας; 
Μυριάδες &,θ.ώων . άν,θ.ρωπίνων ύ-

, !:: ' 
'ζ \ • λ \ παρc,εων αφανι ον't'αt και οι αοι 

έξολο-θρεύονται έξ αίτίας άδικαι
ολογή't'.ων πολέμωy.: Το ο _ε . εηι
σ't'α πρ'ο'ς ήμας γ 'δ 't'ας καρδίας των 

ΠανελλήΨuν πλήσσων ,θ.ρηνος, ύ
περοια:κοσίων χιλιάοων κλαιόν1'ων 
Κυπρίων · άδελψων ήμων, οί1"ινες 
άναι't'ίως άπc 1'ης μιας στιγμης 
είς την αλλην έρρίψ,θ.ησαν είς 1'0 
πέλαγος 't'ων ,θ.λίψεων, είιρε-θέν't'ες 
έν ά't'ιμώσει, έν σφαγαίς, έν ·σ't'ε
ρήσεσι κ.2ί άνέσηοι, πεινων't'ες
καί γυμνψεCον1'ες, ύπο "ας έμ
παικηκάς, πομπώδεις άποφάσεις 
't'ων παγκοσμίων όργανισμων. 

'Αλλά, παρά 't''IJV φά1'νην 't'Ou 
Θείου 6ρέψους, έν εύλα6εία προ
σευχομ�νη, ')(,C('t'(X 't''l)V ωραν 't'αύ-
1"ην ή πάσχουσα είσέη χρισηανι
κή οίκουμένη μυχιαίτα't'α αίσ,θ.άνε-

- Ι \ 1' t 't'αι 't'ης παρηγ.οριας 't'Ον ηχον εκ 
't'OU Σπηλαίου άναδυόμενον, 01'1 't'(X 
δεσμά 1'ης κα't'άpας διερράγησαν 
και ό νέος Άοαμ έν "η σαρκώσει 
't'OU Θείου Λόγου, έλπίς 't'ων ά
πηλπισμένων, άνα't'έλλει ό 'Ήλιος 
1'ης δικαιοσύνης και αύ't'ος ρύσ
σε't'α.ι 1'0 γένος των άν,θ.ρώπων έκ 
χειρών άλλο't'pίων. 

Ό • Αρχιεπίσκοπος 
Δυτ. Γεpμαν(ας 

Π ερ ικοπαι αρ,θ.ρου 't'OU Μ η1'p0-
πολίτου Γε?μανίας Σε6ασμ. κ. Εί
ρηναίου: 

Ποια ,θ.έση κα't'έχει σ't'ο σημε
ρινο κήρυγμα 1'ης 'Εκκλησίας μας 
1'0 ,Θ.έμα γιά 't''IJV είρήνη 't'Ου Κό
σμου; Και ποιά ,θ.έση πηρε ή προσ
πά,θ.εια 1'ης 'Εκκλησίας μας για 
't''IJV Είρήνη 't'Ou Κόσμου σ't'ον εί
ΚΟσ't'ο αίωvα, ΠΟU γνώρισε 't'pομα
Κ" ι κοuς Π αγκόσμιους Πολέμους ; 
Πόσα ίνση't'οίίτα εί_ρήνης οια't'η
ρεί σήμερον. ή 'Εκκλησία μας και 
πόσες προσπά-θειdς κατα6άλλει για 
't'OUς άψόπλισμοός, για κάποια ή
,θ.ιiη κα't'ανομη 1'ης Π αγκόσμια:ς 
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οίκονομίας, για τ·ην άνάπτυξ·η των 
κα-θυστερημένων και γιο: τόσα αλ
λα πράγματα, που έμιποδίζουνε ·η 
έτοψ.άζουνε ενα πόλεμο; 

Κ·ηρύσσομε και ύποστηρίζομε 
πώς, ό αν-θρωπος πλάστηκε «κατ' 
εiκόνα και κα-θ, όμοίωσιν του 
Θεου» τί κάμ11ομεν ομως σαν 'Εκ
κλησία οταν ή είκόνα αύτη κα
κοποιείται σε άνελεύ-θερα και τυ
ραννικά κα.θ,εστωτα και τί κάνομε 
άκόμη οταν έκατομμύρ ια άν.{) ρώ
πων μένουν χωρις μόρφωση και 
παιδεία στο σκοτάδι και τ·η δαρ
δαρότητα, που καταστρέφει αύτη 
τη -θεία εί;. όνα της άν-θρώπιψης 
προσωπικότητας; 

Κατηγορουμε τά σύγχρονα Κα

πιταλιστικά και Σοσιαλιστικά συ
στήματα γιατι δεν δίνουν μια σω
στη λύση στα οίκονομικά και Κοι
νωνικοπολιτικό: προδλήματα του 
Κόσμου. Τί εχόμεν ομως νό: προ
τείνωμε έμείς σαν Χριστιανοι και 
πόσες ερευνες κάνομε και πόσες 
-θυσίες είμαστε ετοιμοι νά κά11ωμε 
γιό: νό: δρε·Sη ή ίδανικη Πολιτεία 
του Κόσμου; 

Έπαναλαμδάνομε λοιπΟν Οτι 
μια ,;.ίστη και μια ίδέα. 'ICOU το 

' / ;' ,: ' , κηρυγμα τ·ης ειναι μια ακαταπαu-
στη άλλαγη του άν-Sρώποu και του 
κόσμου, οέ μ'Πορεί νό: εϊναι «Κα

τεστημένο». 'Όταν ομως έμείς οί 
Χριστιανοι σιωπουμε και άορανου
με, πάνω σέ 'Προδλήματα, που φαί
νονται έγκόσμια, άλλό: εμμεσα η 
αμεσα. σχετίζονται με τη Χριστια
νικη σωτ·ηρία του κόσμου, τότε οί
οομε έμείς άφορμη γιο: νό: κολλή
ση ή ρετσινιά του «Κατεστημέ
νου>> στην 'Εκκλησία του �(ριστου. 
Κι' αν οέν φοδούμαστε την κριτι
κη τοίί Κόσμου, -θά πρέ'Πει ώστόσο 
νό: στοχασ,9,οίίμε 6α,9ύτερα πάνω 

στους αύστ·ηρι;υς λόγους του Χρι
στου ((παν δένδρον μή ποιουν καρ
'ΠΟν έΥ.κόπτ�τα: και είς πίίρ οάλ
λεταω (Ματ-θ. 3, 10). 

Μην τάχα ·ή 'biκκλησία του Χρι
στου δεν δσκιμάζεται σ·ήμερον πά
νω «σ' άνσμ μένα κάρ&ουνα>, και 
σε 'Πολλές ,;τ;εριοχές τοίί Κόσμου; 

Ή εξαγγελία 
της άγάπης 

-Τί κέρδισε λοιπόν ό κόσμος
ά'Πο τό Εύο:γγέλιο της 'Λ γάπης; 

Έδω καί χιλιάδες χρόνια τό 
μίσος και � άπληστία κυδερνάει 
ατομα καί λαούς. Οί άδη<,,άγοι 
και οί αρπcr.γες, οί ψεJτες ΚΟ't οί 
ύποκριτές, οί αν-θρωποι του σκό
τους και της 6ίας χαίρονται το: 
άγα·Sά της ζωης, μονο'Πωλοίίν τις 
τιμές, νέμονται την έξουσίσ. Ή 
άλή,9,εια δασανίζεται στο στόμα 
τους, τη ,ιτροπη δεν τ·ην ξέρει το 
πρόσωπό τους, ελεος δεν ύ-;-cάρχει 
στην καρc•ά τους. 'Ώ! δέδαιcr., την 
«'Άγια Νύχτα» τη σιωπηλή, ;;ου 
άνοιξαν οί ο6ρανοί γιό: ·ιό: σώσουν 
τό μεγάλο μ ήνJμα, τη γιορτάζουν 
σαν καλοί χριστιανοί γ�ρω άπό το 
άναμμένο τζάκι με πλο6σιο οεί'ΠνΟ 
και χαρμόσυνsι τραγούδια. «Χρι
στούγεννα» λένε δακρυσμένοι. «της 
'Αγά'Πης το κήρυγμα» καί φιλιουν
ται σταυρωτά. Μέσα τοuς ομως 
οέν παύουν ν::ι μελετοίίν το κακό, 
και ά'Jto την αλλη κιόλας μέρα 
'Παpο:οί11οντα. ;;άλι στό: έργα του 
'ΠΟνηροίί. 

-Τί κέρδισε λοι'Πον ό κόσμος
ά'Πο το Εύαγγέλιο της 'Αγάπης; 

Γέμισαν τά 6ι6λία υμνους εύ
γνωμοσύνης 'Προς το Θεό 'ΠΟΙJ κατα
δέχτηκε στη γη νό: 'Περπατήση σό:11 
κοινός αν,9,ρω'Πος. Των ·έκκλησιων 
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οί θόλοι πλημμύρισ:αν άπό μελω
δίες δοξαστιχες γιο: το μέγα γε
γονός, την ύπόσχεση της Σωτη
ρίας. Είχ6νες τοίί θείου Βρέψους 
στη ψάτνη επλασαν ολων των ψυ
λων οί τεχνίτες γιο: τις πιναχο
θηχες της οίχουμένης. Οί χαμ-: 
πάνες δεν σταματοίίν νd: διαλαλοίίν 
στd: πέρατα της γης το ώσανd: 
των Άπέλων ... Οί πόλεμοι ομως 
δεν σταματοίίν, ο�τε οί δηώσεις 
χαι οί &ιασ:..ι.οί. Νόμος εγινε ό έξαν
δραποδισμός των άδυνάτων άπό 
τους δυνατούς. Ό οίστρος της ά
χολασίας ρημάζει τις ψυχές. Καί
γονται άλύπητα οί χαρποι που τους 
μέστωσε ό μόχθος τοίί άνθρώπου. 
Ψευτίζονται άναίσχυντα οί ίδέες 
που τις πότισε το αίμα τοίί άνθρώ
που. 'Εξευτελίζεται ή άγνότητα 
που την εθρεψε ή λαχτάρα τοίί άν-
θρώπου. 

-Τί χέρδισε λοιπόν ό χόσμος
άπό το Εύαπέλιο της 'Αγάπης; 

"Αν άψήσωμε την άμψιδολία ν' 
άπαντήση, ή άπόγνωση θαρθη χα� 
τόπι της χαι θd: μας παραλύση. 
Την έλπίδα νd: χαλέσωμε νd: δώ
ση την άπόχριση. 

-Δεν εχασε, θd: μας πη, ό κό
σμος άπό το Εύαπέλιο της 'Αγά
πης. Κέρδισε. Κέρδισε ενα νέο μέ
τρο της άρετης. Μετρώντας . μ' 
αύτο θd: δροίίμε πόσο άνυπσλόγιστα 
μαχρuς είναι ό δρόμος που ψέρνει 
άπο το -θηρίο στον &ν..9ρωπο. Και 
τότε,. άντι να ύψώνωμε. με ύπερο
ψία την κεψαλη σd:ν τον ψαρι
σαίο, θd: χτυποίίμε το στη..9ος μας 
με ταπεινωσύνη σd:ν τον τελώνη 
της παραδολης. Μικρο είναι το 
κέρδος τοίίτο ; 

Βημα, 25.12.'74 
Ε: Π. ΠΑΠΑΝΟϊΤΣΟΣ 

Μακpuα άπό 

τόv αvθpωπο 
Στην έψημερίδα «ΑθΗΝΑΙ» 

τοίί. Ντητρόίτ της άμερικανικης 
πολιτείας Μίτσιγκαν, ό γνωστός 
στους ψίλους τοίί «ΙΛΙΣΟΥ» όρ
θόδοξος ίερεuς αίδεσ. Ζανος Γου
γουτας έδημοσίευσε το χάτω..9ι &ρ
,θ.·ρον :' 

Το ..9είον κήρυγμα της «Έπι 
Γης Είρήνης» δεν το εύνοεί ή άν
..9ρώπινη εύδοχία, δηλαδη ή ,θέ
ληση τοίί άνθρώπου νd: μαράνη τd: 
έπιθετικά του ενστικτα και νd: ζη 
με ειρήνη και άγάπη . 

Td: πολεμικά γεγονότα τοίί, Βι-: 
ετνd:μ και της Κύπρου μας εδει
ξαν πόσο άκόμη ε'ίμεθα μακρυά 
άπο . τον &ν.Sρωπον ώς παιδι τοίί 
Θεοίί χαι. λίγοι άνησυχοίίν γι' αύ
τό! 

Σκεψ..9ητε πόσα κοινωνικά και 
μορψωτικd: προδλήματα θd: επαυαν 
νd: μας' ντροπιάζουν, αν εστω και 
50% άπο το κόστος των άτομικων 
μάς δομδων: 50 δισεκατομμύρια 
δολλάρια, τα δια..9έταμε γιd: τον 
έξανθρωπισμο των &τόμων και το 
'ίδιο νd: εχαναν χαι οί &λλοι λαοι 
της γης! 

Δυστυχώς, δεν το κάμνουν και 
οϋτώ ό 'Αρχάπελος Μιχαηλ δεν 
κρατάει πλέον «ρομψαία γιd: νd: 
παίρνη τη'Ι ψυχη τοίί άν..9ρώπου», 
άλλο: την άτομικη δόμδα και τd: 
"λλ , "λ \ \ ·,λ α α συγχρονα οπ α που τα ευ ο-
γεί' ό ..9εος τοίί πολέμου "Αρης και 
ό κερδώος Έρμης και ή προδο
μένη έκχλησία τοίί Χριστοίί. 

Ντροπή μας! 
· Μέσα σ' αύτη την τραγικη πρα

γματικότητα ύπάρχουν και έδω 
στην 'Αμερικη «Σύλλογοι γυναι-
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κών ύπερ της είρήνης» και έδω 
στο Ντ·ητρόι-., με οιεύθυνση: 
Ρ.Ο. Βαχ 5293, Grosse P01nte 
Farms Detr01t,M1ch1gan48236. 

Τα περιστέρια αύτα τ·ίjς Είρή
νης άξίζο!Jν κά-θε 6οή-θεια Υ.αί εϊ
ναι τιμ.ή για τη11 'Αμ.εριy,ή ·ή τέ
τοια άν-θρωπιστικη όργάνωση και 
μακάρι να πλη-θύνουν τα μέλη της! 
Για περισσότερες πληροφορίες γρά
ψετε στην παραπάνω διεύiJυνση και 
ας μη ξεχ11αμ.ε οτι οί λίγοι εϊναι 
για το καλό. 

Και έγώ, κατ' άπαίτησιν της 
ψυχής' μου να μην φο6αμαι το -θά
νατο, πηγαίνω έ-θελοντης στην κα
λωσύνη ποu άγα1cα την είρ·ήνη των 
άν-θρώπων και ξεύρω οτι χαμ.ογε
λουν oi αγγελοι του Θεου σαν 6λέ
πουν τον αν-θρωπο να καλλιεργη 
το δένδρο της είρήνης και της ά
γάπης. 

'Αδελφέ μου, ελα μ.::ιζί μας στο 
χωράφι του Θεου να καλλιεργή
σουμε το δέ"νδρο της είρήνης και 
μη ξεχάσ·11ς να πάρης μαζί σου 
το έργαλείον ποu μας έστειλε ό 
Θεός, την Άγίαν Γραφην και τας 
έλληνικας όρ-θοδόξους παραδόσεις. 

Αίδ. ΖΑΝΟΣ rorrorTAΣ 
21712 l\Ic Cormιk Streeι 
DETROIT, MIOHIGAN 

Πώς έβοuρκωσαν 
' ι t ' τα ματια ενος 

βασανιστοu της ΕΣΑ 

'Απόσπ::ισμ.α άφηγήσεως του ά
γρίως 6ασανισ-θέντος στην ΕΣΑ 
για το κίΨΙ]μα του Ναυτικου (23 

Ιαίου 1973) Σπύρου Κοτσαρίδα: 

«"Ενα οράδu, τρείς Έσατζηδες 
μπηκαν και μου εϊπαν: 

«'Ετοιμάσου, άπολύεσαω. 
Με 6οή-θησαν να σηκω-θω. Τό

τε με πλησί::ισε ό δεσμοφύλακας. 
Εϊχ::ι πια κα-θήσει μέσα σ' ενα 
τζίπ. 

«Τώρα έσu δεν -θα με άφήσης 
σε χλωρο Υ.λαρι με αύτο ΠΟU σου 
εκανα»' μου είπε. 

((παιδί μου, του απαντησα, ε
λα να σε φιλήσω. "Αν ημοuν άπο 
κείνους πο� -θα ζητουσαν έκδίκη
ση δεν -θα 6ρισκόμουν έδω φυλακι
σμένος. "Αν είναι άλή-θεια οτι πη
γαίνω στο σπίτι μου, ξέρεις που' 
είναι κι' ο;;οτε -θέλεις ελα να με 
6ρης κι' αν μπορώ να σε 6οη.Sήσω 
σε κάτι ,9.α το κάνω». 

Ε;οα τα μάτια του να 6ουρκώ
νο•;ν. 7 Ηταν μια ικανοποίηση για 
μένα». 

Κα-θημερινή. 21.1.'75 
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'Ε κ ο τ- ο ν τ- α ε -ι η -ρ ί ς 
τής Θεοσ,οφικiίς Έταιρίας 

'Εφέτος θα έορτασθη - ή σuμ
πλήρωσις έ.νος Αίωνος άπο της 
ίδρύσεως της πα1κοσμίοu Θεοσο
φικης 'Εταιρίας (17 Νοεμορίοu 
1875) στη Νέα 'Υόρκη, άπο την 
Ρωσίδα άποκρuφίστρια 'Έλενα 
Πετρόονα Μπλαοάτσκu και τον 
Άμερικανο σuντα1ματάρχη Χένρu 
Στήηλ 'Όλκοττ. 

Ό έορ-;�σμος θα 1ίνη άπο 14 
εως 20 Νοεμορίοu στη Νέα 'Υόρ
κη, οποu -θα σuνέλθη το «Σuνέ
οριον Έκ�τονταετηρίδος», και άπο 
20 - 30 Δεκεμορίοu στο" Αντuαρ 
της 'Ινδίας. οποu εύρίσκεται το 
πα1κόσμιον άρχη'(ε'ίΌν της 'Εται
ρίας, μεταcpερθεν έκεί ·άπ� τοίί 
t882. Έορτασμοι θα 1ίνοuν σε 
ολες τις χώρες τοίί κόσμοu - σuμ-
περιλαμοανομένης της 'Ελλάδος 
- οποu λειτοuρ1οίίν Τμήματα της
Θεοσοφικης 'Εταιρίας.

, Ή Θ. Ε. είναι μία &δο1μάτι
στη ενωσις έρεuνητων της 'Αλη
θείας, όπαοων της άδελφωσύνης ο
λων των άν-θ.ρώπων και έρ1ατων 
στην ύπ·ηρεσίι:ι της 'Ανθρωπό
τητας. 

Σκοποι της 'Εταιρίας ε!νι:ιι: 1) 
Ό σχημι:ιτισμος ένος πuρηνος τη_ς 

πα1κοσμίοu άοελφότητος στην άν
θρωπότητα, &νεu διακρίσεως φu
λης, πίστεως, τάξεωι�, 1ένοuς η 
χρώματος. 2) Ή ένθάρρuνσις της 
σu1κριτικης μελέτης των ./J.ρη
σκειων, της φιλοσοφίας και τηi; 
έπιστήμης. 3) Ή μελέτη των άν
ερμηνεύτων νόμων της Φύσεως και 
των δuνάμεων πού εύρίσκaνται είς 
λι:ινθάνοuσαν κατάστασιν στον &ν
θρωπο. 

Θεμελψ>οης νόμος της Θ. Ε. 
είναι ή έλεuθερία της σκέψεως, ή 
όποία έκοηλώνεται με τον σεοι:ι
σμο της 1νώμης τοίί &λλοu. Κι:ιμ
μία διδασκαλία στην Θ. Ε. δεν ύ
ποχρεώνει κανέναν. 

Μlι; Τζόu Μ {λλι; 

ά.vτιπρόεδροι; 

Ή Μις Τζόϋ Μίλλς, πρόεδρος 
τοίί Τμήματος 'Ηνωμένων Π ολι
τειων 'Αμερικης της Θ. Ε. έξε
λέ1η οιεθνης 'Αντιπρόεδρος της 
'Εταιρίας, επειτι:ι άπο σuνεχη έρ-
1ι:ισίι:ι 30 έτων στην θ. Ε. ιΗ Μις 
'l'ζόϋ Μιλλζ είναι οιοι:ισ"Ι<.άλισσι:ι 
το έiάηε'λμι:ι 'Ι<.Gιι πτuχιοίίχος του 
Π ι:ινεπιστημ(ου Ούϊσκόνσιν, έπίσης 
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Ή Μiς Τζόυ Μιλλς 

εχει λά6ει άνώτερον 1tτυχίον και 
· ά1tο το Π ανεr.ιστήμιον της Ούά

σιγκτων. 'Ι:δίδ:χςε έ1tt ετη 'Ιστο
ρία ·στο Σ·ηττλ της Ούάσιγκτων,
άλλά ά1tο του 1955 έργάζεται με
πλήρη ά1tασyόληση στην Θ. Ε. Τε
λευταίως, έμενε στην 'Ινδία ώς
ύ1tεύ-θυνος Τύ�ου.

Ε[·ιαι ή 1tpώτη γυναίκα, 1tου κα
τ:χλαμδάνει το ύψηλο άςίωμα της
παγκοσμίου 'Άντι-προέδρου.

* 

Ή Κυρία 'Άνυ Βάιλυ 

Νέα. Πρόεδρος 

της Θ.Ε. των Η.Π.Α 
Στην 'ϊ.pοηγούμεν-η -θέση της ώς 

-προέδρου του Τμήματος τω•ι ΗΠΑ 
έξελέγη ·ή άπο τοC 1972 'Αντι
πρόεδρος κυρία 'Άνν Βάιλυ, ι:Χ'ϊ.ό
φοιτος του πανεπιστημίου του 
Βαίην κσι διαΥ.εκριμένη όμιλή-uρια. 
'Έχει φοιτήσει και στη Σχολ·η Σο
φίας το3 'Άντυαρ.,

Η θΕΟΣΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ύn1εράν1ω δογιμάmων, ιn0Jγι<:ό01μιια ,ά·δελ:φότ,ηc: των ά:νθρώnων 

• Έλ�ευθερί1α θρησκ:εί1αιc: κα1] φιιλοσοφίαc: • 'Εσωτερικ·ή ·σχο
λή • Άnακρυφ11σι:ι:όc: • Σχόλια γ,ιό τόν nν�ευιματ.ιαμιό • Ή
oύCJΓT1αoic: τοσ άΜθρώnου. 

Της Ε. Π. Μ Π Λ Α Β Α Τ Σ Κ Υ 
'Από 

Ή σύγχρονη ,θεοοοψuκή κ:ίνη
ση κατηyιορήιθηικ,ε 1μιερuκιες ψο
,ρες δτι είνΟJι 1ψοΟ'Πάιθε,ία 'Προ-

τό « Κλειδί της Θεοσοφίας J> 
σηλυτ�σιμου των χρισ:τιανων 
στον Β0ιυδδι0iμό. Αί:ιrο ση1μο1ί-
1ΛSι, .πώς ή λέξη «αίρεση» eχα-
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σε τη,ν 'ΙUCΧ!λιά; της διύνcημιη καl ·
δέ.ν έιμmιέιειι 'ΤΌια τόσο τρόμο. Ή 
θiεοοκχp,ιικιή ,διδα!σκαλία δέν ά:νή,ΚΙΕι άmοκ.λιειι'Ο'1:uκά σε καμιμιιά 
θιpιηi01ΚΘία, Ιδέν 'ΤΌφιοιρί�ται ά
'ΠΌ κα�μ:μιια έrrτοχ�ή ικαl ΚCΧjμιμιά
<Εταψία. Εtνα:ι ή ι&uκαιωιματι
κη ι<ιλιηρονοιμιία ,κά!Θε άνθ�ρω-πί
w�ς ψuχης. Κάθlε &rσιμο όφειLλιει
νό: διcψορψώσει τη δ�κή του όρ
θοδοξίια σύμφωνα ιμέ τη φύσητου καl τlς άνάι'y1κιες του, καθώς καl μέ ιτην '!l'ο,uΚJιλόιμορψη
'ΠΊΕί,pα τοο. 'Έτσι έξιηry�εϊται,
γιοπl έικεινοι που ψανrάζοvται
&τι ή θε'ΟΟ!οψιία �ilναι ιμιά \Αέi<:χ:
�pηtΟ!κεία, μάιταιb: ζητήσαν.ε m
(b,ρου\Λε. τό:: δόyμοπά της καl την
τελετουρyία. της. Δό-yιμα της εί
ναι νά: •μέ'ν18ι 'Π'ιΟ't'η στην 'ΑΙ�ή
θεια καl τελιετουρΥίια της νό:
«ημάει ικάlθε αλιήθιεια 'ΤΌpοσcφ
,μόζοvτας σ αύτιή την rrι�ράξιη».

Βιλέ.'Ιl'Οντας τlς 100ικLλιες yνω
q..ιιες ικαl ψαντcrοιιαπληiξ!ίιες σιχιετι
κά μέ την θει()ι()'()ψιυκή Έταιιρία
διιαπιι,σττώνsι κανείς 1t0010 δυσ
νάητη ,οο' τον '!l'οιλ:υ ,κόσ]μο εί
ναι ή άρχιή της Παyικόσ�μιας 'Α
διεiλιφόrτητας. Ή ίδρυστη\ αυτης
της 'Εταυρίαι; �<ΧΙΟΙίιζ.εται 1tάνω
σ' αύτό τό ,μιοναδικό σκοιπό: τ,ην οοοιασπιΚJή άδελψωσόνη, δ
λωιν των �ρώ,'Π'ων. Κατηγοpιήθη,κε yιιό: ιάwrιχριστ�ανuκιή, yιά
�ου'διδιισrrιχ:ιή' παρ' ολο 'Π'ΟU θΙό:
μ'ΙΌ()ιροϋσε να είναι καl τό:: δύο, 
ά:φιου οί έιμwνειJΟ\μένοι ίδ,ρυτές
καl της ,μιας ,καl της &Νλης
Θ\ρηtσ1κιείας την άδιελψότητα ιεί
)(ωΛΕ yιά ·�ά1οη της δι.δαιοΊκωλίας
τους καl )Λtό: �ίιωμα της ζωιης
τοιυς. θεωριήσανε tέ'Πιίσης τη θιε
()ΙΟ'ι()(j>ίJα οον ιι::rυy�καλu.μμιένο άρ-

χαί:ο ιμUσDUΚUΟίμό ,κάτω όmιό , ε-
να 'κl())ι'\Λοόρyιο. ονομα. Σ τη.ν
τcρο:y,ματuκότητα ,τιοιλλες ώς
τώρα έταφίιες ίδρύθήκανε •ΚJα
τα κα4ρους μιέ �ασuκή τους eττι
δίωξlη. τόν 'άλτ,ρουϊσμό, την ά
δειλφότητα, μέ πόλ'λές καl &ιά
ψορες όνομΟ1<J1ίιες •καl ,μιειρuκές
ιμάιλJιστα ,μέ το χαρακrrη,ρυσ\μό
της θοοσ1οφιuκης.

Έ ρ ώ τ. - Ποιό σύστη1μα, έ
κτος άtrr' τη βοιυδlδιστ.ικη �uΚJή,
ά:ιωιλιουθε ϊτ,ε η τηροrτψατε ; . 

ΆπάJντ. - 'Όιλα KQjL κανέ
να. Δέν εrμαισrτ�ε ίlδια�ί τιειρα: .
'Π)ροσκολιλιηιμένοι σέ ικαμιμιαθρψrΚJΕ ίια, σέ κιCΧΙμιμια ψ ιλιασο
φιίια:. Σιuλλέ-yιουμιε τό κα:λό, o,rou τό · ,αυΊΛΟΟ.Ι'tήσα.�μιε. Πιρέ'Πξ!

ι
δμως νά: σας �Ομε, τrώς. ή Θε
οσοιψία, &rοως αλα τα; πσJλιάσυ.σrτή,μσπα, χωρίζεται σέ δύοτιμιή1ματα: τό έ ξ ω τ ε ρ ι -
κ ο ,καl τό ,έ σ ω τ ε ρ ι -κ ό.

Έ ρ ώ τ. - Πο�ά: εtναι ή δ'ΙΙ(Χ
ψο,ρά; 

Άτrάν τ.-Τα μιέιλη της Θε-
001οψ,uκιης 'Εταιρίας εfναι έλιεύ
�ρα να 'Ιt!pεσ<5ε,ύουν ο'Τrοlια θρη1Ο)ΚΙείια η φιιλJοοιοψία θέλουνε, ικαι.
κcημμιια αν προτ�μοϋνε. 'ΑρΚΙεί νά: συντονίiζιοντα!ι 1μ' ενα άπ'
τούς τρεϊς ακο1t1ους της 'Qρyάνωσής ιμας. <Η θsοσοψικη <Ε
ταuρίια ε'[ναι ενα ψιλ<ΧΜθρωπuκό
κι' έπιστηιμονικό Σ 1ωιματεϊο, 
'll'OU ίiδρύ�ικε yωό:: να διιαδοοΗ
την ίδέα της αδε'λψότητας ατοντr ρ α: ,κ τ ι 1κ ό το,μέα- της ζωιης
,κι' οχι τcw θ ε ,ω ρ η,τ L ,Κ ό. Τα
,μlέ.λιη ιμιιοορει νό: ε1ναι Χριστιανοl η Μιοuσουλιμάνοι, <Ε6ραιοι

. 1 
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η Πcφσοι, Β·ουδlδιισrrές η Βρα
χμΟ]νuσrrές, -rονευματισrrές η ύλιι
στές, δεν εχει σηιμ,Ο]σuα. Κ·�ε 
δμως μέιλιος 111pέΉει να :ειvαι Ε
νας φ�λιάνθρωπος, ενας σmου
δαστ·ής η έρευνητής της ά:ρε.ια
νης 'καl κά�θε άλλης αρχαοcχς 
qyιλο01οψίας, η ·01κcψη μελετητής 
στο :mειδuσ της ψυχικιης ερευνας. 
, λλλοιuως, δεν ύ'Πjάρχε,ι λόγος 
"νΙά γίιv1ε:ι ιμέλος. Τέτ,οια είναι τα 
περισσότειρα μέλη στο «ϊξωτε
ρικό» τμημα . .Μ' αύτό δεν π;ρέ
ΉΗ να νοιμίοοιψε 'Π'ώς .ε,ίναι βε
ό01οψοι στ,ήν ούσΙία. ·δηλαδή: 
Τ·ό δτι λέγονται μ·έ·λη,, yιqτl έ
χουνε -έy)'ΙραψεΊ στή θειοσοψuκ.ή 
Έταιρί:α, 'δέ.ν ση•μαίνει οτι εγι
ναν .κι·όλα:ς θε.ό01οψοι. 

Έ ρ ώ τ. - Αύτοl Ήοδναι 
)ψο::μμένοι στο έσωτε,ρι1κ,ό τμ,η
ιμ01 .εί\Λα!ι 111ραyματικοl θεόσο
ψ<οι; 

Ά π άντ. - Άναyκ,ασrr�κα 5-
χιι. Έικτός αν τ,ο ά-rοοιδείξ:ου� 
νε. Μπή.κανε ·στ·ή,ν 'Εσωτερική 
Σ χαλη καl δόσοινε τ.ήν ύΉό
σχε1ση να τ•η,ρή·σcυvε μ' οσο 1tιό
α:ύστηριή ά!κ,ρί�εω μπο,ροGνε 
τούς •ΚJανόν1ες τιοG ,&rτο,κρυψι
σιμοϋ. Αυτή είναι μιιό: 'Π'Ολ:ύ 
δύακαλ:η Ήpοσπάθεια, αν λά
�οιψε lJTί' οψη, οτι -rοpωτος ,Κα

νόνας, 111ρlν ά:Ή' δλους, ·εtναι ή 
τeλεια ά:-rοάρνηΟΙη της -rοροισωπι
'κ,ότητάς ιμας. Μ' άλλους λό
γους, ενα τέτοιο ,μέλος όψεί
λει να yuvη τέ,λειος ά:λτρουϊ
στής, νό: μή ,σικέψτετο:1ι 'Π'οτέ 
τον έαυτό του, νό: .έyκαταλεί
ψει κ,ά!� ,ά'λ!αζον1εία ,καl μαται
σδοΕJίά καl να.χει yιό: ιμοναδuκή 
του άιπ01σχόλιηαη τήν έξι.χmηρέ� 
τησ;η των συνάδέ'λφ'ων του ,μέ-

σα: στ,ή Σ χιολιή κα:l των σ:υν
ανθιρώ'Π'ων τ•ου Υ:ε,ν1uκά. "Αν €Ιέ
λει ή έσωτε,ρuκ:η διδασκαιλ:ία 
TOOU δέ!;,ψrα:ι να τον ώψε•λή1CJ1ει, 
εlναι ύ:rcο;,φεωμένος ν' άακεϊ 
·έy11<ιpάτεια σε ,κάθε τ,ι καl ν· ά:
κολιουθlεΊ &ψοyη yραμιμή ή'βι
κιης 'κι' αυταΉάpνησtης, έ;κτε
ιλωντα:ς Ήάντα το 1καθιηκον του
Ήpός ολους. 'Α νάμωα σ' αυτά
τό: μέλη �:ρίσκοντ.αι οί λιίyσι
πραyματ·tiκοl 'θεόσοφοι της θε
οσοψ�κης 'Εταιρίας. Μ' αύτό
δεν ένΊΛσου,με, ,&έ�αια, Ήώς ε
Ε;ω απ' τ;ήν Έσωτ·ερ�κιή Σχολή
κι' ά:,rr' τήν Έταφία:, δεν 1ύΉ'Cψ
χσυν1ε e:εόσοψ,οι. Διίχως &'λιλο,
,θιό: ,εΊναι πολύ ΙΠ'εp�σσό-rεροι άΉ'
δ,τι ,ψανταζόιμασ:τε, πιο rπολλοl
,μάλιστα ,απ οσους τυχόν �ρί
σηωιψε στο ,έ.Ιξ:ωrτειρικό τ.μ,ημα
της 'Εταιρίας.

·.ε ρ ώ τ. - Προς τ�ί τότ-ε νό:
γίνει .κανεϊς μέιλος τ.ης θεοσο
ψ,ικης Έ·τα:φίας; Σε τί 1θ'ό: ώ
ψελήσε·ι; 

Ά π άντ.- Σέ· τ{,τοτε, έ,κτός 
ά'!'(' την εύκαψLα νά δεfχ.ΘεΊ τ,ήν 
έ !σωτ�ερ�κ.η δι,δασκ·αλ:ία νό: !με
λετήσι:.ι τήν έσωτερ,uκή ψιλοσο
ψία, ,καl να .έπωψεληιθε'ϊ, αν τη
ρήιΟΙΕ,l τούς ;κ.ανό:ν.ες της, άΉ' τη 
ιbοιήθΙΕΙια πού π,ρο1σψέρει ή κοιvη 
συ"\δροιμ,ή. 1καl συμπόΙθ.εuα. 'Η ε
νωσ;η ·δη1μωυ;ρy1ε'ϊ 1δύναμη κι' 
ό:ρμον�α, ,καλα συντον�σμΙένες 
Ίι1pσσ."τ'άθει,ε,ς .κ,άνουν θαύματα:. 
Αυτό ητανε άνέκαθεν το ·μυ
στικ,ό τ,ης ·έ:rοιτυχίας κά�θε &μά-

. δας, κό�θε. cψyάνωσης, άφ' ο
του ·ύΓΠ'άpχει ή rά:νθρωrττότητα. 

Έ ρ ,ώ τ. - Γ,ιατί ενας αν�ρω
πος, μ· ίισοf)ιpοίτιηιμένο Ήνεϋμα, 

- --
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μ' CΙJ_ΟΟiμ,αατ•η έv�ε.ρyιηιτ,uκόιτη,τα 
κ,ι' έπυμοινη καl ιμιε 'Π•pοοήιλωΙΟJ'l 
σ' αύτ.ό ταν ενα μΌΙ\ΛCΧ!&UΚΟ ΟΊΚΟ
πό, ιδέν ιθό: μwοιρουσε vά: yίνaι 
άΙΠ'ΟΙΚιpυψιστής KCX'L μιύσrrης όJκό-
1μη, 1φΟΙCJtΠ1αιθωντας μό\.10-ς του; 

Ά1ίά ντ. - ΜιττιοιρεΊ· ή πι.Ιθα
νότητα οιμως ε1ναι μuα σ�τlς δέ
ικα χιλιuάJδιες. Ύ'Πc:φχιοοi\ο!ε ,rολ
λιοl λόyιο,ι, Ικι'�νας άnτ' αύτούς, 
τό &τιι δέιν �ρίισ�κιουντα!ι <!ιι�λ!ία 
άrιrοκρυψLΚJιμου η. θεαψyιίας, 
wού νά ψιανειpώΜουνε τα ,μυστι
κά της 'Αιλχη,μιε.ίας η μιε'ΟΌJιω
νuκιης ΘεοσοιφΦας σέ yλωt:1ισα 
νοηιτή. ·"Οσα τυχόν διaσώθηικαν 
ως τώρα, είναι · ΥΙροψμέ\Λα μέ 
σύμ<!ιολα κι' όJλλη)'Ιορίιες. Τό 
1<1λειiδί τοος εχeι άrττ,ό 100ίλλιά 
χρόνια χαθεί στιη Δύση. Πως 
'λι0ιπτόν, κΟJVεlς �μόνος του θ' ά
ναικαλϊψει .τό 1τ1ραyιμαιτικό τα.χ; 
νάηιμα; 

Έ ρ ώ τ. - Ύ'Π'ονοιεϊτε λι0ιrrτόν, 
δτι στrήιν 'Ε-'<J1ωτερικ,η Σχολη της 
θειοσοψυκ,ης Έταιρίια:ς διδιά
ακοιn,,ε 1uραyιματuκιΟΙΙ. Μύστες η 
Διlδcχ!01κα1λοι της Έσωτιεpικιης 
Σι0φ,ίας;

Ά πά ν τ. - "O;icι άnτευiθlεί
ας. · Ή "11ίροσιωπuκιη πqpουσία 
των Διδο:iσικιάλων δέ.ν είναι ά
ναy,κα�ίια. ΔίJναυ'ΛΕ καrrάJλληλιες 
δlδιηy,ίJες σέ μαθηιτlές τους, ,τιού 
)(Ιρόνια: μΘJετή,σΟϊVε 1<1οντά τους 
καl τούς εtVΟΙι άrττόlλυτα άψοοι
ωιμιένοι. Aάrol μειταδίδο:υνε τlς 
y,νώισιεις τους σ' &λλ,ους, 'Π!ΟΙU 
ιδέν τούς έλαχε τέτοια τύχη. 

· Είναι προημόιτερο ενα κομιμά
τι άJλιηιΘlιινης -yινώσιης άnτό εvα
οyκο κιCΧΙΚΙΟχtωνaμένης κιαl παp
εξιηryrηιμιέw�ς σαpίας. Μια ,ο(ιy-

yια )Gpυσόψι είνα!ι πολυτψόιτε
,pιη άnτό ενα τόΊ,\\ι\Ο σιΚόνη. 

Έ ρ ώ τ. - Πως μrοορεΊ κα-
ΊΛΕlς να καταλά.flιιειι, οτι iJ ·,ουy
)ΛL<Χ ειναι όwηθ'ιινό χρυσάφι Κιι' 

&χι ά,τομιuμιηση; 
Ά 1t' α V τ. - «'Εκ του κιΟ:Ιρ

'Π'ΟΟ γινώσιε01θ'ε τό δένδρον» . .,Ε
να: σύστηιμα ,κρίνεται άtrt' τ' ά-
100.τεiλέ.σματά του. "Αν οί κιρι
τι!κοί μας ΠCXipιOUOl�CCOIOU'\ΛE sστω
κ,ι' ενα 1μιοναχ,uκό στt1οuδιασττη 
του άmιο1Κ1ρυψuσμο(} μες στους 
αuωνες, ,uού ,να-iΞyι\.1ε άyιιιος, �μύ
στης &rtως δ 'Αιμιμώνιά; ΣΙΟ3κ
κδ:ς, η ακόμα 1<ιι' δ Π'λωιτϊνος, 
η θε,ουρyος &ττιως δ ' Ι ό:iμ<!ι�ιχιος, 
η τέλος 'Π'άντων, πιού νά 1φοικα
λιοu01ε q>οJινόμιενα σαν τόν "Ay. 
Γιε.ρμανό κι' δΝα αύιτα: χωρlς 
'δlδιηyό •καnΛέΊΛ<Χ Δι<δάσκαιλο· αν, 
λιέω, ενας τέτοιος δέν eίVΟΙι ά:
'Π'α'ίεώνας, η μ,έvruαυμ η αvθρω
,τ,ος wού πάσχει tάrroo ψειfuισθή-
01εις, τότε ιθά δμολοyή101ω πώς 
εχω κάνει λιάθιος . .,Ως τότιέ �
•μως οί θεόσαp,οι θιά '!11pΟ!ΤψιΟU'
νε ν' όJκιαλουιθlουνε τό ψυσuκό 
νόμο, δwως έχ�ει άποδειχτεϊ ά
'ΤlΙΡ τη,ν παρό:1δοοη της ίειρης ιέm:ι
σrrηιμιης. 'Υπάρχουνε ,μιυστιuκι
στές, 'Πlού κάνανε μεyά!λες ά
να�καλύψειις στη ΦυσιιJκιη και τη 
Χηιμειία . ικαl φ,rασανε ως τά δ
ρια της 'Αλχηιμεί.ας ικαl τοϋ 'Α-

. 1!01<.pυψ,LΟΙμου. ,. Αλιλοι, χόιpη 
στη &�κή -rους ίιδιοψυία καl ιμό
νσ, <!ιρή1κ00Λε ξανά ενα 1μεyόiλιο 
ιμιέιpος, αν οχιι τό σύνολο, άrττ' 
τό άλιψά(5ητο της «.μοοτιηιρια;κης _ 
y,λώσ1(:,,aς» κι' ετ�σι 1μ'Π'οιpοw '\Ια: 
έ,ρμηνεοοουνιε όρθά τα έ&ραϊ. ·
κιά χειρόryραψ,α. 

· Ι

· 1 
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Έ ρ ώ τ. - Μ(λδ:τε για θεο
σοφία κ,ι' 'Αποκ,ρυψlJΟJμcό, μα 
�διέν εί\Λαι τό 'ίδuο nραyιμα; 

Ά πάν τ. - Διόλου. 'Ένας 
άνθρωπος μπορε'ί νά .είνΟJι .κα
λός θε·ό01οψος, ε!ίτε μέσα, ε'ίτε 
εξω άπ' την Έταφία, χωρίς 
να ιείνΟJι ,άπιοικ,ρυψιστής. Κ,gνε,ίς 
δμως rδέν μπορε'ί να είναι ϊτ1pα
yμαηκ,ός άτια1φυφ.uσrτής χωρίς 
νά είναι άληιθϊνός θiεόσοψος. 
"Arv οχι. τότε ό:'Πλούc%ατα ά
ΟΙΚει ιμαύtρη μ<ΧΎεία, Ο'ΙU\,Ιει:δητα 
η άσυναuσιθιητα. 

Έ 1ρ ώ τ. - Τί έν\ΛΟ1ειτε μ' αυ
τό; 

Ά π ,ά ν τ. - Ό πραy1ματιίκός 
θεόσοφος όιφ.εLλει να τιραΎιμα
τατυοuε'ί τα πιιό ύψηλα ήθuκα ί
δανuκά, να έtρyά!ζεται άδι·άiκο
πα yια τούς άλλους καί νά αί
ΟΙθά\.1εται τον έαυτό ,:,ου ένω,μέ
νο .μ' ολους τούς m1�ρώπους. 
"Αν εν.ας ά:-τιοικρυφ,ιστής δεί
χνει ιδιαψσρετ�κή διαyωy�. τό
τε έρyά�εται yια προισωτruκ-ές, 
έyιωιστικές έ.-τιιδιώf.Jειις. "Αν ά:
ποκτ,ή,01ει πε.ρuσσότερες δυνά
μεις ά'Τί' τούς αλJλους άνθίρώ-
1ι1ους, τό-rε yίινεται yια τό 1τειp rι
f!JάλJλον του. yια τον κόο�μο δ
λάκληιρο, έχθιρός ϊυσλύ ,τ,ιό έrrοι
κίνδυνος ά:1τό ειΛα κο:ινό �ιητό. 
Αύτό είναι ,ψ,α\.1ερό. 

Έ ρ ώ τ. - 'Αττακρυφ�ιστής εί
ναι τότε 'δ &vθρω,τ,ος, ,τ,ού 1κ.α
τέ,Χ!ει δυνcχ�μεις άνώτeρες άπ 
τούς &λλ:ους; 

'Α π ά ν τ. - Να,ί, .:τrο1λ�υ άiνώ
τε.ρες, αν ,είναι 1uρcηψατικός 
άπο1φιψuστής, στή θεωρία καί 
<Πiήιν πράJf.η, κι' OX!L 1μονάχα ό
νcψαστuκά. Οί απόκρυφες έ.1τ1ι-

- _1...--�--
...L...-- ---

-- -

,σrrημες δεν rείν())ι, δπως λέ.\.1ε οί 
Έr1κuκ,λJσπαίδεuες, «,φανταστι
κές έ:rοιιστηιμες του Μrε.01aίωνα 
σχετικ,ές ιμέ τή δηθ.ειν έ'Πίδpα
ση των άrιτrόκρυψων ίδιοrrήτωιν 
της ψύαη.ς, των ύτιερψυσuκ·ωιν 
δυνάμεων δτιως της ο:λχη1μ�1ίιας, 
της μαγείας, της νεκρομανrrεί
ας και τ,ης 1άιστρολοyuας». Εί
ναι wολύ τιραyματ:uκές, σύγχρο
νες και ΊVολύ έιπuκίνιδυ\.1ες έιrοι
στηιμες. Δ�δάσ,κ,ουνε τ.ή ,μυστική 
:δύνaμη τω,ν τtραyμάτων σrτή 
φύση . .Μέ τήν καλλJιέρ)ΙΙεια ικαί 
τήν άνάιτττυξη τ,ων δuνάiμεων 
αυτω,ν, 'Π'Ού f!Jpuσκomαι σε λαν-
1ΗάJνοuσα κατ·άστασ,η 1μlέαχ στον 
αvΘρω,τ,ο, δ άτιακ,ρυψιστής όπcο
κτάει 'Π'ΝΕΙΟ'\ΛΕ.κτή,ματα τρομα
.κ.τιικα έν σχέισε.ι μrέ τιούς yύ:ρω 
άνύιrοσ,τττους .θνητούς. Παράiδει
yμα, δ ·υ11\.!ωτιrσιμός, τόσο y'\Αω
·στός τ.ώρα κι' άντuκεuμενο έπ,ι
στημονικης ερευνας. Ό 1μεισιμε
:ρu01μός έ-rο4μα�σε τό δρόιμο yια
τήιv ά:νακάιλυψή του, ϊVού έ:yιινrε
στήv τύχιη. 'Ένας Lκανός ύ'Π\.1ω-
1:1uατής ιμwορε'ί νά ύποχρεώσει
ενο::ν α\Α�pωm>ο άσυνείδrηrrα να

γί111ει ,-1ε,λJο'ίος η άκό,μη καί να

δια;,τρόJΕ;ει εy,κ,λJηιμα, προς οψ.ε
λος έικεLνου πού 1:όν ύrπνωrτ:ίζει.
Στα χέρια ένός ανήθικου άw
θρώwου δεν είναι τρομιερή αυ
τή ή !δύναμη ; Καί λΜετε urr' 
οψη σας δτι πρόiκειrται yιά ιμιό: 
,στοιχειώ'δη γνώση στα τιρωτα 
f!Jήιματα του 'Αnοκρυψισμοϋ. 

Έ .ρ ώ τ. - Μα δλες αύτές οί 
ο::τιάκ.ρυφ�ες !έ;,τ,uστημ•ες ικαί μα
yεί!ες δεν eιναι, κατά τήν άν
τί!λιηψη του κάθ'ε 1μ1ορψωμέ.νοu 
άινθ�ρώπου, του Κ!άιθε έπτιστήιμο
να, ·άπομεiινάρια 1άιrrό ττη,v ά:ρ-
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χ:αία δε1JΟ1uδοψονία ,καl 1τρόληψη; 'Α πα ν τ. - Ή 'ΠCχψατή,ρηισή σας α&rη ειΤιναι διuκοιrτιο ιμιαχα�ρι. «Κάιθ'ε 1μορψc..ψένος, κ&θε 8ΙΤLσΤtή1μο.νας» ιθε,c..:ψεϊ καl τον Χριστιανuσιμό, δτrως ικιαl ικάiθε αλλιη θlρη11J1κιεία, άπσιμιειινάρια άiμάθειας ικαl δεισuδαuμσνίiας. 'Όwως 1κ,ι' αν είVCΧΙι, οί δ:Wpωrrτοι άρχίil;οuνε τώρα να 111ιισrrεύιουνε σrόν ύ'Πνωτι,σιμό καί ιμειριuκιοί, ά:\.Ιάιμεσα μάλιστα σrrούς 'Πιο ·καλJλuφyιηιμένους, τούς 'ΠLό,μορψ,ωμένους, στη Θεοσοψ,uαΙκαl στά mΛθιψατιστιικό: ψαινόιμενα.Έ ρ ώ τ. - Λένε 'Πώς ή θεΌσοκpιuκη,. �Εταψίq: uδρόθη1κέ y,ι.α να συντρίψει μαζl .με τόιν πνευματισιμό καl κάiθt &λλη 'Πίστη στηιν 1έ1t�1ίωιση της άνθιpώίΤL·VΙη<; άrrομuκότη:αις μ.ε'rά το θάνατιο. Ά 'Π ό: ν τ. -Οί wληροψ,ορί,ες σας /δεν είν1a1ι σωΟΙΤές. 'Όlλιες ,μας οί 'Π'εrrοοιιθή.CJΙεις σrτηιρίζοV'rαι . πάνω ,στην άiθιαινα01ία της ατομtκότητας δπως κι' &λλJοι 'Π'Οιλλοl κανε.τε σύyχuCJir] άιναμeσα στίς ιλ�έξιεις τι ρ ο σ ω ιπ: ι κ ότ η τ α κι' ά τ ο μ ι κ ό -τ η  τ α. Οί ψυχολόyσι στη ΔύΟiΤ'J ,δεν ξιaχωρί!ζουνε καμιμιιά διαψορά ά:\.Ιάιμιεσα στlς δύο. Κι' δμιως αύτη, ή διαψο,ρό: άηφu�ως διίνει το ικλειιJδl yια τη,ν κατανάηιση της ψιλοσοφ�ίJας της 'Αvαταλιης. Αύ.τό είvα,ι το ση\μιεϊο διαχω.ριι01μου -μεταξϋ Π\Λεuματισμοϋ καl θεοσοψιίας, Παρ' &λο . 'Π'Ού ικινδυ\.Ιε.ύω ·.ιά πρακcι::λlέίσω · τοΊιν άντι'!Όαθεια 1μιε,ρ�1<1ων mιε,υματισπων, όψιεί'λω ώστόοο ναδηλώσω, 'Π'ώς ή ΘεοΟΙΟψίσ: .ε.ί-

να:ι :& γνήσιος ΠνεuιματLDJμός.Ή σύyχροινη 1κίνηισιη μέ τον 'Τ'ίτλJο «Πνευιμαrrι01μος» δεν elvαι "Π'οψά ύιrοε,ρ�ατuκός ύλιισtμός. 
'.Ε ιΡ ώτ. -Έξιηγrηθεϊτ,ε πω καθαρά 'Παpακαλω. 'Α 'Π\ ά ν 'η. - Ή Θeοοοψυκπ'] διδασκαλιίiα έ.πuμιέινει �διαίτερα στην α.wοψη, οτι πνεϋμα καl ϋλη είναι τό 'ίδιο ιπ:ρα:Υ,μα και λέ.ει πώς το πνε,Gμα είναι δ υν ά: .με ι ϋλη, την 'Πlθpuέχει διηλα!&η σε λανθάνου01α καταιmαση, ,κιαl ή ϋλη ,είΙ\ΚΧΙι άrποικρυσταλλωμένο, 01ιψrrυκνωιμ έ ν ο 1τνευμ,α, 'άJκριe,ώς ο'Πlως ό πάγος εtΊιΙCΧ!ι σrερεl()"Ποιη1μ�έινος · ά:τμός. 'Αψοϋ λοιπόν τό ΣΥΜΠΑΝ στην rrφωτσψχιιΚJή του τ,ηιν α:ίών�α ψάση εί�να!ι δχι «πνεϋ� 1μα» αλλJά «&rrερττνεϋμα», ή αίσ&]τη στφιεη ϋλη είνdJι περιοδι,κή τ,οιυ έκlδή,λωση κι' δ δρσς «1!Vειψα» άf)Ιμόζιε ι μόνο σrην ά: τ ο ιμ ι κ ό τ η τ α. 
'Ε 1ρ ώ τ. -Τί ξειχωρ�εί, ιλοι-1ταν την «άλiη�ι'WJ ά'τομuκάrητια» άπ' τό καθη:μιερινό έyώ μ,ας, 'Π'ΟU Ε.έροιψ,ε ολοι; Ά1τάiιvτ.-Πρlv σας '<Χ'π:αντήισω, rrφέ'ΠΙΕ ι νά ξε,καθο]ρίσουμε, τί έννοεϊτε μιέ τη ΜΕ.η «έyώ,ϊ Ύ1τάiρχ;eι ιδιαιpορά άνό:iμεσα στην άπλη συνείιδηιση τ�ου έαuτοϋ μας, που 'έκψρό:!ζιεται με τη σκlέψη : «έyώ ευμαι έyώ», καl τήν •rηό 'Π'ερί1t1)ω�η σκέψη <�έγώ είμα1ι ό κύριος Σ1μί;θ η δ κύριος Μτηράιουν». Αύτη ή Ιδιάiιφιιαη �εl\.Ιαι δ ικεvτρuκ,ός αξίονας της δλης ίιδlέιας της 1μετ8\ΛΟ1CψΚω'Ο!ης, ίμιιας σειpας ΙδηtλJαlδιη άτυό _ γ�ε,ννήσε•ις_ καt

1 
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θανάrrους, στην διττοία πιστεύ
ουμε. «Κύριος Σ μllθ» σιη,μαίνει 
μ•ιά ,άwλιηλιου)(Ιία ά:πο κα16ηιμερι
νες ιπείρες, σιυνδεδrε.μέΜες μιετα
ξύ τους με τη μw�1μιη. Κ·Ο!μμιuά δ
,μως άττ' αύτε,ς τις 1τ1ε'ζρες δεν 
εοοι τό 1τ1ραyμοπuκο έyώ. δεν 
δίνουνε στάν κ. Σ1μlθ τ,ο άιιαθη
ιμα 'Π'ώς_ �είναι δ έαιπός του, ά
φοϋ τlς 1τ1sρικrοότειρες τlς ,λιη
σμονεϊ. 'Όσιες ιμόvο διcrτηροuν
ται μέσα τοrυ, τοϋ δίνουνε το 
άισθη1μα της έ y ώ τ η τ α ς. Γι' 
αύτο έμιεϊς οί 1θεόσοψοι fJεχω
ρίζοuμ,ε τ,ο στο.ιχιεuο, 'Π'ΟU •δννει 
στόν άν�ρωτrο το αιαθημα του 
«έyώ εuμαι έyώ», ά:π' την ψεύ
τι1<,η ,έψήιμsρη 1τ1ροσ<ι.ΥΠ'ικότητα, 
'Π'ΟυναJL ,ενα σύμτuλεΥμα αιrο κα. 
·θηιμερινες 1rε'ζρες. Λ&rο το «έ.yώ 
εuμαι έyώ» όνομάιζο�μιε ά λ η-
1� ι ν ή ά τ ο μ ι κ ό τ η  τ α
·καί θεωροC-ψε δτι ή ά:τομruκό
τητα τούτη, δ;τως κι' ενας η;θiο
ποιός, παίyει ΉΙοιλλούς _ρόλους 
στο ιθέατρο της ζωης. Κ·αθε της 
(;uος είναι καί ·μιά: θιεατρLJΚ� 
-rοcφάσταση. Τη μια (;ρα'δυό: 'δ 
η1θο'Π1Οιος &τι<οκρί�νεται -rάν Μακ. 
(;εθ, την αλJλιη τον Σ άϋλωκ κ·αί 
την τρίτη (!ψαlδυά: το Ρωμαίο, 

. ϋστερα \τον "Αμιλετ, τό 1βασιλιηά: 
Ληρ, ,κι' ετσι συνέχεια μ-έχρις 
δτου 01ιψπ:λιηρώσεrι δλο τον κrύ. 
κλιο των ένσο:;ρκώσ�εων. Το Έ
yώ η ή άτqμικ-ότητα, άρ)(1ίζε,ι 
τή·ν 'Π1Εpιοδεrία του σά:ν 111\Λευμα 

----
-

---
---

�--�-

του δάσους, δπως δ 'Άριελ 1κι'
ό Ποuκ. 'Ύστερα yιίνειται ·κ,αμ
πάρσος, στρατιώτης, άικάλου
θος κιαl ιμέλος ττου χοροΟ. · Αρ
yόιτιερα wρο(;ι(;άiζεται. σε .ρό
λους -mο.ύ μιλοuνε, πότε άσή
ιμανιτους, πότε σιη,μανττικούς. 
Έy,καταiλιεί(mει, τέλος, τη σικιη
νή, άψοϋ yίrνει δ' Προοπε,ρος, δ' 
μάγος. 

Έ ,ρ ώ τ. - Καταλα(;αLνω, θέ
λετε να ΉΙεί:τε, δτι τ,ο αληθινό 
Έyώ δεν μ'Π'Οpεϊ να -έπιστρέψιειι 
στη yη μιετά: τον θάνατο. K'l' 
αμως αν δ ηθοrrοοιός εχειι δια
τη.ρήισιειι τό άισθηιμο: της άταμι. 
κότητάς του, δεν είναι έιλεϋθε
ρος, αν θιέλιει, να έιπ�σ:κεψθιεϊ 
πά!λι τη σκηνή των -mερασμέ.νων 
του ρόλων; 

Ά n ά ν τ. - 'Όχι. Μrά τlέτοια 
έnτισιτροψή είναι ά!συμ(;1ί(;αστη 
μιέ την κατάσταση άνέ.q,ελιη� 
ευτυχίας μετά τον θάνατο. Ό 
ω�θipω'ΠΙΟς, δοο Ι:Jεϊ, υποψ:έ.ρε:ι 
τόσα -mολλά: rbάσανα, 'Π'ΟU δεν 
τ'_ άξίζει :rοάvωtε, ε'ίτε ·α:π· το 
�μεσιο π•ερu(;ά.λλον του, εϊτε άπ' 
-rούς &λλους άνθiρώΙΤ['ους, 1με 
τούς ό,ποί<ους ερχ.ε.ται σε σιuνά
ψε,ια, ωστ-ε νά: εχε�ι κάθε δι,�αί
ωιμα νά: yνωιρίσει την απόλυτη 
η,ρεμία. τη yα1λήνη, αν οχι τ,ήν 
ευτυχία, πριν ιπά!ρε:ι στ·ούς ώ
μους του- ,τ,ό:Jλι τό rbά,ρος μιας 
νέας ·γηίνης ϋπαρξιης. 

- --

- ---�-- -
- --

-- --
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Άναζήτησις έξωγηtvων 

πολιτισμών 

ΣΕ μια προσπάθεια να έπικοι
νωνήσου'ι με αλλα νοήμονα οντα 

' Σ' ' ' - 'Ε στ.ο υμπαν, επιστημονες τ.ου . -
-θνικοu Κέ1τρου Άστρονοp.ικων και 
Ίονοσa,αιο.κων Μελετων των Η 
ΠΑ, iσ,lεοίασαν είοικο μήνυμα πού 
άπiστειλαν ύπο την μορφην ραοιο
κύματος στον άστερισμο «Μέσιερ 
13n, ενα σ�vολο άπο 300.000 ά
στέρες, στο ακρον του Γαλαξία 
μας. 

ΊΌ μήνυμα αύτο εΙναι οιατυπω
μένο στον χαρακτηριστικο ουαοικο 
άρι-θμητικ� κώοικα πού 6ασίζεται 
στην άρί-θu.ηση «ενα - μηδέν»; Με 
την έναλλακτικη χρησιμοποίηση ά
πο τον ρα�ιr.πομπο ούο οιαφορετι
κων συχνοτήτων, Ot «μονάοες» πα
pιστάνοντ�ι με μαuρα τετράγωνα 
και το: «μηοεν» με κενο: σημεία, 
κατο: τέτοιο τρόπο ωστε νο: σχη-

. ματίζεται μιο: λογι'κη παράστασις. 
Το περιεχόμενον του μηνύματος 

εΙναι οτι στον πλανήτη πού εΙναι 
τρίτος σε άπόστασι άπο τον 'Ή
λιο, ύπάρχει πολιτισμός, του όποίου 
το: οντα έξαρτωνται άπο το: μόρια 
DNA (οιοξυρι6ονουκλεϊκον όξύ) 
γιο: την άvαπαρα1._ωγη κriι συνέ
χισι τηι; ύπάρξι:.ώς των . . 'l'o μή
νυμα συμπληρώνεται· �7t() ·την εί
κόν� ένος,..άνθρφπου 'kιχι μια� κε-

,. . ' ·�·· . - ' - . ' . ραι�ς εκπομπης του μηνυματος. 

- ---�--- ----

1975 

Το μήνυμα αυτο χρέιάσ-θηκε 5 
ώρες και 20' λεπτο: γιο: νο: περά
ση άπο τον πιο μακρυνο πλανήτη 
του ήλιάκου μας συστήματος, τον 
Πλούτωνα,· και νο:· έγκαταλείψη 
το οίχ.ό μας σύστημα, ταξιοεύον
τας με την ταχύτητα του φωτός. 
'Υπολογίζεται οτι -θα φ-θάση στον 
r.ροορισμό του μετο: άπο 24.000
χρόνια και -θα χρειασ-θοuν αλλα 
τόσα χρόνια γιο: νο: φ-θάση άπάν
τησις · στην Γη! 

ΊΙ άποrτολη του μηνύματος σε 
τόσο μακρυν.;ϊ άπόσταση έγινε ου

νατη χάρ:ς στην μεγαλύτερη οι
σκοειδη Υ.;ραία του κόσμου 'itOU 
6ρίσκεται στο Άρεσίμπο του Π όρ
το Ρίκο και χρησιμοποιείται γιο: 
την έκτ.ομπή και λήψη και �ων 
πιο άσ-θενικων σημάτων πού προ
έρχονται άπο το: 6ά-θη του οιαστή
ματος. 

·π Άτλαντf δ�
, 'Ι 

,στην σπανια;

«'Ίχνη μιας πολιτείας, μιας ή
πείρου, τριάντα μέ"\'ρα κ&τω άπο 
τη. · -θάλασσα, σπασμένοι · κίονες, 
-θραύσματα άπο άμφορείς ... ». 'Ό
λα αύτά, ποι, φωτογραφή-θηκαν στ' 
άνοιχτο: του Κάοιξ Ί"ης 'Ισπανίας 
άπο μιο: όμάοα 'Αμερικανών άρ
χαιολόγων, ζων-.:ανψ,ιυν, γι� αλλη 
μιο: φορο: tι� συζη_τήσεις. γιο: την 
υπαρξη η μ� της 'Ατλι.ί��ίaοϊ 

--�--- -- --_ __ __,__ 
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Σε ολους τούς καιρούς, ή 6ου
λιαγμένη αίιτ·η ηπειρός · κέντρισε 
τ·η φαντασία των άν-θρώπων. Είναι 
ή είκόνα ένός -θαυμαστου · κόσμου, 
οπου 6ασίλευαν ή δικαιοσύνη και 
ή είρήΨη. Ίυλιγμεψη μέσα στους 
μύθους, άπα..σχόλησε καί τ·η,1 έπι
στ·ήμη. -Σοφοί πέρσσαν όλόκληρα 
χρόνια της ζωης τους, γιά νά κα
ταρρίψουν τ·η -θεωρία δτι καταπον
τίστηκε, κάποτε, μιά ηπειρος. Ό 
άρι-θμός των 6ι6λίων γιά την 'Α
τλαντίδα εφτασε περίπου στις σα
ράντα χιλιάδες. 

Λίγο - πολύ ολες οί χώρες . τοίί 
κόσμου φιλοδόξησαν γά ... σφετερι
στουν την 'Ατλαντίδα: ή 'Αμερική, 
ή Πολυνησία, ή νοτιοουτικη Άρα
σία ( το -θρυλικό οασίλειο της οα
σίλισσας του Σαοα), οί ουτικες 
άκτες της Άφρικης, ή Κευλάνη, 
ή Γερμανία, ή 'Ολλανδία, ή Γαλ
λία. Κά1tοιος Ρομπερ Γκάντ�ο ί
σχυρίζεται, με ολη τη σοοαρότητα 
του Ύ.όσμο..ι, δτι ή 'Ατλαντίδα 6ρι
σκόταν στο δάσος του Φονταινεμ
πλώ, σε άπόσταση 60 χιλιομέτρων 
άπό το Παρίσι. 

Τελευταία και στην 'Ελλάδα εί
παν δτι ηταν στη Σαντορίνη! 

Ή αποψη οτι ή 'Ατλαντίδα εί
ναι στη Σαχάρα γ�ννή-θηκε στις 
άρχες του αίωνος. Και ό έντοπι
σμός αύ;rός στηρίζεται στή ... μαρ
τυρία του Ήροοότου οτι «σε 20 ή
μέρες πορειας άπό τούς Γαράμαν
τες ( σημεριν� έπαρχία Φεζάν της

Λ ' ) f1. ' ' f1. 
' ' 

ι6υης , cρισκεται το vουνο που 
λέγεται "Ατλας. Αύτό είναι στενό 
και στροπυλό. Οί αν-θ.ρωποι του 
τόπου λένε πως είναι ή κολώνα 
του οuρανοίί ... ». 

Άλλά οί ναυτες της Κορνουά-. 
λης, τις νύχτες της ίσημερίας, 
μποροGν ν<Χ Οιακpίνουν τ' άπομει:.. 

νάρια ένός ,9ρυλικου οασιλείου, ο
χι μακρυά άπό τις άκτές. 

Κατά τ·ην Φρανσουάζ ντε λά Σε-
ρ �ζαί, ή bποία γράφει γιά τις ε
ρευνες των 'Αμερικανών άρχαιο
λόγων, αν ή 'Ατλαντίδα του Πλά
τωνος -θά μπορουσε νά έντοπισ-θη, 
το πιο πιθανό μέρος -θά πρέπει ν' 
ά·ιαζητη-θ·ίj στη νότιο 'Ισπανία, 
στις έκοολες του Γουαοαλκι6ίρ. 
'Εκεί αν-θισε, γιά μερικούς ο:ίω- -
νες, ή πλούσια πόλη Ταρτησσός, 
ή 6ι6λικ·η Θαρσχίσχ, ·ή όποία έξη
φανίσ-θ·η το ετος 500 π.Χ. &γνω
στον πως ... 'Αλλά ή χρονολογία 
αύτ·η οεν 10:ιριάζει με την άφή
γηση τοίί Πλάτωνος ... 

'Ο Άpιστοτέλης 

«διαπλανητικός» 
Ό 'Αριστοτέλης ·ηλ-θε άπό αλ

λον πλανήτη, κατά τη γνώμη του 

έκ Θεσσαλονίκης οικηγόρου ,;;αρ 
Έφέταις · Ά-θηνων Υ.. Γεωργίου 
Κοσμα Λευκοφρύοη. 

------� --- ---------------
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«Δεν εΙμαι τρελλός, εl'Πε σε 
σuντάκτη της έφημερίaος «Τά 
Νέα». 'Έχω στοιχεία 'ΠΟυ (Χ'ΠΟΚα
λύ?tτοuν, ?tως τη Γη μας έ?tεσy,έ- , 
φθησαν 'Πλάσματα ά?tο &λλοuς 
'Πλανητες, 'Πριν 'Πολλά χρόνια. Σuγ
κεκρ ιμένα, ήλθε ά?tο τον 'Πλανή
τη Μ του άστερισμου Λαγωου, ο
ταν στο αστρο αύτο έγινε 'ΠUρηνι-

- κος πόλεμος και είσέ6αλαν &λλα
οντα ί.ίψους 3 και 4 'Πήχεων, με
ά?tοτέλεσμα οί κάτοικοι του Μ νά
τον έγκαταλείψοuν».

Ό κ. Λεuκοφρύaης ίσχuρίζεται
δτι ή «ά?tοκάλuψη» αύτη σuνάγε�
ται (Χ'ΠΟ σύγγραμμα του - ίaίου του
'Αριστοτέλους και δτι θά το ά�ο
aεί ξ η σε 6ι6λίο τοu. 'Τ'Πομονή,
λοι?tόν ...

'Αδαμ και Εuα
Και &λλος ! Ό. Γάλλος γενεο

λόγος κ. Ζακ Λε6ιτάν σε μελέ
τη τοu για την. καταγωγή των
λαων ύ'Ποστηρίζει δτι ό Άaαμ και
ή Ευα ύ?tηρξαν 'Πραγματικά και
δτι ησαν - ούσιαστικά και οχι

· συμ6ολικά - οί 'Πρώτοι &νθρω
'ΠΟι. 'Α'Πέκτησαν τρία ?tαιaιά, τον
Κάίν, τον "Α6ελ και τον λιγότε
ρο γνωστο Σήθ. Καθένας τους
εΙχε κι' ά?tο μιά aίaυμη άaελφή,
για λόγους εύνοήτους. 'Α'Πο τον
Σήθ λοι?tον και την άaελφή τοu

· γεννήθηκε ό 'Ενώχ, του ό'Ποίου
όκτακισέγγονος ηταν ό Νωε. 'Α'Πο
τους τρείς γιους του Νωε ξεκί
νης;αν τα aι&φορα έθνη: 'Α'Πο τον
Σημ οί ιΕ6ραίοι, ά?tο τον Χαμ οί
Αίθίο?tες και οί 'Αρα6ικοι λαοι
και άπο τον Ίάφεθ ( 'Ια?tετο) οί
Δuτικοι λαοί. 'Α'Π,- τους γιοvς τώ- .
ρα του Ίάφεθ, ό Μαγώγ έγινε
έθνάρχης των Κινέζων, ό Γομερ
των Γάλλων, ό ΜαΜ"i των Περ-

σων; ό Το,ι.?tαλ των Ίνaων, ό Μι
χελ των Ρώσων, και ό Για6άν 
('Ιωάννης;) ("Ιων ;) !ων 'Ελλή
νων. Οί. Τουρκοί ?tροηλθαν ά?tο 
τον γιο του Γομέρ, Άσκεvάζ. Το 
· σuμ?tέρασμα εΙναι πώς δλοι οί λαοι
εΙναι «άaέρφια», κι' έ?tομένως, πι
στεύει ό Λε6ιτάν, aεν θα φαγω
θουν τελικά μεταξύ . τους... 'Εν
τ<ϊ> μεταξύ, ομως, τρώγονται ...

Έγκαίv�α της

Σχοληι; «Πλήθων))

'Έγιναν τα έγκαίνια __... στην 
κοινότητα Μαγούλα Σπάρτης, κον
τά στον Μuστρα - της 'Ελευθέ
ρας Σχολη; Φιλοσοφίας «ό Πλή
θων», με πρωτο6ουλία του καθη
γητου και Άκαaημαϊκου κ. Ίω. 
θεοaωρακοπούλου ( «ΙΛΙΣΟΣ», 
Δεκ. .197 4, σελ. 403) . Καθώς 
άνεκοινώθη ή ·Σχολή θα λει
τοuργη aύο - τρείς φορες- το χρό
νο σε έλεύθερα aεκαήμερα μαθή
ματα, aωρεάν: 

100 χρόνια τοu Σβά.ϊτσερ 
Συνεπληρώθησαν ( 14 Ίανουα

ρίοu) έκ_ατο χρόνια άπο την γέννη
ση του "Αλμπερτ ΣΜϊτσερ, ένος 
άπο τους μεγάλοuς &νaρες του αί
ωνος μας. 'Οργανίστας, ίατρός, 
θεολόγος, συγγραφευς και γεωρ
γος - πάνω. άπο ο'λα μεγάλος 
άνθρωπιστής - άφιέρωσε τη ζωή 
του ώς. ίατρός, κοντά στους άρ
ρώστοuς της 'Αφρικης, που γι' 
αύτους έθuσίασε και την 'ί!ια του 
την οίκογένεια. Μετά τον θάνατό 

' , ' ' ,,του, η κορη του συνεχισε το ερ-
γον του .. Το νοσοκομείο του . στην
Μπραζα6_(λ, :itOυ πρόσφερε . θερα
?tεία και φJ-θρωπιά, έγινε . 10 έπί-

__ ._·· ---� 
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κεντρον της προσοχης, οχι μόνον 
των δημοσιογράφων, άλλα και αλ
λων προσωπικοτήτων, πού· πήγαι
ναν να το έπισκεφθοίίν και να γνω
ρίσουν τον «γιατρο» πού άφιερώθη
κε στους ίθαγενείς. 

ι<Φωτογραφίαη 
έvος άστέρος 

Έπιστήμcνες τοίί άστεροσκο
πείου Κιτ - Πικ στην 'Αριζόνα έ
πέτυχαν '1.Ζ σχηματίσουν το πορ
τραίτο λαμπροίί άστέρος, συνδυά
ζο-.τας τηJ τέχνη της φωτογρα
φίας με -.: ι; πολλες τέχνες που 
κατεργάζεται ό ήλεκτρονικος ύπο
λογιστής. Tc άστεροσκοπείο αύτο 

. εχει πάνω άπο δώδεκα ίσχυρα τη
λεσκόπια και για την ήλεΥ.τρονο
φωτογραψ:α έχρησιμοποιήθη το με
γαλύτερο άπο αύτά, πού συμ6αίνει 
να ε!ναι και το δεύτερο ίσχυρότε
ρο τηλεσΥ.ό--:ιο τοίί κόσμου. 

Ό άστέρας τοίί όποίου το πορ
τραίτο «έφιλοτέχνησαν» οί έπιστή-

μονες είνcιι ό Μπετελ γκέζ, γνω
στος ώς V Αλφα τοίί 'Ωρίωνος. Ό 
Μπετελγκ�ζ είναι όκτακόσιες φο
ρες μεγαλύτερος άπο τον ήλιο μας 
και είναι ενα άπο τα πιο φωτεινα 
ούράνια σι;)ματα πού κοσμοίίν τον 
ο�ρανό, παρ. ολον οτι ή άπόστα
σίς του άπό τον πλανήτ·η μας ά
νέρχεται Jc 500 ετη φωτός. 

Ή φωτογραφία πού έλήφθη ο
χι μόνον μ� την 6οήθεια τοίί φω
τογρα,;ιικοίί φακοίί, άλλα και με 
την 6οήθeια ήλεκτρονικων ύπολο
γιστων, δείχνει οτι ό άστέρας Μπε
τελγκέζ, η v Αλφα τοίί Ώρίωνος 
εχει δομικα χαρακτηριστικα ·μεγά
λης κλίμα,ος, εχει δηλαδή, άλ� 
λοίί σχετιχ.ως -θερμες καί άλλου 
σχετικώς ψυχρες περιοχές, πού 
σχηματίζονται προφανώς άπο διά
φορες ά-;μοσφαιρικες διεργασίες. 
Οί άστροJόμοι λέγουν οτι ή φω
τογρα<?ία αύτη τοίί Μπετελγκεζ 
άποτελεί όρόσημον για την άστρο
νομια, 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ι---
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δρσ:yα
τσαν[ου 6, δpοφ<>ς 6ος, (Πλ.ατ. Κλαu
θμωνος), εtναι άνουκτά μόνον κάθε 
Δεl)"[έρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
9,30-12,30 ,τ,μ. Τηλέψ. · Γραψ,είων 
3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοομεν ά,τοστέλλετε μέ τα
χuδpομι!ζήν. έ,τιταγήν εις τήν διεύ
θvνσιν: «Κώστην Μελισσαρόπουλον, 
Δρα-yατσαν!.οο 6, 'Αθήνας, 122». Ά
ποσrολαl μέ τρα,τεζιτικάς έ,τιταγάς f\ 
έvrολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
γράψεται καθαρά τό όνοματεπώνu
μσν και ι'ι διεόθυνσις τοϋ όnτοοτολέως. 

,ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
Δέν &πάρχουν μεμονωμένα τεόχη 

&π' άριθ. 1 - 9, 11 - 1.8, 21 - 23, 
25 - 26, 28 - 33, 43 - 45, 50, 54 , 
60, 67 C 70, 79 " 80, 85, 91 - 92, 00" 
τε τόμοι 1962, 1963, 1967. Οί λοι
ποί ύπάρχΟ!.)V. 

ΑΛΛΑΓ Α I Δ I ΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΝ 

Τεόχη όnτοσταλέντα στους κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έ'Π!Εστράψησαν 
όnτό τό Ταχυδρομείον μέ την σημείω
σιν: «μετώκησε» η :«άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νό: 
τους εtδσττοιήσοuν η νό: μας δώσουν 
τάς διεuθόνισεις τωιν. 
ΑΘΗΝΩΝ 
Μιχ. 'ΑναtyνQαιόπΟU!λός, · /\\. · Βόδα 
29. Μελ,τ. Γεωργώδη, Άργυpοlίtού
λου 27α. Εύ 'Κονταy�.ωργάπουλος, 
Σολωιμοϋ 54. Βαισ Λαζαρίδης, Λα· 
χcννα 62. Γ.εώργ Μο.νδό:λης, Σ!t'οορ
νά;pη 44; Βασ. Πανούσης, Άοκλη
,τιοο 1 09. Γ Παrrοcιδέας, Β 'Αλ,εξώ,,
δρου 104, Πε.ριστϊρι. · Κων. ΡωμαJΙr 
τζης, Πό:ψου 7. Ί ω. Σ01κκας, 5ενο
ιφόrrους 35. Σ,τ. Φuντικά:κψ;, Π<:ιλυ
μήτου 10. Παλαιολ: Χριοιτοδούλου, Κ. 

Σταυρο,τούλcu 27, Ίω Ψαρός, Πρό
κλου 24. 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Δηιμ. Άρδίτtσογλοu, Δ)ντής Έμnτορ. 
Τρατrέζης, ΞάΜθη Νικ. Βλ<Χχούδης, 
χωρίον Άψόnιτοu, Ρόδος Κων. Δα
σκαλό:!κ.ης, Ψυλλδiκη 7, Χο:νιά. 'Nxn,.,;. 
Τσuμπούκης, Καφωνι - Ποrφων θφ 
Τσοuμπό�κης, Άμφ Έρυιθρ Στnυροϋ 
137, Και!>άλα. Έjμμ Χαρuτος, Δ)m<ής 
Δη,μοσ. 'Έργων· ,28,ης Όκ.τωl!,ρ(ου 2, 
Ροδ::ς Μαρ. Χαιτζησταιμαπίοο, Πο:rρό
κλοu 18, Λάρισα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ·J·ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

ΠCGV 'Αιλιψρα.γχης, 'Αί)ηναι 
Κλεόδ Βουδα:ιρης,. 'Αθηναι 
Χαρ Γκολιέμης, . 'Αθηνο:ι 
Σ τέψ. Κακαiρcόκας, 'Αθηναι 
Γεώργ Πό.tyκαλος, Άί)ηναι 
Βαι, Σσ1μ,ό:ρό1τα.ιλος, Ν . Σμύρνη 
Εόσφ Άνrώνίοu, Μυτιλήνη 
Φρϊξος Βάλλ.ας, Λαιμία ·-
Γέ.ώρ Βcφανος, θιεiσ) νίκη 
Πm,τ Λολίδης, Λαuί α 

· Δηιμ. Μσ:yειριώτης, 'Άp,α 
ΠΕΡΙΟΔ\ΚΑ 
Φόσις και Ζωή (Φθιιινόπωρο 1974) 
Σιμύρινα (Όκ,τ, Νοέιμ 

, Δεκ ) 
Κρίκος (Νοέιμ. - Δsκ ) 
ΠΊ>Ιεψοrτuκή Κί.mρος (Δε.κ , Γ�εν 75) 
'Ηttιρωτική Έιστίά (Σεπϊ - 'Οκτ ) 
Νέα Σύνορα (Νοέμ. - Δε.κ.) 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Νοέιμ. - Δεικ.) 
Βι�λιισyραψuκή 'Επιθεώρηση (Ίοόλ. -

Ό.κ.τ ) 
Ό Φυσιολατpης (Ίαν ·. Φει!>ρ ) 
�εώ:ερα [ρό;μμ.α:τα ('Οκτ. - Δεκ) 
npοσαναrτ1ολ,UΟΙμοί (Ίαν.) 
Ψυχή (Ν�μ. · Δεκ , Ίαν. - Φε6ρ.) 
Άχωκα Χρονυκια "(Νι:,έ,μ . .-Δε.κ.-Ίαιν.) 
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fΕΟΡf ΙΟι 1ΜΜ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
�λήρ�cJ ήμερων άπ,εχώρψπ 

του yηινου �'ίου δ γνωστός 
. y(λ� σσοιλά� ο ς Γlψ ν10.1Ο1ιά ρχη ς 
Γεω,ρy1υος Ε,μμ. Πάy1κο:ιλος δ 
ακατοmόνη τος εργάτης καϊ δ
σιο1μάρτυς της επιστήμιης. 

Ήνά'λωσεν δλόκ,λ,ηρο,γ τό>v 
�·�ον, του ιδιά να ,συyκεντρώση
πολJυτψσν λαο)ψαlψ·ιlκόν καl 

.)'Ιλ6?οισιολJοy1ικ·όν ύλιικ,όν της ίδι
αιτ,ερας του πατρίιδος καl κα
τόrτrιν .μυρlων ακ,ληρωv ιάyώνων 
κα_:_rώρθωσε, περί τάς δυΟJμας 
του ,στεριημένου �ίJου του 
� εικδ�ση τό πολύτομον ερyον 
της ζ,ωης του «Περί του y!'cωσ
σ�κοQ �δ,ιώμαnος της Κιρ,ήτης», 
το δποrοv κοσιμεϊ τάς εiίδικας 
�{�ιλ:υοiθή κας eσωτεριικου καl .ε� 
,ξωτερικου. Ή διαρκ:ης άyωνία 
του, ητο να -έκδοιθιη τό �ρyov,
�ωpις �ό: κα11ο:ν01λωθιη ή μικ:ρα 
ακινη.τος ·wεριου01ία του, την δ
πσίαν κατέλιπε δια διαθήικ•ης · 
είς '!:ήν Ά.κα1δη1μίαν Άθrηνων, 
-τrρός «σπουδήν απόρων ηθικών 
νέων». 

Αί εφημερίδες κατ' έπα:νάλη
ψιν εγραψαv δια τον «"Οσιο 
της επuστή,μης», τον <s'Ερημίτην 
της Κυψέλης», τό·ν ,έ-πιμο�ον τυ
ραvνι,σ.μ,έ.ναν yέραντα, δ όποιος 
έ!θυσuαοε τα πά�wα ιδιά: την έ
πιJΟ1ίήμην. 

Ό συμ1μα1θιητής τ�υ Νιk. Κα
ζαντζάJκης του είχε γ,ράψει: 
«'Ήρωα καl μ,εyαλομάJρτυ ,της 
Έπιστήμης ! Άληιθινό. εuσαι από 
τους ϊτ1ιό ό:ξ�οθiαύμαστους sρ
yάτ<ες του νου, που γνώριισα 
�τέ μ,ου. Τί δύναμη, τί άν't"ο-

Ι
-7ίi:�ήτης: 'Εκ.δ�ε�ς-:,iλι�

σος:. . Συν •. Π. Ε., Δραγατσα
vίοο 6. 'Εκδότης - Διειχ}υνrής: 

1 Κωστης Ν. Μeλισσαρόποολα; 

!
Πλατ. 'Εθν,κης Τραπέζης 3' 
Φιλοθέη. Προιστάμ, Τυττσyρα: 

1
1 ψεiοο : Ίορδ. Α. 'Ορψαvίδης 

Ποσειδωνος 51, Π, Φάληρό/ 
Στοιχειοθεσία - Έκτ&πωσις : 
«'Επτάλοφος» Ε Π.Ε , Ζαλc
κώστα 5: τηλέφ. 631 67·5.

Άθηναι,'Ιαν Φέ<ορ 1975 
Τιμη τεύχους δρχ. 20 , 

------------------------· 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 
Βολcς . Γ Κcυκcυ<οϊνος 
Δ �αιuα . Φ λ Τζαλλας 
Ζακυνθc·ς Ν Τcr;μπαλης 
Ήρακλειον Λ Καυντης 
θεσσα\οvικη Ίω Σ.τασας 
Κα<1>αλα Σ Ρωμα:vιας 
Καλcψcητα Χρ ΠαραJσκευατιουλcς 
Κέρκυρα: 'Αχ. Ά<!>ραμίδης 
Κομσrινη '1 ΣΟ]uο"ρκασιδης 

Λαμία . Κ Φαλιδας · 
Λάρισα Έσδρας Μωυσης 
Ξάνθη· Εϋελτιις Ράvος 
Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Ρόδα;· Μ. Φωστιέρης 

Συρος: Π Ζαραφωνίτης 
Χανιά. Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος. 'Αvδ, 'τσόκκος 
Λεμεσός: Άvτ. Στυλιαvου 
Λευκωσία: 'Αχ, Ζα<1>αλλης 
Πάφος. Κ. Καθητζιώτης 
'Ι·στC11μπούλ: Γ. Βακαλόπουλος. 

χή, τί άyΔ,πιη ,πρέπει ιιαχεις καl 
τί nεποuθη,ση σrτ·ήν άποστολή 
Σου, yuά: iix παλψας τόσα 
χρόνια ετσι παλ:ληκ.cφίlσια. Διι_ 
κός σου "Π'άvrα. Ν. Καζαντζά
:κης». 

·ο ,άεtμνηστος ύ:ττηρξ:ε Μιέλος 
της θεσσοψuκης Έτ01ιρίο::ς καl 
ιμέχρι τΘ,ους συνδρ.οιμητής του 
\ΛΙΣΟΥ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Σnινθηρες

Αίμι,λiα "16ου

Κ. Μελιοοαρόπουλος

Τί είνοι είπυχίσ;

Αiμιλία Ί6ου

Μαρ. Κιίwσrσ
Χρ. Πολότωφ 
Πυθ. Δρουσιώτης

:Οδυσ. Λσμ,ψίδης

Πσν. · Ανσyνώστοο
Jean Rictus

· )(ρ. Πορασf<ευόπουλος

Πσν. Βλοχόοουλος

• Απακάμμσrο 

Τάrε ...
Πυθαγόρα: κσί Πυθογόρειον nνείιμα

Lux ex Tenebris

• Η, όλακλήρωσις τοϋ ιόνθρώnου

Σχέσεις ύπνου, ίιnνωτιαμοϋ, ύnοβολης

Σελ.
4

4

5

1'9

1.9

20

26 

•ΤοιπάΖιο κοί ΒΙ'}ρύλλιο• 29

'Εριητικό ,κείμενα 31

'Αρχαία ΊΞλληνικi) θρησκεία κσi Φι�iσ 41

: .Le Revenant (ιμεπ. Ν. ,Κcφούνη) 45

· Αριθμοοοφίσ 49
: Ό άριθμόc: 7 στην Άιποκ,άλυψη 51

53 

"Εκατονταεπηρίς της Θεοjσοφl'Χcης · Εταιρίας 5ιβ

59

66

70

71 

Ε. Π. Μnλο6ότσκυ : 'Από τό Κλειδί της Θεοσοφίας

Χρσνικά

Μεrτα!Ξύ μ.ος
Νεικρολογία

Στό έπόμενο τεϋχοc::

'Αιποσr. Φωτοπούλου 

Χρ. 
Ρ

ι
Ζοπούλου

\,.1 ..

Γεώργιος ΊΞιμμ. Πάγκαλος

Πορφυρίου « "Άντρον Νuμφων»

Τά Νέσ Βιβλίο

·1

1 

1 

1 
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Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΒΑiπε Τιμοκc:χτάΑογον Βιβλ(ων 

εις σελ. 2 tξωφύλλοu 

(• λποcniλλον-rιχι !λeόθeρα τιχχυ8ρομικωv -.r.λων) 
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ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Σuνδρομή 1975 δρχ. 100 (ιξωτερικοu $ 5.00) 

•0λόL ο( σuνδρομηταl iσω'fερικοu fχοuν δικc:χ(ωμα

ν& άγοράζοuν τούς 'fόμοuς iπιλογης 

Α' Τριε'f(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριε'f(ας 1959 1960-1961 

Ικασ'fΘV πρός δρχ. 100 άν'fl δρχ. 120 

................................................................ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΒ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποκρuφισμός καl Μuσηκισμός cίδ. 40 δεμ. 70

ΜcΛε-rήμ α 'f α  

Εισαγωγή στή θεοσοφ(α 

Τά Βήμα'fα 'fης Φιλοσοφ(c:ι; . 

ίiδ. 90 δεμ.120 

• ίiδ.100 δεμ.140

c!δ. 70 δεμ.100

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβΑ(ον 'fης σοφίας) Β'lκ· 

δοση cχνc:ιθεωρημένη 1971 δεμ. 120 

ΈκΑογc:χl άπό 'fόν Κρισνc:χμοuρη • cίδ. 70 δεμ. 120 

·ο ·ι η σ ο u ς • • • . • . • χc:χρ'fόδ. 60 

Τtιιο": ΕDΤΑΑΟΦΟΣ Ε.Ι1.Ε. � 631.675-926.963 
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