
Εύyενtστατοι τών άνθρώπων είσίν 

οί τά μtν άyαθά (πlοίίτον, δόξαν, 

ήδονήν, ζωήν) μετρίως φtροντες· 

καί τών ίναντίων (πενίας, διαδοlης, 

πόνου καi θανάτου) ύπεράνω όντες. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ _ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ •IΛΙΣΟΥ• (Δραyοτοανlοu 8) 

(Δcuτtρσ - Τcτάρτη - Παραοuuή 10 • 12) 

Η. Ρ. Blavatsky 
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C. Leadbeater
Besant • Leadbeater
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Ν. Sri Ram 
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Ed. Arnold 
Α 
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• 

-

Άντ. Άδριαv6πουλοc: 
• 

Κ:. Κrrρινιόρηc: 
Γεώργ. Μαλτtζος 
Κ. Μcλισοαρόπουλοc: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Στη χώρα -ni)v Γαλόζιων Βοuν&ν 30 
Μελtτη tnl της Συνειδήσεως δειμ. 120 
Κόρμα 28 
Σ' tκεlνοuς πού πιwθοΟν 10 
Ή 'Ατραπός τοΟ ΆnοκρυφιομοΟ 150 
• Αnόκρυφος έΕέλιΕις • Ανθρωnότητος 120 
Προοtγγιοις nρός τήν Πραyματικότητο Ι3Ο 
ΑΙ 6αθύτeραι δψcιc: τΙ\C: � ΙΙΟ 
Εlς όνάήΠ}Οιιv ΤΙ\(: Σοφfαc: "5ΙΟ 
Τό Φως τf\ς Άοlας 50 
Φως στήν 'Ατραπό 30 
Στό πόδια τοΟ Διδασκάλου (!κδ. 1968) 25 
Στοχσσμο\ πόνω οτή ζωή. (Β σειρό) 150 
",Ελευθερlα, όρχι'\ καl τέλος 150 
Έκπαfδευσι ,κο1 οημσσlα ζωί'\(: 100 
Ό δνθρωnος κα1 ι'ι Ζωι't 100 
Άρχαiοι Έλλη� Φιλόσοφοι δδ. 1!50 δqι. 170 
Άnολλώνιος ιό Τuανcόc: &Ο 

• Τό Έλευσlνια Μυοτfιριο &Ο 
• Αποιφυφισμός κα\ Μυστικισμός δδ. 40, δε,μ. 70
Μελετfιματα δδ. 90, δεμ.120 
Εfσσγωγή στή θ&οΟQφlα Μ. 100, δεμ. 140 
Τό βήμσrα τής Φιλοσοφfος δδ. 70, δειμ. 100 
ΜΗΤΙΣ (Τό 6ι6λfον τflς σοφlος) δεμ. 120 
Έκλογοl όπό τόν Κρισνα μοΟρτι δδ. 70, δεμ. 120 
Ό Ίησ οΟc: 80 
Ό Κομήτης (θέατρο ΙδεΦν) -40 
•Άγνώστφ θει;• 10 

•IΛΙΣΟΣ•. ΈηιλογιΊ tr6w 1858 · 58 κα1 1859 · 81. tκόσιη χρυοόδ. 120
Αιό τούc: οuνδρομητόc: tοωτcρικοΟ τοΟ •ΙΛΙΣΟΥ• 100 

Πeριοδικόν • I Λ I Σ Ο Σ • Τόμοι clc: τcόχη 1858 - 70 δρχ. ~eo

• χαρτόδcτοι 1871 • 74 δρχ. 100 

· Αποστεlλαrε τό όντlημον, διό νό τό λάβετε ταχυδρομικωc:.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ •IΛΙ ΣΟΥ• Δρχ. 20 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ •IΛΙΣΟΥ» Δρχ. 100 ΈΕωτερ. $5 

., 
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ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΔIΜΗ�ΙΑΙΟΜ ΠfΡΙΟΔΙΚΟΙ'-4 ΕλΕΥΘΕΡΑΙ JΚΕΨΕΩΣ 

ι\.,:,ayατσανίοu 6 (Πλ. Κλαυθμώνος), ΑΘt;t-ΙΑΙ - 121 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ιiλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 20ον * Μάιος - Ίοόνιος 1975 * ΤΕΥΧΟΣ 111

'Ανασtενάρια 1975 
1 

ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ οί 'Αναστενά
ρηδες του Λαγκαδα και της 'Α
γίας ΈλέΨης Σερρών έτέλεσαν το 
ε,Θ.ιμον τη; πuρο6ασίας στην έορ
τη των Ά γίων Κωνσταντίνου και 
'Ελένης. 

Κρατώντας τίς εiκόνες των ά
γίων - «Παππούδων» τους άπο
καλουν - που εχοuν φέρει άπο 

' '" ('Α λ ' την πατρtοα τους νατο ικη 
Ρωμυλία) οί πρόσφυγες της Θρά
κης, οί «άναστενάρηοες» έχόρε
ψαν πάνω στα κάρ6οuνα, ,Θ.ρuμμα
τίζοντας την άν,Θ.ρακια με τα πό
δια τους, χωρlς να ύποστουν το έ
λάχιστο εγκαuμα. 

Στο Λαγκαδα, οί πυροδάται και 
· πuροδάηδες σuγκεντρώ,Θ.ηκαν, λί
γο πριν άπο το μεσημέρι της 21 ης
Ματου, στο «κονάκω του άρχια
ναστενάρη κ. Σωτ. Λιούροu και
άρχισαν να προσεύχωνται μ-προ
στα στις -παλαιες εiκόνες των Ά
γίω,1 Κωνσταντίνου και 'Ελένης,

7tOU τίς εφεραν οί Θράκες πρόσ
φυγες άπο την πατρίδα τους. Λί
γο πριν άπο το μεσημέρι έπίσης 
εγινε ή σφαγη του ταύρου καί το 
κρiας του μοιράσ,Θ.ηκε στtς οiκο
γένειες των άναστενάρηδων, ο-πως 
ά-παιτεί το ε,Θ.ιμο. Το άπόγεuμα οί 
άναστενάρηδες που παρέμειναν συγ
κεντρωμένοι στο «κονάκιη άρχι
σαν να καταλαμ6άνωνται άπο εκ
σταση και να χορεύουν ύ-πο τους η
χους λαϊχων όργάνων. 'Εν τ<'ϊ> με
ταξu στην πλατεία, -που άπέχει γύ
ρω στα 100 μέτρα άπο -το «κονά
κιη, είχαν σχηματίσει ενα μεγάλο 
σωρο άπο καυσόξυλα, στον όποίο 
ε6αλαν φωτιά. Τα καυσόξυλα αύ
τα ίίστερα ά-πο λίγη ωρα δημιούρ
γησαν μια μεγάλη «άν,Θ.ρακιά», 7tOU 

· δεν μ.1tορουσες να την -πλησιάσης
ά-πο άπόσταση δύο μέτρων.

Τότε ά1tο το «κονάκιη σχημα
τίσ,Θ.ηκε πομπή, με έ1tt κεφαλης
τον άρχιαναστενάρην κ. Λιουρον.

- �------- ---- -- ------ ---- --------
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'Ακολοuθο�σαv εικόσι περίπου άνα� 
στεν.άρηδες; και άναστεvάρισσες; 
και μέλη των οίκογεvειων τους. 
Οί · άvαστενάρηδες κρατουσαν' .την 
είκόνα των Ά 1ίων Κωνσταντίνου 
και 'Ελένης και κόκκινα μαvδή
λια. 'Όταν έφ-θασαv προ της 'Ιt'Upας 
χόρεψαν για λί1ες στι1μές; 1ύρω 
άπο αύtήv, ύπο τους ήχους των 
λαϊκών όρ1άνων και άκολού,θ.ως 
ρίχ,θ.ηκαv μέσα στον πύρινο κύκλο 
και &ρχισαv να ,θ.ρυμματίζουv την 
«άν,θ.ρακιά» με τα 1υμvα πόδια 
τους., 

Ή τελετη της πυρο6ασίας aιήρ
κεσε μιση ωρα περίπρu, Την πα
ρηχολού,θ.ησαν aέ χιλιάaες 'Έλ
ληνες και- ξένοι έκ?Jρομείς. Με
ταξυ αύτωv. ησαν καl ξlνοι έπι
στήμοvες, οι οποίοι 1ια μια άκό
μη φορα aέv κατόρ,θ.ωσαν να έ
ξη1ήσουv το παράξενο αύτο φαι
νόμενο. 

Ό &ρχiαναστενάρης κ. Λιοίίρος 
έ?Jωσ'ε συνέντευξη στον τύπο της 
Θεσσαλονίκης, 1ης οποίας ο! κυ-

, ' . ' , " . t ριωτερες ερωταποκρισεις εχουν ως 
άκολού./}ω� 

ΕΡ. Ποια έξή1:φη aίνετε έσείς 
στο · φαινόμενο της πυρο6ασίας; 
ΑΠ. Πιστεύω στον χριστιανισμο 
και σ1ους "Α 1ιο Κωνσταντίνο και 
'Α ' .'Ελ' ' - 'Ι> - 'Ο1ια εv'lj που μας οι.ιη1ουv. 
"Α1ιος Κωνσταντίνος ώς αύτοκρά
τορας τοίί Βυζαντίου κατέλυσε την 
ρωμαϊκη αύτοκρατορία και εδωσε 
στον κα$έ·1α το ?Jικαίωμα να πι
στεύη οπου -θ-έλει. 

ΕΡ. Κ,:ιι οί άντιρρήσεις; Τι ).έ
τε · γι' �ύ-τ•α ·ποU σας καταμαp't'υ
ρο�ν; 
ΑΠ. Το 1948 �αι .το 1949 iρ
χόντουσαν στην άvα6ίωση τοίί i,'}.ι
μου και οί πι:χπά?Jες. Το 1959 όμως 

ή Ίερ,α Σύνοδος μας κατη1όρ ,,,,ε 
ώς είδωλολάτρες. 

ΕΡ. Ποίί άποaίδετε την άλλα� 
1η στάσεως; 
ΑΠ. Μας συκοφάντησαν. Μα; εί
παν οτι είμαστε εί�ωλολάτρες. 'Ό
σο ηταν μητρQπολίτης ό Π φiτε-

. λεήμωv δεν είχαμε προ6λήματα. 
"Υστερα φτάσαμε στο σημείο να 
διώξουν τ:ην 1υναίκα μου άπο την 
έκκλησία και να άρνοίίντι:χι να 
την μεταλά6ουν. 

ΕΡ. Σήμερα οί σχέσεις σας με 
την μητρόπολη ποιες �!ναι; 
ΑΠ. Δεν δίνουν την ,θ.εία μετάλη
ψη στους δικους μας. Άλλα και 
δεν μας πα�τρεύοuv. Ζητοίίν να 
πληρώσουμε στην έδω έκκλησία 
κι' ϋστερα μας δίνουν &aεια να 
παντρευτοίίμε οπου ,θ.έλουμε; μα
κρuα άπο τον Λα1καδα. 

. ΕΡ. Λένε οτι το ε,θ.ιμο έχει κα
τα1ω1η τα άρχαία μυστήρια. Π οι� 
α εΙναι ή άπάντησή σας; 
ΑΠ. Το έ-&.ιμο της πuρο6ασίας έ
,χει ,θ.ρησκεuτικη κατα1ω1ή. ΕΙναι 
όρ,θ.όδοξο, έ,θ.νικο και λαο1ραφικό. 

'Απο τους ,θ.εατας της πυpο6α- .. 
σίας έρωτή,θ.ηκαv διάφοροι ποικί-

. λης πνεuματικης και κοιvωνικης 
,θ.έσεως οί όποίοι έδωσαν τις άκό
λου,θ.ες άπαντήσεις ώς προς το έ
πιστημονικο ένδιαφέρον και την έ
ξή1ηση της πυρο6ασίας: 

--Μα 'J', αύτο το έρώτημα δεν 
μπόρεσε vά δώση άπάντηση ό Ταi 
νά1ρας. Τι να πω έ1ώ ... 

-Δεν c;έρω &ν μπι,ρω να πω
οτι παρουσ-ιάζουν έπισ:τημοvικο έν
διαφέροv. Έii,tVCI προσωπικα με έv
διαφέρει -;ο e,θ.ιμο σαν λαο1ραφικο 
στοιχεϊΌ. 

ι;
ι 
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'Απο τα 'Αναστενάρια τοϋ 1975 

-'Υ1tο-θέτω οτι πρέ1tει να 1tα
ρουσιάζουν έπιστημονικό ένοιαψέρον 
Π οιό άκρ ι6ως ; Που να ξέρω: 
Δεν μ1tορω να ξέρω. 

-:Μαλλον πρέπει να είναι θρη
σκευτικό το ένοιαψέρον. 'Ε1tιστημο
νικως να 1tατας ξυπόλητος στα 
κάρ6ουνα 3έν γίνεται. 

-Νομίζω οτι είναι αύθυπο6ο
λή. 

-Π αρο..ισιάζουν όπωσδήποτε έ
πιστημονικο ένδιαψέρον. Πιστεύω 
οτι οί άναστενάρηδες εχουν μέσα 
τους μια θέληση δυνάμεως. 

-Π αρc,υσιάζουν θρησκευτικό
ένδιαψέρο,1. 'Αλλοιως δεν έξηγεί
ται· ... 

--Σα9ως παρουσιάζουν έπιστη
μον αο ένδιαψέρον. vlσως το ψαινό
μενο της άκαίας να είναι άνεξή
γητο και vά 1tc,φαμείνη άνεξήγητο. 
'Εκείνο π:J� ένδιαψέρει είναι 1tοιοι 
ψυχικοι μηχ::ονισμοι είναι αύτοι που 
3ημιουργοίίν την εξαρση. Δεοομέ-

, 

νου Οτι κσί ή tοια ή μουσική που 
άκούγεται cεν εχει καμμια σχέση 
' ' Δ ' . ' "Ε " με την υτικη μουσικη. χει ενα 

πρωτόγονο στοιχείο μέσα της. 
Στην Μαυρολεύκη Δράμας· ή 

πυρο6ασία έματαιώθη διότι ό Μη
τροπολfτ,ΙJς, οπως πράττει κάθε 
χρόνο, τελευταίως διέταξε να 
κλειδωθουν οί ούο έκκλησίες, ώσ-. 
στε να μη μπορουν οί άναστενά
ρηδες να πάρουν τις ε!κόνες τους 
χωρις τις όποίες άδυνατουν να 
Ρ- �, • \ ' ο , οαυισουν -:;ανω στην αννρακια .... 

• Αναστενάρια :

Παρελθον και παρον
Σχετιχώς ή ((ΒΡΑΔΎΝΗ» ε

δημοσίευσε, στις 23 Μαίου το ά
-ι..όλουθον &ρθρον του συνεργάτου 
της ((Άνταίr;υ»: 

Τι κα,άρ,;, είναι τούτη 1tάλι .. 
Ν ά ύπονομεύcυμε, να 1tολεμαμε έ
ξοντωτι-ι..ά τα πολιτιστικά μνη
μεία του λαοC μας, τα &για εθι-
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'μα �ου. μπόρεσαν νά έπίοιώσουy 
i μέσα τις έ�νικες -θιύελλες τόσων 
χιλιετιων. Ί'ά 'Αναστενάρια έννοω 
και τους οι�κτες τους. 

'Q μητροπολίτης · Σερρών δεν. 
έπέτρεtj,ε την �υροοασία στη Μαυ'

. ρολεύκη, γράcpι;ιυν. οί έΨ,ημερίδές. 
«Διέταξε, μάλιστα, νά κλείσουν 

( \ ,.., ,.., ' \ \ : ' οι ναοι -:.ου χωριου 1ια νιr μη μ,πο-
ρiσο'υν, οί 'Αναστενάρη�ές νά τελ� · 

. σουν -aά -θ-ρησκευτικά τους κα-θr1-
ΧΟ'ιτα πρlν �πο την τέλετή» .. 

'Ι ' 'λ " ι: ' . ·ερο πο εμο . εχουν <-:,εσηκωσει 
. 1 μερ iκοί δεσποτάδες. Το 1973 i 

, μητροπολίτης Λα1κα3� ζήτησε έ
. · πέμ6αση τίjς είσα:ηελικης Άρ

χης. Κι' ένω Όi 'Αναστεν-άρηδες 
περπατου:r�v · πάνω στη ,θ,ρακiά οί · 
καμπάνες των έκκλησιων χτυπου
σαν με δεσποτικη έντολη πέν,θ,ιμα; 

«θεοστ.ηης λύμη και. στί1μα, 
του έλληνοχριστια:νικου iολιτι.:. • 
σμου» χαρακτηριζόταν το 1973 τό 
ε,θ,ιμο της πύρο6ασίας. 

Δεν πρω-.οστα:τουσαν μόνο οί το-·. 
πίκοι ίϊράρχες στο διω1μό. Και 
ή Ίερα Σύνο�ος ερριξε. τον λί,θ,ον,
του &να-θέματος. Πριν 28 χpbνια 
άποcpα:ινότα:ν οτι. <iτο έν λόΎ<t) ε-θι
μον, ώς είοωλολcχτρικον κα:ι,_ άνα-
1όμενον εί; τάς- 9ρ1ιαστικας έόρ
τας του Διοyύσου δέον να κα:ταρ-
·1η-θη» ., . . . . 

Είδωλολάτρες, λοιπόν, οί Ά- · 
ναστενάρη�ες που πατοίίν -1υμνόπό
δαροι άναμμένα, καρ6ουνα: κρα:-.ών
τα:ς την είκόνα του ά1ίου !.. Π ό- , 
σοι, άλή-9-εια, εύσε6είς χριστιανοι 

. εχουν τέ·::ο:α εν-θε,η. πίστη ώστε να 
πέφτουν σ:τη φωτιά ώς «παί�ες · 
εύα1είς - έν καμίν<p.», δαμάζοντας 
τους cpυσ:κους νόμους; «Μακάριοι 
οί :>tα-$αροl τ·η κl:ιρ.δί�»; .• 

Και 1ισ.τί είναι. είδωλολάτρες ;
Έπειδη. φα:ί�όμενα πυρ�6ασίας και 

άκαίας έπισ'ημαίνοντάι . κ�ι , στον. 
άρχαίΌ έλληνικ.ο κόσμο. Ι1 'ρα1μα-. 
τι,κά, ύπαρχουν πολλες μ<;ιρτυρί-ες 
στα· κείμάνα .. Ό ·Στρά6ων λχ. ά
cpή1ε:ται iώς o,i. ίέρε�ες του ,ναοίί 
της 'Αρτέμιδος στην Καππαδοκία 
«1υμνοίς 'CΟίς ποσι · δί' άν.θραχ:ιας 

. 6αδίζουσιν . άπα-θείς», δηλαδη· οά- · 
διζαν στά κάροουνα χωρις. να καί- . 
1ωνται. Άφη1είται έπίό-ης, 5;, :ο,ί 

Ι πιστοί_ έπεφταν. σε καταληψία στο
. ναο τοίί 'Απόλλωνος των Φα:λερί- · 
, .ων της Κάτω 'Ιταλίας «γυμνοίΊ; 
ποσι δ�ξίασιν ·άν-θρακιαγ με1άλην 
άπα-θείς)) . 

'Αλλα πυρο6ασίες" 1ίνονται και 
κα:τα τούς 6υζαντινους χρόνους. 

"Ε ' ' ' � Ν . χqυμ.: τη μα:ρτυρια του ·. · ι-
κή .τα Χωνιάτη 1ιά Άναστενάρ'i'j-

. δες στον 11 c. αίώνα. 
, Τί σημl'-ίνει αύτό; Σημαί�ει οτί 

το πανάρχαιο διονυσιακο ε,θ,ίμο ε-
1ινε χριστιανίχό. :Κατα6ο)�άδα ά

'πο τη μια πίqτη στην &λλη. 
'Γην κατάρ1ησή του άξιώνουν 

μερικοί δεc-ποτάδε'ς. Γι�τί; Λίγα 
εΙνα:ι τα πρaχριστιανικα «είδωλο-· 
λα:τρικά» ε-&-ιμα ;j.ου εχουν έντα
χ-θη στη Χριστt!Χ\ΙtΚη λατρεία; 'Α
μέτρητα: ϊίναι. 'Αcpομοιώ-θήκα:ν ώσ
_τόσο με τον χαιρο κα:ι κα-θι�.ρώ
-θήκαy στη Χριστια:νικη (��λετούρ-
1ία. "Ετσι 1ίνετα:ι πάντότε, οπως 
διΜ�κει ή :στορία: της έξελίξεως 
των ,θ,ρησΥ,ειων. 

Άπο τη·ι άρχαϊκη έποχη ό ναος 
ηταν 6α:,,-ικό λα:τρευτικο 'στοιχείο. 
«'Ήρας ό Υ.λεινος ναός»;-- 1ράφει 
ό Εύρ'ιπί�η,;. <<Είσtλ-θων είς, τον 
ναον τοίί Κ:.ιρί:ου.:•.», γράφει ό Εύ
α:ηελισ·τής ,. Μήπως �α:ι. ό -Π.α:ρ
,θ,ενωνας �εν ε1ινε ναος της 'Πα
ν�1ίας στους πρώτους 6υζαντινους 
αίωνες κα:: το Θησείο ναος τοίί 

. ' 
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ff Αη Γίώργη κατά την τουρκο
κρατία;· 

'Ιερά κορυfης, τόπους λατρείας 
στά χορψο6cύνια, ,ε!χαν οί μινω'i
κοt Κρητει;. "Α η - Λιά3ες χτίσ-θ·η
καν στα ί3ι..ι σημεία άπο τούς Χρι
σ;ιανούς. Μίλησε κανεlς ϊια εi
οωλολατρεία; 
· «Oi άπαρχές» οί πρώτοι καρ
ποι πού προσφέρονται στtς -θεότη-

. ' ' .. ' , ι � ' τες κατα τη μινωικη περιοοο πριν
χιλιά3ες χρόνια, προσκομίζονταν
ώς χ-θες· σ":tς έκκλησιές και ά
πι-θώνονταν· μπροστά στην είκόνα
της Παναγίας, ϊιά να τούς εύλο-

' t t , 'Α 
0

, ϊηση ο 1ερεας. νανηματα κρε-
μοί:ίσαν στά · άγάλματα των -θεο
τήτων. Ά"α-θήματα κρεμουν και
σήμερα q-τι; είκόνες των άγίων.
Ε!πε κανείς πως αύτά τα ε-θιμα εί
ναι εί8ωλολατρικα και πρέπει να
καταργη-θοίίν ;

Πολιούχους -θεούς είχαν οί 
'Έλληνες, στην άρχαιότητα, πο

. λιούχους άγίους εχουμε και σήμε
ρα. Ε'ίμασ,ε είοωλολάτρες; 

Tf φανερώνουν ολα αύτά; Φα
νερώνουν την ά3ιάσπαστη συνέχεια 
του έ-θνικου μας 6ίου, την άέναη, 
όρατη και αόρατη, ΧΟί'ϊη του ιΕλ
ληνισμου άvάμεσα στις χιλιετίες. 

Κάτι πού πολλοt άμφισ6ήτησαν 
και άκόμη άμφισ6·ητουν. Λύτη �'1)11 

άοιάσπαστη συνέχεια έπι6ε6αιώνουν 
τα Ά·ιαστενάρια. Κι' έμείς -θέ
λουμε να τά έξαψανίσουμε; 

Το 19ϊ 4 εγινε, με πρωτο6ουλία 
του οεσπότ·η, κατάσχεση των ει
κόνων των Άναστενάρηaων στην 
'Αγία ιΕλένη. Για να μη γίνη ή 
πυρο6ασία. 

π ηρε το πικρο παράπονο τον 
άρχιαναστενάρη, lναν άσπρογένη 
γέροντα: 

-Γιατί μας πήρανε τα είκονί
σματά μας; Δικά μας είναι, παπ
πούοικα, τ-χ φέραμε άπο τόση σκλα
Ρ- Ί οια .... 

Κι' έκλαιγε άπ�ρηγόρητος. 
Τα φέραμε άπο τόση σκλα6ιά, 

εlπε ό γέροντας. 'Έ-θιμα πανάρ
χαια πού μένουν όλοζώντανα uστε
ρα άπό τόσες φυλετικές περιπέ
τειες. 

Καμάρι έ-θνικο επρεπε νά εί
ναι τα 'Αναστενάρια. Στολί3ι του 
Έλληνισμο�. Κι' οχι να χαρακτη
ρίζουμε το�ς πυρο6άτες αίρετι-

, 
''!> λ λ' 

' ' ' ' κους, ειοω ο ατρες, κι αντιχρι-
στους. 

ΑΝΤΑΙΟΣ 

------------------�- -- -- -- -
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DpοέΑ�υ&ιι: κοί ΣυμΡοJlιοιι:όι: 

ιών 'Ει\ευσιvίωv 1\/Juσιnpi�v 

Μέσα Ί:χπο το πέρασμα τοi.ί χρό
νου φθάν$ι ως έμας ό άπόηχος 
ένος ώραίου μύθου. συμ6ολικοi.ί για: 
την τέλεση των Μυστηρ,ίωνι και 
την 'ίδρυση τοi.ί πρώτού ίεροi.ί στον 
έλευσινιακο χωρο .. 'Εhtειδη ό μi.ί-

. θος κρύ6έι πάντα ·εναν άληθινον 
ίστορικο πυρηνα, δεν πρέπει να: 

· παραρ.:έπεται, μια:· και ή μυθι�η
άπόδοση της ιΙστορίας άποτελ6i.ί
σε 'για: τους· άρχαίους 'Έλληνες
τέχνη, πόυ προστάτευε «τα: άρρη
τα» άπό τους πολλους και άμύη
τους, ένω συγχρόνως κρατοi.ίσε το
ένδ ιαφέρόν τοi.ί μυημένου μέσα. στο
μεταφυςrιy,ο πέπλο τοi.ί άγνώστου
και θαυμαστοi.ί. Μη ξεχναμε οτι
ή παράδοση αύτη διατηρήθηκε
πολλα χρόιια μετά, φθάνοντας μέ
σα άπο τους πρώτους 'Ίωνες λογο
γράφους, μέχρι. τον ιΗρόaοτο που

γράφει την . πρώτη· «συστηματικη»
!Ιστορία της έποχης του.

'Ο ήσυχος κόλπος της Έλεu�
σίνας παρουσίαζε άρκετα: πλεονε
κτήματα, δστε •.iα: δικαιολογηται
η χρ·ησιμοποίησή του σαν Μση ά
νεφοaιασμοi.ί η σαν σταθμος aιαμε-'
τακομιστικοϋ έμπορίου μεταξυ της
ήπειρωτικης 'Ελλάaας και της

,, 

Ύπο ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΑΤΩΦ 

άνατολικης λ�κάνης · της Μεσο
γείου. 'Έτσι έξηγείται, πως στην 
παναρχαιr. 'Ελευσίνα 6ρίσκο:.ιμε 
γραπτα μνημεία τοi.ί 13ou r..X. 
αί. και ενα πολυ ύψηλο 6αθμό 
καλλιτεχ-ιικης και τελετουργι,.ης 
πληρότητcr,;. ιΗ μυκηνα'iκη έπο
χη και ό φυσιολατρικος ·χαρακτή
ρας της θρησκείας, σε συνδυασμό 
με τις τuποποιημένές φράσεις 
(«Π α:ξ Κόγξ» και. άλλες r.αρό
μοιες) 1 με γνήσια προελλην ικη 
κατ,:ιγωγή, που έχρησιμοποιοi.ίντο 
στη τέλε&η των Μυστ·ηρίων της 
'Ελευσίνας, δείχνουν χαρακτήρι
στικά τηι ίστορικη συνάφεια ,.αι 
τις σχέσει� των Έλλήνω.ν με τοι;ς 
άρχαίους Αίγυπτίους, · 

Ό μi.ί..9,ο,; άναφέρει τη θεα: Δή� 
μητρα, που τσ ονομά της σχετίζε
ται, &μεσα με το εδαφος (Γη - Μή-

) f f Ι tf 1 \ τηρ , η ο.,,;οια οταν χανη τη μο-
νάκρ ι6η κόρη της Φερσέφασα 
(Περσεφόνη), ερχεται να: τη 6ρη 
στ·ην Έλ$υσίνα: Φιλοξενείται ά
πο τον 6ασ•λια Κελεο και ζητεί 
άπο τους ';!.ατοίκους να ίορύσουν 
ναο καί 6wμι στο μέρος οπου κά
θησε και τ·ην συναντησα•ι για: πρώ
tη φορα οί κόρες τοi.ί Κελεοi.ί.2 ο-

,'"1 
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πως άναψερει χαρα-χ:,·ηρισηκως ό 
όμηρικος ι," :fμνος -.ης Δήμη-.ρος». 
Το σπήλαιο λοιπον αύ-.ο και -.ο 
πηγάοι, οπου κά-8-ησε ή Δήμητρα 
και άπ' οπι..,ι; έπιστεύετο οη πέρα
σε σ-.ον "Αδη ή Κόρη -.ης, άπε
-.έλεσαν 3:p-;ότερα και -.ον πρώτο 
χώρο - -.ελε,;τήριο, ό όποίος σ-.οuς 
ίσ-.ορικοuς χρόνους ώνομαζόταν 
« Π λου-.ώνειον»3. Ή -8-εα ύπόσχε
-.αι να μ�ήση -.οuς κα-.οίκους -.ης 
Έλευσίναζ σ-.ήν καλλιέργεια -.ου 
σί-.ου, ό όποίος συμ6ολίζει 'tΟ'Ι ίε
ρον άρι-8-μό 3 ( γέννηση - ζωή - -8-ά
να-.ος) και σ-.ον -.ρόπο της λα
τρείας της, που -θα τους έξασψα
σίση τ·ην εσνοιά -.ης. Σ't'ο σημιίο 
αύ't'ο πρέπε: να παρα-.ηρήσωμε ο
η ό σίτος συμ6ολίζει 't'OV κύκλο 
't'ών συνε'Ί._ϊ:>ν ένσαρκώσεων 't'ης ψυ
χης, οπως άκρι6ώς έπίστευαν οί 
Α!γύπ't'ιΟι στα ίερα 't'Ου 'Όσιρη και 
't'ης vlσιοας και συμ6ολιζό-.αν με 
τα 't'pία έ•ιwμένα στάχυα. 'που Υ,ρα
τουσαν Ot Ίcροφάντες σ't'ις ά•ιάλο
γες 't'ελετές. 

. "Ας ξαναγυρίσωμε ομως στο 
μ.:ίθο για ·,α παρακολου-θ-ήσωμε 't'η 
συνέχεια του οράματος. Έπειοη ή 
Δήμη't'pα άπείλησε την άν-8-ρωπό
-.ητα με άφανισμο 't'ών δημητρια
κών καρπ<7)ν. ό Δίας μεσολαδεί 
στον άοελφό του Πλού't'ωνα, αρ
χοντα του Κάτω Κόσμου, ποu η
't'αν ό αίτιος της άρπαγης της 
Περσεφόνης, για να έπισψέφη 
την Κόρη στην ιJ.ητέρα ης. Ό 
Πλούτωνας ύποτάσσεται άφου της 
?Jίνει να γευθη κόκκο άπο ροιά, 
σύμ6ολο 't'OU γάμου και της γονι
μό't'η't'ας. Διατηρεί't'αι κι' έοω ή 
σχέση με-:αξ� Μονάδας (Δίας) . 
Δυάοας ( Δ,f.μητρα - Π λού-.ωνας) 
και Τριάδας ( Δήμr,τρα - Περσε
φόνη - Πλούτωνας). ποu συμ6ολί-

ζεt τ1)ν &μεσότητα καt τ·t),1 Οtάρ
κεια 't'ης iιαλλαγης μεταξu ζωης 
και -θανάτου. 'Αποκαλυπηκή ει
ναι και ή τελική συμφωνία των 
-θεών' ή Δ·ήμητρα έπαναψέρει τους 
καρποuς στ.;; γη και κρατάει ";''Jj'I 
Π ερσεψόν η κον't'ά της μόνον όΥ.τώ 
μηνες, ένω τους έπόμενους τέσσα
ρες -θα 6ρίσκε't'αι με τον σύζυγό 
't'ης στον "Αοη. Ό άρι-8-μος 4 συμ-
6ολίζει την ό'λοκλήρωση, την r.ρα
γμα't'οποίησ η του !οανικοϋ, 't'o σκο
πό, το «'t'έλος», 't'ήν «ίεραν 't'ετρα
κ't'ύν», που δταν άθροισ-θ-η μας οί
?Jει τη οεκάc:α, το·ι 't'έλειον άρι-θ-μό. 

Ή παράοοση άναψέρει οη εύ
εργετή,θ.ηκαν άπο 't''IJ Δήμητρα γιά 
't''IJ φιλοξενία και οί τέσσαρες 6α
σιλείc; της 'Ελευσίνας, ό Τριπ-:ό
λεμος, ό Διολκέας, ό Ευμολπος 
και ό Κελεός, μια συμ6ολικ·η τε
't'pά?Jα με όνόμα't'α -8-εϊκης η έξω
γήινης προελεύσεως 'ίσως, στο�ς 
όποίους έοίο1ξε ή 'ίοια τα Μυστή
ρια και τις λαμπρές τελετες4 καί 
ύποσχέθ•rικε οτι -.9α είναι εύτJχι
σμένοι Οσοι τα γνωρίζουν Υ.αι ουσ
τυχισμέ'ΙΟι ΟσΟι τα άγνΟΟJ'Ι .5 

Ή λαμπαδηφορία κατα τη cιάρ
κ.εια των τελετών, το σκοτάοι, οί 
συμδολικες λέξεις, ή μεγαλόr.ρε
πη ίερατικ-i; στολή και ή μίτρα 
του Ίεροφάν't'η, ό σ-.έψανος άπο · 
μυρσίνη 7tOU 7ορουσαν στο κες,άλι 
οί μυημένο:, κα,θ.ως Υ,:Χι ό 't'pόπος 
τελέσεως των ίερών �:Ιυστr,ρίων 
εfχαν κα-8-αρώς α!γυπτιακη 1tροέ
λευση, ποu συναντουμε έ1tίσης στα 
όρψικα Μυστήρια. στην Π υ-θ-αγό
ρεια οιοασκαλία και τις τελε-:ες 
προς τιμ·ην του 'Άοωνη. 'Αl:ι.ο
σημείωτος παραμένει Υ.αι ό άρι
,θ.μος 't'ων 9 ήμερων. που οιαρχουν 
τα Μυστήρια. ό όποίος ά1tοτελεί 
,ο τριπλάσιο•� της iερης Τριάδας 
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κ�ί ,θ.εωρείται έξ όλοκλήρου ίε
ρός. "Ας �ουμε ομως. πως έτ_ελουν� 
το τα Μυστήρια, άφου παρακολου
-θ-ήσωμε άπό κοντα ολ η την προε
τοιμασία άπο την πόλη 'της Π αλ
λάοας μέχρι την 'Ελευσίνα. Οί · 
έορτες σια�ρίνονται ·σ:rα Μικρα· 
Μυστήρία; που· έτελουντό στην 'Α-
()' ,, ' , " () - 'Ιλ . νηνα: κοντα στις οχν.ες, του . ι-
σου, οπου γίνότο:ν ή μύηση των νέ-
ων. ( έσω το νερο συμ6ολίζει την 
α�όρριψη των_ άνόμημάτων, την .·ά
γνότητα και την άλή,θ.εια της μυ.,ή
σ:εως) και στα Μεγάλα Μυστ,ή
ρια. που, �τέλουντο στην 'Ελε�σί� 
να μέσα στο . ίερό, το χα,θ.ωσιωμέ- . 
νο άπ' την ίσια τη -θ,εα Δήμητρα. 
σύμφωνα r πάντα με 'την παράσοση., 
Ή λατρεία προωριζόταν· για τ9υ.ς 
,θ.εούς,, που : συμ6όλιζαν .• τη ζωη 
,(Δίας, Διόνυσος, 'Αμφιτρίτη, Πο
σειaώνας, Δήμητρα). και το -.S.ά- . 
νατο .(Τρι'Π'τόλεμος. Περσεφόνη, · 
:Ελευσίνα,. Ε�μολπος), το πέρασμα 
�ηλαση τ-i;c: ψυyης άπο ένα με-

, ταίχμιό, προκειμένου να έπανέλ-θ-η 
στη Γη για· να ένσαρκω,θ.η, σύμ- · 
φωνα με τις '7φάξεις της στην 
προηrούμενη ζωή. σ' ένα &λλο σω-

. μα φυλακή, 'iατα τον· Πλάτωνα 
η «CARCER» ο'it'ως to· άποκα
λεί ό Κικlοωνας. Στο σημείο αύ
το έπι6άλλε1αι να σιασταλουγ οί 
οροι «Μυστήρια» και «'Ελευσίνια»,.· 
οιότι ένω '!'Ζ 'Ελευσίνια ησαν συν
ήθως άγωνίσματα που γίνονταν 
για τους πολλο❖ς. άντιθ"έτως τα 
Μυστήριά tιqαν τελετες για τους 
λίγους, τους-· μυημένόυς:6 � Αλλη 
όμοιότητα μεταξυ των αίγυπτια
Υ.ων' τελετών και των Μυστηρίων 
της 'Ελευσf-,ας ηταν και _ή οοκι-

, ' f , . - ' μασια και η τονωσrι: της αυτοκυ-, 

ριαρχίας τοC · ύποψηφίου, 'Π'ροκει
μένου να ε:σχωρήση και να λά6η 

μερος στο ασυtο του τελeστ,rιρίου 
της ,θ.εας: Ή νηστεία που προη
γείτο, το λούσίμο. στον :Ιλισό,. ή 
,θ.υσία 'του ίερου χοιρισ.ί6υ και δ'· 
ορ'fός οτι -θ-α Όιατηρrιθη ·_μυστικο 
με την πόινη του ,θ.ανάτόυ, οπως 
λέγει δ Πλάτων, ο,τι ,θ.α' οισα·-

. χθη, ., ά'it'οτελουσαν τη 6άση κάθε 
τελετουργικης ένεργέίας dτην Έ-. 
-λευσίνα.

Βέ6αια το ,περιεχόμε�ο των Μύ-
• 1 

, 
,, .,, 

' ' , στηριων οεν εγινε ποτε γνωστο, 
λόγ(f) των γνωστών συνεπειών που
() ' � ' 't: ' ' 'λλ ' ' ' ' να -·ειχε η πραι., η αυτη, α α απο
σχετικες φράσεις που σιασώ,θ.ηκάν 
και χρήσει� λατρευ.τικες, 

. 
σιαπι.

στώνεται και πάλι ή αίγυπτιακη, 
έπίσραση σ-;ους 'Αχαιους της Έ-' 
λευσ'ίνας ,ο! δπ.οίοι σύμφωνα 'με 
αίγοπτιακες έπιγραφ,ες . τόυ. 13ου 
αί. που εχομε, :ηλ,θ.αν άπο τη θά_
λασσα και έπετέ-θ-ησαν ένάν'C'ίον 
της' Αίγύπτου για να. παραλά6ουν 

' ' • ' \ t '. '. με. τη σειρα τους την ιερ_η αιγυ-
πτιακη φλ6γα των Μυστηρίων, και . 
να οιοαχθουν την αίώνια άλή-θ-εια 
της ζωης Υ.αι. του θανάτου. μέσω 
- ' ' ' ' ' -· , της μετενσαpκωσεως και της πνευ-

ματικης άνόοου του μυημένου, δ δ
ποίός τελικα έ1νώριζε οτι. �ποτέ
λόυσε μέρος της · Ίερης: Μονάοας 
και οτι μέσ(f) της έξαγνιστικης 

'πορείας θα εφθάνε κάποτε στο .ύ-· 
:πήνεμό λιμάνι τ�ς θείας μακαριό-
τητας. ·· 

1Η χρήση το'υ σίτου, ώς ίερ�υ. 
συμ6όλου, 7tpο6λ:ημάτισε πολλους 
έρε\Jνητές. 'Όπως παραοίοετάι, δ 
Ίεροφάντης κα-ϊα, 'την τέλεση των 
Μυστηρίων στην 'Ελευσίνα, άπήγ
γελλε τις _έξης μυστηριακες φρά-

Τ' ' \ t ' ,, , . σεις «υε κυε>• )(.αι ωερον ετεκε ποτ-
νια κοqρον, Βριμω Βριμον>i Χα\ ε-.

, οειχνε στους μυημένους «έν σιώπη 

1 
1 
j 
1 

·1
1
1 
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τε-ε�ερισμέvοv στάχυν», Υ.άτι 'ά,ίά
λογο �ηλαθ·t) με αύτΟ ποU Ύινόταν 
και στα άντίστοιχα αίγυπτιακά μυ
στήρια. ΚόΥ.ΚΟι τέτοιω'Ι σίτων, που 
6ρέ-ι9-•ηκαν μέσα σε αίγυπτιακη Πυ
ραμίοα τον -περασμέvον αίωνα προ
ξένησαν 'CO ένδιαψέρον των μελε
τητών, διότι είχαν διατηρη-θ-η με
τά άπό τόσσ χρόνια σχετικης άπο
μονώσεως σ� y,ατάστσ.ση, που τους 
έπέτρεπε να ξανσ.δλαστήσουν κσ.ί 
να ξαναποκτήσουv τη ζωη μέσα 
άπό τηv αίώvια γη, που άφομοιώ
νει και γεννάει μια vέα υπαρξη 
( 

' ' 1 ') ' ,.., σωμσ.τικσ. Υ,αι ψυχικα την ιοια
άκριδως πού ύπόσχονταν τα -θεία 
Μυστήρια. 

Στην Έλευσί,ια ορέ-t.ιηκε, μέσα 
στο ίερό σπήλαιο της άρχικης τε-· 
λέσεως των ίερών Μυστηρίων,7 
μια πλημοχόη. από την ό-ποία -τ;η
ρε το ονομά της ή ένάτη ήμέρα 
των Μυστηρίω,1. Αύτη έχρησιμο
ποιείτο, προy,ειμένου οί Ίεροψά-ι
τες να χύvουν μέσα σε κάποιο χά
σμα της -γης του ίερου σπηλαίου 
&γνωστο ύγρό, στραμμένοι είτε ά
νατολικά, ειτε ουτικά. Μελετών
τας αύτη τ·ην πράξη δλέπομε οτι 
δεν έσήμαινε τίποτε αλλο έy,τος 
άπό · τη σuμ6ολικη άπεικόvιση της 
'ζωης και του ,9.ανάτου, με τη•ι 
έλπίδα μιας μελλοντtκης ζωης, ο
πως άκρι6ως έμφανίζεται στις 
διαρκείς φάσεις της ήμέρας μ:ε 
την άν(Χτολη και τη ούση του ή
λίου. Άπο έδω έξηγουν ώρισμέ
νοι -γλωσσολόγοι έρευνηται και την 
κσ.τεύ-θ-υνσ ι; των σημιτικών γρα
φών άπό τα δεξιά προς τα άρι
στερά η και άντιστρόφως, οπως 
έμφανίζεται στα γραπτά μνημεία 
των προϊσ-:ορικων σελίδων της έλ
ληνικης περιόδου ( πριν άπό το•ι 

8ον χ . ) ' ' /!. π. . αι. με τη «οουστροφη-
δόν» μορφ·ή, πάντοτε κάτω άπό 
την αίγυπτιακη έπιρρο·η και το έν
διαφέρον τοC άν-θρώπου vά γνωρί
σ·η τ·ην άλ-ι;-θιΨη μορφη της ζωης 
η του -θανάτου και το τέρμα των 
συνεχών έvσαρκώσεών του μέσrχ ά- • 
πο ποικίλα σώματα και -ποικίλες 
μορφές. 

Ή οιάοοση των Μυστηρίων, των 
'Ελευσινίων και των Π ανα-θ-ηναί
ων, που άποτελουσαν συνέχεια της 
ίοίας παραδόσεως και· του ίοίου 
μύ-θ-ου, κα-θώς και ή μύ·ηση, ίοίως 
στα Μυστήρια των γνωστοτέρων 
όνομάτων της πνευματικης μας 
κληρονομιας. άνάμεσσ. στα όποϊσ. 
ξεχωρίζουν του Πλάτωνα, του 
Π λουτάρ ι..ου, του Ξενοψωντα, του 
'Αριστοφάνη και αλλωv άκόμη, ά
ποτελεί 'ίσως τ·ην πιο πειστι�ην ά
πόοειξη της άλη-θ-είας των τελε
τών <?(ΙJτων, που έοίδασκαν τον ά
λη8ι110 προορισμο -.ου άν-θ-ρώποu 
μέσα άπο τη ζωη καί το -θάνατο, . 

\ Ι ι� ι ι, ι , σε κσ.ποιο σταοιο υπεροατικο, α-
παλλαγμένο άπό τις φροντίοες καί 
τις γήινες άπολαύσεις, με μοναοι- · 
κο σκοπο την ψυχικην άνάταση, πού 
σφυρηλατημένη μέσα άπό τα έμ
πόδια και τις δοκιμασίες των με
τενσαρκώσεων ,θ.α κ'ατώρ-θ-ωνε έ
πιτέλους να 6ρη τον πραγματικό 
έαυτό της, για να ένω-θ-η με την 
'Απόλυτη Ίοέα, τελικό σκοπό της 
ύπάρξεως κ.αι της 7t'Ιευματικ,ης 
σταοιοορομίας της, μέσα στην ά
τέλειω-.η cισ.ορομη του χρόνου Υ,αι 
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να ')(.ερaίση την αιώνια εύτυχία καί 

μα')(.αριότητα. 
1 . βλ. 'Α. 'Α. ΠαιπαγιαννοπΟUΜΙυ 

- Παλαιοϋ «'Ελευσινιcίκό nρο6λιήμ,α•
το Πολέμων•, τόμ. Ε', Άθηναι 1955 /

2. «Ύnσl πόλιν σίιnύ τε τείχος
Κολλιχόροο ,καθί.m:ρθεν, έni .προϋ
χοντι κολωνφ•. 

3,. · βλ. χορσκτηρισrικως nερi της
όναοκαφης ·Κουρουνιώτου σελ. • 23·. 

· *

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

197,5 

4. �- .. κοί έπέφρσδεν όργια nδσIν
σεμνά ... • ' ' 

5. «δλβιος ός : τάδ' δπωπεν έ,nι-
χθονiων ιάνθρώnων• 

6. βλ. 'Α: 'Α. Παιπαγιοννοποιίλου
- Πσλσιοϋ -;Τά Έλεuσίνιο•, τεϋχος
1Όν, 'Ιανουάριος 1946'.

7. 6λ. Ά. Ά. Παnαγιαννοηούλου
- Πσλο1οϋ «'Ελεuσινι� nρο6�ο
τσ•, nεριοδιtc:όν ..Πολέμων•, τόμ.
Ε • , · Αθηνσι 1955. 

Ά ντι_φf λοu 

'Ώσμε τό /βάθρο του vαοϋ μ' εχει δδηγήqει ή βακτηρία 
κι' ας {)μουν ξένος στα Μυστήρια ώς καl. στό φως τοϋ ήλίου. 
Οί θεές ol παντοδύναμες μέ έμύησαν καί στα δύο: 
καί τα Μυστήρια γνώρισα κι' άπ' Ίiiς νυχτιας. τόν πέπλο 
μέ λύτρώσctv· τώρα στήv πόλη, δίχως βακτηρία, γυρίζω 

. καί μέ τα μάτια -οχι μέ τή γλώσσα- της Δηως διαλαλώ τό 
θαϋμα! 

. (Παλατινή 'Ανθολογία. ΙΧ, 298) 
Μετάφραση: ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ 

Σ η μ ε ί ω μ α: ;Ο σχολ1�στής της «'Ανθολογίας» σημειώνει: «Εfς τινα 
τυφλόν ε[ς τό έν Έλευσίνι · Ιερόν της τελετης γενομένης άνέβλεψεν, 

. δμοϋ δέ μετείχε των μυστηρίων». Δηώ εΤναι &λλο δνομα της θεας Δή
μητρας. 
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-::ι::ν // 'Ομιλία στη Βομβάη (1968) 
' 

'Η Π Οι ότης τού Νοϋ 
' 

που δέν ξέρει χωρισμό 
Κατ' έμέ τό πρώτο πράγμα πού 

πρέπει vά καταvοήσωμε -σ' αυτόν 
τόv χαώδη καl μαλλοv τρελλό κό
σμο- εΤvαι πως vά άκοϋμε τά. συμ
περάσματα, τίς περιγραφές καί άvα
λύσεις, πού ο! άνθρωποι προσφέ-· 
ρουν άvαφορικά μέ τά προ5λήμα
τα πού δλοι εχομε "Έχομε τόσο 
πολλά προ5λήματα ! "Όχι μόνον σ' 
αυτή τήv χειμαζομέvη χώρα, άλλά 
έπίσης .σ' δλο τόv κόσμο, τά άv
θρώπιvα όντα άvτιμετωπίζοuv έξαι
ρετικά πεpίπλοκα προ5λήματα, ο! 
είδικοί, ο! διανοούμενοι, ο! διδά
σκαλοι, ο! θεολόγοι, ο! παπάδες, 
προσφέρουν έξηγήσεις, δ καθένας 
σύμφωνα μέ τήv Ιδιαίτερη διαμόρφω
σή του, τήv. Ιδιαίτερη πίστη του κοκ. 
Καί δσο περισσότερο εΤvαι καvεlς 
μπερδεμένος, δσο περισσότερο 5ρ(
σκεται σέ θλίψη, δσο περισσqτεpο 
ζητάει, τόσο περισσότερο θέλει α

vεση, άσφάλέια η καθαρότητα. •y_ 
πάρχοuv έκείvοι, ,πού προσφεροuv 
άσφάλεια καί καθαρότητα καί vομί-

ζω δτι εΤvαι σοφό vά μαθαίvωμε πως 
vά άκοϋμε, πως vά άκοϋμε τί προσ
φέρεται άπό αύτούς (πως vά άκου
με δχι μόνον αύτούς,. άλλά έπίσης 
τόv δμιλητή) έπειδή έξαπατώμεθα 
τόσον εϋκολα, θέλομε vά δεχώμε
θα, θέλομε νά έξαπατώμεθα, θέλομε 
vά ,ύπvωτιζώμεθα άπό λέξεις, θέλομε 
i:vα εϋκολο δρόμο εξω άπό τήv σύγ
χυση καί θλίψη μας. Ποθοϋμε -δυσ
τυχώς ο! περισσότεροι- vά δεχώ
μαστε, εlδικά άπό 'κείνους, πού σύμ
φωνα μέ μία συνταγή έξηγοϋv πως 
vά άvτιμετωπίσωμε τήv κρίση πού 
ύπάρχει σέ δλο τό κόσμο, τίς με
τα5αλλόμεvες συνταγές τους σύμ
φωνα μl: τή διαμόρφωσή τους, 
σύμφωνα μέ τόv πολιτισμό, στόv 
δποίοv εχοuv άvατραφη. 

Τά άvθρώπιvα δvτα σέ δλο τόv 
κόσμο εχοuv διαμορφωθη σύμφωνα 
μέ συνταγές καl μέ Ιδέες έπl χιλιά
δες χρόνια και δταv ή ζωή - πού 
είναι κίνηση - άπαιτη δλόκληρη 
τήv προσοχή σας, δέy μπορείτε vά 
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τήv δώσετε . · έπειδή έργάζέσ(:1ε καί · 
σκέτrτ'εόθε σύμφωνα _μέ μίι:χ . dυvτα� 
γή (Να πρότυπο) εfτε δοσμένο άτrό 
τόν s. HANKARA η τόv Μαρξ η τόv 
Λένιν η άπό τόv πιό τελευταίο δά
σκαλο, -πού εχε.τε. 

Πρέπει λοιπόν, κc;χvεlς νά δι�ρω
τηθη - γιατl τά αvθρώπιvα δvtα 
σ' δλο τόv κόσμο ζοϋv μέ πρότυπα; 
Δέν · ξέρω αv εχετε ποτέ, διερωτηθη 

. γιατί ζητε πάντα στό πεδ(ο τώv 1- · 
δεών, για-:rl πάντα διατυπώνετε μιά 
Ιδεολογ(α · κc:ιί δοκιμάζετε νά ζητε καl 
vά σκέ,tτεσθέ σ� αύτό τό πεδ(ο, ένώ. · 
ή πραγματικότητα εΤvαι κάτι έvτε
λως διαφορετικό. Ή πραγματικό
τητα εΤναι ή καθημερινή ζωή, που 
δέν εχει καμμιά σχέση μέ τlς Ιδέες. 
Αύτό εΤvαι τό πρώτο πραγμα που . 
πρέπει νά συναισ,θανθητε. ''Πρέπει 
κανείς νά πετάξη · έντελως όάν ά
χρηστους δλους τους τύπους (πρό
τύπα), δλες τlς μεθόδους .. · Πρέπει 
κανείς · νά ξανασκεφθη δλόκληρο -:r6 
θέμα έκ νέου .. Δέv μ:πορεί κανεlς νά 
εΤναι πιά ενας Ί vδός ,' · εvας Χριστια
νός, εvας Βουδδιστής, lνας Μου
σουλμάνος. Σάv άνθρώπινο δν - · 
που _ζεί σ' αύτή τήv χώρα, σ' αύτή 
τήiι άπα(σια πόλη μέ δλες τίς άθλιό
τητές της, · δρωμιά καl άκαθαρσ(ες 
- δέv μπορεί κανείς πιά νά σκέπτε
ται μέ δρους . συvτc;χγώv (προτύ
πων) , αv κανείς θέλη νά ζη μιά ζωή 
που vά,, εΤναι πλήρης, δλοκληρωμέ
vη κάθε λεπτό. �Η ζωή εΤναι σχέση. 
Δέν μπορείτε vά σχετίζεσθε μέ εvαv 
άλλον, σύμφωνα μέ lvα πρότυπd -

· καταλαδα'rvετε; ·
ΕΤvαι πολu άπλό. Πρέπει νά ζ�

σετε,. πρέπει vά πατε στο γραφείο
. σας η στό έργοστάσιο καί στή δου

λειά, άγωvίζεσθε, άλλά αv προσπα
θητε vά ζητε σύμφωνα μέ μιάv εl
κόvα η συνταγή, καθιερωμένη άπό 
τόv παληq δάσκαλό σας, δέv ύπάρ
χει πραγματική σχέση - ζητε μό
νον σύμφωνα μέ μιάv Ιδέα. Τό fδιο 
συμδαίvει μέ εvα κομμουyιστικό κρά
τος, στό δποίοv εχουν. καθιερώσει· 
μιάv Ιδεολογ(α, μέ τήν τυρραvία, μέ 
τό vά διαμορφώνουν . τόv λαό, -δ
πως εχουν κάμει ο\ Χριστι9vοί, δ
πως εχουv κάμει ο\ Ίvδοl - εχούv. 
διαμορφώσει τους λαοuς με λέξεις, 
μέ προπαγάνδα, μέ άδιάκοπη �πα-· 

vάληψη. ,, 
Ό vοϋς σc:ις λειτουργέί σέ εvα 

Ιδεολογικό έπ(πεδο_ Ιδεών,. σ' εvα, ά
φηρημέvο έπ(πεδο, .. ή ζωή δμως εΤ
vαι ή καθημερινή έπαφή, ή καΘημε
ριvή θλίψη, δυστυχία, μοναξιά, · ά
πελπισ(α. Αύτό πρέπει vά καταλ,ά
δετε, δχι άφηρημέvες εvvοιες, δχι τά. 
καύτά ·�ρθρα, ποί.t γράφουν εξυπvοι 
συγγραφείς, 'Όταν 'ή καθημερινή 
μας ζωή tΤvαι •τόσο δαρειά σκεπα
,σμέvη μέ Ιδεολογίες, γίνεται φθη�ή. 
ταραγμένη, χώρlς 'νόημα. · ' : . 1

Έκείvο .που εχει κα11είς ν� κάνη, 
εΤvαι νά εχη έπίγνωση της διαμόρ
φωσήc; του - μό\,ΟV καl. μόvοiί \ICX 
ξέρη δτι εΤναι κανεlς διαμορφωμέ-

. vος, · δτι έπl αlώvες εχεi διαμορφω_
θη. "Άv δέv τό συvειδητοποιήqε;τε 

· αύτό, τότε θά συνεχίσετε νά δημιουρ
γητε μεγάλη σύγχυση, μεγάλη δυσ
τυχ(α, γιά τους άλλους κdί γιά τόν 
έαυτό σας. · · 

Δέv ξέρομε τί εΤvαι άγάπη, δέv 
- άγαη-οϋμε, εχομε γίvέι δάρδαροι, ά

νάίσθητοι, άδιάφοροι, άσπλαχνοι.
Χ�ρlς άγάπη τίποτα δέν μπορείτε
vά λ,uσετε. •Έχετέ' ποτέ διερωτηθη
γιάτ( δέv εχετε καθόλου άγάπη; Sέ�
ρετε τί έvvοώ μέ τήν άγάπη; - μό-

. vov καl μόvοv vά εΤσθε εύγεvικός,
καλός χωρίς κανένα κ(vη,:ρο, μόvοv
καl μόνον vά εΤσθέ γενναιόψυχος.
vά λυπασθε τους άλλους, vά αlσθά
vεσθε τήv άσχήμια έvός δρώμικου. 
δρόμου, νά νοίώθετε τήν φτώχεια, 

· vά δλέπετε αύτή ·τήv άναταραχή τώv:
λαών πού ύπάρχει καί ,c;,-υvεχίζεται
σ' δλο τόv κόσμο, vά τήν νοιώθετε,
vά άνακαλύψετε γιατ(, νςχ κλάψετε
δχι μόνον γιά τήv μικρή δυστ.ι.ιχι
σμέvη δική σας οlκογέvεια η :yιά
εvα άσήμαντ� θάνατο κάποιου που•·

·άyαπούσατε, άλλά νά κλάψετε γιά τό
· άπέραvτο χάος αύτοϋ. τοϋ κόσμου.

"όλα· τά αlσθήματα εχουν χαθη .
γιατί εχομε γίνει τόσο πολu εξυ
ή-vοι. Ή έξυπνάδα εΤνα.ι ύλική, κο
σμική. "Qταv εfμαστε, εξυπvοι, εfμα
στε πραγματικά ύλιστα(, κοσμικά ε
χομε γίνει εξυπνοι μέ τήν έκπα(- •
δευση, εχομε γίνει εξύπvοι (έπιτή
δειοι) έπειδή δ ύπΈρπληθυσμός μας
άναγκάζε� νά άγωvιζώμαστε σκληρά
γιά νά ζήσω με - άνταγωνιζόμεvοι,
διώχνοντες άλλους μέ τήv έξυπνά-
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δα μας, μέ το να περνάμε έξετάσεις 
και νά κερδίζωμε. μιά δουλειά, ίχο
με γίνει εξυπνοι μέ τήν έπιθυμία γιά 
άπλη έπι6ίωση - προσέχετε τόν 
έαυτό σας. 

Ποτέ δέν συζητάμε πραγματι'<ό-
. τητες -δηλ. πως νά σταματήο 1 6 
πόλεμος, πως νά είμαστε εύγενικοί, 
πως νά είμαστε γενναιόψυχοι - άν

. τίθετα πάντα έπιθυμουμε νά συζη
τάμε άφηρημένα πράγματα. 

Έννοω μέ τήν λέξη άγά πη, μιά 
ποιότητα του νου, πού δέν ξέρει 
χωρισμό -καταλαβαίνετε;- έπειδή 
δταν ύπάρχη χωρισμός, ύπάρ
χει σύγκρουση, ύπάρχει φθόνος, 
ύπάρχει ζήλεια, άνταγωνισμός, ή έ
πιθυμία. γιά δύναμn, θέση, σάν ά
ποτέλεσμα της ύλικης κοσμικης έ
ξυπνάδας μας. 'Όταν ύπάρχη χω
ρισμός άνάμεσα σε σας καl σέ κά
ποιον άλλον, δέν ύπάρχει σχέση -
αν καί μπορεί νά εΤσθε παντρεμένοι, 
νά εχετε παιδιά, σέξ - και δταν α!
σθάνεσθε χωρισμένοι άπό εναν αλ-

. λον, δέν εχετε άγάπn, και χωρις ά
γάπη δέν θά εΤσθε Ικανοι νά λύσετε 
τά προ6λήματα αύτου του κόσμου 
η δποιοδήποτε ατομικό πρό6λημα 
πού άντιμετωπίζετε. 

Παρακαλώ, πρέπει νά συνειδητο
ποιήσετε αύτό τό δασικό ζήτημα -
δηλ. δτι δέν εχετε άγάπη - καί 
γιατί; γιατί δέν αlσθάνεσθε δαθειά 
τήν όμορφιά μιας δύσης η ένός δέν
δρου, δταν βλέπετε θλίψη, δυστυ
vία, ταραχή, την δασανισμένη δπαρ
ξη τοϋ άνθρώπου; - γιατί δέν εχε
τε άγάπη; Αίιτό εΤναι τό· δασικό έ
ρώτημα, δχι αν ύπάρχη η δχι Θεός, 
οχι τί θά σας συμ6η δταν πεθάνετε, 
άλλά γιατί δέν εχετε, σάν άνθρώ
πινα οντα, αύτή τήν ποιότητα τοϋ 
νου, πού ξεπερνάει κάθε χωρισμό, 
πού ξεπερνάει κάθε έθνικότητα, κά
θε θρησκεία καί τις πίστεις τους, 
τά δόγματά τους και δλες τίς έπι
νοήσεις πού δ άνθρωπος εχει έq:εύ
ρει · γιά νά προστατεύση τόy έαυτό 
του - γιατί; Παρακαλώ ρωτηστε 
τόν έαυτό σας. Αύτό εΤναι πραγμα
τικά ενα πολύ σημαντικό ζήτημα -
μή τό διώχνετε. 

Πως συμ6αίνει σείς, σαν άνθρώπι
νο δν - τόσο Ικανό, τόσο εξυπvο, 
τόσο πανοϋργο, τόσο άνταγωνιστι-

κό, πού εχει πετύχει τόσα. πολλά 
στόν τεχνολογικό τομέα, πού εγινε 
άξιο νά πάη στό φεγγάρι η νά ζη 
γiά 6δομάδες κάτω άπό τήν έπιφά
νεια της θάλασσας, πού εχει έφεύρει 
τον έξαιρετικό ήλεκτρονικό έγκέφα
λq - πως συμδαίνει νά μήν εχετε 
τό μοναδικο πραγμ,α πού χρειάζε
ται; Χωρίς άγάπη γίνεσθε, δηκτι
κός, εΤσθε φο6ισμένος, κάθε σχέση 
εΤναι σύγκρουση. Δέν ξέρω αν πιu-έ 
εχετε σο6αρ& άντιμετωπίσει αύτό τό 
ζήτημα δηλ. γιατί ο\ καρδιές σας εΤ
ναι άδειες. 

Αύτή έδω δέν εΤναι μια συγκινη
σιακή, αlσθηματική συνάθροισι. Ή 
άγάπη δέν εΤναι συναισθηματική, η 
συγκινησιακή, δέν εχει καμμιά σχέ
ση μέ τήν άφοσίωση, μέ τή λατρεία. 
Πρέπει κανεις νά. άνακαλύψει γιg_τί 
δέν εχει άγάπη κ·αι ίσως άνακαλύ
πτοντας θά άντικρύσωμε τήν άλή
θεια. Δέν μπορεί κανείς νά καλλιερ
γήσει τήν άγάπη, δέν μπορεί νά τήν 
πετύχη μέ τήν έξάσκηση μιας μεθό
δου. Δέν ύπάρχει σχολείο στό δποίο 
μπορείτε νά πατε και νά μάθετε. 
Και χωρίς άγάπη - κάνετε δ,τι θέ
λετε, πηγαίνετε σέ δλους τούς να
ούς τοϋ κόσμου, δια6αστε δ'λα τά 
όνομαζόμενα Ιερά διδλία - χωρίς 
άγάπη ή ζωή σας θά δρ(σκεται σέ 
σύγχυση, ή ζωή σας θά δρίσκεται σέ 
θλίψη. 

Αύτό πού εΤναι ή ιφθημερινή ζωή 
σας, αύτό εΤναι ή κοινωνία σας. Κα
ταλαβαίνετε κύριοι; 

Ή κοινωνία δέν εΤναι διαφορετική · 
άπό σας, γιατί αύτό πού εΤσθε, έ
κείνο! πού ύπήρξατε, αύτό ε.Τναι ή 
κοινότητα στήν δποίαν ζητε. 

Ή Κοινωνική άταξία ύπάρχει έπει-
, δή ύπάρχει άταξία στή δική σας ζωή. 

Και δμως τάξη δέν μπορεί νά έπ
έλθη άπό μια λογική όργάνωση, ά
πό ενα σχέδιο - εχομε έπιδιώξει 
δλα αύτά τά πράγματα έπl χιλιά
δες χρόνια, τόσο πολλά άνθρώπινα 
οντα εχουν προσπαθήσει νά δημιουρ
γήσουν μιά καινούργια κοινωνία, μιά 
νέα κοινότητα, ενα καινούργιο τρό
πο ζωης καί δλα εχουν άποτύχει, 
καl πάντα θά άποτυχαίνουν, έπειδή 

· εχουν κτίσει σύμφωνα μέ πρότυπα, 
μέ Ιδέες, γιά Ιδεολογίες.

Πρόκειται λοιπόν, νά άνακαλύψω-
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με αv μποροϋμε vα δώσωμε τίς καρ
διές μας για vα λύσωμε τό πρό
δλημα της υπαρξης ,_ τό καθημερι
νό δάσαvο της ζωης, τήv καθημερινή 
δυστυχία, τήv καθημεριvη σύγχυση, 
τήv· περαστική χαρά, τήv περασ-:rική 
εύχαρίστηση, τα δποία όvομάζοvται: 
ζωή. 
· Δέv μπορείτε να τό λύσετε χωρίς
vα τό κατανοήσετε, πού σημαίνει vα 
τό άγαπατε.
, Δέv μπορείτε vα άγαπατε αv δtv 

ξέρετε τί σuvε.πάγεται δ χωρισμός 
καl ,τί σημαίνει σχέση, θα τό έξετά;_ 
σωμε αύτό δχι διανοητικά, δχι λε
κτικά, άλλα πραγματικά. Για vα γί
vη αύτό πρέπει vά δλέπωμε, vά πα
ρατηροϋμε .ποιά εΤvαι ή άληθιvι\.<σχέ
ση --,-: ή καθημερινή σχέση μέ τή 
γυναίκα σας, μέ τήv ο!κογέvειά σας., 
μέ τόv προϊστάμενό σας,, μέ τό γεί
τονά σας - καl vά δλέπετε αv εΤvαι 
δuvατόv. vά πατε πέρα· άπ' αύτή τήv 
χωριστική, στενή υπαρξη, Πρωτ' άπ' 

: δλα μή σκλαδώvεσθε από τlς λέξεις 
καταλαβαίνετε; Ή λέξη δέv εΤvαι τό 
άλrjθιvό πραγμα, ή λέξη «δέντρο» 
δέv εΤvαι τό πραγματικό ξjέvτρο -
(:\ύτό . εΤvαι δπλό. Ή λέξη δέv 
θά σας βοηθήση v' άγγίξετε·τό δέν
τρο. (Jρέπί:ι vά ελθετε σ' έπαφή μα
ζί του,. vά 'δάλλετε. τό χέρι σας έ
πάvω τς,u. Εfμαστε.σκλάβοι στlς λέ
ξεις, σκλάβοι στlς Ιδέες, ε!κόvες καί 
σύμβ(?λα. Για vά ελθετε σ' έπαφή 
μέ · κάτι άμεσα, δέv πρέπει vά, ι:πέμ
δη ή λέξη. Πρέπει λοιπόν, κανείς 
vά μάβη τήv τέχνη τοϋ vα δλέπη κα! 
vά ακούη μέ προσοχή καl vά άvα-, 
καλύψη πως vα παρατηρη. Πως vά 
παρατηρητε τόv κc;ισμο, στόv δποίοv 
ζείτε. Πως κuττ(χζετε' εvα δέντρο; 
εva σύννεφο, τήy όμορφιά μιας δύ

; σης. Για vα δητε κάτι ποΜ καθα
ρά πρέπει vά εΤσθε εύαίσθητός. Κα� 
ταλαδαίvετε; Κα! αv τά χέρια σας 
εΤvαι τpαχειά, δάρβαρα, σκληρά, δέv 
μπορείτε v' αγγίξε.τε τό δέντρο. 'Άv 
τά μάτια σας εΤvαι 'τμφλά γίά τίς 
στενοχώριες qας, για , τούς .θεούς 
σας, γιά τήv γυναίκα σας, γιά τό 
σέξ σας, γιά τούς φόδοuς σας, δέv 
μπορείτε vά δητε τςχ σύννεφα, τήv, 
όμορφιά της δύσης. 

Πρέπει καvε!ς vά μάθη πως να 
κuττάζη, πως vά δλέπη καl αύτήv 

τήv τέχνη δέν μπορείτε vά τήv μά
θετε άπό εvαv ·άλλον, πρέπει vά τήv 
μάθετε μόνος σας. '!():rαv δ δμιλητής 
έξηγεί μή παρασύρεσθε άπό τίς έρ
μηvείες, άλλα κάμετε τό' αύτό πρα" 
γματικά. Μή ,:rητε «θα.,προσπαθήσω 
κα! θά τό κάμω» - αύτή εΤvαι μια, 
άπό τίς πιό διφορούμενες καταστά
σεις πού μπορείτε ποτέ v& εχετε. 'Ή,·, 
τό κάvέτε η δέv τό κάνετε, δέv υ
πάρχει προσπάθεια παρά να κάμετε 
τό καλύτερο. · . , 

'Όταν κuττάζετε εvα φύλλο, πως 
τό βλέπετε; Προφανώς τp κuττά� 
ζετε μέ τά μάτια σας, άλλά έπ(σης 
τό δλέπετε μέ τό \Ιοϋ σας. - τόv 
vοϋ δ δποίος εχει τή δική του μνή
μη α'ύτοϋ του φύλλου, τό δο,:αvικό 
δvομά του. Βλέπετε λοιπόν, μέ τά 
μάτια σας, αλλά έπ(σης .κuττάζετε 
μέ τή μνήμη πού εχει σχέση μ' αύ
τό, ετσι; 'Υπάρχει μιά διπλη λε.ι
τοuργ(α που συνεχίζεται. Βλέπετε 
μέ τα μάτια σας καl έπίσης, βλέπε
τε μέ τήv μνήμη σας, μέ τήv ε!κόvα 
πού εχετε γι' αύτό τό φύλλο η γιά 
τήv γυναίκα σας η για τόv σύζυγο, 
η γιά τό σύννεφο. 

'Όταν κuττάζετε τόv σύζυγο η 
τήv σuζuγό σας, τούς δλέπετε μέ 
τήv ε!κόvα πού εχετε - τήv ε!κόvα 
πού εχετε φτιάξει διά μέσου πολ
λών χpόvωv, τlς ε!κόvες τοϋ σέξ, της 

· εύχαρίστησης η της όργης, της
γκρίνιας, των θυμωμένων λέξεων,
της άνεσης κ.ο.κ. 'Έχετε φτιάξει ε!
κόvες δ εvας για τόv άλλον - ciύτό
εΤvαι πραγματικό γεγονός.

'Υπάρχουν λοιπόν αύτές' ο! δuό
ε!κόvες, πού συσχετίζονται καί γι'
.αύτό τόv λόγο .δέv εχετε καθόλου
άμεση σχέση, υπάρχει εvας χωρι
σμός -,-- πρέπει vά υπάρχη χωρισμός
- έπομέvως σύγκρουση, καl έπο�
μέvως πλ.ήpης άποuσία αγάπης. Έψ'
δσοv δέv εχετε έπίγvωση τοϋ μηχα
vισμοϋ, της κατασκεuης καί :rης φύ
σης της ε!κόvας, τότε δέvΊ θα εΤσθε

· ποτέ έλεύθεροι απ' αύτήv καl θα
δρίσκ�σθε πάντα σέ σύγκρουση.

Ό κόσμος χρειάζεται σuvεργασ(α
----- αύτή ή χώρα τήv χρεάζεται α
πελπιστικά� Αύτή ή ·χώρα πού εΤvαι
διηρημένη τόσο κα1αστροφικά, με
τήv γλωσσολογική ;διαίρεση, μέ τ1ς
μικρές έθvικιστικές διαιρέσεις κλπ.

','Ι 
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κλπ. πρέπει ,;ιά εχη συγεργασία yιά 
να έπιζήση. 

Πως μπορείτε να συνεργάζεσθε μl: 
κάποιον &λλον, αν δtν εχετε άγάπη, 
Πως μπορείτε νά μεταχειρίζισθε τή 
λέξη ί,συνεργασία», δταν εΤσθε φι
λόδοξος, χωριστικός, άνταγωνιστι
κός, χωρίζοντας τόν έαυτό σας μέ: 
τις λέξεις, μέ: τlς πίστεις, μέ: τά δό
γματα, 'Εν τούτοις, δταν ξέρετε 
πως νά συνεργάζεσθε άληθινά, τότε 
θά ξέρετε επίσης πως νά μή συν
εργάζεσθε - πρέπει νά τά ξέ
ρετε καί τά δυό. "Οταν γνω
ρίζετε τήν εννοια κα\ τό δά
θος καl τή σημασία της συνεργασίας, 
τό,;ε θά γνωρίζετε τήν στιγμή καl 
τή σωστή δράση της μή - συνεργα
σίας. 'Αλλά πρέπει πρώτα κανείς νά 
γνωρίζη πως νά συνεργάζεται καl 
δέν εΤναι δυνατόν νά ίιπάρχη συνερ
γασία αν ίιπάρχη χωρισμός. Χωρι
σμός θά ίιπάρχη πάντα - αν καl 
ζητε σέ μιά ο!κογένεια, αν καl κοι
μάστε μέ: τήν σύζυγό σας η τόν σύ
ζυγο - εφ ' δσον εχετε μίαν ε!κόνα. 
Δητε πρώτα, δτι εξ α!τίας της ει
κόνας σας της φιλοδοξίας, της άπλη
στίας, φθόνου καl έπιτυχίας · - αν 
κα\ μπορεί νά ζητε στό ίδιο σπίτι, 
νά γεννώνται παιδιά - δητε δτι καί 
ο! δυό σας εΤσθε χωρισμένοι, δέ:ν εΤ
σθε συνεργατικοί. Συνεργασία μπο
ρεί νά ίιπάρχη μόνον, δταν ίιπάρχη 
άγάπη. Ή άγάπη δέν εΤναι συναι
·σθηματική, δεν !:χει καμμιά σχέση
μέ: τήν συγκίνηση. Ή άγάπη δέν εΤ
ναι εύχαρίστηση, ή άγάπη δέν εΤναι
έπιθυμία. Γιά ν' άντικρύση κανεlς
αύτό τό εξαιρετικό πράγμα, τήν ό
μορφιά του, πρέπει νά μάθη πως
νά κυττάζη, νά κυττάζη τό δέντρο,
νά κυττάζη τή σύζυγο καί τά παι
διά του.

Γιατί τά άνθρώπινα οντα εχουν

φθάσει σ' αύτήν τήν εξαιρετικήν κρί
ση, αύτή τήν κρίση της πλήρους ά
ποσύνθεσης, αύτης της άταξίας, αύ
της της σύγχυσης μέσα τους� πού
εκφράζεται εξωτερικά στήν κοινωνία;
-Γιατl δ &νθρωπος-πού εχει ζήσει
vιά τόσο πολλές χιλιάδες καί χιλιά
δες χρόνια - εχη φθάσει σέ τέτοια
δυστυχία καί σύγκρουση, γιατί; -
Αύτό τό χάος εχει γίνει τόσο
τρομακτικό, ποιός εΤναι δ λό-

γος γι' αύτό; Θά πητε «εΤναι 
δ υπερπληθυσμός» - δωδεκαμι
συ έκατομμύρια &νθρωποι γεν
νιωνται κάθε χρόνο στήν 'Ινδία, ή 
δποία εχει ηδη ύπερπληθυσμό. Θά 
πητε «εΤναι ή ήθική, ή δποία άκο
λουθεί τήν τεχνολογική γνώση»-θά 
πητε «εΤναι fλλειψη επικοινωνίας», 
αύτές εΤναι ο! πονηρές εϋκολες ά
παντήσεις. Σέ κάθε μιά τέτοια εϋ
κολη άπάντηση δέν θά δρητε τό δά
θος η τήν άλήθειαν τοϋ ζητήματος. 
Πως συμδαίνει σείς, σ' αύτή τή χώ
ρα, πού εχετε ζήσει τόσο πολύ, μέ 
τούς δασκάλους σας, μέ τούς SHAN
l(ARAS, τήν ΓΙΤΑ, τούς γκουρού, μέ 
τούς άνώριμους άγίους, πως συμδαί
νει νά δρίσκεστe τώρα πραγματικά 
σ' αύτή τήν κατάσταση, σέ άταξία, 
σ' αύτή τήν σύγχυση-γιατί; "Αν 
παραμερίσε.τε τίς εδκολες έρμηνείες 
τοϋ ύπερπληθυσμοϋ, της ελλειψης 
ήθικης πού συμδαδίζει μέ τήν τεχνο
λογική γνώση, καί αύτης της fλλει-

, ψης της &μεσης επικοινωνίας-πού 
μπορεί νά εΤναι "άλήθεια-ποιός εΤ
ναι τότε δ δασικός λόγος, ή δασική 
α!τία αύτης της δυστυχίας; 

Πως συμδαίνει μιά χώρα σάν κι' 
αύτή, πού εχει τήν παράδοση της 
καλωσύνης, της εύγένειας, τοϋ νά μή 
σκοτώνη, νά μήν εΤναι δάρδαρη
παράδοση, οχι δτι τήν ζητε-γιατί 
δταν εχετε. δλους αύτούς τούς διδα
σκάλους, γιατl συμδαίνει καl άπό 
ποϋ προέρχεται τό δτι κάτι πάει εν
τελώς στρα6ά; 

Γιά νά άσχοληθοϋμε μ' αύτό πρέ
πει νά εξετάσωμε πολυ καθαρά, γιά 
νά εξετάσωμε πρέπει νά μήν εfμαστε 
προκατειλημένοι. Γιά νά άνακαλύ
ψωμε, πρέπει νά εfμαστε ελεύθεροι 
καί αφο6οι. Πρόκειται νά άνακαλύ
ψωμε, δηλ. νά άνακαλύψωμε τήν α!
τία. 'Αλλά τό ν' άνακαλύψετε τήν 
αtτία δεν θά σας δοηθήση νά ελευ
θερωθητε άπό τήν α!τία-παρακαλω 
πρέπει νά τό καταλάδετε αύτό καλά. 
Μπορεί νά ξέρετε δτι α!σθάνεστε &ρ
ρωστος επειδή εχετε καρκίνο, άλλά 
γνωρίζοντας δτι εχετε καρκίνο, δέν 
έλευθερώνεστε άπ' αύτή τήν άρρώ
στεια, πρέπει νά ίιποδληθητε σέ χει
ρουργική έπέμδαση. Κατά τόν ίδιο 
τρόπο, μπορεί νά δρητε ττ'�ν α!τία 
της θλίψης σας, άλλ' αύτό δέν σας 
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έλευθερώvει άπό τά άποτελέσματά
της. 

Αζιτό πού σας έλευθερώvει άπό τά 
. �ποτελέσματα της, εΤvαι ή lίμεση κci� 
ταvόηση tης αlτίάς-.:.δη;\: ή χειρουρ-

. γική έπέμ�αση. · Πρέ'Ττρ vά κύτάξετε., 
πρέπει vά έξετάσετε τήv α!τία, και·
tγι' αυτό πρέπει vά όπάρχη έλευθεί
�α.· , 

Μπορεί .vά εΤσθε τρομαγμένοι, για
. τl ή έλευθερ(α συvεπάγετάt, πλήρη
άρνηση του παρελθόντος, πλήρη lίρ� 
vηση των θεωv σας, .των, πίστεων
σας, των τελετουργιών σας-πλήρη
άρνηση δλωv άυτω,v. ΟΙ περισσότε
ροι lίvθρωποι φοδουvται vά εΤvάι έ
λεύθεροι, καl δμως μόνον δ έλεύθερος
vουt,-δ νους· πού fχει θερμή έπι
θυμία, δ νους ποϋ !:χει έπίγvωση

. μπqρεί 
. 
:πράγματικά vά άνακαλύψη

πως' αυτή ή συμφορά, αυτή ή άπέ-
, ραvτη θλίψη !:χει έπέλθη στό άvθρc;,
·πιvο δv. 

Γιά vά κάνετε λοιπόν το ταξείδι,

τό πρώτο πράγμα πού θά σας έξα
σφαλίσει •εΤvφ 9τι ταξιδεύετε έλαφρά
χώρlς δλα τά: φόρτία ο:ας, χωρ·\ς δ" 
λας τάς προκαταλήψεις σα'ς καl δά
σάvα. Καί αυτό εΤvαι τό vά έπιφέρε
τε μιά 'δλοκληρωτίκή έπαvάσταση μέ� 
σα σας, Μιά πλήρης μετοuο:ίωση του.
νου πρέπει vά, λάδη χώραν. Ι<αl δεν 
μπορεί vά λάe\η χώ:ραv lfv, δέv εΤσθε .

· έλεύθφοι vά άγακcχλύψεiε, έπειδή 
φ.qδασθε άυτό πού μπορεϊ vά συμδη . 
"Αν εΤστε άρκέτά τύχεροl καl άvακα

λύψετε πως .vά άκουτε μέ προσοχή, 
πως vσ." ολtπετε, τότε θ.ά δρητε Υ!ά 
τόv έαυτό 'σας, δτι όπάρχει μιά ευ
λογία' στήv πραγματική δράση τοd
«δλέπειv», στήv πραγματική δράση 
τοί) vά άκούη κανείς μέ προσοχή,- \
δχι ή ευλογία άπό κάποιο Θεό, ,δέv
όπάρχει ευλογία άπό Θεούς, δέv ό
πάρχει .ευλογία άπό προσευχές, όυ.τε
άπό vαοvς-μιά ευλογία ή δποία !:ρ
χεται μόνον δταv ξέρετε πως vά ά-
:yαπατε.
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Β' εκδοση, άναθέωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πω'λείται δεμέν:ον δρχ. 120. 

Είς τα γραφεία του. ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ,ταχ)κήν έπιτάγιη·J 
χυδ,ρομικως έίς ,την διεύ-θυνσιν 
εις την έπιταγήν. 

δια να το λάδετε τα, 
π.ού θα αναγράψετε 
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ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

ΠΕΡ 1 

ιιΤ ΟΥ ΕΝ ΟΔ ΥΕΕΕΙΑ 

ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ» 

ΜΕΤΑΦΡΑΕΙΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλολόγου 

ΜΕΡΟΣ Β' 
(Συν0χεια έκ τοσ τεύχουc: 11-0 

σελ. 79 - 98) 
ιστ' ) Μ έ λ ι σ σ α ι - Ψ υ χ α ί : 

18. Αί r.η1αl και τα όλοκάθα
ρα νερά εiναι άγαπητά εiς τάς 
Ν ύμφας των νερών και άκόμ·η 6έ-
6αια περισσότερον άγαπητά είς 
τάς ψυχάς vύμφας, τάς δποίας ο:ί
οικά οί παλαιοι έκάλουν μελίσ
σας έπειοη ή χαρά των είναι ή 
έρ1ασία· aι' αύτο καt ό Σοφοκλης, 
οχι χωρις αίτίαν, είπε οιά τάς 
ψυχάς: 

<<Rουtζει ( σαν σμηνος άπο μέ
λισσες) χ::ιJ. ερχεται νεκρών r.λη
θος &νω».52 

Και τας ίερείας της Δήμητρος, 
ώς γηίνης Θεας, τάς eκάλουν οί 
παλαιοJ.53. «μύστιοας,,,54 μελίσσας 

Σ η μ. 52. "Α ν ω: «σμηvος vε
κρωv»· δ 'Άδης ε!ς τόν δποίοv έπή
γαιvοv α\ φυχαί των νεκρών, όπε
τίθετο δτι ητο κάτω ε!ς τά δάθη της 
Γης· άπ' έκεί άvήρχοvτο πρός νέαν 
δίωσιv, δπως έπίστευοv ο\ με

μυημένοι κα! δπως έδίδαξαv κα! άλ
λοι καί δ Πυθαγόρας, δ Σοφοκλης, 
δ Πλάτων. (Βλ κα! § 22). 

Σ η μ. 53. Ο I π α λ α ι ο ί: Ό 
Πορφύριος εννοεί τόν Πλάτωνα κα! 

καt την 1δίαν την Περσεφόνην 
λ '" ( λ ' " ' «με ιτωο η» γ υκυτατην σαν μ.ε-

λ) ' ' Σ λ' ' "' .,. ι , και -.·ςι ε ηνην, επειοη ητο 
προστάτις της γενέσεως, έ1tίσης 
μέλισσαν τ·ην έκάλουν- και οι' αλ
λον λόγον ( συμ6ολικα έλέγετο), 
ταϋρος μlν ή Σελήνη καt uψωμα 
Σελήνης b ταϋρος·55 άκόμη καt 

τους πρό τοϋ Πλάτωνος, 'Ορφέα, 
'Όμηροv, Ήσίοδοv, Πυθαγόραv, 
n ( V δ α ρ ο V (βλέπ. Πύθ. Δ, 
106) « ... μελίσσας Δελφίδος χρησμός
ωρθωσεv»· όvομάζει τήv μάvτιδα
Πυθίαv των Δελφών μέ λ ι σ σ α  v, δ
Πίνδαρος, δ δποίος παραδέχεται 
τήv φιλαλήθειαv ταύτης.

Σ η μ. 54. Ό Μύστης-ου, καί ή μύ
στις - ιδος: έλέγοντο δσοι κατόπιν 
άλλεπαλλήλωv μυήσεων, άλλά καί 
διότι διέθετοv διαισθητικάς Ικανότη
τας κατείχοv μυστικά περί ζωης κα! 
θανάτου κα! έδίδασκοv διδασκόμενοι 
είς τά μυστήρια ταϋτα. 

Σ η μ. 55. 'Ύψωμα δ Τ α ϋ ρ ο ς 
Σελήνης: Ζώδιον δ Τ α ϋ ρ ο ς της 
'Αφροδίτης, (Άποίλιοv - Μάίοv, δτε 
εΤvαι όργασμός «γενέσεως» βλαστή
σεως, διαιωνίσεως ε!δωv) · ο\ Δ ί δ υ
μ ο ι άκολουθοϋv 'τό ζώδιον τοϋ 
Έρμοϋ (Ίούvιοv) καί επειτα 
τό ϋ φ ω μ α της Σελήνης, 
τό θερινόν Ή λ ι ο σ τ ά σ ι ο ν

(Ίούvιοv), δτε τό ζώδιον τοϋ Καρ
κίνου. (Βλ. Ζ(ι)δ. Κύκλ.) . 
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; 

αί μέλισσαι 6οϊοογένyητοι ώνομά
ζοντο.56' 

Και αί ψυχαι που πηγαίνουν 
είς γένεσιν λέγονται 6οϊοογέννητοι 
και δοίοοχλέπτης57 όΘεος ό ό
ποίος κρυψα άκούει την «γένεσιν»,. 

'Έχουν άποοώσει ώς σύμοολον 
το μέλι καi είς τον -θάνατον' οι' 
αύτο και -θυσίας με μέλι άπέοιοον 
είς τας' -θεότητας τας κάτω ά
πο την έπι:rάνειαν της Γης '( ώς 
προστάτιοας των νεκρων). το άντί
-θετον του μέλιτος, την χολήν, ά
πέοιοον ώς σύμ6ολον της ζωης· με 

J \ t ,- tf \ t Ι αυτο εννο,ουσαν οτι με ευχαριστη-
σιν άπο-θνήσκει ( χωρίζεται του 
σ�ματος) η· ψυχη και μετα6άλλε- · 
ται ό γήινος 6ίος αύτης· άλλα και' ' , , , , · με πικριιr; επανερχεται εις νεαν
6ίωσιν ή ψυχή. Δια τουτο και είς 
του,ς -θεους ώς -θυσίαν εχυνον χο
λήν" η και aι6τι ό -θάνατος μεν 
λυτρώνει άπο τους π6νους της ζω-

Σ η μ, 56. Β ο u γ ε ν ε ί ς: Βοϊ
δογέννητοι μέλισσαι κατά παλαιόν 
μϋθον. Κατά την γνώμην μας, λέ
γονται δο ϊδογενείς δ χ ι διότι 
άπc,i ; τά · δόϊδια προέρχονται 
α! μέλισσαι, άλλά έπειδή «ρί
χνουν» δηλαδή έξέρχονται έκ της 
κυψέλης α\ παλαιαl μέλισσαι, 
καl μένουν μέσα α! νέαι κατά 'Απρί
λιον - Μάϊον, δτε τό ζώδιον τοϋ 
Ταύρου. 

Σ η μ, 57. Β ο u κ λ ό π ο ς θεός: 
Ό Έρμης, δ δποίος άμέσως μετά 
τήν γέννησίν του, κατά την μυθολο
γίαν, εκλεψε τά βόδια τοϋ Άπόλ-

. λωνος. Πάλιν άναφέρεται ε!ς τά ζώ
δια: Ό 'Απόλλων, δ 'Ήλιος, δqδια 
ο! μηνες. Έρμης τοϋ Ζeι>δίου Δίδυ
μοι, πρό Σελήνης τοϋ ζeι>δίου Καρ
κίνος (θερινόν ήλιοστάσιον) καl κα
τά την Ισημερίαν τήν φθινοπωρινήν 
δ Έρμης πάλιν (ζώδιον Παρθένος) 
προηγείται 'Αφροδίτης, (ζ�διον ζυ
γοϋ), Συμδολισμοl άλλαγης έπο
χων τοϋ ετους. (Βλ. Ζeι>δ, Κύκλ.). 

ης, ή οε ζωή έaω είς την Γην εr-, , \ , ναι γεματη κοπους και πικριας. 
19. Άλλ' ομως οεν ελεγον ο

λας τας ψ..ιχ·ας που · ήρχοντο είς 
γένεσιν .μελίσσας, άλλ' έχείνας μ6-
νον που έπpόκειτο να ζήσουν μίαν 
νέί:ι.ν ζωην μετα οικαιοσύνης και να 
έπιστρέψο..ιν πάλιν άψ.ου -θα εχουν 
πράξει ολ� οσα εΤναι άρεστα είς 
τους -θεούς. Μία δέοαια' παρομοία 
ζωη εrναι γεμάτη άπο άγάπην και 
οικαιοσύνην κα1 ήρεμίαν με κάλω-

' Δ' , ' ' c ' ,, . συνην. ι αυτο κ�ι νυσια ηρεμος 
και με καλωσύνην εrναι ή με μέ- · 
λι. 

κ ' ' ( 
' 

) .,., ' αι κουκχια κυαμους οεν εγ-
γίζουν· αύτα τα έ-θεώρομν σαν σuΙJ:
'6ολα της γενέσεως έπειοη κατ' 
εύ-θείαν ψ..ιτρώνουν χωρις να' άλ
λοιώνωντα:· και �!ναι τα μ6να σχε
ο6ν, άπο τα άνήκοντα είς τους σπ6- .. · 

' 'ζ 'ι: 'λ λ' ρους που ·σχι ονται Ές ο οκ ηρου
(είς τον ψλοι6ν τους) χωρις να

' , 
κομματιαζ<uΨt αι. 

Και αί μέλισσαι . οια των· κη

ρίων σχηί).ατίζουν -θήχας οια .το . 
μέλι, σαν c-uμδολα ομοια και κοι
να προς τας νύμψας Ίων νερφν 
χι:�;ι προς ,d.ς ψυχας που ερχονται 
είς γένεσιν ϊνα νυμφευ-θουν ( ένού
μεναι με το γήινον σωμα). 

ιζ') Σ π ή λ α ι α· ο ι α τ ι ο ί
-θ υ ρ ο  ν τ ο Όμ η ρ ι κ 6 ν; 
20. Τα Σπήλαια δέ6αια και' " 58 ' ' λ ' τα αντρα απο πα αιοτατα, ' ' , ' ' πριν επινοησουν την κατασκευην 

Σ η μ. 58. Σ π ή λ α  ι α: "Οπως
άπό τούς άρχαιολόγους διά των ά
νασκαφων καl άπό· τούς άνθρωπολό
γους άποκαλύπτεται όπηρξαν των 
πρωτογόνων άνθρώπων κατοικίαι· ή 
Ιερότης, καl έκ τοϋ λόγου τούτου, 
παρέμεινεν και ε!ς τούς επειτα, (δλ. 
περi σπηλαίων καl &ντρων καl σημ. 
15). 

. 1 
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Ναων, -.α έ1tίσ-.ευον ώς ίερά· 
κάι είς -.,},ν Κρή-.ην -.α άφιέ
ρωσαν ώς ίερα τών Κουρήτων 
1tρος λα-.ρείαν -.ου Διός· είς -.ην 
Άρκαοίαν ΠFΟς λα-.ρείαν -.ης Σε
λήνης καί εiς -.ον Π ανα -.ον Λύ
κειον·59 είς -.ην Ν άξον είς -.ον 
-.ον Διόνυσον· άλλα και παν-.αχοu 
Ο'ΠΟU έλά-.ρευον -.ον Μίθραν60 σπή
λαιον εiς -.ον θεον -.οίί-.ον καθιέ
ρωναν. 

Το σπήλαιον είς -.ην Ίθάχην 
ό "Ομ:ηρος cεν εκρινεν άρκε-.ον νά 
-.ο ε'iπ·ο με ούο θύρας, άλλά χαs9,ώ
ρισεν οη άλλη μεν χεί-.αι προς 
Βορραν και C:λλη προς Νό-.οΨ καί 
οη ή 6ορειν,: είναι κα-.α6α-.ή ( ά-

, ' G , 
) ' �, \ Ν' πο ανv,ρωr.c.υς η οε προς ο-.ον 

οεν έπισημσίνε-.αι έάν είναι κα-.α-
Ρ.. ' 'λλ' ' " ( 'λ ' ' υα-.η α α μονον οη: ο . εις -.ην 
§ 1, σηχ. Όουσ. ν, 93-112),
«άπαγορε•Jε ι-αι άπ' έκείνη ανορες

Ση μ. 59. Παν α Λύ κ ε ι ο ν: 
Λ ύ .κ ε ι ο ς=φωτεινός LUX-C I S 
=φως, λυκ-όφως. Ό Πάν, δ Διόνυ
σος, καl δ 'Απόλλων, δμοπάτρια 
τοϋ Διός τέκνα του κατά 'Όμηροf 
«πατρός θεωv τε, άνδρων τε» τοϋ 
vομιζομέvου ώς ύψίστου πνευματικοϋ 
')'Τατρός., Ό Π ά ν σύμοολον τοϋ 
πρώτου πολιτισθέντος άvθρώπου, 
(κατά τό κάτω ημισυ ζώου - τρά

γου καί κατά τό άνω άνθρώπου), τοϋ 
πνευματικου· δ Διόνυσος ώλοκληρω
μένος πνευματικά καί ήθικά· δ 'Α
πόλλων δ θεωθείς δλόφωτος πvευ-

' ματικά· τέκνα καί ο1 τρείς, άλληγο
ρικά, του άπείρου, του Άχρόνου 
Φωτός 

Σ η μ. 60. Μ ί θ ρ α ς: Ταυτίζε-
ται πρός τόν 'Απόλλωνα θεόν προ
στάτην του 'Ηλίου, άλλα καl πρός 
τόν Δία, τους Αlγυπτίους •Όσιριν 
καl Σάραπιν. Ό Σάραπις καl πρός 
τόν Πλούτωνα (θεόν του "Αδου, 
των ψυχών. Ώνομάσθη Πλούτων διό
τι ύπό τήν έπιφάνειαν της Γης φυ
λάσσει καl άφθονώτατον 6ρυκτόν 
πλουτον. 

να είσέρχων-.αι, άλλά είναι όοος 
άθανά-.ωνη. 

21. · Απομένει λοιπόν είς ήμας
να άναζηη;σωμεν -.ί θέλουν νά ει
πουν ει-.ε έ)!είνοι που -.ό Σπήλαι
ον καθίορυσαν και -.ο καθιέρω
σαν, έάν 6έ6αια ίσ-.ορίαν ό ποιη- · 
-.ης άναη&λλ'Q, ·η ποίον είναι -.ό 

• ( ,, f , \ / αινιγμα ·η-.οι η σ·ημασια που κρυ-
6ει) έαν πάλιν ή οιήγ·ησις προ6άλ
λε-.αι άπο -.όν 'iοιον -.όν ποιψην 
σαν αίνιγμα. 

Ό Νο-,μήνιος και ό ψίλος -.ου 
Κρόνιος61 ύποσ-.·ηρίζουν οτι το 
σπήλαιον είναι σύμ6ολον -.ου Σύμ
παν-.ος Κόσμου· ούο λέγουν οτι , 
είναι -.α ακρα είς τΟ'I Ούρανόν, 
έκ των όπο:ων ουτε νοτιώτερον ύ
πάρχει 't')J χεψ.ερινοίί -.ροπικου 
('Ηλιοστασίου περι -.ά τέλη του 
Δεχεμορίου) ουτε 6ορειότερον του 
{\ - ('Ηλ ' ' ' ' νερινοv ιοσ-.ασιου περι -.α -.ε-
λη 'tOU 'Ιουνίου. Π αρά6αλε προς 
-.ο Ναοιρ και Ζενίθ). 

Εύρίσκε,αι οε ό μεν -θ�ρινος 
( τροπικος) είς -.ο ζώοιον62 -.οίί 
Καρκίνου ό οε χειμερινος είς το 
ζώοιον το3 Αίγόκερω. Και έπει
οή πλησιkστερος προς ήμας είναι 
ό Κσρκίνος δικαιολογημένα άπε
Μθη είς -:όν Νότιον πόλον έπει
οή είναι ΧΦανες πλέον το ζώοιον 
αύτο και άπέχει μακράν καί του. 
άνω-.άτου σημείου πάντων των 
πλανη-.ων. 

Σ η μ. 61. Κ ρ ό ν ι ο ς: Βλ. σημ.
2. Σύγχρονός του δ Νουμήνιος. 

Σ η μ. 62. Ζ ώ δ ι ο v: Τό �ν δω
δέκατοv τοϋ ζ (ι) δ ι α κ ο ϋ κύκλου, 
τόν δποίον κατέχουν ο I ζ(ι)διακοl ά
στερισμοί. ΕΤναι δώδεκα, Ισάριθμα 
των μηνών του ετους, καί άπεκλή
θησαν ζώδια, διότι ε{κον{ζονται 
διά των 6νομαζομένων ζώων, πλήν. 
δύο (Ζυγου καl 'Υδροχόου) . 
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·ιη') Ζ ώ a ι α: 22. Καl !χουν·
με -την cτειριχν α! -θ-έcτεις -των ζφ
aίων άπΟ τοϋ Καρχίνου πρόι; τΟν 
Αί1όχ.ερω ώς έξης: 

Π ρωτον -.ο ζώaιον Λέων οί-1 

χ.ος63 1Ηλfου, έπειτα το ζώaιον . 
Π αρ-θ�νος τοίί 1Ερμου; ό Ζυ1ος 
της 'Αφροcι'tης, ό Σχ.ορπιος τοίί 
"Αρεως, ό Τοξότης τοίί Διός, ό 
Αί1όχ.ερως τοίί Κρόνου· άπο τον 
Αί1όχ.ερων όπιcτ-θο3ρομιχ.α (λαμ6ά
νονται οί προστάται' των ζφ3ίων 
λ - ) ,, . ιr� ' / π ανηται rιτοι: ο r;ιροχοος πα-

λιν τοίί Κρόνου, οί Ίχ-θύες τοίί Δι
ός, ό Κριος τοίί "Αρεως, ό Ταίί
ρος της Άφρο?Jίτης, οί Δί?Jυμοι 
τοίί 1Ερμοίί, και το ύπόλοιπον ζώ
aιον Καρχ.ίνος' της Σελήνης ( 6λ. 
σχημα Ζω3ιαχ.οίί χ.ύκλου). 

Δύο λο:πον οί -θεολο1οίίντες I ε
σ 'λ ' κ· ' 'νεσαν πυ ας, τον αρκινον και 
τον Αί1όκερων- ό Πλάτων64 ομως 
είπε Μο cττόμία: 'Εκ των πυλων 
τούτων ή ανήκουσα είς τον Καρ-

Σ η μ. 63. Ο Τ κ ο ς: Τ ό fvα δ�
δfκατοv του Ζωδιακου κύκλου (30 
μοίραι, δ κύκλος 360 μο(ρας περιέ
χει) , τό δποίοv · άvτιστοιχεί εlς f
καστοv των 12 μηvωv του !:τους άv
τιστοι χοϋv, ol οΤκοι, ε!ς fvα έκ των 
άστερισμωv των κειμένων έπl . του 
ούραv(ου κύκλου, (του Ζφδιακου), 
τόv δποίοv φαινομενικά διανύει ή 
Γη ε!ς �v ετος. Προστάται των ζφ-

. δ(ωv, ποίοι εΤvαι δλέπε ε!ς τό κε(
μεvοv. Τ ά ζώδια ησαv γνωστά υπό 
τοϋ 'Ομήρου. 

Σ η μ. 64. Ό Πλάτων ε!ς τήv
Πολιτε(αv 615 λέγει: «έθεασάμε
θα. . . καl τουτο των δειvωv · θεαμά
των· έπειδή έγγίις εΤμεv (εfμεθα) 
μέλλοντες άvιέvαι (έvω έπρόκειτο 
vά άvέλθωμεv) ... " καί συνεχίζει vά 
περιγράφει πως άvαδαίvουv αl φυ
χαί των πεθαμένων η τιμωρουvται
των κακωv καl πως κατέρχονται δλ
λαι διά yηtvηv άvαδίοσιv (vέαv γέ
vεσιv) . Ζωηροτάτη ή περιγραφή αύ
τή του Πλάτωνος. 

κίνον μεν είναι έκείνη 3ια της ό
ποίας κατέρχον-.αι αί ψuχαι ( είι; 
την Γην), ε!ς τΌν Αί1όκερων �ε
aια της όπcίας άνέρχονταt. 

10 Καρκίνος είναι 6όρειος καl 
άνήκει είς την -χ.ατά6ασιν ένω ό 

'Αί1όχερως είναι νότιος και άνή
χει είς την άνά6ασιν. 

ι-θ') Ο ύ ρ α  ν ο ίί π ύ λ α  ι· 1Η
λ ι ο σ τ ά ι:; ι α: 23. 'Απο τα 6ό
ρεια αί ψυχαι χατα6αίνοu� είς 1έ
νεσιν χα'ί όρ-θως όνομ&ζεται ( είς 
την 1Ομηρικην είχόνα) τοίί Ό·πη
λαίου, ή προς 6ορρ:άν πύλη ή aια 
την χατά6ασιν άν-θρώπων- ή νότιος 
ομως aεν λέ1εται οτι είνα� -θεων 
άλλα αύτων που είς , -θεους μετα-
6αίνουν. 

Δια τ·i)ν ίaίαν αίτίαν δεν λέ-
1ει ό3ος 19.εων, άλλα ά-θανάτων, 
πραjμα ποιι σημαίνει οτι είναι χ.οι
νη και ψ:η_:ων που• είναι πρα1ματι
χα ψυχαί χαι αύτων που έ1ιναν , 
, \ , (\ , ( ,, ,, ' ουσιαστικα , ανανατοι ητοι επαυ-

σεν αύτων ή έπάνο3ος είς την' Γην 
προς 6ίωό-ιν). 

Τας %ο αύτας πύλας λέ1ουν 
οτι μνημονεύει χαι ' ό π αρμενί-
3ης65 ε1ς το ερjΟV του «Τα Φυ

σικα» aια τους Ρωμαίόυς χαl Αί-
' 

' ' 

γυπτιους. 
Ο! Ρωμαίοι έορτάζου'Ι τα Κρό

νια66' οτε c 'Ήλιος φ-θάνει είς 
το ζώ3ιον τοίί Αί1όκερω (Δεκέμ-

Σ η μ. 65. Π α_ ρ μ ε v ( δ η  ς. Φι
λόσοφος έκ της 'Ελέας ( Κάτώ '1-
ταλ(ας) · ηκμασε περl τό 500 π.Χ .. 
Ό Πλάτων εlς τόv φέροντα τό δvο
μα του Παρμεv(δου διάλογοv δια
σώζει τάς φιλοσοφικάς -:rούτου γvώ-
μας. 

Σ η μ. 66. Κ ρ ό v ι α: έορτήv 
του Κρόνου· λατιvιστl SATURNA
L IA (Σατουρνάλια, SATURNUS= 
Κρόνος)· έτελείτο τήv 17ηv Δεκεμ-
6ρ(ου. 

1 1 
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6ριον) · έορτάζοuν τότε και οί οου
λοι · ένaύονται και συμ1tερ ιcpέρονται 
01tως ο! έλεύ-θεροι και οί 1tάντες 
·μεταξύ των έ1tικοινωνουν ανεu δια
κρίσεων. Ό νομο-θέτ·(Jς ύ1tονοεί ο
τι είς αύτήν την 1tύλην του Ού
ρανου, αί ψuχαι των οούλων εΙ-,, \ ' , 

( , ναι ετοιμοι 1tρος ενσαρκωσιν 1ε-
νεσιν) , έξ αίτίας της έορτης του
Κρόνου· καί τώρα, οτε ό Κρόνος
φ-θάνει εiς τον ζφοιακόν του οίκον,
έλεu-θ-ερώ,νονται και άcpou έ1tι-θuμή
σοuν νέαν 6lωσιν ά1tέρχονται είς
1ένεσιν. Κατάλληλος 1tρος κατά-
6ασιν και οι' αύτους ( τους οού

λοuς) είναι ή όaός ά1tο τον Αi1ό
κερων· οιά τουτο ίανούαν (λατι
νικά, ianuan = ,θ.ύραν) την -θ-ύραν
λέγουν οί ρωμ.αίοι καί τον μ.ηνα
ώνόμ.ασαν Ίανοuάριον67 οηλ. -θ-uραί
ον ( τον &νήκοντα είς την -θύραν)
κατά τον όποίον μηνα ό 'Ήλιος
έ1tανέρχεται ά1tό τον Αίγόκερων
προς 'Ανατολάς άφου κάμ'(J στρο
cpην 1tρός ,ά 6όρεια.

κ') 'Ι σ η μ e ρ ί α  ι: 24. Ο!
Αiγύ1tτιοι την άρχην του ετοuς
οέν την -θέτουν ά1tό το ζώοιον
του 'Ύ'οροχόοu, 01tως οί Ρωμαί-

Σ η μ. 67. Ί α v ο υ  ά ρ ι ο ς: ε
χει τό ζώδιον Ύ δ ρ ο  χ ό ο ς. Ό 
Καίσαρ τό 45 π.χ. έκάλεσεv έξ 'Α
λεξανδρείας · τόv 'Έλληνα διάσημοv 
ά.::ιτροvόμοv Σωσιγέvηv ϊvα ρυθμί
σn τά του ήμερολογίου. Έπέ5αλεv 
δ Σωσιγέvης τό τώv 12 μηνών, έκ 
365 ήμερων καl 6 ώρώv, πό δποίοv 
ώvομάσθη Ί ο υ  λ ι α v ό v (έκ του 
'Ιουλίου Καίσαρος, του Ρωμαίου δι
κτάτορας)· άπό τότε ή 1 'Ιανουα
ρίου εΤvαι ή 1η του ετους. Τό ήμε
ρολόγιοv τουτο Τσχυσεv καί ε!ς τήv 
<Ελλάδα μέχρι του ετους 1923, δτε 
άvτικατεστάθη μέ τό λεγόμενον Νέ
ον η Γ ρηyοριαvόv διά της προσ
θήκης 13 ή μερών ητοι: ή 16η Φε-
5ρουαρίου 1923 έλογίσθη ώς 1 Μαρ
,ίου 

οι, άλλά ά1tό το του Καρκίνου· 
οιότι 1tρος τό ζώοιον του Καρκί
νου κείται ή Σω-θ-ις68 τ·ην ό1tοίαν 
οί 'Έλληνες λέ1οuν Κυνός Ά
στέρα7σ. Εϊναι «νουμηνία» (οηλ. 
νεομηνία, ·ή νέα εναρξις των μ.η-

,.,, ,.,, " ) � . ' ' ' ' νων του �:-.ους οι αuτοuς η α-
νατολή ( έπιτολη) 69 της Σώ-θε-

( - Σ , ) 
, ' " ' ' ως του εφιοu · αυτη οειχνει την 

άρχη της γε\,έσεως του Κόσμ.οu69. 
Δεν άψιέρωσε λοιπόν, ό ffOμ·tr 

ρος, τάς -��ρας οuτε είς την 'Α
νατολην ο�τε είς την Δύσιν, ουτε 
εiς τάς iσημερίας οηλ. κατά τά 
ζώοια' Κριος και Ζυγός, άλλα εiς 
τον Βορραν και τον Νότον, και ε!ς 
τάς πύλας που κείνται ε!ς το 1tρος 

Σ η μ. 68. Ή Σ ώ θ ι ς η δ Σ ώ
θ ι ς (Σώθ) άστήρ, έλέγετο Αlγυ
πτιαστl δ Σ ε ί ρ ι ο ς δ λαμπρότερος 
καl έκ τώv πλησιεστέρωv πρός τό 
'Ηλιακόν μας σύστημα. 'Εξ αύτου 
ο\ 'Αρχαίοι Α!γύπτιοι άπό τό 4241

π.Χ. συνέταξαν τό 'Ηλιακόν ήμερο
λόγιον τώv 365 ήμερων τώv δώδεκα 
μηvώv, τώv 30 ήμερων έκάστου. 
Συvεπλήρωvοv τό ετος παρεμ5άλ
λοvτες πέντε ήμέρας :rδv Ίούλιοv, 
δθεv 365 α! ήμέραι του Γηίvου ετους. 

Σ η μ. 69. Έ π ι  τ ο  λ ή (άvα
τολή κατά Πορφύριοv) λέγεται ή 
ταυτόχρονος άvατολή του 'Ηλίου 
καl &λλου άστέρος· μετά του Σει
ρίου συμπίπτει μετά παρέλευσιν · 
1461 έτώv καl λέγεται π ε ρ ί ο δ ο ς
έτώv Σ ω θ ι α κ ή η Σ ε ι ρ ι κ ή ( ά
πό τό δvομα του Σώθ (Σώθις) η 
Σειρίου 'Ελληνιστί). Κατόπιν ά
στροvομικώv ύπολογισμώv ή λη

ξις καί ή άρχή μιας Σωθια
κης (η Σειοιακης) άστροvομι
κης περιόδου τό 4241 π.Χ., συvέ
πεσεv πρός τnv άvτίστοιχοv ήμερο
μηvίαv του Ίουλιαvου ήμερολογίου 
της 19ης 'Ιουλίου. Έκ 1ης καvο11ι
κης αύτης μετά άπό 1461 ετη έπι
τολης, λέγει έδώ δ Πορφύριος, δτι 
έθεωρείτο ή θερινή τροπή ('Ηλιο
στάσιον) ώς άρχή της γενέσεως (δη
μιουργίας του Κόσμου. 

· ι
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Νότον &κp6τα't'ΟV; σημείον και το 
6οpειότατον προς Boppaν- και λέ

. Ύει οτι είχεν άcpιεpω,Θη το σπήλαιόν 
είς ψυχα:ς και. είς 't'α:Ί; Ν ύμcpας των 
ύδ&των ( ύδpιάοας, νεράϊοας) · α-

' <Ί' 
, 

, 
, , ψ · pα αι νεp-ι;ις; ανη;ι.ουν εις τας υ- .,

χα:ς αί όποίαι κατέρχονται είς 6ί- · 
, ωσιν και &1.έpχονται μεΊα τον -Θά
νατον ( το� Ύη.ίνου σώματο�) οι.α 
να έπιστpcψc.υν και πάλιν. 

Είς τον Μί�pαν ομως κατάλ
ληλον έποχην έκριναν την κατα 
τας ίσημερίας- οι' αύτο φέρει μεν 
ό Μί-Θpας του Kpιou,, (ζφοίου του 
"Αρεως) την πολεμικην μάχαιραν, 
μεταφέρεται έποχούμενος ομως έπι ' 
του ζωοίου Ταύρου, της. Άψpοοί
της· οιό�ι ό Ταupος είναι σύμ6ο
λον οημιουρΎίας, οπως ό ( θεος) 
Μί-Θρας, ό και κύριος της Ύενέσε-, 

Κ ' ' ''Ι ' ( ' ' ως. · ατα τον σημερινον ουρα-
νίον) κύκλοv έχει ταχ-Θη άφου προς 
τα: οεξια μεν' κείντφ 't'\X 6όpεια, 

, 
'!,' ' 

, 
!, λ ' 'ο αpιστερα ι;ιε τα νοτια· ι;ιη • ετενη 

&π' αύτον προς Νότον το 'Ημι
σφαίριον π�� είναι -Θεpμόν, προς 
Βορpαν οε το με ψυχpους, άνέμους.

κα') Β ο p p α ς: 25: Δια τας 
' �' \ ' \ , ψυχας ι;ιε πcυ πηΎαινουν προς εν-: 

' . \ , ' ' ' , , σαpκωσιν και απ αυτην επιστpε-. cpουν οταν σπαλλαΎΟUν' &πο το σω-: 
\ .,. ' <Ί' ' , μα, cpυσικ9ν . ητο να νεσουν ανε-

μους σαν νι¼ τας . παρα,σύpουν έ
πειοη και αύται ' είναι πνεύματα ' 

. Σ η μ. 70. Κ u ν ό ς Ά σ τ έ ρ α.: 
Κατά Πλοόταρχον (βλέπ. "1 σις καl 
'Όσιρις κέφ. ΧΧ 1) : «Ού μόνον τ�ύ- . 
του (τοϋ Όσίριδος) ο! Ιερείς λέ
γοuσιν, αλλά καl άλλων θεών, δσοι 
μή αγέννητοι μηδ' άφθαρτοι τά μεν 
σώματα. παρ' αύτοίς κε.ίσθαι ... τάς 
δέ ψuχάς έν ούρανQ λάμπειν άστρα 
καί καλείσθαι Κ ύ ν'α μεν την 'Ί
σιδος, ύφ' 'Ελλήνων, ύπ' Α!γuπτ(
ων δέ Σώθιν, 'Ωρίωνα δέ 'Ώροu 
την δέ Τuφώνος άρκτον». 

'( &εpώοεις); ·&πω� έcpαντάσ-Θησαν 
κάποιοι, οηλ. οτι εχουν την .ύπό
στασιν αί ψυχαι τοιαύτ'ην ( την σαν 
ανεμος). 

25. Δια τας ψυχας οε που πη-
, ' ' ' \ ' 'Ύαινουν . πpc,ς ενσαp-χ,ωσιν και απ 

αύτην έπισ,ρέcpουν οταν &παλλα:-. 
ΎOUV &πο 'το σωμα, cpυσικον ητο να 
-Θέσουν άνέμ.όυς σαν να τας παρα
σύρουν έπεr.οη και αύ-ι;αι είναι πνεύ
ματα ( &$pJοεις)' οπως έφαντά
σ-Θησαν κάποιοι, οηλ. οτι. έχουν 
την ύπόστασιν αί. ψυχαι τοιαύτην 
( την σaν άνεμος). ', 

'Ο Ι{ορρας ομως είναι Ύνώρ.ιμος 
οι' αύτα:ς ποίι πηΎαίνουν προς νέαν, 
6ίωσιν· άλλα και οι' αύτο�ς πόυ 

, ' (1 , • Ρ..' \ πpοκειτ•αι να πενανουν ο οορεινος 
άνεμος τους &ποτελειώνει ( κατα
τον 'Όμηpον. 

. 

«πνέοντciς έπάνω την ψυχην που 
&ϊωνιοuσε ζωντανη 1ην πηρε»· b 
Νότιος ανεμος άντί-Θετα οιαλύει, 

!,' ' ι;ιεν παρασυρει. 
Σ η μ. 71. ΟΙ 'Ομηρικοί αύτοί 

στίχοι (' Ιλιάδ. Ε, 696,:-698) εχοuν 
ώς έξης: 
«Τόν δ' ελιπε ψυχή, κα,τά δ' όφθαλ

μών κέχuτ' αχλύς. 
αυτις δ' cψπνύνθη, περl δε πνοιή , · 

Βορέα 
ζώγρει έπιπνε(οuσα κακώς κεκαφη-

ότα θuμόν». · 
"Ητοι κατά μετάφράσίν μας: 
Τ όν τραυματισθέντα θανάσιμα πο-

λεμιστήν: · 
·. « Τ οϋτον έγκατέλιπεν ή ψuj(η, καί

πάνω στα μάτια τόu χύθηκε σκο-
· τάδι. . . 

Πάλιν ανάπνεuσε καl. σuνηλθεν, πέ
ρασεν δμως Βορια φύσημα 

καl πνέοντας έπάνω τή · ψυχή πού 
άγωνιοϋσε, ζωντανή την πηρr». 
Πόσον ώραία και ζωηρά f1 ' ζων� 

· τανή αύτή 'Ομηρική ε!κόνα ! ) .

Διότι αύτ-r, , μεν ή πνοη ( φύση
μα) που ΠetΎώνει, έπειοη εfνάι ψυ.:.
χpοτέρα, έπικpατεί και είς την

.. 
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ψυχρότ·ητα της γηί,ιης γενέσεως, 
ένω αύτη που ε!ναι -θερμοτέρα φέ
ρει οιάλυσιν και άνω έξαποστέλ
λει προς τ·ην -θείαν -θερμότητα. 72 

'Επειο·η η κατοικουμένη Γη άπο 
ήμας εϊναι δορειοτέρα, κατ' ά
νάγκην αί έοω ·κυοφορούμεναι ( ψυ-

') \ / ' \ \ /1. Ι χαι να παρασυρωνται απο τον οο-
ρειον άνεμον και οσαι άπ' έοω ά
πομακρύνον-;αι να ελκωνται άπο 
τον Νότιο·;. Αύτη εΙναι και ή αί
τία του να παρουσιάζεται ό μεν 
Βορρας άνεμος μεγάλος (σφοορος) 
οταν άρχίζ'!J. ό οε Νότιος οταν 
λήγ·ο. Δι6":'ι τουτο ( ή ψυχρότης) 
άμέσως μ� σφοορότητα έπέρχεται 
είς αύτους που κατοικοϋν προς την 
άρκτικην ( δcρειοτάτην) Γην, άπο 
τους άλλοι;ς ομως πολυ άπομα
κρύνεται. ΕΙναι οιαρκεστέρα ή ά
πο μακράν έπίορασις- και οταν συσ
σωρευ-θη τότε πλη-θύνεται. 

26. Αί 4υχαι πού ερχονται άπό
την δόρειοι πύλην είς γένεσιν, σαν 
έρωτευμέναι οέχονται τον άνεμον. 
Και πραγματικά ό Βορρας ό ά
νεμος: 

«J\Ιε άλ:,γο μοιάζοντας με όλό
μαυρ-η χαίτη αύτές οιάλεξs πο� 

- ' ' , \ � f � κυοψορωντας απ αυτον οωc:εκα 
γεννησαν πr Jλάριοω.73 

Σ η μ. 72. Ό συγγραφεύς Πορ
�ύριος φιλοσοφεί έπί της έπιδρό
σεως της θερμοκρασίας: π.χ. τό 
νερό είς καvοvικήv θερμοκρασίαv εΤ
vαι ρευστόv·· ψl'χόμεvοv μετα5άλ-, 
λεται είς πάγοv· θερμαιvόμεvοv ε!ς 
άτμόv. Μεταφέρει τήv μετα5λητικό
τητα αύτήv καί έπί των ψυχωv. Πα
γερός δ θάνατος, χαρακτηρίζεται ε
πειδή παγώνει τό vεκρόv σώμα., 

Σ η μ. 73. Όμήρ. Ίλιάδ. Υ, στ.
224, 225. Ό 'Όμηρος παρουσιάζει 
τόv Α!vείαv υlόv του Άγχίσου καl 
της 'Αφροδίτης vά διηγηται ε!ς τόv 
υ1οv της Θέτιδος 'Αχιλλέα, τήv κα
ταγώγήv του. Πρόγονός του, λέ-

Καί τηι Ώρεί-θυιαν, λέγοJν, 
οτι ·�ρπασε·ι αύτός ό Βορράς καί 
έγέννησε τέι<.να τον Ζ·ήτη•ι καί τΟ'I 
Κάλαi·ι.74 

κδ') Ν 6 τ ο ς: Τον Νότον ά
ποοίοοντες είς τούς -θεούς κα
τά το μεσ·ημέρι, σύρουν τα πα
ραπετάσματα πού καλύπτουν τα 
άγάλματα των' -θεω'Ι' οιατηροϋν 
το Όμηρικον τουτο παράπελ
μα οιότι κατά τ·ην είς Νό
τον κίνφι·ι του -θεου ('Ηλίου) οέν 
εΙναι ,.9-εμ:τον να είσέρχωνται είς 
τα ίερα αν-θρωποι «άλλα ά{J,;ι,νά
των όσος εσ-τίν»· ( άλλά ό ορόμος 
' ' ' ' (Ί ' ) ανηκει στους αvανατους .

27. Στήνουν το σύμδολον της
μεσημδρίας και του Νότο έπί της 
-θύρας oτ:.iv άκριδως μεσουραν�· ό 
-θεος (''Ηλ•ος). 'Όχι ομως και 
έπι των Gλλων -θυρων κcrτά τάς 
ωρας κατά τας όποίας έπετρέπετο 
να όμιλουν έπειοη έ-θεωρείτο και 
είναι ίερα αύτη ή -θύρα· οια την ί
οίαν αίτίαν και οί Πυ-θαγόρειοι 
και οί Αίγύ .. τιοι σοφοί οιεκήρυσσο11 

γει δ Αίvείας, δτι ητο δ Δάρδανος 
·πλουσιώτατος· εΤχε τρείς χιλιάδας 
φοράδας, εκτός αλλωv ζώων καί 
κτημάτων· αύτάς δ Βορρας αvεμος 
τάς έρωτεύθη καl μεταμορφωμένος, 
ε!ς ώραιότατοv «μέ δλόμαυρη χαί
τη αλογο», έγέvvησεv άπό αύτάς
δώδεκα πώλους (πουλάρια). 'Αλλη
γορία των 12 μηvωv του ετους. 

Σ η μ. 74. Ή 'Ωρείθυια ητο θυγα
τέρα, κατά τήv μυθολογίαv, του 5α
σιλέως των Άθηvωv Έρεχθέως· ταύ
τηv ηρπασεv δ Βορρας, κατά τήv ω�

ραv τελετης ε!ς τάς δχθας του Ίλι
σου καl μετέφερεv ε!ς Θράκηv, δπου 
έγεvvήθησαv δύο θυγατέρες καί οί 
δύο υlοί του, Ζήτης καί Κάλαις, 
πού ησαv φτερωτοί· συμμετέσχοv 
είς τήv 'Αργοvαυτικήv έκστρατείαv. 
'Αλληγορία των στοιχείων της φύ
σεως· σφοδρών άvέμωv, θυελλών, 
τυφώνων καl λοιπών θεομηνιών. 
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να μη όμιλοίίν οσοι οιήρχοντο ( κα
τα την μεσημ6ρίαν) η -θύρας η 
1tύλας . (X'ICO σε6ασμον 'ΠΟΙJ έξεοή
λωνον με σιω1tην 1tρος τον -θεον 
' ' - "λ ( ' "Η τον κυριαρχον των ο ων τον -

λιον συμ6ολίζοντα -.ον Δημιουρ
γόν). ( 6λ. σήμερον -.ην 1tερι με
σημ6ρινης ήσυχίας οιά-.αξιν). 

'ΕϊVώριζε και · ό "Ομηρος οτι 
ήσαν ίεραι αί -θύραι, 01tως το qiα
νερώνει με οσα .λέγει : οτι ό Φι
νεύς εσειέν σύτας άντι -θερμων ,πα
ρακλήσεων :Π 

«σείοντας :τις κολλητες 'σανί
δες ( των ·.9-υρων) γονατιστος μ1tρο
στα στο γυιό -.ου». 

Έγνώριζεν, ό "Ομηρος, και τας 
:,_ύλας του Ούρανοίί, τας ό1tοίας έ
νε1tιστεύ,θ.ησαν ε!ς τας "Ωρας 'ΠΟU 
κυριαρχουy των νεψώσεων των ό-
1tοίων και κρατοίίν -.α κλειοια οια · 
να άνοίγουν και να κλείουν αύ-.ον 
(-.ον Ούρανόν) με τα σύννεψά: 
. «Και να οιαλύουν το -itυκν.ο το 

σύννεψον η να το -θέτουν έ1tάνω»·\ , ,., tl ' - ( 'ΙJ. ' και, εκ του οτι εμυκωντο εορον-
τουν, έμο�1χριζαν) οιότι και αί 
6ρονται ,προέρχονται ά1tο τα σύν
νεψα. 76 ( �λ. κάτω σημ. 76). 

«.Αύτ.όμα-::ες άστρα1tο6ρον-.οίίσαν 
οί 1tύλες τbC · Ούρανοίί ·πού Υ.άτε
χαν οί 'Ώρες». 

Σ η μ . 75. Ίλιαδ. 1, 581-583.
Λέγει δ γέρων Οlvεός, δασιλευς των 
Αlτωλωv πρός τόv ijρωα ulόv του 
Μελέαγροv ( τόv φοvεόσαvτα τόv 
Καλuδώvιοv κάπροv) . 

«Μέ πολλές παρακλήσεις Ικέτεu
εv δ γεροαρματηλάτης Οlvέας, περ
νώντας τό κατώφλι, μέσα στό ύφη
λόροφο θάλαμο, σε[οvτας τlς κολλη
τές των θuρωv σανίδες, γονατιστός 
'μπρός στό γuιό του».' 

Σ η μ. 76. Ίλιάδ. Ε, 751. Εlς 
την «' Αριστε[αv Διομήδοuς» σuμδο
λικά θέτει vά μετέχουν εlς την μά-

· κγ') Ή λ ί ο υ 'lt ύ λ α ι: 28.
Λέγει οε κά1tου 77 και 'Η
λίου πύλας και έπισημαίνει καί 
-.ον Καρκίνον . (-θερινον ήλιοστά
σιον) καί τον Α!1όκερων ( το χει-

, ) � , , ' μερινον ·διc;-�ι μεχρι του-.ων 1tρο-

χηv καί θεοl καl ή Άθηvα κα! ή 'Ή
ρα· δ στ[χος περιέχεται εlς τους έ
ξης: Πάνοπλες σπεόδοuv εlς τήv. 
μάχηv· καl ή 'Ήρα: (Ε' στ(χ. 745),
«'Ες δ' δχεα φλόγεα ποσl δ(ισετο ... » 
= (εlς δχημα ταχυ καl άστραφτερό 
σάv φλόγα άvέδηκε καl στό χέρι τό 
δόρυ πηρε ... ·,) κα! στίχ. 348: «'Η 
'Ήρα μέ μαστίγιο vά τρέχουν γρήγο� 
ρα διάζει τ' lχλογα· 
αύτόματες. άστραποδροvτquσαv ο 1 

, , πύλες τ' Ούραvοu που κατέχουν ο! 
. τΩρες 

σ' αύτές δόθηκεv ή φρρvτ[δα του 
μεγάλου Ούραvοu καί του 'Ολύμπου 
καl τό πυκνό vά· διαλύσουν σόvvεφο 
η vά τό άπλώvοuv 6τάvω». 

Μεγαλοπρεπής άλληγορική εlκώv: 
Ή 'Ή ρ α ή πρεσδuτάτη του Κρό
νου (Χρόνου) θυγατέρα, έΤvαι σόμ
δολοv του ,Αέρος καl του διαστήμα
τος καl των έκεί θείων δυνάμεων που 
ρuθμ[ζοuv την, δρμοvικηv των 'Ά
στρων κ[vησιv. Συμβολίζει «τό έvο

ποιημέvοv πεδίον του Άϊvστάίv των 
· θεμελιωδών νόμων του Σόμπαvτος

(ελξεως, ήλεκτρομαγvητισμοϋ κλπ).
Α ι "Ω ρ α ι: δ χ ρ ό V O ς Ι 

που ρυθμίζει αύτά, δπως τό ,μαστί
γιον της 'Ήρας. Στίχ. Ε, 767-769
«μάστιξεν, δ' tπποuς τώ δ' ούκ άέ-
κοvτε πετέστηv . 
μεσσηγυς γαίης τε καί ούραvοu ά
στερόεvτος». 
'Ήτοι: μαστίγωσε τ' αλογα· αύτά 
τά δόο lχθελα φτ_εροόγισαv, άvάμε
σα Γης κα\ του γεμάτου "Αστρα 
Ούραvοu». Γνώριζε μυστικά δ 'Ό
μηρος. 

Σ η μ. 77: Λ έ γ ε ι  δ έ. π ο u: 
Όδόσ. ω, 12-14. Ό 'Όμηρος πα
ρουσιάζει τόv «φuχοπομπόv», Έρ
μηv vά δδηγfi τάς φuχάς των φονευ
θέντων ύπό του 'Οδυσσέως μνη
στήρων εlς τόv 'Άιδηv καl λέγει: 
ω, στ[χ. 12-14: «Παρ' δ' fσαv Ώ

κεαvοϋ τε ροάς κα! Λευκάδα πέτρηv, 

.\i 

,,_ 
,. 

-1 

1 
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χωρεί (ό "Ηλιος) άπο τον- οόρειον 
&νεμον είς το: νότια κατερχόμενος 
καί άπο έκεί είς το: 6όρεια έπα
νερχόμενος. 

Ό Αί1όκερως καί ό Καρκινος 
περί τον Γ αλαξίαν έτάχ-θ-·φαν καί 
είς τα πέρατα αύτου, είς τα οό
ρεια μεν ό Καρκίνος είς τα νότια 
οε ό Αίϊ6Υ.εpως. 

Δήμος �νείρων 78 κατd: τον Π u
-θα1όραν78 (συνά-θ-ροισις σκιών σαν 
σε. ονεφον) είναι αί ψυχαί αί ό
ποίαι, λέγει, δτι όοη1ουνται είς 
τον l'αλαξίαν, .ό όποίος όνομάζε
ται με το ονομα τουτο άπο το οτι 
με 1άλα τρέφονται . οταν πέσουν 
( κατέλ-θ-οuν) καί πάλιν είς την 
ιένεσιν· �(, αύτο οίοουν σαν -θ-u
σία-1 ( μν-1'],J.όσuνον) είς αύτάς οί ό
οηγοι των ψι,χων μέλι άνακατω
μένο11 με γάλα, σύμ6ολον οτι προ
ετοιμασμέηι με εύχαρίστησιν έρ
χονται οιd: την νέαν γηίνην ζωήν
με αύτο:ς ,i γάλα έκ φύσεως οί
οεται να �ας σuντροφεύ� κατd: την 
κuοφορίαν · ( γαλακτοφόροι οί μα
στοι της μητέρας πριν '(εννήσ�). 

ήδέ παρ' ήελίοιο πύλας καί δ ή -
μ ω vόv ε ι ρ ω v  

/ ηισαv· αΊφα δ' Ίκοvτο κατ' άσφοδε-
λόv λειμώνα, 

εvθα τε vαίουσι φυχαί, εfδωλα κα
μόvτωv». 
"Ήτοι, κατά μετάφρασίv μας: 

Πλησ{οv προχωρουσαv καί στου 
Ώκεαvου τά ρεύματα κα\ του Λευ
κου του Βράχου 
καί στου 'Ήλιου κοντά τές πύλες 
καί σέ τόπο πήγαιναν σέ συvάθροι
σι, σαν σέ οvειρο, φυχωv· μά εφθα
σαv γοργά στό λειΜδι άσφοδέλωv, 
δπου εΊvαι ή διαμονή φυχωv, ο! σκι
ές των πεθαμένων». 

Σ η μ. 78. Δ f\ μ ο ς 6 v ε ί ρ ω v: 
λέξεις του 'Ομήρου· (Βλ. τήv προη
yουμέvηv παρατήρησιv στ{χ. 13). 
Κατά λάθος δ Πορφύριος τάς άπο
δίδει ε[ς τόv Πυθαyόραv. 

---------

Είς τα νeιτια (κλίματα), άκόμη, 
μικροκαμωμένα άπο τ·ην φύσιν 1ί
νονται τα σώματα· οιότι ·η -θερμό
της έπιορ� να 1ίνωνται πολυ ί
σχνd: και ν� μικραίνουν και 1/0: 
ξ·ηραίνωνται· ένω άντί-θ-ετα είς τά 
οόρεια είναι με1αλόσωμοι. 

Παράοειγμα οί Κέλται, Θρi
κες, ΣκύJαι δποu και ή χώρα των 
έχει πολλή·� ύγρασίαν καί &φ-θονα 
είσοοήματα παρά1ει. 'Αφου και αύ
το το ονομ-χ είναι άπο της 6ορας· 
6ορd: οε -θα ε'ίπ�, τροφή, και ό &νε
μος λοιπον που πνέει άπο γη πού 
παρά'(ει :ί<1: -f;ονα τρόφιμα, έπε�οη 
,ι Ι \ \ \ ( εχει σχεσιν με την τροφην 60-

, ρd:ν) έχει cνομασ-θη Βορρας. 79 
"'') ο' - �' (\ κο v ρ α ν ο u ο ι ν u ρ ο ν :

29. Σύμφωνα με αύτd: είς μεν
1 (\ ' ( ,, (\ ) ' ' τον ννητοΊ αννρωπον και τον

είς 1ένεσιJ κατερχόμενον, άνεξάρ
τητα φύλΟJ, άρμόζοuν τα οόρεια, 
είς τον ά'(απητον οε είς τους -θε-
' 

( \ �/ 
\ ff 

) 'οuς τον οικαιον, τον α1ιον τα 
νότια· οπως πάλιν άρμόζουν οιο: 
τους -θ-εους ,μεν τα άνατολικά, τα 
aυτικd: aε aιd: -.ους aαίμονας ( κα
τωτέρας άσάρκους όντότητας). 

Έπειοη .,,, qύσις ώς άρχήν -.ης 
εχει να έκοηλώνεται με άντι-θ-έ
σεις,80 πανταχου το οιπλό·9-uρον έ
χει προ6λ η·S.η ώς σύμ6ολον. Διό
τι ή μέ-θο,ος είναι η οια του νοη
του η οιο: του αίσ-θητου· και του 

Σ η μ. 79: Δέv εΤvαι πιθανή ή έ
τuμολοyία του Β ο ρ ρ α άπό τήv 
6 ο ρά=τροφή. 

Σ η μ. 80. Ά π ό έ τ ε ρ ό τ η-
τ ο ς: άπό τό εvα έκ πολλωv ή έ ν
α v τ ι ό τ η  ς π.χ. εΤvαι πορφυρουv 
άποκλείοvται τά άλλα χρώματα· ά
πό τά δύο τό εvα ή ά v τ ί φ α
σ ι ς π.χ., η θνητός η άθάvατος· 
η σκότος η φως. Νόμοι της φύσεως 
καί [δίως ή ά v τ { φ α σ ι ς, τά άλ
ληλοαποκλειόμεvα δύο. 

-----------
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αίσθητου η χωρις πλάνην η με 
πλάνην� και πάλιν η δ[ά .της ά-. 
θανάτου -:-;ορείας η διά' θανάτου 
( θνητης). Και κέντρον l},λλο μεν 
ύ�άρχει ύπεpάνω ,της Γης, �λλο 
δε έντος τΤις Γης και &λλο ση

μείον το άνατολικον και &λλο το. 
δυτικόν. Καl &λλα τά άριστερά 
και .&λλα .-;ά δεξιά· άκόμη 'νύκτα 

\ t'· ' · , ' ' ,, . t και ημερ:.ι· αυτο · σημαινει οτι η 
άρμονία άπαιτεί θύο τόνους ( άν
τιδράσεις) και πετυχαίνει έκείνο 
που ζητεί ( αν τοξεύ'Ώ, οπ�ς το τq.:.

' ξάρι έπι της λύρας) -δι� των έ
ναντίων.81: 

Δύο δε στόμια ό Πλάτων διδά
σκει, έκεiνο διά του όποίου άνα-
6αίνουν είς• τον Ούρανόν και έ
κείνο δια τtίί όποίου κατα6'αίνουν 
είς την Γ�ν- καί οί θεο�ογουντες 
δια τας ψυχας ,δύο πύλας θέτουν, 
τον 'Ήλiον ( συμ6ολικά) και την 
Σελήνην- ,.α: δια μεν της πύλης. 
του 'Ήλιου οτι άνα6αίνουν αί φυ
χαί · δια δε της πύ'Χης της Σελή-' 

. 

νης οτί κατα6αίνουν.82 

Σ η _μ. 81. Δ ι ά τ ω  v έ v α v τ (
ω ν: Βλέπε προηγοuμέvηv σημ. 80 
περl . διαφοράς έvciντίωv καl άντιφα-
τικωv. 
Σ η μ,' 82. "Η λ ι ο ς - Σ ε λ ή ν η: 

'Ήλιος, σύμ5ολον του πvεuματικου 
· φωτός ,ε!ς τό δποίον άvέρχοvται α!
ψuχαί· ή Σελήvή διά του δμιχλώ0, 

δοuς, καί θαμπου φωτός της σuμ5ο
λίζει των κατερχομέvωv ψuχω.ν τό
άμφίι;Ιολοv της έπιτuχ(ας.

Σ η μ: 83. Ο! στίχοι έκ της Ί
λιάδος Ω, 527 - 528 l:χοι,,v ώς έ
ξης:
«δοιοl γάρ τε πίθοι• κατακεί·αται έν
Διός οδδει · ' 
δώρων οΤα δίδωσι, κακων, fτερος δέ
έάων». 'Ήτο'ι:
Καl δύο δέ5αια πιθάρια• τοποθετη
μένα εΤvαι στό κατόφλι του. Δία
γιά δώρα, δσα δίδει, κακωv στό · f
vα καl στό αλλο τίποτα.

Και είς τ?ιν "Ομηρον δύο πιθά-
; , 

' 
ρια αναφερονται: 

<<Για δι1φα που δίνει, συμφορες 
στο ενα κο:ί στο• &λλο τίποταη.8·3 

κε') Ψ υ χ η -· . π ι θ ά ρ ι: 
, 30. Καί ε:!ς τον .• Γοργίαν �ου 

Πλάτωνος 84 ό πίθος (πιθάρι) 
συμ6ολίζ;ι -;ην φυχήΨ έπέίδrη &λ
λη μεν κάμνει καλα εργα, &λλη 
6λαπτικά ( κατά την γηίνην ζωήν 
της). ,'Και ή . μεν πρώτη άπο σύνε-

Σ η μ. 84. «Γ c, __ ρ γ ί α» τόv διά
λογqν του Πλάτωνος: Ε!ς τό κεφ. 
ΜΖ' (ρ. 492) .ε!ς τήν ύλιστικήν θε
ωρίαv του Καλλικλέοuς δτι: άρετή 
ε1vαι vά {κανοποιfi τάί; ο!ασδήπο
τε έπιθuμίας _του δσον. δύναται πε
ρισσότερον καί. διά ο!οuδήποτε μέ
σου καί δτι τουτο άποτελεί τήν γ,ηι
vηv εύδαιμονίαv πού δέv τήv εχοuv 
άνάγκηv μόνον ο! νεκροί,, .δ Πλάτων 
(διά του Σωκράτους) άirαvτςχ μέ 
γνώμας σοφων καl μέ τούς στίχους 
τοϋ Εύριπίδοu περl νεκρών. ί,Τίς οΤ
δεv, εl τό ζην μεν έστl κατθαvείv, τό 
κατθαvείv δέ ζην;»._ 
.,Ήτοι: ποιός δμως γνωρίζει αv ή 
ζωή εΤvαι θάνατος, δ δέ θάνατος 
ζωή; (Βλ. καl Ε,ύαγ. Ίωάvv. ε', 24): 
«άλλά · μετα5έ5ηκεv έκ τοϋ θανά
του ε!ς τήv ζωήν». · 

ΟΙ αλλοι σοφοl (κα.τά Πλάτωνα) 
εΤναι δ Πυθαγόρας κα\ δ Ήράκ�ει
τος. Πρός τί;, καί δ 'Ηράκλει
τος δέv όνομάζει τόv · θάνατον 
γέvεσιv (νέαν 5ίωσιν); » (Βλ 
Κλημ. · Άλεξ. Στρωμ. 434). Τό 
σώμα, προσθέτει δ Πλάτων (ε!ς 

· τόν Γοργίαν) εΤvαι σ η μ α  (τάφος)
της .Ψuχης· έξ α1τίας των .έπιθuμιωv
του συνταράσσεται ή ψυχή. Τουτο
κάποιος (δ Έμπεδοκλης) τό ώvό
μασε πιθάρι καl τούς άvοήτοuς ά
μuήτοuς · ή ψυχή τούτων εχει μέσα,
ε!ς τό πιθάρι της έπιθuμ(ας άκολά
στοuς καί δμοιάζει μέ τρύπιο πιθάρι·
αύτοί. ο! άμύητοι εΤvαι ο\ πλέον δυσ
τυχισμένοι,· διότι. μέ τρύπιο πιθά
ρι, σαν' μέ κόσκινον, ας παρομοιά
σωμεv τήv ψυχήν' προσπαθουν νά
μεταφέρουν νερό. (Βλ. κ.αί Σημ. 32,
33).

,:,1 
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σιν ή δε &λλη άπό άφροσύνην. Πι
,9.άρια λέ-rονται αί ψυχαί, καί εί
ναι, διότι μεσα των άπο-Sηκεύον
ται συνή-Sειαι και εξεις με ένερ-

, ( ' ,,. λ, ' 1ειας και πραςεις κα ας και 
κακάς). 

Καί είς ,ον Ήσίοδον &λλος μεν 
κάποιος συμ6ολίζεται με πι8άρι 
δεμένον, :χλλος δε με έκείνον ό ό
ποίος παραλύει άπό την άκόλα
στον ήδοΨrιν καί πάντα άπο μέσα 
του τα καλd- διασκορπίζει καί μό
νη του μένει ή έλπίοα.65 ·'Αλλη-
1ορεί o·tJλ. με αύτα οτι ή φαύλη
ψυχή σκορπισμένη Υ.αί τυλι1μέΨ(J 
1ύρω άπο uλη ( το q-ωμα) ξεφεύ-
1ει άπο τον προορισμόν της ( «τ·ίjς 
τάξεως 3ιαμαρτάνει») καί συνη
-Sίζει να περι1ελ� καί έξαπατ� 
τον έαυτό� τ-r1ς είς ολ·ην αύτήν τ·rιν 
άταξίαν χ.αι άνη·9ιχ.ότητα με κα
λας έλπίοας. 

31. Άφο3 λοιπόν πανταχο3 εί
ναι σύμδολr,ν είς την φύσιν να ,10-

οϋνται ούο -9υραι έπόμ.ενον ·)iτο καί 
το σπήλαιον ( το Όμ·tJρικόν) να 
μη λέγεται μονό-Sυρον άλλα να ε
Χ'Ω δύο -Sύρας προσαρμοσμένας κα
τά ομοιον τρ6πον προς την -πραγμα
τικότητα δηλ. καί τας -Sύρας πού 
άρμόζουν Υ.αι είς -θεοuς και είς 
άγα-Sούς και -Sύρας δια τούς -Sνη
τούς ( άν-Sρώπους) ταπεινοτέρας. 

'Από αύτα και ό Πλάτων έπη
ρεν άφορι-1,·ην καί γνωρίζει καί ό 
ίΌιος περί κρατήρων και άντι ,ων 

Σ η μ. 85' Ό Ή σ ί ο δ ο ς, δ έκ 
Βοιωτίας μέγας μετά τόν 'Όμηρον 
επικός ποιnτής, είς τά «"Έργα καί 
Ήμέράι» στίχ 60 κ.έ. διηγείται τόν 
γνωστόν μϋθον τnς Πανδώρας πού 
από άνυπομονησίαν άνοιξε τό πιθά
ρι καl εφυγαν δλα τά καλά καl μό
λις πρόλαδε νά κρατήσn μέσα τήν 
έλπίδα. 

άμψορέων ( τών δοχείων μ.ε aJo 
λαδάς) όμιλεί δια πι-θ-άρια και οια 
ούο στόμια, οπως εί1tομεν, άντί 
των ούο πvλωv- και ό έκ της Σύ
ρου Φερεκίο·tJς όμιλεί περί ά;ιοι
γμάτων της Γης και δια καταδό
-Sρccς και .σπήλαια καί -θύρας καί 
1tύλας και οι' ολων αύτων ύπο
νοεί άλληγορικα ,ας γενέσεις ( έν
σαρκώσεις) των ψυχων και τας ά-
1tοσάρκώσεις ( ά1tαλλαγην της ψυ
χης άπό ι:ο γήινον σωμα). 

Άλλα οιG- να μ:η μακρολογοίί
μεν άναμειγνύοντες είς το ,9έμα 
τας γνώμας των 1tαλαιων φιλοσό
φων χ.αι -θεολόγων, νομίζομεν οτι 
την πλήρη σημασίαν το3 νοήμα� 
τος εχομε·ι παρουσιάσει, οι' οσων 
είπομεν, π_,ρι της Όμ·(Jρικ·ης διη
γήσεως. 

κστ') Έ λ α ί α - σ ύ μ 6 ο
λ ο ν: 32. 'Υπολείπεται να έξη1ή
σωμεν το σύμιολον δια της έλαίας 
1tou είναι αεί φυτευμένη, τί τέ
λος 1tάντων -θέλει νά μας οείξ'Ω. 
Βέ6αια αύ,-}1 κ&τι περισσ-ότερον 
συμ6ολίζει IΥΠΟ το να είναι έΥ.εί 
πλησίον φυτεμένη κατά τύχην, έ
πειοη εχει λεχ-Sη οι' αύτην οτι 
κείται είς -cην κορυφην τοίί λιμ�
νος. 

«Αύταρ έπι κρατος λιμένος τα
νύφυλλος έλαίη· άγχό-Sι αύτης &ν
τρον>>" ητ::Η: 

Άλλ' ομως άκρι6ως έκεί έπάνω 
είς την κεφαλήν τοίί λιμένος ύ-

, '!:' λλ ( ' ' ' παρχει οc,ι..ψυ ος με στενα και
τεντωμένα φύλλα) έλα ία· έοω ΚΟ'Ι-' . , ' 'λ ( , , ) τα σ αυτη σπη αιον ε ρισ;ι.εται .

'Υπάρχeι οηλ., έλαία, οχι οπως 
,θ.α ένόμι�ε κά1tοιος, άπο κάποια 
σύμπτωσιν έΜί φυτρωμένη. άλλα 
αύτη σ&ν ι:Υ κραττj την λύσιν του 
αίνί1ματο; τοίί σπηλαίου. Άφοίί 
6έδαιο: ό Κόσ-μος, το Σύμ1tαν, δεν 
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εγινε συμπτωμαηκα: ουτε μόνος 
του, άλ'λα: εlναι Σοφίας θεου 3η- · 
μιούργημα κα_ι Νοερας φύσεως ά
ποτέλεσμα· aια: τον λόγον ·αύτόν, 
πλησίον του σπηλαίου; της συμ6ο
λικης είκό·Jος του Σύμπαντος, πα
ρουσιάζεται φυτευμένη έλαίά ώς 
σύμ6ολον της Σοφίας του Θεου. 
Το φυτον αύτό, ώς γνωστόν, !ε
ρον εΙναι της 'Αθηνας καl ή Ά
θηνα θεα: της Σοφίας. 

'Επει3η ητο γενν.ημένη ή θεα: 
( Ά-θ-ηνα.) άπο την κεφαλην ( του 
Διος) έπενόησεν ό ,θεολόγος• ('Ό
μηρος) ομοιον τύπον με όμώνυμον 
σύμ6ολον την κεφαλήν του λιμέ
νος καl άψιέρωσεν είς αύτήν το 
σπήλαιον 3t' αύτης θέλει να: φα-

, t' -..,• Τ ,ι -νερωσυ ο-;ι �εν ητο εμπνευσις της 
στιγμής ή ϊλη 3ιήγησις, ουτε τυ
χαίον καi άaικαιολόγητον έργον, 
άλλα: άποτέλεσμα εύφυους έπινοή
σεως καl ,-οφης έχτελέσεως με 
το να θέσυ την έλαίαν χωριστα: 
άπο το :s-;cήλαιον άλλα καl πλη
σίον αύτου καl τοποθετημένην έπl 
κεφαλης του σ.ύμπαντος 861 λιμέ
νος. 

33. Με· το να εfναι ή· έλαία φυ
τον άειθαλες παρουσιάζει κάποιο 

' f , \ χαρακτηριστικον ομοιοτατον προς 
( την ζωη-, καl κίνησιν) των ψυ-- , , ' , ' χων μεσα εις τον κοσμον,. και κu-, ' .., , ' ' , ,, ριως αυτων εις τας οποιας εχει 
&ιφερωθη τό σπήλαιον. 

Ή έλαία κατα το θέρος μεν 

Σ η μ. 86. Σ ύ μ π α  v τ ο ς  κ ε
φ α λ ή: διπλη ή σημασία τώv 
λέξεων· καl τό όφηλότεροv καl κυ
ριαρχοϋv σημείον του λιμένος δλο
κλήρου ή κεφαλή 6.λλά κα\ δ λιμήν 
ώς τό κυριαρχοϋv σύμδολοv προσ
αvατολισμοϋ πρός τό σπήλαιον τό 
δποίοv .τίθεται ώς άλληγορία του 
Σύμπαντος Κόσμου. 

τα: λευκα: των φύλλων άνανεώνει, · 
κατα; τον χειμώνα δε παραμένουν 
λευκότερα.87 Δι' αύτο καl ,κατα: 
τα:ς λιτανείας καl παρακλήσεις u� 
ψ' , ' λ'"' , ωνουν νε?χομμενους κ αοους ε-
λαίας με την προσδοκίαν καί έλ-

,,. ,, ' ' λ ' ( , , ., πιοα οτι 7.?Ος το ευκον το ωφε-
λ \ ' .. ' ' • ' Q' ιμον; οtα: τους εαυτους των, να 
μετά6άλουν το σκοτεινόν · ( το &
γνωστον χα) ά6έ6αιον) του κιν
Μνου ποιι τοιις άπειλεί. 

Έκ φύσεως άειθαλής (3ιατη
ρουσα καθ' δλον το έτος τα: φύλ
λα) ή έλαία συνδέεται προς τον 
6οη,θ.ον ,είς τοιις. κόπους με τον . 
καρπον πού 3ί3ει· εΙναι άφιερωμέ
νη είς την Άθηναν καl είς τοιις 
άθλητάς· έ�. των κλάδων της 3ί-
3εται στέ?ανος είς τους νικητα:ς 
και μέ κλ�οους της προσέρχοντα; 
οσοι εχουν &,,άγκην να: παρακαλέ
σουν. 

Άλλα: ·-<.αl το Σύμπαν 3ιοικεί
ται uπο Φύ-:εως γεμάτης' Νου και. 
Σοφίας ( του Δημιουργου Θεου) · 
καθοοηγού;J.ενον αίώνια και μετα: 
, Ι \ Ι l: 

t ) t \ ( \ ισχuος και 1 αc,εως· α1t αυτην την 
Φύσιν) 3ί3ονται και τα: νικητήρια 
έπαθλα είς τοιις νικητα:ς του 6ίου 
καl ή θεραπεία καl άνταμοι6ή ά
πό τοιις πο)..λούς τους κόπους. Άλ
λα: αύτος ό όποίος έπανακτ� τοιις 
άξίους συμ-.α·θείας και τους πα
ρακαλουντας ( τόιις με έργα ένα� 
ρέτους) είναι ό σuγκρατων ( καl 
συντηρων) τον Κόσμον Δημιουρ
γός. 

Σ η μ. 87. Λευκά τώv φύλλων ...
λευκότερα: ώς γvωστόv ή έλα(ά δια
τηρεί πυκvόv τό · φύλλωμα καθ' δ
λοv τό fτος· άvαvεώvει τά φύλλα 
της ταυτοχρόνως μέ τήv δλόστησιv 
νέων· rτό χρώμα τωv άvοικτότεροv 
(λευκότεροv) πρός τό κάτω μέρος· 
τόv χειμώνα εΤvαι ζωηρότεροv. 

: 1 

., 

-��

· ι 
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κζ') Κ α ,θ α ρ μ ό ς: 34. 
Είς τοί:ίτο λοιποv το σπήλαιον 
ό 'Όμηρος οιaάσκει οτι πρέ
πει vα κα,;ατε,θ,'Ω κά-ι9-ε έξωτερι-

\ 
'λ ' , ' , - �\ , κοv u ικοv αποκτ·ημα· αφου οε α-

παλλαγυ ( άπο ολα αύτα τα ύλι
κα έvοχλήμα-ια) και τα σωματικά 
έλαττώμα-;-α και άφοί:ί περιδλη,θ'Ω 
το σχημα, ,ηv ψuχικηv οιά-θεσιν 
του άγvοσ προσκuνητοί:ί και άφου 
άποκόψ·rι τας έπι-ι9-υμίας του σώ-

, '(Ί " ( \ ματος και κανε αχρ·φτοv και 
6λαδεροv) ".αί άποδάλrι και τάς 
αίσ-ι9-ήσεις ( παραμελων τ·ην χρη-

) , " λ , ' σιν των τοτε ας π ησιασ11 vα 
συvομιλήσ'!1 μετα της Ά-θηνας 
( συμοόλοu :Σ;οφίας και άγνότητος 
και ψυχ�κο; σ-ι9-ένο υς) άψου κα-θίσ11 
μαζύ της uποΥ.άτω σύρρ ιζα της 
έλαίας, ίνα έκεί περικόψ·ο δλα τα

κακόδουλα της ψυχης του πά
,θη.88 

Διότι 1ομίζω, οχι δέδαια χωρις 
σκοπόν, και την iοίαν γνώμην εί
χον και οί r.ερι τον Νουμήνιοv,89 
δτι ό Όσυ:;σεuς 7':αρουσιάζεται ύ- · 
'1':Ο του 'Ομήρου εiς την Όδύσσειαν 
δτι φέρει την σuμδολικr;ν εiκόνα 
έκεί11ου 7':0U οιέρχεται σειράν γενέ
σεων ( έvσαρκώσεων) και καταλ ή
γει με αύτον τον τρό'!':ον νά ά1tο
κα,θίσταται άπηλλαγμένος r.λέον 
ά1tο κά-ι9-ε κλυοωνισμοv και κίνου
vοv έκ της ,θαλάσσης και !;εχω-

Σ η μ. 88. 'Αξιοπρόσεκτα οσα 
έδω λέγει δ Πορφύριος· τήv -n:λήρη 
κάθαρσιv καl άπαλλαγηv άπό σω
ματικάς έπιθυμίας καl ψυχικά πάθη 
εδιδάσκοvτο ε!ς τά μυστήρια· δ μυ
ούμεvος επρεπε vά έπιζητήο:n τηv 
επιτυχίαv τούτων· μόvοv δσοι κα
τώρθωvαv πλήρη έξαγvισμόv καl 
καθαρμόv ελάμ6αvοv ώς επαθλοv 
τήv μεταθαvάτιοv άγιότητα καl α!
ωvίαv μακαριότητα. Καl άπό τούς 
,χριστιαvούς αύτό επιζητείται.

\ 
- - --

ρίζεται άπο τους άπείρους ( τους 
μη γvωρίζJvτας τον άλη,θη 1tροο
ρισμον της 1ηίvης ζωης). 

«'Απομακρύνεσαι κάπου έξω άπ' 
αύτοuς 'lt'OU ,θάλασσα οεv γνωρίζουν, 
τους ανορας 1tOU άκόμη οεν τρώ
γοuν φαγ•ητον άνάμικτο μ άλά
τω;90 

Πέλαγος και ,θάλασσ α και 
λ ls:, / ' \ \ Ι ) ccκ υυων» , αναταραχη με κυματα 
' '' ' Πλ' και απο τον ατωνα συμl;,ολι-

κα λαμδάνεται c<ή uλικ•η σύστα
σις» ( ή γ'fjίνη οιαδίωσις). 

κη') Θά λ α σσα - Ζω η ς  
σ ύ μ δ ο λ ο ν: 35. 'Εξ αύτης της 
αίτίας, νομίζω, ώνόμασε τον λι-

· Σ η μ. 89. Περί Νουμηvίου βλέτr.
σημ. 2 καί 61.

Σ η μ. 90. Όδύσ. λ, 122-123. 
Ό Τ ε ι ρ ε σ ί α ς δ μάvτις, τοϋ 
δποίου τήv σκιάv συvήvτησεv ε!ς τόv 
'Άδηv, προφητεύει ε!ς τόv 'Οδυσ
σέα τά μέλλοντα καl πως θά ά
παλλαγfi άπό τούς μvηστηρας. (Βλ. 
ε!ς τούς στίχους άπό λ 119 κ.έ.). 

«' Αλλ' δταv τούς μvηστηρας μέ
σα στ' άvάκτορα τούς εξοvτώσnς η 
μέ δόλο η φαvερά, μέ τό μυτερό 
χαλκό, πηγαίνεις 6έ6αια επειτα, ά
φοϋ πάρnς καλοταίριαστο κουπί, καί 
άπομακρύvεσαι κάπου . .. ». (Βλ. α
vω συvέχειαv). 

"Αλλη άλληγορία: μvηστηρες - έξ
όvτωσις = α\ κακίαι, τά πάθη, τά 
ελαττώματα· Μετά τήv άπαλλαγήv 
τωv ή κάθαρσις δτε άvήκει ε!ς 
τούς άγvούς, τούς άγίους χω
ριστά άπό τούς «άπείρους», (ά
περισκέπτους, άvοήτους), πού δέv 
γvωρίζουv vά άλατίζουv τό φα
γητόν, (νά ρυθμίζουν τήv ζωήν 
τωv τήv γηινηv καλλιεργοϋντες τό 
πvεϋμα των -άλάτι- καl τηροϋv
τες αφογοv ήθικότητα -γαλήvην
εξω άπό τήv θάλασσαν -τήν ύλιστι
κήv καί ταραχώδη ζωήν). (Βλ. 
τά λεγόμενα έν συνεχείςχ) . 

- -- -- - � - -
-

- -
-

- � 
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μέyα του Φpρκ�νος· «Φόρκυνος '911 
δέ τίς έσ�:1 λιμήν, άλίοιο γέρον
't'Ος�>; .· ( 6λ. παρά1. 1, σ .ημ. 1 έρ
μηνείαν, ολων των στίχων ν, 93 -
112)., 

Του Φ69κυνος91 τούτου την .-θυ-
1ατέρα, την Θόωσαν, . 1ενεαλο1ει 
είς την αρ χην της «Όουσ·σείας», 
της όποίας τέκνον ητο . ( έκ του 

, Ποσειοωνος) ό Κύκλωψ (ό Πολύ� 
ψημος), -;ο� όποίου τον όψ-θαλμον 
ό ΌουσσεJς κατέστρεψεν ϊνα ύ-

, ;, � ) 1 \ f '.l' -παρχ'Ώ η ;,ναμνησις κ.αι μεχρι της 
πατρίοος τω κ�ποιόυ. έκ των ά
·μαρτημq,των του, 'Εκ της αίτίας
αύτης έπίτηδες δια' τον 'Οουσσέα,
ο ποιητης ,κα-θορίζει κάτω άπο
έλαίαν -θέσιν 'που άρμόζει · είς ί
κ'έ"rην, πρr.σκυνητην του ' -θεου
( Π οσειδωνος) · iροσερχόμενον με
παρακλητιΥ.Ο'Ι κλάοον. έλαίας και
με σκόπον να 1λυκ�'Ώ την όρ1ην
του -θεου του Ι όποίου τον ύίον έτύ
cpλωσε. ΒJ6αια δεν ητο είίκολον
να άπαλλαγη ·: ( ό . 'Οδυσσευς) έκ
της α!σ-θητης αύτης 1ηίνης ύλι
κης · ζωη; άφου την έτύcpλωσε

Ι και , άcpου προσπά-θησε να την
έξον:τώσ� σύντομα. Διότι έπα-

Σ η μ. 91. Φ ό
. 
ρ κ υ ν ο ς: Πάπ

πος έκ μητρός τοϋ Κύκλωπος Πο
λυφήμου. 'Αναφέρεται εlς Όδύσ. α, 
70 κ.έ. καl v, 96 καl ν 345. 

Σ η μ .. 92. «'Ω ς π τ ύ ο ν τ ή ν
, κ ώ π η ν»: σαν φτυάρι τό κουπί. 

Τ ό κουπl κτυπα τήν θάλασσαν δ
που μετακινείται ή δάρκα μέ δυσ
κ,ολίαv καl κατόπιν προσπαθειών 
καl κόπων, τrou καταβάλλει δ κω
πηλάτης· μέ τό φτυάρι πετοϋν εlς 
τόν άέρq. ,όν καρπόν δια νά · χωρι
σθfi. άπό τά. άχυρα κ;αί τήν σκό
νιν. Άλληγορ{α της _ ψυχης: κλει
σμένη ε!ς τςι ύλικό11 σώμα μετά κό
πων καl άγωνίας διαπερςi τά κύ
ματα τοϋ 6{ου· δταν άπο5άλn καl 
άφήσn τό γήίνον fνδυμα, τό σώμα, 
ε!ς τήν Γην πετςi ε!ς τους α!θέρας ... 

κολουθεί οι' αύτον πόυ τολμ� αύ
τα 'να ·πράξ 'Ώ ή όρ1η και -θαλασ
σίων και γηίνων -θεϊκων δυνάμε- . 
ων- αύτας τας ουνάμεις εlναι ά-

;νά1κη πρότε.ρον να έξευμενίσ'Ώ 'και. 
1λυκάν'Ώ τον ·,θ.υμόν · τους και με 
-θυσίας και με τό , να ύποδλη-θη 
ε!ς τους κοπους των' πτωχων .και 
τας στερήσεις και με. ύπομονην αλ-. 
λοτε μεν με το να καταπολεμη 

' '(). . (' ' ' ' \ τα Π'ανη 1του τας κακιας του και 
τα έλαττώματά του) , αλλοτε πά
λιν με ·το να, τα κατα:πραuν'Ώ χα1 
να τα ξεγελ�, άcpήνονtάς τα άν
εκδήλωτα', Υ.αι με κά-θε τρόπον να 
άπαλλάσσ-εται, �π1 - αύτά·' ό σκοπός 
του να ε[,ι,γ,ι: άψου κα-θαρισ-θη ά-. 
πο τα σωματικα και ψυχικά .του 
ράχη ( τα ύπολ�ίμματι;ι άπο τ:α έ
λαττώμι;ιτά του: κα'ί τας κακότ:η-, 

Σ ημ . 93 .. Μέ άλληγορίαν τελει
ώνει ')'ήν μελέτην του δ Πορφύριος 
της δποίας τήν έρμηνε{αν άφήνει εlς 
τόν μεμυημένον νά τήν άποκαλύψn: 
«ώς έν μύθου πλάσματι ε.!κόνας των 
θειοτέρων ηνίσσετο» (δ vομηρος) ·= 
κάτω άπό· το δημιούργημα τοϋ μύ
θου άλληγοροϋνταί καl συμβολίζον
ται ε!κόνες θεϊκώτεραι. 

Κατά την γηίνην δ(ωσιν ο I ά μ α-
θ _ε ί ς (ο 1 ά μ ύ η τ ο,ι) άπασχο
λοϋνται καl τήν δλην δραστηριότη
τά των άπορροφςi ή άπόκτησις καl 
άπόλαυσις ύλικοϋ πλούτου καl πρός 
τόϋτο θαλασσοδέρνονται' εlς τό πέ- • 
λ'1.γο,ς της ζωης.,. .  «ο I ν ο ϋ ν f� 
χ ο ν  τ ε ς» δμω,ς, κατά Πλάτωνα, ο! 
μ ε μ u η μ έ ν ·ο ι :εις τά μυστήρια i
της ζωης έπί της σ τ ε ρ ε α ς Γης 
μετά συνέσεως διαδιοϋν· άποφεύγουν 
τους κλυδωνίσμους των κυμάτων κά\ · 
ύπό τό φως της άyvότητος σκέψεων 

λόγων, πράξεων, «θ ε ι  ο τ έ ρ α ς» ά-
κολουθοϋν άτραπους προττqρασκευ
άζον_τες .. τήν ψυχοπνευματικήν · -τών 
δντότητα νά · άπολαύσn τήν μqκα
ριότητα: διά της ε!σόδου της ;ιε!ς 
την δδόν �θανάτων» κατά τήν άλ
ληγορικήν εlκόyα τόϋ · "Αντρού των 

, Νυμφών. 

.. •Ι
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) 
' ' λ O - ' ' "λ ' τας να -tπο uτρων•η απ ο α· και 

ομως οϋτε τότε -Sα άπαλλαγη άπό 
την άγω·ιίαν της ζωης. 

Τοίίτο ομως -Sα έπιτύχ·ο μόνο'Ι 
οταν ολως οιόλοu -S� εύρε-θη έξω 
άπό τ·ην -Sάλασσαν ( της ζωης) και 
&σχετος καί άμέτοχος ,θαλασσίων 
και ύλικων εργων. Τότε ,,% 'ΙΟμί
ζ'Ω οτι το κι,t.ιπt ( της λέμ6οu) εγι
νε φτυάρι t \'τύον) και επαuσε ή 
αίτία της παντελοίίς άπειρίας της 
χρήσεως των -Sαλασσίων όργάνων

' " 
9"' ( ,ι ,ι ' ' και εργων, ,. ητοι επαuσε να α-

γνοη τον σκοπόν της ζωης) . 
κ-S') Σ u μ π έ ρ α σ μ α: 36. 

('Επίλογος) Δεν πρέπει αί έρ
μηνείαι πο� άνεπτύχ-Sησαν άνω
τέρω (πλην της άλληγορικης εί
κόνος τοίί σπ·ηλαίοu των Ν υμφων J 
να -θ.εωρη·3Cιίί'Ι οτι εϊναι ,;ρόχειροι 
και άδάσ :μοι και προσπά-Sε�α να 
εύρε·.9-οίίν :: �καιολογίαι είς πι-Sανό
τητας· αν ύπολογισ-Sτj ή μεγάλη 
άξία της παλαιάς σοφίας και πό
σον μεγάλη ύπηρl:;ε τοίί Όμήρο,.; 
ή σύνεσις ).αι ή φρόνησις κα� ή 
άκρί6εια ε:; κά-θε ένάρετον εργον 
πρέπει νά μ,)-1 άπορριφ·9τj άλλα να 
άναyνωρισ,θ.τj οτι κάτω ά-πό το οη
μιούρyημα του μύ-9.οu άλληyορο3ν
ται καί συμ6ολίζονται είκόνες -θει
κώτεραι ( άνήy,οuσαι είς τον πνευ
ματικόν Κ�C ,θ,είον κόσμον Υ.αι αί 
όποίαι έτέ-σησαν ύπο τύπον αίνί
γματος) .'93 

Διότι �εν ητο οuνατον να πλά
σ·ο ώλοκλ·ηι:, ωμένην ύπό,θ.εσιν ( ερ
γοu) αν άπο μερικα άλη-θινα στοι
χεία οια της καταλλ·ήλοu προσαρ
μογης οεν fφ,.9-ανε είς το ο·ημιο�ρ
γημά του. 

Άλλα περι τοίί τελευτ:χίοu τού� 
του -θ.έματος ας άψε-θ'Ω να γρά
ψωμεν είς &λλ·ην πραyματείαν. 
περί του προκειμένου ομως σπη
λαίου ( 't"OJ «έν Όοuσσείr των 
Ν uμ<;Jων 'Α ντρου») έοω τελειώ
νουν οσα εΙχον να γράψω οια την 
έρμηνείαν του. 

Σ η μ . 94. Ό Πορφύριος ε!ς τήv 
μελέτηv του αύτήv, πού τήv εγρα
ψε πρό 1750 περίπου χρόνων, άπευ
θύvεται ε!ς δσους εχουv μυστηρια
κας γvώσε.ις ι<αί διαισθητικήv Ικανό
τητα vα διεισδύουν δια της διαvοίας 
των ε!ς τό 6αθύτεροv νόημα συμ6ο
λικωv καί άλληγορικωv έκφράσεωv. 

Δια τόv λόγον τοϋτοv, Υvα τό ε!
δικόv τοϋτο κείμενον γίv!Ί καταvοη
τόv καl ε!ς ,ους πολλούς, δ μετα
φραστής έvόμισεv άπαραίτητοv vα 
προσθέσn - 93 - σχόλια διαφωτι
στικά, καl έvτός τοϋ κειμένου έπε
ξηγηματικας παρεvθετικας συμπλη
ρώσεις. Προσέτι τά άvαφερόμεvα 
«χωρία» (στίχοι, φράσεις) των πα
λαιών» ('Ομήρου, Πλάτωνος κλπ.), 
vά. τάς έρμηvεύσn μετά προσοχης. 
Νομίζει δτι καταδεικνύεται πόση έ
yέvετο παραποίησις καl παρανόησις 
της διδασκαλίας πεΡ._l μύθων, θεωv 
κλπ «των παλαιών». 

ΑΠΟΣΤ. Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

**·************ 
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Στο β�(bλι,οιιτωλεϊο μας θα <5,ρητε δ,τι: βι<5λίο κυκλ0ψορεϊ' 
στά έ,λληνbκά γόρω ώτό : . 

- • ΑνατολυκΈ.ς θρησκεϊες . · 
- • Αρχαία Έλληνικη Φιλοσοφία κο:;t Μυθολογία
-- Παραδοσιακό: κεuμενα ' , 
- Γιόγκα
- > Α'ΠΟΚρυφισμο καt Μυστικισμο
- Κείμενα καt μελέτες )(pιστιανικιων <5ιιbλίων

. _..: Σ,ύγχρονες ά,τόψεις της νεωτέρας ψυχολογίας.
Μερuκές αιtό τtς έ'κ'δόσεις rμας: · 
1) «ΦΥΝΛ•Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ» Βιιbλ!ίο 'Πρω�

το: Το Κάιλεσμα. 1924. 
. «Είναι το 'Πρωτο ιbιιbλίο της σειρας ΑΓΚΝ I ΓΙ ΟΓ,ΚΑ, μιας .

11 νέας δι'δασκαλ!ίας 'Πού δόθηκε στtς •άρχές του· αίώνα μας yιά 
ι νά Φ;i>τίσ�ι καt νq θερμ�νει τηγ άνθρω'Πότητα κατά την κρίσι- Ι
t μη -εισοδο της στη .Νεα Ε'Ποχη. · 

Ι 2) Μ,τόρις Μουρά<5ιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος 'Πρωτος, δεύτερη ·
1 

εικδοση μέ έντελως νέα μετάφραση. 
«Στη ·σύι)(ρονη κο:1μπη της 'Ιστορίας, &πως και στην έ'Ποχή 

της έλεύσεως του ΧριστοΟ, ενα τμημα της αύλαίας εχει άνοί· 1 
ξει. 'Έτσι ·δίνεται ή δυνατότης να μυηθουν στη θεία Σοφία, t 
την φυστηριώδη καt ά'ΠQ-Κεκρυμένη» δσοι θέλιουν νά ,τροχωρή-1 
σουν 'Π·έρα ά-rτο τη γνώση 'Πού προσφέρουν τα <5ι<5λία, δσοι t 
'Πραγματικά ζητοΟν να συλλά<5ουν το νόημα της ζωης και θέ-

ι1 λουν να ·κατανοήσουν τί σημαίνει άποστολη του χριστιανισμου 
στη Νέά 'Ε'Πο)(ή !». . 

3) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψυχολο- f
yικιες 'Παρατηρήσεις: Κάρλ Γιούνγκ. ι 

«Μια καl είναι οοια'Πόψευκτο yιά τον άνθρωιπο να έγικα- 1
ταλεί'πει το σωμα του και να δακιμάζει την eμ,τ'ειρίια του θα- •ι 

1 νάτου, είναι άφάνταστα 'Πολύτιμο να γνωρίζει ,τως νά συνα
'Παντήισει σωστά τον θάνατο, δταν αύτος €ρθει. Ή θ.Β.Τ.Ν. μας 
yωρLζει, &πως εκαναν τq 'Αρχαϊα Μυστήρια κι> δ'Πως διακη� •ι
ρύσσουv οί Ού'Πανισάδες, δτι, δ αφώτιστος 15:νθρωιπος συναντα 
τον ενα θάνατο μετά τον αλλον, άσταμάτητα ... ». 1 

i 
Έ,rίσης: : 

. 1, 4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛιΟ- ·
1 ΓΙΑ» του Πητέρ Ούσ'Πένσικυ. . · 

1 
1 

. 
5)• «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τ()Ο Καλlλ, Γ,κιμ,τράν.

,1 
i 

6) '«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ» Μετά
φραση άττο το Κινέζικο 'Πpωτότυιπο: Ρίχαρντ βίλχεμ. . 

ι 
1 7) «O-ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ» του 'Άyyελου1ΠρQκοπίου. ι
.; . 8) «ΑΘΗΝΑ» 'Ιστορία ΠολιτισμοΟ, του tδίου.

t-------
------
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ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 

Προμηθευς 

Τ ιτάvα I Μέσα στ' άθάvατα μάτια σου 
καθρεφτίζεται τώv θvητώv ή 6αθειά θλίψη. 
"Av δέv τά εΤχαv κατατρέξει ol Θεοί, 
ποιά θά ηταv ή άvταπόδοση γιά τόv πόνο σου; 
Τόv 6ου6ό �αί δυνατό πόvο; 
Ό 6ράχος, δ γύπας, ή άλυσσίδα, 
ολ' αύτά τοϋ πόνου πού, κρύ6ει στα στήθεια 6 περήφανος. 
Τηv άγωvία πού δέv φctvερώvει. 
Τ ό τrvιγμέvο αϊσθημα της άπελπι9ίας. 
Αύτός πού δέv μιλα γι' αύτά παρά μονάχα μέσα στηv μοναξιά, 
καl δέv στενάζει παρα σαv εΤvαι σίγουρος 
πώς οϋτε στούς Ούρανούς δεν ,άφουγκράζοvται τούς στενα-

γμούς του. 
Τιτάνα! Σ' έσέvα ή μάχη, δόθηκε 
άvάμεσα στόv πόvο καί στη θέληση, 
αύτα τα δυό πού σαv δέv μπορουv vα σκοτώσουν, 6ασαvίζουv. 
Καί μέσα στούς άδυσώπητους Ούραvούς 
ή κωφη τυραvv(α της μοίρας 
κι' ή Άρχη του Μίσους, πού προστάζει, 
καθώς για δική του εύχαρίστηση 
δημιουργεί πλάσματα για να τ' άφαvίζει, 
σ' έσέvα ό.ρvήθηκε ώς κι' αυτό τό δώρο - vα πεθάνεις. 

Δικό σου στάθηκε της Α!ωvιότητος τό δύσκολο Δώρο 
κι' αύτό εσύ τό ύπέφερες καλά. 
';0,τι μπόρεσε άπό σέvα να πάρει 6 Νεφεληγερέτης 
δέv ηταv παρα ή όργη πού πίσω, 
στά δικά του οτήθεια τηv εφερvε 
τό μαρτύριο τοϋ πόνου σου. 
'Εσύ τή μοίρα σου τηv πρό6λεψες 
κι' όϋτε ιφταδέχτηκες vα του πείς να σ' άλαφρώσει. 
Καl μέσα στη Σιωπή σου ηταv Υ)) καταδίκη του. 
Καl μέσα στηv ψυχή του μια μάταιη τύψη. 
Κι' δ φριχτός τρόμος, κρυμμένος μέσα του 
εκανε τόv κεραυνό να τρέμει στα χέρια του. 

1 
- -

--
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tό θεϊκό σου άμάρτημα ηταν γιά καλό .. 
Τ ά μηνύματ� σόυ ηταν γιά νά κάνουν μικρότερο, 
τόν ά6άσταχ:rο πόνο των θνητών· 
και νά δπλίσουν μέ. δύναμη τόνl 'Ανθρώπινο Νο.ϋ. 
Μά κι' αν άπό ψηλά σοϋ άvτιστάθηκαν, 
μέσαι άπό τη σιωπηλή καρτερία σου 
μέσα άπ' ·τήν _απαντοχή και τήν άπεραντοσύνη 
τοϋ ανίκητου Πνεύματός σου, 
πού οϋτε δ Ούρανος οϋτε' ή Γη,, μπόρεσαν νά ταράξουν, 
έμείς, πήραμε ενα, γερο μάθημα: 
ΕΤσαι γιά τούς θνητούς τό, Σύμβολο 
της Μοίρας και της Δύναμης. 
Ό άνθρωπος, πού σοϋ μοιάζει εΤναιι μισος θεός. 
'Ένας ταραγμένος χείμαρρος άπο μιά ξάστερη πηγή. 
Κι' δ άνθρωπος μπορεί! κάπως νά· προολέφει 
τή μοίρα τοϋ θανάτου του. 
Τη δυστυχία και τον, κατατρεγμό 
και τή. θλι6ερή άσυμ6ί6αστη ϋπαρξή του. 
Σ' αύτά μπροστά θαρρετά το Πνεϋμα ,του 
μπορεί νά σταθη 
κι' ή γερή κι' άκλόνητή θέληση, 
μίά 6αθειά, αίσθηση, 
μποροϋν καί μέσα ακόμα στό μαρτύριο 
νά διακρίνουν τό δώρο της άν-:rαμοι6ης 
καί θριαμ6ευτικά .ιq τdλμοϋν νά κάνουν 
t:>ς κι' αύτόν τό θάνατο. - Νίκη. 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙ.ΒΑ 

1975 Ί 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥ ΛΛΙΔΕΣ 

ΤΟΥ Ν I Κ Ο Υ Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Η 

* * ΜετεκπαίδευΟις

μεταπολεμικiι • , * *·
Πρό όλίγου καιροϋ (Σημ.: Τό κείμενο αύτό έδημοσιεύθη 

στήv «Πρω"ί'α», στίς 25 Μα·tου 1931), δ πρώην Πρόεδρος τωv 
Ήvωμέvωv Πολιτειών Κάλ6ιv Κοϋλιτζ, εγραψε μίαν άξιοση-
μείωτοv φράσιv: 

«Μία Δημοκρατική Πολιτεία χωρίς κλασικας σπουδάς, 
μία διακυοέρvησις τοϋ λαοϋ, υπέρ τοϋ λαοϋ καl δια τοϋ λαοϋ, 
χωρίς τό πvεϋμα πού διήκει δια μέσου τωv , Αρχαίων Έλλη
vικωv καί τωv Λατινικών συγγραμμάτων, θα παραμείvn πάν
τοτε κατι τό ακαταvόητοv». 

\Ηφράσις αυτή τοϋ Κοϋλιτζ εδωκεv αφορμήν είς τόv Γ ερ
μαvόv καθηγητήv τοϋ Άμ5ούργου Άλέξαvδροv φόv Γκλάϊχεv 
vα τοvίσn τήv ανάγκην τωv κλασσικών σπουδών. «Ποτισμέ
νος από τό πvεϋμα της αρχαίας <Ελλάδος καl της Ρώμης δ 
Δυτικός κόσμος-κατα τόv Γερμαvόv καθηγητήv-θα ήμπο
ρέσn v' αμυvθfϊ έvαvτίοv τοϋ κύματος τοϋ έκ5αρ6αρισμοϋ πού 
τόv άπειλεί σήμερον έξ Άvατολωv .... Εrμεθα Ευρωπαίοι μό
vοv κατα τόv 6αθμόv πού έvεσωματώσαμεv είς τηv ϋπαρξ(v 
μας καί είς τήv συvείδησίv μας τούς κλασικούς». 

Ό Γερμανός καθηγητής έvvοεί, προφανώς, τόv κίvδυvοv 
πού έvυπάρχει μέσα είς τόv 1 κομμουvιστικόv υλισμόv. "Ισ�ς, 
δμως, vα μή διέγvωσεv ακρι6ως τόv κίvδυvοv, πού άπειλεί 
πραγματικως τήv μεταπολεμικηv ανθρωπότητα. ,,Ίσως vα μηv 
απειλfϊ δ κίνδυνος αυτός τόv «Ευρωπαϊκόv πολιτισμόv>> έξ , Α
νατολών. Διότι, μα τηv άλήθειαv, μέσα είς αυτόν τόv fδιοv 
,όv «Δυτικόv πολιτισμόv» έvυπάρχει πραγματικως δ μεγάλος 
ό κίνδυνος δια τήv αvθρωπίvηv πνευματικότητα. 

τι εΤvε αυτός δ περίφημος ccΔυτικός πολιτισμός»; Κατα 
6άθος τίποτε αλλο, παρα δ θρίαμ6ος καl f1 συστηματοποίη-

. σις τοϋ υλισμοϋ. Ή υπο6ί6ασις της έπιστήμης είς θεραπαιvί-

. I 
δα των ταπειvοτέρωv υλικών άvαγκωv τοϋ άvθρώπου δια ,ης 
πρακτικης έφαρμογης της ε!ς την μηχαvικήv. ΕΤvε δ πολιτι-
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, σμός του _«άσσαvσέρ», τοΟ «ραδιοφώνου», 'της,1.μα1αίας Ί:<q_:.., 
·. ταργήσεως ._, των ά�οστάσεωv _----"fνάς πο_λιτισμός, · που εΤvε ά-:- ·

. · vίκαvος · άπό την καθυπόταξιν των φυσικών δυνάμεων να συγ� · .
· ·κομίσn μίαν τrνευματ·ίκηv έλευθερίαv� μίαν έσωτ.έρικηv [σορ-'
• ροπίαv καί' φωτεινότητα., 'Ένάς πολιτισμός μηχαvι.κοϋ [λ{γ

γοιί, πυρετώδους και άσκόπου ταχύτητος, πολιτισμός στεν.ό
·καρδος καl Άέγωiστικός, γεματος άπό άvτιφάσεις και άσυνε
πείας, γεματος ,ρτfό. μίαν τεραστίαν ύποκρισίαv. 'Εδημιούργη:
σε πολιτείας καl κοίvωyίας φεύδόυς, έι<αλλιέργησε ·την πλεο- .'
vεξίαv' καl. την &ρπαγήν, ώδήγησε '!ους λαους ε[ς τόν άτιμω-•
τικόv άλληλοσπαραγμόv του μεγάλου πρλέμου. Και εlς τόv
πόλεμον αύτόv ή. «δια,ν6ηciις» αύτου τοϋ Δυτικοϋ πολιτισμοϋ · 

1 πρσσηλθεv έθελοvτικως . να ύπηρετήσn την. κ_αταση,οφηv ·· με
δλας τας έφευρέσεις, τας έπιvοήσεις, ·ταc, κατακτήσεις _μ��ς
6ακχευμένης έπιστήμής. Ή θρης:,:κεία έσύρθη καl ·αύτη είς τόv

. 6όρ6ορον από τόv Δυτικόv αyτόv πολιτισμόν, που. τόv έvε-
.. σωμάτωvαv τα μεγάλη κράτη. Έπέπεσqν τα περισσότερα έ'

vαντίοv άλλήλωv, έvQ όίάρχηγοί τωy, δια να μέθύσουv τους · 
λαούς των·, ώμίλουv περί Θεοϋ καl περί Χριστιανωσύvης. Καl 
οι λεγόμεvόι lεράρχαι των Χριστιανικών Έκκλησιων, εtς πλεί- · 
.στας χώρας, έύλογοϋόαv τούς άθρόους φ(>vουξ έv όγόμαη:Ε
κείvου πού εΤπεv εtς τους άνθρώπόυς v' άγαποϋv τους εχθρούς 
των καί να συγχωροϋv άπεριορίσ:τως, χωρίς ot έπl κεφαλης 

· των κρατών να εχουv τηγ στοιχειώδη είλικρίνειαv να διακηρύ
ξουν, δτι τα χριστιαvικα διδάγματα εΤvε έvτελως άvτfθετα
προς την σύστασιν, ·τοyς σκοπούς καl :την δλην έκδήλωσΊν
των. ποληειων των καί προς την έκπαίδευσιv Ίfόυ αt ττολιτεί
αι· αύταl παρέχουν είς τούς πολίτας 'τ(Α)ν.

* .. "'
** >' *:ιιc 

. ',Ο τrόλεμος, δμως, ύπηρξε' διά το6ς λάοίι.ς ενα μεγάλο 
μάθημςχ καl μία τραγικη άποκάλυφις. "Έχουν τα πράγματα 
φωνηv πού εΤvε. πολύ περισσότερον ττειστικη άπό την, φωνην 
των «ίσχυρωv». Και κανέίς «Ισχυρός>> δεν εΤνε εlς θέσιΥ' να φρά-
ξ n τ). αύτια_,τωv λαών διά vά μη τήv άκ_ούσοιίν. Αύτη η φωνή· · 
άπήγγειλέ .-τελεσιδίκως την καταδίκην τοϋ Δυτικοϋ πολιτ.ι
σμοϋ, τοϋ δποίου το κορύφωμα ητό_ ή άτιμωτική 6αρ6αρότης 
τοϋ πολέμου. •Η καταδίκη (κτελείται' f)δη με τήν. 6ε6αϊότηιτα 
καί την. άσφαλη 6ραδύτητα πού 'χαρακτήρίζει. τοuς φυσικούς 
νόμους, είς την σuvΕίδησιv των λαών. 'Αξίαι, πού έθεωροϋντο 
6ασιιφί_ καl άκλόνητοι, .έκρημνίσθησαν και συνετρf6ησαν. Κα:
vεlς πλέον δεν ·πιστεύει τυφλα εfς καμμίαν ,παντοδυναμίαν,. ε[ς 
καμμίαv αύθεντικότητα. Καί μόνον ,αι πο)\,ίτείαί. των χωρών,, 
δπου ύποτίθεται, δ:τ-ι έπικρατεί δ Δυτικος πολιτισμδς μ.έ�ουν 
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άπροσαvατόλισται, πρός κ&ποιους vέους δρ(ζοvτας που άρχί
ζουv vά υποφώσκουv είς τήv ψυχήν των λαωv. 

ΕΤvε αλήθεια δη αί Πολιτείαι αύται και ot "'Αρχοvτές τωv 
διnσθάvθησαv τήv _μετα6ολήv και τόv κί.vδυvοv που έπιφέρει 
μοιραίως δια τά καθεστωτά των. Ήσθάvθησαv τήv αvάγκηv 
vά προσχωρήσουv είς τήv Κοιvωvίαv τωv Έθvωv-που δεν 
'ίδρυσαv αύταί�δια· νά την καταστήσουν καl αύτήv όχυρωμά 
των καί έγγύησιν , τη9 παρατάσεως της όπάρξεώς των. 
Ύπέκυψαv είς την ανάγκην τοϋ νά λαλοϋv εις την Γε
νεύηv καί είς τά διάφορα διεθνη Συvέδρια γλώσσαν συνδιαλ
-λαγης, χωρίς, δμως, νά σταματοϋν τους έξοπλισμούς. Ό υ
λισμός, που διέπει ακόμη τάς σκέψεις και τάς πράξεις των η
γετών των λαών, έδημιούργησε-με τόν πλεοvεκτικοv συνα
γωνισμόν προς μίαν ύπερπαραγωγήν γεωργικήν καl 6ιομη
χανικήv-τήv παγκοσμίαν κρίσιν καί της κρίσεως αύτης ή θε
ραπεία άναζητείται, χωρίς καμμίαν λογικήν, διά μέσων υλι
κών. Καl δέν φαίνεται νά περνα απο τόν νοϋν κανενός από 
τούς κυοερνήτας των λαωv μέ τόν περιοόητον «Δυτικόν πολι
τισμόν» ή ίδέα, δτι πρέπει νά έπέλθn μία ριζική μετα6ολή 
πνευματικης κατευθύvσεως της πολιτισμένης άνθρωπότητος 
διά vα υπαρξn θεραπεία πραγματική και σταθερά των σημε
ρινών της δεινών. 'Ότι, δηλα�ή, χρειάζεται εvας νέος πολι
τισμός. 

'Ένας πολιτισμός δέν δημιουργείται έκ προμελέτης. Δέν · 
παρασκευάζεται απο μερικους σοφους η άσόφους ώς εΤδος 
φαρμακευτικοϋ «σπεσιαλιτέ». Προάγεται ε!ς ϋπαρξιν6ραδύτα
τα, μέ κυματισμους αυξομειώσεων, μέ άλληλουχίαν έπιτυχιων 
καί αποτυχιών. «Τά πάντα ρεί», εΤνε ενα άξίωμα που Ισχύει 
καί είς τό φυσικον πεδίον της άνελίξεως των μορφών καl εις 
τό πνευματικόν της ανελίξεως των ίδεων. Κανεlς δέν ήμπο
ρεί νά χαράξn ορια σαφη καί καθαρά μεταξυ ένόςπολιτισμοϋ 
που έκπνέει καl ένός άλλου, που γεννάται. Ή μετα6ολή εΤνε 
6αθμιαία, δυσδιάκριτος ένίοτε, 6ραδυτάτη έv πάσn περιπτώ
σει. Ή προοπτική της ανθρωπότητος δέv εΤνε ή προοπτικη 
τοϋ ατόμου, που περιορίζεται άπό τάς όλίγας δεκάδας των 
έτων της ζωης του. Τό ουσιώδες, δμως, εΤνε νά _άρχίσου\Ι οί 
σκεπτόμενοι vά λαμ6άvουv, συνείδησιv, δη κ&τι μετα6άλλεται 
πλέον. Καl ή μεγάλη μετα6ολη αρχίζει εύτυχως, vά γίνεται 
συνειδητή. 'Υπάρχει είς τόv κόσμον διάχυτος ή διαίσθησις 
που αρχίζει οαθμηδόv νά γίνεται επίγνωσις, οτι ευρισκόμεθα 
είς μίαν έποχην μεια6ατικήv. Μία άποσύvθεσις καl μία άvα
σύνθεσις τελείται παντοϋ. Κατά τό παρόν, ή αποσύνθεσις εΤ-

1 

1 
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. vε άκόμη' ή έπικρατέστέρα. Καi εΤvε άvαγκαία, εΤvε άπαραίτη
τος · θα επρεπεv, αv ητο δυνατόν, vα ύποοοηθηθft με θάρρος
ή συμπλήρωσίς ·:της, δια vά τοvωθft καl vα έπιταχυvθft η άvα
σύvθεσις. Tl εΤvε έκείvο, που άποσυv.τίθεται;i Ό παλαιός υλι
στικός Δυτικός πολιτισμός. Αύτό καί μόνον εΤνε άρκετόν δια να
πείσn δτι δ νέος δεν θα εΤvε πλέον πολιτισμός ύλόφρων. δτι
ή άvθρωπότης θ' άξιώση τα 6ασιλικά της δικαιώματα έπl της 
πνευματικότητος. Θα τ' . άξιώσn άπό τόν άνώτερον έαυτοv 
της. 

. Θα. επρεπε να μακαρ!σn κανεlς τους λαους των λεγομέ
νων πολιτισμένων χωρών, αν οί κορυφαίο( τωv-κυ6ερνηται,
πνευματικοί δδηγο.ί, Ιθύvqvτες κοινωνιών-ημποροϋσαν vα
κατανοήσουν την μεγάλην μετα6οληv καl να την ύπο6οηθή
σουν, δια vα παγιωθft 6αθμηδόν, χωρlς τας άναποφεύκτους 
άvωμαλίας που γεννα ή ένσυνείδητος η μή συvειδητη άvτί- •. 

• 1 δρασις, η καl αύτη άκόμη ή άδράνεια των παλαι�ν κοινωνικών 
καl πολιτεφκών καθεστώτων-αν ήμποροϋσαν να αlσθαvθοϋv
αύτοl 6ασανιστικηv την δίφαv μιας έλευθέρας πvευματικότη
τος. 'Άv ητο τοϋτο δυνατόν, θα άπεφάσιζαν vα όργανώσουv
πρωτίστως τηv μετεκπαίδευσιν των λαών των. ΕΤνε, πράγματι
έκπληκτικόν πόσον όλίγον καl εlς πόσον όλίγας χώρας έπη
ρεάσθη τό σύστημα τό έκπαιδευτικόν από τα διδάγματα τ.οϋ
μεγάλου πολέμου. ΠαντοQ σχεδόν ή έκπαίδευσις έξακολουθεί

· vα .διέπετάι άπό τους κανόνας καl τας άντιλήφείς ποϋέπεκρά
τουv προπολεμικώς. 

"' ,ι. * 
>. ..  J:* ** 

Πρό έξηvτα καl πλέον έτών, fνας τtραγματικώς σκεπτό- · ΊI1 μενος αvθρωπος-δ Τζών Ράσκιv-δμιλών εlς το Λονδίvον 
περl τώv «Βασιλικών Θησαυροφυλακίων», δπως έχαρακτήριζε
τα 6ι6λία rωv μεγάλων πνευμάτων που εκαμαv •την άvθρ�πί
νηv διαvόησιv vα προαχθn, παρεποvείτο, δτι ot νέοι της έπο-

. χης του, καί πρό πάvτωv οί γονείς των, έζητοϋσαv μίαν έκ
παίδευσιv που vα έξασφαλίζn μίαν κοινωνικην θέσιν, μίαν κοι
vωvικηv πρόοδον, την ίκανότητα καί τα έφόδια δια να φθά
σουν είς ύλικην εύμάρειαv, να κάμουy χρήματα, ν' άποκτή
σο�v τίτλους κα1 θέσε.ις περιωπης. Καl τοϋτο-λέγει δ Ράσκιν
.-τό έχαρακτήριζαv. ώς μίαν «καληv μόρφωσιv», χωρlς vα διε
ρωτηθοϋν ποτέ μήπως υπάρχει, η ήμπορεί να ύπάρξn, μία
έκπαίδευσις «καλή» καθ' έαυτήν, που να μην άποτελft άντι
κλείδι δια τόν έκ6ιασμόν θέσεων, πλούτου καί κοlvωνικης έπι
τυχίας, άλλα να εΤνε καθ' έαυτην έξυφωτικη τοϋ άνθρώπου. 
Μετα έξηντα καί πλέον ετη ή Ιδία άντίληφις διέπει την έκ
παίδευσιν. Τα σχολεία πcφέχουν γνώσεις χρησίμους δια να 
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φθάσn κανείς κάπου. 'Ένα απολυτήριον, εvα δίπλωμα, χρη
σιμεύουν περισσότερον ώς δια6ατήρια δια τήv 6ιοπάληv, πα
ρά ώς αφετηρία μιας πvευματικης ανελίξεως του κατέχοντος. 

Είς τήv 'Ελλάδα, Ιδίως, ήμποροϋv vά κτίζωvται ώραία νέα 
σχολικά κτίρια, vά γίνεται λόγος περl έκπαιδευτικης ανα
μορφώσεως. κατά 6άθος τίποτε, τίποτε απολύτως δέv μετα-
6άλλεται είς την εκπαίδευσιv. 'Εκείνοι που τήv παρέχουν, ε
κείνοι πού τήv ρυθμίζουν, δέv εχουv ol ίδιοι προσαvατολισθf\ 
πρός τήv προχωρουσαv μεγάλην μεταοολήv. Τά παιδια φοι
τουv είς τό σχολείον μόvοv δια vά πάρουν δπωσδήποτε εvα 
«χαρτί», μέ τό δποίοv αυριοv θά επαιτοϋν δημοσίας θέσεις, 
θα cπιδιώκουv «προκοπήv» ύπό την ταπειvοτέραv καl ύλιστι
κωτέραv σημασίαv της λέξεως. 

Καί δμως, χωρίς εξαιρετικηv προσπάθειαv, μία πραγμα
τιι<;ή μετεκπαίδευσις του λαοϋ-οχι μόvοv των παιδιών πού 
φοιτουv εlς τα σχολεία - θα ητο δυνατή; Ύπάρχει εvας τρό
πος άπλους καί κάθε άλλο παρά πολύ δαπανηρός: ή Ίδρυσις 
λαϊκών 6ιολιοθηκωv-πολλωv 6ι6λιοθηκωv, δσοv τό δυvατόv 
περισσοτέρων 6ιολiοθηκωv λαϊκωv. Κατα μίαν πρόσφατοv στα
τιστικήv, εlς τήv Έλλόδα άvαλογεί εvα φαρμακείον αvα δύο χι
λιάδας κατοίκων. Πόσαι εΤvε δλαι αί 6ι6λιοθηκαί της; Πρό 
πάvτωv αί βιολιοθηκαι δια τόv λαόν, αί _εύπρόσιτοι είς τάς 
εργαζομέvας τάξεις, είς τούς νέους πού άπεδύθησαv ε!ς την 
οιοπάληv χωρίς θεμέλια ηθικα καί πνευματικά; 

Καί δέv θα επρεπε vα ίδρύωvται βιολιοθηκαι λαϊκαί γε
μαται από δληv τήv θλιοεραv σύγχρονοv «ύπερπαραγωγήv», 
πού φέρει μίαv κρίσιν α,:τείρως χειροτέραv της οίκοvομικης, 
ή δποία προκύπτει 'από τήv ύπερπαραγωγηv τωv γεωργικών 
,καί των οιομηχαvικωv προϊόντων-πού επιφέρει μίαv κρίσιν 
ήθικήv καl πνευματικήν. Al λαϊκαl 6ι6λιοθηκαι, ακριοως διότι 
θά εΤvε λ α  ϊ κ α ί, πρέπει vά περιέχουν τα πολυτιμότερα τωv 
προϊόντων του άvθρωπίvου πνεύματος, τα αθάνατα εργα τωv. 
μεγάλων πvευματικωv δημιουργών. Πρέπει vά εΤvε κέντρα, 
δπου vα ήμπορουv δσοι δέv εΤvε ε!ς θέσιν vα εχουv Ιδικας των 
6ιολιοθήκας, vα επικοιvωvουv με τήv πvευματικηv αριστοκρα
τίαv της αvθρωπότητος, εv συvειδήσει δτι τουτο εΤvε δικαίω
μά τωv άπαράγραπτοv. 

Εlς αύτας τας οιολιοθήκας ή πρώτη θέσις θα επρεπε v' 
αvήκn εlς καλας μεταφράσεις δλωv τωv αρχαίων κλασσικών. 
ΕΤvε τα εργα τωv δροσεραί καl αστείρευτοι πηγαl άvθρωπι
σμοϋ ύψηλοϋ. 'Ομοιάζουν τά 6ι6λία τωv προς πύλας άvοι
κτάς, από τάς δποίας πνέει ζωογόνος άέρας πvευματικης 
ελευθερίας, μέσ' από τας δποίας ήμπορεί κανείς vά περάσn 
τό στεvώτεροv τείχος της πvευματικης δουλείας καl άvαρχίας 



176 ΙΛΙ ΣΟΣ 1975 

;ι .· 

τοϋ ύλιστικοϋ Δuτικοϋ π:ολι�ισμου, πρός ,μiαν ά:περαvτοσό-
vηv πvευμαηκων 'δυv�τοτήτων. . . . 
,. , Ό αύριαvός, δ· νέος πολιτισμός που θ) άντικαταστήσn 
τόv πολιτισμόv τοϋ μηχαvικοv [λ(γγου καl της ψυχικης · κενό- · · 
τητος, πού λέγεται Δυτικός πολιτισμός, δέν θα εΤνε δμοι�ς μέ 
τόv πολιτισμόν των άρχα(ων 'Ελλήνων �[ς τήν έκδήλωσιν καl 
την μορφήν. Θά ,riτo τοϋτο άντ(θετοv προς το◊ς νόμους της · 
έξελίξεως: )Αλλ) · άσφαλως θά χαρακτηρίζεται, �δπως · κ) 

:εκεί-
' vος, από έλεύθέραv πvευμαηκότητα. Αύτή εΤvε. που κάμνει ά
θάvατ� τά εργα ·των άρχα(ων κλασσικων_. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ((ΙΛΙΣΟΗ 

.Η ιιΕΤΑΙΡΙΑ UJVXIKON ΕΡΕΥΝΟΙ\Ι)) 

Άπο την δρασιν του ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ 

'Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, 
Ε[ς τό περιοδικόν ΙΛΙΣΟΣ (τεϋ

χος Μαρτίου-Άπριλίου 1974, σελlς 
149) είχατε τήv καλωσύvηv vά δη
μοσιεύσετε αρθροv μου σχετικόv μέ
τήv δρασιv της 'Εταιρείας Ψυχικών 
Έρευvώv (ΕΨΕ) ε!ς τήv δποίαv ύ
πηρξα, κqθ' δληv τήv διάρκειαν αυ
της μέλος, .νΕφορος κα\ τέλος Ταμίας
ε1χοv δέ τήv τύχηv vά εΤμαι στεvός
φίλος του άειμvήστου Τανάγρα.
.νΕκτοτε ε!ς τόv ΙΛΙΣΟΝ έδημοσιεύ
θησαv, παρά διαφόρων ε!δικώv, αρ
θρα σχετικά μέ . τόv ύπvωτισμόv.
Τουτο μέ παρεκίvησε vά έπαvέλθω
έπί του θέματος, άφου πρ(!ηγουμέ
vως σας δηλώσω δτι δέv ε1μαι οϋτε
ψυχίατρος, οϋτε ύπvωτιστής, οϋτε 1 

, ε!δικός τώv ψυχικών φαιvομέvωv.
ΕΤμαι μηχαvολόγος-ήλεκτρολόγος
(τώρα συvταξιουχος), άλλά κατά 
τήv παραμοvήv μου έπί τόσα ετη 
είς τήv ΕΨΕ ε1δα τόσα πολλά ψυ
χικά φαιvόμεvα, ώστε ήμπορώ vά 
είπω δτι κάτι γνωρίζω σχετικώς μέ 
αυτά. Δέv δίδω έξηγήσεις, άπλώς 
�vαφέρω γεγονότα, τά δποία ε1δα 
καί παρηκολούθησα, μερικά τώv δ
πο{ωv άvαφέροvται · ε!ς τό &vωτέρω 
τευχος του ΙΛΙΣΟΥ. Ε!ς τήv ΕΨΕ 
ηρχοντο διάφορα άξιόλογα πάντοτε 
ατομα τά δποία η δι'Γ'vουvτο κάποιο 
ψυχικόν φαιvόμεvοv τό. δποίοv τους , 
συ11έ6η καl ζητουσαv τήv έξήγησΊv 
η διά vςι μάθουv τl έστl ύπvωτισμός. · 
Ε!ς τήv τελεuταίαv αυτήv περίπτω
σιν, δ Τ αvάγρας εθετε ε!ς έπαφήv 
fκαστοv ατομοv μέ fvα μέντιουμ, 
τό δποίοv ύπvώτιζε, καl ελεγεv ε!ς 
τό ατομοv vά σκεφθη κάτι, π.χ. άπό 
τά παιδικά του χρόvια, η κάποιο 

. έπεισόδιοv άπό τήv ζωήv το1.1 καl 
τό μέντιουμ θά του άπαvτοϋσε σχε
τικώς. Πολλάκις τό μέντιουμ προέ
τρεχε της σκέψεως αυτου. -'Ο όπvω
τισμός του μέντιουμ έγίvετο άπλώς 
διά στιγμιαίας έπαφης της χειρός 

Τανάγρα, ε[ς τό μέτωπον του μέ
ντιουμ. Σημειωτέον δτι τά μέντιουμ 
τά δποία δέχονται στό σπίτι τωv, 
ύπvωτίζοvται μοvα τω.v. • Πολλάκις 
δέ εχουv καταπληκτικάς έπιτυχίας, 1 

Έvίοπ τό μέντιουμ λέγει ε!ς τόv 
έρωτώvτα: «Κύριε, ε!ς αυτό που' μ' 
έρωτατε δέv θά σας άπαvτήσω.» 
'Άλλοτε πάλιv του λέγει: «Κύριε 
σκεφθητε κάτι συγκεκριμέvοv, μέ 
κουράζετε». Καί τέλος φωνάζει τόv 
Ταvάγραv vά τήv άπαλλάξη 'του ϋπ
vου. Ε!ς τα μέντιουμ της ΕΨΕ εΤχε 
άπαγορευθη, vά άπαvτουv διά τά 
μέλλοντα η έάv προέδλεποv θάvα-
1 οv η άσθέvειαv η αλλο τι δυσά
ρεστοv. Ό ϋπvος τώv μέντιουμ δέv 
εχει καμμίαv σχέσιv μέ τόv φυσικόv 
ϋπvοv η μέ τήv !ατρικήv vάρκωσιv. 
Ε!ς τόv ύπvωτισμόv τό μέντιουμ, 
έvώ εύρίσκεται · ε!ς δαθυv ϋπvοv, δ� 
μιλεί, συζητεί, άπαντα ε!ς έρωτήσεις 
καl δταv ξυπvήση δέ:11 . θυμάται τί-
ποτα. ! 

'Ανωτέρω άvαφέρω διά τήv κό
πωσ1v τCJv μέντιουμ, άλλά καί δ 
ύπvωτιστής πολλάκις κουράζεται 
δταv πρόκειται περί σοδαρας ύποθέ
σεώς, πολλάκις δέ α!σθάvεται πε
ρίεργοv άδιαθεσίαv. 

Είς τήv ΕΨΕ, τfi προτροπfi κά
ποιου άλλου, παρουσιάσθη ατομοv 
ήλικίας περίπου 30--35 έτωv, πολυ 
γvωστόv ε!ς τήv κοιvωvίαv λόγω του 
έπαγγέλματός του, κα\ έζήτησεv 
έάv μπορεί vά γίvη κάτι διά vά κόψη 
τό τσιγάρο, διότι ο! Ιατροί τόv έ
δεδαίωσαv · δτι έάv δέv διακόψη τό 
κάπνισμα, θά πάθη μεγάλο κακό. 
Ό Τανάγρας, δ δποίος, ώς γvωστόv,· 
ητο 'Ιατρός, Ναύαρχος του Πολεμι
κου ,Ναυτικου, άφου τόv έξήτασεv 
Ιατρικώς, τόv έvεθάρρυvε καί του εΤ
πεv δτι η έπιθυμία του θά έκπλη
ρωθη. Πράγματι τόv ύπvώτισε καί 
τοϊ;ί έπέδαλε vά διακόψη τό κάπνι
σμα. Ή συνεδρίασις διήρκεσε πλέοv 
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της ήμισείας ώρας. 'Όταv έξήλθο
μεv του δωματίου καl έκαθήσαμε ε!ς ' 
'τό σαλόνι, του προσέφερα fvα · τσι
γάρο, μ' εύχαρίστησεv, άλλα δέv 
τό έδέχθη, καl μου λέγει, «.f.ύχαρι
στω, εχω κόψει. το κάπνισμα,» και 
μετ' όλίγοv άvεχώρησεv. Ό Τ. τότε 
πάρήγγειλε δύο καφέδες καl μου λέ
γει, «αυτός δ c'ίvθρωπος μέ κούρα
σε.» Τόv έρωτω έαv ή θεραπεία έ
πέτυχε. Μου λέγει:. «πέτυχε άπο
λύτως, άλλα δέv ήξεύρω πόσον χρό
vοv θα διαρκέση.» 

• Αλλά καl τά Εύαγγέλια άvαφέ
ρουv τό έξης χαρακτηριστικόv. «'Ε
vω δέ έπόρεύετο, δχλοι πολλοί σu
vέθλιβοv αύτόv, καl γυvή τις, εχου-
σα ρύσιv αiματος δώδεκα ετη, ητις 
δαπαvήσασα ε!ς Ιατρούς δλοv τόv 
δίοv της δέv ήδυvήθη να θεραπευθη 
ύπ' ουδενός, πλησιάσασα δπισθεv 
ηγγισε τό c'ίκροv του Ιματίου αύ
του καl παρευθύς I ή ρύσις του αί
ματος α.ίιτης έστάθη, καί εΤπεv δ 
'Ιησους: «Τlς μου ηγγισε;» καl εΤ
πεv. δ Πέτρος καl_ οι μετ' α�του. 
Έπιστάτα, ο! δχλοι σέ συvθλίβουσι 
καl σι;, λέγεις τlς μου ηγγισε; δ 
δέ Ίησους .εΤπεv, μου f\γγιcέ τις, 
διότι έγώ έvόησα δτι «δύναμις» 

έξηλθεv άπ' έμου». Τ( σημαίνει 
αύτή ή φράσις; Ή ιστορία άvα
φέρει δτι δ Ίησους ητο πρόσω
τrοv έκτάκτου μαγvητικης έπιβο
λης. Άλλά ,ύπάρχει καl κάτι c'ίλ
λο. ΕΤvαι. ή «Πίστις», τήv δποίαv 
πρέπεi να εχουv τόσον δ Θερα
πευτής δσοv καl δ άσθεvής. Ή 
αlμορροουσα γυνή, ή δποία κα
τώρθωσε μέσα σέ τόσον δχλοv 
vά πλησιάση τόv Ίησουv, εΤχεv 
άπόλυτον πίστιν, ητο βεβαία δτι · 
έάν κατώρθωνε να πλησιάση τόν 
'ΙησουJ θά έθεραπεύετο, καl έθε
ραπεύθη. Τό fδιον συμβαίνει μέ 
τήv Παvαγίαν της Τήνου, καθώς 
καί μέ τήν Παναγίαν της Λούρδης 
στήv Γαλλία. Χιλιάδες c'ίτομα πη
γαίνουν κάθε χρόνον δια να θέρα
πευθουv. Δέν πηγαίνουν ε!ς . τό
σας c'ίλλας έκκλησίας της Παναγίας, 
εlς τήν περιοχήν τωv, διότι. δέν πι
στεύουν δτι έκεί ή Παναγία κάνει 
θαύματα, έvω εχουv άπόλυτοv. πί
στιν εlς τήv Τηνον καl εΤvαι βέβαιοι 

δτι θά θεραπευθουv καl θεραπεύον
ται, έάv δεβαίως ή άσθένειά των εΤ
ναι θεραπεύσιμος. Τό ίδιον συνέβαι
νε στήν άρχαιότητα μέ τα • Ασκλη
πιεία. 'Αλλά ιφl τα Εύαγγέλια συ
νεχώς άvαφέρουν δια τήv πί,στιν. �Ο 
Ίησους λέγει εlς τόv θεραπευθέvτα: 
«δπαγε, ή πίστις σου σέσωκέ σε». 
Περαιτέρω άναφέρουv: 

'Ενώ οι άκόλουθοί του Δώδεκα 
'Απόστολοι, εύρίσκοντο έντός πλοι
αρίου εlς την θάλασσαν, βλέπουν

τόν Ίησουν νά ερχεται περτtατώντας 
έπl της θαλάσσης. Τότε δ Ίησόυς 
καλεί τόν Πέτρον να ελθη .. πλησίον 
του. Πράγματι δ Πέτρος έξηλθε του 
πλοιαρίου καί ηρχισε περιπατων 
έπl της θαλάσσης, άλλά δταv εκανε 
μερικά βήματα ηρχισε vα βυθίζεται. 
Ό Ίησους τότε τόv πιάνει, τόν κρα
τα κα\ του λέγει, c'ί π ι σ τ ε! 

'Ακόμα fvα παράδειγμα , δ_ιά tήv 
πίστιν, άπό τα Ευαγγέλια:. ΕΤποv 
ο! άπόστολοι εlς τόν Ίησουv: δώσε 
καί εlς ήμας πίστιν. ΕΤπεv δ Ίη
σους, «έάν εχετε πίστιv ώς κόκκοv 
ουνάπεως, θά έλέγατε εlς τήν συ
κάμινον ταύτην να έκριζωθη καl να · 
φυτευθη στήν θ,άλασσαν, θq σας 
«ύπήκουεv». 
. ''Έρχομαι τώρα• εlς τήν ύπακοήv 

τωv μέντιουμ. Έξ Ιδίας άντιλήφεως 
γνώρίζω δτι καl δ πλέον Ικαγος ύ
πνωηστης δέν ήμπορεΤ. νά έπιδάλ
λη εlς εvα μέντιουμ νά · διαπράξη 
κqτι, τό δποίον δέν θέλει η δέν τοϋ 
άρέσει, καl Ιδού τα-παραδείγματα. 

Ό .Τ. σuγκέvτρωσε έπτα έκ των 
καλλιτέρων μέντιουμ της ΕΨΕ καl 
ένώπιοv Συμβούλων καί αλλων, γνω
στών εlδικων προσώπων, οίτινες σή
μερον κατέχουν μεγάλην κοινωνικήν 
θέσιν, έξετέλεσε τό έξης πείραμα. 
Εlς Ιδιαιτ,έραv αfθούσαv ελαβεv fνα 
έκ των άvωτέρω μέντιουμ, ένω τα 
αλλα μέντιουμ παρέμειναν χωριστά, 
εlς. c'ίλλην αίθουσαν. 'Υπνώτισε ·το 
. μέντιουμ, έξήτασε τούς όφθαλμούς 
του διά να βεδαιωθη έάν ή δπvω
σις εΤvαι πλήρης, του εδωσεν ενα 
μαχαίρι άπό χαρ16νι· καί το διέταξε 
vα σκοτώση εvα c'ίτομοv το δποίοv 
έκάθητο εlς τό c'ίκροv της αlθούσης. 
Τό μέντιουμ ελαβε το μαχαίρι, προ
χώρησε λίγα βήματα, έστάθη, καl 

1 
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, λέγει: «Δέv μπορώ». Ό Τ., πλησί
ασε τό μέντιουμ καl τό διέταξε, τοίί 
έπέοαλε vά έκτελέση τήv πραξιv, 
άλλ' έστάθη άδύvατοv, λόγφ δέ της 
έπιμοvης τοίί Τ., τό μέντιουμ άρχι
σε vά κλαίη, vά ουρλιάζη, ώστε δ Τ. 
τό άπέσυρεv. Τό πείραμα έξηκολ:ού
θησε με τά άλλα μέντιουμ, άλλα ή 
ίδια κατάστασις, κλάματα, φωνές καl 
παρ' δληv τήv έπιμοvήv τοίί όπvωτι
στοϋ vά έκτελέση τόv όποτιθέμε
vοv φόvοv, καvέvα μέντιουμ δέv όπή
κουσεv. 'Έvα δμως εκ τωv άvω έ
πτά μέντιουμ, μόλις ελαοεv άπό τόv 
Τ. τό χάρτινο μαχαίρι, ώρμησε πρός 
τό όποτιθέμεvοv θίίμα καl θά τό κτυ
ποίίσε άγρίως έάv δέv προλάμοαvοv 
ο\ παρατυχόvτες vά τό συγκρατή
σουν. Τήv έπομέvηv δ Τ, εΤχε μίαν 
ευχάριστοv συvομιλίαv με τό 11έv
τιουμ αυτό καl άπεδείχθησαv τά έ
ξης: Τό μέντιουμ, μία κοπέλα ήλι
κίας 25-30 ετών, και μέ ώραίοv σώ
μα, ητο Κρητικιά. Ή ο!κογέvειά της 
παρέμενε στήv Κρήτη. 'Από μικρας 
ήλικίας εσφαζε τά κοτόπουλα πού 
μαγείρευαν, ή μάνα της εσφαζε καl 
μεγαλύτερα ζώα. Ό πατέρας της η
το πολεμιστης, εΤχε λά6ει μέρος 
ι!ς τάς τότε έπαναστάσεις, εΤχε σκο
τώσει εvαv Τοίίρκοv, ήτο παλληκάρι, 
καl πάντοτε δπλοφοροίίσε. .Συνε
πώς, δ φόνος ήτο στό αΤμα της. 
Πιθαvόv κατά τό πείραμα vά έσκέ
πτετο δτι διά vά της λέγη' δ Τ. vά 
σκοτώση τό άτομον αυτό, σημαίνει 
δτι ε1vαι κακόν άτομον καl πρέπει vά 
τό σκοτώση. Μετ' όλίγας ήμέρας έ
παvελήφθη τό fδιοv πείραμα μέ τά 
Τδια μέντιουμ, άλλ' αυτήν τήv φορά 
κατ' άλλον τρόπον. Δηλαδή τό μέv-

. τιουμ άφοίί ύπvωτίζετο, οεοαίως χω
ριστά άπό τ' άλλα 1-1έvτιουμ, δiετάσ
σετο vά δγάλη τά 

1
ροίίχα της, vά 

γδυθη . .Σας δεδαιω δτι κανένα άπό 
τά έπτά μέντιουμ, παρ' δλας τάς 
πιέσεις τοίί Τ. δέv εδέχθη vά 5γάλη 
οχι τά ροϋχα του, άλλ' οδτε τή 
ζακέτα του. Πάντως, τά μέντιουμ 
δέv ύπακούουv τυφλως. 

.Σ υvεπωϊ τά λεγόμενα δτι όπάρ
χουv άvήθικοι ύπvωτισταl οϊτιvες ύ
πΟ"χρεώvουv τά μέντιουμ vά όποκύ
πτουν ε!ς πράξεις άvηθίκους, νομίζω 
δτι δέv ευσταθοίίv. 

Σχετικώς. με τόv ύπvωτισμόv, 

προσθέτω δτι εΤδα άκόμη καl ζώα 
vά όπvωτίζωvται, άλλα θά μακρυγο
ρήσω πολύ. 'Επιφυλάσσομαι δι' άλ
ληv φοράν. Έπιτρέψατέ μου vά άvα
φέρω δύο άκόμη ψυχικά φαινόμενα, 
πολύ περίεργα. 

Τό 1930 εόρισκόμηv είς τό Παρίσι, 
δτε έδιάδα_σα ε!ς τάς εφημερίδας δτι 
ενας διάσημος ύπvωτιστής (δέv εv
θυμοίίμαι τ' όνομά του) δίδει παρά
στασιv είς εvα θέατρον. Έπηρα ενα 
ε!σιτήριοv καl επηγα. Τό θέατρο η
το μεγάλο και γεματο κόσμο. Τέ
λος, άvοίγει ή σκηνή καl παρουσιά
ζεται δ ύπvωτιστής. 7Ητο εvας άν
δρας νέος, κανονικοίί άvαστήματος, 
μελαχρινός. Έχαιρέτησε τούς θεα
τάς, ώμίλησε διά τήv τέχvηv του καί 
τέλος, εΤπεv, δτι τώρα άρχίζει ή πα
ράστασις. Παρακαλώ τούς κ.κ. θεα
τάς vά συμπλέξουv μέ τά δάκτυλά 
τωv τά δύ9 χερια τωv καί vά τά 
κρατοϋv πολύ σφικτά μαζί, καl ε
γώ θά πω μίαν λέξιν καl θά !δητε 
ότι .δέv θά ήμπορέσετε vά λύσετε 
τά χέρια σας, άλλα μή άvησυχητε, 
άμέσως θά διατάξω καl τά χfρια 
σας θά λυθοϋv. Πράγματι, αυτό εγι
vε. • Από διάφορα σημεία της πλα- · 
τείας ήκούσθησαv φωνές. Τρείς κυ
ρίες καί εvας κύριος, νεαρός, δέv ήμ
ποροίίσαv vά λύσουν τά χέρια τους. 
Ό ύπvωτιστής εΤπεv κάποια λέ
ξιν καί τά χέρια τους έλύθησαv. 
Μαρκάρισε δμως αυτά τά άτομα καl 
τά παρεκάλεσε, εάv θέλουν, ,v' άvέλ
θουv επl της σκηvης καί vά κάνουν 
διάφορα πειράματα, άλλά κανείς δέv 
εδέχθη. Ή παράστασις επροχώρησε. 
Ό ύπvωτιστής εΤχεv έξαιρετικόv μέν
τιουμ, μίαν vεαράv γυναίκα, μετρίου 
άvαστήματος · καί ήλικίας κάτω των· 
30 ετών. "Έκαμε πολλά καl θαυμά
σια πειράματα καί τέλος είπε: τώ
ρα θά γίvη καί τό τελευταίό πείραμα. 
•Έφεραν στήv σκηvήv εvα άπλό, στε
νόμακρο τραπέζι. Έπ' αυτοίί εξη
πλώθη τό μέντιουμ, τό δποίοv τώρα 
φοροϋσε πανταλόνι άvδρικό. Ό ύ
πvωτιστής ϊστατο όπισθεν τοίί η�α
πεζιοίί καl μέ τά χέρια του εκαvε 
μίαν ώρισμέvηv κίvησιv καl τότε ολέ
πετε τό μέντιουμ v' άvυψώvεται σι
γά σιγά καl δταv εφθασε ε!ς δψος
50-60 έκατοστά vά ϊσταται ε!ς τόv 
άέρα, δριζοvτίως, ε!ς τελείαv άκαμ-
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φίαv; ώς έάv ητο άπό μάρμαρον. 'Ο 
ύπvωτιστής έπηρε fvα στεφάνι, τό 

: δποίοv έπέρασε πολλές φορές άπό 
τό σώμα τοίί μέντιουμ, διά vά δεί
ξη δτι δέν ύπηρχαv σύρματα rΊ άλλο 
,-ι πού vά κρατοίίv τό μέντιουμ στόv. 
άέρα. Τέλος,.άφοίί ,-ό μέντιουμ εμει
vε στόv άέρα, με,-έωροv, περίπc;>υ f
vα -lιεπτόv, ό ύπvωτιστής ·εκαμε μ(α\ί 
κ(vησιv των χειρών του, και τό ιiέv
τιουμ -ηρχισε vά κατέρχεται σιγα -
σιγά και δταv άκούμπησε στό τρα
πέζι, πήδησε κάτω- γελώντας και 

· χαιρετοίίσε ·τούς θεα,-άς πού τό • χει,
· · ροκροτοίίσαv. "0,-αv έπέστρεφα

στήv Άθήvα, διηγήθηv εlς ,-όv Τ.
τό αyω φυχι.κόv φαινόμενον, μοίί ά
πήvτησεv, δ'τι τό πείραμα τοίίτο εΤ
,vαι γνωστόν, δτι λέγεται α!ώρησις

· καί δτι τό εΤχε Ιδη εlς τάς Ίvδ,ίας.
' Δέv φαντάζεσαι, μοίί λέγει, τί κά
. νουν αύτοι ο{ φακ(ραι 

Καί. τώρα, τό τελευταίο φυχικό 
φαινόμενον, τό δποίοv συvέδη όλί
γοuς μηvας τι'ρό της διακοπης , των 
έργασιωv της ΕΨΕ. 

Μία κυρία έδάδιζε crrήv δδόv Σ τ�
δίου, δτε συναντά fvαv-' κ,ύριοv, φί
λον τοϋ άvδρ6.ς της. Τόv χαιρέτησε, 
τοϋ δίδει τό · χέρι της και τοϊ;ί λέγει: 
τά συλλυπητήριά �μου, πολύ λuπή
�ηκα διά τόv θάνατον τοίί άδελφοϋ' σας. Ό κύριος_ έξεπλάγη και της λέ
γει: μά, κ1,1ρία μου,, δ άδελφός μου 

.δέv πέθανε, πρό δύο ημερών εΤχα . 
γράμμα του και μοίί εγραφε δτι δλοι, 
εΤvαι καλά, (6 άδελφός. του εμεvε 
ε!ς πόλιν της Πελοποννήσου): Ή 
κυρία τάχασε,. κοκκίvησε, vτράπη
κε καl λέγει: Περ(εργοv, ποιός μοίί 
τό εΤπε, πως μοίί ηλθε στόγ vόίίv 
μομ. Καl τέλος, , έχωρίσθησαv. Ή 
κυρία εφuγε έξαιρετικως στεvοχω� 
ρημέvη διά τήv γκάφα· της. Ό κύ
ριος δμως δταv πηγε σπίτι του,. 
δρηκε fvα τηλεγράΦημα .από την ο!
κογέvεια τοϋ άδελφοίί του, τό δποί
οv εγραφε δτ_ι δ άδελφός τού πέθα
νε καί τόv καλοίίσαv vά πάη στην 
πόλιν Κ. διότι -τήiι έπομέvηv θά έ
γέvετο ή κηδεία του. Μετ' όλίγας ή
μέρας ηλθαv εlς τήv ΕΨΕ ή κυρία, 
δ σύζυγός της και δ άδελφός τοίί 
θανόντος, και έζητησαv άπό τόv Τ. 
vά έξηγήση πως συvέδη αύτό. Ό Τ.'· 
τούς έξήγησε �τι εlς τήv οlκογέvειαν 

.· τοίί θαv��ος έγέvετο συμδούλιοv, .
. vα τηλεγραφήσουν στόv άδελφό,, , 
του;. δτι πέθανε. δ άδελφός· του και 

• v.ά ελθη διά τήv κηδε(αv, iΊ δπο(α θά
• · έγέvετο τήv έπομέvηv, iΊ κυρ(α δ-.

_μως φαίνεται δτι εχ�ι φυχικάς Ιδιό� ·
τητας, πηρε. τήv σκέφιv των, και ·ή
ύπόθεσις έτελε(ωσε�

Συμπέρασμα. Γνωστόν εΤvαι δτι iΊ.
άτμόσφc;χιρα. εΤvαι γεμάτη άπό ήλε-

. κτρικά ρεύματα καl δ' άνθρωπός πε� 
· ριδάλλεται ύπ'· αύτωv. 'Απόδειξις ·

τούτς,u _εΤvαι τό ραδιόφωνον. ':Έχει
κανείς στήv. τσέπη του fvα · τρανζί
στορ, τό άvο.ίγει καl άκούει μουσι
κή, τό γυρίζει όλ(γc,v· και άκούει δ
μιλ(αv κ?-π. Τά ρεύμάτα δμως αύτά
δ. άνθρωπος τά γvωρ(ζει, τά έλέγ-

, χει, τά έvισχύει, τά τροποποιεί, κλπ.
'Υπάρχει στό άλλον άκρον της γης
fvας πομπός μέ πολυπλόκους ήλε
κτρικάς σuσκεuάς, δ δποίος άπο
στέλλει ήλεκτρικά κύματα, την φώ
vήv, άκόμη και εlκόvας, δπως στην
τηλεόρασιv, άκόμη καl χρώματα.
Ε!ς. άλλον άιφοv της γης ύπάρχει δ
·δέκτης, δ δποίος δέχεται τα έκπεμ-·
πόμεvα ήλ�κ-ίρικά κύματα, τά δποία ·

. μεταδάλλοvταί, . εlς φωvήv ώς και 
ε!ς εlκόvας. 'Απαραίτητον δμως vά 
σuγχροvίζωvται πομπός καl δέκτης .. 
Τ ό ,fδιο συμδα(vει και μέ τά . φυχικά 
φαινόμενα.- 'Υπάρχει fvα μέντιουμ, 
Πομπός, ,-ό δποίοv έκπέμπει τήv 

• σκέφιv ττqυ_ i<αl _την. 1παραλαμδάvει_
. άλλο μέντιουμ, δ Δέκτης,·, δ δποίος

εόρίσκεται π.χ. στήv Νέαv :Υόρκηv,
δπως τά πειράματα πού εγιvαv στην
ΕΨΕ, και τά δποία παρηκολο�θησαv
'Έλληνες και ξένοι έπιστήμοvες. ·
'Αλλά, ή διαφορά εΤvαι δτι δλοι ol 
,έπιστήμοvες δέv κατώρθωσάv vά ά
vακαλύψουv κ α v έ v α εΤδος° ήλε
κτρικοίί ρεύματος, τό δποίοv έκπέ
μεπι τό μέντιουμ rΊ δ όπvωτιάτής. 
Πως σύμδαίvε'ι . αύτό λοιπόν, δπως · 

· στό άνω παράδειγμα, ο! άνθρωποι 
της πόλεως Κ της Πελοποννήσου vά 
μεταδώσουν τήv σκέφιv των εlς τήv 
κυρίαv πού· δά�ιζε εlς τήv δδόv Στα
δίοu, καί vά μή · πάροuv τήv σκέ
φιv των τόσα άλλα άτομα, τά δ'ίτοίά 

. κυκλοφοροίίσαv δίπλα της; 
'Αλλά εχομεv και τα τηλεκινητι

κά φαινόμενα. Πως εΤvαι δυνατόν vά
μετακιvοίίvται . μόνα τους διάφορα '
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άντικείμενα, ν' άνοίγοuν πόρτες 
κλειδωμένες κλπ. 'Ένα μέντιουμ της 
Ε.Ψ.Ε., μοναδικό στον κόσμο, κι
νοϋσε τήν 6ελόνη της πuξίδος, ,πε
ριφέροuσα άπλως τό χέρι της άνω
θεν αύτης. 'Αλλά, ή 6ελόνη μιας πu
ξίδος μετακινείται μόνον δταν τήν 
πλησιάση μαγνήτης, δ δποίος', ώς 
γνωστόν, έκπέμπει μαγνητικά ρεύμα
τα. 'Έγιναν στό Πολυτεχνείον πειρά
ματα ένώπιον έπιστημόνων καθηγη
τών, εγδuσαν τό μέντιουμ μήπως ε
χει έπάνω κανένα μαγνήτη, μετεχέι
ρίσθησαν διάφορα έπιστημονικά δρ
γανςχ, άλλ' άπεδείχθη δτι ·τό χέρι 
τοϋ μέντιουμ δέν έκττέμπει κανένα 
μαγνητικόν ρεϋμα. Πως, λοιπόν, κι
νείται ή 6ελ6νη της πuξίδος; 

Ε!ς τό τελευταίον άναφερόμενον 
άνωτέρω πείραμα, πως εΤναι δυνα
τόν . ν' άνuψοϋται ενα μέντιουμ, 6ά
ροuς περίπου 50 χλγρ., κα.ί νq μένη 
μετέωρον ε(ς τον άέρα; Ή Φυσική, 
ή δ'rτοία άρνείται τήν ϋπαρξιν θαu� 
μάτων, δρίζει δτι, διά ν' άνuψωθη 
ενq 6άρος άπαιτείται. μία δύναμις 
άνωτέρα τοϋ 6άροuς, παράγεται δl: 
εργον 'Αφ' • έτέροu διά νά !σορ
ροπήση ενα 6άρος, χρειάζεται μία 
άλλη δύναμις, ή άντίδρασις, ίση ul: 

, τό δάρος καί άντιθέτοu διεuθύνσε
ω-; Ε!ς τήv περίπτωσιν δμως τοϋ 
άνω πειράματος, άλλο καl ε!ς δλα 
τά ψυχικά φαινόμενα, δέν κατώρθω
σαν ν' άνακαλύψοuν την α!τίαν, ή 
δποία τά προκαλεί. 

Σήμερον δ άνθρωπος έχαλιναγώ
γησε τά στοιχεία της φύσεως, δύ
ναται v' άλλάξη τήν όψιν της γης, 
η νά έξαφανίση τήν ζωήν. Έδημι
ούργησε τεχνητούς δορυφόρους, ο! 
δποίοι περιστρέφονται πέριξ της 
γης, δίδουν πληροφορίας, στέλλουν 
φωτογραφίας καl τέλος δ άνθρωπος 
εφθασε στην σελήνη. Νά σκέπτεται 
κανείς, ·δτι ή γη περιστρέφ_εται πέ
ριξ. τοϋ άξονός της, ·καl πέριξ τοϋ 
ήλίοu, ή σελήνη καl αύτη περιστρέ
φεται. πέριξ της γης,_ δτι α! άπο
στάσεις ε1ναι τεράστιαι, · ή ταχύτης 
Ιλιγγιώδης, καl δη δl:ν ύπάρχει άηρ 

ε!ς τήν σελήνην. Πως ε1ναι, λοιπόν, 
δυνατόν νά εκτοξεύεται άπό τήν γην 
πύραυλος, μt άνθρωπον, καl νά, 
φθάνη ώρισμένον, προκαθορισθέν 
σημείον της σελήνης, ν' άφίνη τούς 
άνθρώποuς έκεί, kαl δ πύραυλος ν' 
άρχίζη πάλιν νά περιστρέφεται πέ
ριξ της γης; ΟΙ άνθρωποι έπl της 
σελήνης, γά σuνεννοοϋνται μέ τούς 
άνθρώποuς τοϋ σταθμοϋ στήν γη, 
πού τούς άπέστειλαν, νά τούς στέλ
λουν φωτογραφίας της σελήνης καί 
νά ζητοϋν δδηγlας ... 01 ε!δικοί, πά
λιν, τοϋ σταθμοϋ νά τούς δδηγοϋν, 
νά τούς λέγουν τι'.χ., προχωρήστε 
200 μέτρα προς τά δεξιά, καl θά συ
ναντήσετε ενα κρατηρα ήφαιστείοu, 
καί τέλος, νά έπανέρχεται δ πύραυ
λος στήν gελήνη, νά παραλαμ6άνη 
τούς άνθρώποuς, νά έπιστρέφη στην 
γη, καl νά προσθαλασσοϋται ε!ς ώ
ρισμένον σημείον τοϋ ώκεανοϋ, έκ 
των προτέρων καθορισθέν. Σημειώ
σατε, δτι δλ' αύτά, καί δ πλέον κοι
νός άνθρωπος της γης, τά. δλ.

έπει
στό δωμάτιό του, άπό τήν τηλεό
ρασιν! 

Παρ' δλην δμως αύτήν τήν ά- · 
φάνταστον πνευματικήν του άνοδον, 
δ άνθρωπος δέν κατώρθωσε ν' άνα-' 
καλύψη, ε!ς τά ψυχικά φαινόμενα, τί 
εΊναι αύτό πού έκπέμπει τό μέντι
ουμ καl κινεί τήν δελόνην_ της πuξί

. δος, τί είναι αύτό πού άνuψώνει ενα 
άνθρώπινον σώμα καί το κρατεί με-
τέωρον, πως μεταδίδεται ή σκέψις 
ένός . μέντιουμ άπό τήν 'Αθήνα ε!ς 
τήν Νέαν Ύόρκην, κλπ. 

'Αλλά καl ψυχικώς δ άνθρωπος 
άδικαιολογήτως καθuστέρησεv. Ή 
ψυχή του εύρίσκεται, άκόμη σήμε
ρον, ε!ς κατάστασιν πρωτόγονον 

Τήν καθuστέρησιν/ δμυς αύτήν, 
τήν πληρώνει ή άνθρωπότης, μέ πο
λέμους, μέ α'fματα, μέ χιλιάδες θύ
ματα άθώων άνθρώπων, χιλιι;ιδες άν
θρωποι νά πεθαίνουν έξ άσιτίας καί 
τέλος μέ ίδρωτα, δάκρυα καl πό
νους. 
Μετά των φιλικών μου χαιρετισμών 

Γ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 

------

- ---- -- ---�--- -- -- ----- -- -- ---- ---
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Κονtό σtό Σtαυρό. � .. 

Βαρειq ή ψυχή μου πνίγεται στ·η 
-θλίψη, ϊώρα, οοσμένη "στ' &οικα 
λόγια, λόγια πλή-θεια, ποτάμι -θο
λό, που χώρισε της φιλίας το πνfυ-
μα. , . 

. 

Π οιά ή αίτία, θεέ μου; 
'Αλλοίμονο ... (ματαιόοοξες οια-
' ' Ι 

) ΤΩΙ • / κρισεις, ταχα; . αυτογνωση 
.που λείπεις, Συ· κατανόηση ... Λα�· 
Μριν-θος, χά9ς κι' άπροσπέλαστο 
τείχος, σ& οεν σε νοιώ-θουν. π ό
ση άλλαγη στίς λέξεις, στο νόημα 
το πραγμα-;ικό, τ' άλη-θινό ... 

Άκους πικρόχολες σκέψεις κι-' 
άπαντησεις, έκεί που -θα έπρεπε 
στοχασμός, συγκtχτάδαση, νοημοσύ-

1 
, ' , .,, • ' - • νη, κι ακομα ενα ευχαριστω ... 

ΙΙ ου ή πίστη, ή άγάπη, ή άλ ή
' -θεια, ή είλικρίνεια; Κι' έρχεται 
ή uπουλη ύποψία να στα-θη, μη τά-

, • ζ'λ φ Ρ- ' Ι χα, και η η εια; , οοερο κινη-
τρο ... 

Γιατί ·ια ζητάς, &ν-θρωπε, πε
ρισσότερα _άπο αύτο που είσαι; Ά-

., ' ' , ' 7' t ' , πο · αυτο που ειναι ο εαυτος σου; 
Και να το Μχεσαι μ· άνοιχτα μά
τια, οίχως παρωπίοες, πόνο, έλεύ
-θερα κι' άaέσμέυτα. Μα όρ-θώνέ
ται στυφη ή ύπεροψί�, ή ματ�ιο
οοξία κι' άπο μέσα το κρυφοοάγκω
μα της κατωτερότητας. 

'Εφιάλτης τρομερός, οηλητή
ριο, ξεχαρ6άλωμα της ψυχης. 

Φυλακη του 'Ε1ώ - αν-θρωπος 
οεσμώτης του άουσώπητου έχ-θρου 
του, του άικιστρωμένου έϊωίσμου 
του. που τυ�λώνει τα 6ήματά του 
στην κά-θε του στι1μή. Έχ-θρος 
άχ.α_τάλυτος. Και ποιό το κέροος, 

' '  λ '  ' 'λ 
' σαν σε κο αχ.ευουν με χι ιους τρο-

· Της κ. ΖΕ.ΤΤΑΣ ΔΟΥΚΑ

πους; Ποια ή χαρα στο έ.ο:ώτερο 
έ1ώ σου; Π οιά ή πρα1ματιχ.ότη<; \ 
Γιατί -θέλεις να ζης μέ�α στην 
κα-θημεριν'tj πλάση, να περπατάς 
στο ορόμο της σχόνης, που -θολώ
νει τη -θωριά, το νου, τη σ:κέψη; 
Μα έχ.είνος, που δλέπει κα-θάρια 
στ' &πό6α-θα, �όση -θλίψη στ.αλά
ζει στην ψυχή, που· σκυφτη σε μια 
ιωνια άναρωτιέται σηανά; ' 

Γ ' ·e '  · Γ ' '- ιατι, εε μου. ιατι να
στραπαλίζουν, να πνίγουν την ά
λ ή-θεια, την Ά γάπη; Αύτο το μέ� 
1άλο �ι' αφ-θαστο οωρο, το -θείο 
οωρο Σου μέσα στη φιλοοοξία, μα
ταιοοοξία, τη ζηλοφ-θονία; Γιατί; 

Λεγόμαστε Χριστιανοί. Μα -θαρ
ρώ πως είναι δλαστήμια αύτό, σάν 
φωλιάζει στηy ψυχή μας ή κακία 
χαι στέκει όρ-θο στιγνο το ψέμμα, · 
lτοιμο - σε lνα άπατηλο μειοία
_μα - να πεταχτη σάν 6έλος φαρ
μακερό ... 

' ΤΩ 'Αϊάπη, άγάπη - οωρο 
-θεϊκό - στείλε το Φωι; Σου! Φα
νέρωσε την καλωσύνη, φώτισε τις 
σκοτειν'ιασμέvες παραπλανημένες 
ψυχές· κι' αναψε στις κλειστες 
&6ουλες καροιες. το �σ6εστο λυ-. 

. χνάρι της -θεϊκης Σου αύτο-θυσίας 
-· · Συ ό ο6σας μέρος, Σου ν' άν-
-θρωποποιη-θη, να σταυρω,9.η - ύ-
πέρτατη κι' άσύλληπτη -θυσία! -
και Συ ό Ά1έννητος, Ά-θάνατος, 
του Σύμπαντος ό Ζωοοότης, απλω-' 
σε το ύπέρ_λαμπρο, άσύ1κριτο κι' 
άπεριόριστο' Φως Σου, ν' άνα6λέ
ψουν , οί τυφλοι στο ύπερά'(ιΟ συ'(
γνώμης Ά1άπης Φως Σου! 

,1 

-i 
; 
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'Έτος 1 2001 : 'Ο δ ύ σ σ ε ι ο 

τού διαστήματο ς 

((Δέν εϊμεθα μόνοι στό Σύμπαν)) 

Π ι-θ-ανωτατα, 1tερί τό. τέλη τοϋ 
αίωνος μ.zς, -Θά λάδωμε ά1tό μα
κρινούς πλανητες τ·�ν ά1tάντηση 
στά μ·φύματα, 7tOU στείλαμε στο 
Διάστημα κατά τα τελευταία χρό
νια ... 

Αύτο ήταν το συμπέρασμα συνεν
τεύξεως του "Απλου συγγραφέως 
"Αρθουρ Κλάρκ, τοίί ό1tοίου τό 
6ι6λίο «'Έτος 2001, Όούσσεια του 
διαστήματ'Jς» μετεφέρ-Θη στην ό
-Θόνη άπο -:ον σκηνο,9.έτη Στάνλευ 
Κιούμπρικ. 

Προς το τέλος 'της ταινίας, 
ό άστροναύτης Μπόουμαν 6λέ1tει 
τον έαυτό του νά ξαναγεννιέται 
καί νά ξαν�pχίζη μια ζωη σε άνώ
τερη διάσταση. 

Σκοπός μας - έξήγησε ό συγ
γραφεύς - - -�ταν να ύπαινιχ-Θοu
με ενα δ:.ι1νόητο, αν οχί άκατανόη
το μυστήρ·c, μια νόηση ά1tέραντα 
άνώτερη �-πο τη δική μας. 

-Θsλετο να 1tητε οτι αί δυνα
τότητες τοC άν-Θρώ1tου είναι ά1tε
ρ ιόρ ιστες; 

«Μάλιστα, Βέδαια δεν μ1tοροίίν 
νά 1tραγματο1tοιη-Θοίίν έδω καί ά
μέσως, άλλά -Θά ερ-Θη ή στιγμη 
1tού -Θα 1tραγματο1tοιη-Θοίίν. Ή ψαν
τ-ασία καί ή ,όησις 1tρο6λέ1tουν αί
ωνες η χιλιάδες. χρόνια νωρίτερα 
αύτ-ο 7tOU ,.9,6 συμδη, καί 7tO't'ε οί 
προσ1tά-Θειές τους δεν γίνον·τ-αι στ-ο 
κενό. 'Αρχεί νά σκεψ�οίίμε την ά
πίστ-ευτ-η διαφορά άνάμεσα στα 
πρωτ-α καί στ-ά τ-ελευταία χρόνια 

αύτοϋ του αiώνος. 'Υπάρχει μια α
δυσσος άνiμεσα στ-α πυροδόλα ο-

1tλα και τ-η•) 7tυp'Ι]Vtκη δόμδα, άνά
μεσα στ-α μηνύματα με το άλφά-
6ητο μορς καί την τ-ηλεόραση μέ
σφ των �ΟFυφόρων, άνάμεσα στα 
τ-ραίνα καί τα διαστημικά όχήμα
τα. Και αν σκεφ-Θοίίμε οτι τα δια
στημόπλοια 1tού ύπάρχουν σήμερα 
είναι οί δεινόσαυροι, είναι τα 1tροι
στορικα όχ-r,μ::ιτα των μελλοντι-

, κών πυραύλων, μπορουμε νά άντι
ληφ,θ.οίίμε το 1tόσα μας έπιτρέπον
ται. Και νψίζουμε οτι μ1tοροίίμε 
νά γελάσωμε με την έποχη πού 
-Θεωροίίσε άπρ2γμ2το1tοίητα τα 
οιαστημαα ταξίδια. Βλέ1tετε, σα,ι 
1tρώτη άρzη πιστεύω οτι αν ενας 
έ1tιστήμονας ύr.οστηρίξη οτι μπο
ρεί νά έ1tιτύχη κάτι. εχει όπωσδή
ποτε δίκαιο. "Οταν λέη 1tως κάτι 
είναι άούν.zτον να γίνη, τότε κά
νει λά·.9-ος. Δεύτερη άρχή μου εί
ναι οτι ό ι1-όνος τρό1tος ά1tοδείξεων 
των όρίων τοίί ουνατοίί εiν::ιι να 
τα ξε1tεράσωμε κα.ί νά 1tροχωρή
σωμε στο άούνατο. Τρίτον: ή κά
-Θε άρκετά άνεπτυγμένη τεχνολο
γία δεν μπορεί να οιακρι-Θη άπο 
την μαγεία Οί άρχες αύτες 7tOU 
ταίριαζαν στον Νεύτωνα. δεν εί
ναι δυνατον να ταιριάζουν σε μας». 

-•Έχετ-ε 1tη οτι ή 'Οδύσσεια' 
στο Διάστ-ημα άναψέρεται σε μια 
άνώτερη και μελλοντικη νόηση . 
Π ιστ-εύετε -πραγματικά σ' αύτη 
τ-η νόηση ; Πιστεύετε οτι ή έξέλι-

------
------

------
------
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ξις -θά όοηγήση τους άy-θρώπους 
σέ'Ύοητικi επίπεδα ύψηλότερα ά
πο το σημερινό; 

,<<Μάλιστα. 'Εψ' οσον, ψυσικά, 
· οί &ν-θρω�ο� έπι�ιώσουν άπο την

έπί:ίχη αύtη με· τ� τόσα προδλή
ματα. "Αν οί &ν-θρωποι κατορ-θώ
σουν νά ςε<fόγουν άπο την 'παγίδα
σ·την όποία εχουν πέσει, το πεπρω
μένο ·τ·ους -θα είναι κατα7'ίληκτικό.
"Αν κατορ-θώσω νά έπεκτείνω την
σκέψη .. μου . 7t'έρα �πο το μεγάλο
χάος που ζουμε, νοιώ-θω πολύ αί
σιόδοξος. Δεν -είμαι πιστός, έστω
και αν τά διηγήματα μου μιλανε
πά_ντοτε γιά Θεό, -η μαλλον πι
στεύω. οτι η' υπαρξις η ή άνυπαρ
ξία του Θεου είναι κάτι το άσή
.μαντο _γιά τοvς . άν-θρώπους. Αύ
. το που έχει σημασία είναι οτι, το
Σύμπαν άτ,οτελέi κάτι το φαντα
στικό, κάτι το έν-θQυσιαστικο και
rι , ι ,; , ;, · , οτι. το πεπρωμενο μας ειναι να. το
γνωρίσωμε. π ιστεuω οτι' κάποια 
ήμέρα ή ίστορία της Γης, έτσι ο-' " . , ο ο' ι: πως την εrQμε μανει, vα ι.,εχα-
στη όλοκλη�ωτικά, .-θα άπορροφη- . 

· .-θη άπο την ίστορία του Σύμπαν
τος. · Θά -θυμόμαστε, τη Γη μόνον
έπειδη άπ' αύτην · ξεκί�ησαν τά
πλάσματα ποu όνομάζονται' &ν-θρω
πο ι για νά έπεκτα,θ.ουν στο Διά-
στημα. . ' 

�Μας μένει άκόμη 1tολίις ορό-· 
μος μέχρι την ήμέρα έκείνη ; .... 

«Δεν είν:χι σίγουρο οτι -θά το κα-
λύψωμε μόνοι' μας». 

. �Αύτο σημαίνει οτι �ιστεύετε 
πως �εν ε'ίμαστε μό'νοι μας •_στο 
Σύμ�αν ;, , . 1 .. « Η: υπο-θεσις μπορει νά: είναι . 
συ1κλόνιστική, αν ομως την σκε-

. φ-θουμε, φαίνεται λιγώτερο· συγ
κλονιστiκη άπο το άντί-θετό .της. 
Οί άστρον_όμοι λένε .. οτι δεν ύ1tάρ
χει τί1tοτε το μοναοικο στο Σύμ- ' 

· ·1tαν και ο":'ι τα οσα συνέδησαν στο
δικό μας ήλιακο σύστημα μ1tορ�υν
νά εχουν σ'Jμ.δη και σε ·έκατομμύρια
&λλα ήλιακα συστήματα ...

-Θά συ·ιαντήσωμε λοι1tον'· τά
έςώΥ.Οσμα r-λάσ:ματα;

«Και γιατί οχι; Έσω Υ,αι άρ�
κετα χρόνια τα ραντάρ μας άναγ
γέλλουν στο Σύμπαν οτι ενας I τε- .
χνολογικος πολιτισμος γεννή-θηκε.
και άναπτύσqεται στην. Γη. Στα

' ' f ,_ ' " () ' χρονια αυτα, τα σηματα εψvασαν
στα 1tιο κο·/τινά &στρα, συνεχίζου✓,
ομως, το ταξίδι τους για τσ. μ,α
κρυνά. Είναι πι-θ,ανον .οί -ιtολιτι
σμοι &λλων πλανψων να εχόυν η
δη άν.τιληψ·S.η την υπαρξή μας και
να 1tροετοιμάζωvται να μας δώ
σουν μιαν άπάντηση. ''Ισως πριν
τέλειώση η στ& 1tρωτα χρόνια του
21 ου αίωνος ,θ.α λάδωμε ·την . α-
1tάντησ;ή ;rοι,ς. 'Όπως δλέ'i\ετε,
δεν -θα ·zρειασ-θη να 1tερψ.ένωμε
πολύ)).

� .. ... ' ' 
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'Η '(ιΣτέyη τών Ζώων)) 
'Γο σωματείον «ΣΤΕΓΗ ΖΩ

Ω]Ιf » Άγ. Φραγκίσκου Άσσίζ·ης 
( Π αξων 13, Τ.'Γ.812, τ·ηλ. 834-
360 και 6713228) στον άπολογι
σμό του γιά το ετος 197 4 άναφέ
ρει, μεταc;u αλλων, τά έξης: 

Άναψέρομεν περιληπτικώς οσα 
έπραγματοποιή-θ·ησαν ύπο του Σω
ματείου κατά το 197 4: 

1. Μέριμνα, κατα6ολη προσπα
-θειων και τοπο-θέτησtς άοεσπότων 
η έγκαταλελειμμένων Ζώων (Σκύ
λων, Γάτων, vΟνων, "Ιππων, Π τη 
νων) είς ζωοψίλους οίκογενείας 
και κατάλληλοy περι6άλλον. 

2. Καταγγελία είς 'Αστυνομικά
Τμήματα, προς ληψιν μέτρων έ
ναντίον των 6ασανιστων Ζώων, 
Π.τηνων Υ.λπ. 

3. Διανομη έντύ1tων; ποιημάτων,
κειμένων κλ1t. οιά την άνά1tτυξιν 
του αίσ-θήματος της Ζωοψολίας. 

4. Έκτύτ:ωσις όοηγιων καλης
μεταχειρίσεως Ζώων. 

5 .' Διανομη έντύπου ό:ναγράφον
τος κείμενα Νόμων και άποψάσεων 
ύ1tερ των Ζώων. · 

6. Π ρ6κλησις της ύπ' άρι-θμ.
2620 Φ 503 14.5.73 οιαταγης 
του 'ϊ1tουργεiου Δημοσίας Τάξεως 
ύπερ των Ζώων .. 

7. Διανομ'Ιj ψα-θίνων καπέλλων
( σκιαοίων)' οια τα έργαζόμενα 
Ζώα, κατά τους -θερινοuς μηνας, 
είς Σαντορίνην, Π άρον, Άντίπα
ρον, 'Α-θήνο.ς. 

8. Π ρομή-θεια'. και προσφο
ρά ό:ντισυλλη1tτικων κατα1tοτίων 
«Ντογκ Στοπ» οιά Σκύλους προς 
1tειραματισμον και έν συνεχει� 
γνωστο1tοίησιν είς Ζωοφίλους την 
�1tαρξιν και 1tηγην έξευρέσεως 

·αυτω·ι. (Κατάστημα .Κατσώλη,
στάσις Χρυσάκη, 'Α-θηνας 20, Λ ..
Συγγρου, τηλ. 9419282).

9. Με όδη"(ίας 1tρος έ'Ιοtαφε
ρομένους 1tρος έπίοειξtν της σχε
τικης έγκυΥ,λίου του 'Υ1tουργείου

. Δημοσίας Τάξεως, έ6οή-θησε τους 
κατόχους Ζώων νά μη στερη,θοίίν 
τά Ζώα των. 

1 Ο. 'Επέτυχε την τιμωρία,; �7t

ευ-θύνων 6::ιc;ανισμου Ζώων. 
11. Έπενέ6η οιά την άτ.:ελευ

-θέρωσιν Βασιλικου 'Αετοίί, αίχμ.α
λωτισμένου είς Καλαμάκι. 'Επί
σης οιά την άπελευ-θέρωσιν μικρας
άλεποuς, 6ασανιζομένης ύπο κατό
χου της.

12. Π αρέοωσε έγκαταλειφ-θεν
είς Ν. Χαλκηδόνα ζώον (Γ:χιοου-

, ) , ' , λ , 'ρακι εις τον ασχο ουμενο,1 με
Ζώα κ. Βαλσαμάκην.

13. Δι' έρανικ'ης είσφοράς έ
πλήρωσε την οικαστικην οαπάνην
κλπ. εξοaα έκ δρχ. 7.500 τ.:ρος
άποφυλάκισtν της καταδικασ-θεί
σης δια τηι κατοχην 1tολλων Ζώ
ων, κ. Β. Θεοχαρο,πούλου.
14. Διά -=ης συντηρήσεως προχεί
ρου «ΣΤΕΓΗΣ ΖΩΩΝ» περιέ
-θαλψε περι τά 300 &δέσποτα, έγ
καταλειφ-θ'έvτα ύπο διαφόρους συν
-θηκας, Ζωα.

'Ενταυ-θα,σημειουταt οτι, ή προ
σωρινη «ΣΤΕΓΗ ΖΩΩΝ», κατα
φύrιον ουστυχούντων Ζώων, έντος 
του 197 4 μετεψέρ-θη ό:ναrκαστι
κως δύο φοράς, ηοη οε και 1tάλιν 
φιλοξενείται, ένω κατα6άλλεται 
προσπά-θεια άφ' ένος συνεχους 6ελ
τιώσεως των οpων οια6ιώσεως, άψ' 
έτέρου οωρεαν προσφοράς καταλ
λήλου χώρου. 
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Κατε6λή,θ,ησαν παλλαι προσπά
,θ.ειαι aια την ά:πόκτησιν ,aωρεαν 
οίκοπέaου \ r.ρος μόνιμον έγκατά
στασιν «ΣΤΕΓΗΣ- ΖΩΩΝ», προς 
aιαφόρους κdτευ,θ,ύνσεις, πλην ά:νε
πιτυχως μέχρι σήμερον. 

15. J;I ρος ά:ποφυγην κατακραυ
γη'ς και a,α6ολης 't'OU Σωματείου 
και ά:ναπτύξεως ά:ντιζωοφιλικων 
αίσ,θ,ημάτων, το Σωματείον πpοέ-
6η είς είσφοραν ύπερ των Κυπρίων 
προσφύγων, κατα .τας �υνάμεις του.

� · 16. Έπc τ� 4-n Όκτω6pίου, το
Σωματείον, aια 't''tj\/ τόνωσιν 't'OU 
αίσ-θ-ήματος Ζωοφιλίας: Δια των 
Ραaιοφωνικων Στα,θ.μων μετέaω
σέ «Συν,θ,ήμ.ατα» ύπερ των Ζώων. 

'Επίσης aια των έφημερίaων έ
ζητή,θ,η να παύση ή άσκοπος ,θ,υ
σία των Ζώων ώς πειραματοζώ
ων, Μσεί μελέτης Γερμανοu έπι-
στήμονος. 

Το Σωματείον όφείλει χάριτας:. 
Είς το περιοaικον «'Ιλισός», aια 

την ά:φιέpωσιν πολλών σελίaων είς 
το τεuχος Σέπτεμ6pίου - Όκτω-
6pίου 1974 ύπεp των Ζώων. Τους 
Ραa ιοφων tΥ.ουι; Στα,θ,μους Ε.Ι.Ρ. 
Τ. καc Τ.ΕΝ.Ε.Δ., aια την μ�
τάaοσιν �<Συν,θ,ημάτων ύπεp των 
Ζώων». 'Επίσης τον Στα,θ,μον Τη- . 
λεοράσεως Υ .ΕΝ .Ε.Δ. ( έκπομπη 
«ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ), 
aια την πρόθυμον συμμετοχήν της 
είς την, ά:πελευθέρωσιν τοu Βασι
λικοu · Αετοu; είς Καλαμάκι. Ό-

., \ ' - Ι ,  μοιως την ευγενη προσφοpαν της 
aι' όλιγόλεπτον όμίλίαν τοu Π ροέ
aρου 't'OU Σωματείου ίιπερ Ίων Ζώ
ων. Τον 6ιομάχανον χόριον Κων. 
Τσαούσογλου aια την aωρεαν πα-

. ραχώρησιν χώρου, είς τον όποίον 
φιλοξενείται ή προσωρινη «ΣΤΕ
ΓΉ . ΖΩΩΝ». Τους κτηνιάτρους 
Άθηνων; οί ό,ποίοι μετα συμπα
,θ,είας περιΜλλουν το Σωματείον, 
ίaιαιτέρως τον ά:μισ,θ,c παpακολου
,θ,οuντα τα Ζωα της <<ΣΤΕΓΗΣ». 

··�····························�·········�·································

8 ,. Αρτοc; 

8 Ζυμαρικά 

. 8 Φρυyανιέc; 

διά διαβητικούς 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 

'Κυπριακiι Λύρα 

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 

Δαvτέλλες τ' άφροστέφαvο του πέλαου πανηγύρι 
κεvτα στα 6ράχια κι δλο ανθούς μαδςχ στην αμμουδια 
κι' ή τρυφερή σου ανάμνηση γλυστράει απ' τηv καρδια 
ξ�vιτεμέvη μέλισσα πού αναζητάει τη γύρι. 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Δίσκο ασημένιο ή θάλασσα vα λάμπει του Σαρωvικοϋ. 
'Απάνω ώς κρίνο έραλδικό άπό φίλντισι φεγγάρι. 
Κι ανάμεσα στα έρείπια τ' αρχαίου ναου του έρημικου 
δέομαι μιας πασίχαρης θρησκείας απομεινάρι. 

ΟΜΟΙΩΜΑ ΠΡΩΤΕ· ι·κο

Σέ πολιτείες και σε 6ουνών απάτητες κορφές 
και στα 6ι6λία τώv Μυστικών, τη γνώση· εχω ζητήσει ... 
'Όμως αύτό πού θάρρεψα πώς εΤχα κατακτήσει, 
όμοίωμα Πρωτεϊκό πού αλλάζει δλο μορφές ... 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

Της Κύπρος αγριολούλουδα κι' &vθη «μη με λησμόvει» 
απ' τη λεπτή σας Θελκτικη κρατείστε μου εύωδιά· 
δάλσαμο γιά την άρρωστη κι' άνήσυχη καρδιά, 
τώρα πού σκλά6α την κρατά του Κολωνου τ' αηδόνι. 

187 
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ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

, Ακρόπολη τοϋ όvείρου εσυ τό φέγγος κι, δ βωμός 
μιας θείας εκς1τασης, ρυθμέ ·καl θάμα. 
:rης ϋπαρξής.μου εqτάθηκες το.τάμα, 
των παιδικών· ι.:ιου στοχασμών άσ(γαστος καημός� 

ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 

Τά χρ6vια εκύλησαv, φυχή, μά τί. πικρία πού μένε;. 
•Η ςιvάμvηση μιά δλάvοικτη πληγή. . . .
'Ένα πρός fvα, άλλοίμοvο, σέ άφηκαv ,:rρόδομέvη ·
δ "'Έρωτας, ή· Φιλία κι' ή Στοργή ...

Τ ό μέτωπό μας γέρνει πιά πυρό, στεφανωμένο . 
τά ρόδα πού επορφύρωσε μιά δύση εκστατική 
και των ματιών μας τό γλαυκό τό φως τό tλαρωμέvο 
σάv δυο λαμπάδων νεκρικών άvταύγεια τραγική. 

Κι' ω πόσο εγίvηκε δαρυς τοϋ Γολγοθα δ Σταυρός 
στό δρόμο πού άvεδαίvουμε, στό δρόμο τόv Μοιραίο. 
Τριγύρω ή χλεύη κι' δ πικρός τοϋ πλήθους διαduρμός, 
χωρlς vά · βλέπω ποuθεvtι τον Κuρηvαίο. . • 

. ί : 
' 

Μά κι' αν τά χρόνια i<ύλησεχv κι' &λλο σέ μας δέ μένει 
παρά των άvαμvήσεωv ή δλάvοικτη πληγή, 
μέι; στήν άγκάλη της ερημιας κρυφή μαρμαρυγή 
τα βήματά μας δδηγεί θεόσταλτη Ειμαρμένη. 

· 1975 

('Από τ')v συλλογή ccΤοπάζια καl Βηρύλλια1>) 

Ποίος ι:ιrήρξεν ό �ιησους; • Αί δeάφιι:)ρω περί ούτού 
' 

' . 

άηόψΕΙις, έκτιθέιμε.,,,αιι qμφολήπτως. • Ό · ι ησοϋς κατά 

Τ� Ρενόν .• ·ο 'Ιησοϋς Κ?Τά τό�Συρέ .• 'Η διδσσιrο- '. 

1 
. Μα τ()ϋ Ί !)000 αιnό. τήν Κοννή Δκιθήκη. 

. ΤΙΜΑΤΑΙ. ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
. 1 

--·········-

/ 

---- ----- ---- ---- --� --- --

- ,,
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'Ανθρώπινη έπιθεJικότης 

καi τό άνtίδοτον: 'Έ ρ ω ς 
Al άπόψεις τοu Κόνρατ Λόρενς καi Είpηναίοu 

'Άμπεσφελντ τοu Ίνστιτοότοu Μαξ Πλάνκ 

Ό γνωσ-.ός έπισ-.ήμως Είρη
νa:ίΌς "Αμπεσφελν-. -.ου Ίνσ-.ι-.ού
't'Ου Μαξ π λανκ ύποσ-.ηρίζει ο

τι ή «προσέγγισις συν-.ελεί σ-.ο ή
μέρωμα 'tOU άνθρώπου. Ή άνa:κά
λυψις 'tών οπλων, πού �'Ιtt't'ρέπουν 
νd: προκa:λοίίμε -.ον θάνα-.ο έξ ά
ποσ-.άσεως», εφερε ·μια άλλαγη. 
στην όποίa: -.d: ενστιχτά μας δεν 
μπόρεσαν νd: προσαρμοστοίίν. Ή 
6ασαη ίσορρο1tία άνάμεσα στην έ
πιθετικότητc,. και -.ην άπα1όρευ
ση του θανάτου εχει κα-.ασ'tραφη. 
Ό &νθρωπος μ1tορεί εuκολα νd: 
πιέση μία σκανδάλη και νd: κα'tα
στρέψη το κορμί 't'OU συνανθρώ
που του με μια -.αχύ-.ψα που έμ
ποδίζει το θίίμα νd: έκδηλώση -.ην 
ύ1tοτα1ή του και να προκαλέση ε
-.σι την συμ1tόνοια. 'Εξάλλου, έ
λάχιστοι θα πήγαιναν για κυνή
γι άκόμη και μόνον ένός λαγοίί αν 
-θά ητ�ν άνα1κασμένοι νd: σκο-.ώ
σουν .. ο -θήραμα με -.α νύχια καί 
τd: δόντ:α. 

'Όσο 1tει: ισσότερο άναπ'tύσσε-.αι 
ή άποτελεσματικό-.ης -.ων οπλων 
τόσο λιγι�τερο μ1tοροίίν νd: �κδηλω
θοίίν τα αίσθήμα-.α πού έ1tηρεάζουν 
-.ίς 1tράξεις μας. "Ανθρω1tοι πού 
δεν είναι ίκανο'ί. νd: δώσουν, ο-.αν 
1tρέ1tει, ενι:i χασ-.ούκι σε κάποιο ί
διότροπο 1tαιοι μποροίίν 1tολύ εuκο
λα να πιέσουν με άδιαφορία ένα 
κουμπί και νd: έξα1tολύσουν συσκευ� 
ες πού θα προκαλέσουν -.όν .θάνα
-.ο χιλιά?ων ό:ξιαγάπη-.ων παι-

διών. Καλοί καί άξιο1tρεπείς οί
κογενειάρχες iχουν χρησιμοποιή
σει στους 1tολέμους άμέτρητες 6όμ-
6ες. 

Ό ύ1tερ1tληθυσμος κa:ί ή συ1-
κέντρωσις με1άλων μαζών στίς 
μητροπόλεις εΙναι ό &λλος σημαν
τικος 1ta:ράγcν-.ας πού έ1tιφέρει οια
't'αραχες στην λει-.ουργία της φυ
σικης έ1tι-θεηκότη-.ος. Ό πληθυ
σμος 1tροκαλεί ένίσχυση -.ων 1tροσ
τρι6ών με'tαξύ των άτόμων και ε
't'σι δημιουργοίίν-.αι συ1κρούσεις με 
σκο1tο την κατάκτηση καί την ύ
περάσ1tιση ένός χώρου πέρα ά1tό 
την κατάκτηση 'tης κοινωνικης -θ-έ
σεως καί -.ης γυναίκας. 

Οί με1άλες άστικες κοινωνίες 
ένισχuουν ύπερ6ολικd: -.ην έ1tιθετι
κότητα έπειοη σ' αύτες τα διάφο
ρα μέλη πού -.ίς ά1tοτελοίίν, άντι
μετω1tίζονται άπο άι"'ώσ-.ους καί 
αύ-.ο ερχεται σε όλοφάνερη άν-.ί
θεση με τη ζωη σ:.ις μικρες κοι
νό-.η-.ες O'ltOtJ ολοι 1νωρίζονται με
ταξύ -.ους, κάτι δηλαδη 1tού ό:1tο
τέλεσε -.ή δάση της συμ6ίωσις στην 
προ - διομηχανικη έ1tοχή. 

Για τούς μελετητd:ς των άνθρω
πίνων ήθων - κατα τον "Αμπεσ
ψελντ - ή ό:1tοξένωσις έπηρεά
ζει σημανηκd: -.ην άν-θρώ1tινη έ
πιθεηκότητa:, ή όποία φθάνει σ-.ο
ίίψισ-.ο σημείον οταν πρόκει-.αι για 
«ξένους». 

Oi άπόψεις- αύ-.ες φαίνοντα, να 
έ1tι6ε6αιώνων-.αι ό:κόμη και με 't'O: 
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η κλείνουν τα κουρτινάκια 1tpoς 
την πλευpα τοίϊ aιαapόμοu, ένω &λ-. 
λοτε ύπο'Ιtpίνονται πως 'κοιμοίϊνται 
6α-θειά. 1Τπάpχει aηλαaη ένα όλό
κληρο ρεπερτόριο που έγκαταλεί
πεται _άμέσως οταν ό νεοφερμένος 
άποaείχνει πως εΙνα 'ι γνω�τός. 

Ή γνωριμία έπηpεάζει την άν
-θρώπινη συμπεριφοpα άπο τότέ που 
ύπάpχουν tv-θpωπόι. Ό "Αμπεσ
φελντ άναφέρει ένα έπεισόδιο που 
συνέ�η σ' εναν συνάδελφό του, τον 
Νέ6ερμαν, οταν αύτος στη aιάρ
κεια μιας_ έξερευνητικης άποστο-

. παpαμικpα έπεισόδια της κα-θημε-. 
pινης μας ζωης. 10 κά-θε όaηγος 

, . ' t:' ., ,, λ , αυτοκινητου <.:,εpει ποσο ευκο α �-
ξοργίζεται με τους ξένους οταν 
�οίϊ προκαλοίϊν έμπόaια στην κυ
κλοφορία; "Οταν, ομως, ό όaηγος 
που μας ένοχλεί με iδιότpοπες μα� 
νοίϊ6ρες άνακάλύψουμε οτι είναι 
γνωσ-.ός μας, τότε ή μαχητικότη
τά μας· iξατμίζεται και ό πι-θα
νος καυγάς 9δηγεί σε χιουμοριστι-

1 - ' κες rρασεις; ,; ' Το γεγονος οτι η γνωριμια μει-
ώνει την εχ-θρα, μποροίϊμε να το 
παρακολο�-θήσωμε στο 6αγόνι ένος 
τpαίνόυ, οπου 6λέπουμε τους άν
-θρώπους την στιγμη που προσπα-
-θο,ίϊν να εξάσφαλίσουν εναν χωρο 
και οπου άντίμετωπίζουν τους ξέ
νους σαν πι-θανους άνταγωνιστες 
και είσ6ολείς; Οί &ν-θρωποι σκε
πάζουν τις -θέσεις με. τα παλτά, 
τα κάπέλλα η τις έφημερίδες .τους 
λης στη Νέο. Γουϊνέα συναντή-θη
κε με μια αγρια φυλη που άποτε
λοίϊνταν _ άπο τρομερους κυνηγους 
κεφαλών και κάποίος Μίτου τον 
κάλεσε σε γείϊμα. Ό έ-θνολόγος 
κοιμήθηκε στο χωpιο και την &λ
λη μέρα ρώτησε τον Μίτου: 

«"Εχ.ανα χ.αλα που κοιμή-θηχ.α 

τόσο ησυχα άνάμεσά σας;» 
Και ό !-θα:γενης απάντησε άνα

στενάζοντα:ς: 
«Θα σοίϊ εχ.ο6α εύχαpίστως το 

χ.εφάλι έπειaη μοίϊ �pέσει πάρα 

πολύ. _ Φάγαμε μαζι και τώρα πια 
�' � !: ' οεν εισαι c,ενος». 

'Η' _(} , ' , ψ �πινετικοτης που πεpιεγpα ε 
ό Χομπς χ.αι. που έχ.δηλώνεται στο 
έσωτερ·ιχ.ο μιας άνώνυμης χ.οινω
νίας ένισχύεται άχ.όμη περισσότε
ρο άπο τον άνταγωνισμο και τον 
ίδεολογιχ.ο φα:νατισμο που φ-θάνει 
μέχρι το μίσος χ.αι την παραμόρ
φωση τοίϊ άντιπάλου. Οί τpόμοχ.ρα
τιχ.ες ένέργειες που προχ.αλοίϊν τον 
-θ-άνατο ά-θώων πολιτών- άποτελοίϊν 
. το τελε�ταίο παράδειγμα που μας 
παρουσιάζει το σημείο στο όποiΌ 
μπορεί να φ-θάση ό έχ.φυλισμος τοίϊ 
κοινωνικοίϊ c-ώματος. 
_ Στη μαζικοπόίηση χ.αι την αυ

ξ.ηση της έπι-θετιχ.ότητοι; πρέπει 
να προσθέσcυμε χ.αι την έπιaέίνω
ση των συνθηχ.ων της ζωης στις 
πόλεις. Συμ1rωνώντας με τους ψυ,. 

, χαναλυτες οί έ-θνολόγοι παpαaέ.: 
χονται οτι παίζει πολυ μεγάλο ρό
λο ό παράγοντας που όνομάζουμε 
«οiκογενειαχ.ο α'iσ-θημα». 
. Ό "Αμπεσ:φελντ έξηγεί' οτι το 
παιδι γεννιέται με κοινωνιχ.ες προ
διαθέσεις. Κάτι τέτοιο ομως δεν 

' ' ' t ' , '\\ . \ φτανει στην ωpιμα:νση του αν στ·ην 
εύαίσ-θητο περίοδο το παιδι δεν 6pη 
μιαν άπάντηση άπο την πλευpα των 
γονέων του 'και ίδιαίτεpα της μη-

, -Ε7' , ,. ' , τεpας. · « ιναι απιστευτο ποσες 
πpωτο6ουλίες άνα:λα:μ6;άνει το παι
Μχι. για να aήμ°ιουργήση κοινωνι
κες έπαφές. Το 1εγόνος ομώς οτι 
στις προσπ&-ι9ειές του δεν 6pίσκει 
, , ,, ' , 'ανταποχ.ρισ't' εχει σαν συνεπεια την 
άντιπά-θεια 1ια την κοινωνία». 

Ή άγάπη λοιπον 1ια τον πλη-

- ◄ 
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σίον είναι χά·η 1tou ορίσ;ι.εται μέ
σα στο 1tαιδι χαl '!tOU 1tpέ1tει νά 
χαλλιεργηθη. Μαθαίνοντας νό: ό:
γαπάη τούς γονείς του, συγγενείς 
;ι.αι τούς ιείτ.ονες, οταν ώριμάση 
θό: εχη την ίχανότητα νό: ό:γα1tά'f 
;ι.αl τούς &λλοuς ό:νθρώ1tοuς. 

Δημιουργώντας εναν οιάλογο με 
την μητέρα το 1tαιδl χαταλα6αί
νει οτι δί1tλα του ύ1tάρχει 1tάντο
τε χά1tοιος ετοιμος νό: ί;ι.ανο1tοιή
ση τlς ό:νάγκες του. Μαθαίνει ε
τσι χάτι -;ό 1toλu σημαντιχό: νό: 
εχη έμ1tιστοσύνη στους &λλοuς. Ή 
στάσις αύτή 1tου όνομάζεται «1tρω
τογενής έμ1tιστοσ�νη» είναι το 6α
σι;ι.ο στήριγμα της 1tροσω1tικότη
τος, είναι ή 1tροϋ1tόθεση γιό: χά
θε θετικη σχέση με την ;ι.οινωνία 
και γιό: την κάθε ίκανότητα ταύ-

, \ t � Ι t Ι<:ι,,, τισης με μια 01tοιαοη1tοτε ομαοα_ 
'Αναφέροντας τό: λόγια τοίί 

Σ1tlτς ό "Αμ'Πεσφελντ λέει: « Π αι
διό: πού με"(σλώνοuν χωρlς ό:γά1tη 
μετατρέ1tονται σε ένήλιχες γεμά
τους μίσος» 

Ό Κόνραντ Λόρεντς καl ό μα
θητής του "Αμπεσφελντ εστω καl 
αν 'Ιtιστεύοιιν οτι ή ό:νθρώπινη έ1tι
θετtκότης 6ρίσκεται μέσα μας 
(δηλαδή aέν είναι έ1tίκτητη) δεν 
1tαύοuν νό: είναι αίσιόοοξοι, Δeν 
1tιστεύοuν έξ &λλοu, οτι ή έπιθu
μία νό: σκοτώσουμε τούς �<ό:δελ
φούς» μας ό:1tοτελεί ενα είοος «μοι
ραίας κατάρας» '!tOU μας καταδιώ
;ι.�ι ό:πό την έr.οχη τοίί Κάϊν. 

Ό Λόρεντς και ό μαθητής του 
σuμ<"'-'.ι1.y, οτι το καλύτερο ό:ντί
itοσηι�ιό: την έπιθετιχότητα ορί
μας�αι μέσ.χ στην 'ίδια την φύση 
φ6ίί ό:νθρώ1tοu καl όνομάζεται "Ε-
)ως, Στον uίό τοίί 'Αδάμ 6ρίσκοu
με μιό: προδιάθεση γιό: ;ι.οινωνικό: 
συναισθήματα 1tραγμα που ό:ποτε-

λεί τον έ-yγενη ό:νταγωνιστη της 
συμπεριφοράς τοίί ζώου. 

Την προδιάθεση αύτη λοι1tόν 
1tpέ1tει νό: ένθορρuνοuμε ό:1tομα;ι.ρu
νοντας τό: έμ1tόοια πού τ·ην 1tεριο
ρίζοuν καl τό: ό1tοία είναι έξαιρε
τικό: πολυάριθμα στην σημερινη 

' κοινωνια. 

«Ή ;ι.οινωνία μας, μοίί εί1tε ό 
Λόρεντς, έvτu-r.ωσιασμένη ό:1tό τις 
έπιτuχίες της έπιστήμης καί τ·ίjς 
τεχνικης, ;ι.ινείται ό:κολοuθώντας 
αύτά τά ειοωλα. 'Ε1tειδη, 'ομως, 
θεφρείται πραγματικό μόνο κάθε 
τι πού μπορεί νό: μετρηθη 1tοσοτι
κά, ό:φήνΟiΝ ό:π' εξω μια κληρο
νομιά: ό:1tό ό:ρετές που αλλοτε ό
νομάζοuμε συναίσθημα, &λλοτε φι
λία η πίστη χαί αλλοτε τιμιότητα 
η ά

γάπη». 
Ό σχηματισμός όμάοων διαφό

ρων τύπων γιό: κοινές αίτίες και 
με κοινους ηρωες δεν θα πρέπει 
νό: ύποκύπτ·η στον ίσχuρό 1tειρασμό 
της ό:πομόνωσης ό:πό τους &λλοuς. 
«Ή τάση γιό: τον σχηματισμό ό:-
1tοκλειστικων όμάοων - λέει ό 
"Αμπεσφελντ - ερχεται σε ό:ντί
θεση με την 1tαγκόσμια ό:οελφο
σύνη».

Σχετικα με το θέμα αύτό ό κα
θηγητής ό:ναφέρει μιό: σκέψη τοίί 
Δαρδίνοu, ό όποιος ύποστηρίζει οτι 
ενα ό:1tό τό: δασικό: καθήκοντα τοίί 
πολιτισμένου ό:νθρώποu είναι ή έ
πέχταση των αίσθημάτων συμπα
θείας πέρα ό:πό τiς όμάοες σε ο
λοuς τους ό:νθρώποuς κάθε εθνοuς 
καl κάθε φuλης. 'Από την αποψη 
αύτη τά ταξίδια, &κόμη καί τό: 
τουριστικά, που 6οηθοίίν στη γνω
ριμία με τοιις ξένους καl στη φι
λία σε οιεθνη έπίπεδα, κατά την 
γνώμη των έπιστημόνων, 6οηθοίίν 
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-πάρα -πολύ ,'t'Ους σχο-πούς 't'ης. ει
ρήνης. Ή -γνωριμία με 't'Ους ξέ
νους έμπο8ίζει αύ't'ο -πού έ-πι-Θ-uμοίίν 
οί 8ημαΎωΎ9t με 't'O χuaαίό έ-Θ-νιχι-, 
σμό 't'Ούς ό · ό-ποίος · με't'α6cχλλει · 't'O 
«8ιαφορετιχο» σε α!τία' -πέριipρόνη
cτης. 'Η οίκειό�ης με 't'Ους άλλους.
λ ' Ιί C 1 ' ' 1 αοuς ο.οην·αει 't'ην ανεκτικοτητα, 
-πραΎμα 'ΠΟU είναι . -πόλυ σημαντιχο 
Ύtα 't''l)V -πολιτισμένη. σuμ6ίωση. 

'Ανάμεσα στους άνταΎωνιστας 
' .  

't'ης ·· έ-πι-Θ-ετικότητο� ό. Λόρεντς ά-
• , . t / \ ,.,, ·. ' ναφερει εuχαριστως το χιοuμορ χαι 
την ,.έχνη. tH σημερ'ινη χοινωνία ·· 
είναι σο6αρη χαl έ-πι-πόλαια χαc 
8εν χαλλιέργεί το χιοίίμορ. Το rέ-
λ Τ , ' λ' , .. _ιο ειναι χατι το -πο u σημαντικο. 
<<Σκuλια 'it'OU rαuγίζοuν χά-ποu - χά-. ' 

. που aαΎχώνοuν - λέει ό Λόρεντς .. ' 
Οί άν-Θ-ρωποι ομως. 'ΠΟU rελανε 
�εν πuρο6ολοuy 1tοτέ». 

:1 

·····�········�:·· ···��························�· · ι 
Ά π ο u τ. ίι G α τ ε 

ΚΑ I Σ ε:ι Σ 

\ . 

τούς χpuGόδ�τοuς 

τόμους 

1,1\ΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

i956 -1958 

1959 -'1961 
' 

Οί σuνιδρqμφαιί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

δ111<α11οϋV1101 νά τούς άγορό

οουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 100 ό�ί 

της τρεχούσης 11�ιης των 

120 δραχιμών. 

1 

; .1 
1 

.. 'Ι 
·:ι,···1

, .. ,· 

. ΜΕΡ I ΚΟΙ. ψίλοι του 1-
, Λ I Σ Ο Υ στέλνουν τήν 

συνδρομή τους άψοΟ ά-
j ναyκασθουμέ, μέ λύπη 

με μέ ύtιενθυμίσει,:;., · οί 
μας, νό: τούς ένοχλήσω-

.. 1 όπο'ίες · κοστίζούν καί 
χρόνο . καί χρηματα, η 
\.ό: στείλωμε είσπRsχκτο-

·j 
ρα, πού κοστίCειl't.r,.:

-;_6. . 
δηλαδή· άψαιρε'ι° άπό'•·.. 1"" ..

. περιοδικό ενα ίμέρος της''r.�ι-
� συνδρομης ' · �'t't � 

:���:�·�:; ·:;;;: . t:. 
-- --·'-
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4! 

ο 'Αδόμ λευκός; 

Oi φυλ,;τικες οιακρίσεις άπο
τελοίίν ένα άπο τα μεγάλα προ-
6λ r,μα-:Ο' -τ-οu άντιμετωπίζουν οί 
σύγχρονες κοινωνίες, άφοίί . ίδcινι
κό τών π.:p ισσοτέρων είναι ή ίσό
της μετcιξυ των άν-θρώπων. Στίς 
παλαιότερεc: έποχές, κcιί . ίδίως 
πριν άπό ,·η Γcιλλικη Έπcινάστ::ι-

, \ � ' '1' ση, οι κοινωνικες οιcικρισεις ητcιν 
τόσο iολλέ; και τόσο εντονες, ωσ
τε το «χάντικαπ» τοίί χρώματος 
δεν ητcιν πcιρα ένα άπο τα r.ολυά
ρι-θμcι έμ.-;.όδια πού μποροίίσε να 
συναντήσ-r, ενcις &11-θρωπος στη ζωή 
το�. 

'Ένα έπιστημονικ.ό συμπόσιο 
πού όργα ιι�-θηκε τελευταία στη 
Στοκχόλμη, είχε ώς -θέμα το έρώ
τημα: Μ ,οροίίμε, ciραγε, να που
με, άπο 6ιολογικης πλευρας, οτι 

, μια φυλή είναι άνώτερη ά�ο τις 
αλλες; Για να δώσουν σωστη ά
,:άντηση, vi όμιλητcιί έξέτασαν 
πρωτcι - ·ιφ&τα σε τί όφείλεται το 
aιαφορε-:ικο χρώμα του δέρ'ματος. 

Το χρώμα του δέρματος τείνει 
νd: ποικίλλ11 άνάλογα με την ά
πόσταση άπο τον 'Ισημερινό. Είναι 
μαίίρο στά τροπικd: δάση της Ά
ψρικης, μελαχροινο στις σα6άν
νες της "Ινδίας, μελαψο στη Βό-

, " 'Λ�ιρο;tη και τη Νοτιοδυτικη 
ακτινοοtι,, _ , �.τ , 

�.r � ·· 
λ

ηυς l'v.ιεσογειακους, 1v.ιπορουμε οι·,,� 
1, 

Του κ. 1. Λ Α Μ Ψ Α 

λευκό στη Βαλτικη καί τις Βό
ρειες -�9άλσσσες. 'Όσο πιο κάθετες 
είναι οί ό:κτίνες τοίί ·ηλιου, τόσο πιο 
σκουρο εί·ιαι το δέρμα. 

Το χρώμα �αθορίζεται άπό μια 
ούσία που λέγεται μελανίνη. και 
πού ύπάρχει στο δέρμα ολων των 
φυλών. Οί σκοίίρες όμάδες εχουν 
μεγαλύτερrι συγκέντρωση μελανί
νης, oi άνοιχτόχpωμ.ες μικρότερη. 
'Έχει κα·ιείς τ•η11 τάση να πιστέψη 
r.ως τό χρώμα του δέρματος οη
μιουργή-θr;χε στον άνθρωπο έπειδη 
έχει προσαρμοστικη άξία. Στούς 
τρο-πιy,ους, ,ο σκοίίpο δέρμα προ
στάτευε το &τομο άπο τις 6λα-
6ερεξ συνfr.ειες του άμέσου ήλια
κοu φωτός. Στις εuκρατες ζώνες, 
οπου ύπηρ ;_ε μικρός κίνδυνος άπό 
τις ύπεριώοεις άχτίνες του ηλιου. 
το άνοιχτόχρωμο δέρμα έπέτρεπε 
.την άποpρύψηση πολύτιμης άχτι
νοδολίας 6ιτο.μίνης δ .  

Το χρώμα των ματιών, πού έ
λέγχεται ώς έπι το πλείστον άπό 
τον χρωμΟ'τισμ.ο της 'ίριδος τοίί 
ματιοίί, διαφέρει έπίσης πολύ 
στους άνθρώπους, καί φτάνει άπό 
το κατάμαυρο στις r.εριοχες του 
Ίσημερινοj είς το γκρίζο και το 
μπλε στον Βορρα. Έπειδη τα μαu
ρcι μάτια περιέχουν την μεγαλύ-

' τερη προσ�:ι:.!σία άπο τη 6λcι6ερη 
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ύπεριώοη άκηνό6ολία, ύπο-ι9-έτομε 
πως το .χρι7.ιμα των ματιων. παί� 
ζει τ.ον 'ίοιο, προσαρμ.οσ�ικό ρόλο 
οπως και το χρωμα τοίί οέρματος. 
Στους έ1χρώμους λαούς, έκτος ά� 
πο τον πι.ικνο χρωματισμό της τ
ριοος ύπάρχει κι' ένα στρωμα με
λανίνης στ-r1 δάση τοίί ο:μψιδλη-. 
στροειοοίίς. Αύτο οχι μόνο χρησι
μεύει έναντίον της άντηλιας, άλ
λα και οίνει μεγαλότερη όπτικη 
όξύτητα οταν το ψως εΙναι ουνα
τό, .πρα1μα που μπορεί να εχη ζω
τικη σημασί!l. 1ια τους άν-ι9-ρώπους
που κυνηγοίίν στην ερημο η στην 
πυκνη. σαοω..να. 

.,. Α-ι ομως το χρωμα τοίί οέρ-
. \ ~ - ,ι Ι ματος και Ί.ων ματιων εχη σχεση 

με τον ήλιο, τί άξία μπορεί να ε
χη το μαίίρο οέρμα ,για τους κα
τοίκους τών σκοτεινών οασων τοίί 
Κο1κό, μi τις τροπικες δροχές; 
Ή άπάντηση εfναι πως οί πρόγο
νοι των άν-ι9-ρώπων αύτων είχαν 
ζήσ-ει στην περιοχη της Σαχάρας. 
Οί νέγροι εζήσαν στην Κεντρικη 
'Αφρικ,η μόνο 10.000 χρόνια. 'Ό
ταν, στα τέλη της τελευταίας έ
ποχης των πάγων, ή Σαχάρα, μια 
αλλοτε 1όνιμη και πράσινη iερ�ο
χή, ε1ινε ερημος, οί κάτοικοί της 
μετανάστε:.ισαν προς το Νότο. Το · 
σημερινό χpωμα των νέγρων της 
Κεντρικης και Νοτίου Άψρικης 
μπορεί να εfναι κληρονομια τοίί 
παρελ-ι9-όντος. Οί ψυλες είναι προϊ
όντα παλαιοτέρων συν-ι9-ηκων.. Πολλοι 'Αμερικανοϊνοιάνοι ζοίίν 
στους τροπι,κούς. Γιατί οεν άπέ
κτησαν πολυ μαίίρο χρώμα οέρμα
τος, οπως των Άψρικανων νέ
γρων ; Ή άπάντηση είναι πι�ς ό 
Άμερικανοϊνοιάνος εχει lρ-ι9-ει άπό 
πολυ μακρυά. Μετανάστευσε στο 

Νέο !{όσμο άπο . την άρχική . 't'OU
πατρίδα, τ1ι\ Βόρειο 'Ασία, πρ·ιν 
άπο 2500 χρόνιο:. Κάι κληρονό
μησε το &ρχικό του χρωμα στους 
άπογόνους του·. τ.ων τρο-ιt;κών.
. 'Υπάρχ.:: λοι�ον άναμψισδήτη
τα κάποια σχέση άνάμεσα στο 

·. ψως τοίί ηλιου και στο χρώμα τοίί
οέpματος Κ\lί των ματιών. 'Όμως,
κι' αλλο.ι παράγοντες παίζουν ρό
λο σχετικ¾ με το χρώμα τοίί δέρ
ματος. Λ6-γου χάρη, στους τροπι
κούς, οί αν.S.ρωποι με μαίίρο χρώ
μα ψαίνετ Λ να προοάλλουν με1α
λύτερη άντίσταση στις οερματικες
μολύνσεις σπο κείνους που εχουν
άνοιχτότερο οέρμα. Το μαίίρο οέρ
μα μπορεί νJ: οώση σημαντικα πλε
ονεκτήματ,z c-τις· περιοχες τοίί Ί
σημερινοίί, οπου οί άρρώστιες τοίί
δέρματος r,αίρνουν έπιοημικες δια
στάσεις.

Τα ψυλετικα χαραΥ.τηριστιΥ.α έ
πηρεάζονται έπίσης άπό την τρο
.ψή, που εχει πολι, σχέση με το
uψος. Λόγου χάρη, τα παιοια των
άν-ι9-ρώπων 'ΠΟU. μεταναστεύουν στις
'Ηνωμένες Πολιτείες 1ίνονται συ
νή-ι9-ως ψηλότερα απο τοuς γονείς
τους, γιατι τρέψονται καλύτερα.

'Αντιθέτως, στα οάση της Κεν-
. τρικης Άψρικης ζοίίν οί Π υγ
μαίοι - άλλα ύπάρχουν έκεί και
Π υ1μαίοι έλέψαντες, ίππο1tότο:μοι
και χιμπατζηοες. ''Ισως οί οιαρ
κείς δροχες των τροπικών να ψτώ
χυναν το χώμα, με άποτέλεσμα ή
τροψη άνθρώπων και ζώων να στε
ρήθηκε τα όρυκτά, που είναι &
ναγκαία γιeι. την κανονικη άνά
πτυξη.

Οί έπιστήμονες ποu ηαοαν μέ
ρος στο συμπόσιο της -�ν.�ι,·α) ,•• ι' 'λ ι::: , � ,;; ,ιωi >. μης κατε ηc;_,�ν;,ι-·bν για τον πλη-
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σ1.1μ'Π'έρασμα: Ε'ίμαστε τώρα σχε
οόν οέ6α101 πως oi σημερινές άν
-θρώπινες <pvλές έμφανίστηχαν σ,α
τέλη της τελε1.1ταίας έποχης των 
πα1ετώνων, άπό ενα άρχιχό 1ένος 
HOJ\1O SAPIENS πού είχε τα 
1ενιχα χαρcιχτηριστιχα μιας πρω-· 
,τό1ονης λε1.1χης όμάοος. Σύμφωνα 
με τα τελε1.1ταία παρίσματα της 
Έπιστήμ•ης, δλες οί σημερινές φ1.1-
λές της Γης χατά1ονται άπό λε1.1-
χούς προ1όνc1.1ς, πού εζησαν πρί·ι 
άπό 60.000 περίπο1.1 χρόνια! Για 
την άν-θρωπολο1ία, ό Άοαμ ήταν 
λε1.1χός. Οί έπιστήμονες οηλαοη πι
στεύο1.1ν, πές και οί μαίίροι της 
Κεντριχης Άφριχης προέρχονται 
άπό τον λε1.1χό αν-θρωπο τοίί τύπο1.1 
τοίί Κρο - 1\lανιόv, πού εζησε ΚΙJ-1 

ρίως μετά την τελε1.1ταία έποχ·η 
των Π a:γετώνων. Τότε αρχισε ή 
οιαίρεση της άν-θρωπότητος στις 
σημερινές q,ιιλές. 

Στον 1νωστό μας κόσμο, ύπάρ
χο1.1ν αν,Ε,ιρωποι με τις πιο οιa:φο
ρετιχές οιαο,άσεις, σωματικές κα
τασκευές χαι χρώματα τοίί οέρμa:
τος: Γκριζοκίτρινοι Π1.11μαίοι, γι-
1a:ντιαίοι νέγροι Βa:τούσι, μελαψοί 
"Αρa:6ες, ρόοινοι Σο1.1ηοοί, 'Εσκι
μώοι, Έρ1.1Jρόοερμοι, Μοπόλοι, 
Π ολυνήσιοι και 'Αφρικανοί. Οί 
οιa:φορές αύτές uπηρξαν άποτέλε
σμα της άπομονώσεως, της άλλα-
1ης, της οιασταυρώσεως. κa:ί των 
μετa:6ολων το� τ.ερι6άλλοντος. Ή 
'προσαρμογ�1, παράλληλα προς την 
ι:pυσιχη έπιλο1ή, επαιξαν, φ1.1σικά, 
τον κυριώτερο ρόλο. Οί <;11.1λετικές 
οιαψορές έπέτρεψa:ν στον, αν-θρω
πο να �ήση σε περιοχές πού οιέ
ψερa:ν σημα·ιτιχα άναμεταξύ το:>ς 
άπό πλευράς ζέστης.• �περιώοους 
άχτινοδολίa:ς-, υψους και ύ1ρa:σίας. 

Μποροίίμε λοιπόν να ποίίμε, ά-

πό έπιστημονιχης πλευράς, δτι μία 
φυλη είναι άνώτερη της αλλ·ης; 
"Οχι. Κά-ίJ.ε φ1.1λη εχει τίς άουνο:
μίες τ•ης ;.,ο:ι τα πλεο,ιεκτήμο:τά 
τ•ης. Σε κάθε όμάοο: ύπάρχει μια 
με1άλ·η «1χάμμο:)) ίκανοτήτων, πού 
άρχίζουν άπό το μ·ηοέν χο:ι φτά
νο1.1ν :στ·η με10:λοφ1.1tα. 

Οί Αύστρa:λοί ί-θα1ενείς εχουν 
συχνά χa:ρa:;ιτηρ ισ-θη ώς μία ίο ιa:ί
τερα πρωτόγονη χa:ί κατώτερη φυ
λή. 'Όμφς, οί πa:ρa:τ·ηρητa:ί πού 
εχουν ζήσει άνάμεσά τους χωρίς 
προχa:τάληψ·rι λένε πως lzουν μιά 
κατa:1tλ ηχ τϊΧ η ίκανότ·ητa: στην έ
πισήμa:νση και τη σύλληψη των 
Jηραμάτων τους - μια τfχΨη, πού 
χρειάζεται πολύ με1άλη έπινο·ητι
χότητa: καt πνευμ.a:τιχ·η εύστροφία. 

Τό γε1ονcς δτι μεριχές όμάοες, 
δπως οί Κι,ιέζοι η οί Εύρωπa:ίΌι, 
οημιούργησσν με1άλους πολιτι
σμούς, ένω άλλοι, δπως οί ί,θ.a:-
1ενείς αύτcί της Αύστραλίας, ε

χουν μείνει στην Π a:λαιολι-9 tY.'tJ
'Εποχή, όφείλετa:ι οχι στ·ην φυλε
τιχη ύπεροχ� των πρώτων. άλλα 
στο εύ,ιοίκό φυσικό περι6άλλον ο
που ετυχε 1(( 6ρε-9οίίν μεριχοι πρό-
1οyοί τους. 

Ι. ΛΑΜΨΑΣ 
«Κa:Jημερινή)), 23.3.75 

Τό Σύμπαν, ή Ζωη 

και ό, 'Άνθρωπος 
Του Καθηγητοϊ) κ_. Δ ΚΩΤΣΑΚΗ 
Περιχοπa:ί άπό την νέa:ν μ.ελέ

την τοίί κa:-�9η1ητοίί της 'Αστρο
νομίας στο Π a:νεπιστήμ.ιο Άθη
νων κ. ΔΗΜ.-ΚΩΤΣΑΚΗ «Το 
Σύμπαν, ή Ζωη χa:ί ο ,,-Α4Ι�_ρω
'ΙtΟς)): 

«Θα οώσωμεν μίαν είχόνο: τοίί 
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άστρονομικομ. σύμ1tα:ντος, 1tα:ρα:στα:
τικην '!(.α:t κα:τά 'το. a,υνα:τον άλη
�η, αν άρχίσωμεν ά1tο τον γειτο
νικον χωρον που έκτείνετα:ι '�ρος 

· τά έ1tάνω κα:r. κάτω, aεξίά κα:r. ά-:
ριστερά, έμπρος· κα:r. ό1tίσω. Την
ε!κόν� α:ύτην την. ζωγρα:φίζοιιν α:i
1tα:ρα:τηρήσεις των ό1tτικων τηλε
σκοπίων και των ραa.ιοτηλεσκο1tίων
και την σ1Jμ1tληρώνοιιν α:i 1tληρο
φορίαι των τεχνητων aοριιφόρων -

' τροχιακων άστεροσκο1tείων και aια
στημο1tλοίων 'ΠΟυ 6ιιθίζοντα:ι aιαρ
κως' και 'Περισσότερον ε!ς τον με
ταξιι

. 
των 1tλανητων χωρον. 'Εάν

άναχωρήσωμεν ά1tο τον πλανήτψ 
μας, το 1tρωτον ούράνιον σωμα 'ΠΟυ 

-θά σιιναντησωμ,εν είναι ή Σελή
νη·� ε!ς άπqστα:σιν 384.000 χλμ. 
Άκι;ιλοιι-θεί ή Άφροaίτη, 'ΠΟυ πλη
σιάζει την Γην ε!ς ά1tόστασιν 40. 
000.000 χλμ: ό ",Αρης ε!ς ά1tό
στασιν 55.000.000 και ό 'Ερμης 
ε!ς 76.000.000 χλμ. Μετά τους 
τρείς αύτους 1tλανήτας ερχεται ό 
'Ήλιος, ε!ς μέσην ά1tόστασιν 150. 
OQ0.000 χλμ. Ή 1tλησιεστέρα ά- .
1tόστασις τοί:ί Διος ά1tο της Γης 
είναι 590 έκατομμύρ.ια: χιλιόμετρα:. 

· 'Α�ολοιι-θοίίν oi 1tλα:νητα:ι .Κρόνος, 
Ούρα:νος και Ποσειaων, aιά νά 
φ-θάσωμεν τέλος ε!ς τον Π λο�τω-' " , , , . ' , να 1tοιι ειιρισκεται εις μεσην α1tο-
στα:σιν 5.910 έκατομμιιρίων χιλιο-, ' μετρων)). 

«Το γειτονικον <<άστρονομικον 
1tερι6άλλον)) 1tεριλαμ6άνει το 1tλα-

·. �· νητικον σύστημα. Ξεκινά ά1tο την
Γην και φ.Sάνει 'μέχρι τον Πλού-· 
τωνα:, ό . ό1tοίος ε!ς το τηλεσκό-
1tιον φαίνεται ώς, άμιιaρος άστηρ 
μικρότερος τοίί 15οιι μεγέ-θοιις. Το 
1tρωτον aιαστημ61tλοιον 'ΠΟυ .$.ά έκ
τοξειι-θη τά άμέσως έ1tόμενα ετη 

-θά φ-θάση έκεί 1tερr. ,το ετος 2ΌΟΟ. 
'Εν τίι> μεταξυ aιαστημό1tλοια: ε
φ-θα:σα:ν ε!ς την Άφροaίτην, �ον 
Έρμην, τον "Αρην και τον Δία, 
ε1tειτα aε ά1tο όλίγα ετη ,θ.ά πλη
σιάσοιιν τον Κρόνον, τον Ούρανον 
και τον Π οσειaωνα. Ε!ς την Σε
λήνην ε-rινα:ν ήaη έ1tιτυχως 6 e

πισκέψεις &στροναιιτων και · τά ά-
1tοτελ�σμα:τα: της έρεύνης είνα:ι 'ΠΟ

λυ ένaια:φέροντά. Θα εχωμεν μία:ν 
1tαραστατικην ε!κόνα τοίί γειτονι
κοίί αύτοίί περι6άλλοντος αν ,έ1tι
χεφήσωμεν τ? άκόλοιι,θ.ον 't'αξίaι. 
"Ας φαν't'ασ-θωμεν οτι έύρισκόμε
-θα έ1tι ένο,; κινη't'οίί, το ό1tοίον τρέ
χει με την 't'α:χύτη't'α 't'OU φωτος 
( 300.000 χλμ. κα't'α aειιτερόλε-
1tτον), κα:ι άναχωροίίμεν . ά1tο την 
Γην. Μετά 1a και 1) 4a -θα φ-θά
σωμεν ε!ς τον aοριιφόρον μας, την 
Σελήνην. 'Έπει't'α: ά1tο 8 λε1tτα 
και 19 aειιτερόλε1tτα: ,θα ε!με-θα: 
ε!ς τον 'ΊΙλιον, μετα 35 πρώτα: 
λεπτα ,θ.ά 1tλησιάσωμεν 't'OV Δία 
και μετά 5 l'>ρα:ς κα:ι 25 1tρωτα: 
λε1tτα Jά aιέλθωμεν 1tλησίον τοίί 
Πλού't'ωνος. Μέσα ε!ι; την σφ·ατ
ρα:ν · αύτήν, άΜίνος 5ω . και 35λ 

· εύρίσκον't'αι oi 9 1tλανητα:ι, oi · 32
aοριιφόροι των, oi 500 κομ.ηται,
οί μετεωρίται, και ή· μεταξυ των
ιπλανη't'ων ίιπάρχοιισα: μ ε σ ο 1t λ α
ν η τ ι κ η ϋ λ η 'ΠΟυ ά1tοτελείται

t \ 1 1 \ ' \ t / α:1tο κοκκοιις κονεως . κα:ι α:1tο αε-
ρ ιον. Αύτος 6 χωρος εΙναι το 1tρω�
τον σ't'&aιον τοίί «άστρονομικου 'Πε-,
_ρι6άλλοντος τοίί σύμ1tα:ντος».,

Σ 'ζ ' !:'� ' ' « ιινεχι ομεν το ταc,ιοι· με την 
ταχύ't'ητα τοίί φωτός : Έγκαταλε(
ψαμεν ΊΟV Πλούτωνα:. οι 1tλα:νη
ται, 01tως κα:ι οί ά1tλα:νείς . άστέ
ρες και ά1tο έκεί που ,θα ·εuρισκώ.:. 
με,θ.α φα(νοντα:ι -.όσον μικροί, οσον 
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ψαίνονται και απο τ·ην Γην. Ί'ρέ
χομεν είς το 3ιάστημα. Μίαν ήμέ
ραν, ούο ήμερας. Μίαν έοοομάοα ... 
"Ενα μηνα, ούο μηνας ..• Δεν σu
ναντωμεν άστέρας. Ό χώρος ψαί
νεται κενός. Οί άστερες είναι τό
σον άμuοροί, οσον ψαίνονται και 
άπο την Γην. Ταξιοεuομεν, με 
τ·ην ταχuτητα του ψωτος πάντοτε, 
ενα ετος, ouo ετη, τρία ετη. Ό 
χώρος είναι κενός. 'Όταν ταξι
οεuσωμεν 4 ετη καί 3 μηνας, ,θά 
σuναντήσωμεν ενα άπλανη άστέρα 
ό όποϊος άπο την Γην ψαίνεται με 
το τηλεσκόπιον, ώς άστηρ 11ou 
μεΎέθοuς. Είναι είς τον άστερι
σμον του Κενταuροu, 'ΙtΟΙJ ψαίνεται 
άπο το νότιον ήμισψαίριον. Ό ά
στήρ αύτος όνομάζεται έ Ύ Ύ u τ α
τ ο ς τ ο u κ ε ν τ α 1) ρ ο u και 
άπέχει άπο ήμας 4,25 ετη ψωτός. 
(Το ετος ψωτος είναι περίποu 10 
τρισεκατομμuρια χιλιόμετρα). 'Ε
πομένως ό έηuτερος προς ήμας 
άπλαyής άστηρ άπέχει 40 τρισε
κατομμuρια χιλιόμετρα. 'Έπειτα 
άπο 8 ετη _,θά σuναντήσωμεν τον 
Σείριον, τον λαμπρότερον των ά
πλανων άστέρων. Και επειτα άπο 
ταξίοι 28 έτων - με την ταχu
τητα του ψωτος πάντοτε - θα 
σuναντήσωμεν _τον ΒέΎαν είς τον 
άστερ ισμον της Λuρας. 'Εάν άπο 
έκεί προσπαθήσωμεν να _εϋρωμεν 
τον I ίοι�ό·ι μας 'Ήλιον, θά τον 

.οιακρίνωμεν' με πολλην οuσκολίαν, 
οιότι θά ψαίνεται ώς άστηρ 5ou 
μεΎέθοuς !>(. 

«'Εάν τρέχωμεν μέσα εις το 
a'ιάστημα με· . την ταχu�ητα του 
ψωτος κάθε τέσσερα ετη ψωτο� 
- κατά μέσον ορον - ·,a.� συ'
ναντωμεν καc άπο ένα άπλανη ά
στέρά ! Τί ύπ&ρχέι μετάξυ των ά-

πλανών άστέρων; Είναι ή μ. ε σ ο
α σ τ ρ ι κ η ύλη, που άποτελεiται 
άπο κόνιν και άέριον. Καί είς πb
σον χωρον έκτείνονται άστέρες; 
Είς όσον χωρον έκτείνεται ό Γα
λαξίας μας. 

Ό Γαλαξίας μας, είς τον ό
ποϊον άνήκοuν ολοι οί άπλανεiς 
'ΙtOIJ ολέπομcν είς τον ούρανον ε
χει σχημα ψακοειοές. 'Ομοιάζει με 
ψακόν. Ή οιάμετρός του, κατά 
μηκος του κεν�ρικοu του έπιπέοοu 
είναι 100.000 ετη ψωτος ( ε.ψ.). 
Καί το πάχος τοu 10.000 (ε.ψ.). 
Είς τον χώρον μέσα είς τον Γα
λαξίαν μ�ς ύπάρχουν πλέον άπο 
100 οισεκατι;μμuρισ. άστέρες - η
λιοι. Καί πολλή μεσοαστρικη ϋ
λη και &λλα νεψελώματα. Άκb
μη τον περιδάλλουν 200 άστρικά 
σψαιρω�ά σμήν�. · Δηλαοη, σμ�νη 
'ltOIJ άποτελοuνται, το καθ' ενα έξ 
αύτων, άπό πολλάς χιλιάοας άστέ
ρας. Αύτος ό χώρος εΙνο:ι το οεu
τερον σ-tc:ίοιον του «άστρονομικο� 
περι6άλλοντος». Ε!ναι προψανως 
άρκετά εύρuτερος χώρος». 

«'Υπάρχει ομως και τρίτον στά
οιον. Ό Γαλαξίας μας είναι ενας 
άπο τους πολυαρίθμους Ύαλαξίας 
του σuμπαντος. Πλησίον του Γα
λ_αξίου μας - εις άπόστασιν άπ' 
αύτοϋ 200.000 έ.ψ. - εύρίσκον
ται τά ούο νέψη του Μαηελάνου, 
που φαίνονται. οιά ·Ύuμνοu όφJαλ
μοίί άπο το νότιον ήμι9"ψαίριον. Εί
ναι ούο μικρο, Ύαλαξίαι, ό καθέ
νας έκ των ό7tοίων εχει μερικας 
οεκάοας έκατομμυρίων άστέρας. 
Έις άπόστασιν 2 'έκατομμυρίων έ
των φωτός, ,;_έραν του Γαλαξίόυ 

. . 
\ μας, Jα συναντήσωμεν τον Ύαλα-

ξ ίαν της Άνορομέοας. Ό γαλα
ξίας αύτο� ψαίνεται οι� 1υμνοίί 
όφθαλμοu πλησίον του άστέρος 6 

------ -------------------- -- -- -- -
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Άvaρομέ8ας. ώς άμυ8ρα φωτειvη 
Όνεφέλη. 'Αποτελείται άπο 150:000 
000.000 άστέρας -και !χει 8ιαστά- · 
σεις -όλίγοv μεγαλυτέρας άπο · :.&ς 
8ιαστάσεις· -.ου. !aιχου μας Γαλα
ξίου! Έαν με κέντρον -τον Γαλα-· 
ξία:v μας ( ή Γη μας φυσαα και 
ό 'Ήλιος μας, οπως και τα �ισεχα
-τομμύρια των άπλα:vωv. του Γαλα-

.. ξίου μας συγχεvτρώvοvταt και ά:-
. παρτίζουv εvα• σημείον) και με ά- . 
κτίvα 2.000.000 έ. φ. aιαγράψω
μεv μίαν σφαίρα:v, μέσα ε!ς τον 
σφαιραοv α:ύτοv χωροv ύπάρχουv 
20 - 22 γαλαξία�. 'Όλον αύ'fο -.ο 
σίηχρότημα όvομάζε'fαt τ ο π ι.

χ ο v σύστημα γαλαξιών. 'Τπάρ
χει ομως άχόμη χώρος άvεξερεύ
vητος. Τρέχοντας η μάλλον ταξι
aεύόvτας με την ταχύτη-τα -.ου φω-

... ος συνα:vτωμεv πολλους γαλαξίας 
ε!ς άπόστασιv 5, 10, 50, 100 'έ
χατομμυρίωv έτωv φωτός. Π έρα:v 
της άποστάσεως αύτης άρχίζομεv' - ,, . , να συvαvτωμεv, οχι · μεμοvωμεvους 
γαλαξίας, άλλα ομάaας γαλαξι
ωv. Τας μεγάλας ομάaας τάς ό
vομάζομεv σμήνη γαλαξιών. R;ά,θ,ε
σμηvος ιχποτελείται ιχπο 100 - 1. 
000 γαλαξίας. 'Ότα:v, λοιπόν, 
-τρέχωμεv με -.ήν -.αχύ-.ητα -.ου ' 'n 2 "' 3 ' ' φωτος, κανε η εχατομμυρια 
lτη φωτο-; ,θ,ά συvα:vτωμεv και ιχ-

' " λ ι::' , ' ' , πο εvα γα αc,tα μεσα εις τα σμη-
λ !:: - κ ,· " 

, vη γα αι.,ιωv. αι. οτα:v συvεχι-
' !::'� ' ' .. � σωμεv το -ταc,tot με την totα τα-

χύτητα, χά,θ,ε μεριχάς aεχάaας έ
χατομμυρίω'J έ·τωv φωτός, ,θ,ά συ-

- , . , .  -vα:vτωμεv και απο ενα σμηνος γα-
λαξ ιων. Άναχαλύπτομεν κατ' αύ
τοv τον τρδπον σμήνη γαλαξιών 
μέχρις άποστ&σεως 10- 12 aισε
χατομμυρίω'J έτων φωτός!» 

«Ή εύρεiα χα1 άπέρα:vτος. αu-

τη περιοχή, · ο πραγματικά τερά
στιος αύτος χώρος, άποτελεί το 
τε'ΧευταίΌν - ίσως - «ιχστρονο
μιχον περ.ι6άλλον» που ολοκληρώ
νει την ε!χόνα του σύμπαντος. Το , , . ' ,, -συμπαv εχτειvεται · εις ενα χωρον, 
άχτίνος πι,θ,ανως 10 η 12 aισε
χατομμυρίων έτων φ.ωτός, μέσα ·εις 
τον οποίον ύπάρχουv τρισεκατομμύ
ρια γαλαξία� και πολλη uλη aιά
χυτος ώς χόνις και άέριοv. Οί γα
λαξίαι άποτελουνται άπο 100 εως 
200 aισεχ-χτομμύρια .άστέρα,ς - η-
λ . ' "', λ'' . :ιους, απο . uια,φορα vεφε ωματα
και σμήνη άστέρων, ά:πο aισεκα
τομμύρια 1,λανητωv και άπο πο� 
λ 'C. , "Ολ . ' υαρινμους χομητας. ον ςιυτο 
-.ο ύλιχον συγκρότημα. ά:ποτελεί το 
Σύμπαν. Ι{α: κάτι αλλο πρέπει νά 
_προστε,θ,η είς -το σημείον αύτό. Ν ά 
φα:vτασ,θ,η κανεις οτι το Σόμπ� 
αύτο 8ιαστέλεται, «φουσκώνει». 
"Ο ' λ ι::• ' ' τι οι γα αι;;,ιαι απομαχρυνονται 
άπ' άλλήλωv με ταχύτητα πολυ 
μεγάλην. 'Έχει aιατυπω,θ,η και ν6-
μος, ο οποίος έχφρά;ει την ταχύ
τητα aιαστολης του Σύμπαντοi;. 
Με 6άσιv τον νόμον αύτόv, που ε!
ε!ναι γνωστος ώς νόμος του HUB
_BLE, ήμπορουμεν νά lλ,θ,ωμεν . 

\ \ t l  \ \' ff 
λ, προς τα οπισω και να ευρωμεν την 

άρχηv της aιαστολης. - Πότε aη
λαaη το Σύμπαν ηρχισε νά aια- · . 
στέλλεται. ΟΙ εiaιχο1 ίιπελδγισάν 
την άρχην της aιαατολης του Σύμ
παντος χα! εδρον οτι ,θ,ά lπρεπε 
να συμ6η προ 10 η 12 aισεχατομ
μυρίωv έτων. Την άρχην της aια
στολης την όνομάζομεν ήλιχία:v του 
Σύμπαντος. Ή ήλικία του Σύμ-
παν't'ος, έ1t0μένως, ε!ναι 't'ης τ&
ξεως των 1 Ο η 12 aισεχατομμυ-

, ' .. ριωv ετων». 

« Π ροτου χλείσωμεν -ro χεφ&-
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λο:ιον αύ-.q χαί θέσωμεν ένα Ύενι
κώ-.ερον έρώ-.·ΙJμα, ας φαντασθώ
μεν -.ην έξης είκόνα: Τοποθετοu-

. μεν είς -.ας 'Αθήνας τον ΝΗλιον. 
Με κέντρον τον 'Ήλιον Ύράφομεν 
περιφερείας κύκλων πού παριστοuν 
άποστάσεις άνα 5 έτη φωτός. Το
ποθετοuμεν έντος αύτων τούς πλη
σιεστέροuς 1:ρος ήμας άπλανείς ά 
σ-.έρας καl cλέπομεν σuΎκριτικώς 
πώς κατανέμον-.αι έντος -.ης Έλ
λάοος. Οί όμόκεντροι κύκλοι προ
χωροϋν συνεχώς και φθάνουν μέ
χρις άποστάσεως 12 οισεκατομμu
ρίων έτων φω-.ός. 'Ημποροuμεν τώ
ρα να φαν-.ασθώμεν όμοκέντροuς 
σφαίρας είς τας έπιφανείας των 
όποίων ύπάρχοuν οί άστέρες, οί Ύα
λαξίαι, τά σμήνη Ύαλαξιών. Και 
αί σφαίραι αύταί οιαστέλλονται, 

φοuσχώνοuν ... Γεννα-.αι -.ο έρώ-.η
μα: Ή άρχr, -.ης οιασ-.ολης του 
Σύμπαντος συμπίπτει με την οη
μιοuρΎίαν αύ-.οϋ; Αύ-.ό οέχον-.αι οί 
κοσμολόΎοι. Πως εΎινεν ή οημι
οuρΎία -.οϋ Σύμπαν-.ος; Ή άπάν
τησις οιαφε•�Ύει κα-.ά μεΎάλο μέ
ρος άπό την περιοχήν -.ης θετι
κης έρεuΨΙJς καί οεν ε!ναι εuκολον 
να οοθή. Τί-θ-εν-.αι, ομως, άλλα έ
ρωτήμ.α-.α. Είναι -.ελικη καί πλή
ρης ή είκων αύ-.ή -.οϋ Σύμπαν-.ος; 
Μήπως ύπάρχοuν καί άλλα άντι
κείμενα είς το φαινομενικώς άr.έ
ραντον οιάστημα, -.α όποία οεν 'ΙtGι
ρετηρή-θ-ησαν άκόμη; Τά έρω-.ή
ματα αύτά μένουν χωρίς ά7tάν-.η
σιν έ'Ιtι -.ο::ί 7tαρόν-.ος .Δεν Ύ'ιiωρί
ζομεν τί ,θά μας ·7tαροucηάση το 
μέλλο·ι». 

1 

"Εκκλησfα ft σχολείο; 
''Έρανος θά γίvη σέ: �λα τά σχο

λεία, μέ: πρωτοδουλία έvός συλλό
γου, γιά vά άvεγερθη vαός τοϋ Ιε
ρομοvάχου Κοσμα τοϋ Α!τωλοϋ, τοϋ 
μεγάλου λαικοϋ άvαγεvvητη τοϋ 
18ου α!ώvα. Κα\ θά, γίvη στά σχο
λεία δ εραvος έπειδή δ Κοσμας ά
γωvίστηκε γιά τήv άvαστήλωση της 
παιδεας στά, χρόνια της δουλείας 
χτίζοντας έκατοvτάδες σχολεία στήv 
ήπειρωτική 'Ελλάδα. 

Σωστό εΤvαι vά τιμηθη δ Κοσμας 
που τόσο άγωvίσθηκε έvαvτίοv της 
άγραμματωσύvης, δ έθvαπόστολος 
καί έθvομάρτυρας, που fμειvε πα
ραγvωρισμέvος κι' άδικημέvος. 'Αλ
λά γιατί vά τιμηθη μέ: vαό; Βέδαια, 
κάθε άγιος 'θέλει τήv έκκλησιά του, 
τδv οΤκο του. ΕΤμαι ώστόσο 5έ5αι
ος πώς δ Κοσμας δ Αlτωλός δέv θά 

έπιθυμοϋσε τέτοια τιμή. θά άποτε
λοϋσε άvακολουθ(α σ' δλόκληρο τό 
έθvοπαιδευτικό fργο του. Γιατl αύ

τδς δ άτρόμητος άvαγεvvητης καl 
λαίκδς διδάχος γκρέμιζε έκκλησίες 
γιά vά χτίση σχολεία. Πίστευε πώς ο! 
άπελέκητοι 'Έλληνες της σκλαδιας 
εΤχαv πρlv άπδ δλα άvάγκη vά μά-

θουv γράμμα1α κι' δτι ο! πολλές έκ
κλησιές εΤvαι άχρηστες ,δταv μέvουv 
κλειστές καί fρημες. 

Γlρόκειται γιά γεγονός έξακρι6ω
μέvο Ιστορικά. Τό 1777 fφθασε δ 
Κοσμας στή Χειμάρρα. Κήρυξε στους 
6ρεσί5ιους φιλελεύθερους πολεμιστές 
τή ,σημασία της παιδείας καί της 
έλληvικης γλώσσας καl τους κάλεσε 
vά. δώση καθέvάς άπό τό. ύστέρημά 
του γιά vά Ιδρύσουν σχολείο. 

- Δέv έχουμε! άπάvτησαv μ' fvα
στόμα σι 5ουvίσιοι. , Εfμαστε θεό
φτωχοι! ... 

-Καl τόσες έκκλησιές τί τ\ς θέλε
τε; Γκρεμείστε τες γιά 'vά χτίσετε 
σχολείο. Νά κρατήσετε μιά, τηv έκ
κλησία τωv Άγίωv Πάvτωv. Μέ τά 
ύλικά καί τηv περιουσία τωv αλλωv 
θά γίvη τό σχολείο γιά vά μάθουν 
τά παιδιά σας γράμματα. Νά ξε
στραδωθοϋv. Τώρα άμέσως vά τίς 
γκρεμίσουμε. ΕΤvαι θεάρεστο lργο! 

ΟΙ Χειμαρριωτες άvατρ(χιασαv. η 
λέει τοϋτος δ καλόγερος; Ν' δπλώ
σουμε χέρι στηv έκκλησιά; Δέv κου
νήθηκε κανείς. 

Καί τότε δ Κοσμας, δρπάζει lvα 
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λοστάρι, σκαρφαλώνει στό �αό πού 
δρισκόταv στήv πλατεία. Καl γκαπ 
καl γκόπ ' άρχίζει vά γκρεμ(ζη τόv 
τροϋλλο. . . 

'Ύστερα γύρισε στό · πληθος , πού 
τόv παρακολοuθοϋσε εvτρομο καl 
μαρμαρωμένο καl ξανάρχισε τό κή
ρυγμα. 

-Δέv δλέπετε; Χριστιανοί, δπού 
τό γένος μας· άγρίεψε.v άtτό τήv άμά-
θειαv; · 

Τέτοια άποκοτιά ηταv άvήκοuστη 
Μίλησε δμως στήv καρδιά τοϋ λαοϋ., 
Καί σέ λ(γο δλοι ο\ Χειμαρριωτες 
άρπαξαν τlς δαριές καl τούς κασμά
δες ... 

•'Έτσι · άπόχτησε ή Χειμάρρα σχο
λείο. Καl μόνο !Ί Χειμάρρα; Σ' lvα 
γράμμα τοϋ Κοσμα στόv �δελφό του 
διαδάζοuμε: 

«"Εως τριάκοντα 'tπαρχίας περιηλ
θον, δέκα σχολεία έλληvικά έποίησα 
διακόσια διά κοινά γράμματα». 

Δέκα γυμνάσια, θά λέγαμε σήμε
ρα,, καί. διακόσια δημοτικά! .....• 

Βροvτοφώvαζε,, σ', , · lνα, κήρu.γμά 
του: 

-Καλύτερα, άδε.λφε μου, vά εχης
έλληvικόv σχολείον .�Ις τήv χωραv
σου παρά \Ιά. εχης δρύσες καl ποτά-
μια... · , .. , 

"Οταv εφθασε στήv .Πάργα μίλησε 
σε μεγάλη.λαίκή σύναξη: 

. -Λοιπόν, τέκνα μου Πάργιοι, 
πρός 'διαφύλαξιv της πίστ'εως καl έ
λεuθερ(ας της πατρ(δος, φρόvτ(σατε 
vά συστήσετε άvuπερθέτως σχολείον 
έλληvικόv δι' οδ θά γvωρ(σωσι τά 
τέκνα σα,.ς δσα έσείς άγvοείτε ... 

Άγι4vιζόταv άκόμα vά πε(ση τούς 
χωριάτες vά μή μιλαvε, άρδαv(τικα f\, 
δλάχικα άλλά μόνον έλληvικά. Καl 
τl δεν τούς ετάζε... . . 

-'Όποιος Χριστιανός, α,vτρας f\ 
γυναίκα, ύπόσχεται vά μή κοuδεvτιά
ζη μέσα εlς τό σπ(τι του άρδαv[τικα 
vά μοϋ τό πη κι' έγώ vά πάρω δλα 
τά δμαρτήματά του εlς τόv λαιμόv 
μου άπό τόv καιρόν πού έγεvvήθη ... 

Αυτός ηταv δ Κοσμας .δ Αlτωλός, 
τι vά τούς κάvη' τούς vαο�ς; 'Εκεί� 
vος τούς γκρέμιζε γιά vά χτ[άη σχο
λεία. Και σήμερα εχοuμε άvάγκη άπό 
vαbύς των γραμμάτων. 'Υπάρχουν 
σχολεία τρώγλες, σχολεία ξuλόσπι
τα. 

''EVd έκπαιδεuτήριο · vά χτίcη δ . 
Σύλλογος στή μνήμη .τοϋ δγίοu. Ν' 
άvαγαλλιάση ή ψυχή του. 'Αλλιως
θά. μας. κα;rαρασθη δ ΠατροκΌσμας. 
. Κι εΤμαι σίγουρος πώς ·αγ τόν ρω- '. 

τοϋσαv θά ελεγε, δπως πρlv 200
χρόνια . σε μιά διδαχή του: 

«Διά · τ.οϋτο. σας σuμδοuλεύω, ά
δε.λφο!, vά κάμε-τε σχολείον»:, .. ., 

1 'Ίσως μαλιστα vά άγρίεuε κιόλας 
καί vά ελεγε άκόμα. 

-Ξεχάσατε μωρέ, τά · ρεζιλ(κια μέ
τό «τάμα» της· ΧούvΉΧς. Δεν δάλα
τε μuα�ό; 

'Ανταίος 
«Βραδυνή», 21.5;75

"Α,,. ,, � ειχαμε ... 
Με άγωvία με ρωτα «lvας άvήσu

χος νέος» δπως υπογράφεται: ΕΤ- • 
ναι άληθεια δτι δ 'Ελευθέριος Βενι
ζέλος ηταv ... μασσωvος; ΕΤvαι άλή
θεια δτι ηταv έδραϊκης καταγωγης 

'με .τό πραγματικό. του δvομα Μεvίς ... 
Έλόv;, 'Εv:πιχ:�τοις, νέε μου, δ�� αύ- ,. 
τά πού εxouv κάποτε·, λε.χθη γιά τόv 
μεγαλύτερο πολιτικό αvδρα της vεώ
τέρης 'Ελλάδας εΤvαι προί9vτα �'ιλι-, 
θ[ων καl κιvδuvεύ.ει ,vά χαρακ:τηρισθη 

ήλ(θιος καί έκείvος πού έξακολοuθεί 
vά τά σuζητα άκόμα. Έφ' δσοv, δ
μως, ζητας τήv προσωπική μου γνώ
μη σοϋ λέω καl τά ,έξης: 'Άς εfχα
με lvαv άκόμα 'Ελευθέριο Βενιζέλο 
κι'• ας ηταv έφτά φορές μασσωvος 
κcxl δεκαεφτά φορές έδραϊ�ης καl κι
vεζικης καταγωγης, άκόμα. 

ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ 
«Τά Νέα», 18.6.7� 

Οί Μητροπολίτcιι · 

μεταξό των 
· θέμα «χάνονικό-τη-τος» -του προ-·

-χ.α�ημένου -της 'Εκ-χ.λησίας !εν -.(
�ε-.αι .. Σχεηκως, ό. όμόημος κα
�_η1ητης της θεολογί-χ.ης Σχολης 
-του . Π ανε'Π'ισ-τημίου 'Ά �ηνων,. χ. 
Γερ. R;ονι!άρης uπεσ-.ήριξε οη ό-

. �-.ώ μηνες προ -rης. 21 ης 'Απρι
. λίου 1967 ε!χαν . «συνωμοτήσει» 

Ζωϊκοt Ίερ&ρχαι rια την έπι6ολη 

..
. :1 

' i 
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τους στην 'Ιεραρχία, πρά1μα πού 
έπέτυχαν �c οικτατορικούς νόμους 
(μείωσις όρίου ήλικίας Συνοοικων, 
σuνθεσις Ίερας Συνόοου άριστίν
οην και οχι «κατά τά πρεσ6εία», 
έ1κλεισμος άρχιερέων σε μοναστή
ρια, οιορισμος νέων κ.α.

Ό κ. καJη1ητης έτόνισε: 
«' Απο την κατάσταση αίιτη ε

σωσε ·την 'Εκκλησία μας ό Σερα
φείμ. Είμαι σε -θ-έση νά ινωρίζω 
οτι άνέλαοε την είι-θ-uνη της όρ
κωμοσίας του στρατηγοίί Γκιζίκη 
και της κυοερνήσεως τοίί νέου κci
-θ-εστωτος, μόνον άφοίί πηρε την 

. ρητην ύπόσχεση οτι -θ-ά άπεμακρu
νετο ό 'Ιερώνυμος, ό όποίος είχε 
• άνατρέψει . τούς .. 'Ιερούς Κανόνες
και οιέλυσε την 'Εκκλησία . μας
με την παράνομη έγκατάστασή του
και τις έν συνεχείι;ι παράνομες και
άντικανονικες ένέργειές τόυ.
Ό 'Ιερώνυμος ήταν «μοιχος» και
«έπιοήτωρ>) του άρχιεπισκοπικοίί
-θ-ρόνου και οεν ύπηρξε ποτέ, τυ
παά και cίισιαστικά, 'Αρχιεπίσκο
πος».

Ί'ί-δ-εται, ομως, -θ-έμα έπιλογης
άπο τον 'Αρχιεπίσκοπο η της -θ-έ
σεώς του ώι; προκαθημένου η της
έπανόοου του στην Μητρόπολη 'Ι
ωαννίνων. Δεν μπορεί νά εχη και

τούς ouo Jρόνους παραλλήλως, 
σuμφωνα μ� το αρθρον 16 του Ν. 
Δ. 87)3.10.ζ974. 

'Εάν ή τασσομένη π'ροJεσμία · 
οεν παρατα,θ,η, την 3η Αίιγοuστου 
πρέπει νά οιαλέξη. 

'Εν τ4'> μεταξu, εχουν άνακuψει 
ουσκολίες 1ιά την τακτοποίηση 

των ενοεκ.;c Μητροπολιτών, οί ό
ποίοι έπαu,θ,ησαν ώς «άντιχανονι
κοι» έπι Σεραφείμ. Οί ενοεκα α
νευ θρόνου μητροπολίται είναι οί 
οιατελέσαντες Διουμοτείχου και 
'Πολuανης κ.κ. Κωνσταντίνος και·' 
Χαρίτων,, οί όποίοι είχαν έχλεγη 
προ τοίί 1967 και οί οιατελέσαν
τες μετά ταίίτα 'Αλεξανορουπό
λεως κ. Κωνστάντιος, Δημητριά
οος κ. 'Ηλίας, Ζακuνθου κ. 'Α
πόστολος, Θεσσαλιώτιοος κ. Κων
σταντίνος, Θεσσαλονίκης χ. Λεω
'Jίοας, Άττιχης κ. Νιχόοήμος, 
Λαρίσης κ.' Θεολό1ος, Π αραμυ
θίας κ. Π αίίλος και Τρίκκης κ. 
Σεραφείμ, οί όποίοι εfχον έκλεγη 
έντος της έπταετίας. 

Μέχρι στιγμης, ένω οί ανευ έ
ορας φαίνονται οιατεθειμένοι νά 
οεχθοίίν «μισή» άπο την παλαιά 
τους εορα, οί ηοη κάτοχοι των έ
ορων οεν οείχνουν την ί'οια συγκα
τάοαση ... 

* * * * * * * * * * * * * *·
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- Ποtέ πιά t. Ποtέ πιά ! ...

Ό πρόεδρος της Γαf-λ(ας κ. Ζί
σκάρ ντ' 'Εσταίν, τrού διακρίνεται ' 
kαl γιά τήν πνευματική του κατάρτη
ση, tξεφώνησε, κατα τήν έτrίσκεψη 
του στήν Πολωνία, ενα δραματικό 
λόγο μέσα στό Σ τρατότrεδο τοίί "Α
ουσδιτζ, .{Sτrou έξοντώθηκαν έκατομ
μύρια άνθρώτrων άτr' δλες τίς ευρω
τrα ίκέ--ς χώρες, ·άvάμεσα στούς δ
ποίους καl 11.0 χιλιάδες Γάλλοι. 

«Ποιός μτrορεί--:-εΤτrε-νά μ,ας δε
βαι�σει. τrώς δεν μας περιμένει μιά 
καινούργια φρ{κη; Γι' αυτό fχουμε 
ύτrοχρέωση νά έμτrνεύσουμε στή νεο
λαία τοίί κόσμου τήv φρίκη 'rίϊς φρί-
κης αυτης. 

Έδω στό "Αουσβιτζ, ή δασαvισμέ� 
νη στάχτη μας καλεί στή ντροπή 
καl στή · σι<-<1τrή. Που άλλοίί καλύτε
ρα άπό δω, τόπο κατc;ιραμ_ένο καl • 
καθαγιασμένο, μτrοροίίμε vά έλτrί
ζουμε νά ξανα_βροίίμε . άξίες ήθικές 
καl πνευματικές; Άτrό τrοίί άλλοίί 
θά' μτrορούσαμεν νά διακηρύξουμε 
στούς νέους: «'Υπάρχει, δεν μπορεί 
νά μήν ύτrάρχει μιά άλλη στάση άτrό · 
τήν παθητικότητα ι'\ τήν βία. Μτrο- · 
ροίίμε καl θά βροίίμε\ την φρόνηση, 
τό θάρρος καl τήv δύναμη γιά νά, 
ξεπεράσουμε τούς κινδύνους ·καl ,τlς 
προκλήσεις τοίί καιροίί μας»; "Ας έ
τrιβάλουμε στούς έαυτούς μας πάν
τα τόν διάλογο μέ τούς .άλλους»: 

Στήν ·tτr{σκεψη αυτή τοίί Γάλλου 
προέδρου, πρόσθεσε μιά Ιδιαίτερα 
συγκινητική στιγμή; ή προσφώνησις 
ένός Γαλλοτrολωνοίί, τrού εfταν δ τrιό 
νεαρός κρατούμενος τοίί στρατοπέ
δου (τότε μόλις 14 χρζ,νων) καl εfχε 

,τήν, τύχη νά ξεφύγει άτrό τόν· θάνα
το. Νά ενα άτrόστrασμα άτrό τήν 

τrροσφώνη<;Π) αυτήν� ,;Κύριε πρόεδρε 
fχετε,. έδω μτrροστα σας _, τό τrιό με� 

. γάλο άκροατήριο τοίί κόσμου. "Εχε
τε μπροστά σας, έδω, τέσσερα έκα
τομμύρια ψυχών άθώων. Στό δνομά 

- τους καl μέ_ uόνο τό κίίρος τοίί άριθ
μοίί μητρώόύ του στρατοπέδου, τrού
εΤναι χαραγμένο γιά τrάντά τrάvω
στό ·μπράτσο μου,· σας έκμυστηρεύ
ομαι τrώς αν μτrοροίίσαν ν'. άτrαντή
σουν στόν ευγενικό σας λόγο, θ' ά
κούγατε ν' άνεβαίνει μιά βοή: «Γlο
τέ τrιά! Ποτέ. τrιά ... άνάμεσα σέ Γάλ�
λους καί Γερμανούς,· άνάμεσα σέ
Τούρκους κ9l 'Έλληνες, άνάμεσα σέ
'Ινδούς κα\ Πακιστανούς, άνάμεσα
σέ '1 σρ�ηλινούς καί "Αραβες-τrο
τέ τrιά! ».

'Ίχνη παλαιών

πολιησμων
Σέ μικρή άτrόσταση .άτrό τίς λευ

κές. άκτές της νήσου Μτrίμνι, στήν
βόρειο πλευρά τοίί 'Ατλαντικοίί Ώ�
κεανοίί, δ Ντιμίτρι Ρέμτrικοφ γεωλό
γος έξερευνητής, έφεύρέτης καl φω
τογράφος, έρευνα · μέ τούς συνεργά
τες του τόν βυθό της . θαλάσσης, στό
σημείο δτrου fχει άνακα�ύψει τc,ι θε
μέλια μιας τrροίστορικης πόλεως:
Πρ.όκειται γιά λιμενικά fργα · τrού
τrρέτrει νά εΤχαν κατασκευασθη τrρlν
10.000 χρόνια άτrό κάποιον ναυτικό
λαό', τrού ταξίδευε στlς γύρω θάλασ
σες. μέ τεράστια καl !σχυρα ξύλινα ,,
πλοία.

Τ ά θεμέλια . αυτά άτrοτελοίίνται ά
τrό τεράστιόυς λ{θους, των δ.τrοfων
το σχημα δείχνει δτι δεν εΤναι δυνα-

\ 
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τόν νά έτοποθετήθηκαν άπό τήν φύ
ση! Ό Ρέμπικοφφ πιστεύει δτι δ χα
μένος πολιτισμός του Μπίμνι άνηκε 
cτούς λεγαμένοuς «μεγαλιθικούς πο
λιτίσμούς», δπως τό Στόουν - Χέντς 
στήν 'Αγγλία καί τά μεγαλιθικά έ
ρείπια στήν Γαλλία. Παρόμοια έ
ρείπια εχοuν 5ρεθfι κοντά στήν Κο
ρέα, ε!ς τό μέσον του ,Ε!ρηνικου ώ-, 
κεανου, καθώς ·καl σέ αλλα σημεία 
στίς άκτές του 'Ατλαντικου · ώκεα
νου 

Άπό τίς ως τώρά ερεuνές του, δ 
Ρέ'μπικοφφ εχει καταλήξει• στό συμ
πέρασμα δτι τά έρείπια στόν θα
λάσιο 5uθό κοντά στό Μπίμνι δεί
χνουν καθαρά τήν έπίδρασι ένός γι
γαντιαίου κατακλuσμου. Καί ύποθέ
τει δτι δ καfακλuσμός αύτός εΤναι 
δ 'tδιος άπό · τον δποίον διεσώθη δ 
Νωε και ή Κι5ωτός του μέ Τς) πο
λύτιμο ζωντανό περιεχόμενό της. 
'Από τίς περιγραφές του κατακλu
σμου.στή Βίδλο, πολλ9ί ε!δικοί σuμ
φωνουν δι πρέπει νά συνέοη περί τά 
11.000 χρόνια πρό Χριστου. Σύμφω
να μέ τόν Πλάτωνα, ή μυθική Ά
τλαντlς κατεποvτίσθη περί τά 11.500 
χρόνια π.Χ., στό διάστημα έvός κα-
1"ακλuσμιαίοu είκοσιτετραώροu. 'Ωσ
τόσο δ. Ρέμπικοφφ δέν πιστεύει δτι 
εχει άνακαλύψει την 'Ατλαντίδα ... 

"Ετος τ�ς Γυνα{κttς 
Στην πόλη του Μεξικου σuνηλθε 

άπό 23 Ίοuνίοu - 4 Ίοuλίοu ή διά
σκεψις του ΟΗΕ γιά τό «Διεθνές >ίΕ
τος της Γυναίκας», δπως εχει άvα
κηρuχθfι τό 1975. Τ ό «θέμα» του ε
τοuς εΤvαι: 'Ισότης - 'Ανάπτυξη -
Ε!ρήνη. 

Θά πρέπει vά 6ργανωθουν σ' δλοv 
, τόv κόσμο έκδηλώσεις ύπέρ της Ι

σοτιμίας των δύο φύλων'. 

Ό πόνος εΙvαι 
άvωψελής; 

«'Ο πόνος εΤναι πανταχου παρώ�- γράφει ξένος cττοχαστής - και
πρέπει νά σuμδιοασθουμε μαζί του.
Γιατί δ · πόνος εΤvαι fvci δηλητήριο
από τό δποίο δέv 5γαίνει κανένα δ
φελος».

Κ:αί δμως, «δ πόνος διδάσκει», ε-

λεγε δ Αlσχύλος. «'Εδόθη μοι σκώ� 
ληξ τfl σαρκι Ίνα μή ύπεραίρωμαι», 
εφαλλεv δ Δαδίδ, καl δ σύγχρονος 
ποιητής Μuσσέ, στήv «Νύκτα του 
Μαίοu», εγραφε: δ αvθρωπος εΤvαι 
μαθητευόμενος μέ δάσκαλο τόv πό
νο, καί κανείς δέv αύτογvωρίζεται, 
δίχως νά εχη ύποφέρει ... 

«Λανθάνουσες)) 
δυνάμεις 
στον αvθρωπο 

Ό "Αγγλος συγγραφεύς Κόλιν 
Γοίλσον, σέ 6γκώδη μελέτη του γιά 
τίς «άπόκρuφες έπιστ,ημες», γράφει 
δτι πολλοί των άvθρώπων εχοuν Ι
διότητες πού τlς άvτλουv πέρα άπό 
τίς α!σθήσεις .τους καί τίς φuσικέςj 
τους δυνάμεις. Σέ πολλούς ο\ Ιδιό
τητες αύτυς εΤvαι λανθάνουσες, αλ
λά μπορουv v' αvαπτυχθουv μέ τή 
θέληση καί τήv φαντασία για νά 
φθάοσυν πέρα άπό τό παρ_όν, Αύτό 
αλλωστε χρειάζεται στόv ανθρι,.,πο 
γιά vά φθάση στό έπόμεvο στάδιο 
στήv έξέλιξή του, άvαπτύσσοvτας 
τήv εκτη αίσθησή του. 

Σχετικώς, ή κ. Γιολάvτα Τερέv
τσιο, άvταποκρίτρια της «Καθημερι
vης», μεταδίδει άπό τό Λοvδίvον δ
τι μεγάλο έvδιαφέροv εχει προκαλέ
σει ή περίπτωσις ένός Όλλαvδου, 

. 6vόματι Πέτερ Χουρκος, δ δποίος 
εμεινε άvαίσθητος τέσσαρες ήμέρες, 
αφου εΤχε πέσει άπό μία σκάλα. "0-
ταv όυvfιλθε, στό νόσοκομείο, δχι 
μόνο μπορουσε νά μαvτεύση τί συ
vέ5αινε στον γιατρό η στήv νοσοκό
μο, αλλά άπόκτησε καί τήv Ικανό- · 
τητα νά παίζη μουσική, χωρίς νά 
τήν διδαχθfι καί vά ζωγραφίζη χω
ρίς vά εχη δοκιμάσει ποτέ πρίν. Κυ
ρίως' ζωγράφιζε τις ε!κόνες πού ε-
5λεπε κατά τίς τέσσερις μέρες πού 
ηταv κατάκειτος, ε!κόvες μεγάλης 
φυσικης 6μορφιας. Άπό που του 
ερχονταν τά θαvμάσια χρώματα, τά 
λουλούδια κι , ή μουσική πού ακοv
γε, άφου ήταν άvαίσθητος; 'Από τό 
-όποσυνείδητο; 'Από αλλους κό
σμους; 'Από προηγούμενες ζωές;
ΚατQ κάποιον τρόπο προfιλθαv μέ
σα άπό τά 6ιοχημικά συστατικά του
φυσικου του έγκέφάλου καί πιθα-
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vόν κυρίως μέσα άπό τούς πολόπλο
κοuς μηχανισμούς πού έλέγχοuν τήν 
μνήμη. Ένα κτύπημα στό κεφάλι 
προκαλεί άφασ{α, συνήθως κάl ά
πώλεια μνήμης, άντίθετα -δμως μπο
ρεί νά παροuσιάση αύτό τό · φαινό
μενο, δ κτυπημένος ν' άποκτήση μ{α 
«fκτη α�σθηση». 

"Άραγε, μέ τό πέσψο ένώθηκαν 
έγκεφαλικά κύτταρα κατά τόν τρό
πο πcύ έvώνονται ήλεκτρικά σύρμα
τα; Μπορεί fσως κάποτε ή έπιστήμη 
ν' άνακαλύφη μέ ποιό τρόπο νά προ
καλη τέτοια φαινόμενα μέ έπέμδαση 
στόν . έγκέφαλο; 

Ή έπιστήμη δέν fχει ά·κόμα δρη
πώς λειτουργεί ή μνήμη, άλλά εΤ
ναι γνωστό δτι δλα καταγράφονται 
σάν σέ μαγνπτοταινία καl · μένουν 
στόν έγκέφαλό μας, άδιάφορο &ν τά 
θυμόμαστε η οχι. "Αρα, λένε μερι
κοί, μ,πορεί νά κληρονομοϋμε ώρι
ομένες μνημες άπό τούς προγόνους 
μας. Μιά τέτοια κληρονομική μνήμη 
μπορεί fοως νά έξηγήση πολλά άπό 
τά παραφuχολογικά μυστήρια; 

Ό μεγάλος "Α γγ λος φυσικός 
Τζούλιαν Χάξλεϋ, που πέθανε πρlν 
λ{γο καιρό, fγραφε σ' fνα liρθρο 

του «'Η μοίρα τοϋ άνθρώποu» στήν 
Σάνταιη ΤάΊμς: ιιΘά πρέπει νά έ
ρεuνήσοuμε κάθε fνδειξη όπάρξεως 
άγνώστωiι δυνατοτήτων, δπως ή ά\1-
τίληφη πέραν άπό τlς αlσθήσεις. "1-
σως άποδειχθη έξ fσou σημαντική 
κι άξιοσημεlωτη δπως κάποτΕ ol ή
λεκτρικές δuγα,:ότητες της δλης, 
πού δέν ύπο'iπεuόμαστε». 

Τα 20 χρόνια 
τοϋ «ΙΔΙΣΟ Υ >> 

Γιά τήν εfσοδο τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» στό 
20όν fτος δ έκλεκτός λογοτέχνης κ. 
Μάριος Βαίάνος, διευθυντής τοϋ 
nρακτορείοu nvεuματικης Σuνεργα-
σίας, μας fστειλε τό κάτωθι τηλε
γράφημα: 

«'Ολόθερμες ol εύχές μας γιά τήν 
πίστη σας πρός fνα fργο πού χάρις 
σέ σας χαρίζει φώς καl λαμπρύνει 
μιάν έπιστήμη τόσον Ιδιαίτερη στήν 

; 'Ελλάδα καl εύχές liλλα τόσα χρό
νια κα\ περισσότερα γιά τήν συνέχι-
ση τοϋ fργοu σας». 

Εύχαριστοϋμε θερμά τόν κ. Βαίά
νο, καθώς καl δλοuς τούς liλλοuς φί
λους, πού μας εύχήθηκαν. 

' 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ ι---
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοΟ «ΊλισοΟ:., Δρσ.γα
τοαν[οu 6, δροφΟ<; 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώΥος), εtΥαι άνοuκτά μόνον κάθε 
Δευιέρα, Τετάι:m� και Παρασκευή 
9,30-12,30 1tJμ. Τηλέψ. Γραφείων 
3246-837 . 

ΕΜΒΑ ΣΜΑΤΑ 
Παρσ.καλοΟμεν άποστέλλετε μέ τα

χuδρομικήν έπιτσ:γήν εtς τήν διεύ
θυνσιν: «Κωστήν Μελισσαρόπα.ιλ.ον, 
Δριχyατσο:νία.ι 6, ΆθήΥας, 122:t. Ά
ποοτολαί ιι,ε τραrcεζιτικάς έπιταγάς η 
f.ντολάς μας δuσκολεύα.ιν. Νά άνα
yράψεται καθαρά • τό · όνοματ;επώνν
μον και 'fι διεύθυνσις τοΟ άποστολέως . 

ΠΑ ΛΑ I Α ΤΕ ΥΧ Η 

Δέ,ν ύπαpχουν τεύχη ύπ' ά�ι θ 2 
-9, 11-18, 21-23, 25-26, 28
-33, 43-45, 49-50, 54-60, 
67-70, 77-80, 85-87, 89, 91, 92, 
99-100, 

Α ΛΛΑ ΓΑ Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στούς κατωτέ· 
ρω σuνδρομητάς μας, έπεστράψησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον με τήν σημείω· 
σιν: «μετώκησε:. η «άγνωστος». Πα· 
ρα:καλοΟνται δσοι τοος γνωρίζουν νά 
τούς e,ίδαποιήσοuν η νά μας δώσουν 
τάς διειιθύνσε,ις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Μαρ . Κα:λατζη, Δικηγόρος, Κα:u 
κάσοu 32 Άνrrοτ. Καοτάν.ης, Γεν. 
Γριαιμ. ΤύΠΙΟΟ κai Πληροψοριων. Χcφ. 
ΚατισCΙΙρδης, 25 Μαιρ-τ'ίιοu 18, Β ριλησ· 
σΙJCΧ:. Άvτ: Κουνόwης, 'Αχσ;ρνων · 
Λό:ρνccκος 21 . ΝΟλγα: ,Μ1tuρδημίρη, 
'Ε.ροrrcσθ�\.'ΟΙ.,ς 1 Ο Θε;:,δ Παιuαδα: 
κης, Πεύκων 15, θ Χε4e,ντζοyλου, 
Φυλης 222 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Κων. Ά,ρ&wiιτης, ΟΤΕ, Ζαικυν· 
θος .  ΜΙΙ)( Βα:6α.ιρανάκης, Χημuκος, 
, Α y Ν ικολα:ος · Κ ρή,της Οuμι!>. Βα· 

'..α:σοπουλος, Γε.ωπονος Α ΤΕ, Ξά;νθη. 
Γεώ? Θε.οψαινοuς, Μ,:,:ραθωνcς 91 Α, 
Άμμόχωστ,ος ΠΟ!V Κα.τσούλη,ς, Ό· 
Μ,μποο 8, Λαιρισα: Πηιν. Nτou\,\t'OU· 
λό:κη., Καρr.ιcφου 16, Ήράκιλιειαv. Χρ 
Πα:πας, Κ. Πα:Λαι,aλ,όγοο 1 8, . 'Α λε· 
ξα:νδροοπ:αλι,ς Γ!ανr. Ρ ηryόπουλος, 'Α · 
ράιτοu 27, Πά;Gρα:ι Γεώρ. Φέσσας, 
'Ειταιρ Καιwωv, Καιόάλα:. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΨΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Παιν Βακαιλοπ,οuλος, 'Άy. Άνάρyυρcι 
'Η,ρ '1 ωCΙΜ\Ιιδης, 'Αθηvαι 
Ν ,κ Κa�μηζόπα.ιλος, Άθηναι 
Νικ Κ ρηrruκος, Άθηναι 
Δημ Τσοuρος, 'Αιθηναι 
Ί ω Χαρϊτος, Άθηναι 
Βαισ Στυλια:νάκης, Χφ,ιά 

ΠΕ;:Ρ ΙΟΔ\ ΚΑ 
Β ι&λιayραιφ�κή Έ τοuθεώρrμση ( Ν αφ. • 

Δεκ 74) 
Ήτcεφωτ<uκή Έσιτία (Ί<ΧΙV. - Φε.�ρ, 

Μαρτ · Άπρ) 
Ό Κόqμος της Ψυχης (' Ιcχν - Φε(!>ρ, 

Μά�ρτ · Ά,πρ ) 
'Α χαικά Χρονιικά (' Ια:ν. · Φε(!,ρ 

Μαρτ.) 
Κρίκος (Μά�ρτ. · Ά.πρ { Μό:ιcς - Ί· 

ούν) 
:Ίε.ριοδuκο Έλλψί,δων Βαρ,είοο Έλ· 

λα:δος (Mάffi · 'Α111ρ.) 
ΣμύρΜα: (Μαρτ · Ά,rρ.) 
Νέα: Σύνορα: {,Μά!ρτ. • Ά1τρ.) 
Πρ,οσαιναrοcιλJuΟΙμοί (Άπ:ρ, Μάιcς) 
Σ:ταθμaί (Άπρ) 
Γ1νεφατuκή, Κύπ;ρος (Ά,rρ. - Μάης) 
�ύσις κσi Ζωlή (Ά,rρ · Μα:ϊaς - Ί· 
,,ούv.) 

Φι.ισιΌλ.ό;τιρης (Άπρ. · Μό:ϊος, Ίούν) 
Πcφοοσία (Άπρ. · Σ,εΠΙΤ ) 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑ Β-ΑιΜΕ 
Κώστα: Στ,οίι,ρνα Κάζα Π�έιντι· 

οο. 'Αθήνα: 1974 
Σα:ρό:νιτaυ ΓΙ!a:υλέα: Παιητιu�ά θεωρή· 

ματα: Θε.σ),νίκη 1975 . 
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'.lδιοκ,τήτης : 'Εκδόσεις «'Ιλι-
σός»,' ,Συν •. Π. Ε., Δραγατσα
νίου 6; Έκδδτης - 'Διw(rοντης: 
Κωστης Ν. Μελισοαρό'Ιtοολρς, 
Πλατ. 'Εθvικης Τραιtέζης 3, 
Φιλόθέή. Προίστάμ. Τuτcσyρα-.
ψείου: Ίορδ. · Α. 'Ορφανίδης,
'Ποοιειδωvα; 51, Π. Φάληρον. 
Στοιχειοθεσία - .. 'Εκ-τόπωσις': ·, 1 
«'

Επτάλοψος» Ε.Π.Ε., 
Ζσλ

ο
-


κώστα · 5, τηλέφ. · 631.675. ' ·
. Άθη:ναiι, 'Μάιος 

-
Ίώv 1975 

Τ�μή τεόχοος δρχ. , 20 

Τεικrrοvuκόv ΠΙ\!ε.uμοmυκάν Συμπόσιω. 
Σrrοδ:ς "Αιδωνις. Λευκωσία 197 4. 

Διιαν Κοολ�ντ'ικχ;vάί· 
Ή 

άlλήθε,ια yιό:: 
την θ1ΟCΙΙ\ΛΟ1'yέννηση .- Πε.υραιό::ς 1975.

Κ 6,ηρου Χρuσάwθη: Οί · δυσε,κ.τε.ς χΆρσ
νιες ' (rτf)ς �υ� χώρος κ ύ-
111ρος). Λιε.uκωσία 1975. 

Γιό;m,,η 'Αδάμ.συ; ·ο "c»..υ,μπrος δια 
, ,μέσου τί::w αίώlιωιv. 'Ελασσών '73. 
Άντιyόνηις, Γσιλανάικ,η - Βουρλ

έι
κ.η:

Οί ΚΙΟΟ,pοάροι ,της ψυχης μας (τω -
ήματα). Άθηνα 1975. 

Ά,γνfις Κ. 'Αδάiμ:. Ά�ιξεις ('Π'ΟΙ.ή· 
μarro:). 'Αθήνα 1975. 

Βα1σιίiλη Κ. Οίκmιq
μ

cυ· · Ή 
φlλάyα

της θέλησης (Νουζ!,έιλλα). Άθιήι\,α
1975 

. '· ' 

Φωκ6: Ν. Φω�φ:tδη :. Τό άινθρώm,νο 
.. Διρδ:μα: Κ ίχrορα; 1· 9 7 5 . 
Π<ΧΜ:ΧΙy ΚυιριακιοG (,φωιτιατφιεσ&.ι.τέ-

· ρcυ) · Άπό την ·κόλαση σιτη· χώ'
ρα των σ:yyέλων. Άf)(y,,a 1975. 

• ΑΙ\,{φ. Σώκου· Φιλ,qμαθη;τ,uκά • Αθή
να 1975. 

Κοολη Κάχ,η: Μο4fJΟλόι του ηiλιοο 
(ίaμμειτ-ρο) 'Αθήνα 1975. 

ΓεWΙΡ')'ίΟJς Καrζι6: Βυζαvuίου:
Μ11:.οuμ:rοcόκuα ΚΙι' σ:yκάθιta: (τrοιή
μαrrα) · Μήνα 1974.. 

Κώσπα Σωκιρόnους· , 'Ε,ράιτης · κ.αί 
.κρLνα (,rοιήι�) .' Λευκωσία 1975.

Γιώρyου Σά\.1τ'η: Φως aκ Φωτ�ός (ιιrοι· 
ήμα:τα) _ Κύτcρος 1975.

Ρόης Ιlpmκχγyέλου: ΣφΟΙyή (nα.ήιμrο
τια) ·� 1975. 

Γ� Κ,cηραι(!,ίδα: Μέρος ,της ίσιτσ
pίας μας (,rοιήματα). 'Ιωλκός. 

Μ Ν f-1 Μ Η 

ΙΟΥΛΙΑΣ ΔΑΒΑΡΑ 

rr Σάν ετοιμος dπό καιρό .. -!! 
κ: κΑΒΑΦΗΣ 

Τόv εΤχες ζήσει τόv θάνατό σου. 
Ή αfσθηση ηταv έvός ερω·τα άδό-

μαστοu, · . 
πού ώρ(μαζε άργά μέσα άπ' δλόυς ·

τούς ερωτες 
καί σέ μαγνήτιζε -ύπνοφόρο λου-

λούδι- · 
μέ τή στεφόvη το� δράματός·τοu: 

Ή πρόγευση ηταiι έvός φίλτρου ά
κατάλυτου 

πού τ9 δοκίμαζες σταγόva'-σταγόvα 
καl σοϋ ξεδ(ψαγε μιά μόχια · ύπό-

σχεση. 

Μέσα άπ' τlς νύχτες; άπ' τlς άγρύ- · 
πvιες σου 

άφουγκραζόσουv τή μουσική τ.οu · 
παλλόμενη κι' &χραvτη 
σάν προανάκρουσμα ξημερώματος, 

'Αφοuγκραζόσοuvα καl σκιρτοϋσες 
'Αφοuγκραζόσοuvα καl σιωποQσες . 
'Αφοuγκραζόσοuvα καί περίμενες 

•Έτσι, δταv ηρθε καί Ό• άvc:tζήτησε
δέv άvτιστάθηκες στο &γγιγμά του.
Σάν προετοιμασμένη άπό καιρό,
μέ της γαλήνιας άvαμοvης σου τό

φόρεμα 
με τό μικρό σου δάρος το ταξιδΊω

τικό 
· στό · δδηγητικό του χέρι άφέθηκες

, πρόθυμα.
τά δήμc;χτά οσυ έπιδέξια άκολοuθοϋ

σαv το, δρόμο . .' .:
Τ ά δλέμμάτά σου καθάρια παράτη�

ροϋσαv τον τόπο:.. 

Παρατηροϋσαv· καl δάμαζαν μπρός 
τους τό νέο 

ξημέρωμα. 
Άκολοuθοϋσαv -καί σδύvαvε πίσω 

τόv τjλιο 
τdϋ κόσμ::ηι. 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

_.j 

1 

'· 
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ΝΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

'Ένας έξαιρετικός φίλος τοϋ «ΙΛΙ

ΣΟΥ» - καί έκ των πρώτων συvτε-

λεστωv της ίκδόσεώς του - δ Νίκος 
Κρητικός, έπίτιμος Ε!σαγγελευς :Ε
φετών, υπέκυψε στόv φυσικό ·Νόμο, 
κατόπιν καρδιακης κρίσεως. 

Έτίμησε τόv δικαστικό κλάδο, διό
τι κάθε πραξις του εΤχε τήv σφραγί
δα της,δικαιοσύvης, της άρετης καί 
τοϋ άvθρωπισμοϋ. 

Στόv Ιδιωτικό 6ίο του, πέραν των 
στοιχείων τοϋ καλοϋ ο!κς>γεvειάρχου, 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Βόλος Γ. Κουκοοl!>ίvος 

Δρά!μα· Φιλ Τζάλλας 

Ζάκυνθος. Ν ΤΟ)μτταλης 

Ήράκλειον Λ Κοοvτης 

Θεσσαλονικη· Ίω. Στάσας _ 

Κα�άλα· Σ. ΡφμΟJVιας 

Καλαμάrrα· Χρ Παρασ�ευ&ττοολος 

Κέρκυρα: 'Αχ. 'ΑΙ!>ρcχμίδης 

Καμοτινή· Ί Σα�μοuιρκασ'ίδης 

Λαμία· Κ. Φαλίδας 

---

---

-----

Ι. Ν. ΧΑΡΙΤΟΣ 

Ό Ίω. Ν. Χαρίτος, δ δποίος 
«προηγήθη ή•μωv», ηταv δ δετερά
vος της θεοσοφικης κινήσεως έv Έλ

. λάδι. 
Ί δρυτής των Θεοσοφικωv Σ τοωv 

τό 1925 καί κατόπιν τοϋ έv 
Έλλάδι τμήματος -της παγκο
σμίου θεοσοφικης έταιρίας, έvε
ψύχωσε τήv φιλοσοφική κίνηση, 
ή δποία συνδέεται μέ τήv άρχαία μυ
σταγωγική Έλλάδα. Έταξίδευε συ
χνά στό έξωτερικό, δπου έγvώρισε 
,ηv "Avvι Μπέζαvτ καί άλλους ήγέ
τας της κινήσεως., 

'Επί κεφαλης της στοιΞiς Μπλα-
6άτσκυ - "Ολκοττ έδίδασκε τήv άρ
χαία Σοφία. 

Παραλλήλως μεέφραζε συγραμμα
τα μέχρι τοϋ τέλους σχεδόν της ζωης 
του η έvίσχυε τήv . έκδοτική προσ
πάθεια γιά τήv διάδοση τοϋ Φωτός. 

Ή θεία Σοφία ηταv γι' αύτόv εvα 
πληρες δίωμα. 

Ταπεινότερος δλωv άπέφευγε τήv 
προσωπική προδολή. Έδίδασκε μέ 
τόv τρόπο της ζωη� του . . 

εΊχε άvαπτύξει σέ ύψηλή περιωπή 
τήv φιλία καί ηταv πολύτιμος κρίκος 
πνευματικών 6ργαvώσεωv. 

Έσκόρπιζε στό περι6άλλοv του 
α!σθήματα άδελφότητος, καλωqύvης, 
έπιεικείας καί καρτερίας· αλλά δ f
διος ηταv διαποτισμένος μέ μιά δα
θειά μελαγχολία γιά τήv άvτιπvευ
ματική έποχή μας κdί γιά. τήv άv
θρώπιvη άδιαφορία. 

Λάρισα· Έσδρας Μωύσης 

Ξάνθη· Εϋελττις Ράνος 
Πςχτραι: 'Αθ. Κοντοσάκιc 

Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 

Σϋρος: Π Ζαραψωνίτης 

Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος 'Ανδ. Τσόκκος 

Λεμεσός: Ά ντ. Σ τυλιανοο 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζαι!>αλλης 

Πάψος: Κ. Καθητζιώτης 

'lσταμττούλ: Γ Βακαλ&ττουλος. 

-----

---

---

---
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλiπε Τιμοχατάλογον Βιβλ{ων 

εις σελ. 2 lξωφόλλοu 

(' Αποστtλλοvτοιι �λιόθερα τοιχυSρομLχώv τι:λων) 
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ΕΓΓΡΑ'FΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Σuνδρομη 1975 δρχ. 100 (lξωτεριχοu $ 5.00) 

Όλοι οι σuνδpομη'fαl lσω-rεριχοu lχοuν δι:κα{ωμα 

νct ά:γοpάζοuν τοός -τόμους lπιλογης 

Α' Τριετ{ας 1956-1957-1958 

Β' 'l'ριετ{ας 1959-- 1960-1961 

Ι!χαστeν πρός δρχ. 100 ά:ν-rl δρχ. 120 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΒ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποχρυφισμός χαl Μυσηχισμός c!δ. 40 δεμ. 70

Μeλιι 'f ή μcι 'fcι 

Εισαγωγη σ-rη θεοσοφ{α 

Tct Βήμα'fα -rης Φιλοσοφία� . 

c!δ. 90 δεμ.120 

• c!δ.100 δεμ.140

. . c!δ. 70 δεμ.100

ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλ{ον -της σοφtας) B'lx-

δοση άναθεωρημένη 1971 . . δεμ. 120 

Έχλογαl άπό -ιόν Κρισναμοuρ'fι • c!δ. 70 δεμ. 120 

Ό Ί η α ο u ς • • • . • . • χαρ-τόδ. 60 

Τhοι, ι ΕΠΤΑΑΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. � 831.675-928.963 
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Κυκλοφορεί 

προσεχώς 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

τού" Ayyλou συyyραφέως 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεyάλο πρόβλημα 

τϊις Μεταφυσικής 

σέ έκλαtκεuση 

* 

r ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ&Α 


	Ilisos_Issue_111_p002_R
	Ilisos_Issue_111_p003_L
	Ilisos_Issue_111_p004_R
	Ilisos_Issue_111_p005_L
	Ilisos_Issue_111_p006_R
	Ilisos_Issue_111_p007_L
	Ilisos_Issue_111_p008_R
	Ilisos_Issue_111_p009_L
	Ilisos_Issue_111_p010_R
	Ilisos_Issue_111_p011_L
	Ilisos_Issue_111_p012_R
	Ilisos_Issue_111_p013_L
	Ilisos_Issue_111_p014_R
	Ilisos_Issue_111_p015_L
	Ilisos_Issue_111_p016_R
	Ilisos_Issue_111_p017_L
	Ilisos_Issue_111_p018_R
	Ilisos_Issue_111_p019_L
	Ilisos_Issue_111_p020_R
	Ilisos_Issue_111_p021_L
	Ilisos_Issue_111_p022_R
	Ilisos_Issue_111_p023_L
	Ilisos_Issue_111_p024_R
	Ilisos_Issue_111_p025_L
	Ilisos_Issue_111_p026_R
	Ilisos_Issue_111_p027_L
	Ilisos_Issue_111_p028_R
	Ilisos_Issue_111_p029_L
	Ilisos_Issue_111_p030_R
	Ilisos_Issue_111_p031_L
	Ilisos_Issue_111_p032_R
	Ilisos_Issue_111_p033_L
	Ilisos_Issue_111_p034_R
	Ilisos_Issue_111_p035_L
	Ilisos_Issue_111_p036_R
	Ilisos_Issue_111_p037_L
	Ilisos_Issue_111_p038_R
	Ilisos_Issue_111_p039_L
	Ilisos_Issue_111_p040_R
	Ilisos_Issue_111_p041_L
	Ilisos_Issue_111_p042_R
	Ilisos_Issue_111_p043_L
	Ilisos_Issue_111_p044_R
	Ilisos_Issue_111_p045_L
	Ilisos_Issue_111_p046_R
	Ilisos_Issue_111_p047_L
	Ilisos_Issue_111_p048_R
	Ilisos_Issue_111_p049_L
	Ilisos_Issue_111_p050_R
	Ilisos_Issue_111_p051_L
	Ilisos_Issue_111_p052_R
	Ilisos_Issue_111_p053_L
	Ilisos_Issue_111_p054_R
	Ilisos_Issue_111_p055_L
	Ilisos_Issue_111_p056_R
	Ilisos_Issue_111_p057_L
	Ilisos_Issue_111_p058_R
	Ilisos_Issue_111_p059_L
	Ilisos_Issue_111_p060_R
	Ilisos_Issue_111_p061_L
	Ilisos_Issue_111_p062_R
	Ilisos_Issue_111_p063_L
	Ilisos_Issue_111_p064_R
	Ilisos_Issue_111_p065_L
	Ilisos_Issue_111_p066_R
	Ilisos_Issue_111_p067_L
	Ilisos_Issue_111_p068_R
	Ilisos_Issue_111_p069_L
	Ilisos_Issue_111_p070_R
	Ilisos_Issue_111_p071_L
	Ilisos_Issue_111_p072_R
	Ilisos_Issue_111_p073_L
	Ilisos_Issue_111_p074_R
	Ilisos_Issue_111_p075_L
	Ilisos_Issue_111_p076_R
	Ilisos_Issue_111_p077_L

