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1875 - 17 Νοεμβρίου - 1975 

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ 

Ι -ι-ίις Θεοσοφικίις Έ-ι-αιρίας 

'Η παΎ�όσμιος σήμερα ΘΕΟ
ΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ί3ρύθη ώς 
ένα άπλοuν σωματείον της Νέας 
Τόρχ.ης, την 17ην Νοεμιlρίου 
1875, με σχ.οπο νο: συ"(κεντρώνη 
καί aια3ί3η «"(Vώσεις, σχεηκο:ς 
με τους 3ιέποντας το σύμπαν ν&
μους». Άπότερα, προσετ'έ-θησαν 
ώς σκοποί: Ή έν-θάρρυνσις της 
μελέτης της 'Αρίας και των άλ
λων άνατολικων φιλολο"(ιων, -θρη
σκειών καί έπιστημων, ή μελέτη 
των ψυχικών aυνάμεων του άνθρώ-
1tου )(.αι ή καθυ1tόταξις των 1tα
θων. Το 1886 οί σκοποι της θιο
σοψι)(.ης 'Εταιρίας aιετυ1tώθησαν 
όριστι)(.ως ιiς τρία άρθρα: 1ον Ό 

σχηματισμός πυρηνος της παΎΥ.Ο� 
σμίου ά3ελφότητος της άν-θρωπ&
τητος, ανευ 3ιακρίσεως φυλης, πί
στεως, 1rύλου, τάξεως η χρώμα
τος. 2ον Ή ένθάρρυ,ισις της συ"(
κριτικης μελέτης των θρησκειών, 
της Φιλοσοφίας και της 'Επιστή
μης. 3ο-ι Ή ερευνα των άνερμη
νεύτων νόμων της Φύσεως και των 
λα,ιθανουσων 3υνάμεων τοu άν-θρώ
που. 

Παραλλήλως, έθεσπίσ-θη ή ά:
πόλυτος έλευθερία της σκέψεως. 
Το μόνον που ζητείται ά:πο τους ύ
ποψηφίους εiσό3ου εiς την 'Εται
ρία ε!ναι ή άνα"(','ώρισις της Άρ
χης της πα"(κοσμίου ά3ελφότητος, 

1 

-, 

1 
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'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκu 

σιωμένο άξιωματαό, άρχηγο της 
σωματοcpυλακ.ης. Μια ήμέρα, συ
νωμόται έπετέ-θησαν κατα τοίί 
πρίγκηπος κ.αι ό λοχαγος μ:π6ρε
σε, προτάσσοντας το. στη-θος του, 
να - τους έξουδετερώση. 'Αλλα 
τραυματίσ-�ηκ.ε -θανάσιμα. «Τί μπο
ρώ να κάμω για σένα, που έδω
σες για Ι μένα τη ζωή σου;», ρώ
τησε ό δασιληας.συγκ.ινημένος. Και 
ό λοχαγός, ψυχόρραγώντας, εrπε: 
«Δώστε μου τη χάρη να' �ας ύπη
ρετώ πάντοτε, σας κ.αι. το τέκ.νον 
σας, σε ολες τtς ζωες που '-θα 
έπακολου-θήσουν, γιατι άνάμεσά 
μας τώρα ύπάρχει ό δεσμος του 
ατματος>J. Μέ μια τελευταία προσ
πά-θεια, δυ-θίζοντας τα Μκ.τυλά 
του στην άνοικ.τη πληγή του, l
δαψε τα πόοια τοίί ήγεμόνος και 
το μέτωπο τοίί νεαροίί πρίγκ.ηπος, 

που ακ.ομη εκειτο άναίσ-θ-ητος �ί
πλα του. Ό 6ασιληας 'uψωσε το 
χέρι τοu σ' είιλογία και ά'Πήντησε: 
«'Εν όνόματι τοίί α!ματος που έχύ
-θηκ.ε για μένα και το τέκνον μοu, 
όρκ.ίζομαι οτι άμφότεροι -θα σuνερ
γάζεσ-θε πάντοτε μαζί μοu» ... Και• 
άφοίί •πέρασαν πολλες φορες άπο 

\ \ - ' ,. -τον τροχο των γεννησεων και των 
-θανάτων, ό 6ασιληας εγινε τώρα 
ό. , Διδάσκαλος Μ., ό πρίγκηπα� 

' οιάδοχος είναι ή 'Έλενα Πετρόδ
-να Μπλαδάτσκu και ό άρχηγος 
της σωματοcpuλακης ό σuνταγμα
;άρχής Χένρu Στήηλ 'Όλκοττ. Ό · 
οεσμός. έμεινε άοιάσπαστ,ος ... » _  

'Έχομε και άπο την άρχαία έλ- . 
ληνικ.η φιλολογία τέτοιες _ «άνα- -
μνήσεις» ·προηγουμένων· ύπάρξεων 
- άλλα δεν εΙναι δυνατον να l
χωμε άποδείξεις, και ό Λεντμπη
τερ έχει έλεγχ-θη για πολλα σο
δαρα λά-θη στις άποκρucpιστικες
άπόψεις του. 'Ωστόσο, αν οσα ά
ψηγή-θη δεν ησαν παρα μόνον πα
ραμύ-θι, ηταν ένα ώρΊχίΌ ./.αραμύ
-θι. Το γεγονος εt'/CXt ·O't't πραγμα
τικα ό οεσμος της 'Έλενας Π ε
τρόδνα Μπλαδάτσκυ κ.αι τοίί Χέν
ρυ Στήηλ ''Ολκοττ έμεινε άδιάσπα
στος.

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΛΙ,
ΤΑΜ;

ΜΑΝ-

Κα-θως άcpηγείται ό "Ολκ.οττ 
στα - · « Π αλαια φύλλα ήμερο λο
γίου», ή σκ.ηνη με το σιγαρέττο 
έγινε το μεσημέρι, οταν οί έπισκέ
πται · τοίί «Κτήματος "Εντυ» κ.ά
-θησαν στο τραπέζι. για φαγητό. 
1Η· Μπλαδάτσκ.υ συνωοεύετο άπό 
μία Καναδέζα και μιλοίίσαν γαλ
λαά, γι" αύτο και έκείνος της μί
λησε γαλλικά. Ή άλή-θεια ε!ναι 

! 
ι 
! 
� 

j 
r. 
_,. 
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Οτι τοU είχε χάμει έν-�-ύπωση ή 0-
λη έμψάνισίς της, με την κατακόκ
κινη μεταξωτη μ1tλούζα της -
στυλ Γαpι6άλδη, τότε - κι;χl με 
τα όλόξαν-θα μακpυα μαλλιά της, 
που εψ-θαναν στους ωμους. Ή μοp
ψή της εοειχνε μια Καλμούκα δυ
ναμική, έπιδλητική. Σε ολα, ηταν 
μια ζωηpη άντί-θεσις προς τα σκου
ρα ένδύματα και τις άπα-θείς μορ
ψες ολων των &λλων. 

Κα-θώς ή Μπλα6άτσκυ τράδη
ξε δύο ρcυψηξιες του σιγαpέττου, 
&νοιξ, συζήτηση με τον &γνωστό 
της κύριο, που της είχε δώσει ψω
τιά. Ί'όν έρώτησε τί γνώμη είχε 

Ι \ - I tlo μορψωσε1 περ: των ψαινομενων. 
σο γι' αύτήν, την είχαν έλκύσει 
τα δημοσιεύματα της έψημερίδος 
«Νταίηλυ Γκράψικ», ή όποία γινb
ταν άνάρπαστη και έξηντλείτο 
μία ωρα μετα την κυκλοψορία. ΕΙ
χε πληρώσει ενα όλόκληρο δολλά
ριο για ενα άντίτυπο της τελευ
ταίας έκδόσεως. Και τότε οιημεί
ψ-θη ό έξης διάλογος: 

Ε.Π.Μ. -Παρά το ένοιαψέ
ρον, ομως, που μου είχαν πpοκα

' λέσει αύτα τα φαινόμενα, έοίστα
ζα να ελ-θω έοω, άπο τον ψό6ο ... 

-Άπο ποιόν ψό6ο, Μαντάμ;
Ε.Π .Μ. -Άπο τον ψόδο να

συναντήσω - τον συνταγματάρχη 
'Όλκοττ ... 

-Και γιατί να τον ψοδασ-θε;
Ε. Π .l\I. -'Ώ ! Φο6αμαι πως

-θά μποροdσε νά με κάμη άνάγνω
σμα στην έψημερίδα του ... 

-Νομίζω οτι άπο της άπόψεως
αύτης μπορείτε ν� · είσ-θ-ε ησυχη , 
κυρία ... 

Ε. Π .::Μ: . .:_Λέτε; 
. �"Οχι λέγω, άλλα νομίζω ο-

Χένρυ 

τι εfμαι εiς -θέσιν να σας 6ε6αιώ
σω πως ό συνταγματάρχης "Ολ
κοττ οεν -θά σας άναψέpη στις άν
ταποκρίσεις του, πλην έάν σείς 
-Sα το -Sέλχτε ... Μαντάμ, έπιτpέ
ψατέ μου νά σας συστη-θω : Συν
ταγματάρχης "Ολκοττ! 

«'Εγίναμε ψίλοι δια μιας -
συνεχίζει ό 'Όλκοττ - κινούμε
νοι άπο μία αύ-θόpμητη έσωτεpικη 
συμπά-θεια άνωτέρας μοpψης, άπο 
μια ελξη ψυχης '1tpoς ψυχήν». 

'Έκτοτε συναντή-θηκαν έr.ανει
λημμένως στη Νέα 'Υόρκη και
' λλ' ' ' σε πο ες πpοκαταρκτικες συσκε-

ψεις μέχρι της 17ης Νοεμ6pίου 
1875, όπότε άπεψασίσ-θη έπισήμως 
ή, ϊορ:ισις της Θεοσcψικης 'Εται
ρίας άπο μια όλιγομελη όμά
οα πνευματαων άν,θ,pώr.ων, στο 
«Μοττ Μφόpιαλ Χώλλιι . 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ό νΟλκοτ-., έκλε1εις ίσό6ιος 
πρόεaρος της 'Εταιρίας, έξεφφ
νησε τον έναρκτήριο λό10 του . . 

«Σέ καιρους μελλοντικούς .
&ρχισε - οταν ό άμερόληπτος ί
στορικος ,θ.α 1ράφη 1ια την πρόο
aο των ,θ.ρησκευτικων ίaεων στον 

· αίω�α μας,. ή ιrJρυσις της Θεοσο
φικης 'Εταιρίας, στης όποίας την
πρώτη έπίσημη συγκέντρωση και
aιακηρυξη άρχων ηrJη παριστάμε
,θ.α, . cέν ,θ.α περάση άπαρατήρη
τη . Το ,θ.εωρω 6έ6αιον. νΗrJη ή
άπλη άναπελία περι της έ1και
νιάσεως μιας τέτοιας κινήσεως,
προκάλεσέ οχι λί1η προσοχη στον
λαϊκο κα,θ.ως και στον ,θ.ρησκευη
κο τύπο. "Ήχησε στ' αύηα μερι
κών έκ των ή1ετων των άνημα
χομένων rJυνάμεων της ,θ.εολο1ίας
και της έπιστήμης, σαν μακρινο
σάλπισμα προς ενά μαχόμενο στρα-

' το».
,"Ανεφέρ,Θ.η κατόπιν στις έπι,Θ.έ

σεις που έξ·εaηλώ,θ.ησαν κατα της
θεοσοφικης 'Εταιρίας, πριν άκό
μη ·άρχίσεt την rJράση της, άπο κά
,θ.ε π'Χευρά. Μίλησαν γ,ια «μεσαιω
νικές μηχανορραφίες μα1είας»,
Ύtα «έπιrJρφη φεηχισμοίί», για: «ά
ριστοκρατικο έσωτερισμο» και πολ-
λ' "λλ νΕ ν ' λ' ' ' α i α α. πειτα εκαμε ογο για
το όλιγάρι,θ.μο και το οίκpνομι-

- " , ' ,,., , χως ανισχυρο των πρωτοπορων.
Άλλα: ό Χρισηανισμος aέν είχε
ι: , , ' ' λ'ιι φ , ι.,εκινησει, απο μια κα υυα αρα-
aων της Γαλιλαίας; Oi πρώτοι
κήρυκες τοίί Ί ησοίί aεν ησαν ξυ
πόλητοι, κακοντυμένοι και χωρις
χρήματα; «νΟχι - έτόνισε � aέν
έξαρταται άπο άρι,θ.μους μελών
και μέσα οίκονομικα: το μέγε-Θος
της έπιaράσεως, που 'ή 'Εταιρία

Τό «Μόττ Μεμόρι�λ Χώλλ» 

αύτη ,θ.α εχη έπι. της ,θ.ρησκευη
κης σκέφέως και περαιτέρώ έπι 
της έπιστήμης και της φιλοσο
φίας τοίί αίώνος. 'Υπάρχει κάτι 
&λλο, το όποίον μας κάνει οχι μ6-
νον ·ίκανοποιημένους, άλλα: και ύ
περήφανους, που έμφανιζόμε,θ.α κα
τα την παροίίσ'α σ'τtγμη ώς έκφρα
σ'ται της κινήσ"εως, ώστε, . να ρι
φοκινrJυνεύωμε όνειrJισμούς, aια
στρε6λώσεις και κά,θ.ε ε'ίaους κα
κό6ουλες έπι,θ.έσ"εtς. Αύτό, ε!ναι 
το γεγον,ος οη αίσ",θ.ανόμε,θ.α στην 
ψυχή μας οτι πίσ"ω μας, πίσω ά
πο την μικρή μας όμάaα, πίσω ά
πο την νεογέννητη άσ',θ.ενη . μας 
, , . (\ 'γ ' Ι οργανωσ"η, σ'υνανρΌι-.εται μια -
.ΣΧΤΡΗ ΔΤΝΑΜΙΣ πdυ aέν μπο
ρεί τίποτε να: της · άντιστα,θ.η -
ή Μναμις της ΑΛΗθΕΙΑΣ ! Αί
σ',θ.άνομαt οη είμε,θ.α μόνον ή έμ-
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προσ-ι9-οψυλαχ·η· χαί Υ.ρατοuμε μιά 
οιάοασ·η εως οτου ψiiάση το κύ
ριον σώμα. Αίσ-θάνομαι ότι ειμε
{;α στρατευμένοι σέ ίιπό-ι9-εση ίερη 
καί οτι ·ή Αλή-θεια, οπως πάν
τοτε, -θά ίιπερισχύση. Ι3λέπω γύ
ρω μας ενα πλη�ος λαοu ου-θισμέ
νου στην άμά-θεια, ποu περιμένει, 
ομως, ν. άρχισ·η κάποτε νά σχέ
πτεται γιά λογαριασμό του. Αίσ-θά
νομαι οτι ,θά ουνη-θοuμε νά οώσω
με στ·ην έπιστήμη τέτοιες άποδεί
ξεις γιά το άληθές της άρχαίας 
ψιλοσοψίας καί την περιεκτικότη
τα της άρχαίας έπιστ·ήμης, ωστε 
ή ψορά προς τον ά-θεισμό ,9.' άνα
κοπη, καί οί χημι,tοί μας - οπως 
λέγει ή Μαντάμ Μπλαοάτσκυ -
,9.' άρχίσουν έργαζόμενοι προς έκ
μάθησιν τοu νέου άλψαοήτου της 
'Επιστήμης στά γόνατα της Μη
τρός Φύσεως». 

Ό νΟλκοτ συνέχισε ώς άκολού
θ�ς: 

«Ώς άκόλου-θο� της Θεοσοψίας, 
θεωρ·ητιχης καί πρακτικης, είμαι 
προσωπικώς πεπεισμένος οτι ή 'Ε
ταιρία αύτή ,θ.' άποοη το μέσον της 
παροχης τόσον άναντιρρήτων άπο
δείξεων .γιά την άθανασία της ψυ
χης, ωστε μόνον οί άνόητοι -θ-ά έ
ξακολουθοuν ν · άμφιοάλλουν. Πι
στεύω οτι θά ελθη καιρός ποu οί. 
αν-θ-ρωπο: -θά έντρέπωνται διότι έ
κήρυτταν κάποτε τον άθεισμο uπό 
κάποια μορφή, άκριοως οπως, με
τα 30 ετη, -θά έντρέπωνται διότι 
κάποτε είχαν δοuλο η υπεστήρι
ζαν την άνθρώπινη δουλεία. 

Το χρέος μας είναι να δώσωμε 
στην 'Εταιρία μας το πρέπον σχη
μα και νά το θεωρουμε τιμή μας. 
Τό μέλλον θά . φροντίση γιά τα 
σ.λλα. 'Ακόμη καί αν είναι να οια
λυ-θ-η έντός ένός έτους, οεν θα έ-

χωμε ζήσει έπί ματαίφ. Τό Σή
μερα εί11αι οικό μας, το Αϋριο 'ί
σως. Άλλα το Χθες παρηλθε διά 
παντός. Στην οίκονομία της φύ
σεως, μιά ω-θησις, όσονδήποτε έ
λαφρά, απαξ γενομένη προς την 
uλη, είναι αίώνια. Καί μία έ
νέργεια απαξ γενομένη, ,θ.α φέρη 
συνέπειες, μεγάλες ·η μικρές, άρ
γότερα η ταχύτερα, όπωσδήποτε. 
Τό περαστικό καπρίτσιο μιας γυ
ναίκας · αλλαξε την τύχη έ
-θ-νών. Μια κραυγή πάνω στα οου
να μπορεί νά έξαπολύση μια χιο
νοστιοάοα καταστρεπτική για μια 
καλύδη στά πόδια τcυ. 'Ένα 6ημα 
του άν-θ-ρώπου προς τα οεξια η τ' 
, ι , , , ι \ ι 

αριστερα, για ν αποφυγη μια πε-
τρα η να πιάση μια πετcιλούοα, 
.J.πορεί ν' άλλάξη ολην τή ζωή 
του καί, έμμεσα η αμεσα, να έπη
ρεάση την τύχη του κόσμου. 

Γύρω μας δλέ7tομε τον λαόν 
άγωνιζόμενον τυφλα για νά έλευ
θερώση την σκέψη του άπό τον 
έκκλησιαστικό δεσποτισμό - δί
χως νά διακρίνουν παρα μιαν ά- -
μυορή άχτί11α φωτός στον όλόμαυ
ρον όρίζοντα των -θ-ρησκευτικών 
ίδεών. 'Αγωνίζονται άπό μιά ά
κατανίκητη έπι-θ-υμία να έλευθερω
θοuν άπο τίς χειρο,πέδες 7tOU τοuς 
οεσμεύουν το λογικό καί 7tOU ή 
πνευματική τους άνάπτυξις οεν υ
ποφέρει ·πιά. 'Ενώπιον της κατα
στάσεως αύτης τί στάσιν λαμ6ά
νει ή έχκλησιαστικη ίεραρχία; 'Ε
πειδή αί έπείγουσαι uλικαί ανάγκαι 
υποχρεώνουν τον αν-θρωπο νά ά
πέχη των πνευματικών άναζητή
σεων καί νά δέχεται την έπέμ6α
ση μιας έπιλέχτου τάξεως πνευ
ματικών ήγετων και έρμηνευτων, 
είναι λόγος αύτός να υποσιτίζεται 
ή άν-θ-ρωπότης καί να σύρεται σ' 

-- - --- - ---- --- - --- - --- - --- - --- � 
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εναν σχονϊσμένο aρόμο- &πο -.η νεό-
r,· ' ' - . -.η-.α: . εως -.ο γηρα:ς; 

. . Έαν χα:λως άν-.ιλα:μ6άνωμα:ι -.ο 
έργον μα:ς, όφείλομε να 6οηJήσω
με -.ην &πελεu,θ.έρωση -.ou λαοu. &-

, Ι \ . \ . ': Ι πο -.ην Jεολογικη aεισι?Jα:ιμονια 
χα:ι ·να ?Jιεuρύνωμε -.ον aρόμο -.ης 
' . , ' . επισ-.,ημης. 

·Ή Έ-.α:ιρία: μα:ς ετν.α:ι, μπορώ:
να -.ο πω, �εu προηγουμένου. Δεν 
είχε έπιχειρη,θ.η·, με-.α -.ους Νεο
πλα:-.ωνικοuς φιλοσόφους, ή άνα:-
6ίωσις της άρχα:ία:ς Θε9σοφία:ς. 
Ό Πλωτίνος, , ό Πορφύριος, ό 
'Ιάμ6λιχος. κα:ι οί λοιποι Νεοπλα:-

. τ,ωνικοί, εΙχαν έργα:σ,θ.η κεχωρ,ι
σμένως, αν κα:ι άν-.ήλλα:σσα:ν τα . 
πορ ίσμα:-.α: των μελε-.ων κα:ι πει-

. ρα:μάτων τους. Νεοπλά-.ωνιχ.οι ή
σαν κα:ι οί Έρμητικοι -.ων Μέσων 
Χρόνων. Κα:τα χ.άπο.ιον -.ρόπο -.ους 
μοιάζομε, με την aια:φορα · οτι έ
κείνοι εΙχαν aόγμα:-.α:, έμείς οχι. 
Έχείνοι έπίσ-.εuα:ν στην θεοσοφία:, 
ένω έμείς είμε,θ.α: άπλως έρεuνη
-.α:ί, άνα:λα:6όντες εργον auσκολώ·
τερο άπο -.ο aικό τους, &φοu aεν 

-:έχομε έτοιμο ύλικο aοξα:σιων σ-.ο 
χέρι μα:ς, άλλα πρέπει να το aη
μιοuργήσωμε για τους έα:uτούς μα:ς. 

Και ό 'Όλκο-.τ κατέληξε: Ά
νήΥ.Ομε στον aικό μα:ς α:ίωνα: κα:ι 
μάλιστα: μερικα αλμα:-.α: 7tρος -.& 
έμ7tρός. 'Ερεuνοuμε, έξετάζομε. 
Δεν· ά7tορρίπ-.ομ_ε -.ίπο-.ε άνα:ιτιο
λογή-.ως, aεν ά7tοοεχόμε,θ.α: τί7tο
-.ε άνα:7tοaείκτως. Είμε,θ.α σπουaα
στα:ί, οχι aιΜσκα:λοι. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 
ΤΗΣ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Ή συνιaρύτρια: της Θ.Ε. 
' ι: ' ' 6. ' κηρu<-:ιε για -.οuς· υασικοuς 

πους της Έ-.αιρίας: 

aιε
σχ.ο-

' 

·: «Δεν είμεJα: 1a,�ι-.έρως προσ-
κολλημέ-,οι σε κα:μμια Jρησχ.εία:,
σε χ�μμια 1 φιλοσόφία:. Σuλλέγομε
το κα:λο Q'ltOU -.ο σuνι:ιν-.ήσωμε. ,Τα
·μέλη -.ης θε9�οφικης 'Εταιρίας
είναι έλεύ,θ.ερα να λα:-.ρεύοuν: ό
ποια:οήπο-.ε ,θ.ρησκεία: η φιλοσοφία:
προτιμοuν. Μπορεί να είναι χρι
στιανοι. η μωα:με,θ.α:νοί, ίοuaα:ίοι η
πάρσοι, 6οua�ιστα:ι η 6ρα:χμα:νιστα:ί.

Ή Θεοσοφία: οεν είναι μία: Jρη
σκεία:, οιότι είναι ή πεμπτουσία:
ολων των ,θ.ρη�ειων. Είναι ο,τι .
το λεuκο φως ώς · προς το ήλια:
κον φάσι,.α:. Είναι ή σuνέν<,,>σις των
&λη,θ.ειων, · α:! όποίαι ύπάρχοuν σε
κά,θ.ε ,θ.ρησχεία.· 

Οί Θεόσοφοι aεν πιστεύουν έίς
άν,θ.ρωπόμορφον Θεόν. Π ιστεύοu',!
σε μία: παγκόσμιο Θεία: 'Αρχή, ρί
ζα: των π&ν-.ων, άπο -.ην όποία:

\ Ι , Ι \ ' \ τα: πα:ντα: προερχον-.α:ι κα:ι εις -.ην
όποία: . -.α 7tάν-.α: Jα έπισ-.ρέψοuν.
Ό Θεος εύρίσκετα:ι πα:ντα:χοu είς
τον όρα:-.ον χαι &,όρα:τον κόσμον.
Είναι ό α:ίώνιος οίκοaόμος -.ων κό
σμων. Το σύμπαν . άνα:aύετα:ι . άπο
την ίaίαν του ούσία:ν. Σύμ6ολόν του
ή χωρις περιφέρεια σφαίρα:, της
όποίας το κέντρον εύρίσκετα:ι πα:ν
ταχοu κα:ι ή περιφέρεια: ούοαμοu.
'Ο Θ' ' ' ' '!.,' "εος εuρισκεται στην κα:ρι.ιια
• f , ,(1 f ο• ΥΙ., ,, εκαστοu αννρωποu. « uκ οιι.ιατε ο-
τι ναος ΘεοC έστε και το πνεuμα:
τοu Θεοu οίκεί· έν ύμίν ;». Ό Χρι
στος είπε: « Π νεuμα: ό, Θεος και

\ ,., . . ' ' , τους προσκuνοuντα:ς α:uτον εν
Π νεύμα:τι και 'ΑληJείςι aεί προ
σκuνείν». Και ένα: 6οua'οιστικο κεί
μενον λέγει: «Ό δοuaaιστης μπο
ρεί να πιστέψη �ίς την ίίπαρξη
ένος 'ύπερτάτοu θεοu, κειμένου ύ
περάνω Όλων των άνθρωπίνων ί-
\, ' '' λ' Θ - ' υιοτητων, εν?ς τε ειοu εοu, ευ-

. , , , ' ' t / ρισκομενοu περαν απο την αγα7tη1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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-.ο μίσος χ.αl την ζηλο-.υπία, 6υθι
σμένου στην αίώνια Ύαλήνη, -;ην 
όποίαν -.ίπο-.ε οεν μπορεί να -;α
ράξ η». 

Ό πραΎματιχ.ος Θεόσοφος όφεί
λει να πραΎμα-.ο�οιη -.α πλέον ύ
ψηλα ήθικα ίοανικά. Ν ά έρΎάζε
-;αι άοιακόπως Ύια -.ους άλλους 
χ.αl να αίσθάνεται -.ον έαυ-.όν -.ου 
ένωμένον με δλους τους άνθρώ
πους. 

Το καθηκον πρέπει να έκ-.ε
ληται χωρίς κανένα ύπολοΎισμόν. 
Ή σύΎχρονος ή-θικη είναι πολu 
ώραία να την οιαοάζη κανεις και 
να άκούη να t·ην συζητουν. 'Αλλά 
-.ί άξίζουν τα λόΎια χωρίς πρά
ξεις; Θεοσοφικόν καθηκον ϊ[ναι. 
να πίνωμε και την τελευταία στα
Ύόνα άπο το Ύεματο πο,τήρι της 
ζωης, χωρlς μεμψιμοιρίες. Ν ά ορέ
πωμε στο δρόμο μας τ� ρόοα, με 
σκοπον να προσφέρωμε τό αρωμά 
των στους αλλους και να κρατου
με Ύιά τόν έαυ�ό μας τα άΎκάθια, 
έάν είναι άνάΎκη να στερη-θη κά
ποιος αλλος ΎΙCΧ να χαρουμε έμείς 
την εύωοία τους. Καθηκον προς 
την άνθρωπότητα ϊ[ναι ή άναγνώ
ρισις 'ίσων δικαιωμάτων και προ
νομίων Ύιά ολcυς, ανευ οιακρίσεως 
φυλης, χρώματος, κοινωνικης -θέ
σεως καί Ύεννήσεως. 

Ή Θεοσο't'ικη 'Εταιρία συΎχεν
τρώνει ανορες και Ύυναίκες άπό 
ολες τίς φυλές, τις πίστεις χαί 
τις κοσμοθεωρίες, σε ενα κοινόν 
σχοπόν, την άγάπη της άvθρωπό
τητος. Τα μέλη συμφωνουν στις 
6ασικες άρχες της Θεοσο'τ'ίας, οχ: 
ομως και σε ολα τα αλλα θέμα
τα. Καθένας διατηρεί -.ις δικές 
του άν-.ιλήψεις και άκολουθεί την 
προσωπική τι;υ 1ραμμη σχέψεως 
και οράσεως. Αί 6ασιχαι άρχαί 

της θεοσοφίας είναι·: ΠαΎκόσμια 
'Ενότης, άλληλοεξάρτησις των 
άνθρώπων, νόμος του Καρμα, Με
τενσάρκωσις. Αύτοl είναι οί τέσ
σαρες κρίχοι της χρυσης άλυσσί- . 
οας, πού θα επρεπε να κρατάη 
την άνθρωπότητα ένωμένη σε μία 
οίκογένεια, σέ μία παΎκόσμιο ά
οελφότη-.α. Άφου αί πράξεις του 
ένός έπιορουν στη ζωη ολων των 
αλλων, εiνα� φανερόν οτι μόνον ο
ταν ολοι οί άνθρωποι άποκτήσου·ι 
άοελφική διάθεση και· έφαρμόζουν 
πρακτικώς την Ύνήσια άοελφικό
τητα, έν-.ός της όποίας εκασ-.ος 
ζη για ολους χ.αί ολοι οι' εκαστον, 
τότε μόνον θα πραΎματοποιηθη ή 
Ύενικη δελτίωση των άνθρώπων. 

Κάθε Θεόσοφος όφείλει οχι μό
νον να οιοάσκη . την άοελφωσύν-η, 
άλλα και να την πραΎματοποιη 
στην άτομική του ζωή .. Κανείς 
Θεόσοφος δεν εχει το δικαίωμα να 
μένη ίκανοποιημένος άπό μία ό
κνηρη και έπιπόλαια ζωή, μ·η 
πρά-.των ούοεν ούσιαστικως καλό 
στον έαυτόν του καl στους αλλους. 
'Οφείλει να έρΎάζε-.αι Ύια 't"'l)'I εύ
ημερία των όλίγων, που έχουν την 
άνάΎκη της 6οηθείας του, αν οεν 
είναι ίκανός να έριασθη ιια την 
άνθρωπότητα. Κάθε Θεόσοφος έ
χει την ύποχρέ(,)ση να σπείρη το',/ 
σπόρο τον καλό στις ψυχες των 
άνθρώπων, και να είναι 6έ6αιος 
οτι θα ελθη μία ήμέρα που ό σπό
ρος θα 6λαστήση». 

Π ΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΣ 
ΤΗΣ Θ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Και ό σπόρος έ6λάστησε ... Σή
μερα, με την ε'ίσοοο -.ης Θεοσοφι
χης 'Εταιρίας στον δεύτερον αίω
να της ίστορίας της, ή Θεοσοφία 

\ 1 
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' 1 
Τά κεντρικά Γραφεϊα �ης θεοσοφικης Έταιρ(ας 

στο ""Αvτuαρ·, Μαδράς 'Ινδιών 

είναι όργανωτικως aιαaεaομένη σε 
έ6aομηντα χώρες, mιεuματικως aε 
σε ολον τον κόσμο, τον όποϊΌν και 
εχει 6α,%τατα έπηρεάσει με τις 
ίaέες περι παγκοσμίου άaελcpότη



τος, άνεξι-θρησκείας, έλεu-θερίας 
σκέψεως και ύπάρξεως ψυχικών 

. auν&μεων λανθανουσών, άλλα πο
λυ σπο�aαίων, που τlς μελετουν 
τώρα στον auτικο και . στον άνατο-
λικο κόσμο.· 

Λίγο: χρόνιά μετα την ϊaρuση 
της Θ.Ε. στη Νέο: 'iόρκη, ή εaρο: 

• της μετεcpέρ-θη στην Ίνaία, συγκε
κριμένως στο "Αντuαρ, παρα το
Μ' Ι> , 'Ε - ' 'Ο " · ο:r.ιρο:ς. κει ο:πεκτην:η ενο: με-
γάλο κτημο:, οποu έγκο:τεστά-θη



σο:ν το άρχηγεϊΌν της Έτο:ιρίάς,
ή Σχολη Σοφίας·, τuπογρο:cpεί� πε
ριοaικων και 6ι6λίων, μεγάλη 6ι-

, 6λιο-θήκη και &λλο: !aρύμο:το:. 'Ε
πίσης στους κήπους, του άρχηγείοu 
άνηγέρ-θησο:ν νο:οι των κuριωτέρων 
-θρησκειών, μετο:ξυ των όποίων και 
Χριστιανικός. "Οτο:ν · σuνέρχωντο:ι 
άπο ολον τον κόσμο ο! άντιπρόσω-

. ποι των έ-θνικων τμημάτων της 

'Εταιρίας, εχοuν ,την aυνο:τότήτο: 
να παρακολουθήσουν -θρησκεuτικη 
λειτουργία καθένας στην έκκλη
σίο: της -θρησκείας του, έξ &λλοu, 
κο:τα την έναρξη της συνελεύσε
ως άπο:11έλλοντ'αι προσεuχο:ι. άπο 
κληρικους ολων των -θρησκειών 
aιο:aοχικως. 

Μετα τον θάνατο του 'Όλκοττ 
(1907), πρώτου προέaρο.u της θ.
Ε., τον aιεaέχ-θ'η ή aόκτωρ "Αννι 
Μπέζο:ντ, έπο:νεκλεγομένη συνεχώς 
άνα έπταετίο:ν μέχρι του -θανάτου 
της (1933). Τρίτος πρόεaρος έ
ξελέγη ό. aόκτωρ Τζωρτζ Άρο:
ντέηλ, έπίσκοπος της Φιλελεu-θέ
ρας Κο:-θολικης Έκκλησί�ς, άπο 
την Ά11λία (1934 - 1945), και 
μετα τον θάνατό του έξελέγη πρό
εaρος ό Ίνaος φιλόσοφος Ζινο:ρα
γιο:ντάσο: (1946 - 1953)Ό Τον aιε
Μχ-θη ό έπίσης Ίνaος κο:-θηγητης 
κο:1. ψ ιλιSσοψος Ν ιλο:κάντο: Σρι 
Ράμ, μετα τον θάνατον του· οποίου 
( 1973) , δ "Α II λος έπίσκοπος 
Τζων Κόο:τς τον aιεΜχ-θη ώς l
κτος παγκόσμιος πρόεaρος. Μέσο: 
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'Άλλη αποψί,ς της Παγκοσμίου 'Έδρας της 0. Ε. 

έπί τοϋ ποταμου 'Άντυαρ. 

σε 100 χρόνια εξη πρόεοροι άψιέ
ρωσαν τr.ν ζωή τους στην ύπό-θε
ση της Θεοσοψίας. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Θ.Ε. 

Τέσσαρα μόνον ετη μετά την ί
ορυτικη συγκέντρωση της Νέας 
'Υόρκης, ή Θεοσοψία ηλ-θε στην 
Έλλάοα. Το 1879 συνεστή-θη στην 
Κέρκυρα ή πρώτη Θεοσοψικη Στοα 
ύπο τον τίτλον «'Ιονική Στοά». 
ύπο των Π ασκουάλε Μενελάου, Δ. 
Σοκόλη, Άλεξ. Ρομπότη, κλ1-. 
Το 190G ίορ�-θη ή Ίουοαίκη Στοα 
«Μπεν Μπερι-θ» στην Θεσσαλονί
κη, άλλα ύπηρξε · δραχύδιος. Τον 
'Ιούνιο το� 1914 ίορύ-θη ή Στοα 
«Έρμης» στην Ά-θήνα, με συμμε
τοχή της κυρίας Ίουλίας Άλεξ. 
Διομήοους (μετέπείτα πρω-θυπουρ-
1οίί). Τον Φεδρουάριο τοίί 1915 
ίορύ-θη ή Στcα «'Απόλλων» άπο 
τους έξαιρετικους σιανοητας Σπυ-

ρίοωνα Νάγον, Ίωάννην Βασιλην, 
Θ. Πλοίίμον, Σ. ΘεQχαρόπουλον. 
Ό κα-θηγητ·�ς Βασίλειος Κριμ
πας ί'ορυσε τον «Πλάτωνα», 
έξαρτώμενον άπο την Θ.Ε. Γαλ
λίας (Ίούλιος 1923). 'Η έν τίj') 
μεταξυ ϊορυσις και αλλων Στοών 
(Ά-θηνα, Μπλαδάτσκ.υ - 'Όλκοττ, 
Μαίτρεγιά, Όρψεύς, Π υ-θαγόρας,
Σ ' ) '�' 

' ' ωκρατης ωr.ιηγησε στην συστα-
ση άνεξαρτήτου Θεοσοψικης 'Ε
ταιρίας έν Έλλάοι, ώς έ-θνικοίί 
τμήματος της παγκ.οσμίου· Θ. Ε. 
με πρώτον πρόεορον τον Κα-θηγη� 
την Βασ. Κριμπαν. 

Το 1929 έξελέγη πρόεορος ό 
ναύαρχος τοίί οικ.αστικ.οίί Κίμων 
Π ρινά?ης, έπανεκ.λεγόμενος μέχρι 
τοίί 19�3, όπότε άπεσύρ-θη κ.αι ώ
νομάσ-θη έπίτιμος !σόδιος πρόεορος 
( γεν. γραμματευς) και ώς τρίτος 
πρόεορος έξελέγη ό έπι σειράν έ
των ·πρόσ-θετος γεν. γραμματευς 

,Κωστης Μελισσαρόπουλος, ό ό- · 
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,:οiΌι; (με ίνα μιχ.ρο aιάλειμμα . Υ.Ολου"9e, να προεaρεύη -του, e"9νι
προεaρίαι; του Τίμου Βρατσάνου κοu ίν ιΕλλ�aι -τμήμα-τοι; -τηι; θe
χ.αι του Γεωργίου Βλιάμου) e·ξα- : οσοφιχ.ηι; ιΕτα:ιρία:ι;. 

1 • 

* 

; . 

Μίά Βουδδιστικη iστορf α · 

.''Ενας κολασμένος εΤχε έργασθη να έξαγνισθη και νομ(
ζοντας δτι κατώρθωσε νά άπολυτρωθη άπό τlς διάφορες έπι:. 

· θυμίες, έζήτησε άπό τόν Βοόδδα νά τόν δγάλη άπό τήν κό-
· λαση.

· · 

· "Ενα σχοινl μέ κόμπους κατέδηκε δίπλα του, τό fπιασε
. και δρχισε ν' άνεδαίνη στόν ούρανό. 'Αλλά σε λ(γο fνοιωσε 
τό σχοινl νά τεντώνεται πολύ καl νά κινδυνεύη νά κόπη. Κυτ
τάζει κάτω και δλέπει• και δλλους κολασμένους · ν' άνεδα(
νουν πίσω άτr' αύτόν, μέ τό ίδιο �χοιν(. 

· «ΝΕ!, φωνάζει, άφηστε τό σχοινί μου, γιατl θά· κοπηl » 
'Αμέσ�ς τό σχοινl έκόπηκε κι' εόρέΘηκε. πάλι στήν. κό� 

λαση, ένω μιά φωνή τοϋ έφώναζε: 
.. «ιΔέν εΤσαι pκόμη &ξιος νά δγης άπό τήν' κόλαση. ""Εχεις 

άκόμη τήν έπιθυμία της προσωπικης σου σωτηρίας, άνεξάρ"" 
τητα άπό τήν σωτηρία των άδελφων σου'. Πρέπει, λοιπόν,�
κόμη νά έργασθης και νά μελετήσης, πρlν φθάσης στήν Νφ-
δάνα». 

1 

1 

. .1

1 

1 
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... 'Όχι· &χοΑείοu 'Αποκpuφι&μοίί 
1 

'Υπο του Κ. ΖΙΝΑΡΑΓΙΑΝΤΑΣΑ 

Προέδρου της Θ: Ε. 1946-1953

Πρέ,πει ν· άποσοφηνι.σθη δτι ή · Ε
ταιρία ,μας δεν διδάσκει τήν όνό
πτυ!;η των όnοκρύφων δυνάμεων. 
Μόνον μελετα τήν φύση των κοi 
τίς εκδηλώσεις των, γιά νά ·κατα
νοήση τήν κοινή φ�ση. δλων των 
όνθρώπων, με άλλα λόγια γιά νά 
συνενώοη τούς οόνθρώποuς ώς εκ
δηλώσεις της Μίας Θείας ·Ζωης. 
Άλλά ή Θεοσοφ1κή Έταιρiο δέν εf
ναι σχολείον άποκρ1..1φισμοϋ. 

"Ενας έκ των μεγαλυτέρων διδα
σκάλων, γνιιpτός ώς Μόχα - Τσό

χσν, διετύπωσε τήν άρχήν δτι ή 
Θεοσοφική 'Εταιρία ύφiστστοι γιό νά 
φέρη τούς άνθρώπους έγγύτερα 
πρός τή-ν "Αδελφότητα, νό φέρη τ]ς 
λευκές φυλές κσντό στ]ς tγχρωμες, 

-----
-

-----
-

με κατανόηση καί φιλία, κσί νό δι
δάεη στίς μδΖ:ες τίς με:γόλες tάλή
θειες της ήθικης .συμπεριφορδς, πού 
άπορρέει _άnό τούς νόμους της Με

τενσαρκώσεως καί _τοϋ Κάρμα. · Ε
τόνισε δτι ή όδελφότης των Πρε<ι6υ-
11έρων θά ι,ροτιμοϋσε νά χσθη ή 'Ε
ταιρία, πορό ν,ά γίνη σχολείον άπο

κ.ρ�φ1σμοϋ 
Τά. μέλη της Έτοιρίας είναι σώμα 

σποvδοστων σε .αναΖ:ήτηση της · Α
λήθειας, κοί βοηθοϋν τόν ,κόσμο έν
σωμοτώνοντας τήν 'Αλήθεια μέ -πΊ,ν 
καθη,μερι;ν,ή τους συμπεριφορά. Με

λεττοϋμε γιοό• νά κατονοή.σωμε τή-ν 
Ζιμή -κοι νά ύπηρετήσωμε τούς συν
ανθρώπους μας, δχι γ1ά τήν προσω
n1κή μας σωτηρί·α Ή Έλενα Πε,. 
τ,ρόβνα Μπλαβάιτσκυ στήν «Φωνή. της 
Σιγης» διετύπωσε τό ί.δανιικό 4-1aς: 

Αφηνε τήν Ψυχή σου όrνοι1χτή 
σε κάθε κραυγή ηόνοu τοϋ συναν
θρώπου, καθώς ό λωτός άνοίγει τά 
πέταλά του γιό νά πιη τόν nρωΊνό 
ηλιο 

Μήν άφήσης τόν δυνατό ηλιο νό 
εηρόνη στό πρόσωπό σου ε,να δάκρυ 
πόνου, προτοϋ νιά ·στεγνώση τό δό
ιφu στό μάτι τοϋ συνaνθρώποtJ. 

• Αφησε τό καυτό όν13ρώπινο δά
κρυ νά πέση στήν καρδιό σου καί 
νά μείνη εκεί. Μή τό Ισκουπiσης, 6-
κόμη κο] δτσν ή aiτiα του όπομα
κpύνθrt,κε. Αύτ.ό τά δόκρuσ, ώ εύ
σπλσχνικιή καρδιά, είναι χεί.μσρροι 
πού άρδεύοuν τό όθάνσrο fλεος. 

(Άπόσnοσμσ όμιλiaς του ατή

Βράιλlα). 

-----
-

---- -
-

---- -
-
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'Ενώπιον ι·fις. �iσόδου 
1 

στόν δεfι-tερον αiώνα· 

Καθώς συμπληροϋvται 100 
ετη υπάρξεως της Θεοσοφι
κης Έταιρίας, θα επερίμεvε 
καvεlς vα καυχηθοϋμε · για :τlς 
επιτυχίες μας. Αlσθανόμεθα 
δτι εΤναι προτιμότερο να είμε-

. θα ενήμεροι για τδ εργο\ι πού 
άτrομέvει ·να εκπληρωθη σ' f
ναν κόσμο πού υποφέρει μέσα 
σέ μια βάλασσα προδλήμά
των. •Η άντlμετώπισις των 
προ6λnμάτων αύτών εΤναι 
και δικό μας εργον. Είμεθα ό,,. 

Το� Τ Ζ Ω Ν Β. Σ. Κ Ο Α :Τ Σ . 
_Προέδρου· της 0. Έταιρίας. 

λίγοι και ·τά μέσα μας· εΤvαι 
πενιχρά, άλλα δέν άποδίδομε 
καιρίάν σημασίαν στην υλικη 
τrλευρςχ .. .wΈχομε vά τrαίξωμε 
fvα ρόλοv, δ δποίος δέν εξαρ
τάται άπολύτως · άπο την ά
ριθμητική μας η την οlκονομι
κή μας δυναμη. 

•Η σκέψις μας αύτην την
στιγμή οτρέφε,:αι προς τούς 
δύο γενναίους συνιδρυτας της 
•Εταιρίας μας, τήν 'Έλενα
Πετρό6vα · Μπλαδάτσκυ και
τοv Χέvρυ Σ τήηλ . "'Ολκοττ,
πού εΤχαv τήν έμπνευση καί
το θάρρος να θεμελιώσουν μια
όργάνωση παγκοσμίου εκτά
σεώς, c;Jς μέσον διαδόσεως
της Αlωνίου Σοφίάς, βάσει
άρχω� δυναμένων νά συνδέ-:
σουν άδελφικα ,το σύμπαν.
· «•Η •Εταιρ(α - έγραψε ή
Ε.Π. Μπλα6άτσκυ - δέν εχει,
ώς σώμα, δοξασίες σαy δε
σμευτικα κελύφη πέριξ της
πvευματικης Γνώσεως-και ή
Θεοσοφία εΤvαι ή κατ' έξοχην
τrνευματικη Γνώσις, ή 6αθεια
ούσία της φιλοσοφικης • καl
θείστικης άvαζητήσεως. 1 Και
·μην εχονη:χς άτrοδεδεγμένη
δοξασία, ή •Εταιρία μας εΤναι
fτοιμη νά δίδη καl νά :λαυ6·ά-

. νη, νά .. μαθαίνη καl να διδά-

--------------�
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σκη, μέ τrρακτικό πειραμα'ΤΙ
σμό, αvτί της παθη"ΤΙκfjς καl 
εϋπιστης αποδοχης έvός α
vαγκαστικου δόγματος. ΕΤvαι 

πρόθυμη v' αποδεχθη κάθε α
πο'τέλεσμα τό δποίοv εΤvαι δυ
vατόv 'vά κατα�ειχθη λογικώς 
καί πειραμα'Τ!κώς. Δέv δέχεται 
τίποτε διά της όπλης πίστεως 
αδιάφορο ποιός τό απαιτεί. 

οι θεόσοφοι εφρούρησαv 
ζηλότυπα αυτη τηv πλατειά 
εvατέvιση, αυτό τό ανοιχτό 
πvευμα, αυτή τηv ελευθερία 
από κάθε δογμα'Τ!κη εκθεση ! 

'Εξ αλλου, δ 'Όλκοττ ελε
γε: «Ή εκ παραδόσεως γραμ
μή μας απαγορεύει εξ ισου 
στους αξιωματούχους καί τά 
μέλη της 'Εταιρίας, ύπό τηv 
Ιδιότητά τους, v' αvαμιγvύωv
ται σέ θέματα πολι'Τlκά καί vά 
εκθέτουν τηv 'Εταιρία, λέγον
τας δτι εχει, ώς οργάνωσις, 
αυτηv η εκείvηv τηv γνώμη 
πάνω σ' αυτό η εκείνο τό ζή
τημα. "'Έχομε απόψεις προσω
πικές καί τίς συζητοϋμε - α
νοιχτά καί αv'Τ!κειμεvικά -
αλλά κανείς μας δέν δικαιοϋ
ται vά συσχετίση τηv •Εταιρία. 
Ή Ιστορία απέδειξε δτι οί άν
θρωποι απεδέχθησαv συχνά 
ψεύτικες Ιδέες ώς αληθινές. 
Τ ά δόγματα τείvουv vά ύπο
vομεύσουv τούς φορείς τωv 
καί στο τέλος τούς καταποv
τίζουv. Δέν εΤvαι δικός μας 
αυτός δ δρόμος. 'Εμείς πρέ-

. πει , vά κρατουμε ανοιχτά τά 
μάτια μας. Διαπιστώνομε δτι 
γύρω μας ασκουvται πιέσεις 
γιά αλλαγή. ΕJvαι μιά επεξερ
γασία του Νόμου. ΟΙ παληες 
μορφες τείvουv νά χαθουv δ-

ταv περάση δ καιρός τωv. Θά 
ελθουv καινούργιες κατά τηv 
ανάπτυξη του. Μεγάλου Σχε
δίου. Εrμεθα κ' εμείς μέρος της 
παγκοσμίου εκτάσεως μετα-
6ολης, αλλά μπορουμε vά 
6οηθήσωμε καλύτερα μετα-
6άλλοvτας τόv έαυτό μας. Σ' 
δλες τίς μεγάλες θρησκείες οι 
αvθρωποι μέ ευγενείς αφιερώ
σεις καλουvται να yίvouv ζωv
ταvα παραδείγματα όγvότη
τος ζωης». 

Καί προχωρώντας ετόvιζε: 
«οι εργάται της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας εχουv εvώπιόv τωv 
μεγάλο εργον vα επιτελέσουν, 
γιά vά διαδώσουν τηv μεγάλη 
'Αλήθεια, πού εΤvαι, δυστυχώς 
ακόμη απρόσιτη στους πολ
λούς, δτι δλοι οί αvθρωποι εί
ναι αδελφοί. Ή 'Αδελφότης 
εΤvαι τό μόvοv εδαφος δπου 
μπορεί v' αvαπτυχθη δ σπό
ρος της Σοφίας». 

Πραγματικά, γύρω μας ύ
πάρχει τόση πάλη καί παρα
νόησις - πόλεμοι καί φο6ία 
πολέμων - σκληρότης, κακό-
6ουλη φλυαρία καί προκατά
ληψις. •Η κατάστασις αύτή θα 
παρατείνεται εως δτου δ άν
θρωπος συvαισθαvθη τήv εσω
τερικη καί αληθιvη ταυτότητα 
μέ τούς δμοίους του, παύον
τας να εvεργη απέναντί τωv 
κατά τρόπον, πού θα προκα
λουσε πόνο στον ίδιον, αv ο! 
άλλοι εvεργουσαv κατα τόv 
ίδιο τρόπο. Ή αδελφότης πα
ραμένει fvα όπλο Ιδεώδες 
προς την αναγνώριση του δ
ποίου πρέπει vά τείνει ή εργα
σία μας., 

•Υπάρχει δμως καί fvα αλλο
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πεδίον δράσεως, έπl του δ�ο(
ου, μάλιστα, κατά τά τελευ
ταία ετη, έδόθη μεγάλη δημο
σιότης, με τlς ά .vακαλύφεις καl 
τ� πειράματα τrαραφυχολο-

. γ�ας "'αl άλλων έπιστημονι
κωv κλάδων. •Η •Εταιρία μας 
ένδιεφέρετο πάντοτε γιά την 
άvαζήτηση -:rωv λανθανουσών · 

· δυνάμεων του άνθρώπου καl .
την άvακάλυψη -της έσωτερι- ..·
κης του φύσεως. Παρακολου
θεί τώρα τlς θριαμδευτικες 
διαπιστώσ-εις αύτης της πραγ
ματικότητος. 

'Αναγνωρίζεται πλέον δτι 
. μεγάλες μεταδολες έπηλθαν 
στα έκατό χρόνια της θεοσο-
φικης ·εταιρίας. 

Καθώς · προχωρουμε πρός 
τή νέα περίοδο -:rης παγκο
σμίου έργασ(ας μας, ας άπο
δεχθουμε - παρά την άνε
πάρκεια rτωv δυνάμεων και πό
ρων μας - το δαρύ, άλλά και 
yλυκό· φορτίο της άποστολης 
μας, πρός τόν διαφωτισμό και 
την τελική έύτυχ(α της άνθρω-

\., iτότητος. 
Με θάρρος και βέληση, . θά 

προωθηθη ή εργασία μας στόv 
. δεύτερον α!ώvα1, διότι ή Θεο

σοφία καl ή: • Αλήθεια εΤναι 
συv.ώνυμοl. Και έφ' δσον ετσι 
εΤναι, μπορουμε νά τό φωνά-
ξωμε: • - ' 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ! 

• Απευθύνω μήνύμα α!σιοδο-
ξίας πρός δλ.α τά άδελφά μέ
λη: Ποιός θά μπορουσε, τό 
1875, νά προε(πη πόσο μα·-

κρυά θά εΤχε διαδ�θη ή •εται
ρία k�τά τό 1975; Καl ποιος 
μπορει; σήμερα, . νά προε(tτη · 
τι. έπrτεύγματα θά εχη ση
με,ιώσει κατά τ.ό 2075;

• Πρό πολλοϋ, ot Πρεσ6ύτϊ
ροι • Αδελφοι · μας διεδεδαίω
.σαν δτι · «καl μόvοv τρείς αν- ·
θρωποι αξιοι της εύλογίας του 
Κυρίου αν μείνουν, ή θεόσοφι
κή •Εταιρία δεν πρόκειται νά 
χςtθη>>. •Η Ε. Π.. Μ. μας διεδε-
6αίωσε δτι <ιέάν ή •εταιρία έ-
πι ζήση καί. ζήση σύμφωνα με 
την άποστολή της κα.l την άρ
χική_ της ώθηση, κατά τά προ-

. σεχη έκατόv ετη; .. ή γη θά γί
νη παράδεισος στόγ 21 ov α!ω
να έν σχέσει με την τταρουσα 
κατάσταση». 

,, Ας προχωρουμε, λοιπόν, δ 
καθένας καl δλοί μας, θαρρα
λέα, πρός πρόϋπάvτησιν της 
προσκλήσεως του Αϋριο, θέ
τοντας 'το εργον αύτό στην 
κορυφή των έvδιαφερόvτωv 
μας καl διατηρώντας σέ παν 
δ,τί πράττομε μιά ύφηλη 
στάθμη ποιότητος. ••Έτσι, θά 
καταστήσωμε τους έαυτούς 
μας άξίους του άδιαλείπτου 
έvδιαφέροvτος, τό δποίον ot 
Έόώτεροι •ιδρυται της •Εται
ρίας μας θά άποvέμουν, άσφα
λως, πρός fvα θεοσοφικ.όν Κί
νημα πιστόν πρός την διαρκη. 
άποστολή του. . 

. θάρρος λοιπόν, άδελφο( 
μοιι, με Πίστη, 'Αφοσίωση και 
Προθυμία ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ! 

* * * * * *·'* * *'* *·* * *
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την Rig Veda 

Οϋτε υπηρχε τίποτα, οϋτε και δεv υπηρχε' ουτε δ λαμπρός 
ούραvός, 

Οϋτε δ υπεράνω μας πλατυς τωv οόραvωv δ θόλος. 
Τί δλα τά έκάλυπτε; Τί τά έπροφύλασσε; Τί τά εκρυ6ε; 
Μήπως ή χωρίς 6υθό αδυσσος τωv υδάτων; 
Θάνατος δέv υπηρχε - άλλ' δμως τίποτε άθάvατοv δεv ηταv, 
Οϋτε κάτι που έχώριζε τηv ημέρα άπό τη νύκτα. 
,Τό Μοvαδικόv άvέπvεε, χωρlς πνοή, άπό τόv •Εαυτόν του, 
Οϋτε υπηρχε αλλο κάτι άφ' δτου Αότό υπηρχε, 
Τ ό Σκότος έ6ασίλευε, · καl 6υθισμέvα, στην άρχή, ησαv τά 

πάντα, 
Σ' εvα 6αθυ σκοτάδι - σ' εvαv ώκεαvό χωρlς φως. 
Τ ό σπέρμα που έκοιμόταv άκόμη μέσ' τό περίδλημά του. 
'Ανοίχτηκε, σάv Μοvαδικη Φύσις, άπό τηv τρομερη ζέστη . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ποιός γνωρίζει τό μυστικό; Ποιός τό διεκήρυξεv έδω; 
'Από που, άπό που ηλθεv ή πολλαπλη αύτη δημιουργία; 
Καί αύτο\ οι Θεοί πολυ πιό άργά ηλθαv στην ϋπαρξη. 
Ποιός τό γνωρίζει, άπό που ηλθεv ή άπειρος αύτ,η δημιουργία; 
'Εάν ή θέλησίς Του έδημιούργησεv η άπέσχε; 
Ό Μέγιστος 'Ορατικός, που εΤvαι στόv ϋψιστοv τόv οόραvό, 
Τό ξέρει άvαμφι6όλως - άλλά μπορεί και vά μη-τό ξέρη. 

Παρατηρώντας μακρυά εtς jTrJV αtωvιότητα ... 
Προτου κατασκευασθουv του κόσμου τα θεμέλια . 

. . . . . . . . 
. 

Ύπηρχες. Καl δταv ή υπόγεια ή φλόγα, 
θραύοντας τη φυλακή της, θά καταστρέψη τοϋ κόσμου τή 

μορφή, 
Συ θα υπάρχης άκόμη, δπως κα\ αλλοτε υπηRχές. 
Μετα5ολη δεv θα γvωρίσης, δταν δ χρόνος πια δεv θά υπάρχη. 

το ατέρμων σκέψις, ώ Θεία Αtωνιότης! 

---

---

---

---

---

---

------
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ΤΟ ,ΠΑ Ν·ο·.ΡΑ ΜΑ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ: 

Της, ΕΛΕΝ ΒΑΣΑΝΤ Α_ z,�XAPA 

Ποιος είμαι; 'Από τ.:ου ηλθα; 
Για.τί είμ' έ3ω κα.t που πηγαίνω; 
Αύτα τα έpευνητικα έpωτήματα 
,, β , , 'Ψ ~ εχουν ασανισει τις σκε εις των 
ανθρώπων σε κάθε έποχή, και 
ουτε ή έπιστήμη ουτc ή Οpησκεία 

' θ , , •ζ ' κατωp ωσαν να τα ε½ηγησουν 
πλήρως. 

. Στη . Δύση για πολλ,ές έκατον-. 
ταετηpίaες επικpατουσε ή, πίστις 
δτι ό &νθρωπος ζη μόνον μια ζωη 

, , ~ κ , , ,, ψ πανω στη γη. ατα την α,το η. 
της όρθοaόξ9υ θρησκείας είναι 
μια είaικη 3ημιουpγία: του Θεου· 

και ή κατάστασις της μελλούσης 
ζωης του έξαρτατ,αι άπό τις yήr,
νες πράξεις του. 'Αλλα .. αt �ξελι
κτικαι θεωρίαι πού άνεπτύχθησαν 
άπό την ματεριαλιστικη έπιστήμη 

, τα τ•ελευταία ·έκατό χρόνια άπέρ-
ψ 

, , , \ \ , ρι αν ευρυτατα αυτες τις αντι-
λήψεις. Ό &νθρωπος έθεωpήθη 
άπλως ενα βιολογικό προϊόν της 
'ζ λ ~ ' ' ' θ' ε½ε ικτικης · πορειας, και ο α-
νατος, το τέλος του άτόμου. Ού
aεμία έκατέρωθεν παρέχεται ένί
σχυσις στην θεωρία της προϋπάρ
ξεως η εξήγησις για τις άνισότη
τες των άνθρωπίνων συνθηκων. 
c=.. Σ�ην 'Ανατολικη σκέψη, 'με τις 
3ιaασκαλίες της για μετενσ&pκω
ση και Κάρμα, μπορουν να βpε
θουν μερικα,άπό τ.α &λλως ελλεί
ποντα στοιχεία του αίνίγματος 
της άνθρωπίνης ύπάρξεως. Αύται 
αί άντιλήψεις εξηγουν την έξελι-

' , \ ! ) - \ 
_κτικη πορεια και μς:τακινουν την 

' \ ( ' , , ' συγκρουση που υπαpχει αναμεσα 
στην επιστήμη και την θρησκεία. 
Μ' '�' 1 

ια πνευματικη οιαστασις πpοσ-
'θ ' θ ' ~ 'ζ λ' τι εται στην· εωρια της ε½ε ι-· 

ξεως, χωpις να άρνηται την φυ-' \ > I</, ζ 
Ι �\ < ζ Ι σικη αποοει½η, τοσον σε η ωη, f, , ( θ' , 'ζ οσQΥ ;και ο ανατος. εμφαν ι ονται

, , , , 1( 
ψ 

υπο ευρυτερη α.πο η.

Ή άφύπνισις των ί3εων αύτων 
στην Δύση ηταν μέρος του �pγου 

' ' 'λ β ' Μ λ β' ' που ανε α ε η π α ατσκυ και .
οί πνευματικοί της Διaάσκαλοι, 
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μέσιr της Θεοσοφικης Κινήσεως, 
πριν έκατο zρόνια. Λύτη ή προσ-

'θ .,. " β θ' ' 'λ πα εια ειχε ενα α υ αποτε εσμα 
Ι ' � ' 'Ψ πανω στη συτικη σκε η.
'Η όλοκληρωτικη σύλληψις του 

μεγαλείου της άνθρωπίνης ύπάρ
ξεως μπορε'i: νά είναι πέραν των 
δυνάμεών μας, άλλα μια άπέραντη

, 'ζ , ), ψ 
, , κι ει.,αιpετιχ.η απο ις ανοιγεται 

15ταν ύπολογίσωμε την Οεωρία της 
μετενσαρκώσεως. Τουτο συμβαί
νει ίοίως 15ταν την έξετάσωμε 
μέσα στην πλοκη ένος παγκο-

, ' λ ' λ .. �' σμιου κυκ ου που περι αι-"1-'α'Ιει 
κάθε έκοήλωση. ''Ισως πουθενα 
άλλου οέν έμφανίζεται σε μεγα
λύτερη προοπτικη άπο τις τρε'i:ς 
βασικές προτάσεις της έσωτερι
κιjς φιλοσοφίας, που έκτίθενται 
στο μεγάλο εργον της Μπλαβάτσ
κυ «Ή Μυστικη Διοασκαλία», 
που έο·ημοσιεύθη το l888. Έκε'i:, 
μέσα σε λίγες παραγράφους ύπάρ-

, ) λ'ψ 1 χουν προεκτατικες αντι η εις που 
παρέχουν τους κρίκους, τόσο ζω
τικα αναγκαίους στην συμπλή
ρωση της άπόψεως του άνθρώπου, 
γιά τον έαυτό του και για τον 
κόσμο. 

Πριν φθάση στις προτάσεις, το 
Προοίμιον είσάγει μιαν άρχη που 
.,. β ' , ,,λ , , ειναι ασικη σ-;ο ο ον εσωτερικο 

σύστημα: 'Υπάρχει «Ί\1ία Ζωή», 
αίώνια, αόρατη, α.λλ' 15μως παν
ταχου παρουσα, χωρίς ά.ρχην η
τέλος ... Τουτο έπαναλαμβάνεται 
με διάφορες λέi;εις στην πρώτη 
β 

' , ( ( , ( λ ~ ασικη προταση, η οποια ομι ει 
για (<μία πανταχου Παρουσα, 
Αίώνια, 'Απέραντη και 'Αμετά
βλητη ΑΡΧΗ)). Ή Μία Ζωη 
είναι ή Μία. αύτο-ύπάρχουσα. 
Πρα.γμα.τικότ·ης, το 'Απόλυτον. 

'Η � , β ' , σευτερη α.σικη προτα.σις 
της Μυστικης Διοα.σκα.λία.ς &να.-

φέρεται στην κυκλική φύση «άνα
ρίθμητων Συμπάντων άκατάπαυ
στα έκοηιωυμένων και έξαφανι
ζομένων» μέσα στο άπεριόριστο 
πεοίον του ένος Λίωνίου Σύμπαν
τος, την άπόλυτη καθολικότητα 
του νόμου τούτου της περιοοικό
τητος, της πλ·ημμυρίοος και ά.μ
πώτιοος, ροης και έκροης, τον 
όποιον (νόμον) ή φυσικη έπιστήμη 
παρετήρησε κα.ι άνέγραψε σ' 15λα. 
τα τμήματα της φύσεως. 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΉ ΑΠΟΔΗΜΙΑ 

Σ' αύτές τις Μο περιεκτικές 
φράσεις παριστάμεθα με οέος, 
στην περιλαμβάνουσα τCζ πάντα 
είκόνα του Σύμπα-ιτος. 'Υπάρχει 
Μία Ζωή και τούτη ή Μία Ζωή 
είναι έν τq.') άνθρώπιr, και ό &ν
Ορωπος στην ένοότατη ούσία του 
ταυτίζεται με την Παγκόσμια 
Ύπερ-Ψυχή, μ1,α 6ψη της 'Ά
γνωστης Ρίζας. Έν τούτοις, σύμ
φωνα με την κυκλικη οpά.ση, ό 
,ι θ ι: ι ' ,,.. λ ' αν ρωπος ι.,εκiνα.ει μια εc,ε. ικτικη
, � Ι \ \ β ~ < 
α.ποσημια, που την κυ ερνα ,ο 
Καρμικος Νόμος. 

Ό Κα:ρμικος Νόμος είναι ή 
παγκόσμια άρχη του αίτίου, πού 
λειτουργεί σε κάθε πεοίον έκο·η
λώσεως και έφαρμόζεται στα 
σύμπαντα, καθως και σ' 15λα τά. 
6ντα. Κάθε ορασις παράγει την 
άντίορασή της η άποτέλεσμα. κι' 
ετσι βλέπομε τον Νόμο να ένεργη 
ώς μf.cx οιαοοχη άλληλένοετων αί
τίων και αποτελεσμάτων. 

Το Κά.ρμα περιγράφεται έπί
σης ώς ή άρχη της ά:pμονίας, 
έπειοη τείνει να έπαναφέpη την 
ίσορροπία. κα.ί. έπομ!::νως είναι 
έπίσης ένας νόμος οικαιοσύνης κα.ι 
εοθύ-;ητος. 
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Κα�φς το κυμα ζωης κινείται 
άπο τα ύψηλ6τερα η λεπτ6τερα 
πεaία του πνεύματος . προς τl:Χ: 
.χαμηλ6τερα η πυκν6τερα πε<Ηα 
της υλης, ή συνείaησις ε!ναι φυ
λακισμένη σε πυκνες μοοφές, 
όπ6τε βαθμηaον μέσώ τηι- έξελι
κτικης πορείας άρχίζει να έλεψ 
θερώνεται, κινουμένη άπο το ορυ..: 
·κτ6ν, άνάμεσα άπο το φυτικον
και ζωϊκον βασίλειον, προς το
άνθpώπ,ινον. Ή πορεία είναι πο:
λυσύνθετη και συνεπάγεται πολ
λούς κύκλους, cίπειρους αίωνες
χρ6νου, και την άλληλεπίaραση
πολυπληθων 5ντων και aυνάμεων
της φύσεως, όρατης και άορiτου.

ι'Οταν ή ζωΥ] είσέρχεται στΟ 
, θ , β ,� • , αν ρωπινον ασιΛειον, η ατομι-
' β 'λ.λ ' ' ' κοτης προ α ει, η αυτο-συνει-

aησις.'άναπτύσσεται, και η έκλογη 
καθίσταται Ϊ>υνατή. Τ6τε ό cfν..: 
θρωπος είναι ύποκείμενος στο 
Κάρμα κατα νέο τρ6πο· οί προσ
πάθειές του «αύτο-παροτρύνονται 

· και αύτο-έπινοουνταω, καθώς ά
νέρχεται ή συνείaησίς του. άνά
μεσα άπ' '6λους τούς βαθμούς της
άντιλήψεως. Αύτο μας όi>ηγεί στο
πολύ Ϊ>ύσκολο θέμα. του πεπρωμέ
νου και της έλευθέρας βουλήσεως.
• Η άποΪ>ημία. για κάθε ψυχη λέ'-

f/ Τ c: , ( , γεται οτι ειναι υποχpεωτικη αυ-
το ε!ναι το πεπρωμένον μας, μπο
ρουμε να πουμε), ε!ναι μέρος
του παγκ6σμιου Κάρμα. : Αλλα
μαθαίνομε δτι, άφου άποκτήσωμε 

' , ' . )/ ( ' την ατομικοτητα, ειμαστε υπευ-
θυνοι 'για την έξέλιξή μας. Ό 
παράγων .της έλευθέρας θελήσεως 
εχει είσέλθει, κι' αύτο ε!ναι θέμα, 
βέβαια, του ν6μου του Κάρμα. 
Λέγει ή Μυστικη Διaασκαλία : 
«' Η περιστροφικη aιaασκαλία της 

Έ1ωτερικης Φιλοσ9φίας Ϊ>εν Μ
χεται προν6μία, ,η είi>ικα 

. 
aωρα 

στον cίνθρωπο, έκτος άπ' τα κερ-
� , ' ' ' 'Ε ' ' οισμενα α7rο το γω του μεσω 
προσωπικης προσπαθείας και ά
ξίας άνάμεσα άπο έκτεταμένες 

, . ψ , , σειρες μηεμ υχωσεων και με:-

' ! j τενσα.ρκωσεων». 

· 'Απ' αύτη την εύρεία ,προοπτι
κή, οί άγωνες, οί λύπες κοcι οί χα.
ρες της ζωης φαίνονται λιγώτερο' κ \ ' r! • ματαιες. αι φαινεται υτι η: κα-
τατRιβη τέτοιας πείρας είναι ά-

. ' ' ' 'ξ'λ r::, ,, ' . ναγκαια για την ε ε L<-.,η μας σ..να-
' ' λ·λ, ζ ' 'Α β ~ μεσα απο πο ες . · ωε,ς. . κρι ως 

δπως τα ορυκτά, τα φυτα και τα 
ζωα έπιζουν με το να· προσαρμ6-
ζωνται στο περιβάλλον τους, ετσι 
κι' ό cίνθρωπος μαθαίνει και άνα
πτύσσεται άνάμεσα άπο πείρες 
με πολλες καλλιέργειες, σε πολ
λες χωρες και έθνικες όμάΪ>ες, σε 
άρσενικα η θηλυκα σώματα, και 
κατα Ϊ>ιάφορες περι68ους της 
ίστορίας, θεμελιώνοντας ίi>ι6Jη
τες και ίκαν6τητες, άποκα.λύπτον-
τας λανθάνουσες aυν�μεις. του 
σώματος, συγκίvηση ' νου και 
πνεύματος, κινούμενος σ' αύτη 
την κατάσταση πού έκφράζεται 

' Β'β� ' ' 'λ , στη ι ΛΟ «εις μετρον η ικια.ς» 
του τελείου άνθρώπου . 

'Αναφερομέ\ιη στην παγκο
σμ\6τητα του ν6μου της περιοaι
κ6τητος, ή Μπλαβάτσκυ Ι>ίaει ώς 
παράaειγμα τον Ϊ>ιαφορισμο ήμέ
ρα και νύχτα., ζωη και θάνατος, 
ϋπνος και έγρήγορσις. Τα τελευ
ταία χρ6νια εχει γίνει έκτεταμένη 
ερευνα. μέσα σε κύκλους και ρυ·
θμqύς, και βρηκαν δτι μια ρυθμι
κη .aια.κύμανσις χαρακτηρίζει τα 
φαιν6μενα. τούλάχιc;τον 36 χλά-
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οων μορφώσεως, οπως: 'Αστρο
vομία.ς, Φυσικης, ωκεανολογίας, 
βαχτηριολογίας, κλιματολογίας, 
γήινου μαγνητισμοί\ φυσιολογίας, 
βοτα.νικης, ίστορίας, κοινωνιολο
γίας, οίκοvομικων. Ό 'Έογα.ρο 
Ντιούη, ΓΙ ρόεορος της Ίορύσεως 
Όμάοος για. τη Μελέτη των Κύ
κλων έξαρτωμένης άr:' το Πανε
πιστήμιο του Πίτσμπουργκ, άπο
φαίvεται: «Ό άριΟμός των φαι
vομcνων στα. όποια ή κυκλικη 
συμπεριφορα. εχει παρατηρηθη, 
είναι τ6σο μεγάλος, πού θά έλέ
γαμε οτι ή συμπεριφορά αύτου 

~ ,,� .,. ,, β 1 του ειοους ειναι ενα ασικο χα-
ρακτηριστικό της φύσεως». 

Έκτος άπό τοός ισχυρούς κύ
κλους της φύσεως, πού παρετη
ρήθησq;ν στον παλμό τΊjc; γΊjς, σε 
ήλιακούς ρυθμούς, παλίρροιες, έ
ποχές, καί σ' α.λλ.εc, κατευθύνσεις, 
ύπάρχουν πολυάριθμοι ρυθμοί πού, 'ζ , ,ις:,-. , >Ι 0 ετι ηρεα συν τον φιο τον αν· ρωπο. 
\.' ' λ β' ' '' θ υτοι r:ερι αμ αvουν τΊJV αισ η-

ση του χρόνου, τα. βιολογικα. ώρο
λόγια, τού,; φυσικούς ρυθμούς στο 
νευρικό σύστημα, την χα.ροιά, τον 
κυματιcμό του σφυγμου, το ά.να
πvευστικό μέτρο, τούς σεξουαλι- · 
κούς κύκλους, τούς τύπους των 
συγκινήσεων, τον κύκλο ένερ
γείας, πόλεμο καί ειρήγη, έγκλη
μα, καί α.λλες οψεις της ά.vθρωπί
νης συμπεριφοραc;. 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Είναι λοιτ:όv ς:ιανερό οτι μέσα 
στη φύση ύπάρχ συν μεγάλοι χα ί 
μικροί κύκλοι, πού είναι κατα
πληκτικα. άλληλένοετοι. 'Επομέ
νως, οεν είναι ◊Uσ",ωλό νά έπεκ
τείvωμε αύτη την α.ποψ·η καί vά 
συλλ.άβωμε την ιοέα μιας ρυθμι-

κrις πορείας οράσεως καί &να.παύ
σεως, πλ:r μμυρίοος καί άμπώτι
οος, καθόοου καί άνόοου, της κι
ν-ήσεως άπό μέσα προς τά εξω 
καί έπιστροφης, έκπvοης χαί εισ
πνύ rι�. Τ οϋτο κυβερν� το σύνολον 
της έκοηλ.ώσεως, ά.πό τά σύμπαν
τα μfχρι τά α.τομα και περιλαμ
βάνει τον ανΟρωπο. Κάθε κύκλος 
είνα.ι πλήρης έν έαυτι';>, ένω συγ
χρόνως είναι μέρος ένός εύρυτέ
ρου κύκλου. Π. χ., κάθε κύτταρο 
στο σώμα του άvθρώπου εχει τέ
οικ·ή του ζωη καί ομως είναι μην

~ ..... , ~ \ ρος του φυσικου οργανισμου που 
πειραματίζεται τον κύκλο τους. 
'Έτσι, ολοι οί κύκλοι της φύσεως 
είναι συνοέοεμένοι σε μια. ά.τέ
λειωτη άλυσίοα αιτίου, πού οεν 
εχει κατα.ληπτη άρχη η τέλος. 

Έσωτερικες μεταβολες · περι
κλείονται έπίσ ,ς στην έξελικτικη 
πορεία. Με κάθε έξωτερικη καί 
έσωτερική κίνηση ύr.άρχει (μετα-

' λ, ) , , ' φορικα μι ωντας μια κι νησις ε-
ι:- ' ' , ''ξ ι,ωτερικη, που σημαινει αυ ·ηση 
καί έπέκταcη. 

Τώρα πλέον ά.νεγνωρίσθη άπό 
τΎ}ν έπιστήμη Οτι ό &νθρωπος 
χρησιμοτ,οιει. μόνον ενα πολ•; μι
κρό τμ Ίjμα. της ουναμικότητός 
του. Αί αισΟητικαί ίκανότη-;-ες, ό 
έγχέφαλος χαί α.λλες ίοιότ-ητες 
έχουν τεράστιες ουνατότητες.' Αλ
λά, ά.πό τη θεοσοφικη α.τ.οψη, ά.
κόμη κι' αύτες άντιπροσωπεύουν 
μόνον ενα τμ-ϊ;μα των δυνάμεων 
του ά.νθρώτου πού παραμένουν 
άφυπνισμέ\ ες. Ό α.νθρωπ(\ς φαί
νεται σάν μια. ά.ντανάκλαση -:ου 
Μακροκόσμου, κι' εχει μέσr;,_ του 
λανθάνουσες τίς δυνάμεις όλοκλή-

~ , ~ ( ' ρου του συμπαν-:ος, -:ου οr.οιου 
είναι μέρος.· το νά ά.ναπτύξ·rι αύ-
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1 

τες τίς δυνάμεις ε!να.ι ό σκοτ,ος 
της· έξελίξεώς τοι.ι, χα.ί. ή εννοία. 
πίσω ά.π' την �οpέία. της μετεν� 
σα.pκώσεως. 

ο,,, θ �,- ,, ' ι α.v pώποι οεν εχουν ;κα.μμια. 
, ι ιf ''ζ ι , �\ α.να.μνηGη οτι ε ησα.ν πριν, επειοη 

,με κάθε νέα. 'γέννηση το ατομον 
λειτουργεί με νέο μηχα.νισμο έγ
κεφάλου. Συγχρόνως; οεν ε!ναι 
σπάνιο να εχουν την α.Cσθηcη οτι 
εχουν συνα.ντήσ ει φίλους η συγ-: 
γενείς πpίν, κα.ί να &.να.γνωρίζουν 
μέρη σαν να ζοuσ'α.ν έκεί σε κά
ποι,χ πpοηγούμεΎη έποχή. Έτ:ί-. 
σης χα.τα την πορεία. της μαθή
σεως μπορεί να εχουν την α.rσθη:. 
ση οτι γνωρίζουν ηοη ενα. ίοια.ίτε-

θ, · Α• ' ' ' ' θ'Ρ? εμα.. • υτες οι εμπειp:ες α. 
μ7Fοpουσα.ν να πα.pα.στήσουν ύτ.:α.ι
νιγμούς ά.πο το παρελθόν. 'Υπάρ
χουν έπίσης ίοιότητες, ίκα.νότητες 
κα.ί χα.pιΧκτηpες; μ� τούς όποίους 
γεννίώμα.στε κα.ί πού ,έξηγουντα.ι 
μόνο έν μέρει με την κληρονομι
κότητα., άλλα πού θα μπορουσα.ν 

\ 1" , ' , -να. ει ναι α.πο πpοηγουμενη πειpα.. 
'Επίσης ή ίοιοφυtα. του πα.ι�ιου 
βλ, , , θ ' , , � i:-πpo επει την πι α.νη α.1:οοει"' η 

της μετενσαρκώσεως. Ό Μόζαpτ 
ό όποίος αpχισε να συνθέτη σε 
ήλικία τεσσάρων έτων, θεωρείται 
'κλασσικο π'αpάοειγμα. Γ�ννήθηκε 
μέσα σε όικογένεια μουσικων κα.ί 
έπομένως ή κληρονομικότης καί. ' β 'λλ τ , , � το ϊ.εpι α ον ησαν ουσιωοεις πα-
ράγοντες, άλλα φαίνεται οτι ύ-- , , ,, \ ,, ( πηpχε σ αυτον μια. εμφυτη ικα-
νότης, ή όποία του εοωσέ αύτη 
την πρόσθετη ίοιότητα η μεγα
λοφυtα. 'Υπάρχουν περιπτώσεις 
8που ή κληρονομικότης οεν προσ
φέρει την έξήγηση , οπως με τον' 
Ίσα.αχ Νεύτωνα. Οί γενεαλόγοι 
πού έχάpαξαν την προέλευσή του 
οεν μπόρεσαν ν' &.να.καλύψουν &.πο 

που έπήγα.σε ή μαθημrχτική του 
μεγαλοφυtα. · 

Μποpουμε να βpουμε πολλα 
πpόσφάτα παpαοείγματα, έκπλη-· . 
κτικα για, τη ,11,εότητα.. Ή Ίσα.- . 
βέλλα Τόμσον, σ:rί,: Η.Π.Α., σε 
ήλικία τεσσάp(.ι)ν έτων μπόρεσε 
,να λuση τ:ροβλήματα τριγωνομε-

, 1 Ι � β Ι f τριας χα� να οια α.ση προχωpημε-
να. κείμενα μαθημα.τικων καί ά.
στpονομίας. Ό Σενά.κα . Σενανα- ' 
γιάκε ά.π' την Κεϋλά.νη ζωγpάφι- · · 
ζε Χαμπpα στα έπτά του χρόνια 

\ 

Ι 

, ,ι \ \ ) f και παpουσιασε εpγα που τα ανε-
φεpαν ό Μονέ, ό Βαν ΓκΑγκ, ό 
Σίσλεϋ, ό Πικάσσο .χαί οί όπα.οοί 
της ά.φηpημένης τέχνης.· ''Ενα 

�' ' Κ ' ' Κ' Ο" παιοι στην. οpεα, ο ιν υγκ
Γ , � 'β ζ , 

,, ' ογκ, οια α ε κι εγpαφε και
μιλουσε ΚQρεάτικα, Κινέζι .α καί 
Γεpμανικα ά.τ,ο πεντέμιση χpο
νων. Ό Τζέφρεϋ Χάpτ, ενας μαυ
pος φυσιοοίφης, εγινε οεκτος ά.πο 
'Αμερικα.νικο Μουσείο της Φυσι
κης 'Ιστορίας στη Νέα 'Υόρκη 
ηα να κάνη εpευνες έκεί, .στην 
ήλικία των 8 έτων, ·με μια κατα
νόηση καί φρασεολογία σπάνια σ' 
tl Ι Ι ενα τοσο ,νε-ο. 

''.Α�λ , θ' � , ' , , :,,. οι εκ ετουν οιαφοpα. επι-
πεοα οιαφωτίσεως χα.� πνευμα.τι
κότητος. Μερικοί εχόυν λίγη ά.ν
τίληψη, ένω &λλο'ι εχουν πολύ &
νεπτυγμένες διάνοιες. 'Άλλοι έ!
να.ι. έγκληματίες και &λλοι ε!ναι 
&γιοι. Τόυτο ύποοηλοΊ: οιά.φοpα 

,� , 'ξ ' 1 ' στα.οια ανα.πτυ εως πα.νω στην , 
'ξ λ , ' , ε ε ικτικη ατpαπο. 

. "Αν και γενικα οί &νθpωποι οε� 
,ι ,ι 1 !! "ζ εχουν αμεση μ,νημη υτι ε ησα.ν 

' ( ' 
'ξ , , ,, πριν, υπα.pχουν ,ε αιpεσειι;, κι ενα. 

. πεpιεχόμεν,ο έκπληκτικης μαρτυ
ρίας ·&.πο ά.νθρώπους πού _ε!χαν 

\ Ι - Ι \ 'β μια. τετοια.,πειpα., χα.τι που συνε η 
, ' ' ' "� "' ' ι -σ αυτους τ�υς ιοιους η σε χα.ποιον 

Ί 
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α.λλον γνωστό τους. Φαίνεται οτι 
πσ.ιοια ΠΟ\J πέθσ.να.ν μιχρα μπορεί 
χάπο-:-ε να μετενσσ.ρχωθουν σύν
τομα. χα:ί να φcρουν μεριχές άνα.
μν ήσεις• άπο &λλοτε. 

ΜΑΡΤΥΡΤΛ ΕΙΙΙΒΤΩΣΕΩΣ 

Ο ...λp. Γιαν Στήβενσον, έπίτι
μος Κα.θηγ ητης της ευρολογία.ς 
χα.ί Ψυzια.τριχης στο Πανεπιστή
μιο της Βιρτζίνια, ΙΙ. Π .Α., έοη
μοσίευσ� το 1960 ενα. οοχίμιο με 
τίτλο «' Απόδειξις 'Επιβιώσεως 
άπο ...λιεχοικούμενες 'Αναμνήσεις 
Προηγουμένων 'Ενσαρκώσεων». 
Ο Κα.θηγητ-�ι.; σ,ύτο--; &να.φέρει οτι 

εzει μελετήσει έκα.τοντ&δες άφη
γήσεις οιεκδικουμένων άνα.μνή-

, \' Ι ,,. Ι σεων α.πο τ:ροηγουμενεr; -,ωες, χα.-
θωr; ;:α.ί περιπτώσεις έκείνων πού 
είχαν φανερές άνα.μνήσεις άπο 
τόπυυς χι' εχουν πεοιγράψει ώρι
σμ�να. τ:εριστα.τικά, γ α τα όποία. 
τό πρόσωπο δεν είχε προηγούμε
νη γνώr.,η. 

Ι 

'Έξη χρόνια. άργότερα. παρή-
γαγε ενα. μεγαλύτερο εργο, «Εί
κοσι Περιπτώσεις Ύτ:οοηλωτι
κές Μετενσαρκώσεως». 

Τα.ξίοεψε σε οιάφορες χωρες 
για να μελετήση τ:εριπτώσεις άπο 
πρωτο χέρι - α.λλοτε μόνος κα.ί 
άλλοτε με συναδέλφους - έξετά
ζοντα.ς τα τ:ρόσωπα. κα.ί τίc οίχο
γένειές τους, φίλους χα.ί γείτονες, 
έρ'ευνώντα.ς σημειώσεις κα.ί οια.
πιστώνοντα.ς έκθέσεις. Αναφέρει 
περίπου 600 περιπτώσεις, άτ:ο 

\ ( - _Ι , \ \ ( /� λ τις ο οιες α.υτος και οι συνα.οε. -
ι ,ι ,� ι , tΙ ι φοι του εχουν εc,.ετα.σει το ενα. τρι-

τον. Ή Μετενσάρκωσις είναι μια 
πα.λ ηα πίστις χα.ί ενα. μέρος:ης 
θρησκευτικης άπόψεως των πε
ρισσοτέρων άνθρώπων στΟν κό
σμο, ί8ιαίτεριχ τών ΊνΟών και 

Βουοοιστων, πού την συνουάζουν 
με το νόμο του Karma, του α.ί
τίου κα.ί άποτελέσμα.τος, πού ρυ
θμίζει τίς συνθηκες μέσα. στίς 
όποίεc, εzουν γε-,ν-ηθεί. 

Στη Δύση έπίσης, πολλοί οια.
νοούμενοι βρ 7ιχα.ν την άντίληψη 
της &να.γεννήσεως λογική. Μετα
ξύ α.ύτων ό Πλάτων, ό Πυθαγό
ρας, ό Σοπενχάουερ, ό Σβάίτσερ, 
ό Βενιαμίν Φραγκλίνος, ό Ούωλτ'\ 
Ούtτμα.·J κα.ί ό Θωμας, ''Εοισων.

'Η Β'βλ '' ' ' ι ος εχει περικοπες και 
στην Ιiα.λα.ια κα.ί στην Κα.ι"η Δια.
θήκη, πού σημαίνουν οτι μια πα.
ρα.οοχη τrις μετενσα.ρχώσεως ύ
πηρχε στην άρχη τϊjς Χριστια.νι
χης περιόοου. Αναφέρεται έπίσης 
στά γραφόμενα. των πρώτων Πα
τέρων τ7ις 'Εκκλησίας, μεταξύ 
των όποίων του Ώριγένους. Άι -
λα ή άπόρριψις άπο την Σ ύνοοο 
τϊjς Κωνσ":'α.ντινουπό'λεως το 553
της προυπάρξεως, κα.ί συνεπως 
τϊjς μετενσαρκώσεως, έπέορα.σε 
φοβερα στη σχέψη έκα.τομμυρίων 
άνΟρώπων στίς έπόμενες έκα.τον
τ-α.ετήρίδες. 

Ποιο είν' έχεινο πού συνεχίζε
ται μετα θάνατον; Ο σπουοα.στης 
της Θεοσοφίας θαλεγε: ό Έα.υτός, 
για τον όποιο το σωμα. ύπ-7,ρξε 
ενα. έργα.λειο, ά:πλως. 

'Η 'λ ' ,, ψ Τ ,, .υ ·ιστικη α.πο ις εινα.ι οτι 
ή συνείδησις άποτελεί ενα. προίον 
των έγκεφα.λικων . κυττάρων κι' 
έπομένως έξα.φα.νίζετα.ι με τον 
θάνατο. Κα.ί ομως, έκτος άπο την 
άπόοειξη της μετα θάνατον έπι
χοινωνία.ς, ερχετα.ι μια: πλα.τεια 
μαρτυρία. - άπο έκείνους πού 
έξα.σκουν την γιόγκα. . καί τον 
οια.λογισμο - της δυνα.τότ-ητος 
να: κα.τα.νοήση κανείς τον έα.υτό 
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του ώς ενα χέ�τρον συνειSήσεως 
πόύ έργάζεται Sια μέσου του σώ
ματος, άλλα χωpιι:rτα άπ'.,;rο σω
μα, τις συγκινήσεις, άκόμα και 
τον isιo' το νου. 

-'Υπάpχει κάποια έπιστημονικη 
άπόοείξις πού οείχνει τον νου και 
τον έγχέφαλο να εlναι οιαχωρι
σμένόι. , Ό σερ Τζων- 'Έκκλες, · 
Sιακεκριμένος Αύστραλος νευρο
φυσιολόγος; εχει περιγροcψει την 
πείρα άσθενων πού ύπέστησαν 
_έγχείρηση έγχεφάλου, πού έχουν 
συνείοη.ση, ετ(!L ώστε το άποτέ
λεσμα της έγχειρήσεως να μπορη 
να έκτψηθη. 1 ''0ταν' ό έγκέφαλος 
εlναι, έκτεθειμένος, ή ,ήλεκτρικη 
οιέγερσις του κινητηρος πού πα
ρέχεται άπο τον χειρουργο κάνει 
το χέρι η το ,πόSι' του άρρώστου 
να κινηται- άκόμα κι' &.ν οεν το 
ηθελε, 

'·Ο Δρ. Τίούντορ "Εομουντ, 
. γροcφοντας για 'τον οιαχωρισμο 
νο,U . καt έγκεφάλου, άναφέρεται' ' λ. ' , ' στα εγκεφα ι_κα χυματα που κα-
ταγροcφονται στον ήλεκτροεγκε
φαλογροcφο κατά: την ί5πνωση. Ό

νους ένος ύποκειμένου ξεγελιέται 
με την ύποβολη του ύπνωτιστου 
15τι τα μοcτια εlναι κλειστοc, ένω 

Τ ' , ' 'Ε -ειναι πpαγματι ανοιχτα. νεργει
' ' l λ' . ' ~ ( ' ' σ.αν να ε ναι τυφ ος, ενω ο εγκε�

φαλος κάταγροcφει ποcνω στον 
ήλε:κτροεγκεφαλογροcφο 15τι τα

' l ' ' ' 
βλ' ματια ε ναι ανοικτα και επουν.

· Αύτο οείχνει 15τι ό νους ένεργεί
> ζΙ ανει,,αρτητα.

Ύποcpχει έπίσης ή μαρτυρία·
πολλων άνθρώπων πού εlχαν πει
pαματισθη έξω άπ' το σωμα, τα
ξίοεύοντας κατα την ώρα του ί5-
πνου, και μεταγενέστερα οιαπι-'
στώνοντας 15,τι ετχαν οεί.

ΜΕΤΑ ΘΆΝΑΤΟΝ 

οι 4ιοράτικοι άναφέρουν δτί, . 
έν,ω το κέντρον -τ;ης συνειSήcεως 
φαίνεται να εlναι στον έγχέφ_αλο, 
ύποcρχει ενα μαγ'ιητικο :κέν,τρο 
ζωης στην Καροιοc, και καθως ό 
θοcνατος πλησιοcζει, αύτο 'κι_νείται 
άπ' την ,καpοια στον έγκέφαλο. 
'Α ' ' tl •. \ ναφερουν για ενα . μαγ'-ηηκο 
·νημοc πού. συνΜξ:ι την ψυχη με το~ ' ' ' ' '' ' σωμα και την επαναφερει μετα
troν ί5πνο και τις &λλες μοpφε,_ του 
άσυνειοήτου. Άλλα το νημα τqυ
το θραύεται κατα τον θοcνατο, ό
πότε οεν εlναι ουνατον για την
ψ ·, \ ξ ' -

\ \ υχη να αναμπη και να �ατα.,. 

λοcβη το σωμα. Τουτο τ_ο μαγνη
τικο' νημα παpομοιοcζεται με το 
άργυρο κοpοόνι στpν Έκ:κλησια
στή, 15που άναφέρεται ό θοcνατος. 

'Απ' την άπόκρυφη &ποψη, ή 
μετοcστασις λέγεται 15τι εlναι εί
ρηνικη για το όίτομο, &.ν και το 
σωμα του φαίνεται να ύποφέρη .. 
Τ - ' β β ' ' \ \ουτο επι ε αιωνεται απο μια
Sί:χρονη έξέταση στην έπιθανατιο 
κλίνη άπο νοσοκόμες και γιατρούς' 

,καθοοηγούμε,ους άπο. τον Δρα 
Καρλ ''Οσις, οιευθυντη έρεύνης 
του 'Ιορύματος Παραψυχολογίας. 
Δ' ' " \ \ β \ιεπιστωσαν οτι με τους σο αρα
)/ ( ' ' β αρρωστους η αποχωρησις οη-
θείται συνήθως &πο όροcματα και 
πείρες πού τούς βοηθουν να περά-

, , 'Ο , \ ψ σουν ειρηνικα. ραματα και ευ-
�αισθήσεις θρησχευτικων είκόνιJν 
η ώραίων σκηνων, παρακολούθη
σαν σε 884 περιπτώσειr. 'Οπτα
σίες προσώπων παρουσιοcσθηκαν 
σε 1.370 πεpιπτώο·εις. Στις πε
ρισσότερες παρουσιάζοντο πρό
σω10α πού εlχαν ηοη πεθοcνει, συ
νήθως γνωστοc. Αύτες οι πεtpε!ς 
τείνουν να ένισχύσουν την ίοsα 
πού βρίσκεται στη θεοσοφικη φι-
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λολογία. 8τι εκεtνοι πού πεθα.ινουν 
β θ -

' 
' 

οη ουντα.ι στη μετα.στα.ση. 
Σύμφωνα. με την άπ6κρυφη οι

οα.σκα.λια, την ώρα. του θανάτου, 
θ' ' 'Ε ' (' 'Ε ' ) ' ' κα. ως το γω ο αυτος α.pχι-

ζει να άποσύρετα.ι άπό το φυσικό 
σωμα, το &τομον επιθεωρεϊ τήν 
ζωή του; Σά.ν σε 8νειρο, τά. γεγο
ν6τα μιας ζωr,ς, με την ελάχιστη 
λεπτομέρειά τους, ,παρατάσσονται 
με τη μεγαλύτερη τάξη στο 8ρα.μά 
μας σε λίγα. οευτερ6λεπτα. "Άν
θρωποι πού εφθα.σαν στη στιγμη 
του θα.νά.του και ξανάζησαν, επι-
β β ' ' , ) ' ε αιωνουν μια τετοια εμπειρια. 

Ot άρχικες εκθέσεις στη Θεο
σοφικη 'Εταιρία., πού άφορο·υν 
την πορεία. μετα θάνατον, ο6θηκα.ν 
στις Έπιστολες των l\Ια.χάτμας 
προς τον Α. Π. Σίνvετ, οί όποϊες 
οημοσιεύθηκα.ν άργ6τερα.. Α ύτες 
άνα.φέρουν 8τι με την άποσύνθεση 
του φυσικου σώματος, συμβαίνει 
επίσης ή άποσύνθεσις του λεπτου 
άντιτύπου του που όνομάζεται 
«οιπλουν αίθερικον)) (το όποϊον 
μπορεϊ άργ6τερα να έμφανιστr, 
�αν ενα φάσμα) και του στοιχείου 
της ζωης, που λέγεται Πράνα.. 
Για το Έγω άκολουθεϊ μια πε
ρίοοος άσυνα.ισθησίας που μπορεϊ 

\ � ' ' 'β� '� να. οια.ρκεση στιγμες, ε οομα.υες 
η χρ6νια.. Στο οιάση;μα τουτο 
μεσολαβεϊ μια περίοοος οια.χωρι
σμου μεταξύ του άνώτερου και 

' ' ( κατωτερου στοιχειου πνευματι-
~ ' , ~) 'Η κου και ασ'φικου . πο μπτου-

σία 8λων των εύγενεστέρων άφο
σιώσεων, φιλοοοξιων και των 
πνευμα.τοποιημένων μερίοων του 
νου έλκύοντα.ι μέσα στον πνευμα
τικό Έα.υτό σε μια μακαρία κα
τ άστα.ση συνειοήσεως r.ου όνομά-
ζ Δ β , Α' , ' , εται ε αχαν. υτο που μενε:ι 
είναι ενα. κέλυφος του πα.ληου 

προσωπικοU έαυτοU, ποU μπορεί 
βαθμηοόν ν' άναπτύξη ενα είοος 
όμιχλώοους συνειοήσεως που τε
λικά. άποσυντίθεται. Αυτό το κέ
λυφος μπορεϊ να έρχεται σ' επα.φ-η 
με τα οιάμεσα στις πνευμα.τιστι
κες συγκεντρώσεις, - άλλα σύμ
φωνα. με τις Έπιστολεc οεν είναι 
ό πραγματικός Έα.υτός (έκτος 
,ι \ Ι Ι ισωc στην· περιπτωση προωρου 
θανάτου}. 'Α;1ηθι νη επικοινωνία 
μτωρεϊ να. κα.τορΟωθη μ6νον μ' 
rl Ι \ β Ι \ ενα. προσωπο που ρισκετα.ι σε 
σύνοεσμο μ' έκεϊνον πού πέθανε 
και μπορεϊ να ύψώσ"ΙJ τ-rι συνείοη
σή του στο ύψηλ6τερο πνευμα.τικο 
επίπεοο του Δεβα.χάν. 

'Όμως, πρέπει να σημειωθη 
8τι μια οια.φορετικη περιγρα.φη 
της μετα θάνατον πορείας εμφα
νίζεται σε μερικα εργα. άπό θ.εο
σ6φουc συγγραφεϊς. ''Ενα.c τέ
τοιος ητα.ν ό Κ. Λεντμ-rcητερ, ά
ξιοσημείωτος οιορα.τικ6ς, ό ό
ποϊος άνέγρα.ψε τί είοε στις μετα 
θάνατον χα.τα.στάσεις. Σύμφωνα. 

' � ' ( ' ,, θ β , με α.υτον, ο κοινος α.ν ρωπος ρι-
σ'..<:ετα.ι μετα θάνατον στο «άστρι
κό πεοίον)), 8που ή ζωη συνεχίζε
ται με -τ-ιΓ ίοιε,: (ά:ν και λετ:τότε
ρες) συνθη .ες κι' ένοια.φέροντα. 
οπως στή φυσική. Είναι, συνε
τ,ως, ουνα.τόν για ενα. rρόσωπο 
πού ζη άκ6μα πάνω στη γη να 
έπικοινωνήση μ' ενα &τομον μετα 
θάνατον, είτε μέσω ένός μέντιουμ 
(πού οεν συνιστατα.ι, για πολλούς 
λ6γους), εί,ε με τή σκέψη, η χα.τα 
-:-ήν ώρα του ϋπνου. 'Ένα. πρόσω
τω 1'ιορα:τικό μπορεϊ νά. πα.ρα.τη
ρήσ"'], άκόμα. κα.ί να επικοινωνή
ση, με κάποιον πού εχει πεθάνει. 
λίγο-λίγο μετα μια περ:οοο γί
νεται μια εγχα.τά.λειψις του άσ,ρι
χου σώμα.τος, -του όργά.νου του 
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, θ' \ , ~ ' αισ η:ματος, και κατοπιν τηι"' σκε:-

ψεως', πού λέγεται νοητι:κόν σω
μα. Και τότε ερχεται μια άπώτε-.
ρη άποχώρησις του άτόμου μέσα
στον ύψηλότερό του 'Εαυτό, στην 

, ι ι 1 ' t ουρανια κατασταση, γ�ωστη ως
Δεβαχάν. · • · 

'Ακολουθεϊ μια εύτυχισμένη
tποχη -άφομοιώσεωr των καρ

πων των tπαξίων. πράξεων της
περασμένης ζωr,ς, και tνοεχομέvη
tνσάρκωσις σε &λλο σωμα. Στη

1 ' , 
'ζνειχ προσωπικοτητα εμφανι οντα�

τάσεις και ίοιότητες πο� μεταφέ
ρονται άπ·ο το παρελθόν, σύμφωνα
με καρμικες συνθηκες πού είχε
οη'μιουργήσει το !οιο το &τομο·
�αι τις όποϊες χρειάζεται -yια συμ
πληρωματι:κη πεϊρα. 

'Η περίοοος άνάμεσα στις tν-
, Ι ) \ ιl j σαρκωσεις προεκτει νεται απο ενα

, \ � 1 ' συντομο· , χρονικο οιαστ-αμα qε
πολλές έκατονταετηρίοες. Ό μέ
σος ορος ύποτίθεταί · πως είναι
έκατο χρόνια, το μάκρος της tοω
ζωης, άλλ' �ύτό μπορεϊ να ποι,.. 

' ' 'λ ' ' '!:' λ ' κιλη ανα ογα με το εc,ε ικτικο
tπίπεοο του άτόμου καc &λλων
'παραγόντων. Αύτο σημαίνει οτι
θα ύπάρχουν οιρ-εκατομμύρια iSν
των για ένσάρκωση όποιοοήποτ'ε 
χρόνο. 'Ακόμη κι' αν ό πληθυσμος
αύξάνη τόσο γρήγορα, ό άρίθμός
,για tνσάρκωση θα φαινόταν πως
είναι �ολλες φορες το σύνολον της
tνσαρκώσεως. 'Εφόσον ό κυ:κλι-

' ' ' ' , 'ζ κος νομος πρεπει να εφαρμο εται
οια μέσου του σύμπαντος, είναι
λογικό ν&: ύποθέσωμε οτι. ό ρους
θ' ' λ Α- ' ' ,, ' ακο ουyηται απο αμπωτη,,σαν
άποτέλεσμα φυσικης η &λλης άί
τίας, rσως άπό την οράση του r
οιου του άγθρώπου. Το παρόν εl-

. ναι I μονάχα:. ενα: κεφάλαίο στο
εύρύ πανόραμα, και ή κfινησις της
tξελικτικης πορείας θ� συνεχισθη
οια μέσου μακρων αίώνων. 

·,,Α ~ ' ' θ ' , ν μπορουμε ν απο α�μασω-
, , , ' , ' ' λ με κατι απ αυτο το καταπ ηκτι-

' ,� t ,, Ψ' . , , κο. σχεσιο; η απο ις μας για τον
θάνατο μεταβάλλξ:ται ριζικά: εl
ναι σαν ενα, σΚαΥ\ΟΠάτι κατα μη- ,
κος του ορόμου και iSχι κάτι το 

β , κ '  ' , .. � φο ερο. αι ακομη, αν παραοε-
χθουμε τίς θεωρίες της μετενσαρ
κώσεως και του ·Κάρμα, θα κατα-
., 'β ' ' - ' ,,� ,, Λα ωμε πως εμεις οι ιοιοι εχομε

' ' ' ' ' θλ φερει τον κοσμο στο παρον ι-
βερο άοιέξοοο, και άπο μας tξαρ
ταται · να καθορίσωμε την μέλ
λουσα πορεία του πολιτισμου. 

Οί οιαστάσεις της άνθρώπινης
tξελίξεως και ουναμικότητος ε !
ναι άπέραντα πλατειές, οταν τις ,
βλέπωμε στο φως του μεταφυσι
κου συστήματος ·της άρχαίας t
σωτερικης φιλοσοφίας, οπως πα-'ζ ' 

t , ' ρουσια εται τις ημερες μας στη
Θεοσοφία. 

Ένω κανέναc οεν κατανοεϊ ·
· πλήρως την κοσμικη πορεία;, ο
μως εlναι ουνατόν, σε στιγμες tν-
� , , θ , 'οοσκοπησεως, και εωρησεως, ν 
' λ β' ' 'θ' ' αντι αμ ανεται την α ανατη φυ-

' ' Μ' Ζ ' ' ση · του και την ια ωη που
. �, ''λ Μ' ' , ·συνοεει ο ους μας,· ια αναγνω-
ρισις της Μ ιας Ζωης καl της πε
ριοοικηι; tκοηλώσεώς της, με την
μετενσάρκωση ώς άναπόφευκτο
συμπλήρωμα, σύμφωνα με τον
Καρμικο νόμο, . προσφέρει μια
β, ,. . ' ' 

' 
θ' 

•
� 

, 
αση πανω στην οποια α ιορυ-

σωμε τις βάθύτερες tκεινες άξίες
και εννοιες, πόύ ή άνθρωπότης
' 

λ 
' ' ,, . , ' απε πιστικα τις εχει αναγκη.
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Διαj)κiις σοφία σ'εναν 
, ' 

κοσμο που όλλάzει

Το ενα παραμένει, πολλά 

άλλάζουν καί πεpνοϋν. 

Stielley 

Ή σκέψις του είκeιστeιυ cι..ίωνος 
εχει οιcι..μορφωθϊj άπο ούο θεμε
λιώοεις κινήσεις. 'Η μία, βασι
σμένη στις άνcι..κcι..λύyεις της Φυ
σικης, εχει τ.:ροωθήσει τον άν
θρωπο · στο Διάστημα γιά τ-ην 
έξερεύνηση του ήλιcι..κου συστ �
μα.τος, ή σ.λλη, γεννημένη στην 
ερευνα της Βιολογ[ας και Ψ'υzο
ιωγίας, εχει μεταφέρει τον άν
θρωπο προς τά :νοον, στην έ;ε
ρεύνηση της ζω'ιjς και της συνει
οήσεως. Γιά κάaε ερώτημα, σχε-

, \ ' , ~ 

τικcι.. με την φυση των παγκο-
σμίων οιαοικασιων, άκολουθεί 
ενα άλλο ερώτημα γιά την ποιό
τητα της ζωης, τά σύνορα του 
άνθρώπινου νου, τις ήθικες συνέ
πειες της άνΟρωπίνης γνώσεως. 
Κάθε άναζήτησις προς τα ενοον, 
στην μελέτη της συνειοήσεως, 
συμβαοίζει με άναζήτηση στο 
εξωτερικο οιάστημcι... Τα ονόμα
τα των γιγάντων -:-ου αιωνος άν
τανακλουν cι..ύτην την ουαοικη 
κίνηση: 'Αϊνστάιν και Φρόύντ, 
-·Πλάνκ και Γιούγκ. Ό Πιέρρ
Τεγιαρ ντε Σαρντεν άντιτ.:pόσω-
πεύει τό μοναοικο άτομον το ό
πο ίον, πειθαρχημένο στην Έτ.:ι
στήμη και την Θpησ'..<:εία, συν
ουάζει στις έρευνές του, την οι
πλη κίνηση του αιωνος.

Της ΤΖΟ·Υ· ΜΙΛΛΣ 

\(2στ6σο, ή γνώσις, τόσο στα 
βαΟύ-:-ερα στρώματα του νου, οσο 
και στην εξωτεριχη οομη του 
σύμπαντος, οεν ά.ναπτύσσεται μέ
σα στο κενό. Κάθε στοχcι..σ,ής, 
πού προωθεί τα ορια της γνώ
σεως σε όποιοοήποτε πεοίον,συν-
,,,., , , , β 'λ σεεται με το κοινωνικο περι α -
λον της εποχίjς του. Ή εργασία 
του τ;:ροοl>εύει οχι μόνον άπο την 
οική του έρευνα και θεώρηση, άλ
λα και άπο το συλ) ογικο τ.:νευμα 
του καιρου του. Κάθε άνθρωτ.:ος 
πού συνεισφέρει στο οικοδόμη
μα της γνώσεως χτίζει τ.:άνω σε 
θεμέλια -:-εθέντα άπο προκατό
χους του. Ή μορφη του οίκοοο
μ�μcι..τος άντcι..νακλα εις άνάγκες 
των ενοίκων- του, άλλα και -:-ις 

--- ----- -- � 
------

------
- -- -- -- --
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γενικώτερες τάσεις της έποχης. 
'Εν οψει της πολ�τικης κινήσεως 

,., ' \ '~ της γνωσεως qτον α·ιωνα μας, 
οεν μπορεί να ε!ναι χωρις σημα
σία το οτι .καt ή .σύγχρονη αρχι
τεκτονικη παρουσιάζει μία ουα
οικότητα: Πολλες κατασκευες 
είναι ά:πλωτές, ά.νοιχτές, έκτεί
νονται στον .χωρο, gλκουσαι τούς
'. Ι '  

\ 
. \ ''ξ ' λ ενο,ικους προς τα ε ω, προς π α-

τύτερους · όρίζοντες, ένω &λλα 
κτίρία είναι περιορισμένα, στον 
χωρο, χωρις παράθυρα, σαν να 
, ζ 

~ . , , 'Ψ 
, εκ ητουν να αποτρε ουν , τους 

ένοίκους, ά.πο τη θέα του όύρα
νου, χάριν της μελέτης του &με

. σου 'έσωτερικογ 'ένοιαφέροντος. 
Μερικοι χρειάζονται ·περιορι

στικούς τοίχους, &λλοι πρέπει να 
εχουν ανοιχτες πόρτες. Μερικοι 
ά.ναζητουν, χωρις να ά.ποβλέ
πουν στην σημασία της ζωης και 
&λλοι στρέφονται προς τα ενοον, 
για να οιερευνήσουν τα βάθη της 
ά.τομικης ύπάρξεως, ά.ναζητών
τας σκοπο καιεννοια: Τελικως και 

, �
ι 

θ' 'ξ -αι ουο κατευ υνσεις ε υπηρετουν 
τον 'ί.οιο σκοπό, οιότι αύτο πού 
φοβόμαστε να ά.ντιμετωπίσωμε 
οεν είναι ή όλοκληρωτικη κατα
στροφή, άλλα 'το όλοκληρωτιχον 
&σκοπον. 'Αλλα ό σχοπος οεν 
προκύπτει λιγώτερο &πο την

' ' ' , ~ ' \ γνωση που αποκτα κανεις στην
ουαοικη κίνηση της έπιστημονι-.... , ' 

\ , ' ' β / κης ερευνης, παρα απο την α-
, ' � (, ' ξ ~ ' \ (ση απο , ,1ν οποια εκινα αυτη η

Ι 'Μ' ,, \ , . κινησις. ονον εαν το συμπαν, '' 
λ β / 1 ' l( συμπερι αμ ανον και τον rJ.ν-

θρωπο, ε!ναι θεμελιωμένο σε 
πληρότητα σημασίας, τότε μπο-

. ρεί να ένυπάρχη · σκο�ος σε ολες 
τις πορείες του σύμπαντος. Σε 
μια έποχη πού -ό &νθρωπος οιέ
σπασε το &τομον και ά.ποκρυ-

_ πτογράφησε ·:τΟν γενετικΟ κώΟι
κα, στην ερευνά του για τα γνω
στικα · της ϋλης και της ζωης, 
ά.σφαλως θα φθάση και στο σή
μείο, οπου μερικοι στοχασται 
εχουν ηοη φθάσει, να ίοη το ύπό-

- ., _  'στρωμα της σκοπιμοτη't'ος . που . 
έκχέει στο σύστημα σκοπο 'και 
τάξη. . · . \. 

Ό σημερινος φιλόσοφος πού 
ά.ναζητα ύποστήριγμα, για μια 
1 \ l( 

ψ - > θ / ιερατικη rJ.Πo η του αν ρωπου 
και του σύμπαντος, έίναι σε πολύ 
εύκολώτερη θέση, ά.πο τον προ
κάτοχο προ 100 έτων. Εfτε κε
φαλοχτυπάει τον ίοεαλισμό του 

' , \ ' , ..., 1 . .,,,. 
\ με τις φυσικες επιστημες, η με 

ψυχολογικες ένοοσκοπήσεις, θα 
οιαπιστώση οτι ή λόχμη του έπι
στημοyικου ύλισμου εχει ά.ραιώ
σει κάι οτι ή όμίχλη της Θρη
σκευτικης όρθοοοξίας εχει εύρύ
τατα ο�ασκορπισθη. Ή παρα,μέ
νουσα είσέτι ά.ντίστασις στην 
ά.ντίληψη περι' ένος σύμπαντος 
εύρύθμου και οιατεταγμένου, στο 
όποίον ό &νθρωπος εχει τις ρίζες 

,ι < ξ' > Ι του, οχι ως ενον αντικειμενον, 
'λλ ' ' ' - '�' 'ξ α α ως μετοχος της ιοιας ε ε-
λικτικης πορείας της συν�ιοη
της ζωης, προέρχεται ά.πο την 
άουναμία συλλήψεως της ορα
ματιχης προωθήσεως της άν.
θρωπί νης σκέψεως, της όποίας 
ύπηρξε μάρτυς ό τελευταίος αίω
νας καl είοικώτερα τα τελευταία 
του 50 χρόνια. 

"Αν αί ά.νθρώπιναι · έμπειρίαι 
και αί έπιστημονικαι ά.νακαλύ
ψεις συνουασθουν όρθως, τότε 
θα γίνη παραοεκτον οτι πρέπει 
όρισμέναι παγκόσμιοι ά.ρχαι να ε!-

β , , . ' 'Η ναι ασικαι και περιεκτικαι. , 
, β' - • "' ' 'ανα ιωσις του ενοιαφεροντος για 
&μεσες προσωπικες έπαφ�i; με 

1 

1 

----- ---- --'- --- ---� 
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τον ένοότεpον χωpο της σuνει(5·ή
C>ήσεως, είτε έπιzειρουντα.ι με 
παpαισΟησιογ όνα φάρμα.χα., . με 
(5ιαλογισμόν, η γιόγκα ή &κόμη 

\ \ β' 
, , ~ 1 με την ιαιη αφur.νιση των ψu-

χικων C>uνάμεων, εχει πpοωθη
θη σημαντικά, τ,αpάλληλα με 
το ένC>ιαφέpον κα.ί την εpεuνα γιά 
τίς έξωτεpικες σuνΟΊjΥ.ες τ.ού 
σuντηρουν την σuνει(5ητη ζο,ή, 
περιλαμβανομένων καί των με
λετων πού έκτεί νον-;αι &τ,ο την 
&νάλuση σελ-r1νιακων τ,ετpωμά
των εως την έξέτα.ση του ωΥ.εα-

' 
β θ ~ , , , , νιου u ου και α.1.:0 1.ειpαμα.τα 

&τομικης σχέσεως καί συντή
ξεως εως τ,ειpάματα της γενε-

τικης &να�ομης καί φuσιολογι-
- ' 'κης επανοpγανωσεως. 
'Υπάp,(ει μιά έπείγοuσα άνα

γχαιότης γιά την (5ημιοuργία 
ένος μεταφuσικου συστήματος 
το όποϊον θά σuνεΜαζε τά C>ε�ο- . 
μένα της nροσωπικrις καί της 
&προσώπου έpεύ-.,ης και συγχρό
νως Οά εC>ι�ε κατεύθυνση στίς 
ά.νθρ�>πινες r.pοσπάθειες. Σε μια 
έποy)ι ανεu τφοηγοuμένοu πpοό
()()U στην &νθpώπινη γνώση, 

1" ) ' ( , / \ εινω. επιτακτιχη η ανα.γκη για 
μιά σοφία. πού θά. άπελεuθεpώση 
τό άνΟpώπινο πνευμα, προτου 

'Ψ \ ' θ , , χα.ταστpε ωμε το αν pωπινο γε-
νος. 
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·Τί
τό

σnμαfvει 
εpfiλnp.α, 

της 
Θεοσοφι�fις 
_Έτοϊρίας 
. 1 , 

Πολλοί ρ�τοϋν τί σημαίνει τό εμβλη
μα της Θεοσοφικης 'Εταιρίας. Άς δώ
σωμε .μια συνοπτική έρμηνεία. 

'Εν πρώτοις, ό «ούροβόρος δφις», δ 
κατατρώγων τήν ούρά του δφις, σύμ� 
βολον της Αίωνιότητος καί της 'Ενότη
τος τών πάντων. Ό ούροβόρος δφις 
ώς σύμβολον της 'Ενότητος άπανταται 
έπίσης,μέ-έντόc; αύτοϋ άναγεγραμμένον 

. τό εμβλημα τών Έλεατών φιλοσόφων 
καί τών άλχη'μιστών τοϋ μεσαίωνος 
«Έν τό παν». Ό δφις είς τή1, Παλ. Δια
θήκην ώς καί στους Γνωστικούς, ε1ναι 
τό σύμβολον τη� Γνώσεως. Είς τούς 
άρχαίους ·Ελληνας, σύμβολον τοϋ 'Α- . 
σκληπιοϋ καi της 'Αθηνας. 

'Εντός τοϋ δφεως εύρίσκονται δύο 
συμπεπλrγμένα τρίγωνα. Τό μέλαν συμ
βολίζει τήν κάθοδον. τοϋ πνεύματος έν

·η}ς,της παχυλης ϋλης η τόν ύλικόν κό
σμον η τόν μικρόκοσμον η τό σ:κότος,
Τ,ό λευκόν τήν άνύψωσιν τοϋ πνεύματος
πρό.ς τούς πνευματικούς κόσμους η τόν
θείον ·κόσμον η τόν _μακρόκοσμον η τό
φώς.

'Εντός τών τριγώνων εύρίσκεται δ
Α\γυπτιακός Σταυρός, σύμβολον τοϋ 
Θανάτου και·της 'Αναστάσεως, σύμβο
'λον της 'Αγάπης καi της Θ_ύσίας. 'Επί
σης σύμβολον τοϋ άνθρώπου, εύρισκο
μένου έντός τοϋ κόσμου τών, άντιθέ
σεων, καλουμένου να έκλέξ T.J έλευθέ
ρως μεταξύ τοϋ καλοϋ καl τοϋ κακοϋ, 
·μεταξύ τοϋ φωτός καi το,ϋ. σκότους. 

1975 

'Επί τοϋ σημείου ενωσεwς κεφαλης 
καl ούρας τοϋ ούροβόρου δφεωc, ση
μειοϋτqι, έντός κύκλου, ή «Σβάστικα», 
τtανάρχαιον παρςι τij ',b ρείι;ι φύλij σύμ• 
βολον της 'Εξελίξεως (έσφαλμένως συν 
τ,αυτιζομενη .nρός τόν Χιτλερικόν ·«άγ
κυλωτόν σταυρό,•», τοϋ δποίου τα ακρα 
ε11,αι κεκαμένα κατ' άντίστροφον φοράν 
·πρόι έκείνα της Σβάστικας). 'Επίσης ή
Σβάστικα συμβολίζει τήν περιστροφή 
της Γης έντός τοϋ ήλιακοϋ κύκλου καί
τόν τροχόν της Είμαρμένης (Κάρμα),· 
ώς και· τήν έργασίαν (τό σ,J,upl τοϋ έρ- •
γάτου). Άπανταται είς πλείστα λ�ίψανα
της άρχαιότητος, ώς καl έπl τάφων μαρ
τύρων τοϋ Χριστιανισμοϋ ε\ς τάς κατα
κόμβας.

Τέλος, ύπεράνω τοϋ, ούρο_βόρου δ
φεως άναγράφεται ή Σανσκριτική λέξις '· 
AUM (Ώμ η Άουμ), ίεpά,έnιφώνησις, 
άπαντωμένη είς τήν άρχή καi τό τέλος 
ίε ρών 'Ινδικών κειμένων, , έπιγραφών 
καi έτrικλήσεων λευκης μαγεία.ς: έκφρά• 
ζουσα τό δνομα τοϋ Θεοϋ παρά τij Ε' · 
φυλi], δπwς ή λέξις ΤΑΩ παρά τi] Δ. 
φυλij, δπως τό τετραγράμματον παρά 
τοίς Ίουδαίοις, συνήθως προφf ρόμενον 
ώς Ίαχβέ ·η Ίεχwβα. Οί άποκρυφισταί 
άποδίδουν είς τήν έκφώνησι\, της tερας 
λέξεως AUM εύεργετικας έnιδράσεις 
Ισχυρός δυνάμεως, ίδίwς 'έπί τών Με-
μυημένων. 

Κ. Μ. , 

. .. . 

Εrμεθα δλοι άδελφοί - δυνάμει των νόμων της Φόσεως, 
της γεννήσεώς και του θανάτου, καθώς κα\ τ;ων .yόμωv της δια
διώσεώς μας σ' lvα κόσμο θλίψεως ιφl αύταπάτης. Α\ έγκό
σμιοι διακρίσεις δεν επηρεάζουν αότό τό θεμελιώδες γεγονός.- . 

"Ελενα Πετρό'δνα Μτrλα.δάτσκυ 

Ί 

,' 

1 
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Γιατi 
,, 

εγινε 

"Avvι 

Ι<αρτερια είναι τσ ύπερτατον προσόν. 

337 

θεόσοφος 

Μπέzαντ 

Και υπομσνή, ολη ή δοΕα μιας -μεγάλης καρδιδς 

Αυτες οποτελαϋν τή δύναμή της. 

Και όταν ό ιaγρο1κος .κόσμος 

Ε χεται, jστη γαληνια σκέψη ν •άντι;�;άδη 

Τ,ην απειλητική μορφη του 

Οτον ή κτηνώδης δύνσμη, σάν ·άγέρωχοc: κοτοκτητής 

Ριχνει με πάταγο τό όπλα τη<: σ:rόν ένα δίσκο της Ζ:Uγαριδς 

Τοτε, ή εμπνευσμένη ψυχη αδειοΖ:ει στό� άλλον 

την ύπομονη τ.ης. 

_Koi σηκώνει άργά τόν όγκο της σraθμητης ϋλης 

Μια πίστη, μονοχ,ή της, έναντίον τοϋ σκεπτικισμοϋ ένός όλόκληρου κοσμου. 

Μιά ψυχη, μοναχή της, εναντίον της παχυλότητος 

ενοc: ολοκληρου σύμπαντος ... 

Αύ't'ους 't'Ους �ραίοuς σ't'ίχους 
't'OU "Απλοu ποιη't'οίί Λόουελ 6άζει 
σ't'ην άρχη 't'Οίί πρώ't'οu 6t€)λίοu 't'ης 
ή "Αννι Μπέζαν't', σαν σύν-9-ημα. 
Το οραμα που συμ6ολίζοuν, 't'o έ
ζησε ούο φορες σ't'η ζωή 't'ης. Μο
νάχη 't'ης, ανημε't'ώπισε 't'α χει
ρό't'ερα αiσθήμα't'α ένος όλόκλη
ροu. κόσμου, κάθε cpορα με 't'α προ
σόν't'α 't'ης με1άλης καροιας -
καί νίκησε. 

«Σέ μερικούς άνθρώπους - λέγει δ 
Καοάφης - !:ρχεται μιά μέρα, 

πο� πrέπει τό μεγάλο Ναί η τό με
γάλο "Οχι νά ποϋνε». 

Σ't'ή ζωή 't'ης Μπέζαν't' ηρθαν 
ούο -τέ't'οιες μέρες καί είπε ούο 't'έ
't'Οια με1άλα, ούο θυελλώοη "Οχι. 
Τ,ήν πρώ't'η cpορά, άπεχώρησε ά-

πο 't''IJY έκκλησία, 't''l)V ση1μη που 
έπρόκει't'Ο να λά6η άπο 't'OV πάσ't'Ο
ρα σύζυ1όν 't'ης 't''IJV θείαν κοινω
νίαν. Άπαρνεί't'αt 't'Ον Χρισηανι
σμό. Έξελίσσε't'αι σε ένθερμο �πb
σ't'ολο 't'OU άθεϊσμοίί καί 't'ης κοι
νωνικης άλλα1ης. Ή οεύ't'ερη κρί
σις συνειδήσεως 't''IJY κυριεύει πά
νω σ't'ην άκμή 't'OU νέου σ't'αοίου 
-της. Το άπαρνεί't'αι κι' αύ't'ό, ά
ποχωρίζε't'αt άπο 't'Ους παλ�ιοuς cpί
λοuς καί σuνερ1ά't'ες 't'ης, που οεν 
άρ1ουν 't'Ον προη1ούμενο θαυμασμό 
't'OUς να 't'OV με't'α't'ρέψουν σε περι
φρόνηση καί μίσος έναν't'ίον 't'ης. 
Γίνε't'αι μέλος 't'ης Θεοσοcpικης Έ
't'αιρίας καί σ' αύ't'ο 't'o λιμάνι σ6ή
νουν σε ήσυχο cpλοίσ6ο ολες οί 't'ρι
κυμίες 't'ων πνεuμα't'tκων 't'ης πε
ριπλανήσεων. 

« 1Ή't'� άρκε't'α 6αρu καί όοu-
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νηρό λέγει, - νά όμολογήσω 
οη ό 'Τλισμός, άπο τόν όποίον 
περίμενα το 7t α ν, με άπεγοήτεu
σε, κο:ί, μ� την όμολογίο: μου ο:ύ-

, ' ' ' ' ' ' ' τη νο: επισuρω πο:νω μου την ο:-
ποδοχιμο:σiο: των καλυτέρων μου 
φίλων. 'Αλλά, .οπως μια &λλη έ
ποχη της ζωης μου, ετσι κο:ι τώ
ρα, δεν τολμω νά έξο:γοράσω την 
ήσuχίο: μου με το ψεuδος. 'Επιτο:
κ.ηκ.η άνάγκ.η με ύποχρεώνει νά 
'πω την άλήθειο:, κο:-θώς την 6λέ
πω, άρέσοuν η δεν άρέσοuν τά λό
γιο: μου, είτε μοu φέρουν έπο:ίνοuς 
η ψεγάδια. Κι' αν είναι νά ίδω 
φιλίες νά με προδίδουν κ.ο:ι &ν
θρώπινοuς δεσμους νά θρο:ύωντο:ι, 
πάλι πρέπει νά διατηρήσω άκη
λίδωτη την πίστη μου στο 'Αλη
-θινό. Ή Άλή-θειο: μπορεί νά με 
πο:ρο:σύρη στην ερημο: Θά την ά
κ.ολου-θήσω. Ν ά με χωρ ίση άπο κ.ά
θε · άγάπη: Θά την άκολου-θήσω, 
άκ.όμη. Ν ά με πο:ρο:πλο:νήση: Δεν 
-θά λιγοστέψω την έμπιστοσύνη μου. 
Κο:ι δεν ζη-ι;ω πο:ρά το έπιτάφιο 
ο:ύτο στην πέτρα του τύμ6ου μου: 
«Προσπά-θησε ν' άκολόυθήση την 
Άλή-θ-ειο:». 

πριν τοπο-θετη-θοuμε σε όποια
δήποτε σκ.οπιά για νά κο:το:κ.ρίνω
με την Μπέζο:ντ ώς α:ποστάτριο: 
του Χρισtιο:νισμοu, ώι; προδότρια 
του σοσιο:λισηκοu ύλισμοu η ώς ό
πο:δον του Θεοσοφ ισμοu, έΙνο:ι κ.ο:- . 
λύτερο: να σκεφ-θοuμε πόσο δίκ.ιο 
είχε μια ποιήτρια της 'Αμερικ.ης, 
που εγρο:φε: 

«Τόσοι θεοί, τόσες θρησκείες, τόσοί 
δρόμοι στραδοf. 

Κι' δ θλιδερός αύτός κόσμος, lvα 

μονάχα χρειάζεται, την τέχνη της 

Καλωσύvης». 

(•Έλλα rοuήλερ rοuίλκοξ) 

Δεν νομίζετε οη -θά ητο:ν ά
στείο ν' &νο:λά6ωμε, ν' · &νο:λά6_η 
όποιοσδήποτε, την · συνηγορία της 
δικης iου όρ-θοδοξiο:ς ένο:ντίον της 
ο:ίρέσέως των &λλων ; 

Φυσικά, κ.άθε θεωρία εχει την 
άπολογηηκή της κο:ι ο:ύτο είναι 
που κο:το:κλuζει κάθε -θεωρiο: με . 
πλη-θος άπο όλιγόπιστοuς κ.ο:ι ά
τολμους όπο:δούς. ΕΙνο:ι ευκολο 
πραγμο: νά iο:ρο:δέχετο:ι κο:νεtς το 
πο:ρο:δεδεγμένον. Είναι μια σuμ6ο:-
. τικ ή, ώς έπι το πλείστον, πραξις 1 
που οεν άπο:ιτεί ουτε θάρρος, ουτε 
ίκο:νότητες διο:νοηηκές. Μια πρα
ξις παρο:δοχης, συχνά είναι άπο
φυγή προσωπικης 11.ριηκης, ενδει
ξις άτολμίο:ς, ύποτο:γης ; στο ά
γροίκ.ον ·η φο:νο:ηκο πλη-θος. Ένω 

' tf 'Τ ' ' ' μιο: ο:ρνησις, εινο:ι στην ο:φετηριο: 
της μια ή-θικ.η πραξις, άπόδειξις 
ο:ύτοσε6ο:σμοu, ήρωϊσμός, ε!νο:ι μια 
ούσιο:σηκη πραξις, διότι θέτει 
σ-τον ελεγχο της . άτομικης λuδίο:ς 
λίθου ολες τις πεποι-θήσ-εϊς, άπ.ο 
έκ.είνες πού σ-uνάζοuν οί γονείς σ-το 
λίκνον του 6ρέφοuς, 'ίσ-ο:μ' έκεί�ες 
π:ου ό ϊδιος ό αν·$ρωπος συγκεν
τρώνει. Είναι άκόμη μια ψuχικη 
λειτουργία άπο:ρο:ίτητη για την 
πνευμαηκή έξέλιξη κά·$ε &ν-θρώ
ποu. Διότι δεν τον κu6ερνα ή λογι
κή, άλλα τά συναισ--θήμο:τα και 
κ.ο:μμιά άλή-θεια δεν θά · περάσ-η 
μέσ-ο: του άπο τη -θύρα της λογι
κ.ης - αν ηταν ο:ύτο δuνάτον δεν 
-θά είχαμε τον σημερ ινον παράφρο
να πολιησμό - άλλα άπο το πορ
τάκι της ψυχης, που. το &νακ.αλύ
πτομε πάντοτε τελευταία. 'Τπάρ
χουν αν-θρωποι που δεν -θέλουν να 
το κ.ουνήσ-ουν άπο το καταφύγιό 
τους, aεν -θέλο�ν η aεν έχουν νά 
ξοaέψουν για τη λύτρωσ-ή τους· 
και άλλοι που συναγωνίζονται την 

•
I' 
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αμμο στη'Ι άστά,θ.εια και τον ανε
μ.ο στ·�ν άστασία. 'Όμως, είναι ά
ξιοθαύμαστοι έκείνοι, 'ΠΟΙJ Μν τους 
έ1tέρασεν ά1tο το μυαλο οτι ή 'Α
λ ή,θ.εια 1tρέ1tει νά ζήση αίωνίως 
με το ενδυμα 'ΠΟΙJ της έφόρεσεν ή 

. άτομική τους 1tείρα, κι' ας ξεθω
ριάση, κι' ας ξεσχιστη, κι' ο,τι 
&λλο νά συμ6η. Άκρι6ώς γι' αύτο 
είναι άξιοθαύμαστη γιά την συμ-
1tεριφορά της ή Μ1tέζαντ. Διότι 
δεν έδίστασε νά 1tληρώση με τόσο 
άκρι6ο τίμημα τη λύτρωσή της: 
Ν' άρνηθη aυο φορες τον έαυτό 
της. 

Τρικυμισμένη ή ζωή της. Γεν
νήθηκε την 1ην Όκτω6ρίου 1847 
στο Λονδίνο, ά1tο Ίρλανδό 1tατέ
ρα. Του κληρονόμησε την ύ1tερη
φάνεια του χαρακτηρος. Γι' αύτό 
1tοτέ της aεν έaέχθηκε συμ6ι6α
σμούς. 'Εάν έaεχόταν, θά είχε μεί
νει μία μέσα στο άνώνυμο 1tληθος 
των νοικοκυράδων της 'Αγγλίας. 

Κλονισμ�νη ά1tό 'την κακη ζωη 
'ΠΟΙJ της εκανε ό σύζυγός της και 
την σοδαρη άσθένεια της μοναχο
κόρης της και ά1tό την θρησκεία 
της. Στά 1872 ά1tαρνείται τον 
Χριστιανισμό και έξιλίσσεται άρ
γά στον άθεϊσμο και τον 1tανθεϊ
σμό. Ή άνθρω1tιστικη δράσις, 1tου 
ά1tορροφουσε τον καιρό της, δεν 
την ίκανο1tοιεί ά1tολύτως και aεν 
διστάζει ν' ά1tαντήση σε κά1tοια 
μυστικη φωνή, οτι είναι έτοιμη νά 
έγκαταλείψη τά 1tάντα, ά1tό άγά-
1tη 1tρός την 'Αλήθεια. 

Ή 10η Μαtου 1889 είναι ή ή
μερομηνία είσόδου της στην Θεο
σοφικη tΕταιρία. Γυρίζει ολον 
τον κόσμο. Άναλαμ6άνει ά1tοκρυ
φιστικες ερευνες. Συnράφει 6ι-
6λία. Γίνεται 1tρόεaρος της Θ.Ε. 
στα 1907 και aιατηρε.ί την θέση 

αυτη μέχρι του θανάτου της, μέ
χρι της 20ης Σε1tτεμδρίου 1933. 
Λέγουν οτι το 6λέμμα της ήταν 
δαθυ και δια1tεραστικό και είχε 
μιά άκτινοδολία έλκυστικη των ψυ
χών. Δεν την λησμονουσε Ο'ΠΟtος 

Ι \ \ ,,ι,,,- \ \ ) t τuχαινε να την ιοη μια φορα ν α-
νε6αίνη στο δημα, με τ' άσ·ημένια 
της μαλλια ριγμένα 1tάνω στο 1tάν
τοτε όλόλευκο φόρεμά της ... 

Το θέμα μας, ομως, είναι τό 
1tρώτο της 6ι6λίο: «Πως έγινα 
Θεόσcφος». Το, έγραψε τον 'Ιού-• 
λιο του 1889 γιά ν' ά1tαντήση στις 
&1tει,ρες έ1tικρίσεις έναντίον της. 
�Ηταν μια 1tροσω1tικότης στον δια
νοούμενο κόσμο της Άnλίας και 
έ1tομένως ή μεταστροφή της έκα
με αίσθηση. Με την ά1tάντησή της, 
θεμελιώνει μια για 1tάντα, το Μ
θρο 'ΠΟΙJ μ1tορεί να 'ΠCΧ''t"f,σουν οσο: 
&λλοι άντιμετω1tίζουν ομοια κρίση 
συνειδήσεως. 

«Ή άνά1tτυξις - λέγει - έ-
1tι6άλλει την άλλαγη και οταν ή 
άλλαγη είναι δαθμιαία και γίνε
ται 1tρος την 1tρόοδο, ά1tοτελεί ά-
1tόaειξη aιανοητικης ζωης. Κανείς 
δεν ψέγεϊ το 1tαιδί, έ1tειδη 1tέταξε 
τα δρεφικά του ρουχα, ουτε τον 
ανδρα 'ΠΟΙJ δρίσκει οτι το κοστουμι 
'ΠΟΙJ φορουσε ώς εφη6ος, του έχει 

' 'ψ "Ο ,, \ τωρα στενε ει. ταν ομως το 
πνευμα μεγαλώση κι' αύτό σάν το 
σώμα και ά1tαλλαγη μια μέρα ά-
1tό τα σπάργανα, 'ΠΟΙJ του ηρχοντο 
έως τότε, Μζουν φωνες φρίκης 
και άποaοκιμασίας, ολοι έκείνοι 'ΠΟΙJ 
θεωρουν την άπολίθωση ώς άπό
δειξ η νοητικης άλκης. 

»Μερικα μέλη της όργανώσεως
έλευθεροφρόνων - συνεχίζει -
με κατηγόρησαν έ1tειaη εγινα θεο
σοφίστρια. 'Εν τούτοις, ά1tό ολους 
τους άνθρώ1tους, ό έλευθερόφρων 
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,θ,α έπρεπε να aιαμαρ-.uρη,θ,η -rε
λεu-.αi'ος · έναν-.ίον. · μιας άλλαγης 
γνώμης, ο'ιόη σχεοον χ.ά,θ,ε έλεu-

, ,θ,ερόφρων ε γ I ν ε ( έγινε άπο με-
' 1'' '(\ ) \ " · -.ασ-.pοφη, uεν γεννηνηχ.ε χ.αι ο-

λΥj -.ην έλπιaα -.ης έπι-.uχίας -.ης,
προπαγάνaας -.ου σε χριστιανιχ.η
χώρα -.ην 6ασίζει στο να πείση
-.ους &λλοuς ν' άλλάξοuν, οπως
χι' α�-.ός. Συνεπώς, αύτοι ο! ΧΙJ
ριοι χ.α-.ηγοροίίν -.ον Χρισ-.ιανο ο

η έχει -.ο πνείίμα -.ou χλεισ-rο σε
χ.ά-Θ:ε άν-.ίρρηση χαι ο-.ι οεν ,Θ,έλει ,
ν' άχοόση -.ην λογική. 'Εάν ομως
ένας οϊχός -.ους άναχαλuψη και
άναγνωρίση μια άλή,θ,εια π έ ρ α ν
-.ων οσων πισ-.εόουν αύτοί, το ίοιο

. ,θ,α κατηγορήσουν αύτον -.ον έλεu-
,θ,ερόφρονα για το πλα-.u πνείίμα
-.ou, οπως χαι -.ον χριστιανο για
το στενό: Με λίγα λόγια, μεριχ.οι
άπο οσοuς μας χαταχρίνοuν, πηγαί
νουν να οημιοuργήσοuν ένα χ.αινοόρ
γιο ''Αλά,θ,ητο, έξ ίσου παράλογο
και λιγώτερο &τpωτο άπο -.ο 'Α
λά�η-.q της Ρώμης. Τείνουν να
οιαχ'ηρόξοuν οτι εφ·9-ασαν -.ο &παν
τqν, -.ης άν,θ,ρώπινη� σοφίας χαι
οη χά,θ,ε χ.αινοόργια γνώσις είναι
τρtλλα. Να χάμοuν ο,τι εχαμαν
oi Έχχλησίες ολων -.ων έποχων:
να ύψώσοuν ενα φράχτη γύρω ά�ο
το πεοίον της 'Αλη,θ,είας και μ'
αύτον τον τρόπο να περιμανορώ
σοuν -.ο ίοιο τους το χ.οιμητήpιο.
��-rσι που χ.άνουν, πρέπει χά,θ,ε έ
λεu,θ,ερδφρων ν' άπαρ�η,θ,η το «ΠΙ
ά-.εόω» 't'OU' χαι να στιγματισ,θ,η

'. για χατάφωρη άσυνέπεια. Κc:ι�cι
aιχάζει -.ο· άσάλεuτον της Έχχλη
σίας: το όνομάζει ίσχuρογνωμοσύ
νη.' Δοξολογεί το άσάλεuτον -.ης 

. Έλεu,θ,εροφροσννης: αύ-.ο είναι Μ
ναμις. :Μέμφεται την 'Εχχ?-ησία 
έπειaη κλείνει τ' αύηά της σ-.ην 

, 

, 

χ.αινοόργια άλή,θ,ε'ια, που 'Χ;ηρό:-rει
αύ-.ός. Κι' αύ-.ος ομως αρνει-.αι 
y' άχ.οuση -.ην πιο χ.αινοuρ1ια άλή-. 
,θ,εια που του παρουσιάζει ένας &λ
λος., 

)) 'Εοω, πρέπει να γίνη μια οιά
χ.ρισις. , Τπάρχ,ουν -rροποποιήσεις 
aοξασι�ν που μπορεί να έίναι ά
πόaειξις οιανοητιχης ά-.ονίας: μια 
τέτοια άλλαγή, σημαίνει άναχοπή. 
"0-.αν έξε-.ασ�οίίν ολα -.α έπιχει
ρήματα, -.α οuνάμενα να σ-rηρίξοuv 
ενα οόγμα,' και παρ' ολα, αύ-.α -.ο 
άπορρίψωμ., ,Θ,α ε!ναί άοίχημα έ
ναντiον της λογαης έάν έπανέλ
,θ,ωμε στην άπόφασή μας και πα- . 
ραaeχ-θ-οίίμε. ξανα αύ-.ο -.ο οόγμα 
χωρίς να έχ·rι προκόψει κανένα χαι
νοuργιο έπιχείρημα. 'Εάν \ ομως 
'τύχη να μας παpοuσιασ-θη ένα νέόν 
στοιχε'ίον η χάη προφανές, που 
σuμπληρ�νει -.ις έλλείψεις -.ων 
πρώ-.ων, οεν ,θ,α είναι χα,θ,όλοu πά
ράλογο να σuνταχ-θοίίμε έχ ν,έοu με 
-.ο άπορριφ,θ,εν προηγουμένως οό
γμα. Οuτε είναι χ.αθόλου άοuναμία 
πνεύματος έάν ενα οόγμα -.ο όποiΌν 
ώρισμένες άποοείξεις μας εχαμαν 
να -.ο παραοέχ,θ,οίίμε, ερχον-.αι νέα 
σ-rοιχεία και μας χάνουν να -.ο έγ
κα-.αλείψωμε. 'Έ-.σι προοοεuομε. 
'Έτσι μονάχα, 6ημα, προς 6ημα; 
προσεγγίζομε σ-rην μαχρινη 'Αλή
,θ,εια. 'Ένας έλεu,θ,ερόφρων, που έ
γινε τέτοιος με την μελέτη και 
χα-.έχτησε με κόπο την έλεu,θ,ερία 
του, οεν ,θ,ιχ μποροίίσε να γuρίση 
στα οιάφορα οόγματα τοίί Χριστια
νισμοίί χωρις να όμολογήση η οτι 
,ι λ' \ \'' 'ψ " ,, εσπεuσε πο υ να -.α απορρι η ·η ο-
τι ηταν όλίγον άσφαλης στη yέα 

' κ '  ' ' ' ' -rou πιστη. αι σ-.η μια και σ-rην 
&λλη περίπτωση φανερώνει• aιανο
ητιχη άοuναμία. 'Αλλ' άπο τον 
πραγμαηχ.ον έλεu-θερόφρονα χανέ-

- ,,
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να άπό τά άνεξερεύνητα πεοία της 
νο·ητικης οράσεως οέν μπορεί ν' 
άποκλεισJη. Καμμιά νέα όρ,θ.οδο
ξία δεν ,θ.' άλυσσοοέση τά έλευ
,θ.ερωμένα άπό τά δεσμά μέλη του, 
πού τά εσφιγγε ή παλαιότερη πί
στις του. Κανένα και,1ούρ1ιο «πι
στεύω» οέν ,Θ.ά 6άλη τυψλοπάνι 
στά μάτια του, πομ τά φωτίζει ό 
ηλιος και σ' αύτόν οέν μπορεί νά 
πη ό ΆJϊiσμός (οπως ό Θεiσμός) 
«Jά πιστέψης έως έδω και μη πα
ρέκειη. Ό ά,θ.εiσμός ύπηρξεν ό έ
λευ,θ.ερωτής του. Δεν Jά γίν-η κα
Jόλου ό δεσμοφύλακάς του. Ό ά
,θ.ϊiσμός τον λύτρωσε. Δεν δικαι
οuται ποτέ πιά νά τον άλυσσοοέ
ση. Εύγνώμων για κάθε τι άπό 
τό όποίον ό ά,θ.εiσμός τον εσωσε, 
γιά ολα οσα τον έδίδαξε, για την 
δύναμη πού του εδωσε, για την έ
νεργητικότητα που του ένέπνευσε, 
το όξυ πνείίμα του άνορός παίρνει 
μια ζωηρη όρμή και φωνάζει: Το

φως είναι έ π έ κ ε'ι ν α. 
»'Υποστηρίζω λοιπόν οτι ό έ

λευJερόψρων είναι ύποχρεωμένος 
ν' άνοίξη ένα παρά,θ.υρο στο νέο 
φως. 'Εν συμπεράσματι: Ή Έ
λεύJερη Σκέψις I είναι μιά πνευ
ματικ.η κ.ατάστασις, μια διανοητι
κη συμπεριφορά και qχι ένα πι
στεύω η μιά σειρά δογμάτων. Δεν 
παύει να είναι έλευθερόφρων έ
κείνος που ύποδάλλει κά,θ.ε νέο δό
γμα στο κριτήριο της λογικης του, 
αύτος που στα./J.μίζει άμερόληπτα 
τις διαδεδαιώσεις της και παρα
δέχεται η άπορρίπτει, φροντίζον
τας μόνο για την 'Αλή./J.εια». 

"Υστc;ρ' άτ:ο αύτην την είσαγω
γή, τ·ην όποία έπι λέξει μετέφε
ρα, για να μπορέσωμε να μπουμε 
λίγο στο'Ι χαρακτηρα της και την 

πολεμιστική της δεινότητα, ή 
Μπέζαν't' άναφέρει ΟιCΧ . μακρών 
π ω ς καί ϊ ι α τ ί εγινε Θεόσο
φος. Με λίγα λόγια: έπειδη με 
οσα κι' αν της προσέφερεν ή μα
τεριαλιστικ.η άντίληψις για τον 
κόσμο, δεν μπόρεσε ν' άπαντήση 
ίκανοποιψικά στην «έρώτηση των 
έρωτήσεων» : 

Ή ζ ω ή, ή σ κ. έ ψ ι ς, τί εί
ναι έπί τέλους; 

Ό κα·�ηγητης Λάιονελ Μπήλ, 
μνημονευόμενος στην «Μυστικη Δι
δασκαλία» της l\Ιπλαδάτσκυ, γρά 
φει οτι «ύπάρχει Ίνα μυστήριο μέ
σα στη ζωή, ένα μυστήριο που πο
τέ δεν ψωτίσ./J.ηκε και που φαίνε
ται τόσο μεγαλύτερο με οση περισ
σότερη προσοχη μελετώνται και 
παρατηροίίνται τα φαινόμενα της 
ζωης. Στα κέντρα της ζωης -
πολυ πέραν των κέντρων που αί 
χονδρcειδείς αίσ./J.ήσεις μας μας έ
πιτρέπουν να ίδοίίμε, στα κέντρα 
της ζώσης uλης, έκεί οπου στα
ματάε� .. το μάτι, άλλα ό νους μπο
ρεί &κόμη να ριψοκινδυνέψη -
γίνονται μεταΙ:ιολές, . έπι της ψύ
σεως των όποίζ.ι)ν οί σοφώτεροι των 
φυσιολόγων και των χημικών εί
ναι άνίσχυροι να μας οώσουν καμ
μια πληροφορία». 

Άλλα δσο και να φαίνωνται ά
πρόσιτα και άλυτα αύτά τα προ
δλήματα της ζωης κο:ι του πνεύ
ματος, ποιός ,Θ.' άποκλείση οτι δέ-1 
φταίει ή μέ./J.οοος που χρησιμοποι
οίίμε και οτι δεν είναι α ύ τ η που 
χρειάζετ:ιι για να ευρωμε την λύ
ση; 'Εάν τολμήσωμε νά ύποστηρί 
ξωμε τη·ι μονιμότητα και την ά
ποτελεσματικότητα των σημερινών 
μας με./J.6οων γνώσεως, τότε -θα
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παρίχaεχθοϋμe μοιρcιίω� Ο�ι ένα 
σωρο προ6λήματα θα μείνουν 1ια 
πάντα αiνί1ματα φυχολο1ικά, οιό-

. τι, καθώς συμ�εραίνει και ό κα-. 
θη1ητής, ·οέν ίιπάρχει ουτε ό έλά
χιστος λό1ος να σκεφθουμε οτι ή 
φόσις των φαινομένω;,1 αύτων θα 
καθορισ-θη ποτέ με τα μέσα της 
φυσικης &ναζητήσεως που οιάθέ
τομε. 

.. Ας !οουμε, έν συντομίφ, ποιων 
αίνι1μάτων ή άναζήτησις της λύ
σεως εφερε την Μπέζαντ στο δρό
μο του άποκρυφισμου, στον ορόμο 
προς την Όμιλουσαν Σφίηα. 'Εν 

, πρώτοις, καθώς ή !οια τά άφη-
1είτάι, ίιπάρχει κάποιος άναντίρ
ρητος οεσμος μεταξυ της ζώσης 
ίίλης και του μηχανισμου της σκέ
ψεως. Ή έ�ιστήμη και ή φιλοσο
φία μένουν &φωνες και οέν μπο
ρουν να κα./;ορίJ'ουν, ουτε καν να 
ίιποθέσουν την φύση του οεσμου αίι
του. «Ό έ1κέφαλος έκκρίνει την 
σκέψη, καθώς το· ήπαρ έκκρίνει 
την χολή» - είπε ό Καρλ Βό1κτ. 
Ή φράσις είναι καθαρή, άλλα τί 
σημαίνει; Σέ ολα τα &λλα κέντρα 
σωμσ:τικης ορστ,ηρίότητος, ορ1ανον 
και πάρά1ωyον άνήκουν στην· 'ίοια 

. κατη1ορίq-. Το συκότι έ:χε.ι μορ
φήν, χρωμα, σόσταση. Είναι προ
σιτο στις αίσθήσεις μας. Τα οια
μερίσματά του έπι τ� έπαφ� με 
το α!μα, του άφαιρουν ώρισμένα 
συστατικά, περιορίζουν &λλα, τρο
ποποιουν οσα 1cηραν και τα μετα
τρέπουν σέ χολή. Ή ίίλη ,ίιφίστα
ται έπεξερ1ασία, άποσύνθεση, ά
νασόνθεση. Σέ κάθε λεπτο ίιπο
Μλλεται σέ μηχανικους νόμους, 
μπορεί να έπιτηρηθη, να έλεγχθη .. 
"Τλη πρωτα, ίίλη τώρα, ίίλη υ

στέρα. 'Αλλά, «ό έ1κέφαλος έκ-

κρίνει την σκέψη»; Π αρατηρουμε 
τα νευρικα χέντρα του έ1χεφάλου. 
Είμεθα άχόμη στον χόσμο των 
. άντικειμένων. 'Εν τφ μέσφ μορ
φών, χρωμάτων, συστάσεως, χινή.
σεως. Αίφνης, 1εννιέται μια σiέ
ψις Y.CXt το 'Jt(X',/ μετα6άλλεται. Εi
σήλθαμε σέ νέον κόσμο, -.ον ίιπο
χειμενικόν. Ή σκέψις οέν �χει 
σχημα, οέν lχει χρωμα., Δεν είναι 
περισσότερο κινη-.η η άχίνητη. Δεν 
,, Ι ,, Η Τ' t -, 

εχει -.οπον, ου-.ε ορια. ιποτε α- · 
πο τον άντικειμενιχο χόσμο οέν 
μπορεί να την θίξη, χανένα ΟΡΎCΧ
νο οέν μπορεί να την τρυπήση. 
Μπορεί ν' άναλυθη μόνον οια του 
έαυτου της. Να μετρηθη, να στα
-θμισθη,' να έλεΎΧθη, μ.όνον οια 
των !οίων σχέψεων, εiς το 6ασί-
λ , , Μ ι:' � ειον της παντοτε. ε:ι-α..,υ της 
Κινήσεως �αι της Σκ�ψεως, του 
'Αντικειμένου χαι του 'rποχειμέ
ν!';'υ, άοιαπέραστη &6υσσος. 

.. Ας πάρωμε τώρα τον μηχανι-. 
σμο της μνήμης. Πως έξη1είται. 
ίιλιστιχως το φαινόμενον της ά
ναμνήσεως; Μια καλη μνήμη κα
τέχει χιλιάδες · είχόνων σκέψεως, 
που σχηματίσθηκαν άπο παλμιχές 
δονήσεις των έ1i<.εφαλιχων κυττά
ρων κατα: άναρίθμητους συνουα- . 
σμοός. Κάθε άτομον· των κυττά
ρων ζη άπο μεριχές ώρες έως 
μερικές ήμέρες και το μαχρο6ιώ
τερον ολων πεθαίνει πάνω στα 7 
χρόνια χαι κάποιο άλλο παίρνει 
την θέση του. "Ενας άνθρωπος 
50 χρόνων θυματα.ι μια σκηνη της 
παιοιχης του ήλικίας, ένω οέν ίι
πάρχει στον όρ1ανισμό του κανέ
να άπο τα κότταρα που ησαν aέ
κται της· πρώτης. εiκόνος. Ή οό-

,, f: ' \ ' νησις ομως �αναρχεται στο κατω-
φλι τ·ης συνειοήσεώς μας. Πως 
,cωρουν. τόσεζ εiκόνες σκέψεων, 

.1 

'1 
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πως σχηματίζονται, πώς οιατη
ρουνται καί πως οιαχωρίζονται ο
ταν τίς χρειαζόμαστε; 

'Έχομε άκόμη μια άλλη σειρά 
φαινομένων που μένουν άνεξήγ·ητα 
ύλιστικως. Συνή,9ως ή σκέψις ά
πορρέει άπο μια έντύπωση των σί
σ'Ι9ήσεων. Γίνεται ομως καί ν' ά
πορρεύση μια έντύπωσις άπο μ ο. 
σκέψη. Ή Μπέζαντ άναφέρει ούο 
παραοείγματα. Π ρωτον : Ν εαρος 
άξιωματικος οιετάχ,9η να έπιστα
τήση στην έκταφη ένος πτώματος 
ένταφιασ'Ι9έντος προ μηνών. Μόλις 
έμφανίζεtαι το φέρετρον, πέφτει 
λιπό'Ι9υμος, άσφυκτια άπο την, μυ
ρωοιά. 'Ανοίγεται το φέρετρον: 
ε!ναt κ ε ν  ό ν. 'Η ζωηρη φαντασία 
του έοημιούργησε την άσφυκτικη 
έιντύπωση, που καμμιά έξωτερικη 
αίτία οεν .μπορουσε να προκαλέ
ση. Δεύτερον: 'Ένας μυ'Ι9ιστοριο
γράφος ,λόγι.ιι της έντόνου ίοέας 
του οτt ένας άπο τους ηρωάς του 
έφονεύετο οι' άρσενικcυ, έοοκίμασε 
ό ίσιος τα συμπτώματα της οηλη
τηριάσεως οι' άρσενικου. Το στό
μα, ό οίσοφάγος, το στομάχι προ
σε6λή'Ι9ησαν άπο αίτία κα19αρως 
νοητική. 

Π ολλων άλλων φαινομένων ά
ουνατουμε να ευρωμε την έξήγη
ση άπο την σκοπιά του υλισμου καί 
της ολης θετικης έπιστήμης, ένω 
ή έξήγησις πηοα στα μάτια μας 
λέγει ή Μπέζαντ - οταν στα
θουμε στη σκοπιά της θεcσοφίας. 
Είναι τα φαινόμενα έξαιρετικης ό
ξύτητος άντιλήψεως που παρατη
ρουνται σε ώρισμένες παθολογικες , \ - \ περιπτωσεις και γενικως τα φαι-
νόμενα της οιοράσεως, οιακοης, 
μετα6ι6άσεως σκέψεως. Δεν είναι 
άνάγκη ν' άναφερθουν παραοείγμα
τα, οιότι ή πρόοοος των ψυχιστι-

κων. άναζητήσεων εχει καταστή
σει σήμερα άκλόΨητη την πραγμα
τικη 6άση των φαινομένων αύτων. 
'Εξ άλλου, ό ύπνωτισμος καί ό 
μαγνητισμος εχουν άπcκαλύψει 
λανθάνουσες ίοιότητες στον αν-
19ρωπο. "Ας προσ'Ι9έσωμε τα φαι
νόμενα της οιπλης συνειοήσεως, 
των όραματισμών, τοϋ έκπληκτι
κου μηχανισμου των όνείρων καί 
της έμψανίσεως παιοικης μεγαλο
φυίας - καί ίοου οτt εχομε ένα 
έκτεταμένο καινούργιο πεοίον πι
θανcτήτων για τ·ην άνάπτυξ·η της 
έξελίξεώς μας, νέες κορυφες για 
την κατάΥ,τησή τους άπο την άν
θρωπότητα. 

Μια νέα αισ'Ι9ησις ά1αιτείται για 
ολα αύτά. «Δεν πιστεύομε - λέ
γει ή Μπέζαντ - οτι έξηντλή
θησ:;r,ν αί έξελικτικαι δυνάμεις. 
Δcν πιστεύομε οτι εκλεισε το 6ι-
6λίο της Π ροόοου. 'Όταν άλλο
τε άνεπ"ύσσετο έντός μας μια νέα 
αίσθησις, οί πρωτες πληροφορίες 
της ησα,ι πολυ συγκεχυμένeς, συ
yνά άπα-:-ηλες και κάποτε γελοίες. 
.,.Ησαν ομως μια υπόσχεσις μέλ
λοντος, σπέρμα μιας ύψηλότερης 
ίοιότητος. 'Έ, λοιπόν, οεν μπορεί 
και τώρα να είναι ύπο άνάπτυξιν 
μια νέα αίσθησις και οί χίλιες ά
νώμαλες έκοηλώσεις που μας πε
ρι6άλλουν οεν μ7tορεί να είναι ένα 
ε!οος είσαγωγης; Π ο ιός, έχον
τας ύπ' οφει το παρελθόν, θα τολ
μήση να πη «Άούνατον» και ποιός 
θα τολμήση να κατηγορήση έκεί
νους, που ή &:τληστη οίΦα του εί
οέναι ίσως είναι ή 'Πρώτη προσπά
θεια του άν-θ-ρω7tίνου Πνεύματος 
που θέλει ν' άνε6η ψηλότερα:» 

Δε·ι υπάρχει νέα άλή-θ-εια που 
να μην ·ηλ-θ-ε στον κόσμο έν μέσι.ιι 
κρ::ι:υγων μίσους. Βροχη άr.ο τρο-
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μερές )(.ατηγορίες επεσε πάνω στην 
φτωχη Μπέζαντ, οταν έγινε όπα
aος της Θεοσοφίας. Σέ μερι)(.ες 
σελί�ες του 6ι6λίου της, για να 
aι)(.αιολογη-θη, αναλύει τους γνω
στούς μας τpείς 6ασικους σκοπους 
της Θεοσοφικης ''Εταιρίας. Άν·ή
κει σε6ασμος στην 'Εταιρία -
λέγει - με το να παραaέχεται 
οτι ύφίστανται ανεξήγητα φαινό-

. μενα 9υχικα και φυσικά, τα όποία 
προσπα-θεί να έξ ηγήση, κα-θως καί 

_ aυνάμεις λαν-θάνουσες που έiιχει
ρεί ν' ανακαλύψη, ύπο άτμόσφαι
ραν &πολ_ύτου έλευ-θερίας σκέψε
ως. 'Όσο για τον πρώτο σκοπο 
της &aελφότητος &νευ aιακρίσεως 
φυλης; · πίστ.εως, τάξεως, γένους 
η χρώματος, ή Μπέζαντ τονίζει: 
«Είvαι μεγάλη ανάγκη στο μέσον 
του a υ σ, α a ε λ φ ι κ ο υ και. αντι
κοινων ικου πολιτισμοu μας, να aια
κηρυχ-θη ή &aελφότης, τόσο πλα
τεια 5σο ή αν-θρωπότης ή !aια. 
πρόκειται πε.ρι άπωτάτου ίaεώ- -
aους, ναί, είναι ομως καλο να πα
ρουσιάζεται ενα τέτοιο ίaεωaες στα 
μάτια των αν-θρώπων». 

Και είσέρχεται ϋστερα ή Μπέ
ζαντ στη σύνοψη τί;>ν -θεοσοφικων 
aιaασκαλιων. 

. . Πλαισιώνει αύτην την σύνοψη 
της -θεοσοφίας· στην γενική αντί- · 
ληψη οτι aέν ύπάρχει τίποτε το ύ
περ -: φυσικόν. Ή Θεοσοφία α
πορρίπτει το ύπερ - φυσικόν. 'Ύ'
πάρχει μόνον ύπερ - αίσ_-θητόν, ύ.: 
περ - &ν-θρωπον. 'Όλα ομως τα 
λεγόμενα ύπερφυσικα φαινόμενα 
,. , ' ' ' ειναι φυσικωτατα και υπακου-

' , , ', - " ουν σε νομους, ασχετως του αν
ολοι ο! νόμοι aεν εfναt πρ9σι
τοι στους άν-θρώπους. Σε άλλες ' 
έποχες aεν ησαν προσιτοί πολλοί 
, ' ' , , - , απο τους πασιγνωστους σημερα νο-

μο1.1ς. ffrστερα, ή Μπέζαντ τονί
ζει οτι ή λέξις «πνεuμα» εJναι α
πατηλή, οταν χρησιμοποιηται για 
να έκφράση ενα είaος ύπερφυσικης 
ύπάρξέως ,το άϋλον. Για τον -θεό
σοφο ύπάρχει aιαφορα πυκνότητας 
τ,ης υλης και είναι ίίλη λεπτότα
τη, αί:θ-έρια, έκείνο που αποκαλεί
ται' πνεuμα. Το ν' άρνη,θοuμε οτι 
ύπάρχουν καί &λΊ..ες · καταστά,σεις 
υλης άπο αύτες που γνωρίζομε 
και αίσ-θανόμε-θα, ,θα ηταν σα να 
έμιμούμε-θα τον Ίνaον έκείνον πρί
γκηπα που aεν ή-θελε να πιστέ
ψη στον πάγο, έπειaή aεν είχε ·aη 
ποτέ το νερο να γίνεται σ-τερεόν. 

Μερικοί -θ-εQσοφ9ι ίσχυρίζόνται 
οτι ελα6αν προσωπικη άπόaειξη 
της ύπάρξεως_ οντων άπο λεπτό
τερη ίίλη. ΆΗ αντίληψις αύτη. 1εν
να ίσως καί τήν είρων ία. Ν � ·τί 
τους άπαντα ή Μπέζαντ: «Οί &ν:. 

-θρωποι που γυρνοuν άποτόμως τη . 
ράχη τους και φεύγουν οταν λέ
γεται κάτι τέτοιο, ·9-α έκαναν κα
λύτερα να aιερωτη-θοίίν αν πι
στεuουν στα σο6αρα οτι μέσα στο 

' ' ' , ,, t κρατα_ιο αυτο συμπαν, οπου ο μι-
. κρ'ός μας πλανήτης καταλαμ6ά
νει -θέση τόσο Ό σημαντικη οσο ενας 
κόκκος άμμου στο μέQ"ον της Σα
χάρας, μόνον αύτος ό μικρος πλα
νήτης, ό aικός μας, κατοικείται 
άπο ζώντα οντα. 'Ότι. aεν όμιλεί 
παρα με �η φωνή μας. 'Ότι aεν 
έχει άλλα μάτια άπο τα aικά μας. 
'Ότι, χωρίς τη aική μας ζωη ,θ' 
άπέ�νησκε. Θα μποροίίσε κανείς να 
ίκανοποιη,θη άπο μια τέτοια πίστη, 
την έποχη που ή ';Εκκλησία -θεω-

- ' ,,,, t , ρουσε. την σφαιρα μας ως κεν-'fρον
του 'σύμπαντος και . την αν-θρώπι
νη φυλη .ώς την μόνην, χάριν της
όποίας ό Πλάστης κατεaέχ-θη ν'
' (\, Τ' rr ' ' , απονανη. ωρα ομως που απεκτη-
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σαμε συνείοησ·η της τάξεως την 
f ' / ' ' ' οποιαν , πρεπει να κατεχωμε στο 

f , (} , ' μεσον αναρινμητων μυριαδων κό-
σμων, τί 6άση νd: δώσωμε στον 
παράλογο ίσχυρισμο που μας άπο
οίδει το μονοπώλιον της ζωης · ιΗ 

,.., t '' \ ' ' ' 

γη, ,ο αερας, το νερο, 6ρι-θουν ά-
πο ζωντα' οντα, προσαρμοσμένα στο 
περι6άλλον οπου ζουν. ιΗ σφαίρα 
μας ξεχειλίζει άπο ζωή. Την στι
γμη που -θα ύπερ6οuμε δια της 
,σκέψεως τα ορια της άτμοσψαί
ρας μας, -θα πρέπει λοιπόν ν' άλ
λάξουν ολα; ιΗ λογικη άντικρούει 

\ Ι t 'G ,,Ε , \ \ μια τετοια υπονεση. να απο τα
έγκλήματα του Τζιορντάνο Μπροu
νο ύπηρξε το «-θράσος» του νd: δι
Μξη οτ: ύπηρχαν και άλλοι κα-

' Ι κ \ ff Ί' τοικουμενοι κοσμοι. αι ομως η-

ταν �οψώτερος άπο τους καλογή
ρους που τον εκαψαν». 

Ή Μπέζαντ άναπτύσσει έν συ
νεχεί� οτι και ή Θεόσοψικη 'Εται
ρία παρουσιάζει τις άηιλήψεις της 
t \ ' • ' t , ' υπο την εγγυηση ωρισμενων ατο-
μικοτήτων. Εlναι οί «Διοάσκαλοι».
Λ' ,, "λ !l ' , Ι εγει οτι ε αcιε προσωπικη απο-
οειξη της υπάρξεώς των και το 
'ίδιο μπορεί νd: συμδη έν τέλει με 
κά-θε σοδαρον μελετητήν. Άλλα 
δεν έκ-θέτει ή Θεοσοφία τις άντι
λήψεις της σαν σάγματα. Δεν λέ
γει στον αν-θρωπο: «πίστεψε, άλ
λως -θα είσαι Υ.ατηραμένος». Του 
λ' , Ο' "Ε , �γει αντινετως: cc τσι νομιζο-
με οτι εχουν τd: πράγμα,�. Συ εί
σαι έλεύ-.9-ερος ν' άπορρίψης ο,τ, 
οεν ίκανοποιεί η ένοχλεί το λο•ιικό 
σου». 

Μ λ l \ \ Ι ι αει για την μετενσαρκωση 
, ' ' , ,.,, Κ' 

' και για τον νομο του αρμα, που 
, \ ,.,. ο \ \ ,, κανουν τον αννρωπο να μην ερχε-

' γ ' 
λ' " 'λ ται στη ,ωη τε ειως απορος, α -

λd: μέ τους καρπους των περασμέ
νων του κατακτήσεων, lτοιμος 

ν' άνε6η άκόμη μια 6α-θμίδα προς 
τd: υψη. Μιλάει για την άπόλυτη 
ή-θικη 6άση του Κάρμα, που άπο
οεικνύει οτι μόνον ετσι έξηγείταt 
το -θείον κήρυγμα, κατά το όποίον 
ό άν-θρωπος -θα -θερίση ο,τι εσπειρε 
σ' αύτην η σε αλλη ζωη ύπο άλλο 

\ t/ � 
fo (\ Ι > σαρκικο ενουμα. νανατος ανα-

στέλλει την πληρωμη η την εί
σπραξη, άλλα οεν την ματαιώνει. 

Κα-θώς εlναι γνωστόν, οεν έζη
τ·ή-θη άπο την Μπέζαντ νd: παρα
δεχ-θη αύτες τις άντιλήψεις, για 
νd: μπη στην Θεοσοψικη ιΕταιρία, 
οπως οε·ι ζητείται αύτο άπο κανέ
ναν, ποτέ. Δεν μας δεσμεύει καμ
μιd: κοινη άντίληψις η πίστις. ιΗ 
κοινη έρευνητικη εψεσις μας συν
δέει και ή άπόλυτη έλευ-θερία της 
σκέψεως μας όδηγεί. ιΗ Μπέζαντ 
δέ, ύr.-ϊjρξεν εύτυχης ν' άψιερώση 
τη ζωή της ύπερ αύτης της έλευ
-θερίας, που την είχε όνειρευτη ά-

' ' , , Σ '  ' πο την αρχη. το συνεδριο του 
Μπεναρες ελεγε: «Πρέπει νd: 
έν-8αρύνωμε την έκδήλωση κά·9ε 
νέας σκέψεως. Κά-θε διανοητική 
πρόοδος έπιτελείται άπο ένα ατο-

' 'λ e. ' ' λ 'μον που συνε αcιε μια ανα αμπη
της άλή•9ειας άπο πρίσμα οιαψορε-

' "Ο 'ι:: , , , τικο.» σο παραςενη και ασυνη-
-θιστη μπορεί νd: ε!ναι μια νέα σκέ
ψις, ή Μπέζα·ιτ συνιστοϋσε νd: την 

Ι " Ρ.. ' "Ε πρcσεχωμε, αψοcιοι παντα. cc χε-
τε άνάγχη -- έτόνιζε - έκείνων 
των πραγμάτων προς τα όποία 
οιαψωνεi'τε και οχι έκείνων προς 
τα όποία συμψωνείτε. Σε τι χρησι-

, ' - , ' t • ' ' μευει να σας επαναψερη η ηχω τις 
� Ι Ι f \ / cιιχες σας σκεψεις, τις δικες σας 
λ 'Ι: \ '11 ' ·�' εςεις, τις οικες σας tοεες ;». 

At
' 

\ ' '  
, ' υτο το ερωτημα στρεψετα: σε 

ολους μας. 
ΧΡ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Προσευχή 

Της ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 

"Οποιος πάλλεται καi παλεvΞι yιά ι ά λvτρωθη, 
'Όπο•ος άyωι,ίζεται yiα ϊων αλλων τήν ελευθερία, 
"Οποιος άποτvyχάνει, κσi μέ υπομονή έξακολοvθεί, 

Αυτός άληθη:α προσεύχεται. 

'Όποιος, τούς πάντες άye-πδ: κσi δέν κα-.·αφρονεί . 
. οvτ' ενανε, καi τόν χειρό,ερον άκόμη συμπονεί, 

Κι' όποιος yια την άλήθεια βρίσκει μάρτυρος θανή, 
. Αυτό� άflη◊i' α προσεύχεται. , 

'Όποιος, σαν κάποιc: άfl'ήθ.Ξ1α yίνη τοv tyνωστή, 
μειδιώντας η καi σκvθρωπα 1 ήν άyκσλ άc'η, 
άκόμη· κι' όλομόναχος, χωρίς να τό δε=ιλιάση, 

Αυτός άληθινα -;τροσε(,χε.-:αι. 

Ή σκέψις νά σέ όδηyη σ' ά·,rότο λμες κινήσΕις, 
φρέσκος άέρας μοναχα ε1vαι οί παpc.κλήσεις 
καi προσευχή μοναδ.ική, η πρδ:ξις ή yεννοία, 

Σέ ϊέ·;οια προσcvχή κ' έσύ να συνηθίσεις! 

·1

•Ι

--� 
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Ή δόξα 

της 

Θεοοοφικής 

Έtαιρίας 

ΤΖΩΡΤΖ ΑΡΑΝΤΕΗΛ 

Δόξα της Θεοσοφικης 'Εταιρίας είναι δτι στόν κηπο των ί
δεων της πετούν πουλιά μέ τά πλέον διαφορετικά πτιλώματα έν
τελως άδελφωμένα, μέ άμοιβαία κατανόηση, μέ πλήρη άλληλεy
yvη παρά τiς τσσες διαφορές των έπi άναρίθμητων θεμάτων. Ζουν 
σέ περιβάλλον φιλίας, yαλήνης καi ευ-τvχίας. 

ΤΖΩΡΤΖ ΑΡΑΝΤΕΗΛ 

* 

Προσκλητήριο 
'Έλα άκριβως τήν ό.'ψα πού χτυπούν 
τά κύματα της Οίκοvμένης τήν Αυνή. 
Στό χωρο αυτό δέν vπάρχοvν τύμβοι, 
οvτε λαμπρέs έκλάμψfις άπό yvμιιά σπαθιά, 
οvτε κράνη στρατιωτων, ούτε πανοπλίες 
δλα yvμνά κι άπέριττα στό βωμό της 'Ιστορίας . 
Ή Γη εκπέμπει τό δικό της φως. 
Δέν ρούφηξε αίμα, δάκρv Ι<'αi στεναyμοvς 
οτιyμές θανάτου, στιyμές οδύνης κι άπελπισιας. 
Ή Γης αυτή κρύβει τό σπόρο της πραyμaτικης Είρήνης. 

ΛΟΥΜ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
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ΝΙΛΑΚΑΝΤΑ ΣΡΙ ΡΑΜ 

'Η θεία 
' , 

αρρονια 

Άρμοvία εΤvαι ή έvότης των διαφορών. 

* 

1975 

Ή εύτυχία εγκειται στήv πληρότητα της ζωης. <Η ζωή 
άπαιτεί συvειδητότητα καl έvαρμόvιση της καθημεριvότητος 
με τα ιδανικά, άλήθεια, όμορφια καl καλωσύvη. Τότε ή ζωή 
πηγάζει άπό εvα έσωτερικό κέντρον, δπου δεν ύπάρχει δυvα-

.. τότης συγκρούσεων. · · 

:* 
Νά ένθvμησθε δτι εκα0ιοv άτομον εΙvάι εvαγράμμα .στό άλ

φάβητο του Θεοv. Είτε παρελθόν, παρόν η μέλλον, εΙναι καί άπό 
εvρ θέμα στην Θεία 'Αρμονία. 'Ένας κόκκος άμμου στην άκροyια-
λιά της• αίωvιότητο�. · 

Ή τέχνη της :όμορφης καi ευτυχισμένης ζωης πραyματοποι
εϊται σύμφωνα με τρύς νόμους της Φύσεως, σε άρμοvία με τήv παy
iκόσμια τάξη, δποv δλα τά πραyματα άvvψώvοvται. 'Όταν ό 
άνθρωπος ζη σ' αυτή τήv κατάσταση αρμονίας, τε.λεϊ .σε. είρήvη 
με τόv εαυτό τοv κ�ί με τούς άλλους, γίνεται διώρvyα yιά τίς δυ
νάμεις ιrov δημιοvρyοvv τήv yαλήvη καί τήv ευτυχία των πάν
των. 

.. ,ι 
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Κ·ατανόησις 
Ο ΘΕΟΣΟΦΟΣ ζητεί vά καταvοήση τούς ΠΑΝΤΑΣ 

ΟΥΔΕΝΑ vά προσηλvτίση. 

349 

Προσφέρωv τήv yvωσιv, πού εχει κληροδοτηθη, vά τήv ΣΥΜ
ΜΕΡΙΣΘΟΥΝ ολοι οί ενδιαφερόμενοι, ΕΛΠΙΖΕΙ δη κατ' αυτόν τόv 
τρόπον, δια της αποκαλύψεως των κοιvωv θεμελίων ολωv των 
θρησκειωv, κάθε άνθρωπος θά εμβαθύvη περισσότερο στήv ίδικήv 
τοv πιστιv. 

ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 

* * *

Ό κόσμος της αύριον 
Ό Κόσμος -;rfjς Αvριοv - ό 'Έν α ς  Κόσμος, περί τοϋ όποίοv 

όμιλοϋμε σvχvά - θά ζητήση από -τόv καθεvα μας μείζονα ενημέ
ρωση yιά τiς αvάyκι:ς, τά διαφίροv1α, τά ήθη καί τίς ελπίδες ολωv 
των άλλων σvvαvθρώπωv μας. Δέv ύπάρχει μεyάλη διαφορά α
νάμεσα σέ μας καί τούς άλλοvς αvθρώποvς. Ό «εξω» κόσμος, στόv 
όποϊοv αναφερόμεθα σvχνά, είναι ό ίδιος μ' εκείνον όποv ζοϋμε. 
Τά προβλήματά τοv, μεyάλα η μικρά, είναι προβλήματα δικά σας 
καί δικά μοv. "Ας αποδεχώμεθα τούς άλλοvς, καθώς είναι, καλύτε
ροι η χειρότεροι. "Ας ενερyοϋμε μέ πνεϋμα αληθινης αδελφότητοs 
στους φίλοvς μα, καί το,:ις yvωρίμοvς μας, ώς σύμβοvλοι η βοηθοί 
εν παντί, διότι ή 'Αδελφότης είναι εκφοασις της 'Αyό-πηs, την ό
ποίαv δικαιοϋvται οί πάντες. 

ΤΖΩΝ ΚΟΑΤΣ 

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

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Θ.Ε. 1�-------------------·---· 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ' ΠΑ;γ'ΛΕΑ 

'Από τη χώρα τών Κάκτων 

Μια φωνή 
,;Αλλη φωνή· 
wΑλλη φων� 
wΑλλη φωνή' 
wΑλλη φωνή 

wΑλλη φωνή 

· Άλλη φωνή
, wΑλλη φωνή

Μια φωνή 
"Αλλη φωνή 
Φωνή τοv βάθοus 
Φωνή 
"ΑλΆη φί»νή 

· Ή 'φωνή τοv βάθquς

· Μια φωνή

(Σ u ν ε ι  δ η σ ι  α κ ό ς Δ ι ά λ ο y ο ς) 

Τώρα είμαι σ,τό λόφο των νεκρων. 
Έρχομαι,, ηρθα άπό τή χώρα των κάκτων. 
Κι έyώ ηρθα άπό τή χώρα των κάκτ.ων 

. \ ', . 

Ναί, ημο�ν άσπρη σαν ενα λεvι<ο χρuσάνθεμο. 
Για ν' άyκuλώνομαι διαρκως στή χώρα των κά- . 
κτων. 
wΑχνιζαν τα ροuθοvνια των τραίνων στή βορει
νή πόλιτεία. Ποv πηyαίνdμε; Όλο πηyαίνctμε. 
Ποuθενα δέν πηyαίναμε · σ' έJ<Είνη τή μακρινή ' 
μας χώρα των ι<.άκτων: 
Ποv είμασ-τε τώρα; Μήπως δέν είμαστε ποvθενά; 
'Εμεiς είμαστον πρόσφuyες. Τό, καλοκαίρι μαs ε-. 
τρωyαν τα·κοvνοvπια. Τα πάθη, τα μ11φοσvμ
φέροντα, δλες μας ο\ άρε, έs ητctν έJ<Ei κ�τοι. 
Είμαστε ερπετά. 
Δέ θ' άποκτήσοvμε φτερά. 
Κάποτε θ' άπο�ςrήσετε φτερά. 
'Ακοvτε, κάποτε θ' άπο�τήσοvμε φτερά. 

. Κάπ�τε πάλι θα πάροvμε ;rα φvσικά μας τα φτερά.,
Όταν σας πάρει δ θάνατος στήν άyκαλιά τοv, 
όταν σας πάρει στήν άyκαλιά τοv δ θάνατος, 

. τα φvσικά σας θ' άποκτήσετε φτερά. Μέyα ά
μάρτημα κάθε φόβος., Μήν άμαρτάvετε λοιπόν 
δηλαδή μή φοβεiσθε. · 

' ' ' 

Όλοι κοvβαλοvμε άyκvλωτοvς θώραΚΕς. Ποιόν 
θ' άyκvλώσοvμε καl ποιος θα μας άy�λώσει; 

:j 

.j 
.,. 
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Άλλη φωνή 

Άλλη φωνή 

Φωνή τοv βάθοvς 

κΑλλη φωνή 

κΑλλη φωνή 

κΑλλη φωνή 

κΑλλη φωνή 

Ή φωνή 

κΑλλη φωνή 

Φωνή 

Κορvφc(ίcι φωνή 

Φωνή 

κΑλλη φωνή 

κΑλλη φωνή 

Άλλη φωνή 

ΝΑλλη φωνή 

κΑλλη φωνή 

Φωνή τοv βάθοvς 

Μιά φωγή 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΑΚΤΩΝ 35,1 

Προσπαθοvσαμε τότε ν' αvξήσοvμε τ' άyκάθια 
μriς 

Προ-:,παθοvσαμε νά όξvνοvμε τό κάθε μας άyκάθι. 

Είναι καφός νά έξαφανίσετε όλα τά φανταστικά 
κdl τά πραyματικ;ά σας άyκάθιcι 

"HtlO'JV ένας KV'<\OS έρημιας 

Κι έyώ ήμοvν ενας κvκλος έρημιας 

Έyώ δεν ήμοvν μόν:::,ς 

Πως δεν ήσοvν ποτέ μόνος, 

Φpοvρός ηταν ό Θ_ός μοv μέσα στό βράδv, μέσα 

στό σκοτάδι της κάμαρής μοv, πιστός μας ενοι
κος 

Κι έyώ ηι.ιουv πιστή στόν στρατιωτικό μοv όρκο 

ν' άκολοvθω τό Θεό 

Τόν άποσπασματιι<ό μας ενοικο 

Ειυ•1ι σαν ένα δ;ντρο και δίχως στέγη βρέχομαι, 
μεσα στο δάσος μοv, μέσα στό δάσος μοv. Όταν 

βραδιάσει ι<αί ή νvχ τα μέ το φvσικό της βημα μέ 
έπισκεφθεί μέσα στή σπηλιά μου, μέσα στή σπη
λια μου ή βροχή μου Θσ στεyνωθεί Κρυμμένος 
μsσα στό δασος μοJ, μe\σα στό δάσος μοv 

Είμαι μια κοvκλα κενη 

Κι έyώ είuαι μ ιό: κοvκ\α κενή 

Έyώ όυως είμαι μιά κοvκλα yεμάτη. 

Πως έσv εισαι μια κουκλα γεμάτη; 

Είμαι μια κοvκλα yεματή άχυρο 

Νcιί, είμαι κοvκ'λα άχvρiνια, ετοιμη yιά τή Θεία 
φωνή τοv Θανάτοv μου 

Τά σώματά σας ειναι άπό μαyικόν &χvρο καμω
μένα Περιμένει μsσα τοvς ή ψυχή ν' άδvνατίσει 

τό φως της νύχτας άπό της ή μέρας τό φως. 

Ήμοvν σ' ενα vπόyειο κλεισμένος νvχτα-μέρα, 
περιwκλωμένος άπό έρμάρια κλειστά. • Ανοιyαν 

μέ ήλεκτρικά κοvμπιά. Μέσα τοvς εκρvβαν lόλα 
τά επίσημα μυστικά, πολλά χαρτιά, χαρτιά 
μέσα στςχ σκοτεινά μας έρμάρια φvλαyμένα. 
Ήuοvν ενας φvλακας άδtάφορος των μvστ1κων 
των κλεισμένων y1ατί τί χρειάζονταt ο! φvλα
κες όταν ό σvνδvασμός y1ά τό &νο1yμα των έρ
μαριων των ·σκοτειvων ηταν κρvφός; Τ &κovd 
μόνο νά σοπίζοvν. 
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"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη ;φωνή 

"Αλλη φωνή 

Φωνή -τοv βάθοvς 

,Μια, φωνή. 

Μιό: φωνη 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φώνή 

"Αλλη φωνή 

Ά�λη φωνή 
\ 

"Αλλη φωνή 
' ' 1  

Άλλη φωνή 

Άλλη φωνή 

ΙΛΙΣΟΣ 1975, 

Σ τό βάθος_ ηταν .ό φοvρνος όπου ψηνόταν τό ψωμί

των ταξιδtωτων . 

.' Από τή νύχτα επαφναν τή σεφά τοvς όλοt ot 

τdξιδtωτες ytό: τόν άρτο -;-ov ταξιδιο.v τοvς. 

Ξvπvοvσαν σ1yό:-σ1yό: τά · ,;rοvλιό: της θάλdσ

σdς καl πετοvσαv σέ yιαλόύς y,<pίζους . 

. 'Εμείς ι ση1<ώναμ1=. τόΊ'ις, σv;,ιμαχι1<Θύς, ά\Ιτιiτpό::rώ

ποvς καί uοφάζαμε μεταξύ μι:ς τά χρήματα των 

έμπόρων �dί τ' άλογα. 

Έπtνοούσdμe τείχη ytό: νό: σvνεvοηθοvμε τάχα 
μέ τ ήv ίσχύ, τήν Ισχv των σvμφερόντων μας. 
Σέ κάθε πόρτα κο-ί φύλακας. Πως νό: πeράσοvμe 
τόσα τείχη, τόσες πόρτes, τόσοvς φύλακες; 

' Ό Κλetδοvχος επρeπε vά' ρχεται στήν ώρα TOV 
v' άνοίyοvται ο! γραμμές καί νό: πεpv<;>vv _μέσα. 
άπό τή δήλωση της έλεvθερίας τοv φωτός φω
τtσμέvες άμαξοστοιχίες. Έπρεπε vά' ναι στή 
θέση τοvς ο! άποθηκάριοt των άποθηκωv, yιό:'

vά' ρχοvται οί νέοι τcίξιδι&τεs των �vραvίων 
άπείρωv vό: παίρvοvv τίς άποσκεvές τοvς τίς 
κdιvούρyιες καί τό: νέα τοvς έφόδια, νό: βρίσκοvv 
τ' άρμόδιά τοvς φορέματα, τό νέο τοvς περπά
τημα v' άνακdλύπτοvν καί v' άνdχωροvv πρός, · 
τήν άλλη τοvς έτοιμασία. 

Κατέβαιναν ο! σκοτωμένοι πολεΙ,'ισ:τές άπό τοvς 
παλαtούς πύρyοvς, ϊππεvαv τούς παλαιούς 
τοvς ϊπποvς,τοvς πόηζαν σέ πηyές νvχτεριvέS 
πρίv τούς βρεί τό χαραμέρι 

Πολέμησα ytά τήv 'Αντιόχεια. 

Καταβροχθίσαμε με· τούς φαναησμvύς μας τήv 
'Αντιόχεtα. 

Γιά νό: μήν vπάρχε1 -;-ώρα ποvθενό: ή 'Αντ1όχεtd. 

Ποv είvαt οί yεφvροποιοί, φωνάζαμε:. Ποv είνο.ι 
ot yεφvροποtοί νό: έτοιμάσοvμε· δ1αβάσε1ς. 

Περvοvμε, vό: περvοvμe στήν πραyμαηκότητα 
σ' εvα μέρος της πραγματικότητας, 

ΟΙ λάμπες μας είναι καμωμένες άπό δμίχλη,' 
' 1

Όλες ο! λάμπες μας ηταv καμωμένες, Κι έυ;ϊς πο
λεμούσαμε νό: κατuλάβοvμe το Οvσάκ, 

Πότε θό: πάροvμe, πόπ θό: πάροv ..ιε έπί τέλοvς τό 
Οvσάκ; 

·· ΊI
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Το Ούσακ είναι πόλη ι εyαλη, θέλει πολλοvs:σκι.
τωμένοvς. Μποροvμε νά δC::Jσοvμε χιλιάδες yιά 

νά πάροvμε yιά μ1α στιγμή μόνο τό Ούσάκ 

Σ ro � έλος πηραuε τό Ούσακ yια νά σκοτωσοvμε 
τόσοvs σκοτωμένοvs στην πεδιάδα των σκο
τωμένων μας Πήραμε τό Ούσάκ 'Αφήσαμε τό 
Οvσάκ 

Προσθεση, άφαίρεση Πήραμε τό Ούσάκ, άφήσα
}1ε τό Ούσακ 

Μπαίνουμε παντα σέ πολεμικές τριήρεις καί λέ
yοvμε, δε θα yνωρίσοvμε τΊs θεαs Άθηvαs τή 
σεβαστή ήσvχία, 

Άπο την μιά άπειλή στην αλλη χωρις τελος 

Σ' έκεϊνο το πσνδοχεϊο τρεμόπαιζε ό λvχνοs τή 
φωτεινη προσφορα τοv Τά σκvλιά yαύyιζαv 
μακρια στα ποιμνιοστάσια, ένω. τό καμπίσιο 
φεyyαρι άν�βα\\ ε στόν άρχαϊο ουρανό πάνω 
άπό τις σvναvλίεs των βάλτων κι ό Κράσσος 
έλεγε «Πλούσιος ειναι έκείνοs ποv δύνατα� νά 
σvντηρεϊ Ρωμαικα στρατοπεδα» κι άyοραζε, 
άyόραζε σLνεχωs παλι τίs περιοvσίεs των σκό
τωμέvων 

Έτοιμαζομαι να ειμσι '<αθαρόs ένωπιον -rης 'Ημέ
ρας 

θά φvyω άπο ,η δανεικη στέγη μοv σε λίyο θά 
φύyω 

Παρτε πίσω το σωμα μοv 

Ε ναι ή λάμπα μc:ς καμωμένη άπο όμίχλη. 

Είναι σί λάμπες μσs όλες ζvμωuένες μέ όμίχλη. 

Τό σ,ί-rι μοv ηταν ή ερημος 

Έλεγα, νά' τοs πάλι ό πελαρyο, πάλι μεταφέρει 
τήν τροφη μΞταφέρει στα μικρά τοv, νά τος πά
"\ι, ελεyα, ό καμπος ό χρvσος. 

Κάποτε συναντήσαμε μια οίκοyένεια άρκτων. 

Σκοτώσαμε τα μικρα της. Ή μη,έρα έπληyώθη. 

Στό θvuό της κ-::χ\ τη μητρική της πίκρα ξεφλού

διζε το δέντρο δποv είχαμ.: άνεβεi, eωs ότοv 

· νικήθηκε ό.πο την πληγή της.

Είχα άκούσει τό Δημοσθενη νά μιλα στοvς σκο

,ωμένοvς της Χαφωνειας έμπρος στοvs λόφοvς 
των άσπίδων καί των κοv.αριων. 
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ΕΙσαι άπό τή Χαιρώvcια; 

Ναί, εfμαι &:πό τή Χαιρώνεια. 

1975· 

ΗΕλεyε λοιπόν δ Δημοσθέvηs, μαs .«ol vεκρc\ αv� 
το\ ηταv τό στόλισμά μαs. Όπωs δ ήλιος τοέ
φει μιά στιyμή τfis Αiωvιότητας, ετσι κι αvτο_ί 
ετρεφαv μέ τό φως τfis άpεϊης τοvς 1ηs πολt
τείάς τήv vπερηφάvεια. τώρα μας άφησαν, δ 
ήλιος της άvδρε{·ςrς άπεσvρθη .. Ναί, φίλοι .μοv, 
ο! ηεσόvτες αvτο\ εΙχαv μοιράσει σέ μια vπέρο
χη διανομή τόv έα&τό τοvς σέ μας, yιά vά πα
ραμείvοvμε μέσα στήv τροφή τη� έλεvθερίας, 
Τώρα εlvαι ο! παvτο1 ιvο\ Χσιρωvιεϊς, σvμβολο 
της τόλμη� ·της vπέρτατης. Γιατ\ άv, άρχίζοv
με τή Σvvεση, ·.πρέηει vά .τeλeιώvοvμe μέ τήv 
'Ανδρεία». 

�Εχω μέσα μοv τό σωμct τοv Διοvvσοv καί τοv 
Δημόκριτοv τήv άθαμβησία. 

Μας κατοικοϋσαv ) eλαστο\ πρόyοvοι. Όρyώ
vovv τίς θάλα�σeς μέ μάτια στεγνά μπροστά 
στίς τοικvμίeς. Χώνονται μέσ-ι σέ δάση, άveβαί-

. vovν σκαρφαλώνοντσς σκοπέλοvς πeλαyίσιοvς 
σέ λιμάνια άναyκvροβόλητα .κc.Ι σκοτώνοvv μέ 
τ� τόξο τά Ιερά έλάφια κα\ ύστερα στρώvοvτο.1 
σιμά στά κοvφω:rά καράβια καί πίvοvν yλvκό -
κρασί άπό τήν :κlο μαρο. Ποτέ δέv τά χάvoJv 
έuπρός στοvς Κvκλωπεs, yιατί στή σταθερότη-, 
το. της σοφίfs vά καταφevyοvνε yvωρίζοvν. 
Διασχίζουν. βορeινές έκτάσe15. Τά κοvδοvvια 

των έλκόθρωv τovs ήχοvv πάvω σέ λίμνες · π6:-
. 

' 
' 

yωμένeς. Πολεμούν τovs Λαιστρvyόveς. Πηyαί-
νοvν πάντα πρός τήν πeριπέτeια.κα\ τήv ερevvo. 

Υlοθeτω την ερημό' μοv κα\ σώζομαι. 
Ε[μαι yηyενής_της έρήμοv.
Γεμίζει δ καιρός άπό κάθε έπώαση 'Απείρων. 
ΕΙμαι άβοήθητος .. 

. Ε[μαι άβοήθητη. 
Ποv εΙναι τό πpσyματι�ό σπίη μου, yιατΗδω 

' .

j 

1 

1 
1 

1 

· Ι

1 

-- -- --- -�··-·
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είμαι χωρls σπίτι, πραyματικό. Πότε θά έπ1-
στρέψω στό σπίτι μοv; 

Σιyα-σ1yά τό βράδv ώριμάζει τό σκοτάδι τοv τό 
φαινομενικό, yιά vά yεvvηθεί κάποτε πάλ1 τό 
πρωt μας τό οvσ1αστικό 

Ό καθένας μας λοιπόν ηταv μιά έvέδρα y1ά τόv 
άλλον; 

Άκοvτε, ά�οv-τε, άκόμη τά πλήθη σvόητα φωvά
ζοvv. Ζήτω ό κραταιός, Ζήτω ή κραταιότητα 
τοv Κράσσοv κι έξ1•χιλιάδεs άνθρωποι άπό τή 
φvση τovs έλεvθεροι - καί χθές ηταν έλεvθεροι 
πρiv έρθοvv ο! Ρωμdίοι, _:_ σταvρώvοvτd1 κατά 
μηκοs τηs Άππίαs όδοϋ, eξι χιλιάδε�. Άκοϋπ. 
Ζητω ή Κρατdιότητd τοϋ Κράσσοv. Ζήτω, 
Ζήτω. 
Στό πανδοχείο yίvεται άλλαyή Ίππων 

Άvccyyέλλω ότι ό μέyαs Άvτίοχοs έvικήθη. Τό 
κράτοs των Σελεvκιδωv στήv οvσία κατελvθη. 

Τά φωτα λάμποvv μέσα στά πdλάτια, σά vά' 
χovv γιορτή, y1ατi δέv ξέροvv άκόμη πώs ό 
Μέydς 'Αvτίοχοs έvικήθη κ1 ότι τό κράτος των 
Σελεvκιδωv τοvλάχιστοv στήv οvσία κα-τελvθη. 

'Αλλά στή Ρώμη δοξάζε1ω ό Ν1κητήριοs Ζεvς 
στό Καπ1τωλ10 Ζήτω ό Zεvs, ό αvτοκράτωρ. 

Τί ειμαστε λοιπόν μέσα σέ τόση περιβεβλημένη 
δική μαs άvοησία Μνήμη τοv πρώτου τΌv_ 
ραvοϋ; Είκόvεs των οvρ,αvωv ειμαστε ; 

Σά ζωα ζητούμε ζεστασιά στή Βαρvχειμωvιά 
μας. 

Γ ραφοvμε σε μιά φλοvδα δ έvτροv τή λέξη «Σω
τηρία» πότε ccvτή μccs ή είδο ποίηση θά έκ
πληρωθεί; 

ΝΗρθcιμε άπό τή χωρα των Κάκτων. Άι{όμη δέ 
βλέπουμε καθαρά. Τά μάτια μσs είναι θαμπω

μένα, σά λάμπει μέσα στήv προηyοvμεvή μαs 

κccταχvιά. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Άντιπάτρου τού Σιδωvfου 
'! Ας δώσεΊ της 1<;:ατάνης ή πυρπολημένη χώρα 

. τ-ηv"ήρεμία στό μουσόληπτο τοv Στησιχόροv στόμα. 
Στοv Όμήροv την ψvχη ετχε αυτός τό. σωμά τοv προσφέρει 
σαν κατοικίq; δεύτερη - ό Πvθαyόρας ώς cιδάσκε1• · · 

Παλατινη Άνθολοyία Vli, 75 
Μετάφραση : ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑ 

Σημείωμα°:" Στή ό:ρχαιότητα σvνέιφιναν συχνά τον Στησίχορο μέ τόν •ομηρο . 
. Ό Στηi:,ίχορος yεvνήθηκε στήν 'Ιμέρα της 

1

1ταλίας τό 630 π.Χ. κα! πέθανε τό 
550 π.Χ. 

, 

* 

Τόν άπάντησα σήμερα ... 
Τς,ν άπάvτησα σήμερα έδω 
άπορφανισμξνον; διωκόμενον, πένητα 

. 1 πάνω στη φλεyόμειiη ερημο των καιρc,:,ν 
στην εσχατιά της άπόyνωσης . 

. _τΗταν αυτός 
ό Άδαμ 
δ πρωτος κί' ό εσχατος 
ό κατ' εiκ6να κι' όμοίωσιν 

· ' ό άνθρωπος
μέ τα μάτια άπό ουρανό 
με τα χέρια άπ6 ίδρωτα 
καi την καρδια προσφορα:άπό ψωμί· 

'άχνιστό. 
ΤΗταv αυτός 
καi yονάτισα κι' εκλαψα μπρός τοv 

. 
' 

αύτός 

_,καi σκιρτοvσε ό κόσμος μ' ελπίδα μαζί τοv 
1$Q:i τα πράyματςχ παίρναν καi πάλι σκοπό 
νόημα ξα\lοίyαν δλα άyαθό 

·κάτω άπ' τό πρόσταyμα :τοv ήλιοv,.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 
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ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ 

φυσικοεπιστημονικό Τό νεώτερο 

κοσμοείδωλο άποι<λείει νά συνεχίζεται 

ή παραδοσι�ι<η στενη άνθρωποι<εντρικη 

σύλληψη περί Κόσμου ι<αi Ζωης (*)

Ή άλματωδης προοδος που συvτελε
σθη κε στίς τελευταίες δεκαετίες στον 
τομεα τώv φυσικών έπιστημώv θα περί
μενε κανείς ότι θα pvοιγε νέους εύρυ
τατους όρίζοvτες και στη σφαίρα τοϋ 
φιλοσοφικοϋ στοχασμοϋ Καί ότι οί 1ιεοι 
αύτοί εύρυτατοι όpίζοvτες στή σφαίρα 
τής φιλοσοφικής σκεψης θα κατέληγαν 
να άποδεσμευσουv το άvθρωπιvο π1ιεϋ
μα άπο τήv άποκλειστική του πρc.σή
λωση στον μικροσκοπικο τοϋτο κοκκο 
αμμου της θεικής άμι,.ογιαλι1Ίς (όπου 
ή Μοίρα εχει τάξει το ,δικο μας βιολογι
κό είδος σέ μια διαβιωση χιλιάδων αίώ
vωv. δση προκειται να είναι ή άvθρώ
πιvη διάρκεια μέσα στη ροη τοϋ ίστο
ρικοϋ χρόνου) καί θα κατέληγαν ετσι 
νά διαμορφώσουν μια vεα άποψη στήv 
θεώρηση τοϋ κοσμου καί τής ζωής Μιά 
νέα άπcψη, άπό άλλη όπτικη γωvιr ,

1
ύπο 

(,ι.) j.ύο άναχοινώσεις 125 'Ιανουα
ρίου χαί 31 Μαρτίου 1975) σ�ήv ύπό 

τήν προεορία του χαΟηγητου-άχαοη

μαιχου χ Κωνστ Τσάτσου (χαl τήν 

άν.-ιπ,>οεορία του χαθηγητου-βοuλεu.-ου 
χ Δημ. Νιάνιαι Η'Ελληνιχή Φιλοσο

φική Έταιpίαη. 

εύρυτερο δηλαδή πρίσμα, σέ τρόπο πού 
ό φιλοσ:>φικος στοχασμος νά βρίσκεται 
περισσοτερο σ' έπαφή με ηι νέα πρα
γματικοτητα τη.ς ζωής καί τοϋ κόσμου, 
ί:τσι οπως οί θετικες έπιστημες μας τήν 
άποκαλυπτουv αύτηv τήv τελευταία 
άπ' τό δευτερο ήμισυ τοϋ Ι 9ου αί. καί 
πέρα 

"Όμως αύτο δέν ί:γιvε. ·ο φιλοσοφι• 
κός στοχασμός κι ή κοσμολογική θεώ
ρηση δέν έχουν άκολουθήσει εως τά 
σήμερα αύτη την όδό της άληθινης, τής 
γνήσια� παγκοσμιοτητας, μολονότι ή 
προσφιλης στίς φυσικές έπιστημες μέ
θοδος της θετικής ερευνας ί:χει άνοίξει 
αύτον το δρόμο ότrο δεκάς5ες χρόνια 
τώρα, μέσα στίς άπέραντες έκτάσεις 
τσϋ κοσμικοϋ χωρc υ. Τα συγχροvα 
ρευματα φιλοσοφικοϋ στοχασμοϋ άκο
λουθοϋv έν τουτοις τήν πεπατημένη, 

, τήv όδό δηλαδή ή όπ ία είχε άρχίσει 
άτrό τό άρχαίο έλληvικο πνεϋμα κι' εχει 
καταστη παραδοσιακή στή δυτική δια
νόηση μέσ½) τής ίταλικής'Αναγένvησης. 

Όλοκληρη ή ούμαvιστ:κή παράδοση, 
ή θρησκευ ική διδαχή, τό έλληνορω
μσικό πνεϋμα, n 'Αναγέννηση κι ή Δύση 
τοϋ 17ου καί τοϋ Ι &>υ καί τοϋ Ι 9ου αίώ
να είχανε κληρcδοτήσει στή δική τους 
διανοηση τήv πίστη, τήν άκράδαντη 

1 

Ί 
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τrεποίθηση δτι .ό ciνθρώπος εΙναι τό 
πνευματικό, κέντρο τοu σύμπα1ιτος. Κι 
ετσι καi σήμερα ή φιλοσοφία μαι, εχει 
μείνει άθεράπεuτα εως τά τώρα έγω
κεντρική: άνθρωπομορφικη δηλαδη καi 
γεωκεντρική. Καi ως τά σήμερα άκόμα 
δίνει τό πνεuμάτικό ·«κέντρο βάρους» 
σϊη δική μας γη καi στη· δική μας άν
θρωπότητα. Δέν εχει άκόμα άτενίσει 
πέρα:: μακρυά γύρω μας στού� άττέραν
τους δρfζοντες, τούς όποίοuς οί θετι. 
κές έπιστημες μας εχοuν fjδη άνοίξει 
καi μας. τc.ύς δείχνουν, γιά "ά στοχα
σθη μήπως ύπάρχοuν κάπου έκεί στά 
φωτόσπαρτα πελαγη τοu κοσμικοu χώ
ρου μuριάδεc και μup!άδες γένη διαφο
ρ�τικών κάθε φορά βιολογικών είδών, 
μερικά τών όποίων τελοuνε ίσως ί:ψη
λότερα άn' τή δική μας βαθμίδα. Ύψη- · 
λότερα σέ νοητικη Ισχύ, σέ 11λοuτο συ
ναισθηματικό, σέ γνωστικές δuναμικό
τητές, σέ κεραίες συλλήψεως, έν γένει 
σέ ποικίλες· έκδηλώσεις πνευματικής 
ζωής. 

Ή κοσμολογικη θεώρηση δέν εχει 
άκόμα - ούσιαστικά - ύψώσει τό 
βλέμμα άττ' τη μικροσκοπική μας σφαί
ρα. Κι' ετσι: δταν π. χ. οί έ'!.-λιανοi μi: 
ύπερηφάνεια διεκήρuσσc..ν εως τά τέλη 
άκόμα τοu Ι 9οu δτι τό πνεuμα ειναι τό 
μόνο πού θεωρεί καl στοχάζεται, έν
νοοuσαν άποκλ.ειστικά τό πνεuμα του 
δικοϋ μας βιολογικοίί είδοu.,. «ΕΙναι 
τό μόνο, ελεγαν, πού θεωρεί ι<αί στο
χάζεται, εχc ντος_ γιά άντικείμενα _θεω
ρήσεως όλόκληρο τό σύμπαν καl τόν 
ίδιο τόν 'έαuτό του» (στον τομέα της 
έσωστρεφο.ίίς διανόησης αύτόν τόν τε
λευταίο). «Κάθε τι αλλο στούς κόσμους 
τοίί Ύπαρκτοu, ελεγαν, κάθε τι αλλο, 
είτε εμψuχο είτε αψuχο, εΙνςιι nάντστε 
(ιντικεί'μενο θεωρήσεως, κανένα δέν 
εΙναι ύποκείμενο». Ποτέ ό 19ος αίώνας, 
άκόμα κι' ως τίς τελευταίες του δεκαε
τίες, ποτέ δέν εΙχε διερωτηθη "μήπως 
εΙναι άπαράδεκτα άνθρωποκεντρική 
αύτή ή έκδοχή, πατέ δηλαδη δέν εΙχε 
αtσθανθη την άνάγκη νά προσθέσει δτι 
«οί παραπάνω συλλογισμοί ίσχύοuν 
φυσικά μέ την προϋπόθεση δτι περιο
ρίζουμε τήν παρατήρησή μας μόνο στά 
πλαίσι� πνεuματικοϋ βίcu πάνω στη 
μικρή τούτη σφαίρα τούρανοίί, τή δική 
μας, πάνω στό,δικό μας μονάχα π�α
νήτη». 

'Ανάλογη παρατήρηση γιά την έπι-

κράτηση μιας στενά άνθρωπ<?μορφικης 
νοοτροπίας Ισχύει δχι μόνο γι.ά τόν 
.19ο αίώνα, άλλα και για τόν δικό μας · 
τόν 20ό. Τά κuριαρχοίίντα καl θεωρού-
μενα ώς νεωτερίζοντα φιλοσοφικά ρεύ
ματα, καi τώρα άκόμα εχοuν αύτή την 
άνθρωποκεντρικη σφραγίδα τρόπου 
στοχασμοίί: Όταν ό Μαρτίνος Χα"!δεγ
γερ π. χ. λέγει δτι ό ανθρ41πος εΙναι τό 
μόνο όν πού εχει τήν δυνατότητα νά 
κατανοί'j τό Sein (τό ΕΙ ναι),, δέν α!σθ,ά
νεται την άνάγκη νά προσθέσει δτι «δια
τυπώνω αύτή τή σκέψη μέ τή\ προϋπό
θεση φυσικά, δτι περιορίζει κανείς τήν 
παρατήρησή του στά πλαίσια Π\,εuμα0 

τiκοίί βίου πάνω στή μικρη τούτη σφαί
ρα τούρανοίί, τή δική μας, πάνω στό 
δικό μας μονάχα πλς�νήτη». 

Κι' άκόμα στις άρχi:ί; τοίί 20οίί άiώ
να, δταν ό Βίντελμπαντ κι ό Ρίκερτ κι οί 
αλλοι νεοκαντιανοl έκπρόσωποι της 
φιλοσοφίας τών άξιών κι ς, κάπως με-. 
τανενέστερcς 'Εδουάρδος Σπράνγκερ, 
δταν ελεγαν δτι όλόκληρος ό κόσμος 
τοίί άντικειμενικοίί πνεύματος, τό σύ
νολο δηλαδή τών πολιτιστικών άξιών 
στον τομέα τοίί πνεuματικοίί πολιτι
σμοίί, δτi εΙναι δημιούργημα τοίί άν
θρώποu, ποτέ τους δέν εΙχαν αίσθανθί'j 
τήν άνάγκη νά κάνουν τή διάκριση σέ 
κάθF είδικώτερη σφαίρα πολιτισμοίί, 
άναμεταξύ άφ' ένός τώ" Ιστορικών 
πραγματοποιήσεων καl άφ' έτέροu της 
άντίστοιχης πολιτιστικί'jς άξίας σάiι ί
θuντήριο u ίδεώδους. Έλεγαν μi: γένι
κώτατη σύλληψη φιλοσοφικ(jίί στοχα
σμ1 ίί καl μέ γενικώτ_ατη έπίσης λεκτικη 
εκφραση δτι ό πολιτισμός όλόκληρος 
εΙναι προβολή τοίί άνθρώnινοu πνι-ύ
ματος στον έξωτερικό κόσμο. «ΕΙνα.ι 
πνείίμα· έκπορεuόμενο έκ τοίί πνεύμα
τός μας», ελεγσν, χρησιμοποιώντας σ' 
αύτή τή φράση τόν δρe, «π1ιείίμα» τήν 
πρώτη φορά μέ νόημα άντικειμενικό -
δηλ. πολιτισμός - καl τή δεύτερη φορq. 
(«rκ τοίί πνεύματός μας») μέ "όημα ύ� 
ποκειμενικό, νοώντάς δηλαδή στή δεύ
τερη· αύτή φορά 'τό δημιουργικό τοίί 
πολιτισμοίί ά ν θ ρ ώ π ι  ν ο .πνείίμc. 

Ενα αλλe, δμως φλογερό άναρώτημα 
τοίί φιλο_σοφικοίί στc'χασμοίί δέν τούς 
εΙχε καθόλου άπασχολήσει, δέ" τούς 
εΙχε ελθει καθόλου στή σκέψη. Τό άνα
ρώτημα πού τελεί σέ συνάρτηση μέ τή 
διάιφιση άναμεταξύ τών ίστορικώς 
πραγματοποιηθέντων άφ' ένός καl άφ' 

'
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έτέρου τής άντίστοιχης τrολιτιστικης 
άξίας αύτής καθ' έαυτήν σαν ίθυντηριου 
ίδεώδους. Δηλαδη (αν τrάρwμε το\ τu
μέα τής καλλιτεχνικής δημιουργιας) 
Τό δτι εΤναι εργα άνθρwτrwν τά συγκε
κριμένα μεγάλα εργα, τά !στορικώς 
πραγματοτrοιηθεντα, τr.χ. το συμπλεγμα 
τοϋ Λαοκόοντος ή ή Pιeta τοϋ Μικε
λάντζελο, αύτό το γνωρίζουμε περί αύ 
τοϋ δέν υπάρχει δευτερη γνwμη. "Αν 
γίνει όμως ή τ,ένθιμη ύποθεση πως άπο 
μια μοιραία συμπτwση ούρα\ ιwν φαι
νομενwν, ό πλανητης rοϋτος εΤχε άνά
ψει καί καη άπό μία του συγκρουση π.χ. 
με κολοσσιαίο μετεwριτη, τrριν τrρολά
βει νάναπτυχθή πάνω του ή ζwη, τί θα 
ε(χε χάσει ό πολιτισμος στην παγκο
σμιότητά του; Θά ηταν ά1,υπαρκτες οί 
αίσθητικές άξίες (αύτες καθαυτες) σαν 
ίθυνrήριο \δεώδες,Θά ηταν άνύπαρκτο 
αύτο καθαυτό τ'ο νοημα τοϋ ώραιου 
στην καλλιτεχνική δημιουργια, Ή ά
τrλώς δέ θα εlχε λάχcι ίστορικη πραγμα-
1 wση στα συγκεκριμι.να μεγαλα εργα 
τά διvά ι-ας, για τά όποίc τοσο ειμαστε 
σάν i.ινθρwnοι ύπερηφανοι, τα όποία 
δηλαδή είναι άνθρwπινα δημιουρνημα
τα καi άτrοτελοϋνε, ώς ύλοποιηση u.ί
σθητικών άξιών, το καυχημα τοϋ πολι
τισμc.J μας; 

Κάτι άναλογο καi με τόν τομεα της 
θρησκευτικοτητας. • Αν ή παραπάνω 
ύποθετική καταστροφή είyε γίνει -
άπό μιά τυχαία συμπτwση ούρανιwν 
φαινομένων - πρiν προλαβει νάναπτυ
χθή ή ζωή σrον πλανήτη μας, τι θα εΙχε 
χάσει δ πολιτισμος στην παγκοσμιοτη
τά του, Τί θά ήταν σημερα άνυπαρκτο, 
Τό συναίσθημα τής θρησκευτικοτητας, 
αύτό καθαυτό, η θρησκευτικοτης σαν 
ίθυντήριο ίδεώδες, ή θερμη αύτή συ
ναισθηματική ελξη πρόc άνwτερrς δυ
νάμεις, ή ψυχική αύτη παρόρμηση για 
τή λατρεια Τ:)ϋ «Άγιου'>, θά ήταν άνυ
παρκτη καi κείνη, αύτή καθ' αύτην; Ή 
άπλώς στις έπί μερους θετικές θρη
σκείες - στόν μουδισμο, στόν χρι
στιανισμό κ.λπ. - δεν θα είχε λάχει άπ' 
τή Μοίρα ή τυχη τής γνwσ.ής ίστορικf\ς 
πραγματώσεwς;Μέ αλ,\α λόγια δημιcυρ 
γημα τών άνθρwπίνwν κοινωνιών ι.ίναι 
άπλώς οί ίστορικώς πραγματοτιοιη
θείσες θετιι<ές έnl μέρους θρησκείι.ς 
η κι α.ύτό άκόμα τό θρησκευτικό συναί
σθημα, σάν ίθυντήριο ίδεώδες, στό ό
ποίο όφείλεται ή vένεση κι ή διαπλαση 
κι ή άνάπτυξη κι ή ίδιόμορφη έσwτερι<η 

δομή τής καθεμιανής θετικής θρησκεί
ας; \ίεpα Ιστορία, δόγματα, τύποι λα
τρείας κ.λπ 1. 

Κατι άναλογο και με τον τομέα τών 
ήθικών άξιών. · Αν ίιτr:>τεθή ότι ή περί 
ής άνwτερw ό λογος βιβλική καταστρο
φη ειχε συντελεσθή nplv προλάβη νά
ναπτυχθή rΊ ζwη στον πλανήτη μας, τι 
θα είχε χασει δ πολιτισμος στην παγκο
σμιότητα του; Τι θα nταν άνυπαρκτο 
σημερα, Ή διάκριση άvαμεταξυ καλοϋ 
και κακοϋ αύτη καθαυτή, δ λεγομενος 
δηλαδή ήθικος κι.νονας σαν ίθυντήριο · 
ίδεώδες,θα ήτι.νε κι αύτός άνυτrαρκτος, 
η μήτrwς άπλώς τα ίστορικώς πραγμα
τοποιηθεντσ μεγάλα συναφή κηρύγμα
τα, ότrwς π χ. ή ήθική διδαχη τσϋ Σw
ιφατη καi τοϋ Κομφουκιου κai τών i.ιλ
λwν μεγάλων ήθικοδιδασκάλwν τοϋ γέ
νους μας, μόνον αύτά, δεν θα είχανε 
καν άνaφανή; Με i.ιλλα λόγια δημιουρ
γημα τών άνθρwπινwν κοινw ιών. και 
τών άντίστοιχwν ύψηλοϋ έπιπέδc υ πα
ραστημάτων τών μεγάλων ήθικοδιδa
σvaλwν τοϋ γενους μας εlνaι κ ι' α ύ
τ η ά κ ο μ a ή δ ι α κ ρ ι σ η ά ν α
μ ε' τ a ξ υ κ α λ ο ϋ  κ α i  κ α κ ο ϋ, 
κι' aύτος άκομa ό ή θ ι κ ο ς κ α " ο
ν a ς σ a ν σ υ λ λ η ψ η, σ α ν ν ο
η μ α, σαν ίθυντήριο ίδεώδες, ή μήπως 
το άντίθετο, δημιcυργημα άνθρώπινο 
εlναι μο\ο τα ίστορικώς πρaγμaτοποιη
θεντα μεγάλα ήθικa κηρυγματa , Kai το 
i.ιλλο συ1,aφrς φλογερό άνaρwτημa 
οτον ιδιο τομεa τών ήθικών άξιών · Το 
κηρυγμα για τή διaκριση άναμετaξύ 
κaλοϋ και κaκοϋ, δ ήθικος κανόνας σάν 
συλληψη τοϋ φιλοσοφικοϋ στοχασμοϋ, 
το ίδανικό για τήν ήθική τελειwση τοϋ 
άνθρwπου, ε νσι φτιαχτά άνθρι,.,πινα 
εργα, τεχνητά, άνθρwπινης κατ,aσκευ
ής, κομwμενα για λόγους μιας άνώτε
ρης σκοπιμοτητας, γιά νά καταπολε
μοϋνται τα ένστικτα κaί τά όρμεμφυτc, 
τά έκ καταβολής έδρευοντa στην άν
σρwπινη ψυχοσυνθεση άπο τους και
ρους τών npwτcyovw, καί για να ειναι 
έφικτη μιά κατα τό δυνατόν άνθρwπι
νwτερη μορφή συλλογικής ζωής στον 
κοινwνικο βίο, fi μήπως τό άντίθετο, 
ε χ Ο υ V ε V α έ ξ α ί σ ι Ο ό V Τ 0-

λ �γ ι κ ο 'Α ν τ ί κ ρ υ σ μ α  κ α 
τr ο υ Άλλο ϋ, άνεςάρτητα άπ' τή 
δική μας γή κι άπ' τό βιολογικο είδος 
που την κατοικεί, εν a έ ξ α ι σ ι  ο 
ό ν τ ο λ ο γ ι κ ό 'Α ν τ ί κ p υ σ μ a, 
πού δεν θά έθίγετο στό παραμικρο κι αν 



360 ΙΛΙΣΟΣ 197.5 . 
' 

άκόμΟ: δέν,εΙχε καθόλου ύττόρξει τό άν
θρώττινο γένcς στόν δικό μας ττλανήτη; 

Άν δοθεί καταφατι�η άnάντηση σ' 
αύτό τό τελευταίο φλογερό άναρώτημα · 
της φιλοσοφικής σκέψης, τότε, μέ τά 
δεδομένα τών άττέραντων όριζόντων 
ττού εχόυ\ε άνοίξεt μέσα στα εύρύτατα· 
ττλα.ίσια τοϋ κοσμικοϋ χώρου ο! τελευ
rαίες άνακαλύψεις τών φυσικών έπι
στημών, ή θρησκευτικότης σαν ψυχική 
τταρόρμηση, ή διάκριση άναμεταξύ κα
λοϋ καί κακοϋ, ό έ\' γένει ήθικός κανό-

. νσς, οί αισθητικές άξίr.ς στην καλλιτε- • 
χνική δτjμι,ουργία, δλα αύτά τά ύψηλης 
στάθμης· ίθυντήρια ίδεώδη, εχουνε κι 
άλλcϋ τίς !στqρι_κές των πραγματοποιή
σεις, άλλcϋ, εξ<.J άπ' τη δική μας γη, 
εξω άπ' τή δι.κή μας άvθρωττότητα, άνε
ξάρτητα άπ' τό δικό μας -βιόλογικό εί
δϊς. nς εχουν 'κι' άλλοϋ συντελέσέι τίς 
δικές των ίστορι'κές ττρα.γματοπι;,ιήσεις. 
Κι άλλοϋ πάλι τίς είχανε καί στό παρελ
θόν, στό μακρινό τταρελθόν, πρίν άν.α
φα-.,εί ή ζωη στόν δικ� μας ττλανήτη, 
Καί θά τίς εχουν καί. στό μέλλον, δταν 
θαχη. ττάψει νά ύπάρχει ζωη στη δική 
μας σφαίρα. 

Σέ άποστάσεις χρονικές τεράστιες 
κάποτε καί σέ άττοστάσεις κοσμικοϋ 

· χώρου κυριολεκτικά άστρονομικές, ό
κόσμcς τσϋ άντικειμενιιφϋ πνεύματος,· 

• ό. πνευματικός _πολιτισμός στους ύψη
λότεp<,υς τομείς του, έμφανίζει μιαν 
τταγκοσμιότητα, για την όποίaν δέν
είχανε Ιδέα οί παλαιότερες έποχές της
γεωκεντρικής- κι άνΘρωποκεντρικης
νοοτροπίας'. 'Αλλά για νά μττορέσ:ει νά
συλλάβει ό φιλόσcφος aύτη την παγκο
σμιότητα στον κόσμο τοϋ άντικειμενι
i<cϋ ττνευμστος, ττρέπει νά εχει πρώτα 
τήν ίκανότητα νά άπaντήσει άρνητικά
στό έρώτημα αν εΙνaι η δχι άπλα άν
θρώπινι;ι κατασκευάσματα ό ήθικός κα
νόνας; ή θρησκευτικότης, ci ύψηλές 
αισθητικές άξίες κι έν. γένει δλα τά ύ
ψηλης στάθμης ίθυντήρια ίδεώδη.
. Ή θέση την όποία ύnοστηρίζουμε

μοιάζει έκ ττρώτης δψεως δτι διαπνέε
ται άπό μία τάση ττρός τό «'Υπερβατι
κό». Πολύ λίγο συμπορεύεται μέ τό
πνεϋμα τοϋ Ι 9ου καί τοϋ 20οϋ δικοϋ
μας αιι;,να; ττού τούς χαρακτηρίζει μια
θετικώτερη νοeιτροnία στρν τομέα τοϋ
φιλοσοφικοϋ στοχασμοϋ. 'Εν τούτοις
aύτη ή θέση καταδεικνύεται πc.λύ λιγώ-

1' 

τερο ύπερrατική, αν iiθελε κανείς φιλc
·σοφήση σύμφώνα μέ τά δεδομένα τών
τελευταίων άνακαλύψεων τών φύσικών
έπιστημών-κι. ίδίως της άστρονομίαc
καl,της άσ_τροφυσικη(, -:- Kf �ν ηθ�λΕ. 
άτταλλaγη άπό τίς τταρωnίδές μιας γεω
κrντρικης κι. άνθρωττομορφικης θεω- •

· ρήσεως τοϋ' κόσμcu· κ-:ιί της ζωης. . 
Στους καιρcυς της πλατω1ιιi<ης tδεc

κρqτίας θά μποροϋσε κανείς νά συναν
τήσει τό '(όημα τοϋ «αίώνιου προτύ
που·>, της ίδέας, τοϋ άρχέτυπου, μέσα
στόν κόσμο τών Ιδεών, τή σιJλληψη γιά
τη μεταφυσικη πaλιν\.όστηση: Κι αύτή ·
δμως διαφέρει σημαντΊκά άπ' τη δική
μας θέση δτι cί ύψηΜς άξίες ττολι, ισμο'ϋ
καί τά ίθυντήρια ίδεώδη εχουν κά:rτου
Ά Χ λ ο ϋ, εξω άπ' τ9 δικό μας περι
βάλλον ζωης, ε ν a' έ ξ α ί σ ι ο ό ν
τ ο λ ο γ ι κ ό 'Α 'ν τ ί κ ρ υ σ μ a. Κάτι
δηλαδή όντολογικά, 'Αληθινό, Ύπαρ
ι<τό,. πού δέν μποροϋ1ι δμως ν,ά Τ ό
προσττελάσουν οί νοητικές κεραίες τόϋ
δικοϋ μας βιολογικοϋ είδους κal nολύ ·, 
όλιγώτερο μπορεί ν ά . Τ ό έ ρ μ η-
ν ε ύ. σ ε ι ή νοητική δομ,ή τοϋ άν�ρώ
που κι ή σύνολη όρθολογική του όργά
νωση, δπως τοϋ Έlναι δοσμένη άπ' τή 
Μοίρα έκ καταβολfjς.

Ύστερ' άπ' τά κυριαρχήσαντa ρεύ
ματα φιλ:οσοφικοϋ στοχΟ:σμοϋ τοϋ Ι 9ου 
καί τοϋ δικοϋ μας τοϋ 20οϋ, ϋστερ' άπ' 
την ύπερτιμημένη άξιολόγηση της θε
τικής παρατήρησης της γύρω κοινωνι
κής πραγματικότητας τοϋ Αϋγουστου
Komte, ϋστερ'άτ,' την έκδοχή του _για
τό τρίτο στάδιο - τό βασισμένο' στην
πραγ.μaτιστΊκή θεώρηση; μετά άπ' τη 
θεολογική χρονικη περίοδο καί άπ' την 
ύστερώτερη έποχη της μεταφυσικής
πίστης - ϋστερ' άπ' τούς έγελιανΌύς
καί τούς αλλους νεοκαντιανούς τοϋ
19ου, ϋστερ' άn' τούς ύπαρξιστι:ς. τοϋ
20οϋ, καιρός τώρα νάκουσθεί κι ενα 
φιλοσοφικό κήρυγμα. διαφορετικό,• βα
σισμένο στους άnέραντους όρίζοντες
βιολογιι<ης ύττάρξεως καί-πλειονότητας
ι<ατοικούμενων κόσμω_ν, στους άπέραν
τους όρίζοντες πού εχουν άνοίξει στην
κ9σμολογική θεώρηση οί τελευταίες
άνακαλύψεις τών φυσικών έτιιστημώ'ι,
μέ τό-άπίστευτο για παλαιότερες έττοχές
.είιρος κοσμικοϋ χώρου. Καί τό νέο αύτό
φιλοσοφικό κήρυγμα, μέ τό κεντρικό
σύνθημα «άττaλλάγητε άπ; τίς παρωπί-
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δες της ώς τα τωρα γεωκεντρικής κι 
άvθρωπομορφικης θεωρησης τοϋ κο
σμου καί της ζωης», το vεο αύτο φιλο
σοφικό κήρυγμα είναι συντο ιισμένο με 
τίς ώς δvω τελευταίες άνακαλυψεις της 
φυσικής. 

Ό. τομεας της ούράνιας μηχανικής 
ειχε.v ε ϋρει τον Κοτrερvικο τοu τrρίv 
πεντακόσια όλο1<ληρα χροvια Καιρος 
τωρα κι ο! δικοί μας τομείς τοϋ έπ,στη
τοϋ νά άvαζητοϋvε τον δικο τους Κο
περνικο . Οί τομείς τοϋ φιλοοοφικοϋ 
στοχασμοϋ και της κοσμολογικης θεω
ρησης. Καί πραγματικα, μοvαχα σrov 
τομέα της ούρανιας μηχανικής tχουμε 
μτrορέσει έμrίς οί άνθρωποι να είμαστ·ε 
ένσυvείδητα κοπερνίκειοι. Στή σφαίρα 
της φιλοσοφίας tχουμε άκομα μεινει 
άθεράπευτα πτολεμαικοί «γεωκεντρι
κοί» δηλαδή κι «άνθρωτrο1<εντρικοί» 

Διατυπωνω αύτες τίς σι<εψεις, στηρι
ζομενος στήv τrετrοιθηση ότι θάρθη μια 
μερα, σέ μακρινό μελλοvτικα χροvια, 
που ή έπιστήμη της διαστημικής έποχης 
τοϋ καιροϋ τών μα1φιvώv άπογονων 
της τωρι..,,ης μας γενεάς, θα μας δειξει 
τrιό φανερά - με τη θετική μέθοδο που 
τrάvτα άρέσκουνται να χρησιμοποιοϋνε 
οί φυσιι<ές έπιστημες - αύτην τη\. παγ
κοσμιοτητα στον τομεα τοϋ άντικειμε
νικοϋ πνευματος. Τ-<ηε ή ολη νοοτρο
πια στή σφαίρα τοϋ φιλοσοφικοϋ στο
χαομοϋ καί της κοσμολογικής θεώρη
σης θά εχη άλλάξει ριζικα Δέν θα 
ξεκινάει πια ή φιλοσοφική θεωρηση άπ' 
το δικο μας βιολογικο ε δος κι άπ' τίς 
δικές μας γνωστικες δυναμικότητες, 
σ ά ν ά π ο μ ι α ά δ ι α μ φ ι σ β η
τ η  τ η  β ά σ η. Κι ισως βρεθη κα
ποιος τότε, στά μακρινά κείνα μελλον
τικά χρονια, να θυμηθεί καί vά πεί 
«Άπ' όσα θυμοϋμαι άττ' τlς μελέτες μου 
της Ιστορίας της φι>.οσοφιας, κάποια 
νεότευκτη τότε έλληvική φιλοσοφικη 
έταιpίC\, κ ά τ ι σ χ ε τ ι κ ο μέ όσα 
σήμερα γνωρίζουμε είχε προείπει. Κ ά
ποιες σχετικές σκεψεις είχε καί κείνη 
διατυπώσει, πρlν άπο όλόκληρους αίώ
νες, καl μάλιστα κάτω άπ' τή σκια τοϋ 
ίδιου έκείνου ίεροϋ Βράχου, ποu είχε 
ίδη γύρω στούς προποδές του - τε
τρακόσια χρόνια πρό Χριστοϋ - τή 
γένεση τών. μεγάλων φιλοσοφικών συ
στημάτων της έλληνικης άρχαιότητας». 
Κάτι άνάλογο δηλαδή μέ δ,τι συνέβη 
στόv τομέα της ούράνιας μηχανικής. 
Όταν τό Κοπερνίκειο σύστημα έπεκρά-

τησε, πολλοί έλληvολατρες ίστορικοί 
τών θετικών έπιστημών θυμήθηκαν κι 
ειπαν Μα τα ε χε προειπει όλα αύτα ό 
'Αρίσταρχος ό Σάμιος δυο χιλιάδες 
χρόνια πρωτητφα. 

Και στην ί:νδεχομε\.η έ:νσταση κι άv
τιρρηση 01 ι '<άφηστε vάρθεί πρώτα κει
νη ή μελλοντικη έποχή και νάποδειχθεί 
μ r τ η  θ ε τ ι κ η μ έ θ ο δ ο κείνη ή 
πλειονότητα μορφών ζωης καl κεινη ή 
παγκοσμιοτητα τοϋ άvτικειμεvικοϋ 
πνεύματος και τοτε μονο άς φιλοσοφη
σωμε πάνω σ' αύτά», σ' αύτοϋ τοϋ εί
δους τήv έ:νσταστ 1 κι άντίρρηση θα μπο
ροϋσε κα,-εlς vάντιτάξει οτι ο! φιλοσο
φικες έπιστημες δεν είναι φυσικcς έπι
στημες, ώστε ,ν ά ά π έ χ ο υ ν ε  να 
θεωροϋνε σαν άν1 ικειμεvο rους κάθε τι 
που δεν έ:χει πρωτητερα περάσει άπ' το 
πειραμα κι άπ' το έργαστηριο κι άπ' τη 
θετική μέθοδο έρεύνης Μονάχα ή φυ
σι1(η άσχολείται άποκλειστικα μi: τα όσα 
έ:χουνε περάσει άπ' τη δοκιμασία της 
θετικής μεθοδου Ό φιλοσοφικός στο
χασμος κι η κοσμολογικη θεώρηση 
χρησιμοποιοϋνε άλλες όδους άναζητή
σεως Κι ίδίως προσέχουνε να μη 
τrροσο<ολλώνται στο πιο άπίθανο, τrαρα
μεριζοvτας και παραπrτωντας το πιθα
νωτερο Ειναι οί έπιστημες τών έπιστη
μών Έχουνr σαν άντικείμενο άναζητή
σεως μια συνθετική είκόνα τοϋ συνολι
κα ύπαρκrοϋ, περα άπ' τα δεδομένα 
τών έπί μερους έπιστημώv. Σκοnευουνε 
σε πορίσματα πολυ κοθολικωτερα άπ' 
την καθεμια έπl μέρους έπιστήμη κι έ
χουνε ταξει στον έαυτο τους στόχους 
τrολυ ύψηλους. Γι' αύτο άκριβώς ξ ε
φ ε ύ γ ο υ ν ε άπ' τό έργαστήριc κι' 
άπ' τη θετι'<ή μεθοδο έρευνης, γι' αύτο 
άκριβώς δέν τους εΙναι άτrαραίτητο τό 
θετικα άποδεδειγμένο, άλλ' άρκοϋνται 
να τrροτιμcϋvε το πιο 1,ιθα1ιο, παραμερί
ζοντας τό έντελώς άπιθανο. Καl πρα
γματικά, ειναι έντελώς άπίθανο τό ότι 
τά άκαταμετρητα αύτά έκατομμύρια οί 
χρυσές σφαίρες, έ:χουν όλες τους γύρω 
πλανητcς, πcυ σέ κανέναν τους δέν εχει 
ποτέ μπορέσει νά έκδηλωθεί τό θεικό 
φαινόμενο της όpγανικης ζωης, παρ' 
ολη της τή γνωστή στήν έπιστήμη δυ
ναμη προσαρμογής σέ διαφορετικό κά
θε φορά περιβάλλον. Κι δτι άποτελοϋνε 
δηθεν ετσι όλες έκείνες οί μυριάδες μυ
ριάδων οί κόσμοι, στα φω rόσπαρτα πε
λάγη άναρίθμητων γαλαξιών, άτrοτε
λοϋνε δήθεν εναν άπλό διάκοσμc, γ1ά 
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χάρη τοΟ δικου μας -ιrρονομιούχοu βιο
λογικου είδοu.;,που εl1,αι δήθεν τό uni
cum, ή κορωνίδα της Δημιc,uργίας, ό 
μLκρός θεός τοG κόσμου. Ότι εχοuνε 
γενη δλα κείνα γιά νάποτελουνέ εναν 
άπλό διάκοσμο γιά χάρη μας, α ύ τ ό . 
·ε Ι ν α ι ή π ι ό ά π ί θ α ν η σ I ι ρ ά
σ υ, λ λ ο γ ι σ μ ώ ν πού θά μπcρουσε
ό φιλοσοφι'κός στοχασμός νά συλλάβει. 

Οί σκέψεις μου. αύτές δέν είναι 
προσωπικές δικές μο,u, άλλά τlς όφείλω 
σ' εναν πρόωρc έκλιπόντα βαθυστόχα
στο διανοητή, γερμανόφωνο άπό μητέ
ρα, του όποίόu τά κείμενα εχω μεταφρά
σει κι εχω έκδώσει* καi πού τό κuριώτε.
ρό του χαρακτηριστικό ητανε ή τέλεια 
· άδu\"αμίa του γιά aύτο-ιrροβολή, ίσως
κai έ-ιrειδή ε1χε τιεθά1,ει νέcς κal δέν
εχει άφήσει δνομα. ··�

Ξεκινώντας ά-ιr' τη βάση τιού εΙχα έκ-
θέσει στην προη'(ούμενη ομιλία μου -
πώς τό βιολογικό μας εΙδος δέν άτιοτε
λεί τό μόνc δημιούρ,γημc. όργα.νικής ύ
λης πού 1,ά εΙνc.ι τ,ροιι<ισμέ\ο μέ πνεu0 

ματική όντότητα, πού τά ατ9μά του νά
εχcuν τή\. ιδιότητα έλεύθερη πνrυμα
ηκής προσωπικότητας - θά πρέπει νά
καταλήξει κσνεlς πώς ή θεώρηση του
κόσμc. υ καi της ζωης χρειάζεται μιάν
αλλη .πολύ έύρύτερη ό-ιrτική, γω1,ίσ.
Έως τώρα γινότανε άποκλειστικά, δ ι ά 
μ έ σ ο υ  τ ο υ  π ν ε ύ μ α τ ος τ9υ 
ά ν θ ρ ώ π ο u, τόσο στην άρχαία
έλληνική φιλοσοφία, δσο καl στην 'Ανα
γέννηση καl στη φιλοσοφία της Δυτικής
Εύρώπης. Κοσμοθεωρία χωρlς τό ά1,
θρώπινο .iτνευμα ήταν κάτι άσύλληπτο 
κι άδιανόητο. Τό δικό μας βιολογικό► Ι
δος έθεωρείτο δτι κατέχει τήν ϋψιστη 
ήθική καl πνευματική βαθμίδα μέσα 
στούς κόσμους του Ε Ι ν α ι, δτι άπο
τελεί, δπως λέ,γαμε, το unic.um, τήν κο
ρωνίδα ,της Δημιουργίας. · ' 

Άν δμως tδεί ό θεωρών νους του φι
λοσόφου τόν κόσμο καl τή ζωή ύπό
αλλc. πρίσμα, εύρύτερο, -"- για νά ε1νaι 
-ιrερισσότερο σ' έπαφή μέ τά δεδομένα
της ϋτrαρξης, μέσα στους άπέραντους 
όρίζοντες του κοσμικου χώρου, τούς 
διάπλατα ά.νοιγμένο uς· στά βλέμματα 
του φιλοσοφικου στοχασμου ά-ιr' τlς 
τελεuτα_ίες άνακαλύψεις τών φυσικών 
έπιστημών - τότε δ θεωρών νους του
φιλοσόφου βλέπει δτι ενα αλλο στοιχείο 
ερχεται κι έκτοπίζει τόν ανθρωπc άπ' τή 
• Πάουλ Ντίναχ: «'Η Κοιλάδα των Ροδων» τ .2

, 

θέση τού σάν πνεuματικου κέντρου του 
σύμτιαντος κόσμου, ερχεται καl τόν 
έκτοπίζει καl τqν διαδέχεται. Καl τό 
αλλο έκείνο στόιχείο είναι τό ,σ τ ο  ι
χ ε ί ο τ ή ς ·π ν ε u μ α τ ι κ ή ς ό ν
τ 6 τ η τ α ς γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ α. 

Τό στοιχείο της πνευματικής όντότη
τας προσκτατσι ϋστερ' άπό μακραίωνες 
έξελίξεις τών μυριάδων Κείνων βιολο
γικών είδών, ϋστερ' άπό χιλιάδων αι�
νων βιολογική έξέλιξη καi πνευματική 
άνάπτuξη. 'Από στάδιο σέ στάδιο; άπό 
έπώδuνο πρωτήτερα πέρασμα σ' έπάλ
ληλες άναβαθμίδες έξε.λίξεως, �μφανί
ζεται ·κάποτε'τό σtοιχε·ίο τη·ς πνεuματι-

. κης όντότητας, αλλc.τε νωρίτερα κι αλ
λοτε πολύ άργότερα, αλλοτε έντελέστε
ρο, βαθύτερα «έμπλcuτισμένο», κι αλ
λοτε λιγώτερc εντονο ', λιγώτερο «c.ύ-

. σιώδες», σέ μuρLάδες καl μυριάδες βιο
λογικά είδη, πού τά χωρίζουνε μεταξ 
τους άποστάσεις χρονικές κ ο λ ο σ -
σ ι α ί ε ς σέ ώρισμένες περιπτώσεις, 
Κι έπίσης τά χωρίζουνε μεταξύ τους 
άποστάσεις κοσμικου χώρου κuριολε0 

κτικά άστρονομικές. Κι εΙναι το· στοι
χείο αύτό της πνευι-ατικής όντότητας 
ενας θαυμαστός καρπός μακρόχρονης· 
έξέλιξης καl βιολογικής πορείας. Οί γε� 
νικοί του στόχοι εΙναι «πρός τά ύψηλό
τερα δλοένα», «sempeι- excelsius», κι 
εχουνε νόημα «θεϊκό>>, ασχετο μέ τήν 
έπενέργεια τών τυφλών δυνάμεων της 
φύσεως, νόημα ασχέτο προς τή μηχανο
κρατική ύλιστική έρμηνεία. Νόημα «θεϊ
κό». Τό βάθος του νοήματος τών άντι
κειμενικών α6τών ο κοπών καl στόχων, 
δέν έτrαρκουνε oi διαθέσιμες άτr' τόν 
ανθρωπο νοητικές κεραίες νά τό έρμη
νεύσοuν (δέν ε11,αι δοσμένο ά-ιr' τή Μοί
ρc νά τό γνωρίσει ποτέ ό ανθρωπος}, 
αν καl τόσο ή θετική έπιστήμη δσο κι δ 
θεωρών νους του φιλοσόφου βλέπουνε 
καθαρά τήν έπιφάνειο: Ότι εΙναι δη
λαδή μιcί βιολογική έξέλιξη καl μιά · 
πνευματική άνάπτυξη «προς τά ύψηλό
τερα δλοένα» (τό «semper excelsius») 

Χάρη στό στοιχείο αύτό της πνεuμα
τικης όντότητας ξεφεύγει ή καθεμιά 
specιes, τό καθένα άπ' τά ελλογα κείγα 
είδη της όργα:νικης ζωης, ξεφεύγει άπ' 
τή γύρω του .φύση,· άπ' τό φυσικό του 
περιβάλλ::>ν, κι έξuψώνεταί σέ κάτι έν
τελώς διαφc,ρετικό άπ' τάρχ ικά στάδια 
έξελίξεως. Τί fjτανε στη" άρχή - άρχή; 
Ενα τμήμα της πανίδας στήν καθεμιά 
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διa.βαίνοuνε τά βιολογικά κείνα ε'(δη 
άπ' τήν άνωνυμία κι άπ' τήν έλλειψη 
αύτεπίγνωσης στήν έπωνuμη ίστορική 
τους πορεία. Τάσσοuνε οί Ίδιοι ώρισμέ
νους σκοnούς στή ζωή τους. Αύτοκα
θορίζc uνε στοχους ύψηλους, καί νιώ
θοuνε τήν έσωτερική άναy κη, τήν nνι.u
ματική καi ψuχικη άνυποχώρητη διψά, 
νά πραγματοπcιοϋνε τους σκοπους αύ
τούς, μοχθωντας ένσuνειδητα για χάρη 
τοϋ καθενός άπ' τούς στοχους που ε
χουνι τάξει: Καί ίδίως: Είς μεν τον άτο
μικο βιο γιά την άνάδειξή τους σ' έλευ
θερη ήθική καί πνευματική προσωπικό
τητα. Είς δε τή συλλογική καί κοινωνικη 
διαβίωση γιά τήν έποικοδόμηση (πανω 
άπ' τήν ύλική καί φυσική ζωη) ένος με
γάλου πλήθc υς άπό αίσθητικες, θρη
σκευτικές, ήθικες κι έν γένει πνευματι
κές άξίες, που συναπαρτίζουνε το οί
κοδόμημα τοϋ άντι κειμενικοϋ πνευμα
τος. σέ κάθε κατοικουμενη σφαίρα. Κι 
ετσι, σύν τι;, χρονy, τά βιολογικα αύτα 
είδη λυτρώνουνται άπ' τήν άρχικη ζωώ
δη κατάσταση, κι άπο στάδιο σε σταδιο, 
άπό άναβαθμιδα σε άναβαθμιδα, άnο
κτοϋνε, όσο περνοϋνε L ί χιλιετηριδες, 
ψυχικό βίο πλουσιωτατο σε άξίες έσω
τερικοϋ πολιτισμοϋ. Καί κατο'ρθωνουνε 
έπιτεύγματα έξαισια καί θαυμαστά Να 
φθάσουvε να.χουνε μετουσιωθη σε κάτι 
έντελώς διαφορετικό άπ' τα άφετηρια 
στάδια, άπ' τίι, άφετήριες φασεις αύτοϋ 

\τοϋ ξεκινήματος. Ναχουνε μετουσιωθη 
σ' εναν κόσμο αύτοσυνειδησιας κι ήθι
κης έλευθερίας καί πνευματικής όμορ
φιάς. Κι ή φιλοσοφική θεωρηση δεν ξευ
ρει σ' αύτό τό σημείο τί να πρωτοθαυ
μάσει: Τό οίκοδομημα τοϋ άντικειμεvι
κοϋ πνεύματος πού εχουνε άνεγείρει 
- τό οίκοδόμημα τc.ϋ πνευματικοϋ πc
λιτισμοϋ - ή τον έξ Ίσου άξιοθαυμαστο
κόσμο τοϋ έσωτερικοϋ πολιτισμοϋ, τόν
κόσμο της αύτοσυνειδησίας στήν πνευ
ματική ύπόσταση καί στήν πορεία ζωης
της καθεμιανης άπ' τίς άτομικές έκείνες
περιπτώσεις.

Ή πρόσκτηση τοϋ ώς ανw στοιχειου 
της πνευματικής όvτοτητας α ύ τ ή 
ε 1 ν α ι  που ένώνει μεταξυ τους σε 
μιάν αδιάλειπτη όλοενα πορrία προς τα 
ύψηλότερα (καί σέ άντίστοιχους τελc
λογικούς σκοπους) μυριάδες καί μυ
ριάδες βιολογικά είδη μέ νόηση καί μέ 
λόγο καί μ' αλλες άγνωστες σέ μας -
καί κάποτε 

1
άνώτερες άπ' τίς δικές μας 

- πνευματικέι λειτουργίες. Ή πρόσ-

κτηση τοϋ στοιχείου αύτοϋ, α ύ τ ή r 1-
ν α ι που άποτελεί το «κοινο σημείο». 
Κατα τα λοιπα τα προικισμε, α αύτα άπ' 
τη Μοίρα ειδη της βιολογιαι; - με τίς 
εμφυτες προδιαθεσεις νάvέλθοuν -
κατά τα λοιπα τελοϋνε άναμεταξυ τους 
σέ αμετρrς ποικιλίες όργανικης ζwης, 
σε άσύλληn,ει, δηλαδη διaφορες, σέ 
άπιστευτους άνατομικους, φυσιολογι
κους (λειτουργικους) καί γενικwτερα 
βιολσγικους διαφορισμους. Κι οί δια
φορες αύτες όφειλονται σ τ ο  u ς έ ν
τ ε  λ ώ ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο υι, δ
ρ ο u ς φ υ σ ι κ ο ϋ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
τ ο ς, ύπό · τους όποιους εχουν συντε
λεσθη μακροχρονιες έξελιξεις. 

Αύτο το φαινομενο της έξελίξεwς τών 
riδών, όπως το είχε έμφανισει ή δαρβί
νεια θεwρια, έντοπισμεvc- στό δικο μας 
βιολογικο είδος, το είχαν παρrι άρκετοί 
φιλοσcφοι και διανοητες τοϋ Ι 9ου καί 
το είχανε χρησιμοποιήσει σαν βάση για 
να καταληξουνε σε ποι:,ισματα ύλιστικα 
καί για να ποϋνε · «Ίδέτε! ή θρησκευτι
κή πιστη διαψεύδεται άπ' τήν έπιστήμη, 
τα δογματα άμυνουνται κάθε φορα άπε
γνwσμένα στά τελευταία τcυς όχυρα 
κι ύποχwροϋνε πάντα και βγαι"ουνε 
ήττημενα άντικρu στήν έnιστημονική 
προοδο» 'Ενώ το άντίθετο συμβαίνει 
(κατι που ό Μnϋχνερ κι ό Χαίκελ κι ό 
Χολμπαχ κι ό Λα Μετρi κι ό Φόuερμπαχ 
κι οί άλλοι ύλιστές κι οί έμπειριοκράτες 
τcϋ 19ou στόν γερμανοφwνc χώρο, 
στην κεντρική Εύρwπη, δεν θα το περι
μεναν ποτέ). Το ιδιο c.ύτο φαινόμενο 
της έξελιξεwς τών rίδών στήν παγκο
σμιοτητα του, ό ιδιος έκείνος νόμος της 
συν τQ χρονy βιολογικηr, έξελίξεwς 
καί πνευματικής ά"απτυξεwς, αύτό το 
«semper excels1us» σε άνc ρίθμητο;πλη
θος κατοικοuμε, ες σκοτεινές - σφαί
ρες (πλανηη.ς) yupw σέ μυριάδες καί 
μυριάδες χρυσές σφαίρες τοϋ κοσμικcϋ 
χωροu, δίνει στή\ άνθρωπινη ψυχή τό 
αΊσθημα «τcϋ ύψηλοϋ», τήν έμτιοτίζει 
με βαθυτατη θρησκευτικότητα καί πα
ρωθεί το άνθρwπινο πνεϋμα πρός πε
ποιθήσεις κάθε αλλc. παρά ύλιστικές, 
πρός πεπο1θήσεις πνεuματικώτστες. Κι 
ετσι βλέπt ι κανrίς νά έπαληθεύει έδώ ή 
ρήση τοϋ Βάκwνcς, ότι ένδέχεται ή ά
βαθής φιλοσοφία κι ή όλίγη έπιστήμη 
νά άπομακρuνοuν τόν ανθρwπο άπό 
τον Θεο, ή πολλή όμως έπιστήμη κι ή 
βαθύτερη καί πληρέστερη φιλοσοφική 
θεwρηση έπαναστρεφουν τόν άνθρώ-

1 

1 

1 

.1 

1 

1 
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nινο στ9χασ1-ό σt πνεuματι,κώτατες nε
ποιθήσεις. 

".;,; δοϋμε δμως τώρα tτοϋ μδ.ς όδηγεί 
αύτή ή νέα σ' εύρύτεροuς όρίζοντεί; κό
σμολογική θεώρηση, σε ποιους στοi)(α
σμούς μδ.ς όδηγεί, σε συνάρτηση με θέ
ματα γνωσιολογικά. Όπως εΙvαι 'γνω
στό, οί προσωκρατικοί δεν είχανε κα
θόλου ,άvτιμετωπίσει τέτοιου είδους 
προβλήματα. Θαλ,εγε κανείς δτι ητc.\ε 
έvτελώς βέβαιοι για την πληρότητα τ<;,v 
γνωστικών δυναμικοτήτων _τοϋ άvθρώ
,ποu. Ή ώριμώτερη άττική φιλο·σcφία 
άvτιμετώπισε τα· θέματα αύτά κι αύτήv_ 
άκολούθησε σέ π" ρεμφερη φλογερά έ
ρωτημα;τικά ή iταλική 'Αναγέννηση καi 
τήv 'Αναγέννηση τήv άκολούθησε ή 
δυτική διανόηση τοϋ 17ou καi τοίί I Bou 
κai τοϋ l9 ou. 

Καi σ' αύτήv τήv σφαίρα φιλοσοφικής 
σκέψης, την γvωσιοθεωρητική, τ ό 
ά ν θ ρ ω π ο  κ ε ν τ ρ ι κ ό  σ τc.ι χ ε ί ο  
σαν β ά σ η  δ ι α σ τ ο χ α σ μ ο ϋ  
εΙvαι πέρα ως·πέρα εκδηλο καi κuρίαρ-

. χο: Έως τά σήμερα άκόμα άvτικείμενα· 
φιλοσοφικοϋ στοχασμοίί άποτελοϋvε 
άτrοκλειστικά στον τομέα τον γvωσιο-

' λογικό ή έμτrειρ'α (μέ τiς αίσθήσεις), ή 
νοητικη δομη τοϋ βιολογικοϋ μας εί-

, δοuς, ή σύνο'λη όρθολογική του ,όργά
vωση, ώς ο\μόvες ύτrαρκτές «κεραίες», 
οί μόνες δυνατές δ u v α μ ι κ ό τ η
τ ε ς γ v ώ ,σ ε ω ς, τά μόνα μ έ σ α 
-γιά την προσπέλαση προς τον έξωτερι
κό κόσμο, προς τό ΕΙvαι στό σύνολό 

· του, πρό,ς την έξ, άvτικεψέvο·u δηλαδη 
όvτολογικη πι>αγματικότητα, 

'Ιδίως στiς τελευταίες δεκαετίες τοϋ
Ιθοu ή· Aufklarung στον γερμανό
φωνο χώρο, ,οί διαφωτιστές στην Άγ
γλία,ό Diderot,όd' Alembert κι οί αλλοι
έγκuκλοτrαιδιστές, τό σύνολο τώ.ν έκ
προσώτrων της- γq,λλικης Διαφώτισης,

·προβαίνοuvε δλοι τους στην άvάρρηdη 
τοϋ όρθοίί λόγου σέ Παντοδύναμη γvω
στικη δυναμικότητα.

Την ίδια τrερ'ίποu έτrοχή, στό δεύτερο
ημισu τοϋ -18ou, ή καντιανη φιλοσοφία
διατυπώνει την πασίγνωστη βασική της
θέση γιά τήν δημιουργική συνεργασία
α\σθησι,ακης έμπειρίας καi νοήσεωc, 
για την κριτικη άλληλοσuμπλήρωσή 
τους. Κι .ό ίδρuτης. της μεγαλώνυμης 
αύτης σχολής, ό απαράμιλλος όριοθέ
της στη γνωσιολογία, τοϋ κηρύγματος
τοϋ ότrοίοu ο\ άπόήχοι πληροϋν καi μ,ε-

γάλο χρονικό διάστημα του Ι 9οu με· 
τού� vεοκαντιανούς, ύποστηρίζει με 
δύναμη δτι ή · μ ε τ α φ u σ ι κ ή π ο
τ έ δ έ θ ά μ ττ ο ρ έ σ ε ι ν· ά γ ε
ν ε ί · ά λ η θ ι ν ή έ τr ι σ t ή μ η, π ο 
τ έ'τ η ς  δ έ  θ ά  μ nο ρ έ σ ε ι  ν ά  
γ ί ν ε ι  ά'σ φ  α λ η  ς γ ν ώ σ ι ς, για• 
τi άπ' τά άvτικείμενά τηςθά λείπει γ ι ά 
Πα V τ Ο τ t ι V C1 ή μια άπ' τiς δuό 
θεμελιώδεις βάσεις της ώς qvω κριτι
κής άλληλοσuμτrλήρωσης,. ή α\σθησια
κή δηλαδή έμτrειρία. Κι δπως εΙναι σ' 
δλοuς γvωστόl άφαιρεί ό Κάντ άπ' τήv 
περιοχη της έπαληθεuμένης γv�σεως 
τά ϋψιότα ήθικά α\τήματα και τά μετα
θέτει στην τrεριοχη της πίστεως, γρά
φοντας τό.· χωριστό συγγραφικό του 
εργο «Κριτικη τοϋ τ'rρακηκοίί λ,όγοu,» 
ϋστερ' άπ' την περίφημή του «Κριτικη 
τοϋ καθαροϋ λόγου» 

'Ατενίζοντας δμως ή φιλοσοφικη e,-
ώρηση. τη ζωη καi τ9v κόσμο ύπό εvα 

, πολύ εύρύτέρο ττρίσμα, περί τοϋ όποίοu 
έκάμαμε προηγουμένως λόγο_, άποδε-· 
σμεuόμεvη δηλαδη ή·κοσμολογικη θεώ� 
ρηση άπ' την άvθρωποκεvτρική ·νοο
τροπία, ή ότrοία εως τά τώρα τη χαρα.
κτηρίζει, εχει δλες τiς δυνατότητες \.CΙ 
θέσει ώς βάση - σύμφωνα με τούς νό
μους τώv πιθανοτήτων - vά θέ_σει ώς 
βάση τό στοχασμό δτ•' ά λ λ ο  ϋ, ά λ
λ ο ίί σ έ · π ci μ 11 ο λ λ t ς τr ε ρ ι ο
Χ έ ς τ ο  ϋ κ ο σ μ ι  κ ο ϋ χ ώ ρ ο  u, 
μακρυά άπ' τη δική μας γη, ύτrάρχοuνε 
τά μεγάλα κέντρα πvεuματικοϋ βίου. Κι 
δτι οί έφικτές κεραίες συλλήψεως τ ο  ίί , 
Ε ί v α ι σ τ ό σ ύ ν ο λ ό τ ο u δεν 
έξαντλοϋνται με τiς άπ' τό ά,θρώπινο 
βιολογικό εΙδος διαθέσιμες δuναμκό
τητες γνώσεως. Όλες οί· συζητήσεις 
άvαμεταξύ σ' αlσθησιοκράτες .και νοη
σιαρχικούς, δλα κείνα τά δΊκά μας προ
βλήματα τά σχετικά μέ τη σuγκριτικη 
'άξιολόγηση τώv διαθέσιμων γνωqτ'ι
κών δυναμικοτήτων, δλη κείνη ή εμ
φαση της καντιανής διανόησης, δτι 
βρήκε έπi τέλομς τόν σωστό δρόμο στη 
γνωσιολογία, δίνοντας τό κέντρο βά
ρους στην δημιοuργικη σu,εργασία 
μεταξύ αίσθησιακης έμπειρίας καi νοή
σεως και στην κριτικη �λληλοσuμτrλή· 
ρωσή τους, δλα κείνα φαίνονται τότε 
καθαρά δτι εΙvαι «κατ' avθpωnov» μο
,άχα, δτι περιορίζονται στη μικροσκο
τrικη τούτη σφαίρα τοίί κοσι-ικοίί χώ
ρου, τή δική μας. Κι εχει δλο τό δικαίω
μα ή κοσμολογικη θεώρηση - στην εύ-
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ρύτερη τοττοθέτηση της ότττικης της 
γωνίας - νά άτενίσει πέρα άπ' τη δική 
μας γη: σέ κεραίες συλλήψεως ίσχυρο
τερες άττ' τόν δηθεν ττaντεττοτττη όρθο 
λόγο, σέ γνωστικές δυναμικότητες ττου 
νά ύττερακοντίζουν τή νοητική δομή τοϋ 
άνθρώπου καi τη συνολη όρθολογική 
του όργάνωση. 

'Αλλά μήττως κ· έδώ σέ μας, στή δικη 
μας ττεριοχη βιολογικής ύπαρξης, στόν 
δικό μας χώρο πνευμaτικοϋ βίe,υ, μή
πως έξέχοντες φιλόσοφοι δεν ί:χουν 
διaτυττώσει αίσιόδοξες προοητικες γιά 
τό δικό μας βιολογικό ε!δος κι έλττίδες, 
γιά μιαν ένδεχομενη προσκτηση (σε 
πολύ μακρινά μελλοντικα χρόνια) νεων 
δυναμικοτήτων γνώσεως; Ό 'Ερρίκος 
Μττέργκσον, ττ. χ., εχει μιλήσει για την 
ένδεχόμενη μελλον rική ένεργοποιηση 
ττaμπάλαιων ίκανοτήτων πού πολλες 
χιλιάδες τώρα χρόνια κοίτονται άπο
κοιμισμένες μέσα μας καί ληθαργοϋνε 
στά κατάβαθα τοϋ ψυχοπνευματικοϋ 
όργανισμοϋ μας. Έχει δηλαδή στηριξει 
έλττίδες -στην intuitιon, τή διαίσθηση, 
τήν ένόραση τών νεοπλατωνικών. Όχι, 
ττρός Θεοϋ, μέ νοημα καταλυτικο άπε
ναντι στά δεδομένα της νοησης καί τοϋ 
όρθολογισμοϋ. Ό γαλλο βραίος- στο
χαστής άποδίδει στήν ένδεχόμrνη μελ
λοντική ίσχυροποίήση , ης ιη tuιtιon 
νόημα έποικοδομητικό. Δέν θάρθεί,λεει, 
νά καταλύσει, κάθε αλλο, θάρθεί νά 
ττροσθέσει. Αύτό όμως πού θάρθεί νά 
ττροσθέσει, θiiναι τό ούσιωδέστερο. 

Ή θέση αύτή γιά τήν πιθa,ωτaτη 
ϋττaρξη σέ αλλες ττεριοχές τοϋ κοσμι
κοϋ χωρου κεραιών συλλήψεως καi 
γνωστικών δυναμικοτήτων, που νά εί
ναι ίσχυρότερες σέ σύγκριση με τίς 
διαθέσιμες άπ' τό δικό μας βιολογικό 
εΙδος, κλονίζει τiς ττεποιθήσεις τών 
Διαφωτιστών τοϋ· Ι Βου γιά τήν άηόλυτη 
γνωστική παντοδυναμία τοϋ πaντεττό
ητη τάχα όρθοϋ λόγου καi σέ τελευταία 
άνάλυση θέτει καi ττολλα έρωτηματικά 
στην ύλιστική νοοτροπία τών τελευ
ταίων δεκαετηρίδων τοϋ Ι 9ου. Οί έμ
πειριοκράτες κι οί ύλιστές φιλόσοφοι 
της κεντρικής καi της δυτικής Εύρώπης 
τοϋ 1870 καi ττέρα - γJωστοί καί στήν 
'Ελλάδα σ' εύρύτερο άναγνωστικό κοι
νό άττό έκλαικευτικές έκδόσεις εργων 
τους άπ' τήν παλαιά Βιβλιοθήκη Φέξη 
γύρω στά 1910- ελεγαν ττώς ξεκινοϋν 
άττό μιάν t π ι σ τ η  μ ο ν ι κ ή άντί
ληψη τοϋ κόσμου καί της ζωη

1 
κι άρ-

νιοϋνταν σαν άνύπαρκτο κάθε τι «ύττερ
βaτικό», κάθε άντικείμενο μεταφυσικής 
άναζήτησης, κι όλα όσα άνταποκρίνον
ται στα τ,ιο σεμνά κι ο.για ίδανικά της 
άνθρώπινης ψυχης. «· Αν ήταν κάτι ύ
ττaρκτό, δεν θα το βλεττaμε; ελεγαν. Άν 
οχι οί αίσθήσεις, τούλαχιστο δμως ό 
νοϋς κι ό όρθός λόγος θα τό εΙχαν συλ
λάβει». Ταλεγαν αύτά, λησμονώντας 
τίς σχετικες μονάχα δύνaτότητες τών 
διαθέσιμων άπ' τό βιολογικό μας εΙδος 
κεραιών. Κι έ.ν γενει σά νά μην ύπηρχαν 
προpλτy�aτα στον γνωσιοθεωρητικο 
τομεα. 

Δεν ζημιωνεται όμως στο παραμικρό 
το έξ άντικειμένου ΕΙναι, έπειδη εχει 
τυχει άδύναμη έκ καταβολής ή νοητική 
δομή τοϋ άνθρωπου κι ή σύνολη όρθο
λογική του όργάνωση. 'Ακριβώς ττ χ. 
όττως δεν ζημιώνουνται στό παραμικρό 
σέ άντικειμενική ί.ιτταρξη καί σε ττρα
γματικοτητα οί ττέρα άττ' τό ίώδες καί οι 
κάτω άπ' το έρυθρό άκτίνες, έττειδή 
ί:τυχε νάναι στό δικό μας βιολογικό 
είδος πεπερασμένες οί δυνατότητες 
συλλήψεως τοϋ αίσθητήριου της δρά
σεως. Δέν πρόκειται γιά άντικειμενική 
άνυπαρςία. Πρόκειται γιά μιαν άπλη 
άτέλεια τοϋ αίσθητήριου. F1νaι δπλα 
για τόν ό.νθρωπο οί αισθήσεις μέσα στό 
ττεριβάλλον nou είναι ταγμένος νά ζη. 
Συναμα όμως είναι καί φραγμοί. Κα•ρός 
νά λεχθη το ίδιο καί γιά τiς δυναμικότη
τες γνώσεως πού διαθέτει. ΕΙναι όπλα 
γιά τον ανθρωπο οί κεραίες μέ τίς ό
ποίες εχει προικισθή, συνάμα όμως 
ε1ναι καί φραγμοί. Δέν πρόκειται γιά 
άντικειμενική άνυπαρξία τών μεγάλων 
'Εκείνων πραγματικοτήτων, ττού άντα
ποκρίνονται σέ βαθύτατες προδιαθέ
σεις τής άνθρώπινης ψυχης κι άποτε
λοϋνε, καθώς ε1πα καί ττροηγουμένως, 
τά ττιο σεμνά κι αγια Ιδανικά της ψυχης 
τοϋ άνθρώττου - δπως ή εννοια τοϋ 
«θείου», ή ή μεταθανάτια δικαίωση της 
άρετης η τό αφθιτο κείνο στοιχείο πνευ
ματικής όντότητας, πού έττιζη στά πλαί
σια της άνθρώπινης ύττόστασης καί 
κατανικάει τή βιολογική φθορά καi τή 
χρονική διάρκεια. Δέν πρόκειται γιά 
άνυπαρξία έξ άντικειμένου. Προκοται 
γιά μιά ίδιότητα πεττερασμένου καi άτε
λοϋς, Ιδιότητα ττού συμτ,ορεύεται έκ 
ιι::aταβολης μέ τlς γνωστικές δυναμικό
τητες τοϋ βιολογικου μας είδους, μέ τlς 
όποίες αύτό ε1ναι άπ' τή Μοίρα προι
κισμένο 
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Προς τα πού ·. βαδfzει 
ή κοινωνική � iσ-ι-ορf α 

tίις '��·ρώπης ; 

· 1975.

Πρός τά που βαδίζει η κοινων1κή {στορία τfiς Εόρώπης; Ποιά εΙναι ή 
βαθύτερη σημασία των σύγχρονων περιστάτικών σέ πολιτικές καi κοινωνικές 
άνακατατάξ�ις; (Πορτογαλία; Νότιο Βιετνάμ κ.λπ.). Πρόκειτάι γιά άπλες 
διαφορές μορφών πολίτευμάτων η γιά κάτι πολύ βαθύτερο; Γιά άνταγωνi
σμούς κοινωνικών τάξε.ων καi συγκρούσεις κοινωνικών· καθεστώτων; Ποιc'ι 
εtκόνα θά έμφάνίζη ή κοινωνική διάρθρωση τfiς Εόρώπης (καi συνάμα τfiς 
οtκουμi,νης) στiς. προσεχείς καi στiς άπώτερες έξελίξεις; Ποιες μορφές θά 
εχή ή πολι�ική, οtκονομική, κο1νωνική, πνευματικη ζωή; Ποιά θά ε{ναι ή 
έξελικ. τ�κn πορεία τοϋ δυτικοευρωπαϊκου πο'- ιτισμοϋ στους προσεχείς αtώ
νες; (στούς έπi μέρους ποικιλώτατους τομείς τοϋ πολιτισμου: καλλιτεχνική 

. δημιουργία, παιδεία, μορφές πολιτικου βίου, τεχνολογικές έπιτεύξεις, ταl:ι
κές διακρίσεις, μfταφυσική πίστη, θεσμοί, θετικές έπιστfiμες, οlκονομική 
ζωή; θέα-ιρο, λυρική ποίnόη κ.λ.π.) 

' Χάρη σ' ενι άπ' τά πιό σπάνια φαινόμενα παραψυχολογίας μπορεί κάi 
τά άφηγείται δλα αύτά .. Διαβάστε τήν «Κοιλάδα των Ρόδων» μέ προσοχή, 
δχι άποό'πασματικά. 'Απ' τήν άρχή εως τό τέλος. Βιώματα άπ' τήν ιστορική 
πολιτιστική πορεία 'είκοσι αίώ\.ων (1906 εως 3906). Ζωνταw άπεικόνιστι 
των καιρών έκείνa,ν (πού θά τους ζήσου" οί άπόγονοι 1.ών συγχρόνων Εόρω
παίων) ,;ων έπΌχών μέ τό όλοκληρωμένο σοσιαλιστικό κοινωνικό καθεστώς 
καi μέ τήν rνιαία σ' δλη τήν οίκουμένη πολιτική έξουσία. Ένα νέο «άπόγειο 

· πολιτισμου», ενας καινούργιος <�ρυσους αtώνας».

«Η ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ»

ΤΟΥ ΠΑ□Υ.Λ ΝΤΙ ΝΑΧ 

ΤΟΜΟΙ ΔΥΟ (χρυσοδερματόδετοι) 
' 

' 

(Λογοτεχνική μετάφραση Γ. Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ)

Ό κάθε τόμος σέ τιμή κόστους εκδόσεως (i85 δρχ.)· 
σύγ δρχ. 35 κόστος βιβλιοδεσίhc. 

'ΒΙΒΛιΟΠΩΛΕΙΑ: Και- ι-άρου (Σταδίου 38), 'Ε) ευθερουδάκη (Νίκnς 4), «Σκα
ραβαίος» (Χαρ. Τρικού�,;η 24), «Δωδώνη» (' Ασ�cληπιου 3), «'Επιστήμων» 
(Ίπποκρστους 15δ), Βαγιονάκης ('Ιπποκράτους 15J, Σιδέρης (Υταδίου 44), 
WΑν σαc πουν δτι εξαντλήθηκε, τηλεφωνf;στε 'στόν μεταφραστή (717.072, 
7659247). 

---------�------�
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Σελίδ·ες Φιλοσοφίας 

καi 'Ίσ-ι-ορίας 

-ιού Πολι-ι-ισμοϋ 

(Του καθηγητοϋ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ) 

Είναι ή τριτη εκδ. (του 197'>) Περ 1 "χιι και το δοκιμιο «Ciσαγωγη στην κ:ο
σμοθεωρια μιίiς μεγαλης μcλλοντικης έποvης στη Δύση» που είχε δημο
σιευθη στη «Νια Έστιο» το 196() Σc τιμη � οστους (δρχ 380J Ένας τομος 
(χαρτόδετος) Βιβι.ιοπωλf ία Κολλαρου (Σταδιου 38), Έλcυθcρουδάκη 
(Νίκης 4), «Σκαραβαίος» (Χc,ρ Γρικουπη 24), Δωδωνη (Άσκληπιου 3), 
«'Επιστήμων», «Βαγιονακ1 >> (Ίπποκρι1,τους 15 καί 15δ), Σιδερης (ιrαδιου 
44) Άν σδς άπαντήσουν ότι «εξαντληθηκε>>, τηλcφωνfiστε στον συγγραφέα
(717072),

Στίς έξακοσιες σrλιδις τcυ έκ:λcκτου υύ:ου βιβλιου δέ θά συναντήση 
ό άναγνώστης μόνο ίσrορικ:ίι θεματα πολιτισμου Το εργο κυρίως άποτελεί 
μιά πρωτοτυπη καi άρτιωτατη και θαυμαστn στο ειδος τηc «Φιλοσοφια του 
Πολιτισμου», 

- -Ποια ή ύφη στη φιλοοοφικη θι ώ; ηση του πολιτισμου;
- Ποίοι οί νομοι που διέπουν rην ίστορικη του πορεια,
- Ποια εννοια εχΗ ή όιακριση μεταζυ τεχνικοοικονομικου κσι πνtu-

ματικου πολιτισμου; 
- Ή κρισις περιοριί:εται στους πνευματιιωυς τcμf'i:ς η cί\αι εύρύτιρη;
- Ποία τά αιτια της Κμιοεως και πώς και ποτε θά ξιπερασθη;
- Θά ελθη ή νεα 'Α ναγεννησις στις άξιολογικες πεποιθήσεις, οτά κεν-

1.ρικά ρευματα ίδεών, στην καλλιτryνικη δημιουργία, στη λυρικη ποιηση, 
στη συμφωνικn μουσικη, στiς <,αiωνιες αξιες» κσι στά ύψηλά ίδεώδη; 

- Αίτια της κρισεως είναι η αλματ,ωδης τιχνολογική άναπτυξις των
τελευταίων δεκαετη ριδων; 

- Η μήπως ή αίτια ι ναι βcιθυτcpη και οφrιλεται ciς το ότι δεν παρα
κολουθήθηκε αύτη ή τελευταισ αλματωδης προοδος άπό άντίστοιχη cξέλιΕ.η 
«έσωτερικ:ου» βίου καi άπο την ίιναλογη ηθική και ψυχοπνευματικη ώρί-· 
μανσητου «οίκονομικοϊ:» και «τεχνικου» άνθρώπου τής συγyρονης έποχης, 

- Ό πολιτισμός καi τά αίτημcιτα τής σύγyρονης έποχης
- Τι έννοουμε οταν λέμε ότι ό δυτικός πολ τισμός εχει σήμερα μετα-

τραπή σέ «οικουμενικό» μέ «κοσμοπολιτικ:ό χαρακτήρα». ' 
- Είς όλα αύτά κ:αi είς πλήθος άλλα έρωτήματu διδει ί,πεύθυνες, καi

μέ τό κυρος του συγγραφέως, λυσεις ή 3η έκδοσις (1975) του βιβλίου του 

κ:αθηγητου κ, Γ. Παπαχατζη, «ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ καi ΙΣΤΟΡΙΑΣ του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Δρχ. 380 (κοστος παρcι,ωγής άντιτύnου). 

Έρμrνεύιι άπό όπτικη γωνια φιλοσοwικου στοχασμου, την ροη της

σύγχρονης {στοριας καi δίδrι τήν πιο πρωτότυπη 1-.αi τήν πιό έπιτυχη έξή

γηση στην έξελικ1.ικη πορεία του δυτικ:οευρωπσικου πολιτισμου.

Ή φιλοσοφική πνοr, ποι' διατρέχει τiς σελιδες αύτου του βιβλίου έομη

νεύει τό σήμερα, άλλά ατενίζει και προς τό μέλλον. 

Ε ί ν α ι ε ν α β ι β λ ί ο κ α θ α υ τ ό π ρ ο φ η τ ι κ ο, ε ν α ε ρ γ ο

«έ π ι σ τ η  μ ο νι κ: ά π ρ ο φ η τ ι κ ό». 

_J 
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Π ο· λ ό δύο κ ο λ ο ... 

Νά παραδεχθης την έvοχή σου.
Να κόψεις 'μια συνήθεια. 

1 

1 

l 
1 

Ν' αγαπ'ήσ:ε1ς -τόv· έχθρό ·σου. 
Να σκεφθ.ης λογικά. 'Ι 

. Ι , 

Να δμολογήσεις ·την �γvοιά σου. 
· 'Ν• :αvαδάλεις μια τψωρ(α. ,

Να γερvας χαριτωμένα.
Να κάνεις ύπομοvη χωρlς να διάζεσαι. ,
Να περιμένεις χώρ1ς ανυπομονησία.
Νά εΤσ• αδιάφορος' στό γελοίο.
Ν' αποφασίζεις χωρlς προκατάληψη .

. Να . ύποφέρεις χωρlς παράπονο. 
Νά' ξέρ'εις να σωπαίνεις. 
Να μισείς την δμαρτίcι, μα v' αγαπας τόv δμαρτωλό .. 
Ν'· αύτοσυγκεvτρώvεσάι μέσά στό θόρυδο. 
Ν� δέχεσαι τό μίσος χωρlς π(κρα. 
Ν' αδελφώνεσαι χωf?lς vά χάνεις την τrροσωπι�ότητά σου 
Να όπηρετείς χωρlς ανταπόδοση, χωρlς συμφέρον, 
καί ακόμα χωρίς ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 

ARTHUR, FOSTER 

. ϊ

Κ-ΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ·ΡQΠDVΛDV 

ο 

. 
· 

1 

1 

j 
·,

Ποίος ύπηρΕεν ό 11 ησοϋς; • Αί διάφοροt περί ούτοΟ 
_ ·ι 

όnόψε:ις, έκτιθέιμεvαι όμερολήιmως. • Ό '1 ησοϋς κqτό 
. 
_ ·.

1 τόν Ρενάν.• Ό Ίrησοϋς ·κατά τ'όν Σ�ρέ. • Ή διδQΟκιο-

1,__ _____ λ_ία-ιτ_ου_-_·_ιη,σου ___ -_άnο_' _τ_ή_ν_, κ_ο_•_ν:η_· _Δ_κJθ_η_· κ_η __ . ___ ·�· Ι . _ .. ·
ι

l �-
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ,Δρχ. 60 

:-1 
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'Απόλυtον 'Αyαθόν 

καi άπόλυ-ιος 'Ηθικiι 
Του κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΤΣΩΝΗ 

Ή άρμονία μεταξύ της φύ
σεως και των οντων ούδαμοϋ 
άλλοϋ εχουν την πηγήν των 
εΙμή μόνον ε!ς έαυτά. Al μετα-
6ολαl των όρέων ε!ς πεδιάδας, 
της ξηρας εΙς θαλάσσας, των 
σωμάτων τοϋ ούρανοϋ ε!ς τα 
γνωστα και αγνωστα φαινόμε 
να, των ύγρων είς στερεα καί 
άέρια, των άερίωv ε!ς ύγρα 
καί στερεά καl' λοιπά δεν ε
χουν την αίτίαν των εξω έαυ
των. Al επιστημαι επαρκώς 
μας διεφώτισαν, ώστε νά 6λέ
πωμεν τας με-τα6ολάς αύτάς 
προκαλουμένας εκ της συσ,τά
σεως ,-ης ϋλης καl κατ' επιτα
γην των φυσικών Νόμων. 'Ο
μοίως αl διάφοροι καταστά
σείς καl αl μετα6ολαl της 
ζωης αί παρατηρούμεναι ε!ς 
τά ζώα καί φυτά διέπονται καl 
αύταl ύπό των Νόμων της φύ
σεως καl την α!τίαν αύτων εύ
ρ(σκομεν εtς αύτην ταύτην 
την σύστασιν της ϋλης των. 

Ε!ς τόν ανθρωπον, δ δποίος 
ώς φυσικόν ον, διέπεται καl 
αύτός από τούς φυσικούς Νό
μους καl τήν σύστασιν της υ
λης πού τόν αποτελεί, διακρί-

---

νομεν προσέτι την διάνοιαν 
καί τόν νοϋν.

Τ ό διακριτικόν τοϋτο ση
μείον, τό διχάζον την φύσιν εlς 
την νεκράν, η α!σθητικήν φύ
σιν άφ' ένός, καl τήν άνθρωπί
νην ζωήν άφ' έτέρου, όφείλο
μεν vά αποδώσωμεv καί τοϋτο 
ούχl εξω της φύσεως, αλλ' εν
τός αύτης. 

Ή πρώτη προσπάθεια της 
αvθρωπίvης διανοίας ύπηρξε 
διά την συντήρησιν της ύπάρ
ξεως τοϋ ανθρώπου. Ή προ
σπάθεια αϋτη κατέληξεν είς 
τόν ενσυνείδητον άγωνα τοϋ 
ανθρώπου πρός τό περι6άλ
λον του δια την διατήρησίν 
του εν τfi ζωfi. Ό αγών ουτος 
εΤναι ή πρώτη έκδήλωσις της 
διανοίας τοϋ ανθρώπου, δύνα
ται δέ να παραοληθfi πρός τόν 
ένστικτώδη αγώνα των ζώων 
και φυτών δια τήν διατήρησιν 
της ζωης των. 

Παρατηροϋμεν λοιπόν από 
τα πρώτα φαινόμενα της ζωης 
τήν θεμελιώδη διαφοράν, δτι 
εtς τόν αίσθητικόν κόσμον δια
κρίvcμεν ένστικτώδε ς ένεργε(
ας, εΙς δέ τόv ανθρωπον (τfi 

---------
---
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έπιδράσει τοϋ νοϋ έπl της φύ- φήν καl έλαξεύθη περισσότε
σεως) τον ένσuνε(δητον άγω- ρον έν τfi άνθρωπίνn διάνοίςχ 

. να. Έκτος της πρώτης ταύτης τfi ΕSοηθείςι της έμφύτοu προ-· 
ένεργείας της άνθρωπ(νης δια- ωθήσεως προς τον τφοορι
νοίας δια τήν διατήρησιν της σμον τοϋ άνθρώποu, ελαΕSε δέ 
ζωης, εχομεν καl τας παραλ- τελικώς τήν μορφήν της έν
λήλοuς ένεργε(ας τοϋ άνθρώ- νοίας τοϋ ό.γ,αθοϋ. Το άγαθόν, 
πbu, τας ύπαγορεuομένας ύ- λοιπόν, δέν εΤναι άπλως το. ώ
πο των Νόμων της άνάγκης φέλιμον, άλλα το ώφελιμον 
καl τοϋ ενστίκτου. 

· 
δπερ προκύπτει έκ της έ- ·· 

Τα· συμπεράσματα, τα δ- έπiκρατήσεώς, κατά τήν κρί
ποία ή· καλλιέργεια της δια- , σιν της διανΌ(ας, της φuχι
νοίας σuνεκέντρωσεν έκ τών κης δρμης προς σuντονισμον 
κρίσεων αύτης, περl της έπι- τοϋ άvθρώποu προς την θ�(αν 
δράσεως των διαφόρων φuσι- άρμονίαν . .,Εκτοτε ή διανοητι
κών (γέννησις, άνάτττuξις, θά- · · κή άvςηrτυξις τοϋ άνθpώποu 
νατος, άσθένεια, άναττηρ(α χωροϋσα συνεχώς ΕSαθύτερον, 
κ.τ.λ.) καl κοινωνικών γεγο- άποκαλύπτει ΕSαθμηδον τούς 
νότων έπl τfi προσπαθείςχ της φυσικούς νόμους, διατυπώνει 
διατηρήσεως της ζωης τοϋ άν- άντιλήφεις περl των δρων της 
θρώποu, έδημιούργησαν τήν ζωης καί της τάξεως έν τfi φύ
εννοιαν τοϋ ώφελ(μοu καl 5λα- σει, έπιτuγχάνοuσα οδτω τήν 
6εροϋ. ' έμφάνισιν έν τfi καθαρςχ σuνει-

Κατα ταϋτα, έντος τοϋ ά- δήσει ύφηλων έννοιων. •Η συ-· 
γωνος προς • διατήρησιν, της νεχής άνάπτuξις της διανο(ας · 
ζωης, ή 'άνθρωπίνη διάνοια ξε- προήγαγεν. εtς μέγαν ΕSαθμον 
χώρισε καl κατέστησε σαφείς το άγαθον καl. οδτω ή άνθρω
ένvοίας · έν τfi ι<.αθαρςχ σuνειδή- πότης έπέτuχε τήν διατύπω
σει τα γεγονότα . η τας πρά- σιν σ9φων άντιλήφεων άποτε
ξεις τας tκανοποιούσας τας λοuσων κανόνας πλέον, οΥτι
άνάγκας προς διατήρησιν της νες διεμόρφωσαν τήν εννοιαν 
ζωης άνευ δυσαρέστων έπα- της ήθικης. 
κολούθων, έχαρακτήρισε δέ •Η' καταφαινομένη οϋτω
αύτ� ώς «ώφέλιμον», εναντι διαύγεια της άνθρωπίνης δια
των άλλων πράξεων η γεγο- νο(ας δρμωμένη άπο την διά
ν,ότων, 'τα δποία άντιστρα- κρισιν τοϋ ώφελίμοu καl τοϋ 
τεύονται τας ώφελίμοuς πρά- 6λα5εροϋ η τοϋ καλοϋ καl τοϋ 
ξεις η ένεργοϋν με δυσάρεστα κακοϋ καl τείνουσα, δια τοϋ ά
άποτελέσματα δια την διατή- γαθοϋ καl. της ήθικης προς το 
ρησιν της ζωης, &τιvα έχαρα- άπόλυτον ό.γαθοv (τον Θεον) 
κτήρισεν ώς «6λα6ερόν». άποτελεί το σπέρμα της με- . 

Τ ό ώφέλιμον τοϋτο, τό δ-· γάλης φιλοσοφίας της ζωης, 
ποίον ττροέκυφεν έκ των δρων �τοι της γνώσεως-του άyθρώ
της ζωης και των φυσικών 'νό- που, της αρχης αύτοϋ και τoij Ι 

μων ελα6ε σταθερωτέραν μορ τελικοϋ προορισμοϋ του. 

--------------------
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Συμφώνως πρός αύτά ή ?:.ν 
συνεχείςχ αποκάλυψις τ,ων νό
μων της φύσεως εlς τόν αv-
. θρωπον δια της παρατηρή
σεως, ή πείρα την δποίαν ου
τος άπέκτησεν έκ των κυρώ
σεων τάς δποίας ουτος ύπέ
στη άντιστρατευόμενος τούς 
νόμους τούτους, και ή προσ
πάθεια της άνθρωπίνης δια
νοίας μετά τηv έξασφάλισιv 
της συντηρήσεως τοϋ άvθρώ
που δια τηv καλλιτέρευσιv 
της ζωης του, έδημιούργησαν 
τήν αύτοκαλλιέργειαv των ί
διοτήτων τοϋ Νοϋ και έκ ταύ
της τήν εννοιαν τοϋ άγαθοϋ 
και της ήθικης. 

Οϋτ ω τ η ν  εν ν ο ι α ν
τ η ς ή θ ι κ η ς δ ρ ί ζ ο
μ ε ν  ώς τ ο  σ υ ν ε π ε ί ςχ
τ η ς  ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  τ η ς  
ά ν θ ρ ω πίν η ς δ ι α ν ο ί
α ς έ ν τ f\ � ο ι vων ί ςχ, 
σ ύ ν ο λ ο ν τ ω ν ά γ ρ ά
φ ω ν κ α ν ό ν ω ν, τ ω ν 
ύ π ό τ ο ϋ  ά γ α θ ο ϋ 
π ρ ο  σ δ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν, 
οfτ ι ν ε ς ρ υ θ μ ίζ ο υ ν  
τ ή ν  σ υ μ 6 ί ω σ ι ν  τ ω ν  
ά ν θ ρ ώ π ω  ν.

Τη ν ε ν ν ο ι α ν τ ο ϋ  
ά γ α θ ο ϋ δ ρ ί ζ ο μ ε ν, 
ώς τό π ρ οϊο ν τ η ς  
ά ν ω τ έ ρ α ς  6 α θ μ ί δ ο ς 
τ η ς δ ι α ν ο η τ ι κ η ς ά
ν α π τ ύ ξ ε ω ς τ ο ϋ ά ν
θ ρ ώ π ο υ ε ί ς κ α θ ο ρ ι

σ μ έ ν η ν σ τ ι γ μ ή ν, μ ε  
κ α τ ε ύ θ υ νσ ι ν π ρ ο ς 
τ ή v π α γ κ ό σ μ ι ο ν ά ρ

μ ο' ν ί α  ν. 

'Εκ τοϋ καθορισμοϋ των έν

νοιων της ήθικης καί τοϋ άγα

θοϋ προκύπτει δτι και α1 δύο

αυται εvvοιαι δεν εΤvαι από
λυτοι, άλλα σχετικαί, καθόσον 
άvταποκρίvοvται πάντοτε 
προς τάς αντιλήψεις μιας 
χ ρ ο v ι κ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ
κ α ί π ρ ό ς τ ά ς ά ν τ ι
λ ή ψ ε ι ς τ ά ς έ π ι κ ρ α

τ ο ύ σ α ς ε I ς ώ ρ ι σ μ έ-
v ο ν τ ό π ο v, ώ ς δ ε 
ε Τ ν α ι  γ ν ω σ τ ό ν αι 
α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  α υ τ α ι
δ ι α φ έ ρ ο υ σ ι  κ α ι ά π ό
τ ό π ο ν  ε l ς  τ ό π ο ν  κ αl 
μ ε τ α 6 ά λ λ ο ν τ α ι κ α
τ ά δ ι α φ ό ρ ο υ ς χ ρ ο
ν ι κ ά ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς. Ή 

ιστορία μάλιστα μας διδάσκει 
δτι ή κοιvωvικη αντίληψις της 
έvvοίας τοϋ άγαθοϋ καl της ή
θικης, άvά τούς α!ωνας, ύπηρ
ξε πάντατε δ άντικατοπτρι
σμος της έξελίξεως τοϋ άνθρω 
πίνου πνεύματος, μέχρι μάλι
στα τοιούτου σημείου ώστε vά 
αντικατοπτρίζεται έv τf\ έv
vοίςχ τοϋ άγαθοϋ καί της ήθι
κης καί ή κοινωνικη αντίληψις 
ή προκαλουμένη πολλάκις ά
πο εκτακτα καί · ανώμαλα κοι
νωνικά γεγονότα, (πόλεμοι, 
έπαvαστάσεις κ.λπ.), τά δ
πο7α άvα.<όπτουν την έξέλιξιν, 
φθάνουν δε πολλάκις μέχρι 
τοϋ σημείου vά έπαvαφέρουν 
εις την κυριαρχίαν τοϋ πνεύ
ματος αντιλήψεις άvαχρονιστι 
κάς, σκοτειvάς, πολλάκις ά
παvθρώπους, σκληράς καί 
6αρ6άρους. Αί παλινδρομή
σεις αυται προερχόμεvαι εξ 
εκτάκτων καl ανωμάλων περι
στατικών, ώς έλέχθη, άποτε
λοϋν εξαιρέσεις της παvτοδυ
vάμου φυσικης εξελίξεως τοϋ 
άvθρωπίvου πνεύματος, χα-

-
-

-- -

--
--- -

- --- - -

...__ __ _ _ ___ _ __ _ 
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ρακτηρ{ζονται ,δέ ώς παροδι
καl νοσηρα1 καταστάσεις της 
δμαδικης ψυχης . των κοινω-

. νιων, καl ,παρέρχονται εύθύς 
·, ώς α! έξαψετικαl αύταl κατα

στάσεις έ_κλείψουν. Τά γεγο
νότα τα_υτα, καίτόι δεν εχομν .. 
μόνιμον χαρακτηρα καl δεν ά-. 
ποτελcφν την κανονικην ττο
ρείαν · :της εξελίξεώς του άν
θρωπίνου · πνεύματος, επι
δροί}ν έπ,l της κοιvωνικης άν
τιλήψεως. τοϋ άγαθοϋ καl της 
ήθικης κάl διαμορφώνουν ταυ� 
τα, εστω καl παροδικως. 

"Εrερον χαρακτηριστικον 
:των' έννοιων τούτων και των 
άγράφων κάνόνων τούς, 6πο{- . 
ους. ε!ς -rάς κοινωνίςχς ύπαγο
ρέύουσιν αυται εΤναι, ότι α! 
προσταγαί των δεν εΤνα! έξα-

.· ναγκαστικαl ύπο της Πολιτεί
ας. Ή μόνη κύρωσις των προ
σταγών του άγαθόυ καl της 
ήθικ,ης, εΤναι ή κοινωνικη κρι
τική, f)τοι ή έπίκρισις τ_ων 
πράξεων του παραδάτ0υ των 

· κανόνων τούτων, τούς δπο{
ους ή κοινώς άνεγνωρισμένη
άvτίληψίς · εχει επικυρώσει.

Μετά την άνάλυσιν · των εν
νοιών 'r'Ούτων εΤναι άναμφι
σοήiητον δτι αl Ιδέαι του ά
γαθου και της ήθικης, καίτοι
. σχεηκαl εννοιαι, ένυπάρχουν

· εlς τήν φύσιν (δημιουργήμα
τα του νου) καl έδράζονται
πάντοτε επl του ·πεδίου της
κ α θ α ρ α ς σ υ ν ε ι δ ,ή -

, ·. σ ε ω ς. •Οσάκις αl Ιδέαι αυται 
· δέν εύρίσκονται έν τft καθαρςi
συνειδήσει, άλλά έν -τQ ύποσυ
νειδήτ<t), qυσκοτίζοντqι με τάς
Ιδέας τάς τrροκαλουμένας έκ
του συμφέροντος των .παθών,

των αlσθήσε(ι.)ν κ.λ.π. και' ά
δυνατουν να κυριαρχήσουν· έτrl 
τηζ βουλήσεως, εlς τόν άγω-
να, •· τον δποίς,ν δ άνθρωπος 
διεξάγει διά ,την συντήρησίν 
του καl κατόπιν δια την καλ-;
λιτέρευσιν της ζωης του; Τ ό . · . 
γεγοvος τουτο άναλύει τήν 
α!τ{αv δια· την δτrο{αv · τό άγα
θόν• καl ή ήθικη μιας κοινω
νίας δεν πραγματοποιουvται 
άπο ώρισμένα κοιyωvικα άτο
μα. 

Κατόπιν των λεχθέντων, 'ή 
εννοια της ήθικης εΤναι μία 
εvνοια σχετική, c;;ς ή του άγα
θου ·καl τοϊ;ί δικαίου, καl στη� 

. ρίζεται εlς την άνάπτυξιν .της 
άνθρωπίvης διανοίας καl δέν 
άποτελεί ε[μη μ{αv 6αθμ{δα 
της έξLφώσεCι.>ς αύτης. •επο
μένως εΤναι δυνατον να λεχθfj, · 
δτι ή ηθικη ε τ ν α ι ή έ V 
τQ ύ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ 4>  
ύ π ά ρ χ ο  υ σ α ·ι ν ν ο ι  α 
τ ο υ ά π ο λ ύ τ ο υ · ά γ α
θ ο υ  ή έ κ δ η λ ο υ μ έ ν η  
έ v  τft κ ο!v ω ν ίςχ ε[ς 
6 α θ μ ο ν ε [ ς δ v ε ύ
ρ { σ κ ε τ α ι · ή ί δ έ α α δ
τ η ε V τ n κ α θ α ρ ςχ σ u-

v ε ι  δ ή σ ε  ι. 
'Εκ των· ανωτέρω ίκτεθέν

των προκύπτει, δτι ή -διατή
ρησις καl ή καλλιτέρευσις της· 
ζωης :του άνθρώπου πραγμα
τοποιούμεναι δια της λειτουρ.: 
γ{ας, καλλιεργείας καl άνα
πτύξεως του άνθρωπίνου νου' 

'προέρχονται εξ αύτοϋ, εκ της 
συνθέσεως της ϋλης τοΙJ _καl 
εκ της εφαρμογης των φυσι
κω\ι νόμων. 

Μετά τήνάνάπτυξιν των δα
σικών έννοι·ων του ώφελ{μου, 
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του �γαθου καl της ήθικης, 
προκυπτει δτι, δσον περισσό
τερον έρευvωμεv και σπουδά
ζομεv τόν αvθρωποv, το τε
λειότεοοv δv -της φύσεως, τ,ι.. 
σοv περισσότερον αποκαλύ
πτομεv το έv τQ ύποσυvειδή
τφ ύπάρχοv απόλυτον αγα
θόν, τόσον περισσότερον γvω
ρίζομεv τον σκοπόν του αν
θρώπου, τόσον αvαπτύσσο
μεv τόv νουν του, τόσον δέ έv 
τέλει περισσότερον δια της έ
ρεύvης, σπουδης, καl μορφώ
σεως αl κοιvωvίαι γίνονται ό
λιγώτεροv 6άρ6αροι, οι άν
θρωποι όλιγώτεροv κακοι και 
τα πάθη όλιγώτεροv κυριεύ
ουν καί διευθύνουν. 

Ή αvάπ1-υξις της διανοίας 
και του νου του ανθρώπου φέ
ρουν 'TOU'TOV, δια της εξελί
ξεως πλησιέστερον προς το α
πόλυτον αγαθόν. 

Τ ο υ τ ο α•π ο τ ε λ ε ί 
τ ο  υ ψ ι σ τ ο v  σ η μ ε ί ο ν  
τ η ς v ο η τ ι κ η ς ά ν α
π τ ύ ξ ε ω ς, τ ή v δ λ ο
κ λ ή ρ ω σ ι v τ η ς έ μ φ α
v ί σ ε  ω ς  τ η ς  έ ν ν ο ί α ς 
τ ο υ  α γ α θ ο υ  ά π ο  τ ο υ  
ύ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ου ε ! ς 
τ η ν  κ α θ α ρ α v  σ υ v ε� 
δ η σ ι ν  κ α l  ε!ς τ ο ν  
μ έ γ ι σ τ ο ν  6 α θ μ ό v  
α v α π τ ύ ξ ε ω ς έ ν α ρ
μ ό ν ι σ ι v τ ω v ! δ ι ο
τ ή τ ω  v τ ο υ  ν ο υ  π ρ ο ς  
τ ο  Σύ μ π α ν  χ ά ρ ι ν  
τ η ς ε ύ δ α ι μ ο v ί α ς τ η ς  
ά v θ ρ ω π ό τ η τ ο ς. 

Έκ της ούσίας των άvωτέ
ρω έvvοιωv προκύπτει δτι τό 
άγαθοv αποκαλυπτόμεvοv, έκ · 
.του ύποσυvειδήτου, δπου ό-

πάρχει ύπο την μορφην του 
απολύτου αγαθοϋ, έv τ)ϊ κα
θαρςχ συvειδήσει παρουσιάζει 
ταυτοχρόνως καί αποκαλύ
πτει καί την αvτίληψιv της αν
τιστοίχου ήθικης. Έφ' δσοv δέ 
άποκαλυφθη πλήρως έv τJϊ κα 
θαρςχ συvειδήσει το απόλυτον 
αγαθόν θα αποκαλυφθf\ έκ 
παραλλήλου και ή εvvοια της 
άvτιστοίχου απολύτου ήθικης, 
ητις ταυτίζεται πλήρως μέ τό 
απόλυτον αγαθόν, διότι εχει 
πλέον τό αύτό περιεχόμενον 
ώς καί μέ οιανδήποτε αλληv 
άπόλυτοv ενvοιαv ( απόλυτον 
δίκαιον κ.λ.π.), καθόσον πα
σαι αι σχετικαl εvνοιαι α1 στη
ριζόμεvαι είς τους φυσικους 
νόμους καί αποσκοπουσαι ε!ς 
την ανθρωπίνηv εύδαιμοvίαv 
φθάvουσιv είς τό υψιστοv ση
μείον δπου κείται το απόλυ
τον (ή παγκόσμιος δρμοvία) 
και 1αυτίζεται �-ιέ αύτό. Δηλα
δή, ανερχομένη ή διανόησις 
τας 6αθμίδας της αναπτύξεως 
δια της έξελίξεως, φθάνει εlς 
τό σημείον, είς τό δποίοv κεί
ται τό απόλυτον, είς την κο
ρυφηv της πυραμίδας, δπου 
συναντώνται δλοι οι σκοποl 
καί δλα τα μέσα, τά δποία κα
θοδηγοϋvται απο τους φυσι
κους νόμους καί αποσκοποϋv 
είς την αvθρωπίvηv εύδαιμο
vίαv. 

'Εάν τώρα παρακολουθή
σωμεν την έξέλιξιv της άv
θρωπίvης νοήσεως ε!ς τα ατο
μα, θα παρατηρήσωμεv, δτι 
τό αγαθόν καί δλαι αl αλλαι 
σχετικαί εvvοιαι, ώς εξετέθη, 
ανήκουν είς έvός μόνον α1ό
μου 1ήv διάνοιαν, ούδεμία δέ 
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τοιαύτη ο:χεtικη εvvοια ταuτ(
ζεται πρός αλληv, dλλbu ατό
μου, έφ' δσοv, ώς άπεδε(χθη, 
εΤvαι άπολύτω,ς σχετική, όφε(

, λεται δέ ή ϋπαρξίς της. εlς δ-
, λως άτομικούς, Ιδιαιτέρους 

παράγογηχς, πιθανώς μέv της 
αύ-της βαθμίδος άvαπτύξεως, 
πάντως δμως ούχί τούς αύ
τούς. •Η εvvοια του άγαθου 
εΤvαι· άπολύτως άτομική. •ο 
νους καl άί κρίσεις του έvός 
ά,όμοu δέv · εΤvαι δuvα,όv vά 
σuv.αuτισθουv άπολύτως 
πρός ,άς ,όυ άλλου ά,όμοu. 

. Τ ό αύτό δύvαιαι vά , λεχθfi 
διά ,ηv εvvοιαv της ηθικης _ 
καl έv γένει διά πασαv εvvoι
dv, ή δπο(α εΤvαι σχετική. 

Αί · σχετικαl' δμως αυ,αι εv
vοιαι; έξελισσόμεvαι καl άvα
πτuσσόμεvαι διά ,ης _καλλιερ
γείας του άvθρωπίvοu vοϋ, έ
κάστη ά,ομικως, άvέρχοv.αι 
τάς βαθμίδας καί άποκαλύ
πτουv έv .,fi καθαρςχ συvειδή
σει ,ων τό άπόλυτοv ,άγαθόv. 

"Qταv φθάσουν πλέqv εlς 
αύ,ό, δλαι αί διάvοιαι εχουv 
τό αύτο περιεχόμενον καl έ-

. πομέvως οί παράγοv.ες πού 
δημιουργουv ,άς διαφόρους 
έvvοίας θά εΤvαι και αύτοί, τ ό 
ά π ό λ u τ ο v · ά γ α θ ό v. 

Κατά συνέπειαν τό άπόλυ
τοv άγαθόv άποτελεί ,ηv ,ε
λέυταίαv βαθμίδα της άvα
πτύξεως της άvθρωπ(vης δια-• 
vοίας, άπό του σημείου δέ 
αύτου δ νους του άvθρώπου 
ταύτίζεται μέ τόv σκοπόν τnς 
φ ύ σ ε ω ς, τ η ς ζ ,ω η ς,
μ έ τ ό v Θ ε ό  v. 

Οϋτως ή κατανόησις καl ή 
έφαρμογή του άπολύτοu ά-

γαθοϋ άτrοτελεί δι& τόv &v..:. 
· θρωποv καl · την κοινωνικηv

ζωην τη\/ ύφίστηv. μακαριότη
τα καί την πλήρη έκμηδέv.ί
σιν των φθοροποιωv lξεωv,

. παθών, σφαλερών άντΟ�_ήφε
ωv, άτελειωv κ.λ.π.

Τόν θεοv λοιπόν, δέv όφε(
λομεν νά τόν γvωρίσωμεv
μακράν ήμων, ούδέ νά τόν άγ
νοουμεν, διότι έν ήμίv κατοι-

. κεί και την μορφήν αύτου εlς
ήμας άποκαλύπτει δ1ά της έ
ξελίξεως του άγαθου έν τfi · 
ήθικfi των κοινωνιών. �Ιδού τι 
ελεγεv σχετικώς δ EMER S ΟΝ'. 

«Ό άνθρωπος εχει μέσα του. 
δ,τι χρειάζεται διά vά κυριαρ
χn τοϋ έσωτερικου του κό
σμου. "Ο,τι καλόν η κακόν ,:ου 
συμβαίνει προέρχεται άπό 
τόv κόσμον αύτόv. •Η άvθρω- . 
πίvη φυχή έπικοινωvεί άπ' εύ-
θείας μέ δ,τι ύπάρχει εlς τόv 
κόσμον η άκριβέστεροv, μέ δ, 
τι εΤvαι γνωστόν εlς τόv άν
θρωπον. •ο σκοπός της ζωης 
εΤvαι νά γvωρίσn δ άνθρωπος· 
τόv έαuτόv του. •Η ύφηλοτέ
ρα άποκάλυφις,. εΤvαι, δτι δ 
θεός εύρ(σκεται ε!ς κ.άθε αν
θρωπον». Δηλαδή δ,τι οί πρό
γονοί μας διεκήρυτοv «γvi;)θι · 
σ' αύτόv». Ή γνώσις του έαυ
του μας, δτι ύπάρχομεv, άπο
τελεί άποκάλυφιv έv μέρει 
της διαvοητικης. διαυγείας του 
άvθρώπου,. ή, δποίά δύναται 
νά φθάσn μέχρι της άπο
καλύψεως της πραγματικης 
άληθείας, f\τοι μέχρι του 
·Θεοϋ. Τό συναίσθημα ήμών,
δτι άποκαλύπτομεν έν ή'μϊν
τήν δρμον{αν της· φύσεως καl
τόν Θ.εόν πληροί την άvθρω-

- ----- --- --- --- --- ---- --- -
------
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π(νην ψυχήν μακαριότητος και 
έμψυχώνει τας ένεργείας ,οϋ 
άνθρώπου. 

'Όλων των άνθρώπων αl 
διάνοιαι εχουν έκκινησει άπό 
,ήν 6άσιν της πυραμίδος καί 
προχωρουν καλλιεργούμεναι 
πρός τήν κορυφήν. 'Όταν θά 
φθάσουν είς αύ,ήν, αί ψυχικαί 
δυνάμεις των άτόμων, αl Ιδιό
,η,ες ,ης διανοίας ,ων, θα 
συνταυτισθοϋν, διόη θά φθά
σουν είς σημείον δπου ,ό ά
πόλυτοv άγαθόν καλύΠϊει τά 
πάντα κατ' εκτασιν καl ποιό
τητα. Αύτό άποτελεί πλέον 
τήν κοινωνικήν 6ρμονίαν καl 
ταυτίζε,αι με ,ους νόμους 
της φύσεως. 

Τότε αl διάνοιαι ,ων άνθρώ
πων, ή ζωή, αί ψυχαί των, ,ό 
παν, δεν θά υπάρχουν παρα 
μόνον ώς μιά δύναμις ,ης αύ
της ούσίας με μίαν αλλην 6-
μοίαν δύναμιν, 'ητοι τό άπόλυ
τον άγαθόν, τόν Θεόν. 

> Απόλυτον άγαθόν, φύσις, 
παγκόσμιος ψυχή, άνθρωπίvη 
ψυχή, άvθρώπιvον πνευμα, 
νους, δλα ταυ,ίζον,αι πλέον 
τότε ποιοτικώς, ή δε διαφορά 
θα έξαρταται έκ ,ης διαφόρου 
μορφης δύο η περισσοτέρων 
δυνάμεων της αύ,ης ούσίας. 

Πάντα ,αυτα θα δημιουρ
γηθοϋν, δταν τ� 1:άντα_ έ�ε
λιχθουν, δταν δ νους του αν
θρώπου φθάσn είς τό ϋψιστον 
σημείον της άναπτύξεώς του 

ητοι δταν άποκαλύψn πλήρως
έν τfi συνειδήσει του το άπό
λυτον άγαθόν. "Ήδη δμως
πως υφιστάμεθα; τι εί'μεθα; 
Είς την έρώτησιν αύτήν ή ά
πάντησις εΤναι ετοιμος πλέον 
να δοθfi. 

Εϊμεθα δντα με το θείον 
δώρον, τόν νουν άκαλλιέργη
τον, άνεκπαίδευτον, αγονον, 
έσκοτισμένον, συγκεχυμένον, 
καl άπροσανατόλιστον, πάν
τως δμως τα τελειότερα ον,α 
της φύσεως; έφ' δσον εχομεν 
τας τελειοτέρας Ιδιότη.ας 
των φυσικών οvτων' εχομεν 
διάνοιαν καί νουν, εχομεv τήν 
ψυχήν μας, δηλαδή τήν ψυ
χηv της φύσεως, άποκαλύ
πτοντες ,ο απόλυτον άγαθον 
έσκοτισμένον άκόμη έν ημίν. 

Ό νους μας, το' δργανον 
της ψυχης μας, 6ραδέως και 
σ,αθερως, άλλα καl με παλιν
δρομήσεις, προοδεύει, προ
χωρεί πρός τήν κορυφήν της 
πυραμίδος, άναπτύσσεται, 
καλλιεργείται, φωτίζεται, 
προσανατολίζεται προς τό α
πόλυτον άγαθόν, τό δποίον 
άποκαλύπτεται και φέρεται 
είς τήν καθαράν συνείδησιν. 

Αύτή εΤvαι ή πραγματική 
ε!κών του άνθρώπου δπως αύ
τός πράγματι υφίσταται σή
μερον καί εξελίσσεται καl έμ
φανίζεται, ζη καl κινείται δια 
νά φθάσn ε!ς τήν !δανική� εl
κόνα του άνθρώπου (θεου). 

* * ** * ******** 
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ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

'Αρχαίων 'Ελλήνων σοφών, (Θαλης, Πιποκός, Βίας, Σόλων, 
· Περίανδρος, Κλεό6ουλος, Χίλων}, Πυθαγόρεια, Ήρακλεί-
, του, Δη;μοκρίτου, Πινδάρου, Τραγικών (Αίσχύλοίι, 'Σοφο

κλη, Εύριπίδου}, 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, 
Πλάτωνος, · Αριστοτέλους, Δημοσθένουc, Πύρρωνος, Με
νάνδρου, '.Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 
Αύρηλίου, Πλωτίνου, Πρόκλου 1καί πολλών· άλλων. 

, · Ιένων :· Άνατολικώ\' (Λάο-Τσέ, Κομφουκίου, Βούδδα}; Έρμη-
. ηκά, Καινης Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδη, 'Εράσμου, Θερ
βάντε, Σαίε:πηρ, Καρτεσίου, ΣπινόΖα, Βολταίροιί; Ρουσσώ, 
Κάντ, · ΤΖέφφερσ�ν. Γκαίτε: Σοπενχάουερ, Καρλάί,iλ, "Ιγ-, :\1κeρσολ, Ρενάν,• 'Ίψεν, Τολστόί, Μπλαβάτqκυ, Συ,ρέ, Νί-
τσε, Φλαμμαριών,. ΜπέΖαvτ; Μπερεόν, Ταγκόρ, Βιβεκα- , 

jνάντα, Μαίτερλιγκ, Καρέλ, Σβόίτσερ, Τσβάϊχ, 'Σρi Ρ1άμ, 
Κρισναιμοϋρτι καί άλλων. 

Νεοελλήνων: Κοραη, Ρήγα Φεραίο·u, Δηιμ. Γαλανοϋ, Θ. Καίρη, 
. 

' 

. 

Διον. Σολωμοϋ, · Α. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού-
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδριανοπούλου,. Π. Γιωτοπούλου, 
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. ΚαΖαντΖόκη; Ίω. Βασιλη, 
Θρ. Βλησίδη; Ν. Λούβαρι, :Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, Ίω. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Παπανούτσο,υ, Ί .. Μ 
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί άλλων. 

• Τιμίiτοι Δρχ. 140
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'Η παραψυχολογία ένδια

Έπιστήpη 
, , 

φερει τωρα 
' 

την 
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, Σεπτέμοριος. 

- Κάποτε έχλεύαζαv τήv παραψυ
χολογία. Τήv παρουσίαζαν σάv κά
ποιο δόγμα άπόκρuφο, μυστηριώ
δες. Τώρα δμως άρχισαν vά τήv ε
χοuv περl πολλοϋ. Καl πρώτοι άπ'
δλοuς ο! έπιστήμοvες δε{χvοuv Ιδι
αίτερο έvδαφέροv γι' αύτήv. "Αρχι
σαv vά καταλα6αίvουv, δπως εΤπε
fvας άπ' αύτούς, πώς κάτι τό ξε
χωριστό πρέπει να ύπάρχη στόv κό
σμο της έρεύvης τοϋ vοϋ. Καl γιά
πρώτη . φορά ο! φυσικοl δείχνουν
διάθεση vά άκούσουv τα δσα εχουv
vά τούς ποϋv ο! ψυχολόγοι γι' αύτό
το μυστηριώδες κάτι.

Κάποιο επιστημονικό περιοδικό 
χαρακτηρίζει μάλιστα τήv παραψυ
χολογία σάv μεγαλειώδη στό σκο
πό τ_!)ς καl «εύαγγελική» στό στύλ 
καl τόv τόνο της_ Ο! μηχαvικοl των 
πυραύλων μιλοϋv μέ τούς θεολό
γους για έξωαισθαvτική άvτίληψη 
(ΕΑΑ) καl μαντεία. Βιοχημικοl καl 
φυσικοί μελετοϋv τlς μεθόδους αύ
τωv πού θεραπεύουν άσθεvείς μέ 
τήv πίστη. Καl συντηρητικά !vστι
τοϋτα έpευvωv καταπιάνονται μέ τή 
μελέτη τοϋ vοϋ περισσότερο άπ' δ
σο μέ τήv ϋλη. 'Ακόμη κι' αύτή ή 
άμερικαvική κυ6έρvηση, άvήσυχη ά
πό τlς ερευvες, πού γίνονται στή 
Σο6ιετική 0Έvωση στό θέμα της πα
ραψυχολογίας, φοδαται μήπως δη
μιουργηθη κανένα χάσμα παραψυ
χολογικό. 

Τα τελευταία δύο χρόνια κάπου 
200.000 δολλάρια διατέθηκαν για ε

ρευvες στόv ψυχικό τομέα. Ή 'Εθνι-
κή 'Υπηρεσία 'Αεροvαυτικης καl 
Διαστήματος χρηματοδότησε μιά 

ερευvα στό πανεπιστήμιο Σ τάv
φορvτ για έξωαισθαvτική άvτίληψη. 
Τό ύποuργείο 'Αμύνης τωv Ήvωμέ
vωv Πολιτειωv διέθεσε fvα ποσό γιά 
τή μετάφραση δλωv τωv σοδιετικωv 
κειμένων, πού εχουv δημοσιευθη 
σχετικά μέ τά ύπερφuσικά φαινό
μενα. Τό 'Εθνικό Ίvστιτοϋτο δια
vοητικης ύγείας εχει χρηματοδο
τήσει μιά έκτεταμέvη ερευvα στόv 
κοσμο τωv όvείρωv. 'Υπάρχουν μά
λιστα φημες πώς κι' αύτή η περι-
6όητη Σ.Ι.Α. έvδιαφέρεται �δη γι' 
αύτόv τόv τομέα άπό τήv πλευρά 
τωv στοιχείων, πού εΤvαι δυνατόν 
vά προκύψουν γιά τήv έκτίμηση 
των πληροφοριωv της. 

Μολονότι ή παραψυχολογία δi:v 
εχει προσδιορισθη μέ άκρί6εια, σ' 
αύτήv άvήκουv δασικά τρείς κατη
γορίες θεμάτων: Ή έξωαισθαvτική 
άvτίληψη ( σ' αύτήv περιλαμ6άvεται 
ή τηλεπάθεια, ή μαντεία κα\ ή προ
αvαγvώριση) , ή ψυχοκινητική (ή έ
πίδραση τοϋ vοϋ πάνω :ηήv υλη) 
καl τα φαινόμενα έπιδιώσεως (μέ 
τnv εvvοια της μετά θάv::ι;c ζω�"jς 
καl της άστρικης μαvτε{-χς). 

Μεταξύ των πιό έvθουσ υ 5ι7>,.ι έ
ρευvητωv της παρά φύση συμπεριφο
ρας εΤvαι ο! φυσικοl των άκτ,νω,.ι 
λέηζερ Ράσσελ Τάργκ καl Χάρολντ 
Πούτχοφφ, τοϋ 'Ινστιτούτου Έρευ
vωv Στάνφορντ στήv Καλιφόρνια. 
'Επιστήμονες, πού άσχολοϋvται μέ 
τήv παραψυχολογία, εχουv τή γνώ
μη δτι η νέα τους έπιστήμη - ή 
δποία στην πραγματικότητα συνδυ
άζει τομείς άπό πολλές άλλες έπι
στημες - βρίσκεται στό fδιο στά
διο, πού 6ρισκόταv ή φροϋδική ψυ-
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χοανάλuση, πρlν άπό 70 χρόνια; καl
ή φυσική των κδάντα, πρίν άπό 50
χρόνια.

ΟΙ έπιστήμονες αύτοl άναφέρον
τα άκόμη καl στό χ?,.εuαστικό τρό�
πο μέ τόν δποίο άντιμετωπίσθηκαν,
'στήν έτtοχη τους ', ο\ άνακαλύφεις
τοϋ .Παστερ καl παληότερα τοϋ

. Γαλιλαίου. Τονίζουν μάλιστα Ιδι
αίτερα τό σχόλιο τοϋ διακεκ'ριμένου
όπαδοϋ το·υς, τοϋ πuραuλικοϋ εlδή
μοvα Βέρνερ φόv Μπράουν, πώς δ
τομέας τους εΤναι fvας άπό τούς
πιό όποσχετικόυς της σύγχρονης έ�
πιστήμης. Ό χαρακτηρισμός της
παραφuχολογίας σάv άπόκρuφης,
μuστικιστικης η καl δπλως uή έπι
στημοvιkης, εΤπε δ φόv Μπραουv,
άποτελε'( ' κι' αύτός fvα μέρος :rοϋ
παιγνιδιοϋ.

Τά πειράματα πού διεξήγαγαν ο\
Τάργκ καl Πούτχοφφ μέ τό μέντι
ουμ Γκέλλερ, δημοσιεύθηκαν στό
δρεταvνικό έπιστημονικό π;:ριοδικό
«Νέτσιοuρ» ,· ,:rού ποτέ προηγούμέ
vως δέv εΤχε δημοσιεύσει οϋτε fvα
δρθρο γιά τήv παραφυχολογία. ΟΙ
Τάργκ καl Πούτχοφφ παραδέχον
ται πώς τό εΤδος της έρεύvης τους
«σηκώνει» πολλά τεχνάσματα. Πη
ραv δμως τά μέτρα τους γιά τή διε
ξαγωγή των πειραμάτων κατά τόν
πιό αύστηρό έργαστnοιακό τρόπο.

Ό Γκέλλερ μαντεύοντας σωστά
καl·τίς 12 φορές, σέ σύνολο 12 πει
ραμάτων, σέ ποιούς άπό τούς δέκα
κλειστούς τενεκέδες δρισκόταν , μιct
χαλύδδινη σφαίρα καl σέ ποιό άπό
τά 15, έπίσης κλειστά, δοχεία ύ
πηρχε νερό πετύχαινε μιά πιθανότη
·τα πού εΤχε στό fvα τρισεκατομμύ
ριο. Μαντεύοντας άκόμή σωστά τόv
άριθμό της έπάνω πλευρας ένός
ζαριοϋ, μέσα σέ κλειστό δόχείο,
πετύχαινε μιά πιθανότητα πού εΤχε
στό fvα έκατομμύριο.

'Αλλά τό μέντιουμ Γιούρι Γκέλ
λερ ('Ισραηλινός) κατώρθωνε καl
δημιουργοϋσε fvα σημαντικό μαγvη-

. τικό πεδίο - προφανώς. μέσω της
φυχικης του ένεργείας - μέ άποτέ
λεσμα νά έπιδρα σέ. άντικείμεvο,
θετιιsά καl άρνητικά, . δάρους ένός
γραμμαρίου, άσκώvτας fτσι αύτό
πού μπορεί νά εΤvαι, η καl vά · μήv 
εΤναι, φυχοκινητικη έvέργεια. 

Σέ fvα δλλο πείραμα δ Γκέλλερ 

κλείσθηκε σ' fvα δωμάτιο, δπου εΤ
χε άποκλεισθη όπτικά, άκοuστικά 
καl ι'Jλεκτρίκά άκόμη, άπό κάτι σχέ
διά, πού τοϋ ζητήθηκε νά τά άvα
σχ,εδιάση. Καl τά σχεδίασε μέ άκρί
δεια καl τlς δέκα φορές άπό τlς δέ
κα, πού τοϋ ζrιτήθηκε. Πέ:ruχε δηλα-
δή μιά πιθανότητα στό fvα έκατομ-
μύριο. · 

Ό Μπόνναρ Κόξ, διευθυντής της 
όπηρεσίας πληροφοριών. τοϋ . 'Ιν
στιτούτου 'Ερευνών Σ τάvφορvτ, όπό 
την α!γίδα · τοϋ δποίοu εγιναv τά 
πειράματα μέ τόv Γκέλλερ, εΤπε σuγ� 
κεκριμέvα: «Τά άποτελέσματα πού 
εΤδα μέ κάμουν vά πιστεύσω πώς κά
τι. όπάρχει, πού πρέπει νά ·έpευvη
θη άκόμη περισσοτερο. Γιά τήv f- . 
ρευνα αύτη · ένδιαφέρεται καl δ πρώ
ην άστροναύτης . "Έντγκαρ Μίτσελ, 
δ fκτος δvθρωπος πού' πάτησε τό 
πόδι του στή Σελήνη καl \δρuτης 
τοϋ άπό τριετίας Ίvστιτο·ύτου γιά 

ι τlς νοητικές έπιστημες. Πρόκειται 
γιά fvα καινούργιο δρο (cιπό την 
Έλληνικη λέξη «voϋv») πού γενικά 

Ι προτιuαται τελευταία σέ σχέση, μέ 
τη λέξη παραφυχολογία. Καl τοϋτο • 

j 
διότι δσοι άσχολοϋνται μέ αύτά ·· 
τά φαινόμενα πιστεύουν δτι δέν ό-
:.t;�ι τίποτε τό «παρά» η «όπέρ» 

.: ι
Στό Ίvστιτοϋτο αύτό άσχολοϋv- . \ 

ται έτrιστήμοvες . διαφόρων κλάδων 
, Ι - άπό φιλοσόφους ώς διοχημικούς

πού προσπάθοϋv · vά προωθήσουν
ι την εοευvα μέ θέμα την άvθρώπινη

συνείδηση. Ή fδρα των φυσικών έ
πιστημων fχει όvομασθη, πρός τιμή
τοϋ δρος φόν Μπράουν, μέ τδνομά
του. Ό Δρ Βέρνερ φόv Μπράουν,
πού fχει άφιερώσει δλη τη ζωή του
στούς πυραύλους καl τη φυσική,
λέγει τώρα πώς ο\ νοητικές έπιστη-
μες fσως παρέχουν τι'� μόνη έλπί-
•δα γιά τή . σωτηρlα τοϋ πολιτισμοϋ.
Κατά τόv elιοχήμικό Κρόσμπu δ φόν 
Μπράουν πιστεύεr πώς τό καινούρ-
γιο έvδιάφέρ,οv γιά τήν παοαΦυχο-
λογία άποτελεί μέρος της έξελικτι-
κης διαδικασίας τοϋ άvθρώποu, ά
νεξάοτnτα &v εfμαστε fτοιμοι νά τό 
άποδεχθοϋμε αύτό η δχι. 

Ό &vθρωπος fχει φθάσει πιά στό 
σημ�ίο, νά άvτιλrιφθη πώς ή έπιστή- · 
μη δέv εΤναι δ μόνος τρόπος γιά νά 
φθάση κανεlς στήν άληθεια καl σέ . 1 

-ι 

-- -- -- -- -- -- -- --
__ . _ _  

--
-�
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γενικώτερες λ6σεις. 'Υπάρχει κι' l
νας ι'iλλος δρόμος. Μποροϋμε νά 
άντιμετωπ(ζωμε τό περιδάλλον 
μας μέ τρόπους πού άπό καιρό χρη
σιμοποιοϋν ή θρησκεία, δ μυστικι
σμός καl ή φιλοσοφία. Σ' αυτό 
μπορεί νά δοηθήση μιά ένστικτώ-

δης σύλληψις της άλήθειας, πού μας 
περιΜλλει. 

AL MARTINEZ 

(«Λός •Άντζελες Τάϊμς» κα\ «Τό 
Βημα», 7 Σεπτ. '75) 

'Η 
, , 

αyαμια -ιών 
, ,

' 

επισκοπων 

Ό «Μοναχισμός» καl δ «' Ασκητι
σμός», ή άναχώρηση άπό τά έγκό
σμια κι' ή καταφυγή σ' fνα κλειστό 
χώρο, δποu δ ι'iνθρωπος συγκεντρώ
νει δλες τlς πνευματικές δυνάμεις 
του κα\ τlς άφιερώνει στόν θεό -
χωρ\ς νά έπηρεάζεται άπό τήν κοι
νωνική πραγματικότητα - εχει τόν 
σε δασμό KQI τόν θαυμασμό μας. Σ τό 
Μοναστήρι f\ στήν Σκήτη - Ιδι
αίτερα στήν Σκήτη - δ ι'iνθρωπος 
κόδει κάθε δεσμό μέ τούς συνανθρώ
πους του, γίνεται μόνος, μοναχός, 
άνθρώπινη μονάδα άποκομμένη άπό 
τό κονωνικό σύνολο. Μέ τόν «Μο
ναχισμό» δ ι'iνθρωπος φεύγει άπό 
τό πολιτιστικό πεδίο τοϋ «άνθρω
πος - πρός ι'iνθpf,)ΠΟV», «ι'i,νθρωπος
πρός κοινωνίαν» καl γuριζει στό 
«άνθρωπος - πρός έαuτόν: «'Ο θε
ός κι' έγώ». 

'Αλλά ή 'Εκκλησία δεν εΤναι δ 
«Μοναχισμός». Δεν εΤναι τό «'0 
θεός κι' έγώ», άλλά τό «'Ο Θεός κι' 
έμείς». Ό θεός κι' ή κοινωνία. 

Σuμδαίνει δμως, τό �ξης παράδο
ξο: Αυτοl πού φύγανε άπό τήν λε
ωφόρο της ζωης καί πήρανε τό μο
νοπάτι τοϋ «'Ο Θεός κι' έγώ», θέ
λουν νά κανονίζουν - κατ' άπο
κλειστικό μάλιστα δικαίωμα - τό 
«'Ο Θεός κι' έμείς». Ο! καθ' δλα σε
δαστοl προκοινωνικοl η έξωκοινωνι
κοl ι'iνθρωποι, θέλουν νά διευθύνουν 
ενα μεγάλο μέρος της συμπεριφορας 
των κοινωνικών άνθρώπων, νά κανο
νίζουν την μοίρα τους, τίς σχέσεις 
τους μεταξύ τους, καl τlς σχέσεις 
τους πρός την 'Εκκλησία τους. 

ΕΤναι καιρός νά λεχθη ή μεγάλη 
άλήθεια: Ό «Μοναχισμός», δ κα
λογερισμός, δέν έκπροσωπεί, δέν 
μπορεί νά έκπροσωπη τό πνεϋμα της 
'Εκκλησίας μας. Καl κακώς, κάκι-

στα, διεκδικεί τ.ό μονοπώλιο της ρυ
θμίσεως των έκκλησιαστικών μας 
πραγμάτων. 

'Υπάρχουν δύο δυνάμεις πού μά
χονται. ΟΙ καλόγεροι θέλουν νά 
κλείσουν τήν κοινωνία σ' ενα μονα
στήρι 'Εμείς θέλομε νά κρατήσουμε 
τήν 'Εκκλησία μέσα στήν κοινωνική 
ζωή. Κι' έπιδιώκομε - τό γράφου
με καθαρά - νά ελευθερώσουμε τήν 
'Εκκλησία μας άπό κάθε. καλογερί
στικη έπίδραση. 

'Αλλά γιά ποιούς καλογέροuς μι
λοϋμε; rι' αυτούς πού εΤναι σήμε
ρα πιά, καλόγεροι μόνο κατά τό 
δvομα. ΕΤναι άρχιμανδρίτες, έπίσκο
ποι καί κuκλοφοροϋνε στlς πόλεις, 
δέν μένουν στά μοναστήρια. Κι' έν 
τούτοις, άρκετοl άπ' αυτούς, εΤναι 
πνευματικώς καλόγεροι. Κι' επειδή 
κατά δάθος αισθάνονται, δτι εχοuν 
προδώσει τήν άποστολή τους ώς μο
ναχών, θέλουν νά μεταδάλουν τlς 
πόλεις σέ μοναστήρια. Ή άποψή 
μας εΤvαι καθαρή: "Οσοι άπό τούς 
\ερωμένους σκέπτονται καl α!σθά
νονται ώς καλόγεροι, πρέπει νά πα
νε στά μοναστήρια. Καl την διεύθυν
ση της 'Εκκλησίας νά την πάρουν 
στά χέρια τους κληρικοί πού θά εΤ
ναι ευσεδείς κι' ενάρετοι χριστιανοί, 
άλλά καl κοινωνικοl άνθρωποι. 

... 

Πολλά 6φείλει δ πολιτισμός μας 
στή δράση τοϋ μεγάλόυ βuζαντινοϋ 
αυτοκράτορος Ίουστινιανοϋ καθώς 
καί στην άξία σύντροφο της ζωης 
του, την ΘΞοδώρα. Μ' fνα νόμο του, 
δμως, μας έκληροδότησε καl μιά 
συμφορά. Καθιέρωσε την άγαμ(α των 
επισκόπων. 

Ό 'Ιουστινιανός άπέθανε τό 565 
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καl ή έν Τ ρούλλeι> «Πε�θέκτη� 01-
κοuμενική Σύνοδος, που έκ!)ρωσε 
τήv ά,τόφασι του· Ίοuστινιανου, σu
νηλθε τό _692. Δηλαδή 127. δλόκλη� 
ρα χρόνια, fπειτα άπό τόν θάνατο 
τοϋ Ίοuστιvιανου, δέv ύ,τηρχε έκ
κλησιαστική κύρωσι τοϋ νόμου ,τερl 
άγαμίας των έ,τισκό,των κλπ. 

• Αλλά και χωρlc; τήν κύρωσι τοϋ 
νόμου τά 140 χρόνια πού εΤχε Ισχύ-:
σει δ νόμος του μεγάλου Ίοuστιvι
αvοϋ ijσαν άρκετά γιά vά ε!σδά-

. λη δ καλογερισμός στήv 'Εκκλησ}α 
καl vά ,τάρη δλα τά «κλειδιό». · Η 
έv. Τρούλλeι> «Πενθέκτη Σύvοδqι;» 
έκόρωσε, στήv πραγματικότητα, f
iια τετελεσμένο γεγονός: Την πα
ράδοση της 'Εκκλησίας στούς καλο-
γέρους. 

... 

'Η άγαμία των έπισκόπ;.,ν δέν κα- . 
θιερώθηκε άπό ,τρωτοδοuλίαι της 
'Εκκλησίας. Δέv fχει, δηλαδή, ή ά
γαμί� των έπισκόπων σχέσι μέ τήv 
δογματική της θρησκείας μας, δέν 
fχει καμμιά σχέσι μέ τήv 'Ορθόδοξο 

· Χριστιανικη ,τ(στη μας. 'Επί έπτά
α!ωνες fζησε ή Έκκλησ(α χωρ!ς vά

· ύπάρχη γιά τούς έγγάμοuς έμπ.ό
διό. νά γ(νωvται έ,τ(σκοποι.
·τό σωστό μάλιστα θά ijταν vά που
με, . δτι κατά τούς πρώτους έπτά
χρισ:τιανικούς αlωvες δέv ύπηρχε
έμπόδιο, δχι γιά τούς έγγάμοuς, άλ
λά γιά τούς άγάμοuς vά γίνοuvται
κι' αύτο! έπίσκοποι. Γιατ! ή άγαμlα 
στήv χώρα μ�ς ijταν -μήπως πρέ
πει vά τό κρΜο·uf-!ε;- έκ ,ταραδό
σε�, ντροπή. 'Η «',Αγαμίοu γραφή» 
(η άκόμη καl «δψιγαμίοu ΥΡ<;Χφή»)
ijταν στήν άρχαία Σπάρτη, γιά τήv
δπο(α fχομε πολλές μαρ,:uρ(εc;, ά
τιμωτική. 'Αλλά .καl στήv 'Αθήνα
-,τού ή κοιvωvlα δέν ijταν μόνο
στρατώνας, δπως στήν Σπάρτη_:_
φαίνεται, δτι ή άγαμlα ijταν παρά
πτ�μα κολάσιμο. 'Ιδού μιά σχετική
μαρτυρία του Πλοuτάρχοu: «Νό-

· μοuς. άγάμοu καl όψι γόμου τά ζώα 
ούκ άvαμέvει, καθ' &περ ο( Λυκούρ
γου ,τολίται καl Σόλωνος».

,«Σόλωνος· ,:rολίται», ijσαν ο\ Ά-.
θηναί9ι. 

... 

4ήμε·ρα, δέδάια, δ1τ9 τήν έπl-
δραση των Ιδεών ,τερl προσω,τικης
lλεuθερlας, ο\ άvτιλήψεις ,τερl τι
μωρίας της άγαμlας θεωροϋvται άνα-
χρονιστικές. 'Αλ_λά δέν' _,τρέπε� . νά 
μας διαφεύγη, δτι καl 'σήμερα, σέ 
τrολλές · χωρεc; . λαμδάvοvται μέτρα, 
μέ τά δ,τοία 'rnιδράδεύεται, 6 γάμος 
·(προνόμια γιά τρύς πολυτέκνους
κλπ.) .

'Η πολιτεία, λοιπόν, καθιέρωσε
τήv άγαμ(α των έπισκό,τωv. Καl. ..
«δ · τρώσας καl Ιάσεται».

Δέv θέλω να ,τω, δτι άρκεί μιά 
μονομερής άπόφαση των πολιτικών 
άρχων, γιά v' άρθη τό καθεστώς της
άγαμ_ίας. 'Απαιτείται, ,δέδαια, ·ι'ι
σύμπραξη της 'Εκκλησίας. Άλλα σέ
περίπτωση πού ή 'Εκκλησία άρνη
θη την σύμπραξή της, δέν θά fχη
vά ,τροδάλη δογματικούς - θρησκεu
τϊκούς �όγοuς.

Μιλοϋμε πάντοτε γιά τήν 'Ορθό� 
δοξσ' 'Εκκλησία μας. 'Η 'Ιερωσύνη,

,σέ μας, δέν άντlκειται τrρός τόv γά
μο. 'Απόδειξη: ΟΙ Ιερείς μας εΤναι
fγγαμοι: .'Ε,τιτρέ,τετα_ι νά συνάψουν
�να μόνο γάμο, πού τελείται ,τρό
της Ίερωσύνης. · Στήv Καθολική
'Εκκλησία ή άγαμ(α εΤναι ύποχρεω
τική, σέ δ:Χ.η τήv κλίμακα. 'Αλλά κι
έκεί, τά τελευταία χρόνια, ξεκίνησε

· άπό την · 'Ολλανδία καl ξαπλώθηκε
σ' δλο τον �όσμο fvα τεράστιο κ(
vημα έναvτ(οv της άγαμίας των κλη- ·
ρικωv. 

Ν. Δ. ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ 

(«Έλεύθεροτu,τία», 13 Σεπτ.) · 

1 
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ΊΙ έορtή τών Χρισ-ιοuyένvων 
«Ώς τlς ήμέρες μας - γράφει ενας 

«μυθολόγος» - τά Χριστούγεννα πα
ραμένουν ή πιό παγκόσμια, ή πιό δημο
φιλής γιορτή. Άν καl δ προορισμος της 
εlναι. να γιορτάσει τη γέννηση τοϋ χρι
στιανικοϋ Μεσσία, άντιnροσwπεύει, 
ώστόσο, κάτι γιά όλους, σκεπτικιστές, 
άθέους η άλλοθρήσκους Στη γιορτη 
αύτή βασιλεύει ή χαρά καί ή άπολαυση. 
Τά βακχικά δργια δεν είναι μακριά. Καl 
τά περιβοητα ρwμαικά Σατουρνάλια, 
κατά τή διάρκεια τών όποίwν όλες οί 
ύπερβολές ήταν έπιτρεπτες, γιορταζό
ταν άνάμεσα στlς 15 Δεκεμβρίου καl 
τήν Ιη 'Ιανουαρίου. Στή Βαβuλwνα, 
σύμφωνα μέ τlς παραδόσεις, ό βασιλιας 
επρεπε να πεθαίνει στο τέλος της χρο
νιάς γιά νά βοηθήσει τόν θεο Μαρντουκ 
νά νικήσει τlς σκοτεινές δυνάμεις. Στή 
θέση τοϋ βασιλιά έκτελοϋσαν, όμως, 
ενα έγκληματία. Το Ίδιο καί ό θεός Ό
σιρις, ανθρwnος-θεος κομματιασμένος, 
πού τεμαχισμένος έξαφανίζεται μέσα 
στά νερά τοϋ Νείλου, γιά νά άναστηθεί 
άπό τήν πνοή της θεάς Ίσιδος, συμβο
λίζει τήν άνεξάντλητη δuναμη της φύ
σεως καl τήν άλληλοδιαδοχη τών θανά
τ!--)ν καl τών γεννήσεων» 

«Ή γιορτή τών Χριστουγέννων άντι
στqιχοϋσε στην άρχαιότητα μέ τή λα
τρεία τοϋ θεοϋ 'Ηλίου, που ί.ιστερα άπό 
τή φάση της νυκτερινής σιωπής, περ
νάει στή λάμψη της ήμερήσιας ίσχύος 
του. Δέν ειναι τυχαίο πώς έπειδή ή ήμε
ρομηνία της γεννήσεως τοϋ Ίησοϋ εί
ταν αγνwστη, μιά Σύνοδος άπεφάσισε 
στά 329 νά γιορτάζεται τήν ήμέρα της 
25ης Δεκεμβρίου, ή μέρα τοϋ χειμερινοϋ 
ήλιοστασίου, πού άνοίγει τήν άνοδική 
καl φωτεινή φάση τοϋ έτήσιοu κύκλου. 
Παντοϋ αναβαν τοτε φωτιές σ' έκδή
λwση χαράς. Ό Ίερός Αύγουστίνος 
καl ή 'Εκκλησία, διέψευσαν, βέβαια, τήν 
είδwλολατρική αύτή προέλευση τών 
Χριστοuγέννw,. 'Ωστόσο, ή 25η Δε
κ�μβρίοu είταν ή έπέτειος τών περσι
κών, φοινικικών, αίγuπτιακών, σκαν
διναβικών, τευτονικών ήλιακών θεών. 
Τό σύμβολο της Μητέρας καl τοϋ Παι
διοϋ πήρε κεντρική θέση μέσα στον 
χριστια"ισμό, έ,σwματώνοντας κι ά
ξιοποιώντας τό μύθο της Μητέρας, ο

πως τόν άντιπροσώπεuαν στις άρχαίες 
θρησκείες ή Ίσις, ή Δήμητρα, ή' Αστάρ-

τη, ή Ρέα, ή Περχτα, συντροφος τοϋ 
Όντιν (τοϋ Διος τών Σκανδιναβών) καl 
τόσες άλλες». 

«Ό Ίησοϋς γεννιεται τη νυχτα, νι
κάει το σκοτάδι, αύτη τήν παλια άγwνία 
τοϋ άνθρώποu, και συμβολίζει την πε
ριοδική νίι<η τοϋ φωτός, που βοηθάει 
στήν άνανεwση της ζωής καl την κu
κλι_κή άνθηση της καρποφορας φuσεwς. 
Ή ύποβολη τών έλληνικών καl αίγu
πτιακών μuστη,Jιων, που τα γιορταζαν 
καl τίς νuχτες, βρισκεται ετσι ένσwμα
τwμένη στο ξαναγuρισμα τοϋ χρόνου, 
ό όποίος έκτελεί τόν αίώνια καθησuχα
στικο κuκλο του. Το ξανάνιωμα τοϋ φw
τος ίσοδuναμοϋσε με τήν άνανεwση τοϋ 
κόσμου. Το χειμερινό ήλιοστάσιον άνοί
γει έ:να κuκλο, που στην ίνδικη παρά
δοση θεωρείται ή άρχή της «ντέβα-για
να», τοϋ δρομοu τών θεών, σε αντίθεση 
προς τήν «πίτρι-γιάνα» τοϋ θερινοϋ 
ήλιοστασιοu, που ε\κόνιζε την άρχη της 
όδοϋ τών προγονwν. Και στην Κίνα, 
τό χειμερινο ήλιοστάσιο σημαινε το ξα
ναγέννημα (nνεuματικο) τώ" νεκρώ, 
Ή γιορτή τών Χριστοuγεννwν ειναι, 
λοιπον, έ:να κράμα πολλών έθίμwν και 
πεποιθήσι ων τών άρχαίwν θρησκειών, 
πού εϊταν θεμελιwμε\α πάνω σέ άρχέ
τυπα άναγόμενα στην καταγwγη της 
άνθρwποτητος καl της εννοιας τοϋ ίε
ροϋ. "Ενας ψuχολογος, άναpwΤ'έται μά
λιστα αν θά έπιζοϋσεν ό χριστιανισμός 
άν δεν εΙχε καθιερwσει την γιορτη τών 
Χριστοuγεννwν με ό,τι σημαινει». 

«Στήν άστρολογία, ή περίοδος αύτή 
της χρονιάς βρίσκεται κάτω άττό τό 
ζwδιο τοϋ Αίγόκερw, είκονας τοϋ nε
πρwμένοu καl τοϋ χρονοu, γέροντα ε
ξuπνοu, έλεuθερwμενοu άπο πάθη, εί
κόνας που ξαναβρίσκουμε στή γενειο
φόρα καl καλοσυνάτη μορφή τοϋ Άγιο
βασίλη, κουβαλητή τών δwρwν της 
χρονιάς. Ό «μικρος Ίησοϋς», το παιδί 
αύτό πού γεννιέται κατα τή διάρκεια 
της πιό μακριάς νύχτας τοϋ χρονοu, 
συμβολίζει τόν χρονο που ερχεται, που 
γεννιέται. Μεσάνυχτα, ώρα της γεννή
σεως, ή «ώρα-κομπος», ό άξονας της 
χρονιάς, τό ρήγμα άνάμεσα στους κο
σμους. Στήν ταντρική (μίγμα ίνδοuι
σμοϋ και βοuδδισμοϋ) παράδοση, τά 
μεσάνυχτα άντιστοιχοϋν στήν κατάστα
ση της άπόλuτης ήρεμιας μέσα στην 

1 
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μακαριότητα· καl μέσα στόν Ισμαηλινό 
(Ισλαμικη αίρεση) έσωτερισμό, είναι τό 
σημείο άπ'. δπου άρχίζει, ή ήλιακη καί 
πνευμαηκη ·τrορέία, «ή φωτεινη νύχτα» 
τοϋ 'ποιητή Σαμπεσταρί: στιγμη Ισορ
ρpτrίας, στιγμη αlωνιότητας». · : . · 

«Ό Χριστός γεννήθηκε. Τί σημαίνει, 
δμως, αύτό; Προερχόμενη άπό την 
αlγυπτιακη λέξη «χερ'σεχετα» πού έλ
λη .. ικα αλλαξε σε «Χριστός», σημαίνει 
«έκείνον �ού είναι τrάνω άηό τα μυστη
ρια» καl την χρησιμοποιοϋσαν για τόν 
Σtραπι, τόν Όσιρι, τόν Έρμη. (Σημ. 
Σοφ. Σύμφωνα με την δρθόδοξη παρά
δοση ή· εννοια «Χριστός» προέρχεται 

· άπό την_ λέξη χρίσμα:' δηλαδη έκείνον 
πού. εχει τό χρίσμα). Με την εννοιαν
αύτην χαρακτήριζαν τσύς μεγόλους,
μεμυημένους, πρlν την έφαρμόσουν καl 
στQν Ίησοϋ, στlς άρχές τοϋ τετάρτου 
αlώνα. Μεσάνυχτα 24 Δεκεμβρίου: 
στιγμη εξω. άπό τόν χρόνο. Τα παλιό 
σύμβολα δεν τελειώνουν, δμως, έδώ. 
Τό χριστουγε, νιάτικο δέντρο εχει βα
θειές δυτικές ρίζες: είναι μια έπιβίωση 
τοϋ _!εροϋ δέντρου «Ύγκντραζlλ» τών 

χωρών της Βόρειας Εύρώπης καl συμ
βολίζει τόν παγκόσμιον αξονα τής ζωης 

_ δτrως. ή σπονδυλικη στήλη είναι .6 βιο
ψυχικός αξονας τοϋ άνθρώποίι. Καl 
στην • Απω 'Ανατολή, τό πεϋκο, μέ τα 
πάντα χλωρό φύλλα του, συμβόλiζε 
Πά\.τα την άθανασία, την διάρκεια τής 
φυτικης ζωης, ένώ στην Ίαπωνί,α την · 
άκλόνητη δύναμη πού σφυρηλατήθηκε 
στό μάκρος μιας ζωης δύσκολης, γεμά
της άτrό καθημερινούς άγώνες. Τό πρά
σινο τοϋ. δέντρου είνάι ενα χρώμα φρέ
σκο, άνθρώπινο, εύεργετικό. ·τό πρά
σινο βοηθάει στη συνειδητοποίηση της 
ζωης. Γι' αύτό χρησιμοποιοϋν τό σμα
ράγδι για φυλαχτό σαν. σύμβολο τοϋ 
ζωικοϋ ρευστοϋ. Όσο για τα κερια καl 
τα φώτα πάνω στό χριστουγεννιάτικο 
δέντρο θα μπορούσαμε να έπαναλάβοu·
με τα λόγια τοϋ Γερμανοϋ ποιητίj Νο
βάλις πώς στlς .«κινούμενες ·φλόγες 
τους, δλες οι δυνάμεις τής φύσεωι,. βρί
σκονται σέ δράση» .... 

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 
(Τ έρπος Πηλείδης) 

«Έλεύθ. Κόσμος», 3-1-1975

<<Κόμμα ΧρισtΊανών))-οόσωv; 
·Σε τηλεοπτική του παρουσίαση, ό 

μητροπολίτης Φλωρίνης 11.. Αύγουστί
νος Καντιώτης έτrρότεινε «\α Ιδρύσουν 
πολιτικό κόμμα· οί Χριστιανοί, για να 
δείχνουν τη δύναμή τους, πού είναι 
μεγάλη». , . 

Ό κ. Σπϋρος 'Αλεξίου, συνεργάτης 
τηc .«Καθημερι,ης» στα 'Εκκλησιαστικό 
θέματα, γράφει (7 Σεπτ. '75): 

«Τί θέλει ό ·Καντιώτης να πετύχη μέ 
τό · κόμμα· τών Χριστιανών; Θέλει να 
κάνη τήν 'Ελλάδα Κρ'άτος τοϋ .Θεοϋ. 
Τοϋ Θεοϋ, δχι μέ τήv εύρύτερη εvνοια 
της πίστεως, άλλα τής δρθοδοξίας. Εί
ναι άπόλυτοι,.. Δέν δέχεται πώς δσοι 
πιστεύουν στόv Τριαδικό θεό ,.ιστεύουv 
σωστά αν συγχρόνως δέν ετυχε να 
γενvηθοϋν καl να παραμείνουν δρθό-

. δοξοι.'
Είναι δυνατόν, θα ρωτήση κανείς, 

εναι; σοβαρός καl εξυπvος ανθρωπος 
να έλττίζη Πώς μπορεί μια χώρα να γίvη 
ενα άπέραντο μοvαστηρι μέ αύστηρούς 
κανόνες διαβιώσεως πού nιό ττολλα θα 
είναι τα άπαγορεύεται ά1,ό τα έτrιτρέπε
ται; ,·οπου θα άπαγορεύωνται ,οί χοροί, 

. τα διαζ.ύγια, τα μικτά μπάνια, ή δουλειά 

την Κυριακή,τό κάπνισμα καl πόσααλλα 
άκόμη; Ναί, Fίναι δυνατόν για τόν Φλω
ρίνης να τό έλπίζη, γιατl δπωι: είπαμε 
τό πιστεύει. Λέει ό ίδιος: «Όλα αύτά, 
τα όποία ήμείς κατηγοροϋμεv, ό σύγ
χρονος κόσμοι, τα θεωρεί ώς ένδείξεις 
προόδου καl πολιτισμοϋ». Καl προσθέ
τει: <<Ναl κύριοι, είμεθα καl ήμείς ύπέρ 
τοϋ πολιτισμοϋ. Πολιτισμοϋ καl προό
δου είς τόν έπιστημονικό καi τόν τε
χνικό τομέα, προπαντός δέ ε\ς τόν ψυ
χικό τομέα. Ό έκφυλισμός δέv είναι 
πολιτισμό�, εΙναι ό τάφος τοϋ πολιτι
σμοϋ». 'Εδώ κάνει τό λάθοc ό Δεσπό
της πού θεωρεί έκφυλισμό, άπλές, 
άγνές, θα ελεγα άνθρώπινες έκδηλώ
σεις καi τ-.ού σ' αύτές άναζητεί λίγη 
χαρά, χαρα πού 6 ίδιος ό Ίησοϋς ήλθε 
κι;ιl εδωσε στους άvθρώπους. Καl τί θα 
γίνη αν γίvη αύτό τό κόμμα; Όσοι δη-· 
λαδή θα εΙναι μέλη του .θα εΙναι οί γνή� 
σιοι Χριστιανοί, κάτι -δηλαδη σαν τούς 
παλαιοημερολογίτες πού θέλουν να μο
νοπωλοϋν τήν δρθοδοξία καl έμείς οι 
αλλοι, οί έκτός κόμματος, θα είμαστε 
καl έκτός της μάνδρας τοϋ Χριστοϋ; 

Τό έρώτημα είναι, αν οί ανθρωnοι 

------------�------
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της έκκλησίας, κλ'ηρικοί η λαικοί, πού 
πιστευουν σ' αύτές τiς έκτός έποχης 
άρχές και θέσεις προσφέρουν θε, ικά 
στό κοινωνι.<ό σύνολο και αν πραγμα
τικά συμβάλλουν στή πορεία τοϋ άν
θρώπου πρός τό Χριστο» 

Αύτά1 μεταξυ αλλων, γράφει ό κ, 
'Αλεξίου. ΆΗα τό έρώτημα - άπλου
στερα - εlναι π ό σ ο  ι δικαιοϋνται 
νά όνομασθοϋν Χριστιανοί άnο τα έκα
τομμύρια τών μ ό ν ο ν Χριστεπω
νύμων, 

Ό 'Ανδρέας Λαοκαρδτος, στά Θρη
σκευτικά «Μυστήρια της Κεφαλονιδς», 
άπευθυνόμενος προς τόν μητpοπολιτη 
της νήσου, εγραφε: 

«'Εμείς, Πc.νιερώτατε, πιστεύουμε 

όλα όσα άποβλέπουνε στό ψήσιμο τοίι 
ψωμιοϋ, μα δεν έψήσαμε ποτέ μας ψω
μί, μποροϋμε νά είπωθοϋμε φουρνα
ρεοι; Πιστευουμε όλα όσα άποβλέπουνε 
τον πόλεμο, μα •δεν έκάμαμε ποτέ γυ
μνάσια κ' έργασιες πολέι,ου, μποροϋμε 
να είπωθοϋμε στρατιώτες; Πιστεύουμε 
δλα όσα άποβλεπουνε τό χριστιανισμό, 
μα δεν έκαμαμε ποτε χριστιανικά i:ργα, 
μποροϋμε να είπωθοϋμε χριστιανοι, ... 
Άν μολις έγενηομαστε, μας έβουτουσα
νε τα χερια στή βαφή τη γαλαζια, εφθαν' 
έκείνο το βουτημα γιά νά μποροϋμε i:
πειτα σ' όλη μας τ,1 ζωή νά λεγώμαστε 
βαφιάδες; Πώς λοιπον ήμπορεί νά φθά
ση τό βούτημα στην κολυμττή9ρα γιά νά 
μποροϋμε να λεγωμαστε χριστιανοί;» 

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

U 4 ΤΡΑUΟΣ ΤΟΥ 4UΟΚΡΥΦΙ!ΜΟΥ Περιyράlψεται σ�ο δμώνυμο (bι�λίο των 'Ά ν ν ι Μ π έ ζ α ν τ -Τ σάρ λ ς  Λε ν τ μπ η τ ε ρ. 
* 1 Τέσσαρες είναι αί άπαιτούμεναι τφος ε'ίσοδον είς την Άτρα-Ι

l ,τον ίδιότητες: 1 Ή Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς (μεταξύ του πραyματuκου καl τοG μη f ,τραyματικοG). 1 
! 'Η ά ,τ ό σ ,τ α σ ι ς ( από τlς πνευματιινως ά σή,μαvτες έ'Ιl:ι- ιθυμίες). tΉ κ α λ η ·δ ι α y ω y η (Κυριαρχία έπl τοG NoG καί της Ι
ι Πράξεως, 'Ανοχή, Εύδιαθεσία, ένιαί'α ,τρος τον σκΟ'Ιl:ον Ι
1 κατεύθυνσις, έ μ,τιστοσύνη). ,t 
11 'Η 'Α y ά ,τ η 

(οχι τόσον επιθυμία, δσον θέλησις καl ά,το· j ψασιστικότης). Ι 
* 

1 Συ ν α ρnα σ τ ι κ ο l  ψ ι λ ο σ ο ψ ι κ οl διαλο y ο ι l i 400 σελCδες, 150 δρχ. κ,:λοψορει μέσ9 του IΛil ΣΟΥ 
---- --------
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• Ενί::r .�Jβλίο που έλειπε
' 1 

Ι, ' 

ε · κ Λ ο r Ρ. ι· 

άνθολογία άπό τίς όμιλίες καί τά βιβλία του · 

1926 - 1966

· *

'Επιλογή. ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

* 

Ό φιλόσοφος της έσωτερικης 
άπελευθερώσεως τοϋ άτόμου 

. γιά μιά νέα 'Ανθρωπότητα · , 

είναι τώρα στή ·διάθεσι όλων των πνευματικών 
Έλλ�νων μέ τό νέο αύτό βιβλίο 

* 

·Αποστέλλεται. �λεύθ. ταχ. τελων
άνrί ,δρχ. 80 ικα,j (χρυσοπανόδετό)' δρχ. 130 

* 
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JI . [§); J,D- - ·•. _.i ΙΕΑ llli&ιι 
2-'ημι,ιώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

nuεuματιιιέι: 
Γ,. ΑΘΑΝΑ, τηc Άκαδημίαc 'Αθη

νών. Μ ον ο κ ον τ υ λ ι έ c, Ποιή

ματα. · Αθήνα 1975. 

θά μπορουσε κανείς vά 6vο
μάση αυτά τά αποφθεγματι
κά τετράστιχα καl δ ρ ο σ ο -
σ τ α λ ί δ ε ς, γιατί εχουv δ
λη την ομορφιά, τη χάρη καl 
τό φευγαλέοv μεγαλείον του 
μετεωρολογικου φαινομένου 
καί, σάv τlς δρ9σοσταλίδες σέ 
·6ελόvες πεύκων, αστραφτε-
ρές, μέ τούς Ιριδισμούς πολυ
τίμων λίθων, μεταδίδουν την
ανάλαφρη φιλοσοφία του
Ποιητου.

Ποιά εΤvαι ή φιλοσοφία αυ
τή; Ό ίδιος εχει γράψΕ;ι ( στη
συλλογη «Εlρμός») , δτι τρα
γουδάει «για τούς καλούς καl
τούς γερούς ανθρώπους». 'Ε
κείνους πού ζοϋvε τη ζωη fj
συχα καl ταπεινά, 6αδίζοv
τας πάνω στ' αχνάρια των άv
θρωπιστικωv έvτολωv, χωρίς
απογειώσεις οlουδήποτε εί
δους. ΕΤvαι μια . φιλοσοφία
πραγματιστική. Ό «καλός καl
γερός»' αvθρωπος τοϋ 'Αθά
να ουτε κατατίθεται σαν «θε
μέλιος λ(θος» σ' εvα κομμάτι

11pο6ο6τοi\ίδει; 
γης, οδτε διανοείται ουραvο
δρομήσεις. Ή φιλοσοφία του 
Ποιητοϋ εΤvαι μια ίσόμετρη 
6ιοvομία τοϋ ανθρώπου ώς 
ύπάρξεως μέ ύλικη καθυπα
γόρευση, αλλα καl μέ πνευ
ματική νοσταλγία. 

Στlς «Μονοκοντυλιές», δ 
δ Ποιητής, πού εχει στό παρ
ελθόν !δη τlς θημωνιές «vα 
μοιάζουν σαv αχραv-rοι 6ωμοl 
στην ϋπαιθρη έκκλησία» καl 
των ποuρvαριωv τούς κλάδους 
«vα γράφουνε στόv ούραvό 
σταυρούς» καl «σκόρπια τη 
δόξα τοϋ θεοϋ στούς λόγγους 
καl τούς 6ράχους», δίνει νέ
ους τόνους στή φυσιολατρεία 
τqυ: 

Βρυσούλα 5ρίσκω σ' έρημιά, 
crτέκω νεράκι πίνω 
καl μοιάζει σαν μεταλα5ιά 
άπ' τό Ποτήρι 'Εκείνο •.. 

(276) 
Τήv πιό δμοpφη πού άκούcrτη μου

σική 
του σιωπηλου της Πλάσης μαv-rο

λίνου 
σuvθέτουνε στό πάρκο ο\ άρμονικοl 
σuvδuασμtvοι τόνοι του πρασ(vοu! 

(169) 
Μή με παρεξηγείτε, Μουσουργοί, 
Τ ό αύτί μου ταπεινά σαc, καταργεί 
καl μουσική ·του τέρψη μόνον fχει 
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τό άηδόνι καl τό άφρόνερο πού τρέ
χει ..• 

(133) 
Καταδεχτικό Φεγγάρι, · 
πέφτεις μ' δλη σου τι'} χάρη 
μές στή · στέρνα τη μικρή . · 
κι ω τί θάμα! Όέ χωρεί! 

(273) 

οι « Μονοκοντυλιές» · συν- · 
θέτουvε μιά πανοραμική θέα · 
σ' δλα τά άvθρώπιvα αtσθή-

. ματα: έρωτικά, πολιτικά, πα
τριω,:ικά, κοιvωv.ικά. 'Αλλά, 
γιά τον χωροv αύτόv, εχουv 
Ιδιαίτερο έvδιαφέροv δσες ά
vαφέροvται στά θρησκευτικης 
'fι μεταφυσικης όφης θέματα. 
ΕΤvαι γvωστοv δτι δ Ποιητής 
εΤvαι κηρυξ του άvόθευτου 
λυρισμου καl της άποχης άπό 
τελεολογικες άvαζητήσεις. 
Καί θαυμάζει τήv π(στη των 
δπλοίκωv άvθρώπωv, πού· 
δέv δασαv(ζοvται άπό «άγω
vίες», οδτε σαλεύουν άπό .άvέ
μους. Πιστεύοντας πάντα δτι 
τό. «μυστήριο · του Κόσμου» 
δέv λύνεται (Μονοκοντυλιά 
άριθ. 25) , καl δτι ή θρησκεία 
εΤvαι μιά πανανθρώπινη ά';)αΥ
καιότης (άριθ. 85), έκφράζει 
τόv θαυμασμό του πρός τήv 
γραφικότητα της π(στεως: 

Μπορώ τήν πίστη σόυ νά κλέψω; 
• θέλω, γριοόλα, νά πιστέψω

μά fτσι, ώσάν έσένα,
άγράμματος τά γεγραμμένα ...

(100)
τr εότι,,χισμέvος, δταν διαπιστώνω
πώς fχω fvαv θεό, fvαv κάl μόνο!
Τόν fδιο έκείνον πού μικρό παιδl
στης έκκλησιας τό θόλο εΤχα lδηl

(59)' 
Μας θυμ(ζει ή «μονοκοντυ

λιά» αύτή τόv «Μικρό Χρι
στό>> του Ποιητου. ( «Εύδο
κ(α») : 

"Ότrως τrηγα ν' άστrαστω 
εΤδα τό μικρό Χριστό, 
καl μο� φάνηκε πώς κάτι 
μοδγvεψε μέ τό 'να μάτι, 
Τόν ρωτώ: «ΤΙ άγαπQς;» 
Μου 'πε: - «Φεόγοντα δ Παπάς, 
θά 'ρθω στό περδόλι άπέξω 
μ' δλα τά παιδιά νά .παίξω!». 

Άλλά δ Ποιητής; .. καθώς 
καl στlς προηγούμενες συλ
λογές του, αναφέρεται «άκρο
θιγως» στά δασικά θέματα 
της μεταφυσικης. Στην «Εύ
δοκία» έδέχετο την ϋπαρξη 
της φυχης καl τήv άθαvασ(α 
της, γιατί, άκριβως, εΤvαι άό
ρατη. «Κάθε που άvήκει στη 
φθορά, της ϋλης · τή . στολη 
φορα». Στlς «Μονοκοντυλιές» 
σπινθηροβολεί γύρω στά έ
ρωτήματα: Ύπάρχει μέσα 
στην άvθρώπιvη · φύση fvας 
δυϊσμός; Ψυχή όπάρχει, 5ε-
6α(ως καl εΤvαι «κάτι άλλο» 
άπό τό ύλικό καl φθαρτό σώ
μα. Ή φυχη εΤvαι το ούσιω
δες. Α�τή διαθέτει καl ·χρησι
μοποιει προσκαίρως τό σώ
μα. «Δικό της>> εΤvαι τό κορ
μl - δχι ή φυχή,, του κορμιου 
- καl μετά την άποβολη του
φθαρμένου πλέον έvδύματος
η όχήματος, έκείvη · ούραvο
δρομεί. <Η φυχή πάντοτε vο
ctταλ γεί τόv «άλλο χώρο»,
που εΤvαι πατρίδα της.

Παντογνώστρα μου 'Επιστήμη, 
aς τό νιώσης μοναχή: 
"Αλλο τό δλικό προζόμι 
κι άλλο ή ι'iϋλη ψυχή 1 

. (592) 
"Όταν μάθετ' tπαρκως 
τούς κανόνες της σαρκός, 
πεlθεστε άπό μοναχοl 
πώς δπάρχει καl ψυχή 1 

(374) 
ΠρΜλημά μου εΤναι τραχύ 

1 

1 

1 
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π<>ύ δέv τό 'χω λύσει &κόμα: 
Μές στό σώμα εΤvαι ή φuχή; 
fι μές στήv φuχή τό σώμα; 

( 11) 
1 

Ό θάνατος δ φεuτοκαταλύτης 
vικa νικιέται τήv αύτή στιγμή: 
Τ οϋ &φήvει νεκρωμένο τό κορμ( της 
κι &θάvατα ή φuχή ούραvοδρομεί ... 

(593) 
Φτάνει lvα κομμάτι γης 
γιά v' &vαπαuθη τό σώμα, 
μά δέ φτάνει της φuχης 
δλο τ' ούραvοϋ τό δώμα 1 

(17) 

'Ώστε δ θάνατος δέv εΤvαι 
ή φθορά και δ άφαvισμός τοϋ 
ούσιώδοuς μέρους της υπάρ
ξεώς μας καl θά επρεπε - αν 
δχι vά τό σuvαισθαvθοϋμε αύ
τό - vά δεχθοϋμε τόv 6ιολο
γικόv κανόνα. Ό Ποιητης τό 
σuμ6οuλεύει μέ δύο τρόπους. 
Ό fvας εΤvαι τό άλφα6ητικό 
παιχνίδι: 

Πόσο ή Ζωή κα\ δ Θάνατος 
πόσο κοντά εΤvαι, κοlτα: 
"Όσο εΤvαι κα\ στό &λφάδητο 
τό Ζητα μέ τό Θητα 1 

(623) 

Ό αλλος εΤvαι συμπύκνω
ση της Πλατωvικης «παιδείας 
θανάτου»: 

Της σοφ(ας σοu tπl γης 
vά τό πιό μεγάλο θάμα: 
Ζώντας τή ζωή vά ζης 
κα\ τό θάνατό σοu &ντάμα! 

(36) 

Το πρό6λημα τοϋ θεοϋ, έ
πίσης μέ δύο τρόπους τό άv
τιμ�τωπίζει δ Ποιητής. Ό 
πρώτος εΤvαι δ λυρικός: 

Τ' εΤναι δ Θεός; - Ή 'Ανατολή 
των άστεριωv μαζl κ' ή Δύση ... 
τό χρώμα, τό δρωμα καl τό ποuλl 

πού ξέρει ιιlκ γεvετης» vά κελαίδή-
ση ..• 

(70) 

Ό άλλος εΤvαι δ μυστικι
στικός: 

Σκύφε, προσεuχήσοu, 
κο(τα στό δuθό: 
Βλέπεις τήv φuχή σοu; 
Ε1δες τό θεό 1 

(75) 

'Αλλά δέv παύει καl v' άμ
φι6άλλη: 

θ' άποχτήσω ούράvιο πλοϋτο 
αν μου άποκριθοϋv σέ τοϋτο: 
- Ό Θεός. Ψυχή, μέ σένα
εΤστε δuό; γιά εfσαστ' lvα;

( 111) 

Ώστόσο, δ Ποιητης θεωρεί 
τήv άπό τόv άνθρωπο σύλ
ληψη της περί Θεοϋ Ιδέας ώς 
τό μεγαλύτερο έπίτεuγμά 
του: 

Πολλά .� lχεις κάμει, "Αvθρωπε, 
στέργω, 

δμως vά ξέρης πώς 
τό πιό μεγάλο σοu fρyo 
εΤvαι δ Θεός! 

(80) 

'Αλλά, δέv υπάρχει μόvοv 
Ο ΘΕΟΣ. Ύπάρχοuvε και ΟΙ 
ΘΕΟ 1. Ό Ποιητής τονίζει τήv 
υπεροχή τοϋ Χριστοϋ, fvεκα 
της σταuρικης θυσίας: 

Ό Μωάμεθ λέει στό Βούδα: 
- Σ τό τζαμί μοu fλα τραγούδα!
Κι δ Χριστός τούς λέει: - Μπο

ρείτε 
στό Σταυρό μοu v' &vεδητε; 

(615) 
άλλά, ταυτοχρόνως ευχεται 
την θεολογικη εtρήvεuση δ
λωv των θρησκειών: 
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Στόν •'Όλυμπο r\ στο Σινα, . 
f\ στο Θιδέτ πιο μακρινά, 
νά 'σμ[γαν, εΤναι δ καημός μου; 
δλοι. ,να(, ο\ θεοl του Κόσμου! 

(81) 

Γενικώτερα, ή· στάσις τόυ 
· άπέναντι στα θέματα της
θρησκείας .εΤ\!αι:' ή άδογμάτι
στη εύσέ6εια:

' ' � . 

Σουμέριος καl προσεόχομαι
πότε νά φθάση δ Μάρτης
γιά · ν' . άναστήση τον Τ αμμούζ
δ θρηνος της • Αστάρτης 1

(542)
Προσπαθη&rε το, άδερφο[Ι .•
Δεν θά δλάψη, θά ώφελήση: :
Σ τήν ψηλότερη κορφή
χτlστε κι fνα lρημοi<λησι 1

(614) 

Τα υπεροατικα δvειρα τα θε
ωρεί άvαγκαία καl. άπαραίτη
τα; γι' αύτό καl κατηγορεί τόν 
υλιστη ώς φτηνόν καl πονη
ρόν παραπλαvητή(384). Κη-

1 ρύσσει την υπεροχή της 
· πνευματι�ότητος:

· 'Ηδονή σέ λ(γο χωρο
περιορ(ζεσαι άπ' τόν κόρο.
Προσευχή, φέρνεις τριγόρου
δλο τό άχανές του άπε(ρουl

(358) 

Καl κηρύσσει άκόμη τό «μέ
τρον». Στα -τωρινα χρόνια, 
ποϋ εΤναι «άπ' την Πρόοδο . 
δαρτά�>, δ άνθρωπος έρευνα 
τα φθαρτα καl ξεχνάει τα α[
ών,ια .( Ι) η κυνηγάει τα άγνω
στα, ένω εΤναι".τόσο θαυμ�
στα τα γνωστά (2) . <Η δίψα 
της άλήθειας δεν θα· σδυςrrη 
ποτέ, διότι 6 lίνθρωπος 6αδ(-

. ζει 6αρυνόμεν()ς άπό τήν <<'α-,
χρηστη άποσκευη» των προ
τέρων έπιδράσεων { 12) καl 

διότι. ούδέlς έμέτρησε η �α 
μετρήση «τό Μέγεθος τό <Έ-
να» {39). 

Καl τότε; 
:Τότε, δ δρόμος, εΤναι· πρός 

την άπλότητα, την ταπειvω
σύvη, τήν καλωσόvη, τήν ά-
γάπη.. 

Γι' αύτήv τήv άγαπη, δ Ποι;. 
ητής εχει γράψει μερικές «Μ9.-

'vοκοντυλιές>>, που άκτιν66ο
λουν σαν υπερκόσμια διαμάν
τια. ΕΤvαι ή άγάπη πρός δ
λους τους άνθρώπόυς, ή άγά:. 

. tτη πρός δλα τα δντα, 'ή ιiε
γάλη άλληλεγγύη, ή ένοποίη
σις του παντός: 
'Ανυφάντρα' lξωτική 
στη Βουχάρα, κάπου lκεί, 
ας τό ξέρη δ άργαλειός σου: 
ΕΤσαι Μάννα μου, εΤμαι γυιός σου!' (533) 
Γηγενη της Σενεγάλης, 
μάθε το καl μή άμφιδάλης: 
Κάπου lδω μακρυά πού ζω 
σ• fχω άγνώριστο άδερφόl 

(536) 
''Ήρεμα νερά ... 
Βάρκα το;:i ψαρα ... 
Ρίχνει παραγάδ\α ..• 
'Άχl νά τά 'δγαζε άδεια! ... 

(251) 
Τό άστέρι εΤτrε στο γιασεμί: 
_:_ . Σ • fχω άδερφάκι μου ... 
- Μέ πρόσεξες; Τρανή τιμή
γιά μέ, άστεράκι μου!

(233) 

ΑΓΝΗ'Σ Κ. ΑΔΑΜ: 'Ανελlξεις-, ποιή-

ματα,, 'Αθήνα 1975. · 
Μέ τήν ίδια αΙσθαντικότητα; 

των προηγουμένων ςη.>λλq
γων, ή ποιήτρια «άνελίσσε
ται» πραγματικά στά σύγχρο
να κοινωνικά προβλήματα� 
Γιατl rι τόση δι�φεvση των έλ
πίδωv και των [δαvικωv; Για
τί οι κραυγές του· μίσους ιςα\ 
ή

. 
6(α; Γιατί τδ κροτάλισμα 

\ ,
Ι 

··Ι

·;-ι
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των δπλων καl ή κι6δηλεία; 
Τό παράπονο είναι άπαλό, 
μετρημένο καl εν μέρει καρτε
ρικό. Καl μόνη παρηγοριά ή 
άπόλαuση της «μιας στι
γμης>>: 

Ή θάλασσα άπλώvει τό γαλάζιο 
άτλάζι της. 
'Ησυχία .•. Γαλήνη ... 
Ό ηλιος σκορπ(ζει χρυσάφια 
κι' άσήμια στά κύματα ... 
Τά καράδϊα γλυστροϋv στ' άκύ-

μαvτα νερά. 
ΕΤvαι μιά σπάνια στιγμή . .  . 
''Ας τήv ζήσουμε εvτοvα .. . 
Για-τ'\ δέv εΤvαι τrολλές ο\ στιγμές, 
ποι; ο\ ι'ίvεμοι δέv ούρλιάζουv, 
πού ο\ καταιγίδες δέν μα(vοvται, 
πού οί μπόρες δέv ξεσποϋv ... 

Καl στη συλλογη αύτη ύ
πάρχοuν ποιήματα άνταπο
κρινόμενα στά πιό 6αθειά έ
ρωτήματα του στοχαστικου 
άνθρώποu γιά τό αίώνιο πρό-
6λημα της ζωης καl του θα
νάτου. «Τό τέρμα» - τέρμα 
η μήπως άρχή; Καl ή «<Ύ
παρξη»; Σκοπός δ έκμηδενι
σμός, τό μηδέν; Δέν τό πι
στεύω - λέγει ή ποιήτρια ... 

ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΛΑΡΑ: Λιθοδομή, ποιή-

rματα. 

Ποιήματα συμπαθητικά για 
τlς Ιδέες των, παρα την πε
ζόρρuθμη τεχνική. 

'Ένα δείγμα για τlς άντι
. λήψεις της ποιητρίας για τόν 

παρόντα κοινωνικον άρνητι
σμόν: 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

Οί διαχωριστικές γραμμές 
πληθαίνουν 
crτήv κοιvωv(α. 
Μαζl καl τά σύνορα. 
Κι' εΤvαι τόσα πο�ά 

πού ύπάρχει ελλειψη 
φρουρών. 

ΜΙΜΗ Δ. ΛΕΟΥ: 'Εδώ Γιοχάνεσ
μπουργκ. 

'Αναδημοσίευσις χρονογρα
φημάτων στlς εφημερίδες 
«Νέα 'Ελλάδα» καl «Άφρικα
νίς». Εύγενικη θητεία για την 
συντήρηση του •Ελληνικου 
πνεύματος. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ: Στή χώ
ρα των όργοναυτων καί των κεν
ταύρων,. Λάρισα. 

Έκυκλοφόρησε σε δεύτερη 
εκδοση ή ώραία αύτη εργα
σία, που περιλαμ6άνει δοκί
μια μυθολογικά, ίστορικά, λα
ογραφικά καl τουριστικά γιά 
την Λάρισα. 

ΔΗΜ. Β. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ: 'Η:πει-. 
ρωτιι<ά, 'Ιωάννινα. 

<Ένα μέρος των περιεχομέ
;ων σ' αύτον τόν τόμο μελε
τών εχοuν ήδη δημοσιευθη 
στην οριστη «Ήπειρωτικη 'Ε
στία», περιλαμ6άνονται, δ
μως, καl άνέκδοτες μελέτες. 
Ξεχωρίζουν οί μονογραφίες 
γιά τόν 'Αλέξανδρο Πάλλη 
καl τόν Κρυστάλλη. 

Γενικώς επιδάλλεται ή φι
λολογικη πληρότης των έρ
γασιων, σέ συνδυασμό με -τόν 
άρρενωπό 'Ηπειρωτικό χαρα
κτηρα της γραφης. 

ΡΟΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ: Σφαγή, ποι
ήματα, Άθήνσ 1975.

'Αφιερωμένα στην Κυπρι
ακη τραγωδία του περuσινου 
'Ιουλίου. 
Έξαντλουνται σέ περιγραφι-
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κότητα εγχρωμης πεζογραφι- . 'Η ψυχή μου, τσιρίζει γιά σ:έ� 
· σάv τό σuκω:rι .τrοίι το τηγανίζουν.

. . 

. . . :'Ι 
. } 
ι 

:'] , κης ποιήσεως. Ούσιαστικως,
συμπαθητικά.' Τεχνικώς, μαλ
λοv, άvεπεξέργαστα. 

ΓΟΥΛ
ΑΣ

1 

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ: Αiγιφτικη

Το τrο(ημα αύτο '>τιτλοφο-. ':Ι 
ρείται: Ζημ(α στη χημική μου 
(του) tσι;,ρροτrία; . .' ; · 

.:1 
ΝΙΚΟΥ ΤΣl•ΛΙΜΙΔΟΥ: 'Εφ{Μ.ιερες 1 στροφές. .

.
1 

rιαρακαταθήκη, 'Αθήνα 1975, 

"Εv_α έvδιαφέρον μωσαϊκό: 
Στοιχεία άπό την άρχαιότη
τα, περιστατικά της νεώτερης 
ιστορίας του Aty(ou μέχρι 
του πολέμου 40-41 καί της 
ξένης κατοχης, λα.ογραφικα 
στοιχεία και τουριστικές περι-

· •Ίσως �θελε νά τrη «έτrίκαι- i 
ρες στρ_οφές». ΕΤναι; πράγμα-

I · τι, στίχqι έμτrνευσμένοι άτrό
τά πρόσφατα πολιτικά γεγο� 

, γραφές άξιολόγων τοπίων. 
νότα του τόπου μας. Στίχοι. 

j έπηρεασμένοι άπο την συνή-
:·\ι _θη ύπερ6ολη των ,συγχρόνων Συμπαθητικη έργασία δια

. τηρήσεως του ζωτικου τοπl
ιcισμου. 

ένατενιστων των γεγονότων� 
Λέγει δ ποιητης γιά την Να-

j 
r. Δ. ΔΕΠΟΥ: Άδρομερ�.

•ο συγγραφεύς -αλλοτε
κοιvωνιολογικων και φιλοσο
φ�κων ·δοκιμίων, �οκιμάζει την 
τυχη του στην ποίηση. 'Ένα 

ζιστικη καl Φασιστικη κατο-
. χη της •Ελλάδος, δτι ηταν «f-

·· jνα άπλό στρατιωτικό πειθαρ-
χείο μπpοστα qτη φpίkη της · 

··•ιπιο στυγνης δικτατbρ·(ας πού 
γνώρισε δ τόπος», Προσ6ολη· · .. _,J
στην tερη μνήμη των· χιλιά- Ι 
δων θυμάτων της Κατοχης, 

. _:ι άλλα και στή νοημοσύνη ... 
. δείγμα: 

Ή καρδιά μου μιλάει γιά σένα 
μέ τή 

1
φωvή γάτου τόv Φεβρουάριο. 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••• , 

. ' 
. . . • •• • • • 

Ξ 8 "Αρτοc; Ξ • • 
. 

� • •
. 

. . 

· 8 ·Ζυμαρικά

• • • 
• 1 

8 Φρυyανιέc; 

διά διαβητικούς;· 

ΖIIΓΡΑΦΟΥ 
• • • ι • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- :ι

1 

'1 

, ' .1 
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Τά 100 χρονια τής Θ.Ε.
Μια 6ραδυα τοϋ Σεπτεμ-

6ρίου του 1875, στη Νέα 'Υ
όρκη, μια μικρη δμάδα μελε
τητωv τωv άποκρύφωv φαιvο
μέvωv, μεταξύ των δποίωv η
ταv ή '�Ελεvα Πετρό6vα 
Μπλα6άτσκυ, δ συνταγμα
τάρχης 'Όλκοττ καl δ Ού"ί"λλι
αμ Τζάτζ, άπεφάσισαν vά 
συγκροτήσουν μια έταιρία με
λέτης τωv άvεξηγήτωv αύτωv 
φαιvομέvωv καί της 5πισθεv 
αύτωv φιλοσοφίας. "Ετσι 1-
δρύθη ή Θεοσοφικη 'Εταιρία 
στίς 17 Νοεμ6ρίου του Ιδίου 
ετους καί πρώτος πρόεδρός 
της εξελέγη δ "Ολκοττ. 

Σκοποί της έταιρίας, δπως 
διετυπώθησαv επισήμως, έ
πειτα άπό λίγα χρόvια εΤvαι: 
ή μελέτη τωv άvερμηvεύτων 
vόμωv της φύσεως καl των δυ
vάμεωv πού εύρίσκοvται εlς 
λαvθάvουσαv κατάστασιν μέ
σα στόv αvθρωπο. Συvαφως, ή 
εvθάρρυvσις της συγκpιϊικης 

· μελέτης τωv θρησκειωv, της
φιλοσοφίας καί της επιστή
μης. Άποκορύφωμα της Ιδε
ολογίας της έταιρίας εΤvαι ή
παγκόσμιος άδελφότης αvευ
διακρίσεως φυλης, πίστεως,
τάξεως, γέvους η χρώματος.

Μ' αύτη τηv Ιδεολογία, ή
'Εταιρία ξαπλώθηκε σ' δλοv

τόv κόσμο, ώς έταιρία ελευ
θέρας σκέψεως. Τίποτε 'δεv δι
δάσκεται η άvακοιvουται, πού 
vά εΤvαι δεκτόv ύποχρεωτι

, κως. Κάθε μέλος εΤvαι ελεύθε
ρο vά δέχεται η v' άπορρίπτη 
δποιαδήποτε διδασκαλία η 
γvώμη. Ή άπόρριφις καί του 
συνόλου τώv θεοσοφικωv άπ
όφεωv δεv επισύρει φόγοv. 
Ή άποδοχη δεν δίδει προνό
μια. Ή 'Εταιρία εΤvαι μία ά
δογμάτιστη όργάvωσις μελε
τητωv - τίποτε αλλο. 

'Εφέτος, με τηv συμπλήρω
ση 100 έτωv άπό της tδρύσε
ως της 'Εταιρίας θά συvέλθη 
στο Υ Αvτυαρ της Ίvδίας το 
ΙΟΟόv συvέδριοv, εvω σε δλες 
τlς χωρες του κόσμου, δπου ή 
'Εταιρία λειτουργεί, θά γί
vουv πανηγυρισμοί, (διαιτέ
ρως στη Νέα <Υόρκη, δπου 
περl τούς 3.000 άvτιπρόσωποι 
θά συvαντηθουv στο ξενοδο
χείο Χίλτον. 

Προ6λέπεται ενδιαφέρουσα 
άvασκόπησις τωv 6ημάτωv 
προόδου, τά δποία, στόv ενα 
α!ωvα ζωης της Θεοσοφικης 
<Εταιρίας, επετέλεσε ή μελέ
τη των ψυχικωv φαιvομέvωv 
και γεvικώτερα της άποκρυφι
στικης έπιστήμης και φιλο
σοφίας. 



_,_ 

r-nY►l�◊S l<◊SM◊S
. ΒiΒΛΙΟΠΩλΕΙΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 602.883' ' . ' . . . 

1975 

-, 

1 
ι 

1 , . . . . 
'.1 ,

άπό :
Στο 

.
βιβλιο��λείο μας θά βρητ� δ,τι β;βλίο �υκλοφορεί στά έλλ�νικά γύρω

- Άνατόλικές Θρησκείες
- 'Αρχαία :Ελληνική Φιλοσόφία κα1 Μυθολογία
1 ι. · , · 

-. Παραδοσιακά κ�ίμ:νά · 
,- Γιόγ�α 
- 'Α�οκρυφισμο καi Μύστικισμο
- Κείμενα καi μελέτες χριστιανικών βιβλίω1,
- Σύγχρονες, άπόψεις της νεωτέρας ψυχολογίας.

Ή Μερικές άτiο τίς έκδόσεις' μας: 
. 1) Μπ'όρις Μουράβιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος πρώτος, δεύ'τφή εκδοση μέ έντε

λώς yέα μετάφραση'. 
, «Στη σύγχρονη καμπή της· Ίστορίας, δπως καi στην έποχή της έλεύσεως 

τοϋ Χριστόϋ, ενα τμημα της αύλαίας εχει άνοίξει. Έτσι δίνέται ή δυνατότης 
νά μυηθοϋν· στη Θεία Σοφία; την «μυστηριώδη κάi άποκεκρυμμένη» _δσοι θέ- 1 λουν νά προχωρήσουν πέρα άπο τή γνώση πού προσφέρουν τά βιβλία, δσοι 1
πραγματικά ζητοϋν νά συλ_λάβουν το νόημα της ζwης καi θέλουν νά κατανοή-

. σουν τ( σημαίyει άποστολη τοϋ χριστιανισμοϋ στη Νέα 'Εποχή!». 
,· 2) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψ�χολογικές παρατηρή�_ , 

;εiς: Κάρλ Γιομνγκ. · • , ' -1' , 
. '. , <<Μιά καί �Ιναι ·άvαπόφευκτο γιά __ τqν ανθρωπο νά έγκαταλείπει το σώμα\" , .. 

του ·καί νά δοκιμάζει την έμπειρία τοϋ Θανάτου, ε1ναι άφάνταότα :πολύημο νά 
i γνωρίζει πώς νά συναπαντήσει σωστά τον θάνατο, δταν αύτος ερθει . Ή Θ.Β,. 

Τ./'ί'Ι. μας γνωρίζει, δπως εκαναν τά 'Αρχαία Μυστήρια κι' δπως διακηρύσσο.υν 
-οί Ούπανισάδες, δτι ό άφώτιστος σ.νθρωπος συναντά τον ενα θάνατο μετά τον
αλλον, άσταμάτητα ... ». · 

3). Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, τοϋ Δ. Α. Ντίναχ. Μιά άληθινη ίστορία 
τοϋ μέλλοντος, γραμμένη στίς' άρχέc τοϋ άiώvci μας. Πώς θά έξελιχθη ή νοο
τροπία, ή κ�υλτούρα καi ή μεταφυσικη άναζήτησις τοϋ 'άνθρώπου τοϋ δυτικο
ευρwπαϊκοϋ 'πολφσμοϋ. 

! - Δύο τόμοι χρυσόδετοι δρχ. 440.
ί 'Επ\σης: 

4) «ΠΕΝΤΕ Δ!ΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟι\ΟΓΙΑ» τοϋ Πητερ
Ούσπένσκυ. 

' \ 
5) «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τοϋ Καλlλ Γκιμπράν.
6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ» Μετάφραση άπό το' 

Κινέζικο πρι,.uτότυπο: .Ρίχαρντ Βίλχεμ. 
7) «Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤόΝ» τοϋ "ΑγγεΧοu• Προκοπίο�.
8) -«ΑΘΗΝΑ» Ίστορία Πολιτισμο_b, τοϋ ίδίου. ·

. . 
.. . . -.. ----------. -----. - --. -. ------------------
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Ή αδελφότης δέv εΤvαι ζήτημα πvευματικfjς συμφωvίας η 
ζωτικfjς συvενvοήσεως η ακόμη φuσικfjς κλίσεως. Ή αδελφό
της πηγάζει από τήv ψυχή καl ό:πο πουθεvα άλλου. ΕΤvαι ή 
συvειδητοποίησις της Ισότητας δικαιωμάτωv ό:vάμεσα σ• δλα 
τά οvτα. 

Σρl • Αουρομπίvτο 

Χρειάζεσθε απόδειξη για τον Θεό; 
'Αvά6ει καvείς πυρσό για vά, !δη τόv, ηλιο; 

Άv'ατολική σοφία 

" " " 

Ή ό:ληθιvή άγάπη αρχίζει τήv στιγμη που δέv περιμέvει 
καvείς άvταπόδοση. 

Ή ψυχή ό:ποκτα δραση μετά τήv έπίτευξη έσωτερικης 
όρμοvίας. 

ΕΓΚΑΡΔΙΟΥΣ 

ΕΥΧΑΣ 

ΓΙΑ το ΝΕΟΝ 

ΕΤΟΣ 

1 9 7 6 

«Φωvή της Σιγης» 
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'Εκυκλοφόρησε 

τό βιβλίον 

· . . . 

. ι 

τQύ "Ayyλou συγyραφέωι;: 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

· Τό · μεγάλο πρόβλημα

της Με-ι-αφυσικfις 

σέ έκλαtκευση 

rιΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ . .ΣΤΗΝ ΕΛΑΛ&Α 

Δρχ. 80 
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---Ι ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΕ

ΤΑ ΓΡΑΦξΞΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ», Δρa
yarrσavίou 6, όροφοc: 6oc:, (Πλaτ 
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά μόνον 
κάθε, Δευτέρα, Τετάριτη κσί Πaρa
-σκεuή 9,30-12,30 π μ. Τ,ηλέφ Γρa 
φείων 3246-837 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πaρaκaλοϊιμεν άποστέλλετε μέ τa
χuδροιμικήν έ-πιτaγήν ειc: την διεύ
θuv,σιν: « Κωστην ΜελιΙσσaρόπουλον, 
Δρογατσaνίου 6, Άθήνac:, 122». Ά
ποστολaί μέ τροπειιτικάc: έnιcrayάc: 
η έντολάc: μδc: δυσκολεύουν 

ΠΑΛΑ I Α ΤΕΥΧΗι 

Δέν ύπάρχουν τεύχη ύπ' όριθ 3 
-9, 11-18, 21-23, 25-26, 28
-33, 43-45, 49-50, 54-60,

67 - 68, 79·- 80, 85-87, 89, 91. 
99-1()1 0

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τεύχη άποσταλένια στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφ,ησαv 
ά,τό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοuνιαι δσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς εtδοποιήσουν η ν ά  μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Χρηστοc: Γaλaνόc:, Β Λaκωνοc: 7 
Στ. Κaνδιράκηc:, 'Φaλήροu 77 Map
θa Κονομάρa, Τηδέωc: 2. Όρ. Κρι
τσωτάκηc:, Γενημarτδ 16 Γ Λσινa'c:, 
Φρύνης 7. Γ. Μπομnσγινέc:, Νοσο
,c:οιμείον Σωτηρία Κ Οί,κονομόnου
λος, Σκαλιστήρη 6. Κ. Παγμmίδηc:, 
· Ανοπaύσεωc: 15. Θ Παπσγεωργό
πουλος, Χερ/σικράτουc: 17, Ζωγρά
φου. Γ. Πολιτόρχηc:, Κλαδδ 23 Χ
Πολuχρονιάιδηc:, Μεγ. Σηηλaίου 28 
Δ Πυλαρινόc:, Αίσχύλου 41. Ήλι
ούπολιc:. - Δ, Τοπρακτσόγλου, Χ Τρι
κούπη 65 Π Τουρίκηc:, Χαλκοκον
δύλη 36.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Ά ΆλεΕaνδρίδηc:, Δρακονιrαπούλου 
1,9, Ήράκλειον: Δ. Άργυρόηουλοc:, 
1Κομcπινή. Κ. Άρναούτογλου, Α Τ Ε  
Ήρόκλειον, Κλεώ Βρούιη, Λαδο
nούλου 6, Σϋ�οc:., Ίω. Δογ.κωνάκηc:, 
iοτρόc:, Χίοc: Άρ Κωστσρίγκαc:, 
Ροϋ.σβελτ 2, Λάρισα Μ. Μόνοc:, ία
τρόc:,. Κομοτινή Ίορδ Πασχσλίδηc:, 
Φ. Δραγοuμη 1 Ο, Θεσσαλονίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ·Ι ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Εύ. · Αναργύρου 
Μαριοc: Βοίάνοc: 
Γιάννης Γαλανοματίδηc: 
rΝικόλαοc: Γιγάντεc: 
Κωνστ Μελανίδηc: 
Σ,πϋροc: Οiκονομίδηc: 
Μαρίκα Σιαπάτη 
Γρηy Άνδρεδτοc:, Κaφαλληνίa 

· Άνδρ. MnO'rσηc:, Θεσσαλονίκη
ΒΙ ΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Π Γράβιγγερ: ΌΕγκυκλοπαιδείa Έ
σωτερισμοϋ καί · Αποκρύψου Γνώ
σεως, τόμος Β · ( Β - Γ - Δ - Ε) 
Βιβλιοθήκη Σφιγγόc:. · Αθηναι 
1975 

Μελισίσάνθηc:: Τ1ά Ποιήματα ( 1930 -
1974) 'Αθήνα 1975. 

Κ Σ Κιτρινιάρη· Δημοσιεύματα 
· Αθηναι 19'75

ΆλεΕάνδρου Γ. ΆλεΕίου: Ή μεγά
λη πυραμίc: τοϋ Xέonoc: άποκα
λύπτει καινούργια μυστικά · Αθη
ναι 1975. 

Εύ. Σταμάτη: Βιβλιοκρισία συγγρσμ
μότων Herbert Hunger uηα Kurt 

Vogel. 
Έλένηc: Ά. Σοφρδ: Άθην'δ Ταρ

σούλη Άθηνσι 1975 
Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα: Μελέται 

έφηρμοσμένηc: κοινωνιολογιαc: · Α
θηναι 1975. 

ΔΤ)μοσθένη Κόκκιν-ου: Ή πεδιάδα μέ 
τήν τέφρα (Διηγήματα). · Αθήνα 
1975 

1 

1 
1 
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Φιλίππου κ. Φόλμπου: Μάρκου . Αν-''

τωvίου Κdτσαίτη. ΤαΕίδια τοΟ 
1742. Άθηναι, 1·97,,ι_ 

Άρης ΧστΖιδ.όκηc:: ·ο Ζόν ντ·· ' Αρκ 
(θέατρο). 

.. . 

Βσσ.. Εύαγγέλου - Γ αΖη: Γ αλάlιο 
φως «Θεόc� κσrαΖητούμ,ενοc: (θέ
ατρο). Άθήνιd 1975. 

Παν .. ΒλοχΌπούλου: :ΑναΖητώντας. τήν λύση (Μελ�τη). Ί;\θ,ήνα 1975: 
• Αρη Ρο - ΔελφοΟ: Ποιήμσrα · Α,

'θηνα ·1975_ 
'Υπατία Άδομαντίδου � Κάνουλα: 

. Νlάριοc. · Αθηναι 1975. .
, Ί.ω. 'Αδόμου: 'Η τριοκονταετίd τοΟ 

Γvμνασίου Έλqσσόνος 1945-1975
'Ολοκαύτωμα, ιτων 6.1{)00.000' Έ-

6ραίων. (Ένα :σnο.uδαϊο ντοκου
�έντο nλc.>ύ�σια είικον9γραφημένο) 

Αήμοu 1Νούαιci: Οί ,ποί'ητέc: πού ό
, • -Vέβασαν l'ό δεκαπεντασύλλαβο 

.: στίχό στόν έμπνευσμένο στοχα-
σμό; 

Γιώργου Δηιμητροκάλλη ('Αρχιτέκτο
νος) : Σuμ6ολα1 είς τήν μελέτην 
των ΒύΖαντινων μνη,μείων τηc: Νά
!Ξου. :Αθηνσι .1972 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ .. 
Νεώτερα. Γρόμμστσ ('•Ιούλ. - Σεητ.) . 
Ή<Πειρ�τική 'Εστία ( .' Ιούλ. - Αϋγ.). 
Ό Κόσμος τηc: Ψuχης (Ίούλιοc: -
· Σεπτ.).
'Αχαϊκά (Ίούλ. - Σειnτ.),
Περιοδικό Έλληγίδψν. Βορείου :Ελ

λόδοc: (Ίούλ. - Σέπτ ). 
Πνευομqτική Κύrιροc: (Αύγ. ς Σεπτ -

Όκτ. - Νοέμβ ). 
_;Σrr�θμοί (Α·ϋγ.: 'Οκτ.). 11 
Προjσσνατολισμοί (Σεπτ .- Όκτ - Νο

.έμβρ. - 'Δεκ.). 
, Σιμ�ρνσ (Σε,πτ. - 'Οκτ ). 

Θοοσqλική Έστίο (Σεπ�'. - Όκτ.). 
Κρίικος (Σ�πτ ..• 'Οκτ.). ' 

. 'Ενοριακό Χρονι,Κlό (Σειm - Νοέ,μ ) 
Δέλτίον Έν.ημερώσεωc: Ρόταρυ il ω

οννίνων (Ίούλ. - Αϋγ.) 
Ό Φυσιολάl'ρηc: ('Οκτ. '- Νοέ�μβρ 

Δεκ.). , -. ., 

Παρουσία ('Οκτ, - Δεκ ),-

1 · 
1

'Ιιδιοκτήτης-: 'Εκδόσεις «'ίλι--
1 

Ι. 

σ

ά

ς

:» 

Συν .

. 

Π

.

Ε,
, 

;

Δραγατσα

: 1
1 

ι νίοu 6'. · Εκqότηc: - Διει,ιθυν-

•1 . τ_ήc:: Κωστηc: Ν, Μελισσορό
πουλος

, 
Πλατ, Έθνικης Τρα0 

t nέΖης 3, Φιλοθέη. ΠροίστiΊμ, 1 . . Τυπογραφείου:.· Ιορδ, Α. Όρ-.,, 
1 φανίδης

,. 
Πο

σ
ειδ

ώ
ν

ο
ς 51

, 
Π. 

·
ι 

Φάληρον:, Σ:τοιχεΊοθέσία - Έκ-

! 
τύriως,ις: «Έπτς�λαφος .Ε.Π.'Ε , 

.· Ζαλοκώστα 5, τηλ. 631.675. 

1
1 

, Τι� τεύχους 'δρjϊ 20 
Άθηναι, Νοέ�μ, - :Δεκ. 1975 

1 
' ' 

ΑΝΤΙΠΡΟΣQΠΟΙ «ΙΛΙΣΟΥ» 
'ΆλεΕ)οίιπολιc:: 'Ελευ�. Γι(']ννώτας 

Βόλός: . Γ. Κου.κουβίνοc: 

Δράμα: Φι.)... Ηάλλαc: 

Ζάκυνθος: Ν. Τ ομπαλης 

·Ηράκλειον: Λ. Κουντfiς 

Θεφσλονίκη: Άlω. Στάσαc: 

Κα6άλα: Σ. Ρωμανιδς 

Καλαμάτα: Χρ. Παρσσκευόπ�υλοc:' 

<Κέρ,κ4ρσ: Άχ. 'Αβραμίδης 

Κομοτινή: • 1. Σσμουρκοσίδης 

Λαμία: Κ. Φαλίδαc: 

Λάρισα: Άριστ. Σ,οφίτης 

Μυτιλήνη: Άρι;στ. Άρμούνταc: 

!άν�η: Εϋελπις Ράνος

Πάτραι: · Αθ. Κοντοοάκις 

Ρόδος: Μ. Φωστιέρης 

Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 

ΧQνι ά: , Ν. 'Β αρδάικης , · 

Άιμμόχωστος: 'Ανδ. Τqόκκο6 · 

Λεuκωσία: · Αχ. Ζαβσλλης ·. 

Πάφος: Κ. ΚαθητΖιώτης 

Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλcχ:. 

.. ,ι



19'75 397 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1975 
' 

Άθηνογόραc: (Θuστεί_ρων): Ό Τεκτονισμόc: δέν είναι θρησκεια 123 
Παν Άναγνώστοu: Ή άρχοία 'Ελληνική Θρησκεία ·καί Φιλοσοφία 41 
Πον. Άναγνώστου: Ή ,άκρεοφογία .................... Ό • 265 
Σοφία "ΑντΖ:ακο: ,Κάρλ Γιούγ,κ •ΡοΖ:όφιοuμ ΦιλοΖ:οφόροuμ» . . 125 
Σοφία "ΑντΖ:οκα: Ντ. ΣουΖ:οίικη •Ζέν η 'Εσωτερικός ΒουδδιΙσμόc:» 278 

τz:. Άραντέηλ: Ή δό!;α της Θεοσοφικηc: 'Εταιρίας . . . . . . . . 34 7 

Παν. Βλαχόπουλος: :ο Ιόριθμόc: 7 ,στήν · Αποκάλυψη 
Λόρδοc: Βύρων (,μετ. Ίωόνναc: Δρίβα): Προμηθεύς 

51 
169 

Άντιγ Γαλανάκη - Ηουρλέκη: ·Κασσιανή ................. ,. . j4 
Αίδ. Ζανός Γουγοuτόc:: Ό καινούργιος δρόμοc: πρός τήν 'Εκκλησία 78 

· Τ Ν. Δόμπασηc:: Οί Κάβειροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Ζέπο Δούκα: Kovrrά στό Σταυρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
Πυθ. Δρουσιώτηc:: ΤοπάΖ:ια καί Βηρύλλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Πυθ. Δρ_ουσιώτηc:: ,Κυπριακή λύρα . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

ΌΕλεν Ζαχάρα·: Τό ,πανόραμα της άνθρώπινηc: ύπόρ!;εωc: 324 
Κ. Ζιναραγιαντόσα: "Οχι σχολείον Άποκρuφισμοϋ . . . . . . . . . . . . 319 
θαληc: ό Μιλήσιοc: .έλεγε .................... ·. . . . . . . . . . . . . . . 73 
Αίμιλία Ίβου: Τότε... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Αiμιλία "I βου: Lux ex Tenebris ...................... ... 19 
Αίμιλία Ίβοu: Τόν όπόιντησα σήμερα... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 
Νικ. Καρβούνηc:: 'Η Άκρόπολιc: χωρίc: τήν ί:στορία της . . . . . . . . ,97 

Νικ. Καρβούνηc:: Μετεκπαίδευσις μεταπολεμική . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Νικ. Καρβούνης: Ό λιμόc: των ψυχών . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Γ. Καστρίτηc:: Ή 'Εταιρία Ψυχικών 'Ερευνών ....... , ... '. . . . . . . 177 
τz:: .Κόατc:: 'Ενώπιον τηc: είσόδου στόν δεύτερον αίώνa . . . . . . . . . . 320' 
ΤΖ:. Κόστc:: Ό κόσμοc: της αϋριον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Χρ. Κουτρούληc:: Στήν 'Ιουλία Δσβόρο ................ , ... � . . 13·3 
,Κρισνομοϋρτι: Ή' ποιότηc: τοϋ Νοϋ ...................... ; . . . 147 
Μαρία Κώνστα: ΉΙ όλοκλήρωσις τοϋ όνθρώπου . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Λούλο Κωνστaντινίδοu: 'Επτά μικρέc: ώδέc: σέ ρυθ,μό 'Αναστάσιμο 75 

Λούλσ Κωνστοντινίδου: Προσκλητήριο .. , ..................... '. 347 
μετ. -Βασ. ΛοΖ:σνδ: Σι�ωνίδου Ό Μεγιστίοc: ....... , .... : . . . . . 95 
μ&t. 'Βοσ. Λοζανδ: Άντιφlλου Έnlγρσμμσ ................ .-: . . 146 
με+. Βφ. ΛοΖ:aνδ: Άντιηάτρου τοϋ Σιδωνίου ....... ·.: .. : �.. 356 
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Όδυσ. Λαμψίδης: :Εpμηηκό ,κε�νο ........... .'. . . . . . . . . . . . 31 
Μελισσάνθη: 'Εκείνο τό καλοκαίρι •..................... ,·... 278 

,! ' ' 

Κ. Μελιοοορόnουλος: f1υθσγόρας ι<σί nuθογόρεισν πνείίμσ ...... • 5. 
Κ. Μελ,ισσαρόnουλος: Τί σ11μαiνει τό εμ6λrl'μσ της Θεοσοφ. �Εταιρίας 33� 
'Ερατώ - Αίκ. Μέλλου: Γυραιοντος τή,ν Θεομη;reρσ .. ,. . . . . . . . . . 249 
Τζ. Μίλς: Διορικής σοφία .......................... , .. , . . . . . 3313. 

· Λ. Μοσελλέ: Διεθνές, έτος της, Γι,ναίκας ....... •, .... : . . . . . . . . . . 
. 

238 
ΆΑνν .ι. Μπέζαντ: ,Προσευχή .................. · . . . . . . . . . ... . . . . . 346 

·� Αννι ΜnέζαVΤ: Κατανόησις ...... , .......................... : 349 
· Ε. n. Μnλα6ότσκυ: 'Αtιό τό Κλειδί της Θεοσοφίας . . . . . . . . . . . . �- 1'07
Κωστής Παλαμάς: Εϋσ ................•............... : . . . 245 
Γεωργ. ιΠαι:ιαχα'Ι'ζής: Τό νεώτερο Φυσι,κοειnιστηιμονι,κό . Κοο,μοείδωλο 357 
Χρ. ΠαρQΟΚεύάπουλος: ΆριΕ,μοσοφίσ ... , ........ , ........ Ι_... .49 
Σσρ. Παμλέος: Τέσr Λίθου .... · ......................... ,... 103 
Σορ: Παυλέας: Τρία ηοιr'}μσrσ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Σορ. Παύλέας,: · Αnό τή χώρο των κόκτων ..............•....... 3?<J 
'χρ. Πriλότωιφ; Σχέjσεις ϋπνοίι, uπνωτισμ6ίί, ύπο6ολης .. ,. . . . . . . . .26 
Χρ. Πολότωιφ: Προέλευσις κc,Ι συμ6ολιQμός 'Ελευσινίων Μυστηρίων .. 142 . • . - 1 

Χρ. �ολότωφ: Ό Πλούτσρ•χος δJΙδόοκε� περl ψuχιi<ιί'jς γαλήνης . . . . . 100 
Ν. Σρί Ράμ: Μήνυμα σrίς Γυναiκες .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Ν. Σρί Ρόμ:. "Η Θεία, όρμονίο ............. , ............ : . ·. . ;348 
Χρ. Ριζόnουλος: Τά Νέο Βιβλία ................. . 1110,, 13,31, 385 
Χρ. ΡιζόnΌυλος: Γισri έγινε. Θεόσσ,φος ή • Αννι Μπέζαντ ........ J. 337 
J�an Rict�: (μ:τ., Ν. ιΚαρβούνη): Le Renevaht . . . . . . . . . . . . . . . . 4ς 
Σωτ. · Σκ.ίι�ης: Γυνσ!κσ Ιερ\"\ ............. , .... , . . . . . . . . . . . . . 243 
Εύσγ. Τσι;rσώνης:' :Απόλυτον Άγr:�θόν .καί όnόλυι:-ος ήθι'Κή ....... : . '369 
Άρβ., Φόστερ: ,Πολύ δύσκολο... • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
Ά111όστ. Φωτόπουλος: ΠοΡι<Ρυρίου περί' τοίί έν Όδυσσεi<;J, των νε-

κρών άντρου . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 79, 1513 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
\ 

ΤΙ εiνοι εύτυχlσ; 
Έκοτοντοετηρί� της θεοσοφJΙΚης 'Εταιρίας ................... . 
·&στό χρόνιο της Θεοσοφικης Έταιρiας ................ ; .... . 
'Από τήν .ιRig Veda .... , ................... : ........... ; ; .. . 
Ά�αiο 'Ελληνική Σοφία ,• ................................ . 
Ή�έρσ 'Ι'Οίί Λευκού Λωτοϋ ; .......•................. � ...... . 
Άνσστενόρια 1,975 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . .  ' . . .  , . . . . . . .  '. �

19 
' '

.58 
3'()17 
323 
95 

106 
135 
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Έτος 200,1: 'Οδύσσεια τοϋ Διοστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

'Ανθρώπινη έ.πιθετικότης - Έρως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

Ή δίψα της 'Αλήθειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 2'25 

'Ελληνικός ρυθμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 240 

Ό .'Απόστολος Παϋλος καί oi γυναίκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

Μ!α Βουδδιστική ίστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

'Η ΣΊ1έγη των lώων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

'Αφιέρωμα γιά τή,ν παγκόσμιο ήιμέρα των lώων .............. : . 253 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 

Ό χριστιανισμός καί ή έποχή μας. Ό 'Αρχιεπίσκοπος Ά

θηνω.ν Σεραφείμ, ό Άρχιε<πίοκοπος Δυτ. ,Γερμ�νίας 'Ε Π. 
Παπσνούτσου: Ή έΕαγγελία της άγόπης Ζ Γ ουγουτδ: Μα

κρυά Ιόιπό Τόν δνθρωπο. Πωc: έ,βούρκωσαν τά μάτια έν,ός βα-
jσανιστοϋ της Ε.Σ.Α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , . . . 53 

Γ. Σπορίδη,: Πρός Ίερόρ,χας. Ε. Π. Πσπανούτσου: Φόβος καί 

Έλπίδσ. Ί. Λόμψα: Πολιτισμός καί κρεοφαγία . . . . . . . . . . 115 

'\. Λόμψcr: ΥΗταν ·ό Ά5qμ λευκός; Δ. :Κωτσάκη: Τό Σύμπαν, 

ή Ζω,ή, καί 6 • Ανθρωπος. Έ•κκλησία η σχολείο; "Ας ειχαμε 

Οί Μητροnολίτοι μεταΕίι των . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19•3 · 

Τέρπου Πηλείδη·: Νά μεταφpασθη ή Κοινή Διαθήκη στ'ή Δημο-

τική. Χρ. ,Γιανναρδ: Τό Έκκλησιοσrικό. Περί τόν όντικαρκι-

νικόν <όrγωνο .................................... ,. . . 284 

Ή παραψυχολογία ένδιαφέρει τώρα τήν Έιπιστήιμη. Ν. Δε

ληπέτρου: ΉJ όγομία των Έπι·σκόπων. Tέpnou Πηλείδη,: Ή 

έορτή των Χριστουγέννων. Σπύρου ΆλεΕίου: .. Κόμμα Χριστια-

νων» - πόσων; 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: 

377 

Γεώργιος Έμμ. Πόrγκολος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

Νικόλαος Κρητικός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Ί. Ν. Χαρίτος ............................ : . . . . . . . . . 207 

'ΑλέΕον:δρος Τlαlόπουλος ..................... ., . . . . . . 209 

ΧΡΟΝΙΚΑ: .............................. . 66, 128, 202, 293,, 391 

Μ6Τ ΜΥ ΜΑΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 132, 2(}5, 299, 395 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΛΙΣΟΥ 1976 Δρχ. 130 



Στοιχειοθεσία - 'Εκτύπωσις
rrΕΠΤΑΛΟΦΟΣ)) Ε.Π.Ε.

Ζαλοκώστα 5 'Αθήναι

1 '
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εtς σελ. 2 έξωφύλλοu 

(' λποστίλλονται fλεόθερcχ ταχυ8ρομιχων τιiλων) 

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

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Σuνδρομη 1976 δρχ. 130 (lξωτερικοϋ $ 5.00) 

·ολοι ol συνδρομηταl έσωτεpικοϋ lχουν δικα(ωμα

νά άγοράζοuν τούς τόμους έπιλογης 

Α' Τpιετ(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριετ(ας 1959- 1960-1961 

lκαστον προς δρχ. 120 άντl δρχ. 140 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• Αποκρuφισμος χαl Μυστικισμος aδ. 40 δεμ. 70

Μελ ε τ ή μ α -ι α 

Εtσαγωγη στη θεοσοφ(α • 

Τά Βήματα της Φιλοσοφ(α� 

aδ. 90 δεμ.120 

. αδ.100 δεμ.150 

. . aδ. 80 δεμ.120 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλ(ον της σοφίας) Β'εκ-

δοση άναθεωpημένη 1971 . . δεμ. 140 

Έκλογαl άπο -ιον Κpισναμοϋρτι • αδ. 80 δεμ. 130 

'0 Ί η σ ο ϋ ς • • • . • . • χαpτόδ. 60 

ΤΟ.ο,,: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ul.E. � 631.675-926.963 
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Έκυκλοφόρησε 

τό 616λίοv 

Η ΜΕΤΕΝ.ΣΑΡΚΩΣΙΣ 

τού" Ayyλou σuyyραφέως 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεγάλο πρόδλημα 

της Μεταφυσ1κϊις 

σέ έκλαtκεuση 

* 

f ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ Α .ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ 

Δρχ. 80 

� � 
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