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Μακάριοι oi καθαροί 

τι) καρδίQ, 

δτι ούτοi τόν Θεόν 

όψονται. 

Ματθ. Ε 8 
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ΤΙΜΟΚΑ ΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩ.Ν ΕlΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕlΑ ΤΟΥ •IΛΙΣΟΥ• (Δραγατσανίου 6) 

Δευτέρα • Τετάρτη - Παρασκευή 1 Ο - 12 τηλ. 32.46.837 

Αηαιe Besant 

C. Leadbeater

Besant-Leadbeater

C. Jinarajadasa

Ν. Sri Ram
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Ed. Arnold 

Irving S. Cooper 

Βενετοϋ - Ίλαρίωνος 
Krishnamurti 

)) 

-

• 
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Άντ. Άδριανόπουλος 

• 

Κ Κιτρινιάρης: 
Κ. Μελισσορόπουλος 

• 

• 

• 

• 

.. 

Μελέτη έnl της Συνειδήσεως δε�μ. 
Σ' έκεlνους πού πενθοϋν 
Ή Άτραπός τοϋ Άποκρυφιομοϋ 
· Απόκρυφος έΕέλιΕις • Ανθρωπότητος 
Πρqσέγγισις πρός τήν Πραγ,ματικότητα
ΑΙ βαθύτεροι δψεις της Ζωης
Εlς ιόνοΖήτησιν της Σο.φίος
Τό Φως της Άσίος

120 
10 

150 
120 

30 
30 
50 
50 

Ή Μετενσάρκω,σις 80 

Φως στήν Άτροπό 30 
Στό πόδια τοϋ Διδασκάλου (fκδ. 1966) 30 
Στοχασμοί πάνω στή Ζωή (Α · σειρό) δεμ. 200 
Στοχοσμοl nόνω στή Ζωή (Β' σειρό) )J 20() 
'Ελευθερία, όρχή καί τέλος 200 
Έκπαίδευσι καl σημασlα Ζωης • 120
Στή σιγή τοϋ Νοϋ δδ. 120, δεμ. 160 
Ό δνθρωπος καl ,ή Ζωή 1 50 
Άρχαίοι ·ελληνες Φιλόσοφοι δδ. 2·00, δεμ. 220 
ΟΙ Νόμοι της Ζωης 100 

"Απολλώνιος ό Τυανεύς 60' 
'Αποκρυφισμός καί Μψτικισμός δδ. 40, δεμ. 70

Μ ε λ ε τ ή ιμ ο τ α δδ. 90, δεμ. 120 

Είσογωγή στή Θεοσοφία δδ. 100, δεμ. 150' 
Τό βήματα της Φιλοσοφlας δδ. 8(}, δεμ. 120 
ΜΗΤΙΣ (Τό βιβλίον της σοφlας) δεμ. 140 

Έκλογαl όπό τόν Κρισναμούρτι δδ. 80 δεμ. 130 
Ό Ί η σ ο ϋ ς  60 
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεων) 40 
•'Αγνώστφ Θεφ• 10 

«ΙΛΙΣΟΣ•, 'Επιλογή έτων 195& - 58 καl 1959 - 61, έκάστη χρυσόδ. 140 
Διό τούς συνδρομητός έοωτερικοϋ τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 120 

Περιοδικόν •Τ Λ I Σ Ο Σ• Τόμοι εlς τεύχη 1956 - 70 δρχ. 100 
• χαρτόδετοι 1971 • 74 δρχ. 120

· Αποστείλατε τό όντfημον διό νό τό λάβετε ταχυδρομικώς.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ. 25 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ• Δρχ. 130 Έςωτερ. $ 5 
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rΕΟΡΓΙΟΣ Α. XEIMAP1�r.

ΙΛΙΣΟΣ 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

* 

ΕΙiΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ 

* 

ΕΝ το ΠΑΝ* ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

Α Ν  Ε Υ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ. ΦΥΛΗΣ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ

ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗ

ΘΕΙΑΣ * ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

* 

ΔΙΕΥΘΥΝΤ Η Σ  

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΠΜΕΛΗΤΗΣ Υ ΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α.' ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

AIMHHIAIOH ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΗ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΧΚΕΙΙΙΕΩl · 

t.payaτσaviou 6 <Πλ. Κλαuδμώνος>, ΑΦΗΗΑΙ • 122 

διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ίίλης. ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 
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48 Χρόνια 

ρε tόν 'Αρχαιόφιλο 

�'Ομιλο 'Ε-κδρομών 

Κατά: τον έορταc.μόν των 48 
έ-":ων άπό της πρώτης έχορομης 
του ΑΡΧλ ΤΟΦΙλΟΥ Ο::ΊΗΛΟ1"

(11 �εχεμβρίου 192ί), στην Και
σ:φιανη ,j ΠρόεΪ>ρος χ. Ίω. 
.ί\lnρούμηc εκαμε τ r,ν άχόλcυθη 
όμιλία: 

Τά: χρόνια χυλουν χα:ι μαζί 
μ c-.ύτα. τα. πρόσωπα c.τό �φο
σχήνιι:,ν τc,υ 'Ομίλου ά)λάζουν. 
'Άλλα ς:ι_εύγουν, α.λλα έρχονται. 
)Εκείνο Ομως ποU μέvει άσά
λευτο, άχλόνητο, άναλλοίωτο εί
ναι ή Ίοεολογία μας, την ότ:οίαν 
sθεσα.ν θεμrλιο οί ίορυταί του. 

Χάριν τωΙJ \έων μας μελων 
χαί των άγαπητων φίλων μας, 

'Ομιλία του ΙΩ. ΜΠΡΟΥΜΗ 

πού ηρθαν σήμερα στην έχορομή 
μας για: να. τ,α,.,.ηγυρίσουμε μαζύ 
τον βίο μισου c,χεoe,v αίωνα του 
'Ομίλου μαc, άλλα: ά.χόμη χαl 
χά.ριv των παλαιων Υ.ΙΧΙ. τωλιων 
τήν χόμην 'Λρχαιοφίλιυv, θά: η
θci α .vά 'πω iίγα λόγια rιά την 
Ιο:::ολογία μας τ:ού cίνα( οια
τυπωμένη c.υνοπ-ι ιzά χαί στον 
--:-ίτλο μαc (('Α ρχαιόφι)ος» χαί. 
στην τριλογία μας: 

«Φύσις - 'Αλήθ:::ια - '_,\_,,θοωπι
σμόςη. 

'Α γαπη-:οι συνε:χορομεϊ;, 
Ό ''Ομιλός μας είναι εΚΟFΟ

μικό Σωματείο τ:cύ εϊει ομως 
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ενα ίοιαίτερο χαρακτηριστικο πού 
' ' � \ , ) \ ' τον κανει οιαφορετικο απο τα 

. αλλα άοελφά μας Έκορομικά 
Σώματεϊα. 

. Και αύτο το χαρακτηριστι)Ιο 
είναι οτι συνουάζει τις εχορομες 

' ·, , 'Ι>'λ , 11> , ' με μια εκοη ωση ενοισ.φε.ροvτος 
και άγάπης ,! ιοc τ�ν άρχαία επο
χη πού αφησε σ-τοv -τόπο μας, 
.τόσο ε"τονα οείΎματα άπο ,το 
πέρασμά, της. 

Και τά οείγματα αύτοc οεν 
εί\ιαι 'μόνον τά θαυμαστα �ργα 
τέχνης με τά περίλάμπρσ. μνη
_μεϊα', τα: άπαράμr.λλα άyάλματα, 
οεν είναι μόνον τα άξιοθαύμαστα 
εργα 11.οιήσεωι, χαι τραγωοίας. 
Είναι τα εργα πνευματιχου πο-
1 ιτισμου πού πηγή τους �ταν 
τά άουτα των υ.υσ-τηρίων, των 
μαντείων, τω,, χρηστηρίωv. 'Ένας 
γαλαξίας άστερισμων άπο εμ
πνευσμένους φιλοσόφους, άπο με-

'λ θ' , \ ·ψ γα ους νομο ε.τας, απο u ιπε-
, τείς ποι·Ι)-:rάς �πό ίχανούς πολι- · · 

τικούς εοημιούργησαν τον άρ
χαίον έλληνικον πολιτισμόν, τ.:ού 
εβοήΟησε την· πρόοοο τηc άvΟρω
πότητος 'και προς τον όποίον 
οτρέφονται πάντοτε οί Κοι\ιω
vίες ολων των εποχων για ν' 
άντλήσουv παραοείγματα και οι
οάγμcι.τα. 

Ό άείμνηστος πρόεορός μας 
'Ιωάννης Βασιλης ελεγε: 

«" Αν θέλετε ν' άν1 ιληφΟητε 
το μεγαλείον της άρχαίας Έλ- · 
λάοος, · &φαιρέσατε ά.1,0 την ίστο
ρίαν του Κόσμου τον Έλληvικόν 
Πολιτισμόν, και Ο' ά.ν,ιληφθητε 
το κcνό, το χάος στο όποίο θα 
β ' ' 'θ ' 'Αρισκοταν η αν ρωποτης. 

, ι ' 'λλ ' 'ψ φαιοεσατε την ε . ηνιχην σχε ιν 
άπο τον πνευματιχον όρίζοντα 
και .θα: βυθισθητε είς το �ιανοη-

τικον σκότος της βρεφικης ήλι- · 
κίας της ά.νθρωπό-τητος. Έξ�:

:λείψοιτ� την Έλλi�νικην Τέχνην 
και θα: επιστρέψουν αί αίσθήσειc 
σας είς την τέχνην τqυ σπηλαίου, 
είς την τέχνην των πρωτογόνων· 
λαων». 

Και αύτή, φίλοι μου, 
πραγματικότης για την 
Έλλάοα. 

είναι ή 
, , ι αρχαια 

Να λοιπόν γιατι · οί επαt:)ν
τες του 'Ομίλου μας εοωσαν 
σ' αύτον τον τίτλον του «' Αρ
χαιοφίλου». 

Νιi γιατι τα μέλη του τιμόυν, 
σέβονται και Οαυμάζουν την έλ
ληvιι ην ά.ρχαιότητά. 

Να γιατι στόχος των έκορο
μωv μας είνα.ι οί ά.ρχαιολογικοι 

ι , , ι '1> ζ τοποι με την πανε .. νοο η πνευ-
ματιχή τους· ίστορία. 

ΣτοUς τόπους αUτοUς ποU �ύ
λcι.f,ικcι επιο-κεπτόμcι.στε, βρ.ι
οκόμεvοι μακρυά ά.πο κάθε ενό
χ).ηση του συγχρόνου πολιτι
σμου &χουμε όμιλίε.ς πού εχομν 
οχtση μΕ τΥ)ν έπιχc�ριο άf)χα(α 
ίσ-τοοία., τ'Υ)ν τέχνη καl τΊ]ν έκεί: 
λατρεία. 

'Εκεί αφηνουμε την σκέψη 
μας ν' ά.ναπολήοη το πνευματικο 
κΛέος της.ά.ρχαίας έλιη�ικης επο
χης και ζητουμε να είσχωρή
σουμε στα: αt-:ια πού εοημιούρ
', ησαv το έλληνιχό θαυμα, ο-Πως 
το ονόμασαν ' οί τ:επαιοευμένοι 
και φιλοcοφημένοι άνθρωποι ο
λων των εποχω,. 

'Εκεί επιΟυμουμε να ζήσου
με για λίγο με τήν φcι.ντασία μας 
στον κόσμο της πνευματιγης 
ομορφιας. 
· Αύτη ή ομορφιά --:ης άρχαίας

εκείνης εποχης μας 'εκανε 'Αρ-
ι,χαιοφιλους.

'j 
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Κα:ί τC:ψα:, φίλτr,,.τοι σuνεκ
δρομεϊς, θα σας μιλήσω γιά. 
την Τριλογία. του Όμίλου μας 
«ΦΎ'ΣΙΣ-ΑΛ ΗΘΕΙΑ - Α ΘΡΩ
ΠΙΣ ΜΟΣη, για την τριλο"(ία. 
πού είναι γοαμμέηJ στο Κα-τα:-

, , λ'β , στα,τικο μας, στο α. αρο μας, 
στη σφραγίδα. μας, στην έπικε
φα:λίδα των προγραμμάτων μας, 
ποδναι γραμμένη παντου, για 
την Τριλογία. πού πρέπει να εl
ναι zαραγμένη στο νου καί σ-rην 
καρδιά μας. 

Μέσα στην Τριλογία αυτη 
λ β, 'λ' λ ' πcρι αμ ανεται ο οκ ηρ1 συστ-rι-

μοc μορφωτικό με το όποϊο δια
π)Ιάσσονται ψυχες ίσχυr,,ες καt 
όργανισμοί ύγιϊις. Μέσα στο 
έμβλημά μας κρύβεται ·η πεμ
π-τ·ουσια -του πισ-τ1:ύω μα:,. 

'Αλλα για την ά:νάπτυξη -:-ου 
νοήματος των :-ριων αύτων ίε
ρων λέξεων πού συνθέτουν μια 
όλοκληρωμένη Κοσμοθεωρία 
,(ρειάζεται χρόνος πολύς τωύ 
δεν διαθέτουμε κα:ί ίχανότητ::ς 
πού μου· λείπουν. 

Γι' αύ-:-ό Οα περιοριc.τώ να σας 
..:ω μό'ΙΟ λίγα ιόγια σz::τικά. 

λοιπόν οί ίορυτα.ί του Όμί
ιου μας πού έκανα 1 48 χρόνια 
πρίν την πρώτη -τουc: έχδρομη 
έδω ;:,'ίχανr: φυσιοκρα:τιχεc: πε
ποιθήσεις, δηλαδή πιστεύανε 
στην παντοδυναμία: της Φύσεως. 
11 ισ7εύα.νε ά:κόμη ο·τι ή Φύσιc: 
::[να.ι θεια: καί αlωνία. καί γι' 
αυτό πρέπει νά. της άποδίνουμε, 
σεβασμο καί λατρείχ. 'Ή σαν δια. 
τον λόγο αύ-:-ό πραγματικοί Φυ
σιολάτρα.ι καί οχι με την σ-:-ενη 
σημασία: πού δίνουμε σήμέpα 
τόσο πρόχειρά στ-ιι λέξη αύ--:η 
ο-ταν θέλουμε να χαρακτηρίσου-

με κείνους πού πηγαίνουν έκ
δρομή. 

l:αν φύση 6εωρουσαν cί ίδρυ
τα.ί του Όμίλου το μέγα Παν, 
-όν Κόcμο όi όκλ·ηρο, i>λα. τά.
δημιουργήματα καί τα οόράνια.
σώματσ χα:ί τίς μορφες πού είναι

· ι , , ,ι I t/λ ,φτιαyμενες απο αψυχη υ η, και
\ ' \ \ ,, β ,, \Ό·α. φυτα. και τα εμ ια οντα και

αύτον τον άνθρωπο κα.ι τέλος
τίς συνειί)ήσεις.

'Όλα. αύτά. ελεγαν ά.r.οτελουν
τη Φύση, το Σύμπαν. 'Έξω
ά.πό τη Φύση �εν ύπάρχει τίπο
τε. Γι' αύτό θεωρουσαν οτι ·ή
έκφρασις «ύπερφυσικά.η και «με
ταφυσικα» c!να'ι έ;,ινοιες χωρις
περιεzόμενο.

Καί έδω πρέπει να προσέ
ξουμε κά7ι πολύ σημαντικό. 'Ότι
δ-ηλαί)η ολα τα δημιουργήματα.
στον κόσμο έκδηλώ,ιουνε ί)υνάμεις
χαt ίί)ιότητες 11.ού προέρχονται
) \ \ Ι ~ ' / \ αποτους νομους της ουσιας που
τα &ποτελουν, της ούσίας τη-, 

φύc:εως.
Οί νόμc.ι αύ-τοί, με την συν

δρομ·ί; του παράγοντος χρόνου,
ύποβοηθουνε τίς ούσί::c: της φ1J
σ::ως σε έ;έλιξ·η. �ηλα:δη στη'Ι
έκδήλωσ r, νέων δυνάμεων χαι
ίδιο-:-ήτων πού ύπάρχουν μ:ν μέ
σα στίς ούσίες αύτές, άλλα ;:0 11
Παρέμειναν πpοηγουμcΙJως οε /LιιΥ
παθητική. μια λο.νθάνουσα κατά
σταση.

'Έλεγα'! cί.κόμη οί ίδρu-ταί του
'Ομίλου ο-:-ι ό μελετητης της
Φύσεως χαί των λ:,ιτουρ rιων
της μf11ε( ά:ληθινά. θα:μτ.ωμέ-

' / ) \ \ Ίος και γο,;-:-ευμενος ατ:ο το 
μεγαλείο τ.011 συ11τελείται μέσα: 
στο Σύμπαν. 

- Αύ-:-οί είναι ά:γα:πητοι φί-
λοι οί λόγοι για τούς όποίουc:

.ι 

1 
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�σαν φυσιολάτ·ραι. Γιατι πι
στεύανε Ί5τι ή Φύσις ,είνσ.ι αί
ωνια, ά.,ώλεθρ1 κ�ι οί νόμοι της 
&παραβίαστοι. Και ή πίστις των 
, ' ' , , � .... εμπνευσμε,ων εχ-εινων '?'νορων 
πρέπει να είναι, και. σήμερα' 
πίστις ολ�ν των 'Α�χαιοφίλών . 
και Ύ ι' . αύτο ή Φύσις ιtεpιλαμ
βάνεται ,στην Ίpιλογία του Ό-

, Θ' , , , ' 8), μιλου. "α πpε.πει ακομη να ,.ε-
χθη οτι ή παρατήρησις και ή με
λέ.τη ·της φύσ�ως_, μα.ς έπιτρέ-

, , , β θ' π.ει . να ερευνη·σουμε 1α υτερα: 
τούς φυσικόύς και τούς πνευμα
νικούς νόμους της. Και ή 'γνώση 
των λειτουργιων των ,όμων αύ
των-' μqς παρουσιάζει την πρα-

,, γματικότητα πού ύπά.ρχει και 
κυριαρχεί στον Κόσμον όλόκλη
ρο. , Ή γνώση αύτης της" π�α-. 
γμα:τι,ιότητοc; είναι ή 'Αλήθεια, 
πού �μα γίνι..ι κτημα μας . είναι 
αύτη πού Ιθα. μας όοηγήση στην 
πνευματικη ά.νύψωση. Γι' αύτο 
ό θεί,ος 'Ιησους έκηρυττε: 

«Γ�ώσεσθε · την ά.λήθειαν και 
· ή �Αλήθεια έλευθερ�σει ύμας».

'Εκεί Αοιπον μας° όοηγεί ·η
γνωσις της πραγματικότητος, της
'Αληθeίας οηλαο·η στΥ

1 
λύτρω

. ση, στην άπελευθέρωση. Και αύ
τος ε!Jαι λόγος για τον. όποίον
ή 'Α1ιήθεια πρέπει . ν' ά.πcτελη

-τον στόχον τω Ι 'Αρχαιοφί-
λ - ' , , ' λ β, ων και γι -αυτο περι αμ α-
νεται στην Τριλογία του Όμί�
λου.

·:Εφοδιασμένος· ό αvθρωπος μέ 
γ,ώσεις · ά.λη6ινές για τη φ,ύ
ση' τη ζωη και τον σκοπο
της γήινΊϊζ · ζωης, θα χαράξη
κανόνες βίου και. συμπεριφοραc:,
πού θα είναι σύμφωνοι και· άρ
μονικοι μέ -τούς ,όμους της φύ
σεως, πού εί,αι · cί Ίοιοι νόμοι

• \ :, ·. Ι ..., ' Ι .  . •: 
με -τους νομους τηc: παΎκοσμιας, 
ζωης. 
· ''Ετσι μέ βάση τούq κανόνες_
αύτούς 'θα έξελίση ό άνθρωπος
ά.οιά.yqπα τις οΙJνά.μεις του

\ ~ , 1 ' 1 ) \ 

που ·κοιμουντα:ι . αγομη μεσ την
ψυχή του ,, κα 1 ' φθάνει καπο-rε

\ \ Ι � \ στην πνευματικη προοοο πpυ
άποτελεί την θεμελιώοη ά.ρχη
του ,' Ανθρωπισμου.

Γι' αύτο κα: ό 'Ανθρ�πισμος 
ά.πr-;rελεί έπίοίωξη των 'Αρχαιο- '' 
φίλων και εχει π�ριληφθη . στην · :ϊ 
Τ ριλο1 ία του 'Ομίλου. . 

Αύτα είχα να σας πω, ά.γα
πητοι συνε)(ορομεϊς, μέ κάθε ου-

' , . , , ,, βλ ν�τη _ συντομια για το , εμ .. ψ
μα μας Φύσις - 'Αλήθειά -
' Ανθρωπισμός. . . . 

Ό τίτ) oc: μας λοιπpν «' Αρ� 
χαιόφιλος» χα' «ή ΤριΧογία μας», 
μας κάνουν να οιακριν�μεθα ά.πο 
τα α").λα ά.οελφα έκορομ�κα 
Σωματεία μέ τα όποία ομως 
μας έvώνουν οί κο·νοι οεσμοι 
της άγάπης, για την έχορο
μή, του εύγενους συν�ισθήμα..: 

τοc., της ά.πολαύσεως της zαρiiς 
του 'Υπαίθρου και του σεβασμου 
ΊΟU · φυσικου περιβάλλοντος. 

Κυρίες και. Κύριοι 
'Αγαπητοι 'Αρχαιόφιλοι, 
Στο dημερινο πανηγυρισμο 

ας στρέψουμε ά.χόμη μια φορα. 
πιο εντονα τη σχέψη μας και την 
εύγνωμοσύνη μας προς τούς 
· ίορυτά:ς του 'Ομίλου μας οί
όποίοι χαράξανε-τις χετευθυντή;- -
ριες γραμμές της έκδ'ρομικης
και πνευματικης του, οράσε
ως. Πιστοl p-υνεχισται τυυ ερ
γου · των ήρθαμε σήμερά: ο).,οι·
έοω, εύλαβικοι προσκυνηταί, για
να τούς ευχαριστήσουμε για την '
πνευματικη κληρονομιά πού μας

---

----·�-·--------------

'f< 
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άφ ϊjκα.ν Μιλώντας ομως ϊ ισ
πύς t�ρυτάc ,ου 'Αρχα.ιcφί) oJJ 
αίσθάvομαι την ύποι.ρέωοη νά 

Ι \ Ι 
Ιj πcψουσια.σω στα �εα μα.ς με"·η, 

αν· οιι ολους, οϊότι -�σα.ν πολ)οί, 
τούλάχιστον τούc χυρι&)τερους 
&π' α,ύτούς. 

Κα.ι Ο' άρy_ίσω άπο το'ι Σπυ
ρίδωνα. Νά-γ ο γιά τον όποϊον 
οσοι τον έγνώρισα.ν ελεγrιν οτι 
Ύ . Ι Ι \ ητα.v μια. σπα.νια. πνcυματικη προ 
σωπιχότης, εvα. φαινόμενο ηθουc,, 
zαρακτηρος και φιλοσοφιχΊjς μορ
φώσεως "Ήταν ενας ανΟρο,πος 
πεφωτισμένος, κάτοχος τϊjς μυ
σηριακης γνώσεως πού με τις 
ίσχυρές του πνευματικές ουνά
μεις άνέσυρε άπό τά βάθ·ΙJ των 
αίώνων κα.ι ζωντάνεψε τις Υ.Ο

σμοθεωρίες πού ηταν ξεχασμένες 
άπό τούς άvθρώπους κα.ι γι' 
αύτό ομως φυλάχθηκα:ν άμόλυν-

, , > ' ' β β'λ τες μεχρι τοτε απο τη ε η ωση 
·(ίjς άμα.θείας και τ'ijς κακfας.

Ό Σπυρίοων Νάγος η:τ:αν στους
κύκλους του ό φωτεινός όοη-

' ( ( - ) ' \ γος, ο οποιος απο πνευματιχεc
πηγές·, προσιτές μόνο σ' αύτόν, άν
-ιλοϊίσε τη σοφία την όποία μ:
τέοιοε με τις όμιλίες -ι·ου στούς
άκροατάς του. Είχε οεχθη και
έγινε ά ιτιπρόεορος στόv 'Όμι
λό μας και προσέφερε σε ολους
τούς τομείς, κυρίως ομως στο
μορφωτικό εργο -:-ου 'Αρχαιο
φίλου άνυπολόγιστη συμβολή

Κοντά στον άγο πρέπε� νά
οοϊίμε .νά στέκεται ό μα.θ·ΙJτής
του ό 'Ιωάννης Βασιλης, πρώ
τος Πρόεορος του Όμιλου μας
και ό όποίος τόv οιοίκησε έπι
35 συνεχ'ίj χρόνια, όπότε αφφε
τον γήϊνο κόσμο.

Κανένα καθηχον οιοιχητικό,
όργανωτιχό και κυρίως μορφω-

τιχό. όΕ'Ι πα.ρέλειψ� ό α.ειμνη
στος Ίωάν,,ης Rα.σιλΊjc. Ταχτι
κός όμιλΙ]της στις έχορομέr: άνέ
) υε, την Κοσμοθεωρία. τ ijς Τ ρι
λογία.ς μα.ς,έπεξηγοϊίσε τ η'ι πνευ
μα.τοοοξία. των άρzα:ίων έλλή
νων φιλοσόφων χαί άνέι;cτυσσε 
μέ συναρπάζουσα. εύγλωτ-:ία. τό 
πνευματικό κάλλος τϊjς άρzαία.ς 
::.)λ;rινιχ'ijς έποzης. 

Θά πρέπει άχόμ·Ι] νά Ουμη
θοϊίμε τον �Άν't'ώνιο Άοριανό
πουλο, το εξοχον αύτό Π\Ιεuμα:, 
τον άξιο μαθητή του Νάγου 
πού άργότερα χάρις στις πνευ
ματικές του ουνάμεις εγινε στε
νός συνεργάτης του οιοάσκά
λου του. Ό 'Αοριανόπουλος ηταν 
ενας γίγας -γνώσεων, γνώσεων 
τ'ijς 'Αληθείας, την ότ.οίαν με 
ποικίλους τρόπους μετέοιοε 
στούς άχροατές του οταν μι-
λοϊίσε στις έχορομές του 'Ομί
λου. Τούς τρεϊς αύτούς πρωτερ
γάτας άκολουΟοϊίσε μία τ.λειάς 
άνθρώπων πού οεχθήχανε τ·ήν 
πνευματικrι άκτινοβολία του Νά-
γου, άνθρώπων χαλλιεργ·Ι)μέ- · 
νων, ζηλωτών τ'ίjc 'Λληθεfας, 
έμπνευσμένων άπό. ύψ·11)έc ί-' 

1 

οέες, άπό ένθουσια:σμό γιά τήν 
φυσιολατρεία, άπό σεβασμό γ1σ 
το οημιουργικό εργο -:ης φι;σε-. 
ως Πως ομως μποροuμε νά 

. θυμηθοϊίμε ολους; 'Αναφέρω μόνu 
μερικούς, -:-ον Πυι cxo·ΙJ Κον-:-ογιάν-
1/'') πού είχε πρωτος συλλάβει την 
ίοέα- --γτ.� τ·rιν ϊορυση έι'Ιός cχ
ί'Jρομικοϊί -π ιευματοχρατικου σω
ματείου, τον Θεόοωρο Πλοuμο, 
τον Σπϋρο Θεοχcφόπουλο, -;-ον 
Βασίλη Οίχbνομό;τουλον, Διο
νύσιο Διαμαντόπουλον. 

Στον πλούσιο αύτον χα-;-άλογο 
-:-ων πρω-:-οπόρων τίjς φυσιο-

-- -·-�--�-- -- ---- -- -- ---- ----- , _
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λα.τρικης ίοεολογία.ς οεν μπο
Ρουμε να παραλείψουμε ενα.ν ά
κόμα, τον φίλτατό μα.ς Γεώργιον 
Εύα.γγελίού,, το σεμνο κα.' πιστο 
α.ότο μέλος του Διο'ικητικοϋ Συμ-
β λ' ~ 'Ο 'λ \ 

ου ιου του· μι ου . μα.ς, , . που 
έπι πέντε σχεοον aεκαετίες με
τέχει των έκορομων μα.ς. 

Ό Γιώργος Εύα.γγελίου έ:χει 
ακόμη ενα. τίτλο περισσότερον 
άπο κάθε &.λλον ·σημερινον Άρ-

, χα.ιόφιλο. Ε!νάι ό μόνος έπιζων 
πού·. βρίσκεται σήμερα. μαζί μα.ς . 
άπο τα 17 μέλη της ΉΟμάοος πού 
ηρθαν έοω ποο, 48 έτων, κά
νοντας την πρώτη έκaρομην του 
'Ομίλου και πού παρίσταται 
πάντοτε. στον , πανηΎυρισμο της 
έπετείου τΌU 'Αpχ�ιοφίλtυ. 

Κυρίες και. Κόριοι. 
Πριν τελειώσω .τα δσα είχα 

την τιμη να σας πω για την ση

μερινή μας γιορτη θα ηθε) α. 
να προσθέσω δτι οπως ξέρου

1

με 
"λ 'ζ 'ο::-, ' '' θ ο οι μας η ωη οινειστον αν ρωπο
και λόπες και χαρές. Στον κάθε· 
δμως &.νθρωπο ε!να:ι ύποχριω
·σις νά παραμερίζη τlς λόπες Υ.αι
ν' άπολαμβάνη τις χαρές. Για�ι
< ι tf \ < , ι Ύ η χαρα, οπως και η α.γα.r:η ειναι
, ' 'ξ. ' , θ το κατ ε οχην συναισ ημα

πού βοηθάει τήν έξέλιξι της
ψυχης.

Σε μας τομς · . 'Έλληνες, ή
Μοίρα προσέφερε το οωρο , να
ζουμε στον . όλόφωτο αύτον τό
πο; v' άπο) αμβάνουμε, το γλυ
κο κλίμi> της ':ε:λλάοος καl να

β λλ ' ' \ ' ' περι α ομαστε απο την ομορ-
φrοc του έλ),ηvικου 'Υπαίθρου.

''Εχουμc &.κόμη την τύχη να
μπορουμε, vα θαυμάζουμε δπο
τz θιλουμε και εύκαιρουμε τα

άριστουργήματα της άρχαίας 'έλ
ληνικης τέχνης, ένω . &.λλοι, οί 
ξ ι ' ιy ' ' �ο::-ενοι, αναγκα'=ονται για τον ιοιο 

' ' " 
'ζ θ 'λ 'σκοπο να οιασχι συν α ασσ;ες και

ούρανούς, γία . ν' άντίκρύσουν, 
την όμορφιά της έλληvικης τέ
χνης. 

Είοικώτερα 'έμεϊς ο.ί. 'Αρχαιό,
φιλοι έ:χουμε την εύτυχία ν' 
άvήκουμε σε μια όμάοα άνθρώ-' ' (. , ,, ' πων που τους ενωνουν οχι προσ-
καιρο� και ύλικοι οεσμοί,, άλ
λα μια ύψηλη 'Ιοεολογία, ή 
ίοεολογία. της τριλογίας Φύσις
' Αλήθεια - 'Ανθρωπισμός. 
, · ''Ας μην χάνουμε λοιποv την 

εύκαιρία των- πλουσίων αύτων 
οC:φωv πού μας παριχει ή ζωή.

'' Ας άφήσουμε την ψυχή μας 
έ),εύθερη να οιαποτισθη στις έκ
ορομές μας με την όμορφια της 
θάλασσας,'. του βουνου, του έλ
)ηνικου τοπίου. 

''Ας έξευγενίσουμε τη σ)tέψη 
μας καl τις αίσθήσεις μας με το) , ~ ' ' αντικρυσμα των αριστουργ�μα-
των της τέχνης, με το &.κουσμα 
όμιλιων πν ευματικου περιεχο
μένου χαι με --:·η.ν κατανόηση, 
της σ9φίας τr;ς έλλψιΥ.r;ς άρ
χαιότητος. 

''Ας ζεσταίνουμε λοιπόν.· την 
χαροιά μας στο θερμο &γκάλια
σμοc του φιλικου περιβάλλοντος 

' β ' ' 'Α ' ,:.ου ρισχουμε στον pχοcιοφι-
λο ό--:αν πηγοcίνουμε μοcζ6. του 
> <:, 1 \ 1 , \ ξ ~ εκορομη και να μηv εχναμε
ποτ,ε δτι, συμμετέχοντες στις έχ:. 

ορομές του,. προσφέρουμε κάτι 
για την &.νύψωσι του συγχρόνου 
παραστροcτη μένου πολιτισμουοια-'

ηJ ρωντας σε άκμη τον ''Ομιλό 
μας. Καl _-;ου χρόνου δλοι μα.ς 
πάλι εοω. 
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17 Φεβροvαρίοv 1600: ό Τζιορντάνο Μπροϋνο έκαίετο από 
την 'Ιερά 'Εξέταση στη Ρώμη yιά τίς «αιρετικές» πεποιθήσεις τοv, 
οτι ύπάρχοι.ιν καl άλλοι κόσμοι κατοικούμενοι. 

17 Φεβροvαρίοv 1847 έyεννατο ό μετέπειτα Επίσt οπος της 
Φιλελευθέρας Καθολικης Έκκλησίαs Κάρολος Λεντμπη-ιερ, ό όποϊ
ος θά έyίνετο ό στενός cυνεοyάτης της Μπ�ζαντ. 

17 Φεβροvαρίοv 1907. 'Αποδημοvσε πρός υψηλότερη ζωή ό 
Σvνταyιιατάρχης 'Όλκοττ, πρωτος τrρόεδρος ,ης Θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας 

17 Φεβροvαρίοv 1922: καθωρίζετο ή «Ήμερα 10v 'Άντvαρ», 
του παyκοσμίοv κέντρου της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

Ί-1 "Αννι Μπέζαντι ελεyε yια τό 'Άντvαρ δτι εχει καταστη 
Ιερόν από , ήν έκεϊ παραμονή καί έρyασία των ίδρvτων της Θεο
σοφικης 'Εταιρίας καi από τά κύματα εύyνωμοσύνης πρός αύτοvs 
yιά την προσφορά τους στόν κόσμο. Είναι εvας εύλοyημένος 'Ίό
πος, μια έστια ένώσεωs του ανθρώπου μέ: την Θεία Σοφία. 

Ό Κρισναμούρτι είπε: Τό 'Άντvαρ είναι καi υτrηρξε πάντο
τε μια πνευματική όο.σις yιά έκείvοvς τούς ταξι,διωτες τrού αναζη-: 
τcϋν άνεση καi ανάπαυση. "Αν καi δεν εχοvν δλα τά μέλη της Θεο
σοφικης Έ1αιρίος 1ό προνόμιο νά τό έπισκεφθοϋν από τόν κόσμο 
της αyριό,η ,ος όποv διαμίιrοvν, καi μόνον 1ό yεyονός δτι υπάρ
χει ,ους δίδfι ελπίδα 1<-αi ενθάρρυνση. 

ΑΝΤΥΑΡ Το περίφημο δέντρο Μπάνvαν 
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,j
' .. ·Ι 1'1

'Η. σύγχpο,ο, 'Επ,στήμη, t,; Ύπ��:μ:Ό:Α::�:.:: 
•· ·. •· 

των είς την οιάθεσίν τ-ης πο'λ.λων το λ�καυγες ·κοrι ή ήμέρα, το ι,υ- . ·ι
�αι.�οικίλων μέσων; κιχτώρθωσε ,κ6φ�ς και ή, vύξ, ή �νοιξις ·και,: 
ν� εχη μέ'λ.ετήσει σήμερόν όλ6- . το θέρο..,, το φθιν6πωρον και ό, .. 
κληρο� :ο''φάσμά των ύλικων 80-· ·· χειμών, :ή γέννησιc, ,κfχι ή άκμή,, __ 
νήσεων, συνοεοεμένον με τδν ο. γηρας και δ θάνατcς, κ'.λ.π. . ' 
σύ-γχρονον τεχνιχον πολιτισμ6ν ε!να'ι οείγματα οονήσεων της έκ 
μας. Ζωης παλλόμένης Φύσεως. . .

1 

1 

ΆΗ Άπ6γρυφος Φιλοσοφία, 'Εκ της έρεύνης των οονήσε�ν ] 
.. χωρις':ν', άν�ίφriσκη rρος τοc έπι- προηλθόν αί έπιστημόνικαι:" εν� " 1 

στημονικοc ταϋτοc. οεοομένα, εόρύ- νοιοrι., της συχν6τητος μιας παλ-
. νει το πεοίον της 'ερεύνης της κάι μικης οονήοεως, 'του μήκόυς· κύ-
έπt των· άνωτέρων της ί>λης χα- ματος, της ταχύτητ-ος ·οιαο6σεως, . 

' ταστάσεων,. έφαρμόζουσα τούς της συνηχήσεως, του σuντονι,-· 
ίοίο1:)ς Ν6μ.ους έπι λεπτοτέρων σμου κ.α. , 

, πεοίων', οιότι οίασ�ήποτε φύσεως Τ' άνωτέρ·ω οιοc τούς παλαϊόυi; 
ι<αι αν ε!ναι αί· οονήσεις, μηχαν.ι- Φιλοσόφους, . ·του . άναστήματος .
κ�ί, άκουστικαί, όπτικαί; ήλεκ- ένδ,ς Πυθαγ6ρα·, ένος Πλάτωγος� 
;τ-ρικαί, η ' ψυχικ.αί, ύπόκει.νταϊ τω·J νεοπλατωνικών . και , ολων,' 
είς τούς ίοίους μαθηματικούς τύ- . 

1
των αλ'Χφν μυστ�ν τ.ης rης, των_

\ Ι, '<1-' φ \. ' θ' \ \ ,, , πους και τους ι0ιους . υσικοuc ασχόλη εντων, .με την εσωτερι-
Ν6μους. 1 , , 

κην φιλο·σοφίαν, ύπηρξα\Ι πραγ
Αί οονήσεις η ταλα\ιτώσει'ς η ματικότητες και νόμοϊ, τούς ό

Κραοασμοι είναι πηγη ένεργείας, ποίους οεν επαυον νοc χρησιμ6·�.,. 
6χι .μ6νον έν τ<Τ>' όρατ<Τ> Σύμπαν- ποιουν και νοc οημιουργοϋν με·την: 

, τι,: άλλοc και έν τφ .&οράτ(ι), άντι- βοήθειάν, των άριθμων. οιοc των 
προσωπ�ύουν οε σείροcν ένα'λλαcJ'- όποίωy έκφράζονται οι νόμοι οi'.ί
σο·μ ένων ,π-έριοοικων .συστολών τοι, όλόκ(\ηρον ,το περι 'Αρμονίας 
και οιαστο'λ.ων, έναλλαγων tίσ- του ,Κ6qμου φιλοσqφικ6ν των 
Π'νοης και έκπνpης,, άμπώτιοος. ,οίκοο6μημα .. ,. 
καl πλημu.υρίοος, αί. όποϊοrι χα-, Βάσει του κοrθολικου ν6μοu της 
ρα.κτηρίζουν τη ι ζώην και 1. ην 'Αναλογίας. εν τ<Τ>. �ύμπαντι κ�ι. 

· εΕ.έλιξιν του Πάvτόι,. συγγενο;.ί�ς, <rων 6ντών προς αλ,;. .. ι

�---'- -- -- - - -- - _:·._ ·,_ �·' .. -
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ληλα., έά.ν μία. έχδήλωσις γενιχrις 
μορφηc:, οπως ή άλλ·ηιεπιχοινω
νία. οιά ψυzιχων ρευμάτων μετα.
ξύ των άνθρωπί·ιων οντων, είνα.ι 
δυνα.τή, ή ίοία. ουνα.τότ-ης έπιχοι
νωνίας πρέπει νά. ύφίσταται ό
πωσοήποτε και μεταξύ ολων γε
νικως τω I ο ιτων του Παντός, 
άφ' ου χ.ατά τον 'ΕσωΤερισμόν' 
το όρατόν είναι άνάλογον προς 
τό άόρατον και τ<ϊ> άνω άναλογεϊ 
το προς τά. κάτω, άρρψιτοι δε
σμοι συμπαθείας άποκαθίσταν
'c'α.ι, και τό άπειροελά.χισ-:cν Μ
να:ται νά έπιχοινωνήσΊΙ με τό ά
.πείρως μεγά.λον. 

Ή Δονητική, λοιπόν, κατά
στασις έπεκτεi. ιετα:ι και έπέχει
να της όρατης υλης, οπως οε κα
τεδείχθη ο�ά των ψυχιχων έρευ
νων και ίοίq. των μεταyυχιχων 
τοιούτων, ό άνθρωπος είναι πο 
μπός ψυχικων κυμάνσεων, αί ό 
ποϊαι δύνανται νά άποτυπωΟουν 
έπι άλλων άτόμων, μεθ' ων ευ
ρην-τα.ι είς εν εlδος συντονισμου. 

Έπι τοιούτων θεωρήσεων στη 
ρίζεται ή μέσcp λειτουργικων τύ 
πων έπαψη του άνθρώπ:)υ μετά 
των άνωτέρω αύτοϋ ύπερανθρω· 
πίνων χαταστάσε.ων, ή έπιχοινω
,ιίcι αύτου, δηλαοη μετά του &ορά.
του και του θείου. 

«Τό κάτω» λόγcp συμφυtας 
κctι συγγενείας Μνα.τα.ι νά έλχύ-

' ) ' ' ' .... ) σ71 προς α.υτο, τας ευμενεις εΠΊJ-
ρείας του άνω, ό Μικρόχοσμος 
ν' άντλήσΊΙ δυνάμεις έκ του l\fα
χροχόσμου, και ό άνθρωπος να 
rέιτικοινωνήσn με ,;Ον Πατέρα 
του. 

Ό Γκαίτε, έπίστευε και ώμο
λόγει οτι: 

Κάθε δρατΟν συνάπτεται με 
-:-ό &όρα:τον. 

---- --

Κά.0ε άκουστό, με τό άνcιχρόα
στο,1. 
Κά.θε άπ-τόν με το άvαφές. 
Και lσωc, κά.θε ,ιο·ητόν με τό 
άσύλληπτο ι.

Ή Έπικοι νωνία Μιχροκόσμου 
και �1ακροχόσμου ύπό του Μυ
στιχιστοϋ, έπιτυ yzά.νεται διά τΊjς 
έχστά.σεω..,, ο·ηλαδη Jιά. της δεή
σεως, της ίκεσίας, τϊjς προσευχης, 
είς τ�ς όποίας πρωτεύον,α ρόλον 
παlζει ό ΛΟΓΟΣ, δηλαδ·η ή φω
νητική διατύπωσις της έπιθυμίας. 
Ό ΛΟΓΟΣ ομως ου-,οc:, ούδεν 
άλλο ι;,ίναι παρά ή ήχητικη δόν-η
r ις, έπεvδεδυμέvη οιά ψυχικοϋ 
φορέως, άγνού, είλικρινους και 
ένουνα.μωμένου με τάς πτέρυγας 
τίjς πίστεως. 

Είς τά· Μυστήρισ χαί τάς Θρη
σχευτικάς ίερουργίας, η έπικοι-, 
νωνία. αυτr, συνοοεύετr.ιι \JΠΟ πολ
λων παρεμφερ,:..ιν τελετιχων πρά
ξεων, άποοχοπουσωv είς τη, έν 
το ιωτέραν χα:ι δραστικωτέραν έχ
δήλωσιν των άποτελεσμά.των. Διά 
τουτο, βάσει της 'Επιστήμης των 
δο,ήσεων, γίνεται χρησις παραλ
λήλως προς την οιά του λόγου 
προσευχην και ρυθμικως άπαγ
γελλομένων έπικλήσεων, συνο
δευομένων ένίοτε και ύπό μοuσι
κίjς και προφορας οιά ζώσης 
όνομά.των του άορ4του κόσμου, 
'Α ' '\. ' λ ' ' · γγελων, � γιων χ. π. ακομΊ)
και �ρ Ίjσιc: άναλογικων χρωμά
των, άρωμά.των, θυμιαμάτων, 
ίε.ρα;rιχων χειρονομιων και ρυθμι-

~ ' (' ' ' ) κων χινησεω·, ιερος zορος . 
Πασαι αί σαφως τελετουρyι-
' ., 'ξ λ ~ και αυται πρα εις χα ουνται 

«ΤΥΠΟΙ» περι οε αύτων είοι
χως πραγματεύεται ή «ΤΥΠΟ
ΛΟ ΓΙλ», χλά.δος ,ου έσω,ερι
σμου. 

---- ---- ------ --------
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Οί.ίτω έξηvεϊται το πολύπλο-
' ' .. 1 '. \ ~ χον και πΑουσιοv τυπικον των 

καθ' ήμας ίεροτελεστιων της Χρι
στια�ικης Π(στεως, 6πως οια
οραμάτίζονται με δλήν την λαμ-

. '. , ., , \ t ποαν επισημοτητα . εις :·ους ιε-. 
ρούς Ναούς, 6που έκτος τω� συμ
βολικων χέιρο;ομιων, των χρω
μάτων των άμφίων κο l &λλων 
:λειτουρyικων πράξεων, έκφέρον:

ται ποικίλαι 3εήσεις, ψαλμω3ίαι, 
ί.ίμνοι κ,λπ. · οι όποϊοι ένεργο�ν 
έπικλητικως έπl τ,ων θείων 
3υνάμεων, 6πως έπινεύσωσι έφ' 
ήμας, οηλαοη (}Π�ς έξαρθ�μεν 
προς το,πεοίον ένεργείας των και 
είσέλθωμε·, είς την περl τας όν- . 
τότητας ταύτας οημιουργημένην 

χώραν ο�νησίς της, οίασοήποτ·ε· 
φύσεως, ύλική, �στρική, οcίθερι-

' "ι\ / �, ' � κη, η νοηηκη, ουναται να.πραγ-
. ματοποιηθγj μεταξύ 6λων · των 
�ντων των έκοη('.ώσεων της φύ- ' 
σεως, · συντονισμός -, είναι ό . οί-' 
χουμενικος έκεϊνοc Νόμqς, ό συν
οέων τα συγγενη στοιχεϊά. έν τω, 
Κόσμ� καl ό οημιουργος των 
άνεξηγήτων έχείνωv συμπαθειων, 
μεταξμ άτόμωy κοσμικων, άτό_
μων ύλιχω,ν, &τόμων άνθρωπίνων. 

* * *

Θ' άσχοληθωμεν ηοη .έn' όλί
γον με τον παράγοντα. «ΛΟΓΟΝ>> 
έξα;ίρετον οονητικον στοιχεϊον 
καl οιεγέρτην του ψυχικου μας 

· όίλυσσον. , Κόσμου. 
.,, * * 

Ό ΈσωτερισtJ.ος παραοέχεται 
οτι καl ό άνθρώπινος όργανισμος 
είναι οιεγέρτης άναλόγου φύσεως 
οονήσεως ποικίλου μήκους κύμα
τος, οιαφέροντος άνσ.λόγως της 
ίοιοσ)Jγ,φασίας . του πομ�ου καl 
συχνότητος οιαφόρου. 

Παρσ.οέχεται έπίσης 6τ.ι &λλης 
φυσεως οονήσεις έκπέμπονται 
έκ του ύλικου σώματος, '&λλαι 
έκ του άστρικου, &λλα� έκ :.ου 
�ίθερικου Υ.ΙΧL &λλαι cκ του νοητι
κου· αί οονήσεις αυται οιαοι3ον;

ται μέσ� του ύλικου · φορέως 
3ια τας έκπεμπομένας έκ 'tOU ύ
λικου 9'ώματος, μέσ� 3ε του ά
στρικου φορέως, του αίΟερικου ' 
τοιούτου καl του VΟΎιτικcυ, άνα
λόγως της προελεύσεως της οο
νήσεως,. θέτουν οε είς χίv-ησιν 
άναλόγως όντότητας η καταστά
σεις ισορροπίας, ουνοcμει του Νό
μcυ της συνηχήσεως η του Συν
τονισμου, Σημειωθήτω οτι παν- -
του όπουοήποτε ούναται να λάβη 

'Ενοιαφερόμεθα βεβαίως. 3ιοι 
τον γραπτον και προφορ.ικον λό
γον, πεζον η �μμετρον, τον έκ-

'r , 'Ψ , ,,.φρα _οντα τας- σκε εις και τα 
� , , , Ψ' ,οιανοηματα μα:c, τον χ9μ ον και 
όρθως προφερόμενον. Τούτου 

.... t , / , ' πρωτοι οι προγονοι μας απεκα-
λυψαν την ήγεμονίαν καl την 
μορφωτικην a�ναμιν. 
. Ό Λόγος οιεγείρε� καl ΚLV-1)-

- \ ,fι I t τοπύιει τον 't"υχισμον μας, υ7tϊε-
γείρει τας παραστάσεις, ζωηρεύ
ει τα συναισθήματα, οιεγείρει η
ήρεμ(Lει, καθησυχάζει η πά:ρη-. 
γορεϊ, πείθει η προτρέπει, ύπο
βάλλει η λογιχέύει.· 

Ό τόνος καl ή χροια της φω
νης, ή μελω3ία της φράσεως καl 
ό τρόπος της άρθρώσεως έξασκεϊ' 
έπίοραρ-ιν έπι της άνθρωπίνης 
ψυχης: Ή χειρονομία, ή μιμική, 
καl ή π1χ'1τομιμικη �κφρασιF, αί 
όποϊαι πλαισιώνουν τον λόγον, 
έπα.υξοcνουν την ούναμιv του. Τοι
οϋτόν νοοϋμεν τον λόγον ώς έξαί
ρετον οιε-yέρτην συναισθημάτων. 

, •  

• · 1
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Κα.τόπιv των &νωτέρω Οεωρή
σεων πως νά. μην όιερωτ·ηΟ?j -ης, 
&ν οί &νθρωποι �χουν &ντιληφθγj 
πρα.γμ-χτιχά. �τι\ το όωpον τοuτο 
του λόγου, μήπως είvα.ι μάτα.ιον, 
&ρνητιχον χα.ι ένίοτε κα:τα.οτρε-

' / \ ., ' ~ πτιχοv, μηπωc: το ουρα.νιον του-
το όωpον του λόγου, βεβηλώνει 
, ' ~ ' ' λ'γ α.να πα.σα.Ί στιγμην με εc,ειc: 
προσβα:λλούσα.ς την &νθρωπίνη-ι 
&ξιοπρέπειαν, μέ φράσεις έγκυ
μοvούσας κινΜνους όιά. την ί)ιά.
οοσι,J και έτ:ικρά:τησιν της 'Αγά
πης, μέ λόΥ,ους κενούς έννοίας\ ' β 1 ' 

') και α.πο λεποντας εις σπ!Υτα ,η ι 
του πωυτιμου χρόνcυ έν τη βρcι
χυzρονί� Ζωγj μ χς; 

''

Ε 

-

' βλ' 

' 

ργον του α.πο εποντος ειc 
την &ναγέν ιηcιν ά:νΟρC:)που, ί)ιά. 
της μ,Υφιχης &γωγης c'ναι η κά
θαρσιc: 6χι μόvο-ι του οιcι,VΟ'Ι)'ίιΚΟυ 
'tO\J κόσμου, &λλά. κα.ι ·η 5.cκησις 
της όμιλια.; τσυ χατά. τρότ:σν, ω
στc α:ϋτη v' ά:ντανακλ(f σύ,,εχως 
Ίο οωροv -rων Οείων λόγων. 

* * *

�υμπλ·ήρωμιχ τ-ου ι\όyr,υ κcι.ι 
της &1rαγγε) ίας προς όι�γc:ρσι ν 
του ύποσυνcιόήτου χ:χι �ξαρσι ν 
α:ύτοu, εlνα:ι και ό έκ τ ηc: Μουσι
κr,ς ύτ:αγορευ()μενος ρυθμός. 

Είς τούς 'Έλληναc, ώς γνω
στόv, ή μουσικη ητο μt:χ: των tί)ιο
τήτων του '.Λ.πόλλωνος, του χα-:-' 
έξοχη1 Θεοu τ·ης 'Αρμονίας, του 
λόγου 1 της τά.ξεως, και του ά:ριb
μου, ίί)ιότητες &νά.λογοι και ταυ
τόσημοι τφος :;-α: - τέσσαρας ()1)
ν.χμειc του Θεου, οπως μέ μυστα.-

, β θ' ' ' θ ~γωγικην α υνοιαν τας απ,;φι μει
ό Πλά.των είς τον Κρα.τύλον του, 
ί)ηλαόή, ή Λ1ουο·ική, ή Μαντική, 
ή 'Ιατρική, κα:ι ή Τοξικη η κα
θαρχτική. 'Λp. ότερον είς το πρό-

σωπον τοtί θείου 'Ορφέως άνε
γνωρίσθησα.ν α:ί ίόιότ�ητες CνΓJc 
μεμυημένου. Ό ·ηχος της φω;ιηc 
και τΊjς λύρας του συμβολίζουν 
τ·ην Κυριαρχίαν έχείνων έτ:ι τω 1 

ί�ρων ρυθμων, οί όποϊvι &ντιπρο
σωπεύου ι τ·ην ύπά.την 'Ε1rοπτεί
αν. 

Εtς τον ηχον της· λύρας του� 
) έγει ή παράοοσις, τά. θηρία., τσ. 
ί)έ-νόpα, κα.ί οί λι.Οοι &κόμη έκι
νουντο και έπ) ψ,ίαζον οιά. vσ. &
κροασθε')σι του θε.ίου 'λ.οιόου. 
Και αόa;ος l ·ήγεμω·ι του "Αί)ου 
Ο'έλγεται και χατευνάί,cτα.ι ύπ'' ~ αυτων. 

Οί 'ΑΟ·Ιj;Jα.ιcι ησαν τόρον πε
πεισμένοι ;ιερι τrιc, ήθικ'fις σημα
σιας της .Μουσιχηc:, ωστc: έξώρι
σαν' τc,ν μουσιχόν Τέρπcινορο•Ι, 
οιότι τ:pο(;έθcr;εν εiς την λύρα.ν 
του μίαν έτ:ί π) έον χοροήν, έτ.{
τυχε όc οϋτω ηχους πλέον αίcθη
μα-;ικούς. 

Σήμερον ή μουοικη θεωρεϊται 
ώc; μέσον ()Ι,:10'}<:εόΧCCω(, χρ•ησι
μευον είς το ')(!. όιεγε.ίρ n ο:ά. τ.ά.
θη, &ντι νά. -:-ά. κα.τcιοιγά.ζ·n χα.ι 
όι.α νά. χαταστρέφη το νευρικον 
σύcτ-ημ:ι. Είς κάθε ορχήσο:ραν 
έπι-φέ,τεται να έχτελyj tν οίονο·ή
ποτε μουσιχον τεμ&χιον, χωριc: 
νά. λcιμβάνω•ιτα.ι ύ,:' οyι ν -:ά θλι-
β ' ' ' ~λλ ' -;-.:pα χα:τα τv μcι ον και ητ-:ον
&,ωτε)έσματα, τά. όποΊ.α: θά. ήού
η. το νά. τφοκcι,λέcη -� &χρόασίc: 
των έπι τω J μαζων χα:ι εχτ.λήσ
σον-;αι κατόπιν όισ τη ι έξαθ) ίω
σι ν και έκφυλισμ�ν των ήθων 

~ Ι Ι ' -τ rις \εω-:ερ:χς κοινωνιαc: και το'J 
συ,·χρόνου πολι-:-(σμου. 

Κατά. -rά. λεγόμενα. έτ.:ίσης -;;ων
ά:ρχα:ίων Προyόνων μας, ή μου-, 
σικη εθεωρεϊ-:ο ώς κiλλιστα. ύ
περα.σπιζομfνη ':'Ί)'Ι &ρετην των 
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γυναιχων, ίσως ά.πστελεο-ματι, 
1 ' ' ( �' 

ζ' χω1:ερ.ον απο. οιανοηποτε ι,:νη J 

ά:γνότητος, ! ! · · 

οιαζόντως τελεσφόροι" παρά.γον
τες χατά -rάς μυητιχ&ς )ειτουρ
γί�ς χαι' οια τουτο ή έπιστήμη 

Οϋτω, δταν οί πολεμισται, ε:.. 
φευ)' ον �ιά ·μαχρι νοcς έχστρα
τείας, ι:fφηναν Π�η<ηον των συ-' ·.· 
ζόγων Ί'ων, ενα βοηθον μουσιχόv, 

· των ηχωv έπετέλει tν των σοβα- ..
ροτέρων βάθρων της Π υθαγο
ρείου μc!ητιχης ά.γωγης. Παρε
οέχοντο gτι ή μουσιχη άρμόνια,

ό όποϊος οια της ,μουσιχης χαι 
..., ' ' 1 ζ . των · ασματωv -rou, χατηυνιχ ε, 

φαίνεται, τάς έξημμένιχς αισθή,. 
σεις των. 

'Η Κλυταιμνήστρα,. φαίνεται, 
. δτι τότε μονο� ύπέχυψεν 'εις τα,ς 

,1/ έπιβΌυλάς του Αιγlσθου, δταν 
ό τελευταίος έφόνευσε. τον Δημό
οοχ9ν, ό όποϊος · ητο έπιφορτι
σμένος , νά ύπερασπίζηται την 
ά.ρ,ετήν της, οιά των ά.σμά.των 
του. 
. '' Αχουσμά. τι · �ων . Π uθαγο
ρείων,συ νιστων την χρησιμοποlη
σιν της μουσιχης οιά πολύ χνω
τέρους σκοπούς, ελεγε: «Σπεύ
οειν τοϊς Θεοϊς, χαι το οδς της 
χύλιχοςη. 

· Πρά.γματι ή. μουσιχη χ�ι το
&σμα ά.σκουν .,ίοιά.ζbυσαv ένέρ-

, γειαν, εις . ολας τάς ίερουρi ίας, 
θέτοντα είς, άρμονίαν την ψuχην • 
με τάς ά.νωτέρας.· ουνά.μεις ·του 
Κόσμου. 

Ό 'ΥJΧ:ος_ χαu ό ρυθμο�··:.�ίναι t� 

ά.νοί-y ει είς την ψ,υχήν μας, την,
( �' \ \ ' , οοον προc, τον ουρα.νον.

''Εν ά.πόσπασμα του Π uθαγο
ρικου Θέωνος . του Σμυρναίου
τονιζει 81.•ι: «�υμφ� 11ία την με-

• γίστην εχει ίσχύν, έν ·i.όγl.J? μεν
οδσα 'Α λ ή θ ε-ι α:, έν βίl.J? οε
ε ύ ο α_ ι μ ο ν ί' α, έν ·οε τyj φύρ-ει .
Ά ρ μ ο ν  ί αη.. ''Ας τιθέμεθα,

·· )ωιπόν, είς άρμονιχην σ'yνήχησιν
προς τάς πνευματικάς οονήσεις,
Συμπληρ'<>υντες τον λόγον με την
•μουσικήν, οια της χρησιμοτ.:οιή�
σεως των ούο τόύτων είοων ήχη
τιχης ά.χτινοβολίας, ά.φυπνίζόμεν
άρμονίας ά.νωτέρας στά.θμης, συ-

, ' ' ., • f ..., .νεργουσας εις την επιτυχιαν του
έπιοιωχομένου σχοπου. '

'Η Μοuσιχη ούναται νοc θεω
ρηθγj ύπο ποιχίλας. ·μορφά.ς'· ·οιοc
τούς νεωτέρους είναι γνωστη 'μό
νον, ώς �εώρια �άι πραξις- οι�
τούc; 'Αρχαίους 8μως έθεωρείτό,.
ώς Φιλο'σοφια, ώς ν9ητιχη χα1.
ούρά.νιος Τέχνη.

· 
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κ 1 ς

ό χρησμολόγος - καθαρτiις 
Ύπό 1. Ν. ΔΑ Μ Π Α Σ Η 

·ο Βάκις, ώς χρησμολόγος καl καθαρτής, απέκτησε φήμηv
· σχεδόν όμοίαv της το Ο Μελάμποδος ( 1) · καl ετιματο είς διq.φό

ρους τόπους. Κατα Φιληταv τόv Έφέσιοv (2), ύπό τόδvομα τοϋ
το φέροvτcι τρείς «ό μεν ες Έλεώvος της Βοιωτίας, ό δε 'Αθη
ναίος, ό δε 'Αρκάς. εκ πόλεως καl φύης» (3), εκ τώv τόπων τώv
επωνύμων μαντείων (4). Είναι προφανές, δτι ή ονομασία αυτη
απέβη συλλογικη δια τας οίκογεvείας τώv Βακίδωv (5), δπως
συνέβη τοϋτο προκειμένου περl Μίvωος καl Έπιμεvίδοιι εν Κρή
τ1J (t>), δπου ό έκάστοτε βασιλευς προσηγορεύετο δια τοϋ τίτλου
τοϋ πρώτου καl ό έκάστοτε Μέγας Κούρης, δια τοϋ ονόματος
τοϋ δευτέρου.

Τόv Βάκιδα, «κατάσχετοv εκ Νυμφών», έπιλέγει ό Παυσα
νίας μεταξυ του Κυπρίου Εϋ_κλου καl τώv 'Αθηναίων Μqυσαίου
τοϋ Άvτιφήμου (7) καl Λύκου τοϋ Παvδίωvος, τών χρησμολό
γων (8) καl είς αυτόν, �φαvέvτι εκ Νυμφών», αναγνωρίζει αδια
ψεύστους μαvτικςις ίκαvότητας, προφητείας πάντοτε έπαλη
θευσάσας, εφ' δσοv ύπό θεαιvών εvεπvέετο (9). Kal ό 'Αριστο
φάνης, δεχόμενος είς αυτόν. τό εκ Νυμφών χάρισμα του χρησμο
δοτείv, χρησιμοποιεί τό ρημα βακίζω, ύπό την εvvοιαv τοϋ προ
φητεύω ώς ό Βάκις (10). Παρα Πλάτωvι, ό Βάκις καl ή Σίβυλλα
καί ό 'Αθηναίος Άμφίλυτος εχουσι την επων.υμίαv τώv χρησμ½)
�ώv ( 11). Π<ψα ΑίλιαvQ, aί Σίβυλλαι cίvαι τέσσaρες, ή 'Ερυθραία,
ή Σαμία, ή Αίγυπτία καί ή Σαρδική, καί οί Βάκιδες τρείς, ό Έ-

, λεώvιος, ό 'Αθηναίος καl ό Άρκας (11), ώς ηδη περl τώv τελευ
ταίων γvωρίζομεv. 'Ενδιαφέρουσα είναι ή ύπό τοϋ 'Αριστοτέ
λους έρμηvεία της ίδιότητος τώv χρησμ½)δώv, ,καθ' ηv «πολλοί
δε καl δια τό εγγυς εΤvαι τοϋ vοεροϋ τόπου την θερμότητα ταύ
τηv ν9σήμασιv άλίσκοvται μαvιακοίς η εvθουσιαστικοίς, δθεv 
Σίβυλλαι καl Βάκιδες καl οί ενθεοι γίνονται πάντες, δταv μη vο
σήματι γέvωvται αλλα φυσικη κράσει» ( 13). Έάv, εξηγεί, της με
λαίvης χολης ή σ,ύμμετρος κρασις διαταραχθη, τότε, είς δσους 

' μεν ενυπάρχει πολλη καl ψυχρα (δύναμις), γίνονται νωθροί καί
μωροί, είς δσους δε είναι πολλη καί θερμή, αποβαίvουσι «μα
νιακοί καί εόφυείς καί ερωτικοί καί ευκίνητοι προς θυμους καl 
iπιθυμίας, εvιοι δε καl λάλοι μαλλοv» (14). ·Η κατα φύσιν, δμως,
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κράσις του έμφύτου θερμου έν τη νοητικη περιοχfj δεν προκα-
. λεί παρανοϊκας tκδηλώσεις, άλλα, γίνεται θεία πηγή .έμtτνεύ

σεως. Συνεπώς, ή· μαντική ίκανότης είναι φυσικόν χάρισμα τών ·
εύνοουμένων τών θεών. .Οί Θηβαίοι, πιστοl είς τόν χρησμόν του Βάκιδος, είχον 
φρουρqυς παρα τους τάφους Ζi1θου καl Άμφίονος, ϊνα μή λά-. 
βωσιν έξ αύτών χώμα οί Τιθορείς, τό εύνοουν την καρποφ<:>
ρίαν ( 15), έν w οί Εύβοείς, θεωρήσανπς τόν χρησμόν του Βάκι-' 

δος, να έγκcηαλείψωσι τήν νfjσον άπομακρύνοντες τα ποίμνια 
καl' δια του πυρός έρημουντες, ciνευ σημασίας, .ούδεν επραξαν 
καl. ύπέστησαν μεγάλην συμφοραν ύπό τών Περσών ( 16). Προ- . 
είπεν είς τους Τιθοpείς να καταφύγωσιν είς τήν κορυφ�ν Νεώ-
να του Παρνασσου κατα τήν έπιδρομήν τών. βαρβάρων ( 17)� Έ
χρησμοδότησε δια τήν φονικήν μάχην παρα τόν Θερμόδ9ντα καl 
'Ασωπόν, ποταμους έν Βοιωτία (18). Προεϊδε τή θεϊκήvημωρίαν 
τών Περσών δια τόν ύπ' αυτών έμπρησμόy τών 'Αθηνών (19) 
καl την ύπό του ζεφύρου μεταφοραν τών ναυαγίων τfjς νάυμα
χίας τfjς Σαλαμίνος (480 π.Χ.) είς τήν δυτικώς του Φαλήρου Κω
λιάδα άκτήν τfjς Άττικfjς (20). Έμάντευσε τήν αρνησιν του 'Α
πόλλωνος να δεχθfj έν Δελφοίς τα δώρα τών 'Ελλήνων έπl τη 
νίΚΤJ κάτα τών Περσών, διότι έγνώριζεν, δτι θα γίνtJ ό Θεμιστο
κλfjς ίκέτης του Μήδου βασιλέως (21). Προέβλεψ� τόν έπανα
πάτρισμόν τών ύπό τών Λαι(εδαιμονίων διωχθέντων Μεσση
νίων μετα τήν είς Λεύκτρα ητταν τών πρώτων ύπο τών ύπο τον 
'Επαμεινώνδα Θηβαίων (371 π.Χ.), καl τήν ύπο τών Μεσσηνίων 
κq,τάληψιν της πόλεως Είρας (22). 

· 
1

Οί μάνπις, δντες προάγγελοι δχι μόνον καΛών, άλλα κal 
κακών, προεκάλσυνοχι μόνον τήν συμπάθειαν, άλλα καl τήν άν
τιπάθειαν, τήν όποίαν δεν απέφυγε καi 6 Βάκις, ό όποιος «καl 
κυδας έκαλέί-το καl αλήτης» (23), ύπό τήν εννοιςιν του ανυπολή
πτου πλάνητος (24). Έν προκειμέν�, δταν ό μάντις clεροκλης 
είπεν· έαν αί θεαl Νύμφσι δεν έξηπάτουν τον Βάκιδα, ουτέ οίί: 
τος τους θνητούς, ουτε αί Νύμφαι αύτόν, ό χωρικοςΤρυγα_ίσς 
απήντησ-ε· θα καταστραφης παντελώς, έαν δεν παύσΤ)ς βακίζων, · 
δηλα δή προφητεύων ώς ό Βάκις(25).

Έν άρχ� ε'ίδομεν, δη ό Βάκις έκτήσciτο φήμην σχεδον ίσην 
της του Μελάμποδος, του θεραπεύσαντος δια φαρμάκων καl 
καθαρμών τας μανείσάς θυγατέρας του βασιλέως της Τίρυνθος 
Προίτου, τας Πρόιτίδας, καl τας Άργείας γυναίκας (26). CH τοι
αύτη ευφημος διάκρισις όφείλεται είς την μα.ρτυρίαν του Θεο
πόμπου (27), καθ' ην ό Βακις «ποτε τών Λακεδαιμονίων τας γυ
ναίκας μανείσας έκάθηρεν, 'Απόλλωνος τούτοις τουτον καθαρ-
μον δόντος» (28). 

Ένταυθα βλέπομεν τον Βάκιδα εύνοούμενονοχι μόνον τών 
Νυμφών, άλλα και του 'Απόλλωνος, προστάτου τfjς μαντικής, 
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ιατρικης, μουσικης καl νομοθετικης τέχνης, λατρευομένου εν 
Δtλφοίς, κέντp½:) πνευματικQ, μυστηριακQ καl μυητικQ, καl άλ-

. λαχου, οπου επώνυμα ίερα ύπηρχον. Προσηγορεύε10 δια του 
όνόματος του ιατρου τών θεών Παιώνος, άπεκαλείτο δε ίατρο
μάντις, ύδρομάντις, ουλιος, άλεξίκακος (29). Ή ιατρική, �ς θεο
δίδακτος τέχνη, εθεωρείτο ύπό τών Πυθαγορείων <<Το σοφώ
τατον», διότι «είναι ταύτην επιστήμην το μεν εξ άρχης 'Απόλλω
νός τε καl Παιώνος, ϋστερον δε τών περl τον 'Ασκληπιόν»(30). 
Καl ύπό τών 'Ιπποκρατικών, έπίσης, ό 'Απόλλων πρώτος έν τQ 
«�Ορκ½:)» άναφέρεται: �(Ομνυμι 'Απόλλωνα ιητρόν;• καl θεους 
πάντας τε καl πάσας, ίστορας ποιεύμενος, έπιτελέα ποιήσειν 
κατα δύναμιν καl κρίσιν την έμήν, ορκον τόνδε καl ξυγγραφην 
τήνδε .... » (31). 

Ή ύπό του Βάκιδος δια καθάρσεως θεραπεία τών ύπο μα
νίας, ύπό μορφην έπιδημίας εκδηλωθείσης, καταληφθεισών Λα
καινών, άνάγεται εις την προφητικην έποχήν, καθ' ην οί μάντεις 
έπεδίδογτο καl εις την ϊασιν τών νόσων, την άπομάκρυνσιν τών 
κακών δια παραδόξων μέσων, καί, κυρίως, δια της προσφορας 
βοηθείας .καί συμβουλών δια θρησκευτικών καθάρσεωv. Ό κό
σμος τών άοράτων πνευμάτων, τών ίπταμένων πέριξ τών άν-

, θρώπων, ό μη αίσθητος εις τον κοινόν ανθρωπον, ει μη μόνον
έκ της δράσεως (άγαθοποιου 'η κακοποιου) αύτών τών πνευ
μάτων, είναι προσιτός καί οίκείος είς τον μάντιν, έν έ:ωτάσει 
προφητεύοντα. Ουτος, ύπό τριπλην ιδιότητα, προλέγει, έξορ
κίζει, καθαίρει (32). Έξ ου, καl θεωρείται όμότεχνος τών Μελά
μποδος καl Μουσαίου καl αλλων μάντεων καθαρτών. 

Πλην της θρησκευτικης, άποτόκου της δεισιδαιμονίας (ύπο 
την εννοιαν του φόβου τών ύπερβατικών δυνάμεων), ύπάρχει 
καl η 'Αριστοτέλειος μεταφυσικης σημασίας «κάθαρσις τών πα
θημάτων» δια της τραγ½:Jδίας καl της κωμ½:Jδίας, οπου ό μυθος 
έπέχει θέσιν μιμήσεως πράξεως (33). Αϋτη, ουσα άποκάλυψις
έκ τών βαθυτέρων καl άξία να άποτελέσ1J άντικείμενον άναλύ
σεως ύπό τών συγχρόνων, επιτρέπει, έν'τij διπλij αύτης εννοί9-, 
τον καθαρμον τών μη κακών στοιχείων τών παθών καl την άπο
μάκρυνσιν τών επιβλαβών (34). 

Αί θρησκευτικου, πάντως, χaρaκτηρος θεραπευτικαl μέ
θοδοι (καθάρσεις), μη άμοιρουσαι ίατρικου περιεχομένου, έτε
λουντο ποικιλοτρόπως ητο_ι, δια του ϋδατος τών πηγών, τών 
ποταμών, της θαλάσσης (λουτρά, ραντισμοί), του πυρός, τών 
θυμιαμάτων, τών έξορκισμών (έπ½:)δαί), του, αίματος ,:ών, θυ
σιαζομένwν ζώων, τών περιάπτων (φυλακτά, άποτρόπαιa), τών 
φαρμάκων (έσωτερικά, έξωτερικά), της διαίτης, της μουσικης, 
του χορου, της έγκοιμήσεως (Άσκληπιείa), τών εύχαριστηρίων 
(άνaθήμaτa). 

Έν προκειμέν½:), ό ·ιτπτοκράτης, άρνούμε;νος την ύπό τών 
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θεών .κα.l δαιμόyων πρόι<λησιν fών νόσων, θεωρεί τά.ς άνωτέρω 
· κςιθαρτιkάς. τελετάς, προελθούσας έξ ά:πειρίας καl δεισιδαιμο
νίας. Γράφει λοιπόν: «Πtρl μεν της ίερης νούο:ου καλεσμένης

: ώδ' εχει· ούδεν τί μοι δ·οκέει τών αλλων θεϊοτέρη είναι yούσων 
. ού.δε ίερωτέρη, άλλα φμσιν μεν εχει ην καl τα λοιπά. νουσήμ�τα, 
δθεν γίνεται .... Εί δε δια τό θαυμάσ�ον'θείον νομιείται, πολλά. 1a. 
ίερά. νουσήματα εσται καl ούχl εν, ώς έγώ άπdδtίξω ετερα ού
δεν ήσσ9ν έόντα θαυμάσια 9yδε τερατώδεα, α, ούδεlς νομίζει 

, ίερα είναι». Οί μηχανευόμενοι. τους κtιθαρμους κcil τ<\ς έπ½Jδά.ς 
... , __ έξαπατοϋσι τους άνθρώπους, <<προστιθέμενοι τούτοισiν ·άγνείας 

τε,καl. καθαρότητας» καl τουτο εΙναι «άνοσιώτατόν γε ι<ciί άθεώ
τατον» διότι καθαίρουσιν οδτοι τους ύπό της νόσου. κατεχομέ 
;νοι,ις δί' αίματος καl αλλων τοιούτων μέσων, ώς έαν οί πάσχον
τες είχον μιανθη η άσεβήσει η .άνόσιον εργον διαπράξει,· εν ώ 
(έαν οί καθcφταl ήσαν �ύσεβείς) θα επρεπεν, άντιθέτως, να όδη
γήσωσι τους νοσουντας εis τα ίερά, να ίκετεύσωσι τ6υς θεους 
δια θυσιών καl προσευχης. Έφ' δσον; καταλήγει, δεν πιστεύω, 
.,δτι τό άνθρώπινον σώμα μιαίνεται ύπό θεου, ,τό πλέον :φθαρτόν
όπό του· πλέον άγνου, άλλ' ύπό τινος αλλης αίτίας μόλύ.νεται 
η η πcισχει, ύπϊ;> θεου θα καθαίρεται καl θ' άγνίζεταϊ μαλλον.Τό 
θείον είναι καθα,ίρον καl ό.γνίζον καl λουτρόν γενόμενον είς ή
μας δι� αύτό, είς τό ίερόν είσερχόμενοι, ραντιζόμεθαοχι ώς μιαι- .· 
,νόμενοι, άλλα καθαιρόμενοι, εαν είχομεν πρότερον μολυνθη (35). 

Άνακεφαλαιουνrες, ας σημειώσωμεν, δτι ή ίατρικη επl της , 
· επ9χης των επικών, κυκλικών καl πρεσβυτέρων λυρικών ποιη
.. τών εύρίqκετο είς τό μεταίχμιον πρακτικης καl μαγικης εμπει

ρίας, θεωρητικης ενατενίσεως καl δεισιδαιμονίας, φυσι�ςης .καl 
ύπερβατικης άποδόσειJς της αίτίας των νόσwν: Ή σωματικη 

' ασκησις, ή έν ύπαίθp½J ζωή,· ή διαιτητικη ήσαν γνως,-τοι πσρά
γοντες δία την διατήρησιν της ύγείας, 1δπως καl τα φυσικα αί
τια τών τpαύματισμών έν τη παλαίστρα, τοίς άγώσι, τη μάχ1], 

, τη κυνηγεσί<;ι. Ό φόβος, δμως, τών· «άφύκτων» καl <{αύτομά
των» λοιμών, προελθών εκ της έν .πολλοίς άγνοίας καl ελλε -
ψεως των προληπτικών μέτρων καl θεραπευτικών μέσων, εύρι
.σκει καταφυγην είς τους θεους καl επινοεί μεθόδους μαγικας 
έπιi<οινωνίας μετ' αύτών, ίνα τους έξευμενίσ,:�; Άλλά, προϊόν
τως; οί θεοί, δια τών ίερέwν μάντεων-θερατrευτών, οι φιλόσο
φοι, δια της άμφιβολίας καl της μελέτης της φύσεως, οί γυμνά
στάί, δια της εκ του επαγγέλματός των πείρας, καl οί ίατροl των 
σχολών� δια της καθ' ή μέραν πράξεως έκαλλιέργησαν τό εδα-

. φος; έφ' όυ εβλάστησε, φθίνο:-,,τος του Ε' π.Χ: αίώνος, ή άμά-
. ρανi-ος Άlπποιφατικη δάφνη (36). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΛΦΙΑ 
1) Κ. Sprengel: Histoire de la Medecine, vol. Ι, p. 97. Trad, Α. Jour-

dah .. Ed. Deterville et Desoer, Paris, 1815. 

.. 'Ι 



1976 ΒΑ:ΚΙΣ 19 

2) Θά πp{,κε,ιτα.ι π9ι Φιλητα. του Κφου, άκμrί.σχντος έπί Μεγάλου Άλε
c.άν3pοΙJ και ΠτολεμαίοΙJ του λ', 3ι3άξαντος τόν υlόν του 3cυτέpου Φιλά3ελc;,ον 
ι:Jc: καί τον Θεό-ιpι,ον χχl τόν γp:χμμα.τικόν Ζηνό3οτον, και ποιήσαντοc ελεγείας 
κχί έπιγp1μμα.τ:χ (Γ Μιότpιώτηc: 'Ελληνική Γpα.γμα.-:-ολογία., τόμ. Α', σ �51. 
Ί\Θ7ι,1αι, 18%) 

3) Σουί3α. Λεξικόν 'Εν λέξει EJ Aldus, 1514.
'•) Ν Λωpέντης· 'Ονομαστικόν, σ. 91. 'Έκ3. Γκα.pπολα χαl Μα.ταχί3ου, 

Βιέννη, 1837 
5) W. J a,γne· The Ilealιng Godς of Ancίcnt Cιvilιzatιo11 μ. 35 , Ed

L 1 nίν,•ι·:,ιty Ήuoks, New Yorl,, 1962 
(.,J Ι Ν Δάμπα.σης Έπιμενί3ης, ό Ποιη,ήc, ό Χp·ησμο3ότης, ό Θεpαπω

-:-ής «Ιlcιpν()'σσόςη, 5.1, 1963 
7) Ι Ν Δάμπα.σ·ης Μουσα.ιος, ό Μουσικός /4αl Ποιητί-1ς, ό Μάvτις χα.ί Θε

p,y,τευτής «Πλάτων» Δημοσιεύεται πpοσειως. 
8) Παυσανίας Περιήγησις -ϊΊς Έλλά3ος, Ι', 12, 1( Jones Ed Harvard

U nινeΓsιty Prcss, 1965. 
9) Πχ,Jσ:χνία.ς: "Ενθ' άνωτ., Δ', 17, 4, Jonos and Ormerod
'10) 'Αριστοφάνης. Είpήνη, στ 1072, llall Erl Oxford Cωver!>1ty Press,

·\%0
l 1) Πλάτων Θεάγηc, 124D, Hermann Ed. 'l\:ubnorι, I,ιpsιatJ, 1859.
12) λίλι:χνός. Ποικίλη Ίστο ία., ΙΒ', 35, Hf>rchor Ed Teubnerι, Lιpsιae,

L867 ('Ο Κλήμης, μεταc,ύ των ,ταp' 'Έλλησι /.Ρf)σμολόγων, ά.να.φέpει δύο Βάκι
δα.ς, ΠοιώτιfJν χ,zι 'ΛpΥά3α, τόν 'Αθηναιον 'Αμφί)υτον χα.ί -:-άς Σιβύλλ'Χς Σαμίαν, 
Κολωφωνι_ιν, Κυμαία.ν. Έpυθpαία.ν, Φυ-:-ι�, Ταpχξάν3pα.ν, J\lα.κέτι3α., Θετταλήν,
Θεσπpωτίδ✓ �τpωμα�εις Λ', 21 ",Ε/3 '_\.τ;οστολικ'ijς Διακονίας , Άθϊjναι, 1956) 

13) 'Αριστο έλης Προβλήμα-:-α., 95Ίa, Hett and Rackham Ed. llarvard
(T1ιιveri,1ty f'1'es:,, 1957 

14) '·\.ριστο,έλΥις "Ενθ' άνωτ
15) Παυσα.νιας ''Ενθ' ά.νωτ , Θ', 1'7, 4. (Οί Ζϊjθος ,ιαl 'Αμφίων, 3ί3υμοι

,_,ίοι του Διός καί της 'Λν-ιόπηc, ύπ'ijpξαν Βοιuτοί ηpωες /.αι έβασί)ωσα', είς 
Θηβας Ρ. Grnna1 Dιι,tιonnaιro de la Mytholog1e Gre(que ot Homa1rιo. 
f) ,.,2 Ed Pres:,es lJιιιvers1Γaιres do France, Parι&, 1963).

16) Ίlpό3οτος Ίστοpίαι, Η' 20, Godley Ed. Harvard UniYersιty Press,
1969

'17) Παυσανίαc 'Ένθ' άνω-:- , Ι', ::12, 8 
18) Ήpόδο-:-ος 'ΈνΟ' άνω, Θ', '13 Ή πpοφη-;εί:Υ c υ,η ά7':οοί3ετcιι. κα.ι. είς 

τΙ,ν Μουσα'ίe,ν (Αύτόeι) 
19) Ί1pόοοτος. "Ενθ'άνω-:- ΙΙ', 77

�Ο) Ί�ρόδο-:-?ς; "Ε,νθ' άν�τ ,  Η', 9� ',Ο ;ι_pη<:μόc ο3;ο7 άποδίδε,αι Υ.'Χί εί<: -,�ν 1\Ιουοαιον ,<α,ι εις τον Λυσιστpατον -:-ον Αθηνα.ιον {Αυτοθι) 
21) Παυσανίας· 'Ένθ' άνωτ , 1', 14, 6 Ή πpοφητεια sί1�τη ά,)οί3ε-:-α ,ια

είς την έν Δελφοις Πυθιsίν (Αύτόθι). 
22) ΙΙαυσανίας "Ενθ' άνω-:- , Δ', 27
23) Σουt3α. Λεξικόν: 'Ένθ',άνω-:-
2ii) Έχ μεν του χυ3αίνω, -:-ο κυ3ος, ή Μξα, ή φήμη, έ-ι 3έ του χυΜζω, ό κύ-

3ος τό όνει3ος, ή ϋβpις. (Η. L1ddell- R Scott Μέγα. _\.εξιχ.όν ,Ίjς Έλ�ηνιχ.η� 
Γλώσσης, τομ 2, σ. 791 'Έχ3. Σι3έpη, '_\θηναι). Έv λεξιχ<j) Σοuί3α ό ,ιυδας 
Ιtχει, ώς είκάζομεν, -:-ήν εννοιαν ,ου χυ3αpός, έχ του κυ3άζω. 

:L5) 'λp(στοφάνης "Ενθ'' άνωτ., στ. 1070-1072 
26) Ι.Ν. Δάμπασης: Μελάμπους, ό �Ιάντις Ycrl Θεραπευτής «Παρνασσός»,

9.1, 1967,. 
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Τα. δύο 
1 '

τΗταν τό 1704. Ο αvτοκρ,ά�ωρ τοv .. 
,. Δελχί διέταξε δίιο άδελφια νΉ άπαρ- · 

' νηθοvν τήν. πίστη τo)Js' άλλωs θά έ
φονεvοντο. · Γιατί; Διότι ό · πατέραs 
τovs ήτrαν θρη�εvτικός' ήyέτηs. θά 
τόvs εχτιζαν σ',ενd τοίχο ζωντανοvs, 
βάζονταs τοvβλα . ενα-ενα yvρω άπό 
τό σωμα τovs. 

'Αλλά - άναφέρε1 ή Ιστορία - ό δή-
. μιοs «εΙνα1 καr.όs» (; ). θέλει ν.ά -τομs 
προσφέρη μ1ά εvκαφία νά σωθοvν: 
'Αλλάξετε yνώμη, -rovs λέyε,1. 'Αλλά
ξετε θρησκεία . Καi βάζει τά τοvβλα 

· ,στόν τοίχο τοv -θανάτου άρyά-άρyά,
y1ά νά σκεφθοvν.

Ό -τοϊχοs φθάνει στό λαιμό -των δίιο
άδελφων. Ό ieρevs έρωτα:.· Θέλετε
.-rόν θάνατο η τήν έλεvθερία; Τ' ά
,9έλφ1α με1δ1οvν :. Κάνε τή δοvλεtάσοv!
Κα! κρατοvν ψηλά τα κεφάλια.

· Ό .δήμ1οs ε1να1 παληός σ' αvτό τό
ερyον. ΝΕχεt σκο-τώσεt πολλοvς. Τώ
ρα,. δμωs, τ

,.,
έμε1. Έρyάζε-ταt πολv

άρyά. Σκέφτεται. τα δικά τοv πα1δ1&.
Ψιθvρίζει: Έλατε; βρε παtδtά ΈΙναι,

άδέλφια 
άκqμη .καφός! Έλ�ε, �· άλλάξετε; 
Μιλησ-rε, σας παραί<αλω. Λέτε τό ναί; 

ΝΟχt-όχι!. ε1ναt ή άπάντησιs ϊ-ων.· · 
δvο άδελφων. Ο τοίχος φθό:νεt τό σα
yόvι τοvς:_Ο νεώτερος οίχν,1

1 
μιά τέ

λεvταία ματιά στόν μεyαλίιτερο, άτιό 
τά μάτια τοv ό7Τοίοv τρέχοvν δάκρvα.· 
Ο νεώτερος τόν παρC(Τηρεί: κΕ, μey,ά-· 

λε μοv άδελφέ! Λvyισες; Σ' αvτή. τή 
στιyμή; ΝΟχι ! ,τοv άπαντα ό μεyά
λος. Μόνον λvπαμαι, ποv,ό τοίχος θά 
σέ καλίιψη πρωτον. Ε1μοι άτvχος\ 
Έσv θά πεθάνης πρωτος. Κι' έyώ ό:ρ
yότερα. Γι' αvτό λvtταμα1!, 

Ό τοίχος άνεβαίyε1, - φθάνε1 στή 
μvτη, κάτω άπό· τs;χ μάτια! Ό ieρevs 
τοvς λέyει: κΕχετε άκόμη καφό, έλδ:
τε, βρέ πα1δ1ά, μήν e1�e τόσο άνόητοt '. 

Άφηστε τήν πίστη σας. Σωθητε. Χα
ρητε τήν ζωή! 

Ο τοίχος άνεβαίνεt. Καλvπτονταt 
κq:ί τά μάτια, τό μ�ωπο, τό κεφάλι, 
τα μαλλtςχ ... Όλα τελειώνοv·v! 

(' Από τό περ1οδ1�ό· ιndιiism) 

27) 'Ιστορικός καί ρήτωρ του Δ' π.Χ. αlωνος. (Κ. Freeman: Τ he- Pre.
Socratic Phi!Όsophers. List of Authorities. Ed. BJ'ackwell, Oxford, 1,946). 

28) Σουί8α Λεξικόν: "Ενθ' άνωτ .' 

29) ,Ι.Ν. Δάμπασης: Οί Δελφικοί Μοι:rται καί Θεpαπευταί. «'Ιλισός1>, τεi3-
χος 51, 1967. 

30) 'Ιάμβλιχος: Περί του Πυθαyοpικοi3 Βίου, 208, Westermqηri. Ed. Fir-
min-Didot, Parisiis, 1839. f. . 

· 
. . · • . . ; 

31) Ε. Littre: Oe�vres Completes d'Hippocrate, vol. 1, p. 628. Έd,
Balliere, Paris, 1844. · · · · 

·. 32) Ε. Rohde: Psyche, pp.' 319�321.· Trad. Α. Reymond. Ed. Payot,
Paris,, 1928. . · · '

33) 'Αριστοτέλης: Περί Ποι)/ηκης,, 1449b 27, 31, Christ. Ed .. Teubneri
Lipsi;:ιe, 1853. · · · 

• 'Ι · 34) Α. Lalande: Vocabutaire de la Plιilosophie, p. 862: Ed. Presser
Universitaires de France, Paris, 1951. . , , . 

35) Ίπποκράτηζ: Περί Ίεpης Νούσου,.1, τ6μ. 6, σσ. 351-364, Littr{'.
36) Ι.Ν. Δάμπασης: Ίστορικαί ''Ιατpικαl Μελέται, τόμ. 1, <J. 141. "Εκ8.

'Εταιρείας Κυκλα8ικων Μελετών, '�θ�ναι, 1966. 

------- -- ----- -----�---- -�-
-� 
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Oi διδάσκαλοι 

έf{ψράσθηκαv 
t , 

εvαvτιοv 

τής διαμεσότητος 

Είναι απολύτως σαφές δτι ενας φθασμένος ουδέποτε καταφεύ
yει σέ πνεvματιστικq διάμεσα σαν κανάλια έπι1<:οινωνίας. Κάθε _άν
τίθετ;η έκδοχή είνα� ψεvδής, δπως τό yvωρίζει τελείως κάθε αλη
θινός άποκρvφ1στής. 

Ή μαν-τqμ Μπλαβά,σκv (στην «Άποκαλvφθείσα "Ισ1δα», 
:rόμ 1, σ. 488) ypάφει: «Ή διαμεσότης, καθώs έξασκείτα� στiς ή
μέρες μας, είναι δώρον πιο ανεπιθύμητο καi από τόv χιτωvα του 
Νέσσοv» (κατα ττ1ν Έλληνι'κή μvθολοyία, ό κένταυρος Νέσσος, 
πού ό Ήpαι<λης τον ετόξεvσε, πεθαίνοντας προέτρεψε τήv Δηϊά
νειpα να παρασκεvάση μέ τό αΤμα τοv ενα φίλτρον, μέ τήv δύναμη 
του όποίοv θ' ανακτοvσΕ την άyάπη του σvζύyοv της, αν ποτέ 
ήθελε να τήv έyκαταλείψη.' 'Η Δ�ϊάvειρα, μαθαίvοvτας δτι ό Ή
pακλης έpω,εύθηκε τήv κόρη του Εvρύτοv 'Ιόλη, βυθίζει τόv χι
τωvο: τοv στο φίλτρον μέ τό αίμα του Νέσσοv καi δταv τόv έφό
pεσεv ό Ήpακλης εvιωσε vα καίyετα�. Θέλε� va: σχίση τόv χιτω
vα, άλλα μαζί αποσπα καi τiς σάρκες τοv καi στότέλος βρίσκε1 
τραyικόv θάνατο). 

Oi Μαχάτμα στiς Έπ1στολέc, τωv προς τόv Α.Π. Σίvvετ ε
ypαψαv: «Ό Κύριος, δέv είναι δvvατόν vα κηρύττη τiς '·Απόκρυφες 
έπιστημες καi vα υπερασπίζεται παραλλήλως τήv διαμεσότητα ... 
Τό μέvτιοvμ καi ό Δρόμος του Μάθητου είναι διαμετρ1κως αντίθε
τοι ... Μπορείτε v' άντιληφθητε διατi τόσο εvτοvα άvτιτιθέμεθα· 
προς τόv πνευματισμό καi τήv χpησι δ1αμέσωv». 

Έπομέvως, περ1yραφές περί έπικοιvωvιων πού εyιvαv δηθεv 
μέσ(:) μέvτιοvμ μέ Φθασμέvοvς, σvμμετασχόvτας στήv 'ίδρvση της 
Θεοσοφικης 'jΞταιρίας, πρέπει να θεωροvvται κίβδηλες. 
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Ό άριθμός 

3 
σαν σύμβολο 
Tou ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

Κ Ι ' ,, θ ξ ' . αποτε Q αν pωπος εκινησε 
' \ '· ' \ ,. ' απο τους μικpους και ακεραιους 
άριθμούς, με σκοπο να βά.λη τάξη 
στη σκέψη του και στις ποικιλίες 
των μοpφ&ν ,της φύσεως. Ή πο-

' ' ' ' ' / σοτικη στην αpχη αναγκαιοτητα 
των άpιθμων έφερε κάτι αλλο ση
μ,χν-.,ικό, την άρμονικη και συμ-' θ ' ' Δ' 'μετρικη εωp·ηση τους. ιοτι η
!8ια αύτη ή σκοπιμότητα της τά
ξεως των μορφων περιέχει μέσα, 

. την άpμονικότητα. Λύτη ή μέ-
τρηση, αν έξετασθη άπο μία αλ-
λ "Ψ λ ' ''C ' ' η ο η, κ εινει ται,,η και αpμο-
' ''Ε , ', � ' νια. τσι, φευyομε απ αυτο,

' λ' , .,,,, t/8\_ ' · που. εμε ποσοτητα η υΛη και
μπαίνομε σε χώρους πόιοτικούς, 
ί8εαλιστικούς .. 

''Αν τα Μαθηματικά., με τούς 
8υσνόητους για τούς άμύητους 
συμβολισμούς, παρουσιάζουν ινα 
οίκο8όμημα περισσότερο λοyικο 
και πολύπλοκο, ώστόσο ξεκίνη-, \ ' ( λ 1 ' θ 1 σαν α.πο τους απ ους αρι μους, 
πού με την όμοpφια και άpμονι

,, κότητά. τουc, 8ημιουpyουν ενα,) 
' \ ' ~ , \ κοσμο κανονικο και yεματον απο 

έσωτεpικη ένά.pyεια. Στην έπι
φυλλί8α του «Βήματος» (14-3-' 

· 1970) με τον τίτλο «πεpι ά:pμο
. νίας» ό Έpανι-:rτης άσχολήθηκε
με μία έπιστολή μου για το θέμα 
του όρισμου της τέχνης. 'Εκεί 
'� , ,, , ό 'εοημοσιευετο. ενα απ σπασμα 
της: «' Ακόμη και στα Μαθημα-

1976 

.. τικα μtσα στα ποικίλα σύμβολα, 
στούς μετασχηματισμούς .και 
στlς πράξεις, κυριαρχεί· ή ·συμ-

, 'Ε ~ 'Μ θ ' '' . μετρια. νω ο · ί:χ. ηματ,ικος εz1ει 
μπροστά του απειpους συν8υα
σμούς μετασχηματισμων και εί-
. / ., ~ \ ( ~ \ κpνων, προτιμα το ωpαιο, το συμ-
μετρικο κι' έπά.νω σ' αύτο έρyά.
ζεται>). Σήμερα μ½ την θεωρία 
των συνόλων και μ' α:λλι;:ς .8ιε
ρευνήσεις, τα Μαθηματικα ξα
νάρχονται στηv άpχική τους βά
ση, έκεϊ δπου ή 'Αpιθμοσοφία 
�, ' λ �' ' ' ( , οινει τα κ ει,οια για να εpμηνευ-
σωμε τlς μορφές. 
. Μία τέτοια συμφιλίωση Μαθη
ματικων καt. 'Αpιθμοσοφίας για 

' \ ' ( . ., -πpωτη φοpα στην ιστορια του
' θ ' , , ' , αν pωπινου πνευματος επετυχε
ό Πυθαyόpαc κι' έπειτα οί 8ιά.-
8οχόί του. Κάτι, πού ή 'Αναγέν
νηση στην Εύpώπη, άρνήθηκε καl 
8ιαχώpισε ·αύτα τα Μο παι8ιά, 

' ,, ' "� ι που . εχουν την.' ιοια y.σ..τpοτητα. 
Δ, , , � , ' ,, ιοτ-ι, στην τ:εpιοοο αυτη εχομε 

· μία άλληλοεπί8pαση Μαθημάτι
κων-Φυσικων καl Τεχνολογίας. 
'Ω , ' ' λ 1 ' θ ' 1 στοσο οι απ οι αρι μοι, που. 
είσχωρουν σ' δλα τα φαινόμε11α, 
έ'ξασκουν έν8όμυχα άpιθμοσοφι-' , '� . ' ,, θ ~ κη επιοραση στον αν ρωπο .. ου
πνεύματος, της 'Επιστήμης και 
της άπι-ότητος. 'Απο χιλιά.8εc: 
χρόνια, μέσα σ' αύτούς το 3 με · 

\ Ι \ 1)' την συμμετρια, που παρουσια.1.,ει 
,στά φαινόμενα, άποτελεϊ εναν 
άpιθμο γεματον άπο &γ11ωστα με 
8ιά.φοpες έpμηνεϊες. ''Αν μπορέ-
σωμε να φωτίσωμε λίγο τα σκο-. 

'� \ ~ ' " 'ζ ' ταοια, που μας αγκα.Λια ουν στην
' 'θ 

' πνευματικη μας πpοσπα εια για 
την &να.ζήτηση της 'Αλήθειας, 
θα βρουμ<.: τον άpιθμο 3 σε κάθε 
βημα μας. 

Ί 

1 

,· 

· ι 
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'ΙΙ οημιουργία -:ου &ριθμο::ί 3 
πραγμα,τοπο•είται πάντοτε σ' ο
λουc τούς χώρους της Πραγμα
τιχότητος από την ένέργεια ούο 

~ 1 β ' ' ' μορφων, που ρισχονται σε χα,-
ποια έξαιρετικη κατάστασ·η. Ή 
άντί0εσ·η ούο πραγμάτων, ούο χα 

' ι �' ι ταστασεων, ουο γεγονο-:ων χ.λ.π. 
φέρουν σάν αποτέλεσμα την οη-

, t \ ' / μιουρyια ενοc., τριτου συστηματοc 
πραγμάτων, καταστάσεων, γεγο
νότων χ.λπ. Σ:χ.ετιχά, ό Διογέν-rις 
ό Λαέρτιος γράφει: «ό 11υθαγό
ρας έθεώρει αρχην μεν ο),ω� των 
πραγμάτων τη'Ι μονά.οα έχ οε 
της μονάοος οτι έγίνετο ή ά:όρι
στος οuας οια της έκοηλώσεως 
της μονάοος καl ώς ί.Jλης. Έχ oc
της μονάοος χα l της ά:ορίστοu 
ουάοος οτι έγίνοντο οί ά:ριθμοί». 

'Υπάρχουν ούο ά:ντίθετοι ήλε
κ rρισμοί, ό θετιχος καl ό ά:ρ ·η-. 
τικός. 'Απ' αύτη την ουάοα -οη
μιουργείται ενα τρίτο στοιχείο, 
-:ό ήλεκτριχό ρεϊί'μα. 'Επίσης από 
τούς ούο αύτούς ήλεκτρισμούς 
παράγονται ολες οί χημικες ά:ν
τιοράσεις, ο)α τα χηu.ικα φαινό
μενα καl πολλα άλλα τρίτα, πού 
έχουν άμεση έπίοραση στον l\Ιι
κρόκcσμο, l\Ιεγάκοσμο καl Βιό
κοσμο. Τα ούο φυλα, άρρεν-θη
λu, οημιοuργουν ενα τρίτο, τ-ην 
συνέχεια της ζωης. Ή έκοήλωσ·η 
της ά:οράνειας πραγματοποιείται 
με την ουάοα_ «οράσ·η - άντίορα
ση». Ή ομορφιά, πού είναι ή εί-

/ Ν t , 'J' C / κονα .της α:ρμονιας, ειναι η τριτη 
Ι \ Ι ) \' κατασταση, που προκυπτει απο 

την συμμετρική θέση ούο στοι
χείων. Δεν μπορεί Vα νοηθη συμ
μετρία μ' ενα μόνο στοιχείο. Σuμ
μετρικα είναι πάντοτε ούο καl 
άνα ούο τα παίρνομε για να πα
ρουσιάσωμε συμμετρία, οηλαοη 

την τρίτη κο.τά.σταση, τrιν ομορ
φιά.. 

'LI Ι 7 / ) \ \ r χινησ·η ειναι μια α.πο τις 
γενικες ίοιότ·η-:-ες της πραγμάτι
κ6τ·ητας. ''Αν ή χίν-ησ·η στον πνεu-

' ψ ' ζ ' ' 'λ 'ματικο, uχιχο, ωικο. και υ ιχο 
κόσμο μηοενισθη, τότε θά ,πά,ψ-η 
κά.Οε έκο ήλωσ·η στην πρ αγμα.τι
κ9τητα, με ά.πο,έλεσμα τον μη
οενισμό. 'Α'λλά ·ή κίνηση είναι ή 
τρίτγ; κατάστασ·η, πού οημιοuρ
γείται από Μο άλλες καταστά- . 
σεις. 'Όχι σε σuμμετρικη θέση, 
πού συνεπάγεται άντίΟεσ·η. οι
<1- ι 

• ' ι 
β ' ουο αυτες κα.ταστα,σεις ρισκον-

ται σε χά.ποια ◊Uναμιχη ανισότη
τα. 'Έτσι ο·ημ.ιουργεϊται ή κίν-ηση, 
πού είναι ό ά.;:>ιθμός 3, έπειτα ά.πό 
την ενέργεια των ούο άλλων. Ή 
οuάοα «ψυχρό-θερμό» οημιοuρ
yεί μια τρίτη χατάστασ·η, την 
κίνηση άπό το θερμό προς το ψυ
χρό, το ρευμα. Ή τρίτη κατά
σταση έχει πάντοτε σκοπο την 
ίσορροπία μεταξύ της άνισότη
τ-ος μιας ουά.οος. 

* * *

Α.ύτr, ή έμφάνιrη τω'Ι μορφών 
' ' 'ξ λ 

' ' με ,ην ε ε ικτικη τους πορεια 
οίνουν σuν1:.χως σημαντιχες τριά
Ϊ>ες, πού εχοuν σαν άποτέλεσμα 
να έξuψωθουν σ' έπίπεοα συμ
βολισμου άπό πνεύματα μεyάλ·ης 
παρατηρητικότητοc καl ά:ναλυ
τικης οuνάμεως. Ό Πυθαγόρας 
κι' έπειτα οί Π uθαγόρειοι, παρα
τηρώντας τον μυστηριώοη χρό
νο, οιαπίστωσαν οτι άπο-.ελεϊται 
άπό τρία ούσιώοη στοιχεϊα: «πα
ρελθόν ,.. παρόν - μέλλον». Γι' α.ύ-

' ' Ι ζ ,, ' ' θ ' το υπεστηρι αν οτι ο α:ρι μος 
3 συμβολίζει τον χρόνο σάν μία 
θεότητα:. 

Στην Παλαια κα:l Κα:ιv-η Δι!Χ-
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θηχη ό αριθμοc, 3 πα:tζει πρω
τεύοντα ρόλο ,στα γεγονότα πού 
αναφtpοντι:�:ι σ' "αύ.τα τα Μο ση
μανfιχα βιβλία της. ανθρωπότη
τος. 

Ό Ν. Καζαντζά.χης στην «'Ο-\ 
Μσεία», πού έγραψε, . έβαλε 
33333 στίχους. '•Ενω στην αρχη 

. Ί,,!χε 42500 . στίχους, στό τtλος',.
για την συμπάθειά. του στον;αριθ�. 
μο 3, έκοψε: αρκετούς χι &φησε 
33333. Ό !�ιος όμολογεϊ 8τ� ό 
αριθμ?ς 3 ε!ναι γι: αότον ίερός'. 
Αύτη την· ελξη _τού. γL� τ:ον αριθ-: 
μο 3 την οικαιοΛογεϊ με -τι.ς έξης 
σκtψtις: «ό αpιθμος 3 μου είναι 
ίερός, άπλούστατα, οιότι ε!ναι ή 
αριθμητιχη έκφραση της �ιαλε
κτικης πορείας . του vου απο την 

Τ·Α ΒΗΜΑΤΑ 

. 'ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

"Αδετοv 80. Δ1εμένον 120. 

. θtση στην αντίβέση χι' αποκε{ 
στην αποκορύφωση κά.θε πpοσiτ:ςχ::.. 
θειας, στην σύνθεση». Και συνε
χίί,έι πά.ρα κά.τω: «δ τρ,ιαοικ_ος 
αύτος _ρυθμός, μετιiτοπιζ6μενος 
απο το v οιαλεκ:τ-ικο συλλογισμό, 
. στη μεταφυσικη και στον μυqτι-,-

κον . όραματισμό, γtννησε 8λες 
τις 'Άγιε½ Τριά.οες σε τόσες Θρη
σκέϊες. Πάτtρας

,' 
Μά.να και Γιος 

αποτελουv μια τόσο, όλοφά.νερα 
&ρτια όλότητα, πού ε!ταν φύσι
κο, απο τό . πρ§'>το ξvπνημα του 

. ανθρ�πινου λογισμου, να θε:>ποι
ηθεϊ». Κι' έτσι ό αριθμος 3 παίρ
νει αξιοσημείωτη θtση σαν ού
σιαστικη, gυμβολϊκη κι' αρμονι� 
κη αξία μtσα στην αίώvια κίνηση 
των μορφων. 

\ 

Ε.Κ λ Ο Γ b..ΙΆ . 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

·· Αδετον 80. Δεμένον 1'30

--1 
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Θρησκείες καi Κάρμα 
Έκλογη άπό τα 'lερα Βιβλία, ύπό του καθηγητου 

του Πανεπιστημίου Σuρα,κοuσών Νέα'ς 'Υόρκης 
ΡΑ· Υ·ΜΟΝΤ ΠΑ· Ι·ΜΕΡ 

CHRISTIANITY 

BUDDHISM 

HINDU.ΙSM 

·�

� 
JAINISM 

ω 
SIKHISM 

t 
ZOROASTRIANISM 

1 ΝΔΟΥΙΣΜΟΣ: 'Όπως είναι ή επιθυμία 
ένός ανθρώπου, ε1 σ.ι �Τναι καί ή θέλησίς 
του. Καί δπως είι,αι ή θsλησίς του, ετσι sί
ναι καl ή πp6:ξις του .. Καί δπως sίναι ή προ:"' 
ξις του, ετσι sίναι καί ή ανταπόδοσις. (Ου
πανισό:δ 4,4,5).

ΙΟΥΔΑ-Ι·ΣΜΟΣ: Να ϊίσθs βέβαιοι, δτι' 
έό:ν άμαρτήσετΙΞ, ή αμαρτία θ.ό: σας svp,;ι. 
('Αριθμοί: 32, 23). 

ΤΑΟ-Ι·ΣΜΟΣ: Ή αντqμοιβή τοϋ καλόϋ 
καί τοϋ κακοϋ ακολοvθsϊ σαν τή σκιά. 

ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ: Κατά την αφετηρία 
της ζωης ό Κύριος τοϋ Α!ωνίοv Φωτός έ
yκατέστησs ανταμοιβές y1ό: πράξεις καί . 
λόyοvς: κακή ανταπόδοση yιό: τον κακό 
καi καλή yιό: τον καλό. 

ΖΑ·Ι·ΝΙΣΜΟΣ: Κάθε καλό καρποφορεί 
στόιι ,άνθρωπο. Καί από τίς ·κακέs πράξεις 
φυτρώνει δυστυχία .. Σ' αυτήν την ζωή η 
μια επόμενη, ουδείς θό: διαφύyη τ' αποτε
λέσματα των πράξεών του. 

ΒΟΥ ΔΔΙΣΜΟΣ: Μέ τήν θFία τοv δραση 
ό μοναχός βλέπει πλάσματα που επεσαν 
η υψώθηκαν, πού ερποvν η ουρανοδpο
μοϋν, πού είναι χαριτωμένα η άσχημα .... 
Καί αναyνωρίζει σ' αυτά τα πλάσματα τό 
'πεπρωμένο τωι, πράξsών των. 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ: Δέν πέφτουν 
στην τύχη πάνω στους ανθρώπους τό κα
λό καl τό κακό. Στέλνsι ό Ουρανός δυστυ
χία η ευτυχία σύμφωνα μέ την διαyωyή,. 

Σ(ΚΙΣΜΟΣ: Καθ�)ς εσπεφε ό άνθρωπος, 
ετσι καl θό: θφίση. Χωρίς την αρετή χάνΙΞ
ται ή ανθρώπινη ζωή. 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ: Κάθs ψυχή θ' ανταμει
φθη ρέ δ,τι · ή ϊδ1α έκέρδισs καl καμμία δέν 
θό: &δικηθη. (Κοράνιον 45:21).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Μή πλανασθΕ, Θεός 
ου μυκτηρίζεται· δ yό:p έό:ν σπΕίp,:ι άνθρω
πος, τοϋτο καί θερίσsι.(πρός Γαλάτας 6:7). 
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ΧΡΙ!ΤΙΑΝΙ!ΜΟ! - ΙΟΥ ΛΑΊ.!ΜΟ! 
Tou pι:ιββίνοu κ. ΗΛΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑ·Ι· 

Το πρώτον βιβλίον παντος Χρι-
1 - \ ( β / ~ . ' στιανου κα.ι η ασις του χηρυ;, -

ματος του 'Ιησου Χ.ριστοϋ ε!vαι 
ή Παλαια. Διαθήκη. Ό Χριστια
νισμος όέν είνα:ι όUV(ΥΊΟ¼ ουτε vά 
μελετηθη ά:λλά ϊ.ολύ τ,ερισσό-ιε
ρον να. καταvοηθη εξω ά:πό 1.·ov 
χώpον της Π. Διαθ·ήκ-qς όεόο
μένου δτι όεν οιόά.σΥ.ει μίαν νέαν 
θεότητα., α:λλά μίαν vrαv ά:·,,.ίλη- · 
ψιv περι του Έvος αίωvίου Θεου: 
ΊΙ ίστορία του 'Ιουοαίσμου Υ.αι 
του Έβρα·ίκομ λαου είναι ή ά:ρχι
κη . πηγη άπο την ότ,οίαν έξετ,ή
γασεν ό Χριστιανισμός. «'ίτ.' 
, , , ,, ψ , ,αυτην την απο ιν)), γραφει ο 

Καθηγ·ΙJτης Η.Η. RowJey, ((ή 
Π. ΔίαθήΥ.η είναι ύψίστης σπου-
" / " \ ' ζ \ 

. 
\ σοcιοτητος σια την ωην παv,Ός 

Χριστιανου, ώς έπίσηc · και �ι'. 
αότην ταύτηv την Έκκλ·ησία:ν, 
ή όποία αίσθάνεται μίαν συγγέ
vειαν μετ' αύτης, παρομοι« -ιης 
όποίας όεV ύφισταται με ΟUόεV 
έτερον βιβλίον>>. ,(The old testa
ment and mode'rn study, ox
ford υniνersity press 1961). 

'Όσον άφορα τον 'Ιουοαϊσμόv, 

ή· έπίορασις , της Π. Διαθήκης 
και των Νόμων της: έτ:ι της ΚιΧ:

θόλου ζωης και c:υμπεριφορας 
των 'Εβραίων ύπηpξf και έξα
κολουθεϊ vά είναι το Α :και το Ω 

, της τ,ίc:τεωζ και της πνευμαηχης 
διαπαιοαγωγήσεώς των. 'Απο 
αύτηv ά:ντλοCν· τας θρησ/.ευτικάς,' 
φιλοσοφιχάς, χοινω.νιχά,:; και ή-
θ ' 'ξ' , θ'' ιχας α ιας Υ.αι πεποι ησεις c-ωv .. 
'Επιπλέον, ή Π. Διαθήκη, κατοc 

\ Ι ' ( / • • \ \ ' την μακρο ιωνον ιστοριαν και τα 
, 2.000 ετη της :r.εριτ,λανήσεως 

- 'Εβ , ' 'λ ' τ(ι)ν ραιωΊ, απετε εσε. · την 
((φορητη, πατρίδα)), δπως την· 
ά:r=εκάλεσεν ό Χάινε. 

'Η ' . . ' -μεγαλυτερα τ:ροσφορα των
Έβροcιωv είc τον τ,ολιτισμον της 
'Ανθρωπότητας εύρίσκεται είς 
τον κόσμον της θρησκείας. Ό 
θεσμος της iΕκκλησία:ς κο;.ί του 
Τεμέvους ε!vαι παράλληλος με 
έκεϊνοv της Συvα:yωγης χα:ι κατα. 
μεγά) ον πασοστον το τυπικόν 
των κατάγεται, παρηλ:λα:γμ:ένον, 
ά:π' ειθείας ά:π' αύτΥJν. Τά ίοα:νι
κα των Προφητών της ά:ρχαίας 
'Ιουδαίας' πέρι Δικαιοσύνης, 'Ισό-
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τητος χα.ί 'ΑΙ>ε.λφό-: ΙJτος δλων 
- 'θ ' ' λ- β τω11 α.ν ρωπων α:ποτε ουν α:c,·ι-
κα.ς ά:ρχα.ς δλων των ΜονοΟειr,·τ -
κων Θρησ/.ειωv. , Η έβοομαοια:ία. 
άργία. προς οόξα.ν του Θεσυ, οί 
ψα.λμοι,_ ή μελέτη -:ων Γρα:φων, 

\ ' ' β \ το κηρυ yμα, κατε J.OUΊ ασικ l)\J 
θέσιν είς ά:μφό-ι·ερα. τά θpl)GΥε1

1-

τιχά συστήματα.. Και λέ!;εις 8-
πως το «' Αμηνη χα:ί τό «' Αλλη
λούια.η ά:ποτελουν χοινον χτηι.ια. 
του θρηc:κευ-τ ικου λε!;ιλογίου μ.ιας 
πολύ μεγάλης μερίοος της 'Λν
θρωπότητος. 

Αύτοί οί κοινοί οεο-μοί, αύτοί 
οί κοινοί ά:νθρωπιστιχοί σ-:όχοι 
�οωσα.ν 'αφορμην ε.ίς τον π. 
Μητpοπο)ιτην Θεσσαλονιχης κ. 

Ι Λ ''1- ' 11- 'ξ ,, 1ι.εωνιοα.ν 'Ια οιο.χηρυ η οτι: 
Γ ζ ' \ \ « νωρι ομεΊ παντες τον στενον 

σύνοεσμον τοί;ί Χριστια.νικου ·ιό-_ 
σμου με το αρχα.ϊοv Ίσρα.ήλ. 
Ηροφα.νης ό λόγος. Αυτος ό λαος 
είναι ό φοpό.ύς χαί ό φύλα!; της 
σπουοα.ιοτάτψ; τ.α.ναρχα.ία.c Βί
βλου, της Πσ.λα.ι:χς Δια.θήκης. 

Ή Π. Δια.θήκη με,ά της Και
νης συνθέτουν το θησαυροφυλά
κιον των ά:ληθειωΙJ του Χριστια
νισμου καί μίαν των Πηγω1 της 
ύπερφυσιχης Θείας 'Αποχα.λύ
ψεως. 'Αρα, Ίσρα:·Ι)λιτων χα.ί 
Χρισ-τια.νων συνάντησις αl>ελφι
χη είς την τ:εριοχην της Π. Δια.
θήκης. 'Απο τ-nν σκοπια:ν την 
θρησχευτιχήν, αοε; φοί όμογάλα.
χτοι, γα.λουχημέ-νοι μέ το raιον 
πνευμα.τικον γάλα, θρεμμένοι με 
-:ο !οιον πνευμα.τικον μάννα, την 
Π. Δια:θήχηv. Πα.τέ;ιες οια το 
Ίσραηλ τά. μεγάλα έκεϊνα: προ-

' ' '-'β ' φητιχα α.ναστηματοc, _'1,. ρα.α.μ. 
l\Ιωϋσης, Ήσαtα:ς, Ίερεμία.ς, Δσ
νιηλ κα:ί δλη εκείνη ή ιtλειά.ς --:ων 
χορυφ<"δν της Ίσρα:ηλινης οια.νοή-

' 
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σεως. Πατέρες χαL ήμ�}ν τών 
Χριστια1ων :v.α:τα- Π•Jευμα:. Τψων-
7αι έξ rσου χαί ά.πο ήμα.c, 6πως 
χαί απο τον Ίσρα:·ήλ. Κατέzουν 
έξέχουcας θέσεις είς το άγιολό
γιον της 'Εκκλησίας μας». Τέλοc 
ένοεικτικως άναφέρομε J τcι λό'f ια 
του Ίερου Αύγουστίνοu, δπως 
περιέχονται είς :rην ::ρομε-ιωπί
οα του σχολιχου βιβλίου της Α'. 
Γυμνασίου, «'Η Κα.ινη ΔιαΟ·ήκη 
κρύβεται στην lΙαλα.ιά ... (Ο.Ε. 
Δ.Β. 1975). 

''Α λ'β 
' 1"' ς α. ωμεν ως παραοειγμα

tl ' \ \ ( , β βλ' ~ ενα: α.πο τα: ωρα.ιο-ι ερα. ι ι.α. της
Η. Διαθ·ήχης τούς Ψαλμούς του 
ΔαυU>: οί ότοϊοι κα:τέ-yουν έ-τi:ιση
μοτάτ l)\J θέ:ην είς την Χριστιανι
κην ΈκχλησίCΥν και είς την Έ
βραικην Συναγωγήν. Ό άφθαρ
τος λυρισμός των και το βαθυ
στόχαστο J Ύ

1
θικοπλα?τ,Υόν π11ευ

μα πού τούς χαρακτηρίζει, συνε
τέλεσαν ώστε να &ποτελουν ;φοσ
φιλέστατον μελέτημα τόσον των 
'Εβραίων, 6σον και των Χριστια
νων. ) Από αύτούς αντλουμεν (ΙΨΥ

Υ.ούφισιν ε-ίς τούς πόνους, γαλήνην 
είς την αγωνίαν, θάρρος είς τον 

'β , ' , ' , ' φο ον, ειρηνην εις τα.ς ανησυχια.ς 1 

ούναμ\ν είς τ·ην αουναμί�ν, έλπ.
οα είc την απελπισίαν, παρ ΙJΎΟ
ρίαν, ύπομονήν. 'Όπως γράφει. 
ό Α.Ρ. Μωυσης, «οιά. να συν�ι
ν·ΙJθη κανείς άπο την ποί-ι;σιν των 
Ψα.λμων αρκεϊ να ε!νοcι �1θρω
πος, νοc εχη ίοέα.ς z.rι..ί ο:ίσθήμα-ι·α. 
ανθρώπινα». («Ψαλμοί του 
Δαυtο», 'Αθηναι 1973).

Α.ύτη ·η οίκουμενικότης τ ijς Π. 
Δια.θήκ·r,ς οεν θά. είχεν έπιτευzθr; 
, ,  tf 

'β \ \ \ χ εα.'Ι, οπωc συνε η και με τα: ρι-
στιανικά. Κείμενα, οεν . είχε συ
νεργασθη το Έλλ·'ίνικον πνευμα.. 
Ή με--:άφρα.σις των Ίερων Ίου-
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οαϊκ<7)ν Κειμένων έ:ίς. την κοι)ιην θρησ>Ά ευτικης, κληρονομίαc; και 
�λλην,ικην είς τ!Χ μεγάλα πν�υ- των. κοινων πνευματικων έ:πιοιώ-

. ματικα κέντρα της �Αλεξαvορείας ξεων, _ λογικον ε!ν(iι να ύπάρχη 
και της 'Ηλιουπόλεως, κατα την ;- καt να ·καταβάλλεται προιτη(i
μετα - 'Αλεξανορινην πς:pίοοον, ._ θεια ν� ά.ναπτυχθη περισσότε
ύπο 

. 
την αίγίοα του Δημητρίου -- ρον - συνεργασία είς . πολλούς 

του Φαλη.pέως, ώοήγ·ησεν εί, το κοινούς, οιαvθρωπίνους κυρίώς 
να ·?Cαταστόυν α_ότα κτήματα . ό-: τομείς μεταξύ τοd Χριστια:νισμ.ου, . 
λοκλήpου �.-:ijς πολιτισ·μένης 'Αν- του ΊουοαΊ:σμοu και του Ίσλα-
θρωπότητος. 'Ήοη, το 1883, ό μισμου. 
·μεγάλος 'Ιεράρχης και ά.νθρωπι- Ή Καθολικη· 'Εκκλησία, με 
στης Μητροπολίτης · Ζακύνθου την Διακήρυξιν «Nostra Aeta--;· • 
Διον. , Λάττας' �γραφεν είς τον te)), της 28ης 'Οκτωβρίου 1965, 
ΆρχιραββΊ:νον Ί-ϊiς Κερκύpα'-,. Ί. · · ηpχισε και συνεχίζει έπίσημον 
Λc.βη δτι, οί Ίουοα'ί:οι οi.α των έπιστημονικον οιάλογον μι:.τα των 
Βιβλικω� Κειμένων είργάσθησαν ά.οελφων Μονοθεϊστικών· Θρη:

είς την Ίερουσαλημ οια να «κα- σκέιων. Προσφάτως �ε είς την . 
β Β' ' Θ ·' '' ' '' .. 

τα ι, ασωσι τον "ε.ον εις τον αν- 'Jερούσαλήμ, �λαβε χώραν κοι�η: ··
θρωπον)), οί οε ''Εflληνες,. φιίω- οέησις, προς τον κοινον και των .σοφουντες είς τας ',Αθήνας, «8.-. , 
πως άναβιβάσωσι τον. &νθρ<-\)πον · τρίων Θpησκειων Θεόν, ύπερ ·
.είς τον Θεόν,» ... ».. το°i3 η:ρματισμου της άοελφοκτό:.. 

Ώς _ι,.ποτέλεσμα της κοι ιης νόυ οιαμάχης είς τον Λίβανον . 

. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ο••••••••••••••••••••••••�••••••• 

«· 1 Ά I Σ Ο Σ ·» 

1976 21ov 'Έτος. 

: 'Ετησία συνδρομη Δρχ. 130 - Έξωτερικου Δολ. 5.-
• . 

. 
' 

Ξ Δια ταχυδρομικης έττιταγης: ,JKωcfriiv Μελισσαρό,rουλον 
• 

Ξ 'Οδός Δραy,ατσανίου 6, ·�eηναι (122) 
• 

. . : Ο (( 1 Δ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ 
• 

• 

· : ΜΕ. ΚΑΝΕΝ Α . ΑΔΔΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : ·· 
• • 
. , . 

Ξ 1:τέλλονται -οεόχη .. ο�ίγματα m-ρέλθ&v,t(ι)Ιγ ιτων ΔΩΡΕΆΝ Ξ ·'
. ' ' . 
- . 

. . ' . 
' ·········�············••!••··············································· 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥλλΙΔΕΣ ΤΗΣ «ΠΡΩ·Ι·ΑΣ'» 

Ψυχικι\ -ιοποyραφία 
Του ΝΙΚ. ΚΑΡΒ Ο ΥΝΗ · 

«λέτε - γράφει κάποιος αναyνώστης, έξ αφορμης μερικων 
σκέψεων πού εξέθεσα προ όλίyοv καιρού δια τον λιμόν των ψv
χων - δτι είνε δυστυχισμένοι οί άνθρωποι �πειδή δεν εχοvν πνευ
ματικήν τροφήν δση τούς χρειάζεται, δτι οί ψυχές τους είνε πει
νασμένες, ότι τό βλέπει 1<ανεiς μέσα στα μάτια του ανωνύμου πλή
θους πού περνξi: κάθε στιγμή της ήμέρας από τα πολυσύχναστα 
κέντρα. Για προσέξετε καλύτερα. Μήπως δεν ύπάρχει καν ψυχή 
είς αυτό τό πληθος; Μήπως την εσκότωσε πλέον ή ύλιστιι<ή α
θλιότης; Μήπως, αεϊνο πού σεϊς έκλαμβάνετε ώς την εκφρασιν της 
απελπισμένης αγωνίας της ψvχης, είνε <\rrλως ή μάσκα της τελι
κης αποχαυνώσεως; Μήπως λvπασθε ανθρώπους πού δεν εχοvν 
πλέον ψυχήν; Πολύ φοβοvμα�, ότι αυτοί είνε ο! περισσότεροι ... ». 

Νά, λοιπόν, ενας άγνωστος φίλος πού αμφιβάλλει αν ύπάρ.:. 
Χ'ΙJ αρκειή «ψυχή» είς την ανθρωπότητα δια να μπορ-ίJ να πεινξi: 
καi νά ύποφέρη, μάλ1στα, άπό χρόνιον λιμόν. Ή αμφ1βολία αυτή, 
αυτή ή απαισιόδοξος αντιμετώπ1σις του ανθρωπίνου τοπείοv, εί
νε πολύ περισσότερον διαδομένη μεταξύ των ανθρώπων πού. σκέ
πτονται, αφ' δοον συνήθως π1στεύομεν. Άλλα διατί; 

Πολύ φοβούμαι κ' έyώ, qτι δεν αντιμετωπίζομεν πάντοτε τό 
ανθρώπινον τοπεϊον δπως πρέπει. 'Όταν, μάλιστα, σvμπέση να 
εχωμεν την θλιβεραν πρόληψιν δτι ε'ίμεθα «διανοούμενοι», επειδή 
συμβαίνει κάποτε να εχωμεν γνώσεις· έyκvκλοπαιδικας περισσο
τέρας από κάποιον άλλον, νά yνωρίζωμεν μίαν η δύο ξένας yιώσ
σας, νά παρακολοvθοvμεν δσα'yράφονται είς δλον τον κόσμον από 
αι,θρώποvς μέ «έτικετταρισμένον)) όνομα, παρασvρόμεθα από την 

. , φιλαvτίαν μας είς την άνεπίyνωστον η καi - συχνότερα -ώμολο
yημένην βεβαιότητα, δτι ε'ίμεθα, δια τούτο κq:i μόνον, ανώτεροι 
από την ανώνvμον μαζαν των ανθρώπων. 'Ανεβασμένοι είς μίαν 
στίβαν βιβλίων καi εyκvκλοπαιδειων, σκαρφαλωμένοι είς μίαν α...: 
ο-ταθεστάτην σκαλωσιά φιλοσοφικων ερανισμάτων, πιστεύομεν 
δτι βρισκόμεθα είς την κορvφήν ένός 'Ολύμπου, πού μας δίνει την · 
άvεσιν νά yελαμε μέ μίαν τvφλήν ανθρωπότητα πού παραδέρνει 
έκεί κάϊω, χο.μηλά, η δτι ε'ίμεθα θρονιασμένοι είς την κορvφήν ένός 
όρους Σινα, από την όποίαν εχομεν τό δικαίωμα να νομοθετήσω
μεν δια την· ψυχήν της ανθρωπόί·ητος. 
, 'Αλλ' αυτό ακριβως - ή ψευδαίσθησις μιας ανωτέρότητος _.: 

είνε τό αψεvδέστερον σύμπτωμα μιας εκπτώσεως ανθρωπίνηs, πού 
θά επρεπε να μαs'άνησvχήσ"ΤJ καi να μας ώθήση ν' αναζητήσωμεν 
πρωτα-πρωτα την_ ίδικήν μας την ψvχήν, πού τήν?πιβοvλεύε-



30 ΙΛΙ ΣΟΣ ' ' 
1976 

ται θανάσιμα ή μορφίνη. της «διαvοήσεώ,». Ή διανόησις είν,ει κά
ποτε ό φονε�� της πραyματικης, τηςάπλης, της βαθειας, της άλη
θινης σκέψεως - τοϋ πνεύματος. Ή διανόησις είνε άκίvδvνος καi 
μπορεί να yίv,:i χρήσιμος καi ώφέλιμος, έαν ύπόταχθ1J είς την ύπη
pέσίαν τοϋ πνεύματος. "Ολαι' αί yνώσεις καi ή άναλvτικη δυναμι
κότης ένός άνθρωπίνοv μvαλοϋ δια την έπεξερyασίαν των, δεν 
μ1ποροϋν ποτέ να ίσοφαρίσοvν την σοφίαv πού είvε ή μόνη Γ v ω
σ ι ς καi ή όποία μπόρεί v6: κάμ,:� ι<αi χωρίς την «διανόη9"tν», δπως 

· την έκλαμβάvομεv συνήθως. Ή διανόησις εί\ιε lγκεφαλικός έρeθι�
σμός κ�i ή Γνώσις, πού είνε σ;οφία, δεν έδρeύeι eis τόv πτωχόv άν
θρώπιvοv έyκέφαλοv: eίve ή φvσικη άνθησις μια� ψvχης πού _άνα�
πτύσσεται έλεύθeρα, άπeριόριστη καi άδέσμeuτη καi άπ' αvτας ··,
άκόμη τας διαvοητικας προλήψεις, πcύ eίve άί χeιρότeραι ά-π' ό- ·
λας. Ή Γ \ι ω σ ι  ς eίve τό φvσικόν άποτέλΕΟ'μα της ίσορροπήσeως
τοϋ λοyικοv καi . τοϋ αίσθήματος. Καi ή eίλικριvτ\ς προσπάθεια
της ελευθέρας. άναπτύξeως καi τοϋ έvός καi τοϋ άλλcu eίς τό δυνα
τόν άκρότατον, μας λv-fρώveι άπό την ψevδαίσθησ'ιν κάθε yeλοίας
«άνωτeρότητος» άπέναvτι της άνθρωπότητος- διότι μας άvοίyeι
τα μό:τια της ψuχης μας καi άντιλαμβανόμeθα, ότι δεν eίvε δυνα
τόν να έπισκοπήσ,:� εvας άνθρωπος την άνθρωπότητα άφ' ύψη
λοϋ, άφοϋ ό ίδιος είνε μέρος της άναπόσπαΟϊον. Δια να την yνω

ρίσ,:� καi να την αίσθανθi:j, δια να ίδi;j πραyμαηκως αύτό τό_ άν
θρώπινον τοπείον, πρέπει να σvyχωνεvθi;j, όσ'ον τό δυνατόν πε
ρισσότερον μαζί τοv, να τό αίσθαvθi;j ώσαν τό αίμα των άρτηριων
τοv καi ώσαν την ουσίαν της όντότητόs τοv. Καi · τό,·ε, άv-.:i ,να
κρίν,:� τούς σvνανθρώποvς τοv, θα αίσθανθij δι� τό σύνολόν· των
την ατreιρηv, την άφραcnον έκείvην σuμπάθειαν, πού είνε ή πρω,. 

ταρχικη προϋπόθεσις της πραyμαϊικης κατανοήσεώς των.
Δέv &τrάρχeι κορvφη βοuνοϋ, άπό την όποίαν ενας άνθρωπος ·

να κατοπτeύ,:� τούς σvνανθρώποvς τοv μέ τό άπατηλόν τηλεσκό
πιον της .«διανοήσεώς». 'Ένας άνθρωπος πού διανοeί-,αι άληθινά, ·
eίνε άπλοϋς, τίμιος προς τό άvθρώπινον σύνολον· άντi να ζητήσι;ι.
v' άνeβi;j κ&ποu,-διά να άποκτήσ,:� την α'ίσθησιν TOV ύψηλο.-έροv,
ρίπτεται μέ τό θάρρος της άyαπης καi της πραyμαηκης κατα�ο,ή
σεως είς. -.α ζωντανα κύματα τοv άνθρωπίvοu πλήθους. Καi όσον
περισσότερον νοιώθει καi yνωρίζeι τούς σvνα1ιθρώποvς τοv, τό
σον καλύτερα γνωρίζει τόν εαυτόν τοv. Τότε πο.ύeι πλέον v� άμ
φιβάλλ,:� αν ύπάρχη άρκeτή ψvχη eίς την άνθρωπότη-,α, παύει να
διeρωτατςχι ποv βρίσκεται αύτη ή ψυχή.

Άλλοίμονον! Φθάνομeν κάποτε, προδομένοι άπό τόv δiανοη
,τικόν ξyωϊσμόν μας, είς την άvάyκηv να ζητήσωμeν να μάθωμεν
. την τοποyραφίαν της ψvχης. "Ας κvττάξωμeν τριγύρω μαs. Π9ϋ
,την τοποθeτοvν οί άδελψοί μας �νθρωποι μέ τό μvαλό των; Ό
καθέιιας μας εχeι κάποιαν - πepισσοτέραγ η 6λιyω,τέραν - πeίραν

. της πραyματικότητος. Καi καθένας θα ήμποροϋσe ν' άvαπολήσ,:�
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περίεργα, παράξενα, διασ:<εδαοηκά, σvy1<ινη-ι ικά κο.ποτε παρα
δείγματα τη� ποικιλίας -.-ων 1 οποyραφικων γνώσεων των πολ
λων άνθρώπων περί ϊης ψvχης ,ωι. 

Έταξείδεvα, πρό 6λίyων έ-,·ων, μ' ενα πο1αμόπλοιον είς -,·όν

Κάτω Δούvαβιν. Εϊχαμε ξεκιν11σει άπό 1ό Μολδαvϊκόν Γαλάζιον 
δια τό Ίομαηλι ·, fjς Βεσσαραβίας. Ό ηλιος ό θερινός εκαμνε τά μι
κρά κύματα 1οϋ yηραιοi:i ποταμοv ν' άσ�ραποβολοϋν καί έ�ύλιyεν 
είς μίαν yαληνήν μακαριότητα τά δάση των άσημόφvλλων iηων 
πού σκεπάζουν τάς δχθας τοv καί τά τεφροκόκκινα ύψώματα της 
Δοβροvτσας δεξιά, καί τήν βαθvπράσινην άπεραντοσύνην της 
Βεσσαραβιανfjς πεδιάδας άριστερά. Είς τό κατάστρωμα σvνωστί
ζοντο oi έπιβάται - κάθε φvλfjς. Ροvμανοι, 'Έλληνες, 'Εβραίοι, 
Τοvρκοι 1η� Ίσάξας γαί 1οϋ Ματσινιοϋ, 'Αρμένιοι έρyάται των λι
μένων τοϋ ποταμοϋ, Λιποβάνοι μέ τήν περίερyον Ρωσσικήν των, 
Τάταροι 1ων ε1<βολων τοϋ Δουνάβεως. Πολύχρωμον κοί εκτάκτως 
ένδιαφέ?ον ανθρώπινον τοπείον, άπό τό όποίον - μά τήν άλή
θειαν - δέv ελειττε καθόλου η ψvχή, αv καί κανείς άπ' δλοvς αυτούς 
τούς έτι ιβάϊαs δέν έσκοτίζετο έt<είνην την ώραν διά ·, ήν vπαρξίν 
της. Μερικοί άξιωματικοί έφλερτάριζαν μέ κάποιες κvρίες. 'Ομάδες 
σvνωμιλοϋσαν yιά -: ίs «δοvλειέ)» τοϋ πο-ιαμcϋ - τούς ναύλ�vς, 
τήν ποιό- η· α -,·ων σι, ηρων, τίς νέες τιμές ·,·ων βcyονιων είς τάs 
σιταποθήt:ας -ι fjς Βραίλcς καί τοϋ Γ αλαζίοv. Πέντ' εξη νέοι καί 
νFε5, όρθιοι, κά-ι-ω άπό τήν yέψvραν τοC πλοιάρχο11, επαιζαν ενα 
είδος Ροvμανικης -τvφλόμvyας έν στάσει, μέ 1<ωμικές παρεξηγήσεις 
Μερικοί έσιωποϋσαν σπλως,' μέ τά μάτια των άnλανfj, καρφωμέ
να πρός , ίς όχθες, πού εφεvyαν yορyά πρός τά πίσω, ένφ άλλα
ζε κάθε -, όσο τό πανόραμα τοϋ ποταμόϋ μέ -ιό ξεπέταγμα ενός λεv
κοϋ χωριοϋ είς τήν καταπράσινην σϊέππην της Βεσσαραβίας, μέ 
την σvνάν1ησιν συνοδείας σλεπιων πού ·,ά rσερναν άρyά μικρά 
ρvμοvλκά, μέ 1 ην άπροσ δόκη-ι ον έμφάνισιν, πίσω άπό - ίς ιτιές 
μιας καμπης τοu ί10ΤΟ'μΟV, ·,ων Πάνιων ενός ϊpικάταp·,οv μπάp-
1 ov, πού άνέπ:λεε τό θολοκί1ριvον ρεvμα μέ μόνην την βοήθΞιαν 
τοϋ ζωηροϋ άνατολικοϋ άνέμοv πού έφvσοϋσεν άπό την μακρvνην 
Μα(,ρην Θάλασσαν. 

Τό κοvδοϋνι -,οϋ γεύματος άνετάρaξε ϊό κατάσ7pωμα. Oi έπι
βά-, αι της πρώ, ηs καί -, fjς δεv·, έρας eι,εως έ1<αϊ έβηκαν είς τίς τρα
πεζαρίες, διότι ό άνεμος ητο άρκε--ά βίαιος, ώστε νά μη μπορ,S νά 
0ιρωθi5 τραπέζι στό καηfστρωμα. Κ' εμειναν είς τό κατάστρωμα 
της πλώρης oi ,σαράνοι ι<αί οί έρyάται καί οί άλλοι πτωχοί έπι
βάται της 1ρίτης θέσεως, · ξcπλωμένοι οί περισσό-:εροι, κοvλοv
ριασμένοι οί άλλοι και κοιμώμενοι μέ τά μάτια άvοιχ·,ά. Καί εlς τό 
πρvμνcίον κατά'στρωμα ,άπέμειναν δύο-τρεϊς έπιβάται, πού δεν 
ήθελαν νά yεvματiσοvν είς τόν σvνωστισμόν της κλειστης τραπε
ζαρίας, ώς καi ό τροφοδότης τοϋ πλοiοv μέ τούς βοηθούs ΎΟV. Κον- · 
τός μαλλον, 6λίyον χονδρός, μέ yερά ξεμανiκωϊ·α μπράτσα, άρ-
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κετα μελαψός, μετρίως φάλακρός, ίδρωμένος, εδιδεν άτrο το ψv- . 
'yεϊόν τοv κρέατα, φpοvτα, κρασί, .μπύρεs ι:iς �-ους σερβιτόροvς ποv 
·αvεβοκαΤφαιvα'ν. 'Όταν έ,ί�,λείωσ:ε •'ΤΟ yεvμο;. και οιsπιβάται άνέ
βαη,αv εlς το κα,-άοϊpωμα, ό τροφοδότης άφηκέ τους βοηθούς τοv
να τακτοποιήσοvv τον πάyκο? τοv καί:rηv παγωνιέρα τού,. έκα:.. 

τέβασε κ' έκοuμπωσε τα 'μανίκια τοv πΌvκαμίσοv :rρv, έσφ6yyι
σε με το μαvδηλί τόv το πρόσωπόν τοv, έξαπλώθηκε �ίς εvα κάθι-

. σμα,· έκατέβασεv άπvεvστι εvα μεγάλοΆ ποτfjρι μαvρο κρασί'τ.rαγω�
μένο.,. πού, τοv έσερβίρισεv εvας βοηθός τοv, έμισόκλεισε τα κατά.:.
μαvρα κουρασμένα μαη� -iov, έχάϊδεψεv έλαφρα την κοιλιά τοv
καi άvαστέvαξε : ·· · · · 

- Σαράκα ϊvιμα! (Φτωχή ψvχ�!) ..
· Αί τοποyραφικαί· τοv yνώσεις•περi ψvχηs ησcχv πάρα πολv.

ά,·ελε!s- Την έτοποθετοvσεv είs το στομάχι τοv - δπωs δα καί,τό
_σοί άλλοι άνθρωπο�, μη τροφοδόται έπιβατικωv ποταμοτrλοίωv ' 
τοv Δοvvά�εως... Άπέvcχvτί τοv έκό.θητο εvας κοσμογvρισμένος 
Κεφαλλωvίτης, άπο έκείvοvς ποv πηδοvv άπο το εvα είς το 'άλλο 

·ήμισφαίριοv κα,ί πού, χωρίς να είιιε «διανοούμενοι», η να ύποπτεύ
οvν καν δτι υπάρχει κάτι ποv λέγεται «διανόησις», \κατορθώγοvv,

· έν τούτοις, καi σκέπτονται σωστα καi αίσ:θάνοvται άvθρώπιvα,
διδαyμέvοι �πο τον μεyαλον. Διδάσκαλοy που λέyεη:χι Ζωή. Av:... , ·
τός δεν έχαμοyέλασε περιφρονητικά, δτrως κ&ποιοι &λλοι, είs τον
στεvαγμοv τοv τροφοδότοv καi τ.ο χάϊδεμα της -κοιλιδ:s τοv. Τον

sπλησίασε διάκριτικα καί, ώσαv να άπαvτοvσεv είs την φωvηv
της ψvχης τοv, εί:πε χαμηλόφ'ωvα, σαν να έμοvολογοvσεν ό 'ίδιο{:

'� Σαράκα 'ίvιμα! ·
'· Ό τροφοδότης. άνοιξε άποτομα τq μισοκλεισμένα τα μάΤiα

τοv ώσαv να τον ·άφύπvισεv · ή απόκρισις αύτη της άvθρωπίνης
_. σvμπαθείας. · Κα.i ήρχισε μεταξ(ι των μία σvvομιλία ησvχη, κοινή. 
-Ώσαv να έyvι:ι.>ρίζοvτο άπο την πρώτην ημέραν της δημΊοvρyίας,
ό Ροvμδ:vος τροφοδότης τοv βαποριοv,, ίστόρησεν είς τό.ν-άγvω
στόv τού Κεφαλλωvίτην την ζωήν τοv - μίαν ζcpηv βασανισμέ- ·
vην άπο τηv,μοvαξια της έyκαταλείψέώς TOV άπο έκείvοvs που τοv'
ησαν προσφιλείς, qδ�ιq:vηv πλέον; ·που έπροσπαθοvσε να την yε..;
μίσ1J ·με την φροντίδα της κοπιαστικης τοv δοvλειδ:ς., Ό Κεφαλλω-

.. vίτης τόv ό:κοvε με την άπληv καi εiλικριvfj σvμπάθείαv τόv κοσμο
yvρισμέvοv άνθρώποv, που κ�τι ξέρει άπο το άvθρώπιvοv τοπεί
οv. Δεν τον, διέκοπτε σχεδόν. Άλλ' όσοι ό:κοvαv, διακριτικά, την 
συνομιλία� αυτήν, έκαταλάβαιyαv πολv καλά, δτι ό τροφοδότης 
τοv βαποριοv είχεv εύρη, δια μίαν στιγμήν, ·δ,τι τοv ελειπεv: εvαv 
ψvχικον τροφοδότην, ό όποίος άσφαλως έκείvην.' την στιyμηv δεν·_ 
είχεv ,'έπίyvωσιv αύτης της :-rροφοδοσίας- .τοv, α'κριβώς διό�, τον 
άπορροφοvσέ τόσον ·όλοκληρωτικα το άληθιyον καi σ\ψrταθες έν-. 
διαφέρον τοv-δια

.,τοv ό:yvωστοv αύrον φίλον TOV της στιyμης. Αv
το τ_ο έvδιαφέροv·τοv! αύrο το αύθόρμητοv σκίρτημα της άvθρω-: 
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πίνης σvμπαθείας τοv, εκαμε την ψυχήν τοv τροφοδότοv τοv βα
ποριού νά έμφανισθ,:\ είς τό κάλεσμα της ίδικηs τοv, χωρίς νά υπάρ
ξ,:� καμμιά άνάyκη τοποyραφίa.ς ψvχικης. 

Δέν υπάρχοvν, δέν εΙνε δvνατόν νά υπάρχοvν, ανθρωποι χω
ρίς ψvχήν. Δεν υπάρχει άνθρώποv ψvχή, πού νά μην είνε ετοιμη 
ν' άπο1φιθ,:\ είς τό άδελφικόν καλεσμα μιας αλλης. 'Ότο.ν ή φωνή 
της ψvχης πού καλεί, είνε yνησία - καi δια την yνησιότητα αυ
τήν καμμιά άλλη ψvχή δέν μπορεί ν' άπατηθ,:\ - ή άτrόκρισις είιιε 
&μεσος άπό !<!άθε σημείον. 'Άν μας σvμβfJ νά νομίσωμεν,. δτι στρι
φοyvρνξ:( τριyύρ� μας χωρίς νόημα πληθος άψυχων ανθρώπων, 
αυτό σημαίνει, δτι ή Ιδική μας ή ψvχή εχει ναρκωθίJ καi είνε ανίκα
νη νά καλέσ,:�, δτι ή Ιδική μας ή ψvχή κινδvνεύει νά παραλύσ,:� άπό 
την κοκαίνην των έyκεφαλικων γνώσεων, μ1ας παραζαλ1σμένης 
διανοήσεως πού yεννςχ τόν φονικώτερον δια ,όν άνθ;:,ωπισμόν μας 
> •• ' ' ) •• ' \ ~ ~ , , \ εyωισμον - τον εyωισμον μιας «πνεvματικης ανωτεροτητος» ποv 
δέν είνε καθόλοv άνωτερότης καi δέν είνε καθόλοv πνευματική εκ
δήλωσις. 

"Αν αίσθάιιε,αι κανείς την άνάyκηv νά yίν,:� καλό) π ο μ π ό) 
πνεvματικότητος πρόs τούς σvνανθρώποvs ,ov, αν αlσθάνεται κα
νείς τό καθηκον ν' άκ, ινοβολήσ,:� πρός αυτούς άyό.πην, σuμπά
θειαν, χαράν, πρέπει νά yίv,:i πρωτα καλός δ έ κ τη ς. Είνε άμύθη
τος καi άνεξάντλη,ος ό πλούτος τοv άνθρωπίνοv τοπείοv, τοϋ 
άνθρωπίνοv υπεδάφοvς. Άπό την άκένωτην πληρότητα της Zω
f\s πού ξεχειλίζει εις την ψvχήν της Άνθρωπότη-τος, ό καθένας εχει 
δικαίωμα, εχει καθηκον, ν' άντλήσ,:� δσον τό δvνατόν περισσότε
ρον. νά μεyαλώσ,:�, νά ευρύν,:� την ψυχήν τοv δια νά μπορέσ,:� νά 
προσδεχθ,:\ δσ·ον τό δvνα1όν περισσότερα άπό την σvνολικήν, 
τήν άθάνατην της άνθρωπότητος ψvχήν, δια νά σvyχωνεύσ,:�, αν 
'τοv είνε δvνατόν, την ψvχήν τοv μέ την ψvχήν της 'Ανθρωπότη
τος. Τότε θά επαvε νά υπάρχ,:� δι' αυτόν άνάyκη δέκτοv καi πο
μπού, άφοv θά έζοvσεν ό 'ίδιος μέσα εις την ένιαίαν πληρότητα αv
της της Ζωης. 'Αλλ' εάν αυτό είνε μία άνέφικτος τελειοποίησις όν
θρωπίνη, υπάρχει δμως, ή άπόλvτος δυνατότης τοv νά καθαρίσωμεν 
ό καθfιιας τόν ψυχικόν μας δέκτην. "Ας κvττάξωμεν μέ απλότητα, μέ 
τιμ/αν εiλικρίνειαν, πρό πάντων μέ άληθινήν άyάπηι, μέσα είς τά 
1.:άτια τωιι άδελφωv μας άνθρώπων. Θά εvρωμεν εκεί, χωρίς την 
βοήθειαν καμμιας «διανοητικης» τοπογραφίας, τήν ψvχήν των. 
Θα εϋρωμεν "'κεί, μέ τrολλήν εκπληξιν, την ίδικήν μας Την ψυχήν, 
την όποίαν ισως είχαμεν χάσει πρός καιρόν. Διότι ή ψvχη τοv ά
δελφοv μας άνθρώποv είνε ή ίδική μας, πολλαπλασιασμένη είς τό
σα cr.ομα, δσα σvναπαρτίζοvν την άνθρωπότητα, χωρίς, δμως, 
πο,τ-έ καi νά κcμματιασθij. Ή μόνη τοπογραφία πού χρειάζsται 
δια νά την βρ,:\ κανείς αυτοσ-;·ιyμεi εχει είς τό έξώφvλλόν ϊ ης τόν 
τίτλον: Ά y ά π η. 

(Πρωtα 3 Αυy. 1931) 
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.κ.αι .ο_ συ\y xpovoι: κ ο & μο·'ι: 

17 Νοεμβρίου 1875. 'Η ''Ελε� 
να Πετρ6βνα Μπλοcβά.τσκυ, ή .πα-. 

'"' ζ 
\ ' . ' ' ' ραοοc,η. και μυστηριακη, η ε-

μπνευσμένη και θαρραλέα, ή 
προικισμένη με, 8υνά.μεις σχεaον, 
ύτι-ερφυσικές, άποφασίζει να Qώ
ση σ-τον κόσμο το θεοσοφικο μή
νυμα., 

Είναι ενcι. μήνυμα έλπιaοφ6ρο 
και ,φωτειν6, : ενοc .ΠFοσκλητήρ.ιο_ 
πνευματιχης ·ελευθiρίcι.ς και άγά.

. πr/ς, ποό άπευθύvεται σ' &λη την 
· άνθρωπ6τητα., .για. την κατάργη
ση ΙS_λων των συνόρων· και ΙSλων

� Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ I ΙΒΟΥ 

σαίων·ες: '.Η ψυχ�. τόu &;νθρώπου 
- λέγει το θεοσοφικο μήνυμα -

..
οεν εχει ίaιαίτερη ποcτρίaα, οεν
εχει ίοιαίτερη· θρησκεία, οεν εχει
χρωμοc και 6νομα και τά.ξη χοι- .

ι � ιι 1 , , r'-, 
νω.νικη· εινοcι ενα κομμα.τι απο 

. την μΗά.λη ψυχη του χ6σμου, 
κα_ι ή μ6νη :της πατρίοα ε;ίναι ό' 
κ6σμος, ή μόνη της θρήσκ-εία εί-
ναι ή 'Αλήθεια. . 

'Η ,. , , ' , , 1 εποχη, εν τουτοις., αυτη -
το τελευταϊο τέτ�ρJο του οεκά.
του ένά.του α:ίωνα - κά.θε, &λλο, 
πάρα. εόνοϊκη εΙνοcι για τtτοιqυ 
ε!οους μηνύματα πν_ευμοcτικης 
έλευθερί�ς"- -Κά.ι ή ''Ελενοc Μ11ϊλοc
βά.τσκ_υ εχει ·να ποcλοcίψη με, πο):.-

,• . 

.. ,,. 

των φροcγμων, 6χι μ6νον των έ
θνικων, των φJλετικων και κο,.ι�
νωνικων, άλλα και των τρομερων
a�οcνοητικων φραγμωv, των προ:

λήψεων, της μισαλλοοοξίας και'

λ \ . \ , ' , 0· , . ους και αντιφοcτικους . εχ ρους.'. ·· .. 1 

~ ~ .. ' ,ι , τ�ν φιyνατισμων, πομ εχουν οcνα-
σlι'είΧει την έξελικτικη ·. πορεία
του άνθρώπου κι'· εχουν σημοc-.
aέψει την ιστορία του με σκοτε.ι-: 

νοός και αtματοβ'αμμένους ·. με-.

ΕΙ ναι ή μοϊρα κά.θε νέας" ίο�οcς να 
. ,. . \ ' . '" συγκρουετοcι με το κατεστημενο 
~ , ... t / . . της εποχης, η ποcνοcρχα,ιη ΠFομη-

θε·ίκη _σύγκρουση με τον χθόν'ιο 
Δία και ή μοϊρα του σκο:τ-εινου 
Κοcυκά.σο\-!., . ,, 
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Κα.ί, πρωτα-πρωτα., έχει να. 
λ 'Ψ \ \ 'λ \ \ \ πα αι η με τον υ ισμο και τον 

επιστ·ημονισμό τ ϊjς έποχης της. 
Ό ύλισμός πα.ραληρεϊ: και πα.νη-

'ζ \ β'β ' , γυρι ει τγ�ν ε α.ιη νικη του εναν-
τίον του ίοεαλισμου Κ'Χl του πνεύ
μα.τος. Με τις τεράστιες έπιστη
μονικες κατακτήσεις και τα. πρω
τα. -ιεχνολογικα: θαύμα.τα., ·ή ά.ν
θρωπότ-ητα. τϊjς επο,<:ϊjς έχει 
όοηγηθϊj στη ι πεποίθηση οτι κα
τέχει -ιό κλειοί της παντογνω
σίας. Μέσα cτα: έπιστ·ημονιχά. 
εργαστήρια. ή μελέτη τ�ς υλης 
και της ίσοούνα.μής της ένέρ
γειας τείνουν να. κα.τα.οείξουν 
ενα. σύμπαν, οπου τα. πά.ντα οιέ
ποντα.ι μηχα.νιστικα. ά.πό τούς φυ
σίκούς νόμους, οπου το ΠJευμα. 
κα.ί οί παληες πεποιΟ ή σεις του ά.ν
θρώπου γιά. τη Οcότητα οεν έχουν 
πλέοJ κα:μμιά. θέση. Ό j.αρβϊ:νος, 

' ' θ ' - 'Εξ ι' με την cωρια: -:-ου της ε ,ι-
ξεως, φέρνοντ:χ.ς την ά.νΟpiΥπ:ι-vη 

' , , , β θ ,� μορφη στην ανωτατη α μιοα 
της ζωικϊjς εξελικτικϊjς κλίμακας, 
προσφέρει στην επιστήμη μία 
γνώση πολύτιμη, άπογυμvώνει 
ομως, φαινομενικά. τουλά.χιστ'ον

1 

την όντό't'ητα. α.νθρωπος ά.πό το 
πνευματικό στοιχειο, το στοι
χεϊ:ο της θεικ�ς κα:ταγωγϊjς του 
και μοίρας. 

'Αλλά., εχ-:-ός άπό τον ύλισμό 
και τον επιστημονικό φανατισμό,' ''Ε Ί\,r λ β' '' ' η λενα. 1Υ1.π α ατσκυ εχει να.
παλαίψη και με εναν &.λ"λον έχθρό, 
ενα.•ι φανα":"ισμό έκ οιαμέτρου 
άντι�ετον προς τον έπιστημονι.
κόν, πού είναι ό θρησκευτικός 
φιχνατισμός, το χριστιανικό κα:ί 
εκκλησιαστικό κατεστημένο, ή 
μισοcλλοοοξία και ό λεγόμε ιος 
«σκοταοισμόςη, ένω συγχρόνως 
και α.λλοι έχθροί, ύπουλοι και 

� β ' ' \ \ οια ρωτικοι, ο πνευματισμος και 
ό τσαρλατα,ιισμόc, οί κιfθε ε!οους 
μα.γεϊ:ες κα:ί ά.γυρτεϊες, οιεκοι-~ ' ' ' 1 λ β' ' χουν α.πο την π α. α.τσκυ την
&λήθεια κα.ί το φως. 

Με τον &κατά.βλητο ουνα.μι
σμό κα:ί το σθένος τ"ης, με τά. έ
μπvευσμένα: της συγγρά.μμα.τα., 
·ή Μπλα.βά.τσκυ, μαζί με τον 'Όλ
κοτ και τούς πρώτους εκλεκτούς
συνεργάτες της, μά.χε-rα.ι τα.υτό
zρονα. εναντίον ολων αότων των
ά.ντιφα:τικων έχθρων, προσπα.- '
Οωντας να. οια.φωτίση κα.ί να. κά.
νη χα.τα.νοητό το έσώτα.το πνευ
μα: τϊjς Θεοσοφία:c, πού συνοψί
ζεται στην μεγάλη άλήθεια:, στο
Οεοσοφικό έμβλημα: «Ούοεμία..
θρησκεία. ύπερτέρα. της 'Αλη
θείας», κα.θως και στους τρεϊ:ς
προγραμμα.τιχούς σκοπούς: 1)
Την συναοέλφωση ολων τΔν άν
θρώπων 2) την συνα:οέλφωση
ολων των θρησχειων 3) 't"l)V προα:
γωγη τϊjς ά.νθρώπινης άτομικό-' ' , ' ' τητας, με την α:υτογνωσια και 
την άνάπτυξη -:ων έσωτεριχων 
της ουνατοrήτων, χα.τα το πρό
τυπο των άρχα:ιων μυστηρια.κων 
όργανώσεων. 

'Ι'πάρχουν έν τούτοις χα.ί την 
εποχη αυτf., του α.κρατου ύλισμου 
κα.ί του έπισ-:-ημονιχου φανατι
σμου, τα. ελεύθερα, --:α. φωτισμέ
να: και οιαχρονιχα. έκεϊ:να. πνεύ-

1 ~ ' βλ' μα.τα, που μπορουν να επουν
πέρα άπο το στενό τόξο�τ-ϊjς έπο
χ Ίjς τους Υ.α.ι να. ΟιαπιστώνΟU'J 
στον θρίαμβο του ύλισμου, την
πα.ρακμη του πολιτισμου και 
την ά.πα:ρχη μιχς σχληρϊjς χα.ί 
μακροχρόνιας χρίσης του άνθρώ
πι νου γένους. 'Έτσι, μεγά.λές 
προσωπικότητες -:-ης έποχης, 
προσωπιχότητες της έπιστήμης, 

l
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της φϊλοσ�·φικης οι,ανόησης,, της 
τq_νης, και της θρησκείας άκό
μη, άρχίζουν να . προσμκύωνται 
άπο τον &.νεμο της έλεύθερης 

/ ' Ι Ι πνεuματικοτητα�, που πνεει με-
σα στο θεοσοφικο σύστημα: και 
οεν οιστά.ζουν να προσχωρήσουν 

. στη θεοσοφικη κίνηση. 

• • •
Δεν είναι βέβαια: . της παρού-

" ' ' ιξ· , θ σης .ωρας να α:ναπτυ ωμε το εο-
σQφικο φιΛοσοΊρικο σύστημα, πού 
είναι ά:τ,·).ούστα:το στην βασιχή 
του οιά.ρθρωση, πολύπλοκο δμως 
ώς προς τις λεπτομέρειές του. 
Έκεϊνο πού προβάλλει άναγκαϊο 
είνα.ι να οιευκρινισθοuν όρισμένα 
σημεϊα, ώς προς τα όποϊα έπι
κρατεϊ σύγχυσις η και όλοκλη-

' )/ , ' ρωτικη αγνοια α:κομη. 
Και πρωτα-πρωτα: είναι άπα

ραίτητό, να οιευκρινισθη δτι ή 
θ�οσοφικη οιοασκα:λίοc οεν είναι 
καθόλ9υ συνομήλικη με τη.,ι Θεο
σοφικη 'Εταιρία: - οεν είναι οηλ 
ήλικία:ς ένος α:ίωνα· άντίθετα, 
ε!να:ι πολύ άρχαιότερη. άπο αύ
τήν, κα.ι οcν ήθελε κανεις ν' άνα:.. 

τρέξη στις πρώτες πηγις της και 
ρίζες, · θα επρεπε να περιπλανη
θη στα . βά.θη τ'ΟU χρόνου και 

, της προϊστορίας του άνθρώπιν.ου 
πνεοματος. Είναι βασικος ό οια
χωρισμqς α:ύτος και πρέπει να 
κατα:νοηθη μια για πά.ντα:, γιατι 
ό πολύς κόσμος εχει σύγχυση και 
&γνοια: ώς προς την άλήθεια της 
θεοσοφικης κίνησης. ΠολΛοι νο
μίζουν οτι πρόκειται για μία νέα 
θρησκεία, η για μια θρησκευτικη 
αlρεση ίορυμένη άπο την Μπλα-
β' 'Ο ' ' , ατσκυ. κοσμος ρεπει πα.ντα.. 

\ \ . f \ Ι ' \, στο να στενευη, να. μι�ραινη και 
να οια'στρέβλώνη τα πράγματα. 

( Η Θεοσοφία δμως οεν είναι ή 
θρησκεία: πού τiχα rορυσε · ή 
Μπλαβάτσκυ. Είναι, δπως · και 
ή όνομασία σημαίνει, μία έκΧε
κτικη συγκέντρωση άπο δλη την 
άποκεκα:λυμμένη στον &.νθρωπο 
θεία· σοφία, την . προαιώνια: - έξ
άποκαΧύψεως Θεία γνώση.·Και 
ό ούσκολος ρόλος της Μπλαβά-

τ . , , ι , , τσκυ ηταν να ανασυρη την σοφια 
αότη μέσα άπο την ).ήθή και την 
οιασπορα των αίώνων, να ·,την , 
άπαλλά.ξη άπο την σκωρία του 
χρόνου, άπο τις άλλοιώσεις και 

, <:- β" ,, , , ψ , τις οιαστρε Λωσεις και τα ευ-
τικα στοΛί�ια της άμά.θεια:ς και 
του σκότους, να την. ταξινομήση 
και να την συνα:ρμολογή-ση σ' �να 
ένια.ϊο κα.ι σ,υμπαγες φιλοσοφιχο
θρησκευτικb σύστημα, να της 
�' , \ ' ζ \ ' \οωση νεα πνοη και _ ωη και ·�α 
την προσφέρ·η και πάλι στην σύγ
χρονη άνθρωπότητα. 

Μ·, ' Ι , 
' \ θ ε τον τροπον αυτον, το εο-

σοφιχο σύστημα., οcν και λεπτο
μερειακα άναπτυγμένο μέσα στην 
πλούσια: . θεοσοφικη βιβλι.ογρα-

, Ύ \ , Ι . Ι φια, . ει ναι στην ουσια. . του τοσο 
πλατύ, &σύνορο και οιαχρονικό, 
ώστε να μην έξαντληται και να 
μην όλοκληρώνεται με χαμμια. 
βιβλιογραφία, άλλα να καταλή
γη στο

. 
να ταυτιζετα:ι με την iaιoc 

την ζωή, τ.ού είναι μια ·συνεχης 
' f/ '' ' ' '  ' . ροη, ενα αεναο και αιωνιο γιγνε-

σθαι. Με τον τρόπον αοτό_ν, ��ν 
είναι ύπερβολη το να. πουμε οτι. 
χά.θε έλεύθερη και άπροχοcτά.λη
πτη εpευνοc γύρω άπο το βασικο 

· και εσχα:το πρόβλημα., πού λέγε-
ζ \ \ <:- , ' ,, ται ωη και οημιουργια και οcν-

θρωπος, ε ί ν α ι  θεοσοφίιχ, καθως
χα.ι οτι χά.θε έλεύθερος κα:ι χοcλης

/ ) Ι \ ) \ πιστεωc, ερευνητης, με οcνοιχτον
νου χα:ι άνοιχ't'η καροιά., μπορεί

.· ι 
·'
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' λ 'ζ θ / , / να. ογι ετα.ι εοσοφος, α.σ 1,ετω.;
-:-ου &ν ε!να:ι η οχι μέλος της Θεο
σόφικηc 'Εταιρίας. 

'Υπάρχει, βέβαια., ενα.ς κεντρι
κός πυρηνα:ς ά.πο τον όποϊον έκ
πορεύετα.ι ή δλη κοσμοθεωρία., 
εvα.ς σκελετος έπάνω στον όποϊον 
εzει κτισθη το ISλo ι οίκοοόμημα., 
71 ενα.ς κα.μβας ΙSπου εχει ύφα:J07; 
το φα:ντα.σμα:γορικο κέντημα. πcύ 
λέγεται « Θεϊον Σχέοιον» και πού 
μπορεί νά συνοψισθη σε έλάχι-

, ' β ' -στοc κυρια. και α.σικα. στ οιχεια.: 
l) Ή ϋποcρξις ά.θάνα.της πνευμα
τικης οημιουργικης ά.ρzϊjς. 2) 'Η
ϋποcρξις ά.τομικης ψυχΊjς όμοού-

' \ ' > ' \ σιοcς με την πνευμα.τικη αρzη και
3) Οί τρεϊς Οεμελιώοεις νόμοι,
<rης 'Εξελίξεως, τϊjς 'Ανακυκλή
σεως και του 'λντιπεπονΟότος,
πού όο·ηγουν την οημιουργία συ
νεχως προς τα έμπρος και φέρουν
' , ' ψ ' ' , �'λ τηv α.τομικη υχη στην εκση ω-

σ·η της συνειοήσεως και του ά.τό
μικου πνεύματος. (Στην πραγ
ματικότητα., οεν πρόκειται για
τρείς νόμους, αλλα για εναν και
μό \/0 νόμο με τριπλη οψη, τον

'λ \ β \ / - 'Εμεγα ο Υ.α:ι ασικο νομο τ ηc 
ξελίξεω'-, την έσωτέρικη οηλ
ά, Jα γκαιότητα του οημιουργου
Λόγου για έκοήλωση και ά.νάπτυ
ξη της ουναμικότητά.ς του, πού
πραγματοποιείται με τη οιαοιχα
σία της ά.νακυκλήσεως και -:-ης
μετενσαρκώσεως, απο την όποϊα
και ά.πορρέει το 'Αντιπεπονθος η
Κάρμα, έvέργεια. συνεχους έξι
σορρ οπήσεως και αποκαταστά
σεως της κοσμιχης ά:ρμονίας και
-:-άξης). 

• • •

''ϊστερα απ' iSλα αύ-:-ά, ας προ
σπαθήσωμε να ίοοϋμ� ποια θέση 

θα. μπορουσε να. χαταλάβ·η ή Οεο
σοφικ·η οιοα:σχα:λία μέσα στη 
σύγχρον-rι έποχή μας. 

Συνηθίσαμε νά. ά.ποκαλουμε 
' ) ' ιλ ' ,, ι την εποι.η μας υ ιστικη, ομως ο 

άκρατος ύλισμος οε ι είναι το χύ
ρισ χαρα.κτηριστικο τϊjς έποχης 
μας. Το κύριο χαρακτηριστικο 
τϊjς έποχης μα:c είναι ό άγνωσ'τι
χισμος και ·ή σύγχυσις, ή συνε-

\ ' ζ' ' ( ' .,(ης ανα ητησις χαι η συνεχ·ης
ά.ναστά.τωσις, ,πού προέρχεται 
άπο την ελλειψη προσανατολι
σμου και κατασταλαγμένου «πι
στε1:>ω». Παρα τις τεράστιες έπι-

' > 't:' ι ιλ , στημονικες επιτευc,εις, ο υ ισμος 
εχει σήμερα. ώς ενα. σημεϊο ξε
περασθη. 'Έτσι, μεγάλοι και έμ
πνευσμένοι έπιστ ήμονες, εχοντας 
συναίσθηση της μηοαμινότητας 
των έκάστοτc έπιστημονικων 
καταχτή�εων, οεν χατέ.,(_ονται 

λ/ , ' λ'ψ \ π εον απο προ η εις και φα.να.-
τισμο και οεν θέτουν κανένα. 
φραγμο στην ανθρώπινη γνώση. 
Δεν είνα πολύς καιρος πού ό με
γάλοc 'Οπενχάιμερ είzc διατυ
πώσει την -γνώμη ΙSτι «ή ίοέα. 

, και μόνον ΙSτι οί έπιστήμονες θα 
>ζ Ι \ ι �\ Ύ ει., ηγησουν -:-α πα.ντα, σεν ει ναι 
ά:πλ&ς σφαλερή, άλλιi ε!ναι καt 
αποκρουστική». 

Δεν είναι, βέβαια, ή έτ..οι.ίι 
μας ουτε πνευματική. ΕΊ:να.ι μίJ
σχληρη και κρίσιμη έποχή, πού 
προετοιμάζει κάτι καινούργιο 
στον κόσμο, μία: καμπ-η προς μιά. 
νέα θέα. και αλλους όρίζοντες. Σε 
ISλους τούς -:-ομεϊς της ζωης ύπάρ
χει σήμερα οια.μάχ·η και επανά-

\ \ \ ' στασις, στον κοινωνικο και τον 
πολι-:-ειαχό, στον θρησκευτικο 
και τον τομέα της τέχνης, &.να.χα-

/ ι::- ,· ' θ ' "λ τατα:c,ις και ανα εωρησις ο ων 
~ 'ξ ~ ''Ε ' των α: ιων. . ναc κοσμος γχρε-
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μίζεται πίσω μας; ένας καινούρ
γιος θα άναστηθη μέσα · άπο τα 
έρείπια. Οι· μεταπολεμικες . γε-, . , ; ' , \ ' ' νεες, απογοητευμενες. απο την
(' . ' ' ' � θ , ' 'υποκριqια και την οιαφ ορα, απο 
τlς παρωπί8ες κixl τη ψευτια πού 
κρυβόταν πίσω άπο την άπα-

' 1 /. ψ 
~ Ε' στραπτουσα προσο η του υρω-· 

. παϊκοu πολιτισμοu, ηταν φυσι
κο να κι νηθοuν για άπελευθέρ¼-

' t ζ' Ι Ι 

ση, για ανα ητηση νεων τροπων 
σκέψεως καl ζωης, πιο εtλικρι-

. νων καl πιο γνήσιων. 'Έτσι γκρέ
μισαν σιγα-σιγα . <>,τι ηταν ·, η8η 

έτοιμόρροπο άπο την !8ια την 
έq-ωτερική τού· . 8ιάβρωση καl 
φθορά. Τ.ίποτε 8εν έμεινε &θικτο, 
<>λα τα τείχη καl 5λα τα όχυρα 
δπεχώρησαν; Ό Χρ�Q'τιανισμός, 
έλπί8α καl στήριγμα άναρϊθμη
των γενεων, 8εν 8ιέφυγε κι' αύ-: 
τος ·άπο την γε_νικη ισοπέ�ωση.' 

Διαβρωμένος έσωτερικα άπο την 
, , ' ' ζ ' ' ' αντινομια του με την ωη, απο 
την σύγκρουσή του με την έπι
στημονικη πραγματικότητα καl 
τον δλισμό, .άνίκανος να &νανεω
θη · καl να προσαρμοσθη · πρqς τη
νέα έποχή, έχει απομείνει ένα 

, / 1 \ , ' γραμμα κενο, χι,.ψις ουσιαστικη 
απήχηση στlς καρ8ιες των νέων 
άνθρώπων. 

Ό παληος κόσμος γκρεμίστη
κε πίσω μας. 'Όμως, -�ίποτε άκό
μη δεν έχει κτισθη έπάνω στα 
, 

Ι κ ' ' ' ' β~ Τ ερειπια. αι αυτο ακρι ως ειναι 
το μεγάλο κενό, τΌ άγχος καl η 
τραγωδία της έποχης μας. Τα 
δλικά, βέβαια, έρείπια των πολέ
μων και οι δλικες πληγες κτίσθη
καν καl έπουλώθηκαν γρήγορα. 
Τα α.λ'λα δμως έρείπια καl οι &λ:.. 
λες πληγες περιμένουν άκόμη ά
νοιχτά. Καl χωρlς κτίσιμο, χωρlς 
δημιουργία καl τάξη καl σόστη-

μα, με την 8ιαρκη άναστάτωση, 
την έξάρθρωση καl το χάος 8εν 
νοείται πολ�τισμός, �λλα όπ�-. 
σθοδρόμηση προς. τον πρωτογο-· '. 
νισμο και την ζουγκλα.· Χτυπη-

. τη άντινομία της έποχης μας: 
Ό &νθρωπος, παρά την αύξανό
μενη όλοένα δλική. του εύημερία,
παρα την απέλευθέρ<,,)σή του απο 
�εσμ& καl ταμπού καl προλήψεις 
του παρελθόντος, δεν νιώθε� εύ
τυχισμένος. �!ναι νευρωτ ·κ:ος 
καl άγχώδης, γεματος απο έσω
τερικη αγνοια, · ανασφάλεια, έρη2 

Ι 

\ 'β z~ \ ~ · μια και φο ο. η και κ�ν.ειται.
θορυβωντας · 8ιοcρκως προς τα ε.
ξω, ένω το κέντρο του' καταπιε-, 
σμένο καl σίωπηλο · άπονεκpώνε
τα�. Τρέχει με μεγάλες ταχύτη
τες, θέλοντας ν' άποφόγη ,τον 
δπ' άριθμο-.ι «�να» έχθρό του,.' . , τον εαυτο του. 

Πολλοι 8ιαβλέπουν στην έπο-., ' , ' ( ' , χη μας την απαρχη ενος νεου με-
σαίωνα, του τρίτου η του τέταρ
του η ποιος ξεύρει τίνος άκρι
βως απο <>ο'ους έχει'' γνωρίσει. 
ή ανθρωπότητα, μιας . ζοφερης
πάντως καl παράλογης · έποχης, 
δπου ή ώμη βία και το δλι�ο · συμ-

. φερον θα διέπουν τlς σχέσεις των 
άνθρώπων και των έθνων,. ()ΠΟU 

' ,, θ' 'ξ 'ζ , το ατομο α ε αφανι εται μεσα
στη μαζικη όμοιομορφία καl θα· 
αναλώνεται. σε σκοπούς έντελως 
ξένους προς την έσωτερική τού, ' •  

πραγματικοτητα. 
Μέσα στο χάος των. tδεων, 

στ;p συνονθόλευμα των φιλοσοφι-
- ' ' -κων ρευματων κα.ι των κοινωνι-

κω-.ι συστημάτων, πΌύ προβάλ-: 
λονται -κάθε τόσο σ�ν σ:ωτηρια 
φάρμακα στη δει νοπαθουσα άν
θρωπότητα, ποια θέση θα μπο
ροuσε 'Joc καταλάβη το μήνυμα 
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της Θεοσοφιcι.c, προκειμένου να. 
β θ/ \ \ ' οη ηση και 'Ια. πρeισανατολιση 
όρθα. τον παλαίοντα άνθρωπο; 

"Ας, μην αύτrι.πατώμαστε. 
Καμμία κοινωνικ-η έπα•ιάστασις, 

' 1 β' ' '" κανενα συστημα ιας και ΟΛΟ-
κληρωτισμου οέν θα. λυτρώση τον 
άνθρωπο. Γιατι ή μεγάλη, ή πιο 
, , "' ' "' β , , θ' επικινουνη και οια ρωτικΊJ ασ ε-
νεια της έπο,(ης μας οέν είναι ·η 
'λ ' ,, � Ύ ( , \ υ ιχη ενοεια, εινα.ι η εσωτερικη 
,, "' Τ' , , , ενοεια. α νεα κοινωνικα συστη-

θ ' ' 
'

!:' 
λ

' 
ματα πι ανον να ει,ασφα ισουν 

' ,, θ , , β' στον αν ρωπο - και πρεπει ε-
βαια νά του έξασφαΑίσουν - τον 
&:ρτο, τά ύλικοc οηλ. μέσα ζω Ίjς, 

'λλ, , , ' " ζ' ,, «α ουκ επ αρτ<J} ησεται αν-
θρωπος». Ή ζωη οέν θα κεροι
θη και οέν θά χατακτηθη ποτέ 
μέ την κατάχτηση των μέσων, 
άλλα μέ την κατάκτ-ησ·ΙJ του σχο
που. «Ή παρουσα στιγμη της 
ίστορίας, μέ τα τεράστια ύλικα 
πλούτη, οεν είναι παροc μία -πέν
θιμη ερημος άπο τ-ην &ποψη της 
ψυχης και των άθαvάτων τ·ης έπι
θυμιων» λέγει ό Έο. Συρέ. Και 
ό μεγά.λος 'Αινστάιν είχε χαρα
κτηρίσει έπιγραμματικά: την έnο
χή μας:«Έποχη των τε'λείων μέ
σων και των άγνώστων σχοπων». 

'Η Κ?ίση της έποχης μας φαί
νεται να είναι στην τ�λευταία 
της άνά.λυση κρίση μεταφυσική, 
και οέν θά: ξεπερς1ιστη πάρά μόνον 
οταν ό άνθρωπος συνοεθη και 
συμφιΑιωθη ·με την έσω-:-ε;ρική 
του πραγματικότητα. Προσωπι
κότητες της σύγχρονης οιανόη
σης, 5χι μόνον του ίοεα:λισμου, 
άλλα και ύλισταί, πρώην μαρξι
σται και άθεοι, εχουν έπισημά.νει 

\ > Ι ) ~ ~ ' την αναγκη αυτης -:-ης εσωτερι-
κης άλ'λαγης. Ό γνωστος γά.λ
Λος στοχαστης 'Αντρέ Μαλρώ, 

''θ , ''"' ,, "' , 'Χ εος ο ιοιος, ει.ει οια.τυπωσει\ 'βλ ψ ,, \ , \ \ / τ-φ προ ε η οτι πρι,1 απο το τε-
λος του αίωνα μας ·η μεταφυσικ-η 
θα γνωρίσ·ΙJ μία νέα μεγάλη άκμή. 
'Ο Μπέρτραντ Ρά.σσελ, βpεταν
νος μαθημα-τικός, φιλόσοφος και 
κοινωνιολόγος (Βραβειοv Νό
μπελ 1950) ελεγε: 'Ένας μόνον 
τρόl['ος ύπά.ρχει για. νά σωθη ή 
, θ , , ' , ζ 

, αν ρωποτητα απο το οφερο 
'λλ '' ' θ ' ' με ον, οπου. με μα ηματικη α-

κρίβεια όοηyείτα.ι άπο τις πολι-
' ' ' '

!:' 
λ'!:° -τικες και κοινωvικες ει,ε ιι,εις 

της έποχης μας. Νά ,ίν·ΙJ μια 
μεγάλη έσωτεpιχη έπανάστασις, 

' 
θ' λ , ' ζ ' ' που α π ουτιση την ωη και

' ' θ ' ' ,, ' θ την αν ρωποτητα με ενα νεο pΊ) 
σχευτικο περιεχόμενο και θα τ-ηv 
ξαναφέρ·'] έγyύτερα προς τον άλη· 
θινό της προορισμό>>. Και ό Ίω. 
Θεοοωραχόπουλος: «Τίποτε οέν 
μπορεί νά\ ύποκαταστήση την με
ταφυσιχη σκέψη του άνθρώπου, 
καμμία πολιτικη θεωρία, καμμία 
οίκονομικη όργάνωσις, χαμμία 
τεχνικη τελειοποίησις της ζωης 

. \ Ι ) \ \ -:-ου» και «κανε<Jα απο τα προ-
βλήματα πού βασανίζουν τον σ·ΙJ
μερινον άνθρωπον οέν πρόκειται 
νά: λυθΊj, έφόσον ό άνθρωπος θά 
'!:' λ θ' ' ' ' ει,ακο ου ησ·ΙJ να περιφερε-:-αι εις 
τον χωρο•Ι χαι τον χρόνον, έφό-

�' , ζ ' ' f\ σον οεν αποφασι ει να επιστρε-
ψη είς το•Ι έαυτόν του>}. 

Δέν είναι ίσως πρόωρο νά οια
πιστώσωμε οτι ή έσω-:-εριχη αύ
τη έπανάστασις του άνθρώπου 
ε-zει κι' ολας άρχισει. Γίνεται κά
θε μέρα και πιο φανερό, οτ-ι πίσω 
άπο τιc κάθε ε�οους έπανασ-τάσεις 
της νεολαίας, και παράλληλα ί-

' , / t , ' σως μ αυτες, υπαρχει και κυοφο-
ρείται μιά άλλη έπανάστασις, ε-

β
., \ ' ' , νας προ Ληματισμος και μια ανα-

ζ, ' ' ' β'θ Τ' ητησις ουσιας και α ουc. ο 
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-r ~ ' λ , .,. ' αγχος της νεο αιας ειναι κατα 
ιι . \. ,ι ι ενα ποσοστο αγχος μεταφυσικο. 
οι νέοι, οί άτ,ομικότητες αύτες 
πο'ύ ηρθαν, σαν μία· σελίaα λευ
κή, και aεν μ�6ρεσα\ί να ποcρουν · 

, \ ) 1 ) 1 \ καμμιαν απαντηση επανω στα 
μεγοcλα έρωτήματα της ζωης και · 
του θανάτου, της aυστυχίας, του 
πόνου, του aιαχωρισμου και του 
μίσους, ηταν έπόμενο να γ(νουν 
ύλισται και μηaενιστα(, έπανα-

. · στοcτες και &θεοι άπο την έσωτε-. 
ρική τους άν-τίapαση. "Ε8ωσε βέ
βαια ή έποχή μας. στούς νέους τα 
μέσα να μορφωθουν, να ποcρουν 
8ιπ)ώμάτα κάι ν' άναπτύξουv 
έπαγγέ'λματα, για να 8ιακριθουν 

' ' ' ' . ' β 'λ λ ' . μ αυτα και να γα ουν .. επτα·,
οεν τούς εοωσε δμως καμμια ώ
θηση, για έσωτερικη καλλιέργεια 
και σπουοή, και ή άγνοημένη αύ
τη . έσω1ερικη πεϊνα προσπάθεϊ 

1 \ ' ..., \ \ t Ι ,, να1 χορταστη και να ημερωση ο-
πως-5πως, με πλανεFες κατευ
.θύνσεις και πρόχειρες λύσεις, με 
καταφυγες σε κοcθε εrοους σκο
-τει να κατασκευοcσματα και ύπο
κα't'οcστατα θρηό"κε(ας. Βλέπομε 
ετσι τούς νέους να τρέχουν έοω 
και κεϊ, σε ·κινήσεις έσωτερισμου, 
οιαλογισμ,�υ και ·μαγείας, σε Ίν
οούς, Άαύτοτιτλοφορούμενους γιό
γκι και γκουρού χαι λάμα, πού 

. �ρχονται να έτ.:ωφεληθουν. άπο 
την άποτυχία του Δυτικου άν
θρώπου, ύποσχ6μενοι. φωτισμούς 
χ.αι μυήσεις και θαύματα μέσΙΥ σε 
έλοcχιστες ήμέρες. 

Μέσα σ' αύτο το συγκεχυμέ
νο, το ·μοντέρνο, το θορυβωοες 
και άκαταστάλλακτο μεταφυσι- . 
κο χλϊμα, .ή ·Θεοσοφικη κίνησις ·
είναι rσως ή μ6νη πού aεν προ-

' βάλλεται, οεν αύτοοιαφημίζεται, 
γι' αύτο. και οcν προσελκύει 

πολλούς όπα8ούς. Το θεοσοφιχ.ο · 
σύστημα, για να μπορέση να ά.1:tο-
�, ' βλ , ', ' οωση, να αστηση και να καρ-
ποφορήση μέσα στ9ν καθένα, 

1 .... \ ' ' πρεπει πρωτα να γι νη τροπος · 
ζωης και σκέψης και προcξης. 
Και για να έπιτευχθη αύτο χρειοc� 
ζεται μακροχρόνια και άφοσιω
μέvη θητεία, έπιμονη και ύπομο
νη και θέληση και �ρως προς τον 
σκοπό. Χρειάζεται ριζικη έσω-

. τερικη άλ'λαγή, με θυσ(ες προσω-
' ' , , , ,, ' πικες και απαρνηση σ ο,τι πο-

λ , 'ζ ' , . υτιμωτερο νομι ομε πως κατε-
χομε έποcνω στη γη.' Ή Άτρα-: 

πος της Δοκιμασίας 8εν κατακτα-
ται σε έλά:χιστο χρόνο, 8εν κά
τακταται. rσως οϋτε σε, μ(α ζωή 
και ό σημερινος &νθρωπος, ό σύγ
χρονος νέος, είναι βιαστικοί; και 
άνυπ6μονος, τα θέλει δλα είίκο
λα χαι 'γρήγορα και στα μέτρα 
του, τα μεγοc'λα και τα θαυμοc
σια. Είναι έπ6μενον, ετσι, να ά-

, ' . . ' ' πογοητευε't"αι γρηγορα και να 
στρέφεται άλλου, έκεϊ 8που οί .. 
«φωτισμοι»προσφέρονται μέσα σε 
έλάχιστες ήμέρες Κα'!. με την 
μορφη της έμπορικης, συνάλλ�.
γης. 

Εtπαμε δτι ή θεοσοφία 8εν 
είναι 'θρησκεία και έπομένως 8εν 
οογματίζει κατα τον γνωστό μας 
θρησκευτικο τρόπο. Δεν- είναι, . 
Βουο8ισμ6ς, οίίτε 'Ι�οουϊσμός, 
δπως άπο παρεξήγηση νομtζεται, 
άλλα ενα τεράστιο και θαυμασ-το 
άπο�ησαύρισμα άπο ολες τις φι
λοσοφικες και θρησκευτικες ά
λήθειες, με τις όποϊες είχε τρα
φη έπι χιλιετηρί8εζ ή άνθρωπό
τητσ. Μέσα ,Ρ-την θεοσοφικη οι
οασχαλία 8ιασταυρώνονταί δ'λeς· 
οί θρησκεϊες και ολες οί φιλοσο-
9 :ες, τ,αρε'λαύνόυγ 8λοι οί λαοι 

··,,1
j 
1 

-,1 
1 

,J 

1 
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\ tl"i ( Γ Ι tf ( χα:ι ΟΛΟL οι πολιτισμοι, ολες οι 
' ~ ' λθ' ' ' εποχ·ης, το πα.ρε ον, το παροv 

' ' 'λλ ' ' ' ' και το με ον, σε μια α.pμονικη 
άλληλουχία, ά.πο α.Ί:τια. χα.ι. ά.πο
τελέσμα.τα. σ' ενα. q:ίώνιο κα.ι. συ
νεχές γίγνεσθαι, πού λέγεται 
Θεος κα.ι. Ζωη κα.ι. Δημιουργία. �1' \ 1 ' \ • ο 1 
11 ε τον τpοπον α.υτc.ιν η εοσοφια
προσφέρεται σαν μία οιαιώ ιια 
κα:ι. οίχουμενικη Θρ·ησχεία-Σο-

, , 
' λ 'ζ , φια:, που, α.γκα. ια. οvτα.ς μεσα

τ-ης ολες τι.c: θpησκεϊες, τις συγ
κcντρώνει σαν ά.χτίοες οιά.φοpεc: 

' ' ),ς:,.. ' ( ' ' ' προς τηv ιοια. φωτει\ιη εστια., την 
'Α.λ'θ ' '� ' ' η εια., τον μεγα.r.ον α.υτον 
ώκεανο της Σοφίας, ύπέpτερον 
ά.πο χά.θε θρησκεία. 

Ή Θεοσοφία. οέv ε!vα.ι μία. ά
φεΑηc κα.ι. άπλοιχη θεωρία., οπως 
Ί:σως έκ πρώτης οψεως νά πα:ρου-

,y ' \ ,, ~ ) σια:-,ε-ι•α:ι,. με τον α.νεμο της α.ι-
σιοοοςία:ς πού πνέει μέσα. της. 
Κά.θε αλλο. 'Ό,τι ε!vχι θεοσοφι
κον ε!ναι ά.τ.:όλυτα: έπιστημονιχόν 
κοcι. ά.vτίο--φοφα. ο,τι έπιστημονι
χοv εlvαι κα.ι. Οεοσοφικόν. Μέσα 
ηις μποpεϊ νά. κινηθyj κανει.ς χcΛ 
μέ την εύpύτητα: των θpησ,�ευτι
κωv συλλήψεων ά.τ:ο -::η μια με-

, , λ' , , , ' 'β ριοc, αλ oc και με την α.κpι εια 
και τη λογικη έπεςc-pγασία ,�c 
έπιστημο11ικης εpευνας <ΧΙ,Ο τ ΙJV 
αλλη. Στην κατ' έξοχην έπιστη
μοvικη έποχή μας, θιΥ μποpουσε 
ό ελεύθερος και. ά.πpοκατάληπτος 
έπιστήμων, μελετωντας και. κα
τα:vοωντα:ς σέ βά.θος -:-ο θεοσοφι
κο σύστημα:, νά έπα:ληθεύση μέσα 
σ' α:ύτό, πολλές ά.τ,ο .-ι.ς γνωστές
έπιστημονικές ά.λήθειες και. νά 
ά.να:κα:λύψη επίσης τά σπέρμα.τα: 
ά.πο αλλες άγνωστες &κόμη ά.λή
θειες, ά.vτλωντας βο-ί�θεια. κα.ι 
εμπνευση έχει οπου ή έπισ-:-ήμη 
ά.πο ά.ουνα:μία - προς το πα.pοv 

-:-ουλά.χιστοv - σιωπα. 2::έ ολους 
το1'.ις επιστημονικούς κλάοουc 
μπορεί νά πpοσφέρη •εμπνευση 
• θ ' \ \ ,, η εοσοφια., προ πα.ντος ομως 
στ-η φυσική, τη -y:ημεία χα ι. την 
ία.τρική, οπου ό σημεpινος επι
στ·ήμων βουλιάζει σ' ενα πέλα
γος α.ίvιγμά.τω•ι και ά.�φιβολιων 
Φαίvετα•. πως τίποτε οέν ε!vrι.ι 
' ""). ~ ι , ι εντεΛως και νουpγιο στον κοσμο 

' t , \ , t', 'ζ και η ια.τρικη σημεpα σοκψα. ει 
' )"" Ι \ 'λ \ θ' να. c,αναγυριση και πα ι σε με ο-

οους ΠΟ1J c!χαν χρησιμοποιηθ� 
έοω και χιλιάοες χρόνια., άπο ά.p
χα.ίους λαούς. Παpάοειγμα. ό γ ιω-

, β λ 
, 

, , στος μας ε ονισμος, που στηρι-
ζετα.ι στην θεοσοφικη ά.λήθεια 
του Πpάνα. κα.ι των α.ί&ερικων 
ρευστων πού χυκλοφορουν μiσα. 
σ' ολο το νευρικο οίκτυο του ά.ν
θρώπινου όργα.νισμου. 

Μέ μία λοιπον τόσο Πλούσια 
και. εύρύτα.-τη σύνθεση, ή θεοσο
φία, περαλείJοντας μέσα. της 
θρησκευτικές-φιλοσοφικές και ε
πιστημοvιχές ά.λήθειες, θα μπο
ρουσc: να συ ιτελέGη στην τόσο 
τ.ολύτιμη και επιθυμ·φ η συμφι
λίωσ·ι; των χωpιστων και. ά,ιτι
μα.χόμενων α.ύτων οpόμων τ7;ς 
ά.νθρώπιν·r;ς οια.νό·ηcις. 'Ε?όσον 
αί οpόμοι α.ύτοι θα πηγcιlνουν 
ά.τ.ομακρυσμ.ένοι και. έχθpικοί, -ίj 
ό.νθpwπότ-ητα. και ό πολιτιc;μοc.: 
θα χωλαίνουν οια.pκως. 

'Η σημερι νη ά.vθρωπ6τητα. ά-
11.λώvει πράγμαη άπελπισμένα 
το χέρι τ.ρος μια. τέτοια: γνώση, 
πpoc.: μία τίστ-r1 έλεύθερη,. ένιαία. 

\ • Ι ' 
\ t ~ και 9ωτεινη, που να. ικα.νοποιη

και τις &παιτήσεις της ψυχ'iJς, 
άλλα συγχρόνως χα.ι. '7!.C ούσχο
λες άτ.αιτήσεις τΊjς εςελιγμέν-ης · 
διάνοιας. «Ή συναοέλφωσις και 
( / ... . ' η συνε•ινοησις των χωρισμενιvν 
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3ρόμων του άνθρώπινου πνεύ
ματος, θα ξαναaώση στον άνθρω
πο το χαμένο ν;όημα της .ζωης: 
'Η · χαμένη τέχνη. της ζωης θα 
ξαναγεννηθη καt•·πάλι» λέγει ό 
Έ3. Συρε στούς Μ. Μ,ύστες. ,'Ο 
σόν3εσμος, τ9υ άνθρώπου με το 
δπέρβατικό του στοιχείο, κάνει 

' ' ' θ'ζ ' ' β παντα να α.ν ι η μεσα του η α-
θει,α έκείνη ,καl ά3ιάσειστη έσω-τε
ρικη . αύτάρκεια καl γαλήνη, · ή· 
ξεχ!Χ·σμένη· πλέον στην �ποχή 
μας, άλλα τόσο άναγκαία για τον 
μετριασμο' · των παθών καl' της 
pξύτητας -των .ύλικων συμφερόν
των πού συγκλ9νί,ζουν τον- κόσμο 
μας.,, 

Ί;ο θεοσqφικο μήνυμα ε!ναι μή
νυμα λυτρωτι,.ό. Δίνει άπάντηση 
' ' '''λ ' βλ' ικανοποιητικη σ · ο α τα προ η-
ματα, ,τα άτομικά, τα. κοινωνικα. 
και τ'οί".έθνικά. Β9ηθάει τον 1lν

θρωπο να άλλοcξη τcν προσανα-
λ ' , , \ ζ \το ισμο του απεναντι στη ωη

χα� τα πράγματα, να τα 'πλησιά
ση :καl πάλι. στην πηγη καl τη 
ρίζα .τους; 3ημιουργωντας και
νούργιες σχέσεις· μαζί τους, π�ο 
πηγαίες και πλούσιες, χωρlς τούς 

. π ριορισμούς, τlς 3ιαμορφώσεις 
καl,τlς παραμορφώσεις του πολι-

Ή,rισμου και του χρqν,ου. Και αότη 
ή προσέγγισις ειναι' ή όρθη οια-

'Η ταότισιζ · τοi3 · άνθρώπου · με 
τήν ούσία και το νόημα της ζωη'ς, 
θα σημάvη την · κατάκτηση μιας 
�έας οψεως; η μιας νέας aιαστά
σεως, της πολύτιμης έκείνης alα-. 
στάσεως , πού ,.λέγεται «σοφία>) 
και «φωησμό·ς». Δεν ε!ναι tσως' 
3υνατον να περιγραφη με λέξεις 
ή στάσις αότη του άνθρ'ώπου ώς 
προς τη 'ζωη και τα 'πράγματα 
πού-λέγεται «σοφία». Ε!ναι μια. 
στάσις κςχτανόη�ης και aεκτικό--- ..:. ( / . , τη·τας, πρωτεικης αγνοτητας, α-
3ελφοσύνης καt ταπεινότητας. '_Η 
σοφία καl ή ταπεινότητα πηγαί-

' ζ' -νουν παντα μα ι. .
Μ� την κατανόησrι των · μεγά

λων θεοσοφικων. άληθειων, πόύ
ε!ναι' οι πόλοι: Μετενσάρκωσις.-'
Κάρμα καl 'Εξέλιξις, ό &νθρω-
πος παύει πλέον να θεφρη το,ν· έ
αυτό του μόνον σαν · ενα λογι�ο, 
ζώον, εναν έφήμερο βιολογικο,

' Σ' ' 'θ μηχανισμο .. , υμφωνα με το εο.-
σοφικο ·δρα.μα,. ή εννοια 11νθρώ-

τ ' \ λ' 'Ψ λ' 1 πος .ε ναι κατι το πο υ υ η 0
1 
.τ.ο.

άσύλληπτο .καl το άνεκπλήρωτό'
' ' ' , , ζ , 'Ομεσα σε μια και ·μονον ωη .. 

άληθινος &νθρωπος άρχίζει άπο
έκεϊ δπου τ,ελειώνει ό ζω·cκος καt.
ό όρ yανικος &νθρωπος.

γωγη και, ό - όρθος 3.ιαλογισμός, Κά,ποτε ή άνθρωπότητα θα συ
πού aιΜσκει ό · Κρισν·αμουρτι νέλθη ·άπο · την τρομερη περιπέ
πού ό σύγχρονος &νθρωπος, ό. -τεια του ύλισμου. ·Φθάνοντας σ-:rο, 
συσκοτισμένος καl παι;απλ'iχνη- ά3ιέξο3ο, θα στραφη καl. θα με
μέ-1ος εχει τόση άνάγκη. Ό .νοί,ίς, ταβάλη την κατεύθυνσή της. Κά-, 
το· τμημα αύτο του άνθρώπcυ,. θ.ε μεσαίωνας, οσο ζοq;ερος κι� 
πού' τον εκανε να ξε,περάση το. αν ε,!ναι, κυοφορεί μέσά του μιαν, 
ζώο - λέϊ·ει ό Κρισναμουρτι - άναγέννηση, δπως κάθε χειμω
εγινε ή παγίaα πού τον φυλάκισε νας μίαν &νοιξη. Στην μεγάλη; 
δπουλα, το άμείλικτο τεtχος πού \ . πραγματικότητα του κόσμΘυ τί-

\ ' ξ / , ' \ �' , \ ' τον κραταει εκομμενον απο την ποτε σε\! χανεται και καμμια. 
ούσία καl το νόημα της ζωης. προσπάθεια 3εν καταβάλλετα� 
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μοcταια. Τ ιχ αίci)νια σπέρματα. 
ζ - 1 'ζ \ ' συν, επωα ΟΨf·αι και προετοιμα-
ζουν τη νέα τοuς βλάστηση. Οί 
σημερινες γενηες φυτεύουν και 
σπέρνουν, οί μελλοντικες θα κερ
&ίσουν τον θερισμό. Χωρι.ς να το 
συνει&ητοποιοϋν οί σύγχρονοι 
νsοι, με τις άνησuχίες και. τούς 
άγωνες τους, όιαμορφώνοuν το 
μελλοντικό πρόσωπο του κόσμου. 
Τα αίώνια ύλικα θιχ ξαναχuθουν 
και. πάλι σε νέο καλουπι, το πα
ληο κρασι σε νέους άσκούς. 'Η· 
ίστορία: του κόσμου και του άν-
θ ' ' λ β' ' ' ρωπου επα:να: α:μ ανετα.ι με την 
άνα:κύχΑηση των πολιτισμω�, 
,, β'β ' , ' λ , ,, 
qχι ε α:ια χα.τα το εφια: τικο ο-
ραμα: του Νίτσε, τη, αίώνια:ς &ηλ. 
'κυκλικης έπιστροφης, άλλα με 
την σπειροει&η έξέλιξη και. με 
ελικες πού όλοένα: &ιευρύ�ονται 
και ύψώνσνται προς το φως. 

'Όποιο κι' &ν είνα.ι το μελλον
'!"ικό πρόσωπο του κόσμου. ί,εν 
θα &πέχη πολύ &πό το μεγαλειω
�ες θεοσοφικό οραμα. 'Η σuνα.
&έλφωσις των λαων είνα.ι ηί,η το 

α.ϊτ-ημα. δλης της σύγ .,<.ρον-ης &ια.
ν6ησης και. το ιaανικό της νεο
λαίας. • Η συνα&έλφωσις των 
θρ·ησκειω J σε μια παγκόσμια. και . 
ένιαία Θρ·ησ:κεία-Σοφια κερ&ί
ι.ει &ιαρκως εi>αφος άνά.μεσα στιχ 
έλεύθερα πvεύματα και τούς νέ
ους. Ό &νθρώπινοc; vους θα. έπι
τύχη οτό μέλλον πολλα και άσύλ
),ηπτα θαύμα·1:α στον τομέα τη, 
τεχνικης και. της έπιστήμης, άλ-
λ' 'λλ λ ' ' ' 'ξ' α. παρα η α τοτε και η α ια. 

'' θ , θ' '' ' ' θ' «αν ρωποςη α εχ·η παρει τη ε-
σ·η πού της ταιριάζει, με την αό
τογνωσία., τ·�ν κατανό·ηση της 
σκοπιμότ·ητα.ς της ζωΊjς και την 
&φύπνηση του θεοσοφικου στοι
χείου Buddhi, του στοιχι;:ίοu 
«Φωτισμός» και. «Χριστό,;;». 

Ή &ληθινη θρ·ησκεια: του Χρι
στου θα είναι θρ·ησκεία: ένός 
μέλλοντοc, κόσμου. 

''Ας έλπίσωμε }IOCI. μεϊς μαζί 
με τον μεγάΑο Τ α.γγόρ, δτι. ό 
Θεός «&εν έχει &κόμη άπογο·η
τευθηη &πο το τελειότερο &·ημι
ούργημά -:ου, τον &νθρωπο. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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. 'Υπό ΠΔΑΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ, 1�94 

1 (Έκ της 5ης έκδόσεως τοu 1925) 

Μ.ΕΡΟΣ Α' 
, 1 

Το πωs πρέπεi vά τρέφεται ό άvθρωποs δέ� ,είvε ζήτημα δεv� 
τερεvοv, ώς χvδαίωs υποτίθεται, άλλ' -εΤvε πρωτίστηs σημασίαs 
καi βαίνει παραλλήλωs προs ΤΟ ετεροv θεμελιωδεs ζήτημα - ΤΟ 
βιομηχαvικόv. Ί-1 ριζική· μεταβολή των διαιτητικωv ήμωv εξεωv · · 

. έπεί yει όσον καi ή ριζική μεταβολή τοv τρόποv καθ' δv κvκλο-

,, φορεί ό κοιvωvιι<οs πλοϋιοs. Πάσηs δράσεωs ήμωv σκοποs μόvοs 
εΤvε ή ήθική καi πvεvματική πρόοδοs τηs 'Αvθρωπότητος. •ο m-o-

1 πος όμως oihoς διηvεκωs προσκόπτει είς τήv διαιτητικήv κcii εis 
οίκοvομJκ_ήv βαρβαρότητα. 'Ότι ή κρεοφαyία είvε βάρβαρος τοv-
το θά πειραθω vά δείξω rni τij βάσει έπιστημοvικωv δεδομένων. . ·: 1 

Ή έπίδρασιs τηs τροφηs έπi τοv ηθοvs άvεyvωρίσθη προ αίώνωv, 
δύναται δέ fπαρκως vά καταvοηθη ή σvvάφεια μεταξύ των δύο, 
λαμβανομέvοv όπ' όψει ότι το vεuρικοv σύστημα άποτελεί τον διά_. 
μεσον κρίκον. Το είδοs τηs τροφηs έπιδρq; άμέσως έπi τοv vεuρικοv 
σvστήματος καi το vεvρικοv σύστημα άvαλόyως της έπιδράσεως 
ταύτης καθορίζει τήv ποιότητα τοv πνεύματος καi της ψuχης. Το 
vεvρικοv σύστημα δέv παθαίνεται μόνον έκ της τροφης αύτης καθ' 
έαvτήν, άλλα καi vπο των σvvθηκωv καi περιστάσεων vφ' άs ή 
τροφή έπιτ.vyχάvεται· λίαν χονδροειδοvς άντιλήψεως η φαvτασίαs 
πρέ:πει vά είvε έκείvοs όστις δέv βλέπει ότι ·,ο κρέας έπιτvyχάvεται 
ίίπο φρικώδεις - είδεχθείς δήλαδή καi σκληράς σvvθήκαs: Θά δεί-
ξω δέ όθεν το βάρβαροv της κρεοφαyίας. προσέτι καi όπο καλαι-
σθητικήv καi ήθικήv εποψιv. 

Δια τούς παρακολοvθοvν:rας τήv έπιστημοvικήν πρόοδοv εΓ
vε περιττοv vά fνδιατρίψω έπi των άποδείξεωv ότι το κρέας είνF 
·τρ,οφή άκατάλληλος δια τον άvθρώπιvοv όρyαvισμόv. 'Αλλά δια
τούς πλείστους των άvαyvωστων μου yραμμαί τιvες έπi τοv προ
κειμένου δέv είvε άvωφελείς. Θά ηρκει,· πιστεyω, ή άπόδειξις όη το
κρέαs δέv εΤvε άπαραίτητοv είς διατήρησιv τοv άvθρώποu έv υγιεί
καταστάσει; όπως ή κρεοφαγία θεωρηθη άμέσc.qς ώς εyκλημα
vπό τε κοιvωvικήv καi άτομικήv εποψιv. •ο λόyος τη� τροφης είvε
vά είσάyωμεv είς τον όρyαvισμοv ήμωv τάς ουσίας έκείvας -αίτιvες
άvαyκαιοvv προς nαραyωyήv όστωv, αϊματός, ivωv, νεύρων, έ
yκεφαλοv κτλ. Αί άvαyκαίαι αvται ούσίαι περιέχονται πδ:σαι είς
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τά φυτά, τάς οπώρας, τούs δημητριακούς κσρπούς καί τό: κάρυα 
(παντός είδους). - Τό κρέας δέν περιέχει τίποτε ώφ�λιμον 16 ό
ποίον δέν δύναται νά έπιτωχθη έκ φvτικων οvσιων, ώστε δέν είνε 
άπαραίτητον. Τοϋτο έπικvροί καί ή πείρα, δίότι χιλιάδες ά1ιθρώ
πων υπάρχουν οϊτινες ουδέποτε έδοκίμασαν κρέας καί δμως εΤνε 

· ακμαίοι καί υyιείς. Προ όλίyων ακόμη μηνων αί έφη μερίδες ανήy
yειλαν τόν θρίο.μβον τριων ακρεοφάyων οϊτινες ένίκησαν δεκα
τρείς κρεοφάyοvς έν δρόμφ τριακοσίων έςήκοντα άyyλικων μιλ
λίων άπό Βερολίνου μέχρι Βιέννης. Ύπό άθλητικήν εποψιν ή ά
κρεοφαyική δίαιτα τόσφ υπερέχει της κρεοφαy,κfjς ώστε, φρονω,
καί έό:ν είς μόνον ακρεοφάyο.s υπfjρχε μεταξύ των δεκαές σvναyω
νισθέντων, αvτός θό- έ1ιίκσ.

'Έχομεν δέ καi την ίσ,ορίαv των άρχαίων άyώvωv έπιμαρ-
1vροϋσαv. Ένόσφ οί μετέχοντες αvτωv έτρέφοντο αποκλεισηκως
έ-κ κριθηs, σύκων, άραβοσίτοv, τvροϋ καί μέλαvοs 6:ρ1οv, άπέχον
τες τοϋ oιvov δσφ καi τοϋ κρέατος, ησαν θαυμάσιοι καί ό απόστο
λος Παϋλοs yράφωv προς τούς Κορινθίοvs, αναφέρει ,ήν πλήρη υ
yείαν καi ρώμην των 'Ισθμίων αyωvιστωv. Βραδύτεροv δμως δτε
είς τήv δίαιταν αv1ων εισήχθη τό κρέας, τούς πρiν ώραίοvς άθλη
τό:ς διεδέχθη yενεό: βαρεία καί δυσκίνητος. Ό Διοyέvηs έςήyει 16
φαινόμενον 1Όϋτο λέyων δτι 10: σώματά των αποτελοϋνται από
χοίριvοv καi βόειοv κρέας!

Ό άι,θρώπιvοs όρyαvισμός δέv είνε άποθήκη δπωs ότιμωρη
τεi είσάyεται είs αvτόν τσ μή απαραίτητον. Τό μή άπαραίτητοv
καθίστα-ται έπιβλαβέs. Προς σχηματισμόν όστωv εχομεv άvάyκην
ποτάσσης, σόδας, μαyvησίας καi σιδήρου. Προς παραyωyήv θερ
μότητας εχομεν άvάyκην νιτροyόνοv, ητοι 6:ζώτοv καί όλίyοv
θείου καi φωσφόρου. Τό: στοιχεία ταϋτα είς διαφόρους καi ποικί
λας σt,νθέσεις καi ποσότητας λαμβανόμενα, αποτελοϋν τήv άπα
ραίτητοv τροφήv τοϋ ανθρώπου καί, ώς εϊποv, περιfχοvται είς δ
λας τάς φvτικό:ς ουσίας, αρκεί δέ τις v' ασκη νοήμονα έκλοyήv και
σvvδvασμόν δπως τpΕφεται έπαρκως, άρμοvικως καi πλοvσίως.
Πράγματι αi φvτικαi οvσίαι, ητοι τό: χόρτα, οί καρποί καi τό: κά
ρυα είνε το μόνον μέσον -της άρμοδιαs είσαyωyης των ρηθέντων
στοιχείων είς τον όρyανισμόv. Ουδείς δύναται vό: τραφη λαμβά
νων αVΤΟ: από το φαρμακείον έν τη μεμοvωμέVΤJ αvτων Κα,αστά
σει. Πρέπει vά ληφθοϋν ένcp ευρίσκονται είς τό όρyανικόv καi φvσι
κόv των εδαφος, κο.ί μάλιστα προτιμώτερον εΤνε νά λαμβάvωvται
χωρίς νά καταστρέφωνται οί χυμοί διά της μαyειρικης. Φvσικόv
των άναyκαίων στοιχείων εδαφος δέν είνε τό κρέας διότι καίτοι τι
νά ές αvτωv υπάρχοvν έν τcp κρέατι, υπάρχοvv διότι είσήχθησαv
είς αVϊ-ό υπό τοϋ ές αvτων τραφέντος ζ�οv δπερ τά παρέλαβεν
έκ τοϋ φvσικοϋ των έδάφοvς. Ό τρώyωv κρέας λαμβάνει αvτά έμ
μέσως, άλλ' έκτος τοϋ δτι λαμβά1ιει μετ' αvτων καi τό: περιττώμα
τα ές ώv τό κρέας πάντοτε βρίθει, ή άμεσος παραλαβή αvτων έκ



1 46 1 ΛΙ ΣΟΣ 1976 
1. 

τοv φvτικοv βασιλείου εlνε τελεcrφορωτέρα προς σχηματισμόν' τοv
σώματος. 

· · · 

<Η κατασκευή_ τοv άνθρ�πίνοv σώμ'ατος ένδείκνύει μάλιdτα 
δτι μόνον αί φvτίκα� .. οvσίαι καi οί καρποί εΙνε κατάλληλοι προς 
μάσσησ_ιν, πέψιv καi άφομοίωσιν. Τό κραyίον τοv άνθρώποu δ
μοιάζει προς το το_v πιθήκοv δστις είνε1 

καρποφςχyον ζc.pον. Ο� 6-
.. -: δόντες τοv άνθρώποv είνε κcχτάλληλοι είς το άλέθειν μαλλοv η είς 
. τό ξέσχίζειν ·είς δ είνε' κατάλληλοι οί των αίλοvρόειδωv κ:αi κwοϊ. · 

ειδων ζφωv έχόντων όδόντα� παρεμφερείς πρ6ς δρέπανον· η μά
χάιραv. <Ο έvτερικός σωλήv τοv άνθρώποv εΙvε πολύ διάφορος 
καi τοv των μηρuκαζόντωv καi τον των σαρκοβόρων, φαίvεταJ δ.ε 
άποκλειστικως κατάλληλος δια καρπούς. , Αλλ'' αν άφίvοvτες την 
έξωτφικήv διq1;,1όρφωσίv τοv όρyαvισμοv έρεvνήσc.qμεν κ&πως έv-. · 
δότερον λαμβάνοντες vπ' όψιν τό vεvρικόv σύστημα, δ"(Τερ είνε ύ
ψιστον χαρακτηριστικόv της ζωϊκηs οίκονομίας, θα εύρωμεv· την 
στεvοτάτηv· όμοιότητα μεταξύ το9 άνθρωπίvοv vεvρικοv συστή
ματος ι<αi τοCι των πιθήκων. <Ο έy1<έφαλος δστις είνε ή εδρα καi ό 
πίvαξ όλης της vεvρικης λειτqvρyίας,, παροvσιάζει τήν .αvτήv κα
τασκεvήv παρα τcp οvραyκοvτάyκφ καi τcp άνθρώπφ έvcp δ\α-
φ.έρει οvσιωδως παρο; τοϊς αλλοις ζώοίς. · · 

"'Αν εlχοv χωρον θα άνέπτuσσον πολλαs &λλαs παρατηρήσεις 
yενομένας, έπi της όμοιότητος ητις vφίσταται άνατομικως καi vεv-

. ρικωs. μεταξύ ·των καρποφάyων ζώων καi τοv άν�ρώποv. Άλλ' 
άρkεί να σημειώσω τό συμπέρασμα των έξοχω\έρων · έiτιστημό
vων οΤδς ό Κοy,βι?, ό Λιναίοs, ό Λώρενς, ό Ιylπέλ(\, 6· Γαζένδηs, ό · 
Φλοvράνς, δ "Oovεv δτι «ό &νθρωποs · έίνε ούτε σαρκοφάγος οvτε 
χορ-;rοφάyος. Δεν_ εχει τούς. προς τοvτο έπιτηδείοvς· όδόντας, οvτε 
τούς τέσσαρας στομάχοvς των χορτοφάyων ,, ούτε το; εντερα των 
σαρκοφαyων. Έρεvνωντες τα ορyανα ταvτα παρα τψ άνθρώπφ 
όφείλομεν να σvμπεράνωμξν δτι ό &νθρωπος καi έκ φύσ'εως καi έ� 
καταyωyης εΤνε καρποφάyος, δπφς ό πίθηκος». 'Ότι δια τεχvη
:τεvμάτων καi έπινοήσεων, τi) βοηθείς,: του πvρός ό &νθρωπος κα
τώρθφρ-ε VCX·' κατασΤήσ1J άνεκ-i'ήv καi δή άρεστήν Τήν yεvσιν της 
τροφης ητις φύσει άνήκει είς, τήν τίyριν, τόν λέοντα κάi τήv .t�ι.:. 
vαν, τοvτο δεν θίyει τόν ίσχvpισ'μόv μοv δη ό &νθρωπος έξέκλιvε 
καi άπεμακρύvθη άπq των vπαyορεύ�εων της ίδίας' έαu:τοv φύ
σεως.' Καi πρόβατον άκόμη· δύναται να σvyει�ίσ1J· είς τ'ήv κρεοφα
yίςι:ν, τοvτο δε πράyματι σvνέβη έν πλοίοις, οί.ναvτb:1 των όποί
ων vπέβαλον είς κρεο.φαyίαν μηρvκάζοντα ζcpα άρνομμεvα·1κατό
πιν πασαν &λλην ψοφήv, άλλα yεvόμενα έπιθετικα καi &yρια. Είς 
τή� εξιιi -τ:α�;,τηy; είς fιν ό ανθρωπος έξέκλιvεν, όφείλεται .άναμφιβό�� · 
λως ή έπικρατοvσα τραχύτης· καi σκαιότης έπi των όποίων βασί
ζεται τό παρα φύσιν κοινωνικόν σύστημα τοv σuvαyωνισμοv κ,αi 
τοv άμοιβαίοv μίσοvς. .

<Η εξις της κρεοφαyία�, καίπερ βαθvτατα έρριζωμένη, εΙνε βε-
,,. 

,'( . 

·Άι
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βαίως επιδεκτική αρσεως. Ή άρσις δέv είvε εύκολος, αλλ' 'ίσα-ϊσα 
δια τοvτο είvε επιδιωκτέα διότι είvε δύσκολος. Αί εξεις εχοvv μεyί
στηv δύναμιν έπi της φύσεως τοv ανθρώπου καi ή vεωϊέpα φιλο
σοφία δίδει πεpισσοτέραv προσοχήv η δση έδόθη είς τάς σvvθήκας 
αϊτιvες είvε ίκαvαi νά δώσουν τcιάvδε η τοιάvδε τροπήv είς τήv αv
θρωπίι,ηv φύσιν. Ή αvάyκη ηv ό άνθρωπος εσχεv έv τ<:;:, παρελ
θόvη όπως παλαί-r:� κατά τωι, έχθρων της υπάρξεώς του, 'ήyαyεv 
αύτόν εiς παρά φύσιν εξεις. ΕΤχεv άλλοτε ανάyκηv των τραχέων 
καί άyρίωv ενστίκτων του όπως ζήσ-r:�, καi έvτεvθεν έξέπεσεv είς τήv 
τραχύτητα καί τήv άyριότητα. Ή απόστασις από -τοv φόνου έ
vός ζώοv μέχρι της έκ των σαρκωv αύτοv τροφης εΤvε εν μόνον βη
μα. Βαθμηδόν αί δύο πράξεις ανέτρεψαν οvτω τούς δροvς των ώ-

. στε FV<f' πάλαι τό ζωον ετρώyετο διότι έφοvεύετο, σήμερον φο
νεύεται διότι τρώyεται. 'Αφ' ης όμως στιyμης ή επιστήμη απεκά
λvψεv δη δέv είvε αvάyκη νά τρώyεται, ούδείς λόyος απομένει ϊvα 
τό ζ<:;:,ον φονεύεται. Ή τραχύτης καί ή αyριότης ,οιοvτοτρόπως 
'χάνει μίαν από τάς ενθαρρύνσεις της - τήv θεμελιώδη 'ίσως καί 
σποvδαιοτέραv. 'Αλλά περί τούτου κατωτ€:ρω. 

"Οσc.ρ βραχέα κατ' αvάyκηv εΤvε τα άvωθι εκ της επιστημοvι
κης απόψεως λεχθέντα, είσiv επαρκη, νομίζω, όπως αποδείξουν 
δη τό κρέας δέv είvε απαραίτητος τροφή. 'Αλλά δέv σϊαματω είς .. 
τό επιχείρημα τοvτο εί καi ίκαvοv νά καταδικάσ,:� την κρεοφLΧyίαv. 
Θέλω νά επισπάσω τήv προσοχήv τοv αvαyvώστοv είς το yεyο
vός δτι αί φvτικαί ούσίαι περιέχουν περισσοτέραv τρόφιμον. vληv 
η το κρέας, καi ούδέv στοιχείον επιβλαβές, έv<:;:, το κρέας περιέχει 
.πλείστα επιβλαβη στοιχεία. Π.χ. καρποί, οίοι τα μηλα, τα άπί
δια, τά δαμάσκηνα, τα ροδάκινα, αί ελαίαι, τα κεράσια, τα στα
φύλια, ή σταφίs, τα πορτοκάλια, τα κίτρα καi τα τόσα άλλα της 
κατηyορίας ταύτης περιέχουν μεyάί\ηv ποσότητα εκείνων ακρι
βως των στοιχείων, ών ό άνθρωπος εχει τήv μεyίστηv ανάyκηv, 

.τοvτέσηv υδραvθρακικωv στοιχείων, καί φvτικωv οξέων. Έv τ<:;:, 
κpέο.τι ουδέν υSραvθρακικον στοιχείον υπάρχει. Τα πιζέλια, τα φα
σόλια, ή φακή καi οί κύαμοι περιέχουν λεύκωμα τριπλασίως πε-

. ρισσότεροv του εν τ<:;:, κρ€:ατι περιεχομένου. Τό μόνον στοιχείον, 
ώς πρός το όποίοv ή σαρξ των ζώων υπερέχει των δημητριακωv 

, κάpπωv, είvε τό λίπος, άλλα τοvτο επιτvyχάvεται άφθόvωs έκ της 
χρήσεως του έλαίοv, των καρύων, καi των σπόρων. Έάιi δέ είς ταυ
τα προστεθούν τα αύyά, ΤΟ άφρόyαλο, το βούτυρον, ό τυρός, το 
μFλι,, εχομεv είς την διάθεσίv μας τροφάs περιεχούσας ·την πλqv
σιωτέραν, θρεπτικωτέραv καi τοvικωτέραv δίαιταv ηv δύναται ό 
άνθρωπος vά έκλέξ,:� καi σvvδvάσ-r:i. 'Αλλά της διαίΤης ταύτης τό 
σπουδαιότατοίι καi τιμιώτατον μέρος είνε ή όπώρα, όταν είνε έ-

, πιμελως καλλιερyημέvη καi ώριμος καί έαv τρώyεται σvστηματι
κωs όχι ώς έπιδόρπιοv αλλ' ώς κυρία τροφή. Των ύδρανθρακικων 
στοιχείων, &τιvα προτίστως αναyκαιοvν είς τόν ανθρώπινον όρ-



48 ΙΛΙ ΣΟΣ 1976 

yανισμόν, αί όπωραΊ ·εχοvν ο◊Τως είπείν, τό μονοπώλιον. Περιέ
χοvν δέ καi είδικά τινα όξέα,, &τινά άσκοϋν ίδιάζοvσαν •όλως, επί- _ 
δρασιν έπi τοv νεvρικοv σνστήματος καi επί των ψvχικων· δvνά� 
μεων τοv άνθρώποv. Ουδέν άλλο εδώδιμον εχει την άρετην τ�ύ-
την. 
_ Νήπιοι άληθως είμεθα οί ."fλληνες εχοντες τοιοvτον κλίμα . 

. καi μη κατάκαλύπτοντες τάς εκτάσεις ήμων δια καρποφόρων cέν
δρων. Της κορινθιακης σταφίδοs τας μονονοvχi μαyικας άρεταs · 
ο◊τε ύποπτεvόμεθα. Δεν την ένθvμούμεθα είμη ώς έμπόρεvμα ! Πει:.. _ 
σθεiς έκ μακρας πείρας καi μελέτης ότι ή ξηρα ίδίως σταφiς είνε πε
φορΤωμένη ήλεκτρισμοv καi ζωτικηs νεvρικό,-ητος εχω τσξει αύ
τnν μ�-ι·αξύ των κvριωτέρων είδων της τροφη� μοv· Φράολαι η βα
νάναι μετα ξηρας κορινθιακης σταφίδος καi όλίyων καρύων άπο
τελοCν δι, εμέ επαρκές καi άληθως όλύμπιον _ yεvμα. Τα όξέα των 
καρπων συνδvάζόμενα μετα τοv έλαίοv των καρύων, των σπόρων 

.. καi της ελαίας σχηματίζουν κο-i εΙδός τι σάπωνος διατηροvντοs τό 
ένδότερον σωμα εν διηνεκεί καθαριότητι καi κατα σvvέπειαv άπαλ

. λ'άττοv-,ος τόv άvθρωπον άπό _ της άνάyκης να λαμβάvη φάρμακα 
· καi δριμέα ποτα επί τ� ελπlδι vα έξοvδετερώση τας άκαθαρσίας

ας έiτεσώpεVΟ'ΕV ή παρα φύσιν δίαιτα.
Ή άvαίμακτος οϋτω δίαιτα τρέφει καvονικωs καl συντελεί είς

διηνεκη καl όμα�ην άνάπτvξιv των άνθρωπίνωv λειτοvρyειων άν-' 

τιθέτως πρός τό κρέας, όπερ έπi στιyμην φλογίζει τό σύστημα δια_
της μεθvστικης τοv ένερyείας, μετα παρέλεvσ'ιν της οποίας 6 όρyα
'νισμός καταπίπτει καl εχει άvάyκην μείζονος ετι έρεθισμοv, έπομξ
νως περισσοτέροv κρέατος καl έξεyερτικων ποτωv μέχρις ov ό άν
θρωπος καθίσταται άληθως δοϋλος της κοιλίας τοv. Τοvτο άρκεί

· να δείξη ,ότι ή κρεοφctyία διατηρεί τόν άνθρωποv έν διηνεκεί νόσ.'}>,
κρvπτομένη ύπό την παροδικην φλόyωσιν; έν�,ή άναίμακτος δίαι-
τα εlι,ε έyyύησιs διηνει<οvς ύyείας.

'

'Αλλά δεν εyκειται μόνον' εν τούτ'}> ή κακία της κρεοφαyικης
τροφης. Αί Ινεs Ίοίί κρέατος, ώς εΙπον άνωτέρω, είνε μεσταi περιτ
τωμάτων, &τινα 6 όρyανισμός τοv ζώοv άπορρiπτει άλλα. δεν.
λαμβάνει καιρόν να τά έκβάλη εξ όλοκλήροv ότε σφάζεται. Τα πε-_
ριττώματα ταvτα &τινα δια της σφαyης σταματούν καθ, όδόν,
εΙνε δηλη-τ:ήρια καi όχι μόνον yεννοvν νόσοvς είς τόν τρώγοντα·
αύτά, άλλα καi είς αύτό τό ζωον, εαν έξ οίασδήποτε αίτίας έστα
μάτωv, θα εφερον είς αύτό τόν θς:�:νατον δια τηs δηλητηριάσεως τ9v
α'ίματος. Τα περιττώματα ταvτα �κτό;- τοv ότι αύτα καθ, έαvτα
εΙνε όλέθρια είς τόν κρεοφάyον, σvντείvοvν, είς την σηψιν τοv κρέα
τος έν τ� άνθρωπίνφ στομάχ�, έαν δεν προφθάσοvν τά ώς ιπi
τό πλείστον τ ε  χ ν η τ ω  s άναπτvσσόμενα πεπτικα vyρά, νά
διαλύσοvν αύτό είς χvμόν. Έντεvθεν ή άνάyκη είς ην οί κρεοφάγοι

. όποβάλλον-ι·αι περιοδικως νά λαμβάνοvν καθαρτικά, &τινα προϊ
όντος τοv χρόνοv καθίστανται καi άνίσ)(Vρα νά έκ.τελέσοvν τόν 
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σκοπόν δι' ον λαμβάνονται. Ό μη κρεοφάγος ούδέποτε λαμβάνει 
άvάyι<ην καθαρτικού. Ή άνατροφη ηv ό οvραvίσκος εοχεν ύπό τό 

'σύστημα της μακροχροvίοv τοϋ κρέατος άποχης όδηyεϊ αύτόv ά
λαθήτως να έι<λέξ,:ι τόv κατάλληλοv καρπόν η τό κατάλληλον χόρ
τον η οσπριοv, δπερ λαμβανόμεvον μόνον καi έι, μείζοvι τοϋ σv
vήθοvς ποσότητι έπαναφέρει κατά φvσικόν καi έπιστημοvικόv 
τρόπον τό σύστημα εις την προτέραv αύτοϋ καθαριότητα. 

Πλέον η &παξ ελαβον άτομικηv πείραv τοιαύτης θεραπείας 
έvτός όλίyωv ώρωv, μέ ήμίσειαv όκδ:ν σταφvλων χωρίς τίποτε αλ
λο έvτός της ή μέρας- η άλλοτε ποτήριον ζωμοv n ορτοκαλίων θερ
μοϋ η μή, η άλλοτε αλλο άvαλόyως τοϋ είδοvs της άδιαθεσίας, της 
ώρας τοv ετοvς καi των όδηyιωv τοϋ προσηκόντως ανατεθραμμί
νοv οvραvίσκοv μοv, η μδ:λλον τοϋ νεvρικοϋ σvστήματος, δπερ, 
δια της αποχfjς από 1οϋ κρέατος, των οίvοπvεvμάτωv, τοϋ κα
πνοϋ καi -:rωv τοιούτων λαμβάνει τοιαύτην τακτοποίησιv ώστε 
καθίσταται άλάθητοv έν τ'ί) κΛίσει τοv καi έv τ'ί) κρίσει τοv. Την 
όλεθρί�v έπιρροην τοϋ κρέατος έπi τοϋ vεvρικοϋ σvστήματος κα
τέδειξεv ό yάλλος παθολόγος Λεβέν έν τ� σvyyράμματι αύτοϋ 
Systeme Nerveux. Κατά τον Λεβέν ή κρεοφαγία διαταράσσει τά 
vεvρικα κέντρα τοv όρyαvισμοϋ καi ανατρέπει τούς δροvς της όρ-

, θf\s αντιλήψεως κατά τρόπον στενην σvyyfvειαv εχοντα προς την 
παραφροσύνην. Ή διηνεκης αϋξησις τοϋ αριθμοv των παραφρό
νων καi των αύτοκτόνων αναμφισβητήτως οφείλεται κατά μέyα 
μέρος εις την διατάραξιν των νευρικων κέντρων υπό τοϋ κρέατος 
'Έτη τινα πρό τοϋ Λεβέv είς προσόμοια σvμπεράσματα εφθασεv ή 

·αyyλis ν Αννα Κίνyκσφορτ, διδάκτωρ της ιατρικfjς ητις έv τ� σvy
yράμματι αύτfjς Τhρ Perfect vYay 1n Diet αποδίδει εις την διατά
ραξιv των vεvρικωv κέντρων καi των yεννητικων λειτοvρyειων · 
τ-ηv έπικρατοϋσαν κοινωνικην πληyην της ακολασίας. Τό: θύμα
τα Qvτω της κρεοφαγίας αποτελοϋν εύρύτατον κύκλον καi μόνον 
ή άρίθμnσι) των ποικίλων νοσημάτων αφ' ων ό σvστηματικός 
καρποφvτοφάyος εί� ε απηλλαyμένος καi &περ ή έyκατάλειψις τοϋ 
κρέατος έθεράπεvσε, θά καταλάμβαvεν ίκαvόv χωρον. Άλλ' αρ-
κεί v' αναφέρ,:ι τις την έπιληψίαv, τόv καρκϊνον, την ποδάyραν, 
τούς ρεvματισμόύς, την vεvραλyίαν, την φθίσιv, τόv διαβήτηv, 
την, χρονίαι, νεφρίτιδα, την σ ίφιλιν καi άλλα ων ή δια της φvτο
φαyίας καi καρποφαyίας θεραπεία εlνε αvαyεyραμμένη εις τόμοvς 
ειδικωv σvyyραμμάτων. 

Moi άπομέv�ι v' αναφέρω τα προσφάτως άvακαλvφθέvτα εiς 
τό ΪΙ.ρέας. θανατηφόρα στοιχεϊα &τινα ή επιστήμη εκάλεσε πτω
μαίνην καi &τινα σvνίστανται είς' την ακαθαρσίαv την παραyομέ
νηv υπό των απειραρίθμων μικροβίων των έvδιαιτωμέvωv είς τάς 
ίνας παντός ζώοv. Χημικως λοιπόν καi βιολοyιi<ως ή κρεοφαγία 

· καταδικάζεται ώς όλεθρία εξις. 'Αλλ' ούχ ηττον καταδικάζεται
κοιvωvιολοyικως ώς είς 16 ετrακροv βάρβαρος. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Η WΥΧΟΛΟrΙΑ ΙΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ IDN FPAIODN 
Tou· Μωρις Ν{κολλ - Πρόλογος Σοφίας "Αντζάκα. 

Το ολιγοσέΛι�ο τουτο βιβλίο 
έρχεται να πληρώσει ενα. κενο για 
το Έλληνικο ά.να.γνωστικο κοινο 
πού !σως να ένοιαφέρετσ.ι i5χι μό
νο για την ψυχολογία του &νθρώ
που ά.λλά, παράλληλα

1 
και για 

το βαθύτερο και κρυμμ[Jο ψυχο
λογιχο νόημα ά.ληθειων πού έχουν 
θ ' , , , , ι ~ αμπωσει απο Ί.'ο - περασμα των 
αίώνων. 

'Ίσως να μην είναι εύρύτερα 
γνωστο δτι οι Γραφες μας οινου·J 
το κλι.ιοι για μίαν έρμηνεία σε 
τρία έπίπεοα: πού, σε πρώτη μα-

. τιά, μπ9ρεϊ να φαίνονται ά.συσχέ-
1 

ξ' ''Ο 
, τιστα μετα υ τους. _μως, για 

•τον γνώστη, αότα τα τρία. έπίπε
οα δεν είναι παρα τρεϊς βοcθμ(δ"ες

' -ι\ \ , 
β - \ ' που, οcν Ί.·ις ανε ει μι;; συνεπεια:,

θα τον όδηγήσουν στο τέρμα.
Στο πρωτο ά.πο τα τρία αύτα

, , � , ..., \ , 'ζ επιπεοα, εκεινο που αποκομ•. ου-
με ά.πο τις Γραφες είναι.ή ήθιΥ.η
�ι�ασκαλία και ή έφαρμογή της
στην καθημερινή μοcς ζωή. Το
( / ' \ Ύ \ ' , επομενο, που ειναι και το αντι-
κείμενο του βιβλίου αύτου, είνάι
το ψυχολογικό .. Και το Ι τρίτο, '

\ , f Τ \ t β ι το ανωτατο, ειναι το υπερ ατικο.
Ώς τώρα, ή παρά�οση, ό κλη-• 

"'' ''βλ 
' 

Γ ρος, η παιοεια, ε επαν τις ρα-
φες μόνο ά.πο την ήθικη και την

' β \ ' \ υπερ ατικη σκοπια τους, χωρις
να ύ,:.οπτέύονται καν την ένόιά
μεση έρμηνεία, ·την ψυχολογική. 
Γι' αύτό, δσοι θέλησαν να περά-

, , ' 'θ , �, ·, σουv απp το η ικο πεοιο σε χα-
' ( β ,. "' 1 τασrασεις υπερ ατιχες,οιαπιστω-

σαν δτι το χάσμα �ταν πολύ μεγά
λο για να ύπερπηοηθεϊ. Χρέια
ζόταν μια γέφυρα. Και �ύτη τη 
γέφυρα την προσφέρ�ι ή έρμη
νεία στο ψυχολογικο ψόίο. Αύτο . 

. ά.κριβως το κενο πληρώνει ό Μω
ρις Νίκολλ. μ' αύτο το βιβλ(ο .. 

'Ο Μ' ' Ν' λλ '' 
' 

ωρις. ικο αρχιqε την
ά.να�ίφηση των έσωτερικων τ.:ε-

~ ' \ \ 'ξ. ' ριοχων του απο την ε ωτερικω� 
-,·ερη έπιφάνειά τους, προχώρησε 
μf.σα. ά.πο την πολυτ.λοκότητα 
του ψυχολογικου Πεόίου και έ
φτασε ώc. την ύπέρβα'ση Καθως 
όLαπίστωσε, άτ.:ο την πείρα του, 

Ι ) / ';' ( 1 ποσο απα.ραιτητη ηταν η γνωση 
του ψυχολογικου Πεόίου, θcλησε 

\ ) 'ξ \ \ \ (,, � να ανοι ει στο χ.οινο μιαν εισοοο 
\ \ ) / / για την εσωτερικωτερη κατα.νοη-

ση των Γραφων Και την ούσια
στιχ.ώτερη; cf.λλωστε, για τον &ν
θpώπ_ο Γι' αύτό, ά.κριβωζ, ή συμ, 
β λ' ,, '"' ' β 1 ο η του εχει ιοια.ιτερη α.ρυτη-
τα. ά.φου όεν προέρχεται μόνο ά.πο 
ενα.ν θετικο έπιστήμονα., ά.λΛα 
, \ ,, , ' ' . ' ,, α.πο εναν επιστημονοc που εχει 

1 
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' '("; Ι \ ) τ.ροσωπιχα εζε?εU'Ι ησει,. με αΙι-
τικcιμ· νιχό -ιρόπο, τό έσωτερικό 

t\ \ ( / β ·\_' ' του ωc την υπερ ασr, . uτος
Ύ t i ι ' \ \ ι ει,αι χι ο Λογος που τα. γραφο-

μενά 1 ou δεν ά.ποτελοϊίν προιον 
θεωρίας, ά.λλά άνακαλύψεις «έπι
στημονιχές». 1\.ί' αύτό το'J τρ6πeι 

Ι , Ι \ ,ι ) πετuχε, ατομ•.χα, την ενωοη επι-
στήμης καί μεταφuσικης στά 
β 'θ ~ .,. , α γι του ειναι του, προcφεpο'Ι-
τας στούς νεC:ηερούς του ενα πα
ράδειγμα. γιά μίμηcη. 

Το Ζδιο συνθετικό .νευμα. ι:_α 
ρακτήριζε κα.ί -ιόν πρωτο του δά
σκαλο, τόv Κάρλ Γιούγκ, πού σu
'Ιένωσε, εσωτερικά, έπιστήμ·η 
και θοησκεία, τέχνη καί φιλοσο
φία. 'Ο Γκοuρτζίεφ κσ ί ό Ο>:.1-

σπένσκυ, άτ,ο την αλλη, πέτυχαν 
κάτι παρόμο•ο, αν και στο οιχό 
τους c ίχοδόμ η μα σuνθέτο ιται οί 
Οετιχες έτ,ιστημεc με τις άρχες 
της Φιλcκαλίας. 

Α, , ζ' , ' ''λ uτον, μα ι με μερικοuς α -
)ους, πού είχαν την ίκα.νό-::η-;--α 
της c:ύνθεσης, είναι κα:ί οί πρό
δρομοι ένός νέου &νθρώτ.ι'ΙοU τύ
πc,u και μιας άνθρωπότητα.ς πού 
τη διακρίνει ή σuνθετικότητα και 
οχι ή διάσπαση, μιiς άνθρωπό
τητα πού χάρ·η C, τ-ην εσωτερική' 
ψuχολογι}:ή, οι,νθεση -;:ων άντι
θέσεών 1·;1c:, θ� κα:Ί"::ιλύοει -:όν s
σωτερικό πόλεμό της, άλλά χαι 

\ 'ξ ' \ ' ( β \ τοJ ε ωτε;->ικc,, μια και η ασικη
αίτία του τ.ολέ..μοu 71·ροέρχετ::ιι 
άnο την ψuχολογικη σύγχρουc;η 
στο έσω-ι·εριχο τuυ κ::χ.θε άτόμοu. 

1\1' αύ;,·η τη συνθετική, έσωτε
ριχη πορεία, πού μόνο 70 ένοιά
μεσο τμημα της περιγράφεται 
έδω, ό ανθρωπος σuνοέει αύτά 
πού, κατά κανόνα, θεωρουνται 

, Ι λ 'ξ ,, αντιπα ες παρα·,•α εις, οπως π.χ. 
• ψ λ / \ ( / η uχο ογια και η με·:αφuσιχη,

η γενικώ� ερ:χ, η έπισ-:-ήμ·1 και ·η 
Ορ·φχεία..

Θά ηθελα 'Ιrι. έπισημάνω στο'J 
cίναγνC:)στη κάποιες νύl;εις ύπερ-
β ~ , 1 ' ατικ ης φuσης, πc,u χανονιχeι: 
δεν θαπρεπε νά εχοuν τη ΘLσ·ι; 

' ' ' ' β βλ' ''Ο 
τους σ α.uτl) το ι ιο. μως,
ά.πό μι:ι.ν uλλη σχοτcιά, οιχαιολο
γουν-;-αι έπειδη ά.φήνuυν 'JCI. δια-

/, \ t / C β φαινετα.ι τc, επομενc, υπερ α:1 ι-
' '� , \ ' ,.,, β , κο, στα.οιο • uτες οι 'ΙUζεις ρι-

σχονται στην παρα.βολ η 1 ου Σπο
ρέα πού εστ.ει σε «ά.νΟρώπους» 
στ fj Υ') χαι G'!"Ύ)V ά.να.φορά στον 
'Ιούδα χαί στον προορισμό -ι·οu."'\

Τ

'ξ '. 
β'�λ 

\ 
><:,

Ι ,,u εις 1,ou υτω αl' QUV την ιοεα 
οτι ύπάρχει Θcϊ:ο Σχί-οιο, Π ροο
ρισμός κα.ί ό ι;μα. 

'Ο j_:i - Μω;,ίς Νίχολλ γεννή
Οηχε ,ό L884 οτη Σκωτία. 'Ή
ταν γιος -:-ου γνωοτου λογοτέχνη 
/.ΙΧt κριηχου, Σερ Ούtλλιαμ Ρό
μπεp7σον 1 τίκολλ. Στη νεότητά. 
του γνώρισε �ιάσημες τ.ροσωπι
κότ·ψες στις συγκεντρώσεις του 
τ.ατέρα του. 'Ανάμεσα σ' αύ,ούc 
η-:-α.ν ό Λ6υδ� Τζώρτζ, ό ''Α
σχοuιθ, ό Σερ Τζα�ημς JΊ1πά.ρρu, 
ι vεαρος τό,:: Ούtνστων Τσώρ
τσιλλ και ό Λόρδος Ρίντελ)·. 

Ό Νίχολ,_ 7ε)είωσε μc: &ρισ7α 
70 Καίμπριτζ χα.ί συνεzισε τις 
ιηρικες σπουδές του στο Παρί
σι, cτό Βερολί'Ιο, στη Βιέννη χ::ιί 
σ7η Ζuρίχ·η. Στον λ' Παγκόσμιο 
Πόλεμο είχc &ναλάβ:::ι τη διεύ
θυνση ένόc, νοσοχομείοu στην 
Κα.λλί11ολγ1. Τις πολεμιχές -;-οι, 
έμπει:)ίες τις τ,ερι� ραψε σ-;-ο βι-
βλ, 'l . , , , ιο του <ω εσοποταμ\α» με το 
ψεuοώνuμο «Μάρτιν Σουαίην». 

Το 191ί κυκλοφόρησε ενοι. α.λ
λο του βιβλίο μέ -ίτλο «Ή Ψυ
χολογία των 'Ονείρων». Σ' αύτο

, , 'ζ , β θ' 
, μεσα εκφρα ει 70 α u του χρεος

------------------
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στον Δρ. Κάρλ Γιούγκ, πού κο:ν- χο τους την ύπέρβαση �ης βίας' 
τά του ε!χε μαθητεύσέι σ� Ζυρί, πού· χαρακ1ηρίζε� 1:0 σημερ�νο · 
χη: °'Αργότερα, οιακρί�ηκε. ώς έπίπεί,ό της ά.νθρωπότητας. Μ' 
πρωτοπόρος στην ψυχολογικη . &.λλα λόγ�α, με το βιβλίο μου αύ
lατρικη και οημοσίευσε ι πολλες το έπιβεβαιώνεται ή ί,υνατότητα 
μελέτες πάν� σ' rι.ύτήν. :ο Ούtλ- της ά.νάπτυξης ένος �λλου έπιπέ
λιάμ Μακ

, 
Ντούγκάλ συχνα πα- , οου πού ξεπερνα τη βία». 

ραθέτει ά.ποσπάσματα ά.πο τομς 'Ο Ράλφ Γού�τς 
1

λέει τα rcαρα
νευρο-ψ1:χολογικούς . τόμους του . κάτω για τον Νίκολλ στο βιβλίο, 

Το 1922, ό Δρ. Νίκολλ ?tηγε του:-«Ό Κόσμος των, 'Ονείρων>): · 
στη Γαλ1ιία, στο Ίν�ηϊτουτο του '«Χαρακτηριστικό του·, �ταν ή 
Γ. Γκουρτζίεφ, 8που εμειvε , έκπληκτι,;cα σαφης ί,ιΜύπωση 
tνα χρόνο: Ε!χ� -Vjί,η συναντήσει, της ψυχολογίας του Κάρλ Γιούγκ 
τb 1921. τον .Ρωσο μαθηματικο και ή πρωτοτυπεία _του στη οια- , 
και φιλόσοφο ; Πητερ Ούσπέν- τύπωση της ψυχαν&.λυσης. οι ι 
σκυ, �αι ε!χε παρακολο�θησει τη έπαγγε:λματικές -τού έργασίες 

-ί,ιί,ασκαλίcϊ ·του. Συνέχισε να την ε!ν�ι lοιαίτερα είJληπτές 'για τούς
Π�ρακολουθϊι &ς :·το 193_1, Οταν άμόητους». 
ό. Ούσπένσ'κυ τον, έξουσιοί,ότησε οι κριτικες χαιρέτηqάν αύ;.ό , 
να ά.ρχίσει να 8ιδάσκει τις lί,έες του το. ·,βιβλίο με τα πα:ρακά-τω 

- Γ ζ' ' ' '� Τ' , 'Α , , , , , .του .. κουρτ ιεφ · 9"ε ομαοες. ην σχολια: « π "όλα τα βιβ)..ια που 
έργάσία αύτη τη συνέχισε ώς την εχω διαβάσει γι'α το νου και τη 
ή μέρα του θανάτο1.1 -του. Σ' αύτο οιί,ασκαλία του. 'Jησου, κανένα· 
το οιάστημα: εγραψε tνα πεντά.:. ί,εν ηταν τόσο πολύτιμο . 8σο αύ
τομο σχόλιο · για. τη ί,ιqασκαλία τό ... Θα πάρει τη θέση του στο 

~ Γ ζ' Ο"-' ' λ' ζ' ' ' των κουρτ •εφ - υv,.ενσκυ . προσκεφα ο μου, μα ι με. την· 
Για την ί,ιοασκαλfα του, ό Νί-. Καινη Διαθήκη, την Μπαγκαβ�

κολλ ε!πε . κάποτε: «' Ακριβώς , γκι τα και τον Πατατζάλι. Προ-
J! ' . λ' ' J! βλ' '' θ' '' 'λ λ . υπως 'ανακα υπτουμε σημερα υ- . επω οτι � εχει μεγα η κυκ ο-
λων των εlοων τις χημικες ού- φορία. Κανένα βίβλίο ά.π' /5σα 
σίες, σουλφανιί,αμ:ίgη, πενικιλλί- εχω 8ιαβάσε,ι ώς τώρά ί,ε� μου 
νη και στρεπτομυκίνη, ετσι θα ε8ωσε τόση �ύχαρίστηση και τό
πρέπ�ι να προωθήσουμε τη με- ση ούσιασ'τικη γνώση. "'Αν οί 
λέτη των 8ηλητηρίων του νου και ά.ναγνωστες · νομίζουν 8τι ύπερ- · , 
των' αϊσθημάτων ,' πού σκιαγρα;- βάλλω, ,&ς το οιαβάσό1)V κι ί.ίστε- , 
φεϊταί σ'τα Εύαγγέλια». ρά &ς οιαφωνήσ9υν. μαζί μοv, ·&ν ·· 

'Όσο για την πρ,όθεσή του σχε- μπορουν» Time a.nd Tide.

τικα με το γράψί-μο αύτου του '«Ό Δρ. Νίκολ� 'χειρίζετάι την 
του .εργου, ε!πε: <<'Ή πρόθεσή , κεντρικη μορφη της Εύαγγελικης 
μου ε!νσ-ι να οείξω &τι 8λη ή οι� ά.φήyησης με μεγάλη εύαισθησία, 
οασκαιία πού περιέχεται · στα λεπ't'ότητα. και. σεβασμό». The

Εύαγγέλια, καθως και πολλες · Listener. 

�� "' ' ' Α'' ' ,· 'θ β αλλες · οιοασκαΛιες, παλιεc, και , «... 1,το :τ-ο ασυνη. ιστο ι-
νέ�ς, στη σύν-ι-ομη περίοί,ο . της, βλίο ρίχνει τέτοιο φως στη δι�α: 
γνωρ-της ίστορίας, εχουν για ι1τό-. ��λί,α του Χριστου· 8σο κανένα 

.1 

ΆΙ 
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' ''' '' � β' FI απ οσα εχω οια. α.σειη. ermon 
Oυld. 

Παρ' 5λα. α.ύτά., 5ποιοc: �εν 
ε!να.ι έί,οικειωμένος με το εργο 
του Πητερ Ούσπένσκυ, «' Ανα.
ζητώντα:,:; τον κ6σμο του Θα.υμα.
στουη, πού έκθέτει τη οιοα.σκα
λία του Γ.Ι. Γκουρτζίεφ, θα ου
σκολευτεϊ να είσχωρήσει στις 
'ξ ' λ ' , ' ε α.ιρετικα. επτες α.ποχρωσεις 
των νοημάτων της Γρα.φ'ijς, 5πως 
σκιοcγρα.φουντοcι ά.πο τον Νίκολλ. 
'Επίσης, μια μελέτη των εργων 
του Κά.ρλ Γιούγκ, ίοιοcίτερα των 

Άnοuτίιοατε 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ 

τούς χρuοόδετοuς 

τόμους 

ΙΛΙΣΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

1956-1958 

1959 -1961 

Οί. σuνδρομη1101ί τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 
δ11κα11,0Οvrαι νά τούς όγορά .. 
σουν ΜΟΝΟΝ δρχ. 120 άντί 
11ης τρεχού,σης 11uμης των 
140 δραιχμωv. 

«Το Πρ6βλημα. του Τετά.ρτουη,1 
'Α ' · ' 'Ι'β Ρ « · παντησΊ) στον ω η, « ο-

ζά.ριουμ Φιλοσοφ6ρουμη η του 
Η.Ο. Μάρτιν, «'Ένα Πείρα.μα. 

' Β'θ 'ζ ' σε α οςη, προετοιμοc ει, Κlλτα. 
τον καλύτερο τρ6πο, στην κα:τα.
ν6·ηση τl)υ παρ6ντος εργου. 

Μ' αύτά τα λίγα. γr,σ τον Μω-
ρις Νίκολλ και τrι εργο του, ά.φή-

' , , . ' , β θ' νω τον ανα.γνωστη νrJ εμ α. υνει 
μ6νος του στον κ6σμο των Γρα.-

~ ,, ,, ' 'λ β φων, ετσι οπως τον συνε α. εν 
έσωτερικά, ό συγγραφέας. 

Μήv , ',tJ:ν α β α �1\ε ι ς .-
ΜΕΡΙΚΟΙ φίλοι τοϋ 1-
Λ I Σ ΟΥ στέλνουν την 
συνδρομή τους άφοϋ ά
ναyκασθοϋμε, μέ λύπη 
μας, να τούς ένοχλήσω
με μέ ύπενθυμίσεις, οί 
οποιες κοστίζουν καί 
χρονο καi χρηματα, η 
νά στείλωμε είσπράκτο
ρα, που κοσ,τί(ει tη.ίσης, 
δηλαδή άφαιρεϊ άπο το 
περιοδικό ενα μέρος της 
συνδρομης 
Οί πολλοί είναι τακr•
κοί. Έ ν ώ σ ο υ μαζl 
τους! 
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U[PI TU! · ΟΑΝΑΤΙΚΌ! .OOINU! 
'Υ πο του Έπ. Εισαγγελέως Έφετών 

κ. ΠΑΥ ΛQΥ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 

Όδvνηρή έπαyyeλμαηκή έμπe\ρία 
40 έτων καί άρμοδιότηs μοv δίνει τό 
δικαίωμα ψήφοv στό ζήτημα, ποv 
είναι ίσωs τό μeyαλύτeρο άπό όσα 
άνημeτωπίζeι ή έyκληματολοyία καί 
ή φιλοσοφία τοv δικαίοv 

Όλοι θά ξέρετε πώs ο! θεοί καί ο\ 
πρώτες θρησκeίεs έθeσπίσανe κα\ l-

. φαρμόζανe τήν ποινή. τοv θανάτοv. 
ΈκεJνοι μαs τήν έπρωτοδίδαξαν •αί 
εφθασe ώs έμαs μέχρι σήμερα. Γιά τό 
παοαμικρό άδίκημα ό Θeόs στό Μω-

·, σαικό νόμο άπeιλeί μέ θάνατο, μέχρι
κα\ τή μοιχεία, διά λιθοβολισμοv. Θε
σπίζει, άνάμεσα σέ άλλα στό Δεvτe
ρονόμιο 1: .«Χήραν καί όρφανόν ov κα
κώσeτe έάν δέ κακία κακώοητe avτovs
καl καταβοήσωσι πρόs μ'Ξ, άκοη άκού-'
σομσι τf\s φωνf\s αvτων κα\ όρyισθή
σομαι σφόδρα καl άποκτeνω vμαs»
(σημ.• τό· «κακία κακώσητe» σημαίνει
έκ δόλο\ι). Ό Zevs μέ' τόν κeραvνό τοv

θανατώνει όποιον Κ<:!Κοvρyήση. Η Αλ-
, λοs · yπο�θόνιοs έλληyικόs Θeόs, ό 

Πλούτων, παραyyέλλeι μόλιs τοv 
πηyαν τό ληστή Σώστρατο: «Οvτο
σl μέν δ ληστήs Σώστρατοs els τόν 
Πvριφλeyέθονα έμβeβλήσθω, κα\ πα
ρά τόν Τιτvόν άποταθείs κeιρέσθω 
τό -ί'iπαρ καί vπό τf\s/Χιμαίραs τά μέ.:. 
λη διασπό:σθω». (Νά τόν ρίξοvν q-τόν 

. Πvριφλeyέθονα, νά τοv κόψοvν τό 
σηκωη ι<αί ή Χίμσιρα νά τόν διαμeλί� 
ση) · (Λο\,κιανοv: Νeκρ. Διάλοyσs 
Πλούτωνοs καί Σωστράτοv). 

Μέ τήν πρόοδο κα\ τήν' έξέλιξι τοv 
πολ ιησμοv όλο κσί πeρισσότepο yί
νeτc·ι πιό άπeχθήs ή ποινή -τοv θανά
του, πολλαπλασιάζονται ο\ κατήyο
ροί τηs κο ί ο! νομοθeο ίes πολλών ι<pα
των, στήν Εvρώπη, τeλέvτι ία κα\ σέ 
ώρισμένes Πολιτeίes των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τήν eχοvν καταργήσει. 
'Αλλά στά κράτη ποv εχοvν καταρ
yήσeι τή θανατική ποινή, όπωs στήν 
Άyyλία κα\ στήν Γαλλ,ία, κό:θe τόσο 
άποδίδeται ή τεράστια αvξησι τf\s 
έyκλημαηκότητοs σ' αvτή τή κα-ιό:ρ
yησι καl σvζητeίται ή έπαναφορά 
τf\s . θαναηκf\s ποινf\s, τοvλό:χιο-τον 
yιά ώρισμένα έyι<λήματα. 

* 

Τό θέμα εχeι δύο πλevρέs καί πρέπει 
νά έpevνηθη μέ μεyό:λη πeρίσκeψι καί 
προσοχή κα\ άπό τls δύο. Ή ,μία είναι 
ή πλevρά τοv άτόμοv ποv έyκλημό:
τήσε, ή άλλη τοv άθώοv κοινωνικοv 
συνόλοv ποv τdλαιπωρeίται καl υπο
φέρει άπό ΤΟ εyκλημα πρό πάντων 
στήν περίοδο πού περν&με πού τό 
fyκλημα στίs χειρότερεs μορφέs τοv 

' j 
j 
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(y, αyκστερισμός, φόνοι άθωωv, vαρ
κωηκά κ λπ ) ζωνεt σάν ερπηs ζω
στήρ όλη τήv vδρόyειο καί άπειλεϊ 
τόv ίδtο , όν πολιησμό, iδίωs δέ τά 
vσρκωτ11 ά καί μέ όλοκληρωηr.έs έκ-
φvλίσε1s καί έθvοκτοvίεs 

'Όσοι προσέχοvv μόνο τό cησμο 
πού έyκλημάτ�σε καί όχι τό κσιvωvι
κό σvvολο, μοtάζοvv σαν νά eχovv χά 
σε1 τό εvστικτο τηs κοιvωvικηs αvτο
σvvτηρήσεωs καί σάv vά άρvοvvται 
yιά τήνκωvωvία τό διι-αίωμα της άπο
τελεσμαηκηs άμvναs κατά τοv έyκλή
ματοc. Ή κατάστασι αvτή εΊvα1 πρό
δηλα νοσηρή καί δ1καιώvει τό γνωμι
κό τοv Πώλ Γκωyκέν (στό «Σvyχρο
vο Πλοvταρχο») πωs· «ό πολιτισ�όs 
εΤvαι παράλvσιs». - Ό vπεραvεπτvy
μένοs πολ ιησμόs αύτωv των άvθρώ
πωv τούs παρέλvσε τό εvσηκτο τηs 
αvτοσvvτηρήσεωs ,ηs κοινωνίας καί 
της άμvνάs τηs έvαvτίοv τοv έyκλή
ματοs, πού άπό τήv άημωρησία η 
τήν έλαφρή τιμωρία θά φοvvτώvει όλο 
καί περισσότερο! . 'Αλλ' όταν ή δι
κέλα τοv yεωρyοv δέv ξερριζώvει τούs 
άyριοvs άyκαθερούs βάτοvs, οvτε 
τούs κόβει σύρριζα ή ψσλλίδα τοv, 
αυτοί φovvτώvovv καί σvμπvίyovv 
τά τρvφερά χρήσιμα φvτά καί τά εύ
yεvικά λοvλούδια πού μαραίνονται 
yρήyορα 

Ό Βίαs ό Πριηvεvs, άπό τούs έπτα 
σοφούς, ητον δικαστής 1<0 ί σό:v σοφόs 
πού ητσν όταν κσταδικαζε σέ θάνα
το, βρηκε μία φόρμοvλα vά σvμβιβά
ζη καί τή σvvαισθηματική πλεvρα 
τοv άνθρωπισμοv πρόs τόv κατάδικο 
καί τήν προστασία τηs κοινωνίας άπό 
τόv έyκληματία. Μόλ1s vπέyραφε άπό
φασι θαναηκηs καταδίκης καί τήν πα
ρέδ1δε στόv άρμόδtο yιά τήv έκτέλεσι, 
άρχιζε τίs κλάψες. Κάποτε άπορημέ
vοςδ άρμόδιοs τόv έρώτησε. «Τί επα
θεs καί ό ίδιος δικάζεις καί δ ίδιος 
!<iλαίs; » ( « Ώ ovτos τί παθών αύτόs 
δικάζεις καί κλαίειs; ») Μέ τήv εvvοια 
πώs ηταv στό χέρι τοv δ1καστη νά 
μή δ1κάστ� σέ θάνατο- Καί ό Βίαs εδω
σε τή περίφημη άπάντηση: «Πρέπει 
vά άποδώσοvμε στόv άνθρωπο (110v 
καταδικάστηκε) τή σvμπάθε1ά μαs 
καί στό νόμο (πού προστατεύει τήv 
κοινωνία) τήν καταδικαστ1κή ψηφο>'. 
(«Δεί άποδοvναι τ Ό μ έ V φ ύ σ ε  1 
τό σvμπαθέs τί;) δέ Νόμ� τήν ψηφοv» 

Στήv &σκησι τοv σκvθρωποv μοv 
λειτοvρyήματοs, άκολούθησα την τα
κηκή τοv έπιμερισμοv τηs μέριμνας 
yιά τόv εγκληματία καί της μέριμνας 
yιά τήv προστασία τηs κοινωνίας σέ 
δύο στάδtα. Στό πρωτο στάδιο, όσο 
κρατοvσε ή προδικασία (άvάκρισιs, 
πρότασις στό Σvμβούλιο yιά τήv εκ
δοσι βοvλεύματοs) καί κατά τή δια
δικασία στό άκροατήριο, όλη μοv τή 
προσοχή, yιά την πιό λεπτή έξοvv
χ ισι τηs v_ποθέσεωs τήv άπορροφοίίσe 
άποκλειστικά ή μέριμνα yιά τόv κατη
yοροvμεvο, μήν πλανηθοvμε καί κατα
δικάσοvμε κανέναν άθωο. 'Από τήν 
σ-τιyμή όμωs πού έσχη�•άηζα πεποί
θηση πώs ηταv evoχos, περvοvσα στό 
δεvτερο στάδιο καί δέv εβλεπα τίπο
τε άλλο παρά τήv προστασία τηs 
κοινωνίας 

Όταν κατηyοροvσα στην είσαy
yελική εδρα άπεχθη κακοvρyήματα, 
σάv τοv yvιov πού σκότωσε τή yρηά 
μάννα τοv χωρίs αίτία, στοvμ11ωvταs 
μισή ώρα τό κεφάλι τηs στά κάyκελ
λα τοv μπαλκοvιοv, ή σάv τοv vέov 
που, μέ διμοιρία σvyyεvωv τοv, εσφα
ξε τελετοvρyικά στή κοίτη χεψάρ
ροv, μtά δεκαεξάχρονη καλλονή, μο
ναχοκόρη τηs χήρας μάvναs τηs, μό
νο y1ατί έπροτίμησε ν' άρραβωvισ
στη άλλον καί όχ1 τόv σφαyέα τηs, 
ηταv ώρες πού ό σεισμοyράφοs τοv 
περί δtκαίοv αίσθήματοs μέσα μοv 
πvpαΥτωμένοs άπό τούs σvvεχείs ί
σχvρούs κραδασμούς τοv μ' εκαvε vά 
προτείνω, άμείλικτα καί άδίστακτα 
θάνατο κσί τά δικαστηρια καταδίκα
ζαν σέ θάνατο 

Πρώτη δοκιμασία πού αίσθάvθηκα 
ηταv τή vvκτα πού εφεvyα άπό τό 
Κακοvρyιοδικείο πού δίκασε σέ θάνα
το τό μητροκτοvο. • Ακοvσα λvyμovs. 
ΤΗταv άπό τή yvvα{κα τοv μελοθάvα
τοv κt' άs μήv τήv διέκρ1vα μέs στό 
σκοτάδt. Μια έσωτερική φωνή μοv 
ελεyε: «Κλctίει προκαταβολικά yιατί 
μέ τήv πρότασί σοv θά yίvη χήρα καί 
τά παιδιά τηs όρφανά». Mov φάνηκε 
πώs κάη δάyκωσε δvνατά τή σvvεί
δησί μοv Ύστερα ηρθαv κάποτε καί 
οί κρvεs ώρες. "Επρεπε vά έκτελεσθοvν 
οί θανατικές ποινές. Νά καταρτίσω τό 
«πρόγραμμα», όπως λέyεται έπίση
μα, τηs έκτελέσεωs στόν t<'αθωρισμένο 
τόπο καί νά τό κοινοποιήσω σέ όσεs 
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υπηρεσίες με-ι"έχοvν. Στή φvλακή πού, 
. θά προετοιμάση· καl θά παραδώση,.τό 

· μελλοθάvατο,στή χωροφvλακή ποv θά
τον 'μεταyάyη, στο φροvραρχεϊο που
θά στείλη τό έκτελεστικρ άπόσπασμα,
στο Δήμαρχο ποv πρέ:rτε1 vά παρεv� ..
ρεθη, στή Μητρόπολι vά σ-rείλη πατrδ:
yιά τή κηδεία κλπ.· Πρώτη μοv .δοv-
λειά ηταν . vά όρίσω ΕΓΩ τήv ήμέρα

. , καl τήν ώρα τf\s έκτελέσεωs, πού :τrρέ
, . πει vά yίvη πρίv άvατείλη δ :ηλ1οs. 
· ', Αvτή ή _δοvλειά 'fiταv ·το μεyαλvτερο

ψvχ1κό μοv μαρτvρ10. Καθώς .φvλλο
μετροvσα τό έπιτραπέζιο ήμερολό:yιο
yιά iιά ΔΙΑΛΕΞ� τήv ήμέρα καί vά
!δω καί τήv ώρα τf\s άvατολf\s, αρχι-

. ζαν τά άvαρωτήματα πρόs τόv έα\.
τό μοv Ι -Ίτοv μοv τρvποvσαν τή σv
vείδησί ι,.:οv σ&v κρvα λεπίδια: «Τί 
;κάvειs τώρα; δρίζειs τήν ήμέρc;,: καί 
τή στιγμή πού θά πάψη μία ζωή vά 

. υπάρχη ; Καl ποιρs εlσ' έσv ποv τό 
· κάνεις αύτ?; 'Ανθρώπινο πλδ:σμα κ1'
έσv, τό ίδ10 καl δ κατάδ1κοs. Μέ ποιο
δii<αίωμα �αίρvειs μιά ζωή ποl!ι δέv
τήv εδωσεs ,·έσv; »

Αvτή είναι , ή «6δvνηρή έμπειρία» 
μοv άπό τή θανατική ποινή; αvτά 

. είvα1 τά αyvωστα εls τovs αλλοvs έπι
' ,χειρήματα JTOV εlσφέρω ένο.vτίον τηs 
· καί ο.vτό είvαι «κατ' άρχήv» :rό σv7 

μπέρασμά μοv I σvμφωvο καί μέ το φv
σικό vόμο: «Κανέvαs αλλοs δέν εχει .
τό δtκαίωμα vά άφαιpf\ τή ζωή άv
θρώποv έκτόs άπό' τήv. υπέρτατη δv-.
vαμη ποv'τήν εδωσε».
. , Αλλά πωs .,θά προστατεvθf\ ή ΚΟΙ-· 

νώvία άπό τό • εyκλημα αν καl όταv
καταρyηθf\ ή πο1iιή τοv θανάτοv; θά

. προστατεvθf\ άρ1σ;rα καi καλλίτερα

. μέ τά αμετάτρεπτα, μέ τά άμείωτα ·
ίσόβtα δεσμά ποv εχοvν τό πλεονέ
κτημα vά μήν κάvοvν τή Δ1κα1οσvvη
καί τήν Πολtτείο «φονηδ:». �έχρ1 τώ
ρα. δ όροs· «ίσόβ1α» είχε μείνε� τελείως

' κενή λέξ1s στήν. 'Ελλάδα. τΗταν σάν

vά παίζοvμε · «τis κοvμπάρεs»: .. ·Σαν
. va: μηv εφθανε ή ασω,η «εκδηλη» έ

' π1είκε1α ποv δείχνοvv όλα· τά δ1κα
στήρ1α δημοσία, άκολοvθεί ή «άδη:.. 
λη δiαπvοή» τf\s έπιε1κείςχς1. η δποίςι 
φθάvε1 κάl σε άκράτεtά μέ σvντομεs 
άλληλοδtάδοχεs με1ώσε1s τf\s άρχ1κf\s 
πotνf\s (έκτίσε1s, σέ άyροηκέ's φvλα
κέs, άvαστολέςέ-πl έκτίσε1 2/3, μετρ1α
σμοί, χάρ1τεs κλπ.). Ή πο1vή καταv-

ταί11ε1 πτηηκό υγρό σάv αίθέραs πού 
μόλιs άvόίξε1s τό μποvitάλ1 τοv 2 � ·j 
φορές χάvετα1 όλρs, Γ1ά vά μήv άvα.,. 
φέρω όσοvs βyσίvοvν άπό τή "φvλακή. 

· .μέ τήv «άvήκεστο βλάβη», χάptς' �
άσvvείδητοvs y1ατροvs, έvω είvα1 v::.
y1έστατο1 καl yvpίζovv στοvs δρό
μοvs. Σ' αvτή ,. τήv yέvική έvτvπωσι
της tqχίστηs έξατμίσεωs τωv Ισοβίων
καί -tων άλλωv πο1vωv 6φέίλετα1 καi
ή άθvμία τοv κο1νοv στήv κvβερvηη
kή δήλωση τf\s μετατροπf\s τωv θα-. •vατ1κωv ποιvωv ποv έπέβαλε τό 11-εv
ταμελέs. έφετείο και ή δvσπ1στίq, τοv 
στή δήλωση τοv κ. Ύπ9vρyοv τf\s 
Δικcχιοσvνηs πώs τά Ισόβια είvαι μπο
κατάστατο τf\s πoιvf\s τdv θαvάτοv_ . 
'Αλήθεια είvαι! Koi μάλt('Ί'α θ� θεω
ρείται χειρότερη· ποινή τά άτrαpαμε,ίω- · 
τα Ισόβια άπό τήν ποιvή τοv θάνα
το11. Γιατl θά εμπη δ κατάδικος .στή 
φvλακή μέ τά ·δvο τοv πόδια και θά' 
βyf\ πεθαμένος μέ τά , 6κτώ πόδια 
τεσσάρων νεκροπομπων. Δέν φθά
vοvv, όμως, ot �λέs δηλώσεις κα\ ο! 
καταδίκες fι μετατροπές εls Ισόβια μέ · 
τό σημερινό vομοθεηκό καθεστώ�. 
θά · ψηφισθη vόμοs πού θά θεσπίζει . 
τά .· άπαpαμξίωτα Ισόβια καταρyοv
�έvηs τf\s πoιvf\s τοv θσνάτοv, άλλα 
θά περιληφθη καl διάτο.ξιs, ά'!άλοyη 
μ' έκείvη πού εθεσε. δ Ζάλευκος άκρο
τελεvτια στή vομοθεσ\α τωv Λοκρωv 
των Έπιζεφ1.ιρίω11. Έπi 200 χρόvια 
θά άπο.yορεvεται κάθε τροποποίησι 
fι κατάρyησ1 τf\s δ1ατάξεωs περί ά
παραμειώτων Ισοβίων κο.Ι θά άποτε
λεϊ βαρύ πο1ν1κό. άδίκημα κάθε σχετ1-
γή πρότασί fι άποτόλμησ( έλαττώ
σεωs τf\s πο1vf\ς. Μέ τον κοιρό θ'_ ά
κοvε1 κανεis «Ισόβ1α» καί θά τον π1άvη 
pίyos πώs πρόκε1ται νά ,;ον ,έvταφ1ά-, 
σοvν ζωντανό. 'Έτρ-ι καί μόvο υπ'· 1 

αvτή - τήv προΟπόθεσι τf\s θεσπίσεως 
άπαρομειώτων Ισοβίων, έξασφαλί
ζετο.1 ή yεν.ική πρόληψις τοv έyκλή
ματοs καλλίτερα καί άπό τή θαviχη
κή ποιvή, προ·στατεvετα� ή κο1vωvία 
καl θά εχη πλf\ρεs vόημα ή φράσις . 
τοv κ. Πρωθvποvρyοv: . «ό:rαv λέμε 
Ισόβια, έvνοοvμε Ισόβ1α».· Δ1αφορετ1-
κά1 όσο. σκληρό και qν είvα1 δσο καi 
αv δοκ1μάζοvν ot εlσαyyελείs ψvχ1κά 
μαρτvρ1α, πρέπει νά μείvοvμε''στό' κα
θεστώς: «Δεϊ άπολέσθα1 εvα ύπέρ των 
πολλων». («ΒΗΜΑ», 14-12, 75) 

'j 

j 
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Νοσταλγία 

Ειvο.ι πιά σχεδόν βέβαιο ό-τ ι στά 
-ττρωτα βή�•α-τα τοv πολιτισμοv (μέ 
τό νόημα τοv έξαvθρωπισμοv ϊΟV yέ
νοvς μας), κατά τη Νεολιθική λεyόμε
vη περίοδο της προιστοpίσς, �.vριος 
d:ξοvας σ-τ;ή ζωή της οίκοyέvειας καi 
της κο1vότητας ηταv όχι ό d:ντρας, 
άλλά ή yvvαίκα. Ή μητρότητα άπο
τελοvσε τή δvvσμη καi τό κvρος της, 
ερyο καl δόξα της ή συντήρηση καi 
ή δtαtώvιση της ζωης, ποv ηταv τό 
προνόμιό της Ό άντρας λοyαpιο.ζό
ταv προϊόν, yέvvημά της, καi επα1ζε 
δεvτερο ρόλο, βοηθητικό, τόσο στό 
θε1κό όσο καi στό άvθρώπιvο έττίπεδο. 
Ή μητέρα - θεά βρισκόταν στήv ι<ο
ρvφή, δ yιός της παρακάτω. 'Ακόμα 
χαμηλότερα ό σvζvyος η οί σvζvyοι. 
Ή ίδια Ιεραρχία vπηρχε καi στό σπί
τt καi στήv κο1vωvική ζωή. (Άλλω
στε ή πρώτη άvτικατόπτριζε τή δεv
τερη ). Ή yvvαίκα κvβερvα, ό άντρας 
vπηρετοvσε. Καi τovs χpόvovs' έκεί
vοvς, τovs χαμένους στά βάθη της 
-ττροιστορίας, ή άvθρωπότητα θά ηταv 
φαίνεται, εύτvχής - τοvλάχιστο λι
yότερο δvστvχής άπό τότε ποv άvτι
στράφηκο;v ol ρόλοι καi στό πηδάλιο 
της έξοvσίας πέρασε ό άντρας. Ίσχv
ρό yίvετα) τήv ώρα έκείvη τό άρσεvι
κό φvλο· στή θέση της μητρότητας 
μπαίνει ή πατρότητα: άπό μιά πλεv
pά τοv 'Αδάμ πλάθεται ή Εvα καi 
-άπό τήv κεφαλή τοv Δία yεvvιέται ή
'Αθηνά... Μέ τήv άvτιστροφή άλλά
ζε1 άμέσως ό ρυθμός τοv κόσμοv. Τήv
είρηv1κή, τήv δμαλή καi τρυφερή ζωή
,ης ήμερης, της έvεκτικης όyροτικης
κο1vότηταs τή διαδέχcvται ol διεvέ
ξε1ς κο.i ol pήξεις των πλεονεκτικών
δ1εκδικήσεωv καi φιλοδοξιών τοv άρ
σεv1κοv φvλοv ποv ήyεμοvεvει μέσα

, στiς νέες μορφές (τή βιοτεχνική καl
τήv έμπορική) της οίκοvομίαs καi της
«άστιi<ηs» πολ1τείας. Πάε1 πιά ή έvό
τητα καi ή οίκοvμεv1κότητα, τό «δί
κα10 της μητέρας», τώρα έπ1βάλλεται
κάί βυθίζει τοvς λαοvς στό αΤμο. ή
δ1αίρεση καl τό καθεστώς της άπο
κλειστ1κης ίδιοκτησίας, τό «δίκα-ιο
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τοv πατέρα». 'Ακόμα καi ol θρησκείεS 
Υ,ίνοvται έθvικές, ol θεοί εύvoovv μόνο 
τοvς περιοvσιοvς λαοv�. Και ό πόλε
μος άvακηpvσσεται πάντων «πατήρ ... » 

Μέ έπιμελη συλλοyή καi σοφήv ά
vά�1,?'1) μ_vθολοy;ικοv καi φιλολοy1-
κοv vλ1κοv θεμελιωσε και yιά πρώτη 
φορά υποστήριξε αύτή τή θεωρία ό 
Γερμανός J Bachofen στό πολvκρο
το βιβλίο τοv «Das Mutterrecht» 
ποv δημοσιεvτηκε τό 1861. Αύτόs 
επλο.σε καί τούς δpovs «μητριαρχία» 
καi «πατριαρχία» ποv εyιvαv διεθνείς. 

'Αξίζει vά σημειωθεί ότι ή θεωρία 
τοv Bachofen κο i των όπαδωv τοv 
εχει άφήσει τά 'ίχνη της στή νεοελλη
νική Γραμματεία. ΟΙ, ίδέες τοv Γερμσ
νοv σοφοv άvάφλεξαv τη φαντασία 
έvόs κοpvφαίοv μας ποιητη, τοv Ν Ay
yελov Σ1κελιαvοv, καi μέ τήv εvταση 
πού εδ1vε στά ποιητικά δράματα, ό 
άσvyκpάτητος έvθοvσιασμός, δ άvε
παvάλ ηπτος σικελ1αvός οΤστρος, εy1-
vαv τό μετα - Ιστορικό (κατά τό μετα
φυσικό), τό έρμηvεvτικό μαζί καl προ
φητικό κήρvyμα τοv. Θvμίζω στόv 
άvαyvώστη τis ωραίες σελίδες τοv 
ποιητη ποv μέ τόv τίτλο «Έλεvσίv1α 
Δια θήκη»δημοσιεvτηκαv τό 1936 στό 
περιοδικο «Νέα Γράμματα» (προπάν
των τήv τρίτη «όμιλία» στό τεvχοs 
τοv Φεβροvαρίοv καi τήv τέταρτη 
στό τεvχοs τοv Μαρτίοv 1936). NE
χovv μαζί μέ τήv v-ττοβλητική δvvαμη 
καi τόv όyκο, τή μεyαλοστομία τοv 
σικελιαvικοv λόyοv. Ό παλαιότατος 
καi θεμελιακός πολιτισμός όλων των 
λαωv, ypάφει έκεί ό Σικελ1αvός, άξονα 
ι-.αί δίκαιό τοv εχει τήv άρχή της μη
τρότητος. Είναι εvας «παyκόσμια 
στορyικόs, ούσιασηκά πvevμαηκός 
καi κατά βάση άyροτικός πολιησμός», 
ποv βρίσκεται κοντά στή yη, κοντά 
στά πρωταρχικά κίνητρα κοi αίτή
ματd της ζωης. Ή Μητέρα - Γη (ποv 
έμφαvίζεται μέ πολλές μορφές καi όvό
ματα: Δίκτvvvα, Ν Ασχεpα, Νlσ1ς, Κv
βέλη, Ρέα, Άσταpτη, Νείθ, Άvαίης) 
είvα1 ή πρώτη καi κορυφαία θεότητα· 
στή λατρεία της συμβολίζεται τό μv-
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στήριο τfjs yέvJησηs τοϋ άvθρώποv 
_καί τό άλλο μvρ-τήριο τfjs yοvιμοποίη-_ 
σηs τfjs yfjs. Χαρακτηριστικά τοϋ μη-

, τριο.ρχικοϋ πολιτι�μοϋ εΤvσι: ή έσώ
τερη σμμβίωση, ή μvστική εvωση μέ 
τίs κοσμοyοvικέs καl κοσμοdvvτηρη
τιι<έs ,δvvάμειs τf\s Φvσηs· μιά άπλή 
ήθική, θεμελιωμένη στά ίδια ·τά α!τή
ματα τfjs ζωfjς> evα δίκαιο ποv άδελ
φώvει ·καl δέv διαιρεί,, ποv δέv εχει 
άvάyκη άπό 7f\ βία yιά vά έπιβλη
θεί> μιά καθο.pή; άπολvτρωτι1<ή τέχvή 
καl μιά «πρώτη, θεμελιώδης yιά τόv 
άνθρωπο άyωyή» ποv άλλο δέv εΤvαι 
παρά «ή προέκταση τfjs ίδιας της μη
τpι1<fjς στopyfjs». 'Απέναντι σ' αvτή 
τή θρησκεία, τήv, εlpήliη καl τήv τάξη, 
τόv οίγοvμεvικό πολιτισμό της μητρό
τητας ξεσηκώθrκαv, σί ·χρόvοvς πολv 
παλαιούς, κάποιοι «νεώτεροι αvθο.ίρε
τοι θεοί» (όπως τοvς λέγει ό Αίσχvλοs) 
ποv έκπροσωποϋσαv τόv «προαιώνια 
ληοτρικόv» άvδρισμό, 1όv άvδρισμό 
των «όπλων, τf\s βίας καl τfjs σφαyf\?>, 
καί πέτvχςχv vά καταλvσοvv τό κοινω
νικό καθεστώς τf\s μητοιαρχίσς, τοvς· 
θεσμοvs κσl τό δίκαιό ,rs. Άvτl yιά 
τόv «πρώτον άyιο πvρετό τοϋ σίτοv», 
τfjs ένότητάs, τfjs δημιοvρyίας καl της 
όλοκλήρωσης, εvαs άλλοs πvρετός άρ
χισε άπό τότε vά φλέyει τovs λαοvs 
καl v' άλλcιζη τό πρόσωπο της Ιστο
ρίας,.δ πvρετόs «της Ρ,ίας, της άδίκίας, 
τf\sάποσvvθεσης καl τηs καταστpοφης 
Τά άποτελέσματα τfjs μεταβολfjs δέv 

•. άρyησαv vά φαvοϋv στη σκηνή της 
Ίστ�ρίας.τΗρθε ή νέα πολιτεΙα μέ τήv 
άστι� ή όρyάvωσή τηs, τό μέyα άστv 
μέ τόv !μηεριαλισμό, τή λοyοκρατία 
καί τόv <<έξωτερικό» πολιτισμό τοv 
τό κομμάτιασμα καl ή διάσπαση της . 
πvεvματικfjs ζωηs: ή θεωρία yίvεται 
άvεvθvvη, ή πράξη άvελεvθερη, ή ),ί
σθηση τοy ώp�ίοv λειτοvρyία άπλως 
διακοσμητική, άyωvία καί παραζά
λη ή πο�ιτική, ό πόλεμοs άδvσcpηη
τοs. Μέ άλλες. λέξεις: άποσvvθεση μέ
σα μας, διάζεvξη σώματος καl ψvχfjς 
κο.Ι σεξοvαλική άvαρχία, «ριζική άvv
παρξία μιας κοσμικf\s σεξοvο.λικfjς 
πvξίδας» 

Σωτηρία δέv vπάρχει; 'Υπάρχει, 
λέyει δ Σικελιαvόs. Πρέπει όμως, yιά 
να yίvει τό θαϋμα, vά ·σvμφιλιωθεί κα\ 
πάλι δ άvθρωποs μέ τή yfj, vά έvωθεί 
μέ τή Φύση, vά σvvδιαλλαyεί μέ τοvς 
αίώvιοvς vόμοvς της Ζωfjς, vά άδελ
φωθεί μέ τοvς άλλοvs άvθρώποvς, vά 

", , 1 

έvαρμοvίσει τό σώμα μέ. τήv ψvχή, 
τήv ίστοpία. μέ τό πvεϋμα, δηλαδή vά 
άvεβεί στην «vψ1 1λή κορvφή» όπου 
τζχ «πολλά» όχι μόνο φαίνονται άλλα 
καl yίvοvται «εvα». Θα.ρθει άρο.yε κά
ποτε αvτή . ή εvλοyημέvη ώρα; Ό 
ποιητής αίσιοδοξεϊ. Καθώς βλέπει 
(στό δρόμο π�όs τή σvμβολική Έλεv
σίvα) -τόv Γύφτο vά βασανίζει τή Μά-

, να 'Αρκούδα καί τό. μωρό της, vπο-
φέρει: ·· 

« Κ' ή καρδιά μοv, ώς έβάδιζα, βο
(yκοvσε : 

Θά 'ρτει τάχα ποτέ, θέ νά 'ρτε1 ή ώpά 
ποv ή ψvχή: τfjs , Αρκοvδαs καl τοv 

(Γvφτο1,, 
κ' ή ψvχή μοv, ποv μvημέvη τηvε κρά

θά yιορτάσονv μαζί ; 
ζω, 

,,,εvα μοvρμοvρο. άπλώθη άπάvωθέ 
μο\, 

evc; μοvρμοvρο, κ' εμοιαζ' eλεε : θα 
('ρ_τει.

Οί έπιστημοvικές έξερεvvήσεις καl οί

ποιητικοί όραματισμοl στό χώρο της 
'Ιστορίας (ή λέξη μέ τό πλατvτερο 
νόημά τηs) εχοvv, νομίζω, κοντά στίς 
άλλεs. κο.Ι μιά διάσταση πολv σημαv
ηκή. 'Εκφράζουν εvα βαθv αίσθημα 
vόστοv ποv τοποθετεί τόv πdθητό 
Παράδεισο «πίσω», στό μακρινό πα
ρελθόν, καl τσvτόχροvα μιάv άyωv(α 
άvαμοvης ποv βλέπει τόv χαμένο Πα
ράδεισο «μπροστά», _στο μακρινό πά
λι μέλλον. Καl στlς δύο έπι'φάvειεs τοϋ 

δίπτvχοv vηάρχει άσάλεvτη ή πεποί
θηση (ηοv σvμβολίζεϊ μέ ποιι ίλοvς 
τρόποvς άπ' ολες τls θοησκείεs καi 

τls πλείστεs φιλοσοφίες) ότι δέv είνπι 
δvvο.τόv - θά vπfjρξε κάηοτε καί θά

.vπάρξει πάλι ή εipήvn καl ή εvτvχίι:, 
σΆ αvτόv τόv άκαταvόητο κόσμο. • Αν

uηΌφέρομ�, είναι 1 ιατί ξεστρατίσαμε, 
έyκαταλείψαμε τή ζεστή φωλιά της, 
«Μητέρας» ποv έvώvει, καl σκαρφσ.
λώσαμε στην παyερή βίyλσ τοϋ <<Πσ- · 
τέρα» ποv χωρίζει. Τό πρόβλημα ό
μως π_αραμέvει καl πι•ζει άμείλικτο: 
yίvετο.ι vά yvρίσοvμε «πίσω»; Μή- · 
πως μέ τό βfjμα ποv κάναμε <<μπρο
στά», εχει σvμβεί τό άvεπαvόρθωτο; 

Ό άvθρr,.ητοs - εvτvχως - δέv μπο
. ρεi vά �ήσει σvvτροφιά μέ τήv άπεt 

πισία. 

(<.<ΒΗΜΑ», 5 Όιcτ. '75) 

, .. 

,• 
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Μ(α μαθήτρια 
στό Ίσραήλ, γράφει 
ΟΤ ΑΝ ΕΡΘΗ σ-, όv κόσμο ή είρήvη 
δλοι θά χαροvv καi θά y1ορτάσοvv 
δλοt θά yίvovv φίλο1 
καl τά εθvη ποv ηταv εχθροί 
θά yίvovv ξαφv1κά δύο άδeλφια 
Ό εvας θά πηyαίvη στόv άλλον 
Αiyύπηος κοi 'Εβραίος, 
Σύριος καi Ίσραηλιvός 
Ό Σαντάτ θαρθη στό Ίσροηλ 
vά π1η καφέ στόv όδό Χtλλελ 
t<αl ό Πρόεδρός μας Κατσiρ 
θά έπ1σκεφθη τήv άεροπορία στην Αι-

. (yvπτο 
Καi δλοt ο\ Πρόεδροι καί ύηοvρyοί 
θά λevε «yειά σοv» σάv φίλο� 
Η Αχ! ό:ς έρχόταv στόv κόσμο ή είρήvη 1 
Άς ζητήσοvμε λο1πόv άπ' τόv θεό 
vά στείλη τήv Fipήvη σ' όλα τα έθνη 
Νά ερθη καi vά πη «Φτάvε1 πtά ό πο-

(λεμος» 
καi vά yιvη είρήvη άvάμεσα σ' όλοvς 

(τοvς στρατούς 
(Α ΣΕΧΤΕΡ, μαθήτρtο Ε' Τάξεως) 

(«'Ισραηλινά Νeα») 

'Η 
, 

.προστασια 
της Φόσεως 
- Οί • Αφρικανοl εχοuν πε

ρισσότερο μuαλό !

Ό Πρόεδρος της Δημοκραηαs τοv
Ζαίρ, Στρατηγός Μομπούτοv Σέσε 
Σέκο, έyκα1v1άζοvτας τήv 12ηv Γεvι
κήv Σvveλεvσιv της Διεθvοvs Έvωσεωs 
δ1ά τήv Προστασίαv της Φvσεωs καί 
των Πλοvτοπαραyωyικωv Πορωv, 
eίπe, μ:ταξv τc':v άλλων, καί τά έξης 

«Ή Ένωσις πού εχετε δημ1οvρ
yήσe1 ε!vα1 Ιερά εvωσιs, yιατί ό σκο
πός της είναι εvyεvής Ή προστασία 
δηλαδή τοv μeyαλvτeροv καί πλέον 
σημαvηκοv άyαθοv τοv άvθρώποv, 
της «φύσεως» . 

Στήv πραyμα11κότητα, ή προστα
σία της φύσεως είvα1 βασικό πολ1ηκό 
πρόβλημα. 

Δέv είvο.1 oi έπ1στήμοvες, οvτε oi 
τεχv1κοί, ovτe ο\ άv1οδ1οτελείς κο1vω
φeλείs όρyαv1σμοί, οvτε όπο1αδήποτe 
προσωπ1κότης μέ καλή θέλησ1, oi 
δποίο1 θά λύσοvv αvτό τό βασ1κό 

πρόβλημα, άλλά ο! πολη1κα ύπεv
θvvοι, oi όποίοt έχοvν τήv ίσχv vά 
πάροvv ptζη<ές άποφάσε1� 

Τά; προβλήματα τά όποία άvη
μeτωπίζοvμe είναι τά πtό σημαvηκά 
καi τά πιό κρίσιμα πού έτeθησαν ποτέ 
στήv άvθρωπότητα. Γιατί δέv πρό
κειται μόνο yιά τήv ποιότητα ζωης 
τοv άvθρώποv, άλλά yιά τήv έπι
βίωσί TOV 

Σήμερα άι<ούyεταt άπο όλα τά 
στόματα ·ή λέξ1ς «κρίσις». . Κρίσις 
αvξήσεωv, κρίσις τροφης, κρίσις έvερ
yείας, κτίσις vομισμc;(ϊ tκή, κρίσις πρώ
των ύλωv, κρίσις θεσμωv κ.ο.κ. Αλ
λά στήv πραyμαηκότητα ε1vα1 κρί
σις πολtτισμοv 

Σέ πολύ λίγο καφό ό πλούτος δέv 
θά μετρατο.1 σέ έρyοστάσια πού βyά
ζοvv μαύροvς καπνούς, άλλά σέάv
θρώπιvο περιβάλλον Δ έ v ε ϊ μ α
σ τ ε έ ν α v τ ί ο v τ η ς β t ο μ n
v ί α ς, ά λ λ ά έ v α v τ ί ο v τ ο v 
τ ρ c, π ο v τ η ς β 1 0 μη χ α v ο -
π ο ι ή σ ε ω ς  Μ π ο ρ ο ύ μ ε v ά  
1<. ά V Ο L μ ε β I Ο μ η Χ α V ί ε ς Χ O ή
σ ! μ e s κ α θ α ρ έ s κ α i φ τ ηv έ ς 
Ε 1 v α 1  α v τ ό  π ο ύ  κ ά v ο v μ ε  
α ίι τ ή τ ή v σ τ t y μ ή σ 1 ό ΖΑΙ
Ρ Σ τ ά ο i κ ον ο μ I κ ά σ v σ τ ή
μ α τ  α μ έ  σ κ ο π ό  τ ό  �έ ρ δ ο s  
Π p Ο τ I μ α μ ε V ά δ η λ η τ η p 1-
ά ζ ο v μ e τ ό v  ά ν θ ρ ω π ο  κα i  
v ά  κ ατc-σ κ εvά ζ ο v μ ε  ε v α  
v ο σ ο κ ο μ e 7 ο δ ί π λ α y ι ά  v ά  
τ ό v  θ ε ρ α π ε ύ οL μ ε, προτι
μ<ΎμΞ vά κατασκεvάζοvμε ένα έρyοστά
σ10 ποι', vά βρωμ1ζe1 τό πeρ1βάλλοv 
καi διπλα τοv εvrι άλλο έpyοσ,ά"Ι:: 
y1ά vά τό καθc.ριζεt 

Μια άμεσος σvvεπε1α της καλης 
σvvτηρήσeως της φύσεως μ1ας χώρας, 
είvο I ή αύξησις τοv τοvρισμοv Ο! 
κάτοικοι των β1ομηχαv1κωv χωρωv 
άrήvovv σήμερα τiς χωρες τοvς y1ά
vα έπισκeφθοvv τά πάρκα μος, πού 
είvα1 άληθιvά μοvσεία της φύσεως 
Στό ΖΑΙΡ έφαρμόζοvμe, παρά ταvτα, 
μ1ά πολύ σvvτηρητική πολ1ηκή στό 
θέμα τοv τοvρ1σμοv. Ε κ ε ί V ο 1 ο 1 
ό π ο ί ο 1  ά π ο y v μ v ώ v ουv τ ό  
φ v σ 1 κ ό π ε ρ 1 β ά λ λ ο  v ·σ τ ή-v 
χ ώ ρ α  τ ους εΤv α 1  iκ α v o i  
v ά  κ ά v o v v  τ ό  ίδ 1 0  π ρ α y μ α  
κ α ί  στή v δ1κ ή μ ας Κ α ί  
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τ ό  λ ί y ο  σ υ ν ά λ�α y μ α  τ ό
δ π ο ϊ ο μ π ο ρ  ο v με ·ν ά κ ε ρ-,
δ\ί σ ω μ ε  βα χ υ π  ρ ό θ ε σ_μ α 

, μ π ο ρ εί v ά  μας κ ο σ τ ί σ η
π ο λύ π ι ό  άκρτβά μ α κ ρ ο
π ρ ό θ ε σ. μ α : Γι αvτό ', δ sπισκέ-:
πτης των πάρκων μας εΙναι vποχρεω
μένος νά σεβαq-τη εyα αvστηρό κα
νονισμό, νά μή βyα!νη άπό τlς καθιε
ρωμένες περιοχές ί<αl νά 9Vνοδεvετα1
παντοτε άπό ενα δδηyό :rov Ζαιρ.

\• ' . 
, ' 

Στον πολεοδομtκό τομέα δ σκοπός
μας εΙνα1 vά ; lδρvc;rουμε τrόλεtς .σέ 
άνθρώπινες δtαστάσεtς. Ένας άλλος
βασικός σκοπός. εΙναι. νά · ανατρέψουμε 
τήν, σημερινή κίνησt προς- τlς πόλεις
καl vά δημιουργήσουμε τήv άντίθετη 
κίνησι :προς τό ϋπαtθpο. Κάθε φορά
ποv πρέπεt νά κατασκευάσουμε μιά 
έπιφάνεια ά:τrό μπετόν, κατασκευά
ζουμε συγχρόνως δυό φορές μεyαλv-
τ ερη έπιφάνεια μέ πράσινο....

'. Ι 

, ι . 
.... Όλοt ol κάτ61κο1 αίιτοv τοv κόσμου 
εχουν τήν' ιrποχρέωσt νά vπερασ-ιτί-. 
σοvν τήv περtουσία των προγόνων •
τόυς, τοv χώρου ιπόν δποϊο ζοvν 
.έναντίον ,των άyρίων · μοντέρνων 
καtρων, άι<όμα των .. δολο,φόνών της 
φvσεως, ot δποϊοι δέν. δtστάζουν νά,
κστακρεουρyήσουν τήν φvσt μέ, μόνο 
·σκο;τό vά φουσκώσουν τό τrορτοφό-
λt τους. 

. Ή. yη μας είναt πολίιημη y1ατl
δεν είναt άτελείωτη άλλά πεptωρt
σμένη. Πρέοεt νά · τήν 'άyαποvμε, 
νά τήν θεραπεvουμε κο.l νά τήν προ
στάτεvουμε ytά τό δtκό· μας καλό,
τό' καλό των παtδτων μας καl των έy
yον�ν μας.» · 

. ('Ενημερωτικόν' Δελτίον Ε. Ρ. r. Ε. Α. 
Έλληνικ'ίjς 'Εταιρίας Έρεύνης Έιέγχού 
Ρυπάνσεως 'Τδάτων,. 'Εδάφους, 'Αέρος, . 
15ον τεϋχος μηνών 'Ιουλίου,· Ανγούστου, 
Σεπτεμβρ(ου 1975). 

. ' 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΔΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

·Μ ι-ι Τ ·Ι $
Το βιβλίον της σοφίας

Β' εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

.. Πωλείται δεμένον δρχ. 140 

·u

j
Είς .τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

;� 'Αποστείλατε τάχ)κην έπιταγη·,ι ii, ·
χυδρομικως εtς την διεύ,'h,νσιν Η 
• ' έ . , · Ξ: εις την πιταγην. 

δ ' ' ' λά, 'll ., 

ια να το υετε τα.-
που ;&α άναγράψετε 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Έργιχ του Λόρδου Βύρωνος 
( Ούρανος καi.Γη,Μάνφρεντ, 
Νύμφη της • Αβύδου, Δύο 
Φόσκαρι, Μαρίνο Φαλιέρο) 
σε μετάφραση • Ιωάννας 
Δρίβα. 
Η yνωσ-rή ποιήτρια προσέφερε 

(κvοιολεκτικως, ηταν μιό: εξαιρετική 
πνεvματική προσφορά) yιό: τα 150 
χρόνια άπό τόν θάνατο τοv Βvρωνος, 
μερικά άπό τό: στιοvδαιοτερα ερyα 
του, σέ σvyχρονη έλληνική μετάφρα
ση. Ζωντανή, πισ-rη, δυναμική. 

Ταυτοχρόνως, όμως, σvvώδεvσε 
τοvς τόμους των μεταφράσεων ,μέ εν
διάμεσα δικά της έρyα, εvλαβικό: α

φιερώματα σ-rήv μνήμη εκείvοv Ειvαι 
όλοφάvερο ότι ή μεταφράσ-rρια εκινή-

' θηκε μέσα σϊΟV άσvλληπτο χωρο 
μιας μεγάλης καi οvράvιας άyαπης, 

, ,:rov εφθασε σ-rό κορvφωμα της ταv
τίσεώς. Ίσως καί vπό τήv επίδραση 
τοv π'vευματισι:ιοv η yεvικώτερα τοv 
άποκρvφισμοv (δέv μπορεί vά ξέρη 
εvας τρίτος) εφθασε στό ση μείον vά 
όμιλη περί τοv Βvρωvος μέ αvθεντία, 

· σ ά v vά τόv είχε γνωρίσει - ή ίδισ,.
βέβαια, δηλώνει ότι ε ϊ χ ε  καi γνω
ρίσει καi σvζήσει - ωσ-rε vά παρέχη
πληροφορίες είς άντίκροvσ1v άπόψεωv,
ποv εΙχαν vποστηριχθη, σχετικως,

- σ-rάs άρχάς τοv 19ov ο.iωνος. Τό σvμ
βάv της ταυτίσεως άvάyλvφαεμφαvί
ζετατ σ-rήv δήλωση της ποιητρίας ότι
«δέv μεταφράζει Βvρωvα, άλλά ελευ
θερώνει τό πvεvμα του». Δέv νομίζω
ότι επ1τρέποvτα1 σχόλια έπi της οv
σίας των, προσωπικωv ερyωv της
ποιητρίας, ώσ-rόσο πισ-rεvω ότι θά
ηταv π1ό σωσ-rό - καi ώφέλιμο yτό:
τά ποιητικά ερyα τοv Βvρωvος - vά
είχαν διαχωρισθη τά μέν άπό τά δέ.

Πάνου Τσίνα: 'Αρδητός, Έκδοσις 
'Ελληνικό Βιβλίο. 

Ο σvyyραφεvς, ξεκινώντας άπό τό 
δεδομένον ότι ό άνθρωπος υπόκειται, 
περαv των βιολοyικωv, σέ ψvχικές 
άνάyκες, τις όποίες προσεπάθησε vά 
καλvψη άπό τά πρωτόγονα άκόμη 
χρόνια, εξετάζει τήv συμβολή τοv 
άρχαίοv κόσμου (Αίyvπτιακοv καl 
Ελληvικοv) καl τοv vεωτέροv, μέ τόv 
Χριστιανισμό. 'Ασχολείται σέ ξεχω-
ρισ-rά ι<εφάλαια μέ τήv Πλατωνική 
θεωρία περί ά v τ ι π Έ π ο v θ ό' τ ο ς 
καi μέ τό: Μυστήρια 

Γραφή τεκμηριωμένη, άπλη, yλα
φvρή καί πειστική. 

Στήν μελέτη περί τοv νέου Έλλη
vισμοv χαρακτηρίζει ώς «ηθελημένη 
συκοφαντία» τήv άποψη ποv διεδό
θη εvρvτατα κατά τό πρωτο τέταρ
τον τοv 19ov αίωvος, ότι ή 'Ελληνική 
έπαvαστασις ηταν «συνέχεια η απόρ
ροια» της Γαλλικης. « Η 'Ελληνική 
έπαvάστασις - τονίζει - ητο yηyε
vής, εθνική, απόρροια της Ελληvικης 
'Ιδέας, ή τις ανέκαθεν vπηρχεν». 

Συκοφαντία, όχι. Λάθος, vαί. Ό 
Μέττερνιχ υπεστήριζε ότι ή ε θ v ι
κ ο α π ε λ ε v θ ε ρ ω τ 1 κ ή εξέγερ
σις των Ελλήνων ηταv ταυτόση
μη μέ τήv κ ο ι v ω v ι κ ή της Γ αλ
λίας καi ότι vπηρχεv ε V α κέντρον ό
λων των ·εξεγέρσεων της Εvρώπης 
('Ισπανίας, 'Ιταλίας) ποv eσ-rρέφοvτο 
κατά τοv εσωτερικού κατεστημένοv 
καi όχι τοv εξωτερικοv. Ή άποψτς 
εκείνη τοv Αvστριακοv καγκελαρίου 
καί αμvvτορος της « Ιερας Σvμμαχίας» 
ητοv αποτέλεσμα παvικοv. ΝΟχι εν
τελως άβασίμοv. Διότι ό ίδτος όΆ
λέξαvδροs Υψηλάντης, στήν προκή
ρυξη της 24ης Φεβροvαρίοv 1821, ε
τόνιζε ότι ή 'Ελληνική επανάστασις 



62 ΙΛΙΣΟΣ 1976 

επρεπε vά είvαt «μίμησιs» έκείvης των 
λαωv της Εv?ώπης. Έξ άλλοv, vπηρl 
ξε όμολοyημέvη .έπίδρασις της Γαλ
λ τκης έπαvαστάσεως. « Τ ά πvεvμστα 
τοv κόσμοv έξvπvησαv», yράφετ ό 
Φωτ,ακος, vπασπτστής τοv Κολοκο
τρώνη 

Θάνου Κ.ιτσικοπούλου: Ο Μαθητεvό
μevο ς, 'Αθήνα 1974. 
Τό όμόητλο, ποίημα της σvλλοyης 

μας παροvστάζει εvαv μvθικό Ιππότη, 
πού όvειρεvεται vά κατακτήση τόv 

. κόσμο (τόv εξω καi τ'όv μέσα) ,μέ τά 
όπλα της φαντασίας καi της σκέψης. 
'Αλλά - στήv·οvσία - άφήvει vά τόv 
κατακτήσοvμε έμείς ... Ή σvμμsτοχή 
τοv. ε{v( ι μτά . διαδοχή όλτyόστιχωv 
ποιημάτι;>v, έπιyραμματικωv, σάv 
άρχσίες πλάκες έπιβλητικωv. Ov1< έv 
-τφ πόλλ�... Η λι-τό-της -τοv στίχοv 
θvμίζει ε v α καi μόνο, άλλά μ�yάλης 
άvταλλακτικης άξίας vόμισμσ. ΟΙ φί
λοι -τοv ΙΛΙΣΟΥ θ'·άπολαvσοvv μφι
κά άπό -τά ποιήμα-τα στήv «• Αvθολο-
yία» -τοv τεvχοvς αvτοv : 

Εύαγγέλου Ε. Παπανικολάου 

γέλη ΨινιώτηJ, , Μορφές : 
'Ιωάννινα 1975. 

(Bαy
Zwfjς, 

98 χροvοypαφήματα - έπιλοyή 
άπό όσα έδημοσίεvσc ό σvyyρο.φεvς 

· σ' έφημeρίδες των 'Ιωαννίνων, στά 
τελεv-ταία 30 χρόνια. Σ-i-ιyμιό'ΤΙ.ιπα 
έθvικοτοπικά, .κοινωνικά, σvvαισθη
ματτκά, δοσμένα μέ άπλό τρόπο, σάv 
σττyμές ζωης, άπό τiς όποίες άvαδί
δοvται ο! μορφές. Ύπάρχοvv κc<i δvο 
χροvοyραφήματα μsταφvσικωv έρω
τηματιΥωv: Η «ψvχοβολία» (yτά τόv 
παπο.-Πέτρο, ό όποίος, χωρίς vά τό 
θέλη, εφeρvε τόv θάvc-το η τόv τραv
ματισμό σέ ζωντανά η καi άvθρώποvς, 
πού έκαμάρωvε) καl ό «Μπαρμπα
Γτάvvης» ( ό όποίος καθώρτσε τήv ή
μέρα καl τήv ώρα τοv θαvάτοv τοv, 
πplv μία έβδομάδα). 

Ένα βιβλίο πού διαβάζεται εv
χάριστο.. 

Ι. Δ. Ίωαννίδη: Τ ό χρvσαφfvιο τό
ξο (επατvος Γvvο.τκείας Λ οyοτεχvικης 
Σvvτροφιας). 

Μτά Ιστορία πού ξεκίνησε άπό τήv 
στήλη άλληλοyραφίας έvός πατδτκοv 

περιοδτκοv. θά ,ό δταβάσοvv μέ νο
σταλγία ol παλατότeροτ. Μτά δτδc;
κτική . πορεία άπό τόv ρομαντισμό 
στόγ ρεαλισμό. 

flανqγιώτη· Ε. Κυριακοϋ: πρ·ωτο
πρεσβvτέροv: • Από τήv Κόλαση. στή 
χώρα τωv άyyέλωv, Άθήvα 1975 

'Ο σvyyραφεvς ποθεί vά δeίξη τόv. 
δρόμο πού φέρveτ «άπό τήv. κόλαση 
στή χώρα τωv άyyέλλωv». Ε{vατ, 
φvστκά, ό δρόμος της θρησκείας; «Ή 
Οδός» 10v Εvαyyελίοv. 'Αλλά τό έπτ

χειρεί, μεταβάλλοντας. θέματα της 
• Βίβλοv σέ ζεστά άπό έyκαρδτότητα

καί άvθρωπτά - άκόμη καί άπό δλο
ζώvταvη δημοτική yραφή. Ί?:vα� σvy
χροvος κληρικός. Σvyχροvος;. Μαλ
λοv, εvας πρωτοπόρος. 

Gopi Krishna: Higher Consciousήess.
The Evolutionary Thrust of Kunda-' 
Ιίηί (Julian Press, New York,1975). 

«Ύψηλοτέρα σvvετδητότης» e{vατ 
στήv έλληvτκή ό τίτλος έvός vέov βτ
βλίοv πού έξεδόθη στή Νέα Υόρκη 
περί της πολvσvζητημfvης Γιόγκα. 

Ό σvyypαφevς, evσς 72 έτωv έπτ
στήμωv-φιλόσοφος·&πό τό Σρτvο.yκάρ 
της 'Ινδίας, δίνει μτά άλλτώηκη άπό 
τήv συνηθισμένη έρμηvέία της Γιό
yκα. ΝΟχι evα ε{δος yuμvασττκων καi 
άvαπvevσττκωv άσκήσeωv, άλλά μία 
μέθοδος έπτταχvvσeως στήv έξέλτξη 
,ov vov. ΝΕτσι, λέyει ό Γ1<.όπι Κρίσνα, 
ήσκείτο ή, Γτόyκα σ, ήv άρχαία Ίvδία, 
μέ άποτέλεσμα τήv διέγερση τοv 
«Κοvvταλίvι». 

«Κοvvταλίvτ» uι ήv σανσκριτική σή
μοίvετ κατά λέξιν τήv «όφιώδη δvvο.
μη», τήv κvκλτκή δίιvσμη, ή όποίά ε
χε,1 ετσι όvομασθη διότι ένeρyεί σπeτ
ροeτδως μέσα σ,ό άvθρώ111vο σωμα, 
όποv έδρeveι στό χc μηλότeρο τρι
yωvτκό τέρμα της σποvδvλτκης στή
λης. Τό «Κοvvταλίvι» έξηyeίτατ σ' εvα 
μικρό λεξικό σαvσκριττκωv δρωv ώς ή 
«άπόκρvφη, πvριvη η ήλeκτρική δv
vαμ ις τοv Φοάτ» (όρος τ,ης Μπλαβάτ
σκv yιά τό 1<οσμ1κόv Πράvα ή ζωτική 
κοσμική δvvαμη). Μέ άλλα λόyια, κα
τά τούς 'Ινδούς τό «Κοvvτάλίvι» έκ
φράζeι τήv μέσο. στό άvθρώ111νοσωμα 
δvvαμική ήλeκτροyevvήτρ!α, ή όποία 

Άl 

,I 

1 

. 1 

1 
'Ι 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 

1 
.1 
1 
j 
'.j 
1 
.Ι 
1 
Ί 

� -- -- - - ------
. - -�-�



1976 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 63 

{π1υρα στην άνάπτvξη τηs σvνε1δη
τότητοs 

Μέ τήν θcωpία τοv Γκοπ1 Κρίσνα 
-άσχολοvντ0'1 στην 'Αμ•ρ1κή, άλλά κω
στήν Εvρώπη (Έλβ:τια, Άyyλία, 'Ι
ταλία, Δ Γερμανία) όποv οvνεστη
θησαν «Έρεvνητικα Ιδρvματα Κοvν
ταλίν1» Σκοπόs των Ιδpvμάτων αv
των είνα1 νά μ=λετήσοvν κατά πόσον
είναι βάσιμη ή αποψ1s ότι σοφοί κα\
ο! !ερείs 'της άρχαίσς 'Ινδίας ήξεραν
τό «Κοvνταλίνι» καi κατά πόσον αv
,ή ή θεωρία έξηyεί σvyχρονα ψvχιJ<ά
φα1νόμ,να

Βαλμίκι· Ραμ,:,:y1ανα, τό πρωτο μεyα
λο εποs της Ίνδίc..s, με1άφρ. Κ. Στε
φανίδη άπό τ' άyyλικά Έκδ Βιβλ10-
θήκηs Νέαs Έποχηs, 'Αθήνα 1975

Η 'Ραμ?"yιάνα (ζωή τοv Ράμα) εί
ναι ytά την ΊνSία ό,τι ή Όδvσσεια 
καl ή Ίλtάδσ yιά τόν 'Ελληνισμό Ό 
ήρωαs Ράμα είναι βλαστόs της δvνα
στείας τοv Ήλίοv Ό δtκόs 1ηs Όμη
ροs είναι ό Βαλμικ1, αν καί vποστηρί
ζεται ότι κατέγραψε μόνον τό έπος, 
ποv δ1εδίδετο προφορικά πολλά, χρό
νια πρίν. 

Ο Κώστας Σ τεφανιδηs, προσηλω
μένος στήν είσαyωyή τηs Ίνδ1κηs φt
λολοyίΟ'ς κuί φιλοσοφίαs στήν Ελ
λάδα, εκαμε, μέ τήν νέσ έρyασ1α τοv, 
προσιτό στό. έλληνικό κο1νό ένα άρ1-
στοvρyημα Ή μετάφρασ1ς ειναι yλc:
φvρή 

Maria Burgi-Kyriazi : Ramana Ma
harshi et J'experience de IΈtre 

(Ed. Adrien-Maisonneιινe,Paris,1975) 

Ό Ραμάνα Μοχάρσt ( =; μέyας μv-
στηs), ενας Ίνδόs έρημίτης φ1λοσοφοs, 
TOV όποίοv τά ερyα έκvκλοφόρησαν 
καί στήν Εύρώπη κο.ί τοv εδωσαν τόν 
τί,λο ,ov «σοφοv άy1ov», περ1yρά
φεπ ι ώς εναs άθλητής, ό όποίος άyω
νίσθηκε νά μεταφέρη τόν μεταφvσ1κό 

ίνδ1κό στοχασμο των χ1λ1ετη;>ίδων 
στόν σύγχρονο κόσμο 

'Η σvγypαφεvs Μαc.ία Μπο1ψyκ1-
Κv,)10.ζη έρμηνεvεt το κvρ1ωτερο κc. ι 
πε.)ίφημο έρyο τοv Ρ.Μ «Σαράντα 
στροφέs y1α τήν ΎπαFξη», η «Ή 
Γνω,ηs -rov είνα1», δίνοντcs y1ά κάθε 
μια άπό τίs στροφέs, έκ,εταμένεs πα
ρατηρήσε1s κα� σχόλ1α - ποv εy1ναν 
y1ά πρώτη φορά άπό ίνδολόyο της 
·Εvρώπης - πανω σ' αvτό τό κείμενο
Παρατηρησε1s κσί σχόλ1α, μαs εvκο
λύνοvν τήν κατανόηση της, φα1νομε
ν1κως άπληs, άλλά βαθvστόχαστηs,
δ1δασκαλίας τοv Ρ.Μ Ένω σvyχρό
νως μας ένημερωνοvν, μέ μεyάλη σα
φήνF1α, σέ πολλά μ•ταφvσ1κά προ
βλήματα τοv Ίνδοv1σμοv κο.ί iδ1α(τε
ρα στον τομέα 1 ηs θεωρίας τηs Γνώ
σεως καί τηs Όντολοyιας τοv.

Ή yνωστή άπό παλο 1ότερεs μελέ
τεs Μαρία _Μπούρyκ1-Κvρ1αζη, μέ τ6
νέο β1βλίο τηs, �ρχετα1 νά προσθέσ�:�
σ1 ην σχετική Ίνδοωστική yραμμα
τεια μ1α άλλη έπίκαtpη έπ1στημον1κή
έρyασία Τό θέμα τοv β1βλίοv εχε1 ά
φορμη τήν σvyκλον1στ1ι<ή «-j,Ιvχο-σω
μαηκή» έμπεφία, τήν όποία Εβίωσε
εναs άνεππηδεvτοs κο.ί άφ1λοσόφη
τοs, νεαροs ίνδόs, της έποχης μαs, v
στερα άπό κάπο10 έντελωs αίφνίδ10
αίσθημα άyωνίαs καί φόβοv τοv θα
νατοv, ποv έντελως άδ1καιολόyητα
τόν γατέλαβε - σέ ήλ 1κία 17 έτων Τ ό
βίωμα ειχε ώs άπο,έλεσμα, αvτόμα
τσ, τόν άνvπολόyιστο μετασχη μα
τισμό της άντίληψηs καί της ζωης
τοv νέοv Έyινε, μέ έρyα καί δ1δασκα
λία, σ' όλοκληpη την μετέπεπα ζωή
10V

Το β1βλίο 1 εiνc:ι τό πρωτο άντικει
μ-v1κό έρyο έρμηνείας τοv Ρ Μ. μεταξύ
όλων όσων εχοvν yραφεί yύρω άπό
την ζωή και τήν διδασκαλίά αίιτηs
της ξεχωp1στης προσωπ1κότητος Ή
δέ σvμβολη τοv, στήν εύρωπα1κή έπι
στήμη της ίνδολοyίας σημαντικη Τό
προλοyίζε1 ό διεθνούς φημης Καθηyη
τής της Ίνδολοyίας στή Σορβώνη Ό
λ 1β ιέ Λακόμπ

**************

. 1 

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



64 .1976 

Ποιητική·. 

·,- 'Α νθQ�οyfα

·τού ιιΙΛΙΕΟΥ))
· -. \ 

1 

ΕΠΑΝΑΛΑΜ�ΑΝΟΜΕ για μία άκόμη φορci (επει�α άπό τlι, διευκριν�σεις στα 
τεύχη 57)58 τοϋ 1968 καi 97 τοϋ 1973) δτι ό ΙΛΙΣΟΣ ΔΕΝ εΙνσ.ι_περιοδικό φιλολο�· 
γικό, ώστε νά παρουσιάζη κριτικα δΧα τά στελλόμενα προς .αύτόν βιβλία,. πολλα . 
τών όποίwν tΙναι �ξια προσοχfjς, άλλα άπό μέρους τών γ ε ν ι κ ώ ν  τ�χνοκρ(τι
κών. Ό ΙΛΙΣΟΣ εχει ΕΙΔΙΚΑ ένδιαφέροντα, δπwς ή πνευματόδοξη άντιμετώπισις 
τοϋ κοσμογονικοϋ προβλήματος, ό βαθύτερος άνθρώπινος προβληματισμός, ή 
κα�λιέργεια της έλευθερ,ίας της σκέΨ,εwς, ή προτροπη μνώτερης ψυχικfjς καλλιερ
γείας, ό έσwτερισμός καi ή συνακόλουθη άνθρώπινη βιοτική. Τα βιβλία, τα όποία, 
κατα κάποιον τρόπο η βα�μό, απτονται τών τάσεων τοϋ περιοδικοϋ, παρουσιάζο.ν
ται,. �α .αλλα άνάγγέλλοντάι μόνον. 

· · 

Έπειδη δμwς για :rοιΊς συνδρομηtας τοϋ περιοδικοϋ εχει άξία καi μία ένδει
. κτικη προβολη χαρακτηριστικών κομματιών άπό τα στελλόμενα βιβλία, ό· ΙΛΙΣΟΣ 
_άρχίζει ΑΠQ, ·. ΣΗΜΕΡΑ νά δημοσιεύη την ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΆΝΘΟΛΟΓΙΑ του, δπου 
θα περιλαμβάνwνται' άκόμη καl κείμενα άδημοσίευτα, στελλόμενα άπό νέους; i-

. δίως, συγγραφείς η φίλους του καl.συνερ γάτες του. Ή περίληψις ένός ποιήματος,
, μιqς συλλογfjς στην -'Ανθολογία πρέπει να θεwρfjται κ�i ώς εμμεση_ κριτικη ζινα
γνώpισις Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, άσχέ τως της δημοσιεύσεως ΚΑΙ Ιδιαιτέρας 
κ'ριτικfjς παρουσιάσεως. 

'Ελπίζομε δτι ή νέα αύτη στήλη θα γίνη δεκτη μ' ένδιαφέρον άπό τούς φίλους 
μας. 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 

· Τό έργ,οσiάσιΌ

Σ' Ένα άyρόκτη μα 

στη λεωφόρο Λαμίας 
ξερριζώvει ή μποvλvϊόζα . ' . 

τριαvτι:χφvλλιέςκάi τqvλίπες 
yια την άveyερση έρyοστασίοv 

τεχνητων λοvλοvδιων. 0 

(Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ, 'Αθήνα 'Ιούν1ος 1974) 

· «ΙΛΙΣΟΣ»
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

'Έχασα -ιό ποfημά μου 
'Έχασα ϊο ποίημά μοv 
μέs στο μεγάλο δρόμο 
μέ το βοvητο των αυτοκινήτων 
τα κλάξον. 
Το κυνήγησα μάταια, 
ενα ποvλi ηταν 
ενα άyρ1οπερίστερο 
καi τόσφιyyα πάνω μοv 
να μοv τραγουδάει 
για ηλ ιουs καi θάλασσεs 
καi να μοv φ1ερώνε1 ϊό βημα. 
'Ένα άyριοπερίστερο 
τρόμαξε 
άπ' ΤΟ βοvητο καi τα κλάξον 
κι' εκανε φτερά, 
τ' άναζήτησα μάταια 
τόχασα το ποίημά μου. 

(Lux ex Tenebris, 'Αθήνα, Δεκέμ 1974) 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, 

Μέενα 
μέ δύο 

Ή άκρfδα 

μέ τρία πηδήματα 
ηρθε καi κάθησε στο περβάζι 
καί το τrαράθυρο πλαταίνει 
για να χωρέσουν 
τα σμαλτωμένα μάτια της άκρίδας-

'Έ τvφλοπόντικοι τοv μπετόν 
χρυσοκάνθαροι τηsάσφάλτου 
μέ τόν άκάθαρτο βολβο 
τή ρuπιασμένη κόρη 

έλατε να λουστείτε στίς άνταύyειες 
τοv σμάλτου καi τοv σμάραyδου 
να πλύνετε το βλέμμα σαs 
στοθαvμα 

'Έ άνθρωποι! 

(ΜΙΚΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, 'Αθήνα Φεβρ. 1975) 
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ΡΙΤΑ ΜΗΛΙΩΡΗ 

Τϊις iιαραδοχϊις 
Γράφω τό οvομά σου στό χωμα, 
καi άvθίζόvv παπαροvvες 
&λα είναι άπλα, 
&λα άκοvμποvv στον ήλιο, 
&ταν έρωτεύεσαι εvα Θεό, 
Σέ άvαζητοvσα άπό τότε. πού yενvήθηκα· 
στου� ρεμβασμούς μου άyyιζα τα χέρια σου ι 
καi κυρίευε την καρδιά μου πανικός 
άπό άπέραντη ευδαιμονία. 
Συναντηθήκαμε στό σταυροδρόμι, 
πού εΤvαι τα μάτια σου· 
μάτια άπό φως τοv ήλιου ζεστό καi ήμερο, 
κυρίαρχο της άρμοvίας τοv κόσμου. 
'Απόλλων, πόση άyάπη ξοδεύτηκε 
να ζωvτανεύσοvν τα μαρμαρένια στήθια σου, 
έκεί στό άέτωμα τοv Ναοv τηs 'Ολυμπίας· 
ενα σκαλι ν' άνεβοvμε στόν ουρανό. 

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ, εκδ. 'Ιωλκός, 'Αθήνα Ίοvλιοs 19 74) 

ΕΦΗ Κ. ΑΙΛΙΑΝΟΥ 

Ό θάνατος 
· Ό θάνατος στό άκρόι<ορφο δέv είναι της ζωης
ή πύλη άπ' &που άvάλαφρος στα 'Ηλύσια πια διαβαίvεις·
δέv είναι τό νανούρισμα πού άκοvς μα πο\J δέv ξέρεις
ποvθ' ερχεται κι όρμας μακρια τρελός yια να τό βρfjς,

· μήτε ή γαλάζια θάλασσα μέ τα φτερα των γλάρων.
Στό μεσονύχη ό θάνατος δέv είναι ξάφνου ό ήλιος,
μήτε κι ό άστερωμέvος σου ι,ανδύας πού τvλίyει
τό άvήμπορο κορμί σου- άρyα πού πάει να σωριαστfj ...

Ό θάνατος εvα άξαφνο, πικρό εvα βέλος είναι
πού έμπήχτη στην καρδιά σου πια καi πού δέ λέει να βyfj·
ό θάνατος, ό σίφουνας ό παγωμένος εΤvαι
στην έρμο πού φυσάει βαθια της ξέκλωνηs ζωης ...

Ό θάνατος; Μια μυστική κραvyή μέσα στη νύχτα
ποτέ τοv πού δέν άκουσε, πού δέν άκούει και,είς ...

(ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ, 'Αθήνα Μάϊοs 1973) 
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1976 ΠΟ1Ηr1ΊΚΗι ΑΝΘΟΛΟΓJΑ 

ΓΕΩΡΓIΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

Ή έπισ-ι-ροφiι -ιίίς έyyονής 
'Όταν νvχτώσε1 ή ψvχή τοv άvθρώποv 
κάποτεs ερχεται πvεvμα φωϊόs 
καi πλέει έπi των υδάτων 
κι ό πόντος φέyyε1 ό άφεyyοs yλvκά 
κι δλα τά μύρια πού άvαδεύοvται βαθιά 
βyάζοvv φτερά 1<αi πέτοvvται μακάρ10: 
δταv τό πvεvμα τοv φωτός 
έπισκεφτεί τό vvχτωμέvοv κόσ'μο. 

Μείνε, χαμόyελο τηs ζήσης, μείνε! 
Μή φεύyειs καθώς ηρθες 
κι άπομέvει φρvyμέvη 
άπό τήv παρουσία σοv δίχως ή ψvχή 
καi φως ή ζωντανή σοv ή θύμηση .. 
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(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1967 - 1974, εκδ Τό Ελλην1κό �1βλίο, 'Αθήνα, Άπρίλ10s 1975) 

ΥΠΑ ΤΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ - ΚΑΝ ΟΥ ΛΑ 

Χαλάσμα-ι-α 
Τ ό σπίτι ό χρόνος χάλασε 
άφοv πρωτα έχάλασε 
αυτός τό σπΙΤιΚό τοv
τόν ίδιο έαvτό τοv· 
στα χώματα τόv άφησε! 

Καi γατούλα τρ1yvρίζε1 
τά χαλάσματα σκαλίζει. 
δέν ζητάει yιά vά φά,;� 
άλλα κάποιον, ποv' χει πάει; 
τόv άέρα όλο μυρίζει. 

Ναi ζη, ο: τ' άφεvτικό της 
δέv θά το 'βρ,;� ματαιότης, 
κι' άλλε� yάτες πλησιάζουν 
καi περίεργα κοιτάζουν, 
μά ή yατούλα τό δικό της. 

"Αλλοι άνθρωποι θά 'ρθοvvε 
νοικοκύρηδες θά μποvνε, 
θά τήν διωξοvv μf τό ζόρι 
τί yvρεύε1; ποιό αyόρ:; 
«Φύyε, πεθανε», θά ποvvε. 

(ΜΑΡΙΟΣ, 'Αθήνα 1975) 
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ANt,JA ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

• · �.Η πύλη δvοιξε
.'Όταν ό ήλιος ξεκίνησε. . .. · . 
για το,μεyαλvτερο ούράνιο τόξο'τοv, 
Χειμερινο ήλιοστάσιο, 
Νίκη, Νίκη, Νίκη! 
Το σκοτάδι νικήσαμε, 
ώ �Απόλλων! 
.,Άνοιξε ή πύλη ή μvστική, ή έφτασφράyιστη. 
Ό"Αyyελος μας ,ην άνοιξε 
και μπήκαμε, 
στον ε'ξαίσιο κηπο. 
Ή Έλψθερία μας χαμοyέλασε, 
Έμεϊs κι' οί άποθαμένοι. · 
Ό 'Ήλιος'διαyράφει 
το μεyαλύτερο .ούράνιο τό§ο τοv. 
Νίκη, Νίκη, Νίκη! 

· Το σκοτάδι νικήσαμε,
. Θρίαμβος του φωτόs,
Θρίαμβος της Ζφης,
'Ώ ·'Απόλλων! ·, , i 

. ΗΠ6 

('Ανέκδοτο) Ναύπακτcs, ·22:.6-75 

ΑΝΤΩΝΗΣ J(ΥΡΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ 

(' Ανέκδοτο) 

Γρlιφω fvα πofnpα 
'Ένα ζωάκί - άπο τούς βράχοvς πήδησε 
σταχτί, δειλό; Και με κvττάει 
καiτο,ιwττω ... και 'Το κvττω. 

· Χτvπάει ή καμπάνα.έσtrεριvό.
κοντα: στο κvμα, yράφω
ενα ποίημα-
τι άλλο νό: κάνω ;
Πλατύ γαλάζιο σκηνικό
κι fσόπλεvρο το τρίγωνο:
, - 'Η 'Θάλασσα

τό Ζωάκι κ' Έyώ-
Κρvο τ' άyεράκι, φθινοπωρινό.
Με τό χαμf νο μοv «έ-yώ» στό κvμα
- πάνω Oϊf)V άμμό - yράφω
ενα ποίημα.

Τί ςι.λλο να ι<•άμω; 
.·,

ι 

/,ι 



197.6 ΠΟΙΗΤrΚΗ ΑΝΘΟΛΟΠ ι\ 

ΘΑΝΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Θ u·μ ά ρ ι 
Τ ό πvεvμα - σάρκα -
τά μάηα - φως -
π οvλ\ ή καρδιά 
κι άπλό θvμάρι 
ό στοχασμός. 

Σvμπόνια 
Σvμπόνια μές τά στήθια 
- Ήλιος, Θεός, 'Αλήθεια-

"Ενα 
Τό σωμο. τοϋ Θeοϋ- ή φvση -
της φvσης ή ψvχή - Θεός -
τά δvό μαζ\ δεμένα σ' ενα 
όπως ό ήλιος κα\ τό φως 

'Αντίδωρο 
Όνους - κορμί -
κι' ή σάρκα μας- άyέρο.ς -

(Σvλλοyή « Ο Μαθητεvόμενος») 

ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

(Ά νέκδοτο) 

Εiκόνα Δελφική 

'Απόλλωνα, 
ακοίμητε φροvρέ των Δελφωv, 
ό ναός σοv φεyyοβολα μές στο παιχνίδισμα 
του φωτός και του αγέρα. 
Άyέρωχη ή Προναία Άθηνα, 
άρματωμέvη yνώση, 
ρίχνει τό βλέμμα άπ' τό ναό της 
στον οyκο των Φαιδριάδων 
πού άνάμεσά τovs άρyοκvλοϋν 
τα ίερα κρουσταλλένια νερά 
της Κασταλίας. 
Στην πυρωμένη yη 
τα δροσερά νερά τηs πηyηs 
δίνουν ζωντάνια. 
Δάση φυτρώνουν, δάση 
άπό δάφνες, λεϋκεs κι' έληέs 
μέ φυλλώματα νέας άναλαμπης. 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 

·ιιΜεyάλοι θεοf))
Τοίί 'Απρίλη ή μέρα νείρεται ή πανώργια· 
-άρχαϊκη νηρηίδα ή Σαμοθράκη
βυθίζεται στοίί Αίγαίου τό λουλάκι
άπ' τα ίερα να ςαnοστάσει τα οργια.

Θεωρικό καράβι ή φαντασία
σε ποιο με ξεμακραίνει πίσω χρόνο;
«Μεγάλοι Θεο�» ποός σας τό νοίί μου ύψώνω
σε δέηση μυστικη καl σε ίκεσία.

Μοίί γνέφει ό θείος ΌΕpμης κι' εύθυς μαζί του
. ξανοίγομαι στη ρέμβη τοίί «'Απολύτου»,
πέρα κι' άπό τη χώρα τών όνείρων ...

Πίστη καl γνώση έκεί σμίγουν άντ'άμα. 
Ξεδίψασα άπ' της λύτρωσης τό νάμα 
στα πάνσεπτα μυστήρια τών Καβείρων .... 

«Έκλογή» 1963 

ΓΙΟΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ * 

'Ιησούς 
'Απόψε ήρθα κι' ί,γώ yλυκε άδερφε της Ναζωρq.ίας 
βάρβαρα πάθη πνίγοντας έντός μου κι' αγρια μίση 
να κλάψω μπρος σ' τό αίμόφυρτο κορμί της πλέον ώραίας 
ψυχης, που εχει ποτε στον Κόσμο έτοίίτο άνθοβολήσει. 

1 

της Γαλιλαίας κρίνε σεμνέ, προς τό λευκό τό φώς σου 
πόσες φορες φτερούγισαν τών ταπεινών οί 'Ελπίδες 

. πλήθη σταυροί κατάντικρυ στηθήκαν στό δικό σου: 
δικοί καl ξένοι Φαρισαiοι, άλl κι' οί Σταυρωτηδες. 

Δεν είσαι ό πρώτος, μήτε κι ό στερνός 'Εσταυρωμένος, 

·,.976

γλυκε Ίησοίί,. στον κόσμο αύτόν της πίκρας καl τοίί φθόνου· 
κι' δμως ή δόξα σου ασπιλη μεσ' τών θνητών τό γένος: 
Είσαι - δεν εΤσαι γυιός Θεοίί, μα εΤσαι ό Θεός τοίί

_
πόνου! ... 

* Έβραίος-'Έλλην (άπό μητέρα), διδ,iσκαλος στά 'Ιωάννινα 1901-1931. Τά εργα
του (ίστορικά, φι)οσοφικά, ποιητt)(ά), χάθηκαν κατά τον διωγμό -των Ναζί και δίε
σώ&,:σαν μόνον 257 ποιήμτcί του. 'Έγραψε 203 δίρθ�α στ-�ν ΈγκυΥ.λοπαίδεια Πυρσοϋ
και σταμάτησε στο γράμμα Ν λόγω του προώρου θανάτου του στίς 22 Νοεμβρίο υ 
1975. Μέ πρωτοβουλία της 'Εταιρίας 'Η:πειρωτικων 1\1:ελετων ltγιναν στά Ίωσ.ννινα
τά άπο>1αλυπτήρια προτομ'ίjς του.

1 
j 

, .j 

1 

'1 

j 
j 
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1976 

Μηvuματα 

Ό άρχιεπίσχοπος 'Αθηνών χαί 
πάσης Έλλάοος χ . .Σεραφείμ, στα. 
μηνύματά του προς τον Έλληνι 
χο λα.ο έπ' εύχαιρίqι: των Χρι
στουγέννων χαl του Νέου "Ετους, 

, ψ , , , περιεγρα. ε την σημερινη χατα-
στα:ση -της Έλλάοος, χα:θως και - ' ' \ του χοσμου γενιΥ.ωτερα, κατα 
τρόπον έντυπωσια:χόν μέv, άλλα. 
ό όποιος οεv ετυχε προσοχης, r-

' σως έπειοη ή μοιρα των μηνυμά
των είναι να: περvουν άπαρα:τή-' 

β ' ρητα., ως συμ ατιχοτητες . 
. Πέρα.ν των συvήΟων τε.-ριμμέ-

,... , ('' ' ,, νων οιαπιστωσεων οτι ο υμvος 
της Βηθλεέμ «&να.μένει έπι οισχι
λιετία.v την ύλοποίησίv του, μα
ταίως)), δ-ιι οί ήγέται των λαών 
οεv φρονηματίζονται έκ των μα
θημάτων της ίστορίας και «τρο
φοοοτουν τα:ς οαιμονικα:ς ουνά
μεις του όλέθρου» κλπ.) ό 'Αρχι-, 

β ' ' �, ' επισχοποc προ αινει εις ουο α-
ξίας προσοχης - για την κατα
νόηση ,ης παρούσης «θέσεως» 
της έχχλησιαστιχης -ηγεσίας 
οια.πιστώσεις: 

Πρώτον, ΙSτι ή νεολαία. της έ
ποχης μα.ς χινεϊ:ται «έν μέσ� ο
φεων και σχορπίων)) χα.ι χινου-

1 ' 0~ , β 'θ νευει , ιινα παρασυρ η εις α η
πρωτογονισμου, άπο έπικ�νΜ-, ' β ' , .... , νους εκαστοτε ια.ια.ς αντιορασειc
της νεότητος, ή όποία ώς έλπι
οοφόρος άνατολη έχάστης γενεας 
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φιλοτιμειται να. προηγητα.ι ·r,ρωι
χως είι:; πασα.ν πρόοοον, κινου
νεύουσα. ΙSμως, έάν οεν κα.θοο·η
γηθη ύγιως νά πυρακτωθ ij άπο 

' �,... . 'Ο ' ' λ ' το ιοιον πα ος, ως τα τυφ ουμε-
να. εντοι-ι,α. είς το φλογερον φως». 

Δεύτερον, ο-�ι ό «οα.ίμων-αρ
χων)) του «κόσμου τούτου)), ό 
όποιος χατετροπώθη με τ-ην πτω-

~ Β ζ , ,... , ,ι , σιν του ... υ αντιου, σιοτι με την 
οιάσπασιν ηνοιξα.ν α.ί πυλαι της 
'Αναγεννήσεως της άvθρωπότη
τος - ώς έχλύονται τεράστια.ι 
ουνάμεις με την οιάcπασιν του 
&τόμου - έπι τω,, ήμερων μας 

,, , 'ξ \ ' � / «εχει ανασυντα ει τα.ς εφεοριχας
-.:ου ουνάμεις και άντεπιτίθεταιrt. 

Έρωτατα.ι λοιπόν: Τί ·η Έχ-
λ , ,, ξ ' , θ ,..., χ ησια: επρα ε για την χα οο·η-

yηση τηc νεολα.ία.ς, γιά να μη 
καf), σάν την πετα.λουοίτσα άπο 

' 
(, , ', ) λ, την ανυπα.ρχτη, π"εον αμπα 

του πετρελαίου; 
Θά μπορουσε να λεχθη ΙSτι με 

την ΙSλη τακτ,χ·ή της ή 'Εκκλησία. 
στρέφει τά νώτα της προς τ·ην 
νεότητα. Με ποιον σύγχρονον 

'β ' λ'θ ' ~ προ λημα ησχο η η, ποτε, πως; 
Ώς προς την περίερy·rι άναχά-

λ ψ ., .,, ( ' ) ,,,,. υ η οτι ειναι περιπου α.ζιοι 
ίστοριχων τιμών οί Τουρχοι γιά 
την ύποοούλωση της Βυζα:ντινης 
Έλλάοος, έπειοη έκ -ου οιωyμου 
των 'Ελλήνων της Κωνσ,αντι
νουπόλεως έοημιουργήθησα.ν αί 
προσωπικαι προϋποθέσεις της 
'Αναγεννήσεωc - άντίληψιν έν-
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θυμLζουσαν · τα καλογηpικιϊ κη
pύγμοcτα &τι ύπεοουλώθησαν· οί 
"Ε:λληνες' για το ... καλόν τους, 
για νιι μετανοήσουν έκ των άμ"αp,-

' . Ή , , ~ --' τηματων των ,. - εpωταται αν
�χη καμμ;ία. έπικαιρότητα ή τοι

., · αύτη άντLληψις, με την · είσβοί,.η 
·· στην Κύπpον και. τας όpέξεις είς
. το Αίγαϊον ... 

'Εν πάση περιπτώσει - ώς 
, 1 \ ' ... αναφεpει το μηνυμα της πpω-
τοχpονιας - «ό Νέος Ένιαυτος 
της χpηστότητος του 'ΚυpLου ε!
ναι έπι θύραις. -

Εtς την θερμη" πpος Αύτον. 
8έησιν, &ς ένώgωμεν τας καpοίας 
μας1 είς οιάπυpον πpος άλλήι,.ους 
εόχήν, το νέον �τος1976, να ε!ναι 
άπαρχη μιας νέας πεpιόοου, είς 
τη·ν όποίαν να κυpιαρχήσουν, ή 
λήθη των .θλLψεων του παρεί,.θόν
το,ζ �αι ή είλίκρινης άγά.πη και 
συνα8έλφωσις, προς έπούι,.ωσιν 
πληγών καl οίκοοομην είρήνης, 
.εότυχLας και χαρας !)) 

Ποι.ύ ώραϊα ! 'Αλλά, «σύν · ' 'Αθην� και χεϊpα κίνει)) . Και τί 
ή. έκκλησιαστικη ήγεσLα θα πpο
σφέpη το ο ι α φ ο ρ ε τ ι χ ο άπο 

. το παpελθόν; 

Το ποδοφ[Αημιι 
Πεpιγράφεται ώς «γεγονος 

. του αίωνος» έκεϊνο πού συνέβη 
στας 14 Δεκεμβpίου 1975, στην 
Καπέλλα Σιξτίνα του Βατ,κα
νόυ; &ταν ό Πάπας Πϊος βος 

.έγονάτισε πpο του Μελίτωνος, 
μητpοπο4ίτου Χαλκηοόνος, έφί
λησε τον μαν�ύα του, κατόπιν οε 
�σκυψε �ως το �8αφος, �ψαξε ά
νάμεσα στα ράσα, βρηκε το ύπό- . 
8ημα του έκπροσώπου της Όρ-

. θοοοξLας και το ήσπάσθη. 
"Ηταν, βέβαια, μια έκοήλωσiς 

ταπειvοφροσύνής, είς άπάντηρ-ιν 
της 8ηλώσεως τοG Πατριάρχου 

· Κωνσrαντινουπόλεως, tτι ό Πα
πας της Ρώμης άναγνωpLζεταί
ώς πρώτος έπLσκοπος του · Χρι-~ ., , \ , ,, - 'στιανισμου, αλλα εν ταυτ<J> και
«Μναμις καταλι,.αγης και. ,ένο
ποιος της 'Εκκλησίας κάι του

1 

. • 

κοσμου>).
ΛLγεs ήμέρες προηγουμένως,

ε!χαν συγκεντρωθη στο Ναϊρό
μπι της'Κένυα 3.000 άντιπρόσω
ποι για την 5η συνέλευση του
Παγκοσμίου · ΣυμβουλLου 'Εκ.:. 

κλησιων και , είχαν συζητήσει
έπι του κεν'τρι�ου θέματος «Ό
Χρίστος έλευθερώνει και ένιqνει».
'Αλλα το γεγονος 'της Ρώμης .έ
πεσκίασε κάθε προηγούμενη έκ.:. 

οήλως:;η ύπερ της ένώσεως των
Χριστιανών «!να πάντες "Εν ω..:

σι ν)).
Δεν είναι μικρο πραγμα-. '-- �

γραψε ό είοικος έπι των έκκλη-:- '
σιαστι�ων θεμά.των 'κ. , Σπυρος
'Αλ ι;-, '' ·~ "ζ '' ε<,ιου, ο οποιας ε ησε το ιστ_ο-

, \ 1 (' , ρικο γεγονος - ι«ο πανισχυρος
Μ Ι π / ξ· \ ,ι ' εγας οντιφη , που εχει στην 
πλά.τη του μια ιστορία ουνά.μεως, 

\ ' 1 ( 

που γονατισαν μπpοστα του οι 
μεγάλοι του κόσμου, αότοκρά.τό
pες . κiχι κατακτητες να φιλάη το 
πόοι, 6χι του ίοιου του Πατριάρ
χη άλλα <του 'Εκπpοσώπου του . 
Μπορεϊ να ηταν μια πραξις συγ
γνώμης για, 6,τι �γίνε στους όρ_-:-

' θόοοξους ·ίεpάρχες στη Σύνοοο 
της ,Φλωpεντίας, η μια άπόοειξις 
πως ό πpωτος έπLσκοπος της 'Εκ
κλησίας οέχεται με &κρ·α ταπεί
νωσι τον θεολογικο οιάλογο πού
' 'ζ ' ι;-, 'Ε λ αρχι ει συντομα μετα<,υ κκ η-
σιων 'Ανατολης και Δύσεως.. ''Ο, τι και να ηταν ί στο βά.θος του

~ ~ π' \ ' , ' νόυ του απα, το γεγονος αυτο 

Ί 
j 

, 1 

j 
.ι 

. 1 
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�οωσε φοcνερο οεΊ:γμα πως ε!ναι 
οημιουργος ίστορίας, θαρραλέος 
και ·τα:πεινος ο,τι ο·ηλαο·η χαρcι-

'ζ " Μ 'λ κτηρι ει ενα.ν εγα. Ο)>. 

'Ωστόσο, ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. 
Σεραφι:.ιμ οεν έπέτυzε να συγκεν
τρώση πλειοψ·ηφία. στην πρότα
σή του να στα:λγj zα.ιρετιστήριο 
τηλεγράφημα προς τον Πάππα., 
με τ·ην εόκα.ιρία. της συμπλ·ηρώ
σεως οεκα.ετία.ς άπο της &ρσεως 
των άνα:θεμάτων μεταξύ των ούο 
'Εκκλησιών. Ή 'Ιερά Σύνοοος 
οεν θέλει σχέσεις με το Βα:τιχα.
ν6, οια τδν λόγον οτι προσφάτως 
έτοποθετήθη και πάλι στην 'Α
θήνα. έπίσκοπος των Ουνιτών. 

'Εν τ<j> μεταξύ γίνεται λόγος 
περί συγκλήσεως, έντός του 1976, 

. προσυνοοικ'ijς οια:σχέψεως των 
'Ο θ s:-,ι:- ' ' ' θ' ' , ρ οοοι,,ων, η οποια. α. πρεπει 
να προετοιμάση την Μεγάλη Πα.
νορθό&οξον Σύνο&ον. Λέγουν οτι 

Τ ' \ ζ 0 ~ ' ει ναι χαιρος να. συ ητη -ουν τα 
άπο αιώνων έχχρε.μ'ij ουσιαστικά. 
ζητήματα. των χριστια.νιχων έχ
κλησιων, &φου ό «&ιάλογος της 
άγάπηςη, πού &ρχισε προ όέχ:χ 
έτων, άπέοωσε καρπούς. 

'Αλλ<Χ. π ό σ ο υ � - άν -
άπέοωσε; 

Το Χάσμα 
Ό Μητροπολίτης �υτ. Γc-pμl)_

νία:ς κ. Είρηνα.Ί:ος, σε &ρθρο του 
για <(Γα έλληνικά νειάτα. κα.ί την 
Έχκλησία:η, προβαίνει σε μει:,ι
χες οιαπιστώσεις, πού ίσχύουν 
και για την Έλλάοα:: 

«Γνωρίζομε - γράφει - πόσο 
ι -, ι ' λλ' μεγα.λο εινα:ι, τωρα κα.ι πο α 

χρόνια, το χάσμα άνάμεσα στη 
Δ�ανόηση χα.ι την 'Εκκλησία., 
στην Πατρίοα μα.ς την Έλλάοα 
και &ναγνωρίζομε πόσο cfτυχη 

στάθηκε, ιόια.ίτερα: στα τελευ-- ' ' 'Ο 0's:- ξ 'Ε τα.ια. χρονια:, η ρ οσο ος χ-
κλησια. t1α:ς στις σχέσεις τ-ης με 
τούς Νέους .... Δεν μπορουμε να 
έξα:χολουθουμε να ο·Ιjλητ·ηριάζο
με &οιά.κοπα. τα Ιlα:ιοιά μα.ς με 
τα πά.θ·η και τα λά.0η του &ντα:ρ
τοπολέμου κα.ί της έπταετια.ς. 
Πέρα άπο τις όrκες και τις φυλα:
κες χα:ί πέρα: άπο τις «χινουνο
λογίες)) και τις φrηνεc. ο·ηι.ι.α.γω
γίες, πρέπέ,ι να άνοιξωμ ε στα 
Πα.ιοιά. μας καινούργιους χ::: l κα:
θαρούc. όpίζοντες χι' αυτο μπορεΊ: 

, ι , ,ι ι , να. γινeι μονο οταν πνευσει στον 
Ι tl , ,Ι τοπο μα:ς ενα:ς κα:ινουργιος ,α:νε.-

μος πνευμα:τικ'ijς άνα:οημιουργία.ς. 
Και οω αλλη μια φορά. τολ-· 

μουμε να ύπενθυμίσομε στην 'Εκ
κλησία: το μεγάλο χρέος rης. Δεν 
θα μπορουσε &ρα:γε ή Έχχλ-ησία 
μας να στα.0εΊ: σε τούτη τη στιγ
μη ό μεγάλος είρηνοποιος στο') 
'Ελληνιχο Λα:ό, πού χάνει και το 
Ποίμνιό της; Δεν θα μπορουσε 
cfρα.γε ή 'Εκκλησία: μας χα:ί τού-

' ' ' ( , ' τ-η τη στιγμη, να ερμ.ηνευσει το 
μήνυμα: του Χριστου οχι μόνον 
σαν πα:ρά.�οση και μεταφυσιχ·η 
προσοοχία:, άλλα και σαν Ίστο
ρικο ρεαλισμό, πού μπορεΊ: να γί
νεται σε κάθε στιγμη «όοος χα.ι.
ζ ' Κ 's:-, θ' ~ ' ' ω ηη; α:ι υεν α μπορουσε α.χο-
μη ή 'Εκκλησία: μας να καλέσει 
τα 'Ελληνικά. νειάτα: να ποϋνε τή 

, , ' βλ' , γνωμη των και τα προ ηματα. 
των οχι μόνον σ-:ο μάθημα: των 
Θρησχευ-:-ικων κα:l στο Κα.-:-ηχη
τικο ΣχολεΊ:ο, άλλά. και. στα ϊοια. 
-:-ά. Συνοοικά της Συμβούλια:; 
Κα:ι. οεν θα μπορουσε &κόμη ·ί; 
'Ε ' ' ' θ - ' χχλ·ησια μα:ς ',Jα; ειcrηγη ει, σε 

' ι \ ' ι "/ Ι μια χωρα: που τα. νεια:τοι μαρω
.,
ω-

,, ' β θ - ' θ 
' νουν ωσπου να ρε ει μια. εσου-

, ' θ ' ' θ'λοι, «μετι,α. και στα μα.η που α 
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γινότσ.νε ενσ. άληθινο . σύνθημοc: 
ι , ι τοπο σ-τοc νεισ.τσ.;». 
�τΟ τόσό itολύπλευρο έρώτη

μοc του Μητροπολίτου («όεν θα 
' μπορqυσε ;») μπορε� να όοθη θε-

τικη άπάντησις; 
• Μα:λλον, όεν θα μπορουσε -
προ ποcντος στην Έλλάόοc. Διότι,

' ι ><1>~ ' 'ξ στον τοπο μοcς, εοω, κοcτ ε ο-
χήν, ό Κληρος ε!νσ.ι μονοόιάστσ.
τα έσχατολογικος καt άσχολεϊ
τ'αι άποκλειστικα με. την tύχη
της ψυχης μετα θάνατον, ένω την
χάνει έν ζωγj, με την συστηματι
κην, άγνόησιν των άνθρωπίvι,,ν
πολιτικων,. οίκονομικων και κc.ι
νωνι:κων προβλημάτων.

·tH, ηττα.
Ό κ. Στέλιος Μ. Παπαθεμε

λης, γράφοντας σ�η «Θεσσαλο
νίκη» (27 Δεκ. '75) για την στά
ση της έκκλησίας εναντι των κοι
νωνικων προβλημάτων, τονίζει
5τι ύπέστη βαρεϊαν ητταν.

. «'Ασχολήθηκε με' τούς έργά
τες, πολύ άργ�, 5ταν αύτοr. ε!χαν
έλκυσθη άπο τ-ον Μαρξισμό.
'Α' 'λ ψ 

\ ' , . νεκα υ ε την αποικιοκρα-ι•ια, 
για να την πολεμήση, 5ταν αύ-ι·η 
κατέρρεε. 'Αγανάκτησε για τον 
άντισημιτισμό,' ίSστ-ερα άπο την 
έξολόθρευση εξη έκα:τομμυρίων 
'Εβραίων. Λέγει στούς Χριστια
νούς 5τι όεν ε!ναι «και τόσο κα
κος ό σοσια) ισμός», 5ταν πια 
,όεν την έρωτουν. 

,.,, θ 'ζ '' Γ ' '1 πεν υμι ει οτι ρηγοριος ο 
Νύσσης, άόελφος του Μεγάλου 
Βασιλείου, καταγγέλλει, όpψ,ύ
τα:τα τούς -rοκιστές, «κεφαλαιού
χους» του καιρου του και . όεν 
εχει καμμιά συναισθηματικη φόρ
τιση . ό λόγος του: <(''Αν όε καt 
όως έλεημοσύνην, μισανθρώπου 

φορολογίας, ούκ άπο συμφορωv 
άλλοτρίων όακρύων γέμοντα και 

- ΕΙ ' , ζ ' , στεναγμων; εγνωρι εν ο πε-
νης πόθεν όρέγεις την έλεημοσύ-

' ,, ''1-'ξ ' '"'' λ νην ουκ αν εοε ατο, ως αοε φι-
κων σαρκων γεύεσθαι μ�λλων 
και αlματος οtκείων». ''Αν μ' άλ-
λα λόγια, προσφέρεις έλε·ημοσύ-
νη καρπο άπάνθρωπ�ς έκμετάλ� 
λευσης όεν θα ε!ναι τού>tη γι μά-
τη άπο συμφορές, όάκρυα καt 
στεναγμούς των συνανθρώπ(ι)ν 
σου; ''Αν τόξερε τουτο ό φτωχός, :··.' 
όεν θα τη όεχόνταν γιατt θά 'νοιώ-
θε σαν να έπρόκειτο να γευθη 
σάρκες άόελφικες :και α!μα συγ.:. 
γενων του! 

Ή συμβιβασμένη χριστιανικη 
ήγεσία άγνόησε συστηματικα. 
αύτη την αύτόχρημα Έπανασ-τα-

' ,, ψ "' , , 1 τικη απο ·η υιατυπωμενην απυ 
t/ ) ' \ ' , εναν απο τους κορυφαιους εκ-
προσώπους της 'Εκκλησίας άπο 
το 370 μ.Χ. 'Η ήγεσία προσέφε-, , ~ -ρε σαν πανακεια της κοινωνικης 
άθλιότητος αύτο άκριβως πού ό' 
&γιος καταγγέλλει σαν <(σάρκες 
χαt α!μα άόελφι�,;όΗ, την έλεημο
σύνη ! Σκιαμάχησε κυριολεκτικα. 
κυνηγ<�ντας τα άποτελέσματα 
με την έλεημοσύνη, άντtς να θε.:. 

ραπεύση τα αtτια με την όLΚ�LΟ
σύνη. 

Τίθεται τώρα, κάπως όιαφο
ρετικά, άλλα το tόιο το έρώτ·ημα. 
του · Μητροπολίτου Είρηναίου: 
Θα μπορουσε ή σημερινη Έκ-

λ ' ' 'λλ'ξ. '' ' ' κ ησια να α α η, οπως το απαι-
τουν οι σημερινοr. καιροί; 

«Κuvηγι άλεποϋς» 
Ό κ. Βάσος Τσιμπιόαρος με

τέόωσε άπο το Λον�ϊνον οτι έφέ
τος οι όπαόοt μιας όργανώσέως 
φιλικης προς τα ζωα και έχθρι-

1 

1 
j 
1 
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~ \ 1 ) ' ( χης προς τους cφιστοχρατεc, οι 
όπο ίοι ά:ρέσχοντcι.ι στο «κυνήγι 
της ά:λεποϋς», τους εκαμε μια 
πρωτότυπη «οολιοφθορά.η. 

Τ' ' , 'ζ < ' 
ο χυνηγι αρzι ει, ως συνη-

θως, πολύ πρωt. Κcι.βάλλα στα 
''λ , , , ζ , α οyα τουc οι χυνηyοι, μα ευον-

,,-c ' \ \ Ι Ι ται εζω απο τα παμπιχλαια πρω-
ην χάνια της έξοχης μαζί μέ τα 
σχυλιά. τους, που εΤ.ναι όλόχληρα: 

, " ' θ , , χοπαοια:, κα:ι μα ·ημενα να χυνη-
γουν μέ πά.Οος τίς ά:λεπουοες. � , 

λ 'ζ ' �ωπισω τους χα: πα: συν οι κυ-
νηγοί, για να ά:πολα:ύσουν το θέα
μα:. Κάποτε ή ά:λεπου κουράζε
ται, τα. σχυλιά πέφτουν &πάνω 
της χαί χυριολεκ-τικα την χ.ομμο -
τιάζουν. Περισσότερες ά:πό 20 
χιι-ιά.οες ά:λεπουοες έξοντώνeιvται 
χά.θε χρόνο μ' α:ύτό τον τρόπο. 

'Αλλά εφέτος - γράφει ό κ 
ΤσψπιΜρος εγινα.ν τόσα 
πολλα. έπεισόοια κα.ί τόσες οια
μαρτυρίες, ωστε μπορεί, να πϊj 
χανείς, οτι το βάρβαρο α:ύτό σπορ 
�εν θα. ά:ντέξη για πο:λλα χρόνια:. 
Ή όργά.νωσι πού ά:ναφέρα:με πιο 
πάνω, έφοοίασε τα μέλη -της με 
είοιχοc «σπρέυη, σωληνά.οια. δη
λα.οή, που τινά.ζουν ενα ύγρο χαί 
το ύyρο αύτο εχει τ f) μυpωοιά 
της ά:λεπους. 

Το ά:ποτέλεσμα ητα.ν νά. πα.ρα
πλα.ν-ΙJθουν τα. σκυλιά. καί να. η>έ
χουν προς οιά.φορες κατευθύνσεις, 
r1.λλα ά:ρισ-rεpά., α.λ'λα οεξιά, αλλα 
προc, τά πίσω ... Τα α.λοyα σαστι-

' ) > ..., )1 ) Ι σμενα κ εκεινα, εχα:ναν α.ποτο-
μ:χ: οιά.φορες κινήσεις κ' ερριχνα.ν 

, , , β' Τ' κατω τους α:να ατες... ο «κυ-
νήγι της ά:λεπουςη έμ:χ:-:-αιώθη 
και πολλοι κυνηγοι γύρισαν σ':'ο 
σπίτι τους μΕ σπασμένα πλευρ(Χ 
η πόοια ... 

Τά άδε).φα φυτά 
Το «πράσινο �ιά.γραμμαη η-ταν 

μια ταινία -τ·ης ίταλιχ.ης τηλεορά
σεως, μέ θέμα: την εύα:ισθησία: 
τωΙJ φυ-rων, ΟΠ(ι)ζ α:ύrη μαρτυ
ρείται ά.πο τις τελευταίες ερευ
νες τr,ς επιστήμης (κυττά.ξετε 

' ' '1) ' ~ {\ ,.. / και τον (( ,ισοη, τευzος J;:) 
1972). Σύμyωνα: με το ο·εJάpιο, 
ε11α. εγκλημα διε'λευκάνθη χάρις 
είς τήν ... κα.τάθεση έ,ος φυτοϋ, 
ΤΟ όποίον είχε χα.τα.γράψει εντυ
πώσεις σπό -:·ην συμτ.εριφοpcι. 
του ΟΟΑΟφόνου κα:ι Τις Οιετηρ·ησε 
ο·τη μι-ήfl:ΙJ του. Να:ί, εχουν και 
μ•ιήμη, τα ά:οελφά. μα:r.. φυτά., εί
πε ό Κληβ l\1πλά.Υο"'. εp, ά.μερικα
νός τεχνιχ.ός, είοικευμένος στα 
θέμα.τα τϊjς εύαισθηοίcι.ς των φυ
των. 

Δεν έχει χ.αμμία ά:μφιβολία: 
οτι τα φυτα χα.ί τα οένορα εχουν 
α:ίσθήσεις :καί , οτϊ, οοκιμάζουν 
ά:κόμ·η χαί «πόνο» οταν κα:ίγωv
ται '' μαpαινωνται. 

«Το καινούργιο που ά.νεχά.λυ-
1 'ζ ' , ψα - συνεχι ει - στΙJ, επιστη-

μο ιιχη έρευνα καί τεχνιχη που 
εφαρμόζω εLνα.ι οτι τα φυ-:-ά. ο
πως &ποκα.λύπτετα.ι, έχουν χ.αί 
μνήμη. 'Ήταν γνωστο ά:πο :καιρό 
τφίν, ο-,·ι τα φυτα ά:ντιορουν στον 
πόνο χχί οτι ή έπισ1. ήμη ά:νεΎνώ
ρισε χύτ-η τη'ι άλήθεια:. Τώρα: 

~ ' ' προχωρουμε πεpισσοτερο στις 
πα.ρα-:-ηpήσεις μα:ς χαι ά:ναχ.α:λύ
π-:-ομε για. πρώτη φορcι. οτι τα. 
φυτα εχουν καί άλλες ίοιό--:·φέcη. 
Ό 'Αμεpιχα.νός τεχνικός συνέχι
σε: «" λλλοτε ητα.ν σχεοόν άού
νr:ι.το να ύποσ-:ηpιξ·ΙJ κο:νει., παρό
μοιες ά:πόψειc. Τώρα. βΧέπομε 
οτι εχουv σημειωθεί σ·ΙJμάv-:-ιχές 
έξελιξεις σ-:-ήν εpευνα του φυτι-
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κου βασιλείου κ�ι οτι έκϊι,·ο �ού 
· ξέρομέ π'λsο/ ε!ναι οτι πρόκειται

' ' σθ 
, , ' για ευαι ητους οργαμισμους,.

πού ·οοκιμάζουν πόνο, εύχα.ριστη
ση, Ιf..γχος, άκριβως οπως συμ..: 

β , ' ' ' ,, θ αινει και _με τον αν ρωπο».

· 4 ·ιοu:λίοu 1976
Ε·τ ( ( , , , ( 

. . ναι η ημερα, κατα την . ο-
ποία θα μάθωμε &ν ύπάρχη στον 
"Αρη .ζωή. Κατα την, οιακοσιο
στη έπέτειο της · άμερικα.V'κης 
άνεξαρτηirίας άναμένεται νσ 

προσγειωθη
. 

στον '' Αρη το οια
στημόπλοιον «Βίκιγκ 2», �a λά..
βη φωτογραφίες και να μεταοώ
ση οιάφορες πολύτιμες πληρο
φορίες; οι έπιστήμονι;:ς �εν όμι
λ�υν. ]Jερ�μένουν. Ό "Αρης εχει 
ποικι?,-ία:· στοιχειων, πραγμα πού 
ύπόοηλοϊ οτι _π.ί.θανον, να ύπηρξε 
-ζ ' ' Π' ''Ι ' . ωη καποτε. οτε; σως πριν 
άπο_ 25.000 ετη. 'Ίσωc; ύπηι;χε 

, ζωη ώρισμέvης μορφ,ης, ή όποία 
'να έξηφα.νίσθη. Νερο μαλλον οεν 
ύπάρχει τώρα. 'Αλλα ύπγjρχε 
κάποτε. Μήπως ύπάρχει πά.ντα 
κάπο'ια ciτμζισφάιρα; Σ' ολα αύ-

' ' ''λλ θ' , / ' � ' -τα κσι α α, απαντηση το οιά-
στημόπλοιον μετα ενα έξ&μηνο.
:Άς περιμένωμε.

Ό 'Άρης (μαζl με το\ Έρμη,
την Άφροοίτη και την Γη)' ε!ναι

, ' λ , ~ • «εσωτερικος» π ανητης του η-

λιακου συστήματος, έν� ό, Ζεύς,
ό Κρόνος, ό Ο:ύρανος και ό Πο
σειοών ε!ναι «έξωτερικοί», με
σύνθεm; έντελως οιαφορετική. ,

cH νεκρή • Αφροδίτη
Τα στοιχεία πού ηοη μετεοό�

θησαν άπο το Σοβιετικον οιαστη
μόπλοιον «Βένερα» πειθουν οτι
-�:rρόκειτάι περι πλανήτομ μη έπι
τρέποντος οϋτε την πιο πρωτό- ,

γονη και στοιχειώ�ή ζ�ή. Ε!ναι 
' ενα φοβερο καμίνι. 'Η άτμόσφαι-

ρά της, · άποτελεί-τ"αι βασικώς 
, ' '' , , � ξ ,� απο μη αναπνευσιμον οιο ειοιον 

't'9G &νθρακος. Ή θερμοκρασί'α 
της, έtς το έπίπεοον του έοάφόυς,, 
έγγίζει τούς . 500 βαθμούς Κελ- . 
σίου� Ή άτμοσφαιρικη πίεσις ά
·νέρχεται είς 9p χιλιόγραμμα_ κα
τα τετρα:γωvικον, έκατοστόν, πίε
σις πού, εις την γη, άπανrαται
μόνον σε βάθος 900 μέτρών ύπο

, ,  , - )  
_ ,,ο την επιφα.�εια των ωκεανων. χι 

μόνον κάθέ ζωη έπι της 'Αφρο
οίτης έφαίvετο άούνατη, άλλα 
και οι πρω-rες σοβιετικες οιαστη
μοσυσκευες πού έστάλησαν έκεί 
οιεΜθησαν και άπη�θρα,..ώθησα.γ ' ' ' ' "a κ ., ' πριν εγγισουν το ε αφος. αι την' ' ' , ' ( � φορα αυτη ακομη, οι οιαστημοσυ-
σκευες «βένερα 9>> κάι <<βένερα 
10», &νθεξαν μόνον 53 καl _65 
λεπτα της &ρα.ς, άντιστοίχως. 
''Ο ' 'ζ ' ' θ' σο εχρεια ετο για. να. προφ α-
σουν ν' άποστείλουν τις πολύτ�
μες φωτογραφίες των. 

'Η'Α "'' ' ' ' φροοrτη χανει το μυστη-
, 'Α ' ' 'ριον της. κατοικητη και μη 

κα.τοικήσιμrc,, άνεπίοεκτηΆ ζωης, 
μοιάζει προς οιονοήποτε έκ των 
, ι ' ι , λ'θ ερημων και -rεραστιων .ογκο � ων 
οι όποίοι περιστρέφονται άενάως 
εtς το χενόν,·γόρω άπο τον ηλιο.� .. 
1 ' 

, cH Γένεαfς 
Και άφοu εδρισκόμεθα σ_τbν 

eιύράνιο χωρο, ας &κούσωμε τί 
ε!πε ό οιάσημος' άστρονόμος σερ 
Μπέρναρ Λόβελ στην συνέλευση 
τ�ς β'ρεταννι�ης έταιρίας προς 
προα.γωγην των έπιστημων., ' 

Πρόσφατες ερευνες στα έργα
στήρια της έτάιρίας Μπελλ της 
Ν Ι ,.,. ,, ΗΠΑ ' '  εας .ι ερσεης, , με. υπερ-
ευαίσθητους ρα�ιο�έκτες, 'έπέτυ-' 

- --- -- -- ---- -- -- �--- -- -- --
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χαν νά συλλάβουν τον ά.πόηχον 
..... ) '?: ) \ ' ' 't'Ί.Jς εκρηc,εως απο 't'"ην γενεσιν 

ιrου Σύμπαντος, ήτοι τά ραδιο
κύματα πού έξαπέλυσέν ή ά.rχικη 
εκρηξις. 

Τά pαόιοκύματα αυτά., μήκους 
ένος χιλιοστου του μέτρου, εχουν 
έντοπισθη με συσκευες πού &.νυ
ψώθηκαν πέραν των δρίων της 
πυκνγjς άτμοσφα:ίpας, με πuραό
λους καl στρατοσφαιρικά ά.ερό
στα:τα. 'Η θερμοκρασία πού ά.ν-.... ' ' ,, τιστοιχει στη σημερινη εντα:σι
της ά.κτινοβολίας ε!να:ι μόνο 2,7 
ά.πολύτων βα:θμων, δηλα:όη 268 

. βα:θμων κάτω του μηδεvος στη 
συνήθη κλfμα:κα θερμοκρασιων 
Κελσίου. ''Αν δμως ύπολογισθη 
πόσος χρόνος παρηλθε μετά την 
συμπα:ντικη εκρηξη και πόσο 
εχει έv τ<J) μεταξύ διαστα:λη το 
Σύμπαν, προκύπτει δτι στο πρω
το δευτερόλεπτο της . έκρήξεως 
αύτης, ή θερμοκρασία: εφθα:νε τά 
tέκα όισεκα:τομμύρια βαθμούς. 

Κάτω ά.π' αύτη την ά.σύλ'ληπτα 
ύψηλη θερμοκρασία τά συνήθη 
συστατικιΧ. των &.τόμων της ί>λης, 
τιΧ. πρωτόνια: καl τά ούδετερόνια, 
, ,. 1 �/ αντεορασαν ταχυτατα μεταc,υ 

' \ ' t� ' τους για να σχηματισουν υορογο-
' ''λ ' ' ·λ ' ' vo, και η ιο, στην ανα ογια που 

χαρακτηρίζει σήμερα την δομη 
του . ύλιχου Σύμπαντος. Ή ά.ν-

•• , β~ , ' ,. τιορασις ακpι ως αυτη προσεοω-

σε στο Σύμπαν τά σημερινά. του 
χαρακτηριστικά.. "Αν τά πρωτό
νια ά.ντιδρουσαν ταχύτερα, θά εϊ
χαν έξοδευθη δλα: γιά την παpα:
γωγη ήλίου, και δεν θά ύπηρχο'J 
άλλα χημικά στοιχεϊα, καl ίδίως 
ύδpογόνο γιά νά προσδώσουν στο 
Σύμπαν την σημερινή του ποιχι-
λ' , , , 'Ψ , " ια και να: επιτpε ουν την οη-

μιουργία ά.στέρων, γαλαξιων κα:l 
πλα:vητων δπως ή Γη με ζωη 

' ) / , στην επιφανεια τους. 
«Εϊνα:ι κατα:πληκτικ·η ή δια-' ' ' , Λ'β 'λ . 'πιστωσις - ετονισε ο ο ε στο

λόγο του - δτι ή ί>πα:ρξις των 
Γα:'λαξιωv και των ά.στέρων, άκό
μα: και ή όϊκή μας ί>παpξις θά 
ηταν &Μνα:τη, αν τα πρωτόνια 
ά:ντιόpουσαν μεταξύ τους με έ'λ&:
χιστα: όιαφορετικη ταχύτητα ά.πο 
, ι 1 \ 

Ιζ κ ,εκεινηv που τα: χα.pακτηρι ει. α:ι 
, ' ι ι 

t:'' ,.,. αυτη η «συμπτωσις)) μεταc,υ του 
χρόνου, της θερμοκρασίας χαl των 
σταθερων ά:ντιi>ρά.σεων των ύπο
ατομ·κων σωματιδίων ά.ποτελεϊ 
το μεγα:λύτερον μυστήριον του 
Σύμπαντος, έκεϊνο ;ro μυστήριον 
ή λύσις του δποίου θά εδινε στον 
&:νθpωπο το χλειδι γιa την χατα:
νόησι του Παντός. Το Μέγα Μυ
στήριον παραμένει. 'Αλλά προσ
λαμβάνει ενα: ίλιγγιωδες μεγα
λείον ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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1.ΜΕΤΑΞΥ ΜΑ.Ε ι-· --
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό · Γραφεία τοϋ «'Ιλιοοϋ», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), είναι όνοικτά μόνον 
κόθε Δευτέρα, Τετόριτη καί nσρο
σκεuή 9,30-12,30 π.μ Τηλέφ: Γρα
φείων 3246,-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκαλοϋμεν ό11οστέλλετε μέ τα
χuδραμι,κήν eπιτσγήν είς τήν διεύ, 
θυνσιν: « Κωστην ΜελιΙοοορόπουλον, 
Δρογοτσανίου 6,. 'Αθήνας, 122». Ά
ποστολοί μέ τρσπεΖιτικάς έπιrταγός 
ή έντολιάς μδς δυσκολεύου�. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Τ. Βάβαλης, Μοσχοvησίων 4. Κ. 
Βαβίληs, Κερκύρας 123, Χ. Γαλανός, 
Β. Λάκ�νος 7. Π. Καμαρ1νέας, ΝΑ-

. λυος 9. Μ. Κοκκίνης, Αώου 9. Μ. 
Κονομάρα, Τυδέως 2 Όp Κρττσωτά
κης, Γεννηματα 16 Γ. Λαϊνας, Φρύ
νης 7. Γ. Μπάμπαyτνές, Νοσοκ. Σω
τηοία, Χολαpy,ός. Δ. Παπαευσταθίου, 
Τpίτωνος 30, Π. Φάληρον. Κ. Πε
yκλης Φοpμίωνος 25. Γ. Πολιτάρχης, 
Κλαδα 23. Χ. Πολυχpον1άδης, Μεy. 
Σπηλc,ίcυ 28. Δ. Πυλαpτνός, Αlσχύ
λου 41, Ηλ1ούπολ1ς. Ν Χατζητι;α
ναyης, Ύμηττοv 126. 

'ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Δαμ. Αpyvρόπουλος, όδ. · Καραολη, 
Κομοττνή. 'Ί,. Δαyκωνάκης, Ιατρός, 
Χίος. Π. Κακαβας, μηχαν1κός, Εv
ζώνων 22, Θεσσαλονίκη. Ap. Κωσ
ταpίyκας, Ροvσβλετ 2/β, Λάρισα. 
Μ. Παπαδόπουλος, Γp. Ξενοπούλου 5, 
Θεσσαλονίκη. Πολ. Παπαστερyίοv, 
Έθν. Τράπεζα, Π. Μελα 6, Θεσσαλο
νίκη. Γ. Παpασκευας, Βικέλα 27, 
Ήpάι<λειον. Ίόρδ. Πασχαλίδης, Δρα
γούμη 10, Θεσσαλονίκη. Ν. Τσαyκα
pάκης, Παπακυpιαζη 15, Λάρισα. 
Β. Τστyκόπουλος, Τελων. 'Ελεγκτής, 
Άλεξανδpούπολις. Έλ. Χριστοκόποv
λός, 'Αριστοφάνους 52, Καλαμάτα. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Παντ. Οlκονομάκης, Άθηναι. 
Νικ. Δελάκης, Χανιά. 

, ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(μέ 1ή σ:ειpά λήψεως) 
Σπύρου Παπαδάντώνη: · Ό ήλιος 

καl τό τραyοvδι. 'Αθήνα 1975. 
!Ελένης Ταyκαλάκη: Ή κοπέλλα τοv

ΝΑλσους (ποίηση). Νέα Σκέψη.
Δημ. Χ. Χαλατσα: Σίδερα 11 (ποίηση).

'Αθήνα 1975.
Β. Η. Βοyιατζόy�ου: ΟΙ έπιζωντες

(ποίηση).
Καίτης Έξάpχου - Σπ. Διαμαν1η:

Ό Δημητpάκης καί 1ά ταξίδια του. 
ΝΗπειpος 'Αθήνα 1975. 

Γιώργου Σάντη: Σατυρικά κάl Λυ
ρικά. Κύπρος 1976. Τον Ιδίου:· 

Tov ovpανov καί της yης. Κύπρος 
1976. 

Άpσ. Γεροντικού: Νέας σαφηνείας 
έyκώμιον. Tov Ιδίου: Τό πρόσωπο 
τοv αίώνα•μας . 'Ιωάννινα 1975. 

Κώστα Ν. Τριανταφύλλου: Μνημες 
TOV Έλληνικοv Λαοv. Διηγήματα. 
1976. 

Ε. Ν. Πλcτη: Ή αlσθητική Κοινω
νία. 'Αθήνα 1976. 

Διδώς Καλλέργη: Τά άpχαϊα Μυστή-
ρια. Άθηναι 1976. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Ήπειρωττκή Έστία (Σέπτ. - Όκτ.) 
Ό Κρίκος (Νοέμ. - Δεκ.,-Ίαν.-Φεβp.). 
'Ενοριακά Χρονικά (Δεt<..); 
Άχr ικά Χρονικά (Όκτ. - Δεκ.). 
Ό Κόσμος.της Ψυχης (Όκτ. - Δει<.). 
Σμύρνα (Νοέμ. - Δεκ.). 
Πνευματική Κύπρος (Δεκ.-Γενάp.). 
Πpοσανατολισμcl (Ίαν., Φεβρ.). 
Ό Φυσιολάτρης (Ίαν. - Φεβp.). 
Πεpιοδτκό 'Ελληνίδων Bop. 'Ελλάδος 

(Ίαν. - Φεβp.). 

·1

. j 
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, Αλληλογραφία 

Ή "f!.vvu Μπέ{αντ καί 

ό Μπέρναρ Σώ 

'Αγαπητέ μοv κ. Ριζόποvλε. 
Μέ προσοχή μελετησα τό άρθρο σαs 

«Γιατί εyινε Θεόσοφοs ή "Αvνι Μπέ
ζαvτ», πού δημοσιεvετοι στό τελεv
ταίο τεϋχοs τοϋ «Ίλισοϋ». Έμεινα 
,άπόλιrτα Ικανοποιημένοs, yιατ\ δίνετε 
σ· αvτό τό δημοσίεvμά σαs, μέ άvα
λvτικό κι' έπαyωyικό τροπο, τήv 
άξία τfis προσωπικότητος τfis 
"Αννι Μπέζαντ. Πραγματικά, τfis 
άξίζει αvτή ή άνάλvση κα\ ή παροv
σίαση, εστω καi σvνοπτικα, τοϋ epyov 
μιαs άπό τίs έξαιρε, ικέs πνεvματικέs 
yvvαίκεs, πού σπάνια έμφανίζοvται 
στό πέρασμα τοϋ χρόνοv. 

Θvμήθηκα ενα άλλο, δημοσίεvμα, 
πού τό εχω σ• ενα iδιαί1ερο φάκελλο 
τοϋ άρχείοv μοv Αύτό είναι τοϋ 
C. Du Cann, πού δημοσιεvθηκε στίs
12-4-1961 στήν «Καθημερινή» 'Α
-Θηvων μέ τόv τίτλο «Ό Μπέρναρντ
Σω, έραστήs» Θά σαs γράψω λιyα 
άποσπάσματα άπ' αvτό τό δημο
σίεvμα: «Γιά v' άvτιληφθfi καvείs τήν 
ποιότητα των χαρισμάτων αύτηs τfis 
yvvαίκαs, τfis Άννι Μπέζαvτ, άρκεί 
νά λάβη vπ' όψη τοv ότι πολύ άρ
yότερα χειριζόταν τήν τοσο πλούσια 
σ' άποχρωσειs καί μεταφvσικα νοή
ματα Ίvδ1κή yλωσσα μέ τήv ίδ1αv 
εύκολία, ποv χειριζόταν καί τήv άy
yλική». 

Πάρα κάτω γράφει ότι ό Σω ηταv 
ή αiτία νά προσχωρήση ή Μπέζαντ 
στήv θεοσοφία μέ τόv έξfis σvμπτω
ματικό τρόπο, δπωs τον άvαφέρει 
ό σvyyραφέαs έκείvοv τοϋ δημοσιεv
ματοs: «θέλοντας ( ό Σω), v' ά rταλλα
Υfi άπό κάποιο επιβεβλημένο δημο
σιογραφικό καθfiκοv, τfis εδωσε vά 
διαβάση ενα άvτίτvπο τfis «Secret 
Doctι·ιne» (Μvστική Διδασκαλία) πού 
είχε yραψε1 έκείvο τό παράξενο πλά
σμα ή Έλενα. Μπλαβάτσκv, yιά vά 
yράψη μία κρ1τική πάνω σ' αvτό. 
Αύτό ηταvε. Τ ό βιβλίο τήν μάγεψε 
καί τήv κατάκτησε. Έκείvη, πού είχε 
περιφρονήσει τόv χριστιανισμό, τόv 
Σοσιαλισμό, τόv ριζοσπαστισμό καί 
τόv άθεισμό, υποταζόταν τώρα στήv 
κvρία Μπλαβάτσκv τήν \8ρvτρ1α 

---·---- ·----

Ίδιοκτήτηc: Εκ,δόσειc: �Ίλι
σόc:» Συν Π Ε , Δραγατσα 
νίου 6 · Εκδότηc: - Διευθυν
τήc:: Κωστηc: Ν Μελισσαρό
πουλοc:, Πλατ Έθνικηc: Τρα
πέΖηc: 3, Φιλοθέη Προισταμ 
Τυπογραφειου: Ίορδ Α Όρ
φανίδηc:, Ποσειδώνοc: 51, Π 

'Φάληρον Στοιχειοθεσία - Έκ
τύπωσιc:: «·Επτάλοφοc: Ε Π Ε, 
Ζαλοκώστα 5, τηλ. 631 675 

Τιμή τεύ.χουc: δρχ 25 

Ά.θη,ναι, Ιον Φεβρ 1976 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

1 
1 
1 

Ό yνωστόs μελετητήs τfis έσωτε
ρικfis φιλοσοφίαs, έκδότηs τfis «Σφιy
yοs» καi σvyyραφεύs πολλωv ερyωv 
έσωτερ1σμοv κ. Πέτροs Γράβ1yyερ έξέ
δωσεv εis όyκώδε1s τόμοvs τήν Έy
κvκλοπαιδε1αv Έσω,εριμοv κα\ Ά
ποκρvφοv Γ vώσεωs. 

Τό βιβλίον τοϋ φίλοv κ Λάζαροv 
Εύπραξιαδοv «Τό Προκόπι, ή πα
τρίδα μοv» έτιμήθη μέ επαινοv τfis 
'Ακαδημίαs 'Αθηvωv. • Απεvθvνομεv 
θερμά σvyχαρητήρια 

Άλεξάνδροv Γ. Άλεξίοv: Ή μεγάλη 
πvραμis τοϋ Χέοποs άποκαλvπτε1 
καινοvρyια μvσηκά 'Aθfivα1 1975. 

Τηλ. Εύθvμιάδη: Μέyαs Όδηyόs 
Δ1αίτηs (πολvτψο1 καvόνεs ζωfis διά 
τήv ριζικήv θεραπεiαv) 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεvχη ΙΛΙΣΟΥ, τόμοι καi β1βλία 
στό βιβλιοπωλείον Άvτωvίοv Στv
λ ιανοϋ, Λεμεσόs. 

τfis Θεοσοφίαs Τό Λονδίνο ήλεκτρί
σθηκε καi ό Σω εvοιωσε τρόμο δια
βάζοvταs στόv «' Αστέρα» εvα άρ
θρο μέ τόv τίτλο «Γιατί εyινα Θεό
σοφος», ποv τό vπέyραφε ή 'Άννι
Μπέζαvτ » 

Μέ φ1λικούs χαιρετισμQVS 
Παvαy. Βλαχόποvλοs 

Ζάκvνθοs, 2 Φεβρ. 
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ΠΕΡΙ.ΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

48 χρονια μέ τό,ν · ,Αρχαιόφιλο 

'Ημέρα τοϋ 'Άντυορ .......... \_ .............. _. ........ . 

Βαο. Καραμαλίκη: Δονήισειc: - Λόγος - Μουσι� 

1. Ν Δόμι,οση: Βόκις ό χρησμολόγος καί καθορτήc: ............. . 

G Hod �un. Οί Διδqσκαλοι έναντίον της διομεσ,ότητος ............ . 

. Π. Βλοχαπούλου: Ό ιαριθμός 3 σάν σύμβολο . . .......... : .... . 

Ρ. Παiμερ': Θρησκείε,c: <Κσί ,Κόιριμa . . . . . . . . . . . .... • ......... Ό •• ' 

,Ηλ. Σσμπετάι: Χρι,σ;ιaνισμός - 'Ιουδαισμός ................. . 

· Νικ. Καρβούν,ηc:: Ψυχική τοιrσγροφία . : ....................... . 

Αίμ. · 16ου: Τό μή,νυιμα της Θεοσοφίας ....... ............... . 

Πλατ. Δρdκούλη: 'Υγιεινή καί 'Ηθική ... , ..................... . 
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

εlς σελ. 2 lξωφuλλοu 

(" ΑποστiλλοντοιL !λεόθeροι τοιχυ8ρομLχωv τιλωv) 

••••••••••••• .. •-•-.. --..... ••••••••••••a••••••••••• 

ΕΓΓΡΑ'ΡΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Σuν8ρομή 1976 δρχ. 130 (lξωτερικοϋ $ 5.00) 

·ολοι ol σuνδρομηταl lσωτερικοϋ lχοuν διχα(ωμα

νά άγοράζοuν τούς τόμοuς lπιλογης 

Α' Τριετ(ας 1956-1957-1958 

Β' Τριετ(ας -1959- 1960-1961 

lκαιστον πρός δρχ. 120 άντl δρχ. 140 

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

ΑΝ Τ I Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο 1 «Ι Λ I Σ Ο Υ» 

ΆλεΕ) nολις: Έλ Γιαννώτας 

Βόλος: Γ, Κουκουβίνος 

Δρόμα: Φιλ ΤΖάλλας 

Zάκuvtloc:: Ν, Ταμnαλης 

Ήράκλειον: Λ, Kouvτfjc: 

Θεqσαλονίκη: Ίω, Στάσαc: 

Καβάλα: Σ. Ρωμανιδς 

Κέρκυρα: · Αχ. · Αβραμίδηc: 

Κομοτινή: ·ι. Σαμουρκοσίδηc: 

Λαμία: Κ. Φαλίδαc: 

Λάρισα: • Αριστ. Σοφίτης 

Μυτιλήνη: · Αριστ. · Αρμούνταc: 

!άνθη: Εϋελnιc: Ράνοc:

Πάτραι: · Αθ. Κοντοσάκιc:

Ρόδος: Μ. Φωστιέρης

Σϋροc:: Π. Ζαραφωνίτης

Χανιά: Ν. Βαρδόκηc:

'Αμμόχωστος: Άνδ. Τσόκκοc:

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιανοϋ 

Λευκωσία: 'Αχ. Ζαβαλλfjc: 

Πάφος: Κ. Καθητί:ιώτηc: 

']σταμnούλ: Γ. Βακαλόπουλος. 

ΤΟ.Οις ι ΣΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.L � 631.675-926.983 
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'Εκυκλοφόρησε 

-ι-ό fiιβλίον 

1975 

Η ΜΕΤΕΝ.ΣΑΡΚΩΣΙΣ 

-ι-ού "Ayyλou συγγραφέως 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό μεyάλο πρόβλημα 

-ι-ϊις Με-ι-αφuσικiις 

σέ έκλαtκεuση 

* 

rιΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΙΙΝ ΕΑΛΑΛΑ 

Δρχ. 80 

ί• 
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