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Ύπομονiι 

Με,γό�λιη ιμας urοοtμονη να καθόμαστε 

τόσο,ν κα�ρό ιμέσα στό: σ�ματά ιμας 

1<,αί νό: τό: nlεpι-ττοιό)μαστε, 1μ�εyάlλJη ιμας υ-ττοιμονή. 

Γι' αύτο ιμος /\JU'TllO;'tαι δ θανάπος καί ιμα:ς χαρί:ζε.ι 

την κccλή τοο λιή,θη 

νό: τα ξεχνοΟμε, νό: ξειιωυραζάμαστε 

κιαί ,μιετα οολι μέ ικαινούρyια ύ-ττcψονή 

να καΕχψΟΙστ·ε στ' &:J.iλα τα νέα τα σώματά μας. 

ΣΑΡΑΙΝΤΟΣ ΠΑΥΛ!ΕΑΣ 
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fH άvαzήtnσις Jiiς ΆλήθΈιας 

Ό 'Ινδός μυσrικΊστή,ς 111οιιητης Κιcημ-π:ίρ ε.yραψε σ!ύτcϊις τούς 
σrίχουις: 

Γιειλω οον άlκ1ούω δπ τό ψά�ρι σrrή θiά1λα00!01 διψάει. 
Δεν &λJέ'Ιtετιε δτι τό Πιρ<:χ1)1μαιικό στό <trοιτικό σαι:; ,μέσα οιίκει 
Κιαfι πl\αν&σιθ1ε μέ νωθρότητ�α: άπό δά!σος σε δό1σος. 
Έι&ω εί'\ΛCΧ!ι ή Ά,λήiθεuα:. Πατε δ-π:ου ΘέλJετιε, στο ,ΜΠΙείνάιρες η 

στ,ή Μα!θούρα, 
αν δεν εύριητε τον Θεό στήν ίδια τήν ψυχή σας, 
ο Κόσ�μος �δεν ε.χει 111ιια: y�ά σας κο:ιμιμία σηιμα:σ�ία. 

* 

Ή άyάπn δέv εfναι ... 

Ή ά-yάπuη' 1δέιν ιείl\Λαlι ικάσηρο '11 άποκροιύει η,ν 'Π'όιλιιοpΚ!(α. 
Ή ά:ylάtπrJ ΙδεΜει\Λα!ι δu\Λατό {5ουνό yuά '\Αα τuο:ριέ:χ:η 01κ1έ:rοη. 
Ή άyάmιη δεν ειlιναι �σος 'ΠΙΟU διί ΊΛε.ι α-π:qμόrνωισιη. 
Ή qyιάmιη δi.ν εilhιαι θηισαυιρός αψρόντιJσΤα ινα ακ�ρ,πιοtrη. 

Ή άyάπn εfναι ... 

Ή ό:yά'Π!η εlr\hαlι ώκιειcχnιός ζωη,ς. 
'Α1τερΙJόιρLότη σαν σύν1αλl(),. 
Σαν μέιρος 'Ιt'ό:!λι ά-π:ε.ριόριστη. 
"Οτt'όιυ ή ψυ)(Ιή λιαύ�εται και Ίrίνει. 
Μονάιχα σlt'ό ιμέτροιν. 
Πιοο οο\Λ(('[αι ν' άwταrποlδώσιη. 

* 

Συχιώιριεσέ ιμιε, Κύιριε, y,ιαrrι του νοϋιμου ταf,ί!δια μoιάζollJIV τις 
εϋθιραοοτ�ες σχιεiδlίιες, -π:ού Ιδεν μCΧΙκpα!ίινουν ό:Ίrο τηιν yνώρ,qμη άκτη, 
και δέ,ν τολιμιουνε v' άνο,ιχτουν προς τα 'όρόσηιμια: των τηρά'σινων 
ψο,uvί'κων 11'ού διαικιρίlνοΜΤο:ιι άχνά. 

Συχώρεισέ. ιμιε, ΚύιΡι,ε, yιατι τα ΤΙJλιοϊα της :ψυχrης μιου, fχογτας 
θαf)Ιραλιέα rά:ριμιεν!ΧJει στους άνeμους, τσαΚιίσθlηικαν στους �ράχους, 
τrέρα έικιει σrrους �υθους τοϋ έγιωϊΟΙμιου. 

· ,

Sandram Dev anesen 

,, 

1· 
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'Ε φ ω � ο y ρ α φ iι θ η
' , ' 

-ιο ιιασtρικον 
-

σωρα>> 
Ή «μέθοδος Κιρλιάν» 

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΩΡΟΕ-
ΔΡΟΣ ΤΗΣ Θ Ε δόκτωρ Τίών 
Κόαιτς, jστήν συνε,ντευΕή του, που 
Ο ΙΛΙΣΟΣ έδημοσίεuσε στό 
npοη,γοίιμενο τεϋ,χος τοv (•οελ 
83) άιν,εφέρθη. στή,ν «,Κιρλιανή,» 
φωτογραφία γιά τήν ερευνΟ' της 

· εύαuσθησίαc τ-ών φυτων. Τί είναι 
ή Κιρλισνή φωτογραψια; μας έ· 
ρώτη.σαν συνδΡQμηται Τ ό όρθρο 
ούτό δίδει τήν άπάντηση. 

Το 1950 ενας ήλεκτρολόγός
\ ", Ι Ι " \ και ερασιτεχνης φωτογραφος απο 

το Κρασνονταρ του Καυκάσου, ό 
Σεμιον Νταδίντοδιτς Κιρλιαν άνε
κάλυψε μία μέθοaο, 6άσει της ό
ποίας μπορουσε να φωτογραφίζη 
χ(,)ρις εiδtκο φακό, ενα περίεργο 
φως που έμοιαζε να έχπέμπεται ά
πο ολους τους ζωντανους όργανι-

\ ' ., ,, \ ' σμους που ηταν αορατο με γυμνο 
'ματι. 
Ό Κιρλιαν θέτοντας μια φω

τ�υαίσθητη πλάΥ.α σε έπαφη με 

το ά·ιτικείμενο, το διαπερνοίίσε μέ 
ήλεκτρικο ρευμα παραγόμενο άπο 
μια γεννήτρια ύψηλης συχνότητος, 
που έξέπεμπε 75.000 με 200.000 
?Jονήσεις στο οευτερόλεπτο. 

Τα πρωτα του πειράματα με 
φύλλα φυτών του άπεκάλυψαν μιά 
μοναaικη φαντασμαγορία, ενα όλό
κληρο μικροσχοπιχο κόσμο άπο φω
τεινα άστεράκια. Λάμψεις λευκiς, 
γαλάζιες, κόκκινες και κίτρινες 
ξεπηδουσαν άπο τις ραδδώσεις . 
των φυτών. Λύτες οί λάμψεις η 
πε3ία ουνιάμεως που περιέδαλλαν το 
σJλλο αλλαζ::r.ν έαν το εΧΟδαν και 
iΙ;ασθενουσαν δα,θ.μηδον μέχρι που 
έξαφ_ανίζονταν οταν το φύλλο πέ
θαινε. 

Μεγεθύνοντας την ψωτοδολία 
αύτή, προσαρμόζοντας στα φωτο
γραφικά του μηχανήματα διάφορα 
μικροσκόπια, ό Κιρλιαν είχε μπο
ρέσει να δη άκτiνες ένεργείας και 
διάπυρα ψωτέινα σφαιρίaια να έκ-

, ' ' ' 'λλ ' ' πεμπωνται απο τα φυ α και να
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σ-.ρο6ιλίζων-.αι στο �ιάστημα. 
(Η cίνcικάλUιψις, ομως, cιύ't'η t

σως οεν -θο: επρεπε νο: μιiς ξαψ·.ιά
ση. 'Από πολλοuς αίωνες οί έπι� 
σ-.ήμονες και οί φιλόσοφοι. ίσχuρί
ζον-.αι οτι το: φυτά, 6πως το: ζώα 
και οί αν-θρωποt οια-θέ-.οuν λεπ-.οuς 
-θύλακες ύπομοριακης η πρω-
-;οπλασμικης ένεργείας, ποu έμπο-
τίζοu•,ι -.ά σ-;ερεο: φuσικα σώματα 
με μόρια και &τομα. 

Αύ-.η ή συμπληρωματικη οιά
σ-..ασις η «αυρα», που ή παλαιο: 
είκονογραφία παρουσίαζε με τον 
χρυσό φωτοστέφανο γύρω άπο το 
κεφάλι -.ων άγίων, άπεοίοετο άπό 
άμνημονεu-.ων χρόνων σε πρ&,-ωπα 
προικισμένα με άν-.ίληψι ύπιεραι
σ-θη-.ηρ ιακή. 

Πέρασαν οέκα ετη γιο: νο: φ-θά
σοuν το: πειράμι:χτα του Κιρλιαν 
σ-.ό φως -;ης οημοσιό-.η-.ος καί αύ
-.ό έγινε. με ενα 6ι6λίο έκοο-θεν 
σ-;ην 'Αμερική. 

Ή ίατρος οόκ-.ωρ θέλμα Μός, 
κια-θηγή-.ρια -.ης νεuροψuχιατρικης, 1 
στό Πανεπιστήμιο της Καλιφορνί
ας, έπη"'(ε στην Σο6ιε-;ικη ο'ΉΕνωσι, 
προσκεκλημένη του κα-θηγη-.οϋ Ί-

rιουσιν και εκαμαν άπο κοινοϋ με
λέ-.εc; του φαινομένου. ν Αν και ό 
ιδιος ό Κιρλιάν είχε διαπισ-.ώ�eι 
tf t f , Ι \ . Τ οτι η περιεργη ενεργεια, που· η-.αν 
όρα-.η σ-.ίς φωτο1ραφίες -.ou_,. ώ
φείλε-.ο «σ-.ην με-.α-.ροπη των μη 
ήλεκτρικων ίοιο-.ή-.ων -.ων σωμά
-;ων σε ήλεκτρικές, ίκανές νο: με
ταφερ-θουν στο φίλμ», ό 'Ινγιούσtν 
καί οί σuνεργάται -;ου προχώρησαν 
περισσότερο. Έοήλωσαν οτι ή 6ιο
φω-.ο6ολία, που ήταν όρα-.η σ-;ίς 
φωτογραφίες -.ου Κιρλιάν, δεν ώ
φείλε-.ο σ-.ην ήλεκτρικη ίδιότη-.α 
του όρ1ανισμου, άλλα σε ενα (<σώ
μα 6ιολο1ικου πλάσμα-.ος» που εί
ναι σuνώνuμον με ο,τι οί άρχαίοι 
ώνόμαζαν «αί-θέρα» η «άστρικόν 
σώμα». 
. 'Επηκολού-θησαν έκτε-.αμένες έ
ρευνες έπί της «με-θόδου Κιρλιάν» 
σ-.ην 'Αμερική. 

Το 1972 σuνηλ-θε -.ο πρω-.ο συ
νέδριο φωτογραφίας τύπου Κιρλιο:ν 
το όποιον συνεκέν-.ρωσε μεγάλον ά
ρ ι-θμο ίατρων, ψuχιά-i-ρων, ψuχανα
λυ-.ων, ψυχολόγων, παραψuχολό
γων, 6ιολό1ων, μηχανικών και φω-

' Σ' Σ '!- ' ' "  το1ραφων. το uνεοριο αυ-.ο εrι-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 

. 

• "Αρτος

8 Ζυμαρικά 

8 Φρυγανιές 

διά διαβητικούς 

ΖIIΓΡΑΦΟΥ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.� ............................................................. _ .......... . 
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νε έπίοειξις συναρπαστικών φωτο
γραφιών φύλλων άπο οιάφορα φυτά 
πρίν κοποίίν καί άφοίί κοποίίν. Ή 
τεχνική Κιρλιάν άπεκάλυψε οτι το
πληγωμένο φύλλο περιείχε στο Υ • .έ-1-

τρο του μιά τεράστι�α λίμνη ένερ
γείας σε ενα χρώμα κόκκινο σάν το
αίμα,. ένώ το φύλλο πρίν κοπη έξέ
πεμπε ενα φως γαλάζιο. π<Jυ κάτέ
λ ηγε σε μιά άπόχρωσι έλαφρά ρόζ. 

νΕγινοαν πειράματα καί σε άν
-θρώπους μόνον ομως σε 3&ι1.τυλα, 
λόγφ κινούνου άπο την άκ"ινοοο
λία. Έφωτογραφή-θησαν τά &κρα 

, 't'ών aακτύλων μιας θεραπειιτριας 
στη Νέα Ύόρ·κη, ( της 'Έ-tιελ Λό
ουη;)' πού εΙχε στο ένεργη't'tΚό'Ι 
-.ης πολλες έπιτυχίες. Μία φω-.ο
γραφία 5γαλμένη σε περίοοο ά·ιcι:
παύσεως, έοειξε άκτινο6ολία γα
λάζια που έξεπέμπετο άπο τά χέ
p ια της. Μιά οεύτερη φωτο1ραφία 
6γαλμένη την ·ώρα της έρ1ασίας 
της εοειξε πάλι την γαλάζια άκτι
νο6ολία, άλλά καί μία λ�άμψι σε 
χρώμα έρυθρο καί πορτοκαλί, που 
ξεπηaοίίσϊ άπο ενα οάκτυλο. 

Θεωρείται οέ6αιον οτι ή τεχνι-

κή Κφλιάν μας έπιτρέπει νά έχω
με μία άντι,ι,ειμενικη είκόνα της 
φυσικης η της συ'Ιαισθηματικης υ
γείας των φυτών καί των ζώων. 
Ή Θέλμα Μος πιστεύει οτι ερευ
ναι σ't'(J'I τομέα αύτον έχουν -.όσο 
με1άλη σπουοαιότητα, ώστε τόσον 
ή σο6ιετική οσον και ή άμερικανι
κή κυ6έρνησις περιέ6αλαν με �ύ
στηρ·η μυστικ6-.ητα -.ήν πορεία των 
έργασιων τους. 'Όμως, ένα πνείί
μα φιλίας, εύ1ενοίίς άμίλλης -κ.αι 
συvερ1ασίας συνaέει τις Μο αύτες 
όλι1άριθμες, μέχρι στιγμης, έπι
στημονικες όμάοες. Ό 'ίaιος ό Κιρ
λιάν έγραψε στο Π ρωτο Συνέοριο 
που εγινε στον ουτικο κόσμο και 

' j' ' ' ' \ -που η-.αν επιφορτισμενο με την μ�-
λέτη των ένοεχομέvων έφαρμογων: 
«Αί vέαι έρευναι θά άποκτήσουν τέ
τοια σημασία. που ή άμερόληπτη 
έκτίμησις των μεθόοωv οεv θα Μ
ναται vά έπιτευχ-�η παρά άπο -;ις 

. έπερχόμεvες γενεές. Οί ουvα-.ότη
τες είναι -.εράστιες, άνεξάν-.λη
τες». 
(ΈλεύΘ Κόσμοc 11 Άπρ 1976) 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟVΛΟV 

ο 1 ΗΣΟΥΣ 

Ποίος ύπηρΕεν ό Ί ηοοϋς; • Αί διάφοροι rnεpi αύτοϋ 
άnόψεις, έκτιθέιμεναι όμερολή!nτως. • Ό Ίησοϋς κατά 
τόν Ρ,ενάν. • Ό Ίησοϋς κστά τόν Συρέ. • Ή διδοσκο

λία τοϋ Ίηοοϋ άιπό τήν Κοινή Δ,οθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60 
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ΕΥΕΤΗΜΑ 

ΤΟ Υ ΤΕΚΤΟΝΙΕΜΟΥ 

. Ώς γνωσ-.όν, ίaρύθησαν έν Εύ
ρώπr, κα-.α: -.ον 18ον αίώνα* πλεί
σ-.α τεκ.-.ονικ.α: Συσ-.ήμα-.α άνω-;έ
ρων 6α,θ,μων. 'Εξ ολων -.ού-.ων aια
κρίνε-.αι -.ο Σουηaικον Σύσ-.ημα aια: 
-.ης έσω-.ερικης -.ου όμοιογενείας, 
ή-.ις έπε-.εύχθη, άφου άπε6λήθη
σαν έκ. -.ης άρχικης -.ου aιαρθρώ
σεως πλεισ-.α ξένα σ-.οιχεϊα, είς 
-.ρόπον ωστε άπέμεινεν εν ένιαίον 
όμοιο-γ.ενες σύνολον . 

Το Σουηaικ.ον Σύστημα έλκει 
-.ην κα-.αγωγην έκ Γαλλίας. 

Έκ.-.ος -.ης Σουη�ίας aιεaόθη 
μόνον ε!ς -.ην Νορ6ηγίαν και Δα
νίαν ( έν μέρει και ε!ς -.ην Γερμα-
' ) ' λ � !>' λ '!> • 'Ε νιαν , αποτε ει οε κ αοον της -

. λευθεροτεκ-.ονικης, όλίγας σχέσεις 
' ' 1 � ,, ' ' και μικρον συνοεσμον εχον-.α με -.α

λοιπα: -.εκ-.ονικα: Συσ-.ήμα-.α. 

*Κυρίως όλίγοιν πρό κοί μετό τό
1760. 

- -- ------

Του 1\1ΉΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

Ή έν Σουηaί� έξέλιξίς -.ου ύ
πηρξε ταχεία, εύνοηθείσα και ύπο. 
-.ης είς -.ην χώραν αύ-.ην �ποκ.λει-· 
στικης aιαaόσεως και άπομονώσε-:

ώς -.ου. Ή άπομόνωσις αυ-.η άπο
τε,λεϊ άκόμη και σήμερον ίaιαί-.ερον 
γνώρισμα -.ου Σουηaικου Τεκ-.ονι-' 
σμου. 

"Ε ' ' 
-.ερον χαρακ-.ηριστικον, -.ου-

-.ου είναι ή σ-.ερεα: σύνaεσίς του με 
-.ην aιaασκαλίαν -.ου Χρισ-.ου, ό εί-
!Ι, ' ' ' 
οικος χριστιανικος του χαρακ-.ηρ 
γενικώς, άλλα και είaικώ-.ερον εί� 

' , ' 11. ο ' fΩ ' τους ανωτερους οανμους. ς εκ
τού-.ου. μόνον χριστιανοι είναι aε
κτοι ώς μέλη αύ-.οίί. 

1Η -.ελικ.η έπεξεργασία του 
Σουηaικου Συστήμα-.ο�, περα-.ω
θεϊσα κα-.α: -.α: -.έλη -.οίί 18ου αίώ-

.... , ,,.,, , , , νος, οιηρεσε τούτο εις τρια -.μη-
μα-.α και κατ' άρχο:ς είς aέκα, άρ-

' !>' ' ,, � L (\ ' 
Α'γο-.ερον .;1ε εις ενοε')(.α υανμους. t 

1 

j 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

, , 
---- - --- --------
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Στοα, τοίί Ά γίοu Ίωάννοu ( αί !οι
κα, μας σuμ6ολικα, στοαι) άποτε
λοίίν το πρώτον τμημα και περιέ
χοuν τους 6α-θμους 1-3. Άκολοu
-θεί εν μεσαίον τμημα, 'αί Στοαι 
τοίί Άγίοu Άνορέοu, περιέχοuσαι 
τους δα-θμους 4-6 και έπονται, ώς 
τρί-ι-ον ι και τελεuταίον τμ ημα, τα 
Περιστύλια με τους 6α-θμους 7-
10. 

Οί 6α-θμο, τοίί Σοu·ηοικοίί Σuστή
ματος ε!ναι οί άκόλοu-θοι: 

Α. Στοαι τοίί Άγίοu Ίωάννοu 
( προστάτης ό "Α γιος 'Ιωάννης ό 
Βο:-πτιστής). 

Βα-θμοι 1 - 3 
1. Μα-θητης τοίί Ά γiou Ίωάν-

νοu. · : 
2. 'Εταίρος τοίί 'Αγίοu 'Ιωάννο�:•
3. ΔιΜσκαλος τοίί Ά γίοu Ίωάν

νοu. 
Β. Στοαι τοίί Άγίοu Άνορέοu 

( προστάτης ό 'Απόστολος Άνορέ
ας). 

Βα-θμο, 4 - 6 
4. Έκλεκτος Άοελφος η Σκω

τος μα-θψης τοC Άγίοu Άνορέοu. 
5. Σκωτος 'Εταίρος τοίί Ά γίοu

Άνορέοu. 
6. Σκωτος Διa.άσκαλος τοίί Ά

γίοu Άνορέοu. 
Γ. Περιστύλια ( προστάτης ό 'Ά
γιcς 'Ιωάννης ό Εύαγγελιστής). 

Βα-θμο, 7 - 1 Ο 
7. 'Ιππότης της Άνατολης κα,

Π ρίγκηψ της 'Ιεροuσαλήμ. 
8. 'Έμπιστος τοίί Σολομώντος

η 'Ιππότης της Δύσεως. 
9. 'Έμπιστος Άοελφος τοίί Ά

yίοu 'Ιωάννοu. 
10. νΕμπιστος Άοελφος τοίί Ά-

γίοu 'Ανορέοu. 
Ό ένοέκατος 6α-θμος ε!ναι ό τοίί 

'Ι 
' 

Τ ι:: ' ' ' ' πποτοu - αςιαρχοu με τον ερυ-
-θρον σταuρόν. 

Σημειωτέον οτι το Σοuηοικον 
Σύστημα ε!σήχ-θη περι το 1766 
και είς τ·ην Γερμανίαν ύπο τοίί άο. 
VON ZINNENDOR]:i'* ( 1731 -
1782) . Οδτος ιορuσε το 1 77 Ο την 
«GROSSE LANDESLOGE 
VON DEUTSCHLANDι> έργα
ζομένην κατα το σύστημα τοίίτο. 
Οί 6α-θμοι τοίί Σuστήματος ZIN
NENDORF ησαν οί Ίδιοι με τους 
προαναφερ-θέντας τοίί Σοuηοικοίί, 
με την οιαφοράν οτι ό 10ος 6α-θ
μος τοίί τελεuταίοu τούτοu άπετέ
λει έν τ<j) τοίί ZINNENDORF &π
λην τιμητικην οιάκρισιν. 

Το Σοuηοικον Σύστημα άποτελεί 
μίαν άνανέωσιν τοίί μεσαιωνικοίί μu
στικισμοίί, άνατρέχει οηλ. ε!ς ένα 
πνεuματικον ίπποτισμόν, έξ οδ και 
σ1.1μπεριλαμ6ά,1ονται κα, οί Ναtται 
( 'Ι ππόται τοίί Ν αοίί) ε!ς το τuπικόν 
των περιστuλίων. Συ,ιενώνε� ουτως 
εiπείν τον Τεκτονισμον και Ναϊτι
σμον μετα τοίί Ροοοσταυρισμου. 
νΕχ tt ,� - , ει ενα ειδικως χριστιανικΟ'Ι χα-
ρακτηρα και εiς την γενικήν του 
οιάρ-θρωσιν και εiς τους άνωτέ
ρους 6α-θμούς, εν-θα έμφανίζονται 
σύμ6ολα ξένα προς τον 'Ελευ-θερο
τεκτονισμόν, ώς ό άμνος τοίί Θεοίί 
ό αίρων τας άμαρτίας τοίί κόσμοu 
η το. στέμμα, ό πτερνιστηρ κα, το . 
ξίφος. Έπ, κεφαλης τοίί σuστήμα
τος έν Σ.οuηοί� ϊσταται ίσο6ίως ό 
VICARIUS SALOMONIS με 
11 Με-rάλους 'Αξιωματικούς, έκ 
των όποίων 9 λαϊκοι και 2 κληρι-

*Τό προγ�ματικόν του δνσμα ί'jτο
JOHANN WILHELM ELLENBER
GER, ·ιατρός τό έπάγγελμα, έμυή
θη είς τόν Τε,κτονισμόν τό 1757 έν 
HALLE Έχρημάτισε καί μέλος της 
περιφήμου Γερμανικ,ης · Στοδς «ZU
DEN DREI WELTKUGELN ώc: κοί 
της «Αύστηρδς Τηρήσεως». 
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Μί. Τό σωμα τοίίτο καλείται απο 
τοίί 1800 SANHEDRIN και εΙναι 
τό ''rπατον Συμοούλιον τοίί Τ_ά1-
μα;τος. 'Ασκεί την έπί6λεψιν · έπι 
-.ων --Π ερισ-rυλίων καί είναι ή άνω
τάτη άρχη οι' ολα: τα ζη-.ήμα:τα: 
της οιοασκαλίας, των τυπικών και 
γενικώς οια -.α έσωτερικά τοίί Συ
στήμα-.ος. Της Μεγάλης Στοάς, 
ή όποία είναι οιοικη-rt'ΙΙ,ΟV σωμα; οι" 
έσωτερικα -θέματα:, προtστα:τα:ι ό 
Μέγας Διοάσκα:λος, οιευ-θύνων κα:ι 
έπι6λέπων -.ας έργασία:ς των Στο
ων τοίί Ά γίου 'Ιωάννου_ και Ά γίου 
'Ανορέου και 6οη-θούμενος. ύπό 12 
Μεγάλων Άξιωμα:τικων, οί όποϊοι 
πρέπει να κ,α-rέχουν -.ον 8ον 6α-θ-

' μόν. Ό Μέγας Διοάσκαλος έκλέ
γετcχι οια -rρία: ετή 'Χιαt έγκα;-θίστiχ
ται είς τό άξίωμιά του ύnό τοίί VI
CARIUS SALOMONIS .. Ο! οα:
σιλείς της Σουφία:ς όρίζοντα:ι πάν
τό-rε · ώς VICARII SALOMO
NIS έπί κειpαλης του Συστήμα
τος. !Ο Κάρολος ΧΙΙΙ, γενόμενος 
6ασιλεuς τό 1809, κα!/.ιέρωσε τι>ν 
έρυ-θρον στcχύρον των 'Ιπποτών ώς 
κρατικόν παράσημον, το _πcχράση
,μον -.ο� Καρόλου ΧΙΙΙ, οια να τι
. μήσ'!) τας ύπ' οίιοενος νόμου κcχ-θω-
ρισμένcχς και σπανίως ύπο του κοι-

, νου άναγνωριζομένcχς άρετάς. 'Γο 
οημόσιον τουτο τεκ-rονικον παράση
μον άποτελεί την ύψίστην οιά'Χ.ρι
σιν -.ου Σουηοικου Τε'Χ.τονισμου και 
άπονέμεται (1'Χ.-rος -.ων 6ασιλt'Χ.ων 
πριγ'Χ.ήπων) μόνον είς 27 λαϊκοuς 
και 3 κληρικούς. Άπονέμε-.αι είς 
τοuς Σουηοοuς πρίγκηπας άμα: -rυ 
γεννήσει των. Φέρουν τα ο�άσημ& 
του οταν μυη-θουν είς τcrι τεκτονι
σμον και . άνέλ-θουν είς την άνωτά-

//, (\ '!> f ,, ( • • την οανμιοcχ, εινcχι ομως ως ο 
Γουσταυος VI ε!πεν) οίίτως είπείν 
τέκτονες έκ γε11,1ετης. Κατα κανό-

να ό 6cχσιλεuς είναι ό VICARI
US SALOMONIS ·χ.α, ό οιάοο

. χος ό Μέγας Διοάσ'Χ.αλος.· 
· Αί άρμοοιό-rη-rες κα:ι έξουσίαι 

του YICARIUS SALOMONIS, 
οστις' -θεωρεί-rαι ώς ό, έκπρόσώnος 

. του άλη-θο�ς άγνώστ:ου άρχηγου 
του Τάγματος ( οηλ. τοίί Ί ησου; ό 
όmϊος ένώνει ολην την άοελιpδτη
-.α -.ων 'Ιπποτών εiς μίαν -θείαν 
οίκογένειαν) οιαλαμ6άνον-rαι εiς 
το ')(;CX't'α το 1800 κυκλοιpορησαν 6α
σικον Σύνταγμα, το όποίον, μετα:
ξu &λλων, άνα:ιpέρει και τα έξης: 

«1) Ή άοελφότης των άρχα;_ίων 
κα:ί άποοεοεγμένων ·Ίπποtων τεκτό
νων είναι μία 'Χ.Οtνότης ίορυ-θείσα: 
άπο άρχαιο-.,ά-.ης έποχης είς οοξα;ν 
-.ου iαντοουνιάμου θεου. Σ')(,(),ΠΟV έ
χει την 6ελτίωσιν τοίί άν-8ρωπίνου 
γένούς κα:ι την οιαφώ-.ισιν α:ύτου 
είς την εύγενη έπιστημην της χ.αλ
λιεργείας της άρετης και της wα
-θυποτάξεως των έλαττωμάτων. 
_Ό άν-ι9-ρωπος πρέπει να &ποκτήσ'Ώ 
-.ην γνώσιν και την ούνcχμιν να χα
λινcχγωγυ τας έπι-θυμίcχς του, ίνα 
οίίτω ουνη,θυ να έπανεξετά11'{1 ριζι
κώς τας ουνάμεις της φύσεως και 
να άνυψώσ'{J -.ο είιγενέστερον μέρος 
του - Είναι -.ου προς ενωσιν με την 
πρώ-.ην 'Αρχήν, Π ηγήν., τον Μέ
γαν 'Αρχιτέκτονα του Σύμπαr.ιτος. 

2) Ή σοφία έτοπο-θέτησεν έπτα.
άκρογωνια:ίους λί-θους ώς 6άσιν 
του 'Γάγματος. 1Η ίσχύς των στε-

. ρεώνει την ολην οίκοοομήν, οιcχφυ
λιάσσει τ-α:ύ-.ην εναντι της παρόοου 
του χρόνου και κα-θισ-.cχ -rην ίίπαρ
ξιν και ύπόστασίν της άμετά6λη
τον κα-θ' ολας τας χρονικας π-εριό
οους. 

3) Τ' 
, ' • , α στηριγματα 'Χ.αt οι κιονες

-.ου Τάγματος είναι: α) ή -8ρη
σκεfα, ητοι ή λατρεία του άλη.t).ους 

,, ! 
,\ i ,, 
' � ( ., 

·.'. . � 

: 1 
,. 

1 
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θεοίί 6) ή άρετή, άοελψ·� της 
θρησy_,eίας γ) ή άγάπη πρός τον 
πλησίον, έκ της όποιας πηγάζει ή 
άλλ·ηλεγγύη, εύσπλαγχνία, συνέ
πεια των ούο προαναcpερ-ι9εισων ί
οιοτήτων ο) ή ένότης έν τ� ένα
σκήο-ει των άνωτέρω ύποχρεώσεων 
ε) ή έχεμύθεια, το άλη-ι9ες γνώ
ρισμα των σοcpων στ) ή φιλοπονία, 
έργατικότης καt ζ) ή στα..9ερότης. 

4) Ή -ι9ρησ-J.εία η ή λατρεία
-.οίί Θεοίί είναι πηγή παντος σ.

y
α

,9,ου καt ή αίτία της οημιουρ'(ιας 
της όργανώσεως. Ή άρετή συνέλε
ξε -.α προς σχηματισμον -.ης άγα
γκαία σ.'Ιηκείμενα καt ή προς τον 
πληδ'tον άγάπη προσ-έοωσεν είς αύ
-.ην -.ο πρώτο σχημα. Ή ένό-.ης 
οιεψύλαξε -.α μυστικά της καt ή 
οια-.ήρησις της άγιότητος αύτων 
έπεσφραγίσ-ι9η οια -.ης έχεμυθείας. 
Τέλος αί ίοιότητες του -ι9άρρους, 
-.ης σκληραγωγίας, της στα-ι9ερό
τητος. ,της άκαμά-.ου έρ1ασίας 
πεφωησμέναι οια της ψιλοπονίας, 
έξησφάλισαν -.ήν υπαρξιν καl την 
αύτοτέλειάν -της. 

5) 'Όπως ό ύπερήcpανος άετος
συνει-.9ίζει -.α άγαπημένα -του μι
κρα να πλησιάζουν 6ραcέως τας 
φλο1εράς άκτίνας του ήλίου καl 
τα έξασκεί μετα προσοχης να άνυ
φώνω•ιται είς -τον άχανη χωρον -τοίί 
άέρος οια να ουνη-ι9οίίν να &-ιτικρύ
σουν πλησιέστερον τον φωτεινον χιαl 
άγα-θοποιον τουτον πλαν·ήτην, οuτω 
και ό άμύητος -ι9νητός, ό είσερχό
μενος εiς το Τάγμα, πρέπει να 
πλησuάσ11 6ρ-χοέως την άλή-ι9ειαν 
καl -το φως-, οιόη ή αίψνιciία ένα-τέ
νισις της iσ-,.(υρας αύτης λάμψεως 
θα τοίί άqαιρέσ11 -.ην cίυνατότη-:α 
να άπολαύσ11 όρθως καt οπως πρέ
πει την ώqέλε.ιαν -την όποίαν θα 

άποκομίσ·Ω έκ τω,1 πολυ-τίμων μυ
στικων. 

Προς τον σκοπον άκρι6ως αύ
τον πρέπει να προ'Τίαρασκευασ..9� ό 
είσελθων είς το Τάγμα οι' ώρισμέ
νων οοκιμασιων αί όποίαι τοίί έπι-
6άλλονται εiς τα cίιάφορα -τμήμα
τα η τάξεις της όργανώσεως. Μό
νον μετα την πάροcίον ώρισμένου 
χρόνου �αι άφου άποcίειχ-θη έκ των 
cίοκιμασιων τας όποιας ύπέστη, οτι 
είναι σταθερός, &ξιος καl ίκανός, 
1Jύναται Ο�τος να '(t'IΊ) κοινωνος 
των '('Ιώσεων, έnεξηγήσεων και 
cίιασαφηνίσεων, των άνηκουσων είς 
τον 6α,9,μον είς τον όποιον έξητά
σθη και έciοκιμάσ-ι9η. 

Ή οοκιμασία αυτη έπιτελείται 
έν μέρει οι' ίστορικης, έν μέρει cίι· 
ή-ι9αης οιοασκαλίας, χρησιμοΙJtοιου
μένων άλληγορικων σχημά-.ων καl 
συμ6όλων -τα όποία, οια -τους �ύη

-τους, περι6άλλουν και καλύπτουν 
τον πυρηνα της άλη-Θ-είας και της 
άληθοίίς σοφίας». 

Κατα τ' άνωτέρω, ή οιοασκαλία 
του Τάγματος τονίζει -τον χαρα
κ-τηρα ένός Χρισηανικοίί Ίπποτι
κοίί Συστήματος, έργαζομένου είς 
Μξαν τοίί Θεοίί προς έξευγενισμον 
των άο.. άνιάπτυξιν και προη·ω
'('Ι)'Ι της γενικης άγάπης και άνύ
ψωσιν -.ης άξιοπρεπείας καί της 
εύcίαιμονίας -της άνθρωπότητος. 

Το Τάγμα θεωρεί -την πίστιν 
προς τον Θεόν, -την ύπευθυνότφα 
του άνθρώπου καt -.ην άθανασίαν 
-της ψυχης, ώς -τα θεμέλια της λο
γικης, ανευ -.ης όποιας οεν εί·ιαι 
ουνατη ή κα-τανόησις της οιοασκα
λίας του. 

Είς -τους -.ρείς 6αθμοuς ( -του 
Ά γ. 'Ιωάννου) έκθέ-τει -το Σουηοι
κον Σύσ-τημα -τας -τρείς μεγάλας !
Μας: τα άξ ιώμα-τα -.οίί κα-θαροίί 
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( όρ,θ.ου) λόγου του ΚΑΝΤ: Θεός, 
έλευ,θ.ερία, ά,θ.ανασία. Είς -.ον 6αθ
μον -;ου μα,θ.η-;ου πρέπει η προς -.ον 
Θεον πίσης να μη μείν11 απλως 
λέξις προφερομένη άπο -.ο σ-.όμα, 
άλλα να γίνυ 6αθu 6ίωμα -.ης ψυ
χης. Ό 6α,θ.μος-.ου 1Ε-.αίρου · aιΜ
σκει -.ην έλευ,θ.ερίαν κα1 άύ,θ.υπειt 

,θ.υνό-.η-.α -.ου άv,θ.ρώπου και ό -.ου 
Διaασκάλου -.ην ίaέαν -.ης ά,θ.ανα
σίας, ή όποία και μόνη aίaει εν-

' , ' ,· νοιαν και περιεχομενον εις -.ην
ζωήν;· 

Οί άvώ-.εροι 6αθμοι -.ου μεσαίου 
-.μήμα-.ος ( σ-.οαι -.ου 1Α1ίου Άν
aρέου )_ φέρουν -;ας ίaέας -;ης ιεν
νήσεως, -;ης ζωης και -.ου ,θ.ανά
-;ου. 'Επίσης έν αύτοίς άvαπ-.ύσσον-
-;αι περαι-.έρω α! και είς -.ον πρω-
-;ον 6αθμον περιεχόμεναι ίaέαι -.ου 
Θεου, -.ης έλευ,θ.ερίας . και -.ης ά
,θ.ανασίας. Μαζι με -.ην έλπίaα -.ης 
με-.α θάvα-.ον ζωης έμφανίζε-.αι 
κ,αι ή 18έα -.ης μη ύποκειμέ
νης είς. ,θ.άvα-.ον αίωνίας ζωης έν 
-.cj') παρόνη κόσμ<p, ή όπο_ία έπι-
-;υ1χάvε-.αι μδνον aια προη1η,θ.έν-
-;ος ,θ.ανάτου. 'Αλλσ. καl ό οuτω 
προς νέαν ζωην άvαιεννη,θ.εις &ν
,θ.ρωπος κα-.έχει. -.ας άv,θ.ρωπίvας 
έλλείψεις · καl ύπόκειται είς την 
ψθοράv. Νέος ,θ.άvατος καραaοκεί 
ηaη είς την έπίγειον του άv,θ.ρώ
που ζωήν. 'Εκ -.ου ,θ.ανάτου αύτοίί 
Μναται να σώσ11 -.ον &v,θ.ρωπον μb
νον εΙς, έπl -.ου όποίου έaοκίμασεν 
ό ,θ.άνατος -.ην ίσχύ� -.ου 1κ αι ήτ
τή,θ.η . Ό Χριστός, ό πατήσας -.ον 
,θ.άvατον κα'ί άψαιρέσας -.ην Μνα
μίν -.ου. 10 αν,θ.ρωπος ό όnοίος άvε-

, ("ι ' ' ' ' , 1εννη'!)'η μεν προς νεαv, κατεπεσεν 
ομως πάλιν είς -.ην παλαιαv ζωήν, 
άvτλεί έκ του Χριστου νέας aυνά-

, , μεις προς σωτηριαv του.

'Απο της πλευράς αύτης έξετα
ζομένη ή ζωή, έμφανίζεται ώς ε!ς 
συνεχης άγ4ν. Είς τους άνωτάτους 
6α,θ.μοuς του τρίτου -.μήματ.ος ( πε
ρισ-.ύλιο_ν) προ6άλλεται ό συμ6ολι
σμος του ά1ωνος -.ούτου. Δεικνύε
ται aε οη ή ·εκ6ασίς -.ου, με όσην
οήπο-.ε πίσην καl αν 8ιεξά1ηται 

Τ 'ι' f \ " ου-.ος, ει•ιαι παv-.ο-.ε μη ικανοποιη-
ηκη και το 1έρας -.ης νίκης έπι-

' .,, ' ' , , τυπαvεται οχι εις τον επι1ειοv
κόσμον, άλλα μόvον με-.α -.ην άπο-
6ολην του ψ,θ.αp-.οu περι6λήμα-.ος. 

Το Σουηaικον Σύστημα 6ασίζε
ται έπι της διδασκαλίας του 'Ιη



σοu, ώς αuτη aιαλαμ6άvεται είς 
τα Εύα11έλια. 1Η·Βί6λος ή περιέ
χουσα ταuτα aεν ε!ναι μόνον σύμ-
6ολον της ,θ.ρησκείας, άλλα ,έν -.'ii
πpα1ματικότητ! το «μέ1ιστον δλων -- . 
των φώτων»" 
-Τα .έ',Ι ταίς Στr>αiς συζητούμενα

κα'ί άvαπτυσσόμενα ,θ.έματα · άφο
ρουν είς τe> Θείον, ώς τουτο έμφα
νίζεται είς τον όρατον κόσμον κα'ί 
έν συνεχεί� έν τιj) άv,θ.ρώπ<p. 

Είς τοuς άνωτέρους 6α-�μ.οuς έν
τείνεται ή προσ'Ιt'άθεια της έμ6α
,θ.ύνσεως είς την άλη,θ.η Θpησκείαν, 
της έν τη καροί� του άv,θ.ρώπου 
aιαρκους ζωντανης aιατηρ.ήσεως 
της προς τον Χριστον πίστεως, της 
άλη,θ.οuς κα'ί πρα1ματικης κατα:. 

, νοήσεως -.ης Ά1ίας Τριάaος; . 
Κατα την μύησιν είς τον 6α,θ.-

μον του μα,9,ητοu -.ελείται, συμ6ολι
κως φυσι"Κ.ά, είς το Σουη8ικον Σύ-

( ' ' ' λ ' � λ στημα κατ αποκ ισιν εκ των οι-
πων τεκτονικών συστημάτων) ή μi
ξις του α!ματος συμ6ολίζουσα την 
συναaέλφωσιν και ένδτητα των &a.: 

Το περιεχόμενον των τριων συμ-
6ολικων 6αθμων aιαμορφουται εlς 

, , ' , ! a " '. τα τρια εpωτηματα: πuvεν ερχο-
μαι; ποίος ε!μαι; ποίος ε!ναι ό 
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προορισμός μου; Ή ίοία χρονικη 
οιαίρεσις άπανταται και είς τας 
στοας του 1Αγίου Άνορέου καi εiς 
τα περιστύλια. Ένω ό συμοολικος 
τεχτονισμος ( των τριων πρώτων 
6α-θμων), άναφέρεται ε!ς την άρ
χαιοτάτην πηγήν του Τ.άγματος, 
είς την άνέγερσιν του ναου του Σο
λομώντος, α! στοαι του Άy(ου Άν
ορέου άναφέρr>νται είς την άνέγερ- · 
σιν τοίί οεvτέρου ναοu ύπο τοίί Νεε-
'μιου. 

10 οεύτερος οδτος ναός άνηγέρ
-θη έπι τοίί έπανευρε-θέντος ,Sεμε
λίου λί-θου του πρώτου ναοu, ό -θε
μέλιος οε αύτος λί-θος, άποτελεi 
συγχρόνως. και το σημαντικώτερον 
σύμοολον και άπεικονίζεται έπt του 
έν τ� στοi του Άγ. Άνορέου ύ- ' 
πάρχοντος «πίνακος έργασίας». 
Είς τον Διοάσκαλον του 1Αγ. Άν
ορέου ύποοεικνύεται κατ' αύτον' τον 
τρόπον οτι με τον πλήρη καί τέ
λειον κυοικον λί-θον νοείται ό Χρι
στός, ώς ό λί-θος ό άποτελων το 
τελικον έπιστέγασμα του ναου. 
Κέντρον γενικώς της έν τcj) Τάγ
ματι έργασίας είναι ό Χριστός, οχι 
μόνον οια της οιοασκαλίας του, άλ
λα καt οι' αύτης ταύτης της πα-

- ρουσίας του. Ή άλληγορία το3 ύπό
τα έρείπια του iαταστραφέντος
πρώτου ναοu έπανευρε-θέντος -θεμε
λίου λί-θου, έπl του όποίου έπρεπε
χατα την -θέλ ησιν του Θεοu ν� έ
γερ-θ� ό νέος ναός, ύποοειχνύει ποί
ον είναι το περιεχόμενον των περι
στυλίων, Oi ούο χατώτεροι 6α-.9μοί
αύτων 'Ιt'ραγματεύονται την !στορίαν
( γένεσιν, άχμην καt πτωσιν) τοίί
πάλαι ποτέ κραταιοu Χριστιανικοu
1Ιπποτικοu Τάγματος των Ναίτων
καt το οτι τοuτο έξακολου-θεi μυ-

,,. \ f , t ' ' στικως να υφισταται υπο την μορ-
φην του Τεκτονικου tΙπποτικου

Τά1ματος, πνευματικοu κληρονό
μου του παλαιου Ναϊτικ.ου τοιούτου. 

T'lt'o 't'lj'I εννοιαν ταύτην εiς το 
'Ιt'εpιστύλιον οίοεται ή ά'Ιt'άντησις 
είς το τρίτο'! 6ασιχον έρώτημα του 
Τά1ματος: ποiο,ς είναι ό προορι
σμός μου; Ή άπάντησις οίοεται είς 
τοuς Μο άνωτέρους οα-θμοuς του 
περιστυλίου χαι χα-θορίζει ώς σκο
πον του Τάγματος την lνωσιν των 
άο.: προς μίιχν 'Π'νευματικην χρι
στιανικήν !π'Ιt'οτικην κοινότητα ύπο 
την σημαίαν με τον σταυρόν. Αίίτη 
κοσμεί το περιστύλιον και κατέχει 
είς αύτο ·ίiν -θέσιν ό προαναφερ-θεtς 

' ι: . ' , ' Σ ' «πιΊαι., εργασιας» εις τας τοας 
του Άγ. Άνορέου. Έπt της μιας 
πλευράς τ•ης άπεικονίζεται ή Ού
ριχνία 'Ιερουσαλήμ, οηλ. ή πλήρης 
αίωνία Στοα και έπt της άλλης δ 

, , ,., ν , , , , tι φαρος αυτης, ητοι ο αμνος ο αι-
ρων τας άμαρτίας του _κόσμου. 

1Η lνωσις ομως των άο.: 'Ιt'pος 
ι ' ' ' ι μιαν. πνευματικηνιπποτικην κοι·ιο-

τητα, ώς προχνες?έp-θη, οέν εΤναι ό 
μόνος σκοπος του Τάγματος. Τελι
κος σχοπος ε!ναι ή lνωσις των άο.: 
μετα τcu Θεοu . (UNIO MYSTI
OA), του χέ,ιτρου της αίωνίας ά-

' 

γα'Π'ης. 

tH ολ η μέ-θοοος του Συστήμα
τος οειχνύει την έπ' αύτου έπίορα
σιν των ίοεων του SWEDEN-

, EMAN()EL SWI:ΏBERG (!686-
1722) λα{\ών ώc: τίτλον εύγενείαc: 
τό δνομα SWFDENBORG διε.κ,ριθη 
είc: τάc: φυσικάc: έπιστήμας, γενόμε
νος μέλοc: πολλων · Ακα·δryμιών έν 
Σουη·δίς� καί είc: τό έ!Ξωτερικόν. Πο·λ
λά όνειρα καί όπτασίσι (όράμστα) 
τοϋ SWEDENBORG εγινσν άφορμή 
νά έγκαταλείψη τάc: eπι\σrημονικάc: 
του άσχολίαc: ·καί νό• ,στραφfi πρόc: 
τόν έσωτερισμόν κσί τ-ήν Θεοσοφίαν. 
Μετά τόν θάνατόν του ί.δρύθησαν έν 
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BORG*. Οδτος άνέπτυξεν εν έσώ
-τερικον - θεοσοcpικον σύστημα, 
οηκ,εντρωσαν πολλους όπα3ους έv 
Σουηaί�, Πολωνί�, 'Α11λί�, Γeρ
μανί�, Όλλαν3ί�, Ρωσσί�. 'Εν 
'Αγ1λί�' μάλισ-t-α ε3ωσαν αί ί3έαι 
του SWEDENBORG λα6ην προς 
�ημιουρyίαν θρησχ.eυτικης αίρέσε
ως, της Έκχ.λησίας της Νέας 
Ίερουσαλήμ. «Ε!ς χ.άθε μεμοvω
μένην εκcpρασιv της λέξεως ·θεος 
kνυπάρχει 6αθεία έσωτέρα σήμά-
, · 'Τ ' ' λ'ι: ' ' '11>' · σια. πο την ε"'ιν αυτην .. εν

νοουνται cpυσικα και κοσμι-χ.ά, άλλα
-ιtνευματικα και ούράvια πράjματα
ελε1εν ό SWEDENBORG. Είς
-.ας θεοσοcpικας του G"Ujjpαcpας ά
νέπτυσσε την aιaασκαλίό:ν του περι
μιας νέας Ούρ�ίας Ίερουσαλήμ,
οπου θα άνα1εννηθ'ΪJ ό Χριστιανι- ..
σιμος έv ολ'Ω αύτου τ'ΪJ άρχικ'ΪJ άιν6-
τητι. .
Οί όπαaοί του έπολλαπλασιιάσθη
σαν κατόπιν της γνωσθείσης πλη
ροφορίας οτι ό SWEDENBORG .
χ.ατεiχε την ιaιότητα του όραματί
ζεσθαι. Περίφημος χ.ατέστη ή ό
πτασία του της πυρκαϊάς της Στοκ
χόλμης (1759), ή άνεuρεσις μιιχς
άποaείξεως ε!ς την κληρονομίαν

Εύρώπη πολλοί θεοοοφικοί έτοιρεί<11,
όκολουθοίιισοι τ.ό Σύστη,μο. SWE
DENBORG.

Τό σrwοντικώτερον βιβλίον του,
μετοφροσθέν κοί είc: nολλόc: εύρω
nσίικος γλώσσας έτιτλόφορείτο DE
COEJ Ο ΕΤ EJUS MIRABfLIBUS
ΈΤ DE INFERNO ΕΧ AUDJTIO ΕΤ

· VISIS (περί των θαυμάτων τοϋ ού-.
ρονοϋ κοί της κολάσεως συμφώνως
nρός όροθέντο καί όκουσθέvτα). ',Α
πό τό έπιιστl)μονι�ό του σι,γγρόμμσr<Ι
ή OPERA PHILOSOPHIC' Α ΕΤ
MINERALOGICA έθεμελίωσε τήιν.
έπιστημονικήν του όΕίαν.

του θανόντος MARTEVILLE, ή 
πρόρρησις του θανάτου 3ιαcpόpων 
προσώπων, της άcpίξε'ως πλοίων 
χ.λπ. 'Acp ' έτέρου τα ον-ειρά του eί
χοv ώς περιεχόμενον την έμcpάvισιν 
τόυ Χριστου, ό όποίος τον άπέσπα 

' \ ' \ Ι \ \ απο ορ1ιαστικας cpαντασιας χ.αι .τον 
ώ3ή1ει είς την λύτρωσιv. 

Συνάνεστρέcpετο, ώς ελε1ε, πνεύ
ματα οχι μόνον προσώπων τα όποίιχ 
έινώρι,εv έν ζω'ΪJ, άλλα χ.αl -.ων 
Βιρ1ιλίου, Αουθήροι,ι, Μελάγχθω
νος, -κ;λπ. Ίσχυρίζε-.ο οτι ·χ.ατα τι
να όπ-.ασίαν ελα6εv έντολην του 
θεου να 3ιαφ·ωτίσ'Ω τους, άνθρώ-
1t{)υς πεpι της άληθους λα-.ρείας 
του θεου, περί της μετα θάνατον 
καταστάσεως, περι της πνευματι
κης έv-ιοίας της Ά1ίας Τραcpης 
κλπ. 

Με τα,; 3"ιαcpόρους μυσ.τι-χ.ιστι
χ.ας τάσεις, τας έπιχ.ρατούσας έv 
τιj) τε-χ.τονισμφ χ.ατα τον 18ov ,αίω-

Τ ' ' τ 
• tt, ι να, ητο cpυσικον να ε χο-v αc c .. �αι 

του SWEDENBORG έπίaραάιν 
έπί τιvων συστημιάτων. 

Τέχ.-.ονες τιvες συηραφείς ( RE
GHELLINL DE SCHIO,. RA
GON, DR. OLIVER, BES
WICΚ) θεωρουv τον SWEDEN
BORG ώς ίaρυτην τεχ.τονιΜυ συ
στήματος. Δια 3ιαcpόρους λό1οος 
aεv έινωστοποίησε τουτο aημοσίως: 

'Εν τούτοις είναι άναμcpισ6ήτη
τον jεjονο,; οτι ο�τε ό ί�ιος ό 
SWEDENBORG ο�τε ο! όπαaοί 

"{ \ , ' \ του ειχοv ποιτε σχεσιν τινα με τον 
τεκτοvισμόν. 'Ασφαλώς aε χαι ώ-

, , , λ, ρισμε-ιαι παρεκτροι�t"αι χ.αι π αναι
του Έλευθεροτεχ.τ:οvισμου -.ης; έπο-

- χης έχ.είνης χ.αχ.ως συνεσχε-.ίσ-θ-η
σαν με το πρόσωπον, -.ου SWE�
DENBORQ, κα1 άπεaόθησαν είς;

• Ι αυτον.
Είς έρώτημα -.ης; έν Λονaίνφ _ . 
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Στοας «QUATUOR CORONA
'ΓI» περί της τεκτο'Ιικης ίδιότητος 
τοu SWEDENBOHU, ·ή έν Σου·tJ
οί� «έταιρία SWEDENBORG» 
άπήντησε'Ι οτι ουτος οέν ίιπηρξεν 
τέκτω'Ι ουτε ίδρυσε στοάς. Μερικοί 
όπαδοί του ώς οί CHESTENIEH, 
και PERNE'ΓTl' ϊορυσα'Ι πριάγ
ματι στοάς, έργαζομέ'Ιας κατά τάς 
άρχάς του SWEDENBORG. Αί 
στοαι αύταί κατηύ-θ-υ'Ια'Ι τcις σκέ
ψεις των άν-θ-ρώπω'Ι προς τάς ίοέας 
της «Νέας 'Ιερουσαλήμ» καί ίιπο 
την εννοιαν ταύτην ησκηιrαν έπί
δρασιν έπί της έξελίξεως και της 
προόδου του Έλευ-θ-εροτεκτο'Ιισμοu 
είς την Σουηδίαν και &λλας χώ
ρας. Οuτως έξη1είται, κατά τον 
S!ARC�E

!..:o οτι πο�λαι ί�έαι
το1.ι SWEDENBORG, αναψερομε
ναι είς την dύρανίαν ζωήν (AR-

. CANA), είς την έρμη'Ιείαν της 
'Αποκαλύψεως και είς την περι-
1ραψην της Νέας 'Ιερουσαλήμ, ά
παντωνται είς τούς Σουηδικούς ά
νωτέρους 6α-θ-μούς, εν-θ,α έπι του 
τάπητος παρίσταται ή Νέα 'Ιερου
σαλήμ μέ δώδεκα ,πύλας. 

Μετά την ένωσιν της Ν ορδη"(ί
ας με τη, Σουηδίαν (1814), διε
Μ-θ-η το Σουηδικον Σύστημα και 
είς την χώραν αύτην ( 1819). Το 
1870 ίδρύ-θ-η μία Νορ6ηyικη έπαρ
χιακή στοι:ί, ή όποία μετά :τον οια
χωρ ισμον των δύο χωρών ( 1905)
άνεκηρύχ-θ-η είς άνεξάρτητο,ν Με
yάλ ην Στοάν. 

Δι' έγκυκλίου του Δανου Με1ά
λου Διδασκάλου 6ασιλέως Φρειδε
ρίκου ΠΙ είσήχ-θ-η το 1855 και είς 
την Δανίαν το Σουηδικον Σύστημα, 
άντι του μέχρι τότε διαδεδομένου 
ε1ς την χώραν αύτην Μετερρυ-θμι-

' Σ � Σ ' Δ' σμενου κωτικου υστηματος. ια 
της «DECLARATIO, QUA DE-

NUO CONSTITUITUR VIII. 
VA PROVINCIA», έκλεισε'j εις 
ολας τάς Σκανδιναικάς χώρας ·ή 
αλυσις του ΣουηοιΥ.Οu Συστ·ήμ.ατοςr 

το όποιον άποτελεί το'Ι κλάοον έ
wείνον του Έλευ-θ-εροτεκτονισμοϋ 
τον μαλλο•ι άπομακρυν-θ-έντα έκ της 
Άηλικης ρίζης. 

Έξεψρ,:.ίσ-θ-ησαν κατά καιρούς 
j'1Ιωμαι δι�τυποϋσαι έπιψ�λάξει� ε
ναντι του «χριστια•ιικουη τουτου 
τεκτονισμου. 'Εν τούτοις ή ένότης 
της 1ραμμης του, ό 6α-θ-ύς έσωτε
ρ ισμός του και το οτι άπευ-θ-υνεται 
ή ε;ι.κλησίς του προς τάς ίιψίστας 
-θ-ρησκευτικάς και ή-θ-ικcις ουνάμεις 
του άν-θ-ρώπου, προσδίδουν είς το 
σύστημα τοϋτο μίαν ίδιαιτέρα'Ι θέ
σι-ν μεταξύ των διαφόρων τεκτονι
κών συστημάτων. 

Ό Έλευ-θ-εροτεκτο'Ιισμος είσή
χ-θ-η είς Σου·(Jδίαν περι το ετος 
1730 καί cή έκ Γαλλίας. Τ η'Ι πρώ 
την στοά'! ίορυσε το 1733 ό κόμης 
AXEL El-tIKSON \.VHEDE -
SPARRE (1708 - 1772) μυη
-θ-εις είς το'Ι τεκτονισμο'Ι το 1731
k,'I Π:χρισίοις. Άpj'ότερο'Ι (1ϊ37) 
ό KARL li'REDERIK V. 
SCHEJΠj'ER (1715 - 1788) ε
λα6εν έκ Παρισίων την έξουσιοοό
τησιν ίορύσεως στοών έ'Ι Σουηοί� 
και άνεγ'Ιώρισε την προμ•1ησ-θ-είσαν 
στοάν ώς κα'ΙΟ'Ιική'Ι. Αuτη διέκο
ψε τcις έρ1ασίας της ώς ψαίνεται 
κατά το 1738, οτε ό 6ασιλεuς 
Φρειδερίκος Ι άπηγόρευσε'Ι έπι ποι
ν� -θ-ανάτου την λειτουρyίαν τεκτο
'Ιικω'Ι στοών, άρ-θ-είσης της άπαyο
ρεύσεως 6ραδύτερο'Ι. 

Το 1 752 ό κόμης KUND 
KNUTSON POSSE ϊορυσε στο
άν ίιπο το'Ι τίτλο•ι «LOGE AUXI
LΊAIRE DE ST. JEAN», -θ-εω
ρουμένη'Ι ώς τη'Ι μητρικην Σουηδι-
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κην Στοάν, είς την όποίαν και ένε
τάχ-θ-ησαν οί WREDE - SP �R
RE και SCHEFFER. Ό τελευ
.ταίΌς οδτος, 6-&σει της έκ Γαλλίας 
έξουσιοοοτήσεώς του, lορυσε nλεί
στας στοας και. ώνόμασεν έαυ-;ον 
Μέγαν Διοάσκαλο.ν. 

Άποφασιστιy_ην έπίορασιν έπι 
της έξελίξεως της Βασιλικης 
Τέχνης έν Σουηοί� ήσκησεν ό 
KARL FRIEDRICI-1 ECK
LEFJ.i,, ,θ.εωρούμενος ώς ό κυρίως 
-θ-εμελιωτης τοu αύστηρως Χρι
στιανικοίί Σουηοικοίί Έλευθεροτε
κτονικοίί Συστήματος, είσαγα1ων 
και τους άνωτέρους 6αθμοuς έ-ν 
Σουηοί�. Το 1756 ίορυσε την πρώ
την Σουηοικην Σκωτικην Στοαν 
του Ά1. Άνορέου «L' INNO
CENTE» καί το 1759 το περιστύ
λιον « CHAPITRE ILLUMINE 
DE STOCKHOLM». Οϋτω, ώρ-
1άνωσε τα άνώτερiχ τμήματα -.ου 
Σουηοικοίί Συστήμα-.ος και συνε
πλήρωσε την οιάρθρωσιν και οομήν 
-.ου, οιατηρηθείσαν είς τας γενι
κας γραμμάς μέχρι σήμερον. Το 
1760 ϊορυσεν ό ECKLEFF και 

·συμ6ολικην στοαν έν Στοκχόλμη
την «LOGE SEPTIEME DE
ST. JEAN». Κάτα το αύτο έτος
συνηνώ-θ-ησ:� αί Σουηοικα1. στοαι
προς τη·; Με1άλην Στοαν της
Σουηοίας, με Μέ1αν Διοάσκαλον
τον SCHEFFER και πρόσθετον
Μέyαν Διοάσκαλον τον ECK
LEFF. Ίορύθησαν . -.ότε πλείσται
στοα1. είς 't'ΙΧς οιαφόρους Σου-rρι
κας πόλεις. Το 1762 ό 6ασιλευς
'Αοόλφος 'Φρειοερίκος �νωστοποι
εί Ο't'ι θέ't'ει ίιπο 't''Ι)ν προστασίαν
του τας τεκτονικας όρϊανώσεις.

Το 1765, έν ά-fνοί� της πρα�
μα't'ικης καταστάσεως, ή Μεγνχλη
Σ't'οά της 'Αϊϊλίας ώρισε 't'Qν

πρεσ6ευτ·ην CHARLES TULL
MANN, οράσαντα προηγουμένως 
τεκτονικως, έν Δανί�, ώς Μέ1αν 
ΔιΜσκαλον οια την Σοuηοίαν. Τοίί
-.ο έπροκάλεσεν άνα't'αραχη� είς 
-.ους κόλπους του Σουηοικοίί τεκ-.ο-
νισμου. 'Όταν ομως ή Σουηοικη 
Μεγάλη Σ't'ΟΙΧ παρουσίασεν είς -.ην 
Άγγλικήν, την έκ Γαλλίας έξου
σιοοότησιν και τα επραφα της ί
ορύσεώς τής, άνεγνωρίσθη το 1770 

Σημειω't'έον O't't κατά 't'b 1765
με't'έ6η έκ Γερμανίας είς Σουη
οίαν ό άο.: SCHUBART (EQU
ES Α STRUTHIONE) 'ίν!i ε!σα
γά1n καί οιαοώ0'1) είς 't'ην -χώραν 
αύτην 't'O Σύστημα -.ης Αύσ't'ηρας 
Τηρήσεως.* Ή άποστολή. του ομως 
οεν έσ't'έφθη ίιπο έπι't'υχίας. 

Ό κα't'α 't'o 1771 γενόμενος 6α
σιλεuς Γο:.ισταίίος ΠΙ είσηλθε μf
τά 't'ων άοελφων του Καρόλου και 
Φρειοερίκου Άοόλφου είς -.ο Τάγ
μα και εκτο't'ε άνεπ-._ύχθη ή ίοιά
ζουσα θέσις του 6ασιλικοίί οτκου 
't''Ϊjς Σουηοίας έναντι 't'OU Σουηοι
κου 't'εκτονισμοίί. Ό Γουσταϋος ΠΙ,
εν-θ-ερμος 't'έκτων, συνέλεξε κατά 
τά πολλα ταξείοιά 't'OU αφθονον 
't'εκτι:>νικον ίιλικον ( 't'υπικα κ.λ.π.) 
και έπλούτισε 't'ας τεΜονικάς του 
γνώσεις, έχρησιμο'Jt'Οίησε οε πάντα � ' ' , ' ' -.αυ't'α προς αναμορφωσιν και ανα-
οιορ1άνωσιν 't'Ου Σουηοικοίί Συσ't'ή
μα't'ος, το οποίον οφείλει πολλα είς 
. , αυτον.

Βραού't'ερον ο 6ασιλευς Κάρολο� 
ΧΠΙ έπέοειξεν έξαιρε't'ικον ένοια

, φέρον οια 't'OV Σουηοικον Έλευθε-' ' , . -ροτεκτονισμον και προεστη αυτου,' • λ ,n �, • , •ι:' τον ηκο ουνησαν οε εις το αςιωμα
't'OU't'O οί μετέπει't'α 6ασιλείς. 

•ΤΕ4<τ. Δελτ. τόιμος ΙΕ' (1974),

σειλίς 77. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ νnΕΡ ΕΙ\ΕΥΒΕΡΙΑΣ 

ΤΟΝ UffION ΤΟΥ AMf PIKANIKOV ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΙΕΚΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ένΊ:ι:'Ιτίο'Ι των ί
οεολο1ιων πού άπειλουν τ·ην· οημο
κρατία και την έλευθερία ύπέγρα
ψαν οί έκ1tρόσω1tοι του φιλοσοφικου 
Τε:κ.τονισμου της Άμερικης ( 60-
pείου, κε'Ιτpιχ.ης καί νοτίου) στην 
ό1οόη συνάντηση των Ύ1tάτων Με
γάλων Ταξιαρχώ'Ι, στο Ρίο'Ι Ία
νέiρον της Βραζιλίας. 

Αί δημοκρατικαί ου'Ιάμεις της 
ήπείρου καί είοικώς οί Τέ:κ.τονες, 
.Sα πρέπει - τονίζεται στην οιαχ.ή� 
pυξη - να άμύνωνται των φιλελευ
θέρων θεσμών σταθερώς χ.αι άπο
φασιστικώς. Έξ αλλου, θά πρέ1-ει 
να έργάζωνται ύ1tερ της είρήνης, 
της κοινωνικης άρμονίας χ.αί της 
λαϊκης εύημερίας. 

Η Σ rN ΑΝΤΗΣΙΣ των Ύ 1tά
των Μεγαλω'Ι Ταξιαρχών ε1ινε 
στQ Ρίον Ίανέιρον, με συμμετοχ·ην 
άντι1tροσώ1tων άπο την Βραζιλία, 
Βενεζουέλα, 'Αργεντινή, Ν ικαρά-
1ουα, Κολομοία, Γουατεμάλα και 
Η Αγιο Δομίνιχ.ο. 

Ήδασικη εiσήγησις, άνα1tτυ
χθείσα ά1tο την Βραζιλία. είχε ώς 
τίτλο την «συζήτηση χ.αί ε1κριση 
μέτρων για την συμμετοχη των Ύ-
1tάτων Συμδουλίων του 33ου δα-θ
μου του 'Αρχαίου και 'Αποοεοε1μέ
νου Σκωτικου Τύπου άνα σύμ1tαντα 
τον χ.όσμον, έν οψει πλέον ουναμι
κης οράσεως 1tρος ύποδοή-θησιν 
λύσεως των μεγάλων προδλημάτων 
πού άντιμετω1tίζει το άν-θρώπινο 

Ι \ 
Η 

λ' 1 

γενος, για εναν κα υτερο κοσμο, 
με άλη-θινη εiρήνη χ.αι άοελφικη 
άρμονί� μεταξύ ολων των λαών». 

Ai συ•ιεοριάσεις ε1ιναν στο ίστο
ρικο «Παλάτσο Τιραοέντες» (ά1tο 
το ονομα του ηρωος χ.αι μάρτυρος 
-.ης έλευ-θερίας της Βραζιλίας, 
διακεκριμένου οε Τέχ.τονος). Στο 
μέγαρον αύτο συνεδρίαζε ή Βουλη 
μέχρι της μεταφορας της 1tρωτευ
ούσης στη νέα 1tόλη Μ1tραζίλια. 

Ή ήμέρα έ,�άρξεως της συναν
't'ήσεως ώρίσθη ά1tο τ·ην Βραζιλια
νή κυδέρνηση ώς «'Ημέρα 't'OU Τέ
:κ.τονος» και ε1ιναν έ1tίσημες' έκοη
λώσεις, 'ΠΟΙ) ύπεγράμμιζαν τον ρόλο 
των 1tρωτο1tόρων Τε:κ.τόνων 1ια 't'ην 
άνεξαρτησία της χώρας και ιενι
κώ .. ερα της Άμερικης. 

Η ΔΙ ΑΚΗ ΡΥΙΙ.Σ τijc σuναvτήσε

ωc των Ύιπάιτων Συμβουλίων έχει ώc 

ιάκολούθωc: 

ΔΙΑΚΗΡΥ!ΙΣ 

ΤΟΥ ΡΙΟΥ ΙΑΝΕΊ"ΡΟΥ 

Η 8η ΣΥΝΑΝΤΗ Σ 1,Σ των 'Υπάτων 

Συμβουλίων τοϋ 3·3ou βαθμοϋ τηc 

· Αμερικηc:, συνελθοϋσα ε•Ιc τήν πό- .

λιν Ρίον 'lα,νέίρον τοϋ όμοσπόνδGυ

κράτουc Γκουναβάρσ τηc ΒραΖιλίαc,

μετ· έ!Ξέτασιν των άπσσχολούντων

11ή,ν Άμερικανι·κi]ν 'Ήπειρον προβλη

μάτων, 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΒ 

1ον Ότι ή .πολιτική, κοιν-ωνική καί 

οίκοναμική .άνάπτυ!Ξιc των Άμερικα

νι,κων λαων ,άπειλεϊται σοβαρωc άπό 

ίδεολογίαc ά,ν1π1θέ:μεναc ε:c τήν δη

μοκρατίαν ,καί τήν έλευθερίαν. 

2ον Ότι αί άρχαί είc τάc όποίαc 
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ό ΤεκτονιQμός έχει οnΡ<Jjσχωρήσει 
. σταθερώς •καί ό,μετοκ1νfyτως

1 
καί σί 

όnοϊαι άnοτελοϋν τήν καλuτέραν έ-
πiδειειν εiρήνης, κοιινωνικότητος καί 
πολιτίσμοϋ, κστα6όλλεται προσπά
θεια Vά ύποκστσσταθοϋ,ν όnό θεωρί
ας κσί 1κο1νωνι1κά· συστή,μσrα πού δέν 
ένσαρκ�νοuν οϋτε καί άντιnροσω
πε-ύουν τήν έλεvθέραν εκφρασιν της 
λαJκης βουλήσεως. 

3ον "Οτι αl δηιμοκρατικαι δυνά
μεις της 'Ηοnείιχ>u κοί εiδι,κως οί 
Τέκτονες θά ε,δει ν· ιάναλάιβαuν κα
�άν καί σαφη θ�σιν άμύνης τών. 
θεσμών τοϋ Τάγ,μστος, έπομένως κσί 
τοϋ nε�πριφένοu αύτοϋ. 

4ον 'Ότι ή ο\κονομία τών χωρών 
θά έδει ν,ό• όνημετωπiΖη nρωταρχι
κώς τάς βασικός 'άνάγ;κας της Ζωης 
ώς μέσον διατη,ρήσεως της είρήνης 
καί προογωγης της άρμονίας της 
κοινωνίας. 

5ον . Ότι ή έκnοίδευσις θά έδει 
νά έςοσφαλίΖη τήν εύpυτέ,ρον κοινω
νιt<ήν -,κσλυψιν, ώστε νά περιλσμβό-

νη_ δλο, τά έninεδο τοϋ πληθuσμοϋ, 
'ΙΙΙά διαθέτη · δέ έflαpκfj nροίιπολογι
αμόν διά τήν έκτέιλεσιν. · έ.πl'\Jf;λών 
σχεδίων μέ ούσιωδώ<:: δr:ιμοκραηκά 
κp.1τήρια. 

βον "Οτι τό δι,καiωμd της ύγειας 
θ,ά ειδει ν' ανσγνωρισθfj από τό KpCI" 
τος ει.ς δλοuς_ τούς πολiτας, έ,πομέ
νως νά ές�οφαλίlεται η παροχή περι
θόλψεφς- χωρίς ύ.περ6ολικιό'ς · .διστu
·πώσεις καί χωρίς διοκρίισεις, ώς ά
�κη ,κοινωνι,κή. 

7σν Ότι ή οολιτική των έςοπλι
φώιν .συνισrδ ΙΠpοφονιij κίνδννοιν διό

· τήν εiρήνην, άnορροφώισο nόροuς .. 
πού θά εηρεnε νά χpη.σι,μοnοιοϋvται
διά τήν έniλοοιν rφο6.λημότων κοι
νωνι,κijς τάςεως.

'Όθεν, nάιντσ τά μέλη. τοϋ ΤΘκτο-·
νικοϋ Τάγματος καλοϋντα1 οοί τό, έρ
γον διά τήν σύσφιγξιν των δεσμών
φιλίaς των · Αμερι,κανι,κών έθνώ'v κσί 
nρ,ός έκρίΖωσιν τών ιόνσφερομέ.νων 
είς τ.ήν παροϋισον ,ΔιCΗ<ήρuξιν προ
βλημάτων.
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Η ΜΥΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΣόvΗεοιe Έnιοτήμηe - ΗpηοΗείοe - ΙDιΑοοοφίοe 

SATYAT NASTI PARO DHARMAH 

ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ν' όκοϋJ:ε μέ γλυκύτητα, νό κρί

νετε μέ καλωσύνη. 
ΣΑΙΙΠΗΡ 

Ά-πο .. ότε -που ένεψανίσ-θη ή 
Θεοσοψικη ψιλολογία σ't'ην 'ΑγΎλί
α, εγινε συνη-θεια να όνομάζουν τις 
οιοασκαλίες 't'ης «Έσω .. ερικο 
Βουοοισμό». Μια -παλιό: παροιμία 
λέγει: «Ή πλάνη κατρακυλάει σ' 
ενα κα't'ωψερικο έ-πί-πεοο, ένω ή ά
λή-θεια όψείλει με κόπο να άναρρι- · 

χη-θη πάνω στο δουνό». 
Ή άν-θρώ-πινη οιάνοια με ουσκο

λία μπορεί να -παραμένη έν,.ελως 
έλεύ-θερη άτ.ο -προκαταλήψεις. Ό
ρισηκες γνώμες σχηματίζον't'αι, 
συχνά, πριν έςε't'ασ-θη πλήρως ενα 
ζήτημα άπο ολες 't'OU τις -πλευρές. 
νΕτσι κα-θιερώ-θη το οι-πλο σφάλ
μα, άψ' ένος μεν νό: -περιορίζουν 't''rJ 
-θεοσοφία στον Βουοοισμό, άψ' έτέ
ρου οε νό: συγχέουν 't'<X οεοομένα 
της οιοαχ-θείσης άπο 't'OV Γκαωτά
μα Βούοοα -θρησκευηκης ψιλοσο-
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ψίας με. τίς οιοασκαλίες ποu πε
ριέχονται στο 6ι6λίο του SINNET 
«'Εσωτερικός Βοuοοισμός». )Ακό
μη καl πλείστα Μέλη της Θεοσο
ψικης 'Εταιρίας Ι!:ιtεσαν ,θ.ύματα 
αύτης της παρανοήσεως. 

Δεν έξη1ή,θ.ηκε σαψως ή 
οιαψορο: μεταξu «Βοuοοισμοu» (μέ 
ούο ο)' του ,θ.ρησκεuτικοu και ή,Ε;:ι
κου συστήματος ποu έοιο&χθη άπό 
τον Γκαωτάμα «Βούοοα» (Βούοοας 
σημαίνει «ψωτισμένος») και του 
Βοuοισμοu (με ενα ο}, άπό τη λέ
ξη «BUDHA», ποu σημαίνει Σο- . 
ψία η Γνώσις (VIDTA), ή. !οιό
της του 1ινώσκειν, άπό τη σανσκρι
τικη ρίζα BUDH. 'Εμείς, οί θεό
σοψοι της Ίνοίας, ε!με,θ.α οί πραγ
ματικοι ενοχοι, μολονότι έκ των ύ
στέρων έκάvαμε το παν για: να: οιορ
,θ.ώσωμε το λά,Θ.ος ( 'Όρα THEO
SOPHIS T Ίοuνίοu 1884). 1Η ά-

' ,.., , .,. ,, ποφuγη της παρανοησεως ηταν ευ-
κολη, αν άλλάζαμε την όρ,θ.ογρα
ψία της λέξεως και την έ1ράφαμε 
«Βοuοισμός» (με ένα ο), άντι 
«Βοuοοισ-μόςη (με ούο ο). Άλλ' 
ο�τε και ό ορος <<Βουοοισμος» (με 
ούο ο), ή οιοασκαλία του Βούοοα, 
γράφεται και προφέρ_εται σωστά, 
οιότι ,θ.α: επρεπε μαλλον νά λέ1ε
ται «Βοuοοαϊσμός» και οί όπαοοl 
του Γκαωτάμα Βούοοα να: λέγων
ται «Βοuοοαϊσταί». Ή· έξή1ησις 
αύτη είναι άπαραίτητη στην άρχη 
ένός εργου οπως το παρόν. ιο

«Βοuοισμος» (με ένα ο), ή ,θ.ρη
σκεία - Σοψία, εtναι ή κληρονο
μία ολω,1 των λαών του κόσμου. 

ADI η ADHI BUDHA, ή μο
ναοική, ή πρώτη και 'Υψίστη Σο
φία; ε!ναι ορος που τον έχρησιμο
ποίησ-ε δ ARr ASANGA στις μu-

, - ' ' στικες πραγματειες του και σημε-
ρα χρησιμοποιείται άπο ολοuς τους 

μu_στικιστες Βοuοοιστες του Βορρi. 
Είναι ένας σανσκριτικός ορος, μια: 
όνομασία ποu άποοίοεται άπ.ο τοuς 
πρώτοuς Άρίοuς στην «ν Αγνωστη 
θεότ'Ι}τα», ένω ή λέξις «Βρ,άχμα» 
οεν ύπάρχει στις Βέοες και .:rτα: 
πρώτα ερ'(α. Σημαίνει την 'Από
λuτη Σοφία και μεταψράζεται «ή 
πρωταρχικη και άοφιούρrητη α!-..
τία του παντός». Πέρασαν αίωνες 
αίώνων πριν το έπίθετο, του Βούο
οα καταστη άν,Θ.ρώπινο, πριν δ ορος 
άποοο,θ.η σε ,θ.νητούς, και τελικα: 
σε 'Εκεtνον που οί άρετες καί ή. 
Γνώσις κατέστησαν άξιο να: λά6ή 
τον τίτλο του «Βούοοα τής άναλ
λοιώτου Σοφίας». BODHA σημαί
νει την εμφυτη κατοχη της θείας 
Κατανοήσεως. BUDDHA, την ά
πόκτησή της με προσωπικές προσ
πά,θ.ειες. BUDDHI είναι ή ίοιό-.ης 
του γινώσκειν, ή οιώρuγα οια: -.η�
οποίας ή Θεία Γνώσις ψ,θ.άvει στο 
'Εγώ, στη οιάκριση του καλου και 
του καΜυ, και έπίσης ή Θεία Συ
νείοηση και ή πνευματικη Ψuχή, 
που ειναι δ φορεuς του "Ατμα. 'Ό
ταν το BUDDHI άπορροφάεr, (χα
τασ-τρέφει) τον 'Εγω-ϊσμό μας, 
φ,θ.άνομε στη Ν ιρ6άνα η MUKTI, 
οηλ. στην άπελεu,θ.έρωση άπο τα: 
έμπόοια της Μάγια (ΜΑΤΑ) η
'Απάτης - Ψεuοαισ,θ.ήσεως. BOD
HI εΙναι το ονομα μιας !οιαζοuσης 

' ' , ' , , καταστασεως uπνωσεως, που ονομα-
ζεται έπίσης SAMADHI (Σημ. 
Μεταφρ. 1Ελληνικα: ,θ.α το λέγαμε 
,, " Θ , .. ' «εκσταση» η 1< εωρια» η «μυστ.ικη ι, 

) 
\ \ '!> / Ν ,! ενωσηη -, κατα τη οιαρκεια της ο-

ποίας το ύποκείμενο φ,θ.άvει στο σ
ψιστc, σημείο της πνευματικης 
Γνώσεως. 

• • •

Στην έποχη αύτη του χον!ροει
!οuς και παράλογου ύλισμοu, μό-
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νον ·ή έσω,ερικ·η Φιλοσοψία ειναι 
iκανη νά ύφίσ,α,αι ,ίς έπανειλημ
μένες έπι-Sέσεις έναντίον ολων έ
κείνων, ,ά όποία ό ανθpωπος θεω
ρεί ώς προσψιλέσ,εpα y.,α\ ίεpω,ε
ρα σ,·ην έσωτεpικη πνευμ.ατικ·ή του 
ζω·ή. Ό πραγματικός ψιλόσοψος, 
ό σπουδαστης της Έσωτερικης Σο
ψίας, χάνει έν,ελώς άπό ,ην eιψη 
του ,ίς προσωπικό,ητες, τις δογ
μα'Ι"ικες πίσ,εις, ,ίς ίδιαίτερες 
-θρησκείες. 'Εξ αλλου, ή Έσω,ε
pικη Φιλοσοφία συμφιλιωνει ολες 
τίς -θρησκείες, άφαιpεί άπό κά-θε 
μιά τά έξωτεpικά ,ης ένδύμα,α, 
τα άν-θρώπινα, καί δείχνει οτι ή 
ρίζα κά-θε μιας ε'ίναι ή ιδια με τη 
ρίζα ολων των &λλων μεγάλων 
-θρησκειών. 'Αποδεικνύει την άνά
γκη μιας 'Απόλυτης Θείας Άp
χης στη Φύση. Δεν άpνείται την 
Θεότητα, οπως δεν άρνεϊται τον η
λιο. Ή Εσωτερικη Φιλοσοφία ού
δέποτε άπέρριψε τον Θεό μέσα στη 
Φύση, οίίτε την Θεότητα ώς άπό
λυτη και άφηρημέν-η Μονάδα. 'Αρ
νείται μόνον να παpαδεχ-θη όποιον
δήποτε άπό τους πpοσωπικους άν
-θpωπομορφικους -θεούς, που έδη

μιουpγή-θησαν άπό τον αν-θρωπο 
κατ' είκόνα και όμοίωσιν του άν
-θpώπου και είναι ίερόσυλες και ά
ξιολύπ�τες γελοιογραφίες του 'Αεί 
- 'Αγνώστου (Ύπέρποτε Άκατα
νοήτου). Άψ' έτέρου, τα στοιχεία
τα όποία πρόκειται να παρουσιάσω-

\ ' Ι λ Ρ..' με στον αναγνωστη περι αμυανουν
τις έσωτεpικες διδασκαλίες όλο-

, ,.., ι , , ' , ' κληρου του κοσμου, απο την αρχη
της άνθρωπότητός μας. Ό Βουδδ:-

' 'Α ' �, , στικος ποκρυφισμος υεν κατεχει
, ' ' ' , ι ' 

σ' αυτες παρα το νομιμο μερος που
του άνήκει, και τίποτε περισσότερο.
πράγματι, τα άπόκρυφα τμήματα
τόυ DAN η JANNA (DHYA-

ΝΑ),* της μεταφυσικης του Γκαω
τάμα Βούδοα - δσο μεγαλειώδη 
κι αν φαί'ιωνται στον μη συ·ιη-θισμέ
νον στίς διδασκαλίες της -θρησκεί
ας - Σοφίας της 'Αρχαιότητος 
- δεν άποτελουν παρα ενα έλάχι
στο τμημα του ολου. Ό 'Ινδός άνα
καινιστής περιώpισε την δημόσια
διδασκαλία του στην καθαρώς ήθι
κή και ψυσιολογικ·η αποψη της
-θρησκείας - Σοφίας, μόνον στον
ανθpωπο καί την ή-θική. Τα «άό-

. pατα και άσώμ.ατα)), τα μυστήρια 
του wοντος έκτος της γηfνης σφαί
ρας μας, ό Μεγάλος 'Εκπαιδευτής 
δεν τα ε-θιξε στις δημόσιες όμι
λίες του, διαφυλάσσοντας τις άπό
κpυψες 'Αλήθειες για έναν έκλε
κτό κύκλο, άποτελούμενον άπq τους 
'ΑpΧJάτ του. Οί τελευταίοι αύτοι έ
μυουντο στο πεpίψημο σπήλαιο 
SAPTAPARNA, κοντα στο οpος 
BAIBHAR. 

Ό χρόνος και ή άν-θpώπινη φαν
τασία παpεμόρφωσαν την άγνότη
τα και τη φιλοσοψία των διδασκα
λιών τούτων, μόλις μεταψυτεύ-θη
σαν εξω άπό τον μυστικό•καί ίερό 
κύκλο των 'Αρχάτ, κατά τη'Ι διάρ
κεια του προσηλυτιστικοu τους εp
γου, σε εδαφος λιγώτεpο προετοι
μασμένο άπό το 'Ινδικό για τις με
ταφυσικές συλλήψεις, δηλ. μόλις 

.. DAN, -πού άποδίδεται φωνη,τικώc: 
σrή σύγχρονη Κινε2:ι,κ.ή καί Θιβετια
νή CHHAN; 6ναι ό γενικόc: ·δροc: 
γιά τίc: Έσωτερικέc: Σχολέc: καί τή 
φιλολσγίσ τουc:. Στ.ά άρχαία βιβλία 
ή λέειc: JANNA καθορίΖεται pόν .._ι:J. 
νaκοίνι-ση έαυrοϋ δι�ό· τοΟ διαλογι
σμοΟ' ,ιωί τηc: Γνώσεωc:», σάν μιό 
δεύτερη έσωτερική γέννηση. Άπ' έ
κεί προέρ.χεται τό DZAN, τ,ό βιβλίο 
τοΟ DJYAN : ι 
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μετεφυτεύθησαν στην Κίνα, 'Ιαπω
νία, Σιάμ, χαι Βιρμανία. Με ποιον 
τρόπο έπραγματεύθησαν την άρχι
χη άγνότητα των μεγάλων τούτων 
άποκαλύψεων, χαταδειχνύεται άπο 
τη μελέτη μερικών άπο τις λεγό
μενες «έσωτεριχες» Βοuοοιστικές 
Σχολές της _άρχαιότητος, κάτω ά
πο τη σύγχρονη μορφή τοuς, οχι μό
νον στην Κίνα και τις αλλες Βοuδ
διστικές χώρες 1ενικά, άλλ' άχό- _ 
μη χαι σέ πολλές Σχολες του θι
'6έτ, οπου έγκατελείφθησαν στην 
φροντίδα άμύητων Λάμα χαι Μογ-
1όλων άνακαινιστων. 

Παρακαλείται, λοιπόν, ό άνα
γνώστης να κατανοήση την σπου
δαιότατη διαφορά πού ύπάρχει άνά
μεσα στον όρθόοοξο Βοuδοισ-μο (μέ 
Μο δ) δ·ηλ. σ�ην δημόσια διοασχα
λία του Γκαωτάμα Βούδδα - χαι -
στον έσωτερικο Βουδισμό τοu (με 
ένα δ), στη θρησκεία - Σοφία. Ή 
Μυστιχη Διοασχαλία τοu δέν διέ
φερε· χα-θόλου άπο τη διδασχαλία 
των μεμυημένων Βραχμάνων της 
έποχης τοu. Ό Βού�οας ηταν τέ
χνον του Άρίοu χύχλοu, Ίνοος έχ 
1εννήσεως, ένας KSHATRBΆ 
και μαθητης των «δις - γεννη
θέντων» - ( μεμuημένων Βραχμά
νων). Οί οιδασχαλίες τοu, λοιπόν, 
δεν μπορουσαν να είναι διαφορετι
κές άπό τις οιδασχαλίες Έκείνων, 
οιότι όλόχληρη ή Βουοδιστικη ά
νακαίνιση σuνίστατο άπλως στην 
άποκάλυψη ένος μόνον· τμήματος 
άπο έκείνο πού φuλαγόταν μυστιχο 
άπο χάθε ανθρωπο, έχτος άπο τον 
«μαγικο» χύκλο των άσχητων και 
των μεμυημένων_ των Ναών. Ό 
Βούοοας, έπειοη οέν μπcρουσε, λό
γω των ορκων του, να οιοάξη ολα 
οσα του είχαν άνα:κ.οινωθη, μολονό
τι έοίοασκε μια φιλοσοφία 6ασιζό-

μενη έπά·ιω στα θεμέλια της πραγ- -
ματιχης Έσωτερικης Γνώσεως, έ-
,, 1' \ ' ' \ 'ξ t1tt1ε στον χοσμο μονον το ε ωτερι-

- χο ύλικό της σωμα, φυλιά..-οντας
την ψυχή της για τούς έχλεκτούς
τοu. Π ολλοι Άνατολισταί, γνω
σται της Κινεζιχης, έχουν άχούσει
περι της «Διδασχαλίας - Ψυ
χης». Κανεις ομως δέν φαίνεται
να �τελήφθη την πραγματιχή της
έννοια χαι σπουδαιότητ�.

Αύτη ή οιδασχαλία οιετηρήJη
μυστική - μυστιχώτατη ισως _.
μέσα στα Ίερά. Το -μυστήριο πού
περιέ6αλε το 6ασιχό της δόγμα
χαι άντικείμενο - τη Ν ιρ6άνα -. 
τόσο πολύ έοοχίμασε χα( έχίνησε

\ 1 - - ' ' την περιεργεια των σοφων που το
- έμελέτησαν, ώστε - άνίκανοι να

το λύσουν μέ. τη λόγικη χατα τρό
πον ίκανοποιητικο - άντι να λύ
σουν, εΧΟψαν τον Γόρδιον οεσμόν,
διαχηρύσσοντας - οτι Νιρ6άνα ση
μαίνει άπόλυτη · έχμηοένιση.

Κατά το τέλος του πρώτου τε
τάρτου του 19ου α!ωνος (1825)
παρουσιάσθη στον κόσμο ένα ίδιά
ζον είδος φιλολογίας, το όποίον ά-

' ' ' 1 ,, · ' πο χρονο σε χρονο εγινε περισσοτε-
ρο καθωρισμένο στις τάσεις του.
Βασιζόμενο στις σοφες δηθεν έρευ
νες των Σανσκριτιστων και 'Ανα
τολιστών έν γένει, έθεωρείτο έπι
στημονικόν. Ή Ίνοική, ή Α!γυ
πτιακη και οί &λλες άρχαίες θρη�
σκείες, οί μυθοι και τα σύμ6ολα,
οέν έλεγαν παρα έκείνα πού αύτοι
ο! _«μελετηται του συμ6ολισμου» ή
θελαν να λέγουν, και έτσι συχνα
• 1- '1' 

• . 1' � \ . • "' \ εοιοετο η χονοροειοης εc;ωτερικη
' , ' - ' - , 'μορφη, αντι της εσωτερικης εννοι-

ας. 'Έργα σημαντ•κώτατα για τα
' ' , , . 'επινοητικα συμπερασματ,α τους -χ.αι
τις θεωρίες τους - μετα6άλλον
τα σε φαυλο κύκλο προκαθωρισμέ-
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να συμπεράσματα '!(.αί συλλοϊι
σμους 1tολλων σοφων της σσ.νσκρι
τικης καί παλικης - ένεφανίσθη
σαν οιαοοχικως καί έπλημμύρισαν 
τις 6ι6λιο-θ-ηκες, με πραγματεϊες 
περι φαλλικης καί σεξουαλικής 
οη-θ-εν λατρείας, με συνεχείς άνα
μεταξύ τους άντιφάσεις, άντι νά ά
ναζητήσουν την άληθινη ε'Ι'Ιοι,α 
των συμΜλων. 

Λύτη είναι 'ίσως ή πραγματική 
' Ι \ \ ' I ' ! \ αιτια για την οποια επετραπη να 

ίοη το φως, μετά μακρες χιλιετη
ρίδες 6α-θ-υτάτης σιγης και μυστι
κότητος, ή σκιαγραφία όλίγων ,θ.ε
μελιωδων άλη-θ-ειων της Μυστι
κης Διοασκαλίας · των 'Αρχαϊκών 
Χρόνων. Σκοπίμως λέγω «όλίγων 
άλη-θ-ειων», διότι έκείνο που δεν 
πρέπει νά λεχ-θ-η οεν είναι ουνάτον 
νά περιληφ-θ-η σε έκατοντάδες τέ
τοιους τόμους, ουτε νά μετα6ι6α
σ-θ-η στην παρl)υσα γενεά μας των 
Σαοοουκαίων. 'Αλλά κσ.ί το λίγο 
που οίοεται τώρα, είναι προτιμό
τερο άπο την άπόλυτη σιγη έπάνω 
σ' αύτες τις ζωτικες άλή-θ-ειες. Οί 
πλείστοι άδιαφορουν για την άνα
γέννηση των 'Ιεχρων έπιστημων του 
παρελ-θ-όντος. Άλλα ύ-rο:fρχει μια 
μειονότης έν-θ-έρμων σπουοαστων, 
oi όποίοι άξίζει να μάθουν τις όλί
γες άλήθειες ποο τους παρέχον
ται τώρα. Καί πολυ περισσότερο 
τώρα, παρα πρι'Ι 10 χρόνια, οτσ.ν 
ένεφσ.νίζετο το 6ι6λίο « Τlσις άπο
καλυπτομένη» η οταν έοημοσιεύ-θ-η
σσ.ν οί τελευταίες προσπά-θ-ειες 
προς έρμηνείσ.ν των μυστηρίων της 
Έσωτερικης 'Επιστήμης. 

Μία άπο τις μεγαλύτερες και 
'ίσως άπο τις σοδαρώτερες άντιρ
ρήσεις κατα της άκρι6είας όλο
κλήρου του έργου τούτου και της 
έμ1tιστοσύνης προς αύτό, ,θ.α προκύ-

ψη πι-θ-ανώς έξ αίτίας των προει
σαγω1ικων Στροφών. «Πως -θ-ά έ-

λ ( ' ' "' 'Ι:: ' πα η-ι:-.ιευσωμε τις uιακηρυ<-:,εις που 
1tεριέχου'1 ;». Πράγματι, μολονότι 
πολλά άπό τά Σανσκριτικά, Κινε
ζικα και :Μογγολικα εργα που ά
'Ιαφέρονται σ' αύτοι;ς τους τόμους 

Τ ' ' \ 'Α ειναι γνωστα σε μερικους νατο-
λιστάς, το κύρι.ο εργο - έκείνο ά
πο το όποίο εχουν ληφ-θ-η οί Στρο-

' s:e' Ι!. ,  , Ε' φες - οεν ορισκεται στις υρω-
1tαϊκες Βι6λιο-θ-ηκες. Το «Βιδλίο 
του Τζυάν» είναι τελείως. αγνωστο 
στους φιλολόγους μας, οί όποίοι 
δεν ακουσαν ποτε να μιλουν γι' αύ
τό. Τοuτο είναι 1tράγματι ένα με
γάλο πρόσκομμα για κείνους τ.ου 
άΥ.ολου-θ-ουν τίς όριζόμενες άπο την 
έπίσημη 'Επιστήμη με-θ-όοους έρεύ
νης. Άλλα για τους σπουδαστας 
το() Άποκρυφισμου και τους πραγ
ματικους Άποκρυφιστιάς, αύτο οεν 
εχει σημασία. Το κύριον σώμα των 
οιοομένων διοασκαλιων δρίσκεται 
cιεσπαρμένο σε έχσ.τοντάοες και 
χιλιάδες Σσ.νσκριτικα χειρόγραφα, 
άπο τα όποία αλλα εχουν μεταφρα
σ-θ-η - παραμορφωμένα στις εν
νοιές τους ώς συνή-θ-ως - και !:ί.λ
λα περιμένουν τη σειρά τους. Κά-θ-ε 
σοφος εχει την εύκαιρία να έπαλ'rr' 
-θ-εύση και να έλέγξη οσα άναφέ
ρομε. 'Ολίγα μόνο'/ νέα γεγονότα, 
νέα μόνον για τον 6έ6ηλο 'Ανατο
λιστή, και άποσπάσματα άναφερό
μενα στα Σχόλια, -θ-α είναι δύσκο
λο να έρευνη-θ-ουν. Πολλες έπίσης 
άπο τις οιcασκαλίες εχουν μεταοο
-θ-η προψορικως, μολονότι ύπαινιγ
μοι γι' αύτες ύπάρχουν σε ολους 
σχεοον τους άναρί-θ-μητους τόμους 
που φuλάσ-σονται σε Βραχμανικούς, 
Κινεζικους και Θι6ετιανους Να-
9ύς. 

'Ό,τιοήποτε χι' αν 1ίνη χι· όσο-
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οήπο-.ε κι' αν κα-.ακρι-ι9-η ή συηρα-. 
φεύ,;, eνα είναι 6έ6αιο. Τα μελη 
πολλών έσω-.ερικων σχολών - -.ό 
κέν-τρον -των όποίων 6ρίσκε-.αι πέ
ραν άπό -.α Ίμαλtάϊα καί -.οίί όποί
ου οί οιακλαοώσεις 6pίσκον-.αι ' 
σ-την Κίνα; 'Ιαπωνία, 'Ινοία, Θι-
6έ-., κα-ι9-ω,; και σ-τη Συρία και 
Νόηο Άμερικη - ίσχυρίζον-.αι ο
η έχουν σ-την κα-.οχή -τους -.ό σύ
νολο -.ω·ι ίερων και φιλοσοψικων 
έργων - χειρό1ραψα καί -τυπωμέ
να - ολα -.ά εργα οσα πο-.έ έγρά
φησαν, σε κά-ι9-ε γλωσσα και με 
χαρακ-τηρε,; άπό -.ό-.ε που αρχισc ή 
Τέχνη �η,; γραφη,;, άπό -τα !οεο
γραφικα \ερο1λυφικα μέχρι -.ό άλ
φά6η-.ο -.οίί Κάομοu και -.οίί DE
V ANAGARI.. 

'Επιμόνως 6ε6αιοίίν δη άπό -την 
κα-.ασ-τρο:pη -της Άλεξανορινης 
Βι6λιο-ι9-ήκη,; ('Όρα ISIS UN
VEILED, -.όμ. ΙΙ σελ. 27) κά
-ι9-ε έργο που ,9.α μποροίίσε να συν-.ε
λέση σ-.ην άνακάλυψη άπό -του,; 6ε-
6ήλους και κα-.ανόηση μυσ-τηρίων 
-τη,; 'Απόκρυφη,; 'Επισ-.ήμης, άνε
ζη-.ή,θ.η έπιμελως άπο -τα Μέλη 
αύ-.ων · -.ων 'Αοελφο-.ή-.ων. Και. 
προσ-ι9-έ-.ουν - έκείνοι που γνωρί
ζουν - ο-. ι ολα αύ-.α -τα εργα ο
-ταν -τα εuρισiαν -τα κα-.έσ-.ρεφαν, . 
έκ-.ος άπό -τρία άν-.ί-.υπα άπό -.ό 
κα-ι9-ένα, -.α όποία εκρυ6αν. Σ-.ην 
'Ινδία -.ο -.ελευ-.αίο άπό -τα πολύ
ημα αύ-.α χειρόγρα:φ_α -.ο 6ρηκαν 
και -.ό έκρυψαν κα-τα -.η 6ασιλεία 
τοίί Αύτοκρά-.ορος 'Α.κΜρ. Ό κα
,9.ηγη-της ΜΑΧ MULLER λέγει 
ο-τι οu-.ε οί οωροοοκίες, οu-.ε οί ά
πειλες -.οίί Άκ6αρ κα-.όρθωσαν να 
άποσπ-άσουν άπό -τους Βραχμάνες 
-.ο πρω-.ό-.υπο κείμενο -.ων Βεδων. 

'Εν συνεχεία ή 'Έλενα Π. 
ΜπλαΜ-.σκυ περι1ράφει οη - σύμ-

' λ ' i-' . , φωνα με πα αιες παραοοσεις - υ-
,ι,άρχουν σε άπομονωμένε,; άπροσπέ
λασ-.�ς περιοχές, σε έρήμους και σε 
ύπό1ειε,; κρύπ-.ες, έκ-.ε-.αμένες 6ι-
6λι�ηκες, προσι-.ες μόνΌν σ-.οuς 
μεμυημένους, οπου φυλάσσον-.αι οt-α 
-.α χαμένα εργα και άρχαίά χειρ.ό
γραφα. 

Λέγει οη ένα πληθο,; χειρογρά
φων καί έντύπων εργων, -των όποί
ων η-ταν γνωσ-.η ή uπαρξι,;, οέν 
6ρίσκον-.αι πια που-ι9-ενά, οπως -τα 
έρια άρχαίων σοφών που περιiχουν 
σχόλια έπάνω σ-.α πολυάριθμα συγ
γράμμα-.α -.οίί Λιάο-Τσέ. 'Έλεγαν. 
οη ό Λάο-Τσε ε1ραψε 1000 6ι-
6λία, 930 για -την ήθικη και -τι,; 
-ι9-ρησκείε,; και 70 για -.η μαγεία. 
Δεν υπάρχουν παρα όλί1ες σελίδες, 
άκα-.ιwόη-.ες χωρις -.α έπεξηγ� 
μα-.ικα crχόλια. Και δεν 6ρίσκον
-ται σχόλια πριν άπο -.ο 163 7ϊ.Χ. 
Π ροφανως -.α παλαιό-.ερα σχόλια 
ένος οιασ-.ήμα-.ος 4 1/2 αίώνων έ
κρύ6ησαν, για να προφυλαχ,θ.οίίν ά
πό τοιις 6ε6ήλους, ένω �φησαν γι_α 
τους σοφοuς της Δύσεως σκόπιμες 
παραποιήσεις. 

Το 'ίοιο καί με τη διδαιiκαλία 
. του Κο1κ-Τσε (Κομφούκιου). Τα_ 

έκ-.ενη 6:6λία -.ου συνεπληρώνο•ιτο 
άπο όγκώοη σχόλια, χωρις τά ό-

- ' .. ' ' ' ' ' ποια και οι πιο σο,φοι απο τους μορ-
φωμένους οεν μποροίίσαν να οιεισ
ούσουν στο 6άθος τους. 

Ώς προς την άρχαία φιλολο1ία 
των σημιηκων' ,θ.ρησκειων, την 
Χαλοαϊκη Γραφή, -την όποία ή Ε. 
Π. Μ. όνομάζει μεγαλύτερη άοελ� 
φη και οιδασκάλισσα της Μωσαϊ
κης Βί6λου, ';tOλu λίϊα 6ρίσκον-.αι 
άπο -.ον πλα-.u κύκλο των . άστρονο
μικων παρατηρήσεων 200 χιλιά
δων χρόνων των Χαλοαίων Μάγων 
και -της άποκρύφοο φιλολογίας 

. -,;;,, 
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-τους. Ύπηρχε μια σ:χε-τικη πραγ
μα-.εία, γραμμένη έλληνικά τόν Γ' 
αίώνα π.Χ. άπό -.όν Βηρωσσόν, ίε
ρέα -.οίί Βήλου, χαμένη σ·ήμερα, 
-τ·ην όποία άναφέρει κα-.ά -.όν Α' 
αίώνα π. Χ. ό 'Αλέξανδρος Π ολu
ίσ-.ωρ, παραθέ-.ον-τας μιά σειρά ά
πο άπανθίσμα-.α, -.ά όποία έχάθη
σαν έπίσης. Ό Εύσέ6ιος -.όν Δ' 
αίώνα μ.Χ. έχρησιμοποίησε αύ-.ά 
-.ά άπανθίσματα, άλλά -.ά παρε
ποίησε, οπως παρεποίησε -.ους Αί
γυπ-.ιακους πίνακες -.οίί 1\ΙανέiJω
νος καθώς -.όν κα-.ηγοροuν με-.αγε
νέσ-.εροι ίσ-τορικοί. Έ-.σι ολη ή ίε
ρη φιλολογία των Χαλδαίων έξα
φανiσ-.ηκε έν-.ελώς, οπως χ.αί ή ά
πολεσθείσα Ά-.λαν-.ίς. 

w Αν παμε σ-την άρχαιό-.α-.η Α
ρ ιανη φιλολογία, -.η RIG VEDA 
με -.ους 10.580 σ-τίχους -της, δεν 
θά κα-τανοήσωμε πολλά πράγμα,α, 
οιότι μας λείπει -.ό κλειδί, -.ό ό
ποίον aέν κα-.όρθωσ-αν νά 6ροuν οί 
Άνα-.ολισ-.αί. 

Τό 'ίaιο και γιό: την όγκωοέσ-.α
-.η Βουδδιστικη φιλολογία. Τίπο-.α 
δεν είναι. ούσιαστικώς γνωσ-.ό. Οί 
διάφοροι με-.αιpρασ-.αί άνέμιξαν δι
κά -.ους σχόλια, 1ιά νά δικαιώσουν 
-.ίς άπόψεις -.ων σχολών -.ους. 'Επί 
πλέον, σύμφωνα με μιά παράδοση 
εύρύ-.α-.α διαδεδομένη, ένώ ύπηρ
χαν 84.000 πραγμα-.είες, δεν άπέ
μειναν άπ' αύ-.ές παρά μόνον 6.000 
Οί αλλες είναι χαμένες. Και προσ
θέ-.ει ή Ε. Π. Μ.: είναι αραγε ά
πόλυτα 6έ6αιον οτι έχουν χαθη έ-

, , ' ' Β ,,� ' ' πισης και για τους ουοοιστας και 
τους Βραχμάνες; 

'Α ' ' , Ι Α' ..
πο την αρχαια ιγυr.το, αν 

και 6λέr.ωμε άκόμη ορθιες τις πu
ραμίaες και τά έρείπια των Ναών, 
με τις πολλές ίερογλυιpικές _ έπι
γραιpές, και εχωμε πολλους κυλίν-

ορους παπύρων, οέν έχομε -.α χλει
οιό: πού ,δια μας εκαναν νοητό τό 
6άθος των πραγμιάτων. 

Ό καθηγη-.•ης ΜΑΧ :Μ U L
LEll iσχuριζεται οτι ύπηρχε άπό 
μια άρχαία ΚΟt'Ι'η θρησκεία και 
γλώσσα σε κά,διε μια από τις τρείς 
μεγάλες φυλές, τ·ην Άρία, την Ση
μιτι�:η και τήν Ψουρα,ϊική, πριν 
οιαχωρισθ·ίj κάθε μια σε διάιpοροuς 
κλάοους. Άλλ' άγνοεί τελείως αύ
τές -.ίς άρχαίει; θρησκείες και 
γλώσσει;. Κανείι; ομως φιλόλογος 
- λέγει ή Ε. Π. Μ. - με τά
λίγα σεaομένα που 6ρίσκονται σ-.η
aιάθεσή -.ου, δικαιολογείται να πα
ρουσιάζη τά σuμπεράσματ,:χ τοu σάν
ίσ-.ορικά γεγονότα. Και οταν ό
MULLER λέγει 5-.ι ό ODIN έ
λατρεύετο σαν ύπέρτατη θεότητα
σε μιά περίοδο άρχαιότερη άπό την
έποχη των Βεδών και το-u 'Ομήρου,
ό ίσχυρισμός -.ου δεν εχει -.ην πα-

' ( ' ΙJ..' ι� ι ραμικρη ιστορικη r;ιασ"t). i ποταg:σει 
την ίστορία στα δικά -.ou συμπερά-

'λλ' ' ' λ' ' ' ' σματα, α απεχει πο υ απο -την 
άλήθεια. 

'Όσον άφορα την άρχαιότητα 
των Βεοων, ύπάρχουν οιάφορες άν
τιμαχόμενες άπόψεις -.ών φιλολό
γων και Άν;7,τολισ-.ών. 'Η Ε. Π. 
Μ. χαρακτηρίζει _άνόψη την απο
ψη οτι οί 'Ινδοί άντέγραψαν άπό 
τούς χριστιανους η οτι οί Βραχμά
νες έπηραν την ίστορία του Κρι
σνα, πcυ 6ρίσκε-.αt σ-τις Π ουράνα, 
άπό τη Μωσαϊκη Βί6λο, Άλλ' &ν 
ή Καινή Δια•Sήκη, άκόμη και ή 
Παλαιά, δεν έδάνεισαν -.ίπο-.ε στις 
άρχαιότερές τους θρησκείες των 
Βραχμάνων και Βουσδιστών, οί 
ΊωδαϊΌι ολα οσα έγνώριζαν τα πη
ραν άπό τά Χαλδα'ίκα Χρονικά. 
,, ' ' Χ λ,,' , , Οσο για τους .ι. α οαιους, αυτοι 
άσιpαλώς ωφειλαν την πρωταρχική 
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τους 'Επιστήμη χαι Μυθολογία 
στους Βραχμανες χαι στην έπίορα
ση των Βεοών. 

Oi Άνατολιστα, ιχρνουνται έκ 
των πρa-.έρων �θε τι ποu cεν 
προσαρμόζεται στα είοιχα συμπερά
σματιά τοuς, ΥΕτσι ιχρνουνται σε με
ρ ιχά <ΧΠΟ τά ιχρχαιότερα εθνη χαι 
αύτη άχόμη την άπλη -γνώση γρα
φης. Και ομως υπάρχουν ίχνη τέ
ράστιου πόλιτισμου, ποu είναι άν�μ
φισ6ήτητα προiστοριχός. Άλλα 
πώς θα μπορουσε νά �πάρχη ένας 
τέτοιος πολιτισμος χωρις κάποια 
μορφη φιλολογίας και χωρίς χρο
νιχά; Το όροπέοιο του Θι6ετ έ-γνώ
ρισε έναν πολιτισμό ποu οιήρκεσε 
χ1λιάοες χρόνια χαι θά μπορουσε 
να aιηγηθη παράξενα μυστιχά. 'Υ
πάρχουν πολλες ?t-<Χραοόσεις για 
πόλεις θαμμένες χ&τω άπο την χι
νούμεν,η &μμο της έρήμου χαc άνα
χαλύπτονται ένοιαφέροντα είιρήμα-

ι , ' ι ι τα, αχομ_η χαι ταριχευμενα πτωμα-
τα, με χρυσά Μσμήματα. Οί παρα.,. 

οόσεις μιλουν έπίσης για άπέραν
τες 6ι6λιοθηχες κα1 περίεργα λεί
ψανα της άρχαίας μα_γικης έπιστή
μης. 

Και ιχναχεψαλαιώνει ή Μπλα
Μτσχυ: 

Ή Μυστιχη Διοασκαλία ηταν 
ή σε ολο·1- τον ιχρχαiΌ χα1 προiστο
ρ αο κόσμο οιαοεοομένη θρησχε(α. 
'Α:ποοείξεις της οιαοόσεώς της, 
αύθεντικα χρονικά της ίστορiάς 
της, μια σειρα <Χ'Ιt'Ο έηραφα 'lt'OU 
οείχνουν τον χαραχτηρα της και 
την παρουσία της σε ολους τοuς 
τόπους, μαζί με τίς aιaασχαλίες 
ολων των άρχαίων Μυστών, ύπάρ-

' ' , ,.,,, 
χουν στις μυστιχες κρυπτες των 
Βι6λιοθηκών ποu άνήχουν στην ά
πόχρυφη 'Αaελφότητα. 

Τουτο γίνεται πιστευτο αν λά-

6ωμε ίιπ' οψιν τά άκόλουθά: 
1. Την παράοοση οτι χατά την

. χαταστροφη τη� Βι6λιο-θ-ήχης της 
'Αλεξανaρείας οιεσώθησαν χιλιά-
aες περγαμηνές. .

. 
2 Τ, λ. '!Ι! . ' "  . ις χι ιαr.ιες σανσχρι-τιχα ερ-

γα ποu έξηφανίσθησαν στην 'Ινοία 
χατα την 6ασιλεία -rοίί 'Αχ6άρ. · · 

3. Την παράaοση σ-rην Κίνα χαι
'Ιαπωνία 6-rt τα πρα-rμα-rιχά χείμε
να . με τιχ ιχρχαία σχόλια, με τα ό
ποία το κείμενο γίνεται χατανοητό, 
&νερχόμενα σε· πολλες χιλιιάaeς 
τόμους, 6ρίσκονται έξασφα'λισμένα 
μακρυά άπο τοuς 6έ6ήλους. 

4. Την έξαφάνιση της ίερης χαc
άπόχ,ρυφης φιλολογίας της Βα6υ
λώνος (Χαλaαiχα Χρονιχά). 

5. Την άπώλεια των χλειaών
που θα μποροίίσαν να λύσουν τις χι- _ 
λιάaeς αίνίγματα των ίeρογλυφι
χών χρονιχων της Αίγύπτου. 

6. Την 'Ινοιχη παράaοq:.η ο-rι -rα
ίeρα σχόλια, τά όποία χάνουν νοη
τες τίς Βέaeς, παραμένουν προσι-rα 

\ , , ' στους μεμυημενους, χρυμμενα σε• 
' ι μυσηχες χρυπτsς. 

7. Την παρόμοια πεποίθηση μs
ταξu των Βουaaιστων για τα !ιχά 
τους ίeρα 6ι6λία. 

Δεν εΊναι σφάλμα των μsμυημέ
νων αν τα χeίμενα αύτα έχουν χα
,θ.η σήμερα για τοuς 6ε6ήλους. Δεν 
τα έκρυψαν άπο έγωtσμδ, ουτε για 
να μονοπωλήσουν την ίsρη 'Επιστή
μη. 1r1eάρχουν ομως -rμήματα της 
Μυστικης 'Επιστήμης πqu έπρεπε 
να μείνουν κρυμμένα ά-ιtο τα 6έ6η
λα 6λέμματα. Ή άποχάλυψη στο 
άνέτοιμο πλη,θ.ος τέτοιων τρομερών 
μυστικών ,θ.α ηταν σαν να έ!ί!sτο 
σ' ε•ια παιaι άναμμένο χερt μέσα σε 
πυριτιaαπο•9ήχη. 

'Υπάρχει ή άντίρρησις: Έννοοίί
μs την άνάγκη να χρυφ,θ.οϋν άπο το 
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πλη-θοι; τέτοια μuστιχά, δπως το 
Βρίλ - ή λε1ομένη ένοοατομιχ·� 
ούναμις ποu άνεχαλύφ-θη άπο τον 
J. W. KEELY τηι; Φιλαοελψεί
αι;, - άλλά οέν έννοουμε ποιος 
χίνοuνος uπάρχει άπο την άποκάλu
ψη μιας κα-θαρως φιλοσοφικής οι
οασκαλίαι;, οπως π.χ. ή έξέλιξις 
των πλανητικών Άλύσεων. Νά 
ποιοι; είναι ό κίνοuνος: Διοασκαλία 
σάν -.ης Πλcινητικης Άλuσίδας 
η των έπτά φuλων παρέχοuν μιά 
κλε'ίδα -ιης έπταπλης φύσεως του 
άν-θρ�ποu, διότι κά-θε στοιχε'ίο εχει 
σχέσιν με ενα πεδίο, ενcιν πλανήτη, 
μιά φuλή, και τά άν-θρώπινα στοι
χεία εχοuν σε χά-θε πεδίο σχέση με 
-.ίι; έπταπλες άπόχρuφες δuν.άμεις. 
Καί τά στοιχεία των άνωτέρων πε
οίων κατέχcuν τρομακτικές δuνά
μεις, ή κα-.άχρηση των όποίων -θά 
έπέφερε άπροσμέτρητα κακά σ-.ην 
άν-θρωπότητα. 

Τά κείμενα, λοιπόν, εχοuν έ1ημε
λωι; κρuφ-θη, άλλά το 1ε1ονός -.ης 
u1t1άρξεως της Μuστικης 'Επιστή
μης οέν έκρu6ό-.αν άπο τοuς Ίερο
φάν-.ες -.ων Ναών, οποu τά Μuστή
ρια άπο-.ελουσcιν πάν-.ο-.ε μία ά-cω-

, , , ' , , ι 

1η και παρο-ιρuνση 1ια την αρε-.η. 
Αύτά είναι παλαιό-.α-.α νέα, που έ
-r,ιωσ-.οποιή-θησcιν ά-π:ο με1άλοuς 
Μύστες, άπο τον Π u-θα1όρα και 
τον Πλάτωνα, μέχρι τους Νεοπλα
-.ωνικούς. 

Μας ρωτουν: Ε!ναι ή Θεοσοφία 
Ι Ι G / Σ' \ μια νεα νρησκεια; ε καμμια πε-

ρίπτωση. Δεν είναι -θρησκεία, ου

τε νέα φιλοσοφία, διότι είναι τόσο 
παλιά, οσο καί ό σχεπτόμενος αν

-θρωπος. Οί διδασχαλίες της οέν 
1Μάσκονται 1ιά πρώτη φορά σήμε
ρα, άλλ' άπεκαλύφ-θησcιν με περί
σ')(.εψη σε πολλοuς Εύρωπαίοuς με
μuημένοuς και έοιΜχ-θ-ησαν άπο 

πολλούς, εiδικως άπο τον RA
GON. 
Με1άλοι σοφοί οιεκήρuξαν -ότι ου
δέποτε uπηρξε ενας ίορuτης -θρη
σκείας, "Αριος, Σημίτης η Τοuρ,ά
νιος, ό όποίος έφευρε μιά νέα -θρη
σκεία · η άπεκάλuψε μιά νέα άλή
,θ.εια. Οί ίορuταί -θρησκειών ησαν 
ολοι μεταρρu-θμισταί, οχι πρωτό
-.uποι οιδάσκαλοι. τΗσcιν μετα6ι6α
σταί, δημιοuρ1οί νέων μορφών χαl 
διερμηνεύσεων, ένω οί άλή-θειες, έ
πάνω στίς όποίες έ6ασίζοντο οί δι
δασκαλίες τους, ηταν τόσο παλαιές 
&το και ή άν-θρωπότης. Διαλέ1ον
-.ας μιά η περισσότερ�ς άπο τις με-
1άλες 'Αλή-θειες - όρατές μόνον 
άπο το μάτι του πρα1ματικου σο
φου χαί ένορατικοϋ - ά-ιάμεσα σε 
κείνες ποu είχαν άποκαλuφ-θη προ
φορικά στον αν-θρωπο και οί όποίες 
διεφuλάχ-θησcιν και διαιωνίσ-θrpcιν 
στά &οuτα των Ν αων με -.η Μύηση 
- διά προσωπιχης μετα6ιΜσεως
κατά την τελετη των Μuστηρίων
- άπεκάλuπτcιν τις άλή-θ-ειες αύ
τες στα πλή-θη.

'Έτσι κά-θε ε-θνος ελα6ε με τη 
σειρά τοu μερικές άπο τις άλή-θει
ες που ε'ίπαμε, με -.ον πέπλο ένος 
τοπικοϋ και είδικοϋ σuμ6ολισμου. 
'Ο Κομφούκιος π.χ., ό όποίΌς ητcιν · 
ενας άρχαιότατος νομ.ο-θέτης στά 
πλαίσια των ίστοριχων χρόνων, άλ
λα νεώτατος σοφός σ-.ην ίστορία 
του κόσμοu, λέ1ει : «Δεν κάνω αλ
λο τίποτε άπο το νά μετα6ι6άζω. 
Δεν μπορώ νά δημιοuρ1ήσω νέα 
πρά1ματα. Πιστεύω σ-.ους άρχαί
οuς και "'(t' αύτο τους ά1απω.η 

Και ή σuηραφεuς έπίσης ά1α-
,., , ι ' ,. Ι ' πα και πισ-.εuει τοuς αρχαιοuς και 

-.ους νέοuς κληρονόμοuς της σο9ίας 
τοuς. Και με τη διπλη αύ-.η πίσ-.η 

,. ' , ,., " "λ με-.α6ι�αζει τωρα εκεινο ποu ε α-
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6ε και εμαθε ή ίδια σε ολοuς οσοι 
θα θελήσουν να το δεχθοίίν. Έκεϊ
νο που δίaεται στους παρόντας τό-

τ ι , , , , μοuς ειναι παρμενο τοσο απο -:ην 
προφορικη διδασκαλία, οσο και άπο 
τα γραπτα κείμενα. Οί aιaασκα
λίες αύτές είναι προγενέστερες ά-

' ' Β'� "Ο " ψ ' πο τις ει;;ες: -πως εγρα; ε η 
σuγγραφευς στο (( Τlσις άποκαλu
πτομένη», πρέπει να περιστραφη 7 
φορες το κλειδl για ν' άποκ.αλuφθη 
όλό')(.ληρη ή Μυστικη Διaασ')(.αλία, 
ένω μια μόνον στροφη του ')(.λειδιοϋ 
εγινε με την 'Ίσιδα, 

• • •

Κατα τους πρώτους Χριστιανι
κους α!ωνες κατε6λήθησαν φανα
τικες προσπάθειες για να σ6ησθη 
wάθε 'ίχνος πνεuματικης • έργασίας 
των 'Αθηνών. ιο aαίμονας της 
σκοτεινης μισαλλοδοξίας ένόθεuσε 
σuστηματt')(.α ')(.ά-θε λαμ1tρη σελίδα 
που γράφηκε κα:τα τη διάρ')(.εtα της 
προχριστιανt')(.ης περιόδου. 'Εν τού
τοις διετηρή-θησαν άρΜτα ')(.είμενα. 

Οί προ�πάθειες μερt')(.ων άπο 
τους πρώτους Χριστιανοuς να σ6ή
σοuν άπο τη μνήμη των άν-θρώπων 
τη Μυστικη Διδασκαλία &πέτυχαν. 
Δεν μπορεί' να έξοντω-θη ή 'Αλή
θεια. Δεν έπέτuχαν να σαρώσουν 
όλοκληρωτικα άπο την έπιφάνεια 
της γης τα 'ίχνη της άρχαίας Σο
φίας, ουτε να στραγγαλίσουν και να 
φιμώσουν ολα έκεϊνα που μαρτuρουν 
γι' α:ύτήν. Χιλιάδες και ίσως έ')(.α
τομμύρια χειρογράφων έκάησαν. 
Μνημεϊα μετε6λή,θησαν σε σκόνη, 
3ιότι έφεραν άaιάκριτες έπιγραφες 
η σuμ6ολικες είκόνες. 'Ερημίται 
')(.αt άσκητα:ι έπεριπλανωντο στα έ
ρείπια των πόλεων της &:νω .και 
')(.άτω Αίγύ-πτοu, άναζητώντας να 
καταστρέφουν ')(.ά-θε ό6ελίσκο η στή-

λη, κάθε κύλινδρο η πάπυρο που 
εφερνε σύμ6ολα της παλαιάς λα
τρείας, τα όποϊα: δεν άργησε να οί
κειοποιη-θη ή καινούργια πίστη. "Ε
τσι 'λίγα άπέμειναν άρχεϊα του πα
ρελθόντος. 
- Οί φανατικοl Χριστιανοι τωv

πρώτων αίώνων, καθως και του
Μεσαίωνος, οπως &ργότερα οί
Μωαμεθανοί, προτιμοίίσαν το σκο-
τάaι και την άμάθεια. 'Επροσηλύ
τιζαν με το ξϊφος και έκτιζαν τις
'Εκκλησίες τους έπάνω σε έκατόμ-
Ιl ' ' ' () ., ()' Γ οες α:πο αννρωπινα; νuματα. εγο-
νότα και μεγάλοι &:νδρες του πα
ρελθόντος έσuκοφαντήθησαν και
παρεμορφώ-θησαν, μεταξu ύπερ6ο
λικης εύλα6είας άπο3εχομένης τα
πάντα, και ύλισμου άρνοuμένου τα
πάντα. Σοφος είναι οποιος παραμέ-

' � ' νει στη χρυση τομη.
ιο ΜΑΧ MULLER γράφει: 

«Κατα την ήμέρα της 'Αναστά
σεως οί Μωαμεθανοί, κα-θώς και 
οί Χριστιανοί, -θα άντιληφ-θοϋν τη 
ματαιότητα των ,Θ.ρησκευτικων 
τους φανατισμων. Οί &:ν-θρω'1tοt άν
τιμάχονται έπάνω σ't'η γη για τη 
-θρησκεία. Στον ούρανο -θα άναiα
λύψοuν οτι aεν ύπάρχει παρα μίά 
μόνον άληθινη -θρησκεία� ή λα
τρεία του Πνεύματος του Θεου». 
Εiναί το ίδιο νόημα με ,το εμ6λη
μα των μαχαραγια3ων του BENA
RES που υίο-θέτησε ή θεοσοφικη 
ιΕτq;ιρία: «Ούaεμία. -θρησκεία ύ
περτέρα της 'Αληθείας». 

ιΗ «Μυστικη Διδασκαλία» -θ-α 
φωτίσ:η πολλα προ6λήματα που έ
μειναν αλυτα με το προηγούμενο 
lργο « τl:rις 'Αποκαλυπτομένη». 

Με τους Μο τόμους της 'Ίσι
aος έρρίξαμε lνα 6ιαστικο 6λέμμα 
στο παν6ραμα του Άποκρυφισμου. 
Με το παρον έργο -θα aώσωμε μια 
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λε'Ιtτομερη κοσμογονία καί τ·ην έξέ
λιξη των 4 1rυλών 'ltou 'Προηγ·ή-θη
σαν ά-πό τη σ·ημερι'Ι'η 'Ιtέμ'Πτη ψυλη 
της άν-θρω'Πότη'Ι'ος, την Άοαμι-' 
αιαν. 

"Οπως άνεφέρ-θ·η και στ·ην 'Ίσι
οα, ύ'Ιtάρχει ένα άρχαιότατο μικρό 
6ι6λίο, άπό '\'Ο όποίο -πρc.έρχονται 
ολες οί άρχαίες Γραφές, ολων των 
λαών, ή 'Πρωταρχικη Βί6λος της 
Κίνας, τά ίερά Αiγυ'Πτιακά 6ι6λία 
του Θω-θ - Έρμου, αί 'Ινοικαι 
Π ουράνα, το Χαλοα"ικο «Βι6λίο 
των Άρι-θμών», τά 6ι6λία των 
Κα66αλιστων, ή 'Ιουοαϊκη Π εντά
τευχος. 'Όλα προέρχονται ά'Ιtο το 
μοναοικο αύτο 6ι6λίο, γραμμένο σε 
μυστι�η ίερατικη γλώσσα, γνωστη 
στους μεμυημένους κά-θε ε-θνους, ά
κόμη και της Άτλαντίοος, οί ό
ποίοι τη·J έκληρονόμησαν ά-πο τους 
σοφους της τρίτης ιpυλης. Το. άρ
χαιότατο αύτο 6ι6λίο περιγράφει 
την κοσμικη και -πλανητικη έξέ
λιξη και οίνει την ίστορία των 5 
φυλών της 'Αν-θρω-πότη-.ος. Στα
ματα στην άρχη της Κάλι - Γιού
γκα, -πεpί'ΠΟU 3.000 ετη π.Χ. κατα 
τον -θάνατο του Κρισνα, του λαμ
-πρου Θεοϋ - 'Ηλίου, ό όποίος ύ-πηρ
ξε ζων ηρως και άνακαινιστής. 

Π ολλες ά-πο τις άπόκρυφες Δι
οασκαλίες ησαν γνωστες στούς 
Πατέρες· της 'Εκκλησίας. Ό 'Ω
ριγένης, ό Σuνέσιος, ό Κλήμης Ά
λεξανορεύς, είχαν μυη-θη στά άρ
χαία Μυστήρια, 7tptν τε-θη κάτω ά
'ΠΟ τον Χριστιανικο -πέ'ΙtλΟ ό Νεο
πλατωνισμος της Άλεξανορινης 
Σχολης κα-θως και ό Γνωστικι
σμός. 

Ή έποχη του Κωνσταντίνου Α' 
ηταν ή τελευταία καμ'Πη στην !στο
ρ ία της περι�ου της μεγάλης πά
λης που κατέληξε στον στραnα-

λισμό των 'Παλαιών -θρησκειών. · Ε
Κ'Ι'Ο'Ι'ε 'fj -θέα του ά'Ιtομακρυσμέ-. 
νου 'Παρελ-θόντος, πέραν του κατα
κλυσμου και του κή'ΠΟU της Έ
οέμ, ά1tεκλείσ-θη οιά 'Παντός μέσου 
άπό τά άοιάκριτα μά'Ι'tα των μετα
γενεστέρων. Κά-θ,ε άρχείον κατε
στράφη. Έν τού'Ι'οις σώζονται άρ
κετά 'Που οείχνουν την ϋ-παρξ η μιας 
οιοασκαλίας - Μητρός. Μερικά ά
ποσ-πάσματα οιέιpυγαν ά'Πό τους 
γεωλογικους και 'ΠΟλιτικους κατα
κλυσμους και οείχνοuν O'\'t ή Μυ
στικη Σοφία ηταν ή μοναοικη 'Πηγη 
ά'Πο την ό'Ιtοία ά'Ιtέρρευσαν και έτρο
φοοοτουντο ολες οί -θρησκείες ολων 
των έθνων. 'Η 'Ιtερίοοος, που ά:ρ
χίζει με τον Βούοοα και τον Πυ
θαγόρα και τελειώνει με τους 
Νεο-πλατωνικους και τους Γνωστι
)(.ούς, είναι ό μοναοικος ψακος που 
άφέθηκε στην 'Ιστορία, στον ό'Ποί
ον συγκλίνουν οί λαμ'Πρες άκτίνες 
του φωτός, οί 'Προερχόμενες άπο 
τους αίωνες των -παρελθόντων 
χρόνων, χωρtς νά σκοτισ-θουν απο 
τη -&ρησκοληψία και τον ιpανα": ι 
σμό. 

Κατεδλή-θησαν προσπάθειες ά
πό -πολλους ζώντας Μύσ'Ι'ας στό•ι 
κόσμο, ϊJ.εμυημ.ένους -ποιψάς καί 
κλασιχ.ους συηραψείς, γιά να οια- · 
'Ι'ηρήσουν σ'Ι'ά χρονικά 'Ι'ης άνθρω
πό'Ι'ή'Ι'ος, '\'Ουλάχιστον τη "('Ιώση 
της υπάρξεως μιας τέτοιας φιλο
σοφίας, αν οχι των οιοασκαλ:ων 
της. Oi σύγχρονοι μεμυημένοι -θα
έμεναν ε·ιας ά-πίστευτος μϋ-θος, αν
οεν ά-πεοεικνύετο οτι καt αλλοι με
μυημένοι έζησαν σε ολες τίς έπο
χες της 'Ιστορίας. 

Τουτο μπορεί να άποοειχθη μό
νον με τη μνημόνευση των 6ι6λίων, 
ο'Ιtου γίνεται λόγος γιά τους Με
γάλους Διοασκάλους της προ κcιt 
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μετακατακλuσμιαίας έποχης. Ήμι
μu,f)ιχαι καί ήμιϊστορι'Χ.αι μαρτυ
ρίαι δείχνοuν οτι ή άπ.ό'Χ.ρuφος 
-yνώσις .'Χ.αί οί aυνάμεις -.ης aεν εί
ναι άποκυήματα φαντασίας, άλλα 
1ε1ονότα παλαια οσο 'Χ.αt ό 'Χ.όσμος. 

Στους 'Χ.pιτάς μας του παρόντος
'Χ.αι -.ου μέλλοντος aεν lχω �ίποτε 
να πω,' ειτε σο6αροι φιλόλο'(Οt 'Χ.pι
τικοι είνiι, είτε ώρυόμενοι δερ6ίση
�ες έπιπολαίως κρίνοντες. Δεν .f;έ
λω να άσχολη.f;ώ με τούς άνισόρ
ροπους συΜφάντες που λυσσουν καί 
γαυγίζουν. Αύτοί, άφου πρώτα έπι 
μακρά lτη ύπεστήριζαν οΊι οί aιaα�

λ' ' / \ σκα ιες που περιεχονται στο
«THEOSOPHIST» 'Χ.αι στον «Έ
σωτερικο Βουaaισμο» ησαν aικές 
μοο έπινοήσεις, τώρα άλλαξαν 
τακτική καί κατη1οροίίν -την «'Ίσι
aα» ώς λογο'Χ.λοπην άπο τον Έλι
φας Λε6η, τον Π αράκελσο, τον 
Βουaaισμο καί τον Βραχμανισμ6.
Σ-.ούς άναγνώσ-.ες -της Μυστικης 
Δ.ιaασκαλίας μπορώ να έπαναλά6ω 
-τα λόγια του MONTAIGNE.
«Δεν φέρνω παρα μια άν.f)οaέσμη, ' ,, a , ,. 'λ ι: , , απο αννη που ι;ιια ε">α -και τιποτα 
aικό μου δεν προσφέρω, παρα το 

νημα πού συ1κρατεί -.α ΙΧV.f;η. 
Μπορείτε να καταστρέψετε, -.ο νη
μα, άλλα τα 1εγον6τα aεν -θα μπο- _ 
pέσε-;ε ποτε να τα κατiστρέψε-.ε. 
Μπορείτε μόνον να τα ά-yνοείτε». 

Ό άναγνώστης .f;α κpίνη '�α 
Ι Ι Ι ' \ 

1pαφομενα μου συμφωνα με ης 
γνώ11εις το]J, την πείρα του, και τη
συνέίaησή του. Το παρελ-θον θα 
6οη.f;ήση να 'Χ.α-τανοη,f)η το παρό•ι, 
και το παρον στο να έκτιμηθη κα
λύτερα το παρελ.f;όν. Ή μαρ-.υpία 
�ιακpών α!ώνων καt της ισ�οpίας 
aεν ,f)α κάνη έν ,��ωση παρ« σε 0-

τ • ' ,. λ ' Ί σους ειναι ενοpGι.:κοι, ι;ιη • σε ποr.υ 
λίγοyς. 'Αλλά οί ε!λικpινείς l.ίν
-θpωποι μποpοίίν να παpηrορή-θοίίν 
παρουσιάζοντας στους σκεπτικους 
συnpόνους Σαaδουκαίους τη μα,θ.η-, ' • \ ' !1' !: -ματικη και ιστοpικη απgqει.._,:η �ης 
aιατηρήσεως της άντιδράσεως καt 
της στενδτητος -της άν-Θ-ρωπίν'tjς 
άντιλήψεως. 

tO ' Ν' - ,. 
· πεpιφημος _ ομος τω-ι πινα•

νοτήτων ίκανοποιεί τον cίΠ?κp:.φ•· 
' , - • ' ,,,,, �' • """"mε' στη εκεινον, ο CΊποιος ι;ιεν e,,� ;_,,τ -

pεται 1ια μεrαλύτεpη 6ε6αιότητα. 
'Απόaοση Κ. Ν. Μ. 
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το ΙΥΝίΔΡΙΟΝ ΤUΣ [KATONTAf ΤtΙΡΙΔΟΙ 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΑ-

, ΤΟΝΤ ΑΕΤΗΡΙΔΟΣ της Θεοσο
ψικης 'Εταιρίας συνηλ-Ι'Jε στο "Αν
τυαρ της 'Ινδίας, με συμμετοχη 
3.000 άντιπροσώπων άπό δλον τον 
κόσμο. 

Ή σημαία της Θεοσοcpικης 'Ε
ταιρίας έκυμάτιζε στο μέγαρον του 
Γενικου 'Αρχηγείου, είς ενδε,ξιν 
οτι το Συνέδριον είpγά:ετο. '�τ.ί
σης είχαν άνυψω-θε: αί σημ:ι:ϊ::ι� 
των Χωρών δπου λειτουργοον έ
-θνικα τμή11 ατα της 'Εταιρίας, δί
νοντας μια έντυπωσιακη είκόνα και 
εμψαση στο γεγονός c,ι ή Θεcσ> 
ψικη 'Εταιρία είναι lνα ϊ[δος Ή-
νωμένων Έ-θνων. 

Την έπίσημον εναρξιν του Συ
νεδρίου έκήρυξεν ό Κυδερνήτης 
τοίί Μαδράς κ. Κ. Σάχ, ό όπ'Jίος 
έτόνισε δτι, κατα τα παρ�λ&όν,α 
έκατό ετη, ή Θεοσοcpικη Έ,αιρία 
συνέδαλε στην διαμόρφωση της 
παγκcσμίου σκέψεως έπι εύρυτέρας 
και 6α-θυτέρας πνευματικης δά
σεως. 

Το Συνέδριον &ρχισε με τη'Ι 
(( π ροσευχη των -θρησκειών)) μ.ε ά
παπελία ίερων κειμένων άπό ολες 

τις μεγάλες -θρησκείΌ:ς του κόσμου. 
Μήνυμα προς το Συνέ3r�::ιν ά

πηύ-θυ'!ε ό Δαλάϊ - Λάμα του Θι
Μτ. «Οί &ν,9.ρωποι - ειπc -
μπορεί να ψορουν διαψορετ:χά έν
ούματα και να μιλουν δια9ορετικ;ς 
γλώσσες, άλλα έχουν τα 'ίδια αi
σ-θήματα. Π ροσπα,&.ο-ν - συνεχί
ζει - με iδιοτελη και έγωιστικα 
αiσ-θήματα να έπιτύχουν τούς σκο
πούς των άδιαψορουντες διά -;α

μέσα. Έπακολου-θουν ρήξεις κα: 
συρράξεις. 'Εάν ήκολου-θείτο ή άν
τί-θετος τακτική, έαν είχαν σεδα
σμο του �αυτου των και των άλ
λων, ,θ.ά όδηγουσαν και τούς έαυ
τους και τcύς άλλους στ·ην εύτυ
χία. Ευτυχία ύπάρχει δταν εχου•; 
καλη και άγα-θη καρδιά, &διαφό
ρως του αν πιστεύουν σε ,θ.ρησκεία 
η οχι και ασχέτως iδεολογιων. Ή 
έποχή μας δεν σ,ερείται έκ.παιοεu
τικων εύκολιων, έπιστημονικ.ης η 

τεχνολογικης προόδου. Στερείται 
ομως αiσ-θημάτων συμπα-θείας. Εί-

- ναι α'Ιάγκη νοητικ.ης προόδου και
κατανοήσεως. ν Ας έργασ-θουμε δ
λοι γι' αύτον τον σκοπό)),
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ιιΝά είσέλθn στήν 

όρέVΟ)) ή Θ.Ε.

Ή aιε,θ,νης &ντιπρ6εaρος ι,ι.lς 
Τζόϋ Μίλλς, στην όμιλία της. έ
τόνισε την άνάΎ'χ,η 1ιο: την θεοσο
cpικη 'Εταιρία «να ε!σέλ,θ,η στην 
άρένα» της aράσεως 1ια: την ε!ρή
νη -tοίί κόσμου. 

Σήμερα, . εfπε, αί Μο ύπερaυνά-, , . ' ' μεις κατεχουν τοση πυρηνικη εκ-
ρηκτικη aύναμη που άναλο1εi σε

50.000 λίτρες για κά-�ε _ &ν,tJ.ρw
πο. "lςrως aεν εfναι χωρις σημα
σία τ9 1ε1ονός οτι ή Θ.Ε. ίaρύ,θ,η
, \ " . , , ' , ' \ απο ατομα ανηκοντα σ αυτες τις 
Μο aυνάμεις, που σήμερα ε!ναι άν
τιμέτωποι και aια,θ,έτουν τόση Μ
ναμη όλέ,θ,ρου 1ια: τον κόσμο. Δεν 
εχει πιά νόημα να; είμε,θ,α ,9-.. �σο
cpισται της κα,θ,έaρας και ·1α συζη-
- \ \ π ll. ' ( \ ' τουμε 1ια το αραοραχμα το α-

πόλυτον) και την Π ραλάϊια ( πι
ρίοaο &να-παύσεως), τη\/ φύση -.ης 
Μάγια ( αύταπάτης) και -.ων 
Σκάντας (!aιο-.ήτων). 'Η -Dεωρία 

Ι \ � Ι Ι \ Ι πρεπει να ι;ιωση tO'lt"O .:rτΊJ\Ι 1νωση 
και ή 1νωσις, σ-.ην ένέρ1ει:.ι. 'Η 
ΜπλαΜτσκυ ελε1ε: Ρις�τε μ:α 
ματια στον aιπλανό 1είτcνά σας 
-Χ:αι κυττάξτε τον οπως aεν τον ε
χετε ίaη 'Π'Οτε προη1ουμένως - σαν 
τον προσφιλέστερο των προσφιλων 
σας, με όλοκληρωτικη ά1άπη. Πε
ριΜλλετέ, τον με φως και ά'1άπη. 
"Ο Ι>' , , ο' ' • χι ι;ιιοτι το αισνανεστε σαν υπο-
χρέωση, άλλο: aιότι aεν μπορείτε 
να φερθητε aιαφορετικά, άφοίί αύ
τος ό 1είτονας ε!σ,θ,ε σείς ό ίaιος 
σε άλλη ένaυμασία. Αύτη ή συμπε
ριφορα: ,θ,α; 1ίνη ένας νέος aρόμος 
ζωης. Μετα3ώσατε και σε άλλους 
το φως. 

Ζωή άλπθινης 
άδελφότπτος 

Οί ,θ,εοσοφισ�αl πάσης· ήλικίας 
'όcpείλουν να ζοίίν ώς άλη,θ,ινη Ά
aελφότης και οχι ώς aιανοητικη 

. άaελφό-.ης 6άσει με,θ,όaων και σχε
aίων ώς άaελφότης ομαιμος καί 
όμο1άλακτος. 'Οφείλουν ολως !-
� ' \ 'ξ \ ' ι.;ιιαιτερως να προσε ουν τους νε-
ους, οί όποίοι ,θ,α; είναι οί συνεχι
σ-.αι τοίί ,θ,εοσοφικοίί · άaελcpιχοίί 
πνεύματος. Ή νεότης έχει CΧ\ΙΙ<ΧΎκη 
κα-.αν..οήσεως, άλλα και. στοpjης. 
Και προσοχης. Διότι συχνο: 1ίνε� 
ται σύΎΧυσις μεταξυ φιλελευ,θ,έρας

' ' , ,., � κοι\Ιωνιας και ανεκτικης κοινωνι-
ας, μεταξυ έπι,θ,υμιων χαr. καtα
χρήσεων. 

Αύ-.ες οί !aέες άνεπτύχθησαν 
σ' ένα «συμπόσιο νεολαίας» με 
πρωτο6ουλία της Βραζιλιανης ό
μοσπονaίας νέων ,θ,εοσοφιστων. Το 
6ασιχο πρό6λ'η(J)α aεν ε!ναι να 6ροίί
με έμείς ένα λεχτικο συνεννοήσεως -
με τους νέους, άλλα να έννοήσωμε 
το λεκτιχο των νέων. Να: ένα χα
ρακτηριστικό παράaει1μα: 

'Ο ' Κ' ι: ' " 'νεος : υτταςε τον ανεμο. που
φυσά ... 

Ό &νaρας: Πως να τον κυττά
- ξω; ·ο &νεμος aεν φαίνεται ... 

Ό νέος: Δεν τον 6λέπομε, 1ια
τι aεν κυττάζομε προς τη σωστη 
κατεύ,θ,υνση. Έ1ω -.ον 6λέπω τον 
άνεμο ... Είναι ώραίος χαι λεπτcς. 
'Όταν περνάει, τα σ-.άχυα -.oq σι-

- ταριοίί χορεύουνεε χαρωπά, ά1κα
λ�άζονται χαr. φιλιοίίνται. Ό ανε-

,. ' , ' ,., \ μος φυσαει 1ια-.ι πρεπει να πη σε
ολους πως aεν πρέπει να: μένουν
άσάλευτοι οί μεν άπέναντι -.ων aι
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Ή εναρξις τοϋ συνεδρίου άπό τον άδ Κόατς 

Τά θέματα 

τηc: νεολαία<: 
Ό Να-θαναήλ "Αλτμαν προή

δρευσε είδικης συσκέψεως jtα το 
-θέμα της νεολαίας. "Ε1ιναν οί ά
κόλου-θες συστ.άσεις: 

1. Συ1κέντρωσις πλ ηροφορ ιων
άπο ολα τα τμήματα της Θ.Ε. 1ια 
τον τρόπο άντιμετωπίσεως του προ
δλήματος και άνταλλαγή των 
στοιχείων. 2. Διαπίστωσις των έν
διαφερόντων και τάσεων των νέ
ων. 3. Συμμετcχη των νέων στην 
διοικητικη έρ1ασία των στοων. 
4. Νέος τρόπος διατυπώσεως της
διδασκαλίας. 'Εν-θάρρυνσις όμαδι
κων συζητήσεων, άντι όμιλιων ά
πο ένα πρόσωπον με ολους τους
&λλους ώς άκροατάς. 5. Π ροδλη

ματισμος έπι -θεμάτων οπως: Σέξ, ·

1άμος, ναρκωτιwά, πολιτικο - κοι
νωνικά, παραψυχολο1ία, διαλο1ι
σμός, μουσική, καλλιτεχνικες έκ
δηλώσεις, κοινωνικη ύπηρεσία. 

Ή έργασία στόν 
δεύτερον αίωνα 

Γενικώτερα άντιμετωπίσ-θη το 
πρόδλημα της έρ1ασίας στον δεύ
τερο αίωνα της Θ.Ε. Ό 1εν. 
1ραμματευς της Θ.Ε. Άνατολικης 
Άφρικης άδ. Σά1ια ύπεν-θύμισε 
οτι ή Μπλαδάτσκυ εiχε ύπο1ραμ
μίσει σ' έπιστολή της προς τον 
Σίννετ: ((Ή Θεοσοφικη 'Εταιρία 
εlν·αι πρωτίστως μία οίκουμενικη 
Άοελψότης και οχι μία έταιρία με
λέτης των άποκρυφιστικων φαι·ιο-

'μενων. 
'Επομένως, -θα πρέπει κατα τον 
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οεύτερον αίωνα οράσεως της Έ
�,αιρίας, σύμφωνα με παλαιότερες 
άπόψεις της ίσιας της Μπλα6ά
τσκ.u, νά εχωμε ύπ' οψει μας πέντε 
σημεία: 

1. Μελέτη κ.αι κ.ατανόησις των
,θ.εοσοψικ.ων οιοασκ.αλιων είς τρό
πον ώστε /νά μεταοο-�9οϋν κ.αι σε 
&λλοuς, τους νέους ίοιαιτέρως. 

2. Χρησιμοποίησις κ.ά,θ.ε εύκ.αι
ρίας συζητήσεων με άλλους κ.αι 
οιαψωτίσεως για το τι. εΙναι �αι 
τι οεν είναι ή 'Εταιρία. Π ρόκ.λ � 
σις ένοιαψέροντος κ.αι . άπομάκ.ρuν
σις των λανθασμένων άντιλήψεων. 

3. Βοή,θ.εια στην κ.uκ.λοψορία 6ι-
6λίων κ.αι περιοοικ.ων. 

4. 'Υπεράσπισις της 'Εταιρίας
άπο αοικ.ες κ.ακ.ολογίες. 

5. Άλλά πρώτιστον: Π ροσψc
ρά της ζωης μας ώς παροοείγμα
τος. 

Νά γίνωμε 

ι;-ιρωτοπόροι 
Ή Ρουκ.μίνι Ντέ6ι 'Αρανταίηλ 

έτόνισε οτι οεν' άρκ.εί, χ.ατά τον 
οεύτερο αίωνα, νά γίνωμε ύπερή
φανοι γιά τά πεπραγμένα των 
πρωτοπόρων της Θεοσοψίαc, άλλα 
νά γίνωμε έμείς πρωτοπόροι. 

Νά άνακ.αλύψωμε τον έαuτό μας, 
τις ίκ.ανότητές μας κάι νά οώσω
με στον κ.όσμο τον καλύτερο έαuτό 
μας. -Καλό είναι νά οιαλογιζώμε
θα, νά μελετόuμε, ν' άκ.ολc�,θ.οϋμε 
τις οιοασκ.αλίες των προγενεστέ
ρων μεγάλων, άλλα είνα.ι πιο ση
μαντικ.ο να χτίζωμε μια γέφυρα με
ταξυ των έαuτων μας και του πε
ρι6,ςχλλοντός μας. 

Περισσότερη πίστις και σuζή-

τησις περί Άοελφότητος είναι ά
νωψελής, οιότι τώρά ολοι την πι
στεύουν και την σuζητοϋν. Το πράγ
ματι άναγκαίον είναι το εργον γιά 
την προαγωγη της 'Αοελφότητος 
στον κ.όσμο. Ή πρακτικ.ή. Φ,θ.άσα
με στο Φεγ1άρι, άλλα έσωτερικ.ως 
οεν άλλάξαμε. Αύτο χρειάζετα1. 

'Ομιλία άδ. Κόατς: 

Ό άνοιχτός δρόμος 
«Ό άνοιχτος ορόμος» ·}jταν το 

,Θ.έμα της όμιλίας του παγκ.οσμ(οu 
προέοροu, με την όποίαν εκ.λεισε το

Σuνέοριον. Ό άο. Κόατς εΙπε: · 
- 'Όταν άτενίζωμε το μέλλον

,, ' ,, , f 
' 

, ,., εχομε την εικονα ενος ανοιχτοu 
ορόμο:.ι χαι το αίσ-�9ημα της έλεu,θ.ε
ρίας. Εfναι σα να εχωμε μπροστά 
μας ένα άγραφο ψύλλο χαρτιοϋ. 
Βέ6αια, το παρελθον έπηρεάζει το 
μέλλον, ώστόσο ό αν,θ.ρωπος εχει 
την οuνατότητα να χαράξη την πο
ρεία του τ ώ ρ α χαι να έπ1οράση 

. σ� ο,τι πρόκειται να σuμ6η; Π ρέ
πει, έπομένως, να εχωμε σuναίσ,θ.η
ση του κα,θ.ήκ.οντός μας, κα,θ.ως ό 
' \ � ' 1' ' ανοιχτος ορομος ειναι μπροστ,α 
μας. 

π ,  '
ι, '!>' • ,, • ρεπει να οαοισωμε μ εναν ο-

οηγό, με ώρισμένα κριτήρια ζωης, 
σάν κρατώντας lνα ρα6οί με το ό
ποιον να μετροϋμε την ώφελιμ6τη
τα η μη κά,θ.ε ένεργείας' μας. 

Άν�κ.ω στους αίσι6οοξοuς. Μέ
σά μας έορεύει ή έλπίοα και' πρέ
πει να μην ξεχνοϋμε οτi τον κ6-

' (\ ,  λ C' ' 
λ' σμο που ν ε ο μ ε, να τον π ασω-

Δ' , ' ' 'γ ' με. εν πρεπει να τρομα..,ωμε για 
' , , ' 'λ ' ' ' την αποφαση, την εκ ογη, την επι-

νόηση, την ριψοκινούνεuση μιας 
πορείας προς τον άνοιχτο ορ6μο. 
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Ιvrιt:INH ΚΑΙ ueικu 
···--------------------------------- --1

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

'Υπο ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ, 1894 

(Έκ της 5ης έκδόσεως του 1925) 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

'Όσοι έισυνήiθiισαν νό: .πορε·ύωνται σ�μφώνως ,Πiρός tδlέας cΞίς 
ας εόριaθησαν νηΉιόθε.ν, Ήcqpο:1ξε.νεύ0ινr0Jι �ε�α1ίως άκούοντε.ς π�ρί 
π�ε'ΠJοuΕ)ήρεωιν �ρl ών ούlδέιττιοmε έισκέψ,�010JV. Μιη ·&uνάiμενοι να έν
νοήσουν, κατωρθώνοuν νό: f!rο\ρε,ννοοϋν. Μη δυνό\μιεναι ιν,α έννοή
σουν, χλευάζουν η αίικτ'ε�ρ0ιυιν. "Η �ή,τησις της άλJη:θείας ά:η)αιτ-εϊ
τ'CΜαL'Πώριησυν •KOlL οί &�ρωιποι ά1τ1όστeρy0%ες θΚ ιΛωi)(εΝεία!ς να
το::λαιwωιριryθωιμε•ν 'Π!cφο:wcψ�άJ\.Λσιμιeν αιrό των 'Π1pοyεινε:στέρων -yιε
νεων 'Π1λάνας ας αιpίνο[1Jεν νό: Ε(!Τιιqρατουν -μέχρι το1Ο1ούτ.ου, ωστε 
Ίταν πηροσ1φσϋον εtς ΟJίΥrάς μας τ�cηράτιτεί,. Τό :μuσάκ,αι\Αον �μέρος
της όΜ3jρωrrnίινηrq φοο,εως �ρ�cqμ�εύθι 'Π\ρός οφeλJος της κτηινωδίας, 
τό •φ�λάκκχιιναν της φύσιεως ή1μων σιψ'Π!\Αt-y,ε:τ,αι έ1ιί ζημ,ίς_χ του άν
θ!ρωπrq[1Jοιϋ. Δι'ό:rι π:ροϊσrt,αpί,κή τις φυλή,. είτε άναιyκααθεϊσα είτε 
'Πiλ0Μη1θεi<JΙ<Χ Ίταρεσύρθη είς την εqιν της κ,ρε,οqχ:�yίccς δεν ε:πΗαι δτι 
έν τ,ο�ς καθ' ήιμας χιρό,νοrς τ .οϋ 'ΠΜU'ί·LΟ)μοϋ καl της Ε(ΙΤ�στήιμηις ΤQρέ
Τ(1θL να διαιτηρ�μιε,ν τ·ήν ζαp;φαν -rαύτην �ρό!δοσιν. οι έν τη -rολά
ντι δια:ρρε.ύσcαιτες ,ccίωνε.ς Κιαrτ'έlστησαν δύσκολον την έ1<:ρίζωσ�ν 
της εΕ)εως. Τοϋτο εlνε τό μάνΟΙV δ'Πiφ οί συνήγοροι τη.ς 1<:pεοφ,αyίιας 
δύ\Αα:νται να είΊτουν. Άλλα 'διότι είν.ε δ-ύσκ,ολος ή έκ,ρίζωσις, μή
π�ως εrπιετιαιι &rι ή δυσΚιΟΙλία δι,καιολοyεϊ τιήν διαrrήρησιν του κακοϋ; 

"ΟταJV �ξιις τ,ις είΜε κακή, ή έι1φίζωσις αύτης έrrτι�άλλrετ;αι ή
μuν, δσαuδήπαrε καl αν έ'ΠJι-π:ροσιθοϋν δυσικΟΙλ,,υαι. Δεν εύθυνάμειθ'α 
μόνον δtό: τη:ν yενε,αν ήιμων, ,ό.iλλό: καl ιδιά τας yενεάς αίτινες �Ρ'" 
χοvuαι κατ,όrrτιν. Έαν οί τφοy,ε,νέ.οrrφοι κατlέστηισαν την δδόν ή1μων 
δύακολ0ιν δεν ΊΌρέ.πει να: κ:ατΟJστήσωμεν αύτη1ν έτι δUΙΟ!κ,ολωτ�ραν 
δυακοιλωτέιρccν είς τούς ·άπυοry·όνους ήμων. Οί ,μετ,αyενeστφοι e.ό: 
ίδουν εί.,Κιρινέστιερον η ήι[1Jεϊς, δτι ούδεlς έ'Π'ιστημον�κ,ός η ψuΝ0010-
q>uκός λόγος δικαιαλοyεϊ τηιν .κιρει0ιqχχ-y,ιαν, άλλα θα δυακολευθοuν 
ΊΌειρισ01ότ�eρο,ν η -ή,μεϊς cmως καταρyή·οουν ΟJύτήν -έαν ήμεϊς ηδη 
δεν &ρ,Qμιεν τό:.ς δ.001κ:ολtας. 'Η σηιμερινη �ΟJθiμιlς της έπ�στ.ή•μης 
αρκε,τά ·ό:rοΕJκάJλ.uψεν ήιμϊν, &rοως ό:rοοστιραψωμrεν την ,κρεοφα:yίw. 
Μας δΗκνύει ΤQρωταν δτι δ ό:\ι1θρώ'Πtνος στάμαχιος δεν ,εl>νε κατάίλ
λη�ος ΠΙpός Ίτέ.ψtν 'OOU κρέ.οπος. Τσυτο .f1-τ,ο yνωσ-τ;όν καl -εtς τό,ν 
Πιλούτ�ccρχ.οιν, yρά\φοντα -π:ρό δΕΙΚΙΟJοκτώ αtώνων «.1<,ατ•ό: της σο:ρκο-
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1 φιο;yίας», άJλλα σιήιμeιχ>ν ΥΜωfpίζqμιεν άκcψιη tΜ.ειόιτ,φα τοΟ Πλου

ιr�. ΟΙον δμως θα ητο το κιέj
p

ιδο
ς 

της �ρω,ιότητ
ος

, 
Μ

ν 

.fι 

')ΙΙΕΙ\Λε<Χ τοu ΓΙΙλουτιcφ)(!ΟΟ ΚΙΟ!'tήιρ-yeι την Ι<Ι�οφσ:yίαν. ·Διεικαοικτφ α,tω-

' j 

νες εκτιαrε ηΝι,ιοο.ν τας δυσ�κολιuας της έ1φιζ�•ως. Θό: ητο εάκιο
λιω-τiέjρο: ή .eκ:ρίζωισις εί<; τιι)ΙV �ν τοιυ Πιυθα!yορα, οσrrι,ς άmΙο τό-
τ�ε άκ,qμιη διιεϊδε το όλέ!θιριαν κα�ι 1κτηί\Αωδες της �ξεως. Δέrν τφέιπει 
φως_να:_ ό:rπιε.λπrι�ν, διότ,ι αί yιεινεαt έκιεϊνοJι' τόσον, ώλι)'Ιώρη-:-
σαν τιοσ· κσ!θr'}ΚΚ>ΜΤος αιΥrων. ' - - ' 

' 

. Το ήιμέ11φοιν tριyον εtνε να τείιvωιμιειν �ό οος εtς τας άtrοαιω1λό-
ψεις της έ,τωτήψ)ς. Ύrπο rr,ην lrrroψιν της θεωpητ\)1(.ης άληθει(αχ;, 

. -γνωρuζqμιεν ηlδη δ,τι� mντα Jά σuστα:τuκα τοu 1φέαιrος ΟΟCΧί χρη1σι� 
μκmοιοuνται έν τ4:> όρyανι.qμ4) ήμωιν προς 11ροφήν, ττιε.ρ!Ιέ.χανται κα:ι 
'etς τά φυΊΙά. ·σ άνθρώrοιιvος όριyανωμος f'Χ_ΙΕι ·άνό:y!κην ό!κιρ�ως 
των στοιχειίων έ\κειί'\Λων, &rιrνα 1με-ra�σχη1ματίζσνται etς το δτrό )τιων 

_ κιρεοφόJγων 't'ρω!)'qμεινόιν κ,ρέιας. Παντός ζώου τ� 1φέας'εt\.Ε ιμ�ετα-
. μιόρφωσις-φuτωrν. Ιlα�ραJλΟΙμe¼,νοντες δμως m στοιι,χιεϊα της τρο- · 
φ,ης έκ τοϋ ,1qρέJα:τος, ειlrογιοιμειν κα�ί άλ!λα Οft'οι'Χ_ΙΕϊα, δ:rινα δεν ό
τuό.�ρχ:ΟΙ,Ν είς τας ψυτιικό:ς οόσίας. ΤαΟm δε τα σrοιχιεϊα εtνε τα 
θανατψpόρα, και θ'ά fwεθα ά:σψ;αλείς καrt'", 

σl:ιtωιv- lάν άmwίω
μν το κιpέια:ς &τιερ τα 'Ιt!ε!ρ_ιJέ�·ι, κσ;ί τuειρ�ιζόιμιειθα etς τα φυτσ: 
&rινα εtσlν έιλιεάθiειρο: αl)rr.ωιν; Τα φurα δεν �ριέχουν 1t'tlωμlα1tW]ΙV, 
δέν ττ,ειριέχουν 1μι1<ιροοιρ-yανισ�μους νοοοyόνοuς, �ριέ:χοον δμως δ
�ας τας όmιαϊραιτ,ήτους ούσίας προς πλήρη �ντήρησΊν τοϋ άνθρώ
ττσu. nς λόy,ος λ!οι'Π!Ον &πιάlρχιει &τrιως· �ροτ.�μιω1μ,εν το ικ.ρέας; · 

J 

Κa;κε'\ιΤtjρέχεια καl σκλιηrρότιης, ουδεν &λλό. Δεν ιε1'\-Ιε μόνον -. 
θεωρητικως rrαϋτια: γνωστά. Πιραικηκως ό:71Jεδέίχθησαrν ηδη ύττό χι
λuά!δων άνθρώτt1ων, οίτιrνες άtτrο ττολλω11 έ,των έγκια:ταλε•ίψ<wτ'ες τηy 
,κρsαφαyίαν χQj(ρουν άlιφας ύyιaίια:ς. u Οσον άφορα· την σωμιατ�κη,ν . 
ρώ!μην yνωσrrόtατσν είνε. δτι δ κ.αλος &ΘλJητης �ρέττ.ει να ά:πiχτι 
του κρέατ;ος, .δια να διατηρΙ) τό σθiνος 1i9υ.- �Οiου γ,ι,ψνάζιΟΙVτα� 
τro!λαuσrro:il ύrπιάpχιε'L αόσrrη1ρα άm!αfy�ρεuσις τοϋ κρέαrr.ος, γνω,ρίζ0-
μιεν δε δτt δ Μιίλ,ων δ Κ,ροιrω'ΙιΙUόπης·η.το ,μιαιθηmης τιοιϋ ΠuθοJyόρα;. 

.. · 1 Άλλ.' εχ0ιμεν τόιν ίmτοιν, τόν C!>οιχν κιαl τον έ\έφαντα ιμαρrr�ροϋντας 
ύπ�ρ της ά1φεαpαyίας, δσιον αφqρα οjι μόνον ·την ρώμην, όfλλi;.

καl τήν ευyέ-νεΙJΟΝ τΟΙU ηιθους. Άψ' έτέρου δ λέων, ή τιίy,ρις ,ή ϋα:ι-
να δε�ΚΙVύουν ήιμϊν την έπτ:ίδjραJΟ"ιν τοιυ 1φέατος ττ;ρος άνάπruυξw ,�ω-
ρ[ως του θηριώδους έΜσrοί1κτοο. Εk-ά&Υνα:τον. να ττιειρυλ�ω δλα 
τια καrrια της 1<1p0οιψ.c'"Υ"ίας έπιχειιιριή�ματια ε�ς μελέτηιν ητις ττ;ρέιιτει 
ΚJατ' ;ό:νάJγικην να εί\ΛΕ �ρο,χεϊα. Εtς τους νοή1μοvας όΝίγισται άρ-
ΚJσϋν \Ι.\ΧJθLς, &π:ως έjμrπνειύσουν αύrοϊς ίδια &Π'ιχειιριήιματα. Στοι,
)(!Ε'Lώδη γινωισνν της ψυσισιλοyιίας.άjρκεϊ τις νά ΕΧ!Ί &mως άοοJλσγι. 
σιθft δτι αί ί�ς του 1<if)\0CX)'toς είνε μεσταl τtέριττωμό;r.ων, chι'\ΛCX οί · 
κιρεοψά:"yοι stooyoov εiς το αiflμά των. 'Α,φοο τό 'ζφον ά:ψο1μοιώσtι 
6-ια της ένφy.εuας τοο σtrqμιάχου του τας �ρεrτrτΊικάς οοοίας, άnοορ-
ρί'Π"Uειι τας ,τ�ε,ριττιεύιουσια;ς w καιτcοοrrάσει κόττ:ρου.

: 1 

.1 ' 
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Ή κόπρος αϋ;rη είνε καθ,' άδόν, οταν το ζ<t)OV σψάζεrrCΧJι, καί 
σταψκ:�Jτα έντός των ίνων ας ό -mεtrrολιτισμ,έ.νος .κό01μιος τρώryει. 'Έ
τuει,rα τό κ,ρέ.α::; έ1t1ενφyεϊ έnl τό σύκmη,μα και ώς μ10θuστικόν. 

1

Διε
)'18�ρsι KCXJL yιεννα ψλόyωσιιν, δ�CΧJρκοuσης της δtrυοίας αi.01θά.νετα:ί 
τις έπίτιl\,αιστοιν εόεξιίιαν Ί1Jρός δια;τιή1

pησιν της δ:ποίιο:ις άναγκάζιε
tαι νά ψά'yn πάJλιν κρέας, άλλως έι'Πlέ.ιρχιεται ά.vr-ίlδρασuς καί έξα
σθέΜησις. "·Οσον w.ειριισσότ:ειρον δέ. τις τρώyει, Τόσην μιεγιαλειrrέ.ραν 
ε.�ει άνάy,κ,ηιν αύιτοο. Ό· απuέ.χω.ν Qμιως του κρέατος είνε νηψάλιος .. 
Σθένος τuρΟ!)'ΙμαrruΚιόν, ·κιαί δχι �urολαστον, C?α�μιη-δόν κΟJί cψχχλως 
συσσ�ριεύετκ:χ�ι ιείς τΌΙV όρyιανuσ�μ,όν τ,ου. Ί ό τcνε�μια του .μ,ή κωiλυό
μιενοιν ύιπό της έικ τοιυ ΙΚ!ρέατος ψλογώσειως, ένlδυνqμουται Καίt ή 
διάJνοιαι αύτου τcλryραϋται έW:pyΙΕΙίιας. 'Όλη ή έ.ρ-yια.σί!α την διιτοίαν 
έπιC?ιάlλλeι τό κρέας είς τάν στόιμαχ,οιν n;ρός nέψιν ιμιένειι διαιθ,έ,σιμιος 
ε,ίς τάς διανοψrικιάς λε-ιτοuρy,ίlας. 'Η δύναμις τw έιρyάζιεισθiαι ην 
σψεrrφίζε:ται δ ;στόμ'CΧΙΧ,'Οζ, μιεrrοδ(6ιεται εtς τόν νουν. 

•*• 

KCXJί ταυτα ώς τηρός τό -σωιμα κιαί την διανσιαν, ώς ττ;ρός τιην 
κ,αρδ�αtν δε ή .,φ0οκp1αyίiα '8ίνε ετι όλειθiριωτιέ.ρα. Έ.ΙV<t) ή έ:ιτιισrrήιμη 
κα:rα:δ�Κιάlζ<ει τή,ν εf,ιν., ή ύyuής φ�λοισοψί�α: κα.ί ή ήθιικιή �δελύσσε
ται αύτήν. Τί κ01κοιη1θέaτε,ρσν της σψαyης �μψύχων οντων, έχόν
των συναισθtήμαrrα δμιοικχ τηρός τ,ό; του άνθpώ,τοο;

',Υrιτcφχ�ει ούσιώδης δια�ψ,ορά με.ταξύ άνθρωτοοκpαyίας καί ζωο
ψαyΙίας; Εtμιί �έ�αuος δτι και την άνθρω-rτοψαγιαν θα ωέιrc>ιμεν εtς 
τηραξιν, έαν δέrν μας αrrοέrr1ρειrc,εν δ φό�ος της άλληΛJΟψαΎίαις. Δεν 
μας άnJ'οτιρέ.111ει ή ηθική, w..λ' δ φό�σς. Τά Qοοτυχη ζωο: ατινα δεν 
δ\;J'VΟ1Vται ν' άiμυ\Λθοϋν κοJθi' ήμιων, σψό:ζομιειν έκ το.Ο ό1σ,φ03λιους. Ό 
-vίτλιος τοϋ άνάινδροu άριμόζει είς πόΙνrrα οστις τιρώyειι ΚΙpέας. Είνε 
α'ν'CΧJ\)οιροc., διότ.ι δεν 'δχει το θάf>Ιpος νά έyκοπαλJΕ,Lψ!J l!fJιν κ,c:χ.rαιδι-
καCJ!μ:εινην ύ'ΤΟC> της ε,πισπηιμης καl τ•ης ήβικης· άλλ' είνε �ρος 
ετι ιμαλλ.σν, διότι συyκα:τατίθiεrrαι ε.ίς το ·VCX: θαναrrοϋται χόφιν αύ
τοΟ εμψυ)(Ιοrν δν ατaροuμ�ενον των .μέσων της όvrιστόiσιεως. Ώς •εδει 
ξα έν τοϊς άνωτέιρω, ουδεμία άνόry!κ.η δuκαuάλσyε.ϊ αύrrόν. 

'Έχω nιροσωπικούς φ�λοuς οίτινες ε.ίσlν ύyuέ,αιατοι, μ,η1δέ.100rrε 
'Τ,ρώyοιvτες Κιρέ.ας. ΈΎώ αύτός, άψ' ης τό έyκια;τ,έλειψα ( έrν E'r'8L 
1884), ,άvέικ.τη.σα την ύy:euαν ιμοο ητις ητο ά;τ,ε.λής. θηιριωδίια ιμόνον 
δυκκ:ι:ιισλ!οy1ει τον κpεΟφόryον. Δεν δύναμαι ινά άmlακρύψω δτι ψρι
-κιω δοοκις 15ιλJέ."Ιιtω τινα yευqμενον κ1ρέ,ατος, δσον θα έ-q'ΙΡικuωrν f!ιλέ
,τ,ων 'τ'ίyριν ΟΙ11!CΧJpάισισου010!\/ τό ®μια-της. Κιαl δεν είΊΛΕ. ιμό'νlαν αlτία 
της ,κρsοqχχyιίας ή Βη1ριωδίια, άSλλ' .είινε και άrmο'Τ·έλεαμα αύτης. Κα
ταντ� ή1μιa� τft •ήμ,έρ� θηριωδέ.σιτφος δ' κ:ρεοψάy,ος, δuότι ενεσιτνν 
ιέν τft ψύσει της σCΧJρκος να έξαyριώντι τον έξ αύτης τρε.φάμιεν�ν. 
'Ο κiρεοφάγος είνε ψι�ρις και 1έιmuθε:τ-uκός. Ειις ,κλuμα οtον τό της 
'Ε,λiλιάιδος ετι μαλJλιοιν τΜο καrrο:.δiη1λοΟται. At σuμf!ια:(νουσαι έν 
'Ε'λJλ.ά6'ι ά),,ρ�όrrη.τες εχα>ν κατά τό ιμέ.yιστον μέρος την άρχήν ιrων 
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ε.ίς την έικ rτ>οο ιφωτος διέyιφσιν των � ένοrί,ιmων. 
Έκrrός της �πί του α�μαrrος ,έ'πιενειρyιε(ας τ�αύτιης τΌϋ κρlέαιrος, έψι
ικ�ίι�ις τrρός την ίδέαν του σιΨ.άζε,ιν καί άτrοκ.ιτε(νειν έξαχρει.ώνε,ι 
το αιαθ;ηιμ,α, έκrr,ραχύνει την κ01ρδtαν, κα:ί καrο:στρέφει τον �ρωτα 
του ΚΟJλ.οϋ. K:OJλcd τέχναιι ΚJαΙί χασάπικα δέν δύνcwται να σuνuτrάip
ξ;ουιν. Ή ή1μ:έιρωισις τC)ν ήθων είνε άκατο,ριθωτος, έαν δειν έιμφqρη- . 
ιθω\μιεν, αίσθή1μα-τ,ος άyάιrcης ,φος τά ζωq;, έαν δεν έντυπιωθιfi εtς
τtήv ψυχήν ιμας &rι ή τrραστrωίrα ιω::ί ή ευεξί0: των ζώων είl\ε �μ,τε
πιισrr�ειυμέlνη, ε,tς τόν άνθριωιrnΟ'\Ι. Αάτιη μόνη ,ή ένr&τuωισις στ�ι υ:rοcφχει
bοοιμ,ός τις ά!δε<λφότιψrος ιμrεταξύ ήιμιων καί των λοuπων ζώων ετνε t
κo:,\ITJ να ,έξιω-yιεινuσn ήιμας. Δια τό ή,μέτ�ρον κ,λ�μο: ιή iφεαpαyία 
είνε όλιεθlρία εξις ρχί μόνο�ν &π!ό ίryιrεινήν, ήθικην καί κα!λαισθητι-. 
Κiήν ε100ψιν, άλλiχ και ύιrοό ε'Π)οψW οίικ�ικήw. Εί'\iε yιεryονόις έJν ήj 
-τrιολιτ�κfi οLκιοινοιμίκ?: δτι δσ<t> ιμε'y'Ι()jλιειτε,ρα ή ζήrτησις τοο κ,ρέιαπος,. 
τ� όηφuι¼)τεpον πωλ!Ε�τα�ι. Ό λόyος τοιϋ yιεyοινότος τioύrrou εί\\-Ε 
δτιι έι� τα 1φοϊάνιταJ της γης εΙνε άιmε�ριόριιαt1α, τα ,τ,ριοϊόι\ιτrα: της 
κ,τηνοτίΡ'αpιίαις είνε. m,ρ�ωιρuσιμιέ.να ώς είπον ηδη καί ειtς τό προηγοο
με\.iοιν κεφάλCΧΙιον. Ή 'Ειλιλαις κα;rα ί1ά τέ·σσαρο: -rοέιμπτα είl\Λε -yιεωιρ
yιικ.ή χώρα. Οίας ΠJροσοδοος ήδύνα:το ν' ό:οοLξ!] rον άιψιrειροuτιο ά
ποκiλειισrι,uκως εΙίς τα π,ροϊόντα της γης. Ύ-mοτeθει�σθω δτι άπrεφασί
ζα�μ,aν δλιοι .ο: έyκαταλiειίψω!μιεrν την ιφεαp,σ:yιίαν. Έvrος μιας yrε
νεας ή Έ\λJλάς θα έJκαλύτιrτετο ά:τι!ό φuτs(QJς Ι<JCCL τά τσροϊόντα αύ
της θιά: έ1υρcψή1θiwοιν αλιην την 'Αιναταλήιν. Κfjrπιαι ιμ,υ�όλοι καί ό
π,ωραφόρ:J,ι θια έJκόσιμοον τό:ς έJΚΙτάlαεις τη,ς, ΚCΧΙί τηιν σtτ'()]φίδα θιά: έ
qψοντlίiζοιμιεν 1μ&λλiοιν νό: 111ροσθέισωιμιειν εtς τσν 'Π10uκίλον κα:τά!λσy,ον 
τωιν τρσφ,uμωιν μας ΠΌΙpα να τυροοζc.ψεν -rοερί της τιψης αύτη.ς έν 
τfi άlyylλυκfi άyο�. 

�ΕΙV τ4:> 1μιεrτ�α�ξύ οιί κάtrαuΙ<ιΟΙι θΙα ε,τ�εινοιν έ'ltlt μάλJλοιν και ,μαλJλοΙΥ 
είς τον άν8Ιpωtπiι.σ1μιόν κ,αl τό αϊσθηιμα wυ καλιοϋ, &rοερ οημ1φον 
τrνί,)ΙΕ.ι δ σψα'γ1εlύς, θια άΜεπnύισσετο έικ της λιεππης 1έ:rτ�ριροιης των άν-

, θέων καt των κα1ριrοων. Εtς άJλη!θη Έδeμ ήιδύ\Α<ΧΤο .ο: μιε-uαGάλn 
τιόν τόrrοον ,μία τοιαύτη άπόφαlσ�ις. Το τuνεuμα &roeρ έ1t1ιιακοτίζετα�ι 
ύπό της χΙQ/\Αδιριοειιδους τ,ροψfjς τ.ων σαρκίνων tνων, θα κοSίσrο:το 
εύφιιλέ:στ1φον κοi ,θιά: ε�'ΠΙΕν αλλ..ας ()Ιtκ:οιναμιιαις ό1λιηιθεlίαις, α;ς 
σήιμφον δw ι5λέ'Π!ε!ι. 

'Αναγνωρίζω &r,ι εί'\ε δυσκιαrrόρθωτος ή •μιεrtΊα](5ολιη eρρι,ζωμέ
νων συνη1θειων. Ένθuμοομαι &rι τειτράικις ά:rοέτυχοιν έν τft άπαmεί
ρςχ ιμιου δτυως έyκα:το:Jλείψω την 1<ιρεοφα-yίαv, αλλiχ δεν ίrmε.χώpryισ<_χ,. 
"Η'δη δε_ ή θέα 't'O'IJ ,ΚJρέα;τος οοαν δήποτιε κ.εικαρuκειuμιsνον και α:ν 
εί\Λε 1μ,οί έμΠ101ιει -οο:υrίαν και εtμί ι5έ(5αιος δrτι θα f,τιτrτον ά!σθενης 
Μν όm!εψ-άισιζον να ψάyω είτιε κρέας Ι!>οός είτ�ε άνθρώ-ιrοu είτε yα
λης� 'Αλλ' έν άντι0έ·σιει της άντι1tαθείας τα6της ην εύτυχως ά-ττέκτη 
010:: κατα του .κρέατος, αίσιθόJναμαι ιμιεγίστην ήδο�νήν yrειυάμιεινος δ
-rοωιρων καί ΚΟJρόων δtς της ήιμ'έρας. Ό διαφθείpα!ς τον ούρανtσκον 
τ,ου δια της ιφεοψοη(ας δεν δόνατα1ι να αt<J'θ,oo,,,θft το νέJκ.ταρ δπερ 
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εί�αι, είς τον �LYQV όιρy�ανιισιμιόιν δια -υων cφ�μω:ν καψ
-π;ων παιν:τος ε'Uδους. οι ΚιCηρτοοι -ικφέ�ν οό μό\ΛΟV �ιν άJλiAix.
ΚJα� πόσιιν. ΕίΊΛε ιδέ τό ϋδωρ τ,ων κ�ρπων τό ά!ληθές έιλι�ίριον της
ζωης, διότ,ι εlJνε άrrnηιλ�λα'Υ)μ:έ.νον.τοcrοων 1:1ων yπ}ίνων ού.σιων τοο κοι
νοο ϋΙδαrrος αίτwες άrroorreλouv τήν Κltψίκ:cν αί-ctίαrν του γήιριοm>ς. Καr 
τά τά τ�ειλJε.υrαϊα: ταυτα sτη κατέατιη yνωαt1όν δτι αtτία του γ:ή
ροrrος εlνε ή �μ1.α1LCΧ! άtmοισrrιέ�ωσις. AL όρuκιrαι ,οόσίαι &ν τό άtrrε
στ0!)1μ,eνον ϋδωp είνε έlλιειϋθφοιν έm.rrαχύvοιυν τ�ην �. ινω
τό ό.ξύ &rοε!ρ χαιροικ.τ,ηρίζeι 'ΠΡΙΟΟ1ς τας ότι�ρας έιηιι6,ραδόνeι <Χύτή�. 

Των όrπ:ωριωΙν αt άρε,-οο,l ε.ίν.ε ηlαη τόσον άνειyνωρuαμέναι, &\Λε
ξια:ρτ,ήτως της ά:πό 'Όdυ 1<ιρέσ:τα; όrrοοχης, οοτε cd άyqραι -οου ·� 
Μνου CQϊτuνες 'Π'ρό τ,ινων .έτ,ων 8Ο'ltlάΜιζον κ�ρ,υων σιγμιειρον �ρtθ!ουν 
muουτων. 'Αιτr..ό πόn,([;ωιν τ,ων ιμιεpων 't'OU ΚΟΟ\μΟU ΚΟ(.J!Uζσ\ftαι κοιεf έ
•κό�στη,ν ψΟjρl'tlίια ό�ρων. 'Έτι δε μεγίιστη �ραχ:ττ�η1ρι.ατιης ΟΟΛα'lt!'ώlσ
σετCQι δπως αί yα;ία:ι των !h\ρ.ειταννικων νήσων ΚιΟΠΟΙκοιλuφθουν ό,rο 
καρτrοφρρων δέΜδρων OX!L <bε.&-ιiίiως χcηριν έξίαyω-yης, άJλλα χάριΙV 
καταναλώσεως. Ή ζήrτηρ,ις αύξάνε� δiλοέν, ή κατανάλωσις έξα
ϊVλοϋται και αί τι,μαι των σπωιρων άnοο � stς �τος εlνε μικ.ρότε
ρα�ι. Ή άnro της ιιφε.οφ«yία;ς ε.ίς τryν κιcηρτυοφ,α-yίαν δαλ!ιχd'ψοtμιίια 
είνε 'J1!0\Ράλληιλκ>ς τfi άnro της δουΝειίιας εlς τrήi\Ι �ριuαν. Δυακιό
λως &ιαwει't'ο.L ή ιμία ανω της &λ]λης � τοότι0:χιρ6νως διανυό
μ,eVΟΙι δ!&sύοινrαι ευκόλως και� ε1ς τόν �uαμόν. 

. 'Αρκετούς α:lώνας έrrοεικάθηaeν .δ -mολJιrοuαμ,ός ιέrτσι τοο 'Μα\Λή
τ,ου μιας, ιή ειlς 't'O'V �ρωtτtι�μον σ:y,ουσα: ,τ;ρέrτrειι έπ.ί τ>έλοιυς ν' ά
νοιχθfi ήμίν. 

:. 

Ή όρθόδο:ξος ίαιφuκη έiμu..ιέινει ειtς άρχο�ί.Ιας Τtjρολήψε.ις, σiλiλ' έιν 
τοϊς κόλ'Ι1JΟΙις αύτης συνrrελε'ίται �μιηδόν ,μιε.yάiλ.η �α.σις, 
•άψ' δτου τό 1κιρέαι; ε.,ωJUΟΙΕ. να θεωρηται των ώtν ουκ άνευ. Οί 'Π!Ε
ψωτ-ιqμιένοι \1ε.ώιτ-ειροι Άσn<λη11tιαδαιι θα έ\Θειωροuνrrο τοcηράlφρανες 
-Ού ,φό -rοολλων έτων, 'ε.'χlο�ς. έ:κ δικ;qμέ-qρου �,τους � 
και tδέα:ς &ραm1ευτικης. 'Η ΟUWΊ&ισtι�ρα� CΠJΙ\119ρον �οuλη ία
τtρου ε,tνε : «όλιγώrοε,ραν ,1<;ριέας, τοειρuσσο-τφοιυς ώ\pl�μους κqρτοούς» 
και ή μ&λλον έ'Π!UΚ!ρατlΟGσα � εl\.Ε δτι ·οί άrrοοθνή1Ο1κ.οvτ�ες κα
τόΠΙνν νόσαυ τινός, δεν cςπpθ\!ήσ)ΚΙΟUV «έκ της νόσου» ώς ·καινως 
λιέyιεται, όfλλ' έ>κ των φα;�μακων ειlς α έιξκ:νναγ.κό:ιζσuν αύτοuς οί 
ό�σξοιι Ιιαrφοί, καί οονεmιε�ί� της σuνή!θους δUCΧ)ίτης, ητις κα,θι
στα τα �άιριμα,κ,α �αία. Ό 1φsοqχχy,ων εχeι άνόJy,κ.ηιν,. ύyιιης
,με� ων, ό:λιωοιλιίου, 'όρuκιrων ΙΚΙΟΙl διρ�μιειιων ούσ,ιων σrοως τη,ρii t
σορραπJίαν ηνό:: ψαινqμιε.νuκιης ζω"tluκότητος, άσιθεινων δέ, -τηρέπει νό::
ίΙ!pοσψύΥΏ είς την )Jρησιιν δηιλιηΙΌΤlJpLων, (bιιιο1ίιων ,μέσων κ�
η έγχιε,uρήοεων &rοως έξιουδετ,Ε\ρώση, st δυναrcόν, τα όλιέiθρuα άπο--
τιε,λοοιμ,ατια τη.ς κρεοψαy(ας. . Λ 

'Αr�τιο'Όε!λέ:cψαrτα της �ίας ΚΙΟ!ί του δη,ληrτηιρ�ου. ώς �:rrί το Μει-
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στον, ε.ίΙνΕ δ θάναrοος. � δμως qrιJΟΟ,Ιίιως τις �ρικ,ε,ι έι� 
της δεινα η δεϊνα. γόαου. �Η νόσιος 'Πiάντldτlε εννε διοι&ηλιωσις κσπά 
της Κι()jιω/διuο�κ.ήaεως :τοϋ όριyαn,ι.UΟΙμοιG, καi ιμσ�κpαν του να εΙινε αt
τία θcννάrοοιυ, εuνε·, αιpοριμιη, νοuθεmήαεως κα:l 'Πl�LQ3 της Ψ
σεως, p,τως έπτοn.λέ!λθή ιatς τ,ην τ,ροχιά!v τηις. Τώrο ή \.Εωτiιρα: έ'Τt'ι
στήμιη κιαirιεινόηισε.ν. Έντώθέιν δέ ή wξΙουσα τι1!ιστις etς τιηιv ε.όεpyε- . 

. τ�κ.ην έ:rr�w τ,i;;νν ΚΌJρrmων, κaίl ή ά.υfJσiυσα: δυσrοι.σrοίια ,ιτρος τό' 
κ,ρrος. 'Ο συισrrηιμα"tluΚJως τιρώyων ΚΟΙpιτοοuς (&rοαtιθ,εψJέι\ΛΟΙΙ.ι σt'� και· 
�ί ά'λJΙ-JΟί, δραι της ύyuεuνης rτηραυ\.rtlaπ) ε1tς οιJ&eμίαν όη�όι.κιειιrtαι α

σ�έΜειιαν. Τό 01ύστη1μια, όχιψοοtΌ1ι έικ τιων 111ροrrέιρων κατα 'IJ.'άlση.ς 
έ.χθιριuκης έ'τιι�ρριοιης, Τό · α�μα :τφοσκιταται αιοιχεϊα ζωης,. ιέJκ τόQ 
έ.ν τι.οϊς κα1ρmtοιίς τιε:τια�μ,UΕJL1μ,έ,νου ήiλιΙΟΙκ.σϋ φ(ιj't'ός, 1<0ίl σrοιχεϊα δυ- · 
νόιμιειως κ.αl έινερy.ειuας έικ τοιΟ ιέ.ν,αύτοϊς wrαη,ι�μέΜου ήλΙΕlκ-φι
qμαϋ. Οϋ&ε�νος ιμisθu<J,ruκoo η άiναψu�τιuκώ f χ,ειι �ιν 6 ,κ.αρ,rο
ψάyος ύyικ:χuνωιν, κοi οόδεινός διηιλιηrrιηιρίαι άiοθενιων: Έν ττ:φιπττώ
ριει σία�σ6ιήrrnοιτε ά�σθενε'ίJας, ητις εtνε σrrσJ\Ιιώτατdlν σyμ&ψά -πκφα
-rψ ικαϊρrrοοδtαίτ�, .φκεϊ ά�νάπtαιuοις καl ύ�σιις της ψuσε(ι)ς 
δι' ή;riων μεσων; ώς ή χρη01ιις �μ,οϋ ΤQαpΙFΌκαλιίων η σταιpuλων, ·ά
ψέψηrμα · .. lψl!θiης, &ρjμκ:ϊ λαχr,ρά, καιθlα:ριό11ης 11<οιl δυηινεικές ρεϋμα 
νξου . ά!έ.ρος, &πως έ..� τό σιύστ,η1μα1 ειtς το 'Πlρ6σιθειν σιφιρϊyος 
<;roroϋ, άrrocx!λi\croqμιειww ΊμόJλuσrrα: και τισϋ ά!νιa�ροο κκχ:l έ.τc,κιιφ>νου 
σταiδnου· της ffi\CX1Rf>ώo'εως, &ττειρ ,τcφqμαpτεί · (-eν 111aριrπrτώσει έτrι
τuχίιας) ειίς τηrν χρηαιιν τιωιν ι!ιιk:άlωιν μ!έk,Ιωv -της· 'nic:χ�λα!ιας tα:τρικιης. 
Ώς ε-yιραψα 1ιώ:l awλiorτlε, άναγνQρLψαι &.ονεν δτι δ' 1φοοφαιyων 
εϋρηirαι έν ΟΟ']Ι"=!Κεί νόσφ σwuσιτο:ιμέVf] εJlς: την φλόιγιωσιν, �ν ·;uριο
ξeνεϊ δ aκ τιοϋ ιφέοπιος φεiθιΩϊμόc; κσ:l �ιν aκλαμι� ώς ύγε!(
αν, � ό ά:πέχκ.>ν του 1<1ρέφος και ΟΙU<:m'][μa:τt�κως τιρώyιων -κα�ρ'

'Π!ούς, εuρητσ�ι €1\1 διιηινε'ΚΙΕϊ ύγεΙ� KOJL χ:ριη1σψότηrrι, τrαοων των λsι
τουρy ιιων του έME,pry10uισωv ήΜμα κa1l δlμιa:λώς. ΊΗ ύyεία τώ ,ιαιρ
ποδιαιί\'τlοu δειν εtνε ιμόινον ΟΙωΙμα'Γίικιη άιλΜ κα:l 'ΠΜξιψατuΚιή κ.αί ήθι
κή. "Εχει δηιλα�δη '\.WV υyια, και φρένας άyο:θάς iv �μα-rι ύγιιεϊ. 
'Αψοϋ ή όyε,ίια εtνε 'δ·qρος οο α:Μεu ή' "ΙtΙειpο:ιιτφω έ!ξέλιuξi� τιοϋ άν
βρώrmα.ι εtl\ιΕ ά'δόνατος δυνά!μειθα 6-rτωοοϋν ν' άνcψιειτριήκ:,Cu!μεν τό μt-

. y,ε&ς, &mειρ κiέικτηιrαι ή όιηl!,l(XXJIUαJ της i<<Χ1ρτικ,,ψωy1υας. Ή έκ. τΟJύτης 
nα:ραγομένιη γαlλήW], και ή μιεrrξυ m-1a.ψαrτιuκης και σ�ματιικ:ης ρώ
ιμης, Ιισισρροιπ!Lα - τόσφ σmιαν(ά τrιο:!ρά τοϊς 1<1ρειοιφ,άγιαιις· - σuνrείλιεϊ 
άrrqμ,ικως ,μέν ειtς 'ΤQροαγω-yήν των. άνθ'�(νων ·tJδιοrτήτων, αtτινες 
λανθάνουν έrν ήιμϊν σήμsριον, κοιΜω\\Uκιως δέ ειtς την �[rτευξιν εtρή-, 
νη ς κ.αl δuκαJιΌΙΟU\"lς. · 
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Ποιη-ιικiι 

'Ανθολογία 

1Όύ. ((JΛΙΕΟΥ)) 

ΠΑιΝΟΣ Ν. ΠΑ1ΝΑΓΙΩΤΟΥrΝΗΣ

Πονώ 

Τά ύψηιλ.α ειρyα ΟΜ]ΙΚΟUV Q'τους δλiί'yαυς 
το μέλJλlον σrτό λοο, τ,ό αϋριο ατόν ε.ρωτα. 
Σrπασrrε τ-lς άλιυσισιίδες ά:τι:' το σήμξρα, 
συvδέ-ω τιο τccφόν με τό τ1φά1σruο μ,έλλον. 
Κιάrrω άm:' τόν ά:τσαλ.έ.νιον ouρowo
σψι.Ιpη1λατ�οΙUVtαι της cψ,yης μου 
τκΊ: μιέιτw.ίλα, οχι CJ'tirJ μύηση, ναl στη ΟΙ'ΙΟΟΙρα -
'Η 'Π10!y)KCJI01μJLα 'Πlεiννα των παιδιων 
ί,χινηιλαυεί α�μάιτινη .ΚJηiλι(ιδα την 
κα;ρδuά ,μου, σί τuλπ];-yες τοο κό<J!�· 
ιφοuyες στο �fψα μου. 01 πόλιεις 
11:ού ΠOVO.UV Π,f)6'ΓQEIL \Λα "W!μiί!σουν Φ,ως, 
σαιρωισrε τα δάηφυα :με τ�ους ό:yωνε.ς 
α.ψαυy11<ιραστητε τη, ,μιηrτ>έρα γη. 
κι �'\Λα<; α�ρω-rοος να 'Πiονάει στ,ο 
σόμ,mχν, κ.ι• �;y'ώ ικι' έyώ 'Π!Ο\!ω. 

Ήμιανάπαuση 

οι στρατιωιrες �ράιστ�ηικα;ν 
να ύτηηιρsτοον τους �Ρχ<:>ντες. 
"Αψιηισαν τlς άσιn!uδες, τα τόξα 
καl τα Μ,ρο;τα. Sέ.σψ�ξαν τα
διέ,ρμοrrα της πεjp�κ:εψο;λα(ας 
οπό -π;ρόισωιΦ. Δέrν ύιrοη;ρετοϋν 
ο:yρυτuνα: )'ILO: a1<1ιώδεις_ έΧθρούς, 
για αtώv1ιους έχ�ς. 
Κ,ό:iθη:σαν ησυχοι _ στο
άm:έναwrι καφ,εΊΛεδόημ 
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-ιτ:αp'],yγsιλαν ήιδόrοοτα 
διριοσ,uσrιnώ:, �ι μάwιατ-α, 
,φοτψησαv νά ,τοοϋν κόκα - κfiλ:α 
άψήrνανrας τά δm:iλα 
(1t!ηχλόη. 

(Τlά τύμπανα της βροχής. ·εκδ. Δωδεκtιτη d)ρα, 'ΑΒ. 1873) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 

'Εγώ, fvaς οfκοδόpος · 

· Αύτο τrov θέλω τrοιητές. 
yια να σας νιώσω, 
εΤν' ενα ποίημα μικρο σαν στrίθα 
πού να μπορεί να τrvρπολήσει τήν καρδιά μοv 
αΕvα ποίημα τrροσφάyι 
στή μποvκια τοϋ ξεροκόμματου 
να νοσ'Τιμεύω 
τή συζήτηση μέ τούς σvντρόφοvς μοv. 
καρφί άνάμεσα στα δό:ντια 
να τ· άvεβάζω στο γιαπί, 
φτερό, 
να μ' άνεβάζει αύτο στα vψη. 
Νόμισμα vα ΤΟ ,rετω τα μεσημέρια 
στης καλης μοv το μοvyαδοκόφινο 
v· άvαστηλών' ή λάμψη ΤΟ κορμί της 
ν• άvτιφεyyίζει το χαμόyελό της 
στή ματιά μοv. 
αΕνα τέτοιο τrοίημα 
εΙναι πού θέλω ποιητές 
yια νό: ύπάρξετε, yια ν& υπάρξω. 
Σύνθημα καί χαϊμαλί 
στα στήθια τοϋ παιδιού μου 
όταν θό: yίvει φοιτητής 
Πολυτεχνείου. 

'Αλλιώς, 
όσο κι αν θέλω νό: σας περισώσω, 
θα σας ξεγράψω έyώ, ενας οικοδόμος· 
εΙναι βαρια τα σύνεργα 
κι ό χρόνος λίyος 
yιό: νό: μπορω νό: κοvβαλω τούς τόμους σαs 
στα δόντια. 

(ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤQΡΙΑΣ ΜΑΣ, εκδ. 'Ιωλκός, Μάιος 1975) 

. 

,· 

. '�i 
◄ ,,,. 

. ,, . 
/ ." 

1978 1 

1 



19176 .ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΕΣ:ΥΗιΣ 1. ΓΑΝΩΤΑιΚΙΗΣ 

Ό δόν Κιχώτης 

η σηιμceσ>ίο: εί)CΕ αν σι καJλύ�ες 
,μετατρέ.ιιrονταν σε ικόJστρα; 
οι ά!εράμυ.λοι σε �ΚιΟUς, 
τ' 001<,uα: τοο ιφασιισϋ 
σ' δΠUΚ!ί,ι,6uνeυς έχ�ρούς; 
τι <Π](μασία εtχε &ι ή Δ�ινέα, 
ή είηεw�,ς κ1ι,ρά των όνεΙLρων του, 
ηταν ιμuα: κοιw� &rοηιρέrrρια; 
n σηιμσχri.α: είχε έαν δ Πάνrοο 
δειν η ταν δ εύyιεινης άκόλ.οuθος έ� · 
Ιιπιοοτ�η όfι..Jλά ενας )ΙΙΕΙλοίος χωρuκός; 
n κιι αν τό σλDγό τα, 
ηταν τrιό tσ,χνο άm:ό ψάνταqμα; 
τ:ι κ,ι άν ε)('UΟ"€ ,καυτά δάκ,ρυα 
ο' ανθρώπινο 100Uψάiρι 
-rοού δεν fιταν τι�ρα:yματuκό; 
τι κι αν ητccνε '!OCXMt'<X !!:τlαuμκχ;
νά 'ΠJΟΙλειμιήσε.ι έναντlιον φpΝtαστuκων 

τιψά�ννων; 
τι ΚΙL dν .τον κο,ρόιδωαν �κιείνοι 
,τοu γ,εινναϊα ,φόσψφε νά �ιοει; 
n κι αν τόν �ικαν �έ!κιεϊvοι 

,rού �οή�ΙCJιε; 

τι κι αν με τα κατqριθ'Qματά του
•κατάrντηισιε τό γ�ειλκ>�ο ύτrαΚΙεΙ4[-.ι!ει'\ιΙΟ της Ί,σιrο:vίας; 
Παρ' αλJο 'Πlα> οί έ.χθροl 
καl οί ικίνiδυνοι ητοw σ.1<1ιές· 
στιη. φανrοοία του, ιμάχονοο;ν
yuα: νά �οη'fh']ιοοι τούς ι<ιατατρε)llμένους 
κα:ί -οους άtδύνατους. 
Κ,ι' ε't)CE άικqμη καί τn\ οm::ά!νια 
tκανότητο: να ,μειτα:τρlέ.'π!sι 
,κοθετl τό ο:σ'ΚR'lιμο σ' &μορψο 
καθε-rl τό ι!>άρ�α1ρο σ' εύ)'ίΕΙν�Κό. 

(ΟΟΙΗΜΑΤΑ 1962 - 1973, Βοστώνη, "Ιούλιος 1975) 
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ΔΗιΜΟ�ΣιΘΕΝΗ Σ ΚΟΚ I Ν.ΟΣ 

Μοvόλοy.οι 
' 

' 

"Ενςχς έpημirrης �·· στο -iτιλη&ς κ:άι σrrιηιν έmτέ;ρα 
δεν θ' �κιΟ!λιοοθήισω τη.ν τrο,ρει!α: των ,τοιηrrων . 
ιμαιyώινοvrας τούς σrrεναw� και τ« ·πtέ:τοJλιcχ' της ροδα!κινιας 
-rολάϊ �• τόν ·�α1<ΙΨΟ ψωψ<> των καλαμώνων; 

· 'Έρχονται '!Όίισω •μιου οί σιδειρέν.tJΟιι άτvθ�
με την σιιδειρένια 1καρδιία καl μ τη θΙόιλοΙσσα 
,μ,έισια στό τοε•λώρuο στ�-το,υς ... 

· Ποιος θα τους δώσει ε.-να χέιρι ά\Αθ.ρώrrcwο
�· ι!να δνεφο ζεστό στnν 'Π!εδιάf>α 'με την �ρα
yια να ψυlt!έψουν τα �ια λοολοοδ'ισ: της άνοιξης

' ' 

,οού fμιειννε σrrlς ,κοόνuες των μκ.ψων· να κ01ρτφεϊ
. τους yλΟU'ΚΙΟύς ί'ΙtΠ1!Εϊς νά pouv !tνας,, ενc;χς στον όjρtιζοντ�;
Θα κρατήσιω το ,ψωi� στό �ι\ΛΟ :μιττ,οJΛJΚό\Λι
yι.α νά ιμιιλήισιουν, ot νέσί ανθρωπσι 1μέ το Θεό
για ενο:ν δρqμο στη� �ρη !ιρ,ηιμι!α τfj� �Μlς
η στην έ�ηιση ιμιας ά;νώνφιης y1� σrην έικ.κλησιιά.' ' ' 

Πως νά ζήσαιμιε ιμοΜά!χα _με τη,ν ψωνη, των 'ΠΙΟΙJΥ)�των.'!Του εμa.νειν ώς yλLνκοοuκρη εύωlδιtα ριΕ!Lκιης� 
ΠφΙJΟΙσόrrεpον οόρανό στην ψτωχή � ΙΚόμιη
-π:ειρι'μlέ'νC>ιι'Ν ά:rοο ,μας οί σιί&ιρένιιοιι -�ι

·' 

1 ' 

.προ σ ε_u, χε ς' 

'Εστα:u�μεινε. 
ή -γη ενα 'ΠΙΟjf)ιrοκάλJι στα χέρια Σου 
... ιέlδω, σπηv · Ασ:ια, ειtτοες 
οί. cb.ιθρωπrοι θΙα ψιπέψοον φοινuκόδiε.ντρα 
σιτlς κίτρι'ΙΛδς &μμουιδtές, · oτCΙJV eρχqμαι 
ffi:x ξιύmινοϋν τα ιrοουλιι.α τtς νύχτες τον Αϋyουσrrο 
και παrι:ώνrας 'Ιτ�ό1νω σrrοος ά:φ,ρούς της_ WΑλ� . -
1μέ την �α\Λθή ιμοο κ.qμιη τt1λιyιμ�έιw] ατι:'.> ψε,γyά.ρι 
θΙα ικόlνω νά �νουν τα στόJχυα 
τους καρrcούς νά ώρψιάΙζουν την αύ)'1ή 

- -----
- ----

_ __ __ ___._____ --- --



1976 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

μέ τή,ν ανό!σα μου 
rπ:ού ,Θlά y�ομίζε.ι τό yuoRo λ!ευ1<1ά κρ(να. 
Οί ΤοΟ'Ρ'κ,οι, οί 'Άραι5-ες, -οί ΓΤέ,ρσες, οί Σ:λά/;οι 
Οά ίl!Ε.Ύάξαuν τά &rολα τους στο δρqμιο1 
yuά να 1τcqροuν drrr' το χέφι μου η)ν εtρή,νη. 
Ξέιρουν rπ:6?ς δεν ηρθα αιπ· τη λ�μψη της πορψύρας _ · 
να ψέ,ρω τ,ο θέαμα των 1μιαιΑοjμ,cςχων 
και τον τcqροr}'1μέ,νον ϋτττνο dt"o τqροαΊ<ΙέJψσfλο των ψτωχων. 

"Ειλ.α, Κύριε με 't'OV ά!ΚιCσ\.10Ιινο στέψαnιο, 
ν' ά:'Π!λώαεις το �έρι Σου 
σrοον κ�ρψο των αδΕ/ρψων 100IU 1καρτε,ρουν. 
·Εικ�ε,ϊ ζοοταLνειτ:αι 'δ. λόγος ,καt το ονεφο
Ί<Ιαl Σ ε ,τ,φqμένσυν
στα 1<1ά'τϊερyα καl στlς λ�eωψ,όιροlJς 
yιά να ψέιρaις τ,ο �ρό,νι�ο τόξο 
1tlό1νω• drrr' την ψ.εyqμιενη (;ά'rο. 
Χωιρlς την nΌψοοσία -Σου · 
ε'ίμαοrrε. 1μ,ονό:Jχα �να δ.\ΛΟΙμα κε'\Λο 
ΊτJου χjpaιάζεται σίψ�αλα καl ,λJέξιaι1ς 

(Η ΓΗ ΚΑΙ το ΝΕΡΟ, Άθ. 1974} 

ΕΥΑΓΓ,ΕΛ:ΟΣ Ν. ΑΣΠΙΩΤΗΣ 

Μι\ ν π ε ί ς

Ποτε μήν τοεϊς ΚΙΟιψάστηικα. Κι' αν τύχε..ι 
κ,αl κ,οuραατε�ς ατ�ό δρqμ,ο σου •να μ,ή!ν το τοεϊς. 
Ψηiλα τή ψρά�ουν τη ζωή μας wίχη 
καl δύισΊ<Ιdλα νά ζή.σιaις κείνο η:ου ίl!οθεϊς� 

'Αικώραστος νά σ�ρνεις στρο.rrακόπος 
τα ι;ή1ματά σοιυ στην Αitώ\Λια 'Ανο:τοιλή .. 
Χαμένος της ζωης 11Jοτες ο κό-rοος. 
Σαν ηλι,ος κcmι 1μeσα 1μου ψεy-yοι5-α°λJεϊ. 

(ΑΡΠΟΚΡΑΤΗΣ, Νέα Σ�έψη, Άθ. 1973) 
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ΝΑΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 

Ρόδο 

Καρτερuκα 
�ια στιης yιης τα σπλάχνα 
την 1Τροσδιοκ(α τοϋ eλαστου καί των άν.θων
έvτός ιμου •Ι<Ιλεwω.
Μές στή σιγιή, 
,μ.ές στό σκοτάδι 
τόν 1Τόθο ιμοο ό:wφαί

νω:ρόΙδο νά: y(νω. 

Βιλαστάρ,ι ... 
Τιη χαρά ,μιου e· άνα.6Μίσω, 
την εύωδιά, J'ό �μα 
τή χαρά � νά: σταλ!fοω.
}αιιμοός δροσιας
κϋμα φωτιας 
,τη;γαι νοφέρ,ν• tΊ ρι(ζα μου ΙΚ� 'ΠΙ{νω 
ρόδο νά yι(νω. 

Ξεσιπάiζει lfvα �100ψιπ'Οάκι, 
-yέlλιο -ιταρθlενuκό στή χτΟση, 
,μορφή λαιλιούδι"Ί στό φως, 
στην �ακ;,η άvοιι)1μlένα μάτια. 
Ρό'δο θά ροδr.σeι. 

Ρόδο έικατόψuλλ.ο. 
Χέιρ,ια έ1κατό 
στόν ούρανο την· ΤΙJροσ,εuχή μοιυ ύψώνω, 

. � έ�ατό tΊ φωνή να eρε.ϊ 
m &�ι νι•κηψρα τήν κ,ρα:u'Υ')\: «Θάνcrrος στοϋ 1μαραχ:,ιμοο τόν τιόνο:t. 

Τον οmόρο νοι�ώθω έντός μου, 
με κεvτα 
στην ,φώϊιμη, δριμή του να ξεσττάοει,
νά: ,τεραι,ει 
τό 'ύδιο καρ,π:ερό σφατ-ί.

Πέταλα, 
'Πέταλα μαδουν στη )ή. 
,αικνώνει μέσα 1μοο σκστ6f.ι. 
Σ ι)'ή. 
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Τ' ονειρο άνυψα(νεται τοϋ σπόρου
ροδοι έικατό�λλο να y(νει. 

Τρuψερή, 
μυστuκrη 
μψφ�κιη, yαλή·νη. 
Καl ,ξ,ά<j)νου ιμι' άστρα-rvη, ,ι,:ωης.

Τόν ούρανό έντός 1μου κλείνω καl τον "Αδη:. 

(Άνέ�δοτο) 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΜΑΝιΑιΚΗ - ΒΟΥΡΛΙΕΚΗ 

"Ως -ιό θάναtο 
u Ως τό θάνατο φτάνεις ψυχή μοu 
οταν σε δυναστ·εύει :δ 'Π!όνος ! 
Καl τόσο δεν τόν αντέχεις, 
τόσο Ιδε y(νεται μαζύ του νά ζfjς, 
'Π!Ού cί,ξαψvα, έΙΚΙεϊ μοο' στό κορύψωμά του, 
μόνη σου ανοίγεις μια ρωyιμή, 
για να δρμήσει ή αίσιόδοξη α'ίσιθη,ση 
ικι' &λα λαμ'Πίpα κι' δλα εύτυχισμένα 
πάλι νά τα δης 1<ιι' δ πόν�ς ε,κ;rnτωτος 
ν' ά:yνοη,� ,καί να .Ε"Jεχαστη ! 

1 1 
Λύτη τη δίψα της ψυιχης πως να την ξειδιψάσοφε; 
Κά:θα φορά 'Π'Ού φτάνει στ' όνειρευτο τοιπ:εiο 
1καl σιrηιν καθάρια του :ruη.yιη. -σικύ�ει να :π:ιη, 
ερη�μο άντικρύζει ... 
Μιά οαση καl πάJλι, χωρίς πηγή καί ίσκιο ! 

1 1 1 
'Αναρωτιέσαι τl 'έγινε ή άyάπτη ! 
Άρρώσιrησε ! Του θανάτου επsσε 
καl δε λέει να πάρει φάρμακο ... 
Έκεϊ �αθειά, στον nυρηνα της, 
ζη πάντα ή δύνcψή της, ενας κόΚJκος 
ά:θέατος στο γυμνό μάτι, ετοψος 
ν' ανάψει τη μεyά!λη φωτιά 
πού τώρα πασκίζεις ν' άναχαιτήσεις, 
σ' ενα μι,κρό κόΚ,ΚΟ ράδιου να μετα�άλεις, 
&θέατου στο μάτι μα πάντα 
,με την άνυ'Π'0ιλόyι,σιrη δύναμή του 
να yρηrγο,ρεϊ ι 

(' Ανέ-κδοτο) 
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ΜΑ,Ρ ΙΑ ΜΙΧΑιΗΛ - Δ,ΕΔΕ 
' -j 

\ 

"Ενα μέ. τό άπειρο 
Είμαι ιμι• άσήιμανrη σrι)'Ιμη 
Μ,uιφο· ση.μόf>ι μόνο 

, σtοϋ χώρου τίς eκ:τ:ά�σιε.ις. 
Μ• 

,
άπtό τη λCyιη, tτ�τη: γη 

1του έιξουσιάζουνε τά �ήιματα ,μου
βάρκα .μ: δ).hχρuσα ·κα,τη:ιά
κινόΕ,ι ικαl 'Π'άει ή καρδιά μοο, 
τούς λογισμούς νά ταξε.ιδέψε�,
στα μάγια τοϋ Mεym>«>u Κόσμου 
.,τιηyο:ί-vε,ι στ· · &πρα να μαζέψει
τοο �οϋ την άιτειραντωσύνη, 
τό φως των ούρανων, · 
τ' δνειρο τη γαλήνη 

_ καί νά τά φέρει έντός μοu, 
μη,νqμοπα ιφυφά της rn.όισιης,
νά νοιώσω σάν 1με 1φιί,νο μ�μενο 
το εtναι ιμου με τ• όmlεuρο δέιμένο 

Αύ-ιΌαναzήτηση 
,Πλανέjματα του yαλανοΟ ούρανοϋ 
μάγια τοϋ λουiλοuδένιου κόσμοο 

Ί 
1 

' :1 ' - ' 

1 

. στο ιμαyuκό 'ταξιeίlδι ένtός ιμοu 
σεφηνες σείς καί ξωτuκές ' -
καl •γω 'Οδuοοέας ταt:ι&uτης . . · · 

1 " σφ�χτα &ειμένος στο κατάρτι. · Μέ �αισαvί,ζιει άλόmγrα ή φωνή_ σας. . .
r:λuκ,ος 'δ άιφανισ�μος 1μες το χλωρό νψJ1ί σας .

·ι μα έyώ ,μεσ' της ψυχης 1μοu -θέλω να φιrάσω την ά'lt'iJt•
δραχ.όσπαρτην Ίθάκιη.
Θέλω τ' · άνθρώ,tινο εtναι 1μου ·

· 1 

�αθiειά eκεi μέσα,\ά �ρω
καl ναχιει φως και νάχει κρίνα
'Π'Ού άτΜ.6χερα να ικόψω καl ,μέ •κεί'Ι:'(Χ

1 

. να στρώσω στrρωιμα στό �ο:Ιθ:ύ 
στο φωτfινό τοο-το yικρειμ� 
κι·· ,ιέrπάνω του να yειlιρω ξιένοιιcrοτη 
κι' αlώνια. κ.αί yϊλ.uκά v• άνα-ιτ'αυθω ... 

(Άνέ:κδοτο) 

- -
-�•1 
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ΝΙΚΗΓΓΑ.Σ Δ. ΚΩΝ'ΣιΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Πορεία 
Πορευqμαχ;r,rε τώρα στα fhήιματά σου, 
άJκαλαuθοQμε τ' άχνόψια σου Μεyό:ιλε Ψαρά, 
πήραιμιε τόν tδιο τραχυ καί δύσ(hατο δρόιμο 
που ωυ με την τdίστη σου Ι§δειξες. 
Βαδ(ζοιuμιε, �ο:1δtζουμε ό:Ιστο:1μάτηιτα, 
- -τά: πόδια μας ,ματώνουν αιτ:' τlς τσέτρες -
εΙvαι ιμο:Jκρυς και δύσκολος δ δρόμος,
οιμως .ά!κοιλιουθιοιQμε την 'Ι<,Μ)\ΡΟVΟΙμιά σου.
Άγόyyυστα, χqμΟ')Ι\€.λασtά, ,μ' Όλuμrrοι:α άταραfJ(ο:,
&rως iμ<χς ιtμαlθες ν' άναΟ'Ο!ίνοuμιε, νά: ζοQμιε,
·άκαλ,οuθοϋμιε τά: Ιc!i)(νάρια σου Μιεyιάiλιε Ψαρά,
'Π'ΟQ � ιμε την 111Ιστη σου ffiειξιες.

(Ά'Ι<l:κδοτο) 

ΛiΟΥ:Κ I ΑΝΑ ΜΑΜΝΔ Ρ ΑΚΗ 

Έ πι τά φι ο ς 
Βαρεuό:: ιμια 1μαuσuκη (hyαίνει ά:πό πύριw� στοά. 
Τά #ρια, ,ματωμένα, σηικώθιηκαν ψηιλά, 
ζητοονε φως. 
Τά χειίιλια ξεραiθήικανε, δε (hyό:ζουνε λαλιά. 
ποθουν, μα δε μτrοροίn.Ε ν' ά:ρθιρώσουνε κ,ο�.έvrα. 
Πίσω γ,ιφεμός. Καl τό φ,�λlί, ετν· α�μα άστcημάπη,το, 
ε1ναι ρομ<j>αί:α, ,κ�μιματιάζετ' ή •καρδιά. 
Μαυρο τό σύννεφ,ο. Παράφωνα χαροuμενα τραγούδια. 
'Ένας χλcφός ικι ενα κε,ρ(, που σ(hή:vοιυνε τη νύχτα. 

'Ανάσταση
'Ένα φιλί καί τό ·μαC:φο yίνΗ' α:οπφο_ σιό: τrsρuστέρι. 
'Ένα χαιμ:όγιελο ,κι ή θα�μπή, μέJρα λcημrrοοκ,οπάει. 
Τ άστρα ΊΌληιμιμύρα στό σκοτό!δι. 
Ή παyωνια yιλJυκεια θεριμη,. 
Ή νύχτα, φως, ,του δε- θα �ή1αη, 
ιμ�ηδε οί '!Όλη,yες ματώνουν. 
Παράλυτο κοριμl καί 'Π!εpπατό!ε,ι. 
Κάπο�ος (hο�ος ιμίίλησε. 
"Ενα ψιιλί ά)ι<,qμα δίνω-και τ' &στρα γίνανε δια;μάντι. 
ΕΠν' ή ψυχή, ,τιου δε 'Π'Θθαί'νΕL. 

(' Ανέκδοτο) 
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ι Στό βιβλιοπωλείο μας θά βρήτε δ,τι βιβλίο κυκλοφορεί στά έλληνικά :γύρω 

1 

άπό

:_ '

Ανατολικές Θρησκε

ί

ες 
- 'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία καi Μυθολογία 

1 
- Παραδοσιακά κείμενα 
- Γιόγκα
- Άπο�ρυφισμό καi Μυστικισμό

1 - Κείμενα καi μελέτες χριστιανικών βιβλίω\. 

! 
- Σύγχρονες άπόψεις τής νεωτέρας ψυχολογίας.

; Μερικές άπό τiς έκδόσεις μας:
1) Μπόρις Μουράβιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος πρώτος, δεύτερη εκδοση μέ έντε� 

· λώς νέα μετάφραση.
«Στη σύγχρονη καμπή τής 'Ιστορίας, δπως καi στην έποχη τής έλεύι;1εως

τοϋ Χριστοϋ, ενα τμήμα τής αύλαίας εχει άνοίξει. Έτσι δίνεται ή δυνατότης
νά μυηθοϋν στη Θεία Σοφία, την «μυστηριώδη καi άποκεκρυμμένη» δσοι θέ�
λουν νά προχωρήσουν Πέρα άπό τή γνώση που προσφέρουν τά βιβλία, δσοι
πραγματικά ζητοϋν νά συλλάβουν τό νόημα τής ζωής καi θέλουν νά κατανοή
σουν τί σημαίνει άποστολή τοϋ χριστιανισμοϋ στή Νέα 'Εποχή!».

2) «Η ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ψυχολογικές παρατηρή•
σεις: Κάρλ Γιούνγκ. 

«Μιά καi εΙναι άναπόφευκτο γιά τόν ανθρωπο νά έγκαταλείπει τό σώμα 
του καινά δοκιμάζει την έμπειρία τοϋ Θανάτού, είναι άφάνταστα πολύτιμο νά 
γνωρίζει πώς νά συναπαντήσει σωστά τόν θάνατο, δταν αύτός ερθέι. Ή Θ.Β. 
Τ.Ν. μας γνωρίζει, δπως εκαναν τά 'Αρχαία Μυστήρια κι' δπως διακηρύσσουν 
oi Ούπανισάδες, δτι ό άφώτιστος ανθρwπος συναντά τόν ενα· θάνατο μετά τόν 
αλλον, άσταμάτητα ... i>. 

3) Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, τοϋ Δ. Α. Ντίναχ. Μιά άληθινή ίστορία
τοϋ μέλλοντος, γραμμένη στiς άρχές τοϋ αtώνα μας. Πώς θά έξελιχθή· ή νοο-
τροπία, ή κουλτούρα καi ή μεταφυσική άναζήτησις τοϋ άνθρώπου τοϋ δυτικο-
ευρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ. ι · 

Δύο τόμοι χρυσόδετοι δρχ. 440. 
'Επίσης: 
4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣJΉ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» τοϋ Πήτερ

Ούσπένσκυ. 
5) «ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ» τοϋ Καλiλ Γκιμπρόν.
6) «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥ ΛΟΥ ΔΙΟΥ» Μετάφραση άπό τό

Κινέζικο πρωτότυπο: Ρίχαρντ Βίλχεμ. 

1 

7) «Ο ΦΑΡΑΩ ΑΧΕΝΑΤΟΝ» του "Αγγελου Προκοπίου. 

1 

8) «ΑΘΗΝΑ» 'Ιστορία Πολιτισμοϋ, τοϋ ίδίου.

. . •· .. 
----------... -... -. -----. -. -.. --. ------� -... -�..,_,.._�� 
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.. :: 
g εϊτε σε θόλασσα, εϊτε σε βουνό Η 
!i άπαραίτητη συντροφιά σας ii - :: :: " -

Η Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔ·ΩΝ Η 
♦♦ •• 
- -

ji Του π Α ο Υ Λ Ν Τ Ι Ν Α χ ii 
ji Δι�βάστε το θαuμάσιο αύτb βιβλίο, ii 
:i n 

g άλλα σε διακοπές, με ήσυχία. ii.. .. ff Λυ,τρωθη1τε καί f.εφuγετε ιόπ' τη μονοτονία καί τή ρου,τινα τηc:
ΞΞ :.: 11ληκτικηc: γύρω σαc: καθημερινοτηταc:, απολαβαινονταc: Ίη συντρο :: .. .. 

:: φιά τηc: Κ Ο I ΛΑ ΔΑ Σ ΤΩ Ν Ρ Ο Δ Ω Ν τοϋ Ντιναχ. Είναι :: 
!i ή π ρ α γ1μ ο τ I κ η ιστορι-α ,μιδς μεγαλης κι' αληθινfις άγάnης που Ξ!.. .. 
;: σvνε,χισθηκε περα όπ' το θανα"Γο (σέ άλλη Ζωή). :: 

Η 
Σδc: προσφέρουμε τούc: δύο τόμουc: σέ τιμή πολύ ευθυνη, «ΠΥ- :Ξ 

fi ΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (ϊπποκράτουc: 33). Η .. .. 
!: Αν σδc: ηοϋν οη ,έf.ηντληθη, τηλεφωνηστε στόν μεταφραστη :Ξ 
ii (7'17<172 καi τό βράδυ 721575). ΞΞ .. . "fi Ό Κ.εντροευρωnαίοc: (-καί ,κα'Τ'ά σύμπτωσιν φιλελλην) έκπαιδευ-

ΞΞ :: τικόc: Ντιναχ δέν είναι δυνmό ν�ά βρέθηκε έΕαφνικά προικισμένοc: :: :: :: ":i 
μέ κα"Γαnληικτική λογοτεχνική φλέβα, ωο1ε νά μπορη έ:τοι, νά μδc: 

:Ξ Ξ: όδη,γn σέ τcιισεc: πόλειc: τηc: μελλοντικηc: Εύρώπηc: τοϋ 3905 μ Χ :: 
ii κα-ί της έπόμενης χρονιδς, δινοντας τις όλοlώντaν.ες έκείνες nε· ΞΞ .. .. 
:: ριγροφέc:. Ουτε καί ·nροφήτηc: μελλοντολόγοc: είναι γιά νά μπορn :: 
:Ξ νά τά γράφη ·όλα κείνα ετσι συγκεκριμένο και ,μέ τόσεc: λε.πτομέ- Η .. .. 
:: ρειεc: Ούτε κι· έ.κπληκηκέc: ένοροηκέc: ικανοτ,ητεc: κατείχε. Πρό- :: 
Η κειτα1 γιά ένα όπλό μεταψυχι,κό φαινόμενο. ιάnό έκείνα πού στις ii .. .. 
Η '·Ινδίες π χ. ·είναι πολύ συχνότερα, άλλά σπανίΖουν στήν Εύρώπη tΞ .. .. 

Η έf. aίτίος της «ύλικηc:» ύφης τοϋ Δυηκοϋ -nολιησμοϋ. Χάριc: σ· Η 
:: -ούτό τά «είδε» καί τά ,,εΖηοε» δλα έκε(νσ Φαινόμενο ποραψu.χο :� :: � 
:: λογίαc:, σπάνιο σέ άδρότη,το, ,μέ κοθορέc: καί ιωντονέc: «ιόνομνή- ΞΞ 
- -

::· σεις ηρουπάρΕεωc:». :: 
Η Είναι «ό ανθρωποc: πού ειησε δύο ιωέc:» κι· ί:'-τiσι μπόρεσε κι ε· :Ξ 
.. ....,Ί •• 
:: εγρσψε τό «λιά'β στόρυ» των Εύρωποίων, ,πού κο"Γσδείχνετοι άvώ- :: 
Ξi :: 
:: τερο κιι' άληθινώτερο απ· τό «λάβ στόρυ» τό 'Αμερικανικό Δια- :: 
:Ξ βόστε τi}ν «.Κοιλάδα των Ρόδων» (μέ τή σειρά, δχ� •6ποσποσμοτι- :: 
:f κά) όπ τή,V άριχή ώς τό τέλος. Είναι ένα όριστουργημστικό · κει- iΞ 
Η • -

:: μενο, 'ενσ άληθινό τσΕίδι στήν Εύρώπη των μακρυνών έκεινων :: .. ..

:: ιμελλοντικών καιρών. :Ξ .. .. 
:: Έλδτε σέ μδc:: «ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Ίπποκράτουc: 33 :: 
:: Τιμή κόΟ"Γουc:: Κά.θε τόμος δρχ. 185 (σύν 35 χρυσοδερμα:rόδετοc:) Ξ: 
�: :: fum ·:.::.:.::· ·· · · · · ·· · · · · · • • · ·· ··· · · ........................................................... ::♦ ........................................................................................... , 
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ι:οφία - Γνώσέις - 'Ιδέες· 
Η Σ ΟΦ I Α 'JΌΕtf)'Uδχεται λιyώrτΙΕΙρο σ' δ,τι δια(;άiι,iομε κο:1.' 'Ιίερισ

σότ.ε,ρο στο 'Ιίως άrντιιδροyμε <Χ'Ιτό τό διά(;ασμα. Λιιγώτlε�ρο στηιν 'ΠΡ

σόrrητ�α ,κα,ί 'Π'ΕJΡlιΟΟΌΊ'Εiρο στ�ν ίt'οιάτιητα των � ιμ,αι;. Λιyώ
τε,ρ<> στη C>1UCJ'σ�ώιρεuση yη11οrνό'Όών κα:ί όνοtμιάτωιν, -π.ε�ρισσόιrερο 
στήν γνώση άρχωιv. Λlιγώ,τ�ειρο qτφ, κcχτοχή ίiδεων ΙΚΙΟ]l 'Ιίερισσότε
pΌ σrοόν όιρθό rτράπο )(Ιpt'],σ�μαrrοuήpεώς των. Λιιyώιοορο σ'&rι σuλλέ
yομε καl wμ7Π!Ει ν' άtπ'ορρίψωμ,ε, περLΟΙΟότερο σ' δ,τι άq>αμaι:ώνο
με στιον ΘΟΙωΙΤεpuκιό μας έαυτό, 11.1Ού είναι il άJ6άJνατ� <ΧΤ\Ι't1ΟΟΙαΚΙλα:
<JΙις της ψυχης. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

* 

"Α θ ,, · 
ν ρωπε .. .-. 
' 

«Σκέψεις κι' έρωτήματα» 
Σ-τό, βαθεια του Είναι φωσφο-

ρίζει ρανίδα ... Του Μυστηρίου 
τάχα τό Φως ... Ευτυχής δποιος 
δύναμη εχει να νοιώση, να iδη 
καi να διαβάση το θ :ϊκο του 
νΑναρχου δωρο. 

Μά, της ψυχης τά δρομάκια, 
κύκλοι, δαίδαλοι, πέπλα της νΙ
σιδος άσή,,;ωτοι τ·α σκ:cπάζσυν .. 

Σκεπασμένα τα· λόγια �ων 
Γραφών καi παρ�ποιημένη ή 
'Αλήθεια ... κι' δμωc;, ύπάρχει ή 
Όδός ... Στ' 'Άγια του Χριστου ι 
λόγια ... 

ν Αν Πίστη δσο ενα κόκκο συ
ναπιου εχεις, μπορείς και βου
νό να κινήσ_ης ... Νά, ό δρόμος. 
Νά, ενα Φως ... 

Κι' άκόμα: «Άγαπσ,τε αλλή
λους». Νά, κ:ι' αλλος δρόμος που 
σμίγει δυο ρητά. - Πίστη'- Ά
γά1_tη -. Δείχνουν τ, αμετρο 
της �είας Σκέψης το βάθος. 

«'Αγάπα τον πλησίον σου ώς 
σεαυτόν)> .•. 

Νά! του Είναι ρανίpα ... Φως 
που λαμπυρίζει κι' άκτινοβολεί 

' , 
\ 

στην ψυχη ... 
Στάσου άνθρωπε ! .. . WΩρα εί

ναι! ... νΕφθασες στου γκρεμου 
της διαφθορας το χείλος! .. Στα
μάτα τον κατήφορο κui κατέβα 
από το ϋψος του Έγωσμου, της 
μοταιοδοξίας, · της ζηλοφθόνιας 
1.:αi τα αλλα σου τα πάθη .. . 

Βουλιάζεις... βουλιάζεις .. . 
Σταμά-τσ, πάλαιψε!... Ή μετό,
νοια άποπλύνει, σβήνει, την 'Α

: μαρτία, τα ρύπη ... 
Σ·ιησε λάβαρο τώρα καi σε 

του·.:-α ·rου Χριστου μαςτα Θsό
πνοα λόγια. 'Αγάπα! Ναί, · «'Α
γάπα καi τον 'Εχθρό .σου ακό
μα». 

ΖΕΤΤΑ ΔΟΥΚΑ 
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Ό φόβος για -ιόν θάνατο 

, Με ποιον τρόπο ή σημερινή ·κοινωνία προσ_παθεί να 
έκμηδενίση το πρόβλημα τοϋ θαvάτοu.-·Ο κοι
vωvιολόyος Σαμπί το • Ακοuαβίβα άvτιμετωπίζει 
τα προβλήματα που δημιουργεί ό φόβος στην 

σύγχρονη κοινωνία. 

ΤΟ ΘΕΜΑ τοϋ θανάτου είναι τομ
nοϋ, όπως ι'jταν τό ,σέ!Ξ στήν 6ικτω• 
ριανή έποχή. Καί διμως, μέχρι nρίν 
όπό λίγο χρόνια, δνδρες κοί γυναί

κες έμεναν ήσυχοι μπροσrο στόν θά
νατο, μέ •ήν ίδέα ιμιδς οίώνιος Ζωης 
κοί συνεπώς δέν φο6οίίνταν νιό .μιλή
σουν γιό τόν θάνατο. 

Ή: nαρη,γορητικ!ή αύτή δποψη δρ
χισε νό -nαραιφόΖη: ή κρίση των 
θρησκειών, ένός ηαραδοσιοκοϋ τρό
που όντίλη-ι,ης "Ifiς θρψκεiσς, όπο
μσκρύνει τήν παρουσία τοϋ θανύτου. 
ΟΙ νεκροl δέν βρίσκσντοι πλέον με
τα!Ξύ μαι::, ,ό νεκροταφεία όλο καί 
πιό μακ,λ,a, ηαίρν.ουν τήν δι.pη μη
τροπόλεu.ν ϊΟϋ δλλου κόσμου καί 
δέν !Ξέρομε δν τό .κοιμη'rήpι μοιάΖη 
μέ τό περίχωρα ι, δν σl\μ6αiνη τό 
άντίθετο. Τό νε,κροΤαφείο έ!Ξ δλλου 
μεΤαβάλλεται σέ ψυχολογικό κρεμα
τόριο της σχέσης πού ύπηρ,χε δλλοτε 
μετσ!Ξύ Ζωντανών κσl νεκρών. 

ΟΙ έπικήδειες τελετές γί-νοντσι 
σύντομες καί όπλές, δλο καί πε,ρισ
σότερο τlς Ζοϋμε οό:v ,ι<Jάτι tnoύ ,μας 
uποχρεώ,νει νό fρθωμε σέ έπαφή μέ 
τόν π-όνο όπό τόν όποίο, συνειδητό 

η άσυναίσθη'rα, προσπσθοϋμε νό ό
παλλσγοϋιμε. 

'Αρνούμαστε τόν θόνατο πέρα όπό 
όποιοδήnοΤε πρψπάθεια Ύό τόν έ!Ξη
γ,ήσωμε, νά τόν Ζήσιqμε, νό τόν κα
ταλά6ωμε σόν ένα φυcικό γεγσνός. 
Προσπαθούμε μδλλον νό τόν όγνοή
σωμε, νό μ,ή μιλδμε γι' αύτόv, νό 
Ζοϋμε σάν vό ·μή ύπόρχη καί σ,όν νό 
·εΤνοι κόιτι τό 'όπόμακρο, πού όφορδ
�μόνον τούς άλλους καί πού αν μδς
άψορδ, τό Ζοϋμε σόν κάτι τό πολύ
μακρινό. Στην ,καλύτερη περίπτωση,.
έ.χαμc συνηθίσει καί είμαστε έτοιμοι
γιό τόν θάνατο τών άλλων, ποτέ δ
·μως, η ,αχεδόν ποτέ, γιό νό συναν
τήσωμε τόν δικό μας.

* 
** 

Ό θάνατος λοιπόν είναι !Ξένος 
·πρός τό •όνθρώπιν,α σχέδια. Μή μΑο
ρώντας λοιπόν νό περιλ-ά6ωμε ένα
σχέδιο θανάτου, ,σόν σχέδιο τέλους
όλων των σχεδίων, στό κοι,νωνικό,
πολιτικό καί -μορφωτικό σχέδιο της
Ζωης, ό θάνατος - δπως είπαμε -
έ!ΞαφανίΖεται η τουλά,χιστον τοποθε
τείται σέ -παρένθεση.
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Όπωσδήιrιοτε, όμως, ή έ!;αφάνια, 
τοϋ θανάτου είναι tJιό συμ6ατικότ_ητα
Θνσ «εύσε6έc: 1ψέμς�». Ό θάνατος 
βρίακετοι πάντοτε όνόμεσά μος καί 
δίπλα μας. Δέ μπορεί νό τον έ!;α
φαν·ίση, τό άντάρτι,κο πού τοϋ όντιπα
ροθέτει ή jσύνχρο�η κοιν:ωνίΟΙ: τοnο
θετώνταc: τον στό nεριθώριο ψυχολο
γικ.ά κοί καθυστερώντας τον (μέ τίc: 
προόδους τ,ης ίατρικηc:). στόν τομέα 
τοίί συγ�κΘκριμένου. 

Τό 1όντάρrrικο πού γίνεται ιμέ τά 
όπλα της τεχνικηc: καί της ύγιεινηc:, 
ι.ιέ τά νuστέρ,ια καί τό' άντι6ιοτικά, 
κυνηγάει τόι.ν θάνατο,. nρσσπαθεϊ νά 
τον άφή,ση χωρίς VόΓ}μΟ Κdί ίσως, 
σrό ,μέλλον, κερδίση τή.ν άποφασιστι
κή μάχη. 

"Ισωc:. Σήμερα qμως, τά πράγμα
τα είναι διαφορετικά, τό άντ,άρτικο 
πού κάνομε μόνον nεριπτωσιοκά καί 
rι,ερ,θωριaκό είν·αι ·όnοτελεαματιικό. 

Καλύτερο λοιπόν νά κοιτό!;ωμε 
κστά πρόσωπο τό ,-rέλος · μας σύμιρω
να μέ τίc: λογικές Ιακάμειc: πού. κυ
ριαρχοϋν στην έποχή μας. Καλύτερα 
νά προσπαθήσUJΙμε νά κοτανο,ι'p_ωμε 
τόν θάνατο αά-ν κάτι ,πού θά έρθη 
σύντομα, σάν έvσ γεγονός ό,χι θρη
Όκευτικό, σάν κάτι τό φυσικό, άλλά 
καί σάν ένα δpιό γιά τά σχέδια της 
άτο,μικης· καί κοιν.ωνικηc: ,μας Ζωηc:. 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ έΕ άλλου πού άντι
μετωπίlουν τόν θάνατο αάν ένα φιr 

σικό γεγονός καί ουν�πωc: σάν κάtι 
πού δ_έν πρέπει νά 'J.ό φοβόμαστε,. 
είναι περίποu μέτριες διαyοηηκέc: ά· 
Ισκήσϊιc:. Στήν πραγ,μστικότη-τα, τό 
1 

• • άγχος τοϋ θανάτου βρισκεται στη,ν 
γενετική μας μνήμη: δηλαδή βρίσκε
ται μέσο στήν ίστορία τοϋ όνθρωπί
νου εΊδουc:, δταν τό θεωροϋμε σάν 
δργ�νο έ-πιβίωσηc:. Αίσθη,μσηκά, λοι
Jlόν, δέν μπορεί νά έ!;αφονιοθη, έκ
l'όc: δν τόν άρνηθοϋμε δίνοντας μιά 

έΕήγηση · ύπερκόσμιας lωijς ιϊ όν 
φτάσUJΙμ,ε ρέ ψυχολογική, όnόρνησή 
του, άγνοώνταc: τον. ·�Αν δμωi::, έτσι 
�χουν τά πράγ,μσrσ, καί οον, όπως 
flιστεύουν πολλοί /σύγχρονΌι ψυχολό
γοι, τό άγχος τοϋ• θανάτου βρίσκεται 
σrήιν, βάση. άποιουδ�ποτε όγχοuc:, !')ί
σω του ύπάρχει κοί ή χρεωκοπία τοίί 
i<όθε σχεδίου Ζωης, σάν σχεδίου εύ
τυχίας. 

Συνεπώς, δέν ύπάΑχει καί δέν 
νομίlομε δτι μ.ιορεϊ νό ύπόρχη, ένα 
σχέδιρ Ζωιϊc:, στό όποίο Θά- περιλαμ-
6όνετοι σοβαρά ένα μή θρηισκευτικό 
σχέδιο θανάτου: ό άνθρωηοc: ειvαι 
φτιαγ;μένος γιά νά φοβάται τόν θά
νατο κοί δχι γιά νά' τόν δέχεται. Συ
νεnωc:, η παρη,γοριόμαστε ,μέ τίc: εί
κόνεc: καί τ,ά νοήματα της 6ρΓ)'ΟΚείος 
η τόν άnομακρύνομε CΙ!Πό τήν Ζωή 
καί ,άπό τό έσωτερι�ό μας. Στήν Όη: 
μερινή κοινωνίσ ό θάνατος η είναι 
όκό,μη θρr,ισκευτικόc:, η δέν είναί. 

• Αλλά καί αύτό δέν είνοι όκόμή
πέρα γιά πέρα όληθινό. Ό θά.νατος 
διατηρεί ένα δικό του νόημα, έστω 
καί όν δέν είναι ,πλέον μιά δύναιμη 
πού έρχεται όριμητιιώ όπό τό ύπερ
rιέρα-ν, έστω κοί αν τόν ό-ντιλσμ6σ: 
νόμauτε μόνον ,σά �μείωση των διrν6-
1Jεων τοϋ άνθρώπου μέ τά γηρσφα, 
οοτω καί αν είναι όΕεnέρσσrο σύμβο
λο των άτελειων μιας κοινωνίας, n:>4 
αίσιόδοΕα τείνει πρός τήν όπελευθέ
ρωση καί τήν χειραφέτησή της. 
. Πράγματι, •πάντοτε πρόκειται γιά , 
-ένο δργανο ίκανό ν,ά χαρίση σrόν
άνθρωπο τήν κατανόηση όλόκληρης
της όνθρώηινης ,άΕιαπρέπειάς του:
τά όρια τοϋ θανάτου, όρια της δυ
νοτότ,ητας της διάρκειας στόν χωρο
•καί στόν χρόνο, έΕσσφαλίlουν fΠόV
δνδρα καί στήν γυναίκα τήν άνά'{κη
κάτι τοϋ οί_ώνιου πού - γιό πολλούς -
δέv μnοροϋμε νό τό συλλάβωμε καί
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πού διαρκεί όσο διαρκεί κότι τό δι
κό μας: πράγματα, γεγονότα, πρό
σωπο, nέρα άπό hμδς, πέρα άπό τε
λε"Τ'ές, κοιμητήριο, σίιμ6ολ·ο, πού 
δέν φαίνονται πλέον Ικανό νιό έκ
φράσουν εtκόνες ,κοί νοήμαrrα τοϋ 
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θανάτου, τόσο διαφορετικό, τό -όηοία 

τώρα πλέον άν�κονν στόν 6ιομηχα

ν ι '<c• αύτό πολιτισμό πού κα,αναλ'

σκ�, ή άνθρωπότητα. 

(ΘΕΣΣΜΟΝΙ,ΚΗ, 21 · Άπρ. '76) 

Μfα ψuχολοyικiι προεισαyωyι\ 

στό πρόfiληpα τού θανάτου 

Όμιλlχ -:-οϋ lipoέδpou τίjς Δ·ημοκpα- · 
τlας /4χτά τις έpγασlες τοϋ Διεθνοϋς 
Συμποσίου Φιλοσοφίας, πού ώpγα· 
νώθη άπό την 'Ελευθέρα Φιλοσοφική 
Σχολή «Ό ΙΙλήθων» στη Σπάρτη. 

ΙΊα το θέμα 1tdu έ�ω συζητή'!)η-
κε. κανένας σο6αρος αν,θ,ρω1tος 
1tpόχωρημένος στα χρόνια, aεν εχει 
το aικαίωμα: να 1tη οη aεν είνα:: 
ετοtμος. 

Κανένας aεν εχεt το ?Jικα:ίωμσ. 
Άλλα 1tα:ρα τ:χίίτα: 1tοι.ος εtνα:ι έτοι
μος; Πόσοι ά1tο την έ1tοχη τ•�ς 6-
λονυκτία:ς 'JtOU μας ?Jιη1εϊ'τα:ι ό 
Φα:ί?Jων μποροϋν να 1tοίίν οτt είναι 
&1Ξ.ιοι να μιλήσουν Ύt' α:ύτο το μέ
Ύtστο� μά-ι9ημα:; 
Πόσο έ1ω πρcσωπ•κα εtμ αι άνέ
τοιμος το ?Jοκίμασα σ· ενα τυχαίο 
περιστατικό, 'JtOU μοίί συνέ6η 1tρο ό
λί1ου Υ,αιροίί. ενα ·ιρά?Jυ στο '(ρα
φείο μου. Κρατοίίσα στο χέρι μου 
ενα: χειρό1ρα:φό μου, στο ό1toto είχα: 
ένα:πο-θέσει ένα: κομμJάτι της ψυ
χης μου, κάτι ?Jικό μου· 1tολύ. κάτι. 
1tou - ώμολο1ημένη άμαρτία -

' a ,.,· ' ' ' ' ' το νεωρουσα κα:t α:1tο τα: πιο σημαν-
τικα 1ρα:φτά μου. "Αλλωστε, κά,9.ε 
φορά το ερ10 που άρχίζομε να '(ρά
φωμε εχομε την ψευ?Jαίσ,9.ηση οτι 

ε1να:ι, αν οχt το καλλίτερο, ενα: ά1tο 
τα: καλλίτερά μας. Αύτη ή 1tλάν•ΙJ 
μας 6οη,9.άεt στη συτ:ρα:φή: 'Εκεί 
λοι1tόν, που έτσι το καμάρωνα: κα:t 
1?3ενα τις σελίδες του με μια καρφί
τσα, τρύ-πησα το οάχτυλό μου. Μια 
στα1όνα α!μcι· αύτο ηταν ολο. "Ε
κανα τότε μια σύ1κριση α,θ,ελά μου. 
Το οάχτυλο με την στα1όνα το α!-

' ' ' ' f ,,,,, 'Γ μ.α 'Χ,αt το κειμενο στο 01toto ειχα: 
ένα1tο,θ,έσει ένα κομμάτι της ψυχης 
μου. Καί συγκρίνοντας 1tαρατήρη
σα οτι πιο 1toλu με έν?Jιέφερε το 
οάχτυλο α:πο το κείμενο. Εί?Jα: οτι 
το Μχτυλό μου είναι 1tto κοντα ά
πο το 1tολύτιμο χαρτί, οτι ε!τανε 
το ?Jάχτυλο πιο ?Jι.κό μου άπο τά 
νοήματά μου 'JtOU 1tεριέχονταν στο 
χαρτί. Και αiσ,9.άν,9.-ηκα: τότε μιά 
τα1tείνωση. ΕΙπα: στον έαυτό μου: 
Δεν lχεις άρκετα ά1tο1tροσω1tοποιη
,9.η• aεν εχεt 1ίνει συνεί?Jησή σου 
Η • r· \ \ ' \ ο-η το ειναι σου το 1tιο ουσιαστικο 
ά1tοτελείται άπο αύτα 'JtOU ε1ναt' ά
ποσυν?Jεοεμένα ά1tο το ύλικο και το 
ψυχικό σου είναι. Δεν εχεις ό ί?Jιος, 
ο-πως ,9.α επρεϊ.ε. άντικειμενικc
ποιήσει τον έα:υτό σου, 'JtOU 6ρίσκε
ται εξω και κινείται 1tέρα: ά1tο τον 
λε1όμενο έαυτό σου. 

-1
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Και είπα ακομα σ..-ον ..-απεινω
μένο έαu..-ό μου: Μόνο αν έΜελέσω 
αύ..-ήν ..-ήν με..-ά6αση εiς &λλο 1έ
νος, ''t"'l)V μεταπήοηση εξω <ΧΠΟ 't"() 
χρόνο και ..-ο χωρο, μόνο ..-ό..-ε θά 
μπορέσω να &ν..-ικρύσω ..-ο θάνα..-ο 
με οικαιοσύνη και άπροσωπόληπ..-α. 
, Αλλοιως -θ-ά είμαι οουλ�ς 't"OU έν
σ..-ίκ..-οu -.ης αύ..-οσuν..-ήρησης καί 
cpuσικά '&πο αύ..-ο κινημένος θα 6λέ
πω ..-ό 19-άνα..-ο σ&ν ενα κακΌ. 'Έ
πρεπε νά με �'llάη λι1ώ..-ερο ..-ό 
aάχ..-uλο άπο 't"O νόημα 't"OU χαρηοu. 
Ν ά ύπάρ ξω πολυ περ ισσό..-ερο σ..-ο 
χαρ-r, παρά σ..-ο οάχ..-uλο. Μόνο u
σ..-ερα άπο αύ..-η 't"'l)V με..-οικεσία 't"OU 
«ε!ναι ρ.οu» θα είχα ..-ο έλεύθερο 
να μιλήσω &νεπηρέασ..-α 1ιά ..-ο θά
να..-ο. Αύ..-η ή με..-οικεσία πρέπει νά 
με εcpερνε σ· ενα κλίμα άχρονικό..-η
τας ετσι που να 6ρεθω εξω άπο ..-ο 
οίλημμα θάνατος - άθανασία, πε-

, \ " � / περασμεν-η χ�ι απειρη uιαρκεια. 
"Α ,, ' ,, ' . ν ομως -.uχη, εστω και σ-.ι-

1μιαία, νά μπορω να έκ..-ελέσω αύ
-.η την ύπέρ6αση, τό..-ε ',θα 6ρω χαι 
..-ην πρόσφορη θέση άπο οποu ή 
θεωρία -.ου θανάτοο 1ίνεται π�ο έ
λεύθερη. 

Και χάη &λλο. 'Όποιος πισ..-εύ
ει σ-.ην άθανασία της ά..-όμικ.ης 
..-ou ύπόσ..-ασης, έξω άπό -.ο κέλu
cpος της υλης, στην ι;χθανασία, · ο
πως λέμ-ε, της ψuχης cpορησμέντjς 
με μνήμη και οεμένης με την &ν
τίπερα οχθη της ζωης τον καιρό 
που ύπηρχε μέσα σ..-ο ύλικο κέλυ
φος της, 1ι' αύτους το πρό6λημα 
οεν ύπάρχει. 

'Αρχίζε1 να ύπάρχη οταν η οεν 
παρα�έχεσαι καμμιά σuνέχεια, η
iαραοέχεσαι μια συνέχεια, οπου ο
μως ή μνήμη και ό οεσμος με -;ην 
προη1οuμένη ζωη καταλύον-;αι, ο
που, με &λ_λα λό1ια, οιακόπτεται 

ή συνέχεια της .συνείοησης. 
- · Κα, τότε τίθεται το ζήτημα.
Που είναι ..-ό χέντρο 6άροος, στο

, , ι " , ι «ε1ω σχεπτομαω, η στο «περιεχο-
μενο» .,της σu,ιείοησης, σε αύτο πού 

Ι \ 1 \ Ι σκεπτομαι, σ-.α νοηματα που σχε-
πτομαι, &σχετα άπό το έγώ που τα: 
σχέφθηκε, τα επλασε η τα άναΥ.Ιά
λuψε; Ζη ;ό λό1ος, ζη -κ.α, ό λέ1ων. 
.,. Αρα1ε, οεν ε!ναι το χέντρο του 
Μρους στο λό'(Ο και οχι άτο λέ'(ον
τα; Όπόταν οεν πρόκειται για ά
θανασία στο άπειρο του χρόνου, άλ-_ 
λα στον κοσμο του άχρονου. 

Καθώς σuντελιi-rαι αύτη ή _μι
το ιχεσία χαι άποσuνοέεται -ro χέλu
φος άπό το περιεχόμενό του, οπως 
το χουκούλι άπο την πεταλούοα, 
το �έλuφος ο:αλύεται, παύιι νά ύ
r.άρχη 'το περιεχόμενο, οιότι αύτο. 
οεν εχει &νάγχη 'άπο χέλυφος γιά 
να ύ1t1άρξη, οπως οεν παύει να i.J:. 
πάρχη μιά μαθηματικ.η · άλή�εια, 
οταν πιiψη να ύπάρχη :χύτόc: 'ΠΟU ' 
τη σκέφθηκε. 

Μετά την τέτcια άποσύνοεση 
της νοηματικης ούσίας άπο τη χρο
νικό,ητα·, αύτη παραμένει στον 
' ' " 

κ \ '!: χοσμο της, στο αχρονο. αι α..,ε-
οιάλuτο μυστήριο παραμένει αν έν
τάσσεται μέσα στο σύνολο του νοη
του χα1ά,μιά τάξη συλληπτη η ά
σύλληπτη 1ια μάς και αν το σύνο-. 
λο· αύ-;ο σ..-ην τελειότητά του οεν 
εtναι το 'Απόλυτο. 

Είπα άπο την άρχή: Δεν θα έ
χω -;ην προπέ-;εια να μιλήσω 1ια 

. τα μετά -θ-νατον: 'Εγώ ,9,έλω 'ΙΙΧ' 
στα-θ-ω οίίτε χαν στον προ-Θ-άλαμο, 
άλλα στο προαύλιο 1ου προ6λήμα
τος. Μια άπλη προεισαγωγη στο 
πρό6λ•ημα της ψυχολογιχα όρθης 
&ντιμε-;ώπισης του θαν�-;οu γι' αύ
τους που οεν ι,.πορουν να πισtέψοuν' , , ,,,, ., στην αιωνιοτη-;α τη� μνημης. 

'] 
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, Καί ως έδω τοuτο μόνο -&.έλησα 
νό: υποστηρίξω: πώς άπό το «έγω 
σκέπτομαω πρέ7tει νό: μεταοω στο 
νόημα που έχω σκεφ-θη: Ν ό: ταυτι
σ-θω με το άντικείμενο της σκέ
ψης μου και νό: άπο�υνcε{.1ω άπό το 
υποκειμενικό στοιχείο. 

Αύτή είναι ή μόΨη 1έφυρα που 
κάνει παραδεκτό το δυσΥ,ολώτατο 
α-θλημα του άν-θρώπου: το -θνή
σκειν, αν έξαιρέσω τη 1έψυρα της 
πίστης, πού είναι προνόμιο των έ
λάχιστων, και μάλιστα μιας πί
στης έλεύ-θερης άπό το μu-θο που 
εfναι ή παραμυ-θία των πολλών. 

'Αλλrι. ποιοι μπορεί νό: περάσουν 
αύτη τη 1έψυρα; Άπο ·οσα ϊίπα, 
μόνο έκέίνοι των όποίων το κέλυφος 
έχει περιεχόμενο άχρονο. Μό,10 έ
κείνοι των όποίων ή στοχαστική 
λειτουρ1iα έχει περιεχόμενο μίαν 
!οέα, ΧJάτι που ίιπάρχιt άσχετα άπο
τη σuνδεσή της με τη χρονικότη-.α.
''Ισως θα μποροuσα ό:κόμα νζ,( ;;ω,
1ιό: οσους δεν συμπαθοuν τους πλα-

' Η Ι \ Τ τωνικους ορους: κατι που ειναι. κα-
θαρή μορφή η καθαρή σκέψ'tj.

,,Ετσι ή ό:θανασία μετάοάλλεται 
σ' ενα ό:ριστοκρατικο -τρονόμιο. 'Υ
πάρχει 1ιό: τους λί1ους. Αύτή ή ό:
ρ ιστοκρατικότητα ό:1tαν-.α έξ ισοtι 
στους ταπεινους και σ-.ους μικρους 
και τους ά1ράμματους σε ολους ο
σοι ε1ιναν πλοuσιοι τι'j') πνεuματι, 
οχι με τή διανοητική καλλιέρ1εια, 
άλλό: με τον πόνο, με το ύ1tερήφανο 
άντίκρυσμά του και με την ό:1άπη, 
αύτη που 1εμίζει το -θνητο κέλu
φοζ περισσότερο άπο κάθε τι άλλο 
με άχρονη και άκατάλυτη ούσία. 
'ϊ1tο αύτη την έννοια την άθανασία 
τη 6λέπω ώς το 1tρονόμιο των λί-
1ων. 

Δεν ψτάσαμ9 ομως άκόμα στο 
τέρμα. Άπο το 1tεριεχόμενο της συ-

l"I>. \ ' ..._ι νειοησ•ης αυτα που αποσυνοεονται 
είναι τα νο·ήματα, οί ίδέες. Λύτες 
μόνο μετΟ,tΚΟU'I μέσα στο &χρονο. Τι 
μένει τότε ώς ό:μετά,9ετο υποκειμε
νικο στοιχείο της συνείδησης; Μό
'ΙΟ ό ψυχοψuσικος &ν-θρωπος. 'Απο
συνδέεται ομως τότε και κάτι αλλο 
που οεν είναι καθαρή ίοέα. Γιό: νό: 
1ίνω έσω 1tto καταλ·ηπτός, -θά κα
ταq.JΎω .σε συγκεκριμένα θέματα, 
διότι έοώ άναπηδα το πιο έπώουνο 
πρόολ·ημα. Θό: η-θελα είοικώτερα 
το θέμα της άποσuνδεσης νό: το 
οω και στον αίσ-θητικο χωρο. Ό 
Πραξιτέλης πεθαίνει· ό:λλό: ζη 
ό Έρμης του. Ή ούσία του οεν εί
ναι αύτος ώς ψυχοφυσικο ον, άλλό: 
το έρ1ο του. Διαιωνίζεται μέσα σ' 
αύτό. Αύτή τή οιαιώνιση μπορεί νό: 
τή νοιώση, νό: τήν έκτελέση ψυχο
λογικά. ,,Ετσι 1ιό: το έρ10, 1ια το 
όποίο έργο, αύτή ή άποοέσμευση 
κατορ,9.ώνεται, διότι το ερ10 είναι 
ή άντικειμενικοποίηση του έ1ώ. 

'Αλλα στον ή-θικο χωρο 01tου το 
έρ1ο, οηλαδή ή 1tράξη, σuμ1tί1tτει 
με τον πρ,άττοντα, τι μπορεί να άν
τικεψ.ενικοποιη-θη, οταν ό 1tράτ
των λείψη; Μένει ή πράξη ώς ί
στορικο 1ε1ονός. 'Αλλά ·ή ίστορι
κότητα είναι. ενα παρεπόμενο. ΆΥ-
1tάρχοuν ϋψιστες ή,θικες πράξεις 
έσωτερικες και άφανείς. Τι μένει 
τότε πέρα άπο τον πράττοντα; Μό
νο ή ή-θικη ίδέα στην κα-θολικότη
τά της. 'Εδω, οηλαδή, 1tέραν 'ά1tο 
την ίστορικότητα άηίζομε το κα
θαρό, το άχρονο νοητο στοιχείο. 
Και άηίζομε το πιο Μσκολο ση
μείο. Διότι ή με1άλη δυσκολία οεν 
παρουσι,άζεται στη μετάοαση 1tρος 
μίαν εύρύτερη ένότητα, προς το 
γένος η 1tρος μίαν εύρuτερη και 
οιαpκέστερη ένότητα της ίστορίας, 
την πολιτεία, το έ-θνος, προς το 
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ενυλο. η το ίστορίκο εργο. Ή aυσ- · 
. Μλία ή πραγματtκη άρχίζεt οταν 
,θ,έλης ή μετά6αση να όa ,ηγήση πέ
ρα άπο τη φύση, πέρα άπο το !στο
ρ tκο γίγνεσθαι, στον κα-θαρα νοη
το κόσμο. Τότε πρέπει ή άποaέ
σμευση να γίνη πολu 6α-θύτερη. Ά
παtτείταt τότε lνα πληρες ξερρί
ζωμα άπο αύτο το - αν οχι άκα
τανiκητο - πάντως πανίσχυρο έ
γώ. 

Στις ·πρώτες περιπτώσεις -που 
άναφέραμε aεν καταλύεται ό �άνα
τος, άπλως μετατοπίζεται μέσα 
στον ίστορικο χρόνο. 'Απο 6ραχύ-
Ρ.. , , ' , ' , 'Ρ.. Α' oto γινεται το εγω .αιωνοοtο. ιω-
νό6ιος έγινε ό 'Όμηρος, ό Ντ.άντε, 
ό Σαί.ξπηρ, ό Άλέξαν�ρος, ό Καί
σαρ. Άλλα κάποτε. ολους αύτοuς 
τους τιτάνες θα · τους καλύψη ό 
,9.άνατος. 

Ή ά-θανασία ζητ& μια πλήρη 
άποαύνaεση άπο το χρόνο, μια πλή� 
ρη συγκέντρωση στο νοητο χωρο. 

Αύτο το ύπέρ�ατο άθλημα aεν το 
χρειάζεται, ·οπως ε'ίπαμε, οποιος 
πιστεύει στην ά-θανασία της άτομι
κης του ψυχης, της. μνήμης του, 
aιότι έaω. το έγω έπιζεί, έστω και 
σε εναν αi.ίλο κόσμο. Χρειάζεται Ό
μως για: έκείνον που πιστεύει πως 
καταλύεται για πάντα ή συνείδησή 
του ή άτομική, και άπλως το νοη
ματικό της περιεχόμενο συγχωνεύ
εται μέσα σ' ενα κατα χωρον και 
χρόνον άσύλληπτο νοητό κόσμο. Θα 
ελεγα έκεί οπου ύπάρχει ή ίaέα. 
Άλλα αύτο ·το «έκεί οπου» είναι 
παραπλανητικό· ,θ,υμίζει χωρο καi 
χρόνο. Ποιος ,θ,α έλεγε «πάω έκεί 
οπου 6ρίσκεται ό τάaε μα,θ,ηματικος 
τύπος, το νόημά του»; Κανείς. Μ� 
τα φτωχά μας έ,κφραστικα μέσα 
μόγο ρηματικα μπο,ρεί να έκφρα-

σθουμε λέγοντας: 'Ο μαθψ.ατικοι; 
τύπος «είναω η «ίσχύει» . 

Αύτός ό κόσμος των νοημάτων 
- οπου έπιζεί ο,_τι aεν ε1ναt θνη
το ο-τον άνθρωπο - στην καθολι
κότητά του &ραγε ταυτίζε-.αt με' -.ο
'Απόλυτο, με το τελικο -.έρμα, με
το άκα�άλυτο ΕΙναι ; 'Ενώνεται -
άραγε ή συνείaηση, άφου άπο6άλη
το κέλυφος -.ου έγω και μείνη γυμ
νο με το περιεχόμενό του, με το 'Α
πόλυτο; Και είναι &ρα-rε αύ-.ο ή ά
,θ,αν·ασία της; Άφου άπο6άλη την

' . , ' ' ,, ' �χρονικοτητα της, την υλη και την
ψυχη με τη μνήμη τη�, τις έπ,�υ
μίες καί. τους φό6ους τ�, ένώνε-.αι
τότε ή ούσία του συ-γκeκρ1μενου ον- ·
τος με την ούσίά του Π αν-.ός ; Κα,

έπειaη τα νοήματα aεν γενν1ουν-.αι
έκ -.ου μηaενος μέσα στη1 ά-.ομtκη
συνείaηση, άλλα άπλως άitοκαλ�

' \ ' , , • ' t πτονταt ιχπο αυτην, κατ ουσtαν ·ιχ-
πλως άποσυνaέονται άπο ο,τt ενυλο
και έπtστρέφουν στην άρχιiη κιχ-θα-

' ι ' " ι ροτητα τους καt ετσ1 συrχωνευον-
ταt με το 'Απόλυτο. Άλλα οGτε 
κάν έπtστρέφουν, a,δτι έκεί η-.αν 
πάντα. fΑπλως ε!χαν γίνει έπιπρόσ
,θ,ιετιχ -χ.ιχι πο:ροaικα το περιεχόμενο 
κάποιου έγώ. 

'Τπάρχεt ομως έaω μια σ�ια 
έξαίρεση, ή χωρις aιέλευση ό:1tο 
τη μερικότητα των τρόπων,· άμεση 
μετά6αση στο 'Απόλυτο. Είναι ό 
aρόμος των μυστtκων. Αύτοι άπο
συνaέοντιχς τήν ούσία του είναt τους . 
άπο το κέλυφος του «Έγω» 6υ,θ,ί
ζοντιχι, συγχωνεύονται, η αν -Θ-έλε- ·
τε, χ�ον.ταt μέσα ·στο άπειρο του 
'Απολύτου. 

Φυσιχα μtλω για τους άλή,θt-
. νους μυστι-χ.ούς, 'ΠΟιί aεν πιστεύουν 
στην αθανασία της άτομtκης ψυ
χης, aιότι τότε άποσύνaεση πραγ
ματtκη aεν ύπάρχει. Μtλω γι' αύ-
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τους 'ΠΟU το νοηματικό -περιεχόμενο 
του Είναι τους το ταυτίζουν χωρίς 
ένaιάμεσα στάδια και χωρίς -περιο
ρισμο με το Ά-πόλυτο. Μιλώ γι' 
αύτους 'ΠΟU ζουν τη -θέωσή τους. 

Θέλησα να σκιαγραφήσω μια 
ψυχολογικη -προεισαγωγη στο μέγα 
-πρόολημα του -θαν,άτου. Κο.τέλ-tjξα 
πως το ψυχολογικό &-θλημο: της υ
περνίκησης του -θανάτου είναι προ
νόμιο των λίγων. Οί -πολλοι πε-θ:ιί
νουν μαζι με το σαρκίο τους. 

Έaω πρέπει να σταματήσω, για-
' , , ' ' ' 

τι αναφερομαι σε κατι -που προσω-
πικα οεν εζησα, 'ΠΟU άπλως το κα
ταλαοαίνω. Αίσ-θάνομαι στην ακρ·r. 

ένός γκρεμου, μέσα στον όποϊΌ. 'Π'Ο

τε οεν πήaψα. Δείχνω οειλα ένα 
!, , , .. , τ "!: .. Ι!Ι. !>' ι;ιρομ.ο που οεν ε μαι αςtος να υαι;ιι-
σω. 

Το όλοκληρωτιΥ.0 αλμ.α . που 
προοάλλω - την ολοκληρωτικ·η 
ψυχικη· μετοικεσία - οεν μπορώ 
άκόμη νο: την έκτελέσω. 

Ή σταγόνα α!μα στην ακρη τοϊι 
οαχτύλου μου με't'pάει άκόμα περισ
σότερο ά-πό τους στοχασμους 't'OUς 
γραμμένους σ't'ο χαp't'ί. Είναι τρο
μερα ίσχυρη άκόμη μέσα μου Τι φω
νη του αίματος. Τ Αραγε tα άξιω
-θω -ποτε νά την κατασιγάσω; 
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23 Ά,πρ. '76) 
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ΤΟ ΜΥ�1ΉΡΙΟ TOV ΑΙΣθΗΣΙΑΣΜΟV 
Του ΤΖΩΝ· ΚΟΥΠΕΡ ΠΑΟΥΖ 

Πρόλογος ΣόΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 

Δέν είναι καθόλου εύκολο νά πε- · 
ριγράψει κανεις μέ λιγο λόγια τό 
πλούσιο πε,ριεχάμενο ι1ού δίνει ό 
συγγραφέας στή λέΕη «σίσθησιο
jσμόc». Καi παρ· όλο δτι θά οοιχει
ρή,σουμε WJ' τό σκιαγραφήσουμε σ· 
αί:tτόν ,μας τόν πρόλογο, δέν είναι 
καθόλου 6έ6αιο δτι ή προσπα}ειά 
μας θό συντελέσει όnοτελεσματικ.ά 
σ,ή διασόφιοη των ένvοιων. Είναι, 
δμωc, 6έδαιο δτι μιά δεύτερη άνό
γνωση, _ύστερα όπό προσειχηκή μελε• 
τη του 6ι6λίου, θό μπορέσει νά συμ-
6ιάλει ένεργό. στήνκολύτερη 'Καταν'>η
jσή του. 

Σέ ,μιά πρώτη κσi έπιπόλαιη μιηιό, 
.:rό δλο 6όρος φαίνεται WJ πέφτει 
στίς nέντε αiσθήσεις του άνθρώπου. 
· Αλλά σέ μιά δε<ύτ&ρη θεώρηση τό
κέντρο 66ρους μετοτσπίζεται καi τό-

. τε· οί nέντε οίσθήσεις παίωυν , όν 
ρόλο ένός μεσάζοyτα, ιάφου δέν εί
ναι"-nαρά πέντε εύαίσθητες κεραίες 
πού όνοί,γονται σrόν. έΕωτερικό κό
σμο καi δέχονται έντυπώσεiς άπό 
c.ύ1όν. Έδω θό ,μπορουσε κανείς να

· παρατηρήσει δτι ol αiσθήσεις λει
τουργουν, όσυναfθφσ, σέ κάθε άν
θρωπο 1μέ άύτόν όκρι6ώς τόν τρόπο.
Σωστά. • Ασυναίσθη'Τ'α λειτουργουν
σέ δλους τό ϊδιο. Συ,νειδητό, όμως,
σέ έλάχιστους. -Καi ποιά ή δισφόρά

θά μnοροϋσε νό ρωτήσει κονε'ίς, ά- , 
φου έτσι ,ή άλλο.ιως οί πέyτε αίσθή
σιες 6ρίaκοντοι σέ διαρι<ίί έflαφή 
μέ 'Τ'όν έΕω κόσμο καί ά-κα1 όπaυστα 
ιμετa6ι6όζουν τίς έντυπώσεις nού δέ
χονται όnό aύτόν; Κι ·ομως, ή δια
φορά φαίνεται πώς εΤνοι τερκψrια. 
Γιlά την άκρίδειο, σrή συνει6ητή ά: 
κρι6ως χρησι,μοnοίηση των α 1σθήσε-' 
ιJJV στηρίζεται όλά-κληρο « Τό Μυστή
ριο του Αiσθησιασμου» .κσί τό μuστι
κο του. 

• Ας προχωρήσουμε, τώρ�. σέ πε
ρισσότερες λεnτομέρειες. Μέ λίγη 
προσοχή, JX!Opεi νά δι�ψπώσει κα
νείς δτι, παρ' όλο πού oi αlσθήσεις 
δέν nαύουν ούτε στιν,.tή νά λειτΌυρ
γοϋν, δμως, τό ύλικό πού μεταφέ
ρουν δέν φτόνει ,πόντο στή συνεiδη
σή μας καί μένει όκαταχώρητο, του
λάχιστο στό συνηθισμένο Θnίπεδο 
του είναι μας. Πάσες φορές δέν 
κορφώvουμε τό &λέμμα μας σ· ένα 
όντικ,είμενο, όλλό έπειδή ό νοίίς μας 
είναι άλλοίί, έπειδή είιμσστε άφηρη:-
1μένοι, η έπειδή ,μθς όπασχολεί κότι 
δέν τό 6λbπουμε. 'Η δραση λειτουρ
γεί κανονικό, ηροσλομβόνει, ό·λλό _ 
κάτι παρεμβαίνει όνόμεjσα στ,ήν «αΤ
σθηση• του άντιικει1μένου καl σέ κό-

. τι δλλο μέσά μας πού λέει: «ΒΜnω 
αύτό τό όντικε!ιμενο», κσl -μας eμno-
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δίΖει νά συνειδητοποιήσουμε την αι
σθηση. Πο·σες φορες, πάλι, παρατη
ροϊιμε την ώρα και ειμσστε βέβαιοι, 
ότι τό ρολόι μας δειχνει, ας ποϋμε 
6·.'ΟΟ,'. Ιεκινδμε νά παμε στόν τόπο 
τοϋ .προορισμοϋ ·μας κι έκεί διαπι
στώνοιιμέ δτι εεκινήσαμε μιό ώρα 
νωρίτερο. Κι· όμως, ειμάσταν τόσο 
ιάκλόνητα βεβαιοι ότι τό, ρολό; μας 
εδειχν-ε 6.00'. Τί σ11μαίνει αύτό; 
Δέν �σημαίνει δραγε δτι όνάμεσα 
στή-ν άντιληιψη της πρσγματικης ώ·
ρας καί σ' έκείνο πού τήν καταχω
ρεί παρεμβλήθηκε ενας τρίτος •παρά
γων πού τήν διέστρεψε; 

Πρώτα όπ' δλο, 'λοιπόν, ύπόρχει 
κάτι στό βάeος που ειχει 1-ήν ίκ·ανο
τιγrα ν,ά καταχωρεί τά πάντα. Σ rι'ιν 
έεωτερικ,ή περιφέρεια, όπό -rήν άλ
λη, ύπόρχουν οί -πέντε σίσθήσειc: 
πού φωτογραφιΖουν τόν έεω κοσμο. 
Και όνάμεοά τους ύπάρχει κάτι πού 
παρε,μ8άλλετaι σάν ιμονωτικό και έμs 
ποδιΖει τή μεταβίβαση η τή σωστή 
μετάδοση των ,έντυπώσεων άπό τόν 
ι::εωτερικό κόσμο. 'Επόμενο είναι, 
λοιπόν, νό ,μήν μποροϋμε νιά ελθου

,με σέ όμεση έ,πι,κοινωνία μέ τόν ε_εώ 
κό\αμο, ιόφοϋ αύτό τό κάτι παρεμβάλ
λει τά δικά του, ύποκειιμενικά -περιε
χόμενα. Οί δλλες δύο ηεριοχές, δηλ. 
ή περιοχή των ·σ'•σθήσεων κα,ί ή πε
ριοχή -πού τίς κσr,σ,χωρεί σωστά, θά 
�ποροϋσον νά χαpΟΙκτηριστοϋν ώc: έ
να βαθμό «ό,ντικειμενικές», γιατί δέν

ηορεμβαίνουν στό είσερχόμενο υλι
κό. 

ΉΟ άνογνώστης θά ·μαντεύει ισως 
τί είναι έκείνο πού κσταχωρεί χωρίς 
vά πορεμβαίνει. Είναι τό Κέντρο της 
ϋπaρεης μας, ό πυρήνας της όντό
τητος μας, τό λεγόμενο «'Εγώ». Τά 
υποκειμενικά πφιεχόμενα πού τό πε
ριβάλλουν, νοητικά, συvσισθημστικό 
καί δλλσ, μας εrναι αίσθητά ώς ό 

«εαυτός» μας Οι πεντε αισθησειc:, 
άπο τ,ην αλλη, αν,ηκουν στο σώμα, 
τό πιό έεωτερικό •μας περιβλημα 
Αύτη ή σκαγρ.:ιφηση δείχνει καθαρα 
τόν διαχωρισμό ανάμε,σα στό « Ε
γώ» καί στόν «έ,αυτό», όπως καί α
νάμεσα στό «'Εγω» -καί στο σώμα. 
Ή, διαπίστωση αύΊ'ή είναι τόσο ,κοι
νή, πού έχει περάσει στήν καθημε
ρι,νή όμιλία. Λέμε: «Είχα διάλογο μέ 
τόν έαυτό ,μου», η «'Εγώ μέν τοθε
λο, άλλιά τό σωιμα μου δέν ηθελε νά 
μέ ύπακο�σει». Είναι τό γνωστότα
το: «Τό μέν ην:εϋμα πρόθιιμον, 'όλλ' 
ή σόρε όσθενής». Στίς περιπτώσεις 
πού τό σώμα ,κάνει τελικά αύτό πού 
θέλει·, είνοι- φανερό δτι είναι πιό δυ
νατό άπό τό «'Εγώ». Σέ δλλες πε
ριπτώσεις πάλι, τό «'Εγώ» είναι όρ

,κετά ίσχυρό ώστε νά δαμάσει τόσο 
τό σώμα, δσο καί τόν έν.διόμεσο πα
ράγοντα nού παρεμβαίνει. Αύτό, δ
μως, πρρύποθέτει ενα είδος έσωτε
ρικης προεργασίας. "Οποιος όσχολη
θεί μ σύτήν, διοπιατώνει δτι ό πσ
ραβάπης δέν είναι τό σωμα. Τό ισω
�α θά ηταν πειθήνιο δν δέν ίιπηρχε 
πίσω του έκείνο τό πολύπλοκο υπό
στρωμα όπό ύποκειιμενικές σκέψεις 
-κοί ύποκειμε,νικό συναισθήματα, πού 
τό κpαΊ:άει δμε-σα κάτω άπό τ·ήν ε
εουσία του. Είναι δλλωστε πολύ ,<Ον
τά του. Τό ό,γγίΖει. Έ:νώ, γιό νά
φτάσει τό «'Εγώ» ώς τό σώμα καί 
νά τό κατευθύνει, πρέπει όνσγκα
στικά νά περάσει άπό τό ύποκειμενι
κό διάμεσο Κι δχι άπλως νιά περά
σει, άλλά νά τό ύποτάεει.

Τ1 κάνει, λοιπόν, ό δνθρωπος πού 
έnιθuμεί νά έρχεται σέ δμ�ση έπαφή 
μέ τόν εεω κόσμο, μέ τή βοήθεια 
των αίαβή•σεων; Μά είναι φανερό 
δτι θό πρέπει νά έντείνει τόσο τή 
συνειδητότητα τοϋ «'Εγώ» του ώστε 
νά δέχεται συνειδητά τίς αίσθήσεις 
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όπό τόν εεω κόΟΙμΟ. Κι αν, όπως �ί
ναι βέ6αιο, ό ένδιόμεοος οοpόγων 
κ άνει προσπάθειε� γιiJ νιά κοτ·cιστρέ
ψει τήν όμεσότητα της συνιειδl)της 
έ,πι,κοινωνίας μέ τόν εεω κόσμο, τό
τε τό •'Εγώ• θά πρέπει νά ιι<όνει δί
πλό έργο. Παρόλληλα μέ τήν ένιrαση 
της προσοχης κσ! της συνειδητότη
τάς του σέ σχοοrι μέ τJ,ς οίσθήσεις, 
θά προσπαθεί νά έξούδmερώqει κάθε 
παρέμβαση οοό, τό tfέαuΤό•. 

· Αλλά, ιόκριβώς Θδw, βρισκόμαστε
όντιμέτωποι :μέ μιά παραδοξότητα. 
Ό •έουτός» των άνθρώnων συλλογι
χά, έχει φτιάΕει ένσv κόqμο διιι<ό 
του εεω άπό τόν δνθρωιί1ο, πού 000-
τελεί πιστή άντσνό<.λαση τοίί .. έaυ
τοϋ• δλων των όνθρώπων. Αίrrός ό 
χόαμος άn_?τελείrοι όnό τά jσυστι'}μο
το της σκέψης κσi τοϋ συναισθήμα
τος, μ' δλλα λόγια, 'άπό τή φιλοσο
φία, τήν' έιlιστήιμη, τήν ηθική κα! 1'ή 
θρησκεία. Μέ τή-σειρά του, αύτός 
ό iδιος κόσμος πού tιπλοοε ό «έαυ
τός• όλων των άνθρώnων, είσρέει 
καί_ πόλι μέσα στόν κάθε όνθρωι�ο 
κοί προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Γι' 
οίrrό, .τό «'Εγώ• πού έπιθυμεί θερμιά· 
Ύ'Ορθεί σέ άμεση έ'Παφή μt τόν όν
τικειιμενικό κόjσμο, θά άlοφύγει νά 
άντλήσει άπό τή .φιλοσοφία, τήν έπι
σrψη, τήν ήθιι«ι iΊ τή θρησκεία nού · 
άντaνακλοϋ� τόν «έοιπό• της όν
θρωπότητας. 

'Αλλά αν ό «έαυτός» του άνθρώ
nου ειχει μι,άν έΕωτερική άντιστοιχία, 

· τότε φυσιιώ είναι νιά έχουν καί οί 
άλλοι δυό παράγοντες τίς έΕωτερι
κές' •άνrτιστοιχίες τους. Ποιές, δμως,
είναι ούτές; Δέν είναι ,δύσκολο νά
τίς 6ρεί κανείς. Όπως ό κάθε δν
θρωπος εχει · ενα σώμα όπό ϋλη, f:
·τ.σι ιίπάρχει κι ένα πσγικόσμιο σώμα. 
όπό ϋλη, πού είναι τό σύμπαν. Μέσα
στό σύμπαν ύπάρχουν ·έικστομμύρια

έκσrσμμυρί.ων σ<ίψατα όnό ύλη. Αύ
τό εiναι φανερό. Ί:ικείνο, δμως, πού 
δέν είναι τόjοο φανερό, είναι ή ϋ
nορεη έινός «'Εγώ• .μέσα σέ κόθε ύ� 
λικό σώμα. Τό βέβαιο είναι δτι δλοι 
οί δνθρωηοι 'νιώθουν πώς ι:ιουν f:νιο 

• •'Εγώ• ξ?χωρα άοο τό σώμα τους
καί οοό τόν «έαιπό• τους. • Αnό ι<εί 
κο! πέρά, τό «'Εγώ• τοϋ όνθρώ.nου
προχωρεί συμnερασματιιι<ό καί ύποθέ
τει δτι ικοί ol δλλες ύλικές ύnόρεεις
nού δέν είναι άνθρώnινες, θό πρέnει 
νά έχουν ένα- «'Εγώ• στό κtντρο τοϋ 
είναι τους. Τό ίδιο μπορεί νό ύnQθέ-. 
σει κα! γιά τό σίμtαν, nού τό βλέ
πει σάν hνο τερόστιο Σώμα, δτι δηλ.
t<pύβει μέσα του ενα «'Εγώ•, . ηο_ύ 
καθρεφτίζεται ατό «'Εγώ• τοϋ άv
θρώnοu κοl στά «'Εγώ• δλων ··των 
δντων. 

• Αν ό άνθρωnος πού tπιθψεί ν·ά
ζεί όμεσα τόν εεω κόιόμο, ι<σrοφέρει
νά μήν όφήσει ούτε τόν ςΙσωτερΝ<(? 
του. «έυοτό•. οϋτε τόν τερόστιο, πον
ανθρώπινο, tεωτερΝ<ό •έουτό• νό 
tJllOUV όνόμεσο στό «'Εγώ• του κόi
στίς αΚJθήοεις του, τότε θά βρεθεί
έινωιμένόc: μέ τό σώμα καί τό •'Ε
γώ• δλων των ύπαρικτ�ν nλασμά
των, όριγανικων κοί όνορyσνων. Πέ
ρα <άn' αύτό, τό «'Εγώ• του, έ.λευ
θερ{ψένο όnό .τά δεσμά του, θά έ� 
χει ταυτόχρονα δμεαγέnσφι'ι μέ τό
•'Εγώ• τοϋ Σύι,nοντος, nού, ό συγ
γραφέας τό όνομάζει Πρώτη Άρ�ή.
Πρώτη Αίτlα, Θεό, · Αηόλυτο, ΔΙ'}
'μιουργό, Πλόστη. Αύτή ή άμεση έιl(Ι• 
φή μέ συνειδήσεις δλλες όnό τή δι
κή του, κάνει' τό «'Εγώ• τόπο σννσν
τηjσης ·τόσο της ούσίας των πλασμά
των, δσο K'Cl1 του Π.ΑJόστη. Μπορείτε
νά · φανταστείτε πόσο -εύρύνονται τό
όριο μιας τέτοιας συνεlδησης; Μπό
ρείτε νά άναλογιστείτε 1'ή 4,1α,γεlο 
μιδς συνείδησης πού fχει ξοοερόσει 

,.. · 

: •1. 
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τόν έαυτό της ,κι ειχει γινει πα'{Ικό
σμια κοi συμπαντική; 

"Ενα τετοιο ον 6ριοκεται \σε τη
λεπaθητικη επικοινωνιa μέ τά παντa 
κaί νοιωθει τον μυστικό πaλμο τους 
καί τίς κρυφες ανάγκες τους. Και 
ιάφοϋ ν,οιώθει αuτη Ί1ή,ν ενοτητa, ου
τη τήν προεκτaση τοϋ « Εγω» ·�του 
μεσα στους άλλους, δέν τοϋ είναι 
δuνaτό να μήν βοηθό με κάθε τροπσ 
όσους έχει αδικησει ή Πρώτη, Αρχη 
καί τό σύστημα των άνθρώπων. Αυ
τό το άνιδιοτελές δόσιμο, αύτη τη 
μετατόπιση τοϋ κέντρου βαρους άπο 
τήν εγωκεντρικ.η αυτοπεριστροψή, 
στήν άλτρουιστική αυrαπαρνηση, τη 

. lεί ένας τίιπος άνθρώπου ,που ο συγ
γραφέας τον όνομαϊ:ει «αγιο», ιόλλα 
έ>πίσης και το μοναχικο, « Εγω» μέ 
τ,ήν οίκοuμενι•κΙη ισuνειδηοη, ,ποίι άπο
τελεί το θέμα aυτοϋ τοϋ βιβλιου. 
Αίιτfι ή μοναχικ.ή ·ου.νειδηση, όπως 
τονιιει κaί !Ξανaτονιϊ:ει ό συγγραφέ
ας, κλείνει στά βό.θη της ,μία δι
πλή ταυτότη'Ι'α•. Τήν ταυτότ,ητa μέ τά 
πλάσματα που βρίσκονται πιό χaιμηλά 
απ αίιτην στή σκάλα της δημιουρ
γίας, δηλ. μέ τά ιωα, τά φυτό, Ί'ηV 
άνό.ργανη ϋλη, κσί τήν ταυτοΊητα 
μέ τό «'Εγώ» της Πρώτης Άρχης, 
ηού στέ>κει έπό.ν.ω άπό τόν δνθρωπο_ 

. Μ' δλλα λόγια, ή συνείδηση ένός 
l'έτοιου άνθρώπου ιπεριέχει τaυτό
χρόνσ τό ίιπανθρώπινο και τό ίιπερ
σνθρώπινο. Ό συγγραφέας διάλε!Ξε 
τό παροσrοτικ•ό όνομα «ίχθυοσαυρι
κ.ή συνειδηση» γιά νά περι,γράψει aύ
τό ηού θέλει νά μεταδώσει. 

'Αλλά ή Πρώτη 'Αρχή έχει κι αύ
τή έναν «έαυτό» άνάμψα στό σώμα, 
Της καί τό «'Εγώ» Της. Καί aύτός 
ό •έaυτός» Της, άκριβως όπως στόν 
άνθρωπο, είναι ή πηγή καί ό πρό!Ξε
νος κάθε κακοϋ καί κάθε qκληρότη
τας πού πaρατηροϋμε ,στή φύση. r:,·

aίιτό,. ο άνθρωπος μέ τη διrόπλατη 
καί πaγκοσμια συνειδηοη κσνει •άγώ
να γιά νά παρακόμιψει το «κακό» 
στοιχείο μέσα στην Πρώτη Άρχη και 
νά ταυτιστεί μέ τό «�αλό» Της. 

Αν ή -εηιτευ!Ξη της τaίιτισης με 
τήν «καλη» πλευρά της Πρώτης Αι
τίας, επαιρνε πσνανθρώπιν,ες διαστα.
σεις, θά δημιουργοϋσε ενα, νέο τύ
πο άνθρώπου, πού δέν θά έμοιαϊ:ε 
καθόλου μέ τον σημερινό. Γιά την 
ακριβεια, ό jουγγραφεος είναι βέ
βαιος ότι ειμαστε στά πρόθυρα -αύ
της της τεραστιας •έπονάσταοης, οτι 
ό νέος τίιπος άνθρώπου, μέ l'ήν παγ
κόσμια �συνείδηση, γεννιεται . ηδη 
μέσο άπό τό ,χάος της οuγχρον,ης ϋ
παρ!Ξης. Αύτ,ός ό ίδιος είναι ένας ά
πό τούς άγγελιοφόρους και πρωτο
πόρους της καί ύψώνει τή φωνή του 
γιά νά προφητέψει τό έ>κκολαπτόμε
νο μέλλον, πού θά εχει μιά νέα Θρη
σκεία, ,μιά νέ·α φιλοσοφία, μιά νέα 
ήθικιή καί μιά νέα κοινωνία. Μ' δλλα 
λόγια, έ·ιεργεί ,σάν μαντατοφόρος 
της νέας έποχης τοϋ 'Υδροχόου καί 
νεκρο • -πομπός της ταρσγμένηϊ έ-πο
χης των · 1.χθύων, πού βρίσκεται ηδη 
οτό ψυχομαχητό της. 

Ή φωνή του ερχεται ιάπό τό Μέλ
λον, χωρίς νά είναι ή μοναδική. Άρ
κετοι δλλοι ένοιωοαν •μέjσα τους τίς 
ώδίνες τοϋ μέλλοντος, τοϋ νέου l'U· 
που τοϋ άνθρώπου καί πρόσφεραν 
στή σημερινή άνθρωπότητα τή μονα
δική ό καθένας συμβολή του. Ό κα
θένας τους έ,κφράϊ:ει μέ τόν δικό 
του τροπο τό γεγονός της παγκό
σμιας συνείδησης καί τ,ό !Ξεπέρασμα 
τοϋ ίιποκειμενικοϋ, ίδιοτελοϋς «έαυ
τοϋ». 'Μιά τέτοια ηρωτοπορειακή φω
νή είναι ή φωνή τοϋ Έλβετοϋ ψυχσ
λόγου Κάρλ Γιούγκ, πού προσφέρει 

-έναν έπιστημονικό τρόπο γιά τό !Ξε
nέρασμα τοϋ «έαυτοϋ» και τήν τού-
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τιση μέ τό «'Εγώ» στ.ό κεντρο rοϋ 
όνθρώnου, nou τό όνοιμάζει « Του• 
τό». Στό Τοuτό σuνενώνοντοι τά ύ
ηερανθρώπινα μέ τά ύnονθρώπινο 
στοιχείο. Tic: �σωτερικέc: διεργασίες 
nού �δήγοϋν σ· ούτή τήν «ότqμικ� 
τητο» σrόν nυρηνο τfiς όντότη:τ,άς 
μας, τί'c: όνομάζει «π0ρείο της έΕο• 
τοιμίκευσηc:», γισrί ό άνθρωπος έλευ
θερώνετοι άnό τιι')ν άγέλη, ιάnό τόν · 
«έοιπό», Κιc:iί όνοκαλύrπει τή μσνοιδι
κότητα _κοί ότομi'Κότητά του. Ό Πά· 
ουζ τή μονσδικότryrα ούτή τη λέει _ 

, «μον{]χΙΚQτJΊτα». 

Γιά τήν άκρiβειο, 11ροκολεί κστά
nληΕη ή τοιιτότητα των 6οσικών δια
πιστώσεων ιόνόμεσα σrόν Πάοuζ κοί 
σrόν Γιούγκ. Τόσο ό Πάουζ όσο καί 
ό ΓιούΥΙΚ (στ,ά 6ι6λία του •·Αοοντη
ση στόν Ίώ6• καί •Τό Πρό6λημο 
τοίί Τετάρτου•) τσνίζονν τήν .καλ,ή 
κοί κοκή nλειιρά της ,Πρώτης · Αρ• 
xiic: κοί ρίιχνουν ο' Αύτήν τό βάρος 
της εύθύνηc: γιά \τό κακό nού ένu
nάρχει ./<Πή φύση καl στόrv άνθρ,ωnο. 
Κοί οί δυό τονίζουν δτι ό δνθρωnοc: 
συλλομ6άνει τό Θεό σύμφωνο μέ 
τούς περιορισμούς της φύσης του. 

. Κοί οί δύο nροσnαθοϋν νά γψνώ• 
σου,ν τήν ίδέα της Πρώτης · Αρχης 
άηό τό φορτίο των άνθρώnινων ίδε
ών nού τή βαραίνει, γιά νά μnορέσει 
ό δνθρωnος νά δεί καί νά νοιώσει 
τά nράγμοτσ σric: «όντικειμενι,κέc:• 
τους διαστάσεις. 

- Ή ταυτότητα των διοιnιστώσεών
τους nροχωρεί μακρύτερα καl όγκσ
λιόζει τό γεγονός ότι ή ένσuνείδητη 
άμαρτία η τό ένσυνείδηΤο κακό, εί
,ναι ,μία 6οθμίδσ (ϊσωc: καί nολλέc:)
καλύτερο άnό ένα μή pυνειδη:τό κσ
•κό, όκάμο κ,ι όnό ένα μή συνειδητό
κολό. Γιά Ί'ήν. άκρ16ειο,. ό Γιάγικ nα-. 
pοθέτει τήιν nορο6ολή τοϋ άδικου ύ
n11ρέτη οοό τόν Λουκα και δλλο, πού

φανερώνουν δτι τό 6αθυτερο νόημα 

1 
της διδασκαλίας τοϋ Χρι(Ποϋ ητον ή 
όνάnτίJΕη της' 9!}Vε1δηιτότητσς, 

· 1 Τόσο ό Πάουζ δσο καί. ό Γιούγκ 
συνέλα6ον τή Χριστιανιική διδαaκα-

.· ι λίο στήν έισωτερική ούσίο της κοί, 
γι; οίιτό όιvοφέρσντοι Εεικόθαρο �ό 

j νόη,μα τοϋ έσωτερι,κοίί .θονόrου, · πού 
τόν όκολουθεί μιiι , νέο, έσωτεριική ·
γένν.ηση ιϊ όrvόστψη, καθώς κσί σrό. 
άΕκiψα δτι πρέηει νά γίνει κσνείc: 
ένα τίποτα γιό νό γίlνει τό πόντο. 

Μ' δλλσ λόγια, ό -οίοθηοιααιμόc:• 

πού προτείνει ό fJόουζ είναι ένας 

«με
τοφuοικός» αiσθηοrοσμός - -πού · 

�εί νό 6οηθή,σει τόν 6νθρωnο νά 
όnλώσει Ί1ή συνείδησή του πέρα mό 
rrά κciθουτό όνθρώπινα όριο κοi νό 
ένωθεί τόσο μέ τό ζωiκό, φυΤΙΙκό 
ι<ιΟί όρυκτό nορελθόν της γijς, bσο 
κοί μέ τό μοιφυνό rwευμστικό μέλ
λον του. 

Πιό .συστημοτοnοιηvένο . ποροψια
ιει αύτή τι'tν ι,ρόοδο όηό τi)ν προσω
nική στήν ι�ογικόσμιο συνείδηση -τό 
σύστημα τοίί Γικουρτζίεφ, πού τή 
φλόιγα του τή ιμεταλαμnάδεψσν σέ 

. διάφορες χώρες της Εύρώnηc: κοί 
σrήν · ΑμεριΚ'ή οί μαθητές · του, Πη· 
'!'εp Ούσπένσκυ ('Ανσζryrcpντας τόν 
Κόσμο τόίί Θαuμοστοϋ'», •Πέντε 
Δισλέ!Ξεις nάνω σrι') 'Νοο Ψυχολο
γίια•), Μωρίς Νίκολλ («'Η Ψυχyλο
γίο της Συμ6ολικijc: των Γραφων») 
κσί δλλοι. 

Ή ι�ρωτΟΤυnία τοϋ βιβλίου τούτου 
είναι μοναδική. Ό συγγραφέας του 
εχει τό χάρισμα, της όnλης γλώσσας 
καί της άμεσης μεΎ1όγγισηc: των VOfl• 
ι.ιότων. Ταιπόχρονο, ή ποιητική του 
φλέ6σ, διόχυ-rη σ· όλόκληρο τό 61- · 
βλίο τοu,' συντελεί ώστε ή όνόγνcφη 
yά είναι ταυτόχρονα εύ;χόριστη καl 
διεισδυτικη. Είναι, μέ λίγα λόγιο, f
να 6ι6λlο πού όφήνει Ί'ήν πεμιπου
σία του •μόνιμα .·στόν όνογνώσrη. 
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Μοντέρνα μουσιι<ή 
των κα8ολικών 

Περασ-.ικοl ά1tο την όδο Πανε-
1t1στήμιου, έξω ά1tο τον ναό τιιίί 
•Αrίου Διονυσίου των καθολικών,
&χουγαν, το 6ράδυ της Δευτέρας
24 Μα! ου, το μεγάφωνο να με ,α

aίaη τα «άλληλοόϊα» χαl τα «Κύ
ριε έλέ't'pOVJ) σε ρυθμο άρrοu Μλς. 

ΤΗταν μια είδιχη λειτουργία 
για την νεολαία. 'Αγόρια με μα
χρυα μαλλια και κορίτσια με 1tαν
't'αλόνια μ1tλου - τζην έψελναν, με 
συνοaεία ήλεκτρι')(.ης κιθάρας

1 

τυμ1t1άνου και ό:ρμονίου ... 
'Απο την 1tερι1ραφη του rνω

στοu θεvλόγου κ. Στ. 'Αλεξίου 
στην «Καθημερινη» - της 30ης 
Μαtου: 

«'Ένα κορίτσι 18 έτων, φοιτή
τρια της Όδοντιατρικης, ηταν ό 
συντάκτης καί ό έκφωνητής αύτων 
των 1tροσευχων '!t'OU εγι,ναν μέρος 
της λειτουργίας. Στη δική μας έκ
κλησία θα χρειά�ονταν καυγάδες 
αίώνων για νd: 1tροστεθη η να ά
φαιρεθη ενα λεξίδιο ά1tο τα κείμε
να 1tου έλάχιστοι καταλα6αίνουν. 
'Εοω τα 1tαιοιd: άφησαν έλεύ-θερα 
την καρδιά τους να μιλήση. Με
τά το «άνω σχωμεν τας χαρΜας», 
του 'Αρχι.ε1tισκό1tου, . ή 1tαιaικη 
φωνη εΙπε: 

«" Ας γίνουμε φορείς της άγά
πης σου, Κύριε. Της ά-cά1tης r.ου 
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κάνει �Ον χρισtιο:νό να είναι ό πιΟ 
άδέσμευτος άλλα και ό πιο δε
σμευμένος μεταξυ των άνθρώ1tων. 
Ή προσφορά μας ας εΙναι μια ά-
1tάντηση, σ' έκείνους 1tου άνα
παόονται μακάρια στη νωθρη ά
οιαφορία τους, σ' έκείνους 1tου άρ
κοίίνται στη στατικότητα της 1tί
στης τους, σ' έκείνους 1tου υίοθε
τοίίν την 6ία σαν λύση στο προ6λη
μα του άνθρώ1tου, σ' έκείνους πού 
δεν γνωρίζουν τον Χριστό, σ' έ
κείνους 1tOU ζητοuν να μαθουν 
1tοιος είναι. "Ας rίνουμε κάτοχοι 
της είρήνης. "Οχι της μακάριας 
ξεκούρασης, άλλα της ήρεμης ένό
τητας της καροιας και τοίί 1tνεύ
ματος αύτης της κατάκτησης του 
έαυτοίί μας». 

Ή χορωδία στα είσοδικα και 
στην r.ρcσφορα έλεγε τους δικο.;ς 
της στίχους. "Εξω ά1tο το τυπικό: 
«Κράτησέ μας Κύριε δυνατούς, 
άλληλούϊα, μες το οιά6α της 
ζωης, άλληλού'ία». «Μας καλείς 
γι:χ να μας οώσης άρτον ούράνιο 
Κύριε. Συνάθροισέ μας ολους 
στου ούρανοu το συμ1tόσιο». «Σε 
ζητω, Χρι,στε σε ζητω, στο 1tρόσω-
1tο των άλλων. Με άγωνία σε ζητώ 
σαν τη γη 1tουaιψάει τη δροχή, 
:Μες τη ζωή μου θα σε δρω σαν 
χαμόγελο έλπίδας. Μέσ::ι στη θλί
ψη θα σε δρω σαν αύγη που σκορ-

, ' , Μ � , 1tαει την νυχτια. εινε κοντα μου 
στη ζωη καί οίνε μου το φως». 
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1 
Μακάρι να μποροόσαμε να 1ρά

ψοuμε έδώ ολοuς 'tOUς σ'tίχοuς κα, 
'tOUς uμνοuς που μέσα άπο . 't't)V 
'ΚιCΧpοιά 'tOuς, μακρuα άπο 'tUπouς' 
και σuμ6·αηκό'tη'tες είπαν σ'tον 
Χρισ'tο "α πάιδ�ά>J. -

Ή πpω'tό'tuπη αυ'tη - 1ια 'tην 
'Ελλάδα - λει'tοuρ1ία έπε'tριάπη · 
άπο 'tOV ήλικίας 35 έ'tων έπίσκο
πο 'tων κα,θ.ολικών κ. Νικόλαο .. 
«Ό ,.ρόπος προσεuχης ·- είπε ό 
άρχιεπίσ)!,Οπος προς 'tO έκκλησiα-

�' ' e. 'λλ ' ' , σμα - 11εν επι11α ε'tαι σ'tοuς νε-
οuς άπο-,.,ς προη1ούμενες έποχές. 
κ ιο ' ,ι ' � ' ανε 1ενεα εχει 'tOuς 11ικοuς 'tης 

, ' ' , � λ' ' , 'tροποuς 1ια να εκ11η ωση και να 
έκφράση 'tην ιδια πίσ,.η. Ή εκκλη
σία οεν πρέπει να ΚCΧ'tαντήση μου
σείο, άλλα να έκσujχρονισ'tη jιά 
να προσελκύση 'tΟυς νέους. Είναι 

, \ ,, \ ' χρεος 'tης να μ'Π'αινη σ'tοuς νεοuς 
ορόμομς και να μη δισ .. άζη σ'tην 
,.όλμη». 

«'I:L λει'tοuρ1ία αύ'tη - 1ράφει 
ό κ. 'Αλεξίου - ,θ.α έπρεπε να ξα
να1ίνη. Να 1ίνη σε άνοιχ"ο χω-

' ' ' ζ' ,, ' � ρο, 1ια να 'tη ησουν οσο 'tO 11uνα-
'tΟν πιο πολλοί. Θα λέ1αμε άκόμη 
πως κάη παρόμοιο ,θ.α έπρεπε να 
κάνη και ή δική μας έκκλησία. 
Πως να ,.ο �άνη ομως, ο'tαν -· 
jια 'tO φό6ο 'tών 'Ιοuοαίων - aεν 

,., ,ι Ν ' f \ ' f τολμα ou'tε ενα αρμονιο να επι'tρε-
' Ν ' ψη σ'tοuς αοuς». 

· Αφορί{ουν όί ((άγιοι))

Πειραιωc-Ι<ορίν�ου
Ό Μη .. ροπολί'tης Πειραιώς κ. 

Χρuσόσ .. ομοc άπειλεί με άq;όρισμο 
, (' ,� ' , «παν'tα αρϊJ,011ιο κρα'tικο παρα1ον-

'tα» έάν δεν κα,.αρ1η,θ.η "ο ,θ.ερ ινο 
-Θ.έα,.ρον «Δελφινάριον» που ίδρύ,θ.η 
- οίπλα σ'tην έκκλησία ,.ης Μuρ-
ηδιώ'tισας - κα'tα 'tην οιάρκεια

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

της οικ'tα'tοpίας. Τό,.ε, ό Μη,.ρο
πολί,.ης έσιώπα, · και ,.ώρα λέ1ει: 

· •.. «Δέν ζωμεν πλέον ώρας 'tU
ραννίας, κα,θ.' ας μέχρι πρό 'tινος 
δικ..α .. ορικ� άδείι;ι έ6ε6ηλοϋν'tΟ και 
·αύ,.α "α ίερά μας. Ζη,.ούμε 'tην &
μεσον άπομάκρuνσιν 'tOU «Δελφινα-

. ρίοu>J, &λλως ειμε,θ.α άνα1κασμέ
νοι να λά6ωμεν ώρισμένα πνεuμα
'tικα μέ .. ρα κα't' έκείνων, ο!ηνες
ούναν'tαι άρμοδίως να ένερ-i'ήσοuν
προς άπομ,άκρuνσιν 'tOU όpjίou, ε!ς
:ην περίπ'tωσιν -Θ.έλοuν κωφεύσε� .. ,)) ,

Ό δε Μη,.ροπολί,.ης Κορίνθου
κΌ Π αν .. ελεήμών ήδη έξέδωσε ά
φορ ισμο κα'tα άjνώσ .. ων οί ό-�.οίοι
έκλεψαν άπό ,.ό Γηροκομείον «Το
.έρjον 'tOU 'Αποσ'tόλοu π αύλοu»
διάφορα ύλικά, είΌη λοu .. ρων, έξη
πόp'tες κλπ.

'Ιδού και ,.ό κείμενον του αφο_
ρισμοϋ: «Άποκόπ'tομεν άρχιερα'tt
κώς 'tOU. Ποιμνίου και 'tOU Σώμα
'tΟς 'tης 'Εκκλησίας 'tOU Χρισ'tοϋ
'tους πεπuρωμένοuς κλέπ,.ας τού
"οuς, 'tOUς σuνερ1ους 'tών φρικ'tών
'tOU'tων κλεπ'tών και 'tOUς jνωpί
ζον'tας πεpι 'tΟ�'tων ΚCΧΙ μη ψανε-

, t ' "Εσ • ρωνον'tας αu'touς. 'tωσαν αφορι-
' ' , ' ' ' "' σμενοι και ασu1χωρη'tοι, εκ'tος αν 

ι ' , / , με'tανοησωσιν και αι'tησων'tαι εμ-
πράκ'tως σuηνώμην -χ.αι λόσιν 'tΟίί 

Ι "Ε ,,, 'λ παρον'tος. σ'tωσαν • α11ια u'toι, 
'tUμπανιαίοι, άλύ .. ρω'tΟι και 'tρέ
μον'tες ώς ό Κάιν, φέρον'tες 'tην 
λέπραν Γ:αζη και .. ας ΚΑΤΑΡΑΣ 

• Ι - 'Α Ι π / · απαν'tων .. ων 1ιων α'tερων, 
.'tων 'Α1ίων έπ'tα Ο!ΜuμενικωΥ 
Συνόδων ... ». 

· Αφορίσθηι<ον κάί

οί · Α ναστενάρηδεc
Το έ,θ.ιμον ,.,ϊjς πuρο6ασίας έτη-

' \ ' (' ' ,., ' ' 
ρη,θ.η κα'tα . την εορ'tη των αjtων 

- ---- --------
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''Ελ' '' ωνσ-.αντινου και ενης, και ε-
φέ-.ος στην πόλη -.ου Λαγκαaα, 
σ-.ην Μελίκη Βερροίας και σ-.ην 
Άγία 'Ελένη Σερρών με συμμε-.ο
χην πολλών «άνασ-.ενάρηδων». 

Σ-.ήν λει-.ουργία, -.ου ναου -.ων 
Άγίων Κωνσ-.αν-.ίνου και 'Ελένης 
-.ου Λαϊκαοα, ό άρχιμανορί-.ης κ. 
Εύσέ6ιος είπε σ-.ό κήρυϊμά του, ο
-.ι ε!ναι άφορισμένοι οσοι -θα 'Π'α't ή
σουν στα 'ΧJάρ6ουνα και οσοι συμμε
-.άσχουν στα άνασ-.ενάρια. 

'Όμως, οεχα - έπ-.α άνασ-.eνά
ρηδες άδιαφόρησαν Ύtα -.ήν άπει
λή. 

Δεν έϊtVε πυρο6ασία μόνον 
σ-.ην Μαυρολεύκη Δράμας, έλλεί-

- ψει είχόνων -.ων άϊίων, -.ας όποίας
εχει χα-.άσχει ό δεσπό-.ης. 01 άνα
σ-.ενάρηδει; έδιχαιολοϊή-θηχαν οη
δεν μπορουν να χορέψουν σ-.α άναμ
μένα χάρ6ουνα χωριι; -.ήν είχόνα.:

Ώσ-.όσο, ίνα,;_ Ύεωρϊος άπο την
περιοχη 'Εδέσσης, ό 30 έ-.ων Ά
ρισ-.είδης 'Αμανούaηι; ασχε-.ος με
-.ην «άaελφό-.η-.α» -.ων άνασ-.ενά
ρηδων, μπηχε ξαφνιχα σ-.ή φω-.ια
χαι -.ην aιέσχισε σ-.αυρω-.α μερικει;
cpορέι;, με -.ήν ίaια έπι-.υχία -.ης
άκαtας. 01 κανονικοι άνασ-.ενάρη
aες 'tOV άπεμάκρυναν και !σχυρί
σ,θ,ηκαν ο-.ι είχε καη.

Ό iaιος είπε δη στην ένέρϊειά
1'Ου -.ον παρέσυρ& -.ο ιaιο κυμα πί
σ-.εως '!tOU ώ-θεί ' -.οuς παραaοσια
κ.οuι; άνασ-.ενάρηδες. Είπε ο-.ι aεν
ι!χι προσχεaιάσει 1'0 ΎεΎονόι;, άλ
λα στην aεaομένη σηϊμή πίστεψε
πω,; ,θ,α μπορουσε και ό ,aιοι; να
κάνη αύ-.ο ϊtα -.ο όποiο οί άνασ-.ε
νάρφες είναι φημισμένοι σε διε-θνη
κλίμακα, και -.ο όποίΌν παραμέ·ιει
έπιστημο•ηκως άνεξήiη-.ΟV και CΧ
παράaεκ-.ον, &πο -.ην έπίσημη έχ
κλησία.

· Αρχάν8ρωπος
400.000 έτών

Σ-.ο σπήλαιο Π ε-.ραλώνων ( 60

χλμ. ΝΑ -.η,; Θεσσαλονίκης) εύ
ρέθη, άπο χλιμάκιον -.ης 'Ανθρω
πολο1ικηι; 'Εταιρία,;, σκελετός 
νεαροϋ ά-.όμου, θανόν-.ος προ 400.

000 έ-.ων. Κατά τον πρόεδρο -.ης 
Έ-.αιρίας δόκτορα 'Άρη Πουλια
νό, πρόκειtαι περι «'Αρχανθρώ
που». 

Και παλαιότερα είχαν εύρε,Ε,ιη 
κρανίον και άλλα ιχνη των πρώ-=
-.ων άνθρώπων στη χώρα μας και 
στην Εύρώπη, άλλα οχι και σκελε-

' \ ο' ' e. e. , , -.ος που να επεοεοαιωνε - συμφω-
να με την θεωρία του κ. Πουλια
νου - δη το σπήλαιο Π ε-.ραλώ
νων ε!χε κα-.οικηθη, άπο πολu πα
λια έποχή, άκόμη και άπο το στά
διο των 'Αρχανθρώπων, γνωσ-.ων 
ώι; σ-.άδιον Π ιθηκανθρώπων. 

"Ο , ' 1' , πω,; ειναι ΎVωστον οιαcpοροι 
ξένοι και "Ελληνες έπισ-.ήμον�ς, 
ο-.αν -.ο 1960 εύρέθη -.ο πρώτο 
κρανίον Π αλαιου 'Ανθρώπου σ-.α 
Π ετρ,άλωνα, ύπεστήριξαν την απο
ψιν οη -.ό ευρημα είναι τυχαίο, οτι 
προφανώς έχει άφρικανικ.ην προέ
λευο-ιν χcιι δ-.ι -.ο σπήλαιο aεν κα
-rοικήθηκε άπο -.ον άν-θρωπο. 'Ό
λες οί. θεωρίες αύ-.έι;, -.ο λtϊώτε
ρο, χρειάζεtαι να έπανεξετασθοίίν 
με-.α την τελευταίαν άνακάλυψιν. 

Ή καταδίκη 

τοϋ καλόγπρου 
Σε όκτώ μηνες φυλάκιση προς 

150 δραχμες -.ην ήμέρα κατεδικά
σ,θ,η άπο το -.ριμελες πλημελειοοι
κιίΌν Άθηνων ό 'Αγιορείτης κα-· 
λό1ερος που έσπασε προ -καιρου -.ο
άγαλμα του Π οσειδωνος στην ε!-

.1 
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σοaο του 'Υπουργείου· Πο:ιaείο:ς. 
Π ρόκειτο:ι για τον μονο:χο Ν έ

στορο:, κο:τα κόσμον Χο:ρΊ:fλο:μπον 
Τσουκο:λα, έτων 42, άπο την Ζά
κυν,θ.ο, που aιο:μένει άπο 15ετίο:ς 
στην σκήτη της Άγίο:ς 'Άννης 
του Ά γίου 'Όρους ΚΟ:t ό όποiΌς το 
'Ιt'pωι της 31 ης Μαρτίου με μια 
Ό « εόσεβής πόθος)) 
τοϋ σκιτσογράφοu 

._ Και τώρα, πάρε νά σπά:ζης 
χαλίκια.. 

(Τοϋ Σκουλδ στήν Άnογευμσrινή) 

60:ρεια που εΙχε κρυμμένη σ-.ο ρά
σο του, άρχισε να κ-.υπα με μο:νίο: 
-.ο γύψινο άν-.ίγρο:φο ·του άγάλμα
τος του π οσειοωνος που κοσμl)υ
σε την είσοοο του ύπουργείου. 

Ό μάρτυς ύπερασπίσεως Γεώρ
γιος Τσο:πάκης, συν-.αγματάρχης 
Η:Δ. κο:ι οίχονομολόγος, άνεφέρ,θ.η 
στας Δέκα έντολάς: 

- «Ού ποιήσεις όμοίωμα, οuσέ
προσκυνήσεις αύτό, έγω είμαι ό 
Θεός σου». Συνεπως σύμφωνα με 
την έν-.ολη του Θεου aεν πρέπει να 
κα-.ασΥ.ευάζωνται ε'ίοωλα, άλλα 
και αν κο:τασκευάζωνται πρέπει ά
μέσως να ')(,α-.ασ-.ρέφωνται. Ή Ά-

. γίο: Γραφη στο Δευτερονόμ:ον κεcpά
λαιον Ζ', λέγει χαρακτηριστικως: 
«' Αλλ� ουτω ποιήσετε αύτοiς τους 

6ωμους αύτων χα-θ-ελείτε και τας 
'λ 'ψ 

\ \ σ-.η ας αυτων συν-.ρι ετε και τα 
αλση αύτων έκκόψετε και τα γλυ
πτα των ,θ.εων αύτων κατα-uχύσετε 
πυρί. .. ». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλο:aή, πρέπει 
. να κατασ-.ραφουν ολα τα άγάλμα-

' f , ' ' -.α που υπαρχουν στην χωρα μ,:.ις, 
στα αλση, στις πλατείες κ.λ.π.; 

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν το λέω έγω 
αύτό, -.ο λέει ό Θεός.; 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ: Κύριε μάρ
τυς, παρερμηνεύετε την tΑγία 
Γραφή. 'Ένα αγαλμα ένος ηρωος 
η ο,τιοήποτε αλλο QDακοσμητικο 
το λατρεύουμε ώς ,θ.εότητο:; 

ΜΑΡΤΥΣ: .Είτε το λατρεύου
με, ε'ίτε οχι, το αγαλμα αύ-.ο είναι 
είaωλο. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ: Ή πο:τρ,ιαρ
χικη ράδσος εχει είς την κορυφήν 
της ούο οφεις και ό πα-.ριαρχικος 
,θρόνος εχει άνάγλυφη την παρά
στ�ση ένος aικέφαλου άετου. Αύ-.ο 
σημαίνει οτι είναι ε'ίοωλα; 

ΜΑΡΤΥΣ: Αύτα 'έ-.οπο,θ.ε-.ή
,θ.ησαν κατ' έντολη του θεου. Ο! 
οφεις στ·ην πατριαρχιχη ράοσο ά
ναπαριστοϋν τους aύο οφεις που έ
σωσαν τον λαο του Ίσραηλ άπο 
την σίψο: ... 

Π ΡΟΕΔΡΟΣ: 'Αρκεί. 
to κατηγορούμενος - οπως εί

πε στην άγόρευσή του ό Είσαγγε
λευς - εχει πάθει «θρησκευτικην 
πο:ραμόρφωσιν». 'Ακούγοντας αύ
τον το,ν χαρακτηρισμόν, έξεμάνη: 

-«Αύτος - ό Είσαγγελευς -
οεν είναι χριστιανός! 'Υπερασπίζε
ται -.α ε'ίσωλα! Θα τον τιμωρήση· 
ό θεός,. τον άσυνείaητο. Κοίτα κά
τι άνθρωποι που ύπάρχουν στην 
'Αθήνα! Μόνο το αγαλμα τοίί Κο
λοκοτρώνη έπιτρέπω. Ζήτω ό Πα-
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λαιων Π ατρων Γερμανός!». 
Άπο το άκροατήριο άκούγον-;αι 

φωνές: 
- Να άγιάσ·η το στόμ ,Υ σΟJ.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσε κάτω.

'Ησυχία. l\Ηι μιλας ετσι κατηγο
ρούμενε. 

ΚΑΤΗΓΟΡ. Ό 'λγ ος Χρυσό
στομος λέει, ϊf'Ιαι άμcrρτία 'iα μη'Ι 
άπα'Ιτουμ1ε στίς &θεες •9εωρίες. 
Να μη λέ η τέτοια «αύτόc:», 1�α

'iα σταματήσω καl iγώ. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ. 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

"Αδετον 80. Διεμένον 120

ΕlΣΑΓΓΕΛΕΥΣσ Δε'Ι άξiζει 
,ι , �' l: ' ι ουτε -r.οι·ιικη vtω<,ι 1ια περιuδρισι 

άρχης 'iα του άσκήσω. 
'Όταν ό πρόεδρος ρώτησε τον 

κατ"Ι)'(Ορούμ.ε'ΙΟ αν ζητα ν' άπαλλα:
γή. ό καλόγερος άπαντα: 

«Καταοίκασέ με, αν σου δαστάη. 
"Αν είσαι &-9εος, καταοίκασέ με. 
Θα μ.ά'9,η ολος ό κόσμος οτι πηγα 
στ·η φυλακή. Δ�ν ψο6αμαι τις ποι
νές σας ... ». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΕΚλ ΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡ ΤΙ 

, � , ;., 

"Αδετον 80. Δεμένον 130 
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1 ΜΕΤΑ.ΞΥ ΜΑΣ 1---
'1 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τά Γραφεία _τοϋ «'Ίλισοϋ», Δρα

γοτσσνίου 6, δροφα:: 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρα
σκευή 9,30-12,30 π μ. Τηλέφ. Γρα' 
φείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

·παρακαλοϋμεν όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν ιΊ τρσπειιτι!Qήν έπιτογήν 
ε,ίς τήν διεύθυvσιν: «Κ�ην Μελισ
σαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθή
νας, 122». 'Αποσrολσί μέ τροπειιτι
κός έντολός μας δυσκολεύοιιν. 

ΜΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩ.Ν 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΨΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Θαινος 'Ανιογνu,σ;.όπουλος, • Αθηναι·. 
Χορίλαος Μόντιας, 'Ιωάννινο:· 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(μέ τή σειρά λήψεως) 

Κι1κης Βοιπσι"Ια - Σώφρονα: Ή ιόλη
θιν!ή ιποiφις είναι ό διδόσκαλος 
των Έθνι,κών όρετ�. 'Αθηναι 
1975. 

Όδ�σ. Λcη.ιψίδη: . ·ο 'Ορφεύς είc:
Πσντι,κόν rιαραμύθιο,ν. • Ανόrrοοον 
όπό • Αρχείόν Πόντου 1975 -
1976. 

Ρόης Ποnογγέλου: Στιγμές (nοiη,

ση). 'Αθirια 1976 .. 

1 

1 

Τεύχη άιιοσrσ.λιέντα σrούς κατωτέ
ρω jσυνδρσμητάς ιμqς., έ,πεστρόφησσν 
.όnό τό Τ σχυδρομείον ,μέ τήν σημεlω
σιν: .. μετώκησε» η «άγνωστος». Πα, 
ρσκσλοϋνται δσοι tούς γνωρiιουν νό 
τούς είδοποιήσουν rΊ. νό μας δώσουν 
τάς διε-υθύνσεις ,:-ων. . _ 

Παν. Βλοχοπούλου: Διον.ύσιος Σολω
μός καί Φι-λ.ική Έταιρία. Ζόκ,υνθος 
1976. 

- ·ι
ΑΘΉΝΩΝ Χρήστου Σολομωνίδη ! 'Ελευθέριος 
Σaβ Βaφειόδης, 'Άρνης 12. Ήλ. ΒενιΖ:έλοc:, ό έλευθερωτ-ής ·-ΑΒήvα 
B�λiκac:, ια,τρόc:, Βaτοποδίου . 14 .. 
Κων Βου-rσάπουλοc:, Μ. Κοrοrιού-λη 

15 - 1·9 Γ. Ζαχαρόπουλος, · Α1ιωδη�i
αc: 86 · Αλ. Κολιόriουλοc:, ,Μσκεδονi-· .
ac: 1. 'Ιω. Παποκωνσ:r.σντίνου, Βου- . 
λης _35. Φανή Πι-rιιλιοϋ, Ίπποδόμου 
21. Στέλα Ψορομήτσ, Ριιάρη 17.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Πόπη Ντουντουλόκη, Κορνάρου 16, 
Χανιά Πέτροc: Φραγκiδηc, Βε.νιιέλου 
32, Κ,αβάλα 

1976. 

.Εύαγ. Στομότη: '(σ,ορiα τ(i)ν Έλλή
νικων Μσθηματικiί)ν. Άθηναι · 1976 

Ιενοφ. Ζολώτα: "Ή .' Ελλάς στr)ν Εύ-
ρωπαΊκιή Κοινότητα. -. Αθη,ναι· 

. 1976. 

Θ. Π. ΤάΌιου: · Σημειώσεις σέ πρα
κτικά θ\έιματα έλευθερlας καl. παι

δέίαc: · Αθήνα 1976. 

�- -_ _  ._ - --- ----- -· -- -- -- --- -
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙΣΟΥ» 

1 Ίδιοκτήτηc: Ε�δόσειc «Ί λι 
1 σόc» Συν. Π.Ε , Δραγατσα Άλες}nολιc: Έλ. Γιαννώταc 

11 
νίου 6 .  'Εκδότηc - Διευθυν-

·
� 

τήc: Κωστηc Ν Μελισσαρό- Βόλοc: Γ. Κουκουβίνοc 
nouλoc, Πλοτ. Έθνικηc Τρα- Δρόιμα: Φιλ Ηάλλαc 

1 rιέιηc 3, Φιλοθέη. Προιστάμ
1 Τυπογραφειου: Ίορδ. Α Όρ- Ζάκυνθοc: Ν Ταμnαληc 
! , φανίδηc, Ποσειδώνοc 51, Π
Ι �Μληρον Στοιχειοθεσία - · Εκ- Ήράκλειον: Λ Κουντηc 

Ι τύπωσιc: «'Επτάλοφοc Ε Π Ε , 
1. Ζαλοκώστα 5 ,  τηλ 631 675 Θε�σαλονίκη: Ίω. Στάσαc 

Ι Τιμή τεύ,χουc δρχ. 25 Καβάλα: Σ Ρωμαν ιδc 

1 Άθηναι, Μάίοc - Ίούν. 1976 Κέρκυρα: • Αχ • Αβραμίδηc 
--�-----------

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα (Αυγ - Όκτ. 75). 

Τό κόσμ11ιμα (Μόρτ 76) 

Λαογραφική Κύπροc (Γεν - Δεκ. 76) 

Πνευμσηκ·ή Κύπροc (Φλεβ. - • Απρ . 
Μάηc, Ίούν.). 

'Ηιπειρωτική 'Εστία (Μάρτ - Άnρ ) . 

Κρηηκη Εστία (Μάρτ , · Απρ ) . 

Σμύρνα (Μάρτ. - Άπρ.) 

Ένοριακ,ά Χρονικά (Μάρτ. - Άπρ ) 

Σταθμοί (Άnρ ) 

Ο Κόσμοc τηc Ψυχ,ηc (Μάρτ -
' Άnρ) 

Πληροφοριακό Δελ,τίο Συνδέσμου 
'Ελλή•νων Λογοτ,εχνων (Μά.ηc). 

Προσαν�τολισμοί (Μάίοc, · Ιούν ) . 

Θεσσαλική Έjστία (Μάιοc - Ίούν) 

Ti'> Συ.μnόσιο, μηνιαίο πε,ριοδι.κό Ρο-
ταριονοϋ 'Ομίλου Λαρίσηc (Μάρτ , 
Άnρ ). 

Ό Φυσιολάτρη<: (Ίού,ν.). 

Κομοτινή · Ί. Σ αμουρκασίδηc 

Λαμία: Κ. Φαλίδαc 

Λάρισα: Άριστ Σοφίτηc 

Μυτιλήνη: · Αριστ. · Αρμούνταc 

Ιάνθη: Εϋελnιc Ράνοc 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκιc 

Ρόδοc: Μ Φωστιέρηc 

Σϋροc · Π. Ζαραφωνίτηc 

Χανιά: Ν. Βαρδα.κηc 

Άιμμόχωστοc: Ά νδ. Τ σόκκοc 

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιανοϋ 

Λευκωσία . · Αχ. Ζαβαλληc 

Πάφοc: Κ Καθητιιώτηc 

Ί σταμnούλ: Γ. Βακαλόnουλοc 

ANJlf �NH f ΑΛΑΝΑΚΗ · B�f Ρ Λ(ΚΗ 

Ή, γνωστή ιπο1ψρια ,κ. 'Αντιγό
νη Γαλανάκη - ,Βουρλbκη έλαβε μέ- • 
σω τηc Έλληνικηc Πρεσβείαc ατό 
Νέο Δελχί ,καί τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ, 'Ινδικ·ό Περιοδικό Τέχνηc, 
δnου έδημ�σιεύθη ηοίη1μά τηc σέ .με
τάιφραση τηc κ · Ακρίτα Πριτάμ. 
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Ό ιιΛ&UΗόe Λωτόeιι Ηοί ή ιιΜοΒqτκίοιι _ 
Ό άο. Χ. Καμαρωτάκης, μι

λώντας στην έφετεινη έορτη του 
Λευκου Λωτου, στην αι-θ-ουσα της 
Θ.�., άνεφέρ-θ-η στην ασκηση της 
«Μα-θ-ητείας» ή όποία, ΜΟΝΗ, 
μπορεί να όοηγήση στην κατεύ-θ-υν
σιν της -θ-είας Γνώσεως. 

«Ό ρόλος τοQ Μα-θ-ητου -·-, .εί
πε - οεν ε!ναι ευκολη ύπό-θ-εσις. 
Διότι, οεν άρκεί να είναι, τις μέ
λος της θ.Ε., να παρακολουθη τ.χς 
έργασίας μιας Στοας, και να γνω
ρίζη τι περίπ(}U λέγουν τα οιάφο
ρα θεοσοφικα 6ι6λία περl των 
«άνωτέρων πεοίων». Ή Μά-θ-η
τεία ε!ναι άλλο πραγμα. Δεν είναι 
-θ-εωρία και συλλογη έγκυκλοπαι
οικων γνώσεων. ΕΤ.ναι ΑΣΚΗΣΙΣ. 
Δια τουτο ό ύποψήφιος πρέπει να 
εχη μίαν συναίσ-θ-ησιν έσωτερικην 

,., ' , ' , , tf και να παρη την αποφασιν οπως 
άκολου-θ-ήση την όοον της άνωτέ
ρας ζωης, την όοον της άγιότητος. -

Ή ΜπλαΜτσκυ είπε: «'Ο ύπο-
ψ, Μ O ' ' 'λ '' λ' 
ηφιος ανητης οφει ει να εκ ε-

ξη άπολύτως μεταξυ της ζωης 
του κόσμου και της ζωης της άλη
-θ-είας. Είναι περιττη και ματαία 
ή προσ'ltlά-θ-εια προς ενωσιν αύτων 
των ούο, κα-θ-' οσον ούοεις ούναται 
να ύπηρετη ούο κυρίους και να ίκα-
νοποιη άμφοτέρους». 

Είς το 6ι6λίον του προφήτου Ίε
ρεμίου οιαΜζομε: «Ίοού, ε-θ-εσα 
ένώπιόν σας την δοον της ζωης 
και την δοον του -θ-ανάτου». tH οο
κιμασία του ύποψηφίου μα-θ-ητου 
της άρχαίας παραοόσεως, εύρε
-θ-έντος άνάμεσα είς τας δοους της 
'Αρετης και Κακίας, έκφράζει πα
ραστατικα το !διον πραγμα. tO Ή
ρακλης της έλληνικης παραοόσε-

ως είνα1 ενα πρότυπον μα-θ-ητείας 
χαl συμ6ολίζει την παλαίουσαν ψυ
χήν, που άναζητεί την δδον της 
μυήσεως .. Οί οιοάσχαλοι της Σο-

' ' - t / 'j' φιας, μετα των οποιων ειχε στε-
νην έπαφην και συνεργασίαν ή 
Μπλα6άτσκυ, άπευ-θ-υνόμενοι προς 
't'Ους έν γένει ύποψηφίους μα-θ-η
τάς, λέγουν: «'Εκείνος οστις έπι
-θυμεi να έργασ-θ-η με,θ.' ήμων και 
οι' ήμας, πρέπει να έγκαταλείψη 
τον !οιον αύτοu κόσμον με . τας ά
νέσεις και άπολαύσεις, και να ελ
θη είς τον ίοικόν μας». 

Είς ενα παλαιον Θεοσοφικον οη
μοσίευμα, ύπο τον τίτλον «ή άτρα
πος του μα-θητου», άναφέρεται μι: 
ταξυ άλλων, «οτι οια να άνέλ-θ-η 
τις είς την κλίμακα που 9οηγεί 
είς το �άκτορον της Θείας Σοφί.: 
ας, πρέπει να εχη ζωην -άκηλίοω
τον, πνευμα γεματο είλικρίνειαν, 
πρό-θ-υμον οιά-θ-εσιν, όρ-θ-ην άντίλη
ψιν των πνευμα't'ικων πραγμά't'ω'Ι, 
α!σ-θ-ημα άοελφότητος προς ολους 
't'Ους άν-θ-ρώπους, και κυρίως έξαγ
νισμένη καροιά>>. 

Αί παραοόσεις ολων .... ων λαων 
μας πpΟ't'pέπουν προς 't''r]V κα't'εύ
-θυνσιν της ύπο't'άςεως 't'ων πα-θ-ων 
't''rJV οποίαν άντιπαρέρχονται οί πολ
λοί. Μια ίνδικη διοασκαλία λέγει: 
«' Ανωφελης έστl πασα μά-θ-ησις, 
πασα έπιστήμη και αύ't'ων των Βε
οων ή μελέ .... η, &,;ευ έξαγνίσεως 
't'ης ψυχης άπο τα πά-θ-η». 

Ό Μαρκος Αύρήλιος ·είς «Τα 
είς έαυ't'ον» λέγει: «'Ότι άκούει 
' ' � Θ' Δ ' " 't'ις φωνες του ειου αιμονος, ο-

" ' , ' ,., ' -
't'α'i εχη την εντος 't'OU εαυτου 

'' ,, ' ' (Ί, ll. 
, 

't'OU ι!ιυχην ηρεμον και αvορυοον α-
πο την έπίορασt'Ι των πα,θ.ων». 
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Ό 1tατηρ της έκκλ·φίας Π έ
τρος ό Δαμ.ασκηνος λέγει : «Εί μ:η 
γαρ τα 1tάθη ή ψυχ·η ά1tοοάλλη
ται, ούκ έλεύσεται το άγιον πνεu
μ.α έν αύτ�». Είς την Κ,άτχα Ού-
1tανισάο άναφέρετο:ι: «'Ο θνητος 
στου ό1tοίου την καρδιά το -ιtάθος 
εχει νεκρωθη γίνεται άθάνατος». 
Ή Ε. Π .Μ. είς το εργον «Ή φω
νη της Σιγης», το ό1tοίον ά-ιtευθύ-

ΓΙΑ ΤΟΝ Γ ΘΕΜΕΛΗ 

'Ο Σύλλογοc:: . Ελλήνων Λογοτεχ
νών έτίμησε τήν μν,ήμη τοϋ nοιη
τοΟ τηc:: Θεσσαλονίκηc:: 1Γιώργοu Θέ
μελη, σέ φιλική ,συνεστίαση. 'Η 
ποιήτρια Νανιο' Κοντοϋ μίλη,σε. για 
τό έργον του καl έτόνισε · 

« Ο Θεμεληc: -πίστευε στήν άθανα
σια τηc: ύ.nαρΕηc:, ε,βλεnε τ.ην άλλη 

Ζωή ,μέ εν·α, •άστρικό ,r,ρίσμα, ηλη,μ

μυρισμένο •μέ ομορφιά, φώc:: καί τό

νουc: •μουσικηc: στούc:: καθρέφτεc::, μέ

άγγέλουc: .κα,ί nλη,γωμένα nεριστέρ-ια 

στούc: ανεΕερcύνητουc:: όρίΖ:οντεc: 

της ψυχης. "tΕγρσφε ως -τι, στιγμή

πού ό θά.νατοc: -τόν βρi1κε μόνον ,στό 

δωμότιό του. Ή τελευταία του ά

νέκδοτη nοιη,τική ,συλλογή πού είχε 

τόν τιτλο « Τ ό είκονι\σμένο περιστέ

ρι καί τά .έφτά tάναστάσι,μα θαύιματα» 

nερiμενε - άinοχαφετισμόc:: του -

πάνω στό ψσnεΖ:ι. ΑύΤ(!ν τήν τελευ

ταία συλλογή &! τή,ν έκδώση ή λογο

τέχνις κόρη 1'0U κ. 'Ελένη Κιτσο

nούλου». 

νεταt κυρίως είς αύτους 7tOIJ άκο
λου-θοu,1 τ·ην μ.αθητείο:ν, λέγει: 
« .,,Ω Διδάσκαλε, τι όφείλω να

'!: s, ' ' G / ' Σ / 1tρα�ω οια να φνασω στ·φ οφιο:; 
ΤΩ Σοφέ, τι να κάνω οιά να 1tροσ
εγγίσω τ·ην τελει6τητα; - Έ-

, ' ' Ί 'Αλλ' " ρευνα τας ατρα1tους. α εχε 
την καρδιά κο--θαρη και άμ.6λυντη 
-ιtροτοu άναλά6ης το ταξίοι6ν σου». 

1 

Γράμματα στόν ιι ΙΛJΣΟ » 

Κύριε Διευθυντά, 

Σχετι,κίίJc: μέ το περιστατικό πού 
άινεφερε ό κ. Γ. ,Καστρίτηc: (ΙΛΙ
ΣΟΣ τεϋχος 111) κατά τό όnοίον 
μία κυρία βο·διΖ:ουσο ,έlnί της όδοϋ 
Σ:rαδιοu, συνελυnήθη γνωστόν της 
γιά 1'όν θανοτο τοϋ ,άδελφοϋ του, 
τόν όποίον έκεί;νος άγνοοϋσε κ·αί 

,και τό,ν όnοίον ή ίδίΌ, είχε συλλάβει 
διαισθητικωc:, ινομίΖ:ω δτι ε•ύρέθη
ικε συντονιΙ�μένη •στό ,μηκος ,κύιματος 
των όμέσων οίκείων τοϋ- Ηανόντος 

Φαινετοι δτι ύnάρχει ήλεκτρομαγ
νφική · Ακτινοβολιο, .μέχρι σήμερον 
άνε!Ξερεύνητος. 'Εάν ί'jτο δυνατόν νά 
έλε,γχθη, τότε ·μέ συντονιαμόν κύμα 
τος n.,χ. τοΟ ραδίου ,καί τοΟ πά
σχοντος, ισωc:: νά εθεραnεύοντο καί 
,περιπτώσεις άνιάτων νόσων. 'Έγρα
wα στά τέικνα μου - ίατρούc:: είc: 
Νέον Ύόρκην νά •μέ πληροφορήσουν 
εΟΙν γινεται έnί τοϋ σημείου ού,τοϋ 
κσμμιο προσπάθεια, ε•ίc: τός λεγομέ
νας «nροκε,χωρημέναc:: έρεύvας». 

Έμμ Πετσαλάκηc:: 
Λογιστήc: Γεν. Νοσοκομείου 

Άγ. Νικολά.ου Κρήτης 

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

---- - -- -- -
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΒΑiπε Τιμ,οχcι'C'«Αογον ΒιβΑ(ων 

c(ς σcΑ. 2 lξωφuUου 

(" Αποστbλο'9Τcχι fλaόθιραι τcχχu3ρομιχων τιλων) 

.................................... ·-························ 

ErrPA'fETE ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΒΤΑΣ 

Συν3ρομ'i) 1976 δρχ. 130 (lξωΤεριχοu $ 5.00) 

"Όλοι ot συνδρομητcιι lσωΤεριχοu iχουν διχcι(ωμcι 

ν« ά:γορ«ζουν τοuς Τόμους lπιΑογης 

Α' ΤριcΤ(cις 1956-1957-1958 

Β' ΤριιΤ(cις 1959-1960-1961 

Ιχcισnν πρός δρχ. 120 ά:νΤι δρχ.140 

""'-••••••••••• .. ••••••..,..w-. ...................................... . 

Ή συνδρομή τοΟ 1976 είναι δρχ. 130. Διό τό Έξωτερικό $ 5 

ΑΙ συνδραμσl η όντiτιμσν βιβλfων νό άποστέλλωντοι μέ τοχu

δρομικήν η τρσπεζικήν έπιτσγήν έπ" όνόμοτι ιΚωστη Μελισσορο

nούλοu, Δραγοτσανiοu -6,, Άθήνος 122. Όχι έπ' όνόμστι •JΛΙ

ΣΟΥ». Όχι 'Ι,ίέ τραπεζιτικήν έντολήν. 

Thoιc ι Σll'rAAoeQΣ Ε.Π.L • 831.875-828.981 
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Έκυκλοφόρησε 

-ιό δ16λfοv 

Η ΜΕΤΕΝ.ΣΑΡΚΩΣΙΣ 

-ιού" Ayyλou συyyραφέως 

ΙΡΒΙΝΓΚ ΚΟΥΠΕΡ 

* 

Τό pεyάλο πρόδλημα 

-ιiίς Με-ιαφυσ1κiις 

σε έκλαtκευση 

* 

f ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Δρχ. 80 
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