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τοϋ είδέναι όρέγονται φύσει. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

t'O Τ ε ι ρ ε σ ί α ς 

"Ερχ;εται -π;άvrοιτ•ε μέσα σϊήν τυψλότη:τά μας 

δ τυψλός ·μάvτις Τ•ειρεσLας 

,καί ,μας ανακοινώνει την ά:λήθεια. 

"Αν τιήν είχcψε πιστέψει, θά' χCΧΙμε yιατρευτει. 

'Έρχεται ό Τειρε-σίας ;καί μας δείχνει 't'O: yεyονότα 

,με τό Θρη.νο της Άντιyόνης ,καί άργό: καταλα15αίνα.ψε 

πώς προσ15άλαμε ,με την όρyή μας καί την άJκαμψία μας 

,με την άσυλλόγιmή μας τυραννία 

τη μεyάλη. άρετη της Φρόvη.σης. 

'Έρχεται δ Τειρεσίιας στο τέλος, 

που &ε 15λέπει ποτε της .μεyάλης θήι15ας 

τό: συναριμολοyη,μένα 

τεϊχη με τη. δύναμη της Ά,ρμονίας ... 



,314 1976 

Κ. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ 

το' ΜΥΣΤΗΡΙΟ' ΤΟΥ θΑΝΑΤΟΥ 
Ό γνωστός ψτρονόιμος, φιλόσοφος καί πνευματιστής Κά

μιλλος Φλαμμαριών ( 1845 · - 1925) έξέδωσε μέ τόν γενικό- τίτλο 
••Ο. θά,νατος καί τό .μυστήριό του» τρείς τόμους, μέ τούς τίτλους 
...Πρό τοϋ θανάτου», «Κατ,ά τόν θάνατον», «Μετά τόν θάνατον».· 
Στόν τελευταίο άνοφέρει πολλές περιnτώσεις, πού όι�οδεικνύοι,ιν : 
τή ουνέχιση της ύπάρ!;εως της ψυχης μετά τόν θάνατο.

Κρίνομε •χρήσιμο νά δηιμοσιεύσωμε μετάφραση τοϋ τελευταίου 
( 12ου) κεφαλαίου τοϋ Γάλλου έπιφα:νούς έιπιστήμσνος, που έχει 
ταν τίτλο «Συμπεράισματσ» ιμέ τή 6ε6οιότητα ότι προσφέρομε θε-
ηκή ύπηρεσία σrούς άν:αγνωστες τοίi ΙΛΙ'ΣΟΥ. 

Κ. Ν. Μ. 

Ό τάφος πού σκrnόί'.'ει τόν νεκρό, 
ιάνοίγει τόν δρόμο τοϋ διαστήματος 

καί ό,τι έδώ κάιrω νpμίΖομε σάν τέρμα, 
είναι ή άρ,χή μιδς νέας Ζωης. 

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

ΈξCΧJκρ��c,.ψένα yεryονότα άnrοlδεuκνύοuν δτι ό θάνατος δέν ί,. 
τταρχει, δτι εtναι ά-mλη έf,έιλιfJη, δτι το &νθρώπινον δν έ1ηζη πέρα 
άτrο την υ-πέ.ρτατη έιΚΙΕί'WJ ωρα, ή ό,τοLα κα6όιλου &εν εtναι ή' τε
\�υτα'ία. Mors janua vitae: 'Ο θάνατος είναι ή θύρα της ζωης. 
1 ο σώμα είναι ά'Πλο όρy,ανuκό ε\λδυμα: του πv.είψατος. Πιερνάει 
μ�ται<5άιλλεται, άποσυντίθεται. Το -π:νεϋμα διατηρεϊ:ται. Ή ϋλ,ιη εt
ναι ά-π:λη έ'Ττιψάνεια yιό: το άνθρώπινο σι�μα:, δπως ικαί yια ο.λα 
τα αλJλα. Το σuμιπαν εtναι δυvοψισμός. Κά'ποια νοητικη δύναμη 
δε01Τόζ;ει παντοϋ. Ή ψuχιη δέν ψειιρεται. 

Κάm-οιος διανοούμενος ,μοϋ γράψει: «Το ερyο σας θιό:. 1μας 
δώση τη διαι<5ιε�α;ίωισιη της t:π:ι�ιώσεως της ψυχης. "Αν δεν μας ττι 
δr:χ,ιη, δέν μας μtνμ παρα να πεθιάνωμ.ε από �λπuσία, 'Π!έιφrrον
τας στην πεrιτοιυθηση δτι ,μας ,έδιηιμιοιύργησε ή Μοί:ρα, δτι ούδεμία 
ύίΤάpχει ήiθιική άλήiθεια 1καί ουδε,μία δικαιοσύνη καί δτι άπο δλα τα 
�άσανα που <JΙ'Π1είρα�με κατα το δι6.ιστη1μα της ζωης, οί:J&έ.να. Θά & 
χωμε yόνιιμο θερισμό. Μία έκ μιέρους σας ά:ρνη.τuκη άπάντηση θα 
άποrrελοϋσε δριστικό έφνεμι01μο yια κάθε τι που δ:π:οτελιεϊ: την 
εόy!ένεια: της ωθρωπότητος». 

Έλ-rοί.ζω δτι ή Άέ'Ιtι�ε�αίωση είναι έιδραLα καl δτι οί άναyνω
στες ,μου ά,rέικτ�ηισαν την ίκανο,rοίηιση ,του ιέπι'θuμοϋιν καί 'Ιtού ά:
ξίζοuν. Δέν εtναι, &λλωστε, αuτη ή προαιώνια: εύιχη των διανοου-
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μένων, πού έκ,φράστηικ,ε σ· δλες τlς έποχες κα:ί σ· δλες τlς yλωσ
σες; Είναι ή κραυyrη της φύσεως. 'Ένα έ!μ11νευ01μένο ποίη1μα της 
1<0,μήσσης ντε ΝουάΊy τελειώνει με τη στροψή: 

«Νια μη σέ !Ξαναιδω ποτέ, φέ,γγοc. τ' ουρανοσι 

Δέν έγεννήθη:κα γιά ν,ά πεθάνω!» 

'Όχι, ποιηταί, οί δονούμενες ψυχές σας δεν έ,ττλάστηκαν yιά 
να νεικρωiθ:υν, ουδειμ,ία ψυχή διηιμιουρyήιθιηικ-ε yιά: νά πεθάW], το 
-?έyyος το ουράνιο δεν σιt5ήνει 11,οτ!έ. Ή πειραματuκή έπιστήιμη μας 
11αρέχει σή,μερα αυτή τή διαt5ε-t5αίωση. Οί άναyvωιστες .μου θά ικα
τιληξαν, δπως έyώ, στήν πε11ο�θη1ση δτι το άνθρώπινον δν κατέχει 
ενα στσιΧ'ειον, πού δεν συμπεριελήκpθιη .μέχρι τώρα στις κλα:σ� 
σι κιές έπιστη1μονrκες θεωρίες: Ψυχή πού διανσειται προικισμένη 
μί:. είδuκες tδιότηιτες. Καl -γνωρίζουν δτι ή ψυχή αύτ-ή δεν ύπόκειται
στήν άπJσύlΛθιεση του σώματος καl έπι·ζη μετά: τή,ν άποσιύνθεσή 
του. Σ κcπός μας ηταν νά ·ά110Ιδε.ίΕjωμε αυτή την έπιt5Ιίω·ση με yε
yονόrrα θετικ;,ης παρατηρήισεως. Αύτο είναι τό κύριο άποτlέλεισμα 
της μα1κ,ρδ:ς αυτ:ης έρy.ασίας. Οί 11ροηγούμενες πεποιθήσεις 1μας 
iισαν: 

Η ψυχη ύπάρχει σαν ενα ,ον πραγματικόν, ανε!Ξόρτητη άπό τό 
υιίιμα 

2 Είναι προικι.ομένη μέ ιδιότ.ητεc., δγνωστεc. ιάκόμη στήν έπισ,,ήμη. 

3 Μπορεί νό ένεργη ε!Ξ άιnοστ�σεωc., τ,ηλ:επαθητι:κωc., χωρίc. παρέ�μ-
eaση των αίσθήσεων. 

4 - Ύιπ:όρχει στή φύση ενα ,ψυχικό στοιχείο ένεργητικό, τοϋ όποιου 
,, ουσιαστικη βάση μδc. είναι ακόμη όπόκρuφη. 

Σήμερα μποροCψε ΊΛά .προσθέσωμε: 
5. - 'Η ψυχή επιlη μετά τόν θανατο τοϋ .φυσι,κοϋ όργανισμοϋ καi

μπορεί νά έlκδη-λώση τήν ϋπαρ!Ξή τηc.. 

Άπεδε-Lξαμε πεφαματ�κως δτι οί μεταt5ιt5άσ.εις ·μεταξύ πνευ- · 
μάτων ζώντων ,έ11εt5εt5αιώθιησαν ά,το κό)θε ύπόσταση καί έφθάσα
μ€ στο συμπ-έρασιμα δτι «ή τηλε-π-άθεια είναι τόσο t5εt5α:ία δσο καl 
ιΊ &πα:ρί,η του Ναπολέιοντος, του 6ξυyόνου καl του Σειρίου». ΛΌι
πον, ή τη,λε-πα>θryrυκή αυτή έπικοινωνία ύψίσταται έrπίσης καl με 
ταξύ ψυχω.ν άποθαμένων καί ζώντων. 

Οί μαλλον άναμψ�σt5ήτητες παρατηρήσεις δεν έπιτρέ,ττουν άμ
φιt5ολία δτι, κατά τή στιyιμή του θανάτου, ή ψυχή (δποια καl αν 
ι:ίναι ή Φύση της) έ,νερyε'ί σε άπόσταση χ�λωμέτρωv, έπάνω στό 
"Ίνευμα των ζώντων, δηφουρyει κρότους (πολλές ψορες f!ιίαιους) 
καl δηιμ,ιου.ρyει τη.ν είJκ,όνα του θνήΙΟ'κοντος (με nοικίλες μορφές). 
Το uδιο συμ•t5α{νει καl μετά τον θάνατο. Ή ερευνα, την δπτοία άρ
χισα από τό 1899, αύτο ά11οδεικνύει. Με Μωη τlς ,μδ:λλον άναν-
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-τ.ίρρητες -παρατηρήaεις, νοιμ�ω δτι μ,τορω να καθορ�ισω τις έt)Ίς
άνctμφισιw�τητες �άtσεις: 

1 . ...:, Οί νεκροί έΕακολουθοϋν νά ίκιόρχουΎ καί μετό την ,όποσύνθε!ση 
rοϋ ύλικοϋ όργανιισμοϋ. · 

2. - 'Υπάρχουν κότω Ιάιrιό άόρατες ούσίες, ι.ιή όπτές, μή άντιλη,πτές
άπό τι')ν όρασή tJας, μή δυνόμενες · νά ,καθοριοθοϋν άπό τίς αίσθήσεις μας 
κcτω όπό τίς συνηθισμένες συνθήκες της ζωης. 

. 3. - Γενικά δέν έκδηλώνουν τήν ϋπαρεή τους. 'Η μορφή της Ί:ι.πόρ.
Εεί,ίις τους είναι τελείως διαφορετική όπό τή δική μας. Έnενεργοϋν πολλές 
φορές έπάνω στό nνεϋμα μας .καί σέ μερικές περιστάσεις μποροϋιν νΙά όπο. 
δει,κνύουν την έnι6ίωσή τους. 

4. - Έnιδροϋν έπάνω στόν έγκέφαλό .μας ικαί γίνονται όρατοί μέ οι
Ι"!θητές μορφές. Τούς 6λέπομ,ε όπως τούς έγνωρίσαμε. Τούς βλέπει ό ένδό
μuχος όφθαλμός μας. Είναι διόρασις ψυχης όπό ψυχήν. 

·5. - Δέν nράκειται γιά φρεναnόrες, γιό φανταστι,κές όπτασίες. Είναι
πρpγιματικότητες. Τό άόρατον όν γi-ν-εται όρατόν. 

6. - Μποροϋν έπίσης ν/J έκδηλώνωνται μέ ύποκειιμενικές μορφές.
7 . .:_ Σέ μεγάλο άριθμό περιπτώσεων ol bμφανίσεις δέν είναι ζωηρές.

Ό νf:!Ι(pός δέν ένεργεί όn' εύθείας έπάνω στόν nαρατηρητ-ή. Φαίνεται δτι 
εΕσκολουθεϊ άορίσrως μερικές συν,ήθειες, ότι παρaπλανδται στό μέρη πού 
:;ζησε η πλησίον τοϋ τόφου. • λλλά ας ιμή λησμονοϋμε δτι αύτές είνα, όν
θρώπινες άντιλήψεις καί ότι άnόσταση δέν ύφίσταται γιά τά πνεύματα. 'Α
πό Ί'ήν ψυχή έικτσΕεύονται αίθέρια ικύματα, τά όποϊα θίιγουν τόν 'όποδέκτη, · 
με rσμορφώνονται σέ είκόνες γιό τόν πρ�σδεχόμενον έγκέφαλΌ, ό όποϊος' 
δονείται σέ συντονισμό. 

8. - Οί έl)Jφανίσεις καί οί έκδηλώσεις είναι σχετικώς συχνότερες κα
τά τίς άμέσως μετά τόν θάνατον ώρες. Ό όριθμός τους έλC11Πώνεται δσον 
όnομακρυνώμέθα, όn' αύτές. 

9. - Οί ψυχές πού όποχωρίστ11καν όπό l1ό σώματα διστηροϋν έπί μα.. , Ι 

κρόν χρόνον τή γήινή, τους νοοτροπία. Σέ πιστούς καθολ�κούς Θκδηλώνον-
, οι συ,χνά αίτήσεις γιά προοευ,χές. 

Αότιες είναι οί yιενικtς yρα1μ�μιές. Ύ-πάρχουν σμως καl διαιpο, 
ρετυκες -m:ρι-πτώισεις, -ποuκίλλουσες, καl -πολιλες έξαιρέlσεις .. Άλ
Άα ή καθιερωμένη ά:ρ�η είναι ή �ε�tωση της u-πάρξεως όvτότrι
τος -που διατηρειται, δυνα;μισμου 1tου συνεχΟζ1ει την -προσω-πικό-
τητα. 

'Έχομε την -πε-ποlίiθηση δτι κc.flε ά!μιερόληπττος έρευνητης θα 
κατέληγε στα: ίδια σιψ-περάισlματα.·

Δε,ν ύrττάρχει χοομα άνάiμJεσα στη ζωη αύτη και στην αλλη. 
Ύ-πάρχει συ\Λέχεια. Ή όπQΙμuκότιης διατηρειτςcι. ΆλΜ κάτω crπό 

1 

_j 

1 

1 

1 

σημαντuκως διαφορετιικrη κατάστται,ιη. Δεν ό-πάρχ,ουν -πιό: ύλικό: 
·J άyα'8ιά:. Δεν ό-πάρχοuν φυσuκοl 'Ιt'όνοι. Γενuκως -παρουσιάζεται σάν 

άκατάνόητιη yια "t'OV νsκρό ή νέα του κατάσrοίση. UΥ,τ;νος, ονειρο, 
1 άσάψειιες. Μερυκες φορες αύqηιμlένες tδιιότιηιτες. 'Η θιαυμαστη με-

1 
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ταμόρψωση της �μιψης σέ χρυσαλλ:ί!δα μας δίνει μιά χονδροειδη
είι,όνα του ,μεταθανάτιου φαινομένου Ή ψυχή ά-ττοκτα φτερά.
Ζωή -πνευματική στον αί!Μρα. Τ ό πνευμα πού ά-ττοσαρκώβη κε δέν
τιεριορLζεται μέlσα στό δι,κό μας 1διά1στηιμα. Ζη στην τετάρτη διά
σταση, ,στό ύιrrερδιάστη1μα. Δύσικολα ιμ-πορει νό: έ-πικοινωνη μέ τοι)ς
ζωντας. Πρέπει yι' αι'.rr-ό να ε!tσέ.ρχ.εται στη ιδυκή ,μας σψαϊρα ένερ
yε ίας, νό: διαιτερνα έ,yκε,ψαλους, νό: ύλοοτοιεΊ:ται, νό: έκ,ψ,ράζεται 
μέ μέσα .μηχανrκά. 'Η έπενέ.ρyεια οντων άοράιτων μιττορει νά είναι 
yΕνικωτέρα από δσον φαίνεται και νό: περνα 'ίσως άπαρατήρητη. 
Ε':μεθα -πολύ α,τιηισχολημένοι σmό τ,lς ζωϊκές ύ-πο0έσΗς ·και. δ'έν 
την προσέχοιμε. 
· Άναyνωρϊζομε δτι οί ,μεταθανάτιες αύτές -έικ'διηλώσεις δέν
είναι δπως θα τίς 'Π'εριιμ1έναμε και σύμψωνες με τίς συνη,θ,ισμένες
μας έπίyειες -παρατηρήσεις. Είναι κόσμος έντελως διαψορετικός,
uy.νωστος, ανειξερεύνητος, άκατανόη,της μορψης, κόσιμος που -πρέ
πει νά .μελετηiθ:η καί ά-ττό του 'όποιου είναι δύσκολο νό: <,yάλωμε
τη δικ"J μας yήίvη άvrί.ληψη.

Οί δυσχέρειες αυτές έπιt:,άlλλουν εκτακτη έ,1tιψυλακτικότητα 
στίς έρμη,νεiες μας. Πόσα έ1μ1τόιδια παρeμt:,άλλονται ! Νομίζομε 
ο.:ι οί πιο άyα-πη1μένοι ά1!ό -ιούς ψίlλους μας ε1τρε-πε νό: είναι στη 
διάθεσή μας καl να έμψανί·ζωνται διαρκως. 'Όντα των ό'ποίων πε. 
ριμ•έναμε τlς μαρτυρίες ,ταραμ<ένουν α:ψωνα. Οί συνήθεις άνα 
κοιvώσιεις δεν μας 1τληροψο.ρουν διόλου περί του «α:λλου κάσιμιου,>. 
Τά: ανώτερα πνεύiμ,ατα, ψιλ!οσάφωv κλτr., δεν έ1τανέρ�ονται να μ,'ϊς 
διο:ψωτίσουv. 'Ό�α αύτ,ά: έμποιδίζσυv τόν δuκαιολοryηιμένο μας πό
θο νό: yvωρίσωμε τ,ή,v άλή;θεια. 'Αιλλά συγχρόνως μας φέρνοι,ν 
'<αί τή σκέψη δτι 'δέν ύ-πάρχιει ισότης μεταξύ νεκρωv, δπως καl 
μεταξύ ζώντων. 'Ά'Π'Ειpη διο:;ψορό: διακρίνει τlς ψυχές, ά-πό τlς -πιο 
ύπ,έροχες ως τίς 1Τιό rά:σήμαντες. Προς τό παρόν, το μόνο ,τοί., μ1το
ροίJ.με vά: <,ε<,αtώσωμε είναι δτι ή άποσύνθε,ση του σώματος δ?:ν 
έξα:ψαvίζει τΌ -πνεCιμα καl δτι ,μερικές ,ψορές τό πνεuμα μαρτυρει 
) ιό: τή1v έ1Τιί9&ωσή του. Πα:ράλ!ληλα: ,τρος τον ύλιuκο κόσμο ύπάρχει 
κ6σμος ψυ,χι,κός, έπί'ση ς -πρα:yματικος δσο κα:l 'ci δ'ρα:τός, καl ot 
δυο κ,601μοι μ-πα!LV::JUV ό ενας μ;έσα στον α:λλον. 

Νό: μή λη01μονοίJμε οτι πρόκειιται yιό: παρατηρήσεις έ'Ιϊtσης 
-rτραyματικές οσοv δλες α,τ' δσες ά-ποτελεΊ:ται ή καθημερινή ζωή. 
Μ.ας παρουσιά!ζουν μετο::βανάτι.ες έκ1δηλώσεις άνεξήyιητες yιά μας. 
Οί ίδέ•ες καl οί πεποιθήσεις ττων ζώντων συy,χέ.οντα:ι πολλες ψορες 
μΉαύτές καl είναι δύσικολο νό: τlς ξεχωρ�σωμε. "Ας ση.μειωθη δτι 
τά χριστιανι,κό: δόγματα τrερl 1ταρ01δείσου, καθαρτηρίου καl κολά
σεως δεν .-παρουσιάζοvrrα:ι σ· αύτες τlς έπικοινωνίες, έ1κτος ά:1το 
τiς περι,ττώσεις αίτήσεων -προσευχων. 

Τ<ο εύκρινέ,στερο έξα:yόμιενο άτr' ολες α:ύτϊς τlς -πcφατηρήσ'εις 
· είναι δτι ύπάρχει μέσα: μας <�κάτι» το α:yνωστο, συστηματυκως ξέ
νο μέχρι σήιμερα προς ολι;ς τlς έπιστημονικες θεωριες, ,καl οτι
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αύτό τό «κάτι» έπτ�yη μετό: την άποσύνθεση του yηίνου σώματος, 
μετά τ,η,ν μεταιμόρψωση των ύλικων μας ,μορίων, τά δnοϊά - άπό 
στενή eττιστημονική &παψη - δεν καταστρέκpοΜΤαι καl αύτά. "Αν 
ί,vσμάlζεται τοϋιτο «ά:ρχιή, στοιχεϊο, ψυχικό άτοιμο, ψυχή, πvεϋμα> 
λί'yιο ένδιαιJ>έριει. Με ποιά ,μορφ;η. έπιζη ή Μνcψ,η αύτή; Τοϋιτο με
λετοψε. Οί έ1κιδηιλώσεις άποιδεuκ.νύουν δτι ή δύναiμ,η αύτή, έ'Trl ,μα-
1'.pό διάστημα ιμrrτορεϊ νό: σumέ-εται πρός την έ1Τίιyεια ζωή. Άλλα 
τίποιτα δεν άποδειικwεται yιό: τιή σύσταση των ά'1τοσαρκωθέντωv. 
Ή έιπ.ερχομένη με τόν θά:νατο ιμετατροιπη είναι δύσικολα άντιλη
-:ττή στους ένισάρκους. "Ας ση1μειω'θη οτι πρόκειται yι,ό: γεγονότα 
•ιού τταρετiΤ]ρήιθησαν. Δεν yνωρίlζομεν δμως σχεδόν τί'Ιtοτα yιό: τή
ψt',ση των γεγονότων αότ,ων. 'Αιπ�ε1λουν δλόκλη1ρο κόσμο πρός
άvΟJκάίλ.vψιν. Οί πείισlμοινες σ,υζηιtή�σεις αιτ,dδεuκνύουν δτι ,έ,λά:χι
στα €χει κατανοrιιθiη δ χαρακrr•ήιpας τοΟ φιο�εροΟ προ�λήματος. Ο!
κcteαλιικοί, άποiδίιδοντες δλα αυτά σ-τη, θριηp;κείια καl γνωρίζοντες
τά πάνrrq:, δεν εχ1ουν τlίιπ:οτα νό: μά'θουν. Οί ύλισrrαί, φρον.ουντες

• δτι τό πνεϋμα είναι πλάνη, δι�λιέποι,ν παντοϋ ιέ.κδηλώσεις της όp
yανιικιης ϋλης. Δεν άττευθύνσμαι, λο�πόν, πρός αύτούς. Άπευθύνο�
μαι πρός τα έΙΙJεύθερα πνεύιμαrrα, πού ποιθοΟν να μάθουν. Οί
ci:λλοι άvτιδροϋν συστ;ηματιικό: στην άναζήτησ;η της άληθείιας.
. Τα yιεyονότα - πσλiλες ψορες αόριστα καl άσαψη - είνο.ι 1
�ι�αια. Ύττολε.Ιίfπ:εται να �ρεθη ή έΕ;ήyησή τους. Για τό άtιτόλυτο,
τι'Ποτα δεν yνωρίζcψε. 'Όλη ή ανθρώπινη έπιστήμη περιορίζεται
στήν άvι�ίιληψη των Ο)(J80εωιν μ-εταξύ φαινομένων. Είνάι μιά �μικρο
σκοπική νησιίJδα μέ.σα στό αδύνατο να κατανοηθη απόλυτον. Ή ού
σιαστικ,ή �ά'ση των δυνό,μεωv της φύσεως παραμένει yιά μας ά
Τ[οκρυψη. Δεν άρκεϊ ή έcpιεύρεΟiΤ] λ,έήεωv από την έ'Ιtιστήιμη yιό: νά
διεισδύσωιμε στά μυστ•ή,ρια.

'Έχω μπροστά: 1μου μικρή 'Πυιξfίlδα της έττιοχης ΛΙουδο(!>ίκου
� 3ou. Ή εύαισ'θlησίια της είναι ιμιεy,άλη, δπως ηταιv δταν κατασκευά
οτηικε. Τί είναι δ .μαγνητισμός; Πως κατόρθω'σενό: διατηρ,εϊται ο
πως ηταν 300 χρό.νια; Tl είναι ή παyικόσμια eλξη; Ή μεταξύ των
ούρανίωv σφαιρωv ύπεταy,η πρό 'Π'ΟΙλλου στόιν άστροvομικό &ττο
λ οyισ�μό. Ή μετΟJξϋ των πνευμά:των, ή άόρατη έητuκοbνωνία, ή τη
λεπάθεια, έw�σης ύ'Πάρχουν. θα ύπολοyισ� μια μέρα λεπτοιμερέ
cττατα. Καl τίrπ:οτα !δεν α:ττοiδεuκνύει οτι έ"Πuκοινωνίαι ψυχικαl δεν
θα ίiδρυθοϋν ,μεταξύ των ούρανί(.uV σωμάτων, μεταξύ "Αρεως η
'Αφροδιtης καl Γης, ιμεταξύ των διαφόρων κόσμων του Ούρανοϋ

· Το ερyοv τοϋτσ νοιμίζω δτι άτreδειΕ;:ε δτι το πνεϋμα δεσ'Πόζει
του παντός, άπο τοΟ έλαχιίστου ιμορίου ιμιέ.χρι της άvθρωιπίvης νοη
τικότηn:ος. Άλλα ό. κόσμος της σκέψεως δεν είναι ·ο κόσμος
της ϋλης. Ό κόσμος της σκέψεως εχει διαφορετL'κιή διαμόρ
Φωση. Ό ύλισμός είναι ττλάνη. "Αλλωστε, 'αύτη κα:Θ' έαuτή, τl εί
ναι ϋλ.Jη; Διαφορά καταστι:χ'Ο1Εως ικαl οχι φύσεως ίrnάJρχει άiνά:μιεσα
σ' εvαν τταyιετωνα •και σ' ενα σύvvε1ψο. Ή Λ.Jέξη ϋλη είναι άπλη λέ-

-
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ξη. Ή άνάλυ.σή της φθάνει σιέ φανταστ�κές λεmότητες. 'Ένα χι
) ιοιστό yραμμαρίιου pα!δίiου περιέχει δύο έ.κατομμύρια τρισεκατομ. 
μυρίων άτάμων! Ποιό είναι τό .μέγε�ος ένός άτ,όμου; Και δμως 
τό ατομο άποτελεί δλόκληρο κ-όσμο, όλ6κληρο σύστιη,μα δυvό:Jμε
ων. Ή «αυλη» ψυχή δέν μπορεί νά είναι και αύτ,ή, κόσμος άτομ•
>ccις; 'Ύλη καί δύναμη συy,χέ�ονται. Τ ό δρατ.ό σύμπαν άποτελείται 
άττό αόρατα σrοιχεία. 

Τά 'Τ"(άνrα ,είναι προς μελέ,την. 'Αλλά πόσον ,έιλάχιστα είναι 
παρα01κευασμένη ή άνθρωπότης yιό1 τ,έτοιες με,λέτες ! Δέν ζη μέ
σα στη σφαίρα ,του mιεύιματος. Να -πε'ίση κανείς δλους είναι άδύ
\ατοv. 'Η άνβρωrrτότης, αλλωστ,ε, δέν είναι ά:πολύ,τως πνευμ�ική. 
[ίναι άκόιμη σιχεδόν C5άρe5αρη και ζωώδης. Έξαιροϋνται δύο ;i 
ιρείς στους χuλιους. Μιποροuμε νά C5εe5αιώσωιμε δτι κατοικοϋμε:. 
ττ\ανήτη κτηνωv. Ει'ψε.θια: παιδιά άσυναισθήτως α-yρια, πού διασκε
δάζουν άποκεφ,αλίζο:vrας μυyες και φαντάζονται δτι δ αθλιος πό� 
λε:μος, ή •κληρονομία κτηνω•ν, είναι θείας καταyωιyης καί θό: διαρ
κη αίωvί·ως. Ναί, θά διαρκη έψ' δσον θα ε'ίμεθα κτήνη. 

'Αλλ:iχ πρέπει γι' αmό ν' άπελπιζώμεθα yυά τή-ν πρόοιδο; 
Ή άναλυτικ,ή σπουlδή θά είναι μο:ικρά, ·κυρlως yιά τόv ψυχι

σμό. Όιφείιλαμε νά έ>πυκροτουμε κ.ά!θε προσπαθεια. η είναι πραy
ματιικά έ,qηyιηιμένο; Δέv σταματουμε πάντοτε μπροστ,ά σέ έρωη1-
ματικά; Τ,ό γεγονός οιμως εΙναι yεyονός. Δέν μπορουμε v' άπαλ
Λαyσuμε ό:11:' αυτό. 'Ο 01κε-rηικι01μός έκείνωv πού φανατικά ά:ρ
\ουνται :μου φcdίνεται τ-όσον -ά:λλόκοτος καί τό'σον παρά'λοyος δσ:ον 
έκείvος μερικω;ν πι·στων, οί δ,ποίοι, μολσνότ•ι yνωρ'ίζουν τίς άστρο 
νομι,κές άλήβειες, την •κίνηση της Γης, τή.ν άπειρuα του ά:στρικοϋ 
συνόλου, έξCΧΙκολοι..iθουν νά: πιστ,εύουν δτι δ πλανήτης μας είναι τό
i

1
θικόν κ-έντρον καί δ σκο'f11ός της δηιμ�ουρyuας και δτι τ•ό άστρ�κό 

σύμπαν έιδηιμιουρyήθryκ,ε χά:ριν το'ϋ πολϊτη της ιάστε:ίας αύτης μυρ. 
μη,κοψωλιδ:ς ! 'ΊΕτσι σκ,έπτο αι έν τούτοις οί περισσότε-ροι ά-rτό 
τούς φυσιολόγους, διότι ή ψυχή δέν άναπη:δα: κάτω άπό τήv άνα
τομιική: τους σμίλη ... 

Δέν 'Π'ε,θαίνqμε, αλλά οί ,έiκδηλώσc.ις τ,ων νεκρων δέν άποτε. 
ι ουν .μέρος της διμαλης μορψ.ης τοϋ όρyανιομοϋ της φύσε·ως. Εί
\ αι έξαιρeσεις σπανιώ,ταται. Οί δύο κόσμοι εtναι έντελως διαψο
ρετ�κοί καί τά: &νιητά μας ,μάτια δέν �λέπουν τόv αλλοv κόσμο. Ή 
� ρευνα άποιδε:.ι•κνύει δτ.ι οί -rοερι-σ01ότ,εροι από τούς νε-κρουc, δέν f:.. 
-;�:ανέρχονται καί δτι οί μετά τόν τάφον έκδηλώσεις είναι έξ'αιρέ
σεις. Άyνοουμε τούς ν6μ.ιους οί 'δrποίοι δLέπουν τ-ό σύστημα τοC 
ήθ�κ-οϋ κόσμου. Τά: πάντα είναι πρός μελέτην. Σ,ήιμερα πρόκειται 
yιά: παρατηρήσεις καί οχι y�ά: πειραμαησιμούς, δtαφορά πού δέν 
πρέπει νά: λησμονιέται. Κο:ιl ή αδυναμία νά: διαψωτuσωμε .μιό: με
ταψυχΊ κή παρατή,ρηση δέν ,μας δίνει τό δι,καίωμα νά ,άρνσύμεθ'α 
Ίήν αύθεντικ,ότητά της. 

"Αν ή έ-πι15�uωση της ψυχης μπορεί νά: θεωρη1θη έ_,ξο::κpte5ω,θ�ίσα 
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από ΘετLκές παρατηρήσεις, ιπαρατη1ροϋμε δμως δτι τα γεγονότα 
αύτα είναι σπ:άνια, έξαιρετuκά, πολλες φορές άκατάλη,ιττα. 'Αλλά 
τό -τφαyματυκό καjθ'άλοu ιδέν θίryεται, εϊτε είναι κατανοηrrό είτε δ
'χι. είτε έΕJηyεϊται είτε. δεν έf;}rγεϊται. 'Υπάρχουν πραyματ�χές έικ
δηλώσεις νε'κρων, ναl fΊ οχι; Αότό είναι τό ζήτηιμα. Καl ή καταφα
τική σmάνrηση �ικε. 

Ό άόρατος ,κόσμος ιμας περι�άλλει, οί άγνωστες δυνά�μεις ' 
μναι πολuαριθμότερες σmό τlς γνωστές, ot έτrιιστημες �ρίσκονται 

1 
στη χαραυγή τοος και οί -yιιώσεις 1μας άποτειλοϋν νηοίfχχ στό μέ-
σον άνεξερεόνηrrου ώικεανου ... Δm τrρέ,τει να νοιμ,ίlζωμε δτι θα έη:ι-

j κοινωνήσωμε ιμε τους νεnφούς ικάτω· άπό τούς ίδιους δρους τrού 
επuκοινωνουμε ιμέ τούς ζωvrες. "Αλλα. οντα, αλλου κόσιμου. Ot έ-

·1';τικοινωνίες μα�ί τους παρουσιάζουν αίνιyματιικό χαρCΧ1Κτηρα. 
' 'Αλλiχ τα ,μετα θάνατον δντα d:rπό τl ά-ιτοτελοϋνται ούισιαστι-

J jί,ως, τrου ιδια:μιέvουν, είναι ιεύτυχισμένα, �ρίlσκονται σέ συνάψεtα 
μαζ;ί ,μας; Άπαμ?Jκpύνονται ά-ιτό τ,η ϊη; Είναι αθάνατα; Μετεν
σαρκώνονται; Πιρέ'Πει πρωτα �άά'τrοδειχθη ή μεταθανάτια ϋπαρξη 
της ψυχης. 'Αψοο τουτο �ε�αιωθiη, μποροuμε να ά:η:οτrειραθοϋμε
διαψώτισιη, μερuκων αιτο αύτα τα έιρωτή1ματα, μέ έιλάχιστες δμως
έλπί\δες 'Προσεγγίσεως στο αιτρσσέιyyιστο. 

"Ι σως τα ά:\ ώτερα "Π'Vεύματα να ιμεταψέρωνται αμέσως σε κ.ό- ·
σμους άλλους, για τους δποίους τα ·εχει :προετοιμάσει ή τελειότης 
τους. Άλϊλiχ. ποιος δ ιΤfί>ΟΟΟς ένερyεLας ένός νεικροϋ;. 'Ένα πν.ευμα 
μτωρεϊ νά ένερyη έrττάνω σέ αλiλ.ο ,wεuμα � άι'Jτοστάlσεως, ,καl "!
ενέργεια αύτη νά μετCΧJμορψώνεται στον άι'Jτοδέκτη έy,κέψαλο σέ 
εtκόνα, 'Πού να ψα1ίνεται σαν έξ:ωτερική. ΆλλCf. μήrιτως καl ή τε
·λε:α ε!ικόνα, την δτωία ·Gλ!έπο,με ,μέσα σ' gvαν καiθρέψτη είναι πρα
Υί1'ατική; UΟπως .εtΊλαι δεκτή ή ό,τοGολιη μιετσt,ύ 'Π'\ΛΕιψάτων ένσάρ
κων, yιατl νά ιμην άτrοτελη ίδιότητα καl της ψυχιης πού ά:η:ηλλάyη 
άπο τά ύλικό: δεσιμά; 

Ποια εtναι ή φύση των φασμάτων; Είναι πρ�ματικά; 'Αλλα

τl είναι πραγματικότης; 'Απαντούν: τό άντικεψενuκό είναι -τrρα
yματuκότης, το ύπσκειμενιικο δέν είναι. 'Απάντηση πολυ συζητή-
σιμη. Μιό: ένδιάθετη συναίσθηση μ-πορεί: νά άντιστοιχη προς πρα- .1 
yματιικότητα δταν πρόκειται yιά ψuχικό: γεγονότα. Άλλα καί, τό 

J 
αντικεuμενuκο εί:ναι συζηrrήισuμο: Που Gρίακιεται ή πραγματικότης 
τοϋ ουρανίου τόξου, τό 'δ-ποίο Gλ1§.m:ομε, ιμετροϋμε, άναλύσμε, ψω
τοyραψουμε; 

Είναι ά'Ττλο qχχινόμενο όj!ττuκης. Ό yείrrονά.ς σας Gλέ'Πει άλλο 
ούράνιο τόξο. Ό άριστερός σας όq,θαλιμός δέν ιGλιέ'Ττει το ίδιο μέ 
τόν δεfJιό. Που λοιπον ή τrρο:yματ�κότης του ούραν(ου τόξοι.ι; Που 

J ή πραyματιικότης ένος τΟ'ΠΙLου ,τού 6ιοψορψώνεται άπό τη,ν άψό-
σφαιρα σε gναν άντυκατοοττρι01μό; 'Η ρ�ος, -που Gλέπετε σιτα- . · 1 

σιμένη ιμέσα στο νερο ιό!'Πο τή διάiθλο:Jση, εtναι άπ.λιη ,φαινομενuκό-
ίης. Ναί, λοιιιτόν, τα φάσματα εtναι 1φαyιματιικά. Άλλl:t. σε τl συν-

-- ----- ---
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ίσταται ή η;pαΎJμαηκότης τους; Μερικά άπ' αύτό: παρουσιάζουν 
μιά ύλοτrοΊηση, διότι ψω,τοyρaφ,ουνται. 'Υπάρχει λοι1tόν έδω κάτι 
uνάλογο μέ παρουσία πραyιματuκή. Έκεί:Vο πού όvομάζοιμε ϋλη 
ειναι αθροιΟ!μα δ.ρατ,ό ατόμων αοράτων. 'Ένα σύννεφο σχr1

ματί
ί,εται και έ.ξαψανί:ζεται. Ή φωτιά κατατρώγει οy1κον ϋλης και τον 
μετατρέπει σέ ατμούς από αόρατα άτομα. Τό προσεχες .μέλλcν 
θά σLψπλ,ηρώση τη λύση του πρc�·λή,ματος. 

Τά ψαινόJμ,ενα τω•ν κρόrrων, των κουδουνιών, τ.ων �ηιμάτων μας 
ψαίΙVσνται .ά!σήμαντα. Όψείιλ:σμε qμως, αραy,ε, νά ψανταζώι,1εθα τη 
μέλλουσα ζωή σύμψωvα ·μέ τις απόψεις του Πλάτωνος, του Κομ.
</ΌUΙκ:ί-ου, του Σάκια - Μουνι (βούδδα), τΌϋ Ίησοϋ; Ή -πέραν του 
τάφου ζ�ή πρέπει νά μας παρουσιάζεται σάν κόσιμος εύyενων 
m,ευμάτων; Οί άνθρωποι 1διαψέρουν, αραyε, πολύ την έπόιμενη ή
ι!έpα του '8ανατου, ά.Ήό δ,τι η σαν τ•ήν προηγούμενη; Ουδεμία μαρ
τυρί'α ύπά:ρχει δτι οί νε,κροι είναι ανώτεροι των ζώvrων. Τί θιά γί
νουν μετά τον θάνατο δσοι σ' δλιη τους τή ζωή έμόχ:θ'ησαν πως 3ά 
L,ρέψουν τό σωμα τους, οί ψινυαροϋ,ντες μέθυσοι �και τά έκατομμύ
p,α των CΧ'\,\θρώrπων wού ποτέ δέν έσκέψθηισαν τί1tο'rα και των δττοί
ων δ δ'ρίζων κλείνεται •μέσα σ' ενα κέ,λυψος καρυιδιου; "Ολσ• οί 
ανθρωποι, οί c'ψαθεις, τά οντα τα ά:νωψελη η έ-πι�λα�η; Ο'ί πνευ
μαηκές ,και ήθικές μηιδΟJμινότ,η,rες, 1τ1ού -παρέιμειναν τυφλές στην έ
[,έλιξιη και στις ίλιy,yιώδεις κατΟJκτ•ήσεις της έ-πvστ-ή1μης; ... 'Υπάρ
χουν ψυχές ζώων &νώτερες μερικων άνθρώ-πων. 

Μ[α αγνώστου χρόνου πλάνη. πού δια�ιι5άστηκε μιέ τα άλλε
τταλληλο. θρησκε-ύ.ματα, ·διαμό.ρψωσε τη yνώμη δτι οί ψυχές, με 
την ά-πλη απαλλαγή: τους ά:rπό τό σωιμα, γίνονται άrrrολύτως ίιδεώ
bl) και άyνά πνεύ,ματα. Έyικαταλε{-ποντας την yήΊνη ζωή ή αν

θρώπινη ψυχή δέν γίνεται ά:yyελuκή. Ό αμαθής δέν μπορεί: να 
κατακτή·ση μια έπωτή�μη πού δέν εμαθε, οuτ,ε ό ηλί:&ιος να yίνη 
ι::Ε,υrπνcς Ή yκιλοτ.ί'να δέν μετα�άλλ:ει ενω, ληιστ•ή σέ αyιο. Μπο
ροϋμε άττ' αίηα να σιψ-περάνωμε δτι οί -π·ερtσσότερσι από τους 
νεκρούς :δέν είναι ανώτεροι όmιό τούς περισσότερους ζωντανούς 

Είναι -άναμψισ�ή,τ,η-τον δτι yύρω ,μας ύπάρχσυv πνευμαηκές δι;
\.ά,μεις. 'Όταν σέ πνευματιστικές συνε'δpιά!σεις ζητουμε να μας έy
yiωouv τό χi§.ρι η' τό μέτωrπο, αίσθανcψειθ'α την ,έτταψή. 'Ο ψυχικός 
κόσμος, τον ·όποιον ζητουμε νά -απσκαλύψωμε, είναι άπειρος κα1 

άττεριόριστος. 
Για την κατάσταση της ψυ�ης μετα 86:νατον, ytα τη μέλλσu 

σ;χ ζωή, εyιναν -πολλιές ύπσθΙεσεις. 'Από τούς Άρείους της έποχης 
του Ραμα, από τούς Άσι-άτες του Ζωροάστρου, ά-rοό τούς 'Έλλη
νες το'Ο 'Qμ,ή,ρου, του '.Ησιοδου, του Πυθ'αyόρα, του Πλάτωνος, από 
τούς Αίyυmίους των ψαραωνιτικ.ων υτιοyείων, απ-ό τούς Έ�ραίους 
του Μωύση, από τούς 'Ινδούς τοϋ Βούδδα, άπό τούς Δρυί�ες τiJς 
Γαλατuας, ό:τrό του Ί,η'σοϋ και των Εύαyyελιστων, α-πό του Μωα
μεθ ,και του Κσρανί.ου, μέχρι τοϋ Σ·�έντεμ-πορyκ, των πνευματι-
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στων, τω,ν θεοοο,ψιστων, των έιπuσrη,μόνων του 19ου i<<XΙt του 20οϋ 
αtωνος διεμορψώΒησαν ψαvτασμαyορuκα ανεξ'ξ.pεύνητα σύμ'Π'CΧν
τα, στα σκότη των &ποιίων είναι ά!δύνατον να. διαχυθ,η τό Θλαχuστο 
ψως. 

Οί άναλι.truκοt έρευνηταt άριθιμουν τrεντηικοντάδα θρησκεuτι
κω.γ συστηιμά>των, -π:cύ δέν σuμψωvοον μεταξυ τους σχετικό: ,μέ τη 
μορφή -πού έχει ή 1μιέλλο001α ζωή. Tovro συμ<5αίνει, διότι δ &νθρω
.τος ,πuστεύει 1μόνον έκε'ινα για τα δπτο'ια τrραyιματικα: έπείσθη, έκ
τός των ψαντcrοιοιτrλJή1κτων κα:t των φανατuκων. Τό ζήτηιμα δμως 
του τό-π:ου δέν εχει κα:μμίJό: θέση -π:ροκε�μένου -π:ερl ψυχων. Τό 
πνεϋμα δέv ·κατέχει χωρο. 'Ο!μολοyοC:ιμc δτι είναι αδύνατο να φω-
1ασ&οϋμε διαμόρφωση ξέΊΛη rφος ιτό: α�ίσθητήrριά ,μας. ΕΙναι σχε
δόν άδύνατο ν' άrrαλλαyοCψε <Χ'Ττ'ό τίς )'ήϊνrε'ς άvηλήψεις σχετικό: 
ιμέ το Ιδιά'σrημα KCXIL -rόν χρόνο. Ή ψυχη σμως χειραψετε'ιται ά-π:ό τα 
δεσμό: του ύλικου κάσlμου. 

1

Tt ση1�αίνει ή εκ,ψραση «είναι στον ούρανό»; Τα -π:άντα στόν 
οί;ρανό <5ρίισκοινται. Καί τl είναι ούρανός; Όλόκληιρη ή εικτcοοη. 
3ί θρησκΗ.ντικές -π:αρα�δόισεις δλων των αίώνων είναι άνrίθετες 
προς την -π:ραy,ματuκότητα, την τόσο &yv�. Ή βάση τοϋ 
<, Σιυιμ<5άλ!ου της Πίστεως» είναι ή άνασταση των σωμάτων. 'Αrλλ' 
α:ί1τή ή �ίωση είναι άντ1ίlθετη -π:ρός τη λσyικη καl έπιστη1μο\.Ιικη 
άλήιθεια, την άναντίρρητη -ττλ!έον. 

Ή υπέργεια �ωη έξελίσσεται σέ συνθηκες έvrελως διαψορε
τ• ι�ές άrro την ,έ-π:ί!yεια. 'Όλες οί ιθρηισκε'ιες ζητοuν την αίώνισ yα
\ήνη yιιό: τούς θ'\Λήσκονrες. 'Αλλ' ή ά;κινησία της Νιρ(5άν.α δεν υ
-τάρχει. Τό σύμrπαν είναι δυναμUΟ}μός -ττού τον δεσrrόζει το πνευμα. 

Τα ατοιμα -ττού συνιστουν τη φαινομενικη ϋλη ίmα:κούουν στην 
αένναη κίνηση -rου άrrε1Lρου. Ό Θεός - δ 'Ανεπίγνωστος - διέπει 
το παν, ά:πο το <Χ"rοείρως ,μεγάλο μ�έχριτο άπείρως ,μuκρό. Ή μιλ
λουσα ζωη άποτελεΊ: μέρος αύτου του συνόλου. Μιέλλουσα σχετι
' ως προς την τrαρουσα, πού &πηpιξε «παρελιθον» καl θα yίνη «ιμέλ
.\ον». Καl δ δ'ρισιμός <ψέλλουσα» δέν είναι -π:ολύ σιαψής. Μό:νοv 
αίώνιο παρόν ύπάρχει. 

Στην α1uωνιότη:τα δ χρόνος δεν ύψίσταται. 'Εlδημιουρy,ήιθη yιά 
μας σχετυκό: μέ τίς. ·κινήσεις της Γης. Έ,φ' δσον .δ χρόνος δεν ύ
.τάρχει πραγιι,.ιατικά, τό μέ�λλον δπ(,:>ς το παρελθόν άποτελοί3ν -π:α
ρόν. "Ετ,σι έιξιηyε'ιται ή -π:�λεψη των μελλόντων. 'Ό,τι άrττομέvει 
ά'Πlο μας μετό: θάνατσν, ή ψυχή, τό πνευμα, ή ψυ:χυκή οvr6της, ο-
0τοια ικι' αν είναι ή όνοιμαlσ'ία η ή φυισuκη υπόσταση, παύει v' άvήκη 
στον χρόνο, δπως τόν ιέννοοιϋμε στη ζωή. Το χθές καt τό αϋριο 
fίναι σήιμερα. 'Υπάρχει έν τούτοις συνέχεια. 'Ό,τι όναμάζομε έrττ,
(5,ίιωση ψυχης δέν -ττρέ-π:ει νό: τό ,έννοουμε σαν άπλη διατή,ρηιση ά-
5tάφθορου ψυχuκου ατόμου, που δεν εχει συναίισθηση του έ.αυτοϋ 
του, άλλα με συνδιατη.ροιύμεrνη ταυτότητα καl μνήιμrη. Ή ψυχη εt-



1976 το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 323 

ναι ύπόσταση άόρατη ,καί �έvη προς τίς συνθιη1κες της ψυσικης 
μας ανrιλήψεως. 

Χρόνος ·καί απόσταση, λοιπόν, δεν ύπάρχουν &πως τά άντ,
λ,:ψ<!>ανόμε:aα. -Μόνον άπειρον καί αtωvιό,της. Τό διάστιη1μα και 6 
;ράνος πσλλές ψο:ρές συγ-�έονται. 

Οί ψυχιες περι<!>άλλονται ό:πό μ,ορψή; Τί είναι τό «nνειψατuκο 
σώμα» του 'Αποστόλου Παύλσυ, -rό, Μχστρικό σωμα» των Βεοσό
φων, -τό «αί:θέριοv σωμω> των ·<ΧΠ·Οκ,ρuψιστων; Ύ,πάρχοuν <!>ε�αιω
μένα τρια στοιχεϊα στό ό:\Αθρώπινον ον: ή διανοουμέvη ψυχr:, τό 
b,!ftλό ρευστ,ό καί τό ψυσuκό σώ!μα. Τό ρει,στό <!>ρίσκ-εται στην ύ
πηρεσ�α της ψυχης. Kcrvά τ•ά :μέσα του 19ου αίωvος έιμελετ-ήθη ά 
πό τον ΡάϊσεΊ-1μ,πάχ, μέ τό ον.σιμα: 'Όb (,6/δικόν), λέξη σαν01κριτι
κη πού σιη1μαίνει «1έικεϊνο πού πανταχου εiσχωρεϊ». Δεν εtναι ομως 
8 α!:θ'ήρ. Τό διδικόν σώμα είναι τό α:ουρα (ή αϋρα) τ:ων α:ποκρυ
ψιστων, ,ό:νθ:ρώπινιη ό:τμόσψαιρα 6.ρατή, ό:πό ύπερεuαίιΟ'θητους ό
:pθαλ!μους, αλλά καί άπό σννή,θεις επειτα ό:πό ·κατάλληλη προπα
ρασκευή. Τό ρευστό αυτό ψα:ίνεται νό: έπιδρα σε πολλές μεταθανά
τιες έκδη:λώσεις. Έnιζη cmό τή μοριαι1<1ή αποσύνθεση:, 

Ό Κάρολος ντε Πρέ1λ ( 1839 - 1899), <!>αυαρός σοψός yαλλι,κiΊς 
καταyωyης, επειτα από μακρές ερευνες, ε<!>yαλ,ε τ,ό συμttέρασμα 
ότι ή ψυχή δεν είναι καιθαρό πvευμα, ιό:λλα πνευμα συνδεόμενο 
ί[ρός •σωμα έξωτrκό, σώμα αίθερωδες, δδuκόν, πού δρα στις έκ
δηλ,ώσεις του μαyvητ�cψοΟ κάiί του Π\,ευματωμοϋ. Κ,αl τ,ό άστρο 
ειδές αυτό σω1μα πρ,έ.πει νά ύψ"ί:σταται •και κατά τη διάρκεια της 
ζωης, δπως μετά θάνατον. 

Άλλ' αν ή .ά\,.θ'ρώπιvη ψυχή έπι·ζη ό:nό τον φυσικό όργανισ.μό, 
συγχρό\,ως ,&πάρχει καί πρίν άπό αυτόν. Ή ριζι·κή άντίρρηση σ· 
αuτό είναι δτι δεν έν:θ'υμούμ-εθα τίrrτοτε άπ,ό τό παρελθόν. Άι λα 
f-�v σιη,ρϊζεται, διότι ,καθένας α-rυό μας γεννιέται ,μέ ατομικές ί
bιοτ,ητες, οί δ:ποiες :δεν όψείιωνται στή·ν 1κληρονομικότητα και sξ
άλλου, ,μερικοί άνθρωποι •διατηροϋν ,μερικές άόριστ,ες άναιμνή:σεις 
c"ιyνώστου παρελθόντος. 

Ή αίωνία ζωή :δεν ,μπορε� νά νοηθη παρά με τ,ην αρχή της 
�παν,ενσαρκώσε-ως, Π'Ού διεκή,ρυ'ξ'ε Ό' Πυθαγόρας, δ 'Ωριγένης καί 
τόσοι άλλοι φ�λ,όσοψοι. Στ•η•ν απόλυ-τη έ'πιστημ•ονική μας α:yvοια 
για τούς δρους της ιύrrτερyή'ινης ζωης, μόνον ύποθέ.σεις μ:ποροϋμε

vά εχωμε γι' αύτ-ήν. 
Γνωρί·ζομε δτι ή ψυχή έnιyη Έπομ,ένως 'δεχcψεθα κα'ι την 

ϊpουπαρξη. ''Η γήινη ζωή είναι άπλή φάση.ατή ζωή τοϋ πνείψατος. 
1 α έτrιχειρή,μα-τα y,ιά: τήν προυnαρf,η είναι ό:ναμφισ�,ήτητα. Π?ω
,α _ πρώτα ή άνισότης των οντων ευθύς ,μόλις yεννηθοϋν, άνισc
τ'lς πνευματική πού ·δεν ,μ1Τορεϊ νά άποδοθη στην κληρονομικότη

τα, ή tδι•οψυία yιό: έιrrι,στημες η τέχνες, ώ.ρωμένες πεποιθ:ήσε·ις η 

κλίσεις, οί ό-ποϊες -άσψαλως όψε•Lλονται σε προυrrταρξη. "Αλλο έ

rτ•ιχεί:ρημα είναι ακαθόριστες rο1αμνήσεις yυό: 
1

κά-τι 'Π'Ού tχομε ίδει 
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η ακοοσ�ει. Οί ,τροηγούμενες ότrάρf.εις ιμας ,ταρεσκ,εύασαv την ,τα. 
ρουσα ζωή μας. Ή τrαροΟσα ζωή μας παρασ,κευάζει τlς με•λλονrι
κές μας ύ-πάρξεις. 

Ή ψu� ,τού ένσαρκώνεται ψέρνει μαζί της τlς s!Jδικότητ€ς ποι, 
προέρχονται ά:πό προ,η,yοόμενες -γνώσεις. •Έτσι έξηyουvται τα παι. 
διά - θαύματα δτrώς• δ Π.ί·κ,ο ντε λά� Μιράvδολα,, δ Πασκάλ, δ Μό
ζαρτ, δ. Σαίν Σάνς. οι yονεϊς ·δtνοuν στά:·τέ1κνα τους τη φuσικη 
ζωή, οχι την πνευματικη καl ήθlικη δύναμη., 

Άν;rέτειναν μερuκο1ί δτι, αν ή έrπ:ο:νενσάρικωση εtναι φvσικός 
νόμος, οί έπLκοινωνίιες μέ τούς vεικροuς εtναι άδύνατες. Μ"Ποροϋμε ' 
ν' ά:παντήισc.:ψε δτι, πρά)ψατι, · οι έπuκοινωνtες αύτες εtναι σπ:ά
ν.ιες, άλλά οί έ,τανενσαρκώσεις ιδέν c.tναι ό:μεσες. Οί ιερεννές μας 
ϊχουν σάν συνέ"Πίεια τη,ν πλήρη �μεταμόρφωση των διαφόρων θρη
σκευτ�κων άνrιλήψεων yιό: τη μέ.λιλουσα ζωή. Οί έm:ικοινωνοϋντες 
ιεκροί δεν μιλοον οϋτε yιό: ,ταρό!&εισο, οϋτ,ε yια κόλαση, οϋτε yιό: 
::Jλα�μuκούς κή,τους, οϋτε yια έλληινuκό: 'Ηλύσια Πιειδία, οϋτε yιά 
Ί��Κιη ΝιριΜ:να. ΒριΙQ1κόιμεθα μπτροστό: σέ ,τνευματικη κ'wηση, f; 
δ11σία προορίζεται να άνατρέψη την ό:νθρώrπινη νοοτρΟ'Π'ία. 

'Από ό:,τσψη φ,ιλοσοφuκη •και θρησκευτική, ας :π:α:ραμείιvωμε 
τιυθαyόρειοι, έητιστρέιψοrνrας ικατό: τόν 20όν αίωνα, με τlς σύyχρο
νές μας άστρονοιμικες γνώσεις. 

Καθιωρι01μιένη η οχι, ή πε-rrοίθηιση yιό: μέλλουσα ζωη δεσιπόζει 
δλων των έιθ!νιων, παρ' δλες τlς ά:t!ιεt!ιαιότητες κα:l τις άρνήσεις. Μέ 
'δ'ποιο:Ιδ·ή'Ποτε μορψ,η ή άlθανασία έκiδηιλώνετα:ι στις ά\Αθρώπινες έλ
πίιδες, σή1μερα σττως καl κατό: την hrroχη των Δρυϊδων. 01 έπανα. 
στάσεις δεν μετέ1t!ιαλαν τ!ιrrοοε. Ό Ροt!ιsσπιέρος προήιδρευε κατά 
τήν έορτη του «Ύ'11'ερτάτου 'Όντος». 

Άπό ϋπαρqη σε ϋπαρqη, ή ψυχUΚιη ζωη .μας άνυψώνει σέ προο
δευτικη έςέλιξιη. Καθένας ώτο �μας ό-πηρ,ξιε. μεταλλικός, φυτικός, 
Ι::ωϊκός, πρίν yίνη ό:νθρωrπ-ος, καl δ ανθρωπος δέv ά:ποτελεϊ τό 
τέf)Ιμα. Βρισκάμιεθα ά!κάμη πολύ χαμηλά. 

'Η μεταιθανάrrια ζωή ,μας θό: είνα:ι δ'Πως θά την ,ταρασκευάσω 
ι1ε. Είμεθα σττως αυτοδια:μοpφούμεθα. Τό κάρμα των Θεοσοφι-

. στων είναι ,τραyματrκότης. 1Τ ό: -ττλάΌ1ματα ,τού ζοϋν μόνον yια τηv
ίΊλη, δεν θα απολαύσουν τlς ήδονες του πνειίψατος. Οί φιλήδονοι 
θά t!ιραδύνουν νά έξlελιχθουν. Ή ,τν,ι:ιψατικη πρόοδος δεν :ίναι yιά 
όλους ή 'ύδια. Οί έ'Πανενσιαρικώσεις συνδέονται προς τά πνευιματικά 
καί ή�eι1κό: χαρίaματα. Κανείς λόγος δεν ύ-π:άρχει yιά νά θεωρή
σωμε σό:ν εuδικό προνόιμιο τοϋ 'Π'λανfyτ:ου μας τις μετενσαρκώσ-εις. 
Οϋτε είναι άντιειττιστηιμονικό να ιό:ποδdθη στην ψυχικrη ιμσνάlδα ή 
'δύναμη νά ταξιιδεύη άνό:ιμιεσα στlς άτι'έρανrες οόράνιες έκτάσεις 
καί να μετ�ιt!ιάζ,εται ά>ττό &στρο σέ α:στρο. Κατά τlς μαyνητικες 
θύελλες της ήλιακης φωτοσψαίρας, οί ήλ!εικτρικές άκτιvοt!ιαλίες 
τοϋ 'Ηλίου φθίάνουν σ' έlμας έξ αποστασε1ως 150 έ1κατομιμυρίων χι-

_--1., ________ _ 
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λι,σμέτρωrv ·καί συyικινουv την ιμαyv!Ι")τuκή <Dελ•όvη ,κα;ί -ττροξεvουv 
διαταράξιεις στον -yιήιvο ιμαyvητισμό. 

'Ε-ττειδ•ή ή τηιλεπ-ά.θ.εια &ιτάρχει ά:vόψεσα σέ νεκρούς καl ζωv
rαvούς, δέv ά-τταyορεύεται στους ά:στρονόιμους νά έλπίζουv οτι ί
σως δέv είναι μακριά ή ήιμέρα κο:rά την ό.πο(α έπικοιvωνίες ψυ
,,<ικές θά .μπορέσουν νά -έyικατασταθουv μιοταξύ έ\Ιός πλανήτου του 
συστήματός μας και. της Γ•ης. Τό διά:στηιμα δέν ύπολογίζετω σίήv 
τηλεπαθεια. 

Τά συμπ-εράJσιματα στά όrrτοϊα -κατελήξα!με εΊναι ά:-ττοτέλεσμα 
rrροσωτι�κης έργασίας, έ.λεύθερης •καl ά:vε-ττηρέαστ,η,ς, χω.ρίς συv
δεσμο προς καμ,μισ -ττί:στη,, -προς κανένα θρησκευτικό σύστηιμα. 

Ε1ναι άξω παρατηρήσεως, ά:π,ό έπιστημοιvιικιή ΙΧ'Γίοψη, δτι ι·ί 
-,ταρατηρήrσεις μας σιψπ:Ιίrrrrουν μέ τά δ�δάγματα του ά:ποκρυψι
σμου, μέ τlς έ•σωτερι,κές παραΙδόσεις των '1 νδι,ων, της Αίyύ'Π'ίΟU, 
rηc, Χαλδαίας, της Πιερσίας, τ,ης Έλλάlδος, τω-v Έ<Dραίων, των 
'Cσσαίων, τ -ων Κα:<D<Dαλιστων καl των Έρμητιστωv του μεσ.αί:ωνος. 
ί3ρί·σκ.0:με τό: nλειστα των θε,μάτωv μας, τή ,διπλή δραση, τlς τη
Λε-τταθιητικές μετα:<Dι<Dά!σεις, τlς μετα1θαvάτιες .έJκ,δηλώσεις, τlς όmα. 
C':ες, στη <<Β'ι'<Dλ,ο των νεrκρων», στη «Ρlyικ - Βέδα», στ,η 1,Ζέ'νb -
'Λ<Deστα,>, στο <Dοι:Ιδδικό «ΤριπιτάJκα», στ·ή «Μά:χα - Βαράτω, 
.ηούς «Νόμους του Μανοί}», στή1 «Βί<D.λο». Πρέπει νό: έ..κ-ττληιrτώ
μεθα λιyώτερο ά:πό τό·ν συσχετισμό ιδύο έ.κιδοχων της ίδιας όλη 
-θείας, σέ cmοστάσεις -ττολλων χιλιετηριUδων •καl ;μέ fl!Ε.θόδους δια
Φορετuκ,ές, ατrό δσο εξεπλάγη ό πρωτος 'Ιησουίτης, πού ε;ψθασε
στην Κίνα αάν ί-ερα1υόστσλος καl άντ•ελήψlθη δτι ό μϋθος του Θεί
ου Βρέφους, πού γεv,νή'θηικε άπό -τταρaένοv, 'διδασκ-ότ-αν έικ·ει -ττρίν
"1έντ,ε χιλιό:!δες χρόνια.

'Ε-ττιστρeψcψε μήπως, κατά τόv 20όν αtωνα, στα δόyιματα ποί1
κηρύχθη:καv πρlν άπό έ-τττά χιλι-cχΙδες χρόνια; Καl ναl και. οχι. Ναί,
0:116 τήv απ-Dψη δτι οί •ά:ρχαιοι ,έyνώριζαν πολύ -ττερ�σσότερα ά-ττό
<)σα yενικως -ψαvrαζόιμεθ'α. 'Όχι, από την ά-ττοψη δτι οί σύyχpο-
1,ες έ-ττιστηιμοvικές μέ:θοδοι μας -τταρέ,χουν ·μιά πρα:κτυκιη έ-ττι<Dε<Dαίω
ση ·καl μια αρχή έρμηνεlας.

'Η ψυχή είναι ά:vεξάρτητη .άJπο τόν ύλ�ο όρyαvισμό καl έrξα
κολουθει vό: ζη μετά τον θάν()j(ο, 

Β.ε<Daίως, &ιτέχομε πολύ ά-ττό τό νά: yνωρί:ζωιμε τά: -ττάmα. 
Δυσκ•ολ!ίες, σκοτάlδια, ψαινόfl!εvα άκατανόητα, -παραμένουν 

<\λυτα yιά τlς άνθρώ)Τ[ιvες t'διόruητες. 
Μας περι<Dάλλει αγvωσrο χωρίς δρια. Δέν συλλαμ<Dάvομε την 

--τραyματικότητα. "Αν τη,v πλησιό:ζc,ψε λ!ιy()jκι, ας είμαστε ευχα
ρ�στηιμέvσι. 'Αντί του ϋmιου της νύχτας, ξιmνα:με πρlν ά:πό τη χα
fJαυyή. 

Οόδεlς θινη-rός •κατόρθωσε μέιχpι σή1μερα νά ά:ναση,κώση τον 
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πέ�λο της "1 σιδος. Δεν τολμω να ίσχuρισιθω δτι ελuσσ; τό άπέ
ραντο πρ�ληιμα. Έλπ,ίζω δμιως δτι ή έρyα:σία: αύτη δεν θα πα-
rcψε-ίνη στείρα. 

Έικα!θάρισα τό yήrπεiδο και άνοιξα τbν δρόμο της νέας έ-π:ισrή
μης. Τό μέλλον θ'<Χ κρίνη yιό: τά άntοτιελιέισlματα αύτης της προσ
"[άJθlεια:ς. 

ΈΘέ�οομε σέ έψαριμσyη τη•ν πρόκλη,σ;η του Ί ησου: 

«Ζηιτεί:τε και εόρήσετε». 

'Οποιεσ'δή'Ιίοτε και αν άποlδειχιθουν α:ί πρόοδοι tων ανακα
λύψεων τοϋ μέλλοντος, τό δόιy�μ,ο: •μας σu'νΙΟψίζεται σtδν δρισiμδ: 

Το σωμα παρέρχεται. Ή ψuχη ζη στο &ιrειρο καl στην αιωνιό
τητα. 

* 

ΘΑιΝΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛιΟΣ ";ΑΚΗΣ ΑΝΘΗιΛΗΣ 

Εiς μνήμην 'Αρχή καί τέλος 

Δέν πΘθαναν τ' άyάιιψατα 

οί άρχαί:οι ναοl 

τα λιτό: τό: μάρμαρα 

οί Νηρηίδες, οί Δρυό:δες. 

Δεν ΠJέθανε τό Πάνθεο 

του Όλυμ-π:οu 

κι οί έννιά Μσϋσες. 

"Οταν Θεέ μου 
δεν θα ύπάρχουν 
σύνορα 
,καl ή yη 
θάναι ιμια μεγάλη 
πατρίδα. 
"Ο ταν θα μιλαμε 
δλοι μιά yλωσσα 
καl θ'άχει 
')Λφίσει άπ' άyάnτη
ή γη σου. 
Τότε ά.ψάνισέ ,μας 
κ.αl ξαναψιrιάξε μας 
αιτ' τηιν άρχή. 

'Εμείς δέν ζαuμε. 

(Τρί4,1ορφο, 1976) (Μικρές φωτιές στόν ηλιο, Άθηνοι, 1956) 

. 1 
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Μάθημα τοϋ αλλοτε Διευθυντοϋ τf\ς Βιβλιοθήκης της Βουλής 

ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (25-26-27 Φεβρ. 1947). 

2ον Μέρος 

Τ:ά ·δι'δάyιματα της 'ΑλεξCΧ\,Ιδρινης σχολης, ή1κολούaηισαν 'ΠΛCι
στσι δσσι φ�λόσοψοι, σί ό'Πσισι 11:εριέλα:�σν είς τ,ά συστήματά των 
ούκ όλrί'yα:ς θεοσοφ�κάς δοξασίας. Τούτων ·κατ,ά 'Πpωτοv άναψέρο
ροιμεν τούς 'Έyελον ικαl. Σπινόζαν, οϊτινες έJδfiδαξαν δτι 6 κόσμος 
είναι Ήpοιόν έξε.λίξεως τ,ης θειίας ψύσεως. 

,Κατ' αύτούς δ θεός είναι ή άp)ς:η της ένότητος, ή συν'δέουσα 
ολα τ,ά δvτα, ή 'ΙΠ],Υή, πάσης ίrnάρξεως. 

Έπl. τά 'ίχνη των 1δύο αυτων ψιλοσόφων έ�άlδι•σαν ετεροι δύο: 
c "Εκ)ς:αρτ καl. δ Μ'Παιμε. 

Ό πρωτος ύ-π)έ,λα�ε τον θεόν, ώς την ούσίαν της δυν01μuκότη
τος δλων των πραyμάτων κα:l. έ,◊ίlδα:ξεν δτι πάντα: τά δντα: τείνουν 
\ο: sξαμοιωθ:ουν ιιτρός τ,ην ούσίαν αύτήν, •διότι 6 θε,ός ύπάρχει εν
τός των εμψύχιων καl. αψύχων ύπάρΕ;εων. 

Έ:ό:ν ό: θεός δεν ·ύ-πιηρχεν εντός δλων των Ήpαγμόrrων, ή Φί• 
σις 1θά έστερεΊ:το δρά1σεως ,καl. ,έ.Τ!ιθ.υμίας. 

«'Εάν έvτός του ποτοG ·δεν ύπηρχεν δ θεός, 6 αΊλθpωπος δ::ν 
θά ώpέyετο αύτοG, δσην δtψαν κα:l. αν ύ'Ποτεθft δτι ή·σθάνετο. 

·ο .άνθρωπος yεννατα:ι εν TctJ θεit> ·καl. δ Θεός yεννατα:ι έν
τω ,άνθρώπω. 

. 'Η φύσις του ,τα:τρός είναι τό νό: yεννςi τον υίόν, του δέ υί.οG 
10 ν:ό: y:εννατα:ι καl. νά yεννωμαι έyώ έν αύτctJ. Του 'δέ 'Πνεύματος 
το vά ψλέyωιμαι έν αύτit> καl. νά μετα�άλλωμαι είς •καθαράν ό:yά
πη ». 

Έν ένl. λόy� 'δ "Εκχαρτ έ'Πίστ•ευσεν δτι ,έν τft σύσίςι:, τ,ην δ
ΊΤοίαν άwεκό:Jλει θε,όν, ύ'Πάpχουν τρία πρόσωrπα, νοούμενα ώς 
στάδια μιας :καl. της αύτης ίrn,άρξΙεως. 

Ή αίωνίια yενε,c:c του υί.ου, ίσοδυναμει ,με την αίωνίαν 'δη
μισυρyίαν του κ,όqμου. Αlί αίσθήισεις καl. τα φαινόμενα: δεν 5:Jύ-

� --
--

--
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ναvrαι νά νοηΘΌuν άνεξάρrrητα .τοϋ Θεοο,· διότι ανεu αύτοΟ δεν ύ
cpίστανται τό: ,φάyιματα· ύπάρχοον μόνον δια της παροοοίας τοΟ 
θεοο έν αυτοις καl δ σκο,τός της δηrμιουργίας, &rτως κιχl ή ό:ρχή 
1ης είναι ή άνάrrταuισις της Θε,ότητος. 

'Η ψυχή το(} ά\Αθ!ρώπου, ητις, ώς μuκράκοσμος περιλCΧΙμ�ά:νει 
1ήν φύσιν των πραy:μάτων, προστrαθει δ.ιά της απαρνήσεως τοΟ 
έαuτου της η αύτοιμ,ηρενίσεως, να έπητύχn την άνέκψραχ:rτον ενω
σιν 'Πρός την Θε,q,τητα, •ή δhτοία, ώς α:�υσσος παρό: τc;:, Μ'Παίμε 
έμ,cpανίζεται. Ή &�υσσος αϋτ,η ε1ναι το αίώνιον ,μήΙδέν, ή αϋλος 
ή,συχία. Αϋτη. είναι ή· αίωνία ψάσις, το ιμέyα μυστήριον, &π:ερ εί
ναι, &πως ή όρyιή είς τ:ή;ν άyόmην, το σικότος εtς το φως και yε
\.υκως το άρνητuκqν είς το εkτικόν. 

Κατό: τον Μπαuμε, πάντα τα δντα ετναι ά:yαθά, &μα καl κσ
κά, ώς δέ το ά:yCΧJθόν, οϋτω καί τό ,κακόν, -r:rροέρχεται έκ τοΟ 
Θtοσ, δίό�τ:ι έν ά:ρχfi :τό παν <έ!μψαvίζεται έν τfi άvrιθιέισει του καl · 
κατό: συνlέπειαv ό Θεός θιό: eμενεν α:yνωστος, αν δεν &πηρχ:εv έν 
ο.ύτc;:, ή ά:ντί!θεσις δηλ. το κακόν .. 

' Ό Μπαuμε είς τηiV α�υσσόν του είδεν έκιδηλουμένην την αtω
νίαν �ούλ.ηισιν είς έπrτό: δuνάιμεις, διηιρηιμένας etς δύο τρίγωνα, 
τωy δποLων τό κατώτερον περιλαμ�ά:νει τ1):ν ελξιν, ωθησιν καί 
�νέρyειαν, τό διε �τερον τό φ

1

ως, τον η1χον καί την όντότη
τ.α. Τό: δύο αύrrό: τpίγιωνα yεcpυροϋνται δια της λάlμψεως του πυ
F'ός. Περαιτέρω δ ρ:ύτός φ�λόσοφος ά:νωττύσσει ώς έΕ;ης το Θεο·
σοcpυκόν του σύστηιμα: 

«Ώς το πνεQμα τqϋ <hθρώιrrου, γράψει, κυριαρχει του δλου 
σώματος και έικπληροι τον δλσν ανθρωπον, οϋτω ·πληροί καl τό 
,αyιον πνευμα 'όλ6κ•ληρον την φύσιν. ΕΙναι ή καρiδία της φύσεως 
καl έκ<pαίνεται είς ολας τας κο:1λό:ς ί'διότηrrας των ονrων. Ot α:ν
θ,ρωrrrοι έδηιμιοuρyήθ!ηισαν έ1κ τιης φύσεως των ά!στέρων καl των 
στοιχ�ε'ίJω,ν, ό. δε δη1μιουρy,ός Θε9ς κυριαρχει έν πασιν ώς ο χuμcς . 
δι' όiλσκλήρου του δένδρου. ,Κ<Χθώς -τά ανθη uστανται δλα έτcl της 
γης καl αϋqουσι το εν παρά το α:λλο καl ούlδεν έιξ αύτωv δά�κνει 
16 &λλο, χάριν του χρώματος η ά:ρώματος, ά:λλ' ό:ψίνουν την γην 
καl τον ηλιον, τrην �ροχην και τον α:νsμον, την θερμότητα καl το 
ψυχος να κά�μνουν δ,τι θiέλουν 1μαζύ τ-ων, αϋξοντα ε�καχ,τον κατα 
την ίδίαν των φύσιν, τοϋτσ άJκριWς σuμ�αίνει καl ,με τα τέικνα 
τοΟ ΘεοΟ».

* 

'6κ των 'Ελλήνων φιλοσόφων δύο άε)ίζει να μνη,μονεJθουν: 
Θεόφιλος δ Κ.αίρης ,καl Βράϊλας 'Αρμένης. 'Ο πρωτος δύναται 
να θεωρηθfi ώς δ ιUδ-ρυrτής της 'W:(,)ΙtΊέ1ρας θεοσοιφιίας, διότι έν Άγ
yλί� εύρισκόμενος πολυ προ της Μrrτλα�άτακυ συνέστησε το 1833 
τ6ν έν Λοvδίν<t:J «Έλληνικον σύλλr::ryον της Θεοσσψίας» έrν συνερ-
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yασί<zι μετά των έικεϊ έ.y1κατ,εστημ,ένων όiμογενων Γ,εωργίου καί 
Λασκάρεως Λαακαραδου καl τοϋ Κασσα�έτη., 

Ό Καίρης τη.ν �θεοσοψίαν άτιleκό:λει rκαl Θεοσέ�ειαν, ύπεδή,λου 
δέ δι' αύτης τή,ν έ.ιη:ιστήιμη.ν της ψύοοως, ή 'διrrοία όmορρέει έκ του 
θεου. Ό Θεός κατα τας •ψιλοσοψu�ό:ς θεωρίας αύτου, ητο τό ύ
πέρτατον ον, τό πανταχσϋ παρόν καl διJέ'Π•ον τάς δυνάμεις τοΟ 
Σύμ-παντος, &περ ά-ποικ.αιλύπττεται εlς -πάντα λοyικ,όν ανθρωιη:ον, έ, 
πιχειροϋντα νά: έρευνήστ� τό: ,κΟJθι' έαυτόν. 

"Οταν δ ανiθρωrιτος yνωρίστι τι αύτός δ1 'ίiδιος ιεΙναι, τότε θό· 
δυνη!θfi νά εϋρn τους νόμους, τό: στοιχεϊα καl τ·ό:ς δυνό:Jμεις, αϊ
τιvες διέπουν τον κόσμον. 

Θεός λοι'!τόν, ,Κόσμος •καί 'Άνθpωi'Ττος, είναι αί τρεις λέ!ξlεις 
είς τάς .δποίας συνοψίζεται ή διδα01κ01λία του Καίρη, ή άσχοιλου
μένη πψl την ερευναν τιτjς αληΙθε:ίίας ·έπl τft �άσει της περl τό 
κρίνειν καl διανοε�σθαι έλευθερίας, ην δ uδρυτης της Θεοσε�είας, 
•έθεώ1ρει σιυμψυτον προς την ψύσιν του άνθpώ'Που. Τιέλος ή θεοσέ
ι3εια άρνεϊται πϊrοαν lJ'Ιι'ερψυσιικιή,ν ά-ποκάλυψιν έιπl της ψυσικης
αποκαλύψεως καl του όρθου λό:yου.

* 

Ε'ίκοσι περί-ττου ετη μετά τον Καtρην, άvεψάνη ο· Βράϊλας 
'ΛρμέW]ς, δστις την θεοσ<>ψίαν iJθεώρησεν ώς απαραίτητον ,κλά
δον της ψ,ιλοοοψί'ας. 

Κατά τ,όν Βράϊλαν θεοσοψία εΙναι ή δι·ό: των νοητΙ.ΙΚcων δυνά
μεων .μεΜτη της θε,ί:ας ψύσεως. Ού'δέν ιδέ ιμέρος της <pιλοσαψίας 
είναι 11:ληρες &νευ Ιθεοσοψ,ίας. 'Η έννοια του &πείρου είναι ή όψί
στη, εις ην φθάνει 16 ανθ,ρωιη:ος διό: τ,ης ψυχολαy ιας, λ:οyrκης, αί
σθητικης κλιπ. 

'Ο ανθρωπος όiδυvατεϊ μέν rδιά την πεπερααμlένην αύτου φύ
σιν νό: ψ,θάσn τε•λείως την ά'Πόλυτον άλή:θειαν, δύναται δμως, δια
δοχuκft τινι καl ί5ΟΙ�μιαί<zι έ-π�δόσει, νό: έ.πιτύχτι σχετικης αύτου κα
ταλήψεως, εις την δ1πο1ίαν αyει ή όρθη χρησις της παρατηρήσεως,. 
Α1ϋτη απαλλάσσει τόν ανθlpωi!ον ,έκ της όmάτη,ς των αtdθήσεων καl 
τfj ιί5οηθε:ι� του νου -ττροσττουεϊ τη,ν πραyιμάτωσιν της τ,ε η:θικ·ης καl 
ί1λι,κ,ης δυνατης τελειώσεως. 

Ή εννοια του οντος ,κατ' αύτόν είναι πρώτη, cmλουστάτη. 
yεν�κω.τάτη., ,άvαyκαί:α καl aμ:ψυτος, περιλαμί5άνει δε -rοέντε στοι
χεία, τά :αττοϊα καl σuμί5εί5ηrκότα δ ψιλόσοψος όmοκαλεϊ. 

'Η συνένωσις των στοιχε{ων τούτων όmοτελεϊ την αρμονίαν, 
της δ-ττοίας συνέ-ττεια είναι της τά/:jεως του -παντός. 

'Ο Βρά'ί,λας διακρίνει είς τό Σύμ-τταν τρεϊς διακεκριμένας ύ
ποστάσεις: το 'ιΕyώ, τούτέστι τ,όν ανθρω,ων, τqν κόσμον καt 
τον θεόν. 
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Είκοσαετίαν Τί'ερί-που 1μετό: τόν Βρά1λαν, CXVξψ<xw] ή Μ1tλα
Μ!τ:01κυ. Αιϋτη τυερισυ\Λέλε,ξιε τά δί&άγ1ματα της θεοσοφίας, &π:ως 
τα εδρεν καί τsό: εψερεν εtς τή,ν ύπσφιέροuσο:ν άνθρω,τότητα, sλπί
ζοοσα δτι οϋτω συνrε,λει ειtς τό νά ,έλαττώση τήν δυστuχίαν 
τόϋ κόcημου. �1tοτε aκαυχήθη δτι αύτ•ή έιπενόηισε τά διδάy�ματα 
της θεοσοφ{ας, τά δ-ποια -εΙναι τόσον παλαιά, δσον καl δ κόσμος, 
άλλ' α.ύτή ά\Λέiσuρε τ:όν τrέ'Τtλον δι' ή,μας καl ,μας παρουσία.σε· τό. 
εύρύ, υψη,λόν καl αιώνιον μέλλον. Αύτή μας &πέδειήε την άτρα:τrόν, 
την διττοίαν τrρέπτει νά άJκολοuθ!ήσωμεν, δ:ιiδάξcrοα δτι 'δ �ρωτrος 
είναι μ�κροyραΨ,ία της θεόιτητος καί ,μόνον διά της γνώσεως της 
αύτοϋ &ποστάlσεως ιΜναται τrνεuμα:τικως ν' <Χν<ΧΎεννηθfi. 

•Γνωρισ'θεϊ:σα Ιέν Ν:έ� Ύόp1κη ,μετά τοϋ σuνταy,ματάρχού »Ο)..._
rκοτ συ.Αέ:στησε την 17ην Νοε,μ�,ρίου 1875 τήν πρώτην θ-εοσοψι
κην έταιρίαν, τf]ς διττοίας �ραδύτ,ερον την εlδραν μιετ-έ�ρεν έκ 
Νέας Ύόρκιης είς τό:ς Ί νδ(ας. Τιης έταφίας αύτης τρι1tλοϋς �το 
ό σκαττός: 

1. - Σ χη,ματισμός τrυρηνος τrαyικοσμίου άδελψότη,τος άνευ
δ,ακρίισεως ψυλης, πίστεως, τάξεως, γένους, χρώματος κλπ. 

1 1. - ΈνθάρρΟ\ΛΟ'ις της συyικριτικης μελέτης των θρη011<εuτι
κων, ψιλοσοψικων καl ιμυσταyιωιy�κων συστη1μάτων. 

1 1 1. - ,Μrελέτη των άνερ1μιηιvεότων νόμων της φύσεως καl ά
φί,τηνισις των λανιθανουσων δυνά1με,ων τοϋ άνθρώτrοu. 

�ο τrρωτος σκοrmός 'Πpοϋ-ποθέτιει άναyικαίαν άλληλεξάρτησιν 
των οντων όmΌ της άρχuκ;fϊς ιμονάιδος. 

�ο δεύτερος σκοιιrος προτίθεται νά ,μας ώθή,<η] προς εϋρεσιν 
των κοινων στοιχείων δλων των συστηιμάτων καl δuδοοκει ή;μας 
cτι τα �μεγάλα σuστήrματα ·του κοομου πρσηλ&ν όmο, την αύτήν 
τrηyήν, της δhτοίας έJκlδηλώσεις είναι αί. θρη1Ο1κειαι, τά μυστήρια 
καl αί φιλοσοψuκαl πταραδόσεις έ.κάστου €!θνοuς. 

Ό τρίτος 01κcm:ός ,μας δεικνύει δτι μειλιετωντες τό έν ή1μιν οt
·,ωυν τrνεϋ:μα δια της ,μεθιαδου της έJκ των yνωστων προς τά αyνω
στα, δυνάιμε1θα νό: yνωρίσωμ,εν τό: άόρατα δια των έ.ν τ4' κόσμft)
όρατων.

"1 να δε κατcrοτfi δυνατόν τοϋτο, :δ ανθpωrrrος όφΕίλιει νό: μύη
θft ειίς τους ναμους. της φvσειως, τούς διδάσκοντας δτι το ά6ρατον 
άρχtτυπτον εϋρηται έν αύτft τft �ι, της 'δπΟΙLας τά μυστήρια tχ-
11οκαλύπτσνται μόνόν εtς έκεϊνον, οστις δύναται νό: έξεόp!) την 
λύσιν των άκολοuθων πpα?ΙΛJη[μάτων: 

Ποίος εΙναι δ α:νθρωrττος, δ κ6σ�μος καl δ' θεός. 
Τίνες ΟΙ)Cέισεις καl νόμοι διέ11ουσι τους τρεις. 
Πόθεν, πως καl διατl έyέvοvτο ικαl ποιον το ,μιέλιλον αύτων. 
Κατά τήν θεοσοψtαν, ο άνθρωπος εtναι &φeαρτον 8v θεtας κα-

ταyιωyιης, δεκτικοv άτrτειLρου τεΧιειοτrοιήισιεως. 
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Εϊναι nροιόν οντος διανύσαντος τόv όρυκτόν, φυτuκ,όν και 
ζωικόν (!>ιον καt έξελιχθlέντος ε1ίς αvθρωrrτον. 

Μέλλει δέ νά nρσαχθfi είς ανώιτερον πεlδίον καl εκεί: νό: δια
νύσn έiκ νέου τά περί ων ό Μ:yισς στό:!δια, λόyφ της ανεΕ;αντΛή
του δημιουργιχ.ότητος, τ•ης ε;ύριισικομένης εν λανθανούσn κατα
στάσει καί άνcψενοαιης άνάm�ιν καί χρησuμοnοίησιν έ� τω ίΞρ-
yφ της ,κοσμικης ανελίξεως. 

�1 να ομως τσυτο· έιrητευχθft1, όφείJλει ή α\Λθρωπτότης να κατα
νοήση την nαντοiδυνοψίαν τ,ης άγοmης, ή δiποία nρέrττει νά συνδiέ'[• 
ολα τά οντα, διότι αύτη είναι ή ,συντε1λοϋσα πρός τελειοποLησίν 
τ�. 

Ό ο:V'θρωπος κατ,ά την θ.εοσοψίαν, αnοτελεϊται έκ τριων 
στοιχεί'ων, aκ του φθαριτου σώματος, της αφθάρτου ψυχης καl 
του πνεύματος. 

Τό σωμα σ6r1κειται εJΚ τριων ψθαρτων Π'εpv<5λJηιμάτων . 
. 1. - Του ορατοϋ η ύλυκσϋ η φυσuκοϋ σώματος. 
11. - Του αuθερίου η άστρuκου σώματος, τό δnσϊον ύφίστο:

ται πρό της γεννήσεως του ·δ,ρατοϋ .και 'αποθνήισκει ,μετά τον -θiά
νατόν του. 

Τουτο είναι ελα:στuκόν, αι)ξαμεωϋται κατά τάς περιστάσεις 
καl άφίνει ένίοτε ά:nομα�κρυνόιμενον τό σώμα έν ληiθάρyιφ. 

Τό τρίτον στοιχεϊον, τό νοιητόν ,είναι διάχυτον ε,ίς την φύσιν 
καl χρηκημεύει ώς έστία διοχετεύσεως της ζωτικ,ότητος είς τό 
ο.i:θιέριον σωμα. 

<Η ψυχή είναι αψθαρτος, σύyκειται &έ και. αύ,τή sκ τριων 
σΊοιχείων της κυρuως ψυχης, κα:l δύο π,ερv<5ληιμάτων ένός έσωτε
ρικ,οG και ένός έξωτερικου. Καl ή ,μεν κυρlως ψυχή αποτελεί: τό 
έ-yώ του άνθρώrττου, τη,ν ά:τ,01μυκότητά του, χάρις εtς την δποίαν 
διο:χωρίζεται δ άνθρωπος είς ζωώδη, καl nεπολιτι01μένον. 

Τό ε1σω πρό<5λη1μα είναι ή έσrτία ί!διοτήτων του άvθρώιπ:ου 
και τό εξω ή έ,στία των ένστίJκτωv, των όρέξεων καί των έιπιθυ
μιων. 

Τό πνεuμα είναι τό συνδέον τόν α\Αθρωτιον 1τρός nα:σαν α:λλην 
σπαρξιν. Είναι δε αψ,θαρτον, άlδιαίρηον και ένιαί:σν. 

Ώς δ άνθρωπος, οϋτω και δ κόαμος ύ,τοδιαιρεϊται είς έιπ:τά: 
πεδία, τά δποϊα είναι ά:νt�στοιχα nρός την έnτα,τλην φύσιν τοί} 
cΊ-νθρώ,που. Οϋτω εχομεν το ο/)σuκόν πεδLον άντιστοιχουv προς τό 
ορατόν σωμα, τό ά:στρuκόν πεlδίον άντιστοιχοϋν nρός τό αtθέριον 
σω.μα, την κcψαλόικα, προς τη:ν πν?�Ίν της ζωης, τό νοητικον άν
τιστοιχοϋν προς τ-ήν κυρ{ως ψυ)('ήν, το δε�ο:χάν άντιστοιχουv πρός 
τό εςω ,τερί<5ληιμα τ<'w θυμάνθιρωπον, τό έναρατuκ,ον η Βουδδικον 
σντιστοιχουν πρός τό εσω π-ερί<5λιηιμα, τον θεό:νθρc,yτrσν καl το 
νιρ(5ανuκόν η πνε1uματικ,όν 1τρος το nνεϋμα. 

Των κόσμων τούτων ύπερlέχει 'δ' τοϋ λόγου, δστις 1τερω<ιλεLει 
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lν έαυτq> το παν και ,μας διδαόκε,ι δτι τό Σάμ'Ιtαν διέrτrεηχι όπο 
νqμων αtωνίων καί άναλλοιωτων. οι νόμοι οδτοι μας· δει•κ\ιjJόuν 
τάς σχέσεις τοϋ ά>πείρου καί wε:ιrερασμένου καl συνοψCζονται είς 
τρεϊς κυρίως� . . .

1 όν νόμον της άνελ[Ιξεως, τον της μετενσαρκώσεως καί τόν 
τοΟ αίτιατοϋ. · 

ΔΙΟΝ. ΚΜΌfΊΕΡΟΠΟΥtιΟΣ. 

'(1) Προίσθήκη τοϋ .Κλήμεντος Στρωμσrείς Α 12. 25. Ε.21() ΣΤ 37. 
(2) (;ύσε6ίου Εύαγγε,λ. προπαρ�ειιή Ζ 14. Η 16. 10. 181 12. ΙΓ 12. 

(3) Ίοuστίνοu περί ιμονσρχίας ι37. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΙ ΦΙλΟΙQΦΙΑΣ 

"Αδετον 80. Δεμένον 120 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΜΑΜΟΥΡ11 
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'Επισ-ιημονικiι 
' 

μεtαφuσικη 

Θεωρώ οτι κάθε '(V(,)Cι"lj 
άνήκει στη δικαιοδοσία μοι.ι. 

ΒΑΟΟΝ 

Μtά άπο τις πιο άξιοσημείωτες 
άλλαιές, που πρΦΙγματοποιή'!9ησ-αν 
στά έκατό χρόνια άπο την ϊορuσr, 
της Θεοσοψικης 'Εταιρίας, άφορα 
στη σχέση Θεοσοψίας και Έπιστη
μης. Π ροηλθε κuρίως άπο τ,ς 
οuσιαστικες μετα6ολες που eγtν.Jν 
στην έπιστημονικη άποψη 1ιά τή 
ψύση της 3λης, που εχει όδη1ήσ�1 
σε μετα6ολες στη ψιλοσοφία της 
'Επιστήμης. Ή αiοψη αύτ·iJ 3έ'Ι 
μπορεί νά όνομάζεταt ύλιστική, μέ 
την εννΟ(;J, που της εοινε ή ΗΕ. π, 
Μπλα6άτσκu, οταν 1ιά πρώτη φο
ρά οιφόρψωσε τ·rι Θεοσοφική φιλο
λογία. Με την άνακιάλuψη της ρα
δtενέρ1ειας, με την άνάλuση 'Ι"t:ς 
δομης του άτόμοu, με την άναγν<�
ριση ένος πλήθοuς ύπο - άτομικων 
σωματιδίων, που άποτελουν έκο·r,
λώσεtς ήλεκτρομαγνητικης ένέp
γειας, κ:;r,θως και με την ι:ίναγνώ
ριση του ρόλοu των ένερ1ειακων 
δuναμικων πεδίων στον σχηματισμο 
άτομικων και μοριακών μορψων, ή 
έπιστημονικη ψιλοσοψί-α έχει άποςά
λεt την ύλιστικη Μση της. 

Ή 'Επιστήμη ολο και περισσό
τερο έρεuνα μέσα στον χώρο το� 
μη - ύλικοί3. Οί νεώτερες έπιστ-r,-

Της C Ο R Ο Ν Α Τ R Ε W 

μες της Ψuχολογίας και της Κοι
νωνιολογίας, που άρχίζοuν νά πα-
ραοέχωνται οτι τά παραψι.ιχικά φαι
νόμενα προσφέρονται 1ιά έπιστ'tj
μονικη μελέτη, εχοuν όοηγήσει σe. 
μιά οιαπλάτuνση και έμ6.άθuνση 
του όρίζοντα της έπιστημονικης 
σκέψεως. 

'Η Θεοσοφία, οηλ. ή οιοασ)(.αλία 
της άρχαίας Σcψίας, 6ε6αιώνει 
την ϋπcορ!;η μη - ύλικων καταστά
σεων ύπάρ!;εως και πεδίων σuνει
οητης έμπειρίας μέσο: στο διάστη
μα, ψuχικων, cΗανοητιχων, πνεuμα
τικων. · Αύτά 6ρίσκοναι μέσα στην 
εκταση της άνθρώ1tt'Ιης σuνειοήσε
ως και πGλλοι στοχασται άναγνω
ρίζοuν τη·ι uπαρ!;ή τοuς και τη σ'tj
μασία τους 1ιά τη μελλGντικη πρ6-
οaο της ζωης, που έ!;ελίσσεται μi
αα στο σύμπαν. 'Ένα μέτρο της 
προόοοu, που εχεt πραγματΟ'ΙtΟtηθη, 
φαίνεται στο παρακάτω άπόσ'Ιtα
σμα άπο τη «Φuλακισμένη ΔόςαΗ 
του Δρ. R. JOHNSON, φuσικοJ 
και έπιστημονικοίί έρεuνητη: «�1 ��
ρουμε να aουμε τον άνθρωπο σα11 
μιά σύνθεση στοιχείων η φορέων, 
που ή σημασία τοuς όλοένα αύ!;ά·ι�� 
κα\ ή δύναμή τοu πλαταίνει, δσο 
πλησι&ζοuμε προς την ούσία: τοu, 
που ταuτίζετ:;r,ι με την ύ�έρτατη 
πρα:γματικότη-;ω>. 

'Ένα ά1tο τα 6ααικά άξιώματα 
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της θεοσοιpιχης φιλοσοφίας εΙ'Ι:χι 
δτι την έξερεύνηση των έσωτερι
χων πεaίων της σuνει3ήσεως μπο
ρεί να την έπιχειρήση κανένας μέ · 
τις raιες έπιστημονικές μεθόaοuς 
που χρησιμοποιεί ή 'Επιστήμη σ-;η 
με.λέτη τοίί φuσιχοίί χόσμοu. Τα r.ε
aία ομως της μελέτης είναι aιαφο
ρετιχα χαι ή έρ"(ασία αίιτή εχει πε
ρισσότερες άπαιτήσεις άπο έχεf
νοuς που θα την έπιχειροίίσαν. 

Ή θεοσοφία θεωρεί οτι το σύμ
παν και οσα έμπεριέχονται ·σ' αύτ&, 
προηλθε άπό μια κατάσταση προ -
έχaηλώσεως auνηταότητος χαί ύ
πάρξεως, μέσα στην όποία ένuπηρ
χαν σέ λανθάνοuσα μορφή ολα �,:χ 
τελικα έκaηλώθηκαν. Ή κατi
σταση αίιτη της ύπάρξεως περι1ρά
φεται στη «Μuστικη aιοασmλίcω 
της 'Έ. Π. Μπλαιiάτσκu, σαν έ
κείνη στην όποία δλα 6ρίσκονται σε 
μια χατάσταση μαλλον auνητιχότ't,
τος παρα πραγματικότητος, άφοίί 
πρόκειται 1ιά μι,α λανθάνοuσα, μ·� 
- aιαφοροποιημένη πνεuματαη κα
τάσταση .

Ή λέξη «πνεuματική», -πcυ συ
χνσ. χρησιμοποιείται σαν εν,1οια άό
ριστη, στο λεςικο του Π ανεπιστη
μίοu της Όξιpόρaης, όρίζεται σi'Ι 
Π'ι\ε�μα σέ αντίθεση με την υλη. 
ή έσωτερικη φύση τοίί ανθρώποu. 
που εχει τίς ανώτερες !aιότητες 
του νου. Σέ φιλοσοφιχα σuηράμμ.σ.
τα αναφέρεται σε ο,τιaήποτε δρί-

... :•·.· . 

σκεται μέσα και πέρα άπο τιχ σu
νηθισμένα έπιτεύ1ματα του ν:�ίί x.cx: 
τα έξωτεριχα φαινόμενα τοίί ύλ�
χοίί αντικειμενικοu κόσμοu. 'Αντι
προσωπεύει αύτο που ύπο6αστάζει 
τον φαινομενιχο κόσμο. 

Στην πορεία της αναΜσεώς τοu 
στην τωρινή τοu έκaηλωμένη κατά
σταση, το τεριάστιο έξελιχτικό 
σχέaιο έχει περάσει, άπο μια λαν
θάνοuσα ένότητα και ίίπαρξη, σε 
μιά aιαμορφωμένη auαaικότητα η
πόλωση αντιθέτων. Αύτά όρίζον-
. ται σάν πνείίμα και υλη. Π αροu
σιάζονται στις αντιθετικές κατα
στάσεις της ύποκειμενι,κότητος και 
της αντικειμενικότητος. 'Υποκεί
μενο και άντικείμ.ενο είναι οί ριζι
χές αντ:θέσεις της ανθρώπινης 
έμπειρίας στο τεράστιο έξελικτικ? ' 
σχέaιο. Αίιτο που όρίζομε σο.-ν σ..ι
νείaηση εfναι μιά κατάσταση ύπάρ
ξεως η ή έπίγνωση που γεννήθηκε 
άπο την ενταση η την πόλωση πο� 
σημειώνεται ανάμεσα στά πολιχ,χ 
άντίθετα, πνευμα η υποκείμενο ( b 
έσωτερικος πόλος τη; 'Ενότητος� 

' "λ " , , (' 'ξ και u η η αντικειμενο ο ε ωτε-
ρικος πόλος της πολλαπλότητος 
και ποικιλίας). 'Έχει έπίσης aι:χ
τuπωθη σάν το σχημα της ύπάρ
ξεως που εχει πλεχθη άνιάμεσα 
στους «αίώνιοuς πόλοuς τοίί πνε6-
ματος χα:ι της uλης», άνάμεσα στο 
«"Ενα και τά πολλά». 

·ο •
. . 

.. 

. 
. 
. 

. . .

(Μετάφραση Μ. Μ.) 



1976 335 

ΤΟ <<Μεγάλο · "Ον-ια)) 
ΚΩΣΤΗ Ν. ΜΕΔΙΣΣΑ.ΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Στη Θεοσοψικη ψιλολο)'ία, κ-?: 
-θως χαl στη Βουδδιστ1χη ψ1λολο
Ύία, συναντουμε πολλού; ορους, .χ
γαψερόμενους ;,τα: «ΜεΎάλα "0'1-
τα», των όποίων την ακρι6 ίj εν
νοι,α άσψαλως δεν Ύνωρίζcμ�, c.υ,ε 
ε!ναι δυνατόν πλήρως 'ICG γνωρ:σω
με. 'Όπως 1\Ιαχιάτμα, Ά,1-:έ;;,, 
Γκο,,ρcύ, Ρίσχι, 'Ασέχ.α, �Ιούκτα, 
1\[ποντισάτδα, Νιομα-'Ιαwάγια. 'Αν
τλουντες απο τον σr.c-θ�ιό·ιτα 
Π ρόεδρο'Ι της Θεοσοψική.; 'Εται
ρίας φιλόσοψον Ν ιλαχ.άν:χ Σρί 
Ράμ, -θα προσπα-θήσωμε να 3ώσω
με τη'Ι έξή)'ηση αύτω·ι των ορων. 

'Εν πρώτοις, ,α; «Με)'άλσ Ό,ι
τα» η οί «Διδάσκαλοι της Σο�fας 
και της 'ΑΎάπης», τα: Μέλη -.-ϊ;ς 
«ΜεΎάλης Λευκης 'Αδελφότητc.;» 
δεν είναι έξωαν-θρώπινα 5ντ::ι. Εί -
,ιαι άποκορύψωση της άν-�ρω;;ίν'Ιjς 
έξελίξεως. Ε!ναι ή πνευματικ·ιϊ -
έσωτεριχη έξέλιξη πέρ.:ι- :iπb τον 
αν-θρωπο. Είναι ή αν-θιση του άν
-θρωπί'Ιου δένδρου. Π cλλοι άπο 
-.ους Διοασχάλους εχου'Ι χJ-θρώτ:,-
νο σωμα, άλλα οεν έμποοίζο,1-.αι 

' ) ' \ \ � / � • ,ι απ αυτο στη οραση τους, c.ιD,: �-
χουν ύπερδη τούς περιοFισμ,�ς του 
σώματος. Μερικοι οεν lχουν φυσι
κο σωμα, άλλα παραμέ-ιΟJV G',α e-

' �' 11 __ Q' ' σω-.ερικα πεοια, οΟ ψ,ωντ::ις την 
άν-θρωπότητcι; και γεναως τ·ην έ
ξέλ ι ξ η, με τις ουνάμεις πο'J οια
χέουν. Οί Διaάσκαλοι οε'Ι �_,('Jυν 
συσσωρευμένο Κάρμα να έκπληρώ
σουν. "Εχουν έξ,οφλήση κ�i'ε προ
σωπικο Κάρμα και οε•Ι οημ ουρ
)'ΟUν νέο. Στη οράση τ,υς ο�-ι ύ-

1 ' - "'"' ' 
'Πlαρχει προσωπικο στοιχs::ιο, �ε•ι J-
πάρχει χωριστος έαυτός, ί::ισ-;ε να
Jτ.άρχη γι, αύτο'Ι και νά οημιουρ
γείται Κάρμα. ΆπcτελοCJ �τ:λως 
μια aύναμη στην κατεύ,θ..,,;,:;η -;ης 
'Εξελίξεως. 

Ό Ά. Π. Σίνιετ, έκοό,ης της 
πρώτης έφημερίδος τη; Ίνοίας. 
άφιέρωσε το πρώτο του δι;).ί, σε 
έ,,ια άπό αύτα τα «Μεγάλα "Ον-;-α» 
με τίς άχόλου-θες φράσεις: Σ' 'Ε
κείνον, του όποίου ή καΗ ι6r;ση της 
Φύσεως και της Άν-θρωπό-;ητος 
έκτείνεται ,όσt.ι-ι ύπs::ράνω της 'Ε
πιστήμης και της Φιλοσοφίας της 
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Εύρώπης, ·ωστε μόνον ο! ύψηλ·ίjς 
aιανοίας έκπρόσωποί της νά είνό:, 
ικα�νοι να κατανοήαοuν την ϋπαρξ't; 
τέτοιων auνάμεων μέαα ατον <Χ'Ι
,8.ρωπο, ,δπως 'Εκείνος συνεχώς 
τις έξ«aκεi». 

Ή 'Έλενα · Π. Μπλαδάτακ;,ι 
και ό 'Α. Π. Σίννετ μεταχειρίατ·rι
-χ.«ν για τα «Με't'(%λα "Ονται) τη 
λέξη Μαχάτμα, -i.ou σημαίνει «Με
γάλη Ψuχη)) (ΜΑΗΑ: μεγάλη, 
ΑΤΜΑ: ψυχή). Έ-8-εώρησαν τοuς. 
Μαχάτμας ώς κατέχοντας την ά-

' / \ ' t , ''""' πο-χ.ρuφη γνωαη, με την οποια ει:;ε-
aήλωναν τεράστιες auνάμεις. 'Α
πέ-χ.ροuσαν άπόλuτα την !οέ« οτι f; 
σαν θαuματοποιοι η πνεύμό:τα ά:.ο 
αύτά που έμψανίζονται αε πνεuμα
τιστικες αuνεaριάaεις. Μποροϋμε 
νά άντιληφ-8-οϋμε τη φύση ένος Μα
.χ�άτμ.α, έ·ιος Διaασκάλοu,. άπό τήν 
όποία άπορρέοuν ο! γνώσεις το!> 
και ο! auνάμεις του, μόνον :,-ε γε•Jι
κες 1ραμμές. Οί λέξεις που χρη
αιμοποιοϋμε οταν άναφερώμεθα α' 
Αύτοuς ύποaεικνύοuν τον τύ-πc 1.ι'δν 
'Όντων αύτων και aίνοuν τη·ι έξέ
χοι,ισα ύπόστασή τοuς, ώς ,Ι; σημείο 
που μποροϋμε νά τους κα,ανοή:,-ω
με. 

· Μιλώντας γιά τη Ν ιριJνα b
Βούaaας είπε: «Δεν ε!·ιαι �:ηατον 
γιά την άνθρώπινη aιάνοια νά σuλ
λά6η την κατάσταση που όνcμάζομε 
Νιρ6άνα. 'ΑπΟ't'ελεi τον ύψ-rλότερο 
Ο'ΚΟ'ΠΟ και την ύπέρτατη κατάvτα
ση του 'Ανθρώπου, μια κατάσταση 
ύπερ6ατικης ε!ρήνης, μακαριότr,
τος και έλεu-Ι»ερίας άπο χά.S.ε κ-r,
λίaα και ,8.λίψφ>. 

Έκτος άπο τον ορο «Μαχάτμα)) 
ενας αλλος ορος 'ΠΟU aηλώνει εναν 
ΔιΜσκαλο, εfναι ή λέξη ADEPT, 
'Π'όυ σημαίνει !aιόφutα η έπιaεξι6-
τητα, iaιαίτερα στις άπ6κρuφες έ-

πιστημες. Ή 'Έλενα Π. Μπλα-
6άτnu χρηαιμοποιουσε αύτο το•J ο
ρο μ&λλον ά6ριcττα τον πρώτο 1tαι-

, . ,.,,. , \ ... \ 'ξ ρο, απο11ι11οντας τον cτε xo,.u ε ι-
λιγμένοuς Giν-Ι»ρώποuς, το:, aέν ί
χοuν ομως ιhόμ.η φ-8-άαιι (Τ';'() στά
aιο της Μuήcτεως, με την ό-:.οία 
' , ' \ . , γινεταc ιccταγωγη α-τα αποΥ.p!>ψα 

Μuστήρcα χα1 cτε μια έ1tέχταcτη της 
σuνειaήσεως που -χ.α-;-αλή1ε: σε μ�ά 
πλήρη με-;-αμόρφωση του έσωτερι
χου Είναι του άν-Ι»ρώποu. Μ:ιλουσε 
έπίσης 1ιά τους ADEP'l'f-- ,ης
aεξι&ς 'Ατραπου, που ύπcσημαίνει 
οτι μπορεί να ύπάρχοuν -χ.αl �λλοι, 
1tου νά είναι ADEPTS μόνο γιά 

· ώρισμένοuς τομείς, π.χ. στη μαγεία
άλλα νά 6ρίσκωνται σέ σφαλερι
" ' "Ε ' λ' ι: 'Α '' " 11ρομο. τσι η ε..,η ντε1tτ, eι-

, ,., \ -1tως τη χρησιμοποιοuσαν τον πρω-
το καιρό, έξέφραζε κιάτι κατώτερc
• ' � ,, ' " λ'._ , α1tο τ·,ιν ιννοια ιποu εχει αοει τω-
ρα στη θεοσοφικη φιλολο1ίι:χ. Διό
τι καθιερώθηκε νά σφαίνη κάτι

, , \ ' ' ., \ περισσοτερο απο το να εινα: χανecς
ά1tλως έμπειρος σ-;ην ά1t6κρuφη
γνώση η ν,ά εfναι ίκανος να χειρ1-
σθη ώρισμένες άπ6κρuφες auνά- -
μεις.

'Αν'τίστροφα, ό ορος Μαχά-.μα 
ό:πεa6θη ά1tο πολλους και σε άτο
μα '7tOU έπεaό./»ησαν σε μια έξωτε
ρ ικη ζωη aράσεως, χωρίς να ό:πο-

λ' \ 'Υ • 'λ κ, ειε-.αι να παροuσια,.οuι ατε ε:ες 
η έλαττώματα. 'Ακόμη καt α-1-

, -θρω1t0ι έν-rελως κοινο1 και. άμόρ-. 
- \ '1 ,., ' 'ι.,f . φωτοι 1tερνουν σ-την νοια -yια J.ΥJGι-

χάτμας. Μερικοι Μαχάτμας του 
'Ι'Ιaοuϊσμοu, οπως και. μερικοι. "Α
γιοι του Χριστιανισμου, ησαν 1tολυ, , ' ' , .,. 'λ ., 
μακρ;,ια απο το να ειναι τε ειοι �ν-
-8-ρωποι. Π άλεuαν aιαρ-χ.ως μι 
1tειραι:τμους του ένος η του άλλου 
ε'ί�οuς · κα1 μεριχο1 άπ' αύτους μ(
λησαν με πολλη ε!λιiρ(νeια -yιά 

1 
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-.ούι; άγωνει; και -.ίι; άοuναμίες 
-.ουι;. 

'Ή λέξη ΔιΜσκαλaι; η Γκοuρa., 
σψ.αίνeι χ.ά-ποιον 'ΠΟU εχει μα,θ.ητά� 
και 'ΠΟU είναι γι' αύτούι; παράδει
γμα η -πνευματικός όοηγός. Μπeι
ρaυμε νια χρησιμο-ποιήσωμε ό-ποιον
δή-ποτε ορο - Μαχάτμα, Άντέπ-., 
ΔιΜσχ.αλο - αύτό πού σημαί•ιε; 
είναι -πραγματικά ό τέλειοι; "Α'Ι
,θ.ρω-ποι;, ό έσωτερικι:χ - πνευματικά 
τέλειοι;. 'Υ1t1άρχ,ει άκόμη μια αλλη 
λέξη πού χρησιμο-ποιείται στην Τ,
οι')(.η φιλοσοφία: Μούκτα (Μτ:_ 
ΚΤΛ), -που σημαίνει «ΆπελεuJ.ε
ρωμένο "Ον». Το "Ον είναι ή ένοι
κουσα ζωή, ό πραγματικός v Α·ι
,θ.ρωπος, 1:Νω το έξωτερικό πρόσω
'ΠΟ είναι ένα άπλο -προσωπείο. Ά
πελεu,θ.ερωμένa Όν ε:ναι έκεί·ιο 
r.ού εχει έλεu,θ.ερώσει τον έαυτό τοJ 
ά-iό τα δεσ1μα τηι; σάρκας. "Αν και 
μπορη να φέρη ένα σωμα, Οε'Ι έμ
ποοίζεται άπ' αύ-.ό. Βρίσκεται ύ
περά-ιω άπο τούς -περιορι.σμούι; του. 
Δεν έξαρταται άπο την κατάστα
ση του σώμα-.ος. Το «'Α-πελευ-ι9ε
ρωμένο "Ον)) ε!ναι έλεύ,θ.ερο ά:πο 
τον νόμο του Κάρμα και της Με
τενσαρκώσεως. 

Μερικά ά-πο -.1ά «l\Ιεγάλα "Ον
τα» πού έφ,θ.ασαν σ-.η Μ6·φr. οεν 
έχουν -πιά φοοικο σωμα, iλλά -πα
ραμένουν στά έσωτερικά πεοία. 
οοη,θ.ω•ιτας την άν,θ.ρω-πότητα με 
τις δυνάμεις 'ΠΟΙJ έκ-πέμπουν. Όν?
μάζονται ά-πο τούς Βaυοοιστες 
Νιρμανακάγια, λέξη -πού χρ-r,σιμο
-ποιεί έπίσης ή 'Έλενα Π . .Μπλα
οάτσκu στη «Μοοτικη Δϊ�ασκαλία>' 

. "Ένας άλλος ορος, 'ΠΟΙJ χρησι
μο-ποιείται στά Βοuοδιστικa 6ι6λία, 
ε!ναι ή λέξη Άσέκα (ΑSΕΚΗΑι 
που κυριολεκτι')(.ά σημαίνει «τίπο
τα. οεν άπομένεω. Δεν ύπάρχει τ( 

ποτα για να μεταμορφω,θ.η, τίποτα. 
πού ναχη άψίσει ήμιτελει;· το Κάρ
μα. Ό Άσέκα οεν έχει τίπο-.α π�a: 
να μά,θ.η άπο τη γήινη υπιχρξ r,. 
Έχει πραγματο-ποιήσει . το «καλc; 
ταξίοω, έχει περάσει ι<στην &λλη 
οχ,θ.η». Είναι φράσεις πού έχου•ι 
χρησιμο-ποιη,θ.η άπο ένα "Ον πού i
χει -πραγματοποιήσει αύτη -.ην έπί-

ξ 'Ο 'Α ' ' ' τευ η. σεκα σε ')(.αμμι.α σ-;:-
γμη δεν δεσμεύεται . η προσκρούει 
σε δυνάμει,; του παρελ,θ.όντος. Δε;ι 
φέρνει κανένα ύπόλοι-πο ά-πο το πα
ρελ,θ.ον μέσα σ-.ο -παρόν. Κά-ι9ε' στι.
γμη είναι γι' Αύτον μιά καινούρ
για στιγμή, έπειοη οεν εχει καμ
μια οεσμευτικη μνήμη ά-πό τό πα
ρελ,θ.όν, -πού νά εiσχωρη μέσα στο 
-παρό-1, γιά νά τον ΥJ:Χνη νά έ-πι,θ.υ
μήση πείρες πού είχε αλλοτε. � Α 'Ι 

ύπηρςε γι' Αύτον κάποιι;ι σχέση iJ-' 
tl Ι , , \ f .. Τ' Ι eνα προσωπο, α-πο το οποιο ειχε χα-
ποια έντύπωση, κάποια εύχάριστη� 
ση, οεν είναι -πιά προσκολλημένος 
σ' αύτη την έπι,θ.uμίι;ι και οεν την 
ά-ιαζ·ητεί. Ουτε έχει κανένα α!�,θ.η



μα έχ,θ.ρας η δυσαρέσκειας -προ; 
κάποιο πρόσωπο, ποu ,θ.α μπορουσε 
ν.α τον έμ-ποδίση ά-πό το να 6οη,θ.ήση 
αύτό το πρόσωπο. "Εναι; Διδάσκα
λος -πάντα 6οη,θ.εί τον κα,θ.ένα πau 
,θ.α συναντήση . 'Ακόμη και αν, σχε
τικά με ένα πρόσω-πο, ύπηρξ �ν 
στο -παρελ,θ.όν περιστατικa ουσ�άρε• 
στα, ολα έχουν σ6ησ,θ.η και ό Δι
δάσκαλος συναντά αύτο το πρόσω
πο σαν για πρώτη φορά. Αύτο ση
μαίνει πώς κά,θ.ε σχέση άρχίζει :1.� 
φρεσκάοα. 

ΈκτΟς άπ' αύτά. ύιπάρχϊ, &κό
μη ή λέξη \1'Ποντισάτδα στά 
Βcυσοιστικ.α κείμενα, ποu έχει. 
μια ανάλογη έννοια. Σημσ1νει έyα 
νον, του όποίau ή φύση είνιi: 1εμ2-
τη Φως και Σοφία. BODHI �η-
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μαίνεt cpωτισμός. SAT'fUA ση
μαίνει ούναμη. 'Ένα τέτόcο 'Όν εi
ναι Έχ.είνο που ζη στην Άλή.f).εcο-, 
οχt στην άπατηλότητα η στη σκιά. 
Σ' ένα άπο τα «Γ�άμματα των Δι
οασκάλω•ι» ό Δcοάσκαλος λέrεc οτ: 
ό Άντεπτ ζη στην Άλή.f).εια, r.ι;u 
σημαίνει δτt ή έσωτερική τοu σu·ιεί 

. οηση είναι σu1κ.εντρωμένη στην ά
λ ή.f).εια των πρα1μάτων καί. οχι σε 
κάτι που προΜλλεt η έcpεuρίσΜ: 
ένας νους έπcρρεπής στην έπc.f).uμη
τή σκέψη. Δεν υπάρχει στη cpύσ'r. 

· τοu οίίτε σχ.ια ψεύοους.
«Άλή.f).εια» είναι μ�α λέξη ποu

εχει πολυ 6α-θ-εια εννοια, ξεχωρι
στή 'άπο τα 1ε1ονότα του έξωτερ ι
κου κόσμου, '(tα τα όποία έπίσης
χρησιμοποcουμε τη λέξη άλή.f).ειο:.

'Ή Άλή.f).εια, ξεχωριστη άπο -:ά
, σ,ΙJ'(Κεκριμένα γε'(ονότα. (Χ'ΙtΟΟίοε-:α:
οχι τόσο στην έξωτερικη ιJ,Ορψή, 
οσο στην ψυχη των πρα1μάτων, έ
τσι που οταν είσχωρητε μέσα σ' α�-

' το πού ή έξωτερικη μορφη -χτελως 
άναπαριστα, είσούετ,ε σε μια οcαφο
ρεταη φύση άπο έκείνη της uλι
κης μορcpης. Λύτη ή . φύση είναι 

\ Ι f • / ' \ , μια cpυση αρμονιας Υ::χι ομορ-
cpιας. Σ' αύτη τη σχέση μπορεί κα
νεις ν' άναcpέρη τη λέξη Ρίσχ! 
(RISHI), χρησιμοποιούμενη σuχ·ι:χ 

. σε 'Ινοικα 6ι6λία. Ρίσχι κuριοί..ε. 
-·κτικα σημαίνει μάντις. 'Αλλά οεν
είναι ή συνη.f).ισμένη οιορατικότ ης,
• •ι: ' ο ' ' 'λ ψ 

'
η ε'"'ω - αισνητικη· αντι η η κα-
ποιοu ειοοuς. 'Ένας που είναι οιο
ρατικος η ψυχαος μπορεί να 6λέ
πη σωστα η έσcpαλμένα. Σuχνα 6λέ
πει τις οιχ.ές τοu μορφες - σκέ
ψεις και νομίζει οτι εί-;�ι πρα1μα
τικότητες. Π ολλοι πιστεύουν οτι
' αν κάποιος .f).εωρείται σαν οιορα
τικός, ο,τι κι' αν λέη -Ι)α πρέπει
να είναι σωστό. Άλλα οεν σuμ6αί-

νει· αύτό. Στη «Φωνη της Σι1ηςιι 
υπάρχει ή cpράση: «Μη ζητάς το-,, 
Γχ.ουρού σόυ σ' αύτους τους άπα.-η
λους τόποuς», οηλαοή τον τόπο 
του άπατηλου νου,που έπηρεάζετα: 
άπο τις μνημες τοu, δποu πολύ σ'.J-

. χνα ένα πρόσωπο είναι ίκανο ,,i 
6λέπη μ�α μορcpη προεκτεινόμενη ά
πο -.ο bποσυνείοητό του και να τήν 
έκλαμΜνη 1ια άλη.f).ινή. Μπορε, 
να 6λέπη κάτι που φαίνεται πρα
-rματαό, άλλα αύτο που δλέπει εϊ
ναι έπισκιασμ,ένο άπο προσχ·ηματι
σμένες ί3έες η τις καταπιεζόμενες 
έπc:e.uμίες τοu. "Ενας RISHI ει
ναι Έκεiνος που 6λέπει την ούσί::χ 
των πρα1μάτων. Βλέπει μέσα στην 
άλη.f).ινή, την ένοότ,ερη cpύση τ�υ, 
τον πνεuματtΚΟ πuρηνα που 6ρ ίσκε
ται μέσα στην υλική μορcpή. 

1Η πνεuματιχ.η τελειοποίηση εϊ
ναι ενα φυσαο αν./)ισμα του θείου 
Σπόρου που 6ρίσκεται σε χ.&-Ι)ε σν
-θ-ρώπινο "Ον. 'ϊπάρχει αύτη ή 
θεία Σπί-Ι)α η ό Θείος Σπόρος χ.αι 
σε : ενα σημείο του χρόνου άρχίζει 
να 6λασ-..άνη. Με την άοιό:κοπη 

πορεία της 'Εξελίξεως, με τ�•ι 
κατανόηση και ά1άπη, το φυτο αύ
ξάνει σε ούναμη και ώριμότη-:α. 
Και οταν φ.f).άση ή εύλο1ημένη σ-:ι-
1μ ή, το cpυτό άν.f).ίζει ... Το άν.f).ρι�
πινο "Ο-1 άπο6αίνει ε-Jας με1άλος 
Μεμuημένος. 'Ένας Μαχάτμα, ι. 
νας Άν-.έπτ, ενας Άσέχ.α, εν::χς 
Διοάσκαλος. Τώρα μοναοικος σκο
πός του ε!ναι να 6οη./)ήση την άν
.f).ρωπότητα ... 

Το αν.f).ισμα του Θείου Σπόρι:ιιι 
οεν μ�ορεi να έκ6ιασ./)η. Πρέπει 
να-συντελεσ.f).η άcp' έαυτοίί, με άπδ
λυi-η �λεu.f).ερία. Δεν είναι !uνατοv 

't , ' ' n 'λ να χρησιμοποιηση κανεις τη νε 'r,·· 
σή του 1ια ν,α το έπιτύχη. Αύτός 
ό ·Σπόρος, που εχει α'Π'εψη οuναμι-

1 

1 

·Ι 
1 
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1976 ΤΑ �ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΤΑ» 339 

χότη-.α, έχοηλώνει τη φύσ·η του μ"' 
μορφες άρμονίας, χαι το αν'!9.ισμά 
του, σε χά,9.ε άτομικη 7tερίηωση, 
έχοηλώνει εναν οιαφορεταο τύπc 
άρμονίας. ΝΕνας ADEPT διαφέρει 
άπο ενσ:ν αλλον στην έμφώιισή του 
Υ.αί χατα χά>ιtοιον τρόπο στην .i
σωτεριχή φύση του. V Αν χαί ολοι 
μ7tορεί να εχουν την ιοια σοφία, ώ
ραιότψα χαί ούναμ.η, ομως ό χ-:ι
,Θ.ένας οιαχρίνετΟ'! κ:;ιι Ξt'Ιαt �ιαφο
ρ::τικός άπο τους cιλλου,;. νΕχει 
μια έπίοραση '!t'OU εί'Ιαι :;αν μισ 
εύωοία, άλλα μοναοιχή, '!t'OU ο�ν 
&να7tαράγεται α'!t'ο χανέναν αλλον. 

Για τα «Μεγάλα 'Όντα» -
τους Διοα�άλους - ό Κάρολι,ς 

Λεντμ7tητερ εχει γράψει το 6ι6λίc 
«Οί Διοάσχαλοι χαί ή Άτρ�πός», 
μεταφρασμένο στ1α Έλληναά (-:ό 
ό'!t'οίο εχει άπο μακροίί έξαντλη
-θη). 'Όσο χαί αν έ'!t'ι6άλλεται ν1 
είναι χανείς έπιφυλαχταος για ο.τι 
εχει γραφή σχετιχα με τους Διδα
σκάλους (οιότι τίπο,α δεν μπορϊί 
να γνωρίζ·η ό 'ί�ιος έξ ίοίας ά-ι-,:
λήψεως καί δεν 7tpέπει κανείς πο
τε να δίοη τυφλή πίστη σε ο,τι λέ
νε οί ά"λλοι), δεν μ7tοροi3με να άρ
ν-η-θοίίμε τ·η γοητεία την όποία α
σκεί το '!9-έμα περί των Διοα!Τ'.ιι.ά
λω,1, οί όποίοι άπο-rελοίίν το αν-θcς 
της 'Εξελίξεως της Άν-θρωπ6-
τητας. 

·-------------------------

U 4ΤΡΑΟΟ! ΤΟΥ 400ΚΡΥΦΙΣΜΟΥ Περι yρόχpεται στό ομώνυμο (5ι�λί·ο των "Α ν ν ι Μ π έ ζ α ν τ 1- Τ σ ά ρ λ ς Λ, ε ν τ μ π \τ ε ρ . 
1 Τέσσαρες είναι αί ωταιτούμεναι πρός είσοδον είς την Άτρα-
1 πόν ίδιότητες: 1 
1 Ή Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς (μεταξύ του πραyματυκου καί του μη 1 Ι πραyματικου). 
1 1 Ή ά π ό σ π α σ ι ς ( ωτό τίς πνευματικως άσήμαντες έπι- 1 1 θυμίες). 1 Ι 'Η κ α λ η δ ι α y ω y η ( Κυριαρχία έπί του Νου καί της i1 Πράξεως, 'Ανοχή, Εύδιαθεσ ία, ένιαία πρός τόν σκαπόν 1 1 κατεύθυνσις, έμπιστοσύνη). Ή 'Α y ά π η ( οχι τόσον έπιθυμία, δσον θέλησις καί άπο-1 ψασιστικότης). 

* 
1 

1 Συ ν α ρ π α σ τ ι κ ο ί ψ ι λ ο σ ο ψ ι κ οl ·δ ιάλογο ι 
* 

400 σελίδες, 150 δρχ. Κυκλοψορε'ί μέσct) του ΙΆΙ ΣΟΥ 
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Τ ό Βιβλίον της Σοφίας ; .· 

Μ -Η Τ 1-Σ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1450 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

'Αρχαίων Έ�ήνων σοφών (θαλης, Πιττακός, Βίας, Σόλών, 
Περίqνδρος, Κλεόβουλος, Χίλων), Πυθαγόρεια, Ήρ-α-κλεί-

. τοu, ΔΙ1ίJοκρίτου; Πινδάρου, Τραγιικών (Αίσχύλου; Σοφο
κλη, Εύριπίδου), 'Αντισθένους, Διογένους, 'Ισοκράτους, 
Πλάτωνος, · Αριστοτέλους, Δημοσθένους, Πύρρωνος, Με
νόνδρου, 'Επικούρου, Πλουτάρχου, Έπικτήτου, Μάρκου 
Αύρηλίου, Πλωτίνου,, Πρόκλου ,καί πολλών άλλων.· 

fένων: Άνατολι,κών (Λόο-Τσέ, Κομφουκίου, Βaύδδα), Έ,ρμη
ηκό, Κοινης Διαθήκης, 'Ινδικών, Σααδη, Έρασμου, θερ
βάντε, Σαίξηηρ, Καρτεσίου, ΣπινόΖα, Βολταίρου, Ρουσσώ, 
Κόντ, ΤΖέφφερσον, Γκαίτε, Σοπενχάουερ, Καρλόϋλ, "lγ
κερσολ, Ρενάν, .. Ιψεν, Τολστόί, Μπλαβάτσκυ, Συρέ, Νί
τσε, Φλαμμαριών,, ΜπέΖαντ, Μπερξόν, Ταγκόρ, Βιβεκα
νάντα, Μάίτερλινκ, Καρέλ, Σβόίτσερ, Τσβόίχ, Σρί Ρ1όμ, 
Κρισνα1μοΟρτι καί άλλων. 

Νεοελλήνων: Κ,οραη, Ρήγα Φεραίου, Δημ. Γαλανού, Θ. Καίρη, 
Διον. ΣολωμοΟ, Ά. Λασκαράτου, Έμ. Ροίδου, Πλ. Δρακού
λη, Σπ. Νάγου, Άντ. Άδ-ριανοπούλου, Π. Γιωτοπούλου, 
Ν. Καρβούνη, Κ. Βάρναλη, Ν. ΚαΖαντΖάκη, Ίω. Βασιλη, 
Θρ. Βλησίδη, Ν. Λούβαρι, Φ. Πολίτη, Δ. Ίωαννίδη, Κ. Κι
τρινιάρη, · ι ω. Θεοδωροκοπούλου, Ε. Παπανούτσου, · ι. Μ 
Παναγιωτοπούλου, Π. Κανελλοπούλου καί άλλων. 

Τιματοι Δρχ. 140 

. 1 

·Ι

- ---------�------ -
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Ποιη-ιικiι 

'Ανθολοyfα 

-ιού ((JΛΙΕΟΥ)) 

ΑΝΤΙ ΓΟΝΗ Γλλ'ΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΙΕΚΗ 

Τί ε f ν οι ... 

η εlναι τό σωιμα μ'Πρός στ,ό τινέ.μα; 
Μια έλάχιrστη δύνCΧΙμιη 'Π'Ού δε φθάνει 
τό μέγεθος της δικης του! 
Κατατrονεϊται τό σωμα y,ρήryορα, 
δεν αντέχει σέ μεγάλα �άρη, 
σέ μεyάιληιν εvταση .,. 
Τό ,τνέ,μα ομως, -είναι να τό θαυμάζεις 
για την άνrοχή του! 

'Όλο διtστο:1σαι ,τρός τό σώμα ψυχή μου! 
"Ε:να:ς ,uηλός έικεϊνο, ενα yήϊνο δν 
κ01ί σύ yητδ:ς δ),.χy,έvα τη,ν ανύψωσή του! 
Τ.ή, μετCΧΙμ,όρψωσή· του ζηιτδ:ς, 
έvω έ.κεϊνο 1ταλινδρομ,εϊ α�έι5αιο. 
και τή φύση του α,ταρνιέται γ�α χάρη σου. 
Σέ δί!κη κάθε τόσο τό εντάσεις τό σωμα 

ψυχή ιμ,ου .και τ:lς ελευθερίες του 
τημωρεϊς καl καταλύεις ... 

Τόση χαρά, τόση άν�κη, τόση ανιχιτοψίαστη 
1τροσχώρηση σ· αύτήv κ' ϋστερα πάντα 
καραδοικεϊ ή τιμrωρία... 
Έκεϊ, 1τάvω στην αL:χμηρότητα 
του ζωϊκου ναί, :στη μετάληψη της χαρδ:ς, 
άπρόσμενη και rμέ σκλJη-ρότητα 
γυρίζει ή τι!J!ωρία... 

(Οί κου�σάροι τ.ης ψυχ,ης μας, Άθηναι, 1-975) 
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ΚΑΙΤΗ ΠrΑΠΑιΔΑιΚΗ - ΚΑΡΑΜΗιΤΣΑ 

._Ω ρο π ρο ο ε υ χ ή ς

Ό Χάισαν, δ Μωχάμετ •i<ι' δ Σελίμ 
έτοιιμά:ιζονται yιά πρσσεu)Cή. 
Τά πόδια πλύναv •κι άτολώσαν στη yη 
καθαρό φ,τηνο χαλί. 
Τ ό κεφάλι 01κοψτό, yονα:τισrοί, 
το 111ράσc,Υrιο προς την άνατολή. 
Τά χέρια δετά σtϊο ιμέrtωπο ιμπροστά. 
Τά ιμάτια χαμιηλά, τα χείλη ψι%ρLζουν, 
τοG Κοιρανίου έδάψια λόγια σοψά. 
Ή Ναyκέyια στην κάμαρα 
,με τά Ήαρά&.ιιχc: κλείσrά, 
τη μοJύρη μελάyια �yάζει 
κι' άσπρο πανί στα μαλλιά ψορα:. 
Ό ηλιος yέρνει, 
,μά στόft�'Κε yιά ,μιό: στιyμη 
ν' άψου)llκραστεϊ 
τόν Μουεζίνη στο τζαμί. 
«'Ένας είναι δ θεός», 
λέ,ει ιμέ ιμα:κρόσuρτη φωνή. 
Ό Ν1εϊλος άiκ-ούει ιμέ προσοχή. 
Οί χΟυρμαf>ιές δέ σειοGν τά φύλλα, 
θιέλουν σιω-πή. 
Σ τούς στενούς ψτωχοος τους δρόμους 
στα:ματάει ή ι!>ουή. 
Καi. στ' αρχοντικό: ακόμα ωρα 11:.ρή. 
«'Ένας είναι 'δ Θεός», 
κι' δλ,α τό Κάϊρο άyικα:λιόJζει 
τοϋ Μουεζίνη, ή q>ωνή, κι• εχει ψιrάκJ.

ει
ιως την όρ9όlδοξiή ιμου την ψυχή. 
Κι' άθελά ,μου ψιθυρίζω 
μέ τον Χά'σαν, τον Μωχάιμετ, τον Σελί,μ: 
«'Ένας είναι δ θεός 
yιά δλους έιμας πάνω στη yη». 

(Διάποντε�. «Νέα Σ1<έ<ψη", 197'3) 

1'176 .• 
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ΓΑΣ ΙΑ ΚΑΨΑΣΚΗ - ΦΑΡΡΟΥ 

Ά y ά π η

Μάννα, παιδί, θεός, Άγάπτη. 
'Ανθός, Πέτρα, Χελuδόνι, Άyά-ττη. 
Χρωμα, "Ήχος, Χορός, Άyά-πη. 
Παρελιθό,ν, Χρόνος, ., Αχρονος, ·Αγάπη. 
ΠοτάJμι, θάλασσα, Βροχή, Άyά,τη. 
Κ.λό:Jμμα, Γέιλ�ο, Σι·ωmή, Άyόmη. 
Νησί, 'Ήπειρος, Γη, Άyά,τη. 
Σύμπαν, Ζωή, ΠνεΟμα, Άyά-πη

1
• 

tΣτ αργαστήρι τ,ηc: ψuχηc:, Αθηνοι, 1975) 

ΕΛΕΝΗ Σ ΕΡΓΙΟΥ 

Χρειιίzεται . , αyαπn 

Χρειά,ζεται άyάτιη, άyό:J-πη πολλή 
yι,ά νά ,ζε,στάνεις ενα παy.ωιμέ.νο σπουργίτι, 
νά γιατρέψεις εvα πλJηyωμένο σκυλί, 
νά ποτίσεις τοϋ κ,ή;rrου τη ροδιά, 
την τιαλό:Jμη v· άκοιψπήσεις στορyuκά 
-πάνω στον τοϊχο τοϋ σπιτωϋ σου.
Χρει-ά�ζεται ,άγάJπη, άyαιmη πολλή
yιό: νό: χαρίσεις τό χαμόγελό σου στή ζωή.

(ΠpUΥΤ'ά,νθισμα, 'Αθη,ναι, 19,74)

Δ/-ΙιΜΗΤΡΗΣ Χ. ΧΑΛlΑΤΣΑ'Σ 

'Αφορισμός 

· Αψοϋ δ θεός είναι Πιανό:Jyαθος
γιατί ,μ:ιλατε yιό: την ό,ρyή του
τισ�ός δ λόy,ος νά ψο�ερίζετε
τούς ,ά'yαθούς καλούς άνθρώττοuς;
Γιατί έτοιμάζετ-ε ιτά έ'!Τι-ruμια
καί cούς άcp,ορισ�μούς;
Κάιτι Ιδέν πάει καλό: σcό Θρόνο της ,έJκικλησίας. 
Κρ�μα, 
κανένας 'Λιουι)ηρος στον όρίζοντα. 

(Σιδερσ, έ,�δ. Δωδ�κάτη ώρα, 1·975) 

,343 
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ΓΙΩΡrΓΟΣ ΣΑιΝΊiΗΣ 

Ά 
.,_,. 

.Υ u Π Π'

Ή ποίηση εχασε τη λό,μtJπ] :rης 
,μπφαrrά στtς άστραrιτες των eκρήιξιε.ωv
ή μυρωδιά τοϋ μιτrαροuτιοϋ σκέ'Ιι'(Wε 
του θψαριοΟ το μύρο σrά πράσινα: �ουνά, 
κι' οιί τάψοι σιη1μάδεψcχν τη γη 
με . αίώνιες 1tpοοκτάι01εις. 
Δεν ηταv. yιά: •μας ό π6λειμος· 
τα στάχυα: f)τανε ·κίτρινο χαλt 
γιά να :περ-rοατοον 'άnτάνω άπαλά 
τα παιδιά της εtρήνης· 
οί ψωτιιές ηταν για •μαϊ τό τrόρωμα 
για το ψωμt �και την έιλ"Π'Οδα. 
Κύrιτρος, άyοmηιμένη μοο πατρtδα, 
εyινες μωιαrοκό yιιό: να Τt1εράισουν πάνω σου 
οί φωτιές του όλfflρου 
και τα χαλ�ινα θη,ρία τοΟ θανάτου ! 

Ή. άyάmη δεν ειχει σύνορα 
δεν εtναι σχιηιμα -yειωιμετρίας, 
ή ,κάθετος τοιμη δεν σκοτώνει 
τήν ύψιή των όvε·tρων. 
Οί pι�ατάρuκες άχτίδες όJτrοτελοΟν 
τον ,τηyαι-ον ηλιο της άλήjθειας· 
τό τραγοϋδι πού γράφεται 
δεν είναι συνέχεια άιλψαδηταρίοu. 
Κιυλοϋν τα νερα στη κοιι� 
•κι· οι 'γlραμμες mριέιχοον
τη ροή των άνατάσεων.
Χά\Λονται τά παρο,λιληίλόyιραμιμα
στους λοφίσκους των καρiδιοyραψηrμάτων
κι' οι τrράiσίνες έλτr'ίδες σuyχέονται
με τες U.νετες όmοχρώσεις

' Κλαινε οί έλτrίδες στα όyρα ,μάτια των tδαλ yων
και καγχάζει δ. θά!νατος 
μες στ' άραιά δόντια της ό:π<ελπισίας. 
Και στην κηiδεία τοιϋ σαρκίνοu σκηνώματ,ος
ή τrερ�μετρος τοϋ στεφαvου 
Ιδεν ιμετρα τό μέγεθος της ά-yά>ττης. 

(Φώc έ,κ Φω:τόc, Κύπροc, 1975) 

19'76 . j 

. 1 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ιιΖωντανό θέαμα)) 
'Ανάμεσα Χριστ-ούyεννα 
καi Νέον "-Ετος 
μtά: νόχτα 
'Π!έpασα στο Μάλιμ,ο. 

Τ ά: είδα δλα. 
Κι άνCΧΙκαΊ1εύτη1κα. 
Καl πλήρωσα. 
(Χίiλιες δραχ�μtς τή μrπ::ύρα). 

Τ' άλiλ:ο πρωt στιη:v Καττεy?(άyη 
ε�ρ,εχε. 
"Ετρεξα στη Μ�κρη - Γορyόνα 
κα;l τη χάιδεψα. 

Kal γιόμισε 
τό ποp't'οψόλι μου 
με Μρα. 

Οί λίyοι καi oi πολλοί 

Λ1ί:γοι τ-ά: �ρά!δυα ,τρlν κοιμηθοΟν ρωτανε: 
«Τι εκανα σή1μερα;» καl �λέ,τουν 
πώς δεν εχουν -κάνει τίποτα. 

1\/ίyοι κοψσυνται, άνήσυχοι, 
�με ονειρα, 1με ,έψιάλτες. 
Οιί άλλοι, οί :mολλοί, πού ροχαλίζουνε, 
αϋριο θα Εμιινήσουνε 
τά: χτ·ε,σινά: νά: συνεχίσουνε. 

('Η Έ?Εοδοc: των νεκρων, Κέδροc:, 1975) 

345 
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ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ ι,

ΜεΑΑοuτοΑοyικέι: 
, , 

εuοpα&εις 
•

γι α τήν έξελ ικτ ική πορε{α 

του Δυτικο-ευρωπα·ίκοϋ πολιτισμοϋ 

Διάλεξις στόν ΠΑΡΝΑΣΟ (20.1.76) 

άπό τόν ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

"Αν ό χρόνος είναι ό καταλυ-;ης 
τοίί άν,θ.ρώπου, οί άν,θ.ρώπινες με-
1άλες , ίδέες, είναι ό καταλυτης 
τοίί χρονου. 

. "Αν ή άν-θρώπινη ζωη μετριέται 
με τον χρόνο, ή άν'!9-ρ6)'Πtνη άξία 
μετριέται με ερ'(α και ίδέες. 

Γιατι ή ζωη κά'!9-ε άν'!9-ρώπου 
Τ ' ' , ' ειναι μια μουσικη συμψωνια, σtηΊ 

ό-ποία μπορεί να ύπερέχουν ειτε άρ
μονικοί, ειτε παράφωνοι τόνοι. 

Ή δύναμη -που παράγει τ·ην άρ
μονία, εΙ,ιαι ή δύναμη της Ά1ά
πης, της παγκόσμιας 'Λ γάπης που 
σε 1<1ά·1ει να λες «κά'!9-ε χωρα εί·ιαι 
χώρα μου, κά-9-ε ανθρωπος �οερ
ψός μου». 

Ή Π α1κόσμια άγά-πη και ή ά
λ ήθεια γ�α τη ζωη· είνα� ή ούσία 
της αύτο1νωσίας. 

Μακρυα ά-πό την αύτο1νωσία, ό 
αν-lJ.ρωπος ζη σε μια ή-θ-ικοκοι-;ω
νικη &συνέχεια. Ζη σε μια ά1χώοη 
ά1ωνία για την άλήθεια τοίί πα
ρελ,θ.όντος, για τη 6ε6αιότητα τοC 
παρόντος και για την τύχη τοίί 
μέλλοντος. 

Με τ·ην αύτογνωσία ό ανθρωπος 
1ίνεται ύπέρχρονος, καταλυ-;ης 
τοίί χρόνου, πολίτης τόu σύμπαντος, 
συμμέτοχος στην έξέλιξη, 1ίνε,αι 

άείρροη δύναμη καί κοινωνός τοίί 
Μυστηρί::>υ τοίί Θεοίί. 

Αύtη ,ην δυναμικη αύτ(ηνωσία 
που συρράπτει τα όποιαδήποτε 1ε
γονόtα της ζωης και -που με τfl'I 
νόμο τοίί «αίτίου και αίτιατοίί» ά
νακαλύπτει και προδια1ράψει τ� 
μέλλον της άν,θ.ρωπότητος, τη 6ρί
σκουμε στην «Κοιλάδα των Ρό
δων» τοίί Ν την αχ, πνευματικό ερ'(Ο 
προψητικης άξίας, στηριζομένης 
σε γεωμετρικης τελειότητας κctι 
συμμετρίας .ΙJ.έσεις και άντι.ΙJ.έσεις, 
-;;ου άηίζουν ομως την έξελατικη 
πραγματικότητα τοίί άν.ΙJ.ρωπίνου 
γένους και ηνικώτερα του δυτι;,.ο
ευρωπαίκοίί πολιτισμοίί. 

Γιατί ό Ντηναχ, σ' έναν άνεμο
στρό6ιλο είδικης κι' άνείπωτης 
παραψυχολο1ικης κατάστασης 6ρι
σκόμενος, είτε έλκόμενος άπό άνι�
τερες δυνιάμεις άσύλλtjπτες άκόμη 
στον άμύ'ΙjτΟ αν.ΙJ.ρωπο, ε!τε αύθυ
πο6αλλόμενος σε μια μορψη &ν
θρώπινης ύπόστασης άηίζουσας 
την τελειότητα, ε1ραψε τα «Τε
τράδ ιά του», την Κοιλάδα των Ρό-
δων ο-πως τα όνόμασε ό μεταψρ7.
στης και σε6αστός μου Καθη"(η
της κ. Γεώρ1ιος Π απαχατζης 
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καί άπάντησε στ,α καυτά έρωτ·φα
τιχά: 

π ρός τα που δαδίζει η ΧΟt'Ιω
'ltκοπολιτικ·η χαι ·ή,θ.ικο{�ρησκευτ•
κη ιστορία της Εύρώπης; 

Π οιά είναι ή δα-9ύτερη σημα
σία των σύγχρονων περιστατικω·ι 
σέ πολιτικές, κοινωνικές, οίκο,ιc 

\ \ 1 ο \ J /� μικες και ηvικες ανακαταταςε,ς; 
Π οιό: είκόνα κοινωνικης οιάρ

-θρωσης θά έμψανίζη ή Εύρώτ.ΙJ 
' - \ 1 ' '� στις προσεχεις και απωτερες εςε-

λίξεις; 
Γιά το περιεχόμενο το::ί &ιδλίου 

αύ,του, τ·ην Κοιλάοα των Ρόοων. 
εχοuν γίνει πολλές συζητήσε ς κι. 
εχου11 γρ,άψει Ot χριτικοί τ.ολλές 
γνώμες. 'Όσοι το οιαδάζουν αάπο
σπασματικό:)) κι· έν σuντcμίι;ι-, άπ:
κομίζουν την έντJπωση ότι άπειχο
νίζει μιό: περιοδεία σ' εύρωr.αικες 
χωρες, ενα ταξίοι στ·ην κεντριy:η, 
στην δυτική και στ·η•ι μεσογειαχ·η 
Εύρώπη σε μακρινους μελλοντι
κους καιρους ( στις χρονιές 3903 
χα' 3906 μ.Χ.) χι. εινα νά άπορεί 
κανένας γιό: την περιγραψ κ η o:::i. 
νότητα του σuγγραψέα, γιό: τις χί
λιες - οuό λεπτομέρειες, γιό: τί; 
ζωντάνια μέ την όποία μας είκο•,ι. 
ζει το περιδάλλον κοινωνικης χα: 
πνευματικης ζωης, το περι.δαλλcν 
πολιτισμο3 γενικώτερα της έποz�ς 
sκεfνΥ,ς στη γηραιά μσς - Υ, ' Ο
πως άποοείχνεται άει,θ.αλη - ·r,
πειρο. Θαλεγε κανένας πως εΙνα• 
άούνατο ·ιά μην τά εzει (1tσεί)), ν:;ι, 
μην τά εχει «ζήσει)) ό Ντ·i;ναχ ολα 
έκείν<Χ που τόσο ζωντανά μας άψη
γείται. �Οσοι λοιπόν οιαδάζοuv 
«στά διαστικά)) το διδλίο, άτ.οκομί
ζοuν προ παντός αύτή του την εi
χόvα, της ζωντανης 'Ιt'εpιγpαοης 
του ταξιοιου και της λογοτεχνικης 
άξίας των κειμένων. 

Διαφορετικό: ομως είναι τα πρ.:ι
γματα, άν κανένας διαδάση .. π 
την άρχ·η εως το τέλος καί μέ 
προσοχη τις σελίοες του ,θ.αυμάσιc,ι, 
αύτου «'Ημερολογίου». Τότε άρχί 
ζει ν,ό: το συνειδ·(Jτοποιfι διαψορετι
wά. 'Ότι ε;;ναι ενα άλη,θ.ινό «Ήμε
ρολόγιcm χι' οτι ό Ν τη,ιαχ τά «ε.
δε» καί τό: «εζησε)) στ' άλή,θ.εια 
ολα έκεί,·ια. 'Ότι ό Ν την αχ εί'ΙQ\ι 
ό «αν.Ορωπος πού εζ ησε στ άλ �:
·Sεια δ:.ιό ζωές)), οτι ϊιχε πραγματι
κές «ά,ημνήσεις 'Π'pΟJπαρξεως)•
τον καιρό τ.ού εγραψε τό: κείμενσ.
καί οτι ·ί; ψυzοσύν-θ,εση αύτή, ή 'Jt'α
ραψορτωμέ'Ι'/'J με αίσ,θ.·φατικότητα
και με ύπερευαισ,θ.ησία είχε τύχει.
νά σ:.ι11οε,θ.ει, λίγα χρόνια πριν πε
,θ.άνει, μέ μιά «μοίρα ζωης σπ/
νιώτατ'fj)). l\Ιέ ενα μ.εταψυχικο ΟΥ,
λαο·η ς;αινόμενο, χά-Sε άλλο παριt
συνηJισμ.ένο - τούλάχ:στο στσ.
πλαίσια το3 δυτικο:ί πολιτισμου -
άπ' αύτό: που ή έπιστή:.ι,η τά 3ι.:%
πιστώνει ::ιπλω;, άλλά οε μπορεί
νιά τό: :ρ1J,ηνεύσ'(}. ·Ar.· αύτά πού ά
ποτελοϋνε άντικείμενο μελέτ·ΙJς C:χι 
των -S.ετιχων έπιστ tjμων, άλλά 
της παραψυχολογίας και των Έ 
ταιριω·ι \];υχιχων έρεuνων. 

Ό αν,θ.ρωπος που είχε «ίδεί)) Χ(. 
ϊίχε «ζήσειη τό: .ελλοντι.χά, ε-χε 
πραγματικσ. δάλει γιό: τίτλο τών 
κειμένων του τη ψράση «Σελίο:;ς 
'Ημερολογίου)). Ό καινούργιος :ί
τ λο; (\Ί-Ι Κοιλάaα τω'ι Ρόδων", ό
ψ€ίλεται στον μεταφραστή». «Σ�
λίδες Ήμερολογίο:.ι», αύτός εί·ια: 
ό άντάξιος τίτλος γιά ένα σuγγρα
ψέα Υ.ει.μένων, πού του ετuχε ή σ'Π'ά
νια μοίρ:ι ζωης νά «σπάσει γι' α·�
τόν το ψράγμα της λή-θ-ης πού '5α
ρ�νει τό άν,θ.ρώπι'ΙΟ r.νεϋμα σ:η 
διάρκεια της έοω ζωης, και μας 
σδήνει κά-Sε άνάμνηση προυπάρςε-
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ως χι' άπομονώνει με '�'είχος άμνη
σίας χαι λησμοσύνης 'i''tjV χαθεμtά 
ά,π' 'i'\ljj, ?Jιαοοχιχες ίι10άρξεις '�'Ου 
άνθpώ'Ιtοu». 

Για-.l 'Ιtpά1μα-.ι ό Ν-.ηνα-χ ε
σ'Ιtασε 'i'O φρά1μα·-.ης λήθης 'i'OU 
παρελθόν-.οι;; χαι -.ηι;; α-yνοιο:ι;; -.ου 
μέλλον-.οι;;. Έσμίχρuνε -.ην αίωνιό
'�'η'�'α σε χρονιχη σ-.ιγμη χαι 'Ιtλ&
-.uνε -.η χρονιχη σ-.ι1μη σέ αίωνιό
'�'η-.α. Ά'Ιt(Υ'/.'t'ησε σuμ'Ιtαν-.ιχη -yνώ
ση χαι σοφία. Σύν?Jεσε -.ιι;; χοινω-, - - ' " \ νιει;; -.ων γενεων 'ltOU εφu1αν χαt 
θαρθοuν -χ.αι εγραψε -.ο: 1ε1ονό-.α 
'i'Ouς οπωι;; στην 'Ιtpα1ματικό-.ητα 
τα εζησε. 

Έλαχιστο'Ιtοίησε -.lς &νθρώ'Ιtι'Ιt.ς 
άιοuναμίει;; 't'OU ΜΙ μεγισ't'Ο'ΙtΟίψε 
-.lς ίιπεράνθρω'Ιtες ( ήμι-θιεϊκές, θα

λεγα) auνάμεις Tou κι' έ-.σι μετ-:χ
'Ιtήaησ:ε σέ μια άyθρώ'Ιtινη όσιό-.η · 
τα, λέuτερωμένοι;; ά'Ιtο. 'Ιtάθη, άλλ� 
πλημμυρισμένοι;; ά'Ιtο ά1&'Ιtη 1ια -.ή 
1νώση χαι την άλήθεια. 

'Ε - λ ' ' 'ι: 'νω οι'Ιtον σ-.ην ε-.ωτερι,κη
τοuι;; μορφη -.ο: κείμενα άπο-.ελοϋνε 
σελί?Jες ταξι?Jιωτιχηι;; 'Ιtεζο1ραφία; 
το 6αθύ-.ερο 'Ιtεριεχόμενό -.οuς εΙ
ναι οί ίστοριχει;; -.ύχει;; των λαώ'J 
της Εύρώπης ά'Ιt' τον είκοσ-.ο καί 
't'OV είκοστο 'Ιtpωτο αίωνα και 'Ιtέρα 
( ' ' ' !ι, / !> / χαι 1ια μια r.ιιαρκεια r.ιεκαεννεα 

' • , 
) ' , , t: λ , περt'ΙtΟU _αιωνων χι η ε-.ε ιχτικ-r,

πορεία του OU't'txoεuρω'ltαtxoυ 'ΙtΟλι-
- ' • , "t!. , τισμοu 1ια ισοχρονο σιαστημα. 

πρόκειται οχι για «όραμα-.ι
σμούς», ου-.ε 1ια «'Ιtρο6λέψεις με 
ρωμαλέο aιεισauτιχο στοχασμό»,
,,, ' � ' ' ' οuτε 1ια «διορατιχες ιχανο-.η-.εc;>,,

ουτε 1ια «μελλοντολο1ία», άλλο: 
1�0: μι,α ά'Ιtλη 'Ιtερι1ραφη ζων-.ανων 
έξω-.ερικων έν-.υ'Ιtώσεων, 1ια μια 
, ι ,.,, ' \ Τ αφη1ηση περιστατιχων 'ltOU -.α ε1χc 
1ια 6ιώματά του ό συηραφέας, που 

�(% ((ε!aε» χαι τα «εζ ησε»' χαι ,α
άπειχονίζει έοω σ,ο:ν 'Ιtεριη1η-.ης -
ιiφη1ητήι;;. Με &λλα λό1ια ε!·ιαι 
't'O: αu./J.εν't'tXO: 'Ιtεp ιστατt"Ιφ Xt' ή ά
ληθινη είχόνα · 'Ιtνεuματtχηι;; χαt 
χοινων_ιχηι;; ζωηι;;, την όποίαν πρα
γματιχα θα έμφανίζη ,ή Εύρώπη 
στα· · μαχρινα χείνα μελλοντιχά 
χρόνια. , 

'Ό-.ι οέν πρόχει-.αt γιά «'Ιtpο6λέ
ψεις» χαι 110: «προφητείες» άλλα

' 'λ--Q ' ' ' 
(Ε γι" α ψ,ινη εμ'Ιtειρια χ p e-

rience) και 1ια πρα1μα-.ιχη «αύ
θεντιχη» ζωή, αύτο 'Ιtpοχύπτει οχ! 

. μονάχα άπ' τη ζωιντάνεια -.ων περι
γραφών, ουτε άπ' -.ις οια6ε6αιώ
σεις -.οο συν-.άχτη των χειμένων, 
άλλα χαι άπο άλλα φανερά σημεία,• , ' ,, ' λ"""-Q 'Ο ' απ το οτι 'Ιt.χ. επα 'f"'ευνησαν ,;;ε 
' ' - t \ -ι;ψ�tετα σημεcα οι περι1ραφει;; -.ο ... 
Ντηναχ σε του-.α τα τελευταία πε-- ' ( ' ' ' 1924 ' ' νηντα χρονια απ τα , 'ίtOU -.ε-
λειωσε -.ο γράψιμο έως και προ 

' ' 'ι: !>, ο ' ' τριε-.ιας ποu ε�εr.ιονησαν -.α κειμε •
νιά 't'OU)' 'Ιtpαγμα Ίt'OU μαι; οίνει με
γάλες πι./J.ανότητες δτι κα'ί το: πά
ρα πέρα θα έπαληθεuτουνε. 

'Απ' αύ-.ο -.ο -.ελεuταίΌ, συμπε
ραίνει χανείς, δη πάρα πολυ μονό
πλευρα ίιλικα στοιχεία εχοuνε έμ
πο-.ίσει σήμερα τη ζωή μας, χι' οτι 
ή παντοοuναμία -.ης «./J.ετιχης με
./J.όοοu» στην ερευνα εχει ίιπερτιμη
./J.η. Ή ./J.ετικη μέ./J.οοος μπορεί νά
νε mτάλληλη γ�ο: τιι;; ./J.ετιχέι;; έ
πισ-.ημες ( φυσική, χημεία χλπ.) 
άλλα οέν άπο-.ελεί σωσ-.ο ορόμο 
προσπελάσεως 1ια δλοuς τους 't'Ο

μείς της Ύ"'ώσεως. 'Τπάρχοuν φαι
νόμενα παραψuχολο1ίας, 1ια τα c-

. ποία ή έπιστήμη οεν οιάθέτει έ
ξ η1ήσεις κι' έρμηνείες. Τα οιαπι · 
στώνει άπλως. Δεν μπορεί να τά 
έρμηνεύσ'!J. Κατάλληλε� 1ι' αύ-.ο: . 
οέν είναι οί ./J.ετικές έπισ-.ημες, 



19,76 ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΡΑΣΕΙΣ 349 

άλλ' οί 'Εταιρίες μεταψυχικω,1 ε
ρευνών. 

Γιά τοuς λόγους αύτους ό ά·ια
γνώστης των έν λόγφ κειμέ·ιων 
οέν πρί1tιι νά 6ιαστυ ν.ά 6γάλrι το 
πόρισμα οτι ό συγγραφέας του ε;,,ε 
ίνας «όραματιστής», ενας αμελ
λοντολόγος», και οτι στην πολυ
γνωσία του και στην διορατικότητα 
του όφείλονται τά οσα με τόση 1-
πιτυχία μας «προφητεύεω. Το άν
τίθετο. Ό Ντηναχ εlνε ενας ά
πλας κεντρcευρωπαίος με μέτρια 
μόρφωση, που αδέν εδωσε τίπο cα 
δικό του» και που δεν -χιiνεt &λλο, 
παρά να άπεικονίζει στά κείμενά 
του, τά οσα εζησε στ' άληθινά, τi 
οσα εlδε πραγματικά. 

Περιγράφει 6έ6α:ια μ' έπιτυχια 
άλλά μας άφηγείται άπλως κείν;), 
που ε!οε. Ή μοίρα της προσωπικ;rις 
του ζωης εlνε σε τελευταία άνά
λυση μιά iστορία μεγάλης άγάπης, 
που συνεχίστηκε πέρα άπ' το θάνα
το. Γιατί ή άγάπη δεν πεθαίνε: 
τον &νθρωπον άλλά τον διατηρε7 

αίώνιο, τον κάνει σημείο της ζωης, 
συμμέτοχο στην π,αναθρώπινη έξέ
λιξη, κομμάτι του ί'διου του Θεοϋ. 
Ε!νε ό άνθρωπος που εζησε στ· ά
λη-θι�α �υο ζωές καί τίς διηγϊί
ται με κάθε λεπτομέρεια. Ή περί
πτωσή του δείχνει φανερά οτt δεν 
!)Π'άρχει θάνατος, άλλά άπλη tcμε
τα6ίωσηη. WΟχι στις 'Ινδίες, άλλα 
στην Κε·ιτρικη Εύρώπη ε!χε το•1τη 
τη φορά παρουσιασθ'ii αύτη ή σα
φέστατη περίπτωση μετεμψυχώσε
ως. Σ' εύρωπαϊκές περιοχές είχαν 
έμφανισθη οί άορότατες αύτές <ιά
ναμνήσεις προϋπάρξεως,>, οί ζων
τανές αύτές είκόνες ζωης, ποu ε:
χε aιανυθεί άπ' το !aιο -πρόσω-πο σε
aυο τόσο μακρινές ή μιά άπ' τη',> 

άλλη έ-ποχες ( 1921 - 1922 κα\ 
3905 - 3906). 

Γιά τά μέτρα τά άνθρώπινα, 1ια 
τίς άν-θρώπινες αδυναμικότητες 
συλλήψεως» έμφανίζεται έοω σάv 
μ�α άντινομία Ο'τη ροη των χρονι
κών διαστημάτων. 'Αλλά ή άντι·ιο
μία αύτη ύ1t1άρχει μόνο γιά τη νοη
τικη οομη του δικου μας 6ιολογι
κου εί'δους, που δε μπορεί να συλ
λά6'Ω -παρά το νόημα του αεύ-θυ
γραμμισμένου χρόνου» (χθες - σή
μερα - αuριο). 'Υπάρχουν περιπτώ� 
Ο'εις ( αν και σπάνιες) Τ.ου 6λέπε, 
κανείς νά δρασκελίζωνται οί φρα
γμοί και ν&ρχονται νά εiσχωρουνε 
Ο'τή Ο'ύγχρονη ζωη κομμάτια άπο 
χρονικά διαστήματα μελλοντικά. 
Ή γραμμικη του χρόνου ροη ε!νε 
γιά τον &νθρωπο μόνο. Ή έξ άντι
κειμέ-ιου οομη των χρο•Jικων ο:σ.
Ο'τημάτων, εlνε κάτι έντελως οια
φορετικό άπ' τίς οικές μας «όrι
θρωπομορφικες» άντιλήψεις ( καί 
συλλήψεις) γι' αύτ,:χ. 'Εμείς ειμα-

, - ' ,ι \ στε που περνουμε κι οχ1 τα χρονι-
χ.ά διαστήματα. 'Εμείς, τ' άνθρω
πινα πλάσματ•α, με τη στενη 610-
λογικη μοίρα έρχόμαστε και φε�
γουμε. Ό χρόνος οεν άλλοιώνετ·α:, 
δεν περνάει, μένει σταθερά έκεί 
που είνε. Κι' ύπάρχουνε περιΟ'τάΟ'ε:ς 
( λ' ' ' , ,, Ύ πο υ περισσοτερες απ οσο νομι�ε:ι 
ή ύλικη ύπόσταση της ζωης τούτης 
με την ύπερ6ολικη πίστη Ο'τα «{J.ε
τικά» και ύλιστικά Ο'τοιχεία), 6-
πάρχουνε περιστάσεις που ένα ά
οιάγνωΟ'της ύψης πνευματικο Ο''tΟl
χείο της άνθρώπινης ίίπαρξης, ε
χει την ίκανότητα να δρασκελίζει 
τους φραγμους των χρονικών 010':
στημάτων. Αύτο -:ο άοιάγνωστης 
ύψης πνευματικο στοιχείο, δεν μπο
ρεί παρά να εfναι σπωες της 6ού
λ ησης τοίί Θεοu, 'Που κσ.τοικουνε μέ-
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σα μας. Χρει,άζεται μόνο να συνε:
δητοποιήσουμε την παρουσία του μέ
σα μας. Αύτο ομως γίνεται με τήν 
αύτογνωσία, την άγάπη γιά την ά
λή-θ-εια καί την λογική. 

Ή αίσιοδοξία γιο: τίς ίστορικες 
τύχες των λαών της Ευρώπης κα. 
γ�ά την άνοδικη έξελικτικη πορεία 
του δυτικοu πολιτισμοu, διαπ'Ιέο i 
άπ' ακρη σ' ακρη τά κείμε'Ια το::ί 
Ντηναχ. Οί ψόδοι μας γιά τηι 
πτώση των ή-θ-ικων άξιων, γιά 
τους «σψαλεροuς δρόμους που ε

χουν ,.άρει οί νεώτερες ήλικίες", 
1ιο: την κρίση i.ιπερπλη-θ-ισμοu πού 
όδηγεί σε μιά «δημογραc;ιικη εκρ-r,
ξη», γιά τ·η'Ι όλοένα έντει'Ιόμενη 
«μόλ,νση του ψυσικοu περι6άλλο'Ι
τος», γιο: την άπειλη ένος όμ.αδικοίί 
έξολο-θ-ρεμοu με ψο6ερά οπλα μαζ:
κης καταστροψης (-θ-ερμοπυρηνικο 
'λ , ) , � , , ο οκαυτωμα , αποc.ιειχνονται μα-

� 'λ' ' Ρ- λ ' ταιοι, η του αχιστο υπεροο ικοι. 

'Ότι περνάει καιροuς δοκι.μασf χς 
ό πολιτισμός μας, αυτό είναι άναν
τίρρητο. Περνάει κινδύνους καi 
-θ-ά περάσει κι' αλλους πολλούς ά
κόμη. Άλλά -θ-,ά ξεπεραστοίίνε μ' 
έπιτυχία ολοι αυτοί οί ψο6ερά δ�
σκολοι καιροί κι' ολοι αυτοί οί κ:'1-
δυνοι -θ-ά παρακαμψ-θ-οuνε1 γιατ: ίι
πάρχουν τέλειες άν-θ-ρώπινες ψυ
χες άνάμεσά μας, άνάμέσα στην άν
-θ-ρωπότητα, που ψρο,ντίζουν γιο: την 
άν-θ-ρωπότητα. Ό αν-θ-ρωπος σώζει 
τον αν-θ-ρωπο: Σε τίνος άπο μας τ. · 
αυτιά δεν δουfζουν τα διδάγματα .. 
των μεγάλων μορψων της άν-θ-ρω
πότητος; «'Αμήν. 'Αμ.ην λέγω 'Υ
μίν, ίνα άγαπατε άλλήλους», και 
«Ουδαμως δεί άδικείν, ουδ' άντα
δικείν», i.ιπέρχρονες και άκατάλυ
τες άλή-θ-ειες του γλυκοu Ναζω
ραίου και του Σωκράτη που ε!-θ-ε 

να διαποτίζουν κά-θ-ε άν-θ-ρώπινη 
ψυχή. 

'Ένα ψωτεινο μέλλον άπαντέχει 
τους λαούς της Εύρώπης μας. 'Ό
χι άπο τύχη , άλλα σαν έπακόλ?υ
-θ-ο δικης των ένσυνέίδητης έκλc
γης πορείας ζωης. 'Έχουνε δίκιο 
οσοι πιστεύουν στο: μεγάλα πεπρω
μένα της άν-θ-ρωπότητος. 'Η πο
ρεία της ζωης της δεν είναι δού
λη των αίτίων, δεν χαράσσεται άπ' 
τον ντετερμινισμο ( την τυψλη αί
τιοκρατία) . Είναι άποτέλεσμα επι
τυχημένης άξιολογικης κρίσεως 
και χαλης και σωστης έπιλογης 
στο σταυροδρόμι άναμεταξu καλcυ 
καί καΥ-Ου. Κι' ή κασσάνδρεια πρι;;
ψητεία του 'Όσ6αλντ Σπένγχλερ 
( «Το λυκόψως της Δύσεως» Μό
ναχο 1918 - 1922) οτι άγγίζει 
στο τέρμα της ·ή έποχη του δυτικο
ευρωπαίκου πολιτισμοu, -θ-,α εχ'Ώ μεν 
μία έπαλή-θ-ευση παρcδική, άλλ' 
οχι και μια όριστικη έπικράτηση. 
Ό Σπένγκλερ μίλησε για τη'Ι έπι
κείμε'Ιη μετάπτωση του πολιτισμcu 
τω'Ι Ευρωπαίων σε μια αψυχη χ.αί 
μονόπλευρη τεχνικοοικονομικη χρο
'Ι'Υ.'() περίόδο, για την άποστέ
ρησ't] του δuτιΥ-Οίί Πνξύματος άπο 
τα 6ά-θ-ρα του, άπ' τις ή-θ-ικές καί 
πνευματικές του 6άσεις, άπ' τις 
αίωνό6ιες σεδιάσμιες -θ-ρ-φκεuτικές, 
ή-θ-ικές, αίσ-θ-ητικες και γε'Ιι ')Ι.ώτε
ρα πνευματικες άξίες τοu. Ό 
Ντη'Ιαχ το άπεικονίζει και το :χ
ψηγείται κι' αυτο το στάδιο. άλλα 
σαν μια «μεσο6ασιλεία», σαν κά't • 
το πρόσκαιρο, παρ' ολη τη μακραί
ωνη διάρκειά του. «Είδε» λέει, κσ-;\ 
«ξεύρεω πώς είχε μεν δίκηο b 
Σπένγκλερ για την έπικείμε•ιη 
πτώση, άλλα οτι «υστερ' άπ' τον 
Μ , ,, ' ( ' ' εσαιωνα οποu τωρα μετα τον 

- ' 'λ ) ' πρωτο παγκοσμιο πο εμο μπαινε: 
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ή γηραιή κι' ενοοξη μας τούτη η
πειρος, πάλι με χρόνια με καιρο�ς 
-θά iοεί μια καινουργια Α11αγέν ι·r. 
ση και το συ'Ι:.�κόλου-θο αν,Ι,l ισμ α c
νός νέου μεγάλου πολιτισμοίί». 

'Απ' τά μακρινά κει11α χρόνι:ι 
7tOU τά «είοε» καί τά «εζησε» � 
συντάκτης των κειμένων, ειχε τ·η 
ουνατότητα νά άνατρέξ η κείνος i 
ίοιος και στά «ενοιάμεσα». Σε κς:ί
να πού είναι πλησιέστs-pα στη οικ,1 
μιας εποχή, οσο κι' αν άποτελοίίνς. 
γιά μας σήμερ:.� το μέλλον ι το πε
ρ ι6άλλον ζωης τί-Ί·ι -ταιοιω11 μας 

' - ' -
) κ' ,, και των εγγονιων μα;; . • εzει 

πολύ ενοιαψέρον κι' αύτη ή άνάορο
μη προοπτική στvuς σχετικά κο,
τινότερους σε μας ΥCΗί)Ο'Jς (ό 210..,, 

και ό 22ος αiώνας σηι ο:.ι.:κη κ, ι 
Κεντραή Εύρώπη). Στον ουτικό 
πολιτισμό πού είν ... ι Υ.:.ιτά δά·θος 
μιά -θαυμαστή σύζευξη τiΊν αίωνί 
ων άξιων του άρχαιο..1 ς:λi tjνικr, 
πνεύματος με το κήρ.;γμ:, τΟJ ;_:�ι
στιανισμο.υ, στον εύ;,ω-;-;αικό οjμα
νισ-μό (στον εξαί.σι� ::,,ύ-:όν τ.νωμα
τικό jμέναιο έλληνvχ ιστιανικω ι 
iοεωοων) επι�νλάσσεται άτ. την ί
στορική μοίρα μιά πρημάτωση, 
και μιά δικαίωση, κ:::,ι μιά κ;,α
ταίωση. που άξίζει τιν κοπο νά 
την γνωρίζ'Ω σ' ολες της τις λε 
πτομέρειες ό κάθε ε:ιρωΤΙαίος. 

Στά τωρινά χρονια :ίνa.ι εύρω
παίος κι' ό ελληνας, ..ί�c3 ·ή χώρcr 
μας πορεύεται - οεκ<:<ετίες η3Τ 
όλόκληρες - στ.ά πλαί,;-ια τοίί :.;
τικου πολιτισμοί> ( τρό,cς ζωης. 
ηθη, άξιολογικες σντιλήψεις, οί
κονομικη άνάπτυξ,ς, πcλ,τιστική 
εν γένει πορεί-α) .Και iς γνωρiζοιJ
με οτι προσφέρει πολλά :::�ην Έλ
λάοα ό όποιοσοήποτε 'Έλλr;vας που 
άγωνίζεται, επιοιώκει κ:χι θέλει 
την ένωση της Έλλe13ας με τηι

Εύρώπ·η και γενικωτ.:ρχ τr,ν ;,ιωση 
της Ε�ρώπης. 

'Ένα σάλπισμ� πρσς τοίις ήϊέ
τες ολης της Ε:ιρu,:cη; ογαίνει 
άπ' αύτες τις "'(ραμμέc. 'Ενώσου 
Εύρώπ·η, γιά νά ζr,;ης, επειc·η 
πρέπει νά ζήσης 1 'Αναρωτιέμαι αν 
χωρις τ·η11 Εύρώπη μπορεί νά ζr,
σου11 οί ύπόλοιποι λαοί τ·ϊjς γη;, 
κι. αν μπορεί να ζήση ή Εύρώπ·η 
χωρις την ένωσή της. 

'Ολοένα μεγαλ6τερο σε�χσμο 
και αναγνώριση άποσπα /'Τς') τον 
επιστημονικό κόσμο ή μ�λλc ιτολο
γία. Τουτο προκύπτει άr.ο ε;,εJν:ι 
πάνω ΙJτο -ειέμα αύτο που ο·ημοσίε;
σε εγκuρο περιοο κό της Dο:rτ�ι
νης. 

Ή μ.ελλο11τολογία εΙ11αι μ.-:χ ε
πιστήμη πολύπλειJρη. ;;ολuς:�ριχή, 

' Π•ΟU αρχισ;ε να προοάλλ·Ω στο προσ-, ,.. " ' ' ' ' Υ.ην ο της οημοσιοτητος πρt'Ι απο 
εξη χρόνια περίπου. Τις γνώσεις 
της καί τις με-θόοους της 3v ιεί
σ,Ε.ιηκε άπΟ :Χλλες έπιστ'tjμ�ς. ;πω; 
ή οiκονο:.ι.ολσγία, ή χοι11ωνιcλ0Ύί:::,, 
τ:ί μα-θηματικά, ή στα-;- ()"tικολ'J
γία χ.αι άρκετοί &λλοι ;ι.λάοο·. 
Σχοιπός της είναι ή πρόγνωσις του 
άπώτεροv ι1-έλλοντος και ή :::ό3Ξι
ξ•ς οελτιώσεων του ορόμ.ου 7tOU ό-
' - , ι \ \ - ι , r: ι / οηγει σ αυτο. ι.1ε'Ι ειναι ο. αΊνρω-
πινς:ς χο1νωνίες έρμαιο της cιίτ 10-
χρατίας, του ντετερμινισμο;j. Οί 
έπιφυλασσόμενες έςελίςεις άτ:οτε
λο3ν άπόρροια ένσuνείοηη;:; επιλc
γης «ό�ου πορείας». 

'Εν τούτοις ομως ή �τ;ι-,τr,μη 
) / t Ι I '1' Ι αuτη, η τοσο νεα, ητα-ι 9αι ιετ:.�ι 

προωρισμέΨ(ι κ·αι νά ,ερ•ι.-:χτ•,;-•5ι� 
νέα. Ή με-θοοολογία της -;-:ρο:.ιπέ
,9,ε.τ-:: πολvγνωσία, ίίολύ7,λsuρη 
μόρψωση, Ο ορ.:tτικότητα, προ 'ίt«'l

τος πλήρη γνώση του παρόντος, ε-
- f ' ' , 'λ π 1 τuχεις οpαμ.:χ-;-ισμους για το με -
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. λον, όξu�έρκεια και όπωσοήπο-rε 
άρκε-.η φαν-.ασία. Προ<rπα,9,ουσε να 
προ6λέπ-n τις μελλον-rικες μορφές 
Κ9ινωνικης και πνεuμά-rικης ζωης, 
-rις, μορφές -reχν1κοο1κονομικου και 
πνεuμαηκου πολιησμου, ;t')U έ1κu
μονουν-rα1 σ-rιt; προσεχείς έi;ελ:
ξεις. Σ-rηριζόμενη σ-rα 5σα eως 
-.ώρα είχανε πρα1μα-rοπο:ηJη, 
προ<rπα,9,οuσε ή μέ,9,οοος αύ-.η έρεύ
νης να όραμαησ,9,� -rις μορψές πο
λιησμου 1εν1κώτeρα, σε κ;ί-Dε 't'Ο
μέα, που έπιφυλάσσοuνε ο! μελλον
τικές έποχές. 

Τώρα ομως, .χάρ'Ιj σ.α Υ.είμεvα 
-rοί.ί Ν-rηναχ, κα-:αδείχ-rηκ� να εχ-η 
χάσει ΚGι't'1α μέ1ιστο μi;;ο;; όποιοοή
ΠΙ')'t'ε «εδαφος έφαρμο1ης» ή ώς α
νω μέ,9,οοος έρ.εύνης. Για-rί -.ο σπά
ν,·ο με-rαψuχικο και πνεuμαησ-rιν.ο 
φαινόμενο που ώοή1ησε -.όν Ν-rη
ναχ σ-rη σύν-rαξη -rών κεψ.έ,ιιΜ -rou, 
άφήνει πολu όλι1ώ-rερα άπο i.λλο
-rε .«πλαίσια έρεύνης» α,;ηι έπισ-rή
μη -rης μελλοντολο1ίας. hαι -.ο 
φαινόμενο αύ-rο �ραψuχολογίας, 
που σuνέ6ηκε σ-rα 1921 σ-;ήv χtν
-τρ ικ'η Εύρώπη, μάς �υμ.ί5;εt τ1ς 
«άναμνήσεις προυπάρξεως)), που 
λαμΜνοuν χώραν σ-rις 'Ινδίες καl 
1ενικώ-rερα σ-rην Άνα-rολή πολύ 
σuχνό-r.ερα. 'Αλλσ. έοω οeν είναι 
έν-rελως -.ο ίδιο. Είναι πληρέσ-rε
ρο σε ούσιασηχο περ ιεχόi,Ι,&νΟ Υ.cιι 
πολu άδρό-rερο σε «ζων-�-αψη έν,9,ύ
μηση». Είναι σuνι1φασμέ·ιc κ.:χι με , 
-�-ην κριηχη !)<.ανό-.ητά -�-οϋ οuτιχο� -
άν,9,ρώποu, κά-�-ι που δεν συ·,τρέχει 
σ-�-ους ίνοους παρσ. σε πολiι χαμη
λό-�-ερο 6α,9,μό. 

Χάρη σ-�-ο φαινόμενο αύτό οέν έ
χομε πια «προ6λέφε1ς» Ο�'t'ε «προ
φη-�-εiες», ο�-rε «μελλοντολο1,α>1, 
άλλσ. έχομε αύ-�-η κα-θαuτη -�-ην ε!
κόνα των άλη,θ,ινων περιστατιχωv: 

που θα διαδραματισ-θουνε στ'ijν u
ορό1ειό ατα ίιπόλοιπα χρό·�ια 't'O� 
20ου μαi τωρ,νου αiώνα Υ.αι έ1tί• 
σης σ-i-rw 210 iαι σ-�-ους έπόμενοuς. 
Δια6άζοuμε - με την iaιa: ζων-�-α:
νό-.η-�-α πιρι1ραφης, ώσαν νά a,α:

Μζουμε !σ-.ορία - τις !�ορικες 
τύχες -rων λαών της Εύρώr.ης, χαι 
-�-η συνέχιση -.ου OU't'tΚOU πολι.-�-ισμοί:ί 
και την έξελικ-�-ική τοu πορεί�, άρ
χινώντας άπ' τη δική μας έποχή 
ίως το μακρινό μέλλον. 

Στον συντάκτη -�-ων κε:μiJων 
( )<.εντροεuρωπαiΌ 1ερμανόψω'ιο έχ
παιοεuηκό), μία ψuχοσύν�εση πα0 

ραφορ-�-ωμένη με αiσ-θημα:,ιΥ.ό-.η-�-α 
χ.αι με ίιπερεuαισ-θησία, ετuχε να 
τοu σuμ6η, ά-1.' -�-η μοίρα της ζωης 
-i-ou,, λί1α χρόνια πριν πeθανει, ίνα 
μεταψuχικο φαινόμένο έντελως 

' , ' , \ ' t , ' ' <rπανιο, απ αuτ1α ποu η επισ-;ημ'tj ,;α 
6λέπει ο-�-ι σuμ6αίνοuν, άλλα οέ . 
μ'Π'Ορεi να τσ. έρμηνεύσε,. 'Απ' αύ
τα που άποτελοuνε άν-rιχείμενα με
λέτης οχι -.ων -θεηχων έπισ-�-'tjμώ·ι, 
άλλα της παραψuχολογίας "Χιαι 
-�-ων 'Εταιριών με-rαφuχαι';')ν έρεu 
νων (οιε-θνως). 'Έτσι και ή «ξε
νο1λωσσία», ετσι και ο! «άναμνή
σεις άπο μίαν &λλη ζωη» πού τό
σο ζωντανές εfναι χάποτε, ε-�-σι κι' 
πρό-γνωσις και πρόρρησις τι>υ μέλ
λον-rος, ετσι χαί τσ. <cπρr;ειΟΟ"ΠΟιη
ηχα ονειρα» ·. και ταλλ2 σuναφη 
ψuχιχσ. φαινόμενα, που σuvαρ-�-ωνJτ.ι:.ιι 
με μία μορφη ύπερ6ατιχης σuνι;
'ίtάρξεως των παρόν-�-ων με -.� μελ-' 
λονη)<.ά. Κι' αν aεν ζούνε πια ά-

, , ι •� , ' , ναμεαα μας ι>ι ειοιχεuμε-ιοι σε τε-
τοια -θέματα ίρεύνης έπιστήμνε;, 
κα-θως ο! . άείμνησ-�-οι .,, Αηελος 
Τανά1ρας και ΠανQ:Ύ. Γιωτόποu
λος και τόσο, άλλοι, χι' 2ν ή μ�νό
πλεuρη ύλι�-�-ιχη μορφη της σ{η
χρονης ζωης και ή άφόρη-.η μιwο-

1 

1 
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μέρεια της τεχνικοχρατίαc; tχον'Ιε 
άπομαχpύνει το τωpινο άνθρώπt'IΟ 
πν.είίμα άπ' το να άντιλαμ6ά-1εται. 
χαι να προσέχει τέτοιου ε'ίοω:; φαι
νόμενα παραψυχολογίας, ομω:; έ
χεiνα πάντα ύπάρχοuνε. Πάντα ύ
πάρχοuνε όσοοήποτε χι,' αν έφαρμf,.. 
ζεται χι' έοω - χαθωc; σε ΥJά{J.ε 
χλάοο άν,θ.ρωπίνηc; έπιοόσεωc; -
το «οσο πιο πολυ τ' &:ψήνει τό:;ο 
πιο πολυ χι' έχείνα σ' άφήνοuνε>,. 

Με τον Ν την αχ ομως σuνέ6η 
το άντί,θ.ετο. π ρωτ' άπ' �λα Υ,α
τεiχε τις εμcpuτες προοια�έσεις. 
'Ύστερα ητανε μια ψuχοσύ,ι'!)εση j_ 
περπληρωμένη μ' αίσ-ΘηιJ. ατιχότη
τα .. Τα ύλιστιχα στοιχεί:χ ο:α6ίω
σης ητανε ΚJάτι έντελως οεuτερείίον 
γι' αύτόν. Τέλος και τά περιστ:χ
τικα της άτομικης 't'OU ζωης -
χείνα που στοιχειοθετούσα'Ιε την 
προσωπική του μοίρα - ητα'Ιε εύ
επίφορα. Κι' ετσι 't'OU σu'1έ6.,.κε ίνα 
πνεuματιστικο και μεταψuχιχο φαι
νόμενο, άπ' τ,α έντελως σ-πάνι:χ: 
«ΕΈοε» κι' «εζησε» τα μελλΟ'Ι't'Ι,Κά, 
ώσάν να ε!χε σπάσει το (Ιψρά-yμα 
της λήθης» που 6αρύνει τό άνθρώ
πινο πνείίμα στη οιάρκει.α της έοω 

οια6ίωσήc; μας και μ"c; σ6ήνει, κά
-Θε &:ν.άμνψη προϋπάρξεως κι· ά
πομο-ιώνει με τείχος άμνψία; και 
λησμοσύνης την καθεμια άπ' τις 
οιαοοχιχες ύπάρ,ξεις τοίί άν-Θρώ
'ΙtΟΙJ. 

Δεν ξέρω αν άπο τώρα πρέπει, 
να όνομάσοuμε τον Ν τηναχ προcpr,
τη η να τον χαρακ;·ηρίσοuμε σάν 
ίνα ίσχuρο ένορατικο πνείίμα ��υ

εζ·ησε άνάμεσά μας -yια να κατεu
-Θύνη τα 6ήματά μας έπl τον .Δ.6-
-yον και την πολιτιστικη νομο-;i-
λεια. 'Όμως πιστεύω άκράοαντα 
πως θ&ρ-Θη καιροc; που όλοκληρη 
ή άνθρωπότητα θα στρiψη την 
προσοχή της στους όραμ.ατ ισμούc; 
τοίί Ντηναχ χαι θα οιαπ:στώση, 
οτι άτuχως είχε κάνει λιάθcς ί5τα·ι 
χωρlc; την άναγκαία πίστη Υ.αί 
προσοχη &κοuγε τα σαλπί::φ.ατα 
-yια τη ζωή, την ή-θική, την άν-
() ' 't:' 

' t ' \ ' 

νρωπινη α<-:,tα, την αγαπη κ-:ιι την 
άλήθεια, των μεγάλων άνορων τηc; 
ο!κοuμένης πουζησαν άνάμεσ.ά μας. 
Ναί, ναί, θαρ -θ-η χαιροc; που ή άν-
(\ ' (\) , ' Γ ' νρωποτητα ν αναρωτιεται ι( :ατι 
να είναι άκατανόητο στον κόσμο, 
οτι ό κόσμος είναι χατανοητόc;)); 

..........................................•.......•........•.••...........
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Στό βιβλιοπωλείο μας θά βρητε δ,τι βιβλίο κυκλοφορεί στα έλληνικά γύρω
άπό: 

- 'Ανατολικές Θρησκείες 
� 'Αρχαία 'Ελληνική Φιλοσοφία καi Μυθολογία 
- Παραδοσιακά κείμ::να 
- Γιόγκα
- 'Αποκρυφισμό καi Μυστικισμό
- Κείμενα καi μελέτες χριστιανικών βιβλίw"
- Σύγχρονες άπόψεις της νεωτέρας ψυχολογίας.
Μερικές άnό τiς έκδόσεις μας: 

, Ι) Μπόρις Μουράβιεφ «ΓΝΩΣΗ» Τόμος nρώτος, δεύτερη εκδοση μέ έντε
λώς νέα μετάφραση. 

«Στή σύγχρονη καμπή της 'Ιστορίας, δπως καi στήν έποχή της έλεύσεως 
τοϋ Χριστοϋ, ί:να τμημα της αυλαίας εχει άνοίξει. Έτσι δίνεται ή δυνατότης
νά μυηθοϋν στή Θεία Σοφία, τήν «μυστηριώδη καi άποκεκρυμμένη» δσοι θέ
λουν νά προχωρήσουν πέρα άπό τή γνώση nού τiροσφέρουν τά βιβλία, δσοι
πραγματικά ζητοϋν νά συλλάβουν τό νόημα της ζwης καi θέλουν νά κατανοή
σουν τί σημαίνει άποστολή τοϋ χριστιανισμοϋ στή Νέα 'Εποχή!». 

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

«Μιά καi ε1ναι άναπόφευκτο γιά τόν ανθρωπο νά έγκαταλείπει τό σώμα t 
του καi νά δοκιμάζει τήν έμπειρία τοϋ Θανάτου, είναι άφάνταστα πολύτιμο νά t 
γνωρίζει πώς νά συναπαντήσει σωστά τόν θάνατο, δταν αύτός ερθει, 'Η Θ;Β. 
Τ.Ν. μας γνωρίζει, δπως εκαναν τά 'Αρχαία Μυστήρια κι' δπως διακηρύσσουν. 
ο! Ούnανισάδες, δτι δ άφώτιστος ανθρwπος συναντα τόν ενα θάνατο μετά τόν 
αλλον, άσταμάτητα .. . ». 

3) Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, τοϋ Δ. Α. Ντίναχ. Μιά άληθινή ίστορία 
τοϋ μέλλοντος, γραμμένη στiς άρχέc τοϋ α\ώνα μας. Πώς θά έξελιχθη ή νοο
τροπία, ή κουλτούρα καi ή μεταφυσική άναζήτησις τοϋ άνθρώnου τοϋ δυτικο
ευρwπαϊκοϋ πολιτισμοϋ. 

Δύο τόμοι χρυσόδετοι δρχ. 440 . 
. Έnίσης: 
4) «ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» τοϋ Πητερ 

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

Κινέζικο πρωτότυπο: Ρίχαρντ Βίλχεμ. 
7) «Ο ΦΑΡΑΩ ΆΧΕΝΑΤΟΝ» τοϋ Άγγελου Προκοπίου. 
8) «ΑΘΗΝΑ» 'Ιστορία Πολιτισμοϋ, τοϋ Ιδίου.

- --
- --

---
- --

- --
--

-
- --

- --



1976 355 

,-----------------------···--------------------, 

1 1 

1 .------� 1 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

15 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓ Η 

τον c:c:IΛIΣOV>> 

Tnc τριετίας 1956 - 58 ι<οi 1959 - 61 

'Έκαστος τόμοc ΜΟΝΟΝ 120 Δρaχ.

'Από 17nc Ίονουορίου 1977 Δρχ. 200 

'Ένα άνεκτίμητο δώρο γιά σαc 

Γιά ένα φίλο σαc 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
i 
1 
1 
• 
•

1 

1 
1 
• 
1 
• 

ι 

1 
1 

• 

1
• 

1
• 

! 
1 
1 
• 

1 



3156 1976 

• 4- - - -----

==-""'-" =-:,.-.-�� 

..;;...------c:::====---,�--===---� 

'Η <<μέθοδος h. • .,·λιάνΗ 
yιά την φωτοyρά'φηΌι -ιου 
((.βιοιιλαστικού συστήpαtος)) 

Του Φυσικοϋ ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ Κιρλιαν κ.cιι ή 
Φωτο-rρcιφίcι τοίί 'Αστραοu σώμα
τος (ΙΛΙΣΟΣ 1976, crελ. 155) · 
μας ώοή-rησε στη σκ.έψη να κ.άμωμε 

f � j \ f Ι μια οιευκρινηcτη και σcιφεστερη ΚJ:Χ-

1tως έ'Πεξή1ηση, για το <(Β ι ο
'Π λ cι σ τ ι κ ο ν σ ω μ cι» των ζων
το:νων ύ'Πάρξεων, ο'Πως το έχομε 
συλλά6ει. 

Ή 'Ανακάλυψις Κιρλιαν ά'Ποιτε
λεί μία νέα κατ,&κτηση της έ1tι
στήμης στον χωρο των Μεταφυσι
κων έριευνων. Μας όμιλεί 'Περι μι
ας νέας μ<,ρφης ένεργείcις, άκρως 
έ'Πcινcιστατικης, ή ό'Ποία, -θα ελε-rε 
κανείς, 'Πυροοοτεί και έλέnει 5λες 
τις έΥ,οηλώσεις της ζωης, !σως ά
κόμη χαι αύτην την συνείοηση των 
ζωντανων ύ'Πάρξεων κατα την γνώ-

. μη των έρεννητωv. 
Εfνcιι '(fεγrwός, οτι ό έ1tιστήμων 

άν-θρω'Πος ά'!t'ο χατ�6ολης άνεζή
τφε να μά-θη την άλή-θεια για τα 
μυστικα της Φύσεως. Και 1tροο-ε1tά-

-θησε, μέσα στο 'Πέρασμα τοίί χρόνου, 
νια άνcιχαλύψη ά'Πο τι ά1tοτελεϊτcιι ό 

· χόσμος αύτός, στον όποiΌ ζοuμε.
Ό �ρευνητης ( έ'Πtστήμων) άνcι

καλu'Π'tlει φαινόμενα, τα όποια συνε
. χως 'ΠpΟ'σ''Πα-θεί να τα έρευνήση )<,C(-

\ , , , Δ, 
, τα τρΟ'!t'ον cιντικειμενικον. ιοτι, αι 

'Προκαταλήψεις και cιί προσω'Πιχαι 
έντυπώσεις οεν 1tρέ1tει να ύ1tεισέρ
χωνται στην έργασία ένος 1tρcιηι,α
τικου έ'Πιστήμονος, τόσον είς τδ-ι ύ-

. λικον κόσ1μο, οσον καl είς τον χω
ρο των Μεταφυσικών έρευνων. 

Σε ολους τους κλάοους της Έ-
1tιστήμης χρσιμοιποιο.ίϊνταί αί αύ
ται μέ-θοοοι -έρεύνης, αί ό1tοίαι έ-
!:: - ' ' � ' '1:, ςαρτωνται χατα τη σταοιcιχη εςε-
ταση χcιt 'Πειραματικη έ1tαλή-θευση 
ά1tο τα έκάστοτε 'Προ6λήμcιτα. 
Κατα την σταοιακη αύτη aιαοιχα

σία -rίνεται η συγχέντρωσις των συ-
- ' ' -ναφων γνωσεων και των 1tειραμαιτι-

κων οεοομένων. Και μετα την συγ
κέντρωση χcιt ταξινόμηση αύτων, 

1 

Ί 
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τα όποια; εχουν χάποια; σχέση με
ταξύ των, προχωρεί ό έρευνητής 
στο τε}fυταίο στάaιο της έπισ-.rμο� 
νι.χης με-θόaου, που αύτο ά:ποτελεί 
χα;ι είναι ή aιατύπωσις ταυ σχετι
Υ,Ου Νόμου. 'Ένας aε νόμος της έ
πιστήμης είναι μία πρότασις, ή ό
ποία έχφράζει μία γενιχ·η σ'υμπερι
φορα χαι ή όποία έλέγχεται ά:πο 

' λ' - .,ι ο' την με, ετη των συγ�εντρωνεντων 
χαι ταξινομη-θέντων στοιχείων και 
πειρα,ματικων aεaομένων. 

Τέλος, γ�α την έρμηνεία του Νό
μου ,yαίρνει -θέση, μία κάπο,ια -θεω
ρία, ή όποία δοη-θε:ί και έξηγεί στον 
έπιστήμονα, πως σuμπεριΦέρc,;ται 
τα aιάφορα στοιχεία μεταξύ των, 
,, , , , , , Ν' ωστε να uπα;κοuουν εις τον ομο. 

Αί Έπιστημο,,ιικαι αύται -θεω
ρίαι μελετώνται ά:πό σοφους έγχε
φάλους, Ot όποίοι και καταστρώ
νουν νέα πειράματα, ώστε aιcx αύ
των να γίνεται ό ελεγχος της Θεω
ρίας. 

'Α ' Η , , ' , πο οσα ανεφερ�ε σαν -εισαγω-
γή, έ-θίξαμίε. ενα πολυ λεπτο και 
aύσΧΟλΟΙ σημείον, ά:πο το όποίον δια
φαίνεται μια ά:μuδρα εiκόνa, της έ
πιστημονικης σκέψεως και έρεύνης. 

Δ ι 'Ο ι ιοτι, κιανε προσφερομε11η νεοψα-
' , ' - \ ' νης επιστημονικη γνωσις, για να 

γίνη ά:πόκτημα και δίωμα, -θ-έλει 
με-θ-όδlευση χαι αiτιολόγηση. 

Τα ,θέματα ε!ναι τα ά:κόλο�θα: 
α;) το ά:ξίωμα της ά:Φ-θ-αρσίας της 
"λ 6) ' 'ι:' - ' 0 

' υ ης. το αςtωμα της α9ναρσι-
ας της ένεργεiας και γ) ή κοσμιχη 
ά:χ.τινο6ολία. 

'Α ξ ί ω μ α τ η ς ά: Φ ,θ α ρ σ ί
α ς τ η  ς σ λ η ς: Γνωρίζομε άπο 
την Φυσικοχημεία, οτι ή σλη ά:λλά0 

σει μορφή και κατάσταση, άλλα 
δεν χα.ταστρέΦεται. δεν χάνεται. Το

σώμα, το πτώμα του άν-θ-ρώποu και 

χά-θ-ε όργανισμοίί δεν άλλάσσει φαι
νομενικα άπο τα ύλιχ.ά τοu συστα
τιχ.ά, άλλα μόλις ·έκ).ιείψει ή ζωή, 
μεταφέρεται και μένει στη Γη, στον 
ύλικο κόσμο ά:πο τον όποϊΌν προη,λ
-θ-ε )(.αι τότε IΧ'ΠΟσυντί-θεται είς τα 
έξ ων συνετέ-θη. 

Το διδλίο,ν της ζωης, οπως δλέ
πομε, εχει Μο σελίaες τό «Δοίίναω 
και τό «Λα6'είν)) ,, Ο, τι ελαδε ό &ν
-θρωπος 'Ι!.αι κά-θε ζων όργανισμος 
ά:πο το ύλικο περι6&λλο•1, -θα το 
ξαναδώσει με μεγάλη ά:κρίδεια, κα} 
ολα θα έπανέλ-θ-οuν στ·ην Μητέρσ 
Φύση. 

Αί διάc;ιοροι τρο,φαι σε ποσότητα 
χαι ποιότητα, ειτε ζωϊκές ετναι y,αι 
ά:ποτελο:ϊν ενα εΙδος συμπεπuκνωμέ
νων χόρτων, άπό τα όπ<Jία έτράφη
σαν· τα ζωα, ε!τε φυτικές που πε
ριέχουν σε συμπύκνωσ-η όρυ'Ι!.τες ού
σίες, τις όποιες ά:περρόΦησαν οί ρί
ζες των φuτων ά:πο τη l\I ητέρα 
Γη. Το νερό, ό άτμοσφαιριχ.ος άέ
ρας. ή κοσμικη ά:κτινο.δολία. που 
σuμμετέχοuν στην δημιουργία και 
στην διατήρηση της ζωης. ολα αύ
τά μετά τον -θάνατο έ1tα"1έρχο'Ιται 
μετά μα-θηματικης ά:κρι6είας, στο 
'Υλικό μας περιοάλλον στην Γη 
Υ,αι την Άτμόσφαι,ρα. 

Και ετσι 'Ι!.λείνει τις σελίδες του 
το Βι6λίον της ζωης. 

Κ ο σ μ ι κ ή  Άχ.τ ι ν ο 6 ο-
λ ί α: Άπο την Άτυ.όσφαιρα, έ
κτος άπο τα ζωογόνα; στοιχεία του 
ά:έρος που λαμ6άνει κά-9ε ζων όρ
γανισμός, Μχεται και την '!!.Οσμική 
Μναμη. Εiναι δε ή χοσμικη Μνα
μις, ή 9ωτεινή, ή άκτινa6όλος έ
'Ιέργεια. ή οποία μας περιδαλλει 
και ά:-�-οτελείται ά:πο διάφορες ά:
Υ,τινcι6aλίες, σχεδον ά:-r.ο ολα τι& μή
κη κύματος. 
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'Εάν δλες αίιτες οί άχτινο6ολίες 
διήρχοντο διά της άτμοσφαίρας και 
εφ-θαναν μέχρι της έ,ηφανείας της 
Γης, -θά χατεστρέφετο ')(Jά,θ.ε ζωή. 

Είιτυχως, ομως, οί πρισσότερες 
άκτινο6ολίες μικροίί μήκους χύμα
τος ( άΜίνες Χ χαί ίιπεριώδεις ά
χτίνες) άπορροφωνται άπο την ά
μόσφαιρα. 'Ένα δε άπο τά στοιχεία 
της 'Ατμοσφαίρας, το όποίον άπορ
ροφα τις ίιπεριώδεις άχτίνες είναι 
το οξυγόνον ')(.0:t το όπΟtΟ"Ι ετσι με
τατρέπεται σε 'Όζον ( ένε,ργον όξυ
γόνc�). 

Δια: της έπιδράσεως αύτης οη
μιουργείται ένα στρώμα 'Όζοντος 
στην Στρατόσφαιρα, σε ίίψος 24 
χιλ. μέτρων περίπου ίιπεράνω της 
έπιφανείας της Γης. ένω έλαττοίί
ται συγχρόνως τr> ποσον των ίιπε
ριωδων άκτίνων ι,.ικροίί μήΜυς Υ.u
ματος, το όποίον φ-θάνει στη Γη. 
Και μόνον αί όλιγώ't"ερον έπι6λα--
6είς φ-θάνουν μέχρι της έπιφανείας 
της Γης. 
. Αίιτες προχαλcίίν το μαύρισμα 

του aέρματος, άπορρcφωνται Υ.αί 
δημιουργουν είς αίιτό ι�ρισμέν.ες
χρωστιχες οίισίες και σχηματίζουν 
την 6οταμίνη n στο άν,Sρώπινο σώ
μα. 

Αί συν-θ't\και ίιπο τας όποίας ίι
πάρχει ό Υ.όσμος 'Π'ΟU υας περιδάλ
λει, είιρίσκεται σε μία τέτοια ίσορ
ρο'Πία, ωστε έάν .μία άπο ?'ύτες με
't"εδάλλετc, �λάχιστα, -θα έξέλ ·πε 
κά.9-k ζωή. 'Εάν π.y. ό 7t:ΧΎΟς ·ητο 
πυκνότερος του νερου, r;ύl:άνετο η 
έλαττουτο, ή άναλο..,,ία των ύ'J'"ερ•ω
δων άκτίνων στο Φως του' ήλίου. ή 
ζωή -θα �το uοιρσίωc: κατΟ'�ικασυ.έ
ν't). Βλέπομε λOt7t0'1 δτι 't'i r.ωη δεν 
έl;αρταται άπο το κοντι•ιο όργανι
κο και άνόργανο περιδάλλcν, άλλα 

χαί άπό τον έξωγήινο χώρο. Άπο 
τον εξω κόσμο και άπο το Άστρι
;ι,,ο Σύμπαν δεχόμε-θα τις κοσμικ.ες 
άκτίνες. 

Ή Κοομικ.η άκτινο6ολία άποτε
λείται άπο μικρότατα σωματίδια 
( τά όποία άποκαλοGνται χοσμ.ιχα 
6λήματα) και είναι φωτόνια, πολυ
τρόνια, νετρόνια, μ1εσοτρόνια, τα ό
ποια� άπαντωνται στον πυρηνα τc.::ϊ 
άτόμου. Καί εχουν τ<Χ σωμάτια αύ
τά περισσότερο -θ-ετι�ο ήλεκτρισμό, 
παρά &ρνητικό. 

Μεταφέρει ή άκτίνοι6ολία αύτη 
τ-εράστια ποσι:χ ένεργείας χαί "(ιά 
αύτο εχει μεγάλη διί::ισδυτικη ίχα
νότητα. 'Όταν πέσει στον πυρηνα 
ένος άτόμου, τον διαμελίζει σε ά
πλούστερα -θεμελιώδη συστατιχά, 
σάν νά είναι ένα πpαγματικο 6λημα. 
Είναι μεγαλυτέρα στους πόλους ;ι,,αί 
χατά τον χειμώνα και το μεσημέρι. 
Έξαρταται ά πο τις κηλίδες του 
ήλίου Υ.αί έλαττοίίται με τήν αυξη
ση της άτμοσψαιρικης πιέσεως . 

Προκαλεί ή κωμική άκτινο6ο
λία πολύπλοκες πυρηνικες σ-ντιδρά
σεις Φuχοσωματικες και συμ.6άλλει 
στην άνταλληη της ίίλης. στον με
ταδολισμό. που είναι ή φυσικοχημι
κή Οtεpγασία των Υ.Uττ,:χpων είς τα 
διάψορα οργανα τοίί σώματος, γιά 
να τpαψη ό όpγανισμος Υ.αt να ζήση. 
Τοίί παρέχει την κuρίως δύναu.η, 
την Φυχικη ένέρyεια Υ.αί την πνευ
ματικ.η άκτινο6ολία. 

Και ό αν-θρωπος λαμ6άνει - την 
ζωή, για ν,α την μετατρέψη · σε ά
νώτεpη δύναμη, σε πνευμ.α. Κά-θε 
δηυ.ιουργία της ζωηc: είναι 7t'Ιευμα
τική. <<Το παν είναι Π νευμα)). 

Συμπεραίνομε, λοιπόν. οτι το 
πρωταργικο στc,ιyείο της !:ωης. ή 
πηγη πάσης έν(ερ1είας και κινήσε-

• 

1 

1 
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ως είναι ή ούναμ.ις. ·ή όποία i.ιπει
σέρχεtαι σt·ην �λη, και ,θ.έtει είς 

1 \ "'\ Ι ΙI ,.. Ι κινησιν tα οιαφορcι οργανα tου σω-
μ.αtος. Uί Βιολόγοι t•ην ούνσμ:η ,:;ύ
tη t·ην ώνόμαζα,; <<ό ρ γ α ,; ι κ ·η 
ζ ω ή», οί ψυχαλόγοι «ύ π ο σ υ-

, "-' ι \ ν ε ι ο η t 0>�, οι πνευματισται «π ε-
ρ ί 1t ν ε υ μ α», οί Ά1tοκρυφολόγοι 
«Άσ t ρ  ι κον σ ω μ. α». οί Πυ
,θ.αγόρειcι «" Α ρ τ ο  'Ι τ η ς Ψ J -
χ η ς», οί δε Αίγύπτιοι «Κ α» (φω
τε.ι11ό άλλα άόρατο σώμα). 11 ροσε-
1tά,θ.ησα,1 ';(.αι κα,θ.ώρt�αν οί Βιcιλό
γο,ι έ,ρευνηται tις σzεσεις μεταξ / 
των κοσμικών άκτίνων και των ο•.α
φόρων Όιολογικων φαινομένων, καί 
αί 1tροσ1tά,θ.ειαί tω,, έστέφ,θ.·φαν u-
1tό μ.εγ,άλης έπιτυχίας σέ 1tολλο�ς 
συγγενείς κλάοοc1ς. 

Ό Βιολόγος THII3AND σε μ α 
πραγμαtεία τcυ ο•ερωταtαι . «αι ή
πνευματική άνισορροπία, ή δλακεία 
η μεγαλοφυία δεν προκαλοu•Ιtαι. 
και οεν ϊίναι άποτέλεσμα μιας συγ
κρούσ(εως ένός κοσμικοu δλήματος, 
με ενα άπό αύτα τ;α λε-πtα κα: εύ
αίσ,θ.ητα έγκεyαλικα κ�τταρα». 
'Υ1tό την έr.ίοραση των άκτινοδολι
ων, τα γο,νίοια, tά όποία ευρισ-ι.Μ
ται στα χρωματοσώματα του 1tU-

- - , - 1 (! ' ρηνος των κυτταρων τοJ αψ;ιρωπι-
νου όργανισμο3 και α.λλων όργανι
σμων, πα,θ.αίνοJν, έκτος των ':ΙιJ'Ιή
,θ.ων και ψJσιολογικων, άπότομες 
μετα6ολές, με άποtέλεσμα νά 7.Cl

ράγωνtαt άπόγονοι με άνώμαλες 
ίοιότητες, αί όποίες μεταδίδονται 
χληρ0ινομικως. 

Και έπειτα άr:ό δλα cϊιτα οεν -θά 
ηtο 1tαράtολμο να uπο,θ.έσωμε και 
να παραοεχ,θ.ουμJε, δτι αί Υ.οσμ και 
αύtαι άχtινοeολίαι με τους 6ομ6αρ
οισμοuς και την cιει-:;ουtιχη ίκανό
tηtα των 6λ ημάtων tων (-:;ωμcιτ ι-

�, ) 
\ ' \ ' οιων , μ.ε τις φυσιχοχ·ημικες ανtι-

οράσεις, οεν έ1tιδρουν κcιι έπί tης 
ψυχοσωμ.:χτικης καtαστ.άσεως tοίί 
ά,1,θ.ρώ1tου και tων αλλων όργανι
σμ.ων. Π .χ. 'Η εuφ�ρος ψυχικ·η cι,ά
θεσις, το κέφι δπως λέμε, ή ουσ,θ.υ-

, ( ' /) ' ' ' μια η κακοχιε9ια , το εκφραστιΥ.Ο
Υ.αι γελασtό πρόσωπο η to άγέλα
σtο και σκυ,θ.ρωπό, ή σωμ.ατικη οιά
-πλα:σις σύμ,μ.εtρος κσι άρμ.ονική, το 
κάλλος, ή γο,ψεία:, ή δυσμορφία: κ. 
τ .λ . οεν εϊ,1:χι άπο,τέ)./εσμ α της Υ.α
λr;ς 'fj Υ.σκης λειτουργίας του ολου 
φuσι-ολογικοίί εργου παντός όργα:νι
σμοj; "Οπως r.pQCt'i711ϊέpσμε: 

"Α ξ ί ω μ. α τ η ς σ <? ·θ- σ ρ σ ί
α ς τ η ς έ ν ε. ρ γ ε ί c, ς : 'Ανεψέ
ραμ.ε οτι ή uλη άλλάσσει μορφή Υ.α:ι 
κ-:;τάστασ η, άλλα cεν zάνεται. Το 
'ίο ο συμ 6-:;ί•ιει καί με τb άi;ίωμ.α 
της άφ-.9σρσίσς tης ένεργείας, ή ό
ποία λαμtά•,ιε ο•άφο-ρες μορ�ες χω
ρίς νά κστασtρέφεται π:z. ή -διερ
μότης ώς ένέργεια. ή ό-:cοίσ r.ροέρ
χεται ά1tο τά ύλ 1 χά σώμσ.σ, ξύλο, 
Υ.άρδοuνα:, -:cετρέλα: 10 ( άr.οτσμ ιε�υ.α:
τα: της ήλιακης κσί γηγενους ·Υερ
μ ότ·ητο,ς 1 μ.ετατρέr.εται ·σέ Υ. ιν- ητr
κή, Υ.αί αίιτ ί; -:cάλι σέ ήλα,ριΥ.ή, 

\ Ι Ι \ \ \ Ι Ι χ:;,,ι εκειν η σε χ·11μ•Υ.η Υ.α:ι αν.ισ.ρο-
φως . "Εzομ;ε έναλλασσόμε,ιες μοο
φες ένεργείας, αί όr.οία:ι οεν χά
ιrΊτα�. 

Καί είναι φανερό πως ή φυσ�κο
γ·φαή έ'Ιέργεια έξασψαλίζει τ·ι;ν 
Ι.ίπα:ρξη y,α;ι tην οια.ή?

0

φη 
του ύ

λικου σώματος. κα·S.ως ;,.αι τις d.υ
χοδ α\ΙΟ'Ι",ικες έΥ.οηλώσεις κσι ίοιό-
.r;.ε:;. Και εΤνα α:ύ.ές ή ι!ίυ-yαή 

\ ( ' ' / t f και η -πνευμ,:;τ�κη ενεργεια, αι ο-
-:cοίες u.ετα tον ,Θ.ά-ιατο aέ,, 1&:-10,1-

ται, άλλα �Υ • .t'ΙΟδcλουν η κ.ά-που 
άλλο� οιοχεtε.JΟ'Ι't'αι και ε·�ρίσΥ.0'1-
ται. 
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Αύτ� ή ψuχοπνεuμα·ηχη ένέργειcc 
ιiποτελεί μίcc νέcc μορψη ένεργείαι;, 
ή όποία; κατά τοuι; ξίοιiοuι; έπι
στήμονάι;, πuροaοιrεί xccι έλέγχει 
ολει; τιι; .έκοηλώσειι; τηι; ζωηι;, ι
σωι; xccι αύτην την σuνείοηση των 
ζωντccνων &πάρ ξ-εων. 

Αύτο είναι το μεγάλο πρό6λημα, 
το άρκετά ένοιαψέρον χαι :χγνωστο 
σε 'Ι':rlλλοός. 

Ή 'Ενέργεια αύτή, κατά την &
ποψη των έρεuνητων, οιαψέρει ού
σιωοως άπο τις γνωστες μορφες έ
νiε.ργείας οηλccδη την ,θ.ερμότητα, 
τον ήλεκτρισμό, το φωι;; την άτομι
κή, ,θ.ε,ρμοιπuρηνικη χ.λ.π. Διότι, 
οε-ν είναι oυ-re ήλεκτρικης, ου-.ε ή
λεκτρQμαγνητι-χ,ης φόσεως, και 
( προφητεόοuν) ύπο-θέτονν οτι άπο 
την ένέργεια αύτη -8,α έξαρτη,θ.η 
αύτο το μέλλον της άν,θ.ρωπότητος. 

Οί Ρωσσοι έπιστήμονες, εύρι
σχόμfν-οι ύπο την έπήρειccν των ύλι
χων καταχτήσεων, έν τούτοις προς 
τις σχέσεις μεταξιι έπιστήμης καl 
των προ6λημάτων του πνεύματος, 
σuνέ6η νά έπιτύχοuν έκπληκτικες 
άνακαλύψεις. 

Στο Κέντρον έρεύνης του Καζα
κιστάν, οποu γίνονται καl τα πειρά
ματα έξερεuνήσεως του οιαστήμα
τος, Βιοφuσικοι και Βιοχημικοι έ
.πιστήμονες σuνεργάζο:,ιται καl μjελε 
λιετουν .άπο κο,ινου, άπο το 1950 πά
νω στην άνακ.άλuψη του ήλεκ.τρο
λόγου και έρασιτέχνου φωτογράφου 
Σεμιον Κιρλ'ιάν, την οποίαν ώνόμα
σαν «θ:χλαμον Κιρλιάν». 

πρόκειται περι μιας συσκευης 
ύψηλης συχνότητος με την 6οή,θ.εια 

,. ' , , , ' ' ' 

της οποιας, επετυχαν την uπερπη-
οηση των ψροογμων της στερεάς σ-
λ ,, ' ,  f '' ,, 

ης, ωσ-ctε να γινη ορατον το μη υ-
λικον σώμα των ζωντccνων υπάρ-

ξεων, ή λεγόμενη «αυρα» ή ό�ία 
περι6άλλε� σιχν 'ψω-rοστέψccνο κά-θε 
ζωιντα όργανισμό. 

Κατά την -rελευ-rαία 10ε-rία έγέ
νοντο έχτεταμένει; ερεu'ι/Ιει; στην Ά-

. μ,ερικ.ή, και σε παλλά &λλα Ίορύ
ματα 'Επιο--.ημων και 'Ερευνών σε 
ολο τον κόσμο έπι -rης Με-θόοου 
Κιρλιάν. 

Το 1972 συνηλ-θε το πρώτον Σu
νέορ ιον ψω-rο,γραψίας τύπου Κιρ
λι.άν, -ro όποίοιν συνεκέν-rρωσε μεγά
λον άρι�ο έπιστημόνων σuηενων 
κλάοωιν, στο οποίον έγέινοντο έπιο-εί
ξ\ειι; συναρπασηκων φωτο,γραφιων 
και πειραμάτων έπl όργccνισμων 
ζωντccνων ύ'Ιt1άρξεων καl μερών αύ
-rων. 

'Εκ των ιiποτελεσμάτων και των 
πειραματισμών έ,θ.εωρή-θη 6έ6αιον, 
ο-rι ή Τεχνι-χ,η Κιρλιιχν μας έπιτρέ
πει να εχωμε μία άντικειμενικη �ί
κόνα της φuσικης η τηι; σuναισ-θrr 

ματικηι; ύγείας των ζώων και των 
φuτων. 

Στην προοπά-θεια των είοι'Ι!.ων 
να περιγράψουν το πραγματικο αύ
το γεγονός, οίοεται ή άκόλου-θος έ
ξήγησις: Πρόκειται, λέγουν, περι 
είοικης συν.Sήκης, όμοιας προς 
πλασμα άπο ίονισμένα χαι σε οιέ
γερση ήλεκτρόνια και άπQ-rελεiται 
άπο πρω-rόνια και ίσως καl άπο άλ
λα σωματίοια. Ταυτοχρόνως σε αύ
το το ένεργειακο σωμα, οεν περιέ-

, , ' , ,. ν χονται μονον αυτα τα σ�ματια, ου-
-rε πρόκειται περι ένος χαώοους συ 
στήμα-rl')ς. Ε!ναι lνας τέλειος ένο.
ποιημένος κα-8' έαυτον όργccνισμός, 
δ οποίος συιμπεριφέpεται ι�ι; μονάς, 
οημιουργεi fοια μιryνητι"Χια πεοία 
και οιαμορφώνει τα -θε.μέλια των 
6ιολογικων πεοίων. 

Το συμπέρασμα στο οποίον κατέ-

j 
1 
--1 
1 

1 
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ληξαν οί ό1tαοοι' της Μεθόοοu Κιρ
λιαν οέν θά μπορουσε να είναι πε
ρισσότερο· άντικεψίενικο και θαρρα
λέο. "Ολες οί ζωντανές ύπ.άρξεις, 

Ι Υ - ' ' G / ,, \ φυτα, ,ωα και ωινρωπινα οντα οεν 
'j ' / ' ' ειναι μονον προικισ-μενα με το φυσι-

κό σώμα, που άποτελείται άπό α

τομα και μόρια, άλλα ταυτΟ"ι.ρόνως
' \ ' ' -και με αε ν ε ρ γ ε ι α κ ο σ ω μ α». 

\ t ,., ' , t \ το οποιο,1 εχαρακτηρισα'Ι ως το 
αΒ ι ο π λ α σ τ ι κ ό ν σ ω μ α)) . 
Μ' "λλ λ' <1' ' ' ε α α ογια, φνασ::ι�με στον επι-
στημονικο χαρακτηρισμό τ()υ 
(( π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ σ ώ μ α
τ ο ςη, περι του όποίου ώμίλησε ό 
'Απόστολος Π αυλος. 

Οί 'Επιστήμονες και έρευνηται 
σε 'Jt'Ολλές χώρες του κόσμου, όμι
λουν μετά 6ε6αιότητος Π1ερι της ύ-

' � t ' ,,� t ' ' παρc,εως ενος ειοους αορατου μη-
τρας. ή όποία οργανώνει τις ζωσjε,ς 
' Ι ι: ' .,, � ' λ υπαρc,εις και οιατηρει σε ειτουρ-
γία την άνταλλαγη της σλης, που 
μετατρέπεται σε κύτταρα του όργα
νισμοG και τέλος σε ένεργό ζωή. 

"Ε ,.,, ' ' να παραοειγμα και πειραμα: 
�' ,, y- ' t ,., t ' -'-'ε ενα ,..ωον το οποιον ευρισκετο 
στο στάοιc111 του σχηματισμου, έτο
ποθέτησαν στη .S.έση στην όποίa θά 
έφύτρωνε ένα πόο:, ένα έμ6ρυώi3η 
6ραχίονα, παρά τα6τα ομως ό δρα
χίων αύτός έξελίχθη σέ πόοι. Γε
γονος το όπο,ίον ά'!tοοεικνύει οτι ύ
πάρχει ένας σαφης πρρογραμματι
σμός. Δηλαοή, έκεί οπου το διοπλα-

' - ,., � / 1f στικο σωμα του οημιουργουμενου ον-
τος, εχει κα-θορίσει τον σχγ,ματισμό 
ποοιοG, στο σημείο έκείνο, .S.ά φυ
τρώσει το πόοι και οyι χέρι. 'Ένας 
'Αμερικανος Νευρολόγος έξηκρί-

6ωσε την παρουσία σαφι7)ς καθωρι
σμένου ήλεκτρικο-υ πεοίου, στο ση

μείο οπου ελειπε το πόοι μιας σα
λαμάνορας. 

'Απο τις φωτογραφίες και τα 
λλ\ '!: ' ' " πο α αςιο,περιεργα πειραματα, ε-

χομε εκοηλ·η την ζωϊκ·� ένέργεια, 
·ή όποία ( κατά το άξίωμα της ά
φθαρσίας της ένερ-γ,είας) οεν χά
νεται.

Το γε,iικο συμπέρασμα, ε'ναι οτι 
με την 6οήθεια του Θαλ&μου Κιρ
λιάν Υ.ατεοείχθη ή άκτiνο6ολία 
των ζώντων όργανισμων του αν

θρώπου, των ζώων και των φυτών 
που λαμ6άνει χώραν κατά τον θά
νατΙJ'ι, πως άπομακρύνεται άπο το 
'Υλικό σώμα, για να οιασκορπισ{).η 
στον άέρα. 

Τα εύαίσθητα 6ιολογικά μηχα
νήματα, τοιιtοθετημένα χοντά στο 
νεκρό σώμα. οείχνουν την παρου
σία ουναμικων -;τ;εοίων έν οιεγέρσει. 
Και πιστοιιtοιείται με τον τρόπον 
αύτόν ή παρουσία ένεργείας, ή ό
ποί::ι έκπέμπεται άπό το 6ιο1Cλα
στικον σώμα, κατά την ώρα του ά
ποχωρισ-μοG άπό το ζων ύλ:κό σω
μα. 

"Ολχ ::ι�ύτα τείνουν να έπι6εδαιώ
σ-ουν μία άλήθεια και μία πραγμα
τικότητα, που ε'ναι γνωστη σ-:-ον 
ωι.S.ρωπο άπό αίώνων, οτι οηλαοη 
κάτι το ούσιω�ς παραμένει μετ,α 
το'Ι λεγόμενον θάν:tτον. Ή άλή
.S.εια και ή r.ραγματικότης αύτη ε!
ν::ιι ή ((Ά θ α ν  α σ ί α τ η ς Ψ υ
χ η ςη. Αύτο το κάτι χαι ούσιωοες 
'ΠΟU 1Cαραμένει μετα τΟ•Ι .S.άνατον. 
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Του κ. ΘΕΟΔ. ΑΝΤΙΚΑΤ ΖΙΔΗ 

Καθηγητου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τό κοινό 6ομ6αpaίζεται καθη

μεpινα: άπ' ολα τα: μαζικα: μέο-α έ
νημεpώο-εως π,:,ίνω ο-ε χά,θ.ε μοpφη 
6ίας, λ.χ. του άνθpώπου πpός -.όν 
ανθρωπο ( «φόνοι τιμης», άπα1ω-
1ές, aολοφονί�ς) η του άν-θpώπου 
πpός τον �aιο τe>υ τον έαυτο (αύ-

/ 

) � , , - , ('} ' 
τοκτονιες , η ακομα τΟΙU ανvpωπου 
πpος τον άψυχο και τον φυτικό κό
ο-μο ( πυpκαϊες κατοικιών, έμπpη
ο-μοι aασω'Ι). Δυο-τυχως, aεν συμ-
6αίνει το 'ίaιο οταν πρόκειται 1ια: 
τη μοpφη έκείνη της 6ίας που 
στρέφεται κατα: των ζώων ε'iτε ύπσ 
μοpq,ην άπλης κακGμεταχειpίσεως 
ειτε ύπο 'μοpφην έ1κλημ.ατικης 
σκληpότητος, οπως π.χ. ή έ1κα
τά),ειψις ένός ά6οήθητου ζt)ου άπό 
τον άσυνείaητο όaη1ό που του τσά
κισε τα: πλευρά. σΥ.όπιμα. Τέτοιες 
είaήσεις aεν Π'εpνουν 6έδαια ουτε 
στα: ψιλα: των έφημεpίaων, παpα: τό 
οτι ή σκληρότητα πpός τα ζωα 
aεν ύπολείπεται σε σο6αpότητα ά
πό όποιαaήποτε &λλη μοpφη 6ίας 
- τουλάχιστον ά:πο την ψυχολογι
κη σκοπιά. Δεν θυμαμαι ποτέ, λό
γου χ,άpη, να: aιά6ασα στο )Jεπτο
μεpη κατα: Υ.ανόνα ά:π0ιλο.γισμο των

aένapων - ,θ.υμάτων η στρεμμάτων 
μιας πυpκαϊαι; του aάσουι; -ro �6-
σες έκατοντάaει; μικρα: ζωα η που
λια: 6pηκαν το ,θ.άνατο του ά:p"(Ο� 
ψησίματος 1ιατι ηταν άνήμπορα 
να: τρέξουν η να πετάξουν μακρυά. 
Δια6άζουμε πάντα 1ια: το�ι; «είaε
χθείς οίκοπεaοψ,ά1οuς» που κατα
ζ ητουνται, 1ια: τους ζωοκτόνους ο
μως ποτέ. 'Ακόμα, aεν ,9.υμαμαι 
-ποτε να: atά6ασα 1ια: το σκύλο που 
6pέθηκε κpεμαο-μένος μ · lνα κα
λώaιο στο κλαaι κάποιου Μνapου, 
μο.pφη 6ίας που λέει πολυ πεpισ
σότεpα 1ι1α: την Ψυχη του apάστη, 'λ , , ,, t --..<1 , ανη ικου απο ο,τ.ι η συνφ,ισμενη 
ειaηση των έφημεpίaων για: τον ((ά:
νήλικο Χ» που aιέppηξε κ.άποιο 
πεpίπτ-εpο της γειτονιας τcυ ... 

* 

Πάρα πολλοι ψυχολόγοι, κ.ι' ί-
aιαίτεpα ό ap. Β. Λέ6ινσον, ό
μότιμός καθη1ητης της Ψυχολο
γίας τ0ιυ Π α'Λεπιστημίου της Ν. 
Ύόpκηι;, faωσε έξαιpετικη lμφαση 
στα: 6ι6λία του, στη σημαντικη συμ-
6ολη των ζι�ων στη aιατήρηση της 
ψυχικης ύγείας των παιaιων, ά:λ-

1 

1 
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λά καί των έΨηλίχω'Ι. Τό ίοιόχτη
το ζωο, υποστηρίζει. ό ορ. LEVIN
SON, ύποδο·η-�9εί ά'Ιυπολόγιστα τον 
&ν.[.ιρωπο στην έπίλυση πολλίJγι 
π·ρο6λημάτων σχετιχων μ.ε την ό
μαλη Π'Ιευματιχή του wιάπτυξ·η 
χατά τά οιάcpορα στ,άοια της ώρι.
μάνσεώς του. Τό 1tαιοί, λόγου χά-

" tl Τ Ι , 1 

ρη, εχει, οπως ειναι γνωστο, α'Ιtο-
λυτη άνάγχη της άγά1t•ης, στορ
γης χαί cpρο,ιτίοας των γονtω'Ι του. 
'Όταν τά στερείται. ε'Ια μιχρό 
ζωάκι ϊί'Ιαι ή μόνη 'ίσως έλπίοα 
που εχει γιά ν' άνα'Ιtληρώσ·η αύτό 
το χενό. Άχόμα 1tεpισσότερο, το 
παιοί ταυτο'Ιtοιώντας τη'Ι Gπαρξή 
του μ' έκείνη κάποιου άλλου ζων
τανου ο'Ιτος, 1t.χ. του σκυλιου του. 
άρχίζει νά «συμμετέχη» στΟ'Ι «κό-

, ' ' ' ' ' ' σμcω 'Jt"OU εκτεινετα.ι 'lttO Ίtεpα α1t' 

το'Ι «μικρόχοσμο» της οίκο1iενείας 
του. 'Έτσι, ενα σκυλάκι μ'Ιtοpεί ,ιά 
6οη-ι9ήση το Ίtαιοί νά γί11η -;;ιο πρα
κτικο καί 1tιό άνεξ,άρτητο, ξε1tεp
'1ώντας ετσι την έ'Ιοεχόμ.ε'Ιη μονα
ξιά του, άcpοίί μάλιστα ή φpο'Ιτίοα 
του ζώου είναι άπό μό'Ιη της πλή
ρης άΊtασχόληση. Πέρα άπ' αύτό, 
εχ(}ντας άΊtοκτήσει το -παιοl μιά 
«ύπευ-ι9ύνοτητα» άΊtέναντι σ' ενα 
&λλο ζωντανό Ο'Ι, δcη-ι9ιέται στο 
ν,ά γίνη 'Jt"Oλu 'JttO «αύτό'Ιομο)) σ' ο
λες του τίς έχοηλώσJεις, άκόμα 
χαί στο ψαγητο η το οιάδασμ.α η 
το. γενικώτερα σχολικα η σ-πιτικά 
του χα-ι9ήκοντα. 

Γενιχά, ενα ::ώο, κι' iaιαίτερα 
ε'Ια σκυλάκι, μπορεί ια 6οη•9-ήση 
σε μεγάλο 6α-ι9μο το 'Ιtαιοί ώστε 
ν' ά'Ιtοκτήση μια πολu γ�ήσιu.η «αί
σθηση ταυτόη1τος» (SENSE OF 
ΙDΕΝΤΙΤϊ). -�Οσον άφορα τις 
μεγαλύτεριες ήλιχίες, ένα ίοιόχτη-

γ-
_, ' ' _, \ Ι ,ο ..,ωο μ.-πορει κι εκει 'Ια 'Ιtpοσψε-

ρ·η 1tολύτιμη 6οή-ι9εια. Μ1tορεί ας 
'ΙtΟuμε να 6οη-�9ήση τους μέλλοντες 
γονείς να 'ΙtpΟ1tαpασκευασ-�9ουν κα
λύτερα για το ρόλο, τους παρίχο'Ι
τας τ'Ι)'Ι εύχέρ�εια 1tαpακολου-�9ήσε
ως της μητρικης η 1tατριικης 
συμ1tεριψορας του ζώου Ίtpος τα 
,ιεογέννητα 'Ιtαιοιά του. Ή χαρά 
και ή γλυκεια ίκwιοποιηση 'ΙtOU οί
νει ενα εγκυο ζ�Ίο 'Jt"OU γεννά -
και μάλιστα. ευκολα -- μειώνει 
σημαντιχα τη'Ι άγω'Ιία και 't"'fιν κα
τά-Ε.ιληψ·η 'lt"OU 'Ιtpοκ7 λϊί ,-;ο,λλες ,pο
pε'Ι ή έγκυμοσύνη ;,,σι ή λοχεία. 
Τέλος, ε'Ια ζώο μ'Ιtοpεί άκόμ.α χιαί 

\ · t Ι , , Ι \ 

να υπ,οκαταστηση εν αναγκη το 
'Ιtαιοί σε ατεΥ:Ι<Υ ζευγ.άp α ΠΟU για 
το'Ι αλψα η δητα λόγο ε''Ιαι wιί
κχ'Ια ,ιά υίο-ι9ετήσουν ε·ια παιοάκιι. 

Άπο τη'Ι αΛλη μεριά, εΤ11αι ά
'Ι�:J.ψ ισδήτητη ή 6οή-�9ει<1 'ltOU μπο
ρεί να προσψέρη ενα ζώο σ' ενα 
μοναχικό, ά-ιήμπορο, η τυψλο έ11ή
λι;,,ο. Ύr-άρ-χουν χιλι,άοες συγκι'Ιη
τικα 'Παpαοείγμ<Υτ-χ άψοσιώσεως 
σκύλων σε τυψλοuς άψέντες, ώστε 
·ια μη -χρειάζεται κι.' αλλη άνάπτυ
ξ η έοω.

* 

Κά-ι9ε μεγάλη. σύγχρονη μεγα-
λούπολη, μ.ε την άσυγκράτητη, 
κρύα οiκοοομ.ικη - τεχνοκρατική 
της άνάπτυξ η, άλλα καί ά'Πομό'Ιω
ση. γε'Ινα wιαμq;ιισδήτητα πολλους 
μοναχικους άν-i9pt)7iOUς 'ΠΟU περ
'Ισ.'Ιε ό:μέτρητ-χ μερό,ιυzτα με μο
ναξιά, άπογοητευμένοι άπ' τ·ην άν
·9-ρώπινη άοιαq;ιορία. Ή άψcσίωση
και ή q;ιιλία ένος ζι:)ΟU εί'Ιαι λοι
ΠΟ'Ι ή μό'Ιη έναλλσκτικη λύση που
άr-ομέ'Ιει για ν' ά-πaτρέ(]ιη αύτη την
κατηγορία των άν-ι9ρώr-ων ά;:ο έ,1-
οεχόμενες πρά!;εις δίας κατά τω11 
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συνανθρώπων τους ( ε1κλημα) η 1 

το σiινηθέqτερο, κα-rα τοίί έαυτοίί 
τους ( αύτοκτονία). 'Ακόμα, ή ά
νεκτίμητη φιλία και ή ζεστη συν
-rροφιια. ένος ζώου μπορεί πολλες 
φορες νια: άποτρέψη τη νευρικη κα
-rάπτωι;η, την κατάθληψη η την 
μελαΎΧολία που παρατηρ'εϊται σε 
μερικους · άνθρώπους μετα το χα� 
μο ένας πολυ άγαπημένου προσώ
που. 

Μα: πάνω . άπ' ολα. ποιο αλλο 
πpαγμά άπο την ίaιοκτ·ησία ένος 

,,., ' , 1 ζ' τρυφερου κι αφcσιωμενου ωου 

μπ0ιpεί να οιΜξη σ' ένα παιaiκι 
καλύτερα, όμαλώτε,ρα Υ.αι φυσιο
λογικώτεpα άπο όποιοaήπο.-.ε μπερ
οεμένο πατρικο η μητpικο λογύ
apιο, κατα κανόνα άaέξιο, τα σο

δαpώτ1ερα γεγονδ-rα -rης ζωης, ο
πως το σέξ, ή έγκυμοσύνη, ό το
κετός, ή άppώστια και ό θάνα
τος; 

ΘΕΟΔ. Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΗΣ 

Έπιμελητης Ίατpικης Σχολης 
Πανεπιστημίου 'Αθη'Ιων. 

(Κοθryμερινή, 9.10.76) 

το nεpιεχόpεvοv του Hqpύypuιoe vό yίvq ΗοιvωvιΗον 

Του Μητροπολίτου Περιστερίου Κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Ό σημεpινος είοικα ό μεταπο,λεμι
κος αμδωνας οεν μπόρεσε ν' άντα
πο'Χ.pι-θεί στις με-rάλες άπαιτήσεις 
τοίί κοινοίί, που ολο και περιμένει 
να «άνανεω-θεί» και το κήpυ"fμα, ο
πως το -θέλοον οί καιροί. 

π '  
' λ' ι�' pοκειται για πε ωpιο νεμα. 

Π pό6λημα. νlσως κι αύτος είναι" , 
' ' , ' λ' ' ενας απ τους σοδαpους ογους που

aεν θίγεται. 

•*• 

Το κήρυγμα aεν είναι οόγμα. 
Και πρέπ�ι ν' άνανεώνεται και ν,α: 
προσαρμόζεται στο κλίμα των ή
μlεpων του και να εΤ.ναι τόσο ζων
τανό, ωστε να πηγάζει μέσα άπ'

\ ' ' \ , την κοινωνια και να καταπιανεται
με τα: πpο6λήματά της. Άλλιώτι
κα γίνεται ξένο κι' άπόκοσμο, l
νας άπόηχος περασμένων γε�εων. 
Ό Κύριος δγαίνοντας στο οημό
σιο κήρυγμα · μέσα σε μια τυψ_λη 
και φανατικη ραδδινικη -θεολογία,
,, \ ', ' , ' , εσπασε το ανουσιο αυτο -φpαγμα,

με την καινούργια πνοη της οιaα
σκαλίας του. Π pοχώpησε, άκόμα 
και σκανοαλίζοντας, και δεν ύπο
χώpησε. Ξεχώpησε το ζυμάρι Υ.αι 
το προζύμι του άπ' έκείνα τω,ν Φα
ρισαίων. Και ζήτησε άπ' -.ους μα
θητές του ( κι άπ' τους σημlερινους) 
ν' άνοίξουν καλα τα μάτια τους: 
«Όρατε και προσέχετε άπο της 
ζύμης των Φαρισαίων και Σαοοου
καίων ... Συνηκ:χν οτι ούκ είπε προ
σέχειν άπο της ζύμης τοίί. αρτοιι·, 
άλλα: άπο της οιοαχης» έκείνων 
(Ματ-θ. 16, 6 και 12).

Τα δήματα 'Εκείνου άκο,λού-θη
σαν και οί άπόστολοι. Μίλησαν 
προς τον τ'ότε οϊες:,-θαρμένο κι α
πελπισμένο κόσμο ώς φορείς «και
νων οαιμονίων,>. 'Ανταποκρίθηκαν 

' � 'ψ - λ - \ "λ . ' στη οι α των αων Υ.αι ε υσαν τα 
μεγάλα κι άσήκωτα Μρητα μακρο
πρόθεσμα, άλλα και δραχύχρονα ά-
. ' ' , ι� '  'Ανακουφησαν τους αννρωπους. 
πάντησαν -θετι¼α στη'Ι &ρνηση . κι 
άρνή-θ ηκαν να «συσχηματ ισ-θοίίν». 
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vΕτσt δε δίστασαν να χτυπήσου ι
\ \ '� f Ι ,ι 

την κοινωνtκη αοικι.α, το ανισο κα-
τά κει:ραλη εiσόδημα, -θα λέγαμε. 

, f rΙ
Ε 

, φραστι.κα σημερα. « καστος γαρ 
το iΌιον δείπνον προλαμ6άνει ( μη 
λογαριάζοντας το,ι ι:ρτωχο) έν τ<J) 
φαγείν, και ος μεν πεινά, ·ος δε 
με-θύειη (1 Κορ. 11, 21). Και 
τά έργατουπαλληλικα -προ6λήμα
τα δεν άψηκαν άσuγΥ.ίνητοuς τους · 
-πρωτ·εργάτες του χριστιανι�-<.ου ·,<,•η-
ρύγματσ,ς: «Ίο�υ ό μ,.σ-θ,ος των 
έργατων, δρ(}'Ιτοι:ρωνεί ό ά-π. Ί,:.f_ 
κω6c,ς, των άμησ,:fντων ( -που -θέρι
σαν) τάς χώρας uμων (τα έκτε
ταμένα χωράφισ σ::>:ς), ό ά-πο:;τε
ρημένος ( του ό-ποίου τά δικαιώμα.-α 
τα κρατήσατε, τα καταχρασ-θήκα
τε) άι:ρ' uμων κρ,:χζει και 6οαι 
των -θερισάντω'Ι ( κά,θ.Ιε άδικο:.>μέ
'ΙΟU) είς τα φτα Κυρίου Σαδα<'u-θ, 
είσεληλύ-θασιν» ('Ιακ. 5, 4). 

Και τα -πατερικα κηρύγματα, ϋ
στερα ά-π' τα ά-ποστολικά, άκολου
-θουν τ' άχνάρια τcυ 'Ιη:;ου και 
των 'Αποστόλων. Ένδεικηκα δυο 
σημεια. VΕχοuν τα κηρύγματά τους 
τόση -προσαρμοστικότητα, ώστε ζω
γραφίζουν τις τότε κοινωνίες και 
τις γιατρεύουν. Ό Μέγας Βασί
λειος σ' ενα λόγο του, έλεγε: 
ccΠοια, εί-πέ μοι, σαύτcυ; Πό-θεν 

· λαδων είς τον 6ίον είσηνεγκα.ς;
ούχι γυμνός έξέ-πεπς της γαστρός;
ού γυμνός είς την γην έ-πιστρέψεις;
Τα δέ παρόντ-χ σοι -πό-θ-εν ;η ( Λό
γος ccΚα-θ-ελω μου τας ά-πο-θήκας
κ.τ.λ.η). Ό Χρu:;όστομος -πάλι,
γρά<?ει: «Και ό λόγον lχων και ό

1 1 1' tf , 

χρηματα κεκτημενος, οιον οτι ε-πι-
στεύ-θ-η δεσποτικά και ούκ lστιν
αύτοίί μ η κ α τ ε χ έ τ ω α ύ τ α

' ' - (Σ ' Α' ' -π α ρ ε α u τ ω» την -προς
Κοριν-θ-. όμιλία 10η). 'Όποιος, λέ-

' 
γει ο ι. πατέρας, εχει το χάρισμα 
του λόγου και εχει άποκτήσει χρή
ματα, γιατι του τα έμπιστεύθηκε ό 
Θ'εός, και δεν του άνήκοuν, να μη 
τα κρατά ( το λόγο και τα χρήμα-

) ' � , λ 
, ' τα για οικο του ογαριασμο, σαν 

να ·ηταν δικά του. Οί Πατέρες σu
χνα 6ροντοι:ρωνουσαν, πως 3,τι ε
χοuμε -παραπανιστα πέρα άπ' τια 
χρειαζούμενα γιά τις ά,ιάγκες μας, 
άνήκοuν στους φτωχους κι έμείς 
καταχραστικα τα κρατάμε στην 
κατοχή μας. 

Οί γραμμές·αύτές δεν είσηγουν
ται - ,θ.ά 'ταν χ(}'Ιτρη -παρανόηση 
- το σημερινό -περιεχόμενο ο:οίί
χριστιανικου κηρύγματος να ξεφύ
γει ά-π' τη διδασκαλία της πνεu
μ.ατικης, ·ηθικης Υ.αι της σωτηρίας
μας μέ τη μεταφυσική τους δια
στάσε1,ς, 'Όχι. Άλλα λέγουν κάτι
&λλο, μάλλον -προο-θέτοuν, 3τι νά
μη άγνοει, έξίσοu να το,,,ιίζει και
καμιά φορά να 'Προτάσσει τά θέμα
τα -που ά-πασχολουν 6ασανιστικά το
ση(Μρινο &-ιθρω-πο. Κατα έ-ποχές
και 1rεριόδους όρισμένος κύκλος θε
μάτων και -προδλημ.άτων είχαν -πάν
τα την -προτεραιότητά τους. Αύτη
τ'tίν άληθεια. την νομοτέλεια, ξε
χάσαμε και 6ρεθ•�y.αμε μακρια ά-πο
την -πραγματικότητα. έΥ.τΟς τόπου
και χρόνου.

Μ- 'λ e. ( ' , , ας προκατα αο:;r:,ι και νεες ε-
πέρχονται) άνακατατάξεις και ρα
γοαιες έξελίξεις σ' 3λοuς τους -ιο
μεις της ζωης. Κυριολεκτικα τα 
'Π'iντα ρεί, Μάλιστα u.έ καταρρα
κτώδη γρηγοράδα .. Ό αμ6ωνας θ' 
' ,., ' \ \ Ι \ \ 

αγνοει αυτες τις τασεις και τα 
, , Θ' , ι:' συγχρονα ρευματα. α μεινει ςε-

νος κι άμέτοyος; Δε -θ-α δc:)σ/ει τις 
' , , ' λ' χριστιανικες απαντησεις και υσεις 

στ' άγων ιώδη έρωτήματα: Χρω-
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σ-.� ό αμ6ωνας ν,α 1tαίρνει ,θ.έση .. 
Τη ,θ.έση -.ου Εύαγγελίοu με το 
1tλα-.u 'Ιtνευμα, με -.ην 6α,θ.ιαJ άν
,θ.ρω1tια '7tOU -.ο χαρακ-.ηρίζει. Ό 
ιh. π έ-.ρος σuνισηχ σ-.οuς aασ-κά
λοuς -.ου λόγου: «'Έ-.οιμοι άεί προς 
ά 1t ο λ ο γ ί α ν 1tανi-ί -.φ αί-.ουνη 

· ύμας λόγm περί -.οίς έν ύμίν έ λ
π ί a ο ς» (1 Πετρ. 3, 15) ... Αύ
-.ον τον λόγο -.ης έλ1tίaας -θέλει ν'
άκούσ,ει ό σημερινος αν,θ.ρω1tος.
Δ' !: , ,. 11. ι • ΊΙ� εν ςερω αν ορισκοuν οι σκε-rrις
αύ-.ες 1tpό-θυμα αύτιά, κα-.α -.ο «ό
εχων ώτα άκοοειν, άκοuέ-.ω» !

Ό Μητρ01tολίτης Περισ-.ιρίοu 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

(Βημa, 29 8.76) 

Ό «πολιτικοπηιημένος» 
άνθρωπος ΚCJ ι

μερικοl κληρικοί 

Του κ. ΣΠ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

· Πολλα ά-πο -.ά έκκλησιασηικα
σύ-rχρrJνα aημοσιεύμα-.α έίναι γεμα
-.α έμπά,θ.εια, κακ01tισ-.ία. Τρ:�μά
ζεις δταν -.α διοοδάζεις καJ. ψάχνεις 
να 6ρης ένα 1χνος άγάπης. Π ου-θε
νά! Φο6ερα κείμενα που έκδηλώ
νούν ολα τά ά1tω-θημένα των συν
-.ακ των -.ους. 

•*• 
'Ισχυρίζονται πi>ς μόνον αύτοt 

μ1tορεί να ύ1tάρχη καί σε αύτο,θ.εω
ρούμ,ενα μέλη -.ης Έκ)(,λησίας, ποu 
τοuς λεί1tει ή άγά1tη. Π ιστεύοuν σ' 
δλα -.α αλλα έ)(,-.ος ά1tο -.ην άγά1tη, 
έκ-.ος ά1tο -.ο «εν οδ εστι χρεία)). 
Κανείς λοιπον aεν πισ-.εύει στο

θεό, δ-.αν aεν -.ον άγαπα μέσα ά1tο 
-.ην προς -.ον πλησίον ά1άπη>ι. 

:. 

Οί φανατικοί δεν Ψάχνοιw νά 
6ρουν η να κάνουν 1tισ-.ούς, άλλα 
α1tιστοuς καί άν-.ίχρισ--.οuς. 'Όλους 
δσοι είμασ--.ε εξω άπο -.ον κύκλο 
·-.ους, εξω ά1tο -.ην άγέλη μας 6γά
ζαuν σκάρ-.οuς, «μειωμένης· χρι
στιανοφροσύνης» δπως -θα 1ράψανε 

, , '11\ . r σηχ πισ-.οποιητικια -.ους, αν ειχαν 
κα-.αφέρει να έδραιώσουν το κράτος 
της Έλλάaος -.ων 'Ελλήνων Χρι
στιανών. 

Σ π rΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟr 

( Καθημερινή, 18.8.76) 

Διαθρησκεuτικότης 
και μισαλλοδοξ{α 

Σε σχόλιο της «Βραδυνηςη γιά 

πισ-.εύοuν σωσ-.ά καί δλοι ο1 άλλοι ί 
&ν δεν είμαστε α1tιστοι, είμασ-.ε ν 

-.ουλάχισ-.c111 αίριε-.ικοί. Π ολu όρ,θ.α 
1ράφει ό Βασίλης Μουστάκης, δια
πρεπης -θεολό-rος: « Π ίσ-.η που με
τακινεί δρη εfναι καί ή πίσ-.η ένος 

... ,.,, 

α,θ.εου σ' ώρισμένα !δανικά. Π ίσ--.η 
ποu μετακινεί ορη είναι και ή -πίσ-.η 
έ',)ος 'αίρ·ετικου σ-.ις πλ��ρές -.ου 
δοξασίες. 

Π ίσ-.η λοι1tον ποu με-.ακινεί ορη 

1 
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τά γεγονότα τοίί Λιοά'Ιου έοημο .. 
σιεύ,θ.η και το σκίτσο αύτό: 

'Αναγνώστης της έφημερίοος ά
γανάκτησε: «Τι φο6ερο κατασκεύα
σμα ι.Ι,ιαt αύτό; Τι μποιρεί νά ση
μαίνη ή έπτάφωτος λυχ,ιία, με ένα 
σταυρό, ό όποiΌς εχει στην κορυφή 
του τήν ... ήμισέληνο; 

Ό άρμόοιος συντάκτης της έφη
μερίaος εaωσε την έξήγησι οτι 
πρόκειται, άπλούστατα, γιά το εμ-
6λημα των Παλαιστινίων τοίί Λι-
6άνου. 

Είκονίζει - έκ τω,1 &νω προ.ς 
τά κάτω - τά τρία κυριώτε.ρα 
-θρησκεύματα των ά-1,θ.ρώπω,1 αύ
τω,1, κατά σειρά μεγέ,θ.ους τοίί 
ποιμνίου. 

Και προσέ,θ.εσε : cco αναγ11ώστης 
μπορεί ,,ά ε!ναι -�συχος οτι οεν πρό
κειται περι ή-θ-ικης ύποστηρίξεως 
προς την Τουρκία... Ή οε ιlερά 
Σύνοοος, της όποίας ζητεί την σύ

γκλησι, για να ληφ-θ-οίίν μέτρα εχει, 
ας έλπίσουμε, πολυ σο6αρότερα 
εργα!» 

EfKAPj/El ΕΥΧΕΣ 

r ΙΑ το ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 

1977 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Hyoseris Rαdίαfα* 

Καλημέρα Hyoseris 
πρωϊvη δόξα τοίί δρόμοv-

. ποίί εΤχες πάει, . ποίί ελλειπες τόσον καιρό 
καi πρόβαλες εξαφvα άπ' τό πορτάκι της τσιμεντένιας σοv 
κατοικίας - άιφάτητη φλόyα 
vcχ χαιρετίσης τόv κόσμο. 

Φοροvσα άκόμη τό χειμωνιάτικο povxo μοv, 
κάτι εyvοιες, βοvερά περιστέρια θαvάτοv, 
μοv φράζαv τη θέα 
καi μόλίς σ' εΤδα σάv vά φωτίστηκα 
καi σταvροκοπήθηκα μπρός σοv. 

ΕΙχες άκούσει εσύ άπό μακρvά 
τό φτερωτό σάvδαλο Έκεωης 
v' άvαριπίζει τόv κόσμο μ' ελπίδα 
ΕΤχες άκούσει τό νικητήριο τραyούδι της 
κι' άνοιξες άφο�α τό πορτάκι της τσιμεντένιας σοv 
φvλακης 
vά προϋπαντήσεις τόv ερχομό της. 

Hyoseris Radiata σοφή,! 
Έyώ μόνον άπό τό ήμερολόyιό μοv μπορω 
vά πληροφοροvμαι τώρα τέ rοια μηνύματα .... 
Έyώ μόνον άπό τό θερμόμετρό μοv .... 
Ώ, εκείνες οί εyvοιες, τί εχθρικό σμηvος. 
τi άδό:μαστο τείχος θαvάτοv. 

* Βοταν. Μικρή πόα μέ κίτρινα. ανθη.
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ΕΙΣΕΡΧΕΤ ΑΙ ΣΤΟ 22ον ΕΤΟΣ 

Ή έτησία συνδρομn 197 7

θά είναι Δραχ. 150 

αν ι<αi δλαι αί έι<δοτιι<αi δαπάνα, 

ούΕάνοvται συνεχωc 

ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΤΩ ΡΑ ! 

θά είναι μιά ύπnρεσία πρόc τό 

περιbδιι<ό, πού μοχθε ϊ γιά σαc 

Μ Η Ν  ΑΝΑΒΑΛΛ Ε ΤΕ ! 
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FRIEDRICH HOELDERLIN (1770 - 1843) 

Ό "Α ν θ ρ ω π ·9 ς 

Μόλις σου άνάβ�vσαν άπ' των νερων τά βάθη, ώ Τη, 

των νέων βοvνων οί κορυφές καί μυροβόλα 

άνάπνεαν, με δάση αίώνια, όλόχλvα κεντημένα, 

μες του θολού του Ώκεανοu τήν άyριάδα 

τά πρωτα όλότερπνα νησια καί χαρωπα τό μάτι 

του Θcou - 'Ήλιου άτένιζε τά νιόβλαστα φυτά, 

τέκνα της · άναιώνιας νιότης του, 

όλόyελα άπό σένα νά yεννιοuνται. 

Καί στο πιο ώραίο άπ' τά νησιά, δποv τό αλσος 

μέ τρυφερή yαλήνη ό άyέρας περεχοuσε, 

κοιτόταν κάτ' άπ' τά σταφύλια, εναν καιρό, μετά άπό νύχτα 

χλιαρή, μες στης αύyης τό θάμπος yεννημένο 

μητέρα Γη, τό πιο ώραίο απ' τά παιδιά σου! 

Καi yνώριμο τό βλέμμα στον 'Ήλιο-Πατέρα 

άσκώνει τό παιδί κι' άνήσvχο διαλέyει, ρόyες 

yλvκές άποζητώντας, yιά βύζαστρα του τό κλημα 

τό ίερό καi yρήyορα μεyάλωσε, τόν σκιάζουν 

τά ζωα, yιατi ,δμοιος μ' αύτά ό άνθρωπος δεν εΙναι 

καi μήτε έσι:να ούδέ καi τοϋ Πατέρα μοιάζει αύτός, 

yιατi μοναδικά κι' εξαίσια τοϋ Πατέρα του 

τήν άτρομην, άyέρωχη ψυχή μέ τή δική σου 

ώ Γη, τή μελαyχολική ήδvπ6:θεια συνταιριάζει. 

της Φύσης, της μητέρας των Θεων, τό Παν πού κλείνει,, 
λαχτάρισε νά μοιάσει αύτός! 

'Από της όχθης σου τήν ,μοσχοβολισμένη χλόη 

ό ανθρωπος τόν δρόμο τόν άνάνθιστο θά πάρει 

κι' αν. λαμπυρίζει άπό χρυσούς καρπούς, 

ώσάν πολύαστρη νύχτα, ό κηπος σου, δμως 1 

j 

---------------------� 
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στα όρη αυτός λαyούμια ανοjyει καί στα σκότη ψαχουλεύει 
απ' τοϋ Πατέρα απόμακρος τό αίθριο φως, 
απιστος καί στόν 'Ήλιο-θεό, τούς δούλους πού καταφρονεί 
καί τή φροντίδα αναyελάει. 

Γιατί πιό λεύτερα τοϋ δάσους τα πουλιά αναπνέουν 
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παρ' δτι δ ανθρωπος, πού αλαζονικά τα στήθη του σαλεύουν, 

κι' οποιος τό, ζοφερό τό μέλλον ανιχνεύει θά iδεί 

άκόμη καί τόν θάνατο καί μόνο αvτός θά τόν φοβαται. 

κι' αρματα ένάντια σ' δλα πού σαλεύουν 

μέ επαρση πάντα περίφοβης άσκώνει δ αιιθρωnος 

Μές στή διχόνοια φθείρεται καί της εipήνης 

δ τρυφερός ανθός, καιρό, δεν λουλουδίζει. 

'Απ' δλοvς τούς συντρόφους του στή ζωή 

δέν είναι δ πολvπροίκιστος; 'Όμως ή Μοίρα, 

μέ πιό παράφορη άκόμα δρμή, τα πάντα iσοπεδώνον,ας, 

άδpάχνει κι' άπ' τόν Δυνατό τό φλοyισμένο στηθος ! 

Μετάφραση. ΒΑΣ. Γ. ΛΑΖΑΝΑ 

* 

Προσευχη τηc Νύχτας των Χριστουγέννων 

Δεηθώμεν δπwς ίσχυς καl θάρρος δοθη είς πάντας τους 
εργαζομένους δι' ενα κόσμον λογικης καί κατανοήσεως καί 
δπwς τό άγαθόν, που φwληάζει σε κάθε άνθρώπινη καρδιά 
κραταιwθη ήμέρα με την ήμέρα. Ε'ίθε οί aνθρwποι να καταστουν 
ίκανοl νά διακρίνουν δχι δ,τι τους χωρίζει, άλλα δ,τι τους 
ένώνει. Είθε κάθε παρερχομένη ωρα νά προσεγγίζη πρός την 
τελικη νίκη, δχι ένός εθνους εναντίον έτέρου, άλλα του άνθρώ
που κατα τών ίδίwν αύτου παθών καl άδυναμιών. 

Τ ό άληθες πνευ μα τών Χριστουγέννων - ή χαρα του, ή 
όμορφιά του, ή έλπίδα του καί, ύπεράνw δλwν, ή πίστις του 

- είθε να ζη εν τQ μέσ½) ήμών καl να μας χαρίζη την ευλογία
της είρήνης-για να κτίζwμε καl να άναπτvσσώμεθα, να ζουμε
σε άρμονία καl με συμπάθεια για τους aλλους, καί να σχεδιά
ζwμε τό μέλλον με εμπιστοσύνη.

(Ne, York Life. Insurancρ Co) 
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Είοαyωyή 
, 

ειι: 

'Επίκεντρον πάσης γνώσεως και 
πάσης σοφίάς, το κυρίως 'Έργον 
τοίί έπι της Γης -ένσαρκωμένου ά
τόμου, εΙναι ό "Αν-θρωπος. «Πάν
των χρημάτων μέτρον αν-θρωπος». 
Δια της έμπεριστατωμένης γνώ

,σεως τοίί άν-θρώπου, aυνάμε-θα, 
6άσει τοίί Νόμου της 'Αναλογίας, 

' , ' , Κ' να γνωρισωμ.εν τοσον το,ν οσμον; 
οσοιν και αύτον τον Θ'εόν. 'Εκ τού
του _συνάγεται ή τεραστία σημα
σία την όποίαν εχει ό αν-θρωπος 
μέσα είς την Φύσιν, άποτελων τον 
συνδετικον κρίκον , Ούρανοίί και 
Γης, Θεοίί καl Δημιουργίας. Δια 
τ�u άν-θρώπου aημι�υργείται ό πο-
λ , , f 'λ ,, " ,ιτισμος, τοσον ο u ικος, οσον και
ό πνευματικός. ε!να� άρα ό φορεuς 
τοu Π ολιτισμ.οϋ έν γέν),ι. Χάρις 
είς τον αν,9-ρωπο,ν έaημιουργή-θη
σαν αί Τέχναι και αί Έπιστημαι, 
αί όποίαι συνέ6αλον είς την 6ελ
τίωσιν της Φύσεως και των συν
-θηκων aια6ιι�σεως αύτο�, άλλα 
χιαι είς πνευματικα έπιτεύγματα 
τα όποία έξύψωσαν τον &ν-θρωπον 
είς ύπερτι:χτας σφαίρας. 

Ή άλη-θης πρόοaος τοίί άν-θρώ
ποu σχετίrι$ται με την πραγματι
κην έξέλιξιν των πνεuματικων ά
ξιων και με την έπέκτασιν της 
έλευ-θερίας του, οχι aε �πλως με 
την τελειοποίησιν η πολλαπλασια
σμον των έργαλείων του και την 
ά-θρόαν έκμετάλλευσιν των πόρων 

- --
---

---
-- -

' 
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τήu Μυητικήv 
Του ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ 

της Φύσεως δι' έγωιστικοuς σκο
πούς, έπι τ<ϊ> τέλει αύξήσεως της 
ύλικης του Μμαρείας κα: άνέάε
ως. Ή καλοπέρασις, ή είίκολη 
ζωή, ή εύμάρεια, δεν φαίνεται να 
είναι και τόσον συντελεστι')(,αι . 
είς την πνευματικην έξέλιξιν, το

αύτο aε aύναται, aυστυχως, να 
λεχ-θ� και aια την ύπερ το μέτρον 
aυσπραγίαν, δια την στέρησιν των 
μέσων aια6ιώσεως. Οίίτε η άφ-θο-
' 'λλ' " ' ' )' ' νια, α ουτt ')(.αι η στερησις α-

φήνουν τον αν-θρωπον άπερίσπα
στον δια ν' άκολου-θήσυ τον aρ6-
μον του και να έπιτύχυ τοίί σκο
ποU του έιπt ·της Γη;, '7t'OU είναι ή 
άνάκτησις της έλεu-θερίας του, 
ητις ίσοδυναμεί προς την Γνωάιν, 
την 'Ισχuν και την· ή-θικηιν Τε
λειοποίησιν. Ό πραγματικα έλεύ
-θερος αν-θρωπος aεν είναι δqίίλος 
της Φύσεως και των δυνάμεών 
της, ουτι� το άδύναμον παίγνιον 
των νόμων τοίί Μοιραίου Υ.αι τοίί 
Π επρωμένοu, άκόμη ομως όλιγώ
τερον των ίδίων του πα-θων, έλατ
τωμάτων και άτελειων. 

Ό Έσωτερισμος άπ�ίaει 6α
σικην και κεντρι')(.ην σημασίαν είς 
, , "Α (\ ' τ,ον παραγοντα ννρωπος και 

δια τοίίτο μελετ� την φύσιιν του. 
και τας δυνατότητας έξελίξεως 
κα-θ' ολον το πλάτος και μηκος. 
Ό 'Εσωτ!ερισμος δεν άντιλαμ6ά
νεται τον αν-θρι,)πον οίίτε ώς ')(,υ-

Ί 

- -- - -- --

--- ---
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ρι'α , ·ι: , Σ' ρχον και ε'-οουσιαστην του υμ-
παντος, ουτε ώς κόκκον αμμου
, 'ι: , 'Ε' ' ωια'-ο ιον σημασιας. αν περ ι6αλω-
μεν οια συν-θετικου δλέμματος και "' ' ' - ' οια ψωτισμενου νου, τους γενικω-
' ' ' ' , τερους νομους και εκο ηλωσεις 

της Φύσεως, -θ,α οιαπιστώσωμεν 
οτι ό "Αν-θρωπος άποτελεί στα-θ,-' \ , ' μον χαρακτ·ηριστικον εις την Δη-' 

λ ' tl " \ μιουργιαν, π ην ομως ουτε την 
άρχή'Ι, ουτε και το τέομα της 
κα-θ' ολου έξελίξεως της ζωης. 
Προ αύτcυ, ύπάρχου'Ι άτελέστερα 
λ' \ ζ~ ' / \ π ασματα, τα ωα, τα φυτα, τα 

όρυκτά, ύπερ αύτον ομως ζουν 
και ένεργουν ώcrαύτως ύπέρτερα, 
άγνότερα, σοψώτ'εpα οντα 7.ύτου. 

Κύριον εργον, κατα ταυτα, και 
σκοπος του Άν-θρώπου έπι της 
Γης εi'Ιαι: Π ρωτον, ή γνώσις 
του ίοίου του έαυτου, του άγ'Ιώ
στο τούτου οντος. Δεύτερον, της 
Φύσεως και ·ή άΥ.pt6·ης τήρ•ησις 
και έκτίμησις της -θέσεως του 
άν-θρώπου έν τ� Δημι,ουργί�. Τρί
τον, ή οιερεύνr,σις των crχέcrεων 
αύτου μετα των αλλων οντων, έ
πι τιj') τέλει άρμονικης και ά'Ι::ι:
γωγικης οι' ολους συνεργασίας. 
Τα τρία ταυτα εργα του άν-θρώ
που. άντιπeοσωπεύουν ίσαρί-θμους 
δραστηριότητας. ας είπωμεν Έ
iιστήμας, αί όποίαι άποτελουν την 
κα-θολικην 'Επιστήμην του Άν
-θρώπου. Ή πρώτη -θα ήούνατο να 
όνομασ-θ� Άν-θρωποσοψία, ή δευ
τέρα 1Κοσμοσοφία και ή τρίτη συν
·9-ετικη - η έσωτερικη Κοινωνιολο
γία. Αί τρείς αυται έ-π) μέρους
Έπιστημαι, οεν πρέ-πει νά -θεω
ρη-θουν ώς ((είοικότητες» κατα
την σημερινην iννοιαν, άλλ' ώς
τρία κ·εφιάλαια άλληλένΟ,ετα καl 
άΟιάσ1tχ-στα τ'ης μονα·Οιχ'ης χ�! 

κα-θολικης 'Ε-πιστ·ήμης τcυ Άv
-θρώπου. 

Ή γνώσις του Άν-θρώπου οε'ι
"'- Ι \ ' 0 ,..,, ' \ ' ουναται να επιτευχν'Ω εαν εκ πα-
ραλλ·ήλου οεν άντλήσωμ.�ν · οιοά
γματα άπο τ'Ι]'I Φύσιν και τον Κό

σμον, ΟJόε σκοπον -θα είχε,; ·ή 
' λ' , ' "'' , ' τοιαυτ·η μ.ε ετ·η, 1;,αν οεν εψ·ηρμο-

'ζοντο τα συ'ΙαΊ,8έντα πορίσματc, 
' ' - ' () ' / επι τω,; ωιvρω-πινων συγκροτ•ημα-

' -των Υ.σι, κοινω,1 ων. 

• Αξία καl ύψηλη καταγωγή

του άνθρώπου 

Είς το·ι έρμητικον οιάλογον 
«Άσκληπιος» άποκαλείται ο αν
-θρωπος ε·ι μέγα -θαυμα, αξιο,ν σε-
6ασμ.ου και έκτιμήσεως. Διότι 
-προσαρμόζεται είς τ·ην -θείαν Φύ
σιν, ώς έαν ·ητο ενας -θεός. Είναι 
συγχρό,ιως οίκείος προς το γέ,ιος 
των δαιμόνων, γιγνώσκων οτι -τρο
έρχεται έκ της σύτης π·ηγης· -πε
ριφρονεί το μέρος έκείνο της ψύ
:J"εώς του, το όποίον εiναι άπλως 
και μό-ιον ώι-θρώπινον, οια νά 
-προσκολλη.9-� κατα μείζονα λόγον 
r.ρος το -δ\είον του μέρος. π όσο•ι

ή ώι-θρωπίνη 9ύσις είναι έπι.τJχες 
μίγμα! Γνωρίζει. οτι συγγενείι?ι με 
το ούράνιον πεδίον, συνδέεται οιά 
οεσμου άγάπης άνατείνει τους όψ
θαλμους προς τον ούρανόν. Αύτη 
εϊν;.,;ι ή προνομ1ουχος -θέσ-ις του 
είς τον ρόλον του με01:fζοντος, ά-

- ' " \ - ί γαπων τα οντα που του ειναι κα-
τώτερα και άγαπώμενος ύπο των 

Ι , \ f - t ,., f / οντων εις τα οποια εκειΊος υπο-
κει,τα ... 'Εξ ολων των έμΨύχων 
όντων, μόΊΟ'Ι ό αν-θρωπος κέκτη
ται, έξυwουται και άνάγετ;.ι;ι JΠΟ 
"t"OJ Νου είς τρόπον ωστε ν;α ψ-θ-ά-
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ν'Ώ μέχρι -.ης 1νώσεως -.οίί -θείου 
Π'εοίου. ( 1. 191). 

'Εκείνος ομως οστις οιά μα
κρών καt με άπερί1ρα7tτον 1λα:
φυρό-.η-.α: κα-θ' ολον -.ο μηκο.ι; -.ης 
συπραφης του, ίοίως ομως είς -.ο 
έρ1ον του «Το ύπούρ1ημα: -.οίί άν-
ο , , , ψ ,,.ρωπου - πνιευμα-.ος» περιεϊρα:• ε 
-.ην άνω-.έραν άξία:ν -.οίί άν-θρώ
που, ώς καt τον 6α:-θμον της χ.α
ταπ-.ώσεώς -.ου είς -.ον συνή-θ-η 
&ν-θ-ρωπ0ιν, είναι ό Κλα:ύοιος ν-.ε 
Σαιν Μαρτέν. Άνεπανάλφ-.οι εί
ναι α:ί ίοέα:ι -.ου και μεσ-.αt άνα:
γεννητικοίί χα:ρακ-.ηρος. «Άπο 
της έποχης -.ης άλλο ιώσεως ( AL
TERATION) λέγει, ολοι οί &ν
-θ-ρωποι έχουν έκπέσει είς την π:ι;.
ριοχην -.ο.ίί νεκροίί λό1ου που -.ους 
οιακυ6ερν� οεσποτικως και οεν 
-.ους άφήνει ούοε στιϊμην νά οια
φύιουν -.ης κυριαρχίας -.ου. Π αρα
τηρήσατε τον &ν-θ-ρωπον ολων των 
τάξεων, συ1κεντρώσατε ολους τους 

. λό1ους που έξέρχονται ά1tο το σ-.ό
μα του ά1tο της στι1μης που -Sά 
ξυπνήσ'Ώ, μέχρι της στιϊμης που 
:Θά πέσ'Ώ νά κοιμη,θ.�: νομίζε-.ε ο
τι ,θ.α Ίεuρε-.ε μίαν λέξιν που να έ
Χ'Ώ σχέσιν με την πρcαγωγ·hν της 
άλη,θ.οίίς δικαιοσύνης η με την έπ
άνοοον αύτοίί είς -.ον άλη-θ-η προ
ορ ισμόν -.ου ;» 

Δεν άναφερόμε-θ-α: έοω είς τον 
6ιοπαλα:ιστήν, ό όποίΌς, καλλιερ-
1ων την ϊ'ΪJν έν σιι� και μ.ε τον 
ίορωτά του, φαίνεται τούλάχιστΟ'/ 
Οτι πρα1μα't'ΟΠ(jtεί έ.ν τ� ύποοεε
στέρc;t �άξει, έκείνο το οποίον οί 
ένερϊΟt ήμων λόιοι ,θ.α έπρεπιε να 
ένερ1ο�ν έν τ� τάξει τοίί πνεύμα
τος. Χωρtς ομ.ως να παραμείνω
μεν είς τους λόγους έκείνους τους 
όποίους άντιπροσωπεύουν αί 5ιωτι-

καί cινα1�αι, αί γήινοι άi'έλειαι 
και αί παροιοικαt -Θ-λίψεις που μας 
ά1tοσποίίν (X'7t0 τον προοριΙΤμόν μας, 
ας ρίψωμψ,ι εν 6λέμμα είς τους 
καταρράκτας καt χειμάρους έκεί
νων των λό1ων, είτε άγόνω·.ι 
ειτε νοσηρών, τους : όποίους -θυΙΤιά
ζομεν κα-θ-ημερινως εiτε έίς την 
όκνηρίαν, ε'ί'Φ είς την καταΙΤτρο
φήν, είς τ,ας έλαφρας άηολίας 
μας, είς τα 1tά-θη μας, είς την 
ύποστήριξιν των σ'ψαλερων !1υΙΤτη
(JJΙΧτων μας, είς .τάς άξιώσεις 
μας, είς τάς φcιντάστικάς ύπο-θ;,
σεις μας, είς τά άοι;ι.ήματά μας, 
είς τά έ1κλήματά μας, είς τάς ά
σ-ελ γείας μας ... 

Λφμσινεί ό &ν-θ-ρωπος οτι ή ού
σία αuτη των λό1ων του, οιαοιοο
μένη είς το *ρι6άλλον του, ούοό
λως άπόλυται, άλλά συΙΤσωρεύεται 
καt οιαφ-θ-είρει την άτμόσ'φαιραν 

- ι , ,., ι , του πνευματος, οπως α:ι αποσυντε-
-θ-ειμέναι άπbπνοιαι μολύνουν την 
ά-.μόσφα:ιραν ... · οτι τέλος κά-θ-ε 
σκέψις τοίί άν-θ-ρώ1tου, κά-θ-ε 1tρα
ξις άποτυ1tοίίτα:ι είς το αίών�ον 
κάτ0'1tτρον οπου τα πάντα: έγχαράσ
σονται καt τί1tοτε οεν οtαϊριάφε
τ-α:ι... "Αν-θ-ρωπε ! έαν οεν φροντί
ζ 'Ώς οια την ύιείαν τοίί ίοίου σου 
-τ.:νευμ.ατος οια να οίο'Ώς σημασίαν 
κα:t να έπο-πτεύ'Ώς έπl των λεγ'J-

' • , , 'λ' μενων σου, εποπτευε του αχ:σ':Ον 
αύτα λόγq:, της πνευμα:τικης ύγεί
α:ς των συναν-θ-ρώπων σου· μη άρ
κείσαι άπλως lείς το οτι οεν κά
μνεις κατάχρησιν των λόγων σου 
και Οεν μεταχειρίζεΙΤαι ά1όνους ;ί,α:ι 

' , ' t t -α:χρηστους φρασεις, αι 01tοιαι πα-
ρασύρουν τον 1tλφίον σου είς κύ
κλον άοιέξοοον, πλήρη 1tλανων, 
άλλα προσπά-θ-ησε οί λόϊΟt σου νά 

1 1> > • ' ' \ G' ' ειναι οι αυτον -:tυρσος ποο να το•ι

1 

. 1 
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όδ·ηΎ'ίi και μία &γκυρα 7tOU -θά τον 
συγκρατεί μέσα στ·η,1 τρικυμία.» 
(L. CLAUDE DE SΑΙΝ'Γ 
MARTIN, Το 'Υπούργημα του 
'Ανθρώπου - Πνεύματος, Βιδλ. 
Σφιγγός, 'Α-θ.ηναι 1957, σσ. 15. 
30, 132, 171, 199). 

Τα γενικα προβλήματα 
του άνθριί,που 

Με τό:ν ορον τοίίτον, ό 'Εσωτε
ρισμός έννοεί ολα έκείνα τά όποία 
δύνανται νά ,μας φωτίσουν έπί .ης 
ίδίαι; ήμών φύσεως, έπί της -ρύ
σεως του Κόσμου που μας περι
Μλλει και έν τφ όποί<J) έτάχθημε,1 
να ζήσωμεν, έπι 't'OU ένδεχομfψJυ 
σκοποίί ποu δύναται ν,ά έχ'Ω ό 6ίος 
μας, έπί των πιθανών άρχι7)ν έπί 
των όποίων ό 6ίος μας οδτος •θα 
έπρεπε νά 6ασι:;-θ� και γενικά 
((τ'ην άντίληψιν πe:ρι Υ .. όσμου :tαι 
περι ήμών των ίοίων» ητις .. θά 
ήμπορουσε νά δώσ'Ω κάπο,ιαν έν
νοιαν είς τον 6ίαν μας, είς τάς 
έμφύτους και άοιασείστους πε
ποι.θήσεις μας, είς τάς προσπα
-θείας μας. είς τάς θλίψεις και 
τάς δοκιμασίας μας, τάς όποί-χς 
φαίνεται νά ύφισ'tlάμε-θα χωρίς νά 
τάς έπιοιώκωμεν 

'Ίνα άπ:χντήσωμεν ίκανοr.οιητι
κώς είς τά έρωτήματα αύτά, .'.J.ά 
έπρεπε νά άναοράμωμεν προηγοJ
μένως είς την άμερόλ'Ι)7tτον sξέ
τασιν ολων των κατακτήσεων τοίί 
ν,εωτέρου άν-θρώπου, άπό έπιστημο
νικης και ς�ιλοσος�ικης άτ.όΨεως. 
οπως έπίσης νά περ ιδάλωμεν οι. 
έξεταστικοίί 6λέμματος, τα ώφέ
λη τα όποία μας παρέχο:;ν αί Κα
λαι Τέχναι και α1 Θρησκεί:χι. Έ
πειοη ομως τα ώι:ιέλη ταυτα μας 
είναι κατά το μάλλον η ηττον 

γνωστά, -&.ά έπρεπε καλλίτερον νά 
cιερευνήσωμlεν και νά σχηματίσω-
.εν άμερόληπτον γνώμην, έπι τοίί 
έάν αί έν λόγ<J) γνώσεις μας μας 
άπεστiρησαν τυχόν &λλου τινος 
πράγματος, άπολύτως άναγκαίου 
εiς τον "Α-θρωπον. Διότι έκείνο 
που άγνοοίίμεν εΤ.ναι άκρι6ώς ο,τι 
ό νεώτερος πολιτισμός μας άπε
στέρησε και δεν εfναι είς ,θ.έσιν 
να μας προσφέρ·(J. 

Διά τ·ην άπάντησιν είς τα α
νωτέρω έρωτήματα και εiς τα γε
νικά προδλήματα τοίί άν-θρώπου, 
ταχέως τότε -θά οιαπιστώσω:J,εν 
οτι πρέπει νά άνατρέξωμεν είς &λ
λας με-θόοους χαι αΛλας διδασκα
λίας άπό τάς έξω't"εριχάς που 
μας παρέχουν .χί 'Επιστημαι, αί 
Φιλοσοφίαι, αί .Τέχναι και αύται 
άκόμη αί Θρησκείαι. Τουτο έξη
γεί τον λόγον ο ά τον ό-r.οίον σή
μερον. έν πλήρει είχοστφ αίώ,ιι, 
εiς μίαν έποχην «γνώσεων και κα
ταπληκτικών προόδων» οι,άφορσ 
μυσταγωγιχά 'Γάγ�.ατα έξαχολου
θουν νά έργάζω,νται με «άπηρχαιω
μένην» μέ-θοδο,1 οιοασy,αλίας. ο
πως εiν::ιι ή οιά συμδόλων Y,Q'( μύ
-9(,)V και •ιά ();'ΠΟ'Ιέμου,1 6αθμους 
και τί. λο:;ς μη προσηρμοσμένους 
προς τας σημερt'Ιας «οημοκρατι
καςι> και έξισωτικας τάσεις ΚQ't 

άντιλήψεις. 
Τι ήμ7.ορεί τάχα νά cιοάσχ'Ω ή 

Μυ:;ταγωγία είς τοuς άνθρt)πους, 
έπι-προ:;-9έτως -προς ολα έκείνα 
.ά θαυμάσια έ1tιτεύγματα που ηοη

έγνώριζε και ποίαν νέαν όργά,ιω-
' , ' ' λ' · σιν προσφερει εις τ'Ι)"Ι τοσΌν κα α

η2η όργανωμένην άν-θρωπό.ητα;
Διότι όσάκις ά'Ποψασίζωμεν νά έ'Πι-

' tf 1 \ Ι 

τ:;χωμεν ενα σκο-::ον, το καμνψ.εν 
διότι αίσθανόμεθα την άνιάγχ'Ι)"Ι 
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να 'Ιtληρώσωμεν ένα κενον κα'ί δια 
ν' <Χ'ΙtΟκτήσωμεν τόσον δι' ήμας, 
οσον κα'ί δια τους άλλους, κάτι 
'!tOU μας λείπει. 'Εάν λοι'Ιtον λει
τουργοίίν μυητικα Τάγματα: κα:'ί 
έξακολου,θ.εί να ,θ.iεωρητα:ι αναγ
καία ή uπα:ρξίς των, τουτο γίνε
ται διότι oi iδρυτα:ί των έπίστfυ
σα:ν κα:'ί oi σημερινο'ί συ'1Ιεχισται 
των 'Ιtιστεύουν, οτι εν η περισσό
τερα: 'Πράγματα: έλλεί'Ιtουν άπο τον 
σύγχρονον αν-θρωπον κα:'ί τα όποία: 
πρέπει νια τοίί δο,θ.οίίν. Τα άνα:γ
καια: α:ύτα πράγματα, ανευ των 
όποίων ούδεμία άληθης γνωσις 
κα:'ί εύδα:ιμονία: Μνανται να νοη
,θ.οίίν, 'Περιστρέφονται κυρίως 'Ιtιερι 
την γνωqιν του άν,θ.pώ'ΙtΟU κα:ι 'Ιtεp°ί 
τα γενιχ.α .το::ί άν,θ.pώ'ΙtΟU 'Ιtpο6λή
ματα. 

'Έργον και πpGοpισμος 
· του ά:νθpώποu

'Αφοίί ό ανθρω'Ιtος ε.ίνα:ι το κο
ρύφωμα: των ζωϊκων είδων κα:ι 
κέκτητα:ι μίαν τόσον λα:μπραν ,θ.έ-

, - ι' 1 , σιν · εν τφ κοσμφ, εινα:ι φυσικον 
να διερωτηθωμεν ποίος είναι ό 

Ι t , \ t , προοpισμος του, ο σκοπος κα:ι η α-
λ' ' ' � 'Γ' Ο' ποστο η του εν . α:υτφ. ο νε.μα 

είναι μέγα: κα:ι εύρύτατον, δεν δυ
νάμε,θ.α: δε να το άνα:πτύξωμ/εν έν
ταίί,θ.α. Θα παρα:1tέμψωμεν δια 
πλέον έπισταμένην διερεύνησιν είς 
την Βι6λιογρα:φίαν και ίδίως είς 
τη μελέτην ή όποίι:ι έδημοσιεύθη 
είς την 'Ανθρωποσοφίαν τοίί Π. 
Γpά6ιπεp ( σ. 9 κ. έφ.) 

'Εδω θα άρκεσθωμεν Ιείς άπο
σπάσματά τινα έκ τοί} L. CL. DE' 
SAINT MARTIN, τια όποία: εί
ναι μεστα σοφίας κα:ι παρατηpητι
κότητος. Ε!πομεν είς προηγούμε-

" (} ,, ' � ' (} ' νον αρνρον οτι σκοπος του αννρω-

που έπ'ί της Γης ε!να:ι ή άνάκτη
σις της ΕΛΕl"θΕΡΙΑΣ, ητις ί
σοδυναμεί 'Προς την Γνώσιν, την 
Ίσχυν. κα'ί την ή,θ.ικην τελειο
ποίησιν. Έλέγaιμ,εν οτι ό έλεύθε
pος αν,θ.pωπος δεν ε!να:ι, δοίίλος 
της Φύσεως και των νόμων της, 
άκόμη όλιγώτερον των ίδίων του 
πα,θ.ων, έλα;ττωμάτων �α:ι άτελει
ων. Τα μειονεκτήματα: τοίί · άν
,θ.ρώπου είναι ή συνισταμένη τοίί 
έμφύτου αύτοίί έγωισμοίί. 

'Επέκεινα ομως του . σκΟ'!tοίί 
ι rι 1 , ι , τουτου, οστις εινα:ι ατομικος, εις 

,τον "Αν,θ.ρωπον έχει άναvε,θ.η ύπο 
τοίί Δημιουργοίί του ώς 'Προορι
σμός, το έργον 'της 6ελτιώσεως 
της Φύσεως έν γένει και των λοι
πων άν,θ.ρώπ�ν. 

«Ό Θεός, λέγει ό SAINT 
MARTIN, πρ�<�ρισε τον "Αν,θ.ρω" 
7tOV είς το να είναι ό 6ελτιωτης 
της. Φύσεως κα:1 'Ιtpος τοίίτο τοίί 
,,.., ... ' ' ' '!:: _..,' εοω"'ε τα μεσα:, την. εςουσιιι<ιΟ't'Ι}-
σιν και τ'ηy χcιθιέρωσιν. Καt 
δεν ,θ.α τοίί 'Ιtα:pείχε τα μέσα: 

� ' ' '!:: οι,, τα:υτα: κα:ι την εc,ουσιοοοτη-
σιν, έ<Χν �εν ώφε,ϊλε να χρησιμεύ
σ'Ώ. ό αν,θ.ρωπος. ι�ς οργανον και 
δια,θ.έτης της ,θ.εία:ς αίγλη�, κ,α
τα:λαμ6άνων , ουτω την ,θ.έσιν του 
έχ,θ.ροίί τοίί , όποίου ό ,θ.ρόνος άνε
τρέπετο και άνα:'Ιtτύσσων τα μυ
στήρια της α:ίωνίου Σοφίας ... Το 
'Έργον μας λοιπον θα συνίστα:τό 
είς το να άνα:καλύψωμεν με. ολα: 
τα μέσα: που δια:,θ.έταμεν τα α:ίώ
νια: ,θ.α;υμάσια: του Ρ α:τρός, έκδη� 
λούμενα έντος της όρα:της Φύσε
ως... � Ω , πόσον 6α•9-υστόχαστα: 
πράγματα, θα ήδυναμεθα να δι-
� 'l:: ι,J· / , , \ ' / οαc,ω1'1εν "><.α:ι, εις α:υτους α:κομη 
τους &πέλους, έάν άποκα:θιστάμε
,θ.α; είς τα δικα:ιώμα:-rά μας! Και 



1976 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε1ΙιΣ ΤΗΝ ΜΥΗ'ΗΚΗΝ 377 

'Ι>' , ' , λ , οεν πρεπει να εκπ ·ηττωμε,θ.α οιο: 
την ίaέαν ταύτην διότι κατο: τον 
Άπόστολον Παυλον (Ι Κοριν-θ-. 
6, 3) όψείλομεν νο: κρίνωμ€ν τούς 
' 'λ 'Αλλ' ' '!, ' αγγε ους. α το οικαιωμα της 
κρίσεως προυπο-θ-έτει το οικαίωμα 
της οιοαχης των. Μάλιστα οί αγ
γελοι δύνανται να είναι οί διαχε�
ρισταί, -θ-ερα.πευταί, άναστηλωταί 
των άοικουμένων, πολεμικο,ί, κ.ρι
ταί, κυ6ερνηται, ύπερασπισταί κ..τ. 
λ. άλλ' άναμψι6όλως δεν δύναν
ται να έχουν την 6α-θ-ύτητα κ.αι την 
κατανόησιν των ύπερόχων -θ-::ωμα
σίων της Φύσεως. Έκ.είνο πού άν
τιτί-θ-εται είς τουτο είναι οχι μόνο,; 
οι ότι άγνοουν τον πατέρα έν τη 
λαμπρότητι του Υίου, άλλα καί 
οιότι οεν περικ.λείουν έν τc'j) περι-
6λήματί των, οπως ό πρωταρχικος 
"Αν-θ-ρωπος, τας ύπι::ρουσίας αί ό
ποίαι λαμδάνονται άπο την ρίζαν 
της Φύσεως, άλ),α κ.αι οιότι τούς 
εχαμεν κ.λείσει έν ήμίν τον κεντρι
κ.ον όφ-θ-αλμον ητοι το -θ-είον οργα
νον οια του όποίου ,θ.α ησα'! είς 
,θ.έσιν να ,5J.εωρήσουν τούς ,θ.ησαυ
ρούς του π ατρος είς τα &ά,θ.η 
της Φύσεως. 

«Αύτος είναι ό λόγος οια τον 
όποίον οί αν-θ-ρωποι του Θεοίί ,5ίά 
ήούναντο καί -θ-ά ωφειλον νά διοά
ξουν τούς άγγέλους κ.αί νά άνα-

, /: 
' , - ' Ρ.. ι C, ' 

πτυ..,,ουν ;;ρο αυτων τ:ι: ο:ι:,,.;,η που 

είναι κεκρυμένα είς την ένσώμα
τον Φύσιν και ολα τα •9-αυμάσια 
τα όποία α3τη περικλείει .. 

«" Αν-θρωπε ! σκέψου 1υ•1επως 
την άγιότητα του προορισ,μο:ί σου· 
κέκτησαι, την οόξα ,10: εχ11; έκλε
γη ώς -θ-εμέλιον, ώς άγία,::rμα και 
ώς έντολοcόχος τώ-1 εύλο,γιω,1 του
Θ - ' ' 'Ι>' 'Ι>' , / 

εου και η καροια σου ουνατχι αγ,ο-
μη να έμπλησ-θ-η άπο το�ς ώιεκτι-

μήτους τούτους θ·ησαuροUς �αι 'λα 
\ � � Ι Ι \ τους οιαοωσ11ς συγχρονως προς , , ' "Α τους ομοιους σου... ν-θρωπε -

Π νευμα, εύρίσκεσαι έπι τ·ϊjς Γης f ,, G' ,., λ 
\ , ως ενας -ίJιειος ειτουργος εν τc'j) 

Σύμπαντι.. Ό Θεός σου γνωστοποι
εί κα-θ-ημερινως ισως κ.ά-9ε στιγμήν 

' ,ι� � '  ' , ,.. ' ι το Γ,ργον οια το οποιο,•1 σε προω-
ρ ισε, με άποτέλεσυ.α τ·ην άπ'lκα
τάστασιν της τάς;ως, της 'ειρή
νης καί της ζωης έπί του τμή
ματος τοJ δασιλείοJ του που έμπι-

, ' ' '"' στεuεται εις την ιpροντιοα σου».
«37. 41. 109).

Σύνθεσις ·του άνθρώποu 
(αί σuστατικαl άρχαl 
κα l καταστάσεις αότου) 
Έώι παρατηρήσωμ..εν τας έκ.οη-

λώσ,εις του άν-θρώπου είς την γηί
νην του ζωήν, -θα διαπιστώσωμε•ι 
οτι οδτος έμφανίζει ύλικάς, συν:ι:ι
σ-θ-ηματικας καί λογικας ικανότη
τας. 'Ημπορουμεν λοιπον κατ' άρ-

' ' G ' ' " Ο χα; να vεωρησωμ·εν τον ανvρωπον 
ώς άποτελούμενον άπο Σωμ,α, Ψυ
χήν και Π νεuμα. 'Γη·ι τριπλην 
ταύτην κατανομην παρεδέχ-θ-ησαν 
π\εί:ηοι άρχαίοι φιλόσοφοι καί πο
λιτ:::rμοί � Πλάτων, Άπόστ. Παυ
λος, Π α.ράκελσος, Ζωροάστρης. 
Καδδάλα κ. &'.) Οί Ίνcοί, μελε
τήσαντες δα·%τερον το ζήτημα κα-

'λ J,,, , ' e-. , ("' τε ηςαν εις την παραοοχη-1 ,ια 
οιπλασιασμου του σώματος καί το
πνεύματος) είς πεντα-::λην ταξιν� 
μησι-1. Τέλος οί νεώτεροι Θεόσο
φο καί αί συναιp'είς -;_ρος τήν Θεο
σοιpίαν κινήσεις, παρεδέχ-θησαν έ
r.ταr.λη•ι ταξινόμησιν. 

Χωρίς να -Ε.ίελήσωμεν έδω να j_ 
πεισέλ·9-ωμεν · είς συγγ,ριτικην με
λέτην των διαψόρων αύτων ά:πό
wεων ( παραπέμ-πον-;ες τους ένδια-
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1 
φερομiνους είς την ή�τέρο:ν 'Αν
-θ-ρωποσοφίο:ν, τον Π ολtτισμον κο:ι 
μυηταην ά1ωγην του Άν-θ-ρώπου, 
ώς κο:ι είς το οιεξοοικον &ρ-θ-ρον 
περι Άν-θ-ρώπου της Έ1κυκλοiάι
οείο:ς Έσωτερισμου κο:ι ! Άποχ.ρύ-' ( 

t1 ,, " Β φου γνωσεως ο:πο:ντο: εκο. t-
Εiλιο-θ-. Σφιηός), ,θ.α προτείνω'μεν 
την έν τ4'>.συνημμέν<J) πίνο:χ.t κατά
το:ξιν: 

1ον. Το Φυσικον σωμο:. 
'Απαρτίζεται άπο aύο οtακεκρt

μένα μέρη; .'Αφ' έ,ιος άπο το δρα
τον σωμα, ·το όποίον πεptχ.λείει 
την στερεάν, ύϊpαν .r,αι άέptον _κα
τάστασιν της υλης και άφ' έτέρου 
άπο το λε1όμενον οtπλουν αί-θ-εpt
κόν, το όποίον είναι συν-ή-θ-ως άό
.ρατον και είναι ή lopα της ζωτι
κότητος. 'Υπο των Ίνοων καλεί
ται Π pάνα και lλκει τήν κατα-
1ω1ήν του άπο την ήλιακην άκη
νο6ολίο:ν. Είς την κατάστασιν αύ
την όφείλομt;ν την έν ζω� ?tατή
ρησtν του όp1ο:νισμου μας. Κυκλο
φορεί είς όλόκληpο:ν το σωμα, ύ
πο μοpcpην ζωτικου ρεύματος οια 
του αϊματος και της άναπνοης. 
Είς το ρευμα αύτο κρύπτεται το 
μυστικον της ζωης το' όποίον είς 
μάτην· ο! έπιστήμονες ζητουν να 
άνακαλύψουν. 'Ε-πι του χειpισμ.ου 
του αί-θ-ερικου ρεύματος στηρίψ
ται ό ζωtκος μαηηησμος και 'ή
μαγνητο-θ-εpαπεία. 

Ό Παpάκε)σος άποδίοει είς 
αύτο οtάφο-pα όνόματα: 'Αρχαίος 
( ARCHEUS), η ζωτικον πνευμα 
(LEBENSGEIST) η Μωμία η
γλυχ.uς ύοpάρ1υρος. Νοεί αύτο ώς 
όpγανωμένc,ν, λεπτοϋψη 'και άόpα
τον μύχιον έρ1άτην, χειptζόμ,ενο"Ι 
χαι συμΜλλοΙΙ/τα μετια του άστpt
κου είς τη!\/ οιά-πλασιll/ του ύλικου 

-- ---- --- -

σώματc,ς, έπtοtοόμενο:ν είς την αu
ξησtv και άναϊένvησιν αύτου χ.αι 
έπιστατου"Ιτα είς �ην έπούλωσιν 
μιας πλη1ης. Π αpαοέχεται χαρα
κτηpιστι'Χ,ως οτι «κέκτηταi τόυ 
κενου και του -πλήρους» (οιπλη 

'λ ) Μ' ' (\ Ι ' " λ � -πο ωσις; ια ασνενεια εκοη ου-
ται έκεί οπου το ζωτικον πνευμα 
οεν δύναται να κυκλοφοpήσ'!J. Εί
ναι, προσ-θ-έτει, το -πυρ του άν-θ-ρώ
που και ό μα)'Vητtστης του αίμα
τος» (" Α-πο:ντα. Παρακέλσου, εκο. 
Β. ASCHNER, JENA, 1 712). 

2ov. Το άστpικον σωμα (Ίνοικα 
Λί1κα σαρίpα, Παpάκ. EVES
TRUM, Κα66άλα, Νεφές). 

Είναι ό συνοετικος κρίκος μετα
ξu πνεύματος και φυσικου σώμα
τος, το οχημα του πνεύματος έν 
τ4'> άστρικφ 'Π!εοί<J) είτε κα-θ-' υ

πνους, είτε έν έξωτεριχ.εύσει, είτε 
κατα την μετα6ατικην πεpίοοον 
του -θ-ανάτου. Κυρίως ομως είναι ή 

' . 

έδρα των συγκινήσεων και έπι-θ-υ-
μιωv, των συναισ-θ-ημάτων του άν
-θ-pώπου, ώς έπίσης και' το οργο:νον 
της -θ-αυματουργίας. Δια τουτο ά
ποτελεί το κύριον μέλημα των Ά
ποκpυφιο·των και -θ-αυματουρϊω;ν 
καί των πάσης φύσεως ταχυοαχ.τυ
λουpγων του άστpικου -n:εοίου. 

Ό 'Ελιφας Λευt (Δ61μα της 
'Υφ. Μα1είας, εκο. Βιιiλ. Σφί1-
1ός; σ. 81), στηp tζόμενος είς τον 
Π αράκελσον γράφει τα έξης: 
«Το άστptΚΟ'I σωμα, έκλυόμενο,ν 
μετα -θ-άνατον, ελκει προς έαυτο 
χαι διατηρεί έ-πι μαχροv οια της 
συμπα-6\είας των όμοίωv, τας άν
τανακλ,άσεις της -παρελ-θ-ούσης ύ
πάρξεως- έαν τώρα μία -θ-έλησις 
ίσχυρα και συμπα-θ-ωc; οιακειμένη, 
έλκύσ11 αύτο προς .ο pευμα της 
σκέψεώς της, · -Θ.α έκοηλω-θ-� φυ� 

.. ι 

1 

1 

j 

1 

'1 
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1 
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·1 

1 

1 
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σικώτcι;τcι; ( είς τά αίσ-ε�ητήριά 
μας) διότι ούδε'Ι ψuσικώτερον άπο 
τά θαύμ.ατcι; ύπάρϊ,ει. Δ 1 Γ/ τοίί μη
:_(α.'/ισμοϋ τούτου 1tροκαλοίίντcι;ι αί 
έμψσνίσεις καί αί έκοηλώσεις τω'Ι 

τεθ'Ιεώτων, αi1 όποίαι ομως ούδε
μίαν εχΟU'Ι σχέσιν με το ((Π'ΙεUμ.cι;», 
τ·ην άθάνατον άρϊ,•ην τοίί άνθρώ-
1tοu, άλλ' είναι ά1tλως ή άντανά
κλασις, το είδωλον αύτου. .1 ότι 
<<01tως το στοιχειώδες σωμα μετα 
θάνατο'ι, ουτω καί το άστρικον 
ά1tcσuντί•θεται και άπόλuτα . 'Γο 
στοι:χειωδες σωμcι; 1tαραμένει μό
νον έν τιj) τάφι), έν άκινησίι;ι. Το 

1 \ tl 'Τ , Ι \ αστρικο'Ι ομως ειναι εuκt'Ιητον και 
μcι;κραν άπο του να πcι;ραμέ'Ι'Ω είς 
ενcι; τόπον, πηγαί,;ε, καί ά'Ιαζη-;εί 
την κατοικίαν οποu ό άν·θ-ρωπος 
χατώκει πρΟ του -θανάτου. Έκ. 
τούτου σuν,άγεται οτι το άστρικο'Ι 
σώμα ούναται να γίν'Ώ όρατον και 
να έμψανισ-θ�. 'Αλλα τουτο σε'Ι 
είναι ό 'ίδιος ό άνθρωπος, άλλά 
το άστρικον αύτcυ σώμα. ΕΤ,ιαι ο, 
τι ή εiκων έντος του κατόπτρcu.» 
ι Παράκ. IV, 515). 

Το άστρικον σώμα εί'Ιαι κατα 
την ά1tόκρuψον ψιλοσοψί,χ,1 ό φο
ρεύς, το οχημα της παγκοσμίο� 
και ένιcι;ίcι;ς ζωης της έμι!Jυχούσ•ης 
καί διαμορψο�σης τα r.6-ντrχ. Παν 

, t1 ι , , σ;ιuσικο'Ι ατομ.ον κεκτηται αστρικον 
π-ερίδληu.α άποτελο3ν ουτως εiπεί'Ι 
την «μήτραν», το «-::ρότuπον» των 
u.ορ1ψι71'1 της φuσικης και όρατης 
uλη�. Θεωρείται c�σαύτω� ώς ό 
<:>Cpευς του κατωτέρου άν-9-pωπίνοu 
Έγ<�. 

Π ολλα έχουν γράψει και πε.οι
γο.άΦει οί «?Jιορατικο '» ( OJ.1ATR
YOY ΑΝ'Ί'S) οί κεκτημένοι δηλα
?Jη την i?J,,:rι.ουσαν ίκανότητα ,ο
άνθρc�ποu να 6λέπ'Ώ οια των t!ιυ-

χικων όψθαλμων του άοράτους κα
ταστάσεις και ΟΟ'Ιητικάς μορψάς 
της ζωης. Π αραπέμπομε'Ι δια λε
πτομερεστέρ:rν μελέτην εiς την 
σ:χετικ·ήν, ώς wιωτέρω διδλιογρα
ψίαν. 

'Εκείνο που πρέπει κυρίως να 
συγκρατ·ήσωμεν είναι cτ το άστρι
Υ.Ο'Ι σώμα, οπως κσί -;ο ύλαόν σώ
μα κσί το οιτ.λο3'1 σί.Sερικόν. εi
ν(Χι 5παντσ μορσ;ι•yα) J(.αταστάσ-εις 
του οντος, ούοεμ.ίσ'Ι έχοJσΥ.ι σχέ
σι'Ι με το '!t"�εϋμσ. ·ο τι.9-έμε'Ιος 
είς έπα-φ·ην με άστρ•κά:: ' ό'Ιτότη
τας, δεν έ'Π ΚΟt'Ιωνεί με ,ά (('Jt'Ιεύ
μστα», άλλά με τα ειδωλα, τάς 
ά'Ιταυγεί:,-ς καJ. --;α ά-::ε•κάσμ.ατcι; 
αύτω,ι. 

Οί λάτρεις των θ�ιυμ.ασίων ά
πέΟω�αν περισσο,τέραν CΥ.πΟ Οσον ε
r.ρε71:ε σφ,:Υσ[αν είς τον σστρικον 
πηάγοντα, έπιδοθέντες εiς πε-ι
ράματcι; καί έρεύνας άπο της πλευ
ράς της θσυμ.ατουργίας. wιτί νά 
έπιζητήσΟU'Ι την καλλιέργεια,; και 
WΙ<:r'Πτυξιν του συναισθημ.ατικοίί 
τοJτου παράγοντος της Ψυχης, ο
στις έςεuγενιζόμενος και <7'10',γ6-
με'Ιος δια καταλλήλου σγωγης, 
σuμδάλλει εiς τη'Ι άr.ελευθέρωσιν 
του 'Π'Ι€ύματος καί είς την C:ψεσιν 
α�τοϋ ,ια Υ.σθοδηγήσ-r. τσς κατω
τέρας uποστ,ςrσεις προς την άρμο
ν ;,.ην έκδήλωσιν του NoC, όπ6τε 
έπι-::Jγχά-ιεται ή άπολύτρωσις z.αί 
ή ά,9-ανασία. 

'Αντι-θέτως, oi άνωτέρω έρευ
νηταί, παρασυρόμενοι ό-πο τα κα
τc�τεοα ενσ,ικτα της 'Περ•εργείας, 
τοίί έιω σμΟJ κcι;). της cπιδείξεως 
Υ.αι -θιsωρουντες τον άστρ tκ.ον Υ.6-

, ' Ι � σ- ι"'Ι ως π-ιευματικον κοσμ.ον, επc-
δόθησαν εiς παντος είδους τεχνά
σματα διά 'Ια έ'Πtτύχουν ΗΞ αύτου 
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φαινόμενα, -.ά όποια έπίσ-.ευσαν ώς 
μυη-.ι'Χιά έπι-.εύrμα-.α. 

Μικρ� πείρα και σ-τοιχειώδης 
σοδαρόtης, άρκοuν διά νά συνη1ο-
ρήσουν περι -του ένανtίου. Δεν έπι
κοινωνεi' πράγματι ό &ν-θρωπος 
με-.ά -του πνεuματικοίί και ,Θ.είου 
κόσ-μου 6οη,Θ.εί� -των κα-τω-.έρων 
-του ίιποσtάσεων, ούδε αί άνώ-.εραι 
πνευματικαι δυνάμεις έξανα1κά
ζον-.αι νά καtέλ,Θ.ουν διά νά άπο
καλύψουν άνωtέρας άλη,Θ.είας 6οη
,θ,εί� έξορκισμων και α'λλων 

1

μα-
1ικων μέσων. Ή άλη,Θ.ης Μυσ-.α-
1ω1ία. προϋπο,Θ.έ-.ει σωματικήν, 
ψυχικην και m.ιιευμα-.ι -κην ά1ω1ήν, 
διά tης όποίας και μόνης ό &ν
,Θ.ρωπος κα,Θ.αίρεtαι και -.ί-θε-.αι 
ε!ς συν-.ονισμον με tας άνωtέρας 
σφαίρας tοίί πνευματικοί> κόσμου 
και κα.a.ίσtαtαι «όμο-.ράπεζος -των 
ο - 'Ε' ·, " ο '!>' vεων». αν ο ανvρωπος οεν κα-
-θαρ,Θ.'Ώ, οχι μόνον ίιλικως άλλα 
κα,Θ.ολικως, ούδε,μί::ιν πtυχην -της 
άλη,Θ.είας δύνα-.αι ν,α άποκαλύψrι. 

Ε!ς -το πείραμα ίιπάγε-ται ό ίι
λικος καί καtώtερος άόραtος κό
σμος. Δια 't'OU πειράμαtος έπαλη
,Θ.εύομεν -.ους νόμους και άvαπαρά
γομεν tα φαινόμενα -τα σχέσιν ε-, ' ' 

( 'λ , ) , χον-τσ,. με to φυσικον υ ικον , αι-
,Θ.ερ ικον και άσ-.ρικον πεδίον. Τα

'Π'εδία αύtα είναι tα μόνα ένtος 
,.., f ' ,., f tων ,οποιων κινουνtαι οι παν-τοει-

� � 
' 

( 
' ' οεις πειραματισtαι ψυσικοι και

·χημικοί, μαγνηtισtαί. μεtαψυχι-
' / , " ) σται, πνευματισ-τα.ι, μα1οι κ. α . 

. Είναι οί κόσμοι του άει ρέο,νtος, 
της ταλανt<�σεως, της μεταδολης, 

'των ψευδαισ,Θ.ήσεων, των είδώλων 
και φαν-.ασμάτων. Είναι ή [δρα 
των ψυχικων «6ιωμιά-.ων», των ό
ραματισμων, των συναισ,Θ.ηματικων 
παρακρούσεων και των άπαtηλων 

-- - - -- ' 

άντικα-.οπ-τρισμων. Είναι -.ο 6ασί
λειον -της Μά1υα, του π�-π/ερασ-μέ
νου και -του σχετικοί>. 

,'Αν-.ι,Θ.έτως, ό χαλινα1ω1ων 
-.άς όρμας -της ψυχης του ( άσ-τρι
κοίί) και ,Θ.έτων ώς ήγεμόνα τάς 
παρορμήσεις -.ου πνεύματος καί 
-του Νου, έπι-.υΎΧάνει να άπαλλα1'Ώ 
-των άπα-.ηλων φαιναμένων και 
-των άν-.αυ1ειων -του άστρικοίί και 
να χωρήση άκά,Θ.εκ-.ος προς τον 
α!ώνιον, τον άμετάδλητον και ά
-θάνατον κόσμον του -πνεόμα-.ο,ς. Ό 
κόσμος αύ-.ος -του ,Θ/είου πνεύματος 
χαρα.κτηρίζεε-.αι άπο -.ο Φως, την 
Άλή-θειαν και το άμετάδλη-.ον 
(-την ήρεμίαν καί ήσυχίαν). 'Εκεί 
δεν υπεισέρχεται πειραματισμός, 
ο'ύδε έπαλή,Θ.ευσις δια των α!σ,Θ.η
-τηρίων η της συνή,Θ.ους λογικης 
του άν-θρώπου ( όρ,Θ.ολο1ισμός). Ή
πνευματικη Άλή{J.εια ου-τε άπο
δεικνύε-.αι δια λογικών έπιχειρη- . 
μάτων, ουτε κα,Θ.ίσταται όρατή. 
Είναι οχι μόνον μάtαιος άλλα Υ.αί 
&'κρως έπικίνδυνος δια την πνευ
ματικην έξέλιξιν τcίί άν,Θ.ρώπου, 
ή ΚGι't'α-τριδή 't'OU με τας άν-.αυ-
1είας τού άστρικοίί οφεως, διότι 
δια των πειραματισμών αύ-.ων ά
νο'ίγεtαι &6υσσος Ιε!ς την οποίαν 
μοιραίως το ,Θ.ίίμα ,Θ.α-.τον η 6ρά
διον ,Θ.α πέσrι, ή δε πτώσις αύτη 
σημαίνει άποσύν,Θ.εσιν, διάλυσιν, 
φ,Θ.οράν και πνευματικον ,Θ.άνατο-ν, 
διαφερόντως σοοαρώτερον του ύλι
κοίί ,Θ.ανάτου. 

Δια τους λόγους τούτους, ολοι. 
οί σοδαροι μύσται άπέτρεψαν και 
έξώρκισαν τους έξ άινω·ι έλατη
ρίων όρμουμένους μα,Θ.ητάς των; να
άποφύ1ουν τους πειραμα-.ισμούς, 
άλλα να έπιδίδωνται είς την &
σκησιιν και καλλιέρ1εισν -.ων ά-

.1 
1 

1 

1 

1 

1 
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νωτέρων δυναμ.ικων ίοιοτήτων το:ί 
Νοίί και της Ψυχης i3ιά: νο�ράς 
άνατάσεως προς το 'Ιt'Ιευμ.ατtκΟ'Ι 
και άμ.ετά6λητον, με τελικον σκο
πον τ·ην άνατολήν έν ·ήμίν του θεί
ου Λόγου ( άρχης της έ,ιοράσεως 
καl της θείας Έλλ,άμ.ψεως) Αύ
τό άλλως τε είναι το κύρ, ο·ι "Ερ
γο,,1 τοίί έπl της Γης έ·ισαρκωμέ
νου άν-θρώπ,ου, ολα οε τά αλλα 
πάρεργα και άνσσyετικα της έξε
λίξεως. 

Μία τοιαύτη κεκαθαρμ.εψη )tαί 
έξελιγμ.ένη 'Οντότης άποτελεί 
την εοραν της θείας 'Αγάπης, ή 
όποία συνεργαζομένη με το έπίσ·r,ς 
ά:πελευ-.9-ε.ρωμ.ένον Π νίείίμα (�ουν, 
Λ, ) �, \ , ' ογον ουναται ,ια παραστησ'Ώ το 
όλοκληρωμέΊΟ'I πνεJματικοΊ "Ον 
πού καλείται τέλειος ., Λν·.9ρω-τος 

3ο,ν. Το νοητικόν. 
'Αποτελεί τον φορέα της Π'ΙεJ

ματικ ης ήμων σ νειοή�ως ..11' 
αύτοίί είσερχόμεθα είς την άπε
ριόριστον περιοχη'Ι του πνε,;ματος, 
των άμόρψων καταστάσεωΊ καί 
του άνωτέρου 'Εγώ. 'Η νοητική 
άρχή μετά των ούο αλλων Υ.ατω
τέρων ( τοίί φυ:rικου κα1 ,οίί άστρι
κοίί σώματος) συνιστοίϊ•ι ,ά μέσα 
οράσεως του άν,θρώπου κατά: την 
έπι της Γης διαμο,νήν του· οι' αύ
των και έν αύτοίς πραγματοr.οιεί 
την έξέλιξίν του και τ;ραγματ�
πο-ιεΖ τΟν σκ01tΟν τ'tjς έ-νσαρκώ:!εώς 
τοJ. 

Ή έ-πέκεινα προώ-θησις ,ης 
σJνειδήσεώς του δεν είναι έ:p α.τή, 
ειμη μέχρι της στιγμης κα-θ' ή,ι 
,θ,α άνοιχ-θουν αί -πύλαι της 'Μυή
σlεως: ο'ύδεμία αλλη άτραπος ύ
πάρχει δια να τον όοηγήσ11 έξω 

- ,,,. Ι t \ , Ι των τριων τουτων κοσμων και επε-
κεινα τοίί νο.ητικοίί πεδίου.

Το νοητικον -πεδίον tOU άν-θρώ
ΠΟJ, δύναται να ύπcιοιαιρεθ� ( ώς 

' ' ' ) ' "' Ρ.. (1 ,� και το ψυσικο,1 εις ουο uανμιuας 
' ' Ι ' (Υ ' εις to κατωτερον ,ιοητικον ..,ωι�:η 

·η λογικ·η ψυχη) και είς το ιrιώ

-ιερον νο·ητικόν η αiτι:ι:τον ( OAU
SAL)' Και εν<]) to κατώtεροΊ
νοητικόν είναι κ tημα ολων των ιrι

·9ρώπων και χρ-ησψ.εύει οια την συ
Ψή:Jη ιrιθρωπίΨΙj'Ι λογ Κ'Ι)'I οιεργα
σίαν καί καtωτέραν εy,φρασιν της

, 
( 

/ , συΊειοησεως συγκεκρφ.εν�ι σκε-
ψ ) \ ' , �, J / 1 ε ς  , to ανωτερο•ι η αιηατον, �ι-
,ιαι ή εοpσ Υ.αι πηγ•η των άψηρη
;;,ενωΊ ίοεων· ε-ναι το Γ/Φ•.9-αpt0'1 
συστατικόν ( ,μετα του Νοίί) του 
ά•ι 9ρώπΟJ πού μετέχει της άθ-ανα
σίας. 

Σκοπος της έξελίξεως του 
νοητικοίί είναι ή ε'ιωσις tOJ κατω
,έρο..ι νοηtικοίί μετα του αίτιατοu· 
αύτός είναι ό οJ:rε-πίτευκ,ος &-θλος 
0·1 εχομε·ι ,1ά: έπιtελέσωμεν χατα 
την τ.ερίοοον της ένσαρκώσεως ή
μων. Κατορ-θουται του το ο α δύο 
μέσων: α) οια της ά:γωγης της 
σχέdιεως χαί 6) οια της χαθάρ
σ�εως. 

α) Ί-Ι άγωγη της σχέΨεως συνί
σταται είς την αγpυΠ'ΙΟν Κ�ι έπίμο
νον παρα·κολού-θησιν ολων των οpσ
στηριοτήτων ήμων: συναισ-S.ήματα, 
λόγοι ·και τ.ράξεις, με τάσιν να

τάς χατ1ευ·θύνωμεν προς το άγα
-θόν, το κα·9ηκον χαι t't)'I πνευμα
τιχην έξέλιξιν. Περαιτέρω συνί
σταται είς την διη,ιεκη πσρατήρη
σ ν. ,ην έσωτεριχην σκέψιν, διά 
των όποίων έτ.ιτυγχάνομε'Ι να σχε
πτώμε·θα οι' 'ίοιο•ι λογαριασμό'!, 
με λογιχην μέ-θcοον και Φυχραι
μίαν καl να ψ,θ..άσωμε'Ι οια των 
συλλογι<rμων μας εiς πραγμcιτ-�κ.α 
και άλη-θη συμπεράσματα . Τρ[τον 
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συνίσταται -είς την εντσνον συγ
κέντρωσιν της σκέψεως έψ' ένός 
ζητήματος πού μας &πασχολεί με 
έπιμονην και χωρις νά έπιτρέπω
μεν είς αύτην νά μεεταπηο� σπό 
του ένός θέματος είς το &λλο, ώς 
είς άτίθασος ίππος. Τέταρτον είς 
τον παρατεταμένον οιαλο1ισμόν εφ' 
ένΟς · άντιΚειμέ,)ου η έπί μιάς 

I ί
οέας, με σκ.οπόν την ό·λοκληρωτι
κην κατάκτησιν ύπό της διανοίας 
ήμων και άπό 7tlάσης πλευρας του 

, άντικειμένου τούτου η της :οέας. 
6) Κάθαρσις του νο,ητικοίί.
'Επιτελείται ο'ιά των άΜλού

θων σημείων : 
π ρωτον οιά της προο�ευτικης 

ΠΑ't)'Ι τόσcν 6ραοείας και ουσκόλου 
άπαλλαγης της κατωτέρας ήμων 
άτομικότητος άπό τάς άπειρα,ρί
θμους μορφάς του έγωισμ.οu, οι' 
ών ·είναι κεκορεσμένη. Δεύτεοον 
οι' άναγωγης των σκέψεων ήμων 
προς παν ο,τι ε!ναι άγνόν, ώραίον, 
άγαθόν, άληθές. 'Γρίτον οιά της 
θεωρίας ένός iοανικοu η ένός 'Όν
τος έπί του όποίου εχει πραγμ.α-:-ο
ποιηθη το ίοο:νικόν τοuτο. Διότι 
ό άνθρωπος «είναι εv ον άντανα
κλαστικόν και δύναται νά γίν'Ω ο, 

' τι σκεπτεται». 
'Από πρακτικης ·· άπόψεως έπι

τυγχάνετ�ι ή κάθαρσις του νοητι
κοu οιά κατευθύνσεως των σκέ�ε
ων. οιαλογισμ.ων και πρ,iξεών 
μας προς την iοέ!Χ'ι της θείας 'Α-
2\ελφότητος: άμέριστος: , αγάπη 
προς πάντα τά οντα, γενναιόφρων 
συμπάθεια, άφοσίωσις, άφιλοκέρ
οεια, άπάρνησις των άνταλλαγμά
των και άμ.οι6ων . των ένεργειων 
μας. Είναι αδται αί χρυσαί 6α
θμίaες αί &γουσαι προς τον άγνόν 
'Έρωτα, προς την αύτοθυσίαν· ό 

πνευματικός &νθρωπος γενναται 
καί το κατώτερον νοητικό'! άποκα-

' θίσταται είς την δόξαν του ά-θα
νάτου 'Εγώ. Ό έγωισμός φονεύε
ται και ό φορεύς του έξαφαν:ζε
ται. 

i 'Αλλ' ή ένεργός θέλησις, ή ύ-
, 

\ ' ·� ' �' πομονητικη και αοιο:κο_πος, οεον 
νά κατευθύν'Ω στερρώς την πρόο� 
οον ταύτην. Καθίσταται οε έπι το-

. σοuτον ίσχυροτέρα, οσον αί έπιθυ- , 
μίαι άτονοuν καί έξαφανίζονται. 

Ή γέννησις αυτη του άνωτέρου 
'Εγω �ου άνθρώπου, έξασφαλίζει 
την σωτηρίαν μας. Δεν ουν,άμεθα 
πλέr>ν νά έπιστρέψωμεν προς τά 
όπίσω, ούοε νά φο6η,9.ωμεν «ψι

θάνατον της ψυχης μας». Είς τό 
στάοιον αύτό της έξελίξε<,,)ς κά:θε 
ανθρωiος είναι ενας μύστης καί 
ή &νοοός του συ-ντ'ελείται ταχέως. 
Π ολλαι προηγμέναι όντότητες 
παρουσιάζονται οιά νά κατευθύνουν 
τά 6ήματά του: οί ούρανοι άγά
λονται έ1tι τ� γε,ινήσει ένός νέου 
μονίμου κατοίκου του ούρανίου κό- , 

1 

σμου, ένός άγίου 'Εγώ, μιας. άθά
νάτου προσωπι-κότητος, ένός νέου 
καθοοηγητου ·της άνθρωπότητ('}ς. 
Μετά τον ,θ.:χνατον του φυσικοu 
σώματος ή άποκρυσταλλωμένη αύ-
τη 1tVευμα:τικη όντότης, οεν 'Πρό
κειται πλέον, νά έπανέλ,Θ.'Ω έπι της 
Γης, είμη μόνον ώς άπεσταλμένον 
Πνεuμα, οιά την έκπαίοευσιν των 
νεωτέρων ά�λφων του έπ' αύτης. 
'Αλλά και προ της ά1tοσαρκώσε-
ώς του, ό φθάσας είς την άθανσ
σίαν, -χ.α:ταυγάζει τους παρατυγχά
νο;ντας δια του φωτός της σοφίας 
και της θερμότητος. της· άγάπης 
της πηγαζούσης έκ της θείας του 
ψυχης. "Αγνωστος ύπο 1tά-1των, έ
νίοτε -χ.α:ταοιωκόμενος -χ.αl μισού-
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μενος, περιοάλkει φίλους και �χ
-θρους οια της αύτης καλωσύνης 
και μεγαλοψυχίας. 

4ον. Νσερόν και 5ον. Φωτει όν. 
Αί ούο αυται άνώταται άρχαι 

τοϋ άν-θρώπου, εfναι α: χαρακτηρί
ζουσαι οια των έy)3ηλι�σεών των 
την Ένόρασ:ν (ΙΝΤUΙ'ΓΙΟΝ) 
Υ,αι την "Ελλαμψιν IIIΛJUMI
NATION). Περ) αύτων όμιλΟJ'I 
τόσcν ο,ί Ί,ιδοί. οσο.ν Υ.αί oi Καιl-
6αλισταί. Οί τελευταίοι τα άποδί-
'Ι, ' ' " , Ρ ' (, ' οου,1 με τους ορους ουαχ αγνον 
πνεϋμα) χαι Χασμπόν ( άρχη'Ι της 
έλλάμψεως και c:ιωτ•σμοϋ). Οί 
Ίνδcί τας καλοϋν ΌΟ.Jcδικό·ι και 
άτμικόν. Ό Γνώστης, ό άτcοκτή
σας τα δώρα αύτα τοϋ Άγ. Π ιεύ
ματος, τι-θέμενος είς έτcιχο.ινωνίαν 
με τα άνώτατα τcνευματιy.α πεδία 
του Κόσμου, χρησιμcποιων ώς οχη
μα την νοεραν και Φωτει,νή•ι του 
άρχήν, φ-θάνει μέχρι του κατω
fλίσυ της -θεότητος. ΊΙ f,ιόρασ ς 
;>(.αι ή -θεία έ-πιφοίτησις εlναι oi 
καρποί των μόχ-θων τcJ Κά-θε 

λόγος του, χά-θε σκέψις του πηγά
ζου·ι άπ' εύ-θείας έκ της Π ηγης 
πάσης άπ0"1.αλύψεως: έκ του Άγ. 
πνεύματος, του χορηγοϋ πάσ·ης 
σοφίας Χ?:ί πάσης δυνάμεως. -Τα

χαρίσματα τοϋ Π αρ:rκλήτου έπι
Οσψιλεύονται αύτ�) άφθόνως χ�ι

με τ"Ι)'I ίδίσ.ν άφ λοκέρ�ειαν οισ
μοι.ράζει αύτα :iς ολους τους σ'Ι
-θρώ"Πους. Εfναι ό σνα;ενΨημένος 
"Α·ιθρωπος, ό Ύτcερ6αταός "Αν-
ο ' 1'1 ' ' 1 ,..,.ρωτ.ος, ο -rιωριs.,ων το•ι εαυτον 

λ / ' - ' / του τc ηρως και συνετcως ο γιγνω-
σχων το Σύμπαν κ:rι σύτσν τό,1 Δ•η
μ•pυργό•ι. 

Δύναται 'Ια παρ:-.φ,εί'Ι'r, αίω•ιίως
είς την κατάστασιν ταύτη,1 ά1tο
λαμ.ιlάνω·1 την μακαριότητα της 
ήρεμ 'ας καί της ·ήσυχfας, κατα 

ι rι , λ' ' κα-ιονα ομως εγκατc, ειπει τον 
π '"' 

, , '!, ' '"λc αρ:α,εισον αυτον� οια να ε •.,;,ϊJ 
και ένσαρκω-θτj έπι της Γης ώς 
'Απεσ":'αλμένος καl Διaάσχχλος
της Σο<;ιίας. 

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ 

-------------------·-------� ι 
ι

1 ΚDΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛDΥ Ι 
1 1 

1 f iΟ ΙΗΣΟΥΣ f 
1 Ποίος ύπη.ρδεν ό "Ιησοϋς; • Αί διάφιοροι περί αίιτοϋ 

ι
f άηόψεις, έκτιθέμεναι όμ,ερολήnτως. • 'Ο · 1 ησοϋς κατά 

f 1 τόν Ρενάν. • Ό Ί,η.σοϋ� κατά τόν Συ,ρέ. • Ή διδαιοιω- ι 

! λία τοϋ · ι ησοϋ ά1πό τήν Κ.σ�νή Δι1αθήκη. ! 
1 

'ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 60
!
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Κ α-ι ά πασης βίας 
Ή άποινομη του Βρα6είου Ν ό

μπελ Είρήνης έφέτο-ς ιrτις δύο νν:,σ:
ρες 6όρειες 'Ιρλανaέζες Μπέττυ 
Ούtλλιαμς κ.αι Μαίριντ Γόρριγκ.αν 
- οί όποίες έξειrτράτευσαν κ.ατα

I ' - g_l Ι \ t / παιrης μορφης υιας κ.αι ... , την υπε-
ιrτηιrαν έξ άμφοτέρων των φανατι- , 
κ.ων πλευρών - φέρνει σε έπικ.αι
ρότητα την τραγικ.η κ.ατάστασι της 
πατρίaος τ.ων. 

1 Και έφέτος, τα Χρι�τούγεννα 
στην Β. 'Ιρλανaία θα έορταιrθουν 
χωριιrτά 'άπο τις aύο θρησκ.εuτικ.ες 
κ.οινότητες. Ό Ρωμαιοκ.αθολικος 
Χριστος θα τιμηθη ιrε. μία έκ.κ.λη-
σία ;tαι ό Διαμαρτυρόμενος Χριστος 
σε αλλη. Οί uμνοι θα είναι οί 'ίaιοι 
κ.αι θα μιλοuν για ((Είρήνη έπι 
Γης» κ.αι «έν άνθρώ,rοις εύaο,κ.ία» .. 
'Αλλά στην πραγματικ.ότητα θα έ-

'Αλα{ονεία 

Κατά την συγκ.έντρωιrι των άν
τιτιθεμένων στην τρο1tοποίησι του 
'Αστικ.οu Κώaικ.α . για τους λόγους 
aισ:ζuγίου, ό Σε6ιmμ. Μητρ00tολί
της Φλωρίνης κ. Αύγουιrτίνος Καν
τιώτης άνέφερε ενα άνέκaοτο, σ-ύμ
φωνα με το όποίο ηταν ιrτη θάλασ
σσ; εξη ατομα aιαψόρωll/ έθνικ.οιτή
των: "Αγγλος, Ιlάλλος, Γερμcmός, 
Ρωσος1 'Ιταλος κ.αι 'Έλληνας. Οί 

ξα:κ.οιλουθήση ό - αίματηρος Μ 
' - Χριστιανικος aιχασμός. Είναι 

aε τόσο 6αθυ το χάσ-μα, ωστε ο-πώς 
εχει πη ό Καθηγητης της κ.οι,,ιω
νιολογίας Ρίτσαρa Ρόουζ, «άκόμ.η 
κ.αι ενας αθεος, πρέπει να εΙναι κ.α- . 
θολικος αθεος η προτεστάντης α
θεος» ! 

Άπο άνώνuμον έχει οιατυ1tωθη 
ό έξης ακ.ρως έπιτυχης όριιrμός: 
«Ή Βόρειος 'Ιρλανaία έχει πάρα 
πολλους Καθολικ.ους κ.άι ιrχεaο-J 
aιπλάσιους Π ροτεcrτάντες, άλλα 
έλαχίστους Χριστιανούς» ... Και ο! 
Μο 'Ιρλανaέζες είρηνίστριες έπ-ρο-- · 
πηλακ.ίσθηιrαν και έκολαφίcrθφαν 
τόσον άπα τους κ.αθολικ.αυς OO'OV ' 

. κ.αι άπο τους aιαμαρτυρομένους λά
τρlεις του Θεοu της 'Αγάπης ... 

πέντε πρώτοι μιλοίίσαν για τα έρ
γοστάσια στις χώρες τους. τις με
γά/.\ες έκ.τάσεις, την ώραία γλωι;
σα. Τελευταίος . ,μίλφε ό 'Έλλη
νας. 

"Ee. λ ' '  ' ' ' « .υγα ε α1tο τον κ.ορφο του μια
φωτογραφία. οίκ.ογεινειακ.ή, εΙπε ό 
Αύγοuστϊνος και φώναξε: «'Εμ,είς 
" , ' Τ' , , εχοομε αυτο: ην οικο1ενειοο>. 

Δεν νομίζει ό Σε6σ:σμιώτατος ο-
,, ' e. λ ' Π ' ' τι ητο υπεροο ικ.ος; ιcrτευει, στ 

άλήθεια οτι aεν lχουν οίκ.01iνειαν 

-- -- -- ----�--- - - ----- ---- - ----�
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o,i 'Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμα'Ιοί, 'Ι
ταλοί, Ρωσσοι και λοιποι λαοί· 

Τ\ \ I f'f ) / ,ι) ο να λεμiε οτι οαογε'Ιεια εχουν 
μόνο'/ οί 'Έλλη'Ιες δεν εί'Ιαι άλ�ζο
'Ιικόν; Και 6ε6αίως, γ'Ιωρίζει ό Σε-
6ασμιώτατος οτι απασα καύχησις 
τοιαύτη ΠΟ'Ιηρα έστι'/)) ( 'Ιακ. 4. 
16) \ \ \ \ και σε ποια συ'Ιτροφια το'Ιt'ο-θε-
τεί ό 'Απόστολος Π αυλος (Ρωμ.
1 . 30) τους ό:λαζό'Ιας ...

Περί Βανατιι< rϊc ποινrϊc 
Τρία «ΟΧΙ» Ο:'Ιτέταξε εiς έρω-

, " , ' tγι τησεις οημοσι,ογρ.αφου ο κ. 1 πουρ-
•r' Δ ' "Ο "'' " ος ικαιοσυΨης: χι. οε'Ι ε)1ε•, 
καταρτισθη νομοσχέο(ον περι κα
ταργήσεως της θανατικης ποινης. 
"Ο �, , , , χι, οεν υπαρχ�ι καμμια νομ◊πα-, 
ρασ-χ,ευαστικη έπιτρΟ'ίs"Ιj στο !JΠΟUρ
γείο .lικαιασύνης πού ,)ά άσzολητα( 

\ Ι 
/� "Ο "' ' με τετοιο νομοσχεοιον. . χ•, cεν ε-

' f / / πικειται η συγκροτησις τετοιας έ-
Π(τρο.-πης. 

'Ε ' ' Σ ' ν τουτοις, ο κ. τεφανακης. 
ώς άτομον εfναι έναντίον της θα
νατικης ποινης. 

«'Όχι μόνον -- έοήλωσε - διό
τι ϊiναι άπάνθρωπη, οχι μόνο γ α
τι άποτελεί το φοδkρώτερο 6ασcινι
στήριο, άλλα και γιατί δε'Ι συμδιάλ
λει, οπως εχει άποδειχθη, στην κα
ταπολέμησιν της έγκλ ημα-ταότη
>rος. Ή κοινωνία δέν εχει άνάγκη 
αίματηρης ά:μύ'Ιης. 'Ημπορεί νά έ
πιτύχη με &λλα μέσα και την γε
νικήν πρόληψιν του έγκλήματος και 
τψ δελτίωση των καταδίκων». 

Κατά δε τον καθηγητή κ. Φαί
aωνα Βεγλερη, έρωτη-9-έντα σ-jfε,ι
κως. είναι άπαράδεκτΟ'Ι α6ασα'/ι
στήριο,ν» 1ιά τον μελλc,θάνατον με
τα την &πόρριψιν -..άντων των ένcί-

' f , , -

κων μεσων, αη αψαιρεσις του μονα-

διΜυ προΝόμιου που ό Θεός του &
ψησε, κάνο'Ιτάς τον θνητό: της &
rνοια-ς της ωρας και του τρόπου 
το::ί θα'Ι,άτου του». 

Νέα άπό τόν "Αρπ 

α'Γό 1980 -θά _μπορείτε κα-ι σ�ίς 
'Ια κά'Ιετε διαπλανητικά ταξίδια, 
με πληρωμή ψυσικά, παtp'Ιοντας το 
εiσιτήριό σας άπό την 'Εθνικη 'Υ
πηρεσία Άστροναυτ:κης την ΝΑ
ΣΑ. Θά εχουν ληψ-θεί ολα τα μέ
τρα άσφαλείας γι,ά έπ>:χ,1000 άσφα-λη 

' ,� , 
F:,.,, , � , ,στην υορογειο. 1�ιν:χι ενοεχομενο 'ια 

Ι ' \ ) \ σuμμετεχr-,ε στα επιστημονικα πει-
, \ ο' ' / / ρ:χματα που •.;α γι,ιου'/ και, κ•Jριως, 

αν θέλετε μπορε-τε νά κλείσετε 
άπό τώρα ,9-έσι !>ι. 

Είναι μία δήλωσις 'ΠΟJ εκαμε ό 
κ. Τ�αίημς Φλέτσερ, οιευθυ'Ιτης 
της ΑΣΑ, ό όπ-οίος άνήγγειλε έ
πίσημα οτι τα οιαπλαΨtjτικό: ταξί
δια για το κοινόν άρzί�ουν το ετος 
1980 χα' οτι oi π;ιωτοι έπι6άται 
πού ζήτησαν κιόλας νά ταξιδέψ:)υν, 
είναι &,1-S.ρωποι της έπιστήμης, 
1εωλόγο·ι, άστρο,ιόμοι και μελετ'Ιr 
τες του Π'ερι6άλλc,'Ιτος, οπως Jπί
σης και άντ 1'ΤίρόσωπΟ( έταιριων και 
έμπειρογνώμονες, -που ένοεχομένως 
νά μελιετήσουν δυνα,ότητες γι-ά ,'fJ'I 

ύπο6ολη έκθέσεων 1ιά έπενδύσεις 
άτ.ό μέροJς μ�γάλων πολυεθνικών 
έταιριων. 

«Ai πτήσεις στο Διάστημα, δη
λώνει ό κ. Φλέτσερ. θα διαρκοSν 
άπό έ-;τ;τα μέχρι 30 μέρες. Το δια
στημόπλο•ο -θα 3ιανύει τροχιά γύρω 
άπό την Γη, πετώντας σε uψος 100
εως 500 μίλλιz πάνω ά'Πό την έ-:t"ι
ψάνει,ά της .. 'Από το ετος 1984, ή 
ΝΑΣΑ θα άναλά6ει ,ην όρ1άνωσι 
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ταξιaιων που ύπελογίσ-�9ησαν σε 60
κά-�9ε χρrrιQ. 

' ' 

Ό ύποδιεu-�9uντης της ΝΑΣΑ 
Τζων Γιάρντλεϋ προολέπει οτι το

ε!σιτήριο γιο: τις πρώτες πτήσ-εις 
-�9α είναι 1rολυ άκρι6ό, δηλαaη 10. 
000 δολλάρια, και οη μαζι με 
τους έπιΜτες -�9α ταξι�ύουν και έ-
πιστήμονες, που -�9α σύνεχίζοuν τα

πειράματά τους. 
Σ ' ' (1' • την πραγματικοτητα, να ενοι-

κ�άζεται ένας χωρος, μεγάλος οσο 
' tf ' " (Ί' και ενα τροχοσ'Πιτο, οποu να μ,rο-

- ' ' • ' 11.' rr' !, ρουν να μενοuν οι επιοαται. α οια-
στημόπλοια -�9α είναι άργότερα άκό-

' 'λ μη πιο μεγα α. 

Πάμε μιά βόλτα 
στό ... Φεγγάρι; 

Το ζήτημα τής ύπάρξεως μιας 
μορψης ζωης π�ρελ-�9ούσης η τωρι
νης στον "Αρη, τί-�εται ξανα με 
την άνακάλuφι παγωμένου νεροίί 
στον οόρειο πόλο του έρu-�9ροίί πλα
νήτη. Ό ε!δικ.ος των άτμοσψα-ιρι
κων μελετών της άποστοιλης •;<Βί-

. κιjκ» κ. Κρόψτον 'Φάρμερ, έδήλω
ο,ε οτι ή 1t!)λtκη 7ϊεριοχη άποτιελεί
ται κυρίως άπο «ύjρΟ» 'ΙtCXjO και 
,ι r, ' Ι , \ l:, \ οχι, 01tως επι•στευετο, α'ΠΟ «<,,ηρο» 

. πάγο η &ν-�9ρακιΥ.ο χιόνι, δηλαδη 
, , ο \ 'J:' παγωμενο αννρακικο ο..,υ. 

Τα οργανα το'υ «ΒίκtjΚ Η» ά
πεκιάλυφαν στην άτμόσψαιρα τοϋ 
"Αρη, οαρέα άέρια ο-πως το κρu-

, ' ι:' \ \ ' , πτον, το �ενον και το αρjον. 
Κατα τον καθηjητη Τωοία "0-

οuεν αύτο άποδεικνύε� οτι ή άρεια-' 
νη άτμόσψαιρα ύπηρξε &λλοτ,ε 

\ , ' t ' t / "" «πριν απο εκατο εκατομμυρια η
' 

!, 
' ' τρια οισ�κατοιμ,μuρια χρονια», πυ-

κνότερη άπο οσο είναι σήμερα. 
Οί έρεuνηται που σuγΥ.εντρώ-�9η

καν στο διαστημικο κέντρο της 
Π ασαντένα στην Καλιφόρνια, ψρο
νοίίν jενικως οτι κuλοίίσ� πράγμ,:ιτι 

, ' ' ' λ ' νερο σε ποταμους στον π ανητη .. 
, , , , ,, ψ Το νερο, κατα την απο ι τοuς προ- , ήρχετο άπο το λuώσιμο των πάγων 

' ' f \ ' , t: t-κατα τις ηψαιστειακες εκρη�ει,. 
και έπει�η ή πυκνότητα της άτμο-, ,, , , ' 'λ σφαιρας ·ηταν τοτε αρκετ,α μεγα η, 

, ' "Η!. 
, σχηματιζε ποταμοuς. οη, η πυ-

κνότητα αύτη είναι πολυ μικρη Υ:,αι 
' ' ' ' �, ' e. ' ε ""t το νερο πο,υ ενυεχεται να ορισκ τ ... 
' , , ,., ''Α ,ι: . , στην ε'Πιψανεια του ρη, ε�ατμι-

ζεται. 
"Ενα ούσιωδες στοιχΙείο έξακο

λου-�9εί να λείπr1 ά'Πο τόυς είδαου,; · 
1,α να προσδιορ.ίσοuν αν bπάρχη ά� 
κόμη κιάποια μορψη ζωης στον "Α-

κ ', ' "λ !.' ,, ρη. αμμια οργανιy.η υ η υεν εχει 
έ'Πισημαν-�9η ... 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 

.1 ,. 

'-1 
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'Ένα πολύτιμο 6οήθnμα 

ηνευματικιϊc: 

ΤΟ ΜΕΤΑΦVΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛ�rιο 

Ύπό Γ. Β. Β Α Σ I Λ Ε I Ο Υ 

Τό 1tρωτότυπο αύτό 6ι6λίο μεταψέρει σε συ'I0'1t't'tY't) ήμε
ρολογιακή κατάταξη, 1tολύτιμες άρχές και γνώσεις - -θεω
ρητικές χαι 1tρακτικές - της έκλεπτισμέ'Ιης Μετας:,υσι,;ι.ης -
'1t'Ιευματικης ζωης. 

Περιέχει ά'Ιαλαμπές της Αίώ'!ιας 'Αλή/Jειας σσ.ι r.α
ραι'Ιέσεις η -θέματα οιαλογισμοu για κά•.9ε υέpα 't'OJ χρό'ΙΟU 
και εί'Ιαι χρήσιμο για μια όλόκληρη ζωή. 

Στις σελίδες του μετα:ψέρο'Ιται κατά τρό1tο ε�λ-η-τ;,ο Υ,Ο"ι 
σαφη ΟU'Ιαμικές άρχές ζωης. ά1tο τίς πιο άπλέ�, 7ψ)ό' τες και 
άμέσως έφαρμόσιμες, μέχρι καί τω'Ι r.ιό �ψηλ&)ν και r;,σ-θεώ
pητω,,1 έχφράσεω'Ι '1t'Ι!ευματικης ζωης, οπcυ ή προσωr:ικότητα, 
άποκολλημέ'Ιη έ'Ιτελώς ά1tό κά-θε ύλιστική άσυ'Ιαμία. άτ.fλ::ια. 
1t1ά-θος η άρνητικότητα, μεταρσιουται και ένοημεί στα-θεpά στ·η 
Ύαλή·ιια και όλό9ωτη 1tεριοχη το5 Ύ1tε:.ρσ,Νειοητου οr;ου ή ·9'Ιη
τή φuση 1tαραοί'1ει 't'O'I 1tυρσό της άν-θρι�Πt'Ιης συνειοητότητος 
στη μακαρία σοφία, ού'Ιαμη )(.C(t Φως ":CJ π ν.εuματος. 

Τό Μετ,αφυσικό Ήμερολόγι·ο ,9ά ά1tοτελέσ-η γιeι: r.ολλούς 
ε'Ια πpαγματι,κο εύαγγέλιο Π νευματικης ζωης, του όποίου ή 
χα,θημερινη μελέτη ,θα φέρ'Ιη παρηγοριά, ,θ.άρρος. OJ'l?'IJ'tj, γα
λήνη, άρμονί,α, ά'!άταση, σοφία και εμπνε->ση. 

Εί'!αι ε'Ια ά'Ιεκτίμητο 6οή-θημα για οσοvς ζητου'Ι ενα -τ;-ιο 
'1t'Ι:.υματικό )(.αι φωτισμέ'Ιο δρόμο ζωης, για έ;ι.εί'Ιους r.ού ,θέ
λουν 'Ια ένημερωJουν στις λυτρωτικές Μεταφυσαές άρχες 
ζωης και σκέψεως, για τούς ά'Ιαζητητες της 'Αλή,S.ειας. τούς 
ΜαJητες τω'Ι l\iεταψ:.ισικων, Έσω,ερικων κα: Φιλοσοφικω'Ι 
Σχολών καJώς και για χά,9-ε �•ανοούμενο καί π'Ιευμχτ Υ,0 &:1-
·9-ρω1tο.

Θά το 6ρητε σε μας : 

<< Π ΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣ:ΜΟΣ)) Ίπ1tοΥ.pάτους 33. 

Τιμάται δρχ. 140. Χρυσοοερμα-:όο�:το ορχ. 200.
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---1 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ
. 
ι---

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Τά Γραφεία τοϋ •Ίλιοοϋ», Δρα: 

γσrσανίου 6, δροφοc: 6oc:, (Πλοτ. 
Κλουθμωνοc:), είναι άνοικτά μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρα
σκευή ·9,30-12,30 π μ. Τηλέφ Γρα
φείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Πορaκσλοϋμεν άποστέλλετε μέ το

χυδρομικήν ιΊ τραπεΖιτικήν έιπιταγήν 
είς τ,ήν διεύθυνσιν: ••Κωστην Μελισ
σαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθή
νας, 1 2·2». · Αποστολσί μέ τραπεΖιτι
κάc: έντολάς μας δυσι<ολεύουν. 

ΑΜΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη οοοοταλέντα στ6ύς κατωτέ-

ρω ισυνδρόμητάς ,μας, έ,πεστράφησαν 
όnό τό Ταχυδρομείον ,μέ τήν σημεlω
σιν: ..,μετώκησε• ιΊ •δγν,ωστοc:•. Πα
ρσκαλοϋντοι δσοι τους γνωρίΖουν νό 
τούς ε-ίδοποιή,σουν ιΊ νό μας δώσουν 
τός 'διευθύνσεις των., 

ΑΘΗιΝΩΝ 
Κοίτη · Αθανασίου, 'Αμαλίας 12. 8. 
'Αλειςόιπουλος, Μ. Μελδ, ΚηφιΙ<Jιά. 
Ά. Βενέτης, Φιλοτiμοu 22 Γ. �Δα
υίδ, Σόλωνοc: 134. Δον. Ζαιχορό
ποuλος, Κηφισίας 49 'Αθ. 'Ιλαρί-

ι δηc:, 'Αινα6ρυτης 15· Στλ. ΚαριJδά
κ,ηc:, · Α. Τσόχα 21()1. Εύ. 1Κασrρινά. 
κης, Ίnποικράrουc: 81. Ά. ΛαιΖάνηc:, 
Πάη.ιου ·84. Στ. Μαυροειδηc:, Φιλο
λlάου 81. Π. Ντάφηc:,. Ρισνκοϊιρ 37 
Ή�λ. ,Πολuχρονόπουλος, Ποντ. Μα
ιφη 12 Βιλ. Ρογ,κάκου, Βερναρδά. 
κη 5 Γ. Φόμπιοc:, 'Αχαρνών 27 

6ΠΑΡΧΙΩΝ 
Ά'Π. Κσλαπύπηc:,. Δροσίνη 12, Βό
λος. Ν. Κουλούρης, Μιαούλη 13', , 
Χαλκίς. Χρ Μαυρίδης, "Αρμεv •15, 
Δράμα. Κ. Παπαγεωργίου,- 'Ολυμπί
ου 32 8, ,Πάτραι. Δ. nουρνάρσς, Μ 
: Αλεςάνδροu 311 , Θεοlσολονiκη. Δ. 
Σσκ.κηc:, Άρκοδιουπόλεως 18, Θεσ. 
σολσνίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ •ΓΗ·Ι·ΝΟΝ ΒΙΟΝ 
Δημ. Καραvnινός, · Αθη.νοι 
Άθσν Λlάππας, Άθηναι 
Πέτροc: Μοριολέαc:, · Αθri,νοι 
Γ. Βασιλικός, Κο6ό�λα 
Γ Καισιφός, · Ελοοσών 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(μέ τή σειρά λήψεωs) 
Κ Σ. Κιrrρινιάρη: "Έλλη•νεc: f<<;Ji Φι

λέλληνες · Ελευθεροτέκτονεc: τοϋ 
Είκοοιένα (1821 - 18,29). 

Πον. Ί. Ζέρβα: Δελφοί κοί Μον
τείσν: 

Νίικου -Ε Μηλιώρη: Ό "Αγ,γελοc: 
Σημηριώτης 11ςοί τό, Νεοελληνικό 
•ri,ρό6λημο, 1976.

Νίκου Ε. Μηλιώρη: Ό Πσλσμδς 
καί οί •Πρόσφυγες. Άθηνα, 1976'. 

Ζόχου Σαμολαδθ: 'Εύρωι:�αίκή . ίlδέα.
Θεσσαλονίκη, 11976. 

Ζέπος Δούκα: Τό χωριό τοϋ Άη -
Νικόλα καί 6ί1ο διαλιέςεις. 'Αθη.
νοι 1976. 

Ζέπςις Δούκα: Τό ρι<ι,κό Άθ�αι, 
19761. 



1976 ΜΈΤΑΙΥ ΜΑΣ 3 8 9  

Ε:λενηc: · Αργεστη: « και πρααέ-
δε1σοv τοϋτον .. ». 'Αθήνα, 1 ·97:6. 

'Ιωάννου Στεφ . .Πε•σμαΖόγλου: Κ,ει-
1μενο (1975 - 1976). 'Αθήνα 
1,975;_ 

Ιενοφ Ζολώτα. In ternatιonal Mo
netary Va<'illat10n& Άθϊjvαι, 19�6. 

Ά. Σωκου: Ή: τό· �όσθενη θεpα
πεύουσα Πανογίcι τηc: Λούρ:δηc: 
'Αθήνα, 197:6 '. 

Εύcιγ ιΠαποχρήστου _ Πάνου: ·ο

κ:ωνjστ. Θεοτόικηc:. Δοκίμια 'Αθή
να 1-9.75• 

Λόμπη Λούκου: Παρελθόν, Παρόν, 
Μέλ,λον Μελέτη .. 'Πάτρα 1976, 

Κρισναμοϋρη: 'Η! Ιάνα�καιό-τητο 
τηc: 'όλλογ,ηc: ·Αθήνα, 1 9,716 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Σταθμοί (Αϋγ ) 
Ό κόσμος τηc: ψυχηc: (Ίούλ 

Αϋγ.) 
'Ηπειρωτική ΊΕστία (Ίούλ _ Αϋγ ) 
Κρητική ΊΕστίο ( Ιούλ , Α-ϋγ ) 
Σμύρνα (' ι:ούν - 'Ιοι:ι.λ , Αϋγ -

Σ·επτ) 
Πνευμσrική. Κύπροc: (Ίούλ _ Σεπ) 
ΆχσϊΚ!ό. (Ί•ούλ _ Σεπτ) 
Περιο.δrκά 'Ελληνίδων Βορ 'Έλλά

δοc: ('Ιούλ - Σεπτ) 
Ένοριοκά χρονικά (Ίlούλ _ Αύγ 

Σεπτ - Όκτ) 
ΙΠρσσανατ.ολι-σμοi (Σεπτ - Όκτ) 
Κρίκοc: (Σεπτ - Όκτ) 

'Ιδιοκτήτηc:: Εκδόσειc: «'Ιλ ι --1 
σάc:» Συν Π Ε., Δραγατσα
νίου 6 Έκδότηc: - Διευθυν
τήc:: Κωστηc: Ν Μελισσαρό
πουλοc:, Πλατ Έθνικηc: Τρα
πέΖηc: 3, Φιλοθέη Προ1στάμ 
Τυπογραφειου: Ίορδ Α Όρ
φανίδηc:, Ποσειδώνοc: 51, Π 
Φά·ληρον. Στοι,χε1οθεσια - Έκ
τύπωσιc:: •Έητάλοφοc: Ε Π Ε, 
Ζαλοκώστα 5, τηλ. 6 3 1  6 75 

Τ μή τεύχους δρχ 25 
Αθηναι. Νοεμ - Δεκ 11976· 

Ενα νέο Βιβλίο 

Τοϋ ΚΩΣΤΑ ΠΑ1ΠΑΓ1ΑΝΟΥ 
Με τον ητ,λο 00ΣΤΟΥ ,ΓΕΡΑΚΙΟΥ 

ΤΑ ΝΥΧΙΑ», κυκλοφόρησε, άπά τιc: 
,έκδόσειc: Γκοβόστη, τά νέο βι8λίο 
τοu Κώσrα ιΠαπαπανου Ο σuγ,γpα
φέαc:, γ,νωσrοc: ·σrά εύρυ -κοινό κ1· 
από τ' αλλα του εριγα, πού !;ε,χωρί. 
Ζουν -rά «Ψη,λά Στήv "Ασπρη Πέ
τρα» (διηγ,ήμcπα, 1952), •lιBE
PilA» (τα!;ι'διωηκό, 196·2), «"Αν
θρωποι Στη Ζωή», (διηγήματα, 
196 ·5), :,Περ άπό τά σύνορα» (θέο
τρο 19.6·8), ,,Στά Μακρυνό Σουό
μι», (ταΕιδιωτικό, 1•972) κα; «Ποιη
ηκοί Διαγωνι·σμοi» (18 5,1 - 1•973) 
κοi «Δη1μοτ,11κή μαc: Γλώ.σ,σα»,. (Με
λέτη·, 119,73,), ιπερ.ιγρά,φει, στό νέο 
του ,μυθιστόρημα, 1μέ άδρά καί συμ-

Ό Φυσιολάτρης t(Σεπτ 
Νοέμ) 

'Οκτ _ ιπυκνωμένο ,γράψιμο, τ.ήrν τραγική 
Ζωή :μιαc: γυναίκαc: ώc: τάν τελευ-

Ο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» 
Μέ ιπ:λο�σια. iάποκλειστικη ε·ίδη

σεογροφία ·καί μέ άνηκειμενική άρ
θρογραφία ά , ΤροπεΖικάc: ·Αγών», 
δργανον έκφράσεωc: των τρσπεΖ:ι
κων δλων των ΤροπεΖ:ών, είΌηλθε 
-στά 124 έτοc: τηc: συνεχοϋc: -καί άνελ
λι-nοϋc: έ,κδόσεώc: του.

ταίο τηc: ιΕεπε,σμό Τη.c: Μαριά,νναc:, 
,μιαc: ύπηpετριούλαc: τηc: «παληαc: 
καληc: ε•ποχηc:», πού πάσχισε μάταια 
να .πολεμήσει τήν !σκληρή τ,ηc: μοί
ρα, σ-τiήν ηερίαδο 192 2' - 1 915i2 μέ 
τα τοσα ,σημαντ-ικά γεγονότα, καί 
Ε:εχωρα ,ατόν πόλεμο, στ,ήν κατοχή 
καί στά πρώτα .μεταπολεμικό χpο
ν1α 
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ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1976 

Παν Άναγνώ(στου: Ό Ά,σκληπιός είς τήν Μυθολογίαν καi τόν Έ-
σωτερισμό ........ ,. ., ... · .... • ........... · ........ · 86 

Τροπαι ,καί Ίσημερίαι . . . . . . . . . . . . . . . . 294 

Σοφία "Αντlακα: ΉΙ ψυχολογίο της συμ6ολ1ιqjc: των Γροφων .. ,. 5() 
Τό μυστήριο τ.οϋ αίσθησιασμοϋ . . . . . . 21'0 

Π. Βλαχοποί,,λου: Ό tάριθlμόc: 3 ,σάν σ(ιμ8ολο . . . 2·2 

Π. Γράβιγγερ: Ε,ίσαγωγή είc: τήν Μυηηκήιν . . . . . . . . . . . . . . . . . (3'72 
Ί. Ν. Δόμπαση: Βάκ1c: ό χρησμολόγος καί ικαθαρ-τlήc: 15 
Ζέπο Δούκα: "Ανθρωπε ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

Πλ Δρακούλη: Ύγε1,1ν,ή καί 'Ηθική .. , . . . . . . . . 44, 89, 185 ?43 
Υ· Ho!lson: Οί .ι\ιδάισκαλοι έναντίον της δl,αμεσότητοc: . . . . . . . . 25 
Fr. Haerderlin (,μετ. Β Λαlανα): Ό ανθρωποc: . . '. . . . . . . •. 370 
Α:ιμ. Ίβου:, Τό μήνυμα της Θε�σοφίαc: ................. . 

· » Hyoseris Radίata 

34 

3·68 

Δ1ον. Καλογεροπούλου: ΉΙ Θεοσοφία ................ . 
Βασ Καραμαλήκη: Δσνήσε1c: - Λόγος - Μουσική ......... . 

2'96, 32:7 
10 

Χρ Κομαρω-τάκη: Ή «Μαθητεία» ..... Ό ..................... . 
Νικ Καρβούνη. 

_
Ψυ�1κή τοπογ�αφί� .. ,- ...................... . 
Ο Ορθροc: της Αυρ1ον. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

'Ότον στερεύη ,ή πη,γή της Δημιουργίας ...... . 
Όδυσ. Λομψίδου: •Η 'Ορφική .... ; . . . . . . . . . . . . . . . .... , . 

222 
29 

110 
237 
121 

Μην□ Λογο6έτη: Τό Σουηδικόν Σύστημα τοϋ Τεκτσν111σμοϋ . . . . . . . . 158 
Σταμ. Μάκρη: Άπό -τ,ης ΓνώΌεωc: είc: τι'1-ν 'Επίγνωσιrν . . . . . . . . . . . . 226 
Κωστη Μελισσαροπούιλοu: Δύο μάρτυρες τ,ηc: έλευθερίαc: της συνει-

δήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Τά «Μεγάλα · Οντα» . . . . . ·335 
Ή Ελ. Π. Μπλοβάτσκυ: Είσαγωγή Μ�στ1κης Διδασκαλίας . . . . . . . . . 169 
Ρ Παίμερ: Θρησκείες καί ΚάJ)Ι!Jα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·25 
Άνδρ. flαπανδρέου· 'Η έλευθερία τοϋ άτόμου κστ� τόν Άπόστ�λο 

Παϋλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ot1 

ΜελλοντολσγιΙΚέc: έγοράσεις . . . . . . . . . . . . . 346 

Σορ. Παυλέα: Ή θάλασ.σα είναι ενο θαϋμα . . . . . . . . . . . . . . 119 

'Υπομονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
'Εμπρός λοιπόν •καρδιά μου . . • . . . . . . . . . . . . 225 

Ό Τειρεσίας .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 313 

Ν Σρί Ράμ: Σοφία - Γνώσεις - Ίδέεc: . . . .. .. .. . .. .. . .. .. 2()·2 

Χρ. ·Ριlοnούλου· Τά Νέα Βιβλία ......................... 61, 289

Βασ. Ρόlου: Φιλόσοφοι ίοτροί της · Ανοιγεννησεως . . . . . . . . . .• . . . 2:30 
Ήλ. Σαμnετάι: Χριστιονισμόc: - Ίοvδαϊσμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
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Κων Ν Τ,σσγκσλακηc: 

Cor Tre\\ : · Έnι,στημονικη ,μεταφuισικη 

Κ Φλαμμαριων Τό μυστηριο τοϋ θανσ,του 

Δ ΑΦΟΡΑ 

40 χρονια με τ01ν Αρχαιοφι•λο 

· Η μέρα τοϋ Αν.τ ,υσρ .

Ή1 • Αννυ Μnειαντ ·και ο Μnέρνaρ, Σω 

Συνεντευειc: με τον Παγκόσμιο Πρόεδρο τηc: Θ Ε 

Ή έορτη τοϋ Λευκοϋ Λω:τοϋ 

· Εναρκτηριεc: ,nροσφωνή,σειc: Προεδρων Θ Ε 

Μαγνητισμόc: Συντροφικότητοc: 

Η ,αναιητηριc: τηc: · Αληθειαc: 

Η ά,γαnη δεν είναι Η άγαnη ·είναι 

Ή μεθοδσc: ,Κιρλι,ον 

391 

356 

333 

314 

3 

19 

79 

81 

97 

,98 

117 

154 

154 

155 

ΔιακηρυΕιc: ύnερ Ελευθεριαc: 167 

Το Συνεδριο,ν τηc: 'Εκα-τ,ονrταετ,ηpΓδοc: τ,ηc: Θ Ε 181 

Δύ,ο τομοι έ ,nιλογηc: ΙΛΙΣΟΥ . 265 

Άφιερωμα στ,ήν 'Ημέρα των ιώων 27•9 

,Προσευχή τηc: Νύχταc: των Χριστουγεννων 371 

<Ποιητικη Άνθαλογια τοϋ Ι·ΛΙΣΟΥ 64, 129, 191 275, •3'41 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 

Λ Δελσnορτα :Πε-ρι τηc: θανατικηc: nοι.νηc: 

Ε Π Παnανσύτσου Νοσταλγία καί Έλnιδσ Μιά ,μαθητρια στο 

'Ισραήλ Η· ηροστασία τηc: Φυ,σεωc: 54 

Η εnιδρομή τοϋ ,κaλο,γήρου ,στο Υηουργεϊο 1Πα11δειαc: 1.3'2 

·ο φοβοc: γ.ιά τόν θάνατο Κων Τσατσου Μία ψυχολογι.<,η npo-

εισαγωγή ,στό nρόβλημα τ.οϋ θονατου 

Θ. Άντικατιιδη Ac: μόθουμε τά: nαιδιο ν αγαnοϋν τα ιωο 

Μηrrροnολιτου :Περιστερίου Αλεε1ανδρου: Το ηεριεχόμc:νον :rοϋ 

κηρύγματοc: νά γι:νη κοινωvιικσν Στ Αλεειου · Ο «nολιτικο

nοιl)μένοc:» άνθρωnοc: και •μερικοι •κληρι,κοι 

20.3 

362 

Χρονικα 

Μεταεύ μαc: 

71 141, 215, 1303, 384

78 150' 229 3.1'0 387 

Συνδρομή ΙΛΙ ΣΟΥ 1977 δρχ 150, 





Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοχcιτά.λοyον Βιβλ(ων 

c(ς σι:λ. 2 lξωφόλλου 

................ _________, 

ΕΓΓΡΑ'Ι'ΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Σuνβρομ� 1977 δρχ. 150 (Ιξω«ρικοϋ $ 6.00) 

Όλοι ol σuν8ρομη-τ«1 lαω-τερικοU lχοuν δικο:(ωμcι 

νά. άyopάζouv τοός τόμους lπιλοyijι; 

Α. Τρι«l•ς 1956-1957-1958 

Β' Τριετ(ος 1959 1960-1961 

Ιχcιοτe\Ι πρός δρχ. 160 άντί δρχ.200 

_________ , .. _, .. , ..................... . 

Ή συνδρομή τοίί 1977 εiνοι δρχ. 150 Διά τό ΈΕωτερ1κό $ 6 

ΑΙ σuνδρομσl ι, όντlτιμον 616λ1ων νό όnοστtλλωντσι μt τσχυ• 

δρομικήν ι, τροnεζ�κήν έn1τσγήν tn· όνόμση Κωστη Μελ1οοσρο

nούλου, Δραγστσσνlου 6, 'Αθήνας 122. Όχι tn' όνόμστι wlΛΙ

ΣΟΥ�. Όχι μέ τραnεζικήν έντολl\ν, 

Τ ... ι,; ι ΣΠΤUΟΦΟΣ Ε.Π.Σ. • 831.675-926.983 
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