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Σ' εκείνους που πενθουν 1 Ο 
Ή 'Ατραπός του Άποκρυφισμου 1 50 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30 
Αί βαθύτεραι οψεις της Ζωης 30 
Εις άναζήτησιν της Σοφίας 50 
Τό Φως της 'Ασίας 50 
Ή Μετενσάρκωσις 80 
Φως στην 'Ατραπό 30 
Στά πόδια του Διδασκάλου (έκδ. 1966) 30 
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Α' σειρά) δεμ. 21 Ο 
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Β' σειρα) » 21 Ο
Ελευθερία, άρχη και τέλος » 160
Έκπαίδευσι καί σημασία ζωης αδ 80 δεμ. 130 
Στη σιyη τοίί Νοίί 140 
Ή άναyκαιότητα της άλλαyης 120 

Ό ανθρωπος καί ή Ζωη 1 50 

'Αρχαίοι 'Έλληνες Φιλόσοφοι 200 

Οι Νόμοι της Ζωης 1 00 

Άrrοκpυφισμός και Μυστικισμός άδ. 40, δεμ. 70 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α άδ. 90, δεμ. 120 
Είσαyωγη στη Θεοσοφία άδ. 1 00, δεμ. 1 50 
Τα βήματα της Φιλοσοφίας αδ 80, δεμ. 120 
ΜΗΤ I Σ (Τό βιβλίον της σοφίας) δεμ. 140 
Έκλοyαi άπό τον Κρισναμουρτι άδ 80 δεμ 130 

Ό Ί η σ ο ίί ς 60 
Ό Κομήτης (Θέατρο !δεών) 40 
«'Αyvώστ(ι) Θεω'> 

Αiώvιος Δείπνος 

15 

25 

«ΙΛΙΣΟΣ» Έπιλοyη έτών 1956-58 καί 1%9-61, έκάστη χρυσδδ. 200 
Δια τους συνδρομητας έσωτερικου τοίί « ΙΛ I ΣΟΥ» 160 

Περιοδικόν « 1 Λ I Σ Ο Σ» Τόμοι εiς τεύχη 1959 -61, 65 και 69 - 70 δρχ. 120 
Τόμοι χαρτόδετοι 1971 - 76 δρχ. 130 

'Αποστείλατε το άντiημον δια να τα λάβετε ταχυδρομικως. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «JΛΙΣΟΥ• Δρχ. 30 

ΣΥ ΔΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρ . 150 Έξωτερ. G 



rΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Δρcιγcι-rσcιν[οu 6 (Πλ Κλcιuθμώνος), ΑΘΗΝΑΙ - 122 

ΕΤΟΣ 22ον 

Διευθ vτης ΚΩΣΤΗΣ [Ε ΙΣΣ ΡΟΠΟΎ ΟΣ 
Έπιμελητης " ης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΎ ΟΣ 

• Μάιος - 'Ιούνιος 1977 • ΤΕΥΧΟΣ 123

Η F\ΔΕΛΦΟΤΗΣ 

,.,.το " ντυαρ της Ίν ία , όπου το ά.ρχηγείο της Θεοσοφικη 

Έταιρί.α , ύ αρχει ενα γλυ το έργον υπ' το τίτλο <<' δελφό

της». 
Το αγαλμα παρουσιά ει ενα κορίτσι που μεταφέρει στο &μο 

του το μικρότερο αδελφάκι του, για α περά.ση ενα ποτά.μι, πατ6)ν

τας πάνω σ' ενδιάμεσες π'τρε . 
Εί αι ίνα άληθινό άριστούρ ημα ση1 σ λληψη και έκτέλεση 

μεχρι της μικροτέρα λεπτομερεία . Ποτέ δεν κουρά εται χανείς να 

το θαυμά η. 

'Ο Ζι αρα ιαντάσα διηγείτο μια ίστορία, ή οποία ισως ε' ει 

σχέσιν με το α αλμα. 
'Ένσ -κοριτσάκι, εχοντας ε,·α φορτίο ση1 π άτη, περνούσε ε ν 

χείμαρρο, πατώ τα πά,,ω σ' f νδιάιιεσες πέτρε;. 'Ένας περαστιΥό; 

τ11ν ρώτησε ου π11γαι ε καί τού απήντησε: «Πάω στο χωριό, μ[ ω 
�κεί». 

<<iVIα δέ ί,1αι μακ, υά ;>>, ερώτησε δ π ραστιΥός. 
« χι, ά οϋ εΤναι το σιπίτι μου» 
«ΊΌ φορτίο που δέν εί αι δαρ ';». 
«'Όχι, γιατί εΊναι το αδελφάκι μου>>. 
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1977 

Δ. ι ο τίμα 
Της φιλολόγου ΝΑΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 

Κανείς- δέv μπορεί 'ιr:ι. μα.; 6ε-
6α.ιώσει· δ-τι ή μάντισσα. άπό ΤΥ) 
Μαντίνεια. ύπηρξε πρόσωπο ίστο
ρι κό. Καί κα.vείς •δεν μπορεί vά 
τό άποκλείσει. 

Τό οvc,μα., ό τόπο; της κα.τα.
γωγης της συvηγορου·ι γιά τή 
μα.vτιχή της ίδιότητrι .. Ό Πλά
των &να.φέρει πω; ·ή Διοτίμ.α, μέ 
τή δα.ιμοvιχή τη; δύ,ημη κο;
τώρθωσε vά αναβάλει γιά δέκα. 
χρόνια τόv λοιμό του 440. Μ' αυ
τό δεν στηρίζει φυσικά τήy ίστο
ρικότητά. της, αλλά τό γεγονός 
της μα.γικης της δύναμης. 

Ό ΙΙλά.τωv εtσά.γει τή Διοτί
μα, στο Συrμπόσιό του. 'Όχι σά.ν 
συvδα.ιτυ,μ.όνrι., αλλά. γιά vά. ανα
πτύξει τή διδα.σκα.λία. τη· μέ τό 
στόμα. του Σωκράτη. 'Γή'ι 1Jπέ
ροχη οιδασκα.λία. της γύρω στου; 
τέσσερες α,ν,rι.6α.θ,μούς τη::: έρωτι
κ ης μυσταγωγία.;. 

Σε κανένα. άλλο κείμενο α.λλου 
συγγραφέα. δεν &.να.φέρεται ή Διο
τίμα. Αύτό, φυσικά.. δεν• είναι 
α.πόδειξη, ουτε ΚΙΧΥ εvδειξη πιbς 
δεν ύπηρξε. Γνωριζουμε πολύ Υ.α.
λά. πόσοι θησαυροί γραπτου λό
γου, πόσο: εργα των αρχαίων μα.; 
συγγρ:1.φέωv χά:θηκα.•ι η χατrι.
στρά:φψ.rι.v κ:χτά. κα.φού;. 

'Ένα. έπιχ,είρημα. ώστόσο ύπά.ρ
χει, ϊcιως τό σταθερότερο κα.ί τό 
μόνο, γιά. τήν ίστορικότητα. της 

ΊVl,(.'1tι 'ιικης ξένης: τό γεγονός 
οτι ό ΙΙλά.των δεν εtσά.γει ποτέ 
στά. εργα. του φανταστικά. πρόσω
πιχ. Τό 6ετ6αιώνουv οί μελετητές 
,ου. 

'Αλλά:, τό αν ύπ'i')ρξε η οχι 
ή Διοτίμα, εχει όπωσδήποτε δευ
τερεύουσα. σημασία.. ΙΙρωτα.ρχ ι κά. 
έπι6ά:λλετα.ι νά. γνωρίςουμιε γιατί 
τήν είσά.γει στό Συμπόσιο ό Πλά
των. Μr1πως από -πρώψ,ες γισ. 
τήν έποχή- ψεμινιστικές τά:σεις; 
Γιά. νά δώσει μιά θέση στή γυ-

. vα.ίκα, νά τήv α.ποy,ατα.στήσει, α.ύ
τήν τήv πα.ρα.γκωνισμένη κα.ί τα.
λα.νισμένη άπό τον ανδρικό δε
σποτισμό α.θηνα.ία. δέσποινα. του 
5ου αίώvα,; 

Ή απάντηση ερχετα.ι α.ρνητι
χή από τήν «Πολιtεία.» του ϊδιου 
του Πλάτωνα.. Στον -κα.τά. τά. άλ
λα.- tδα.νικό της χώρο ή Ηολιτείrι, 
διrι,θέτει γιά. τή γυναίκα τή δεύ
τερη πά: ιτα θέση. Ειvα.ι κι έχ.εί 
·ή σ.6ουλη, ή πvευμ,ατικά:, σωμα.-

, ' ., .. , � τι χα, κα.ι χα,τ �πεχτα.σι ν ,1 κοι-
vωvιχά. ανίσχυρη, χοντά. στους 

· γέροντες χαί τά. πα�διά.
Κι' &μως, εvα. παραμένει τό γε

γονός: μιά. γυναίΧ<1., ή Διοτίμα,
εισάγεται στο Συμπό'JιΟ. Κα.ί λα
λεί μέ του Σωκράτη τά yείλη.
'Γόν εχ ει ·διδά:ξει, αύτόv, τον σο
φώτερο των σοφών.

'Ίσως θά. πρέπει νrι. θυμ,ηί:Ιου-
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μ,ε πr,ι6 •;πηρξε τ6 θέμ:-ι, -:η; οt
aαχη;: τό πά. ν-τ-χ μεγά.λr, η 

πά.ντα συζ ητήσ μι'J θέμ'l ,'F,ρω-
ας». 

, ' ' , � 1 ξ ' �, υτο τον τροπο οιαλε ε ο L,(J)-

κρά.τη; τοσ πλατωνtκσΟ διαλόγου 
γιά 'i¾ δ ηγηθεί τί; προσωπικέ
του &.,ι�ψ'i'fj:JΈt;, π:ρ γρά.φο ι:sι· 
τόν δύσκ,-:Ί 'J, ά.νη οpι ι..ό δρόμ'j τ;r,,j 
κατέκτησε άρy::ι. α.ρyά.. Τό 440, 
άρχή της πορε'α; του χυτη;, 
�' ,:,; ,., ' , - '\ υεν ,1tΧ'Ι ουτε τρtαντ'Χ ετωι, χt 
ή Δι'Jτ' 1cι ά.μφέ6'Χλλε ά.κ6μ7 JJν 
θά, ήτ'Χν σέ θέση νά. π'Χp'Χ,ωλr,υ
θήσ: τί; άπ'Jχαλ..:ιqυ; -:η;. 

'Γό Συμτ.6σ:ο τr,� 'Λ γ:χ.θω'η. 
τοποθετεί,'Χt χρονtι.ά. τό'ι 'Ι'Χ'ιου
ά.ριο η Φε6p-:,υά.pt'j το•J 416. Κ ' 
έδιί) δ Σω.,φά.τη· δkι είηt δι7λε
κτικό· δπω; π,χι-;,χ σχεδ6ι, άλ
λά. μονολοyι ,ιό·. Κ ' δτχν γίνεται 
μοvολοy κό;, τότε συ ιήθω;; μtλ:ι 
μέ τ::ι. χzίλη ου χά.πο ο; άλλο;, 
κχθώ; ::�,ό Σ μπ6::�:ο- ή Διοτίμcι 

'Η , ι\ \ , , ... 
, � ορυη αυτη πΑα:ωιιχη οι 

, ' ς:: '... ξ , ' ' ,ιοvομι'Χ στο υ.αΑοyο εκ ιαΞt ατ.ο 
ΕΨJ.. αίτιο οασι,ιώ,ατο. 

Διαλεκτική ε -ι:ιι ή πορ:.:α τη; 
λογική; ¼πάνω σ:ό ::�,έρεο εδ-χ
. ο· των έπ χεφη ά.τωι. 

, πό :πιχε'pημα σ: επ.χε(ρη
μα, �π� �ή .ια ::;ε οημχ, καταχτi
ται η χληθεtχ 

Ή ετ.ι::�τημο'JtΥή ά.λήθΞt?' ομω: 
""' , , 

-
, �::: κχτ:ο�ο :ιι.ρχιr, ::�υΊοpο. σz 

Υ'ΧΠΟt'Χ :χι..ροyων χiα γ-ιώση, -:ό 
στέpΞο �δχφο; :ή; λ'jytχή; τΞ
λειι�ν:.ι 'Από ι.εί κχί πέρχ ά.
πλι�'ιε-χ• ή 1ουσσ'j; το•J άτ:61.υ:ω 
'1,' , \ .. ) , χ με' -χι 'Χ τ:Ί:ψ· :ιχ::< r:poo η-
ματχ, r/ •jψηλέ:. l'Ι'ιο.:;, -;:χ 1τ.Ξp-
6ατικά. :ρωτήμ,χτχ, δέ·ι χι;ι,:α
χτιίJvτ:χι κ-χί δ 'v iπ· λύο,ιται με 

τό περπάτr1
μ:z. τή· λογική; στό 

zωμάτ:ψ; άλώ·ιι, άΑΗ μέ -:ό & 
πλωμα τιi) ι ψτΞpιi)•ι πivω &οπό 
τήγ α.ου-σσο. "0.σJJ π:ό μ�γi 
ι ες, γερέ; καί τολμηρέ; οί φτε
ροϋγες, τόσο ψηλότερα &.νεοά.ζr:ιυν 
τό στοχαστή. 

Σ:ή ι περ:'jzή ,'j•J ±πόλυτου ·ή 
,j:7,λεκ ιΥή στσ.ματiΞ: χι άρyίζεr 
;, μr,νι:Jλ'jγt κό; τρ6'πο;. Ό Π) ά.
:ων χα-:έχει τή γνώση τοϋ πεπε
ρα,σμέΨ.iυ τη; λογική;. Γνωρίζει 
πu); r/ μ:γάλες ά.λ ήθειες φ:z.νε
ριi> ι,, ι-:αι δείχvο'ιτ,;χ,:, δέ-ι ά, π ο
δ ε ί χ 'Ι ? ν τ σ. ι μέ μ,;χ,θηματtκό 
τρόπο. Έπιοά.λλο'ιtσ.: μέ τό ήθ:κό 
κι οχι μ,έ τό γνωστικό τ'j'Jς περι
Ξχόμε1JΟ. Προ6άλλοvτσ.ι μέ μιά. 
r;ύσία α.λλη, οχι γήιιη, σέ μιά. 
γλώσσα άλλη, οχι έπιστημογική, 
ά.λλά J.'Χ'ιτtκή, χρφμολοyιχή, ίε
ρ-χτ:κή, ποιητική. 

Νά. γιχτί τό άιηφόρισμσ. στούς 
&. ιαοαθμού; ταυ 'Έρωτα χρειαζό
τα ι μιά άλλη φω'Ιή &.π' τ?ϋ Σω
κρά.τη, zσ-ω χ: άν λαλοΟσΞ μέ 
τ::ι. διχi του χείλη. Κχί μάλ:στ-χ 
μισ. φω·ιή γυναίκα;. 

Πρώτα πρωα, τό ξετύ,λιγμ,:ι. 
-:η; αλήθεια; γύρω σ-:όι "Ερ.ωτα 
είνχι οδ νηρό, γψά.το κάπο, σά. 
γένΨχ. Ποιο; άλλο; ά.πό μιά. γυ
·ηίχα θά. μπορουσε κσ.λϊιτ:.ρα νi
ΞΞ.τυλ(ξΞ: ενα τέτοιο μί :? ·ι.t Ε'Jα
τέ-ο:ο μυθο:

"Επε�τα, τ.ο�b; ά.i..ί .. ,;,; iι.Ο -:�
θήλυ είναι κο'rtύτερα στή φύση;
Καί σ::ι.v πιό πρωτόyον'J στοιχείο
1.τ.ό τόι &ιδρα, διαθέτΞ: τί; ου-

, ., ... • ι:! , 'JαμΞ:; εκ:.t'Jες ,;:ου οptσκοvτα:
-:tέpα χ: εξω άπ' τή λr,γιχή: προ
αίσθηση, διαίσθηση, ύτ:έρτατ-η εύ
αισθησί,χ στούς λεπτότερους χρ,χ-
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δασμούς της πλάισης, στίς πιο α
σύλλ η,πτες σεισψκές δονήσεις πού 
συντελουνται στά εγκατα της ψυ
χης, κι' ή προέλευσή τους δεν 
είναι ανθρώπινη, ά.λλά μιά αντα
νά.κλαση απ' το εσώτερο ψii>ς πού 
φωλιά.ζει μέσα στό·ι &.νθρω-πο. 

ΓυναίΥ,ες ήσα.ν πάντα, στην α.ρ
χα:ότητα, οί μ,ά,Ψtισσες. Κι' αυ
τό γιατί ή δαψ,ονική, χαοτική 
ψυχή τους μπορεί v' &ιποτελέσει 
το δεκτικό αύλό δπου οί ύπερ
φυσικές δυνάμεις, θείκοί άνεμοι, 
τονίζουν τον προψητικό λόγο. 

Κι ακόμα., στο πλα.τωνικό Συμ
πσσιο, ή Διοτίμα, ή Μαντινιχή 
ξένη, .,!ναι ή ένσάρκωση του 
ύπερλογ:κου στοιχ,είου πού ύπάρ
χει μέσα στον 'ίδιο το Σωκράτη, 
ενα. άλλο κομμάτι του μυστιχου, 
παράδοξου έα.υτου του. Είναι ό 
Σωκράτης πού διδάσκει κι απο
καλύπτει, στο Σωκράτη πού «ού
δέν οίδε» κα.ί πάντα. τείνει το οδ; 
γιά νά, μα.θαί·ιει χαί νά. διδάσκε
ται. 

Στην α.ρχ·η του δια.λόγου μέ τή 
Διοτί,μα, δ Σωκράτης τή ρωτσ. 
κι εκείνη &π·=rι.ρίvιετιχ,ι. Ή πνευ
ματέμψορη ξένη ύπόσχ εταt μάλι
στα. νά. μrιν ύστερήσει σέ κα.λ ή 
θέληση γιά ·ιά, τον καθοδηγήσει. 
Κα,ί παροτρύνει τον Σωκράτη νά 
την πα.ρα.κολουθ-ήσει, ψ' δσον μπο
ρεί. Σιγά σιγά, δ σοφός μυετται α
πό τή Διοτίμα..Καί σιωπηλός, ναρ-

χωμένος, εκστατικός, τή,ν &.κούει. 
Κα.ί ετσι χαράζεται εντός του της 
ψυχης του δ δρόμος. Αύτός πού 
θ' α.κολουθουσε γιά πάvιτα, ως τον 
στερνό αναβαθμό, τή θέωση. Έ
κιεί πού θεα-ται κανείς την α.πό
λυτη ά.λήθεια. καί γίνεται, δσο 
είναι ,επιτρεπτό σέ άνθρωπο, &
θάνατος ... 

ΙΙεραίvον,τας το λόγο του δ Σω
κράτης στο Συμπόσιο,, λέyει στούς 
σοψούς πού κρέ:μο,ντα.ν ως τότε 
, , , 

') Α' , � .;,α,π τα. χει ,η του: � υτα. ειπε ,1
Διοτί·μα., αυτά πιστεύω κι εγώ». 
Είναι πολύ σοψός δ ίδιος καί 
γιαύτό πολύ σεμνός, για να θε
λήσει να 6ε6αιώσει τούς άλλους 
σέ πιο στάδιο 6ρίσχετα.ι. Άψίνει 
να το συμπεράνιουν &.πό rτ:ίς πρά
ξ,εις του, άπ' την ταιμένη ζωή 
του, α.π' την εύεργετιχή α.κτινο-
6ολίσ, της πρασωπικότη,τά.ς του. 

'Όσο για την Διατίμα., είτε 
ύπηρξε εϊτε οχι, μοιάζει να ε'ι
σα.ρκώνει μία α.ΠΟ Κ·είν·ες τίς εν
θεες μυστικές ψωνές του εσώψυ
χου μαντείου του Σωκράτη, πού 
τίς άκουγε συχνά, δπως δ ϊδιος 
βε,6αίωνε, να τόν χα.θοδηγου,ν από 
πράξη σέ πράξη, από α.νω6α.θμό 
σέ &.να6α.θμό, ως το μεσουρά.νημα. 
της α.λήθειας, ωστε νά μπορεί νά 
ήλιολούζει χα.ί σήμερα, ϋστερα. 
άπό 2.500 χρόνια. τούς πολιτι
σμού,ς μας, καθώς θα τίς ψωτίζει 
&.έναα, ιδεώδες αψθαρτο Κt αφθσ,
στο. 
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Άnό τό 101°ν συνέδριον 

τής παγκοσμίου Θεοσοφικnς 'Εταιρίας 

« 'Ά ν ο Ι.)( μα» στην άλλα)(η 
κηρύσσει ό Τζών Κόατς 

Ό έαuτός μας στην uπηρεσία τοu σuνόλοu 

Τό 101ov πα.γκόσμιοv συνέ
δριον της Θεοσοψ -κης 'Εταιρίας 
συνήλθε με μεγάλη :πιτυχία. στο 
" vτυαρ της Ίvδία.ς, &που τό 
διεθνές αρχηγείον. Πα.ρέστφα.v 
1086 αντιπρόσωποι από δλοv 
σχεδόν τόγ κόσμο (πλήν Σοο ε
τικης 'Ενώσεως κα.ί των δμοψρό
vωγ χωρωv). 

'Ήταν τό συνεδριοv του 101ου 
ετους. Τό lov του δευτέρου α:1ω
vος της Έτα. ρ α.ς. Στήv Ί vδία. δ 
αριθμός εvα τιμά.τα. πολύ πεp σ
σότεpο από τό 100. 

Σύμψωvα. με τό εθψοv, τό συ
νέδριο άνοιξε με τήv «προσευχή 
των θpησκ·ειωv)). ει τουργοί ό
λων των ,μεγάλω θρησκειών α

πήγγειλαν εκαστος τήv προσευχή 
ζ\ \ ' \ ' κα.ί δλοι μα, ι την ευχη πεpι φω-

τιaμου καί &vότψος -ων ά.vθpώ
πων για τήv ε1pήvη καί τήv &
δ·ελφωσύvη. 

· Ο έναρκτnριος λόγος 
τού Τzών Κόατς 

Ό παγκόσμιος πρόεδpσς -:ης 

'Εταιρίας rl ζώv Κόα:τς, έξεψώ
ησε τό έvα.ρκτήρ σ κα.ί τόν τε

λικό λόγο του συyεδρίου. 
Ό παγκόσμιος πρόεδρος σ.vε

ψέρθη στον έvα..ρχτήριο λόγο του 
σ' εvα. άρθρο πού εΙχε γράψει τόv 
Δεκέμβριο του 1 3 δ Πρόεδρος 
-'Ιδρυτής Χέvρυ 'Όλκοττ. 

«Οί ά.vτα.γωvισμοί χα,ί οί σ.vτι
πά.θειες του ά.vθρωπί,ιου γένους 
-είχε πη- ά.πόκει τα.ι στήv επι
δερμίδα. της ύπάpξεως, εvφ δ ε

σωτερικός άνθρωπος ε!vσ.ι συγγ--' ' ' , θ , T"'l1t" 'Οvης προς τηγ α.v ρωπο,., .,., 
:πιψαvειακός χ είμα.ρρος ε!vα.ι
λσ.σπερό-, έvψ τά. οα.θειά. νερά.
είγσ. δ ·αυγη. Κα.ί τά νερά πού
πέψτουv ά.πό τά. νέφη, εχοvτα.ς
Εεκιvήσε: από τά. χιόνια. τG)V κο
ρυψωv, είναι χρυστά:λλιvα. Α�τ�
είναι τό μυστικό της Ζωης -':ωτο, Θ , , είναι και της � εr;σο-ψιας το μυ-
στικό. Καί τό κλειδί της zπι-:υ
χία:ς». 

Οπως ,εtπε πη δ "Ολκο-τ "ό
τε, πού fιταv μόνο το ον ετο '" 

Ε , , θ , , της ' τα.ιρια.ς, η εοσσψ:κη χι-
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νησις ήταν ήδη πολύ δυνατή, ώ
σ'Οε νά rτήν σταιμσ.τήσει κανείς. Οί 
ιδέ,ες της θά έξ«κ.ολουθουσα.ν 
τον p()UV των καί θα εισέδυα.ν 
στήν άνθρώπινη πλά.νη. 

Κα.ί σήμερα., έτόνισε δ Τζών 
Κόα.τς, άvταγωγισ.μ,?ι κα.ί άντι
πάθειες έξα.κολουθουν, άλλα κα.ί 
·ή θεοσοψική σκέψις δια.δίδετr:ι.ι
δλοένα κα.ί πλατύτερα., δλοένα.
κα.ί οα.θύτερα. στον κόσμο. Μεγά
λες αλλαγές ξqημειιί}θηκα.ν στον
επιστημονικόν ·τομέα. κ.α.θώς κα.ί
σ,�όν ;�;ιιμέα. των θρησκειών. Ιlρέ
πει κα.ί ή θεοσοφική 'Εταιρία. νά 
πραγματοποιήση «άνοιγμα.» στήν 
αλλα.γ-lJ. Τό ιένδια.φέρον για τrιν 
απόκρυφη πλευρά της ζωης εχει 
μεγαλώσει. Μzγά.λ()ι ψυχολόγοι 
δπως δ Γιούγκ άνοιξαν, τίς πύ
λες στον κόσμο του όποσυνειοή
:ου κα.ί άπεκά.λυψα.ν τήν σημασία. 
του γιά τήν καθημερινή μας ζω-Ιι. 
γιά κάθ:: στιγμή της ζωης μας, 
, ό ' ,, ό α.κ μη και 1οτα.ν κοιμ μαστ·ε η
ονειρευόμαστε ·,1 περπατουμ·ε. 

"Ω , i. , - 'ζ .στ,ε, αυτv που ·μας χρεια. ε-
τα: δέν είνσ,ι ή αλλαγή χάριν 
της αλλαγής, &.λλά μετα.,οολή 
στά,σεως, για νά. ·είμεθα &.νοιχτοί 
στίς νέ,ες ,έ:μ-rοειρίες, μέ θάρρος ν' 
αντιμετωπίσωμιε νέα δεδομένα, 
νά. συνεργα.σθουμιε μέ άλλους &.ν
θρώπους. Οί ·θψελιώδ,εις νόμοι 
της ζωης δέν άλλά.ζουν, ώστόσο 
&.νοίγοντα.ι ευρύτερα πεδία, γιά 
τήγ κατσ.νόησι των όποίων πρέ-, ., θ !! 

, ξ , πει να ειμε α, t. ταιμοι να εφυ-
γωμε άπό τά «σχέδια σκέψ,zων» 
του παρελθόντος. 

Έδιά.οασα. προσφάτως σέ μιά. 
εφημερίδα. ενα. άρθρο γιά τό πώς 
μια δμά,δα νέων εκαμαν ενα. οη-

μα θυσία;, κλ ηροδοτουvrcες τά. 
μάτια. ttOU1ς, άπΟ ενα, μάτι τους, 
στήν Πανινδική Έ-α.φία. Όψθα.λ
μών, ή δποία φα.ί vετα.ι ύπά.ρχ ει. 
Κα.ί ή εφημερίδα. έσχολία.σε -ό 
γεγονός ετσι: «'Όταν 6λέπομε 
νέους νά κά.νουν εvα. τόσο τολ
μηρό 6ημα, τή,; στιγμή πού διστά
ζουν οί γέροντες, δέν είναι μόνον 
δ σωστός τρόπος ένεργείας, άλλά. 
κα.ί σημάδι των καιρών μας. Δέν 
θά. επρεπε νά θεωρήσωμ-ε αυτούς 
τού; νέους σά.ν τρελλούς πού τρέ
χουν ·έκεί δπου καί οί άγγελοι 
θά έφο6ουντο. Είνα.: μιά περίπτω
σις της νεολαίας, ή δποία. άv'tι
μετωπίζει τήν πρόκλησι των και
ρών μας κα.ί μά,λιστα. τήν προσ
περνά. Ή ύπό άνα.χώρησιν· γ,ενεά. 
δέν έδιά.λεξ,ε αυτό,; τόν δρόμο·. 'Α
νήκει δ πιό μεγά.λος σε6α.σμός σ' 
σ.υτούς τού; νέους, οί δποίοι προσ
φέρουν τό ενα μάτι τους y,ιά. νά. 
δώσουν ξανά τήν χαρά της δpά.
σεως σέ άνθρώπους πού τήν έ
στ-ερήθηκα.ν. Καί ή πράξις των 
είναι ενα. σημά,δι των έπερχομέ
νων έξελίξ,εωγ, πού θά επρεπε 
οί Θ.εόσοφοι ·;ά τήν· προσέξο,,ν. 

Ό Τζών Κόατς συνέχισε: Οί 
νέοι σήμερα, σ' δλον τόν κόσμο, 
κάτι άναζητουν πού οέν μπορουν 
νά τό 6ρουν στή θρησκεία. Αί
σθά.νοντα.ι μή πλήρεις, άναζητουν 
κάτι &.κόμη. Τό άναζητουν στά 
ναρκωτικά., στον υπνωτισμό κσλ 
άλλα. μέσα. Για.τι ομως δέν εχο
μ,ε στίς στοές μας άρκετούς έν
δια.φερομένους νά 6οηθήσουν τούς 
νέους; Τό ίδιο θά μπορούσαμε 
νά. πουμε yιά. τήν y,ιόyκσ,. Σχο
λές γιόγκα φυτρώνουν πα.ντου σαν 
τά μανιτάρια.. 'Αλλά σέ πόσες 
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σ ,:;ες εχeι \ ε ιΙJ..θ·ήμ1.-:ΙJ.. γι6 ι..1.; 
θ'Χ π ητε δτι Γι6γ,.:;ι, εΙ·η.ι μό•ιον 
.;1 • ΙJ..tχ?. l\6γκΙJ.. (.:.η\ το «t» 
τiι; λέξε )ς Hatha πpοφέp- ι:ι.ι 
ώς «τ,, χr,,.ί οχι ύ)- «!:),, ο-πω; στο 
nothiing = τίποτε. Σημαίνε δέ 
τη•; «έξα.ναγκα.στική». ΕΙνα 
Γ 6γκΙJ.. r.ού :ξα, α.γκάζει τον vo~ 
ν'Χ &ποσ pθ - α.πό τ-χ 'ξωτερ ά. 
πράγμαα) Ίλ ά. δέν μπορεί νά. 
λά. η Χα.τχα Γιόγχ.α -: 'ν θέσ 
τη; στήν μεγάλη , ι οσοφ cι. τη'" 

Γιόγκα α. στήν καθολικότητα. 
του ά.νθρώπου, Δέν μπορο~μ: νά. 
έντάξουμc α.ύτή τή νέα. ροπή στο 
έργο μα. ; Θα. επρεπε νά. το έπ -
χειρήσωμεl, γιά. νά 60 ιθήσωμε 
τή εολα.ία. ι<.α.ί νά. φυλάξωμε τούς 
άνθρώπο ς γ νιχως ά.πο τό•ι 
φευδο-α,,ποκρ ·σμο κα.ί ά.πο τά. 
νύχια, των ευδο-σουά..μ (ί ;δω 
διδασκάλων) , άλλιως θα εχωμ:: 
πα.ρα.λείψε τό χρέος μας. Καί θά 
εχωμε «χάσε το πλοίο» έπ'ση;. 
Βεβαίως, είνα.ι δύσκολο. 'Αλ ά, 
δ ν εΙπε κα.νεί� οτι εfνα. ευ.ιωλο. 
Τό ξέρομε δτι τό δλον εργον μα -
είναι δύσχολο. Καί το εχομε πά.
ρει ά.πόωαση. 

Δέν γεν άται ζήτημα. δτι εχο
με στήν Έτα. ρία, ν' ά.ντιμετωπί
σωμε πολλά. ωτικά. προ λήμα.
τα.. Ό σημ,ερι ό,. μ-α.ς πολ τ:σμός 
εχει πΞpιγραψη ώς α.ύτοχε ρ α.
κός, ά.λλά. εχομε ά.νακληθη στή 
ζωή για. νά. προσπα.θήσωμε νά. 
κάιμωμε κάτ χρήσιμο καί θετ:
κό σ' α.ύτή τήν κρίσιμη κα.ί έξα. -
pεt(Κ'Υ) κα.τάστα.ση, ψέρνοντα.ς το 

ω; τη; Θεοσο, ίας σ' ενα.ν σκο
τει·vια.σμένο κόσμο, εποχ · -η; 

άλι-Γιούγκα. (Σημ. έποχή, κύ
κλο -η; Κάλι, Ύδ κη; θεi:;, συ-

ζύγο το~ Σ 6ά., θεα. '" ?ΟΞ

ρα.'", δυσπρο:;ί ,;,υ σ ο,jς :ιθp <l>
πους, η; δπ,;,ί,χ; ή έπ,;,χη-ή 
π,;ι,ρc,ϋσcι. τ,;,ϋ κόσμου- χαρ,;ι,κτηρί-

ετcι. &πο κάθε ·ι<.ωκο6ου 'α.) . 
Περι6α.λλόμεθα ά.πό τόν μα.τερια.
λ σμο χαί δέν είνα. ευκολο -χ 
έπ δράσωμε πά ω ου, Ηλά ό, :!
λομc ν' ά.γωνισθουμc 

Γύρω μας ά.χ.ούγοντα.ι θpi/ ;οι.

Ηρέπε ν' άπα, τήσωμε. Δέ μπο
ρουμε ά. ξε ύγωμε από τό χα
θηκοv μα.ς. Τό y?y_ είμεθ,;ι Θεο
σοφιστα.t μα έπ 6ά. ,λει ένα. χω 
ριστό τρόπο συμπεριφοp&,ς. Δέν ά.ρ
χεί νά δ α6άζωμ: ε η 6 ο ίο χr,,,ί 
ν α.κοϋμε μία � δύ'J δμι ίε ,. τήν
έοδομάδα. κα.ί νά νομιζωμε δτι 
α.ύτό είνα. bλο τό Θ:ο:;οφ�κό ερ
γο;. Ή έργα.σία. μας δέν περ ο
ρ' .ετα.ι μ.έσα. στή στοά, άλλά έκ
τείνετω σ' δλη τη ωή. " ς θέ
σωμε τόν έα. τό α.- στήν ύπη
pεσια. του συνόλου " . ς ζωντα.νέ-
1 ωμε μέσα, μα,ς τό μεγά ο πνεϋ 
μα. στή ύπηρεσία. της ά.δελψό
τ ητος. Ούδείς έξαιρείτ,;ι:. Έpγ7.
?ία ύπά.ρχει πολλή». 

· Η δύναμις τnς Θ.Ε. 

'Από iiκθέσεις ro · :) ήψθησα ι 
στό δ εθνές άρχηγείο·; της Θ:ο
σο, :κης Έταιρια.:;, ή δύν'Χμl; 
της, άνερχομένη περ'πο σε 32. 
000 έλη, χ.ατανέμετα: ώ; άχ,:; 
λούθως: 

Η.Π. . 5637 kνεργσ, μέλη, 
'λγγλ',χ 21 2, 'Ινδία, 9737, ύ
στραλ'α. 1331, Σουηδία. 315, 

εα. Ζηλα.νδ'α. 400, Όλλα.νδία. 
1000 Γα.λλ'α. 1400, Ίτα.λ',χ 96, 
Ι ούο,χ 430, Φινλα.νδία. 470, 6 
-:ι,:;; '-\.q,ρ�,ή 7 , Βέλγ:ο•; 262, 
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Βιρμανία 112, Αύστρία 240, Δα
νία 380, Άργεν:ινή 893, Βρα
ζιλία 1024, 'Ισπανία 250, Πορ
τογαλία 260, Ούρουγουάη 190, 
ΓιουγΥJοσλα.βία 100, 'Ελλάς 237, 
Φιλιππίνες 297, Άνατολικη καί 
Κεντρικη 'Αφρική 1113, Πακι
στάν 96, Βόρειος 'Ιρλανδία 38, 
Καναδαrι 'Ομοσπονδία 142, Πε
ρού 96 . .lέν έλήφθησαν έκθέσεις 
ά.πό 'Ινδονησία, Χιλή, Καναδά, 
Νορβηγία, Ουαλία, Πόρτο Ρίκο, 
Κολο.μ6ία. 

Τ ά προ6λnμστα 
τnς νέας έποχnς 

Ό iθνικός λέκτωρ 
ας Σ. Κρισναμαρτύ, 
γιά. την «Πρόκληση 
Έποχης» έτόνι·σε: 

της Ίνδί
μιλώντας 

της Νέας 

Τά. κύρια προβλήματα του συγ
χρόνου ά.νθρώπου ε!ναι: 

1. Ή πληθυσμιακή εκρηξις,
πού ύπολογίζεται σέ 8 δισεκατομ
μύρια έντός 30 έτων. 

2. Ταχεία, έξάyτλησις των
γηίνωv πόρων, ή δποία σε μερι
κές δεκαετί-ες μπορε� νά δημι
ουργήση δυσχέρειες ά.νυπέρ6λη
τες. 

3. Μόλυνσις του άέρος, της
γης καί του ϋδα.τος σέ κλίμακα 
πού θά. κατα.στήση ά.δύνατη την 
ύγιεινή δια.ι6ίωση του ά.νθρώπΟ'J. 

4. Οικονομική δια.τά.ραξις με
ταξύ ά.νεπτυγ,μένων καί μή έ
θνων, μέ άποτέλεσμα, σύρραξι 
των λαών του κόσμου. 

5. Χάσμα των γενεών·, δοθέν
τος οτι ή γεροντ-ική γεν·εά. ε!ναι 
φανατικά. έθ,ιικιστ-ιχή, ένψ ή νέα 

γενεά, βλέποντας α.υτη την &πο
κρισί-α.., γίνεται δλοένα καί πιό 
πο-λύ δι,εθνι1στική, άπομακρυνομέ
νη οοπό τό ίδ(ΟV εθνος. 

Ή ε1κόνα θά. ήταν σκοτεινή, 
iν δέν ύπηρχαν· νέοι α.νθρωποι, 
πού νά. σκέπτωντα.ι δτι δλα α.ύτά. 
τά. προ6) ήματα εlνα.ι δυνατόν νά. 
λυθουν tπί ύδρογείου οάσεως. 
Σ' αύτούς τούς ά.νθρώπους εγκει
ται ή έλπίδα για. μία ά.ληθινά 
νέα τάξη. Οι θεόσοφοι πρέπει νά. 
τούς 6οηθήσουν·. 

·ο κόσμος
περιμένει τόν νέον
άνθρωπο-

Μέ θέμα «Ό κόσμ()ς περιμένει 
τό,; νέο α.νθρωπο•>', διεξήχθη δ
μοεδρική συζήτησις, πού τήν δι
ηύθυνε +ι Μίς Τζόυ Μίλλς. Έ
τόνισ•ε σ,ήν εισήγησή της. μετα
ξύ α.λλων: 

Δέν ύπάρχει λόγος νά. προσθέ
σουμε καί τούς δικούς μας θρή
νους σ' &κ·έίνους πού σημα.ίνουν 
συναγερμό γιά ,έιπερχόμενη κα
ταστροφή της ά.νθρωπότητος. 
'Άλλως τε, δεν εχ·ει νόημα νά. 
έ·ςσ,κολουθήοωμε τά. μοιρολόγια 
της λιτανείας. Ή τεχνολογία μας 
δέν στερείται μέσων για. τήν ά.ν
τιμετώ.πιση ολων των σημερι
νωγ προ6λημ,άτ,ωv πού &.ν,τιμετω
πίζει ή άινθρωπότης. 

Οί θεόσοφοι δέν ήλθαν για. ν' 
ά.ρνηθουν τό παρελθόν η νά. χα.
ταδι χάσουν τό παρόν. 'Ήλθαν 
νά 6οηθήσουν γιά τό μέλλον, δeί
χοντας τίς δυνατότητες άνα.πτύ
ξ,εως, κηρύσσονrtας τήν &ίδελφό
τητα. 'Έτσι θ' άναδε·ιχθη ενας 
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κό-:,-μο· 6ασ σμ 'ιο· όχι στό όοο, 
τήν να.σφά.λεια., ήν 6'α. κα.ί 
τή•ι ά,μοι6α. 'α. δ σπιστ 'α., ά, 
σ ήν άγάπη, τ·ην κα.-τανό ση, 
τήν συμπάθεια., τήν άμο 6α.'(Ι 
συνδρομή. Τέτο α. άνσ,μόρφωσι 
του κόσμου έξαρτα.τα.ι ά.πό τήv 
άvαμόρφωση του &.τόμου. Ό κό
σμος πφιμένει το Ι ,ια.\'ΙΟύpγιο 
σ.νθρωπο. 

Στή συ fιτηση ύπεστηρίχθη 
δτι δ 'ος α.νθρωπο,. δέ θά είνα. 
ύ1νεράνθρωπος ήρωας, &.λλά. ε

να.ς ά'tθρωπος συνηθι'σμένο,. , &
πλός, ά.σχολούμενος μέ τήv εργα.
σί(Ι, του, δ δποίο , δμως, θά εχη 
&.νακα.λύψ ι τή ταυτότητα. του 
έαυτου του καί θά λάμπ η ατό 
φως της ' γάπης. Τετοιοι άν
θρωποι ύπάρχουν κα.ί σήμερα., 
&.λλά. εκείνο πού χρειά ετα.ι δ 
κόσμος είναι στά. πρότυπά των 
άvαπτυχθη μία έα γενεά. 

«Μελλοντολογία» 

υΕδρα.. Μελλοντολογίας ατά. πα. 
vεπιστήμιια, -rορέπει ,ισ; ίδρυθη, είπε 
ή Μtς Ίάvθη Χόσκινς, γε . γρα,μ
μα,-οεύς της Θ.Ε. ' γγλ'ας, ύπο
στηρίζοντα.ς άποψη της' μερ κα
νίδο,ς ά.νθρω-rοολόγου ([άργχ(Ι,ρετ 
Μήντ κα.τά. τήv δποίαv τά ά, ώτα.τα 
πνευματικά ίδρύματα. πρέπ.;ι νά. 
μήν έ11διαφέρωντα.ι μόνοι γιά. τό 
παρελθόν η τό παρόν, σ.λλά. κα' 
γι'ά τό μέλλον. Ποιό θά. ήταν το 
ά.ντι κείμενον μια. δρας; Στήν 
φιλοσοφία, μελέτη του ά.νθρώπο , 
του προορισμου του. της προό
δου κα.ί τώγ ά.ξιων•. Στήν τεχ 10-
) ογία, &:ξ ολόγησις του σ.ντι κε -
μενικου σκοπού τώ έπιστημοιι
κώ έρευνων, έπ λογή των :ψαρ-

ιw GJν κι:ιί μελ' η τώ•ι σ cιv.;πε ώ·ι 
των έ αρμογών Σ η·ι πα.ιδ�ία, 
προα.γωγ η τών δ να.το ή ων, �ι.-ιτί 
μ·ταδόσεως '·ιώπων. Με τη 
τη· μυστ(Ι,γωγικης χα' τη,. γιόγ
·1.11.. Στή θρησκε'α., έπα.νεκτίμη
σι ,. των λειτο ργιών, ά.νάπτυξις
του διαλογισμου κα.t γε•ιικως &,
,. οποίησ • ου ρόλω της θρη
σΥεία.ς στό φώ; τη· ογ κη· κα.ί
τη,. γvωσεως, .. v συνδ ασ ..ιψ μέ
την πίστιν.

Άδελφοσύνn : Ή 

ύψnλότερn Θρnσκεία 

Ό έθ ι κός λέ,ιτωρ της " .Ε. Ί 
δ'α.ς . Σουρύα.ρα.γ.αν Μούρτι, &.
vέπτυξ,ε τό θέμα, «Δέν ύπ6.ρχει 
ύ ! ηλό"Όερ η θρ σκεία &πό -ήv &:
δελcροσύνη». 

Στή-ι &.ρχή ά.νε, έpθri σ' έ:να. στί
χο του ποιη-cου Ρόμπ1aρ- Μπρά
ουν γκ, Υα.τά. τόν δποίον «Σ-ά. 
ο' ράν (/ ό Θεό:; κα.ί στή γη ·ή 
ταξι:;;». 

Δέv εvμεθ:ι. 6έ6α.ιο , είπε, σ.ν 
δ Θεός είνα στά. ο' ράνια., ά.λλά. 
ε μεθα iντcλω ,. 6έ6ι:ι,ιοι δτι στή 
γη δέν ύπάρχε τά:ξ ·ς. Κάποτε, ο[ 
μεγάλ τολ:τ σμο' &.vειπτύσσοντο 
γύρω &.πό τίς θρησκείες, &λλά σή
μερα α.ύτές δέν εΙ α, [κα.νέ,. νά 
ά.v-αποκρ θουv στό κάλεσμα. των 
κα ρων διότι έχο ν ά.ν-cα.γων σμό 
μεταξύ το :;. Ή Θεοσο 'ι;ι εξη
γεί δτ ο θρησ,ιείες είια: δια
ψορετ κοί κλάδο της Θρησκείας 
της άχρονη; .... οφ'ας, δτ θά. ε
πρε�ε ιά. μην &.v,α..γωνίζωντα.ι, 
άλλά. νά συμπλ ηρώ ιω ται καί 11ά 
ύποστηρ'ζω -cα:· &.μοι,6α'ωζ. 'Έ
χουν δώ�ει -ί ,. θεμcλ ώδε. ά.-
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λήθειες στόv κ6�11w. 'Έχουν δ
λες τους διδcι,σκ?.λί,ες εξωτε
ρικές χχί έσωτερι κές. Στίς έ
ξωτερι·ι<ές, πού προορίζο1ιται γισ. 
τόν συνήθη άνθρωπο, έμψαvίζον
ται διαcρο,ρές. Στίς έσωτερικές, 
διαπιστώνεται έyότης. Ό σύγ
χρονος άνθρωrπος ά.γνοεί τίς ,j
ψηλότερες θρφκ.-ευτικές διδα
σκαλίες. Χρησιμοποιεί τόν Θεό 
για. τίς προ.σωrπιικsς του όλικές 
άπαιτήσΞις. Προσεύχεται σάy δοϋ
λος. άπαιτώντα.ς ,εϋνοιες καί ·ή 
τέτοια, λαψεία. τόy κάνει φανα
τικό. Τώρα. εΙναι ·ι<α.ιpός, στά 
πρόθυρα μια,ς νέας -έ.ποχης κα.ί 
έvός νέου πολι-τισμοϋ, νά έ
δρα.ιωθη μία. νέα. σχέσις τοϋ ά.ν
θρώπου πρός τό·ι Θεό. Ή καινή 
έντολ ή θά μποροϋσε νά δι1α.τυπω
θη ετσι : «Πρά ττε τό καλόν έν 
όνόμα.τι τοϋ Θεοϋ καί χάριν της 
ά.γάπης τοϋ ανθρωπίνου γέ
νους». Ή έδρα.ίωσις -ης α.δελ
ψότ-ητο-ς θά εφερy�ε τήν τάξιν στή 
γη». 

"Ας άφιερωθούμε 
ατούς σκοπούς μας 

Στήν -:ελική δμιλία του δ παγ-

κόσμιος πρόεδρος Τζων Κόατς 
ετόνισε: 

-Περάσαμε ά.πό ενα. μεγάλο
δρόσημο, κα.θως είσήλθοομε στόν 
δεύ-vερο αίώνα όrπάρξεως της 
Έτα.ιρία.ς μας. Σέ πολλές χώρες 
τοϋ κόσμου σπάνε οι παληές πα-
ραδόσεις ·ι<α.ί γίνονται &λμα.τcι. 

' ' 'λ1 ' Ο' ' ' .;, προς την α, Λα.γη. ι πι:ι.Λιοι •Γ
γέτα.ι της 'Εταιρίας, σάν· ά.γωνι
στα.ί της ά.λ ήθεια.ς, δέν έφο6οϋν
το yά, ά.ντιμετωπίζουν τήν ά.λλα.
γή. "Ας ά.ψιερωθοϋμε στούς σκο
πούς μας. Σέ μία.. &.πό τις «'Επι
στολές των Διδασκάλων> λέγε
ται: 

,Δέν μπορείτε νά εΙσθε ά.λη
θι·νά σπουδαστα.ί της θείας Σο
φίας, πλήν .έά.ν εΙσθε έν ένερ
γείq. στήν όπηρεσία1 της θείας 
Ζωης. υΟιπου όπάρχει ταραχή, 
δπου όπάρχει πόνος, δπου όπάρ
χει άγνοια., δπου όπάρχει ερις, 
δπου όπάρχει &.οικία. οτ.ου όπάρ-
χει τυρα.ν-νία., δπου όπάρ-
χει χα.τα.πίεσις, δπου όπάρχει 
σκληρότης - εκ ει c:υνα.ντοϋμε 
τά. σο6α.ρώτερα.. μέλη της Έτα.ι
ρίας μα.ς εν δράισει». 
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Τρόπος καί μέσον ύμνολογήσεως της 
Συμπαντικής τελειότητος καί τοϋ Θεοϋ 

Προλογισμος τοu 'Ανδρέα Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

στή θρησκεuτική σuναuλία της ΧΑΝ (1-4-'77) 

Τό μεyα.λείο τής τελει6τητα.ς 
6ρίσκετα.ι στην ά.ρμο'i κή ά.πλό
τητα.. 

Κα.ί , ά.ρμο ική &.πλ6τ-qτα στην 
τέλε ά της εκψραση, σ� όδηy:ί 
στην π ηyή του Θε Ό , στους θε ' -
ους κανό ες της ζωης. Ζωης ά
είρροης. Ζωής πού πέρασε, πού 
ζοϋμε καί πού θαρθη. 

Κατα.πιάστηκα, σήμερα μ' ενα. 
προεισαγωγικό - στη μου:JιΥ.ή παν
δα.ισία. πού θ' ά.κολουθήση - θέ
μα, τόσο 6αθύ κα.ί τόσο π ατύ, 
οσο ετ ν:ι τό 6άθο� κα.ί τό πλά
τος του υχικοϋ κα.ί συνα σθημα.
τικοϋ κόσμου -ου καθενός ά.πό 
έσα.ς ά.κροα.τές. Δ v- είν-α ομω� 
κα.θ6λου δύσκολο τό θέμα μο . 
Δύσκολο, ϊσως, είναι νσ. κα.τα.λά-
ετε πόσο εϋκολο εΙνα.ι, γιατί οί 

μεγάλες ίδέες, τά μεγάλα. θέμα.
τα. τής ωης' οσο ά.πομα. κρύ ιον
τα.ι στη εκψρι:ωή τους, στην 
πραγματοποίησή του απο τόν 
θείο στόχο τους, τόσο καί γί ιοv
ται δυσνόητα καί δυσεπ'λυτα. �0-
σο δμως πλ ησ άζουv, ά.yyίζουν τό 
θείο καί συμπαντικό &.ρμ,ονικο 
μειδίcψα.; -ότε γίνονται ευ

κολα. κα.ί κατανοητά, διότι, οπως 
ελεyε καί ό ' ι στάιv «εί α ά.κα.
τα.vόητοv στόv κ6σμο δτι ό χό:;μος 

εΙ αι κατανοητός». Κ' αποιος 
&πό σας στό -έλο� τής δλης μου 
σικής τε ετής πεί: « άτ γίνε
ται γύρω μου. Κάτι μου ψωτίζε , 
κάπο οδηγοϋμα.ι. Κάτι εΙμα. » -
τ6τε, κάτι θαχω πετύχει. Θσ. 
έχω έπιτύχει τή δ α.λογι ή σα.ς 
έσωστρέψεια.. Θά. μ ήσετε τότε 
με εσα.ς τούς ίδιους τούς έα τούς 
σας. Θά. ίδητε οτι δέν είσθε μόνοι. 
Καί ετσι εΙvα.ι: Ό ,. θρωπος 
ποτέ δέν εΙν«ι μόνος. 

Είνα. ό ίδ ο μισ. ν6τα., στήν 
ά.ρμονία. του σύμπαντος Ό ·,ιό
σμος όλόκληρος κα.ί ό α.νθρωπος 
μα. ί, μοιά ου ι μέ μουσικά. ορyα
ια., πού κάθε -ο ; χορδή θά. πρέ
πcι νσ. �τναι τέλεια. τοποθετημέ
νη, ώστε 'Ιu μην ά.κούyο ται πα-· 
αφωνίες. 

Ή νομοτέλε α 'Όοϋ σύμπα.ντο;;, ο' 
μα.θ ματικές ά.να.λοyίες κα.ί σχέ
σεις, στά. λεγόμενα. άψυχα. καί εμ
. υχα. οvτα. κα.ί ·ή ά.νθρώτ"ιη λο
γιχή, δέν είναι τ'ποτ' άλλο, παρά. 

ά. μουσική ά.ρμον 'α. δοσμένη 
ά.πό τή θεία. πρόνο α. πού yιά. το'ι 
ενθρησκο άνθρωπο λέγεται Θεό . 
Γιά. τόν άθρησκο «τέλεια. ψύση» 
καί yιά τό μηδ-:ν στή είια.ι ενα 
δ χασμέ ο έρωπμα.τιχ.ό. 

Γιά τό · Π θα.γόρα κα.' τόν Π) ά.-
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τωνα. αυτή ή συμπαντική νομο
τέλεια f,ταν &.κατανόητη στbν 
αγεωμέτρητο καί στον αιιουσο. 

Ό εξι.δανιχ,ευ-μένος στήν ψυχή 
καί στο συναίσθημα. άνθρωπος, 
&.κούει τή μουσική του περι·οάλ
λοντος. Δέχεται τή μουσική δλου 
του -έπιστη,του, κι' &.κόμη μπορεί 
νά. αίσθσ.νθη σά.ν μουσική σ.ρμο
νία καί το θρόϊσμα ένος λουλου
διου. 

Ή γέννηση κι' δ θάνατος έ
νος .μικρου παιδιου κι' ένος λου
λουδιου εΙναι μιά. μουσική θλί
ψη. θλίψη ομως ΖΩΗΣ ! 

"Αν θέλης γά, γνωρίσης τον 
θεό, πρέπει νά. πεθάνης μέσα 
στον έαυτό σου εναρμονισμένος μ' 
αυτόν, γνωρίζονaτάς τον καί κα
τακυρι·εύοντάς τον. Δεν πεθαίν,εις,
&.λλά. ζ,είς, δταν πεθάνης γιά. τον 
υπέροχο ,ον άλλον έαυτό σου καί 
τον πλησίον. 

Διότι, ποιος ενίκησε τον έαυ
τό του καί δεν, εγι νε δσιος, δη
λαδη έλεύθερος &.πό τίς μηδ,ψι
νότητες; 

Ή ζωή κάθε &.νθρώπου είναι 
μιά. συμψωνία στήν δποία μπο
ρεί νά. όπερέχουν ,εί°'"ε άρμονικοί 
ε'ίτε παράψωνοι τόνοι. 

Ή Μvαμη πού παράγει τήν 
άρμονία. είναι ή 'Αγάπη, ή παγ
κόσμια 'Αγάπη. πού σε κάν,ει ·ιά. 
λές: κάθε χώρα είναι χώρα μΌυ, 
κάeε άνθρωπος &.δερψός μου. Καί 
ενφ ή 'Αγάπη παράγε·ι ένότητα 
καί άρμονία, &.ν,τίθετα το μίσΌς 
παράγει παραψωνία. 

Ή συν,ει-δητοποίηση αύτης της 
θέσης καί της άρνη,σης ψα·ιερώ
νουν τήν άρμονία της ζωης. 

Ή ζωή σέ θέση είν:αι άρμονία. 

Σέ άρνηση, παραψωνία. 
Μέ τή·ι παραψωνία χά•ι,εις τά. 

ϊχνη του Θεου κ,αί της συμπαν
τικής τελειότητας. Μέ τήν θετι
κή άρμονική ζωή γίνεσαι ίχνη
λάτης του θείου. Γίνεσαι ελεύ
θερος πολίτης του σύμπαντος. Γί
νεσαι γίγαντας στή γνώση! 

Κι' δσο γιγαντώνετσ.ι ή άν
θρώπινη γνώση, τόσο κσ.ί το ά
γνωστο γίνεται γιά. τον 1.ι.ελετr1-
τή πλατύτερο καί βαθύτερο καί 
περιτυλίγεται μέ τον πέπλο του 
δέους καί του μυστηρίου. 

Γεννιέται ετσι ή ψυχικη &,γω
νία γιά. τήν «είς το άχρονο διηνε
κές» τύχη της &.νθρώπινης ψυχης, 
πού χωρίς τήΥ κατα.ξίωσή της, 
δ άνθρωπος ξεψεύγει ά.πο «τον 
&.πο θεου» προορισμό του. Τή σω
τηρία του ά:νθρώπι νου «εt.δέναι» 
άπο το άγχος του άγνωστου καί 
τη; μεταψυσικης, τήν προσφέ
ρει κπρονοίq. θεου» ή ψιλοσοψη
μένη θρησκεία.. Αύτή ή ψιλοσο
ψημένη καί μαθηματικά. εναρμο
νισμένη θρησΥ,εία, είναι λύτρω
ση ψυχική καί σωματική. ΕΙναι 
ενωση - δεσμός, γνωστου καί ά
γνωστου παρόντος καί μέλλοντος, 
ζωης καί θανάτου. ΕΙναι «κλίμαξ 
μετά..γουσα, προς τήν άνω ζωήν 
τά. ά.νθρώπινα». 

Είναι ή θρησκεία, ή άρμονία 
Λογικής καί Συναισθήματος. Μέ 
τη Λογικη -επιζητείς, ανευρίσκεις, 
άνέρχεσαι, «,μεθί,σ-wrοαι», αύτο-δ
δηγείσαι προς το «·,<,οοτ' είχόνα. καί 
όμοίωσιv». Με το συναίσθημα 
στοχάζεσαι, ό.μνολο')'είς, συγκι
νείσαιι, «δια.χ έεσα,ι», διαμ,ελίζ,εσαι, 
γίν.εσαι «αρτος Υ.ια.ί ο!νος», γίνε
σαι άσκητής. Μέ τή Λογική καί 
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τό Συναίσθημα. μα. ί, χα.οά_�,ς 
Υ.αί άκο ουθεί,. τη θρησκευτικ·ή 
σου πορ�ία., μcσα. -:Jτ ν ά.ρμον'α 
το() σύιιτ:,;ιντο; 

ύτη ·ή θρησ1.ε τ.κrι ποpε'(Χ 
είναι δ ύπέιροχ:ι;ς Γο γοθα, ,. κ6.θε 
ψυχοσωμα,τικης κα.τα.ξίωσης. ' ρ
χή και έλι;; αύτης της θ ησκε -
τι1.ης πορεί,;ις δ «Ο κος του Θε
ου», ή τέλε ι:ι ψύ:�η. Ή δ ά μέ
σου τω ι μου σι κώ ι γραμμών μο
νοψωνι κ ή η πολυ ων χ.η ύμνολο 
γ ση τώ ι π ασμάτων του Θfοtί, 
της ίδια.,. της αψυχη; κα.ί εμ. υ 
χης ψύσης δέγ είναι ά,νθρώπ"ιο 
:ψεύρημα. Δέν ξrνα.ι κα.ν δρο; " 
ά.πόφα,ση κά.ποια; δποιασδήπο-:: 
bρχη;. l:. nι ουσία ci'); Ειας τη; 
θρ-ησκε'ας. ·Ί --\:ι�ου f, \ογι· ή κ(Χ' 
τό Συnίσθr;μα ιnι θpησ,εία, 
'πεται δτ:: κα.ί -ίι μουσι1.ή ποϊ.ι άγ 
γί ε:· τό συνιy'σθημ7.. ειψ,. 7tO 

χείο τη; θpr,σ,εία,. 

Τό αλ ο σ-ο:χείο τή; θρφι:: 
' \ , , , ας, η 1 ογιχη, α.ντιιπροσωπευετ(Χ. 

στη μουσ κη μέ την ά.pμ.ον α. 
ογι1.ή ϊσο·ι ά.pμονία. ' ρμον'-:J. 

ί'σοι μελωδ'α. ίελωδία ί'σο·ι μο · 
σική τελ_ ότη;. Καί τελει6-γ;ς 
l'X)'i ... ύ: 1.α.ι · Θ:ό;. ν pα.γε μέσ'Χ 
από τήν ά.ρμοι:κή λογ i'."f/ πρι: 
πει νά. περάση; λΝΘΡΩΠΕ γ.ά. 
•ιά. γνωρίσης τη θε:ότητα. π::ιύ σοJ
προσψέρη ή μητέρα. ΦΙΣΗ,

Κι' ετσι κατα.λήγο με ει; -:ο 
ιά. παρα.δεχτουμε δτι ή μουσ:ι.η 
δια.ποτίζει κα.ί έπενδύε τά 6.Υσι
κά στοιχεία της θρησ-κείας. Τη

ογικη κα.ί τό Συναίσθημα Ή 
μουσική, �ω•ιτα.νεύΞι τ'; ορ έ; 
τ.:ού ά. ιερώθηκα.ι στό Θεό, δ·η
λα.δή σ-:όν πλησίον. Μ�σα. άπ'

',,.,J, λ' , , , , α.υ .. 1 επεις -ον α.σκη-:η, τον

μ,ε ετ τή, τόν στοχαστή, ό δσιο, 
τόν u γ:ο, το·ι ίδιο τον Θεό. Τό 
Θείο δp!7.μα. τό είς μέ την μου
σική. Μ' α.ύτήν έπ κοινωνείς μέ 
τον Ούρα.νό, γνωρίζει τό Σύμ
πα.·ι, εί,. τ'; έψτά ήμ.έρε,. της 
Δημιουργίας. 

Στην Όρθοδοξ 'α. ·ή ,έκκλ ησια.
στι κ η μουσιΥ.η ε!ν!Χι ή 6υζα.ντινή,

'λ ", , πο' άπα.ρ σα ε τη οια. μεσου 
τGΝ αιώνων δεσπόζει στίς θρη
σι,,ευτι κέ,. μα.ς τελετουργίες. Εί-
cιι, πραγματικά, ή 6υ α..ντινή μου

σ Υή ε α.ς έθνικοθρησ--.<.ευτικος 
θησ!Χυpός, πού κα.λείτα.ι κάθε !-.<.-

, t , , , θ Υ.λ ησ αστ κο; ·ηγετη; χrι.ι ,.α ε 
ο , λ , , � , μουσικ ς εχτε εστη; '1'7. οια.τηρη· 

ση, &ξιοπο ήση, 1.αί μετα.λα.μπα.
δεύση. Σ' δλε; δμως τί; θρησκεί
ε:: δ Θεός ύμνολογείτα.ι μέ την 
μουσική, ε'ίτ: Εύρωπαι1.ή

, 
ε,�τε

Rυζαν,ινή είτε μοιο ωιι1.η ει-:ε 
) ' Σ' ") - ,..· - π·ρ•--ω' πο, ωιιχη. ο ,c� ,ι,, "' ·" · 

σ:ι; --,. άνθρώπ· ιη; ά.γωιία.; γ.ά 
τό αγνωσ:ο, τη; ςpυσ ι.η; μα.; ά
Ου'ημίσ; γ:ά. τη ού'ημη -:η; ψύ
ση; χα.ί προπαντός τi'); iδυνα-

'1.ς μα; νά. γ'ιωρίσο με κα.ί νrι. 
1:1.·ήσο με :ο·ι ιδ:� μα; τό·ι έα•;τό, 
1J μο σιχή ϊίια.. _;ειιη πού σc

ι.άν:ι 1.1' γ ιωρi�:ι; τό θεό ,.σ.ι.
δ,.ά -ου Θ:ου λύνει; -ά. προ6):ή
μα.τά σω. 

Ή ·ήχογέ-ιε..α :n.: μο σ.ιη::.. οί 
οι'Χσ:ημ:χε ,. ι.λ: α,ε; τη; ο :π.
δράσε:.: :ώ•; ::pθορών χ,;ι.ί ·ή ψυ
yοα σθη.ια.τι1.ή cπ δρα..ση των η
χω κα.ί των πο κ'λων πα.ρα.λ
λ.,.γώ•ι -:ο ; ϊίν:ι: -:ά. μ6Ψχ σ-:οι
yε·α τή; ά.ρμοι'σς -:fι; ουσικi'); 
τ&.ξη; 1.α.' εύπρc εια.ς, πού τ::ρο
:;ιδ ά ου·ι -:;:ή ι ύι ·ιολ6γη:;η ,r;J 
Θεου. 
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Μέ τήν μουσικη η πpοσευχ·η 
πειθαρχεί στόν θεοσοψιΙχό προ
ορισμό της, &yγίζει τή μύχια. της 
ψυχης, λυτρώνει &.πό τήν &.γω
νία., cξιλεώνει α.πό τά. πάθη κα.ί 
τίς rά,δυν-α.μίες κα.ί παραδίδει τόν 
προσευχητή μετουσιωμένο σέ •<α.p
το κα.ί cΙνό,,, ετοιμο γιά. θυσία. 
Τόν πα.ρ11,δίδει σ:όν Θεό του. l\H 
τή μουσική πού σάν στοιχείο της 
θρησκείας γενν έτα.ι τό κύ,κλω
μα. της λ:ογικης, τοϋ Συ·ναισθή
μα.τος καλ της Φιλοσοψία.ς, ό αν
θpωπος τελειοϋτα.ι στή δεδομένη 
στιγμ.ή της εξ-α.ρσής του. 

Αυτή ή στιγμιαία. τελείωση, 
του όπε•;θυμίζει -όν προορισμό 
του, του δείχνει τόν Θεό του, τόν 
κάνει νά, μηδενίζη τά εγκόσμια. 
Υ,α.ι τήγ ϋλη, και. του προσcοέρει 
τ.όy)δεα.λισμό, τόν ειρηνισμό, τήν 
έλευθεpt�, τήν ' . γάπη. '_Η Μου-

σική α.pιθμο,ποιεί τήν ψυχή, γεω
μετpεί τό συvα,.ίσθημα, έξα.ολώνει 
τόν, στοχα,σμό, ουpα,νοδομιεί τήν 
ποίηση κα.τα.ξιών,ει τόν λόγο, 
άνθpωποποι,εί τόν ΝΘΡΩΠΟ ! 

'Όλα.. αυτά. τά. στοιχεία. κα.ί οί 
ίδιότητες της μουσι κης δέν είναι 

' � Ε' ύ &.ψηpημενες εν·νοι,ες. ι ναι πο-
στάσεις Λόγου, 'Αλήθειας, 'Α
γάπης κα.ί. Άνθpωπισμου. ΕΙνα.ι 
«εργα των δακτύλων του>. Είναι 
μέρος της Δημιουργίας του Θεου. 
Έίνα,,ι' δπωσδ-fιποτε ή μουσική, 
εργο ,rις έ.6δόμης ήμέpα,.ς της 
Δημιουργίας. Είναι ουσία. του αν
θρώπου. Είναι Άγάπη Θεοϋ. Εί
ναι πα.γκόσμια γλώσσα,. πανα.ν
θρώπι νο συναίσθημσ, π11.νυψήλια. 
ψυχή, πα.γ'ι..όσι.ιιο κήρυγμα. Είpή
νης. Είναι ή μουσική, τό ,<'Αγα
πάτε 'Αλλήλους» του σύμπαντος 
του κόσμου. 

·Ένα · πολύ καλό βιβλίο

Α. Besant - C. Leadbeater 

Ή Ά τραπός τού 'Αποκρυφισμο ύ  

Μετάφρασις ΔΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

Σελίδες 400 - Δρχ. J 50 
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Ύποθηκ ζωής 

Αύτες οί έννέα ύ.οοΒηκ,ες σuνδέονται άμεσα rμε τ.α yνωστα άπο
φθέγψσπα δια;σήμων άvθpώπων -�ου ΓεωρyίΙΟu ΟύόJσιγκ-rων, του Τζέ
φεipσ,ον, του Λίνκο , του Ούί'λιλιαιμ ΠέΜυ, του 'Αμrrrιγ,καί,ηιλ V Α:δcφ,ς 
καi ,εΤναι οί έξης 

1. Να ζήσοι,ψ,ε ετσι ωστε ή ΑΜΕΡ ΙΚ Η να 6ρη r:�, ά ηθιrνη
έλευθε,ρ.ία, οχι τήν έlλειιιθεpία να κάνοuμε ό,τ ι θέλοUΙμ,ε, > α την 
έλευθειρία να ,κάνοuμ,ε το σωστό, οσο ό Θ ος , ας επ.ιnψέπει να 6 έ
ποuμε το σωστό 

2 Ν άντιτα:χθου,με σ'τη διαψθορα του εθ ους, ξε,κι ώντας άπο 
την όπrόλuτη τι.μ,ιότητα rσ' δλες τiς uποθέ:σιεις Ν' άγοράζο με μ,ε 
οάση την άνάγ,κη, ικαi οχι όπτο άτrληστία ,κα; να αρ -οuμε8α να έπι
οάλιουμ,ε ι::γωιστι,κες ά:παιτήσεις στους έ!ρ άτες ιμας, τους ύπα -
λήλιοuς rη στη,ν ,1<1υοέpνηση. 

3 Να χαράξουμε ενα ,τιρότ ο άνιδιαrε ους ζωης, γι,α να σuν
τρίψουμ,ε τη :σπατάΊλη, την άτrληστία ,και τη δωιροδοκ1ία, τrου λη; 
στεύουν τον πιεινασμέΙιΌ μέσα σ' ενα κόσμο άφθqνίσ:ις 

4 Να ύποστηρίξουμε 1'TJV \εροτηrτα του γάμου, ικαi να θφε ιώ
σο με την οίικογενεια η ζωη στην τιμή, στην άνιδ!οτειλη φροντίδα 
και σε σ,ιωπους άνώτφοvς άπο -r\rν αύτοΊ ανοπιοιί ηση ,καi την 
ίιλιικ,η έπιτvχία 

5. Να θειρa,πεύσοuμ, το ,μίσ�aς, που γενν&. τη οία, ,με τη φρον
τίδα ,μας ιΚαi την εύσπ:λαχ1,1ία· μας_ 

6 Ν' ά:,οιξοuμε τα σπίτια ,μας ,καi τ ς α1ρδιές ,μας σε άνθρώ
πους κάθε φuλης, 111ίστεως ,κ:αi ικ.οινωνι,κ1ης θέJσεως 

7 .Ν' ά'Π'οκατ,αιτrήσο uε τiς σχrοεις ,μας, .διορ9ώ,,ο•πας τα ά
θη του παρ eόντος 

8 Ν' άκουμε τον Θεο ,�α:θ ,μφι χχ ά:.ιαζητώrντας ,,ο έιμπvει.,σψέν 
σ έδιο για τη ζωη και τ�Ίιν �ργασία , ας, κc::i να ζητο- ε τiς ά λα
γες ,στα οοσι1'<ά .μας 1Κι ητ.pα, •O'ΠiOV ΧDΕ:ιάζcνται 

9. Να χτίσο με ενα κόσι .ο, άπα , αγιμένο άπο την κατ γορία
κai την άδιαψορία, το ,μί'σος και τό ψόοο, καi ,α κυο ρvοίψασ-τε 
άπο &νδ�ς ,και γuναί'κες που ,ΚΙ\)οερ1οϋνται άπο τον Θεό_ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σαράντος Παυλέας 
Ό ΕΚΛΕΚΤΟΣ συνεργάτης τοΌ ΙΛΙΣΟΥ Σαράντος Παυλέας εί

ναι ποιητής μέ σπάνια διαlσθηση καλλιεργημένη, συνέπεια υπο
δειγματική, εύσuνειδησlα καί κληρονομική έλληνική διαύγεια. 
Διακρlνεται ίδιαιτέρwς γιά τήν μεταφυσική δραση των πραyμό-

τwν της ζwης καl f
χει, μέ τq πληθος 
των ποθητικων του 
σuλλοyων, άναδειχ
θεϊ σέ έκφραστή της 
Πuθαγορικης κ α 1 
Πλατwνικης μuστα
ywγικης. Κορυφαίος 
των Έλλήνwν μετα
φuσ ικων ποιητικών 
φιλοσόφων, μέ ενα 
προσwπικό ίJφος, πο
λύχpwμο καl πολυ
δύναμο σέ δονήσεις 
ψυχικές. Ή κατό 

Πλότwνα ιcπαιδεlα θανάτοu»-πού ε ϊ ναι ό προορισμός ζwης τοϋ 
φιλοσοφημένου άνθρώποu - ευρlσκει στόν Σαρόντο Παuλέα εναν 
μοναδικό ποιητικόν έκφραστήν. Τά ποιήματά του πέριξ τοϋ μεγά
λου αύτοΟ θέματος συνθέτουν, μέ άστραφτερ6ν ίριδισμό καί πάμ
πλουτη έπιθετολογlα, ενα διαμαντένιο πολύεδρο, σπάνιο καί στήν 
παγκόσμια, άκόμη, ποlηση. 

Ό Σαράντος Παυλέας γεννήθηκε στήν Πλάτσα της Μεσσηνι
ακης Μάνης τό 1917. Άπεφοlτησε άπό τό Γιιμνάσιον Άεροπ6λεwς, 
έσπούδασε ίJστερα Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο των 'Αθηνών καί 
είσήχθη- στόν έκπαιδεuτικό κλάδο. Έδημοσ(εuσε πολλές παιδαyw
γικές μελέτες καθοδηγητικές γιά τήν διδασκαλlα των φιλολογι
κών μαθημάτwν, μιά μελέτη y ιά τόν Παπαδιαμάντη κα1 πολυάριθ_ 
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μα αρθρα καί κριτικά σχόλια σ' έφημερlδες καί περιοδικά. 'Εξέ
δωσε πλέον άπό 25 ποιητικές συλλογές. Ή ποlησις τοϋ Παυλέα 
διατηρεί τό άρwμα rης ίδιαlτερης πατρίδας του Μaνης, δπου 
εζησε μέχρι της ήλικlας τwν 18 έτwν καί έχει προσλaβει τήν τρυ
φερότητα τοϋ Άττικοϋ τοπίου, δπου ό ποιητής πέρασε τό διά
στημα τwν έτwν 1935 - 1944 Εκτοτε ό ποιητικός του λόγος nαlρ
νει τήν εύρύτητα τwν Μακεδονικών κaμπwν onou άναστρέφεται 
καί κατά τά νομιζόμενο, ζη «aχρι της σήμερον ήμερος». 

'Έπειτα άπό διδασκαλlα 31 έτwν πάνw στήν εδρα τοϋ Έλλη
νιστοϋ · μέχρι πρό όλίγου χρόνου ύπηρετοϋσε ώς γυμνασιάρχης 
Θεσσαλονlκης - άπεσύρθη, για να .. σwθη άπό τήν προαγωγή, πού 
τόν έξακόντιζε σε κάποιο naρa πολύ μακρινό σχολείο, σέ κλίμα 
οχι άνεκτό για τήν κaταστaση της καρδιοnαθεlας του - ετσι άμεl
βονται σ' αύτον τόν τόπον οί πνευματικοί ανθρwnοιι Kai έξηλθε 
άπό τήν ύπηρεσlα μέ μειωμένη, κατ' άνaγκην, σύνταξη .. 

Είχε μεlνει όρφανός σε ήλικlα δύο περίπου έτwν άπό μητε
ρa, τό γένος της άρχοντικης οίκογενεlας Γεννηματδ της Μάνης. 
Ή ζwή του έκύλησε μεσ' άπό προσωπικές δυσκολίες, πρόσθετες 
στίς έξαιρετικές εκτaκτες συνθηκες τwν μεταπολεμικwν μας χρό
νων, μέ μόνο άντάλλαγμα τα βιώματά του, πότε ώς ήχώ η μaρ
τυρla καί πότε ώς μεταφυσική δραση, μεταφερμένα στήν nοlησή 
του. Τώρα προστlθεται ενα άκόμη βlwμa πικρό ... 

Μέ τήν φιλική άναγγελία της πλήρους, έφεξης, άφοσιwσεwς 
τοϋ nοιητοϋ «στόν τρlβwνa», τοϋ άφιερώνονται aύτές ο1 λlγες 
γραμμές, μέ άγάπη κaί μέ τιμή. Σέ αλλη εύκαιρlα - ας έλπίσwμε, 
οχι πολύ μακρινή - ό Σαραντος Παυλέας θα πρέπει να καταλαβη 
ενa όλόκληρο καί ξεχωριστό κεφ λαιο στό βιβλlο για τήν Μετα
φυσική τwν Έλλήνwν Ποιητών. 

Ριζόπουλ(Jς 

Σ Ρ ΤΟΥ ΠΑ Ε 

Συν ννοή6 1ς

ΠL1Κ ώvει στο δά�σος ή καταχ ια ΚΙΟ'!ί τα δένφα τ' άφα ;ζει 
και τα ψη-λα ,κα:τό:iρτιατ τω .καραϋι&)'/ κάτω στο ιμάνι 
και τ' 6:σ� ιpα / αντήλι:χ ΤΑ Υ άpων ρvοει 
Τόη. 1α ποUΙ'<ια τις ,μιr ιροuλες φω, ίrτσες τους 
σαν ΚαJ πά ες ι1'<1pες σ :J,yεpμou τις έπιστpαπύο 'VE
για α 01 εvvοοuνται, δπ:ως τα π οΊα με τις σει,ρηιvες το ς 

έσα στην ομι η Το ίδιο και μέσα στη άφωτο
όγισ η τη vύ α: δπου μια ξαφvω<1η χιονc,θύε λα 

δαιμcv: εται, γαί,νc ., με τα φανά,ρια 9υέλ η 
οί χωρικοί τcu οc:1..ι,vήσιου του χωρ·ου 

ΚΑ ι έσσ 
σ ους συ σψέ ο ς άπο το ιό ι δρόμους τους 
χα�μέΝο ς συμ ατpιώτες ·τους γuρεύο 
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Στην άκρη των ειδώλων μας ... 
Σ τηιv αφη των είδώ'λωv ,μας ιΚιpέμ,εταιι, ό ψυσωώς ιμαις θάνlαίος, 
τ' άροπό μας μιρος το παίρνει ικai .το :μ•παποιεΊ ικαi το άλλο 
το όόρατοv, αν ε'ί,μαστε καθαροi άπ:ο το π,ολυ τ,ο χώμα ,μας
,άρχΊζε ι να �μιψανί,ζετα; ι . Κάτι σό: ψτφό: στα rτt'λάyια; ,μας 
ψυ,τιρώνουν ετσι μα να μ•ας άποy,ειώCJΙΟU•V άπο τη γη 
για τον άριμόδι,ό ,μας ούρα.νό, ΙΟΠΟV πρέπει σ,ύιμlφωινα ιμ,ε 
τiς ΙΠΙρά:ξει,ς ιμας να πδ:μιε. κι ετσι τη,ν έ.ρημ,ια αύτης 
ίiης ζω:ης την χάνου,με καi κ6ιποια π1λη1ρότητα 
ό δρόμ,ος ιέJκ,εΊΙ.ος τ' .ούραvοCι ϊσως vό: μας δωρίζει.
Σ τ1η·; ακρη των είδώλω,v ,μας ενας γκιρειμοις ,ύΙΠά,ρχει 
καi μας ψοοίιζει καi τον ιλ�με θάνατο, γιο:τi ·� 
ξέpο ,με ,αν 1'(:Χ •ο�ράνι-α ,μας ψτφα ,κσιλ,ό: θα VΙειτCΙ\.,\ρyήσοΙJV. 
Κι δ:ν ,ά'<άμη τα ούράνιά ,μσς φτερό: δεν π;ρέ:πει 
,vό: :λειτ•οι,ρyήσc,υνε, σε κάποιο χωιμα, στο άγαπ�γτό, 
το οαιpu χωμα τ,ης γης 01Ε ,μια \Vαι 110U 
ιμ,ορφη ,ττάλι θα μας ά!ψή:σ,ουν. 

Oi 
, 

r1μ101 

Φο,ροuμ:ε τους ,κ,οΘό,ρν·CΙυς ιμαiς καθώς ό ιθηρΙ:,Jμένη,ς,
ό :κύριός ,μας Θηρ�μένη.ς, 
yι,ό: να rττ,ειρπατοCι ,μ ,ε δπωc: κ ι αύτος :,(αiλά,
σταθερό: σ' δλε,ς τi,ς πιΕΙpιστά:σεις. 
Μα δε.ν εϊ.μασ:ταv ποτε ,λοιποv όλ,ηθιωί; 
Πολε:ψώντας σί τ.ί,μιοί, 1μας σκοτωθή,'<ανε για τ�ην έλεu:8φια 
Γιατi αί yε,νναΤοι μας έlκε'ινοι 
y,ειλασ,-ες δψεις είχαν 
κ ι eψυyαν ,άπο τη ζωη y ι-σ,ρτ ι 1,1οί ! 
':- Η,τα,ν σαιν παιδιά, ΟΤ<ηv φορουνε
τα yι,ορτι:νά τους ρσυχο: τ rψ εοδο,μη ιμιέiρα 
την 1άψ ιειρωιμrένηι πια:λa,ι,όπρα στον Άπόλλων,α
·καi τώρα σ·το·; Κύριό ,μας Ί ησου, �:ον ιμ,οvοyειν,η γιο τ,σCι

Θεου. 
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Ε'ίμα6τ 'Έλληνε άνάμ 6α 
ε βαρβάρους 

ΕΤιvαι έτrοχ•' τώρα να μιλοuμ� σαν τους Παφι αγόνες, 
τους Καππαδόκεις ,καi --rους Βαικτρί,οuς Κα] τους άλι ους 
τους βαροοροuς; Ε ιναι δuσπuχία ,κrαi διαιρκιης ήττα 
να χανοuμε. την Έλληνικη ,μας τη ιλα!λια τη στιγ,μιη 
,μάλιστα ττου σήμειρα πτφισσότειροv ό:πο κάθε 6:λ,λη φορά 
π�ρέπει vά Ίμαστε 'Έ ηνε;,ς και α ,μι οuμε 
�αθαρά, πολυ ,καθαρα τα Έλιλη,νι,κιά ΕΤναι ,καιpος 
να λησ�μονήσοuμε τη γλώσσα ,καi τα ηθη τ' αλλα 
τα οα:οο<ηρι ικά_ 

Φαντα6iα 

Καθε με,ρα σ- υγ,κψτρώνο με ηλιο, 
01uγκεντ,ρώνο μ,ε θάνατο, 
για να δεχτου ε το ττρώτο ,μας θα πωμα άπο έικ ί'·. ον

τον άλtJOV UΗιλιο ττου μπτορ Ί να μας ολεπε ι 
σαν π.ραγιματιι1<1οίις 
'Ενώ έδώ άπ•λώς Ι'<.l,1 οφaροu 
,σα φαιντc,σίιες τοu Χώρου καi τού Χρόνου 
Κόθε -μέρα σuvα:θροίιζουμ,εv η ιο, 
σ-uναθροίζιουμ.ε θάνατο. 

Συ�κομ1δη 

Κάποτε σ λλέyαιμε πολλοος θαvάτο ς, 
καθώς οί χωρικΌί ,μας το θέρος πτ,ηγα:,νουv 
και τpυγοuν τ�ν κα;λ ιε.ογημέ ω,ν δέvτpωv ΤΟUς Καpπ,ούς. 
Πώς να συλλιέξο μεν ο ως έκεί, ο ς δλc-υς το' ς νεκ,ρο' ς 
δλο έ, είvοuς τους ικα;pιπους έκεί',\ι'Ο ΤΟ I Οί c·καί,ρι 1 

Πώς να τους θάψο μ,ε ,κάτω άπό τη οροχrη των ,μ δρα ιωv 
Τους άψήvcψε •λοιπό , γιατi ε.πιρε ε να φεύγο ε, 
γι ιτi ητα qvάyκη να φεύγουμε 

ι ερχοντοv τ' άy,ρί,μια τη ινύχτα και ρέψονταv κα ά 
Και ,κατέiοαι ε τηv ήμ,Θρα το ο.ράκι ><.αi τους εβρισκε 
και φώvαζε αι τ' άtJλα τά οράκι•α, 
yιαη έ:καvε το πέταyμά του βαιρύ, 
οα�ρύ, ττολυ οαρυ το Κ!ρώξι,μό του! 

163 
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Μου6ικα 
" 

ορ�ανα 
Μή1πως ,κ, ή πτυγολια,μ,π,ίιδα ΠιΟU rττ:ετα 'Πάνω. 1ό;πο τα .ρειί,ματα 
τ�✓ m0ιταμιών τα στ,εψαιv.ω1μέvαι ,με rrράi:τιν::t ,κ,αλό:�μ·ια τις ν.uχτες 
του , Ιουλίοιι δειv :εΤνα,ι κι αύτιη, εv.α γενvαίΌ τ,ειμά�χιΙΟv εvος
άστφισ;μου δτα,ν στον ικιύκ,λο του, -rov αύστηρό του ικύκιλσv 
vπακιcύει; Μή,πως δεν εΤ1vαι κιρuιμιμένη ,μιέσα 1μοuι ιμια σι. μrττα,,-, ,�η
α:οuσσ,ος καi της μιλώ ικι άίκούω την ΙΚ'Ούφια; η1 ,601υή -rης; 
Μή;π.ως μ,έJσα στη μοναξιά ,μου δεν ό.κούω τηv ΑiωιΨότψα 
το ,μοιι.0111κ,ό, το ιμανα•χι,κό τηiς ορyανο να 'Πα,ίζει; Άvαιτ,έJλ1λει
τό πρωi ό πατ�ρας ηλιος καi το 6.ράδu δύει .. Θα 1f'ε.θά1ιει 
,μια ιμιέιρα Κι ή γ,η ικι οιί πtλαv.ητ.ες Κ•ι αύτοi θα ΙΚ,αι"Οι
κηθου; καιi θα πεθάνουν ιεmειτα. Θα π,εθάνει Κι ιό ,μέγας
ηλιcς, κι αύτος θ'α κατ.011κηθει άιπ.ο τα ιεϊδωλα,, 
άπο του Θειου τα 'ΤΤ(φάξειvα, τ' αύτοψu,ί ι τα π,ειο�ματικά, 
τ' αρμονικά T10U' τ;α ψαvτασ;ματσ_

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

'Η 
, 

ποια 

'Ει<ι<λησία: 

'Ει<ι<λησία : 
ΓΝΩΜΕΣ τοu Μητροπολίτου 

Φλωρίνης κ. Αύγοuστίνοu ΚΑΝΤΙΩΤΗ 

Σε συνέντευξή του με συντά. 
χτη της έφημερίδος «Τά. -έα.», ό 
Μητροιπολ'τη,. Φλωρ· ς χ. Α ' -
γουστίν, Καyτιώπ ς, cξε , p:iσθ r, 
μέ θαυμασμό γιά τήν νεο αίr;, 
της Ερυθρας Ε να ,., cπc δ ή, ο 
πως εΙπε, διαπα δαγωγείτα ε: 
αύστηρέ:ς ά.pχές. Οί προγαμ.αϊε
σχέσεις άπαγορεύοντα , ό γάμο
ειναι σε :χ.στός, ή χε. ρωναχ.τι..ι.η 
έ:ργασια. στά χωρά.φ α εί ιαι γ α. 
ολους. Γι' αύτό και ξcπηδάει .ιιά 
νεότητα, πού είνα 'χ:χ ιη γ χ :σ 
μεγάλα καί ύ ά. 

-Αύτά τά. λέω, είπε ό Μη
τροπολίτης, χωρίς να. είμαι όπ7 
δός του κ νε ικου συστήματο; 
llp�πει, όμως, σχ'Ι :ίμιοι ,;ίνθp 
ποι νά έκτιμουμε. ;ιάθε καλή 
προσπάθεια πού γ'νεται στ' αλ
λα μέρη υπέρ της νεότητος. Ή 
Κίνα είναι άθεο κράτος, αλλά 
δέ:ν νο ίζω ο ι τά κηρ Ύ α ά. τοc1 

απέχου Ι ά.πό το κήρυγι.ια του 
Ε'αγγελίο 'Εγώ, δέ εχω μι
)ησει τόσο α.'στηρά, οσο εχε: 

t ήσε ό fάο 
-Για τήν έλληνι..ι.ή '1:ολαί'J,

, , 

� .. π στ: Ξτc, 

-1 α ή έλλφική νεότης, μέ
σα σ:ό χ -μ7 του πολιτισμού της 
δύσεως, πο • σα.πί ει στό ι πα.νσε
ςο α. ισμ6, ά.νατρέφεται. υΟλσ. 
:i μέσ:ι ε ημ:ρώσsω-: ατ Ί ι 'Ε ,
λ:Jtο:χ _ί'lzt ζε. γ,μενα στό σ.ρ11α της 
�•7φθο:-J?:ς Βομοαροί Ο'/tα ο: νεοι 
καθημερι ιά ά.πό θεά.μα α καί σ.

νχγνώσματα. πο' έξυμνουι τό·ι 
Τ:7,ψJε;:ο α) σ,1' 

Έγω θα μά. ω rGJς υπαρχο •ι 
νέο σ,ήν πατρ·οα. μας, που κρσ 
τιο-ντα αι..ο η σ.γ ;οι ϋστερα. 
άπό ι:ι.'τή -:ή σαται ι..ή 17:ή
χηση πού -ού; χάνο ·ι. 

-Ή Έχκλ ησ' α., π στε 'ε.τε. δτι
έπ• :ελεί το /'J, Ύ)ΚΟ τη; σπέ )!)'.'!,' 
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στους νέcυς; 
-Φαυλος κύκλος καί ή 'Εχ

κλ ησία. Όμαιδι.κώς πάισχου!J-€. 
Ποια Έκκλησία; ΊΙ Έκκλησία 
ή δική ιιας ε[ναι νεκρά. ''Αν ά.
ψαφέ.σωμε τήν Θεία Λ·ειτουρ
γία καί τα Μυστήρια, πέραν τού
των ή Έκκλησία δεν όπάρχει. 
'Έχει κρατικοποιηθεί ή Έκκλη
σίΙJ. κrι.ί ενεργεί καί πράττει κατ' 
εντολή των έκάστοτ-ε κρατού,ν
των. 'Αντί να είναι ή 'Εκκλησία 
μας έμ,προσθοψυλα;χή για ι.ιεγά
λους καί όψηλούς σ,γωνες, πού 
ενσαρκώνει τό Εύαγγέλιο, κα
τάντησε ·ιά είναι ούρά, δούλη 
του κόσμου τούτου. 'Η μόνη λύ
ση είναι ό χωρισμός της Έκ-
κλησία.ς ά.πό τό κράτος. 

'Γότε θα ά.κολουθήσει ή νεότης 
τήν Έκκλησία., δταν πι·στέψει 
δτι δεν εΙναι δούλη του κράτους, 
ά.λλα μία. έλεύθερη, μία ά.νεξάρ
τητη ΈκΥ.λησία παύ θα πάει 
κόντρα μέ τό κράτος σέ όποιαοή
ποτε στιγμή. Τότε μόνα θα ανα
πνεύσει καί θα σηκώσει τα με
γάλα λάβαρα ·ή Έκκλ ησία κα.ί 
θα μπορέσει νά. μιλήσει. ε·ιαντίον 
του κράτους καί έναντίον· του κε
φαλαίου καί έ1ιαντίον των έψο-

πλιστών. Μόνο μίσ, τέτοια Έκ
χλ ησία θα μπορέσει να συνεγεί
ρει τό λαό χαί τή νεότητα, πού 
διψάει για τά μεγάλα καί όψη
λα !δανικά. 

-Οί μαρξιστικές ιδέες πού
ά.σπ&ζ·εται μια .μεγάλη, μιερίοα 
της νεολαίας, πιστεύετε δτι ερ
χονται σε ά.ντίθεση με τή χρι
στισ.νικ+ι πίστη; 

--Ώς πρός τίς ιδέ-ες τrις πα.
τριοος, της οικογεν-είας καί της 
θρησκείας, μπορώ νά πω δτι εΙ
�t δεξιότερος των· ο,εξιωv. Πι
στεύω δτ: πρέπ·ει να ύπάρχει πα
τρίδα, πρέπει νά όπάρχει οίκο
γένεισ,, πρέπει να όπάρχει θρη
σκεία. Ώς πρός τα οίκονομικα 
δμως προ6λήματα, εί,μαι ά.ριστε
ρότερος των ά.ριστερων .. Πιστεύω, 
δτι ,μόνο μέ τό Εύαγγέλιο μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί μια όγι
ής σοσιαλιστι-κ.ή κοινωνία. Αύ
τή εΙναι ή δική 1.ιου πίστις. Τό 
μεγάλο σφάλμα του Μαρξ χα.ί 
,ων άλλων, εrναι δτι άνακατέ
�α.·ιε τόν σοσιαλισμό ,μέ τον όλι
σ�.1ό. Έ1ΝJ ά.ν--:ίθετα ή ιδέα της 
κοινοκτημοσύνης θα έ6οηθείτο τα 
μέγιστα ά.πο τό όγιές Εύαγγέ
λιο-. 
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Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠOINli 

"Οπως τήν έβλεπε έ:νας έκτελεσθείς Ι 

Ό κατόπιν πιμονης του έκτε
λεσθεις θανατοποινίτης Γκ' ρυ Γκί -
μορ στην Γιούτα των ΗΠΑ (δλέπε 
ΙΛΙΣΟ, τεϋχος 121, 'Ιανουαρίου 
1977, σελ 68), έδωσε συvέντευξι 
στον δημοσιοyφαψο Λωρεvς Σίλλερ, 
ό όποιος ήταν ο μονος ρεπόρτερ, 
που παρηκολούθησε την εκτέλεση, 
με είδικη άδεια Ή συνέντευξις έ
δημοσιεύθη στο ίταλικο περιοδικ 
«ΝΕποκα» 

Στην άρχη έπανέλαδε την άπό 
ψαση του να πεθανη - ε χε δύο 
φορές άποπειραθη αύτοκτονία -
διοτι θεωρούσε πιο ψοδερη ποινη τα 
ισόδια δεσμα 

ΕΡ Συvεπως, ό τουφεκι-
σμός, κατά τη γνώμη σου εΤ
ναι ό καλύτερος τροπος να πε-
θαvεις ό πιο άvθρώπιvο 

ΑΠ 'Ανθρώπινος, Βεδαίως, αν 
μπορουμε να άποκαλέσουμt. άνθρώ
πιvη την εκτέλεση ενος άνθρώπ υ 
Ό τουψεκιομος εΤναι για μένα ό 
καλύτερος τρόπος νά φύγω. Υ
πάρχουν χειρότεροι τρόποι: 

ΕΡ · Σκέφτηκες την ποινη 
τοϋ θανατοu, όταν πυροδό η
σες τά θύματά σου, 

ΑΠ ΝΟχι Ή ποινη του θα:νά 
του δεν έμποδίζει τά i.γκλήματα 
Ο ίίτε και την φυλακή Κ ύτταξέ με 
τώρα για μένα ή πραyματικη πα
yιδα εΤναι το κορμί μου ΕΤμαι κρα
τούμενος του έαuτου μου και αύ ο 
εΤvαι πολύ χειρότερο άπο την ψu
λακιση ΝΟχι, δέv ύπάρχει καμιο 
τροχοπέδη yιά το εyκ η,μα. 

ΕΡ. Ζητωντας ομως, να σε 
τουψεκίσοuν, δεν ένισχύεις τη 
έπαναφορά τής θανατική ποι
νής; 

ΑΠ.: ΕΤvαι μι' ήλίθια έρώτ σ 
Ή θ νατικη ποινη ποτέ δεν καταρ
yήθ κε Οί άcrτυνομικοί σκοτώνουν 
πάνω άπο 1.000 άνθρώπους τόv 
χρόνο καί πολλοί άπο τούς σκοτω -
μούς αύτούς εΤvαι κυριολεκτικά έκ
τε εσεις, εστω καί αν ΤΟ άπόσππ
σμα άποτελειτ ι μόνο άπο tvαv 
άνθρωπο. 

ΕΡ . Ύπά χει, bμως και ή 
Νικό . ( ημ · η γυναίκα του) 
'Όταν θά σέ. τουψ�κίσουv, εΤ
πες ότι θά τηv σκέφτεσαι Πό
τε την εΤδες για πρώτη ψαρά; 

ΑΠ . Σ' αυτη τη ζωη τη συνάν
τησα στις 13 Μαιου 1976, στο σπί-
τι έvος συγγεvοϋς, Τ υ Στέρλιν 
Μπαίηκερ Γνωριστήκαμε άμεσως, 
του άχισ ro ύποσuνείδητα Μετά 
μια ώρα έκ ίνη εψυyε Μοϋ εΤχε κομ
ματιάσει την καρ ιά: περίμενα κα' 
ξαναγύρισε μια ώρα άρ οτερα 

ΕΡ.. 'Αν φέρθηκες και πα 
λιότ ρα σε μιαν άλλη ζωή Πι
στεύεις στην μετεμψύχωση; 

ΑΠ. Έγώ δέv ξέρω τί εΤναι ό 
θά ατ ς Πιστεύω δτι εΤναι κατι το 

οίκειο 'Όταν θά πεθάνω, θά πε
ράσω λί α δεuτερό επτα άγχου . 
Μια στιγμη σταθεροποίησης Θά 
υπάρχουν και άλλες ψυχέ πού φω
νάζουν Θα πρέπει νά εχω τή σκέ
ψ μου καθαρη και προσεκτική 
Στον θάνατο παίρνεις άποψάσεις, 
δπως και στη ζωή Το δασικο εΤvαι 
νά μη ψ δδ:σαι. 

EF' Ποιο ησοuν στην προ
ηy ί, εvη ζωή σου, 

ΑΠ. Δέν ξέρω Μηπως ύπά χ.:ι 
κανένας που το uμδ:ται; 'Ό δ 
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σα ξέρω,. εΤναι δτι σuναντησα την 
Νικόλ, καταλαβα δτι την γνώριζα 
άνέκαθεν. 'Ήμασταν μ' έκιεινοuς τούς 
φίλους καί της εΤπα δτι πιστεuα, 
δτι την f χα i\δη1 συναντήσει πριν 
1.500 χρόνια. 'Ένιωθ'α πραγματικά 
αυτο το σuναίσθη,μα. »Ενιωθα δτι 
στις προηγούμενες ζωές μας συναν
τηθήκαμε... και άγαπηθήκαμε. Το 
ενιωθε κι' έκείνη. Εί'χαμε σuναντη
θη πριν χιλιάδες χρόνια, δταν ε'ίμα
σταν ψυχές. 'Όλ' αυτα δεν μπορώ 
νά τά άποδείξω. Τά νιώθω δμως, 
και τά ξέρω ... 

ΕΡ. · Γιατί τόσο πολύ έπι
μένεις νά πεθάνης, 

ΑΠ 'Ελπίζω• νά βρω την ειρη-
νη, Ό θανατος εΤναι ό τελεuταίΌς 
φιλος. Άπο μικρά παιδιά συνηθί
ζουμε νά φοβόμαστε τον θάνατο. 
Ό φόβος εΤναι κάτι το κουτό. 

ΕΡ. Τι φοβασαι, 

ΑΠ.· Δεν ύπάρχει τίποτε έκτος 
άπο τον ϊδιο τον φό.οο. Το εΤπε κα1 
ό Ρουζβελτ. ΕΤναι άλήθεια. Δεν 
πρέπει ποτέ νά φοβόμαστε ΕΤναι 
κουτό. Ό φόβος εΤναι το σύμπτωμα 
πού νιώθεις δταν σκέπτεσαι, δτι 
πρέπει νά φοβη.θεΊς Για παράδει
γμα δποιος βρεθεΊ σέ «κατασταση 
φόβου», κόβονται τά γόνατά του η 
κτuπανε τά δόντια του ... πρόκειται 
δμως για συνήθεια "Αν μά.θεις νά 
το άποψεύγεις, τότε έλέγχεις κα1 
τον θάνατο. ΕΤναι πρόβλημα αυτο
ελέγχου 

ΕΡ Κα1 αν στην έπόμενη 
ζωή σου συναντήσεις κάποιο 
άπο τά θύματά σου, � Αν συν

αντήσεις τον Μπάσελ, 

ΑΠ Στον διάβολο ό φόβος. Το 
σκέφθηκα, άλλα δεν θά φοβηθώ. 

ΕΡ Ποιος φταίει για τά 
βάσανά σου, 'Υπάρχει κανέ
νας, πού νά έπηρέασε το πε
πρωμένο σου, 

ΑΠ. Οχι, δέιν υπάρχει κανένας. 
Μόνον έγώ. Ό καθένας εΤναι κύριος 
του πεπ�ωμένοu του, κύριος της τύ-

χης και της ζωης του Ό καθένας 
•κuττάζει πq,τοτε κατα πρόσωπο
τον έαuτό του. Για τήν ζωή μου
ύπεύθuνος εΤμαι έγώ, δπως εΤσθε
έσεΊς για τήν δική σας, ποιος αλ
λος θά μποροίίσε νά εΤναι,

ΕΡ. 'Αργότερα, σέ ήλικία 
1 4 έτών κατέληξες στο άνα
μορφωτήρι.ο ... 

ΑΠ Δεν ξέρω με ποιο τρόπο 
περίμεναν νά άναμορφωθώ έκεΊ μέ
σα. Σίγουρα, τό άποτέλεσμα ηταν 
άντιθετο. 'Όταν βγηκα, εΤχα γίνει 
διάβολος. Τά άναμορφωτήρια πα
ράγουν μόνον -έγκληματιες. Αυτή εΤ
ναι ή καθαρή άλήθεια. Βγηκα γεμα
τος δύναμη καί ηθελα νά κάνω τά 
πάντα, νά τά σπάσω δλα. Τό γε
γονός, ότι εμεινα sκεΊ μέσα, μ' ε
κανε νά νιώθω άνώτερος άπό τούς 
αλλοuς, ημοuν τό πρότυπο του νεα
ρου έγκλη,ματία. 

ΕΡ. · Γιατί τά άναμορφωτή
ρια παράγουν μόνον έγκλη.μα
τίες; 

ΑΠ. ΕΤναι άναπόφεuκτο. Τ ά ά
ναμορφωτήρια δημιοuργοίίν μία .. 
διαφορετική κουλτούρα. Μια κουλ
τούρα πού δεν εΤναι καθόλου χον
τροφτιαγμένη1. 'Όταν ό νεαρός βγαί
νει άπ' αυτά, γνωρίζει πράγματα, 
πού δεν θά τά μάθαινε με κανέναν 
αλλον τρόπο. Ταυτίζεται ετσι με 
μια όμάδα, με μια μειοψηφία κα1 
μπορουμε νά τόν 6νομάσοuμε «έγ
κλημαηκό στοιχεΊο», μαζί με τήν ό
μάδα. 'Επί πλέον ό νεαρός ξέρει 
δτι εχει χάσει ενα μέρος της ζω
ης του άρχίζει νά νιώθει τή,ν πι
κρα και ευκολα μπορεΊ νά μπλέ
ξει. ::.αναγuρίζει ετσι στο αναμορ
φωτήριο και μάλιστα για μεγαλύ
τερες περιόδους Τά άναμορφωτή
ρια κάνουν περισσότερο κακό άπ' 
δ,τι .καλό. ΕΤναι άρνφικά άπό τήν 
φύση τους. Ευτυχώς τώρα, εχοuν 
άρχίσει vό: τα καταργουν. Σε με
ρικά κράτη, δεν ύπάρχοuν πλέον. 
Οί νέοι αναμορφώνονται ζώντας μα
ζί με τούς αλλοuς, χωρίς αυστηρές 
τιμωρίες με την έργασία και τον 
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άθλητισμό. ΕΤναι κ 1 αυτο ενα 6η
μα προς την σωστή κατεύ υνση μό
νον εν βημ , τό βασικό δμως εΤ
ναι νά γίνει ή ά χή. 

ΕΡ · Γκάρυ_ αν ε αφην ν 
έλεύθερο, θά ξανάκανες φονο, 

ΑΠ · 'Όχι, άπό υτα οχι. Θά η
μουν εύτuχισμέvος με τήv Νικόλ. 
έκείvη δεν θά μέ αφηvε ποτέ καί yιά 
μένα δέν θά ύπηρχε λόγος γι' ν' 
ξανασκοτωσω "1 σως εν μέ γνωρί
ζεις άρκετά, αύτα εΤvαι δμως τά 
οσα vιωθω σημι:.ρα κα1 εΤμαι σί
γουρος. 

ΕΡ.: Πιστεύεις οτι εμπλε
ξες και μαλιστα πολυ ασχημα, 
αναζητώντας εvα εΤδος αυτο
τιμωρίας, 

ΑΠ Μιά παρομοια έρωτηση θά 
μπορούσε vά την κάνει μόνον κά-
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ποιος άπό έκ�ίνους τούς 1iλίθιους 
οϋ ικούς υ αναλυτές... Βέ6αι , 

'ίσως. 'Όλοι μας κατά τόv ενα η 
τόv αλλο τρόπο, τιμωρούμε τούς 
έ υτούς μας. 

* 

Σήμερα, άπό τον Γκίλμορ, δέν 
μένουν παρα μόνον τά μάτια του, 
πού τ' χάρισε yιά νά γίνουν μετα
μοσχεύσεις, ό έyκέφαλός του, πού 
τόv παρα ά6ανε οί γι τροί yιά με-

έτες κ ί έλάχιστη σκόνη στον α
εμο. Ό Γκί μορ εΤχε ζητήσει vά 

κά ouv τό η τωμα του καί νά σκορ
π ί ου τήv στάχτη άπό το άερο
π άνο στον ούρανό της ίδιαίτερης 
πατρίδας του κα1 π 'νω από το 
Σπρίνyκφηλντ, τ11ν πό η, όπου γεν
νηθηκε ή Νικόλ, ή yu αίκ του. Ή 
ίπι υμία του εκτελέστηκε 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕ I ΕΣ 320 

Πωλείται δεμέ ον δρχ. 140 

Είς τά γραφεία του Ι ΙΣΟ 

'.ι-\.ποστείλα.τε ταχ) χήν :π τ�γή; δ ι:ι., ιά ,Ο άο:τc 

-::1:χυδρομ κιίJς ε ; :ην δ εύθ 1'3"1 πού θi cι'ηγρά. 

ψετε ε ; τήν :π:τα.γήν 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

«7Α ΒΝΜΑ7Α ΤΝΣ Φ/ΛΟΣΟΦ/ΑΣ» 

Τόμος Α' 

8 Άπό τήν Προϊστορία μέχρι τήν Άναγέν
νηση: 

Προσωκρατικη περίοδος : 

Οί άρχωότατοι, Oi έπτα σοφοί, Oi 'Ίωνες, Oi 'Ανατολικοί, Πυ

θαγόρας, 'Ηράκλειτος, Έλεα.τα,ι, Έ.μ,πεδοκλης, 'Α ναξαγό

ρας, Άιομικοί, Σοφισταί. 

• Από τόν Σωκράτη μέχρι τόν Χριστιανισμό:

Σωκράτης, Πλάτων, Άρισrοτέλη,ς, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί, Άικα

δη;μ.ία, Πλάrrωvος, Περ:ιιπαrrη.τικοί, Στω'iκοί, ΈΙΠιικούρειοι 

Σκeππκοί, 'Εκλεκτικοί, Νεοπυθαγόρειοι. 

• Από τόν Χριστιανισμό μέχρι τήν •Αναγέννηση:

Νεοπλατωνικοί, Πωέρες - Άηολογφαί, Σχολασηκη φιλοοο

φία, θωμας Άκινατος, Ρ. Βάκων, ·,Έκ,καρτ. 

Τ υπ ώ ν ε το ι ό 8'. Τόμος 

8 Άπό τήν Άναγέννηση ώς τούς σημερινούς 
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" Ο Ki τ ρι νος I(i νδυνο "

'Επιφυλλίδες τοϋ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
στην «Πρω ί·α» 12 - 10 - 1931 

Ι lρό .μιας τριακο ταπ ταετίας ό τότε Α 'τοχράτωρ της Ι'ερ α
νίας, καλλ�εργώ τη ίδέα της ltp lιtιk - της πο ιτικης της παγ
κοσμίου Γερμα ικης υριαρχίας, πού εφερε τη Γερμα ία είς τον 

όλεμον και το κόσμο ό όκληρο εις μίαν κ ταστρεπτικη σ μφο
ράν, - ·έζητούσε α εϋρη δικαιολογίας δια τη Γερμα ικ11 έπιθυμία 
μιας Τευτο ικης κοσ οκρατορίας. Και αί ύταρχιy.,ώτεροι δυνάσται 
αίσθάνοντα,ι την ά άγκη α έξ υρίσκουν Υ.αποτε «ήθικας» δικαιολο
γίας δια την π εο εξία των, άπέ α τι τω μαζών. αί δ Γου ιέλ
μος ε έσειεν εί τα μάτια τού δυτικού κόσμου τον «JΚίτρι ο Ι ίν
δυνον». 'Ιδού -ελεγεν- οί Κι έ οι, οί 'Ιάπωνες, οί ' σιαται, ή φυλή 
ή .Μογγολική, πού μυρμηκιq. είς τα ύψίπεδα τα ' σιατικά, κατα μή
κος των δυτικών παραλίων τού Είρη ικού· μία ια α έκατοντάδω 
�κατομμυρίω άνθρώπων, κατωτέρας δια οήσεως, κατωτέρου, ύπο
τυπ' ους, πολιτισμού, μία μα α ϋπουλος, δύναμις έχθρικ11 δια τή 

ύσι . 1ία ήμέρα θα ξεκι, 'ση ή κιτρίνη α 'τη π ημμ ρί άπό τα 
ϋάθη της μυστηριώδους ήπείρου της - ό ιγώτερο μυστηριώδους 
άπό η1 σκοτει ή τη υχη - και Οά εράση ώσαν έα θεομη ία 
προς τη Εύριί>πην. 'Α ό πού; Ποιος το ξεύρει; ' πό πα τού: άπό 
το άσθεν�ς τείχος τω χαμηλών ύρα ίων, ου ό Θεός έτωtοθέτησε , 
ώσαν φράχτην εuκολο ήδητο ια το' - κακοποιο 'ς, μεταξύ της 
. σία και της γηρα έα αύτης 11 είρου μας άι-το το Κα' ασον 
και άπό τας στέ α; τη; οτίοu Ρωσσίας πού εlδα , προ αιώνων, 
και αλλα ' σιατικάς π, η,μμυρί α- ι<αι αταστρεπτικα έπιδρομάς 
άπό την Περσία και τή ' σιατικ11 Τουρκία ού τρέμει άκόμη 
uπό την ά άμνησιν τού Ταμερλάνου. Ό σεπτός, ό θείος Ευρωπαϊκός 
πολιτισμός, ό πολιτισμό αύτός, χάρι είς τό δποίο αρχω, ελέφ Θεο ~ 
και της σπάθης τω Χοε τ όλλερν, έπl ενηντα έκατομμυρίω Τευ
τόνων, κιν υνιύει άπό τή ιτρίνη αρδαρότητα. 'Ελάτε, αοl τη
Εύριί>πης, γύρω άπό το αυτοκρατορικό λά αρόν μου, ε ,ευσθητc 
ιlπό τό σπιθοδόλημα της στιλπ η- πα λία- μο , ύ στα ητ εί- την 
ηγεσίαν μου, δια α σας σώσω ... 

Αύτα έλάλει ει bιαφόρο ς τό ου και με -τ ιι.ί ας παραλλα
γά-, & αλό ως τω περιστάσεων, ό Καίσαρ της ύτοκρατορu ης Γερ
μανίας, :rτού ή τ 'χη τοϋ πολέμου το �κάρφωσ τώρα εί- μίαν r αυ
λιν Όλλα ική. Και οί λαοί, ύπνωτισμένοι άπό η1 λάμψι τοϋ υ-
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ι·οκρατορικού χάλυβος καl άπΟ τ1lν επανάληψιν τών λόγων αύτών 
-τί τρομερά. δύναιμις ή ιπανάληψις επάνω είς τα μυαλά των ιμαζών πού
έσυνήθισαν να δέχωνται gτοuμην τiιν σκέψιν των από έκείνους που
ασκούν δποιανδήποτc επιρρο11ν ε.πάνω των!- :επίστευαν δτι απειλεί 
πραγιματικώς τον κόσμον τον Δmικόν, μέ τον ύπέροχον πολιτισμόν του, 
τ' αγαθό του, ό Κίτρινος Κίνδυνος. 

* * • 

'Αντί τού Κιτρίνου Κινδύνου ένεφανίσθη μετ' ολίγα tτη ενας 
αλλος, ασυγκρίτως πρα.γματι.κώτερος, ,ανυπολογίιστως εγγύτερος, α
πελπιστικώς καταστρεπτικός: ό ίΚίνδυνος των λευκών ,&πό τούς λευ
,ωύc;, ό κίνδυνος των «πολιησ.μένω·ν» ανθρώπων (nto αλλους «πολιτι
σμένους» ,αδελφούς των. 'Η τρομερά σύρραξ,ις εξέσπασε. Καί αντί 
της κιτρίνης 'Ασιατικής θεομηνίας .έμάραινε τ11ν α✓θρωπότηrτα τό 
θανάσιμον μίσος των μιεγαλιπέρων συντελεστιον τού περιουσίου καί 
ίερού . υτικού πολιτισμού. Ή έπιστή,μη ιέξεπορνεύΟη είς θεραπαινί
δα της καταστροφής. Έκπρόσωπο; και αυτή, μέ την μηχανική της 
τ λειοποίησιν, τού περιφήμου αυτού Jτολιτισμού, Μάλθη να κατα
στρέψι, δ,τι ή tδίι;ι είχε δημιουργήσει. Και οί ,αλληλοσφαζόμενοι λαοί 
μέ δλα τά μέσα που τούς εδωκεν ό πολιτισιμός των αυτός, ουτε δια 
μίαν στιγμήν ,διν αμφέιδαλλαν δuά. την άξίαν του. ιΠGJς ν' άμφuϋάλ
λου'ν; Τούς παρείχε τα μ[σα της εξοντώσεως των- αντιπάλων των. 
Και ποτέ f1 εκτί,μησις αύτοιϋ τού πολιτισμού δεν ητο μεγαλυτέρα, 
άπό την L-τοχήν πού οί lπ�στή•μονε της μεθυσμένης άπό τό αίμα λευ
κής ανθρωπότητος εκάλεσαν είς τά ,εργαστήριά των την Έπιστήμην 
διά νά οργανώσι, τόν χημ�κόν πόλεμον. Καί ό καταθλιιπτικός ύλισμός 
:τού εlναι ή πεμπτουσία αυτού τού πολιτισμού, έδοξολογούσε τ11ν ,επι
στήμη του: «Ή 'Επιστήμη εδωκεν, rι 'Επιστήμη και άφείλετο· είη 
τό ονομα της 'Ε,-τιστ1'1μης εύλογημένον !». 

'Όταν ή 'Ανθρωπότης εξύπνησε, ητο ηδη αργά. Τριγύρω εσκέ
παζαν τό εδαφος τα ερείπια τού αί,μαιτηρού κατακλυσιμού. Μέσα 
είς τ11ν ψυχήν των χθεσινών πολεμ�στών εμαύριζα,ν σωροί αλλων, 
φο6,ερωτέρων, ερειπίων. Οί χθεσινοί ,έμπόλεμοι ηρχισιw να ξανα
κτίζουν είς τόν κόσμον τόν ·έξωτερικόν, νά ·ανοικοδο.μούν είς τα κατα
στραμμένα πε,δία των μαχών 1μέ τάς έκα.τοντ<Χiδας χιλιάδων των τά
φων ... Και 1iρχισαν, τόν 'ίδιον καιρόν, να· προσπαθούν να οίκοδομή
σουν ·και πάλιν από τά ερείπια τα .εσωτερικά. Άλλ' αmό είναι απεί
ρως δυσκολ(ί1tερον. Καί, ύπό την όδηγίαν των tδίων πολιτικών, των 
ίδίων ,επιστημόνων, των ιδίων «σοφών» και των ίδίων «διανοουμέ
νων�> πού τούς είχαν οδηγήσει είς τόν ,αλλη,λοσπαραγμόν, ε!.ς την 
ματαίω, θυσίαν, εις τ11ν άτφωτuκ11ν καταστροφή·ν, ,εκαμαν δ,τι οί 
'Εβραίοι τού 'Ααρών, τ11ν εποχrιν πού ό Μωϋσης αργούσε νά κατε 
6η .άπό τό θεο6άδ�στον Σ ινα, φορτωμένος μέ τάς πλάκας τού Ν ό
μου: εμάζευσαν δλον τόν χρυσόν πού κατ�ίχαν καί τόν εδωκαν είς 
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το' ς σημερι ους ' αρών - νομοθέτας καί τα ούς των. Ι αι α 'ιοί 
δέ τον εχω ε σα καν, οπως ό Έοραίος άρ η ό , εί σχημα μό
σχου. Ό σημερινός μας ό πολιτισμός δέν καταδέχεται νά ατρε 'η 
ομοιώματα τετραπόδω · προτιμq, νr.t 'ποοιοάση τό α θρωπο κάτω 
και από τι,) τ τραπόδων τό έπίπεδο μέ το νά το - δίδ 1 Fις προσκί,
νημιι. και λατρεία α 'τοί,σιο αίJΤο το χρ σόν. 

. . . 

Οί :ιτσντίφηκες-οικ ομολό οι των 
μας έκωδικοποίησα τ11ν λατρείαν το~ ρ σο--Θ ο~ Συν'ταξαν ηΊν 
λrιτουργικ1Ί της 'ας παγκοσμίο Ορησκεί ;. 'Εχι;)νfυσαν τι\ν χρ -
σι'ιν ει; ράοl'>ο ;, τον έκτύπησαν εις νομίσματα· τα κατέΟηκαν δλ' 
αυτά εις τα θωρακισμένα ύποχΟόνια ίερά Τ(Ϊ)ν 'Γραπε' Γν- Τωϊιν των. 
'Από ίδιοτροπίαν 'ίσως, από αμυδρά 'ίσως (1νάμ ησιν της τριαδικής 
λατρείας της Οεότητος εις αλλας θρησκείας, έμορφοποίησαν τ11ν ':\.
yίαν Τριάδα τοϋ 'ρυσοϋ-Θεοϋ: ρυσος ις ράβδο ς---,JΙατήρ· ., ρ -
σος ις κτυπημέ α νομίσ,ματα-Ί'ίός ρ σος ύπό μορφή ιο -ς 
συ αλλάγματος»-τό Π εϋμα το" γιο 'Έπεισαν τάς δ στυχισμ tνας 
· άζας τω ανθρώπω πού α αζητο -ν έναγω ίως, δσα ισθάνονται
πάρα πολί, Υαλά δτι τούς α ή,;ωυ,�τή ψυχή των και τη α ήνη
της και το μερίδιόν των απο δσα παρά ι δ ανθρώπι ος τίμιος μό
χθος ε άνω εις την Γη -επεισα τάς μά ας δτι ή εύημερία θά ανα-

'λ ' ' θ ' ' ,:, :, ,e ξ ' ' τ ι 11 α ο τα; καταχ ονιους κρυ τας, οπου εστοιυα αν το ρ σον
Και 11ρχισα οί ποντίφηκε; το - Χρ σο - Θε ϋ των δι φόρων χωρών 
μίαν απεγνωσμ 'νη αμιλλα μεταξ' τω ποίος θα σ κ τρu)ση εις 
ού; ιδικοί•; του ύ οχθονίο ς ναοί,; ερισσότ ρο Οεον-:τερισσότε

ρσν από το κίτρινο α'τό μ'τα λο-ν 'Oll τοί,ς 'πνωτί ει ..'\ιότι ό ρ -
' Θ ' ( ' ' λ' ., ' .,ξ ' -σος-- ος υποκrιται ε κο ωτατα εις του; ε ορκισμο ς τι τραπε-

ζιτcον και των σικονομολόγω λευ των το κ l μετακι είται άπό ύπό
yειον εί; ύπό ειον μέ βαρείας συ π ίας δια τάς χι�ρας πού αφήνει. 

Και το κίτρινο α 'τό μέταλλον, οί, έθ οποι{1θη η�ρα δσον ποτέ, 
ποί, τι\ έ ικαλο ~ντω ι'; Σωτηρα των οί ί,πεί,θυνοι τοϋ ση, ερινο -
καταντ11ματος της 'Α νθρωπότητο;, Ε ινεν δ ρα ματικό;, δ ψηλα
φητός, ό παριt>ν και άπει ητιχr;)Τατος Κίτρινος 1Κίνδ νο; 

Και ει αι ό Κίνδυνος α 'τό; τόσο ιiπrι ητιχu)Τερο;, δσον :τεuισ
σ{ηερον προσπαθοϋν οί σημερινοί κ οερνηται τι~ ν λα - ν νά ::τεί ουν 
τά πλ11θη δτι από ηΊν εξασφά ισι τ -- χρ σοϋ τω,, αϊο τ11ν «κατο-, ~ ' ' � θ ' (-r ' ' ' χυρωσιν των ει; χρ σον απο εματων» τ ν ε ναι , ισ φρασι; που
1 ή πιπιλίζομεν ολοι κατά τrς πονηρrt; ι•τα; 1iμέρα;), εξαρτiiτ ι 
11 σωτηρία των. 

'Τ:τάρχει, δμω;, μία Ν έμεσι; ει; τον κο . ον αυτόν· ίι:τάρχει 1Ί 
Ν iμεσις 11 αναπότρεπτος, 1i βεβαία, 11 αιιείλικτο; τcον νόμων των 11-
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θικων .και των άντιστοίχων προς αυτοι,ς νόμων της Φύσεως, ποίJ 
τιμωρεί καί άποκαθιστq. τ11ν ιάλήΗειαν καί ,σώζει. Και ή Νέμεσις 
των πρα,γμάτων κεραυνο6ολεί τώρα τούς ακρους άρχιερείς της 
θρησκείας τού Χρυσού, άνοίγει τά μάτια των λαών πού ,επεχείρη
σαν να τυφλώσουν. Ί-Ι Μεγάλη Βρεταννία ,μπορεί νά ε1χε μερικά 
tκατομμύρι.α άνέργων, μπορεί νά έσάπιζαν φυσικώς και. 11θικως εις
τάς ύγράς τρώγλας τού Νοτίου Λονδίνου, ει.ς το 'Ήστ 'Έντ, εις 
τα καταγώγια των κολοσσιαίων λιμένων της άνθρώπινα ράκη-θύ
ματα τού ύλιστικ,ού πολιτισ,μού ,μας· είχεν, δμως, εις άντιστάθμι
σμα, τ11ν ύπερηφάνειαν τού να είναι 11 φύλαξ θαμ:6ωτικ{i:ιν ποσοτή
των τού κιτρίνου μετάλλου είς τά ύπόγεια των τρα.πεζών της πού 
έπιστεύοντο, ϊω:- χθές, άπόρθητα φρούρια. Μίαν ήμέραν ό χρυσός 
αυτός iiρχι.σε νά φεύγη προς τ11ν Γαλλία,,, προς τ11ν Όλλανδίαν -
ποιος ξέρει πού ,άλλου. . . Και. το άποτέλεσμα: ενα γκρέμισμα γε
νικόν δλων εκείνων πού .εθεωρούντο ακλόνητα. Μία σπασμωδικ11 καί 
ταραγμένη προσπάθεια επινοήσεως οικονομικών σωσv6ίων η1ν στι
γ,μ11ν πού τά νερά είχαν πλέον γφίσει το σκάφος της πολιτείας, 
πού δλοι του οί παλαιωμένοι άρμοί ,έξεχαρι6αλώθηκαν. 

'Όλοι εμακάρι ... αν την 'Αμερικήν. Χώρα, ελεγαν, πλουσία εις 
δλα, με η1ν πλέον συγχρονισμένην καί .έπι-στημονικ11ν 6ιομηχανικ11ν 
όργάνωσιν, μι iργάτας πού ε;ιαιρναν πλουσίας άμοι6άς, με άνυ
πολόγιστον - προ πάντων - αύτούσιον χρυσnν εις τα ύπόγεια τώ·J 
τραπεζ<ί>ν της. Άλλ' ό χρυσός αυτός δεν 1\μπόρ σε. να, τήν σώση 
οϋτε άπό τ11ν χρεωκοπίαν �μερικών χιλιάδων τραπεζών, οϋτε άπό 
ιού; άλλεπαλλήλους καταστρεπηκούς πανικοuς των Χρηματιστηρίων 
της, οϋτε από το ραγδαίον ,άνέJ6α-σμα τού &ρ�θ,μού των ανέργων της. 
Και τώρα, κατά τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας, ηρχισ�= νά μετανα
στεύη καί ό περιούσιος χρυσός της προς τ11ν άντίπεραν οχ,θην τού 
'Ατλαντικού, προς την Γαλλίαν ... 

Ή Γαλλία ... Μία χώρα πού προσέφερεν αλλοτε εις τ-ην ανθρω
πότητα μίαν γενναίαν καί ώραίαν πνευματικήν , συι,u6ολήν δια την 
ανέλιξίν της προς μίαν τελείωσιν. Ή Γαλλία, ύπνωτισμ�νη, σήμερον 
από το οπιον τού νέ.ου Κιτρίνου Κινδύνου, τρ�μει δια τον εαυτόν 
της ... Αγωνι<} μήπως, �,,ις την λαί.λαπα την μεγάλην, τ11ν λαίλαπα
τ1\ν αναγκαία,,, την λαίλαπα η1ν καθαρτήριον, πού δεν τ11ν φο
βούνται δσοι αγαπούν τ11ν ανθρωπότητα καί πιστεύουν �,,ίς την αθα
νασίαν της καί δεν χάνουν τον φωτεινόν όρcηματισμόν της θειότη
τός της - μήπως εlς την όργήν αύτού τοϋ Σιμουν αναρπασθούν αί 
οίκονομίαι μιας στενόκαρδηc, ύλιστικης ,άποτα,μιεύσεως. Καί ας μην 
κρύψη καν�,,1ς - αν μπορn - το πρόσωπον άπό .έντροπήν· καί α::: 
μ11ν αίσθανθί1 - αν μπορη - νά .Οαιμ6ώνουν τα μάτια του από λύ
πην ιδιά τέτοιο κατάντημα ,ανθρώπων εμπρός ε,ίς το θέαμα πού πα
ρουσιάζουν κατά τάς ήμέρας αύτάς αt θυρίδες των Γαλλικών τρα
πεζών: καrταθέται η αλλοι πελάται, παρουσιάζονται και. ζητούν αύ-
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τούσιον χρυσόν. Καl αί τράπεζαι εί αι ύποχρεωμέ αι α το δώ
σουν - καl τον ,δίδουν. Kal σ εταιρίζο ται άρκετοl δικαιούχοι δια 
να παραλάδοvν, δλοι μα ί, μίαιν ράδδον χρυσού καl αζεύονται κα
τόπιν εί ενα συμδολαιογραφεfίο καl συντάσσουν πραξιν διανομής 
καl ενας χρυσοχόος, παρώ δια τούτο, τους κόπτει τό χρυσάφι 
rίς τεμάχιαι αναλογο - τα είς τον καΟέ α τω . Καl τα παραλαμδά
νουν δπως οί κα ol χριστια ol τω περασμέ ω αίώ ων την ' γίαν 
Μετάληψιν καl τα πηγαίνουν εις τας έστίας τω - έους αξιοθρη
ν11τους έc εστwυς θεούς .. 

Έα ρέ ει α ε "χεται κα είς να έ ιταχυ θf1 ό μ γάλος ό κα-
Οαρμός, πρέπει νά τό ευχεται προ α σωΟη έγκαίρως 
6 λεγόμε ος «πολιτισμένος» κόσμο::; από τον νέον α 'τό Κίτρινον 
1 ίνδυνο , ποί, εί αι πραγματικός κίτρι ο::; πυρετο::; δια τα::; ψυχα; 
των ανΟρώπω . Τα ράγματα άρχίζου ά ,είθου τα::; μά ας δια 
το μεγάλο το ψεύδος της χρ σης σωτηρίας, τη::; χρ σης ασφαλείας, 
της παναιιείας τού χρυσού 'έρείΙσματος, τού καλί•μματο::; τού χρυσού. 
Ό κό01μος άρχίζει να έ Ol), διc� μίαν ακόμη φοράν, δτι το ώχρό 
αuτο μέτα ον, εις τό όποίο έπl τόσους αιω ας ,έδοί,λευσα οί 
' θ δ' " ' ' 'ξ' θ' έ ' "Ε αν ρωποι, ε εχει καμμια ραιγματι ην α ια, κα - αυτο. • χει 
την α ίαν ποίι τού δί ι τό ϊαραστράτημα τού α Ορωπί ου ού. 
'Έχει άξίαν έφ' δσον θα δρίσϊ<ωνται α Ορωποι να τό ητο - με τή 
ίδέαν δτι μ ορεί α τους χρησιμεύση εις τίποτ . �fόνο του δεν 
χρησιμε 'ει είς τί οτ απολύτως. Ουτε τροφ11 είναι, ουτ στέγασις, 
ύτ,ε ενδυμα. ουτε θάλπος, ουτε νοσηλεία εις τό tπί εδο το φυσι

κόν. "Α οτε 11μπορούσε α τα προιιηθεύη δλ' αυτά, δταν ύπηρχεν 
<'>λίγος χρυσο- ει; όλο τον κόσμο καί ήτο ή μό η συμδατικ11 άνταλ
λακτικη αξία. Τώρα άπέμει ε ε α στιλπ ο μέταλλον έπικίνδυνον 
δια τ11ν άνθρωπί ην π ευματικότητα με η1 δουλι.ιιία που γεννi 
ι') θέα του η 1i α από ησί::; του είς ε αν κόσμον ύλιστιχό . 

'Όταν έχατομιιί1ρια α θρώ ω 1 ιιιοι.το ούν γί•ρω ά.πό εχει
λισμένας αποθήκα- δλων η7:ι ,άγαθcίΝ' δτα είς η1ν eπιφάνειαν τη
yης -εί- τά βάθη της όποίας, μέσα ει- απροσπέλαστα θησαυροφυ
λάκια, στο�δά ο ται βουνά χρυσαφιοί,- σύρουν η\ν χρο ία τω την 
ϊείνα , την χρ ία των η'1ν ήθικ11 κατάπτωσι έκατομιμύρια ανέρ
γων δτα ασυ κίvητοι -οχι ά ο τα ά θρώπινα δει α, άλλ' από τον 
ίιμεσον π έον κί δυ ον ηi)ν καθεστώτων των- οί άρχο τες τω 
συγχρό ων πολιτειών έ αrιιολο θοϋν να ανα _ ητο - θ ρα ίας τού με
γάλου Κακού με τά μεθό ους που το έπροκάλεσαν, είναι ανάγκη 
νά πεισθουν οί ανθρωποι ια τό μεyά ο ψε-δο; τού χρ σού, α σω
Οοϋν ε ,χαίρω; ά.πο τόν νέον αίιτό ϊνευματι ον Κίτρινον Κίνδ ον. 

�εν είναι δ χρυσος σι τηρία. �εν είναι στήρι 1ιια. 1 ε είναι 
· αταφί•γιον. Ή αίτία των συμφορών της άνθρωπότηrrο- είναι ή απο
μάκρυνσ[- της απο τ·11 α ωτέρα π ευματικότητα, άπο τους νόμο ;
τοίι::; φυσικοί,- ϊ<αί τοιις συ αφεί; πρό- αύτούς ήθιιιου- όμου-. Εί-



176 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

ναι ή επιμο,,ή είς την ολεθρίαν ιδέαν των «εθνικών>> κρατών, δταν 
τα οικονομικά των είναι άλληλένδετα καί αλληλεξαρτώμενα, δταν αί 
<Jυγκοινωνίαι της γης �:.tναι διεθνείς, δταν αί σιrναλλαγσ.ί των εlναι 
δι-εθν,είς. Ε1ναι ό διεθν11ς συνασπισ,μός των κεφαλαίων δια .μίαν χα
θολικήν -ε�μετάλλ�:.υσιν, .μέ την επαοcόλουΟον άνισότητα καί αδικίαν 
τη- κατανομής τού προιόντος τού ανθρωπίνου ,μόχθου, τού άνθρω
πίνου ί·δρώτος. 

Καl ή σωτηρία είναι ,μία: ή άποικατάστασις της ανθρωπίνης 
άλληλεγγύης, της ανθρωπίνη αδελφότητος, της πνευματικής εύδο
κίας, της ψυχικής καλωσύνης μετα:ξύ των λαών της γης. Τό γκρέ
μισμα δλων των εμποδίων πού παρεμβάλλονται - αιυτό πρέπει νά εν
νοηΟίi ·δαθειά - είναι πράξις άνωτέρας ανθρωπίνης ήθικης, διότι 
cίναι πράξις , γάπης προς την 'Ανθρωπόrrητα. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑΣ 

" \δε-ον 80. Δ:μένον 120 

ΕΚΑΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

" δετογ 80. Δεμένον· 130 
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Μιχαήλ 

Μέρος 3ον (τι.λευταίο) 

Ο (( ΠΡΟΦΗΤΗΣ •• 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Νοστράδαμος 
Του Καθηγητοu ΜΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

, cι ί 

έδηιμοσ1εύθησα 141 ύπο rου 
ίδίο , ιί.ι ό ωτέρω, υ..,,_ t 

ί τ01αυται έλ ιπ ίς ' < -
cιτο τόδ , ώς αl αί 111ρορρή-

σ 1ς, έ1:αρ01Κτηρίσθησα ώς 
ηροδότημα» του ο τρ δ, -

μου 
ά, dς προβω,μ 

παρά εσι καi ω σ ο 
των μαλλον 
τι1 εωτ' ρα 
το τάδω 

Το πρωω ίμεvο προέρ
ται έι του βιβ ίου τω, Προ

φη,τε1ω dί δε άριθμοι ση,μαί
ου . ό μ' πρώτο rτι1 Έ σ

το τάδα, ό δε δεύτερος το τ -
τράση ο ' κο ουθεi' ή π ρ1-

ηπηκη έpμη εία, βάσει των 
'πελθό ω 

1,61: <<Ή δημο ρατία, 

CU10 τη 
η κτα ις των καmστρο-

φων, Θα όδη ήση τη ·ώραν 
τω Σου βω εi το ο σ ίσn 
τη με όλη συ &ήκη » 



178 1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΤΟΥ «ΠΡΟΦΉΤΟΥ» 

'Επί τρία ετη•, ενα ά
γαλμα του Νοστραδάμοu 
ύψώνετο στην εϊσοδο του 
Σαλον - ντε _ Προ6ά.νς, 
γεvετείρας του (<προφή
του». Έvτuπωσιακη σίιν

θεσις σε κόκκινο χαλκό, 
άπεικόvισις άλληγορική, 
συνδυασμός του θρίιλοu 
και του παραδόξου. Τη 
νίικτα της l 3 προς τηv 
14 Μαρτίου l 969 εvα 
φορτηγό άμάξι, απο ά
στοχη στροφή, επεσε πά-



1977 ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ 179 

Ή δημοκρατία είς τη Γ ρ
μανίαν μετα το πρωτο 
κόσμιον πό εμο 
άπο τον Χίτ ερ, ό 
γαλων βα'ρωv που 
είς τη Γερμα ία 
κη τω Β ρσαλλ1ω ( τ ρόστι
α ι πο μ1 οι άποζημιώσεις, ά
ν ργία) και λό ψ των όποίω 
ύπέφερ ό Γερμαν1 ος αό 
Ό Χίτ ερ σ ίζει τη συ θή-

η αύτη το 1936 

νω του και το κατέρριψε 
Ό όδηγος έτραυματίσθη 
6αρεια καί το αγαλμα έ
πιση,ς, χωρις να αποκατα
σταθη μεχρι σήμερα 

Οί μελετφαι τοϋ έρ
γου τοϋ Νοστραδάμου έ
πεσήμαναν ένα δεκάστιχο, 
δπου, κατα την έρμη
νεία τους_ άκόμη και αύ
το το περιστατικό το εΤ
χε προ6λέψει και προεί
πει ό «προφήτης» των 
«'Εκατονταδων» , Στην 
8η Έκατονταδα υπάρ-
χουν και ο1 στιχοι αύτοί 

Ό cίς -ό 8ιπλασιον άνc
γ.:ρθεις, είς ο 8ιπλά 
σιον κατερρίφθη, 

καί ή 'Ανατολη, καθώς 
..<αι ή Δύσις, €τσι, (:. 
ξησθένησαν. 

Μcτά μάχας πολ) ας ό 
' ντίπαλός του 

c,ι8ιωχθεις άπό ΤΎ)'I θά 
λασσα, c:ξησθcνησε, καl 
αύ-:ός μοιραίως 

Οι <<πpοφη,-ολόyοι» ά
πεμόνωσαν τούς δύο πρω
τοuς στιχους και τούς ε
θεώρησαν ώς προψητεία 
για την τύχη τοϋ άyάλ
ματος τοϋ Νοστραδάμου 

7, 3 «Κατέλαβ 
δι' άπάτης, έςα τ 

τη 

ίιr ην 
ϊ τη ιιcι

Fiσά ει 
σύστημα κ -

ία , οι όποϊοι 
δια συ θή ης,, εiί ι ή Γ �ο
μα ίcι αi ή Σοβιετικη " ω
σις ( σύμφωνο Μο ότωφ -
Ρίμηε ρ π ύ ούστοu 1939) 
Το μίσο, ατα τη , Γερμο ιuς 
το όποϊον 
παγκόσμ10 πόλεμο 

ίοει ο έλαττοϋτα1, μ ο ώ
ει cd πά , ό ω της άδu

σωπήτοu κατακτηηκη πο η1-
κης του Χίτλερ, ό όποϊος α
τέ αβε τη άρ η 01 έζημίω
σε τι1 Γ ρμα ία . 

5,29 «Ί·Ι έλευθερία έςαφα
νί ,ετω, Ε. ας σκοτε1 ός, ύπε
ροπτι ο και ύπερφια ο a. -

θρωπος ταπει ης ατα ω, ης 
θα τη οίκε10πο1ηθf\ 'Ότο το 
πολ μι•κο ύ ι ο διcι τον κατα 
θαλασοαv πό εμο εΤ ΟΙ ετο.
μο , ό αvθρωπος άπο το ού-

αβιν θα παρακ1 ήση την δη 
μοκρατία της Βενετίας προς 
πόλεμο ». 

ικτατορfα ιοϋ ίτλερ 'π -
ρόπτου ά θρώπου, ταπει ης 
καταγω ης Ό ο θρωπο αύ
τος άπο το Δού αβι (έ ε -

ήθη παρα το ποτα;μ In.n 
παραπότΟJμο του ου όβ ως) 
έςήγειρε τη 'Ι τα ία ( ημο
κρατία της Βε ετίας) προς 
πό εμον 
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1,51: «'Όταν •κυβερνζi ό ύ
ρ10ς ιου Κρ10υ (ζώδιον) καi 
συναντωνται ό Ζευς καi ό Κρό
νος, θεέ μου πόσες μεταβο
λες θα ζήοωμε ! "Αω:ημα χρό 
νια θα έπαναλαμβάνων1 αι έπi 
tκατον ετη. Γαλλία καi 'Ιτα
λία, τί άγωνίες σας περ;1μέ
νουν ! ». 

Ό Χίτλερ έγεννήΘη εiς το 
ζώδ10ν του Κrηου. Ό Ζευς και 
ό Κρόνος συνηντήθησαν τοεiς 
φορας κα:τα το 1939/40. Τότε 
ηρχισεν ό δεύτερος παγκό
σ111ος πόλεμος. Κατα τον Νο
στράδα,μον θ'α εΙναι ή άρ, 11 
τεραστίων μεται3ολων. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

1,92. «lΙαντου δ10κηρύοσε1 
εvας ανθρωπος την εiρήνην, 
άλλα δεν διαρκεϊ πσλυ καi ά
κολουθουν άρπαγαi καi συγ
κρούσεις. Έπειδη του άρνουν
ιω μίαν πόλ1ν έξορμδ προς 
την ιθάλaοσαν. Νεκροί, ai 

μάλωτω 1 3 του έκατομμυ
ρίου». 

Λόγω μ 1δς πόλ1:..ως ( του 
Δάντσ1χ) την όποίαν rου αρ
νουνω�, η,ρύοο,ει, τον πόλε
μον ό Χίιλερ, αν καi δ1ακη
ρίJοσει δη εΙναι εiρηνόφ1λος. 
Έηηίθε cω κατα cης Πολωνί
ας καi έξορμα ηροr; την θόλο
σαν (την ' γγλίαν). 

3,8: «Oi Γερμανοί, ήνωμέ
νοι με τους γείτονές των, θα 
ε Θουv 10 να δηώσουv την 
Γαλλίαν μέ ρι των Πυρ,ηνοί
ωv. · νθρώπι να:: μδζαι φεύ
γουν>>. 

Έπίθ'εσις των Γερμανών 
κατα τijι; Γαλλiας rτο καλοll.(αί
ρι 1940. Καταλαμβάνεται ή 
χώρα μέχρι των Πυρηναίων. 
Εiς την νότιο Γαλλία άρχί
ζουν να σχηματrζωντω · όμά
δες άνηστάσεως. 

1,20: «Ai πόλεις Τουρ, 'Ωρ
λ1εάνη, Μπλουά, 'Ανζι1έ, Ρεμς 
καi Νάντη υποφέρουν άπο αi-. 
φν�δίαrν ,εLσβολήν. Ξενόγ λωσ-
001 στραταπεδεύουν. Κύμα
τα προσφύγων, άκόνηα εiς τα 
νώτα κάνουν την ξηρα καi την 
θάλασσα να τρέ,μουν>>. 

Ή εiσβολη των Γερμανών 
εiς την Γαλλίαν το 1940. 

3,7: <<Φωηα πίπτει έπi των 
δπλων των υποχωρούντωv, ά
γων των πουλ1ων έκ του συ
στάδην, που υψώνονται στον 
ούραvό·. Άπο την γη κα:λουν 
εiς βοήθειαν δια του ούρανί
ου λώρου,, οταν oi πολειμι
σταi θα φθ'άσουν πλησίον των 
τειχών». 

Πάλιν ή εiσβολη εiς Γαλλί-
' \ , Ι ( αν με ως αερσμαχ10ς που-

λια) καi τη.ν έπίκλησιν βοη
θείας έκ μέρους της Γαλλ10ς 
δrα του άσυρμάτου (δια του 
ούρανίου χώρου). 

3,14: «Βλέπω τον λάδον έ
νας άνδρείου γένους να γίνε
ται ·πατέρας της δυστυ ίας 
στην νότιο Γαλλία. Του άπο
δίδονται τιιμαί, πλούτη. Ή με
γάλη ήλικίa του έξηγεϊ δjπτί 
ήκολούθ'η,σε_ τη,ν συιμβουλ11 έ
νας ηηοτέvιο,υ άνθρώηου». 

Ό στρφάρ ης Πειαiv ο ·η
ματίζει: τ;rιν κυβέρνησιν του 
Βισυ σ111ν νότιο Γαλλία, πει
σθεiς άπο τος υηοσ έσεις του 
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L ίτ f), ό ψ Ί fJ , \J ά η , 
ιου ή 1κίος. 

5,90: «Ei ιcι , Κυκ άδω;, 
Κ{ψ1v ο 1, άρισ , Σπόρrη 
οί σ' ο η τη οπό η ο, 

έπ1,κροτεί φοβερος ψο και 
έπ:δημί01 Ή συμφορα ούτη 
θcι ροτήση Ό μη 'ς i , 
ο η τη ερσό ησο» 

Ό φοβ ρο ιμο εi , τη 
Έ άδα κοτα τη ρμο I η 

περισσότερο όnο τα μυστικcι 
δπ ο». 

10 όδυσώπητος ύηοβρύ ·ιο 
ηό εμο ιω Γερμο ω όνο
φέρεται · δω. 

Έπροξέ ησε τ ροστίο η-
μίας οι έοτοί ισε πολυ 01μa 

iς τη Γαλλία και ' λί-
α , Tll όποία εβ οψ n οι -
σότeρο όπο τα μυστικο yερ
μο ]il{Q oru\a ( 1, 2) 

2, 6 << α ερ α του μ 
ου προφήτου οτάσ, ο ται 

'Έρ. Ο\'101 στα • p!O ι υρό -
ω . Oi υρίορ σι θα η ρο

συρθου είς έοφ μ ο συμ
περάσμ .τα, οσο όφορξί τό 
έη1. εφήσ 1ς τω ' άρπα. τι-

οi έκοτροτ Ιω του θα του 
στοι, ίσου τη ήσυ,:ίο του» 

Ό Έ βετος αστρο όμο 
Κραφτ εδωοε έσφα μέ ως 
είς τος προφητεία του Ν ο 
οτροδάμου έρμη είο εύvοι
κllν διG τΟ Χίτ"' ερ α 'νεκα 

τού ro , ό δ κτο rωρ rιορεσύρ
θη εί όηοτη 

1 τu rη του 
ιο , την 11 

1Ί Γκεστάπο α-
τέσ δλο τα άπό ρ φα βι-
β ίο, μετaξυ τω όποίω ΟΙ

οσ1ροδ6μου 
7,12 ,�Ό με ό ος όψιγ ης 

( ε vηθ ι όρ ότερα) θα τε
ιώσn το πό εμ . Έκ ί.-

ους, οί όποίο1 διέφυ ο τος 
διώξει,, θα τους όποθ ώσου ». 

Ί ·Ι ' μερι η ( ε ηθ ίσα 
ας δυ-

το ηό
τιστο ιοκοι οτα 
θα τύ ου ύψη-

ο ύσεις που θα 
πο 1ορ ούιιε
θά έξοφα 1-

όπο πεϊ ο και άρρώ
στειε ,, έ τος άπο 70 άπεστα 
μέ ους που θα έ Τ σθου >> 

Ή μά η του Σταλ1 . οδ, 
τέ ο 1942 - άρ ας 194'3 

5,26 «Ό αο, τω Σ ούω 
θα ά ' θn ύψη α δια πολε111-

η εβοί 

�ο πα κόσμιο 
έπi κεφαλη το 
τη ) Στάλι 

γεν-

86-

,66. «'Ότο ύρε.θfi ή έπι 
ροφ11 μ' τα δύο D \I al 

ά οκα υφθfi με το φως της 
λάμπος ε α πα ωο τάφος, 
τότε θα ύποφέρn ηολυ το βα
σι\ κο oi. το ή εμο ικο δί-
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καιον, μέχρις στου ή σημαία 
ιου βασ1λέως καλυφθfj και αύ
τη ο.πως και ιου Ντουτσε». 

'Όταν θα εlναι γραμμένα 
παντου τα δύο άρχικα D(υο2) 
Μ ( US;So\ί,ni) και ό Φα01σμος 
νuμίσn οτι ευρε τα όσια lWV 

άρχαίων Ρωμαίων, τόιε ή βα
σιλεία Θα περάσn δύσκολες 
στιγμες καi ή σημαία της θα 
έξαφανισθfj, οπως κα:i ή του 
Duo� (Dυck εiς το άρχ1κον 
Γαλλικο'\ κείμενον). 

9,80: «Ό Duoe (Le ΩukJ 
θα κατασ1 ρέψn τους συμπατρι
ώ rας του καi θα ιους στείλn 
είς ξέναc: χώρας. Με Tl]V 01-
κ rαιορία rou, θα όδηγήση σιην 
καταστρυφη η)ν Πίζα καi την 
Λούκα ( '1 ταλίαν) . 

Oi Γεpιμανοi θα τρυγήσου , 
άλλα δεν θα πάρουν κρασί». 

Ό Μουσσολίν1 εστε1λε τους 
οτρατιώωι; του είς rη•ν 'Λβησ
ουνίαv και εiς rον δειΊτερον 
παγκόσμων πόλεμον, με άπο
τέλεσμα την καταστροφην της 
'Ιταλίας. Oi Γερμανοi κατέ-
Οiβοv η)ν Ί ταλίαν, χωρiς ο

μωι; να εχουν καvεv κέρδος . 
6,52: « Ά vτi του �1εγάλου, 

ό όποiΌς Θα καταδ1κασθfj, άvα
λαμβάνεί (,μετα την άπελευ
θέρωσίν του άηο η)ν φυλα
κην) ό φίλος του τος άρμοδ1ό
τητάς rου. Ai έλπίδες ομως, 
που εΙχαν έπi εξ μfjνας εiς 
τι)ν Ρώμην, δεν έξεπληρώΘη
σαν>>. 

Ό t-.:(ουσσολίνι συλλαμβάνε
τω μετα rην συνθηκολόyησ1ν 
της Ί ταιλίας. άλλα -άπελευθε
ρώνετω. ΕΙναι ομως τιόρα πλέ
ον, πλήρως ύrιο την έπήρε1αν 

του φίλου του ( του Χίτλερ). 
Ματαίως άνέ;μεναν έπi εξ ά
κόμη q1fjvaς, να άναλάβn ή 
Ρώμη ('Ιταλία). 

10,92: «Μπροστα στα μάηα 
του πατρός, φονεύετω το παι
δί. 'Αλλα καi ό πατέρας χά
νεται. Ό λαος τfjς Γενούης 
ξαναβρίσκει την παλαιά του 
δύναμ1, δταν ό Ντουτσε θα 
κείται ώς άποκομμένος κορμος 
δένδρου». 

Ό κόμης Τσιάvο, γαμβρος 
του Μουσσολίν1 έπi θυγατρi 
( παιιδί του) έξετελέσθη σχε
δον προ των όμμάτων του. 
'Αλλα καi ό Ντουτσε έξετελέ
σθη καi το nτωμα του έκρε
μάσθη. Με τη.v Γένουαν υπο
νοείται ολη ή '1 ταλία, ή οποία, 
μετα την nτωσιν του Μουσ
σολίνr, έπαΙVευρίσκε1 την πα
λαιόν της δύναμ1. 

3,73: «'Όταν ελθn είς την 
'F , ' ωλ' θ' u " ε�ουσ1αν ο χ ος, α ι::χn ε-
να συνεργάτην, ό όnοiος μο�ά
ζε1 ώς νόθος. Αύτος καi το 
Ράιχ Θα ψωρ1άσουν, θα ελθη 
ομως nολυ άργα για να το 
θεραπεύσn». 

Ό χωλος ( Γκd.i
Ί
μπελς) με

τον συνεργάτην Χίμλερ ( νό• 
θοι;) γίνετω, περi το τέλος του 
2ου παγ•κοσ:μίου πολέμου, έπί
τροnος rfjς ά,μύνης ιfjς Χώ
ρας, :ιωi δ1ατάσσει τον όλο
κληρωι:ικον πόλεμον, άλλα εΙ
vαι nολυ άργά. 

9,53: «Ό νέος Νέρων στέλ
λει ζωντανους άνθρώπους είς 
τους φούρνους δια να καουν. 
Εύτυχης οποιος εΙναι πολυ μα
κραv άπο τον τόπον ·αύτων 
των έγκλημάτων. Τρείς του 
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ίδίου φυράμaτο' θα προ ΤΟΙ]tά
σουv το 06 ατό του» 

Ό ί11 ερ έος έpω , καi 
01 φουρ οι των σrρατοπέδω 
συ ε τρώσεω, άvaφ ρο r 1 
έδω. Οί τρ ϊ , που περi το 
τέ ος του πο έμου το 
τέ ειψa , 
Γκaίμη1 
νιτι;, του 
ηύτο τόνησ με 

Ό 

ρη κ�τοστροφή 
2, 2. «Ό λύ ο 

ά ι κ είσιμο τη , τα ά-
6,55. «Ό 

μιοογ ρίζος 
· ρ ίζ ι μία
σιν
ήττδται, ό aό , ωυ
vοικτός υο κaίο ιαι έπi του 
δαιπέδου» 

Γ ρί(οι, φαιοi ( ό στρατοc: 
του Χίτ ερ) ai με ο οί, ιιaυ
ροι ( ή πο ιτι ή του άστυ ο 
μία) άρ ίζου 
έπίθεσι στα της Πολωvί 
Τ λι ως, ό μελο ος ( έθ ικο
σοοιολισμος) ήπδτοι Ό αό , 
του εΙ οι ή Κα ι1<ε οιρίa, 
το δάπεδο της όηοίας καίον
ται δύο πτώματα, του Χί r ρ 
καi της Εϋος Μηρόου 

6,34 «Ή ρίψις φωτιfi, οπο 
μηχα ες που πετοϋ , θα όδη

ήση τους πολιορκουμέ ους σε 
μεγάλη έξέγερσι έ ο τίο του 
όρχηγου τω Στο έσωτ ρι

ο της πόλεως έπικροτεi μ -
όλη άγa όκrησις κai ές' ρ

σις, ωστε στα αϋτη αταπ ί-
γεται, δλοι άπελπίζο τω». 

Τη 20 'Ιουλίου 1944 έξε-
δηλώθη άπόπειραΙ κατα του 
Χίτλερ, όγψ της άπε πιστι 
κης θέσεως τfjς Γερμa ίaς Ί-Ι 
έςέγερως έπνί η εi το αιμa 

κοi 

oi ή 
11ττa 

2,23 <<Β έπω "να π0ϊ ατι 
ai που ια να έκδ1ώ συν ολ
ο που ιό, όφου ό ήγ'rη, ό
έβη ε ψη ά Ό ' θρος θα 

' διώ εraι πισω άπο το ποτά
μι, φ οσο aί 'ξωιερ.κοi πυ
ροβο aρ ίαι ήμπορου 
μοτου τι1 
rων ηουλιωv» 

ο πα άτι εί οι η Κα ε -
λαρία, ai το ποτάμι ό Σπρέ 
ιου Β ρολί ου Τα που ια Ι-

αι τα. γερμα ικα και τα ό -
γ ο - cιμερ1 1κcι aεροπ ά α, 
κατα τος έπιδρομας εiς το Β 
ro ί ον 

11, «Ei τη πό ι , το cι-
ω Θα γί συν κάτω Τα πα θα 

ό cιτρcιππ με 1000 βολα. άπο 
τα κα 6 ,:J ' λ ο αί ύπό ειοι 
ό υρώσεις θα κρατήσου 5 
. ρό ια. 'Όταν ή πόλι , παρα
δο π ε1 του έ. θrού . τη . τυ 
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δια ωρ1στικο vερο θα της προ
ςεvήσn μεγάλη ζη,μία». 

Το Bεpoλivov , ατα η)v δι
άρκειαν αi μετα τον δείηε
ροv πα.yκόσμιον πόλεμον. Ai 

( , , , ( / υπογειοι οχυρωσεις ιωταφυ-
για κλπ.) δεν ησαv γvωστα 
κατα ri)v έποχην rου Νοστρa
δά.μου. Τα 5 ετη 1940-19--!5, 
έβομβαιρδίζετο με συvεχως' αύ
ξαvόμεvον ρυθμοv καi άvτέ
σχε. 

Έδω άvαφέρετω καi ή δ.αί
ρεσις του Βερολίνου εiς Δυ
τικοv και 'Α vατολικόv. ή ό
ποία θα φέρn εiς την πόλιν 
μεγάλη ζημία. Χαρακτηριοη
κως άvαφέρε.ι ό Νσστράδα11ος, 
L' eau �αrte, «το iσχυρο νερό», 
εκφpασιν που μετεχειρίζοvτο 
τότε oi άλχημισrαi ( άσφαλως 
γvωστοi εiς τ' v Νοστράδα
μοv), άλλα μεταχεφίζοvτω 
καi σήμερον oi χρυσοχόοι. 

:t\·Ιε αύτο δηλουτα ι το χημι
κοv ύγροv που δ1αχωρίζει μέ
ταλλα. 

Ό διάσημοι; φιλόλογος αi 
iστορικος Dr Ν. Oe.nturio, βα
θυς έρευvητης rου εργου του 
Νοστραδάμου, λέγει. 

«Το μυσηκον ιου Νοστρα
δάμου εύρίσκεrω εiς ιηv α 
μεσοv έπαφηv με το J1Jαγκό
αμ10ν πνιευμα». Εiς περιοδιrκον 
rου Βερολίνου ( Ber]iner 
Hefte, ετα; 4ον, τ,ευχος 1). ό 
iατρος Δρ Waltcr \ιVolJer 
είς έργασίαν του, ύπο τον τί
τλον «Βιολογία καi Κοσμοβιο
λογία», λέγει τα άκόλουθαι . 
«Κατ ο τον SchlPick το συμ. 
παθηηκον νευρικον σύστημα 
εΤναι ή <<Πλοξ του Marooni» 

του άνθ'ρωπίνου σώματος. Αϋ
rη άπορροφεϊ καια η)ν διάρ
κε1α του υπνου τος έη1γείους 
ήλεκτρικας αi 1c1ς κοσμικος 
άκπνοβολ�qς rου σύμπαντος, 
καi τος άποδίδει κατα τος ω
ρας rfjς έγρηγόρσεως μέσψ 
των λεπτωv νευρικων Ινιδίων, 
τα όποiα έκπορεύοντω άπο το 
νευρικον αύτο σύστημα. Εiς 
το φωνόμενον αύτο όφείλετω 
καi ή τηλεπαθηηκη iκανότης, 
που συνανιωμεν τόσον συχνά». 

ΦαίνεταJ, οrι είς παρό11010ν 
φαινόμενον όφείλει ό Νοστρά
δαμος rη:ν φωι εινι)ν δέσμην 
των τετραστίχων του, με τα ό
ποϊα έφώησε ιο μέλλον. Του
το συμφωνεί καi με έκεϊνο, 
που -ά.να.φέρει ό i'δ1:ος εiς τους 
δύο πρώτους στί ους τσυ βι
βλίου ιου: 

Κάθημαι μόνος μέσα στη νύκτα 
έπάνω σε όρειχάλκινο κάθισμα 

καί αφοσιώνομαι είς μuστικες 
σποuδες 

'ΕκεΊ μία ψλόγα (έσωτερικόν φως) 
φαίνεται στη μοναχικη σιωπή. 

Με αναγκάζει να έλπισω θαύματα 
πού δεν εΤναι αδύνατα είς την 

πίστιν 
Με τον κλάδον στο χέρι 
αίσθάνομαι δτι βρίσκομαι στό 

βασίλειο τού Βράγχοu* 
Το .κύμα διαβρέχει το πόδι καί 

τον γϋρον τού ένδύματός μου 
Φόβος ι-.αί φωνές κάνουν τα 

χέρια μου να τρέμουν. 
Θεία λάμψις άναφαίνεται, το 

ΘεΊον κάθηται 
δίπλα σε μένα, μου αποκαλύπτε

ται .. 

Ώς γνωρίζομεν καi ά-πο τα 
ύπο των μαθητων του iστορη-

* Ό Βράγχος ,ητο μυθικός ηρως 
της αρχαιότητος, uiός τοΟ 'Απόλ-

1 

-Ι 

Ί 
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θέ rα, ό όσφάδαμο, έκόθη
το rη ύκrα εi μικρον δωμά-

ό 
μ ω ' i μπvεύσ ω άπο 

την αiωv1όrητα, το όποϊο είσ
δύει αi π η,μμυρί ει το σωμα, 
τη ψυ η καl τΟ η Uμα του� 

Κατα το δ1 στημα τη, έ 
ό ψ δ1αδ1κα ίας, ό οστρό-

δ ιμο , ρατ ί κ όδο , που εΤ
αι ή έφυρα δ1α της όποίαc; 
iσρέει το ά ώrερο 

σημε:ωθfj οτι, στα 
ήσθά το κόπωσ1 

"Ο . ,, 

ό Βίσμαρκ 
μ τέβ 1 ε 

εiς το πάρ ο , κα l έκεϊ εσφ1 
γε οφι τα μέσα iς τους βρα 

ίο άς του, μία ύψη η αi 
αταπράσι η δρυ αl εφε-

Ρ εiς έπΟΙφη το σωμα του 
μ' το κορμό της. 'Έμε ε 
εiς αύτη τη στ6σ1 επ1 τι 
δ16στημr1 αl δ ήσθό ετο έ 

της τε ευτα ίας 

Τοϋτο, 

υκ ο-

τω 
ρ1 

τω 

λωνος, νεαρος ποιμήν, υίος τοϋ έκ 
Δε φων Σμικροϋ και Μιλησίας 
ν Ιδρυσε το Ίερον του Άπόλλωνο 
είς Δίδυμα, πλησίον τής Μι ήτο , 
το δποίον εΤχε και μαντείον Τα 
καθήκοντα και την άποστολήν του 
προφήτου Βράy ου, άνέλα6εν δ ο
στράδαμος 

φύ ω 010 τοτροπω , 10 
οωιια 1ου προσ 611βανε καl 
έφορτίζε10 1ιε έα ωι;κότη

ι έν py IClV. 

' πηρξαν ίς 15 ας τος έπο
αvθρωηοι. οί όπcίοι διη -
μ κρο δ16στημα της ζω-

κε τρώ I και περ�συ 
και οί όποιοι άπ 

ώσει ' που παρέμε:u α μυ
σηκαl διcι τη ανθρωπότητα. 

ά 

οι μ 
τω έπο ω . 

''Ήσα σιωπη οί, έσωστρ φεϊς 
α θρωποι, που δε εδ1δα προ 

'ξωτ pΙιΚο ό-
ί , 10 έσωτερι ο 

έσωτ φως, το ό-
άποκα ύnτετω iσ υρό
είς το αvθρωπο ' εi-

ο , ό όποϊο Ι 01 άπηλ α-
γ,μένο έπιθυμιω καi έ ιdίστι-

ω τόσεω , έφώη(ε καl το 
Τοστράδαμο . " φραrσι τού

αί προφητεί
α� του, Ο καl ή έρμη εία τω 
δυο ερα ί ετω, διότι δε 

ρο Ο Ο 1 ως και ατα σε.ρο 
ταςι ομημέ 01, άλ α τ είω 
ά αμεμιγμέ οι σύμφω ο 'ίσως 
μ όποιο κώδ1 α - κ ε1δα, ό 
όποϊος άκόμη δεν ε ει ά α-

αλυφΟη 
Έv τ λε1, πρέπει να λάβω

με ' π' οψι μα ,, οτι δ κό-
0110 είναι ά όμη 11λήρης μυ-
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οτικων καi οτι καi εiς τον ai
UJVi

a, μας, των τ-εχν1κων θαυ
,μάτων, ό ίiνθρωπος έλάχωτα 
γνωρίζε1. Το τελευταίον ομως 
αίνιγμα θα λύσουν oi ίiνθρω
ποι, έφ' οσον γίνουν «έσωτε
p-ικώτερ01». Ό Νοστράδα11ος 
όμιλεί περi της «•μεγάλης οα
φηνείας» ( δ1αυγείας), ή ό
ποία θα έηέλθn 500 χρόνια 
μετα τον θάνατόν του καi θα 

καταστήση τη-ν άνθρωπότητα 
εύτυχfj. Μέχρι της σηγμfjς έ
κείνης ( 2066 μ.Χ.) θα, περψέ� 
νουν ακομη oi ίiνθρωποι 
( 3,94) τος μεγάλος διΌψωτί
σεις που εχουν έτοιμασθη δι' 
αύτούς . .  

1ΗΝΑΣ θ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

Δεκέμβριος 1976 

Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

MIREILLE CORVAJA Les PropheLies de NosLradamus, Paris. 

SERGE HUTIN Les Proplιeties de Nostradamus, Paι·is 1972 
RUDOLF , PUTZIEN Nostradamus, Munchen 1958. 
Dr. Ν. CENTURIO Nostradamus, dcr Propl1et der We\lgeschic:1te Βe

ι·Ιίη, 1960 . 
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Στο Βρετω;νικον ΜουσιείΌν εύρισκεται ένα ιπ:χληρ χειρόγραψο 
1T•OU εύρέιθη στον Όξuρυyχο -τ,ης Αίyύπτου ΕΤναι, στο νωτον ενος 
σημιει�μα,τος ,με ,μετ.ρrψεις άπο έναν έπόπ η κτηματολοyιοv. Κλει
σ�μένο σ' EJVα y,υάλινο ιΚι16ώηο, ιeί αι αλ ,σοδειμΙένο ιμιε ΤΟ τιραπέζι
κο:i δί'Πλα του qψοuρεί' διcφκιως ενας αιπο τους φuλα;κες 'TOU Μου
σειου. Έ,πιrrρέπεται να το άντιyιράψη ιΚCΧΙVεJις, άλλα οχι ά το έγγ,ί-
01η. ΕΤναι ιπολυ ρχαί'ο ΙΚΟΙι άναψέjρεται ·σε σ ομιλια τοC, , 1 ησ:οu ιιi
το 'Ιωάν1,,1η. 

Ο Ίωαννης φωτησε· Κύριε, ύπάιρχει σίψπταν ί.ιλι,κό, 
Όχι, α,τ;ήντησε ό Ί ησquς 

Ό '1 ωάννης έρώτησε nτάλι Υπάιρχει ίίλη, 
Ό , 1 ησοuς άπήντησε ΗιΟ,χ ι. 
Ό 'Ιωάvvης ιέρώτησε Ύπά:ρχει ύλικο :σωμα, 

Ό '1 ησους έδίιστ()jΟ'ε πολυ ικαί στο τέιλος ιεΤrπε: 01 άγιοι έ1τ1ι
στεvαv δτι 10: ,σώματά των εΤχα;ν τrλασθη άπο πηλό καi ή πίστις 
των αύτη τ;ους εψ�ρε στον θάνατο 

Ό 'Ι ησοuς εΤ111ε άκ�μ,η. 'Q έρευνών ας ,μ,η -πάψη 'ΤΤ'ΟΤε \ΙΟ
έρευνα εως ότου ε�ρη . 

.. Jκαi δτα,ν θα ,εϋρη, 1θα καταm�λαyη
... KCXΙi ΟΤ'αΙV ,καταπλαyη,, θα οοσιλέψη 
και όταν δασι έψη, θά •λάiοη όνάιπαι.Jσιν 

Το Βασιν-.ειον των Οuραvω εΤ11,,1Qι �1\/Τος ύμών ,καi 16στις y�ω
ριση έαvτόν, θα Το εϋρη . 

.. Άyωνίζεσβε όθεν να y�ρί:σετε -τον εαυτόν :σας ικαi θα ιμά
θετε ΟΤι• εΤσiθε είς την ,πόλι',/ του Θεοu, ικαi δτι ε:Τσιθε ή ιπόλις τού
Θεοu. 

** 

Ή θρησκεία ,μου σv ισταται στον ταπΕιl\ι'Ο θαι,�μα:σ�μο του άπει
ρ�υ ανω-τ,έ,ρου πlλΕίψατος το ότrοί'ον άποκαλύτrτεται στiς άπειρο
ελάχισ;τες λ,επτcψέφει•ε�ς ιπου εΤ ι tκαινος να σuλλάιοη ό άδύ 'αμος 
καi ,άσιθενης νους μας Αύτη 1ή οαθεια συyκι,νητιι'<.η πεπο11θησις για
την ιπαrpουσιa μ ας άνωτέιρας λογικής δu ά ·εως ή όΤ11οία aπ,οκαλύ
πτετα-ι :στο άσύλληπτο σύμ1τrαv, σvyιφοτεί ίΤ'}V ,,τ,ερi Θεου ίδέα ,μοu.

Α I ΝΣΤΑ I Ν 
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ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

(( 'Υ π ο τ ύ π ω σ ι c )>

Σ τό '1 ερόν της Σ ιωπης,, διδεται ό λόγος μονάχα 
στα 6ω6α σύμ6ολα· πδ:ν δ,τι διακρίνει ή άκοή δεν εΤ
ναι παρα θόρυ6ος, ήχώ ϋποπτη του 6ε6ήλου κόσμου. 

Ο ,valcl νVΙRΊΊ-Ι 
(Les Mysteι·e de l' Art Royal) 

'Εκα.στος Πίναξ, εκ των εδώ &.ναπα..ραγομένων, αντο-.ιποκρί·ιεται 
σ' εν7.. έ.παχριοές στά.διο της ζητήσεως, πού πρέπει κανείς ν' &.να
λά.6η επί της δδου της Βασιλικής Τέχν-ης. Τά. σχόλια εχουν &.ξία 
μόνον εξω-ερική. Αι ε[κόνες περικλείουν, κρυμμένη στά. γραφικά. 
σημεία.. - κα,ί π,ερισσότε,ρο ύπό την σχέσι· 1ιεταξίι των - ολη την 
συμ6qλικη καί &.ριθμολογικη Γνώσι· των οίκc.δόμωy, των Καθεδρικών 
ναών της 'Αvθρωπότητος, των Τέκνων της Κατcι,νοήσεως καί ίδια,ιτέ
ρως των Τεκνων της Χήρας, εις τά. δποίχ καί α.δελψικώw.τα τά. 
&.ψιερώνω. 

Jacques HERMA r 

Τό άνωτέρω tφθροv, μετα τώv ψιώv σχεδίων, έδημο

σιεύθη στό ΑΛΠ I ΝΑ, περιοδικό της όμωvύμου Μεγαλης 
Στοδ:ς της 'Ελβετίας, ύπό τόν έλληνικό τιτλο Ή)rpυLy
po e. 

Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς -έδώ, δεν σημαιvει τήν έπί 
Χαρτου σχη,ματογραψικήν παράστασιν έδαψικών άvωμα
λιώv, άλλα περιλη,πτικήν εκφρασιν 1-,<ιδ:ς δεδομένης .κατα
στάσεως άνευ λέξεων, χάριν μείζονος ζωηρότφος και 
διεισδύσεως άπ' ευθείας στον χώρο του πνεύματος και 
της ψυχης, μέσιμ τών συμβόλων. 

Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς - στην έκ,κλησιαστική όρολο
γία - εΤναι το έπίση,μον Τυπικόν η Καταστατικόν ίδρύ
ματος. 'Υποτίθεται, δτι ό παρουσιαστής τών σχεδιωv 
ήθέλη,σε, με τόν δρον αυτόν στον τίτλο του ση:μειώμα
τός του, να έκψράση, τό βασικό διάγραμμα του Έσω
τερισμου 
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Πολ1ορκώvτας το δραμα 
τής άνθ1ομένης μυ�δαλ1άς 

Πολιιqρκ�ντας το ·δραιμα: της α1θισ1μένης ,μvγδαλιιας 
τταfσ,,cίζαντας 1,α το ικλ·είσω ,μ,έ,σα στα τεί·χη τώv ,λογισμών 
,μέσα στή φυλακή των Θίpμiών ικαi τώv Μξεω,ν, 
!δεrν ικατά�ψε,ρα παρα :ι,α ·άπ,ο·<λειστω σε μ:ια θέ.ση
ιμα,κρuα πολυ άτr' αύτό.
'6κεί'νο επλεε
εύruχισ�μ-ένο, ασυ,νείδηιrο, άθcημι6ο
πάνω στο ψvφερο άγκό1λιασ�μα τοv φωτός ..
'6κtεί'νο τραγοuδοuσ,ε χωιpi,ς λογι·σιμ,οuς
χ�ρiς 6ά,αuσ,ες Μξει·ς ,κι' ,είρμοuς
το τραγούδι της ,qμορψι&ς
,καi της έ.ντελέχειάς του

ΑΙΜΙΛΙΑ I ΒΟΥ 

** 

1977 

... ή •έ.κπο{δεuσις, είς τ,ήν άλη;θιvή της εννοια, ,εΤ1·αι ή .κι:χ,τανόη
σις τ,οu έαuτοu, δι·ότι μέσα στόν ,καΘ·έvα μrαις wρίσ,κεται το ισίινaλον

Τής ·ύπάpξεως. Το σω·στο εΤδcΙς της έ.κrrταιδεuσ,εως, έν� .θα έ1€αρpίι-
1,η την 1μάθη·σ,η μ,ιας τεχν11κης, θα πιρέiπε.ι rvo: έπιτελη, κ,ι1ρίως, 1κ,::χτι 
πολυ ,μ,εγαfλυτέρας σημ:ασ,ί(Χlς · να δοηβη τον ά\.βρω1πο στ'Jν έιμ,π,ει
ρ:α ϊ1ης .κα,θολι,κ,ης διαδικαι01ίας της ζω:ής. Α&r.ή ή έ�μπ1ειρία θα το
ποθετήση την ίκανότητια καιi τήν τεχνική στή σωστη θέση τους. 
'6κ.παίδεv'ΌΊς 1είς τ.ήν ,σωστή έ.ννοια ,εΤναι, ή 6οήeεια: ΌΤΤΟν άνθρωπο να 
γ,ί,vη ωρψος ,κα:, ,έλεί,:Θε,ρος :καi ν' ά1f.Κση σε ιάγάιπ,η ι<αi 1κ10 1λωσ,ύνη. 
Μόνον ή αγάπη jμ!ΠΟpεί' να όδηyήσ,η ,  στην ,κατανόηση ·του αλλοu. 
Ή ύψ:στ1η ιλειτοφγία τ,ης έ�κ.παιδε:.ίισεως ,εΤναι ή 'Π'pοετιοιιμασί,α ένος 
δλaκ,ληpωμ1έ1,•οu ιάτόμοu, ,ίκανοu 11α •άνrι1με-τωπίση την ζωή ώς σύνο

λον 
ΚΡΙΣΝΑιΜΟΥΡΤΙ 

Ή ·παροuσα ,κατάσ-τασι,ς -του κ,ό:σιμ,οu εΤναι ,άσθενιιΚ!ή. "Αν ημιcιιν
γι<Χί1pος .καi ζητοC,σα-v την ρ-,ι.,ψ,δοuλή ιμοο, ,θ' 'cι:ιπαντοuσα Τ η ρε ί'
τ .ε Σ ι γην, •ψέiρετε τ,οuς ά\/θ,pώπ,οvς στ,ή σιγή, διότι δε., ,μ'Π'Ο
ρεί' v' άικοuσθη .σrrpν θο,ρu6ώδη ·σημεριvο κόσ;μο ό ιλόγ,ος τ,οu Θεοu. 
'Επqμένως, τηρεί'τε ,σιγήν. 

Κ I ΡιΚ 5ΠΚΑΡ Δ 
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ΠΕΡ 1 ΜΥΘΩΝ 

Πο α κατα καιρού-, έ έχΟη
σα χαί έγράφησαν περί μύθων, 
nμως ή έπάνοδος έπί τού θέματος 
αύτού, προφορικώς Ύ\ γραπτώς, 
ωιιί ω δτι δε δλά τει, τούναν 
τίον άπαναφίρει εί- την νή•uην 
τών άκροατιi>ν η αναγνωστιί.>ν την 
σοφίαν χαί τό μεγαλεiον, τά δ
ποία :mερικλείουν οί μύθοι. 

Μύθος γενικώς, δπω- γyωρί-
ομεν, καλείται κάθε προφορι

κ11 διήγησι- η όμιλία, έν ά τιθέ
σει πρός τό εργον, είδικώηρον 
bέ, παράδοσις φαντσστιΥών ϊρά 
.,,εων, περί θεών καί i1ρώων. 

Οί μύθοι ά οτελούν τα ρώτα 
δημιουργ{1ματα τη- ά θρωπί ης 
φαντασίας, δίδουν τη αλ ηγορι
χην έξήγησιν τών φαινομενω , 
ίiπω; τά αντελήφθη δ πρωτόγο
νο; ανθρωπος. Κάτωθεν τώ μί, 
θων κρύπτεται �Ί άρχη τη- ιi -
θρωπίνης σοφίας και της ήuερώ
σεω::; τού ανθρώπου. 

:.\Ιεταξί, τιi>ν λαιi>ν, οί δ:τοίοι 
Fπλασαν μύθου::;, ύπηρξαν και οί 
"Ελληνε-, οί όποίοι άπό τη; πρώ
τη,.. έμφανίσεώς των, άνέ.ιιι 'tαν 
μετά τώ μυθων τά- διαφόρο -
1'ιθικά; ;ννοίας, έδημιούργησαν 
δια της φαντασία- των ύ έρ εριι 
οντα, τ ο ,', ; θ ο ύ - καί 
έθει�ρησαν ταύτα ιί>ς κατευθί" ν-

Ύπό Εuαγγέλοu ΤΣΙΤΣΩΝΗ 

τα τας πράξεις τών α, θρωπων. 
'Έπλασαν Ορηr1κ1:.ία καί κα

θιέρωσαν λατρεία , διά της δποί
ας έπέτυχον νά διαπαιδαγωγή
σου καί νά ήμερωσο , διά της 
ϊαρόδου τού χρό ου, τ ό ν ϋ. ν
θ ρ ω ο ,,_ 

ριστοι καί ο οιώτατοι μύ-
θοι εί αι οί ελληνικοί, οϊτινες, 
πλην τώ αλλων, ιιας δοηΟοϋν 
είς τη 1νι7)σιν τη- θρησκευτι
κής καί πολιτικης ,ωταστάσεω; 
η7> αρχαίω 'Ελλήνω καί τήν 
κατανόησι καΟόλου, τοϋ ?ιρχαi
οu βίου καί τώ κυρίων αιτίων 
της ά uης τού αρχαίου ίλλη ικού 
πολιτισμού. 

Καί οί ποιηταί 'Ησίοδος, 'Αρ
χίλοχο-, Σ ιμωνίδη; και αλλοι έ
χ ρησψο'tοίησα τό uί10ον δια 
διδακτιχού- σκοπού-. Όuοίω;, 
φιλόσοφοι ι.αί ρήτορες. 

" '\.ς έξετάσωμε τώρα τί έ υ
;τάρχ ει εις τούς μύθους, ίJJστε νά 
έχουν τόσον ιιεγάλην δι αι.τιχη 
άξίαν. 

(Έρευνώντε;, ά ευρίσχαuε 
δημιουργία τι, ά τ()ϋ -τ είtμα-
το:). 

'Η ψuχ{1, ιίς νωστύν, έχει 
νόμου: α' στηρώ; ιαθωρισuf ου:. 
'Οφείλει λοιπό να έ εργ11ση 
προς ιί>ρισμέ, 1ν κατεύθ σtν διά 
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να δημιουργ11ση πέραν έαυτης. 
Εις τ11ν μυθολογικήν δαθμίιδα, 

ή ψυχ11 δημιουργεί ύπό μορφήν 
εtΥ,όνων, άλλ' αί εικόνες αδται 
διαμορφοϋνται επί τrΊ δάσι:,ι συνα
φώ·ν προς η\ν ψυχ11ν νόμων. 

Ένα παράδηγμα: 
Ό ,μύθος τού Μινωταύρου καί 

τού Θησέως, απεικονίζει, πιστως, 
τ11ν αλήθειαν τ11ν ττ:ερι.εχομένην 
εις αυτόν. 

Ό ανθρωπος, απέναντι της 
φιληδονίας του, είναι ώς να εύ
ρίσκεται ένώπιον τέρατος (Μι
νώταυρος). Της προσφέρει τούς 
καρπούς της προσωπικότητός του, 
τούς όποίους αυτ11 (1'1 φιληδονία) 
κα,ταδροχθίζει. Τυϋτο επα,ιαλαμ
δάνεται μέχρις δτου ό αμαστής 
( ό Θησεύς) αφυπνισθf� tντός 
τού ανθρώπου. Τότε, 11 εποσττική 
του διάνοια (ή 'Αριάδνη) τού πα 
ρασκευάζι:,ι τό νημα, δια τού δ
ποίου επανευρίσκει εαυτόν, απο
μακρυνόμεν.ο από τον λαδύριν
θον των αισθήσι:,ων. 

Ό κοινός ανθρωπος δεν ::χ1οι 
συναίσθησιν της δυνάιμεως ταύ
της, ή όπυία εν τούτοις, δρq. εν
τός του καί γϊννδ τον μύθον, 
δστις εχει η1ν αύη1ν διασκι:,υ11ν 
προς τήν μυστικ11ν αλήθειαν. 

Καί ,'> Πλάτων μεταχειρίζε
ται τού μύθους δια ά εκφράση 
τας ύψηλοτέρας σκcψεις. 'Οσά
κις όμιλεί περί. της εσωτερι
κής ζωής, όσάκι; έγκα,ταλεί
πων τάς ατραπούς τού φθαρτού 
κόσμου, ζητεί τ ό α ι ω ν ι ο ν 
"Ο ν, μ11 δυνά-μενο:; να έκφρα
σθfι με εικόνας, προσφεύγει ις 
τον μυθον. 

ΕΙ·ναι γνιι)στόν, δτι ε(.ς τΟν 
Φαίδρον γίνι:,τα,ι λόγος περί της 

αιωνίας ύποστάσεως της ψυχής. 
'Η ψυχή παραδάλλεται προς δί
φρυν συρόμενον από δύο πτερω
τούς ϊππους καί όδηyούμενον από 
ενα 11νίοχο,1 κ.λ.π. ( ,iποφεύγομι:,ν 
την έρμηνείαν τού μύθου, bιότι 
εχει δημοσιευθη αϋτη εις τον 
«' Ιλισόν» κατά τό παρελθόν). 

Ό Πλάτων λοιπόν προσφεύ
γει εις τον ,μύθον δια να αναπα
ραστή.σ11 την ψυχ11ν εις τάς ποι
κιλομόρφους μεταμορφώσει της. 
Καί είς αλλα το1 συγγράμματα 
ό Πλάτων μεταχειρίζεται τ11ν 
συμδολικr1ν αφήγησιν, bια να 
περιγράψη τό &σωτερικόν τού αν
Ορώπου καί παν δ,τι δεν είναι 
αντιληπτόν εις τάς αίσ-θήσεις. 

'Άλλο παράδειγ,μα: 
Ό μύθος της αργοναυτικής εκ-

στρατείας: 
'Όλοι εχομεν 

τον μύθον αυτόν, 
πώς έρμη;νεύεται: 

ύπ� Οψιν μας 
αλλ' ας 'uδωμεν 

Τό χρυσόμαλλον δέρας συμ,δο
λίζει κάτι, τό όποίον ανήκει εις 
τον ανθρωπον καl τού εlναι α
πείρως πολύτιμον. 'Γ ό α ι ώ
ν ι ο ν. Είναι θησαυρός, από τον 
ί,ποίον απεχωρίσθη κατα τον ρουν 
των αι6Jνων και. τον όποίον Mv 
δύναται να άποκτήση εκ ,,έου, πα
Qά ύπερνικών τραμεράς δυνά
μεις 

Τό 'ίδιον συμδαίνει καί μέ ϊΟ 
αίώvισν στοιχείον, το ι-,ύρισκόμε
νον εντός της ψυχής τού ανθρώ
που. 'Ανήκει ι:,ις τον ανθρωπον,
'λλ' .. ,. ' α . ουτος ειναι, Κιεχωρισμε,ιος
ούτού. 

Μεταξύ ούτών παρε,μδάλλεται 
ή κατωτέρα του φύσις. Πρέπει 
να την άποκοuμίσ11 δια νά κατα
σ ίn κ·ι,ριος τοϋ προσφιtvεστ�ρου 

,/ 
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του θησαυροϋ. Τοϋτο έ:rιιτυγχό-
F.ται δτα ή 6αθειό, του συ εί

δησις (' [ήδεια) τού παρέχει 
άρωγήν με τή μαγική της δ ' -
ναιιιν. Ή ήδεια ?ι οδαί ει hια 
τον 'Ιάσονα δ,τι ή ιοτtμα δια 
τον Σωκράτη . 

"Ο.πω:; λf.πομε , ή σοφία το 
άνθρώ ου εχει την μαγική δύ 
ναμιν νά άποκτήση αύτό τό 
τι:σλύτ�μο Οησαυρόν, άφου κα
τανικήσ11 τό πεπερασμέ ο . Έκ 
της κατωτέρα φύσεως, δε FΪναι 
δυνατο α έξέλθη παρά ανθρω
πότης ικατωτέρα. ύτοι οί Υrι.τιίJ
τεροι εί αι οί ιb.πλισuένοι σνhρ,-, 
οί. όποίοι κατενικ11θησα ύπn τη
πνευματικης δυνάαιως τη συμ
δουλ 11 της Μηδε(ας, άλλά v.. ί n 
ταν ό ανΟρωπος κατσκτήση τ tΊ 
α ί ι� ν ι ο ν, τό χρuσόμαλλσν δέ-
ρας, δέ διατελεί, άκόμη, έν α
σφαλεί�. Πρέπει .,,ά, Οuσιάση ιι ' -
ρος της συ ειδήσεώς του (" -
γυρτος ό μικρο- έτFρομήτωρ ά-

δελφός της Μηδείας, τόν όποίυν 
έφό ευσε και τα μέ η του έσκόρ

ισε είς τη θάλασσα διά να 
ά ακόψη τη καταδίωξι ύ ό ·ωϋ 

ίήτου). 
Τούτο καθίσταται αναποφrυ

κτυ λόγφ τού κόσμου των αίσθ{1-
σεων, ό ό οίος δε δ' αται ά 
νοηθfl, παρά ώς κόσμος πο α 

ως κατατεμαχισμέ ος 

Ία δύο ώς α ω παραδείγματα 
μύθω , ερικ ειό\�τω 8 Ουτάτας 
έννοίας, ομίζω δτι ιιας ,είΟο ν 
περί rης άξίας καί του με σ
λείου αύτω . Έπομένω;, �κεί 
τά όποία ελεγε· προ 4() tτ �J ό 
άείμ ηστος ιδάσκολός μου Λ l 
Λιδάσκαλος πολλών ά uγ ωστιΆ'J 
τοϋ «'Ιλισού», ' ντώνιο , δρι
α ό ου ο�, επρεπε και ρέπ"ι ά 
rυχου μεγάλης προσ1 χη;. 

'Έλεγε : «Ευτυχείς δσοι κα
τενόησα τ11 σοφία γrι' το με-
γα Fίον τω θω » 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ο ΞF.ΝΩΝΑΣ Φυσ1κfίς Ύγ1·ε1νfίς για ψυχοσωμαηκη 
,ύγεία καi άνάρρωση 

8 ΓΙΟΓΚΑ, σωμαπκες άναηνευσηκες άσκήσε1ς, Μασαζ 
8 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΗ διατ,ροφη 
8 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ πο1ότητος -ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ 

εiδυλλια1κο κέντρο στο Μαρούσι 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 'Όσοι όραμα;-rίζεσθε l:va καλύτ�ερο κό
σμο, άδιάφορα ίιπ' τiς iδεολογίες του καιθενος �και άνiΠ
λα,μβάνεσθε τη μεγάλη και ,έπείγουσα άνάγκη, που ύπάρ-

ει σί1.μ·ερα. για άλλαγή, παρακαλουμε, έ,πικοινωνηστε 
μαζί 110ς. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

'1\νάβρυτα;, Μαf)ούσ1:, τηλ. 6518683, 6595381, 
8020219 

( Είσοδος άπυ όδο Εύκαλύ.πτων, 5ο σrενο άρισrt:pα άνε
βα ίνοντας n1 Λ. Πενιέλης ωι' ιο Μαρούσι για τα 1ελω10 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΜΙΟΣ 

Κύπρο μου 
εύλό�n6έ με 

νΕκαμα τό: παθη Σου 
άvε;κτίμητο φvλα.κτο 
και το κρέμασα στο λαιμό μου 
wΕκαμα τό αΤμα Σου 
Θεια Μετάληψη 
καί τό έvαπόθ:σα μετα φόβου 

Θεοί) 
μέσα στο "Αyιο Δισκοπότηρο 
της ψυχης μου 
Πηρα το δάκρυ Σου, 
ώκεανό πόνου κι' έyκαρτέρησης, 
άvοι α κοίτη μεσα στις καρδιες 
τώv άνθρωπων 
και τό διοχέτευσα 
Πηρα το • Αyιο Μυρο Σου 
ράντισα τό: μάτια τώv απίστων 
κι' εΤδαν τό Φώς 

Θάλασσα τα κρίματα, 
πελάγη οί άμαρτιες 
Κι Έσυ,.. κρινόλευκη Παρθεvα, 
μέσα στόν άρμαyεδώvα, 
νό: ,καρτερας περήφανα 
την 'Ανάσταση 

Σ' εύ όyησαν οί άγιοι 
Κι' ή Παναγία η Κυκκώτισσα 
άκοίιμπησε το Παιδι δίπλα Της 
και π-ρε Εσε α στην άγκαλιά 

Της 

ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"l ΙΣΟΥ ,, 

Και πρόσταξε .. 

'Έπεσαν τα πευκα 
κα1 προσκvνησαν τ' άχvαρια 

Σου 
Γονατισαv οι πλάτανοι 
κι έκαμαν τα χρόνια τους 
χιλιαδες λαμπαδες 
-πυρκαγιά ο φλόγες
να φωτάη τη δοξα Σου 
στο διαδα της

Κvπρο μου, πολυπαθητη 
Μάνα yλυκοyαλαχτη 

* 

Ξεστράτισε ό λογισμός, 
καδαλλαρης περηφαvος στα αί-

θερια κίιματα 
κι' ηλθε vό: Σου φέρη 
τη σμυρνα και τ' άρώματα 
'Αvαζητησε σταθμούς vό: ξαπο-

στάση_ 
κι' ταν άvαρίθμητοι 
Άvαζητησε μορφές να δροσισθη 

κι' εΤδε μιό: 
μοναδικη κι' αδιάσπαστη· 
το Λαο Σου 
Κι' εΤδε άvάμεσα ούρανοί) κα1 γης 
τούς άyyέλους της πρωτοπορίας 
καί τις ψυχές τώv άθανάτων 
vό: Σε ίιμνουν και v' άyαλλωνται 

Κύπρο μου πολυπάθητη_ 
άννα γ υκογάλαχτη, 

Εύ όγησε με τον δουλο Σ υ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΜΙΟΣ 
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AIKATEPINH ΤΣΟΠΕΛΑ 

to χορός 

του �αϊταν1ου 

'Απ' τον πανύψηλο ίστό 
που ή κορυφή του χάνεται 
στα 6άθηι τοu 'Απείρου, 
πηραν στα χέρια οί ανθρωποι 
πολύχρωμες χορδές 
κι ενα χορό μυσ.τηριακό 
τριγύρω, γύρω απ' τον ίστό 
αρχίσαν να χορε-,ύουν, 
Κι όσο ξετυλιγόντουσαν 
τόσο οί χορές μακραίναν 
κι δ κύκλος όλο πλάταινε και 

πλάταινε ... 
μές την Άπειροσύνη,. 
κι οί άνθρωποι ξεμάκραιναν 
δ ενας άπ' τον αλλον. 
Κ ι ετσ ι όλο χορεύοντας 
τον κυκλικό χορό 
όλο ξετυλιγόντουσαν απ' τον 

ίστό οί χορδές, 
ξετύλιγμα... ξετύλιγμα ... 

ωσπου εφθασε ή ακρη τους 

στην κορυφή τοu ίστοu. 

Μα δ χορός δέν σταματά, 

μυστηριακός και κυκλικός 

ανάστροφα τώρα τiς χορδές 

πια στον ίστό τυλίγει. 

Άλληλοπλέκονται οί χορδές 

σ' άρμονικό,, ψη,φιδωτό, 

πολύχρωμο, μοναδικό ύφάδι. 
Κι δ κύκλος 

όλο μίκραινε και μίκραινε 
ωσποu 

ανθρωποι, χορδές κι ίστός 

ένώθηκαν κι όλα γινηκαν ενα. 

ΕΤν' δ χορός τοu γα τανιοu 

εΤν' δ χορός τοu Γuρισμοu 

Ξεδίπλωμα... ξεδίπλωμα 

μα πάλι ξαναδίπλωμα 

στην ίδια την Πηγή. 

1977 

ΕΛΕΥθ. ΔΡΟΣΑΚΗ 

Ti εi μα1; πού πάω; 
'Ο νους μου έπανδρωμένος μ' 

έρωτήσεις 
χάνεται μέσα στοίί παρελθόντος 
τό απροσδιόριστο διάστηιμα 
Μέσα στ' άτέρμονο μέλλον. 

Τί εΤμαι, ποίί πάω, 

Οί αδιανόητες διαστάσεις τοu 
σύμπαντος 

ύποyραμμίζοuν τή μη,δαμινότη� 
τά μου 

μέσα σέ κόσ·μο σuγ,κλονιστικό. 

Φό6ος .και θάνατος! 
Θάνατος η άνακίι.κλφη; 

Δύναμη, ανυπέρ6λη,τη, 
ένιαία καi αφθαpτΤ1J. 
ΝΕκθαμ6η περιστρέφομαι 
γύρω άπ' τiς χίλιες έκφpά-

σεις σου. 
Γύρω απ' τό άπίθανα μικρό, 
ως τό άπίθανα μεγάλο. 
Άπ' τό απειροστό, ως τ' α-

πειρο. 

Γύρω απ' τις πολλές χιλιάδες 
σπειροειδη νεφελώματα. 
Γύρω από τ' άμέτιρη,τα 
πλανητικα συστήματα. 
'Απ' τα γαλαξιακα συμπλέγματα 
μέ τή διά,μετρο, έ-κατομμuρίω,ν 
ετων φωτός. 
Γύρω απ' τό εμ6ολο που παλιν

δρομεί 
και δίνει κίνη,ση, δίνει περιστρο-

φή, 
δινει θφμότηπα δίνει φως 
απ' τή.ν ανυπαρξία στην ϋπαρξη. 
'Ενέργεια, Μεγάλη » Αγνωστη ! 
'Ύλη και πνεuμα. 
ΕΤμαι κι έγώ μια εκφραση δι-

κή σου; 
Ποια εΤναι ή ούσία σου, 
Μήν εΤσαι συ δ Θεός, 
'Αδύναμη 
ύποτάσσομαι στην κυριαρχία σου. 
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Σημειώσεις ΧΡΤΣΤΟΥ . ΡJΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Έπ1λο�iι β10-πκών ύποθηκών καi 
μεταφυ �κών δοξα61ών τών άρ αίων 

Λόγια τω αρχαίων 'Ελ ή ων 
συγγραφέω μέ ά ία αποφθε-
1ψάτων, σε συλλογε α θολογι
κές, εχουν δημοσιευΟη πολλά. 
'Επιλογή αποφθεγμάτων μετα
φυσικής και -εύρύtερα- ιοτι
κης φιλοσο ίας, πρώτη φορό. εκ
δίδεται, ,με τη ύποδειγμαιτική 
εργασία τού μαθηματικού Χαρ. 

1 Ιπάρακλη. "Τhτοδειγματικ{1, διό
τι περιλαμδά,�ει, b'Χτός από την 
από οση τω αρχαίω γ ωμικών 
στη εοελληνική, το πρωτότυπο,•, 
σε κατάτα η βεμάτων, και συ 0-

εύεται άπο ιογραφικα στοι-
χεία τω" συγγραφέων, καθιο
και ύρετήριο. 

'Η έ λο 1 η l\Ιπάρακ η εγινε 
κατό ι μελετη; των διδλίων 30 
και πλέον αρχαίω συγγραφέων. 
Ί'α γνωιιικά τους, τα θεωρεί α
πόρροια μελέτης της φύσεως και 
τη; ζωη , έπομένως αθάνατα 
στο χρό ο. 

υστυχως, δμωc:, ,; αρχαία 
σοφία δεν συγκι eί τού- συγχρό
νους, ιότι εν ύπολογί ονται οί 
ήθικες άξίες ώς πυ ίδες ζωη-. 
'Ω ' " λ' ' ' θ λ' _ στοσο, οπω- εγει ο ν ο ογος, 

Ύ πό Χαpαλ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 

<<ύπάρχου ;ιαί α Ορωποι, o'U Ε� 
χο κουρασΟ.η c'ί.nό τον κι'>σμο 
τη- ψευτιάς, τη; δίας και τη; 
κακία::· που ητού να φωτισΟο -,, 
ιιε γνώσεις αληΟι ές και που ρω
τούν τί ειμασ.τε, πω και από 
πού -iiλθαμε στη ωή, πού ηγαί
νοιιε, οιό ίναι τό ορθό, ι7>ς 
ϊρέπει να ούμε. Σ' αύτοι,; του; 
άνθρu)πους Οα χάνου χα ό οί 
ιδέες αύτtς και Οα εί αι ευερ
γετική Ι1ροχ11 σέ ιτοχή μrγά η; 
ηρασία-». 

Πράγuατι, για τους άνθρu) 
που; με π ε uαtl,{(x ε bιαφέρο τα 
και ανησυχίες ύψη οτέρας ύφη;, 
ή επιλογ1', τω ύποΟηκων των 
'Ελλήνων σοφω τη; αρχαιότη
τος είναι πολύτιμη ϊροσφορό 
καt είναι 6Fl1αιον δτι θα έκτι

ιηθη. 

Μεταφuσικό ήμερολόγιο: 

Γ. Β. Βασιλείοu 

Ό π ήρη- τίτλος τού ιδλίου 
τού χ. Βασιλείου είναι: <c\Ιετα
φυσικο 'Ημερολόγιο. 'Α. αλαμ 
:τες ά ηθ ία; ιο; :ταραι,έσι:ι; και 
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Θίματα ι\ιαλογισμοϋ για κάθ,ε 
μέρα τοϋ χρόνοv». ΕΤναι ε,κδο
σις «της Μεταφυσικής 'Αδελφό
τητος πνευματικής τελει<;>σεως». 
'Ο συγγραφεύς εχ,ει γράψει καί 
αλλα εργα, δπως: «Είσαγωγή 
στη Μεταφυσική Φιλοσοφ:α», 
,<Το Μυστικό της ζωης και 
τό Μυστ11ριο τοϋ θανάτου», «�Ιε
ταφυσικ{ς διδασκαλίιος», •<Σύστη
μα δυναμικών ασκήσεων τοϋ σι1-
ματος» κλπ. Προσεχιί>ς δε κυκλο
φορεί ενα αλλο δι6λίο, μι τίτλο 
«'Ορόσημα στην 'Αιραπό», που 
χαρακτηρίζεται από τον 'ί.δων ώς 
«φωτεινόc όδηγός Ιlνευματικης 
Ζωης>>. 

Οί σκεψεις τού συγγραφέως, 
που είναι τεμαχισμένες για να 

καλύ·ιμον τΥ}ν Εκταση τοϋ 1iμερο
ί'>είκτου, εlναι, κατα μέγα μέρος. 
αξιόλογες. 

Γιατί, δμως, ό συγγραφεύς, 
μη αρκούμενος στα εϋσημα τοϋ 
άναγνώστου•,. προ6άλλεται ώς 
«Διδάκτωρ Μεταφυσικής Φιλο
σοφίας» καl «Διδάκτωρ Μεταφυ
σικής Ψυχολογίας»; Ποιος εί'>ω . 
σε -καί με τί δικαίωμα καl τί 
κύρος- αύτους τους «διδακτορι
,κου9> τίτλους; Καί γιατί τους 
προ6άλλει ενας ανθρωπος, δ ο

ποίος δμιλεί περί «πνευματικής 
τελειώσεως»; Μόνον τα έμπορικα 
μέντιουμ μας εχουν, εως τώρα, 
συνηθίσει σέ φανταχτερους τί
τλους άνυπάρκτων, Μ6αια, σχο
λ(ον. 

Κένα Οuπανισciδ : Tou Σρι 'Αοupομπ{ντο. Μετά:φpασις 

Κώστα Στεφαν{δη , μέ σ uνεpγασ{α Ν . Β. Βοζ{κη 

Οί Ούπανισάδ ( κατα λέξιν, 
Προσέγγισις) εlναι .κείμενα έρ
μηνευτικά των Βεδ<7>ν, τών 'Ι ν
δικών Γραφών, με τ11 μέθοδο της 
Βεδάντα (.τελικής γνώσεως). Ε'[. 
ναι ή Έσωτερικ11 ιδασκαλία 
τού Ίνδουϊσμού. 

Τό νέο αυτό δυ6λίο, πού προσ
φέρει στο έλληνικό κοινόν δ 6α
θύc μελετητής της Ί ν,δικης φιλο
σοφίας Κώστας Στεφανίδης, εl
ναι η αναλυτικ11 έρμηνεία της 
Κ ένα Ούπανισά.δ, της <11\lεγά
λης>> Ούπανισάδ, ή δποία πρα
','ματεϊ,εται την σχέση τοϋ αν
θρώπου μέ τό θείον καί την δδό·ν 
προσεγγίσεως στην αλήθεια, δ
ριζομένην καl ώς μακαριότητα. 
Ή έρμηνεία εΤναι ενα άπό τα 
ϊnγα τού περίφημου 'Ι ν-δοϋ φιλο-

σόφου Σ ρl 'Αουρομπίντο Γκό
ζε (1,872-19i0), δ δποίος, ά
φοϋ εί'>ρασε έπl ώρισμένο χρο
νικό διάστημα για την άπελευθέ
ρωση της 'Ινδίας ώτό την &γ
γλικ11 κηί'>ε,μονία, αφιερώθηκε 
στ11ν πνευματική περιοχή, ίδρυ
σε την «Άσραμ» (σχολή) τοϋ 
Ποντινσερυ καl εγραψε μέγαν 
άριθμό ήμιθρησκευτικών καl ήμι
φιλοσοφιι(ών δ�6λίων, πού είχαν 
μεγάλη απήχηση στον δυτικό κό
σμο. Οί έρμηνείες του 11δη θεω
ρούνται κλασικές. 

'Η Κένα Ούπαιν�σά.δ αποτελεί
ται ώτό 34 έν δλφ παραγράφους, 
που αναλύονται καl ερμηνεύονται 
σε 100 σελuδες τοϋ δι:6λίου. Με
) ετώντας αυτό τό 6ι,6λίο, &πο-

1 

,ι 
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αμ6άνf.ι κα ί; η1ν ποιηηκή ό θύτητα, τη- ανατο ικη- σι.έψε-
μορφιά αί η1ν φι ,οσοφικ11 α- ως 

'Οχτάβα εργων καl ήμερων 1946 - 1976 
Ντίνου Κονόμου 

'Ότα εκ εισα τό ιiδλίο α' ό 
-και το ε αuα τη 'ίιδια χτα
πού αρχισα α το διαδάζω αστcι-
μάτητα- διερωτήθηκα: Τί c'ί
δους οιολίο ίναι; ύτο ιογρα
φία δ έ ν είναι, σπε{ιδει δ συγ
γραφ ύς να τό πη στο προλογικό
του σημείωμα. Εlναι, γράφει,
«αντιχαΟρf τισμα μιας νευuοτι
κης έργασίας τριό τα χρο ω ,
αναπόσπαστα δεμέ ης και πλαι
σιωμένης από ενα ασυνθηκο ό
γητον αγώνα, έσα σέ α.πειρες
αντιξοότητες». Ή νευματικη
έργασία κ θοεφτί εται στο ειδι
κό μέρο τού οιολίου μέ τίτλο «'
ναγρα η δηuοσιευμάτων 19.i -
1976», πού περιλαμδά ει 400
θέματα ( 4 αύτοτελεϊ; εκδόσεις,
24 7 δηιιοσιtί•ματα στους εννέα 
τόμους τού περιοδικού του «' :<..
πτα ησιακα Φύλλα» και 109 ά 
κόμη δημοσιεύματα σέ διάφορες 
έ ημερίδε και αλλα περιοδικά). 
Στο Παράρτημα περι αιιοάνον 
ται Κρίσεις ια το εργο αυτό, 
άπό τούς ανθριοπους των Γραμ
μάτων. Και 11 « Οχτάβα»; 'Έργα 
καί 11μέραι-τί ο:;; Τού συγγρα
φέως; Μόνον ε�uμεσα. Ό συ -
γραφεύς αφηγείται τη uακρ6-
χρονη δ ο κ ι μ α σ ί α του, 
έξ αtτίας της άφοσιώσεώ- του 
σ-rή,, ίστοριοδιφικ11 ερευ α, της 
αποφάσεώς του α ύπηρετήση τα 
Γρά,μματα και της έ α ι ρ ε τ ι
κ η ς του έ.ιϊι όσεως. Άι\λλα το yί, 

ριο θέμα του ε Ίναι 
«τά "ργ και f1μέρ ι>> τ~)ν ιl τ ι
μ α χ η τών τ · , ϊΟ' άπο εικνύ
ο ται αl πο έuιοι το~ Π εί•ιια
τος. Ει σι τότε' ε α εργο πο ;μι-
ης, δια αρτυρίας, " α «κατηγο

ρώ>>; έ θά μπορούσε νά τό πη 
κα εις, sχο τας δια άσει τι ε-

ατες από ά"θι>ώπινη έ:τιε.κειιι 
και τρυφερότητα' άλ (l και f ι•
γ' εια και χιοϋμοQ, σε ίδε:;, δ
σες ά αφέρο ται σ' έκ ί ο :; πο1Ί 
ίτυράννη.σα τον uκάμ το κ ι 
'καλό π ευμστικο εργάτη 

'Όμω-, θα έ::ι ναλά ϋ. ι η 
μια φορα εκεί ο πού εγραυα 
πρίν εντ χρόνια ( f \ ΤΣΟΣ, 
τεύχος 92, Μάρτιο--' πρι ιο; 
1972, σελ. 135), οτι αϊό η1ν 
σ μπεριφορCt. πο' απάντησε στο 
δρόμο του ό Ντίνος Κονόμος α
να ύπτει ε α ,Ί θ ι χ ο πρόο ', α. 

Το τί προσέφερ ό Κο όμος 
στα Γράμματα -και έξακο ο θεί 
να ροσφέρη- π ρ UJνεται άτράν
ταχα ά,ό η1 ά,αQίΟμηση tίJ)\ 

ερ ω το , μετα τΓ δϊοίων 
ξεχωρί ουν οί τόμοι για τοι1; 
Ν αοU.- τής Ζα ' •Οο Υ.σ l τ ',ς 
Ζαχ.uνθινο' ς Φι ικοί1ς, τά. <ίν �κ-
οτα κείμενα της Ί:::θ\•ε ερσί ;, 

π ύ Μραοεύθηκαν άπό τ11 ' 
ημί , θηνων, τα C(\1έκ

κεLιιε α το~ Σολω ο-, τού ΕQ
τσέτη, ή διο ρ φ.α τ ύ �ω 
υσtο Ρώμ κ ι τόσ α α. ί 

<<Κρίσει;» ε7\' ι ή uαρτιιρία του 
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πνευματικού μας κόσμου, δπου 
ξεχωρίζουν ονόματα κορυφαία, 
δπω των Γρηγορίου Ξενοπού
λου, Γεωργίου Ζώρα, Λίνου Πο
λίτη, Έμμ. Πρωτοψάλτη, 'Αν
δρέα Καραντώνη, Γιώργου Φτέ
ρη, Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου, Βά
σου Βαρίκα, Ευαγγέλου Φωτιά
δη,, Διονύση Ρώμα, Κωστή Μπα
στια. Κ.Ν. Τριανταφύλλου, Στέ
λιου 'Αρτεμάκη, Ι.Μ. Χατζηφώ
τη, 'Αγγέλου Φουριώτη, Ν. Τω

μαδάκη χαι Κ.Θ. Δημαρα. Οί 
«Κρί,σεις» τών πνευματικών αν
θρώπων, με πρωτόδαθμον τον 
σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνο Τσάτσο 
(πού εχει γράψει δτι «εlναι πρα
γματικά μιεγάλη ή συμδολ11» τού 
Ντίνου Κονόμου καί «ιδιαιτέρως 
την έκτvμα, διότι γνωρίζει ύπο 
ποίας δυσχερείς συνθήκας ανι
διοτελώς τ-i1ν προσφέρει»), μετα
Μλλονται σε στοιχεία ένος αμε,ί
λικτου «κατηγορώ» για δλους ε
κείνου , πού συνέπραξαν να δη
μιουργηθούν οί «δυσχερείς συν
θήκες» 11 αδιαφόρησαν και αδια
φοροίίν πάντατε. 

Δεν μπορεί ,,ά γίνη διαφορε
τικά. Καί ας μ11ν πάμε στο μα
κQινόυερο παρελθόν, δταν δ Ν τί-

κ , . ζ' ' , νος ονομος αγωνι οτανε να πα-
ρη, την ταπεινη θέση τού άρχειο
φύλακος Ζακίrν,θου, εχο,'-l'ας δλα 
τα προσόντα· χωρίς να τό κα
τορθώνη, γιατί εμ.,·ιαδίζανε ή 
μικροπολιτικ11· και ή γραφειοκρα
τία έJπί χρόνια, εως δτου ή σει
σμοπυρκα:ϊά της Ζακύνθου ετερ
μάτισε τό θέιμα, γκρεμίtοντας 
καί άποτεφρώνοντας το Άρχειο
φυλακείον ! "Ας περιορ�στούμε 
στα πλησιέστερα με την εποχή 

μας χρόνια, δταν ό Κονόμος 
<�ελεήθηκε» με μία θέση ση1ν Βι
Ι'>λιοθήκη της Βουλής. Ποία θέ
ση; 'Αρχ ι,κά, θέση «εκτάκτου 11-
μερομισΟ ίου ύπαλλήλου». 'Αργό
τερα, θέση μονίμου μεν 1Ίπιιλι.11-
λου, άλλα ο' κατηγορίας, στό 
βοηθητικό προσωπικό, δμοϋ μετά 
των μεταφορέων καί άποθψιJ
ρίων. 'Έγινε, τέλος πάντων, ίονας 
... γραφεύς, αλλά «άνε.ξέλικτος». 
Καί, κατά την έπταετία, άπολύ
εται δύο φορές, για να άκυρωθη 
και τίς δύο ή παράνομη ( επί πλέ
ον τού απάνθρωπ(}υ χαρακτήρος 
της) απόλυσις. Ειχε άπολυθη <σς 
«άνίκανος προς εργασίαν», λόγφ 
καρδιακής παθήσεως, ή δπυία, 
" δ' • 'δ ' • ξ' ομως, εν εμπο ισε τον «σνε ε-
λι κτον γραφέα» ,,ά δημοσιεύση, 
το 'ίδιο εκείνο ετος, τρία βιολία: 
α.) Το Ζακυθινο Ράσο ση'-Jν 
'.00νεγ,ερσίαι, 6) Ίστορικες σελί
δες καί ανέκδοτα κείμενα 1i171 
-18ι21 καl γ} Πρακτικά μυστι
κιΪ)ν συ%δριάσεων τού Βουλf.υτι
κού άπο 3 Ν οεμ,δρίου 18'25 εως
1 7 'Απριλίου 1182,6. . . Καl δταν 
απεδείχθη δτι «ύπάρχουν διχα
σταl τ1'-Jν 'Αθήνα» και γύρισε στi,ν 
θέση του, εμεινε «γραφεύς ανε
ξέλικτος», σαν καl πρώτα, παρά 
τα συνεχή διαβήματά του σ' δ
λους τους άρμοδίους για λίγη δι
καιοσύνη. 

'Όταν άπο τό ενα μέρος ί>πάρ
χει τό εργον τού Ντίνου Κονό
μου καl οί περl τούτου Κρίσεις 
τη:: πν:-υματικης �ποπτεία , άπο 
δF. το αλλο ,μέρος ύπάρχει δ μη
χανισμός των γραφειοκρατών, 
των φΟονερών, των άσυγκίινητων 
έχ,θρών τού [1 νεύματος με τα 
<�εργα καl ήμέρες>> του, δπως μέ 
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&.q, · ντασrη χρισtιη ικi1 •ιrιλω ί•
,•η καί ά 1οχ11 έχτίθε"ται ά.ϊn το 
πολύ αθο συγγραφέα, α οχι καί 
με ά 0ρωπιστική συμ ά0εια, τί 
πρέπει α σκεφθη κα είς καί -

ρό πά τω - τί πρέπει να κάμη, 
αν τυχαίνη α εχη κάποια Οέση 
χρέου στην ιοσο άντιπευματική 
ιιας ολιτεία; 
· Οί χαρακτηρισμοί το- τί ου
Κονόμου καί τού εργου του (ο
πως ήρωικη αύτο0υσία καί αυ
ταπάρνηση, ενθεο:; ηλος για τό
εθνικό καί πνευματ�κό ερ, ο, πά

θος στη δ�ερεύνηση αγνώστων
χειρογράφων καί τε.κ:μηρίων της
ίστορίας -μας, συντηρητη του
fπτανησιακού ολιτισμού, εύσυ-
νείδητος μεθοδικότητα �πιστήμο-
υς καί προ ο ιιούχο ίκα ότη

τα λογοτέχ ου, πο ύπλευρη καί 
σημα τικη προσφορά, έρευνητ1)' 
με σπά ια ροσό, το' από τοί,-
ί γους οέ ληνε:; νευματικnίι:; 

άνθρώπaυς, π ευματι ό:; αναί}α-

πτιστής, με χει αρρώδη εισφορά, 
ό πλέον αραγωγικό;, άκαταπό
νητος) παρατιΟ 'μενοι c τ11ν Οέ 
ση του όJ:; <<γραφέω- 6' κατηγο
ρία:; ά εξελίκτου>>, επειτα άπό 
ει οσι χρό ια έργασίας καί ά υ
πολογιστου εργου, συνΟέτου τό 
1')Οικό -rτρόδ η.μα, για τη τοπυ
Οέτηση α τος ύποχρέου. 

Ό Ι ο όμος δε 0ετει τό πρό
δληιια. Περιορί εται, στο τέ ο; 
τού όγδόου κεφαλαίου τη:; «'Ο
χτάδα» το , να διατυπώση τη εύ
χ11 ( η τη προσευχη) α τό ά
ξιώση ό Θεό; (πού ητα ή μόνη 

αρηγορια καί καταφυγή του στ�ς 
δοκιμασίες) α ήση εως τό 
1996, για α γράιι,η μια ,1έα 
«'Οχτάδα», ε τη συιιπ ,ήρωση 
50 έτώ συγγραφική; έρyασίας. 
Τό πρόδλημα τι0εται μο άχο του. 
Καί ερι έ ει μία λύση, α ύπάρ
χη ' αυτο το τόπο συναίσΟη-

, 
'ξ 

, ' σι; χρεους, α ιο ρε:τ ια, τιμη. 
ρ Ριζό-ουλος 

ΚΒΖΤΗ ΜΕλΙΖΖΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

Ο ΙΗ%0 Υ %

Ποίος ύπηρξε ό Ίηοοϋς, 8 r\ ί διάφοροι περl αύτοϋ 
όπόψ ις ' τιθέμε οι άμ ο ήπτω 8 Ό Ί ησοϋς κοτα 
το Ρε ό 8 Ό Ίησοϋς κατα το Συρέ,8 Ί -Ι διδασκα_ 

ία του Ίησου άπο Tll Και η ιαθήκη, 

TlλfAT Ι λfΟΝΟΝ Δρ . 60 
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ΓΡΆΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟΝ «ΙΛΙΣΟ» 

Tou κ. Κ. Κιτρινιάρη για τό 
βιβλίο του περί Τεκτόνων 
• Αγωνιστών τοu '21.

Κύριε Διευθυντά. του «'Ιλιcηυ», 
Μέ κα..τά.πλ ηξη διά.βα.σα. στο 

122 Τευχος την κριτική, μέ τήν 
δποία.. κα.ταςιώθηκ,ε από τον κ. 
Xp. Ρι1ζ. τό βιβλιο ,<'Έλλην,ες κα.ί 
Φιλέλλ ψες Έλευθεp,ο,τέκτονες 
του ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. 1821-29», 
π-pοσθέτω: πολιτικοί κα.ί στpα
τιω-:ι�οί). 

Τό βι·βλίο κυκλοψοpεί, δ,πως 
ξέρετε, σέ «κλειστό» κύκλο. Δεν 
δόθη,κε στο εμπύpιο. Έγώ δεν τό 
lστειλα.. ,στον «Ίλ�σό ,. Χωρίς του
λά.χ�στο την εγκρι.σή μου, θά. 
'πρεπε να δημοσι,ωθtι ·ή κριτική 
αυτή; Ώς τόσο, εγινε κα.ί Βέν 
μ,ου μένει άλλο, πα.pά να ζη,τή
σω, καθ' 8, α.λλωστ•ε, εχω δικαί
ωμα,. να δημοσιευθουν στην ϊδια. 
θέση, τα σχόλιά. μου γιά την 
«Κpιτι'Κή». 

Θα υπογpr:ι,μμίσω πpωτα..-πpω
τα 8τι, οπως εΙ·ιαι γpα..μμένη, 
δίνει την {,;τύπωση 8τι ό Xp. Ριζ. 
δεν τό μ ε λ έ τ η σ ,ε πpοσε
κτι κά. τό βιβλίο, αλλά άπλώς 
τό... ξεφύλλισε βια.στικά.. 'Έτσι: 

1) 'Αρχίζει την κpιτ<.�ι<.ή του
μέ μια & χ r:ι. δ η μ α. ϊ κ η ς, θα 
ελ•ιγα., r:ι. υ θ ε ν τ ί ι:ι. ς δ ι δ α
χ ή σέ μένα. καί τούς &.να..γνω
στες του 6ι-βλίου, μέ σκοπό να 
μάς ιενημεpώση για τό που κα.ί 
και πότε κσ.θιεpώθηκ,ε ή δήλωση 
της τ,εκτ. ίδιότητr:ι.; μέ τις τpεί; 

στιγμές, τό πλέηια. γρα,μμων μέ 
τις τp,είς 'ι<.ουλουρες κ.τ.λ. κά.τω 
η δίπλα. από τίς υπογpαψές. Άλ
λα ειμένr:ι. δεν .μέ απασχόλη:,ε, ου

τε κα.ί fι-:.α.ν απαpα,ί τητο να μέ 
&.πασχολήση. ΊΌ θεωρώ «δ1εδομέ- . 
νο» και μνημονεύω τις σχετικές 
πολύτιμες εp·ευνες και τα δημο
σι,εύματα του Κα..θηγητου Πάνου 
Κpητικου, παpα..θέτω δέ «'έκτος 
κει,μένο•ι,, χαί «Δείγ;ματα.. υποιypα
ψων γνωστών τεκτόνων» μέ 8λα 
τα •εϊδη ύπογpαψών· : ·r ψηλάν
_της καί Κωποδί,στpισ.ς, Ρώ·μας, 
Στεφάνου, Δpαγώνας, θεοτόιχ.ης, 
]{ωλέττης, Σωv,ιιέ (.pος) , Γ,εvα
τα.ς, Γεpακά.pης, Φλογαtτης κ.α. 
υΟ.ποιος δια.βάση τα βιογpα,ψικά 
τ;ους θα π-εισθη για την τ�κτ. ί
διότητά, τους. 

Ή κριτική ρίχν.ει ιμέ π,ερίεp
γη ,ανευθυνότ-rγtα ,μια σ κ ι ά 
αιμψι,σβητήσεως στη άνα..γνώpιση 
της τεκτ. [διιιότψα.ς ά,πό μόνη 
την ίδιότη,τα, των υπογραφών 
προς τα «Δείγιμα-:α» καί &.ψήνει 
να εννοηθη δτι ίσως πολλοί η, 
0στω, ,μερικοί από τούς βιογpα
ψούμενος δέν �ταν τέκτοv,ες, αλ
λά εβαζαν ά.πό ματαιοδοξία η, 
ϊσως, και ιδιοτέλει•α. τα τεκτ. σύμ
βολα. Αυτό, σ.ν βέβαια ή διαί
σθησή, μου δεν ,μέ παρα.σύρ,ει σέ 
λάθος,. δείχνει α�ευλά.βεια --θα 
ελεγα,- προς' τή μνή,μη 'Αγω
νιστών· σάγ τούς Μεταξά.δες, τούς 
Καλλέpγηδ·ες, τούς Πανάδες, 
'1),ύς Όpψανούς, τον Κοκ.κίνη, 
τόν Πεταλα., τον Θέμελ η, τον 
Πολυζωtδη, τον Δεσύλλα, τον 
Ποvηpόπουλο, τό Νικητόπουλο, 
τον 'Αξιώτη, τον Κου-:ουμά,τόν 
Σκα.·ιδα.λίδη, τόν ΙΙpα.σαrι<.ά..χη 
κ.τ.λ κ.τ.λ. 'Όλοι τους είχ:χν &.-
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, , ( , , νωτερη μορφωσ η yιι:ι.τpΊ , ογι-
οι, νομομ:ι..θε ς κ.τ λ) κ:ι.ί οπο 'J; 
δ αοά'Jη τά. 6ι'Jyραφικά τους θα 
είνιχι �δύ; το νά. δεχθη οτι θά. 
έπέτρεπα,ν στόν έιχ τόν 'Ό-;υς νά 
πα.ρουσια.σθοϋν με ιδιότητ-:ι πο' 
δέν ε!χα.ν·: Ίπουργοί, Δ οι;ιιητές, 
Όμάρχες, Στρα.τrγοι έ θυ-

σίες καί αύτιχ1tάρνφη Τό γρά
ψω α.λλη μιό: ψορά, κρ τικrι δε•ι 
μελέτησε, φυλλομέτρησε ... 

2) Στήν άντιδικία μου μέ τούς
«άπό καθέδρας», έπι-κρι τές μσ.ς 
ίστορικούς Δασκαλάκη κα.ί Πρω
τοψάλτη ή συμπαρσ,σταση τοϋ 
Χρ. Ριζ. ήταν άτονη, άχρωμη 
καί .. χαριστική -θα, ελεγα.-, 
άψου περιορίζεται νά. π,χρα..θέτη 
τή δική j.JJOU δια.κριτική, κα.τ' ά.
νάγκην, έπιχ,ειρημα.τολοyία., χω
ρίς νά προσθέτη (λόyφ κα.ί της 
θέσεως πού κατέχει), τίποτε &.
πό τό κ α τ η y ο ρ η τ ή ρ ι ο, 
πού εϋκολα. θά μποροϋσε νά ά. -
τλήση ά.πό τίς &.ντιψά..σεις κ7.ί πα.
ρ:ι..δοξολογίες τους. 

3) Ό Φ α. 6 ι έ ρ ο ς. Δεν
εγινε ποτέ , ρι:r.ρά-ηyος, οπω· 
μέ διορθώνει δ Χρ. Ριζ. τΗτα.ν μό
νο 'Αρχηγός 'Όοϋ Τακτικοϋ, 1 25 
-182 . Ή δράση του στή 6ιο
γραφία. (σελ. 205) . Ό «δαίμων»
τοϋ Τυπογρ,α.φείου. . . Ό ίδιο·
δαίμων καί στόν «Πυθαγόρα.», τό

,οέ�μ6ριο κα..ί στον «'Ιλισό» τό; 
'Απρίλιο; Μπορεί •;α είνα.: κ-:ι.ι 
ετσι. Δέν τοϋ τό καταλογίζω 

4) Τ ό θ έ μ α.. Ρ ω μ α. ί η.
'Εγώ δέ•; &μφισ6 τώ τήν τεκτ. 
ίδιότητα τοϋ Ρωμα.'η. 'Εκείνο 
πού μέ χάνει έ π ι ψ υ λ α ·ι. τ ι 
κ ό α.ιπένα..ντί του είναι δ-:ι α ' -
τό πού εκα,;.ε (να προδίδη δηλ. 

: • κ νήσεις ο· Ίμπρ:ι.ημ) δέ•; 
μοϋ ,;ι.ίνε ,:ιι νά εlναι σύμφωνο 
μέ τήν τεκτονική δεοντο οyίσ. 
Ό Σα.ντ:ι.ρόζ,χ στη γνωστή έπι
ο ,;λf, το πρό· τούς συμπα..τριώ
τες το , τέκτο 11ες κα.ι ,μη τέκτονες 
πού 'πηρετο·σα..ν στ στρατιά 
το Ίμπρα . μ, Ού '" εyραψε: 
«Φύγε:- α.ιπό τό; Ίμπρσή• , iσG) 
νά ρθητε, νσ. άγων, σθiΊτε γ ά. τ7. 
'δα. ικά. της έ ευθερία..ς κ:ι.ί το· 
&. ·θρωπ σμο·». 

5) Ό Σ ά μ ο ε λ ά ου,

ό θ,;,ιυμάσιο· α.ύτός · μερ κανό· 
γ ατρός, είμαι έ6α.. ος οτι ήτα.; 
τέκτων, α.λλά. δcν 6ρηκα. στοι
χεία. ά, τό τεκμηριώσω κσ.ί γι' 
αύ ό πα.ρα..πέμπω στό Θ. Βαγε
νά, πού γράψει σελίδες πολλές 
γ�ά, την εύεργετικη δρά,ση του. 
Τό ήξερα. έ6α..ια πιi)ς ήρθε στην 
'Ελλάδα.. κα.ί κα.τά. τήν ρητικη 
'F.ιΠα.νάσταιση 'Όοϋ 1 66-69, &.λ
λά, οχι για. νά πολεμήση, δπως 
γράψει δ ρ. Ριζ. (ήτα. δ ά.ου 
τότε 6 περίπου έτώ; y.,,α,ί ήρθε 
μέ τήv Υ όρη το ) , ά.λλά, γ ι ά. 
ν ά, μ ο ρ ά σ η : ρ όφ ι μ α., 
ίμ α τ σ μ ό χ α. ί άλλα. εφό
δια. στού; «πρό:-ψυγες» Κρητικούc; 
πού είχα; κ:ι.τ:ι..φύγει στά ησιά 
τώv Κ "Ι.λάδω'ί. 

Τελ ε ί ω σα.. . .
Δέν μπορώ δμως νά μην προο

θέσω μερικες φράσε ς &.πό τό 
πληθο· έπ ι:::πολών πού μοϋ ε
στzιλαν κορ φα.ίο σέ &.ξ'ωμ:ι. χαί 
yε; κη έκτίμηση τέκ-ονε; «έγ
κώμ σ.» γ ά τό 6 6λίο: «Ή ' -
θ ή ν :ι.. π ρ ώ : σ.: ,,τ ί θ η
� α υ ρ b ; ε � ; α ι αύτό τό 
6:6λΌ ». Ή Θ ε σ σ α.. λ ο
Υ : χ. η: «Κ :ι. , χ η μ :ι. κ σ. ί 
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ά σ π ί δ α τοϋ Έλλ ηνι·ι<οϋ χα.ί 
Παyικόσμ,ιου Έλευθερο•τεκ,το•ι::
σμου'>. Ή Κρήτη,, ή Ρόδος, ή Κέρ
κυρα: « Έ π ι χ <ε ί ρ η 1.1, σ, ά
κ α, τ α, μ ά. χ η τ ο ν· χα,τά, των 
έπαριτώ-ι μας». 

Περικόψε�ε δσο νομίζετε &πό 

1977 

την &.δελφική διάθεση φιλοφρο
σύνης κα.ί άφηστ-ε ο.τι με(vη. 

Μέ εξαιρετική έκτί,μηση 
καί εύχαριστί1ες yιά. τή 

δημοσίευση 
Κ.Σ. Κιψ:νιά.ρης 

���,W///////////////
� � 
� � 

�
11 Ι Α Ι �Ο�,, � 
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;s: ΕΠΙΛΟΓΗ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956- 1957 - 1958 � 
� � 
� ΕΠΙΛΟΓΗ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959-1960-1961 � 
� � 
� �� 'Έκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 200 � 
� � 

1 
� Δια τούς συνδρομητας έσωτερικοϋ )) 160 � 
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Πρός τά πού 6σδίzει iι κοινωνικiι ίστορίσ 

τnς Εύρώπnς κσί γενικώτερσ iι ίστορίσ; 
Το ωραιότερο δώρο για κάθε έποχή Και νά ο1 θερινές διακοπές 

πλησιαζουv Αξίζει vάχετε για συvτροφια σας τηv 

11 ΚΟΙΛF\ΔF\ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ,, 

Tou Πάουλ • Αμαντέους Ντήναχ 

8 είμεvα έφα�μοσμέvης μελλοvτολογικης κοινωνιολογίας ι<αι μετα
φυσικής άναζηrτησεως 8 

( Σε δύο χρυσόδετους τόμους σέ λογοτεχvικη μετάφραση άπ' τα 
γερμανικά απ' τοv καθηγητη κ Γ Παπαχατζη) 

Έ ξ ω τ ε ρ ι κ η μ ο ρ φ ή · Σελίδες ταξιδιωτικής πεζογρα-
φίας '' Εvα λογοτέχνημα ποιότητος, εvα έξαισιο ταξίδι στις κυριώτε
ρες περιοχές της κεντρικής .καί δυτικής Εύρωπης μιας συγκεκριμένης 
μελλοντικής έποχης, όπου ό συγγραφεας, οχι μοvαχα εζησε στο κοι
vωvικο της τrερι6άλλοv, άλλα και εΤδε <<σαv σε πανοραμικη όθόvη» (σελ. 
417 έ ) (και διάβασε και σε 6ι6λία ίστορίας) .κι όλα 1ά ένδιαμεσα 
περιστατικά (άπ' τοv 200 αιώνα και πέρα) 

Β α θ υ τ ε ρ η ο ύ σ ί α 'Ιδιότυπα σοσιαλιστικη Πανευρώπη 
(και οίκουμέvη) Οί 1στορικες τυχες τών λαών της Ευρωπης (21ος εως 
39ος αί ) και ή παραλληλόδρομη1 ίσοχροvη έξελικτικη πορεία τού δυ
τικού πολιτισμού Σαv εvα θαυμασιο δραματικο θέαμα έκτυλισσονται 
τά αυθεvτικα περιστατικά, τα άληθινά γεγονοτα_ που θα πραγματΟ'ΙΤοt
ηθούvε - τόσο τά πιο κοντινά μας όσο και τά χροvικα απώτερα - με
σα στο πολιτιστι•κο και κοι,vωvικο κλίμα της μακρινής κείνης μελλοντι
κης εποχης, που θα τήv ζήσουν ο1 άπόγοvοι τώv τωρινών Εύρω:παίωv, 
έiκτvλίσσοvται μπροστα στα μάτια της ψυχης τού προ1κισμεvου με 
πνευματική καλλιέργεια αναγνώστη 'Αρκεί ναχει άποφασίσει τό προ
σεχτικο διάβασμα. 

Π α ι:: α δ ε κ τ ε ς έ ρ μ η v ε ί ε ς Είτε εvα άπ' τα σπα-
vιώτερα φαι,vομενα παραψυχολογίας - με <<αναμνήσεις προϋπάρξεωςJ, 
και μέ παλίνδρομη πνευματική πορεία μιάς άτομικοτητας μέ ισχυρό 
ψυχοδυνσ:μισμο δια μεσου μεγάλων χρονικών διαστημάτων - εϊτε (για 
δσους δέv πιστεύουν στα μεταψυχικό:) μελ οντολογικες ένοράσεις με 
έκπληκτικες ίκανότητες προγνώσεως Μεταξu αλλωv_ άπεικοvίζει ο σιιγ
γραφεας (σελ 492 και 493) κ α ι  τ ή ν τ ε ι κ η ε κ 6 α σ η 
π ρο α ι ων ί ω v δ ι ε v έ ξ ε ω v άvάμεσα στις δυο γειτονικές χώ
ρες έκατέρωθεv τού Αίγαιου .Ζωvτανες «έμπειρίες» που τις «εΤδε» και 
τις «εζησε>> ό συγγραφέας 

Έ μ ε  ί ς (Κολλάρος (Σταδίου 38), 'Ελευθερουδάκης (Νίκης 
4), Πίιριvος Κόσμος ('Ιπποκράτους 33), Σιδέρ ς (Σ αδίοu 44) σας 
προμηθεύουμε εύχαρίστως το 616 ίο αύτο σε ημή κόστους έκτvπώσεως 
(δρχ 185 ό κάθε τόμος) σuv δραχ 35 κόστος 616 ιοδεσίας Τηλέψωvο 
μtrταφραστού 717 072 (πρωι) 'Εκεί θα είδοποιήσετε δ:ν σας πεί δ 
6ι6λιοπώλης ότι «εχει έξαvτληθη αύτο το 6ι6λίο». 
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RYPINO� κο�•ο� 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, ΙΠΠΟΚΡλΤΟΥΣ 33 - ΑΘΗΝΑ, 
Τηιλ. 3602883. Στο β1βλ1οnωλείο μας θα βρfjτε o,n κυκλο
φορεί στα '�λληνΙΚα γύρω άπό: 

Έσιιχτ,ε.ρ1κη1 φιλοσοφία 
Γιόγκα! - '1 νδlΙΚη φιλοσοφία 
θρησκείες - 'Ιερα κείμενα 
Παραδοσιακα κείμενα - Μελέτες 
Μεταφυmικη φ1λοσοφίαι 

Άpχαια Μυστήρια 
'Ιδέες γ1α rrηv Νέα 'Εποχη 

ΜερΙJΚα άπο τα β1βλία iΠOU διαθέιτουιμε: 
1) Γνώση (Έσωτερικος Χpιστιανισμος) - Μπόρις Μοuρά,6ιεφ
2) Οί Διδάσκαλοι τοΟ Γκοuρτζίεφ - Ραφαηλ Λεψσρ 
3) 'Αναζητώντας τον κόσμο τοΟ θαuμαστοΟ - Πητφ Ούσπένσκu 
4) 5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία » »
5) Φύλλα άπο τον Κ frττο rτοΟ Μορύο: Α, - Μορύα
6) Ταο τε Τσ:ινγκ - Λάο Τσε 

ι 7) Αύτοοιογpαφία έ.νος Γιόγκι - n. ΓιογΙΚανάντα 
�8) Είσαγωγή καί άνάλuση στή,ν έπιστήμη της Γιόγκα - μΕρνεστ "' 

�� ,

9) Το τρίτο μάτι - Λόμπσανγκ Ράμπα :: 10) Το άνοιγ,μα τοΟ τρίτου ματιοΟ - Β. Σ. vΑλu-τερ =-
1 1 ) Ό Γλάρος Ί ωνάθαν - Ρ. Μπαχ
12) Ό Προφήτης - Καλίλ Γκι,μπραν 
13) Αίγuπτιακή οίολος των Ι'Ε'Ι<ρων - Έρμης Τρισμέγιστος 
14) Μuστικοθεοσοφικο1 διάλογοι Έρμου τοΟ Τρισμεγίστου
15) 'Αρχές 'Αστρολογίας - Κ. Κάρτερ 
1 6) Κοιλας των ρόδων - Πώλ Ντίναχ, 2 τόμοι 
17) 'Εγκυκλοπαίδεια ΆποκρυφισμοΟ - Π. Γρά6ιγγερ, 6 τόμοι 
1 8) Χάρτης 'Αστρολογίας 'Έγχρωμός - Διαστάσεις 60 Χ 90 έκ. 
19) Ψυχολογια της συμ6ολικης των Γpαφων - Μωρ1ς Νίκολ 
20) Περιπέ,τειες ένος προσκuνη,τή - μ Αγνωστοu 
21 ) Φιλοκαλία -Ί ερων Νηrτrτικων, 5 τόμοι 
22) 'Απόκρυφα Παλαιάς Διαθήκης 
23) Μύηση άνθρώπινη ,κα1 'Ηλιακή - Α. Μπέ,λη
24) Θuμcrττάτη, Α. Μπέιλη, 
25) Οί 'Άθλοι του Ήρακλη, Α. Μπέ'λη
26) Μύησις - Ρ Στάινερ 
27) Σχόλια στα Χρυσά ΝΕπη τοΟ Πυθαγόρα - Ίεροκλης
28) Τα θεολογούμενα της άριθμη,τικης - Ίάμ6λι,χας 
29) 'Επισκοπήσεις έπ1 της Μυήσεως - Ρενέ Γκwον 
30) Μπαγκα6άτ Γκιτα
3 1 ) Μαχαμπαρά,-α
32) Ραμαγιάνα 
33) Ή σ,κέψη τοΟ Βούδα
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Ή ζωη 

ηρiν άηο 1.000 
ι ' ,, 

εκατο}l 1ιυρ1α τη 

Ό Σο6ι-τ κό; ¼πι:1τ�μω'1 
μοσέγ ε ά. ιεκα.λ ψ: μο ιω.ύτ '1.· 

ρον ψuτόv ή ι..'α.ς τούλα.χιστοv 
1.000 έκ'l.τομμuρ'ωι �τώι, bπω
άvεκοίvωσε τό πρακτορείσ ι Τα.ς;. 
Ί" , θ ο ψuτοι, ,<,-;ι ω; κα.ι μ.ι..pο?πο
λ:θώμα.τα. καί άλλα λε' αvα πρω 
τογόvωv όργαv σμώv, ε' ρέθφαv 
σέ μιά οπή ρά.χοu τη; λεγομέ
νης Ούκρα.v κη; iσπ'δος. Ό Τ 
μοψέγ ε �χροvο όγφε τά. εύp η
μ'J.. τά. του στήν ά.ρχή τη; πρωτο 
_ωικ-; έποχη;, ητοι πρό 2.0 
έκα.τομμuρίω,1 cτώv. 'Έω; τώpχ, 
προσέθεσε .:ό Τά.:;, δε 1 -fισα.'ι 
γνωστά όpγ'l.vιι..ά λε'ψα'ιχ ά.ρ-
z::ιιό.:ερα. τώ 1 60 700 έι..α 
τομμuρίων έτώv 

Ή ζωη τών φι τών 
Ή έτα.ιρ'ι.χ, Γοuώρvερ Μπρό3ερ; 

&,εκοίvωσε οτι θά. γuρ'ση τα.ινια. 
μέ: τίτλο «'Η μυστική ωή τιί)V υ
τών,,. θά π_ριλψ6ά.Jr; μί-:χ σΥ.η
νή οτου �,η; > σ:ά.τη; ίερ:ύ;
θά πψ:γράψη "''; ±στροφ σικ:: 
λεπτο cρε ε; του Σ:ιpΌu Β κ'l.' 
τη; τροχιά; το , πο' άπcδc'χθη 

Ο:1 ε ·ια.� μέχρ � -?Ί; tΛ7χίστης 
λεπτομε:ρεί::ι.- σύμ"'W'ΙΕς με τά τε
) ε ταί'J.. δεοομέν::ι. τη- &στρονο-

ία;. 

Δ1 
, 

α.ιωματα 
-

�υνα1κων 
'Η Ου·ιέσι..ο ±ιεχοί ιωσε οτι 

ι.::ιτ' &.πόψα.σιν ό-ρ .ιοο ω ι όργά.
ιω·ι τώ'ι Ή 1ωμέ•1ωv 'Εθνών τά. 
:τη μέχοι ι..::ιί τ�- 19 θά εΙια.ι 
ά., :ερωμέ'ια στά. διιαιώμ-:χτ'l. τη; 

, 'Τ , , , ξ Ί'Χ ι..α.; σοτητα, ναπτu η, 
Είρήvη 

Γ ά. -,ό Η) Ο προ ραι ?τ'ζε
ται διεθιή; διά.σκεψ•ς 

'Όντα ''άθάνατα" 

Τό πp::ικτορε-ο·ι «Φρά.ν-
Ηρc;;•> μ:τcδωσ: bτ. tά.ν στό 
έξωτερικο διά.σ,ημα. 'πά.ρχο v 
όvτ:χ, θ'l. ε -ψ1.ι &.θαv::ι:=ι Ή α.πο
,. - α.υτή οέ Ι πpοέpχ :,-:χι ά.πό χα.
'IC'l::t σ,jγyp'l. , α. η ε•ιτuπι:ι «:πι
σ,η ον ,6); . α. 1:α.σία.;» ±λλά. ά.
πό τό 1:εριοδιι..ό τoij Ί•ιστιτο 'του 
Τ:χ•ιοΑΟγί'J..; Μα.σα.χωσέ,η; Σ' 
-, 'Ι ':Ι.. iπΟ :'Χ ::λ:υτ�-� :,..ύχ , δ 
δ::υθ�nτή; :ι:ιij iσ:ρσνσ ικο- γ:;ιί 
� - , (!Ο, t ι�ΊΟ:ϊfα r p�·Χ�'J χε\ιτρ� Ο�'Χ:ωp 
Φρ�·ι:ιι Κ :pα.[ηι.. έγρ::ιψ� · «'Η επ.

στήμη :.αι [ 6η' λάθο; μή σuγ-
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κ•εντρώσα.σα την ερευ1,ά της σέ 
σή.ματα &θανάτων, διότ: τούς &.
θανάτους προ παντός πρόκει τα.ι 
γ' ά.1..ακαλύψωμ,ε. Νομίζc,:..ι.ε δτι οί 
&νώ'tlεροι πολιτισμοί 6ρηκα.ν την 
&.θα.να.σία., μά. καί σ..ν δεν &.ληθεύη 
αυτό γενικώς, θά. ε['Ια.ι δυνατόν 
νά. ύπάρχη μέγας &.ριθμός &θα
νάτων οντων. Μέ την λέξη «&.θά
νατος» έννοοϋμε ζωντανά. οντα. 
&.ορί,στου δια.,ρκεία.ς, μέ συνεχή 
&.ποθέμα.τα. μνήμης». 

Παραyυχολο�ία. 
Άνεκοινώθη αιπό τό 'Ίδρυμα 

Έρευνών Στάνψορδ (ίδρυθέν- το 
1946, με προσωπικό 3.000 &.τό
μων κα.ί δαπάνη 90 έκα.τομμυ
ρίων ,δολλα.ρίων• κατά. τό 197 5) 
δτι το «δι'άιοα.σμα. της σκέψεως» 
μπορεί vά έπι τευχθη ά.πό &πό
σταση 2 .800 �μιλίων-, κt7.τά. τά. 
πορίσματα.. τοϋ δόκτορος Μπέρ
τολδ Σ6άρτς. 

"Άτομα. μέ εξαιρετικές ίκα.νό
τητες: 

- «εΙδα.ν» νοητικώς σκηνές
πού εξετυλίχθησαν, ,jπό έπιστη
μονικόν ελεyχον, στην Κολομ6ία. 
της Νοτ. Άμερικης. 

- «,α,κουσα.ν,, τόν θόρυ6ο κού
νιας πολλά. μίλια. μακρυά. 

- περιέγραψαν λεπτομερG>ς ε
να. έπιστημονικό εργαστήριο δπου 
μετεψέρθησα.ν νοητικώς. 

- ιχνογράφησα.,; εψJ.. τοπίο,
πού κα.ί ενα.ς εύρισκόμενος εκεί 
κοντά. οέν θά. τό μποροϋσε, διότι 
π�ρειμ6άλλονται χτίριcι .. 

Ό δόκτωρ "Εδyαρ Μίτσελ, 
πr;όεορος του 'J νστ:'ίΟ1JtΟtJ οη

τ: κώ1; Έπιuτημών, εδήλωσε δτι 

τά. πορίσματα. των ερευνών εΙνα.ι 
άνυπGλοyίσ.του σημασίας. 

Τα βρέφη - φώκιες 
Ή Μπριζίτ Μπαρντό εκcψε 

μιά, φιλόδοξη έκστρα.τεία.: Πηyε 
στον Κα.ναιδα γιά. νά. στα.,ματrιση 
την· «yενο•,ι..:τονία» της μικρής λευ
κής ψώκια.ς, &λλά. &.πέτυχ,ε κα.ί 
,επέστρεψε &.πqγοητευμένη στο 
Παρίσι. 

Ή εκστρα..τεία. τr
1
ς &.πό &.νθρω

π:'στι κ ή πλευρά. �ταν δικαιωμέ
νη. Πολλές εφημερίδες υιοθέτη
σαν την στάση της. 'Από οίκο
λοyικης απόψεως, ή Μπριζίτ 
Μπα.ρν�ό εΙχε επίσης δίκηο. Οί 
επιστήμονες είπαν δτι, σέ μία ε
ποχή πού γίνεται λόγος γιά. την 
έξα.ψάνιση δλοκλήρων συνομοτα.
ςιών ζι{>ων κα.ί προστασίας τcϋ 
περι·6άλλοντος, ή διάσωσις της 
φώκιας ε!να.ι απαραίτητη. 

'Έτσι, ή Μπριζίτ εψθα.σε μέ 
ίδιωτιiκό &.εροσκάψος στο Κε,μπέκ 
κα.ί θέλησε νά σw.•ι..ι..α.τήση τούς 
κυνηγούς της μικρής ψώκιας, 
πού έτοιμάστηκαν νά. κυνηγήσουν 
αυτό το ζώο μέ το πολύτιμο δέρ
μα., πο,:, γί11ετα.ι γουναρικό γιά. 
τίς κοσμικές κυρίες. Ή Μπαρντό 
ζ ή•τησε νά. δεί Υ.α..ί τον πρωθυ,πσυρ
γb χ. Τρυντιb κα.ί νά. ζητήσει την 
συμπαράστασή του, ωστε ή «δο
λοψονική» εξόρμηση των κυνη
yιίJν νά. μή γίν,ει. '\.λλά, δ κ. 
'Γρυντώ &ρνήθηκε νά. την δεχθεί. 
Είδε την &ποστολή της σάν «γε
λοία. διέξοδο στην &.νία. της». 

Τελικά, ή Μ,πριζίτ Μπα.ρ·ντό 
εψθα.σε στον τόπο τοϋ εγκλήμα
τος, στη Νέα. Γη, χωρίς δμως κα.ί 
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Π01ρισιw� yελοιοyιpαφία του Po�t 

να παρψποδ 'σει το' ς χυνηγού; 
vά πραγ ιατοποιήσουv τή ι έξόρ
μησή τους. Πάνω ά.πό 0.000 μ -
·,φές φώκιες είχα έξσ τωθεί, t
,ό χτύπημα στό χεψά.λι -&πω; ή
τΞχν:χή των ε 'δ χ - ν έπιοάλλ�:
χαί τό δέρμα του-, είχε χtό ας
μετα εpθΞί σέ εξη χαναδ κά καί
νοροηγαά σκά. 'η, που ήταν α.γ-

Ρ .., ι , ... , , κ�.ψοοοΑ ημε-ια : .<.Ξ γ. 'l. Ία. πp'l.-
yμα-oro ήσου-ι τήν iπσσ-ολή α.' -
-:ή 

Ή ι.. '° έρνηση ,ου Καναδά δέν 
c -Ία: -χμέτοχη σ' α.' τή τήν μ: ι.pή 
,,y:·ιοχ.τονία.» 'Έχε: δώπι άδεια. 
κ:ι' •ά.λ:στα. εχεt καθορίσε γ:ά 
τό ετο; αυτό ΊΙΧ :ξοντωθουv 97. 
Ο Ο , ώχιz;. 
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Θά. μ,r;ορουσε νά. είχε δικαιω
θεί ή l\ίιπριζίτ Μπαρντό στrιν έκ
σψατεία της. 'Αλλά πρέπει νά. 
παραι τηθουν προηγουμένως οί κυ
ριες ποι, θέλουν τήν πολύ-ιμη 
λευκή γού11α της μικρής ψώκιας. 
"Επρεπε, επισης, νά. πα.ραιτη
θουν οί �μποροι ά.πό τήν «χρυσή 
δουλειά», πού κάνcυν. Καί οί κυ
νηγοί, πού εχουν ε·1α. πόρο ζωης 
μέ τό ά.πάνθρωπο αυτό κυνήγι, 
·1ά. ορουν μιά.ν αλλ η δουλειά..

Είνα.ι γεγονός δτι ζήτφων ά.
πό τίς &νδιαφερό.μενες κυ6ψ1ή
σεις του Κα.να.δa κα.ί της Νορ-
6ηγίας νά. τούς 6ρουν μιά.ν αλλ η
&.πα.σχόληση. Κcφμί7.. κ:Jβέρνη
σις -δέν έτήρησε -ήν ύπόσχεσή

κ ,  (, , 'λ ,
, 

της. α.ι, οτα.ν τους κα. εσαν για. 
τήν έξο·1τωτική έξόρι.ιηση, ά.πο
κρίθησα.ν κατα.φα.τικά. Διότι εί
ναι έργα.ζόμενοι ανθρωιποι κα.ί 
διότι θά. πάρουν ό κα.θέ·1α.ς 300 -
400 δολλάρια. γιά. τό κυνήγι της 
μικρής cρώκια.ς. 

Θάνατος ά6τέρος -
,

�εννη61ς 
' , αοτερ1οκωv 

'Ο θ' ' ' " 
ξ 

, ' α.ν✓.τος α.πο εκρη η ενο;
τερα.στίου ά.στέρος, προκα.λεί τή i 
γέννηση πολλών κα. νούργιων ά.
στέρων zαί μέ α.ύτό τόν τρόπο·� 
είνα.ι πιθανόν νά. γε .ινήθηκαν οί 
περισσότεροι και νούpγοι ά.στέρες 
καί τά. συστήματα. πΛα.νητιί)V. 

Τ+ιν θεωρία αύ-ή ύποστηρί
ζουν δια.κεκρψένοι tπι·στήμονες, 
δπως δ δρ " λλιστερ Κά.μεpον, 
του παν-επι,στη-μίου του Χάρβαρντ, 
γιά. νά έξηγήση τί εLνα.ι έκείνο 

πού συμπιέζει τούς Γα.λα.ξίες ω

στε μέ τά. σύννεφα. σκόνης νά. σχη
μα.τίζωντα.ι ά.στέρ,ες καί πλα.νη
τες. 

•1α.κοίνωσις στήν έτήσια. συ
νέλευση της α.μερικα.νικης φυσι
κής έτα.ιρίας, &.να.φέρει δτι' ι.ιιά. 
α.πόδειξιc: -ου φα.ινομένου α.ύτου 
ύπάρχ ει στήν σύνθεση όρισμέ
νων• μετεωριτών. Ή ά.συνήθιστη 
ά.φθονία. ούσιών, δπως τό «όξυ
γόνο - 16», α.ιποτελεί ενδειξη·, δτι 
σ' α.ύτό τό σημείο του σύμπαντος 
είχε συμ6η λίγο πρίν α.πό τόν 
σχηματισμό του ήλίου κα.ί των 
πλα.·1ητων, μιά. μεγάλη εκρηξη, 
·ή «Σουπε.ρ Νό6α».

'Επιστήμονες του ψήμα.τος 
γηινου μαγνητισμου του ινστι
τούτου Κα.ρνέτζι της Ούάσιγκτων 
ά.νεκάλυψαν τώρα. δτι ώρισμένοι 
α.στέρες βρίσκονται κατά. μήκος 
της άκρης ένός επεκτεινομένου 
δακτυλίου ά.ερίου, πού, ώς φαί
νεται, πιχράγεται ά.πό μιά. «σου

περ νό6ω,, πού συ·1έ6η πρίν α.πό 
600.000 χρόνια.. Οί ήλικίες δλων 
cι.ύτων -G>ν· άιστέρων· συμπίπτουν 
σέ μιά. χρονική περίοδο οχι λί
γώτερο τώ·1 100.000 καί σχι πε
ρισσότερο του 1.000.000 έτων. 

"Κραυ�ες ζωής" 
' να.γνώστης της "Κα.θημερι

νης» εγραψε δτι οί σκύλοι της 
γειτονιaς του χάλασαν τόν ϋπνο 
κα.ί καλεί τήν «'Εταιρία. Προστα-

, - Ζ, , , σιας των ωων» να τον προστα.-
τέψη μαζεύοντας -ά σκυλιά. 

ύτός -του ά.πήντησε ενα.ς άλ
λος ά.ναyνώστης (ό χ. Κωσ-ης 
Γουνα.λά.κις, 25ης l\Ια.ρτίού 39, 
Ζεφύριο Άττικης) <-μοιάζει μέ 
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,iπeιιον r:ι:ι' χ±πι:ι:z, Ξ:;-:z��r, :Ϊ;;'ι 
i'ι'Jχ ι:ιϋ:Jε τι; θρ6ί:fμιχ ·1:,:,

1J ε,{7..'Ι: 
6 α.έρcι. - :i ορ•Βυσ, μέ'J,;ι. ιiπό :i 
ψύλλcι. i·ιό; χcι.ί μr:ι•n.i3tχ,, 1j i3έ·ι
δρου :ι;,,j i3ρ6μr:ιυ :ι:ι;, μ:7. μέρ,;ι,, 
ξεπάτω'J: το ο�vδρο κι' ετ'Jι δ 
δρόμο· εχcι.'J- :ο μοvcι.οιχό τω 
«iδέ-;π,;ι:ι:,)) �:UJY.,(.ι δέ,ιδρ� ι..ϊ' Ξ
μεϊς :+,ν ορι:ι'Jιά. :ι;,υ,, 

Κcι.' cγρ::ιψε Z'J συ•ιεχει(f, 
« Πρέπει ·ιά. μά.θωμε vά. μσ.; &.ρέ 
σε( η εστω νά. ά.νεχόμεθcι. το γcι.ύ
γισμα. τeιJ σκύλου, το ν cι.'.ίύpt·ψcι. 
της γάα· τον Γενάρη, το λά.λrΊ" 
μα τοϋ χόκορα, το πρωί, τί; κpσυ
γές τη; πάπια; και το δέvδp'.ί 
πού στέκεται :μπόδιο σ:ο i3poμo 

' " 
λ ψ 

, , ' μας, γιατι οταν ει• ,:,υν κι συ:cι. 
τότε θά πάψει γύρω ή ζωή, ή 
πραγμα::κή ζωή" 

Συντ 'λεια τοϋ 
κό6μου το ... 2036 

Ό ', μερι,ανο; μαθηματιχο· 
Φοv Φεpστερ, εκα.με είδική έp
γα,σία. γύρω ά.πο τό πληθυ,σ,μ:cι.κο 
καί το οαολογικο πpό6λη:ισ τi1: 
ά.vθρωπότητο; ,ιαί χα τέλ η�ε σ:6 
συμπέρασμα δτι το ±vθρώπ. JO 

γένος ά.πε λείτ'Χι μέ ά.φα ι: σ;μο ±
πο δύο δεινά, τοι �περπ) ηθυσμο 
καί τήν μόλυ ιση :o•j περ:οάλλι;, ι 
τος. 

� 'Ι συνεχι:;θεϊ μέ :ο ι αυ:ό 1 
ρυθμόν, ή αΛξησ�; :οϋ τ:ληθ J

σμοϋ σ:όv κό:;μο, το ετο: 2036 
θά ξεσπάσει πείνα σ: σημείο πο-:ι 
δ ε•ια· ά θρωπο;, 1ά 'J,ο:ώιε. 
τον άλλο γ:ά V!Χ έπ οιώσε:. , -\λ 
λά, έvτελώ; συμπτωμα::κά.. με 
τήν συvεχ .ζομέ·ιη οιομr;χ7.vιιι 1J 
±vάπ:υξη. :ό ί'δ·α ε:α:. :6 :!Ο 6, 

θ.Jι, J! ;ει μολυ·ιθεϊ η ::ι:μ6-Jφcι.φ:ι. 
χcι.ί Bz jπ7.ρξε: έ:?,cι. cλλε:ψη 
6ξυγ6•ι,;υ, W'Jτε ,;� α.vθρι,m?ι θcι. 
πεθcι.ί'JΟ'J'J από ά.'Jψυξί-::ι 1, 

Συν�πι,);, τό α.vθρώπι μ; γενο· 
θα ζεί -ivωi3,jνω· μόv,; μέχρι το 
2036. "Av ομω; περιοpί'1Ξ( :ή·ι 
cι.υςγ,ση τG)•ι γε•ι 1ιή'Jεω•1 -ι.,;ιί 1:ι: -
με:ωπ('J!:: μέ ρωμ?λ:-::ι με:p,;ι τr, 
οίκvλογ: ,ιi:, πρό�λ ημ?, 1 ι 'J:,:;ι_μα
τήσει ,ή'ι μόλυv'Jη τη; άτμ6-
σφ-::ιιρα· χαί τώι υοατω•ι, τό:ε 
θα. είvα.ι δυ·ιιχτό·ι ι7. �πi.ρξ:. ,;ω
τηρία. 

Το ίδ ο cι.uτο θέ μ.σ iπcι.:,χολεί 
:όν 'λμερ . ..ισ ιό ιο ιωι:r;Λόγο, -ι.. 
Σά.μουελ Φλόpμα•ι, cχ: δμ.ω; iπi:ι 
τήv α.ποΨ: τι;,ιj τέλους τ.:ιj l;.νθρωπ:
·ιου γένcυ· κ-cι.ί τi1; «δμ-::ιδ:ι.i(
-cι.ύτοκτοvία.;», οπω; λεε δ Μ-::ιθη
μ:::ιτικός ψόν Φέρ'Jτερ, 7.λΗ τη;
7.'�άγκ,η·, η �πiρ,;

η μ::χ ί-Jοpρο
π.α α·ιαμε'J'Υ. 'J:η ι 6:ομηχ-cι.νι?, 

' ' ' ' Ρ-,) την παρσ.γωγη κcι.ι στο περιοα ,-
λο•ι . 'rπο:,τηριζει δ:ι οί αΙJρι-::ιιι;,ί 
πολ:τικοί θά. πρέπ:: •ιά γιιουι οί 

' ' ' '1. Δ ο'τ• ι.οΛογο και τεχνοΛ'Jγο:. ι .
:6:ε μό•ιο ι θά. ;'ρουν vά εκτιμή
'JΟ'J'I τή·ι άvτικειμεν:κή πραγμ,;ι.
:.κότη:-::ι ·ι.αί νά. πά.ρουv σωστέ; 
σ,ποφά.σει;; πι;,υ θά. προστατεύουν 
-ι.αί το ι άνθρωπο i.Αλά καί το 
:ρυ:;: ,(0 -;,:ερ:οά.)) Ο'Ι, :'Jα 'J:o δ
-;τοί� ι ζΞί.

... η Κα τακλ υ61ιος 
"λ 'ι δέ ι ελθη τi:ι 2036 ή 'J'J'ι· 

:::λε:-::ι :οιj κ6-Jμου, θά. γί'ιη. 
κcι.:ακλυ'Jι.1.ό; περι :ο 2276, δηλ 
240 χρ6 ιl-::ι ά.ργ6:εpcι. l;,τ.ό :Υι ι 
i3:ά.•I ευ:,η :η: πpώ:η; 7'f)?ψΥ1 ::::(-

7..; � 'J-η :·fj ψ(Jρ±. :�'i Χ7..:'J-



νες, διότι ά.πό τόν Νότιο Πόλο 
ςεκινοϋν ογκοι πάγου πού θά. 
λ·ειώσουν. 

Κα.τά. το1Jς ύπολογισμ�ς τών 
ειδημόνων 90% άπό τό γλυκό 
νερό της Γης εΙναι «κλειδωμένο» 
στον 'Ανταρκτικό. Σχηματίζει 
εναν κύ6ο πάγου πού περιέχει 
πάνω από 7 έκατομμύρια κυ6ι
κά. μίλια πάγου! 

Έά.ν δ πάγος αυ,ός λειώσει, 
ή στάθμη τών ώχεανών καί τών 
θαλασσών θά. ύψωθη κατά. 65 μέ
τρα! 

Οί .ειδήμονες ύπολογίζουν οτι 
πρίν άπό 120.000 χρόνια ή στά
θμη των ώκεανων ήταν κατά. 6 
μ. ψηλότερη, κι' αυτό, γιατί τό
τε κατέρρευσε εγα, «•σενιτόνι, των 
πάγων τοϋ Άνταρκτικοϋ. 

Τώρα έπίκειται κατάρρευσις 
τοϋ λεγομένου δυτικοϋ σεντονιοϋ, 
πού χωρίζεται άπό τό ά.νατολικό 
ά.πό τά. Τρανσανταρκτικά. 6ουνά.. 
'Γl. , λ ' , Τ υ α.νατο ικο σεντονι ειναι με-
γαλύτερο καί θεωρείται σταθερό 
ενψ τό δυτικό κινείται χι' ή ροή 
του κυμαίνεται γ•Jρω στό μ,ισό 
μίλι τόν χρόνο. 

'Ένα δέν προέ6λεψαν οί «πα
γολόγοι,,, δτι ·μέ.σα στά. 300 χρό
νια ά.πό σήμερα «κάτι» θά. εχει 
γίνει καί θά. εξουδετερώση τόν 
κίνδυνο. Καί αν δέν εχει γίνει 
τίποτε άλλο γιά. τήν σωτηρία της 
Γης, δμως τότε θά. ύπάρχουν δυ
νατότητες νά. μετανα.στεύση δμα.
δικως δ πληθυσμός της εις τό 
Διάστημα.,. 

Τα 'Α ναοτενάρ1α 

'Έγιναν κα.ί εφέτος τά. ' Ψ:ι.-

1977 

σ-οενοορια στον Λαγκαδά χα.ί τήν 
Άγία 'Ελένη Σερρών -οχι, δ
μως, καί τήν Μαυρολεύκη, διότι 
δ εκεί Μητροπολί-:ης δέν· επέτρε
ψε νά. δοθοϋy στούς πυρο6ά.τες αι 
εικόν,ες των· Άγίων· Κωνσταντί
νου καί Έλένης, πού κα.τακρα
-:εί. 

(Εlναι περίεργο -εγραψε δ 
κ. Σπ. 'Αλεξίου στήν «Καθημε
ρινή- γιατί μερικοί Μητροπο
λίτες πολε,μουν τό εθ�μο μέ τόσο 
φανατισμό) 

< Γιατί -λένε- εί�αι εtδωλο
λατριχό κατάλοιπο κα,ί πώς στήν 
δλη τελ1ετή, πρίν &.πό τήν πυρο-
6αισία καί στη διάρχιεια του χο
ρου στά. κά.ρ6ουνα. γίνονται εκ
δηλώσεις διονυσιακου χαρακτή
ρα. Αυτό ετvαι άλήθεια. Γίνονται 
κάτι τέτοια, δπως ή θυσία τοϋ 
ταύρου, οί χρωματιστές κορδέλ
λ,ες, οί χοροί πού προηγουνται 
της τελετης καl άλλο πολλά. Οί 
ά.ναστενά.ρηδες δμως ά.ρνουνται 
κοοθε σχέση τους μέ την ει-δωλο
λα-τ;ρεία. Προσεύχονιτ:αι στά. ει
κονίσματα, του Χριστου και της 
ΙΙανα,γίας χα,l του προστάτη τους 
'Αγίου Αuτοχράτορα Κωνσταντί
ν<Jυ. Ό Άρχιαναστενά.ρης πρlν 
ξεκινήσει, γονατι,στός παρακαλά.
ει νά. εχr; τη 6οήθεια του Χρι
στου χαί μετά. δ ίδιος μέ δέος, 
2λλ' ' ' ).Υ ' ' <λ α και πι·στη, μοιρws,,ει τις ει-
κόνες στούς πυρο6ά.τ,ες, oo.y τό 
μό-,,ο τους εφόδιο γιά. νά. προχω
ρήσουν στό θαυμα. 'Ακόμα ζητά
νε τήν ευλογία, του παπά και &.πό 
τό ίερό της 'Εκκλησίας &.ρχ(ζeι 
ή μυσταγωγία του-ς. 

Γιατί λοιπόν δλα αυτά. ν-ά μη 
μετράν·ε και νά. στέκουν οι ε-χ,χλη
σιαστικοί μας ύ�εύθυνοι στά. εl-
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δωλολατρικά, Δεν . ητσ.νε 6οή
θεια, &.πό τά'Ι Διόνυσο, ου ε &.πό
τόν Δία., τό Χριστό χα,! τόν 
γιο έπικαλοϋ ται. Κα.ί εr'Ια.ι πε
ρίεργο πώς ή Έκκλ ησ' α. μα.ς ά τί
νά. έκ,μετα.λλευτεί τό φαινόμενο 
yιά. νά. ά.ποδε(ξ,ει πόση δύνα.μ �
εχει ·ή πίστη, &ντ! ά. πη νά. τ'
κατορθώνει δ-ποιος πιστεύει στό
�ριστό, ερχετα.ι α.ί σφραγίζει
ενα., τό μοναδικό ίσως στήν έπο
χή ,μας φα.νερό θαϋμα μέ δμα.δι
κό άπ�ηεσμα., σά.ν εργο δαιμο
νικό. · Αν εΙχε ά.γκα.λιά.σει τούς
άνα.στενά.ρηδες, αν τούς εΙyε στα.
θη ,κοντά. θά. μποροϋσα.ν, �ιγά. 
σι,γ� �ε τόν χρόνο, νά. άφηναν
α.υτα. τσ. άρχα.ιοελλ ηνικά. κα.τά.λοι-

ά 
' ' ,ι π τους και να. εστεκα.ν μόνο σε

χριστι<α.νικες -έκδηλώσεις. ένε
οί παλιοί wϋ Λα.1..ια..δα,, πώς στάπρώτα χρόνια. δτα.ν ήλθαν, ο[
πρόσφυγες κα.ί εκα.να.ν α.ύτες τίς
γιορτές, πήγ«ινε ό ίδιος ό Δε
σπότης κα.ί τούς εύλογοϋσε. Δεγ
συγεχίστηκε σ.ύτή ή κα..λή συνή
θεια. γιατί ήταν αλλοι κληρικοt
πού μιετέτρεψα.ν τίς εύλογίες της
Έκχλησία.ς σε κατάρες κα.ί άλ
λοι τούς κλείδωσα.γ τlς είκόνες.
Τί άλλη ά.πόδειξη θέλουν γιά
τήν πίστη των άπλών α.ύτών άν
θρώπων ;)

'Εφέτος, πα.ρη•..ιολούθησσ.11 τά
'Αναστενάρια. Γερμανοί νευροφυ
χία.τροι, οί οποίοι, σέ μιά. προσ
πά.θεt'<Χ νά. έξηγήσουν τό cρα.ινό
μενον της άκα.tα.ς των πυροο:χ
s:ών:

1ον. 'Έκαναν ε-νεση σε ενα.'Ι
άπό πυρα6ά.'t'ες μέ σκοπό •ιά τοσ

έντείνουν τούς πιθανούς πόνοΨ
απο τίς όψηλες θερμοκρασίες
των α.•;αμμένων κά.ρ6ουνων. Τό
α.-rοοτέ εσμα, ήταν ψυ,σιολογικό:
Ή ενεση δεν τόν έπηρέα.σε !

2ον'. Με είδικό κινημα.τογρα
cρικό μηχά.νη:μα. δια.πίστωσα.11 δτ 
ό χρόνος της έπα.φης των πο
δ ώ μ' τά. κά.ρ6ουνα είναι 25-
30 δ 'κατα τοϋ δευτερολέπτου.
Παρατήρησαν σχετικά. δτι ή θερ
μοκρασία. πού δέχονται τά. πό-
δια. των ά.vα.στενά.ρηδων είναι
50° \ ,, 450° \ ., \ και οχι που εχουν τα.
κά.ρ6ουνcι. λόγψ της ταχύτητος κι
νήσεως. 

3ον. Με ε1δικό πομπό πού
πρόσδεσαν ,με λευκοπλάστη στά.
πόδι•α. τοϋ πυρc'6άτη, τοϋ εκα.
vα.ν τηλεγκε. αλογρα.ψήμcι.τα. Έ
ξετάισθ χε ετσι κα.ί ή περίπτωσις
νά. είνα.ι έπιληπτικοί οί &,γα,στε
νά.ρηδες. 

4ογ. Κα.ί τελείωσαγ τή μελέ
τη τους με μιά. σειρά. 566 ερω
τήσε-ω11, πού όπέ6α.λα.ν σε ολου�
τούς ά.γα.σ't'ενά.ρηδες. 

Οι Γεprμανοί έπιστήμογες ύπο
σχέθηκα.γ, οτι ,έγτός τοϋ 1978
θά. εχουγ κσ.ταλ ήξει σε συμ1νερά.
σμα.,α.. Βέ6α.ια, όπάρχουν πολλοί,
πού δέν περιμένουν τ'ποτε άπό
τήν επιστημονική ερευνα, τού
τη η όποια.δήποτε άλλη. Είνα.ι,
λέγουγ α.ύτοί, θέμα. πίστεως. Με
ταξύ των τελευταίων, δεν είνα. ,
ά.σψα.λως, ο[ α.νατικοl Μητρο
πολίτες. Για.τ', ll-J.v έπίστε αν
στήν lκδοχή της πίσtεως, θ-:<, έ
φέροντο δια.ψορετ κά. ...

Ο ΧΡΟ ΙQΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξί; 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά ΓραφεΪα τοϋ «Ίλισοϋ», Δρα
γατσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλατ 
Κλαυθμωνος), εΤναι άνοικτά μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα
σκευη 9.30 - 12.30 π μ. Τηλέφ. Γρα
φείων 3246 - 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικην η τραπεζιτικην έπι
ταγην ε!ς την διεύθυνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122,>. Άποστολαi με τρα
πεζιτικάς έντολάς μας δυσκολεύουν 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τείιχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω σvνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπό τό Ταχυδρομεϊον με τήν 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοvνται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους είδοποιήσουν,η· 
νά μας δώσουν τάς διευθίινσεις των 

ΑΘΗΝΩΝ 

Νικ. Δουφεξης, Δαβάκη 30, Καλα
μάκι. Στυλ. Καλός, Κη,φισίας 71. 
� Ιλια Λιβυκού, Πυθιας 9 Άθαv 
Μποίιρας, Μητσαίωv 7. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γεωρ. Ζαχάρης, Πάρ. Φωκίωvος, 
Δράμα. Καλλ. Παπαχαραλάμπους, 
Μελεvίκου 5, Θεσ),νίκη,. Νικ. Μου
ταψίδης, 'Αλεξανδρείας 9, Θεσ)νίκη. 

ΕrΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ Ι·ΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Μιχ. Γαβριηλίδης, Άθηναι 
'Ανδρέας Κνιθάκης, Γλυφάδα. 
'Ισμήνη Νί::rκου, Άθηναι. 
ΊΞλ. Παλσιοδημοπούλου, 'Αθηναι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(με τή σειρά λήψεως) 

Άθαv. Ά6έλλιου Τό 6ιός τοϋ Ά
πολίιτου (ποιήματα), 1976. 

'Αλέκας Δήμου· Ποιήματα, Δεκ. 
1976 

Γιώργου Σάντη1 ΠροσφΟρά 111 
(ποιήματα). Λευκωσία 1977. 

Στυλ. Κατσίκα ΆναφΟρό: στο Λό
γο (ποιήματα) . 'Αθήνα 1 977. 

Μαρίτ.σας Παρασκευα . Πορεία (ποι
ήματα) Άθή.να 1977. 

Άντ. Παπαδάκη Δύο χρόνια με τους 
άνθρώπους ('Ένα σκυλάκι διη
γεϊται). 'Αθήνα: 1 977. 

"Λνvας Πλαί:σα � 'Αντωνοπούλου : 
Ζάκυνθος, ή πολυαγαπημένη,. 'Α
θήνα 1977. 

Σπυρ. Κωνσταντινίδη� «Στα χρώ
ματα της 'Ίριδας». 'Αθήνα 1977. 

Κύπρος Χρυσάνθης. Συμφωνία στον 
άέρα της ένάτης τοϋ Μπετόβεν. 
Λευκωσία 1 977. 

Δρ Εύαγγέλου Σα66οπούλου: Ού
τοπία ,κα.ί πραγματικότης. Πει
ραιευς 1977 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα ( Οκτ. - Δε,κ, 76) 
Ό Κόσμος της Ψuχης ( Ί αν.-Φε6ρ.) 
Ηπειρωτιι-..η Έστία (Ίαν.-Φε6ρ.). 
Κρητική 'Εστία (Φε6ρ. - Μάρτ.) 
Πε,ριοδικό Έλλη,νίδων Βορ. 'Ελλά-

δος (Μάpτ.-Άπρ.) 
Κρίκος (Μάρrr.-Άπρ.) 
ΕπΌπτ,εία (Μάρτ. - Άπρ.) 

Πολιτικό κριτήριο (Μάη,ς) 
Πνευματική Κίιπρος (Μάρτ.-Άπρ ) 
Σταθμοι (Μάιος) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίοίιν ) 
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ΕΛ. ΠΑΛ ΙΟΔΗΜΟΠ Υ .ΟΥ' 

,.,.... 
τήνά.,ψητ-;π'ιc μα.τ ι-�,'Υi; 

ωης, έγ ι.σ. τέ ει Ι ε όν γ ήι 'Ιr:ι'Ι 

Ό ι ή Έλέ'Ι• llι:ι,λσ �δ ;.ιοπο Άο , 
Πρόεδρος επί μακp& ετη τής 
θεοσοψ κης Στοάς «'λλι.υιί>ι», 
6υθΆσαισα. είς θλί! 'Ι δcι. τήι 
σιχή ά:πώ εάν της -:ά. Mt ,η η
cν Έλλάδ Θεοσο ικής 'Εταφ' 
cι.;. Ή είδησ ; της μετ-:1-στάσεώς 
της έξέπλ ξε, δ:6τ λ 'γc; ήμέpε; 

, λ, ζ , . πριν, π ηpη; ωτ κοτητο-, προη 
οpευσεν, ώ- συνήθως, τή: συ ιεδp·
ά::;εω; τ-ς ... τοά;, προ; τ' 'Ι όπο 'α,γ 
μετέδωσ:ν ε ιδ α.:ρcpουσαν όμ.λίαν 
-:ο Κpισ�cι.μουρτ:, ά.π:ι.'ιτωσα κ.;1.-
-:ι:ι,λλήλω; ει; πάσαν cpώτησ:ν 

ΣυλλU'Πού _θ:χ τ' ν ο[κογέ ι: άι 
τη; δ:,χ -:ή ι σι.λ ηpαν ά,πώ) ε::χ.ν 

Ζ η τ ε'ί 'Αλ λ η λ ο γ ρ α φ ί α

Σuvδρομητης του ΙΛΙ ΣΟΥ άπο 
το Τορόντο του Καναδα. ζητε'ί α η

οyραφία μ' vΕλλη α η Ε η ίδα, 
δι' άvταλλαyηv σκέψεων και ίδ�ώv. 

Στα Γραφε'ία του ΙΛΙ ΣΟΥ δίδε
ται προθίιμως ή διεύθυνσις του ξε
vητεμέvο στον Καvαδα. 

Ί διοκτήτης · 'Εκδόσεις «Ίλι
σος» Συν Π Ε, Δραγατσανίου 
6 Έκδοτης - Διευθυντής Κω
στης Ν Μελισσαρ&ποuλος, 
Πλατ Έθvικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθεη. Προϊστάμ Τυπογρα
φείου· Ε Σωτηρόποuλος & 

ια, Κερατσινίου 72, Τ Τ. 
209-Τηλ 5224728. 

Τιμη τεύχους δρχ 30 
Άθηvαι, Μό.ί ς Ίοuvι ς 1977 

ΑΝΤΙΙΊΡΟ ΣΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Άλεξ)πολις: Έλ Γιαννώτας 

Βόλος Γ Κοι•κοu6'ίvος 
Δραuα· Φι . Τζάλλας 
Ζάκυνθος Ν Ταμπα ης 
Ηράκλειοv Λ Κοuvτης 

Θεσσαλοvικη Ίω Στάσας, Άv 
Χρηστίδης 

'1 ωάννιvα Μιχ Πραπίδης 
Καβάλα Κ Παπαγεωργίου 
Κέρκυρα Ά Ά6ραμιδης, Κ Άγιους 
Κομοτιvή '1 ω Σαμοuρκασιδης 
Λαμία Κ Φα ίδας 
Λάρισα· 
Μuτι ή 
Ξάνθη 
Πατραι 
Ρόδος 

Άριστ Σοφίτης 
Άριστ Άρμούvτας 

Είίε πις Ράvος 
Άθ Κοvτοσάκι 

Μ Φωστιέρης 
Συρος Π. Ζαραφωvιτης 
Χαλκίδα Θ Οικονόμου 

αvια Ν Βαρδάκη 
'Αμμόχωστο 'Α δρ Τ σόκκος 
Λεμεσος Άvτώvιο Στu ιαvου 
Λευκωσία: Άχ Ζαοαλ ης 
Πά ος Κ Καθ τζιωτη 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόποu ος 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟ 
Άvτ Σ TU ιανου, Β ιολιοπωλε'ίοv, 

Σαριπόλοu 15, Λε εσός 
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ΖΗΤΟΥΝ Τ ΑΙ 

ΙΑΤΡΟΣ, μέ είδικές γνώσεις διαιτnτι

κnς καί Φυσιοθεραπείας 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Σ αιματικών άσκiισεων 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, έπί των Δnμοσίων 

σεων 
σχε-

Παρα Πρωτοποριακοίί 'Α ν,θρωπισιικοίί Σ τηθμοίί Ύγ,είας 
στο Μαρού-σι, ΙΚQΤΟ προτiiμηση, ιμε Ι. Χ. αύrrσκίνη:το.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜ Α ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΝΑΒΡΥΤΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΠΙΚΗΣ 

Τηλ. 6521560, 659 5381, 8020219 

;ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕlιΚΟΣ 15ΝΑ 

Επικειμέ,νης της έπανεκδόσεως 
της <<Έλληνικης Β ι6λιογpαφίας Έ
ναστάσεως 1821 », παρακαλοϋνται 
δσοι έκ των κ κ. συγγραφέων έξέ
δωσαν άναλόγου περιεχομέ,νου έp
γασίας άπο τοϋ ετος 1 97 4 και έν
τεϋθεν, δπως ταχυδρομήσουν εν 
άντίτuπον είς την δ)νσιν: κ. Σώ
ζοντα Θωμόπουλον-Νεροίχrσοu 3 
- Αθηναι 201, προ.κειμέ,νου να 
πφιληφθοϋν είς την έν άρχη Β ι-
6λιο-γραφίαν. 

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΤΟΥ «/ ΛΙ ΣΟΥ» 

Λόγ(iJ θερινών διακο,πων, το 

προσεχες τεϋχος του «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

θα κυκλοφορήσι;ι δια ΤΟ δίμη.νον 

Σεπτεμβρίου _ Όκτωδρίοu. 



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ ΚΑΓ\Ο ΒΙΒΓ\10 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 έξωφύλλου 

( 'Αποστέλλονται έλεvθε.ρα ταχvδρομικωv τελών) 

'Εγγράψετε νέους σuνδρομnτάς 

Συνδρομη 1977 δρχ. 150 ( έξωτερικοu 6 .00) 

'Όλοι οί. συνδρομηταl έσωτερικοu εχουν δικαίωμα 

νά άγοραζουν τούς τόμους έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριcτίας 1959-1960-1961 

εκαστ-ον πρός δρχ. 160 άντl δρχ. 200 

'Η σvνδρομη του 1977 εΤvαι δρχ. 150 Δια το Έξωτερικο $ 6. 

ΑΙ σvνδρομαί η άντίτιμον 6ι6λiωv να άποστέλλωνται με 

τα uδρομικην η τραπεζιτικην έπιταγην έπ' όvόματι Κωστη Μελισ

σαροποvλοv, Δραγατσανίοv 6, 'Αθήνας 122. *Οχι έπ' όvόμα-τι 

«ΙΛΙΣΟΥ� ·οχι με τραπεζι><ην έντολήν 

1 ίιποις: Ε. Σωτηρόποuλος & Σία, όδ Κ ρατσιvίου 72, Άθηναι 
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