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Τήν ψυχή τό σπαδί 

δέν τήν ι<όβει. 

ή φωτιά δέν τήν καίει. 

τό νερό δέν τήν ύγραίνει. 

ό άέροc δέν τήν Εεραίνει 
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Σ' έκείνοuς που πενθούν 15 
Ή 'Ατραπός του Άποκρι,ψισμοί, 1 50 
Προσέγγισις προς την Πραyματι�ότητα 30 
Ai 6αθύτεραι όψεις της Ζωης 30 
Εiς άναζήτησιν της Σοφίας 50 
Τό Φως της Άσίας 60 
Ή Μετενσάρκωσις 80 
Φώς στήν 'Ατραπό 30 
Στα πόδια τοC Διδσσκαλοu (ι:.ο<.δ 1966) 30 
Στοχασμοi πάνω στή ζωη (Α' συρα) 180 
Στοχασμοi πάνω στη ζωη (Β' σειρα) 180 
'Ελευθερία, άρχη καi τέλος 1 80 
Έκπαιδιυσι καί σημασία ζωης α - 80 δεμ. 130

Στη ΟΙ) ή του Νου 140 

Ή άναγκαιοτητα της άλ�αγι ι 
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Το Σημ�ιωματάριο έιός Μ,.:;� ι 200 
Τα φuσικα δικαιώμα1α τού α.Ο,χ,,, 100 
Άrτοκρuφισμός και Μuοτ•κισμό;; σ'> ,'Ο,δεμ 80 
Μ ελ ε τ ή μ α τ  α άο 90, δcμ. 140 
Εκλσyαι άπο τον Κρισναμούρτι αδ. 9:J, δεμ. 140 

Εισαγωγή στή Θεοσοφία αδ. 1 :)Ο, δεμ. 150 
ΜΗΤ I Σ (Τό 6ι6λίον της σοφίας) δεμ. 150 
Τα 6ήματα της Φιλοσοφίας Α' ά� 100, δεμ_ 140 
Τα 6ήματα της Φιλοσοφίαc Β' 120 

Ό Ί η σ ο ίι ς 80 
Ό Κομήτης (Θ[ατρο ιδεών) 

< Αyνι;)στr,,J Θ::�J> 
Αιώνιος Δειπνος 
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Πcριοδικόν <IΛΙΣΟΣ,>, Τόμοι χαρτόδετοι 1971-76 εκαστv; 130 

'Αποστείλατε το αντίτιμον δια να τα λάβετε ταχυuρομικως. 
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ΜΑΚΑΡΙ0% 

Ή μεγάλη του καρδιά δεν αντεξε 
στης δαροορότηrrας τά ,•ύχια 
καί. νικήθηκε στοϋ Χάρου τα πέτρινα 
πού τόσες φορες άψήφησε άλώνια. 

Κολώνα άλύγιστη ή ϋπαρξή του όρθώθηκε 
στί.ς σκοτεινες δυνάμεις. Θα πνέει 
ελπι&φόρο ανεμο στή γυμνή άγωνία 
τού δρίζοvτα της Κύπρου καl θα κα:ρπίση ... 

Ό ήλιος γονάτισε μπροστα στο μεγαλeιο του. 
'Ορθός επεσε στlς επάλξεις 
καl εγινε θρύλος, κι' εγινε 'Ιστορία 
στον αντίλαλο των αίώνων ... 

Ό ούρανός, ή γη, συθέμελα δονήθηκαν. 
Ό θρηνος τοϋ λαού που όρφάνεψε, 
πέτρωσε. "Εγινεν δρκος, κι' εγινε δράχος 
φοβερός για τήν ελευθερία 1 

Ί'ό πνεύμα του θα έμψυχώνη. Καί. τ' ανθη 
της ένότητας στήσανε γέφυρα 
στο χάσμα που ανοιξε δ χαμός. 
Μεγάλε 'Αμφικτίονα, εγινες ί:δiα 
καl δρόμος για τούς Λαούς. 

ανα Κοντού 
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Η ΕΛΕΥθΕΡΙF\ 

ΚΑΙ το NOHMF\ ΤΗΣ 

Ύπο Σταμέ:λοu ΜΑΚΡΗ 

Όμι:λία στο Περιστu:λιο «Σοφία)) 

1. ΟΙ :λαοι ε,χου.v τη,ν ισ�τορίο: τους και ιύ,πφηφανεύονται γι:' 

αύτήν. ιΚαΙ\Ιέ"ΙΛας λαός qμως δεν αντλεΊ άπ' αύτ,ηv τόσα. διδάιγ:μα
τα, δσCΧΙ ό 'Ελληνικός. 

ΕΊναι ιλίyοι, ol λαlοι 'ΤΤ'ου δηιμιοuργ,ησαν πολι�τισ�μους κι.' έπιζή
σανε 1μιέ)(ipι σήμερα. Κι' αύτο χάιρις ιcτrον ιά1,iθ:ρώπιvο δγιω τους, 
στις άνθ,ρώπιν,ες 1τ1λημιμ,yρίδες τους. 'Evci, ό Έλλιηνιικος η-ταν άινέ
καiθεν ιμι.κρος ,και δεκατιζόταν. Έ.πέιζησε όμως, γιατι ,ον ικαιθοδη,

γοuσε ,ή Ισrφία: και ή ΠΟΙράδοση. Εtναι eκ,,υφλω,,ι,κιες ol ιάlναλαιμ.
'ΤΤ'ές ,ου στiς διαιώνι,ες χιρονιικ•ες δια�ροιμές, που ιά;τ,οτελοίίν στα
θ,μους δχι μ,όl\/ο της δι:κης ,ου Ιστ,φίας, άλλα και της παy1κάσμ.ιας. 
Σαν άντίλαλοι• ψθάνοuν ιμ,έ�ρι σε μας ol θρηνοι ,,ω:ν vι,κημe'ωv ικαι 
ol θριqμοεuτιικες ία,χες των rνιικητων ΆΕλιλήl\/ωV, ισττις Σαλαμ:Ίrv,ες rκαι 
σ-rους Μcφαθωνες. ΟΙ 'Έλ,λιφες στάθ:ηκαν φιpόry,μ1ατα, ΦΡ�Υ

ιματα
άτt1Μ.πισίιας, 11οίί άσιιατι.κοίί iκατακλVιΟίμοίί, σ' έ1Τοχε,ς μάλιστα :που 
ol ,σηιμερινοi ,μ,εγό:Jλοι ·άνό:Ιδευαν ισ:τσ. σ�κοτάδια της τότε άγ,ελαίας 
τους ζωης. 'Αλiλσ. ικι' ή Βυζαvτιl\/η έ.ποχή,, ,εΤνιαι εινας αλ,λος σταθμος
πολιτισ�μοu, γιατι χάρις σ' ,αuτη,ν yοrνιιμσπ,οι,ήθηκαιν σ,η Δύση "Τ1α 
σπ�ριματ1α τ,ης άναγενvή;σεως, rτrou rττάνω της iθ ε 1μ ιε λ ι ώ θ η ΙΚ α ν
Τ ,α 'Ο CXI θ ,Ρ α Τ Ο U Ο' η �μ, ε :Ρ ιι V Ο U 1Τ Ο V\ ι τ ι Ο" μ Ο U'. 

Τηιν 'Τlέτοια \.στορία 1<:α,ι παιράδαιη, που Θζησε ή φυλtή �μας, 
άνιΟJζωπύρωσαν ϋ,στερα αl άιρματολοι κι' οί κ1λέ!φτ•ες, το :κ:ρl.lφο Σχο
λειό, ό Ρήγας ΦεραίΌς, το Φανάρι ικι' 1)\ Φιιλιικ,οί, τη;v ι:ιττοχη που 
το "6θνος ηταv λvγισ,μένο ικάτω ΙQΠ'Ο τ,ο ζυγο των Τ.οί.\ρκωv, ικι' 
ετισι άναψε ή �pιι<α:yια τ·οCι '21 πτου και γι' αύτη,ν δί1και1α ύ.πφη
ψανεύοrνται ιοl Πανέλληv,ες γιατι πάντΟΤΙε «σαν την 1CJ1Πίθα χωιμέv,η 
στη στάχτη, έικ,ρvοόταvε για ιμας λωτφιώ>. !Και ή �,τrίθα ά11 έλαμ.
ψε ικαι ΤΌΤΕ (Κ;αι φώτισε ΤΟ rπ&ν. Κα,ι 1κρότη'σε ΤΙ{) κα;ριaφ•ίιλι, ι1φό
τησ,ε ικαι ιό ιιφότος του ·ορόντη.ξε πταντοίί στον Κόcημο για να ξ,ε
προοάλ,λει, σw Θεοφάνια, δλόφωιτη ή έλωθερία, ογ0Jλιμi,νη1 άιπ·' τα 
,κ·όκκαλα τωrν 'Ελλήνων. 

'Arr' τα :κ1άκικαλα των Έιλλή,νων ικαι άπ' την ψυ.�η 1ir\ς Έλλά 
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δας 6yαίλιμΘVη ή έλεuθε,ρία πηψπάτ,ησε ιπάλι, άπ' των Ψαρρων την 
όλόμαι..,φη ράχη, στις ψηλάκQρμες :κορψες των Πίνδων στο '40. 

ΕΤιναι ίδια 'Πάντοτε ή Έλευθφία ιμ1ας, άλαψροίσ,κιωτη, -που 
Π1ειpπατεί' άvάιμεσά ιμας, γ ια να ζωντανεύε ι τους -πόθους ιμας, -πό-
6οuς αίώνων, -πόθους yεινεων 01ί1ματόαρε,κτωι1. 

2. 'Ατενίζοντας σήμ,ερα την έιλεuθερ·α, όλόψωτη 1μ-π1ροστά ,μσς,
σαν ιμ ι ,α ,πρα:y�μαηκότ,ητα Π'Ου τη ζουμε, -πρέ-πει οί ανθρωποι, δλοι 

ο1 ανθρω-ποι vα σuγκεντρώ,οuμε την 'Προσοχή μας και δι'α!ρ<ως, 
CT'l'f'IV ένατένισ,η ικαι πταραψύλ01ξή της, γ ιατι ή 6ια, έσωτε,ριικ,η κ ι ' 
έξωτερι1κή, πcφαμονεύει στην κάθε στιγψή, γ ια να γ,ράψε ι εναν και-
1Όύpιο ,πcηραλογι01μο της 'Ιστορίας, της 'Π'<Χγικά01μιας η 'Και τ,ης δ ι� 
ι1<.ης μας. 

Ή ίσ,τορικη διαδρφη των Πανελλήνων γ ια την ,κατάκτησ,η της 
έλεuθερί'ας τους, δείχ:νει -πώς ή ψuλή .μας ,μεγαλούργησε δταv οί αν

θρω-ποί της, ολο ι τους ιμαζι ικαι ό καΘένας χ�ριστά, 6ιώσανε τη, 
έ.λεuθφία 'Π' rp ω τ α ,μ έ σ α τ ο u ς, στις ώρισιμ0 1ες ίστορι,κες
στιy,μές Τότε μόνον μπόρεσα,\, vα νιώσουν βαθ ια τη ζεστασια του 
ηλιοu ικαι της άyόm,ης των συνανθρώπων -rους. Αύτη τη ζω-τια1σιά, 
v ιώσανε •και οί ανθρωΤ11οι του '21, -πaυ μειθύστηκ<ΧΙV άπό το κρασί 
του και -ποδηγετημένοι άπ' τις ώρι �ψένιες ,μ,ορψές 'T'OU, ιμορφες ήθι
�ης ,ποιότητας :και ή,θ ικης αύτονομίας, ούσιώσαvε στ,ιν ϋπcφξή τους 
11η,ν ήθικη vqμο-rέλεια, την όποία ιμ1ετάτρεψαν σε ό:νθρώrπι•,1η δράση 
για να ξεχuθοCιν, σ�πάζοντας τις άλuσίδες μιας τε11ρα<οοιόχρο
νης δοuλείας. 

ΕΤναι ό .λόγος 'Π'ΟU ή ικιριψ,μένη Ο"Π'ίθα των Π(Χ\,!ελλήνων εγινε 
φλόγα, στο ικά:θε τους ξεσήκωμα, στις ψωτειvες ίστορικες στ ιγιμες 
της Πο:'-nρίδας ιμας. Είναι ό λόγος ,του βρίΚJJκεrται 1μέσα ,μ,ας, Μέσα
στο .κάθε υΕ.λ,ληνα, άλλα ικαι στον κάθε ανθρωπο των ίστορ ,κ,ων 
στιΥiμων ... 

Πιστεύοl,\με στην έiμφυτη ήθικη ,..,,aμοτέλεια της άνθρώΊΤινης κcφ
διας, μ,ε συνέπτεια τις έπιλογες 1TOU κάνει ό ανθρωΊΤος στις ίστορι
κές ταυ στιγμές, β ιώνοντας ,με διαχ:ροvιικη άντικειμεν,κότητα τίς 
άξίες ΠiGU όδηγουν σττην cφετή, τις ήθικες ό:ξ ες, ιμε συ .. ι στQJμένη 
τους την άξία της έλε,uθε,ρίιας. 

Πολλα γ,ράψτηκο:v και γ1ράφονται για την έ.λεvθερία και ΤΟ 
νόημά της, άπ' τους Π'ιΟ μ,εγάλους στοχαστες και φιιλοσόψους, μέ
χρι και τους έορταστικους άμι:λητές. Άλλο. Π'pέΊΤει την έ.λεvθερ:α 
γενικά, και την πολιτιικη έιλεvθερία να ιέξετάζοι .. ψε οχι σαι κάτι 
εξω άπο ,μας, εξω άπ' την ίίπαρξή ,μας. ΝΕξω αιrο μας δεν ιμπο
ροCιμε και δε γίνεται ινα σuλλάJβοl,\μιε το νόημα της έλεvθερίας. 
Π:ρέΊΤει πάντοτε την έλεuθφία Ι\α τη 6λέ-ποιψε σαν κάτ ι που πρα-

ματώvεmι τι;ρωτα στην 1:σωτερ1κή ,μας διάστα.ση, στο βάθος του 
έαυτοΟ μας, γ ι ατι οί ο.νθρωΠΙ()ι γίνcqμε η γινόμαστε δοCι οι η ε.)εύ
θε,ροι έξ αίτίας ιμ,ας. Ό έαυrός ,μας στάθηι<ε rπρωτος ύπεύθv,·ος γ,α 
,ηιν κάθε δούλωσή •μας. Ό ανθρωπος. Αύτος εΤναι που χαλκεύει τις 
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άλuσ,ί�δες για ΤΟν' 'ίδιο του 1i0V εαυrrό. Άπ' Π)iV '"Qμ,ηρικ1\ έ.,rοχή, το 
<�δούλ•ει,ον ήμια;ρ», ,ηταν ,ή κάθε μέJρα των ά\Αθρώπων, γιαrrι ο1 άν
θρωποι δεν γaνινιωνται, :κι' ας λένε, έλ,ε,ύθεροι. Άm:ο τότ,ε rπou γεΝ
vιωνται μ•οιάζουιν ιμε τους αλv,σοδειμrένοuς δοοψιώτες του Πλατωνι
κοίί Σπηλαίου, που ,($λέ1rοuν μό1r·ο τiς σκιές τους. 'Όπου δ.μως 
uπά;ρχει1 01κια ύπάρχει 1και ·φως rΚαι πρέrπ.ει, οι άνθρωποι δοο�μωτες,
να σπrά!ζοu11 τ;l,ς αλυσίδες τους, να ξ.εχύνονται εξω, ρττ,ο ψώς, ικαι να
άγωνίrζονται την ιώiθε ,μιέρα Ι\Ια ,ιφατη;θοίίv σ' αυτό, ΙΟ'Το χωρο της
έλευθερίας. Γιατι Ο'Την ι1<άlθε ,μΘpα: 1μ;πqροίίιν να δοuλωθοίίv. ΕΤναι ή 
δούλωσ,η στον έα uτό τους καi σl'α "Πάθηr τrοuς. ΕΤν1αι ή δούλωση . στα

ί,λιστιικό: ,και Τ-ΕΧΙ\ΙΟΚipαΤι,κό: διανοίγματα ϊϊης σ,ημεριν.ης έποχη-ς. Και
ή δούλωση αίιτη φέρνει ,σ,ό:v συνέr1τ.εια 'Πάiνrτιοτ;ε τηιν rrrολιτικη, δού
λω,σιη, σε ά:γωνιστ11κ.ες έποχές. 'Η πολιηκ,η δούλωση, 1και ή CC\ΑΕ.λω
θφία τω·,• ,κοινωνιών ικαι των J\αων, ειρ:χ:εται ισε στιιy,μες ΠΌυ οι άν
�pω'Π'οι έχουν χό:ισει τη διrκή •1-οv.ς, τ,ην eσωτερικη έλευθερία τους. 
'Όπως δε ή έ.σω-ϊ'εpικη έλεuθερία βιώνεται άπ' τον <Χ1ι'βρωπο, �σλ 
λι,φγει,αι και ικατακ.ηέται, έτσι και ή 'Παλιrπκη έλεuθε,p:ία 6ιώvεται
τηρωτα άπ' τους λαούς, καλλι,φγ,εί'ται .και μετα κατακ.τιέται,, δ.ε δω
ρ',ζεται. Κατακτι,έτα\ σ-τις ώρι,σ,μ,ένε.ς στrιγ�μΘς τη,ς: ι\,στορίας, στι
Ύlμες lστQρικης 16ίας, γιατι ,στις στιγ,μ.ες αίιτες ·0ιρί011<ιεται πάντοτε
ή Ιστοpι11<ιη σvνείιδησ,η rττου 1καθοδηγ.εί' τις κοινωvί·ες ΙΚΚΧΙ τους �αούς, 
τους ώριιμακ,,μένe>uς ψυχικα J\αούς, στην κατάιΚ'Τησ.η τ,ης, έλευθφίας 
τους. Κι.' ψιμό:ιζουν οί λαοί, όταν ή έlσωτ,ε:ρι:κ,η ελευθερία, χάiρι·ς 

σ,την ήθι,κη νσιμ,οτ,έ.λεια, η\ιν �μ,φυτη σί·Ον άιlθρωπο, ένεργοποι•ε7 και

ιJμψυχώνει τιην άν,θρώπινη δράισ,η:.
Τότε δημ ιοφyει'Τ'CΙ!( μ,ι,ό: ένιαία (ΚΟι'νω'fικ,η οούλ,η;ση έλεuθειρί�ς, 

ή οποία καrrε,uιθύνο την άνθpώ'Πιν:η διράσ�η στην ικατάιΚϊϊησ;η της πολι
τικ:ης 1έλευθειρίας η στη διατήρηση, άλώ.61γrης τ�ης καταικιτηιμέν.η,ς 
ηδη1 έλευθφίας.

"Ε;τσι έγ1ναν ·ΟΙ Μαραθώι,(ες ίΚαι οί ΣαV\αιμ·ί'ν.ες. "'ΕΤΙσι ικαι τό: 
Μωαλόγγια και τα '21 και οί ΠίΜδοι. 

ΟΙ Πανέ:λV\ηνες διαJσ.χί01αl\lε τις 'Πύλες τ,c�ν πιε,ηρωμ•ένων τους, 
που αι οι§α'ν ι1ους cψίζοvτ�ες ϊϊη·ς tλεrυθφίας τους, όταν ξεικ.ίνησαν 
άπτο μέlσα τους. 'Όταν :και άφοίί ικατάκτ,ησαίV τ·ην έισωτ,φ!ίκ•ή τους, 
τιη,v uπαρξιαική τους .tλεuθφία, γιατι τότε ,,ους rΚατάλα,οε διάιπυΙΡη 
11 δίψα για την έθνική τους έλευθερία. Ή ,έλ,ευθε,ρία τ:οίί Θθ�Λοuς, 
τοίί κόJθε εθνοuς, άρχίζει 1με τr�v έσωwριικ•η έif\,εuθsρία των ιπολι
τ,ωv 'TOΙJi, γι1ατι ιμέ.υα σ' αίι-rηΙV •μό ο εΤναι, Θφt:κτη ή Ιέiθνι•ι<ιη έ;λ,εvβερία.
Αίιτο εΤναι ΤΟ τηρογονικ.ο δίδαγιμα γι,cχ ;μας, πrcu Ιδί 1καια rπιαρ:χδει�,μα
τ.ίi;ει ΤΙΟυς .ΊΕλληνες, ικαι αίιτο εΤναι ΤΟ άλιηθινο νόημα της έλεv
θερίας. 

Ε'ίιθε, όλοι οί αν.θιρωποι, να παραιδειγιμα-τ-ίζον,ται άπό τους Παν
έλ1λην-ες των ίστqρι,κων σηγμω1 ικαι Ι\Ια. ικατα�κ.τοίί,ν την ύπcr,ρ�ξ ακή 
τους έλωθφίια στις άγωνισιτtι'<ιές, στι1ς l101τορ1ικ,ες δ 1 κιές τ:ους στιιγιμ.ές.

Κι-' οί ίστορικ,ες σιτιγ,μες εΤναι ίΚαι 1μrmι:,οστά. Ξανάιρχσ,'Ται. Κι' 
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οταν ξανόρχονται, όλοι οί ανθρωποι πρέπει να γίνονται Πρ<ψηθεί'ς, 
Τιτάνες της δικης τους έλευθερίας '<αι να άyω\•ίζονται, στ,ην ιΚάθε 
μ,έιρα γι' αύτην �μέχρις στου λvτρωθουν όiπο τα Πρcψηθεϊικά, τα ύλι
σ,-ικά τους δε:σ�μά, γιατι εΤ'σι μό·ιον όρθώvοvται στα πόδια τους, 
στις ,�ρίσιιμες, στις άγωνιστες στιγμες και συναιν-rουν τη ,μο:ρΟJ 
ΤΟLΙς, γί,νονται αvθρωπ�οι, Κι' οταν αύτοι γίνονται ανθρωποι όρθώ
νεται 'Και ΤΟ εθ,ος τους, γιατι τα π,επ,ρωμένα των ά\ι{\ρώπωv CΤ1L\μ
πίπτουν ,με τα πεπ,ρωμένα των έθνων ικαi ή ιμοΪΙρα 'ΤΟVς εΤναι και 
ιi ,μιοί'fΧΧ των πατρίδων τους. 01 πατρίδες σώνονται δταν και οί 
ά.ιθρωποί τους σώνονται. Γίνονται α,θρωποι. 'Ε-πειδη δε οί ανθρω
ποι γίνονται ανθρωποι σ' δσο οαθμο ε ,ναι ΙΖJλε.ύθφοι, ετσι και οί 
πατ�ρί'δες, -τα εθνη και δ κόσ,μ,ο όλόκ�ληιρος yί ονται Vνεύθεροι στ-ο

6α�μο rTT'OU ,και τα ατοιμα -της παψίδας, τηc έιθνότητας ,και του κό
Ο)μοu εΤvαι έλεuθεfΧΧ, 

Ό τ6λευταί'ος τουτος λόγος οίισιώ"1ει κα1 το ϋψι.στ-ο ήθικο αΠ

τημd του Τε�κτονισψου, ό όποιος έιπιδιώκει σε παγκάοψια ,κλίιμακα, 
ό άνθρωπος, ο: έξανθρωπισθεί', να wοκτή,σ,ει τη ύπΟipξιακή του 
έλεuθε.ρεία, που εΤ.,αι 'ΤΤ'pΟϋΠ1όθεση της έJλευθφίας των πατρίδων και 
των έiθνων. Και πρέrοει να γίνει πίστ-η, όχι ιμόνο σε ιμας wJ..o: σε 
ολ·οuς τους άνθρώποuς, δτι Τε:κτονιQϊμος θα 111εί' �μια παγικό<Jiμια 
6ούληση έλωθφίας, ,ΠΟU δταν έπι,κρατήσει, τότε ,μ,έσα άπο τα χα
λάiσιματ-α του π,ε�ι:nσψlJ.,οu κάσψοu θα άναδvθεί' ενας καινούργιος 
1κ601μος, ο .κάσ�μος της άγόmης, -της άλήθειας ι'<αι της t:Jίρήνης. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Το βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση, αναθεωρημένη, ΣΕΛΙ ΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 150 

Είς τα γραφ ία του I ΙΣΟΥ 

' ποστε'λατε ταχ) χήν έπ ταγήν δ ά vά το λάβετε 
ταχυδρομ χώς ε ς τήv δ εύθυνσ v πο' θά άναγρά
ψε�ε εις τήν επιταγήν. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΗΤΙΚΗΝ 

ΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Πρόοδος - 'Εξέλιξις 

Άπο τότε που άρχισαν να έπι
κρατουν αί ύλοκρατικαi άντιλήψεις 
και ο1 «φιλόσοφοι» επλασαν διανο
ητικα κατασκευάσματα καi «συστή
ματω>, άρχισαν ο1 άνθρωποι να δ
μιλουν πολυ π·ερι <<Προόδου», την 
δποίαν, έν τη άγνοίςχ των, έσύγχυ
σαν με την «Έξέλιξιν» Έαν δεν 
χαραχθουν σαφη δρια καi δεν δια
σταλη καθαρα ή διαφορα μεταξu 
των δύο τούτων όρων, θα πελαγο
δρομουμεν. 

Ή <<Πρόοδος» εΤναι άρρήκτως 
συνυφασμένη με τεχνι.κας κατακτη
σε ις με -ύλικην εύηrμερίαν, γενικώς 
μέ ό, ΤΙ καθιστςι τον ύλικον ο ίον ά
νετώτερον ικαi πλέον ύποφερτόν. 01 
σιδηρόδρομοι, τα άεροπλάνα, τα 
αύτοκίνη,τα, τα ραδιόφωνα, αί τη
λεοράσεις κ.τ.δ. •εΤναι άναμφισοήτη
τα τ�κμήρια οιοτικης προόδου, εΤναι 
δμως άποτέλεσμα διανοητικών καί 
συνήθων (κατωτέρων) πνευματικων 
κατακτήσεων του έρευνητου άνθρώ
που. Χωρις να θέλωμεν να μειώσω
μεν τον θαυμασμόν μας άπέναντι 
των τοιούτων έπιτευγμάτων, τα δ
ποία κατώρθωσαν να μεταοάλουν 
άρδην ΤΟ οιοτικον έπίπεδον του «πο
λιτισμένου» άνθρώπου, όφείλομεν να

περιορίσωμεν κατα πολu τα πρα
γματικα κέρδη των τοιούτων κατα
κτήσεων που μας κάνουν να ύπερη
φανευώμεθα τόσον δια την τερα
στίαν πρόοδον των τελευταίων δύο 
αίώνων και να σκεφθώμεν ότι οί άν
θρωποι, παρα ταυτα, εγιναν πλέον 
πολυάσχολοι, μη έξευρίσκοντες χρό
νον για να έπιδοθουν είς καθαρως 
πνευματικα ζητήματα, πλέον έγω
κεντρικοί, περισσότερον πλεονέκται 
καί άδιάφοροι δια τον συνάνθρωπόν 
των. 'Αποτέλεσμα, ή διάκρισις, ή 

•Υπο Πέτpοu ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ

χωριστικότης, δ άνταγωνισμός, oi 
πόλεμοι, οί δποίοι, όταν δεν ξεκι
νουν άπο ίδεολογικα αίτια καί δεν 
άποολέπουν είς την έγκαθίδρυσιν μι
ας νέας κοινωνίας πραγματικα άν
θρωπίνηις, ,καταντοΟν μάστιγες και 
καταστροφείς της τόσον ποθη,της 
είρήνης και yαλήνη,ς των άνθρωπί
νων ψυχών. 

'Αντιθέτως, ή «'Εξέλιξις» πρέπει 
να νοηται άπο πνευμαηκης άπόψε
ως, άπο τα άνδραyαθήματα έκείνα 
του άνθρωπίνου πνεύματος καi του 
Νου, είς τα δποία εφθασαν ο1 προ
γενέστεροί μας έκλ�τοί, εστω και 
χωρ1ς οιολί�, χωρις ήλεκτρικον φω
τισμον καί κεντρικην θέρμανσιν. 01 
άνθρωποι έκείνοι - τους δποίους 
καλουμεν Σοφοuς καί Άyίους -
δεν διέθετον καμμίαν άπο τας ση
μερινας άνέσεις καi εύμάρειαν· έν 
τούτοις, άκολουθουντες την άπλην 
δδον του πνεύματος καί μη ύπηρε
τουντες συνεχώς τας άδυναμίας του 
σώματος καi της κατωτέρας ψυχης, 
με τας δποίας άποκλεισηκα σχεδον 
σήμερον ασχολούμεθα, κατήγαyον 
πνευματικους θριάμοους καί δια των 
λόγων των έφώτισαν την οiκουμένη ,ν, 
τα δε εργα των καi αί πράξεις των 
πρέ,rει · να εΤναι ύπόδειγμα δι' ή
μ&ς τους νεωτέρους. 

01 άνθρωποι αύτοi δεν ήσχολή
θη,σαν με την πρόοδον δια να κα
ταστήσουν τον οίaν των άνετώτερον, 
άλλ' αντιθέτως, περιώρισαν τας ύλι
κας άνάγκας των, δια να είίρουν 
τον χρόνον να έξελίξουν ΤΟ 
πνευμα των, κα; τουτο, οχι δια να

άποκτήσουν άσυνήθεις δυνάμεις που 
να τauς ,καταστήσουν ύπερτέρους 
των δμοίων των, οuτε δια να διευ
ρύνουν ΤΟ 'Εγώ των, και με τουτο 
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vά άποχωρισθουv απο τούς άλλους 
ανθρώπους. Ή μόνη φιλοδοξια των 
ητο ή αυτοκαλλιέργεια, ή αύτογvω
σια, ή ευδαιμοvια ι<αι έv συvεχειq: 
ή αvατασις, δια της πvευματικης τωv 
εξελιξέως και δια της άπεραvτου 
άγαπης τωv, δλωv τωv συvαvθρω
πωv τωv είς σφα'ιρας εύδαιμοvίας 
και μακαριότητος 

'Εκπλήττεται κανεις άvαδιφωv τά 
εργα τωv φωτισμένων αύτωv άvδρωv 
και παρα6άλλωv αύτά με τα σημε
ριvα φιλοσοφικά συστήματα. Έξ έ
κειvωv άπορρέει ή πvευματικη είρή
vη, έκ των νεωτέρων ή έπανάστασις 
και ό διχασμός Έάv ξεφυλλίσωμεv 
π χ. το εργοv του 'Ιωάννου της 
Κλιμακος, θά διαπιστώσωμεv δτι έκ 
τωv 30 βαθμίδων της πvευματικης 
του άγωγης αί 29 άσχολουvται με 
θέματα, τά όποΊα θεωρουμεv σήμε
ρον πολύ άπλα και αύτοvόητα, χω
ι:;ις vά εχωμεv την δύναμιν, εστω 
και τηv πρώτην 6αθμίδα να έ Φ α ρ
μ ό σ ω μ ε v. Μετά την τήρησιv 
και ασκησιv των 29 τούτων βαθμί
δων, επεται ή 30η πcύ εΤvαι ή φώ
τισις και ή εvωσις μετα τού θείοJ. 

Θά ητο βεβαίως ούτοπία και ά
ναχροvισμος το vα καταργήσωμεv 
τά σύγχρονα μέσα διαβιώσεως και 
τας άvέσεις πού μδ:ς παρέχει ή Τε
χνολογία. Ήμπορουμεv δμως να πε
ριορίσωμcv τας άvαγκας μας είς 
λογικα δρια και vα άφιερώσωμεv 
μέρος του χρόνου και της δραστηρι
ότητός μας είς πvευματικωτέρας ά
σχολίας Οίίτε το ραδιόφωνον, οίί
τε ή τηλεόρασις βλάπτουν 'Αρκει να 
έπιλέγωμεν έκεΊvα τα προγράμματα 
τrού συvτελουv είς τηv ψυχαγωγίαv 
μας ύπο τηv έποικοδομητικηv εv
vοιαv καi είς την πνευματικήν μας 
άvωτέρευσιv. 

Το σωμα μας εΤvαι και αύτο εvα 
έκ των συστατικωv μας φορέων του 
πνεύματος και εχει, δπως και αί 
άλλαι μας ύποστάσεις, δικαιώματα 
να τραφη, vα διατηρη,θη καθαροv και 
έv ύγείq:. Ή τροφη δμως πρέπει να 
εΤvαι λιτή, τα λουτρα δέv ύπάρχει 
λόγος να μδ:ς άπορροφοuv χρόvοv 
δι' έπαvαλήψεως αύτωv δις και τρις 
της ήμέρας. �σσοv δια τηv ύγείαν 
δέv πρέπει το σωμα μας vα συμπε-

ριφέρεται σαν εvα κακομαθημένο 
παιδι κα: διά διαφόρους λόγους, vα 
μδ:ς ταλαιπωρr:� μέ καθε ειδους κα
κοδιαθεσιες,, εις τας όποιας αποδιδο
μεv μεγαλην σημασιαv, και άvαζη
τοΟμεv κάθε λιγο τον ίατροv και 
τα φαρμακα Πρέπει, μέ αλλας λέ
ξεις, ό Νους vά κατεuθύvη τας λει
τουργίας του σώματος και να το 
χειριζώμεθα κατα τρόπον ώστε vα 
μη γίνεται ή αίτία vά πολυασχολού
μεθα μέ αύτό. 

Ή σημαvτικωτέρα υγιειvη εΤvαι ή 
καλλιέργεια του ψυχικου μας κό
σμου, ή άvάτασις της πvευματικης 
μας άρχης και ό φωτισμος τοΟ Νου. 
Προ πάντων δμως, ή δημιουργικη 
δρδ:σις και αποδοτικότης έπι τοΟ 
πεδίου της άγάπης και της πvευμα
τικότη,τος ΈκεΊvος πού άσχολεΊται 
είλικριvως και άποδοτικως με την 
πνευματικότητα, δεv έχει καιροv δια
θέσιμοv διά v' άσθεvήση θα ελεγα, 
οίίτε και να πεθάvη Οί περισσότεροι 
αvθρωποι τηc σημεριvης κοινωνίας 
εΤvαι διαρκώς άσθεvεΊς και μισοπε
θαμένοι, ακριβως διότι τοv χρόνον 
των τοv χρη.σιμοποιοΟv δια τηv ύ
πέρμετροv περιποίησιv του σώμα
τος, δια την άπόκτησιv ύλικωv άπο
λαβωv, δια τηv συσσώρευσιv πλού
του και διαβιοΟv ζωηv πλήρη άπο
λαύσεωv, διασκεδάσεων και σπατά
λης χρόνου. Ή διατροφή τωv γίνε
ται δσ(�) το δυvατοv περισσότερον 
άvτιφυσικη και παρατηρε'ιται κατά
χρησις είς έδέσματα και ογκοv, είς 
κρέατα και αλκοολοΟχα ποτά, είς 
το κάπνισμα κ ο κ. Δισ τοΟτο, δσοv 
ή 'Ι ατρικη και ή Φαρμακολογία 
περισσότερον προοδεύουv, τόσον τα 
�οσοκομεϊσ πολλαπλασιάζονται και 
ούδέποτε έπαρκοΟv δια τηv κάλυψιv 
των άvαγκωv των άσθενωv Διότι, 
με τον άvτιφυσικοv βίον που διάγο
μεv,. μέ τηv κενότητα είς ίδαvικα 
και το άρyόσχολοv, και μέ την συvε
χη άεικιvησίαν προς κατάκτησιv μη
δαμιvης άξίας πραγμάτων, ό όρyα
vισμος παρασύρεται είς τηv άταξι
αv, την άvαρχίαv και το άvικαvc>ποί
ητοv της ψυχης κα; του πνεύματος 
'Ελλείπει ή καθοδήγησις τοΟ Νου 
και το άρμα του άvθρώπου βαδίζει 
άτάκτως και άσκόπως. 
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Με την πρώτην δuσφορίαν που 
αίσθανόμεθα - εϊτε τοuτο εΤναι κε
φαλαλγία, είτε δυσπεψία,. είτε άνο
ρεξία, είτε άύπνία - προστρέχομεν 
εiς τόν ίατρόν, δ δποίος μας χο
ρηγϊί παντοειδη φάρμακα - προι
όντα άντιφuσικά της χη,μικης 6ιομη
χανίας - τα δποια διαφημίζονται 
ώς θαυματουργά και άνευ παρενερ
γειων, δια των δποίων δμως καi δια 
της σuχνης χρήσεως καi καταχρή
σεως, προκαλοιιμεν πραγματικάς νό
σους,, αί δποιαι, δια να ίαθουν, χρει
άζονται άλλα φάρμακα, και δ φαυ
λος Κiίικλος συνεχίζεται. 

Δια του άντιφuσι.κου 6ίοu, τον 
όποιον διάγομεν, ή ψυχή μας εχει 
άφηνιάσει, τό σωμα μας εύρίσκεται 
είς άτακτον διέγερσιν (κάθε όργα
νον καi κάθε κύτταρον εΤναι έν έξε
γέρσει), τό δε πνευμα εχει έγκλω-
6ισθη και άδuνατει να καθοδηιγήστ:� 
τό άρμα. Καi δμωc;.,. χαρακτηρίζο
μεν την άτακτον αύτην κατάστασιν 
ώς φuσικόν έπακόλοuθον τη,ς «προό
δου» της νεωτέρας ,κοινωνίας. 

Τό άποτέλεσμα ·λων αύτων έ,κ
δηλουται με την μορφην του π ό
ν ο u, τόσον έπι του σωματικου, δ
σον και έπι του ψuχικου μας ΕΤναι, 
δια συναισθημάτων άνικανοποιήσε
ως, άναρχίας, έπαναστάσεως,, με
λαγχολίας και παθητικότη,τος. Πρέ
πει να προσέξωμεν τον πόνον, διότι 
εΤναι μεν δ «κώδων κινδύνου», που 
προμηνύει την νόσον γενικως, άλλα 
ήμπορει να άποτελέστ:1 και το φάρ
μακον δια την θερατττείαν. Πολλά 
παραδείγματα εχομεν άνθρώπων, οί 
όποιοι δια του πόνου και της δοκι
μασίας άνένηψαν και ήκολοίιθησαν 
την δδόν της άνωτερείισεως Εύτuχέ
στεροι δμως εΤναι έ,κεiνοι, οί όποιοι 
δεν έχρειάσθησαν την μαστίγωσιν 
αύτην έκ μέρους του μοιραίου κα1 
δλως φυσικά έστράφησαν προς τα 
άνω, πρός την δλοκλήρωσιν της 
πνεuματικότητος. 

Είς παρωχημένας έποχάς, ή προ
σοχη των άνθρώπων σuνεκεντρουτο 
είς την καλλιέργειαν του πνεύματος, 
της ψuχης ,καi του σώματος με πα
ραδειγματικην άρμονίαν. Άπο της 
'Αναγεννήσεως και πέραν, το ένδια
φέρον ένετοπίσθη εtς το στήθος .-

καρδίαν: τό Κάλλος και ΤΟ Ώραι
ον έγένοντο θρησικεία. Σήμερα, δ
λον τό {νδιαφέρον των άνGρώπων 
σuγκεντρουτα•, είς άπαράδεκτον 6α
θμόν, · είς τόν στόμαχον, το ύπογά
στριον καi τά πόδια (ποδόσφαιρον). 
Πότε θα παροuσιασθ6 άνάκαμψις, 
καi δ άνθρωπος θα θελήστ:� να γί
ντ:1 άνθρωπος,, και δχι παραφθορά 
ζώου; Διότι καi δ σκύλος άκόμη, 
παρουσιάζει αίσθήματα σε6ασμου 
και εύγνωμοσίινης προς τόν κίιριόν 
του, ένί,;, δ άνθρωπος της σήμερον 
οϋτε αύτό έ,κδηλώνει προς .κάτι άνώ
τερον αύτοu καi οίίτε καν τό άνα
γνωρίζει. 

* 

'Αφου ένδιετρίψαμεν άρκετά είς 
την «Πρόοδον», εΤναι καιρος να ά
σχοληθωμεν δι' όλίγων και με την 
ψuχικην και πνευματικην «Έξέλιξιν». 
Ή λέξις εΤναι έτvμολογικως ένδια
φέροuσα, διότι πφικλείει ώς σuνθε
τικόν την λέξιν έλίσσω και ελιξ, 
και έπ' αύτου δέον να δώσωμεν προ
σοχήν. 

Ένί,;, ή ύλικη πρόοδος εΤναι γραμ
μική, άναπτίισσεται δηλαδη κατ' εύ
θειαν γραμμήν, ή έξέλιξις παρουσι
άζει είτε κuκλικην μορφήν, είτε έλ
λειπτικήν, είτε σπειροειδή. Και δια 
μεν τα μακροσκο'Πικά γεγονότα φαί
νεται να έπι·κρατ6 δ νόμος του Κύ
κλου (4 l.ποχαί, 4 φάσεις της σε
λήνης κ.κ.), ένc';> δια τα πνευματικά 
ζητήματα άκολοuθειται είτε δ νό
μος της έλλείψεως, είτε δ νόμος της 
ελι·κος. 

Και ή μεν εννοια της έλλείψεως 
άκολοuθειτο.ι άπο την ΘεοσΟφικην 
διδασκαλίαν, ή δε εννοια της σπεί
ρας &τrο .των διδασκαλιων της ν Απω 
'Ανατολ1'jς. Ε!ς άμφοτέρας τάς 'ΤΤ'Ε
ριπτώσεις προ6λέπονται περίοδοι 
άνελίξεως (evolution) και ένελί
ξεως (involution) περίοδοι ε!σπνο
ης καi έκπνοης,, σvστολης και δια
στολής της καρδίας, σvyΚ'Εντρώσεως 
και έκτινάξεως. 

Τό θέμα της έξελίξιως εΤναι, με
ταφuσικως έξεταζόμενον, ,τολυ 6α
θυ καi δuσνόητον δια της συνήθους 
λογικής του άνθρώποu, δεν παύει 
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έv τούτοις ν' άποτελ�;i 6ασικον στοι
χείον διαλοyισμου δια τα προηγμέ
να πνεύματα και μόνον δι' έκεϊvα. 
VΟπως έπαvειλημμέvως έ.τοvίσ με 
πρέπει να προη,yηθ�;i έ.πισταμένη ε
ρεuvα και κάθαρσις των συστατι
κών άρχων του άνθρώποu και μία 
μεθοδι.κη μuητικη άγωyή, πριν ό 
νους άφuπvισθ�;i και καταστ�;i κανος 
vι'χ έπιδοθ6 είς την με έτην και ά
ποκτησιν ίδίας πείρας επι τών άvω
τέρωv ζητημάτων τη Γνώσεως 

Αύτο πρέπει vι'χ εΤvαι το κύριον 
μέλημα του π α ρ ό V Τ ο ς- ή Γ vω-
σις του έαuτου μας ( τί εί μεθα) και 
τώv άνωτέρωv Πvεuματικων Νομωv 
που διέπουν τόσον ήμ&ς, δσοv και 
την Δημιοuργιαν, όπως έ!κ παραλλή
λου και ή καλλιέργεια και άκτιvο-
6ολία της άρχης της Άyό:ττης, αλ
λως ή γνωσις μας θα εΤvαι μονομε
ρής, έ.ν πολλοίς άνώφελος και σu
χvα: καταστρεπ-τική ΕΤvαι ή θ έ σ ι ς 
ή ρ ε μ ί α ς τ ο υ έ. κ κ ρ ε
μ ο υ ς, ή κατακόρυφος θέσις, ή 
όποια, μετα: πολλι'χς ταλαντώσεις 
του πνεύματος, άvαζητήσεις και έμ
πειρίας, καταλήγει είς την θέσιν ή 
ρεμιας, γαλήνης και άκινησίας εΤ
vαι ή κατάστασις του Άκινήτοu κι
vουντος της Κ ιvεζικη φιλοσοφίας 
(Βου-Βέϊ), ή κατάστασις της Νιρ
βάνα των '1 �δών, ό νόστος είς την 
'Ιθάκηv του 'Οδυσσέως, ή έ:νωσις 

του Κάτω με το "Ανω

Δι' ήμ&ς τους νεωτέρους άνθρώ
ποuς μία κατάστασις άκινησίας του 
Νου, ξισουται προς θάνατον, έ.κ
μηδένισιν Φαιvεται δμως το άντιθε
τοv vι'χ άληθεύη δια τους σοφους 
έ.κεινοuς: θεωρείται ώς το τέρμα 
τώv προσπαθειών και άναζητήσεωv, 
ΤΟ τέρμα και ό σκοπος του τελείοu 
'Ανθρώπου. Διότι είς την κατάστα
σιν αύτην το Πνευμα, χωρις vα κι
vηται, κινεί ι'χ πάντα, διότι εύρί
σκι-.ται εlς τήv άληθη Ζωηv του αί
ωνίοu Παρόντος •οπως εΤχε είm:ι 
και ό Κρισναμουρτι: «•Εvα άπο τα 
πιο δυσκολοκατόρθωτα πράγματα, 
εΤvαι ή ή σ u χ ί α τ ο υ Ν ο υ, ή 
ήρεμία, ή εlρήνη, που δέv εΤvαι κε
νότης η άρνησις της Ζωης, που δεν 
είναι κατάστασις υπvοu κα1 άδρα
vείας. UΟταν ό Νους εΤvαι ετσι ησu
χος, τότε εΤvαι γε.μ&τος στοχασμό, 
δρ&σι, έσωτερικη φώτισι� 

� Ας μελετήσωμε λοιποv κατα: 
πρώτον τον ανθρω,τοv και κατοπιv 
ας έπιδοθώμεv είς την uεθοδικην έ
ξέλιξιν των συστατικών του 'Αρχών, 
καθοδηγούμενοι ύπο των διδασκα
λιών Π'Ου μας δίδουν τα σοοαρα: 
μuητικα: Τάγματα, μη παύοντες ό
μως άδιαλειπτως εργαζόμενοι δια 
την πραγμάτωσιv έ.πι της Γης της 
Είρήνης και της 'Αγάπης. 

'Ένα πολυ καλό βιβλίο 

Α. Be ant - C. Leadbeater 

Ή Ά τρσπός του 'Αποκρυφισμού 

Μετάφραι1ις ΔΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

Σελίδες 400 - Δρχ. 150 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛDΣDΦΙΑΣ» 

Τόμος Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τόμος Β'. 

· Από τήν 'Αναγέννηση

ώς τούς σημερινούς

Α' Τόμοι; δρχ. 100 

Β' Τόμοι; » 120 
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ΤΗ1 

ΦΑΙ1ΤΟΥ 

καί τό μυστικο του

Πολλά. εχουν yραψη y ά. τόν 
δ'σχο τη; Φα. στου, πού pέθηχε 
ά.πό Ί ,, λο'; α.ρχα:ολόγσυ; στ+ι ν 
Κρήτη. Ό δίσκο; αύτό; έ•ι εχε 
χα.μμtά σχέση μέ τήν yνωσ-:ή 
f:νωική yρα:ρή, «Γρχμμ.κή λ», 

δr.ω; χ:χί κα.μμ:i σχέση μέ α.λ
λα γνωστά ypα.πτά. τη; έr.οχη; 
αύτη;. 

Εικάζεται δτι πρόκε τα.: περί 
yρα:ρη; συμοολικη·, μυστηρι-αη; 
πιθανό ι προ:λεύσεω;, &πε δή πα
ρουσ1 άζ:τ� χάποια όμο �ό,:�:α, 
μεταξύ τ·η; yρα:ρη; του Δi,;κο 
καί τη; yρα:ρη;, έπά:νω σε με
ρ: κά ,j ,αθήματα, πού βρέθηκαν 
σ-:ό σπήλα ο του ' r\.p,<αλοχωρ'ου, 
στήν χε τρ κή Κρήτη. 

Σε κάθε πλωpά. του Δίσκου 
τη· Φα.:στου, είναι χα.ρσ:yμένη 
μiα. σπεψ>ειδή· yρα..μμή, πού κα
τά μηκο· -:η; είναι yραμμέ ιο τό 
κείμενο τJ:ι όποίον α.ρχίζει στήν 
περι:ρέp:t :( καί τελειώνει στό 
κέ ιτpο η καί άντιθέτω;, yραμμέ; 
δε χαραy:ιένε; χα.θέτω;, χωρ ' -

Ύπο Παν. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ζουν τά. σημεία., σέ eιμάδε; λέ
ξε(Jlv. 

Ττ.ά.ρzcυ·ι 242 σ 'μοσι.α., τ.:ι:ιύ 
δ'ψ;'J'Ι 4f-ι δια:ρορε-::χού; χ7p'l.
"Ι,τήp,:;· cλ,:ι. ε!ν,;ι,ι πολύ λεπ-:ομε
ρε ακο ... , εί·ι..ο'Jογρ:ι.:p�χο- τύπ� , 
ε-:σ: ίί,'Jτ· δ:α,<pίνον,7ι α.νδp:; κα.ί 
yυ•η.ίι:·, &:ιόμη χ,;ι,ί α.·ιδρε; δι'l.
q;�ρων φυι.ώ·ι, ψ7ί-ι--:αι δέ τυτ.:ω
μέ·ιος, με χινr;τά ωποyρ:�'i"t,<α, 
σ:c�χεt�. 

Έ,< τώ•ι ,j ιω-:έρω, συμτ::p'l.i
νετ��, δ�� κσν�ίς δΕν θα. εκ•χv� 
τόν κόπο νά. χάμη πλήρη σε ρά. 
τυπcyr'α.q;:χώ•ι στοιχεiω•ι, y ά. •ιi 
τυr.ώ'Jη ενα καί μ�νο·ι y�'l.π-:,6.
• υτο είναι α.ιαγ,<αιο, •,<α.-:α τ·φ
κο νή λογική, μόνο γιά. παρα
γωγή yραπτώ·ι, σε μεγάλη κλi
μ,;ι,χα. 'Έτσι, δ Δi'Jκο; τη; Φ7ι
σ,ου, πα.ραμέιει εη μι:ι•ηδιχό μυ
στηριώδε; 'J-Ο,<συ• έιτο, ϊσω; Μι
νωικών η καί πpομινωιχώι μ'J
στη,ρίων, δείγμα μ:α.; άλλη� έ
ποχη;, πού περψέ·ιε: -:ή·ι ά.·η.
κά:λυψή τη;, :iπό τή·ι ά.pχα.ιολο-
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γική ερευνα. Λέγεται &.κόμη, οτι 
πι-θανόν νά. εΙναι Άτλα.γτικης 
προελεύσεως. 

'Γό κείμενο τοϋ Δίσκου είνα.ι 
όλοψάνερα συνεχές κα.ί δεν πε
ριέχει :ί.ριθμητικά σύμ6ολα., &λ
λά κά'ϊ.rιια ψιλοσοφική σκέψη, δι
οσ,σκαλία η παρά.γγελιμα, πού ε
πρεπ,ε νά διασωθη, τό όποίr>ν, 
παρά -:άς προσποοθείας των είδι
κών, π�ψχ1μένει αίνιγ,μα - μυστή
p:?. 

Στήν άρχαία Κρή-:r;, ελ>ειτούρ
γου'ι Υ.7.ί έτε λοϋ1ιτο Μυστήρια, 
πρό:; τιμήν της προγόνης των θε
ών, της μητp6ς των Ρέας, είς τά 
δποία Ξλά.μ6αναν μέρος οί Κου
ρη-::ε; (Κρητ-ες ;) , ίερείς διαΥ.pι
νόμεν�ι γιά τή σοcρία τους. Ό 
Πορφύριος &.ναψέρει, οτι ό Πυ
θα.γόρα.ς πηγε ε1δ κά στήν Κρή
τη, γιά νά μ,υηθη στα μυστήρια 
τών Ηοψητων, δ δε Μίνως, έ
θεω?είτ? θεόπνΈυστος νομοθέτης, 
ίδρυτ+1ς :vJ.υστηρίων της αρχαίας 
Κρ·ίι',ης. 

'Η J:� ):,j'J(ι.'f, rαρiΕ;ο:;η. t;·,;όν 
Μινώταυρο, 3ιατυπώνει δλcκλη
ρωμένο τό δράμα της ύπάρξεως 
-:·ίjς ά.νθρω,πίν-r,ς μορψης καί φυ
χης. Τό εγκλημα κα.ί τό Κ7.ΥΟ 

πρέ.πει ν' ά.ποκλείεται &;.:ό τήν 
Έλληνική Μυθολογία., είναι συμ-
6ολισμός, πράξη ήρωϊσμοϋ προς 
μετα'6ολήν, α)ψα, προόδω γ,α.ί με
τά.6α.ση .εκ τοϋ σκότους πρός τό 
φως. 

Κόρη κσ.ί νύφη 6αισιλια ή 
Πασιφάη, έρωτεύεται εναν τα.ϋ
ρο. Στα Μυστήρια., ή &.νθρώπ:νη 
ψυχή, παιριστάνετο πάντοτε •ώς 
κόρη κα.ί νύμφη Βαισιλια. Βα.σι
λιας ομως είναι τό πνεϋ,μα, ταϋ
ρος ε!να.ι ή ϋλη. Σε ολες τίς πα-

ραιοόσεις, ή ψυχή περιγρά.ψε-:αι 
ά.πιστοϋσα στό πν,εϋμα, πpός χ-!ι.
ρη της ϋλης. Κάθε ψυχή, συνrι:ι
τα. εναν <,ταϋρο» καί γεννά ενα 
«τέρας», τό δποίον πάντοτε φο
νεύεται &.πό ενα.ν ηρωα-Θησέα, 
για να έπισπεύδεται ή έξέλιξη, 
κάθε ψυχης καί νά συντεληται 
ή έκπ'ιευμά.τωση της ϋλης. 

Έπί τοϋ προηγουμένου, μπο
ρεί νά μας 6οηθήση στίς σκέψεις 
μας, ή -έτυμολογία της λέξεως 
Πα.σ�φά.η (πασα. + φως} . ΕΙναι 
ήλιακης κα.ταγωγης, κόρη τοϋ 
Ήλιου καί γυναίκα τοϋ Μίνωα, 
Μυσταγωγοϋ, πού σημαίνει ό κα
θαρός, ό &.πηλλα,γμένος τών έ
χθρών - έλαττωμά.των της ψυχης, 
δ φωτεινός καί λαμπρός, οπως 
δ 'Ήλιος. 

'Εικ τούτων συμπεραίνεται, δτι 
δ μϋθος τοϋ Μινωταύρου, είνα-ι 
6αGύτατα συiμι6ολικός, ιiναψερόμε
νος ε1ς σο6αρά προφανώς Μυστή
ρια, ο.μοια τών της Έλευσίνας, 
είς τα δποία οι' ά.λληγοριων καί 
τ�ρομερών ά.ναπαραστά..σεων, έδί
δασκαν καί &.πεκά.λυπταν ά.ληθεί
ας, των δποίω'Ι σήμερα, «δ λόγος 
&.πωλeσθψ. Σήμερα, λέγεται, δ
τι τήν συνέχεια τώ,; ά.ρχαίων 
Μυστηρίων άποτελεί δ Έλευθε
pονεκτι:.νισ.μός, δ δποίος &.ποκα
λεί τόν Θεόν «Μέγαν Άρχιτέκτο
να τοϋ Σύμπανrtος». 

Έπανερχόμενοι στον «Δίσκο 
τής Φαιστοϋ» καί έπειδή πιθανο
λογείται, οτι άνηκε στον Βα-σιλια 
Μίνωα, ιμυ.σταyωγό καί ίδρυτή 
Μυστηρίων, ,:;τήν Κ?ήτη , δ :Βρα
ζιλιανός κοοθηγητής της Ί σ1:ορί
ας, "Άλμπερτ Μαντες ντε Όλι6ι
έρα, δ δποίος κατέχει τήν εδρα 
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τη;; Ίστ-,ρίΨ σ:>.ι -ιfJAAεγ:fJ :-,i) 
Ρίr; Ίι:ι.νέιρο, &δf1λωσΞ, ;;,:ι �1. •';

πσ6σ.λ η τi Π'ψ:σμc1..:7. έ ;1.Ξ:GJ ι ε
ρευνώ'/ ":fJ'J σ:rι 'Ι Έλλη·ι:κή , .\
κα.δημί,;ι, κc1..ί τ·rιν ()ϊ ΕΣf () 'Ο 
κιχθΥ1γητΥJ ;, πρ6tJθει:r: �:� μ;:fj
ρεσε v' άπ-,χp•Jπτ-,γr,7,f-lρη :rι 'ι 
:π:γρ-η;ή, ,1 ;,,.,,1'1, !Jr:,;ι,pz.Ξ: cr:l 
:'JiJ δ�7χι:ιυ χ,χι 11 (,;:�.'Χ κ'1:., ι;ι.J
:6 Ι, :χ Ξ� <V; Λ.'Χ :(1>:έ p ιι> 

« Εν άρχή-έyώ ό παντοδύνα
μος αρχωv και άvώτατος Άρχι 
τέκτωv του Σύμπαντος παvτο 
γνώστης καί παvταχου παρών 
και παντοδύναμος ό δημιουργη-

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑΣ 

Α Τομος δρχ 100 
Β » 120

σας τον ουρανόv και τήv Γήv και 
τήv θαλασσαv και πάντα τα εύ
ρισκομεvα έvτός αύτωv προστα
τεuω τήv Άληθειαv έσαει, δι' δ 
λους τους λαούς, τα εθvη καί 
τας φυλάς τής άγίας μου Ε
π1κρατειας» 

Τ>.ι fJiμ7 μ7 ;, σ'J:ι r.p6oMιJ1'1, 
Τ .. ' ..._, -ι , ' ' G�Ί7� 'i:fjJ.'J ':.ι'J'J/')J.'J, Ύ� �'J:O χχι 

if-l(ιΞ:1.ι σ-ίΊ 'ι iλ� 11θΞpη "l..p:'Jr1 

:GJΙ i·ηγιωσ:ιί�•ι, ·ιi ογά.λfJ•Jι, 
, ,.., , , η tY , 

'Χ'Ι'Υ.Αf'Jγι:ι μ: :,;ι, ι:,σι;ι., γ ιωρ:�?υν Ξιι 

T:1( '(G>'J, fj[ iπfjI:: δέ·ι μi; έr:�
:pir.συ·ι \1Ξ'('1.λυ:έp7 ι ir:iχ:'X'J'Yj, 
:7. 'J'Ji1ϊ.:p?.'J\L'1:'Χ ";(ι)'Ι 

ΕΚΑΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

·.ΕΚ Λ.'Ο Γ .\ Ι ' ' 

. .

λ.ί!Ο ΤΟΝ . ·�;- ·-# ' • • �-,- . ..C, .� • 

κ R rs Η_Ν ΑΜ U{!TJ:}t.U .: ) 

. ·· : i:,r/I;:fiii�-�i 
Δρχ. 90 
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Η ΜΥΣΤΙΚΉ Ε Ε Ε

� � � ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ : ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΠΡΟ·Ι·ΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

Στο τεϋχος 117 τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

(Μάιος - Ί οuνιος 1976) δημοσιεύτη

κε άπο τήν έπιτομή της Μuστικης 

Διδασκαλίας ή Είσαγwγή. Τwρα έδώ 

δημοσιεύεται σέ συνέχεια δ Πρό

λογος. 

'Ένα. ά.ρχαικο χεφόγραφο σέ 
φύλλα. φοίνικος, ,ά, δποία, μέ μιά, 
σ..γνωστη μέθοδο, οέν ιμποροϊίν να 
προσοληθοϊίν ά.πό το νερό, τή φω
τιά χα.ί τον άέρα,, 6r,ίσκετα.ι κά
τω ωπό τα 6λέμ;μα.τα, τής συγ
γραφέως. 

Στήν πρώτη σελί.δα., εΙνα.ι ε
νι:ι,ς α:σπιλος λευκός δίσκος σέ 
μα.ϊίρο φόντο. �τήν επόμενη σε
λίδα, ό ίσιος δίσκος μέ ε'Jα. ση
μείο στο κέντρον του λευκοϊί δί
σκου. Ό στ.ουοα.στής γ-;ωρίζει, 
δτι ό δίσκος της πριότης σελίοος 
συμοολί ει τον κόσμο σ-ήν αίω
νιότηrcά. του, πρίν ξυπνήση κα.ί 
πάλι ·, ναρχωμέvrι &.κόμη Ένέρ
γεια πplν πρα.γrματοποιηθή ή εκ
πομπή τοϊί Σύμπαντος σέ μεταγε
νέστερα. συστήματα,. Συμι6ολίζει 
τον Χώρο χα.ί τήν ίωνιότητα 
στήν κα,τά.στα,,ση της Πρα.λά.γιι:ι., 
οηλ. τήν σ.νεκοήλωτη κα,τάστα.ση 
της Φύσεως, τήν ά.ν,εκ,οήλωτη κα.
τ6:στα,ση τοϊί Σύμπ◊.ντος. Το ση-

ι:,ε"ίον στό κέντρον του κύΥλου της 
οευτέρα.ς σελίδος συμ6ολίζει τήν 
α.υγή της διαφοροποιήσεως, τήν 
α.υγή της εκοηλώσεΙJ,ς. Είνα.ι το 
σπέρμα. μέσα στο αυγό ταϊί κό
σμ,ου, το όποίον θά. άπσ6η το Σύμ
παν, το υΟλον, ό iπ-εριόριστος 
περιοδικός κόσμος· το σ,πέρμα., 
πού είνα.ι περιοδικώς κα.ί ά.λλη
λοοιαJοόχως ήρε,μο χα.ί ενεργη
τικό. 

Ό δίσκος συμ6ολίζει τή Θεία. 
Μονά.δα., ά.πό τήν δποία. τα πάν
τα προέρχονται, χα,ί στήν όποία. 
, , , , t:H 

τα. πα.ντα, ιεπιστρεφουν. περι-
φέρεια. του κύκλου•, σύμοολο ά.
να.yχα.στι κά περιορι,σμένο, &.κόμη 
κα.ί ά.πό τα δρια. του ά.νθpω1tίνου 
πνεύμα.τος, συμ6ολίζει τήν ωρη
ρημένη Παιρουσία., τήν πάντοτε 
ά.κα."Όα.νόητη, κα.ί το πε.δίο της, 
τήν Ιία.γκόσμια. Ψυχή, σ.ν χα.ί τά. 
ούο οέν ά.ποτελοϊίν παρά ενα. μό
νο. 

Ή επιφάνεια. τοϊί δίσκου ε!ναι 
λωκη καί το φόντο π-ού τήν π,ε
ρι6άλλει, -εΙνα.ι iμαϊίρο. Τοϊίτιο φα
νερώνει,, δτι το πεδία cι.υ-ο είναι
ή μονα.οική γνώση - δσο όμι
χλώοης καί σ.ν φαίνετα.ι - ή 
όποία. ·ε!να.ι rπροσι τή στον α.νθρω-
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πο. Στο πεοιο αυτό ά.ρχίζουν eι 
Μιι.v6α.ντα.ρικ ς κο ώσε ς, οι 
ότι μόνον στήv πα.γκό�:ψ α, Ψ χή 
κο μciτα,ι 'Υ/ Θεία. Σκέ 1 η χα, ά. τή 
οιάρκ α, της Πρα.λά. γι,:ι, Κ'Α. ά
'/α.πα.ύεται κρ μμέvο τό σχέδ ο 
κά.θε μελ οvτιχης Ι οσμογοvία,; 
χα,' ΘεογονίΙJ.ς 

Οι ορο «Θεία Σ.<.ε ι η» .<.-:ιί 
«ΠΙJ.γχόσμιο Πvε- μα.», δεν πρέ
πει vά. έρμηνε θο-v ά,,ια,λογικά μέ 
τ!ς &.νθρώπ νες πνe: μα.τ κέ; δ -
vα.τότητες. Τό «άσυvε 'δητο» c

, θΙJ.σε στο πλα.τύ πεδ Ό της δη
μ ουργ'α.ς - � μαλλοv τη; έ ξ ε-
λ, ξ ') ' ' , ε ω ς - α.πο μια ενeιριι.μ-:ι.-
τική κα.' άπόλυτη Σοφία., α·ιώ
τερη άπό κάθε συν•ε δητότητα 

Μόνον δσοι &. τιλαιμ6ά:νοντα. 
πώς τριγυρ'ζει ή [μπνευση έπά.
νω από τ ς αργέ; λειτο ργ'ες τη; 
θετ κης σχέ 1 εω-, μπορουν νά 
σχηματ'σουν μια. πολ' άόρ στη ί
δέα. αυτής τη; άπόλυτη- Σοφίας, 

δπr:ιία. ξεπεp'ιά.ει τ'; ι13έε; του 
χρόνο ;ια.' του χώρeιυ. 

Ίο πνευμα., δπω; το γνωρίζο
μ:, μπορε· ν' άνα.λυθη σε ι..α.α
στά:σ: ; συ•ιΞιδ ήσεω- μετα6λ τέ; 
σέ διά.ρκ:ι'Ι, ένταση. συνδω.σμό, 
κλπ , ολ:; 6α.σιζόμεν:; στήν α.·
σθψη, ή δποία είναι πάντοτε 
πλα.ι:ρή, πά.ν:οτε ψάγια.». "-\λ 
λωστ:, r; α.'σθηση προ•jποθ!::ι 
πά.ντο ε ορια.. Ό προσωιπtχός ΘΞ-
0" το- Θεϊσμου πα.ρα.τηρεϊ, σκέ
πτετα. κα.ί συyκινεϊτα. .. Μετα.νο
ε· κ:χ' α.'σθά.ιε:α.ι <ψΞγά.λο θυμό». 
'ΑλΗ ή ·ινοια παρομο!ωι νοη:ι-
κών καταστάσεων πρσυποθέτει 
τήν :ξωτ:pαό: :α. τιί>ν α'τ'ωι 
spεθισμσυ. Κα.ί ε!ναι ά.σ,jψχ.το νi 
άποοοθη άκινφία. σε ενα. Ον, 
του δποΌυ οί συγκινήσεις κρα
δαίνον-τα.ι μέ τά γεγο'ίότα :ιί>•ι 

κόσμων, τούς δποΌυς χ.υ6ερνfί. 
Ή έννο α., οιπόν, ένός προσωπι
κου Θεου, πο' θεωρεί τα. αιμετά.-
6 ητος κα.! ά.περ όρ στος, εΙναι &-
1 χο όγητη κιχ! άψι οσόφητη. 

Ή Θεία Σκέ η είν,:ι,ι ή « f ι;
να.δ κή Ζωή», αιώy•α., άόρα.τη χ,;ι,ί 
&v το' :οι;;, πά.ν ο .t πα.ρr,C>:;α.. 
'ωρίς σρχή χαί τέ ο-, ά.λΗ κ'Ι

νονική στίς περιοί5ι .<.έ; iκδ /ώ
σε ς τη-, ά.νά:.μεσιι. στί- δπι;·ε; 
οο.σ λεύει τό σ.<.οτε 'ιό μ στ·ήρ•ο 
του Μη-"Οντο;. 'Ασυνείδητη ι.-:ι' 
"-ν τούτοι; ά.πόλυ:η συ·ιε 'δηση 
'Ακα.τα.νόητη, κα.' δ ιω; ·ή μό·ιη 
'πά.ρχο σα. πρα.γμα.::1 ιι6:η;. Έ·ι 
συνό 1 :ι, ,,ενιι. χάος γ .i τί; %ίσθ /1-
σει;, ε1η; χό:μο- γ ,χ το λeιγtΥ6» 

Τό μr,να.οικό ιιαί απ6λ το yα.
ρα.κτηριστ κό της εΙνα.t ή α.ίώ•ιια. 
κα.ί ά.δ:άκοπη κ'νηση, πού c,ψ,:ιά.
ζετιι.t σ: ' γλώσσα. τοίi Έσωτερι 
σμου «,Η μεγάλη Πνοf1». Είνι:ι 
ή α.διά,ιοπ-η κίνηση τ'.iϋ Σύμπ%J
το�' με τήν E'l'IO�(J. τοϋ ΔιΨΗή
μιι.το; rι ώρο , χωpί; οp:ιι. •,ι7ί 
πάντοτε πχpόντο;;. 'Ό,:ι είν%ι 
ά..<.'νη:ο, δέν μπορεί ν<Χ c ια.ι θ:·ο 
'ΑλΗ εΙ η: πρ7.γμα.τ κ6τη;; ιαί. 
γzγον6;, δ:� -'πο-:z δε,; ϊιr,;,y� ?
κ'νητο στήν Πα.γ-ι..όσμ.α, Ψυχη. 
Ό Πλάτων ά.π?οΞι ι ιύετ7.ι Μύ- · 
στης, λέγeι'Jτ%; στό·ι Kp'A:ύJ ο, δ
τι ή λ!;;;η «θΞό;» 7.7..p±γ::,:ιι &;-:ό 
τό «θέΞ:V», ΠΟ•J σrιμ::χ.ίJΞl κι·ι::ί
σθ��, τρ.!

χ z�;. Δ�ότ� �[ 1: ώ:σ� 
α.:1τρονόμοι, τού παρ::ήρη•γιν τίς 
κινήσει; τώ•ι οι?ψ::χ.ν'ω'ι σω11α,:ω·1, 
ό ιόμα.σχv τού; πλ-:l.νή:ε;; θzc/,; 

Πέ τε περίπου α ω•ιες π.Χ , δ 
Λzύκιππeι;;, διδiσ-ι..Ι"Jλa; :e,υ Δη 
μeικpίτο , 'τ.:σ:ήp�ζε 6:: � χώ 
ρο; είνιι.ι πά τa:ε γφi:a; :-ι.,;ο 
ά:?μ�, 'ϊ.()ύ 6ρ ίj1r;v-::ι� σ� ±��1-
χοπη κίνφη, η δr;οίχ c.ϊ1 ιiψισμέ-
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νη στιγμή κα.θί,στα.τα.ι περιστρο
φική. Ό Έπ(κουpος κα.ί δ Λου

κρήτιος έδί,δασ%α.ν το ίδιο, προσ
θέτοντας στην κίνηση των &.τq
μων την tδέα της τάσεώς των 
προς ενωση, πού ά.ποτελεϊ &πό
κpυφη, διδασκαλία.. 

Άιπο την &.pχή της ά,νθpιt)Πι
νης κληpονομίας, ά.πο την πρώ
τη έιμφάνιση των άpχι'Όε.κτονικών 
γpοομιμων της σφα.ίpαις, . ¾πάνω 
στην δποία ζοϋμε, &.να.γνωρίστη
κε ή •μη ά.ποκα.λυφθείσα. θεότης 
κα.ί θεωρήθηκ.ε άπό τή μοναδική 
φιλοσ-;,φική της αποψη, την πα.γ
κόσ;μια κίνηση, το ρίγος της δη
μιουpγικης πνοης στ·η Φύση. Ό 
Άποκpυςρισ;μος κοοθοpίζει ώς &ξης 
τή «Μοναδική "rπαpξη»: «Ή θε
ότης εΙναι απόρρητη, "ων (η χι
νούμενον) πυρ, καί οι αίώνιοι 
μάρτυρες της &,ορά.του α.ύτης πα.-

, Τ ' φ~ .$, Θ , pουσιας ειναι το ως. ,1 ερμο-
της κα.l ή 'rγpασία». Ή τpια.ς 
αύτή &.ποτελεϊ τή Σύνθεση καί 
την Αιτία. δλων των φαινομένων 
στη Φύση. 

'Έχει λ,ε:χ:θη δτι το να. έvερ
γη καν.είς με δι•ι..αιοσύνη, νά. &.
γαιπα την εύσ.πλαγχνl.α κα.ί να. 
εΙναι ταπεινόφρων ά.πέναντι του 
Θεοϋ, περικλείει την ουσία δλων 
των θρησκειών, πα.p�λθόντος, πα
ρόντος Υ..αί μέλλοντος. Συμψω
νοϋμ·ε, ά.pκεί νά. έννοοϋ1μ1ε με τή 
λέξη Θεός, οχι τον -χονδpοειδη 
ά.11θρωπο,μοpφισμό, δ δποίος &.πο
'Όελεί &.κόμη τον σκελετο της σύγ
χρονης Θεολογίας μας, &.λλά. τή 
συμβολική ά.ντίληψη .έ,κείνου πού 
είναι ή ζωή κα.ί ή κίνηση τοϋ 
Σύ1μπα.ντος. 

Ή ιέν,δοκοσμική ·κίνηση €!ναι 
αιώνια. καί ά.διά.κοπη. Ή κοσμι
κή κίνφη - •εκείνη πού είν.αι 

δpατή καί ά.ντιλη,πτ+1 εΙνα.ι 
1οεπεpα.σμένη κα.ί πε.pιαδική. Ώς 
αίώνια 'Αφαίρεση εΙνα.ι το πάν
τοτε Πα.pόν. Ώς εκδήλωση είναι 
πεπψχ.σμένη κα.ί ώς πpός τό μέλ
λον κα.ί ώς πpός τό πα.,ρελθόν. 
Μέλλον καί πα.pελιθόν εί·ια.ι τό 
Α κα.ί τό Q των διαδοχιχών &.να.
χα. τα.σκ,ευών. 

Ό κόσμος - τό νοούμενον -
,δεν εχει κοομιμιά. συνάφεια. με τίς 
αιτιώδεις σχέ,σεις του φα.ιναμενι
χιοϋ κόσμου. Μόνον εν σχέ,σει με 
την ενδοκοσμι·ι..ή ψυχή, τόν ιδα
νικό κόσμο, στ+ιν ά.μετά.6λητη 
Θεία. Σκέψη, μποpοϋμε yά, ποϋ
μιε: «Δεν εΙχε ποτέ ά.ρχή κα.ί δεν 
θά. εχη ποτέ τέλος». "Οσον &.φο
pα δμως το σώμα της η την κο
σμική έχδήλωση κα.ί όpγά.νωση, 
άν χα.ί δεν μποροϋμε γα, ποϋμε 
δτι εΙχε μια. &.pχική χα.τα.σκευή, 
η δτι θα. εχη ποτέ: ,μια. τελευτσ,ία., 
έν τούτοις, σε Υ.ά.θε νέο Μαν6α.ν
τάpα. ιμποpεϊ νά. θεωpηθη ή όpγά
νιοοή τrfς πρώτη καί τελευταία. 
στό είδος της, διότι κάθε φορά. 
έξελί,σσετα.ι σε ύψηλότερο πεδίο. 

Έλέγσ,με πpίν ωr.:ο μιεpικά. 
χρόνια (Β' Τόμος Άποκαλυ-
πτομένης 'Ίσιδος) : 

«Ή εσωτερική Διοασκαλία, ο

πως δ Βουδδισμός, δ Βpα.χμα.νι
σι.ιός, κα.ί α.ύτή ή Κα66άλα, δι
δάισκ�ι δτι ή μο11α.διχή Ούσία., α
πεφη χσλ άγνωστη,, ύπά.pχει πpίν 
&.πό κά:θε αιωνιότητα. χα.ί γίν•ε
τα.ι άλληλΟ'δια.δόχως παθητική 
χα.ί ενεργητική, σε κανονικές χα.l 
άpμ,ονικές διαδοχές,. πού όνομά.-

. 'Η , ' στηκαν ποιητικα « μερες και 
νύχτες του Βρά.χμα.», δ όποίος 
6pίσκετα.: σε εγρήγορση η σε ϋ
πνο. Οι φιλόσ:οφοι, της πιό παλαι
άς Σχολης του Βουδδισμοϋ πεpι-
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ορίζουν τις θεωρ 'ες τους μό-ιr,'ι 
στην έΥi!pγητική κατά.στα.ση τη; 
«Ούσία.ς» και δέν θc:.λr,υν νχ χά
νουν θεωρίες για τήν α. ηp rηιέ-ιη 
παθητική κα.τά.στα.ση, ποϊι δt-ι 
μπορεί νά, γνωσθη. Ό-ιομά.σθηχ-:ιν 
άθεοι ά,πο τούς θε(ιλόγου;; χαί ε

π:στήμονες, πο' δέν χ-:ι.τα.λα6αί
ψ:,υν τή 6α.θιά. λογική τη; φιλr,
σοψία.ς τους. Οί θεολόγο δεν θέ
λουν να παραδεχθουν άλλον Θεό, 
ά:πο τήν προσωπο,ποίηση δευ ε
ρεοουσών δυνάμεων, οί δπ�ίε; 
ϋψαναν το δρα.το σύ:ιπαν, χr;,' οί 
δποίες εγινα·ι γι' α.ύτούς δ ά.νθpω
πόμορψο; θεός, δ 6ρυχώμενο; μέ
σα στlς ά.στραπέ; χr;,l τού; χ:
ρα.υν,ούς. 

Οι Βουδδιστα' ύποστηpίζουν ο

τι δεν ύπά.ρχει Δημιουργό;, &,λλ' 
αιπειρος &.ρ:Βμό; δημιουρyιχω'Ι 
δυνάμεων, το σύνολον τώ•ι δποίων 
σχηματίζει τή μονα.δ:χή χ•1..' α.1-
ών,ια ύπόσταση, τη� όπο'α; -� ού
σία. εΙ α: ά.νεξερεύνητη κα.l συνε
πώς δεν μπορεί να είνc(.t το &.ν :
κείμενον θεωρητικής έξετά.σεω; 
για ενα.ν πραγμα.:ιχο φιλόσοφο. 

Στήν άρχή μιi; πεp:όδΟ'J δp±
σεω; - λέει ή Μυστική Διδcl
σχα.λ'α. εyt•ιε μ:α δια.σ:cλή 
της Θεία.; Ούσία; 7.ΠΟ τα εσω 

' ' .,,J:: ' ., ' \ �,,.. προς τα. ε.,ω κα.ι α.πο τα ε:;ω 
προ; τχ εσω, σύμφω·ια με τΟ'I 
α.ίώνιο κα.l άμετά.6λ rι:ο τόμο. Το 
ψα.ινομεν:χο η δρατο σύ• πα·ι εΙ
ναt το :ελιχο άπο:έλε:ψα μιiς 
μαχρi; &:λυσίδα.ς :ων κοσμικών 
δυνοομεων, οι δποί:; έ:έθησαν 
προοδευτικά. σέ κί•ιηση. }ιΗ πη6-
μοtο τρό-7':ο, χα:α τή-ι kπ:σ:pο"'Ύ] 
στήν παθητική χα.τά.σταση, ή 
θεία Ούσία. συστέλλεται χαl το 
προηyού:ιε·ιο εργο τη; δημιουp-

γί'Υ..; κ:ι::��τρέφ:τ:ι� 6ι:ι..θμtι:ι..ίu>ς 
χαί προο�ευ:ικGJ;. Τό 6p7.τό Σ 11μ
Π'l'Ι ��7.λ1Jετ?..t' :'Χ C,).�χi :vυ a��-

,γ ' ' ' σι.ορπι r,-ι,c(.t ·ι.1.ι μο-ιr;Ί :ο «σχο-
,,,.,, ,y ' ,,,... ... ' :xr,:,, σι.zπα·-::εt γιχ c(.Ι.Ι.η μια φο-

r,χ τή θέ:z τη; &.ο1σσο'J. Κrι1:χ :ή-ι 
εχq:,ρ-:ι.ση :G>'ι ίερι,>·ι ο(ολίω-ι, μιχ 
έΚΠ')Ο Ύ'j :ή; <,&γ•/(J)'Jτγις 01J'J!�;» 
π11.piγε� τΟν χ6j:ιο χιχl ι�� ε!ΙJ"
π•;οη �6·ι έξ,χ ,χ•ι!ζει. tlI μέθο
δι;,; α.•';:ή τη; Δημ:r,υpγί-:ι; κ-:ι.ί 
κα:c(.�:pr,φη; ·η:ο έ-ι �:ιΞpγΞi?, 
πrί•; &.r:6 κάθz α.!ι,>•1�6:ητχ. ΤΟ 
π,χr:δ•ι Σ,Jμr:7.'/ εί·ι:t.� μt,χ :ρ&.'J�η ά-

, ~ ,. t Ι .,, πεpα•;του 'jΞ� r ,;ι;, η ΟΠΟt'Χ (ι1J":Ζ 

�r-:z� εχε�. ο�:Ξ θ� "zη :έλr;;>>. 
;-\,Jτ� γρΧψο·ι:'Χ� 'J':i•ι Η' :6-
μο τ7J; 'λr:οι.χλυr::,;,:ιέ-ιη; 'Ίσ:
δο; 

Ί--Ι r:Ξp:κ,;,r.ή 7Λ:ή θ-i Ξξγ1γη
θη, δ'Jο ,..Έ·ιz' ε'J•ι-χ:6·ι, 11:Ο 7:,:ι

ρό-1 ερyο ".-\-ι και χ:i.:ω &.τ.:ό τη 
μ'Jρ:pή α'J:η ΟΖν πεp�iχε�α, τ[
Π'J-:ε :ό c/,'J�7'J:tχX --ι..,χι•;ο,jpγ�ο 
γιχ ε-η-ι Ί\ψ1.τr;λ:σ:ή, ή έσω:ε
p:κή τη; έ�ήγηση μποpzΤ '17. πε
pιέzη r:?λΗ r:p±γμ-:ι:α Ξ'ιτzλίi>; 
αγιωσ:α μ.!χp: σ ήμ:ρα σ:r,•;; IJ')

�o,J; "::fι; ΔύJεω;. 
'Η πpιί>:η εtχ6-ια εΙ-ια: ε·η; 

άr:λb; δ!'J�ιι:ι;. ι"Η δεϊι:εpη ε

να; δlσχ"J; μz μια σ::γμή σ:ο 
,.t-ι:p"J'I. ΕΙ-η: εη &.pyΙJ.ϊχο 

, ,, ) , , ' , συμοο ,ο πr,υ �c(.ΊεpωΊz,: :ηΊ Π?W-
:η δια.�οpοr:r,:ηση σ:ι; 7.εpι,;δι
χ½; iχδγ;λώ'Jε�; :η; ?!ι;)'ι�z; χ,χt 
χω"l:: γfψ;:: &.τ.:εpιόp:σ:η; Φ1σε
ω; ΕΙη· δ δυ·ιαμ:Λ; χι,ψι;,; μέ
σχ σ:ό·ι ά::ρ

rιpημέ-ιο χώρο. Κα.τi 
-=� :p[-:� �:±δ��� ΎΊ :;:�γ:ιΎJ μ:-::ι
Τf..Υιμχ:[�Ξ:�� �Ξ :)�i�ιΞ-:pο ιpϊ::6,ι
:: z. [-η: :ό σ1:ι�r,),; :fι; �[-Γι
:spα; - Φ 11σεω;. θε 1-:ι:: ·ι.χl α.π:
λη;. ή cr:oί-x τ.:ψ)ψοά.Ίεt τi 
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πάντα. υΟταγ ή διάμετρος αuτη 
διασταυρώνεται μέ μιά.ν άλλη, 
κάιθετη δ:οομετρο, εχο.με τον σταυ
ρό του Κόσμου (σταυρό εντός 
κύκλου). Ή ά.νθρωπότης ε
χει φθά.G'ει στο σημείο της ά.p
χης της ά.νθρωπίνης ζωης. υΟ
ταγ ή περιφέρεια του κύκλου 
εξαφανίζεται καl μένει μόνον ό
σταυρός, συι.ι;βολίζει την όλο
κλ ηρωτικη πτώση τGυ ά.νθpώπου 
στην ϋλη, τον φυσιολογικό δια
χωρι,σιιό των δύο φύλων. Ό σταυ
ρός ,μέσα ,στον κύκλο ε!vαι εvα 
καθαρά. παvΗεϊστικό σύ,μ,βολο. 

Το τρίτο σύμβολο - ό κύκλος 
διαιρούμενος σέ δύο ά.πό την όpι
ζόντια διά.,μετρο - εσήμαινε τήv 
πρώτη έχδήλωση της δημιουρ
γου Φύσεως. Ή πρώ,τη καl ά.ό
ρι,στη ά.ντίλ ηψη του ά.νθρώιπου, 
σχετικά. μέ τη γέννψη, ε!ναι θη
λυκή,. ·διότι ό άνθρωπος γvωρί
ζ,ει περισσότερο τή :μητέρα του, 
παρά. τόv πατέρα του. Γι' σ.uτό, 
οί θηλυικές θεότητες �σαν ί-εpώ
τερες ά.ιπό τίς ά.ρσενιχές. Ή Φύ
ση ε!ναι θηλυκή καl μέχρις έ
νός σημείου ά.v.τικει,ιιενική καί 
άπτή. Ή πν,ωματιχή Άρχη πού 
την κά1;ει νά. καριποcρορη, ε!vαι 
κρυμμένη. 

Ό κύκλος επάνω σ' εvα κεφα
λαίο Τ άποτελεί τόv γνωστό Αί
γυπτιακό σταυρό, σύμβολο της 
Ζωης. Ό κύr.<λος μέ εγα μικρό. "ξ 2. , , , λ , σταυρο ε ω �πο τον κυκ ο, στο
κ,ά,τω μέρος του, είναι το σύ.μβο
λο του πλαν-Ιpτη 'Αφροδίτη. Το 
εσωτερικό σ,.)μβολο της Κάλι -
Γιούγκα ε!vαι το πεντάκτι•;,ο ά.
στέρι,: μέ τή •μία χορυcρή προς 
τά. κάτω -καl δύο χορυψές προς 
τά. άνω, σύ,μβολο της μαγγανεί
ας, χρησι,μοποιούμενο σέ τελε-

τουργίες 
Μαγείας 
ρός». 

Μαύρης Μαγείας, η
της «ά.ριστερας χει-

'Ελπίζομε δτι ή ά.νάγνωση 
του παρόντος βιβλίου θά. τροπο
ποι ήση τlς λανθαισμένες ιδέες του 
κοινου, σχετικά. μέ τόγ Πανθεϊ
σμό. Ε!ναι λοοθος καl άδικο νά. 
θεωρουμε σά.ν αιθεους τούς Βουιδ-
διστά.ς καl τούς ά.ποχρυφιστά.ς 
Ad . t "Α 1:e' - "λ , w,aι ,as. ν uεν είναι ο οι φι-
λόσοφαι, εΙναι ολοι λογικευόμε
νοι. Οί ά.ντιρρή.σεις τους και τά. 
ειπιχειρήματά. τους στηρίζονται 
σέ μϊά. αυστηρή λοy�κή,. "Αν πά.
pωμε τό Παραβρά..χ,μαν των Ίν
δων ώς α.ντιπροσωπευον τίς κρυμ
μένες χαί ά.νώνυμες θεότητες των 
άλλων εθνωv, θά. παpατηρήσω;με, 
οτι ή απόλυτη αυτή Άpχη είναι 
τό πρωτότυιπο, ιiπό το όποίο προ
ηλ-θαν ολες οί άλλες. Τό Παpα
βpά.χ,μαν δέν ε!ναι θεός, διότι δέν 
τ " θ ' Ετ " "Ψ ε ναι ενας · εος. « ιvαι ο.τι υ ι-

' ' "Ψ "Υψ στον και μη υ ιστον> . , ιστον 
( ., , , Ι!/ψ • , __ , ως αιτια. μη υ ι,στοv ως wι-οτε-
λεσμα. Ε!•;αι «ή ποχγματικότης 
χωρίς .δ,εύτερη», δ Κόσμος πού 
πε.ρι,έχει τά. πάντα. Ε!ναι το ά
πειρο Κοaμιχό Διά..στημα (Χώ
ρος) , μέ τήν πιο όψηλ η πvευμα
τι κή ενvοια. 

Το Βpάχμαν (ουδέτερο) είναι 
ή ιiμετά.βληιτη ρίζα, ή καθαρή, 
ή υ:εύθερη, ή όψίστη καί ά.διά.
φθορη, ή ,μόνη ιπραγματικη ϋπαρ
ξη, το απόλυτο. Δέν ,μπορεί νά 
είναι γV(tlστης, «διότι αυτό δέv 
μπορεί να εχη χανέvα ιiντιχεί
μενο γνώσεως». Μήπως μπορεί 
νά. όν:ομα.σθη ή φλόγα ουσία της 
cρωτιας; Ή ουσία της φωτιας. εί
ναι «ή Ζωή καί τό Φως του Σύμ
παντος. Ή δρα.τη φωτιά. και ή 
φλόγα είναι χαταιστpοψή, θά.να-
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τος κα.ί κα:κό». «Ή ωτιά κrι' ή 
φλόγα κα.τα.στρέ ο ν το σώμt,ι έ
νός ' ρχά.τ, ή ού(J7. το ς τό κά. 
νει ά,θά. νατο». υ Οπως 'ε δ Σ 'Ι 

καρατσάρια, ,/Η γνώ,;η του α

πολύτου Πνεύμα.το;, δπω ,. ή λα.μ
πρότη; το~ υΗ ιο ή θερμότης 
τη; φωτ a ,. , δεν ε!να.ι αλ ο τί
ποτε, πα.ρά, αύτή ή ιδ α,, ή ά.πό
λυτη Ούσ'α.». Ε!να,ι τό Π'Ιε-μα 
της φωτ ας, το~ Π ρός, καί οχι 
τό π~ρ. «Οί ίδιότητε; του Π -
ρός, θερμότης κ,;ιί φ όγα., δ'ν 
είναι ιδιότητες του Πνεύμ,;ιτο,. , 
α λά, έκε!νο το~ δπο'ου το 
Πνcυμα. ί ,;ιι • μη συν�aιδψ η αι
τία». Ί-Ι φρά.::;η α,ύτή ε!ναι τό θε
μελιώδες σημ,;ι, της μετ,;ιγενέ,;τc 
ρη'" Ροδοσταυρ κη; φιλοσο ',;ι,;. 

Συνοπτ κά, τό ll,;ιραι6ρά.χμα ι 
ε!ναι το δμαδικό σύνολο του Κό
σμου, στήν ά,περα τωσ,jνη του 
κ,;ι,ί τήν αίωνιό ητά. του, το «'Ε
κείνο,, χ,;ι,ί τό «Τοϋτο», στά, δ
ποία. δέ·ι μπορουν νά, έ αρμο
σθουν έπιμΞpιστιιιέ; αθρο, σεις. 
λ Ούπ,;ι,ν σάν γρά. ο ν: «..,τήν 
ά.ρχη το ΤΟϊΤΟ η α.ν το Ε. Υ
ΊΌ, ενα μόνον». Καί δ μεγά
λο; Σ,;ι ι ..ιαρα σά.ρια εξηγεί δτt 
το ΤΟΥΤΟ &νc,φέρε αι στο Σύμ
παν καl δτι «στήν ά,ρχή» σημα '· 
ν:ι πρ'ν ά,πό τήν &ναδη.μιο ργ',;ι 
το- αινομενιχοi) Σύμπα.ν ο;. 

'Όσ ι, λοιπόν, ο Πανθεϊστα.ί 
ά,πηχουν τ',. Ούπ::ι. σά.ντ, οί δ
ποίες λc.ιε - δπω; καί ή Μυ
στ κή .1ιδασκ::ι.λ'α - δτ το 
ΤΟΥΤΟ δέν μπορεί νά δηιμιουρ
γη, δεν ά.ρνουνται ε.ναν Δημιουρ
γό ( ιaλ ον ε: ια δμα.δtκο σύνο-
λο δηιιιουργών) , ά.λλ αρνουν-
τα.ι ογικώατα - νά &πο-
δώσουν τή «δημιουργία» καί ε1-
δι κώτερ:ι τή σχηματοποίηση, 

δηλ. κά.τι το πεπερcrσμένο, σε 
μ άν άπ6 υτη ' ρχή. Γ ' αύτούς 
τό Παρα6ρά.χμα,ν ε!να μ ά πα.
θη ικη -:ιίτίσ., διότι ε!•η από υ
τη, ή χωρίς περ οριaμο'; ukta. 
Το- αρνο~ντα.ι μόνον τήν περιω
ρισμένη παντογνωσία, κα.ί π,;ιντο
δυναιμίσ, δ ότι κα.ί α.' τε; είνα.ι 
ιοιότη ε,. , έτο c ,. οπως αντσ·η· 
κλών α, στlς ά,ντ λή Ι ε ,. το- <1.'Ι· 
θρώπο Έπε δή τό Παρ,;ιορά.χ-

τ , � , ι, μ:;ιν ειν,χ το «υπερτα, ον ο ο-ι», 
το «ίω ιίω; ά,όp7.το Πνε~μα, κ 1:ι' 
ή ψυχή τη; Φύσεως, &.μετά.ο η
το χ,;ι,ί α'ώνιο, δέν μπορεί νίχ ε

χ η ίδιότψες, διο ι τό ά.πυ ο 
άποχ.λε'ε• - πολ' φ σικά 
χά.θε σχέ::;η μέ τήν εν-ιοια. το
πεπερασμένου κσ.ί ύποκε.μένου 
σέ περ ορισμού;. υ Οτ7.ν οί Βε
δα.ντ'νο οεο,χ ο~ν, δτt οί tδ ότη
τε ,. ανήκο ν ά.πλώ· στην ά,πόρ
ροιά. το , τή ι δπο!α ό-ιομάζου·ι 
«'Ισοά.ρ,;ι, πλέον Μάγια.» κα.' 

iώa = ' γνωστι..ιισμό (μάλ
λον &ιεπ σ-ήμη· π,;ι,ρά άγνοια.), 
είναι δ 'σχολο νά, 6pουμΞ ' θcι
σμό σ' a.ύτή τήν ά,ντ'λη Ι η. 'Ε
πειδή δέν μπορεί νά, ύπά.ρχο ν 
ουτε δύο " π ε ι ρ α., ου-:ε δύο 
'λ π ό λ υ τ α σ' ένα. Σύμπ,:ιν, 
πού τό ύποθέτουμε χωρίς δρια., 
δlν μπορο-μ: νά, έννοή::;ωμε τή·ι 

ύτούπ,yρ
!=η ,ιά, δ μ ουργη προ

σωπικά.. Στ'; αl::;θήσε ; χ,χί τ'; 
ά.ντιλ ή Ι εις πc.περ7.σμέ·ιω ι «ον-
ων», -ό ΕΚΕΙΝΟ ε!ηι το ΜΉ 

ΟΝ, διότι είη.ι τό μοηδ ι.ο ΕΙ-
Ν \Ι Δ ' ' '. ' ' ' υοΔ . οτι με::;α, σ αυτο το 
λον ορίσκετ-:ιι κρυμμένη ή συν
αιώ ι α. ·ιιαί σύγχρονη ά,πόpροι± 
του, η συμ υή· αχτ:νοοολία, ή 
δπο'α. χαθ στα.μέ-ιη τ.zριοδιz-z 
Βρά.χμ.::ι. (ά,ρσε αή καί θηλυι.ή 
δυναψκότης} εξατ λώνεταt στο 
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έκ.δη,λωμένο Σύ,μιπαν. Ό Ναρα
γυάνα, φερόμενος έπάνω στα. ά.
ψηρημένα νερά. '\ίου Δια.στήμα.
τος (Χώρου) , μετσ,μοpφώνεται 
στά νερα. της συγκεκριμένης ου

σίας, πού τίθεται σε κίνηση ά.πό 
αυτόν, καί γίνεται δ έκδηλω.μέ
νος Λόγος. 

Οι όρθόδοξοι Βρσ.χμα.ν�ς πού 
έξ,εyείpονται ένα.ντίον των Παν
θεϊστών καί των A,dw,aitas, τούς 
δποίους όνοιμάζουν άιθέους. ε!ναι 
ά.να.γκα.σμένοι - ,έα.ν δ Μσ,νοu 
εχει αυθεντίαν ,έπί του θέμα.
τος - να. παραιδεχθοuν· τον θά
νατο του Βράχμα, του Δημιουρ
γοu, της δημιουργικής αυτης θε
ότητος, χα.τα. τη λήξη κάθε «αι
ώνος», ά.ποτελουμένου ά.πό έκα
τόν «θεία χ,ρόνια.», περίοδος, ή 
δποία ιέκφράζετα.ι ,με εναν 15ψή
φιο άριθμό ,έτων. Καί ομως, κα
νείς ά.πό τούς φιλοσ'όφους των 
δεν έννοεί αυτόν τον «θάνατο», 
παρα. σα.ν ,μια. προσωρινη 'έξαφά
νιση του πεδίου της έκ1δ·ψωμέ
νης ύπάρξ,εως, σα.ν μια. περιοδι
κη ·ανάπαυση. 

Οι iποκρυψισταί ε.!να•. σύμψω
νcι με τούς Rεδαντίνους Adwai
ta φιλ1:;όφο1;,; γι• (1,υτή τη δ\διχ
σκαλία. • \ποδε.ικνύ'Jυν τό σ,ού
νατον της παραδοχής, επί του 
ψιλοσοψικοu πεδίου, της Lδέας 
του ά.πολύτου υΟλου, ώς δημι
ουργοuντcς, η ά.κό,μη καί ώς έξε
λίσσοντος τό < χρυσό αυγό», μέ
σα. στο δποίο παραδέχονται δτι 
εισέρχεται για, νά. , .ιετα.σχημα.τι
σθη σε Βράχ•μα.-Δημιουργό, του 
δπ,οίου ή μεταγενέστερ-η έξάπλω
ση παράγει τούς θεούς καί δλό
κλ ηρο τό δρ1χτό Σύμπαν. Λένε, 
δτι ή άπόλυτη Ένότης η Μο
να.ς δεν μπορεί να. γίνη μια. &,-

περαντοσύνη, διότι τό &,πέρα.ντο 
προυποθέτει τήν ά.πεpιόριστη 
έπέκταση κάποιου πράγμα.τος καί 
τή διάρκ,ειά του. Τό 'Έν - Παν, 
δπως δ Χωρος, πού είναι ή μο
ναδική νοητή καί φυσική ά.ντι
προσώπευσή του έιπάνω στή γη, 
στο π,εδίο της ύπάρξ.ε.ώς μας, δεν 
ε!να.ι ά.ντ�κ,είμενο, οδτε ύποκεί
μενο παρατηρήσεως. "Αν μπο
pούσοομε νά. ύποθέσωμε οτι τό αl
ώνιο, τό &,πέρα.ντο υο λ ο ν, ή 
παντα.χοu παροuσα Ένότης (Μο
νάς) , ά,ν,τί νά. ύπάρχη στήν Αlω
νιότ-ητα, γίνεται - .με περιdδι
κες έκδηλώσεις - ενα. πολλαπλό 
Σύμπαν, η μια. πολλσ,πλη προσω
πικότης, τότε ή Ένότης αυ·τη θα. 
επα.υε νά. είναι μονα.1δική. Ό Χώ
ρος δεν ,ε!να.ι οϋτε «ενα Κ•ενό χω
ρίς δρια», οϋτε μιά. «πεpιωρι
σμένη πληρότης», ά.λλα. είναι καί 
τό ενα %αί τό άλλο. Είναι στο 
πεδbο της &.πολύτου άιφαιρέσεως, 
ή αlωνίως άγνωστη θεότης, ή 
δποία δεν ,ε!ναι αιδεια, (παρά. μό
νον για τά πεpιωpισμένα, πνεύ
ματα) , ά.λλά. τό ά.πόλυτο, πού πε
ριέχει ολα. δσα ύπάρχουν, έκδη
λωθέν,τα η ά.νε.κ.δήλω,τα,. Συνε
πώς, ,ε!ναι τό Ά π ό λ υ τ ο

Π α ν. Δεν ύπά.ρχει δια,ψοpά. 
1.1;εταξύ της φράσεως του Χριστια
νοu Άποστόλου «Έv αυτψ ζω
μεν χαl κινούμεθα κα,l έσμέν», 
χα,ί της φράσεως του Ί νδοu 
Rishi, < Τό Σύμπαν ζ η μέσα, στο 
Βράχμα,ν, εκπορεύεται ά.πό τό 
Βpάχ,μα,ν, και θα. •επιστρέψη στο 
Βράχιμαν». Διότι τό Βράχμαν, τό 
ά.νεχιδήλωτον, ε!ναι τό Σύμπαν, 
χαί δ -έΥ.δηλωμένος Βράχμας εί
ναι ό Λόγος. Ό Θεός του • Απο
στόλου καί του Rishi ε!ναι ταυ
τόχρονα δ όρατός καl ά.όpατος 
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Χώρος, δ «α.lών ος Μητέρα. - Πα.
τέρας, ,μέ τά. έπτά. δέρμα.τα». 

Ή εσωτερική κατήχηση έρω
τα: Τί ε!ναι κείνο πού ύπηρ
ξε, πού ύπά.ρχει και θά. 'πά.ρχη, 
εί'τε ύπά.ρχε Σύμπαν είτε οχι, 
είτε ύπά.ρχουν θεοί ει τε δεν ύ
πάρχουν; Καί άπαντα.: εΙναι δ 
Χώρος (το Διάστημα} . 

Δεν &.πορρίπτεται ό μόνος χα' 
&.γνωστος Θεός, δ πάντοτε παρών 
στη Φύση η ή Φύση, ά.λλά. δ 
θεός τοϋ &.νθρωπίνου δόγματος 
και δ ·έξανθρωπισμένος Λόγος του. 
Ό άνθρωπος ,με την ά.πέρα.ντη 
κουψότητά του καί την κενοδο
ξία. του, κα.τασ,κεύα.σεν δ ϊδ ος 
τον θεόν του με το ίερόσυλο χέ
ρι του, ά.πό τά. ύλι¾α. πού 6ρη
κ,ε σ'Cή μικρή έγκεψα.λική του 
ούσία., καλ τον έπέ6α.λε στου,. συν
ανθρώπους του, σά.ν μια. α,μεση 
ά.ποκάλυψη τοϋ μονα.διχοϋ καί 
μή &.ποχα.λυψθέντος χώρου. Ό 
ά,ποχρυψισ'Cής δέχεται την άπο
κά.λυψη ώς έρχομένην ά.πο θεία., 
ά.λλά. πεπερασμένα ά.κόμη οντα, 
από έκδηλωθείσες ζωές, αλλά 
ποτέ &.πό τή Μονα·δική Ζωή, ή 
δποία. δέν είναι ,δυνατόν νά. έκ
δηλωθη. Άπό τίς όντότητες αύ
τές πού όνο.μά.ζονται πρωτα.ρχ κος 
άνθρωπος, Dhyan - Budda , 
Dhy,a:n - Chohans, Fis1ύ, Έλοtμ 
η Γυιοί τοϋ Θεοϋ, πού εγινα.ν 
θεοί για. τούς ανθρώπους. 

Ή «ούσιώ.δη,. Μονά.ς», ή «ζώ
σα πηγή της ζωη,.», ή «α,γνωστη 
χαί αναίτιος αίτία», είναι το π ο 
&.ρχαίο δόγμα τοϋ Άποκρυcρt
σμοϋ, «ρχα.ιό'Cερο χα.τα. χtλιά.δες 
χρόνια &.πο το «Πατήρ - Αίθήρ» 
των 'Ελλήνων κα.ί Λα.τ'νων. Το 
ίδιο συμ6α.ίνει χαί για. τή «δύ
ναμη κα.ί ϋλη, θεωρούμε ες σά.ν 

δυνάμεις του ώρου, ά,χώpιστες 
καί άγνωστες ά.πο α.λύπτριε,. τοϋ 
άγνώστου». 

Οί αρχαίες θρησχ ίες το~ κό
σμου - έξωτερ χά. 6έ6αια, διότι 

ρίζα τους η έσωτερ κή θεμελ ' -
ωσή τους εΙναι μία. - εΙνα.ι ή 
Ίνδική, ή Μα.ζδαϊκή, ή ίγυ
πτιακ·ή. 'Έπειτα ερχετα.ι ή Χαλ
δαϊκή, τ.α.ραφυά.ς τών προηγου
μένων, πού εχει έξα,ςρανισθη δ
λοκληρωτικά. για. τον σύγχρονο 
κόσμο.' ργότερα, ψθά.νομε στην 
Ίουδαίχή, της δποίας ή εσωτε
ρική οψη - ή α.66ά.λα - άχο
λουθεί τά. ϊχνη τοϋ Βα6υλωνια.
κοϋ Μαζδαίσ ο~ καί ή έξωτερ -
κή οψη - Γένεση καί Πεντά
τευχος - δέν εΙνα.ι ιπαρά. συλ
λογή &.λληγοριχων παραδόσεων. 
Στα. τέσσερα πρώτα χεψάλα.ια 
της Γενέσεως, οταν δ α.6ά.ζωνται 
μέ τό ψώς τοϋ Ζοχά.ρ; εΙνα.ι τεμά
χια. μας &.νωτά.τ ς ψ λοσοψικης 
σελίδας της Κοσμογονίας. " ν 
τά, ά.ψήσωμε στη συμβολική τους 
μεταμόρψωση, δέν ε να. παρά ε
νας μϋθος, ενα ένοχλητιχό &.γχά.
θι στο πλευρό τη; 'Επιστήμη;; 
χα.ί της Λογ κης. 

Ή κατήχηση τοϋ ποχρυψ -
σμοϋ περ έχε τά. πόμενα ση-. 
μεία: 

- Πο ο ε!να. έχε·vο, πού εί
να.ι παντοτεινό; 

-Ό Χώρος, το α ων'ως χω
ρίς δμοιο. 

- Ποιο εΙνα έχε·,ιο, πού ύ
πηρχε πάντα; 

- Το σπέρμα σ-=ή ρίζα.
- Ποιό έ.πα.να.λαμΟά.νετα.ι ά.ε-

νά.ως; 
-Ή Μεγά.λ η Πνοή.
-Ύπά.ρχουν, λο πόν, τρία Αί-

ώ α; 
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-·Όχι, τά. τρία, ά.ποτελοϋν
"Ε Τό , , ύ , Τ να.. α.ειιποτε πα,pχον ει να.ι 
ενα.. 'Εκείνο πού ύπηρχε πάντα., 
είνα.ι ενσ: έχιείνο πcύ άJδιά:κοπα, 
πηγα.ινοέρχετα.ι, είνα.ι έπί,σης ε
να.. Τοϋτο εΙνα.ι δ Χωρος. 

Τό ενα. είνα.ι κύκλος ά.διάισπα
στος κα.ί χωρίς περιψέρεια,, διότι 
6ρίσκεται πα,ντοϋ κcι,ί δέν εΙ να.ι 
σέ χα.νένα, ,μέρος. Τό ενα. εΙνα.ι 
τό &.πέρα.ντο .επίπεδο των κύκλων 
πού ε-μψα.νίζει μιά. διάμετρο μό
νο χα,τά, τή διάρκεια. των μα.ν-
6α.ντα.ρι:κων περιόδων. Τό ενα, εΙ
να.ι τό σ;διαίρετο σημείο πού δέν 
6ρίσκετα.ι σέ 'ΧΙJ.Vένα. μέρος και 
δια.%pίνετα.ι πα.ντοϋ•. ΕΙνα.ι ή χα.
τα.κόρυψη χα.ί ή δριζοντία., δ Πα.
τέρα,ς χα,ί ή Μητέρα., ή κορυψή 
κα.ί ή 6άση τοϋ Πα.τέρα., τά. δύο 
α.χρα, της Μη.τέρα.ς, πού δέν συν
α,ντωντα,ι ποτέ. 

Είναι τό ψως στό σκοτάδι κα.ί 
τό σκοτάδι στό φως. Ή πνοή πού 
εΙνα.ι α.ίώνια.. 'Ενεργεί ά.πό τά. 
εξω πρός τά. μέσα., δταν εΙνα.ι πα.ν
τοϋ, κα.ί ά.πό τά. μέσα. πρός τά. 
"t: " ,.,. Τ θ , Δ ε,,ω, οτα.ν υεν εινα.ι που ενα.. ι-
α.στέλλετα.ι χα,ί συστέλλετσ,ι (εκ-

' , , ') "Ο ,., πνοη χα,ι εισιπνοη . ' τα,ν υια.-
στέλλετα,ι, ή Μητέρα, διαχέετα,ι 
χα,ί δια,σχορπίζετα.ι. "Οτα-ι συ

στέλλετα,ι, ή Μη.τέρα. ά.ποσύρε
τα,ι κα.ί συγχιεντρώνετα.ι στον έ
α.υτό της. Αυτό δημιουργεί περι
όδους εξελίξεως κα.ί δια.λύσεως, 
Μα.ν6α.ντάρα, κα.ί Πρα.λάγια.. Τό 
σπέρ,μα. είνα.ι ά.όρα.το χαί πύρινο.
Ή ρίζα. εΙνα.ι δροσερή. 'Αλλά. 
κ.α.τά. τή διάρκεια, της εξελίξεως 
χα,ί τοϋ Μα.ν6α.ντάρα, τό περί-
6λημά, της εΙνα.ι ψυχρό και ά.κτι
νο6όλο. Ή θερμή Πνοή είναι δ 
Πσ,τέρα.ς, δ δποίος κα.ταιοροχθί-

� ει τόν γόνο τοϋ Στοιχείου μέ τις 
πολυάριΗμ,ες οψεις ( τά. έτερογε
νη) , κα.ί &.ψήνει εκείνα. πού ε
χουν μιά. μόνον οψη (τά. δμογε
νη) . Ή δροσερή Πνοή ε!να.ι ή 
Μητέρα, ή δποία.. τά. συλλα,μοά.
νει, τά. σχηματοποιεί, τά, γ,εννα 
κα.ί τά. έπα.να.φέρει στόν κόλπο 
της, γιά. νά. τά. ά.να.μορφώση κατά. 
την αυγή της ήμέρας τοϋ Βράχ
μα. η Μα.ν?α.ντάρα. 

Γιά. νά. 6οηθfpωμε τον συνηθι
σμένον &.να.γνώστη νά. κα.τα.λά6η 
καλύτερα., οφείλομε νά. πουμε δτι 
ή ά.πόκρυφη ,ε,πι,στήμη &.να.γνω
ρίζει έπτά. κοσμικ.ά, στοιχεία. 
Τέσσερα. έντελως φυσικά. κα.ί τό 
πέιμιπτο (τον αLθέρα,) ήμιϋλικόν. 
Το τελευταίο τοϋτο στοιχείο θά. 
γίνη· δρα.τό στόν ά.έρα, κατά. τό 
τέλος τοϋ 4ου Γύρου, γιά. νά. 6α.
σιλεύση κυρίαρχο έπάνω στά. ύ
πόλοιπα, κα.τά. τή διάρκεια, τοϋ 
5ου γύρου. Τά. ύπόλοιπα, δύο εί
ναι &.κόμη έντ,ελως ιπέρα.ν ά.πό 
τον δρίζοντα, της &.νθρωπίνης ά.ν
τιλήψεως. 'Αλλά. θά. έ1μφα,νισθοϋν 
σά.ν προα.ισθήμ,α,τα, κα.τά. τή δι
άρκεια, της 6ης χα,ί 7 ης φυλ ης 
τοϋ παρόντος Γύρου, κα.ί θά. γί
νουν πλήρως γνωστά. αντιστοίχως 
στόν εκτο καί τον εοδομο· Γϋρο. 
Τά. &πτά. αυτά. στοιχεία., με τά. 
ά.ναρίθμητα. ύποστοιχεία, τους, ε!
να.ι άπλως περιωρισ.μένες τροπο
ποιήσεις και οψεις τοϋ Ένός μο
να.δικοϋ στοιχείου. 

Ό &.να.γνώστης πρέπει νά. ε
χη ιπάντοτε ύπ' οψη του, δτι οί 
Στροφές πού ,δίδονται στό παρόν 
εργο, πρα1,;ματεύοντα.ι ,μόνα γιά. 
την Κοσμογονία τοϋ δικοϋ μας 
πλανητικοϋ συστήματος χα,ί γιά. 
δ,τι εΙναι δρατό γύρω του, ϋστε-
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ρα ά.πό μιά. ήλιΓJ,χή Πραλά.για. 
Οι μυστικ ς δ δα.σχ.α. 'ες, πο' ά.
ψοροϋv στην εξ' ιξη το - πr:ιγ
κοσμίου Σύμπαντος δεν μπορο-'ι 
νά. δοθοϋv, δ ότι δ' v είναι δ -ιr:ι
τόv vά. χα.τα.vο ηθοϋ-ι ο" τε χ-ι,ί ά.
πό τά. μεγαλύτερα. πvεύμ-ι,τ-ι, της 
έποχης μα.ς. Ι αί ψα.'vcα , δτ 
ύπάρχουv πολύ λίγοι ([ύ,;;τα.ι, α
νάιμεσα κα.ι στους π ό ά.vώτε
ρους,. στούς δποίους εχ ει έπ τρα
πη νά. έξετά.σουv α.ύτό τό θέμα.. 
Έξ άλ c,υ, οι Δι.δά.σκα.λο. δη
λώvου κα.θα.ρά, δτι α.ί α.' τοι οι 
πιό άνώτεροι Dhyan - hohan 
δέv εχουv ποτέ είσδύσε: στά. μ -
στήρια., πού 6ρίσκοvτα.ι πέρα. ά.πό 
τά. δρια. πού χωρίζο v τίς μ ρ -
ά.δες τω ήλια.κωv συστ'Υίμά.τωv 
άπδ Έκείv-0 πού όvομά.ζετα.ι Ι εv
τρι κός 'Ήλιος. 'Έτσι, έκείvο πο' 
οόθ-ηκε, ά.vα.ψέρετα.ι μόνον στό'Ι 
δρα.τό μα.ς κόσμο, ϋστΞpα. άπό μιά 
«Νύχτα. τοϋ Βρά.χμ::ι». 

Πρι V πα.ρουσιά.σωμε τ' ς Στρο
ψές τοϋ 6ι6λίου τοϋ Τζ ά.-ι, πού 
άποτελοϋv τη 6ά.ση α.ύτοϋ έδω 
τοϋ εργου, είνα.ι ά.vά.γκη vά. πα
ρουσιά.σωμε τρείς θεμελ ώδε ; εv
νοιες της Μυστικης Δ δα.σκα.λ'
α:ς. 

1. Ίπά.ρχει μ'α, 'Αρχή, πα.ι
ταχοϋ πα.ροϋσα, α.1ώνια., άπεριό
ριστ , άμετά.6λ ητη, γιά. την δπο 'α. 
είνα.ι άδύνα.τη κά.θε ερευνα., δ ότ 
ξεπερνάει τη Μνα.μη της ά.νθpώ
πινης άντιλήψεως. Ή' ρχη α.ύτη 
6ρίσκετα.ι πέρα.ν άπό τόν δρ 'ζον:α 

, .,), ' - Ί χα.ι τ,1ν περιοχη τη; σκε, Ξως, 
άκατα.νόητ κα.ί α.κα-σ γόμα.στη. 

Γιά. νά. εννο 'ση καιθ::φώτερα. 

δ αναγνώστης (), τες τ' ς �οεε�, 
"' � , , , ' , r"f ' 
α,� ςε χ.ι Υ qσ η απο το αςιωμα., οτ 
� , ' 2. ' π πα.ρχ� μ α. r.ι.πο τ pα.γμcι-
τικότης, δποία. προηγείτα. ά
πό χά.θε έκ.δη ωμένο ον. Ί-[ ά.πέ
ρα.ντη χα.ί α.ίώνια. α.ύτη ια. -
ή ποία. σχ ημα.τοπο είτα. ά.σα.ψως 
στο «ά.�νε'δητο» κr:ιί στό «μή δ -
νά.μενο νά. γνω-:;θη,, τ·ϊjς σύγχρο
ν � ε'ρωπ:ι.ίκϊjς ψ λο,;;ο 'α 
είvα. ή ρί α. χωρ!� ρίζα. «ολων 
, , ' � - r" ό , εχc νωv πο πηρςα.ν, πα.ρχο v 
χα. θά. 'πάρξο ν ποτέ». Φ ,;; ..ιά., 
στερείται χά.θε ίδ ότητος χι:ιι δέν 
εχε καμμιά. χέ,;;η μc το έΥ.δη
λωθέν χα. ΠΞπερα.σμένον ον. Εί
να. ή «'Οντότης» μα. λον, πα.ρά. 
το ον (σ ή Σα.νσ-κριτ κη Τ)

' � , "ξ 
, l 

, θ " χα.ι υρ σκεται ε ω απυ χα. ε ε-
ρε ψj, η σκέψη. 

Α' τη ή « 'Οντότης» συμ6ολ ' -
ετα.ι στή Μυστ χ η Δ δασ-καλία. 

μέ δΌ ο,ε:ς. 'Α 'ένος μέ τοι 
άιπό υτο α.ψηρημένο χωρο, δ δ
ποίος άντιπροσωπεύε: τήν καθα
ρή ύπο..ιε μεν κότ ητα., τό μό ιο 
�pα.γ�α. το ό�οίο δέν, μπ_ορεί ·η
α.νθρωπ νη δ α.νοια. να. το άπο
κλε 'ση άπο χα-μμιά. άντίλη η, 
ο"τε νά. το συλλά.6η κc,1.θ' έα.υτό. 
'λψ' έτέρο , μc:. την ά.πόλυτη ά-

ηρημένη Κ ' ν η σ η, ή δποία. 
ά:ντ προ:;ωπΞ 'Ξ τήν iπεp όρ στη 
Συνε'δ ση. Οί ιλόσοψοι τη; 
Δύσεως ά:πέδειξα. ι ό μa� είνα.ι 
σ ι.α.-α.νόη.:γ1 , συ ιε:3-φη Χ''Ψ · � 
τ-ίJ μετα6ο ή, καί δ ι η χίψφη 
είνα.ι το χα.λύτερο σύ, 6ολ-:> τη: 
μετα6ολ η�, το ούσ α.:Η κό χα.ρα.
κτ ηριστ κό τη;. Ή τελε τα.'α. α.ύ
τή ό ! η τ·ϊjς μονα.δι-κ η; Πpα..γμα
τ χότητο; συμαολ'ζε:α. έπί,;;η; 
με ,ό•ι ορο, «'Η ίεγά.λη Πνοή» 
χα.' τό σύμ ολο α.'τ� είηι ά:ρ
·..ιzτ� έ·..ιqψΙJ.σ-:κ6.
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υΩστε τό πρώτο θεμ,ελιώδες ά.
ξίωμα, της Μυστικής Διδσ..σκσ..λί
α,ς είνσ..ι τό μετcι.,φυ,σικό α,υτό Μο
νσ..δικό Ά,πόλυτον ΕΙΝΑΙ, τό 
δποίον ή πεπερα.σμένη αντίληψη 
συμβολίζει με τή Θεολογική 
Τριά.δσ... 

Ό φιλόσοφος Σπένσερ τελευ
τα,ίως έτροποποίησε τόν 'Αγνω
στικισμό του, μέχρι του σημεί
ου, να βε.βσ..ιώνη δτι ή φύση της 
< Ι(ρώτης.,_ Αιτίσ..ς», τήν δποίσ.. δ 
άποχρυφιστής λογικώτερα, ,έξά,yει 
από τήν Άνσ..ίτια, Αίτίσ.., τό «Αι-
, , , "Α ωνιον» κσ..ι το « γνωστον >, μπο-

ρουσε να ,εΙνσ..ι ουσιωδώς ή ϊδια, 
με τή Συνεί,δηση, πού εχει τήv 
πηγή της 1έv ήμίν. Με άλλα, λό-

ι, � '  , Π για., οτι η α,προσωπη ρα.γμι:ι..τι-
κότης, ή δποία, εισχωρεί στόν 

, ' ' θ . , κοσμο, ειvα,ι το και cι.ρον νοουμε-
vοv της σκέψεως. Λυτό τό πpός 
τα εμπρός βημα, του τόv φέρνει 
πλησιέστερα, πpός τήν εσωτερι
κή κσ..ί τή Βε.δα.ντίνη διδασκα,
λίσ... 

Τό Πσ..ραορά.χμαv Uι μοvσ..δι
κή Πραγ,μα,τικότης, τό Άπόλυ
τοv) , εΙvσ..ι τό πεδίον της ά.πολύ
του Συνειδήσεως, δηλ. ή ουσία 
πού είναι εξω ά.πό Υvά.θ.ε σχέση 
με τή συμβατική ϋπαρξη. Άλλα 

* Ή λέξη, «τφώτψ> προϋποθέ
τει κατ' όJνάyκη,ν κάτι, τό όποιον 
< έγεννήθηκε πρώτο», το «πρώτον 
έν τc;'> χώpCtJ, τc;'> χρόνCtJ κα] τ6 τά
§ει», έπομένως ττεπερασμένο και
περιωρισμένο. Το «πρώτσν» δεν 
μπορει να εΤvαι 'Απόλυτον, διότι
άποτελει μια a-:δήλωση Γι' αύτό,
ό 'Ανατολικός Άπο.κρυφισμός όνο
μάζει το Άψη,ρημένο.ν v Ο λοv «Μο
vαδ ι.κη άvαίτια αίτία», «Ρίζα χω
ρίς ρίζα», και περιορίζει την «Πρώ
τη Αίτία» στον Λόγο., μέ την εvvοια 
που δίνει στον Λόγο δ Πλάτων. 

μόλιι; ,6γουμε ,μέ τή σκέψη εξω 
αιπό τήv ά.πόλυτη άρνηση του 
Πσ...ρσ..βρά.χψl'i, ψσ..vερώνετα.ι ή 
δυαιδικότης στήν ά.ντίθεση Πνεύ
μσ..τος κσ..ί υΙλης, Ίποκειμένου 

' 'Α 
' 

Π κσ..ι ντικειμενου. ρέπει να 
θεωρηθουv το Πνευμα κα.ί ή ur
λη, οχι σαν ά.νεξά.ρτητες πρα.
γμα.τικότητε;, άλλα σσ.ν δυό ε

δρες η οψεις του 'Απολύτου (Πα.
ρα.βρά,χ,μα.ν) , οί δποίε,ς ά.ποτε
λουν τή βά.ση του περιωρισ,μένου 
οντος, Ίποκει,μενικου η Άντι
κει,μεvικου. 

υΩστε τό •εκδηλωμένο Σύμπαν 
περιέχει τή δυα.:δικότητα., ή δ
ποία. είναι ή ουσία. της όπά.ρξε
ώς του. 'Εκείνο πού συνδέει το 
πν,ευιμα. ,μέ τήν ϋλη, το όποκεί
μενο με το ά.ντικεί,μενο, όνομά.
ζετα.ι στόν Άποκρυφισ.μο Φοχατ 
(Fohat) . ΕΙνα.ι ή «γέφυρα», δια 

της δποία,ς οί «ίδέες•> πού όιπά.ρ
χουν στή «Θεία. Σκέψη», εντυ
πώνονται στήν κ,οσμική ουσία σαν 
<Νάμοι της Φύσεως». Το Fohat 
€Ινα.ι ή δυνα:μική ενέργεια. της 
κοσμικής 'Ιδέας, ή δύναιμη πού 
δι·ευθύvει κά.θε εκδήλωση της 
Θείας Σκέψεως, πού δια.6ιβά.ζε
τα.; με τούς Dhyan - Chohans,
τους αρχιτέ;,ιτοvσ..ς του δρα.του κό
σμου. Fohat εΙvαι δ μυστηριω
δης σύνδεσμος μεταξύ Πν,εύμα
τος χα,ί uΙλης, ή ζ,ωογονουσα. 
Άρχή, πού ηλεκτρίζει κοοθε ά
τομο στή ζωή,. 

Μετά τήν ϋπα.ρξη μιας Άρ
χης, ή Μυ,στική Διδαισ,χ,α.λία. 6ε
βσ..ιώvει: 

2. Τήν α.ίωνιότητα. του Σύμ
παντος ώς &,πέρα.ντου πεδίου, ο

που &.πειρά.ριθμα. Σύμπαντα. εκ
δηλώνονται και έξαιcοα.vίζοvτα.ι ά.
διά.κοπα., όνομα.ζόμε�α. «έκοηλω-
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μένα. cί.στρα» και «Σπι νθηρες τ - ς 
α.!ωνιότητος». Ή έ��ψάνιση κα.ί 
έξαφά, ιση των κόσμων ετvα.ι σά.ν 
την κα ονική δ ωδοχη πλ μμ ρί
δος καί ά.μπώτιδος. 

Ή δεύτερη αύτη ε α.ίωση 
της Μυστικης Διδα.σκαλ'α.ς είναι 
δ ά,πόλυτα. παγκόσμιος χαρακτήρ 
του όμου της Περ οδικότητος, 
της ιτcλ ημιμυρ(δος και α;μπώτιδος, 
της ά.να.πτύξεως κα.ι πα.ρα.κμη,.., 
οπως πα.ρετήρησε κα.ί έσημείωσε 
ή ψυσ κή έπιστ 'μη σ' ολες τίς 
περιοχές της Φύσεως. 

Ή ένα.λλα.γή ήμέρα.ς κα.ί νύ
χτας, ζωης κα.ί θανάτου, ϋπνου 
καί έγρηγόρσεως, είναι γεγονό
τα. τόσο κοινά., τόσο τελείως κα.ί 
ά.νεξα.ιρέτως πα.γκόσμ α, ωστε 
6λέπομε σ' α.ύτή ενα.ν ά.πό τού; 
θε�μελιώδεις όμους του Σύμπαν
τος. 

Ή Μ στική Διδασκαλία. ε-
6α.ιώ ει ά.κόμη: 

3. Τήν θεμελιώδη τα. τότητα.
όλων τώ ψυχών μ' τήν παγκό
σμια. 'ϊπερ-Ψυχrι, ή δπο'α. είναι 
και α.ύτή μια. οψη της άγνωστης 
Ρ ί ζ α. ς, κα.l τήν ά.να.γχα.στική 
διά.6α.ση κάθε ψυχης δ ά, του Κ ' -
κλου των ένσα.ρκώσεων, σέ ά.ρ
μονία. ,μέ τόν Κυκλικό καί Καρ
μικό όμο, κατά, τή δ ά.ριιεια δ
λοκλήρου -ης περ όδου. Σ ΞΠG>; 
δεν μπορεί νά. όπά.ρξη μιά. αν
εξάρτητη συ ειδητή ϋπαρξη, 
πρίν ό σπινθήρας πού προέρχε
ται ά.πό τήν 'ϊπερ-Ψυχή, περά.
ση ά.πό ολες τίς μορφές του ψα.ι
νομενιχου κόσμου καί α.ιτcα.ι τήση 
τήν ά.τομικότητα, τόσο μέ φυσiκή 
ώθηση, δσο κα.ί μέ ά.τομ κές 
προσπά.Gειες, ο!κε οθελείς καl ά
ποφα.σιστιχές, πού τροποποιου -
ται ά.πό τούς περιορισμούς του 

Ι άρμα., ά.νεο,;ι ίνοντα.ς δλους τού; 
6α.θμού� τη� έξε 'ξεω; 

Ή 6α.σική δ δα.σ-,<,α. ία. τ·ης έ
σωτερι κ -ς ψ λοσο ία; δ ν παρα
δέχεται δ α.κρ'σε ς κι:ι.ί είδικά. 
χα.ρίσμα.τα. γ ά, τό·ι α,νθρωιτcο, έκ
τος από ΕΥ.είνες ΠΟ' κερδ 'ζοντα. 
σ.πό τό 'Εγώ, "στερα. ά.πό προσω
π κές πpοσπά.θε κα.l προσωπι
,ι ή ά.ξ 'α. χrι.,τά, τή δ ά.ρκεια. μα
κράς σειράς έπα. ενσσρ,<,ώσεων. 
Έ το' το ς, οί χ κές, πνε μα
τ κές χα.l φ σ ,<, ς έ ;αλλαγές -
στο πεδΌ της έιιδη ώσ ω,.. καί 
της μορψης - θεωρο~vτα. ά.πα.
τηλές κα.ί ό c όμε;,-,.. στη μά
γ α. δλοκλ ήρο τη� 'χδη ,ώσεως, 
' δπο'α. δέν είνα. π!Χpά. χ νομε
ν κή κα.l προσωρινή, τ'ποτε πε
ρ σσότερο ά.πό μ ά, έψήμερη ά.πά
τη των αίσθήσcων. 

Ό Σπένσερ, δ δποϊο� - κα
θώς δ Σοπενχάο ερ χ,;ι' δ Χάρτ
μαν - προ6ά λε μόνον μιά. ο-

η της ά.ρχα'ας εσωτερ χη� ψι
λοσοψ'ας, χαί α.ιπό 'χε- μετ.;(ψέ
ρει το' ς ά.ναγνώστε:;; του στήν 
! χρή σχθη της ά.γνωστ χη:;; ά.
πελπ σία.ς, δ α.τυπιiι•ι::. ώ; έξη;
τό μέγ,χ μ στr,p ο: « υ ο ,τι μένει
ά.μετά.6λ ητο σέ ποσότ ητ,;ι, ά.λλά.
πάντοτε μετσ6λητό σέ μοpψ·ή; 
κάτω ά.πό τίς α.1σθητέ; α.ινομε-

ικότητες, τί� δποίΞς μα; π-χρο -
σιά ει τό Σύμπαν, c'-ια μιά. α

γvωστη δ Ύα..μη, πο' δέν μπορεί 
νά. γΎη γνωστή, ή ό ,οία. είναι 
χωρίς ορ α, α.πέρα.ντ η στον χώ
ρο κα.ί χωρ'ς ά.ρχή χα' τέλος 
στον χρόνο». Καί συνcχίζΞ ή 
Η. Ρ. Β.: «Μόνον ή τολμηρή 
θεολογ' α - ο 'δέποτε ή έπ στή
μη η ή ψιλοσο ίι;ι, - έπ ζ·η-εί 
νά. χαταμε-ρήση -ό άπειρο καί 
ά. &.ποκαλύ. τό &.π 'θμενο, πο' 
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δέν μ.ποpεί γά, γvωσθη». 
'Όταν δ &να γνώστης ά.ντιλ η

cρθη καθαρά, τίς ΘΘμελιώδεις α.ύ
τές ά.ρχές, επά.νω στίς δποίες στη
ρίζεται i/ :Μυστική Δι.δα.σκαλία., 
κα.ί ,συ.νει.δηιτο.ποιή,ση, τό ψως πού 
ρίχνουν σέ κά.ιθε πρό6λη,μα, της 
ζωης, 11 άλήθειά. τους θά. του φα.
νη τόσο προφανή;, δσ-ον δ 'Ήλι
ος στόν Ούρανό. 

Οι έπτά. Στροφές του Τζιάν, 
πού δίδονται σ' α.ύτό τόν τόμο, 
δέν περι γρά.ψουν δλόκλ ηρη την 
ιστορία της κοσι,ι,ικης έξελίξεως, 
άλλα δίνουν τόν άλγεορικό τύπο 
α.ύτης της εξελίξεως. 

Περιγράψουν τά έπτά μεγάλα. 
στά.ιδια, της πορείας της εξελί
ξεως, γιά τά δποία μιλουν α.ι 
Πουρά:ιαι ώς 7 Δημιουργίες κα.ί 
ή Βί�λος ώς 7 '�έρες Δημιουρ
γίΓ).ς. 

Ή α,' στροψή περι γρά.ψει την 
κα.τάσ-αση του Μο·,cι,δι.κου "Ολου 
κατά τή διάρκεια, της Πραλάγια., 
πρίν άπό την α,' δόνηση της ά,
ψυπνιζομέ·ιης έκδη,λώσεως. Μια. 
τέτοια, κατάσταση, μόνον συμ6ο
λιχά. μπορεί γά, πα.ρα,σταθη. Εί
ναι ά,δύνα.τον να. πεpιγρα.ψη. Δι
ότι, έπειδή είναι ή κατάσταση 
του καθ' έαυτό Άτ.:ολύτου, δέν 
μπορετ να εχη κα.μ1ιιά από τίς 
ειδικές �διότητες, οι δποί·ες χρη
σιμ.εύουν για τή θετική περιγρα
φή των ά.ντικειμένων. Γι' α.ύτό, 
μόνον μέ άρνητικό συμβολισμό 
μπορεί να πα.ρωσταθη. 

Ή 6' στροψή περιγράψει μια 
' ή δ ' 'δ' ' χ.α,-:α.,σταση, ποια, - � ιως για 

ενα πνευμα, της Δύσεως - είναι 
πολύ κοντά σ' εκείνην πού πpα.
γματεύετα.ι ή α,' στροφή. Πρέπει 
ν' άψήσωμε aτήν ενόραση καί τίς 
άνι�τερες ίκανότητες του &να.-

γνώσ-οου την προσπά.θεια, να συλ
λά6η, οσο μπορεί, sήν zννοιά 
των χρησιμοποιουμένων &.λλ ηγο'-

ρι κων ψρά.σεων. Οι στροψές αύ- _ 
τες α.πευθύνοντα,ι μαλλον στίς έ� : .. 
σωτερικές δυνά.1.1,εις, παρά στην 
κοινή αντίληψη του ψυσικου εγ
κεφάλου. 

Ή γ' στροψή περιγr,άψει την 
έκ νέου &,ψύπνιση του Σύμπαν
τος στη ζωή,. μειτά την Πραλά
για. Δείχνει την &νά.ιδυση των 
Μονάδων ά.πό -:ήν κατά.ιστα,ση της 
άπορροψήσεώς του-ς μέσα, στό 
"Ε ν α. ΕΙνα.ι τό πρώτο καί ύ
ψηλ6τε,ρο στοcδιο στη δια1,-1,όρψω
ση των κόσμων. Ό δρος «Μονά
δα» μπορεί να εψαp,μοσθη τόσο 
στό ευρύτατο ήλια.κό σύστημα, δ
σο χα.ί στό πιό μικρό ατομο. 

Ή δ' στροψή εκθέτει τή δια.
ψοροποί ηση του σ.πέρματος του 
Σύμπαντος στην έπτα.Ιδική Ίε
ρα.ρχία, των συνε�δητων Θείων 
Δυνάμεων, οι δποίες είναι δρω
σες ,εκδηλώσεις της μιας ύψίστης 
ενεργείας. ΕΙναι οί Χύτες, οι

προπλά.στες, οι δημιουργοί δλου 
του ·εmηλωμένου Σύ 1.1,παντος, του 
δίδουν μορψή κα.ί τό καθοδη
γοϋ·ι. ΕΙνα.ι τα νοήμονα οντα., τα 
δποία, διευθετουν κ:χ.ί ελέγχουν 
την εξέλιξη, ενσωματ�)Vοντας 
στούς έαυτούς των τίς έ·ΚΙδηλώ
σεις του μονα.δικου Νάμου, τίς 
δποί-ες γνωρίζομε σαν «Ν6μους 
της Φύσεως». ΕΙνα.ι γνωστοί με 
τό ονc,μα Dhy'ian Choha-πs, σ.ν 
καί κά.θε δμά.δα εχει την ιδιαί
τερη ονομασία. της στη Μυστική 
Δι,δασκαλία., στην δποία, τό στά
διο αυτό της έξελίξεως δνο1.1,άζε
τσ,ι «ΔΥpμιουργία των θεών». 

Ί-1 ε' στ,ροψή περιγράψει 't ήν 
πορεία, του σχη:μα,τ�σ.μου του κό-
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σμου. Σ:+1ν ά.ρχή παρου-J:άζετ-:ι.ι 
ή διά.χ τη κοσμ κή ύλη, επειτχ 
δ πύρ 'Ιος στρ66,λ,y, πρώτο στά
διο αιόν σχ-r:ματ σμό ένό; νε:ρε
λώμα.το;. Το νεψέ ωμα συ,μπυ
κνοϋται ιι-:ι.ί α.:ρο - τ.ερά.ση α.πό 
διά.:ρορeιυ; μετ-:ι.σχηματισμού;, 
σχηματίζει έ:να. Ή :ακό Σ1.>στη
μα, μιά. πλ-:ι.νητ χη ά.λυσιδ'Χ, η 
ΕΨJ.11 ά.πλό π 'Χι1ιτη, ά.ναλ6yω; 
τη; περ:πτώσεω;. 

ΊΙ στ' στρο:ρή δ::ί χ ιει τ&. έπ6-
μενα. στάδια τοϋ σχημ-:ι.τισμοϋ έ
νό; «Κόσμι:ιυ» ·ιια.ί περι γρά:ρει 
την έξελ ξή του, μέχρι τη; τε
τάρτης μεγάλη; π�ριόδου :ο , 
πο' άντιστοιχεί σ' αύτή την ο

ποία. ζοϋμε σήμφχ. 
Ή ζ' στροψή συνεχίζει αυτή 

την ίστορία καί χαρά.ζει την Υά
θοδο τη; ζωη; μέχp -τη; iμψ'Χ
νίσεως τοϋ άνθρώπου. 

Έδώ σταματά.ει δ Πρώτο; 
Τόμο; τη� Μυστ κη;; Δ δ,χ,:;χ,χλί
ας. 

Ή σ.νά.πτυξη τοϋ &. ιθρι:)που, 

ά.πό τη'Ι πρώτ-η του έμψά.'ιιση έ
πά.νω στη γη, κ-:ι.τ& τόν Γϋρο 
τι;,ϋτον, μέχρι την κα.τά.στ-:ι.ση, 
στην δποία. τόν ρίσκομε σήμε
ρ,χ, ά.ποτελεί τό ά.ντικείμενο τeιϋ 
Δευτέρeιυ Τόμου. 

'Ά; σημειωθη, οτι δεν δίδε
τ,χι' παρσ. ενα. μόνο μέρος σ.πο 
τί; έπτά Στρο:ρέ�, διότι δλόκλ η
ρο τό χείμεψι δεν θά 'Υ/tΙΧ κcι.τα
νοητό ά.πό κα.νέναν. Κα.l ουτε ή 
:ruγγραψεύς των σελίδων αύτων 
- η μα.λλον, ή t'lπεινή συν
τά.ιιτις τι;,- εργeιυ τούτου - θά
τί; έννοοϋσε.

Ό μή θεόσοψ,;ς ά1ηyνώστης 
μπ,;ρεί - σ.ν τοϋ ά.ρέση - νά 
θεωρήση ολα οσα ά.ιιολ,;υθ,;ϋν σά.ν 
ενα. μυθο, η σάν ενα.ν άνα.πόδει
κτο ρε,μ6ασμό ό ειροπόλQυ, η
σάν κάπο:α. χ,χινούργ α. ύπόθεση, 
ή δπQία. ερχετ,χι νά πρQ,:;τεθη 
στί; ,jπά.ρχου,:;ες ολων των έπο
χών. 

'Απόδο,:;η Κ .Μ. 

� 
1 ' ' ' ' 

� 
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Πρός τά πού 6σδίzει n κοινωνικn ίστορία 

τnς Εύρώπnς κσί γενικώτερα n ίστορία; 
Το· ώραιότερο δώρο για κάθε έποχή. Και να οί θερινες διακοπες 

πλησιάζουν. 'Αξίζει ναχετε για συντροφιά σας την 

"ΚΟΙΛF\ΔF\ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ,, 
Τοϋ Πάοuλ • Αμαντέοuς Ντήναχ 

8 Κείμεινα έφαρμοσμένη,ς μελλοντολογικης κοινωνιολογίας καi μετα• 
φυσικη.ς άναζηrτήσεως 8 

( Σε δύο χρυσόδετους τόμους, σε λογοτε:χνικη μετάφραση άπ' τα 
γερμανικό: άπ' ΤΟΥ καθη1γητη κ. Γ. Παπαχατζη,). 

Έ ξ ω τ ε ρ ι κ η μ ο ρ φ ή : Σελίδες ταξιδιωτικης πεζογρα• 
φίας. �6να λογοτέχνημα ποιότητΟ'ς, ενα έξαίσιο ταξίδι στις κuριώτε. 
ρες περιοχες της κεντρικης και δuτικης Ευρώπης μιας σuγκεκριμέ,νης 
μελλοντικης έποχης, δπου δ συγγραφέας, οχι μονάχα εζησε στο κοι• 
νωνικό της 1mρι6άλλον, άλλα και εΤδε <<σαν σε παvοραμικη, όθόνη» (σελ. 
417 έ.) (καi διά6ασε καi σε 6ι6λία ίσττορίας) κι δλα τα ένδιάμεσα 
περιστατικό: (άπ' τον 200 αίωνα και πέρα). 

Β α θ ύ τ ε  ρ η ο υ σ ί α: 'Ιδιότυπα σοσιαλιστι,κη Πανειιρώπη 
(και οίκουμένη). Οί ίστορικες τύχεις των λαών της Ευρώπης (21ος εως 
39ος αί.) καi ή παραλληλόδρομη ίσόχρονη έξελικτι.κη πορεία 1,00 δu
ηκοΟ πολιτισμοΟ. Σαν εvα θαυμάσιο δραματικο θέαμα έκτuλίσσοvται 
τα αύθειmικα περιστατικά, τα άληθινα γεγονότα, που θα πραγ ,ματΟ'ποι• 
ηθοuvε - τόσο τα πιο κοντιr.ιά μας δσο καi τα χροvικα άπώ-rερα - μέ
σα στο πολιτιστικο καi κοι.νωvικο ,κλίμα της μωφινης ·κεί,vης μελλοvτι
κης έποχης, που θα την ζήσουr.ι ο! άπόγονοι των τωρινών Ευρωπαίων, 
έJκτuλίσσοvται μπροστα στα μάτια της ψυ·χης του προ uκισμέvοιι με 
πνεuματικη καλλιέργεια άvαγνώστη. Άρκεi ναχει άποφασίσει το προ
σεχτικο διά6ασμα. 

π α f) α δ ε κ τ ε ς έ ρ μ η ·ν ε i ε ς : Είτε ενα άπ' τα σπα
ν ι ώτερα φαινόμειvα παραψυχολογίας - με «άναμνήσεις προϋπάρξε;ως» 
καi με παλίνδρομη πνεu.ματι:κη πορεία μι&!ς άτομικότηιτας με ίσχυρο 
ψυχοδυvαμισμο δια μέσου μεγάλων χρονικών διαστη;μάrτων - είτε (για 
δσους δεν πιστεύουν στα μεταψυχικό:) μ•ελλοντολογικες ένοράσεις με 
έκπληκτικες Ικανότητες προγνώσεως. Μεταξ; άλλων,, άπει,κοvίζει δ συγ
γραφέας (σελ. 492 1κα1 493) κ α ι  τ ην τ ε  λ ι ,κ η, ε κ  6 α σ η 
Π ρ Ο α ι ω V ί ω V δ ι Ε ν έ ξ ε ω V άvάμ,εσα στις δυο γειτοvικες χώ
ρες έκατέρωθεv του Αίγαίου. Ζωvτανες «έμπ·ειρίες» που τις «εΤδε» κα1 
τiς «εζησε» δ συγγραφέας. 

Έ μ ε ί ς (Κολλάρος (Σταδίου 38), 'Ελευθερουδάκης (Νίκης 
4), Πύρινος Κόσμος ('Ιπποκράτους 33), Σιδέρης (Σταδίου 44) σας 
προμηθεύουμε ευχαρίστως ΤΟ 6ι6λίο αυτο σε ημη κόστους έκτιιπώσεως 
(δρχ. 185 δ κάθε τόμος) σuv δραχ. 35 κόστος 6ι6λιοδεσίας. Τηλέφωνο 
μmcχφραστοu 717.072 (πρωΊ). Έκεi θα ειίδοποιήσετε αν σας πεί δ 
6ι6λιοπώλης δτι <<εχει έξαvτληθη αύτο το 6ι6λίο». 
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

Α ΘΟΛΟΓΙΑ 

"' Ι Λ Ι Σ Ο Υ,, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 
(Γεώργιος Δ. Καψωμένος) 

Κλάyε yυ ή μου ! .. 
' 'ξ � ι: ' :, \ � 'ξ 1 νοι τε οι επτα ο ρα οι - α οι τε . 

Μέ π ίγει ή στέγη σας! 
έ θέλω τη σκεπή. σας! 

ιψώ τ11ν αβυσσο ! 
Ποθώ το χάος! ... 

'Άς γί ω Ενα μΕ τΟ φώς
η με το ερeβος ! 

' ρκεί ' άπλώσει ή "'Υ'παρξή μου 
, ά αλυθεί, α σβήσει η α ζήσει 

πά ω άπο σας, εξω άπο σας, 
πά ω άπ' τους κόσμους κι άπ' το' ς 'Ήλιους. 
'Ώ αί! ... 
Πά ω άπ' τούς κόσμους κι άπ' τούς 'Ήλιου;• 
Πά ω άπ' δ,τι εχει σχήμα, κίνηση, δάρος, 
,1όμο, συνάρτηση η έξάρτηση ! 
Πάνω άπ' της ζωης το μέγα εσμωτήριο ! 
Κι ας ξα αγυρίσω έκεί που ημουν ... 
Ση'-Jν άσύνορη χώρα της αιcbνιας Σ ιωπης ! 
Στον αχωρο χώρο τοϋ Μεγάλου Μηδε όc ! 

'Ώ ! Πατρίδα μου! 
'Ώ ! πρώτη μου Πατρίδα! 

Καl δμως! ... 
Κατι με τραβάει άκόμα εδώ ... 
Κατακλυσμικη 11 δύναμή του! 
lVI' άλλο�μο ο! Κι α ύτο εμποδισμένο! ... 
Ψυχή, κλάψε άκόμα κλάψε! 
Κλάψε, ψυχή μου, σκοϋξε, κλάψε! ... 

(Το τετράδιο της άγάπης μου, 1964) 
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ΕΥΦΗ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

Σελήν η 

'Όν,ε,ιρο μέσ' στο απιειρο, Σελή'\'η. 
Ρίχνεις, σκορπάς τοϋ δίσκου σου τά πλούτη, 
όπάλινη στ' άπόκοσμό σου κάλλος, 
,·ά μοιάζει ή yη μας με άποσπερίτη. 

Το φωτοστέφανο τοχουν κεντήοει 
γητειά, μυστήριο καl ασπροι κρίνοι· 
γιά σέν,α τό παράγγειλαν οί νύχτες, 
άρχόντισσα των άστεριων, Σελήνη. 

Τη σκέψη του χρυσύ άηδόνι στέλνει 
ό θα1μπωμένος κόσμος ση1 'μορφιά σου 
μεσανυχτιοϋ κελάδημα και πά!θος 
σύντροφο και φωνη στην τροχιά σου. 

Μά νά ! ,σ' αγγιξαν ! Σ.κόνη, χαιμα, πέτρες 
και πλάνη ή ομορφιά σου και σαγήνη, 
ή σάρκα σου νεκρή, δύχως άνάσα. 
Πού εδυ σου το κάλλος, ω Σελήνη; 

1977 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑ Υ ΔΕΑ 

ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ 

Μια φωνή: Τό ζώο κάθε πρωι πεινασμένο κοιτάζει τό 
χέρι μου, ετοιμο να την άρ,τ ' ξει, δταν τοΟ 
ρίξω την τροφή του 

Ν Αλλη φωνή: 'Ότ ν δέv εχουμε τίποτε να του ρίξουμε, τό-
τε άμπει μέσα στα μάτια του ζώου ό 
πόθος της τρ φης του. 

� Αλλη φωνή: Μένει στον τόπο της άκίνητη έκείν' ή προσο-

ΝΑλλη φωνή· 

ΝΑ λη φωνή. 
»Αλλη φω1,ή· 
'Άλλη φωνή: 
ΝΑλλη φωνή 
ΝΑλλη φω ή. 

»Αλλη φωνή: 

»Α η φωνή 
»Αλλη φωνή. 

Φωνή του βάθους: 

χή του και ή μεγάλη, έκείνη έλαστικότη
τά τ υ τεντωμένη 

Είμαστε μόνοι, μόνοι, μέσα σ' δλους τους 
συνωστισμούς 

Θέλουμε νά 'μαστε αύτάρκεις. 

VΟπως εΤναι ενας η ιος. 

'Όπω εΤναι ενα Σύμπαν 

Ei' μαστε ενας μ ισος κύκ ος 

Κι δ α ος μισος κύκλος εΤ1,αι ή γυναίκα 

vΟταν τα δύο ήμικύ ια μας ένώνονται, γι-· 
νόμαστε μια σφαίρα ΚΙ ενα τρίτο ήμικύ• 
κλιο παράγουμε, για να ζητεί πάντοτε να

βρει το ταιριασμένον ήμικύκ ιό του 

Το μι?'ο .μέρος μα_ς εΤναι φώς και ΤΟ αλ ο 
μισο ει ναι σκοταδι; 

Πότε θα γίνουμε π, ήρει 

Γιατί δεν αίσθανθ'καμε ποτέ ι:δώ π ήρεις, 

Κάποτε δυο ουλια που ζήσανε σε χωριστα 
ουοια έδώ, δταν τέλειωσαν το τραγού

δι του το άργυρό, το πονεuένο, πηγαν 
στον ούρανο τώ που ιώ και ελεγαν τό 
καθένα τους για την τύχη του ουοιοΟ 

ους, για την τύχη του ψανταστικου μας 
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Φωνη του θανάτου: 

1 Λ I Σ Ο Σ 1977 

του πηλοv, που φέροvμεν δλοι μας έδω. 
ΝΕλεyαv, δτι εΤχαν πάντοτε την τροψή τους 
έδω, ποτε δμως την έλευ6eρία τους. Το ένα 
ελεyε πώς ό κύριός του το εδyαζεv εξω 
με ΤΟ κλουδί του στον ηλιο κι άκουγε του 
φωτος τα 1κελαηδή,ματα. Το άλλο ελεyε, 
πώς δεν εΤχε ΤΟ φως ποτε ΤΟ .κλουβί του 
άvτικρύσει μέσα σ' evα 01κοπινο δωμάτιο 
,κι εΤχε τον ηλιο ποθήσει μέσα στο αΤμα του, 
δπως τον εΤχαν οι πρώτοι του πρόγονοι 
άφήσει. Το lνα για τον ηλιο μιλουσε, που 
μέσα στο κλουδί του εΤχεν !δει και το 
άλλο για ΤΟ σκοτάδι του δωματίου του 
δι,ηyιότα;ν. Μα τώρα, και τα δυο κατα
λάβαιναν ποιο εΤναι ΤΟ τφαγματικο φως, 
που μέσα στα κλουβια της γης ποτε δεν 
το εΤχα;ν έ�ννοήσει. 

Τώρα καταλάβαιναν καλα τι σήμαινε κα; τι 
φως εΤχε γύρω τους θαμπωτικό, πολυ θαμ
πωτικο φως δ μεyάλας ηλιος του θανάτου, 
του δικου τους του θανάτου δ μέγας ηλιος 
αύτος εΤχε σκορπίσει. Τώρα τον καταλά-
6αιναν καλά τον ηλιο του θανάτου! 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

W//&�� 
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Ι
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======== � 
� � 1 ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956-1957-1958 1 
� ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959-1960 -1961 � 
� � 
� � 
� 'Έκαστος χρυσοπανόδετος τόμος Δρχ. 200 � 
� � 
� Δια τούς συνδρομητας έσωτερικου >> 160 � 
� � � Διά τους συνδρομητάς έξωτερικου $ 6 � 
� �
� �� ������
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Μία άλλη "Σταθ ροποίη 1ς,,

Έπιφuλλίδα τοu ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

στην «Πρωία)) 5 - 10 - 1931 

Όμιλουν 01Vχνά ιΚατα τc'χς ήιμέιρας αύτc'χς της γενικης άνησυχ:ας 
απο τα όλοένα πuκνότερα ικαι 6cφύτφα σι.,1μιτπώματα της -μεγαιλης 
ιφίσιεως δια την σταθε,ροποίησιv του vqμίσματος τών διαφόρων χω· 
pων ικαι δια τους κινδίινοvς που διατρέχει ή σ αθε,ροποίησις αύτη άπο 
τ,ην άτ!'οτίιμησιv διαφόρων σι\.Jναλλακτικων άξιων. Άλ ' εαν ή πε,ρίψη
ιμ,ος αύτιη <(σταθεροποίησις>> θεωρεΊται άξία ' άπασχολ6 τόσον πολu 
την δημοσίαν τφοσοχήν, δια τους οίκονομικοuς ,κ ονι01μους που θα 
μ,rqρουσε να δΧΙJ ιμία άναyκασηκη έγ,κατάλειψίς της, δεν θα επρεπε, 
cφά γιε, να ιμ&ς άπασχολήση άσυyιφίτως πφι01σότερον ή άπώλεια 
καποιας άλλης <«παθφοποιήσεως)) που έπ,ραγ1ματοποιήθη άπτσ πολυv 
καιρόν, οαθμηδον και χωμις να ί(J έ-ννοήσQμeν άμέσως, και -της 
δποίας ή άπώλεια εΤ ε και αύτη ενα άπ0 ,c'x ,κυριώτειρα χαρακτηρι
στικα ,οΟ θανάτου ένος γηραλέου πολιτισ�μου; 

ilρό�ιται ,τ,ε,ρι της <ΤΤ'αθεροποιήσεως έκείνης, που άφορq: τc'χς 
άξιας τ,ας ήθι,κc'χς - ας ποCιμ,ε ιΚαιλύτερα ,ας άνθpωΤΙ'ίvας Κάθε πολι
τιο�μός, ιΚά.θε ,ΕJiδιrκη φάσις της 'ΙΤ'\Αει..ψατιικης έξ fξεως ,ών ά·.ιθρώπων 
εiς ,c'x διάφορα σημεΊα της γης ,και δια ,μ,έσου της αΝλ οuχίας ών 
έποχων, ε)(ει ,και ιμίαν ίδιικήv του ήθικην «σταθε,ροποί σιν», που διέ
π,ει ,c'x ήθη ,ou, τc'χς τάσεις ,και τc'χς έJκδηλώσεις του Δι' αύτο και ή 
ήθιικη ικαι ,η η.θη εΤνε πράΎΙμaτα ιμε-rαο ητά. Και θα ητο έ�δ:αψέιρου
σα ιμ,ία και τηρό)(ει,ρος άκόμη eρευνα -της διαφορδ:ς των ά ιλήψεωv 
,μ,εταξu ,ων ,κωδί1κων του όρθου, της δεοντολογίας, που είνε το εuϊ
τιιΚ<>ν και το Δεvτειρονόμιον του Μωυσέως, ,κατc'χ η)ν Παλαιαν Διαθή
κην, και τιης σι,μοατιικης ήθ11κης δεοντολογίας, που υποτίθεται δτι 
iσχύει σήμφον, ικαι cπάνω ,EJiς τr)v όποίbJν στ ρίζο αι ο' ν61μοι των 
π'Ολιrτιτημένων χωρών, που iσχύουν και έφαρμόζοv,αι. Και θα ευρίσκε
το ,είς δι(ΧΙ()1κειδαστι ,κήν, rσως άμηχα ίαv οίοσδήποτε σ μερινος εuί
-της ,ου Χριστιανι·σ�μου--<>ια τον όποΊοv, ΙΚα110: τα θεσπί.σ1ματα της 'Εκ
κλησίας, και το Λεuίηκοv ικαι το Δευτερο,-ό ιον του Μωυσέως είνε 
ιμέρος των' Ιειρων Γραμιμάτων έσ:ν του παρετήρει κανείς, με στοιχ ιώδη 
λογικήν, &τι θα επρεπeν, η vc'x τ' άπeικηρύξ�;ι, η c'x σ μοι6άσ�;ι την οιω. 
-τιικήv τοv την καθημ,ερινην σuμφωνα τηρος το τrεριεχόμεvόν ,ων. 

Δεν εΤ-ναι άνάγ,κη να τrαρατάξ�;ι rΚαιιεις πα,ραδείγ,ματα δ!αφcρετι-
1κων ήθικων άντιλήψεQν ·μεταξu των διαφόpωιγ πολιτισ�μωι και τών δια-
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φόρων έποχων. ΕΤvε αύτα τα rττράγιμaτα πάιρα -π,ολu γ,νωστα .και άπη;

σχόινησαν άκcψη ικαi θεα;φιικοuς συγγραιψεϊς ικατα τα -rέλη του νο
σηρώς πτολVΠιράγιμονος rτταρeλθόνrος αίωνος. 'Εαν ί1' 1άνα1ψέιρCΧΙμ,εν, το 
έjκάiμαψε;v διϊι: να τεθι;ι ώς οάiσις ιμφικώv ισι�ψεων το yνωστον αύιτο 
γεγονός. 

Κ ατα: τ�οuς ,μέισοvς αιωνaς ιύ,π:ηρχε μ,ίkχ rττρα-y�μ1ατι1κ,η <ψ,τaθε;ρο
ποίησις» �πίv� ιάξιών. �Ητο ΙΚCΧΙΚη ικα,1 ψU1)Cpη δι:α το άνθιpώ'Π'ι\Ο> 
πνεuμα_ Εtχειν ώς οάισιv 1μίαν θειοφατιικ,ην ·καi ,ψεουδαιλιι1<1ην τυρα;-

vίαν των μαζών. Ό Χρισ,τιανιι<ψος εΤχεν έρμ,η,ν1ε:ι.,6η είς την διάλεικτον 
των χωροδεσ,τrοτων, δπως τους rοίψψερε. Το δ ό γ ,μ. ο:\-'ΤΤ'ου εΤνε ή
άρνησις �κάθε πνευ�ματιικης ,έλεvθΈιρία,ς--i,πει6ά�λλ,ετο :άπο τ,οuς δια
τφεπ.εϊς ίΕΙρό�ρχιας τ,ης '1 ερδ:ς Έι§ετά:σ�εως iμ,ε τη

1
ν π,ι,φά:v. 'Αλλ' ή άπαι

σία έκείνη <(σταθεροποίησις» ,εtχ,ε 1μ,ίαν ώμ,ην εί.λι.κρί:νεια1,� η,το ι<αθ'
δλα συνεΠΙής, αί οάσ�εις της δειv ήταν ΙJ<Jί:6δηλοι. Το δό-y�μα 11<αι ,ή 
σ,ιδηιρόψιρα1κτος έπι6ολη, τη,ς αύθε.ντίας δεν έ.σuy,χωιρου'σαv, έrπi rττοι
ν'fι θανάτοy, είς τον Γιαλι,λσϊον rνα ,yrι:στ,εύι:ι δτι ιή -y,η κι�εϊτσι γϊψω. άπο 
τον ηλιqv - τηράγιμα που ητο ιάντίθετον πτρος ϊ1Γ/V αύθεvτ.ί.αν τ.η,ς Πα
λαιδ:ς Διαθήκης καi προς το θαυμα του '1 ησου τοΟ ιΝαυη. Ή ψιιλοσιο
ψιΚ!η σικέψι.ς 1έθεωρεϊτο -έ.Κιδήλωσις δαιιμ,ονοπ.ληJξίας- ή άπλως έλευθέ
ρα σκέψις ,ητο αιρ<>cρ,μησ,ις του Σαταv&. Ή ζωή, ή τέχνη, ιή ικά�θ·ε ·�κ
δήιλωσις τώ.,ι λαων κατα: τους ιμέσους αίωνας ψέ;pει, την :σ,ψ.ρα-yϊδα τη

1
v 

yωηραν τ-η,ς ·άπολύτου αύτης των rτrάντωrν ισυν.εΠΙείας 'Πlρος τ,η,ν θ�μ,ε
λιώδη άρχιην έJκείvοv του παράξενου πολιrτισ,μου. 

UΟταν, ,μιετα την &λωσιν της ,Πόλεως, η καλλιέργεια τωy, ,κλασ_ 
σικ,ων ιcmrοvδων .έχ,ειιραιψέτησ,ε ιτιην ,σκέψι'\! των' άνθρώπω'.Ι, ή 1μwαιω
νιικ,η <ω-ταθ.φοποίησι:ς>> :άνετrpάιπη_ 'Άλλαι όlξίαι ηrρχιισαv να ΙJ<,uκιλοψο
ρουν είς το 'ΙΤ-εΙδί.οv της π1,1ευμα1τικη

1
ς στυ:ναλλαγ,ης - άξίαι π,ερ1σισό.τε

ρον άνθ,ρώπιναι. Και -τ;ότ,ε ΤΊRχιο;αγ να ττοιλ:λατΜαΙσ-ι1άιζωντα.ι αί άντι
ψάσ,εις και αιί άντιvο,μίαι, τό,σον είς τας πολιτείας, ιδσ,ον ·'<αι είς τας 
κοινω1,1ίας. Το τταλαιον αύτα,ρχικ.οv σύστημα ,έ.δο'<ίιμαζc. ψο6.φους 
κλονισ�μούς. Ή θεοκ;pατιικ,η άντίληwι,ς ίιπrεvqμεύετο όλοε1,α ιάπο τ,ην
άψuπν 1ζομένην συνείδησ-ιν τώ iμrα:ζων, που η:ρχιζαv να πιστεύουν δτι 
εχ.συν ικαι δικαιώμαrrα. Το δό-y�μrα: ύ,πεχώρει κα'θημεpιrνως ,εί,ς την έικ
τίιμησι,v των πληθωv :και ιμία ψυχρα διαν5ησις, διαποτισ1μϊ1,η άπ0 την 
αpνη,σιν Και τηιν άπιιστ,ίαν, έΠ

1
ΘφΕJρε 601θjμ1J100V Τ-η,ν �ά,πτ, ξιν των άν

�,pωπίνων γνώσiεω:ν, την άνά�πτυξιιν των έ,πισπημ,ων, τ,ηv δ1άrδοσιιν «των 
ψ.ώτων» � δπως ελ,εγαν οί Γάλιλοι έyκ,μκ1λοπα1δι σταί, .rπου έτοίιμαζοJν 
διαvο:ητιικως τιην ,Γα.λιλικην έπανάσταιην, τ�ην διά,:χυσιν των -yνώσεωι 
Π,ρωτήτε,pα άκqμη Ο)Π'{) αύτούς, ό Λούθ,ηpος ικαι ό Καλ6ϊνος εΤχαν 
σvνliελέσει -έπίισης 0ίς την κατάλυσιν της 1μΕΙσαιωνι•κ,ης «σταθφο
Π10ιιήσ,εως>> ΙΚαι -εΤχαν ιπρασπαθή.σει να θέισουν ,ε,ίς ικυκ.λοψ·ορίαν αλιλας 
'ΤΤ·ΥεUματ,ικας <Χςίας. 

ΝΕτσι ή πολιτ,σ,μένη άv.θ,ρωιπ·ότης ε,ί!ς τη,ν Δύσιν - διότι είς τ,η; 
Άνατολην έ,ζοvσ,εν αγνωσ-τος ικαι ,με παγία ίδικήν τ,οv, «σταθεpο.rττοίη-
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σι, » εvας αλλος κόσ,μος - εψθασειv είς τη11 ικρίισιιμοv ·'<Oψ'TTlfJV της 
Γαλ ιικης έΠΌ.ναστόJσεως. 

Αύτη άvέτpεψε:,ν δλας τας προηyοuμέvας σuμοατιικας άξίας. Ή
θέλησε '\Ια τας άvτικαται:ττήσ�;� ,με αλλας, νέα έντελως. Οί έπωαστά� 
ται που δι δέχοντο δ εναις τον σλλοv είς ·ro 1τ1ρ001κήνιον ,με τόσryv 
δρα�ματι,κην yο,ργοτητα, έληcημοvοίΊuαν, Ο'Πως συμιοαίνει συνήθως, ότι 
μία ,μεταβολή, δια να εΤ-.ε πρα-yιματική, δεν άρκεί' να έπιβ ηθΏ ,μ' εvα 
έπα.,aστι,κον διάταγμα και ιμε τη,ν άπειλην της σπάθης, αλλ' ά,,-αι
τεί'τα ι να .μετααληθΏ, προ πάνrω ' ή οοψοπία των ,μα\ζων, η τούλά
χιστοv της «διαι,οοι,ψένης» ,μειονότητος που ιμιπορεί' να έπιδράσ�;� 
έπάJνω είς αύτάς. Κ' ετσι άηο την ριζικην άνατροπην που ήθέ, ησε 
1::-πιφέ,ρη ή Γαλλιικη έπο:νάστασις - μίια έπα·;άστασις μαλ ον .πε ι
�ροu άvθρωπι,1 1ου περιεχομ,έvου, άλλ' ή ,μόνη δυνατη ικατο. τας περι
στάσεις της έποχης της - δεν ήφο:νίσθησαν τελειιωτι,κως 5 αι αί άξίαι 
που ε χε ιΚατακρημ, ίσει "Αλλαι άκέραιαι , αλ αι ,κολοοωμέναι, πφισ
σότερο·ι η όλιyώτερον, ά έ6ηκαν και πάλι , σιyα-σιγά, εις ττν -τφο
τέρα'\Ι των Θέσιν Κα ι συνέβη τόπ εί,ς τ,ην πολιτισ�μένη Δuτιικη,; Εύρώ
πηv 'Κάτι το ,φωτοφανές ισως είς όλην την ,μακρα ό:,θρωπ ί'\Ιη\! ίστο
ρίαν. ιμ•ετα την rπτωσιν TiOU Ναπο έοντος και τη,ν προσπάθει αιν της 
έπαναφο,ρας τω., παλαιωv 'Κα:ταδι.κασ�μένων άξιων άπο rηv ίδ,ρυθε'i
σσrv '1 εραν σι.ψιμαχίαv, άρχισαν ν' ά crττ-τύσσωνται πα;ραλλήλω.ς δύο 
ά ί1θετοι έJκδηλώσεις - ή καθuτrόταξις της Έπιστή,μης είς την ίιπη
ρεισίαν τω κατωτέρω;,,, ύλικωv ά α,γ�κωv του άνθρώποu, μ-ε την συ α
φη άνάπτυξιν ιμιας έσω ε:,pικης άπιστίας προς ΤΟ: πάντα, Π TJV της 
ϋ ης, ΙΚαι ,μία ιΚα ιbργεια ταιρτουφικης προσηλώσεως προς με,ρ:κα 
«Φι άvθρωπαι> ίδεώδη, που έχ,ρωματίζετο, ικατα τας περιστάσεις, εί
τε ιμε χριστιαvικάς, ε'ίτε ιμ-ε φιλοσΟφικας άποχ,ρώσ�εις. Καί δ 'Κατ' έξο
χην άπάvθρωπος ,είς τη οίισίCΧΙV του, ,μ,ηχwικος πολιτισμος τrου 
ήvδρώθη άπο τα τέλη ίδίως του παρενθόντος αίω ος, εΤινο::r άκρι,6ώς
έ!κε'iνος που ώρyάJνωσε την «φι ανθρωπίαι,'» δια τα θuματά του, ένω 
θα ητο πολυ ,μάλλο φι άνθρωτrοv έαν άπλώς επαuε α δημιοuργΏ 
δ ιcφ ως θύματα νrο.

Κατ' αύτο τον τρόπον έδημιοuρyήθη ιμiα τελευταία «σταθφο
ποί ησις>> άξι ων άπο τον έyγίζοντα Π· έο είς το τ[p α ΤΟ ΠΟ tTIO'μOV 

αύτόv, :σταιlεροποιησις π,ρα-y1ματικως τραγελα-φι:κη και άvήθιικος, άπο 
της 1Τ'λατειο.ς άνθρωπ ίνης ,άπόψεως. 'Όσον και αv θα έφαιιvετο 
ώς παραδοςολόγ α, ή «σταiθφοποίησις>> αύτη έοασίζετο είς την 
άπόλuτοι τω ;πάντων άστά6ειαν ητο δηλα.δη ,ωριολεκτιrι<.ώτεροv μία 
παγίωσις χρονίας άσταθείας δια τryv διατήρησι της οποίας μόνη 
και ΤΓρωτccρχι ικη ΤΓροϋπόθεσι,ς ητο το ψεCιδος ιΚαι ή ίmο1φισ1α 

Αί άvτιφάσεις, είς τας οποίας εσπρω ε και έξακο cυθεί' ο: πα
ρωθυ, εΤvε τpαγικως άξιογέλαστοι. Δίδο- αι, έπι παρ::χδεί-y�ματι, φι
λα11θpωπιι1<οι χοροι δια καποιοv συyκ0κρ� έων 01ΚΟΠ<ΥΛ � Qρίζομεν 
C, οι τί yί εται εις αίrτας τας τrε,ριστάσεις. Έξοδεύονται δι α Την προ-
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ετ�ο11μασ,ίαγ έ.κιείi\Ιων ,τιοu θα ιμ.ε-τάσχουν τοΟ χοροΟ, διά -τ,η,ν • διακάσ,μηr 

σ,ι,y της αιί!θούσης, είς διαψημ,ίiσεις, ,είς ικατανάλωσιιν ιrrοτων και είς 
κυλ11κεια ,καi είς άμάξια ικαi ειίς 01ύτακίνητα, άϊσuγκρίτως ,τολλαπλά
σια άπο το άξιοθρήν,ητον ιύπόλ,οιπrον των είσπρόiξ:εων τό σττ,οiον θα 
διατεθΙJ εί1ς 110 τ,έλος πιραγματιικως δια τον <�ψιίλανθρω,πιικον» σκοπόν. 
Καi - το ,τ,φισσότφον t±ξεvπλιστιικον - 1κ�μ1μία &ποψις �ρω-πίι 
νη 'οον άy,ει �κανέναν είς αύ-τ,ας τας έaρτας ,rou διαιθρέπττουν άτrλως 
την ψιλα.uτίαν και 'TIOV έγωισ�μΙΟν τον άπαιΛθρω,τ;ον τη·ς Ι<Οιrνωνικ,η,ς τά
ξεως 'TT'OU τας τρσψοδοτει. 

'1 δρύονται Έταιιρειαι Προστασίας των ζώων -των ,μη ιμαγει
ρωομένωrν δια 'Τίην γα;σrηρονcψι:κιην εύωχίαν των άνθιρώπω:ν, διότι δι' 
αύτα οί «ζωόφιλοι» ,τα,ρηγ,οροΟνται άναξι,ώτατα iΚdi ταιρτ00\Jφ11κώϊα
τα ιμε την σΟφι.στιικην σ�κέψιν, ότι άρκει rνα τα ,σψάξι:� κανεiς ιμετα 
σuμrπαΒείας η .καi να ·μη έvθυμ1ηται δτι ε1ίς ΤΟ 11<αλ·οσειpοι,ριισιμένο ,πιά,
το τόu ,βρίσκεται ή άπόδει�ξις έ\,Ι()ς ψόνοv ζώου. Καί, :άντιθέτως ,τάλιν, 
ιμ,εrοξυ των ά!ιφεωψάγων, οί όποιοι, άπ,ωσιδήrποτε εΤινε ουνε:πέστ,εροι 
πρας την ζωόψιλοv ίδεολογίαν των, 6ρί101κονται αιΛθρω;Π'Οι που δεν δι
στάζουν να πληγώστουν θανάσιιμ1α κατrοτε σvναν�ρώποuς τωrν ,με την 
ύπφ0ψίαν των, την σκληρότητά -τ,ων, τον έγωί:σμόν τωrν. ιΚαι .εΤνε 
ψeύτη.ς έικεινος που θα ίCJiχυρίψrο ιοτι 1μrτrQpει κσινεiς να εινε π;ραγμα:
ηκως ζωόψιίλος αν δεν ,εΤ�ιε τηρωτa-,πρωτα είλιικρινης ψί,λος των άν
θpώπων. 

Θα ητο ,μάταιον να έιπεικταθΙJ ,ΚCΧΙVει1ς ε,ίς πrιραδείγ1ματα των ,rολ
λΟϊΤΤΙλων άντινaμιωv ιι<αi άνηψάσ.εω:ν που ,χαρακτ1ηρίιζσuv την χαώδη 
«ήθικιην» τοΟ 1ωλιτισ.μοΟ ,μας αύτοΟ, ό όποιος, 1εύτυχ,ως, ορίσικ,εται 
τώρα ε;ί.ς την έ,,πιιθα,νάτιον αγωνίαν τοv. uΟίλαι αύταί, 1έ,ψ' &σ-ον δ και
ρος �ροχωρει, ,μαιρτ,uροΟν il'11V ,τιροϊοCισαν 1έιξαψάνι01ιιν ικαι της τ.ελεu
ταίας αύτης τραγειλαψι1κη,ς <ψrταθφο,ποιή;σεως». Μετατrολε�μι11<,ως ·ετrε

σαιν ·καi πίrπτοuν καθημε,ρινώς δλαι, αί ;ττιρογε,έσϊ,ε,ραι, <(άξίαι», αί δ-
δ, ξ , , , , ζ ,, , .... , 'θ σο,ι ηrπ.οτ,ε επεσ�μεναι, ποu ιεγ,ειμι, α,ν εσ,τω, :και φαιινQμ,ενικως, το η ι-

κον τοΟ πολιτι:01μοΟ αύτοΟ κενόν. ιΚαι ή όλικη αίrrη, ικaιτάργησίς των 
εΤνε το άψευδες 01ίψπτ�μα τοΟ θανά'Τοu έrνος πολιτισ�μοΟ καi τη,ς yεν
vήσεως ένος &λλοv. 

Κάτι ά,άλογav είχεν έ,μ,φανισΊθη τnρο ·δύο χιολιάδων •έτων είς τον 
"όσ�μ,οv της Ρω,μαι11<,ης "Κυριαρχίας --rov rπολντ :σιμ,έvΟΙ\Ι ,κό,σ�μ,0,ν τ•ης 
έπrοχ,η·ς. 3 Qλcrι αί παλαιότεραι άξίαι ε7χα�ν κ,pημνισθη. Ή ,ψισαλοψία 
εΤχε ξε1ricπι ,είς τα ά!κιροοατιικ,α κυ.οισrτήιματα της σ,οψισ-rείας, Είς τας 
'Αθήνας και ,ε;ίς τ ,ην Άλεξάιν1δρεια,.,, ικαi είς τιη,ν Ρώμηιν τ,ών Qργίων 
οί <<διανοοίιμ1ενοι» εψφαν την δια,όη:σίν των ,,μα!ζi 1μ,ε τ�ας έταιρας
καi τας όρχησ-ηρίδας, κατα τα έπιδόρπια τΟν λοuκοuλλείων όργίων, 
προς δια;σ;κέδασιιν των εύωχοuμ1Θ\� 01L,ψJΠΟσιαστων. Ή �μόνη θετικη 
<�άξία» rτrou εΤχειν άπο1μ,εί:vει----.άξί·α Ιlπισ<φαvνεστόrrη !Και άδεοα:ία-ήτο 
ό rτrλοΟ-τος των όλιγων ίσχιφων. Ό Ρωμαιικός rπολιτι�σιμός, ιΠΟU ητο ό 
πολιιτισ�μός τοΟ 'Τ'ότε y,νω,στοΟ κόσ�μοu, .ε'Ίχεν άπογυ;μνωθη άπο κάθε 
ήθι,κον -:κάθε ά\Λθ;pώπινον, ικαλύτ�ρα �.rπ,ι:.ρι,εχqμενΟΙ\Ι. 'Απ,όλuτον,

l
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1Ταγε,ρον ,κει,οv ένέιιφωνε τας ψυχας των άνθρώ,πων. Και τότε, είς την 
οοημον Γαλιλαίαv ένεψανίσθη ενας το:πεινος ξυλουργός, ενας αγνω
στ�ος και «άμόρψωτος>> ανθρωπος, δια τον &ποίον δiJv θα έκατεδέχετο 
να άσχοληθ�;i οϋτε μίαν σπy1μηv ό τελευταίος άτrο τους έτπαρχιώτας 
διανοοuμένους της 'Αντιοχείας, η τη.ς οίασδή1rοτ,ε 1μα1ιφυνης, είς τα 
σύνορα της Σκuθίας η της Ύρκανίας, ψpουρας λεγεω,αpίωv, και 
ό &ποίος fιμίλησεν ΕJΙς τα 1f ήθη των ιμη ιανοοι,ψέινων, των τα'Π'ει
νων, των ά'Τfοκιλήρων, ων παριών, δι' κάτι 'TfOU εΤχεν έντε ως 
�η01μονηθη άπ' ολους τους ,μεγιστάνας της ύλιικης χλιδης και της 
«διανοήσεως>> - δια την ψυχήν των. Και τον ηκ,ουαν όπως άκούει 
καvεις ιμ,ίαιν ψωνη,y '!TOIJ άναορύζει ά'Τfο τα οάθη του άνθρωπίνοu 
εΤναι του, οί ψα!ρά ες της Γεvησcφέτ, οί ό:crτεγοι, ο ανε,ργοι, ο1 
πειριψρονημένοι τειλωναι, αί γυναίκες αί άιμqρτωλαί, οί άτrόοληrrοι 
τ,ης «καλης 11<,Οι'ΙΙωνίας» Και με τα λόγια του, τα οαθύτατα άνθρώ
'!Τιινα, 'Π'ΟU εθεταιν την μόνην σταθφάν, την αίωνίως σταθεραν άξίαν, 
είς την τηρέτrουcrαv θέσι της - την άξία της άνθρωπί ης ,τνεuμα
τιικότητος - έδημιουpγειτο άπο τους ΚΟινωvικους έJκ.είl\.ΟUς παρίας 
ΘΙΙ<ΙΙς νέος κόο�μος, που έπrορωτsο να ,καθuποτάιξr.,, ιμε δπλα rπνευ
μdτιικα άκαταγώνιστα, την κοο,μοκράτειιpαν Ρώμην. 

Ποία θα ε vαι ,ή «αξία» -rrou θα χρησιιμ ύσr., ώς οάσις τΟ'J 
κόσ�μου ,μας του αύριανου; Έαv δεν έγ,καταλείψr., την σημφινήr., 
άιvθρωπότηιτα ή άπιλη λογική, έαν οί αvθρω-rrοι Θ ήσουν ν' άπαλ
λαγουv ά'Π1ο τα δεσ�μα της πιροκαταλήψεως ικαι άπο τους δ ισιδαί
μοvας ψόδους των, η άξία αίπη δεν ήμιποpεί' να εΤvε αλλη ά'Τfο τηιν 
ίσοημί•α,✓ δλων των ά\Λθρώπωv είς τη,ν άναlζήτησι,v τ�ης θειότητος 
-:-ης rπvεuματι,κης, που εΤνε Το τέJρμα τιης άνθρω .πί ης έlξελίξεως. 

��.ΥΛ�::::� 
�

• Ζυμαρικά
�:- • Φρυγανιέ" "

�
�

�
� γιά διαβnτιι<ούς �
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'Ένα πολύτιμο βιβλίο 

ΕΚΑΟr ΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δνιθ'ολογία άπο τiς ό)llλίες και τα βιβλία του 

1926 1966 

• 

• • 

'Εruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

• 

• • 

Ό φιλόσοφος της έσωΓερ,rκης 

άiπελευθερώσεως ·τσυ άτόμου 

για ;μια νέα!. Άνθρωπότη;τα 

εΙνω τώρα στη διά.θεσι δλων των ίΠ\Ι•ευΙJ.lα:τrκων 

'Ελλήνων με το νέο αύτο βtβλiο 

• 

• • 

'Αποστέλλlεrrαι έλεύθ. ,.-αχ. τελων 

άντi δpχ. 90 :ιωi (χρυ,σοπανάδετο) δρi}:. 140 

• 

• • 

'Ο Κρισναμουρη ύποδεΙΙΚνύεt rrηv όδο της 'Αλήθειας 

1977 

- ---- -- -- ---- ---- ---- ---- -------' 
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'Ετήσιον άφιέρωμα 

στην 

Παγι<όσμιο 'Ημέρα 

των Ζώων 

Δελφινάριο στό Dui burg Δυτ. Γερμανίας 
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Τό σκάφος «Κόσμος 936>> 

Διαστημικό 
, t ερ)(αστηριο 

μέ ποντrκια 

έξετόξευσαν 

κα1 

ol 

μύ)(ες 

Ρώσοι 

Κινείται σε τροχιά γόpω άπο -rη γη. 
Θά γίνοuν πειpάμα-rα γιά 't'Y) γήινη 

βαpό-rη-rα καl -rήν κΛηpονομικότη-rα 

ΜΟΣΧΛ.- 'Ένα διαστημικό 
«πλήρωμα» από παντικούς χαί 
μύγες κ,νείτσ,ι αυτή τή στιγμή 
μέ τροχιά γύρω αιπό τή Γη. Πρό
κειται γιά τά ζώα καί εντομα, 
πού τοποθετήθηκαν στο θαλαμί
σσω τοϋ νέου σο6ιετ,κοϋ σκάφους 
< Κόσμος 936 >, πού εξετοξ�ύθη 
σέ τροχιά γύρω από τή Γη, προ
κειμένου vά συ.μπληρώσουν οι Ρω
σοι έπιστ+,μοvες τίς ερευνες για. 
τή γηίνη 6αρ1τητα. Στο έργα
στήριο ύπάρχουν &κόμη, αρκετά. 
ψυ•τά. 

Το πρακτορείο «Τάς» στή σχε
τική ανrι..κοίνωσή του προσθέτει 
δτι το πείραμα αύτό προγμσ.το
ποιείται μέ -ή συνεργασία διαστη
μικών επιστημόνων, lατpών κλπ., 
από τή �ο6ιετική υΕνωση, τή 
Γαλλία., τήν Ούγγα.ρία, τίς Ήνω
μένες Πολιτείες, τrιν Ρουμανία., 
τήν Τσεχοσλο6α.χία κα.ί δρισμέ
νες άλλες χώρες. 

Το δια.στaημιχό έργασ"ήριο 
πρα.γμα.τοποιεί πειράματα., πού 
αποσκοποϋν νά. χα.τα.στήσουν ευ
κολότερα. τά. τα.ξίδια. ά.νθρώπων 
στο διάστημα, σ,να.ψέρετα.ι, επί-

σης, στήν ανακοίνωση. Δια.θέτει 
ενα φυγόκεντρο ,μηχανισμο δ δ
ποίος διατηρεί δέκα εοοικά. εκ
τρα;ψέντες σε .έργαστήριο ποντι
κούς σε συνθήκες, που προσεγγί
ζουν τή 6αρύτητα της γης, ένφ 
20 άλλο: ποντικοί ταξιδεύουν σε 
συνθήκες Ηλείψεως 6αρύτητας. 

οι μετα6ολές της ύγείας των 
δύο δμάδων ποντικών θά κα.τα
γράψωνται στή γη. 

Ή πτήση τοϋ «Κόσμος 936» 
αιποσκοπεί έπίσης, στη δοκιμη 
της επενέργειας της κοσμικής 
ά.κτι νο6ολίας σ.την κληρονομικό
τητα καί τίς ·διαδικασίες μετα6ο
λισμοϋ των ψυτών καί ζώων. Οί 
μύγες που τοποθετή-{)ηκαν στο 
διαιστημικο .έργαστήριο, οι δρο
σόψιλες, χρησι,μοποιοϋνται, συνή
θως για. .έργαστηριακά πειρά.μα.
τα κληρονομικότητας, έπει1δη πα
ράγουν νέα γε.ν,εά κά•θε λίγες 
μέρες. 

Δεν �γινε γνωστο πόσο θά 
διαρκέση ή πτήση, μετά την δ
ποία το διαστημικο έργαιστήριο 
ά.νοομέν,εται νά, •έπαναψερθη στή 
Γη για. έξέταση. 
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'Επιατήμη και λαίκες δοξασίες

ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙR ... ΖΩΩΝ 

Τι πίστεuαν στην άpχαιότητα γιcχ 
τις προαισθήσεις των τετpαπόδων . 
Ή πρόγνωσις μας εtναι πολύτιμη 

Ε rOPKH, (Ίο. 'Υπ.}. Ό 
κινεζικός έμπειρ σμός ά.ρχίζει νά 
δια.δίδεται κα.ί είς τάς Ήνωμέ
να.ς Πολιτείας. Έπιστήμο ες του 
Πανεπιστημίου της Κα.λ φορνία.ς 
ά.πεδύθησα.ν είς έρεύνα.ς οιά νά 
δώσουν έπιστημονικήν οάσιν είς 
μίαν πα.λα.ιά.ν μέθοδο πού χρησι
μοποιείτα. είς τήν Κί αν οιά τήν 
εγκα.ιρον πρόγνωσι ν των σεισμών. 
Ή μέΗοοος αυτή δέν ετνα.ι αλ
λ η &..πό τον ψό6ον των ζώων. 

Συμψώνως προς ά.ρχα.ία.ν λα.ι'
κήν πεποίθησιν -τοια.υτα.ι πε
ποιθήσεις ξτνα.ι συνήθως προίό 
μα.κρaς παρατηρήσεως χα.! έμπει
ρία.ς- τά ζώα. «προαισθάνονται)) 
τον έπερχόμενον σεισμόν. Συμπε
ριψέροντα.ι δέ τότε κατά τρόπον 
περίεργον. Τά. σκυλιά γα.υγίζουν 
θλι6ιφά. κα.ί το γα.ύγισμά, των δ
μοιά.ζει ,μέ κλα.υθμυρισμόν. Τά 
ποντίκια. 6γα.ίνουν ά.πό τά.ς φω
λεά.ς των. Τά. ψάρια. πηδουν εξω 
ά.πό το ν-ερό. ί ορνιθες κα.τα
λαμ6άνοντα.ι ά.πό νευρικήν κι η
τικότητα.. 

Πρώτοι οί Κινέζο έπηρα.ν είς 
τά. σο6αρά. τήν λαικήν αυτήν πε
πο�θησιν. Κα.ί ή παρατήρησις της 
συ.μπεριςρορaς των ζώων ά.ποτε
λεί κα.ί τώρα. &.κόμη μέρος του 
συστήματος ,έγκα.ίρου έπιση J.<iν-

σεως περχομένων σεισμών, το 
δποίον χρησ μοπο ο~ν Ίσχ ρίζο -
τα. δτι, έν πολ ο~ς, χά.ρ ς είς το 
«προα. 'σθημα» ων ώων, ήμπό
ρεσΙJ..ν, το 197 5, νά. προ6λέψο ν 
ενα. σε σμό είς το α.νόνγκ, μέ 
συνέπε αν τήν "γκα ρον ιiπομά
κρυ σ ν το~ πληθ σμο~. Δέ:ν συ

νέ η, ά.τ χώς, το ίο ον κατά. το 
παρελθόν θέρο�, με τον τρο μα
κτικόν καί πο ύνεκρον σε σμόν 
το~ Ταγκσάν. 

ΟΙ ΜΕΡΙΚ IQI 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΙ 

Έπ! μα.κρόν χρόΨJΥ, οί ' με
ρ κα οί γεωψυσ κοί δέν άπέ.διοα.ν 
σο6α.ράν σημα,σ' α.ν εlς τά. περί 
προαισθ 'σεως των σε σμων ά,πό 
τά. ζώα.. Τήν έθεώρο ν ώς μυθον . 
μaλλο παρά. ώς έπιστ μονικήν 
παρα.τ-1 ρησιν. 

Εν τούτο ς, τον πα.ρελθόντα. 
Όκτώ6ριον, ένα. συνέδρ ον, πού 
συνηλθε είς τήν Καλιψόρ αν, 
μέ: τήν πρωτο6ο 'σ.. της άιμερι
κα.νιχ.ης ύπηρεσία.ς γεωλογικών 
έρωνω , ά.πεφάσισε ν' ά.σχολ ηθη 
σο6αρως μέ: το θέμα. καί νά. συλ
λά.6η δλα. τά. συνωpη τεκμήρ α. 
καί μαρ υρ 'ας. Ό δp Τζάκ 'Έ-
6ερντε , ενα.ς ά.πό τούς όργα.νωτάς 
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,οϋ συ·ιεδρίου, έδήλωσεν δτι δέ.ν 
1-0 πλέον δυνατόy yά, &.γνοουν
ται τόσα.ι συγχλίνουσαι μιχρτυ
ρίcι.ι χα,ί τό ζήτημα. επρεπε ν'
&.vτιμετωπισθη σοβαρώς.

"Έτσι, &.πό πέντε μηνών περί
που, δύο επιστήμονες, δ δρ Ντά.ρ
γουωρvτ Κά.ιλς, γεωcρυσιχός, κα.ί 
δ δρ Ρόμτερ- Λίη.ι:περγχ, βιο
λόγος, Stεξά.γουv σειράν πειραμά.
τωy ,μέ. ποvτι χούς δια.cρόρωv ει
δών, •εις -ήν ερημον της Κα.) ι
cρορνία.ς, &που αί ιiσθεvείς σει
σμιχαί δονήσεις είναι ωχναί. 

Τά πειραματόζωα αυτά, έτοπο
θετήθησα; εις τεχνητά «λαγού� 
μια.», είτε ε1ς -ήγ επιcρά.νειαν, 
είτε ύπό τήv έπιψά.vειαν τοϋ έδά
cρους. Καί αί πα.ρα.ιιι χραί χι νή
σεις των χατσ,γρά.ψοv-αι ήλεκτρο
νικιίJς. 

ΓJΑΤΙ ΔΙΆΛΕΞΑ 
ΤΑ ΠΟ ΤΙΚΙ 

Διατί επελέγησαν ποντίκια ώς 
πειραματόζωα.; Διόη. δπως έδή
λωσεν δ δp Κά.ιλς, τά, ζώα αυ

τά cvδημοϋν εις τήν περιοχήν 
χα.ί ή «συνήθης» συ,μπεριψοpά 
των είναι πολύ γνωστή. 

Πόσος χρόνος θά, χpεισ.σθη διά. 
νά. συναχθουν συμπεpά.σμσ.τα; Θά. 
χpεια.σθουν ϊσως ,μερικά. ετη πpίν 
χα,ταστη δυνσ.τόν vά. διαπισ-ω
θη επιστημονικώς ·ή ϋ,παpξις σχέ
σεως μεταξύ τών σεισμών χαί 
-ης ά,συνήθοΨ συ,μπεpιψοpα.ς τών
ζώων. Θά. πρέπει επίσης νά δια
πισ,ωθη. ε1ς κατα.ψσ,τιχή•ι περί
πτωσιν, ποίον είναι τό σ-οιχείοΥ
εκείνο πού καθιστα. τά. ζώα ·ευαί
σθητα εις τά.ς μετα6ολάς του

ψλοιοϋ της Γης: ευcι. σθησία εις 
τάς διακυμάνσεις του μαγvητιχου 
πεδίου της Γης, η ευαισθησία. ε1ς 
ώρισμένους ήχους, η, μα.λλον, 
<'ύποήχους>; 

Τά πειράματα. αυ-ά, δέ.ν είναι 
εντελώς χωρίς προηγούμενον. 
Μία γεωλόγος του Ντένβερ, ·ή 
δρ Ρουθ Σάίμοv, ε�χε παρατη
ρήσει πεpίεργον μεταιοολήν της 
συμτ.εpιψορα.ς κσ.τσαρί,δων, τοπο
θετη.μένων μέσα εις κλουοιά, εν 
δψει επερχομέvης δονrισεως. Εις 
τό Πανεπιστή.μιον Στά.νcρορvτ της 
Καλιcροpvίας, έρευvηταί επιστή
μονες παρε-ήρη.σα,y διι χιμπα-ζη
δες είχαν ' μ,cρανίσει &συvήΟη 
συμπεριcροράν δλίγον πρό της cχ
δηλώσεως μια.ς σεισμιχης δοyr1-
σεως, πού είχε πpοχληθη τεχ·ιη
τώς. 

ΣΤΟ ΣΤΛΔ[Ο 
ΤΩΝ ΠΕΙΡ ΑΜΑ ΤΩ 

ΓενιχG�ς, τά, σχετικά έπιστημο
νι χά. πειράματα εύρίcχονται ιiχό
μ η εις τό ά.pχιχόv στάδιον καί 
είναι μα.λλον περιωρισμένα. Είναι, 
δμως,. βέβαιον δτι θά. προχωρή
σουν γοργά, μέχρις όλοκληρώ
σεως. 

Ό άνθρωπος είναι ά,yίσχυρος 
ε1ς τόy τομέα αυτόν, καθώς αί 
γνώσεις του, εις τό σημείον δπου 
εύpίσχονται σήμερον, δέ.ν του έπι
τρέ.πουν νά, πpοολέπη ,ούς σει
σμούς. Τό ζώον, δμως, ή.μπορεί 
τουλάχιστον yά, δώση εις τόv σ.v
θpωπον μίαν οpαχυπpόΟεσμον ει
δοποίησι ν, tί.χpως πολύτιμο'/ διά. 
τήν έπιοίωσίν του ... 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΖΩΩΝ 

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

ΠΑΡΙ Ι.- Τό π ύΗο « Ιοσο
κομ··ο Ζ ' ων», ΠΙJ' 'ορύθηκε σ ην
Ι' λ' tl , , α, ια., ε γα, ενα. τερα..στ ο κ-ι-
Ρ ο τ σσάρων όρ6 ων, 3.710 c
τραγων κών μ 'τρων, με δύο α.ϊ
θο σες &κτ νογρα. ων, τμήμα.τα. 
ο θα.λμολογ' α.-, στο μα.το ογία.ς, 
χειρο ργε·α., μ ά όμάδα. ά.πό 12 
κτηνιά.τρο ς, ία.τρικό προσωπικό 
συνολι,ιά, 70 άτόμων MJ. ύπ ηρε
σ' α πρώτων 6οηθειών πού λει
το ργcί έπί 24 ώρ:ς συνεχω-

'Αμ 'σως μο ις ψθάσcτε στό 
νοσοκομεΌ με τό ώο σcις, σάς 
ποδέχετα μ ά. συνοδό-, ή όπο'α. 

σάς όδ ηγεί σε μιά. ά.πό τ' ς τρείς
πελώρ ες α.ίθουσες ά.να..μονης. ' 
μέσως μετά. θά. σά- δcχτcϊ δ γ α 
τρός, χωρ' ς νά. χρε α.στη νά. πcρ -
μένετε πολ', θά. μπητε, λο 6 11, 
σ' ενα. δωμάτ ο, με κάτασπρου· 
το' χ ους κα.ί ά.πόλ τη καθα.ριότ η
τα. Ό γ ατρό; πο' θά. έξετάση 
τό άρρωστο ζώο σας, χε στήν 
δ ά.θεσή του δλα. τά. άπσρα '-ητα. 
ία.τρικά. μηχανήματα.. 

Κα.ί τό προσωπ ι.ό είνα. ε'δ -
κωμcνο: όπά.ρχο ν στοματολόγο , 
ά.να σθησιολόγο , ά,,ιτ νολόγο ... 
Ίπά.ρχουν έπ'ση'" στήν δtά.θεση 
το γ α.τροϋ έπιστημονικά. έργα.
στήptα. πού σέ σύντομο χρονtκό 
διάστημα. θά. χάνο ν τίς δ ά.ψο
Ρ άνα.λ•Jσε ς πο' θά, του ζ η
τήσετε. 

Άπό τή στ γμή πού θά γ'νη 
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·ι·ι ::, , ) � ' ' (Ι r.Λ,χγνωση,>, Χ'Χ"':1:1. .J.(;� .. �'Jt:JΙJΙtΞ
:η:ι 'J'fι !17,σix T.IJ'J εzzt α.ι?ι,ό τ6 
.\σσοχσ:ιείο Ζιjιι,>•ι,,, Ι't7.τί ,z·ι:i-

r)- , ' ' ' �τ,;ι α.r;ο τι- μ•,.ρ-- ,.-., -ι•1.-ρ•-
.., ,l,.. ..... '' .. ,!..,.. ':) ') •• ') ι;,':) : "' J .... . Χ.ς..,, Χ.Λ. ,ιιχ,ς. , σ α.υτό το 'ΙΟ'Jσκο-
μ ίο εχου•ι τήν δυνα. τ6τητα. ν!:ι.. 
·ψ:ι 1ρων τόν σκύλο ·η τ·r/'ι γi.-
τ7. σα.ς « 1Jπό πα.ρα.,.σλσύθr,:;-r1 ,,, ' , ' 'ια α.ρκε ο χρονικό δtcί.'Jt"fjμ7 .. 

Φυσικά, 'πά.ρχει δ κα.τά.λλη
.σ; χώρος, � ά. 1ρα.ίτη,η ί-7-τpι

κή συνδρομή, καθώς κα.ί 1ι δυνα.
τότητα. ά.μ 'σΙJ έ εμοά.σεως. Μιά 
δμά.δα. γιά τί; «κατεπείγουσες» 
π:ρ π ώπt· ·[ναι ετσιμη γά, χά.-
γη iy, - , . �, 

•ι "' χς.ιp ησ:t; οπσι,χογ1πσ:ε σ:ι-
γμή.

16λις τελειώση ·rι έγχείρηση, 
τό α.ρρωσ ο ώο 'χει ήν δu·ια.
τότητα. νά. πα.ρα.μείνη στό νοσο
χομεΌ ,ι.7.ί υσιχά. μτ.οpεί:ε •ιά :6 
, , θ ( , ( , 

'7 
επισ,ιε εσ ε σε ορισμεv-; ω-
ρε- κα.ί γ ά, ιχρό χρονικό διά
στημα., "στ· να. μήν τό έχ•ιευρί
ζετε) . 

'Ό α.ν ό οχληρωθη δ κύχλος 
τιί)ν ει:=ι: ά.σ�ωv χα.ί η; περιθά.λ
ψzως, τό νο�οχο εϊο θά. σcί; τ.α.
ρα.δώσ1) ό·ι αρρωστό σα.� σέ 
«, ήρη 'γεία». 

'Όταν 6λέπουμε :ήν όργά.·ιω
ση ,ου έχΞ: α,ιjτο τό (( Όσοχσμεϊο 
Ζώων», κα.τα.λα6,;ι(νσu, : την διχ
ψορά το ά. ' -ί; ά.πλέ; -ιλι•ιιχέ� 
γιά ζώα. 

ο
ι- λQγtΛέ -- ιι έ ,. γι� μιά Ξπf

σ�εψη σ' αύ:ό τό •ιο�ο;ιομΞϊο, τ6 
χάνουν .τροσ:το σέ r.:ολύ χ6·:;μο, 
'Έ:σ , λοιπό·ι, ή πελα:εiα. του 
αυΕάνε-χι συ'ΙΞχώ; πράγμα. 7-0'J 

� ς:- , Π ιJ.. (f� f fJ::: 1 απουΞ χνυει ο:ι ,1 ιορuση του υ-v 
- :α.'/ ενα άπpα.γ ':l.tOT.Oί"fj':O όνΞι
pο, ά.λλσ. μ α &:ια.γχχι6 η:,χ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ 

Τ' C16Ql μωρε ανθρωπε; 
Και τί 'σαι ανθρωπε, μωρε πού ψλuαρε'ίς έμπρός μου 

αν με τό: ζωα τό: λοιπό: παρα5ληθής του κόσ.μοu; 

ΝΕχεις τη χαίτη λιονταριου .καi το ,Ι<'εντρί τής σφήκας 

η του προ5άτοu το μαλλί, κέρατα τής κατσίκας; 

ΝΕχεις φτερό: του παγωνιου .καί της στρουθοκαμήλου, 

τό: δόντια του έλέψαντα, το στόμα κρο.κοδείλοu; 

'Έχεις το χιλιμίντρισμα του άλόγοu η της φοράδας 

η του ξιψίοu την ούρό: εϊτε της σουσουράδας; 

ΝΕχεις λαγου ,τερ,τατησιό: η ,κάβουρα ποδάρια 

εϊτε της πίνας το ψαί και τό: μαργαριτάρια; 

ΗΕχεις αύτιό: του γαιδοuριου, της κοuκοu5άγιας μάτι 

η του σκuλιου την οσφρηση:, την δραση του yάτη; 

Μπορε'ίς σκουλήκι έν ταυτc';> ι<αί πεταλούδα νάσαι 

η όπερ σπουδαιότερον, μ,τορε'ίς ν' άποκοιμασα� 

μ' ενα ποδάρι κρεμαστός, •καθώς ή ννχτερίδα 

η άπ' το σάλιο σου νό: βγη μεταξωτη λουρίδα; 

Μ-πορείς νό: ζης χωρiς ζιλέ, παπούτσια καi φοκόλα 

η μέσ' άπο τό: σπλάχνα σοιι νό: 5γάλης καμμιό: κόλα 

χα5ιάρι, αύγοτάραχο η της μουρούνας λάδι 

η μακρuνό: ,τηδή,ματα νό: κάνη,ς σό:ν ζαρκάδι; 

Μπορε'ίς ποτε τό: δσα τρως, βρε ανθρωπε τε,μπέλη, 

νό: τό: μασας σό:ν μέλισσα ,και νό: τό: δyάζης μέλι; ... 

( Άπο τον <<Ρωμηο») 
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«· Αvτε, μπρος φευγατc άπό Ι>ω». Τούς ώνα:;ε. «Φα άvες» ' λλά 
οράl>ας καί τη χαίτη του χάιl>εψε άσυvαίσθητα τό έτωπο ,'ijς 

άpσεvικοϋ. { ΣΔ σο οϋ κ. ΌpvεpάκΙJ) . 

ΟΙ Συνταξιούχοι 

Διήγημα έκ τοu φuσικοu 
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τοu ίατροu λογοτέχνοu Τζαίημς Χέρριο 

Καθισμένος στην τραπεζαρια για το πι:ω ιvό έδλεπα άπο ΤΟ παρά
θυρο τη φθινοπωρινη δμίχλη vα διαλύεται στις πρωτες άκτίvες του ηλιοu 
Κι' αύτη ή μέρα θα ηταν ώραία, άλλα μεσα στο παλιο σπίτι εκανε κρύο, 
σχεδοv παγωνιά. �Ηταν σαν να είχε άπλωθε'ί άπο πάνω μας ενα τεράστιο 
κρuο χέρι, που μάς θύμιζε πώς το καλοκαίρι πέρασε κα1 πώς τώρα άρχί
ζοuν οί δύσκολοι χομωνιάτικοι μηνες. 

Διπλώνοντας προσεχτικό: και στηρίζοντας στην καψετιέρα το φύλ
λο της τοπικης έφημερίδας του, δ Ζηγκφριντ εΤπε· Έδω λέει, πώς οί 
άγρότες δεν νοιώθουν τίποτα για τα ζωα τους». 

ν Αλειψα με δούτuρο μια ψρuγανια κα1 ύστερα τον κοί-:-αξα ερωτημα
τικά: .. 

«ΕΤvαι σκληροί, έννοείς;». 
«

ν

Ε, δχι άκριοως, άλλα δ φιλαράκος έδω ίσχuρίζεται, ώς για εvαν 
άγρότη τα ζωντανά του δεν εΤναι παρα άντικείμενο έμπορίοu - πώς δεν 
αiσWvεται κανένα σvναίσθημα, καμια στοργη γι' αύ ώ 

«
ν

Ε, λοιπόν, τί ηθελε, Να ηταv δλοι σαν το ψτωχο Κίτ Μπίλτον; 

Μα θα ηταν τρελλοί�.
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Ό Κίτ ήταν ενας όδηyος ψορτηyου, που όπως τόσοι άλλοι άπο τη 
φτωχολοyια του Ντάρροουμπυ, ετρεφε ενα γουρούνι στην άκρη του κή-

που τού για οίκογενειακη κατανάλωση�. Το παράξενο ήταν πώς, δταν εφτα
σε ή ώρα για να σφάξουν ΤΟ γουρούνι, ό Κ.ίτ εκλαιγε τρείς μέρες συνέ
χεια. ΝΕτυχε να πάνω στο σπίτι του μια άπο τις μέρες αύτες καi βρηκα 
-η γυναίκα του καί την κόρη του να παστώνουν το κρέας καi να έτοιμά
ζουν πηχτη άπο το γουρούνι, ένί;J δ Κiτ ιηταν καθισμένος άνακούρκουδα
κοντα στο τζάκι, με μάτια κόκκινα άπο το κλάμα. Ήταν ενας άντρας

γιγαντόσωμος, που μπορουσε καί πέταγε πάνω στην καρότσα του φορτη
yου του ενα σακκi άλ•εύρι των 75 κιλών μ' ενα άπλο τίναγμα τών χεριών
του, άλλα με δ:ρπαξε άπο το χέρι καί μου εΤπε με άναφυλλη:τό· «Δε μπο
ρώ να ΤΟ ύποφέρω αύτό, κύριε Χέρριοτ �Ηταν σαν άνθρωπος αύτο ΤΟ
γουρούνι, σαν άνθρωπος σου λέω».

«
Ν
Οχι βέβαια», εΤπ·ε δ Ζηγκφριντ, καθώς εσ;κυβε μπροστα καi εκοβε

μια φέτα άπο ΤΟ σπιτικο ψωμι της κυρίας Χάλ. «Άλλα δ Κίτ δεν εΤναι 
πραyματικος άyρότης. Αύτο το άρθρο μιλεί για κείνους, που εχουν δικά 

τους όλόκληρα κοπάδια. Το έρώτημα εΤναι: Μπορουν οί άνθρωποι αύτοί 
να βλέπουν τα ζώα τους συναισθηματικά, Ένας που εχει πενηντα άyε
λαδες καί τίς άρμέyει κάθε μέρα, μπορεί τάχα να άyαπάει πραyμαiΊκα 

κάποια άπ' αύτες η τις βλέπει μόνο σαν μηχανες που του δίνουν γάλα,». 
«Ή παρατήρησή σου εΤναι πολυ ένδιαφέρουσα. Πιστεύω πραγματικά, 

πώς αύτοί οί μικροκτη,ματίες αίσθάνονται στορyη για τα ζώα τους, άλλα 
οί μεγαλοκτηματίες, πώς θα μπορουσε να εΤναι συναισθηματικοί;» 

Ό Ζηγκφρι1•τ σηκώθηκε άπο το τραπέζι κση τεντώθηκε τειμπέλικα. 
«'Ίσως εχεις δίκιο. vΟπως και ν&ναι, σε στέλνω σήμ•ερα να δείς εναν πρα-

yματικα μεγάλο κτηματία. Τον Τζων Σκίπτον, ίδιοκτήτη του Ντένναμπυ 
Κλόου - θελει να λιμάρει τα δόντια σε δυο yέρι,κα &λοyα, που δυσ-

κολεύονται να τρώνε.. Καλύτερα να πάρεις μαζί σου δλα τα έρyαλεία. 
Δεν ξέρεις τί θ'α σοίι παρουσιαστεί». 

Πηyα στη μικρη άποθήκη,, στη.ν άκρη, του διαδρόμου, και έπιθεώ
pησα τα έρyαλεία για τα δόντια. ΕΤχα πάντοτε την έντύπωσηι, πώς ζουσα 
στο Μεσαιωνα, δταν καταπιανόμουν με τα δόντια μεγάλων ζώων καί, τiς 
έ:τοχες ξηρασίας, αύτο ήταν μια τακτικη δουλειά. Κοίταξα με άποστροφη 
τα έρyαλεία, την τεράστια λαβιδα, που είχε μηκος πάνω άπο 60 έκατο
στα, την κοφτερη ψαλίδα, το στοματοδιαστολέα, τα σφυρια καί τα σκαρ
πέλλα, τiς χονδρες και τiς ψιλες λίμες Ή άποθήκη εμοιαζε με α'ίθουσα 
6ασανιστηριων της Ίερδ:ς 'Εξετάσεως. Είχαμε ενα μακρύ, ξύλινο κουτί 
για να μεταφέρου,με τα έρyαλεία. Το γέμισα και το κουβάλησα σκουντου

ψλώντας στο αύτοκίνητο. 

Το Ντένναμπυ Κλόουζ δεν ήταν άπλώι:, μια μεγάλη φάρμα, ήταν ενα 
μ ημείο για την ύπομονη και τι -ς ίκανότηrτες του άνθρώπου. Το ώραίο 
τrαλιο σπίτι, οί μακριες σειρες άπο στάβλους και σπιτάκια για το προ
σωπικό, τα πλούσια, καταπράσινα σταροχώρια, που σκέπαζαν τις χα
μηλότερες πλαγιές του τετράλοφου, δλα εδειχναν καθαρά, πώς ό γέρο -
ΤΙ,ών Σκιπτον εΤχε κατορθώσει το άκατόρθωτο. ΕΤχε ξεκινήσει σαν άyράμ
μστος σκαφτιδ:ς και ήταν τώρα ενας βαθύπλουτος μεγαλοκτηματίας. 

Ό γέρος δ:ρπαξε μια διχάλα: την εχωσε μέσα σε μια μπάλλα σανο 
και πέταξε διχάλα καί σαλο στον ώμο του, χωρiς καμια προσπάθεια. 
VΥστερα ξεκίνησε πάλι με ΤΟ 'ίδιο γρήγορο βημα. Περνουσε το ενα βο
σκοτόπι μετα το άλλο, διασχίζοv�άς το συχνα διαγωνίως. Τον άκολού
θησα σκοντάφτοντας, λαχανιασμένος κα1 προσπαθώντας να παραμερισω 
τή σκέψη πώς αύτος ηταν κάπου πενηντα χρόνια πιο μεγάλος άπο μένα. 

ΝΕνοιωσα άνακούφιση δταν φτάσαμε έπιτέλους σε έπίπεδο εδαφος. 
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Τά μπράτσα μου 
,
ιiταν σά νά είχαν μακρύνει μερ ικά έκατοστά κα ι δ 

ίδρώτας ερρεε ποταμι στο μέτωπό μου 'Ο γέρος - Τζών φαινόταν ξεκοu
ραστος Σήκωσε τη διχαλα άπο τον ωμο του καi πέταξε το σανο παvω 
στο χορτάρι. 

Τά δυο άλογα, άκούγοντας το γδούπο, γύρ ισαν κα ι μας κο ιταξαν 
Ήταν χωμένα στο νερο ώς την κο ιλια κι' εστεκαν δ ι πλα δ ι πλα, κεφαλι 
με ούρά τρίβοντας τά πηγούνια τους άπαλα το ένα στα κ-:ι:πυuλ ια του 
αλλοu καi άδιαφορώντας γιά την παροuσ ια μας Ένας ψηλος άπότομος 
6ράχος πού πυργωνόταν στην πέρα οχθη τοC, ποταμοϋ, σχηματιζι εvα 
θαυμάσιο άνεμοφράκτη, έl,ώ δεξιά κι' άρ ιστερα μας σύδεντρα απο πουρ
νάρ ια καi σnuύδες γυάλ ιζαν στο φθ ινωπορινο ηλ ιο 

«Βρίσκονται σέ ώρα'ίο μέρος κύριε Σκ ιπτον>>, εΤπα 
«

ν 
Α, ναι, μποροϋν καi δροσ ιζοντα ι το καλοκαιρ ι καί σαν ερθει ο χει

μίJνας καταφεύγουν στον αχερώνα» 'Ο Τζών εδειξε ενα χαμηλο σπ ιτακ ι 

με χοντρούς τοίχους καi μόνο μιά πόρτα <<Πηγαινοέρχοντα ι δπως τούc 

άρέσει». 

Στον ηχο της φωνης του, τά δύο άλογα βγηκαν άπο ΤΟ ποταμ ι ,ρι
r.οδιζοντας με δυσκολία καί καθώς πλησίασαν φάνηκε καθαρα ποσο 
γέρικα ηταν. Ή φοράδα ήταν καφετ ια καi το αρσενικο πuροκοκκ ιvο αλλα 
και τα δυο εΤχαν τόσες γκρίζες κηλίδες σέ δλο τους το σώμα ωστε 
έμο ιαζαν με σταχτιά. Αύτο φαινόταν περ ισσότερο στiς μοϋρες τouc δποu 
cί αφθονες ασπρες τρίχες, τα βαθουλωμένα ματ ια και ή βαθ ια κο ιλότητα 
πόνω άπο τα μάτια τους εδιvαν μ ιά πραγματικα σεβάσμια έμφανιση 

Παρ' δλα αύτά, τρ ιπόδ ισαν γύρω άπο τον Τζών με φανερη προσπά
θεια νά πα ιχνιδίσουν, ποδοκροτώντας, τ ινάζοντας τα κεφαλ ια τους ψηλα, 
σπρώχοvτας το σκοϋφο του τ άνω άπο τα μάτ ια του με τις μοuσουδες τους 

<<'Άντε μπρός, φευγάτε άπο δώ ! », τούς φώναξε <,Φαγσv:ς ι » Άλ'ί-α 
χάιδεψε άσuναίσθητα το μέτωπο της φοράδας καi τη χαίτη τοϋ άρσενικοϋ 

<<Πότε δούλεψαν γ ια τελευταία φορά », ρώτησα 
<<

ν

Ω πάνε κάπου δώδεκα χρόν ια, θαρρώ». 
Κοίταξε εκπληκτος τον Τζών. <<Δώδεκα χρόνια' Και δλοv αύτο τον 

κα ιρο τον πέρασαν έδω κάτω,». 
<<

ν
Ε, ναί, την αραξαv έδώ σαν σuvταξ ιουχοι 'Έχουν δοuλέψ:ι πολύ, 

στο κάτω - κάτω». Γ ια λίγες στιγμές εμειvε άμ λητος με τούς ώμοuς καμ
πουριασμένους, τα χέρ ια χωμένα βαθια στiς τσέπες τοϋ πανωψ::,ρ ιοϋ του 
Ύστερα είπε ήσυχα, σα να μ ιλοϋσε στον έαuτό του «-Ηταν δυο σκλαβο ι 

δταν ημοuνα κ ι έγώ σκλάβος» Γύρισε καi μέ κ:,ιταξε καi γ ια μ ια αποκα
λιmτικη στ ιγμή, διάβασα μέσα στα άχνογάλαζα μάτια του κατι απο 
την άγωνία και την πάλη πού είχε μο ιραστε'ί με τα δύο ζώα 

<<Μα δώδεκα χρόνια! Πόσων χρονών εΤναι έπιτέλοuς,» 
Το στόμα τοϋ Τζών συσπάστηκε στη μ ια του γων ια « Ε κa,a, 

έσύ εΤσαι κτηνίατρος. 'Εσύ να μοϋ πε'ίς». 
Προχώρησα μπροστα με πεποίθηση στiς γνώσεις μου Αρπαξα το 

πόνω χε'ίλος της φοράδας και κοίταξα τα δόντια -της 
«Θεέ μου μεγαλοδύναμε ι », εΤπα κατάπληκτος «Δεν ξαναε'ίδα ποτέ 

μου κάτι τέτοιο». Οί κοπτηρες ήταν τεραστιοι σε μfικος κα ι προ6α1 λω 

r.ρος τά έμπρός_ ώσπου σuναντοϋσαν οί έπάvω τούς κάτω ύπο γωνία πφι
ποu 45 μοιρών. 

Γέλασα και στράφηκα στο γέρο. «Τα σημάδια δεν φαίνονται καθαρά,

μόνο ύποθετικα μπορώ νά πώ. Εσε'ίς πρέπει νά μοϋ πε'ίτ_ μά,λο:" 

,< Έ, λοιπόν ή φοράδα είναι γύρω στα τριαπα και το αρσεv ι <ο ιvα 
- δυο χρόνια μικρότερο. Αυτη εχει γεννήσει δει<απέvτε μεγwα πουi�� ιο:
καi δεν άρρώστησε ποτέ της_ έκτος άπο κάτι μικροφασαριες μέ τα οον
τια της. Της τα λιμάραμε μια δυο φορές καi είναι καιρος να της τα λι-
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μάρουμε και πάλι, θαρρώ. Χάνουν δάρος και τά δvο και τοvς τri♦τουν κομ
μάτια μ ισομασημένος σανος άτrο ΤΟ στόμα. Το άρσενικο εχει τά χειρό
τερα δόντια - μασάει πολύ δuσκολω. 

»Εδαλα το χέρι μου μέσα στο στόμα της φοράδας, άρτrο:ξα τη γλώσ
σα της καi την τράδηξα στο ενα πλά ι. Ψαχούλεψα γρήγορα τοvς τραπε
ζίτες καi 6ε6αιώθη,κα γ ια δ,τι ύτrοτrτευόμουνα. Στην εξω μεριά, τα έπάνω 

δόντια εΤχαν παραμεγαλώσει και εμοιαζαν μέ πριόνια,, ποv έρέθ ιζαν τc'χ 
μάγουλα απο μέσα, ένώ τc'χ κάτω δόντια ήταν στην ίδια κατάσταση προς 
τη μέσα μερ ιc'χ και εΤχαν γδάρει έλαφρc'χ τη γλώσσα. 

«Δε θ' αργήσω νc'χ την ανακουφίσω, κύριε Σκίτrτον»,, εΤτrα. «Μόλ ις
λιμάρω αύτες τις φαγωμένες ακρες, θc'χ τρώει πάλι σάν πουλαράκι». 

�Υστερα άπο λίγα λεπτά, ή έπέμδαση, εΤχε τελειώσει. «Νά μην τc'χ 
παραλιμάρω», εΤπα, <<γ ιατι δε θά μπορεί νά μασάει καλά το αχερό της». 

«Πάει καλώ>, εγρουξε δ Τζών. «Ρίξε τώρα μιά ,ματ ιά και στ' αλλο.
ΕΤναι σε πολυ χειρότερη, κατάσταση;�-. 

Ψαχούλεψα τά δόντια του άρσενικοu. «ΝΕχει πάθει τά ίδ ια με τη 
φοράδα. Σε λίγο θά εΤναι έν τάξει», εΤπα. 

'Αλλά, καθώς εσπρωχνα τη λίμα, εΤχα μιά δυσάρεστη έντύπωση πώς 
κάτι δεν πήγαινε καi τrολυ καλά. Ή λίμα δεν μτrορουσε νά προχωρήσε ι 
ως ΤΟ οάθος του στόματος. Κάτι τη σταματοuσε. Σταμάτησα ΤΟ λιμάρι
σμα, ξανάδαλα τά δάχτυλά μου στο στόμα του και προσπάθησα νά κατα
λαβω τί γινόταν. Κάτ ι παράξενο ήταν eκεί, ,κάτι ποv δεν επρετrε νά ύτrάρ
χει ,καθόλου σ' αύτη τη θέση,. ΝΕμοιαζε μ' ενα μεγάλο κομμάτι κόκκαλο, 
τrου πρόβαλλε άπο τον ούρανίσκο. 

Κα ιρος ήταν νά κάνω μ ιά καλύτερη έξέταση. ΝΕδγαλα άτrο την τσέπη 
μου το φακό μου καi φώτ ισα πίσω άτrο τη γλώσσα. Ήταν ευκολο τώρα 
να δώ τί ετρεχε. Ό τελευταίος έπάνω τραπεζίτης τrατοuσε πάνω στον 
αντίστοιχο ,κάτω τραπεζίτη και ol δυο μαζi εΤχαν σχηματίσει μιά μεγάλη 
σκληρη σαν κόκκαλο και μυτερη σάν ξίφΟς προεξοχη τrov χωνόταν δαθιά 
στους τρυφερους !στους των ουλων. 

Αύτο επρεπε νά φ.ύγει άτrο κεί - τώρα άμέσως. Άναγ,κάστη,κα νά 
χρησιμοποιήσω την τρομερη ψαλίδα - αύτο ΤΟ τεράστιο πράμα ,με τη 
μακριά λαβη κα:ι1 τη βίδα τrov εσφιγγε ,και εδγαζε τα δόντ ια. Ευτυχώς, ΤΟ 
αλογο ηταν η,μερο και ύπομονετικό. Στεκόταν άκίνηΤο, με τά μάτια σχε
δον κλειστά, σά νά εΤχε δεί τά πάντα σ' αύτο τον κόσμο και δε νο ιαζό
ταν π ια για τίποτε. �σταν του εγδαλα και τά άτrέναντι δόντια, τrov ήταν 
στην ίδ ια κατάσταση, ξανάνοιξε τά μάτια του καi με κοίταξε. Το δλέμ
μα του δεν εδε ιχνε καμ ιά μνηρ- ικακία. 

Καθώς μάζευα τά έργαλε:ία μου, δ γέρο -Τζων εσκυψε και μάζεψε 
απο κάτω τά βγαλμένα δόντια και τά μελέτησε με ένδ ιαφέρον. «"Ει, φτωχό 
μου αλογάκ ι, τί ,ραβουσε τόσον καιρό. Νεαρέ ,μου ε\κανες καλη δουλειά. 
θαρρώ, πώς τώρα θά αίσθάνεται πολυ καλύτερα». 

Στο γυρισμο δ γέρο - Τζων απαλλαγμένος απο το δάρος του σαvου 
δρασκέλ ιζε τc'χ χωράφια πολυ πιο γρήγορα και σκαρφάλωσε το λόφο μέσα 
σε λίγα λεπτά, χρησι,μοπο ιώντας τη διχάλα γ ια μπαστούνι. 'Εγώ σερνό
μσυvα πίσω του, κρατώντας το οαρύ κουτi και άλλάζοντας χέρι κάθε τόσο. 
Στα μισά τής άνη,φορ ιας, ΤΟ κουτι γλίστρησε άτrό τά δάχτυλά μου και 
άvαγκάστηκα να κοντοσταθω λίγο κι' ετσι πήρα κάπως άνάσα. Καθώς 
δ γέρος μουρμούρ ιζε άνυτrόμονα, κοίταξα πίσω και μπόρεσα να δώ πάλι 
τc'χ δύο αλογα. ΕΤχαν ξαναμπεί στό νερό και παιχνίδιζαν μεταξύ τους, κυ
νηγώντας τό εvα τό αλλο με μικρά πηδήματα, ένω τά πόδια τους τίναζαν 
ψηλά τό νερό Ό δράχος σmμάτιζε ενα σκουρο φόντο στην ώραία εlκόνα 
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- ΤΟ πcrrάμι γυάλιζε στον ηλιο, τα δέντρα αστpαφταv χρυσοκίτρινα κα1
το χορτάρι ηταv κατατrράσιvο καί ό:παλο σα χαλί.

Φτάνοντας στην αύλη της φάρμας, δ Τζώv κοντοστάθηκε άδέξια. 
Κούνησε μια - δυο φορες ΤΟ κεφάλι του άποχαιρετώvτας με, εΤπε: <<Σ' 
εύχαριστω, νεαρέ μου», ϋστερα μοΟ γύρισε άπότομα την πλάτη καί άπο
μακρύνθηκε. 

Ένας χωριάτης, που μδ:ς εΤχε καλημερίσει, οταv κατηφορίζαμε, κα
θόταν τώρα, ευθυμος όπως και προηγουμένως, σέ μια στοίοα σακκιά, κι' 
ετρωγε ΤΟ οραδιvό του. 

«ΕΤχες πάει κάτοu vα δείς τους συνταξιούχους; Θα σέ ξεποδάριασε 
ό γέρο - Τζώv», μοΟ εΤπε. 

«Αύτος κατηφορίζει ταχτικα ώς έκεί, ετσι;», 
«Τακτικά; Κάθε μέρα, ορέχει - χιονίζει, θα ροοολήσει κατά κάτου. 

Δεν το ξεχνάει ποτές νΕχει μανία μέ δαΟτα -τα ταίζει καλα- μπο
κόφυλλα, τους εχει άχερέvια στρώματα vα ξαπλώνουν». 

<<Και ολα αύτα τα κάνει δώδεκα χρόνια,». 
Ό ανθρωπος ξεδούλωσε ΤΟ παγούρι του και γέμισε ενα κύπελλο 

με 6αpυ τσάι «w Α, vαί, και δεν τα οάνει σε καμιά δου εια δλα αύτα τα 
χρόνια Κα1 vα σκεφτείς, πώς θα μποροΟσε vα πιάσει άpκετο παραδάκι 
αν τα πουλοΟσε για κρέας Παράξενο πράμα, ετσι;» 

«νΕχεις δίκιο, εΤναι παράξενο πράμα Γεια - χαρά». 
Τόσο παράξενο, που δεν επαψα vα το· συ λογίζομαι σ' δ ο το δρόμο 

της έπιστpΟφης μου στο ίατρείο Θυμήθηκα τη συζήτησή μας με τον Ζήγκ
φριvτ, το πρωί. Ε'ίχαμε ,κρίνει και οί δυό μας, &τι δεν μποpεϊ να περιμέ
νει ,καvεις άπο κάποιον, που εχει δικά του πο λα ζωα, να αlσθάvεται 
σ-rοργη για δpισμέvα άπ' αύτά �Ομως, οί στά6λοι τοΟ Τζώv Σκίπτοv 
ηταv γεμάτοι αλογα - εΤχε σίγουρα έκατοvτάδες. 

Τί τον εκαvε, λοιποv vα κατηφορίζει τόσο δρόμο, κάθε μέρα, με ο,τι 
καιρο κι' αν εκαvε για vα φροντίζει ,α δυο γέρικα ο: ογα; Γιατι τα πc:ρι
ηοιόταv ,όσο πολύ, γεμίζοντας ,α τελευταΊα χρόνια τους με γαλήνη καί 
ήpεμία, Γιατί τους πρόσφερε, στα στερνά ,ους, την καλοπέραση και την 
άνεση, που εΤχε στερήσει άπο τον ίδιο του τον έαυτό; 

Τί αλλο άπο άγάπη μποροΟσε να εΤvαι αύτό; 

�- �-· 

(Καθημερινή, 7.8.77) 
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ΕΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΑΦΉΓΗΜΑ 

το Ε Λ Ε Φ R Ν Τ F\ Κ 1 
Του • Αλέκου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

Φαίνεται, δτι τά. ζG>α. δεν εΙ
να.ι τόσο ζώα. δσο μερικοί άν
θρωποι. Μου εχει τύχει πολλές 
ψοpές ως τιίψα. νά. δια.πιστώσω, 
πόσο δύσκολα. ξεχνάνε τά. ζώα. 
ενα. καλό πού τούς εχα.νες χα.ί 
πόσο εϋκολα. το ξεχνά11ε οί άν
θρωποι. Έπειδή, δμως, για. την 
άγνωμοσύνη τών άνθpώπων θά. 
εχετε χι' εσείς, δπωσδ-Ιιποτε, πολ
λά. πα.pα.δείγμα.τα., επιτρέψτε μου 
νά. σάς μιλήσω σήμερα. για. τrιν 
εύγνωμοσύνη τών ζώων. 

Πάνε πολλά, χρόνια. πού είχε 
εpθει στην Άθήνα. ενα. τσίρκο. 
ΕΙχε τίγρεις, είχε λεοντάpια., εί
χε άpχουδες, είχε χα,ί τέσσφις 
ελέψα.ντες. 'Γpείς μεγάλους σά.ν 
λεωφορεία. κι' ενα. μικρούλη σά.ν 
Φόλχς Βάγχεν. Το νούμερό τους 
α.pχιζε πάντα. μέ την πα.pέλσ.σί 
τους, δπου δ ενι:ι.ς χpα.τοϋσε μέ 
την πpοοοσχίδα. του την ουρά. 
του α.λλου χα,ί πίσω - πίσω, τε
λευταίος, ερχότανε δ πι τσιp: χας. 
'Όλη τή•ι ήμέpα. το uσίpχο fι
τα.ν ά.νοιχτό κα.ί μποpουσε δ κα
θένας, μ,' ενα. μικρό εtσιτήpιο, 
νά. μπη κα.ί νά. χα.ζέψη &.πό κον
-ά, τά. ζώα.. Τούς έλiφα.ντες τούς 
ε'ίχα.νε δεμένους σ' ενα χώρο κα.ί 
,μπροστά τους, ώ; εχεl πού εφτα.
νε -lι πpοοοσχίδα. τους, ύπηpχ ε 
:να. σχοινάικι, σά.ν δpιο &.σφα.λεί
ι:ι.ς, α.ς ποϋμε' τών επισκεπτών. 
Πολλές φορές, λοιπόν, οί επισκέ
πτες πετάγανε κάνι:ι. μπισχο-ά-

κι πίσω από το σχGινί, πού το 
'Τtα,pα.λα.μοάνα.νε πρόθυμα. οί προ-
6οσκιδες τών μεγάλων ελεφάν
των. Κι' δ μικρός, εμενε πάντα. 
πα.ραιπονεμένος, γιατί ή πpο6ο
σκιδούλα. του, οσο κι' σ.ν την 
τέντωνε, δεν εφτα.νε ποτέ ως τίς 
λιχουδιές, πού πέψτι:ι.νε μπροστά. 
στο σχοινά.κι. Πα.pα.κολούθησα. 
την άγωνία. του χα.ί την ά.πό
γνωσί του - του τρέχανε τά. 
σάλια. του ερημου - κι' ά.ποψά
σισα νά. τον οοηΗήσω για. νά. πά-, , , ζ' 'Ε 

, pη κι α.υτος με ε. τσι,. πετα.-
ξα δσο γινότανε πιο κοντά του, 
τά, μπισχοτάκια πού πpοώpιζα 
για. τούς Ηέφα.ντες. Δεν οαρυέ
στε. Κάνανε μια. ετσι οί μεγά
λες πpο6οσκί·δες κα.ί τά. σα.ρώ
να.νε ι'bσπου νά. πη� κρεμμύδι. 
'Ύστερα. απ' α.υ�ό, τόλμησα. Πέ
ρα,σα. ά.πό το σχοι νά•κι στην έιπι
κίνδυνη περιοχή καί του εδωσα 
τά. μπισκοτάκια. του χέρι μέ χέ
ρι. 'Ή μάλλον, χέρι μέ πpο6ο
σκίδα. Κάθε πρωί πού πεpνου
σα ά.πό το τσίρκο - το σπίτι μου 
i)ταν κοντά. - eμπαινα μέσα καί 
Υvέpνα.γα, δυο - τρία μπισχοτά.χια 
τον μικρό μου φιλαράκο, πού άρ
χισε νά. μέ γνωpίζη καί νά. μου 
χάνη χαρές δταν πλησίαζσ,. 

Την εποχή ιέ.κείνη, ενα..ς φί
λος μου φα.pμακο6ιομήχανος, 
r:eιύ ;\,:ι,\;Ji;:ιι· ... Ε τό-: έ:-ια νέι; π�υ
σίπονο, μέ cίχε πα.ρακαλ&σει yά, 
σχεψθώ μιά. πρωτότυπη κινημα-
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τηρα.,� ή δ\,z,φήμιση. J,;ι.ί σκέ
(ffiηκα, τό μ�κpό έλε uvτάκι. Θά 
του δέναμε μ' ενιχ, τρα.πεζομάv
τηλο τό εφiλ ου, ο ι άχχ 
του ΠΟVα.Vε ο( rJ.'I 'ΠΙΧ.pκτοι χα -
λιόδοντές το , θά ο~ δίναμε •'.ί
στερα, ε,yα, χάπι του πα, σίΠΟ'ΙΟU 
σέ σχετ κή μεyέθ vσ , καί τό ε

λεφαvτάχι θά γινότr:ι.,vε κr:ι., ά. 
Βρήκα.με τόv Ί τr:ι., ό θηp�οδ�.ψχ
στή πού κουμα.vτάpι ε τούς έ ' -
φαvτες, του εί'παμε τήv 'πόθε
σι, συμφω ήσα.με τήν ά:μο b ή τι:ιυ 
καί τήν άλλη μέρα. τό πρωί μ' 
ενα. μ κpό κ v μα,τογραφικό 
συνεργεί-:; πήγα.με στό τσ' ρκο.
Βρε τί χαρές εκανε τό έλεφα,ν
τά.κι, οτα,ν μο~ τό φέρανε εξω, 
στόν ά:vοιχτό χώρο! Του εδεσα. 
μέ τό τpα,πzζομάντηλο τό κεψά
λι του κ ' οϋτε κάv πού δυσανα.
σχ έτησε. Βέt5αια, σέ ολη τή δι
άρκεια. της δουλε iς τό τάιζα λ -

ς: ' ') , \ , ') , χουυιες κι α το σηκωνε μ ευ-
γvωμοσύ ιη τήν πpοbοσκίδα το 
ψ λ, , , - "Ε η α. και με χα. ρετουσε. yι-
νε ή δουλειά, τέλο- πάντων, 
γυρίστηκε ή δια.ψηιι στική τα.ι
νία., φύγαιμε κα.l ύποτ'θ:ται οτι 
ξεχαστήκαμε. " v, δηλαδή, ή-
ταν άνθρωπος τό έλεφα.ντάκι,
δ ο;:,' θ' ' Τ F- ' πωσυηποτε α. μ ειχε -,c.χα.-
σει. 'Αλλά τό έλεφαvτάκ δέ:ν 
ήταν άνθρωπος .. 

Τό τσίρκο :.:δι•;z πιά :'; -:ε
λευτα.ίε- του παραστάσεις Έπει-.. ' , ξ' Τ λ ' , ' δη εν τψ μετα υ ειχα ε ει α,πο 
τήν 'ΑθήΨχ, σκέ::ρ-:ηκα νά πάω 

� ' , ' ' νά. uώ την πα.pα.-:rτασι κα. σ:ο 
"' 'λ ' δ ' ' , οια ειμμα να ωσω κα. 'Ί..α'Ι; 
μπισκοτάκι στόν μικρό μου φι
λο. Πηyα, λο πόv, κα.ί πηρα. μια 

θέσι σ:ΙΧ θεωρεία. πού εί·ηι 'Ί..Ο'ί
τά. στήν πίστα.. ό τσίρκο ήτ,;ι.ν 

εμα.το κι' ή π,;ι.pάσ χσι πfιγαι
νε ρολόι. Ι ά.ποτ , τέλος πά. vτων, 
ε τχ-:rε χ,;ι.ί τό ·ιούμzρο μ' ο' ; 
έλ' α.•;τ ς. Dγcιίνουν μ y7..λοπpε
πείς α.πό τή μεγάλη πόpτχ, κp:ι.-
ών ας δ ενας τήν οδpά. του άλ

λου μέ: τήν πpο6οσκίοcι του. 
- '' , 'Τ ' ε τcιιο, οπω;; παΊτ)., ητ,;ιν το 

�λε α,ντά.κι. 1ποpε- ε, δμω;, 'ια. 
μο - πητε, πώς μ 'σ,;ι. σε τόσο κό
σμο έ έπεσήι 'Χνε ά: 'σω;; Στά 
μ -:rά το~ δρ6, ου α, ησε :ήν ού
ρα. το~ προηγούμε•;vυ η� α.ντcι 
κ , ετpεξε πρός το θεωρείο ΠΟ'J 
καθόμο ΨJ. ! Βέt5:ι.ια., ό κόσμο; 
π?ύ ίjτ-:ι.·ιε δίπλcι μ,;,·.,, δ Ύ κ,;ι.τά.
λcιοε τί; κχλ '; το προθέ-:rει; χα.ί 
πιχ,ν κοt5λ·ή0ηκε. 1:pιχέ; yυ'ηί
κες στpιγy ,ίσ'Χνε, μερικά. π,;ι.ιοά
χ α οά. ανε τά, 'Ί..λά..μα.τ-χ κι' ό 
Ί ταλός θηpιοδα. cισ ή;;, κ:ι.τάπλ η
κτο- ά:πb τό τόλμη• α το~ 'ιεα.
pου παχύδεp ου, ε:ρεξε yιά. νά. 
τό συνεφέρη. ό έλε cιντά.κι ε-

τασε κοντά. μου, σήκω-:rε τή·ι 
πpοbοσκ.ιδούλα. :ου σά.ν χέρι -:rέ 
ψ'Χσιστ κό χαφε, σμό κι' "στεp'Χ, 
ψομοκρ,χτη ένο ά:πό τό θηρι,;,
δ'Χμrχστή πο' τό ,<.υνηγουσε, 1:-

� , , 'λ , , , τpες: να πιαση πα ι την ouprx 
του προηγουμένο του, πού τήν, ' ' , ε χε παρατησει γ ιχ, το χcι:ηρι 
μου. 

Δέ; ξέ ω, λοιπόν, γιά. -;-;οιό 
.. ' , 1 , ' , .... , ΑΟγο του; ψυχpου;, τ,;,υ; σ.οια-
:r.;?pο ς 1/'Χ' τού; ά:σ γκίνητου; &:ι-
. ' ' ) ' ... θpωπου; του; ,εμε «π:χχυοΞp-
μα» ! 

('Από ,ό οιολίο, 
«Σ 1 πpώτο .. ρόσωτ.,;,,) 

. -\λΕΚΟΣ _λΚΕλλλΡΙΟ� 

(Έλε 'θ. Κόσμο;, 23 1.'ϊϊ) 
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WALT WHITMAN 

Να 
' 

με 
' 

τα ζώα ... 

Θαρρώ πώς θε νά μπόρεια νά γυρίσω καl νά ζήσω 1μέ τά ζώα, 
εΤναι τόσο γαλήνια χαl χλεισ;μένα στον εαυτό τους, 

Στέκω ετσuδά καl τά κοιτάω ώρες όλόκληρ.ες. 
~c;. 

�� 
Δε χολοσκάνουνε καί δε 16αρυγκομανε γιά τη μοίρα τους, 

εν ξαιγρυπνανε νύχτες στο σκοτάδι, χύνοντας δάκρυα γιά τά 
κρίtuατά τους, 

Δε μ' &.ηδιάζουνε με συζη,τή.σεις γιά χαiθ.ήκοντα απέναντι του 
Θεού, 

Δέν είναι ουτ' ενα τους δυσαρε�στημένο, ουτ' ενα τους δεν εtναι 
δαρε�μένο &.π' τη μανία της &.πόχrτη:σης, 

Κανένα τους δέ γονατίζει μπροστά σε άλλο, ουτε καναν δμοιο του 
που ν&χε ζήσει έ.κατcwτάδες χρόνια πρίν, 

Κανένα τους δέν εtναι σε6αστο η δυστυχισμένο πουθενά της γης. 

'Έτσι .μου δείχνουν τη συγγένεια πωχουνε γιά μένα, καl τη 
δέχομαι, 

l\Ιου φέρνουνε τεκμήρια &.πο τον εαυτό μου, δείχνουν,ε καθαρά 
πώς ταχουνε στην κατGχή, τους πλέρια. 

ΕΊμαι περίεργος, πούθε ταχουνε έκείνα τά τ•εκμήρια, 
·Μη μουλαχε νά διάβηκα &.πο χεί, καμμιά ϋολά, μυριάδες

χρόνια πtσω, χι αφρόντιστα τά σκόρπ�σ.α; 

Τ ρα16ύ)νιtας το λοιπόν .ε:μπρος ,καί σήμερα καl πάντα, 
Τρυγώντας κ' ε,μφανίζοντ-ας όλοένα πιο πολλά, καl μέ γοργάδα, 
Κάθε λογης :κι ατέλειωτα, κι δμοιος τους πάντα ανάμεσό τοvς,

Με δίχως νά καταφρονάω εκείνα όπου τις θύμησες μου φέρνουν 
του εαυτού μου, 

Διαλέγοντας •ε,δώ ενα κάποιο πού αγαπάω, παίρνω τ11 στράτα 
σήμερα μαζύ του καl το λογιάζω γι' αδερφό. 

Μετάφρ. Ν. Προεστόστουλου 

(ΦΎ'ΛΛΑ ΧΛΟΗΣ, Το τραγούδι του έαυτου μου) 

ΊΈΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕl:)ΩΜΑΤΟΣ 

1 
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νεαρος Μ1

Ή πιο άντιπροσωπευrική εικονα 
για τα άνθρώπιvα αίσθήματα του 
vεαροίi Μιχαήλ Μούσκου, ήταν αύ
τη που μου εδωσε δ πατήρ Γεώργι
ος Ναθαναήλ, έφημέριος στο χω
ριο που γεννήθηκε δ Μακάριος, στην 

Παναy ια της Παφου: 
<<Μια έποχή, τοίi εΤχε άvαθέσει 

δ εφορος του μοvαστηριο◊ τοίi Κ ύκ. 
κου, δ σημεριvος ήyούμεvος Χρυ
σόστομος, την εύθύvη για την άπο
θήκη των τροφίμων Ό Μακάριος, 
μια μέρα, άγαvακτισμέvος άvέφε
ρε ΤΟ δειλινο μπροστα στους πατέ
ρες, λίγο πριν τον έσπερι, ό, πώς 
ο1 ποντικοi εΤχαv ρημάξει στο κελ
λάρι τα χαλούμια (γvωστο κυπρι
ώτικο τυρί), τις λουντζες ( τα άλ
λαντtκα) και τους παστουρμάδες. 
(Το μοναστήρι τοίi Κύκκου. που 
πρωτοκτίστηl<'ε τον 11 ο αίώvα, φη
μιζόταν και φημίζεται άκόμα για 
τον μεγάλο π λοίiτο του) . 

'Αποφασίστηκε να άγοραστοίiν 
άπο την Λευκωσία τρεΊς μεγά ες 
ζαyρόγατες (ετσι άποκαλουν ο1 
Κύπριοι τις ποντικοπαγίδες) Τήν 
έπομένη, που τις εφερε δ εφορος 
και τις εστησε δ Μακάριος στο κελ
λάρι, πιάστηκαν κιόλας ε'ίκοσι κα
λοθρεμμένα ζάκια ΈμεΊς ο1 δόκι-· 
μοι, έJκεΊνο το πρωί, οπως πάντα, 
πήγαμε τον καφε δ καθένας στον 
γέροντά του. Ό Μακάριος ύττηpε
τοίiσε τότε τον σημεριvο ήyούμεvο 
του Μοvαστηριοίi v Αμα τελειώσαμε 
την πρωινη έρyασία, τρέξαμε στο 
δάσος δλοι μαζί, ε'ίμαστε τότε δέ
κα δόκιμοι στή μονή, για να άπο.. 
φασίσοvμε για το θήραμα που ε'ί
χαμε στην έξουσία μας. 

Ό Μιχαήλ - &σι όνομαζόταv 
άκόμα δ Μακάριος, γιατi δεν εΤ-
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αηλ ΜοϋGκος ... 
χε χειροτοvηθεΊ διάκος - μάς ρώ
τησε: «Ποια τύχη έπιφυλάσσετε 
στους αίχμαλώτους μας;»·Ενας μας 
φώναξε: «Να τούς περιλούσουμε 
με πετρέλαιο και να τους κάψουμε». 
Ό δεύτερος πρόσθεσε: <<Να τούς 
ζεματίσουμε με καυτο νερό». Ό 
τρίτος εΤπε, πώς θάπρεπε να κου
νάμε πάνω . κάτω τiς φάκες, μέ
χρις στου ζαλιστο◊ν και ψσφήσουv. 
Ό Μακάριος, όταν τελείωσαν αύ
τες ο1 <<είσηyήσει �, ξαναρώτησε: 
<<Μήπως ύπάρχει και άλλη γνώμη; 
Καi άλλο μέσον θανατώσεως;». 

vΟταv κανένας δεν μίλησε, εΤπε 
ησuχα <<Να τους κάψουμε με πε
τρέλαιο, εΤvαι θηριωδία Και ύπαρ
χει και δ κίνδυνος πυρκαγιάς στο 
δάσος. Καυτό νερό, Σκληρό μέτρο. 
'Απορρίπτεται. Νά με τi θα τούς 
τιμωρήσουμε. Καί λέγοντας αύτά, 
ανοιξε τις φάκες και έλεuθέρωσε 
τους ποντικούς μέσα στο δάσος. 

<<Φuλακη τους ε'ίχαμε 24 ώρες 
Για τα ζωντανα αύτά, εΤvαι χρό
νος πού ίσοδvvαμεΊ με. πολλα άv. 
θρώπιvα χρόνια Τους χωρίζουμε ά
πο τις οίκοyέvειές τους Δεν φτά-. 
vει αύτό, Θα εΤvαι σαν χαμένοι μέ
σα στο δάσος» 

«Oi διαμαρτυρίες μαι; δεν τον 
συγκίνησαν», κατέληξε δ παπα -
Γιώργης. 

(Τα «Νέrο>, 16 8 '77) 

Μαύρη μα�εία 
Gτο rΆ�10 'Όρος 

Προ καιροίi συvέ5η εvο. περιστα
τικο χαpακτηριστικο σε μια σκήτη 
του 'Αγίου �σρους ·εvας άvαχω
ρητης εχσσε τον σύντροφό του καί 
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επεσε σέ τέτοια άπελπισία, ώστε 
άρρώστησε και ιiρθαν δύο κληρι
κοi νά τον παρη,γορήσοuν. Σκέπα
σαν τον σκηνίτη. με μαuρο πανί, 
κάρφωσαν πάνω στο ίίφασμα καρ
φίτσες <<απιαστες» καi μοuρμούρι
σσιιι μια σειρά άπο προσεuχες καί 
ξόρκια, για νά φέρουν τον Οραπέ
τη πίσω. Φεύγοντας δμως οί δύο 
έξορκιστές, δεν πσρέλειψαν νά πά
ρουν μαζί τους μερικά πράγματα 
άμuθήτοv άξίας, ρωσικης και βv
ζανηνης κατασκεuης. 

Ν ΠΑΠΑ I ΩΑΝΝΟΥ 
σοφιστης 

(Περ. 'Επίκαιρα, 25 - 31.fJ.'77)

Oi iδεολο�ίες 

εiναι φυλακές ... 
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εΊναι ή αύθεντι

κή πηγή της εύτυχίας για τό σύγ
χρονο δνθρwττο, ίl ρwτοττορία θα ττεί 
έλεuθερία, ττού ξεπερνάει τούς ρεα
λισμούς καί τούς καταναγκασμούς. 
Πολλές φορές έπαναστατήσαμε έναν
τίον τοϋ ρεαλισμοϋ για τόν άπλού
στατο λόγο ότι ή πραγματικότητα 
δέν εΊναι ρεαλιστική. 'Επαναστατήσα
με έναντίον της ίδεολογίας άκόμη, 
γιατί οί ίδεολογίες ε1ναι καταναγκα
σμοί, φυλακές, δεσμώτες θέσεων, 
άρχών καί δογμ άτwν. 

Εύγένιος ΙΟΝΕΣΚΟ

(Περ. Ταχυορ6μος, 25.8 77) 

Ti είναι 

ό Σουψι6μος 
Ξέρετε τί εΤναι δ <<σουφισμός»; 

Ή λέξι «σοvφi» στα άραβικά, ση
μαίνει «μάλλινος», η μαλλον ντv
μένος στα μάλλινα. Οί πρωτοι 
<<σοuφιστες» ήταν μοuσοvλμάνοι 
«μvστικιστέl9>, που φοροuσαv μάλ
λ1να ροuχα. �Ηταν «φοvγκάρα>>, δη-

λαδη φουκαράδες, φτωχοι - μόνο 
δ Θεος εΤναι πλούσιος, πίστεvαν. 
Αύτοχαρακτηρίζονταν ώς «έκε'ίνοι 
που εχοvν καρδιά». Κατά το Κορά
νι, ή καρδιά, ε.Τναι σαν μια πη,γη
ή πηγη της ζωης 

"6νας άπό τους πρώτους σοv
φιστές, δ Γιουνάιντ, έλεγε: 

«Σουφισμός ση,μαίνει, δ Θεός σε 
κάνει νά πεθαίνη ,ς για σένα καi να 
ζης γι' Αύτόν.» 

7Ηταν, κατά κάποιο τρόπο, ενα 
προοδευτικό ξύπνημα, προς την κα
τεύθυνσι της ρίζας της ίιπαρξεως. 
Αύτη ή κί,νιψι, που θά μποροuσε 
νά χαρακτηρισθη σαν έσωτερικη 
παρόρμησι, σαν άναζή:τηι:τι ένός 
δρόμοv του βάθους, άποολέπει έ
πίσης σε μιά ούδε-τ,ερ:γτrοίη,σι στην 
ελξι του έξ�ερικοu κόσμου. 

* 

Με αύτον τον μuστι·κιστικο χα
ρακτηρα του, δ <<σουφισμός», προϋ
ποθέτει, για τους όπαδούς του, 
ψυχη μύσ.η, άγνότη;τα ίιποδειγμα
τική. Έ1rιθvμώντας μια «έσωτερι
κη έπιστροφή>>, ίκτrακούει μόνο στον 
πνευματικό Δάσκαλο. 

Ό 1tροφήτης Μωάμεθ ήταν, δπως 
πιστεύει δ <<σουφ•ισμός», δ πρώτος 
Δάσκαλος. Ήταν δ άγγελιαφόρος, 
που εδειξε τον δρόμο. ΝΕλεγε στους 
άνθρώπους, πως δeν εΤναι παρα 
<<έξόριστοι, πάνω στη γη». 

<<Πεθάνεπ, πρi-ν άπο τον θάνα
το», τους προέτρεπε. 

Ό μεγάλος «σουφιστης» του 
11 ου αlωνος, δ Σαζάλ, εΤχε γρά
ψει, λίγο πρiν άπό τον θάνατό του, 
αύτοuς τους στίχους: 

«ΕΤμαι eνα ποvλί. 
Το σωμα μου ήταν ΤΟ κλουβί. 
Άλλα πέταξα 
και ΤΟ αφησα άδειο ... » 

"Ολες τiς παραπάνω πληροφο
ρίες, τiς πηρα άπό ε.να βιβλιαρά
κι, που έξεδόθη πρόσφατα στο Πα
ρίσι. 

Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ 
(Τέρπος Πηλείδης) 

(Έλεύθ. Κόσμας, 21.5.'77)
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tH πρόκλη η 

Πάν y' ρ τό πολύ, 
πολέμιοv τ� φύσει. 

• 1 πποκράτης

'Ότιχν ό Κ-:ιιπιχνέ-z- ωρμφε, 
πά ω στα. τείχη τη ,. π-:, ιι:ψι μ ' -
νης Θή6α.ς κα.ί ροντο ών-ησ:; 
«Πρ 'σω πόλι » -θά, χά Ι ω τήν 
πόλη- «θεου τε θέ fJVτo- κα.l μη 
θέλοντος» -εϊτιε το θ 'λει ό Θ:ό-, 
είτε οχι- άστραψε, &μέσω-, πά
νω του, δ θ•είος χερα. ιό; χα.ί τό·ι 
σώρια.σε νεκρό. «Ζεύς γά.ρ μεγά.
λης γλώσσ ς κόμπο ς ύπερ:
χθ,:χ.ίρει», χαθώ,. έπεξ ηyε- ό ρα. 
γικός ποιητή; - γιο:τί ό ι\ί,χ; μι
σεί τίς μεγαλαυχ'ες. 

Ό Κο:πανέα- χcpα. νο6ολήθη· 
' ή 

, JT > κ.ε, γιατι τ:α,ι προι..Λητ χο; \ 
ή πρόκληση είνα , "σω;, ή με 
yα.λύτερη α.1τί,:χ. συμ:pορω ι, ,:., :οι 
κόσ,μο αύτόν τω ι δα.ι..ρύων. 

Είναι "νας τεράστιος γρόθο::, 
πού σπέρv,,rι την εχθρα. κα.ί τ' ν 
εριδα χαί γε να τό ίδι του φθό
Ψ,υ. 

ΠΩ .... ενας ωyρά ος, πω; 
ν,:χ.ς γλύπτης θά μπορούσε ια. έξ 
ειχονί'J τήν πρό λφη , Σάι 
ξί, ος χοψτερό, που α.λα.ζονιι.α έ
πισείετα.ι. Σά. αίχμή α::σά ινη, 
άπ,ειλ ιχή. Σά.ι χε:Λη α.νθρώπι 
να., πού έχστομ'ζουν 6άνα.υση, :ήν 
Ί6ρι. 

Ή πρόκληση είνα. θεά. πολέ 
μου, α1τία. καταστρο η; - συχ ιό
'tiεpα έ-κείνου πο' τήν μετέρχε
ται. Κ ' εί ιαι ι..όρ τη; ύπερ6ο
λ ης.

Μ-πορεί, χαρ τολοyώντα;, δ 
'Όσ-,c,αρ Ούά:ιλ τ, ά. έη, πώ; 
τί'!t'οτα δέv πετυχα'νει τόσο, δσο 
ή ό'!t'εpοολή. ' λλά, ή :πι. χ'7.

:η; ετ•ηι πp?σωριvή, ε!•η.ι οp,;,
Χ' ρόθεσι η. Πίσ στο μά.χρΙJ; 
του χρόνου, περιμ'•ιει ή v 'μεση. 
'J�λλοχ- 'ει ·ή π <J)ση, με ά. την 
έπυπωσια.κή α.κμή. τνιχι όσο 
Μντά. αρπ-r:tα. πέ ριχ, σ ό Κ-:ι
π τώλιο .. 

ΟΊ'Α I δ Ξέρ η; α.πΙJ ν?:ι. 
Κ'Χ:-:ιχ:-l'J·η τ'ν Έ λάδ,:ι., κά εσε 

' 'ξ , ' ' το ς α ιωμα.το χο ;; να. τον c μ-
ο ε 'σο ν Κα.,,-εί,. ο' ν ό η'Jε 

•ιά. ψέρη άν ίρρησ η σ ή•ι άπό α.-
σ ή το 'ΕΥ ό- α.πό τον ' pτά.
6χνο τον Ί σ άaπο ,. ·

-Φιλέει δ Θεό- τά. ,j εpέ/,v'/
τα. πα.•ιτα. ,<;r,, 0•1ειν (δ θ:ός θέλ;;ι 
νά. κό6η κάθε τ' πr:,' 'πεp 'χει) , 
ετπε σ ό·ι Μ:yαλο Β,χσι ιά. ('Η
ροδότου Ζ, 10) . 

1 ,χ' όν ά.πέ ρε ε άπό τή·ι γι
γάντια. ΞΚ'Jτpα.τεία., ·ίι δποία. θcι 

, 'ξ 'θ , �, , τον ε ετε σε ι.. •�ουvο ς, για. ι
θα. ταν μιά. πρόκληση σέ ά.v· 
θρώπο ς α.' Θ:ο'-. 

ά. δ α., με δ:α.ψορcτικά. ό
για., ε πε κ' δ .... ό ων, Ι:\τ(Χν ε ,.
σι..έψθηι..ε -όv ζάπλο το οα.σ ιcι

δ'(Χ ,. Κρο-σο (Ήpοδότο 
Α, 2) 

-'Εγώ ξ 'ρω, π' ;; οί θεοί εί
γα,ι ψθο'ιεροί . 

Ι α,' συvέχ σε: 
Καγ:'; δέν πρέπε: ιά. χ,:ιpα. 

·χτηρ' η τrη λο ε' υχη σ·ι

ι::--, � \ ιλ Γ , , οc•ι υη :ο τc ο; το . 7.--:ι, r:, 

Θ:ός έδωσε, 'Jε πολλού;, -ipχ·
κά, cύ-υχί-:.ι, γιά, 'let. :ο'; κα.--:7. 
στρέ I η : ,ε τα.. 

Είv�: πρόι..λrιση, λοtΠΟ'/ κι' δ 
πλουτος, Είναι πρό ι..λ ησ η ή εύ
τυχ 'α; Ε.vα.ι πρά-ι..λφη κι' ή έ-;-;ι
' χ'α., 

Να.' ι UΟταv προ6άλλωντ�:, 
κατά τρόtιτον ,ού προξε ;εί τήν 
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&ντίδραση. Το θείον, ή ι:pύση, εΙ- ύπερβο-λή. Σημαίνει, πώς ή όπέρ
ναι ι:pθον,ερό. Κι' ας λέη δ Άρι·ννχ·.ιετρη ίκανοποίηση, δταν· όπάρ
στοτέλης, στά. «Μετά. τά. Φυσικά.: .,ι '(η σέ άνθρωπο πού δέν εχ,ει ποιλύ
(983α) , πώς αυτό μπορ·εί νά. εΙ :.�iλ_μ�αλό, ι:pέρνει τήν ϋβρι. 

ναι μόνο κουβένιτα των ποι'ητων ... ·:,. ,�f1 Άλλά. δέν ε!ναι μόνο αυτό. 
ΔΕΝ εΙναι πάντως τυχαίο,':',;\'Η όπ-ερ6ολή κι' δταν γι' αυτην 

πώς όλόκληρη ή αρχαία τραγι-:/'•δέν εχει ευθύνη δ ανθρω,πος, εί
κή ποίηση διαρ:ρέεται άπο τον·-,�. ναι έιπικίν,δυνη. Εrν-αι σά.ν το δέν
ι:pόβο της ύβρεως, ·&πό τον τρόμο ;..,ι{ τρο το ψηλό, πού κινδυνεύει πε-
- ύ ε λ- 'Η - " ' ., ,\. ' ' ' ό Ετ της περυο ης. π ,ειρα εχ,ει α-/ ϊρ�σσότερο απο τον κεραυν . · ναι 

ποδ1είξει πώς τίποιτσ. δέν μένει ,::Jσά.ν το καράβι το ταξιδιάρικο, 
&.νανταπόδοτο, δταν «κτυπά» στο:r;\ πού &ιπ·ειλείται ά.πο τά. κύματα 
μάτι. "Ας μή ξεχνούμε πώς καί '•Τ του &νοιχτου πελάγους, 'Όσο πιο 
ή ευρύτατα διαδεδομένη στον λαό �1; .. ,, πσνω 6ρίσκεται κανείς, τόσο πιο 
άντίλ ηψη περί της 6ασκανεί- ,; �::, έκτεθει,μένος είναι στίς άντιξοό
ας, βασίζεται στήν υδέα πώς ',, τητ,ες, πού κοομ,μιά. ι:pορά. είναι 
δ,τι προκα.λεί ι:pέρνει καί το χα-,.·,: μοιραίες. 
κό

; , 1 , 
_ , :: 'Ο Μέ-ναν:δρος 6εβαίων1ε, πώς 

Ο λγ�;μεμνων π�ρακαλει ':ην «&ρχή μ,εγίστη των ·έν &νθρώ
Κλυταψ'ιη�τρα ,, την, γυναικα ποις χα.κών το λία.ν &.γαθόν» -
τ�υ (�ισχυ�ου Α

'(
αμε,μν,ων 921), πώς ή κύρια αρχή των κακών 

ν� ιμη ,στρωσ� τον δρrψο, που είναι ή ύπερ6ολική ευτυχία. 
θα περοοση, με χαλιά. Κ, δ Σ'λλ , ,:, λ'<:ο Θ, , , 0 , , ι ι ερ στο «υα.κτυ. ιuι- α. κανης να. ψσο•νησαυν το 
,:, , ε λ

, του Πολυχράτους» τονίζει τούςυια.υα μου, εει. , 
κ , θ, στιχους: αι προσ ετ-ει: , 
-Θνητός -έγώ ν-ά. π,ερπατήσω -Μέ φοβιζει δ ι:pθόνος των

σέ ομορι:pα στολ6δια. πλουμ�στά, θεών. 
μεγάλο ι:pόβο τοχω... Δέν εΙναι, ομως, φυσικά, δ ψθό-

1\Ιή.πως ή ζωή γύρω μα.ς δέν νος των θεων. Θά ε!ναι &ψελές 
εΙναι μιά. αέναη, αδυσώπητη έπι- νά. προοω,πο'1}οιουμε, τόσο άπλοϊ-
β,εβαίωση� των λόγων αυτών; κά, τήν &.να.πόδραστη μοίρα των 
Δέν 6λέπαυ,μ,ε, κάΗε μέρα, γύρω &νθρωπίνων. Το κακό, δταν χτυ-
μας, τήν δυ,στ-υχία νά. πλήττη, πci τήν πό,ρτα των ταπεινών, δέν 
σά.ν κεραυνός, τούς ίσχυρούς; κάνει καμμιά. έντύπωση. Mciς φαί
Καί νά ταπεινώνη, καθώς 6ε- ν,εται φο6ερό, λόγιy ά.ντιθέσεως, 
6αιών,ει δ θείος λόγος, έκείνους δτσ,ν εισβά.λλη στG)V ευτυχών 
πού «ύψώνουν έαυτο-ύς»; καί στων πλουσίων τούς οίκους. 

«ΤΙΚΤΕΙ τοι κόρος ύοριν, ο
ταν κακω ολβος επηται &νθρώ
πιy χαί δτιy rμή ν6ιος άρτιος ή». 

Ή ι:pράιση αύτή του Θεόγνιδος 
εΙναι χαρακτηριστική της ά.ντιλή
ψεως τω-ι &ρχαίων, γιά. τήν 

Καί έξηγοϋμε τήν πτώση τους, μέ 
το μίσος τοϋ θείου γιά. κάθε τι πού 
όπερέχει. 

Όπωσδή,πο'tlε, δμως, ή ρήση 
του Ίσο-κράτη πώς «κοινή ή τύ
ση καί το μέλλον άόρατον», δέν 
χάνει ποτέ τίποτα &ιπο την σοφή 

l
. 
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&ξ!α της. Ει ναι ά.οέ6αιο πραγμ,χ
τι κά. το μέλλον, γιά. δλους. Καί 
γι' αύτο δέ πρέπει νά. έφησυ
χά,ζωμε. Δέ ,; πρέπει νά. έπαιρώ
μεθα, γιά. τήν πα-ροϋσα έπιτυχία. 
Δεν rνρέπει νά. γινόμα-στε αλσζό
νες, γιά. το σήμερα, δταν κα.νείς 
δεν μπορη νά ετναι σίγουρος γ ά 
το αυριο. 

Ο Α θΡΩΠΟΣ δεν κατά.φερε 
νά ναήση, ούσια.στικά., τίποτα. 
Δεν κατώρθωσε νά γνωρίση τόν 
εαυτό το . Δεν μπόρεσε ά χαλι-
ναγωγήση τά πά.θη του. Δέ 
μπόρεσε νά δαιμά.ιση τήν τεχνική. 
Δεν 

,
μπόρεσε νά κά:νη δουλο του

τό μέλλον. Δέν εψθασε -κυρίως
-νά. ά.ντιπαλέψη τό θάνατο.

Οί ώραιότεροι ϊ.σως καί φιλο
σοψικώτ·εροι στίχοι του κόσμου 
περιλαμ6ά. νονται στήν 'Α ντι γό
νη τοϋ Σοψοκλέους. 

«Πολλα τα δεινα κι' ούδεν άν
θρώπου δεινόπρον πέλει . και φθέ
γμα και άνεμόεν φρόνημα και ά
στυνόμους άγορας οοιδάξατο και 
δυσαίιλων πάγων ύπαίθρια και δύσ-

ομ6ρα φείιγειν μέλη· παντοπόρος ά
πορος έπ' ούδεν ερχεται το μέλ
λον ν Αϊδα μόνον φευξιν ούκ έπ ' -
ξεται» 

(«Τ�Ο ,κόσμου άπο τα θάματα 
δεν εΤναι τίποτ' άλλο, που να.ναι, 
σαν τον άνθρωπο, περήφανο, μεγά
λο... αύτος κα1 γλώσσαν εμαθε και 
σπίτι να σ;κεπάζη και νόμους έστε. 
ρεωσε καi φρόνημα σπουδάζει Με 
χίλιους τρόπους ερχεται και χίλιους 
τρόπους ξέρει και μόνο δεν θα φέ
ρη θανάτου άποφυγή:�>) . 

Αύτή ή αποφυγή του θανάτου 
θ, J. λ , ' , , του α ,1ταν, τε κα κα.ι η μο-

νη ά.πόδειξη πώς ό α. θρωπος κα
τέ6αλ την φύση, τό θείον. 'Ό
σο εΙναι ερμαιο της μοίρας του 
- πού δέν τή ξέρει - κι' δσο
είναι άναπόψευχτα θνητός - θά.
είναι ά,σύνσ,τος. Κι' ίσως είναι 
σοψό ν' &πο εύγη τίς προ,κλήσεις, 
τίς ύπερ6ολές. 

«Μηδέν α.γα.ν». 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙ ΙΙΊΠΙΔRΣ 

(' κράπολις, 31.7 .77) 

ΚΒΖΤΗ ΜΕλΙΖΖΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

Ο ΙΗ%0 Υ %

Ποiος ύπ.fjρςεν ό Ίησοίίς; 8 Ai διάφοροι περi αύτοίί 
άπόψε1ς έκηθέμενω άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοίίς κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησοίίς κατα ιτον Σύρέ. 8 ΊΙ διδασκα

λία τοίί Ίησου άπο την Και η Διαθήκη. 
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟ Δρχ. Ο 
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Μήνυμα τοϋ Προέδρου Κάρτερ 
πολ1 τ16μους 6ε έξω� ή ϊ ν ο υ  ς 

Ό 'Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμ
μυ Κάρτερ ά..πηύθυνε μήνυμα προς 
τούς εξωγήίνους πληθυσ,μούς, οί 
όποίοι < μπορεί> yά, ύπάρχου-ν στό 
διάστημα,, 1μέσφ των άJμερικανικων 
διαστημοπλοίων «Βόγιατζερ 1» 
και <1Βόγιατζερ 2», -τ:ού εξετοξέύ
θησαν στις 20 Αυγούστου καί 1 
Σειπτφ6ρίου μέ: προορισμό τόν Δία, 
τόν Κρόνο κα.ι τόν Ουρανό, σέ: 
άntό,σταση σχεδόν τρ:ων δισ,εκα
τοιψυρίων χιλιομέτρων . ά.πό τ-i'ίν 
Γη μας! 

Τό μήνυμα ηχογραφήθηrι.ε μέ: 
ηλεκτρονικούς παλμούς, οί δποίοι 
μποροϋν νά, μετατρα.π,οϋν σέ: τυ
πωμένες λέξεις κσλ -::οποθετήθηκε 
στά ,δια.στημ,όπλοια, τά, δποίιχ, &.
φοϋ πραγιματοιποιήσουν επιστη
μονικές έρευνες κοντά σ-ό Δία, 
τόν Κρόνο καί τόν Ουρανό, &να.
μένετα.ι δτι θά, π,ερι πλα.νωντα.ι 
α.σχοπα στό διάιστημα μέχρι 
1.000.000.000 χρόνια.. 

Τό προεδρικό μήνυμα ά.να.ψέ
ρ,ει τά έξης:

< υτό εΙναι ενα. δωρο &.πό ενσ. 
1.1,ικρό ιμr . .αρινό κόσμο, ενα σύμ-
6ολο των ήχων μα.ς, της ειπιιστή
μ-ης ,μα.ς, της ,εικόνσ,ς •μας, της 

μου,σιχης μας, των σχέψεών μας 
και των αισθη,μάτων μα,ς. Προσ
πα.θοϋ.1.1,ε νά. 1επιζ ήσουμε στήν ε
ποχή μας, ωστε νά μπορέσουμε 
νά, ζήσουμε καί κατά. τή διάρ
κεια της δ�κης σα.ς ε.ποχης. Έλ
πίζου:με δτι κάποια μέρα., εχον
τας λύσει τά. προβλήματα. πού &.ν
τιμε'cωιπίζουμε, θά, ένταχ•θοϋμε σέ: 
μιά. χοινότητα γαλαξιακών πολι
τισμω-ι. Αυτό τό μήνυμα αντιπρο
σωπεύει τήν -ελπίδα μας κα.ί τήν 
ά.ποφα.σιστικότητά μας, καθώς 
χαί τήν χαλ ή μας θέληση μέσα 
σ' ενα ,ά.πέρα.ντο σύμπα.ν, π,ού προ
καλεί δέος». 

Σέ: -επεξη,γηματιχή ά.vακοίνωση 
δ πρόε�δρος &.ναψέρει δτι δ Γαλα
ξίας ϊσως νά, εχ.ει κατοιχημένους 
πλη,νιητες και πολιτισμούς πού &.
σχολοϋνται μέ: τό διάστημα χαί 
δτι στέλνει τό μήνυμά του μέ: τήν 
ελπίδα δτι κάποιος τέτοιος πολι
τιcμός θά. •μποροϋσε νά, πιάσει 
κα.ί νά, καταλάβ.ει τό ,μα.γνητοφω
νημέν,ο μήνυμα. 

Τά. δια.στημόπλοια. μεταφέρουν 
επίσης διάφορα &.ντικεί,μεvα. καί 
πληροφορίες σχετιχά, ,μέ: τόν γήϊ
νο πολιτισμό. 

• 

ι 
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Μετα.ξ' τG)•ι α.'Ι':ικεψ.έvωv ·1-
πά,ρχουν δ'σκο� μέ μσυ,,ικi-1 τοα 

fπετόοεv, ά.ζ κα.ί Ι..t'ΙεΥιι..ή 
μουσικ·η μέ τό κε άδημ,z των πι:, -
ιώ κα.ι μέ μ vύματ,;ι. σέ γ λωσ

σες 60 χωpωv. 
Ή σ,ποστολή «Βόγι,;ι.:ζερ» (Τ,:ι.,

ξιδιώτη-) είvα.ι μέpο; έ ιό; προ
γpά.μψ.πο- ύπό τόv τ'τλο «Ό με-
γάλος γϋpο; των έξωτεpικώ'Ι 
π αvητώ'Ι». Είχε διαπιστωθ:ί 
πp!v ά.πό πολλά ήδη χρόνια. οτι 
στά τέλη τη; δε-κα.ετίας τοϋ 1970, 
οί έξωτεpικοί πλα.vητες, ό Δ ,;ι.ς 
δηλαδή, ό Κρόνο;, ό Ουρανό;, δ 
Ποσειοώvα.; κι ό Πλούτωνα.;, θά 
6pίσκοvτα.v σέ θέσε ς πού θά. μπο
pοϋσ,ε ένα. δια.στημόπλο ο vά τού; 
πλησ ά.σει κα.ί τού; π 'ντε. Μελε
τήθηκε ένα. σχέδ ο σύμψωv,;ι μέ 
τό όποίο θά έκτοξεύοvτο τtσσε
p,;ι τουλά.χιστοv δια.στημόπλο.α. 
πού θά. cπεσκέπτοvτο ολου; α.υ
τούς τούς πλα ητε-, κα.θώ; κ,;ιί 
τούς δοpυψόpους των. 

υΟπως ά.vα.κοίvωσα.v εκπρόσω
ποι τη- J \.ΣΑ τά ή έπηνδρω
μέvα. δια.στημόπλοια f.ιά περάσουν 
κοντά ά.πό τόν πλα.vήτη Δία., τόν 
Έ pόνο καί τό μακρ vό Ουpα.vό. 

Οί ψωτογpαψίε; καί οί μετρή
σεις πού θα στείλου ι πίσω στή 
Γη τα δύο διαστημόπλοια. θά βοη
θήσου τούς έπ στήμονε- -) έvε 
οί είδ χοί- να κα-α. ιοήσου κα.
λύτεpα τα μυστήp α. τοϋ Σύμπαν
τος χαί είδικότεpα. τοϋ ήλιακοϋ 
μα- συστ 'μα τος. 

Τα διαστ μάπλοισ. θά ψωτο
γpα ίσουν τόν πλανήτη Ουpα.vό, 
εvα τεpάστι,ο παγωμένο ουράνιο 
σώμα πού ορίσκετα.ι σέ ά.πόσταση 
1,7 δισεκατομμυρίων μιλίων ά. ό 
τόv υΗλιο. 

"\.ν δεν ύπά.pξουv πpοολήμα-

τα. δ ,. αξιδιώτη; 1» θά. π::ράσει 
ι..ον ά. iπό τό·ι Δi,:ι., ό Μάp:ιι;, -;ι:,•1 
'7 χ7ί θά. συ-ιr1.·ι ηθεί I έ ,ό·ι 

pόνο στο τέ ο- τι:,- κα.λοκ7tριο
τοϋ 19 Ο. 

Τον Ίανουά.pιο το- 19 6 θά. 
πλησιάσε στόv Ο' p,z•ιό, σέ ά.π6-
στα.ση 2,7 δ σ. χιλιr μέτp J'I ι±τ.ό 
τήν Γη. 

Ό «Ταξ διώτη; 2» θ' cίκο
λι;,υθ 'σει τό ά.δc ψό σι..άφο- αλλά 
μέ μ α διαψοpά τεσσάρων μηνών 
λόγφ της δισ.ψοp-τ κ η; τροχ �.;:; 
πού θά δισ.γρά.ψει. 

Άψοϋ δ ασχίσου•ι τήv τpοχ ά, 
τοϋ Ουpαvοϋ, τά. δύ δ 7.πημ6-
πλοια. θά έξχκολουθ φι:,υ'Ι v' ά.π,:-,
μα.κpύνονται ά.π' τη Γη με μιά. 
ταχύτ-rr-α 15 χιλιομέτρων τό δευ
τερόλεπτο. Προολέπετα.ι οτι θά. 
έκπέμπουν τότε σ,ό Δι±στ·ημα. 
(οσοv καιρό θα δ.,;ι.θέ:ου ι τηv 
ά.παραίτητη έ'Ιέpγεια. χ,:ι.,ί ό ·ηλε
κτρονικό;:; έξοπλιaμός του; θά λει
τουργεί χαλά.) ενα «μήvυμα» 
πρός τόv Γε ι κό Γp,:ι.,μμα.τέ7 τοϋ 
Όpγανισμοϋ τω ι 'Η-,ωμε ιω·ι Έ
θνων. 

Εί α.ι δύσ1..ολο •ιά. προολεψθεί 
ποια συμπεράσματα θά. έξα.χθουv 
ά.π' τίς χα.τα.μετρήσεις πού θά 
κά.νουν οί δύο «Βόγιατζερ-». 

Το οτι ύπά.pχουv στό•ι Γαλα.
ξ' α. μας χι άλλα. ήλιαχά �στή-
1ματα, χι' άλλοι χα.τοιχ 'σιμοι 
πλανητες, ά.ποτελεί σχ.::δόι 6ε
οα.ιbτητα, έψ' οσο'ί ψυσιΥά εlναι 
σωστές οί ά.πό ι εις μα.; γύρω α.π' 
τόν σχηματισμό τοϋ δικου μας 
ήλια.κοϋ συστ 'μα τος. Τό οτt ,j
πά,pχουν «εξυπιοι πολιτισμο'» εί
ναι κι' α.υτό πιθα.,ιό. Κ,:ι.,l τό οτι 
ενα ά.π' ολο ; αυτού; το'; πο
λιτισμού,.. θα έπισημά.vε εvα.ς ά.π' 
τούς «Βόγ�α-ζεp» δέν ά.π7ι..λείο:-
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!ται τελείως. Θά χpειασθουν δ
�μως έκατομμύρια χρόνια γιά νrι.

�συμ6εί κάτι τέτοιο, κι' άλλα. τ6σα. 
"'γιά νά το πλ ηροψορ-ηθουν οί ά.πό-

γονοί μας. 
Άσψαλως, τά σχέδια αυτό εί

ναι μακρόπνοα. ΊΌ να. τα. έπιχει
ρεί δ άνθρωπος, ήδη ψέρνει ενα 
σημαντικό αποτέλεσμα.: Παύει 
νά σκέπτεται -δπως συνέβαινε 
πρίν &.πό μία γενεά----<Jτι το κα
τοικημένο σύμπαν είναι ή Γη 
μας, ή δποία δέν ετvα.ι παρά. μο
νά.χα. •μία ,&,πόμερη γειτονιά. του. 
Καί ή ίστορία. της ψιλοσοψίας 
μας δι<Οά.σκει δτι κά.Ηε ψορά πού 
οί άνθρωποι μαθαίνων να. σκέ
πτωνται ,ευρύτερα.. τότε συμβαί
νει κάτι το πραγματικά σημαντι
κό γιά τον κόσiμο. 

Γέννη6Ις ένος 
νέου(;) iίλ1ου 

Τά.ς &.ρχάς 'Ιουνίου &.ν,εκοι νώ
θη δτι Ά,μερικα.νοί &ιστρονόμοι 
επεσήμαναν την γέννηση ένός 
νέου ήλιακου συστήματος στο &.
χανές καί έλά,χιστα &.κόμ,α γνω
στό Σύμπαν. Αύτό το ήλια.κό σύ
στημα εχει τά ιδια χc,.ρακτηριστι
κά ,μέ το δικό .μας, πού σημαί
νει δτι δταν δλοκληρωθουν οί δια
δικασίες δέν ά.ποκλείεται νά δη
μιουργηθεί σέ ενα πλανήτη, ανά
λογο μέ την Γη, ζωή ϊδια. ,μέ την 
δική ,μας. Ή γέννηση κα.ί δ θά.·ια.
τος είναι ενι1. ψα.ιν6ι.ιενο συνηθι
ΟΙμένο στο Σύμπαν. 'Ήλιος κα.ί 
πλανητες γεννιωντα.ι, ηλιος χαί 
πλα.νητες πεθαίνουν. Ό θά.να.τ6ς 
τους είναι έντυπωσιακός. .Μιά 
τρομαχτική εχρηξη και υστερα. 
έκα.τομμύρια. κομμάτια πού τα.ξει
δεύουν στο Διάστημα. μέ &,σύλλ η-

πτη ταχύτητα.. 
'Όπως εγρα.ψε δ δμότιμος κα

θηγητής της Φυσικης του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου χ. Παυλος Σαντορί
νης, πρόκειται περt ψα.ινομένου 
χαρακτηρι,στικου της έξελίξεως 
του σιίμπα.ντος. 

Σύμψωνα μέ την «τελευταία. 
λέξη» των έπιστημονιχων γνώσε
ων (έν μέρει, ύποθέσεων) , το 
Σύμπαν δέν προηλθε έκ της Πρω
ταρχιχης Έ0,ψi1ξεως του συνό
λου της υrλης του Σύμπαντος, 
&πως διδάσκει &.κόμη ή κα.eιερω
μένη 'Επιστήμη, αλλά έχ της 
έμψα.νίσεως ένός Πρωτα.ρχικου, 
απεφοοτων διαιστά.,σεων, Σω,ματι
δίου, το δπΟU)Υ, διά Διαδοχικών 
Μικρών Πυρηνικω·ι 'Εοιιρήξεων 
($MALL BANG'S, &.ντί του 

γνωστου ΒΙσ BANG της καθι
ερωμένης 'Επιστήμης} , έδημι
ούργησε &.κρι·βως την Είκόνα του 
Σύμπαντος, δπως το γνωρίζομεν 
σήμερον, δηλαδή τούς οομέτρη
τους Γαλαξίες κα.ί τίς άπέραντες, , ξ·' αποστα..σεις μετα υ των. 

'f πό τάς συνθήκα.ς α.ύτάς ή 
Νέα Θεωρία των «Πολλαπλών 
Διαδοχικών Μικρών 'Εκρήξεων 
του Σύμπαντος», έξηγεί ψυσικώ
τατα. την συνεχη ά.νά.11tτυξη των 
Γαλαξιών, ώς έπακόλουθον Μι
κρών Πυρηνικών 'Εκρήξεων. 

Καi ό Ζευς 
, " 

�εννωμενον α6τρον 
Σοβιετικ.οί αστρονόμοι ύποστη

ρίζουν δτι δ Ζεύς δέν ετναι πλα
νήτης, αλλά. γεννώ,μενο α.στρο 
κα.ί προέβλεψαν δτι θά &.ρχίσει 
να. λά.μπη μέ το δικ6 του ψως 
στο μα.κρυνό μέλλον γιά νά χ,,:τα-
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στεί δ δεύτερος ιο� γιά τη r-,

απως μετέδωσε το σοοιετ κο πρα.
κτορείο εtδήσεω «Τάς». 

Όμάδ::ς έρεύν ς ά,πο τη �ό 
σχα, το ένινγκραντ καί α λα 
κέντρα., &.νέψεραν, α. ά τη διάρ
κεια, οονεδρίfju στο έν νyχραντ, 
δτι δ Ζεύς, δ μεγα ύτερος σ.πό 
τούς έ νιά πλα ητες το~ ήλιαχοϋ 
συστήματος, εκπέμπει ψω� χα' 
θερμότητα. λόγψ των πuρην κών 
άντιδρά.σεωv πού σ ειώνοντ,;,ι 
στο σωτερικό του, δπως σuμ ,;,'
νει χαί μέ τόν ηλιο. 01 επ στή-

• λό " ..5, 'ζ 
' 

μονες uπε γισαν οτι ,1 ,μα α κα.ι 
ή λαμπρότητα τοϋ Διός θά θά. 
σouv τη μά..ζα κα.ί τή λα μπρότη
τα τοϋ ηλιοu σέ τρί , δισεκατομ
μύρια χρόνια. 

'Έχει δακτυλίου 

καi ό Ούρανος 

Ό πλ:χ ήτης Ούρσvό� έχε δα.
κτυλΌυς, δπως καί δ Κρόνο;, έ
δήλωσε δ κσ.θηyητής Τζα'ημ; 
'Έλλιοτ τοϋ Πανεπι,στ-ημ'οu Καρ 
νέλ. Ή ά.νακά.λuψι; οφείλεται 
στούς άστρονόμοuς τοϋ άσηρο
σκοπείοu Μάοuντα v Β:ο' κ-1.ί 
θεωρ.ο ί:αt ή ση, α.ντt ,<.ώτερ η στά 
τελευ-ταία πενήντα χρόν::χ. 

Ό 'Έλλιοτ eδωσε στού; πέ ιτr. 
δα,κ u ίοuς τοϋ πλα•ιήτοu τcι πέν
τε πρώτα. γράμμα.τα. το~ Έλλη
ν κου ' λψα6ήτοu. 

Ό δόκτωρ 'Έλλ:,;,τ χα' οι σu
νερyά..ταt του 'δήλωσαν δτt άνε
κά..λυψα. τούς δακτυλίους κατά 
τύχην, ενφ π:χρατηρο~:;αν αστρ:χ 
πέρα, ά.π' τόν ο, p:x ό ά ,ό ενα ά
εροπλάνο - παρατηpΥiτή to, π,;,' 
πετούσε είς ϋ ος 41.000 r.οδων 
{13.000 μ. περίπου). 

Μεχρι τώρα. οι δακτύλιοι δεν 
είχαν γίνε δρα.το διότι το φως 
το~ ή ίου, πού ά.νσκλατα σ.πο 
τήν έπιψά.νεια. τοϋ π α, ήτου, εί
ναι πολ' ου ιατό. ' πό τό ίπτά.
μενο άστεροσχοπείο, δμως, ή πα
ρατήρησή το ;; ή αν πο ' πιό 
ε κο η. 

Στο δρόμο προ

τον Οiκουμ νι
'

μο
Ό οίκο μεν κός πα.τρ άρχ ης 

Δ μ ήτριος χ,χ ί δ δρ Κόyκα. ι, ά.ρ
Χ επ'σκοπος τοϋ Καντέρμπουρu, 
σε κο νη δήλωση, πού δημοσιεύ
θηχε στήν Κωνστ,;,,ντινού.πολη, 
δ cικηρύσσοuν τή ζωηρή cπιθuμία 
τι:ιυ� y ά τήν αρση των έμ,ποδίων, 
πού ύπάρχοuν στό διci.λογο με-α
ξ' τωι δύο εκκλησιών. 

Στήν κοινή δήλωση προστίθε
τcι ι, δ ι δ οίκουμενι χός πατριά.ρ
Χ ς επισήμως έτόν σε ότι ή ορ
θόδοξο; έι.κλησία δέν δέχεται 
τήν χειροτο .α γυνα κών ώ� [ε
ρέων και οτι ο α.ρχιεπίσr,<.οπος 
του Ι αντέρμπουρυ δεν επιμένει 
στήν παράχλησή το ά σuμψω
ν 'ση ·ή ορθόδοξο� cκκλ φία. έπί 
tl)- θέμα-ο� αύτοϋ, ά.λλά �.λπίζει 

' ' θ , .. ξ ' λ ' θ' ' οτι η op οοο ο; ::χκ ησ α, α. ε-
πtδείξη ·,<.α.:α.νόφη. 

οι &ρχηyοί των δύο Ε,<.Κλ η:; -
ωι, σuνεχ'ζει ή ά.ιακοίιωση, 

ρο;οϋν δτ ·ή συνέχιση τοϋ θεο
λοyt ,<.οϋ δ αλόγου στο'; κόλπο ; 
των ά.ρμοδίων επισκόπων ά.ποτε
λεί κατci.λληλο μέσο γιcι τήν ε
π'λυ:1η των προολημάτων, πού 
χω ί�ου•; -::; δύο έκιλησ'ε�. 

Ό ο'κο με ι;ιό� πcι,τριά.ρχη; 
,<.,xl δ σ.pχtεπ'σχοπο; :(ι- Κι;ιιτέρ
μπο ρυ Ξ,<.ψpάζο ν -ή; :π:θυμία 
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δπ,ως οί δύο εκκλησίες τους ερ
yαισθοϋν προς τόv σκοπό δπως έ
πι κρατήσουν ή ειρήνη καί ή &.
yάπη στον κόσιιο καί δπως έξα
λειψθοίiν οί φυλετικές καί θρη
σκευτικές διακρίισεις. 

Δ ί,6κολος δρόμος 
Σχετικά. 1με τήν κίνηση γιά. 

τήν ενωση τι'ίJν Έ,ιιχλησιιί>Υ τοίi 
Χρ�στιανισμοίi --για. τήv διποίαν 
σημειώνονται βήματα μικρά. καί 
έπιφυλσ.:χ.τικά, άλλα. α,ς μή ξε
χνο,ί)ι.ιε οτι εχουν προηγηθη δέ
κα α.ίωνες χ•ωρισ:μοίi 'Ανα..τολης 
καί Δύσzως- ό θεολόγος δημο
σιοyρά.φος κ. Σπϋρος 'Αλεξίου 
άναφέρ-ε.τα.ι σ' ενα. περιστατικό 
του 1910 πού εyινε στο Έδιμ
οοϋργο καί στάθη,κε άφορμή vά. 
άρχί,ση ή καλλιέργεια. της ίδέα.ς 
τοίi οίχουμενισμοίi. 

Συνήρχ ε'το εκεί ενα συνέδριο 
ίεραποστόλωv. 'Ένας άπό τήv 
"Απω Άνα.τολή χριστιανός ση
κώθηκε καί εΤπε: «Μας οιδάξα.
τε τον χριστια.νισ:μό Μσ.ς στεί
λα.-ε ίερα.ποστόλους, σας -εύχα.ρι
στοίi,με. 'Αλλά ,μας φέρατε 
κα.ί τίς διαιρέσεις σας. "Αλλοι 
κηρύσσουν τον Με,θοδισμό, άλλοι 
τον Λουθηρανισμό κα.ί άλλοι άλ
λα. Έμείς δεν τά θέλουμε α.ύτά. 
Θέλουμε νά. μας διΜξετε τό Εύ
α.yyέλιο κα.ί ό Χριστός vά μας 
φωτίση νά. προσαρμόσουμε τήν 
Έκκλησία. τι;,υ στίς άνάγκες καί 
τά. εθιμι;ι, των λαων μας, ωστε 
α.ύτή vά ·είναι ή ΈΥ,κλησία. τοίi 
Χριστοίi στήν Ία.πωνία, στην 
Κίνα., στην Ί νδία., ελεύθερη &.πό 
τίς ιπροσωπικές σα.ς δια.ι,ρέσεις>'. 

ύτά. τά, ) όγια. συνετάρα..ξα.ν 
τούς συνέδρους καί γέννησαν τον 

Οί,;,.ουμενισμό. 'Αμέσως ί1δρύθη
κε, τό ε,τος 1910, ή �επιτροπή 
«Ζωή κα.ί Δράση». Μετά δ Σουη
δός άρχ�ειπίσκο.πος Σοντερμπλόμ, 
εθε,σε σωστά τίς οάσεις της συν
εργασίας κα.ί τό 1925 στη διά
σκεψη της Σ"tοκχόλμης επέτυχε, 
οί 1.600 άv,τιπρόσωποι νά απευ
θύνουν κοινή προσευχή·. Μετά. ά
κολούθησε ή δι,άισκ,εψη της Λω
ζάνης τοίi 19·27, δπου ίδρύθηκε 
ή οργάνωση «Πίστη καί Τάξη» 
κα.ί μετά τον πόλε,μο, ή πρώτη 
γενική συνέλευση τοίi Παγκο
σίου Συμβουλίου Έκκλ ησιων στο 
"Α,μστερντα.μ, το 1948, πού εοα
λε τή σφραγίδα. της δριστικης 
συν,εργα.σίας. 

Τώρα, δ 01κουμενισμός επι
διώκεται ύπο την αιγίδα. του Βα.
τιχανοϋ καί τοίi Φα.,;α.ρίου. 'Αλ
λά, ή πορεία. γίνεται μέσ' &.πό 
άγκάθια φοβερά. 'Αφcίi ύπάρχουν 
άνθρωποι. οί όποίοι, αύτούς πού εν
διαφέρονται yιά την πραγματο
ποί φη της εντολης τοίi Χριστοϋ 
«ϊvα. οί πάντες εν ώσι» (Ίω. 17, 
21), τούς χαρακτηρίζουν οχι ά
πλως α.ίpετικούς, άλλά «παναφε
τικούς». 

'Α ναβολ:iι κο1 νού 
ι -

εορτα6μου 
τού Πά6χα 

'Ένα α.κόμη τεκμήρ,ο των δυσ
κολιών -οχι, άπλως yιά τήv 
ενωση των Έκκλησιων, &.λλά, 
εν τιj'> μεταξύ, yιά μιά. στοιχειώ
δη κοι Υη y λωσ-:::σ, συνεννοήσεως
διεπιστώθη με την &ιδυναιι.ιία. των 
'Ορθοδόξων Έκκλησιων vά συμ
φωνήσουν yιά. τον συvεορτα.σ.μό 
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τοϋ Πάσχα. α.πό ο ου;; τοϊι; ρ:
στια.νούς, α.ψοϋ -ύποτ'θετα. - 6 
Χριστός έστα.υρώθηκε μίχ μόνη 

' ' � !'"' \ \ ψορα. κα.ι οχ . . ςεχωρ σ χ γιcι. 
κάθε μία α.πό τ'ς έκκλφίε;;, πού 
εμελλε vά «μερισθουv» τχ ' .ι.ά.τια. 
Αύτοϋ. 

Τά.ς &ρχά;; Ίο vίο συvηλθ,;,-ι 
στο Ζα.μπεζί τη;; Έλ6ετ'α.;;, δπ,;,υ 
Πατρια.ρχικόv Ι έvτροv, r/ έχ
πρόσωποι δέκα Όρθοδόξωv Έκ
κλ ησιωv ' vα.τολ η; κα.ί Δ•�σεω;, 
ύπό τήν προεδρ 'α.ν τοσ f ητρο
πολί του Τρα.νουπόλεω; Δαμα.σκη
vου. Τίς έργα.σίες τη; διcισχ ' -
ψεως πcψηκολούθησα.ν έκ.πρόσω
ποι των α.λλων Έκκλησιωv (fω
μα.ιοr,ι,α.{)ολικης, 'ι\yγλtκ7.vtκη; 
κα.ί Προτεστα τωv) , α.θ�)ς χα.ί 
ε!δικ,οί επιστήμονες αστρονόμοι, 
!στορι κοί χα.ί χοι vωvιολόyο:.

Το Παγκόσμιο Συμ6ού tO'I
Έκκλησιωv εΙχε προ:είνει τό-ι
καθορισμό της δεύ:ερη;; Κυρ:α.
κης του Άπρ λίου ιb; αμετ,:,κί
ν-ητης ήμέρας του Ιlά.σχα.. Ή
πρόταση α.περρίψθη εκ τοσ φό-
6ου δτι δλες οί Όpθοδοξε;; Έκ
κλ ησίε; δέν θά έδέχοντο ενα. τέ
τοιον κα.θορ:σμό του Πά.σχα., ώ;
μή σύμψ uνον προς :ό yρά.μμα. τω'ι
δια.τά.ξεω'ι της Συνόδου η; Ν:
κα.ία.; (νά. είνα. ή πρώτη Κυρα.-

, , , 'λ , κη μετα. τηv πα.vσε ηvον, :ην
κατά η μετά τήν έαριvήv 1σημε
ρίαv) καί θά ύπηpχε χivδυvο:
νέου σχίσμα.το;, όπότε, χα.τά, τού;
πα.λα:οημερολοy'τε;, θά. ε'χα.11 ε
κα.ί τού� «πα.λα.ιοπασχί:ε;».

Ώστόσο, ή δ ά.σκεψη συvεψώ
νησε σέ cύο σημεία.: Πρω:Ο'/, δ:t 
ό συνεορ:ασμό; τ-;ϋ Πά.:;χα. έ;-;:-
6ά.λλετα.:. Δεύ:εροv, οτ: δ ση ε
νός χωριστός εορτασμό; των Όp
θοδόξων, τόσον μεταεύ του; δσο 

χ-:ι.ί ε-ια.-ι:ι :ω'ι άλλων χρισ:ια.
νων, ο είλετα.ι στο (λα.vθα.σμ ' -
'ΙΟ'Ι, ά.σ:ρο•ιομιχG);) Ίουλια.vό·ι 
·r,μερο όγιοv, τό δπΟ-0'/ ά.χ,;,λου
θουv έ-ι δλφ μερικ�; έκ.κλφίε;;
(δπω; r; Ρωσική) η έν .ι.έpει,

μό·ιοv γιά. τό-ι •jπολο ι-1μό ,οσ
Ηά.Τ;.α. (δπω; ή Έλλη-ιική, πα.ρ'
δλοv οτι yιά. δλε; :ί; α.λλε; έορ
τέ; έ -:ι.ρμόζ:ι τό Γρηyορια.νόν η

' ... ... , ) «'ιε,;,v» ημεpοΑοy:ον 
Γ ' α.ύτό, ·rι διάσκεψη σ.πε ά.

σ· σε οπω;; &.vα.:εθ Ω -1έ έ : ροπή 
&.σ ροvό:ιων νά προσδιορ(σ,;,υν τή-ι 
Κ ρια.κή, τήν πρώτη μετά τή-ι 
πα-ισέλφο :η· έcl.ptΨij; ίσηι ε 
ρiα.;;, .ο' έορ:άζε:χ: :ό Πάσχα. 
σ>Jμ ωvcι. μ' :ήv &.πό α.ση τ·η;; Οί
κου ιενικη; Συνόδου, γιχ ε'η. μ7.
κρό δ:ά.σ ημα έτίiΊv, μέ οά.ση 
πλεοv τό ,jπάρχdv πρα.γμα.τιι.ό 
·rιμερολόyιο.

Το ήμερολο�1ακο
«πρόβλημα»

Έά,ι r1 iπόφα, ση α,,jτ η π1pη 
θ- <:,' θ, , , ,,,, 'Ώ • υ!Ξ.'Ι χ υπαρχ\] προοΑ η:ι7., 
γ:7.:ί 7.,jτό :ό δη,ι ουpy:ϊ ή έμ 

' ,: Ι � θ , ' μοΊη ωp:σι ενωv αν ρω11:ωv στο 
παλχ:ό ( τό Ίουλ• 7.'Ιό'i, από του. 
'Ι - ' Ir ' ) _,: ... ' ουΑ ου \.cι:ισαpο; ηι εροΛοy:ο, 
'ι... , ' , ., �, α.bt'l.. ,;p::ιυν ω'Ι y:7. :ο 7.'/α.μ-.:.,:σοrι-
�η:ο'J ΞΥΟ')Ο; «-0--=� σε,; τΟ iκσ
λου-θ:ί ή Γ

η .. ». 

Ώ: γ·ιωσ:όv -Y7.t σ:,;,,;; μα.
θγ1:i; :uJ'i γυμ·ια.σ(ω·ι- , 

Γ
-η,

:κ:ό; :η; πΞpt ε7.υ:ή-ι χ:•ιή:-:ω;, 
' t , l.. -λ,..- l,;-o',. ,,..7,..,οσ•-τηΊ οπο�χv :..κτ.;. c.. -:. ι. � c...,.. -

::σσά.pω'J ώpωv, χα,ί ο'3: ; εχr,
μz-; :Ο ήμ;:pι:ι·ι!Jχ::ιο'ι, Ξχ:zλεί χ�t' ' ' 
�ι:7.'Ι μz-,άλη-ι σ:pοφη-ι ΠΞp :ο·ι 
ηλ:ο-ι Τ7.ύ:η·ι πpα.yμα.τοπο�ε~ &·ι 

, t:�-δ:,:,στήι 7.:: :ρ,c,χοσ,ων ε�η·ι:ιχ 
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πέντε ήμερων, εξ ώρων καί ενδε
κα δευτερολέπτων. Καί αι 'μεν 
εξ ώραι αποτελουσαι ,έν διαστή
μα.τι τεσσάρων rέτων ενα ήμερο
νύχτιον, προσετέθησαν είς το δί
σεκ-τον ετος. Ί πολείπονται οu.ως 
είσετι τά. έννέα λεπτά. καί τϊ εν
δεκα ·δευτερόλεπτα. τά. δποία είς 
διά-στημα έχα.τόν ετωι1 &.ποτελοϋν 
μίαν ά.κόμη ήμέρα.ν. Τοϋτο &.·ιε
κα.λύφθη υπό των άστρονόμων έπί 
Πάπα Γρηγορίου είς τά. 1582, 
αυτός δε διά. νά. ,διορθώση τά. κα
κώς κείμενα.. μετερρύθιμισε το 'Ι
ουλιανόν rιμερολόγιον. 'Επί Πάπα. 
λοιπόν Γρηγορίου διωρθώθη το 'Ι
ουλιανόν ήμεpολόγιο'l κ:χί προσε
τέθησαν εις αυτό αι εως τότε έλ
λείπουσαι δέκα. ήμέρ::χι, Οστως ή 
5η Δεκεμορίου τοϋ 1582 εθ.εω
ρ-ήθη 15η. Αι δέκα. αυταί ήμέραι 
εις το πέρασμα. των αίώνων πού 
διέρρευσαν εγι ναν δεχα-ρείς, διότι 
ε1ς χάιθε διαρρέοντα αιώνα, προσ
τίθεται ·μία ήμ.έρα. Το νέον r1-
μερολόγιον ώνο.μά-σθη, άπό τοϋ 
Πάπα Γρηγορίου. l'ρηγοριανόν. 
Την 1 ην 'Ιανουρίου τοϋ 2000 ή 
διαφορά. θά. εf ναι δεκα,έσσαρες 
ή.μέρες ... 

Κα.ί ομως, αυτό το πα.λα.ιόν 
ήμερολόγιον, το &.ποδεδειγμένως 
εσφαλμένον -διότι ή πανσέλη-

<::• ' , ή . Ίος υεν. ... υποτασσεται- χα.τα 
τά. άλλα., Νεοη,μερολογιτική 'Εκ
κλησία ,ης 'Ελλάδος, έξα.κολου
θεί να -ό χρφιμ.οπο:'Ώ ώς γνώ
μονα. κ,,:θορισμοϋ τοϋ Πάσχα. Καί 
το χειρότερον, /υπάρχει δεύτερη 
εκ.κλησ,ία., των «γνησίω·ι -λεγο
μέ·ιων- όρθοδόξων», <,γνησίων» 
δια rμό'ΙΟV τον λόγον ο,ι εμμένουν 
είς ενα λάθος &.στρο·ιομ�κοϋ όπο
λογισιwϋ. Άλλα κα.l -ό ά.κόμη 
χειρότερον, νσ. συνέρχεται διά-

σκεψη 'Ιεραρχών καί νσ. μην 
έννοr,j (f, νσ. δείχν'Ώ οτι δεν εν
νοεί) δτι &.ςp' ής στιγμης γίνη 
δεκτόν παγκοσμίως το όρθόν ή
μερολόγιον, παύει νσ. όπάρχ'Ώ 
«π.ρόολ ημα.» έορτασ.μοϋ τοϋ Πά
σχα. ταυτοχρόνως άπό ολους τούς 
Χριστιανούς ... 

Εύρήματα--

λατρεiας τοϋ Διος 
Λατρευτ�κσ. δωμάτια., πολλά 

παλα.ιοανακτορικσ. πήλινα. ειδώ
λια, πήλινοι οωμοί καί 13 χαρα
γ:μένα σημεία της Γροομιμιχης 
γραφης Α' περιλαμοάνονται στσ. 
·εόρήματοc πού &.ποκαλύφθη,ιιαν
στο Ίερό της κορυφής Γιούχτα
(τοϋ ορους 'Ί.δη) , οπου ή παρά-

δοση τοποθετεί το ίερό του
Διός.

'Αποκαλύφθηκαν καί ερευνή
θηκαν κυρίως τρία λατρευτικά.
δωμάτια, πλάϊ στο όπαίeριο ίερό.

'Αποδείχθηκε πώς τσ. δωμάτια
κτίστηκαν γύρω στσ. 1500 π.Χ.
πάνω σέ πα.λαιότερη επίχωση,
πού σκέπαζε το 6ράχο καί τίς
σχισμές του.

Στην ,επίχωση των δωματίων,
ορέθηκα.ν, ·έκτος &.πο την ποικί
λη κεραμική, αιφθονα παλαιο
ανακτορικ.?:ι, πήλινα είδώλια ζώ
ων χαί μερικά. ανθρώπινα., ε•ιας
χάλκινος λατρευτής δπως καί ενα.
μοναδικό σε τέχνη χυ,πελλά.χι άπό
ονυχα με δαντελλω-τό χείλος.

Σε ,μιά ζώνη πυρaς. κατά. μη
χος της &.νατολι κης κρηπί·δας
6ρέθηκαν πάνω άπο 150 πήλινα
α.νθρώπι να είδώλια, κυρίως ά.11-
δρικά, κομμάτια άπό -μεγάλα εί
δώλια ζώων, άλλα μικρότερα δ-

· ι 
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λόκλ ηρα. καί πάp:χ τ:,;λλ% ζωά.χ:α. 
Ξεχωρίζει ενα; τQ.ΙJροκαθ&r:τη;, 
πού Εχει άρπάξ:ι τ� χέp'Υ. ι:ι :r:.ιιJ 
ταύρου. 

Ό "ανθρωπος 
ιών Π τ ραλώνων,, 

Ή αμεριχQ.νιχή ε:p ημ::p: 1χι 

« έραλντ Τρίμπ:ουν» έδημ,;σίε•J
σεν ανταπόκριση από τ·η'ι 'Αθή
να γιά. τόν «α'ιθρωτ:,; :G) ι Πε:pα
λώνων» &πω; όΨ:ψiσθηκ: iτ:ό 
τόν ά.vθρωπ,;λ6γο κ. "Αρ η Που
λιανό δ πα) αι6:ερ,;� γ'ιt,) :ός 
μέχρ: σήμερα Ε'Jρωτ:αίο; &,,θρω 
πος, του δποίου δ σ,ελετό; εϊψέ
θψε στό σπήλαιο τών Πtτραλώ
νων τη; Χαλκιδ:ι.η; ,α' δ δπr,ί,;· 
ύπολογίζεται δτι πρέπει /:ι. εζη
σε πρtν &πό 700.000 c:η). 

Έπ:στημονε; μελέ:ε· εχr:ιυ'ι 
15οηθήσει νά. χρανολσγηΟ η α.,ψ 
6ώς τό εϋρημ-χ. -r:ε 'ραμα με ού
ρά'ι:ο κα.ί ψθόp:ο, πού �γ. ην σ:ό 
πανεπιστήμιο Μά.κ-Μάr.:ρ; :οσ 
Καναδά, εςΞτάσε:; ο: ΠΟ'J εγ:
ναν καί στήν Ίαπωνία., έπ:6ε-
6αίωσαν, δτ: cn; σταλαχτ::η; 
πού 6ρίσκετα: στήν όρο;;,ή το1 
χώρου τr; α.'ησκαφη·, :Ινα. ή
λι κία; 300.000 r.ερ!τ:ου έ:G')'Ι. 
Μία παλιομαγ'ιητ:κή μελέτη ε

οωσε μία. χρονολογία κάπω; r:'l.
λα.:ότερη τώv 700.000 γ:ά. τά. 
στρώμα:-χ. δπου ορέθηκε δ σι.ελ:
τό;. 

'Ένα εϋρημα, g,n.. r.ρωτόγο·ιο 
δίστομο μαχαίρ: ά.πό οωcίτη, κα
θιστά πιθανό, 8:: δ α.vθpω.:J; :ών 
Πετp:χλώ,ιω ι εΙχ ε α.pθpωμ::ν η δ
μ:λία. Μόνο ή μ:α ι.6�η εχε: σ

r

ι

μεία ψθοράς καί δείχνε:, δ:: μτ:ο
ρεί νά χρησι,μοπο:ηθη μόνο άτ:ό 

ε:��6χε�ρχ α.,ιθριι>ΠΟ. �π Οεξ�ο
ϊ.. εφίQ., εχ ει στόν εγκέ ':Ι..λο τ+ιν 
ϊ�:,χ θέση σχεοο'ι μ-. τή'i δμ λ'::ι., 
� .ω; ε'r:ε δ κ. Πι:ιυλ:·π6;, ,::ι.ί ::ι.'
τό �είχνε:, δτ: δ ανθρωr:ο· των 
Ηε:pαλιΙJ'ιων εΙχε μά.θει νά. επι
κο:'itι)'ιεί με τήv δμ:λία. 

Στο "Τ ρί �ωνο 
των Β ρμούδων,, 

[:χ zξερω·η;τ Υ.Ύ) άπο�J"':Ολή, 
πι:,,:., r:ερ:ελά:LΟΧ'ιε τό θ::ι.λ::ι.'Jσοπ6-
p? ,\μop6'J.O Φογι.άρ, τόν 'π'J-
6pύχ:ι;; r:pω::1θλη:ή ''Ε-ι:σr, 1::ι.
γ.όpκ:χ, τό'i κάτοχα «•Jπ:p:pυσι
;ιιί)'i» τ:::ι.ρχψυχολογα<i'>'i 'δ:ο:ή
:ω i Γ:ο,jρ: Γκέλλ-p καί άλ) ου;, 
&Ξ:;+ιησεν από τήν 'Ι αλ(Q. τον 
π:ρα.σμένο Φεοpουάpιο κα.ί �πρσ
γμ-χ.:οπο' φε τα.► (δ: στή'i περιοχή 
μετχξύ τω ι Βερμοι:ιοω'i νή'Jων 

\ ~ � "ζ, 
(Ι \ \ ι.αι :η· , -\_ οpα;, οπου κατα του; 

Αpύλr,υς ές�:pχιίζο'ιται «μυστη
ρ:ωοώ;» πλοίχ ·ιχί άεροπλάνα.. 
'Εχ:ί εκαμ:1ν εpευνε; με ύορο
πΗ.'ια, μέ r:λοίχ κχί με σκάφα'ι
δρχ. Τό μόνον δl οέοα. O'i εί·ια: 
�:: .. :πέ::�:p:ψΧ'i δλοt σωr,ι. Δεν 
:o•J; εϊ) ,()σε καμμfχ μυστηρ:ώοη; 
μαyνη::κή δύι:χ.μι;. 

�ύμ:pωνα μΞ τού; θρύλου;, z

'i-X. μεγάλο έp?ς τη; Ά :λα.ντί
δο: εχ ει Ο'jθ:σθη στο σrιι.:είο με
:αξύ των Βφι ούδων, τη=Ψλώ
p:δ::ι.; καί :ω ι ' 'ιτ:λλω•; κ-χ.ί πρέ
τ.ε: νά. 15p1::�:χετα: &κόμη κάτω άπό 
:ό «:ρίγω'iΟ τcυ θανi:ου». Β&.σει 
Χ'J:W'i τω i ο::οομένων ή έξαφά
'i' ση :ων πλο 'ων καί τω'i ά.ερο
τ.Η. ιω ι μτ.οpεί 'ιά. πpοχα).η χι 
::ί.;:ό τ.ολ' r:pοr

1
γμέv::ι. 3,;τα 1:ού 

δ:χ:rιpοϋι μιά. μυσ::κή οάση ά
χp:οιο; χάτω &πό τό τρίγωνο. 
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Ό Γιουρι Γκέλλερ, δ δποίος 
μετέσχε των πολυώρων ύπο6ρυ
χίων έρευνών, ιδειχνε αναστα
τωμένος καί δτα..ν &.νέ6ηκε επά
νω χαl ε6yαλε τήν μάσκα του, 
είπε δτι ,είχε ά.χούσει φωνές, πολ
λές φωνές, φωνές α.νθρωιπίνων 
οντων. Προσέθε,σε δτι ύπά.ρχε: ε

νας τοίχος, του δποίου το μέγι
στον ,μέρος εύρίσκε-αι &.πό του 
6υθου ,μέχρι της •επιφανείας της 
θαλά.σσης --γνωστός ώς «τοίχος 
του Μπίμινι»- ά.πομεινά.ρι μια.ς 
6υθισμένης πόλεως. Είιπε &κόμη 
δτι δλόκληρη ή περιοχή ελκεται 
&πό μιά μυστηριώδη δύναμη. Ό 
Γχέλλερ ξέρει δτι δεν μπορεί νά 

.. ,. ·•·; . 

. �ΕΖΟΥΕΛΑ 

α.ποδείξη τούς ίσχυ,ρισμούς του. 
Το .μόνο πού -μπορεί νά 6ε6α.ιώ-ση 
είναι δτι ενοι-ωσε τίς αίσθήσεις 
του πολύ έρεθισ,μένες καί αυτό
είναι αλήθεια.. Είναι γνωστό δτι 
δ Γκέλλ·ερ δεν ά.ντέχει τή θάλασ
σα π�νω από δέκα λεπτά.. Καί 
δμως στο Μπίμινι εζησε πάνω 
στο πλοίο μέρες δλόκληρες. 

'Όσο κι' άν φαίνεται περίερ
γο, εχει συμ6η πολλές φορές ε

νας παλύ ευαίσθητος δρyανισ-μός 
νά ·α.κούση φωνές καί θορύ6ους 
του πα.ρ::λθόντος. 'Εξ άλλου, οί 
δύτες εΙχαν �μαζί τους είδικά ευ
αίσθητα μαγνητόφωνα. δπου κα
ταγράφονταν καί οί παραμι-
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κρr.ιι θόpυ6σι χ,yί οί πιχρ,yμιχρέ; 
φωνές. • ύτέ; ο τιχινίε; με ε
τώντιχι τώρ,. ::;τό Κέ·ιτρr.; Πιχρα
ψυχολο ικών 1ελετύ)'I στrι Μπr.;
λόν α.. 

Έν τψ μετιχξύ, τό 6:6λΌ το
Τσά.ρλς Μπέρλ τζ «Βερμr.;-δε·, το 
κατα.ρα.μένο τριγωνο,, σ ημειώ·ιει 
έξιχ ρ·τική δ άδοσ η 

Oi 6υ��ραφεϊ 
' ' ' 

κα1 η μεταφυ 1κη 
«Οι περισσότεροι χώροι τη; 

ά.νθρώπινης ζωης χα' δραστηριό
τητσ.ς εχουν δ ερευνηθη ά.πό τις 
ά.τέλειωτες γενιές τών συγγpα.
φέων πού καλύπτουν πάνω σπό 
δυο χιλιετηρίδες. Είνα. έπίσης 
σχεδόν διερευνημένοι οί χGψ:ιι 
τών !δεών κα.ί οι συγγρα.ψείς εΙ
να.ι κα.τα.δικα.σ;μένοι νά, έπα.να.λαμ· 
6ά.νουν η νά, έπα.ναλα.μ6άνωντα . 
Γι' α.ύτό κα.ί παρατηρείται μ ά, 
στροφή πρός την με:α.φυσική, πού 
έπιτρέπει τούλά.χιστον στη φα.ντα.
σία. yά, κ νη,θη δίχως έμπόδι,χ καί 
δίχως δισταγμούς. ΕΙνα.ι ενχ κα.
τα.φύγιο, δσο κα.ί άν α.ύτο φα.ίνε
τα.ι παράξενο, στην σημερινή c

ποχή τοϋ ρεα.λιaμοϋ, τη; ϋλης 
κα.ί τοϋ έπιστημονισμοϋ. Ό α.ν
τρωπος κα.ί εί.δικώτερα. δ συγγρα
ψέα.ς, α.ί.σθάνετα,ι -ήν ά.νάγκη νά, 
ά.πελευθερωθη ά.πό τίς δεσμεύσει::; 
τοϋ όπα.ρκτοϋ, τοϋ καθορισμένου 
ά.πό τούς χαραγμένου; δρόμους, 
χα.ί νά. ά.να.πτύξη τίς πρω-οοου
λίες του μέ ά.πόλυτη έλευθεpία. 
Το ζήτημα. ετνα.ι πώς θά. μπορέ
ση χα..νείς νά, χινήση τόν άνθρω
πο κα.ί τή μοίρα.. του στον μετα.
φυσιχό χώρο, δ'χως νά. θεωρηθη 
σά.ν ά.ρνητrις της σύγχρονης σκέ

ψης». 

'Ομιλεί ό Βρε α.ννο· θεα ρ:
χό; συγγρα.ψ .. ιχ; Τζ�)'Ι 'Όσμπ,;,ρν. 
Δ α.πιστώνει &.ψ' ένό; μέ:ν μιά, τρο
μερή «πενία.,, στόν χϋψ:, τη· λο
γοτεχν'α.;, ά.πό ε ε ψη θε-μά ων, 
,<,α.ί ά.:ρ' έτέρο μα. ε εσ τών 
νέων άνθρώπων σήμερα. νά. ά.πα 
λι:ι.γοϋν ά.πο τή•ι ο •ιι;ι,στε 'α. τι:;, -
«:iπαδεικν ομένου», πr.;' γ'•ιετα.ι 
στο τέλο· δεδσμένο, ά.π νιχντι στό 
δπr.;ίu δέν έπι τρ 'πετα. κα.μμ ,χ 

να.ντ'ωση 1ι ά.ντ'ρρησr. 

Ή παραyυ ολο�iα 

6τη Σοβ. 'Ένω6η 
Έν τψ μεταξύ, κορ ψώνετα.: τό 

έ δια.φέρον τ-ν Σο6ιετ κων για. 
τι;; «ά.πόκρ φε; έπ στημε;». ον 
π:;;ρα.σμένο Ίούν ο ά.π λα.θη α.πο 
την Μόσχ,χ δ ά.μ:ρ κα.νος δημο
σιογράφος Ρόμπερτ Τόθ τών 
«Τά.ψς» τοϋ Λός 'Άντζελες, κα
τηγορούμενος δτι προσπα..θοϋσε νά. 
ά.ποκτήσr,J εν,χ χα.ρτί πού ά.να.ψε
ρότχν στίς έργα,σ'ες των Σο6ιετι
κων σχετικά. μέ την πα.ρα.ψυχο· 
λογία. χα.ί τά. φαινόμενα, της τη
λεπάθεια.;;. «Τό ύλικό α.ύτό είναι 
ά.πόρρητο, καί δείχνει το ετδο::; 
τη;; ιργα.σ' α.;, πού διεξάγετα.ι σέ 
δρ σμέν,χ επιστrιμονικά, ίνστιτοϋ
τ,χ τοϋ κράτους μα.ς», ελεγε μ ά. 
ά.να.κοίνωση της Κά. Γχέ Μπέ.» . 

Ή δήλωση α.ύτή εγινε δεκτή 
μέ χά.ποια. δόση σκεπτι κισμι.;ϋ 
στη Δύση. Γιά, μ ά, ςρορά, δμω;; ·ή 
Κά. Γκέ Μπέ είχε δίκ ο. Πρ,χγμα.
τικά., στη Σο6ιετιχή 'Ένωση διε-

ξ, 
\ " 

α.γοντ,χ μυστιχες εpωνες σχετι-
κά. μέ την πιχρα. χολογ',χ, Σέ 
μιά, διά.σκzψη πού εγ νε π.χ. στό 
Κα,,ζα.κστά.ν συζ ψήθηκε ή σχέση 
ά.νά.μεσ:χ στ'ς ά.κτί·ιε; λ:χίηζερ 
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κα.ί στήν τ-ηλεκίνησ-η, στήν χίν-η
σ-η δηλαιδή ένός <iντικειμένου χω
ρίς κα.μιά. ύλιχή σχέση &νά..
μεσα, στή δύνσ..μη πού κά..νει τό 
&ντικείμενο ικανό νά. κι νηται χαί 
τό <iντικεί·μενο. Πέντε &πό τίς 
μελέτες πού παρουσιά..σθηκαν στή 
διάσκεψη ετχα.ν δημοσιευθεί τb 
1972. Δεν εφθα.σαν δμως στο έ
ξωτερικό διότι θεωροϋνται «κρα
τικά. μυστικά.». 

Τό 1973 τό σο6ιετι,κο περιοδι
κό «Προ6λ ήματα Φιλοσοφίας» δη
μοσίευσε μιά. 9σέλιδη &νά..λυση 
σχετι,κά. μέ τήν παραψυχολογία 
γροομμένη &.πό τέσσερις Σο6ιετι-

κούς έπιστ-ήμον,ες πού κατέληγα•; 
στο συμπέρασμα., οτι «προφανώς 
δρι,σμένα &r.ό τά. λεγόμενα φα.ι
νόμενα παραψυχολογίας εμφανί-
ζονται πρσ.γμα.τικά..», καί συνι-
στοϋσα.ν τό θέμα νά. μελετη.θή 
&πο τα, σο6ιετιχά. έπιστημονικά. 
ίδpύματα. Τό 1975 ή είσοδος 
του λήμμα.τος παραψυχολογία. στή 
Μεγά..λη Σο6ιετι,κή Έγχυχλοιπαί
δεια. ε.πι6ε6αιώνει τήν άποψη δτι 
τέτοιες μελέτες πpα.γ,ματικά. δι
εξά..γοντα.ι στά. «&.ρμόδια» σο6ιε
τι χά. έπιστη,μονιχά. tν,στιτοϋτα.. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Σκίτσο του Γιουγκοσλάβου γελιογpάφου Βοζ[ν Στάνκοβιτς 
άπό την 2η Παγκόσμια Έκθεση Γελοιογpαφίας. 
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Πρό'tνωσις 

Ό μεγ:ι.λ�:ι, pος π6fJo; γισ. 
νά μάθωμε -:ήν ' λήθε:11, 
σ' δλουζ τούς χώρους της Πρα.
γϊμα.τικότητας, μας πηγαίνει στου 
χρόνου τά περάσμα.τα. Γ ' α.υτό 
πάντοτε ά.ντ�μετωπίζcμ,ε «τό πε
ρελθόν», «τό παρό » κα.ί ,,τό μέλ
λον». 'Ωστόσο, ή ά.περαντοσύν η 
του παρελθόντος λ γότερο ά.πα
σχολεί τόν άνθρωπο, παρά, τό 
μέλλο . 'Επιθυμεί νά. μάθει τ' 
θά συμ εί τήν άλλη στιγμή, α.1-J
ριο, επzιτα. άιπό μήνες, χρόνια. 
κι' ά.κόμη α.ίώνες. Ή πρόγνωση 
των γεγονότων είναι λοιπόν μία 
έπι υμιά τοϋ ά.νθρώπου ένωμένη 
με τή γνώση της ' λήθειας. Γ' 
αυτό τόν σκοπό χp ιμοποίησ 
κάιθε μέσο καί κάθε δύνα.μη, πού 
μποροϋσε yά, του δώσει ή φύση. 
'Γά ,μαντεία, στήν ά.ρχα.ία έποχή,
επειτα. οί προφήτες κα.ί μέχρι σή
μερα. πάρχει μ'α σειρά άιπό ά:
λη:θινές ,J; ψεύτικες προγνωστικέ; 
ένέργειες. 

' ν δμως έξεταστεί αυτή ή
ένέργεια. της πρόγνωσης μέ όρ
θολιογι κη 6ά.-ση, θά δοϋμε ο ι ε

χομ,ε -μία. ά.ντιστροφή του γz ι
κου νόμου της σκέιlιης μας, του 
αίτίου καί του αίτιατου. Γεννιέ
ται δμως τό έρώτημα, πώς μπο
ρουμε νά -rοροσδιορίσωμε ενα γε
γονός, πού 6γαίνει ά.πό διάφορα 
κα.ί ποιΥ,ίλα αίτια; Κι' &.κόμη 
περισσότερο, οτα.ν τά, αίτια., τό 

Ύ πο Παν. ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 

if.•ια. μi το αλλ'), εΙψJ.( -;:,;).,j;c).')
Κf'/. 

"'tχομε μ'α. σειρά, ά.πο προγνώ
σε - στήν σ.πλη ζωή μα.ς κχί πιό 
πάνω, στήν 'Επιστήμη. Γ α.τί ή 
λύση κάποιο προ6λήμα.το� μέ 
,+;v σκέ Ι η, χωρίς σ.ι.όμη νά. γ'
Υε πρσ-ξη πάνω σ ι:<. πρά,γματ'1, 
δέν ε!ναι τ'ποτα. [ λο α.πό μία. 
πρόγνωση Έπομένως, α.πο,ελεί 
μΊχ στο χε ώδη, μποροϋμ: νά που
με, πρόγνωση. Ή 'Επιστήμη, 6-:ι.
σ σμένη στή σχέση αίτ'ο χα.' α.'
τ α.του, κάνει πολλές προγνώ
σεις, 8πω; τ ς  έ λε'ψε ς του ή
λ�ου καί της σελήνης κλπ .. 'Ωστό
σο, δέ μπορ:ί yά, κάνε προγνώ
σε ς γ ' άλλα. πολύπλοκα ψι.. νό
με α. της ά.νθρώπινης ζωης, του 
π1tεύματος κα.ί της ϋλη�. 

'Υπάρχουν δμως προγ ώσεις 
εξω ά.πο τήν όρθολογικη διαδι
κασία, πο' μας προσ έρε ή ά,
πλη σκέψη καί ή Έπιστ·ήμη. 
Κι αυτές εχουν ά.ποδε χθεί ά
ληθινές. Δ ά.. ορα. πρόσωπα., πο' 
6ρίσχονται σέ κά..ποια. δ α.ί τερ η 
ψυχοπνευμα-ική κα.-άστα.ση, μπο
ρουν νά. δο-ν τά γεγονότα ο
μέλλοντος. Δέν είναι λίγα. αυτά 
τά, πα.ραδε 'γμα.τα. Ό μεγάλο; 
ψυχαναλυτή Κάρλ Γιο' γκ κ ' 
αλλοι δια οη-ές το- κόσμο πι
στεύου στήν πρόγνωση των γε
γονότων, χωρίς τήν παρέμ6αση 
της σκέψης. Αύτό τό έξα ρετικο 
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θέ1μα ,εξετάζεται στο περίφημο 
6ι6λίο του "Αρθουρ Καίσλ1ερ «Οί 
ρίζες της σύ,μπτωσης,,. Μα,ς πλη
ροφο.ρεί δ συγγραφέας, δτι οί δύο 
επιστήμονες, δ Γιούyχ και δ 
ΙΙαυλί, 1ψοοπα.θουν νσ. δώσου,ν 
μία αιτιοκρα.τιχη εξήγηση. Δη
λαδή, ύπά.,ρχει κάποιο σχέδιο, α.υ
του πού πρ6χειται νσ. συμβεί, κι' 
ενα.ς άνθρωπος σέ κατάλληλη 
στιγμi) και κατάσταση, μπορεί 
νσ. το συλλ6.6ει. 

Πολλέ; εξηγήσ,εις προσφέρουν 
διάφοροι ερευνη,τέ,ς γισ. την πρό
γνωση τώ; γεγονότων. 'Όμως, 
οί περισσό·τερες ε!να.ι αυθαίρετες. 
Ν 'ζ t, , - ' , ,ομι ομε οτι εκ1ει, που π·pεπει 
•;σ, δώ,σωμΞ κάποια. ιδια.ίτερ,η 
προσοχή, εΙναι στο ύποσυνείδητο 

του άνΗρώπου. Αυτό ε!να.ι ενα.ς 
χώρος, πού &ρχισε νσ. εpωνατα.ι 
άπό τον Φρ6ϋντ, πατέρα. της ψυ
χανάλυσης. Ε!ναι δμως τ6σο με
γάλος :χυτός δ χώρος, πού λίγα 
6ή;.ια.τα εχοιμε κάιμει μέχρι τώρα.. 
Δέv άποχλείεται μέσα εκεί νσ.

γίνεται κάποια όρθολογική δια·δι
χασία., σέ μεγάλο 6αθιμ6, άπό τσ. 
μην·Jμα.τα. του εξω κ6σμου, πού 
ερχονται μέ ά6ρατες δυνάμεις 
στο·ι άνθρώπινο εγκέφαλο. Κάτι 
παρ6μο:ο, πού κάν,ει ή συνε\δητή 
σκiφη μας μέ τις φτωχές της 
ίχα.•;ότr,τες. 'Όταν δ άνθρωπος 
θσ. 6ρεί τh χ) ει·δι α.υτου τοi) μυ-
11τ�κc;υ της πρόγνωσης τιi>•; γε-

. θ' -, , , , γονr,τω-; α Τ::ερασει σ,την σ.πε-
vσ:,:ι οχιιr; της Jtα.ντοδυ·ιοομία.ς. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

''7Α ΒΝΜΑΤΑ 

1ΝΖ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,, 

Τόμος ΒΌ 

'Από τήν · Α ναyέννηοη ως τούς σημερινούς 

Μόλις (ξεδόθη 

Τιμαται δpχ. 120 



1977 1 Λ I Σ Ο Σ 287 

----�εταξ� μας 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα ΓραφεΊα του «' Ιλισού», Δρα
γατσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλατ 
Κλαυθμώνος), εΤvαι άvοικτα μόνον 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρα
σκευη 9 30 - 12 30 π μ  Τηλέφ Γρα
φειωv 3246 - 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
Παρακαλουμε�, άποστέλλετε με

ταχυδρομικηv η τραπεζικηv έπι
ταγηv εiς την διεύθυvσιv; «Κωστηv 
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122� 'Αποστολαι με τρα
πεζικας έvτολας μάς δυσκολεύουν. 

ΑλλΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέvτα στους κατω

τέρω σννδρομηrrάς μας, έπεστρά
φησαv άπο το Ταχυδρομείον με την 
σημειωσιν <<μετώκησε» η «αγvω
στος». Παρακαλουνται δσοι τους 
γνωρίζουν να τους εiδοποιήσουv,ί\ 
να μάς δώσουν τας διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 

�Ιλια ΛιβυκοΟ, Πυθιας 9 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Εύάy. Άyyελης, Τσαλδάρη 47,

'Ηγουμενίτσα. Γ. Καρικας, Κυπρί
ων 'Αγωνιστών 17, Ραφήνα Καρ
καβιάτσος, Γ Ρούφα 4, Χανιά Κωv 
Λαζάρου, Τ.Κ 23, Λεμεσός 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(με τη σειρα λήψεως) 

Χριστιvας Καρυδογιάvνη Δαι-
δάλεια Πορεια, (Ποιήματα) Αθήνα 
1976. 

�Ολγας Βατιδου Έπιστολη 
στον έξωyήινο (ποίηση) Άθήνα 
1976. 

Δέσποινας Συμεωνίδου - Σ ιοτρό-
που 'Ασ τραπη και βροντή 'Αθή-
να 1977. 

Δέσποινας ΠατρινοΟ · Παιδια τοϋ 
Σηθ καi του Κάιν. 'Αθήνα, 1977. 

Έλλης Ρόζου Ή τριώροψη 
πολιτεία (νουβέλα). 'Αθήνα <<Νεα 
Σκέψη» 

Γιωργου Παππά: Λόγος και 
στόχαση Αθήνα, 1977. 

Μνήμονο (Ν Ήλιοπούλου) · 
Μάνη, Άθηναι 1977. 

Γιώργου Μ Ο iκονόμου · » Αίίλη 
τέψρα 'Αθήνα 1 977 

Ρόης Παπαγγέλου » Ατρακτοι 
(ποιήματα) 'Αθήνα 1977 

Σ τuλιαvου Κατσίκα· Λαyγερο 
(ποιήματα) Θεσ)vίκη 1976, Άνα
ψορα στο Λόγο (ποιήματα) 'Α
θήνα 1977 

ΤραπεζικοΟ 'Αγώνος: 'Ανθολο-
γία Λόγου και Τεχνης Τραπεζικών. 
Αθηvαι 1977 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'0 Κόσμος της Ψυχης (Μαρτ. 
Άπρ, Μάιος - Ίούv.) 

Σύγχρονη Σκέψη (Μά:ος, Ίούν ) 

'Εποπτεία (Μάιος - 'Ιούνιος) 

Νεα Σύνορα (Γεν. - Μάρτ., Άπρ -
' Ιούv.) 

Σμύρνα ('Απρ - Μά.ος - Ίούv -
' Ιούλ. - Auy ) 

Πολιτικο κριτήριο (Ίούν Ίούλ 
Auy Σετπ) 

Μικρο: άyωνιστικα ψύ λα (Άπρ -
Ίούν) 

Περιοδικο Έλληvιδων Βορ 'Ελλά
δος (ΜάΌς - Ίούv.) 

Κρητικη 'Εστία ( Απρ Μάιος, 
'Ιούνιος) 

Πνε ματική Κυπρος (Μαης 'lούν. -
Ίούλ ) 

Ήπειρωτικη 'Εστία (Μάρτ 
Άπρ , Μάιος - Ίούν) 

Κρίκος (Μά·ιος - Ίούν, Ίούλ. -
Αίιy ) 

'Ο Φυσιολάτρης ( · 1 ούλ - Αύγ ,
Σεπτ.) 

Άχαικα Χρονικα (Άπρ. - Αύy ) 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «Ίλι
σος» Σuν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρ&ττοuλος, 
Πλατ. Έθνικης Τιραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόποuλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728. 

Τιμη τεύχους δρχ. 30 
Άθηναι, Σεπτ. - Όκτώδρ. 1977 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 1 
ΤΟΥ <<IΛΙ ΣΟΥ» 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαwώτας 

Βόλος: Γ. Κοιικοuδινος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 

Ήράκλειον: Λ. Κοuντης 

Θεσσαλονίκη: Ίω. Στάσας, 'Αν. 

Χρηστίδης 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

"/ρ6ινγκ 

Κα6άλα: Κ. Παπαγεωργίου 

Κέρκυρα: Ά. Άe\ραμίδης, Κ. Άγιους 

Κομοτινή: Ίω. Σαμοuρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Άριστ. Σοφίτης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 
Ξάνθη: Εϋελπις Ράνος 
Πάτραι: 

Ρόδος: 

'Αθ. Κοντοσάκις 

Μ. Φωστιέρης 

Σίίρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Θ. Οίκονόμοu 

Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στuλιανοίί 

Λευκωσία: 'Αχ. Ζαδαλλης 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτη,ς 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. ΣτuλιανοΟ, Βιδλιοπωλε:ίΌv, 
Σαριπόλοu 15, Λεμεσός. 

Κούπερ 

t
H Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ ι ς 

• 

ΤΟ ΜΒΓ ΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΣΕ ΕΚΛΑ·Ι·ΚΕΥΣΗ 

• 

Δρχ. 80 



.r/ 

Τ ό ώραιότερο δωρο 

ΕΗΑ KAn□ ΒΙΒnιο 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 έξωφuλλοu 

( Άποσ,ελλονται έλεuΘερα ταχvδρομικω,ι τελώ-,,) 

,-----------------·------------------

'Εγγράψετε νέους σuνδρομnτάς 

Συνδρομή 1977 δρχ. 150 ( έξωτερικοu $ 6 .00) 

. Ολοι οί συνδρομηταί έσωτερικοu εχοuν δικαίωμα 

ν� �γοραζοuν το�ς τόμους έπιλογ�ς 

Α · Τριετίας 1956 1957--1958 

Β Τριετίας 1959-1960-1961 

εκασ rον πρός δρχ. 160 άντί δρχ. 200 

----����-�----·------------�

..... ; C.'\'()ρομή το· 1977 εΤναι δρχ. 150. Διά το Έ;ωτερικο $ 6 

Α1 συνδρομαί η άντίτιμον διδλίων να ά-ποσ-rέ, (,JΙ,'TC(I με 

τcη;νδροι,..ικην η τραπεζιτικην έπιταγήν έπ' όvόματι Κ� Μελισ• 

σαpο'Τοι.Λου, Δραγατσανίου 6, Ά&ήνας 122 Όχι έπ' όνόματι 

cJΛI ΣΟΥ:.. ·οχ� μέ τραπεζικην έντολήν 

Τντrοιc;: Ε. Σωτηρότrοuλος & Σία, οδ. Κι.ρατσιν·ου 72, Άθηvαι 
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