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ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ Τ ΑΓΚΟΡ 

Ι<αθώc περνουν

τα χρονια ...
Με ε crες αίώ ιο, αίιτο ηταv το θ&-ημά σου Τουτο το άδύ-

vαιμο αγήvι το αδειάζεις ικαι ΤΟ ξαvαδειάζει,ς •ι<.αι όλο ΤΟ γεμί

ζεις rπάJλι με ,κ:α�ι ού,ργια ζωή. 

Τούτη τη ιμ,ι, ρ ,κ cημ,έ. ια φλογέ�ρα τη εχεις περά.σει άπο

6ουvα ικα1 λα.γικάδια, φυσώντας ιμέσα άrπ' αύτη nτάντα σ,κοποuς 

•καιvοίφγιο ς

Με το ό:θάvατο a:y,yι μC11 Τωv χφιωv σου η ,μ,ι,ιφη ,μο καcδια 
ξε�ειλί,ζει άπο χα,ρα κι' ά ώνε:ται ιεξω απο Τ'α 6,ρια της, π,ροψέ
ροvτα,ς άvεί;ττ,ωτα !λόγια 

Τα α:πει,ρα δώρα ,010υ τα δέχq αι ,μ,rοα σ' αύτες τις μικ,ρές, 
τις ,πολu ιμιψες παλάιμ,ες 1μοu. Τα �ρόv πφ ouv, και έσu δλο 
χα�ρίιζεις, και πόιvτα ύπάιeχει χώρος γι,α α τον yε,μ,ίζε,ς. 

( Λι,φικες τηραrψορες) Μετάφρ Ρ Καρθαίοιι 



4 1978 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Τσάρλι Τσάπλιν πέθανε 

άθάνατος ! ό ΣΑΡΛΩ 

Ό ρόλος τοv στην τrερίφη,μη τ'aινία 
«Ο ΔΙΚΤΑΤΩΡ» 

Ο θΑΝΑΤΟΣ τοϋ Τσά.ολυ 
Τσά.πλιν -οχι τοϋ «Σαρλώ», διό
αύτή ή κινηματογραφική δημι
ουργία. θά. μείνη ά.θά.νατη- ε
σχόρπισε λύπη σ' δλον τόν κό
σμο, σέ δύ.ση χα,ί άνα.τολή, γιατί 
ήταν πα.ντοϋ &.γαπη-ός καί άνε
γνωρίζετο ή μεγάλ11 πρασςρορά 
του στή-ι ανθρώπινη χα,ρά ... 

Στίς τα.ι,νί,ες -τ;ου δέν επεχεί
ρησε ποτέ νά. προκαλέση τό γέ
λιο, μέ φθη,νά. ,μέσα, δπως σχεδόν 
δλοι οι άλλοι κωμικοί, παρά. μό
νον επιφανειακώς. Τό γέλιο τοϋ
Τσά.πλιν ήτα.v π�ευμα.τικοϋ καί 
κοινων�κοϋ χαρα.κτηρός, συνωοεύ-

ε.το ά.πό πίκρα κα.ί άπό σαοκα
σμό. Δέν εδινε στον κόσμο φάρ
σα, άλλά. άπεικόνιζε τήν ζωή. 
Ή ά.στείσ. ,μορφή τοϋ Σαρλώ συν
εδέθη μέ rμιά. σειρά. εργων, δπου 
κυριαρχοϋσε ή σάτιρα.. Ό άλη
τάκ,ος, μέ τή φτωχούλα. φιλενά.- · 
δα. του καί τό πειναλέο σκυλί 
του εγινα.ν σύμ6ολα. ένός άγωνος. 

'Αλλά. εκεί δπου δ Τσά.πλιν 
εκορύψωσε τό εργον του γιά. ε
λω&ε-ρία, δικα.ιοσύνη καί εlρή
νη, γιά. κσ.λωσύvη, &.γcχ.ιτcη και 
άνθρωπιά.., ήw.ν· «Ό δικτάτωρ», 
τα.ι-νία πού εγύρισε τ;ό 1940 γιά. 
νά. παλεμήση τόν Χίτλερ κα.ί νά. 
προφητ-εύση τή συντρι,6ή τοο. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ εlχε δημοσιεύσει 
τό 1959 τό χε,ίμενον τοϋ λόγου, 
τόν δπο{ον ειχε έκψων'ήσει δ 
Σαρλώ, στον ρόλο ένός 'Ε6ραlου 
φτωχοϋ κουρέα., ιπού οι Ναζιστές, 
άναζ ητώντα.ς τόν άπολ!εσθέντα 
ά.ρχηγό τους, ά.πα.τώνται άπό τήν 
κατα.πληκτιχή δμοιότη,τα, καί τόν 
cιr.ηγοϋν στήν εξέδρα γιά. νά. 
α.ντιμετωπύση μιά. κολοσσιαία 
συγκέντρωση τήν στιγ�μή πού τά. 
στρατεύματα τοϋ Ναζιc�μοϋ πα
ρα.6ιάιζουν τά. σύνορα γειτο-νι χιοϋ 
κ.ρά.τους (ύπα.ινιγμός γιά. την 
Αυστρία) κ.α.ί ξα.vα.ρχίζουν τόν 
διωγμό των• Έ)6ρα.ίων. 

Ό Τσά.πλιν φοράιε: τήν ιστο,λή 
τοϋ διχτάτορος, άλλα •μιλάιει &.πό 

----- ' -- -- -----� 
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τή,, κχροια. του, τήν καρδιά έ
ν·ό; i'Ι-θρώπου έλεύθερου, δ δποίος 
Β::λε: ,,iJ. είνα.ι κα.ί δλος δ κόσμος 
ε ,z,.:-θ:ψο;. ΣΎ'ιμερ:ι. ςα.Ψι.δημοσι
εύr:ιμε τό ώρα.:ότα.το έκείvο Υ.εί-

με'Ιοv, ο οτ:, &πω; πιστεύαμε, 
θά συμψω'ιήοουν οί φίλοι του 1-
ΛΙ ΣΟ r, πιχλα.ιότεροι κα.ί 'Ιέοι, 
εί'Ισ.: ε:η. κήρυ')"μα. α.ιω'Ιία; ά.
ξία.;. 

ΕΝΑ ΚΉΡΥΓΜΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 

γιά την 'Ελευθερία καί την παγκόσμια 
• Αδελφωσύvη δλωv τώv άvθρώπωv

«Λυπαμαι, άλλά δέν εχω καμμιά δρεξη νά γίνω αύτοκράτορας. Δέν εlναι 
δική μου δουλειά. Δέ θελω οϋτε να κυβερνησω, οϋτε να καταχτήσω κανέναν. 
Θάθελα νά βοηθήσω δλο τόν κοσμο, τους Χριστιανους, τούς Έβραίους, τους 
μαύρους, i>σο καί τους άσπρους. Ποθοϋμε ολοι μας νά βοηθιομαστε άναμεταξύ 
μας. Έτ σ ι  ε{ναι oi πολιτισμένοι ανθρωποι. Δέ θέλουμε νά περιφρονοϋμε 
καi να μισοϋμε ό ενας τόν άλλον. Ύπαρχει θέση γιά δλους σ· αύτόν τόν κοσμο. 
Κι' ή γη εlναι πλουσια καi μπορεί να μας θρέψη όλους. Ό δρόμος της ζωής 
μπορεί να ε(ναι έλεύθερος καi θαυμάσιος - άλλα έμείς τόν χασαμε αύτόν τό 
δρομο ... 

Ή άπληστία δηλητηρίασε την ψυχη τών άνθρώπων, τύλιξε τόν κόσμο 
μ' εναν κυκλο μίσους καi μας !:κανε να μποϋμε με το «βημα της χήνας» μέσα 
στή δυστυχία καi στό α(μα. Ύποδουλωσαμε τήν Ταχύτητα, άλλά γίναμε έμείς 
σκλαβοι της. Ή Μηχανοποίηση που εφερε την 'Αφθονία, μας πλήθυνε τiς 
Όρεξεις. Ή Έπιστημη μας μας εκανε κυνικούς. Ή 'Εξυπνάδα μας, μας εκανε 
σκληρούς καί άκαρδους. 

Σκεφτόμαστε παρα πολύ καί δέν αίσθανομαστε δσο πρέπει. Ά ν θ ρ ω
π ι σ τ ι κ  ό π ν ε ϋ μ α  μας χρειαζεται - κι' δχι μηχανικός πολιτισμός. Όχι 
έξυπνυδα, άλλα κ α λ ω σ υ ν η κ ι' ε ύ γ έ ν ε ι α. Χωρiς αύτά, ή ζωή δεν 
μπορεί παρά να είναι Βια καί Τρόμος - κι' δλα θά χαθοϋν σύντομα. 

Τό άεροπλανο καi τό ραδιόφωνο μας εφεραν κοντα τόν ενα στόν ίiλλον· 
Ή ίδια ή φυση αύτών τών έφευρεσεων κεντριζει τήν καλωσύνη μέσα στους 
άνθρωπους καi γυρεύει μιά παγκόσμια άδελφοσύνη γιά τήν ενωση δλων μας. 
Τουτη η) στιγμη, ή φωνή μου φτάνει σε μυριαδες άνθρωπους ως την ακρη 
τοϋ κόσμου. 

Σέ κεινιυ; που μποροϋν νά μ' άκουσουν, λέω: μήν άπελπιζοσαστε. Ή 
συμφορά πού επεσε άπανω μας δέν εlναι παρά ό καρπός της άπαίσιας λαιμαργίας 
καi του φθονου μερικών άνθρωπων που τρεμουν μπροστα στήν άνθρώπινη πρό
οδο. Το μίσος θά πιράση κι· οί δικτάτορες θ' άφανιστοϋν, κι' ή έξουσία πού 
κλεψανε άπ' τό λαό θά ξαναγυρίση στό λαο. Κι' δσο οί ίiνθρωποι θα ξέρουν νά 
πεθαινουν, ή έλευθερια δέ θα μπορέση νά χαθη! 

Στρατιώτες! Μη χαριζετε τόν πολύτιμο έαυτο σας σ· αύτά τά κτηνη ... 
πού σας καταφρονουν καί σας μεταχειρίζονται σά σκλάβους, πού στρατολογοϋν 
τiς ζωες σας, πού σας διατάζουν τι νά κανετε, πώς να σκεφτοσαστε, πώς νά αι
σθανόσαστε, που σας γυμνάζουν, σας κανουν νά πεινiiτε, σας φέρονται σά νίi
σαστε άγελη καί σας μεταχειρίζονται για τροφή στά κανόνια! 

Μή δινόσαστε σ· αύτούς τούς άνθρωπους πού παραβιαζουν τή φ ύ σ η, 
σ· αύτές τiς άνθρωπινες μηχανές μέ τίς μηχανικές καρδιές! Δέν είσαστε μηχα
νές! Δέν είσαστε άγέλη! Είσαστε άνθρωποι! Κλείνετε τήν άγάπη της άνθρωπό
τητας μεσα στις καρδιές σας! Πνίξτε τό μίσος! Μονάχα έκείνοι πού δεν άγα
πιουνται, μισοϋν! Έκιίνοι που δέν άγαπιοϋνται καi οί άνώμαλοι ... Στρατιώτες, 
μήν πολεματε γιά τή δουλεια! Πολεμηστε γιά τήν έλευθερία! 

Τό δεκατο εβδομο κεφάλαιο του κατά Λουκiiν Εύαγγελίου λέει : «Ίδcυ 
γάρ ή βασιλεία τοϋ Θεου έ ν τ ό ς ύ μ ώ ν έστιν. Όχι μέσα σ· εναν μονάχα 
Ιiνθρωπο, οϋτε σέ μιάν όμάδα άνθρώπων, άλλά μέσα σ· δλους τούς άνθρώπους 
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της γης! Καί σείς, εσείς δ λαός, εχετε τή δύναμη, νά πλάθετε μηχανές. Τή iύ
ναμη νά πλάθετε τήν εύτυχία. 

Έσεiς ό λαός, εχετε τή δύναμη νά δημιουργήσετε αύτή τήν έλιύθι.11η 
καί θαυμάσια ζωή. . . νά μεταμορφώσετε τή ζωή σέ μιά λαμπερή περιπέτειιι. 
Λοιπόν, στ' δνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αύτή τή δύναμη ... 
ας ένωθο()με δλοι μας! "Ας άγωνιστουμε γιά εναν καινούργιο κόσμο, εναν κόσμο 
που θά δίνη στόν καθένα τή δυνατότητα νά δουλέψη, που θ' άνοίγη στους νέους 
ενα μέλλον καi θά λυτρώση τους γέρους άπό τήν 'Ανάγκη. 

Τάζοντας δλα τουτα, οί φιλόδοξοι κατάφεραν νά σκαρφαλώσουν στην 
'Εξουσία. 'Αλλά είπαν ψέματα! Δέν κράτησαν τίς ύποσχέσεις τους - δέ θά 
τίς κρατήσουν ποτέ! Οί δικτάτορες ελευθερώθηκαν, μά ύποδούλωσαν τό λαό. 

Τώρα, ας άγωνιστουμε γιά νά πραγματοποιηθη αύτή ή ύπόσχεση. 
"Ας άγωνιστουμε γιά εναν κόσμο δίκαιο ... εναν κόσμο δπου ή Πρόοδος 

θά φέρη τήν εύτυχία γιά δλους! 
Στρατιώτες! εν ονόματι της Δημοκρατίας, ας ένωθουμε! 
Άννα, μ' άκους; 
"Οπου καi νά βρίσκεσαι, • Αννα, σήκωσε ψηλά τή ματιά σου! Σήκωσε 

τά μάτια σου, Άννα, τά σύννεφα σκορπίζονται! 
Ό ηλιος τά σκίζει λίγο - λίγο. Βγαίνουμε άπ' τό σκοτάδι, γιά νά μπουμε 

στό φώς! 
Μπαίνουμε σ' εναν καινούργιο κόσμο ... εναν καλύτερο κόσμο ... δπου 

οί iiνθρωποι θά όψωθουν πάνω άπ' τίς ορέξεις τους, τό μίσος τους καi τή σκλη
ρότητά τους. 

Κοίταξε, Άννα! Δώσανε φτερά στήν άνθρώπινη ψυχή ..• κι· επιτέλους 
ό iiνθρωπος άρχίζει νά πετάη. Ή ψυχή του ύψώνεται πρός τή λάμψη της ελπί
δας, πρός τό μέλλον ... τό θαυμάσιο μέλλον ... που είναι δικό σου ..• δικό 
μου, δπως καί του καθενός άπό μας! Σήκωσε τά μάτια σου, • Αννα! 

Κοίταξε τόν ούρανό, • Αννα, μ' άκους; 
�Ακουσε! 

'Ολόκληρο το εργο του Τσάρλυ Τσάπλιν σ' αύτη την είκόνα: Άναχώρησι 
στο δρόμο προς ενα ύποθετικο μέλλαν, χέρι - με - χέρι, με την γυναίκα 

που άγαπδ: 
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'Αρχαία Έλλnνικn Σοφία 

ΣωΚ!ράτης rέ,ρωτιηθε1ς ύπό τιvος, τ,j α:ριστqv ,έστι 'Τ'ω') ιμ,αθημά
των, εψη· 

ΤΟ άπ,αμαeειv τα κακά. 

Δημάδης ό ,ρήτωρ έρωτ.ηθε1ς uπό τιvος, τί, ή γη 6cηρύτφοv 
οοστάζιει, ·εψη· 

άνθ�ον άπαιίδειπον.

Διογέ!vης :δειινον έiλεγ,εv, ,εί οί ιμεv άθλ,ητα1 ικα1 οί ικιθαιρωδο1 
γασrl'ρός •και ήδοvών ,κ,pα:τοίισ�v, οί ιμεv της ψωvης χά1ριν, aί :δε τοΟ 
�ματος σωφροσ:ύvης δε εvεικα ούδεί:ς ... 

Λόγων άΠQpρήτωv έΚ!φΟΙpαν �μη rποιοCι. 
1 ΜΘλέ:rα τ�ο παν. 'Ί 6ρ111,1 ιμ•ίσει. 

0μόvοιο;11 δίωκε. Αίσχwην φεuγ,ε. 

Ποιός ξέρει; 

. Π.οιος ξέ,ρε�; Ποι,ος ξέιρει; 

Πeρίαvδρος 

ΝΕξω άοο τό: τείχ,η ιμας E)COUv ικαταrnκ.ηνώσει 
1μ,εγάλες ,και όλόλσ1/JΙΠ!pες άλήθει.ες, ά.ιiλό: 
θαιμιττό: δ 01ιφί, ονται στο χάραιμα .. 
Ν 1.σως νό: ξεχωρrισοwε τπ-ιο ικΟJθαρά, όταν 
το ψώς της ή•μqχχς θ' άπλωθη ,μi wλειότηrrα ... 

(όιττο ΤΟ π,οίημα <<Μι αηλ Ν Αγ�ος») 

Henry W.ad:sworth Loogtiellow 



\)'ο 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ό μέ)(ας I σοπεδωτής 

Tou Dr. Μ. Μ. BHAMGARA

'Από τό περιοδικό ΤΗΕ ΤΗΕΟ OPHIST 

• Ο Θάνατος καλείται συνήθως «Μέγας 'Ισοπεδωτής», διότι

έπιφυλάσσει την ϊδια τύχη καi στόν ζητιάνο καi στόν βασιληα. 

Άλλα σέ εύρύτερη εννοια, Μέγας Ίσοπεδωτης εΙναι ή Οίκολο

γία, διότι ό ανθρωπος διδάσκεται, μέ την Οικολογία, δτι δέν εί

ναι άνεξάρτητος καi δτι όφείλει τό μεγαλείο του σ' δλα τά οντα, 

άκόμη καi στό μικρότερο βακτηρίδιον. 'Εάν ή Γιόγκα καταστρέ• 

φη τό έγω έκ τϊόν ενδον, ή Οικολογία τό αποδυναμώνει έκ των 
εξω. 

Ό δόκτωρ Ίαν Λ. Μάκ • Χάργκ, ό όποίος θεωρεί ίερη δλην 

την βλάστη σι, δέν θεωρεί διόλου γελοίο νά περιβάλ η τό φύκι μi: 

φωτοστέφανο. «Έάν, γράφει, ύπαρχει θειότης, διαχέεται παντοϋ. 
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Εiμεθα ένωμένοι με δλη τήν φύσι, καi οχι μεταφορικώς, άλλά 

πραγματικώς». 

'Ένας αλλος έπιστήμων, δ Κλήβ Μπάκστερ εlπε Ι(ατόπιν πο

λυετών έρευνών για τή βλάστησι : «Δεν εχω καμμία άμφιβολία 

δτι δλοι εϊμεθα ενα». 'Εμπνεόμενος άπό τα εύρήματα τοϋ Σερ 

Γιάκτις Σάντρα Μπόζε της δεκαετίας τοϋ 1920, δτι τα φυτά εχουν 

έμπειρίες σαν συγκινήσεις, εδωσε άναντίρρητες άποδείξεις δτι τά 

φυτα πράγματι μετέχουν των αίσθημάτων τοϋ περιβάλλοντός των, 

άκόμη καi των άνθρώπων. 

Τα άδέλφ1α μας 
καi οί πολύτ1 μο1 φίλοι μας 

- - , 

του φυτ1κου κοGμου 

ΕΑΝ χόψω το δάκτυλό 1μου, ενα φυτό στο δωμάτιό μου το ξέ
ρeι και μάιλ1σιτα το αtσθάνεταιι. Παν δ,Ιt'ι ύφίισταταιι ενα 6ίαιο πλη
γ.μα -στέλνει ενα μήνυμα πού τα φυτά εlναι ίκανά νά το συλλά'δουν. 
Οί dντιιδράσεις των φυτών σέ τέτοια μηνί,ματα εlναι 'δυνατόν νά 
καταγραφούν σέ λεπτούς 1δέκτες, σαν τούς «ανιχνευτές ψεύδρυς» 
πού χρησvμοποιο,υνιται για την άνάκρωι των ·έγκληιμαtrιών. Και οχι 
μόνον ,α-ίιτό, άλλα και στο νου μας μέσα ·διαδάζιουν τά φυτά. 'Εάν 
σ κ ε φ θ ώ νά κάψω ενα φυτό, αύτό έκ;δηλώνε,ι ταραχή. Τούτο 
ίσχύει για δλα τά είδη των φυτών; Ό Κλη16 Μπάκστερ χαι ενας 
αλλος επιστήμων το ώτέδειξα.ν, έφαριμόςοιντες παντογραφικά ήλεικτρό
δια σέ φυτά ;ι.ιαι δένδρα ανεπτυγμένα διαφόρων φάισεων. 

Και τώρα, ας •δούμε τί γίνεται με το οξυγόνο tδι.αιτέρως και 
τον αέρα γενικώτερα. ΕLσπνeονιτες οξυγόνο .και έκπνέοντες διοξεί-

ι διο του ανθραΚΙ()ς, τελοϊ:,με σέ -μίτα τέλεια ·σχέσι :μέ το φuτικο δασί
λεuο. Τά φυτά ωωρροφουν δuοξείJδιο τού αι�θρα'Χ;()ς για την φωτο
σύνθεσί τους και παράγουν, ώς ύπωτ:ρGϊόν, το οξυγόνον. 'Αλλά ή 
πληθυ01μιακ11 εκρηξις, με την παρεπόμενη :καταστροφη ,δλαστήσεως 
για νά έξοικονο.μηθη χώρος για κατοικίες και ·δρόμους, -απειλεί ν' 
άναιτρέψη το ίσοζί,γων. Περαιτέρω, ή από .μέρους :μας κατανάλω
σις οξυγόνου, καθώς και αλλων φυσ,ικών πόρων, ξ·επeρνα τις αλη
θινές μας άνάγ.κες. Σήμερα, τρία α·ωμα καταναλισκουν τόσο οξυ
γόνο, δσο πριν από μερικές δεκαετίες έχρειάζετο για 43 ατομα. 
Τοντο •συμΙ6αίν.ει οχι διότι ,άναπνέομ,ε περ,uσσό.τερο, άλλα -διότι γίνε
rοι ,wλύ μεγαλύτερη κατανάλωσις οξυγόνου για ιδιαμηχανικά προϊόν
τα, πού χρησι·μοποι,οίiμε. Ιlαραδείγμ,ατος χάριν, ενα αυτοκίνητο πού
θά ταξιδέψη χίλια χιλιόμετρα, θά καταναλώση τόσο οξυγόνο, δσο 
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ένας ανθρωπος όλόκληρο ετο-. Έπίση- το κάψιμο πετρελαιοειδών 
χάριν ένεργείας απαιτεί μεγάλη ποσο,τηιrα όξυγόνου. 'Εξ αλλου, 
λόγψ τής 6ιομηχα οποιήσεω- αί τής άναΤ(τυξεως των χiρσαίων, 
θαλασσίων καί έ αερίων εταφορων, το περιεχόμε ο στήν άτ-uό
σφαιρα bιοξείδιον τού ανθριικος αυξ{)θη ε ι..ατά τά τελευταία χρό
νια ιiπό 0,030 σέ 0,044%. Ή δλαοερη t ίδρασις τη- αί•ξήσεως 
αίιτής πιστο οιείται ,μέ τήν 1διά τού άερο- έπέκτασι τη; μολυνσεως. 
:\1πορε!ί να οη:μειωθή μόλυνσις από διοξείδιο τού ανθρακο; στα νη
σια τήc; Χα1υαης cπειδη τρέχουν πολλά αυτοκίνητα στην Καλιφόρ ια, 
�5 χιλιάδες μίλια μακριά. 'Εκτός δέ από το διοξεrδιο τού ανθρακος, 
οτελνομε στην άτμοσφαιρα καί διοξείδιον τού θείου, κά:δμιον, μόλυ 
6δο ,ωί ιτρογόνον όξ{- Σέ μερικές πό ειc: :τού εχουν δαρεια 6ιομη
χανία η πυχ, ή τροχαία κυκλοφορία, εl\'αι καί ή άνωτ οή -έπικίνδυνη 
οσο καί το κάπνισμα 40 σιγαρέττων την ήμέρα. Γι' αυτό κσί οί διδά
σκαλοι της Γιόγχα αποτρέπουν τού; ,μαθητάς τω από τη δαθειά 
αναπνοή στις μεγάλε- πόλεις. 

Χρωστούμε την ϋπαρξί μας στήν χλωρίιδα τής γης, διότι μας 
παρέχει αμεσα καί ε,μ,μ,t,σα, την τροφή πού τριίψε και. το ερό πού 
πίνομε καί το όξυγόνο πού ά απνέομε. 'Η επί τής γης ένέργεια 
προέρχεται πρωτίστω- από τον ηλιο, άλλα δεν εχοιιε πλασθή γιά 
να κανωιιε αμεση χρήσι τής ένεργεία- αίrτής σέ φ,γαλη εκτασι. 
�ιJ:όνΟ'\• μέσψ των φυτών, τιί>ν θάμνω καί των δέ δρων μ,-rτορούμε νά 
την χρησι,μοποιήσωμε. 

Το φυτικό δασίλειο δέν εlναι μο ον ό προμηθευτή; μας, αλλά 
αί δ σωτήρας μα-. 'Έχ.ει γραφή δτι ενα ,μονάχα ,μεγαλο δέ δρο, 

σέ μία περίοδο, μπορεί να απορροφήση τον μόλυδδο πού περιέχε
ται σέ 130 λίτρα ι:.τρελαίου από την ατμόσφαιρα. Ί'ό δηλητηριώ
δες α 'τό μέταλλο μετατρέπεται άπό τα δέ δρα σέ φωσφάτιο τού μο
)/ιδδου, ποί, εlναι αδιάλυτο στό νερό καί άποθη�εύεται στόν κορμό, 
δπου δλάπτει μό ον τόν έαιυτό του, όχι τούς ανθρώπους η τά ζώα. 
'Εάν δεν ήσαν τά δένδρα να μας παρέχουν αύτή την προστασία, θά 
{1ποφέρα,με από τη μολυδδία,σι, ,μί αποτέλεσμα 6λά6η των νεφρών, 
αϋξησι τη- πιέσεως τού αίματος η έγκεφαλικη 6λά6η. ":Ενα αλλο 
στοιχείο μολυντικό τού αέρος, τό διο ξι:.ίδιον τού θείου, πού προχαJ 
λεί άσθμα ;ιαί άλλε- ά απνευστικε "'" έ"οχλήσεις, παρουσιά ει σκλη
ρότερο πρόδλη.μα, διότι τα δέ δρα μέχρις ένός όρίου μπορούν ν' 
άπορρο,φοίrν αύτό το αέριο χαιί, δταν ξεπεc�αστη, πέφτουν τα φύλ
λα των. 

Μέ δποιον τρόπο καί νά παραγάγουμε ένέργειαι, έξαπολί•ομε 
θερμότητα στο περvδάλλον. Τα δένδρα δοηθούν στην μείωσι τής 
θερμότητας αmης. 'Ένα μετρίου με ,έθου:; δένδρο μ;τ:ορεί να ψυ
χράνη τον θερινό άέρα μιας πόλεως χαιλύτερα άπό είκοσι συ(Υ'ι<.ευές 
κλιματισμού έργαζόμενες 20 ώρες την ήμέρα. 

'Αξιοσημείωτη εlναιι καί ή συμδολή των δένδρων στην χάuψι 
τη- iJχητικής μολύνσεω�. Θά,μνοι φυrευμένοι σέ καιτάλληλε:; θέσει--
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καl δένδρα γύρω απο αεροδρόμια. περιορίζουν τlς έπuθeσεις των 
«Ντεσημπέλλ» κατά :της άκοης 1μα.ς. Τά δά:ση κ,αl τά πάρκα δεν είναι 
μονάχα οί -πνεύμονες των πόλεων, ωJJ-ι. καl φυσικοί ήρειμιστικοl πα
ράγοντ·ες, ανευ των δποίων ot κάτοικοι των πόλιεων H'ix είχαν τρελ
λαθη άπό την καικοφωνίαί της τροχαίας κινήσεως πάνω στην ασφαλ
το της ζούγκλας. 

"Αν •θέλιετε τό :π;uστεύετε, άλλα είναι άλήθει:α δτ,ι με.ρικά φυτά 
μας προστατεύουν άπό την ατομική ά.κτινοlοολία. Τό Γαστ-ρο - ένrr&ρι
κόν έργα.στήριον τού πανεπuσrημίου τού il\ιlόντρrολ, dνεκάλυψε δτι 
το :κοινό φύκι μπορεί νά σώση το ανθρώπινο γένος από την ακτινο
δολίn. δταν α:υτή :iτροσδάλλη •με μολυσμένη τροφή. 

Ή λιαικάδα1 μπορεί ικι' αυτή, δπως τά δένδρα, νά περιορtση, την 
μόλυνσι της α11μοσφαί,ρας, άκάμη καl την ύδαιτική μόλυν.σι σε μια 
χώρα τ-ροπικη σαν t'llV δική ,μας, αλλά δ ανθρωπος meμδαίνει καl 
στον ηλι.ο. Τά αεριωθούμενα καl τά. πυραυωκίνηιτα .έξωrολύο:υν διο
ξείδιον τού nξυγόνου προς την στρατόσφαιρα σε τεράστιες ποισότητες. 
Τό διοξείδιον τού ανθρακος απορροφά μέρος της ήλιαικης ένεργιείας καl 
δεν την αφήνει να φθάση στη γη κα.l τους κατοίκους της. 'Εξ αί:rίας 
δε τού ανεπαρκούς ήλιακοϋ φωτος πέφτομε �θύματα αρvθμοϋ άσθε
νειών άπό το κρ-υολόγημα. εως την ανα�μία, άσθιεν.ειών :των όσ:των, 
ακόμη καl καρκίνου. 

Ό Κ. Λάi6ετ Σ ,μlθ εξορκίζειι να επιδuδόμαιστε σε ύποορύχιες 
ερευνες χάριν διnνοητικης γιαλήνης. 'Ενόσω δωθέιτqμε περuσσότερο 
χρόνο στη θάλα.σσα:, λέγει, μεταξυ των πολλών ,ευεργετημάτων από 
την άπλη :π;αρουσία αλλων τύπων ζωης, ή reσU)'tlf,ρική γαλήνη δέν εί
ναι το ,μικροτέρας σημαισίας. Ή Μλη παρουσία άλλων riυτω:ν ζωης, 
ναί, συντελεί αιήν γαλήν.ευσι, ά.κό.μη ικαl στην ξηρά. �Μπορεί νά 
νιώση ,κανείς ηρεμί,α :καl μόνον δταν παρατηρη τά κύματα της θ'α.
λά,σ:σης. 'Όμως εχουν καταστραφη καl ή ,εξωτερική όμορφιά καl ή 
εσωτερική· ζωή των ώκεαiνων. Ό δόκτωρ Ζάκ Πικάρ, παγκόσμuος. 
αυθεντία αιήν ωκεανογραφία., έπανειλημ1μένως προεuδσποίησε δτι ;το 
ανθρώπινο γένος είναι κσιταδικαισμένο, έκτος αν ,στα1ματήση νά ικ.αιτα
στρέφη το δασικό για την θαλαισσινή ιτροφή σ-rοιχείον. Ή ιέξακο
ϊ.ουθητική ,άπόρριψις πετρελαίων καl αλλων ρυπανrικών, :rnειριλαιμ-
6ανομένων καl ρα,διενεργων &.πορρuμ�μά'τ'ω:V σε χ·ειιμάρρους, ποιtα-

' \ ) , ' \ �1 ,,....;ιιι.,.,.�,,.,,' \ , ' 70 μους και ωχιεανους, φ�ευει το φuτ""''"''-''Υ"'•ον, :π;ου πα:ρα.γει χα · 
έ.κα:τοστά tΙΟύ όξυγόνου της αrομοσ.φαίρας. Και δπως 18δήλωσε ό δό
κτωρ Πικάρ, αν το π,λαγκτον πε-θάνη,, -θά iπακολουθήση. δ θάνατος 
τού άν.θρώπινου γένους. Καl αυτό θά συμιδη ,σι-τη διά:ρΚιεια της δικής 
μ:ας ζωής, αν ,έξακ,ολιουθήση ή ,μόλυνσις με τον παρόντα ρυθμο. 

Ή ελλειψις νερού σε ;οο?νλά μέρη της γης &ποδuδεται κι' αύτη 
' , -

'λ ' ' ' '' θ 
' ' ' 

δ' στην ευρεια μο υνrσι απο τον α� ρωπο, •στην ακορεστη · ιψα του
για ύλικά άγα1θά. 'ΊΕνας ανθρωπος χρειάζεται περίπου 80 λCτρες 
νερό την ήμέρα, κατά μέσον δρον, προς πάσιν, yιά ιμαyείρειμα, πλύ
σιμο καί λοιπ-ρό. 'Αλλά ή χρήσις -καλύτερα ή κατάχρησις- νε-
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ρου από την διομηχανία. εtναι τρομακιτική. 'Απαιτοννται 2()0.000 
λίτιρες νερο για την παραγωγή ένός μόνον αυτοκινήτου, εξη, χιλιά
δες λίιτρες για ενα. κιλο χάλοοος, δύο χιλιάδες λίιτρες για μια γυάρ
δα �μάλλινου ύφάσματος. Καί τις περ�σσότερες φορές πρόκειται γιά 
οσιμο νερό, οχι θαλα,σσινό πού ύπάρχει ,σε άφθονία. 

Θα χρειασθη να κα.μφθη ή παραγωγή καί ή χρησις τών κατα
ναλωτικών λεγομένων άγαιθών, τόσο στίς άνεπτυγ,μέν,ες χώρες, δσο 
καί στίς άναπτυσσόμενες. Θα χρει:ασθη άπλούσπε.ρη ζωή, ί!κανοστοίηr 
σις 1μέ την μικρότερη ποσότητα τροφης, ενιδυμαισίας, διαμονής, άνέ· 
σεως, �μεταφοράς, ψυχαγωγίας, ,με ,μια λέξι ΛΙ'ΟΟΤΗΣ, άπο δλους 
καί τον καθένα. "Αλλως τ,ε οί άνάγκες τοϋ άνθρώπου εtναι λίγες, 
οί απαιτήσεις του εtναι πολλές. Καί στη γη ύπάρχει έπάρ,κει:α για 
τίς ανάγκες το-ίί καθενός, πλην οχι για τήν 1οου'λφία του.

Ό Οίκολογικός συλλογισμος ΠQΘ1tEL να έκτοπίση τον Έγωλογι
κόν. Πρέπει δ ανθρωπος να πη στον εαυτό του: ιΕιμαι ή προέκται
σις τοϋ ηλιου καί των αστρο:χν, τού άνέιμοιυ καί των κυμάτων, τηc; 
χ,λωρίδος καί της παν(δος της γης. 'Εαν τα δένιδρα στ:ο δάσος ε!VΙCΙ.ι 
κλωνια τού έαιυτοϋ :μου --καί πραγ.ματιικα είναι ή καρδιά, οί πνεύ
μονες, τα νεϋρα, το κάθε τι- πώς θα •μπορέσω πmέ να πέσω στην 
άκολασίαι κόδοντας ενα ιδένδρο; έν θα ήταν σαν αύτακτονία.; 

�.,.� 
�.,.,., 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

«Η σύγχρονη άντίληψις 

γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα 
Λόγος τοu Προέδρου ΚΑΡΤΕΡ 

Περικοπαί λόγου του Προέ
δρου Κάp'Όε•ρ πρός τόν παγκόσμιο 
'ffi6ραϊσμό κατά. την ε1ς αυτόν 
έπίδοσιν του 6ρα.6είου Go1dmanrn, 
στην Ουάισιγκτον (2 Νοεμ-
6ρίου 1977), δστις .έ,δημασιεύθη 
στό π•εριοδικό «Χρονικά. του Ίσ
ρα.ηλιτικου Συνδέ,σμου Άθηνων»: 

Ή σύγχρονη ά.ντίληψη γιά. τά. 
&.νθρώπινα. δικαιώματα στηρίζε
ται στούς νόμαυς Κιαί στούς προ
φήτες της Ί�δαιο - Χριστιανι
κής Παράδοσης. 

Άπό τήν πα.ιδική μου ήλικία. 
&.να.τράιcpηκα. μέ: τις &.ρχέ:ς της 
Βί6λου. Πιστεύω δτι άποιος δια-
6άιζει τά. ά,ρχαία. λόγια της Πα
λαιάς Δια,θήκ ης, .μέ: ευα.ι·σθησία. 
και προσοχή, Ηά. ά.νεύρει ,εκ•εί τήν 
ίδέα. της Κυ6έ-ρνησης, ώς κά.τι 
π.ού στηρίζετ-α.ι σέ: μιά. έθελοντι
κή συνθήκη παρά. στην 6ία .. Τήν 
1δέα της ιοοτι,μίας .ένώπιον · του 
νόμου, πάνω ά.πό κάθε φαντα
σιοπληξία καί ψί1θυρο. Τήν 1δέα 
της ά.ξιοπρέπειας του ά.νθρώπου, 
κοοθώς !πίσης της ά.τομικης συ
νει·δήσεως, τήν �δέα της ύπηρε-

σίας πρός τόν φτωχό καί τόν κ.α

"Όαπιεζόμιενα. Τήν 1δέα της αυτο
διοικήσεως, της άρμανι,κης συ:μ-
6ιώσεως, π-α.ρ'. ολες τίς ύπάρχου
σες διαφορές ... Έν•θυμ,ούμενος δέ: 
τούς 'ffi6ραϊκούς διωγμούς καί ί
δια:ίτ-ερα τό 'Ολοκαύτωμα, ά.να
γνωρίζω τη.ν 1διαίτεpη συ.μ6ολή 
σας στην ύπόθειση των ά.νιθρωπί
νων δικαι,ωμάτων-. 

Αυτός δ Όργανι,σμός συνέ6α
λε στή δια.τύ'1Ό<.ι).ση των ά.νθρωπί
νων δικα.ιω.μά-των πού, μαζί μέ: 
τήν είρήν-η καί τήν κοινωνική 
καί οίκανομ,ική πρόοδο, ά.ποτε
λουν τίς τρείς 6οοσικέ.ς ά.ρχέ:ς του 
Χάρτη των 'Ηνωμένων 'ffiθνων. 

Ή Κιαταπίεση εΙνα;ι ά.ξιο,κατά
κριτη, εϊτε αυτή ά.cpορα τή ζωή 
στή Νότ:ο - 'Αφρική η τούς Ά- , 
μερικα.νούς 'Ινδιάνους, τούς Έ-
6ραίους -.;ης Ρωσίας η τούς πολι
τικούς διαφωνουν"Όες στήν Χιλή 
η τήν Τσεχοολο6α•κία. ... Ή μέχρι 
τοϋδε στάιση μα,ς, πιστοποιεί τήν 
προσήλωση τηζ Κυ6ερν.ήσεώς 
μας στά. &.νθρώπι-να. δικαιιώματα, 
πού ά.ποτελεί ενα,ν ά.πό τούς 6α-

1 

1 

1 

j 
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σικούς στόχου� πού εθεσε ή Κυ-
6έρνφή μ,,;,υ γιά. τή·ι έξωτερ:κή 
πολιτική τών Η.Π. . 'Η έμψ,χσή 
μας στά. ά,γθρώπ:να δικ'Χ:ώμ::ι.τα 
εχει ά.νυψώσει το επίπεδο συνε:
δήσεως σ' δλόκληρο τον yό,:;μο 
κα.ί άρχισε νά. ξεπερνάτ11.ι ή ύστε 

Ι 
, ,1. , 

Τ ξ , ρια., που (λρχ ..ια., ειχε cσηκω-
σει, ά.κόμα. καί στά. δυτικά. } ρά
τη. 

• 

... 

Ή προοπτική της ειρή η; γιά. 
τή 1έιση ' να.τολή σήμερα., δέν 
ά.ποτελεί τήν ούτοπία. πού ήταν 
το 1970. Έάν έργα.σθουμε μέ ά.
σψά.λεια., μέ ά.φο01ίωση, θά. γίνει 
πραγματικότητα. γ ά. το Ίσρ-::ι.ήλ. 
Δέν θά. πρέπει δμως νά τοποθε
-οουμε προσκόμματα. στήν πορε 'α 
γιά. τήν .'πίτευξη μια.ς μόνιμης 
σuμφωνίχς είρήν ; γιά. τή Μέση 
' νατολή. 

Καλοπροαίρετοι ήγέτες στο 
'Ισραήλ κα.ί στά. ' ρα.6ι κά. Κ ρά.
τη, ' ψρικα.νοί, Εύρωπαίοι, Νό
τιο - ' μ,ερι κα.νοί, Βόρειο - ' μερι
κα.νοί, δλοι, θά. πρέπει νά κα.τα.-
6ά.λλουμε συνεχείς προσπάθειες. 
Τότε, το ά.ποτέλεσμα. θά. ε!ναι τε-
λείως δ αφορετικό γιά. τή Μέση 
' νατολή. Σήμερα, δέν είνα.: ή 
ωρα γιά. πάθη fι φ:λοιικίες. 
Χρειά.ζηα.ι μιά. Lσχυρή κα.ί ύπεύ
θυνη ήγεσί'Χ κα.ί ή θέληση νά. 
διερευ•ιήGουμε π•ροσεκτικά., ί'σω; 
γιά. πρώτη φορά., τίς προθέσεις 
τών άλλων. Είναι δ καιρό; νά. 
χρησιμοιποιήσουμε τήν κοινή μα; 
ούνα·μη καί τή μοναδική ψιλία 
κα.ί συνεργασία. μεταξύ του 'Ισ
ραήλ, καί τών 'Ηνωμένων Πολ:
τειων, κ.αί τήν έπιρροή τή δ κή 
σ«.ς καί των άλλων. Όποιουδή-

ποτε, ΠΟ'J ενοιΙJ.ψέρετ-χ γιά. εν(L 
' λ' 'λ 'θ ' ' ' α.σφα. ε�, ε ευ ερο χΙJ.ι ισχυρι, 
'Ι 'λ ' , , ' ' ,;rριχη , εν ειρην-ι;ι με του; yει-

, ' , ιΑ' , τονο ; το ΚΙJ.ι σε uεση ψ1., συν-
εισψέpz• τiιν ά.περιόpιστη α.νθρώ
πι ·ιη δ να.μι χότητά. του γιά. τήν 
δ οποι ηση τη; α.ρχ η; των α.ν
θρωπί νωv δικαιωμάτων κσ.ί σέ θέ
μα.τΙJ., πού ά.ψορουν μιά. πλέον εί
ρην κή δ:α,οίι, ση σ� δλόκληρQ 
τον κόσμ,ο . 

Ή Π. Διαιθή-ι.η μα.ς προσψέ
ρ:: το δραμα έχείνο, πού δείχνει 
τήν είκόνα. τη; ε'ρή·ιη;. Θά. τε
λειώσω μέ τούς στίχι:ιυς ά.πό τον 
Μιχαία, Δ' 2-5: 

«Κα,ί εθνη πολλά. θέλουσ ύ
πά.γει χα.ί είπεί, ελθετε κα.ί 
α.ς ά.vα.6ώμεν είς το ορος του 
Κυρίω χ::ι.ί εί; τον ο!κον του 
Θεου τ,;,υ Ία...ιώ6. Καί θέλει 
δ δάξε ήμα.ς τάς όδούς αύ
του κα.ί θέλομεν περιπατήσει 
έν τα.ίς τρι οι; α.ύ,ου· διότι έκ 
Σιών θέλε. έξέλθει νόμ-:ις καί 
λόγος Κυρίου εξ 'Ιερουσαλήμ. 
Κα.ί θέλουσι σψυρηλα:rήσει τά.ς 
ρομψαία.; α.ύτών είς άροτρα, 
καί τά .δόρΙJ.τα α.ύ,ών ε1ς δρέ
Π'Χνα.· δέν θέλει πλέον ύψώσει 
μάχαιραν εθνο; ένα.ντίον ε

θνου; ουτε θέλουσι μάθει πλέ
ον νά πολεμουν ... Διότι πάντες 
οί λαοί θέλουσι περιπατεί ε

κα.στο; έν τψ ονόματι του θεοϋ 
α.ύτου· 'i/μείς δέ θέλομεν περι
πατεί ,έν τψ ονόματι Κυρίου 
του Θεοϋ ήμών είς τον α.1ωνα 
χα.ί έπέκεινα.». 
�Ο,τι κι α.ν πούμε, δσο δύσκG

λ η κι α.ν ε!να.ι ή δδό;, εί'μα.στε 
ά.ποψα.σισμένοι νά. περπα.τήσουμc 
μαζί σέ ολο το μηκο; α.ύτης της 
προτεινομένη; όδeϋ ... 
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'Αρχαία καί νέα Σοφία 

Η ΑΛnΘΕΙΑ εΤ1,-αι δτι εύρίσ�κ:εσα 1 πάντοτε έvωμ·έ.νος 1μ1ε τον 
Κ,ίφιο, α'Νλα τηpέπ:ει ΝΑ ΤΟ ,¼ΑΘΗΣ αύτό. fl�pαv τ,ούτ,οv, δε,v 
ύπό.p:,cει, ΤΙΠΟΤΕ .ΜΛΟ γιια νσ. 1μάθrjς.

'A(rro rτι•ς ΟΥ.ΠΑΝΙΣΑΔ

Σ χε.δαν δλοι. οί ατν.Θ�,01 iμ,πcψouv ν' p;ντέιξοψ σ.τ1ην άιvτι,ξο..
ό11ητα, άιλλα αν θέiλης να δο'<ι1μ,άσης τον )Cαιpακτηρα i.νός άvθpώ
που, δώσ>ε του δίι·,Qiμ,η.

Ή Πiλέοv χτ,v,πητη άντ�ίψο:1σ,η του rιτολιτι1σ1μ1οu ιμα;ς ισιUΙνί,σταται 
στο δτι ιeχομ,ε θ�ρηrτιικως ,μ1έγιστ�ο ισε:6α\σ:μιο σ,1rψ άλήθ�εια, 'Π"<Ju
κιηpύσσιqμε, Και άπrολ:υrη !):VιATrol/\'T)N,J'ία ,YIO: την TllpαKTIIΚT\ ΟΙΟ'!Κ•η;
σ;ή τη.ς. 

Vilhjaιmur StletaJn•son 
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'Εποχή του 'Υδροχόου: 

ΕΠΟΧΉ TOr ΙΔΡΟ OOr, μερία., άλλά ·άδυvατοϋv ά ικσ.θο-
- ε!vα.ι δ τίτλος άρθρου της Φέ- ρ'σουv πότ-ε yίv,ετα.ι ή είσοδος
λιξ Λα.ί-ητον στο περιοδι0ιιό τη' στήv έποχή τοϋ Ίδροχόου, δ ότι 
' ,μφικαvικης Θεοσοψ�κης Έ- τά άστρολογικά. του σύν,rψα. δέv 
τα.�ρί-α.ς. εχουv κα.τα.γρα.ψη μέ ά.κ.ρί6εια.. 

Για.τι ή τόση ξαιψvιοcή ψα.σα- Κωθώς είv.α.ι γνωστόν, ή έκ-
ρία. -rοερί της 'Εποχής τοϋ Ύδρο- λειπτική κι είτα.ι -6έιοαια, 6ρα-
χόου; -έρωτα. ή Φέλιξ Λα.ίητοv δύτα.τα.- 'Κα.ί τό ,σημείον &που 
Πολλοί συγγρα είς μετα,ψυ'J"ιΛων διαισχίζει τόv ίσ μερ γό έκάιστη 
τάισεωγ, ά.χόμη χαί θωσοφ κά άνοιξιν, τήv Έαριγήν Ίσ μερ'-
π-ερ σδι.κά., τι�ίνουν vά, θεωρούν α.v, χιv,είτα.ι •διά μέσου ένός ζω-
τήν <οέποχή» α.ύτή ώ ,.. έξir(η,ση δίου σέ: 2.155 ετη. Πλήρης περι-
τής στροψής τοϋ άνθρώπου πρός ορά συvτελείταιι σέ 25.900 ετη 
πνευψχτικά ένδια.ψέροντα.. περίπου. Είvα.ι ή λεγομέV'Υf «προ-

Άvα.ψέρει περα.ιτέρω οτι ή με- πόρzυσ:ς ίσημψιων». 01 άστρο-
τάι6α.σις άπό τήν μιά άιστρολο- λόγαι τοϋ δυ·η'Κοϋ κ.όσμ,:;υ κά.-
yική έπtοχή σέ άλλη συντελείται ουν τό λάιθος νά μήv π.ροσέχοιη, 
κάιθε 2 .155 ετη κ:α.τά, προσέγγι- κα.τά τήν σύνταξιν των ώρασκο-
σιν, κα.ί μ,ελετ-ητα.ί τοϋ α:ποκρυ- πίων, τήν θw:v των πλανητών 
ψισμ,οϋ δέν θεωροϋγ 13τι είvα.ι -υ- :ν σχέσει πρός τήγ 'Εα.ριvήι Ί-
χα.ίες οί χα.τα.πληκτικές πρόοδοι σημιερίαιν, :rι,στεύοντες δ-ι ή Έ-:ι.-
της έποχης μα ,.., ά.λλά είvα.ι συ- ριvή Ίσημ,ερία εΙvαι πά.vτοτε τό 
vέπεια. τής ·είσόδου στήv έ1vοχή πρώτον σημείον τοϋ Κριοϋ. έvψ 
τοϋ Ί·δροχόου. 'Αλλά οί ά.στρο- εΙwχι 30 ,6α;θ.μ,ούς μακρυά, πιθα.-
λόyαι δια.ψωνοϋν ώς προς τήv ή- 'Ιώς είς τόν άιστερισμό των Ίχθύ-
μερομηνία ένάιρξεως της έποχης ων, ί'σω" όμως χα.ί ,μεταξύ των 
αυτής, τήν δποία.v τοποθετοϋν σέ ά.στέρωv τοϋ Ί,δροχόου. Τvϋτο 
Π'εpίοδο 400 hων ,μεταξύ τοϋ συμβαίνει έπειδή χρησιμοποιοϋ'ι 
19ου α.!ω,1ος καί τοϋ 23ου. Εί- σύστ μα 6α.σιζόμε ον tπί της 
γσ,ι ίκανοί ,;ά, 7tpοσδιορίισου,ν μέ κ ι v ο υ μ έ ν η ς Έα.ρ:νης '!-
δευτερόλεπτα τή1

; 'Εαρινή 'Ιση- σ μ,ψLα.ς καί οχι έπί -ων ά χ ι -
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ν ή τ ω ν  αστερισμών. Παλαιοί 
Ί νδοί ά,στρολόγοι έχρ σιψ;ιπο:οϋ
σαν μέθοδο οαισισμέ,νη έπί τώ·ι -ι..α
θωρισμέvων ά.στειρισ,μών, άv 1:::ξά.p
τητα. από τή·ν 01..ίνηση της νη
κα.ί την προιπόρευση,. "Ενα. rί.λλο 
σημείον άνuκύπτει ά.πό τό έpώ
τημα. γιcι,τί δί1δετα.ι τόση σημα
σία. -στrιν Έα.ρι·νή '[σημερία. ·ι..αί 
&γνοείτα· ή Φθ:νοιπωρινή. Θά μας 
ποϋν δτι ή Έα.ριvr1 'Ισημερία ση
μειώνει την πρώτη ή-μέρα. της 
ά.νοίξεως, τrιν ,άψύπν�ση της ζ,ωης 
γιά. εν-α, νέο θέρος.'Αλλ' αύτό tσχύ
ε,ι •μο,νάχσ, γιά. τό ημισυ τοϋ κό
σμου. Γιά. τά. νότια, πλά-τη, ή Έcι,
ρι•νή Ί,σημε,ρία. σημειών,ε,ι τό τ έ
λ ο ς τοϋ θέρους, δταν -lι ζωή ά
ποσύρετα.ι. Γιά. τούς λαούς έκεί
vους πριίηη -lιμέιρα. της ά.vοίξεως 
εΙ·ναι ή Φθιvοιπωρινή 'Ισημερία. 
Ί'ότ�ε πού ή Έαρ:νή Ίση,:.ι;ερία 
εtσέιρχεται στο ζώδιον τοϋ 'J.δρo
y_ό::.JU κα.ί ή Φθινοπωpινή στο ζώ
διο·ι τοϋ Λέ<1Ψtος. Μήπως τότε 
άρχίζ,ει γιά. τό νότιον ή-μισφαί
ριον, μία ,εποχή τοϋ Λέοντος καί 
άvαιμι γνύετα,ι διά. των τροιπικών 
μέ μιά εποχή τοϋ 'fδροχόου γιά. 
τούς οορείους; Μερικοί ά.στρολό
γοι εΙνα.ι οικτρώς &μcιΑ!είς πάνω 
στά. γεγονότα της γης, τοϋ ήλια.
κοϋ συστήματος καί τίς κινήσεις 
τιί>ν πλα.νητωνι .. . 

Ή Φέλιξ Λaίψο,ν περαιτέρω 
ά.να.ψέpει δτι σέ κάποιο μα,κρι vό 
παιρελθον ή 'Αστρολογία. ·εΙχ,ε έ
ξυψωθη σέ Μυστική Έπι,στήμη, 
ή δποία, μελετοϋσε τή,ν κυκλική 
χί.νη,ση τιί>ν ούρανίων' σωμάτων καί 
πα.ρα.κολου·θοϋσε τίς ά.νιτα.ποκρι
τικές κιvήuε·ις πάνω στίς ψυχικές 
δυγά,μεις πού ,έ:πηρέαζα.ν τόv κό
σμο μας καί τούς άνθρώιπους. Έ-

κείνοι οί ά.στρολόγοι -fισ(lJγ σοψοί. 
'Έκτοτε διμως ή ά.στpολογία έξέ
πε�σε, χαθώ; &vGρωποι cί.σοq,οι, 
ά.vcι,ρμόδ:οι, 1v�λε�μιστα.ί καί κυ
οzρνητα.ι διψcι.λέοι για. Μνα.μη 
iξίωνα.v νά. εtσαχ,Οοϋv στίς Μυ
στηριακέ� Σχολές, διπότ·ε οι διευ
θυvταί των σχολών έκείvωv, στήν 
άιδυvcι,μία τους v' ά.ρvηθοϋv, α.πέ
κpυψαv την ά.λ-ηθιvή γνώση τους 
χαί έδημ.ούργ σαν πλαστές καί 
έvτυπωσ�α..κές Σχολές γιά. vά. έ
ξευμεv·ίσουν τούς ισχυρούς. 'Α
πόρροια των πλα.στώ·ι σχολών εΙ
νaι τά. σημεριv� wωδο - έπιστη
μοvικά. πρ,ογνωστιχά. των λεγομέ
νων &,στpολ6γων,, άψ,αθών κα.τά 
κανόνα. &τόμων. 

rrα �1.Go ε-cη 

το� • }_•οροχόοu 

Στο ϊδιο περιοδικό έ·δημοσιεύ
θη άρθρο τοϋ Ρίτσα.ρδ "Ιλε 
(l.h}e) ύπό τόv τίτλο «Ί'ά. 2160 
χρόνια. μας». Ό τίτλος έκψράζει 
τ-ηγ άποψη δτι κα.vά. τούς νεωτέ
ρους άιστροvόμους τό μήκος τοϋ 
Μεγάλου Άστρικοϋ ;Έ-τ�ους (τοϋ 
&πα.ιτου,μέvου χρόνου γιά. τήν κυ
κλική επιστροφή έvός πλανήτου 

' ,,.. θ' ' ' ) Ι στις ι·οιες εσεις και σχεσεις , ε -
ναι οχι 25.920 ετη (χα,τά, τόv 
Πλqτωvα.) , ά.λλά. μεταξύ 25.413 
χαλ 25.976 ·έτωv. Άλλά. σ..ν λη
φθη ύπ' δψιv δ ά.ρι.θμός τοϋ Πλά
τωνος, θά. π·α.ρα.τηρ-ηθοϋ-ν μJερι
χές γοη"tlωτι·κές «ισυμ,πτώσεις» 
(εΙνα.ι συμπτώσεις;), γιά. την 
ιδιότητα. τοϋ άριθ,μοϋ 25.92.0 χα.ί 
τοϋ έvός δωδεκάτου αύτοϋ, wϋ 
2.160, σιw,δέοντα.ι μέ τόv αριθμό 
9, δ δποίος εχει μυ,στηρια.κή ση
μασία.. Δια.δοχική πρ6σθεσις των 
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ά.ριθ,μιί)ν μ 'χρι Π(Ι,ρ7..γωγη- μονο
ψη ίου, δίδ ι τό < ό 7.,'τό ά,πο
τέλ-σμ7., νχ,ψε χ-:ιί ιιέ τή·ι ά.
Οροισι τ,:,ιJ ·rι iσ:ο-:ι; τοιJ '.\σ ρ:-
χ,:,- " ◄ ,:, -, Ι .9β0 Έ ίσγ; Υ?.ί 

·ή αιθροι σι- το - i3ωοεκά τ,;, 1:'lι;
συνολκή;; 'κτά.σεω;; ο- 'Έτο ;.
2.160. Ό ά.ρ θμος α.'το- δείχν•:
τήν διά.ρκεισ τfι- πορ-ι7.,- &πό
τον Ί\στ:ρισμό τGJV Ίχθ 'ω'ι στον
'ί'δροχόο.

llερα τ 'ρω ό συγγρα.ψcυς έ
γει: 

«Ποιά. ή δια.ψορά. μετα.ξύ Ί
χ θύων χα.ι Τδροχόου , Μα, ά.πό 
τι- π έον χα.ρα.κτηρ:στικές δια
ψορέ- συν· στα.τα.ι στό δτι κα.τά. 
τήν έποχή τοιJ 'fοροχόοu α.να.
πτύσσετα. ή ρε 17.. γιά. τήν σλή-
θε α. χα. τάισις προοωπικώ 
σχ 'σεων τοιJ άνθρω-r.ο με τήν 
δ ότ τα. 'Α υπν'ζεται ή ά.ξ ο
πρέπεια. κα.ι εύγέ ε α. Ί l άν
θρώπ νη σχ 'σις καλ .εργε ίτα.ι 
στό σχήμα. δ δάισχ.α. ος-μα.θ ητή-, 
6χ κ 'ριο;-οπα.δό-. Στην έποχή 
των 'Ιχθύων έπ κp7..το-σε ή δ
μο ογένε α των π'στ ων. Στον 
Τδροχόο 'γκα.θ'στα.τα. δημο
κρα.τία. των ά εξα.ρτήτων κα.ί ε 
λευθέρων ά.τόμω'ι. Ή Ίδροχοι ι.ή 
' δελψότης ε[να.ι δημοrι.p7..,-ιι.η 
ύπο τήν αριστη έν,νο α.. 

"Αλλη χα.ρα.χτηρ στική δια.ψα
ρά. ε[vα: τό α. ο γμ:χ πρό- τήν 
διφεύ ησ καί το rειρωμ7..τισ,μό, 
έν άντ θ 'σει προς τή ά.τοrι.ρu
στά..λλωσι της έποχης των 'Ιχθύ
ων. Το πα.ρον άνικα.ιοποίητο μέ 
τί ,- π�ρα.δοσ ακές θρησχείε- κα.ί 
ή ευ ορία. κιν 'σ0ων πα.γχοσμίου 
άδελψότητο- εΙναι μαρτυρίες Τ
δροχοικη; τάσεως. Κα.ί ειναι μο-

νάχα. μία. ά,τε ής ά.ψετηρία.. Ό 
Τδροχοϊχ.ός α.νθρωπο,. δέν θά. ε 
ψ.ι.ι ά.ποκλειστ rι.ά έντετι:hΎμένο
χ7.,' ιδ-,;,λ,:,γ ι.ά. τεμα.χισμένο-. Δέν 
Θα. -τνα.ι ά. οσιωμένο; σ' εψJ.'Ι α.
ποκ ειστ κο διδάισ-ι.α. ο σέ μία. 
ά.ποκ ειστική ά.τρα.πό. Θά. εδρί
σκη την άλ ήθεια. &που ύπά.ρχ ει 
κα.ί πα.ν οιJ θά. τήν ά.ναζητη. Δέι 
θά. 1Jπ,,:,δ<Ξχετα.ι κr. μμιι:ι. σ.ποψι μέ
Υ ρι; οτ,:,υ ά.ποδει χθη σωστή στό Ι 
ιδιον κcιί α�σθ7..νθη ύποχρεωμέ
vος νά. τήν π στέψη Ένψ δ αν 
θρωπος της έποχl)ς τω 'Ιχθύων 
τεινε νά δμι ή kξ όνόματο μια,. 

ά.κέρδιστης α.ύθεντια,ς, δ Τδρο
χοικος θά. άπα..ντατα.ι συχνά. στού; 
α.ντιθαλά,μους τη; ά6ε αιότητο-. 
Ευτυχώς, ή σ.κέρδιστ η αυθεντία 
δλο tJ. ςεπέψτει σέ σ.νυπο ψια 
'πό τον πα μό της νέα- cποχης. 
Θ' ά.ποδειχθη οτι τό σύνθ-ημtJ. της 
Θεοσοψ κης Έτα.ιρίσ.ς «Ουδε;μία 
θρησκεία ύπ,ερτέρα. της Άλη
θε·7.,;», �ταν εγ,α,ς ψά.ρο- πού i_ 

, , , , θ, , , ψωτι ε το ι ωκεα..νο, κtJ. ω� εμα.-
'Ι α α ι τά. κύμα τα. τη; μισαλλο
δοξ 'α.;. 

Ό συγγρχ εύς ά.νχμένει δτ: 
στη έα 'Εποχή ή Θεοσοψική Έ-
α.ρία θά: πα ξη σ μαντικό ρόλο. 

Κι ιήσε ; χχί όργ,χ,νώσεις μονο
δ ά..στα..τc:;; είν7..ι σημώδια. της έ
ποχης πού ψεύγει. Ό κόσμο:;; θά 
τεί η προ; τούς κήπου;, μέ πολ-
ά α.γθη χα. ποικίλους καρπούς. 

Τά. 2.160 ετ-η άπο της 'Εποχή; 
τοιJ 'Υδροχόου θά. εΙναι ετ-η Προό
δου και ' λήθεια;. 

Τερμσ.""Cίζετσ.ι 

ή Κά.i,.ι • γιοuγ�σ.; 

�ϊΣΧΕΤΙΣΜΟΣ τη; !7.17..Ιιενι:J-
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μένης (η κα.ί άρξα.:ιένης) 'Επο
χής του 'Υδροχόου μέ τήν λη
ξι της Έποχης της Κά.λι (Ίν
cικης θεα.ς της έχf\ρ\ι(,ότητcς κα.ί 
των δεινών του ά.VΙθpώπου, άλ
λως καλουμένης Δουρy,ά, . = δυσ
πρόσιτης) ύπεστηρίχθη σέ ερώ
τησι προς τήν· Θεοσοφική 'Ε
ταιρία της 'Αyyλιία.ς. Στο περι
οδικό της εδωσε άπάν,τηση δ δό
κτωρ Κορόνα. Τριού (Tιrew) . Ή 
εριότησις είχε ώς έξf)ς: Στην 
«Μυστική Δι·δασκα,λία.,» τf)ς Μπλα,-

. 6ά.τσκυ άνα,,ψέρεται δτι ή 'Εποχή 
τf)ς Κάλι (Κά.λι - Γιούγκα) θα. 
δια.ρκοϋσε 432 χιλιάδες ετη. Καί 
Θά,ν ληψθη ύπ' οφυν, δτι το ξε
κίνημά. της τοποθ,ετείται κατά. τον 
θά.να.το του Κρίσνα, το ετος 3102 
π.Χ., άπομένει νά. lια,νυθη με
yά.λ η διάρκεια,. Πως διμως μ:ψι
κοί συyyρα.ψείς, δπως δ Ροϋντολφ 
Στά.ϊνερ καί δ Ρενέ Γκ:ενόν,, ύπο
στηρίζουv, δτι ή Κά..λι - Γιούγ:κα 
θ•ά, εχη διά..ρκεια, μόνον 5000 ε
τών, άρα. θά. τερμα.τισθη μέ τον 
ψέχοντα, αίώνα; 

Ή άπάντη.σις ήταν: δ σ.ιριιθμος 
των 432 .000 ετών της Μπλα.-
6ά..τσκυ εtναι σωσιτός. 'Αλ
λά, ή συγyρα,ψεύς της ,�Μυστικής 
Διδασ--ι<ιαλίάς» εγρα.ψ,ε επίσης πε
ρί «κύκλων» της Κάλι - Γιούγκα.,, 
ε"ι(,αιστος των δπο(ων ύποδια.ιρεί
ται σε «ύπο-κύκλους». 'Ακόμη, 
εyρα,ψε οτι δ συ·νολικός άpιθμος 
των 432.000 ετών πρέπει νά. 
κα.τανφηθη στίς δ:ιάιφορες «Φυ
λές». Κα.ί κατά, τον δόκτ,ορα, 
Τριού, ,εκ της συνολικής διαρ
κείας της Κάλι - Γιούγκα. άναλο
γοϋν περ'ίπου 43.000 ετη, yιά. την 
5η, Ρίζα. - Φυλή, .άλλα. δ κύκλος 
α.ύτός ύποδια.ιpείτα,ι ,σε ύπο - κύ-

κλους ,δια.ρκείας 5.000 ετών ε

χοοστος. 'Ένας τέτοιος ύarοο�κύκλος, 
πού άρχισε τ.ό 3.102 π.Χ. θά. ε
πρεπε νά, λήξη arοερί τό 1897. 

Ή Μπλ<ΧJ6ά.τσκυ εγραψε στο 
«θεοοοψικόν Γλωσσάριον» (εκ
δοσις 1892) , οτι δ ύπο - κύκλος 
θά. εκλεινε το 1897 κα.ί δτι, ο

πως συμ6α.ίνει περί το τέλιας έ
κάJστοι; κύχλου, θα. ωημιειώνετο 
εξα.ρσις της Έπ,ι,στήμης καί άλμια,� 
τώδης :επ�ο.ρα.σις είς τήγ ά.ποκά
λυψι των μυστικών της Φύσεως . 
Συγχεχριμένιως 1ψοέ6λεψε δτι 
«.θά, ά.νηγείρετο σο6αιρώς δ πέ
πλος της Φύ01εως κα,ί ή ύλιστική 
έπι,στήμη Gά. υφίστα.το δεινόν 
πληγμα.». 

Είναι άξιοσημ,εί,ωτον, πα,ρατη
ρεί δ δόκτωρ Τριού, δ:�ι · εκείνην 
α.κρι6ως την περίο'δο εyινe ή α.
να.κ.ά.λυψις του Ραδίου (τό 1898, 
άπό το ζεϋγος Κιουρί, στο Πα
ρίσι). - Ή Βρεταννική Έγχυκλο
πα.ιδεία, εχ ει περιγράψει κοοτά. 
τρόπον εξα.φετικό το στοιχετον 
αύτο καt τά. παράγωγα. της ρα� 
διενερyοϋ �ποσυνθοοεώς του. 'Έ
να άπο α.ύ·τ&., τό ,μόριον α. λ φ α 
έξέρχετα.ι άπό το κέντpο,ν ένός 
άτόμ,ου τ()υ ρωδίου, μέ τα.χύτητα.
περίπου 10.000 μιλίων στο δευ
τ�ρόλειπτο. Το Ηαψρότερο μόριον 
� η ;t α,, πού εr�ι ήλεχτρόνιον, 
εχει τ<J.χύτητα. κ.UΙμα�νομένη &.πό 
50.000 έως 18&.000 μίλια, στο 
δευτερόλεπτο. Ή ταχύτης τοϋ φω
τός ε!ν,α.ι 186.000 μίλια. τό δευ
-cε;ρόλεπτο. 

Ή ερωνα. . της ρα..δι,ενερyοϋ ά
ποσυνθέσεως κα.ι ή μελέτη των 
διοοφόρων τύπων α.κτινοοαλία,ς 
&.πό τό ράδιο κα..ί άλλα άτομα, ώ
δή,yησέ στήv άνά.πτυξη νεωτέ-
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ρων ά.π6ψεων γιά. τήν δομή της 
ϋλ-ης. Ή ά.ντίληψις τοϋ 19ου α.ί
ωνος περί τοϋ ά.τ6μου σάν «μπί
λιας τοϋ μπιλιάρδου» έγκα.τελεί
ψθη κα.ί ά.ντικα.τ_,στά,θη ά.πό τήν 
σύγχρονη έπ�στήμη της ά.τομι
κης φυσιχης_ Τά. α.το.μα, σήμερα. 
θεωροϋντα.ι ώς έκφρά.σεις ένερ
γεία.ς &,,;α.ριθμή-αων ύπο-&.τομικων 
μορίων, πρωτ;?νίων, ούδετερονίων, 
ήλ•εχτρονίωγ κλπ. Οί σύγχρονες 
ανακαλύψεις ύπηρξα.ν σημαντι
κές ά..πό φιλοσοψιχης ά.π6ψεως, 
διότι εδωσα.ν 6α.ρύτψα. σέ 6ε6αι
ι�::rεις της «Μυστικης Δι,ΟΟΟ'Κα.
λίας», οπως ή προανα.ψερθείσα., 
καί ,έ,μείωσα.ν τήν υλιστική περί 
τοϋ κόσμου α.ντίληψι. 

ΧΙJ.ρ:t..�-cηρισμn� 

"Cώ� 'Ε,-:οχω� 

«Π \ΙΔΙ ΤΗ .... f ΔΡΟΧΟ·Ι·-
ΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» είναι δ τίτλος 
άρθρου, πού eδημο::r.εύθη στο έ
πίση;μο -r:εριοδ: κό της πα.j,ι.οσμί
ου θεοσοφ:κη; Έαιρία.ς (Th 
Theιooophist, Adyar, τεϋχο- Αύ
γούστ;ου 1977), α.πό τό·ι «'Αδελ
ψό Τζώι», χωρίς άλλα. στοιχεία. 
τα.ότότητο;, μέ τή; πρόσθετη εν
δειξη δτι ήταν δμιλ'α. πού εγινε, 
τον 'Ιούλιο 1976, στο ,,Κέν-:ρον 
Θεοσοψικων Μελετών κα.ί 'Ερευ
νών». 

' ζ "  ' " δ� 
' 

'r πεστηρι Ε οτι η Εισο ος cτη ι 
έποχή τοϋ 'fδροχόου, εyι'Ιε κα::ά. 
τήν στροφή τοϋ 19ου α.ίωνος πρός 
τόγ 20όν. 'Ήδη πψιοϋμε τήν 
περ�οδο ,η; α. ύ γ η ς τη; 'rδρο
χο. κης &ποχης. 

Μερικά. ά.ποσπάισμα.τα. της όμι
λία.ς: 

«Ή προηγηθείσα. 'Εποχή ,ώ 11 
'Ιχθύων έκυρια.ρχείτο α.πο το 
στο.χείον της θα.λά.σση;, γε·ιικώ
τερα. τό ύδά.τι•ιο·ι στοιχείον. α.
ρα.χτηριστι.κά, σήμα.τα. των εύρω
πχικών έθιων ήσα.ι οί Μ:γά.λε; 
'Αρμ.ά,δες κα.ί ·ή έξερ1aύ·ιφις της 
γης ά.πό θαλάσσης. Στήι ά.κμή 
της έποχης ά.νεψά ιη ή ά.τ:μομηχα.
νή, χρησιμοπ ιοϋοα. το νερό ώ; 
πρώτην δλψ. Κα.τά. τή'Ι έποχή 
τοϋ 'rδροχό-;υ επικρατεί τό δμι
χλωδες στοιχείον π-:ιύ κα.ταλι;ιμ-
6άνει τό χώρο μ,ε,α.ξύ τG>ν ούp?.
νίω'Ι σωμάτων, οηλ. τό•ι ά.έρα. 
' νε6α.ίν,ψΕ ά.π6 τό ιερό στον ά.
έρα. κ-χί ψθάινομε στή σφ:;,ίρα. έ
πιρροης των έν,εργεια.κων κυμά.
τωγ ύψηλης συχνότ τος_ ύτή 
�οωσε ρο,πή στή σειρά. τω'ι έφευ
ρέισεων τeιϋ τρέχοντος α.ίωνος. ΊΙ 
&.ψομηχα.νή μετα.6άλλε α.ι σέ μη
χα.νή iσωτεριχης κα..ύ::rεω;. Τά. 
πρώτα. 6f1μr,ι,τα.. εγ.να.ν μέ τίς δι-χ
στημιχές πτήσεις. Το -:ηλέφωνο 
έπροχώpη':1Ε στο ρα..δι6ψω'Ιο, πρ6; 
το ρα.ηχρ κα.ί τήγ τηλε6ρΙJ.ση. 
'Απ6 τί; έμ6ολοψόpες μηχα. ιέ; 
έφθ±σα..μΞ στί; πυρ-χυλοκί·ιητε:. 

'Επί τοϋ ά. ιθρω-πι,(;τ: χου πεδ:
ου, ή iπιρροή τοϋ 'fδροy_όου 
πα.ρα.τηρείτα.: στήν κί'Ι"φι iπό 
τό'Ι ΗJι:χ:σμό, τον .δι:;'yματισμό 
χα..ί -όν iτομικισμό της έπο-zη; 
τω; 'Ιχθύων, προς τά χ-χρ-ι:ι.τη
ρ�::rτLκά σημά.σια. τοϋ 'Υδροχόου, 
πού εί'Ιαt ή ά.δελψότης, ή κοινό
,ης, ή συνεργα.σία., το tνωτ:κό 
δρα..μα.. 'Έτσι οί πράξε:; πειp-χ
τεία.; των ί.σχυρων έθνω'ι έπί 
τώv ±δυνάτωv έ.μ,πριά.Gιθψ:;α.ν μέ 
τό•ι σχημα.τισμό πρώτα τη:: Κοι
νωνία.; των Έθνων κ-χί επει τα. 
τοϋ Όρyα.γισμοϋ Ή?ωμένω·ι Έ-



22 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

θ•,ιίιν. 01 θρησκευτικοί πόλεμοι 
του παρελ<θόντος παραιμ,ερίσθηκαν 
άπό τόy Ηρησκ·ευτικόν οίκουμεν:-
01μόν κα.ί τόν ,μεταξύ τών θρη
σκειών δ:ά.λογο. 

Ή Μαντάμ Μπλα16ά.τσκυ όπηρ
ξε κηρυξ τών επερχομένω,ν μετα
βολών. Μας eδωσε τό διά.γρα..μ
μα του ένω'tικου δρά.μα.τος κα.ί έ
χα.ρτογρά.φησε την άτραπό προς 
- \ "t: \ - , Τ .ην ε,,ω:ερ:χη πειρα, που εινα..: 
πηγή δλ,ων τών θρη,σκειιί>•ι. 'Έ
a�ε δρμή στην ιδέα. της πα.γ
'ΚJ?σμίου ά ·δελφότ-qτος. Έπροχά.
λεσε -ού; επ:στήμονες με τί: ά
παρχαιωμένες ά·ιτιλήψεις •/ αιντι
κρύσουν τόν κόσμο σά.ν άπό τό 
, , !:: , 'Εζ, εσωτερικο υιαστημα.. ητησ·ε 
δυναμική άλλα.γη .στίς άπόψε:ς 
τών •επιστημόνων, θρ,η,σκευτιχών 
καί κοινωνικών α·ιαμορψω'tών, 
τώ•� πολιτικών άν.δρών καί τών 
ά•1θρώπων ·του λα.ου. 

Ύ πηρξαν χαί άλλο: οί δποίο,ι 
έ6,ήθη-σα.ν στή·ι γεψύρωση του 
·ι.ενου μεταξύ Ίχ<θύω·ι κα.ί 'ϊ
δροχόου. Ό Βι6εκα.νά.ντα εδωσε
εκψρα,σ: στό ένωτι χό δρα.μα. κσ.ί
μετέδωσε τό ί,ο:ο χά.λεσμα ά.δελ
φότη"Όος χσ.ί συνεργσ.σία.;, πού
6ασίζετα.ι στην 6οοθειά. γνύ">σι της

ιώνιας 'Αλήθειας. Ό Μά.ξ Μύλ
λερ, εκα:με προσιτή στην 'Αγ
γλία την λογοτεχyία της '\να
τολης. Ό 'Αϊνστιά.ίν, ·με την θεω
ρία της Σχ,ετ:κότητος, ¾κλυδών�
σε την λέμβο τών επιστημόνων 
εκείνων πού έξακολουθοϋσα.ν νά 
λ:κνίζωνται στον πομπώδη όλ:
σμό. Ό Κά,,ρλ Γιούγκ μας εδω
σε κλασικό παρά-δειγμα της με
τα6α.τ:r1.ης ποpΘία..ς άπό τούς 'Ι
χθείς ,στόγ 'ϊδροχόο. Έξεκίνη
σε ώς μα.1θητής τοϋ Φρόυδ, με 

ΑΛΜΠΕΡΤ Α'Ι·ΝΣΤΑ·Ι· 
«Έ-tΑu8ώνισε την λέμβο των ύλιστώνη 

άντίληψη •ματεριαλι1στική κα.ί έγ
κόσμια. γιά. την ά.νθpώπινη φύ,σι. 
'Α να.πτυσσόμενος -κ,αί περνώντας 
σ,πό μελc-cες κα.ί πείρα, εγινε ά.
ριστουργηματικός όποστηρικτr1ς 
της , άτρα.-rοου», με ά.ψετηρία :ήν 
πα.ρα.δοcισ;κή σοψία. 'Όλως προσ-

, , , θ .,, � , ψατως εση,μειω η ,1 α.-κ,ρως εκ-
πληκτ:κή σ-ροφή της Ρωμ�χ:ο
χα.θολικi); Έκκλφία.; προς την 
Ύοροχοϊκή επιρροή. Θά. ελεγε 
κανείς μσ,λιστα, δ:: ή Έκκλ ησία 
της Ρώμης, εγινε ήγέτης στό πε
δίον · αύτeι. ΈΗέισπ:σε -όν διά.λο
γο μεταξύ θρησκειών κσ.ί εντός 
του Χριcτιανισμου .μετα.ςύ τώ·ι 
'Εκκλησ:ών του. Τρο,μερή εμ,φσ..σι; 
εδόθη στην χοινωνικr1 δικαιοσύ
νη, ή δποία. ά:ποτελεί πρακτική 
έφα.ρμογrι της ά.δελψότηvος. Πα
λσ.ιότ,ψχ ή Έκ.χλ ησία διεκ.δι
χουσε τό μονοπιί>λιο τη; &λ +ιθειας 
χσ..ί έθεωρουσε κοοθέναν εξω ά.πό 
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i οιχά. τη,.. δρ ι:ι.. (J)" ά,μι:ι..ρ ω ον
χα.τα.ο χα, ιμ 'iOli εlς ι:ι..lωνί'l.V κ6-
λαισ ν. Τώρ'J. ή θέσις r:.,ij Βι:ι..τι
-<.'1.νου είΨ:ι.ι Ott Ο υ γιον Π νεύ
μα. μπορ�- να 'κ,οη ώ ετ,;,ι,ι 15πο 
θ' ε χα.t δ ι έντό; ο�ιχσδήποτ,. 

θρ σκείι:ι..� δύνα .τ-zt vά, έκδr1λω0η 
α. ηθινή άyι6 η;, ά.κό η δε y_Λ 
ά.yνωστ -<.ιστα.ί ·η α,θεοι μπορ - 'ία, 
ε Ύα,ι άνθρωποι κι:ι.. η; πίσ εω;; 
χ,χί ύποδε yμσ ιχ7j;; δια.γωy~ ;; 

Σ, 'θ , , - ,v ε χα ε χρ -:ρη y νια τη; ι',κ-
χ σίας, σημειώvετα. ιά, σ 
πν,σς τ7· π ωτσρχιχη; έννοία,;; 
της έξεως J α,θ,ο χός, πο' έσ ή
μα, νε π:χy οσμιότη α, κα.ί οχι &
πο-<.λεtσμόν 

Ή α.υστ ρή δομή της χο�νω
νίας κα.ί της Έκχλησ'α. ,.. των π:
ρα.σμέ ωι 100 έ.των εχε τώρ:χ χα. 
τα.ρρεύσει κα.' τ::λεί έν δια,λ 'σει 
Ή θ ':,ις ά.πομονώσεω; δια 6;Jω'i 
έθνων έξcπiρα ε το χορύ-:ρω -χ 
τη; χα.' τώρα, ά., , έ έξα,.ίρεσ η 
χώρε; 'π'ό ανά.πτυ�t' ή κρ:χυyή 
γtά έθνt-<.ισμό ανή-<.ε: στο πα,ρ::λ
θ6ν Ή νη:ιιω ικη θ'σι; δ: ,ό
ρων θρ σκε τι -<.ίiη πα.ρα.δόσεων 
cί ια. ά.π .ρχ 1, ένη χαί ή ε•ι:ρ
Υ- α. πο' έσπχτ:χλα,ο ια ±: :;,•-
6:χ.'χ ;1α.τ�δίκ .ιετ::στρ-iψη σε 
,<.ijι α συ ιcργχσί:χ; α.ί είλ:χpt'iij 
προσπώθ::χ ιιχ:α.νοήσεω· Ή δt:x
C''t''lύpωσ::: ων πολ•τισ ώ'ί εγ νε 
δ κ:χ.νώ ι σ ερα. τ,χρ&_ ή έ :χ' -

'Η , ξ' , , ρεσι-. συνε.ρyχσ α. _ τα υ α.το-
μων, ίδρ ά.τωι, ορy:ινώσ:ων κα.ί 
εθνω i αν,χr' εί οραδιίω; O'i δρό
ι� -r:η;, ό δπο!ο; δΟηγΞ- σ ή'Ι 
Πα. κόσι •ο 'λδε C?ότ'Υjt'Χ 

'Η μ:-αλλα ή τ~,ι δο• ω·ι ::τ
να πα.ντου αισθητή Στήν Ίν
δ'α ο yovε-;; σι..α./fηλ' _οντσ.. από 
τήν Δυτ χή ήθιχή χχλαρότ τα, 

πο' ε 'σ" αλλει με τ+
ι
'ι 

εvδυμι:ι,σί,;, το ,<.Ο ,ιό-
-1μο - . : rι ·ι Δ · σt, ·rι ά.θ-:.ι. ιόy-
χα διδάσκετω ά.•ιτί η; πα :ιια. ,.. 

yυι ΨJ.σ •χ·η;; και δ Δι-zλοy σ 1.0;; 
0�,z3ΙQΕτ7,� ε .,

p στα. ι-Π πα \αιά. 
α 'θε·ι:ί:χ τω·ι Έχ-<.λησιίi)ν θ? μ
ι 7..τί ε::ι: 'Υ"J.ί γίνεται χ.' 'ίων δ 
Jη-<.pψ•.σμό;;.

Δι:1..1 '>Ρ ώ·ι:: .1.ι 6r θ• ηοο•ι ε•ι:ι -
ν Ό; ' ο; 1·ιθ, ωπο , το~ 'rορο
y_οιχο~ α.νΒρώπο 

1 pι-.;ιΥ.η 
γ�� �ην Θ. Ε. 

' 
,_ 

�.ν-cι ρα.σι� 
'Ο f' , , , 01 l η η· σΊσ.., εpε α.ι σyε-

' ΙιiJς 0•7 μ:ιιpώ 1i στις σύγχρο
νε;; έκ.i3ηλι:)σεtς τη; νεο α.ί7..; έ
κείν η; ή όποίσ.. ρεπε: στά, χε
οΞλtκά ,χ6ρ,α.» η χη lΧCl, προ -
6'1t:x, ιί)- ±-<.δη) ώ::;ει;; τ·η; έπ-:ιyη; 
του 'rδ σχόο!.!, πο' 6οηθο~ν ::;,ΙJ·ι 
δ:z(::;ουση στό·ι πέρα,ν τη· συνε• 
ο ή εω;; χιίψο. .lέν π:ι.. :ι, εί ει 
'ii το·ιίση τίς ρο::ιδοποt·/ρε:;; των 
κα.τόχω'i η� yνώσ::ω;; ένα.ν ίον 
:{�ιj .. α; Ξ ι ι.Ξ�pία.;, �ο' την 

f'J..

p:;,,t ')( . ..,o'J'i με π::ρπά.τημ:ι στήν 
ι.'ι1η τc5 ξυρα..,:σ~. Έξ α.λ)ο, 
7:1/Ξί σι.ληρή ι.ρ:τι,<.' ε'ισντίον 
-71;; Θεωοψικη::; Έτ'lιρ'α.ς. ' νή-
-<.::t λέγει, σ' α.λ '>'i α.1ωνα Δέν
μπορε'ί / α.ποδώση το προσδοι..ώ-

ενο ι ε. γο·ι, δ ότ « i:ν ορy:ινώ
ι:α: ή α.yά.π » σπλ, τή·ι «' ρ,;,ι,
φ::t κp'l:'-:.ι.» Κα' θ' ά,λ- θεύση το 
-:;ι:;όj Ί-φ,υ ,,if.σο·ιτα.• ι πpω-r,: (
'j f.'J.:o:». 

Συ,ισρ'ψψαί -:ου περ:οδ(ι..ο~ 
τ ; Θ::σσοψ: ι η;; Έτ-,.• ρίcις έ
σπευσα.•� νά, .1 -<.ψpά:.-;υ i τήν δ:α.-
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φωνία τους σ' αυτές τίς άπό
ψεις. 

Αυτό πού ό <ί,&Jδελφός Τζώv» 
άπόκαλεί «γραφε-ιοχρα;τία» της 
Θεοσοφικης Έτα:φίας -λέγε,ι ε

να.ς έπιστολογρά,φος- εΙv-α: ή δρ
γάvωσις ή δποία ύπηρέτησε τήv 
Έταφία καί τής έξησφάλισε ε

νr1,ν α.ίωvα ζωης, C'tήv δ:ά..ρχεια 
του όποίου έδ[δαιξε καί έφώ.τισε. 
Είναι άλ-ήGεια δτι ή Θεοσο,φι.κή 
Έταιιρία δέv προσελκύει μσ.ζες 
ανθρώπων καί δή v·έωv στήv έ
ποχή μας, άλλα δέν έπ:τρέπετ·αι 
vά. τό έπ:ιδιώξη μέ θυσία των άρ
χων της. Πολλοί σημερ:νοί γέι,ι 
&.ναζ ητουν «λακτί.σμα,τα». Έπι
θυ:μουv κάτι τό μαγικό, μαύρη 

μαγεία ίσως, γρήγορα &.ποτελέ- . 
σματα_ 'F.μιείς δέv τά. ύποσχόμε
θα, οϋτε ενθαρρύναμε τα. ψυχε
δελικά. φάιρμ.ακα για. προοκαιρη 
«ύ.περκόσμια» ε.μπειρία χα.ί κα
τάλ ηςη τό ψυχ�κό 6α.ράθρωμα. 
Τουναντίον, ζητοϋμε· θυσίες κα..ί 
σκληρή .tργαισία.. Προσφέρομιε ά
δελψ:κή αγάπη. θα ειπρεπε νά. 
6οηθήσωμε αυτή τή νεολαία, αλ
λά δέv τούς θέλομιε στίς γροομμές 
μας -πάντως τούς άγαιπουμε 8-
λους. 'Όοο για. τήν οργάνωση 
τήv ίδια, αν πράγματι ε!ναι ά
χρφτη, θά. επρεπ,ε νά. κα.τεοαφι
σθij, άλλα τό εργοv της κατεδα
φί,σεως είναι εύκολο, δύσκολο 
είναι τό χτίσιμο. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑ Υ ΛΕΑ 

ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΉΡΙΟ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Μια φωνή 

νΑλλη φωvη 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωvη 

Αλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

Φωvη τοίi οαθ:>uς 

'Αλλη φωvη τοίi οάθοuς 

Αλλη φωνή 

�Αλλη φωνή 

�Αλλη φωνή 

�Αλλη φωνή 

νΑλλη φωvη 

Στειλαμε άyyελιαφοροuς για να φωναξοuμε 
άνθρώποuς, να yψίσοuμε τις αίθουσες των 
διαλέξεων 

Στείλαμε ε!δικοuς άyyελιαφόροuς και μας 
άποκριθηκαv πώς δεν ίrπάρχοuv πια ποu
θενα πραγματικοί άκροατές 

Γιατι όλοι οί ρήτορες είχανε κατασταλάξει 
τ' αύτιά των αλλωv με το ψέμα σαν άλή
θε ια να γεμίζουν 

Ποίi εΤvαι λοιποv οί πραγματικοί άκροατές, 

Ποίi εΤvαι λοιποv οί πραyματικο1 ρήτορες, 

Ποίi εΤvαι οί ρήτορες της άλήθειας, έκείvηc 
της άληθειας 

Πάντοτε τώρα θα μιλάτε σ' άδειανα καθι
σματα, κι' ας εΤvαι κι' αύτα yεματα 

Βαρεθήκαμε τη βιτρίνα των δοyματωv 

Δε θελοuμε πια δόγματα, δε θελοuμε δεν 
πιστεuοuμε στα διάφορα τα δόγματα 

Γεμισαμε με δόγματα, με 
δόγματα' 

δόγματα με 

0 ι άνθρωποι δεν εχουv καμιά χαρα y ια vά 
'ναι ζεστοί, yιά να 'χουν μια ζεστη καρ
διά 

Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια στην ύπο
ταyή 

Δεν παραδεχονται τους σημερινους αρχοv
τες, τους ,κενους η τοίις ψεuδεις. 
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μΑλλη, φωνή 

Άλλη φωνή 

μΑλλη φωνή 

Φωνή τού βαθ _ υς 

Φωνή τού βάθους 

1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

Δεν ύπάρχουν πραγματικοί άκροατές, δεν ύ 
πάρχουν πραΎ'ματικοi ρήτορες. 

Φορούμε λοιπόν την άκροαματική φορεσιά μας 
καi πη1yαίνουμε να κάνουμε τα καθίσματα 
των διαλέξεων ή-ιό •κενά 

Σα να βρισκόμαστε μέσα σέ φυλακή καi 
κάποτε ίσως ακούμε τούς ξεχασμένους 
χτύπους της ψυχης μας σ' ενα άλφάβητο, 
πού καποτε τό ξέραμε καi τώρα τό εχcυ
με λησμονήσει άπό καιρό. Τώρα δεν μπο
ρούμε ν' άκούσουμε τούς χτύπου; της 
ψυχης μας, για να σπάσουμε τό συνω
στισμό της έρημιδ:ς μας, των τειχών τα 
δυνατά, τ' αφθονα, τα πλούσια τ άθροί
σματα 

Τα καθισματα, λοιπόν, δλα τα καθίσματα 
των διαλέξεων ειναι κενα πολύ κενα κι' 
ας δειχνονται κοσμικα καi yεματα καi κομ
ψα, σύμφωνα με την κομψή επιδειξη των 
λέξεων πού φτερουγίζουν άπό τα χείλη 
των μάταιων ρητόρων. 

Στην πραyματικότ;,τα, λοιπόν, δ�ν εχοι.ψε 
κανένα να καλέσουμε, δεν εχουμε πραγμα
τικούς άκροατές, δεν εχουμε πραγματι
κούς ρήτορες, παρα μόνο την μεγάλην 
'Ηχώ της έρη,μ ιδ:ς μας! 

Χωρίς διαμαρτυρία 
'

καμια 

�Ηταν καλα περιτυλιγμένη στα χρυσα καi τα πορφυρα τους ιερατεία, 
τότε δλοι έκείνοι οί μεγάλοι μας κύριοι άντιπρόσωποι τού Θεού 
πάνω στη Γη κι' οί κυβε,ρνητες συνιστοί,σανε με τα σχολεία, 
με τίς έφημερίδες τους καί τα ραδιόφωνα, 
να μήν άνησυχοuμε σκεπασμένοι με τον πιστό Χριστιανισμό μας 
Καλα κοιμόμασταν στα ,κρε66άτια μας έμείς οί πολιτισμένοι λαοι 

της Εύρώπης, 
γιατί δεν ξέραμε ο<αλα δεν εφτανε καλα στ' αύτιά μας, 
πώς με μια ψυχρή διαταγή σφάζονταν σειρές 6λόκληρες μεγαλες 

'ΛρμεJνίων, 
ξυπνη,μένων μόλις άπό τον ύπνο τους, αντρες και γυναίκες και παι-

δια μικρά, 
παιδια της άγκαλιδ:ς και παιδια της μήτρας, ολόκληρες 
ατέλειωτες σειρές άπό ενα καi μισό έ.κατομμύριο άνθρώπους, 
σέ σειρές άτέλειωτες, τελειωμένες μόνο στους σκο1'εινοί.ις τοιχους 

της σφαγης τους. 
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Ειμασταv πάλι καλ' vτuμέvοι μέ τό Χριοτιαvισμό μας, 
δταv έκατομμuρια - εκατομμύρια στοιοά οvταv σε σ:οϊοες 
πρόσφυγες, έξόριστοι άπο τiς πατρίδες τοuς, μέσα σε σκοτεινα 6α-

γονια μέ τiς γuvαϊκες καi τά παιδιά κ i τούς άντρες, 
τρομαγμένα σώματα της πείνας, τρομαγμf..vες οί καρδιές rιά την 

εγκατάλειψη τοuς_ 
γιά την άπώλεια κάθε προσδοκίας κ ι πατρίδας 
για vά σέρνονται σά ζώα φοοισμεvα 

στους θαλάμ uς τών άερίωv καi τά άχορταγα κρεματόρια 
Κι' έμεϊς άκίνητοι, χωρίς διαμαρτuρι , 6 r:εϊς, χωμένοι όλόκληροι 

μέσα στον 6αρu, τον προχωρημένο τ' ν Χριστιανισμό μας ι 

Κλεψύδρα 

Σα vά 'ναι η Γη εvα πελώριο Δικαστήριο μέ χι ιάδες δικ στές άο
ρατοuς κρuμμένοuς πισω άπο τα δέντρα καi τα δάση, 

μεσα στους σuvωστισμοuς τώv πόλεων μέσα στην κραuγη των γλά
οωv και της θάλασσας, 

σα vά •�αι ένα πελώριο Δικαστηριοv ή Γη 
με τις κλεψύδρες ετοιμες, γιά vά γεμίζουν και v άδειάζοuv με τις 

απολογίες μας, 

ζουν 

Κι' έμεϊς vά 'μαστε άvuπερασπιστοι, κατατρομαγμένοι 
οαv τοu άνθρώποuς του Κάφκα νά ζητουμεv, δπως αύτό , 
τοuς κατάλλnλοuς σuvηγορους να μας ,jπ;ρασπίσοuv, 
vα σχηματίσουν εvα φράγμα μπροστά στα κατηγορ τήρια 
τα rτολuάριθμα των σ.λλωv vά κάνουμε ένα τοϊχ v 
άπο σuvηγόροuς άδιαπίραστο, ώστε vά μηv άφήvεται 
κανένα κεvο και είσχωpοί)v μr. το σκοτάδι τοuς 
οί τυφλοπόντικες και τη ύπεράσπιση των σuvηγόρωv μας γκρ μί-

Ώ vα 'χοuμεv εvα φρούριο άπο συνηγόρους άρμόδιοuς κι' εμπει
ροuς μέσα στον ορισμ vo χι::ό ο της κλεψυδρας 

για άσκουμε την ύπι:.ράσπιση μα καi την άπολογί μα vά έπι-
τε ουμε, 

οταv μας ρωτο'vε, γιατί πvίξατε και δε σ�_κωσατε τούς ναυα
γούς μας στη Ναuμασία τών 'Αργινουσών, 

γιατί άφήσατε νά γεμίση με χ• ιάδες έ ληνικα σφαγμένα σωμα,α 
ικεϊνος ό Σαγγάριος 

και στο μάκρος τώv ι ιομέτρων τη 'Ασίας εvας άπαθης ηλιος 
Αύτοκράτορας 

κατα μηκος χιλιομέτρων πο ών, 
τα όστα των νέων έκείvων Έλλήνων, 
σαν απλωμένες σταφίδες να στεyνώvοuν"' και να γ•Jα ίζοuv, 

ΣΑΡΑ ΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

«ΤΑ ΒΝΜΑΤΑ ΤΝΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» 

Τόμος Α' 

'Από τήν Προϊστορία 

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τόμος Β'. 

· Από τήν ·Αναγέννηση

ώς τούς σημερινούς

Α' Τόμος δρχ. 100 

Β' Τόμος )) 120 
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J. J. van der Leeuw 

ΘΕΟΙ ΣΕ Ε ΟΡΙΑ 

Έλληvικη άπόδοση (Κ .Ν .Μ .) 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Α'. 

ΦΙΕΡΩΣ Η 

Στον Διaάσκαλόν μου 

Charles W. Leadbeater, 
πρδς τον δποίον ή όιpειλή 

μου c!ναι άνυπολόγιστη. 

Τό δράμα τnς έξόριστnς ψυχnς 

Ή 'Ατραπός τού 'Αποκρυφισμού ό ομάJζεται συχνά και 'Ατρα
πός τού Πόνου. έν ύπάρχει λόγος νά η1ν όνομά ωμε 'Ατραπό τού 
Πόνου και δχι 'Ατραπό της Χαρας. "Ο,τι εlναι πόνος γιά την 
κατώτερή ιμας φύση, εlναι χαρά γιά τόν ,άνώτερο έ.αυτό μας. 'Από 
την ωοο,ψη, άπό την δποίn δλέποf.Ιiε τά πράγμα.τα, έ,ξα:ρτiim.ι κα:rά 
πόσον ή πείρα μας είναιι χαρωπή η θλ�δερή. Ό αιμεσος σκοπός έπά
νω σn1ν 'Ατραπό τού ' ποκρυφισιμοίί εl αι ή πραγματοποίηση της 
ένώσεως τού .κατωτέρου και τού α ωτέρου έαυτοίί. Ή ενωση αυτή 
πραγματοποιεί.τσJι κατά την πρώτη ώτό τις Μεγάλες Μυήσεις. ' πό 
η1 στιγμή της ,άτομικοnοιήσεως, δεν ύπάρχ,ι,,ι στην tστορία της 
ανθρώπινη ψυχής γεγονός σπουδαιότερο άπό τή Μύηση. Εlναι μια 
νέα αρχή, ή αρχή μιας νέας ζωής, ζωής ,ενσυνείδητης στόν uδιό μας 

ρα)'Ιμαrτι:ι<ό 'Εαυτό η Έ,ώ. 

Η ΦΊ111 ΙΣΗ ΤΗΣ ΨΤΧΗΣ 

Έφ' δσον ό ανθρωπος, στήν όδοιπορία του διά μέσου της 
ϋλη , συνταυτί .ε,ι τόν έαυτό του ,μέ τά σώμα.τά του και ακολουθεί 
τις προτροπές τ.ους, λησμονώντας την ,αληθι ή βεική του φύση, 
δίν ύποφέρει, αλλά εlναι uκανοποιημένος χα.τά τρόπο ω:κό. Μό
νον δταν 1i ψυχή, στη γήϊνή της φυλακή, αρχίζει νά α απολη τή 
θεική έ1στία,ι, μακρυά ώτό την δποία ζη εξόριστη, δταν, διά μέσου 
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της αγαπης, της ώραιότητος -i) της άληθείας, αφυπνίζεται ή συναί
σθηση της άληθινrις φύσεώς της, τόrιε άρχίζιι ό πόνος. Καθηλωμέ
νοι, δπως ό Πρ(}μηθεu-, επάνω σ.τόν {5ράχο της ϋλης, αtσθα όμεΟα 
δτι είμεθα δωμώτ,ι:ς καί. εξόριστοι, ·μόνον δταν &ποκτήσωμε συ,•εί
δηση τη; αληθινης μας ύπάρξεως. Τέτοια θά ήταν ή ζωή εκείνου, 
δ οποίος, κατά τίς ημέρες της ν�οότητός του, εξορίστηκε ,άπό τ11ν 
JΙ:ατρί.δα του και εζησF πολλά χρόνια άνάμωα ,σι ξένου; και θυ
μάται 1αμυδρά, ανάμεσα στις στερή.σεις Μι τις τ-αλαιπωρί,ες της 
εξορίας του, δτι κάποτε ,εγνώρισε διαφορετικό :rοερu6άλλον. "Αν 
δμως, κάποια ήμέρα, ακούση ενά τραγούδι, ΠιΟ'Ι-' εγνώρισε ση1 νεό 
τητά του, θυμάται μέ αιφνίιδια αγωνία δλα δσα εχασε καί α1ίσθάνε
ται ·μέ' πόνο δτι είναι εξόρι.σrος, ,μακρυά από κάθ•ε τι πού τού ηταν 
αγαπη:τό. Στην άνάμνηση αύτή τού γιννιέt1αι ό πόθος για την 
πατρ�δαΙ του καί διαρκώς .μεγαλώνει. Τότε rαρχ ίζει ό πόνος καί ή 
πάλη. Ό πόνος λόγφ της έπιγνώσεως .δσων εχασε και 11 πάλη στην 
προσπάθεια νά ά:rοοκτήση ξανά δσα •ε1χε αλλοτε. 

Μέ δμοιο τρόπο, ή άφύπνιση της ψυχής, δταν ερχ,εται στην 
πορεία της άνθρώπινης έξ,ελίξ,εως, φέρνει, οχι 1μόναν χαρά, αλλά
και πόνο ,μα"ί. 'Όσον καιρό ό ανθρωπος ζοϋαε τή ζωική ζωή των 
σωμάτων του, εγν6)ριζ-ε fνα εtδος ευχαριστή.σεως. 'Άλλα μι η1ν 
ανάμνηση της άληθινης του φύσεως, μέ τό δραμαΙ τού. κόσμου, 
στόν ,όποίον άνήκει, γεννιέται ή μακροχρόνια πάλη, κατά τ ·ήν ό
ποία προσπαθfJί νά ,άπελευθερωθη ,από τά δε,σμά των κόσ,μων τη 
ϋλης, ιμέ τά όποία sδεσε τόν ι:.αυ:τό του rμέ τά σ�ματά του. 'Ενώ 
μέχρι τότε δ 'ν ε1χε τή συνα�σθηση δτι τά .σώμαrιά του ά.ποτ<ελού
σαν περ,ιορισ.μό, τιbρα τού φαίνον r·αι δπως ό φλεγόμενο χιτιονας 
τού Ν έισσου, καl δσο προσ:rοαθεί νά άπε,λευθερωθη άπό η1ν έπα
φ11 τους, τ-όσο περι,ασότ,ερο προσκολλG>νται ,σ' αυτόν. 'Αντιλαμ6ά
νεται τόν έαυτό του σαν όυό πρόσωπα. "Εχει τ11 συΨίιδηση ένός 
ύψηλοτέρου θείου Έαυτοϋ, δ όποίος τόν καλεί ιδιαρκώς νά έπι
στρf ψη ,στϊ1ν ουράνια! JΙ:ατρ�δα τού, καl ,συγχρόνως αιαθάν,ε,ται μια 
ύποδεέσ.τερη ζωική φύση, τή· συ:ν.ε.ίιδησή του προσκολλημένη στα 
σώματά του και δεσπσζόμενη άπ' αυτά. 

Η ΙΙΘΙΚΗ ΠΑ.'\ιΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

εν ύπάρχ1:,ι μεγαλύτερο πρόβλημα, ουτε rμεγαλύτ,Fρη δυσκο
λuα στή:ν άνθρώπινη ζωή άπό τό συναίσθημα, δτ•ι •εtμεθα συγχρό
νως δύο πρόσωπα. Ό 'Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος •στόν α

γώνα τοϋ νόμου των μελών τού σώματος εναντίον τ·ού νόμου τού 
πνεύμα1τος, εγραφε πρός Ρωμαίους (ζ' 119---124): <�Ου γαρ δ θέλω 
ποιώ αγαθόν· αλλ' δ O'U θfλω κακόν, τούτο πράτ.τω. Et δέ δ ου θέ
λω ,εγώ rοίrω ποιώ, ,ούκέτι ,έγιί> κατ.εργάζομαι αύτό, αλλ' ή οtκοϋ.σα 
εν ειμοι άμαρτία. Εύρ�σκω αρα τό:ν νόμ,ον τφ θεΛΙΟντι ,έμοι πο�είν 
τό :καλόν, δτι ειμοί τό κακόν παράκειιαι· συνήδσμαι γαρ τψ νόμφ 
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τού θεοί) �οτα τι'>ν ε.σω ,1ν0ρωπον, δλέπω δε : τιρον νόμον �ν τοί; 
μfl ι σί. μου 11\ τιστιιοτευιψfνον ΤΙ{) νόμφ τοϋ νοός μου ;ιαι αίχμαλω
rι �O\TrJ �ιf rι:ι , r,ιιιι> ι η; Διιυ ι.ιτί υ ς τ<Ί> ίη τι {, τοί::: μέι ωί μον. 
Τιtl,ιί-τω,,,,:: -γι;ι ι'ηΟιιω-το; τί::; μt. ιιι•σ, rοι ;'Ι τnϋ σώμuιος τού Οα
,ιηοι, 1οι ωυ;χ 'lιη rlγι7ηα υύτιη ιιΕσα στο, ι'.ι,Ορω"tο, ισω; καηί; 
ίΊ�ν τον πει.ιι ΥQ<Ιψ< 6υ0ι•πρ 1, ιl-το τον "!\.γ. Αυγουστίνο στι::: «'Εξο
μολογ1'jσει::;» του. 1 'ραφιι: <�:\Ιι άν11ρπασε πρός σε ή κα1λλονή σου, 
αλλα μέ ιlπiσπασε άπο σΕ τό i'διο τό 6αρος μου, πού ηταν ή συνή
Οε ιιι τι7>, συ Qil ι�ιον ιιου πυ0G)ν». Και άλλου γράcrει: «Οί χαρέ::: 
111:: �ωη; ιιου, -τοι, ι ί,u.ι ιlςιοΟιιήνηη:;, 6ι.ιίσκοντυι σέ πύλη μί τί::; 
ΟλίψFι::; ιιου, �ι1ι ιι�οιιη bιν γ,ωιιί[ω ΠQό::; ποίο μιρος Οα κλίνη 11 
νίκη>. Ει,υι 11 ιιιωνια iηι'Πωση του ά,ΟQίJ)ΠΟU πού πυιιίtt, την 
όποίιL μ�,, τόση ίπιτυχία fκφρα[Η ό l'κυίτι, Ιέγοντας: <� ύο ψu
χέ::; κατοι,<Οίl\. στα στηΟη μου», ή έντυπωση χάΟε έ,ός πού βρίσκε
ται ι'πάνω στην ' τραπό τοϋ 'Λποχρυφσμού. Εlναι η εντύπωση 
κάΟι rlνΟριίιποο, που προσπuΟιί να ζr1ση εύyινώ:;, σύμφωνα μί τις 
ί•παyορι: ύσιις του ανιόηρου '1:i:αυτοϋ του και έμποδί εται και κα
ΟυστLρεί άπό τιc επιΟυμιις τοϋ κατίJηΙ:ρου � αυτού. Κανένας αν
Ορωπος διν ιlναι rJ.παλλαγμfνο:; άπό αι,τόν τόν Οεμελιιόδη άγιονα. 
'Η πολυκιφαλη αυτ11 ύδρα μcί::: άντιμετωπίtιι σΕ άναρίΟμητες μορ
φές καί ή · ω11 έκιίνων, π:ού προσπαΟούν νιι ιισέλΟοm• στόν 'Απο
κρυφισμό, ιlνα.ι τραγωδία, λόγψ τη::: έσωη (_) 1 κη; αίιτης πάλης, f1 
όποία, οχι μονον προξιΗί πόνο και αυτο-τrριι�ρόνηση, άλλα και 
έ�αντλεί τά σώματα και ιlποστραγγίζΗ η1 tωτικοτητα. ι\έν ύπάρχει 
κάτι χειρόηρο στ11ν άνΟρώπινη ζω11, από τό να δλέτιωμ,ε τό δ
ρα.μα του πνιύματο; ,ωι να τό άπαρνουμωα ση1ν πρακτική της 
tωη:::;. .\ίσΟανόμιΟα η'1ν πιριφρόνηση εκείνη τοϋ lαυτού μας, για 
η1ν ό:rι;οία u Σ f λλι u λέγΗ, δτι είναι ποτό πικρότερο κάι άπό τό 
αi,μα. \ισΟανόμιΟα η1ν άπιλπισία δτι άπuτυχαίνομε διαρκώς να 
Cήσωμε όπως θα 11Οέλαμε. 

'Όσο μιγάλη και αν είναι 1Ί άνΟρώπι,·η αυη1 τραγω ία, τό 
τραγικιίιηρο μίρο:; τη:::; συνίσταται στό δτι εlναι, σέ μεγάλη κλί
μακα, περιτη'1 καί ά,η;,ηιλ�σμα τη:::; ά',ιωνίας μας για τή λειτουργία 
τη; συνειb11σειίις μα:;. 

ΛΓ ΟΙ Η ΑΙΤΙ 

Τό τελευταίο πράγμα πού άνακαλύπτει ό ανθρωπος, είναι ό 
rαι►τός του. Εlνι1ι παρά οξη, άλλα παγκόσμια άλήΟεια, δτι ή άν
θρώπιν11 δίψα της yνc:>σεω::; άρχίtει μέ τό ,μακρινότερο και τελει
ιονει μέ τό πλησιέστερο. Ό πρωτό (Ο\1Ος ανΟρωπο; μελετούσε τόν 
ούρCΙJ •ό, άλλα ιιόνον ό σίγχρονο; αρχίtει να έρευνα τά μυστήρια 
τη:::; ψuχη:: του. 

Οί πεοισσότεοοι ανΟρωποι αποτελούν μυστήριο για τόν έαυ
τό τους, ;ολλοι ;ιάλιστα δέν γνωρίζουν και αίrηΊν ά.κόμη την 
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ϋπαρξη α&ιού τΟ'ϋ μυστηρίου. "Αν ρωτήσωμε εναν συνηθισμένο:ν 
ανθρω:rοο, τί πραγματικώς ,είναι, τί σuμυαίνει δταν αιtσΟάνε.ται, σκέ
π-rεται η ένεργεί, ποια εlνα1ι ή αιίτ:ία της πάλης ,μεταξυ τού κα
λού καί τού κακού, την όποία αtσθά�το,ι στην καρδιά του, θά 
εlναι οχι μόνον ανίκανος νά άπαντήση, άλλα καί οί ερωτήσεις 
θα τού φανούν παράδοξες καί ά-συνή.θιστες. Καί δμως, τί πιο παι 
ράδοξο άπό το να πε.ρνάη ό ανθρωπος τή ζωή του, ύποφέροντας 
δλες τίς περιπέτειες, δλες τίς αθλιότητες, που -είνιαϊ κοι,vές σέ δ
λους τους άνθρώπους, χωρίς ούδέποτε νά ρωτά το γuατί; "Αν 
έβλέπαμε εναν ανθριοοοο νά. όδοιπορη μέ πολυ ιδυσμενeίς συνθηκες 
και μέ μεγάλες κακουχίες, καί αν, ,σιτήν έρώτησή μας, πού πηγαί
ν.ει, μας άπαντ:ούσε δτι δεν σκέφθηκε :ποτέ γι' αύτό, '6ει6αίως θά. 
τον εθιεωρού01α1με τρειλλό. .Και δμως;, σ' αυτήν άικριJ6ώς τήν πε
ρίπτωση :δρίσκονται οί περισσότεροι αν.θρωποι στον κ.αθημερινό 
6(0. Πειρνοϋν το ταξίδι από τή γέννηση ως τον .θάνατο, προχω
ρούν μέ μόχθο τον κουραστικό δρόμο της ζωης, χωρίς ποτέ να ρω
τήσουν, γuατί. 'Αλλά καί αν ρωτήσουν, κάνουν την ερώτηση έπι
πόλαια, χωρ1.ς πραγματικά. να τους ένδια.φέρη, αν θά. 6ροϋν ά
πάντηση. 

"Ερχεται δμως ωρα για κάιθε ψυχή, κατα τήν μαικρά της 
πορεία, δπου ή ζωή καταντά.ει �πια άδύνατη γ�' αύτήν, αν δεν μάι
θη τΟ γιατί. αί τότε, dπογοητευμέ.νη άπΟ τόν γύρω κόσμο, δ
που δέ,v ,μπορεί νά. βρη διαρκη ευχαJρίστηση,. ή ψυχή παύει yιά. 
μιά. στιγμή την εξαλλη επιδίωξη χ�μαιρών καl 1σέ πλήρη ,εξάν
τληση ιμένει αφωνη καί εριημη. Τό-rε γtεννι.έ:rαι •σtην ψυ.χή ή συν0ί
δηση ένός νέου κόσμου. Τότε, άφού εστρεψε :το πρόσωπο άπό 
την άπατηλή λάμψη τού γύρω κόσμου, ανακαλύπτει τή μόν�μη 
πραγματικότητα τού εσωτερικού κόσ�μου, τού κόσμου τού ΊΕαυτού. 
Τότε, καί μόνον τότε, λαμ;Μνει άπάντηση στlς ,ερωτήσεις της ζω
ης. 'Αλλά, δπως λέγειι δ 'ΊΕμeρσον, ή ψυχή δεν άπαντα ποτέ μέ 
λέξεις, άλλα ,μέ αiύτό το άναζητούμενο. 

Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΤΣΕΩΣ ΜΑιΣ 

Κατά την περίοδο της πάλης, προβάλλουν ·αυτόματα ερωτή
σeις για τον σκοπό της ζωης και τής ύπάρξεως τού αν,θρώπου, 
άλλ' δτ�αν ερχωνται οί άπαντήσeις αύτές, δεν άνταπακρίνονται προς 
τlς ερω

τήσεις. 'Έτσι, για το 1μυ01tήριο της άvθρ<.ιmίνης υπά:ρ
ξ,εως, ή ,άπάντηση ,δέν είναι ,διανοητική εκθεση της διαπλάσεως 
τού άνθρώπου, αλλά ή γνώση τού εσωτερικού iΕαιuτΟ'ϋ κα1l ή άπο
κάλυψη τού κ.όσμου τού ',ΕαυτΟ'ϋ. "Οταν στον κόσ,μο έκείνον εξε
τάζωμε το πρόβλημα της ·bυαδικότητος, τό δποίον δλοι αtσθανό
,μ:εθα σtόν καθημερινό δίο, ένός ανωτέρου 'Εαυτού καί ένός κα
τωτέρου έ.αυτού, άνακαλύπτομε μιια κb\ταστληκτική ιάλήθειια. 

Ό ανθρωπο;' εlναι στην ούσίh του �θείος; Σαν υίος τού 

l
1 
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Θεού μετεχει της θείας φύσεως του Πατρό; του. Γι' αύτό, ή ά η
Οιν1Ί πα1 ρίδα του ε \'αι ό κόσμος της Θ ότητος. 'Εκεί «ζώμεν 
καί κινούμεθα και εσμέ )> άπό αίω ιότητος εις αίω ιοτητα. Στον 
δικό τΌυ κοσμο τοϋ 'Eyrtl τοϋ ϊινΟρωπου, ί:χει τίς 1�Ηκές του ε έρ
γειες καί ζrΊ ζωή χαράς ;και λ(Ιjμπρότητο-, πού ύπερ6αί ει κάθε 
&νθρώπι η uντίληι η. ''Ύ'πάvχει δμω; ενα άθημα, πού δέ μπορεί 
να ιμάθη στο κοσμο του, άλλα χάρι τού όποιου ά αγκαςεται ά 

ρα6άλη τη σ είδηση στοi,ς κ6σμους τη; εξωτερι η- εχδη
λώσεως, δ ου ύ άρχει ή ποικιλία αί ή ιlντίθεση μεταξύ του Έγω 
χαί του μη 'Εγώ. Μονον ,εκεί, μέ σώματα ά.ποπλούμε α ώτό ϋλη 
των εξωτερικών κόσμων, θά δ ηΟη τό 'Εγώ νά άπακτήση αυτο
συνεί,bηση, ,Ι)ηλ. συνείιbηση του έα!υτοϋ του σαν χωριστού ο -
τος. Στον θείο κόσμο, πού •είναι ή ά ηΟι ή κατοικία τοϋ 'EγuJ, 
hέν ίιπάρχει bιάκρ�ση μεταξύ τοϋ Έγώ καί τοϋ .μη 'Εγω. Τό κά
θε τι ,μετέχει τη- καΟο ικης συνε�δήσεως τού δ ου. 'τος εί ω 
ό λόγος, για τό όποιο το 'Εγώ δέ ,μπορεί στο κόσ,μο εκείνο 
να άποκτήση η'jν αύτονόηση, πού είναιι ιl αγκαία στο 'Εγώ .. Μό
νον στο τριπλό σ{,μπα της έξωτεριχης έχ,δηλώσεως, στο φυσικό, 
άστρικο χαί νοητικό κόσμο, δρίσκοuε τ11 bιττότητα ύποκειμέ ου 
καί αντικειμέ ου, τη ά αγκαία για τη απόκτηση της α:uτοσυ ι
δήσεω;. 'Ετσι, λοιπό , τό Ί�γώ προϋάλλει το έαυτό του πι_ιαγμα
τικά για την απόκτηση γνωσεω στους εξωτερικου- κόσμ υς και 
προσλαιμδανει σώματα, πλαισμέ α από τη ϋλη τω κόcψω αυ
τα>ν. Εί αι 11 ορεία της ψυχης στους κόσμου- τοϋ σ:κότους, η1ν 
όποία περιγραφει συμ6ο ι.κα ή ίστορία της Γ νέσεως. Ό αρχικός 
παράδεισος δεν ,μπορεί ά διαρκέση επ' απειρο , δσο με1 άλη καί αν 
εΙναι ή ώραιοτης καί 11 άρμο ία του. Ή ψuχη οφείλει ,ά δοκι άση 
τον καρπό τοϋ δενδρου τσϋ α οϋ κα.ί τοϋ κακού, τοϋ δέ,•δρου τη; 
γνώσεως, εστω καί αν τη; -στοιχίση τον παράδεισο. "Οτα αισΟα -
θη η1ν έπιθυιιία να γνωρίση τ()ι•ς κόσμους της ϋλη-, ή ψυχ1Ί 
φορεί «δερ,ματινο χιτώνα», τα ύλικα σc�ματα, καί στο έξης nφεί
) ει να η κάτω από τίς σ Οηκες τη- ύ ιι..η- ί1πάρξεως, πο ώ τας 
καιί «τίικτουσα έν ώ ' αι,ς». Το τέρμα τη- μαι-χ.ρα; της εξορίας εί-
αι 11 λυτρωση η ά αγέ ηση πού λαμοάνtι χωρα , δτα ή ι uχ11 
ανια1ϋρ,'ισκει τη γ ώση της θεότ τό- της Υαt γεννιέται ό Χρ·σrός 

σn1ν καρδιά του ανθρώπου. Τότε ό Παράδεισο- ξανακερhι εται 
σέ πλ1\ρη αύτοσυνεί.δη,ση. Το Έγι'ιJ στο θεικο του κόσ;μο, κατεχει 
τούς καρπούς, ΠΟ'\! τοϋ προσεκόμισε ή κάθαδο- της ψuχη; ατοί,; 
κόσιιους της ύλη;. 

ΤΟ PAl\I · ΤΗΣ Ψ'Ύ'ΧΗΣ 

Μπορούμε να θεωρήσωμε τί- αλλεπάλληλε- έ σαρχώσει; τη; 
θείας ψυχης στούς κόσμους της έ ωτερικης εΥJ ηλώσεω::; σά ιδι
α:ί.τερη ενέργεια τού Έγώ, ποί• εχει σκοπο τή απόκτηση yνώσι:-
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ων, τίς όποίες ·μόνον με τό"' τρόπον αυτόν μπορεί νά α.."tΟΚτήσιη,. 
Μέ :η1ν προ6ολή αυτ11 της θείας σιrνεtδήσfιως •στα τρία σώμαιτα, 
το φυσιΚΟV σώμα, το ,σώμα των συγχιΥήσεων Και το ,σώμια των 
σκέψεων, άρχίζε,ι ή τραγωδία, 11 πτώση μέσα στην ϋλη, ποιυ εί 
ναι ή α:tτία δλης της όΜνης κατά η1ν όδοιπορία της ψυχης. Τό 
τμήμα: της συνeιδήσεως, πού πρσ6άλλε.ι ,στα τρvα ·σώματα, ταυτύ
ζει τον εαυτό του μ' αυτά τά ,σώματα, και μέ τον συνταυτισμό 

' ' ' θ ' ' ' �, � ' ' ,ιδ ., ' ' ' αυτον, αuσ ανεται σαν να , 1ταν αυτο το ι ιο αυτα τα ,σωματα, 
τά προωρισμένα: νά είναι ύπηρέ.τες του. Ή εν.σαΙρκωμένηι συν,εί
δηση, .αtσθαvσμέ.νη δτι εlναι· αυτά τά σώμα.τα, δεν σuμμ,ετέχει 
πλrον :στην κα!θολική συνεί1δη,ση τού θείου ':Εαυτού, δποιυ ανήκει,
άλλα συμμερίζεται τό χωρω;τό αίσθημα των σ�μάτων και γίνε
ται χωριση1 όντότης, άντί:θ,ε,τη από τά αλλα οw-α, ή προσωπικό
της. Εlν.αι ό παλαιός μίίθας τού Ν αρκuσ:σου, ποιυ Ι6λέπει τον εαυ,
τό του κατο,ττριζόμ,ενον στο νε,ρό, ποθεί νά άγ,χαλιάση την εtκό
να τ,ου και πέφτει μtσα στα ν,ερά. ":Ετσι και ή �ενσαρκωμένη συνεί
δηση ,&υθίζεται στον ώκιεαινό της ϋλης καJί, επειΙ/)η σιrνταυτί,ζεται 
μέ τά χωριστά σώματ,α, άποιμακρί•νετα:ι άπό τον �Εαυτό, τού ό
ποίGυ είναι τ,μημα και δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό της, σαν 
εκείνο π;ού εlναιι πραγιματικά, δηλ. τέκνον τού Θεού. Τότε αρχίζει 
ή .μακροχρόνΙ,QJ τραγωδία της έξόρuστης ψυχής, πού εχει λησμονή,
σει τή θεί:α κληρονομία της και ,είναι ταπΕL'νωμένη ,μέ :την ασιrνε�
δη,τη ύποδούλωσή τη,ς -στα σώματα, ποιυ θά rnρεπε νά ,ε!ναι τά 
π;ειθαιρχικά οργανά της. Εlναι ό παλαιός \Γνωστικός 1μύθος τη,ς
Σοφίας, της θεί:ας ψυχης, πού ζη ,εξόρι,στη άνάlμεσα ,σέ κλέφτες 
κα;ι ληστές,. τασυεινωμέ.νη καί ύ,6,ρ1uζάμιετη,. ως JΌού νά λυτρωθη και 
νά έπu<11tρέψη, σtτή ·θεία παιτριuδα τη,ς. 

'l\ίποραι νά ίιπάρξη ,μεγαλύτερη τραιγωΜα και 16αθύτερη ται· 
πείνωση άπ' αύτήν; Ή ΟείΩΙ ψυχή:, πού ,μετέχει τού θεωυ, νά ύπο-
6άλλε.τα1ι στον εξευτελuφό και την ταπεινωση ·μιας ύπάρξεως, 
κατά την όποία, λησμονl.οντας την ευγενή της κιαταγωγή, άνέχεται 
νά ύποδουλωθη σn1ν ϋλη; Πολλές φορές, ·6λέποντας την άνθ·ρω
πότητα στην χειρότ,ερή της οψη,, ασχημη σrτ:ό ,μijjσος της, χ<>ν'δρο
ειδη κιαι :6άναυση η άνόψη και ιεπιπόλα:ιη, αtσθα.νόμιεθα τή 16α.θε.ιά 
αύτη τραγωδία. της εξόριο�της ψυχής και ,συμιμερ,ιζάμε.θα εντόνως 
τό αισθημα της καταπτώσεως, ποιύ θλv6ει τό -εσώτερο άθάνατο 
'!Εαυτό. 

ΑΝΑι
Γ

ΚΑΙΑ ΛΛΛΑΓΗ ΣΤιΑΣΕΩΣ 

Τοιουτοτροο-rιως, λοιπόν, τό α'ίσθημά ,μαlς της διττότητος, δτι 
ε'ίμεθα έ-σωτερικώς ενας ,ανώτερος 'Εαυτός και ,εξωτερικώς ενας 
κατώτερος εαυτός, '6ασίζεται στην αγνοια. , έν ε'ίμ,ε ,θαι δύο, αλλά 
ενα. ΕιιμεΟα τό θείο 'Εαυτό και τίσιοτε αλλο. Ό κόσμος του . εl
νΟ)ι κόαμος ,f!!ας και ή ζωή του ζωή μας. Σ·qμ6αίνει δμως; δτι δτα:ν 
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προδάλλωμε η'1 Οε χή μα- συ είbηση στά σώματα, μέ τα όποία 
πρόκειται νc1 ftϊοκτήσωμε ιι>ρισμε ες γνώσεις, συvταυrιζόμε0α μέ 
τα σιί>ματα αύτι'.t και λησμονούμε τί πραγματικιί>; εtμεΟα. Ή φυ
λακισμένη συνείδηση, ύποbουλωμένη στr1 τρί,� σώματα, άκQλουθ ί 
τις έπιθ μίε; του; καί τή όνομάζιψε κιvτώτε!._>ο έαυrό ·η προσω-

ικότητα. Ή φων11 έκ τιίη, F bo , 11 rlληΟι ή α; φωνή, αίσιθανο
μεθα δτι εΙναι φω 11 τού ιl ώτερου 'Εαυτού. Και μι:ταξυ rών δύο 
τούτων, τού '�γώ κuι της προσωπικοτητος, λαιμ ανει χώραν ή πά 
λη μαι; και ό πό,ος ,μας, ή πραγματική μα; σταύρωση. Και δμως, 
κατά μέγιστο μέιιος, ό πό ο·- αυτο; οφείλεται στr 1ν αγ οια μα,; και 
παί•ει δτα κατα οήσωμε τή άληθι ή μα- φύση. Τούτο δμως ση
μαίνει απόλυτη ,ύ.λλαγ1'1 στάσεως. 'Εν πρώτοις, ή ύ. τίλ 1Ψη για τ11
διττότητα της φ σεως ,μα; εΙναι σφαλερή. Ν[ι οί,μ πάντοτε για 
την ψυχ,i, για τιΊ είiμα, για τον ύ. ώτερο Έαυrό, ιό 'Εγώ, η 
όπωσδήποrε άλλω; όνομάζομε η1 α ωτερή μα; φί1ση, σαν ά ήτα 
κάτι η κώωιος στον ι1 ω όροφο , έ ιv ιμείς, ή κατώτερη φ 'ση, η 
προσωπικότη-, ζούμε στο ύπόγεω. 1 'ι' αυτό, δτα καταϋολ ωμF 
-rrροσπαθε:ιε; για να φΟάσωμε &J; τή α ώτFρη φύση, μας φαίνε
ται σά. vά προσπα:Οοϋμε νά ύ.ποκτήσωμε κάτι ουσιαστικά. ξέ ο καl 
δυσκολο ν' αποκτηθη. Μιλοϋμε γι' αυτό συχνά για τή <«lπεγνω 
σμένη πρυσπαθειω>, πού χρειάζεται για να φθάσωμε ίι); το ανω
τερον 'Εαυτό. ' λ. οη πάλι έ,με δτι εμ.,-ι ευση η γ ώση, πνε μα' 
τική δύνα,μη η αγώτη, κωέιιχονται ρό- ήμά- α.-rrό τον ά ώτ ρο 
'Εαυτό . Σέ ολε; αυτέ; τι; περιπτώσει;, διαπράττομε τό θειμελι
ιί>δες σφαλιια νά ταυτι ιί>μεΟα μέ . εκεί ο που δέ ειμεθα, καί μέ 
τέτοια στάση ά ημετωπίζιψf τι) δλο πρόυλημα. Για ά έπιτύχωμε 
το πνευματ,ικώς ορθό, ό πρώτος δρο; εΤ αι ή 6εϋα1ιότης πά ω άπί> 
κάθε άμφuοολία, ότι είμε0α το πνεύμα η ανώτερο 'Εαυrό κυι ό 
δεύτερος δρος, ,έξ ίσου σπουδαίο; καί ουσιιί>δης, ή πεJΤοίθησή uα; 
στις ίδιες μα; δυνάμεις καί το Οάρρο- νά τί- χρησιμοποιήσωμε 
έλευθέρω-. ' ντι να θεωρούμε τή συνήθη :κατάσταση τη- συ ει
δήσεώ� μας σαν φυσικη και κα,ονι:κη καί να άτενι ωμε προ; το 
'Εγώ σαν προς ύπερφυσικ11 οντότητα, προ; την όποία ,μό ο μέ 
συνεχεί; καί ε ο ες προσπάθειε- ιιπορούuε ά φ0ασαιuε, οφεί
λομε ν' αρχίσωμε θεωρούν'Τες τή συν ήθη στάση τη- συνεu ήσε
ώ- μα; σαν αντικανονική καί αφύσικη, και η1 ωή τού π εί1μα 
τος σαν πραγματική μα; ζωή, άπό τή όποία μέ sμμονη προσπά
θεια αποξενωθήκαμε. 

Ω.\1ΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤ ΣΗ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Μόλις αντιλα1μοανόμεθα πόσο επίμονη και τρομερή προσ:τά
θεια καταϋάλλομε για να διατηρήσωμε η1ν πλάνη τής χωρLστής μας 
προσωπικότητος. 'Όταν επιθυμούμε όποιοδήποτι: πράγμα, τό έπι-
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θυμοϋμε για να τονώσωμ,ε με την κτήση του τή χωριστ11 προσωπι
κότητά μας. 

'11 πλάνη για τον χωριστό έαυτό γεννιέται δταν ταυτuζωμε 
τόν πραγιματικόν πνευματικόν έαυτό μας με τά πρόσκαιρα σώματα, 
μέ τα όποία έκδηλώνε.ταιι ό 'Εαυτός. Εlναι σαν ή συνείbηση τού 
πραγματικού 'Εαυτού η 'Εγώ να προεκτεί,νεται προς τα κάτω, 
μέσα στα σώματα, και έκεί να περιπλέκεταιι και να bιαστρέφεται, 
σέ τρόπο οού να σχημαmίζη σφαίρα συνειδήσεω; χωρισιμένη, πού 
νά εχη κέντροιν τά σώματα, μέ τα όποία βρίσκεται δεμένη. Αύτή 
δέν είναι δ:μως κανονική ,κατάσταιση,. είναι σαφώς κα� ουσιωδώς 
εκρυθμη ,ι,αι ,άφύσικη. Θα ηταν το �ω, σαν να έχαραικτηρ·�ζα,μ.ε . 
σαν χανονικύ και φυσικό να τ1εντώσωμε ,μια ταιινία έλαισ.τικού προς 
τά κάτω και ετσι τεντώμένη νά τήν δέσωμε σέ εναι άκίνψο αντι
κεuμενο. Το δέσι,μο αίrτό δέν είναι κανοινικό,, καί μόλις παί1ση, ή 
ταινία αύτή θα άναλά;6η πάλι το φυσικό της σχημα. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, δέν χρειάζεται, οο.ρά να άπαλλάξωμε τή συνείδησή μας 
από τα σώμαrτα, στα δJαιία την προσεδέσαμε. 'Αρκεί νά παραιτη
θοϋμ,ε άπό η1ν πλάνη τοv χωρ-ιστσu, την όποία τόσο στοργικά περι
θάλπομε συνε.χώς, ικαιι ή έπέκτaσrη της σιuνειιδή,σεως, :mού σχη� 

'�. ' ' ' 
θ' ' 'λθ ' ' ' μαη':!ει τη χωρuσ:τη προισωπι'Χiοτητα, α επανει · η φuσικα και αυ-

τό μ,αιτα σιτό . ανώτερο Έαιπό, το όσυοίιο αληθινά ϊύμιsθκχ.. Μιλ&με 
πολύ γιά π,ροσπάθΗες πού ά:πα,ιτούνται για την έπίτευξη της πνευ
μαιτικης συν,ειδή,σεως. Μήπως Θδώσαμε ποτέ προσοχή στην καταπλη
κτική εν:ηωη προσπαθείας, πού χρειά,ζεταιι για νά ·διατηρήσωμε την 
ψευδαuσιθηση τής χωρvστικότητος; Είναι άλήθεια, δτι τη Ιδιατηρουμε 
οχι · συν,ειδηrτά. "Εχει γίνει δεύτερη. φύση για μας, νά καθιστούμε 
τούς έαυτοιύς ,μ;ας φανεροί,ς ιμέ χρησ�μοποίηση τού π:ε,ρuδάλλοντός 
μας, νά παίρνωμ,ε δ,η έπι,θυμοιίιμε και νά διαΙτηροϋμε δ,τι εχομ.ε. 
Ή γιγαντιαία προσσιάΟ.εια, πο-ίι χρειάζεται για τέ-ωια μεγέθυνση 
τού έαυτοϋ ,μαζ, μέν.ει για μας απαρατήρητη. Και αμω;, καται 
6άλλετ,αιι. 

"Ας άποτινάξωμε, λοιπόν, ιμέ ,μια προσπάθεια της Οελή,σεως 
αύη1 τη δυνατή πρόληψη, πού ,μας κρατά ύπόδούλους στους κό
σμούς της ϋλης και μας εμπαbίί,ει ν.ά ,αντιληφθούμε τί πραγματικά 
εϊμεθα, καιί ας άναγνωρίσωμε, ας <;-)ανεριί)σωμ,ε, ας bιατηρήσωμε
τη ·θ,ειάτητά ,μας. Αύτή ή ,έ'Χlδήλωση δέν εχει ύπερηφάνεια, ούτε 
χωριστ,ικότηm, rbιότι ό θaμ:ελιώδης τόνος τού κόσμου, στον όπ;οίο
τιοιουτοιτρόπως ε,tσερχόμεθα, τοv πραγματικού ,bικοϋ ,μας κόσμου,
ι:,lναι ή ένότης. Στην ,άrτμόσφαιρα ,έκείνη bέν �μπορεί νά ύπά,ρξη 
ύπερηφάνεια για το προσ(,ι)ι1(jικό μας μεγαλείο. Ή ύ11)ερηφάν,εια εl
ναι φυτό, πού άνθuζει μόνο στ�; πυκνότερες χώρες των κό01μων 
της ϋλης. Μόλις εισέ.λθωμε στην πραγιματική μ;ας πατρίδα, τέτοια 
πράγμα.τα κατ' άνάγκην παύονν νά ύπάρχ,ουν. Μόνον αν έλευθε
ρώσωμε ΚαJt' αύτό τόν τρόπο τή συνείδησή μ;ας ,από τή δουλε'α 

' των σωμάτων, αν καταΙνοή,σωμε τις δυνάμεις, πού καθένας από 
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μίί..? Έχ ι σu.ν θ·είο '&υτό η Έγω, και ϋ. r1.ρνηΟούμ ά aμπλα
κ ψ και πα ι στο πλέγιμα τής ύλικής ύπάρξεω-, ,μπι ροϋμε ά 
!πιτυχωμF έικεί ο, προς το δπuίυ άπ 6 έπομε α φθάσωμr. η . 
λι ιιωση άπό την έξα τ ητικ11 -χαί. ικρ1'1 πu η μ ταξύ το- άνω·
τερου κιιί κατωτέρου εαυτού, πού δη ητηριΑ η τή ζωή πο λ(Ϊ> έν
Οrιψων μαθητώ . Τή α οδο τού κα.τι;nεροu πnός τό ά ιίη1ερr► 'Ε
ιωτι>, ηΊ Μίrηση.

' 

ΛΙ
"> 

ΣΗ κ Ι ο Ι ΜΟΝΟΝ πωο Η 

\έ ώφελFί νά ·διιrοάσωμε κάτι καί νιΊ. ά αγ ωρί�οωμr δη Τ 
νω ιl 1,Οινό, έκτιμώντας τη ορθότητά του άπό μακρuα. " Οέ
λωuc να μι'i; ώφελήση, πρέπει α γί η κάτι περuσσότ ρu άπό διδη 

σκαλία, πρέπει νά γί η :τράξη. Συνεπώς, στις έπόμε ες σ λίδFς, 
Οα πρσσπαθήσωμε, όχι μο ον ά άναγ ωρίσωμε δτι στη ραγμα 
τιχή μα- σ Fίδηση ε�μεθα τό 'Εγώ, άλλά να καΙτορΟωσωιιF ά 
ι1.παλλάξωμε η1 συνείδησή ας από τούς δε,σ.μευτικού:; τη; περιο
ρισμού- καί να τή φέρωμε ώτελεuΟερωμένη στο κ' σμο τής Οείας 
χυρδς καί η:; έλεvθερuα:;, ,στον όποίον άνήκ ι. 

ΕΙ αι σχεδό χιοινοτοπία, δτι στη σημερινή έποχή άξιουμε 
ί'>ράση χαί όχι λόγια. Καί δμω;, εl αι ά.'Τό υτη άλήΟεια κυί Οά 
επρFπε, ή άνάγκη αυτή ά ίκα ο οιηθη με ε α τυπο διαλέξεων 
καί ϋι,ϋι, ων, εις τά ό,:οία ;, συγγραφεύς η ό ίψι ηrη'jς δέν λiγει
cπ ώ; φράσει-, τί- όπ<fιε; το κοινον μ,,,-τορεί η οχι α έ.κημήοη, 
ιί λα 'Τ(.>άγιιατα, μέ τα όποία, αυτός καί οί, άναγνώσται η οί άι(.ρο
αταί σuμϋαδίζουν σηΊ πορεία "Τρός τις χώρε; τού άγνιί>στου. Καί 
μπσ >εί μέ ό ενα; α όδηγή και οί αλλοι ά <ιχολουθούν, αλλά κα-
0Fνα- όc Fίλει να ,(Sαι ίζη ,μόνος του. Οί διαλέξεις μα; πρ';τει να 
εΤνα:ι διαλέξfις δράσεω; αί τά 6ι6λία μας 6ι6λία δράσεως. 'Όσοι 
ι ια,ϋάζουν η ακ,ούνε, πρέπει νά ύφί,στω αι ση1 σvνείrδησή τους
έκείνο για τι'> όποίο δμιλούμF. " ς πραξωμε, λοιπό , ετσι στην 

ρ σ άθειά ιιας 1ια ά γνωρίσωμε τούς έαυτού; μας δπως πραγμα· 
τιι(ί>ς είμεθα, καί α; ,ιιή διαδάσωμε αυτές τίς σελίδες κατά τρόϊ 
ιιντιιιειιιFνικό, σαν να ·δλ :τωμε θέαιια ε ω άπό μα;, άλλα ας προσπα
θήσωμε νά ταιυτίσωμε τ()υς έαυτού:; μα- μέ τά λεγόμε,,α σ' αύτέ
τί; σελίδε-, .καί νά πραγμαrτοποιήσωμε στ11 συνείδησή μα� ό,τι δια
βάζομε σ' α &τίς. 

( Σ υνι: χ ίζε.ται) 
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Πρέπει να ε'ίμαστε Χριστιανοί ; 

- Μπορούμε; Ε'ίμαστε;

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝJΣΜΟΣ είναι συναί
ρεση δύο στοιχείων - τοϋ «έλληνι
κοϋ» καi τοϋ «ίουδαϊκοϋ» - καi «συν
αίρεση» δέν σημσίνει τήν άπλη παρά
θεση, άλλά τή συνένωση καi ταυτό
χρονα τήν άνακαίνιση που ε{ναι καi 
ή διαλεκτική τους ύπέρβαση - εγρα
ψε ό έξέχων παιδαγωγός καi φιι.ό
σοφος κ. Ε. Π. Παπανοϋτσος σέ άρ
θρο του γιά τήν σημασία τών Χρι
στουγέννων. 

Τό πόρισμά του άναπτύσσεται ώς 
επεται : 

Δύο ρίζες ένώθηκαν καi γεννήθηκε 
τοϋτο τό πρωτόφαντο καi άνεπανάλη
πτο λουλούδι. Τϊ1ν πρώτη τήν εικά
ζουμε μέ μεγάλη πιθανότητα, γιατί δέν 
εχουμε βέβαια, γραπτά, τεκμήρια· 
εlναι ή σωκρατική ήθική, διαθλα
σμένη άπό τό ίσχυρό πλατωνικό πρί
σμα. Γιά τή δεύτερη ύπάρχει ενα 
ύψηλοϋ ϋφους κείμενο, ή «έπi τοϋ 
δρους όμιλία» μέσα στό Εύαγγέλιο. 
Ό Σωκράτης (στήν ύπόθεση αύτή 
συγκλίνουν oi γνώμες τών περισσό
τερων καi έγκυρότερων έρμηνευτών) 
άνακάλυψε καi βάλθηκε νά έξερευ
νήσει τόν «μέσα μας» κόσμο, τό «τι
μιώτερον» μέσα στόν άνθρωπο, ενα 
άλλο σύμπαν εξω καi πέρα άπό τό 
φυσικό, πού εχει τiς δικές του εννοιες 
καί τά δικά του μέτρα. Έδώ διαμορ
φώνονται καί καθιερώνονται οί εν
νοιες καi τά μέτρα της άλήθειας καi 
τοϋ ψεύδους της άρετης καί της 
κακίας, της όμορφιίiς καί της άσχή
μιας. Φρόνιμος άνθρωπος ε{ναι έκεί
νος πού άφήνει τ' αστέρια στή σιωπή 

Tou Ε . Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

τους καί κοιτάζει μέσα του γιά νά 
γνωρίσει καί νά τιμήσει τήν 
«ψυχή» το.>. 

- Κα1 πάτε τιμίi κανείς τήν «ψυχή»
του; Πότε βεβαιώνει καί J<αταξιώνει 
τήν άνθρωπιά του; Μέ τή δόξα καί 
τά πλούτη; Μέ τή σωματική ρώμη 
καi τίς χαρές της ζωής; Μέ τήν 
αίγλη πού κατορθώνει νά δ.οοει στό 
«γένος» η στην «πόλη» του; 

Ό Σωκράτης άπαντώντας στό έρώ
τημα τοϋτο θά ελεγε : «Μέ τή δι
καιοσύνη». 

Ό Χριστός ε{πε : «Μέ τήν άγάπη». 
Μέ αύτόν τόν άπλό, άλλά τόσο 

μεγάλο λόγο ήχησε στόν κόσμο τό 
νέο μήνυμα, ή «καλή είδηση» του 
Χριστιανισμου. 'Όταν ό Σωκράτης 
ξεστόμιζε τήν πρωτάκουστη άπό έλ
λ ηνικά αύτιά καi ανέκκλητη κατα
δίκη της αδικίας: «"Αν βρεθώ στήν 
ανάγκη νά αδικήσω η νά αδικηθώ, 
θά προτιμήσω ν' άδικηθώ παρά νά 
αδικήσω», χώριζε τήν έθνική ίστορία 
του λαόυ του στά δύο - από δώ ή 
«έλλήνική», από κεί ή «πανανθρώ
πινη». Τήν ίδια τομή εκανε καi ό 
Ί ησους στήν ίστορία του δικου του 
λαου (από δώ ή «ίουδαϊκή», από κεί 
ή «πανανθρώπινη») δταν έκήρυττε 
στόν έκδικητικό δχλο του 'Ισραήλ 
τό εύαγγέλιο της αγάπης : <<Ήκού
σατε δτι έρρέθη, άγαπήσεις τόν πλη
σίον σου καί μισήσεις τόν έχθρόν σου. 
Έγω δέ λέγω ύμίν, άγαπίiτε τούς 
έχθρους ύμών, ευλογείτε τούς κατα
ρωμένους ύμίiς, καλώς ποιείτε τοίς 
μισουσιν ύμίiς καί προσεύχεσθε ύπέρ 
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τών έπηρεαζοντων υμας και ιω
κοντων ύμiiς ... · αν γαρ άγαπήσητε 
τους άγαπώντας ύμiiς, τί να μισθόν 
i:χετε; ούχi καi οί τελώναι τό αύτό 
ποιοl)σι; αi έό.ν σπάσησθ τούς 
φιλους ύμών μονον, τι περισσόν ποι
είτε; ούχ και οί τε ώναι ούτω ποι
ουσιν;» 

Ή δικαιοσύνη i>μως τοl) ός ήτα 
δικαιοσυνη «εως την ακρη», εως 
την άποδοχη δηλαδη καi αυτης άκόμη 
της άδικοπραγιας τών ά τιπα ω 
χωρίς οi5τε την πραξη ουτ τη σκέψη 
της άνταποδωσης. Καi ή άγάπη του 
άλλου ήταν παλι άγαπη «ί:ως τη 
άκρη», άγάπη προς κ ινους πού μας 
έχθρευονται, μας μισουν, μας κατα
διώκουν. Κα κατι περισσοτερο πού 
δ ν λεγ ται, ό.λλα μο ο γίν ται : 
δικαιοσύνη «ί.ως τό θά ατο» και 
άγαπη «εως το θανατο». α ζι:ίς 
γιά τη δικαιοσυνη, το καταλαβαινω 
άλλα και νά πεθαι ις για τη δικαιο
συνη, πώς νά τό δεχτrίς; α ζείς 
γ .ά την άγάπη, εl ναι ίσως καi έπι
tlυμητο· αλλά και να πcθαινrις για 
την άγάπη (πρός τον έχθρο, το συκο
φάντη, τόν διώκτη σου), περνάει τα 
δρια της άνθρωπινης άντοχης. • ν 
τουτοις καi δ Σωκράτης και ό Ί η
σους ηξιραν καi μπόρεσαν α πεθα
νουν για να δωσουν στο μηνυμα 
που i:φερναν στον κοσμο οκληρο 
τό βαρος μιας ά αμφισβητητης άπο
δειξης. Ό πρώτος μr πληρη πι
γνωση δτι άδικείται, παιρ ει το κώνιιο. 
Ό δευτερος καi στο σταυρο καρφω
μένος προσευχεται γιά τούς διώκτες 
του ... 

Δέν iσχυριζομαι i>τι ό Σωκράτης 
άνηκει στους θ μελιωτές της χρι
στιανικής θρησκιίας καi γνωρι ω 

πόσο σοβαρά κινδυ υει να έκτροχια
στεί ρμηνευτης που θα έπιχειρησι:ι 

α συμπ rξ ι σ' i:να και τό ίδιο δι
πτυχο τις δυο μορφές, αύτόν και τόν 
Ραβι τοl) Γολγοθii. Έχει δμως τη 
θ 'ση του μέσα στην ίστορια της χρι
στιανικής παιδειας δ σοφός Άθηναίος
άκ:ριβώς τό αίσθημα τουτο έκφραζεται 
στiς τοιχογραφίrς πού κοσμοl)ν τό 
άρθηκα του κ:αθολικου μερι11.ών, και 

άγιορ ίτικων άκ:ομη Μονών, i>που δ 
Σωκράτης, Π ατων και ό ' ριστο
τ λης είκονίζον<.:αι κοντά σέ άλλους 
άγίους, ώς «χριστια oi πρό ριστου», 
i>πως τούς Ιπε ενας έκκ ησιαστικος 
συγγραφεας. (" ν ήταν στο χέρι μου, 
σε τετοιο πλαισιο θό. ζωγράφιζα μονο 
τό Σωκρατη). Τετοιος ήταν γιά το ς 
λόγιους πατcρες του ριστιανισμου 

άρχαίος φι όσοq;ος. Ί-1 το λαχιστον : 
αυτο έ σ η μ α ι ν ι για τη χριστια
νικη συ ειδηση η διδαχη κα δ θανα
τος του : την εξαρση του «μεσα μας» 
κοσμου και την άποθέωση της δικαιο
συνης. 'Όπως αύτό πάλι σ η μ α ι ν ε ι 
για τούς ριστιανους ή διδαχή καi 
δ μαρτυρικός θάνατος του 'Ιησου : 
την εξαρση του «μεσα μας» κοσμου 
καi την άποθέωση της άγαπης. 

Για τόν πιστο, τον φωτισμενο καί 
τιμιο πιστο (δχι τον φανατικο, τον 
αρρωστο η τόν ύποκριτη) έν ύπάρχει 
το προβλημα: 

- • • χει η διν ί:χει σημασια ό
ριστιανισμός για την πνευμστικη

μας στορια; άλλα ί.να άλλο πολυ πιό 
ούσιαστικο και παντοτε έπικαιρο : 

- Πρεπει να εiμαστε χριστιανοί;
πορουμε νά ιϊμαστε χριστιανοί;

ϊμαστι -χριστιανοι;

(ΤΟ ΒΗΜΑ, 25. 12. 77) 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΓΙΑ το ΠΑΙΔΙ 

Τό 1979 ώpίσθη 

Διεθνες 'Έτος 

τοu Παιδιοu 

Το Πατριαρχείον Κωvσταvτιvου
πόλεως προσέδωσε στο Χριστουγεν
νιάτικο μήνυμα καθαρώς κοιvωvικοv 
περι,εχόμεvοv, σι;vτασσόμεvοv και 
προς τήv δραστηριότφα του Όρ 
γαvισμοΟ Ήvωμέvων 'Εθνών, για 
την στοργή προς το παιδί. 

Ό ΟΗΕ άπεψάσισι, κατά τήv 
106η,v συvεδοίασιν της Όλομελεί• 
ας του (21 Δεκεμβρίου 1976) vά 
κηρυχθη το 1979 ώς <<Διεθνές έτος 
του παιδιού». Την άπόψασιv αύτήv 
ένεκολπώθη το Παγκόσμιον Συμ
βούλιον Εκκλr

ί
σιώv ,και υίοθέ,ησαv 

πολλές Χριστιανικές Έ;κκλη,σίες. Και 
έτσι,, το 1978 θά εΤvαι ετος προε
τοι,μασίας 

«'Ημείς - λέγει στο μήνυμά του 
δ Οi,κουμενικος Πατριάρχης Kωv)s 
πόλεως Δη,μήτριος � κατά τήv ά
γίαν ταύτην νύκτα τών Χριστουγέν
νων έναγκαλιζόμεθα όλα τά παι• 
δια του κόσμου, άvεξαρτητως ψυ
λης, θ�ησ.κεύματος, χρώματος και, 
μαλιστα -rά απροστάτευτα. Με τοι
ούτον έναγ,καλισμοv χαιρετίζομεν 
την σπουδαίαν -ταύτrψ έκστρατείαν 
ύπέρ της προστασίας του παιδιού, 
την υ1οθετο0μεν, -την εύλογοCιμεν και 
παραγγέλλομεν εiς δλους πατρικώς 
νά -την στηρίξουν. Ώς όρθόδοξος 
έκκλησία έν γένει, που άγαπώμεν 

1978 

-το παιδί, άδιακρί-τως καλούμεθα νά 
συμμε-τάσχωμεν εiς τήv παγκόσμιον 
ταύ-την σταυροφοpίαν δια -την προ
στασίαv -του. 

»'Όθεν, άπευθυνόμεθα προς τους 
άγιωτάτους και μακαριωτά-τους ά
δελψ:ιυς ήμών_ τους πατριάρχας και 
άρχιεπισκόπους -τών κατά τόπους 
όρθοδόξω1 ,έκκλησιc::ιν, π�ος -την σε
βασμίαν ίεραρχίαν, -τον ίεροv κλη
ρον και το χριστεπώνυμον πλήρωμα, 
και ετι περαιτέρω προς τάς εiδικάς 
μή κuβερνη,τικάς όργαvώσεις προ
στασίας του παιδιού, προς τούς έκ
παιδευτικούς και κοινωνικους λει
-τοuργούς, iδιαιτέρως τους παιδα• 
γωγούς, -τούς παιδιάτρους, -τούς ψυ· 
χολόγους, τον τύπον. τούς διοργα• 
vωτάς -των παιδι,κών προγραμμάτων 
της τΓ)λεοράσεως και ραδιοφωνίας, 
και γενικώς προς δλους τους άρμο
δίους παράγοΥ-τας, άλλα και προς 
εvα έ\καστον ώς άτομον, και παρα
καλοuμεν vά άψιερωθη -το έvτος ό
λίγου άρχόμεvοv ετος 1978 εiς προ
ετοιμασίαν δια τήv πλήρη, συμμε-το
χήv μας είς το <<Διεθνές ετος του 
παιδιού», -του έπομένου ε-τους 1979. 

»Με -τοιαύτας σκέψεις έορτάζο• 
μεν με δλους ύμ&ς, άδελψοι και 
τέκνα έν Kupί<tJ, έψέτος Χριστού-
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γεννα και εύχόμεθα νά παναλαμ-
6ανωνται τά Χριστούγεννα είς το 
πρόσωπον κάθε παιδιού είκονος τού 
Χριστού το όποίον μέ την προ
νοιαν μας θά εξέρχεται άπο την 
περιοχην της άδιαφορίας καi της 
έγκαταλείψεως, εις την θαλπωρην 
της προστασίας καί της στοργής 
μας» 

Ό Ο ίκουμ�νικος Πατριάρχης στό 
είσαγωγικο μερος τού μηνύματος 
1ou, προοαιvει σ' έvαv παραλληλι
σμο μεταξυ των συνθηκων της γεν
vησεως τού 'Ι rρου και της ελευσε
ως έκατομμυοίων παιδιών στον κο
σμο τού σήμερα. 

«Ό Χριστος της Βηθλεέμ 
λεγει - εΤ-ναι ενα παιδί- vεογεν
vητον, αστεγοv, μέ πρόχειρα σπάρ
γανα με μόvηv θαλπωρην την τρυ
φερότητα της Μαριας, την στοργηv 
τού 'lωσηφ, τά αχυρα, τηv σuμπα
θειαv των ζώ'ω\ν rrι\ν άγαθότηrτα 
των ποιμεvων των την σοφίαv ή 
όποια γvωριζει νά θαυμαζη καi να 
λατρεύ!], τά καθαρά πvευματα της 
δημιουργίας και την παρουσίαv και 
ύ"'Τομνησι τού διαστη·ματος_ δτι ο 
μικρος πλανήτης μας δεν εΤναι ο 
κοσμος όλος Πέραν τουτωv, την 
εiκοvα πλαισιωνουν το άφιλοξενον, 
ή παγερη άδιαφορία καί ή έγκλη
ματικη ασπλαγχνια Γύρω είς αύ
τό το παιδι το νεογένvητοv δεκα
τεσσαρες χιλιάδες παιδιά έσφαγμε 
vα 

» Τηv σκληρότrι;τα της εικονος τωv 
πρωτων Χριστουγεννωv ολοκληρωvει 
σήμερα ή τραγικοτης τού άνθρω
που - παιδιού είκόvος τού Θεού 
Έπι τού φλοιού της γης μας γεν
νώνται, υπάρχουν και περιφέρονται 
εκατομμuρια παιδιών, μικροί άδελ
φοι τού Χριστού χωρις θαλπωρηv 
και στοργήν_ άλλα μέσα είς έvσ 
περιοάλλdν άφ1λοξενον και άδιά
φορον διωκόμενα άπο τον Ήρω
δην της πείνας, της γυμvότη.τος, της 
αμαθείας, Ίδου, διατί το έφ_τειvον 
ήμων μη1 μα των Χριστουγεvvωv 
προς την κκλησιαv καί τον κόσμον, 
άφιεροίιται είς το παιδί, το κυτ
ταρον της άνθρωπότητος,> 

Τηv μέριμνα για το παιδι ζητεί 
μέ το Χριστουγεννιάτικο μήνυμά 

του και ό Αρχιεπίσκοπος Άθηνώv 
κ Σεραφείμ, χωρίς v άναφέρε
ρεται στο άποφασισθέν καί παρα
σκευαζόμεvον «wΕτος τού ΠαιδιοΟ» 

«Ή Γέννησις τοΟ Παιδίου 'ΙησοΟ 
-λέγει-του Παιδιου της Χαριτος, 
ώς πη,γη θείου άκτιστου φωτος ας 
φωτίση, κατά τοv παροvτα χρόvο 
τον vοΟν καί την καρδιαν πάντων 
ήμώv TW\' άγωνιώντων διά το μελ
λοv των παιδιων μας Ai φωvαι παv
ταχόθεv δοοΟv, ότι τά τεκνα μας 
αί σ μεριναί αφανείς ρίζαι της αv 
θρωποτητος και οι αύριαvοι κλαδοι 
τοΟ δένδρου τοΟ μελλοvτος κόσμου 
εΤναι το καίριον σημείον προς το 
όποίοv καλουμεθα μέ σ;οαροτητα 
και σuνεπειαν νά στρεψωμεν τηv 
προσοχηv μας Το σημεριvο παιδί 
vα γίνη σκοπος τοΟ παροντος είς 
παγκοσμιον κλιμακα, δχι ύπο την 
στείραv έπίδειξιν τυποποιημενrς 
στοργής και έ.νδιαφεροντος άλλα 
ύπο τηv έννοιαv παvαvθρωπιvης ό
λωv των κοσμικών τασεων, συνερ
γασιας δια τηv έξασφαλισιv όλωv 
τωv ύλικων και πνευματικών μεσωv 
δια. τηv όρθην άvάπτυξιν και γαλοu
χησιv τωv τρυφ ρωv ολαστών της 
οίκουμενη.ς δια vα άπο6ο0ν οι γε
ρο, σωματικώ:; καi ψυχικώς κλάδοι 
επί τωv όποίων άσφαλώς θα δuνα
ται vα εμπιστευθη το οάρος τω� 
μελλοντικών της έλπιδωv ή άνθρω
πότης» 

Άλλα. ο 'Αρχιεπίσκοπος κ Σε
ραφείμ επε�κτεινεται και σε κριτικη 
των σημερινών καθεστώτων τοΟ κό 
σμου τόσον προς άνατολάς ( < στέ• 
ρησις ελ-εuθεριας») όσον και πι:ος 
δυσμάς ( <<άνισοκαταvομ η των άγα 
θων») 

«Ή έποχή μας -λεγει- έποχη 
διασταυροuμεvωv σεισμικών κοιvωνι 
κών ρευμάτων, καi αυτή 600: καί 
μας καλει, και την φωνήν αυτής 
θά ητο τούλάχιστον άσυγχώρητον 
νά ύποκρινώμεθα ότι δέν την ά 
κούομεν, διότι ω:; λαιλαπες καί 
τυφώνες άπροσμετρητοu καταστρο
φικής εντασεως τά ρευματα ταΟ 
τα άπειλοίιν με άφανισμον πάσαν 
και πανταχοΟ της οίκουμενης ϋπαρ
ξιν άνθρωπίνης ζωής, αν δεν έρω
νr1θσίιν μέ πvείιμα κατανοήσεως καi 
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�τοργης,
, 

διότι πηγην .και αιτιαν 
εχοuν τον uπο άvθρώπων άδικού
μενοv καi -τ;αλαι,πωρούμενον καί ά
γωνιώvτα σuvάνθρωποv, χάριν του 
όποίοu ό Λόγος του Θc:ου σαρξ 
έγένετο και έσικήvωσεν έν ήμίν, 'ίνα 
ήμάς λuτρώση τών παθών. 

Ό Ί ησους Χριστός, ό έπi τής 
γης bττιφανείς Θεός, ώς ό 'Ήλιος 
της Δι·καιοqύνη.ς ικαί τό φώς τό της 
γνώσεως, 'ίσταται αύστrρός Κριτης 
και άvτιμέτωπος προς πάσαν έκμε
τάλλεuσιν πλασμάτων του ύπό ά
νελεήτων ύλοψρόvων ,καi δαιμcνο• 
δούλων προσώπων •καί καταστάσε
ων,,. είτε ύπό την ενvοιαν της άνίσοu 
κατανομής τών άγαθώ,ν της γης, 
εΊτε ·ύπό την ενvοιαν τη; πραγματι
κής η φαινομενικής στερήσc:ως της 
Θεοδότου έλεuθερίας των άνθρωπί
νων ύπάρξεων,> 

Περαιτέρω, τονίζει. 

<<Oi ,κοσμικοί άρχοντες καί τά 
σuστή.ματά των άπέτu,χσν παταγω
δώς, δι' δ και έπλεόνασεv ή άδικία 
καi ό πόνος τών πολλών· νυν, λοι
πόν, έπέστη ή ώρα τών ιέ,κασταχου 
Χριστιανικών Έ•κκλη.σιών,. προς 
παγ,κόσμιον σταuροφορίαν, διά την 
κατακρήμvισιν της συγχρόνου είδω
λολατρείας του άψύχοu τεχνικου πο
λιτισμου και τη,ν στροφην κατά την 
ύστάτη1ν αύτην ώραν προς τάς ρί
ζας της άνθρωπίνης ύπάρξεω;, την 
παιδικην ήλικίαν δια την άνόρθω
σι.ν καί έπαναξιοποίηρ-ιν του άν
θρώποu ώς βασιλέως της δηιμιοuρ
γίας, χάριν του όποίοu ό Θεός έγέ
νετο άνθρωπος, Ίνα ό άνθρωπος 
καταξιωθη της εύτuχίας του πα
ρόντος και του μέλλοντος>>. 

Διαθρησκευτικη Ίεραποστολη 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ζητεί ό Μητροπολίτης Μελίτων 

Την εiδuλλιακη για μ�ς νύχτα 
τώv Χριστουγέννων, γύρω άπό την 
γραφιι<η εικοvα της Βηθλεέμ και 
τό βρέφος Ίησους όπως λέγει 
ή Γραφικη παράδοσις, ό Ηρώδης 
εσφαξε δεκατέσσερις χιλιάδες παι
διά όμήροuς, σάv λύτρα απέναντι 
σ' Αύτόv πού έρχόταν σάν «λύτροv 
άvτi πολλών». 

Ό 'Ηρώδης δΕJν ηταν άναρχικός, 
ουτε τρομοκρό;,η.ς, οuπ πειρατής 
ύπό οίαvδήποτε μορφήν. Ό 'Ηρώ
δης ητο ή 'Αρχή. u Ο μως στην τε
λευταία άνάλuσή του ήταν ή άναp
χία της Άρχης. Καi έτσι στην ί
στορία ή άvαρχία της Αρχής γίν:• 
ται ή άρχη της άvαρχίας. 

Εlς τό σημείο αύτό συναντώνται 
11 ύπεuθuνότης μας με την ύπεuθu
νότητα τώv άναρχικώv. Καi επειτα 
πρέπει νά προσθέσω ,και νά πώ άκό
μη κάτι άλλο - γιατί δεν εΤvαι 
τόσο άπλό, όσο v,

σμίζοuμε τό θέ
μα, 

Τά άvαρχικά παιδια, αύτά πού 
στηρίζουν τούς έγκληματίες καί τά 
όργανα τών 01κοτειvών δυνάμεων και 

,ων όρισμέiνων πολι:τικώγ έπιδιώ
ξεωv, ζη,τουν μια χαρά στη ζωή 
τους, χαρά την όποία δεν ε5ωσαν 
οϋτε οί ,κατη,χη,τικές όργανώσ.Ξ:ι • 
μας, οϋτε ή τεχνολογία καί ό εύ 
δαιμονισμός της έποχης μας. Γι' 
αύτό κατέφυγαν στη χαρά της κα
ταστροφής, στην Ν ε ,ρ ώ ν ε ι ο . 
χαρά της καταστροφής. ΕΤναι κι 
αύτη ενα εΤδος χαράς. εvα ύποκα
τάστατο της χαράς. Βέβαια, δεν 
εΤναι ή χαρά του θάρρους. ΕΤναι ή 
χαρά της δειλίας πού στα λαμπε
ρά μάτια της νεολαίας γίνεται χα
ρά του θάρρους. »Επειτα δεν πρέ
πει ποτέ νά λησμονουμε μια άλλη 
άλήθεια, ότι δλη1 αύτη ή άναρχικη 
νεολαία του κόσμου ε Τ ν α ι λ u
τ ρ ω μ έ v η ά π ό τ ο ψ έ μ α. 
Δ Ε ν ψ ε ύ δ ε τ α 1. Δεν ίσχu
ρίζεται. ΕΤναι αύτη πού εΤναι μέχρι 
θανάτου. · Σάς παρακαλώ νά προ• 
σέξοuμε ότι οί άνάρχικοi δεν εΤναι 
τuχαΊα πρόσωπα άλλα εΤναι εvα 
ε Τ δ ο ς  ν ε ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν
γ ι CX. Ε V α j δ ε ώ δ ε q, πού 
άπό παραμέληση της εύθύνη,ς μας 
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δεν τους τό δώσαμε, η μάλλον τους 
τό δώσαμε άρν-,,τικό παραδιδοντάc 
τους εις τα χέρια του μηδενισμοu 

Και άμεσως θα με ρωτησετε_ 
και θα πρεπε, να με ρωτήσετε έ
χετε σαν επιλογο κάτι πρακτικό 
να μας πητε 

Λοιπόν, σάς λεγω_ άδελφοι μου, 
ναί έχω να σαc πώ κατι πρακτικο 

'Οταν εΤδα ότι άντικρu σ· αύτό 
τό παγκοσμιο καuτο και φο6φό 
προ6λημα δεν έχει πάρει ως αύτή 
τή στιγμή καμια θεση r\ Χριστιαvι
κη Εκκλησία γεvικα μεσα στηv 
ταπειvη εύθύvη μου σαv 'Επισκό
που της Ορθοδοξοu 'Εκκλησίας, 
καi μαλιστα του Οίκουμεvικοu Πα
τριαρχειοu που σuλλαμοmει τα μη. 
vύματα τωv καιρών καi σαv Μη
τερα Εκκλησια ουν�χώς έvαvθ�;ω
πιζεται με τον Κuριο της κάθε 
Χριστουγεvvα άπο άγάπη, καί για 
τηv σωτηρία του αvθρωποu, vομισ 
ότι εΤχα χρεος να θέσω εvώπιοv της 
ευθύνης της χριστιανοσύνης, τώv 
μοvοθειστικών θρησκειών καί όλω 
τώv άvθρωπων καλης θελησεως τό 
πρόδλημα και τηv εύθύv,1 μας άπέ 
vαvτι στο προ6λημα Άλλα δεv πε
ριοριστη,κα εις αύτό Προχώρησα 
στα πρακτικώτερα και πρότεινα σε 
η::εϊς άνα)Ιvωρισμεr,ιες πνευματικές 
προσωπικοτη,τες μια ορθοδοξr μιά 
ρωμαιοκαθολικη και μια προτ-�σταv 
τική, vα απ:ηελεσουv σ� συνεργασία 
μαζι μοιι τον πρώτο πυρηvα. μέ 
τηv προσθηκη τριώv με-yάλωv πvευ-

ματικώv προσωπικοτητων άπο τοv 
ίσλαμικό, τον ίουδαϊκό και τόν 
6ουδδιστικό κόσμο επαναλαμβάνω 
τόv πρώτο πυρηvα έvός Κέντρου 
vέ.ου είδους διαθρησκειακης ίεραπο
στολης, cϋτε εvα τίοv οίίτε ύπέρ 
τrϊς βίας καi της άvτι6ίας άλλα 
σαv έξοδο άπο τόv φαuλο κυκλο 
μεσα ο τόv όποϊο κυλιεται σήμερα 
ό κοσμος 

Νομίζω και εύχομαι δτι το σχέ
διο αύτο θα πραγματοποιηθη "E
vo όρθόδοξο χριστιανικο σχέδιο 
Και την στιγμή αυτή άvαγγελλοv
τας στόv κοσμο το Χριστουγεvvια 
τικο μηvυμα τrjς είρηvης καί της 
εύδ:)κίας, κάνω μια παγκόσμια έκ
κληση πρό δλους τουc, άvαρχικου,, 
του τρομοκρατας κ ι τους άερο
πει�;ατας του κοσμου να καμουv 
κατω άπό το φώς της άvθρωπιvης 
κατανοήσεως τοϋ Θεοϋ, πού αδυ
vαμος α-πειλειται άπο τόv 'Ηρώδη 
στηv Βηθλεεμ μια χριστουγεννιά
τικη εκεχειρία Δηλαδη συγκεκρι
μεvα, ώς έκπροσωπος της Μητέ
ρας Εκκλησίας κα ώ ολους τους 
αναρχικούς, τους τρομοκρατας και 
�ους ά ροπειρατάς, vα άπολυσουv 
τους ομήρους τωv, vα μη ζr,τησουv 
\υτρα και vα δεχθοϋv τον Χριστό 
ώς «λύτροv άvτι πολλών,) 

ΜΕΛΙΤΩΝ 
Μητροπολιτης Χαλκηδόνος 

( Άπό τήv όμιλια του στον Μη-
τροπολιτικο Ναο 'Αθηvώv 1 8 12 
1977) 

Δωρεές από νεκρούς για 

ζητεί ό Μητροπολίτης 

με αμοσχε 'σεις 

Περιστερίου 

Προσφατα το ύποι,ργεϊο Κοι1,ω 
vικών 'Υπηρεσιών πηο� στα χερια 
του το ωτικο κοιvωvικο θεμα τη 
μεταμοσχευση όργάνωv σε άρρω
στους που πα εύουv με το χάρο 
Για τό σ-:οπο παροχηc όργάvων σ · 
�κείνους -του εχουv ύποστεϊ άvεπα-
1,όρθωτες 6\ά&ς σι;Ό"τησε τό Ύ
πουργεϊο δύο έπιτρ::,πές 

Το vομικό μέρος μελετάται άπό 
το Ύπουργεϊο Δικαιοσύνης, με προ
εδρο τόν καθηγητή της Νομικης 

Σχολη ,ού πανεπιστημίου Ά θ  -
vών καi εvικο γραμματέα του 'Υ-
πουργείου κ I ω Σ π ριδάκη 

Ή άλλη έ.πιτροπη έ�;ευνά κυρι
ως τηv iατρικη, οίκοv::,μικη κοιvω-
ική και την ήθικοθρησκευτική π ευ

ρα του νέου αύτοu τρόπου θερα
πευτικης Σ' αύτη η ροεδρεύει ό 
ύφηγητης της Παθολοvίας της · 1 α
τρικης Σ χολης του Παν�π Άθη 
vώv κ Σπuρος Μαρκέτος Γεv 
Γραμματεας του αύτου Ύπουργεί-
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ου. Μεταξύ των μελώ. της έπιτρο
πης τούτης. συμπεριλαμ6άνεται κι' 
δ ύποφαινόμενος. 

'Από καιρό μεταμοσχεύσεις γί
νονται κι' έδώ στον τόπο μας μ' έ
πιτuχίες άξιόλογες. Ό άριθμός τώv 
μεταμοσχεύσεων αuτωv άνέρχεται 
ως τίς διακόσιες. 'Αλλά, ένώ ή ζή
τηση των άρρώστωv εΤναι τεράστια, 
δέv ύπάρχουν δότες, 

Δέv εγινε, τρο,μερή καθυστέρηση, 
ή άπαιτοuμέ,vη προπαρασκευή, της 
Κοιvης Γvώμη,ς. Τό κοινό μας εμει• 
vε δλότελα άδιαφώτιστο. Κι έvώ ύ
πάρχοuv αίμοδότες - άνεπαρκεΊς 
κι' αυτοί - δότες όργάvων δέν ε
χουμιε. 'Εδώ δέ ζψrοCιν τά άρμόδια 
κρατικα νοσοκομεΊα μέλή τοCι σώ
ματος άπό τούς ζωντανούς καί ύγι
εΊς. Ή eι<cκληdη, άπεuθύvεται στους 
συγγενεΊς των νεκρών,, vά δεχθοCιv 
άπό τό νεκρό τους, τον προσφιλή·, 
vά δώσουν δρισμέvα όργανα για 
μεταμάσχευση. Νά 6οηθη.θοCιν συν
άνθρωποί μας πού μένουν άδοήθηr 
τοι :και χαροπαλεύούv, 

Θά άναφερθω σέ μια συγκιvηιτι
κή κα1 έντuπωσιακή δμολογία τοv 
Μεγάλου 'Αποστόλου, πού σχετίζεται 
άμε.σότερα μέ τό θέμα τώv μετα
μοσχεύσεων. Στους Γαλάτες γραφει: 
((Μαρτυρώ γαρ ύμΊν δτι εί δυνατόν 
τούς ό φ θ α λ μ ο ύ ς ύ μ ώ ν έ ξ ο
ρ ύ ξ α ν τ ε ς αv έδώκατέ μοι». 
(Γαλ. 4, 15). Δίνω τή μαρτυρία 

για σας έγώ ό ϊδιος, δτι αν θα σας 
ζητοvσα νά μοCι προσφέρετε τά μά
τια .σας για νά τα χρησιμοποιήσω 
καί θά 'ταν Τοvτο δυνατό, θά τά 
6γάζατε καί θά μοCι τά δίνα'ΙJΖ ! 

� Αν θά 'ταν δυνατή ή μέθοδος 
της μεταμόσχεύσεως στους πρώ
τους χριστιανικούς χρόνους -κι' αί
ωvες θά εϊχαμ'ε άπειρες θαυμαστές 
προσφορές δχι άπό νεrκρούς, μά 
άπό ζωντανους κα1 σέ κάθε πάσχον
τα. Γιατί οί χριστιανοί έκεΊνοι, των 
χρυσών αίώvωv, καi ηξεραv καi πί
στευαν κι' έφάρμοζαv την άλήθεια, 
δτι «άλλήλων μέλη» εΤvαι ·καί δταν 
«πάσχει εν μέλος, πάσχεi δλο τό 
σώμα>>. Τώρα οί χριστιανο1 προτι
μοCιv νά σαπίζουν τά χρήσι,μα για 
τή σωτηρία ΤοCι αλλου μέλη τους, 
παρά νά τά δίνουν για μεταμό
σχευση. ΝΕχοντας 'Τ'έτοιες πνευμα
τικές άνθρωπισηκές καi κοινωνικές 
κατα6ολές ,κα1 ίερές παραδόσεις, 
ακόμα ,διστάζοu,με καi με.τα θάνα
το νά γίνουμε ευεργέτες, χωρίς αυ
τή ή ευεργεσία νά μας στοιχί,ζει 
τίποτε. 'Αλλά θά 'm:v χειρονομία 
άγάπης αν μέ διαθήκη η καi προ
ψορικα παραγγέλvαμιε στους δικούς 
μας νά έπιτρέψουv ·νά πάρουν δ,τι θά 
χρειαζόταν άπο ΤΟ άχρηστο πια 
κουφάρι μας, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Μη,τροπολίτηις Περιστερίου 
(«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Δεκέlμ6ριος '77) 
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• Από τις «Σ τ p ο φ έ ς» τοu βιβλίοu τοu ΤΖΙΑΝ

ΣΤΡΟΦΉ Α 

1.-Ό Αίώνιος Πατέρσις - Μητέ\ρα, τυλ,γ,μ,ένος στους πάντοτε 
αό.pα'Τ'οuς 1Τt:ιΠΙλοuς του, εΤχε rιτ01"ι 1κο11μηθη για Έπτα Αίωνιότηrτες 

2.-Ό Χρόνος δέν ίJτrrrιρχε, διοτι aκοι,μc,τ:χν στον Άπέραιτο 
ΚόΝΠ<ο τηις Διαρκείας 

3 -Ή Πα1�κόσιμ1α ΔιάΜοια δεν uπηρχε, ιδιότ, δe ύπη1ρχαν 
ΑΗ-Η 1 (οίι.pCΧΙ ιες δ νά)μεις} για να ττ\ν πφιέχοuν. 

4.- Οί Έπτα δραμ,οι πιρος τη, ΜΙ))ΚQlpιότητα δεν υπηρχαν. 
Οί 1μεγ01λες α+rί,ες της άθ\ι,ότητος δεν uπη�pχ.α�ν, διοτι δiJν &πη,ρχε 
κ,ανείς να τίς δημισuρyήσ�η, ούτε ν' άψεθη ,να αίχ:μαλωτισθη όm' 
αύ-τ�ές. 

5 -Τα 0"<0τΟΙδ:,::χι ιμ,ονάχα έryέ�μιζcrν το χωρίς όριιο υΟλaν, διότι 
ό Πατέρας, η Μryτέρα ,και ό Υιός είχαν πάλι γι�,ει υΕ , α ΙJ<αι ό 
'y ιος δε�ν είχε ά�άμη ξιmvησει, για ΤΟ,ν ,νέο Τροχο ,κ,αί τ1ην όδοι• 
πs:,ρια του σ' αίrτον 

ι 6.-Οί '-Ετrτα Ύπi,ρτατοι Κuριοι .και οί Έπτα 'λλi{3ειε,ς 
εixαiv πrα, σει να ύπάιρχοu:ν, ,και ΤΟ Σ ύ.μιπcrν, τέκνο της 'Ανάγκης, 
ήταν 16uθισμιένο σέ Paranishpan.na (άπολurτη τε,λειοτιητα), για 
να άvατα;ρα,χθη άπο την πνοη Εκείνου, rτrou ύπάιp)(!ει κ;χί όuως δέ 
υπάιρχ,ει ηποτε δέ·ι ύπηρχε 

7 - Οι αίτί.ες της Ύ,π,άJρξεως εΊχαν έξαψανισιθη Το 'Qpατο
που υπηρξε, ,και ΤΟ Άόpατ,ο 'Π>ΟU uπάpχει, :::m,χ:χπταυονταν στο Αίώvιο 
μη - ΕΤναι-, το ιμ,οναδι,κο ΕΤιναt. 
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8.-Μό·,,η, ή Μο�::tJδικ,η Μο1pφ,η τ•ης Ύπ�ρι§εως, απλωwότα,ν · 
χωιρiς δp α, ,άπέJραντη, :άvαί.τιι:χι, σ' εναv "Ymv10 ,χωpις ·:οvεφα. 'Κ,αi 
!1 Ζωη ,επσιλλε, ·χωρι,ς :συν.ε'δη,σ•η, 01τό·ι !Παγ;κό,σ�μ,ι,ο Χώρο, ΊΤ1αvτ,ου
σ•τη\ν Άrιτόλυτη αύτη .Παρουσία, ή ,όποία εΤvαι αίiσ.θiηιτη άπο το 
άν.σι,χ,τ,0 ,μιάτι του D.a:ngma. (Μύστιοu). 

9.-'ΑλJλα που ηταv ό Da�ma (Μuσ,της), rδταιv ή Al,ay.a 
( Ψυχ:η) ΤΙΟυ Σ �μ:rrαvτος ηταν 01ε Pa:r,amartha (:ό1π·άλvτ1η τειλειό
τητα) ,καί ό Με,γάJλος Τ,ροχός ηταv Anupadaka (ισε άδpά'ΙΛεια); 

ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ της 

Ε. Π. Μπλαβάσκυ 

1.-'Ο ΑίάJνιος Πατέραc - Μη
τέρrn, τυλιγiμένος ατούς πάν
τοτε άόρωrους πέ.πλους ταυ, 
είχε πάλι κοι,μηθη για ':Επτά 
Αίωνιότητες. 

',Q Χώρος .εΤvα•ι ,ή αί,ω1ι,ία, πά;;.
τοτε παpουσ,α .. α:ίτία rπ•άν'!'.ω,v, ή 
άκcηdνό,ητ,η .θεότης, τ,ης οποίας 
οιι <�αοp,:ηοι ;π.έπιλοι» ,εΤναι ή μυ
σηκ:η .ρίζα τ•ης υλης κα1ί του 
Σ,uμrmαιvτος. ΊQ Χώρος ,εΤ.ναι το 
,μιόνον αiώvι-οιν, rπ,cu μrmο:pοC,μιε εύ
κ1αλώτατα να ψαντασθ::::uμ1ε, άι'<ί.
�ητcο ιστην άφlηφ,ηiuιέvηι τc ιJ εvνοια 
'ΚΙCΧJΙ :άvε•πηιρέJαστο. ΕΤvια:ι ιάτrο ι<ά'
θε 

1

αmοψη x•ωipiς διάi::παι::11η και 
αuθίιπ01pκ·τος. Το •ΠΙ\Ι.ειUΙμα ·εΊvαι 
ή ,τηρώτη δ αφ:ιp,ωη </Εικε:ί.v.οu•», 
τ,ης ιάwχί,τια1ς αiτίας Π ,·εϊψ:�πος 
ικαι "Υιλ,ης. Δεν ,εΤν.αι ,οί.ίτε <�cοττ,ε
ριϊ:φι1στΙΟ 1κε,νο» οί.ίτε <�ΠΕΙpιωρι. 
σ�μ•έl-'η rπιλ,ησμ�ή.», άλλα ,και τα 
δύο. Υπηρχιε �αi Θα ύπά�ριχ,η, πάtν
τοτ,ε. 

T,cx <<(Π10mλα» ,παρισ'ΤιΟ\λv τ ,η μ,η 
διΟJφ,οtpε•�θείΆσισ: Κοcημιι<,η 'Ύ,λη,. 
Δ�v ,εΤναι ,ή uλη δπ,ως 11ηv 'Υ' ω,ρί
ζφε, άλλα ιή πινευ,ματι•'<ΙΤJ οίισία 
-rης υιλ,ης, 1καi ,εΤν.αι έ:ινα ,μ,ε τον 

Έλενα Πετρόβνα - Μπλαβάτσκu 
11 Αύγ. 1831 - 8 Mαtou 1891. 

Χωιρο στ,η:v .άψηρryμέvη του ε.v
ινcιια. Ή Ρίζα - Φίι,σις ,εΤναι1 ή ψu
χιΊ (Tl()u Μο\ΙΟΙδι,κου 'Α,πιέ,pαντου 
Χώ.ροu. Οι 'l11;1δοί την δν,qμάζοuν 
Μοuλσ1π,pιCΧΙ1φίιτι: 1ι«χι !λένε, οτι εΤ

vω ή τηpωταlρχ ιικ•η οίι.σ:α, πιοu 
άποτ,ειλ,ε'ί' rτ,,; ·6ό1σιη -τΙΟυ φqpέως 
ικ·άlθε ,ψαι•ναμ,0ν,συ

1 ,ψu;σιικου, ψυ� 
χι:κοu η \.Οητ,ικου . 

.Με το «έιπτ,α: αίωνιό-τηιπς», vο
συντιαι, .μ,α�φα;ι m--φίιοδοι.. Σηιμαί
,νοvv τί,ς έrπτα ΙΤΤ'ΕΙpιάδcuς ένος 
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Μαινοαντάpα, έ.v.ος Μ χαικάλιπα, 
η <�εγάλιο'J Αίωvω> ( ί 00 ε-τη 
του ΒράιχμΙα) / πού c:mοτελούν Ε
να σuvολ ν 3 ί 1 040.000 000 -
000 έτώv 

2.-Ό χρό ο δέ ύπηρχε, διοτι 
έ οtμόταν στΟ U:τέ ραντο κό -

ο τη; ·διαρκείας. 
Ό «Χρόνος» ,ε ναι ιμόωι μία 

άπάrτη, τrcύ πα1ρό:�γεται ιμε τη 
διαδοχη των καταστάισι ων της 
συνειιδησ,εώς ιμας, ιέψ' όσον ταξι
δευcψ,ε δι:α ιμιέσοu της Διαιρκεί>
ας, ικαι δέ.ν uτrαρχει έ.κ, Ί όπου 
δεν ,ύψιστο:τοιι συνείδησις Το 
πα:pοv ,εν,αι ιμ,όvον μιία μαιθημα
Τ111<1η γipαψ,μιη, π;οu χωιpίιζει το 
μ�ρος ιέκεΊ,νο της Αι,ων: ς Δι::χρ
κ,ειας ιπιού όνοιμαζομε Μέ;λ;λ,ον, 
άπ:ο το ιμ,έ!ρος fJκιεΊνο rmou aνο
μιαζομ•ε Πα�ρc:ιλθοv. Τιτrοτε επάνω 
0ι1η ιΓη δεν �χει 'Πlpαιγ,ματι η δι
ά�p'<•εια, δ,,ότι τίrτrοτε δεν πο.ρα-
1μ<έJ,ει άμ,ετά5λιητο 1κατα το δισε· 
,ΚΙCΙJΤΟμ1μ1 ,οι-αστο του δΕJυ �ρ,ολέ
πτοu. Ή αίσΘη:Jη ,πού εχο:μ•ε 
11ης διαιρέσεως 11συ χ,ρόvοu ώς 
παρόντος, π1ροΕ1οχεταt, άιπο το 
01κοτεινο νέJφος ιμ,ιό:ς σ-τιγ1 ιαίας 
έ�λλα{μ,ψεως η δια:δοχ111ς έJ ΟΙ Ψ-
ων ττ�ραγ1μάτων, τα οπ:σΊα ,μας 
,δίΙδουν αί α;ίκrθησJεις, δταν τια 
rmρότyιμστα αu1'α ιττ:εpνου άπο 
τον τόπ'C'ν των iδανι.κών ϊΤΙ:ύ ό
νqμά!ζομ•ε ΜέJλλοv, είς τοv τό
τrον τ�ν άνο:Ιμ1νήσιεω , πού όνο
ιμάζομ,ΕΙν παρειλθόν το 'Π'pαγιμα
τι,κιον δεν συνίσταται ιμόναv άπο 
.:ικεΊ1,10 που αλimει .καινεiς σιε ·μια 
σττιy�μιή, ά,Νλα άτrο το .άθροισμα 
δλωv τ.ών rτrοι•κ·ίλων καi ιμ,εταοοιλ
ιλομένωv συνθηκών άΠ'ο της έιμ
•φανι εώς του σ,ε ' ι, ,η ,μοp-φη 
1μ,έJχ1ρu της έξα,ψανι εώς του άπο 

της Γης ΠΕΙρνανε απο ΤΟ Me λον 
για Ι\Ια ύπόρξουν αiωνίως στο 
Π σιρ&νθό ι. 

3 -'Η Παγκόσμια Διάνοια δi: 
ύπηρχε, διότι δέ 'πηρχα -Ι

ΗΙ (ο' ρά ιες δυνάμεις) γιά 
α την περιέχο 

Διάνοια ε1.αι το ο.-cιμα που 
δίδεται στις ,v.αταστό�σεις σul!Ει
δήσεως, πού όlλaμαιζσvτσιι Σ�κέ
ΨΤ\, Θε�ληση Α

i
'σθησιη .ΚαΤ'α τον

φι.1σι1κΌ ύπνο, η ί'8εοrτηλασ,ία ι1<αi 
ή ιμ:νήμιη στrαματοuν Ετσι καi 
κατα τη ιμQΙίφα νυκ-τα της ά,α
παύσεως, π,οu όνομά.ζ,ετα 1 mρα-
1λαγ ια, δταν 6 ες οί ύτrάιρξεις 
έχουν ιδιΟJ/\Juθη, ή Παιγ,κόmμtα 
Διανοιαι παραμ,ένει. ό!δρανης, μια 
δ1αρκης δuνα,τότης •1οηrτ, ,κης έv
φγ,είΙαJς Οί ΑΗ - Η 1 (Τζιcο 
Τ,σόχαν) εΤναι- οί φόλαγγ,ες τωι
π ev1μ::χτιικών 'Όντω,v - οί 'Αγ
γε;λικες φάιλ:χγγες -rou Χριστ,ια
,v ισ,μου, οί '5λοιμ και οί Προ
φηται των '1 eruδαίω, - rroou εΤ
ναι οί φο,ρεΊς yι,α την έκδήλωση 
11ης Θειας η Παγ�κό:JJμ•ιας Σι1<έ
ψ:.ως η Θεiλήσ,εως Αύτες ε ναι 
οί ,τηροιικισ�μένες ιμ,ε διανοηση 
Δυνcημεις, rττ.οu δίδσυν τους Νο
•μοuς της Φwεως. 

4.- Οί 'Επτά δρόμοι πρό- τή 
�lακαριότητα δέ ύπηρχα . Οί 
μεγάλε- αιτίες της άθ ιότητο 
δέ ύπηρχα , διότι δέ ύπηρ
χε κα είς να τί- δημιουργήση, 
οϋτε ' άφεθη να αιίχμαιλωτι
σθη άπ' αυτές . 
'.Επτα ,ύmό;p:,couv Άτ�ραποi 

111ρος την ΜCΧJκcφιότ,ητα της Μη -
ΎίΤΤάιpξεως (τη Νφ5ό1νσ), που 
εΤ�ναι ΤΟ 'Απόλυτο, η uΥ,παpξη 
και ή Συνείδηση. Δειv •ύπηιpχtχ:ν 
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δ ιότι ΤΟ Σruμιπαv ιη,ταν κ·ενο καi 
,ί,mηρχε μιόvον ,ΟΠΙη. Θε'α, -Σκιέψη. 

Το rτrαν ύπάκειτσιι στο ιρευμα 
η;>Cι ·.άνα'ΙΓσψauκ-rοv vqμou, του 
παντ.οδύvαιμου vqμι0υ τιου Κάιpμa. 
�ο θάνατος ιδεν ιμπqρει 1\/α άmαλu� 
11ρώ01η το.v �ριωπο, διότι εΤvαι 
άπιλως ή θuρα άιτrο τ,ηι όποία 
δι,έιρχεται, 1μεταϋαίνοντας αιττο 
τη 1μ1ία ΙΟ'Τ'η/• αλιλη ζω,ή, άφου ά
vαπαυθη ισ�τό Δε.6αχάν. Ή Χι
vαγιόJνα,, καθώς ,κιαii ή Μαtχαγιά
να, ιδιιδάισικοuν δτι ό �π;ος 
·μιπ,οpει ,,,c'x δ ιιαιψύγ,η τiς θλίψεις
1'ης άναy,εJνΙΛήσεως ικαi την ψει.;ιδη
μακcηpιότητα του Δει&χχάν, άπο
κ.τώντα:ς Σοψ'α rκιαi Γνώσ�η, που
rμόνες 1μ1π,qpουν 11,1c'x δ ια:σ,«οpπίσοuν
τους καρποuς της 'Αιπάτ,ης καi
της 'Αγ,vοίας. Ή Μάγια η 'Αοο
τη εΤναι. εvαι σ,τaι,χειο π.οu εJiσέιp
χεται σε δλα τα cwτιrκε,,μιεvα,
διότι, κάθ,ε τι που ίιπ,άιρχη, ε ,χει
,μόνον ,σχετιικιη ικαi όχι άιτrολυτιη 
πηpαryιματιrκ,ότ,ητια. Τ<ίιποτα δεν 
,εΤΙΛα ι :διαpι<cές, έ�κrτος τη,ς ιμΟ'ΙΛαδι
κης κρι-,μ,μreνης άπολύτου 'ΥΠ1άιρ
,ξε:ως, rττοu ιrnειριέ.χει, 'Τ(Χ vοοί,ψενα 
δ'λω.ν των rmραγμ1ατ,11κ,οτήτων. υΟ
λα τ,c'χ ΠιΡσJΥιματα εΤναι σχετι"<ως 
m1pαγ1μ:αιτ ι1κ,ά, δι.ότι καi ,δ :ττο:ιρα
τ,ηpητη.ς εΤvαι έιπίσης 1μίια άντα. 
νάιΚΙλΟJΟ'η rκαi τc'χ 111αιpα.τιηιροίψ1εJνα 
,εΤνα1 τq:το π,,:r:χΥjμ::Χ:τιικά, 0010 καi 
ό ϊιδιος. Σε 0όποιοδήπ,οπ πεδίο 
καi αν ·�ρα 1η σuνεί\δφtή ιμας, 
ΤQΟΟ.ν ΙΕ:Ιμ,εις 001ΟΙ/ και ΤιCΧ άνήκον
Τα ισ' !έίκϊιιvο το ,ΠΙειδί,ο ,π,,:::JJγΙματu-, 
εΤ:vαι τηρος ισηγμιην ο1 1μ61ι1ες .μι:::,ς 
π�ραγιματι.κότη:τες. 'Α).;λ' όσο ά
�Είοοίνο1μr · ΙΟ'Τf\ν 11(\/\•ί1μα,κα της ά
•Vαιτrτύξεως, άν.τιiλα1μ16αvάμεθα ότ ι 

Ιστια στό!δια, άπο τ,c'χ CfΠOlι(I' πε
,ράισcημε, ε�χαιμιε θεωρή·σει τiς 
σκι,ε,ς σαν πραγ,ματι«ότ,φ,Είς καi 

δτ.ι η άνερχόψ1εJVη1 πτ�ρόcιδc-ς του 
�Εγώ εΤvα:ι ,μιι,c'χ ,σ�ειρc'χ π1ροο,δε,u
τι1κ·ωV άψu,πνίισεων. ιΚαi κ,άιΒε π1pό
Qδος ,ψέ.ρvει τη,ν, ι�δέα δτι τώρα!, 
ΘΠΊ τιέιλους, έψ;θάισcημε στ.η,ν 
«"ΤΤ1pαγιματ ι1κ,ότ,ητα.», άλiλc'χ ιμόv,σ, ι 
δταν ψθάσ�ωμε vc'x ε11ω:,-c..:1μ1ε τη 
01υνιείiδf'/crή μ,α� μ,ε τη

1
ν άπό.Χι.Ι'Τη 

Σ ννε ίδη::,�η, θc'χ όττιaλ ε,1.;Θε,ρ ωι9,::υ
μ�ε άιπ,ο τiς απάτες ΓfT::JIU δημ ιουρ
γουνται άτrο τη J-.λαιy-ισ:. 

5.- Τά σκοτάlδια μο,νάχα έγέμι
ζαν το χωρίς δρια "Ολον, διότι 
ό Πατέρας, ή .Μητέρα και ό 
Τίος εlχαιν πάλι γίνει "Εν α 
και ό Τtος δεν εlχε άκόμη, ξυ
πνήσει y,ιά τον ν,έ.ο Τροχό* 
και την οοοι:πορία του σ' αύ 
τόν. 
Μια πα,λα,ιc'χ Άvατολι.-<-η παιοο ι 

ιμιία .λέ!ει: <σα ισ�κ,οτάιδια εΤνα, ι ό 
Πο:τέiρας - Μητέ!ρα. Τ,ο ψώς εΤ-
11Λ:J1ι :ό Υ1ός». Tc'x 01κοταδ ι α εΤναι 
η Αίώνια Μήττpα, στη,ν, όιττοίι:r οί 
ΙΤΤlηγες του Φωτος Lμ1ψαΑιζοντα ι 

,κ,αi aξατψαν1ζονται. Φως «σi σκο
τάδ ι εΤ.vα-ι ψαιl\/άμ·ενα τη.ς 'ίδιας 
τηραγ�μ-ατιικότητος, Π10U ειναι άπό
λιuτο σικ-:πάιδ ι γι,c'χ T'':v έiπιστrμ�::>
νι ικ,η διάνο ια, εν.α: ισικοτεινο λυ
,κόφως για τ�ην άντίiλιηWη του 
κ.οι111ου Μυσ,τι.κ,ου, ΙΚαi όϊπcιλυτο 

Σ η μ., <σ ροχος» εΤναι ή σuμ60-
λι,κ1 έκφραση,, πού δείχνει εναν κό 
σμο η μιό: σφα'ϊρα. Τοίίτο άποδε,
κνίιει οτι οί άρχαϊοι έγνώριζαν οτι 
ή Γη μας ηταν μιό: περιστρεφόμενη 
σφα'ϊρα καi οχι ενα άκίνη"ΙΌ έπί
πεδο, δπως μερικοi Χριστιανοi Πα 
τέρε.ς έδίδασκαν. Ό «Μέγας Τ ρο
χός» εΤναι όλόκληρη ή Διάρκεια τοίί 
Μαχακάλπα, δηλ. όλόκλr:tρη ή περι
στροφή -της Άλύσσοu -των έπ-τά 
Σφαιρών,· άπο την άρχή ως το τέ
λος. Οί «Μικροi Τροχοi» σημαίνουν 
τούς Γίιροuς, πού εΤναι έπίσης έπτά. 
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ψώς για τόν πvεuμ,σπικο όψθαλ
ιμο του Μειμυημιέ.νου ΊΕJκ,είνο που 
εΤΙ\Ιαι ψώς γι.ά .μας, εΤvαι σκο
τάδι για όρι,σ�μεvοuς ιμ1,κροοργα
νισιμούς. ιΚαι ό όφθαλιμός του 
έιvqρατιικου ,αλέJπ-ει φως έικ•εi ό
που ό ψuσιολοyικος όψθαλμi>ς 
θεν .&ινέπει ΠCΙRά 01κοτάδ1 UΟ
ταv όλόκλιηρο -το Σyμιτrον εΤχ-ε 
ΠΙέσει σε uπνο - ,εΤχε έmαιiιλθει 
στο ,πρω-rαρχι,κο του στοιχ-είο � 
δεν uπηρχε οuτε ,κ,έιτ,ροv ψωτει
νότητος, ουτε όψθαλμ:ος δ1ά να
διαιφί-Ιλη -το φώς .Κατ' άνάγκην, 
ττά ακατάδια έy�μιζαν το χωρίς 
όρtα 'Όλον. 

Ό Πατ�ρας ικαιι ή ΜητέJpα εΤ
ναι το άρmενιικο ,καί -το θηλv.κο 
στοιιχ,είο σ,τη Φίισ,η, οί άv-τί.θετοι 
πόλοι που έJκ,δηλώ·ιοv-τα1 σε ,κάθε 
π,εδιο 'T'OU Κόσ�μου. 'Ή το ιΠ.νεΟ
μα ,και ή Οι:κηα, -των όπ:οίων 
άποτιέJλεσ;μα ,εtναι, 'ΤΟ Σ uμrπυ:ν η
δ Υίός. Κατά τη δι,άρΚJΕ tα της 
Πιρa,λάγια, -το κάθε τι στο άντι
.κειiμ:εvι1κό Σ uμιπαν έπαν�ρχεται 
σ.τ,ην 1t1pωτα:ρχική του αίτίαι, για 
να ξα11ιαιψανεφωθη κατια ττην έ
πόμ,ενη ιμο�ν6αν-rα�ρι•κη Αύγ,ή, ό
πως ιγί111εται ΠΘοιοδιίΚως. 'Q 
ΒpαΧJμια -εΤvαι, δ ,ΠαττέJρας _ Μη.. 
'Τ'έ.ρα _ Υίος η .Πν�μα - Ψυχη -
Σώμα Κό,Ιθε τηρόc,'wrο σu1μ&>λί
ζει ιμία ίιδ1όττη-τα. ΙΚάlθε ίδιό-ηητα 
η άρετη -εΤ-ναι ,μ,ια ·οα,θμ,ιαίια έ.κ
-ττόρεUΟΙη ττης Θείας ,Πνοης κατα 
την αωκιλι1<1ή, 11ης δ ι αφόριση, έλι
,κιτ uκ;η ικα ι ,έξεJλι·κτιrκ,ή. Στην κο
σ,μ,οφυcηκη εννοια ιεΤναι το Σuμ
'ΠΌΙV ή Πλανητι,κ,η "Αlλιuσ,ος 1<α ί 
ή ,ΓR. Στην rτm,ιεuμcrτι�η evvoια, ή 
Ν Αyνωστη Θεότης το Π�λανη-τι-
11<0 Π1.1εCψα ,και δ :, Ανθρωπος, το 
'Π1λάΌ]μα του ιΠνεuμα-rος και της 
"Υιλης. Μια έοοδήλωιση αύτών κα-

τα τί-ς ιπ:ειριοδικες έιπάvω στη Γη 
έψ,ψσινισεις, ,κατά τη, διcηρκεια των 
Τροχών η Μανοοντά�ρα. 

6.- Οί 'Επτά ''Χ'πέρταιτοι Κυρι
οι κα1t οί Επτα ' λήθειες εί
χαν παύσει νά ύπάρχουν, καi. 
τό Σύμπαν, τέκνο της ' νάγ
κης, ήταν δυθιαμ(νο σε 
Paramshpanna • ( άπόλυτη τε
λειότητα), για να άναταραχθη 
ά.πό τή:ν πνοή Εκείνου, πού 
ύπάρχει καt δμως δεν ύπάρχει. 
Τίποτε δεν ύπηρχε. 
Οί «'Ewrcx Ύrπέiρτατοι Κuριοι» 

εΤvαι, τα Έπτ.α Διημιοuρyι·κά 
Πvείιμο:τα, οί Dhyan Chohan:s,
οί οποίοι άντιστοιχοuν σποv.ς 'Ε-
6ρα ι,κους Έ.λο�μ. ,ΕΤ,.,αι rή ίε,ρcφ
χία των ΆΑρχαγγΘ..ωv, στη,v ό
ποία άνήκονν ό Μιχσηλ και δ 
Γα6ριηλ 'Της �ρικ:πια,νιΙΚΙi\,ς όρο
λογίια:ς. 'A-rro τίς �Ε,πτα 'Αλή
θειες της -τ�ρ1νης Μα\Λοοντάιρα, 
ιμόνον -τiσσφες -έδόθησαν ιμιέχ1ρι 
τώρα, διότι, 6ρισικqμ,εθα: στον

Τέταιρτο Γuρο. Στους έπqμενους 
τ,ρεiς θα δοθουν οί ,uπόλοιτrες 
ψεiς 'Αλrβ�ιες. 

Ή Μuσ,τικη Διιδασ�καλία δι* 
σ�κει την ;mροοδ-εvηκη άvάπτuξ.η 
κ�ε τηράγ�ματος, τόmο τώ.ν .κό
σ,μων, 0010 κ,αι rτών άτόμων. '/νrro 
αύτη, -τη θαυμάσ-ια άvάττπυξη ου
τε -την cqρχη ,μιποροuμε να συλ
λά6<.:\με, ούτε το τέλος να ψαv
τασθου,.ιε. Το δικό μα!ς Σύμ.
παιν ιεΤναι ,μόνον ενα άπο άπeοιό-

* Paranishpanna εΤναι ή άπόλυτη
τελειότης, στην όποία φθάνουν όλαι 
α1 ίιπάρξεις κατα το τέλος μιας 
μεγάλης περιόδου δράσεως, η Μα
χαμανδαντάρα, και στη,ν &ποία άνα
παίιονται κατα την έττακολοuθουσα 
περίοδο της Πραιλάγια. 
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,Ρί,ΟϊΟ άρι�μο Σ υμιτrάντων, :τrού 
εΤ�αι δλα τα "f1Θl(JVQ: της 'hάγ;κη,ς, 
δο.'ικιτίιλιοι στη •μ,εγάιλιη 'ΚΙΟΟΊμική
αλΙ.ΡΌ τών ΣιΑμιπάιντων, κα\θέ
να άποτέλιεσ�μα ιν σ,cέ:σει προς 
το προηγούμενο 1καi 01ίιτία έν 
01�1 τηρος το ,έιτrqμεινο. Ή 
eμφάνισ,η ΙΚαi eξαψάινιση TOU 
Σuμιπανrος πτιειpιΎ\pάιψονται σαν 
eκιπιναη KQ!I Θίσπνοη της «Μεγά
ιλης Π�ς», rτrού εΤναι αίωνία. 
UΟταν ή Μεγάλη Π\.\dη, rτφοοολ
.λεταιι, άτrοκαλειται Θεία Π\,οη 
,και οεtναι rή έ!κ,πνοη, τιης 'Αγνώ
στου Θεό-ηητος, της ·Μοναιδικη:ς 
Ύ,πάρξεως ποο Ιέικιπνοcι 1μια σκέ
ψη π-ού ώrοοοίινει ό Κόσ�μος. Το 
'ίδιιο συμ,οαίινει όταν •ή Θεία Πινοη 
ε:ίσπτ�νέεται. Το Σuμιτrαv έξαψανί
ζεται ιcπούς 11<άλπιοuς της Μεγάr 
ιλiης Μητέρας, ή οποία τότε κοι1-
1μάται, τuλι,γ μιένη ΙΟ"Τ'ΟUς ιπάντοτε 
άόpσ:τοuς rπiιπ λοv.ς της. 

7 .- Οί αιtτίες της ''Υ'πάρt.εως
,εlχαν έξαφαν�σθη. Τό 'Ορατό 
που ύπηρχε ΚΙαί το Άόραιτο 
πού ύπάρχει, άνωιαύονταν στο 
Α:ίώνω μη - ιΕινα1ι, τό ,rον«
,δικο Ειναι. 

01 ιαίτίιε.ς της Ύιττiφξεως δεν 
σιημαίοονν μόνον τις γνωσ-τες 
στην 'Επ-ιστήμη φcυσιικες αίτί•ες, 
άJiλα ,καi τις 1μεταιφuσι1κες αίτίιες, 
ή κ,uριώτφη άπο τiς αιrοιες εΤ
•νω ή bττ>ιθyμ ία της uπάιρ§εως. 
Ή έπrιθυ;μία μιας αιί�ιαΙ<Ός 
ζωης eμψανίζεται σε ,κάθε τί., ά
,rο ΤΟ ατd.μο μέ:χρι TOU Ήιλίοιι 
καi εΤναι ,μια άνταvάι<ιλαστη τ•ης 
Θείας Σικiψε:ως, rπου τηροε16ιλήθη 
σπι\ν ιάντιικειιμ�ε)νιικ,η ϋπα�ρι§η, σαν
νόμος πού θsλει να ίιψίσrαταiι 
το Σ·uμmχν. Σί.ψιφ,ω;α ,με· την 

,έ;σωτ,φι,.<.η δι,δcωικαλ;,α,, ή 'Ιrιpα
γίματικ.η έιπι9ι,1μί,α τη,ς uπάιpξεως 
παpcημιέ,Ι,ΙΕι για ιπ�τα 11<,pι.1μ,μένη 
1κ,αi οί ττ,ρωτες της έκπιοιρεuσεις 
εΤrναι. οί ιμεγα,λύτιερες άφιη{ρηιμέ
r.ιε�ς εν.ν.οιες, πού ιμrπ,qρει να σuλ
λqδη ιή διάνοια. 

Ή ί'δέα του Αlίωνίοu 1μιη�ΕΤναι, 
,rou εΤναι το ιμοναδι,κο ΕΤΙ-σ'ι, θα 
ψανη παιρqδα§η σ� ,ι<.ΟJ9iJναν π,οu 
δθv θι.ψατιαι ΌΤι 'Π\Ε!pι�αρίζqμιε τiις 
ίιδέιες ιμας στην ,πα�pοοοα σvvεί
δηισή ιμας της ιίΑπάiρ§εως. �Ενα 
εμ,δροοι, ιέαν μ,π,οροC,σε ► να σκε
ψθη, θα π,ερι.όριζε κατ' άνάιγ,κην 
τις αντιlλήψειις i'OU ΙΠ'φi ΤΌU' WΟv
τος Ο'ΤΤJ:ν έlνδqμ1ήψιιο ζωή του., 

rτroo ,εΤναι ή ,μό.1η 1ΠΟU γνωιρίζειι 
� Αν πφοσ.παθοuσε να έκΦιΡάχ:τη 
οττη 1Ο1Uνείiδηστή τοu την Ιδέα τη,ς 
ζωης ιμιετα τη -γιέ\ΜΤ'jCΤή τοu ( rτrού 
εΤvαι θά�l,'(Πος γι' αίι.το) θα κα
ττέληγιε να 1jκ,Φ1ράση τη. ζωη, αίι
τη σαν <φrη - ΕΤvαι•», το στrοιον 
qμ.ως εΤ1.-αι, ΤΟ rmραγμα:τιικο «ΕΤ
ναι». 

8.- Μόνη, ή ιΜοναδ�ή Μορφή
της 'Ί'πάρς·εως, άπλωνόταν χω
ρίς δρια, απέραντη, αναίτι,α, 
σ' εναν "Ί'πνο χωρίς 'Όνειρα.. 
Και ή Ζωή επα1λιλε, χωρlς 
.συνείδηση, στον Παγκόσμιο 
Χώρο.· παντού στην 'Απόλυτη 
αύτή Παρουσία., ή δποία εl
·,•αι αίσθητή απο · το ανοιχτό
μάτι τού D�a• (ιΜύστσυ).

* Dangma σημαίνει έξαγνισμένη 
ψυχή, 6νας Μαχάτμα. Το .άνοι)(ΤΟ 
μάτι του εΤναι δ έσωτερικος πνευ
·μαtικος όφθαλμος τού bισρατικοιι,
δ · δποϊος εχει άμεση, ιιc:α1,, δ'έ6i:χιη
γνώση, Ή Ιδιότητq ,αύτη ,σ.vνδέtτΘ:ι 
μέ. το <<τ.ρίτq μάτι:�>, :rr.ou ή μu6ολο
Ύ ικη παράδοση ό:τrοδίδει σέ. \ιερι
κέ.ς φύλ�ς · ανθρώπών.
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Ή ταση της σύγχρονης σ:κε
ψεως εΤνσι v' άvα,τ,ρε;,cη στή,v άJρ
χαι,κή ίδεα ,μιας όμογεl.'ΟUς 6ά
σιεως για τr�ρόιγ�μcrτα φαι.vομεvι
Κιως έvτε,λώς διάψορc: Οι 6ιολό
yοι άνσ.ζητοvv το όμογεvες πρω
τοπλασιμα .και οί χημι,κοί την 
προθuλη 'Η έ.πιστημ,η, �ητα τη 
δuναμη

1 
της οποιας ο ήλε,κτ,ρι

σ1μος, ό ,μαyνητισιμός, ή θερμο
,,ης κ τ . .λ. εΤvαι οι διαψορ ισ,εις 
Η Μuστ11Ι<Jή Διιδασικα;λι,α• ,μετα

ψέ;ρει ciιτή την ί>δέα στο ,μ,εταφυ-
σι,κ,ο πΕΙδιο ·και διακηρυσσιει μια 
<(λλο\αδι'<ή Μορφή Ύπαρξεως» 
σό;v οοση .καi τrηγη δλωv τώv 
τnραγ,μάτωv. 

'Ύπνος χ�ρίς ΟΙ.'Εt·ρα εΤvαι μια 
.καjτόj:rτασ,η 'της συνειδήσιεως, 
y,νωστή στον Έσωτε1ρι01μο. Στ,\v 
ττφιιπτωσή μας Θφα:ρμοζεται α -
ινηγ,ορι.κώς στο Σuμ,παν για να 
έκ,φιράσ�η ιμια 1κ.αrτοοταση, Π:)U &v 
διιπι �λαδή σιε ,καιμιμια ανόιμ,:ηισ,η 
στή γρηγ,qρουσα συνείδηση .<α ι 
φαιvετα1ι σ·αν να ιμην ύπηρ,§ε πο
τέ 

9.-Άλλά πού ητα ό Dangma 
(Μυστης), δταν ·ή Alaya 
(Ψυχ11) τοϋ Σύμπαντο; i'μαν 
σέ Paramartha ( ά...1:όλυτη τε
λειότητα) καί ό :Μεγάλος Τρο
χός ήταν A:nupadaka ( σε <1 
δράνειαΙ); 

'λλάγια εΊνα:ι ή Ψυχή του Κό
cημοu - Anima Mιmdi - η 
Ύ.πq>ψυχή τοϋ ν,6μφσοv - ή 
οποία, σuμφωνα ιμ-ε. τί,ς έσωπρι
κ-ες διιδασκαλί�ες, .μετα:οολλει πε
ριοδ:'Ι<ως φύσ�η αν καi εΤ·,αι αίω� 
νία-· ικα�-- ά!μ:ετό!δ:.>νητη στή,ν έσω-

σικει, ότι το παν ζη και ε ναι 
1�νσulλείiδηm, όχι qμως δτι ,κάθε 
ζωή και ,καβε σννείδηιση -εΤvαι 
δμ,οιες μέ την όiνθρώπιινη. Θεω
ροuμιε τη ζωη σαν τη μοναδική 
μορφή της ύπαιρ§ειv , π,οu ό<
δηλώνεται σmηv άπακιαιινc,ί.ψε\•η 
uλη η σ έJκεΊvο rττοu έσφ�μένως 
χ�ριζοvτα:ς άττοκαλοuμ,ε Πvευμα 
- Ψυχή - υγ,λ,η Ή uλη εΤvαι ό
φορέας για τήv έκδήλωσ,η τη,ς
ψυχής .στο πτεδι.ο τοιrrο της υπάρ
ξεως, ,κσί ή ψuχ,ή ο φορέας σ · 
εvα ύψηλοτερο πεδίο για τήv έκ
δήλωση του Π,,ει.ψατος 

Ή rπίσω άπο τό: ψα ,ν6μηα 
«Άπολuτη Συνc:iΙδηση» ύπε,pοαι
νει, την άν�ρωπ·.,.,.η αvτι,ληψη Ό 
άνθρωπος δεν μπQρεΊ •α σηκωσιη 
το·ι Π'έπιλο .που -καλύπτει τή •με
yαλειοτητα τοϋ 'Απτολύτcυ. Μ� 
1.'0V το ά.πολυτ:�μ•&.ο Πνεύμα 
,μιπqρ,ει , ό: ά,τι,λιηψθη τη φύση 
της πrηyης

1 άπο τ.ηv qποια ξε,κι
Ι.Αησε και στην οποια τε;λι,κως 
θό: έπαινέλθη. Καί ό ύψιστος 
Τζιαν - Τσοχα·ι δεν μπορc:ί' πα
,ρό: να ίmοκ.λιθη, ιμ•έσα στην α

y.νοιά του, μ•π:ροστό: στο τρcμε
,ρο •μJuστήριο ϊ'Οϋ '/Απολύτου 
'Οvτος. Το Π1επεpaισιμένο δεν 
1μιπορεΊ νό: συλλοοη το 'Απόλυτο 

Anupadaka σημαι.\•ει χωρις 
yονεΊς η χωρίς π:ροyο:ους. Έv
νοοϋvται τα Ούραιιια 'Οvτα Έ
ικεϊ:νος ,που 6uθ ,σ;τηκ·ε στο Άπο
λυτο, δεν !μfΠC1pεΊ να εχη yονεΊς, 
άψοϋ εΤvα, αύτουπcχ;ρκτος ,καi έ
-ωμ:ένος με ΤΟ Παyκ•όσ�μ,ο Πνεϋ-

ιμα. 
Ό ψοχος ηταν Anupadaka 

στημαί.νει δτι το Σίψ,πα:v ηταν 
σιε ΟΙμqρφη, σε άπόλυnη κατά-

'Τ'φt.Κ'ή της οίισία. σταση. 
Ή έσωτεοι, ή φt"-ΟΟΙΟφια δ1δά- Άπόδοσ�η Κ.Ν Μ. 
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'Απο την «Rig V eda»

Οϋτε ύπi'/pχε τίποτε, ουτε καί δέν ύπηpχε· ουτε δ λοομπpός ουρανός, 

Ουτε δ ύπεpάνω μας πλατύς των ουρανών δ θόλος. 
Τί ολα τά. εκάλυπτε; Τί τά. ε:πpc.φύλα.σσε; Τί τά. εκρυ6ε ; 
Μήπως ή χωρίς 6υ;θό ά6υ1σσος των ύδάτων; 
θάνατος δεν ύπηpχε - ά.λλ' δμως τίποτc άιθά,νατο οέν ήταν. 
Οϋτε κάτι πού εχώpιζε την ήμ,έιpα ά.πό τή νύχτα. 
Το Μοναδικό ά.·ιέπνεε, χωρίς πνοή, από ":.&1 Έ,χ:.rτ6 του, 
Οϋτε ύπiΊρχε άλλο τι α,ψ' δτου Αυτό ύπi'/pχε, 
Το Σκότος ε6ασίλευε, καί 6υθι�μένα., στην ά.pχή, ήσαν τά. πάντα, 
Σ' zνα. 6οοθύ σκοτάδι - σ' εναν ώΚΙεανό χωρίς φως. 
Το σπέρμα πού εκοιμόταν ά.κόιμη μέ,σ' το ιπερί6λημά του 
Άνοιχθηκε σά.v, Μοναδική Φύσις, άιπό τή•ι τρομερή τή ζέστη,. 

. . . . . . . . .

Ποιός γνωρίζει το μυστικό; Ποιος το διεκήρυξεν ιειδώ; 

Άπό �οϋ, ά.πό ποϋ ήλθεν ή πολλαπλή αυτή ,δημιουργία.; 

Και α.υτοί οι Θεοί πολύ πιο άργά. ήλθαν, στην ϋπαpξη. 
Ποιος ,ό γνωρίζει, ά.πό ποϋ ήλθεν ή απειpος αυτή δημιουργία; 
Έά.ν ή θέλφίς Του ειδημιούpγησε,ν η ά.πzσχε; 
Ό Μέγιστος Όpατικός, πού είναι στον, ϋψιk1το τον ούρανό, 
Τό ξέρε,ι iναμφι6όλως - ά.λλά. μπορεί κ:αί n μή το ξέρη. 

Πα.pατηρώντα,ς μαr,φά.ν εις την αίων�ότητα ... 
Προτοϋ κα.τοοσκιευα.σθοϋν του κόσμου τ&. θ'ειμέλια.. 

ΊπiΊρχες. Καί δτα.ν ή ύπόγεια ή Φλόγα.,

θpαύο.�α.ς τή φυλακ·ή της, θά. καταστpέψη τοϋ κόσμου τή μορφή, 
1 Σύ θά. ύπάpχης &.κόμη�, δπως κ,αί άλλοτε ύπηρχες. 
Μεταιοολή δεν θά. γνωpισης, δταν δ χρόνος πιά. δεν θά. ύπάpχη .. 

"Ώ άτέ,pμων ,σ:κέψις, 'θεία Αίωv,ιότης ! 

************** 
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ΙΩΒΗΛΑΙΑ 

rης Θεο6οψ1κiiς Έτα1ρiας βιην 'Ελλάδα 

- Προ 100 έτων ή πρώτη Στοά

- Προ 50 έτων ή 'Εταιρία

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙ θά. συμπλη
ρωθουν έψέτος -άnto τη; ί'δρύσεως 
της πρώτης Θοοσοφιχης Στοάς 
στήν Έλλά.δα, . 

.,.Ητα.·ι ή «ΙΟΝΙΚΉ ΣΤΟ » 
,ης Κερχύρας, ή όποία, σιηεστή
θη το 1879, τέισσαρ:ι μόλις ετη 
μετά. τή·ι ϊδρυσι της Θεοσοcριχης 
'Εταιρία.; στή Νέα Ύόρχη. Ί
δρυτα.ί της «'Ιοvιχη; Στοσ.�» ή
σα,v οί P.a quale Mιeιnelao, 
Ν:ίιοοlaι1 de Οαηιeη1ys, 'Όθων 
'Αλεξάνδρου, ' λέξανδpος Ρο,μ
ποτης χr,,,ί Δημήτριος Σοχόλης. 
Δεν εσώθησαν, δυστυχώς, στοι
χεία πφί της ·δρά.σεω; τη� Στο
άς α,ύτης, πλήν της σ::ρραγίδο; 
της. 

Περί ,i( ιδρύσ,εως ,ης Στοάς 
:χ.υτης, έχφρά.ζεται με χαρά, χαί 
ίχα,vοποίησι ό ίδρυτής της Παγ
χο:,μίου Έταιρία.ς Χένρυ Στήηλ 
'Όλκι;ττ ·είς το ήμερολόγιόν του 
«OJ,d Diary Leavιes»,. γιά τήν 
ταχεία ά.νταπόχρ:σι της Έλλά..δος 
στο πpοΤι.λr,τήριο της Μπλα,οο.
τσκυ, ή όποία, ά.πέιολεπε στήν ά.-

να.οίωσι της ά.ρχαία.ς έλλψιχης 
σοφία;, ά.οελφωμένη; με τήν ά.
να.τολική. 

'Έκτοτε, ούδεμία. έπί μία. 
35ετία. σ μειώνεται κίνησις μέ
χρι του 1914, &πότε έμψανίζε
τα.ι σοοα.ρή προσπάJΒε α. έργωσία.ς, 
_j, ό Ι (Ι \ (Ι , Ι ,1 ποια., ομως, και α.υτη επρακει-
το 1;ά μήν χαρποψορήση έξ όλο
χλήpου, ά.λλά. νά. σπε'ρη ι-Ίως 
τον σπόρο γιά. τήν μετέπειτα γό
'Ι μη χίνησί,. 

Δύο Σiiχχ..ί ίδρύθησαν τότε, ό 
«'Ερμης», τήv 1 'Ιουλίου 1914 
χαί ό «'Απόλλων» τήν 10 Φε
ορουα.ρίου 1915. 

Τη; πρώ,ης το Προεδρ,είον ά.
πετελείτο ά.πο τήν κυρία•ι 'Όλγα. 
Βα,φια,δάχη χα.ί τον Ε. Ίωα.ννίδη, 
της ,δε δ,ωτέρα.ς ά.πο τούς Νάγον, 
Βα.σιλήν, Πλουμον, Θεοχα.ρόπου
λον. Έχ τών μελG)V της πρώτης, 
αί χυρί-:χ.: Μιχαηλύδου, Ξα.-νθάχη, 
Λεονάρδου χαί Ζχρίcρη έ·ιεψα.•ι'
σθφα,ν καί κα.τά τη·ι κίνησι τrις 
τρίτης περιόδου χα.ί συνέπηξα.ν 
μετ' άλλων ·,ωριών τήν Στοά. 
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«Άθηνa». 
Αί δύ? αύταί Σwα.ί εζησαν 

μέχρι τοϋ 1919 χαί κατόπιν πε
ριέπεσαν σέ &;ορά.γεια,. 

Τρίτη περίοδος άρχισε :tό 1923 
καί ύ.πηρξε εύτυχε,στ,έρ� τών προ� 
ηγουμένων, ιμέ τήν ϊορυσι της 
Στοάς «Πλάτων», εξ &.φορμης έ
νός θεοσοφικοϋ 6ι6λίου, πού είχε 

φiρε� 4πό τήν Ί ταλία.Υ δ &.δ. · 
Ν. Μπαyδατόιπουλος οιά τόν &.δ. 
Βι:iσον Κρι'μπάν. Τό πήρε γιά 
νά τό οια6άlση, δ Ίω. Ν. Χαρί
'tiος, δ δποίος, τόσον -rοολύ ενδια
φέ.ρθη, ωστ-ε εζήτησε καί επέ
τυχε νά yίνη μέλος τη,ς θεοαι

φικης 'Εταιρίας της Γαλλία..ς, 
τήν 4ψ Μα.ίου 192·3. Μετά ενα 
μήνα περίπου, &.κ,,ρι6ώς τήν 8r,ν 
Ίου'ιίου, ιδρύετο δ «Πλά.ίίων» ύπό 
των Κριμπα, Χαρίτου, Μπαγδα
τcmούλου, Άποστqλί"δου, ΚοUΙΧού
λη, Μωραίτου, Μελετοmούλου καί 
Συρμοπούλοu,, μέ πρόεορο. τόν 
Κρι,μπά καί Γροομμα.τέα. τόν Χα.
ρίτο'Ι. 

Τό 6:6λίον, πού προεκά.λεσε 
τήν ί1δρυσιν της Στοάς, �τιο τό 
<ιPrecis de Theosouhie>> τοϋ C. 
Leadbeater. 

Μiεθ' δ ή μία. Στοά διαιοέχε
τα.ι τήν αλλ -ην. Τόν Μά.ϊον τοϋ 
1924, ίιοpύεmι ε1ς Λάρνακα Κύ
πρου ή Στοά «Ζή.νων», ή δποία. 
είρyά.σθη επί διετίαν περίπου μέ 
τούς Εύρι6ιά.δην,, Κερεστζόγ λου 
χα.ί Βαλδα.σσερίδην. 

Τήν 24ην Νοεμ6ρίου 1924 ί
δpύΞται ή Στοά «Πυθαγόρας» 
στόν Πειραιά ύπό τήν προεδρία 
τοϋ Π. Α. ' �ποσ"Ciολι:Jπούλου χα.ί 
σχεδόν συγχρόνως, η,οι τήν 10ην 
Δεκ·εμ6ρίου 1924, ή Στοά «Ά
θηνά», ύπό τήν ,δι,εύθυν.σι,ν της 

Κυρίας Ίουλία..ς Άλεξ. Διομή
οους, οεχθείσα ·εις τούς κόλπους 
της κα.ί τά είς τήν πρόσχλησι 
της 'Ενώσεως προσελθόντα πα
λαιά μέλη της Στο<7,ς «Έρμη,ς». 

Τήν 17ην Νοε,μ6ρίου 1925, ε
πί τi,j 50i,j επετ,είφ της ίδρόσεως 
τής θ. Ε., ίδρύεταιι ύπό- τήν Προ� 
εδρίαν τοϋ Ι. Ν. Χα.ρίτου, ή φέ
ρουσα τά ονόματα των ίδρυτών 
της θ.Ε. Στοά «Μπλα;6άτσκυ -
'Όλκοττ». 

Τήν 15-ην Νοε,μ,6ρίου 1927 ί
δρύετο ή Στοά «'Ορφεύς» μέ πρόε
δρον τόν κ. Κ. Πρ,ινά.ρη,γ, τόν 
Ίανουά.ριο τοϋ 192·8 ή Στοά 
«Μαϊτpεγιά.» μέ πρόεδρον τον 
Λιzόν -vτέ Βιντάς κ,,αί τον Μά.ρτ:
ον τοϋ αύτοϋ ετους ή Στοά «Σω
κράτης» οεν' θεσσαλονίκ'Ώ, μέ 
πρόεδpον τον Α. Λ. Μενιδρινόν. 

'Ήδη, τi,j συγκα.ταιθέσει της 
-:ότε ΠρJέ.δpου τής θ.Ε. "Αννι 
Μπiζαντ, •είχεν ίδρυθή ι&ιπο τοϋ 
1925, ύπό τήν αίγί:δα της θ.Ε. 
της Γαλλίας, «'Ένωσις των Έλ
ληΥικών θεοσοφικών Στοών», μέ 
Πρόεδρον τον Β. Δ. Κρι,μπα,.ν κ,,αί 
Γραμματέα τον Ι.Ν. Χα.ρίτον. Τήν 
8 Μ,αίου 1928, δμως, •εφ' δ.σον 
ύπηρχο,ν έπτά στοα.ί . έν ένεργείq,, 
έζ ητήθη ή δημιουργία. Έθνικοϋ 
Τμήματος, ύπεγρά.φη 1δέ ύπο της 
Προέδρου το σχε-τικόν δδρυτικόν 
·δίπλωμα. t'Y]V 21 η·ν Μα.ίου 1928.
Ίδρύτο:αι &.ναγpά.φοντα.ι α.ί στο
αί «Πλάτων», «'.Αιθηνa», «Πυθα
γόpα.ς», «Μπλα6ά.τσχu. - "Ολχιοττ»,
,'Ορφεύς,-, «Μαϊτρεγιά» καί «Σω
κράτης», μέ ίδρυτάς τούς προέ
·δοου;; αυτών &.ντιc:τοίχως, ητο::
Β. Δ. Κρι.μπάν, Ίουλίαν Άλεξ.
Δισμ1,δους, Π. Α. Άποστολόπου
λον, Ι. Ν: Χαρίτον, Κ. Πρινά.pην,

---�-- --� --- --� 
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Λ. vτέ Βιv-αις καί Λ. Μεv-
δρι vόv. Τό πρώτον Διευθϋvοv 
Συ·μ6ούλιοv d.πετ,ελέ.σθη εκ τώv 
κ.κ. Β. Δ. Κριμπa ώς Γεvικοϋ 
Γρα.μμα.τέως, 1. . Χα.ρίτου, ώς 
Προσθέτι�υ Γεvικοϋ Γρα.μμα.τέω;, 
Ίουλία.ς ' λεξ. Διομηδους κα.ί 
. Κιχ.ρ6ούνη, ώ,.. Συμ6ούλω'Ι κα.ί 

Γ. . Χcφίτου ώς Γρcι,μμα.τέως -
Ταιμίου. Κα.τά τή Γ v κή Σ vέ
λευσι της 7 ης Μαρτίου 1929 
εξελέγη Γενικός Γρα.μμα"tΙεύς δ 
Κ. Πριvάρης. 

Πενήντα. χρόv,ια. συμπλ ηpώ'ιον
τσ.ι έπομένως, εφέτο , ά.πό τη; συ
στά,σεως τής θεοσοφικης Έτα.φί
α.,.. .Τό ι πρώτον Πρόεδροv R. Κριμ
πάv διεδcχΘ σα.v: τό 1929 δ Κί
μων Πρι vά.ρης, -τό 1953 δ κ. Κ. 
Μελισσαρόπουλος, τό 1957 δ Τιμ. 
Βρα.τσα.vος, τό 1959 ό κ. Γεώργ. 
Βλιά,μος, τό 1961 πάλιν δ χ. Κ. 
Μελισσα.ρόπουλι?ς, δ δποίο; προε
δρεύει εκτοτε συνεχώς τοϋ Έλ
λην κοϋ Έθγ:κοϋ Τμήμ!Χ'το; της 
Θεοσοφικης Έτα.ι,ρία.ς. 

Σήμερα., ή θ. Ε. &v Έλλά.δι 
εχει εν : ερyείq, 5 Στοάς, εκ των 
όποίω'ι i είς 'Αθήνα; (' θ va, 
Έλ!ευθέρα Σκέψις, 'Αλκυών, " ρ
τε.μις) καί μία..v (Πυθαγόρας) 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ 

Ή Θ. Ε. και τα 

Ήνωμένα 'Έθνη 

Στη στήλη «ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ 
ΑΠΟΡ ΙΑ,:. του περιοδικοCι τής Θ. 
Ε. της Νέας Ζηλανδίας έδ μοσιεύ
eη ή έρώτησις -Γιατi ή Θεοσο
φικη 'Εταιρία συντασσεται με τά 
'Ηνωμένα νΕθνη, εναν 'Οργανισμό 
που εστω και έμμέσως έ,τηρεάζε-

είς θεσσαλονίκψ 'Ελεύθερα. μέ
λη εχει zίς πολλάς α.λλα,ς πόλεις. 
Τό σύνολον των Μελώγ ά.νέρχ,ε
τσ,ι ε1ς :?63. 'Ασχέτως δμως τοϋ 
π:ριωριc;μένου ά.ριΘμσϋ των με
λών, τα δπο!α πρέπε 1ιά Θεωρη
θοϋv ώ; πpω"tΙ77tόpοι, σ,ι.α.πα.vεί'" 

τοϋ Θεοοοφικοϋ πνεύμα.τος, εχει 
!π τελεσθη άξιόλογο11 εργοv, ίδί
ω; ε1ς τόv έκ�οτικό? τομέ>α... Σει
ρά οι λίω εχει μεταψρα.σθη, έ.κ
δαθη κσ' κ κλοψορήσει είς χ -
λιά,δας !:ίvτιτύπωγ, πράγμα. πού
σ μα Ί;ει οτι, α.πό πνευμα.τικης
ά.πόψεω'" . ή Θεοσοψική Έτα.ιοία.,
κα.τά. τά. 50 ετη τής ώργανωμέvης
ζωη; τη.::, εχει επιτελέσει ά.ξιό
λογr;v εpyov.

Έξ α.λλου, χχτά τά. 50 ετη 
της ίστορία.ς της, ή θ.Ε. ,εγ Έλ
λά.δι κατέλεξε μετα.ξύ των με
λών της προσωπιχότη,τα.ς της 
Ηλψικη; επι,στημοvικης, πvευ
μ-:χ.τ:κης χα.ί κο�νωvικης ζωής, 
δπω; οι κ11Jθηγητα.ί Δη . Παπού
λιας, Βά.σος Κριιμπα.ς," Πα.γ. Γιω
τόπουλος, ' vτ. ' δρια.\/όπουλος, 
Κων. Βtης, ό ιχ. Κα.ρ6ούνης, 
ΚΔμ. Πριvάρης, Δημ. ομικός, 
' ψ1,σ::. Τζα.6άρα.ς, Ίω. Λαδάς, 
Διοv. Καλογερόπουλος, Δημ. Ίω
α.vvίδης καί άλλοι 

ΑΝΑΛΕΚΤΑ 

ται η έλέγχεται άπό Κομμοvνιστι
κάς Δuναμεις η τοίιλάχιστον έκδη
λώνεται ώq προθήκη πcηiκ.οσμίοu 
έπικρατήσεως και οχι παγκοσμίου 
ένότητος ΔΕ:ν μπορώ να τό κατα
λα6ω. Πιστεύω δτι ή ένότης μετα
ξυ τών λαών -πρέπει ν' άρχίση ά-πό 
την καρδιό: έκάστοu άτόμοu. 

( ίιπογ pαφη) 
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Ή άπάντφ-ις ητΟΙV: -Ή Θεοσο
φικη 'Εταιρία ΔΕΝ σ\ΝΤάσσεται 
μέ τον ΟΗΕ, αν καi μέλη τη,ς δυ
νατον να ,κατατάσσωvται μεταξυ
των θαυμαστών ·καi ίrτrοστηρικτων 
του. Τα μέλη της Έταιρίας εΤναι 
έλείιθερα στην πολιτική, κοιΙ\Ιω\Ιικη 
καi ήθι.κή τους δραστηριότηrτα, άρ
κ·εί να μην άναμιγνύουν σ' αύτην 
την ίδιοτητά τους ώς μελών της 
Θ.Ε. Κανένας δέν έκπροσωπεί την 
'Εταιρία. Καθένας μιλάει <cκατα 
την άΤQμuκή του γνώμη ... ΕΤναι γε
γονος δτι πολλοί Θεοσοφισταi ύπο
στηρίζουν τα 'Ηνωμένα ΝΕθνη, έκ
τιμώvτας τον Όρ)'bνισμον αίιτ°"

ώς μέσον διασφαλίσεως της είρή
νη·ς. 

Βεβαίως, ή άληθινη ένότης άρ
χίζει ά-πο την καρδιά έκάστου άτό
μου. 'Αλλά τί εΤναι tivα εθνος, αν
δχι ενα άθροισμα άτόμων; Για να
εχωμε άληθινη ένότητα σέ έθvικη 
εκταση,, θα πρέπει να έγκατασταθη 
αύτη προηγουμένως μέσα σέ κ� 
σπίτι, σέ κάθε -έργαστήριο, σέ κά• 
θε γραφείο, σέ κάθε συμβούλιο καi 
κάθε όργανισμό, δπου δλοι να έρ
γάζωvται μέ άρμονία, η δχι; 'Ασχέ
τως αν το συνειδητο,τοιοίiμε η δχι,
δλοι μας μοιραζόμαστε τη.ν εύθύ
νη για την έπιτυχία η ά-ποτuχία 
iδεαλιστικών όργανισ�μών, δπως εΤ
ναι δ Ο,ΗΕ. 

•Η Κυρία Ρουκμίνι
Ντέβι πcxp' όλίγον

Πρόεδρος της 'Ινδίας

Οί σvνδρομηταi τού · ΙΛΙ ΣΟΥ 
καi μεταξu αύτ&,, δλως Ιδιαιτέρως 
τα μέλη της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
θα ένδιαφερθούν πληροψσρούμενοι δτι 
ή Κυρία Ροuκμίνι Ντέβι Άρανταί
ηλ, έπροτάθη ά-πο τον <1<. Μοράρτζι 
Ντεζαί, πρωθu-ποuργόν, ώς ύποψη
φία Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
'Ινδίας. Την πληροψ0ρία άνέγρα
ψε το <<Τεόζοφιστ» τού Ν Ανruαρ. 

Ό πρωθu-πουργος της 'Ινδίας ά
ναζητούσε μια ύποψηφιότηrrα ύπεp
άνω πολιτικων άvτιθέσεων και κοι
νως ά-ποδεκτη ά-πο δλον τον λαό. 

Ή κ. Ρουκμίνι άντα,τεκρίνετο σ' 
αύτη την έπιθυμία, γιατί άπολαύει 
μεγάλης έκτι.μήσεως στην 'Ινδία για 
το μορψωτικό, έκπαιδεuτικο ,καi άν
θρωπιστικο εργον της. Ό Πρωθu
πουργος έζήτησε την σύμφωνη , γνώ
μη των πολιηκων κομμάτων, για νσ 
μην ίrτrάpξ'lJ ανταγωνισμός, Μερικά 
δμως κόμματα έξέφρασαν την άπο
ψη δτι θα επρεπε να εύρεθη ενα 
πρόσωπο μέ μεγαλύπρη πολιτικη 
πείρα. Ή ,κ. Ρουκμίνι ύπηρξε, ώςrrό
σο, .κατά την περίοδο 1952-1962

μέλος τη:; Γερουσίας. Ή κ. Ρουκ
μίνι ελuσε εύφuώς το πρόβλημα, 
άποσύροvτας την ύποψηψιότητά της. 

'Εν τέλει, έπηλθε δμοψωνία για 
την ίrτrσψηφιότηrrα τού κ. Σαντζί
βα Ρέvτι, δχι ξένου προς την Θεο

σοφικη κίνησι, άφού εχει, κατά τη� 
νεότητά του, φοιτήσει σέ θεοσοφικη 
σχολη τού Ν Αντuαρ. 

+♦
' 
t 
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Τό Τμημα Βοστώνη,ς της Θεοσο
φιικης 'Εταιρίας έτύ-πωσε έορταστι, 
κές κάρτες μέ ενα πρωτότυπο «δέν
δρο Χριστουγέννων». ,του ΤΟ σχηr 
ματίζει (μέ λίγη προσπάθεια φαν
τασίας ) Η ΘΕΟ ΣΟΦΙΑ. 

Το <<δένδρο» αύτο εχασε λίγο 
κατά την έλληνικη μετάφρασι, άλ
λα δίνει, πάντως, την ίδέα. Καi την 
προσφέρουμε στους σuνδρομητας 
τού ΙΛΙΣΟΥ. 
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Ή Θεοσοψική Εταιρία Νέας 
Ζη:λανδιας άπeκτησε δικό της κτιριο, 
το δπο'ίον έλαδε το ονομα «ΟΤκος 
Βασάντα» (αpχαιας θεότητος, άνα
λόyοu προς την 'Αψροδίτην Ούρα
νιαν), πi τής δδού Μπελδε.ντέpε 
άpιθ 1 8 στο WΕψΟμ 

Την έyκατάσταση εκαμε έκ μέ
ρους της παyκοσμιοu Έταιριας, δ 
αδ Τζοψpεu Χοδσον 

Το ωpαϊΌ παpαδοσ ακο ι<τιριο 
πεpιδαλλεται άπο κηπον μέ ψηλα 
δένδρα καi ώpαίοuς θάμνους 

�Ε 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕ ΣΑΡΚΩΣΙΣ 

'Η Θεοσοψική Έταιρια τής Αγ
γλίας έρωτήθη:κε άπο εναν ιατρό, 
μετέχοντα έπιστημονικής έpεύνης yιά 
το θε.μα τού θανάτοu, έάν ή 'Εταιρία 
έχη έν προκειμένω - και ποίαν -· 
άποψιν 

Ό Γεν Γpαμματεuς άπηντη.σε δτι 
ή 'Εταιρία δέν εχει καμμια «δμα
δικη» άποψι καi δτι τα μέλη της 
εΤναι έλεύθερα νά εχοuν τiς άπό
ψεις των καi να μελετούν πάνω σέ 
σχετικά θέματα. •Ενα μέρος έξ αύ
των δέχονται την Μεπvσαρκωσι, 
άλλ' αύτή ή θεωρία δέν άποτελεϊ 
άρθρον πιστεως της Θεοσοψικής Έ-

ταιριας Τείνουν να θεωρούν τον θά
νατο ως «ενα yεyονος που παρεμ
ποδίζει τον κατ ούσιαν άνθρωπο 
να δρα στον ψuσικο κοσμω> 

Με την εύκαιρια αύτη, η Θ Ε 
της Αyyλιας εκαλεσε τα με.λη της 
να μελετησοuν καi νά έκψpασθούν 
έλεuθερα yιά θέματα, δπως την τε-

νική άναδιώσεως σέ περιπτώσεις 
έκδηλωνομενοu θανατοu, την σημα
σια τού θανάτου τού έyκεψάλοu 
yιά τον καθολικο θανατο τού σώ
ματος, την δωpεα άποδοχη και με
ταψύτεuσι όpyάνων άπο ζωντα ον
τα η πτώματα 
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ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ 

χρησιμοποιεί ή Θ. Ε. των- Η.Π.Α.
Ή Θεοσοφι·κη 'Εταιρία των Ή

νωμέ,νων Πολιτειών Άμερικης ανα
πτύσσει έξαιρετικη δραστηριότη,τα 
για τη,ν διάδοσι των θεοσοφικων 
άρχων. Ώρyάνωσε κατα ΤΟ 1977 
σειρα δμιλιων σε κολλέγιb: καi 
πανεπιστήμια, έπίσης εκαμε 13 ή
μίωρες έκπομπες στο ραδιόφωνο με 
θέματα: Άγάπη;, άδελφότη-;, εiρή-

νη, τrεριδάλλον. φύσις, ναρκωτικά, 
γιόγκα κλτr., καi άρκετες προδολες 
κινηματογράφοv καi τη�εοράσεως 
για τα 1 00 χρόνια της Θεοσσψικης 
'Εταιρίας .καi ε!δικώτερα τη,ν θεω
ρία περi ·μετενσαρκώσεως. ΟΙ σχε
τικες ταινίες παρέχονται δωρεαν 
στους ένδιαφερομένοvς άπο το σv
σταθέ.ν «� Ιδρvμα Ραδιο-Θεοσοφίας». 

Δf Ν ΕΧΟΜΕ ΔΟΓΜΑΤΑ ... 

Δεν εχομε ούτε δόγματα οϋτε πί
στεις •είς την ΘεοσΟφικη 'Εταιρία, 
έτσι λοιπον ε.χομε 'Ι:νδοuιστας Θεο
σόφοuς, Βοuδδιστας Θεοσόφοuς, 
Χριστιανούς Θεοσόφοuς,. Μωαμεθα
νοuς Θ.οσόφοu; καi 'Ιουδαίους Θεο
σόψοuς καθώς καi Θεοσόφοuς πά
σης άλλη:: θρησκείας. Γι' αύτο εΤ
ναι ,καθηκaν μας να καλλιεργοίίμε 
το πνεCιμα της άδελφικης άγάπη,ς 
προς όλους, όσο και να διαφέρουν 

οί φιλοσοψικε.ς και θρησκεu,τικες η 
έπιστημονικές αντιλήψεις των. Ένω 
ομως εχομε άπόλvτη έλεuθερία ώς 
άτομα να έ.κλέyωμε. τη.ν θρησκεία 
η την φιλοσοφία μας, ώς μέλη της 
'Εταιρίας εχομε ΤΟ καθηκον να ά
σκοCιμε την Παγκά:rμιο Άδελψότη,τα 
και να μετέχωμε στην ανώτερη, ήθι
κή _ τrou διδάσκει ή Θεοσοφία. 

G. De Purucker.

1 

1 

1 
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Ο Δρ. ΚΟΟΥΤΣ Σ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔ ΙΑ 
Ό παγκοσμιος προεδρος της Θε

οσοφι,κη:; Έταιριας δόκτωρ Τζών
Κοοuτς, έπεστρεψε στο V Αντuαρ ά
πο το τ τραμηνο ταξιδι τοu στην 
Εύρωπη τά τελη Σεπτεμδρίοu vE 
μεινε στην Ίνδια μεχρι τον Ιανοu
αριο 1978 όποτε άνε:χωρr,σε για 
ταξιδι έξη μη,νών στην Αύστραλια 
καί Νέα Ζηλανδία Κατά την πα-

ραμονή τοu στην Αύστραλία πα
ρέστη στο έθνικο συνέδριο της Θ Ε 
και ηταν ό φιλοξενοuμενος όμιλη
τής Θά μετάσχη. έπισης τοϋ Σuνε
δριοu περιοχης Είρ:-,νικοϋ. κατα την 
έπιστροψη τοu στην Ίνδια, τον 'Ι
ούλιο, στο Παντααν της Ινδονη 
σίας 

Ή εδρα ης Θ Ε. στο "Αν υαρ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ 

ΣΉΜΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΑΣ 

Ό 'Παγ,Κ'άσ,μιος Πρόε1δρος της Θεοσ�οψιrκιης ΈταιrΡίας John Β. 
S 1Coats ,1rαpέιστη .σϊrJ.ν τrαιγ,κΟΟϊμ,ια διάΟi'<εψι, Θpησ�κείΙας, Φι.λcσο
ψίας .κ.αi ·Πολιιτι.σ�μοίΊ, ή δποί,α συ -�eε στο Μαδοι..φό::1 της \λΟΤίου 
'1 δ'ας '<αi .μιί ,ησε ιμε θέjμα -την «θρησ,κ.ωτικη ένότ τ δια της 
δp()jσεως>-' Μεταξυ των_ αλλων, εΤπε · 

ΒΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝ I Α .καi ιrτtλέον 
ή Θε,οσοψι•κιη Εταψα 11,ροσπαθεΊ 
να .�αταρρ�ψη τ�iς πσ,ραvοήσεις, 
τrου κρατοvνε τiς θρησ�κ,εΊες σέ

ά1μοι100Ίο w:::φα,μφιισμό. Υ,πο το 
σύνθημα <�Οuδειμ,ίια θρησ�κιεία ύ-

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

π,ειοτέιρα τ,ης Ά ηθει ς», άrττέοη 
σrκα;πανευς 01Tov τομέα της θ,ρη
σ·<ε :wης έπικοινωνίας. 

'qμ,εΊς ιτrιστεύ.aμ,ε δτι ή Ά λη
θεια σ-τέ. εται; ψ ότε.ρα απο τiς 
έπί ιμέροvς θρησ;κ,εΊες ,κιαί δτι ή 

------

---- --

---- --
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Ό 86κτωp Τζώv Κόουτς 

Μaναδ κδτης, σrrrψ όποία"' άνα
ψε1ρcψε8·α σταθερά, εΤναι: ό θaμέ
iλιος λίθος ολων των θρηισ�κιεvη
ιΚ'ων δοξαισιωv .. ΔFΝ :κ,ηρύ.σσαμιε 
τ.ηv εvωσι• των θpησ,κιειωv ιμεrτα
,ξύ 110vς, οuτε &μως ικαι τ,η1-1 άv
τ,ίiθrοι ,άλλ•ά μόvοv -τη\ν καταν.ό
ησ,ι �η;ς cwέJκιαθεν θέσ�εώς των 
ΚJΟ)ι -rov π01pα1δει�γιματισ1μο έκά-
στοv πιστού ικαrrα την δι.κ,ή του 
θρησ�κείlο:. 

Το θέιμα τ.ης θριησ�κευτι·κη:ς
σ,ιιιμιμοιpφώσεως ,στη. ζωη έlκάlστοv 
έιξ ήιμώv ιεΤvαι ισο:&αιρο ,και έπί
και�ρο. Σ·ήμιφα, τιά rmραδλιήμα,τα 
του κόσμου εΤvαι μ.εγαιλύτε,ρα, 
'TTQJpά rmοτέ. 'Ο κ,ίνδvνος rrroλi
μou, ιάταμ1ιΙ'<Οι} και 6ιιοιλ•οyικου, ή 
μάλvv.σις του rmειρι:6ά�λλοvτος, ή 
έiλ1λειψις rηροιψ,ης ικαι νφοu, ό ιύ
rτrε1ρmιλ,ηθι.ι1σιμος ικιαι - ώς ιmρος 
τ,η θρη·σιΚίεία ε;ίiδιικώτειρα - ή 
ινέ103, δvvατη. ,ψωv ,η τη,ς νεολαίας, 

ή ό-τrοία, ικατά το ,μ&λιλο;v και 
ηττον, -ε:Τναι ιάιθεϊστιικιη - όλα, 
αύτα ,εΤναι παράγοντες, ΠQ[U δεν 
1μΓrrqρεί' ν' ά'ν'τι1με,τω1tίση κα!'ν'Ε.ίς, 
οuτε ικ,αιι νά όry�νοήση. 

Δεν είναι δλιη ή νοολα:ία άθεΊ
σrrι,κιή, οuτε ό ιάθειΊσμος ΜΙΟ'Πί,
�εται σιε ώριισ:μ,b,,η ήλι,κίια, ά)w...α 
το ιyιεγιανος ιεtναιι δτι tπιικ,ρατεί' 
μιιά άδιαιψαρία ΎιΚΧ την tψησ�κεία, 
γ,ι1ά ΤΟν λόγο, ότι, στο παρειλθον 
ύτηρι§ε π:ολu οi,στηρ,τ), στά λό
για .μο·:άχα. Σvχνά όκ,οuμιε τ-η;ν
φιτ,ι.κ.ή: <<"'Εχετιε rμ.ια θα,.,,μάσια 
δuδασ�κα,λία. - γιατί θεv την ζη,
π;». Δεν ιλσyαριάlζεται ό,τι λέ
με, ά'"J.ilvα ό,η rτηpάrττqμιε. 

Σ ήμ,φα: εί1μεθα άντ,ιιμιeτωποι . 
,μιας rmpοικλ,ήσε.ως ιέJπι16,λιητι1κrη·ς, ό
σ,ο rκιαΊ iιmιrταΚiΤιικrης. ΕΤναιι μ,ιιcχ 
άrοειννή, οχι για αuριο, όiλΜ για 
σήμφα, για Τ ώ ρ α. Ό άν
θρωπος εΤναι, ,ίιπάλοιyος για ό,τι 
,μαγείΙpεψε και ικαιλεί'ται δ ϊιδιος 
vό: .6ρη, άμιrοη llliuσiη

1

• 

Ή τ�εχvολογία ιμrmαpεί' v.ά δώ-
01η όλων τών ιεJί1δων τ,ις άπαντή
σεις l(J1f.. θέiμστα �ου iJσ�εί'ς ικ,ι' 
hyώ οίίτε όw:ι1�κ�μ1ε, 6).iλα 
θα χ•ειροτ-Gpέψη ,ή ,κιατόJσ,τασις, 
έJάν οτrις �τοίiμ10νες �ύσεις 
δεν ιίιπά�pξιη; κ,αθοδή-yησιΙς θρη
σ,κ,ε,ι,τιΙΚ!η και ιψιιλιασΌφιίΚή. Μονά
χ1η 'Τlης ή Ιέ(rrι1σiτ.ήμ1η θα μ!Π'οιροί.ισε 
νά ,rμrας �δηγήσ,η σ' εναν ,πολ,ι� 
τισ�μιο έπτιιτrέ!δοu μιυpμιηyκ,ιων, η
καi χει ιρότ,ειρο. Κdι o;v rτηpάκιειn-αι 
ή θρησ�κ,εία ,να ικαταφiρη, ώστε 
ιή ,φωνη τ,ης σοψ·ίας �·ι τη,ς σιuμι
πόνο1ας ν' άικουσθη ικαθαρά 'Πά
νω όπτο τ ,ην ισύγχιραιιη Βαιδελ κα,ι

το φ\ρε�οκ1cψεί'ο τών σuγ�ιφοvομέ
<νων φω\ΛωV για ίΟΙ)(iύ, 1�pηrμα και

.καθrοτώς - τότε θά ,ίπrό�ρ§η �Ρ-

-yιασ;ίοι, ,τ:<)).,λη έιριγ�.ία για .νά
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yίνη 
Πρέπει να είιμ:ε.θα Π11pακτικοi 

καί •./ άντι�ηφθοιψε, δτι Π1pοi.
χει να έιλιευθεJρωθοuμ,ε ά:πο τη.ν 
καθuπ�ρεuσι, σττην δτrοίαν ικαi 
ή <ΤΙΤ'/μεpι,\Μ} �pησtκεία ιμας ύπο
οάιλλει, πιο πολυ άπο τά ,μαζικα 
μ,έσα Θ\Αημ,ειρώσεως •καi τις δια� 
./)ημίσεις. Τοιr,το δεν σημαι ει, δτι 
θά ;π,ρέπει Ι\Ια έJy,κατcολείψωμε 
Την ικιληρο\ΑΟμ'ία ιμας. Σημαίινει 
όμως, &τι θα πφέιπει νά ίδοuμ,ε τα 
rτΤ1ρό�Ύ1ματ01 πιο ικαθcφά. Είιμ,εθα 
σ•ι,μιμιορφωταί, άνα�μορφωται η 
,μετα1μορφωταί.; Ό ικάσ�μος χοει
άζεται σήμ:ε;ρα \μ ε τ α ιμ ο ,ρ
Φ ω τ ά ς, ίικα\ΑΟυς να συι,J...έ
ξο�ν όιπ:ο τους ώραίους ΙΙ<ήποuς 
των πίστεων ίΌu ικόσψου ιμιά δέ
ο�μιη ΦιΡΟΟΙι<ων λουλουδιών, 'Π'ΟU το 
α�μά τοuς ινά εΤναι Ι\ΑέΟ ,και εύ
χάιριστο, έvq, το rοώτε;ρο περιε
χqμε\\Ιό τους να άνα�� τον 
Π1αναιώνιο δρqμο ΙΠΊρος την λu-

τρωσι ,καί την είρηνη 
ΕΤναι μ,ια 1τφόκ,λησι,ς γιά 

άλιλαγη ζω,ης, για ΘVα νέο κ,εψά-
1λαι ο, ένα •1,1έο ίίψωμα γιά άναρ
pί,)(Ιηση Θ' άνταπο1φι,θοuμε; Πε
ιpιοολλάu,εθα άπο έικαταμιμ,ύρια 
άΙΑθρώπωv σ' όλες τις χωρες που 
δw σ,ιψιψωl.'οuν ιμ,α.Qί ιμας, Ή άν
τί,θεσίς ·των όψείιλεται ιμαλιλοιν σε 
άμάιθεια - ικαι τι θα ,μrπορέ
σουμε νά .κ.qμοιψε, Και &τrάρ
χουν άνθρωποι, που δεν θaλοuν 
.κα1μ1μια άιλλαγή, γιατι την 6λέ
rπουν σαν άπε-λη στη σιγουριά 
τους. 'Ε1σι τηpοι<ιαιλιοuνται οί πα
,ρcwοήσεις οί ,καχυπcψίες, ό αν
ταγωνισμός. Ή άπά�vτ,ησις δεν 
εtναι, ,εuκαλη. UΟμως, :mpέrπει ι.ια

έπιχει,ρηθη Και όχι ιμε λόγια. 
Με m.,ψιπε�pιψ0pά. ' Ετσι, ΙΙ<άrποια 
στι,γμ,ή, οί διαψορες θά χαθοuν, 
γιά νά άιαδuθη ή Μοναδιικότης, 
που εΤναι, μόνον αύτή, ή Πρα
γματικότης. 

ΚΙΙΖΤΗ ΜΕ λl ΖΖΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

Ο ΙΗ%0 Υ %

Ποίος ύπηρξεv ό Ίησοίίς; 8 Ai διόφοροι περi αύτοίί 

άπόψεις έκτιθέμεvαι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοίίς κατα 

τον Ρεvόv. 8 Ό Ίησοίίς κατα τον Συρέ.8 Ή διδοσκα_

λία τοίί Ίησοϋ άπο την Καιv:η Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟ Ο Δρχ. Ο 
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Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΕΡΩΤΑ: 

- Γ ιατi οί ίίνθρωποι
έχουν μεταξύ τους σχέσεις
, , ' , 

αιιτιστασεως και συyκρουσεως;
0 Ολες μας οί σχέσεις, μέ: 

τον γείτονά μας, με την κο:νω'ιία, 
με τίς ά.ξίες. είναι σχέσεις &.vτι
στάσεως. συγκρούσεως η προσαρ
μογής. Τπάιρχει σύγκρουση &.νά
,μιε�σα. σε σας κα.ί στον φίλο σα,ς, 
σε σας κα.ί στον σύζυιyο η την 
σύζυγο, το π«ιοί, τον γε·ίτονα, 
τίς περισ,άσεις. 'Ερευνήσατε, προ-

σεκτικά. τί ΞΙ ναι δλο αυτό; Γ:ατί 
δλη αυτ·η ή σ,Jγκρουση,; Τί νά. 
σ-ημαίνη,• Τί περι·έχει; 'Από που 
ερχεται; Που δοηγεί; "Αν πρα� 
γιματικά. εκάνατε δλες αυτές τίς 
ερωτήσε:ς στον έαuτό σας, δ 
νοϋς σα.ς θά. άρχιζε γ' άποκαλύ
πτη την &.ληθινη 6ασικη αtτία. 
της συγκρούσεως. Θά. 6λέπατε 
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τότε, δτι ·ή πρα:γ1μ,.J.τική α1τια, τ~
συγκρούσεως μετα.ξύ τοϋ έα.υτοϋ 
σα.ς καί evός άλλου, είναι αύτό 
τό κέντρο, πού �ιαρκώς ητεί 
τή μονψ6τηιτα, π.ού διαρκώς συσ
σωρεύει ψό6ο. Έψ' όσον θά ύ
πάpχη αύτό τό κέγτρο, θά ύπάρ
χη καί σύγκρουση. 

Έψ' δσον- αύτή ή ά.ντίσταση 
ύ�άιpχει, (/.ύτό σημα.ί,;ει οτι δ 
'ΙΟϋς δεν εχ,ει ά.πΟ'Κ,(Ι.,λύψει τήv 
ίδιtl. του 6α.σική μή - διάρχεια.. 
Ή ά.ντίστα.ση α.ύτή ύπάρχει καί 

ό . 'ξ, , . δ π ,ε την α.υ α.vετε, ποτε τη ο-
ξάζετε, πότε τή ά.πομιχ.χρύνετε, 
ά.λλά. τί; πιό πολλές ψορές τή 
συγr,ιρα:τιείτε, διότι δ νοϋς δ ϊδιο
δέν 6λέ.πει τήv 1διότ τά του της 
μή-δια.ρχεία.ς, Κα.ί ε-οοι, δ νοϋς 
συνεχίζ,ε: τή δ'Υ)μιουpγία. ά.ντιστά
σεων,, οί δποίες VΏμίζει δτι εχου i 
μόνφη ύπαρξη. 

Άσψα.Λώς. ά.πό τή στιγμή πού 
θά. θεωρήσετε αύτή τή συσσώ ευ
ση μή ,δια.ρχη, ,&ά, στα•ματήση αύ
τή ή συσσώρωση. Δέν θά. όπάpξη 
πλέw ά.γώνα.ς. Οϋτε ή σκέψη, 
πώς vά. ξεφύγη χ.αινείς α:π' αύτή 
τή .συσσώρωση. Ό νοϋς, μονά.χα. 
, δ. 'ζ ,, , επ·ει η νομι ει οτι συσσωρευον-
τας, δημιουργεί κάποιον μηχα.νι
σμό διαpΥ.είας, ά..ρχίζ,ει vά. μα
ζεύη., ν' ά.ποθψεύη αιρετές, πpο
τειpήμα.τα, �ν:α.. πληθος ά.να.:μνή
σεων, πού πρόκειται 1;ά. δδηγήσουν 
τό ,μέλΑJc-v η τό παρόν. Πα.ραδέχε
σθε έπι.πόλα:α. τή μή..διά.pκεια.. 
' λλ' ζ)_y ,έρευ.νήσετε 6α.θειά. τόν 
έαυτό σας, θά. δi]τε οτϊ δ νοϋς 
δημ:ουργεί ά.ντιστά.σεις. 

Ή κ.υριώτερη bδιότη,τα τη_ ά.ν
τι,στάσεωc: είναι ή α.γνοια-. "Α
γν,οι.α, δέγ είνα.ι 6έ6α.ια. τό νά 
μήν εχη κανείς δι,α,6ά:.σει 6ι6λία, 
τό .νά μή,ν είναι ένήμερος σέ δ-

ες τlς τρεχουσες τε εuταίες θεω
ρίες. Δε i είναι άγνοια ά.σψαλώ
τό νά μή ξερη κανείς οtκονομο-

ογία, τίς ·&.διά:.ΧΟΠα. μετα-οα ό
μιε,νες θεωρ ες καί πίaτ,εις της 
ζωης. Δέ θά όvομάισω ά.μn..θη 
τόν α.νθpωπο πού τά σ.γ οεί ο α. 
α.ύτά. θά ό μ,μά.σω άμαθη αύτόν 
πού ά.r,ιιοεί τόν ,μηχα.ν σμό της 
λειτουργίας τοϋ οϋ του. " δεν 
το ξέρη, εί α-ι &ιμαθής. Κα.μμια. 
έξήγ ση δέ μποpε- νά τόv ξυ
π iήση, ά τό ψωτίση. " ν 6λέ
πετε μ,ο ά.χα στή λέξη - ε "Ι..όνα, 
δτι ή συσσώρευσ ,είναι ή α.τία. 
της συγχρούσειως, τότε δ vοϋς ά.p
χ ίζε ά λ η· «δέ i πρέπει vά 
συσσωρεύω», ά.ρχίζε ά έλέγχη 
τήν 'πιιθυμία. του γ ά συσσώρωσrι, 
,,ά χαλ VQγωγη τοι πόθο του γιά 
ά.ποκτήμα.τα.. Έν τούτ.οις, 6ρί
ΟΥJετα. πά·1τοτε τή σ..γνο σ,, δ ότι 
6ρ�σχιετα. &ι.tόμη μέ.οο. στή σύγ
κρουση της έπ• θυμ α� yιά ' ά.πο
κτ 'ση. Τώρα ή έπιθυμ α. στρέ
' ετα.ι στή μή ά.πό"Ι..τ ση, χ' ετσι 
ά.κοΑJουθ�- άκόμη τον μηιχα.νισμό 
της αγvοια.ς_ UΟταν ομως δ νοϋς 
ολέπη οτ: το μέρος του α.ύτό πού 
θέλει ν,' ά.πα.λλαγη άπό τήν ά.πό
κτηση, θέλει έπίση; ά.πόχτ ση, 
τότε γίνε-αι κάποια. ά.pχή δ αιφω
τ ,aμοϋ. Όποιαιδήποτε προσπάθεια. 
χα.ί άν κάν ό νοϋς γιά v' 'ά.παλ
λα.,γη άπό κάποιαν ίδιότητα., 6pί
σ-.<.εται ά.κόμη στήν α.γνοια.. uΟ
τ.α.ν δμως ά,1,ιτιλ ηφθη δτι α.ύτό, 
&.πό τό δποίο πpοσπα.θεί ν' άπα.λ
λαyη �τ α.ι ουσιαστι-κά τό ϊδιο 
πράγμα, τότε όπά.pχει κά.ποια δυ
νατότης νά σπάση ό κύκλος -ης 
ά.yνοίαις. 

Ό νοϋc δέν είναι άλλο -ίποτ,ε, 
παρά οί διάφορες δt%χpίσεις της 
άγνοίαις, οί δ -iφορε, έπιδιώξεις 
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-ης βελήσεως, ή ,έπιθυ:μ,ία. ίκ,ανο
πο:ήσε·ως, δ ψόοός. 'Όταν δ νοϋς
α.υτοα.ποκαλύπτεται δπως είναι
και οχι δτι πέρα. άπ' αυτόν ύπάρ
χει κάτι άλλο ιπού καλ αυτό εί
ναι ενα. μέρος ά.πό τίς έψευ.ρέσεις
τοϋ νοϋ-τότε άρχ ίζετε νά σκέ
πτεσθ,ε. 'Γότε aπάζει δ κ.ύκλος
της άγν.οία.,ς μέσα. ά.πό τό •εσώτερο
είναι ·μα.;, χωρίς νά γίνη κα.μμιιά
προοπάιθεια. γιά νά σποοση, διότι
ή προσπ5.Ηει.α αυτή νά τόν σπά
σωμε εί-ια.ι ενα. ,μέρος ά.πό τά σο
φί<σμα.τα. του νοϋ, πού cιυ,νίστα.τα.ι 
στην απόκτηση ,μιας &.κόμη 1διό
τητος, ώστε νά διαιωνί.ση τόν 
έα.uτό του σέ: 1μιά δια.ψορετι.κή 
μορφή. 

Έψ' δσον αυτά τά πράγμα.τα. 
ύπάρχουv, δεν θά. 1μπ�έση να. ελ
θη ή άγά.πη. Μσνάχα. κάποια. συν
α.λλα.γη ξίνα.ι δυν,α,τή, πού έξα.ρ
τα:w.ι ομως άπό δλα. τ·ά' σοφίσμα
τα. της α.νt0ιστάσεώς σα.ς. "Αν εΙ-

σθε ψρόνψοι, την άντίστα.σή σα.ς 
θά την σκεπάσετε με ευγένεια., 
·e ' �ξ ' λ' η ι,κη, _ η,γησεις, ογ;ους, συιy-
γνωμες. "Αν εLσθε σκληροί. θά 
ελθετε σε 6ίαι η έπα.φή με τίς άλ
λες ιiντιστάσεις. 

'Όταν δ νοϋς 6εν 6α.ρύνετα.ι, 
δτα.ν δεν· εχη rκα.v,ένα, α.πeiθεμ,α. πεί
ρας, πού εlνα.ι μιά έπα.ν,άληψη 
σύμφωνα. πρός εv,α. -rοεριορισμένο 
ν,οϋ, επανάληψη ιμε διάιφορ·ες ποι
ΚΙιλίες, άλλά με τόν 6α.σικ,ό πάν
τοτε περιορισμό στο 6οοθος. 'Όταν 
δ νοϋς δεν εχη 'Κιαιf!Ιμιά πίστη, δ
τα.ν δ νΌϋς είναι πραγματικά, 
ζ.ωτιχά, δημιουργι-χ,ά κενός, τό-vε 
ύ�ά.ρχ.ει δυνατότης ν' α.ποκτήση 
κάνείς πείρα. πού νά •είναι πρα.
γ�μα.τική. Κα.ί σας θέτω το έρώ
τημα.: Είναι ή ζ·ωή ά.πλώς πεί
ρα. τοϋ• περιορ�σμέν,ου, η ύπάρχει 
κα.ί μι,ά α.λλη κα.τάστα.ση, ή κατά.
στα.ση νά, πειρα.μ,α.τίζεταιι κα.νεις 
διαρκώς; 
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Μεταθάνατος μψαν161ς 
- ("Ο , ,

του οια6nμου μα Gτρου Μπητ6αμ 

' πό τούς «Κυρια.κάτ Υ.ου; 
Τάιμ,ς» του Λο,�δίνιου ( ύλ ον 
26η- 'Ιουνίου 197 7, στήλη t
ticus ύπό Anthony HoMeιn) με
ταφέρομε τό κάτωθι χρονικόν: 

Τό 1965, δ Β?ετοογνό� συ'ιeέ
της τένν�ς Στόλλ, φίλος άλλο
τε χα.ί άνα.πλ ηρωτής -:ου μα.χα.
ρίτη Σέρ Τόμα.r Μπητσα.μ 
(Β echaιm) , έλιποθύμη.σ� χα.θώς 
δι ύθυνε σ,τό Λογδίνον μιά έγ
j"ρα.ψή μέ τήν Βα.σιλtr,(ή Φιλαρ
μονική ·Ορχήστρα. χαλ είπε νά 
τόν άντικα.τα.στ 'ση κά.ποιο,.. μέχρι 
--:έλους της :κτελέισεως. Τότε ά
κουσε ,μιά φωνή, πού ά.νεγνώρι
σε πώς ήτα.ν του Μπrτσα.•1,: «Εί
μα.ι δ Τόμ. Ή φυχή μου είσ ρχ.ε
τα:ι σέ σi.γα.». Ό Στόλλ σψι.ύ)θη
χε κα.ί ετελ,είωσε τήν έγγρ-α.φή. 
"Επειτα., ,μερικά ιμέλη τη; όρ
χήστρα.ς; -rοού δέγ ήξεραν τίποτε 
γtά. τό περιστα.τιχό, τόν έπλησία.
σσ,•; χα.ί του είπα.ν δτι ήτα.ν σά.ν 
νά διηύθυ,νε δ Μπητσσ.ιμ. Ό 
Στόλλ, δ δποίο; έξ�δηλώ1;ετο πά..ν
τοτε σκ•επτικός γι1ά. τον πν,ευμα.
τισμ,ό, τάχα.σε. ' ργότερα., του συ
νιέοη κάτι ά.κόμ πιό ά.λλδκοτο. 

Λίγα. χρόνια. π.ρό του ·θα.ν-ά.τοο 
του, ό :Μπήτσα.μ, μέγα.ς πιστό; 

τής μετενσαρχώσεω;. είyε πη του 
Στόλλ δτ ε χαν ύπάρξει ψι οι 
σέ προηγούμενη ζωή του,.. , στήν 
α.ρχα.'α Αϊγυιπτο Ηρcσέθεσ ότι 
μετά τό θάνατό του δ Στό θά, ,με
τέβα. ε στήν 'ίγυπτο, οπο ή ζωή 
του θ' σλλc1ζε. Τέσσc1.ρι:- μην-ς 
μ,ετά τό περιστα.τ χό τη; έπφ-
ά.σεω- του 1πητσχ, -:1τήν ήχο

γρά.ψησι. δ Στόλ ξα,ψν.•,ιά προ
σεκλήθη στό Κάιρο ά.πό τοι 1-
γύπτιο 'f πουργό Πο,λι τ ·σμου 
Κα.τά τήv ,έ-χ,εί δι,α.μονή του, cπε
σχέφθη μερι χού; τά.ψου; γ ά, τούς 
δποίου; του είχε μιλήσει δ Μπη
τσοομ. Στό Κα,ρνά.κ, μέσα. στά &.ρ
χ�ία. ',(\ίρι�, άρχισε ν' ·άκούη ψω:
νΘς κα.ι επει·α μελωδι•c:.;. Του 
ψά,νψε δτι ά.νεψέροντο σ-ί; τοι- · 
χογρα.φιες χορών πού εολεπε. 
Κα.τά την έπιστpοψή του στό 

ονδυνον, δ Στόλλ άρχισ� ν' ά
χούη ξα.,νά α.ύτή την μουσ r,(ή •,ιcΔ 
κά:θφε νά. τή.γ γψά.φη. Έ1,c1.ρμό
νιισε κα.ί ένορχήστρωσ.ε τίς μελω
δίες, ε.δωσε γά, μετα.ψράiσουν τά 
λόγ α. ,στήγ Άγγλιχή καί ετσι 
εγινα.γ τά. «Τρα.γούδ α. του Κα.ρ
νάr,(». , ργότερα εγρα.' Ξ καί άλ
λα. τέτοια. τραγούδια.. 

Ό Μπ-ητ-:;αιμ πα.ρέμ,εινε σ' έ-
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παφη ,μέ τοv Στολλ έπί πέν;τ,ε 
ετη.. Συχνά. του -μιλουσε yιά. 8-
λωv τωγ εbδωv τά. πρά,γιμα.τα. καλ 
τον οοηθου.σε σέ δύσκολα. προιολ ή
μα.τα. της ίδι·ωτ�κης του ζωης. 
Το 1970, δτα.ν η Αίγυιπτια.χη 
μουσικη έρχότα.ν αφθο.νη, δ Μπη-

� ι ι, l. J, wαιμ α,π,εφcχ:σι.σε οτι κ,α,ιρuς ,1ταν 
νσ. ,διαικόψη. Είπε του Στολλ δτι 
δέ.ν μιπορουσε πιά. νά. μέν,η συνδε
&εμeνος μέ τά. yήίνα.. Θα. ήταν 
καλύτε-ρσ. κα.ί y�ά. τούς δύο νά. 
ά.να.πτυχθοϋν, μονά.χ οι. 

Ό Μπητσα.μ ,δεν ξα.να.φά.ν,ηκε, ά.
φου :μίλησε σ' ενσ.-ν όργα.νωιτη συv
α.υλιων, τον Χ-ηθερ Σίπμαv, γιά. νά. 
εξα.σφαλίση τήν εκτέλεση των 
ε•ρyων του Στόλλ. 'Έκτοτε δ 
Στολλ εγ,ρ.α.ψε μουσικη δλων των 
ε1ιδών, γιά. φωΨή, μονωιδί,ες, ορ
γα.vα, δμίλους, δωμα,:;ίου κα.ί όρ
χηστρες, τώρα δέ είνα:ι στά. μισά. 
μιαις οπ·ερα.ις. 'Όλα., λέγιει, του 
ύπαγcψεύο,ντα.ι ά.πο την Αίγυπτο, 
κα.ί είνα.: πολλά. δσα. πρόr,<,ει τα.ι 
νά. πα.ρουσιά.ση. 

The Tht:vsophist, Adyar. 

Προς τον t'Ηλ10 
',Α,μερι.κα.νοί καλ Εύρωπα.τι:,ι ε

πιστήμονες σχιεδιά.ζουν κοιινή δια.
στημικη προσπάθεια., η δποία θ' 
ά.ρχίση το 1983, μέ έικτόξευσι 
δύο ,διαστ-ημοπλοίων προς τον η
λ�ο, του ένος ,έ.πά.νω κα.ί του άλ
λου κάτω ά.πο τη.ν· εκλειπτική. 
Οί επιστή,μο,1ες θά. μιΞλετήσcυv 
την αικτινοοολία "tου ηλίου,, τά. 
μαγνητικά. πειδία. κσλ α.λλα χα.ρα
κτηpLστικά. σέ δλα. τά ϋψη, τα.ύ-ό
χ,ροn στά. δύο ηλιακά ημι,σφα.ί
ρια.. 'Έτσι ,θά μιπορέσουν νά πά.
pουν ιπλ ηροφορίες για. τίς μεταβο
λές, πού σημε·ιώνοντα.ι στον υΗ-

λιο, οί δπόϊες ίσως έπηρεάζουν 
"ΌΟ χλίιμα της γης. "Α.λλοι στόχοι 
θά. ετvα.ιι νά. παρατηρηθεί το ήλια
χο στέμμα, δηλ:χJδη η εξωτερικη 
ά:ψόσφα.ιρα. του ηλίου, ο,ί κοσμι
κές ά.κτ[γε•ς καί η δημιουργία 
των η):ια.κων κηλί1δων. 

Σύμφωνα μέ τ'tlv πρό,τα.,�ι, η 
οομιερικα.νικη ΝΑΣΑ θά. κατα.
aκευά.σει ενr:ι.ν ά.πο τούς δύο δο
ρυψόρους χ,α,ί η 10ε�θνής εύρω
παϊκη δια.στ'Υ}μικη ύπηροοία θά. 
καταισκευi:σει τον άλλο δορυφόρο. 

tH βαρύτης 

έξαGθενεϊ; 
Ή δύνcrμις της 6αρύτητος έξα

�εvίζει σιyα σιyα στο σύμπαν, έ
δήλωσε ό άστροψuσικος κ. Κένvεθ 
Μπρέχερ, τοu 'Ινστιτούτου Τεχνολο
γίας Μασαχουσέτης. 'Εξ wλου, άλ
λάζει ή ταχύτης περιστροφης της 
Γης, μέ έπι6ραδυντική τάση. Για 
την μελέτη των φαινομένων αύτωv ά
σχολεiται ενας νέος κλάδος της ά
στρονομίας, ό δποiος όνομάζεται άρ
χαιο - άστρονομία. ΝΗδη μελετώνται 
οί έκλείψεις τοu 'Ηλίου έδω και 3.000 
χρόνια. Ένα παράδειγμα τοu συ
σχετισμοu των η·αρατι�ρήσεων, άρ
χαίων και συγχρόνων. Γύρω στα 
1054 μ.Χ. οί Κινέζοι άστρονόμοι 
παρετήρησαν την ξαφνική έμφάνισι 
ένος πολu λαμπροu άστ.ρου. Οί ση
μερινοί άστρονόμοι πιστεύουν ότι έ
πρόκειτο για την εκρηξι μιας ίιπερ_ -
vό6p:. Ή εκρηξι έρμη,νεύεται ώς ή 
«έτ, ιθανάτια άyωνίαι της ύπερ- νό-

6α. Έπi πολλα χρόνια οί άστρο
νόμοι παρατηροϋσαν μέ yυμνο μά
τι μια άστρική ϋλη να άπομακρύ
νεται άπο ΤΟ ,κέντρο �ης έ1<,ρήξεως. 
Ή ϋλη, εμοιαζε μέ το θεαματικο νε

ψέλωμα τοϋ Καρκίνου. Το 1968 ό
μως τα ραδιοτηλε.σκό'Τ"ια έπεσήμα
vαν στο κέντρο τοu νεφελώματος 
ενα λεπτο άστρο yνωστο ώς ποvλ
σαρ, σημεΊο δηλαδή στο διάστημα, 
που θεωρεΊται ώς άστρο νετρονί-



1978 ΧΡΟΝΙΚΑ 67 

ων άπ' όπου έκπέμποvται, κατά δια
στήματα ραδιοσήματα, πού σuλ-
λαμ6άνοvται πάνω στη Γη Τό 
�rούλσαρ εΤvαι τό άποτέλεσμα της 
διαλύσεως της ίιπερ - vόοα, πού εΤ
χαv έπισημανει οί Κινέζοι. 

Τά ούράνια ψαιvόμεvα συyκινοϋ
οαν σε μεyαλο 6αθμό τούς άρχαί
ους λαοvς Ή άστροvομία έξ άλ
λου εΤvαι ή πρώτη έπιστήμη πού 
άvέπτυξε δ άνθρωπος Αύτο λ ί yo 
πολύ ήταν γνωστό Σ τά τελευταία 
1τάvτως δέκα χρόνια, οί άρ-
χαιοαστρονόμο ι κατόρθωσαν, με 
τιq άνακαλύψεις τους, νά φέρουν 

στο φώς τά έπιτεύyματα τών άp
χαίων λαών στον τομέα της αστρο
vομίας 

Μέ τά έvτελώς πρωτόγονα μέσα 
τους π χ  οί Βα6uλώνιοι εΤχαν κα
τορθώσει νά ύπολοyισουν τις κιvr,
σεις τοϋ 'Ηλίου καi της Σελήνης με 
άκρί6εια πού σήμερα έvτυπωσια
ζει Οί άρχαίοι Έλληνες άστρονο
μοι έξ αλλοu εΤχαν ύπολοyίσει την 
περιφέρεια της Γης καi τι ,; άπο
στάσεις άπο την Γη ως τον UΙ--iλιο 
καi τη Σελήνη Πεvτε α!ώνες άρyό
τερα, οί Μάγια τοϋ Μεξικοϋ καi 
τ1ς Κεντρικης 'Αμερικης εΤχαν έπι
vοήσει ένα ήμερολόyιο, πού ηταν ά
κρι6ες κατά προσέyyισι Ιένος δεu
τερολεπτου, στο χρόνο, και που 
προέ6λεπ τις έκλείψεις τοϋ 'Ηλίου 
καi της Σελήνης, yιά 800 χρόνια 
μπροστα 

Το yε ονος δτι oi Έρυθρόδφ
μοι τών rεδιάδων της Βορείου Ά
μερικης παρατηροϋσαν τά άστρα 
έξηyεί άρκετες μυστηριώδεις πλευ
ρές τοϋ πολιτισμοϋ τους, υποστη
ρίζει ό Μα·κλ Κόυ, καθηyη-τr�ς τοϋ 
,.,-αvεπιστημίου Γαίηλ καi μελετη.
της της άμερικανικης άρχαιολοyίας 
wΕτσι, οι 'Ερυθρόδερμοι yιά νά έy
καταστήσοuν τούς οίκισμούς τους 
επαιρναν ίιπ' όψι τό θερινο ήλιο
στάσιο, δταν ό uΗλιος βρίσκεται 
στο 6ορεινοτερό του σ 1μείο. 

Ή άρχαιοαστρονομία πού εΤναι 
σχετικά νέα έπιστήμη, έκτος άπό 
τις πληροψσρίες πού προσφέρει άπο 
τiς ερευνές της 6οηθαει τη σύγχρο
νη άστρονομία. Χρησιμοποιώντας 
τiς παρατηρήσεις τών άρχαιων λα-

ών στούς ύπολοyισμούς τους, οί 
άστρονομοι σήμερα μποροuν νά έκ
τείνοuν τις παρατηρήσεις τους σε 
χιλιάδες χρόνια. «� Αν π χ. άvακα
λυψετε, δτι στο παρελθον εvας με
yαλος άριθμος ύπο ίιπέρ - vό6�ς, έ
λαμπαν μεγαλόπρεπα, μπορ iτε νά 
ύπολοyίσετε την διαρκεια ζωης έ
vός αστρου», έξηyεί δ δόκτωρ Μπρέ
χερ. 

'Ένας νέος ηλ1ος; 
Οί επιστ-fιμσν,ες του llα.νε.πιστη

μίοu της Άριζ6vα.ς κα.ι της .Α. 
Σ . στό δρος Βιού της Καλι
φ6ρνια,; ανήγγειλαν οτι πα.ρπή
ρησα.ν στόv ά.στερι,σμό τοϋ Κύ
κνου (66ρειο ήμισφαίρισ) , ενα. 
δ -:Jκοει.δές ά.ντιr,<,είμεvον, πού οχι 
μ6'ΙΟ'ί εr vα.ι έξελι-:Jσ6μεvοv α

σψΟ'Ι, ά.) λά. δuvα.-:ov yά, ετναι ε

yα,• ηλιος έv πορείq, νά, σχημα
τίση 11ού; πε.ρί αύτόv πλα.vήτας. 
Ό Έ κ.κλφιαπής ετχε 6ε'6α.ιώ
σει δτι «ούδέ·ι κχιvόv ύπό τόv ή
λιον», ά.λλά, π έ ρ α, v αύτοϋ αύ
τό εfνχι κάτι τό νέον κα.ί πολύ 
έ,ι,δ;,χφέροv Οί ά.σ-ψοvόμο θά. ε

χουv τήv εύκα.φία. vά. πα.ρα.κο
λουθήσου•ι τη άvάπτυξη τώv «πα.ι
δtώ'Ι» τοϋ ήλίου ... 

Ό "' .Α.6τερiων" 
Χ:λιάδες τηλε,θεατα.ί τ-ης vo

τ'ou πψοχης της 'Αγγλίας εδο-
, ' λ , ' 12δ , 

κ μα,σα.-ι, την τε ευτα.ια. ευ ομα.-
δχ τοϋ Νοψβρίου, κα.τάιπληξι κα.ί 
τρόμο, δτχ'Ι κα.θcσμέvοι μπροστά 
στούς δεχ.τε;, α.κουσα.ν ξα.φvικά 
μίχ •μυστηριώSη φωνή vά. ά.πευ
θύvε: εκκλη-:Jη ά.πό ... τό Διά
στ-ημα, γιά. παγκόσμια. ειρήνη. 

Ή μοοτηρ:ώδης εχπομπή - εκ
χληση, την προέλευση της δποί-
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ας -δΕ'Ι �μπόρεσσ..ν &κόμη να έ
πι1σημάνουν, οί άρ:μόδαες άιρχές, α
κούστηκε ά.πο τούς τηλεθεατές 
του 'Α vεξά.,ρτη,του Τηλεοπτι κου 
Δικτύου της Βρε.ταννία.ς. 

«'Ακουτε τή ψωνή του '\στε
ρίωνος. Ε�μα,ι έγτεταλ1μ,ένο: ά,ντ:
πρόσωπος της Τπφyαλ,α,ξι?.·ιιης 
Άποστολη;; κ7.ί κ,ομίζω ενα μή
νυμ.χ στcv πλrι.νήτη Γη. Ά,pχί
ζουμε vά ,μπα.ίνουμ,z στον ά,στε
ρι,σμο του Ύ,δροχόου κα.ί οί 
α.ν,θ,ρωποι της Γ·ijς πρέπει νά κα.
τωστρέφουν τά δπλα του •ιια.κου ... 
Ζησ-σε 1είρηνικά, yια,τί διαφορπι
κά θά πρέιπει νά ,έyκατα.λzίψετε 
το Γαλαξία», ελzyε ή ψωνή, χω
ρίς ώστόσο νά ,�μφοον \ετα.ι στού;; 

'Α νεκαλ ύψθη 

Ό Ά.με.ριχα.νος ά.σψονόμος 
'Γσάρλ::: Κούχλ, ά:ιεχά.λυψέ ε ιχ�ι 
νέον πλανήτη, ό δπουο•;; πα.ραμέ
·ιει . . . ά.οάπτι-στο;; &κόμη. Δέv εί
ναι μεyσ.λος. Του δίδcJυν εχ::α.,ση
δση ή 'Ιρλανδία.. Είναι σάν ενα;
ορά.χος.

Ή ί-στσρία. της ά,στροvc:μία.; 
πρέπει νά ξcι.νηραιφη, ύποσ:rφί
ζουv πολλοί. Το σύ1;.ιπα.ν, λέγε: 
δ .δόκτωρ 'Άρθουρ Σι: ίθ, εί•ια,: σσ.ν 
ενα. ά.στυ,νομι:χ.ο μυ·θι,στόρ-ημα., ε

χειι ζωή δι1σεκσ.τομμυρίων ετω•ι, 
χα.ί τά μέ-σα �ρεύνης του ά.νθpώ
που εJναι περ:ορ:,σμέvα. 

Ύ-rο:,στηρίζουν τώ,ρ.σ., δτι έ•ιδέ
χετα.ι νσ. _ ύπάρχουν πο<λλοί α.λ
λο: 1νcι.ρόμοιοι ά.σΌε,pοzιιδείς η πλα
vητοειδ•είς, πού σχηματίζουν μιά 
ζώνη στήν τροχιά του "Αρη καί 
του Δία. κα.ί οί δποίοι ορί,σχονται 
πλφιέστερα προς τη Γη. Εί·δικά 

δέκτες καμιά εικόνα.. 
Πολλοί τηλε,θεσ.τα.ί κυριεύθη

καν &.πο πα.:ι�κο χα.ί έζήτησαν μέ 
σωρε·ία.. τηλ,εφωνηιμάτωγ πληρο
φορίε·;; σ.πο τήν άιστυνομία., ή _δ
ποία έπελήψθη ανα.κρί,σεων. Φαί
νεται δτι κάποιος έροοσι τέχνης, 
κσ.ιά.φφε νά π7.pψοληθεί στή συ
χνότητα. έκ.παμπης του ορετα.ν,ν,ι
κου Δικτύου. 

Κα.ί οί α.νθρωποι . . . κα.1θησύ
χσ.σα.ν. 'Αλλά είναι «-ήσυzία.» νσ. 
σχ,έψτετ.:χ\ κα.ν,είς δτι ,δεν ύπά·ρ
χ ει χίνδυ,νος άπο τον ά.νύπα-ρκτον 
'Αστερίωνσ., ά.λλά, σ.πο τήν ϊδιcι. 
τή Γη. μέ τον παιροξυ,σμο των έ
ξοπλι,σμG)v; 

' 

νεος πλανήτης 
δ-μω;; α,υτος δ νέ�ο;; πλανήτης, εί
να.·ι πολ11 :μαr,φιά. χα..ί δ μ,ο'ηJδι
κο; :μέσα. στο αιε,ρέWΙμ,α,. 

Το ενδια:ρέρ.:,ν των ά.-:;ψ')•νό
μων συνί,στ7.τα.ι στο έξης: λέγε 
δτ�, σ,ν μπορέ,σ,υv νά .μά!θουν πως 
σχ�μα.,τί, ,-,0,ηκ,ε, τcηε θά. είναι δυ
vcι.τον νά λύσουν πολλά α.λλα μυ
στήρια. του Σύμπαντα;; ·ιια.ί νσ. έξ
α.Υaρι·οώσουν τήγ κσ::α,yωyή του 
ήλια...κου συστήμσ,τος. 

Ή ,επικρα.τeστερη α.ποψ:ς zί
να.ι δτι ινδεχο ένω•::: νσ. σχημα
τίσθΥrι.ε &..πο τά «ύπολεί1μ:;.ιατα" 
των• α.λλωv, πλοονητων, εξω άπο 
το ήλια.κό σ,:ι·στrpμα... κχί νά '<πα.
yιδεύτηκε» ά,πο το πεδίο οαρύτη
τcι:; του υΗλιου. 

Μέ το μεγάλο τηλεσ,χό,πιο ου 
α.σΌε.pοακοπείου τού Πα.λο,μ,ά;ρ, 
ψαί1ν,ετα.ι .σάν μ,ιά, θοομπή y,ρα,μ
μή. 'Ωστόσο, ή ΝΑΣΑ [δ·ειξε ά.-
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Χάρτης τού ήλι ο ουσ:τή1ματος, δrωυ σημειι;η'fται ό μικροσκο 
πιχί)ς πλανήτης, πού άν κά ψε ό ' μερ�κανό; άστρο ίψο; Τσάρ 
Κοί�ο αJλ, το - Ί νστ'ιτ(}ίrrου εχ ολογία; τη; Κα ιφ6ρνιιι . 'Έχει 
διάιμιετρο 100 00 μι ια κ ί ατρέφfται ί1ρ άπίι τό "Ηλιο, 

μεταξύ τω ύρα ού - J ρόνοv. 

ιέσω; :ό C'�δ•αψέpον τ ς καί ή 
σ:ι.έι!ιις πού yι'ιετ?. -ωpα. εί η.. νά 
::-ταλεί s ια. δ α.ι:Jτημόπλοιο, ού 
θά μπ(ψ')UΠ να εξεpΞU'I ση τό 1 
μ:•,ιpό αυτον πλ'JJ'ιfrτη και νά 
συλλέξη πληpοφορίε;. 

Το αβτρο 
Βηθλεέμ 

-

της 

Τό «αστpοι τrι- Βηθλεέμ» 1π' 
α'ώνε; «ου,ι :ά χα.θεύδε:,Ι» τού; 
�στpονόμου; ' κόμη και δ μέ

α; Κεπ εp, δοιιίμασε ψχ έξη
γήση τό α,γα.ψεpόμενο ι ά.πό (μό-

:ν) τόν ε•Jαγγελι,στήν fα.-:-θαί-
011 φα..γόμενοι. οοσει μ a� 'JΠΟ
θέσΞ.ω; του 13ου α.ίιίJ ιο;, δ:ι z

πpόχειτο περί συζεύ�εω; τοϋ Διό; 
καί του Κpό ιου, ή δπ':/ α :ση
μειtJ>θη χατi τό ετο; 7 τοϋ χpι-

στ α.ιαο~ -,, εpολογίου. ' λ α ή 
'Jτ-όθεσι; r ,};; η ά.π:ρρ: θ η πpl)σ-

6.τω;, 1::τα•ι cγ.'Ιε Ο '1%Π)'Ι, με 
τού� συγχρόι-,υ; ύπ.-,λογ στ-i;, ΨJ. 

δ.απιστωθη ότ• οί οϊιο π α•ιητα.ι 
προσήγγ σα.ν, το�: 1 : 1; σπ6στ,:ι.-
σι •1 δύο σελ ηιια.ιιG>ν δ 7,με:;:ιων 

' ή 
, � .... , ;ια.ι to, πομενω;, α.bυη:ο ι 'Ια.

συ ιε •ιωσ,:, ν τή'Ι λά.μ1
1 ι τω ι ώ

ρα., ερz ετα.ι ε •ια. ·ι•έο στο. y ε ίο ι, 
πού έμψχν'ζετα ώ; 6άισι,μο1 Ε'; 
:ό πεpιο3ικό <<Qιιarιer]_ J οιι 
ηa1 of the Ro I ιronomi-
a1 oc1 t)7>>, r.,ργα.1,J'Ι τr,· ' -

στρονc,μ κή; Έτα,φiχ; :η; ' γ
γ λ' α;, έδημοσιεύθη μελέ:η οασι
._,,;,μt·ιη zi; τά σ:οά:-μ•α. σ:ο:z:ί:z 
ά.στρ<ΝΟ ιχώ·ι παρηr;;:ι-1,πω ι 
'3τήι ά.ρzα(α Κίια, χα.' -ήι iρ
χα'α. Κορέα., :χ ,ώι δπ::ι'ω,1 σ'Jι
ά.γε:αι δ:ι 0•10 ά,-3:p:καί lχρήξε:; 
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Μεταξύ μας 11-
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραψεiα του «' Ιλισοu», Δρα
γατσανίου 6, οροφος 6ος, .(Πλατ. 
Κλαυθ'μώνος), εΤναι άνοι,κτό: καθη
μερινώς, πλην Σα66άτου 9-1 π.μ_ 
Τηλέφ. Γραφείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλουμεν, άτrοστέλλετε με 
ταχuδρομικην η τραπεζικην έπι
ταγην είς την διεύθυνσιν: «Κωστην· 
�ελ!σσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6,
Αθηνας, 1 22,>. 'Αποστολαi με τρα
πεζικcΊ:ς έντολό:ς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άτrοσταλέντα στους κατω

τέρω σννδρομηrτάς μας, έπεστρά
φησαv άτrο το Ταχυδρομεiον με την 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοuνται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους είδοποιήσουν,η 
να μας δώσουν τας διευθύνσεις των: 

(Νό6α καί σοϋ1οΘp -νό6α), συνέ
βησαν, κα,τά, την 7οΘpίοοο της Ο1ε-

1 καιετίας 1ορο -κ,α,ί ,μ,ετά. την ενα,ρ
ξι ν της χρι,στιαν�κης εποχης. Το 
ενα ά.πο τα. Μο νέα α.ι�ρα παρε
τηρήθη επί 70 ήμέρε,ς 5 ετη 
π.Χ. Έπει1οη δμ,ως οί μελ,ετηταί 
της Βί,6λου, του 6ου ιχιω,vος εχουν 
ά.ποcρανθη δτ,ι ή χρονοJ..ογία της 
γ,εν,ν-ήσεως του Χριστου ε:να.ι λα.ν
θα,σμένη ικατά 5 ετη .επί ελαττον, 
έπομένως δ 'Ι ησους π,ρέ.-rοει να. 
εγεννή.θη πέντε ετη ενωρίτερα, 
πuθανολογείται ισχυρώς δτι ή εκ
ραγείσα «νό6α.» ήτ.ο το οοστρον 
της Γεν,νήσεως, πού παιpετήρησα.ν 
οι Μάγοι της Π(hρσ..δόσεως. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡλΦΟΣ 

----

ΑΘΗΝΩΝ 

'Αντ. 'Αμάξης, . Έμμ. Μπενάκη: 24 
Δημ. Πατσοuρος, Χατζηχρήστου 7 
Παν. Σταματόπουλος, Συyyροu 74

Βασ. Τόλιας, Διαδ. · Παύλου 3 
Ντένης Φερεντiνος, 'Ηπείρου 32 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γ 'Αθανασίου, Θεσ)νίκη 
ϊτ. Βερροιόπουλος, Πάτραι 
Βασ. Δρογκάρης,. Καλαμάτα 
'Αρ, Θεοδωρόπουλος, Καδάλα. 
Παν. Δαβάκης, Χανιά 
Π. Καψάλης, Δράμα 
Κ. Κοιλιαράκη.ς, Θεσ),νίκη, 
'Απ. Καλοστύπης, Βόλος 
Θ. Κροντηρας, Θεσ)νίκη, 
Κ. Λαζάρου, Λεμεσος 
Άπ. Λάμπρου, Θεσ)νί,κη 
Δ. Λαοηθιωτάκης, Ήράκλειον 
Θ. Μπακόποuλος, Πάτραι 
Έμ. Φασό\ης, Θεσ)νίκη 
Βασ. Χρυσοχόος, Ρόδος 

ΕΓΚΑ ΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΗΙΟΝ 

Ν Α6ετ Βαρζακιάν, Ήράκλειον 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τη σειρα λήψεως) 

Γ. Μ. Πολιτάρχη,: Άνοιχτη Πύλη 
( ποιηrrικη σύνθεση.). 'Αθήνα 1 978.

Νίκου Βάζα: Οί Γιοι του ηλιου 
(δiηyήματα). Πύργος 1977. 

Πέτρου Γλέζου: Τ ό: θαμπ� μάτια 
(διη,γή·ματα). 'Αθήνα 1977. 

Γιάννη, Καραβίδα: Poe.siιe. 'Αθήνα 
1977. 

Είίη.ς Παπαδήμα: Πιστοποιηrrικο γεν

νήσεως... 'Αθήνα 1 977. 
'Αρχαιόφιλος υΟμιλος Έκδρο.μών: 

'Αφιέρωμα στα 50 )Ιpόνια του 
'Ομίλου, 1927-1977. 

Βάσου ΚωνσταJΥΤινόπουλου: Γυρ-
νώντας την 'Ελλάδα.' Αθήνα 1977. 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός) Συν Π Ε ,  Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ. Έ�ικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη Προιστάμ. Τι.nτογpα
φειου Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72 Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728. 

Τιμη τεύχους δρχ 30 
Άθηναι, Ίαν - Φεδρ 1978 

Κώστα Μίσσιου Πορεια 6' (ποιή
ματα). Αίyαλεω 1977 

Εύαγyέλου Σ ταμάτηι 'Ανάλεκτα 
Άθηναι 1978. 

Γιώργου Βελισσαρίου Σκέψεις πά-
νω στη λειτουργικότητα της 
Κριτικης 'Αθήνα 1977 

'Ελένης Ταγκαλάκη 'Αττική Σερα
φίτα (ποίηση) 'Αθήνα 1978 

Μνήμη Μάριου Βαιάννου ( 'Επιμε
λεια Ήλια Ζιώγα) 

Παν. Βλαχοπούλου· Τα τελευ·,αΊα 

φανάρια στη Ζακυνθο 'Αθήνα 
1978 

Ζεττας Δούκα Στό γέρμα. (ποιη
ματα) 'Αθήνα 1977. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρηηκη 'Εστία ( Σεπτ Όκτ , 
Νοέμ.). 

Σμύρνα ( Σεπτ. - Όκτ , Νοέμ -

Δεκ ). 
Φύσις οcα1 Ζωή (Φθινόπ ) 
Πvευματικr, Κύπρος ('Οκτ ). 
Μικρο: άγωνιστικα ψύλλα ('Οκτ -

Δε1κ.). 
Άχαι.κα Χροvικα ( Σεπτ. - Δεκ ) . 

Χρονικα (Δε1κ.) 
Πολιτικό Κριτήριο (Δεκ - '1 αν ) . 
Ό Κόσμος της Ψυχfiς ( Σε.πτ -

Όκτ., Νοέμ. - Δεκ ) . 
Ήπειρωτικη Εστία ( Σεπτ. - Όκτ ) . 
Λαοyραφικη Κύπρος ( Σε.π - Δεκ ) 
Σ ταθμο1 ( ΔιJκ ) . 

ΕΙΣΦΟΡ Ι ΕΙΣ Μ ΗΜΗΝ 

Ό φίλος κ Κων. Μπερεδήμας 
συνεισεφερεν ίmερ του ΙΛΙΣΟΥ 
δρχ Διακοσί ς, είς μνήμην Βασ. 
Κριμπά Ό ΙΛΙΣΟΣ θερμώς εύ
χαριστεΊ 

Ό φίλος κ. • Αγις Σαρακηνός 
συνεισέφεpεν ύπερ του ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ 
1 000 εί μνήμην τη Μητέρας του 
Εύyενιας Σαρακηνου έπ1 τη συμ
π ηρώσει ετους άπό του θανάτου 
της Ό I Λ I Σ Ο Σ θερμώς ε.ύχαρι
στεΊ 

ΑΝΤΙΠΡΟ}::ΩΠΟ 1 
ΤΟΥ ((ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιcrννώτας 
Βόλος Γ Κοι.ικουδΊνος 
Δράμα Φιλ Τζάλλας 

Ζακυνθος. Ν. Ταμπαλης 

Ήράκλειον· Λ Κουντης 

Θεσσαλονίκη Ίω Στάσας, Άν 
Χρηστιδης 

'1 ωαννινα. Μιχ, Πραπίδης 
Καδάλα Κ Παπαγεωργίου 

Καλαμάτα Π Γκλεγκλες 
Κέρκυρα Ά Αδραμίδης, Κ. Άγιους 

Κομοτιvή Ίω Σαμουρκασίδης 
Λαμία. Κ. Φαλίδας 
Λάρισα Βασ Παπαζήσης 
Μυτιλήνη Άριστ Άρμούντας 

Πάτραι 'Αθ. Κοντοσάκις 

Συρος Π Ζαραψωνίτης 
Χαλκίδα Γ. Λάμπροv 

Χανιά Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος· Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στuλιανου 

Λευκωσία· 'Αχ. Ζαδαλλης 

Παφος- Κ Καθητζιώτης 

'1 σταμπούλ: Γ Βακαλόπουλος 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στυλιανου, ΒιδλιοπωλεΊον, 
Σαριπόλου 1 5, Λεμεσός 

ΣΊ'Ν ΡΟΜΗ 1978 ρχ. 150 



72 1 Λ I Σ Ο Σ 

'Αγαπητέ μας φίλε, 

Το 1978 είναι το 23ον έ:ως τοϋ περ1οδικοϋ :ΜΑΣ. 

23 χρόνω κοπ�ασηκών προσπαθε1.ων άπο μέρους μας, 

άλλα καi σταθερας άντα,ποκρίσεως καi συμπαραστάσεως 

άπο το δ1κό σας μέρος. 

Πο10 είνω ΤΟ καθf)'ΚΟV μας γ1α το 1978' Να έπηύ

_χωμε άκόμη μεγαλύτερη βελτίωσι του περιοδικοϋ. 'Ελπί

ζομε &τι σ' αύτο το τεύχος θα iδητε καi θα έκτψή

σετε τη προσπάθεια. 

Ποιο ειναι το δικό σας καθηκον; 

1) 'Η άποστολη της συνδρομ.ης σας

στέρ'ησι. 

ωρiς καθυ-

2) Ί-1 σύστασις του περ10δ1κου σ' ενα φίλο σας.

ΟΛΟΙ ΜΑ Σ 

ΑΣ ΤΕΘΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΟ ΚΑΘΉΚΟΝ 

.. 

1978 

\ 



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ ΚΑΓΊΟ ΒΙΒΓΊΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογοv Βιβλ(ωv 

είι; σελ. 2 έξωφόλλοu 

(Ά,τοστέλλοvται lλεύeερα ταχvδρομικών τελι:w)

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Σuνδρομη 1978 δρχ. 150 ( έξωτερικοu 6 .00) 

άεροπορ ικως 10. 

'Όλοι οί σuνδρομηταί έσωτερικοu εχοuν δικαίωμα 

vα άγοράζοuv τούς τόμοuς έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

' Τριετίας 19 9-1960-1961 

εκαστ-ον προς δ χ. 160 άντι δρχ. 200 

Ή συ ρο η του 1978 εΤναι δρχ. 150. Δια το Έξωτερucο $ 6. 

άεροπορικως $ 1 0.-

ΑΙ σvνδρομα1 η άvτίτιμον 6ι6λίων να άποστέλλωνται μ! 

rαχuδρομι η η τραπεζικηv έπιταγηv έπ' όvόματι Κωστή Μελισ

σαροτrοίίλοv, Δραγατσανίου 6, Άδήνας 122. ·ο ι έπ' όνόματι 

cΙΛΙ ΣΟΥ>. •οχι με τραπεζικηv έντολήv

Τύποι : Ε. Σωτηp&πο ος & Σία, όδ ε.ρατσινίοv 72, 'Αθ�να, 



Dr Annie Besan 
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