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ΤΙΜΟΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΒΙΒΑΙΩΝ 
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Σ' aι<εινους πού πενθουν 
Ή 'Ατραπός του Άποκρυφισμου 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 
Αί 6αθύτεραι όψεις της Ζωής 
Είς άναζήτησιν της Σοφίας 
Το Φως τής 'Ασίας 
Ή Μετενσαρκωσις 
Ή άπόκρυφη ζωη του άνθρώπου 
Καρμα - Γ ιογκα 
Φως στην Ατραπό 
Στα πόδια του Διδασκάλου (εκδ. 1966) 
Στοχασμοι πάνω στη ζωη (Α' σειρα) 
Στοχασμοί πανω στη ζωη (Β' σειρc'χ) 
Έλευθερια, άρχη κα1 τέλος 

20 
150 

30 

30 
50 
60 
80 

80 
80 
40 
40 

200 
200 
200 

Έκπαιδευσι κα1 σημασία ζωής 6:δ. 1 00 δεμ. 150 
Στη σιγη του Νου 150 

Η άναyκαιότη-τα της άλλαγίiς 1 50 

Ό άνθρωπος και ή Ζωη 1 50 

Οί Νόμοι της Ζωής 100 

Το Σημειωματάριο ένός Μύστου 200 
Tc'x φυσικc'χ δικαιώματα του άνθρώπου 100 
Tc'x 'Ελευσίνια Μυστηρια 150 
'Αποκρυφισμός και Μυσ-τικισμός άδ. 40,δεμ. 80 
Μ ε λ  ε τ ή μ α τ α άδ. 90, δεμ. 140 
Έκλογαι άπο -τον Κρισναμουρτι άδ. 90, δεμ. 140 
Είσαγωyη στη Θεοσοφια άδ. 1 00, δεμ. 1 50 

ΜΗΤ ! Σ (Το 6ιβλιον τη:; σοφίας) δεμ. 150 

Tc'x βήματα της Φιλοσοφιας Α' άδ. 100, δεμ_ 140 

Tc'x βήματα της Φιλοσοφιας Β !
Ό 'lη σ ο υ ς  

Ό Κομητης (Θέατρο ίδεων) 
«• Αyνωστω Θε�» 
Αίώνιος Δεϊπνος 

120 
80 
50 
20 
25 

c:ΙΛΙΣΟΣ:ιι. Έπιλοyη t:rων 1956-58 και 1959-61, έκάστη χρuσόδ. 200 
Δια τους συνδρομητc'χς έσωτερικου του «ΙΛΙΣΟΥ:ιι 160 

Περιοδικον «ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι χαρτόδετοι 1971-76 έκαστος 130 
Τομος 1977 150 

'Αποmείλατε το άνrίημον δια να τα λάβετε ταχυδρομικως. 
(Αί άπcστολαί έπι άντικατα6ολfι έπιβαρυνονται με δpαχμc'χς 40) 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ:. Δρχ. 30 
ΣΥ ΔJ!ΟΜΗ cΙΛΙ_ΣΟΥ) Δρχ. 150 Έξωτερ. $ 6 Άεροπ. 10 
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Κριτική lπα).ξη των άξιων τοϋ πο).ιτισμοϋ 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩ Ν ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Ύπο Γεωργ(οu Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 
Καθηγητοϋ - Θεο).όγοu - Λογοτέχνοu 

Τfθεται μπροστά μας τό θέμαι, ποια θέση παίρ,νει ό Χριστια
νισ,μός απέναντι στtς αλλες θρησκείες, αν τυύς α αγνωρίζει στοιχεία
άλήθειας η οχι, αν τtς δέχεται σαν παράλληλες αξίε λυτρωrικης
αγωγης για την ίστορική καt πνεuματικ11 τελείωση τοιϋ άνθρώπινου. 
Γένο σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ή απάντηση θα δοθεί άπό ποικίλες συσχετικέ άφε.τηρίες, τη 
δογ.ματική, τη θtοολυγική, τή φιλοσοφική. 

Ι. Ή δ ο γ rμ α τ ι κ 11 α π ο ψ η:
Ό Χριστιαrνισ,μός σαrν συγκρατημένο 'δο μαιτικό σύστημα προ

κηρύσσε·ι τήν αρχή τοϋ «σπερματικοιϋ λόγου». Τοιϋτο σημαίνει δτι 
άναγνωρίζει σπέρματα αλήθεια καί στtς αλλες θρηaχείες. 'Η αρ 
χη η τό δόγ.μα τοιϋ σπερματικου λόγου εχει την προέλευσή τυυ από 
τα πρώτα χριιστιανικα χρόνια. Τtς ·ρίζες του δρnσκομ,ε σ' αύτη την 
Άγία Γραφή. 'Αναφέρομε μόνο ιτή ,μαρτυρία: τού Εύαγγελιστη 
'Ιωάννη. Λέγει για τό Λόγο τοιϋ Θεού δτι «ην τό φως τό άληθινόιν, 
δ φωτίζει π ά ν τ α α θρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον ( α', 9). 
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Τή διδαισκαλία αύτή δuφ.όρφωσαν καί eσοοτημαιτωοοίησαν οί 
απολογητες του 6' αtώνα μ.Χ., με κορυφαJο τον φιλόσοφο καt μάρ
τυρα: 'Ιουστίνο ( 4-165). 

Ό '.Ιουατwος την ΊΕλληνι.κη φιλοσοφία �δεν τή θεωρούσt σαν 
«κενή ώτάτη». Τα διδάγ,ματά της, αν καt 'δεν ήσαν ενrιελώς όμοια, 
εν τούτοις δεν ησαν ξένα προς την δι'δασκαιλία του ΧρLστοϋ. · Γιατt 
χαθένας άπο τους προχρ�στισινους φιλοσόφαuς έξέφραισε σωστα το 
μέρος τοϋ σπερματικού ·θείου Λόγοο, 3WV οί δvνάιμ:εις του έπέτρε
ψαν να γνωρισει. Ή διδασ;<αλία του σvν<>ψίιζεται στην πρόταση 
«δσα ουν παρα πάσι καλώς ε'ίρηται ήμών των Χρ�στιαΝων ειtσί». 
'Όσα άπ' όποιονδήπστε είπώθηκαν σωστά, δ�ά ιμας των Χρι,στια'

νων είναι. Ίδιαίτερα προσκιε�μενους στη δuδασκαιλία. τοϋ Χρι,σ;του 
θεωρούσε τον 'Ηράκλειτο, τον «σκοτεινο» φιλόσοφο της ΊΕφέσου καt 
τον Σωκράτη. 

'Ώστε δλοι οί ανθρωποι εχοvν άκτ{νες. άπο το φως του Λάγου 
καt δλ:ες οί ,θρησκείες εχουν στοιχεία άλήθειας καt σωστής λυτρ@r� 
κης άγωγης. 

Την αποΨη αύτή άποδiχθηΚJε θεωρητικα και ή 'Εκκλησία καi 
tσχύει σαν δογtμαηκή άρχή. Πρέπει ιέν τοvτοις να π,οiiμε δτι στην 
πράξη άθετείται συνή,θως ή άιρχή αιυτή καt στη θέση της μπαίνει ή μι
σαλλοδοξία, που είναι ταύτόσημη της μισαvθρωιπω:ς. Φuσικα αύτο 
γννεται σε χρόνους παραικμης. 

ΙΙ. Ή θ· ε ο ι ο γ ι κ ή α π ο ψ η,: 
"J.σως θα παραξεν-ευτουν πολλοt γ'ια τή διάκριση, που κάνομε 

άνάιμεσα στη δογματική καt τή θεολογική· αποψη. Το πράγμα έν 
τούτοις, είναι άπλό. Ή δογ,μ�τική είναι μια σταιική παράισταση. 
Ή θεολογ�11 εlναι .μια δυναιμική εννοια, άντ,λιε.ί άπο διαιώνια κρι
τήρια, διακινείται άπο την άtδια πνοή τής στνιειψnτικης έvτελέχειας 
καl της καταξιωτικης ελευθερίας καl στοιχεί στην πανανθρωπι,στικη 
πληρότητα: καt την έσχατολογLκή τελείωση σύνολου του ά\!θρώπι
νου γένους, ατά πλαίσια της δι0ιρώμενης η προσδοκώμενης «άπο
κατάστασης των πάντωw>. •Έγραψα αλλαιε για τή θεολογία της 
χειραφέτησης. Στην ούσία αύτή είναι ή θεολογία, σαν π;νευματική 
βλάστη καl σαν μυσταγωγική τροχιά. 

Άντίλαιλοι 1μας ερχονται τώρα ά.πο τη Λαιτννικη •Αμερική κι' 
αλλες συντετa.γ,μένε,ς της γαιοσφαίρας με την ;ι;ρακηρvσσόμενη 
«Θεολογία τής απελευθέρωσης». •Όχι δτι εμείς τή δvδάξαιμε, προς 
Θεοϋ. 

Πρόκειται για ενd αίttόφuτο κατα τόπ;ους, δμόλογο εν τούτοις 
καί όμοούσιο αι'ίτημα, π;ου φα-νερώνει ά.κριοο'>ς την πιστότητα της 
ελεύθε,ρης Θεολογίας σαν ανώτατης π;ρό6ασης προς τηιν ένάτηrτα 
τού 'Ανθρώπινου Γένους καl την καιθολική ιμεταξίαιση στα ξέφωτα 
της παγκόσμιας τελολογία,ς, δπου τα πάντα μΘλλουν ν• άνα:χ(J)νw
τοϋν εtς το· "Εν. <<'ΊΕν το παν» είπαιν ot π;ροσωκρατικοt 1 

' 1 
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'Αφετηρία της έλεύθερ,ης θεολογικής .μαις θεώρησης,, ας πά
ρομε το τοϋ Παύλου: «'Ιησαϋς Χριστός χθές καl σήμερον δ αύτός 
καί είς τούς αίών<19> (Έδρ. ιγ', 8). 

Σ:τη ρήση αύτη ανακα:λώττομ πρώτα τούς άρμούς άνάμοοα 
στη δο'Υiματικη καί τη θεολογικ1i cίποψη. Γιατί κι' οί δυο απόψεις
τη χρησι.μοποιούν γιά στήριξη τών θέσεών τους. 'Ανάλογη συνά
φεια προλαιμδάνομε να πούμε, δτι ύπάρχει καί άνάμεσα στη θεο
λογική καί φιλοσοφική απαψη, άφοϋ εlναι γνωστό δτι, στο μεσα(ω
να τή φιλοσαpία την αποκαλούσαν θεραιπα.ινίlδα τής θεολογία,ς. Τά 
δρια λοιπόν εlναι λεπτά καί δυσδιάκριτα. 

Άλλα ποια ή άμφισδήτηση των "ι-.J:ηύΥV τοϋ illαύλο•υ από τίς 
δυο άπόψεις της θεολογίας; Ή μέν δογ,ματικη θεολογία τοι,ς έπι
;ω:λείται για νά στηρίξει το άσάλεvτο κύρος των δογματικών δρύΥV, 
πού θεσπίιστηκαν μια κι' εξω. Το πράγμα δέν παίρν,ει καιμιά άνα· 
ψηλάφηση, οϋτ,ε καν συζήτηση 'Αmίθετα iJ θεολογία ιης χειραφέ
τησης τούς έπιχαλιείται για νά χαιτα:δείιξει δτι, ά.φοϋ ό Λόγος τοϋ 
Θεοϋ, ή προκαtrαρχτικη αίπή καί δημιουργιική των πάντύΥV αιίτία 
καί δύνα.μη, μίλησε κάπαιε (Jtόμα μέ στόμα στούς άvθρώπους στίς 
μυστικές προδάισεις τοϋ πνεύματος, από άναδλυζουσα. άκρι•δώς νο
μ,οτέλεια της ύnερα:ιώνιας ταrυrάτητάς του μιλεί πάντοτε στούς άν
θρώπους καί μάλιστα μέ προσα1ρμοσ,μένη την οίκονομία της αποικά
λυψης στα κριτήρια της κατανόησης κcηl ,μυστα.γωγικης μεπαιδίω
σης τής κάθε έποχης. ι

"'Αν δεν ύπηρχε αύτή ή άέναη �.κένωση» καί προσομιλία το{; 
ίωνίου Λόγου, τότε συντρiχει περίπτωση άλλαγη:: στην έσώτατη 

ούσία της άρχέτυπης δύναμης πού ζ(ιΧ)ΠΟιε!ί τά πάνται. Αύτό δμως 
άναιrρέπει την άρχή της πλείωσης των πά"--των καrrά την αλληλου
χία της άρχέγονης δομης, καί αποτελεί ιϊρνηση της αίrrάρκειας 
τοϋ Πρώτου 'Όντος, πού είνα·ι ο.ίδια δμοιο προς εαυτό: «παρ•' ώ 
ούκ rνι πα,ραλλαγή η τροπης ά.ποσκίαισμω> ('Ιακ. α · 1,7), στην 
οί,σία τοϋ δποίοu δέν ύπεισέρχεται, δηλαδή, ικσ.μιά μ,ετάπτωση, οvτε 
καν σκιά αλλοίωσης, καιτά τον 'Απόστολο "Ιά.κωδο. 

'Έτσι ή προκηρυyμέ.νη άπό τον 'Ιωάννη άλήθ.εια (ιδλέJτιε σ:π1ν 
άρχή), δτι ό Λόγος τού Θεού «ην το φως το άληθινό"·, δ φωτίζει 
π ά ν τ α  ανθρωπον -ερχόμενον εις τον κόσμον», tσχύει καί χθές 
καί σ11μερον καί αιϋριο, «μέχρι της συντeλείας τών αίώνων». 

Αύτό σημα:ίνει πώς στοιχεία άλήθειας καί μυσταγωγικής τε
λείωσης nρός την 'Ενότητα, καί την Πληρότητα δρίσ,κονται καl 
σήμιερα σ' δλες τίς θρησκείες. Ή ιϊπαψη ιwτη δέν άποτ,ελεί άθέ
·rηση τής καταξιωτικης ωποστολης τού Χρuστια,νισμού, άν.rίιθετα
μάλ�στσ_, 1,ήν λαμπρύνει, άφού στον Χριστιανισμό έναστομέν,ει δ τελι
κός λόγος. Δεν το ίσχυριζόμαστε αυτό από μεταφυσικά κριτήρι.αι, 
αλλά το στηρίζουμε. στον άν.θρωποκε.ντρικό χαρα'Κτήρα τοϋ Χρι
στ�νισμοϋ, δ ,δποίος στο πρόσωπο τού Χριστού τον ,μέν Θεό εΚ(ΙΙμε 
"Ανθρ�ο, τον δε 'Άνθρωπο ά,-άδειξε Θεό. 
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"Ας ,μη λησ�μονοϋμε δμως, δτι μιλοιίί,με πάντοτε κάτω άπό τό 
φως της άπελεuθερωμένης, θα τή λέγα1με πληρέιστερα, ύπαιρξια.κης 
Θεολογί.α.ς. 

. 'Ό,τι tσχύει δε για τίς άλλες θρησκείες, φα/νερό πώς Lσ'Χ,ύει σε 
μεγαλύτερο δαθμό για τίς οοικvλες χρuστιανι.κες 'Ομολογίες,_ άνά
μεσα στίς δπο�ς 1i κοινη τά,ση για έπανένωση δημιουργεί τη δα;ρυ
σήμαιvτη κίνηση τού ΟiικΟ'LΙμεν�σ,μού των ήμερων μας. 

'Αναρίθμητ�ες δε εlναι οί ιμαρ;τυρίιες των Γρακ:ρών για την 
1,.,., ' ' - "λλ θ 

-
Κ ' ' ' • • , ' "rκυροτητα -Κα1ι των α · ων · -ρησκε�ν. .αι να ιμεριικες αιπ αντες. 

Κορυφαίος ερχετα.ι δ πρόλογος τού ικατα Ίωάννην iΕυαιγγε
λίιου: «'Εν άρχη ην ό Λόγος, καί δ Λόγος ην Πίρος τόν Θεόν καί 
Θεός ην δ Λόγος. Ούτος ην έν Q.Q'Χll προς τον Θεόν. ίΠάvαι δι' 
αυτού έγένετο καί χωρίς αυτού ,έγένετο ούδε εν δ γέγονεν· έν αυτφ 
ζωη ην καί ή ζωη ην το φως των ανθρώπων ΙΚαί τό φως έν τη σκοτ�' ' ' ' • ' • 'λ e. ('Ι ' 1 5) rιν �-. ό φαινει, και η ακοτια αυτο ου καrt·ε αυε>> · ω. α - . .ι,ιποτε ιwιπ ν 
δεν εγινε χωρίς τό Λόγο. Δεν εγινε., :mρΟ'ΚιΕιμένοu για τον Αtώνιο 
Λόγο, σημαίνει δεν γίνεται. •• Αρα δ,τι σψδα:ίινει εlναι καrtα δική του 
ύπήχηση. Ή ζωή του φωτu�ει δλους τους ά�θρώπαυς κι' δπου τό 
δικό του φως, δεν ύπάρχει ·θeση για σκοτάδι. Κι• mεcδη εlναι παν� 
τού, παντού εlναι .καί τό φως. Μόνο που κλιμαικώνεται ή ά.κτινοοολη 
θωριά του, δπως συμδαGνει καl ,με την τροχιά τού φυσικού ήλιου. 
Κι' αυτο «αχρι καιρού» 1 

Έξ άλλου ό Παύλος ύπογ!ραμ,μίζοινmς προς τmις Ρωμα:ίους 
δτι οφείλει καί προς τους 'Έλληνες καί προς τους &.ρδάροιυς, καί 
προς τους σοφους κα1ί προς · τους άνοήτοιυς, τό δικαισλογιεί με τη 
δάση δτι εχουν ηδη άκτίν;ες άaιό τη θείαι φώτ�ση. «:Τό γνωσrόν το:ϋ 
Θεού φανερόν tστίν έν αυτοίς, δ γαρ Θεός αmοίς· έ φ α  v έ ρω,
tr ε». (,Ρωμ. αι' 19).

Στην ίδια. ταυ έπιστολη δ · Παύλος 'τονίίζει: �όξα. καl τιιμη 
καl είρήνη παντ.t τφ έργαζφένφ τό άγαιθόν, Ίουδαίφ τ,ε πρώτον 
καl "Ελληνι, ου γαρ έσ.τιν προσωποληψί:αi π�ρα τφ Θεφ.... οταιν
γαρ εθνη, τα μη νqμον εχοντα φύσΗ τα τού. νόμου ποίf\, οδτοι 
vόμον μη εχοmες έαυτοίς εtσί νάμος, ουτινιες ,ένδείκνuντα.ί :τό ε,ργον 
rού νόμου γραοtτόν -έν ταίς καρδίιαις αυτών, σqμμάρτυρούσης αιύτών 
καί της συνε�ήσεως καl ιμεταξυ ό).)..f1λ(Jjγ τών λογ�σ�μών καιτηιγο
ρο\Υ\Ιtων η καί άπολογ�ένων». (Ρωμ. δ' 10-115). ·· 'Ανάγκη 
ώστόσο να σαιραιτηρήσσμε ώς προς τό χωρίο αυτό, δτι οί δροι <αιγι:ι,
θόν» καί «νόμον» εχουν την εννοια της εξαίρσης προς tό θείον οωl 
οχι της συμμόρφωσης προς το τυπικό !δίκαιο, που συνήθως ποι
κίλλει άπό τόσtο σε τόπο, δ δε ρόλος του εlναι Καrtα.ναγκα;στι
κός καιl οχι άπιελευθερωτικός. Θα το δοϋμε πληρέστ,ερ:α σm τρίτο 
μέρος. 

'Επιδειοοιώνει καl δ Πέτρος λέγοντας: <<ιέπ' ά:ληθείας καιταλαμ
δάvαμαιι οτ�ι οuκ eστι προσωπολήπτης δ Θεός, ά.'J..λ' έν ΠOMtl ε.θνει 
ό φο,δαιΊμενος αύτόν καl έργα;ζάμενος δικαιιοσύνην δεκτός · αί,τψ 
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εστι». (Πeάξ. η', 34). 
Περίλαiμπρο, τέλος, επισrέγαιαμα τής θεολογtιΚης μας θεώρη

σης ερχtταιι δικαιωμαιrικά ή δημηγορία τοϋ �Παύλου στην 'Αθήνα\, 
την καθέδρα της σαρίας, όπό το επίσημο 16ημα -σ()ί, ' ρεί.ου Πά
γου. Ό μελετητης πρέπει νά τη δια;6άισει σ:rό πρωτότυπο, Πράξ. 
ιζ' 22�34. 

ΈπισημαίνQμε έδώ τά χαραικτηριστικά της σημ,εf'ιαι: 
1. Ό Παύλος 6ρίσκ,ει τους 'Αθηναίους περ�σσότερο εύσε-

6είς άπό κάθε αλλο λαrό (κατά πάντα ώς δεισι-δαuμ()Veστέρους ύμας 
Οεωρώ). 

2. Την εκλεκτική τους εύσέ.6εια την έκφράζmw με �μό στη
μένο προς ημήν τοϋ Ά γ ώστου Θεού. «''Ον ούν άγ

νοούντες εύσε
δείτε τοϋτον εγώ καταγγίλλω f,μίν>>--<α.ύτόν λοιπον τον δικό σας 
Θεό ήρθα έγώ νά σας κηρύξω. 

3. Ό δικός σας αύτός " γνωστα; Θεός εlναι που δίδει σ'
δλους <<ζωήν και πνοήν και τά πάντα» ύτός εκαμιε άπό ενα αίμα 
δλαι τά tθνη, .τά εθεσε ν' άπλώσουν σ' δλη τή γη, δρισε τίς πα
τρGδες καί προΟεσμGες γιά ικάθέ τι .. κι' [rα;ξε σ' δλους τον πόθο 
νά ζητοϋν τον Κύριο μήπως τον άνα">ΟΟ.λύψουν ψηλαφητά αν καί 
6έι6αιια δεν ύπάρχ,ει μακριά άπό τον καιθένα μας, γιατί μέσα σ' 
αύτόν ζούμε καί κινούμεθα καί ύπάρχομε, καθώc τό ,ε&αιν καί δριr 

σμένοι ,άπό του ποιητές σας, δτι ε'ίμeθα γένος τού Θε()ί,. 
Αύτή ή tδ.έα δτ,ι ε'ί.μεθα άπο τη γ,ενιά τ()ί, Θε()ί,, άποτcιλεί τή.ν 

ί•ποδομή σ' δλες τίc θρησκείες κι' είναιι τό αδαιμάmινο κριτήριο 
δτι δλιες οί θρη,σκεί,ε οδεύουν , σε κλι,μαικούμ€νο εστω 6αθiμό, προς 
ύπερ6ατικες μεταξιώσεις διαιώνιας ελπί!δας καί δλοκλήρωσης. 

Ή διαΙJtίστωση, αύτή ώστόσο μας εφερΕ σε δμαλή προσπέλα
ση προς τους ,άνu,6αθ,μούς τοϋ τρίuου �μέρους της μελέιτης ,μας, που 
άκολουθεί εύθύς. 

ΠΙ. Ή φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή α π ο ψ η: 

'Αν α 6 α θ μ ό ς 1 ο ς: Κρηποοα στη νέα ,μας τούτη πρό-. 
6αση εί αι νά ξεκαθαρίσομ,ε τί έννοούμε ύπο τον δρο θρησ.χ,εία. 

Καταλήγαιμε στο προηγούμενο μέρος ,με τή διαπ�σ:τωση δτι 
δλες οι θρησκ,είιες δδεύοuν, σέ κλιμαικοίιμενο εστω οοθ.μό, προς 
ύπερ6ατικές μετα�ι.ώσεις διαιώνιας έλπίδας καιί ολοκλήρωσης. Ση
μαίνει αύτό δτι οί θρησκείtς καιτ.ατείνονν νά 6γάλουν τόν ανθ,ρωπο 
εξω άπο τά δεαμά τόσο τ()ί, φυσικού, δσο καί τού ήθικοκοινωνικοiί 
η νομοτυπικοϋ Πίεριγράμ1ματος, που καcτα:θΗ6ει τήν ϋπαιρξή :rοιυ. 

Ή θρησκεία σάν άρχέτuπη φυή τής ψυχης, οχι σαν νφοκα
νονικό ·η δογματικό σύστημα, είναι 1i αρνηση της δουλείας, της 
δποιαισδήποτε δουλεία , είτε στη ωή, είτε στον θάνατο. Ειναι ή 
διαρκής εκισταση, 1i ρωμαλέα ύπέ(_Υ6αση, ή δριαικη άνακαίνuση κα1 
έξαινάσταση των πάντων. ΕΙ αι ή άξε,δίψαστη λαχτάρα τ()ί, 'Απεί
ρου. Ό πόθος .και ό πόνος γιά τή θέωση, τή συνταύτιση, ιμε την 
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Πρώτη 'Αρχή τού Παν.τός. τη σuμ,μέθε.ξη σιτην κυριαρχιικη έξου
σ(α τού Σ{ψ.Π(WtΌς, σrτη δύνα,μη που κραιτά.ει σ.τα χέρια της τους 
μίτους Π;()ι\J ύφαίνουν τα πεπρωμένα της δρα.της καl αόρατης Κ τί
σης ίσα.με την εσχατη τελείωση. 'Άπλ<.qμα λοιπον της ανθρώπινης 
φύσης, απλωμα: τραγικό, μα για τούτο κσιl θεί.ο. 

'Α ν α 6 α θ ιμ ο ς 2 ο ς: Ή ιμεγαλήγορη αύτη d.ποκα,ραιδο
κία σιuνάπτετaι 'με ψύχολογικές διεργασίiες πού φeρουν τον αvθρω
πο στη 0Uν<1�σθηση της μεγάλης ύπευ.θυνότηrιά:ς του μπροστα σ• ού
ρωνό και γη. 

ΣυνοΠϊτ.ιίΚή άπεικόν�σιη τού 11;ρο6λήμαrrος στό σννολi) του μάς 
Μδει ή διδαισκαιλία τ&ν 'Άγγ,λων φιλοσόφων τού lι7ου πρός 18ο 

1 αιώνα, μέ κορuφαιί.ο τον ιείσηryητή τού έμπειQισμού Τζων Λοκ (Jobn 

. 1 
Locke, 1632-1704), οί δποί.οι τό σύνολο τ1ών μ,εταφuσικ&ν δοξα-
σιών τ&ν ανθρώπων, άνεξαρτήτ<.ι.-ς χρόνου και τόπου, όνό;μα,σαν 
φυσική θρησκεία, τό περιεχόμε,'Ο της δποίας άνάλuσα.ν στα έξης 
3 αρθρα: 

α'. Πίστη στην ϋπαιρξη τού Θεού 
6'. Πtστη στή:ν άθ.αιναισίαι της ψυχής 
γ' . Πίστη στην άντα.πόδοση. 

Κάτω από τα δύο πρώτα α.ρθ.ρα ε!ναι τό οοθυστέναικτο αστλω-

μα της άνθρώπινης φύσης σέ αtώνιαι διάρκεω. Κάτω άστο το τρίιtο 
ε!ναι ή τραιγικότητα της ύπαιρ·ξιακης παροιuσkις τού 'Ανθ:ρώπου στην 
καιρδια τού Σύμπαντος, σαν φορέα της κοσμογονικής καl κοσμοτε
λειωτικης άρμονίας ικαl tσορροπία�. 

Ά ν α; 16 α θ μ ο ς 3 ο ς: 'Όταν ό Θεός, .2000 χρόνια π.Χ .. ,
καιτα τή διιδαισmλία της Γρσφης, κάλιδσε τον 'Αιδρασμ άπό τη Με
σοποταμία για τη γη της 'Επαγγελίας και για να τόν κα.'tαισιτήσει 
πατέρα, πολλών έθνών, ποιο κρ�ήριο χρησψαιτοίησε στην έκλογή 
Του; 'Τπε.ρφυσι,κη άπσκάλuψη δεν ύπηρχε για να ιμετρηθεί στα 
κριτήριά της ή άξιότηrτα τού • Μρσ.άμ. Μετρήθηϊ<ιε λοιπόν στό αιu
θόρμητο η-eος του προς ύπερκοινωνικές, ύΤΙ'ιερu(1,τ'ι()ριίΚες και μ,ε,tα'
φυσικες ύπεροοσεις, προς' μια έξαλλα.γη ικα.ι άνΟ!ΚαΙίνuση, κ.άιτω άπό 
τη χάρη 6αιθύρροπων μυσταγωγικών διeργασιών έμπρός στο Πα.γ
κόσίμιο Τελεστή�ιο των, πνευματικών t1ελειώσεων ,  ποο ηταν παρόν
στού 'Α6ρααμ τις δράσεις. 

'Επάνω σ• αύτη την άδα1μάντινη 6άση, την πρώταιρχη καί άρ
χίφωτη ανάφλεξη τού μυσ.ηκού Μθους της ψυχής, στήρί,ξε δ 
Θεος την κλίση του καί την ύπόσχεσή Του! Κανένα αιλλο πλαιίσιο 
δεν ύπηρξε οϋτε 11θικό, οϋτε θrομικό ! • 

'Α ν ί:ι 6 α θ ,μ ο ς 4 ο ς: Στην προοπτική της τ�ελείωσης δάθη,ιε, 
πολυ μεταγενeστ,ερα, τετρακόqια τριάντα χρόνια άργότερα, ηθικό καl 
.θεισμικό πλαίσιο μέ τίς Δέm 'Εντολές τού Σ ινα. ΊΗ άξίά. τους 
δμως δεν ε!ναι •απόλυτη, ε!ναι άπλώς παιδσ.γωγvκή, rμάιλιστα δε με
ρική, ισχυρή μόνο γω τον τυπΙJΚΟ 'Ισραήλ. Μπροστα από τη νομο-

� 
- --------- --- -• ___ -! 
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δοσ(.α, πάει πάντοτε ή «χαρη». Μέ τή χάρη άνα:ζ1.1μώνει δ Θεός την 
ίστορlα, ώστε νά φέρει σ' έπίγνωση δλους τmις λααί,ς καί νά τούς 
κατα.στ-ήσει στο θεανδρικο ,μυστήριο τού Χριστού, τέκνα του ' 
6ρα.άμ «καιr' επαγγελίαν», αν καί ξένοι πρός έκ,είνον κατά σάρκα. 
Μάλιστα, οί -κατά σάιρκα άπόγονοι, οί εντολοδόχοι τού Σινά, 'Ισραη
λίτες, παγιδεύονται ύπό την «κατάραν» τού νόμου καί ά.ποξενώνονται 
άπό τίς έπαγγελίες. 

'Ακολουθούν Γραφικές έπαληθείσεις στmις ίπόμενους άνα-
6αθ,μούς. 

Ά ν α 6 α θ μ p ς 5 ο ς: Ί-1 α θ έ τ η σ η τ ο  υ κ α τ α
ν α γ κ α σ τ ι κ ο ύ ν ό μ ο υ. 
Π α ϋ λ ο ς: «Λογιζόμεθ.α. ούν πυστει δικαιούσθαι α θρωπον 

χωρίς εργων νόμου, η ',Ιουδαίων δ Θεός μόνον; ούχί δέ καί έθ ώ ; 
,,αt κα:ί eθνών>>. ( Ρ ωμ. γ ' 2 8�2 9 ) . 

Π έ τ ρ ο  ς: «'Άνδρες αδελφοί, ύμείς έπίαια1σ6ε άτι άφ' ήμε
ρων άρχαιίων δ Θεός έν ήμίν ,έξδλέξατο δια τού στόματός μου 
άχούσα:ι τά εθνη τ.όν λόγον τού ευαγγελίου καί π�στ>εϋσαι καιί ό 
καρδιογινώστης Θεός έμαρτύρησεν αύτοίς δους αύτοίς το Πνεύμα 
το 'Άγιον, κα:θώς καl ·i)μίν καί ούδεν διέκρινε ιμετα:ξύ ήμών τε καί 
αύτων, τf\ πGmει καιθαρίσας τάς καρδίαις αυτών». (Πράξ. �ε', 7). 

Π α ϋ λ ο ς: <,Προ τού ιλθeιν την πίστιν ύπό νόμον εφρου
ροίιμιεθα. συγκεκλεισμένοι είς την μέλλουσα.ν πίστιν ά.ποκαλυφθηναι. 
'Ώστε δ Νόμος παιδαγωγός ήμών γέγονεν είς Χριστόν, 'ίνα εκ πί
σt1εως Ι)ίκαιωθr7ψ.εν, ελθούσης δέ της πίστεως ουκέτι ύπό παιδα
γωγό·ν έ01μεν. Πάντες γαρ υίοί Θεοϋ ίστε δια της πuστε;ως έν Χρι
στφ 'Ιησού. 'Όσοι γαρ εις Χριστόν έδαπτίσθ,ητε, Χριστόν ένεδύ
σασθ.ε, ούκ ενι 'Ιουδαίος ούδε "Ελλην, ούκ ενι δοϋλος ούδε ελεύθε
ρος, ούκ ενι αρσεν καί θηλυ, πάντες γαρ ύμείς εtς ιέσ't'ε έν Χριστψ 
'Ιησού, εί δ� ύμείς Χριστού, αρα του Ά6ρ.ααιμ σστέρμα έστέ καί 
και' έπαγγελίαν κληρονόμοι». (Γαλ. γ' ·23�29). 

'Αν α6α θ μ ό ς  6ο ς: Ή κ α τ α δ ί κη τ ο ύ ν ό μ ο υ. 
Π α ϋ λ ο ς: 'Όσοι έξ εργων νόμου εtσίν, ύπό καιτάρα.ν εtσί ... ,. 

Χριστός f1μας eξηγόραισεν εκ της κατάρας mϋ νόμου, γενόμενος 
ύπερ ήμών ,κατάρα .. . ». (Γαλ. γ' 10 κ. ίξ.). 

'Αν αβα θ μ ό ς  7ο ς: Ή λ ε υiτ ι κ η  ί ε ρ ω σ ύ ν η  
κ α ι δ Μ έ γ α ς 'Α ρ χ ι ε ρ έ α ς τ η ς α π ε λ ε υ θ έ
ρ ω σ η ς. 
'Η κατά την τάξη τοϋ 'Ααρών λευiτικη. ίερωσύνη, στενά συνυ

φασμένη μέ τον νόμο τού Σινά στην τελετουργική του δψη, αθετεί-
' δ 'θ ' θ ' δ ' 'Ο ' ' 'Α ' ται ικα1ί αύτη, πως α ετη ηκε και νομος. αιωνιος ρχιερεας 

Χριστός προδαίνει άπό αλλη φυλή, τη φυλη τού 'Ιούδα:, στήν δποία 
ποτέ δεν εlχαν άνατ-εθεί ίεραιτικα καθήκοντα. Ή ρίζα λοιπόν δεν 



80 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

εlνα:ι στον νόμο, αλλά στη χάρη, εννοια Lσαδύν.αμη της έλευθερ:ας, 
«έπ&Lσαγωγη κρείττονος έλπίδος, δι' ης •έγγίζομ,εν τφ Θέφ». (ΊΕ6ρ. 
ζ' ΗΙ). ΆντίΟετα, «ουδ έν έτελείωσεν ό νόμος». (Αύτόθι). 

Λοιπόν, ό Χριστός, Άρχι;ερέας εις τό,, αιώνα κατά τήν τάξη 
τιού απάτ:ορα, ά,μήτορα, αγενεαλόγητου Μελχισsδέκ, τού 'ωωίου 
οϋτ,ε τό τέλος γ\Ι(ι)ρίζφε, τού εξ.ω τόπου, χρόνου .καl νόμου, ναl ό 
Χρuσ;rός «ού κατά νόμον εντολής σαρκικης γ έγrινεν, αλλά καιτα δύ
νομ,ιν ζωη,ς ακαιταιλύτου». ('Εδρ. ζ' Μ).

Αύτή είναι ή πνοή τού αρχέτυπου θ,ρησrκειtτ'ικοϋ διώμαιτος της 
χάρης. 

'Α ν α·6 α θμός 8ο ς: Ή π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  τ η ς
ε π α γ γ ε λ ί α ς.

Π .α, ύ λ ο ς: Προ6λέποντας ή Γρα φή δτι ό Θεός μέ την ·πίιστη 
(καl οχι ;μέ τον νόμο) σ(.ίJζει τούς �αούς, προανήγγειλε στον Ά-
6ραά,μ rιό χαρμόσυνο μήνυμαι δτι στ� ονομά τοιυ Οά. εύλογηθούν δλα 
τα εθνη. 'Ώστε δσοι μέ τή δύναιμη, της πίσrτης ώcέλευθ0ρώνονrrαι1u 

αύτοί εύλογούvται στη ϋε6αιωμένη πίστη τού 'Αιϋραό:μ. 
Βε.6αιιώνω δ έ, συνεχtζει ό Παιίίλος, δτι μια διαJθήκη καιτα.κu

ρωμένη από τον Θεό πολυ ένωρίτερα μέ ύπόθeσή της, τό ΗWΜδρικό 
μυαιήριο τού Χριστού, τή δια1θήrκη αύτή. δεν ήμ,οορεί να τήν ακu
ρώσει δ νόμος, που εγιν,ε 430 χ.ρόναι αρ.yότ,ερα, κα.l ν' &.να.τρέψει 
ετσι τους κα.ρπους της επαγγδλίας. 

Καl δεν ύπάρχει ά.μφι16ολία δτι στον 'Αδρα'άμ, δ Θεος άπό 
ξεχεtλ�σμα αγάπης και συν έπεια στον έαuτό Του οοωσε τή χάρη 
της δικαίωσης για λογαιρι,α,σιμό ατάμων καl λαών. (Γαιλ. γ' 8 κ.έξ.). 

'Αν α·6 α θ·μός 9ο ς: Ή α ύ·θ ε ν τ ι κ ό τ η τ α  των 
π ρ ώ τ ω ν π η γ ώ ν. 

Οί πρώτες πηγ ές εχοm•, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, θεία αύθεν· 
τικότηrrα. �Κάθε ύστ,ερογέννηιτο θέσσιισμα εχ1ει μόνο έπίχρονη ση� 
μα;σία η αποτέλ� ί κατολίσθηση. 

Καί φυσικά ή αρχή αύτή ισχύει πολιιί:>ια:στατuκά. για τον Χρι
στιανισιμό, τήν Κ�6ωτό αύτη της Χά.ρης καί της δuαιώνιας ,μυστα,
γωγικης μ;εταιξίωσης. 

1 
1 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣΦΙΛDΣDΦΙΑΖ» 

Τ 6 μ ο ς Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τ 6 μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ως τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 100 

Β' Τόμος » 120 
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Γιατl θά επρεπε ή έπικοινων[α με τον εσωθεν 

κόσμο νά διακοπfi, προκαλώντας θλ[ψη καl 

βαρύτητα στήν καρδιά ; Διότι δ εξωθεν κόσμος 

εχει άκόμη μερικά μαθήματα νά μας διδάξη, καl 

ενα άπο άύτά εΙναι δτι καl δ φuσικος κόσμος εΙναι 

θείος έπ[σης στήν οuσια τοu καl στlς μεθόδους 

τοu, έπομένως οφε[λομε νά τοu φερώμεθα εu

γενέστερα . Έξ cίλλοu , ή θλ[ψη καl ή μελαγχο

λ[α εχοuν τήν ώφελιμότητα καl τήν φιλοσοφ[α 

τοuς. Χρειάζονται κι' αuτες γιά τήν έξέλιξι καl 

βλάστησι της άνθρώπινης Ψuχης, δσο καl ή χαρά 

καl ή εuφροσuνη . •Ωστόσο, χρειάζονται μονάχα 

στά πρώτα στάδια της άναπτuξεώς μας, καl 

άπαλλασσόμεθα άπο αuτά τά σuναισθήμά.τα δταν 

το 'Εγώ άνοιξη τήν καρδιά τοu στον θείο "Ηλιο. 

Ή άληθινή ήρεμ[cι τοu νοu δεν εΙναι ποτε 

προϊον άδιcιφορ[cις κcιl νωχελε[cις, άλλά προ

βάλλει μονάχα έκ των ενδον προς uψηλότερη 

κcιl βαθύτερη σοφ[α. 
ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ 

1978 
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&][Α.ΛΟ]['][��ΟΥ-

'Όταν δ lίvθρωπος γιvει ηρεμος, μπορεί να 

στραφη στόv έξωτερικό κόσμο . Δεν βλέπει πια 

τή V πάλη και τόν σάλαγο των άτομικων οvτωv' 

έπομένως έμφορείται άπό έκειvη τήv άληθιvή 
γαλήνη τοϋ vοϋ πού εlναι άπαραιτητη για τήν 
καταvόησι των μεγάλων νόμων τοϋ σuμπαντος 
και για τήv πρός αύτούς έvαρμόvισι. 'Όπου και 
να δράση άπό αύτό τό βαθύ έπιπεδο, ούδέποτε 
σφάλλει. Ι CHI G 

Μή παραιτείσθε της ζωης της δράσεως . 

Έαv διαλογιζεσθε μια η δuο ώρες τήv ήμέρακα.θη
μερινως, θα μπορητε να φέρετε εις πέρας τα καθή-

- κοντά σας. Έαv διαλογιζεσθε κατα τόv όρθό

τρόπο, τό διεγερθησόμεvοv ρεϋμα τοϋ vοϋ θα

έξακολοuθη να ρέη πάντα στό μέσον τοϋ εργοu
σας.

Καθώς προχωρείτε θα διαπιστώσετε δτι ή 
στάσις σας άπέvαvτι των άvθρώπων ,των γεγο

νότων και των πραγμάτων θ' άλλάζη βαθμηδόν. 

Τότε ή δρασις σας θα τειvη v' άκολοuθήση τούς 

διαλογισμοuς σας αύθορμήτως. 

R Μ λ Ι HAR ΗΙ 
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ 

ΣΤΙΣ 

ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΙΣΤ Α 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Μια φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλrι φωνή 

'Άλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

Σα να δρισκόσμαστε σ' ενα φαρδυ πολε.μικο 
καρά611 τrου το �άλvψαν οί 6όμ6ες 
του έχθροο. 

Μέσ' άπο τις ύδάτινες στήλες του νεροίι καί 
του καπνοu. 

Κι' έκεί ίιποθέτοuν τόν θάνατο των 6ομ6ών 

'ΤΙΟ\Jς_ 

Καί τότε λύονται τα μηχανοστάσια καί κατα
στρέφονται μερι,κοί πνργίσ,κοι των πυρο-
6όλων του. 

Μα έίκείνο δεν άφήνει τα πυρο6όλα του να 
σωπάσουν οuτε το πληγωμένο του πηδάλιο 
να πάψει να λειτουργεί. 

uΟταν κό6ε.ται κάθε έπιι..οινωνία τού πη.δα
λίοu με το μηχανοστάσιο κι' έμείς δλοι 
άπο το κατάστρωμα ως κάτω τή σκοτεινη 
καρδια της μηχανής του, γινόμαστε μια 
εμψυχη ζωντανη σειρα για να παίρνουμε 
καί να δί.νοvμε τα μηνuμσπα, τίς έντολες 
<ι<αί τ\ς άσφαλείς πληροφορίες για του τα: 
ξιδιοu μας τη συνέχεια, δταν ή σάλα της 
ψυχαγωγίας σ,κληραγtωyημiJνα 61.ιθίζ'ιεται 
στο σκοτάδι καί τα συνεργεία τα πνροσ6ε
στικα εΤναι στη θέση τους και σ6ήνουν τίς 
φλόγΙες ικαι πνίγουν τον καπνο που μας 
πνίγει. 

"Οταν οί τραυματίες κλείνουν τα τραύματά 
τους και περrμi.νουν τα ένεργηηκα νοση
λεuτικα σwεργεία χωρίς παράπονο με την 
ύπομονη μέσα στον πόνο τους άκονισμένη. 
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"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Οταv ol νε.κροι παραμέ\/ΟUΙΙ ακινητοι, ΤΟ'ΤΤΟ· 
θετημένοι, έτοιμοι να δεχθούν η τό χώμα 
τής πατρίδας η να κρvψθονν χωρις κανένα 
σκαψιμο μέσα στό ·εύκινητο σά χελιδόvι 
κύμα. γιά να τους τΟ'Ποθετήσει μετα σε 
μιάν άγνωστην άμμο 

Κανεις τότε δεν τα χάνει, ,κανείς δμως δεν 
σαστιζο, κανείς μας δεν άπελπιζεται παρα 
παραμένει tλεύθερος άπό φόδον άκούγον
τας πάντα crn· αύτια μας τις τελευταίες 
τις έντολές τοϋ πολfμάρχου Κυδερνήτη 
πριν πεθανει 

«Κρατr,θείτε στις θέσεις σας ,rιστά». 
«Κρατηθείτε στις θέσεις σας σταθερά>. 
«Ποτέ μήν τρομοκρατηθείτε» για να γυρίσει 

πισω σωο τό καραδι της πολεμικής άπο
στολής, παλι στο λιμάνι γιό: νό: τοϋ για
τρέψουμε τiς πληγές καί σ· άλλη ναυμαχία 
την άντοχή του πάλι καJ την νίκη του νά 
δείξει 

«Κρατηθείτε στις θέσεις σας πιστά». 
Κρατr;θείτε στις θέσεις σας σταθερά, δπως 

ό γλάρος στη θαλασσα στέκει πιστός και 
ΤΟ γεράκι στον γαλανό τον κύκλο τ' ού
ρανοϋ του 

Φωνη του 6άθους Γιό: να μαθαιvουμε πώς ή νίκη ΠΙΟ στ�ερη 
κι' όρμητικη ξεφτερουγίζει κι' άπό τηv ητ
τα και γινεται ψλόγα που τρώγει τον τύ
ραννο και τον ,καταστρέψει και γίνεται 
θερμαντικη φωτιό: και τρέφει την ψυχή μας 
μέσα στον χρόνον τοv άπέραντο που χίλιες 
φορές πεθαινουμε και χίλιες φορές εχουμε 
ζήσει 

••••LΙL•�----■■■••■■•••■•••■■■■■■■■••••••••■■■■■• 
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t-1ITYA 

Πο(ημα τοu ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Μετάφρασις Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

Ό άδeλψός 1μοv 'ΙΤέ&χνε, 
'Ή,μαισπ σαν δύο άσϊέlρια σε y�μινο οί.ιρανό. 

'Ήτα;νε σtαν κ/ �μένα, 
Ψιημrέ\,\()ς άπ' τον τγ.ιιο τον ιπupό, 
Στη χώρα 'TTIO.u ψuσ<χνε oi αίψε,ς άτοcολά, 
Που σi ψοιινι,κιε,ς άpγιοισ,c.ολΘvοuν, 
Καi 1TT10U κuλaΙΛε ιφΙJΟ] νφά. 
Ποο άμέψητοι ε�ναι ο\ �φοί, της ϊισ:�ιοι 
Και 1T10U -yιλuκΟιλαλcίνν V\(ήμrτφόχjρωμα :τrαuλιά. 

JΏ, oi ιτη�ι νε,ς pεvτ,ρακqρψες 
Πιοu QTro �μιτηρο ταν ήλιο ό1m::nλQχορεύονν, 

'Ώ, αί χιρυσωμιένες qμιμα.ι,διες 
Και τα γαλκ:ηνQmράισιiVα τα -τοολαγα: ! 

Ί6κεi, 'ΠΊΟU ό κόσ�μος �η στου .ηλ�ιιοu τον 'ίlσ�κ,ι�, 
Πιοί.ι ιή γη. ξφαpημb.!η, θαιμτrοκιιψινίιζeι, 
Πιράuιr/ ά:στρά,ψτοuιν τα χ�ρά,ψια του ρυζιοu, 
ΓΙΜJΙ<ύrα,τα:, 1μέσ'α στ' ακ ίινητα ν.ειρα

Γϊιαλίζουν �μ·ΕJλαψα: κqρ1μ,ιό: γyμ\νά, 
Έιλε:,ύθφα μες στο θοψ'Πωτ,ικ.ο το φως. 

Στης δημιοσιας τ,ηv &φη ιή 1μάνα ιμιε το 6ρeψος στο"tSuζί, 
Πό1νω σrro δρqμο, το 'ΤήρΟΟΙΚιι"Ιητό.ρι. 
"Ενας πισ-ΤΌς �ρωτ�μ,ένος, 
Λουλα.ιδια άλqδρcσα χcqρίζει. 
Βαθειό: σιωπή, 
6�ρφη �pcwrη. 

Και 'Π'έ.θανε, 
Κ' �ρήνησ,ε στ,ην έρημιά μου. 

· "ΟΠΌU ,κι,' αν rττηγαιν' αικουα τη ψ� του,
Το γ€iλι'Ο 'T'O\J ΤΟ χα�πό,
Κι, άναlζητοCισcο τ,η 1μιαρψή του
Στο .rf!!ρόισωτrο ,Κ'ά6ε δια6όπηι :
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- Μη.,ι ε,ίδατ,ε τον άδε,λ,ψό ,μου, -rouς ιχ,yrοuσα,
'ΑJλλα ,κmιεις δεν ,μοιιδtΜε πα!pηγqριά.

Και rmpοο1ε,vχήθηκα 
Καί ΊΤ<ηραΙΚάιλrεσα, 
'λλλα σωτrαί1vοyv ο1 θοο�.
Δεν είχα δαι;,ρuα rmλιέοv να χuσω, 
Να όvει:ρωτω δεν ,μου ητqγ ι6ολετό, 
Σ -το rΚάθε τι ταν άδΘΙ'.φό ιμου άναζηm.υοn, 
Παντοu' 'IT'O!VTOU. . 

Το σι ανομα,1ι::ψαφισ�μα άκοwα δέντιρωv rπολιλωv 
Που ,μι' έ,κ.αλοίισαv.ε στην ικαιιοικία -του. 

κ , ΘΚrεΙ 'ITOU άναζ ητα,,aα 

'.EJστ�\.1Ct', ώ Κύριέ ίμου, άντ•10<:ρuσα 
�Ω Κύριε της καρδιδ:ς ,μ•οι.ι, 
Σ' ψοο μόνο 
ΞΟίΙΙCΙ)ειιδα του .άδελψοο !μ,οLΙ τη 1μοpφη 

Σ' έσένα :μόw> 
�Ω αίώvια Άγqπ,η \μΙΟΙJ, 
Β!λrύττω 'l'T)V δψη 
'Όλw των ζc.wταvων και των "'ε.ιφωv. 
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'Έvα πολόημο βιβλiο 

ΕΚΑΟΓ ΑΙ 

ADO ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ 

άνθολογία άπό τις όμιλίες καl τα βιβλία του 

1926 1966 

• 

• • 

Έruλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

•• 

Ό φιλόσαρος της έσωτ'ειpικης 

οοελευ6ερώσεως του άτόμου 

γι? μια νέα Ά νθρωπότη;rα 

εlναι τώρα στη ,διόθεσι δλων των πνευιμα:τικων 

'Ελλήνων με το νέο αύτο βιβλίο 

• 

•• 

'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελων 

άντi δρχ. 90 και ( χρυσοπανόδετο) δp):·. 140 

• 

•• 

'Ο Κριοναμοίίρτι ύποδε1JΚνύε•1 την όδο της 'Αληθ'ε1ας 

1978 
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Έάν δεν έχετε τιποτα 
' , 

να προστατευσετε 

τότε θα βρητε τήν 'Αλήθεια 

Ε Ν ,Δ!Ε Ί'ΠΑΡΧΗ ΤΙ-
ΠΟ'DΕ για νσ. προστατεύσετε, ά· 
πολύτως τ ί π ο τ ε, τότε δεν 
ύπάρχει σύγκρουση. Αυτό δεν 
εlναι ενα. κννικό συμπέρα,ΟΙμα,, πώς 
άφοϋ είχατε προστα.τ·εύσει κάτι 
κ.αί τό εχετε χάσει, δέχεσθε σα 
άναπόφε:υκτp τό να μη εχετε τί
ποτε. Αύτό επGσης εί αι ,μια αλλη 
μορφη προφυλάξεωc. 'Ότα δ 
αν,θ,ρωπος που εχει ύποφέρει, σ).έ
πτεται: «πρέπει α εtμαι τελεί
ως άποσπασμένος», ή άπόσπασή 
του είναι άληθινά μια μορφη 
προσταισία- εναντίον τού πό ου. 
Καθώς οΊ περισσότεροι άπό μας 
εχομε κάτι νά προσταιτεύσωμε, α
γάπη, χρή,μα11α, προτέρη;,ια, πί
στη, αυτί; τό πρα)'Ιμα πού ό ομα
ζ(ψε «εγιί)», καθώς εχαμε κάτι α 
προστατεύσωμε καί κα;θώς αύτη 
ή προστασ:,α εχsι δημιουργήσει 
άντιστά,σεις, είναι έ ελώς πε 
ριττό εκ μέρους σας ά ρωτάτε, 
πώς να άπαλλαγητε άπ' αυτό. 
'Επειδή ή αίτία πο' θέλομε ά 
άπαλλαγ(}ϋμε είναι άπλcί>ς γιά ά 
εχωμε περισσόιτε.ρη προσταισία. 
- Άλλ' εάν είσθε πραγ.ματικα

ενσυνείδη
τοι, εα εχετε επίγνωση

δλη- αύτης της πορεία,ς της προ
στασία.;, τό πώς κτί ετε τοίχους 
για α προφυλάξετε αυτό που 
εχετε, έά. είσθε ένιΟ'ΙJVείδηι

τοι
αυτης της πορείας, τότε μπορείτε 
α ρωτήσετε, η ,μάλλον, τότε πο

τέ δεν θι'.ι ρωτήσετ.ε ποιος ,εlναι δ 
τρόπος, γιά α δγηπ άπ' αυτή:ν. 
Τότε θά ιδρητε τό θαύμα. Τότε 
θα δ,ρη.τr την πραγματική ζω:τι
κότηrrα τού τέλειου ά.,-τοχωρ�σιμaύ. 

'Ότα δ νου- δεν εχε1ι πια πρα
γ,ματιχα τίποτε α προστατε, ση, 
τότε δέ ύπάρχει φόδος. Αύτό 
δέ είναι κάτι τό άδύνατο, δέ 
είναι .μια φανταστ•ικη tδέα, ενα 
θαϋ α που μό ο μεριχο,ί μπορυύν 
να τό κατορθώσοvν. Θα δρητε 
για τό εαυτό σας την άλήΟεια 
&λω αιυτών, εά δ νaϋς άρχ ίση 
να εί α� lνσυνείδη

τος γ,ιά τις ί
διες του τ1ς πράξεις. υτο μπο
ρεί να γί η μο άχα δτα ε δια· 
φέρεσθε. στα ύπάρχη ενα τρά -
τα)'Ιμα μεγάλης χαρας η μεγάλου 
πό,ου. Πολλοί εχου τραντάγμα
τα πό ου, μα δ οϋ- πάλι παίζει 
τεχ άσματα, ετσι ώστε α ξεφί•
yη άπό -:ό πόνο iΚαl να JΌια,σθη 
;τάλι μέσα στον φαύλο κίΌΙ.λο. 

•- *- * * * * * * * * * * * * 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ο ΠλΑΝΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 

-«Ποιος εχει άρνι για σφάξιμο!»
Τον άκούαμε άλλοτε, Με.γάλη Πα

ρασκευή, που πέρναγε crno τις γει� 
ΤΟVΙές .ΚΙ έ6γαινε ό ΥΟΙΚΟΚ.ύρr1:ς και 
ΤΟΥ φώναζε, ΚΙ εμπαι\Ιε ό μακελά
ρης στην αύλή, δποu 6ριΟΙΚόταν ά
νύττοτπο ΤΟ θΟιμα, και τρέχαν τα 
παιδάκια των άνθρώπων να δουν ΤΟ 
κόκ,κι.νο τέλος rrοίί άλλου, παιδιοίί 
ΚΙ lκείνου, που ως έκείνη την ώρα 
έπαιζαν χαρούμενα άπτο μέρες μα
ζί τοv... κι έφευγε ό μακελάρης,. 
άφήνοντας πίσω του ένα αίματοστά
λαχτο θCιμα κρεμασμένο ,μέ το κε
φάλι κάτω, <Χ11'' δπου πέφταν μία -
μία οί τ-ελεύταιες σ;rαγόνες της ζωης 
του, παίρνοΙΛΤας γι' άμοιδη. τοCι φό
νου το τομάρι τοC, θύματός του ... 
σύμδολου τη� ύ'ΙΤ'έρτcrτης θυσίας του 
'Αθώου, που έπωμίσθηκε τις άμαρτί
ες των άνθρώπων· σου6λιστο σέ δuο 
μέρες - «πάρε ·κ0ψίδ1, εΤναι λοu
κοCιμ ι - άντε, Χριστος 'Ανέο-τη·, 
χρόνια πολλά ... » 

* * *

- Θυμάμαι κάττοιτε που ετυχα
'μέρες τοΟ Πάσχα, σέ μια έπαρχιακη 
πόλη κοΙΛΤα στην 'Αθήνα· καθώς πέρ
ναγα το άττόγεμα άττο ενα άνοιχτο 
οίκότrεδο άνάμε.σα σε ,δvο σπίτια:, 
εΤδα κα�μια δααρια παιδάκια, που 
τρέξαν και κάθησαν γύρω - γύρω 

κατα γης, καθώς έφτανε σύγκαιρα 
ενας άνθρωπος τ.ραδώντας πίσω του 
ενα άρνάκι. Μτrηκε μέσα στον κύ
κλο ΚΙ ε6γαλε ενα μαχαιρι· δταν 
στάθηκα, πέρασε πολλη ώρα, ώσπου 
να ξαναδρω την άνάσα μοu ... 

- Ποιος εχει άρνl για σφά
ξι,μο ! 

� Αν 6ρεθη,τε ποτέ ,καμια, φορα κά
τω στο λιμάνι, μπορεί να τύχη να
δήτε μια θλιδερη συγκέmρωση, άττο 
ενα σωρο άλογα και γαιδούρια, ά
δύνατα, 6.λλα κουτσά, άλλα με ά
νοιχτές πληγές, ξέσαρκα και πα-

ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ 

ΠΟΝΟΥ 

ραμελημένα («τα άχρηστα θα τα•ί
ζωμε τώρα;»), να τrεριμένου,ν με 
ΟΙΚυφτα κε�ια ΤΟ ,καράδι για το 
τελευταίο τους ταξίδι - περίεργο 
ταξίδι, οχι ξεκούρασης άττομάχων 
άττο τον μόχθο μιας όλόκληρης ζω
ης, άλλα τελευταίας χρησιμότητας ... 
πάνε σέ ξένη χώρα, δττοu τα περι
μένει ΚΙ αύτα ΤΟ ,μαχαίρι του μα
κελάρη,, ΤΟ «Εύχαριστω» τοΟ άνθρώ
που, που άπο τότε που γεννήθηκαν 
μέχρι την άpχη του τελευταίου ταξι
διοΟ τους, χρόνια όλόκληρα, του δού
λεψαν, του κοu.δάλησαν μεροννχτiς 
φορτώματα που τα τσάκισαν, του, 
τράδηξαν κάρρα άμέτρητα, δα.ρεια 
φορτωμένα, μέ μόνη προσμο,νη λίγο 
σανο K'CXI νερο ,'ΤΟ 6ράδv, και άνάσα 
άπο ΤΟ καμουτσi της ήμέρας ΤΟ 
ταξίδι εΤναι με έπιστροφή, γιατl θα 
γυρίσουν πάλι στον τόπο που γε� 
νήθηκαν ΚΙ εζη.σαν, δχι πια άλογα 
και γdιδούρια, άλλα λογη,ς - λογης 
άκριδα σαλάμια�, τελiευταία ,τ:ροσφο-
ρα του ν Αγνωστοu Ζώου στο ν Αγrνω
στο πρώην 'Αφεντικό ... 

Ό Η Ανθρωπος: Τί μοv δίνεις; 
Το Ζωο : WΟλα. 

Ό ν Ανθρωπος: 'Εγώ τί σοv δίνω; 
Το Ζωο: Έμπρος στο δλα, Τί-

ποτε. 
• * •

'Οραματίζομαι εναν κόσμο χωρiς 
πόνο, χωρiς αίματα,· δλα τα ζωα, 
που ζουν σ' αύτόν, ,να ερχωνται στη 
ζωη χωρις πόνο, να ζοvνε χωρις 
πόνο· και σαν έρθη1 ή ώρα - σΟφα 
ύπολογισμένη, - να δίνΟUΙΙΙ τη θέ
ση τοvς σέ άλλα, για να μένη άσδη,
στη ή ζωή, σιγα καi άνώδvνα να

σ6ήνοuν καί, δσα ά-rτο αυτα μτrο
ροΟν _ μ' ενα χαμόγελο ... 

Κοντό: δλα τα ζώα, ά-rτο τα μι
κρότερα ως τα μεγαλv-τ,ερα, σκο-
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Καθώς χαιρετίζομε και πάλι έ
ναν ,καιvούρyιο χρόνο, ας μην ψή
νουμε να μάς παρασύρει όλότελα ή 
παραζαλη του καιροί), νοσο ύπάρ
χει μέσα μας άντο)(Ι) δσο κυματί
ζει ή ψυχή μας λεύτερη, δσο άκοίίμε 
άπομακρα τiς φωνες και μιάς άλ
λης έρμηνείας γι' αίιτη τή ζωή, 
ας μη παραδίδουμε τα δπλα. Ύπαρ.. 
χει άκομα άρκετό ψως, έλπιδα κι αί
σιοδοξία 

Ό κοσμος αίιτός πρέπει - και 
άξίζει - vα μη διαλuθει, να μη σδή
σει -r' όνομα του, μέσα στη θύελλα 
πού ξεσηκώνει τό ά�ρώτrινο παθος, 

ή καθc: λοyης βια, το κατρακύλισμα 
στον όλεθρο καi την τστrείvωση., 

Με το χάραμα μιάς καινούργιας 
χρονιάς, ς άνθιζει στην ψυχή μας 
τό όνειρο για ένα καλύτερο αίίpιο. 
Ή στιγμη εΤναι έπισημr�ι, έyκάρδια, 
συyκινητι;,,ή n Ας θυμηθοuμε πώς εί
μασταν χτέq, που βρισκόμαστε :,-ή
μερα, τί θ' άντιμετωτrισοuμ.:: τον 
έπόμε.νο καιρό 

Ζοuμε πάνω σ' εvα μεγάλο βρά
χο πού τον δέρνουν οί άνεμοι και τα 
κύματα. νΟποιος άδραvήσει για λί-

τώvοuν για την τροφή τοvς, χωρiς 
πόνο, χωρiς δασάνισμα, μ' ένα μό
νο χτύπημα-όχι άπό είισπλαyχνία, 
άλλα για να μην ξεψύyη ή τροψη 
άπό τόv πεινασμένο φQvιc'x - ίσως 
ή μόνη συ)'κατάδαση της Φύσης ά
νάμεσα στον άπε.yνωσμένο και άέ
vαο άyώνα τη,ς έπιδιώσεως. Τρα
yικη και άvάyλuψη έξαίρεση στους 
νόμους της ζωης άποτελε'i ό άνθρω
πος - τό Τέλειο nOv - που άπό 
τον .καιρο της λίθινης έποχης, άνα
καλvφε και σΟφίζε-rαι άκόμη ως σή
μερα μύριους τρόπους να σκοτώ
νη και να σκαrώνεται, τρόπους ά 
παίσιοvς, έψιαλτικούς, όχι μόνο τα 
ζωα ( «σε τρώω να ζήσω>), άλλα 
δισεκατομμύρια δμοίους του ( rοάς 
τρώω vc'x ζήσω>), ,και ποιος ξέ� ι ά
κόμη πόσα δισεκατομμύρια, δσο ύ
πάρχει ζωη στον πλανήτη του Φόνου 
και του nόνου ... 

Ν. Ν. ΦΙΛΩΝ 

yo, δποιος κλεισει τά μάτια στο 
έκτuψλωτικο αύτο ψώς της πανrοδu
ναμ ίας του χροvοu, θα ξυπνήσει πο
λύ μετανοιωμένος Δέv υπάρχουν 
περιθώρια άνάπαuσης, ΨVχικης γα
λήνης, ήρεμίας. νΟ,τι κατέχει το 
εΤναι μας, εΤναι τό όφελος, ή σuν

τριδή τοι} διπλανοί) προσώπου, ή 
ρηχη τέρψη,, ή αίιτοπροδολή, ή άδι
αφορια στά έρείπια νΕvας - fνας 
κι δλοι μαζί, εί·μαστε πάντοτε έτοι
μοι να υποταχτοϋμε, όχι στη μοίρα 

της άντοχης, άλλα στη θέλφη κεινη 
πού δριζει τό προσω-ττικό μας σuμ
ψέροv Κι αίιτο εΤvαι το άποτέλεσμα, 
πού μάς έδιδαξε ό μεταπολεμικός 
καιρός, ή άντιδραστικότητα ένος 
τuχοδιωκτικοΟ πολιτισμοί), ή άσα
ψεια γύρω άπό πολλες ιδεαλιστικες 
έννοιες, ό 6ερμπαλισμός και ή ά 
σuvαρτησια της τέχνης ή έπιδειξη 
του τεχνικοΟ πλοvτοv, ή μιλιταρι
στικη δια, το ψεμα κ η χuδαιοτηrrα 
μιάς ανερμάτιστης κοιvωνιας 

Ό κόσμος αύτός έπρεπε καί μπο
ροuσε να είταν καλύτερος Σ' αίιτό 
τοίιλαχιστον έλπιζαν τα έκατομμύ
ρια τόσων άθώων νεκρών, που συσ
σώρευσε ό τελεurrα'iος Μεγάλος nό
λΘμος Ό κόσ�μος αίιτός θά ε.κλει
vε εvα διαφΟρετικό μέγιστο κεφά
λαιο, στην ά�ρώτrινη ίστορια. Θα 
είταν, ίσως, ή άπαρχή για μια νέα 
δαθεια εiρηvικη περίοδο, χωρις άτι
μώσεις, πανικο ψuχης και άποτρό
παια έyκλήματα. 

Και ή άπάντηρη, διvεται άρνητική 
σι πολλά σημεια της Γης Τόσα, 
ποίι δεν ύπαρχει ποuθε,νά χώρος λευ
κός, τέλειος σε σχημα ,και προδο
λή για ν άναρτηθε'i μια σημαία 
δι�αιωσης και άπόλuτοv σεδασμοΟ. 

�Ετσι, καθc: ψορα που ξαναρχι
ζοvμ•ε τον ίδιο δηματισμό, μπροστά 
στην πύλη έvός καινούργιου χρόνου>, 
έπόμενο εΤναι να ξυπνάει μέσα μας 
και ή μεyαλη προσδοκια της άλλα
yης_ 

Τα αiχμηρc'χ προδλήματα, δέβαια, 
δεν τελειώνουν ποτέ. Άνήσνχος η
ταν πάντοτε, εΤvαι και θά έξακο
λοuθε'i να πορεύεται ό κοομος Ή 
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άνθρωπότητα δμως άγωνιδ:, μήπως 
αύτή ή τραγιική άλυσιδα των γε
γονότων τήν δδηγήσει κάποτε σ' ε

να μοιραϊο άδιέξοδο. 
νΕχοντας κύριο ,και πρωταρχικό 

μέλημα τή διαφύλαξη μιδ:ς τίμιας 
ε.ίρήνης, ας άγωνιστουμε ικαi στον 
έπόμενο χρόνο. 'Από τό δρόση,μο 
αύτό �κι·νάε.ι κάθ4 άλλη, φυσική 
ένέργεια,. κάθε άνθρώπινος παλμός, 
παντοv και σ' δποιο μέρος της Γης. 
Οί λαοί, σε δλα τό: πέρατα τη; οί
κουμένη ,q, εχουν διδαχτεϊ πολλό: άπ' 
τόν πόλεμο ικαi την κάθε. λογης 
τυραννία. Προσδοκουν, μάχονται και 
επιδιώκου; Θνα καλύτερο μέλλον, και 
σ' αύ-τό στηρίζονται οί έλπίδες δ
σων δεν λύγισαν, η δεν τσακίστη_
καν άπ' τή. ·μάχη με τό όλέθριο 
σκότος, 

Κάθε καινούργιος Χρόνος, εχει έ
πάνω του και τη σφραγίδα μιδ:ς ά
γνότηrrας. Tov την χαρίζουν τ' ά
θωα μάτια έκατομμυριων παιδιών, 
που 6λέπου.ν σ· αύτόν τήν άρχη 
ένός ώραίου καί διε.ρευν ,τικοv περ\- · 

yupou στα πέρα-τα της Γης, κι άκό

μα ψηλότερα, ως τό Σύμπcw. Ποιος 
εχει τή δύναμη ν' άντισταθεί σ' αύ
τή τήν α:σιόδοξη, και τολμηρή σκέ
ψη, σ' uύτό τό ύπέροχο άκράγγι
γμα με τό όνειρο και την πραγματι
κότηιτα, 

Θα πrέπει νάχε.ι πολυ άπομα
κρυ�ί ό νοvς .κ( ή ψυχή σε 6ίαιcιις 
και σ,κοτεινους στοχασμούς, για να 
μή χαρίσει αύτό τό έλάχιστο μει
δίαμα στοργης κι έλπίδαι;, στό πα
γιδευμένο άπό τόσες έρινύες και 
θύελλες πρόσωπο. 

Αύτός, λοιπόν, δ καινούργιος χ� -
νος ας μδ:ς διδάξει να σκεφτόμα
στε. δί.καισ 11<αί έλεύθε.ρα. Για να μF.· 
τροίι.με, χωρίς κίνδυνο αλλη,ς ο�α
γf»ς, τό ανθ'ρώπινο γένος, σε μι� 
πορεία άποτελεσμα-rικων · άyώνων.
Σε μια νέα κι δλοκλr:,ρωμένη, αύτο
συyκέντpωση, άπαλλαγΙμένη άπό τόν 
φό6ο, την πείνα και την τα"Π'είνωση. 

Σε μια πορεία πανανθρώπινη, για 
τήν 'Αγάπη και την Είρήνη. 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Το βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση , ciναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 150 

Είς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστείλα.τε τα.χ) χήν επιταγήν δια να . τό λά6ετε 
-α.χυδρομικως εις τήν διεύθυνσιν πού θα άνα.γρά>
ψετε εις τήν επιταγήν.
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'Ανέκδοτο κείμενο του προώρως έκλιπόν
τος λογοτέχνοu ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

'Όταν έχάραζα τlς γραμμές 
τούτες, είχα κλειστη στο διασκε
πτήριό μοu, ακουγα μουσική., μ ' -
ριζα τ' αρωμα της μυστηριακης 
άνθ�σμένη ακακίας κα'ι στό μι
σοσκόταδο, είχα μπροστά μου 
τίς μορφές τού 'Ορφέα, τού Διό
νυσου κα'ι του 'Ιησού. Μέ κλει
στά τα 6λέφαρα, ηθελα ά πα
ρcοοaθώ στη μαγεία της μουσι
κής κα'ι μέ τ' αρώματα ά δραμα:
τωτώ τοίίτες τίς θείες μορφές 
πού τα χρόνια, οί έκατονταετηρί
δες, τ'ις εχουν ταmίσιοι μέ τ11 
μουσική, τα χρώματα ΙΚα'ι τ' αρώ
ματα. 

. 'ξ , , Θ , υο παρα ε οι τοποι, η - ρα-
κη κι�• ή Παλαιστίνη δημιουργούν 
δυό μορφές, που άνeβαίνουν στα 
ϋψη τού Μύστη καl θεμελιώνο ' 
Θρησκείες. Ό 'Ύας, ό παληότε
ρος, ό Όρφέας, ψάλλ ι μέ λί,ρα 
απάνω στό Παγγαίο, τ11 θρησκεία 
των σκοrεινών νεφών και σταλά
ζει γλυκεια θωπευτικ11 μελαγχο
λία στ'ις καρδιές των αγριμιών 
κα'ι τ,ών πουλιών, που τον άκοϋνε 
μαγεμένα άπό τη θεiκ11 τέχνη τσ,υ. 
Κι' ό Ίησοϋς αργότερα, πολύ 
αργότερα, στ'ις γαλάζιε,.. λίμνες, 

μέ τη ,μαγεία τού λόγου το , γο
ητε 'ει τα κουρα01μέ α πλήθη πού 
τό άκούνε. 

- Γί ετε άπλ ί, γίνετε -:τρα
οι, τού,.. λέει, 'δέστιε τ' αδέρφια 
μας, τα πετει ά. τ' ούρα 'Ού κα'ι 
τα ζG)α τού δουνού κα'ι τού κάμ
πσ,υ. � αίρο τα.ι την άπ ότητά 
t'ους κι' ό Θεός μεριμ α γι'· 
αύτά. 

Κι' ελεγ ό ώραιόπλαστο; αγ
γελος της Φρυγία,.., ό ιό υσος, 
στ,ους ά θρώπσ,υς, για τη χαρά 
τού κρασιο καl φα ερώνο ταν 
στους πιστους σ:κεπα01μέ ος μέ 
κληματόφυ λα. Κι' ελεγε ό Χρι
στός, δ Βότρυς ό πυρωμένος: 

-'Εγώ είμαι τ' άμπέλι τ' α
ληθινό, πού κρασί σταλάζω κι' 
ειχρραί ω τ'ι,.. ψυχές. 

κ�· είναι μια σκέτη ποίηση οί 
μορφές αυτές, που rμέ τους 11-
χου-, μέ τα τeαγούδια, μέ τα λό
για, ξεχύ>ρισαν άπ' το κοπάδι κι' 
αφησαν βα,θεια αt•λακιά Υαl τr'ι 
βήματά τους ταβρε σωστα καί 
τα δάδισε πολύς λαός τlς τελευ
ταίες χιλιετηρίδες. Γιατί τούτοι 
«οί ά..-ττ:αράιμιλλοι ανθρωπο:», οί 
Μ 'στες, οί" γγελοι, ό Θεά θρω-
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πος, �μίλησαν στούς άνθρώπ.ους 
� τον Λόγο που καίει, με τον 
Λίyγο πού εtναι Φώς, πού εtναιι 
κήQ'UΥΙμα;, Ψαλμός, Προσευχή, 
'Αλληλ01'1iα,. Μέ τον Λόγο, με τούς 
ηχους, μέ τά χρώματα, εφτανε δ 
λαος κι' επεψrε στο δίχτυ κι' αρ
χιζε το 1-j.,ά,ρε.μα της άλήθΈ,ιας και 
τών χρωμάτων. Καί τούς ε'λεγε 
δ 'Ιησούς: 

-Μακάριοι θιlvαι δσοι άπΟ
σας, άδελφοί μου, νοιώΘετε πνευ
ματικά φτωχοί μπροστά σ.τα πό
δια, τού Θεοϋ, δσοι πενθείτε και 
θλuβεστε για τlς άμαρτίες. Μακά
ριοι οί πράοι, δοοι διι-ψοϋν γω. 
Δι,κα1ιοσύνη κι' 'Ελευθερία. Μα
κάριοι οί πονόψυχοι, οί καθαρό
καρδοι, οί εtρηνοποιοl και τρισ
μακάριοι οί κατατρεγμένοι γω. 
την άγνότητα, και την άγγελικό· 
τηrτά τους. "Ολο,ι έ•σείς θά δρητε 
παρηγοριά, θά χορτα:σ1θητε, θα 
παρη,γορηθητε καί θά σας άνοί
ξη ή πόρτα της Βασιλείας τωy 
Ούρα.να)'\' Κα:l ΠΜ"ε μην ξεχνά
τε τοϋτον τ,ον ϋσcτατο Λόγο: 

'Τ,μνείτε τον Κύριον έν κ�θάρ� 
έν Ψαλτηρίφ δεκαχόρδφ ψαλ

μωδήσετε εtς Αύτόν. 
Ψάλλετ�ε είς Αύτον <1σμα νέον. 
Καιλώς σημάνετε τα οργανά σας 

έν άλαλα;γμφ. 
Διότι εύΟυς δ Λόγος τού Κυρίου 
Και πάντα τά �ργα Αύτοϋ 

μετ' άληθείας. 
Και τους ελεγε δ ΌρφέΟΙς: 
-· - Δι.ι-τλώσου ως το ·βάθος τοϋ

εαυτού σου για νά ύψωθής στη,ν 
Άρχή τών πραγιμάτων, στ;ή με
γάλη Τιριάιδα πού &ικτινοοολεί μέ
σα στον αχ.ραντ() Αιθέρα. Λιώσε 
το σώμα σου με τή φωτιά τής 
σ.κέψης σου. ΊΑ,rοσπάιοου άπ' την 
ϋλη δπω; ή φλόγα άπ' το ξϋλο, 

π.ου κατατρώει. Τότε, το πνεύ
μα: σου θά όριμήσει προς τον ά
γνον ΑίΟέρα των αιtωνί.ων αιτι
ών, δπως δ άετος στο θρόνο τοϋ 
Δία ... •Ένα� μονάχα "'Ον βασι
λεύει στον βα1θυ Ούρα.νο καί μέ
σα στην 'Ά&υσσο τής γη,ς. Ό 
δροντερος ΔCας, δ αιθέριος Δίας. 
Αυτος εlναι ή δαθεω. οουλή, και 
τ,ό tσχυρο μίσος κι' ή γiλυκειά 
άγάπη... Ό Διόνυσος εlναι δ 
γιός του, δ έκδηλωμένος Λόγος 
του. Άγαπατε, γιατί τά πάντα 
άγαπανε. 

Ή ταύτuση τοϋ Όρφέα καί 
τοϋ Ί ησοϋ σέ πολλά, · σέ πάμπολ
λα σημεία, δεν εtναι περίεργη. 
Στη μουσική τού Όρφέα, δ:iτως 
άποδεικνυει ή ερευνα, «ιενυπηρ-

, ,, θη - θ, , 
χε» το α�σ μα τρυ . ειου, που
κυκλώνει τή ίΜεγάλη Μήτρα της 
Φύσης καl δημιουριγε ί με τους η.
χ ους -μια άπέραντη έ-vότητΙJΙ, πού 
τη νιώθουν ώς και . �α στρουθία 
τ' Ούρα.'Ο'ίί καl τ' αδέλφι τους δ 
ανθρωπ()ζ. Ή μουσική αύτη προ
καλοϋσε το δέος D«Xl τον άπέραν
το θαυμα,αμό. Ό ,θαυμαισμος καί 
το δέος δημιουργούν την άτμό-
σφαιρα τοϋ μύθου, που με τά 
χρόνια μεγαλώνει, πλαταίνει καί 
ςαπλώνει καί πα:ίρνει τίς bια
στάσεις τσϋ ονε�ροu κα.ί τοϋ μα
γικού. 'Έ-rσι, δ Όρφέ.α.ς μέ τους 
ηχους κατορθώνει ν.' άνε,βαίνει 
ψηιλάΌ νά ταmtζΕται .καί νά μιλεί 
με τη Ηε:κή διάνοια: Ή θρησκεία 
τοϋ ξανθσϋ Ίησοϋ εlναι Θρη-

, "L'-· Τ' "Α ξ C 

σκ;εια: r.αρος. ην νσι η ο-
ραματuζεται δ γιος τής Γυνα.ί
κας . .Κι' ή Θρησκεία. τοϋ ξαν
θοϋ Όρφέα. εlναι Φθινόπωρο και
μελαγχολία. Ποιητή.ς κι' δ "iΕνας, 
Ποιητής κι' δ "Αλλ()ζ. Κι' οί δυο 
παίζουν με τα χρώματα κι' ή φώ-

----------------------
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νή τους ε{ναι ηχος, κατακάθαροι 
χρωματικοl τόνοι. Ό Ίησούς δι
ατηρείται συμJδολιuκά: 

_,':Εγώ εΙμαJι το Φως τοϋ κό
qμου. 'Όποιος με άκολουθά, δεν 
θά δρεθη ·στο σκοτά:δι, άλλα θα 
δη το φως της ζωης. 

Κι' δ αλλος: 
- Με το Φως, καl με του; '11-

χους, θα σωΟή το γένος των άν
θρώπαιν. ' αγαπάτε το Φως, το 
Φως κι' οχι τό σκοτα-δι, καθαροί, 
εξαγν�σμένοι ικαl δυνατσl θα μπη-
τε καl θα ντυθητε το ενδυμα. τοϋ 
'Ήλιου. ΈλαtΕ κοντά για να πιη
τε το Φως τοϋ Ναού, εσείς που 
&γαίινετε μέσα άπ' τή Νύχτα. 
'Ελάτε νά χαρητε σείς που ύ
ποφέρετε. 'Ελάτε να ξε.κουραr 
στητε σείς που παλέψατε. 

Νέος, 33 χρονών, δ Ίησούς 
δ γλυκύτατος, νέος ούμανιστι.κης 
μορφης ι 'Ορφέας. Ό "Ενας λα
λεί τή γλώσσα της Άγάπης καl 
σαγηνεύει τα πλήθη των άνθρώ
πων καl μιλεί για τα πετεινά τ' 
Ουρανού, που δεν σπέρνουν καl 
δεν θε.ρίζοvν, κι' δ "Α'Ίλος με την 
έπτάχορδη λύρα :μαγεύει τά που
λιά τ' Ούρανοϋ, που πραϋμένα 
τον άκοννε. Ίησούς, Όρφέας. 
Δυο μορφές, δυο θεωρίες, δυο 
Θ , 'Εξ � • ... , εοτητες. · ισου ωραιες, το 
'ίδιο ποιητικές, το 'ίιόω ούράνιες. 
Μ�λούν δλοι γιά μ:ιά άνώτερη fι
θικ,Ί· τάξη, που !δονείται άπό με
γάλες διδαχές, που ανάλογα χτυ
πούν στlς ψυχες των εύαύσθητων 
ανθρώπων, που πάντα θα τρέ
χουν να πιούν απ' το ν·ερο της 
Κασταλίας για να δροσύσοvν τον 
'Έσω "Άνθρωπο, που πάντα δι
ψά για κάτι τό απια:στο, για κάτι 
το άνώτερο, για κάτι το δα:θύτε
ρο. 

ΟΡΦΕΥΣ 95 

' ρχηγός τοϋ παλαιοτάτου μυ
σηι<ιιστικού κινήματος, δό)1ματος, 
θεωρίας, δ Όρφέας στην 'Ελλά
δα. Μέγας Μύστης, πρόγονος 
της Ποίησης καl της Μουσικής, 
άποκαλύπτ0ι με την τέχνη τlς αί
ώνιες άλήθειες. Στή.ν έποχη τού 
Μωύση, πέντε αίωνες πρίν άπ' 
τον 'Όμηρο. Κι' δ Ίη.σούς δρ
χεται 13 α.WΥ\'ί'-ς &ρΎότερα, μελε
τητης δλων τούτων των φιλοσοφι
κών, θεοσοφιστικων, θεολογικών 
ρευμάτων. Ή θητεία του στους 
Έσσαίους είναι άποφctJσιστική. 
Τό φωτ�σμένο ξανθό άγόρι της 
Μαρί.ας, την �δεία του την 
περνά !,!Ε την κατεργασία τοϋ 
<�άκατε·ργάιστου», ή <�δαισιλική τέ
χνη>> τιίw 'Εσσαί.ων τον προετοι-

' ζ , , � � θ' , μα ει ,μυστικα γ� ν αν· ισει με-
σα του ή «εσωτερική άλήιθεια». 
Ό Ίησούς ζητά το Φως. 

Τα ίερά δuδλία τού κρατούν 
σvντροφιά στlς μεγάλες νύχτεc:. 
Καί τά μάτια του ανοίyοvν εκεί
νον τον γλυ-ι.·ον έ,σπερινό, που ό 
άρχηγος τ-ού Τάγμα.τος τοϋ δια
οοζει 'Ενώχ. 

_, Απ' την άρχή, ό υίος τού 
Άν&ρώπου ήταν μέσα στο μυ
στήριο. Ό ""f'ψιστος τον κρατού
σε κοντά στην ισχύ του D<αί τον 
φανέ,ρωνε στους διαλεχτούς του. 
'Όμως θα ίρομάξαυν οί οοσιλιά
δες καί !tά σχύψουν το κεφά
λι ίΟΟC ισQΙμε τή γη καί φόδος 
θα τους κυριεύσει δταν θα ίδούν 
το γω της Γυναίκας πάνω στο 
θρόνο της δόξας του... Τότε δ 

ιαλεχτος θά φωνάξeι δλες τί; 
δvνάιμεις τ' Ουρανοί:, δλους tΟ'&
άγίους των ανω καl τή δύναμη 
τού Θεού. Τότε τα Χερουδεί.μ, 
τα Σεραφε·ίιμ, τα 'ΟφανεΊμ, όλοι 
οί "' γγελοι της δύναμης, δλοι 
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οί 'Άγγελοι τού Κυρίου, δηλαδή 
rού Διαλεχτοϋ, καί ιης αλλης δύ
ναμης, πού ύπηρετούν άπάνω στη 
γη κι' υπάνω άπ' τα νερά, Οα 
ύψώσουν τίς φωνές τους. 

'Ίσως eδώ να δρηκε δ 'Ιησούς 
τ11ν άρ,χή της κο01μοθεαιρίας του, 
πού είναι και ή γλvκύτερ,η κοσμο 
θεωρία, πού ποτέ διατιχπ:cί)θηrιtε.'Η 
οαθύτατη, ποίηση των κε�μένων, 
τ•ό περιβάλλον κα,ί το έσώτερον 
φως δοηθοϋν τήν άποκάλυψη της 
σφρα'γιίδας της δωρεάς. Ό και
ρος εχει φτάσει. Ό 'Ιησούς, πι
στεύουν, οί Παιληοί, πώς εχ,ει ώ
ρuμάισει γuα ν,' ά.νε.&η στον άνώ
τερο τmαρτο δαιθμο του Μύστη 
σαν τον Μωϋση, τον Μελχισεδέκ, 
τον 'Αδραάιμ. 

<<"Ετ�σι, μια νύχτα .μέ · αστροφεγ
γιά, άνά.μεσα σε 6αθνrατη μυστι.
κότηιrα στο έσωτερικο μιας σπη
λιάς του 'Εγκα;δί, δ πατρtιά,ρχης 
των ''Εσσαίων πρόσφε.ρε στο� 'Ι
ησού, κάτω άπο το ύποδληrτικο 
φως των λαιμπάδων, το χρυσο δι
σκοπότηρο, σύμιδολο της ύπέρ
τατης μύησης, γ,ια να πιη τον 
οίνο της άιμπέλου τού Κυρίου, 
σύμ�υολο τής θεCαις εμπνευσης, 
πού έπιφοιπούσε στον νέο μύστη, 
στον δποίον δ μυσταγωγος εlχε 
με 6ε:δαιότψα: άναγνωρίσε,ι τα 
μυστικα σημεία Και τηΝ δωρεαν 
της προφηrtιικης του αποστολής. 

Μά, την άποστολή του αύτήν 
κανένας δεν μπορούσε να ;rού την 
{)ρίση. Μόνος τοv δ ίεροφάντης 
της Ν αζαρετ επρ,επε να την α
νεύρηι - σί μφωνα με τον νόμο 
των μυστηρίων. 

Και δταν, ϋστέρ' άπο τούς 
ψαλιμούς καί τις προσευχές, δ 
'Ιησούς επιαισε το δhσ.κοπότηρο 
και το εφερε στα χεw.η. του να 

πιη, ενα · παράξενο φέγγος ελα,μ
ψε για. μια στιγμή δλόγυρά. του 
καί μια αξαφνη πνοή· εκανε τίς 
χρυσες γλώσσες των ίερέων να 
φριικυάσοvν ... 

Τώρα, ήταν θλεύθ'Ερος πιά; κύ
ριος των :mράξεών του, ίε-ροφάν
της αύτος δ ί.διος, ν' άκολουθή:•
ση τον δρόμο του ... » 

'Έτ01ι,. καθόλου δέν θα πρέ
πει να 'μας παρα:ξε,νεύει το πώς 
ή μορφή τού 'Ορφέα παρουσιά� 
ζεται και καtαyράφεται εις την 
παλαιοχριστιανική τέχνη ώς 
«παyαν�στικη · προεικόνισις» rοϋ 
γλυκύτατου Ίησού. Και οί κατα
κόμ&ες τού ΆγCου Καλλtστου 
στή Ρώμη και το Κο�μητηρι της 
Ά γίας Δο.μιιτίλλ� είναι γ�μάτες 
άπο τέτοιες αλληγορίες. 'Όπως 
μα:ρτυροϋν οί εικονογραφίες και 
τά ερ,yα τέχνης, καί &ι:ως άπο
φαίνονται οί tστορικοί τού Χρι
στιαν.ισμου. δ - 'Ορφέας α.σκησε 
μεγάλη επίδραση σ.τή διαιμόρφω
ση τού πρώiμου χρuστιαν11σμοϋ ... 

Το πρόσωJW τού -Ορφέα, λό
γφ της μουσιικης γοητείας, ταυ� 
τίζεται με τον γλυικύν Ναζωραίο, 
πού εlναι. τόσο μεισόγειος, τόσο 
πράος, τόσο &ν,Θ:ρώπινος. Ό Όρ
φέας ψάλλει, δ 'Ι ησοϋς �uλεί, δι
δάσκει. ΟΊ: θεμελ®ταί της θρη, 
σκείας τοϋ ξανθού Μεσσία προ
λέ,γn'ΙJV κλαυ�μο !Χιαι όδυρμό. Ό 
Όρφέας διδάσκει το πέν,θος και 
διη:λώνει την παρουσία τοϋ αν
θρώπου στη· γη για τuμωρία , 
κλαυθμο και μετάνοια. Ό κι-θα
ρωδός πιστεύει δτι μόνο δταν ή 
ψυχή έξαγνuσθη, θ' άπαλλαγη 
απ' 'το ανόσιο σαρικίιο, γιατί ει. 
ναι ϋαρεμένο &.πο το προπατορικο 
()\μάρτημα των Τ·ιτάνων. 'Η ψυ
χή. διμως εχει θεία καταyωγή, 
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άνώτερη καl αφθαστη, Μν χά ε
ται, και αιδαί ει μέρος στη 'Έ
νωση τής Θείας Φύσης τού ιlνιJJ
τερου 'Όντος. Με τη μουσική, ό 
Όρφέας δημl,{)υργεί τη θρησκεία 
των ηχων �και των ρόδων. Θέλει 
ν' άπαλλάξη το θ ητο άπ' τη 
μόλυν-ση που c έρ ει ή �αφή 
προς τή σάρικα, κι' ά.πο κε.ί ά 
ξ δ / �, , \ , επη. ηση ενα :κροvνος, μια α-
ναύρα θεiκης λάμψης με κάθε 
ώραίο και έξωγήι ο. Τή. πα
ρουσία της ψυχής, που ε1ναι αl
(\)'\Ιtα και θεία, και πού κλείστηκε 
στα στενά δρια τού κορμ�, θέ
λει ' άπσδώση στο ίώνιο ή 
ποί.ηση ·cών ;1χων τού 'Ορφέα. 
Καί αύτο θά γίνη, θα πετύχη με 
τlς διάφορες κατεργα1σί ς τω 
ηχων, τά φωτεινά. στάδια, τις 
έναλλασσομενες παρουσίες, ωππου 
,,ά. κατακτήσοιuμε την ϋψιστη 
μορφή τ<Υϋ άνθ1ρώπινου οίου. Καl 
τότε, μόνο τότε, ό ανθρω ος γί
νεται μfτοχος, κοινωνος της θεί.
α,ς μακαριότψας, και μ αί ει 
στα 'Ηλί,σια άθά ατος, έλεί1θε
ρος ά.π' τον πό ο καl το πέ θο-. 
Καl είναι ή θρησχ.εία τού Όρ
φfα κι' ή θρησκεία τού Χριστού 
δμοιες. uδάσκει ό 'Ιησούς το 
ενάρετο δίο. Οί έ άρετοι, ύ ό 
σχεται, θα δρεθοϋν σε τόπο χλο-
ερό, τό ο άνάψυξη , ού δέ 
θα ύπάρχουν λί,πε και στε α
)'Ιμοί. Κι' ό Όρφέας μιλεί με το

στόμα τού Πίνδαρου και ύ όσχε
ται τον uδιο έπουράνιο τόπο. 
Στον τόπο των Μα.χάρω

ν θα ό
δηγηθούν οί κατεργασμένε ψυ
χές. 'Εκεί, «πού χρυσοί κάλυκε
λουλου ιών λιψπρ{ινουν τά.ς ο

χ θας καί οί ελικέ- τους κοσμούν 
μέτωπο και δραχίο ας σί,μφωνα 
με τη δικαία ά.πόφαση των με-

γάλω τού " δη Κριτω >>. 
Κι' οί δυό, κι' ό Όρ έας χι' ό 

Ί ησ ύ; πρ σπαΟοϋν ό ε ας με 
τούς η ους κι' ό α λος μέ τον 
γ κύ λόγο, να χάνουν τον αν-
0.ρωπο ά. έ ωθή με τον Δημι
ουργό.

Ό 'Ορφέας πιστεύει σ' ενα 
μέγα "Ο τού Σύμπαντος. Ό 

ίας εί αι ή κεφαλή κι' ό ιόνυ
σος ό λυτρωτής τω ά θρώπων. 
Ό Χριστος μιλεί γιά τον 'Ένα 
μεγάλο Πατέρα και ε 'αγγελ�ζε
ται το Θ .ο το ζώντα, καί προ
τεί ει τον 'Εαυτο του για λυ
τρωτή τού ά θρώπινου γένΟ'υς. 

Ό Όρφέας δuδάσκει, δτι ό 
Θεος με τον Λόγο του έποίησε 
το Πα . 'Οπότε, ό Όρφ'.α; θά 
μπορούσε ά. ά.ποκληΟίΊ ώς προ-υ
πάρχων Προφήτης προδηλών 
το· Χριστό . Ό Κλ11μης ό 'Α
λεξα δρι ός συγκρ' ει πρώτος 
το 'Ορφέα με το 'Ιησού, και 
το ί�ει η\ν άσύγκριτη ύπεροχή 
και ά.ποφαί εται πώς «πραγματι
κα τά &Jς τώρα άγριότερα θη
ρία, τους ά θρώ ους, έπράύνε. 
Και τά πτηνα τ' άλαφρόμυαλα 
και τά υπΟ'Uλα σερπετά, �αί. τούς 
όρμητικού- λιόντες καί τούc άρ
πακτικοi•; άγριόχοιρ υ; κατα
πράυ ε. Κι' δλα, ώ ηταν φυσικό, 
τούτα τ' άγριόταrrα θηρία, ά
κόμη καί τού; αγριου- λύκους, 
αυτ11 ή ο' ρά ια μουσική τού 'Ορ
φέα τά μετάπλα:σε σι γλυκούς 
άνθρώπ υ-. Κίrττα το έο τρα
γοί,δι, πόσο έπέδραισι: και μετέ 
δαλε ά θρώπου- ά.πο λ-ίrι.ους �αι 
ά,•θρώπου; άπο αγρια ζώα με
τεμόρφωσι:». Κι' ό Ευσέδιο- άνα
φέρεται στο μύθο τού 'Ορφέα 
και πρ,οσθέτει, δτι ό Ί ηrσού-, -:cά
φού πηρε στα χέρια τη λ 'ρα 
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πού. ή σοψία των άν.θρώπων έπε
λέκησε, ώ�ές κα'ί επωδές, κατα
πραϋντικά τραγούδια μέ τη λύ
ρα εtς τά μυαλωμένα: θη:ρLα, τους 
άνιθρώποvς, επαυζε μέ χίλιους 
τρόπους, .καί τοrν ανήμερο καί 
τραχυ "Ελιλψα:, κα:ί τους Βαρ-δά
ρους έξευγένuζε καί μαγικά. τ' α
γριαJ -καί θηριώδη πάθη των ψυ
χών, με τά δικά του φάρμακα 
της ενθεη,ς διδασ�καλίας των, η
χωrν, τελείως έΗε.ράπευε». 

'Ακολουθεί μια σειρά ώτο ο

μοιότητες, πού φέρνουν κοντύ-
. τερα: τον Καλο Ποιμένα μέ τον 
'Ορφέα. Ό -σταυριικος θάνατος 
τού 'Ιησού καί ή ΊΑ.νάστασή του 
είναι μια ;μετάσταση απο τοrν Θά
ναιτο στη Ζωή:. Ό 'Ορφέας, σαν 

, 'Ι - 'ζ 
, , , τον ησου, κομιματια εται απ τις 

α.γρ·ιες :Μαινάδες, γιατί δεν μπο 
ρούν νά καταλάίδ-ουν τη φωτεινη 
θρησκεία που κηρύττει. Τά. δια
μελυσμένu μέλη του πετιοϋντα:ι 
στον 'Έ6ρQ, σμυγουν μeσα απ' 
τά κύματα τού Αιγαίοο, συναν
τιούνται μέ τή λύρα: του - το 
πνεiiμα του - που άψήνει πένθι
μους ηχους κι' δ Όρφέας άνα� 
στα:ίνετ'αι. Μέ τον θάνατο τού 
'Ορφέα, κομιματυάiζεται «ή Θεία 
Ουσία» καί τα διάφορα μέλη του 
εlναι «ή Πολλότητα τών Μορφών 
τού Κόσμου». Καιί ή Θεία αύτη 
Ουσία συγ!κολλαται - τά μέλη 
τού Όρφέα άνευρuσκονται στη 
Λέ·σ1f>ο - κ,α,ί ένώνοντο,ι, καί 
μοιάζουν καί συμ:6-ολίζουν το "Εν 
καί το Αυτό, που είναι δ 'Άδης 
καί δ Ζευς .κα;ί δ 'Ήλιος καί δ 
Διόνυσος. iΕίς Θεος ένοικοί εις 

, 
. 

\ �, παντα .τα οvτα. 
Μέ την 'Ανάσταση τού Ίη,σού 

,καταπατείται ό θάνατος, οί δυνά
μεις τοϋ Κακού νικΌύνται καί 

χαρίζει iΊ 'Ανοοrrα.ση. τοϋ Θεα,ν
θρώπου τή· Ζωή. Κι' δ Ευρυτί
δης,,. την 'ίδια ώρα, διερωτάται: 

- Ποιος ξέρει, αν δεν εΙναι ή
Ζωή εκείνο που καλεiίται Θάνα
τος καl Θάνατος εκείνο που U
γεται Ζωή. 

Kαil ή κατάJοοση εί;ς 'Ά� 
ύστερα. Ό Όρφέας, Μέγας Μύ
στης, φτάνει σέ τέτοιο 6αθμο τε
λειότιήιτ-ας, που οί σκοτεινές δ� 
νά1μεις τού 'Άδη, τού έπιτρέπουν 
να περά.ση τά Τάρταρα, να κοιμί
ση τον ΚέρtSερο καί να δρη ·την 
Εύρυιδί&η. Ή Εύρυδίκη-σύμδολο, 
είναι το τέλειο, ή απολύτρωση, ό 
'ξ ' Μ' ' ' ' 'λ ,ε αγνι01μος. ια ,σειρα απο α -
ληγσρίες, 1μιά σειρά από ανώτε
ρους συμ�οολυσμους :ιου φέρνουν 
πιο σψά τα δυο άγα:πημένα πρό
σωπα. Τον Ίησού καί τbν Όρ
φέα ! 

Το ξαναγύρυσιμα στον απάνω 
κόσμο τα'U't'uζεται απόλυτα μέ τη.ν 
τριήμερη ταφη ικα:ί τ+�ν ανά
σταση τού Ν αζα1ρηινού Διδασκά
λου. Ό χε�μώνα:ς παρέρχεται καί 
• "Α ξ , , , , η .νοι η φrτανει με τη νεα στο-
λη· ένος λ.αμπρού κσJί άναγεννη1μέ
νου ήλιοστάσίοιυ. Καί ό Ίησαϋς 
καί δ Όρφέας, τί αλλο εΙνα.ι, 
παρά μισ 'Αναγέννηιση; Μια ευ
ωδία πνευματική, ενας καλος Ποι
μένας, ενα αρνί τού Θεού, εν-ας 
κιθαΛωδος γόης. Δυο μορφές,' ..,, - ' που συνυπηρχαν,. που συμπερπα'-

τοϋν, που συνυπά.ρχ ουν, που θα 
συνυπάρχουν για τίς εύαuσθψες 
ψυχές, για τά τέκνα τού 'Αληθ-ι
νού Φωτός. Καl που ,μέ τον θά
νατό τ{)Ι\Jς κι' ο-ί δυο έ:πιυσφραγί
ζουν τη θεϊκη αποστολή τους. 
Κι' εΙναι ή μουσικη τού Όρφέα 
ή τέχνη τού αιιωνίου. Κι' ό 'Ιη
σούς, ύψίκrτη στιγμη -rού Κό-
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Τοϋ Παν. Ε. ΠΥΡΟΜΑΛΛΗ, Καθηγητοϋ 

Ί-Ι πίστη στην ύπαρξη Ένό; 
Θεού (Deu Uιnus) ώς ύπερτά
του 'Όντος, Κ υ&ερ ' του και η 
μιουργού όρατων και άορατων, εf 
ναι παγκόσμια και πανανθρω
rοινη. 

Σήμερα, ή επιστήμη με τη 
Θρη01Κε�ολογί.α, τη 'Εθνολογία 
κ:αί την Έθνογραφί1α και' νθρω
πολογία, εχει επιδε,,6ωώσει, κrιrrα 
111ν πιο άπόλυτη κυριολεξία, την 
μαρτυρ'α τού Πλουτάρχου για το 
καθολι:κό φαινόμενο της Θρη
σκ ίας. «Εϋροις δ' αν ε ιώ πό
λεις άτειχίστους, άγραμ�μάτους, ά
οασιλεύτους, άοίκου'"', άχρημά
τους, ν μίαuατος μη εο ι[νας, ά
πείρους θεάτρων και γυμνασίων· 
ά ι[ρου δέ :τrόλεω; χ ι άθέου, μ11 
χρωμένης εύχσ:ις μηδ' δρκοις, 
μηδι ιαΗι-.ίαις, μηδέ θυσίαι; έ:τ' 
άyαθοίς, μηδ' άποτροπαί,.. κακών, 
ου εις έστιν ού , εστ,αι γεγον(ος 
θεατ{1-». (ίΠρό- Κωλώτην 1 G, 
31). 

Ί-Ι Θρησκειολογία καί 1i Γλωσ
σολογία, ιέ 111ν θεωρία για τη 

σμου, ιμέ την τέχνη τού λόγου -
πού είναι ό ίδιος Λόγο- και Σάρ 
χα, ύπόσχεται 111ν βασιλεία τcον 
Ουραν<7>ν καιι ηί> Κρίνων , ποί, 
εΤναι ή οασιλεία των ηχω και 
τού "Άπειρου f1 Συμφωνbα.. 

(ul ροοαι6έλεων όμογ ωσσίαιν>>, ά
παδείχνουν, καrrα το κα.τηγορη� 
μσηκωτερο τρόπο, δτι ή Lστορ�κη 
πσρε:α τ:η; Ορησκευτικότητο; τη'"' 
α θρωπόrψος εγι ε κατα το ά 
κόλουθο τρόπο: ' ό την άρχικη 
ΠρωτοΟι;ηιrκ ία και το άρχικό 
Πρωτ0ιμοναθεισμό (Ur - Mono
theί :mn ) μετέπεσε στο Πολυ
Οε α ό, και την είδωλολατρία, ά
πό τον όπ ίο -εξηλθε με 1ή διδα
σ-χα ία τού 'Ιησού Χρ�στοϋ τοϋ 
Ναζωροιου, που διε,,κήρυξε δτι: 
<�Π,,-εϋμα ό Θεός και τούς ροσκυ
νοϋντας αύτό εν 11,νεί•ματι και ά
ληθεί� δεί προσκυνείν». ('Ιωάν
νου 1! , 24) 

έθ ολόyο; Ε Tyloτ και οί 
Ορησι-ειο όγοι Howitt και WiJn
h-::rn S,::h1�idt, 6ά,σει cτορι,σμά
τω έρευνων, ύποστηρίζουν ώς 
αδ� •ατη τη ϋπαρξη άθέου λα
ού, άφοϋ και στου; πρωτολαούς 
W,�dd της Κευλάνης Υαι της 
Προχολομ6.ιαγης μερικής Τολ
τ{;ιους, ::\1 ι.ξτέκου;, Μάυαις. "Ι ν
κα;, ' ζτέκους κλπ., αποδείχθη
κε ή ϋ:ταρξη θρησκε τιι.ης πίστε
ω; σε ΕΝ ι\ καl μο αδικό "Ον, 
n:ι•θόρμητη;, ιίδίδα,χτη; καί φυσι
,ι,η;. 

'Όλα αύτα ε;τσληθε 'ουν κωα 
τρο ο άωντίρρητο το ρητό τοϋ 
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ΚόιΝτου - Σε..τημίαυ - Φλώρενς 
Τερτυλλιανοϋ, οτι: 

Animae a primortio Cons
cienzia Dei dos est. 

Την ιδια θεαιρίαι για τό �μφυ
το τού θρηm<.ευτικοϋ φαινσμένου 
άπό κατα:δολης κόσμου, ύποστη
ρ&ζει καί ό κολασσός ιη,ς δια..νοίας, 
ό Γερ,μα,1ός οοιητής καί φιλόσο
φυ; Gσethe, ,μέ τα έ ξηr: 

Wer \Vissenshaft und 
Kunst besitzt 

hat auch Religion. 
Wer jene beiclen nicht 

Bezitzt, 
de1· habe Re1igion. 

"Τστερα απ' δλα αύτά, ά.πο
δείχνεται εντελώς ϊσφαιt>Jμένη και 
καΟ' δ)όΟ?<ληρίαν &,δάσφη, ή θεω
ρία τοϋ περασ, ένου αιώνα�, για 
αθ.εσυς λαούς 'Και για δμαιδική 
&θεtα. Σ' ,αύτο .μπορεί ν' αΥητά
ξουν, μερικοί, τ11ν Ε.Σ.Σ.Δ., ή 
όπυία έπίσηιμα πρε1σοεύf..ι την &
θεία. 'Αλλά και ό ισχυρι•(Jlμος αύ
τός :δεν ,εύστα;θεί για δύο λόγους: 
α) "ιΕχει άποκαυασταιθεί ή έλευ
θερία της θρησιχ,εuτι,κης συνειδή 
σεαις καl 16) τό επuση1μιο Κομιμου
νιστικό π;ολίτει:μα ,έπέχ,ει γιi:ι.. πσλ
λούς θέση Θρη,σ.κείιας. 

'Ακόμη, διατυπώθ1Υ)κε κα.l ή 
θεωριία yιά αθεα ατομα, δη:λαδή 
ή ατομι;,<ή αθεtα. 'Αλλά και ή 
θ.εωρία cιύτή είνα,ι πλαινημένη, δ
πως άποδείχνεται από την ψυ
χολογ :α της Θρησ'Κεί:ας. Οί τά
χα αθεοι :μπορούν να κατατα-

χ,θούν σέ δύο κατηγορίες: 1) 
Στους ιiνθ,ρώπους τtοιύς &ντιφυ
σιολογικούς, οί ό,ωίοι προφανώς 
δεν μπορούν να χρη,οψεύσοιυ-ν για 
κριτήριο, γιατί δρ{σκονται σε ψυ
χολογική δια.σιτροφή, ψuχοπά
θειαι, παράνοια κ.ο.ικ. 

2) "Αλλη 'Κατηγορία ,είναι οί
ανθρωποι εκείνοι, ΠΟ'U μολονότι ι
σχυρίζονται δτι δεν πιιστεύουν 
στο Θεό, κατά λογuκή ασυνέπεια 
στον έαυrό τους, τόσο περισσότε
ρο φωνασ'Χιούν και καταφέρονται 
εναντίον τού Θεού: Τούτο, ψυχο
λογικά, έξηγ,είται δτι κατά δά
θος πιστεύουν στην ϋπαρξη Θε
ού καί ή παρουσία τού Θεού 
στη συνείδφή τους τούς ένοχλεί. 
Γιατί, α\' παραδεΧ'θοϋμε οτι στην 
,rιραγμα1'ικότητα δεν π�στf..ύουν 
σ.τή,ν ϋπο.ρξη τού Θεού, και παρά 
ταύτα μάχο.νrα,ι ιεναντίον <�ανυ
πάρκτου 'Όντος», τότε κ.ατά κυ
ριολεξία σκ;ιαιμαχούν, η «εtς αέρα 
Μρουν», ;και έπφένως ύπάγονται 
στην καrτηrγορία των &νηφυοηολο
γικών καί παρανούκών ,ανθρώπων. 

'Από όλα αύ� αiδίαιστ:α 6γαί
νει το συμπέρα�μα της &νυπαρξ:
ας &:θείας, είτtε ύπό ,;ήν ατομική 
είτε ύπό την δ.μαδική μορφή της, 
και ο.τι, παρά τάς 1έπί ·μέρους τυ
πικά.ς λατ;ρειαwς διαιφ()ρας με
ταξυ των λαών της Γη,ς, ή πtστη
στi ι� ϋπαρξη, ένος ΤΨΙιΣΤΟΤ 
ΟΝ'ΟΟΣ (Summum Unum), 
που λατρεύεται &νε�δωλα,, liδωμα 
κα:ί άνεικόνισm, είναι κοινή καί 
παναθρώπινη. 

1 

1 
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'Από 
' 

τον 

ΣΕΦΕΡΗ 

' 

6(llV 

ΑΡΜΟΝΙΑ 

Ύπο Παν. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

'Fιδω κα.ί λίγες ήμέρ,ες κοιτου
σσ. μιά. για.σε,μ,ιά., γ,ε,μά.τη, χιλιά.δες 
άνθη,. Μαζί μέ τά. συμμετρικά. 
ψύλλα. τ , πά.ρουσία.ζε εν« 15-
μο,ρψο σύνολο. Θυμήθηιχ.α τότε 
τούς στίχους του Σεψέρη: 

Είτε ορα.δυά.ζει 
είτε ψέγγει1 
μένει λευκό τό για.σεμί. 

ΕΙναι 6έ6αιο, δτι δ ποιητής μ' 
αύτόν τον έπι γραιμματ�κό τρόπο, 
θέλη,σε γ' άποτυπώσει, μέ τή δύ
νια.μη της άρμονία,ς, πού οι λέξεις 
μας χα.ρ(ζουν, κά.πο α σταθερό
τητα, �σα άπό τίς ε.πιδρά,σ,εις 
του χωροχρόνου. 'Ωστόσο, παρ.:χ
τηρώντα.ς τή γιασεμιά., άχόμη πε
ρισσότερο, τό πνεϋμα της συμμε
τρικότητας κ:' άριθμολογίας μας 
πηγα.ίν,ει κά.που άλλου. Σ' έπί
-rοεδα., πού δ ποιητής δεν σχ.έφτη
κε, διχαιολογη�να., γιατί ε!δε 
την σταθερότητα. της λευιχ,ότητα; 
του για1σεμιου στου χρόvοο τό πέ
ρασμα, σά.ν α1ώνιο κι' άιμετά6λη-
το «ΕΙ Ι».

Κι' ετσι. τό 6λέ,μμα μα.ς πέψτει 
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στά. φύλλα καί στ' αvθ η της «για.
σεμια.ς», μέ μ'α. προδιά.θ•ε,ση γεω
μετριχ.ο - άρ:Ημολογία.ς. 'Εκείνος, 
πο έ:χz: α.υ:η την προδιάθ,εση, 
6λέπει τί; μορφές τού χώρου του 
μέ διαψορετ κή οφη. Σά.ν νά. ε-
6αλε κά.πο�'ο μ σ-:-ηριώδη φακό 
άνάμεσα σ' αυτόν κα.ί στίς μορ
φές, πού έξετάζει. Ή στεφά.νη 
τοϋ γ α.σφ οϋ, λοι,πόν, άποτελεί
τα.ι, σέ μεγάλο ποσοστό, πού πλη
σιάζε τό ά,πόλυτο, ά,πό πέντε 
πέταλα., τοποθ,z-τημέ·ια: μέ τέτοιο . 
τρόπο, ώστε νά. σχ-ηματί ουν ενα 
κανονικό πειτά.γωνο. Τά. φύλλσ. 
της <rγ α.σεμιiiς», σέ κά.Ηε κλωνά
ρι, εΙναι τοπο&ετημέ ;α, μέ συμμε
τρικό τρόπο. υΕνα στην χορυψή 
κα.ί εξ-r στά. πλάγια.. Δηλαδή, έ
πτά: φύλλα. σέ κά.θε κλωνά,ρι. Με
ρικές ψορές πα.ρωσιάζονται πέν
τε η έννέα, τό έπτά. δμω; κυρι
αρχεί. 

'Έχομε στή για.σε,μιά. δύο συμ
μετρίες κα.ί δύο α.ντίαιοιχους α

ριθμούς, τον περίφημο 'Επτά mί 
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τον Πέντε. Κα.ί οί δύο εχουν με
γάλη ση:μοοσία. στήν Άριθ;μολοιyία.. 
Άκόμη περισσότερη, γιατί σε 
κάntοιο σημείο,,. δ Έπτά. κα.ί δ 
Πέντε συνα.ντωντα.ι'. Με τον Έ
πτά. δεν· πρ6κ,ειται ν' ά.σχοληθου
με πολύ. Γιατί πολλές ψορές γρά
ψ�με κα.ί μιλ ήσοομε γι' α.ύτόν. 
'Έ.να. . μόνο θά. πούμε πάλι, οτι 
οι φάσεις της Σελή.νης, πού ή 
κάθε μί,χ διαρκεί έπτά. ήμέρες, 
ήταν &.πό έ,δω καί χιλιάιδες χρό
νια; ενα. έν,τυπωσιακό φαινόμενο 
κα.ί μετρητής τοϋ χρόνου. 'Έτσι, 
δ Έπτά. γίν1ετα.ι &.ξιόλογο σύμ6ο
λο στήν Έσωτερι>κή Φιλοσοφία.. 

Ό &.ρ:()μός Πέντε απο-cελεί σ�τή 
γιοοσεμιά. ενα κανονικό πεν,τά.γω
νο. 'Απ' αυτό πα.με στο κανονικό 
πεντάγωνο, πού ή κάθε πλευρά 
τοt>, ετ ναι &.ποτέλεσψ,α.. τοϋ προ-
6.λ ήματος της χρυσής τομής. 'Α
πό τή χρυισή το,μή εχουιμε τον 
χρυσό &.ρ:,θιμο 1,618 κατά. προσέγ
γιση ένος χιλιοστοϋ. Σ' αυτή τήν 
προσέγγιση, πα.ρουσιά,ζετα.ι δ Έ
πτά. Γιατί το άθρcχσμα των ψη-

ψίων του, μέχρι vά. γίνει μονο
ψήφιος, δ(y,ει το 7. 

Μ' &να.λυση τοϋ <Τ,<.ήμ>Χτος τοϋ 
για.σε,μιοϋ κα.ί με έργα.λείο τήν 
'.Αριθμολογία., φθά·νου,μ,ε στ,ο Έ
πτά, πού ε!να.ι δ συιμιμετρ�κος &
ρι.θμός στά. ψύλλα.. Έκτος &.πο τον 
συμι6ολι.ο;μό της λευκότητας τοϋ 
για.σφιοϋ, ,με μία. 6οοθύτερη ανά
λυση τοϋ σχήματος, 6λέπουμ,ε τή 
συνάντηση τοϋ Έπτά. κα.ί τοϋ 
Πέν�ε στον χρυσό &.ριθ.μό. Μή ξε
χνάμε δτι, με 6άση τον χρt)σό &
ριθ,μό γινή'Υ,,{1.,,νε πο,λλά. ά.ρχιτε.κτο
νικά. εργα., &ntό τήν &.ρχα.ία έrπο
χή μέχρ: σήμερα., &πω; οί καθε
δρικοί να.οί της Ευρώπης. Ή 
«για.σε,μιά.» λοιπόν πέρια.ν &.πό τό 
άρωιμά της, πού σκοριπίζει συνέ
χεια., πα.ροοοιάζει κι' άρμονία. στά. 
σχήμα.τq,, της δοιμης της, ώστε 
δ π ο ι η τ ή ς κι' δ έ ρ ε υ

ν η τ ή ς νά. συ,να.ντωνιτσ.ι σ' ε
να.ν ομορψο ψυχvκο κα.ί πνευμα
τικό χώρο. 

ΠΑΝΑΓ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 



1978 103 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Πάντα οί αν:θρω-τrοι θα διαλέγονν τοv Βcψαοοο. 

Αύτοv θ' άθωώv�ν, θα έJλειuθφωvοιΝ, θα σώζουν 

Θα σι.ψιψιλιώvοvται και θα σ�μϋ,,οά'ζονται 

με τοv Β0ipαι600. 

Ο ν Αλλ-ος θα όρθώvεται :μακpuνός, άi �ιψήΙΛΕ,υτο.ς 
Ό ν Α>Jνος θα διώκηαι, θα: π,pοδΊvε.ται, θα Χ'λευάζραι, 

θα σvκοψαvπίται 'KOII θα .κ.α-rο:δικάιζεται 

να φορτωθη τον ΟΙί�tΟ Σ ταυρο 
προς το,ν αίών:ο Γ οJ,.ιγάχχ. 

ΚΙΙΖ.ΤΗ ΜΕΑΙΖ.ΖΑΡΟΠΟΥΑΟΥ 

Ο ΙΗ�Ο Υ � 

Ποϊος ύπηρξεν ό Ί ησοϋς, 8 Ai διάφοροι περl αύτοϋ 

άπόψεις έκηθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατα 

τον Ρενάν. 8 Ό Ίησοϋς κατα τον Συρέ.8 Ή διδασκα

λία του 'Ιησού άπο την Καινη Διαθήκη. 

Tlλl ΤΑΙ ΜΟΝΟ Δρχ. Ο 

.. '_ - ----- -- -- -----' ___ _ __ __ __ J 
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J. J. van der Leeuw 

ΘΕΟΙ ΣΕ Ε ΟΡΙΑ 

Έλληνιχή &πόδοση Κ .Ν .Μ. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Β'. 

'Ο Δρόμος 
1 

προς 
1 

το έγώ 

Προσπαθή.σατ�ε νά φανταισθητε τον έαιυτό σαις, κα,l παιρα.τηρή
σαrιε προσεκτικά ποιές σικέψεις eρχονταιι τότιε στον νού σας. Θά 
ί'>ιαbτιστώσετε, δτι αυτομάτως σκέπτωθε τον έαmό σας μέ τη φυ
σική του 1μορφ{1, με τό πρόσωπο που συνηθίσατε νά 6λέJ1Jmε δτα,ν 
κοιτάζετε στον κα.θρέ,φτη, κα.ί μέ τό ονσμ:α που σας ανήκει. Λύτη 

. είναι ή πριοτη ψευδα�σθηση πού εχετε νά κατανικήσετε, διάτι δσο 
στlς σκέψεις μας θεωρούμε τό φυσικό μας σφμα σαν τ&ν εαυτό μας, 
εξακολουθούμε νά ταϋτίζωμε τ&ν έαυτό μ:αις μέ τό σώμα αvτό, κα1 
τούτο ακ,ρ�6ώς είναι ,εκείνο που δε,ν πρέπει νά κάνωμιε. �υνταυτι
ζόμενοι μέ τό φυσικό σώμα η μέ τό λεπτότερο α.mίτυπό του, τό αt
θερι,κό σώμα, ύποδουλωνάμεθα στlς .ιπ�θ�μίες τοιuς καl στtς συνθή
κες τη,ς ύπάρξεώς τους. Γι' αύτό τό σώμα μας α.ποκριν.ε,ται στην 
έπιδρα1ση κάθε μετ'α6ολης περιστάσεων, στην δποbα υπο6άλλετα,ι, 
καl ακολουθεί τ&ν ·δικό του δρόμο άντl τού δικ,οιϋ 1μα1ς. Τό ά:ποιτέ
λεσμα ε'f ναι άδυνα,μ(α καί ελλειψη ύγείαις '>ω.L κάποια δαρmης η 
χαύνωση τοϋ σώ,ματος, που τό καΟιστα 0ινίικανο νά α.ποκρίνετ-α11,
στον εισώτ:ερον έαιυτό. 

Η :ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΦΤΣΙΚΟ ΣΩΜΑ 

'Όλα αύτά αλλάζουν δταν ύπερνικοϋμε την ψωδαίσ,θη,σήi, δτι 
�,,uμιεθα τ·ό σαψα καl &λέπωμε αυτό δπως πρα-γιματικά είναιι, τον 
ί•πηρέτη η τό οργανό μας στον φυσικό κόσμο: Πρέπει νά μεται
τ.ρέψωμε τη ροπη της δλης σχέσεως. Άντl να κυριαιρχη επάνω μας 
δ φυσικός κόσμος μέ τό φυσικό σώμα, rμέ τό δποω ταυτuσ.τήκαμιε, 
όφ-.ίλ.)με ιμείς νά bιευιθύνωμε τον φυσικό κόσμο ιμέ τό φυσικό 
σώμα, τό όποίο καταστήσαμε ύπη,ρέτη ιμας. Πρέπει νά ,μ:εm-τοπί-



1978 ΘΕΟ I ΣΕ ΕΞΟΡ ΙΑ 105 

σωμε το κfντρο της δαρύτητος, άπο το φυσικο σώμα, στη συνεί
δησή ιμας. Πρέπει νά αισθανθούμε δτι άποσύρομε το κέ τρο της 
συνειδήσεώς μας καί &τι, στεκόμε οι πίσω άπο το φυσικο σώμα, 
έργαιζόμεθα. μέσω αύτού, και οχι άποτελοϋνrες ε α μαζί του. 'Η 
άλλαryή αύτη της στάσεώς μα; άπένα ι τού φυσικού σώματος, έπι
φέρει δαιΟύτωτο άποτέλεG!μα. 'Όπως μικρά ρινί01μα.τα; σιδήρου μα
ζεύονται γύρω .κοινού κέ τρου δταν τά πλησιάζη ιμαγ ήτης, καί 
παιρατάισσονται κατά μήκος τω δυναμικών γραιμιμώ στο μαγνη
τικο πεδίο, ετσι καί τα μόρια τού αιθερικοϋ κα1ί τού φυσικού σώ
ι-ι:αιrο--, άντί νά είναι ά.σίιν.rακτα καl σε χαώδη καιτάσταση, ύπο
κείμενα σέ όποιαδήποτε τυχαία άπο τα εξω lπuδραση, ύποτάσσο ται 
στι1ν ενιαία δεσπόζουσα επιρροή της έσωτερικης θελήσεως. Πρέ
πει νά τά αιίσθανθουμε ετ1σι, νά α1σθα Οοϋμε τή εταιβολη πού 
επέψερε ή ,εκ μέρους μας διαπίστωση, &τι δεν ά ήκουμε eμείς στο 
σώμα, άλλα δτι το σώμα. άνήχιει σε μας. Πρέπει ά αισθα ώμεθα, 
δτι ζωτικότης εσωτερική .καί οχι έξωτερικη εί αι iικείνη, που τρέ
φει και ·ενεργαποιεί το αίθερικο καί το φυσικο σώ.μα. Ή &λη, μετα
οολη είναι μ rα1δολη που Πρf,Jt;ει να δοκιμάσωμε ικαί ά αίσΟα θοϋ
με, παιρα νά τη σκεπτώμεθα καιί νά τή συ ψούμε. Πρέπει α αί
σθανθοϋμε το φυσικό μας σώμα να δ είται καl να άποκρίνεται 
στην έσωτερική συνείδηση, ύπαβαλλόμε ο περισσότερο στους ό
μους αύτης, παρά στους νόμο · τού γύρω φυσικού κόσμου. 

Αύτή είναιι ή στάση Π()Ιu πρ�ει να τηρούμε σε :χάΟε τί πού 
κάνομε στον καθημερινο δίο καί να αίσθανώμεθα διαρκώς, δτι το 
φυσικο σώμα δεν εργάζεται ιμόνο του, άλλ' &τι 'μείς έργαζόμεθα
ενσυνείιδηrτα μ' αύτό. Πρέπει να τού δώσωμε καινο ιrιlς συνήθειες 
για το φαγητό, τον ϋπνο και τή σωμωτική ασκηση, ωστε να γίνη 
τέλειο οργανο. "Αν δεν γυ.μ άσωμε καθημερι ά τούς μϋς τού σώ
μαιτός ,μας μέ φοοικέc; άισκήσ,εις, δεν μπορούμε α άπαιτήσωμε το 
σώμα μας αuτο να είναι ελασ.τικο και ύπάκουο. ' πο τή φυσική 
ί,yεία εξαρτώνται πολλά. Καrτά το ίδιο τρόπο πρέπει να κανο
νύσωμε n1ν τροφή μαις, ωmε ά μπορέση το σώμα μας νά γίνη 
ευκίνητο καί εύαtσθητο. 'Αντί α τρώμε όποιαδήποτε τροφή, πρέ
πει νά εκλfγωμε τί- τροφές εκείνε-, πού θά καταστήσου το σώμα 
οργανο καιθαρώτερο, δυνατώτερο χαί λεπτότερο, κατάλληλο για νά 
το χρησιμοποιούμε .. Καί δταιν τρώμε, πρέπει α εχωμε συνείδηση 
εκείνου που κάνομε, άφομοιώνοντα εσωτεριγJ:ι την τρσφή στο σώ
μα μας. Τούτο πρέπει νά το αtσ:θαινώμεθα μάλλον, παρα να το 
εξετάζωμε διανοητικά. Πρέπει α εχωμε το αίσθη�ια, &τι τρώμε 
ενσυνείδητα καί δτι δομούμε π εuματικώς κάθε τεμάχιο τροφή
στο πλαJ[σιο τοϋ σώματός μας. 

l\1' αυτό τον τρόπο, καιθώς και μέ πολλους άλλους, ,μπορούμε 
νά ύποοοηθήσωμε στο αi.θεριχο καί στο φυσικο σώμα τ-i1 μεταβολή, 
που οί έρμηrιικοί φιλόσοφοι έγ ώριζαν τόσο καλά, σάν αναγέννη
ση τού σώμαιτος κα-l νά τά καταιστ11σωμε τέλεια οργα α για τοιν 
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έσωτερικον ια.υτό. Εlναιι πραγματική μεταοολή, πού δτα.ν κα.τορ
θωθη, διαλύει την επιρροη τού φυσιικοϋ σώματος έπάνω στη, συνεί
δησή, μας, και τό καθισιτά Κ(11λώς σuvτααιιαμέν.ο οργανο, γιlι. να 
τό χρησιμοστοιοίiμε. 

Η ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΣΤΟ ΑΣ:ΤΡlΚΟ ΣΩΜΑ

Ας άποσύρωμε τώρα τό κiντρον της σm•ειδήσεως άπό τό φυσικό 
σώμα., τό όπάιο συμβαίνει ιμόνο του, δταν μ,ε,ταJ6άλωμε τη στά� 
ση μας Μέναιντι τού σώματος. ΈννοείταJι, δτ� δεν άποσύρφε τη 
συνείδησή μας όλοσχερώς, διότι τότε θα ιέκ()ΙΙμώμεθα η θα πέφταμε 
σε έ:κσ;rαση. 'Απλώς, δεν δια.τηρού,με πλrον τη .συνεvδηση μέ;σα στο 
σώμα, αλλά σε ανώτερο έπωtεδο και έργ�ζάμε�kχ. με το σ�μα, ΠΌ'U 
είναiι τελείω; διαφορετικό. 

'Όταιν έπιτ:ύχωμε αύτη την αλλαγη σχ,ετικ� με το φυσι.κό μας 
σώμα, πρέπει να επιχειρήσωμε το ίιδιο σχετιιφ ·με τό θιψικο η
&.στρικο σώμα. Έκεί πάλι συναντούμε την ίδία. δuΟiΚΟλία. Συνή
θως, επuτρέπqμε στο θυμικό ιμας σώμα να άνήκη στον κόσμο των 
συνα:ισ.θημάτων, επιτρέποιμε στον κόσμον αυτον να το δρtζη καί 
έξωτερικες επιδράσεις να σχημα:τuζοvν σ' αυτο· έπιθιψ,ί.ε,ς καί συγ
κινήσεις. 'Εννοείται, δτι τούτο δεν γίνεται πάντοτε με γνώση μας. 
Δεν ε,μάθαμε &.κόμη να δια.κρίν�με το «'Εγώ» άπο το «μη Έγώ:ι>-, 
σχ,ετικα .με τους κόσ,μους ε.κείνσuς, που όν�μάlζαμε <�σω-οορικούς», 
τον κόσ�μο των συναuσθημά.των καί τον κόσιμο της σκέψεως, και

συνεπώς αtσθανόμεθα ·συγκινήσεις καί σκέψεις να <«iναβλύζουν μ,έ
σα άπο μα.9>, ενώ πραΥΙμαιtLκα έ:ρχοντ:αι εξω ,άπο μας, η προκα-
λ - • ' ' "ξ 'Ο δ ' 2λ' ' • 1.λε • ()υmαι απο τα ε ω. ιορατικος ιu mει, gαν wτοτ� σμ:α αυ-
τού, δτι το &.στρικο σώμα εχει διάφορες κηλίiδε,ς �ραιμαιtιστές, ά.κα� 
νόνuστα διανφη,μένες, πού αλλάζουν εϋκολα. ίtάτω ά.πο την έπιρ
ροη εξωτερικών έπυδρά.σεων. 'Όλα αuτα πρ,έJi,ει να ,μεταιδληθοϋν. 
Πρέπει να δούμε το θυμικό μας ·σώμα. wί να �ο καιαινοήσωμε σαν 
φορέα μας στον άστρικο κόaμο. Πρέπει να ιέργα1σθούμε γιlι. να το 
διευθύνη το 'Εγώ ικαι να φέρ�μ;ε σ.' αύτο την tδια 1μεταιοολή, που
εκ�μαιμ�ε orro φυσι,κο σώμα, να ζωσγονήσωμε ίκ των ενδον το θυ
μικο σώμα καί να σ;ιέλνωμε μ' α:ίπο. μόνον έκείνα τα σvνα.Lσ,θή
ματα πού αποφασίσαμε να εχωμε. 

Προσσι:α.θήJατε να αίσθανθητ,ε αυτη τη μ,ειταιδολη μeσα σας. 
Προσπαθήσο,τε να αίσθανθητε το άστρικό οος σώμα άπη.λλαγιμένο 
άπο τίς ,μιικρσπρεπείς επιθυμίες καιί συγκινήσεις, ιτίς τόσον ένοχλη� 
τικές, και &.ποφαισίσατε ποία συναισθήματα ιέσείς, το θε"'ιον 'Εαυτό, 
θα -έπuτρέψε:τ•ε να εχη, το θυμιικό σα.ς σώμα. Αίσθανθητε αυτά 6α
θειά και &.φήσατέ τα ενσυνειδήτως να άκτιναδολοϋν γύρω. Πρώτα 
απ'· δλα αtσθανΗητε άγάπη, οχι την ά.γάm1 που έπιθι,μ,eί να κα
τέχη, αλλα έ-κείνη πού κατευθm1ειταιι έλευθέρως προς δλα τα οντα
καί δλα τα πράγιμα.τα.. Καιτόπιν αιtσθάινθητε ά.φοσιωση - άφοσί-

,__ _____________ 
-----------
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�σ� πρόc; τον Διδάσκαλο, προς τό μέγα ερyον, προς δ,η γ ωρίζετε
ανωτατο ·- καί πλημμυρήσατε τό άστρικό σας σώμα μέ την άφο
σίωση αύτή. .Κατόπιν αίσθα θήτε συμπάθεια προς δλους τούς πά
σχοντας. ίσθανθητε δτι 11 καρδιά σας εΙ αι γφάτη συμπάθεια
για τον κCΙΙθένα, πού ύποφέρει ατόν μεγάλο κόσμο. Τέλος, αίσθαν
θητε πνευματικη εξαρση. ί()ίθαl\1θητε εντονη εξαρση ρός ύπέρ
τε.ρα πράγμαιτα καί αισθανθητε την πραγ�ματικη αύτη πνεuμαιrικό
τητα νά άκτινο6ολη προς τά εξω, δια μέσου τού θυμικού σας σώ
μα.τ10ς. 'Όταν τοιουτοτρόπω; έσείς, τό 'Εατυτό, άποφασύζετε ποία
αίσθήματα θαετε νά έχε.τε καί έκπέμπε.t1ε ένσυνειδήτως τα ά ώ
τερα αυτά συναισθήματα μέ τό άιστρικο σας σώμα, τότε αύτό κα
θίσταιται έvτελως διαφοι>ετικό πράγιμα άπό τό νά δείχ συναισθή
ματα πού νά τρέχουν έδώ καί εκεί καί διαρκώς νά μετCΙΙδάλλω ται.
Γίν,εται άκτινα6όλο, ,έκπ�μποντα σταιθερά τά συναισθήματα έκεί
να, πού άποφασίσατε νά εχετε καί παλλόμενον ρυθ ικά, σύμφωΝα
μέ την ωθη,ση έκ των rνδον. Γίνεται έντε.λώς διαφορετικό καί για
κείνον πού το παρατηρι,ί διορατικώς. ' ντί νά δείχ η αμορφες
κηλαδες, παρουσιάζει μερικά καθωρισμένα συναισθήματα, συγκε -
τρωτικώς δια'Ιiεταιγμένα καί ΟΙΊ'αθερώς άκτινοβολούντα από τό κέ -
τρον τού άστρικου σώματος. "h'τσι, πραγιματοποιείται σ' αιύτό με
ταιοολη δμοια μ' έκείvη, για την όποία μιλήσαμε σχετικά μέ τό
φυσικό σώμα.

•� πάλι �μπορούμε νά παρομοιάσωμε τη με.ταβολη αυτη προς
έ-χ:είνη πού παρουσιάζεται σέ ,μαζαι ρινισμάrrων σιδήρου, δτα αύτα
μποϋν κά.τω άπό την έπι ρροη ,μαγνητικού πεδίου. 'Τπάρχι,ι στό
άστρικό σώμα :κεντρική, διευθύνουσα, κυριαρχούσα θέληση, πού κυ-
6ερναται άπό τα ενδον. Τό άστρικό σώμα εγινε ύπηρέτης μας.
Συναισθήματα, �ειραiσμοί, διεγέρσεις ώιό τά εξω δέ μπορούν
πλέον νά προκαλέσουν σ' αυτό συγκινήσεις η επιθυμίες, πού δέ
τίς Οε.λομε. Τό αστρικό σώμα, δεν άπ τελεί πλέον ,μέρο- τού άστρι
χού κόσμου, πού τό περ�Μλλει. Ξεχωρίστηrι.ε άπό τό άστρικό
πεδίο καί rχει γίνει συνάρτηση τού έσωηρικού \Εαυτού. Ζωογο
ν.είτ-αι πλέον μόνον άπό τα εσω καί εκπέμπει σταθερώ- τά άνώ
τ.ερα συνα,ισθ11ματα για α 6οηθήση τόν γύρω κόσμο.

Μέ τη μεταδολ11 αύτη στό άστρικό σώμα, ·προχωρήσαιμε ακό
μη ενα δήμα για νά καιταινικήσωμε τη διπότη:τα 'κεί η τού ά\ω
τέρου καί κατωτέρου έαιυτοϋ, πού τόσο μας ενόχλησε κατά τό
παρελθόν καί ώφειλόταν στην α.γνοιά μας, λόγφ τής όποίας άφί
σα1με ενα μέρος της σ ε�δήσεώ� μας ά δεσπόtεται άπό τα σώ
μαιτά �μας. 'Τποτάσσοντας τό άσ,τρ�ό σώμα στον έσωτερικό 'Εαυ
τό άποσ{,ρομε τό κέντρον τη συνειδήσεως άπ' αύτό, έλευθερώ ομε
τη' ,συνείδηση άπό τό σώμα, δπου είχε eμπλακη, καί την όδηγούμε
πλησιέστερα προς τόν κόσμο, στον οποίον άνήκει καί. ζωογονού
μενον εκ τών εσω, τό εχομεν διαρκώς στην ύπηρεσία μας.
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Η ΜΕΤΑΒΟΛΉ Σ'ΓΟ NOH'ΓJJKO ΣΩΜΑ 

Κατόreιν, πρέπει νά λάι6ωμε ύπ' οψη τό νοητικό σ�μα και νά 
το ιμετα6άιλωιμε καl αύtό. Ή 1μετα1Υολή που πρόκει-rαι νά έκφέραιμε 
στό σώμα αυτό, εtναιι ή κυριωτέρα δλω:ν, διότι σ' αύτό τό σώμα 
δρίσκerαι ό πραγμαηκός μας κίνιδυνος, εσ:tω και αν δεν τό γνω· 
ρtζωμε. Οίιδέποτ,ε ένεργούμrε, οvδέπο-rε μιλούμε, πριν τό σικεφθού
με., πριν τό φωνrtαισθοiίμε. Ό μηχανισμός τού νού .εtναι τόσο γρή
γορος καl ή συνε-ί.δησή μaς τόσο αγνωστη για :μας χώρα:, ωσrε
αγνοοίiμε δσα σ�μοοίνουν σ' αυτή. ΆΊJ.! δταν, ε:στ�ω καl σηκώνον
τας άπλως τό χέρι, σκεπτώμεθα πρώτα την κίινηση, την άατεικο
νύζοιμε νοeρως, καl ή εtκόνa αυτη έκδηλώνετα,ι πρσιχιτικά. Ή σκέ
ψη είναι ή έiδήλωση τού 'Τπερτάτου Πνεί1ματος, τού Δημrιουργοϋ 
Θεού, και είναι ή άνωτάτη δημιοuργικη· ένέργεια, ή bπ.οία έκbηλώ
νεται με τή δvναιμη της σκέψεώς μας, κάνοντάς την τόσο 
:τερισσότερο έπικίνδυνη για ,μας, δσο λιγώτερο γνωρίζομε 
τη δύναμή της. 'Όταν σκεπτώμeΟα, κατασκευάζαμε μια εtκό
να στο νοητικό -σώμα, δηιμιουργοϋμε κάτι καl τό γ�μίζομε 
μέ θεία δημιουργική ένέργεια, που δεν ·μπορεί, :mαιρά να κn.ταlλήξη 
σέ πράξη. Πολλές φορές, χρειάζεται συχνη επανάληψη, σκέψεων 
Jlίριν rμαζεmη ·�ζα. δημιουργικής iνεργεία-ς, άροοετή για να έπι
φέρη δράση. 'Όταν έπαν�μ6άνωνται οί σ�κ.έ.ψεις, δημιουρ-γοϋν 
συνήθεuαJ καl Π!ολλές φορές γννόμα1αιε αν•tσχυροι να άντιστα.θοuμε 
σέ δ,τι έμείς οί ωι.οι δημιουργήσσιμε. 

'Όλα αυτα δεν θά ησαν έπu6λα:6η, αν δημ:ι.αι,ργούσαμε 
τlς εtκόνες - ,σκέψεις μαις f1X, των ενοον, αν f1μείς, το &ίον 'Εα.ντό, 
σχηματ>ίζαμε αυτή την εtκόνα μέ πλήρη ,συνε�δηση. Ό κίνδuνος, δ
τρομερός κίνδυνος για όλάκληρη τη• ζωή μας, ε!να:ι δτι έπιτρέ
παμε, ή δημιουργία των• εικόνων - σκέψεων να π�ρχεttαιι άπο 
τά εξω καl διεγέρσεις άπό τον εξω κόσμο να προκαλούν είκόνε-ς 
στο νοητικό σώμα, να σχryματίζουν μορφές - σ-κέψεις απο δημι.ουρ
γιικη νοη:τικη ϋλη, φορτωμέ�ες με ένέρ.yε�, οί δποiες γίνονται 
πραγματικότητες. Στην ά.κuδέρνητη, αvτη δράσ:η ιrοϋ νοητιικοϋ σώ
ματος, 6ρίισκε.ται ή πηγή δλου τού έ-σωτ-εριικοϋ ,μας αγώνος καl 
των πνευμ:ατ.ικων ,μας δυσκολιών. Ή· &γνοια ε!ναι που έπιτρέπει 
την άJΙίειθάρχητη λε1ιτουργία σώματος, που επρεπε έμείς να χρη
σuμοποιούμ,ε, και οχι έκείνο να μας χρησbμοπ<>ιη. 'Όταν έπιτρέ
παμε, τό νοητικό μας σώμα νά διεγείρεται άπο τα εξω για να 
σχηματ,ίση εικόνες, εuμεθα καιταδικασμένοι καl ή πάλη άρχtζει. 

ΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΗΤJ;ΙΣ ΦΑΝΤΑJΣΙΑJΣ 

"Ας πάρωμε σαν Παίρά:δειγ,μα ανθρωπο, που �ιθυμεί btίιμοινα 
νά πιη. Γνωρίζει τη δυστυχ"°- ποιυ προκαλε'ί αίττη του ή άδννσιμία. 
Στlς νηφάλιες στιγιμές του, ,&ποφασ(ζει να έγκαταlλείψη τό έλάττωμά 
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τ(}\J. Περνάει δμως μπροστά ά.πό ενα κατάστημα, δπου μπορeί να μπη
καί νά πιη. 'Ώς τότε, δεν 6ρuσκόταν σέ πειρασ�μό η πάλη. Τί σιιμϋαί
νει αμως τώρα; Σ' fνα δευτερόλε.πτο φα•;τάζεται τον έαυτό του 
νά πίνη. Σχηματίζει σκέψη - εtκόνα και γιά μιά στιγμη ζη καί 
δρα στη σκέψη αύτη καί ολέπει το έαυτό του να ά.πολαψ,6άνη το 
ποτό. Αίσθάνεται πόσον ίκανοποιεί τον πόθο του, πραΎ,ματικά δ
μως τον αύξάνει καί καθιστά την πράξη σχεΜν ά απόφευκτη. 
Άφ<>ύ δημιούργησε την είκό α, έπLχα:λεΓιται τη θέλησή τ<>υ καί 
λέγει: «Δεν θέλω να κάμω αmο τό πρiiγrμα». Τότε δμ,ως είναι 
πλέον άργά:, ή πάλη εtναι πραικτικώς ακαρπη. Μόλις δημι(}\Jργή
θηικ.ε. ή σκέψη - είκόνα, ή πράξη γενικώς έπαχολ<>υθεί. Μερικές 
φ<>ρες ή είχόνα δεν εtναι άρκετά ε TG'Vη καί ό ανθρωπος καrtορθώ
νει να συγκρατηθη. 'Αλλά κα:ί τότε άκόμη, ύπάρχ,ει δλος δ άγώ
νας ικ.α1ί ή εξάντληση των σωμάτων και ή άκολουθ<>ύσα οδύνη. Το 
κια:λύτερο είναι να προλά.6η κανείς τον σχημαιηΟΙμο της δημιουρ
γικής σκέψεως - εικόνος κα1l να παρφ6αίtνη εγχαιρα. 

Ή άπειθάρχητη αύτη φαντασία έπιφέ.ρει περισσότερε� θλί
ψεις ά.π' δσο νφuζομε. Οί ά.πειράριθμες JΙJερiiΠΤώσεις, πού 6ρίσκο
μ,ε σrον δίο τόσων άνθρώπων, οί όποίοι δεν ,μπορούν να κυριαρχή
σουν έπάνω στα καrtώτερα πάθη τους, uδιαίτερα των σαρκικών έπι
θιuμιών, εtναι άποτέλε01μα άκv6έρνητης φαντα1σίας ,και οχι &σθε
\\()ύς θελήσεως. Δυνατον να αt01θανθη κανείς ίσχυρ-r1 έπιθυμία, 
άλλα ή bημιουρ,γικη σκέψη ε1ναι πού φέρνει τ,'Ί δράση. 01. περισ
σότ1εροι άyνοοϋν τα όνειρωοολήματα καί τις ακέψεις τους και νο
μfζουν, δτι δεν 6λάJtΤ()\)\Ι, έπεuδη δεν είνα1ι -κάτι χειρ()j{ια:σr� � 
δραΙΤό στο συνηθισιμfνο μάτι. Πραγμαιτιχά δμως. ι:�-:�ι δ μόνος και 
ά.ποκλε�01τικός κίνδυνος. Ό α"θρ�, ίίού εχει σφαδρες σαρκικές 
ίπιθυμίες, δεν κ�νδuν�/•��- �λέπwrας η σκεπτόμενος τό άντικείμενο 
τοϋ. υ_όθι:11:,ίiίζ παρά δταν, σκεπτόμε,,ος αυτό, άρχ�ζει ά φαντά

·ζεται την έκπλήρωση της uιι.θυμίας του. 'Όrαν 16λέπη τον εαυτό του
,·αερώ; νά ί,ποχωρη στις έπιθuμίες του καί ά έπιτρέπη στον π&
θο του να. τονώση ηiν εί.κόνα που σχηματίζεται, τότε αρχίζει δ κίν
δυνος. Μπορεί -κανείς να περιστοιχίζεται άπό άντιrι<ιεGμενα έπιθυ
μuας, και δμως να ,μη . δοκψάση δυσχολία η πάλη, άρκ,εί να eμπο
δίση ni φαντασία του, τη δημιουργικη δύναμη της σκέψεώς του
να άντιδρα στα άντικεί,μενα οού βλέπει. Ούδέποt1ε καιτανοοϋμε έπαρ
κώς, δτι κα:μμιά δύνα1μη δεν υπάρχει σrά άντικεGμενα. των πόθων μας,
έκτος αν έπιτρέψωμε ατόν έαυτό μας να ανηδράσωμε σ' αύτά
καί να ένrrρυφ11σωμε σε δημιουργικές φαντασίες. 'Όταν κάνωμε
τούτο, μοιραιίως ή πάλη επακολουθεί. Τότε έπιχαλούμεθα έχείνο,
που νομίζαμε δτι είναι ή θέλησή μας, καί προσπαθούμε μέ ένα
γ(υνια. άντGστα1ση, να άποφύγωμε τα άποτελέσματα της φαντασίας.
Λίγοι εχουν μάθει, δτι εναγώνια καί σπασμωδικη α τίστα.ση, εμ
m,εόμετη. άπο φοοο, δι,αφ'έρει πολύ απο η'1 θέληση.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘFJΛΗΣΕΩΣ 

'Όταν ή θέληση καί ή φαντασ-ία '6ροοκωνται σε διάσταση, ή
φαντασία πάνιτοτε νικά, έφ' δσον σαν θέλησιη1 έννοοϋμε :μόνον την
αγωνιώδη καί σπασμωδικη αννίσταση. ή όποία, για τους περισ
σοτέρους είναι τα ισοδύναμο της θελή.σεω;. "(}.rαν ιμαθαίινωμε να
ποδηλατούμε καί βλέποντας . ενα δένδρο στο δρόμο μας, ιδιευθυνώ
μ·εΟα κατ' ευθ,είαν προς αυτό� το σφάλιμα 1μαις fγκειmι στην άκυ-
6έρνητη φαντασία μας. 'Επιτρέπομε στον Fαmό: μας να φα�ασ.θη
δτι θα π{ση επάνω στο δένδρο, · καί ετσι δημιουργούμε σκέψη -
είκόνα καί την έ.νισχύαμε μέ το ·σνναGσθημα τού φόοου. Κα.'ι'όπιν
' 'ζ ' • ' 'λλ ' δ '  ' ' ό ' θ.(' αρχ� ομε την :ανησταση,. α α εν πρεπει να νομασαιμε « t,/1,ηση»
την έναγώνtα αύτη ιχ.αιί σπασμωδΙJΚη αvτt01ταιση. Ή αντGιπαση αυ
τη δυναιμώνει τη. φανταιο:ία καί σmtrελεί να ;τ;ροκαλέση, το γεγανός,
ΠιΟύ προσπαθούμε να άποφύγαιμε. "Αν δμως μεταιχ.ειρ�ζώμεθα τη:ν
πραιγιμαιτικη· θέληση, δεν θα επιιτρέψ<φε σ.τή φα�αισία� μαι; να
u.ντιιδράιση, καί μάλιστα οt'αν 6λέJtuη,ιε το δένιδρο καί σχημαrrίσω
μιε ηρεμα την παράσταση της ύπάρξεώς τοο, · :mρέJπει να μη τού
επιτρέψωμε να έπηρεάιση τή σuνευδησή ιμας, άλλα να &.πασ,χολή
σωμε την φανταισία ,μας μέ τον ανοικτο και έλJεύθερο δρόμο, πού
επuθυμούμ:ε να άκ<>λουθή,σ�με. Τότε, το δέ,ιδρο θα ηταν πραικιτι
κώς ανύπαρκτο για μαζι, καί θα Μ�μ:ε μόvον τον ανοικτό
δρόμο.

Σ' εναν παλαιό μϋθο, τρείς τοξότες φιλονικουν, ποιος μπορεί
.. ;., ηυπή.ση, ενα πουλί, που κάθεται ,σ' ενα μαικρινό δένδρο. Ό πρώ-
• - . 

' s,,' δ ' δ' 1 ' ' λ' 'Ο ,ς::_ ' "2.λε •;,2.λ· . . cνι ρο και · εν ι:,χτυσεησε το που ·ι. uεuοορος εlυ -τος EJu' ·επε τυ v- . , ,, ξ 'Ο , 1 , , λ' , •λ' 'λλ' .� 'λ Νννι ε. . 'tiριτ-ος •tισκοπευε το που ι -71ίε το που �. α α μο ις τu "', , • ,,�, ,, , δ, :νδ ,, 
Οα ηταιν πολύ 0tοιμισιμένο πουλί -·- δέν �.�ε οuτ� το_ ε r>• �;ε 

' ' 'λλ' ' ' ' ' ' t! .., ",..,.,;..._ • καιι αιυτοςτQ :Πiουλι, α α μονον τ:ο ιμαι't'ι, ιμε το οποιο εu,f\ΛΝ�εv.,,- - __ _ 
έ.πέτυχε. Τούτο ε!ναι η •δύναμη της αληθινής θελήσεως, ή δύναJμη·
να δλέιπω!.ΙJε ώοοικλειστικώς κα:ί μόνον τό άντικεt1.11ενον πού _έ.πυδιώ-
1<,0wε καί τίποτε άλλο. "Αν ό ιμeθυοος ,μεταιχε�ρι1ζάταν την αλη,
θι�,ή:• τοrυ θέληση θα �6λεπε ιι.ιόνον την πρόθοοή ιτου να πάη στ11
δουλειά του �ί' τό πέρασμά 

0

του μπροοτα από το ποτοπωλείο δεν
Οα τού προξενούσε πειραισμό η πάλη,. Με τή δύναμη της άλη,θι';iiς
θελήσεως wοορούμε να κραιτήσ�μιε τη φαντασίια. ισυγ'κεντ.ρωμενη
στbν σκο�ο. καί μόνο:ν σ:τον σκοπό, πού ωωφα,σίσα�με να επιτύχωμε.
'Η είδική λειτουργία τη,ς θελήσεως δεν f.ίναιι να έκιτελη πρά'γlμ:ατα,
η να :Πiαλεύη εναντίον τους, άλλα να συγκραιτη ενα. μόνον σκοοτο στη

'δ ' ' • λ ' ' θ  "λ'-·· συνεu ηιση και να αποκ ειη κα ε αι MTv. 

ΤΟ ΝΟΗ'ΓΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΤΟ ΖΩΤΙ.ΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

"Ετσι, λοιπόν, ή σφήνα όφείλει ·να είισχωρ,ήσ,η, στο νοη,τικο 

οωμα:. Δεν πρέπει να έ.πιτρέψ�με τον σχηματι01μό είκόνω:ν 01τό νοηr

---�-- ----� 
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τικο σώμα, χωρίς τήν εγκρισή μας, χωρίς νά το άποφασίζωμεέ.μ;έις, δ έισωτερικος '&υτός. ΚαJθαρίσατε το νοητικο σώμα,. απαλείφοντας δλες τ.ίς μορφές - σκέιψεις, δλες τlς eίκόν,ες κάθεσυν.ειρ� tδεών ασχετο με τον σκοπό σας. Κατόπιν, κάμε.τε 'και στοσώμα αύτο δ;η έκάματε στά αλλα σώιιrιίΤ'α καταστη' σατε δλα τά, , 
θ 

r-· ' μορια του πει αρχικά στην έσωτερικη συν,εaδηση καιι οχ,ι πλέονύπόδουλα στον γύρω κόσ.μο. Καl έδώ πάλί ή μετα6ολη είναι εϋκολ:α καταΙCpανης σrτ:ον διορατικόν, και δλόκληρο το νοητικο σώμαπροοάλλει φωτεινο από το φώς τού εσωτερικού 'Εαυτού, άκιrινοΜλο, ,εναιρ1μονuσμένο καιl προσαιριμοσ.μένο στην αληθινή .μας συνείδηση. 
'Αλλά καl αυτο άκόμη δεν αρκεί. ιότι μJΙJοροϋμε με ετσι νάέιμσιοιδίσωμε το νοητ,ικό ,μας σώμα νά μας {Ιλάπτη :και νά γίνη έιμπόδιο στον δρόμο μας, αλλά τίποτε πέρα απ' αύτό. Πρέπει νάκαταιστήσαιμε τη δημιουργικη δύναJμη τής σκέψεως δ�μη αγαθαιrοιό, οχι ωcΜ)ς έμποδίζοντάς την νά μας ολάπτη, αλλά χρησιμαιοοιώντας την για δοήθειά μας. Δηλαιδή, όφείλομε α δημιοvργήσωμε και να τονώσωμε μέ το α'ίσθημά μας εκείνες τlς σκέψεις -εικόνες, τών δποίων έπιθuμούμε την πραγματοποίηση στον καθημeρινό μας 6ίο. Στο τέρμα τής εξελίξεώς μας εί ·ι ή τελειότης,

οχ1ι με την ,εγωιστικη πρόθεση να γίνωμέ τέλειοι, αλλά μάλλον
γ,ια νά ελαφρύνωμε τό φορτίο τού ,κόσμου. ' ντl να φανταζώμε
θα τούς έαvτούς μας, δπω� πολλές φορές κάνομε ασυναiσθητα,
&τι εtμε.θα καl &τι κάνομε εκεί α, ;rού πραγ,ματικώς δεν έπιθυ,μοϋ
μ�ε ουτε να είμαστε οϋτε να πράξωμε, πρέπει να φανταζώμε.θα
τον έαυτό μαις σαν τέλειο ανθρωπο, δπως bι:ιθυμουμε να εtμαστε
Κιαι να γίνωμε μια μέρα.

Φαιντασθητε τον έαυτό σας με δλη τη δημιουργικη δύναμη
της σκέψεως, την όποία κατέχετε, σαν θεiκον κατά την αγάπη, θεϊκον
στ11ν θέληση, θεικό ση\ σκέψη, στον λόγο και στη πράξη και
γeμίισατε όλόκληρο το νοητικό σα.ς σώμα μέ αιύτη τη εικόνα, ενι
σχύοντάις την ,μέ συναωθήματα άγάπης ,και χCΙΙρας, ευλα16είας και
εξάρσεως. Αύτη ή είκόνα. θα πρCΙJ)'ματοποιηθη έπίσης, διότι ό ίδιος
ό νόμος ίσχύει γι' αύτή.ν, δπως και για τlς άν,επιθύμητε φαιντα
σίες, πού μα� προξένησαν τόσες στενοχώριιες. Τώρα δμως, πού
χ,ρη:σιμοποιήσα1με αmη τη 1δύνCΙΙμη τής φαιντασίας ,ενσυνείδηrrCΙΙ, δεν
εtμεθα πλέον δούλοι της, καl άντl α μας ,μεταχειρίζεται εκείνη,
τη ιμεταχειρ�άμεθαι εμείς. Ή uδια δύναμη, πού ήταν έχθρά μας,
εγινε τώρα φίλη μας.

Δεν ύπάρχουν δρια στους διάφορους τρόπους, ,μέ τούς όποίοvς
μπορούμε να μεταχειρισθούμε τη· δη;μιοvργικη δύνα1μη τής φαν
ταισίας κατά τρόπο •εποικοδομητικό και οχι χαταιστρε.πτικό. 'Όχι
μόνον στη οιψπεριφορά μας καl στις καιθημfρ·ινές �ας πράξ:ις,
άλλ' σκόuη και στην εργασία μας καt στον τροπο, καιτα τον δποιον� - \ - ' ,, ' � διασκεδάζαμε, μπορουμε να χρησuμοποιοvμε την απεριορ�στη αυ-
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τi} ιδύναιμη, δταν ικαταστήσαιμε τό νοητιΙΚό μας σώμα ύπηρέ,τη μας 
και πεtθαιρχιΚιό οργα.νό μα1ς. 

'Απασύραιτ-ε τώρα. τό κέ\!t"ρο της συν,εbδήσεως κα�ι &τό τό νοη� 
τικό σώμα, Κια:ι κραιτήσαιrέ ro ετσι ωστε, να αποκ.ρίνε>τα1ι στον έσω
τ,ερικό 'Εαυτό, δπ:ως κρατάτε τό φυσικό και τό αστρικό σώ
μα. 'Έχοfλiε τώραι τα τρία σώματα; αιις διατΟΙγές ιμας, στούς τρε.ίς 
�ά01μους των ψευδαισθη,σεων. · Είνα�ι τά τρία όλο.γα πού σέρνουν τό 
αρμα μαις σ:ταυς καιτώτ:εραυς κόσμους, άλλα το ΊΕα.υ:τό είναι δ θείος 
ήνίοχος, που δεν έπ�ρέπει πια στα άλογα να πηγα.Lνουν ·. δπου 
θέλουν εκείνα, αλλα τα δδηγεϊ δπαυ θέλει αυτός. 'Απέσυρε τη
συνεuδησή του άπ:ο τους δωμ;ους των τριών σωμάτων, την ε.στανέ
φερε ·σ�τόν κόσ,μο, στον δποίο άνήΙΚιf-ι, και ώτό �εκεί μπορεί στο 
έξης να μεταιχ,ειρ::ζε.ται αύτα τα σώμαrrα σαν π:ρόθυμ,οιυς ύπηρέ-
ιες του. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦiλΟΣΟΦ.ΙΑΣ 

Α',:Τόμος δρχ. lOQ . 
Β' » » .12.Ρ · 

( Συνεχίζεταlι) 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δρχ.' 90 
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ΑΟΟ IAINOYrflA norn ΗΟΝ ANθrono 

Tou αιδ. Ζανοu Γουγούτα 
'Ορθοδόξου ίερέως είς Detroιι, Μί h. 

'Από τό 'ίδιο λουλούδι, πού ή 
μέλιΙσσα, κά:μνει μ έ λ ι, ή μύγα 
κά.μνει &.κ,α\θαρσίες, και ·ή σφήκα 
κά.μν,ει δηλ'Υ/τήριον. 

Δέν σφάλλει τό λουλούδι, ιiλλά. 
τά. χ'Υ/μικά. συστατιικά., πού συ'tθέ
τουν τόν όργανισμό της μύγας καί 
της σφ-ήχ,ας. 

Μήπως αυτό συμ6αίν,ει και σέ 
πολλούς &.νθρώπινους χαρcχικτ'i'j
ρες; 

Κι' ά.πό τά. κηρύy,ματα της χρι
στιανικής &.γάιπης, 6γάζουν μί,σος, 
φωτιά. έκδίκησης καί κάθε κακό, 
διότι τό εχουν μέσα τους. 

Βέ6α.ια, δ άνθρωπος θεωρείται 
λογι,κόν ον καί ίκαrι◊Υ νά. διδα
χθij νά. κά>μνη τό ΚΑΛΟ, ά.λλά. 
δ χαιραχτήρας του - δ έσωτερι
κός άνθρωπος - συχνά. ξεσπά 
σά.ν καταιγίδα καί κρημνίζει παι
δεία καί ηθική καί έπιοά.λλει τήν 
θέλησή ,ου.
· \ύτό μας λέιει κλαίουσα ή παγ

κόσμιος ί,στορία. καί ή πείρα. της
ζωής.

Γιά. τοϋτο, μαζί μέ τίς ηθικές 
καί μεταφυσικές διδασκαλίες καί 
ψο6έρες, καλόν θά, ήτο νά. yνωρ!
σωμιε καl τίς 6ιολοyιικές συνθέ
σεις. καί τυψλές δριμές, πού συν
θέτουν τόν χαρακτήρα, καί πώς 

θά. μπορέσωμε μέ χη,μικά. μέσα., 
νά. διαπλά.σωμ,ε τήν ί δ ι ο σ υ γ
κ ρ α  σ ί cι. τ ο υ  σ έ  κ α λ ό ν
α. ν θ ρ ω π ο.

Πιό πολύ ά.πό ίδέες •,ιυ6ερνώ
μεθα, ά.πό ψυχ,;6ιολογ:κά. κ''ιητρα, 
κά.ποτε κρυ,μμένα μέσα, σέ ώραίες 
λέξεις καί ύιποrι.ρισtες. Για. ί, λοι
πόν, νά. μήν δοr,ιιψχσωμε καί τήν 
Χη,μεία, ώς μέσον διαπλάσεως τοϋ 
&.τόμου σέ α, ν & ρ ω π ο ; Μή
πως δ άνθρωπος δέν ε!ναι oo.v 
έpγαστήριο, πο11 παρά.'('ει δυνά
μεις Ηξεων καί ά.πωθήσεων, τίς 
δποίες, στήν Ψυχολογία. όvομά
ζομε συμπαθητιχά. καί ά.ντιπαθη
τι κά. αίσeήματα; ' πό τήν και
νούργια πόρτα της έπιστημονι
κης έρμηνεί-:χ.ς τοϋ έαυτοϋ του, . 
θά. τόν ΟΌ'Υ/θήσ,ωμε νά. i λέγχη τόν 
ζωώδη εαυτό του και 6ε6α.ίως μέ 
τήv συγδρομή τη; Έκκλφία; καί 
τη- οίκοyενzία;. Καί νά. μή'Ι ξε
Χ'ιαιμε δτι, ή καιι,;ύργια 7υτή πόρ
τα δέν κλ:ίνΞι -:ή'Ι πόρτα :η; Έχ
κλησiα; καί τοϋ Σχολείου, ά.λλά. 
θέλει νά. τίς 6οηθψη στήν Θεο
λογική σ.ποστολή τους. 'Ιά. γίνη 
τό 6ιολογικό άτομο π ο λ ι τ ι
σ μ έ ν ο ς α ν θ ρ ω π ο ς. 

Αίδ. ΖΑΝΟΣ rorrorTAΣ 
(Ντητρόίτ, ΜίσtΎκαν) 
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Ψάχνοντας yιά_ τόν 

άληθινό άνθρωπο 

Ή ή,λια;χrr·ίδα ό<ειίΜΟU τού φθι
νοπωpιάτικοv 6ειιλιινοv, 11ΤΟ1ρέσψε 
τη, σπαχαστιrκ1ή ιμοu Jματια στηv 
άiπεφαντωσίι1,1η της .δύσης. Και 
δc01μέ\Ός !O"Tf11,1 κα:τακό1<1κ ινη μα
γεία της, ιάiφίέlθηJ'<Ια στο Θλrος 
τών ιλιο.γισ�μών •μc,υ. Αίποι αί λο
γισιμ,οι 'Π'ΟU γ,mινιουνrαιι αίπες 
τις ΙΟϊιγ,μ,ές, εΤ'\ΑCΧΙι οί «παλλοι» 
του άλιλου έαυrού 1μας. Μ' αύ
τοος ,μ,ό, ο, έγrκαΤ'έJλειψα τιην 1tγ
κ,cισ�μ ιότητά ιμΙΟu �ι εγι,\α ό 'Έ
νας ικ,:Ί,1ης τη,ς ιμιέφας. 'Όταν γί,
vφ,αι «υ,Εv1α1ς», ιζείς rμ' όλους 
τ Ο, U ς �ρώπαις γ ι CX τους 
�pώπ,οuς. ιΚ ι όταν Ο"!'αχάζεσαι 
με τ;η φύση, ιεΤναι ΙΟΙCΧν wα ένaλ
λόζ001αι ιμ1εταξu ζωης και bά
τοu. Σ' οίπη τηιν εξcφ1σιη, ό 1τό
νος ικαιι ή χοιρά, rμηδενίζσ�νrται 
άπ' τ,ην εκστασ�ή σου. Και ... 

. yί\λΕσαι συμnτανηκός ! Το άπει,ρο 
τη,ς α•ίωνιστ,ητας σου διαστ&.λιει
ταν Ιλοyι1Ο1μο ικαι γίινεισαι ό Με
yάιλος .κκπαικτ,ητ.ης του έauτου 
OiOV. Νι'<ητ:η.ς του έαιJΤ<>u σου, 
θα 'Π'εΙ -π,αι.ίιτ,ης τω σίψ1π�ος. 
1Και τότc:, τ.ί1 εχει,ς να ζ�ηλέψεις 
άπ' τ,η,ν qρχιτεικrrονιικ,η της σ\,\μ'" 
1ταvrιικ,ης τειλ,ειότηrτ�; 

ΆA(rr' το κατ�ι 1ι<1ΕJίΜης της 
δύσ,ης, πφο1σmάθησα 1\.ΛCΧ δι,εισδίι
σω σrro αδu,ΤΙΟ τη,ς rτrαιραπέ.ρα 
ά�π,εφότφας. Δvσtκ;CJ!λΘί.mηκα στην 
άρχή, οχ ι άΠΌ ι-:άπrοια όπrαγό
ΙΡειJση, όλλα άΠΙΟ τιην αγνοια 
της γνώσιης (IT!OU ιμΙΟίΜ.ειιπε. Ή 

•vπο Άvδρέα Λ. Παπανδρέου

Δικηγόρου - ΠοΑιτειοΑ6γου

y ν ώ σ η της �νωσίας άξίζει 
άσο ,mι ή γνώση τ,η,ς ιyινώσιης 
που εχειζ. Μου σ,uνώδωε τα δή
ιμιατα, σ' ιέ�κιείiνο :μοο το ψαχούλε-
1μα1, δ άπόηχος κόιmοιας ιμοuσι
ικης 'Π'(Χlν:δαιισ{κχ,ς, ,mou 1με τrεpί
,μενε. "Όταί\Ι ψάχνεις για άνώ
τ,φες ,ε1,11,οιες, rμόνος σvνοδός σοu 
πrρέmει νόιναι δ rκαθαιρος 'Jν::ιγι
σ�μός σJ0υ ικαi �ή 1μοuσιικiή. Με το 
Ιλογι'Ο\JJΙό, �ρίζιεσαι ιμε Σέ.α. 
Με τη .μοvσιικ.ή, ταύτίζιεσαι ιμε 
το "Ενα. Γίνε1σαι δ u-mέJροχος μο
ναδικός, ΓΠ9LΙ άνήκ:εις qμιως σττοuς 
όιλιλαυς, Κι όσο 1μlοναδι1κ.οmοιιεί'σαι, 
τόσο 11<αί �mοιλλσιmλ�ασιά1ζε!σαι., τό� 
ICJ\O 1κ.α;J διαμrsλίιζεσαι. Πwιεσαι 
«άρτος ικαι οΊ!νος» του 'Π1λιησία1 
σου, Γ\ΤΟ\J σι,' εχει ά\άyκιη,. 

Ή ιάiπειιρότη;τα � �με ,δέιχτηr 
κε, ητα,νε ιμ·ιό: σrrαγόνα 6\ροχη,ς 
στη φ,uλλωσ,ιό: έινος ιμ•tικιpου ιλοu
ιλοvδι,οu. Το tψήμΙΕtρο, ιμε τη νεό
τιητα άνrrάψο:... Κι όιπο ιμέσα 
mυς, θι-,μ,ίqμtι:ι rπ,ρσσ-ε:.uχης, άνά- ., 
�ε ,ή αίων1ιότητα του t<άλιλοuς. 
Ή qμqpφια του ,κά/λlλιοu,ς κα:1 το 
ικά�λλος της όμιaρψιας Ο"\.\ΙΛCΧΙΠ'<ΧW
τιώvrαι σττ,1 &ιό-τιτyτ,α τ,ης αίωνιό
τ,ητας. 9 Αρσ,γ,ε, κι ή σταγόνα 
τη,ς ιδρaχ,ης έJ�ι φωνή .. Και μ1ια 
τiτοια ψωνη1 ιμοϋλιειιτrε... Ψό,χνσν
ταις, ηθειλα τη σνντιροψιά ιτ,ης, τηw 
σ:λr{;)�νό-τητά της ... 

Σε Ι<Ιεί\\η την eρημιά lμΙΟU, ,; 
άyώ\.Α:α μOiu ·VCX δρω τον &λ,ηθιι,p 

ΣΤΝΕΧΕΑΙ στή σελ. 119 
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•επιφυλλίδα τοu ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

(Πρωία 19 Όκτωβρίοu 1931) 

«Έπομενον γαρ δη ταίς άρμονίαις άν ήμίν είη 
το περι ρυθμους, μη ποιιιιλους αύτους διωκειν μηδε 
παντοδαπας βασεις, άλλα βιου ρυθμους tδείν κοσμιου τε 
καί άνδρειου τι ες είσιν». 

ΠΛλΤΩ , ΠΙ)i.ι�εία, 3CJ9, Ε. 

Ό Νικ. Καροούνης, έξ αφορμής παραστάσεως τού <<Προμηθέως Δε
σμώτοu» είς το ΠαναΘηναικον Στάδιον, ήσχολείτο με το άνακύψαν τότε 
θέμα περι της μοvσικης των χορικών Διετύπωνε την αποψιν, δτι καμμία 
άνάγκη δεν είναι vά έπιμένη καvεις ιίς έξακρι6ωσιv τού τρ&ποu, μέ τον 
δποίοv ή μουσική σuvεπλήρωvε το άρχαίοv δράμα, πράγμα που θα εΤχε 
μοuσειακήν και μόνον άξιαv k:αι περαιτέρω εyραψε · 

Ή «μουσειακή>> ροπή - δηλα1δή το να άσχολοϋνται οί α θρω
ποι πάρα πολύ ,μέ την έξακρί6ωσι καθε λεπτομερεία; ε ο- δποιου
δήποτε παρελθοντος - ε1νε χαραr,<.τηριστικον μια- ελαττωμένης 
ζωτικότητος των γενεών πού τή αίσθά ονται. Ή Ζω11 καταιστρέφει 
χωρίς κα1μμίαν λί•-,:η το παρελθον καί όργα πά τοτε προς τα έμ-
πρός. 

Οί άρχαίοι 'Έλληνες ε.καμναν τό 'ίδιον. Έσέοο, ο τή παρά
δοσιν μό,ον ώc; πρό; την τεχνικήν. 'Η δημιουργικότης ητο έντελώς 
έλευ�;Q- καί άπεριόριστος καί δι' αυτό ή παραγωγή των έπροχω
ρούσε με. ,μίαν πρόοδον άληθινα έκπληκτικήν. "Οτα "Ιατά την εtσ
δολήν των οί. Πfρσαι κατέστρεψαν -rά παλαιότερα ίερα των 'Αθη
νών, δεν έπέραισεν άπο τον νοϋν κανενός άπό έκείνου- που εκτισαιν 
τα νέα να διαrrηρήση τίcrτ:οτε άπό τα άρχαιοτερα. Τό 'Εκατόμπεδον 
έτάφη, χωρίς καμμίαν ρωμαντικ1\ν νοσταλγίαν, κάτω άπο τά. θεμέ
λια τού νέου Παρθενώνα;. Et- τη Έλ υσίνα, δταν εκτι' αν νέα οί
κ�δομήματα μeσα είς το ίερον περtοολον, ποτέ δεν έφί,λατταν κα
νένα κομμάτι άπο τά παλαιότερα1

, άπο άντίληψιν <ψουσειακήν». Αυτή 
1Ί άντίληψις εί ε έντελώ- εωτέρα. Κατ' έκείνη την έ:τοχήν των 
ύγιcί>ν άνθρώ;των ητο έντελώς αγ ωστος. Ή δημιουργικοτης των 
έξεχειίλιζεν είς τό πνεύμα των καί είς την ψυχή των· κ α ί ή δη
μ ι ο υ ρ γ ί α δ έ ν σ τ ρ έ _φ ε τ α ι π ο, τ έ , π ,ρ ο ς ,τ ά �
π ί σ ω δ ι' ε μ π ν ε υ σ ι γ είνε συνεργασια με την Ζωην, της 
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όποίας τό αί,J)νιον ρεύμα δΕν άντωτρέφεται ποτέ. � Ακόμη� Μ.ί δ δρος
«Μουσε,ίον» δεν έσήμαινεν, εις την γ'λ.iiJσσαν των άρχαίων, δ,,τι ση ..
μαίνει εις την σημερινήν. Έσήμα,ινε τέμενQ.ς :ιών Μουσών, των άθα
νάτων εννέα αδελφών του 'Απόλλωνος έσήμαινε γι�μν<ΧΙστήριον, εσή
μαινε τόπον ,σπουδης ποτέ, δμως, κοιμητήριοιν πα!λαιών εργων, η
συλλογή.ν περιέργων καl σπανίων άντικειμένων . 

• 

• • 

'Αλλά δεν πρέπει, λοιπόν, να φυλάττωμεν σήμερον τά θαύ
ματ-α αυτά ΠΟΙ\J μας 1έκληροδότησεν ή άρχαιί)tης ή ':Ελληνική,; Πρέ
πει, λοιπόν, να κατετδαφ ίισωμεν τον Παρθενώνα καl να τΚτίισωμ,εν 
νεώτερα οικοδομήματα, έιπάνω είς τον ',Ιερόν Βράχον; Πρmει να 
κλείσωμεν τα μουσεία μας καl να συντρίψαιμεν η ν' άφίισωμεν είς 
ί1'jν τύχην των τα ύπέροχα γλυπτά πού άπέ.μειναν ώσάν μία κληρο
νομία χαράς είς την σημ,ερινην ανθρωπότ

ητα; Πρέπει ,·α λησμονή
σωμεν το άρχαίον παρελθόν, ιμε δλην του τη.ν πλουσίαν πνευμάτ.ι
κήν καl καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν, κα�l να καρφώσαιμεν τα μάτια 
προς ενα μέλλον που δεν το 6λέπφεν rχαν; 

"Ο f!.'f!. Δ, ' "' ' 'θ'λ θ' - L ·δ' ' χι, uε.ίυαια. ιοτι, και αν το η 'ε αμεν, α ιμας φΟ α υνα-
τ·ον. Θα ητο πάρα πολυ δυναιτον είς την �μεγάλην καl γενναίαν έκεί
νψ, γενεάν των ανθρώπων που εζησαν προ �μ�συ χιλιά3δων ετών 
είς τον τόπον αιυτόν, αν ήμπορούσαμεν να -οους αναστήσωμ,εν. Αύτοl 
δεν θά εlχαν άνάγκην ,καμ,f.Ι!ίαν να διατηροm· και να συντηρούν και 
ν' αναστηλι.ί:ινουν τα λείψανα τού ίΠαρθενώνος έπάνω εις την 'Α
κρόπολιν· δεν θα τοι•ς εννοιαζε δια τας · Καρυάιtιδα;ς καl δια την 
λ λ ' - •.Ώ'Ι ' Δ' θ' ,. " ., ξ " ' 'εη αοσιαν του !Drι.γινου. εν · α -ειχαν οv:τ,ε ορε ιν, ουτ,ε καιρον ν 
άναθυμηθοϋν πώς ·ακρ.ιαΪ>ς ό Αtσχύλος ιε,δίδαισκε τά εργα του είς 
τάς κόγχας, των όποίων τά έρείπια δεν θα τους tσυγκινοϋσαν κα� 
θόλου. Διότι αυτοl θα ησθάνοντο δτι :μπορούν να δημιουργήσουν 
νέα καλλιτεχνήματα, με νέον τρόπον, πάντοτε ,με 1μεγαιλυτέ:ραν δύ
ναμιν, πάντοτε με μίαν νέαν εκφρασιν της α:ίωινίαις, της άφθ·όρου Ζωής. 
Δι' αύτους το ε ρ γ ο ν δεν θα ητο παρα μία άπακρυστάλλωσις 
είς φθαρτά ύλικά της ί δ έ α. ς, που κείτα•ι έκτος τ§π:ου,-ιχ,σ.l ·χρό
νου, π;ου πηγάιζει άπο πνεύμα που ζη αι.§.έl.σ.�μεm'Ο'\'Ι"'iμέσα είς μίαιν α:ίω� 
νιότη.τα, που ,είνε ίκανή ν�_,tκφρα1σθϊ

1
· rκα� ν' άποκρυσταλλωθii πάν

τοτε με νέαν μορφ.ήν,-είξ κάθε _.στιγ,μr.ν τοϋ συμJοατιικου χρόνου, είς 
τον �ό.σμον τον ύ?-ι.�9.Υf' δια' να τον συνδέ.ση μέ τον α1ιώνιον πνε�μα'
τ'ϊκον κόσ�μον. -

'Ημείς δεν ,μπορούμε να κάμωμεν το �διο; Γενεα που κυττάζει 
νοσταλγικά προς το' παρελθόν, δεν ε!ναι ή Ύf-νεά που θά μπορούσε 
Υα α.ίσθανθf1 την ήδο:νην καl την· άφρον·τισίαν καιl την παιντακρατο
ρ ίκ11ν •ελευθερία"' της μεγαλης -δημ,ιουργίας. �Αλλ' ων πρfπει νά 
διατη,ρήσ�μεν ακόμη - ελι.>ς την μεfαλην ·στιγ,μη.ν ποιυ ,θά ·ήσθανό
μεθα ··6αθεια την άνάγ:κην 'νά · διήμι.ουργήσωμεν- κα:t · ήμείς μεγάλα 
?<'αl &θάνατο. -·. την άρχαίαν- αύτην· κ.f.ηρο:νο,μίαν &τως: διεσώθη εως
τώρα .&Jτο την ,φθ:ο'ράν, ,τοϋ . παινδαιμιiτΟ@Ο9, .αυτο ιδεν σημαίνει, δτι 
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πρέπει καί να �ας άπασχολfl δουλικώς κaί άπορροφητικώς ή έξα
κρ�6ωσις κάθε τ·εχ νικης λεπτομερείας της καλλιτεχνικής έκφράσεω:;
nj')v άρχαίων Έλλή ων. 'Οσονδήποτε καί α ητο ώραίος ό πολιτι
σ.μός των, θα ητο αρvησις των όμων της Ζωης αν έδοκιμάζα,μεν
να τον ξα αζήσωμεν, uv έπιχειρούσαμεν να ξα αιγυρίσωμεν εις
τάς άντιλήψει; των, εις τούς τρόπους τη; εκφράσεώς των. Θά ητο
αυτό ά ν Ο ε λ λ η ι κ ώ τ α τ ο ν καί θα rιτο άκόμη μία. ,επαί
σχυντος παραLτησις άπό τή άνθρωπί·νην δυνα,μικότητα rijς δημι
ουργικής συνεργασίας μέ την Ζωήν. 

'Από ,κάθε έκδήλωσιν τού άρχαίου 'Ελληνι; οίί πολιτισμού, άπό 
κάθε μαρμάρινον ίόεογράφημα πού εlνε αί δωρικαt στηλαι των 
Προπυλαίων καί τοϋ Παρθενώνος, άπό την π ευματικήν εκφρασιν 
των άρχαίων ποιητών και συγγραφέω - οπως, αλλωστε, άπό κά
θε προιόν άνθρωπίνης πείρας ,μέσα είς τή άέναον άνέλιξιν της 
Ζωης - εΙνε δυνατό νά άντλήσωμεν ίδικά μας συμπεράσματα, νά 
δδηγηθωμεν, οχι 1δια να μ�μηθώμεν μίαν έποχήν πού έπέρασε δια 
παντός, άλλα δια ν' άνακαλύψωμεν είς τή έκδήλωσί της δλα ε
κείνα. τα άθάνατα στοιχεία της δημιουργίας πού θα μπορούσαν 
να .μας χρησιμεύσουν δια την ί.δικήν μας την πλέον ελευθέραν έκ
δήλωσιν. Καί έαν παρατηρούσQΙμεν κατα τόν τρόπον αυτόν δ,τι πα
ρήγαγεν ή καλή έποχη της άρχαίας 'Ελλάδος, έαν κατωρf!ώναμεν 
νά μπούμε πραγματικώς είς το πνεύμα της, Ο' άνακαλύπταμεν δτι 
τό κυριώτερον χαρακτηριστικό της δημιουργικότητος εκείνης fιτο 
ή ελευθερία. 

• 

•• 

ΟΙ. 'Έλληνες δεν εισκοτίσθησαν δι' δ,τι προυπηρξεν άπο αυτούς. 
Έδημιούργησαν σχεδον τά πάντα έξ άρχης. ' δέ01μεuτοι άπό ξέ
νην διδασ:καλίαν, άδο-ύλωτοι άπο ύποδεί"fματα, έπλασαν μόνοι των 
τούς ρυθμούς των, τάς τέχνας των. Εtσοουσαν έλεύθερα εις τα μυ
στικά των νόμων της άρμονίας, διότι ήσαν συντο ισμέ οι μέ τόν 
μεγάλον ρυθ.μον της ωης. Ή φα τα.σία των δεν ητο <<φανταισίω
οι9>. �Ητο καθαρά έ όρασις. <<"·Ε6λεπα >>, c ούσα εσωτερικώς τάς 
ίδέα:; πού εξέφραζα με τρόπου:; παντοίους καί μεταξv αυτών καί 
τών ματιών της ψυχής των δεν eμεσολαJυούσαν τα χρωματισ�μένα 
η π(llραιμορφωτικά γυα.λια των προκαταλήψεων, τών δογ,ματισμών. 
·Ήσαν άπολύτως έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι είς την δημιουργίαν των. Πώς
να τό πfι κανείς άπλούστερα;

Ί\λλ' ή έλευβερία εtνε δικαίωμα καί δυνCΙΙμικότης κάθε άν
θρώπου - κάθε άτόμου, δπω:; κα,ί κάθε ά θρωπίνου συνόλου. 'Όχι 
11 στεν,'-J πολιτικ11 έλευθερία, οχι ή τόσον περιωριαμέ.νη κuί άσήμαν
τος άστικ11 ελευθερία. Ή έλευθερία ή πνευματική. Ή ελλειψις κά
θε ζυγού προλήψεως, έτοGμων καί α.δαισανίστων δοξασιών, καλου
πιών, ,μψητικότητος. Ή ελευθερία πού εΙνε ή έ.πίγνωσις της άν
θρωπίνης θειότητος. Ή ελευθερία πού δεν εί ε α αρχικότης διόη 
εχει καί αυη1 εναν χαλινόν. ά τόν όνομάσωμεν Λόγον; Θα ητο 



1 ιΒ 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

άπλούστερον καί προημότερον να τον καλέσωμ,εν Ρυθμόν. Διότι τί 
αλλο μπορεί νά είνε δ Λόγος, παρα δ ένσυνεύδητος ρυθμός της με
γάλης Ζωής, ό ,μεγάλος έναρμόνιος παιλμός της α:ιωνιότητός -ι:ης; 

Αυτόν τον εσωτερικόν Ρυθμόν ,είχαν συλλά16ει οί αρχαίοι c,Ελ
ληνες καί 1δι' αυτό έδημιούργησαν δπως έδημιούργησαν - έλιεύθε
ρα, ώρα ία, αιώνια,. 'Από την ένατένισιν των δημuουργημάτων των, 
θα μ.,-τορούσαμε να συγκομίισωμεν αύ-τό τό συμπέρασμα τό καθο
δηγητικόν. Καί ό Ρυθμός της Ζwη,ς t:ίνε δυναιτόν να γίντ� αν.τιλη.
πτός από κάθε ανθρωπον, κά.θε εποχής� αρκεί νά ξειδ0'\Jλώσ11 τ? αύ
τια της ψuχης του. Εlνε αύτός π;ου διω�;λάττει τους γενναίους πο
λιτισ:μούς. Έ.1ν.ε αυτός που σημειώνει, δταν .τον αι�σΗανΗουν οί αν� 
θρωποι, τας ώραίας bτοχας της στα.διοδρο,μίας της αVΙθρωστότψος. 

Μας χρ,ειάζεται ,σήμερον ΠJε·ρL<rσότερον &ατό ,κάθε αλλην φοράν. 
'ΊΕνας πολLτισμός έγήρασε καί ξεψυχq. διότι δεν εχει πλέον να 
προσφέρη τίποτ,ε. το χρήσυμον :και τό αξιόλογον είς το αν.Ορώπινον _ 
πνεύμα, διότι έξέφυγε από τούς νόμους τούς φυσικούς, διότι έθεο
ποίησε την ϋλην καl ωιε.πειράιθη να ύποούδά.ση το πνεύμα εις θε
ράΠίοντά της. Τα σημεία της καταρρεύσεώς του τα 6λέπομεν δλοι 
τριγύρω μας κάθε στιγμήν, καίτοι μοcι επιπολα.ίαι Π(Jjρατήρησις 
θα τά. ι:χαρακτή,ριζεν ώς σφπτώμα,τ.α καταρρεύσεως μόνον ένός 
πολLτικοοικονομικοϋ κα;θεστώτος. Είνε πολλοί που ανησυχούν και
π;ου διερωιτώντα:ι: πώς είνε δυνατον ή κατάρρευσLς τού πολιιτικ� 
οικονομικού καθεστώτος νά. ,μη συνεπιφέρη ,μίαν παλ�\\δρόμησιν τοϋ 
πολιτLσμοϋ;ι Πως είνε δυνατόν νά. διασωθτι ό πολιτ�σ.μος απο την 
έπuκεuμένην καιταιστ ροφή:ν; 

'Αλλά. ιδιαιτί αυτά. τά. λόγια της δεLλίας; Διαιτί cwτή ή σ:τενό
καρδη όλιyοψυχία; Πρό%ει-αιι να παιλινδ.ρο,μήση, η να καταστρα
φiϊ αύ-τός δ άνάξιος σημερινός πολιτισμός; "'Ας έξαφανισθη. Τί εχει 
νά χάση απ(,) τούτο ή Άνθcρωστότη.ς; 'Απεναντίας, ή απελευθέρω-

]σίς της άπό τον κλοιόν του Θά. της δώση, την Μναιμιν νά δη.-
μ0v?υρyλήση ε�αΝ 1!� �λλο αξ

δι<f>
τ,εqξ

ον' �ζ
τεινότε;δ

ρ�ν' �ν,θ ρ<?,ΠLV(�ι
ερ�ν. 

· 1 
ι πο Lησ.μοι, UιΙΙ,1,ωστε, εν ιε αφανι ονται ια μιας, ουτ,ε οι ,•εοι 

ειμ,φανίζονται ξαφνικά. Κά,θε. V!έος πολιτuσ.μός &.ρχύζει νά διαμορ
φώνεται 6αθ·μη:δόν, ανε.πα(σθηrrα κατ' αρχ.άς, καιταφανέιστερον δλο
ένα, τον καιιρόν πού πληθύνοιmαι τά σ, μπτώμα,ταi του θανάτου ένϊις 
προηγουμένου. Παίρνει άστο τον θνήσκοντα π,ολιτuσμόν δ,τι εί,,ε 
χρήσιμ()ν καl καταστρέφει δ,τι τοϋ εtνε bτιζήμιον. Αί γνώσεις, 
τό προ,ϊόν της ,επιστημονικής ,εργασίας .της χθές, αυτά. θά μεί
νουν· και θά. μείνουν ακόμη και &ιρκεταl lφαρμογαί των εις τον
6ίον των κοινωνιών. 'Εκείνο που θ' αλλάξη - που 31ίρέπει ν' &,λ
λάξη - εtνε δ τρόπος της χρη,σuμοποιή,σεως της κυριαρχίας πού &.
πέκτη,σtν ό αν:Ο.ρωπος διά μέσου των αιώνων bτάνω εις τας 5� 
νάiμεις της Φύσεως. "Εως τώρα:, σύμφωνα μέ τό πνεϋ,μα τού "έκπνέ
οντος πολιτ-ισμοv τοϋ ύλόφρονος, έχρηισ�μωιοιοιίiσεν αύτας τάς ·δυ
νάιμ�:.ι; ανευλαβώς, δια την ,συγκέντρωσιν αγαθών, δια τη.ν tξα-
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οφάλισιν ίιλικης ύημερία; μ' ον εtς τοv:; όλίγους, τοvς έκμεταλ
λευτάς τών άνθρωπί ων μαιζών. Είc ενα ,·έ.ον, ·έλεύθερον και φω
τεινόν πολιτι.σμό , δ ανθρωπος θά ητο οχι κ ύ ρ ι ο ς ιών φυσικών 
δυνάιμεων, αλλά συνεργάτης τής Φύσεως, ευλαβης είς τοvς νόμους 
της, πού δέ εl ε τίποτε αλλο, πα,ρα μία ί:,cδήλωσις .ιαί αrύτή τοϋ 
αίωνίου, τοϋ πα τοκρατορικο ~ Ρυθ:μοϋ τη; Ζωής. 

Εtς τον π ευματικό της ' νθρω.πότψος δρίζοvrα χαράζει 
πλέον μία νέα ά ατολή. Εις τό μεγάλο, τό ύψηλόν δράμα της με
ταJδολης πρόσωπα δρώντα! Οά ειμεθα δλοι ήμείς. Χωρίς κανέ α φό
βον, μέ την δαθιrrάτην συναίισθησι δτι ή ά Uρωπάτης δεν κατα
στρέφεται ποτέ, δτι αύη1 δημιουργεί έους πολιτισμούς, που να 
προσαρ.μο ωνται κάθε φοράν προς τάς έας έσωτερικας άνάγκας 
της, ας προχωρήσωμεν είς τον γενναίον χορον τριγύρω από τή 
θuμέλην, άκολουθούντε- τον Ρυ01μο της Ζωη ,wύ θα επρεrοε νά 
είνε ό εσωτερικός ρυθ,μός κάΟε ανθρώπου . 

ψ Ο Τ Σ ΓΙ ΤΟ 

ΣΥΝΕ ΕΙΑ άπό την σελ 114 
αΙΛθpωΠiΟ, ιητcdν ,ή �μόνη ,μου 'Πα
ρη-y,αpιά uOτqv ζητδ:ς, ζεΊς uΟ
ταν ψά;χνε1ς, άvακο1λύπτ-ειις . Ζw
μιε &ραγε ιτηpαγ1μα-τ ιικά, δταν πr� 
ναμrε 1μιετα!ξu έSρwνας και άνακά
λυψης. 

Ή ερε,ιλνα ζωνταJνεύει, ή άνα
,κάλυψη καταξιώνει, .. 

Όδοιιπόρησα 'ΠΙΟ u Ίκ,εΪvΙΟ το 
ψθ�νQ�ριόπ11κο δειιλ-11νό. ΕΤδα τό
σους .α�ίώνες ,γα rrnεjp\,Ol,\ν ιμε τα 
ΥΕ!'f'ονόΤα τους άπο ,μ,τφαπά .μου 
σε \μ•Ια πqρeλαση ζωης ... Κι ή
ταν &w:,. αύrά, 1μια σ-ΤtΥ)μ,η για 
ιμοο ... 'Όταν σ-τοχάζεσαι, ψvλα
κίζεις την α�ίωνιότητ.α στο κειλλi 
τ,ης σττιry:μής. Με -τiτ ΙΘς στιγ,μες 
αν ζεΊς, CJΙ\ΙΟJΚαλύπrrεις -τον <'.ολιη9ι-

. Κ ΡΒΟΎ' ΗΣ 

ΛΗΘΙ Ο ΘΡΩΠΟ 

νο αvθρωπο , " 1 σως να ,μrην τον 
σνναντή01Θι,ς Π·Οϊέ... Θα τον ε
χε1ς άνακαλί,ψε, στον EJallJTό σοv 
σί,γοuρα τότε. . ΕΤναι ίπrέ�ροχο 
να άiναι,αλuπτεσαι μόνος . .  

Δεν εΤχε δίισ>ει ό ηλιος ·κ,είνο 
το ψθινοπωριά.πι,κο δειiλι� κι δ 
στοχ<ΧΙΟlμός μοv ,τηρε το qρό,μο 
της έ'Π't,στροψης .. Στο γuρισ,μό 
,μοv ιμε 'Πεpί,μεινα;ν 'ΠΌ/Ιiλοί. . Αύ
τοi rπou πιλέον τους άνηκα... Ά
νόjμιrοά τως ξεχώριοα την άeά

νwιη ιπι..λυαγαιτημ·�η μου. Τα
μαλλιά -της σττόλιζε εvα �μυιφο 
λα.Jλούδι .πουχε στο ψύλλωιμά 
του ,μια σταγόνα δροχης Τη λέ
yαπ ψω,rη της αίωνιό1ητας ... 

WΗται,ε ή ,μόνη π' άγόmησα 
'Π'αλύ. Τόσο ιτrολύ ! 
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RΥΡΙΝΟ� κοaΜΟ� �ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3.3 - ΑΘΗΝΑ, � Τηλ. 3602883. Στο βιβλιοπωλείο μας θα βρfjτε ο,τι κυκλο- � φορεϊ στα Έλληνικα γύρω άnό: . � Έσωτερικη φιλοσοφία 

1 Γ1όγκα1 - '1 νδΙΙΚη φιλοσοφία Θρησκείες - · Ιερα κείιμενα Παραδοσια.κα κεί,μενα - Μελέτες Μεταφυσ11Κη φιλοσοφία'Αρχαια Μυστήρια Ί δέες για την Νέα 'Εποχη Μερwα άιπο τα β16λία που διαθέτουιμε: 
Γνώση (Έσωτερικος Χριστιανισμος) - Μπόρις Μοuράδιεφ 
Γνώση, 8' τόμος 

� 5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία 

1 

Θιδετανικη δίδλος των νεκρών 
Οί Διδάσκαλοι του Γκοuρτζίεφ - Ραφαηλ ΛεφΟρ 
'Αναζητώντας τον κόσμο του θαuμαστου - Πητερ Οίισπένσκu 
5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία :. :. 

1Φύλλα άπο τον Κ ηπο του Μορύα Α' - Μορύα 
Ταο τε ΤσJ.νγκ - Λάο Τσε 1 Αίιτοδιογpαφία έ.νος Γιόγκι - Π. Γιογ;κανάντα :::: 
Είσαγωγη και άνάλuση στην έπιστήμη, της Γιόγκα - •ερνεστ � 
rouvτ 

Το τρίτο μάτι - Λόμπσανγκ Ράμπα 
Το άνοιγ,μα του τρίτοu ματιου - 8. Σ. ·Αλuτερ 
Ό Γλάρος Ί ωνάθαν - Ρ. Μπαχ 
Ό Προφήτης - Καλιλ Γκιμπραν 
Αlγuπτιακη δίδλος των vεκρών - Έρμης Τρισμέγιστος 
ΜuστικοθεοσΟφικοi διάλογοι Έρμου του Τρισμεγίστοu 
Άρχε,ς 'Αστρολογίας - Κ. Κάρτερ 
Κοιλας των ρόδων - Πωλ Ντίναχ, 2 τόμοι 
'Εγκυκλοπαίδεια Άποκρuφισμου - Π. Γράδιγγερ, 6 τόμοι 
Χάρτης 'Αστρολογίας •εyχρωμος - Διαστάσεις 60 Χ 90 έκ .. 
Ψυχολογία της σuμδολικη<, των ΓραΦων - Μωρiξ Νίκολ 
Περιπέτειες ένος προσκuνητη - • Αγνωστοu 

Φιλοκαλία -' Ιερών Νηπτικών, 5 τόμοι 
Μύηση άνθρώπινη και Ήλιακη - Α. Μπέ λη 
01 • Αθλοι του Ήρακλη, Α. Μπέiλη 
Μύησις - Ρ. Στάiνερ 
Σχόλια στα Χρuσα •επη του Πυθαγόρα - ' Ι εροκλης 
Τα θεολογούμενα της άριθμη.τικης - Ίάμδλι,χοις 
'Επισκοπήσεις έπi της Μυήσεως - Ρενε Γκενον 
Μπαyκα6ατ Γκιτα 

� 

ι:.=�---v,.4"-v�,.v.-.�� 



Προς τό Περιοοικό «ΙΛΙΣΟ�» 
Δραγατ,σανίοu 6 
'Αθήνας 122 

Κύριοι, 

Παρακαλω, ά.ποστείλατέ μου με δέμα «έπί ά.ντικ.ατα6ολf!», 
τά. κάτωθι σημειούμενα 6ι6λία, έλεύθερα ταχυδρομικων τελων, είς 

την κάτωθι δ εύθuνσίν μου: 
Μετά τιμης 

(ύπογραψη) 

Όνοματ-επώνυμον 

Διεύθυνσις . 

Β ι 6 λ ία Δρχ. 
Besoot-Leadbeater Ή Άψχπός του ' ποκρuψισμου 150 
Irv. Oooper Ή ετενσά.ρκωσις 80 
Α. Be ant 'Η άπόκρυφη ζωή του άνθρώπο 80 
Vi ekι1.nanda 
Βενετου - Ίλαρίωνος 
Krishn.am urtί 

Κάρμα - Γιό κα � Ο 
Φως στην ' τραπό 40 
Στά. πόδ α, του Διδασκά.λr,u 40 

C. l.Jeadbeater Σ' έκείνοuς πού πεvθου'ι 20 
Κ. Μελισ<rαpΟ'Πούλοu Ό Ί ησους 80 

)) 

» 

Έκλοyαί α.πό τόν Κρ:σναμσυρτι 90 
ίΗΤΙΣ (τό 6ι6λίον της σοψίας)δεμ. 150 

' ποκρuψισμός-Μuστικισμός αδ. 40 δεμ. 80 
» Είσαγωγη στη θεοσοψ'α α.δ. 100 δεμ. 150
» Τά 6ήματα της Φ λοσοψίας Α' 100 
» Τά. 6ήματα της Φιλοσοφίας Β' 120 
,. Με λ ε τήμ ατ α αδ. 90 δεμ. 140 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογη έτω'ι 19 6-57-5 δ:ά. τού; συ δρομητά:ς 160 
ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλοyη έτων 1959-60-61 διά. τούς σuvδρομητά.ς 160 
Σuνδρομη ΙΛΙΣΟΥ 197 έξ) κου $ 6-άεροπ. $ 10 έσ) κου 150 

ΣύνοΑον Δρχ __ _ 
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Για άναγνώστες καl άναγνώστpιες 
με άνώτεpη μόρφωση 

cc Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ )) 

Τοϋ Π ά ο u λ Ά μ α v τ έ ο u ς Ν τ ή ν αχ 

Κε{μενα μελλοντολογικijι; 

κοινωνιολογία,; καί αlσι6δοςης 
προοπτικrjς στ '1 μεταφvσικ ,) 

(Σέ: δ ό χρuσόδετοuς τόμυuς - σελίδες 7 40 - σέ: λογοτεχνική μετά
φραση άπό τα γερμα,ιικα άπό τ ν ΚαΟηγητή χ Γ Ηα:παχατζη) 

ιΕΙναι ή συνεχιζόμενη, άπο τον 210 αίώνσ και πέρα, 
1μ,ελλονηκ11 έξελικτικη πορεία τού δυτι:κοευρω;ταϊκοϋ πολι
τ�ισμοϋ. 

ια.Μιστε μέ προσοχη και. ,μέ τη σειρα (οχι άποσπα· 
') ' ο J , 

' 
, 

' 
') 

'ζ σματικα τα αυμασια αuτα κεtμε α που ωτεικο ι ουν -
,μέ έκπληκτικ11 δύναμη ε οράσεως - την ατμόσφαιρα π ευ
ματικiΊς καί. κοινωνικής ζωης, μέσα στην δποω. Οά ζοϋν οί 
άπόγονοι των σημερινών ευρωrοαί.ων. 

Πανευρώπη ( καί οικουμένη.) ιδιότυπα σοσιαλιστική, κάτι 
αγνωστο στα σημερινά χρόνια. 

Κ ε ν  τ ρ ι κ 11 π ώ λ η σ η : <illύρινος Κό01μο9>, δδ. 
'Ιπποκράτους 3 3. 

ρχ. 500 για τούς δύο μαζί χρυσόδετους τόμους. 

Έπίσης στό ίδιο βιβλιοπωλείο («Πύρινος Κόσμος»)
θα βpητε χρuσοδεpματόδετο 

το τόσο έvδιαφέρον πρω ότuπο βιβλίο 

ccΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)) 

Τοϋ Καθηγητού κ. Γ. Πα π αχ α τ ζ η
Σελ[�cς 600 

Τα χρυσοδερματόδετα άντίτυπα μόνον δρχ. 350, στον 
«Πύρινο Κόσμο», ( δδ. 'Ιπποκράτους 33). 

123 
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ε=F\ΛΕΙΦΘΗ 

Η· KRTRPR _ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ; 
' ,  

' ·  ., 

'Ότα.ν- �λλογίζε-tαι κσ;γείς δτι, 
· ϋστερ' &.πο δυο αίrμσ,τη,ρούς άtrχ.γ·
. κ6σ �'-!_.�, 15ο�έμομς και_ ενώ ά,κό•
μη .κ,qχ,�νίξqι.,_ν w. ερείπια ιiιπο 
1,;ολεμικές ρήξω; σέ τόσα γεωγρα

.: ψι:κά.� qημεϊα. rroϋ -rολανήτη μας, 
; &.κ.μιiζο�_ν. �καί cχναπ.-vύσσο,νταιι σέ 
, Ιpλ,ες _τίς πολι.τισμέ.νιες χώρες τοϋ 
κόσμου. q,ί 6ισμη,χανίες πού κατα.-

:- σκευάζουν- τά. ψ0ιμακτικά. σήμε· 
ρα, δπλα τοϋ, ολέθρου κσλ δτι έ.κεί
νοι πού ·ρ'ύθμίζουν τις τύχες της 
οικου,μέ.νης δεν &.ποΙΚ.λείουν,, cχπ•ε
να.ν-τίας λογαιρι�ζου,ν. σο6οορά. το 
tν1δεχ6μενο ,μιας γέα.ς σύρρ�ξης 
--τον πιάνε-ι &.πελιπισί'α.. Ε!ναι 
δυ,να.τον· αύτο το εξυπνο ζωο, δ 
«α.ν,θρωπορ>, πού α.ύτοιπρσ6άλλε
τα� ώς «κορωνίδα της Δημιουρ
γίας», νά. 6ρίσχιειται άικόμη στο t
πίπε.δο τέ.τοιας &.γ,ρι6τηιtας, καί 
προ πιiιντων μωρίαις, ώστε νά. μή 
μπιορεί νά. φαvτα.σθεί και νά. θε-

. σπίσε,ι γιά. τή λύση των· δια.φο
ρών του, άλλον τ,ρόπο παιρά. τή 
σφαγή; 

* 

, -

Ή τ:ρα,γωδί·α της σηίμιφι ν-fjς 
α.νιθρω.πότητας, ε'ίνα.ι δτι δ"ια•θέτ-ει · 
1Ηόγιστα, τά. προϊόντα τοϋ !·δρώ
τα τηζ σέ πολψιικούς _ έξΟ'Πλι-

Ύπο Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

σμούς καί προοφέ-ρει τούς δημό
σιους πόρους της (πού πολλές 
φορές για νά. συγκεντρωθοϋν1 &.πο
σ-σραγγί,ζετ:αι ψο:ρολογιικά. δ tρ
γαζό.μενος λαος) στή λ�ρική 
κ•ερδοσy.οπία των «6ιομηχανιων 
τοϋ πο,λέμου». Αύτές καιτσ.ι6ροχθί
ζουν τούς προϋπολογισμούς των 
Κρα.των. Κα.t αγ, rcά. ληστ.ευ6μιε
ν-α. κ.ράτη είν,α,ι χωρ,ες - μεγαθή
ρια πού 6ια-θέrrουν φυσι-κούς θη
σαυρούς και φλέγονται &.πο τή 
φιλοδοξία νά. κάνουν- μιά. Welt
politi.k «υσχύος», �α.λως πάισχου�ν·. 
Τί φτα.ίνιε. δ:μως οί μιιχ,ροι καί 
φτωχοί λαοί ιπ-ού !χουν -vόσες &.
νά.yκες νά. ά.νοιμετωπίσοU•V' (ά.vά.γ
χιες πα.ιιδεία:ς, ύγεία,ς, προνοίας) 
κα.ί πού &.γωνiζονταιι νά. 6ειλτιώ
σουν το ποιο;ν της ζωη; τους_:_ 
τί φταίνε πού ύποχρ·εώνΌ,ντα.ι, 
ά.ντί νά. άιποοcτιοϋν σχοιλείσ., νοσο
κομεία, 6ι6λιο1}ηκες, θέατρα, νσ. 
ξο-δεύουν τά λι-γοστά. χρήματά 
τιους γιά. σιδε-ρικα ιπού τόσο γρή
γορα. &χρη.σ,τεύο,ν:τα,ι ; 

Έr,<,ιεΙνο ποον�τως .πού οι πε.ρι.σ
σόι�εροι ιiιπο μα,ς δέν εχου,με &,ψη
λ ηφθεί ΚfΧί έκτιιμήσει &.νά.λογα 
-rορος τίς δι·οοστάσειζ του εtνα.ι δτι 
�ίς μ,εγάλες 6ιομηχα,ν{,ες κατα-
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σκευ1jς δπλων κυ.ι πολεμικών ό
χη;μά.των, πού λει1:1ουργοϋν σέ χω
ρες; ΟtΚ,Ο'ΙΟμικα. !.σχυρές, εχουν ε-
1ΌενδυΒεί τε,ρά,στια. κεφάλα α, άπό 
ιοιωvιχές καί κρατικές πηγές, κα.ί 
έργά..ζοντα.ι έκα.τομιμύρια, ά.νθρώ
πιw πού α.ύ,τό μόνο τό επάγγελ
μα. Μ!κσϋν καl ά.π' αύτό ο-ν-, 
οί εγκέφαλοι τούτω,ν των έπιχει 
ρήσεωv, ιiκ.ρι6ά. μ θωμένοι, έπι
νοοϋν χάιθε μέρα. πιό τcλε οπο η· 
μέι'fες μ ηχα.νές ολέθρου' Κ(Ι ί τά. 
έιργο.σ:τάσιά. τους πο,λλα,πλα,σ ά
ζουν δια.ρχως τήv πα,ρα.γωγή το ς 
πού πρέπε,ι, cpυσ ΙΚά.., νά. μή παρα
μένει κα.ι cpθα.ρεί στίς οοποθηκες, 
αλλά. νά. ριχτεί στην «ά.γορά.» καl 
νά. πουληθεί, γιά. νά. ά.μειψθοϋv 
οί έργα.ζό.μιενο,ι, νά κερδίσουν χα. 
οι κεcpα.λαιοϋχοι. 

Ό ί,σ,,;ορι.κός πού θά θ,ελ ήσει, 
άλλά. χα.l θά. μπορέσει νά. 
έξιχνιά..σει τά. νήμα.τα: των 
μηχα.νορρα.ψ:ων, οί δποίες δδή
γ αΝ σέ α.!�μα.τηρ' ς συρράξεις 
τούς λα.ούς στις διάφορες γωνιές 
του πλα:ιήτη μας, τουτα τά δί'3ε
χτα. χρόνια, είμα.ι 6έ6α. ο πώς 
θά δtα.πιστώσει οτι τό λαμπρό 
έ.μπορι.κό πν1ωμα. των μεγάλων 
πολε1μιχω.v 6ιομηχα.νιων ορlσκε
ται πά-μπολλε; cpορέ· στην πηγή 
των γεγοvότω•ι·. ' rrοον-ήρευτοι συ
νήθως, σάν τά. μικ.ρά πα.ιcιά, οί 
δύστυχοι λαοί πέψτουν χωρίς νά. 
τό ύποιπ.τεύοντα.ι θόματα, των κερ
δοσκόπων πού κα.;ταcpέρνουν νά 
τούς κά..ΥΙJUrΥ πελά.1:1ες. Κα.ι μέ τή 
μέθοδο του «δα.νιε Ιaμου», του «ά
νοίγμα.το; πιστώσεων», η οπως 
α.λλως λέγονται οί τρόπο της 
συνα.λλα.γης, νά άπομυζούι καί 
τήν τελωτα.ία. !χμά.δα. του η ιι
χρου προϋπολογι�σμου τους. ' πό 
τήν ώρα. πού δημιιουργήθηκα.ν οί 

ερσ,στιο έξοπλ στικοί όργανι-
σμοί σε οιάψορι:ι... (οοπό οlκιονομική 
κα.ί πολιτι·ι<.ή άποψη κα1ρια.) ση
με·α. ου χόaμο , οι πολεμικές ρή
ξε,Ις κα.ί θα. προrκα.λουvttαι καί 
θ& zντεί•ιονται, προπάντων θά 
δ:c.ιρΜ-'Ι, δταν καί οσο θά, τό 
&.πα. v.ιυν οχ άπλως λόγο τοπι-. 
κών ·}) ψυχολογ κών διενέξεω , 
ά. λά κ ρίως τά. συμ έροvτα. των 
π•-:ιλεμιχG>ν 6 ομηχα.νιωv πού ά
π ώθ χα,v σήμερα. ·ι<αl γιγα.vτώ
θηκα.v. 

'ϊπά.ρχει α.ρα.γε τρόπος vά. σω
θοσμε ά.πό τ f)'Ι πολυχέ::pαλ η aύτή 
{jδρα; υΕνα• ε!vrι; : vά. έξα.λει

θεί ή ·ι<α.τά.ρα του πολέ,μου καί 
να. ε!ρηνέ t ε, ή γη. ' λλά.· πως; 
Ίδο' τό πρόολημα.. 

« . .'Αμψ οάλλω άκομα άν, στο 
κοντινο το λάχιστον μελλον, θα 6ρε• 
θεί τρόπος να λύνουν ο1 λαοί τις 
διαψορές τους με μέσα είρηνικα 
χωρ1ς αίματοχυσία και έρήμωση τής 
γης. ΕΤναι σκληρη τοΟ ανθρώπου 
ή καρδιά και ΤΟ συμφέρον τον TV• 
Φ ώνει "Ομως, πρέπει να περιμέ
ν υμε ότι θα καλυτερέψει, .δεν θq 
χειροτερέψει ή κατάστασ,1, αν κάτω 
άπο την πίεση των πραγμάτων (κ'ά1 
τέτοια εΤναι δ φό6ος τής δλικης κα
ταστροφής άπο τις καινούργιες πο 
λεμικες μηχανες) άποφασfσοvμε κά
ποτε α δωσουμε άλλη διέξοδο στην 
κερδοσκοπικη μανία μας καί έyκα
ταλείψουμε τίς πράστιες πολεμικες 
βιομηχανίες που με τον άνταyωνι
σμό τους άπειλοΟν να κάνουν μια 
μέρα πυροτέχνημα τον πλανήτη μας. 
Γ ιατ1 τοτε έπιτέλους, θα εχει, αν

5χι έξαλειψθεί, τ()ι,λαχιστο περιο
ριστεί μια άπο τίς πολεμικες αlτί
ες ή άπο μακριά πυροδότφη του 
πάθους και της μωρίας 

Ε Π ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ Σ 

(ΒΗ Α, 22 1 '78) 
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Ή άρχέ�ονη 
ουνδυάζεται 
μ' ενα λο�ικο 

,

ψυ6ις 

,, ον 
Ό κ. 'Ιωάννης n. 'Αντωνίου, θεο

λόγος - Γυμνασιάρχης στην Μακρα
κώμη, Φθιώτιδος, παίρνοντας άφορ
μη άπο μια φράση του ,κ, Χρ. Φι
λιππίδη στην «Άκρόπολ� ( «αν ή 
άδυναμία μcης ά-τrnvανrι τή,ς φύσεως 
μας δδηιγεί στην θρησκευτικά-rη1ται). 
συμπληρώνει τη σκέψη αύτη με έ
ναν πολu ένδιαφέροντα φανΤαστικο 
διάλογο_ άνάμεσα στήv άρχέγονη 
φύση και σ' ένα λογικο ον, που θα 
παρακολουθοuσε τη γένεση του ση
μερινοu κόσμου. 

«Λοrγικό ον: Λέγ,ε μου, γιά. 
ποιόν εγι ναν δλα. αυτά; Ποιόν θά. 
έξυιπηpεrtήσουν·; Ποιός θά. τά. χα
ρη; 

φ, ''Α Μ ' ' ' υσι: κουσε. ετα. τα. φυ.τα. 
κα.ί τά. ζωα., θά. ελθου,ν λογιχά. 
οντα, οι &νιθιρωιποι. Χωρίς τόν· &ν
θ.ρωπο, δλα. αύτά. τά. ονrcσ. καί τά. 
φαννόμιεvα. θά. πα.pοομε.LVΙουν &.κα
τα.νόrr:,α ικ,α.ι α.χρηΟ'i'W,. 'Όλες οι

δυ,νφεις ιπου κ,ρύοο.ντα.ι μέσα 
μου, σ.τά. χέρια. τοϋ &.νθρώπου θ·ά. 
6ροϋ-ν την χρησι του,ς. Αυτός θά. 
ε!ναι τό πιό δυνατό καί τό πιό 
οοδύνα.'tΟ, ον, ιπάνω στην γη. θά. 
ε!ν,αι τόσο δυ,να.τός δ α.Vlθρωιπ()ς, 
που θά. μπορη, πατώντα.ς ενα 
κουμπί, νά. �·έφη δλόκλ ηpη 
περιοχή, η νά. πε·τάη ψηλά. νb. 
πηγα.ίνη οτό φεγγά.ρι κ.ι' &.κόμη 
πιό μακ.ρuά. θά. ε!ναι &.κόμη τό
σο &ιδύνατος, που ενας ίός &.όρα
-οος κα.l με τό πιό δυνατό μικ.ρο
σκόπιο θά. τόν σωριάζ<ει η ενας 
ηλεκτρικός σπ�·ν'θήρας θά. τον κά
ν·ει κάρ6ουνο. Κι' ετσι δ πιό δυ
νατός θά. &.ποδείχ\/Ιε-ται και δ πιό 
&δύνατος «κάλαμος ύπό &.νέμ,,υ 

σαJ:ευ6μ;ενος». 
Λογικό δν: Τώρα δέν θά. σε 

ρωτήσω, &.λλά θά. σέ θαυμιχισω. 
θαι.,,μά.ζω την παΥtΟδυ,νιχ.μ1α. και 
την π.α.νσοψία. σου�.

Φύσι : Ποιά. παντοδυνα,μία ')(.α.l 
παvσοφ1α; Πα.'Ι'tΟΙδύγα.μος και 
πάνσοφος, ε!να,ι 'Εκ,είνος 'ΙΟΟό δη
μιbύργησε. 'Όλ' αυτά. τα. ΟΙΠΟΟ· 

δαία. κα,ί θαU!μάσια., ή τάξt, ή &.p
μο,νύα. κα.ί ή σκοιπιμότφά τους, 
δλα. σ' 'Εκείνον δδηγοϋVΙ». 

(ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 29.1.78) 

Πού εiναι 
f , 

λ , η εκκ ποια; 
'Ο Μητροπολίτης 'Περιστερίου κ. 

'Αλέξανδρος σχολιάζει είσήγησιν της 
Θεολογικής Σχολης Θεσσαλονίκη,ς, 
δπως καθιερωθη ξεχωριστος κύκλος 
εiσιτηρίων έξε,τάσεων για τηv Θεο
λογία, διότι, σήμερα, δσοι άποτυγ
χάνουv στον φιλοσΟφιι<ο κύκλο, εiσ
έρχονται στις θεολογικες σχολές, 
χωρiς vα εχοuν διάθεσιν να σπουδά
σουν θεολογίαν, άλλα άπλως, έv
διαφέ.ροvται για ένα «χαρτi» και αύ
το για την Θεολογία, εΤναι εύκολώ. 
τερο. «νΕτσ1, καταλήγει - δπωc 
λέγει ή Θεολογικη Σχολη Θεσσαλο
νίκrς - vα εiσέρχωvται στην Μέση 
Έ,κπαίδι:υση, και να διδάσκουν θρη.
σκεΙ,ΙΤι,κά, η και να ίnτηριετήσοuν 
την 'Εκκλησία, άτομα «μη πιστεύ
οντα εiς ΤΟ έργον αύτο και έμφορού
μενα ίιπο άντιχριστιανικών η άθεϊ
στικ�ν Ιδεωδων». 

«Νά, λοιοτόν1
, --γ,ράφει δ Σε.

οα.σμιώτα.τος Μψ,ρmοολίτης Πε
στερίου- εWΧJς λόγος σο6α.ρότα
τος, που γλιστρούν τά. .παι,διά μας 
πρός τόν κατήφορο, δ�ι όπ4ρχοον 
δάισχ.α.λοι που μιετα.φέ.ρου,ν &..ντ�
χριστιανικά. καί άι{}εϊστικά. μη· 
�μα-τα στη νεολαία. μας. Χα.λουν 
τό έ.ποιΧΟΟο,μητικό εργο της Οί
κογένεισ.ς, της Έχκλησ1αος καί 

-- - - -- - --- - - �-

·ι 
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των φωτισμένων χριστ σ. ων 
δαχr.ιά.λων. Τά. πα.ι6ιά. μα.ς στ-rr; 
πλειονότητά. τους --ά.συζ -ητψl
ε!Ψι.ι mλά.. Άλλά. πως γ' ιiΥ't'ι
δρά.σουν χι' σ.ύτά. ,μόνα, τοος, α.ύ
τοδύνα..μα.; Που ,ε!νσ.ι ή Έwκ,λη
σ(α, γιά. v' ιiπα.νrtά στούς ν-έους; 
Ν ά. τούς κιχτιευθt)γeι σ,ωστά.; Που

ε!να.ι τό 'rιπουριγ:είο ΈθΝιικης Πα..ι-

δείσ.ς καί θρησκευμά.-των; 
Έρωτήψχ,t(J, κα.l θέμα,τα. ά.δυ

σώπ ητα., πού ερχοντα.ι νά. μας 
ά.ψtmνιοουν. 'Εκτός έά.ν θέλουμε 
νά. γυ,ρίσουμε στό άλλο πλευρό 
ψ.t,ς, γ � νά. συνεχίσου,με τόν ϋ 
πνο μα,ς, τόν έπιθα. ά.τιο ϋπνο». 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙ Η, 25.1.7 ) 

Συζη ιή6ε1ς περi Θεοϋ

Θεω· η άθλή6 ως ν 
. ' 

Βέοο.ια, ή καταγγελία. ε!να.ι 
σο6α.ρή, γιατί αν ά.ποδ,ειχ1θεί ά.λη
θινή, θά. δείξ,ε,ι τό μέγε,θος της 
κ.ρίσ,εως του θργpχευτιικου 6ιώ
�τος στον τόπο μαις. ' λλά. μιά. 
τέτοια.. όπόθεση ε!ναιι πολύ σοοα.
ρή νά. τήν έμ:1tισσευθεί κ.α.νείς σέ 
ενα. γενιχό κα.ί ά.όριστο εγ
γρα.ψο ά.πό μιά. Σχολή, πού 
μέρα. μέ: τή ,μέρα. γίνεται δλο 
κα.ί πι1ό ά.ντuδημοκρ«τική λόγφ 
τοϋ δτι περισψίγyουν τή Σχολή 
κ'αl 6οοσοδομου,ν ά.ιπό έξωιπανειπι
στη�uια..κά κέγτρα, ά.ποψά.σεων κα,
τά των δημ,ακ.ρα.τιικων ψοιτητων 
της Θεολογίας, διάψοροι -έως κα.ί 
νυν χουντοααθηιγητές κα.ί τά. κα,
π·ετα.νά-τσ. wυς. 

Πρίν φθά.σει δ ά.ρθροιyράψος 
στόγ ά.ψοplaμό -οου, δτι όπά.ρχουν 
ψοι-τη,τές καί cπή συνέχ;εια. θεο
λόγοι άθεοι, δέ:ν θά επρεπε νσ. 
εχει κάνει άλλη μ:ά. τολμ-ηρή έ
ρώτηση στόν έα.υτό του; Πόσοι 
δΟΟΠΟtά.οες ε!να.ι άθιεοι; Οι κοι
λιόδουλοι συ.μψερον't()λόγοι, <<γα
στέρες cί,ργές» τούς δνc,μά.ζει δ 
&.σκψικός Άπ. Πα.υλος, οι όλο
ζωίaτ.έ:ς καιφοοκbποι, πού ζουν 
γιά. Υσ. τρώνε κα.ί νά προι-χΓ ουv 
ά.νηφιέ:ς μέ: του κοομά.r,ιη τά λε-

ψτά., α ύ τ ο  ί είvα.ι του Θεου; 
Κα.ί δέ:ν ε! να.ι οί ψtλελεύθ,εροι δά
σκαλοι πού δ ώκοντα.. χα,l ταλα.ι
πωρουντα.ι, πού &.γω ίζ ;τα. νσ.

ανοίξουν τά. μάτια. της νεολαίας; 
Μπορεί ν' ά.νο'ξει Π'Οtέ: κοινω ι
κά. δ δρόμος της προόδου, α.ν δέ:ν 
δια.λυθοϋ 1Όpοηγουμένως οι προ
λ ήφεις χ ί δει.σιδα.ιμονίες πού 
πα..ρουσιά:ζοντα.ι μέ: θρησχ.ευτιχά 
ροϋχα. γιά νά ψο6ίζο ν, 

Τώρα, γιά. τά. πιερί ψοι τητων 
Θεολογίας εχω νά. πcφα.τη.ρήσω 
τά έξης: 

Μετά τήν 4-Jιεγαλειώδη Β' Σύ
νοδο τοϋ Βα.τιrι.α.νου (1962-
1966) , πού την lνα..ρξή της ε
χ,α,νε. δ Πάπας των δια.λόγων Ί
ωά.vν-ης ΚΓ' δ κα.λός, ή λέξη 
" θεος εχει διαγρα.ψεϊ &.πό τά. 
λεξικά της προοδευτικης Βεολο
γLας χι' εχει σ.ντικα.τα,στα.&ϊ ά.πό 
τή λέξ ά.yνωcπι.κιιστης, πού ση
μα,( vει δτι αγνοεί κάπο�ος αν ό
πά:ρχει η οχι Θεός. 

Και τέλος, γιά. νά. συζητήσου
με Ηε.ωρητικά τό θέμα., ή 'Ορθό
δοξη θε.ολογία.. δέ:ν μας λέει τί 
ε!να.ι Θεός, α.λλά -ό τί δέν· είνα . 
Ή προσέγγιση -οϋ Θεοϋ κα.ί του

tρω-τήμσ.,τος περι θεου στό.ν χω-
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ρο της Άνατολι-κης θεολογικ.ijς τήν ϋπαρξη, τοϋ Θεοϋ; Το νά. ζη-
1έ.μπ,ειρ(ας δέν σrtηρίζεται· πάνω τσ,ς λογιχ.ές &ntο-δείξεις γιά. κάτι 
σέ χα.τα.φα,τιχές σχολαστιιικέ,ς κ.α- πού ,μόνο μέ τά μάτια τ'Vjς ψυχ'Vjς 
τηγορίες γιά. την &.πcιδειξη της κσλ της μυστικής φπεφ(ας μπο-
ϋιπαρξης tt.)ϋ θεοϋ, &.λλά. σέ &.πο- ρεί γά, τδ &.γγίξε.ις δεν ε!να.ι αυτό 
φατικές -,στερητικές- &.φαφε- &.πιστία. χ,α,ί ϋ6ρι1ς; 
τικές έμmφί1ε,ς. Ό θεός ε!ν�ι 'Όσο �ύνατο ε!vαιι ν' &.πο-
α - -rοειρος, &. - Qρατος, &. - ν,ενδεής δείξεις τήγ ϋm..ρξη τοϋ θεοϋ, 
&. - κσ-τάιληπτος καί μόνο Αυτοϋ άλλο τόσο χ,α,ί νά. την &.πaρρίφε,ις. 
χ,α,τα.ληπτόν ή &.πειρία χ,α,ί ή &.- Στό Χριστιανιισ;μό δ · αtια�τός δεν 
κατα;ληψία» �μφωνα. μέ τόν Ίω. καλεϊτα,ι νά. σκαρώσει &.ποδεί-
Δαψrοχ:ην6. "Αν λοιrπόν δ θεός ξεις της ϋιπα.ρξης του θειο&, &.λ-
είναι Α- ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΣ &ρα λα να πραγ,μα:t(mοιήσει 6ιωματι-
είναι χσλ άναπόοειχτος. 'Ό,ποιος κές &.Ιtλήσε-ις έν θεφ. 
λοιπόν &.ρ�είτ<JJι τήν λογική άπό- ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤ ΑΚΗΣ 
δειξη tt.)(; θεοϋ πού είνα.ι &.δύ- Δρ. Κοινωνιολογίας της θρη-
ν,ατος, αυτός ε!να,,ι αθεος; Μόνο σκ.εί·ας - Έκποοιιδευτιικός_ . 
μέ τή λ:ογιχή πλφιά,ζει κανείς (ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ, 22.2.78) 

ΠροGταrευτικοi -νόμοι )'Ια τα ζώα 
Με d.φορμή τά. τελευ-ταία θλι-

6ερά γεγονότα οδηΑ ητηριάσεως · 
-rοολλών ζώων στή Βουλιαγμένη, 
ερχεται στην έπικαιρότηιτα τό θέ
μα της προστα,σίας των ζφων. 
Είναι πραγματικά εξοργιστική ή 
άμέλεια των κρατικών &.ρχων σχε
τικά μέ την έφαρμογή τουλάχι
στον των όπαρχουσών διατάξεων 
γιά. τήν προστα,σία. των ζώων. 

Καιθημερινα οασαvίζονται 
σκληρα άπό πολλούς ά.χαρακτή
ριστους, άιμέτρητα ζώα, .π.χ. &.7 

παγχονίζεται γάτα (περίπτωση 
Ν. Σμύρνης) , πυρο6ολοϋνται σκύ
λοι με άεροοόλα δπλ� καί κό6ον
ται τά. πόδια μικρών γατιών (πε
ρίπτωση Μ:,ισχάτου) , εγκαταλεί
πε,ται άπό τόγ δδηγό ύδροφόρας 
σκύλος, ά.φοϋ του εκοψε τά πό
δια (περίπτωση Άλεποχωρίου), 
γδέρονται η έν-ταφιά,ζονται ζων
τανα η ,έμ;6απτίζογται μέσα σέ 
μίνιο ζώα (6λ. καταγγιελία Σω-

μα:t'είου <,Στέγη Ζώων 'Άγ. Φρα
γκίσκος Άσσίζης»), έγκαταλεί
πονται ,;ραυματισμένα ζώα, άπό 
αυτοκίνητα κοοθημερι νά. στούς 
δρόμους, ρίπτεται σκύλος &.πό πο
δοσψαιριστή στίς κερκίδες -rοϋ. 
γηπέ.δου Ν. Σμύρνης, ,δηλητη
ριάζονται ζώα στη Βουλιαγμένη, 
σκοτώνονται προστατευόμενα &.πό 
τον νόμο άγρια ζώα καί πουλιά 
άπό τα Ηάχιστα πού εχουν άπο
μείνει στή χώρα μας (πρόσφατη 
π•ερίπτωι:ιη δμ,α;δικ•t:ιϋ &.φα.γισμου 
σπc,;νίας ράτσας κύκνων) , άπό 
κυνηγούς, οί δποίοι ντυμένοι καί: 
δπλισμένοι σαν άστακοί δρμοϋν 
γιά τήν εξαφάνιση κάιθε είδους 
πουλιών καί ζώων, πού κρεμών· 
τας τα εξω άπό τα αύτοκίνητά 
τους, τά 1&πι·δεικνύουν με πομπώ
δη τρόπ:ι δταν γυρίζουν άπο τό 
«σαφάρι». Σαν να μην εφθσ,vα.ν 
αυτά, δημοσιεύ:ινται στόγ Τύπο 
καί ά,γα,κοινώσε,ς τοϋ Ύ πουργεί-
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ου Γεωργία.- γιά τή·, δ μισυργ'α. 
ε!δικοϋ σώμα.τος δπλοψόρωv (π -
στολέρος) , γιά τήν θανάτωση ά.δε
σπότωv ζώων. Το δέ χειρότερ'J 
στήv ύπόθεση α.ύτή .,ίvα.ι δτι ηδη 
εχει προ6εί το 'ϊπ,-;υργcί'J σ ήν 
&γορά ε!δικώ i δπλων δια. όρου 
6ελ ηγεκοϋ; γιά τον σκοπό α.' 
τό, πιστεύοντα,; δτι με τό•J τρ'J
μερο α,ύτό τρόπο θά. γ' )ει ή /,.'/
τα.πολέ.μηση του έχι·,οκόκκ'Jυ, &
διαψορώvτα.ς γιά το'; κ 'Ιδύ·Jους 
που δια.-:ρέχουν ά,πό τήν χρήση 
των δπλωv α.ύ-ων τά. π,;ι δ ά π'J' 
μή εχοvτας τίς &.παραιτητες «πα.ι
δικές χαρές», π,ού άπολα.μ ά:ισυv 
τά πα.ιδ:ά των άλλων εύρωπα.ι
κων κρατών, &vαγκάζοvτα. κα.ί 
πα.ίζουν στους δρόμους. θά πρέ
πει νά ά.ναψερθεί δτι ο[ &.στυνο
μικές ά,pχές συχνά έ τελως &.6α
σάν-ιστα, &ποστέλλουν εuδοποι ή
σεις γιά τήν &.πομάκρυ'iση κα-

1:c • ζ, ' , , τοικιυιων ωωv και κυριως σι.υ-
λωv, έπ:ι,δή γαυγ' συν κα.ί ένο
χλοϋν ετσι μερικού- «φιλiσυχους 
πολίτας». τού- δ�-;,ίους παράδοξχ 
δεν ένοχλουv τά κομπρεσέρ μέ 
' . �ξ , , τις χωρ:ς � ατμισεις γεννητριες, 

τά κλάξον, σκουτερ καί αύτοκi 
νη,τα κα.ί το πα. δαιμόνιο των 
τοσυκλεττων. Οι &.στιηομικές άρ
χές ξεχνουv δτι οί ίσχύον-τε- νό
μοι καί δ ατάξε:ς ά,Jαψέρουv δτι 
κα.ί στίς πρωτεύουσες των Νο
μωνv καί στίς πόλε:; πά•Jω άπό 
5.α>ο κατοίκους, ,έπιτρέπεται ή
διατήρηση &πο κά.θ<Ξ οίχογένεια
ωδικών πτηνών, οπως κα.ί 2 κα
τοικιδίων ζώων (άρθρο 73 ·r .

Κα.νονισ ου, παράγρα.ψ'J; 10,
Έφ. Κυοερv. τ. Β' &.ριθ 360/
2.6.1967). Καί δταν δμ:λεί δ

, ' '� ζ- , νομος γ α  κα.τοικιυια ωα, Ε'Ι·
νοεί φυσικά μέ τήν ψωνή τους,

ή δποία. π,εριλα.μ,6άνετα. στίς φυ• 
σικ· ς !διότητες Φυσ κά. οι κά
τοχο ώων θά. πρέπει να λα.μ
οά.νου'i τα. μέτρα. του για. ά. μή 
πι:,φcνοχ λο-·ιτα. οί περ 'r,ικοι χαί 
μάλισ α στίς ώρες κοινής ·ήσυ
χίχς, έπειδή γιά. τά. ώα. ε!να.ι 
άδύ'Ια. ο να. μάθο ν ότε μποροϋv 
·ιά. κά ουν χρήση της φωνής
τους κα.ί πόcε οχι· πράγμα. δμως,
πο' δέν πρέπε vά ξεχ'Ιουν κα.ί
οί πιψίοι οι.

Θά πρέπει νά η θ:ί έπ'::rης 
μέρ: μνα. ά.πό τσύ- άpμοδ · ο - γιά. 
τά. ζGJx πού δδηγ,; ~ντα. γιά. σφα
γή μέ τρόπο 6άρ6αρο, στοι6α.
γμέ·η, δι α.σμένα. κcJ.ί πε Ψ.ισμέ
να. ' λλά κα.ί στά σχολε-α. κα.ί 
σ 'ς σ'f..,Ο έ; τη; Άσ υγομία.; καί 
τη; ωροφυλα.κη-, θά. πρέπει νά 
δ· δασχετα.ι καί νά καλ • εργεί
τα. άχόμ η κι' άπό τά μέσcJ. ένη· 
μ:ρώσεω-, δπω; ε.π'σης, V'J. ·.<η
ρύσσεται καί &.πό του· ίερεί- στίς 
t.<κλησ'ε;, έκτο- &πο τ·ή•J ά.γά.πη 
γ ά.:ο i άνθρωπο κα.ι ή &.γάπη 
γ ά τά. ζώα., πού κα.τά τόν Πλού
:α.ρχο άποτελοϋ::�ε χαρα.κτηρι
σ:ικο των άpχα.'ωv Έλλή•Jων κα.ί 
μά στα τώ i ' θη-ι α. ων (Πλούτ 
Μ. Κάτων 5).' να.γκα.ί'J ε!ηι 
'Ιά. έ Jισχυθου i &.πο :ο έ.π · σημο· 
κpά�,; οί ύπάρχουσε; Έτci.ιpεί
ε; προστασία- τώ'i ζώω ι καί νά. 
οργα.Jωθο-ν πάνω σε άλλη 6ά..ση 
γιά. iσ. γ'νσυν πραγματ κές έτα.ι
ρείε; προστα.σ' α.- των ζώων καί 
οχ έτ7:pείε; παροχή; «ευθανα
σία-», κά:ι πού διχα.ιολογείται 
μέχρι τώρα., &, ο- στεροϋ JτcJ.ι τωv 
άνα.γ . .ι.αίω•J rόρω i γ .ά :ήν πcι.
ροχή προστασ'α.;. Έπ'σrι; θά. πρέ
πει νά θΞ:mι:,ι9:,ϋy χα.� icιύpγ:οι 
νόμοι γιά τήν α.ύστηρή κα: -;:α
!')Ν

"' ,ιγματιχή τι.μωρία �;ι.�{,;ι,\\J 
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πού κακομεταχείζονται τά ζώα. 
"Επίσης νά. δια.φωτισθεί το κοινο 
καί γά, τοϋ γνωστοποιφεί το 
ύφιστά.μενο δικαίωμά. τους νά. 
δ:ατηρεί κατοικίδια ζώα, &.κόμη 
καί σέ πολυικατοικίες, δπου τά. 
καταστατικά &.παγορεύουν την 
διατήρη.ση κατοικιδίων ζώων, 
&.φοϋ στην περίπτωση αυτή εχει 
νομολογγ;θεί &.πο τά. Έλλ'Υ}νικά. 
Δικαστήρια, δτι «κάιθ,:ο &.παγο
ρευτική διά.τα,ξ'Υ} καταστατικοϋ 
Π!)λυκατοικίας περί ·δ:ατηρήσεως 
κατοικιδίων ζώων, &.ποτελεϊ 
ΙΠΕΡΜΕΤΡΟ ΔΕΣΜΕ,ΙΣΗ 
ΤΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ καί τυγ
χά.�ει ικατά. συνέπεια Α.ΚΙΡΗ. 

Σά.ν μό·ιη λύση γιά. την επίλυ
ση τοϋ ,Θέματος αυτοϋ χαί την δη
μιουργ:χ νέων διατάξεων προτεί
νουμιε την σύσταση είδικης δμά.
δας, νομικών, κτηνιάτρων καί &,
στυνομικών, οι δποίοι θά μελετή
σουν την πρακτική των .εξελι
γ.μένων στο :θέμα α.υτο χωρών 
καί θά. προ"'"είνουν την λήψη των 
μέτρων εκείνων, γιά. νά. σταμα.,
τήσει ή <iπαρά,δεκτη αυτή κατά
σταση πού ,εκ!θέτ.ει την Χώρα μας 
δι,εθνως. Έδω θά. πρέπ,ει νά. ά.
ναφερθεί καί το δτι ,δπως χαρα
κτηριστικά. έλέχ•θη &.πο τόν Β. 
Shaw ((ή &.γά.πη ένός λαοϋ γιά. 
τά. ζώα δείχνει τό έ.πίπε,δ!) πολι
τισμοϋ του». 

Ή κατάσταση πού περιεγρά.-

ι;,., ·•· " 

ψαμιε παραιπά.νω δέν είναι δυνα
το παρά νά περιέλθει &.ργά η 
γρήγορα σέ γνώ01η διεθνών δρ
γανώσεων προσrtαισίας ζώων. 
Πρίν λοιπον πραγματοποιηθεί 
κάτι τέτοιο καί μ,α.ς παραλά..6ουν 
στην &.ρθρογραφία τους τά. πολυ
πληθή εγχριτα εuδικά. -rοεριοδικά. 
πού εκδίδονται στο έξωτερικο με 
&.σφαλη ζημία, τόσο της φήμης 
μα,ς σά.ν λαοϋ, .&.λλά. καί κατά 
πάσα πιθανότητα κα.ί τοϋ του
ρισμοϋ μας, ε!ναι καιρος οι &ρ
μόδιοι νά. &.λλά.ξου•ν τακτική. Ά
πο τούς &ρμοδίους αυtούς περι
μένουμε μιά. σα,φη &.πά.ντηση στά. 
δσα γρά.ψαμε στην επιστολή μας 
αυτή. 

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Δρ. Ν. 
ΕLδικος Νομικός Σύμι6ουλος 
1r.ουργείου Έξωτεριχ,ών. 

Ε. ΓΟΙΝΑΡΗΣ, Δρ. Διεθνο
λόγος. 

Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ, Δρ. Δ:.κηγό
ρος. 

Ε. ΠΡΕΒΕΔQΙΡ ΑΚΗΣ, Δρ. 
Χημικός. 

Β. ΠΑΤΡΩΝΑΣ, Δικηryόρος. 
ΜΑΡΙΑ KIPKOr, &.. Δικη

γόρος. 
Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ, Μηχανι

κος Μεταλλειολόγος. 
Ι. ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Δρ. Όφα.λ

μίατρος. 
Δ .. ΔΟΙΣΗΣ, Άρχι.τέκτων. 
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 7 Μαρτίου 

1978). 
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Νέα θεωρία �1α την προέλευ01 τής ζωής 

'Επ,ιιστημ,ον1ιχή ά.μεριχανο - ιι:ι.

πωνι.χή ά.ποστολ ή ύιπό τον· καθη
γητή Κάσι.ντυ, του πα.νεπ στημίου 
του Πίwμπου.ργχ, συνέλεξε στήν 
'Ανταρκτική δύο σmουδα.ίους με
οεωρίτες, πού εθεσα.v ά,μέσως σέ 
είδικά. ά:rοΟΟ'Όε 'ρωμέvα δοχεία., 8-
μοια μ' ικ.είyα, πού έχρησιμοποι
ή.θη,καν για. τήν μεταφορά, πε
ψωμά,των ά.πο τψ Σελ1ιvη. 

Οί μετεωρίτες -οοϋ κ.α.θηγητου 
Κάσιντυ θά ά.ποδειχθουv ισω; 
πολυοιμότεροι απο τί; πέ-:ρε; 
της Σελήνης, γιατί θά έπιτρέ
ψουν τον ελεγχο μια,ς νέα; θ•εω
ρίας για. τήν προέλευσι της ζωη;, 
ή δποία, ίσχυρίζετα.ι πώς α.ύτή δεν 
γεννήθηκε στήν Γη, άλλα. στα. 
τψrοτια, 6ια.στφ.'Κά. νέφη, πολύ 
πρίν δια,μορφωθη το ήλι:χ.κό μας 
σύστημια.. Προ 10 ετών τά πρά
�μα.τα. φαίνονταν καθαρά. στl,.'ι 
11ομέα. αύτόv: Ή ζωή άρχισε στήν 
Γη, οτα.ν α.ίΥtή, γεμάτη ήφα'
στ�ια., περι,ε6ά:λλετο ά.:πο μιά. ά.
ποπν�κτ�ική ά.τ:μόσφα.ιρα ύδρα.
τμών·, ά.1 . .ι.μωνίας κα.ί μεθανίου. 
Κάτω ά.ιπο τήν έπίδ,ρα.σι των κε
ραυνών καί των ,jπεριωδών α

κτίνων του Ήλίου, τά. &.έρια α.ύ
τά. ά.ντιδρουσα,ν μεταξύ τους, σχη-

'ζ ' - ' μα.τι ,οντας τι; πpω:ε; οργανι-
κές ούc�ίες, τοUς πρώτους ψορεί; 

της ζωη..-: Λευκώμα,v.,ι, κα.ί πυ
ρ-ην�κά όξέ�. 

Σ γά. - σιγά. τά. ά.ρχικά. αυτά, 
μόρια, συγκεντρώθηκαν στίς θά
λα.σσες, σχ-ημα.τ'ζοvτα; τον <(προ-
6ι<.Jτιχο ζωμό», οπου καί δια.μορ
φώθηκuν οί πρώτες ζω'ιτα.vές δο
μές τών μα.χρ νών μας r.:ρογό
vωv. 

Τήv θεωρία αυτή εΙχε διατυ
πώσει το 1936 δ Σο6ιετΙιΚος οιο
λόγο..- 'Αλέξανδρος Όπά.ριν. Τό 
1952, δύο 'Αμερικανοί επιστή
μονες, οί Στά.ν·λεϋ Μίλλερ χαί 
Χά.ρολ vτ Γιούρι, πέτυχαν, μί,μού
μεvοι σέ έρyαστήριο τίς συνθή
κες της πρωτογόvου ά:tμοσφα.ί
ρας της Γης, νά ά.vαπαραγά.γουv 
τά. χημικά. μόρια, πού δ Όπά.ριν 
θεωρούσε σάν ά.ρχ ικά. στάδια τη; 
ζωης. 

'Αλλά. ά.πό τό 19G οί ρα.δ ιο
αστρονόμοι αρχ ι.σα.ν v' ά.να.καλύ
πτουν σrτ:ό Διά.σ-ημα. χη,μ�χά μό
ρια, πού παίζουν σημα,γτικό ρό
λο στήv δομή των ζώντων άργα
νισμών. Πώς σχηματίσθηκαν τα, 
μόρια α.tιτ&. στού; κόλπους των 
γαλα.ξια.κι"ί>·ι νεφών; Ή θερμο
κρ:χ.σί-χ, �χεί εrνωι πολύ χα..μηλή 
�μερικώ·ι 6αθμώ·ι μόλις α.πό 
τοϋ ά.πολύτου μηδενός- χc,()_ τά, 
., ' , ' ' ' ' � α.ερια τοοο α.ρα.ια που μια. uΙJ.·ι.τυ-
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λήθρα. άτμοσφα.ι•ρικοϋ &έρος θά. 
γέμιζε ιέ;�εί δλόχληρα. χυσιικά. χι-
λιόμετρα. 

Κά,θε μη,vα σχε�δόv &..vαιΚα.λύ
πτοv:mι κα.ί π,ιο vτ:ολύπλοκα. δρ
γα.vι κά. μόρια. στό Διάστημα., κα.ί 
εΙvοοι &..σφα.λως ζήτημα. χρόνου 
Κ'(/.,ί μόvΌ, yιά. vά. ά.vωχ:σ.λυφθη το 
πρώτο μόριο &μι1vοξέω,ν, α.ύτων 
των φορέων της ζ,ωης. 

Συvολι.Ικως, δ καθηγητής 
Κάσι ν•τυ, κα.ί ή ά.ποστολ ή του συ
νέλεξ,ε περί .τούς 300 μ,ετ-εωρίτες, 
πού θεωροϋvτα.ι σJμόλuvτοι» &..πό 
τήν γήϊ·ιη ά.qι,όσφα.ιρα., διότι ε
μεινοοv θα.μ;μέ·ιοι στούς πάγους. 
Ή ϋπα.ρξι,ς ·μορίων ζωης στούς 
με-τεωρί1?ες θεωρ·εlτα.ι &..πό τούς 
έπιιστήμοvε•ς ε.vιδειξ�ς προϋπάιρ
ξεως της ζωης στό Διοοστημα. 
κα.ί μετα,φοράς της στή Γη. "Αν 
ή θ , > • Τ 6' έ ε-ωρια. α.υτη ει,ναι οοσι·μη, ιΚ-
τος ά.πό τήv προέλ,ευσι της ζωης 
στή Γη, θά. πρέπ•ει νά. τJπάρξη 
ζωή κα.τε,σ,π,α.ριμέ.νη σ' δλο τον· 
Γα.λα..ξία., ή δΜία y,ά, εχη γίνει 
&φετηρία, δπως κα.ί στή Γη, &v·α
πτύξεως πολι:tι01μω,ν1• 

"Ης, δ Β 
' ' ' uη, · ρετσ,ν,νος φευνητης 

Φρεv-τ Χόυλ, δ διάστημος ά.στρο
φυσικός, καί δ Ίοοπων Σάντρα, 
Βι.κραψχ.σiν1,<,ε, ύπιοοτηρίζουv δτι
τά. μο·ρια.κά. νέψη , δ:πως τό νεφέ
λωμα, τοϋ 'Αρ-ίωνος, εΙναι τά. 
πραγματικά. λίκνα. της ζωης. 

Τήv ϊδια. αιποψι ύποστηρίζει 
χα.ί δ Σο6ιετuκος κοοθηl'(ητής 
Γκολντά.νισκυ, πού χα.ρα,κτηρίζει 
τά. μόρια. της διαστριικης σκόνης 
σά.ν «πα,γωμένους σ:πόρους της 
ζωης». Τού σΙΠόρους α.κρι6ως αυ
τούς &.να.ζ ητοϋν τώρα οί 'Αμ,ερι.
κα;νοί στίς κατεψυγμένες έ.κτά.
σεις της 'Αντα.ρκ.τί�δ�ς. 

Έκκλη6ία 
τριών θρη6κε1ών 

θεοομq..τικο θρφκ,ευτικό τόνο 
προσποοθεί νά. δώσει δ Αιγύ!Πτιqς 
πρόεδρος Σα.ντά.τ στίς προοπα.
θεtές του για. τήν σύνα..ψι είρη
νευτuκής συμφωνιία.ς με το Ί•σρα
ήλ. Για. το λόγο α:ύτο σχώιάζει 
vσ, χτLσει ενα «•σύνιθ1ετο να.ό» πού 
νά. εtvα:ι ταυτόχρονα χριrστια.νι-χ,ή 
έκ.κλ φία., μουσου•λμα.νικό τέμε
νος κα.ί έ6pα.ϊκή συνα.γωγή, στήν 
κορυφή τοϋ ορους Σινά. 

'Όπως εΙνα.ι γνωστό, σύμφω
να με τήν Άyί'(/., Γρα,φή, στο Σι
νά, εvα. 6ουvο ϋψους 2.646 μέ
τρων, δ Θεος <�μίλησε» στον Μω
ϋση. Ό τόπος α.ύτός θά. δοθ,εί 

. στήν· Αίyυιπτο οον το Ίσ�ρΙΙΧ,ή•λ &.
ποσυρ'θεί &..πό τά. έδάφη πού m
τέλα.6ε τό 196 7. 

Ό πρ6ε1δρος Σαντά.τ ε!πε σε 
συνέντευξί του· στο yερμχvιχό 
περιο·δ1κό «Κουήκ», δτι. σ.ν yίν:ει 
είρή,νη θά. ή�ελε νά. χτίσει τήν 
έ.κ.κλ ησία. α.ύτή ώσt1ε «τ:ρείς θρη
σχ,είες νά σ-Όεyοοζονταιι κάτω &:πο 
τον ίδιο να.ο κα.ί νά. τίς χωρίζουν 
μόνο οοωτεριrιιοί το-ϊχοι». Ό Σα..ν
τά.τ τόνισε, δτι ενα.ς τέτοιος να.ος 
θά. δε,ίχνει πως οί λα.οί, ά.νrεξάρ
τητα. &.πο τίς θρησκεϊ.ες τους, 
μποροίί'ν νά. συ,μ6ιώσουν. 

Καi έ�χρωμο1 
' -

αGτροναυτες 
υΕξη yυνσλκες κα.ί τΘσaε.ρις 

εyχρωμοι αν,δρες (-τρε.ίς μχχϋροι 
και ενας Κιν1εζοα.1μερι:κανός) , έ
πελέyησα.ν y•ια. πρώτη ψορά,. ώς 
μέλη διοοστη,μιικω,ν &..ποστολων 
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ι;,πό τ·η ΝΑΣ . Θά. άρχίσουν τή'ι 
έκπα.ίδευσί του; τό,ι 'Ιούλιο κ::ι.ί 
σέ δύο χρόνια. θά. χpη,σιμαποιη
θοϋν στο πpόypα.μμα. τοϋ δια.στη
μικοϋ λεωψο,ρείου. 

Οι εξη y νι:ιίκε- χα.ί οί τ ''Jσε
ρις εyχpωμt.Jιι συyχα.τα.λέyοντα.ι 
άνά.μεσα. στούς 35 νέου; άστpο
να.ϋτες, πού θά. ά.ποτελέσουν τά. 
πληpώμσ:αχ. των δισ.στημιχώ,1 
λεωψορ,είωv κα.ί ή ).π λοyή gyινε 
μεταξύ 8 .000 ύποψηψ(ων. 

Γυναϊκες 6τiς 
, ' ενορ1ακες 
, ' επ1τροπες 

Μία. χα.ιvοτc,μία., πού όψείλε
τα,ι στrrν πρωτοοουλία. τοϋ Μη
τροπολίτου Περιστερίου κ. Άλε
ξά.νδρου, άλλά.ζει το μέχρ: σήμε
ρα. κοcθοοτώς της δ:οιχήσεως των 
ένορια.κων να.ων. Γ ά. πρώτη ψο
pά. στήv Έλλά.δα. δ κ. Άλέξα.ν
δρος, διόρισε σ' δλες τ!ς έπιτρο
πές των• έκκλη,σιων της περιοχη
του κα.ί ά.πό μιά. γυvα. 'χα.. Τά. 
συμοούλια. είνα.ι -rοεντα.μελ η μέ 
πpό>Ξδpο τον εφημέριο ΚΙαί ά.σχο
λοϋγ,ται μέ τά. οικονομικά., έςω
ρα.ίστϊιΙΧά. κα.ί διοικητt•κά. θέματα. 
των \Ι'ΙΧWΥ. 

Ό Μητροπολίτης Περ στερΌυ 
πιστ-εύει, πώς το μέτρο θά. έπι τύ
χει κα.ί θά. έ.π,εκτα;θεί κα.ί σ:τίς 
οχτώ χιλιάδες ενορίες τη; Έλ
λά.δος γtά. νά. 1σχ.ύσει χα.ί στήν 
'Εκκλησία. ή ίσοτ μία., ά.λλά. κα.ί 
yά, τηρηGεί ή πα.ρά.δοσις. 

'Αλλά., ή Ίερά Σύνοδο; άπε
ψά.ν,θ-η δτι ά.πα.yορεύεταt δ διορ -
σμός γυνα.tχών στού; Ναούς. Με 
τήν δι,α,ψορά. δτι ό '\ρχιεπίσχο
πος, λέγετα.ι, οτι οιστά.ζει να κυ-

κλοψοpή'Jεt τή'ι άπα.γοpευτ κή zγ
κύλιο. Ουκ ενι &ρσεν κα.ί θηλυ 
-'ίσως Ουμiτ'J',ι τήν προς Γα.λά.
τα.; zπιστολή-ι τοϋ Παύλου- &,λ
λά. πά,.'ιτε; εί; έστε έν Χρ στφ ... 

flεριπέτε1α 
μιας λευκϊις 

Ή κυρία. Ρίτα. Χέψλ νyχ, 44 
ε,ών, κά.το κος οτίου Άψρικης, 
εΙδε ξα.ψν κά. το δέρμα της νά. 
γίνετα. μα.ϋρο, !πε τιχ άπο έγχεί
ρησιι, κα.τά. τήv δποία.ν της άψη
pέθησα.ν δύο 6α.σιχο! ciδένες. Καί 
ά.μέσω; εyι ε θϋμα τοϋ πλέω 
παραλόγου pα.τσιaμοϋ. Ό α.,ιδρα.ς 
της κα.ί δ γιό; τη;, μή άντέχον
τα.ς τήν γενική κα.τα.κρcωγή, τήν 
cyκα.τέλε ψαv. Νά. μπε'ί σέ λεω
cρορείο πού ε!'ια.ι μόνο y ά. λευ
κούς δέ,ι τολμα., γ ατί την πε
τοϋν εξω χα,ί οuτ1ε συζήτη,σι 6έ-
6α. r.ι, γ ά. ,,ά, ψά.ει σέ �Ψ./. καλό 
έστ ατόρ ο 1• Μέχρι κα.ί τήν κόρη
τη; -λευ·ι.,ή σά.ν το χ όνι- την 
κα.τέ6ι:ι.σι:ι.ν μιά. μέρα, ά.π' το λεω
ψορείο y α.τί δ δδηγb- τήν ε!χε 
δε- κά.ποτ'ε να. χ κλοcρ<ψη με 
τή .. _ μητέρα. της Ι Μ:ά. είδική 
κάρτα. μέ τήν δπο'α εχει έφο�ια,
σθη yιά νά. πιστοmοιεί το πρα.- • 
γμα.τικό τη; χρώμα, σ�πά.νια. της 
ψά.νηκε χρ-ήσ μη: «Δεν προλα.
οα.(νω OU'Dε χα,ν yσ, τή δε(ξω 
-λέει ή ίδια. κα.ί με πετα.v,ε 
εξω &.πό το'; χώρο ; των λε.υ
κων. Μοϋ zρχ z�α. νά. ξεcρω ίσω ! 
Τώρα. μόνο κα.ταλα.6α.ίνω τί ση
μα.ίνε Άπα.ρτχά.ιντ κα.ί μά.λιστα 
στή χ εορότερη μορcρή του!». 

υΟσο y ά. τούς μα,' ρου; τη; 
. ' φρική;, πιστεύουν --οπως

πολύ χαρακτηριστικά. εyρά.cρη 
στήν έcρημ,ερίδα. «Ποστ)> τοϋ Γιο-
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χά.νιεσ:μ.πουργκ- δτι «μόνο,ν σ.ν 
δλιοι οι λευκ·οί ερχοyταν κάποια 
στιγιμή στή θέσι της κ. Χέφλινγκ 
κα.ί ζουσαγ &.πό κον,τά. τίς άγω• 
ν�ες καl τούς έςωτελισμούς πού 
εκείνη σήμ,ερα ζη, μόνο τότε ή 
κατά:.�ασις των μα.όρων στη χώ
ρας .μας θά. μπορούσε &rπι�έλους 
ν' &..λλά.ξη ... ». 

Το "έτος των ζώων" 
Τριά:.ν,τα χρόνια .μετά τήv πι:ι.γ

κ601μια δι·ακήρυξι των άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πενήντα &πιστή
μονες ·&ιπ' δλο τόν κόσμο &κήρυ
ξαν στίς Βρυξέλλες τό ωπαγκό
σμιο ετος των δικαιιω,μά.των τοϋ 
ζώου». 

Το Μ,γκόσ;μιο ετος των• δικαι
ωμάτων τοϋ ζώου θά. -τ-ερμα.τιστεί 
στίς 15 Όrχ.τ-ι, 6ρ-ίου στο Παρίσι, 
με τήν πα.ρά..δοση στον γενικό 
γ;ροο�ματέα της Ούνέισκο της 
<ί,παγκόσ.μια.ς διακήρυξης των δι
καιωμάτων τοϋ ζώου�>. 

« 'Όλα w. ζωα γεν,νιοϋνται με 
,, !:, , ' ζ , !:, ισα. υικα:ωματα στη ωη», uια.κη"" 
ρύσσει τό πρώτο &.πό τά. 14 άρθρα 
πού εχοοv λεπτο.μερως συ,νταχτεί 
άπό τήν «Διεθνή 'Ένωσι των 
Δικ.οοιωμ/4των τοϋ Ζώου». Ή 
«Δ.Ε.Δ.Ζ.», πού ιδρύθηrκιε στlς 2 
Άπριλίου τοϋ 1977 στη Γενεύη, 
είναι μιά. πολύ σο6αρή όργciνωσι. 
πού ταποθε�είται πά.νω &.πό τά. 
7τ;ρο6λήματα πού άντι,μ,ετωπίζουν 
στούς καθ-ημ,ερινούς τους άγω
νιες οι «ΈW;ιρί.ες Προστασίας Ζώ
ων», στlς δποίες προισφέρει την 
«ι:ριλοοοφι-κη και πολιτιστική» της 
ύποστήριξι. 

Ό ΟΗΕ, το Συ.μ&ύλιο της Ευ

ρώπης καl άλλοι διεθν1είς όργα
ΥΙtσμοι πρόκειται νά. συμοά.λουν, 
ώστε να κα.τοχυρωθουν τά. δικαι-

ώματα τcϋ ζώου. Ή Δ.Ε.Δ.Ζ. ε- . 
χει ήδη σ-σείλ1ει έ.πιστολες -σε διά
φορες κυοερνήσ.εις, ζ ητών,τας νά. 
σταμ;ατήσει π.χ. τό κυνήγι δρι
σμέψ)υ είδους φαλαινών, η νά. 
άπαγοpευτεί ή είσοδος σε άτομα 
κάτω των 16 χρόνω,ν στις ταυρο
μ,α.χίες, άφοϋ δεν μιιtοροϋν· να. κα
ταργηθοϋν οι ϊ,διες οί ταυρομα-
χίες. · ,

'Γα μυ6τήρ1α 
τοϋ έ�κεφάλου 

Αυτή τη στιγμή, με τήν πρό
οδο της ίατριιχ.ης, δ αν:θρωιπος &ιπι
χειρεί τό πιο σημανιτιχό ταξίδι 
του: νά. &να.καλύψε,ι τά. μυστήρια 
τοϋ &γκ.εφά.λου, νσ. γνωρίισει κα
λύτερα τον εαυτό του και νσ. τον 
άξιοιποι ήσει τέλεια. 

Πολύ γρήγορα, δπως πιστεύουν 
οι &πιιστήμ,ονες, θά. 6ρε{)οϋΙμιε μπρο
στά. σε τέτοι•ες ά.ποκαλύψεις, πού · 
θά. &.ποτελέσουy, άληθινη &πανά.
στασι στήν· ζωή μας. Δηλαδή: 

Μέχ:ρι τό τέλος τοϋ α.ίώνα, θά. 
μ.ιποροψε νά. έλέγχουμε τήν διά.� 
θεσί μας και να διώχνουμε ά.μέ
σως κά:θε στενοχώρια. 

θά. μποροϋ;με νά. δια.6ά.ζωμε δ
λ6κλ ηρα. 6ι6λία σε λίγα λεπτ&. 
της ώρας, και νά. &.φομοιών,ω:με τό 
περιεχόμενό τους, χωρίς νά. το 
ξεr.νοομ,ε. 

Θά. μ.ιπορουμ,ε νσ. έπιικοι νωνοϋ
με τη,λεπα-θητικά. με τούς φίλους. 
μας, καl γα, τούς μετα6ι•6ά.ζωμε 
τή σκέψι μας_ 

Θά. είνα,;ι δυνατόν νά. Ηέγχω
με τις δpσ.στηρι.ότητέ; μας, νσ. 
σ'Jγκρατοϋμε τούς ι:� ιμc;ύς μας. 

θά. Ηέγχο�μ,ε τό νευρικό μας 
σύστημ,α. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «' Ιλισοu), Δρα
γατσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτα καθη
μερινώς, πλήv Σα65άτου 9-1 π μ 
Τηλέψ Γραφείων 3246 837 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοuμεν, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπι
ταγήν είς τήν διεύθυνσιν: 4Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραyατσανιου 6, 
'Αθήνας, 122>. Άποστολα1 με τρα
πεζικας έντολας μας δυσκολεύουν 

ΑλλΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω συνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομείον με τήν 
σημείωσιv- <<μετώκησε» η 4αγνω
στος:ι>. Παρακαλούνται δσοι τους 
γνωρίζουν να τους είδοποιήσουν,η 
να μας δώσουν τας διευθύνσεις των· 

ΑΘΗΝΩΝ 

Δημ. Γερμανός, Μεσσηνίας 3 

Μάγδα Καλλιατακη, Δοιρανης 33 

Ά ρ. Καλψιyκόπουλος, Μακρυγιάν-
νη 7, Φρεατuς - Πειραιεuς 

Ά. Κρηηκίδης, Δογάνης 103, Ταμ-
πούρια - Πειραιεuς . 

Ήλ. Ντεyιάννης, Θεοψάννς 30 - 32 
Μινα Σημηριώτη, Χίου 49 

'Ιω. Παπσκωνσταντινου Μπουμπου
λίνας 9, Καλλιθέα 

Γ Σταματόπουλος,'Αλ. Σοvτσου 20 
'Ιω Σταvρουλακης, Είrτταλινοv 16 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Κ. Άντωνόποvλος, Δικηγόρος, Ζαί
μη 16 Πατραι 

'Αλ. Άσπροyέρακας, Δ)ντής ΟΤΕ, 
Σuρος 

Άθ. Βασιλικος, Καστριτσιου 8. 
Θεσσαλονικη 

Σ τ Βερροιόπουλος, Πλ Ό μονοιας 
34, Πατραι 

Παν Δα6ακης, Λιμενάρχης, Χανια 
Λαζ Εύπραξιαδης, Καστριτσίου 2, 

Θεσ)νικη 
Κων Θεοδωρόπουλος, Βασ. ΝΟλγας 

117, Θεσ)νίκη 
Παν Καψαλης, Πτολεμαίων 2, 

Δραμα 

Άθ Λάμπρου, Ντεπω Θεσ)νικη. 
Θεοδ Μπακοπcυλος, Μαιζώνος 1 00 

Πάτραι 
Τρ Μωυσίδης, Δαρδανελίων 4, Κα-

6αλα 
Έμμ Φασόλης, Παπαναστασίου 18, 

Θεσ)νίκη 
Γιαν Δρουσιώτης,. Διγηyόρος, Πά

φΟς - Κυπρου 
Κ Λαζαρου, Τ Κ 23, Λεμεσος -

Κυπρου 

ΕΓΚΛΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙ�Ο ΒΙΟ 

'Ανδρέας Εύσταeιου, 'Αθήναι 
Κωστής Καλλέργης, Άθηναι 
Χρίστος Παρασκευόπουλος, Καλα-

ματα 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ λλΒΑΜΕ 
(με τή σειρα λήψεως) 

Θαλη Ρητοριδη Ό ποιητής κι' δ 
κορακας ( Συμφωνική ΜπαλλάΥ-
τα). Ρωμη 1977 

Ρωξάνης Παυλεα Ν Α\.-eη της λήθης 
(ποιήματα) Θεσσαλονίκη 1978 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική Έστια (Νοέμ. - Δεκ.) 
Περιοδικο Έλληνιδων Βορ. 'Ελλά

δος (Νοεμ - Δεκ ) 
Κρητική Έστία (Δεκ., Ίαν., Φε5ρ.) 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «Ίλι
σος» Σuν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στής Ν. Μελισσαρόποuλος,
Πλατ. Έθνικηc; Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόποuλος & 
.Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ. 30
;Αθηναι, Μάρτ. - Άτrρ 1978 

Σμύρνα (' Ιαν - Φε6ρ.) 
Κρίκος (Ίαν. - Φεδρ.) 
Λαογραφι,κή Κύπρος (rε.ν. - Άπρ.) 
Χρονικα (Φεδρ.) 
Κρφικο Βημα (Φεδρ.) 
Πνευματική Κίιπρqς (Φλεο.) 
Πολι,τικο Κριτήριο (Μάρτ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Μάρτ. - Άπρ.) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στuλιανοίί, Βιδλιοπωλε'ϊον, 
Σαριπόλοu 15, Λεμεσός. 

ΑΝΤΙΠΡΟ�Ωnο 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Άλεξ)πολις: Έλ. rιαννώτας 
Βόλος: r. Κοι•κοu6Ίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κοuντης 
Θεσσαλονίκη: '.(ω. Στάσας, Άν 

Χρηστίδης 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καδάλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Καλαμάτα: Π. r,κλεγκλές 
Κέρκυρα: Ά. Άδραμίδης, Κ. Άγιους 

Κομοτινή: Ίω. Σαμοuρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 

Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 

Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας· 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Συρος: n. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: r. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στuλιανου 
Λευκωσία: Άχ. Ζα6αλλης 

ΣΤΝΔΡΟΜΗ 1978 Δρχ. 150 Πάφος: κ. Καθητζιώτης 
Έξ/κοϋ $ 6, Άεροπ. $ 10 'ι σταμπούλ: r. Βακαλόπουλος 



Τ ό ώραιότερο δωρο 

Ε�Α κΑn□ sιsnιo 

Βλέπc Τιμοχατά:λογον Βιβλίων 

cίc, σελ. 2 έξωφύλλου 

( Αποστέλλονται tλε�φα ταχvδρομικών τελών) 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Συνδρομή 1978 δρχ. 150 ( έξωτεριχοu .'fi; 6 .00) 

άεροποp ιχώς ::, 10. 

'Όλοι οί συνδρομηταί έσωτεριχοu εχουν δικαίωμα 

ν� ά;οράζουν το�ς τόμους έπιλογ�ς 

Α' Τριε:τιας 1956 1957- 1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

έ'χασrοv προς δρχ. 160 άvτί δρχ. 200 

---�~�----�~�-----------------

Η σι·,,5.::, 'μή τ.,,,:, 197 8 εΤναι δρχ 1 50 Δια τό 'Εξωτερικό $ 6. 

άεροπορικώς $ 1 Ο -

ΑΙ συνδρομαι η άvτίτιμον 616\ίων νά άποστέλλωνται μι

rαχυδρομικηv η τραπεζικηv έπιταyηv έπ· όνόματι Κωστή Μελισ

σαροποίιλοu, Δραγατσανίαι 6, Ά&ήνας 122. ·οχι έπ' όνδματι 

cΙΛΙ ΣΟΥ-.. •οχι με τραπεζικήν ένrολήν 

::..;.;;====-=--=-- -;.;.·;aa---a;;--;;,;-_-__ _  ;.;. _ ___ =-=-=--;;.;..;· -""···;,;.· ·  ..,;,·-�=--'--"-' ....;.;.··.aa--=-=·---, 

Τυτrοις: Ε Σωτηρόπουλος & Σία, όδ Κε.ρατσ,ν:οι.ι 72, Άθη1;αι 
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