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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΛ ΥΚΟΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ NEWTON ΚΑΙ ΤΟΥ KEPLER 

Τετρακόσια χρόνια όπό τόν θάνατό του 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : 2 Μ α p τ ί ο u 1 9 7 8 
• Ανακοίνωσις τοu • Ακαδημαϊκοu Πεp. Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Ί' ε τ ρ α κ ό σ ι α χ ρ ό ι α παρηλθον από τού θανάτου τού 
σοφού μα:0ηματικοϋ Φραγκίσκου l\Ιαυρολίr,ωυ, οστι.;, έκ τη- άνάy 
κης τών περιστάσεων, έπολιτογραφήθη μf.ν 'Ιταλό-. ή οlκογενειά του 
δμως ανήκει εις τήν πλειάδα των Έλλη ων εκείνων, οί όποίοι, φv 
γόντες τήν Όθωμανικ11ν λαίλαπα, εφ1:ραν εί- την ί•σιν τα φώτα 
της σοφίας των. 

Θα ητο παράλειψι-, νομί�ω, να αντιπαρέλθη ή ' Υ.αδημία ' θη
νων τήν επέτ.ειον αύτ11ν τού θανάτου ένό- σοφοίί, lκ Κωνσταντι
νουπόλεως ελκοντος το γένος, καί ώς έκ τούτου στενώς μέν σννδεο
μένου προς τήν δυ αvη,"1\ν παράδοσι , δ δποϊος δμως, δια των ερευ 
νών καί άνακα.λύψεών του, ύπηρξε συγχρόνως ό προάγγελος τών 
νέων χρόνων καί εν εκ τών πλέον φωτεινών πνευ άτων της ' να
γεγvήσεως. 

Η ΖΩΗ ΤΟΤ 

'Ο Φραγκίσκος Μαυρόλυκος εγεννή,θη εί- rας 16 Σεπτεμ-
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6ρίου του 1494, είς την Μεσσήνην της Σικελίας. Την οίκογένειάν του 
Maruli η Maurule συνδέουν, ουχί όρθώς, τινές των tστορικών, 
ώς δ Mugρos, προς την ευγενη οίκογένειαν των Μαρούλλων της 
Μεσσήνης, έν<'ρ αλλοι, ώς δ De Thou 1 , παρερ:μηνεύσαντες έπί
γραιμμα χαιραγμένον ιέπί του τάφου του, θεωρούν αύτον Σ ικελόν. 
'Εκ των ,6ιογράφων του δμως, οί όποίοι εγραψαν αμέσως μετά τον 
θάνατόν του, ουδείς άμφιοοητe'ί την έλληνικήν καιταγωγήν του. 
Δεν γνωρύζω δέ, έάν καί ποία ύπάρχει σχέσις των Maruli 
τούτων προς τους Μαρούλλους της Άγκώνος, έκ των όπο)(ιW γνω
στος τυγχάνει είς ήμας, άπο την θαυμασίαν μελέτη;ν τού συναδέλ· 
φου κ. Δ. /,αικuθηνού, «'Ο ποιητής Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώ
της»2.

Ή οίκογένεια των Μαυρολύκων η il\f,aru]ί7 εγκατέλειψε τήν 
Κωνσταντινούπολιν όλίγον πρό της άλιί>σεως καί, κατόπιν πολλriι.ν 
περιπλανήσεων καί περιπετειών, έγκατεσuάθη είς Μεσσήνην, δπου 
δ πατήρ του Φραγκίσκου, 'Αντώνιος, ηξιώθη νά άναλάι6η την διεύ
θυνσιν του Νσμ�σ,μα,τοκοπείου της πόλεως. Ό Φραγκίσκος ύπηρξε 
δ πέμπτος κατά σειράν μεταξυ έπτά άδελφών και �μιας uιδελφης. 

'Ενωρίς δ Φραγκίσκος έπεδόθη Εtς τή,ν iκ.μάθησιν της λατι
νικής καί της ρητορικης. Άπο τον πατlρα του, δ δοοίος ύπηρξε 
μα1θητή,ς τού Κωνσταντίνου Λασκάρεως, �θδιδάχ θη, ώς ,μας πληρο
φορούν οί σύγχ,ρονοί του, την •ΕλληVΙική,ν καί την dστρονομίαν. 
Πληροφορίας πε-ρί αλλων διJδασκάλων του, Μν εχομεν καί φαίνεται, 
δτι δ Φραγκίσκος ύπηρξε αύτοδαικτος. 'Ο ί.διος, δμιλών διά τας 
σπουδάς του, 6οοαιώνει, δτι ανευ διδασκάλου ηννόη,σιε τά εργα του 
Ει•κλείlδου, τού Θεοδοσίου, τού Πτολεμαίου, τού· Άρχuμήδους, τού 
Μενελάου: <<Nullo praeeunte praeceptore per memet ipsum in
tellexi►>, γQάφε, εlς τα Universa elementum Euclidis volumina. 

- . Καίτοι την έποχήν αύτήν (11500), ή Μεσσήνη lμαστίζετο ύπό
τού. λοψοϋ, ό Φραγκίσκος έπεδόθη μετά τοιούτοv ζήλου εtς τας με
λέτας του, ώστε ησθένησε ,σοι6αρώς ,καί ηναγκά:σθη να τας έγκατα· 
λείψη έπί τι �διάστημα. 'Ομοίως, τα αtμα.τηρα γεγονότα, τα δποία 
έτάραξαν τήν Σ ικελίαν, iν<'ρ ητο f,,ίκοσαετής, :δέν τον άπέσπασαν άπο · 
τας όλονυκτίους ,μελέτας του. Τότιε μάλισ,τα ηρχισε να ,διδάσκη λατι· 
νικα καί να συνθέτη την Γραμματικήν του, ή δποία εΙναι το πρώ
τον ,μεταξυ των εργων του, που εlδε το φώς της δημοσιότητος. 

Το 1!521, δ Φραγκίσκος εγκαταλείπει τα έyκόΟiμια καί περι
βάλλεται το ίερατικον -σχημα, οχι μόνον άπο εύσέlδειαν, άλλα κυ 
ρίως άπο την ζωηράν έπιθψίαν του να άφοοιωθη άπερίσπαστος εt; 
την μελέτην καί την ερευναν. Γράφει μέ τόσην ταχύτητα, ώστε το 
1528 - δτε δηλσJδη ήτο �μόλις 3-4 ετών - ε!χ� όλοκλη,ρώσει, ώς 
άναιpέρει είς τον πρόλογον της Γραμματικης του, δλα τα εργα του 
περί των μαθηματικών και μέ'γα ,μέρος 1έκ των άναφερομένων εtς

\ , \ \ \ , , την οπτικην και την αστρονσμιαν.
Δια νά άποφύγη τή,ν νέαν έκδήλωσιν ,έπιδημίας, μετοιΥ.εί, τό 

l
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Η,2,3, είς την ατρικήν εξοχικήν οικίαν τού aηt' · ο, τρία 
χιλιόμετρα από την Μεσσήνη;ν με αλλους συγγενείς καl οί.κείους. 
Μετά τό τέλος της έπιδημίας, έκ της οικογενείας των Maruli επι· 
ζοϋν μόνον 4 μιλη, μεταξύ των όποίων ό Φραγκίσκος καί ό πα
τήρ του. 

Τό 15,25 ε{ναι τό ετος τού Ρωμαϊκού Ίωδηλαίου. Ό Φραγκί • 
σκος ,επιθυμεί νά επ�σκεφθη διά πρώτην φοράν την Ρώμην. Μετα
δαίνει ·έκεί μόνος, καί παραμένει ·επί δραχύ ·διάστημα, άρκετόν δ 
μως διά νά άντιληφθη τά 11θη της αύλη; τού πάπα Κλήμεντο; τού 
Ζ'. Κατακρίνει με δριιμεία- ιέκφράισεις την αύλην τού Βατικανού, 
rι δποία, -διά πλουσίων δώρων, εΙχε προσελκύσει ,εκεί τ,όν "Ερασμον, 
τόν δποίον δ Φραγκίσκος χαρακτηρίζει ώ- δηκτuκόν, άμcvθη καί 
φίλον των Λουθηρανών. ί θλ�δεραί εντυπώσεις αυτού τού ταξιδ:ου 
παρέμειναν είς την ψυχήν τού σοφού καθ' δλον τό ,δίον του3 ,4 • 

"Εν ετος άργότερον, τό 1526, άποθνή,σκει ό πατήρ του καί 
άναγκάζεται αύτός νά άναλάιδη τά οικογενειακά δάρη καί τάς πε
ρ ιουσιακάς φροντίδας. Βλέπει δμως, δτι τούτο τον άποσπά άπό τάς 
προσφιλείς μελέτας του. 'Αποφασίζε.ι λοιπόν νά εγκαταλείψη1 τάς
φροντίδας αύτάc εις τόν νεώτερον άδελφόν του Ίάκωοον. •�ργά
ζε.ται δμως τόσον εντατικώς, ώστε. άρχίtουν νά τον ενοχλούν πονο
κέφα:λοι καί ίλιγγοι, οί δποιίοι εμελλε ά τον ταλαιπωρήσουν καθ' 
δλον τον :δίον του. 

Τό 11528, κατ' επ θυμίαν τού 'Ιωά νου Μαρουλλου, κόμητος ι .. 
Condώanni καί στρατηγού τηc Μεσσήνης, ή Γερουσία τόν καλι:.ί 
νά δtδάξη δημοσίως την Σφαίραν καί τά στοιχεία τού Εύκλείδου. 
Τά μαθήματα διδάσκονται ι:.i.ς την μονή των 1Καρμηλιτών, εΙ,αι 
δε τόσον ύψηλού επιπέδου, ωστε ερχονται νά τά παρακολουθήσουν 
καί δλοι οί τοπικαί αρχοντες. Θαυμά εται ώς διδάσκαλο; ό Μαυρό
λυκος, οχι μόνον διά τά μαθηματικα, αλλά καί δια τάς εφ ·ρμογά των. 
'Αξιοσημείωτος ύπηρξε ή ίκανότη; ταυ ά εφευρ:,σκη καί νά περι· 
γράφη μηχανάς, παρά την ,μεγάλην ελλειι ιν όργάνων καί {Sιδλίων, 
κανόνων θεωρητικών καί τεχνικών5

• 

"Οταν ό Κάρολος ό Ε', -μετά την εκστρατείαν του τη ' φρι
κης, φθάνει νικητή είς την Μεσσήνην, εις τόν Μαυρόλυκον ανα
τίθεται ή κατασκευι1 Οριαμϋευτικων άψίδων, πρός τιμήν τού αύτο
κρότορος. 'Εκτελεί τόσον καλά τό εργαν τούτο, ωστε όρίζεται ύπό 
ταϋ Καρόλου, •μαtί μι τόν αύτοκρατορικόν ,μηχανικόν Fιerramoli"1o, 
διά την καταισκευ11ν των όχυρώσεων τη- Μεσσήνης. 'Εκ των διο 
γράφων του, μερικαί διαηίνονται δτι εξετέλεσε με'ν τά- όχυρώσεις, 
ιός προς τάς θριαμδευτικά; δμως άψίδας συνέταξ·ε μόνο τάς επι· 
γραφάς7. 

Τό 1,540 διορ�ζεται στρατηγός της Μεσσήνης δ Giovaruni 
Ventimigli.a, μαρκήσιος τού Γέρακος καί πρίγκηψ τού Casrelbuono. 
Ούτος αtσθά"εται μεγάλον θαυμα.σμον διά τόν Μαυρόλυκον καί μετ' 
έπιμονης τον καλεί νά κατοικήηη εις τό ,μέγαρόν του. Κατά τό διά-
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στημα των όύο ·ετών πού κuδερνα την .Μωσήνην, ό Ventimiglia 
διατηρεί μέ τον μαθηματικον είλιικρ,ιvη φ�λίαν, τον άκούει να δι
δάσκη Ευκλείδην καί παρατηρeι μαiζί του τα ουράνια φαινόμενα. 
Κατα την περίσδον αυτήν, ό Μαυρόλυκος γράφει εγχειρΊδιον περί 
άλuείας και συντάσσει χάρτηιν της Σ•ικελίας, ό όποίος έτυπώθη 
επανειλημμένως 

. 'Αλλ' ό μα.ιρ,κήσιος επηρεάζεται τόσον άπό την ύαθείαν εύσέ
δειαν τού ,μαιθηματικού, ·ωστε επιχειρεί ταξίδ�ν είς τούς Άγίόυς 
Τόπους. Κατα την επιστροφήν του, περιδάλλεται καί αύτος τό � 
ί0ρατικον σχημα καί εγκαταλείπει πλούτη καί φέουδα είς τον υί· 
όν του. Κατόπιν, &να.χωρεί μέ τόν Μαυρόλυκον είς Ρώμην. 'Εκεί 
ό Μαυρόλυκος γνωρίζει τον μετέπειτα πάπαν Μάρκελλον τον Β', 
καeως και τον Καρδινάλιον F:arιnere, ό όποίος τόσον γοητεύεται 
άπό τ11ν σοφίαν του, ωστε τον προσκαλεί να μείνη είς τό άνάκτο
ρόν του, προσφέρων είς αυτόν 500 χρυσά σκούδα. • Αλλ' ό Venti
ιnigΊia, φα&ούμενος μήπως ό Μαυρόλυκος δελrο01θη άπό την προσφο
ραν τού καρδιναλίου, επισπεύδει την �επιστροφήν των είς Μεσσή,
νην. Έκειί, κτίζει, είδικως δια τον σοφόν, παιραθ-αλά,σσιον κτίριον, 
δια να δύναταJι ο'δτος να θαυμά:ζη Μί νά μελετά τα ο_ύράνια φαιr 
νόιιενα. 

. Τό 115·4 7, &ντ�δασιλευς της Σικελίας εκλέγεται ό Giovanni 
dί Vega, ό οποίος στ<έλλ0ι και καλεί τον ΜαυρόλυκΟ'V από την Μεσ· 
σήνην ·είς το ίΠαλέρμΟ'V, δια να διδάξη τον δευτερότσκον υίόν του. 
Οί γράψαντες περί τού Μαυρολύκου ύποθέτουν, δτι την εξαί1ρετον 
αύτην τί,μ11ν την ωφειλε δ μαΟηματικος και είς την λαμπράν φή
μην του, αιλλα και είς τ11,ν ,επιρρην του καρδιναλίου F1a.'11lleiSle, ώς καί 
των Ίη,σοuϊτών, μέ τον γενικόν ήγούμενον των όποίων, τον περίφη
μον Ί γνάτιον Λογιf>λα, εlχε στενήν φιλίαν δ άντ>ιiδασιλεύς. Έπl 

. δύο ετη εδωκε δ !Μαυρόλυκος μαθήματα γεωμετρίας καί &στρονό
μίας είς τον ν-εαρόν di Vega, εγκαταλείπων από καιρού είς καιρόν 
·τον ,μαθητήν του, δια να ά.κολουθήση τον Ventimii,gliίa είς Ρώμην.
Ό τελευταίος οοτος τού εlχε παραχωρήσ0ι την μΟ'Vην των Βενεδι
κτίνων της Θεοτόκου Dcl P,arlio. Ή μονη εύρίσκετο είς μίαν άνθό
σπαρτον πεδιάδα, την δπ.οίαν δ Μαυρόλυκος αποκαλούσε <<επίiγειον
παράδεισόν» του. Ό Φραγκίσκος iκάλεσε ,εκεί τον αδελφόν του Ίά
κωδσν, ό όποίος ενεδύθη τό ενδυμα τών Βενeδικτίνων καί εκαμε
μεγάλας δωρεας είς την μονήν. Και δ ίδιος ό Μαυρόλυκος ήσχολή:θη
πολύ με την μονήν, την έπλούτισε .με πολλα κεψήλιαι, ήκολοιόθη.σε
δε και 16ίον αύστηρώς ιάσκητικόν και εγραψε πολλας έλεγείας ε:ίς
την Θεοτόκον. 'ίΕν τούτοις, τό κύριον μέλημά του, ησαν . αί μελέ
ται του αί μαJθηματικαί. 'Εκεί εγραJψε τό τρίτσν . ,(>ιJδλίον της πρα
γμαιτείας του: «De I.ineis Hαιariis,� τό δποίον έτυπώθη ε.ίς Βενε
τίαν μεταξυ των Opuscula Mathematica, τό 11575. 'Εν τφ μεταξύ,
τό 1ύ5ι3, τού παρ·εχωρήθη από τό κοινόν τα.μείον της πόλεως, ετή
σοος •μ,ισθός 100 χρυσών σκούδων, διότι έντος διετίας εlχε πα.ρου'-
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σιάσει συμπεπληρωμένα τα μαθηματικά του εργα, καΟώς καί μίαν 
επιτομην της 'Ιστορίας της Σικελί1ας6,7 . 

Το ίδιο εκείνο ετος χάνει τον πιστον φ�λΟ'V καί προστάτην του 
Ventimiglίa, δ δποίος παρασυρεται, πλησίον της Ταορ ίνης, ύπο 
δρμητιmϋ χειμάρρου. Οί ίlστορικοί της έποχης άναι: 'ρουν, δτι δ 
Μαυρόλυκας, ιbτικαλεσθείς το ώροσκόπιον, είχεν επιμόνως συμβου
λεύσει τον φίλον του να αποφεύγη τα ϋδατα, συμβουλην την δποίαν 
εκείνος ήκολούθησε, ούδέποτε ταξιδεύων δια θαλάσση;. 

' λλα καί δ αδελφος τοϋ entimiglia, Simαrue, στρατηγό,. καί 
αύτός, εδειξ προς τόν μαθηματικόν ίδιαιιτέραν συμπάθειαrν. Έ ή 
τησε άπο τον ,βασιΗα της Φλάνδρας την έκλογην τοϋ Μαυρολ ου 
ιί>ς αρχιεπ�σκόπου της Μεσσήνης. ' λ' ηδη δ πάπας εlχε ζητήσει 
την θέσιν αύτήν δι' ανθρωπον ιδικόν του. ·Ήτο ή δευτέρα φορά, 
' ου δ αυρόλυκος άπετύγχα ε α -άνέλθη είς εκκλησιαστικόν άξί-
ωμα. Ή ρώτη ηrο δταιν ό πάπας Μάρκε λος ό Β ' , έσκόπευε να 
τόν όναιμάση και,δινάλιον, -άλλ' ώς γνωστόν, εμεινε εί,. το παπικό 
θρόν μόνΟ'V 22 ήμέρας. Ό Μαυρόλυκος δεν παρηγορήθη ποτέ δι' 
αίιτην την δευτέραν άποτυχίαν του. 'Έγραψε με πιχ,ρίαν καί κά, 

οιαν κακεντρέχειαν δια τα πολλαπλά ελαττώματα τοϋ έου άρχι
επισ:κόπου. 

Βα.θυτάτη λ{ η προξέ ,σαν είς τον Μαυρόλυκον οί Οαναrοι 
τοϋ άδελ οϋ του 'Ιακώβου καί τοϋ Ven·timiglia. 'Επε�ή καί ό ίδιος 
ύπέφερε πολυ άπο ίλίγγους, -έ έδωσε είς τη αράκλησιν τοϋ άν-ε 
ψ�ϋ του Fran,00000 Marolί, βαρώνου Della Fov ·ta καί πηγε y.,α1, 
εγκατeστάθη πλησ[,ον του είς τή 1εσσήνην. 

Ή σοφίαι, α1ί γνώσει του, αί προ6λέ εις του τον εlχαν χά,μει 
διάσημσν. Ο"τω, δταν το 1-5'71, τά πλοία της Συμμαχίας, ύπο την 
ήγεσίαν τοϋ ο Χουάν, 11γκυροοόλησαν είς την Μεσσήνη δια νά 
εκστρατεύσού εναντίον των Τούρκων, δ ,μέλλων νικητής της αυ 
άκτου ε ήrτησε την συμ6ουλήν τοϋ Ιαυρόλυκου -δια την έκστρα

τείαν. Ουτο'" εξετάσας τα α.στρα εδωκε ραστ:τώς, χωρίς ούδέν λά
θος - ώ,. μα,... πληροφορούν οί ,βιογράφοι του τον τρόπΟ'V τοϋ 
ταξειΜου καί προείπε τ11ν νίκη , είς τρόj\j()ν ώστε οί πάντες τον 
eολεπαν τοϋ λοιJtJοϋ ώς προφήτην. Φαί εται μάλιστα, δτι τά τέσσα
ρα Μστιχα, πού άνα ράφονται εί την 16άσιν τοϋ χαλκού αγάλματος 
τοϋ νικητοϋ της αυπάκτου, εις η1ν Μεσσήνην, εί αι γραμμέ α 
άπο τον Μαυρόλvκο 7

• 

Ή πα-νώλης ένσκήπτει δια τρίτη φοράν είς τη Μεσσήνην 
το 1575. Ό Μαυρόλυκος ητεί καί πάλιν καταφύγιον ιί,. την οίκο 
γ :νεια.κ11ν επαυλίν του, τοϋ Sant' Alessio, δπου, εί τα'" 21 'Ιουλίου 
τοϋ 1575 (κατ' αλλους το 1,577), ά.ι-rοθνήσκει. Οί ά εψιοί του, εξ 
αίτίας της tι-τιδημίας, τον �θαψαν προχείρως πλησίον τη'" πόλεω , 
εις τον ναον τού Ά ίου Φραγκίσκου, δπου άνήγειραιν καί ταπει ον 
μνημείον είς το οίκογενειακον παρε-ι..κλήσιΟ'V. 'Ιδού εις tλευθέραν 
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μετάφρασιν έκ τού λαιτινικού το έπ(γρα,μμα, το όποίον έχαράχθη 
επί τού τάφου του: 

ΦΕίς τον Don_ Φραγκίσκον Μαυρόλυκον, Μεοοή:νιον πατρί
κιον, έκ της έπιφανεστάτης οίκογενε.ίας των Μάρουλων, ήγούμενον 
της μονής τού Γενεσίου της Θεοτόκου, ανδραι χριστιανικής ευσε-
6εί.ας, συγκρινόιμενον διά τον ζηλον καl την γ ν ώ σ ι ν τ ώ ν ά π ο
κ ρ ύ φ ω ν  έ π ι σ τ η  -μ ώ ν προς τούς άρχαοους Πατέρας καl Φι
λοσόφους, πάντων τών Μαθημαrηκών ,διδασκάλων αναντιρρήτως πρώ 
τον, δστις, -διά τού πλήΟους των ,συγγραμμάτων του, έπαινέφερε είς 
το φως τάς σπουδάς αυτάς τάς σχ.ώόν 1έγ:καταλελειμμένας, διεφώ
ησε, έπηύξησε καl διέδωσε, καl διά της άρε.της τού 6ίου του διεκό
σμησε, ώστε είς αύτόν, ώς είς μαντεί.ον, νά προοτρέχωσι πανταχό
θεν, προσέτι δέ καl -έκ των πλέον ά.πομεμακρυσμένων περιοχών, έπι
θuμοϋντες νά γνω(_}ίισωσι καl νά σuμ&υλευθώσι αύτόν». 

Don Φραγκίσκος βαρώνος τού Foαιsta καιl τού San Giorgio καl 
Don Σύλι6ε1στρος, διδάκτωρ Θεολογίας καl α&6ας τού Roccamatoήs, 
αδελφοί Maruli, τφ ,έκ πατρός θείφ των μετ' εύγνωμοσύνης- τάφον 
προσωρινον εθεσαν μέχρις ,δταυ ,ανεγερθη αλ!λος μεγαλο.τQεπέστερος 
καl άρμόζων είς την άρετήν καl τ11ν αξίαν του. "Εζησε ετη, 80, μη· 
νας 10, ήμέρας ,5. 

Καί ακολουθεί τό δί�στ·ιχον: 
Σέ επίσης ή Μεσσήνη επήρε .Μαυρόλυκε, 
'Ίνα μη ή Σικελία είναrι διάσημος ,μόwν δι' ενα Συρακούσιον. 

(Συρακούσιον εV\'οεί τον 'Αρχιμήδην. Εtνα-ι οί στίχοι είς τούς 
όποίους έστηρίχθησάν τινι:ς διά νά είπουν τον Μαυρόλυκον Συρα
κούσιον 1 . 

Καί καταλήγει το ,έπιτάφιον έπ(γραμμα: 

Σέ ή ΕύσέJ6εια, Σέ ή Θρησκεία, Σέ ή θεία Μάθησις 
Σέ ή ,σ.γάπη, της Σοφίας θανόντα .eθρήνη.σαν. 
Καl αΙί θεαl τού Παρναισσοϋ -έγκαταιλεhj,ασαι τάς πηγας 
εθ,ρήνησαν iδώ ,μέ ύγρο,'ις τούς οφθαιλμούς καl τιίλλουσαι 
τάς κόμας. 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ Ί'Ο'l" 

'Ο πρώτος κατάλογος των εργων του περιλαμδάνεται είς μίαν 
έπιστολην δια της όποίας αφιιέρωσε, το_ 1543, _είς τον Pie_tro Bem?O,. την «Κοσμογραφία» του. Οί Domen1co Sωna, Gugl1elmo L1br1 
καl Giuseppe Spezi εξέδωκαν τον αυτον κατάλογον1

• 

Δεύτερος κατάλογος ύπό τον τίτιλον '1 Index Lucubrationum 
βQίσΜεται εlς το τέλος των Opuscula Mathematica, το όποίον έξε· 
δόθη εlς Βενετίαν το 1575. Συντάκτης του εtναι ό 'ίδιος ό ΜαυQό· 
λυκος. 
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Εtς την Biblιoth que atιonale τ<Ϊ>ν ΠαQισίων ύπάρχει ενα 
Ind χ Lucubrationum Maurolyci, κατα πr"ίσαν πιθανότητα αυτό· 
γοαφον τοϋ μα,�ηματικοϋ. 

Ό πληρέστερος κατάλογος των έργων τοv πρέπει νά. εlναι έκεί
νος τού άνεψιού τοv 6αρώνου Della Foresta, πού συνοδεύι:ι την 6ιο
γραφίαν τού ,σοφού και πού περιλαμβάνει δλα τά. εργα του, τόσον 
εκείνα πού έξώόθησαν δσον και τά. προς εκδοοιν. ιqφέρει έλαφρώ,.. 
άπό έκείνον τού 157 5. Άπαριθμεί 88 εργα, εξ ών •μόνον 20 εκδε
δομένα6,7 . 

Ό ετερος άνεψιός τού Μαυρολύκοu, αδελφός τού Della Fo ta, 
Σύλ6εστρος Maruli, κινστεριανος μοναχό,.., εσκόπευε ύ. ·εκδώση ενα 
oorpus των κυριωτέρω

ν εργων τού ,μαrθημαιτικού καί νά. περιλά6η 
είς τήν άρχ11ν την βιογραφίαν, ην συνέγραψε δ αδελφό- τοv. υστυ 
χώς τό σχέδιον αύτό δεν επραγματοποιήθη, πρό:; ζημίαν τή,.. έπιστή 
μης, διότι οί Μο άνεψιοί τού Μαuρολύκου κατείχα δλόκληρον την 
συλλογήν των χειρογράφω

ν του καί ·εγνώριζον και τά.ς σχετικάς πρός 
αύτά σκέψεις τού θείου των. 

ί δυσκολίαι των συγγενών του, οίτι ες ά τήλλασσα συχνά χει
ρόγραφα μι φάρμακα, και αί κατασχέσεις των 'Ι,σπα ων κατακτη
τών τη- νήσου, διεσκόρπισαν τά. χειρόγραφά του. ' λλά. και οί 
Γάλλοι, κατό ιν τριών ετών κ::ι.τοχης της νήσου, κατέχουιν άρκετα 
χειρόγραφα αδημοσίευτα εις τήν Έθνικήν των Βu6λιοθήκη,ν. Περί 
των παρ�σινών αύτων χειρογράφων εγραψε ό Federιco apο]ί 19 ,ι•. 
ίες την Rivi ta Sicula, τόμ. ΙΧ, τεi•χ. Σεπτ. · Όχτωβ. 1872' 

ota Intorno ad Alcιιni Manoscrιtti di Maurolico DelJa Bib]io
teca Ρ rιgιna. 

Οί αύτόγραφοι κώδικες τοϋ l\Ιαυρολύκου τη- ΊΕθ,νικη,.. Βι6λιο
θήκης Παρισίων, άποτελοϋν ε,�εκα τεί,χη και φέρουν χρονολογίαν 
τη- αποπερατώσεώς των. 'Εκ τού καταλόγου τοϋ Σικελού άκαδη 
μα7κοϋ Macή, φαιίνεται δτι τούλάχιΟ'τον 8 εκ των άνωτέρω χειρο 
γράφων μένουν άδημοσίευται9

• 

Τό εργον του άρχίζει άπό τ11ν άναζήτησιν, την διόρθωσιν χαί 
τόν σχολιασμόν των 'Ελλήνων. Πρό-:: τήν κατεί1θυνσιν αύτήν τόν 
όδηγεί, ώς διατείνονται οί μελετηταί τοv, περ�σσότερον άπό τά.ς 
σποοοάς του, 11 καταγωγή της οίκογενεί.ας του. Πράγματι, μέγα μέ
ρος εκ των πολυπληθών συγγραμμάτων του αφορά εί.ς την έρμη
νείαιν ηον μαθηματικών των Άρχαίων Έλλήνων 15

• 

Τά. σπουδαιότερα των ε,ργων του μετά τά.ς θεωρίας περί γεω
μετρίας, εΙναι εκείνα πού άφοροϋν είς την ,μελέτην της δράσεως 
και τ11ν διάδοσιν τού φωτός. Ό 'Αρχιμήδης εlχε συγκεντρώσει 
τά.; ήλιακά.ς άκτίνας εί.ς τά περίφημα κάτοπτρά του, δια των δποίω·ν 
fπυρπόλησε τά. ρωμαικά πλοία. Ό Κλαί>διος Πτολeμαίος έπραγμα 
τεύθη περί της άνακλάσεως και της διαθλάσεως τοϋ φωτός και 
ϊιατέληξε •με μεγάλη

ν &.κρίι6ει.αν νά. περιγράψη τάς άστρσνομικά.ς 
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δωθλάσεις. Ή οπτική ύπηρξε πάΝτα οοηθός της ασ:ιρονομίας και 
οί νόμοι της, καιταγεγραμ:μένοι ά.πό τους άρχαίους χ,ρόνους, ησαν 
τόσον στενα ·συνδεδε,μένοι μέ την γεωμετρίαν, ώστε ούδεtς έκ των 
μελετητφν της τελευταίας, ητο δυνατόν να άποφύγη άνέκαιθεν την 
ταύτόχρονον μ:ελέτην προιολημάτων της δπτικης και της άστρονο· 
μίας. 

Δια τάς οπτικάς μελέταις τοϋ Μαυρολύκου δεν δυνάμεθα να 
εχωμεν καλυτέραν γνώσLν από εκείνην που ·μας ,δlιδει δ ί.διος. Είς
την είσαγωγήν τοϋ ,6ι6λίοv -�'ου «Photi.smi» γράφει: <�Νομί'ζω, δτι 
δεν εχαισα τον χρόνον ,μου, διότι καί εκεί απέδειξα πολλας αιτίας 
παραλειφθείσας καί πολλας α.λλας άξίας να σηιιειωθούν. Συνέθεσα 
δύο 6ι6λία: εν περt. των φωτισ.μών, ετερον περί των διαφανειών. 
'Απέδειξα, εις τό πρώτον, με επιχειρήματα ασφαλη, κατά ποίον 
τρόπον αί προσπίπτουσαι ακτίνες διαστερώσαι .μίαν δπήν, λαμβά
νουν την μορφήν τοϋ φωτει\!οϋ σώματος, το δπάοον τάς έκπέμπει 
καl πώς αί εικόνες τ-οϋ φωτ-ός η τ-ών φωησμένων άντ-ικειμένων, διά 
ηνος δπης, η δια συρρσης των άκτίνων, έ.μφανίζονται άνειστραμ
μέναι. Άπέδε,ιξα, εις το δεύτερον, πώς κατ-α τον 'ίδιον τ-ρόπον, ή 
εικών των διαφανών αντικειμέ.νων, διαπερνώσα κοίλην διαφανή 
έπιφάνειαιν άποτυποϋται αν.εστραμμένη δια της φοράς των άκτίνων. 

Προσέ.θεσα περί της ίρ�δος ά.παδείξεις οιύχl εύκαταφρονήτσυς,
τουναντίον δδηγούσας J1ίερισσότερον άπό οίασδψrοτε α.λλας είι; το 
Υα συμπεράνη τις την αtτίαν της μορφης, το� τόπου, των χρωμά
των αμφοτέρων τών ιρGδων. '!Εξ{γrασα τέιλος, τ-άς διαφόρους ποιό· 
τητας της δράσεως καl τών δώπτρων πρός εκαστον προσηρμοσμέ
νας, θέμα το ·δποίον ουδείς είχε αναπτύξει, παρ' δτι είς δλους ητο

γνωστόν έκ πείρας>>. 
Τα δύο 6u6λία α�τά (Photίsmi καί Diafa1ni), ώς 6ε.6αιοοϋν .οί 

σύγχρονοί του, είχαν τέσσαρας αλλεπαιλλήλους ΘΚδάσεις εις Βενε
τίαν (ι.5,7,5), Ν�άπολιν (1·61-l), J\1εσσήνηιν (1613), και εις Lyon 
(1613), πράγμα έκπληκτικόν ,δια την ιέποχήν του. 

Το 16u6λίι0ν Photismi περιέχει έ.ν πρώ·ωις, 3ι5 θεωρήματα περί
τοϋ φωτός καl της qκιας, σχετικά με η\" προοπτικην και την πρόσ
πτωσιν των φωτε�ν<Ϊ>ν ά.κτίνων .. Tq. θεωρήμαιτα αυτα άναφέροινται 
!!-ε τδ γενικόν ονομα «Photisin:i», εις .την εκδοσιν της Νεαπόλεως, 
καί με τον τίτλό: <<Theoremata de Lυmine et Umbra11 είς την 
εκδοσιν της Lyon11

• 

Το 6u6λίι0ν Photismi, το δποίον έπερατώθη το 1,512.1, ήκολού
,Οησε ύπόμνημα: <<De Erroribus Specυlorum)>, vρrιφεν τον Ίούνιον 
τοϋ 15!15. 'Ήλ{}ε κατόπιν ή πραγματεία : <<Diaphaneon sive Trans

parentium»είς τρία βιβλία. Το πρ,ϊιτον: <<De Perspicuis Corporibus)), 
αν1ου χρονολογίαc. Το δεύτερον: «De Iride1> (1553)'.Το τρίτον: <1De 
Organi Visualis Structura et Conspicillorum Formis)> (1554). Τον 
τόμον κλείει ύπόμνημα: Problemata ad Perspectiyam et Iridem 
Spectantia». 

�1 
1 

1 
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' φιίρωσε έ ομέ ως περισσότερον ά.πο 30 ετη είς τω; με έτας 
αυτάς και τάς παρατηρήσεις, έκτος άπο τά <�Προβ ήματα», ύπόμνη
μα το όπάιον ροσέθεσεν άμέσως κατόπιν, ώ; γενικη ερί ηψ . 
Είς τάς δύο εκδόσεις, της εα:ττόλεως .και της Lyι0n, :ττροστίΟε ται 
είς το περιθώριον αί άναφοραί είς τούς αρχαίους θεωρψικους έπί 
των όποίων, κατά την γνώμην τού Μαυρολύκου, στηρίζο ται αί άπο
δείξεις. 

Το σύγγραμμά του ύπο το τίιτλον: «Photismi d· 1umina et 
umbra», αφορq. την όπτικήν. Μέγα μέρος αύτοϋ συμπ ριελήφθη 
άργότερον είς ετερον σύγγρα μα ύπο τον τίτλΟ"J Po.rta a_gi , το 
όποίον έξειδόθη εις Βε ετία το 1 75. Μολονότι το uβ ίον τούτο 
εtναι όλιγοσέλι.δον, διακρίνεται δια τη ά άπτυξι σπουδαίω θεω
ριών και ένδιαφερουσων &: α αλύψεων, αί ό:ττοίαι ,έχρησιμο οιήθη
σαν συστηματικώς ύ:ττο των μεταγε εστέρων του14. 

'Ήδη ό ' ριστοτέλης είχc ·διατυπώσει το ερώτημα: «Πω- εί
ναι δυνατον δταν αί άκτί ες τού ήλίου ίπτουν είς σκοτεινον δω· 
ιάτιον διι,ρχόμεναι δι' ά οίγ,ματος τυχούσης μορφης, ώ; π.χ. ιρι

γωνικης, νά σχηματίζου είκό α τού ήλ[ου προσπίπτουσα εϊ; τινα 
άπόστασιν ά.,,:ο τοϋ άνοίγματος, ή όποί,α ά ιί αι πάντοτc κυκλική;». 
Περαιτέρω, διετύπωσε τη άπορίαν: <(Πως, δταν κατά η1 εκλει
ψιν τού ήλίου, μέρο μό.νο τού φωτει ού του δίσκου εί αι όρατον 
εκ της γης, αί φωτειναί άκτίνες, διερχόμε αι διά τού αύτού ά 0,ί
γματος, τυχούσης μορφης, σχηματίζουν, δταν προσπίπτου έ ί πε
τάσματος. Έίκόνα όμοίαν ρος το φωτι όμενον τμημα τού ή ίου;»16• 

Ό ' ριστοτέλης -δεν κατόρθωσε ά δώση κα υτέρα έξήγησιν 
εί- τά φαινόμενα αύτά, παρά μόνο δτι οί όφθαλμοί τού ά,,θρώπου 
είναι άν-ίκα οι νά συλλάβουν τάς προσπιπτο{1σα- άκτί ας είς τά 
σύνορα τού άνοίγματος, λόγφ της μεγά ης φωτει ότητος έκείνων 
αί όποίαι διέρχονται διά τού κίντρου τού ά,•ο:�γματος. Ή έρμηνεία 
αύη1 τού ' ριστοτέλους, εύρίσκεται πολύ μακράν της αληθείας 
Πλησιέστερο" ρος η1ν άλήθειαν εύρίσκε.ται ό ' ριστοτέλης δταν 
έρμηνε{•ει τούς λό ους α αστροφης της φωτεινης ζώνης της όρω . 
ιιένης ιά μέσου όπης πολυπλόΥνΟυ σχήματος. ' :ττοδειχ 'ει δτι ή 
είκ<ι>ν της φωτεινης αύτη- ζώνης λαιιβα,ομέ, έπί πετάσμ τος εμ
φανί εται όμοία ιε την ραγματικήν, αλλ' ά εστραμμένη. Το φαι
νόμενον τούτο έξηγείται ύ ο τού ' ρισ,τοτέλους διά της θεωρήσεως 
δυάδων μικρ<ον κώ ω έχό ων κοι ή κοριφην '.τί ηiΥν διαφόρων 
σημείων της όπτικης όπη- και ,βάσεων, ειη: έπί της c ωτ ινης πη 
γη , είτε έπί της είκόνος της, των παρα λεί•ρ δέ έ ιtρανειω τω 

ζ , C ' - , � ' 'Ε , < , σχηματι ομι, ων υπο των ιερχομε ων ακτι ων. τοιrτοι; ο ρι-
στοτέλης δεν προχωρεί περαιτέρω εί- τη έρμη εία αύηΊ άντι
στροφης τ<ο είδ<ολων. 'Έτεροι έπί�σης σοφοί τού με αίωνο;, ώς δ 
Virello10, εις την Ίταλίαν και ό Peckham εί- τ-i1ν ' γγλίαν. δί
δουν εσφαλμένας εξηγ11σεις τού αύτού φαι μένου. Πρώτο- ό �Ιαυ
ρόλυκος εδω�ε σαφη και δρθην έρμη είαν τού προβλήματος τούτου 
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της όπτικης. Πράγματι δ Μαυρόλυκος έστηρίχιθη διά την ώτόδειξιν
τιmι περιγραφέντων φαινομένων σχηματισμού των εtδώλων φωτει
νών αντικειμένων επί δύο άληθων προτάσεων, τας δπο(ας καί ά.-ττέ·
δειξε. Αί προτάσεις αύταί ε{ναι αί έξης: α) «Αί περιφέρειαι δύο -11
περισσοτέρων κύκλων τοσοvτον περισσότερον προσεyγίζΌυν προς
η'-}ν μορφήν ένός μόνον κύκιλου, δσον όλιγώτερον μετατοπuζονται ή
μία σχετικώς προς την έτέραν» καί δ) «'Έκαστον σημείον τού όπτι 
κοϋ άνοίγματος εlναιι ή κοινή κορυφη δύο κώ,1ων, δ είς έκ τών
δποίων εχει ώς :δά,σιν τον ηλιον η το φωτεινον άντικεtμενόν, δ ετε
ρος δε την τομήν των προεκτάσεων τών ευθειών της παραπλεύρου
επιφανείας τοϋ πρώτου κώνου καί τού πετά,σματος σχηματισμού
τού ειδώλου, το δποίον εlναι κάθετον έπί τον αξονα τού κώνου. Το
είδωλον δε τού κύκλου καθίσταται τόσον φωτεινότερον δσον άπο
μακρ{rνεται το πέτασμα έκ της όπτικης όπης»8

• 

Ή έρμηνεΊα τού Μαυρολύκου 1δασισθεfίσα εtς τά; άνωτέρω
δύο άρχάς ΎΓΟ ά.πολύτως άκρι!δής. Περαιτέρω ο-δτος διατυπώνει
τάς έξης σκέψεις: '&-,;ειδή εις κάθε σημείον τού ιάνοίγματος άντι
στοιχεί , ϊf ς φωτεινός κύκλος, δ δποί.ος αποτελεί την κορυψηiV τών
δύο αντιστοίχων κώνων με ιδάσεις 1επί της φωτεινής πηγής καί τοϋ
πετάισματος, το σχημα το οποίον προκύπτει ιέξ δλων αυτών των κύ
κλων προσεγγίζει τόσον περισσότερον τη:ν μορφην κύκλου, δσον οί
μικροί κύκλοι της ,κορυφης τών κώνων εlναι έν έπαλληλί�, :δηλαδ11
δσον μικρότ,ερον εlναι το ανοιyμα, εν συγκρίσει προς τους κύκλους
τών κ<ί>νων των δάσεων, δηλαδή δσον ά.πομακρύνεται το πέτασμα
έκ τού όπτικού άνοίγ.ματος. 'Επομένως :εάν το ανοιγμα εχει τριγω 
νικήν μορφήν, κάθε σημείον τού τριγώνου 1θα ώτεικονίζεται εις το
έπίπεδον λήψεως μέ πλήθος εtκόνων, όμοίων προς το τμήμα τού
φωτεινού αντικειμένου ( ήλίου), το δποίον ά.πεικονίζεται εις το πέ
τασμα. "Αρα το είδωλον tού φωτεινού άντικιε�μένου, τόσον περισ
σότερον θά προσεγγίζη πρός την εικόνα της πηγης, δσον μεγαλύ
τερα εlναι ιά τμήματα τού φωτεινού αντικειμένου τα συλλαμδανό 
μενα ύπό των στοιχειωδών κώνων, έν ·συγκρ�σει προς tάς διαστά-

I σεις τού όπτικοϋ ανοίγματος. Τέλος, λόγφ της διασταυρώσεως των
όπτικων ακτίνων των σχηματιζοοοων τας παραπλεύρους έπιφανείας, 
των στοιχειωδών κώνων, το είδωλον της φωτεινης πηγης σχηματί- · Ι ζεται άνεστραμμένον. Τοιοοτοτρόπως έρμηνεύεται, συμπεραίνει δ 
l\Ιαυρόλυκος, διατί το ήλιακόν φώς, δταν προσπίπτη μεταξυ δύο
φύλλων δένδρων, παρουσιάζει είδωλον 1έπί πετάσ.ματο; τοποθεrου-
μένου είς τινα ά.πόστασιν, εχον μορφην κύκλου η ιέλλείψεως. 

Το α:ύτό φαινόμενον προσεπάθησε να έρμηνεύση αργότερον
καί δ Γερμανός σοφός Keprer, χωρίς κατα τα φαίνό,μενα νά γνω 
ρίζη τάς σκfψεις τού Μαυρολύκου. 'Αξίζει yα άναφέρωμεν έπt λέξ,ει τας κρίσεις τού Γερμανού -επιστήμονος :Ε. Wilde8, τού παρελ
Οόντος αtωνος (1.843) , δ δποίος, έν καταικλ!εi"ιιδι, άναφέρει: «Ό
Keplιeτ ήσχολήθηι με το αυτό ιάντικείμενον ώς ό ιΜαυρόλυκος. 0-οτος
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έχρησιμοποίησε, με αχρηστον πσ υλογίαν, πλήθος γεωμετρικών προ 
τάσεων, διά ά καταλήξη είς τό αύτό αποτέλεσμα, τό δποίον εvρεν 
δ Μαυρόλυκος, μέ τόσον άπλοϋν τρόποw>. 'Εξ αλλου, διαφωτιστικη 
εtναι .καί ή διήγησις τού KepJe:r, πως αύτός πρώτος, άφοϋ προ 
ηγοψένως δλαι αί αλλαι δσθείσαι εξηγήσεις έθεωρήθησα ανε
παρκείς, ε{Jρε έπί τέλους την άληθη ,έξήγησιν του φαινομέ ου. 'Α

κολουθεί δέ είς την ·διήγησίν του λεπτομερ1',ς καl ·μαλλον παιδαριώ
δης περιγραφη των πειραμάτων του, διά τό σχηματισμόν τω εί
δώλων φωτεινών άν.τικε�μένων. 

Πρέπει έπίση; νά αναφερθη δτι, ε φ ό Μαuρόλυκος εχει πλή. 
ρη συναίσθησιν των μεγεθύνσεων δια των φακών καί λοιπών όπτι
κων όργά ων, του διαφεύγει ό όρισμός της ύπάρξεω; καί της θέ
σεως τ11ς έστίας τω οπτικών στοιχείων καl της έξ αύτη; έξαρ· 
τήσεω του μεγέθους και της θέσεως των σχηματιζομένων είδώ
λων. 'Εν τούτοις δμως, πρέπει νά εχωμε πάντοτε προ οφθαλμών 
δτι εύρισκόμεθα ακόμη είς τό 16ον αίω α, προ τω μ γάλων ανα
καλύψεων των γ ωστων Εύρω αίων σοφών. ικαίω; αρα ή λύσις 
των ανωτέρω προ6λημάτων της οπτικής εξέπληξε δλους τούς φυ
σικούς των καιρώ έκείνων, δεδομένου δτι ύπηρχε ή γε ική παρα
δοχή του ,αδυνάτου της λύσεώ- των από της έποχης του ' ριστο
τέλους. 

Σχετικιί>ς μέ τον μηχ,ανισ ό τη,.. δράσεως ό Μαυρόλυκος εμε
λέτησε την ατασκεm',ν του οφθαλμού ί,πό τη καθοδήγησιν διασή • 
μων άνατόμων, των όποίω την συμοολή α αφέρει εί- τό 3ον δι
δλίον των Diafaιni6,7 

• 

.Πράγματι, δ Μαυρόλυκος εί αι δ πρώτο; οπτικό- ό όποίο 
εδωκε επιτυχείς εξηγήσεις τη- συμπεριφορά; του κρυστα,λλικοίί 
φακού του όφθαλμοίί, ·Μσει της θεωρ&χ των ύαλίνω φακών. Q{,. 
το- δέν εγ ώριζε ι6ασικώ- τίπστε περισσότερον από τό δτι αί ακτί
νεc τού φωτό- προσπίπτουσαι έπί αμφικύρτου φακού συγκε τροϋν· 
ται είς ε σημείο του αξονος του φακού, ,ένφ διαχέο αι δταν προσ· 
πίπτουν επί αμφικοίλου καί απομακρίινο ται από του αξο ό- του, · 
καί επί πλέο δτι οί φακοί ofuoι παρουσιάζουν την ίδιότητα αύτην 
τόσον 1εντονωτέραν δσον περισσότερον κυρτωμέναι είναι αί έξωτε
ρικαί των έπιφάνειαι. 'Εν τούτοις δμως, μέ τά; πτωχά,.. αυτάς γ ώ
σεις δδηyείται εί- τα σι>μπεράσματα, δτι μό ο ή ακτίς ή ακολου 
θοίίσα τον αξονα τοϋ οφθαλμοϋ δδεί•ει δια του κρυσταλλίνου φα
κού ανευ ,διαθλάσεω-, ένψ αί ύπόλοιποι άκτί ε- διαθλώνται εί- άμ
φοτέρας τάς έπιφανεία- του φακού, ει- άντίθεσιν προς τάς ίσχ ού
σας δοξασίας τη; ·έποχης εκείνης ύπό τοϋ Βάκωνος καί του Peck
ham, οί δποίοι άνέπτυξαν η',ν θεωρίαν δτι οί κρυστάλλινοι φακοί 
του όφθαλιμοϋ δέν συλλαι�ι6άνουν παρά μό ο τά- φωτεινά; άκτίνας 
τας προσπιπτούσας καθέτως επί η',ν επιφά εια των φακω . 

'Αλλά παρ' δτι δ Μαυρόλυκος έπλησeα1σε η',ν ορθήν λύσι , δέ 
κατιορθωσε νά έ�μηνεύση πλήρως τό φαινόμενον τη; δράσεως, λό-
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γφ ελλείψεως ανατομικών γνώσεων. Παρετήρησεν δτι τα ειδωλα 
τών σωμάτων παρίστανται άνεστρ0;μιμένα, άλλα δΕν κατώρθωσε νfJ. 
εϋρη την α'ιτίαν της όράσεως .μη άνε-στρ(ψμένων άντικει1μένων, διότι 
δεν έγνώριζε τον ρόλον τού αιμφuδληστροειδούς χιτώνος τού οφθαλ
μού. Πράγματι, δεν εtναι ό κρυσταλλώδης φακός τού όφθαλμού ό 
όποίος μεταδίδει, δπως εκε'ίνος ενόμιζε, τας είκόνας. Είς τό κέντρον 
της αίσθήσεως δεν φθάνει ανεστραμμένη ή είκων άλλα τα .εξω
τερικα είδωλα κατ' ευθείαν ,αποιrυπούμενα είς τον αμφuδληστρο
ειδη από τας φωτεινας ώκτίνας συγκεν.τρουμένας εις κοινην έ-στίαν. 

Παρά την πλάνην αυτήν, ή :μέθ.οδος την όποίαν 11κολούθησεν
ό ιΜαυρόλυκος, είναι άξιοθαύμαστος δια την έποχήν του, .μέθοδος 
την όποίαν ουτε οί ιατροl καί ot ανατόμοι της_ ιεποχης -iΊδυνήθησαν 
να εννοήσουν πριν από τον KepLer. Τό πράδλημα δια πρώτην φοραν 
ύπsδλήθη είς διεξοδικην ερευναν σ..πό τον Μαυρόλυκον την εποχην 
κατα την όποίαν ή ανατΟ'μία δεν 1ε!60'ήθει ιεπαρκϊi>ς τά- οπτικας 
θεωρίας. 

Κατα τον αυτόν τρόπον ό Μαυρόλυκος ανεκάλυψε τα αίτια 
της ,μυωπίας και ύπερ,μετρωπίας. ΊΕπει!δη ό πρεσ.δύωψ είναι ύπο
χρεω,μένος να χρησί,μ,οποι:η αιμφικύρτους φακους, συνεπέρανε δτι 
αίτία της πρεσδυωπίας είναι ,άσθενεστέρα τού κανοινικΟ'ύ κύρτωσις 
τ:ού κρυσ.ταλλίνου φακού τού οφθαλμού, �ενώ ά,ντι;θέτως α:ιτία της 
ύπερμετρωπίας ,εί.ναι ή uσχυροτέρα κύρτωσις τού φακού τού οφθαλ� 
μοϋ, άναγκάζουσα τα είδωλα των αντικειμένων να σχημα:τίζωνται 
εντός τού ύαλώδους σώματος, .μακραν τού άμφιδληστροειδοϋς. 

Έξ αλλου, δια πρώτην φοραν εύρίσκαμ,εν εις τα ιϋuδλία τού 
l\fαυρολύκου την &.πόδειξιν της προτάσεως της οπτικής, κατα rην 
όποίιαν, ακτίς φωτός προσπίbτtουσα επί διαφανούς .μέσου, με 
παραλλήλους παραπλεύρους ,επιφα\!είας, εξέρχεται έκ τοϋ μέσου τοιύ
του διττώς διαθλωμένη ώς ,ακτίς παράλληλος προς η')ν προσπίπτου
σαν και ελαφρώς μετατοπισμένη. 'Εκ της ισότητας των γωνιών 
προσπτώσεως και �εξόδου, καθώς και των δύο διαδοχικών γωνιών 
διαθλάσεως εντός τού οπτικού ,μέσου και προσπτώσεως εις τϊ1ν δευ 
τέραν ,εσωτ·ερικήν του επιφάνειαν, συνάγει ευκόλως και άκρι.f5ώς ό 
Μαυρόλυκος την παραλληλότητα των δύο άκτίνων8 • 

Όμο�ως, ό Μαυρόλυκος είναι ό πρώτος οπτικός, ό όποίος ε.με
λέτη·σε τας φωτεινας καμπύλας επιφανείας, τας σχηματιζομένας 
ΕΚ της •ανακλάσεως των ακτίνων των προσπιπτουσων επί κ,οίλου κα
τόπτρου η τυχόντος φακού. Τας φωτεινας αυτας ·επιcrανεί1ας άπε-
κάλωεν ό Μαυρόλυκο_ς κ α υ σ τ ι κ α ς ,ε π ι φ α ν  ε ί α ς και 
' 's:. ξ �, � ' ., ' ' ' ι 

' δ α..τιευει ε οτι, αι καυστικαι αυται 1επιφανειαι ε ναι πά!ντοτε ι-
πλαί14. 

Οvτος 11ρεύνησε η1ν πορείαν των φωτεινών αχτίνων παραλλή 
λου δέσμης φωτός προσπιπτούσης επί της 1επιφανείας ύαλίν,ης σφα{- · 
ρας, δια την όποίαν παραδέχεται δτι ή σχέσ�ς της γωνία.ς προσπτώ
σεως προς η1ν γωνίαν διαθλάσεως είναι ώς ό λόγος 8: ,5 και &.πέ-
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Λειξεν, δτι αί παράλ ηλοι άκτίνες διαπεροϋν την οφαίραν και ά α
δυόμεναι εφάπτο ται κω ικης κιψπύλης επιφανεία , συμμετρικως 
περί τον ύριον αξονα της σφαίρας, ή δποία, ώς περιυά ουσα τω 
άναδυομ' ων άκτίtνων, φωτίζεται ίσχυρότερον, σχηματίζουσα την 
εγομένην καυστικην επιφά ειαν. Ή καυστικη αύτη επιφά εια ε1 
αι ό τό ος δλων των J εγομέ ων μεσηιμJδρινώ καυστικώ καμπυλιίJ . 
Εκτό; της δμάδος αύτης, ύπάρχει .καl έτέρα όμά- καυστικών καμ-

πυλιίJ εκ τω ά αδυομέ ων άκτίνων, αί όποίαι διέρχονται δλαι δια 
τού κυρίου αξο ος της σφαίρας, φωτί. ουσαι τμημn αύτού με
τα ύ της κορυφης τού καυστικού κώ ου καμπύλης παραπλεύρου επι
φα είας και ώριισμέ ου σημείου τού αξονος. ί αυστικαί αύταί, 
αί δποίαι εΙ αι πάντοτε ψήματα εύθείας έπί τού αξο ος, καλοίίνται 
τοξοειδείς καυστικαί. 

Μέ τη σημερινην ,άνάπτυξι τω διαπλανητικών ταξειδίω καί 
την ά άγκη συλλογής πλήθους πληροφοριών ' τος μικρού χρο ι
κού διαστήματος δια κατόπτρων μεγάλου άνοιγματο-, ή θεωρία των 
καυστικώ εχει σήμερον εϋρει σημαντικ11ν ά άπτυξι εt- νέας εφαρ· 
μογά . 

Μεταξύ των σημαντικωτέρων συμβολών τού Μαυρολύκου εις 
τη όπτικήν, θεωρείται καί ή μελέτη του δια τη δημωυργία τού 
ούρα ίου τό�ου. Ουτος εΙναι ό πρώτος σοφ 'ς, ό όποίος εδωκε λο
γικ11 έξήγησι εις το φαι όμενο σχηματισμού τού ούρα ίου τό
ξου καί 11 οιξε τον δρόμσν εις τον Νεύτωνα, δια την έρμη είαν της 
άναλ 'σεως τού λευκού φωτός. Το φαι όμενον τούτο ά αλύει ό Μαυ
ρόλυκος είς το δεύτερον διδλίο των � ιαφαν,ειώ » του. ' υθέτως 
προς τά- απόψεις τού καιρού του, ό Μαυρόλιrι.ο- δεν παραδf χεται 
δτι το ούράνιον τόξον εt αι άποτέλεσμα ά ακλάσεως τού φωτος είς 
κοίλον σύ εφο , διότι, ώς παρετήρησεν, παρουσιάζονται ίριδοει
δείς ά ακλάσεις καί από αίωρουμέ ας σταγόνας δρόσου. Ό Μαυρό· 
λυκο- λία έπιτυχώ; παραδέχεται, δτι το ούρανιον τό ο εΙναι απο
τέλεσμα διαθλάσεως εις έφο- εκ σταγό ων δρόσου, είς τάς όποίας 
αί ήλιακαί ακτίνες •διαθλώ αι ύπο γωνίαν 45 °, μετά σειράν οκτώ 
το πολύ διαδοχικών ά ακλάσεω είς το εσωτερικό 'κάστης στα
γόνος δρόσου. ' ναλόγως τού άριθμού των έσωτι-,ρικώ ά α.χ.λάσεων 
των προσπιπτουσδΎν άκτίνων εις έκάστην σταγό α δρόσου, έκάστη 
άκτίς δια ύει διάφορον ,δρόμο φθάνουσα ,από μιας μέχρι έπτά ά α
κλάσεων, και τοιουτοτρόπως δημωυργοϋνται τα διαφορα χρώματα 
τη- ίρ�δος. 'Ε-ι�σης, ό Μαυρόλυκος ύπελόγισε η'1ν ήμιδιάμι-.τρο τού 
ούρανίου τόξου, την όποίαν ι-.iiρεν 'ίσην προς 42 ° ,έσωτερικω� καί
53-54 ° εξωτ,ερικώς. 'Εν τούτοις, κατα την θεωρία , αί ήμιδιά
μετροι επρεπε να ήσαν 45° συμφώνως προ- την παραδοχήν του,
δτι έκάστη άκτίς είσερχομέ η εί το εσωτερικόν έκάστης σταγόνος
επρεπε να κινηται δια τδΎν διαδοχικδΎν ά ακλάσεών rης επί τ<ί'Jν
πλευρών κανονuκού όκταιyώνου.

Ώς προς τά χρώματα της "ίριδος, ένώ έπλησίασε πολύ είς την 



150 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

πραγματικότητα, θεωρήσας επτά διάφορα χρώματα, διέκρινε μό 
νον τέσσαρα άπλα, δηλαδή τό πορτοκαλί (crooeus), τό πράσινον 
(v1cidis), τό κυανοϋν (ooemileus) και τό έρυθιρόν (puφureus), 
μεταξύ των δποίων ύπάρχουν -rρία αλλα, τά όποία έθεώρησεν ώς 
μεταπτώσεις των άπλων χρωμάτων (αmnexiαne:s). Ό διαχωρι
σ.μός αιύτός των χρωμάτων άπό τον Μαυρόλυκον δικαιολογείται, εάν 
παρατηρήση τις τό ούράνιον τόξον, δπου τα χρώμαιτα αύτά κατα
λαμδάνουν .μικράν μόνον εκτασιν είς τό φάσμα ,μεταξύ των τεσσάρωy 
αλλων χρωμάτων. 

Άλλ' εάν ή εξήγησις ή δοθείσα ύπό του Μαυρολύκου ,δεν ,είναι 
άπολύτως ίκανοποιη,τικ11 ·δια την σύγχρονον έπιστήμην, πρέπει νά 
σκεφθώμεν δτι ό Μαυρολυκος εζη.σε είς τον l16αν α.ίώνα καί είς 
αύτόν ανήκει ή τι;μή,, δτι πρώτος αύτός εδωκε λογικοφανη εξήγη
σιν της χαμπυλότητος, τού ,μ,εγέιθους και των χρωμάτων τού ούρα
νίου τόξου8

• 

Παρατηρών και γράφων μετά άπό τριάκοντα ετη συνεχούς καί 
επιπόνου εργασίας, όμολογεί με ταπεινοφροσύνην δτι δεν ελυσε πλή 
ρως τό δύσκολον τούτο προολημα, άλλα &δωκε μόνον την εύrχ,αιρίαν 
είς πνεύματα πλέον όξυδερκη νά έρμηνεύσουν καλλίτερα καί νά φθά
σουν πλησιέστερα προς την αλήθειαν. Πράγματι, είναι λογικόν νά 
παραδεχ,θώμεν, .με η1ν δημοσιότητα την όποίαν ελα'6ον τά εργα του 
Photismi καί Dlaphan.i, δια των συνεχών των εκΜσεων, δτι εδωκε 
την εύκαιρίαν είς τούς �ιαδόχους του νά μελετήσουν δαθύτεραν τα 
φαινόμενα καί .να εϋρουν ,έπιστημονικώς άληθsίς έρμηrνείας των φυ
σικών · φαινομένων. Δεν 0-ά ητο ύπ-ερ,δολή, εάν ελέγετο δτι αδτος 
ηνοιξε τον δρόμον είς τούς μετέπειτα, ητοι τον Kep1er, τον Newton, 
τον Heisclιer, τον De.scartιes καί αλλους Εύρωπαίους σοφούς, να 
μελετή,σ.ουν καί να δώσουν είς η1ν ανθρωπότητα τού; γνωστούς μέ 
τό ονομά των νό,μους τ_ης Φυσικης.8, 12 ,13 

Άλλ' δ Μαυρόλυκος ήσχολήΟη καί με την άστρολογίαν. "'Άλ
λωστε, την εποχην· εκείνην, ή αστρολογία συνεχέετο ,μέ τάς αλλας 
φυσικας ,επιστήμας καί .δ11 την αστρονομίαν. Οι σύγχρονοι καt άμέ
σως μετά άπ' αύτόν διογράφοι του, ,ενθυμούνται 1δτι την άστρο 
λογίαν ,έδιδάχ θη άπό τσν Βυζαντινό:ν πατέρα του. 12 Ά:ναφέρουν 
έπίσης τάς προφητικας ίκα:νότητάς του, ώς π.χ. δτι προείπε τόν 
τραγικόν _θάνατον τού φίλου του Venti.miglia, δτι πρ�ν άπό την 
μάχη,ν ύπέδειξε τά συμJδά:ντα καί την εκδασι.ν τη; ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου, οτι προείδε άκριδώς την ήμέραν τού θανάτου του κ.α. 
Οί σύγχρονοί του σοφο 1 τόν εχαιρέτοuν ώς <<προφήτην καί μείζονα
προφήτου». Τό επιτύμδιον ϊπίγρα;μμά του τον παρομοιάζει «προς 
τούς άρχαίους φιλοσόφους δια την γνώσιν τών αποκρύφων επιστη
μών». ιΚαί είς τόν κατάλογον των εργων του αναφέρεται έπιτομή, 
ή δποία εχει σχέισιν με τούς έπτά πλανήτας, τά ώροσκόπια καί τά 
σημεία ταυ ζωδιακοϋ1 3. 

'Εν τούτοις, οί αύτοt ,διογράφοι του όμιλοϋν δια την εtρω-
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νίαν του ,δια τόν μάταιον c όδον εις τά lσφαλμέ α ρομη ύματα 
καταστροcρών. Είς έπιστολήν του δέ, ,μέγει τήν Ρώμη_ν αl τΟ πον
τ5φηκα, διοτι εlναι εϋπιστοι είς τούς ψευδολό. ου:: ούρανοσ,κόπους. 

Ό Μαυρόλυκος καταδι-κάζει τας δεισιδαιμονίας καί τα εσφαλ
μένα προγνωστι-κά, άλλά πι τεύει είς την άστρολογίαν. Περιορίζει 
τό -κράτος της, τήν εξαγνίζει άπό τάς προλήψει-, τή προσαρμόζει 
πρός τάς άνάγκας των αγροτών, των ίατρών, των στρατιωτώ , των 
ταξειδιωτών, είς έποχrιν κατά τήν δποίαν ή έπιστήμη μόλις ένε 
φάνιζε τά; πρώτας λάμψεις της5• Ή στάσις του αύτή φέρει εί; 
η')ν μνήμην μας, πλ11ν των άλλων Βυ α τι ών, τό Θεόδωρο Μετο
χίτην καί τό ικηφορο Γρηγοραν, οί δποίοι και αύτοί προσεπά
θησα νά ελευθ-ερώσουν τήν έπιστημονικήν αστρονομία ά.πό τήν 
χίμαιραν της αστρολογίας. >�Εν τούτοις, καί αύτοί, δπως καί έκεί
νος, παρεδέχοντο δτι ή αστρολογία επιτρέπει νά γ ωρίσωμεν η')ν 
έπίδρασιν των α.στρων, καί ίδ!ω,.. της σελή ης, έπί της γης καί 
των άνθρώπων, καιθως '>00.ι -έπί των φυσι.κών φαι ομένων, δπως π.χ. 
των παλιρροιών, ιιαί δτι ή θέσις των αστρων μα; 1δοηθεί νό προ
ιδωμεν το μέλλον των άνθρώπων. Άλλά τά σχετικά εργα, τόσον 
των Βυζα ινών σοφών, -καιθιο- -καί τού Μαυρολύκου, παραμένουν 
ετι αδημοσίευτα καί δέν εlναι δυνατόν νά καθορύσωμε τήν περαι
τέ ρω συγγένειάν των. 

Ίϊλο;, ό .Μαυρόλυκος ύw.�ρξε οχι μόνον μαθηματικός καί φι
λόσοφος. 'Ί'πηρξε καί ίκα ός φιλόλογος. 'Έγραι ε έπτα δ�δλία Γραμ
ματική , μίαν έπιτομην της 'Ιστορία- της Σικελίας, τόν δίον ενός 
' γίου, πολλά ποιήματα, τά δποία, α καί δέ εί αι εξαιρετικά, 
δεικνύουν δμως, δτι ύπηρξε καθολικόν π ιοϋμα. Καί πράγματι, μέ 
η1ν tσχυράν μνήμην πού διέθετε; συν,εδύαζε π εϋμα διεισδυτι-κόν 
καί ευρί,. "Εκλινε πρός την περισυλλογήν καί κατείχε εί.ς ύψη
λόν ·δαθμόν την τέχνη , τήν τόσον άπαραίτητον καί σπανίαν, νά 
εκφράζεται μέ καθαρότητα, ωστε νά -καθιστά οητά- καί τα; πλέον 
ί

φηρημένας έννοίας11 • 

Τά μαιθηματικά ύπηρξα ή πατρογονικ11 -κληρονομία των Έλ
λ,1νων. Οί Ρωμαίοι, οντε; .κατα-κτητίκός λαό-, δέν ενδιεφέρθησα 
διά τήν έπιστήμην αυτήν, ή δπο:α ά.πήηι -δαθύν στοχασμόν καί 
αύτοσυγκέντρωσιν. Τό •ενδιαφέρον των μαθηματικών εις τήν 'lτα
λfαν ηρχισε νά παρουσιάtεται μετά τήν άναγέννησιν των γραμ
μάτων. Τόν 13ον αίώνα, ιμετεφράσθησαν καί ισχολιάσθησαν τά 
Στοιχεία τού Εύκλείδου, εγράφησαν δέ διάφοροι μαθηματικαί πρα
γματείαι -διά τήν σφαίραν, διά τήν κίνησιν των πλανητών, κ.λ.π. 
Τόν αύτόν αίώνα καl μέ ένθάρρυνσιν τού Φρειδερίκου ιού Β' εγέ
,1ετο i1 -μετάφρασις τής Συντάξεως τού Πτολψαί()U. Περί τό 1317, 
δ Salvino degli Amati, άπό την Τοσκάνην, ένεφανίσθη φέρων 
ομματοϋάλια, καταπλήξας τούς συγχρόνου; του καl δώσας άφορ
μην εί.ς τους φιλοσόφους τη- έποχης τ()U νά άσχοληθοϋν μέ την 
όπτιχ11ν. 
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Α.ί γνώσεις δμως αυταί αί αφορώσαι τάς θετικάς tπιστήμας 
δεν ησαν, παρά ·σποραδικαί συμ,6ολαί εις την επιστήμην. Οί επι
στήμονες της έποχης 11σχολοϋντο περισσότερον μέ τό να σχολιά
ζουν τα αρχαία κείμενα, παρά μέ τό νά ερευνοvν τα' φαινό-
μενα. Τaιουτοτρόπως, εις τάς αρχάς τού 116aυ αιώνος, <έποχήν κατά 
1ην δποίαν η λογοτεχνία ηναγκάσθη να παραχωρήση την θέσιν της· 
εις τήrν φιλοσοφίο.ν, ενεφανίσθη πληθος μεγάλων ανδρών εi.ς την 
σφαίραν των μαθηματικών, .με:rοξυ των δποίων δ διασημότερος 
ητο άναμφισϋητήτως ό Φραγκ�σκος Μαυρόλυκος. iΠράγ,ματι, εt
ναι δυνατόν να ισχυρισθώμεν δτι, ,εάν δεν ύπηρχε αυτός, δεν θά 
ύπηρχαν καί οί Γαλιλαίοι καί οί Ν εύτωνες, διότι εις την ίστορίαν 
τών &ν0ρωπ�νων γνώσεων, παρατηρείται δτι δεν εΙναι δυνατόν είς 
άνθρωπος νά έδραιώση μόνος του μίαν :mι.στήμην, χωρίς αλλοι, 
πρίν απ' αυτόν, να εχουν προσδωρίσει τά στο.ιχεία της. 

Έν τούτοις, μέγα μέρος της συμ6ολης του αϋτης εις τr�ν φυ
σικ11ν <έπιστήμην, το οφείλει δ Μαυρόλυκος εις την πατρικήν καί την· 
ε0νικήν του κληρον.ομίαν. Πράγματι, ό παιτήρ τού Φραγκίσκου, 
'Αντώνιος Μαυρόλυκος, Βυζαντινός ευπατρίδης, κάτοικος της .Κων· 
σταντινουπόλεως, εύρίσκετο καί εζη εις τό μεyαλύrερον τότε κέν
τρον της ιεπι·στήμης καί της φιλοσοφίας, καί ασφαλώς θά εγεύε:cο 
των καρπών αυτών της αναπτύξεως τού Βυζαντίου. Φεύγων άπό 
την Κωνσταντινούπολιν πολυ προ τής άλώσεως, δ πατή.ρ Μαυρό
λυκος •συναπεκόμισεν, έκτος των γνώσεων, τάς όποίας ε1χε αποκτήσει 
εις τ11ν οασιλεύουσαν, καί σωρείαν 16u6λίων, μεtαξυ των όποίων 
πολλά κ,λασσικά της σοφίtας των άρχαίων 'Ελλήνων. Ό . νεαρος 
Φραγκίσκος Μαυρόλυκος, εί,ς την γιαλήνηrν τού ϋίου του εις Σι
κελίαν, ε1χε τ11ν ευκαιρίαιν νά ,διδαχ,θη τόσον από τον πατέρα του -
δια τοϋτο όμιλεί με0' ύπερηφανείας, δτι τά πρώτα του γράμματα τα 
�μαθε ,εκ τού πατρός του - δσον καί <έκ της μελέτης των άρχαίων
'Ελλήνων συγγραφέων, την σοφίαν τών άρχαίων 'Ελλήνων. 

· 

Δυνάιμε0α, ίπαμένως, να συμπεράνωμεν, δτι τό Βυζάντιον οχι 
μόνον διεφύλαξε καί -εμελέτησε την πνευματικήν κληρονομίαν της 
αρχαίας 'Ελλάδος, άλλα καί εκαλλιέργησε εις τα Πανεπιστήμιά του 
τα μαθηματικά, τα φυσικά καί τάς ,εφηρμοσμένας επιστήμας, καί 
ανέδειξε μορφάς ώς τού Λέ.οντος τού Μ.αθηματικού, τού Μαξί�μου 
Πλανούbη, καί τόσων αλλων, περί των δποίων ελάχιστα γνωρίζομεν 
μέχρι σήμερον. 

Ή συ,μ16ολ11 τού Βυζαντίου εις την Άναγέννησιν των γραμμά
των της Ευρώπης είναι αρκούντως γνωστή καί δλονέν πλουτίζεται 
μέ νέας ανακαλύψεις. 'Αντιθέτως, καθόσον γνωρίζω, ουδέν σημειώ
νεται περί της συ.μ�οολης τού Βυζαντίου εις την άναγέννησιν τών 
επιστημών, καί τοϋτο ε1ναι φυσικόν, αφού τά σχετικά εργα των 
Βυζαντινών παριψένουν εν πολλοίς ανέκδοτα. 'Όταν γνωσθοϋν και 
μελετηθούν τά κείμενα, ή σημεριν11 cεικών εις τον τομέα αυτόν εΙ
ναι Μ6αιον occι Οά άλλάξη,. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΠΡΟΟΔΟΣ 

Το εχω πολλες φοpες είπεϊ ιcαi πάλι το ξαναλέγω, 
πώς αν δέιν άφΟσιωθοvμε 
τοποθετημένοι στην έργασία μας μ' ερωτα, 
όπως εΤναι άφοσιωμένον fνα γuροφόρον εντομο,. μελανό καi γα· 

λάζιο, 
με τiς μαιφιες κε,ραίες τοv να τiς γεμίζει γύρη 
καi να την μεταφέ,ρει άπό άνθος σ.' . άλλο CΜ!ος στα δέντρα, 
όταν στολίζονται την. άνοιξη, 
δεν πρόκειται ποτε να πλησιάσοu,με την πρόοδο, 
αν δε-.ι γίνοuμεν όλοι έδω, άντρες .καi γυναίκες, 
fνα σιινταιριασμένο έργαηκό μελίσσι, 
που ή κάθε τοv μέλισσα να ξέρει να είδοποιεϊται πιστα άπ' όλα 

τα λουλούδια, 
άκόμα κι' άπό έκεϊνα ποu πρωτοαν&ίζοvΗ,, 
μέσα στό χεψώνα, στα ιφάσπτδα τοv δάσους. 

ΜΕΤΟΧΗ 
Πηγαίναμε ν' άκούσοuμε τόν ρήτορα, όχι για να κερδίσουμε τίποτε, 
η τίποτε άλλο σωτήριο να παραδεχτοvμε, γιατi δεν ίrπfιρχε 

' τίποτε να παραδεχτοvμε. 
Πηγαίναμε να γεμίσουμε τα καθίσμcr,α με την άποvσία μας καi την 
κοσμικότητά μας, τότε που ό κόσμος ήταν μιά μεγάλη Άποvσία. 
Σκοτωμένοι πλήθος είμασταν στη μάχη. 
Πως νά προφτάσοuν να μας ρίξονν λίγο χωμα οί φίλοι μας; 
Γι' αύτό γwήκαμε μΕΤΟ)(Ιl μέσα στη δύναμη τοv άγρψιοv, 
Μετοχή στό περπάτημά 'l"ou καi στις αισθήσεις τοv τiς τρομα-

γμένες. 
Ποv να π.ροφτάσοvν τα σuνερyεία ΛJα μας ρίξουν λίγο τυπικό χωμα, 
γιά να μην παραπονιόμαστε, όπως ό κύριος Έλπήνορας 
καi ό κύριος 'Αρχύτας ό Τ αραντίνο.ς ! 
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ΜΑΣ 

Μια φωνή : Εύχάριστα φορουμε και φοροuμε ΤΟ μικρο και 
το μεγάλο μας ψεμα 

• Αλλη φωνή : Γιατi μας ένοχλεί ή ραγματικη Αλήθεια 

• Αλλη φωνή : Γιατί ψο6όμαστε την καθημερινή μας την Αλή. 
θεια Μεστώνει αύτή κάθε μέρα και μεγαλώ
νει καί κανένα ψέμα δvνατο δε δύναται νά 
τή σκεπασει και με ΤΟ σκοτάδι τοv να τήv 
κρύψε 1. 

Φωνή του δάθοvς : Παvτοτε ξvπνατε την αλήθεια Πάντα να λέτε. 
Παμε να ξvπνήσοvμε τήν άλήθεια Παμε νό 
καλέσοvμε την άλήθεια, γιατί κοvψαθήκαμe 
καί δεν την άκουμε τόσο καιρο να μας φω
νάζει. 

"Αλλη φωνή του δαθοuς : Πάντοτε ή μεγάλη Ά ήθεια να σας καίει, γιατί 
αύτή μπορεί την πείνα σας να σταματησει 
καί τη διψα σας μπορεί να την ποτισει. 

ν Αλλη φωνή . Σήμερα σκοτωθηκαν έξήντα διαδηλωτές, που ζr,• 
τοίισανε τήν έλεvθερία τους καί τη δικαιοσύ
νη τοvς 

ν Αλλη φωνή Σημερα δέ σταμάτησαν ο άμαξοστοιχιες μπρο-
στα στο σuγκεντρωμέiνο πληθος, γιατι ετσι 
διάταξαν οί ψευδείς μας άρχοντες 

Αλλη φωνή · Πεντε διαδηλωτες απο τα πόδια των τραίνων 
πατηθηκανε, πατηθήκανε πέντε άνθρωποι της 
δικαιοσύνης μας άπο ΤΟ πόδια των τραίνων 

Μια ψω,ή . Τί λέει το μεγάλο Καπιτώλιο, 

νΑλλη φωνή : Τί λένε γι . αύτο οί σοφοί μας πατέρες καί οί 
σοφοι μας σvγκλητικοί, 

ν Αλλη φωνή : Τί λενε, οταν σvνεδριαζοuνε κατω άπο το άγαλ-
μα της θεας Τύχης, 

νΑλλη φωνή . Ξεροuμε πώς ποτέ δέ θα νικήσουμε τους 
θους 

Φωνή του δάθους : Οί Πάρθοι ποτέ, ποτέ πια δε θα νικηθοuνε 

Μιά φωνή : Τί λέει, λοιπόν, γι' αύτο το Καπιτώλιο, 

ν Αλλl\ φωνή : Ν.ει πώς πρέπει σ· αύτο να ύττακοίί.με 

Πάρ-

ν Αλλη φωνή : Μα τότε, πώς θά 'χουμε τη δικαιοσύνη μας; 
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ν Αλλη φωνή : Τότε,. πως θςχ 'χουμε την άJεξαρτησία μας, άφου 
στο μεγάλο Καιπιτώλιο θα πρέπε.ι να πειθαρ
χοίίμε; 

ν Αλλη φωνή : Χρειάζεται για δ,τι προστάζει το Καιπιτώλιο 
6αθεια ν' άδιαφοροίiμε. 

ν Αλλη φωνή : Πρέπει νά σιωπήσοuνε τα ξένα τά συμφέροντα 
και ΤΟ δικό· μας σvμφέρον να ξυπνήσ:ει. 

ν Αλλη φωνή : Στεκόμαστε πάντα. στο ντοuφέκι. 

ν Αλλη, φωνή : Πάντοτε πρέπει νά 'μαστε όρθοί, πάντοτε όρθοι 
,και ποτέ, ποτέ σκυμμένοι. 

ν Αλλη φωνή : Τί λέει γι' αύτα το Καπιτώλιο; 

Φωνη του δάθους : Το μεγάλο το Καπι,τώλιο άνήσvχα τώρα σωπαίνει. 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΠRΛΕΣ 

'Λπόψε τα πουλιά, τα μικρά ποuλιό: 

φαίνονται σα μικρές μ,:rάλες χώμα με φτφα 
εί,.,ίνη-rες μπάλες, που ;κvλ&νε πάνω στο δέιντρα τους. 
'Απόψε τα μικρα πουλια 
μέ τα φ0001<ωμένα στήθη τους 
μοιάζου,J 
με μικρές, ζωηρές μπάλες χώμα με φτερά. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΑΥΛΕΑΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Ύ πο Βασ. Π. ΡΟΖΟΥ, Ύ φηγητου 

Πριν ε1σέλθωμε στο κύριο θέ
μα. της παρούσης εργασίας, οφεί
λομε νά καθορ(σωμε μερικές 6α 
σικές εννοι,ες. Τί είναι ίστορία 
και ίστορικη πραγμαιτικότης, δηλ_ 
ίσ11ορικός 6ίος; 

'fπό την κοινή της εννοια, ώς 
ίστορία -νοόϋμε την έπιστήμη πού 
έpεuνα και έρμηνεύε: τά γεγονό
τα του παρελθόντος, γεγονότα κοι-

' � , Σ , , νωνικα ,1 φυσικα. τηΊ πρωτη πε-
ρίπτωση, δμ:λοϋμε γιά την !στο
ρίc,. της &.v.θρωπότητ:ος. Στην δεύ
τερη; γιά την ίστορία των φυσι
κών οντων και κατ' επέκταση, 
των φυσικών επιστημών. 

Ή ίστορία της ά,γθρωπότητος 
εχει ώς &.ντικεί-μιενον τά εργι:ι. 
των &.νθρώπων, τά �πιτεύyμι:ι.τά 
των, τη δράση ενός η περισ:,οτέ
ρων λαών κατά την διάρκεια μι
ας χρονικής περιόδου, η και &.πό 
της α.ύγijς τοϋ ίστορικοϋ 6ίου 
της άνθρωπό-τη-τος, πού άρχίζει 
μέ - τά πρώτα γραπτά εργα τοϋ 
&.�ρώποu. 

Ή ίστορίι:ι. 'Χ)ουμένη κατ' αύ
τόν τόν τρόπο, έ'μι:pα.νίζ,ει χι:ι.ρα
κτηρα όποκειμ,ενικόν, διότι συνί
στι:ι.ται &:πό τό σύνολον ών γνώ
σεων, πού συγκεντρώνομε γ ά 
τό παρελθόν, &-πι τ� 6άσει της 
παραιδόσεως και μέ την ο:;ήθεια 
της_ έπιστημονικης μεθόδου. Γιά 
νά όπάρξη όμως ή έπιστ-η.μσνικη 
γνώση, &παιτείτα , &πως ε!ναι 
φυσ κό, ή ϋπαρξη τοϋ ιστο
ρικοϋ γzγονότος. Διότι αύτοϋ δ 
ιστορικό; άπσκτα συνείδηση, η 
έπιχειρzί την ερμηνεία και α,ξιο
λόγ ση. Ή ϋπαρξη αυτών α,κρι
r;ώς των γεγονότων προσδίδει 
στην !στορία άντικ,ει .1.ενικην ύπό
σταση. 

'Υπό την ά.ντικειμενική της λοι
πόν εποψη, ή ιστορία δέγ ε!ναι 
τίποτ:z �λλο, παρά αύτό; ουτος 
δ ιστορικός 6ίος της ά.νθρωπότη
τος, δηλ(Χ;δη ή ίστορι.κη πραγμα
τικότης. 

Ή ίστορικη πραγματικότης, δ 
ίσ-:ορ:κός 6ίο:; τοϋ &.νθρώπου εχει 
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κατ' ιiνάγκην .μιά χρονική διά
σταση, έφ' δσον ιiποτ·ελείταιι ιiπό 
ενα σύνολο δεδομένων, τά δποία 
εξελίσσονται μέσα στο χρόνο. 'Εν 
ιiΨtιθέσει δέ πρός τήν φυσική 
ιστορία, τήν μελέτη δηλ. της εξε
λίξεως των φυσικών οντων, άλ
λά προοέτι καί των άλλων, πλήν 
τοϋ ιiν.θρώποu, έμ6ίων· ον των, · δ 
ιστοριικός 6ίος εχει έν'Cελως ιδι
αίτερο χαρακτ11ριστικό όψίστης 
σ11μασίας. Άναφέρεται στήν δρα
στηριότητα τοϋ άνθρώ:ποu ώς ον
τος, ώς όπάρξεως δuνα.μένης νσ. 
δράση μέ ελευθερία καί συ,νείδη
ση «τοϋ πράττειν», κατά συνέπει
α,ν, νά έπηpεάση, τήν· ·ιστορική 
εξέλιξη καί νά έπιδράση στήν 
δια,μόρφωση τοϋ ιστοpικοϋ 6ίοu. 
'Εδώ εχομε μιά όντολογική διά
στα,ση της ιστορίας, ιiνεξάρτ.ητη 
της φοοικης νομοτέλειας, πού διέ
πει τήν γένεση καί εξέλιξη τοϋ 
φuσικοϋ γεγονότος_ 

Βε6αίως, σαν ιστορικό γεγονός 
κα,ί χα.;τ' έπέκτοοση σάν ίστοpική 
πραγματικότης, δέν νοοϋνται &
πα,ντα συλλήοδην τά δια.δpα.ματι
σθέντα στή ροή τοϋ χρόνου γεγο
νότα. Για νά νοηθη ενα δεδομένο 
σαν ίaτορικό γ,εγονός καί νά ση
μασιολογηθη στή διαμόρφωση της 
ίστορικηc; πpαγμα_τικότητος, πρέ
πει νά. δ�α'θέτ11 τό στοιχ,είο της 
σημαvτικότψος. Μόνον &πό αύτή 
τήν καθοριστική εννοια.. μία πρά
ξη η ενα δεδομένο τοϋ παpελθόν
το;: μπορεί νά ιiσκήση έπί,δρα.σ11 
γ· χ τήν διαμόρφωση τοϋ παρόν
-:ος, η τόν κα,θοpισμό τοϋ μέλλον
τος, νά γίνη δηλ. πράγμα.:τt ίστο
pικό γεγονός. 

Κατά τα.ϋτα. ίστορική πρα.γμα
τικότης εlνα.ι τό σύνολον, τG>ν έξε-

λισσομένων μέ.σα στό χρόνο γε
γονότωγ, τά δποία παρουσιάζουν 
σημαντικότητα για τή μο!ρα τοϋ 
άν�θρώποu, καί οιά μέσου της πα
ραδόσεως &·σχοϋν προ,:;διl)?'σtική 
cπίδρ�,ση σ,;;ήν διGψ.6ρφω:;η του· 
παρόντ,ος καί τοϋ μέλλοντος τφν 
άνθρώπων. 

Ή φιλοσοφfα της ιστQρίας ε

χ ει ώς άποστολή τήν ιiξιολόγηση 
κ,χι έpμηνεία τοϋ ίστορικοϋ γε
γονότος, οχι δμως μέ τήν !πιστη
μο·ιική μέθοδο, τή λογική τούτέ
στιν κρί:;η, &λλά _μέ μία. άξιολο
γική κρίση, στή 6άση της δποίας 
εύρίσκεται μιά σειρά κριτηρίων, 
τά δ�οία άντι·στοιχοϋν πρός ,ήν 
κλίμαικα τών ιiξιών, εί-τε της !πο
χής τοϋ ίaτ?ροuμένοu γεγονότος, 
είτε της έποχης, ιiπό τήν δποία 
επιχειρείται ή άξιολόγηση -:οϋ 
παρελθόντος. 

Μέ τήν εννοια αύτή, ή φι
λοσοφική 6εώρηση της ιστορίας 
γίνεται έπί τi,j 6άσει έ-κ,ς «ιέσω
-:ερικοϋ ιiξιολογικοϋ συστήματος» 
(Άντωνόποuλος, Ά, 18), πού έκ, 

'ζ ' ' ·λλ ' .s. φpα ει, κατα. το μα ο,; και ,1τ-
τον·, τό πνεϋμα καί τό νόημα μι
ας έποχης. 

'Από μία, άλλη άποψη, τό &,ξιο� 
λογικό σύστημα, έπι τi,j 6άσει τοϋ 
δποίοu έπιχειρείτα,ι ή έρμηνεία 
κα.ί ή σημα.σιολόyηση τοϋ ίστορι
Κ11;ϋ 6ίοu, στηρίr.εται σέ γε'ι!ικές, 
παγκόσμιες καί διαχρονικές &.ξί-
λ ' , • 2 . • ο ογικες κρισεις, που �πηχου•ι 

γενικά φιλοσοφικά καί κοσμοθε; 
ωpητικά σοοτήματα. Γι' αύτο 
καί ή φιλοσοφία τηζ ίστορίας έ-μ-
φαν.ίζ-ει διαφορετική τοποθέτη
ση καί έπιχε•ιpεί άλλοτε άλλη έρ
μηνεία καί &ξιολόγηση της !στο� 
ρικ·ης πρα.γ,ματικότητος, &ναλόγως 

1 

1 

Ί 
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τώ11 φιλοσοφικών ρευμάτων της 
κάθε έποχης, τοσ yενικοσ κοσμο
θεωρητικοσ προσα11ατολισμοσ της 
καί της φιλοσοφικής σκοπιάς ών 
μεγάλων διανοητών. 

Έπε�δή στήν έποχή μας δίδον
ται .διάφορες ερμηνείες στον τρό
πο ¼ξελίξεως των ά.νθρωπlνων 
κοινω',Ιtών καί της πορε{ας τ,οu 
πολιτισμοu έν γένει, έρμηνείε"' 

πού, ένω ούσιαστικά. εχουν τίς 
ρίζες τους στά. ,μεγάλα φιλοσοφι
κά. συστήματα. του παρελΜντος, 
έπιχειροuν έν τούτοις μίαν άλλοτε 
άλλης έκτάσεως ά.μφισοήτηση η 
και τήν ά.νατρ01tή τους. θά. ά.ρ
χ ίσωμε λοιπόν ά.πό τήν φιλοσοφία 
της lστορlας του 'Εγέλου, του με
γάλου αύτοσ �δεα.λιστοσ Γ,ερμανοσ 
φιλοσόφου του Ιθ' α.1ώνος, ε!ς 
τό ερyο'i του δποίου δέχονται σ-11• 

μερα, οτι 6ρίΙΤ,ι,ει τήν δλοκλή
ρωσή τη; ή μεγάλη περίοδ,ος της 
«ά.στικης» φιλοσοφίας της lστο
ρlας. Κατά. ,δέ τον Γεωργούλη, 
τό μέγα ·θεωρητ�κό εργον τοσ 'Ε
γέλου έπηρέασε καί επηρεάζει ά.
κόμ η κα.ί σήμερα τή'i πολιτική 

, , ζ , "λ �, , κα.ι κοινωνικη ωη, ο •ες δε οι
πολιτικές πτέρυγες, ά.πό τήγ δε-
ξ ' " ' 2 , � 'ζ ια εως τη'i σ.ριστερα, υαΝεt ον-
ται θεωρητικά οπλα καί ,επιχει
ρήματα, γιά τήν στήριξη του 1δε
ολογι κοu τους πιστεύω. 

Τό φιλοσοφικό σύστημα του 
'Εγέλου άνήκει στήν !δεαλιστι•,ι,ή 
φιλοσοφία. Στή 6άιση της έγελια
'Ιijς φιλοσοφίας, 6ρίσκεται ή άπο
ψη, οτι το Π'iευμα -καί τό παράγω
γον αύτοu, ή ιδέα, ά.ποτελεί τή'i 
ούσία του σύμπαν-ος. Ή πραγμα.
τικότη-ς ε!ναι αύτή ή ιδέα σέ μι� 
έξελικ-οιχη κίνηση. Ή πορεία τοσ 
πνεύμχτος έξελίσσετ:χι μέσα στο 

σύμπαν κατά. στάδια. Ή !δέα καί 
τό πνεσμα είναι ή εκφραση τοσ 
θ,είου μέσα. στή φύση. Κα.l δχι 
μόνο στογ κόσμιο τιί>ν φυσικών 
δ11τω'Ι, άλλά κα.ί στο άπέρα.ντο 
πεδίο τοσ πολιτισμοσ. Φορέας της 
ίδέας μέσα. στή φύση καί τήν κοι
νωνία εΙναι δ άνθρωπος. Τήν 
1δέα δ "Εγελος όνομά.ζει Λόγον. 
Ό Λόγος δtέΤ-:ει τό σύμπαγ ·,ι,αί 
κατευθύνει την πορεία καί εξέ
λιξή του. Το φιλοσοφικό σύστημα 
του 'Εγέλου ε!να.ι «Πανλογισμός». 
Το σύμπαν δέν είναι τίποτε άλ
λο, παρά. ή ά.νά.πτυξη κα.ί έξέλι
ξη -rou Λόγου. Καί κατά. τήν 
ώραlα. εκφραση του Γ,εωργούλη, 
«δ Λόγος <είναι το δι' ου τα πάντα. 
έγένοντο». Ό Λόγος ε!να.ι α.ύτό; 
οδτος δ θεός. Ό θεός διά μέσου 
της φύσεως ·,ι,αί της πολιτιστικής 
ά.να.πτύξεως, λα.μοάνει συνε6δηση 
τοσ έαυ'tlοu του εντό,.. του ά�ρώ
που. Γι' α.ύτό ή φιλοσοφία του 
'Εγέλου χαρακτ-ηρίζεται πανθεϊ
στική. 

Ή πορεία. της ίδέα.ς δια μέ
σου του σύμπαντος έξελίσσεται 
κατά. ώρισμένη τάξη. Δέν είναι 
οϋτε κυκλική, δπως επίστευα.ν οί 
ά.ρχαίοι 'Έλληνες, οϋ-οε εύθύ
γραμμ η, δπως .sδ�δασκε δ Χρι
στιαν�σμός μέ 'έναν έκ των προ
τέρων ύπό της Θείας Προνοίας 
δια:yεγρα·μμένον σκ01tο (άποψις 
Παλαιάς Δια.θήκης) . Ή πορεία 
της Lδέας, δηλ. ή έξέλιξη του 
σύμπαντος, ά.κολουθεί τό όπό του 
'Εγέλου τό πρώτον χρησιμ:;ποιη
θέν στήν σύγχρονη εποχή ,δ ι α
λ ε κ τ ι κ ό σ χ ij μ α. 

Ή διαλεκτική έχρησψοπ<0ιήθη 
γιά πρώτη φορά. ά.πό τούς Έλε
άτες και κυρίως τόy Ζήνωνα, ώς 
μέθοδος έρεύγης των φιλοσοφικών 
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προ_6λημά,των. Ό Πλα.των πρc,
σποοθεί μέ τήν διάλεκτική να έρ
μηνεύση τή συνθετική μορφή τόϋ 
σύμπαννcος. Οι Νεοπλα.τωνικοί 
·(Πρόκλος) διαγράψουν λεπτο,με
ρως τα τρίσ. στάδια. πορείας της
lοέα.ς μέσα. στό σύμπαν. Οι ίδέες, 
πού αποτελοϋ'Ι ιδίας ύποστάσεις, 
προερχομένα.ς δϊ '&.πορροης εκ της 
ύπερτάτης ιδέας, του Άγοοθου, 
δήλ. του θεοϋ, ·εύρίσκονταιι κα.τα 
τό ά.ρχικό στάδιο, είς &.πόλuτη 
ηρεμία.. Έκ της κα.τα.στάισεως α.υ
της, ή ·ίδεώδης οντότης ,εξέρχε
ται πρός τα εξω, δια.φοριζομέν.η 
στίς επί μέρους Lδεατές οντότητες, 
πού &.ποτελοϋν, ώς . γνωστόν &.πό 
τήν Πλατωνική �δεοκρα.τία, τα 
&.ρχέτuπα. κα.ί τίς μήτρες δλων 
των αίσθητων. Κα.τα τήν εξοδό 
της, ·ή ιδεώδης οντότης διέρχε
ται · δια μέσου 'Όου σύμπαντος, 
1φοσδιορίζοuσα. τήν. ,εξέλιξη καί 
πορεία.ν -αύτης ·μέσα. στό χρόνο. 
Τ1ελικώς . δμως, �ενθυμείται τήν 
προέλευσή της κα.ί επιδιώκ,ει τήν 
επάνοδο στην &.ρχική της κατά
σταση. Ετνα,ι τό τρίτο στάδιο, ή 
επιστροφή. 

Αυτήν τήν τριαδική εξέλιξη 
των Νεο - Πλατ:ων�κων,. δπως ε

ςρ.θα.σε στους: νεω•τέρους χρόνους 
δια μέσου· των Γερμανών μυστι
κιστών, !χρησιμοποίησε δ 'Έγε
λος. Τό πρώτο στάδιο &.ποκαλεί 
δ Γερμανός φιλόσοφος θ έ σ ι ·ν. 
Τό δεύτερο στιiδιο, της προόδου, 
&. ν τ ί •θ ε σ ι  v χα.ί τό τρίτο, της 
&.πιστροφης, σ ύ v θ ε σ ι  ν .  'Εν 
συνέχείq.,· ή σύνθεση άπο'Όελεί μια 
νέα. θέση για να συνδuα.σθ,η μέ 
τήν &.ντίθ,�•ση, κα.ί να παραγάγη μια 
νέα. σύνθεση κα.ί οϋτω καθ' έ;ης 
επ' άπειρον'. 

Αυτήν τήν δια.λεκτική r,ίνηση 

άκολοuθεί·- ή - Lδέα μέσα στη φύση 
κατα τό·ι 'Έγελον. Ή &.ρχι-κή της 
θέση, ή ιδέα καθ' έαuτή.ν, ε!να.ι 
δ θεός στην πρωταρχική πρό οι

αισδήποτε δημιουργίας κατάστα
ση iJoϋ χάους. Κατα τό δεύτερο 
στάδιο, ή tδέα. εξέρχεται έαuτης 
καί γίνεται φύση_ Ή φύση, κατά 

· τόν 'Έγελο, ετναι ή εξωτερική
άποψη της ιδέας. Τέλος, &.κολοu
θ,εί ·τό τρίτο• στάδιο, ή έπιστροφη
δηλ. της ίδέα.ς στόv έα.uτό της.
Ή έ.πιστροφή αυτή τελείται διά
μέσου του πνεύμαιτος. Φορέα,ς αυ
τοϋ του πγεύμα.τος -ε!ναc δ &.νθρω
πος κάί τά · εργα του, δηλ. δ πο
λιτισμός. Ή Λογική ε!να.ι ή επι
στήμη της καθαράς cδέας (Μετα
φυσική) . Ή ίδέα,. κατά τήν πο
ρεία. της μέσα. στο σύμπαν (Δεύ
τερο Στσ,διο) , &.ποτελεί &.ντικεί
μενο της φυσικής φιλοσοφίας, ά
κρι·6ώς οιότι εχει ή ί.δια. γίνει
φύση. Ή ίδέα. της φύσης κατα
τείνει διαρκώς πρός τήν σ.ρχική
της κατάσταση. 'Επιζητεί νά !πα
να.κτ'ήση :την άρχική της !νότη
τα. Τουτο ιεπιτunάν,εται μέσα
είς τό πνεϋμα. · Κα.ί &..ποτελ•εί &.ν-
τικεί'μενο της φιλοσοφία,ς του
Πνεύματος.

Ή . ·διά μέσου του πνεύματιqς 
δ(αλεχτική σύyθεση της ίδέας 
πρός τήν άρχική της κατάσταση, 
δ:έρχετα.: &.πό τρείς 6αθμιδες : 
α) 'Από τό ύποκειμενικό πνευι.ια., 
πού δέν έίναι τίπότε &.λλο, παρά 
ή ά.πό μέρους του άνθρώποu, ώς 
ψυχολογικής οντότητος &.πόκτη
ση αυτοσυνειδησίας καί &.ντίλ η
ψη της 6οuλητικης του tλrεuθερl
ας, 6) 'Από τό λεγόμενον &.ντι
Υ,ειμενικόν πνεϋμα, τό 'δπο!ον εκ
δηλοϋται 1είς τούς νόμιοuς του δι-
κα.ίοu καί της ήθικης, εlς τήν 
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κοινωνία. κα.ί εις τ·ην πο ι τεί-:ι, 
γ) Τέλος, ύποκειμ.::ν κό κα.ί rJ.'i· 
τ:κε�μενικό πνεϋμ-:ι kκδηλοϋτω 
ώς ένιrι,ί'Χ σύνθεση εί- τό Άπ6-
λυτο Πνεϋμ'Χ, το δποίΟ'i ά.νωρ'
σκομε στίς τρείς μεγάλες π'Ιευμα.
τ:κες έκφάνσεις τοϋ &. θρώπι:ιυ : 
Τήν Τέχνη, τήν Θρησκε',;ι κα.ί 
τήν Φ:λοσοφία. 

Ή φιλοσοφία της ιστορία- τ,οϋ 
'Εγέλου εΙvα.ι ή αποτύπωση της 
ώς άνω φ:λοσοφικης του κοσμο
θεωρίας επί της έξελίξεως τοϋ 
ίστορικοϋι βίου. Ή πορεία της 
ίστορικη;; ζωης δεν είvα.ι συνεπώς 
τίποτε άλλο, πα.ρα YJ πορεία τοϋ 
πνεύματ•ος δια μέσου της φύσεως, 
πρός την τέλεια. αύτοανάπτυξή 

Α, , " ή λ , , του. υτη ομως τε ικη α.υτοα-
νάπτυξη τοϋ πνεύμα.τος μέχρι της 
&.ρχικης αύτοϋ ύποστάσεω;;, ώς 
πα.γκόσμ,:οv δηλ. αρχέγονο πvεϋ
μ::χ, τούτέστ:ν ώς θείον πνεϋμα., 
έπι τυγχάvετα.: μόνον μέσα. στό 
πλ::χίσιο της ά.πόλυτης έλευθερί
α.ς. Διότι, ή ελευθερία. εΙν::χι ή βα: 
θύτερη οόσία. κα.ί το κύριο χα.ρα-

' - ' 'Ο "Ε κτηριστικο του πνευμα.τος. -
γελος ένν::�εί λοιπόν τήν ίστορίω 
ώ; κίνηση τοϋ πνεύμα.τος πρό
τήν έλευΒερία, κ::χί έπομένως σκο
πός της ιστορίας εΙνω ή ελευθε
ρία. Ή έλευθερία. ομως έξα.σ:pα
λίζετα.ι μόνον έφ' δσον τό π1,;εϋμ::χ 
ελθη ε1ς ά.πόλυτη αύτογνωσί::χ καί 
αποκτήση συνείδηση τοϋ έα.υ:οϋ 
του. Κα.τα μί::χν αλλη δια.τύπωση, 
μέσσ... είς τόγ ιστορικό 6:ο, εχομε 
τήν ά.νά.πτυξη τοϋ ά.πολύ:t1ου π·ιεύ
μα.τος, τό δποίον, διά μέσου τοϋ 
ίστορικοϋ γίγνεσ:θαι, αποκτιi αύ
τοyvωσία.ν. Ό ίστοp:κός λοιπο'i 
βίος, δηλ. τα εργ::χ τοϋ ά.νθρώπου, 
δ πολιτισμός, εχουν ώς χυρίσ...ν ά.
ποστολή καί τελιχό σ-,ι,:,πο τήν 

γνώση τοϋ ' πο ύτου, τήν γνώ
ση δηλ. τοϋ Θεοϋ. Κα.ί επειδή ύ
ποκείμενο της ίστορία.-, α λά. καί 
το ά.ντικείμε110 ,έρεύνης α..ύτης, εΙ
να.:, οπως είπ::χ.με, δ α.'ιθρωπος 
κ-:ιί τά εργ-:ι του, δηλ. δ πολιτ -
σμός καί ή ίστορ κή πρα.γμα.τικό
τ η;;, ·ή γνώση τοϋ ' πολύτου, τοϋ 
Θεο-, συντελείται ύπό τ,ο- ά.νθρώ
που. Σκοπός λο ΠΟ'i της ιστορία
εΙναι ή γνώση τοϋ Θεο- ύπο τοϋ 
ανθρώπου. Καί σ.κοπος της π α.γ
κοσμίο ίστορ 'α.ς ε!να. ή συνέ
νωση του όγου, τη- ύπερτάτης 
' λήt!ε:α.ς, με το •5ποκειμενικο 
εγώ, μέ τήν ά.τομικ' συνείδηση. 
Αύτο σημαί'ιει, λέγε δ κ::χθηγη
τή- ' ντωναιv'Jυλο- (Φιλοο. της 
Ίσ'Ό::�pία.ς, , 91) ελευθερία. κα,ί 
α.ύτοyνωσ' α.. 

ύτή δμω;; ή έλευθερ 'α. χα.ί 
::χύτογνωσί::χ. έπι τυyχάνετα.ι μόνον 
έντος το- Κράτους. Γι' α.ύτο καί 
ή πορεία τοϋ ίστορικοϋ 6Όυ, κα
τά τόν 'Έγελο, εχει ,ώς τελικο 
σκοπό κα.ί τέρμα. τήν δημιουργία 
εκείνο τοϋ Κράτους, τό δποίον 
έπ:τρέπε τήν συν•ε δητοποίr1ση 
,ης έλευθερί-:ι- Καί ή ίστ:;ρ:χή 
αποστολή τώ'/ διαψόpω'ι λ::χώv 
χα τ::χτε \•ει στήν δημ ο ργ' α. ένός 
Κράτους έλευθερ'α.-, μέσα. στο 
όποΙο ι χα.ί μόνο μπορεί νά έπι
κρα.τήσουν οί &ρχές τοϋ δ:χα.[ου 
χ::χί της ηθικης. Μέ την πραγμά
τωση τών αρχών α.ύτών κα.ί μέ 
τ+ιν σ>J'i� νωση τοϋ ,j;;οχειμεvι κ'Jϋ 

' ' "! ' - "! � με το α,γ:ικε:μεΊ:χ') πΊευμα., εςα.-
σ:ρ-:ιλίζεται" τό 'πέpτα.:') Πνεϋμ-χ 
tώ'ι :\.αώ'i, ενα.ς πα.γκόσμ:ος δηλ. 
Λόγος, δ δπ,,ίος εχει ώς τελ κόν 
κα.ί ά.πώ-:.ερ::�·ι σκοπό τή·ι έπ 'τευ
ξη τη- έλευθερ'ας, μέσω της δ
ποία.ς ά.ποκτοϋμε συνείδηση :ου 
ά.πολύτου Λόγου, δηλ. τοϋ Θε,,σ. 



162 
. 

1 Α I Σ Ο Σ 1978 

Μέσα στήν Πολιτεία ¾πιτυγχά
νεται ή σύνi)εση τών ,έπt μέρους 
ιitομικών 6ουλήσεων με τήν γε
νική θέληση, τοϋ 'Εγώ με τό 
'Εσύ, δπως θά. ελεγαν οι σύγχρο
νοι όπαρξισταί φιλόσοφοι. Συν
vελείται 1πίσης καί ή άρση της 
άντίθεσης: έλευθερίας καί ιiναγ
καιόtητος, ιiτόμι,υ καί συνόλου, 
νό,μου καί έλευθερί�ς. Ef ναι δ
ϋπατος σκοπός της !σtορίας, δπως 
θά. -είπη στίς ήμέρες μά.ς δ εξοχος 
οιανοητης Κων. Τ-σάτσος (Πολι
τική, 1965). Καί δπως θά. 6ε-
6αιώση δ 'Αντωνόπουλος, «ή πρα
γματοποίηση της ϋλης τοϋ παγ
κοσμίου Λόγ,υ κοοθί,σταται δυ
νατή διά. της πραγματοποιήσεως 
της ,ουσίας καί τοϋ νοήμαιτος τών 
&τόμων, τά. δποία. τελι,κώς έκφρά· 
ζ , 'θ , J.. ' ΟΊτα: χαι συντι, ενται εις τu κρα-
τος» (λuτόθ-ι, σ λ. 102). 

Τά. άτομα δηλ. έκφράιζου,ν καί 
συνi)έ.τουv τό πνε&μα τώv έπί μέ
ρους λαών, οι δποίοι, με τή σειρά 
τους, προσφέρουν τήv ί.δική τους 
εκαστος πνευματική συμ6ολή, γιά. 
νά. έπιτευχθη με τήν πάροδο τοϋ 
χρόνου τό Παγκόσμι,ον· Πνεϋμα, 
ή Παγκόσ:μιος Ίστορία. Τό πvεϋ
μα τοϋτο ιiνέ-t'ε1ιλε στήν ιiνατολή 
καί ή παγκόσμιος !στορίΙΧt &πό έ
κεί ιiρχίζει. Ή πραγματοποίηση 
δμως της αυτοσυνειδησίας τοϋ 
πν,εύματος, με άλλα λόγια ή έ
λευθερία, συντελείται στόν κόσμο 
της Δύσεως, και συντελείται διά. 
τών μεμονωμένων &τόμων, τά. δ
ποία ένεργοϋν ώς ιέvτολοδόχοι τοϋ 
παγκοσμίου πνεύματος, πού κα
τευθύνει καί καθοδηγεί τήν πο
ρεία τοϋ κόσμου πρός τόν 'Ύπατο 
Σκοπό, τόν 'Απόλυτο Άόγο, τόν 
θεό 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβΑ(οv της σοφίcις 

Β' lκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλεiται δεμένον δρχ. 160 

Εlς τα γραφεία τοσ ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ) κήν έπιταγήν διά. νά. τό λά6ετε 

τσ,χυδρομικώς είς τήν διεύθυνσιν πού θά. ιiναγpά

ψετ·ε είς τήν έπιταγήν. 

------------------------
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

" Ι Λ Ι ΟΥ , 

ΓΙΑΝΝΗΣ Α θ. ΜΑΡΡΕΣ 

·Αν nμουν δέντρο ...

� Αν η μουν δέντρο 
θάχα δική μου φορεσιά, δικό μου σχήμα, 
κι άπ' τά κλαδια μου τά πουλιά την ν Ανοιξη 
θά κελαιδούσανε yιά τους άνθρώποuς 

Μα εΤμαι ανθρωπος 
Και φορτωμένος πράγματα 
που δεν μπορώ το 6άρος τους v· αντέξω 
6αδίζω, πενήντα τόσα χρονια μέσα 
σε μιαν άδιέξοδη, στοά 
(«Σύγχρονη Σκέψ », Μάρτ '78) 

Τό μέγα «Παρών» 

Με διδάξανε 
νά σκοτώνω τον άδελψό μου 
νά ξεριζώνω την άνάσα του 
και νά την ύψώνω λαδαρο 
στην πορεία τής μνήμης 
Άκροοάτης τού Σύμπαντος 
αύξάνω 
πληθαίνω 
διαιωνίζω το ήθος 
Σ τά δαχτuλά μου σφαδάζει 
- άπομuθοποιημένο
το Μέγα
Παρόν!
(«Σύγχρονη Σκέψη», Μάρτ 78)
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ΝΑΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 

Προσκυνnτές 

Σε σ.κότεινη σπηλιά που ξαποσταίvαμε,
σ άποκάρωμα δίχως όνειρα, 
μια ήλιαχτίδα σάλπισε στα φρένα μας 
μήwμα φωτερό 
τοv όρθρο. 
Θαμπωμένοι άvοίξαμε τά μάτια μας 
vά καθρεφτιστεί ή αύγή. 
Κι,νήσαμε 
γυμνοί ... 
Χωρίς τού 'Έθνους τη στολή. 
Στενάχωρο μαντρί για μάς 
κάθε σύνορο. 

Η Ισως το σύμπαvτο vά χωρέσει τη λαχτάρα μας. 
Δεν κρατάμε σκηπτρο, μήτε λάβαρο, 
μήτε ραβδί vά μάς στηρίζει ... 
Περιβόλια κι ά-y,καθότοποι στο διάβα μας 
κι άλλοτε ,κάμποι χλοεροί_ 
Ή άκοή μας .καθαρη στους ψίθvρους της πλάσης 
κα1 στην άγρια προσταγή της. 
"Ομοια μάς εύφραίvει την ψυχη 
της μέλισσας δ βόμβος 

το θρόισμα τώv φύλλων 
το οίίρλιασμα τού λύκου 
κι ή βροντή. 
"Αλλοι άπο μάς 'Τ!'εθόvαvε στο δρόμο 

μ' εvα χαμόγελο εlρωvικο στο βλέμμα. 
κι ή βροντή. 

"Αλλοι άπο μάς πεθάvαvε στο δρόμο 
μ' ενα χαμόγελο είρηνικο στο βλέμμα. 

"Αλλοι, συλλογισμένοι ξεστρατίσανε. 
Προχωράμε 'μείς οί λιγοστοί. 
Δε ρωτήσαμε vά · μάθοομε τrοτε 
αν θαχει τέρμα ή πορεία μας. 

. . . . . . . ·-·

Δεν όνειρwτήκαμε πώς τάχα μάς προσμέ*ι 
ενας Γολγοθάς,, .κάποια Νιρβάνα, 
το παγωμένο ο άβαvο της γης. 

Στης Ό μοpφιάς το νάμα ξέδιψάμε 
δίχως χρυσοπότηρα 

. μες άπ' τη φούχτα σαν άρχαίοι στρατοκόποι 
καί καθώς πίνουμε 
σαν τα πουλια: 
σηκώνουμε ψηλα: το βΜμμα. 
Κα1 την άσκήμια σά σνναπαvτήσουμε 
δεν άποστρέφΟυ,με ΤΟ πρόσωπο, 
δεν όρyιζόμαστε .ι . . 
Μόνο προσπερναμε σιωτrηλο·ί : .. 

('Ανέκδοτο ) 

i978 
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ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Οί πύλες 
� Ας άνοίξοuν λοιπόν ol σκοτεινές πύλες της καρδιάς,
τό φώς άπλετο να μπεί ,και να ριζωσει 

στό δύσ6ατο δρόμο της άλήθειας κα1 ,της πα1,1ανθρώπινης 
λευτεριάς. 

Κερια στό δρόμο της άγάπης 'ΚΙ. ψωτίζοuν, 
ol γνώσεις, κάστρο, μπροστα στην αγνοια να όρθωθοίiν 
κοινη ή ρίζα στ' άδελφωμένα πλήθη, 
που τή ζωή ψηλότερα δδηγοvν. 

Σ τόν άνθρωπο ... 
Κι.ινηγημένος χρόνια στην άφάνεια 
μέσα σέ σικέψεις τώρα ζείς και στή σιωπή 
Κpuφα άπ' τή νοτισμένη ήλιοφάνεια. 

Γ uρίσανε οί δείκτες τοv και,ροv σου 
ζωή που λίγνεψε γυρεύεις, για να βρείς 
μέσα στην κοντινή τή σύμβασή σου. 

Δvο μέτρα γής εΤv' ή ίσότητα τοv κόσμου 
και Κ'Εi άντάμωσες άδελφικοuς καuμοuς 
καθώς στη λr,,σμονια σέ εΤχα φως μου 
('Ανέκδοτα) 

ΕΦΗ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

"Ο ταν άκουσα ... 

Τό μεγάλο κενό της καρδιάς μου 
δέ γέμιζε, Θέ μου, μέ πολλές γνωριμίες, 
Κι' � ήχοvσαν στό ,κλαβιέ της ζωης μου 
παράτονες ηταv των πολλωv οί φωνές. 

Μα ξάφνου άκούω πάνω στό κvμα 
δδύvης και πάθοvς κραυγές μακρι�q, 

άπό χωρες μηνύματα, κλάμα και ποίημα 
κt' δ άχός να.,,· γεμάτος μουσική και βροντές, 

Tov άvθρώπινοu χρέοος άρπάζω τό vημα 
που μέ πάει στη φωτιά, στην οίισία του κόσμου

Τ' άγγίζω, τα γεύομαι στοv άγώνα τό κvμα

και γτμίζω μ' άδέλφια κι' άγάπη έντός μου 
('Ανέκδοτο, 15. 1. '77) 

165 
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ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Μέ τόν άνθό 

τnς Σοφίας 

Ό πόνος στη γέννηση 
ο πόνος στη ζωή 
ό πόνος στο θάνατο -
ή τραγικότητα κοuρελιασμέvη
ψαχοuλεύει την έκμηδέvιση. 
Ό σπόρος τής σοφιας 
άνθίζει στην άντικρuνή όχθη 
ζύγωσε στήv όχθη 
δρέψε τον άνθο 
μύρισέ τον 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

Α' Τόμος δρχ. 120 

Β' » » 120 

Τότε ... 

Θλίψη με κατέλα6ε σαν εψuγε 
- έπρεπε δμως -
ή άγάπη δεν λησμονιέται
σαν χωρίζοuv tcx σώματα ...
Κάποτε θα 6ρεθοϋμε
θάναι όμορψότερα ...
Γ vώστες πια -τότε 
θα καλημερίζοuμε 
τον πορφυρό ηλιο.

('Ανέκδοτα) 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δρχ. 100 
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ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

Έπιφυ).(δες τοu ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
(Πρω·tα 2 -11-1 31) 

'Ένας ύστριακος σκεπτόμενος ανθρωπος --.δ Φραντς Βέρ-
φελ- •μελετών την φύσιν την πραγματικη της σημερινής παγκό
αμίας ,κρίσεως, την χαραικτηρu_ει ώς κυρiως κ ρ ί σι ψ υ χ η ς. 
Ό ύλιστικός ρεαλισμός της ,έποχης μας -λέγει- ε ας ρεαλισμός 
έσωτέρας διαθέσεως, ενας ρεαλισμός πρακτικός, που βασίζεται είς 
την αμεσον ίκανοποίησιν, ή όποία προημ� την ποσότητα άπό την 
ποιότητα, εχει κατακυριεύσει τους ανθρώπους. Εi.ς τη ά ωτάτην 
βαθμίδα της έκημήσεώς των ιδρίσκεται σήμερον δ έπιχειρηματίας.
Αύτός εΤναι δ ηρως, δ ήμuθεος. Αύτόν 1θαυμάζουν οί έοι, αυτόν 
θεωρούν ώς παράδειγμα: τόν ανθρωπον που κερδίζει πολλά. 

«Καί δοοαια -----εξακολουθεί δ Βέρφελ- για να όργανώση 
κανείς την πα:ραγωγην καί την πώλησιν αυτοκι ήτων, χαρτιού τού 
περιτυλίγματος, η καί σαπουνιού, πρέπει να εχη κωτοιαν έπαγγελ
ματικην ίδιοφυια καί κωτοιαν -έμπορικην προνοητικότητα. 'Αλλ' 
έφ' δσον μοναιδικός στόχος αύτης τη; tδιοφυιας, αύτη; τής διεισ 
δυτικότητος θα ,μένη τό σαπούνι, τό χαρτί περιτυλίγματος, τό αύ
τοκίινητον, ματαίως θά έχαρακτηρίζετο αύτη ώς κατι «προφητικό\�. 
Δεν γνωρuζει παρα μόνον τό ώ φ έ λ ι ,μ ο καί θ' άγνοf] πάν
τοτε τό μεγαλείον τής δημιουργίας. Καί α εξακολουθήσωμεν ά 
θεωρώμεν τόν Φορδ ώς ψέγαν α.νδρα», δ Σαίξπηρ, δ Γκαίτε καί 
δ Ρέμπραντ θά καταλήξουν νά μας παρακαλέσο να μη προτάσ
οωμεν πλέον τό έπuθετον αύτό τό ευγενές εις τα ιδικά των τα όνό
ματα». 

Μία ,μορφή αυτού τού ύλιστικού ρεαλισμού είναι δ f;ι. η,χανι· 
αμός - Ct{U'Tό τό «τεχνι;κόν παραλήρημω> :του όργιά ει κυρίως είς 
την 'Α,μερικην καί τό δποίον τείνει ν' άφα ίση έντελι7γ η'-J άνθρω
πίνην προσωπικότητα. Οί άπολογηταί τής μηχανή; ίσχυρί ονται 
δτι αύτη άκρ�βώς άπελευθ.ι,,ρώνει τόν ανθρωπον, τόν ά ακουφί· 
ει άπό μάταιον μόχθον, τόν έξυψώνει ύπεράνω τού ρεαλισμού. 

Άλλ' οί ιδεολόγοι δλου τού κόσμου ά;τ:αντογν εί- τούτο δτι ή έκ
μηχάνευσις δεν νικ� τόν πραγματισμόν - άπλως τό καταργεί. 
Τό άεροπλάνον, έ ί παραδείγ,ματι, καταργsι την πρα ματικότητα 
τού ταξειδιοϋ, 11 έΧΙμηχάνευσις τής γεωργίας καταργεί - η μίiλ
λον προσπαθεί ,•α καταργήση - την φύσιν. 
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Ό Β�ρφελ πιστεύει ακόμη δτι, μύα αλλη _μορφή αυτού τού ρεα
λισ,μού, ή δ:τοία εκ πρώτης οψεως θα μπορόύσε να ,φανη. qyαθο
ποιός, είνε ή μεγάλη. σημασία πού ωτοδίδεταιι σήμερον εις το �-αν' 
θρώπινον σι�μα, μέ τον αθλητισμόν, την ψι)σικήν άγωγήν, την- ·ύγι
εινήν, τα σπόρτ. Αυη1 ή επuστροφή εις τον «κατά φύσιν 6ίον», 
δπως λέγεται, εχει, κατά τον .Βέρφελ, καποιο συμ16ολικqν_ περιεχό
μενον : hέν έξηιγείται αλλέως, παρά με τον «φα6ον τοϋ κενού» 
- το horωr v.acui.

«Ή πεινασμένη - γράφει - ψυχη τού ανθρώπου, 11 αδυνατι
σ,μένη αυτή ψυχή, προσκολλάται απελπισ,μένη εtς το πλησιέστερον 
προς αύτήν dντuκείμενον - το σώμα. Μία: παθολογική ψυχολογική 
κα>τά1στασις σπρώχνει τον ανθρωπον να α.πασχοληθrι ιμέ πόθος μέ 
τον ίδων τον έαυτόν του ... Το -σώμα, •μετα6αλλόμενον εtς ενα αλη:
θινόν είδωλον, δια της σημερινής φυσικής &γωγης, μοιάζει προς 
τον τελευταίον χιτώνα, τον όποίον ό ριζοσπαστικός ρεαλισμός εχει 
άφίσει εις την &νθρωπίνην ψυχήν». . 

Αί σκέψεις α1ύταί. τού Γερ.μανού παρατηρητού -rών ανθρωπί
νων ε1νε αξιαι πολλης προσοχής. Ή διάγνωσίi; του φαίνεται πρα'
γματικώς σωστή. Ό σύγχρονος ρεαλισμός, απότοκος της καθολt
κης ·επικρατήσεως των ύλιστικών θεωριών, εχει κύρδως ·τρείς μορ
φας εκδηλώσεως - την ίλιγγιώδη ποσοτικήν παραγωγ{1ν, αυτήν 
πού επέφερε ϊη.ν καταστρεπτικήν ύπερπα:ραγωγήν, τον εκμη,χανι
σμόν των πάντων καί. την άιθλητικήν ύπερ6ολήν. Καί. αί τρείς · αύ· 
ταί. έκδηλώσεις τηi; όδηγοϋν ασφαλώς εις την ύποτ�μησιν της δη
μιουργικής πράξεως, είς τον εκφαυλισμόν της ψυχής, ε.tς την 
&τροφικότη,τα της ψυχης. Κ' ετσι ό κόσ.μος δλόκληρος -- δπως πα
ρατηρεί ενας αλλος σκεπτόμενος ανθρωπος, ό Daιniiιel Roρs - ·ζη 
σήμερον δίχως ψυχήν, χωρίς νά το καιταλα,iδαίνη. Ό Φορδ εχει 
αντικαταστήσει δριστικως τον 'Ορφέα. 

Πραγ:ματικως ό <�αθλητισμός», εtς · την ύπερ6ολην πού εχει 
φθάσει σήμερον ε1νε μία έκδήλωσις ταπει νοτάτου ύλιaμού και. δι' 
αύτό ε1νε ανάγκη να ένωθούν δλοι δσοι το· αντί.λα:μι8άνονται, δια 
να τον αναχαιτίσουν. Ή νέα tδίως γενεά, πού θαuμάζει τούς μι
κροτάτους ήμuΟέους του ποδοσφαίρου, αναπτύσσεται μέ την ταπει
νοτάτην αύτ11ν ά.ντίληψιν εις 6άρος κά1θε αλλης ανθρωπινωτέρας 
τάσεως. Το «ρεκόρ» είνε ό κανών της άνθρωπίνης τελειότητος. Ή 
«επίδοσις» μέτρον -εξελίξεως προς την απόλυτον τελει:ότη;τα. 'Ένα 
πραγμαιτικόν -&θλητικόν παραλήρημα εχει κυριιεύσει τοι,ς νέους ιδίως, 
εtς δλας - η είς τάς περισσοτέρας - χώρας τοϋ κόσμου. Τα 'Α
μερικανικα Πανεπιστήμια δεν παράγουν πλέον -επιστήμονας, άλλα 
ποδοσφαιρ�στάς, &Ολψάς. ifiρo τριετίας καποιος 'Αιμερικανος εκ
παuδευτικος <<εκρουε τον κώδωνα τού κινδύνου>>, - .δι,α να μεταχ,ει
ρισθώμεν μί;αν κοινην εκφρασιν -'--- άποδεικνύων δτι εtς τα Πανε
πιστήμια των 'Ηνωμένων Πολιτειων προ6ιJ6άζονται οί φοι-rηταί. οχι 
δταν εχουν περάσει ευδοκίμως τας -έξε�τά.σεις των εtς τα μαθήμα-
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τα, ποf-1 ύ
11;

οτίθετ�ι δτι διδάσκονται, ά λ' αναλόγως της έπιδό<1εώς
των Ης' το ποδοσφαιρον, την κωπηλασίαν, το ,μπόξ, το κολύμ
δη�, το γκόλφ. 'Ί'πάρχουν φοιτηταί «πρωτα1θληταί» ά,μαθέστα 
τοι, πού τuμώνrαι, έν τούτοις, είς τα ' μερικανικά ίllανεπισττ1μια, 
μt τuμάς άκαδημαι.κάς διότι κλωτσοϋν την μπάλλα έπιδεξίως και 
άποτελεσματικώς. 

Το [διο, qν καl εις ,μικρότερον ιδαθμόν, μέ όλιγωτέραν ύπερ 
6ολήν, συμδαίνει τελευταίως καιί εις αλλας χώρας. Οί νέοι επεσαν
τυφλά εις τα «γήπεδα», εις τούς στ�δοu , είς τας κο υμιδητικάς 
δεξα,μενάς. Ή λατρεία τοϋ άθλη.τισμοϋ, ή θρησκευτική λατρεία 
τοϋ «ρεκόρ», άπομυ q. την σκέψιν των Τό ,μυαλό των άποξηραίνε
ται, ή ψυχή των - ποϋ δρtσκεται ή ψυχή των; 

'Αλλα μήπως, έπί τίλους, δλη αύτη ή παραφροσύνη τοϋ άχα· 
λινώτου «άθληrτισμοϋ» συντελεί πάντοτε, τούλάχιστον, είς την διά
πλα;σιν σωμάτων άρμο ικών; ΤούναντίΌν, τό ρεκόρ καί ή ειδίκευ
σις καταστρέφουν την άρμονίαν των γραμμών .καί τή συμμετρίαν 
τοϋ σώ.ματος, τοϋ όποίου ή λατρεία, έν τούτοις, σ{•μπτωμα ψυχικής 
εκπτώσεως, έπέφερε την αθλητική αύτήν «ύπερπαραγωγή ». Οι 
ποδοσφαιρισταl εχουν δυσαναλόγως άνεπτuγμένους τού- μϋς της 
κνήμης καί τού μηρού, .ένψ ό θώραξ των εί ε συνήθως στε ός και 
οί ιδραχίονές των κάποτε σχεδόν ατροφικοί. Οί δρομείς... Ποίον 
θλιίδερόν θέα.μα άνθρωπίνων οuψάτων παρουσιά οuν οί έξ έπu.γ 
γέλ:ματος, οί είδικοl δραμείς ! Καί ποία έπαί1σχυντος καί θλuδερά 
άνθρωπίνη αψυχος μηχα,,vή .εκεί ος ό δρομι-.ύς οϋρμι άπό την Φιν
λαvδί:αν, ό έπl πολύν καιρόν πρωταθλητή-, :τού ετρεχε μετρών
τας τάς άναπνοά του, κρατώντα- τό χρονόμετρον στό χέρι, Ο· 
γαριά οντας την μηχανικην έπίδρασιν κάθε κι ήσεώς του είς την 
ταχύτητά του! 'Ή ποία κτηνώδης μυική ύπερτροφί,α: εί- .μερικούς 
παλαιστάς καί πυγμάχους. . . έν ύπάρχει άμφuδολία, δτι ό σύγ 
χρονος άθλητιaμός φονεύει, μεταξύ τώ α λων, καl αύτήν την 
ευρυθμίαν τοϋ άνθρωπίνοu σώματος πού θέλει νά t:ίδωλοποιήση. 

uτή i1 ροπή πρό- η'-Jν ,άθληηκην ύπερδολήν, πρό; τό άθλητι
ιι.όν παραστράτημα εlχε καί αλλοτε .έκδηλωθη . .Ειχεν eμφανι.σθη κα
τά την ό.ρχαίαν έποχήν, δταν, μέσα ι-.ί- την ώραίαν ανθησιν του 
άθλητωμοϋ πού έπεδει.κνύετο ίεροπριπώς εί- τ11ν Όλuμπίαν κάθε 
τετραετ-ίαν κα.ι είς αλλοu; τακτικού- άγω α , αρχισαν ά παρου 
σιάζωνται αί παρατονίαι τιΪ.>ν «είδικοτήτων». ιότι οί πρώτοι «εί
δικοί» ά:θληταί, οί οποίοι, άκριδώ- διότι εΙχαν γίνει είδι;ι.οί, ε ι'L· 
ναν καί έπαγγελματίαι, έφάvησαν δια πρώτην φοράν κατά τόν 
πέμπτο πρό Χρ�στοϋ αιίώνα. Ό ικότινος δεν τούς ητο πλέον άρχε 
τός. 'Εάν ο"ι νέοι έγυμνά οντο είς τα στάδια πρός τιμήν τών θεών 
καί τού 'Ηρακλέους, οί έπαγγελματίαι αύτοί άθληταl έπεδείκνυαν 
την ρώμην των καί τάς «έπιδόσεις» των δι.α χρήματα. Ήτο τούτο 
ή πρώτη έκπόρνευσις τοϋ άθλητωμοϋ. �Ησαν, εύτυχώς, ολίγοι οί 
ανάξιοι έκέίνοι ύπάνθρωJΤοι, άσυγκρίτω- όλιγι;ηεροι των σημερι-
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νών, πού τείνουν νά. γίνουν ή μεγάλη πλειονότης τού άθληiισ,μοϋ. 
Καl δεν ύπηρξεν αρχαίος σκεπτόμενος πού νά. μή τούς ιειμαστίγω 
σεν - άπο τον Εύριπίδην εις τον «Αύτόλυκόν» του, εως τον Λου
κιανον εις τούς χαριτωμένους· διαλόγους του. Διότι οί άρχαίοι 
"Ελληνες εΙχαν ενα σταΟερ()V 1μέτρον καl διά. τον άθλητι.σμον -·
δια την φυσικην άγωγήν. 

Πρώτοι αύτοl κατενόησαν τitν άνάγκην της διατηρήσεως μιας 
πραγματικής ισορροπίας ,μεταξύ σώματος, θυμικού καί πνεύμα
τος;_ Πρώτοι αύτοl έγνώρ�σαν την πρωταρχικην σημασίαν της 
υγείας, τής σωματικής δια την άπρόσκοπτον καl τελείαν έκδήλωσ,ν 
τοϋ πνευμαιτικοϋ οντος, πού εΙνε δ ανθρωπος, εις τον κόσμον της . 
ϋλης. Την άρμονικην αύτην ισQστάθμισιν έπεδίωξαν με την τελείαν . 
άνάπτυξιν · τοϋ άνθρωπίνου σώματος εις δλην την δυνατότητα 
tης εύθυγράμμου ρώμης του. Καl την iπεδ:ωξαν με την γυ,μνα· 
στικην - την γνυμναστικην πού διαφέρει άπο τον αθλητισ,μόν. 

Τόσον παλαια ητο ή καταινόησίς των αύτη περl της θεμελιώ
δους άξίας της άναπτύξεως τού άνθρωπίνου σώματος, ωστε να χά
ναινται οί πρώτοι σχετικοl θεσμοl της Ά{)ηναϊκης Πολιτείας εις τα 
6άθη τοϋ μύθου. Διότι λέγεται, δτι ό πρώτος πού ένομοθέτησε 
τούς άγωνας εις τά.ς • Αθήνας ητο ό Θηισεύς. Έν πάστι περιπτώσει, 
ή ίστορία γνωρίζει σαφώς δτι δ Σόλων, πολύ άργότερα, έκανόνι
σε ιμε νόμους ,ειδυκούς τας άρχαιστάτας 'Αlθηναι κας αθλητικας πaρα· 
δόσεις. 

Εις την πόλιν των 'Αθηνών, κατα την καλήν της την έποχήν, 
ύπηρχαν δύο ειδών «γήσιεδα» - δπως λιέγεται σήμερον προστυχώ 
τατα - εις· τα δποία οί νέοι έλάμοοναν την· φuσικήν των άγωγήν: 
τα γυμνά.σια καl αί παλαί.στραι. Τα γυμνάσια ησαν τά. δημόσια 
γυμναστήρια· α!ί παλαίστραι ησαν σχολαl ίδιωτικαιί, δπου έδίδετο 
καπως ειδLκωτέρα άθλητικη ,μόρφωσις. 'Αλλα ικαl εις τα πρώτα 
καl εις τας δευτέρας - ιδίως εις τα πρώτα - ·δεν άνεπτύσσετο 
μόνον το ·σώμα των παιδιών και των έφφων .κατα τρόπον σύμιμετρον 
καl άρμονικόν· άνεπτύσσετο πα:ραλλήλως καl το ήθος καl ή ψυχη 
καl δ νούς. Τα τρία δημόσια γυμνάσια των Άθηνών ησαν ή 'Ακα
δημία, το Λύκειον και το Κυνόσαργες. Καl .δεν εΙχαν μόνον τας 
στοας των άποδυτηρίων, τών λόmρών, των διδακτηρίων, τούς στε
γασμένους χώρους δια την yυμναστικηιν δταν δ καιρός ητο ·6ροχε· 
ρος η πολύ ψυχρός· εΙχαν καt τας στοάς τών φιλοσόφων, δπου οί 
σκεπτόμενοι τής έποχής συνεζήτουν δια τα ύψηλότερα πν.ευματικά. 
ζητήματα εις, τον ίδιον χώροιν, δπου ή νέα της πόλεως γ,ενεα πα
ρεσκεύαζεν ώραία καl γε,μάτα ύγείαιν καl αλκην σώματα ώς έν
διαιτήματα καl ναούς νοϋ έλευθέρου καl γενναίου. Καί ή 'Ακαδη
μία έδοξάσθη οχι ώς «γυμνάσιον» φυσικής άγωγής, άλλ' ώς τό
πος δπου έδίδαξεν δ ιΠλάτων· κσl το Λύκειον - δπως αλλωστε καl 
fι λέξις <<γυμνάσιον» - έπεiΗωσε τού -θανάτου της ά.ρχαίας φuσι-

1 
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κης άγωγη; μέ τη εννοιι.ιν τού bωνοητικού γυμναστηρίου, του 
σχολείου. 

Ή γυμναστική, ή έπιΜωξι; τη; πλεία; άναπτύξεω; τού fl . 
Ορωπίνου σώματος, εΙχε διατηρηΟη, εί; η1ν αρχαίαν 'Ελλάδα, εις 
ίερότητα άνθρωπί ης άγωγη-. Ό έπα,yγελματικό; άθλητισμός δεν 
ε!χε μαλύνει τό μέγα πληθο-, δπω; σήμ,ερο . �[όνον δταν ή Ρώμη 
έπεκράτησε εις τον γνωστό τότε κόσμο καί το '1Ελλη ικό πνεύ
μα παρεφθάι1η μετuφρασθέ εις την διαλεκτο του υλιστικού Λα 
τίου, ό έπuγγελματικός άθλητισμό-, 11 έκπόρ ευσι- της φυσική; 
άγωγης, έθεοποιήθη μέ,σu εις τά πολυταραχα, τα αίματοJΤοτισμένα 
l:)ωμαι:κά «τσίρκω>. Jf αλαισταί, Jτυγ�μάχοι, άκρσ6ά.ται, μονομάχοι, 
δούλοι - αλλοι δια πληρωμ11ν καί α.λλοι διότι ησαν δούλοι - επε
δείκνυαν είς χαύνα, ύλοφρονα πλήθη η1ν κτηνJ.>δη ρJψην η την τα
πεινήν καί εξευτελιστικην τού άνθρωπισμού δεξωτεχ ίαν τη; χρη 
σuμοποιήσεως τού άνθρωπί ου σώματος. Ή ψυχη ε1χε χU'θή όριστι 
κώς. Ώς κορύφωμα τετρατωδιί)ν τραχήλων, όμοίω πρό- τού; τρα
χήλους τών ταύρων, ίιψώ ετο μία •μικρά κεφαλή, .μέ τόσο νούν, 
δσος ήτο άρκετός δια νά ,διευθυνη τ11ν μηχα ην τού οο>ματος.Οί 
αθλιοι εκείνοι ύπάνθρωποι ησα οί κατ' ευθεία πρόγονοι - παρ' 
ιΊλίγον θά έλέγαμεν «πνευματικοί πρόγονοι» - τιί)ν σημερι ιί>ν μα; 
των «άθλητών». 

Ό Χριστιανισμό- �πειτα, �1λθί? δια \(ι φιJ\•εί•σιι τrJ σίί:ιμ.:ι άλι 
πητα. 'Έδωκε τοσην ιiσύμμετι�ο σημασία ει· τ11ν ψυχrι , έχα• 
ρακτήρισε τόσον πολύ τον κόσμο" τον φυσικόν ώς κοιλάδα δα/4ρυων, 
άπό την όποίαν πρέπει ά φύγη κανείς δσον μπορεί γρηγορώτερα 
δια την α.λληιν ζωήν, ωστε 1i έπικράτησις της νέας θ�ησκείας, μέ 
τάς ύπερ6ολας των πρώτων της έκδηλJ)σεων, έφερε τούς άν.fJρώ 
πους νά περιφρονήσουν τό σώμα των, ά το ένrρέπωηαι, ά τό 
Ηεωρο-ύ' ιbς έχθρόν τω πραγματικόν. 'Η αντίληψις α&r11 δι·ήρκε 
σεν έπί αιώνας μακρούς, μακροτάτους - αιώνας καί διανοητικής 
δουλείας. ιΚαί μόλις άπό τα τέλη τού δεκάτου ογδόου αίώνο;, ή 
γυμναστικ11 ηρχισε νά γ::νεται άντιληπτη ιlJς μέσον ά αγκαίο δια 
η1ν κανονικην άνάπτυξι καί δια η1ν ύγείαν τού άνθρωπίνου Ο◊)· 
ματος - άνάπτυξιν καί υγείαν, άπαραιτήτους δια την άπελευθέ
ρωσιν τού νού. Ή άνά.ι-ττυξις, δμω;, τού άθλητισμού ύπό τήν ση
μερινήν του την μορφήν, 11ρχισε νά εκδηλώνεται μόνο άπό τά;
άρχά; τού τρf χοντος αίώνο;. Κατά τα τέλη τού παρελθόντος έπα ι· 
δρt•θησαν οί 'Ολυμπιακοί άγώνες, μέ τήν έπαι ετήν :τρόθεσι να 
δοθϊι νέα διεθνής ωθησι- είς τ11ν φυσικην αγωγήν. Οί έοι α.ρχι•
σαν να φοιτούν εί; τά γυμναστήρια, δειλά κατ' άρχά;, χωρί; νά 
τοιvμοϋν νά γυμνωθούν άκόμη - καί γ υ ιι ν α σ τ ι κ ή ση� 
μαίνει η1ν ασκησιν του σώματο- γυμ ού, χωρl; τούς περwρισμού; 
των ένδυuάτων ένός πολιτισ.uού τόσον αντιθέτου, κατά τά- περισ-

, ·� , ' 3 , • , , , , fH 
σοτερας απο τας ·εκδηλωσεις του, προς τους φυσικου; νομους. 
εξέλιξις άπό τότε ύπηρξε ραy,δαία και άνάλογο; :τρός την άπο-
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χαλίνωσιν τού .ύλιστικού πνεί1ματος εις δλον τον ,μηχανοποιηθέν 
τα «Π()λιτισμένον» κόσμον. ΊΗ γυμναστική πού &πέδλεπεν εις τ11ν 
άρμ0ινικήν διάπλασιν τού ανθρωπίνου σώματος. ύπεχώρησε οαθ.μη 
δον είς εναν α.κάθε.χτον «άθλητισμόν». Μεταπολε.μικώς ίδίως, ό 
«αθλητισμός>' αύτός &πε.κορυφώθη. Κα1ί εις αύτήν την Γερμανίαν, 
δπ<>υ, εν τούτοις, διατηρείται ακόμη εις την πρώτην μοίραν ή συ
στηματική, όμαδική άσκησις των νέων, αυτός ·δ «γuμνασ1tικισμός» 
- (ας συyχωρηθίi δ δρ()ς) -φθάνει είς άληθινον παραλήρημα.

Τό μέτρον εχάθη. Ό <(άιθ'λητισ,μός δια τον άθλητισ.μόν>> - εΤ
ναι τό σημερινόν γενικόν σύνθημα, αν και ύπάρχουν, ευτυχώς, και 
αί ,έξαιρέσεις, αν και ύπάρχουν εκείνοι πού δεν λησμονούν, δτι ενα 
ι':ίρτιον, ευγραμμον, καθαρόν, ύγιες σώμα είναι άναγκαων δια την 
συνολικήν εξέλιξιν τού άνθρώπου προς την τελείωσιν τού είδ<>υς τ()υ, 
άλλ' δτι το σώμα δεν είναι κυρίως δ ι':ί ν θ ρ ω π ο ς, παρά μό
νον μέσον εκδηλώσεως α.νθρωπίνης. 

Θά ητο πραγματικά άξιοθρήνητον, αν ο'ί ανθρωποι -έξακο, 
λουΟούσαν, δπως αλλοτε, νά φοδοϋνται τον ηλιον. τόv :αέρα, τό νε
ρό, την. σεπτήν Μητέρα Φύσιν, αν ά.μελοοοαν η)ν σωμαιτική:ν των 
καλλιέργειαν, την ασκησιν. Άλ";..' ·είνε ιάσφαλώς άκόμη περισσό� 
τερον άξιοθρήνηιtος ή :μοναδική προσήλωσις προς τό σώμα - προς 
εναν «αθλητισμόν>>, πού είναι σικοπός ικαί τέρμα ικαί οχι μέσον 
άπλοϋν, προς μί1αν «φυσικ11ν άγωγήν», που δεν είναι σuμπλήρωμ<χ" 
μιας αλλης άγωγης - της ψυχικής. 'Αλλ' είνε καί αύτή ακόμη 
1: προσήλωσις προς tην λατρείαν τού άνθρωπίν()υ σώματ()ς, μία 
επί πλέον απόδειξις τού ψυχ·ικοϋ κενοv, πού εδημιούργησcν ό 
φθαρμένος πλέον δυτικός πολιτισμός και ή έχιμηχάν,ευσις των πάν, 
των - &.κόμη και τού ανθρώπου. Ό Βέρφελ τα διέγνωσε πολύ 
σωστά δταν αύτον τον άλλόφρονα <(άθλητισμόν» τον αποδίδει εις 
τον φ ό 16 ο ν τ ο ύ κ ε ,. ο ύ. Αυτό τό κενόν ,είναι άνάγκη, νά
γεμίση. Ή ανθρωπότης εχει, -επί τέλους, 1δικαί\(ι)μα νά ξανα6ρίi 
την ψυχήν της . 

. ........... ι.•-•,ιι·•-•,JΙ·•·····--
················•·-.•···························'········•·y4
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J. J. van der Leeuw 

ΘΕΟΙ ΣΕ Ε ΟΡΙΑ 

Έλληνικη άπόδοση Κ .Ν .Μ. 

Ό 

ΚΕΦ ΛΑJΟ Γ. 

Κόσμος του 
. ' 

εγω 

'Ότα ελευθερω0ή ή συνείδηση απο τα τρi.α. σώματα, μέσα στα 
όποία ήταν αιχμάλωτη, θα ένωθη και πάλι με το 'Εαυτό, το όϊοίο 
πραγματικα είναι. 

Προσπαθ11σατε α έπα αφερετε τ11 συνεuδηση ,μέσα στο Έγώ, 
η άκόμη καλύτερα, προσπαθήσατε να κατα οήσετε και α γνωρίσετε, 
χωρlς ιχνο- ά ιφι6ολία-, δτι σείς εί,σ0ε το 'Εγώ αύτό, ή 0ε".κ11 ψυ· 
χή, πού ήταν εξόριστη. Ξαναφέρτε τη στον κόσμο εκείνον, πού 
εlναι 11 πατρίδα της, είσέλ0ετε στον κόσμο, που εlναι πραγμαηκά 
ύ κόσμο- σα-, και η'-Jν ίδια στιγμ11 θά γ ωρίσετε το έαυτό σα- σά. 
τον θείο έσωτερικο 'Εαυτό, ένωμένον με τn Θείο . Στο έξης, δεν 

JΙΙορεί να ί,πάρχη άμφu6ολία για το τί εuμεΟα. " ν ε1:μ θα το άνιί)
τερο -i) το κατώτερο έαυτό. εν ,μπορεί πια νά {,πάρχη ή -έξα τλη
τικη πάλη μεταξυ τιί> δύο άντιθέτων πόλων της φύσεώς ,μας. Δεν 
είναι πια δί,ο. Ή αίχμάλωτη καί έξόριστη συ -ίδηση επέστρεψε 
στου- κόλπου- τής μητέρας συνε�δήσεως, μακρυα άπο τη όποία εlχε 
άποσυρθη, κα,l ό ανθρωπος, για αλλη ,μία φορά εlναι έ ιαιος, το έσω
τερικο θ,είο Έαυτό, χρησLμοποιώντας συνειδητά τα τρ;α σώματα 
σαν οργανά του, άλλ' οχι πλέον δεμένος σ' αυτά. 

Μ11ν επαναφέρετε τ11 συνείδηση πίσω στο 'Εγώ μόνο μέσα στη 
σκέψη σα . l\'111 παραδεχθητε μόνΟ' διανοητικα δτι εlσθε το 'Εγώ, 
άλλα πραγματοποιήσατf το, αίσθανθήτε δτι είσθε αύτο το Έγώ και 
ζήσατε στον κόσμο τοϋ 'Εγώ. "Αν κατορθώσετε ,,α έλευθερώσετε 
τ11 συνείδησή σας άπο τα -σώματα, στα όποία εχει περιπλαικη, δε 
είναι δυνατον να ύπάρξη δυσκολία γιά α. τη επαναφέρετε μέσα 
στο ΈγιQ, ·διότι εί αι 11 συνείδηση τού Έγιb και ό :κόσμος του είναι 
11 άληθιν-ί1 κοιτίδα μα-. Ή πρώτη έΥrί�πωση δτα είσερχιί>μεθα και 
πάλι στον κόσμο ά.τrο τον όποίο τόσον καιρο ε�μεθα έξόριστοι, εί-



174 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

ναι έντονώτατο αισθημα απολυτρώσεως καl χ·αρας. 'Όπως ενας αν 
θρωπος, πού �μεινε πολλά χρόνια φυλακισμένος σέ μέρος δπου δεν 
εισχωρούν ο, ακτίνες τού ήλίου, τυφλώνεται απο το φως του δταν 
6γη από τή φυλακή του, ετσι καί με,ί,ς, δταν εισέλθωμε στό'1 δι
κό μας κόσμο, επειτα από μακρά έξορία στη φυλακή της ϋλης, 
/'Ιύσκολα ύποφέρομε τό φως πού μας περu6άλλε,ι καl τη λύτρωση ώτό 
ιούς περιορισμούς πού μας iόέσμευαν. 'F..ιδώ, στόν κόσμο αυτόν, τά 
πάντα είναι φως καl χαρά. Τό 'Εγώ, -στό,1 δικό του κόσμο, ζη ζω11 
τόσο απαράμιλλης μακαριότητος καl κάλλους, ώστε .καl αν μιά μόνο 
φορά η1ν -rολέπαμε, δεν θά έγινώμεΟα ποτέ πλέο,, θύμα τού κόσμου 
ϊης ψευδα�σθ{1σεως. Τώρα γνωρfζομε ποιοι εtμεθα, ειδαμε τούς έαυ
ιούς μας μέ τό θείο κάλλος στόν κόσμο έκ�c:ίνον πού είναι κοιτ'ιδα μας, 
καί Κ<η.11μιά δύναμη επάνω στη γη δεν μπορεί νά μας παρασύρη στην 
ψεύτικη ιδέα, δη •εμείς .ειμε,θα τά σώματα. Διαλύθηκε ή -μαγγα,1εία 
πού μας οοέσμευε, και τώρα, γιά πρώτη φορά γνωρίιζσμε τί εΙναι 
είρήνη καl ελλειψη πάλης. 

ΕtΥαι περίεργο πόσο άπλοποιούνται τά πάντα, δταν φθάσωμε 
ατόν κόσμο έκείνον τού Έγώ καl πόσο ευχολο γίνεται νά κάνωμε 
τό σωστό. 'Η προηγοί,μενή μας ζωή μας φαίνεται γε,μάτη, περιπλο
κές και τά προδλήματά της σχεδόν ά.κατανόψα. Μόλις έλά6α:μ,ε τό 
θάρρος νά άναγνωρGσωμε τl πραγματικά είμιεθα, κάθε προσπάθεια 
καί πάλη -έξαφανίζεται καl ή ζωή γίνεται άπλ11 καl φυσική και κυ
λάει άρμον-ιχά. 

Η ΖΩΗ ΤΟΊ' ΕΓΩ 

l\Ιόλις χα.τανοήσωμε δτι εtμεθα τό Έγω, ενα άπό τά καταπλη
κτικιbτερα πράγματα εlναι δτι στόν :δικό -μας κόσμο εχομε δική μας 
ζωή, πiρα καl ,επάνω από ,εκείνο πού όνομάζφε tωή επάνω στη 
γη. 'Ακόμη καί δσοι άναγνωρίιζονν, δτι ό γήινος έαυτός μας δέν 
ε1ναι παρά πρόσκαιρη έ.κδήλωση τού εσωτερικού θείου 'Εαυτού, 
πέφτουν συχνά στό σφάλμα νά θεωρούν την πρόσκαιρη αύ.τή έκδή
λωση σάν νι'ι. εχη ύι1!)1λ11 σημασία και αμ,ετρο .ένδιαφέρον γιά τό 
θείο 'Εαυτό. Ή πραγματικότης είναι τελείως διαφορετική, διότι 
τό 'Εαυτό, πού πραγ,ματιχά εtμεθα, εχει τη δική του ζωή και ή 
ενέργεια πού ονομάζομε επίγεια ζωή, δεν εχει ΚαJθόλου τη σπου
δαιότητα πού μας αρέ-σει νά της άποδίδω,με. Συναισθανόμεθα, δτι 
εϊμ,εθα τό ',Εγώ, αντιλαμ�6ανόμεθα συγχρόνως καl τlς ένέργειες, τl; 
όποίες σάν 'Εγώ άναλαμi6άνιψε. ΕΙναι πολύ δύσκολο, αν οχι άδύνατο, 
"ά δώσωμε, εστω και άπλή ιδέα άπό τlς. ,έ.νέργειες αυτές. 'Όταν 
είναι ξύπνια ή συνείδησή ·μας, δεν γνωρί1ζομε παρά -μόνον τά πρά_
γματα τοϋ φυσικού τούτου χόσμου χαί, αν δεν ,μπορούμε νά πει,ι -
γράψωμ,ε ενα πράγμα με τούς δρους καί τίς πραγμαιτιχες σχέσεις 
τούτου τού κάτω κόσμου, τό πραγιμα αυτό ουδεμία εχει εννοια για 
μας. 
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Στον δικό του κόσμο, τό Έγώ άσχολt:ίται διαρκώς στο με
γά ο θργο της ημιουργίας. Μαζί με τά :�λήθη τιί.>ν άγγέλων και 
των αλλων μεγάλων 'Όντων, 16οη,θ 'ί στο εργο της κοσμογονίας, ,μέ 
το δποίον συντηρείται τούτο το σύμπαν. Το εργον τού Θεού εί αι 
νά 1δημιουργη. Τό Έγώ, μέ τό ,,ά είναιι 0Ηκό, άσχολείται μέ τή 
"ίδια αύτή θεϊκή δημιουργική έν{ργεια. Μό ον ή τέχνη μπορεί νά 
έκφράση τό αληθινό τούτο εργο τού ·θεΓκού {Χ\(θρ<ί)ΠΟU και πρέπει νά 
στραφούμε προς τούς ποιητές και τούς μουσουργούς, αν θέλωμε νά 
έννοήσαψε κάπως την ιργασία μας σάν 'Εγώ. 'ΊΕτσι, στον «Προ. 
μηθέα λυόμενον», 6ρ1σκει κα,1εlς κάτι άπό το εργον τού πραγματι
κού μα,ς '>Εα,rτού, δταν δ χορός των ιΠνευμάτων και των Ώρών 
ψάλλη: 

'ι'ό-ιε λοιJtόν εlναι καιρός 
το ϋφασμα νά πλέξετε 
τού μυστικού σας μέτρου. 
'Από τά ·6άθ-η τ' ουρανού, :, \ ' - \ ,, κι απο τις γης τις ακρες 
εσείς, ώ Πνεύματα γοργά, 
που δύνα.μη και ήδονή 
έπλάισαν τή ζωή σα , 
ελάτε, μέσα στο χορό 
και μέσ' ση'-J μουσικ11 
δσο μπορείτε πιο πολλi1 
νά 6άλετε χα.ρά, 
δπως χυμοϋν τά κίιματα 
άπό ποτάμια μύρια 
και πέφτουν σ' ενα πέλαγο
που σαλαγίζει πάντοτε 
κ' είν' δλο άρ ιονία ! 

και λίγο ;ταρακάτω, δταν δ χορός των Πνευμάτων ψάλλη:

Και μέσ' στον χώρο τού κενού, 
που σύσταση δέν εχει, 
θά χτίση τό τραγούδι μα,.. 

ενα και οί,ργιο κόσμο, 
ϊοί, πάντοτε θά κυδερ"i 
και θάναι στο τιμόνι 
τό Πνεύμα ηϊ; Σοφίας. 

"'Α.σμιι. μουσικόν, ηχος, αύτές εlναι οί λέξεις, πού καλύτερα 
απ δλες μεταδίιδουν κάποιαν tδέα τη,.. έργασία- τοϋ 'ΕγόJ ,στο δι
κό του κόσιιο. Και δμως, στον κόσμο εκείνο, •δέν ύπάρχει τίποτε 

' , ίζ , δ , 'ζ έδ- , ;J.. •Ώ ι ' που να μοια η με ,τι ονομα ομε, , ω κατω, ιιΧΟ, 11:.ν τουτοι , το 
δλο εργο δίδει τi1ν έντίιπωση μεγαλειι:,δους συμφωνίας, της δποίας 
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οί φθόγγοι καl οί συγχορδίες εΙναι οντα ζωντανά, πού έκφρά.ζουν 
μέ το &σμα τή φύση τους καl δημιουργούν μέ τη δύναιμή τους. 
Μπορούμε ,ε

";
ίσ11_ς ν� JO πα�ομο�σωμε�.F

λ
' ϋφαν�η φω

δ
τ��νού, ύφά� . j

σματος, στο οποιο τα οντα rειναι ακτιναw α σημεια συν =ε,μενα με 
φωτεινές γραμμές. Τίποτε δμως δέν μπορεί να έκφράση την άγν11 χαρά1 την απόλυτη ,μακαριότητα, πού πλημμυρ6ζει τον κόσμο τού 
'.Εγώ, καθώς χιαl το ,συναίσθημα, δτι πλέει κανεlς μέσα σέ φώς καl 
κάλλος αφάνταστο. Ση1ν Παλα:ια Διαθήκη ύπάρχει φράση, δτι δ 
ιαν πλάστη,κε ό κόσμος, οί Τ,ίοl τού Θεού εκραύγαζαν άπό χαρά. 
Ή φράση αυτή μας θυμίζει κάπως το 'Εγώ, αληθινό γυιό τού 
Θεού στον δικό του κόσμο, γεμάτο χαρά. 

'Ολόκληρο το εργο μοιάζει μέ ,μεγαλοπρεπές τυπικό, μέ ίερο 
ϋμνο τής δημιουργίας, ,μέ τον όποίο συντηρούνται οί κόσμοι. Έκείνο 
ποί1 ονομάζομε τυπικό •επάνω στη γη, είναι σαν σκια τού πραγ,ματι
κού καl μεγαλύτερου τυπικού, το δποίον δλοι τόσο καλα γνωρίζομε 
στον αληθινό δικό μας κόσμο. Για τούτο, στα τυπικα ιών μεγάλων 
. θρησκειών τού κόσμου καl τού ΆΕλεύθερου Τεκτονισμού, κάτι μας 
ύπενθιψίζει τή χώρα, στην όποία ανήκομε. 'Ακούμε σ,' συτα άμυδρη 
απήχηση καl αποσπάσματα μελωδιι7>ν από το &σμα έκείνο, πού ψάλ
λομε :τάντοτz στον κό(Jlμο τού ',Εγώ. 

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΠΑJΝΩ ΣΤΗ ΓΗ 

'Όταν, στον κόσμο τού '&,υτού, σκεπτ�μεθα την επίγεια 
�ωή •μας, τή ζω11 στην δποία οοώ κάτω. άποδiδομε τόση• εξαιρετική σημασία, ,μας φαίνε.ται σαν άπατηλή, σχεδον σαν ονειρο, καί καθό
λου l:ίξια της σπουδαιότητος πού της άποδuδο.με. Την 6λέπο,με σαν 
έργασ:10. ί1ποχρεωτική, σαν μάθημα, πού πρέπει να μάιθωμε, συν�στά
μενο - ισως αυτή να είναι ή καλύτερη ε.κφραση, - στην κατανό· 
ηση τού 'Εαυτού μας. Μόνον στους πυκνότερους αύτούς κόσμους 
ύπάρχει άρκετiΊ άντί,σταση καί χωριστικότης για ν' ,άναπτυχθη το 
αίσθημα της ά.τομικότητος καί της συνειδήσεως τού 'Εγώ. 

'ΕπισκΟΠ(J)Vτας ετσι τη ζωή μας άπό τον κόσμο τού Έγώ, άπο
κτοίί,με μεγαλύτερη ήρεμία ψυχής στην ϋπαρξη, πού πρέπει να ζή
σωμε πάνω στη γη, διότι είναι dπολί1τως · αληθινό, δτι τίποτε σ' 
σύτή δεν εχει fλJΕ-γάλη σημασία, καί μάλ�στα τα περ�σσότερα πρά
γματα δεν εχουν απολύτως καιμιμια σημασαι, 'Όταν γνωρίσωμε τον 
'Εαυτό μας στην πλήρη δόξα του •σαν Έγώ, ή ζωη έδώ κάτω μας 
φα:ίνεται δευτερεύουσα ένέργ,ε;ισ:, στην δποία δίδομε μικρό μόνον 
μέρος της συνειδήσεώς μας καί της προσοχή; μας, δπως ενας με
γάλος πολιτικός, εχοντας σπουδαία καθήκοντα να ,εκηλέση,, δίδει 
μικρο μόνον μέρος της προσοχής του σέ κάποια ασήμαντη ενέργεια, 
πού τον έ,1διαφέρει προσωπικά. 
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Η ΩΡ ΑΙΟΤΗΣ TO"r FΙΩ 

Στον κόσμο τοϋ 'Εγιlι δέ υπαρχFL ιορφή καί χριίψα, οπω; τα 
γνωρίζομε έδιί), ύπάρχει δμω; κάτι -του μ::τορ ί να εκφρασΟη μέ 
όρους χρώματος καί σχήματος. 'Έτσι, μπίψοϋμε νιί. μιλήσωμε για 
ι ήν εξωτερική ,έμφά ιση τοϋ 'Εγώ, εστω καί ίΊ ;,.,F :ωρουσιάζετυι 
σέ -μα; όπως τα άντικεΊμενα τοϋ φαινομενικοϋ κόσμου. Γι' αυτό, 
δεν πρέπει να παρεξηγηθη, δταν λέμε δτι τό "Εγι:ι έμφανίζΗαι σε 
μα; σαν άνθρώπινη μορφή, ::τερι,δαλλομενη ι1,:ι'-ι φωτοσ,Fφανο, καί 
δτι σ' αίrτή τη μορφή δλέπομε τον 'Εα.υτο μα; δ:τω; ::τραγματικr'.ι 
ε'ίμεθα. Ή άνθριίιπινη αυτή μορφή, στην όποία τότε !Sλi:ωμε τόν 
'Εαυτό μας, εΤναι συγχρόνω; ::ταραστατικi1 τοϋ πρα ματικοϋ τί•
που μας η τοϋ πνεί,ματό- ,μα;, της άποστολη- μα; στό �1Fγόλο "Ειι · 
γο. Τοwυτοτρόπω;, γνωρίςω ενα 'Εγώ, ποί,ι μοίi έφάνηκε σιί. ιlκτι 
νοδόλος εφηϋος, σαν 'Ελληνικό; , πόλλω ' λαξευμiνο; (1.Π() στίλ(JΟ\'
μάρμαρο και ομω; αυλο, μέ ηΊν εμπνευση σαν δασικι'ι ωυ φΟογγο. 
' λλο 'Εγώ προσωμοίαζε κάπως μέ τό αγαλμα τη; .\ήμητρα; στι'ι 
Rρεταννικό Μουσείο και Υjταν ι::τι6λητική, γαλήνια καί i\ρεμη μορ 
φή, δυθισμένη σέ διαλογισμού; για τόν κόσμο, τόν ό,οίον ύ;το,80-
ηθεί καl ιτροοτατεύει. 'Έτσι, κάθε Έγι:) εχ·ει 111 δική του i,μφά
Ηση άπαστρά:πτοντος κάλλους, πού έκφράζει την άποστολ11 η τn 
πνεύμα του. 

'Όταν έπαναφιρωμε ηΊ συνείδησή μας στον κόσμu του Έγι:ι 
καί γνωρίσωμε τον 'Εαυτό μα; σαν 'Εγώ, πρέπει να :τριισπαΟήσωμε 
να ίδοϋμε ποια μορφη εχομε στό κόσμο iκείνο, Υ..αι στό έξη; ,α 
σκεπτιίψεθα τον 'Εαυτό μα; μόνον μέ ηΊ μορφ11 έκ�ίνη ''Οταν 
ίδοϋμ� ΠίΑ>ς φαινόμεθα πραγματικά, α; μ1Ί έ:ητρέψωμε πια στόν 
έαυτό μα; νά σκεφθη δτι ειμεθα ή είκόνα ::τοί1 δλi::τομιο μiσα στόν 
καθρέφτη. 'Όταν κατανοήσωμε δτι είμεθα τό έσωηρικο 0Fίο 'Εα •τό, 
δεν πρέπει πια οϋτε για μια σηγμ1'] να περι:τέσωμε πϊιλι σηΊν ;τα 
λαια πλάνη, οτι ε'ίμεθα έμεί; τό φυσικό σιiιμα και δτι rχομ� θείον 
'Εαυτό κάπου ψηλά. Στο έξης, f1 θέση αι•η'1 άνατρ(,τ ιαι χ ι δταν 
μιλάμε για μα-, έvνοοϋμε το άκτινοΜλο "Ον, ποι1 :τ.ραyματικά ει 
μεθα και οχι τα σι;ψα.τα, μέ τά όποία έκδηλ(Ο\'fΗΗ ;τροσωρινr1 i'Ι'(( 
τιιημα. τη; συνειδήσεώ; μ ;. 

Η .11.-\ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΎ'ΝΕΙΔΗΣF:ΩΣ ΤΟ"ί FΤΩ 

'Επειδ11 εχομε πίσω μα; όλόκληρου; αιιiινε; εξελίξεως, χατα 
ιοί,; δποίους έδεχόμεθα να εtμαστε έξόριστοι στο σκοτάδι τοϋ εξω
τερικού κόσμου, t•πάρχει 1i τάση, εστω και αν ι..ατε,οήσαμε τον έαυ
τό μας για λίγο σαν Έγώ, να ανα.,:έσωμz στ11 ;τ,αλαιϊι συνήθεω 
Υα ταυτίσωμε τον 'Εαυτο με τα σώματα. 

Πέφτουμε πολλές φορές σ' αύτο το σφάλμα. 'Όταν αισθανθή· 
καμε στιγμ1'1 μεγάλης πνευματικής έξά.ρσεω; κατά τον διαλογισμι'.> 
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η σέ κάποια ίtροτελεστία, λέιμε : «Αύτό ήταν πραγματικά ποΑυ 
ώραίο. Λυπάμαι πού τελείωσε». Μην κάνετε αύτο το σφάΛ.Ιμα. 'Όταν 
αtσθάνε·σθε κάτι ύψηλό, δταν κάτανσητε τον έαιυτό σας σαν θείο 
'Εαυτό, πέστε: «Αύτο εΤναι πολύ ώραίο καl θά μείνη στο έξης 
μαζί μου». 

Ή διαφορά εΤναι μεγάλη. Ή αδυναμία μας εΙναι δτι, ένώ τόσο

συχνά αι,σθανόμεθα αυτά τά ύψηλά πράγμcι,τα, κατόπιν δεχόμ.:Οα 
νά φύγουν μακρυά μας. Μην i:�ποτάσσεσθε ποτέ. Έξεγερθητε καl 
πέστε στον έαυτό σας: «Δέν θά το αφήσω νά φύγη. Θά συγκρα- · 
τήσω αυτή η1ν άντίληψη ιης θειότητός μου. 'Εγώ, το θείον 'Εαι·τό, 
θέλω νά την κρατήσω». ,ΕΙναι πραγματικά δυνατόν. "Αλλοι το εχuυν 
κάμει καl έμείς όφε,λcμε νά το κά.μωμε. 'Όλ()ι μας πρέπει ,μιά μέρα 
νά κατανοήσωμε τ:ς θε::κές .δυνά.μεις καl νά ,μάθωμε να συγκρατή
οωμε σαν μόνιμη πραγματικότητα τή συνείδηση ,έκείνη, πού εχομε 
συνήθως για λίγε; μόνον στ·ιγμές. Λοιπόν, γιατί νά μη τό κάμωμε 
άπό τώρα; 

Γ 'ζ 
'' ' tΕα ' ' 'Ε ' ' νωρι. οντας ετσι τον υτο .μα; ,σαν · γω, συ.μμετεχοντας 

σt)l ζωή •έκείνη της θείας χαράς, της άνέyφραστης .μακαριότητας, 
άποφασίσατε νά διαιμείνετε ,έκεί. Μην έπιιστρέψετε στο σκοτάδι της 
έξορίας. Γιατί νά έπιστρέψετε στην περιωρισμένη ύπαρξη, μέσα 
στη σκοτεινή φυλακή, στη ζωή της προσωπικότητος, δταν 1μπορείτε 
νά ζήσετε στο φως της θείας Ζωης; Γιατί νά μη μεiινετε έκεί,· νά 
ενεργητε άπο εκεί, ,ια ζητε έκFί; 

Σuvεχί�εται 
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102ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Θ. Ε. 

Ό δόκτωρ Κόουτς όμ1λεϊ
' ' ' , 

�1α ιην πα�κο6μ1α κp16η

ΑΝΑΓΚΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Τό 102ov συvέ,δρ ον της Θεο
σοφικης Έτα.ιρ·α.; συνήλθε στό 
"Α vτυα.ρ ύπό τήv προeδρία του 
δόκτορο- Τ ώv Κόουτς, με πα
ρουσία. 120 ά.vτ:προσωπωv iπ? 
δλ•οv τόv κόσμο. 

«Σας κα.λωσορί ω, άιδελ-
φοί μου - είπε δ δ;εθvη; πρό
εδρος της Θεοσοφικη; Έτα.:ρ:1:;. 
κηρύσσο-ιτα.; τήν ε α.ρξη το- συ
vοορίου - κα.ί σας ευχομα.ι vά ε
χωμε μ ά. νέα εύκαιρία πvευμc:ι
τι κη; συγκεντρώσεως καί άντα.λ-
λα. yiί; ά.πό�εωv». , _ Ο δρ. Κοουτ; περα.ιτερω ε πε

,<�Οτα.v άντικρύζωμε :ό-ι κό
σμο σήμερα, δια.πιστώνουμε πόσο 
εχουν ξεπέ,σει κα.ί εξα.χολου{)οϋν 
-ιά. ξεπέψτουν τά. επίπεδα. των ή-

θ:κών ά.ς ων. Προσφάτως ·rι .lι
εθνή; 'Αμνηστία. άvεχ.οί vωσε δτ: 
τά. 6α.σ:ι.ά. '.λvθpώπ ψ:ι.. Δ χα.,ώ
μ,χ,τα. εχου ι :κμ ηδενισθη σέ πολ
λε- χώρε; ,οϋ ι.όσμ υ, μο ο,ιότ� 
:ό πλείστον, �ν όχ δλε; εχουν 
{ιποyρά I ε: τή'Ι Ο ι.ο μεvική δ:1:-
1.ήρυξη yiά. τόν σεο?σμό του.:. 

»Πο- θά. μi.; δδηyήση α.ύτή ή
i ιε'ιτψό,η-, Ό α. θpωπο;, γεν
'ιημc'ιο; ::;' ε'Ι':Ι'Ι ι.όσ 10 ΟΠΟ ή ε

π:στήμη ι.c:ι' rι :εχvολr,yία ·ήγου'Ι
:c:ιt �ε δλc:ι ,ά. πεδία, ά.πελευθε
ρωμένο; α.πό τή'Ι πο.κ:λόμορφη 
δουλεία. τω; περc:ισμένω'ι έποχώ'ι, 
:χε: τιίψ1. πέσει θίiμ'J. τη- ο'κο'ΙΟ
μtκη;; δουλεία.;, στά. yρανα. α. 
τη; όπο'ας συνθλ'6ετα.: δλη σχ:
Ο?'Ι ή άvθρω,πότης. Έξ α.ίτΊ1.ς 
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l 
1 

1 
αύτης της .δια.δικασίας, σε πολλά 
μέρη δ άνθρωπος εχασε τήν πί
στη του στο Καλό, το 'Ωραίο καί 
το 'Αληθινό. Έπηρεα.σμένος άπό 
ενα ,έκιπαι,δευτικό σύστημα δπου 
δεσπόζει ή iπιτηδειότης, παρά ή 
κα.λωσύνη, πλανάται σάν χα.μέ·ιη 
ψυχή σ' ενα.ν περίπλο·:ι<.ο λα6ύριν
θο μορφώσεως έγκεφα.λικης, 6α.
σισμένης σε 6ι6,λία - κονσέρ6ες, 
πού έχουν εύρύτα.τα &.ντικατα
στήσει -ήν σοφία τη; καρδ:ας, 
ή δποία έχάραζε άλλοτε τήν ή
θική συι.1,περιφορά ύπέρ της κοι
νότητος. Ό άνθρωπος, ιiποδεχό
μενος τούς ψευδείς θεούς του χρή
ματος, του κ�·.θεστώτο;; καί της 
ίσχύος, iχασz τήν ί;tανότητα νά 
διακρίνη άνά,μεσα στο ορθό καί 
το έσφαλμένο. Ή σύγχρονη τά
σ:ς εΙν:ι:: νά χα,θησυχάζη οταν 
νιώθη ,ύψεις �υνειδήσεως, διότι 
«δεν τρέχει τίιποτ·ε» ! 

»Ούδεις άλ ηθής θεόσοφος με
λετητής άιμφ:6άλλει, ειστω και 
προς στιγμήν, δτι ,μεγάλα άπeιθέ
ματα γνώσεων περιέχοvτ:χ.ι στήν 
θεοσοφι,χή διδασκά.λία, πού δεν 
ε!ναι προσιτά άλλοθεν. Ε!να.ι επί
σης γνωστον δτι ή πα.ρα.τεταμέ
νη καί συνεχής μελέτη της δι
δαισκαλίας αύτης, τήν δποίαν οί 
Πρεσ6ύτεροι Ά�δελφοί έχα,ρακτή
ρισαν ώς τήv «μόνη &.ληθινή», 
άνοίγει τήν πύλη του ν�υ για να 
είσρεύ,ση ή Σοφία. Έπιφα.νεια.κή 
άνάγνωσις η άντίκρυσις της θεο
σοφίας �δεν φέρνει άποτέλεσμα.. 
Είναι δέ προφανής -lι άδεςιότης 
μας νά μετοοδώσωμε σαφώς το 
μέγα. ·μήνυμα της θεοσοφίας, ,ό 
δποίον &παιτεί να μιλοίίlμε και 
γα 1ν1εργουμε άπο -θέσεως ισχύος 
και οχι &.δυναμία:ς, γνώσεως καί 
οχι άγνοίας, άπο πλατεια έ.παφή 

με τήν επιστήμη μας καί οχι με 
τήν έπανά.ληψη άποστηθισ:μένων 
�δεών, για νά ·6αδίσουμε στο δρό-
μο της μεγάλης επιτυχίας. Εϊ
.μεθα δλοι πρεσ6ευταί της θεο
σοφίας καί εναις πρεσ6ευτής οφεί- · 
λει να γνωρίζη άποτελεσματικα 
τήν χώρα πού ά.ντιπροι:ωπεύει. 
Δική μας χώρα ε!ναι το εύρύ. 
πεδίον της διδοοσκαλίας, ή δποία 
ρέει &.πο τήν, Αιώνια Σοφία - καί 
δεν ύπάρχει κανένα μέλος, πα
λαιό η νέο, ιπού να ,μήν εχη χρέος ·ι 
καί χρόνο για να μελετήση καί . 

Iνά ιμεταοώση την άλήθεια. «Δι
δα.χθητε γιά να διδάξετε», ε!πε 
ενας &.πό τούς Πρεσ6υτέρους 'Α
δελφούς. 'Ένας πρεσοευτής όφεί-
λει ,έπίσης νά. γνωρίζ η χα.λα τήν 
χώρα, στην δποίαν ε!να.ι δ:απι
στευμένος, δια.φορετικά ή άποστο-
λή του δεν. -θα eέπιτύχη .. Καί ή 
χώρα, στήν δποίαν έμείς οί θεό
σοφοι είμεθα 1διαπιστευμένοι δε·ι 
ε!ναι άλλη άπό τον κόσμο. Πρέ-
πει να 6α.·δίζουμε στον κόσμο φέ
ροντες, προσφέροντες καί συ.μμε
ριζόμενο: τά δώρα του κέντρου 
μας. Αί Στοαι πρέιπει νά. έπανε
ξετάσουν τα προγράιμμαιτά των 
καί νά. ιπειρα.ματι.σθουν σε νέες 
ιδέες. "Ας διερωτηθουμε, είναι ή 
Στοά μας ενας τόπος πού θά 
μπορουσε νά. έπισχεφθή κανείς 
γιά. δεύτερη φορά, η ε!να.ι .με
λαγχολική, άφρόντιστη καί ά
φωτη; Δεν θα lπρεπε να ε!-
ναι δλοκάθαρη, δλ6φωτη καί 
δλόχαρη, σά.ν ενας τόπος φω
τισμένων άνθρώπων; Τά 6ι-
6λία μας κυκλοφοροϋν, η σκο
νίζονται στα ράφια; 'Έχομε, 
λοιπόν, κα.ί σείς καί iγώ, 6αρύ 
εργο νά. έπιτελέσουμε. Πρέπει νά. 
6οη1)ήσουμιε τον πλησίον μας καί 
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νά. μήν έλπίζουμε, δτι μtά. τέ
τοια. 6οήθεια. θά. τήν δώση κά.
ποιος άλλος_ Έμείς vί ίδιοι iς 
ά.ι:pιερωθοϋμε στήν ύπηρεσία. τών 
άλλων κα.ί 7.; ξεχάσουμε το'ι έα.υ
τό μα;. "Ας διώξουμε το αίσθη
μα δτι δλα· ε!ναι καλά. κα.ί α.ς 
ά.πο6λέπουιμε πάντοτε προς τό 
καλύτερο. Το μέλλον θ' ά.λλάξη 
δταν ενα; έπαρrι.ή; ά.ριθμό; πο
λιτών τοϋ κόσμου έργα.σθοϋ ι γι' 
α.ύτό το μέλλον στο πε,δί,c,ν :η; 
θεο.σοι:pικης δράσεως. Μέ ά.να
νεωμένη ένεργητικότητα, μέ 6α
θύτερη &.ι:pιέρωση καί μεγαλύτε
ρη ά.ποι:pασ:στικότητα ας κι ιη
θοϋμε, α.ς συνεργασθούμε, α.ς ά.
νανεώσουμε τούς έα.υτού; μας». 

« 'Λ�σ.�ά.).�ψις 
�σ.ι "Εvτσ. ξις)> 

Ό δρ. Κόουτς μίλησε, κατά. 
τήν διάρκεια τοϋ συνεδρίου, μέ 
θiμα. «'Ανα.κά.λυψις κα.ί 'Έντα
ξις». 

Ε!να.ι γεγονός -είπε-- δτι 
ά.πό τήν α.ύγή τοϋ χρόνου ό άν
θρωπος ε!χε ενσ. α.ί·c,θημα μή -
ευψορίας καί μή- ίκανοπο:ή
σεως, το δποίον τον έταλάν:ζε 
καί τό1ι ώθοοοε σέ προσπά.θε:α. 
άλλα.γη; της θέσεώς του κα.ί τοϋ 
έαυτοϋ του, γιά. τήν 6ελτίω'J"η 
της θέσεως αύτη;, ωστε νά γίνη 
μιά. ύπαρξις περ:1σσότερη έντετα
γιμένη στο σύνολον. Το αίσθημα 
αύτό θι:χ τον ώθήση, σέ κά,πο: :χ. 
ι:pάση της εξελίξεώς του, σ' ενα., 
α.; ποϋμε ,,Ταξείδ: Ά να.καλι.J
ψεως». 

Μέ τήν έμι:pά1ιιση της θεοσο
ι:pικης 'Εταιρία; το 1 75 καί τήν 
επαναι:pορά. τοϋ ι:pωτός τη; 'Αρ
χαίας Σοι:pίας στό'ι κόσμο, iση-

μειώθη μ:ά. σημαντική μετα.6.,λή 
'Όπως eιl ταξιδιίίηε; της Έλ:σα-
6ετια.νη; cπeιχη; εψευιαν ά.πό τήν 
Άγγλία προ; ά.νακάλυψ:ν νέων 
χωρών ι.α.ί νεων έδαψών στό ι:pυ
σ:κό κ6�ψeι, ετσ: eιί ταξ:διώτε; 
τοϋ 190 καί τvϋ 20vϋ α.ίώνος 
ξε,ωοϋ:1:χ.ν γ.ά. -::-r(ι ά.να.κάλυψι 
περι:1:1οτέρω'ι στοιχ ε 'ω'ι γ:ά. τό'ι 
ίδω'ι το'ι α θρωπο. 'Ω:1τ6:1eι, π,λ
λοί ά.πό τού; έρευ'ιη-::ά; αύτού; 
ή:1α.ν -κα.ί ε!να.ι- προοια.τεθει
μέ·ιeιι ά.πό τί; προγιγούμενε; γ ιώ
,:,-ει; τω'ι, -::ή-ι έμπεφια κα.ί τή'ι 
μ'ιήμη των. 'Έχου'ι προκα.τα
:,-κευα.σμε-ιη ίδέα γιά τό τί θά. εϋ-

δ ι , tt t ζ • , ρουΊ, ποτε και οτ:χ. η ωη του;
δδηγεί στήν ά.,ιακάλυψη αλλω'Ι 
πραγμάτων, δέν ε! ,ιαι πρόθυμοι 
'iά. τ' iποδεχθοϋν. θά πρέπει •ισ.

6ροϋμε τό·ι δ:κό μα.� δρόμο, ;λεύ
θερο: ±πό :ό παρελθόν κα.ί ετ,;,:
μοι ν' σ.λλάξωμε δλε; τί; ίδέες 
μα;, αν παρα..στη ά.νάγκη. 

'Όταν κάμωμε μ:ά. πρα.γμ-χ:ι
κή ά.·ια.κάλυψη, αρείλομε νά. ι:pέ
ρωμε τήν ά.·ιάλογη :Ηλα.yή στον 
έ-χυτόν μα;. 'Αλλιώς, ή ά.να.κά.
λυψ:ς μένει χωρίς α.ξί:χ.. Ό Ίη
σοϋς έκήρυξε τό «ά.γαπiτε άλλή
λου;» καί έκα.τομμύρ:α. ά.vθρώ
πων έδήλωσα.·ι 6-:ι ά.κολουθοϋν τό 
κ-fιρυγμα. α.ύτό καί πισ:εύου•ι στο'/ 
Χρ:στό, άλλά, στή ι πράξη, δε'ι 
ά.:1κοϋν, μέ τ.ραξε:; iγάπης, δσα. 
λέγουν. 

'Η 'Λγά.πη 
Τελειώνοψ;α; τήν δμιλiα. του, 

ό δρ. Κόουτς είπε γιά. τήν 'Α
γάπη: Ή σ.ληθινή άγά.πη c-ύδέ
ποτε καταδικά.,,ει, οϋτε κρίνε:. 
Ούδέποτε ι:pλυ�ρεί, ουδέποτε φη
ιιολογεί .. Αv-ιθέ:ω;, εί'Ιαι ετοιμη 
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vά καταvοήση καί vά συγχωρή
ση, ετο•,μη vά δά1ση μάλλον, παρά 
vά λά6η.- . Πράγμα.τι, ή ά.γάπη 
εΙνα.ι το δίδ·ει ν καί :ό δίδειν εί
ναι ά.γά.πη. 

Ζιρ�όφ: 'Λνct,'tολη 

�η; Λ uριον

Ό Β6ρις ντε Ζιρκόφ, . αντι
πρόσωπος τίίJV ΗΠΑ, σε όμιλία 
του •ύπό τόν ττίλο «'Ανατολή της 
Αυριον», ετόνι·σε: 

-Ζουμε σ' εναν ιστορικό αίω
να. Χαράζει ή α.υγή 1μια.ς νέα.ς 
εποχής κα.ί ή &.vθρωπότης είσέρ
χ εται σε &.πάτητα πε1δία εξελί-
,. , , 'ξ Ετ ςεως και α·,ια.πτυ ε•ως, ιναι με-
γάλη ύπόθεσις νά. ζη κανείς σε 
τέτοια ,ε�οχή, iδια.ίτερα γιά ενα.ν 
σπουδα.σ:ή της &.ρχα.ία.ς σοφίας. 
Είναι δμως κα.ί εποχή μεγάλης 
συγχύσεως, εντάσεως καί ά.6ε-
6α.ιότητος, διότιι α.Δτά είναι συμ
πτώματα της &.να.κατατάξεως 
των νέων δρωv της ζωης. 'Γό γε
γονός εΙ ι α.ι δτι 1μιά νέα. πνευμα
τική δύναμις εχει άπλωθη σ' δ
λοv τόν κόσμο &.πό τούς 'Οδηγούς 
κα.ί τούς Φύ,λα.κες της ανθ.ρωπό
":ητος μιά δύναμ,ς έξα.γνιστι
κή, &.vυψωτική, τονωτική. Βέ-
6α.ια, ύπάρχουv ·μερικοί οί ό,ποίοι 
κοοθοντα: εvτρομι:ιι, αμήχανοι, &.
δυvατουvτες νά προσα.ρμοccθουν, 
'Αλλά ή Αυριοv δέv περιμένει! 
Ή Αυριον θά είνα.,ι ένας α.ίώνας 
Παγκοσμίου Πολιτισμου, πού θ' 
&.γκαλιάζει την ανθρωπότητα. σάν 
ενα. σύνολο, μ:ά ά.νθρωπότητα πο
λι των του κόσμου - ανθρώπων 
χωρίς μικρή πατρίδα. χωριστή. 
'Ακούγετα.� ήδη τό σάλπισμα γιά 
τήν ζωντανή 'Ανθρωπότητα. της 
'Αδελφότητος. 'Γό 6ι6λί•ο της 

Ζωης &.νοίyει σε νέο κεφάλαιο. 
Ό τίτλος του ετνα.ι «Γήϊνη συ
νείδησις,,. 

Ή Αυριοv εΙνα.ι ή έποχή κα
τά τ�v όποίαν θά. τεθη ύπό ελεγ
χον ό μεγαλύτερος . γιά. την 
&.νθ.ρωπότητα κίνδυνος, ό κίνδυνο; 
νά. παραμείνη ή τεχνολογική έπι
στή,μη στά. χέρια των πολεμοκα
πήλων. Στόν πολιτισμό της α.υ
ριοv ή 'Επιστήμη θά. έλέγχεται 
.&,πό ενα.ν δμιλο θεματ:ιφυλάκων 
της 'Ανθρώπινης Φυλης οί δποίοι 
θά. •έξασψαλίζουν δτι τά. έπιστη
,μονι κά. έπιτεύγματά. θά. ύπηρε
τουν μονάχα την ευη,μερία του 
λα.ου. Καί αυτή ή Αυριον ε!ναι 
ετοιμη νά. φανη στη στροφή της · 
γωνίας! 

Ό ντε Ζιρκόφ ¼τόνισε δτι ή 
Θεοσοφική 'Εταιρία εχει vά. επι
τελέση σπουδαία &.ποστολή καί 
νά ,δισ--δώση τήν έvότητσ-- φιλο
σοφίας, έπιστήμης καί θρησκείας 
σ' δλοv τον κόσμον. 

Ό κόσμος -ε!πε- ά.ρχίζει 
ν' &.ντιλαμ6άvεται, δ·ιά. μέσου των 
εκρήξεων της 6ίας κα.ί της πά
λης, δτι εΙναι ΕΝΑΣ καί δτι 
μόνον ή. συνεί,δηcι:ς αυτης της 
παγκασμίου ένότητος καί ή συ

νεργασία. θά. δώσουν διέξοδο πρός 
τον καιιvούργιον αίωνα. 'Αρχίζει 
&.κόμη ν' &.ντιλαμ6άνετα.ι δτι ή 
ανθρωπότης της Γης δεν εΙναι ή 
,μοναδική στό σύμπαν. 

"Ας ύψωθουμε λοιπόν -κα
ταλ ήγ•ει- στ·ηv ύψηλότερη πνευ
ματική στρατόσφαιρα της ύπάρ
ζεώς •μα.ς, .έλευθερωμένο: ά.πό τίς 
παλαιές φιλονι κείες καί δυσαρ
μονίες, έvω.μένοι χαί δυνατοi. 
"Ας περπσ--τήσουμε στην ά.ρχαία 

. Ά τρα.πό, πού δδηγεί στά. πνευ-
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ματικά 'Ιμαλάια της <iσωτερικης 
μ,χς φύσεως, στήν ' τραπό πού 
δδηγεί στίς ·,ι,λιτείς τοϋ 'ΌροΨ 
Μέρου, πρό; τήν φλεγόμενη αύ-

, " δ υΗλ ' τη, οπου ιος ένος μεγαλύ-
τερου αίώνος θ' ά.νατείλη σκορ
πίζοντες φω; και θα.λπωρή. " ; 
ύπ,οδεχθουμε την Ά ατολή τr1ς

υρι,ι;ιν f . 

Ί-1. �σ.-c�vόησc.ς 
�ο� ΓvώΟc. �σ.u-cov 

Ό Τσά.ρλς Μπάι ντεν, της 
θ.Ε. Δυτική; Άφρικης, μίί..ησε 
σύντομα γιά. τό 'Ελληνικό πα
ράγγελμ,χ τοϋ να.ου τοϋ 'Απόλ
λωνος στούς Δελψούς: ΓΝΩθΙ 
ΣΗΤΟ •. 

Ό ΙJtολύς κόσμος δέν άντιλαμ-
6άνεται, ε!πε, δτι τό παράγγελ
μα αύτό ό:ναψέρεται στήν γ ώση
τοϋ πραγματ;ικοϋ ό:νθρώπου, τη; 
άληθινη του ύποστά.σεως, ώς 
«eεου έν τψ γίγνε.σθα.ι». Ταυτί
ζουν τόν άνθρWΙJtο μέ τό σώμα. 
του και πιστεύουν δτι μέ τόν θά
νατον τελειώνουν δλα έδω. Οί 
Δελψοί, δ�ως, μάς παραγγέλ-
λουν νσ. σκοπ·εύουμε ύψηλά καί 
οχι νά ερπωμε στό χωμα.. Εϊμε
θα. κάτ άλλο, οχι κ6νις κα.ί τέ
ψρα. Πέραν τοϋ ψυ-σικοϋ κα.ί 
ψθαρτου σώμα.τος, πού είναι ενας 
χιτώνα-; &.πα6α.λλόμενος μέ τόν 
θάνατο, ύπάρχου•,ι κα.ί άλλα σώ
ματα, ψορείς της θείας πνοής 
σέ κόσ;,ι,ους ό:νώτερους. Ή κ.α.τα
νόφις της μεγάλης α.ύτης ό:λ ή
θεια.ς ξtναι δ σκοπό; του Δελψ
κου παρα.γγέλματι:ις_ 

'Αvά.y�η 
έσω-:ερc.�iις 
' , 

α.vσ.vεωσεως 

Ό δρ. Ι όουτ;, κηρύσσοντας τή 
λήξη τοσ συνεδρίου, εlπε οτι τό 
θέμα πού έδέσποσε σ· αύτό ε!νaι 
. , ά 

, η αν γχη νά ανα εωθη δ ανfJρω-
πο;, άνακα.λύπτοντα.; τόν έσωτε
ρικ1ό έαυτό του. ΠροΟπόθεσις της
γνωσεως ε!να.ι δ έξα,,γνισμός. 
Πρέπει δ ά θρωπο; νά έξουδετε-

, � ' 
l ρωση απο τuν νου του καί τό 

πνευμα
1 

του, οχι μόνον τήν δε
σποτιχ,η έ�ιρροοή του έγωι(;μου
κ�ί καθε α.λλον ρύπον, ό:λλά, καί 
τη μόλυνση της προλήψεως καί 
δεισιδαιμονίας. 'Γόν έπ6με.νο χρό
νο πολλι:ιί ό:πό έμάς θσ. συνα.ντη
θουμε ξανά καί θσ. πρέπει νά εί
μεθα εις θέσιν νσ. διαπιστώσου
με τί ό:λλαγή έπετελέσθη στόν 
καθένα. ψχς. Μaς προσψέρεται ή 
εύκα.ιρία νά δια οίξουμε ενα νέο 
τρόπο ζωής. Ε!να.ι στσ. χέρια. 
μας. Και εϋχομα.ι εκαστος έξ 
'ήμων νά πρα.γματοπο: ήση άλλα.
γή πρός τό καλύτερο, τό !κανώ
ρο, τό σοψώτερο, τό e:ύτυχέστερο, 
τό ,ώραιότερο στό χα.ρακ τήρα 
μας, ι'i>στε νά γίνουμε καλοί ό:γω
γοί των ιδεών της θεοσοψί'λ . 

" ς έγερθωμε : 

«Είθε ή ά,δυνα.μία μας νσ. α.ρθή 
μέ τήν ιiκατά6λητη δύναμη των 
'Ανωτέρων Άδελψων, ή άγνοιά 
μα; νά. ψωτισθη ό:πό τήν &γνή 
σοψία των, καί ή πολιτεία μας 
νά δδηγηθή &.πό τήν ύψηλ ή των 
δραιπηρ:6τητα, εως δτου 6α.σι
λεύση στόν κόσμο ή ό:γάπη καί 
γνωσθη ή Μοναδικότης της 
Ζωη;». 
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RΥΡΙΝΟ� ΚΟ�ΜΟ� 

1978 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33 - ΑΘΗΝΑ,
Τηλ. 3602883. Στο β1βλ1οπωλείο μας θα βρητε ο,η 
φορεί σrα Έλλην1κα γύρω άπό: 

Έσωτερ1κη φ�λοσοφία 
Γ16γκα1 - '1 νδJJΚ:η φ�λσσοφία 
Θρησκείες - 'Ιερα κείμενα 
Παραδοσ1α.κα κεiμενα - Μελέτες 
ΜεταφυσJJΚ:η φ1λοοοφία 

'Αρχαiα Μυστήρια 
'1 δέες γ1α την Ν έσ ΌΕποχη 

ΜερJJΚ:α άπο τα β1βλία που δ1αθέ:τουιμε: 
Γνώση ('Εσωτερικός Χριστ.ιανισμος) - Μπόρις Μουράδιεφ 
Γνώση, 8' τόμος 
5 διαλέξεις στή νέα Ψυχολογία 
Θι6ετανική δίδλος των νεκρών 
01 Διδάσκαλοι τοίί Γκουρτζίεφ - Ραφαήλ Λεφορ 
'Αναζητώντας τον κόσμο τοίί θαυμαστοίί - Πητερ Ούσπένσκυ 
5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία » » 
Φύλλα άπο τον Κ ηπο τοίί Μορύα Α' - Μορύα 
Ταο τε Τσiνyκ - Λάο Τσε 
Αύτοδιογραφία ένος Γιόγκι - Π. Γισγ.κανάντα 
Είσαγωγή και ά.νάλυση στην έπιστήμη της Γιόγκα - ΝΕρνεστ 
Γοuντ 
Το τρίτο μάτι - Λόμπσανyκ Ράμπα 
Το άνοιγμα τοίί τρίτου ματιοίί - 8. Σ. ΝΑλυτερ 
Ό Γλάρος Ί ωνάθαν - Ρ. Μπαχ 
Ό Προφήτης - Καλιλ Γκιμπραν 
Αίγυπτιακή δίδλος των νεκρών - Έρμης Τρισμέγιστος 
Μυστικοθεοσοφικοi διάλογοι Έρμοίί τοίί Τρισμεγίστου 
Άρχει; 'Αστρολογίας - Κ. Κάρτερ 
Κοιλας των ρόδων - Πωλ Ντίναχ, 2 τόμοι 
'Εγκυκλοπαίδεια Άποκρυφισμοίί - Π. Γράδιγγερ, 6 τόμοι 
Χάρτης • Αστρολογίας ΝΕγχρωμος - Διαστάσεις 60 Χ 90 έκ. 
Ψυχολογία της συμ6ολικης των Γpαφων - Μωρiς Νίκολ 
Περιπέτειες ένος προσκυνητή - Ν Αγνωστου 

Φιλοκαλία -' Ιερων Νηπτικών, 5 τόμοι 
Μ6ηση άνθρώτrινη και 'Ηλιακή - Α. Μπέ.λη 
ΟΙ Ν Αθλοι τοίί Ήρακλη, Α. Μπέιλη 
Μύησις - Ρ. Στάινερ 
Σχόλια στα Χρuσα ΝΕπη τοίί Πυθαγόρα - Ίεροκλης 
Τα θεολογούμενα της άριθμητικης - Ίάμ6λιχος 
'Επισκοπήσεις έπi της Μυήσεως - Ρενε Γκενον 
Μπαγκαδατ Γκιτα 

Μεταφυσικό ήμερολόγιο 
Ό ρόσημα στην άτραπο 

"r ••--••••••••••--•••••••••--•••••••••--.-.-.•.-J'J'J'ιl'.•■••••-.-.•--■•J'\1\1',.•Λ•, •••••••--••--•• 



< ,· 
Πρός τό Περιοδικό v Ι ΙΣΟΣ,, 
Δραγα.τσα.νΊου 6 
' θήνα.ς 122 

Κύριοι, 
Παρακαλώ, α.ποστε' α.τέ μου με δέμα. « πί ά.ντ κατα.6ολ·ϊ'Ι»,

τά κάτωθι σημειούμε α λ'α., 'λε 'θερα. , χ δρr:ιμικιί)ν τε ~Jν, ε1
τήν κάτωθι δ εύθυ σίν μο : 

(ύπογρα.ψή} 

Όνομα.τιεπώνυμον 

Διεύθυνσις 

Β ι 6 λ ία. 
Besant-Leadbeate.r 
Ιrν. Cooper 
Α. Besanι 
Vivekc1.nand 

Βενετοϋ - Ίλα.pίωνo -

Κrislmamurti 
· C. Leadbeater
Κ. Μελισσαροπούλο

ετά τιμ ~ς 

Ή ' τραπός του ' ποκρ ισμο~ 
Ή Μετενσά.ρι.ωσις 
Ί-1 ά όκρυ η ζω·η το~ άνθρώπ υ 
1 άρμα - Γι6γκα 
Φως στήν ' τρα.πο 
Στά. πόδια. το~ Διδα.σκά. r,υ 
Σ' .lχε 'νο ,. ο' εγθοϋν 

Δρχ. 
150 
100 
100 

100 

40 

40 

20 
100 

» Έκλογα.' &,πό τόν Κρισνα.μοϋρτι 100 
» '. ποκρυ σμό ---Μ σ κ σμό:; αδ. 50 δεμ 100
» ε λ ε τ ή μ α. τ α. α.δ. 100 δεμ. 1 Ο 
» Ε'σα.γωγή στή Θεοσο-ψία. α.δ. 120 δεμ lϋΟ
» 1ΙΗΤΙΣ (τό ι λίον -ης σοψί? }δψ. 160
» ά. 6-ήμα.τιχ τη- Φιλοσοψ'α.; 120 
» ά. ήμα.τιχ τη-- Φιλοσοφίας Β' 120 

Ι ΙΣΟΣ Έπ λογή έτω 19 6-57-5 δ:ά. τού -- συνδρομητά.; 160 
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτων 19 9-60-61 δ ά. τού; συνδρομητά.ς 160 
Συνδρομή ΙΛΙΣΟr 197 &ξ) χ-,ϋ 6 &.εροπ. 10 έσ) κοϋ 150 

,._,ύνολον Δρχ 
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Ψυχή 
' 

ι<αι Πνεϋμα 
'Από τό «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙι\Σ» 

Της ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ. Χα.ίρομαι v' &.κούω, πω; πισ.τε1..ίετε στή', αθ'Χ
νασία. της ψυχή;. 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ. 'Όχι τη; ψυχή;, ά.λλά. τοϋ θείου Π'ιεύμι:ι.:ο;, 
η μαλλον στήν άθα. να.σία τοϋ μετενσα.ρκωvόμενου «'Εγώ». 

ΕΡ. Ποιά. είναι ·ή δ:α.ψορά; 
ΑΠ. Ε!ναι μεγάλη δια.ψψ:χ. στή δ κή μα.; φιλοσοψία., πολι:J 

δμως δύσκολη κα.ί δυσνόητη μέ μιά. πρόχεφη εξήγηση. Θ' &,,,α.λύ
σουμε λοιπόν χωριστά. τό Πνεϋμα. κα.ί χωριστά. τή•, Ψυχή, κι' 
ϋστφχ συνδυασμένα. κα.ί τά δυο μαζί. 'Ά; άρχ'σουμε μέ τό πρώτο. 

Πρεσ6εύου.με δτι τό Πνεϋμα., δ «Πα.τήρ εν τψ κρυπτώ» 1:οϋ 
Ί-ησοϋ η το 'Άτμαν, δέν είναι ατομ κή ίδιοκτησ'α. χα.,,ενό; 1:,θρώ
που, ά.λλά, είναι ή θεία ούσία, πού δέν εχει σώμα. ουτε μορφ-ή, α.ύ
τή ϊ ναι ά.6α.ρής, άόρατη, iοιά.κρι τη, δεν ,j π ά. ρ χ ε  ι, δμω; ε ί
'i α. ι, δπω; λένε οί οουδδιστέ;, δτα.ν μ λοϋνε γιά τό Νφοάινα. ΙΙλι:ι.
'iιέτα.ι πάνω ά.πό κάθε θνητό· τό μέρο- τη; πού ε'σχωρεί μέσ7.. του 
καί δια.ποτίζει τό σώμα. τω, είναι μονά.χ-χ οί iκτί'ιε; τη;, τό ψω; της 
τό πα.ντα.χοϋ �α.ρόν χ-χί πού ψεγγοοολεϊ μέσα. απ' τό Μπούιτι, τό 
ψ(ψέα, τήν &.πευθεία; �κπόρευση τη; θε'-χ- ούσί-χ;. ,jτή εί'ια.ι 
ή μυστικη εννοια., των οσων 6εο:χ.ιοϋv οί αρχ-χίοι φιλό-;οφο λέγο·,
τας, δτι «τό λογικό μέρο; τη; ανθρώπινης ψυχη;1» πr,τέ οέ•; ει,χω-

1. Στην έτυμολο ική της εννοι:χ ή λέ;η λc,γικός σl)μ:χίνct /.ά-:-ι, r;υ
πη άζει άπ' τό Λόγο, την Αtώνι:χ Σ()φία. 

"Αλο ο c την έ:ννοια, ϋτι ιά άγνή απορροι:χ του Παy/.όσμιr;υ 
Πνεύματος οέν μπορεί 1;αχει δική τΙJς άτο ικη λQγικη σ' αύ-:-ό -;ο πεδίο της 
iJλης. άλλ' όπως ή σελήνη δανείζc :χ τό φως της άπ' τον ηλ ο χαί -:-η ζω� της 
άπ' τη γη, �τσι καί τό Μποϊιντι δέχεται τό φως της σοφίας ά:π' τό "Α μα, 
χαί τίς λογικές το ίδιότητcς άπ' -:ό Μάνας. Τό Μπούντι, σάν χάτι ιιcν 
έαυτιjJ>> όμοιο ενές, δέν �χει ίο·ότη τες 
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ρεί εντελώς μέσα στον ανθρωπο, παρά μόνο τόν σκεπάζει περ;σσό
τερο η λιγώτερο, δια;μέσου της άλογης πν,ευματικης ψυχής η του 
Μπούντι 

ΕΡ. Εlχα τήν !ντόπωση, δτι μόνο +, ζωϊκή, iνστικτώδικη 
ψυχή ητ::χ.vε άλΟ"(η κι' οχ: «τό θείο πνεϋ:μα». 

ΑΠ. Πρέπει νά μοοθετε τη διαφορά, που όπάρχει &.νάμεσα σ• 
zκείνο πούναι &.ρνη-οιχά � παθητικά «δ.λογο», γιατί ,δεν ε!ναι διόλου 
διαιφορισμένο, διαχωρισμένο, και σ' αυτό που -επίσης γίνεται άλογο, 
γιατί εlναι ύπερ6ολιχά ενεργητικό, όπερ6ολικά θετικό. Ό ανθρω
π?ς •είναι ενα σύνολο ά.πό πνευματικές -δυνάμεις, καθώς και φυσι
κοχημικές, κι' δλες μαζί μπαίνου,ν σε κίνηση. ·με την ώθηση εκεί
νου πού ονομάζουμε «ά.ρχη» η «στοιχείο». 

ΕΡ. Διά6ασα πολλά.· σχετικά μ' αυτό τό θέμα. Μου φαίνεται, 
δτι οί άν,τιλ ήφεις των ά.ρχαίω,ν φιλοσόψων δια.φέρουνε πολυ ά.π' 
τίς θε,ωρίες των Κα66αλι,στων του Μεσαίωνα, μολονότι σε μ.ερικά 
σημεία παρουσιάζουνε κάποια σχέση, 

ΑΠ. Ή πιό ουσιασ11ική διαφορά. ά.νά:μεσα σ' ,εμας και σ' εκεί
νους ε!ναι αυτή: Ένφ εμείς πισuύουμιε μαζί με τους Νεοπλατω
νιχοuς καί τούς Διδασ-ιι.άλους της Άνα.τολης, οτι τό πνεϋμα (" Ατμα), 
ποτέ δεν κατε6αίνει δλόχληρο μέ.σα στο ζωντανό &νθρωπο, ιπαρά 
μονάχα εκπέμπει τήν &.κτινο6ολία του στον έ σ ώ τ ε  ρ ο  & ·ν θ ρ ω
π ο, την φυχικη και π�υματικη σύνθεση των ά.στριχων ·στοιχείων, 
οι Κα66αλιστες όποστηρ1ζουνε, δτι τό &.νθρώπινο ιπνευμα, ά,φου ά.πο
σπασθεί &.π' τό φωτει-νό ώκεανό του παγκόσμιου πνε�ματος, μπαί
νει ·μέσα στην &.ν-θρώπινη, ψυχή, δπου μένει σ' δλη τη διάρΚιεια της 
ζωης φυλακισμένο μές στό &.στριχό κέλυφος. 'Όλοι1 cί χριστιανοί 
Κα66αλιστές πιστεύουνε τό ί,διο, γιατι ε!ναι &.νίκα.νοι γΆ ά.ποφύ
γουν δλωσδιόλου τίς ά.ν-θρωπόμορφες &.ρχες της Β16λου. 

ΕΡ. Καί σείς τί πρεσοεύετε; 
ΑΠ. 'Εμείς παραοεχόμαστε τήν παρουσία. της &.κτινο6ολίας 

:ου πγ,εύματος η του 'Άτμα μες στο &.στρικό κέλυφος χα.ι μόνο, 
έψ' δσογ πρόκειται γι' αυτήγ. Ό άνθρωπος χι' ή ψυχή χρειάζε
ται γά καw..χτήσουγε τήν ά.θανασία. τους με την- &,γύψωσή τους μέ
χρι τη ΜΟ"Ιάδα. "Αγ τό κατορθώσουγε, τότε έγώνον-ται, συγχωνεύ
ονται ι.ι.αζί της. Ή ά.τομικότητα. του άνθρώιπου μετά. τό θάνανο ι!ξαρ
-:αται ά.π' τό πvευμα,. κι' οχι άπ' την ψυχή του και τό σώμα του. 
Μολο,1ότι ή λέξη «προσωπικότητα.», στη συνηθ�σμένη. της εννοια, 
μοιάζ1ει παιραλογισ.μός, σ.ν την εφαρμόσουμε κατά γράμμα. στην ά.θά
vατη ουσία μ.α,ς, δμως ή τελευταία αυτη εlναι, δπως και τό &.το
μικό 1μα,ς 'Εγώ, μιά ξεχωριστη οντότητα, άθάνατη κι' αιώνια <�Υ 
έαυτ'Ώ ,. Μόνο στους μαύρους Μάγους κα.ί σνauς πεπωρωμένους έγ
-ι,,λ ηματίες, που έμειναν 6υθισμένοι στο εγ;κλημα., σε μια μακριά. σει
ρά. ύπάρξεων, τό φωτεινό νήμα που συνδέ-ει τό Πνεϋμα με ·τήν 



,": ..

1978 ΨΥΧΗ ΚΑ I ΠΝΕΥΜΑ ί89 

προσωπι.χή ψυχή ά.π' τή στ yμή της yέγv σης το- πα διου, χόοε cι.ι 
61cι.ια.. Ή ασα.ρχη τότε όντότηw., χωρίζεα ά.π' τ v προσωπική 
ψυχή χα.t δέγ δια.τηρεί τήν πcι.ραιμιχρή ά.νά.μνηση ιiπ' αύ ήν, πο' 
εκ,μηδενίζετα.ι εντελώς. " 'Ι κατά, τ·η δ ά.ρχεια. της ζωής δ v γίνει 
ή ενωση του χα.τώτερου προσωπ •χου Μά.να.ς μέ τό ά,τομ κό μετεν
σαρκωνόμενο Έγώ, τότε ,ό προσωπι ό Μά.ν!Χς ά.χ·::>λο θεί τη μοίρχ 
των κατώτερων ζώων. Διαλύεται σιyά. - σ:γά. στο'ι α.!θέρα, χι' +1' ' lξ 'ζ Κ , , , , ι tt προσωπικοτητα του ,., α.φα.γι εται. α.ι στην περιπτωση α. η, ο-

μως, τό πvευμα.τικό Έγω μέ'Ιει ενσ.. ξεχωριστό ον, μόνο πο' χ±
v,ει ϋστερα. ά.πό f-!Jtά. τέτοιας ποιότητας κ ' άχρ'Υ στη στ' ά.λ ήθε α 
ζωή -- τήv εύοr..<, μονία. του τεβα.χά.ν, πο' θά. χα ρόταν ά.λλο:ώς 
σάν ,εξιδωνικευμένη προοωπι-κότητα.. Μετεν::�αρκώνε α σχεδόν αμέ
σως, ά.φου γιά λίγο διάστημα, &πολαύσε τήν έλε θερίχ. το σά.ν 
πλα.νητικό πνευμα. 

ΕΡ. Στο 6ι,6λίο, ή « τlσ ς χωρίς πέπ ο,, &νcι. έρε ε οτι τέτο χ 
l1λα:νψικά Π'iεύμα.τα η 'Άγγελοι - «οι Θεο' στους εLδωλο ά. ρες 
κα.ί οί Άρχά.γγελοι στους ριστ ανο' ς» - δέν ίνοvται ποτέ α'Ι
θρωποι στον πλανήτη μα,ς. 

Π. Πολύ σωστά.. «'Όχι τέτο α, πλα.νητ ι.ά. πνεύ,μα.τα», ά,λλά 
μερικές τάξεις ιiπό ά.νώτερα. πλανητικά, πνεύμα.τα.. Δέν θά. γ'ψJU'ιε 
ποτέ άνθρωποι στον πλανήτη μα;, γ α.τί εΙ'Ιαι πνεύμα,τ!Χ λ τρωμέν:ι. 
σ' ενα. περασμένο κόσμο χι' έπομέ ως δέν μποροίί'iε νά χψχyίνου'ι 
&νθρωποι πά.νω στή γη. Θά ξα.vα.ζ1ιc-,cιυν ομως δ α, στό έ-;τόμενο 
ποΛύ άινώτερο μαχα.μα.νβα.ντά.ρα., δτα.ν α' τ� ή «Μεγά.λ η 'Επο
χή» χα.ί τό βρα.χμαό pralaya (μ ά μα.χρά. περίοδος μέ κά.που 60 
ά.ριθμητικά. στοιχεία.) περά.σουνε. Για.τί δίχως α.λλο, θ' ά.κούσα.τε, 
πως ή φιλοσοφία. τη; Άνα.τολης διδάσκει, δτ ή α:γθρω,-ότητα. απο
τελείται ά.πό τέτο α. «Πνεύμα.τα:» φυλα.κ.ισμένα μέσα. σ' ιiνθρώπ να 
κορμιά.. Ή διαφορά. ά.νά.μεσα στους ανθρώπου� καί τά. ζωα εΙνα.ι 
ή έξης: Τά ζώα έ.μψυχών-οντα.ι άπό τά, σ οιχείσ.. «δυναμικά.», ενώ 
οί άνθρωποι «·ενεργητικά.». Κατα.λαβα.'νετε τή δ:α.ψορά.; 

ΕΡ. α.', αλλά σ' ολες τίς εποχές ή δ ά.κρ:ση αύτη στά.θη·ι.ε 
τό μεyά.λο εμπόδιο τών μετα.ψοοικών. 

ΑΠ. Βέβαια.. υΟλος δ εσωτερtκισμό; της 60 δδ στ κης φιλο
σοφίας οα.σίζετα.ι πά.νω σ' αύτη τή μυστηρ α.χή δ·ιδα.σκα.λ'α., πο' 
λίγοι κα.τανοουνε, χι' οι περισσότεροι &:π' τούς πιο μορφωμένο ς 
σύyχρον-συ; σχολια.στέ; πα.ρερμηνεύουν εντελώ;. 'Αχόμη χ '  οι με
ταφυσικοί κάνουνε συχνά τό λάθος νά συγχέουνε την α.!τία μέ τό 
' 'λ υΕ 'Ε ' ' ' δ ' 'θ' ζ ' ' -α.ποτε εσμα. να. γω, που χερ ισε την α α.ψχ,η ωη σα.v πνευμα., 
θά μείνει πά..ντα. δ ίδιο� 1σώτερο; 'Εα. τό; σ' δλες τ'; γειvήσεις
πά.νω στή yη. Αύτό δεν σημαίνει, δτ θά. με'•ιε r.άν,α δ χ. Σμίθ η 
δ κ. Μπρά.ουv, πού ητα.vε στή γήι η ζωή, οϋτε οτι θά, χά.σει τήν 
ά.-τομικότητά του. Γι' αύτό τό λόγο, εστω χι' αν στό ύπερπέραν � 
ά..στρική ψυχή χαί τό γήινο σώμ� του ά.v,θρώπου μπορουνε v' ά.πr,ρ-
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ροψηθουvε μέσα στον Κοσμικό Ώκ€ανό των μετουσιωμένων στοι
χ:είων καί παύσουν νά α,ίσθάνοvται το τελευταίο π ρ ο σ ω π ι κ ό 
'Εγώ ' (έψ' δσον δέν κατόρθωσε ν' &.νυψωθεί περι,σσότερο) , παρ' 
δλα αύτά., τό θ· ε ί ο  Έγώ μέvει ή ίδια &μιετιχ-ολητη δντότητα. 
Μπορεί μόνο vά λησμο,ιήσει ολωσδιόλου τη γήϊνη πείρα της προσω
πικότητας, πού .εκπορεύθηχε &π' αύτό, την ίδια τη στιγμη του χωρι
σμου του &.π' τον &.νάξιο ψορw. του. 

ΕΡ. "Αν τό πvευμα η τό θείο ,μέρος της ψυχης, εχει προϋ
πάρξει στην αιωνιότητα σάν ξεχωριστό ον, δ.πως δί,δαξαν δ 'Qρι
γένης, δ Συvέ,σιος κι' άλλοι μισο - χρ:στιανοί, μισο - πλατ';1>νικοί ψ:
λόσοψοι, κι' σ.ν είναι τό ίδιο πράγμα ιμέ τη μεταψυσικη άντικει
μενική ψυχή, τότε πως ·μπορεί vά μή είναι αίώvια; Καί στήν περί
πτω.ση αύτή, τί ,σημασία εχει σ.v δ άνθρωπος διάγει ζωή άyνή η

κτηνι�δικη; '\ψου, δ,τι κι' σ.v κάνει, δέ11 πρόκειται vά χάισει τήv 
ατομικότητά του; 

ΑΠ. ΊΙ αρχή αύτή εχει συνέ,πει,ες τόσο 6λαπτικές, δσο κι' 
ή αρχή της ,έξιλ,α,στήρι•ας θυσίας. "Αν το τελευταίο αύτό δόγμα, 
καθώς κι' ή σψαλερή ίδέα της παγκόσμιας •&:θανια.σίας του ά.vθρώπι
νου γένους, μπορούσανε vά παρουσιασθου•,ιε μέ τήν ,αληlθ:νή τους οψη,
τότε πραγματι:κη ώψέλεια θά μπορουσ·ε νά προκύψει γιά τήv έξέ
λιξη δλης της ανθρωπότητας. θά σάς τά έπαναλά·6ω άλλη, ,μιά, ψο
ρά. Ό Πυθαγόρας, δ lΙλάτων, Τίμαιος δ Λο.κρός κι' ή παλιά 'Α
λεξανδρινή Σχολή πρεσ6εύουνε, πώς ή ψυχή του σ.νθρώπου η ϊ
ανώτερα στοιχ:εία χι' ο[ ιδιότητές του πηγάζουν απ' τήν παγκόσμια 
ψυχή του Κόσμου, ποδναι, σύμψωνα ,μέ τή δ:ιδασχαλία τους, δ 
Α ί θ ή ρ (Ζεύς---πατrιρ) . Κα\Ι'έvα λοι.πόv α.π' αύτά, τά στοιχεία 
δέv μπορεl νά είναι ή &. γ ν· ή ούσία, της «Μ ο ν ά ·δ α ς» τcυ 
Πυθαγόρα, η του διχου μας \ 1: m .a, για.τί ή A1ηima Mundi (ψυχή 
του κόσμου) δέν είναι παρά, τό αποτέλεσμα, ή ύποχειμεγι1κή έκπό
ρ•ευση η μάλλοΥ ή αχτινο6ολία της «Μονάιδας». Καί τ' &.νθρώπινο 
πνεϋμα η ή ιiτομικότητα., καί τό πνευ,ματικ� μετ,ενσα.ρκωνόμενο Έγώ, 
καθώς καί το Μπούντι, ή πνευματική ψυχή, -rοροϋπάρχουνε. Ένω 
&μως, τό πρώτο ύπάρχει σάν ξεχωριστή bντότητά., &.τομικοποιημέ
vο, ή ψυχή είναι ή προϋπάρχουσα πνοή, τό &.συv.είδψο μέρος έ•,ιός 
συνειδητου προικισμένου μέ νοημοσύνη δλου. Κ�:χ.ί τά δυο προέρ
χοντα: ά.π' τον αίώνιο Ώκεανό ψωτός· δπως δμως ελεγαν ο[ Φιλό
σοψοι. «τοϋ πυρός», ο[ .'θεόσοψοι τοϋ Με�σαί,ωνα, στή ψωτιά _ύπάρχει 
ενα δρατό κι' ενα άόρατο πvεϋμα. Ξεχωρίζα;νε την ,aJniima bruta

(ζωώδι·κη ψυχή) , &:π' τήν ·an:iιma div1n,a (θεία ψυχή) . Ό Έμπε
δοκλ ης πίστ•ευε σταθερά, δτι ,δλοι, άνθρωποι καί ζωα, εχουνε δυο 
ψυχές. Ό 'Αριστοτέλης παραδεχότανε τό «νου», τή λογικευόμενη 
ψυχή,, κα.ί την «ψυχή», τή ζωι�δικη, ψυχή, Σύμψωn μ,' αύτούς τούς 
ψιλοσόψους, ή λογικευόμενη ψυχή προέρχεται &π' τά ε σ ω της 
Παγκόσμιας Ψυχής, καί ή άλλη &.π' τά. εξω. 
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ΕΡ. θά, ,μπορούσα.τε νά. όνομά.σε τε ϋλη τήν ψυχή, δηλα.δή ,ή·ι 
ανθρώπινη σχεπτόμε'Vη ψυχή, α.ύτό πού λέτε Έyώ; 

ΑΠ. 'Όχι ϋλη, &.λλά. δίχως α.λλο «Ούσία,, ( ubstaιnoe). θά. 
μπορούσα�με νά χρησιμοποιήσουμε τον δρο δ ,η, ά.λ χ μέ το έπί 
θετο «πρωτογενής» μπροστά.. Αύτοϋ τοϋ εϊδου; ή ϋ η συνυπά.ρχcι 
αιώνια μέ το Ιlνεϋμα., δέν ετναι ή δική μα.; ϋλη, πού 6λέπουμε, 
άγyίζουμε καί διαιροϋμε, άλλά. ή πέρτα.τη εξαρσή της. Το άγιό 
Πνευμα, δεν άπέχει παρά ενα 6α.θμό άπ' τό Μή - Πvεϋμα, τό &.πό
λυτο δλο. Πώς ε!ναι δυνατόν νά. θεωρήσουμε τον έ σ ώ τ ε  ρ ο  &:1-
θρωπο &.θάνατο, νά. τον δεχθουμε σά.ν ταυτόχρο·,.α πνευματική όν
τότητα και θνητή ϋπαρξη, αν δέν πισ-σεύουμε, δτι προέρχεται απ' 
αύτό το πρωταρχικό Πνευμα - "ϊλη, χι' δτι αντιπροσωπεύει μιά. 
πρα:yμα..τικά διαδοχική δια6ά.θμιση δλων τG)ν «στοιχείων», ±ρχ'ζον
τας απ' το 'Υπέρ - Πνευμα μέχρι τήν πιο χο•ιδροειδη ϋλη; 

ΕΡ. Τόt'ε λοιπόν, γιατί δέι θεωρείτε καί -;ο Θεό μιά, α.•ιά.λογη 
όντότητα; 

ΑΠ. Γιατί, δ,τι ετναι άπειρο κι' απεp όριστο, δέ•ι μπορεί vά 
είναι ενα "Ον, σύμφωνα. μέ τήν π ό &.ξιόλοyη cpιλοσοψί,κή δ:δ'Χ
σκαλία της 'Ανατολής. Μιά. «όντότητα.» εΙνα.ι ά.θά.νατη μόνο σ:ή·ι 
έσώτατη ούσία της (1e.'SS"..noe), οχι στήν ατομική μορψή τη;. 'Ό
ταν φθάσει στό 't1Ζλευταίο σημείο τοϋ κύκλου τη;, α.πορρο:ρ·έτα.ι α.π' 
τήν πρωταρχική ούσία, χάνει τ' ονομά. της, σχ•ι ό·ιτότψα., κα.· γί
νεται πνεϋμα. 

Ή ά,θα.να,σία. της στή μ:;ρcpή περιορίζεται μόνο στον Κύκλο 
Ζωης η τό μαχαμανοα.ντάρα. ''ϊστφα. α.π' α.ύτόν ταυτ'ζετα.ι μέ 
τό Παγκόσμιο Ιlνεϋμα χαί δεν ε[vαι πιά. μ:ά. ,. εχωριστή οντότητα. 
'Όσον ά,cpopi τήν «προσωπικ+ι» ψυχή (μ' αυτήν έννοοϋμε τό σπι•ι
θηρα συνειδητότητας, πού μέσα στο πνευματικό Έyώ διατηρεί τήν 
ιδέα της προσωπικότητας �τη; τελευταία.; ένσά.ρκωση;) , αυτή διαρ
κεί σάv ξεχωριστή, διαφορετική άνάμνηση στή Ντε6αχανική πε
ρίοδο μόνο. 'Αθροίζεται ϋστερα σ,τή σε ρά. δλω·ι των ά,�αρίθμητων 
ένσα.ρκώσεων του 'Εγώ, άχρι6ως δπως στή μνήμη μας μέ'Ιει ή 
θύμηση μια.; μέρα..ς από τίς μέρες δλες στο τέλος τοϋ χρό ου. Πως 
θά. δεσμεύσετε μέσα σε περιορισμένους δρους ϋπαρξης το Θεό σας, 
πού τον θέλετε άπειρο; Μόνο έκείνο ποδ·n.: αξεδιάλυτα ένωμέ•ιο 
με το "Ατμα είνα.ι αθάνατο, δη,λαδή το Μπούντι - Μά.να.ς_ Ή ψυχή 
τοϋ ά,γθρώπου, δηλαδή τη; προσωιπικότητα; «έ•ι έαυτ'i,j». δέν είναι 
οϋτε ά.θάνα.τη, οϋτε αιώνια, ουτε θεία. uΟπω� λέει τό Ζοχάρ: 

«'Όταν ή ψυχή iχπέμπετα στή yη, πz.ριτυλ'γεταt μ' ε•ια 
γήϊν,ο ενδυμα yιά, ν� προφυλαχθεί. Για τόν ϊδιο λόγο, κεί έπά.νω 
άποκ,ά μιά, λα,μπερή περι6ολή, ώ�τ•ε VΙΧ μπορεί χωρίς κίνδυνο 
νά, κυττ�ζει τό.γ κα.-θρέφτη, πού ά,γτανα.κλα. το φως, πού πηγάζει 
ά.π' τον Κύριο του φωτός». 
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Τό Ζοχά.ρ διΜσκει ακόμη, δτι ·ή ψυχή ·δέν μπορεί νά. φθάσει 
στο πεδίο της -ευδσ.ι,μονίσ.ς, α.ν δέ:ν λΜίει τό «&γιο φίλημα», κι' 
αύτό σημαίνει, α.·ι δέ:·t ένωθεί .μέ: την ο ύ σ ί σ. &. π' τ ή ν δ
π ο ί σ. ,έ π ή γ σ. σ ε, τό πνεϋμ,α. 'Όλες οί ψυ�_έ:ς είναι διπλές. 
Ή ψυχή ή ί'δια. είναι <θηλυκο στοιχείο, το �νιευμα. ε!να.ι &,,ρσενικό. 
Φυλακισμένος μέ:ς στό σώμα. ό άνθρωπος ε!να.ι τριά.δσ., έκτbς αν ή 
δισ.:pθορά του φθάσει σέ: τέτοιο σημείο, ώστε νά. διακοπεί δ δεσμός του 
μέ: τό π·ιευμσ.. «'Αλλοίμονο στην ψυχή, που προ,τιμά.ει &.πΆ το
θείο της σύζυγο (τό πνευμσ.) τόν ύλι,,ι,ό ,δεσμό της ,μέ: το γήινο σω: 
μα», αναφέρει ενσ. 'Ερμητικό σύγγραιμμσ., <<Τό •6ι6λίο των κλει
διών». 'Αλλοίμονο πρσ.γμι-..<.τικά, γιατί -δέ:ν θ' άπομείν,ει τίποτ>ε &π' 
τήν ανάμνη-ση αύτης της προσωπικότητα-; στους άφθαρτους πίνα
χιες της μνήμης του Έγώ. 

ΕΡ. Πως είναι δυνα.τόν, σύμφωνα μέ: τά. δικά σας λόγια, αύ
τό πού ε! ναι σ..π' την ιδισ. ούσία μέ: τή θεία ούσία., μολονότι ,δέ:ν τό 
εχει έμφυσή.σει δ θεός στόν ·&νθρωπο, νά. -μή ε!νσ.ι &.θάνατο; 

ΑΠ. Κάθε άτομο, ·κάθε μόριο ϋλης ικι' οχι μόνο ούσίσ.ς, ε!ναι 
άφθαρτο «έ:ν έσ.υτψ», οχι δμως στην &.. τ ο  μ ι κ ή τ ο υ  σ υ  ν ε ί
δ η ·σ η. Ή &.θα.να.σία. -δέ:ν ε!γσ.ι τίποτε άλλο, &.πό μιά. κατάσταση 
συνεί,οησης χωρίς δια.κοπή. Ή π ρ ο σ ω π ι κ ή  συνείδηση δέ:ν μπο
ρεί vά. διαρκέσει, δπως σάς εχω ,έξηγήσει, ζεί σ' δλη, τή διά.ρy,εισ. 

· ταυ :Κτε6αχάν, ϋστερα άπορροφιέτα.ι πάλι, πρώτα.. μέσα. στην·_ &. τ ο
μ: κ ή κι' ϋστερα. στην π σ. γ κ ό σ μ ι α.· συνείδηση. Κσ.λλί-τερα
νά. έρωτήσετε τους θεολόγους σας, πώς καταφέρανε νά. δημιουργή
cουνε τόση σύγχυση μέ: τίς έορσ.ϊκέ:ς 6ί6λους. Δισ.6άσετ>ε τή Βί6λο
κσ.ί θά. 6ρείτε τήν πειστική &..πόδ,zιξη, δτι οί συγγραιψείς της Πεν
τσ.τ,εύχου κι' ίδισ.ίτερσ. της Γένεσης, ποτέ ,δέ:ν :θεωρήσσ.ν-ε τή Nephesh
- τήν πνοή ,ου Θεου ,μέσα. στόν άνθρωπο - σάν- &.θάνσ.τη ψυχή
(Γεν. Β' 7). 'Ιδού μe..ρικά. πσ.ρσ.δείγμσ.τσ.: «Κι' δ θεός δημιc.ύρ-
γησε ... κά<θε nιep.hesh (ζωή), που κινείται (Γέν. Α' 21) ». Αύτδ
&.να.φέρεται στά. ζωσ.. «Κι' ό άνθρωπος εγιν,ε μιά ζωντσ.ν,η ψυχή
(1nιephe.sh) » (Γέν. Β' 7), σ.ύτό δείχνιει δτι ή λέξη 111,e.phesh έψχ,ρ-
μόζετσ.ι άιδιάφορα. στον &.θάνατο άνθρωπο κα.1 στο ,θνητό ζώο. «Κσ.ί" 
δίχως άλλο θά σσ.ς ξανα.ζητήσω τό σ.ίμσ. &.πΉ τίς ψυχές σας
(nιeρ.he.sim). t)ά, τό ξσ.νσ.ζητήσω άπό κά·θε ζώο, κι' &..π' τόν άν-

θρωπο». (Γέν. Θ' 5). «Σώσε τή ζωή σου (ιnιephe.sh) ». (Γέ,ν. Ιθ' 
17). «" \.ς μή τό·ι σκοτώσουμε» (Γέν. ΛΖ' 21) λέγει τό Άγγλ:κό 
-ι.είμενο. ,," \.ς ,μή σκοτώσουμε τό nιephe.sh του>' λέγει τό έ6ρσ.ϊκό 
κείμενο. «Nephesh άντί nephιesh» (Λ.'ευιτ:κόν ΙΖ' 8). «'Όποιος 
σκοτώνει άνθρωπο δίχως άλλο, θά.. πεθάνει'>, είναι ή μετάφραση. 
Στό κείμενο y,.,ατά, γροομμα. γράφει: «'Όποιος σκοτών-ει τή ne.phe.slι 
(ψυχή) ένός άνθρώ,π-ου . .',> (Λευιτικόν ΚΔ', 17). Στό στίχο 18

κσ.ί στους έπόμενους, διαβάζουμε: ,,Κι' οποιος σκοτώνει ενσ. ζωο, 
θ' &.ντσ.ποδώσ·ει ζώο &.ν�ί ζώου>, ένψ στό πρωτότυιπο, ή φράση ·ε!-
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Θcοσοφική συγκέντρωση 
στά. Πυρηναία 

Ή θεοσι:ι:p:κrι 'Ε:c1:ρί::ι. :71 ; 
Ί σπα.νία.; cψγ'Χ'Ιιί) ι•ε: iτ:ό 20 lω; 
30 'Ιουλίου 1978 δι:θ'ιή συγ ι.έ·ι
τρω-:,η θεοσό:pων ιέι,J•ι σ:+(ι πε
ριοχή τών Π ρη•η. ι,J'ι Κε·ι:ρ:ι.� 
θέμ'Χ θά ε!ν'Χι 11 με, ε: r1 :,-:,•j ο· -

6λίου τι:ιϋ Ί νδοϋ θε(η6ψ,-:,'J 1. Κ 
Τα.ιμνί " υτο - 'Λ γωγή» 

Ιlλ ηρο:pορiε; Π'Χpέχο·ι::χ 

Μι·. S. Tol'Γa Pala, 
Via Laycιana 77, B[lr' ι'Ιωιη 10 

Βιβλία 
�Η θεοσοφ�κή 'Έτχ�p�ιχ :;:6 

Πα.κ.ιστά., έξέιδωσ.z τό 6ι6λ',-:, :η.: 
Μπλα6άτσκυ «Κλε:δί :η; ΘΞ-:.
σοψία;», στή μουσαυλμ1 ι.κr, δ.i
λεκτο Ουρδού. 

υΕν:χ 6 6λiα ειο::χ:yipι:ιι :� 1·

τέpω; :ού; μελε:ητά.; :η; ιιε:: ,
σαρκώσεω; εξεδόθη σ:ήι 'λγί(:χ 
.ι enoglo y: Ian ιe, ensun,
Μ. D. J olin \\'ι·ίglιι & Son 
I,td., Βι·r ιοl 1974, L -'ι 

�Η «ζΞ μ;γ) {J)'j'j::t_» εr Ι'Χ :,:., 

ψ:-χ� 'Jόμ�νον :ή,; όμ�λ Ι χ; �l ia�-
_ οακτη γλώσσα. Πψ:γpi ε:1.ι iι 
πε:ρίπτωσι; μιi; κυρi:χ;, ή δr:ο::χ, 
σ� κατά.:ηαση 6πνι�σΞtι),:, τ::p::-
6λήθη τήν ::χυτό,η::χ zγο; α.pp:
·ιος κ:χί μiλησΞ Σουηδ:,i, ί.0') a�-ι

ήξερε πο:έ κ:χt δ:ολ-:.υ
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ρωπαικό 
σ νέδριο της 
Θεοσοφι ης ' ταιριας 
'Γ · 1'' ·· ' ,, '' -(.ι �';ρtι)r;ιχ χο -'J\'ε�ρ�'j τrJ;

Η:ι:ισ,-:,f:-ι.η; 'F>:7.:pi:x; θά. 'J'J'ιέλ
Οr1 ±r:6 10 sω; 1 7 .\ �γι:ι•Jσ:ι:ι•; 

1 υϊ �:ι:ι Κι:ιλλtγ .', Ι' ι.ρέη τ,-:,ϋ 
τ::ι:,ε;:: 'J:1jμίι:ι•; Κ ::ipz7.μ :η; λ γ· 
γλi7.;. Ι'ό θέ.μ7 :,-:, όj '1'J'ιΞ.δpίι:ιυ 
;)•11.. ()1 .-\J!2ΧΙι◄:;: .-\�'\J-I-
(->F:IE� 

Θ:χ τ.::,ι:ι;;�rΞ.vσΥι rι ι.·η[:χ Μ-:ι.·ι
:;;i z·ι \iσλ:---�μ:Η, -:p6εορι:ι; :76 
Ε·1pωτ:1. i;ιiι ; 'Ομι:ισπ,-:,•,�ί 7.; :η; 
'-)., "<,.,. ... -,- - Ί•' -1., ρ: :χ - lf οοσϊ. = -
\ -.J.J.Jγ.Ι, ι� J'" " .. �• Γ ,.._ 

κλr1μi·ιr1 6μ:λ11:p:7. Hi ε •ψχ: ·ή 
�Η; T"6;J; Λrίί.ι.;, δ ε.θ,ή; 'Λ•ι::-
-,.,-,ρ,- (-ν, J'τ;:,,,-:.,,,J'Ι ;-:"<f)-,-.�J-..ι .)� 'J.λ """'t""':I" .. , ... J � 

... .. ' ... ' ., ' ' � r.':J1..1 �� �μ, ι.Ύ
1
::χ.� �Π') -:χ ευριι>-

-:.ιιι.i ::ιrι:1:1.:'Χ 'J:i ?yγλ:κά. 
1 r1 λι;ισε . .: - : 7. :J'J[ψΞ. :οχ·r, ,;;:ι;, 

'JJ'ιε.�p •,-:, 1.ρz:σ7ν r
1�r; 'Οι c1 -:ά. 

:Ξ')�:ι -TJμr-�'j�j·,::(� -:Ζ f>δ ) 'ρε; 
σ::ρι i ι:;. "Οσο: :·,�.η;έp,-:,·ι-:7.: 
:ιτ:-:.p,:;όj•, ·ιi γp:iφο•J·ι: 
\[ιss (, ΒΙ,ιrιιlι, «1,ίlrk Ι is,'J), 
l\r1• ι<1 :-;tΓιΨI, ::\(•ί\Γ :-;ιr ΙJι], G](I, 
(fU, ι,ΕΙ, 

Ή Θεοσοφίrι 
στό Βιετνάμ 

rtr ΘΞ')'j��-ι:η Ε:J�(�λ �:ο

Β·ε: ,ά.μ z;:1'ι:χλ:::ι:ιηγε· .\ο::
-,ηγεr zτ::'J1j; σ:rι Ι'�-:,η ι-:,σι.7.-� -
(Ι�Χ. 

·η: «neph 11 ±ι:ί neph h". Πώ.: 6, ω: 6 �:ιθpι,1;:,-:,: μ;:,-:,ρεί ιi
σκοτώσει κά.:ι ±θά.vχ:ο; "Ε:σ: :Ξ'ΥjγΞ.ί-:7.., γ::χ:ί ,.,: Σ:χ��,-:,•;ι.7.r-:,: δε·ι
Π7.p�δέχοντχι ,ή·ι itl:xnσiχ -:ij::. ψ•ηi1 ;, ι.7ί γ·' :χ•;-6 -:6 ι6γ,; έ;::-;-,1 ; 

μπορούμε_ 'Ισ. δεχθι:ιοι:,ε, τ.ι�;. τ.,-:,λ:J ,;::θχ·ι6·ι �r•ι_:ι.:, ,-:,: .'l,-:,;a1ί,-:,� :,-:,•�
Μωσαικου ν6μσυ -- οσο: &.μ Υj:ι;: οεοχ:::ι - ·ιχ μr; ;:.σ::.>�::ι-, ,.,,-:
στη•ι έπι6ίωση τη; yυχης. 
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Η ΓY-NF\lkf\ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

ΝΕΟΥ F\ΝΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛ!ΤΙΣΜΟΥ 

Οί 'Επιστήμονες της Γιόγκα, καi 
είδ ικώτερα ή Γαλλίδα Μίρα Άλ
φάσσα ικαi δ Ίνδος Σρi Ώρομπίντο, 
άναγνωρίζουν δτι ή άληθ νη δημι
ουργικη δυνατότητα των γυ�αικών 
βρίσκεται στον τομέα του Πνεύμα
τος. Οί ποιότη,11ες 1ών παιδιών πού 
γεννιοuνται στον κόσμο, έξαρτών
τα ι άπο την θεληματικη δ ιάπλαση 
των ψυχών, οί δποίες ερχονται \'CX 
άναπτύξοvν καi νά χρησιμοποιήσουν 
ενα ,\έο σώμα. Οί γυναίκες, άνάλο
γα με τη δύναiμη καi τη.ν ποιότητα 
των 01κέψεων καi των θελήσεών τcuς, 
δημ ιουρyουν τον ψυχολοyικο χαρα
κτηρα των παιδιών τους, τά δποία 
θά έ!κδηλώσου\Ι άνάλογα ίδεώδη. Γι' 
αίιτό, ·καθηκον των άνδρών, (των δ
ποίων οί γuναί'κες άποτελουν μέρος 
της ίδιας της ύπάρ§εώς τους) εΤ
ναι νά τiς ,ένισχύου�, κι' δχι νά τiς 
καταπιέζουν ψυχολογικά, γιατί καi 
αίιτές θά βλάψουν ικαi τα πα ιδιά τcuς 
θά γεννηθοCιν έλαττωματι·κά. Πάνω 
στα παιδ ιά πρέπει νά εΤνα ι συγ
κειντρωμέ,νες οί έλπίδες γιο. το μέλ· 
λον. 

Το φυσικο περιβάλλον παίζε ι 

σπουδαίο ρόλο για την ποιοτικη 
ώριμότητα των γυναικών Γι' αίιτο 
στην άρχαία Έλλάδα, πού ο1 yu 
ναίκες ζουσαν περ ιτριγυρισ:μένες ά
πο μνημεία τέ)CV!lς καi όμορφιάς, 
δημιούργησαν έκείνη . την έξαιρεηκη 
φυλή_ 

Ή κλη.ρονομικότητα καi δ άτα-
6ισμος δεν εΤναι τίποτε άλλο, παρά 
ύποσuνείδη,r-ες προτψrισεις. Ή μη
τρότητα γίνεται άλη,θινά ίερή, δταν 
οί γuναίκεις .έπ1διώκουν με Εφεση 
νά φέρουν στον κόσμο πα ιδιά τά 
δποία, νά άνταποκρί,νονται στα ύ
ψηλότερα Ιδεώδη τους- μ' αίιτο το,ν 
τρόπο., μπα�νοuν στη δοξασμένΓ]J δη-

μιουργιικη έργασία του Πνεύματος. 
Στην 'Αγία Γραφή, (Γένεσ ις 6, 1-4) 
άναφέρεται δτ ι, πνευματικά δντα 
πηραν γυναίκες της γης, οί δποίες 
ησαν έλικυστικές, ,κ ι ' άπ' αίιτη τη,ν 
ενωση γεννήθηκαν παιδ ιά πόύ εyι
ναν f\ι::ωες καi άντρες όνaμαστο ί. 
Το πραγματικο καθηκον των yuναι
κω� εΤναι ή ένερyος συμμετοχή τους 
στiς πνευματικές ,έργασίες. 

Ό γήινος πολιτ ισμός, σχεδον μέ
χρ ι σήμερα, άντ ιπροσωπεύεται κυ
ρίQς άπο το νοηrτικό. Αίιτο- πού έπ ι 
διώκεται τώρα ·εΤναι ·ή άνάπτuξη του 
ψυχικου καi πνευματικού πολιτ ισμοίί· 
ή κατοίκηση πάνω στη γη των έκ
δrιιλωμένων uίών του ΘεοQ, ώστ-ε νά 
γινη δλόκληρος δ πλανήτης μας μία 
Θε·•κη Καmικία. Αίιτο θά πραyμα
τοποιηθη, δπως μας βεβαιώνει καi 
δ Ίφους. (Ματθ. 4, 10). Δηλαδή, 
τά πάντα, χωρίς καμμία έξαίρεσ,, 
θα προσκυνήσουν καi θά λατρέψουν 
τον Θέό. 

Ή Γιόγκα της <<'Ολοκληρωτικης 
τελε ιΟ'ΤΤοιήσεως» γνωρίζει, οτι ή 
πνεuματικη ύπαρξη τοίί άνθρώπου 
βρίσκετα ι μπλ•εγμένη, με το νου, τά 
συναισθήματα, καi το σώμα, κι' 
εχει σαν σκοπο τη,ν μετατροπη ολης 
της άνθρώπινης ύπάρξεως σέ Θεικη 
φύση. Ή ήθική μας ύπαρξη, πρέπει 
να yίνη ή 'Αλήθεια καi ή 'Ορθό
τητα της Θεικης φύσεως, ή νοητικό
τητά μας να ποτισθη με την Θεϊκη 
γνώση,, ή συγικ ινησιακή μας ύπαρ
ξη νά έκδηλώνη; Θείκη 'Αγάπη, καi 
ένότητα, ή δύναμή μας να μετατρα
πη σέ έργασία της Θεικης δυνά
μεως, καί ή καλαισθησια μας σε μία 
πλήρη, άποδοχη καί δημιοuργικη εκ
φρασrι της Θεi.κης όμQρψιάς. Ή 
διοχέτευση λο-ιrτrον των Ίδιοτήτων 
του πνεύματος τοίί Θεοίί στη φυ-

1 

,1 

1 

Ί 
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σική μας ϋπαρξη, θά πρ;;τγματο
ποιηση τή Θ�ική Ζωή πάνω στη 
γή 

Ή γή, μέρος κι' αυτή τοϋ Θεοϋ, 
για νά γινη όλοκληρωηκά καί 
έ.κδηλωμένα Θεiκή, θά πρέπει υί yu. 
ναiκες νά ανατεινοuν προς τόν Ύ· 
πέρτατο Δημιουργό, ωστε μέ τήv 
ένωση τους με τους αιτρες νά γεν. 
νήσοuν παιδια, πού θά προέρχον
ται άπό τούς ΘεΊκούς πνευματικούς 
ούρανούς δηλαδη νά ένσαρκώσοuv 
δσο το δυνατόν πιό άνωτερες ψu· 
χές Αύτον τόν θαυμαστό σκοπό 
μποροCιν οί γυναίκες με τή θελησή 
τους νά τόν κάνοuv ζωντα.!ή πρα
γματικότητα VΕχοuμε άποδειξεις 
και δλοι ξεροuμε δτι πάvω στη γή 
γεννήθηκαν καί εδρασαv πνευματικά 
οντα (τεκμηριο μας δι�•ει η 'Αγία 
Γραφή) αύτο δμως πού άκόμη ά
vηκει στην κατηγορία των ολιγων, 
θά γινη τό κεvτρικο χαρακτr,ριστι
κο των νέων άνθρώπινων τύπωv, 
Έτσι, τά ιδανικά αvτα παιδιά τοϋ 
Φωτός θό: γεvνιοCινται προικισμένα, 
όχι μόνο με ιδιοτητες σωματι"έ , 
συναισθηματικές και νοητικέ.ς, άλλα 
έ.πισης και με ψυχικές και πνευμα
τικές, οι όποiες θα έ.κδηλώvοvται 
δσο καλλιει:γοC,vται Αύτοί οί 1έοι 
τuποι άvθρωπων θά σuμοάλοuν δυνα
μικό: καί αποτελεσματικα για τήv 
τελι,κή εξαψάνιση τής χωριστικόπ, 
τος, του μίσους και τής καταπιε
σεως Μόνο τοτε θό: άνατει η ενας 
ηλιος άκομη πια λαμπρός, ό οποί. 
ος θά έκπεμπη γλυκύτητα και κα
λωσύνη., καί οί άνθρωποι θά εxouv 
σκοπό τους τον εύyε\.ή σuναγωνισμο 
γιά τό ποιος θά προσφέρη περισσό 
τερο καλό 

Μόνο ή δr,μιοuργία μέσα στόv 
άνθρωπο μιας πνευματικά όλοκλη· 
ρωμένης συνειδήσεως μπορεί vά ύ 

περισχύση των τεραστίων δυσκολιών 
τής ζωής, καί εΤvαι ή μόvη ριζι. 
κή λύση δλα τ' άλλα δέv εΤvαι παρά 
μόνοv ήμίμετρα, πού ή πείρα μας 
εχει διδάξει, δτι δέv εΤvαι Ικανά 
νά δημιουργήσουν άκλόvητες οάσεις 
προόδου 

Ή άλάνθαστη προαίσθηση τής 
πνευματικής καί ψυχικής σοφίας, εΤ
vαι πολύ πιο άvώτερη καί ταχύ
τερη άπό τίς vοητ;ι-.ές λειτουργίες, 
πού σέ σύγκριση μαζί της μπορου
με νά δεοαιώσοuμε δτι άπατοCιv 
τούς άνθρώποuς καί τούς κάνοuv 
νά ζουν μέ μία ύποαvάπτuκτη άν
τί ηψ,1 

Ή ά ηθινή σχέση μεταξύ των δυο 
ψuλωv ε.Τvαι ή άλληλοσuμπλήρωση, 
η άμοιοαία συμπαράσταση, ή πολύ 
στενή σuvεργασια. 

Τα άrομα, καί γενικά κάθε χώ· 
ρα πού θέλει v' άναπτύσσεται όλο. 
κληρωτικά, πρέπει νά δίνη σημασία 
κυρίως στήv όλική ανάπτυξη καί 
τής 'Αγάπης, καί τή Σοψιας, καί 
τής Όμορψιας, και τ,;ς Δu:άμεως 
καί τής 'Αρμονίας, γιατί ή Ιστορία 
μας μιλα για τις τρομερές κατα
στροψες πού εyιvαv, όταν π.χ ά
τομα η λαοι εΤχαν άvαπτύξει ύπερ
οολικα τη Δύναμη είς οαρος τωv 
6:λλων ίδιοτήτωv Οί παγκόσμιοι 
πόλεμοι τό οεοαιώνοuv Δέv πι:έ
πει λοιπόν νά ύπαρχη μόνο μία και 
μο όπλεuρη η περιορισμένη άναπτu
ξ'1 οί πέντε αυτές οασικες ίδιότη
τες πρέπει vά ά απτύσσονται πα
ράλλη α γιά vά διατηροCιvε τηv 
ίσορροπία μεταξύ τους 

'Όλοι ειμαστε μέρη τοCι ιδιοu • 
ΕαuτοCι Ή έπικοιvωvία μεταξύ τωv 

άτόμωv καί τωv λαωv έπιφέρει τήν 
yvωριμια, τήv κατανόηση, τή ψι 
λία, και ήv άληθινή άδελψοσύvη 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΒΗΣ 
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c'Ενα ρωμαλέο «ΚΑ ΤΗΓΟΡΩ» 

τού 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών 
' ' ' , 

νια τον σημερινο κοσμο 

»Τό μήνυμα· τη:; Άναστάσtως
του Χριστού, τό μ11νυμα τούτο 
της χαράς, ενώ θά επρεπε νά 11-
χη στlς ψυχές μας σά έόρτιο χαρ 
μόσυνο ε�rδατήριο, έν μέ!σφ εί 
ρη:νευοίιση &νΟρωπότητος, εν 
τοίrτοις, σχεδόν, καiλύπτεται από 
την κλαγγήν των δπλων καί τίς 
σεισμικές εκρήξεις τηλεδόλων 
καί από καταρρέοντα σέ ερείπια 
μακρόχρονα εργαι τού ανθρωπί
νου .μόχθου. 

»Τά εργα &λληλ!εγyύη� απελ
πιστικά :δρα1δυπορούν, ένώ οί 
πρGσπάθειες επινο11σεως ,,έων 
μέσων αλληλοεξοντώσεω; ανθρω
πίνων ύπάρξεων πολλαπλασιά
ζονται. 

»'Εκεί που θά επρεπι:, νά δρ -
ιθ<ί)ν(J)'\1tαι :μέγαρα περιθάλψεως 
αισθενιον, πτωχών καl γερόντων, 
ύψώνουν μh Βαιδελικ11 αυθάδεια 
τούς πύργους τους εργοστάσια 
κατα101κευης ΠC>λψοφοδίων. 

»Τά ανθρώπινα έργαστήρ:α,
αντί νά αποτελούν χώρου;.. τε
λεισιGυργία , γιά η1ν κολλιτέ 
ρευσι της ανθρωπίνης ζωης, μέ 
σατανικής έπιδόσι:,ως συνδυα
σμούς, κάνουν αγώνα δρόμου, 

ποιο� πρώτος θά προλάlδη νά κα· 
τασκευάση, τά μαζικώτ,ερα μέσα 
καταιστροφης ανθρώπων καί πο
λιτtσμών. 

»ΛαC>ί εχουν χάσει τίς Πατρί
δες τους καί παρά τά μεγάλα 
λόγια τιον tσχυρών της γης, 
ζούν iπί ,μακρόν αλύτρωτόν δίο, 
ενώ τά ίερά χώματα τη,- γενν,Ί
σεώς τους καταπατούν άνενόχλη 
τοι έπιδρομείι:, πα1ρά πάσαν εν
νοιαν δικαίου καί 11θικης. Καί 
ταύτα, καιθ' 11ν στιγ,μ11ν οί άιμφι
κ,τυονί,ες τού αιώνος μας, ή Κοι 
νωνία των 'Εθνών (Κ.Τ.ιΕ.) με
τά τον πρώτον παγκόσμιον πόλε 

' ' 'Ο ' - 'Ημον, και ο ργανuσμος των 
νωμένων 'Εθνών (0.Η.ίΕ.), μc
τά τον δεύτερον, tδρύθησαν μέ 
η1ν ελπί'δαJ ,χαl την ύπόσχεσιν 
καταργήσ•εως των πολeμων χαί 
της άδικίας καί ,μέ τον ισχυρι· 

' rι 'θ 'δ , λ , σμον, οτι κα1 · ε α ικοuμενος αος, 
δυνατός η αδύνατος, ,μικρός η
μεγάλος, <θά ,δρtσκη το δίκαιό 
του· καl :κάθι: άδικων Οά άνακα
ληται εις τrιν τάξιν. 'Όιμως, 'άν· _ 
θρώπινο αtμαJ ρέει συνεχώς καl 
τό δίκαιο τού tσχυροτέρου με
σουρανεί, ,ενώ 1μία φρικτή μορ-

·1
1 

1 

1 

j 
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φ1'1 fl τιbι�άσεω; ιlπελ:ι:ισίrι;, 11
τρομοκρατία, μεταψ(_)Η τ11ν κό
λασιν τ<Ϊ>ν πολέμων σέ :ι:όλtι;,
έν .μέισψ clνΟρωπίνω κοινω ιιίη·.

Ίδού, λοιπόν, ύπό ποίας συν·
Οήκας άκουεται σήμερα το χιιιι
μόσm:υ μήν�μα της το~ Κ υιι:οι,
μα; ναστασεω; ! 

>>Οί λαοί πού ποθούν τiιν έλε 11· 
Οερία και ηΊν ε ιρή 11 κuί ηΊ u
δελφότητα, ά έρχο ται σέ ΙΊισι:-

κιηομμί•ιιιιι. 'Ενι7ι οί ί,:τεί-0 νοι
τη; flνΟρω:ι:ίνη; δυσι χία; είνrιι
f άχ ιστοι κr.tJί μετ JΟί: 'Τω ε ί; τι'ι
δάκτ λu

>>"],� ; πότε, ύριε, οί έλάχι-
στοι ιιυτοι δυνάστες Τ(Ϊ) έΟνιίJ '
Οά μu; νοΟεύο ν ΤΙ\\' , νuστάσι
μιΊν L ου 1 f ((\')] �ιν Υ. ι z.αι,rι;

L ,Γ Φ�ΒΙ
'Λ(!χιε:τίσκοπο; 'ΑΟηνών

Έκκλησία καi κοι ωνία 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔ ΤΙΚ Σ 

ΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

Τοϋ άειμvήστοu Μητpοπολίτοu Πεpιστεpίοu ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

πό -ήν πρώτη έμφά.νισή του,
ό Χριστ:ανισμός ετχε στούς κcλ
πους του τά. συντηρητικά. κα.ί φ:λο
πρόοδα. στοιχεuχ. τΗτα.ν πολύ φυ
σικό. Οι χριστιανοί ώς έλεύθερε;
προσωπικότητες, δέ·ι ,μποροϋσα.ν
νά. ε[ ναι τυποποιημένο . Οί διενέ
ξεις &.νά,μεσα. στού; πρώτους μ::ι.
θητέ; του Χριστοϋ, •Οί δια.φορέ
καί συγκρούσε:; πα.ρουσιά.στηκ::ι.•ι
εντο,ιες καί μ' έπικίνδυνε; δ:α.
στά,σεις. ....υντηρητ:κοί κα.ί προ
οδευτιχοί διεκδιχουσα.ν πω; ή με
ρί•δα του; έχπροσωπουσε τό πvεϋ
μα. του θείου δα.σκά.λου τους.

Αύτή iJ διένεξη - ή πρώ:η -
ρυθμίστη-,ιε στην πρώτη Σύ·ιοδο
των ' ποστόλων ( 1 μ.Χ.) Δ:
κα.ιώθψαν σί φ:λελεύθερε; &.τ.:6
ψεις. Ή Έκκλ σί,χ &:ποδε�ευ6-
ταν &.πό τή Συνα.γωγή, τό ι 'Ισυ
δσ.ίσμό. Εύτυχως ή εύρύτητ-χ :οϋ
Παύλου κι' άλλων 'Αποστόλων
άπά.λλαξα.ν τήν Έκκλφία. Της
εδωσα.ν την :χ·ιεξα.ρτησ(α. :η;.

Τψ &.πι;,μά.κρυv-:ιν α.πό τ' ς μω
σ,:;ι. .. χέ; δ:α.::iξ�: • (llp. 15, 22 -
3,) 'Ο συν:ηρητ:σμJ; επα.vεμ-

α.·Λζε:α.: Συγκρσύετα.ι ό �κπρό
σωπό; :η; μ: :ό·ι Π,:;ι.ϋλο. Δίvουv
:ή μάχη. Θ-χ. γρά. Ι ε. ό 'Απόστο
λο; τω Έθ ιω•ι · «χ-,,τi πρόσω·
πον &.•ιτiστη·ι α.ϊι:ιj>, �:: χα.τεγνω
σμέvο; ήv» (Γα.λ 2, 11). Τον
θεώpησc &.ξ:ι;,,ια.::i.κριτο δ:i τί;
"συδ� 'κέ.; ) ιομ�ι..έ;, :,;,π�κέ� του
&.π6ψε:; 'λιι6μ-:ι ,b·ι ±πεκά.λεσε
κα.ί '.JΠΟ,φ τή (Γ-:ιλ 2, 14). Κ::ι.ι
δ:·ι fι:α.ν :i μο'.Ια.δ:κ-χ. π:χρα.δεί
γμ-χ,α πού ±•ια.ψέρε: ή Γραφή.

t"H ί�:ορί� α.ύ:ή, γtά --:ί; συγ
κρούσει; &.νά.μεσcι ,:;τού; συντηρη
:: χού; ιι-χί προl)δω:: ,ιού; 'J'Jνεχ ί
σθηκε κ::ι.θόλη τήν δ:ά.ρκε:-:ι τη·
ωή; τη; Έκκλφία.;. Κα.ί θ� σ'J·

•ιcχ(ζε:α. 6έ6α.:.χ. "Έφ:ασα.ν μ-Η:
λ:στ-χ ο[ ύπερ6οΗ; ιiψ:σμένω·ι
'.JΠέpσ-J.vτηρη,ικώ•ι νά χχρακτηρι
σθοϋ ι α..ιρεση κα.ί &.ν:�μετωπ '7tη
κα.ν &.νά.λογα. οί ±κp6τητε;. Ή
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συνείδηση της δλότητας ιιt·Jύ φτιά
χνει τό σώ.μα της 'Ε-κκλησίας δεν 
όποχωρεί σέ τέτοιους &.λ ηθοφα
νείς ,έκ6ιασμούς. Τό ποτάμι θά. 
τρέχει πρός τη θάλοοσσα, πίσω 
δεν επιστρέφει. Δεν είναι δ.μως 
φυσικό χαί νοητό νά. λείψουν καί 
οί δύο αύτές τά-σεις, εφόσον ή 
'Εκκλησία, ιiπαpτίζεται ιiπό πλή
ρεις προσωπιχότητες, δπως είναι 
δ κάθε τ.ιστός. Παρότι π�στεύουν 
οί χριστια,γοί - κατά. τεκμήρι•ο 
τούλά.χισ't'ο - στά. αύτά. διδά
γιμα,τα τοϋ Εύαγγελίου, δπως δια
μορφώθηκαν χι• ά.ποκρυσταλλώ
θηχα,γ άπό τούς ιπατέρες, μολά
ταϋτα όπάρχουν πολλά., περιθώ
ρια γιά. ... παρανοήσεις. 

Πέρα, ά.πό τίς παραδεχτές θέ
σε•ις άπ' δλους, 5πως είνα,ι ή δο
γματική πίστη. χα,ί ή ήθική τοϋ · 
Εύαγγελίου, παροομένει ενα εύρύ 
φάσμα, γιά. τό πώς πρέπει νά. έρ
μηνευθοϋν τοϋτα, η έχείνα,. 'Έτσι 
οί συντηρητικοί καί οί προοοευ
τιχοί άνοίγcυν μέτωπα,. Σ' αύτόν 
τόν χώρο, λοιπόν, δημιουργούν
ται οι ά.ντεγχλήσεις καί ύποψίες. 
Φσ6οϋνται - πάντα φοοοϋνται_ -
μη τάχα ή προοδευτικότητα δη
μι,ουργήσει "χ,α,ταστάσεις πού τά
χα, θά. 6λάψουν τήν π�σ.τη. Βέ6αια 
οί φό6οι αύτοι δεν είναι πάντα 
ειλικρινείς. Γίνεται κι• εκ.μετάλ
λευση γιά. �διοτελείς σχοοούς,.γιά. 
δημαγωγία, γιά. αύτοηρωιποίηση. 
"Αν ήτα·, δ άγώνας των συντη
ρητικών γιά. τήν πίστη πού κιν
δυνεύει θά. 'ταν ά.γώνας τίμιος, 
πνευματικός, πατεριχός. Ή εν
νοια της πίστης γίν,ετα,ι ή καρα
μέλα., τό πα.ρα.σύνθημα. Τό φλά
μπουρο τοϋ άγώνα, χωρίς -ούσια
στικό πφιεχόμενο, γιατι ,δέν είναι 
ή πίστη πού κι ν,δυνεύει, άλλά. 

μερικοί πού τήv • καπηλεύονται. 
Αύτοί &.πλού.στα,τα, διευρύνουν τήν 
πίστη καί ώς τίς λεπταμέρ,έιες. 
θέλου·ν νά. συγκλείνουν τά. πάν
τα μέσα στό «όχυρό» της πίστης. 
Είναι αύτονόητο εt1σ.ι συσκοτίζε
ζεται μέσα, σέ θολοϋρες ή καθά
ρια πί,στη καί θεοσέ6εια,, ζ ημιώ
νοντας άφάνταστα, τούτήν. 

Κι• δμως όφείλουμε νά. δοϋμε 
θαρρετά. καί κα:τάματα τήν πρα, 
γματικότητα γύρω· ,μας. Ό στρου
θοχcφ.ηλισμός δέ μας σώζει. Οι

φανταστ:κοί φό6οι παραπλα,νοϋν 
καί μιiς άποπροσανατολίζουν • ώ
στε να μπορούμε νά. δοϋμε τούς 
κινΌύνους. Νά. μήν έπικαλού.μεθα 
την· χαλό6ολη γιά. πολλους συντη
ρητικούς κινδυνολογία. Τήν εί
δοομε καί στον πολιτικό τομέα 
χα,ί γευθήκ.αμε τούς πικρGύς 
παpπούς της_ Νά. ιμή τή φέρουμε 
καί στον ιερό χώρο της θρη
σχείας, άν δεν θέλουμε νά. την 
6λάψουμε πιο πολύ. "Ο.σοι προ
οδευτικοί - ύπάρχουν άρ,κετοt 
σ,τήν 'Ιεραρχία, άλλά. δεν είvαι 
πρός τό παρόν μάχιμοι - λυ
ποϋνται γιά. τίς χειροοέ,δες πού 
6άζουν στήν Έκκλησία οι συν
τηρητικοί καί άνα.χαιτίζουν την 
πρασα,ρμοστι-κότητα τοϋ χριστια
νισμοϋ στά. σύγχρονα κοινωνικά. 
σχήματα καί ρεύματα. 'Υπάρχουν 
καλόπιστοι χαί άνιlδέσ.στοι συν
τηρητικοί. "Αν, πεί-θονταν γιά. τά. 
κακά. πού προμηνύονται γιά. τήν 
Έχκλφία, γιατί δλοένα άπο-μο
νώ,ιονται κι• ,άποκόπτεται ή Έκ- · 
κλησία, άπό τόν· κόσμο, τον δποίο 
καλείται νά. ·6οηθή:σει καί σώσει, 
ασφαλώς ή εύθύνη καί ή θ,εοσέ-
6ειά τους θά. τούς εδειχν•ε τό δρό
·μο.

'Υπάρχουν συντηρητιχοι καλό-
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πιστοι α. 1ιθρωπο τfις Έκκ ησ(,χς, 
ά.λ ά, τό,:,ο μποροt }ι vά διcικρ νουν. 
Οι χ,εραίες του,. δέν μπορουv vά.
συλλά.6ουv τά. 1.ιηvύματα τών δύσ 
κολω κcι.ιρών. Ι ά.νο ενα α
σι κό λάθος. ηά ν-ά δικα ολοyουν 
τή ,δική τους άιδυναμία, ,παρο -
σιάζουν -ήν 'Εκκλησία άιμετακί-
η.η, ά.-ιήμπορη κι' ά.προσά.ρμο

στη, ά.πό τη ψύση τη; Κατ' αυ
τή τήv εννeιια τό Ευαγγέλιο, δ 
χριστιανισμός, ή 'Εκκλησία καl 
ή Όρθόδοξία, εχουν τόση δυνα
τότητα προσαιρμοyijς, δσοι μπο
ρουν έκείvοι νά συλλά.6ου ι κι' έν
νοουν. Τά. παραπέρα; Κίνδυνο,. '

'_ λλά, δ Ηλ η,ιικός Λαός ά..πό 
τή ψύση του εϋστροψος, περ μέ
νει από τούς θρ-ησκευτικούς τα
γούς της vά προχωρουν μέ στα
θερά. 6ήματα, συνετοί καί χωρl ,. 

&λματα προς τά, &,μπρός. Χρειά
ζονται άλλαγές καl προσαρμογές . 
Οι ά.λλα.yές στά. έπουσιώδη κα.l 
δευτερεύοντα. πού δέν θίyου τό 
δόγ:μα (τήv, πίστη) χα,l τήν Ή
θιικη (τήν πράξη) , μπορου.ν κα.l 
πρέπει vά μετα6ληθουν. Οι ά.νυ
ποχώρητες θeσεις δέν εχουν πιά 
κα.vέγ.σ. ούσια.στι κό χα.l πρα.κτι κό 
σκοπό. Μόνο ά.πομακρύνουν τού,. 

πιστούς α.πό τ�ν Έκκλ ησία.. Κλο
vίζου-ι τή11 έμπιστοσύ·ιη τους -:rτ' ς 
ίκα.ν·ότητές μα.ς. 

Μόνον ή 6ρθη εκτίμηση τώ ι 
πρα.γμά,των μέ τό συσχετισμό -ου 
αlώνα μας άπό την 'Εκκλησία., 
ά.θόρυ6α. θά 6α.δίσει στούς τομεί,. 

της προδευτικijς έξελικτικης έ
γ.αρμ6νισης πρός τlς σύγχρονες 
ά.παιτήσεις της ζωης. 'Γότε μό
νον οί π• στοί, •οί νέοι κα.ί οί νέες, 
ή έα. Γενιά, θά δεί την 'Εκκλη
σία, σά,γ την κι6ωτό τώv έλπίδων 
της, οπως αλλο,;,ε Νά πεισθουν 

οι χρ στ 'Χ'Ιοί ψ..ι. ,. , ν' ά.ποκτήσουv 
}, � ι'! ό ' ' " τ, 1 οεοα ι ητrι, μεσιχ σ ε 1ια ρευ-

στό, ά.στιχθ ή καl πο' π,χραπαίει. 
• ά. το' ς δώσουμε ξανά τά χα.μέ
α. tδαν ι.ά., τl,. κ ον σμένες άρ

χ ές τους. Τώρα δλοένr.ι, ά.πομα-
κρύνοvτ-χ . Γιατί y νόμcιnτε μέ 
τ ς μεσαιωνικές &.ντιλήψεις yιά 
τή ζωή, ά.πρόσιτο , &:κοινώνητοι 
χ ' ά.συνεννόηt(ιι. Εϊμαστ ά.προ
σγείωτοι. Πο ός ψτ-χίει, λοι,πόν, 

V οι να.c,l άδειά.ζουν, αν ή V€0-

λέα μας αποστρέψετα.ι, αν χά. ου

με τήv έπ ρρο ' μας τή δημιουρ
Ύ -,ιή πάνω στό χρ στιανικό κό
σμο j οι παιρωπ 'δες πού φοράμε 
κα.l ή κα.λύ,πτρ,χ στά. πρόσωπά. 
μ-χς, δέν ,μσ.; cπ τρέπουν νά δου
με χα.τάματα. τήv πρα.yματ κότη
τα. 'Αλλά α.ς προσέξουμε νά μήν 
«πωρωθοϋ'ι τά. νο-ήμα.τά ,μας», ώ
στε «α.χρ της σήμερον τό α.υτό 
κάλυμμα. (τό έπί Μωιίσέως) .. 
μέ ει, μή άv-χκα.λυπτόμενοv (δέν 
τό yά,ζουμε) , οτ έ Χριστψ 
κατα.ρyείτα » (Β' Κορ. 3, 13-
15). υτή ή ά.λληyορική καλύ
πτρα. μσ.ς &μποδίζει νά. δουμε σω
στά.. «Γvώσεσθε τήν ά.λ ήθε α.ν 
χαl ή &.λ ή.θεια. έλευθερώσει ύμσ.ς». 
(Ίω. , 32). 

Ό ωριμος κ' δλοχληρωμέvος 
χρ στ ανόι;1 (πολύ 1Όερ σσότερ., 6 
πο μένας) , ξέρε άριστα vά. έ αρ
μο ίσει τήν συ τηρητικότητα μέ 
τήv πρόοδο. Δέν &.ντι έρο -σ.. οι 
,δύο ε vοιες οϋτε '1τήV πράξη. 
Μόvον ή •μονομέρ.εια 6λά.πτει κι 
&.οικεί. Θά. είμα.,στε συ τηρητικοl 
κι ατεγκοι στήν πίστη, στlς χρι
στα.νικές ήθικές &.ρχές κα.τα.νο
ώvτα..ς σωστά. τήv ήθική τοϋ Ευ
αyyελίου. Κα.l θά. εϊμε·θα. προο
δ·ευτι χ()l ,σ' ολα., μεθοδευμένα. θά.
έρyαιστουμε κα.ί θά έπω ελ ηθου-
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με χάθ•;: κχλό πού γίνεται χ:χί 
προσφέρεται άπό τήν &.νθρώπινη 
γνώση, κοντά στή χριστιαν:κή 
&.λ ήθεια,. Τότε θά έπα,λ ηθεύσει 
εκείνο πού ελεγε δ σοψό; καθη
γητής της θεολ. Σχολη; Χάλ
χης: «' Αρχαίζοντες νεωτερίζομεν 

καί νε·ωτερίζοντες &.ρχα,·ιζομεν». 
Ούσιαστικά ή &.να..κα,ίν_:pη στούς 
πνευματικούς τομείς, ε!να,ι επι
στροφή στό πνεϋμα των πρώτων 
χριστιανικω•,ι αίώνων. 

Κ \θΗΜΕ-ΡΙΝΗ 1.3.78 

Η ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 

απάτη η νέα. πύλη γνώσεως; 

Έντuπωσιακά πειράματα 
« τηλεοπτικης >> στή • Αμερική 

Ουάσιγκτον. Πρίν &.πό τέσσερα 
χρόνια &.ξιωματουχοι της Σ.Ι.Α. 
καί της 'Υπηρεσίας Έθνικης Ά
σφαλ1είας (ΤΙΙΕΑ) , πηραιν μέρος 

' ' ' , 1. 2 .JJ:I σε •μια σειρα απu (kσυν,1vιστα πει-
ράματα του 'Ινστιτούτου 'Ερευ
νών Στάνφορντ (ΙΕΣ) . Σκοπός 
τους ήταν ή διαπίστωση πιθανών 
�οιόμορφων ψυχικών ίκανοτήτων 
σέ δρισμένα, άτομα. Και τά. &.πο
τελέσματα. ήταν καταπληχτικά.. 

Οι ερευ•,ιηταί του ΙΕΣ, φυσι
κοί, Χά,ρολντ Πούτχωφ χαί Ρά.σ
σελ Τά.γκ, ·6άλθηικαν νά. επιδεί
ξουν στή Σ.Ι.Λ. πώς δύο άπό 
τούς πειραματά.νθρωπούς τους
το γνωστό μέντιουμ 'Ί νγκο Σουάν 
κι ενας μεσόκοπος �επιχειρηματίας 
Πά.τ Πράϊς-μπορουσαν νά. περι
γράψουν &.πόμακρα &.ντικείμενα, 
άρκεί να τού; εδιναν τίς συντε
ταγμένες θέσεις τους. :Μερικοί 
παραψυχολόγοι &.πο.καλουν τήν 
ίκανότητα αυτή «&.στρική προ6ο
λή» η εξωσωματική έ-μπειρία. 
'Αλλά. δ Πούτχωφ ·,c,αί δ Τά.γκ 
προτιμουv τον δρο «τηλεοπτική». 

Κα.τέ.πληξαν φυσικά οί ίσχυρι
σμοl αcuτol καί σε λίγο ·ή Σ.Τ.Α. 

άνέθεσε στο ΙΕΣ τή διεξαγωγή 
πειρά.ματος γιά τήν ·επαλήθευσή 
τους. Ή Σ.Ι.Α. δια6ί6ασε στον 
Πούτχωφ τίς συντετα.γ,μένες στό
χων, πού ,είχε επιλέξει ή ΤΠΕΑ. 
Σέ λίγο δ Σουά.ν περιέγραφε καί 
σχια.γραφουσε, μέ &,,ρ,κετή &.κρί-
6εια, ενα νησί - στόχο στό Νό
τιο Ί νδικο Ώχ,εανό. Καί δ Πράις 
περιέγραφε μέ · &.πίστευτη &.κρί-
6ει'7. μιά. ύποτιθέμενη ύπόγεlα 
στρατιωτική �γκατάσταση στή 
Βιρτζίνια. Άλλά καί κάτι άλ
λο &.κόμη. Σύμφωνα μέ τήν εκ
θεση του ΙΕΣ: 

Λίγο άργότερα δ Πράις zπι
σκέφθηκε καί πάλι νοερώς το 
ίοιο σημείο στή Βιρτζίνια άπ' 
δπου καί μετέδωσε πληροφορίες 
γιά. τά άπόρρητα εγγρα.φα πού 
6ρίσκοντα,ν πάνω στο γραφείο μέ 
τίς κρυπτογραφημέν,ες τους όνο
μασίες. 'Ανέφερε έ.πίσης καί ο

νόματα ύπευ.θύνων άξιωματ:κων, 
δπως τοϋ συνταγματάρχη Ρ. Τζ. 
Χά.μιλ τον, του ύποστρατήγου 
Τζώρζ Νά.ς καί τοϋ τ11.iγ.ματάρ
χη Τζων Κά.λχουν. 

«Νά πάρει ή ,ευχή δέν εχει 
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ά.πομείνει πιά. τίποτε τό ά.σφα
λές», α.κούσθ�λε νά. φωγά.ζει ά.
ξιωματοϋχος τG)ν ύπηpεσιώγ ά.
σφαλε(α.ς μόλις πληpοψοpήθηrκε 
τίς παραψυχολογικές ι κανότγ τες 
τοϋ Πράις γιά. χα.τσ.σκοπεία. 
Στρατιωτικός παράγω,; &.ποκά
λυφε πώς ή πεpιGχη πGύ πεpιέ· 
γpα.φε δ Πράις μέ τόση &.κpί6ε:σ. 
ήταγ ενας &.μεpικαν:κος σταθμό; 

· παιpακολουθήσεως τώ'; σο-6:ετικών
δορυφόρων. 'Έγι ,;ε μάλιστα εpευ
να γιά. νά. δια.πιστωθεί μήπω�
εlχα..ν διαρρεύσει τίποτε &.πόρpη
;οες στρατιωτικές πληροφορίες
προς τον Πράις, η άλλους συνερ
γα.ζομένους μα.ζί του. Οι άνδρες
της ά.σφα. λεία.ς δέν μποpοϋσα,; νά.
χωνέψουν την ίδέα -της «τηλεοπ.τ:
κης,, τοϋ Πράις.

*** 

' λλά. δ Πράις επιφύλασσε χ: 
αλλες εκπλήξεις στους cίpμόδιους. 
Προσφέρθηκ,ε νά. «ά.νιχνεύσει» 
κα.ί τη,; άλλη πλευρά. τοϋ ήμι· 
σφαιρίου. Νά. ά.ποκαλύφει κάτι 
το ά.νάλογο .καί στόν ' νατολ:κό 
συνασπι.σμό. Δέ,; άργησε μάλιστα 
νά. έντοπίσε: ενσ. τέτοιο σταθμό 
στά. Ούpά.λια., πά,ι,το-ε κατά. την 
εκθεση τοϋ ΙΕΣ. Κα.ί δέν εδωσε 
μόνο -τίς 1εωγpα.φικέ� του συ';
τετα.γμένες, &.λλά. καί τόν πεpι· 
έγ,pα.ψε σέ δλες τίς λεπτ-,μέρειέ; 
του, ά.ναφέpονιτσ.ς έλικοπτεροδpό
μtα. κα.ί σιδηροδρομικές γpαμμέ;. 
Οί τελευταίες μάλιστα. δδηγοϋ
σαν σέ 6ουνοπλα.γιά μέ πολΗ 
ραντάρ κα,ί ,μέ μιά &.συ,;ήθιστα 
μεγάλη ·ά.να.λο0γία. γυναικών σέ 
σχέση με τούς ά,yδpες τοϋ πpο
σωπικοϋ τους. 

Ό εtδικός της ΣJ.Α. ::ρυσ:ο
λόγος, πού πα.pα.χολουθοϋσε δλα. 
α.ύτά. τά. πειράμα-α, πίστεψε tε· 

ικά. πώς εlχε νά κάμει μ' i,,;αν 
άφθαστο σέ δpα.σtηpιότητα. κατά
σκοπο, πού ήτα.•; σέ θέση νά. πε
pιφέρετα: νοερά. σ' δλο τόν κό· 
σμο, ά.ποκα.λύπτονιtα.ς ά.νεξιχν(α.
στα μυστήρια. 

Πρόσφατη εκθεση της Τπrι· 
ρεσία.ς Π ρr.ιφοpιων τοϋ ' με· 
p:καναοϋ Τπουpγείου ' μύνης, 
μεταξ,j α.λ ων ά.ναψέpει τά άκό· 
λουθ?:: 

' νάμεσα. στά διάφορα. πα.pα.· 
ψυχολογικά. πειράματα. των Σο-
6ιετ�κών πεpιλαμοο.γοντα.ν κα.ί ή 
μετα.6ί6αση τοϋ α.ίσθήματος αγ
χους. σά.ν κι έκείγο πού νιώθει 
Κ'4'iείς ά.πό την ά.σψυξία, η της 
ζαλάδας, -±πό την δποία. κατα
λα.μ6ά,;ε:α.: κα.νεί; οτ-.χν δεχθεί 
κτύπημ7, στό χεφά. ι ... Μερικοί 
Δυτικοί θ:σ.σώτες τών πα.pα.φυ
χι:,λι:,γι κών πειρα.,μά.-�ων πα.pα.κο
�υθοϋσα'; μέ μεγάλο ένδtα.φέpον 
τί; επι6λ�ι .. 6είς iπιπτώσεις παρε
ν<Jχλήσεως τοϋ ύ.ποσυνείδητου τοϋ 
ΆμεpικανιΥ.οϋ πpοοωπικοu κα.l 
καί γε,;ικότεpα. τοϋ Συμμαχικού, 
στίς οάσεις εκτοξεύσεως πυpη';ι
κών πυραύλων. Κα.ί οι παpενο· 
χ λ ήσεις αύτές τοϋ ύποσυνείδητου 
θά. μποpουσαν ,;ά, μετα.6ι6ά.ζοντ?:ι 
μέ τηλεοπτικά. σήματα, η κ-.χί μέ 
τη•; -τηλεπάθεια.. 

Γ:ά. τ?ύς &6ιετικούς ά.πώτε
pος σκοπός τώ•; δια.νοητικών έπιρ
pοών εlν-α.ι 'Ι?. έλέγχουν κα.l •;i 
χειρίζονα: κατά. 6ούληση τlς 
συγ,ειδήσε:ς των αλλων. Μερικοί 
μάλιστα ά.πό τού; ά,γαλυτές α.ύ
,ών τω,; φα.ιγομέ ω•; ψσ6οίί1;τα: 
μήπως κι α.ύτός δ · μεpικα.νό; 
Πpbε'δpος, κι' άλλοι ήγέτες, ε1tε· 
φτα.ν θύματα. μέ τό γά, γίψ_,υ•; τrr 
λεπα:θητ:κ,οί στόχοι τών ΣοΌ:ετ:
χώ•J πp?σπ?:θειών γ:ά. τόν ελεγχο 
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της σκέψεως τώv άλλων. 
Γεγ,ονός, πάντως, ε!ναι δτι οί 

Σο6ι,ετικοι διαθέτουν ιδικό Έρ
γα.στήριο Παραφυχολογίας. Ή 
Σ.Ι.Α. μάλιστα ύπολογ!ζει πως 
σ' αύτό έργάζονται 300 φυσικοί, 
γιατροί, 6ιοχημικοι και ήλε.κτρο
μηχανολόγοι. 'Όλοι τους μελε
τουν τή θεωρ!α και τις έψαρμιο
γές τωv ψυχικών φαινομένων. 

Σο6ιε-:ιχός φυσικός, που ζεί 
τώρ<χ, στό Παρί·σι, δ 'Ωγκυστ 
Στέρν, ισχυρίσθηκε τελευταία 
πως γιά. πολλά. χρόνια ιέργαζό
ταν σ· ενα. μυστικο !ργα.στήριο, 
στή Σιβηρία., δπου κατα6ιiλλον� 
ταν προσπάι&ειες διαπιστώσεως 
της ψυσιικης 6άσ-εως γιά. κάθε 
ψυχική δραστηριότητα.. 

*** 

... Χρόνια τώρα μικρές δμιi-
δες μέσα στ 'ς κόλπους της Ά
μερικάνιχ:i'(ς Κοοε·ρνήσεως έξε
τιiζΌύΥ στά. σοοαρά. το έν,δεχόμε
νο της· χρησιμοποιήσεως των ψυ
χι.κων ·δυνιiμεων σ' [ναν πόλε.μο 
μέ· στ&χ.ο τή σκέψη των άλλων. 

Οί ψυχολόrοι της Σ.Ι.Α. κα.
τακλυζονταιι ά.πό προτάισεις γιά. 
χάιθε λογης ψυχικές μελέτες. 
Άνάμεσα σ• αύτές ε!ναι καλ ή 
περίπτωση χιiποιου &.πο τό Τρι
νι τά, που ξεφουσκώνει λά-στιχα 
αύτοκι νήτων τρυπώντας τις φω
τογρα.φίες και μόνο των λάστι
χων μέ- καρφιά!!! 

Ό Δρ Τζ. Μπ. Ράι1, κορυ
φα.ϊος της 'Αμιερικα.νικης παρα
ψυχολογίας, εκαμε πειράματα 
«έξωα.ισθητήριας . &,ντιλήψεως», 
γιά.· λογαριασμό του Ά,μεριχαν�
κου Στρατου, &,πό τό 1952. Στή 
διά·ρκεια τ-ου πολέμου στό Βιετ- · 
νά.μ οί πε.ζονα.υτες χρησιμοποιου
σαν τή ραιοδοσκόπηση σά.ν τεχνι-

κή γιά. την &,γα.κάλυψη κρυμμέ
νων ναρκών και σηράγγων στήν 
δρ,εινή περιοχή του lου Σώμα
τος, ,δυτικά. του Χουε. 

Οι ιέπιστήμοvες του Λί6ερμορ 
πειραμα.τίσθη,κα.ν ψυχο.κινητικά. 
μέ τον νεαρό Ίσραηλινο ήθοποιο 
του θειiψ:ιυ Γιουρι Γκέλλερ. Μέ 
τόν ίδιον !πειραματίσθησαν χι• οί 
έρευνητές του Κέντρου δπλων έ
πιφα.νείας του Να.υτιχοϋ, δπως 
και του Κέν,τρου Διαστημικών 
Πτήσεων Γκοντάρ της ΝΑΣΑ. 

Οί έρευνητές του ΙΕΣ σε λίγο 
ίσχυρίζοvταν πως δ Γκέλλερ μέ 

· την ψυχοκινητική του δύναμη
μπορουσε ?;χι μόνο νά. σ6ήνει μα
γνητοταινίες, &,λλά. και νά. σηκώ
νει πολυ μικρά. 6ά.ρη, να. ύλοποι
εί και νά. &ποολοποιεί μικρά. &.ντt
κεί,μενα. Τό Πεντάγωνο σε λ!γο
εστ,ελνε εtδικη δμά.δα συμ6ούλων
του γιά. νά. διαπιστώσει χα.τα πό
σο δλα αύτά. &.νταποκρίνονταν
στήν .πραγιματι κότη,τα.. Ή γνω
μά. τευσή τους ώστόσο δεν ήταν
χα.ι τόσο εύνοϊκη γιά. τους τρό
πους, μέ τους δποίους ,εf χαν διε
ξαχθεί τά. πειράματα με τόν
Γκέ.λλερ.

Κατά. πόσο τώρα τά. ψυχικά.
φαινόμενα δεν ε!ναι τίποτε πε
ρισσότερο &,πό &πάτη κα.ι έργα
στηριακό χα.τα.σκεύασμα, η μιά.
πύλη που ,μας δ·δηγεί σέ νέες δια
στάσεις της &Viθρώπι νης :πε!ρας
- αύτά. ε!ναι θέ,μια.τα, που θά.
πρέπει νά. &.πασχολήσουν τά. κα
λύτειρα ιέργαστήρια. Και φυσικά.
τά. πορίσματά τους θά. πρέπιει νά.
στηρίζονται πάνω σέ καλά. θεμ,ε
λιωμέ ια πειράματα, χωρις καρυ
κεύματα προκαταλήψεων mι ρη
τορικης.

(ΒΗΜΑ, 22 Ίανουαιρ(ου '78) 
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ΑΙ Η.Π.Α. Θ' ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ 

ΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 

Δεκα,τέσσερα, έκα.τομμύρια. δο 
λάρια, προτ:ε(νουv οι Ήvωμένες 
Πολιτείες v« δα.πα.ν-ήοουv, στα 
προσεχή έπτά. χρόνια., ά.Vα.ζ ητών
τα.ς ελλογα, δντα. στό διάστημα. 

. Τό κονδύλι αυτό &.πό τόν πρου
πολοΎ'ισμό του Προέδρου Κάρτερ, 
προκάλεσε πολλά φα.ιδρά. σχόλια. 
�ί χαριτολογήματα. στήν Ουά
σιγκτον. 

Όμάιδα. δ::.οι:εκριμέ'ιωv αστρο
νόμων, πάντως, έπωφελήθηκχ α
πό τήv ευκαιρία. γιά. να έξηγή
σουν τί εΙχα.ν στό νου τ,ους. 'Ίσως 
ή προσπάGεια α.υτή να στεφθεί 
με tπιτυχία.. Άλλα μπορεί κα.ί 
νά. μή στεφθεί. Κι' εvα &.ρνητικό 
ά.κόμη πόρισμα. ,δεν θά. εΙχε λιγό
τ:ερη σημα.σία, &πό τό θετικό. Κά
θε α.λλο, παρά αστείο εΙvαι. 

Ή SETI (ά.ρχικά. των λέ;εωv 
«'Αναζήτηση 'Ελλόγων "Οvτω•; 
στο Έξωγήϊνο Διάστημα.) &.ποτε
λ,εί μια έξα.ιρετικα σοοαρή έπι
στημονική προσπάθεια,,. Δεν εχει 
καμμιά. σχέση ,με τούς !πτάμε
νους δίσκους, η εκείνα. τα Α ΤΙΑ 
('Αγνώστου ταυτότητος ίπτάμενα. 
, , 

) α.ντ:ικειμενα .
Ή SETI ξεκινάει με τήν προ

Uπόθεση, πώς σ.ν ή ζωή δημιουρ
γήθηκε αυθόρμητα. με οάση τον 
α.νθρακα, για να ,έξελιχ&εί σε α

νώτερες μορφές πάνω στή Γη, ύ
πάρχουν στατιστ κες πιθανότητες 
να εχει γίνει τό ί',δι,ο καί σε άλλα. 
σημεία, του σύ,μπα."Ιτος. Μερικοί 
έπιστήμονες πιστεοουv, πώς ϊσως 
να ύπά.ρχουγ κάπου εvα, έκατομ
μύριο προηγμένοι πολιτισμοι μόνο 
στό δι-κό -μας γαλα.ξία. . 

' λλά. ά.πό που θά. ά.ρχί:;ουμε 
vά. ψά,χνουμε; 

r ά, να πάρξει ζωή σ' εναv 
π -:ινήτη, αυτός θα πρέπει νά εΙ
να.ι αρκετά. μεγάλος, ώστε vά. οια.
τηρεί τήv α.τμό,;φα ρά τ:ου σε από
σταση από τό &στρο του. Ά λά 
κ-:ιί &.ρκ,ετα μ κρός, ώστε νά. έπι
τρέπ-ει τή δ α,ψυγή του περισσό
τερου ύδρογόvου γιά vά. μή χρη
σιμοπο: ήσει αυτό δλο τό 6ξυγό'ιο 
καταλήyο,,.τα.ς σε νερό. 

'Ένας τρόπος ά.να.ζητήσεω; τέ
τοιων πλα. ητωv εξω ά.πό τό ή ι
α.κό μας σύστημα., ε!vα. vά. ,μzλε
τουμε τήv τροχιά του α,στρου Υ'J
ρω ά.πό το γα.λα.ξία.. Τε ικα. δ
μως, οι Άμερικα.νοί ,jπ,,λογίζουv 
να χα.τα.σχευά.σουν ίf,,;α. γ γάντ ο
ρα.διο - τηλεσκόπιο, τόν «Κύκλω
πα.», πού θά. εχει περ�σσότερες 
ά.πό 1.500 ά.vτέ ε-, με 100 μέ
τρα. δ άμετρο ή χάθε μία κα.ί θά 
Υ.χλύmου 65 τ:ετραγωνιχά. χι
λιόμετρα. ξηράς. Τό ρα.διο - τηλε
σκόπιο α.υτό θα στο' χ ιζε περ σσό

τερο &.πό είκοσι έκατομμύρ:α, δολ
λάρια.. Ή Σοοιετιχή 'Έγωση εχει 
τό δικό της πρόγραμμα, κα.ί χρη
σ:μοπ•?ιε! τόσο δορυφόρους, δσο 
χα.ί έπί γειους σταθμούς. 

'Αλλά άν τά. ορουμε α.υτά. τα 
εξωγήινα. ελλογα. οvτα., πως θά. 
έπ: χοι νωνήσουμε μα.ζ ί τους; 01 
έπ:στήμο•;ες ύποθέτουv πώς δποι
οσδήποτε προηγμένος πολι τ σμός, 
πού μπορεί να δια.6άσει τά, σήμα
τά μα.ς, θά. πρέπει νσ, χατα.λαοα.ί
γει μα:θημα-ικά. uΕνα.ς Όλλα -
δος •έπιστήμ,ονα.ς tπιvόφε μια 
γλώσσα., πού τήν δ·ιόμα.σε «Λίγ-
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κουα Κό1,μικα», η «Λίνκος» καί 
στηρίζεται σέ μαθηματικό κώδι
κα. 

Παρα τό γεγονός, δτι ή Ι'η δεν 
επαφε να ά.νακοινώνει μέ ρα:διο
σήματα κά.θε τόσο την ϋπα,ρξη 
�λλογης ζωης, πά.νω άπό πεντιν
τα χρόνια τώρα,, μόVΌ ¼ξαιρετικά 
εόαίσθη.τοι δέκτες θά. μποροϋσαν 
νά. τά συλλά6ουv. Γι• αότό καί 
μπορεί δ πολιτισμός μας vά. ¼ξα
κολουθεί να ε!ναι άγνωστος. 

Τό μέτωπο των κυμά't'(ι)ν άπό 
τίς πρώτες pαδι,εκπομπές εχει 
πp:ιχωρήσει .μόλις π,ενήιιτα χρό
νια φωτός. Τό πρώτο πάντως μή
νυμα των άνθpώπω·ι προς τό Σύμ
παν μεταδόθηκε στίς 16 Νοεμβρί
ου τοϋ 1974, άπό το &.στεροσκο
π·είο Άρέσιιμπο τοϋ Πόρτο Ρίκο. 
Στόχος του ήτωi κά.που 300.000 
ιiστρα στόν &πέ,ραντο &.στερισμό 
τοϋ Ήρακλη, οηλαιδή κάπου 2 _4. 
000 χρόνια φωτός μακρυά άπό 
μσ.ς. Καί οί πι,θανότητες νά ύπάρ.
χ ε,ι κά.ποιος �ολιτισμος έκεί εί•ιαι 
50-50%. 

Άπό τότε, τά διάφορα μηνύ
μ-χτα μεταφέρονταν &.πό τά δια
στημικά οχήματα τού &.νθρώπου, 
πού ¼γκατέλειπαν πιά τό ήλιακό 
μ-χς σύστημα. Κα,ί δεν θά εχουv 
φθάσει στίς παρυφές τοϋ πλ ψιέ
στερου άστρου· παρά ,μόνο επειτα 
άπό 80.000 χρόνια. 

• Αλλά καί σ.ν 6ρ�θοϋν !ξωγή
ι·ια οvτα, μέ τί θα μοιάζουν; 

<Ή ψηλή θέση τοϋ κ·εφαλιοϋ. 
θά ήταν μιά λογική τοποθέτησή 
του, γιατί .θά ·zξα.σφά.λιζε στό ον 
αότό καλή δρατότητα καί θαυμά
σια, θέση γιά έπικοινωνία μέ άλ
λα οντα. ... .θά πρέπει να ε!ναι εό
κίνητα καί νά. εχουν- άκρα,·γιά νά. 
μποροϋν νά. μετακι νοϋνται καί νά 

Ηίσσο•ι.ται - μπορεί δύο πόδια, 
ί,σως καί τέσσερα ... θά.·πρέιπει έπί
σης γά, εχουν ά·.ιιρα για vά χειρί
ζοvται διάφορα πρά.γματα. Έμείς 
αότά. τα άκρ.-χ τά λέ•με χέρια, κι 
εχου.με δύο - άλλα δντα μπορεί 
νά εχουγ περισσότερα, χωρίς μά.
λιστα να ,ε!vαι καί κατά ζεύγη. 
Άλλά δ μονός άριθμός -δέν εόνοεί 
καί τόσο τή συμμετρία καί τήν 
ίσορρ:mία. 

• Αλλά γεννιέται καί ή &.πορία
, i ζ, , ,,, λ �ξ στην �νσ. ητηση ·μ-χς αλ ων ι, ω-

γήιvωv -5ντων, :μήπως προσελκύ
σουμε καί εχθρικά. πρός &μ�ς ον
-:-χ. ·rπάρχει πρ-χγμα.τικά ενας 
τέτοιος κίνδυνος; 

* 

• Αλλά σ.ν τ' &.ποτελέσματα αυ
τής της άναζ η:τήσεως &.ποδει
χιθοϋν� άρνητικά, θα σημαί•ιει ά
ραγ,ε αυτό πώς ολα κατέληξαν 
σέ μιά άποτυχία.; uΟτι τζά.μπα 
σπαταλήσαμε τά. χρήματά μας; 

'Όχι! Κι αυτό, γιαr:ί τό συμ
πέρΜμα θά ε!ν:αι πώς εϊτε ύπάρ
χουν πραγμα,τιχά ¼ξωγή.ιvοι πολι
τισμιοί, πού κάνουν ο,τ;ι μποροϋν 
γιά νά μή &.κουσθοϋν· κι αυτό 
θά ήταν πολύ ενδιαφέρον, αν λά-
6ει κ.αvείς ύπ' οφη του πόσο ,ευ
χολο ·ε!ναι νά. έπικοινωνήσει κα
νείς μέσα &.πό τό διά.στημα. Είτε 
δτι δέv ύπάρχουν άλλοι πολι τι
σμοί. Καί σ' αυτή τήν περίπτωση, 
θά ξέρουμε δτι 6ρίσΚ?νταν σέ κα
τά.σταση πού τούς εκαμε vά εlvαι 
πολύ ευθραυστοι ,μέσα στό Σύμ
παν. 

«Πισ-:εύω», κατάληξε δ Καρλ 
Σαγκάν, «πώς δέv ύπάρχει μεγα
λειωδέστερο για τήv άv.θρώπινη 
πείρα εργο, άπό τό να &.να.ζητάει 
καν�είς την ελλ-ογη ζωή &.λλοϋ, 
μακρυά &.π' αότόν». 

1 
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'Η "παιδικη ήλικία" τοϋ Σύμπαντος 

πρiν άπο 20.000 'κατομμύρια "τη

Στό διεθνές «Συμπόσ ον» ά
στροφυσικης, τό δποίον συγηλθ.ο 
στό Σύδνευ της όστρα.λία.ς (21 
' πριλίου 197 ) , δ διά,:;ημος α

στροφυσικός Ρέμο Ρουφ' ιι, καθη
γητής του πα.νεπιστη.μίου της 
Ρώμης, μλώντας yιά -ήν «πα.ι
δική 11λικία.» του Σύμπαντος, 
άνέiδρα.με σέ: μιά έποχή πρίv από 
20.000 �κα.-ομμύ.pια. ετη ! 

'Ακόμη δέν ύπηρχε, τότε ή 
λη ώς ι.ωρψή. «'Η δε yη -8πως 

Ί, ' Γ , .J, , , Λεyει η ε ν ε σ ι -- ,1ν σ.ο-
ρα.το; κα.ί ακα.τα.σκεύα-στο; κα.ί 
σκό:ο· cπάνω τη-- ά.ούσσcιυ» 

Ή Έπισ-ήμη, ετπε δ ,.αθη
yητής Ρο qiiνι, τείνε σήμψχ. ν' 
άποδεχθή τήν θεωρ'α. της «με
γάλης cκρήξεω --», ώ &.φετηρίας
τ-ς δΥψιουρy'ας «Μεγάλη εκρη
ξ:ς» απακα.λείτα. ή στιγμή, κατά. 
τήν δποiα. ή υλ η αρχ 'ζε νά. έ
πεκτε Ύετα: τα.χύτα.τσ Πρo-rrro -
μένως, ά,yεταρά.σσετο άπό χύμα.:χ 
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Ηξεως της 6αρύτη,τος μέσα. στόv 
χώρο. Πpοτοϋ διαμορφωθοϋv οι 
γαλαξίες, δεν όπηρχε παρά μία 
πελώρια πύρινη σφαίρα. "Οταv 
αρχιισε ή πρός δλες τίς δι1ευΜv
σεις έξάπλωσις, σε μι« εκτα.ση 
διαιμέτρου 15.000 έκατομμυρίωv 
έτώv φωτός, τότε άρχισε καί ή 
διαμόρφω·σις της ϋλ ης καί -σέ 
&.στpονομικά. χρονικά. δρια.- ή 
δια.μόρφωc�ις τάξεως εκ του 
χά.οι,ς. 

Σ' αυτό τό -σχηψι .. ,δ,ερω•τήθη· 
κε δ κοοθηγητής Ρου:ρίvι, «όπηρ
χε θέσι γιά. τό'Ι Θεό;» Καί ά
πήντφε: 

«Φρονώ δτι δ κοοθέvας μας 
&.vαπτοοσει εvα ε!δος θρησκευτι
κότητος ύπό τήv εvvοια δτι έργα
ζόμεvο, καί κατ�vοοϋvτ-ες τήv 
φύσιν χαί 6λέποvτας τήv έξαί-

.2. ' ' ' λό ' 
ρετη• uμορψια ;χ,α,ι ι:χπt τη.τα, που

μπορεί vά. &.πορρέη· άπό μ,ά. μ,ε
γάλ η πολυπλοκότητα, ά.να.πτύσ
σομε ενα πελώριο αtσθημα. σε6α- . 
σμοϋ της φύσεως. Διδαχθήκαμε, 
κατά τόv παραιδοσιακό τρόπο, vά. 
διαχρίyσυμε μεταξύ άvθρώπωv, 
ζώων, δέV'δρων χα.ί ά.vοργάvου 
"λ ' " ιδ λ' 'Ευ ης σε εvα. ε ος κ ιμαχος. 
κείνο πού δλοένα &.·ιαχαλύπτομε 
ε!vα,ι μιά. ,μεγάλη έvότης τής φύ
σεως, μιά. ύποχρυπτομέ.ψη αυτο
σύιστοοσις συVΙδέουσα δλ ψ τήv φύ
σιν, πράγμα τό δποίοv, όπό ώρι
σμέvηv εvvοιαv, ε!vαι θρησκ-εία, 
ά.λλά. δεν θά. ήθελα vά. προχωρή
σω περα.ιτέρω». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Κ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ 

Ο «ΙΛΙΣΟΣ>> 1:χασε εναν διαλεχτό 

φίλο καi συνεργάτη μέ τόν θάνατο 

το() Κωνσταντίνου Κιτρινιάρη, γυμ-

νασιάρχου καi συγγραφέως . 

Μεταξύ τών εργων του : Βιογρα

φία τοϋ Άπολλωνίου Τυανέως, με

τάφρασιc καi σχολιασμός τοϋ Φιλο

στράτου «Γυμναστικός», καi ή έρευ
νητικη έργασία <<'Έλληνες· καi Φι

λέλληνες Έλευθεροτέκτονες τοϋ '21». 

Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό άδ 

Νικ. Οiκονομόπουλος, έκ μέρους τοϋ 

'Υπάτου Συμβουλίου τοϋ 33° βαθμοϋ, 

τοϋ όποίου ό άείμνηστος άπετέλει 

μέλος, τονίσας, μεταξύ των iiλλων : 

Ή φιλοσοφία τών άρχαίων 'Ελ

λήνων ύπfίρξε βίωμά του. Γενεαi 

'Ελλήνων μαθητών εiς τά Γυμνάσια, 

ενθα κατά καιρούς ύπηρέτησεν, έδι

δάχθησαν την Φιλοσοφίαν κιιi έκ 

τfίς διδασκαλίας καi τών Φώτων, τά 

όποία μετέδωσεν είς αό_τους οό μό

νον έξεπαιδεύθησαν άλλά καi διε

μόρφωσαν χαρακτηρας. Καί ήμείς οι 

παλαιοί φίλοι του άρκετά έδιδάχθη

μεν κατά τι)ν μετ' αότοϋ έπικοινωνίαν 

καi συνεργασίαν χάρις είς την ηρεμον 

σκέψιν καi τό βάθος τών γνώσεών 

του.'Υπfίρξεν έρευνητης τών άρχαίων 

κειμένων έκ τών όλίγων, επιστήμων 

βαθυστόχαστος Συγγραφεύς άξιόλογος 

πρό παντός δέ ε{χεν iiμετρον καλω

σύνην καi είς παν βfίμα του έδεί • 

κνυε τό ένδιαφέρον του διά τόν 

iiνθρωπον. 'Ακαταπόνητος έργάτης 

τfίς έπιστήμης καi τοϋ πνεύματος. 

• Ας εόχηθώμεν λοιπόν δπως άπό την

νέαν αίώνιον κατοικίαν του μας κα.

Οοδηγη, λόγω τfίς άτελε[ας μας ώς

άνθρ�πων, διά νά καλλιεργώμεν τά

πνευματικά καi ψυχικά μας προσόντα

. 1 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό: Γραψεί'α τοΟ «' ΙλισοΟ>, Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτό: κα&η
μερι,νώς, πλην Σαδδάτου 8 30-1230 
π.μ. Τηλ Γραφείων 3246 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΠαρακαλοΟμεν, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπι
ταγην είς τήν διείιθuνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 1 22». Άποστολαι με τρα
πεζικό:ς έντολό:ς μάς δυσκολεύουν

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω συνδρομη,τάς μας, έπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομεί'ον με την 
σημείωσιν· «μετώκησε:ιι η tαγνω
στος». ΠαρακαλοΟνται όσοι τους 
γνωρίζουν νό: τους εiδοποιήσουν,η 
νό: μάς δώσουν τό:ς διευθύνσεις των. 

ΑΘΗΝΩΝ 

Δ. Γερμανός, Μεσσηνίας 3 
Σπ. Γιαννούλης, 'Αχαρνών 91 
Μάγδα Καλλιατάκη, Δοιράνης 33 
Άρ. Καλψιyκόπουλοg, Μακρυγιαννη 

7, Φρεατυς 
Δημ. Κάτρης, Καμiνια, Πειpαιευς 

_ Εύ Μαρκομιχάλης, Αiγι,νήτοu 17 
Ήλ. Ντεγ ιάννης, Θεοφάνους 3 0-3 2 
Μίνα Σημειριώτου, Χίου 49, Κυψέλη 
Ίω. Σταvρουλάκης, Εύπαλίνου 16 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Κ. Άντωνόποvλος, Ζαιμη 16, Πά

τραι 

καi άποβαίνωμεν οϋτω δ τηλαυγής 
φά� έπi τ<ϊ> τέλει νά έπικρατήσουν ή 
άγάπη, ή μετριοφροσύνη καi δικαιο
σύνη εiς δλδκληρον τήν άνθρωποτητα. 

Αλ. Άσπρογέρακας, Δ)ντης ΟΤΕ,
ΣΟρος 

Άθ. Βασιλικό , Καστριτσίου 8, 
Θεσσαλονίκη 

Δημ Γιακουμάκης, Νεώριον Σύρου 
Κων Θεοδωρό;τοuλος, Βασ. �Ολγας

112, Θεσσαλονίκη 
Τρ. Μωυσίδης, Δαρδανελίων 4, Κα

οαλα 
Θεοχ Σαριδάκης, Λαμία

ΕΓΚ ΤΕΛΕΙΨΑ 
ΤΟΝ ΓΗΙ ΟΝ ΒΙΟ 

Θεόδ Ζωyραφος, Άθηναι 
Β. Παπαγεωργίου, Λαμια 
Διον ΨιχαλΊνος, Πάτραι 
Παν Καψαλης, Δρeι1μα 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τή σειρα λήψεως) 

Χρuσάνθοu Κυπριανοu : Κυπριακό: 
Μελετήματα Λευκωσία 1977. 

Νί,κοu Γαργαρώνη Παραληρήματα 
στην αδυσσο ( Ποιήματα και δύο 
μονόπρακτα) Άθηναι 1977. 

Κώστα Φαλαρη WΕλλη- ες συγγρα
φεί'ς 'Αθήναι 

Άντ Πισσάνοu Γιατί δεν πρέπει 
νό: τρώτε κρέας Αθηναι 1 977. 

Coletre Βαηiο (μετ Άντ. Μπο..,.. 
τζολάκη), Άθή\/α 1978 

Δημ. Καδοουρα Ή Περσεφόνη τοΟ 
άvθρώπινοu μύθου (ποίημα) Πα
τρα 1978 

Ρόη Παπαγγέλοu· Φασεις (ποιήμα
τα). Άθήνα 1978. 

Άντιγ Γαλανάκη- ΒουρλέJ<η: Το 
μεγάλο ποτάμι (ποιήματα)' 'Α
θήνα 1978 

Γιάννη Γκικα Αθανασιος Άοέλλιος. 
'Ανάτυπο Εύδα':κών Μυ.ετών. 

Γιαννη Καραδίδα: Ό αλλος ήλιος 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1 978. 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «• Ιλι
σος» Σuν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόποuλος,
Πλατ. Έθνικης: Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τu,τογρα
φείοu: Ε. Σωτηρόποuλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ. 30 
Άθηναι, Μάιος - 'Ιούνιος 1978 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα ('Ιοvλ. - Σεπτ. 1977, 
Όκτ. - Δε1κ. 1977). 

Ό Κόσμος της Ψuχης (' Ιαν. - Φε6ρ., 
Μαρτ. - Άπρ.). 

Περιοδικο Έλλψίδων Βορ_ 'Ελλά
δος (' Ιαν. - Μάρτ.). 

Μικρα άyωνιcτηκό: φύλλα (' 1 αν 
Άπρ.) . . 

Σταθμοi (Μάρτ.). 
Σμύρνα (Μάρτ. - Άπρ.)_ 
Σύγχρονη Σκέψη ,(Μάρτ. - Άπ.ρ.). 
Πνεuματικη Κύπρος (Μάρτ. - 'Απρ ) . 
Ίσραηλινα Νέα (Μάjρτ.-Άπρ.). 
Χροvιχο ( 'Απρ., Μάιος) . 
Κρηηκο Βημα ('Απρ.). 
Πολιrτικό: Κριτήρια (Μάη,ς). 
Ό Φυσιολάτρης ( 'Απρ. - Μάιος) . 

8 ΙΒΛΙΑ ΕΙ Σ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στuλιαvοu, Βιδλιοπωλείον, 
· Σαριπόλοu 15, Λεμεσός.

J.. , 1 .• i. ·ι ,• 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Είιάγ. Ψαρας, Βιδλιοπωλεiοv, Πλατ. 
'Ιmτοδρομίοu 1 Ο, τηλ 265-042 

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κοι,κοu6iνος 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κοuντης 
Θεσσαλονίκη: Είι. Ψαρας 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραιrίδης 
Καβάλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Καλαμάτα: n. Γκλεγκλές 
Κeρκuρα: Κ. Άγιους 

Κομοτιvή: Ίω. Σαμοuρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 

Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμοvντας 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Σuρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άν:τώνιος Στuλια.νοu 
Λευκωσία: Άχ. Ζαδαλλης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
'Ι σταμποvλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Το Διεθνές Θεοσοφικον Κέντρον των Νέών πpόκ·ειται να -έκδόση 
ενα Περιοδικό πού θα πεpιλαιμ6ά.νη ποικίλχ θεοσqφικα καί γενικωτέ
pου !νδιαφέpον.τος θέματα. Το Περιοδικό θ&. !κ,δί,δεται στα Άγγλικα 
καί θα &ποστέλλεται ΔQΡΕΑΝ. uΟσοι !πιθυμοϋν να το λαμ6άνουν 
πρέπει νά δηλώσουν !γκαίpως όνομα καl διεύθυν.ση στα Γpαφεrα 
τοϋ ΙΛΤΣΟr (Δραγατσανίου 6 - 6ος οpοφος, Τ.Τ. 122). 

,1 



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn□ ΒΙΒnΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 έξωφόλλοu 

( Άποο-τέλλονται tλι:ίι&Ερα ταχvδρομτκώv τε.λΔΥ) 

Έ γγράψετε νέους σuνδρομnτάς 

Σuνδρομή 1978 δρχ. 150 ( έξωτερικοu $ 6 .00) 

άεροπορ ικώς · 10 . 

'Όλοι οί συνδρομηταί έσωτερικοu εχοuν δικαίωμα 

να άγοράζοuν τοuς τόμοuς έπιλο-γης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

εκcχστ-ον προς δρχ. 160 άντί δρχ. 200 

σv ρομή τοϋ 1 978 εΤνατ δρχ. 150. Δια το Έξωτερτιcο $ 6. 

άερο,τορτκώς $ 1 Ο -

ί σuνδρομαi η άvτίττμοv 6ι6λίωv vα άποστέλλωνται με. 

ταχuδρομτκήν η τρcrττεζικήv έπτταγηv -όχι με έντολήv-- έπ' 

όνόματι Κωστη Με ισσαρο,τοu ou η !ΛΙ ΣΟΥ, Δραγατσανίου 6, 

· θήνας 122 

Τύποις : Ε. Σωτηρόποuλος � Σία, όδ. Κερατσινίου 72, Άβηνατ 
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