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Εϊθε 'Α , �Qllll ... 

ΕΙΜΑΙ 8ΝΑΣ :μ' &λους τους άJ:)ρώτrους 

.καί ο! α\Αθρωποι &λοι ιμαζί ,μου εvας 

Ζητω την άγάπη, οχι το ιμΊσος. 

Ζητώ την ,τροσψορα ύπηρε.σίας ικο.,i ό;ρωγής 

οχι να δλάψω !Ι:ανέvαν .και τ.ιποτε. 

Εrθε δ πόνος να όδηyη στο φως .καί την αyαιπη, 

ε'ίiθε ή ψυχη να έ,λiryχη την έξωθι μορφή, 
τη ζωη <Και τα ,τάvτα, 
χει,ροιγωγώvτας την άγάmη. 

Εi'θε το ονειρο ,να -mλημιμυ,ρίση 

ως τα δάeη τη ζ(.)ή ,μας 
,και ιμε τον ικ,ρυμιμιέvο έαuτο vα τηv εvώση, 

είθε ή άγόmη άπαντσχοu v' άrολοοη. 

('Απο το περιοδικο Θ. Ε Νέας Ζηλανδίας) 
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ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΙΣ 
'Εκατομμύρια άνθρώπων πιστεύουν : 

--δτι uπά;ρχει ιμ,ε.γαλο ·άπqθεψα ικαλωσύ\ιη,ς στην rο,tj'ρ<,.)πότητα. 
--δτι ή ·άνθρώπινη σίκογ.έvεια ,εΤvαι ίκανη va: ζήση ,μέ εί�ρήνη ,καi 

rκαιλές ισ1χέσ,εις, 
--δτι οί ΙΚΟΙλεις σχέσεις ;μεταξu λαώv ιι<αί έθνων εΤιναι το κλειδi 

της ενοτητος καί τη,ς πα.γκd01μ•ίοu cίρή.vη,ς, 
--δτι ή &σ�ηση της ικαιλης θε1λφεως εΤναι το ,κtλειδi για τίς 

καλές σ,χέσεις, 
--;οτι ή έJκ της ικαιλη,ς θελήσεως έ\ιέpγΕ!ια έιδpαιώΙ-ΙΕι την ε·ίιρήvη�, 

ιδιικαιοσύvη ικαί πρόοδο για την ά\ιθpωπότη,τCΧΙ. 

καi θέλουν : 

-να έψαρμόζουν την καlλη θέληση σ' δλες τις σχιέσ,εις, στίς κα

θημερινές έιργα;σfες των καί ιδραστηριότητε,ς προς δλα τα
εθνη, ψ,uλιές, θρησικciες ικαί rκοι'Ψ)ίνιικές άμάδες, 

-να ίιποστ,ηρίζοuν ικαί rνα ·6οηeοϋv δ<,οuς, ιά;ττο θέσεις ευθύνης
ικαί ,έ,πιιρροης, χρησιιμοποιοίίν την καιλ,η θ�λrpη

1 
ό:ντί τ,ης θυ

vqμεως καί τοίί rέξQΙVΟJΥ,καισ�μο,ϋ, 
-να Νθαρρίιν uν ικαί να iδιαδί!δοuν την ιτταραδqχη της ι,αλης θε

ιλ ήσεως, \!�ργοJζqμενοι ό ικαθένας στον ικύκtλο τοu.

( 'λλrο το AMERICAN THEOSOPHIST) 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 160 

Είς τα γραφεία του. ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστείλατε ταχ) κήv επιταγήν διά νά τό λά6ετε 

ταχυδρομι κως ε1ς την διεύθυνσι •ι πού θά ά.ναγρά

ψετε είς την επιταγήν. 

' j 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

Ό ΣοψοΚΙλης eλεγε ότι ΤΟ ιμeγισιτον δλων των 6ροτων (βνη
Τωv) εΤvαι η 'Αρετή. 

Ό δε Σ τίιλιπων 6 Με..γα,ρεύς eλεγεν: Άρετην :πόλφος ού 
λαψuραιγωγεΊ 

Ό Π,uθα,γόρας 1ταρήyγειιλε Μη γε.ύεσθε ,μΘλανού,ρων (ιδηλ ,μη 
σuνανα.σ-τρέφεσθε άνθρώπους ιμiιλανας όιπο -την κακο.ήθεια). 

νΒλεyεν ό!κcψη· Μη 1ταντi �μοαλλειv δειξιάν (ιδηλ. ,μη, σvw!λ
λάσσεσ6ε ιμε τον :τφωτον τυχόντα). 

ιΚατα τον Δημόκριτον, ψι-,χίης άγαθης ιπατ,ρi,ς δ σύμιπας ικόσψος. 
Χίιλων ό Λο:ικεδαψόνιος σuνe6ούλεuε: Ταιχύτε,ρον έπ1 τας άτu

χίας των ψιλων, η έπi τας εύτuχίας, 1ΤΟpεύοu. 
Πιττακος ό ΜUΤιλη·.-αiος, έρωτrjθείς Τι αριστοv, eψ,i ΤΟ ,παρον 

ευ fJΤΟιείΎ. 
Άντισιθένης �ρω-τηθεiς τί έστιν έο,ρτή, eψη· ιyαστρι 1μαργίας 

άiψοpμ,ή. 
Ό Σ aσιά1δης έδίδασ,κε. Όμόνοια:ν έιπιδιωκε "Ε;χθ,ρας διάιλuε 

&Υ16ριv μ ,σει. Φθόνει ,μιrjδέν. .Εuλόγει 1τάlντας. Σ,εαφον αίιδοίΊ . 
• 

• • 

· ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ

Ή αληθινή Θεοσοφία είναι αλτροιι. αμός. Είναι ά.δελφιική αγά
πη, ,άμοι6αία 6οή.θεια., καί αταλάντευτη άφοσίωση στήν άλήθεια. 
'Εάν ποτέ οί ανθρωποι ,μπορούσα ν' αντιληφθούν δτι είς αruτά καί 
μόνον �ύρίσκεται ή -αληθι ή ευτυχία, και οχι στον πλούτο, τ' άπο 
κτήματα η άλλη έγωωτική ίκανοποίηση, τότε τά σκοτεινά έφη θά 
δι,εσκορπί. Gντο και μιά έα α θρωπό.τητα θα ,έγεννατο bτl τη γης. 

'Έλενα Π. ΜπλαΙ6άτσκυ 

'Εάν δ καθένας μας είργάζετο σθε αρά καί εξακολουθητικά, 
εως δτου καθαρί.ση την καρδιά του από κά.θε ίχνας δυσαρεισκε:ας 
έ αντίον α.λλου προ-σώπου, πού ναμίζει δτι τον ε6λαψε, τότε θ' άνα
καλύπταμε, προς εκπληξίν ,μας, δτι ή Είρήνη 16ασί.λεψε στον κόσμο. 

"Α νν ι Μπέιζαιντ 

Μά!θησις δε εί αι συσσώρευσι γνώσεων, ε!ναι μία κίνησις 
άπό στιγμ11 σε στιγιμή. 

Κρισναμούρτι 
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γιά τήν έvότητα κά8ε {ωης 

γιά σύμπνοια καί κατανόηση 

Διαμαρτυρία κατα της σκληρότητος 

Ή λέ1ξις «ΊΑδε,λφότης» άικούγεται 1με δια,ρκως αvξανόμεvο .ρu
θμ·ό, όfΝλα ενα άrτrο τα μεγαλίιτφα Ίκαθήκ,aιντά μας εΤναι ή 1t1pοσπά
θεια · να έννοήσωμε την rπλήρη της σημασία. �ν εΤνα1ι εvας στα
τικος στόχος, όJλλα 1μία διαρκώς ιμεται001λιλqμένη ιδίικ.ιμις, 1τοu ,μ,rο
ρεί' κά!λιλιστα να rπφιγ,ραψεί' ώς έ;σωτε.ριικ,η έτο�μότης ενότητος και 
άyόtπης, έι<.δηλο\,\μένη δια ιμέσοu ω..ων των ιμοpψων τη,ς ζωη.ς. Το 
δειίιτφο 1 μeρος τοΟ ικαθήκοντός ιμας εΤναι ή 1τρQΟ;Πάθεια iιπεκτάσεως 
των δρίων της ιά:δέlλψότητος, ώστε να rτreριιλάιβει όλα τα οοσ:λεια 
της φύσεως. 

Ή θεώρία1 τ,ης iμετενσα,ρκώσεως μας διδάσκει, δτι ικά& θρτr 
01κεία 16οηθάει rνα ιπιλησιά.σοuμε 1ΤΙΟ ικον:τα στον Θεό: γεννη(π,καιμε 
σ' εvαν δρισμένο τάπο ικαι 1μας δόθηκαν εuκαιιpίες. Το Κ�μα δεν 
εΤναι νqμος άνταποδόσεως, όννλα �μος εόκα�ρίας. Μια όmο τις 
εύ,{αφίες, ,,του 6ρίσ�κονται ιμτηροσ,-α στο άτaμο και σννειπως σ,την 
ά\Αθρωπότητα ώς σίινciλον, εΤναι ή :στο:iδιΟJι<η άtτοκατάστασις τC::Ν 
ό,ρθωv ισχέισεων ιμε τα άλλα 16ασίιλεια της ψuσ•εως. Το ιπιλησιέ.στερο 
σε ιμ&ς ,βασίλειο εΤναι το 6α:σίιλειο των ζ(il(,.)ν, t{αι πrαλu λίγοι θα 
διο:1ψωνή01οuv 1με την άπ0ψη, ιδτι ·ή �ις μας ιμε αύτο ;πρέπει να 
μ,ετατρά,rεΊ· άrτrο οφετάλιλεψη ικαι qμέ1λεια, σε προστασία� και 
βοήθεια, γι,cχ την ιέξέJλι,ξή του. 

Ώς μορψη τιρσψης, το: ζοο. εΤναι έξ ίσου ιμη άναιγικαί'α, δσο 
και άvτιοικοvqμιικά., Ή αυξανομένη eκτροφ,ή τους σε ισu�ες 
<<ψόpμας - έρyοστασίοι»>, 1TC>.U άιπαιτεί' ι μεγάλες είισαιγωγες ισανου 
στις χ�ρες οπού tψαιpμόζΟ'ν!Ται τέτοιεις έκ,τροψές, εΤναι :μιό: σιινεχης 
μοpψη άσταθείας στις οίκ,οvaμίες τους, 'TTOU ικηλιδώνει τον ,τολιτι
σ�μό τους. 'Η 1ΤCΧΙρΟuσία στις δυτιικες ,χώρες έικατοντά'δωv χιιλιάlδων, 
αν όχι έκατομιμυ,ρίων, ιάνθρώπωv 'ΠΟU δειv τρωνε ούτε ικρέας οίίτε 
ψό,1pι/ και· των 6ποί-ωv ή ύγ,εία ικαι ή tvφyητιf{ότης εΤvαι. ψ<χ�φες 
σε 'όλους, εΤναι ιή ,τιο 6έι6cχιη άπόδειξι·ς τοΟ δτι αύτη ή ικατάστασις 
μπqρεΊ να �πανqρθωθεΊ χψί,ς δΟΟU<ολία. Σ' αύτη, τη σψαί'ρα, δ 
καθένας ;μπορεί' να �άi6ει θε.τιικη, θiχ,η :προς την άντιικοπάσταση μιας 
rοψαννμένης ooro ,μία σωιστη 01χέ:ση. "Αν άγαιπδ:τε τα ζοο., μην. 
τα τ,ρωτε. 

• Κατ� άvαλογία�, ,μrτrορεί' ΙΛα ,λε,χθεί': μη ψορ&τε το δέιpμα τοuς.
Ή ά\Αθρωπότης iχει ιμάlθει 1τως να ικάνει rrrό;ρα πτολu ικαλες ψό�μ,τρι
κες για τον ,ροuχισιμό τ,ης. "Έχει ιμάlθει πrως ν' qπομψεΊται τις γοΟ-
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,νες του ζωι,κοu 6ασιν--είοu, ,καeως ,έπίσης πώς νά ,κατασ�κεuάζει 
νήματα, που ,έ]χοuν δοκι!μαστεί' άπο γυναί't<ες •και ανδρες σε κρύα 
και ό:ψιιλόξf!V<Χ ,κν--ίιματα. ΕΤναι σvνεπώς, έvτε1λως αχρηστο να -τταγι
δειύεις, να σκοτώνεις η να ιμε,γα!λώνεις με 01ΚQΠΟ να την φονεύσεις, 
,μια άλιλη uπcηρξη, για να rτrάρεις ΤΟ δέιpμα της. 

Στην ίατρικη πιστεύεται άπrο ποι-,λούς, δτ 1 οί πει,ραματισ:μοι 
πάνω σε ζώντα ζοο. εΤναι άιπαραίτητοι για την άποτειλεσψατιικη 
Θε,ραπευτικη ό-yωγη των άνθρωπίνων άσθεvειών. Άπο τότ,ε �μως, 
που άνε1κ0Ιλύφθη, δτι άtιφι,δ;η,ς έ,ργαι:πηριCΧΙι<η έρευνα ιμπορεί' έπίσης 
να tδιεξα:χ1θεί' �με αλλες και πτιο άνθρώΤΤ'ινες ·μεΟΟδους, :πρέπει να 
έΙΑθαρρvνθεί' ή lρεvνα ,που δεν rπεριrλCΧΙμ'οοvει την ,χρησιιμοποίηση ζών
των ζώων. Ή ικαv--η υγεία δεν έlξαρταται άπο την άνάπττu.ξη των 
φο;f:ψώ<ωv, άλλα άπrο ενα πιο <ψucηκο τρόπο ζωης. 

ΕΤναι γνωστόν, δτι οί 1(ηαμ,ηχανίες ,καλλυντιrκών σ' &λον τον 
κόο,μο χρησιrμοποιοοv διαρκώς ζώντα ζώα σε σiΚJληρα rπειρό1ματα 
Αύτο ιΠΟΙJ χρειάζεται τώρα, εΤναι να Θξειλι,χθοΟν τα :πει,ρcημαιτικα 
ύλι.ι�α για τις άνάiγκες αύτης τη.ς 6ιqμηχανίας, ούτως ώστε να άvτι• 
κατασrήση ο.λα τα πει,ρά1ματα rτrάΙνω σε ζώντα ζωα ιΚανέ� ζώο 
δεν '111ρirττει να θuσιάζεται για τη,v ό:ΙΛθρώπινη ,ματαιότητα.. 

Η λλλο πdδίοv όπου 1τρ6πει να rέvθcφρuνθεί' ή πρόοδος εΤι11αι ή 
άνηκατάiστασις στα -έργα:στήρια της άναιτaμίας των σ�κοτ�μένων 
ζώων, ιμε την χρήση ΠVIΟ!Ο'ΤΙΙΚών ,μοvτέJλωv, που εΤναι έlξ 'ίσου διδα· 
κτιικόi, πτε,ρι·σσότ,φο ύγιειvα !Και άπε:φως πιο ήθιικά. 

1 Φαίνεται πφίεργο, δτι σε ,μια οτrοχ:ή, ικατα την ό:ποία ΤΟ άν
θρώπινο γένος -προσπαθεί' να περιστείλει τους άρι�μούς του, �μι,φαί
νοντας το ιμ,έγε8ος των οlκογενειώv τ�, δίδεται τόσο λίγη προσο.. 
χη στην έλε:γ:χόμενη άνατ,ροψ,η οίκιαικω'/ ζώων. Δεν rπρέrπει να ύπάρ
χει έSνα τuχαί'ο, άψ,ρόντιστο η αρ�ο ζώο, όποuδή,ποτε στον κό
σ�μο, και ό τρόπος για ν.α ΤΟ eπιτύχοι.ψε αύτό, εΤναι να προλ<Χ!μβά• 
νqμε τα μ,η έπιθυμ,ητα ;μιιιφα 1με την στείρωση ι<αι ιμε την κατάιλληλη
φροντίδα. 

'ΊΕvα άπο τα πιο έγ�κάiρδια έπιτεύyματα των τελευταίων 
έτωv εΤναι ή έκτενης μΕJλbη της οίικολογίας, που rπειριλαιμ,οονει τις 
σQστες 01�εις τών ζώων στον τόπο τους, 1με το ψuηκο 6ασίλειο 
και το κλ�μα της περιqχης τους 

Ή Μ'α Ζωη 6ιοmφνάει ,κάiθε ον. "1 σως εΤναι δοοκdλο ΤΟ vα 
άναγνωρίJσοuμε την άδειλψότητα ΚΑΘΕ ΖΩΗΣ, όμως αύτη ή άνα
yνώριση 'ΤΤφιορίζεται �μόνο στη,ν εiκταση που F.ψεί'ς διαλέγφε. 
Έ'ΤΤsκτείνοντας τη,v άδε.λψότητα ι:;ε ο.λα τα αλλα βασίλεια, δεν 

προσφέρομε ΠCΧ!pα οψελος στον έα:uτό ιμας. ΕΤναι ενα ό:πο τα σιω· 
Ιλaπόπια, .που ιμδ:ς όδηγοΟv -προς τα �μπρός 1και ύψηλότεcρα, προς 
το Φως. 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ady:ar 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥ ΛΕΑΣ 

ΟΤ ΑΝ ΞΥΠΝΉΣΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡ Α ΜΑΣ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Μιά φωνή 

•Αλλη φωνή

νΑλλη φωνή 

•Αλλη φωνή

•Αλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

Φωνή του 6άθοuς 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη, φωνή 

•Αλλη φωνή 

υΟταv τά πουλιά ξuπνοϋν καί λύνονται άπο 
τήν άyκαλια της φωλιδ:ς τους, 

'Όταν οί κορυδαλλοί άνάβοuν μέ το τραγού
δι τους το φως τοϋ πρωινού μας, 

"Οταν οί κορυφογραμμές φοροϋνε την πορ-
φύρα τους .. 

Σημαίνοντας τήν καμπάνα του fίλιοu 
που ερχεται καλπάζοντας 
πάνω στο φλογερό TOU το άρμα. 

καί λάμπουν τα πέταλα των άλόyων του 
καθώς άμιλλωνται στο τρέξιμό τους το οίι-

ράνιο, 

Τότε λύνονται καί οί δικές μας άyκαλιές 
καί παρατούμε την κλίνη μας 
και βγαίνουμε στη\' έργασία της ήμέρας. 
Τότε άνοίyεται καi του κούκου 
ΤΟ λάλημα καi του εποπα ή χρυσή 
έρωτική του πρόσκληση, 

Τότε φαίνονται τα φύλλα τα φουντωμένα 
να -κρύβουν φωλιές μέ του τι,ρασίνοu 
φωτός τους το μαγνήτη, 

Για να βγαίνουν τα μικρα καi τα μεγάλα ζώα, 

φωνάζοντας εύχαριστημένα γιατί πηγαίνουν 
στην τρυφερή τους τήν τροφή, 

Τότε τά πέλαγα σπέρνονται μέ ταξίδια, 
,.. άλογα μέσα στή φάτνη τους χτυπούν 

τίς άνuπόμονες δπλές τους άκούyοντας 
να σημαίνουν γι' αύτά τα τpιιφερα λι6άδια, 

Κι' έμεiς δενόμαστε στο αρμα της ήμέρας 
καi γυρίζουμε τον τροχο της ίερης μας lρyα-

σίας. 
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νΑλλη 

.Αλλη 

νΑλλη 

.Αλλη 

νΑλλη φωνή 

Μια φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΛλλη φωνη 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

.Αλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

Φωνη -τοϋ 6άθους 

φωνη -τοϋ 6άθους 

φωνη TOU 6άθους 

φωνη του 6άθους 

φωνη τοϋ 6άθους 
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Της Κλεοπα-τρας ή μνήμη δλόκληρη η-ταν δ 
'Αντώνιος 

και σ-τη δική μου μνήμη, κυριαρχοϋσες έσύ. 
'Ακούω τη φωνή σου άπο κάθε φωνή. 
Προφέρω τ' 5νομά σου και γίνονται δλα φως. 

Φαντάζομαι τα μάτια σου και φωτίζονται 
ο1 δρόμοι, 

uΟλες ο μέρες της δημιουργίας ένθουσιάζουν 
το στηθος μου. 

Μόνον δταν σ' άγαπω, 
τότε αίσθάνομαι πραγματικα τοv ηλιο. 

"Οταν δλες ο1 καμπάνες γίνονται κανόνια 
για τοv πόλεμο, κι' δλα τά καμπαναριά 
άπΟ τοUς κατοίκους 

τις καμπάνες τους άδειάζουv, 

uΟταv καίγονται οί λατρείες των θεών, 

"Οταν δλες ο σrιμαiες και 11' άλλα σύμβολα 
γίνουν στάχτη, 

"Οταν έρειπωθοϋν καπνίζοντας 
δλα τά δόγματα χωρίς να 'χουμε 
την άναγκη των παρακλήσεων 
και δεν προσκυνούμε τ' άγάλματα και τις 

είκόνες, 

Τότε θα καταργηθοϋνε τά σύνορα 
και οί συνοφρυωμένες ρυτίδες -των άνδριάντων 

Τότε θ' άκούσοu,με -τον άνεμο σαν άδερψό μας 
να είσχωρεi στην ΠΙΟ οαθιαν άγκαλιά των 

πεύκων, 

Τότε θα 'χουν όλα τα οπλα καταστραφεί 

Τότε θα καλλιεργουμε τό οαθu στάρι και ΤΟ 
καλαμπόκι. 

Τότε θα νιώθουμε τις μικρές άκρογιαλιές 
τις δαντελλωμένες μέσα στον άφρό τους 
πώς εΤναι ενα μέρος τοϋ Σύμπαντος κι' αύτό 

το κλωνάρι τοϋ δέντρου 
κι' αυτό τό ταπεινο φυτό πώς εΤναι ενα 
κομμάτι τέλειο τοϋ Σύμπαντος. 

Πότε θα χορέψουμ δλοι μαζί σάν άδερφοί, 

Χωρις τη μανία του κέρδους 

Χωρις την άδυναμία τοϋ φόοου 

Χωρiς τα καθημερινά μας τα φαντάσματα 

Χωρίς τη λατρεία -της ήδονης 

Λυτρωμένοι -τότε δλοι μας σκυμμένοι 
μόνον στην έπιστήμη και τήν άγάπη, 
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θα διώξουμε, θα διώξουμε, θ' d:φήσοuμε για 
πάντα 

να μην άφήνοuνε τα φαντάσματα τού χρήματος 
και της Ιδιοκτr,σίας και τότε 
οί κόσμοι δλοι θά 'ναι κήποι τού θεού δικοί μας, 
ετοιμοι να μας ύποδεχθοϋνε δταν ξιmνούνε 

σιγα-σιγα 
με την έπιμονή και την υπομονή μας 
τη δική μας την έπίyεια 
τα φτερά μας, τα μαγικό: μας τα φτερό: 
για να κατοικομμε τις άπέραντες 
τις έπικράτειες των Κόσμων. 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΚΑΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Α' Τόμος δρχ. 120 

·Β' » » 120

Δρχ. 100 
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Η ΟΥΤΟΠ ΙΑ άιπετέJλοοε άπο τα :πιο ττα�ληα χρόνια το όνειρο 
ένος Ιδανικου ικόο,μου, &που θα Μασίιλεuε ή είρήνη, ή διικαιοσύνη 
και ή είι,r;μερία. Σ χήματCΧΙ οίιτοπιικα ικαι ίδαιλιtπιΙΚες ιμορψες δια
κu6φvή,σεως •και πvειψατι.κης Ιάνσιπτύξεως άιπετέJλοοαv τα ιπαι
χνιδίiCJΊματα του ά�ρώπιινου νου στη διοlδρομη των αίώνων. 'Νλλά 
ο! Ούτ-οπίες αίιτες ,εΤναι τqσο 1μα1φυα άπο τις δvνατότη;τες, ωστε 
το ιmλεί'στοv έξ αίιτων στερουνται τεJλείως ΠΟCΧΙΚΤΙ<Κης άξίας 'Ωσπόσο 
ίιπάιρχοuν �ριοψένες άμεσες δυνατότητες και στόχοι δuνάιμενοι \.'α 
έπιτευχιθοΟιν, •φθάνει να ιίιπάρξη άπο ιμιέψους τ,ης άνθρωπότητος ι<ά
π;οια rκαλη θ&.ησις ικαι ύπαμοvή. 

Σήμερα εΤναι rτφσψανες οτι &ριστκόμαστε στο �κατώφλι ,μιας 
νέας οί1<ονcψι11<Jης ικαι 11<οινωνι1κης 'llέας παγκοσ�μίου τάιξεως. Αίιτη
θα είναι ,μία ογιικ,η εκοοσις ένος ικόσ�μου δ άποί'ος περασε ,μέσα 
άττο την ,κατα:στρΟφικη ,κρίση δύο ΤΤCΧΙ)'ΙΚΟΟ1μίωv rττdλ�μων και rπαρί
σταται ιμάρτuς του τέJλους της άποιl'(ιΟJκ,ης ικuριαρχίας. Οί λαοι του 
άνΟ!Π'Τuσσqμένου ,κόσμου ζητοΟν -,καί σωΟ'Τα- το δι,καίωιμα της 
αίιτdδια!θrοεως, της rτταλιτιστιικ,ης ταυτότητος, της εύημερίας, με. 
ρίιδι,ο στην· Πiιλανηηκη περιοψί�, διικα·ωιμα ό:ξιοrττρεττείας 11<αί άν
θ,ρώπινα δι•και�ματα,. Το σοδα,ρώτε,ρο ΙΤΤΙpόολrjμα της έπτοχης μας 
εΤναι πως αίιτες οί άνάγ,κες θ' άvτιιμετω.πισθοΟιν Ή άvτψετώπισις 
των ,qμrοων αναγκών θα εΤναι το έιτrάμενο ·6ημα προς την και,νούp

για τταγΙΚόσμια τάlξη. 
,w6χοντας αίιτον τον σ.κοπο κατα νουν, ή ΟΥΝΕΣΚ Ο ( Έικ,παι· 

δεuτικός, '6πι1στημονι�ος ,καί Μορψωτιικος Όρyανισ.μος των Ήνω
μιένων 'Εθνωv), συνέJλαοε ενα σχ-έ!διο 1978-1982 υ<αι κατέστρωσε 
ττρόγρα1μμα δράσεως. 

Το σχέδιο έ.δρό!ζετCΧΙι στο γ,εγονος οτι ύπάιρχει μία διαρκως 
αuξοuσα δι,ειθνης άΜηλο--έξόψτησις. Τα ττροολήματα rττρέmε νά άντι
,μεrτωττίζωνται και ιέιπιλύωνται έπί γηίνης ,καθολι,κότητος Το ο,χέJδιο 
ττε,ρι,λcημοάvει ικειψάλαια για τα :ανθρώπινα διΙΚαιώματα στην πιο 
Πiιλαιτεια εννοι01. Δι,ότι ,ιφίνεται 'ΤΤQιράλογο να χοpηγη ,καvεις Θ,.εv
θερίες ,σε 1μια qμάiδα άvθρώπων που ,εΤναι πολυ ψτ<4χοι ryια να τις
άποiλCΧΙΟΟΟUV, όπως iΚΟΙι το να έιτrιτμγχάνη ύλικες οΕJλτιώ<J.εις έν 1μ-έσ� 
qμαθείας. Βεοαίως, αμως, τα σχετιζόμενα ,με την .άνΗρώ,τtινη άςιο
,τιρέmεια δι,καιώματα εχονν --;'<αι ρέιπει νά έχουν-- προτεραιό-

ητα. Σχεηκώς, ή ·στCΧΙΤιστιι--η εΤνα•ι ττpα'<ιληηκή. Οί παραοιάσεις 
κ,ιψαίνονται άπο τα ·οοσανιστήρια εως την vποuλη ίχπονάμεuση της 
'Π'νεuμαηκης ταιχτότητος του άτqμοu. Ή ΟΥΝ:ΕΣ Κ Ο θα ιτταρακο
λοι,θη ικα1 θα 'Ι<αταyyέλιλη τ1ς rπαρα6ιάσεις Θα ικατcrnολεψδ: Ι'διαι-
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,·έρως τiς φυλετικές, έJθvιrκ·ές, γιλωσσιικ,ες η ιμοpφωτικες διαΙκρίσει,ς. 
'Όλως ίδια,ιτ.�ρως θα ·καταπολ�ψα τiς εJί,ς οορος των ryυvαικωv δια
ικ,ρί,σ.εις, ·θα ,ίιπεραισπ',ζεται τα δικαι<4ματα 1ωv 'Πpφψύγωv καi των 
.μειλωv ,όmsλε�ι,βφωηκωv :<ιvημάτωv ικαi τα άvθρώπινα διικαιώιμσ,τα 
στη 1μ,όρφωση. 

Η ΕΙ ΡΗΝΗ δεν ισυvίσ,ταται• ά-mλως στην άπrοuσίαl έvόιτrλωv 
σuγ.κροίισεωv, ό!λλα προϋποθέτει 1μ•ι,α ιδια!διικα:σία ;ττιροόδου, διικαιο
σύvης ικαi σεi6ασμο0 με-ταξυ των ιλαωv ryια την iδιασφάλιιση του 
διεθνούς οίικοδqμήματος, είς το δτrοίΌv εκαιστος Ιλαος δικαιοΟrτα,ι να 
εJχη την rθοοη του. Ή 01κα1-1δαλ�δ:'}ς Φωτεία των rπα-yικοο;μ'ωv rπό

ρων ικαi έvερyειωv για δmλα ·εΤvαι ,ο πιλέοv ιπιεσηκο ικαι δύσκολο 
π,ραδλημα της :άν.Θρωπότητος. uσσα ό ,κάσ,μος iδαrπαvα για έξο�ι
σ�μους ,ιέιτrι μία ημέιρα, ί.σοΟvται με τη 'ΧΙΡ'llματοδότ.ηση τη.ς ΟΥΝΕ
ΣιΚ Ο ιέιτri έπτα ετη. Αύτος ό Μο:ρψωηκος 'Ο.ργαvιΙΟ"Ιμος θ,α επpεrπε 
να :ένι.σιχ,ύεται 'ΤΤΟλυ 'ΤΤ•φισ,σότε,ρο, !διότι, 1:νω δεν rοιct1μιγνύεται σε 
πdλιτιιΚJα ιθέιμmα ,καi ιδε;v ιέπιδιώ�:ει άμεσα rην :cπφέ.ωση της είpή
vης, σ,το ιοά9ος γι' αύτηv έpγάζεται, άφοΟ ιένδια1ψeρεται για τα
'ΤΤVΕ!Uματα των ·άvιθpώπωv 1ι<αi (<,στα ιπνεuματα των άνθ'ρώπτων οίικ:οδο
μειται πτρωτίστω.ς ,ή ε,ίρήvη». 

Η ΕΠ I ΣΤΗΜΗ έ\χει στις ήlμέ"ρες jμας λάlοει ιτταλιτιικες διαστά· 
σεις. Ύ.πόψχει ιμ ία ιμεyό!λη ιδι-,σαvα1λογία έπιστrjμοvι•κης ικαί τεχvι
κης γvώσειως .μετα:ξυ άvεπτvγ�μ,έvων �καi άvαπτ,ι-,οσcψέ\.Ιωv χωιpωv. 
Τα :6ιqμη,χ,αιvιικ,α έθνη διαθέτουν -τα 90 τοις έ:Jκατοv των έπιιστημό
vωv ικαi μηχα,vιικωv :δλοu του ικ·qσιμοu. "Εvα ά!πο τα ικuριώτφα προ
δλήιματα εΤναι 'Πως θα ιμεταψε,ρθη ή τεχναλογ:σ στiς ιάvαπτvσσόμε
νες 1χωρες, χ�ρiς να μετ01ψε,pθοuv έJκει ,καi 1α σ\)Cετιικα προολήματα 
(·&τrως ή ,ρύπτανσι,ς ,�αί ο,ί -κίνδυνοι της ιύγ.είας).

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙ Σ πρέιπει· να γίνη ιθε�ραιπα.ιviς της άvθρωrπότητος 
ικαί οχι 6uvάlστις. Ό εσ,χατος σικοπος της ·άvαrπτίι.ξεω.ς της οίικοvο
μίας πρέπει να εΤvαι ή πνει,ματιικη ικαi ήθικη eκιπλήρωσις, οχι ή 
ύλικη •είιη,μερία 1μόvοv. Ή άιττόψασις για την σuνεργαισ'α της παγ
ικοσιμ,ιοu ,κοινότ,ητος rπpος ,έJγ:κατό1στασιv �έας οίκοVΟΙμιΙΚης τάιξεω.ς 
εΤναι ενα όρόσημοv της ιά1ιβpώ.πιvης ιστορίας. Ή ΟΥΝΕΣιΚΟ εχει 
σ�κaπο να ιέφγασΘη γι' αύτη τη νέα οίικονοιμι,κη τά!§η, ταυοτόχ,ρavα ικαi 
για την άνοδο των -πνευματικών ιάιξιων. Θέ!λει ν' ά�πο61η ε�να ι<έντροv 
ή'θιικιης ,καί άvθpωιπιστιικ,ης ά.κτιvο6αλίας, ;τφοχωpώvτας π�ραv των 
τeχvολογ ι�ώv έπ ι τεv�μά,τωv κα i άvτ ι μετωπ ίιζοντας ολα τα �ττ,ρο-
6λήιματα με το ικριτήριο της ό:v.βρωπιστικης σημασίάς. Διότι ή άλη
θης αίτ:α για την διατά,pαξη της ,τα,γκόσ�μιας ιί�φραιτίας rπη,γάζει 
-όσον ιάΠ'ο την οίικοvομικη ,κρίση, &σοv καi άπο τη.., . .κρίση, των

. άξιων, .,. ,. 



1978 219 

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

ΕΠΙΚΑΙΡ Α 

Η ΜΕΤΕΝΣF\ΡΚΩΣΙΣ 
F\ΠF\ΣΧΟΛΕΙ ΠF\ΛΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ Δ ΥΣΠΙΣΤΟΙ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ('Ιδιαιτέρα 
Ύπ-ηρ.). Μιά τελευταία. &,νακοί
νωση της &,νθρωπολογικης έθνι
κης έταιρίας των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, τοποθετεί �σύμφω
να •μέ τίς τελευτα�ες ερευ ες 
- πρίν τέσσ·ερα. έκατομμύρια
χρόνια τη «στ γμη» πού δ άνθρω
πος άρχισε νά προ6ά.λλει &,πό τό
«πpοα.νθρώπινο» οιολογικό του
περι6άλλον καί νά προχωρεί
πρός τη; όλοκλήρωση της ά.ν
θpώπινης όπ6σταρής του. Αότη
ή «μα.χρά 1Όοpε(α» του «Χόμο
Σάπιενς» κράτησε έκατομμύpια
χρόνια. καί δλοκλ ηρώθηκε μόλις
πρίν 2 300.000 χρόνια περί
που. υΟπως ά.ναψέρει δ σέp 'Έδ
τουαρντ Ταίηλορ στόν όρισμό
του πολιτισμοϋ, δ άνθρωπος ε
γι νε άνθρωπος, δταν ξεφεύγον
τας απο την κατάσταση «πιθή
κου» μπόρεσε νά ι.ιιεταδώσΗ -
μέ την &,νάπτυξη του μυαλοϋ
του - «γνώση, πίστη, νόμο καί
συνήθειες» σwυς ά.πογόνους

του καί τούς γείτονές του με 
τη δι·δασκαλία.. καί νά ά.ποκτήσει 
ολα. αύτά τά πρά.γ,μα.τα &.πό 
τους προγό ους του καί τούς γεί
τονές του ,μέ τη μάθηση. 

'Έτσι, λοιπόν, δ άνθρωπος 
«εy νε ανθρωπος» μέ τη εννοια 
πού τόν ξέp<)υμε σήμερα. 'Όμως 
τό έρώτημα πού &,πασχολεί οχι 
πιά τούς 6ιολόγους καί τούς δp
θολογι,στές ά.γθρωπολόγους πού 
σκύ6ουν πάνω στά «ίχνη» της 
πορείας του άvθρώπου γιά vά 
διατυπώσουν τίς θεωρίες καί 
τά συμπερά.σμα-ά. τ;ους, άλλά 
τό,; «άνθρωπο» γεvικώτερα, ,εί
ναι πανάρχαιο καί πάντα έπίκαι
ρο καί συ αρπαστι•,<ό: Ποιός ει
ναι δ άνθρωπος; ' πό του εpχε
ται; Που πηγαίνει; Τό -ρίπτυχο 
αύτό έρώτryμα 6ασά. vισε, 6ασαv ' -
ζει καί θά 6ασαvίζει τόv άνθρω
πο, πού άvαζητεί την ά.λήθειcι. 
γιά την «ζωή» του. 

«Τό πεπρωμένο του ά.vθρώ-
που εΙνα.ι ή 'άναζ ήτηση της ρίζας 
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του», λέει ενας διάσημος ερευνη
τής, δ κ. Μάρκ Σά.δερλαντ. Καί 
δέν άναφέρεται μόνο στόν άν
θρωπο της γης, άλλά καί σ.ούς 
«άνθρώπους» τών άλλων πλανη
τών. Ή '6ε6αιότης της ϋπαρξης 
καί άλλων «άνθρώπων» σέ άλ
λους πλανητες κερδίζει συνεχώς 
lδαφος, κοοθως ενισχύεται άπο 
τή γνώση, δ"Όι ύπάρχουν στό ά
γνωστο σύμπαν 10 &ιδελφοί πλα
νήτες της γης καί ·μονάχα στόν 
δικό μας γαλαξία ύπάρχουν του
λάχιστον δέκα καί δεκαπέντε έ
κατομμύρια πλανήτες, λίγο -
πολύ δμοιοι μέ τόν δικό μας. 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ 
ΕΝΑ «ΦrΣΙΚΟ ΣΩΜΑ» 

Στον πρόλογο ένος τελευταί
ου 6ι6λίοu πού εκδόθηκε στίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες καί ε!ναι 
γραμμένο άπό ενα Γάλλο έρευ
νητή, τόν Πιέρ Νοu6ίλ, τίθεται 
το ·ερώτημα.: «Ποιός είναι, λο:
πον αυτός δ άνθρωπος, πού ζεί 
έπάνω στον πλανήτη μας;» Καί 
οχι σάν άπάντηση στό ερώτημα, 
&λλά σάν μιά «θεωρία», δ συγ
γραφέας συνεχίζει: «Σήμερα, 
στά πλαίσια πάντα της φτωχής 
,μας σύγχρονης γνώσης, κατέ
χουμε τουλάχιστον τήν επιστημο
νική 6ε6αιότητα πως δ άνθρω
πος δεν περιορίζεται στίς φυσι
κές διασ:άσεις του, πού ήδη γνω
ρίζουμε. Δέν είναι μόνο ενα φυ
σικό σώμα. ΕΙναι επίσης, ενα 
πνεϋμα καί μιά ψυχή. Φαίνεται 
πως πέρα άπό τά δεσποτικά δ
ρια τοϋ χώρου καί τοϋ χρό·ιου, 
δ άνθρωπος ,έπεκ-ιείνεται g' ε11α 
σύμπαν άλλοιώτικο, πού δέν l
χει καμιμια σχέση .μ• αυτό, πού 

έννοουμε συνήθως, δταν λέμε σύμ
παν». 

Ή τοποθέτηση αυτή, πού υίο
θετείται άπό μιά σε6αστη πλειά
δα έπιστημόνων στη Δύση καί 
τήν Άw,,τολή, δδηγεί μοιραία 
στήν επιστήμη της φυχης. Καί 
χωρίς δισταγμό, οί έρευνητές 
αυτοϋ, του μυστηριώδους άλλά 
τόσο πραγματικου χώρου, επι
χειρουν να είσχωρήσουν στήν 
έσώ"Όερη ζωή του άνθρώπου, στα 
πιό κρυφα συναισθήματα, στίς 
διαισθήσεις, στό ύποσυνείδητο, 
σ' εκείνον τόν «άλλο κόσμο», 
πού προκαλεί τό δέος. Καί ενα 
άλλο !ρώτημα πού προ6άλλει μέ
σα άπό τίς lρευνες, άπό τα φαι
νόμενα καί τίς «·άποδΈίξεις», εί
ναι αυτό: «Ποιοι ήμασταν πρίν 
γεννηθουμε μέ τη σημερινη μορ
φή .μας;». Ό Πιέρ Νου6tλ γρά
φει: 

«Αίών,ες τώρα οί ταοϊστές ·δά-
σκαλοι ρωwϋν τούς μαθητές 
τους «ποιό ήταν τό πρόσωπό 
σου προτου γεννηθοϋν δ πατέ
ρας καί ή μητέρα σου;». Ό μα
θητής πρέπει νά καταλά6ει πως 
τό πρόσωπο αυτό είναι τό ίδιο 
μέ τό σημερινό. Δέν χρειάζεται
νά γίνε.ι «&,θάνατο». Τό αίώνιο · 
εΙναι ταυτόχρονα μονάιδα, καί 
πλειάδα, ε!ναι τό Έγω καί το 
"Αλλο συγχρόνως: δηλα.δή ή ύ
πέρτατη σναθερότητα πού δη
μιουργεί τα πάντα χωρίς να ,ε
νεργεί. 'Έτσι δημιουργείται ή 
θεωρία τών διαδοχικών ζωών». 

Για τη θεωρία αυτή lχουν 
γραφτεί πάρα. πολλα καί είναι 
χαρακτηρισ"Όικό δτι τα «τεκμή
ρια» πού φφανίζονται και πού 
προέρχονται άπό έπιστημονικά. 
πειρά.j.uιιtα, πολλές φορ_ές ε!ναι 

l
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ά.πόλυτα ξεκαθαρισμένα. Στο 6ι-
6λ(ο του «Οι διαδοχικές ζωές» δ 

τέ Ροσά παρα,θέτει τέτοια πα
ρα.δείγμ,α.τα. &.νθρώπωγ π,ού «ξα.
νάζ ησα.ν» και μπόρεσαν νά. δώ
σουν μέ έκπληκτικές λεπτομέ
ρειες στοιχεία. γtά. τόπους πού 
ποτέ δέν εlχα.ν έπισκεψθεί στήν 
τωρινή ζωή τους, yιά. &.νθρώπους 
πού δέν Υ'iώρισαν ποτέ, μ(λησα.ν 
γλώσσες, πού δέν εΙχαν ποτέ τους 
μοοθει, ε6ειξαν Lδ�ότηttς και 
ίκα.νότητες πού ποτέ τους δέν 
ε!χα.ν. 

Ο ΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ 
«ΣΥ ΟΛΟ ΕΝΩΣΕΩ » 

Συμ6αίνει συχνά. - σέ πάρα. 
πολλούς 4νθρώπους - νά. εχου'i 
την αίσθηση, δτι σ' εναν συyχιεκρι
μένο χώρο, κάποια. συγκεκριμένη 
πράξη «τούς εχει ξα.να.συμ6εί». 
υΕνας α.νθρωπος 6ρίσκετα.ι σέ 
μιιά. ξένη πόλη και χωρtς νά. ε
χει γνώσεις yιά. α.ύτή την πόλη 
&.πό κα.μμιά. α.λλη πηγή πληρο
ψοριων, νοιώθει σά.ν νά. «εχει ξα
ναπάει» σ' αύτό τό μέρος, μπορεί 
και προοα.ναwλίζεται μe εύκο
λία., άναyνωρί ει κτίρια., δρό
μους, κάποτε κα.l &.νθρώπινες 
ψυσιογνωμίες. Κάποιος άλλος α.ν
θρωπος ανακαλύπτει ξαφνικά. οτι 
λέει λέξεις καt ψρά.σεις, πού 
εΙνα.ι σίγουρος οτι τlς εχει ξα
ναπεί χά.τω άπό τις ίδιες περί
που, η παρόμοtες συνθήκες χα.ι 
περιστάσεις. 

Αότό τό ψα.ινόμενο ε!ναι στις 
περι,σσότερες περιπτώσεις &.στρα.
πια.ίο. Καl δ άνθρωπος πού «ζεί» 
·το περιστατικό, τό ξεχνάει πολυ
γρήγορα., δέν έπηρεάζεται κα.ν
�πό _ α.ύτό. Άλλά. όπάρχοuν αν-

θρωποι πού μετ&. άπό ενα δυνα
τό σόκ, μιά. &.ρρώστια, ενα ά.τύ
Χ ημα, ά.ρχ ίζουν ά. μιλουν σέ 
μιά. γ ώσσα. πού τούς εlναι έντε
λως άγνωστη, εlναι σέ θέση νά. 
κάνουν πράγμα.τα πού ως τότε 
δέν μποροϋσα.v, λύν,ου μαθημα
τικά. προ6λήματα, ,ένώ δέν εχουν 
ίδέα.. άπό μαθηματικά, ξέρου νά 
ζωγραψίζουν χωρlς ως τότε νά. 
εχουν πιάσει πινέλα ζωγραφικής 
στά χέρια τους, παίζουν μουσικά. 
οργαιvα. χωρίς νά. εχουν μάθει 
ποτέ ,μουσική. Και α.ς μη λησμο
νούμε κοιt τά. «παιδιά. θαύματα» 
πού μόλις &.ποκτήσουν τή δυνα
τότητα νά. έκψράζονται ψα'Jερώ
νου,ν γνώσeις πού δεν συμ6ι6ά
ζονται μέ τ+ι ψυσικη έξέλιξή 
τους. 

Πως λειτουργεί δ έγκέψοιλος 
σ' αύτες τίς περιπτώσεις; Εl
ναι μήπως μόνο «έγκ.εφαλική» 
ή διαδικασία πού οργανώνει αύ
τά. τά. έκπληκτικά. ψαινόμενα.; 
Ό καθηγη,της Κοινωνικών 'Ε
πιστημών στο Ίνστιτουτο Προ
χωρημένων Μελετών του Πρίν
στον στη έοι Ύ ερσέη, γράφει 
δτι τό άνθρώιπινο μυαλό εlναι μα
ζί «κατάρα καί δόξα» καί ά.να.ψέ
ρει δτι ο[ ,έπιστήμονες διχάζονται 
ώς προς τό σ.ν 6 •έγκέφαλος ε!
να.ι πρα-rμα,τ κά. <·έγκέφαλος» των 
ένsργειών του ά.νθρώπου η άν 
καί α.ύτός ύπαχιούει σε μιά. «άλ
λη δύναμη» πού τοποθετείται στο 
χωρο της «αίωνιότψας» της &.
θανα.σία.ς της ψυχής, πού ερχε
ται καί ξανάρχεται διαδοχικά. &..
πό σώμσ. σε σώμα yιά. 'i(I. επη
ρεάσει τον έκάστοτε «ύλικό,> εγ
κέφαλο. 

Σ-ό θι6έτ, οί σοψοί διδάσκουν 
τούς μαθητές τους δτι δ άνθρω-
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πος - άποτελεί τό σύνολ,ο διαφό
ρων ένώσεων πού τlς δημιουρ
γοϋν τό σώμα, ή αντίλ ηφη, οί 
εv,τυπώσεις, ή γνώση, ή συνείδη
ση, ή ευφυtα κλπ. 'Όλα αu,τα τα 
στοιχεία, λένε, δεν ε'ιμαστε σί
γουροι δτι δεν αποτελοϋν ενα 
άλφα σύνολο ϋπα,,ρξης πού εζ η

σε ·στόν περα.σμένο καιρό καl 
της δ1vοίας ενα συγκεκριμένο 
άτομο τοϋ ΣΗΜΕΡ Α εΙναι με
τενσάρκωση. Αυτή •εΙνα.ι χοντρι
κα ή άρχή πού πάνω της στηρί
ζ,εται ή -θεωρία της •μετενσοορκώ
σεως · των Βουδιστών. Ή δρα
στηριότητα των στοιχείων πού 
ά:ποτελοϋν τό σύνολό μας, δπως 
κά<θε φυσική η πνευματική δρα
στηριότη,τα, παράγει δυνάμεις, 
πού διαδέχονται με ακτι νο6ο
λίες καί οί δπείες δταν συναν-τή
σουν ευνοϊκές συνθήκες καl δε
κτικα 1σύνολα. (πρόσωπο) τά. εν
τελώς φυσικά, έlνισωμωτώνονται 
σ' αύτα τα σύνολα καl ακολου
θοϋν τή ζωή τους. 

«Μποροϋμε να ποϋμε -γρά
φει δ καθηγητής Τζήρτζ- δτι 
οί α.νθρωποι εΙναι' ζώα ήμιτελη, 
πού �ροσπα.θοϋν να φτάσουν στήν 
τελε!ωσή τους με τόν πολιτισμό. 
Ή ευελιξία καl πλαστικότητα 
τοϋ ά.νθοώπου εχει παρατηρηθεί 
,επανειλημιμένα. υΟμως σ,,υτό πού 
εχει άκόμη μεγαλύτερη σημασία, 
εtναι ή απόλυτη ,εξάρτη:σή του 
άπό ενα συγκεκρι,μένο εΙδος μά
θησης: τή διαμόρφωση καί κατα
νόηση καl χρησιιμοποίηση συγκε
κριμένων συστημάτων μετα1δόσεως 
εν_νοιοφόρων συμ6όλων. Ό &ν
θρωπος χτίζει φράγματα η σπί
τια, 6ρίσκει τροφή., δργανώνεται 

, , , λ " ζ , σε κοι νωνικα συνο α,, η ευγαρω-
:νει στηριζόμενος σε ιμια συνεχή 

ροή· ά.πό προγράμματα καί σχέ
δια, ε•θιμα κυνηγιού>, ήθικα συ
στήματα καl αισθητικ�ς αρχές. 
Δηλαδή ή αντίληψη εrναι .πού 
διαμορφώνει τήν ά.κα1θσδήγητη 
ίκ�νότη,τα». 

Αυτή ή «ακα.θοδήγητη ίκανό
τη,τα» εΙναι πού διι:χ.μορφώνεται
κα.τα τήν αποψη των διαδοχικών 
ζωών- ά.πό τό «σύνολο-» πού &
να.φέρουν οί 6ουδιστές, πού 
-εγκαθίσταται, ενσωματώνεται δι
αδοχικα στό πέρασμα. των αίώ
νων καl συνταυτίζετα.ι ,με τό «κορ
μί» κάποιου ά.νθρώπου,, δδηγών
τας το στήν ά.νάπτυξη των ίκα.νο
τήτων πού καl στό παρελθόν εί
χαν αυτα τα «σύνολα».

Πως, ομως, γίνονται κτήμα τοϋ
&.νθρώπου οί γνώσεις, η εστω οί
ένδείξεις για τlς «περασμένες
ζωές» μας; Αυτό επιτυγχάνεται,
δπως ύποστηρίζ,ουν οί &ισχολού
μενοι ·με τα παραψυχολογικά ε
πι·aτημονικά. πειρά-ματα, ,με τη λε
γόμενη ,<&.να.στροφή της μνήμης».
Σ' α.ύτό παίζει ση:μαντικό ρόλο
ή ϋπνωση. Ή ιεπιτυχία των πει
ραμάτων ά.ναιστροφης της ,μνήμης
έξαρτα.ται κα.τ' ά.ρχήν ά.πό τη.ν
ίκα.νότητα τοϋ ύπνωτιστη. Με τή
6οήθεια ίκανών ύπνωτιστών -&,
νοοφέρεται ενας πού εμεινε κλασι
κός, δ 'Αντρέ Ντυπίλ- δργα
νώθηκαν πειράματα πού α.φησα.ν
κατάπληκτους τούς επιστήμονες,
&.κόμη καl τούς φανατικώτερους
πολέμιους της θεωρίας της «:με
τενσαρκώσεως». Εtναι εντυπωσια
κές οί περιπτώσεις ά.νθρώrιτων,
πού με τήν «·&.να.στροφή της μνή
μης», εφτασαν να· <;ξαναζήσουν>;,
να περίγράψουν και ,μάλιστα με
κ�ταπληκτικες _ λεπτομέρειες .μια
σειρά ά.πό «περασμένες ζωές»
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το ;, σέ σώμ-:ι,τα. α. ω1J &.vθρώ
πωv, χ.σ.ί δ ά.σ μων, 
π ot. :Jιων κα.ί τωχ ων, κσ. ων κcι' 
κα.κω'J Τό έκπλ κτ κώτεpο είνα.ι, 
οτι οί έπιστήμο ες πού πα.ρακο-
οuθοϋc; ι.v α.ύτά, τα. πειρά.μα.τcι, 

έπα. ήθει . μετά. τίς «άψηγή
σεις» των «πειpαμα.τόζωωv» δλα. 
δσα., άν'. ε χv. 

ΕΙ I Π ΔΕΚΤΗ 
Η ΜΕΤΕΚΣ ΡΚΩΣΗ; 

Στο ο λίο τGσ Πούς «Μετεν
σάρκωση» άνα.ψέρc, τα.ι: 

«Ύπά.ρχοuν μέσα. στο άόρα.το 
λέξεις ζωντα. ές γ;:χμμέ ες σ' 
ενα. 6 ιο πού μερικές; σελίδες 
του εχοuν δια.6αστεί άπό πνεύμα.
τα. πού 6ρίσκο ταν σέ εκ
στα.ση. ύτή είνα.ι ή ρίζα. δλων 
-ων θρη,σκωτικων έντολων κα.ί δ
λων των άληθιvων κα.θηγητων 
των λα.ων. Ό νόμος της μετεν
σαρκώσεως είναι γρα.μμέ ος μέσα. 
σ' α.ύτό τό 6ι6λίο. Δεν πρόκειται 
για. lπι νόηση τοϋ &.νθpώπι νου μu
α.λοϋ οϋτε για. τό όθο δημιούρ
γημα. μιας πα.ρα.ληp μα.τικης α.ν
τα.σία.ς. 'Όπως δ ηλιο άνα.τέλ
λ μέσα. στο δpα.τό, διώχνει τίς 
σκιές της ύχτα.ς κα.ί μας πλημ
μυp" �, μέ τό δημ ο ργικό του 

ως, ετσ κα.ί δ νόμος της μετεν
σαρκώσεως είνα δ ηλιος τοϋ ά
όρα.του κόσμου πού δ α.λύει τά. 
ψιλοσο ικά. σψάλμα.τα., cpω-ίζει 
τίς ψυχ' ς στrιν άποστολ ή τους, 
δείχνει τή δια.ρκη δι κα.ιοσύνη δ
λων των έθνων, ολωv των &.ντι
δράσεων μέσα. σέ κάθε σχέδ ο κα.ί 
δικαιώνει τήν άθάνα.τη κpα.υγη 
τοϋ Πνεύμα.τος πού ξα.να.6pίσκει 
τούς προγόνους του λέγοντας: 
«" \ς ε!σα.ι εύλογημένος πα.-έρα. 

μο , γ α.τ' π-:hp' δ ες τίς προδο
σίες κα.ί τί- άδ ναμίες μο , έ-,ύ 
... , � , , ψ , (Jεγ μ εγκα.τε ,ει ε ποτε». 

'Η & ήθεια. εΙνcιι δτι &.ιπό την 
άpχα.ιότητα., ·ή μετε σάρκωση &.
πα.σχολοϋσε τούς ψιλοσόψο ς κα.ί 
μά στα. δ Πλά.τω εγρα.ψε πολ
λά. γ ά, η θεωρία. της ,μετενσα.ρ-

ώσεως, της δποία. ύπηpξε όπα.
δός δπως κα.ί δ Πλωτίνος:; κα.ί άλ
λοι σοψοί στο πέpα.σμα. τοϋ χρό
νου, δπως δ Γκαίτε, δ 'Έμερσον, 
δ Σοπενά.οuεp κα' α.λλοι. Στήν έ
ποχή μα.ς, δεν είνα. λίγοι οί όπα.
δοί τη θεωρία α.ύτης, πού ένι
σχύετα.ι &.πό τά τεκμηpιωμέ1;α. 
πειράμα.τα. «ά α.στροφης της μνή-
μης» ού είναι τό κατ' έξοχή 
«άποδεικτικό ύλικό τω ύποστη
pικτων της θεωρίας, δτι δ άνθρω
πο,. ζεί διωδοχικές ζωές, μέ την 
�:;α.. 

ψυχή σέ δ α.φορετικά. σώ
1

Έκπληχτ κό, &.πό τήν α.ποψη, 
είναι ΕΥΙΧ πείρα.μα. πού εχει μεί
νει στην ιστορία. καί πού τό εκα.
νε δ άνθρωπος πού πρώτος προκά
λεσε τήν ,�έπ στpοφη» στίς προ
ηγούμενες ζωές, κcι.ί πού πεpι
λα.μ6ά.νετα.ι στο 6 ολίο του «Δια.
δοχ κές ζωές» πού θεωρείται 
«εύα.γγέλιο» γιά τούς όπαδούς της 
μετε σα.ρκώσεως. ύτό τό πείρα.
μα. εμει ε γνωστό μέ την όνομα.
σία. «Ή Μαρ'α. Λ'ζα.. - άόpα.τη 
κα.ί πα.pουσα.». Πρόκει τα.ι για. μια. 
σειρά. &.πό ύπ ;ωτ στι ..ιές συγκεν
τρώσεις πού εγιvα.ν ύπό τή κα
θοδήγηση τοϋ ' ντpέ τυπίλ, 
πού τίς παρακολούθησα. κα.ί τίς 
κα.τέγραψα.ν εLδικοί έπιστήμονες, 
c ω πο) λοί γιατροί πού πα.ρα.6ρέ
θηκαν μαζί μέ άλλους &.νθpώπου;, 
ύπέ6α.λα J έρωτ1pεις στο «δ άμε
σο» πού εκα ε ενα. δραματικό συ-
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ναρπαστ:κό καί &.πόλυτα αληθινό 
«ταξίδι» στίς περασμένες «υπάρ
ξεις» του. Ό ίδιος δ Ντέ Ροσά, 
πού πχρακολούθησε μαζί μέ συ
νεργάτες του τή σειρα. των πνευ
ματιστικών αυτών συγκεντρώσε
ων καί ηλεγξε στή συνέχεια τήν 
&κρί6e:ια των ά.ψηγήσεων, γρά
ψει: 

«Τό πιό σημαντικό δέν ήταν / 
ά,ποδe:ίξουμε δτι δέν εγινe: καμ
μια. άπάτη στό πείραμα μέχρι τα. 
άκρα., άδια.ψορωντας για. τή γνώ
μη των σκεπτικιστών. Οι συνθή
κες του πειράματος μας 6ε6αίω
να.ν ,&,πόλυτα πώς δέν ύπηρχe: πε
ρίπτωση &πάτης. Τό μέντιουμ ή
τα.ν �μια. νέα. γυνα.ίκα. άπό τό Μώ 
της Γαλλίας, ή Ντe:νtζ Σ ... Σύμ
φωνα μέ μια. μέθοδο πού τώρα 
e:!ναι πολύ συνηθισμένη,, δ Ντυ
πίλ γύρισε τή Ντ.ενίζ στό πρόσ
ψα.το παρελθόν της, στήν παιδι
κή κα.ί μετα. στη 6ρεψική ήλικία. 
Κι' ϋσ�τερα τό πρώτο ψεγάλο 
άλμα» καθώς δ Ντυπtλ δδήγησε 
τό .μέντι�υμ &πό τήν τωρινή ζωή 
του σέ μια. προηγούμενη. Ή Ντε
νίζ ε!πε πώς ε!ναι τώρα 16 έτων 
καί δνομάζεται Μαρία - Λίζα. 

Ε!πε &.κόμη δτι ε!ναι κόρη του 
στρα.τάρχου του Μεγάλου Να.πο
λέόντος, του Φραγκίσκου Ίωσήψ 
Λεψέ6ρ. Ή έποχή ε!ναι τό 1820 
. (.;.). Χρe:ιάστηκα.ν έξηντα περί
που ύπνωτιστικές συγκεντρώσεις 
για. να. μας πείσουν για. την &.λη
θοψάνεια. των γεγονότων καί μας 
δώσουν ά.πό τό ύπe:ρπέραν τήν 
ιστορια της Μα.ρίας - Λίζας, 
φυσικης κόρης του στρατάρχου 
Λεψέ6ρ και της... Πωλίνα.ς Βο
να.πάρτη. Ε!ναι ενα. πρόσωπο πού 
δέν άφησε κα.νένα ίχνος στήν ι
στορία, &.λλα. ή ,έπαλήθευση των 

δσών άνέψερε ή Ντενίζ γιά. τα. 
πρόσωιπα, τήν ίδια τήν Μαρία -
Λιζα, τούς γονείς της, τό περι-
6άλλον, τήν ,έποχή, άποδε(χτηκα.ν 
&.ληθινα. μέ μ;αρτυρίες άνθρώπων 
πού ήτα.ν σέ θέση να. ξέρουν. Γε
νικά, ή ιστορία. της Μαρίας - Λί
ζας «ταιριάζει»· μέ τόν χρόνο, μέ 
τήν έποχή πού ισχυρίζεται πώς 
εζ ησe: και μέ τα. πρόσωπα πού 
γνώρισε. Μια. ιστορικός, ή Άντpέ 
Μπωγκίντ, πού παρακολούθησε 
είδικα. α.υτα. τα. πειράματα., άντι
παρέ6αλε διαρκώς τα. &ναψερό
μενα. γεγονότα. . κα.ί τα. έ,πεισ�ια 
πού εζησε ή Μαρία. - Λίζα με τήν 
ιστορική πραγματι.κότητα.. Αυτό 
μας επειθε για. τήν &κπληκτική 
άλήθεια. πού ξετυλιγόταν ,μπρο
στά ,μας στό πείρα·μα &.πό τόν Αϋ
γουστο ως τόν Όκτώ6pιο, δσο 
κράτησα-ι οί 60 περίπου ύπνω
τιστικες συγκεντρώσεις». 

Ό Ντε Ροσα. συνεχίζει σέ άλ
λο σημείο: 

«'Η Μαρία--Λίζα. πέθα.νε 61 
έτων. 'Οδηγήσοομε τή Ντενtζ 
στούς ίδιους α.υτούς χώρους πού 
περιέγρα.ψε δτι εζησε. Έκε! σε 
κατάσταση ύπνώσεως, μας εδει
ξε τα. δωμrχ.τια., τούς διαδρόμους 
τούς χώρους, τίς πόρτες, άλλες 
λεπτο.μέρειες πού ήταΥ &.δύνα.το 
να. ξέρει ώς Ντενίζ, κα.ί που σχε
τίζονταν μέ τήν προη,γούμιενη ζωή 
της σαν Μαρία.ς-Λίζα.ς. Μόλις 
τή ψέροcμε μπρός στήν πόρτα του 
δω.μα.τίου, δπου σύμφωνα με τήν 
&ψήγησή της πέθανε, τρομοκρα
τήθηκε, δεν fιθελε να. περάσει μέ
σα. Χρειάιστηκε να. τήν ξυπνή
σου:με για. νά. ήpε;μήσει ... Σε άλ
λη συγκέντρωση, θελήσα.με νά. 
μάθουμε τί άπέγινε μετ� τόν θά
νά.τό της, προτου μετενσαρκωθ,εί 
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στό φυσικό περ(6λΥJ1.W, της Ντε
ν/ζ Σ. 'Έτσ,ι, μέσα σ' ενα κλtμα. 
&.πόλυτου -δέους κ-:ιί έπηρεασμέ
νη &.πό την &.λ ήθεια τω11 προηγη
θεισών ά.ψηγήσεων, περάσαμε 
μαζί μέ τήν Ντενlζ τή «μεγάλη 
γέψυρα», άπό τή μιά. ζωή σέ 
μιά. άλλη, Και δοηγηθήκα.με στή 
ζωη !νός άντρα., πού ητα.ν τό πε
ρ16λημα. της ψυχής της Μαρίας -
Λ(ζας καl ίσως α.λλων προηγου
μένων «σωμάτων». 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 
rnoT ΑΣΣΟΝΤ ΑΙ 

0 Ενας μεγάλος έρευνη-τής της 
<�έπανα.σ-φοψης της μνήμης» του 
καιρου μας ε!να.ι δ 'Αλέξανδρος 
Κάρελ. 

Άναψέρει συχνά. τό παράδει
γμα των κατοίκων της Μπα.λί 
γιά. νά τό !ρμηνεύσει σά.ν «ύποτα.
γή των σωμάτων στη δύναμη των 
πνευμάτων». Οι Μπα.λινέζοι πέ
ψτουν κα.τά διαστήμο:.τα. σέ ενα 
ε!δος εκστασ� κάτω &.πό τήν έ
πιρροη της δποία.ς κό6ουν τό κε
ψά.λι ά.πό ζωντανές κότες μέ τά 
δόντια τοος, μαχαιρώνονται μέ 
στιλέττα., χτυπουν τό κορμί τους 
άγρια. έδώ κα.ί έκεί, έκτελου·ι ά
σκήσεις θα.υμα.στης ίσορροπίας, 

πού θά. τις ζήλευε καί δ καλύτε
ρος άκροοάτης, κάνουν άλλα, 
πράγμr.1,τα, πού δέν ε!να.ι μέσ-:ι 
στις συνήθειες κα.ί τις ικανότψές 
τους. υτό κρατά.ει ·ιiπό 5 λεπτά. 
μέχρι 6 ώρες. Τά. α.τομα αυτά. 
δέν ξέρουν τί κά.νου c,,υτό τό διά
στημα. κα.l οταν συνέλθου,; δέν 
θυμουντα: τίποτε. 

Τί ,μπορεί νά. μάθει κανείς -
&,να.ρωτιέται δ Κάρελ - άπό τέ
τοιες εκδηλώσεις γιά :tήν φύση 
της ψυχης του · ά.νθρώπου; Ε!ναι 
«οι ίδιοι,, α.,;θρωποι πού τά. κά
νουν αυτά., η μήπως «κάποιοι α.λ
λοι» πού ερχοψtαι» ά.πό τό παρελ
θόν καί «&κφρά.ζοντα.ι» μέσα άπό 
τά. σώμα.τα. τών σημερινών Μπα
λινέζων ;» 

Φυσικό είναι ή Ηεωρ(α τη; με
τενσαρκώσεως ,;ά μή περιορίζεται 
στίς περασμένες ζωές &.λλά. νά. 
ιiτενίζει καί τίς ζωές πού μέλ
λουμε νά γίνουμε. 'Αλλά. δcν μπο
ρουμε vά τό έπι6ε6αιώσουμε. Γι' 
αυτό καί ή (ψελλοντολογία» 15-
σον &ψορά τή με,τεvσά.ρκωση 6ρί
σκεται ιiκόμα. στό καθαρά. θεω
ρητικό στάδιο. 

(Η ΗΜΕΡ Α ΤΩ ΠΑ ΤΡΩ , 

11-12 ΑΠΡΙΛΙΟr 1978)

•u ίοtι,. ,:iι� Με,:ενι,α,ρ)Cώι,εω�

&ΙΑ. ME�O"'l.• ΤΩΝ Α.ΙΩΝΩΝ 

'Τπο Πυθαγόpα Ν. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 

Ή μι'Τι\ΑCJάρκωαις η ή έπανε..,. παλιγγενεσία (έκ του πάλιν γένε-
ο-άρκωσις η ή μετ�ωμάτωσις η ή σις), εΤναι μια Ιδέα τόσο παλαια 
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όσον και δ ,κόσ,μος_ Μια Ιδέα που 
δέν ίιπηρξε μονάχα κτήμα της 'Α
νατολής, όπως ίσως μερικοί νό: πι
σ11ε:ύουν, άλλα και της Δίισης. Μια 
Ιδέα τέλος ·που υlοθετήθrικε δχι μο
νάχα άπο δεισιδαί.μονες άλλα άπο 
έγκεφάλους περιωπής, φιλοσόφους, 
καλλιτέ�νες, έπιστήμο�ς, άκόμα 
καi . άπο πατέρες της 'Εκκλησίας 
των πρώτων χριστιανικών χρόνων. 

Ό 'Έμπεδοκλης, δ Πυθαγόρας, 
δ 'Απολλώνιος δ Τ υανέας, δ Μάρ

κος Αύ.ρήλιος, δ ΠλωτίΎος,, δ Πορ

φύριος, δ 'Ιάμβλιχος, δ Παράκελ
σος, δ Ρογήρος Βάκων, δ Τέwιν
σων,· δ Γκαιτε, δ Φό:,μπρ Δ' 'Ολιβιέ, 
δ Πόε, δ Σοπενάουρ, δ Ταγγόρ, ή 
Μπλαβάτσ�υ, δ Δημή,ϊpιος Γαλα
νος που .μετάφρασε στην Ν�λη
νικη ενα μεγάλο μέρος της 'Ινδικής 
Φιλοσ0ψι1<ης Γραμματείας -για να
άναψi;ροομε μεριικό: μόνο όνοματα
πίσ11ε:υαν στην Ιδέα της μετΘΥσαρ
κώσεως. 

Έξ · άλλόv, δλες ol μεγάλες καi 
άξιες λόγου θρησκειες, άλλες καθα
ρό: και ρητό: κι' άλλεκ; εμμεσα και 
συγκε,καλυμμέιyα, άναλόγως των 
-πνευματικών άναγκών της άνθρω
πότητος ,καi της έποχης που δόθη
καν δπως θό: δοvμε παρακάτω, κ� 
νουν μνεία της Ιδέας της μετενσαρ
κώσεως που τη συνδέουν άναπόσπα
στα ,μέ τηνl Ιδέα της 'Αθανασίας 
της Ψυχης καt την 'Απολύτρωση, 
καθώς έ.πίσης και μέ την Ιδέα τής 
Θείας δικαιοσuνη.ς και Ισορροπίας, 
που τόσο άπέριττα μα καi κατηγο
ρημαrηκό: συνοψίζεται, στη φράση 
του 'Αποστόλοv Παίιλοv «Μη πλα
νασθε· Θεος ού μιικτηρίζεται. �σ

γαρ έό:ν στrείρη άνθρωπος έκεινο 
και θερίση», που άναφέρεται στον
κοσμικο νόμο σύμφωνα μέ τον ό
ποιο κάθε άνθρώπι.νη ψυχη άναλό
γως των πράξεων\, αΙσθη,μάτων, σκέ
ψεων καi Ιδανικω!ΙΙ της, ξαναγΘΙ,� 
νδ:ται. σέ άνάλογο περιβάλλον και 
σώμα, θερίζοντας ετσι το τφο�Όν 
των προηγοvμένων της έινσαρκώσε
ων. Θεωρώ m:ριττο βέβαια ΥΟ: τονί
σω δτι μέσα στην εννοια της λέ
ξεως «ΘρηΦ<ειες:. που προανέφερα. 
συμτrεφιλαμβάνσ1Ται ·κι' δλες ol κα
τς( καιροι)ι; Μυσταγωγικές όργανώ· 

σεις η Μυστήρια δπως όνομάζονταν 
που ήταν άδελφότη,τες •Πεφωτισμέ· 
νων έρευνψων. της «'Αλήθειας:..-

�Ετσι άνατρέχοντάς ως την αύγη 
της προ•στορίας, μέ τές παραδό
σεις καi τους μύθους .καi μελετώντας 
τό: πανάρχαια γραπτό: μνημεια των 
διαφόρων λαών, βρίσκοvμε καθαρό: 
την Ιδέα της μετενσαρκώσεως εύ
ρύτατα διαδεδομένη·, στους Σίνες, 
'Ινδούς, Βαβvλωνίοvς, Χαλδαίοvς; 
Αlγυτrτίούς, Έβραίοvς ,καi •Ελλη
νες, είτε σαν Ιδέαν υlοθε.τημένηι άπο 
τές έξωτερικές μορφές της θρησκείας 
των λαών αύτων είτε σαν Ιδέαν που 
άποτελοϋσιε μαζυ μέ την 'Αθανα
σία της Ψυχfi.ς ·καi ·την τελικη Ά· 
πολύτ,ρωσι, τές βασικές διδασκα
λί-ες των Μυστηρίων καί των Μυ
σταγωγικών τοι,ιc; Σχολών. 

Οί μυστικές ά&λφότητε,ς του Θι
βέτ καi της Κίινας, QI 'Ινδικές Γιό-. 
Υ,Κες, οί σχολές των προφητών του 
'Ισραήλ, οί 'Ορφικοί, ol Πυθαγόρει
οι, οί Νεοπλατωνικοί, ol Γνωστικοί, 
οί Δρυίδαι κι' οί σημερ1νοi συνεχι
στές της άρχαίας Muσ:rayι;yy ικης 
παράδοσης,· Θεόσ0ψοι i<αi Ροδό
σταυροh, ητανε καi ε.Τ-ναι έξοικειωμέ-
νοι μέ .την Ιδέα της μετενσαρκώσε· 
ως σαν άναγκαίου μέσοv για την 
τελειοποίησι καi τελικη · άπολύτρω-
σι της ψυχής. Πριν δμως προχωpή�· 
σωμε, εΤναι άνάγκη να -τονίσωμε, 
δτι δεν πρέπει νό: συγχέεται καθό- · 
λοv ή Ιδέα της μετενσαρκώσεωι:; μ,� .. 
την παρεφθαρμένη� .· ίδέά που . όiιi>: • 
μάζεται συvήθως σή.με'ρά μrtέμψό� ·. 
χωσις; σύμφωνα με την' δτiο:ίά, cr-ro:,
μικοποιημένε-ς ψυχές ··μτrαροvv δήθεν,.• 
να παλινδρομήσουν σέ σώματα ζώ
ων ii .καi Φυτών για τιμωρία. Ή 
Ιδέα της μετεοοαρκώσεως σημαίνει 
την έπανειλη1μ,μένl) έπαιιοδο της ψυ
χης μέσα σέ άνθρώτrινα σώματα 
εlς τον φυσιι<q ;;μας Ι;(Qαμο, σύμφω-

' t . ,· .,;i"Αι- , , να με ωρισμενους κοσμικους νο-
μοvς καi ίιτrο ώΡ.ισμέ� �ίiποθέ
σεις, προς · σιiμπλήρώσί Υης πείρας 
καi τελειοποίησί της. Ή σίιγχυσι 

,αύτη �ροηλθε., απο ΤΟ γεγονος δτι 
μετό: θάνατον, τα ίιλικό: κύτταρα 
έ,νος, άνθρω'1fίVΟU σ�Ι,Ι�Ο._<;,,<;,,t_v;ιστ�-
φοUV � ε(ς � τηγ :,Y..if(.���η �ί;�\f,9�ϊ 
φυσιΚΟ σίιμφω\Ια με την θεωpια TOU 
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έvιαιοu της ίίλr;ι;, vα άποτελέσοuv 
σuστατικα έvός όρuκτοίι, ψuτοί) η 
καi ζώοu που θα έχρησιμοποιοuσε 
για τρ0ψή τοu τα ψuτα αύτά. Δεv 
εΤναι δηλαδη τό άvθρώπι\'Ο πνείιμα 
που άπο6αίvει σuστατικό μέρος 
της ζωης τοίι ψuτοίι η τοίι ζώοu, άλ
λα τά κύτταρα τοίι ψθαρτου ύλικου 
σώματος τοίι άvθρώποu μετα θα
νατοv Άκρι6ώς έξ αiτίας τη,ς σίr 
γχuσης τώv γεγονότων αύτών προ
κύπτοuv κατά μεγα μέρος οί παρα
λογισμοί καi ο1 ,τλάνες σχετικα με 
τηv iδέα της μετενσαρκώσεως, άπό 
κείvοuς που δεv εxouv καταγιvει η 
μελετησει τό ζήτημα αύτο σε δλο 
τοu τό πλάτος Τώρα το πρό6λημα 
που άναπόψεuκτα θα γενν. βη μεσα 
στή σκέψη τοίι καθενός σας εΤvαι, 
τι έvvοοίιμε με τήv λέξι «ψuχή» και 
για ποιο λόγο ο1 έπανερχόμεvες ψu
χες δέv θuμοίινται τίποτε άπό τά 
γεγονότα τοίι παρελθόντος Για την 
έξήγηση όμως τοίι ψαινομέvοu αύ
τοίι, χρειάζεται μια λετπο.μερής πε
ριγραφή τοίi άvθρώποu ώ,ς σuνόλοu, 
πραγμα που θα άπαιτήση μια ξε
χωριστη όμιλια Παντως σδ:ς λεγω 
προκατα6ολικα δτι ό αvθρωπος 
μπορεί vα θuμη,θη τό παρελθοv, ό
πως έπίσ ,ς ύπάρχει και ή δικαιολο
γία γιατι vά μή τό θvμδ:ται αν λα-
6οvμε ύπ' σψι μάλιστα, πώς σε κα
θε νέα ένσαρκωση εχοuμε και ένα 
καινούργιο έγκέψαλο, καθώς έπίσης 
κι' ενα νέο νοητικο σώμα δπως λεvε 
ο1 άποκρuψιστές Και τώρα ας άνα
ψέροιψε άποσπασματα, σχετικά μέ 
την !δεα της μετενσαρκώσεως των 
ΨUχώΙΑ, άπό τα γρατπα μνημεία τά 
όποια 6ρίσκονται στη διάθεση, τώv 
έρεuvιντωv Οί Βέδες (ή λέξις σχε
ζεται με την έλληvική οΤδα καi ση
μαιvει κατ' άκολοuθιαv γνωσις), 
που θεωροίινται άπό τά άρχαιότε
τερα γρατπα μνημεία της άvθρω
πότητο.ς καί που μέσα τοuς 6ρί
σκονται καθρεψτισμέvα τά πρώτα 
διδάγματα ήθικης και ψιλοσοψίας 
τCΥ./ 'Αρίων η '1 vδοεvρωπαίων, δπως 
συνήθως τους άποκαλοίιν, μιλούν 
κα,:ηγορrιματικα για τηv 'Αθανασία 
της Ψuχης και τηv μετ σάρκωση. 

w5νας 6εδικός ίίμvος γεμδ:τος ά
πλότητα και μεγαλ-εϊο διακηρύττει 

«Υπάρχει κάτι μέσα στον αvθρω
πο που δεν πεθαίνει ψροντισε νά 
τό θερμανης με τις άκτίvες σοu, να 
το άναψης με τή ψλόγα σοu ώ Για
τα6εδα» Κι' άλλοίι πάλιν άvαψέ
ροw « Υπαρχοuv ψuχες που έρχον
ται προ.ς εμδ:ς και ξαvαεπιστρέψΟU'J 
και ηΌυ ξανάρχονται» Σ τηv μεγα
λη θρησκεία του Βραχμανισμοu 
που εχει τες 6αθειές ρίζες της στiς 
Βέδες, που προαvέψερα, ή ιδέα της 
μετενσαρκώσεως διδασκεται καθα
ρά, δεδομένοv δτι δλη ή ψιλοσοψια 
του Βραχμαvισμου, 6ασίζεται στην 
περιπλανηση της ψvχης δια μέσοu 
των γεννήσεων και των θανάτων καi 
στον τελικό της έξαγνισμό, μέ τη 
γνώση,, τί c; άγαθές πραξεις και την 
ε.ύλά6ε.ια 

Είς τις Ούπαvισαντ που ε.Τvαι 
σχόλια άπάvω στες Βέδες άναψέpc.• 
ται, δτι, «ό άvθpωπο,ς, με τη,ν έπι
θuμιαν ι<αθηλουται έπάvω στόv 
τροχοv των γεννήσεων καί τώv θα· 
vάτωv άπό τοv όποιον απολuτpώ
vεται με την άπο6ολη τώv έγωιστι
κωv έπιθuμιωv Όταν ή ψvχη γνω

ρίσει τό Θείον και ταuτισει την ύπό
στασή της μαζίι τοu, άπολuτρώvε
ται άπο τον ξαvαγεvvημό» Κι' άλ
λου παλιv δη, <<Βραχμανος εΤναι ό 
αvθpωπος 'που δεν θα ξαvαγεvνη.θεί 
πια και που γνωρίζει δλες τές προ• 
γενέστερέ:; τοu ύπάρξεις». 

Εiς τις Κατοπαvισαvτ διδασκεται 
δτι, «οί ψuχές άvαλόγως των πρα
ξεωv των έπιστρέψουv για vά ξα
vαγεννr,θουv η πηγαίvοuv στην Νιρ-
6αvα» � Av προχωpήσωμΕJV κατόπιν 
στην μελέτη της Βαγαοάτ-Ζιτα 
του «Θείοu ασματος», δπως μετα• 
ψραζεται κα1 που για τους 'Ιvδους 
αδελψοuς μας εχει τόσην άξιαv δση, 
για μδ:ς τους χριστιαvους η έπi τοίι 
Όpοuς όμιλια του Kupίou (ή Βαγα
οάτ-Ζιτά εΤvαι μέρος της Μαχα-
6αράτα, του μεγάλου '1 δικου θρη
σκεuτικου εποuς), έκεί θα δοίιμε δτι 
ό Κρισvδ:, τό μετενσαρκωμένο Άδα
ταρ, δηλ. ό Θείος Έκπαιδεuτής, ά
φου δώσει μιά διδασκαλία ύψίστης 
ήθικης άξίας, σχετικά με τηv έπι
τέλε.ση τού καθήκοντος, λέγει στον 
άγαπημέvο μαθητή τοu Άρζοίιvα 
κα1 στους αλλοuς που τοv άκoC,vf,; 
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έκθαμβοι τά έξης. <<'Όπως κάθε 
ανθρωπος άφίνει τά φορέματά του 
τά παλη,α για να πάρει σλλα και
νούργια tτσι κu' ή ψυχή π-ετάει τα 
παληά της σώματα κι' αλλα ντύ
νεται νέα». Κι' άλλοΟ πάλι λέει: 
«Έγώ κι' -έσε'ίς πφάσαμε άπό πολ
λές γεννήσεις οί δικές μου σέ μένα 
μόνο εΤνσι γνωστές καi σε'ίς οuτε 
καν ύποψιάζεσθε τες δικέ,ς σας». Κι' 
άλλοΟ διδάσκοντας τον άγαπημ�νο 
μαθητή συνεχίζει: «wΕχει;ς μέσα σου 
ενα ύπέροχο φίλο πού δεν τον ξέ
ρεις καθόλου, γιατi . δ Θεος κατοι
κε'ί μέσα στα βάθη κάθε άνθρώποu. 
Μα πόσο λίγοι τον άνακαλίιπτοuν ! 
Έκε'ίνος πού προσφέρει τους πόθους 
καί τά εργα του .στόν Δηιμιουργό 
τών πάντων τε.λ•ειοΟται μ' αύτή του 
τή θυσία ... γί.νεται ενα με τον Θεό, 
σμίγει μαζί του. Καi λοιπον να το 
ξέρεις πάντα, πώς ή ψυχή που ένώ

θη,κε με τον Θοο λυτρώθηκε άπό 
τόν ξαναγξ;\Ινη,μό, άπο τά γηρατειά, 
άπο τόν πόνο, άπο τον θάνατο καi 
πίνει τό νερο της 'Αθανασίας». Θεω
ρώ περι,ττο να άναφέρω με λεπτομέ
ρειες την μεγάλη. σημασία που δίνει 
ή Βουδική Θρη,σκεία στην ίδέα της 
μετενσαρκώσεως, γιατi εΤναι πασί· 
γνωστο δτι ή ίδέα αύτη άποΤε.λε'ί 
5χι μόνο μέρος μι&ς θεωρηηκης 
πίστης έκατοι-ιιμuρίων Βουδιστών, 
άλλα ενα γεγο\ίσς για κεί,νοuς πρα
γματικο που λαμβάνc.ι χώραν κά
θε φορά που ή σεπτή κεφαλή της 
Βουδικής 'Εκκλησίας, δ Δαλα•λ� 
μά, δπως άποκαλε'ίται, πεθαίνοντας 
ένσαρκώνι:ται στό σώμα έ,νός νεο
γέννητου παιδιοΟ για νά σuνεχιστε'ί 
ετσι άδιάσπαστη ή άλuσίδα πού έ
νώνει τον νέον άρχr1γο τοΟ Βουδισμού 
με τον προκότοχό του. Μελετώντας 
κατόπιν τη\Ι Βίβλο τών Νεκρών δηλ. 
τα διάφορα άποσπάσματα τών πα
πύρων πού βρεθήκανε σέ Αίγuπτια
κούς τάφοuς,-μέσα στην δποία πε
ρικλείεται ή διδασκαλια τών Αίγυ
πτιακών μυστηρίων-βρίσκουμε την 
έξης παράγραφο πού μιλά για την 
ίδέα της τελειοποιήσεως των ψυχών 
δια τής μ•ετενσαρκώσεως: «ώ αν
θρωπε πάρε μαζύ σου την ίερή λαμ
πάδα των μυστηρίων καi μέσα στην 
γήίνη νύχτα θά άνακαλύψεις το φω-

τεινό σου Είδωλο., τ1ν, ούρ�νια ψu; χή σου άκολούθα αu·τον τον θΞι-κο 
όδηγόν σου γιατi κρατε'ί το κλειδi 
τών περασμένων καi τών .μελοντικων 
σου ύπάρξεων». Σ' ενα αλλο μέρος 
πάλι τοΟ ΑίγvπτιακοΟ τελετουργικού 
τuπικοΟ τών μυστηρίων της Ν Ισιδος 
καί τοΟ Όσίριδος, δ 'Ιεροφάντης 
λέει είς τον μuούμενον: «Κανένας 
θvψος δεν ξεφεύγει τον θανατον 
άλλα και ή μο'ίρα κάθε ψυχής πού 
ζε'ί εΤναι να γνωρίσει την 'Ανάστα
ση., διατρέχοντας τον κύκλο των ύ
πάρξεών της». Στο «ΈρμοΟ ΝΟνει
ρον» ττού θεωρc:'ίται σαν ενα άπο 
τά σπουδαιότερα κεί με.να τήg 'Ερ
μητικής φιλοσοφίας, ύπό τό όνομα 
«Ποιμάντρης» και πού άποδίδεται 
στον Αiγίιπτιο μυσταγωγο Έρμη, τον 
Τρισμέγιστο διαβάζουμε: «Κάθε 
ηλιος εΝαι ή σ,κέψη, τοΟ θεού, κάθε 
πλανήτη.ς τόπος της για να νοιώ
σετε αύτο ώ ψυχές άνεδαίνετε και 
κατεβαίνετε με κόπο τον δρόμο των 
έπτά πλανη,,τών άναζη,τώντας τον 
λυτρωμό σας». Κι' άλλου πάλι: 
Κύτταξε κε'ίνο τό μέρος δλέπεις έκεΊ 
το σιμηνος Τω\/ ψυχών πού άγωνί
ζονται ν' άνεβοΟν κατά τη σφαίρα 
της σελήνης;· σλλες .κατρακυλούν πί
σω προς την γη σαν Τα άνεμοδαρ
μένα ,κοπάδια των πουλιών, σλλες 
δμως φτεροκοποΟν προς τiς άνώτε
ρες σφα'ίρες οί δπο'ίες τες σvμπαρα
σίφουν μέσα στα στροδιλίσματά 
τους». Φτάνοντας κατόπιν μέσω των 
Αiγvπτιακων μυστηρίων προς τήν 
παράδοση τού 'Ισραήλ διαδάζομε 
στο μυστηριακό βιδλίο «Ζοχάρ»-
πού ση.μαίνει λάμψις καi πού κλείνει 
μέσα του την τι,εμπτοuσία της Έ-
6ρcχ κης παράδοσr,.ς-δτι «όλες οί 
ψυχές ύπόκεινται στην περιστροφή 
η έπανακύκλωσl)J -έννοώντας τη 
διαδοχική μετξjνσάρκωση,-- άλλα οί 
ανθρωποι άγ,νοοίισι τους: δρόμοu.ς 
πού όδηγοίιν προς το 'Υπέρτατο 
wΟν». � Α1, άνατρέξοuμε κατόπιν στά 
'Ορφικά μυστήρια πού άποτελού
σαν τήΙΙ ψυχή των 'Ελλαδικών μυ
στηρίων, διαβάζουμε σ' ενα Όρφικο 
άπόσπασμα τά έξης: «ΟΙ ψυχές 
μετακινούνται δλοένα μέσα στον ά
πέρα:ντο κόσμο, γuρνοΟiι άπό πλα
νήτη σέ πλοο,ήτη�, θρηνώντας την 
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ούρανια πατρίδα τους» Κατόπιν ol 
Πυθαγόρειοι που έσυστηματοποιησαν 
την Όρψικη διδασκαλία κα1 μάλι
στα που την συμπλήρωσαν με την 
'Ανατο ικη μυστCΧ)iωγ ιι<η, παραδο
σr;-γιατί πολλο1 εiδικο1 πιστεύ
ουν οτι δ Πυθαγόρας ενα διαστημα 
έμαθή,τευσε κοντα στο Βούδα-δι
δάσκουν καθαρα την θεωρια τής με
τενσαρκώσεως, ώς μέσο για την 
Ί'ελειΟ'Ποίηση τών ψυχών Ό Μιντ 
μελετηrτης τής φιλοσοφίας τών Πυ
θαγορείων, αναφέρει οτι ο1 Πυθαγό
ρειοι έδιδασ,καν καθαρά, δτι ή ψυ
χή τελειοποιείται δια τών διαδοχικών 
ύπάρξεω'J και εχει την δυνατότητα 
να προοδεύσει η να όπισθοδρομήσει 
άναλόγως τών καλών η κακών πρα
ξεων τής γηίνης ζωής τ ς Τ ελος 
έδιδασκαν δτι ή ψuχη αποθεοΟται 
κατα την τελείαν ενωσιν αίιτης με
τα του θειου 

Τώρα σον αφορα τή χριστιανική 
μυστηριακή παράδοση τών πρωτων 
'Αποστολικών χρόνων, όσο και αν 
καταδικάστη.κε κατοπιν άπο την έ
πισημη 'Εκκλησία, δρισκουμε σ' αίι
τή μεγαλη δαση, έρεύνης είς το ζή
τημα της μετενσαρκωσεως, στήν ό
ποία έπιστευαν άπόλυτα και μερικοι 
άπο τους διαπρεπέστερους πατέρες 
της Έκκλησιαc; καί ο1 δποίοι στή
ριξαν τήν πεποίθησή τους αίιτή, 
οχι μονάχα στη μυσταγωγική. χρι
στιανική παραδοση που ητανε προ
φορική και μποροΟσε. ευκολα να 
άμφισδητηθη, άλλα έπάνω στα έπι
σημα γραπτά κείμενα του Χριστια
νισμοΟ και συγκε.κριμένα στά Ευαγ
γέλια, άπο περικοπες τών δποίων 
διαφαι11εται καθαρά ή πίστη στην 
ιδέα της μετενσαρκώσεως που ητα
νε δασική διδασκαλία της Έδραι
κη,ς θρησ�,;ειας, ή όποια άπετέλεσε 
τό έτερον ημισv τοΟ ΧριστιανισμοΟ 

'Ιδου τι άναφέρεται είς το κατα 
Ματθαίον Εύαγγελιον, Κεφ 16 στι
χος 13 «Έλθων δε ό Ί ησοΟς είς 
τά μεΡΊ Καισαρείας της Φιλίππου 
ήρώτα τούς μαθητας αίιτοΟ λέγων 

τίνα με λέγουσιν ο ανθρωποι εΤναι 
τον υ1ον τοΟ άνθρώπου Οί δε ε πον· 
ο μεν Ίωαννην τόν Βαπτιστήν, α -
λοι δε Ήλίαν, ετεροι δε Ίερεμίαν η 
ενα των προφητών λέγει αίιτοίς 
ίιμείς δε τίνα με λέγετε εΤναι; άπο
κριθεiς δέ Σίμων Πετρος εΤπε συ εΤ 
ο Χριστός δ υiος τοΟ ΘεοΟ του ζών 
τος:1> Και παρακάτω πάλιν είς το 
καtτα Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφ 
17 στίχος 1 Ο, όταν δ Χριστος συνι
στα εις τους μαθφές του να μή 
άποκαλuψουν τό γεγονός της μετα
μορψωσεως μέχρις ότου άναστηθη. 
Ο μαθηται έρωτοΟν <<Τί ou'J oi 
γραμματείς λεγουσιν οτι Ήλίαν δεί 
έλθείν πρώτον, ό δε Ί ησοΟς άπο
κριθεις εΤπεν αύτοϊς λέγω δε 
ύμϊν ότι 'Ηλίας ήδη ηλθεν καί ούκ 
έπεγvωσαv αίιτόν . τότε συνηκαν 
οί μαθηται δτι περi '1 ωάvνου τοΟ 
ΒαπτιστοΟ εΤπεν αύτοΪ9> Δηλαδη 
εδώ αφίνεται να νοηθει καθαρα οτι 
ό Ίωανν ς ό Βαπτιστης ύπηρξε με
ταγενεστ�ρα ένσαρκωσις του Ήλια. 

Θα μποροuσε να ύπάρξει κατόπιν 
άπό το διαδασμα τώι χωρίων σύ 
τώv τοΟ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 
άμφιδολίq: σχετικά με την ίδέα της 
μετεvσαρκώσεω , Ό μολογώ 5χι Κά
θε άντιθετοv συμπέρασμα θα ήτανε 
παρακιvδυνευμέ,νο Αύτα δσοv αφο
ι;α τις άρχαίες γραφές άλλα την 
ιδέα της μετεvσαρκωσεως καθαρά 
και λογικά με επιχειρήματα που 
πραγματικά ίκανΟ'ΠοιοΟv κάθε δια
νοια διψασμένη για γνώση, κάθε 
διανοια που λυτρώθηκε άπό τες δει
σιδαιμονίες και τίς προλήψεις και 
εΤναι ετοιμη vά θυσιάσει το καθε 
τι για ν' άποκτήσει την σοφία της 
ζωης, διδασκουv σήμερα νεώτερες 
μυσταγωγικες σχολές-νεώτερες στη 
μορψη μα οχι και στη διδασκαλια 
που εΤναι πάντα ή ίδια δια με.σου 
των αίώνων 

{Διάλεξη στη Λεμεσό δπως εδη
μοσιεύθη στον έδδομαδιαίο <<ΠΑ
ΡΑΤΗΡΗΤΗ»-, 17 και 24 'Απριλίου 
1952) 

**************' 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"IΛΙΣΟΥ,, 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 

Ό 6πουρ�ιτης 
Στην ικρίση του .ψιθινάπωροu 

,το-rέ σου δεν ιί.mΜσJλες 
για 1μετανό�σrrεuση αίτ,rpη, 

•/:.συ {:ΤΤων yφα\!ών 
τα ταξι,ωτικ·α ;Γραψε'iα. 

Οuτε ,τοτε ιέγt(ατέιλειψες 
--1<1 αν ιμ' άσ:ψατrες σ' άm-είλrjσε 

ικαi σύννεφα -κατά!μαupοr
αύτο τον οίφανό. 

Φτ�χοντι.,ψ,ένος, vήστιικος 
μα rττάντα έiδω r,rαρώv

στη, �μόαη τοι} Χειιμώνα, 
ωσ,του ε,α ,ψύλιλο τηράσιινο 
άτrο :κάποιο κατάγuμνο 

,ι<Ιλαρi να ,ξεμυτίσει. 

('Ανισ&ττεδη διάδαση) 

ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

Στο cμπα τού χωριού 
Θα είδες τα όρτύ.κια 'TT"OU πε,ράσα,1,,ε: 
στο ήμπτα του ιχωpιου τα ικτίmησαν. 

(Πορεία) 



)978 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥ ΛΕΝΤΙΑΝΟΣ 

1. 

ΏραίΌ ν' άγαπδ:ς ! Κι ώραίΌ oovτa 
vα σ' άyα;ποvνε. Να ιπε:θαίνοννε γ,α σi.vα. 
Μα 'Πιό ώραίΌ, χ�ρις άγόm,η, 
χωρις ιμισος, χωρις πό.βη, .. 
v' 1άντιπερν&ς, ,κυvηγώvτας τηv 'Αλήθεια

11. 

Με τόν αγeρα παΊζω, \με τη θάλασ�σα, 
,με τα ξανθα 1μcnλλια ,μιδ:ς ικαπε;λοuδας. 
Γιατi ιμοu yvέψεις, Κύριε, ,μ' lναντίψη; 
Την 'Qμορψια ικαι τηv 'Αlλήθεια λάτρεψα· 
όχι, ,ψιθα,ρτό, άπο uλη, ενα σοv :<τί'Ο�μα' 

111. 

Μοuδ(,jσ-ε το �έJρι Τ OL,11 δ Θεός. 
Τό φίιλησα .. Λυτρώθηκα .. 
·ο Η Αlλθρωπος μοC, τ' άρvήθηκε, 

-Μείναμε ιδυό!

ιν.

Για ενα λοuλοuδι 
,.,ηv ,καρδιά ,μ-οu :χάϊρισα ... 
ΗΙ;σως ν' άνθίσοuvε μαζί· .. 

('Ανέκδοτο) 

2�,
,j 1 
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ΔΗΜΗΤΡΒΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

'Γο' πα1δ1' ' ' 'λ με το 6KV ο

Σι6ούρα 11<α1 O"VιO"TJpoφl) 
σuμπ.λε,γμα τ,ρuψεραι ΓΟJλαtξία. 
έτοuτοι οί Διόσκουροι 
που :παίζουν ,μ' ενα τάττι στο ιτrάρκο.

"Ύστερα ξόιmλQσαν ιστο γρασί:δι 
ίιγιρό ,μ.οvσοvδι σκuλοι.ι 
ικα1 •6ιολετi προσωπάκι rπάιδιοΟ. 

Έσύ τό φί,λ,τρο. 

Για ινα: περάσει τούτη � εί1κόνα 
άλ,ληγορία της ανο11ξης 
ψεγγοδολη ικα1 .στίιλ•δη 
ώς τα 6ρι.ιόζωα: ΙΙ<α] τους χuτόδοντες 
σε σαρκΟφότγα δάθη. 

'"Αισ-τ.ρο 
για 'μΕ'ΤΟΙμ:όσχεvση 
.σε, σ,κοπινο rmλανήτη. 

(Έαρινη χερσόνησος) 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

Ti 
,, 

ε�1νες; 
Φθαρτό το .�μα, ιμέσα στη :γη άτrοθε:ιμένο, 
νεκρό, ενα να γίνει 'ΤΤ'όJλι ιμ' αύτή, 
στην πρότφη ,ένωσή τους ,ξανα'Υ'ύρισε .... 
Μα έσu ψuχοuλα ποίίδινξς ζωη. στο σ�μα, 
τί να;γινες; Τ�χα νό: ζε'ις iffiω rπάνω, 
στον κόο,μο ,μας t1ξω άπ' τό: σ�κότη της γης 
,καi :,οντά ιμα,ς; Νάγινξς τό,χα rιrετα1λοvδι 
έψήμ,ερο που ζου,ζοvνίζει στον άγΘρα ; 
Μήπως πουλάκι ιλείιτφο ικι' φύ, 
στοΟ σύννεφου ΤΟ στrpώμα το rττανάλαφρο 
η στοΟ ήλιου τη �ρuσaψένια: qχτινα; 
Π�μα rττφι1πλανώμενο στο :χάος, 
ψuχούλα χωρισ�μένη ό;,π' το σ�μα, 

τί iγινες; 
(Το με.y�q πστάμι)

-1978

·.:.-:



1978 ΑΝΘΟΛΟrΙΑ 

ΑΓΝΗ Κ. ΑΔΑΜ 

Σr:ήν Όρτάνς 

Κάποια 1μeρα, 1κάποιa στιγ,μη
eψuyες, σ' έ\χα:σα για τrάντα. 
Τα yιλυκά σοu ιμάτια δέν θα •με ,κuττάξοuν 
ξανά . 
Ή ζεστή σου ιάνάσα δεν θά χαι1δέψη τrια 
τό ,ιφύο ιμου 'Πρόσωπο 

Κ ι οί νύ,χτες του χει•μώνα 
θα �κυλήσουν τrαιγ'4μιένες δ:,χως τη yιλuκεια 
σvντιpοφιά σου .. 
Θιψάσα;ι; Τα 6ρά.δια ιέJκείνα 
που ικαθισ�μ,έJνοι ικοντά, ιμιΙλούσαιμε 
ιμιιλούσcqμ,ε χωρις να 1μιιλάμε; 

Τώρα ξέϊρω, πώς δέ θά ψύyης 
ποτε ,άπ' την ιι<αρδ,ά: ιμοu. 
Και δάκ·ρuα θα τρέχουν, οταν 
συλλογίζομαι �ην άγάπη, ιποu 1μοuδωσες, 
τη,ν άyάπη rπου σοu&..χτα 
χωρις τrεριθώρια ... 

Και χω.ρις να 1μδ:ς έ οχιλήση τrοτ,έ, 
τό οτι έγώ ημοuν ενας Μ.ρωπος, 
κι .έσu ενα σκυλί .. 

( Άπαυγάσμα_τα) 

233 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Μαρτυρία 

Πάνω άπ' τα έρείΙΤΤια τωv Δειλψων t:<ΧΙ1 της 'Αιμιψιιι<τuονίας 
τίπrοτ•t δε χτ:σα�με, τί:ποτε δε χτίσα,με. 
Δu6μισu χιιλιάδες ιχ:pόνισ ... 
�Γέρασε δ ικαιρός ενας άρΡQC7τος ικαιιρός, όι,τ,aχα�μόιος 
άπ' την άρτηριοο,ιλήρωση, παρανοΊu<ός, 
Βρηκε άφuλαιχτες τiς πόρτες ιμας κα1 Θίσώ�μιησε 
ή παvάρχαι η νύχτα 

ή πιο ·δάναuση q-yνοια ,μάς γονάτισε κάτω
QΠΟ το 'Π'ΘtΙμα της. 

Δuόμισu χιλιόιδες �ρόνια� ... 
άπο μαιροσμο σε ιμαραιcημο 
·&λο ,καi πιο άδύναμοι, iάδοήθητοι, 1μι1κροί,
εχονν λείψει πια άττ' άνάμεσά ιμας aλοι oi ιμε.γάJλοι
όλοι ol δασικά,λοι ιμας έχουν ΙΤΤια: 'Πεθάνει.
Ποιοι νό: ,μάς ξαναδι\δάfξοvν τό: ιχα1μέvα γρό\μ�ματα
/1,JOOO σε ΙΚιp\,\φΟ: σικολϊιά, /μες 0"ε ικατακqμιδες,
να ιμας ιμετσ.λάβοuν ,με την ιέντσλη της ΟlΚΙληρης ιΚtληpοVΟ\J.Ιιας
iμε το1,1 όρκο της τι,μιης ν' άναφτερώσουν το ;rrεο,μένο φ,ρό-

νημά ιμας.
Δuόμιc-υ χιλιάδες χρόνια
πά,ω άτrο την έντολη της σικιληρης �ληρονοιμιας
vα ,μην �μο\ΙΟΟQμε
να ιλιποτcηχτοί.ι,με
'\ΚΧ ικ,ερδοσ�κοποίΑμε ταπεινωτιικα
,έ,κιπορνεί,οντας το ,τναιμα
ιέ)κ,πqρr..,ε.ί,οντας το 'fλόγο
,και τά κάλλη της στειρvης QΙΤ1'ε.λιττιρ,ιάς.

Γέρασε δ και,ρός ενας άρρc.pτος �αιρος
άποχα�μένος
άπ' την όιρτηριdσ!κλήρωση- παρανοϊκός.

( 'Ανέ,κδοτο) 
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ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ 

Έπιφυλλίς του ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
(Πρωία ι, Ίαvου�:,φί'Jυ 19Ί2) 

εν υπαρχει ά ιαρώτερον πραγιμα άπό μίαν συγχέντρωσιν άν
θρώπων πού λέγονται <<διανοούμενοι». 'Όχι διότι ή διανόησις ι,,{νε 
κατι κακό καθ' έαυτήν. 'Aft,' άπενα τία"', δταν ενας άνθρωπος 
χρησ�μοποιί) την δια όησίν του ·με την άπλην εκείνην ΤιΙμιότητα πού 
εΙνε το γέρας της πείρας της Ζωης, η ή απόδειξις τού δτι eμεινε 

κανείς πνευματικώς άδιά.φθορος άπό τά 
διαδάσματά του, ή δια όησι- αύtη 
,μπορεί νά τον δοηθήση εις την πνευ
,μα,τικήν του τήν ά άπτυξιν. 'Αλλά φο
ρούμεν συνήθως την διανόησίν μα:; ώ
σάν πτερόν διακοσμητικόν εις περικε· 
φαλαίαν σοφίας, δταν ή σοφία δεν έ
δρεύη είς την ψυχήν μας, άλλά την 
μεταχειριζώμεθα ώς κάλυμμα τού κρα
νίου μας, Καί τότε- άλλοί.μονον !
αύτό το κωμικό , άκαλαισθη,τον καt ά
νόητον πτερόν ένοχλεί οχι μόνον τούς 
αλλους, δσου- πλησιάζομεν, είς κάθε 
σοφήν κίvησιν τού κρανίου μας, άλλά 
καί ήμα; τού:: tδίους. ιότι πέφτει έμ
πρός είς τά μάτια μας καί μας eμπο· 
δί ει νά 1δλέπωμεν καθαρά καt άπλα, 
δπω οί αλλοι ανθρωποι, οί άδιανόη-
τοι. 

Μία συγκέντρωσις «δια οοuμένων» ε Υνε συνήθω- μία δαδυλω
νία ιδιωμάτων άκατανοήτων. Λαλεί δ καθείς το ιδικόν του καί 
:καμμι.ά συνεννόησις δεν εΙνε δυνατή. " λλωστε, δεν πρόκειται καν 
νά συνεννοηθούν μεταξύ των. 'Εά δ λόγο- έδόθη εί; τούς άνθριό
πους διά νά συνεννοοί:ινται δ ενας με τον αλλον, το ίδίωμα των 
«διανοουμένω·ν» χρησιμεύει διά νά μπερδεί11 τά :τλέον άπλα νοή
ματα,· εΙνε οργανον έπιδείξεως έγωκεντρισμού, φιλαvτίας. Μεθq. δ 
καθένα .με τον ηχον, τόν αδειον, της ίδικη"' του τη- φωνης καt είς 
η1ν μέθην αύτην ·δρίσκει μεγάλην, διά την μικροχαρη ψυχή του, 
tκανοποίησιν. Καt δεν ε!νε δυνατόν, δέδαια, νά συνεννοηθούν ποτε 
μεταξύ των ανθρωποι πού δεν λαλοίt\', έπt τέλους, η1ν γλώσσαν 
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την i-δικήν των. Διότι τό άθλιώτερον ωτοτέλεΟiμα της <<διανοήσε,
ως» -. - δπως έκλαμ6άνεται αύτη ή εννοια άπό καιρq_ν - εtναι νά χάνυ 
ό <(διανοούμενος» την χρήσιν της ίδικης του της φωνής. 

Πού όφεfλεται αύτό τό πνευματικόν παρα'στρά.τημα; Κυρίως 
είς μίαν πνευματικήν δυσπε.ψίαν που γίν.εται χρονία μέ τον και
ρόν. Λύτης τής .επιμόνου wί άνιάτου είς τό τέλος πνευματικής 
δυσπεψίας οί όξυερυyμοί ικαί δλα τά ,συναφή καί άρκετά άηδη 
συμπτ�μ,ατα εΙνε αύτό που λέγομεν -συνήθως «διανόησιν». ΔιαΙ6ά
ζουν οί νέοι δ,τι τύχη, δπ� τους τύχη. Β�λία καλά μαζί μέ 6ι-
6λία αμφι6όλου ποιότηrτος, η ασφαλώς κακGστης ποιότητος. Τό διά-
6ασμα καταντ� επά-γγελμα δια μερικούς δι' άλλους γίνεται έπ(
δειξις. 'Έχουν διαβάσει αύτοί τό τελευταίον 16u6λίον τού δείνα η 
τού δείνα, συγγραφέως που συνηθuζεται είς τον κόσμον τής ,μόδας 
της διε,θνούς «διανοήσεως». Διότι , <<διανόησις1» εtνε δπως ή μόδα: 
εχει κατά καιρου; τά ,εύνοοί�μενα τά ιμοντέλα της - τά μ;εγάλα 
wί τά δευτερώτε.ρα. Ό Βαλερύ, ό Ρεμάρκ, ό Λόντον - πλήθος 
παραγωγών, καλισν καί κακών καί ,μετρίων, -ένδιαφερόντων η ά
σημάντων - γίνονται κάθε τόσον τά εtδωλα τοϋ «διανοητι,κοϋ» φε
τιχuσμού. 'Εάν δεν εΙνε κανείς πληροφορημένος διά τό τελευταίον 
6ιιδλίον των εtδώλων αύτών, δια την τελευταίαν σελtδα των, ξε
πέφτει είς τά μάτια των «διανοοvμένων», ώσάν νά εlνε ή σκέψις 
έπάγγελμα καί νά εΤ.νε ,κανείς ύποχρεωμένος νά παρακολοuθfι διαρ
κώς τά ,επινοήματα της ξένης σκέψεως, δπως ενας ύποδηματΟJιοιός 
την τελευταίαν ·μόδαν της τέχνης του. 

Αύτά τά άδιάκοπα δια1Μ01ματα μοιάζουν καταπληκτικά μέ την 
άηδή 6ουλι,μίαν μερικών παθολογικών πολυφαγάδων, που ρίπτουν 
μέσα. των ανακατωμένα δλων των ε.ίδών τά :καλά κ.αί τά κακά 
μαγειρεύματα. Καί δπως, δταν τ-ρώη κανείς εστω καί το καλύ 
τερον καί τό ύγιεινότερον φαγητόν είς ποσότηrτας που τού. εlνε 
φυσικώς αδ ύνατον νά τάς χωνεύση, είτε διότ·ι. δέν τά.ς χωρεί τό
στο,μάχι του, είτε δι' άνεπάρκειαν γαστρικού ύγροϋ παθαίνει επι
κινδύνους κάποτε δια.ταράξεις της πέψεως, ετ01ι ύπάρχουν πυκνά 
φάινόμενα «διανοήσεως», που ·εJναι θλ�6ερόν σύμπτωμα, μιας πνευ
ματικής δυσπεψίας, καί ή όποία όφείλεται είς α.κρηον κατανά
λωσιν πρώτης τάξεως πν1:υματικης τροφης. Εtνε μερικοί ·επ�στή
μον-ες «,διανοούμενοι», που εtνε γε-ματοι από γνώσεις, που ,εtνε είς 
θέσιν νά. συγγ,ράψου-ν ·6ι6λία μέ ΚΟfψάτια από τάς tδέας των αλ
λων, νά. μιλούν εtς άκαιδημαικάς συγκεντρώσεις, είς διαλέξεις μέ 
<ζκαθιί)ς πρέπει» άκροατήριον, άραιδιά.ζοντας τ•εχνικά δσα εΤπαν επί 
τού θέματος - η καί εξω άπό αύτό - άπειροι άλλοι άνθρωποι. 

Καί εtνε δίκαιον νά. προστ,ε,θίi εύθυς άιμέσως, δτι οί «διανο
οί,μενοι» αυτοί -δέν εtνε λογοκλόποι. 'Α;τ' έναντίας, έπιδεικνύουν μέ 
μεγάλην, μέ συγκινητικήν κάποτε, εύσυνε�δησίαν, τάς πηγάς της 
«διανοήσεώς» των. 'Από καιμποσον καιρόν είς τους κύκλους της 
:οοραστρατημένης αυτης διανοήσεως ενα &�6λίον θαυμάζετα� κα\ 
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έκτιμα.ται τόσον περισσότερον, δσον περισσοτέρα εχει «παραπομ
πάς», δσον περισσότερα: συγγράμιματα άναφέρει, δσον περ σσοτέ� 
ρας εχει «ύποσημειώσεις» είς τάς σελίδα- του, δσα περισσότερα 
φύλλα «6ι6λιογραφίας>> τό άκολουθοϋ . Μερικοί, μάλιστα, έπιστή
μονες είς τήν 'Ελλάδα, οί όποίοι έψώνισαν δλοκλήρους ώωθήκας 
γνώσεων ,εlς rό έξωτερικόν, δημοσιεύουν, άπό καιρού εlς καιρόν, 
ενα. ·δι6λίον θά ελεγε χα είς διά μόνην την αυτάρεσκο κα1ί παι
δαριώδη άπαρίθμησιν, εlς τό τέλος τού άδιαφόρου κειμένου, των 
έκατοντάδων των 6v6λίων πού iφuλλομέτρησαν δια να τό συρρά
ψουν. Είς μερικα χωριά η έπαρχιακάς πόλεις, ιερικές νοικοκυρές 
συνηθίζουν νά φτιάχνουν μικρα χαλιά άπι'> τά διάφορα κουρέλια, 
τα έτερόκλητα, παλιών ρούχων η σ.κεπασμάτων. f1ίνεται ενα μω
σαικόν άπό ϋφαισ.μα πού είνε χρήσιμον χωρί να εχη κα.μ,μίαν 
άξίωσιν ώραιότηrτος η αλλης αξίας. Καί, πρό πά των, δεν έπέ
ρασε ποτέ άπό τόν νούν καμιμιiiς νοικοκυράς ά καρφώση έπάνω 
είς αυτό τό χαλί σημείωμα των ρούχων τω σειδαστών η μή ,μελών 
της οικογενείας, άπό τά κουρέλια των όποίων τό σ έρραι εν. 'Ισως 
διότι οί νοικοκυράδες δεν εlνε διανοούμεναι. 'Η διαφορά μεταξύ 
αυτών των αύτοσχεδίων .εξ έράνου χαλιών και μερικών σοφών 
έπιστημονικών συγγραιμ,μάτων είνε δτι τά δεύτερα δεν εχουν συνή
θως τήν πρακτιικήν χρησ�μότητα' των πρώτων. 

Και οί νέοι, πού είνε πάντοτε πρόθυμοι να μιμούνται τό περι
δάλλον των, ώτοδλuιουν πρό αύτήν τήν «διανόησιν» ώσάν πρός 
ιδεώδες. Και δια1δάζουν, διαiδάζουν, διαδάζουν δ,τι τύχη, αξια και 
ά άξια, καλα και κακά, χρήσιμα και άνωφελη, ώραία και ασχη-

:) -� ' ' :) ' :) ' Ρ 
' 

λ' 'λ μα, ε,υιαφεροντα και ασημαντα., εις μιαν ωσσικην σα ατα ε ε-
εινοϋ άνακατώματος και τ' αποτελέσματα της όξείαc πνενματικης 
δυσ1t1εψίας των καταφα,ίνονται γρήγορα κατά τον θλu6ερώτερον 
τρόπον: γίνονται νέοι «διανοούμενοι». 'Ενφ ήσαν προ ολίγου και
ρού ανθρωποι ύγιείς, εντιμοι και λογικοί, τώρα ή διανόησίς των 
aμ,6αθύνει είς τά φαινόμενα της ωης αλά Φρόυντ, τώρα μετρούν 
τά •6ήματά των .μέ τόν πηχυν τού Μπερξόν, τώρα παρατηρούν 
έμ6ρvθώς τά ,κραμιδολάχανα μέ τήν .έσωτέραν διάθισιν τού Βαλερv, 
τώρα παρατηρούν τήν καθημερι, 'ν τήν ωή μέ τά ματο υάλια τού 
Ζίντ, τώρα έλη01μόνησαν τήν τιμίαν, άπλην γλώσσα των και λα
λούν τά γελοία κορακιστικά της «διανοήσεω·». 

* * • 

'Ώστε πρέπει νά καταδικάσωμεν τό διάJδασμα; Εινε οιπόν 

κίνδυνος της πνειψατικης μας ύγt:ίας ή έπικοινωνία μέ τά ώραία,

τα μεγάλα,, τά φωτεινά αν&ρώπινα πνεύματα πού αποκαλύπτουν

είς τά πλήθη των γενεών των ανθρώπων τό νόημα της μεγάλης,

της αίωνίας, της θείας Ζωης; Ετνε έπικίνδυνος ή πνευματική συ

ναναστροφή ,μ' εκείνους πού ύπη�ξαν 'Άνθρωποι αληθινοί; 

Ποίος θά έτολμούσε νά τό ίσχυρισθί1; έν είνε ό κίνδννος 



2,38· 1 Λ Ι Σ Ο Σ 1978 

προς τά εκεί' ϊκεί, άντιθέτως, μπόρεί νά 6ρίσ.Κιεται ή σωτηρία καί 
ή ασφάλεια, δ κίνδυνος είνε ιμέσα ,στο δικό ·μας τό :μυαλό, είναι ή 
δική μας ή άκρισία, ή δική μας ή αύτάρεσκος προσποίησις, ή 'δική 
μας ή ,άπομάκρυνσις άπό την άλήβειαν. 'Όταν ή πρόοδος της τυ
πογραφίας καί ό .μηχανικός ιέκμηιδενισ1μός των άποστάσεων δεν εt
χαν κάιμει πληθωρικήν καί την πνευματικi1ν παραγωγήν, δεν ε1-
χαν. κάιμει την άνθρωπίνη:ν σκέψιν άντικείιμενον έκδιομηχανεύσεως 
και κερδοσκοπικής ,έπιχειρήσεως, δταν τά ίδιδλία. ιδεν ήσαν οϋτε 
τόσον ιάπελπιστικώς αφθονα, ούτε τόσον πρόχειρα είς τον καθένα, 
οί ανθρωποι εισκέπτοντο ίιπλούστερα, τίμιώτερα, ιδαθvτερα,. άληθι· 
νώτερα. Τό μυαλό των δεν ε1χε ν' &μυνθη έναντ{ον μιας ύπερπα
ραγωγης, εναντίον ένός καικού ύπερσιτισμού που νά ύπερέ!δαινε 
την δυνατότητα της πνε-φατικης των χωνεύσεως. Καθένας έ
διάλεγε κ' [παιρνε την πνευματικήν τροφήν που τοϋ έχρέιάζετο. 
Και επειδή αύτή δεν ,βρίσκεται μόνον είς τά πνευματικά εργα των 
ανθρώπων, ετοιμη μαγειρευμένη κατά τον τρόπον τού κάθε πνευ
ματικού δημιουργού, άλλα 6ρίσκεται αφθονη μέσα ε1ς την αίωνίαν 
άπεραντωσύνην της Ζωης, οί ανθρωποι των παλαιοτέ,ρων επο
χών -· δσοι ηθελαν, δσοι ήσθ·άνοντο την ,άκατανίκητψ πνεuματικην, 
πείναν - αναζητούσαν κ' εϋρισκαν την πνεφατικήν των την τρο· 
φήν είς την Ζωήν. Έ ζ ο ύ σαν εντονα πν.ευματικως. 'Εσκέπτον· 
το - ελάιμt>ανε, δηλαδή, ό νούς των· συνεί,δησιν των πραγματικο
τήτων τού πνευματικού κόσμου. Ή ύπεροχή αυτού τού τρόπου tης 
πνευματικής άναπτύξεως δεν εtνε καμ,μία άνάγκη να iξαρθη. Ποίος 
θα μπορούσε νά ΠrJ δτι, άντl ενα ιδρέφος, ενα νήσtιον, νά τραφη 
με τό γάλα της μητέρας του καl ν' άντλfι τά ζώπυρα της Μητέ
ρας Φύσεως ώζ' εύθεία.ς άπό τον ηλιον, τον αέρα των �δουνων καl 
των κάμπων και των θαλα·σσών, τό νερό των πηγών καl τό ψωμt 
τού ίερού σιταριού, τό καρυκευμένον από την ορεξιν της ύγείας 
καί τού φυσικού κόπου, θά έγίνf-το αρτιώτ·ερος ανθρωπος, αν ύσtε. 
Μλλετο είς τας ύπεριώδεις, η δπως αλλέως τάς ονομάζουν τεχνη�
τάς ακτίνας, με τάς δποίας εις τά &ρεινά κλίματα αί κλινικαι 
άντικαθιστούν τον ηλιον, αν έτρέφετο με τάζ φωσφορούχους καl 
ά?δεστούχου,ς , σκευασίας που ακριΙδοπωλούν τά φαρμακeία, αν έδυ-,ναμωνε μ' ενεσεις; . . · · ' ·

Ή Ζωή! Αυτή εtναι τό μεγάλο, τό αιώνιον, το πάνσοφον, το' 
π λ η ρ ,ε ς διδλίον, τού όποίου το διά.δασμα δεν κουρά·ζει ποτε τό 
μυαλο τού άν-Ορώπου, δεν διαφθείρει ποτε την ψυχήν, δεν . γενν� 
ποτ.ε. ε.ις τους άναγνώστας του την άπεχθη οίησιν .των γνώσεwν,. 
που χωρίζει τους ανθρώπους, που κάνει τους «δ�ανοουμένο-ύ9>._ να_ .
ξ�πέφτουν αξισδάκρυτα εις την ώμολογημένην καl αυθαδώς . -έπι:: 
δεικνυομένη,ν, η ανομολόγψην, καl πολυ ά.ναξιwτέραν δια ,_τqύτQ,;.
ύπεροψίαν, των άπλG>ν καl τιμίων .. Ή. Ζωή. 

· ·· 

Τά διδάγ,ματά της οί άπλοί καl ,ά,διάφθοροι ανθρωποι τά 
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προσδέχονται μέ τον ηρεμον καί άσυναίσθητον σε.δασμον πού δέ
χονται την θαλπωρην τού ήλίου. Και μέσα είς κάθε. ανθρωπ:ον -
και τον πλέον άπλοικον - 1δρίσκεται ή δυνατότης τού δια6άισματος 
τοϋ ιμεγάλου δυδλίου της Ζωής. Το διαJ6άζει κα.τ' άρχας ,μέ το αύ
θόρμητον αίσθημά του, πρίν άφυπνισθf1 είς ενέργεια ό ους. <<Λε
πτότατος εΤνε ό τρόπος της Φύσεως-λέγει ό " γγλος ποιητής Ρο
δέρτος Μπρίτζες-μέ τον δποίον άφυπνί.ζει ,κρυφά είς .έπίγνωσιν 
την θυμικήν αιtσθησι}Ι. και μέ κωτοιον ούράνιον δρα.ματισ,μον ξυπν� 
την ελξιν της δημιουργικής ένεργείας πού εtνε ή ύπάτη φάισις της 
ζωης κάθε ον-το9>. 

Ή πρώτη έπί.δρασις τοϋ διαιδάσματος τοϋ δtlδλίου της Ζωής 
είς την ψυχήν τού άνθρώπου ε!ναι έπ�δρασις μ ο υ σ ι κ ή . <<Δια 
τά παιδιά - λέγει δ Μπρίτζες - τα πνευματικά πράγ,ματα εtνε 
οπως ή Μουσική>>. Πράγ,ματι, τά παιδιά - άνθρώπινα οντα άδιά
φθορα και αυτά άπο τήν διαvόησιν - διανοούνται, κατά τον ώραίον 
τον τρόπον των, μουσικως. 'Εάν κατορθωθϊ1 νά διατηρηθf1 ή μ ο υσ ικό τ η ς  αύτή ή ψυχική, έφ' δσον δ Νους άφυπνίζεται είς ένέρ.
γειαν, τότε ή άνθρωπίνη σκέψις δέν κινδυνεύει νά ;ιαταντήση 
ποτί είς <JJιανόησιν» - την σημερινήν διανόη,σιν πού ετ ε και αύτη 
ενα άπο τα θιλuδερώτερα χαρακτη(Ηστικά τού ξεπεσμένου ύπερδια
νοητικοϋ πολιτισ,μοϋ της ύσεως. 

Το διά'δασ.μα τών ,δυδλίων εtναι άκίνδυνοv, δταν άποκτήση κα
νείς την ,έπίγνωσιν τού τί τού χρΈιάζεταιι ώς τροφή πνευματική. 
'Όταν γνωρίση τί δέχεται εύχαρίστως δ πνευματικός του όργανι
σμός, τί τον &ηθεί είς το ν' άναπτύξη τάς. ίδικάς του τάσεις, νά 
προχωρήση εις τον δρόμον της ίδικης του της έξελί,ξεως. Ή έ.πιλο· 
γη εις το διάιδασμα εlνε άκόμη σημαντικωτέρα άπο την έπιλογην 
της φυσικής της τροφής, έκείνης πού ταιριά: ει tίς τον κάθε φυσι
κον όργανισμόν. ιότι τ' άποτελέσματα της. στομαχικής δυσπεψίας 
εΙνε δλαδερά δια το ατομον πού την -επρο�άtε_σε. ,μέ_ τη διαιτητι
κην άκρισίαν του· άλλα τ' άποτελέσματά της δ �π�ψία της πνευ
ματικής - 11 <�διανόησις», δπως έχλα:μδάνετα� ε�ς την έποχην αύ
την των γενικών παρεvνοήσεων καί παρεξηγήσεωi,.- είνε δλαδερα 
δια τ�'-1ν πνευματικην κοινωνίαν τ ών άνθρώπων. .--,. J(•. _ : .. 

. . . 

'Εκείνο πού χρειάζεται δεν εlνε ή <<διανόησις>>, :·aλϊ�Ά :� -�·��·�.
τ α ν  ό,η σ ι ς. 'Η πρώτη προκαλεί συνηθέστατα την ύπερτροφίαν 
τού άτόμου, τήν ύπερανάπτυξιν τού έγωισμοϋ. Γίνεται .σ.κο�ός_, 

καί οχι μέ,σον πνεuματικής άναπτύξεως. Ή «διαν�ησις δ:,ά, τ�y:_.δι�-:"; 
ν��ιν» -.- θα. μπορούσαν vά ποϋν οί σημερινοι_ «�ιανο_ο.υμ,�ν?ι»!
δπως ελεγαν, όλίγον παλαιότερα, τη τέχνη ,δια τηy τεχvην»: _/\_πο:_ 
ξηράίvει την · ψύχήν και στενεύει το πνεύμα εις τον περίφ�κτον: 
στuδον των συλλογ_ιστικών �ύκα,μψιών. 'Ένας άχροδάτης, δμως, 
μας διασ-ιtεδάζει μας τέρπει προσκαίρως, άλλα κανείς λογικοs αν· 
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ΘΕΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ � ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΥΟ , ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

'<Η ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ» αρχ�σε ιiπό τίς 14 Μα.ίου τήν •δημοσίευ
ση τοϋ φιλοσοφικοϋ διαλόγου μετα.ξύ τοϋ διασήμοu Βρεταννοϋ ίστο
ρικοϋ "Αρνολδ Τόονμπη καί το� Ίάπωνος στοχαστοϋ Νταϊσά.Μu 
Ίκέντα., πού περιελήψθη σέ 6ι6λίο ύπό τόν τίτλο. «Διά.λεξ,ε τή ζωή 
σου». 

Ό "Αρνολ:δ Τόονμmη (1889-1975). ήταν καeη.γητής της 
6υζαντινης και νεοελληνικης ί.στορίας στό πανεπιστήμιο τοϋ Λονδί
νου ιiπό τό 1919 εως τό 1924 καί κατόπιν καθηγητής της παγκο
σμίου ιστορίας, εθεωρείw δέ, ώς ιστορικός καί φιλόσοφος, ενα. &.πό 
τα. μεγάλα πνεύματα τοϋ 20οϋ αtώνος. 

Ό Νταϊσάκοu Ίκέντα (19.28- ) ε!ναι συγγραφεύς πολλών 
6ι6λίων καί πρόεδρος της 6ουδιστικης 1μή - θρψκεΙΥtικης δργαγώ-

θρωπος δέν τον αναγορεύει δια τοuτο ήρωα η απλως άθλητήν. Ή 
κατ α ν  ό η σ ι ς, αντιθέτω;, εΙνέ τό προϊόν· της· πείρας της Ζω
ης - τού διαι6ά�ματος τού αιωνίως νέου ιδuδλίου της Ζωης. ,Καί 
εΙνε, προ πάντων, τό άποτέλεσμα, το εύτυχές, ,μιας tσο-ρροπίας έσω· 
τερικης μεταξυ τής ,μ ο υ σ ι � ό τ η τ ο ς - που δημιουργεί ή έπα
φη μιας παιδικης, άπλής ιάιδιαφθόρου ψυχης μέ την πνευματικην 
πραγματικότητα της Ζωης - καί της συνειδήσεως τοϋ νοήμα:χος της 
ίδία·ς αύτης Ζωης που λαιμοονει ό καιθαρός λογισ,μός. 

Ή ισορροπία αύτη έκδηλώνεται ώς ά.γάπη καί άλληλεγγύη μ,ε
ταξυ τών άνθρώπων, ένφ ή διάλεκτος της ξηράς «διανοήσεω9> 
εΙνε κορακιστικά που διαιρούν τους ανθρώπους εις μίαν άσυνεννοη
σίαν, διότι έκλαμδάνονται άπό έκείνους που τά δμtλοϋν ώς γλώσ
σα πνευματικης άνwτερότητος, ένφ εΤνε άπλώς σύμπτ(J)μα ανθρωπί
νου ξεπεσμού. 

Ν. ΚΑΡΒΟΤΝΗΣ 
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σεως Σόκα Γκακκάί, ή δποίι:ι. εχει ώς στόχους τήν προαγωγή της παι
δείας, τήν tδραίωση της ,ειρήνης καl, &, τι της εύδα.ιμοvίας τη� 
μετι:ι.θα.νσ.τίου ζωης, προτ�μά.ει τήν 6ελτlωση της έπιγείου ζωης τοϋ 
&.νθρώπου. 

Στόν διάλογό τους &.σχ λήθηκαν μέ προ6λή,.ια.τα άνα.ψερόμενα 
στην προσωπικη κα.ί κοινωνικη ζωή των &,,ιθρώπωv, την ύγεία. καί 
την εύημερία, τήν πολιτική καί τή •διεθνή ζωή, τό,1 πόλεμο, τά. πο
λιτικά. συστήματα, τή φιλοσοφική σκέψη καt τή θρησκ,ευτική ζωή 
των κοινωνιών. 

Ο «Ι ΙΣQΣ,, μεταφέρει στίς σεμδες του ερικά. μόνον &.πο
aπάσμα.τα &.πό τόν έξόχου ,ένδιαφέροντος αύτό,1 διάλογο, μεταφρα·
σμένο ά.πό τόν κ. Άρ. 'Αγγελίδη. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ Δ ΥΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

ΝΤ ·Ι·ΣΑΚ.Οr ΙΚΕΝΤ : " ν ή θρησκεία. tρμηνευ&εϊ .μέ τή 
συμοα.τική της εννοια, δ aύγχρονος δυ-τικός πολιτισμός ψα.ίν.ετι:ι.ι να. 
εχει προκύψει σσ.ν ά:ποτέλεσμα. της αιπορρίψεως της θρφκ.εία.ς. uοταν 
δμως ,δουμε τό πράγμα. δισ.ψορετικά., δ σύγχρονος κόσμος εχ.ει τά 
δικά του ε�δη θρησκείας πού στηρίζονται σέ έπιδιώξεις ύλικοϋ πλού
του κα.ί στήν ιπίστη στήν επιστημονική πρόκJο. 

ΑΡ ΟΛΝΤ ΤΟ·r·ΝΜΠΗ: Συμφωνώ &.πόλυτα ιμέ τήν α.ποψη δτι 
δ σύγχρονος κόσμος δέν εχασε άλλα. άλλαξε τή θρησκιεία. του. Πι
σ11εύω δτι οι α.νθρωποι δέν μποροϋνι να. ζήσουν χωρίς θρησκ·εία. η χω
ρίς φιλοσοφία. Δέν ύπάρχει σα.ψής διάκριση μετα.ξύ τώ'Ι δύο αύτών 
μορφών ιδεολογίας. 

ΙΚΕΝ'Γ Α: 'Γή θρησκ,εία μ,ποροϋμε νά. τή δοϋμε στό παραδοσιακό 
της νόημα. η σσ.ν μια. �δεολογία. πού δδηγεί τίς πράξ.εις της &.νθρώ
πινης ζωης. Μέ τήν παραδοσιακή της εννο α., ή θρησκεία ά.σ--ιιείται 
σήμερα σέ εύρεία. κλ6μα.κα. μέ τήν τυπική καt 11ελετουργική μορφή 
της. Μέ τή δεύτερη ενvο:ο: δ θρηΟ"ΧιεΙ.Υtικός σκοπός έπιτελε!ται μέ 
τήν έπιδίωξη της ύλικης εύημερία.ς καί τήν πίστη στήν έπιστημο· 
νική πρόοδο. Τό σημείο αυτό .ε!,ιαι ούσιαστικό καί γιά. μια. χα.τα.νόη
ση της σημασίας του έπιστημονικοϋ • τεχνολcγικοϋ πολιτισμοϋ, δπως 
εχει έξελιχθεί σήμερα. καί για. τίς προσπάθει,ες vά. προ6λ1εψθοϋν οι 
τρόποι μέ τούς δποίους θά. με,α6ληθεί στό μέλλον. Μέ &λλα. λόγια, ή 
κα.τα.vόφη της φύσεως της σύγχρονης θρησκείας •θά. μα.ς 6οηθήσει 
νσ. κρίνουμε πώς θά. ά.λλάξει δ πολιτισμός μας δτα.ν - δπως ή φα.· 
ρα.ωνική Αίγυπτος α.λλα.ξε σέ χριστιανισμό κι' &:ργότεpα σέ: ισλα.μι· 
σμό και οπω,ς ή Εύpώπη αλλαξ.ε τον χα.ιpό της Μεταρρυθμίσεως -
θά. πpέ10ει κι' αότός ά.νσ.ιπόφευκτα νά. παραχωρήσει τή θέση του. 

ΤΟ·r·ΝΜΠΗ: Μιά. π-ού δ δυτικός πολιτισμός, στή σύγχρονη 
μορφή του διαιδόθηκε - έν μέρει μέ τή 6ία. κι' tν μέρει προα.ιρετι-
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χα __-__ σ' δλξ)χληρο τον κόσμο, εΙναι σημά.ντίχό ν'ά προσδιορίσουμε χα.ί 
.- να αξιολογή�οuμ.rε τή θρησκεία η τίς θρησκείες της Δύσεως, "Αν 
'είναι αλήθεια, χαθώζ πιστεύω, δτϊ ή θρησχΕία ένός πολιτισμου είναι 

ή πηγή της ζωτικότητάς του χαί δτι ή &,πώλεια της πίσΌεως σ' αύτή 
τή ·Ηρφκε'ία ·δδηγεϊ' στήν παρακμή τοϋ πολιτισμοϋ αύτοϋ χαί στήν 
· αΎτιχατάστά.σή Όου; ή σύγχρονη θ.ρησχευτική ίστορία των ,δυτικών
λαών εfναι τό χλει·δί για ,μια κατανόηση των ση.μερινών συνθηκών
καί για τίς μελλοΎτικές προοπτικές της ανθρωπότητας σαγ συνόλου,
τώρα πού δλόχληρος δ κόσμος εχει σέ κάποιο 6α:θμό δuτιχοποιηθ:ί.

Ό- ·δυτικός πολιτισμός ά.ντιχατέστησε. τόν προηγούμενο έλληνο -
.ρ.w,μα.ϊχp πολιτισμό δταν οί θρησχ,ε�ες καί οι ψιλοσ·οψ�ες τοϋ έλληνο -
ρωμαίκοϋ κόσμου, -εf χαv εκτοπισθεί από τό χρι,στιανισμό. · Ό χρι
στιανισμός εξακολούθησε ·να είναι ή μεγαλύτερη θρησχ,εία - στήν
πραγμc;τιχότητα. ή αποκλειστική ιθρησ-κεία - της Δύσεως ως τόν δέ-

, χα.το ε6·δομο αlώνα της χρι·στιαv,ιχης εποχης. Πρίν από τό τέλος τοϋ
'-δέκα.του- ε6δομοϋ αίώνα,. δ χριστιανισμός άρχισε να χάνει τή μακρο
.,·χρ_ό�ια επιρροή τού πάνω στή δυτική ,διανόηση. Στή διάρκεια των
:€1t'αμέyων ·τρίων αιώνων, ή κάιμψη· τοϋ χριστιανισμού -έπεχτάθψtε
.tδλοέν<i. χαί περισσότερο σέ δλες τίς τάξεις της δuτιχης κοινωνίας.
· 'Τt{ν ϊοιιi · 1vερ{οδο, ή ταυτ6χρονη διοοδο.ση, των νεώτερων δυτιχών θε-

σμών, ίδεών χαί ίδεωδών ·- iϊ ή -απώλεια bδεω.δών � στή μή δu
·"?�iκ;iJl πλ�ιο:�ό_τητα ,τjjς. -&,νθρωπ.ότηw.ς εξασθένησε τήν επιρροη πάνω
. ρτού�. μή δυ;cιχqμς

1
_ λαού_ς · τG>ν αρχαίων τους θρησκειών χαί φιλοσ{J

-.φ_�ών - _-�οϋ, &,η,�ολιχο.- ορθόδοξου χρι-στιανι,σμοϋ στή Ρωσία, τοϋ
,)σλαμι�μου ·. στήν: __ Τρuρχία, τοϋ �ομψοuχιανισμοϋ στήν Κίνα.

Κατα τή δική -μου ερμηνεία της ιστορίας της δύσεως, ή δυτική
, θ?'Ιι%εyηκή . ,επα_ν4σ7αση τοϋ ,δέκατου ε6δομοu αίώνα, ύπηρξ-ε το
. ?"t9��- �μ�γαλύτεeQ · κ�.ί' σημαντ,ι κότερο ρηγ,μα στή συνέχεια της ιστο
ιρ_��ς�-�ης_ Δiίσ.εώς �πο τήν ειποχή της προσελ1εύσεως της Ρω.μα,ϊκης

::».ύ�οχρ_ατοpί�ς: &tq χριστια:νισμό. ';('ό ρηγμα τοϋ δέ"Κατοu ε6δομοu αί-
� ωνα�_ε!ν'αιJ �δztω:ς 'έγ<Q, τ_ο_ 6μπω, ενα _ χα.τα πολύ σημ,α,ντικότ,ερ-ο ιστο-
� ρικο γεγονός ά.πο · ο;τι-_ �ταν ή προηγούμενη διάσπαση της δυτικής
· χρlσ�ια�ικ�� -,Εκ�_λήσίας σέ Καθολικούς χαί Διαιμαρτuρομένοuς χαί
ή προήιyουμενη •ι.ιαμον _,επιφανειακή &.ναγέν•1ηση στη Δύση του προ-

- χρϊστ_ί(iνιχοϋ έλληνο··_ Ρ,�μαϊκου πολιτι·σμοϋ.
;; . ΙΚΕΝΤΑ: 'Αgψαλ\°i>ς ό δέκατος ε,6δομος αίώνας ετδε πολλές

· έπ�yα._σ-τα_τικ.ές .. &.λλαγές πού χλόyισαν τα θaμέλια της χρι,στιανιχης
Έχκλnσίας, σέ qχέσ"Q. μέ πολλούς τομείς ,μα1θήσεως. Στο πρώτο μισό
'"οϋ. _αίώνα, μέ τον. -τ-ερματισμό τοϋ Τριακονταετούς Πολέ,μοu, της τ;ε
λ,ευτα-ίας .χαί μεγαλμτερης από ,μια σειρά. θρησκ,εuτιχές συγκρούσεις,
εfχε προωθη'θεί ή_ ίδέα δτι ή ιπολιτιχή �εξουσία δεν επρε,πε να χρησι
μοποιείται. σέ ·δι.αιμά.χες πού ά.ψορ-ουσαν τή Ηρησκεuτική πίστη. Οι
θεωρίες τοϋ Γαλι�άίόu κ�ί του ;κοπέρ.ναο� δ·δηιγήθηχαν μπροστα στήν
Ίεpή 'Εξέταση π·ερίπού ,εκείνη τήν · εποχή! Ό Ν-uεκαρτ δημιούργη-
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σε τίς 6iσει· γ:ά. τό σύγχρονο ρασιοναλισμό. 'Επίσης σημα.'ιτικό γε· 
γονό,. ε!vα.ι �τ: τό δημιουργικό μέρος της ζωής τι:ιϋ Νεύτωνα. συμ· 
πίπτει μέ τήv περίοδο τώv τε ευτα.ίων δεκαετιών τοα δέκα.το εοδο
μου καί τών πρώτω'ι δεκαετιών τοϋ δέκατου ογδοου α.ίώvα.. 

"Οτα.ν τόν δει καvεl· στό φώς τ<ί>v ίδεολογικώv εξελίξεων πού 
σ-ημειώθηκα.'ι τότε, δ δέκα.τι:;,; έ6δομος αιώνας εχει πολύ μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα ά.π' δσο ή ' vαγέvνη,ση καί ή Μεταρρύθμιση, ο! δποϊες, 
έπειδη πραγμα.τοποιήθηκα.ν μέσα. στά. δρια της 'Εκκλησία·, δεν θά 
μποροϋσα. στ' ά.λήθεια. νά. κ οv'σουν τά. θεμ λια., πά:νω στά δποία 
στr ριζόταv ή χρ στιανική πίση. Οί εξελίξεις ά.πό τή11 α.λλη μεριά. 
στο δέκα.το έ6δομο α.ίώvα ύποκ Ύησαν επα.•ιcι.στα.τ:κές κρίσεις στίς 
σχiσεις -ά.νά.με,σα. στήν πολιτική κα.ί στή χριστιαν κή πίστη, καθώς 
κα.ί ά.νά..μεσα. στήv επιστήμη κα.ί α.λλε,. περ:οχέ· της μα.θήσεως καl 
στή χριστιαν κή θεολογία. 

TO'f• MilR: Ή θρησκευτική ά.λλαγή στή δ ά.ρκεια. τοϋ δέ 
κα.vου ε6δομου α.ιώvα. έρμψεύθηκε λαθεμένα. δτι ύπηpξε &.πλώς ενα 
ά.ρνητικό γεγονός, κα.ί συγκεκριμένα, ή κά.μψη το· χριστιανισμοϋ 
Δεν ά.vα.γvωρίστηκε οτι ή άvθpώπινη φύση ά.πεχθά.vεται ενα. θρη
σκευτικό κενό καί οτι, κα.τά. συνέπεια, οτα'ι ή προγονική θρησκεία. 
μιάς κοινωνίας ύποχωρεί, ε!να.ι σ.ναιπόφευκτο vά. ά.γτικαθ'στα.α ι ά.ργά. 
η γρήγορα. μέ μ ά. η περισσότερες άλλες θρησκείες. 'Όπως -εγώ τό 
6λέπω, τό κενό πού δ-ημιούpγησε ή κά..μψη τοϋ χριστ.αν σμου στόv 
δέκα.το έ6δομ,ο αιώνα καλύφθηκε ά.πό τήν έμφά.νιση τpιώγ α.λλων 
θρησκειών: της πίστεως στο α.να.πόφευκτο της προόδου μέσψ της συ
σ,ημα.τικη;; έφα.pμογης τη; έπιστήμης στήν τεχνολογία., τοα έθνιχι
σμοϋ, κα.ί τοϋ κομ,μουν σμοϋ. 

Κα.τα. τίς δυτικές α.ντ:λήψεις; ή συνύπαρξη περισσοτέρων ·α.πό 
μ:ά. θρησκ,ειών σέ μιά. κο:νων'α. εΙΥα.ι δύσκολα. κατανοητή, έπειδή ή 
προγονική θρησκεία. της Δύσεως, δ χριστιανισμός, ύπηρξε ή πιο μι· 
σα.λλόδοξη α.πό τίς τρεις μέ νοοτροπία. κά.στα.· ίουδαι κές θρηα-/4-είες. 
Ή προσχώρηση τών δυτικών λαών στο ίδεώδες χαί τήν πρακτική 

τη; θρησκευτική; &.νοχη; - πού ήταν ή ά.ρνητική οψη τη; ά.ντ:• 
δρά.σεώς τους τον δέκατο εοδQμο αίώνα. 1ναντiον τών θρησκευτικών 
τ.ολέμων μεταξύ Καθολικών κα.l Δ α.μαρτυρομένων - κατάφερε θα.
νά.σι,μο πλήγμα. στο δυτικό Χριστιανισμό. Κ::&;λικο καί Δ αιμαρτυρό-

'Α ' ' � λλ ' ' λλ' ' ' • ' 
μενQ. πο τηy α. η μερ α., σε πο ες μη χpιστιανικες χωpε;, η συν-
ύπαρξη περ:σσότερων α.πό μ•ά θρησκειών ήταν ή κανονι,κή κα.τά..στα.
ση πραγμάτων. 'Ακόμη καί δ ισλα.μ σμό; πού δπως κα.ί δ χριστιανι
σμός, εχει κληρονομήσε: τό πν,εϋμα. της ά.ποκλειστ:χότητο; τοϋ ίου
δα.ϊκοϋ μονοθειaμου, δεσμεύεται α.πό τό ί,διο το Κορά.νιο vά &.νέχεται
τίς δυο άλλες ιουδαίκές θpησκείε•, τον 1ουδαϊσμό κα.l τον χριστιαν -
σμό, μέ τήν προϋπόθεση δτι οί όπιχ,δοί τους θά. ύπο--:α.χθοϋν στήν πο
λιτική εξουσία. τών Μουσουλμά.νων. Στον προχριστιανικό έλλη·ιορω
μαϊκο κόσμο, στούς 'Ινδού; καί στήν Ά νατολι κή 'Ασία, ή συ'ιύπ'Χρ-
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ξη διαφόρων θρησκ·ειών καί φιλοσοφιών Οεωρήθη,κε πάν,τοτε σαν 
κάτι αυτονόητο. Στήν προκομμουνιστική Κίνα, ή π(φείσακτη θ.ρη
σκευτική φιλοσοφία τοϋ 6ουδδισμοϋ συνυπηρχε φιλικα μέ τήν lθαγενη 
θρησκευτική φιλοσοφία τοϋ ταοϊσμοϋ κι' &.κόμη, εκτός άπό δρισμέ, 
νες σπάνιες περιπτώσεις, μέ τήν· έπί.σημα &.να.γνωρισμένη φιλοσοφία 
τοϋ κφφουκιανισμοϋ. Στήν Ία.πωνία, δ 6ουδδισcμός συ•νυιπηρχε οχι μό
νο ιμέ φιλικές σχέσεις άλλα κα..ί συν,εργάστηκε μέ τόγ σιντοϊσμό καί 
στήν περίοδο Τοκουγκά6α δ νεο - κομφουκιανι·σ.μός ά.πολάμ6αν-ε -αν 
δέν κάνω λάθος- ένός γοfιτρου σχεδόν ισάξιου εκείνου πού διέθε-
ταν δ 6ουδ'δι.σμός καί δ σιντ,οϊσμός. 

ΙΚΕΝΤΑ: Άνα.μφισοήτητα, πολλοί ευλα6είς σιντοϊστές ύπηp
ξαν κατα παροοδοση πολύ .&.νεκτικοι άπένα.ντι στίς θρησκευτικές δο
ξα·σίες άλλων λαών. Σέ πολλές περιπτώσεις, οί 'Ιάπωνες μπόρεσαν 
να συμ,6ι6άσουν· μέ άνεση τις διδασκαλίες τοϋ 6ουδδισμοϋ, τοϋ σιvτο
ϊσμοϋ και τοϋ κομφουκια.νισμοϋ. 

Οι σχέσεις τοϋ σιντοϊσμοϋ .με τη νεώτερη, τεχνολογία. εΙναι κά
πως περίεργες. 'Εργοστάσια με τόν πιό σύγχρονο τεχνολογικό ,εξο
πλισ:μό και ύψηλα κτίρια μέ πολύ μοντέρνα σχέδια οχι σπάινια, περι
λαιμ6άνουν ·μικρούς σιντοϊκούς 6ωμούς. -Πρίν άιπό τήν εοοaκαφή θεμε
λίων για τήν κατασκευή νέων· οlκοδομών· &πό άwάλι κα.ί τσιμέντο, 
σχε:οόν πάντοτε γίνεται μια σιντοϊστική τελετή για την κάθαρ.ση �ης 
τοποθεσίας_ Αυ ό πού προσπαιθώ να δείξω εrναι δτι, στήν· 'Ιαπωνία, 
ή πίστη, στην επι,στημονικη πρόοδο, ,δ �εθνικισμός, &κόμη καί δ κομ
μουνισμός, μολονότι &.ποτελοϋν στοιχεία τοϋ νέου κόσ:μου στόν δποίο 
ζοϋν και εργάζονται οι Ίά.πωνες, δεν κάλυψαν gyrι, κενο πού προ
κάλιεσε ή ύποχώpη,ση της παραιδοσιακης θρησκείας. Μ' αυτη την lν
νοια, ή έμπειρία μας διαφέρει &.πο τήν ε-μπειρία των Ευp_ωπαίων-, 
οι δποίοι καταφεύγουν σ' αυτά σάν · σε νέο πνευματικό στήριγμα πού 
προσφέρει δύναiμη σε καιρούς ·εσωτερικών πνευμα:τικων συγκρούσεων. 

ΤΟ·r·ΝΜΠΗ: Συμφωνώ στό δτι ή κατάσταιση φαίν,ετα,ι νά εΙ
ναι δια.φορετι'Κή στίς δύο περιπτώσεις πού &να.φέρατε. Γιά χάρη δμως 
μιας πληρέστερης συγκρίσεως, ας μοϋ επιτραιπεί νά δώσω δρισμέ
νες λεπτομέρειες σχετικά με τόν τρόπο πού ή πίστη στην •επιστημο
νική πρό()δο, δ ·εθνικισμός και δ κομιμουνισμός ήλθαν νά καταλά6ου·ν 
μιά σημαντιχή θέση στή σκέψη κα.ί στίς πεποιθήσεις των ευρωπαϊ
κών λαών. 

Ό εθνικισμός, τό δεύτερο ύποκατάστατο της παραιδοσιακης 
θρη.σκείας της Δύσεως, εΙναι ή λατρεία της συλλογικής δυνάιμεως 
μιας τοπικής &νθρώπινης κοινότητα.ς. 'Αντίθετα ι&πό τήν πίσιτη στήν 
πρόοδο μέσφ των επιστημών, δ εθνικισμός δεν εΙναι .μιά νέα θρη
σκεία: ε!να.ι ή &να.6ίωση μιας παλαιας. Αυτή ήταν ή θρησκεία τών 
πόλεων - κρατών τοϋ πpοχpιστια,νικοϋ έλληνο -ρωμιiϊκοϋ κόσμου. 
ΕΙχε &να6ιώσει στη Δύση ·με την 'Αναγέννηση καί ή &ναQίωση. αυτή 
μιας έλληνορω-μαϊκης πολιτικης θρησΚJείας ύπηpξε πολύ πιό ά.ποτε
λεσματική &π' δ,τι ή &.να6ίωση .τοϋ έλληνο - ρωμαϊκοϋ στ.ύλ στη λο-
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γοτεχνία, στις πλαστικές τέχνες καl τή &.pχιτεκτονική. Ό νεώτερο� 
ουτιικός έθνικισμός, έμπνεόμενος &.πό έλλη ο - ρωμαϊκά ιοεώ.οη καί 
θεσμούς, εχει κληpονομ'ήσει τό ουναιμισμό και τό ψα.νατ σμό του χpι• 
στιαινισμοD. Μεταψφμένος στήν- πpιiξη ά.πό τή ,&,μεpικανική καl τή 
γαλλική 'Επανάσταση, ά.πέοειξε οτι ήταν σε μεγάλο 6αθμό ιμετα.οοτι
κός. Σήμερα., δ ψανατικός ,έθνικιaμό σ.ποτε εί ϊσως το 90% της θρη
σκείας του 90% ίσως της ά, θpωπότη,τα.ς. 

Ό κομμουνισμός, ή τρίτη σ.ιπο τίς θρησκείες πού εΙχα.ν καλύ
ψει το κενο πού προκάλεσε ή σκέψη στον δέκα.το εοοομο α1ώνα, εΙvα.ι 
μιά έ1W,yιχστα,,ση ένα τίον της κοινωνικης σ,ο κία.ς, πού ετνα.ι τόσο πα
λαιά οσο κι' δ ίσιος δ πολ:τιaμός. θεωρητικά, δ χpι<1τια.νισμός καί οί 
ψιλοσοψίες εχου1

; κα.τα.,οικά.σει τήν κοινωνική ά,οί,κίσ., &.λλά. ή θεω
ρία. τους ώς προς α.ύτο το σημείο οέν έφ.,pμόστη·χ,ε στήν πpιiξη. Ένω 
δ κομμουνισμός σωστά rέπέκpινε τούς προκατόχους του, συrκεντpώ
νοντα.; τήν πpοοοχή του χα.ί τίς προσπάθειές 1Jου στήν έ pίζωση της 
κοινωνιχης ά,δικlα.ς, επε•σε στήν μισα.λλdοοξ'α πού εΙχε δείξει δ χp -
στιανισμός χα.ί στήν ά,ποικλειστικότητα,, πού εΙ α.ι χαρακτηριστική 
ολωv, των ίουοα.ίκης προελεύσεως θρησκειών. 

Ό κομμουνισμος εΙναι στήν πραγματικότητα. μιά χp στια.νική 
αϊpεση πού, δπως και π.pοηγούμεν•ες α,[pέσεις, εχει έπιμείγει σε μ•.ά 
ίοιαl-τεpη χριστιανική ήθιχή έπι,α.γή πού τό χpιστ α.νιχο κατεστημένο 
ε!χε -rοα.ραιμελήσει. Ή μυθολογία. τοϋ κομμουνισ,μοϋ ·εΙvα.ι ή ίουδα.iκή 
κα.ί χpιστια.vικrι .μυθολογία. μετα.ψpασμένη σ' ενα. ά.θειστικό λε· 
ξιλόγ ο. Ό ,μονα.οικος χα.ί παντοδύναμος ·θεός Ίεχωοάζ με,αφpιiστη
κε σε ίστοpιχη ά.να.γχα.ιότητα.. Ό Περιούσιος Λα.ος σε Πpολετα.ριιiτο, 
πού προορίζεται &.πό τήν ίστοpική ά,vα.γκαιότητα. νcι, θpια.μοεύσει. Ή 
Χιλιόχρονη Βα.σιλεία. τοϋ Χpιστοϋ πιiνω στή γη εχει μετα.ψpα.στεί 
στόν τελικό μα.pα,,σμό του κpιiwυς. Ό κ,ομμουνισμός κληρονόμησε έπί
σης άπο τον χpιστιανισμο τήv πίστη σε μιά ά.ποστολή νά προσηλυτί
σει δλόκληpη τήν ά,νθpωπότητα,. Ό χpιστια. ιο:μός κα.l δ χομμου ισμός 
οέv είναι, ψυσικά., οί μόνες άποστολικές θρησκείες. Ό 1σλαιμισμός, 
ό 6ουοοισμός κα.ί ή πίστη στήν πρόοδο ,μέσψ τη� έπιστήμης, εΙνα.ι 
επίσης θp σκείες &.ποστολικης μοpψης. 

ΙΚΕ ΤΑ: Βλέπω εvα. κοινό σ μείο, πού ξεχωρίζει τίς νέες 
θρησκείες - την πίστη στήν •πιστημον�ική πρόοδο, τόν εθνικισμό 
κα.l τόν κομμουνισμο - άπό τίς παλαιότερες δπως δ χp στια.νισμός, 
δ 6ουσδισμος καί δ ίσλαμισμός. Ένω οί παλα,ιότερες θpη.ακε�ες ά.γω
νίστηκα.ν νά έλέγξουγ χαί νά έξα.λείξουv τήν άνθpώπινη πλεονεξία, 
οί νεώτερες ψαίνεται νά εχουν δημιουpγryθεί - η τούλά.χ στον νά 
zρησιμοποιοϋνται - γιά τήν άπελευθέpωση χα.ί τήν ίκα.νοποίηση 
α.ύτης της πλεονεξίας. Το θεωρώ αύτό σά.ν το 6α.σικό χαρακτήρα. των 
νέων θpησ-..ιειων καί στό χαρακτήρα. αύτό 6λέπω τό Θεμελιακό πpό-
6λη,μα. πού ά,ντι·μετωπ(ζουν χαί οί τpείς τους. 

ΤΟ·Υ·ΝΜΠΗ: ομίζω πώς εχετε δίκιο. Κα.τά συνέπεια αίσθά:-
νομα.ι τήν ά.νά:γκη γιά ενα νέο εtδος θρησκείας. Ή ά.νθpωπότητα. :χει 
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ένω,θεί κοι,νωνικά. γιά. πρώτη ψορά. στήν ιστορία, άπο τήν παγκό
σμια διάιδr>ση του σύγχρονου (άρχιrκ.ά. σύγχρονου δυτικου) πολιτισμου. 
Το πρό6λη;μα. της μελλοντικης θρησκείας της άνθρωπότητα.ς έμψα.
νίζεται έπε,ιδή δλες οί σημερινες θρη.σκιείες άιποδείχτηκαν άνειπα.ρ
'>νείς. 

Ή μελλοντική θρησκεία δεν χρειάζεται &.να.γκα.στικά. νά, ε!να.ι 
όλοκληρωτικά. νέα. θρησκεία. Μπορουσε ·ιά είνα.ι μιά. νέα. ε-μψάνιση 
μιάς άπο τίς πα.-λιές θρησ.κείες, α.ν δμως μιά. άπο τίς παλιές θρη
σκείες ,επρόκειτο νά. ά.να6ιώσει με .μιιά. ,μορψή :πού θά. &.νταποκρινότα.ν 
στίς νέες άνάγκες της &.νθρωπότητας, ψα.ίνετα,.ι πι-θα.νο δτι θά. -άλλα
ζε τόσο ριζικά., πού θά. ήτα,.ν σχείδόν άγνώριστη. Αuτο ε!να.-ι πιθανό 
έπει·δή οί συνθηκες της άνθρώπινης ζωης εχουν άλλάξει ριζικά. στήν 
εποχή μας. 

Μιά. μελλοΥΌιrκή θρησκεία πού θά. εψερνε στή ζωή καί θά. δια
τηρουσε στή ζωή ενα.ν καινούργιο πολιτισμό, θά. πρέπ,ει νά. εΙναι μιά. 
θρησκεία. πο11 θά, δίνει τή δυνατότητα,. στήν &.νθρωπ6τηrtα. νά. χα.τα.πο
λεμά καί νά. κατανικά τά. κακά. πού ,ά,ποτελουν σήμερα. σο6αρές άπει
λές γιά. τήν &.νθρώπινη επι6ίωση. Τά. ψο6ερότερα. άπό τά. κα.κά. αυτά. 
ε!ναιι κα,.ί τά. πα.λα.ιότερα.: ή ,πλεονεξία πού ε!να.ι τό·σο παλα,.ιά, δσο κα.ί 
ή ίδια ή ζωή καί δ πόλεμος κα.ί ή κοινωνική &οικία πού ε!ναι τόσο 
πα.λα.ιά. δσο καί δ πολιτισμός. 'Ένα νέο κιtκο πού δεν ε!να.,ι λιγότερο 
ψο6ερο ε!ναι το τεχνικο περι6άλλον πού δημιούργησε δ &νθρωπος 
με τή χρησιμοποίηση της ,επιστήμης στήν τεχνολογία., στή,ι όπηρε
σία,. πάντοτε της πλεονεξίας. 

ΙΚΕΝΤ Α: Οί &..πόψεις .μου πάνω σ' αuτο το θέ.μα.- 6ρίσκοντα.ι 
σε ,&,πόλυτη συμψωνία. μέ τίς δικές σα,.ς. Θεωρώ κιι' εγώ ότι τά. μεγα
λ1τερα κακά πού περι6άλλουν σήμερα τον -rοολιτιισμό ,μας ε!ναι ή 
�λεονεξία, - πού είνα.-ι ,έγγενής στήν ί·δια τή ζωή - δ πόλε,μος καί 
ή &,οικία, πού είναι δπως λέτε τόσο πα.-λαιά. δσο καί δ πολιτισμός. 
Έπίσης ή τεχνική κατα,jτροψή του ψυσικου περι6άλλοντος. Ή πλεο
·ιεξία ε!να.ι μιά. ύπόθεση πού άψορά τήν άνθρώ,π,ιvη ϋπα.ρξη στίς
σχέσεις της με τον έαυτό της, δ πόλεμος καί ή •αδικία ε!ναι κακά
πού άφορουν τίς άνθρώπινες όπάρξεις σε κοινωνική κλίμακα καί ή
κατα,.στροψή του περι6άλλοντος &,ψορά τίς σχέσεις ·μεταξύ άνθρώπου 
καί ψύσεως. 

ΤΟ·r·ΝΜΠΗ: Οί ίουδαϊκές θρησκείες εχουν συγκεντρώσει τό 
θεικό στοιχείο τοu Σύμπαντος σ' εναν μοναιδικό, παντοδύνcψο δημιουρ
γο θεό, εξω άπό το Σύμπα.-ν καί α.uτός δ περιορι,σμος του θείου εχει 
στερήσει τή ψύση - περιλαιμ6ανομένης καί της άν'θρώπινης ψύσεως -
άπο τήν ίερότητά της. Ά,;τί,θετσ,, στήν 'Ινδία καί τήν 'Ανατολική 
'Ασία, πρίν .άπο τήν επίδρα.-ση της σύγχρονης Δύσεως, δλ6κληρο το 
Σύμπαν κα.ί δλα. οσα,. 6ρίσκονται σ' αυτό, περιλα<μ6ανομένης καί της 
εξω άπο τον άνθρωπο ψύσεως καί του ϊδιου του άνθρώπου, ητα,ν θεϊκά. 
καί κατά. συνέπεια., ε!χαν στά. ,μάτια. τοϋ άν.θρώπου, μιά. ιερότητα καί 
μια θεϊ;ιή ύπόστα.-ση, πού συγκρατουσαy τήν δρμέμψυτη τάση τοϋ &,y-
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θρώπου ΨJ.. ιι<α,νοποιεί τη πλεονεξ'α. -vου, κα.κοπο ώπα. την εξω άπό 
τον ά θρωπο φύση. 

Ή θρησκεία, στήν 'Ινδία, -κα.ί στή ' να.τολ κή ' σία., ήτα.ν δ 
πα. θεισμός, σ' &ντίθεση με τον ίο δα.ϊκό μονοθε: σμό. Κα.τά. τήν πα.ν
θειστική άποψη, ή θεότητα. ένυπά.ρχει στο σύμπαν και έμποτίζει δλό
-κληρο τό σύ.μπα. . Κατά. τή μονοθείσ-vι ή άποψη, ή θεότητα, εχει ά.ιπο
συρθεί άπό τό σύμπαν κα.ί 6ρίσχετα.ι εξω &.π' α.ύτό. Αύτό σημαlνει 
οτι ή θεότητα, εΙνα.ι ύπερ6α.τική. 

Στο δυτικό άκρο τοϋ Πα.λα,ιοϋ όσμ,ου -κα.ί στίς δυο ' μερικές, 
οί άρχικοί τοπ κοί πο ιτισμοί - δ κεντροα,μερ κ νικάς, δ περου6ια.-
ό., δ σουμέριος, ό έ λ ηνο ρωμα.ί κός -κα.ί δ α.ίyυπ-vιακός, καθώς έπί

ση κα.ί δ χcι.να.να..ίος πολιτ σμό , πού ήτα.ν δ πολιτ σμός των Ίσρα.η
λιτώ πρίν γί ουν μονοθειστές - ήtα.ν του ίδιου είδο Ο'Πως οί πο
λιτισμοί της Ί δία.ς κcι.ί τη� ' ατολικης ' σία.ς, πρίν άπό τήν νεώ
τερη δυτική έ.πίιδρα.ση. Σε δλους πcι.ν-vοϋ τούς προϊουδαϊκούς πολιτ -
σμούς, ή θρησκεία. ήτα. πα.νθεισ-vική, οχι μο οθειστική. Οι σημερινοί 
πιστοί τG)ν ίουδα.'ικώ11 ,μονοθε,ιστικων θρησκειών α.ί των μετα.χρι
σ-τ,ια.νικων ύποκcι.τα.στά.των της !ουδcι.ικης θρησκείας τοϋ χριστια.νισμοϋ 
ίναι ολοι τους πρώην πα.νθειστές. Τό στορικό α.ύτό γεγο ό δείχνει 

οτι θά. ιμπορ,?υσε νό ύπά.ρξει κάποια έλπίδα. ,έπιστροφης του στήν πcι. -
ειστική συμπεριφορά., τώρα πού εχουν ά, τιληφθεί τί συ έπειες 

της μονοθεισ.:ικης έλλείψειυς σε6α.σμου γιά. ή φύση. 

ΙΚΕ Τ : Δύο πρά.γμcι.τcι. έπηρέcι.σcι. 6α.θιά. τίς θρφι<ευτικές 
άντιλ ήφε ς τοϋ σύγχρονου ά.νθρώπου: ή !κανότητά. του νά. μετα.6ά.λ
λει τίς φυσ κές συνθήκες στό 6cι.θμό πού νά. μή μποροϋν πιά. νά. περι
ορίζουν τίς παραγωγικές δραστηριότητες κα.ί ή άνά.πτυξη των σύγ
χρονων μετ�α.ψορων, ωστε νά. έξουδετερώνει τίς ,ά,ποστά.σεις. Στό πι:.ι.
ρελθόν, δτcι.ν δ άνθρωπος ήταν άνα.γκcι.σμέ ος νά. ζεί καί νά. έργά.ζε
τα.ι κά.τω άπό τούς περιορ σμούς πού 1πέ6αλλcι.ν οί φυσικές συνθήκες, 
l6λεπε κάθε πράγμα. πού ξεπερ οϋσε τt� δ ά.μεις του σά.ν ύπερφυ
σικό. Ή άντίληψη cι.ύτή δ μιουργουσε μέ -ή σειρά. της -όν πα. θεισμό, 

, , r, J.. θ , , 'ζ . . , Τ , , δ � την πιστη ο ι ,1 εοτητcι. εμπο-ι ει -ο φυσικο χοσμο. ωρα. που ιι. -
θρωπος ρίσκει τή θεότητα μέσα στή δύναμη της έπ στήμης καί της 
-εχνολογίας, εχει φ:άσει στο σημείο νά. έλέγχει κcι.ί νά. χρησιμο
τ.οιεί το φυσικό κόσμο ;..αί δέν είναι πιθανό νl:ι. έntιστρέψει σέ μιά. Π"J,V

θε στική έρμηνεία του σύμπα τος.
Ή επαρση του &νθρώπο γ ά. τίς ίκανότητές του νά. έλέγχει 

τή φύση, τον δδήγησε στο νά. μολύ ε καί vά. κα.ταστρέφε το π.:ρ -
6ά.λλον, ως τό σημείο πού νά. θέτε σέ κί ιδυνο τήν ϊδια. του ,ήν 
"πcι.ρξη. Παρά. το γεγονός δτι κ ρια.ρχεί ά:πό δρ σμένες πλευρές σ:ο'ι 
κόσμο, δ άνθρωπος εί ;α : ,::λώ; άσ 'μα.ντος <iπένα. στή ωτι ι. ή 
δύνα,μη π,ού συνδέει μεταξύ τους δλcι. τά. συστατικά. μέρη της φύσεως. 

Νομίζω, ο .ι μιά. σαφής κcι.τα.νό ση των σημείων σ-ά. δτοίΙJ. δ 
α θρωπος εΙνα. ά.νώτερος κα.ί :χε'νωι στά. όποία. είναι_ ά.ιπείρως χα-. 
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τώτερος <iπο τον έξωανθpώπινο φυσικο κόσμο, μπορεί νά. είναι έξαι
ρετικά. χρήσιμη γιά. τη διαμόρφωση μια.ς πραγ,ματικά. μεγάλης σπου
δαιότητας θρησχ.ευττιικης π(στεως γιιχ. το μέλλον. 

ΤΟ·r·ΝΜΠΗ: 'Όπως μερικές aπο τίς πιο πρι>σψατες προσπά
θειες του &.νθρώπου, ή γεωργία και ή κτηνοτροφία εlναι &.νθρώπινε; 
παρεμ6άσεις στην &.ξωα.νθρώπινη φύση, ή δραστηριότητά τους δμως 
ύπηρξε μα.λλον rμιά. συνεργασία .παιριχ. ενας εξαναγκσ.σμός. Ή ικανό
τητα του &.νθρώπου γιιχ. έξαναγκασμο ήττα.ν περιορισμένη δσο ή φυ
σική Μνα.μη που διέθετε ήταν οχεδον ,&.ποκλεισττικά. ή ,μυϊκή δύ
να•μ!j. Ή ικανότητα δμως αυτή εγινε ουσιαιστ�χά. ,&.περιόριστη δταν 
στή 6ιομηχανικη έπανciσταση, δ άνθρωπος άρχισε νά. χαλινα-γωγεί 
τήν σέ τεράστιο 6αθμο μιεγσ.λύτερη φυσικη δύναιμη, των' άψυχων φu
σιχών δuνά,μεων, σέ μεγάλη κλ(μακα. τΗταν· το στοοδιο στο δποίο ή 
αδεtα νά. έκμεταλλεύεται την έξωανθρώπινη φύση που εlχε δοθεί στον 
&ινθρωπο &.πο το θεο σύμφωνα μέ τη διδασκαλία του lοu'δαϊκου μονο
θεϊσμου, άρχισε νά. εχει σημαντικά. πρακτικά. &.ποτελέσματα. 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ 

ΣΤΟ ΘΕΟ 'Ή ΤΟΝ ΝΟΜΟ; 

ΤΟΤΝΜΠΗ: 'Έχοu.με ,έπείγοuσα &.νάγκη τώρα νά. &.ποικατα
στήσουμε τη σχέση ά.νά.μεσα στον άνθρωπο και την .έξωανeρώπινη 
φύση πού &.να.τράπηκε &.πο τη 6ιομηχανικη έπανάσταση. Ό δρόμος 

. για την τεχνολογική και οικονομική ·έπανάισταση &.νοίχτηκε ά.πο μια 
προηγούμενη θρησκευτική !πανά.σταση στο ,δuτικο άκρο του Παλαιου 
Κόσμιου. Ή θρησκευτική αυτη έπανάσταση ήταν ή &.ντικαιτά.σταση του 
πανθεϊσμου ά.πο το μονοθεϊσμό. Πιστεύω δτι ή &.νθρωπότητα εχει &.
νάγκη να !πιστρέψει στον πανθεϊσμό. Μάς χρειάζεται αυτή που μπο
ροϋμ,ε νιχ. τήν όνομά.σου-με σωστή θρησκεία που θα rμα.ς 6οηθήσει νά. το 
κάνουμε αυτό. 

Σωστή θρησκεία είνα: εκείνη που διδάσκει το σε6οοσμο για τήν 
&.ξία καλ τήν ιερότητα δλης της φύσεως. Άκατάλληλη θρησκεία εl
ναι έκείνη που έπιτρέ�ει την ικανοποίηση της &.νθρώπινης πλεονε
ξίας σέ 6άρος της !ξωανθρώπινης φύσεως. Καταλήγω στο συμπέρα
σμα δτι ή θρησκε(α που χρειζόμσ.στε νά. ά.σπασθουμε τώρα ε!ναιι δ 
πανθεϊσμός, δπως έ.μφανίζεται ύποδειγματικα στό v· σιντοϊσμό, καί 
δτι ή θρησκεία που πρέπει τώρα νά. &.πορρίψοuμε είναι δ lουδα.lκος 
μονοθεϊσμος καί ή μεταχριστιανική &.θεϊστιχη π(στη στήν έπιστημο
νικη πρόοδο, που κληρονόμησε &πο το χριστιανισμο τη·ν π1στη, δτι δ 
&.νθρωπότητα εχει ήθικα το δικαίωμα νά ,!κμεταλλεύεται το ύπόλοι
πο σύμπα-ν για τήν ίκανοπο(ηση της &νθρώπινης <iπληστίας. 

ΙΚΕΝΤΑ: Συμφωνώ μέ τον δρισμο της σωστής θρησκ,ε(ας που 
δώσατε σά.ν θρησκεια που διδσ.σκει το σε6ασμο στην &.ξια της έξω-
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ανθρώπινης φύσεως κα.ί ,μέ τόν δρισμό της λα.-θεμένης θρ-ησκείας σά.ν 
θρησκεlας πού επιτρέπει την ίκανοποίησ-η της ά. θρ�ινης &.πληστlας 
εlς 6άρος της εξωανθρώπιν-ης φύσεως. 

Χωρις &.μφι6ολlα, μιά. ά.νώτερη θρψχ,εία ά.ποτελεί σήμερα επεί
γουσα >ά.νά.γκη. Μου φαίνεται δμως πώς πρέ1vει νά. &.ναλύσουμ,ε τό 
χαρακτήρα μιας τέτοιας θρησκείας, διερευνώντας τη 6&.ση, πάνω στήν 
δποlα στηρlζεται. Μ' αύτό εννοώ δtι πρέπει νά. διερωτηθουμε α.ν μιά. 
ά.νώ-vερ-η θρ-ησκεlα θά. επpεπε νά. στ-ηρlζεται σ' ενα θεό η σ' ενrJ. νόμο. 
Πιστ;εύω δ-οι δ άνθρωπος πρέπει σήμερα νά. στ-ηρ!" εται σέ :μιά. θρη
σ"ι(;εί_α 6ασισμένη στό νόμο, γιατί μιά. τέτοια θρησκεία, ,δέν ε!νrχι μόνο
&.ξιόπιστη, &.λλά. επίσης ξεπερνά τις σύγχρονες tδέες της λογικότη
τας και του όρθου λόγου. 

TO·r· ΜΙΙΗ: Ρωτάτε, λοιπόν, τί ε!ναι πιό &.ποτελοοματικό 
καί πιό χρήσιμο, ,μιά. θρησκεία στ-ηριγμένη στό θεό η μιά. θρψκεία 
στηριγ,μένη στό νόμο; Ή πίστ-η στήν ϋπαρξη του θεου :παρουσιάζει 
τήν εσχατ-η θρησχιευτικη πραγ,ματικότητα &.11θρωπομορφικά. uΕνας
θεός ε!vαι μιά. ά.νθρωπόμορ,ψη παρουσlαση της εσχατης πραγματtκό
τητας, Οι Ηληνικοί, lvδουϊστικοί και σκα.νδινα6�κοί θ-εοί ά.πεικονί
ζοντα.ν σά.ν &.νθρωπόμορφοι ά.κόμ-η καί σωματικά. Τόν lσραηλι ό θεό 
'1εχω6ά., πού τόν υ!οθέτ-ησαν ο! Χριστιανοί καί οι Μου.σουλ�ιά.νοι, τόν 
φαντάζονται σά.ν &.σώμα.το και &.όρατο, &.λλά στις ίσραηλινές γραφές, 
στόν Ίεχω6ά ά.ποδίδοντ,α,ι ά.νθρώπινα συνα•.σθήματα. - ζηλοτυπία 
και θυμός - κα.ί ύποτlθεται δτι εχει rένεργήσει κάτω &.πό τήν επl
δραση αύτων των παθών. Δηλαδή ύποτίθεται οτι εχει ,ενεργήσει κατά 
εναν τρόπο -rοού καταδικιiζετα.ι καί επικρίνεται δταν πρόκειται γιCΑ. 
τούς &.νθρώπους. 

Οι άνθρωποι οιψουν γιά. �μιά. ά.νθρώπινη εσχατη πραγματικότη
τα. &.κόμη καί μέ τή ,μορφή ένός -έκκεντρικου τυράννου γιατί, στήν 
ά.νθρώπινη κοινωνία., τά. παιδιά. εχουν ανάγκη άπό τή 6οήθεια καί 
τήν καθοδήγηση &.νθρώπινων γονέων, ,ενώ οί ,ενψικοι εχουν &.νάγκη 
&.πό ήγέτες μέ τούς δποίους νά. συνδέ•ονται �χι μέ δοομούς συγγέ
νειας, ά.λλά. μέ τήν εμπιστοσύνη στήν ά.νώτερη φρόνηση η τήν ίσχυ
ρότερη δύναμη θελήσεως ένός ήγέτη. Κι' ώστόσο ε!11αι παράλογο
νά. ιεπιζητείται ή ίκανοποί-ησ-η της δίψας αότης ,μέ τήν παρουσίαση 
της εσχατης πνευματικής πραγματικότητας ανθρωπομορφικά.. Δέν ύ
πάρχει καμιά. ενδειξ-η δτι ή εσχατη πραγματικότητα ε!ναι ά.νθρωπό
μορφη καί πράγματι είναι πολύ ά.πίθανο νά. μοιάζ,ει ,μέ τόν ανf!ρωπο, 
γιατί δ άνθρωπος είνα.ι μόνο ενα. &.πό τά φαινόμενα της φύσεως. Συμ
φωνώ δτι ενα παγκόσμιο σύστημα νόμων της ζωης, δπως ε-μφα11ίζε
ται στό 6οιrο-οισμό, είναι πιθανό ά, είναι λ yότερο &.πα-ηλή &.πεικό
νιση της εσχατης πνευματικης πραγματικότητας ά.π' δσο είναι, είτε 
ενο: πάνθεο -Δίας, Άθηνα. καί Άπόλλωνο:ς- εί'τε ενας κο:ί μόνο 
θεός, δ Ίεχω6ά. 



250. 1978. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚ-ΟΣ ΠΟλΙΤΙΣΜΟΣ 

(Τό άρχαίο έλληνικό πνεύμα} 
Ύπό 

Ή θέση πού θα ύποστηριξω εΤ
ναι &τι ΙέκεΊνο που . )(ίαpακτηρί�ι 
τον. tλΑ,ηνικο πολιτισμο στiς κορυ
ψαΊι.:ς .στιγμές της ίστορίας του, 
εΤναι περισσότερο άπο κάθε αλλην 
ίδrότφά του ή οίκουμεv•ικότητα, ή 
univer&a];i-tas. Ύπηρξε (θέληρ-ε, έ
πιδίωξε, πέτυχε να εΤναι) πολιτι
σμος του ό:νοιχτου ορίζοντα, της 
πλατιάς ανάσας, του πνεύ.ματος 
πού ανήσυχο, ακράτητο, τολμηρο ό:
ποστρέψεται τον στενο χωρ::ι, ρί
χνεται στην περιπέτεια, έξερευνά, 
προσψέρε-:-αι, δίνεται σέ δλους κα1 
σε δλα Ή οίκουμένη εΤναι δ «τό
πος» του (ταξιδεύει προς όλες 
τiς διευθGνσεις, θαλασσοπνίγεται 
για να τη γνωρίσει, ψάχνει να έξι
χνιάσει τα μυστικά. της, να βρεΊ 
την ακρη) κα1 στόχος στiς βλέψεις 
του, μαγνήτης πού ελ·κει, πρόβλη
μα στiς σκέψεις του δ ανθρωπος, 
ΤΟ ον ανθpω'ΤΤος, Ό ίσόθ:ος Ο:νθf:ω
πος. 

• • •

«Το έλληνικο σωμα.» γράψει δ 
'Ηρόδοτος «εχει το ιδιο αΤμα, μι
λεί την ίδια γλώσσα, εχει τούς ίδιους 
θεούς, τούς 'ίδιους ναούς,,, τiς ιδιες 
θυσίες, τα ιδια εθιμα, τα ίδια ηθη». 
Κα1 άπο την αποψη αύτη δ έλληνι
κος αντιδιαστέλλει τον έαυτό του 
ό:πο τούς αλλους λαούς, έκείνους 
πού όνομάζει μ' ενα ονομα <<βαρ
βάρους» Έδω ό:κριβως· χρειάζεται 
μια διευκρίνιση,, γιατί ή διάκριση 
κα1 δ χαρακτηρισμος εχει δη1μιουρ
γήσει πολλές παρεξηγήσεις "Ας 
συγκρίνουμε την έλληνικη αντίλη
ψη προς το αi'σθημα .κα1 την ίδέα 
πού εΤχε για την ίδιαιτερότητα τη 
<<μοναδικότητά» του, ενας αλλος δ 
έβραικός, για να δουμε τη διαψο
ρά. ΟΙ ΈβραΊοι ξεχώριζαν ριζικό: 
τη ψυλή τους ό:πο όλες τiς αλλες, 

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

<Χ;ΤΟ, τούς «y.κόγιμ»,· τ�ύς έθ�ι�ούς
-με την πεποιθηση-δτι. μονο στο Ισ
ραηλ ό:ποκαλύψθη,κε δ ό:ληβινος Θε
ός, ,κα1 μόνο το ' 1 σραηλ εκανε δ 
Θεος αύτος περιούσιο, έκλεκτο κα1 
προνομιουχο λαό του•. (Για τουτο, 
ή ίουδαικη εΤναι ή μόνη1 θρησκεία
πού δεν άσκεί προσηλυτισμό, για 
να προσεταιριστεί έτερόδοξους). 

Έντελως διαφορετικο εΤναι ΤΟ 
αi'σθημα κα1 ή άντίληψη1 του υΕλ
ληνα. Δεν διεκδικεί την ό:ποκλειστι
κότη,τα στην εϋνοια της Θεότητας, 
κα1 αν διαχωρίζει τον έαυτό του 
άπο τα ·μη έλληνικό: ψυλα, άλλου 
τοποθετεί τη, διαχωριστικη γραμ
μή: στο εΤδος της παιδείας του πού 
ταυτίζει -:-ην άνθρώπινη ό:ξιοιπρέπεια 
με την έλλη,νικη. συνείδη,ση, γράψει 
ενας ξένος ίστορικός, <<δ βάρβαρος, 
όρος οχι ύποτιμη,τικός, ήταν άπλως 
ό ξέΙΙΌς, ό μη υΕλλr�ας, αύτος πού 
μιλεί έκείνες τiς γλωσσες πού κά
νουν μπαρ - μπαρ - μπάρ, τόσο πα
ράξενες, πού μοιάζουν με γλωσσες 
πουλιων . Ό υΕλ\η.νας δεν περι
φρονεί τούς βαρδάρους, θαυμάζει 
τον πολιτισμο των Αiγuπτίων, των 
Χαλδαίων καt πολλων αλλων. αί
σθάνεται διαψορετικος άπ' αύτούς 
σε τοΟτο-, ότι εχει το πάθ::ς της 
έλευθερίας κα1 δεν θέλει να εΤναι 
δουλος κα�νός» 'Ανθρωπια κα1 έ
λευθφία ήταν για τούς υΕλληνες 
το ίδιο πράγμα_ «Ό Δίας» λέει ό 
υΟμηρος «άψαιρεί άπο εναν ·άνθρω
πο το μισο της άνθρωπιάς του την 
ήμέρα που υποδουλώνεται». "Ας θυ
μηιlοuμε έδω -κα1 ΤΟ καμάρι του 
υΕλληνα μπροστα σ' εναν 'Ασιάτη 
ήγεμόνα «Άπο τούς λαούς του 
κόσμου μόνοι ol 'Έλλη1νες βλέπουν 
τούς θεούς .κα1 τούς βασιλιάδες στα 
μ_άτια (ορθιοι)». 

Σύμφωνα με τη Βίβλο, δ Θεος 
επλασε τον άνθρωπο «κατ' , είκόνα 
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καί δμοίωσίν» του Ό συσχετισμος 
άποτελεί' άΙΙαμφισβητητα καταξιω
ση τοϋ άνθρώτrου, «κορωνίδος της 
Δη,μιουργιας» Ο •ελληνες δμως 
προχώρησαν περισσότερο· τον εβα
λαν στο ιδιο yενεαλοyικο έπίπεδο 
με τους θεους, κι ας εΤναι αύτοί 
άθανατοι <ίΜιά» λέει δ Πίνδαρος 
«εΤναι ή φυλη τών θεών και τών 
άνθρώπων· απο μια μηrτέρα (τη 
Γη - Μητέρα) παίρνουμε κ.' έμεί'ς 
κ' έκεί'νοι την πνοη της Ζωης» 

. . .

Αυτο τον πολιτισμο, τον .�:άν
θρωπινο», ΟΙ αΕλληνες (λαος της 
θάλασσας, της διασποράς καί της 
έλευθεριας), φιλοδόξησαν να τον 
διαδωσουν στην οι'<ουμέvη με την 
«παιδεία» τους. Και αν δικαιούται 
vά όνομάζεται ο!κουμενικό, «παν
ανθρώπινο», το πνείίμα τους εΤναι 
γιατί αύτοι πρώτοι (καί μόνοι ί
σω ) , διακήρυξαν δτι ή λέξη «

a

Ελλη
νες» δεν θέλουν να εΤvαι ονομα yε
νους, ψυλης, χρώματος ταξης κτλ 
άλλα νά σημαίνει δρισμένο τροπο 
άv;:ίληψης:, σκέψ-,ς συμπεριψοράς, 
ζωης - δπως το φώναξε δ άρχαίος 
'Ισοκράτης δταν έγκωμίαζε τη μη
τρόπολη του έλληvικοί) πολιτισμού, 
την Άθηvα Αύτή, λέει, <<έκανε το 
οvομα τώv Έλλή ων νά διvει την 
έντύπωση, δτι εΤvαι όνομα οχι του 
έλληνικοίί γεvους, άλλα της έλλη
vικης διάνοιας, καί Έλληνες να όνο• 
μάζονται δσοι μετέχουν οχι στη δι
κή μας φυλη, άλλα στή δική μας 
παιδεία)) ( Πανηγυρικός 50) 

Ε Π ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ Σ 
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 4 Ίουv 1978) 

Μεταφυσικό συμβάν 

στά άρχαία Μέγαρα 

Άψηyείται δ Κικέρων: 

Δυο φίλοι εψτασαν στα Μεyαρα 
για δουλειές καί το βράδυ διανυ
κτερευσαν σε εvα Πανδοχείο τών 
Μεγάρων, άλλα σε διαψορετικα δω
μάτια 

Γύρω στα μεσάνυχτα, δ ένας άπο 
τους δύο ξένους εΤδε στον ίίπvο του, 
τον φίλο του να τον ψωvαζει γιατί 
ό Μεγαρίτης Πανδοχέας σχεδίαζε 
να τον σκοτωσει. Ξύπvη.σε άπο τόν 
τρόμο ποιι δοκίμασε στον ϋπνο του, 
αλλα ξανακοιμήθηκε έπειδη θεώρη
σε οτι τό όνειρο που εΤδε ηταν δη
μιούργημα της φαντασιας του Ι 

Σέ λίγο όμως «ξαναβλέπει» στον 
ίίπνο του τόν φίλο του καταματω
μένο vά του λέει· 

«Ταλαίπωρε δταν σε ζητησα δεν 
ήρθες I Τώρα έκδικησου τον θάνατό
μου Ό Πανδοχέας με σκότωσε και 
τό πτώμα μου το εχει κρύψει μέσα 
στο καρρο του κάτω άπό τήv κο
πρια>> 

Πράγματι τό πρωί στην πυλη 
τών Μεyαρωv δ φίλος μαζί με τούς 
φύλακες βρηκε στο πρώτο καρρο 
που εβγαινε με κοπρια για τα χω
ράφια τό πτώμα του άδικοσκοτωμέ
vου φίλου του Ι 

Πώς έξηyείται, τό φαινόμενο αύ
τό Ο Κικέρων που μας τό διεσω
σε δέv εΤ ·αι τυχαίο προσωπο ΕΤ
ναι τό σrουδαιότερο πρόσωπο τώv 
ΡωμαΊκώ γραμματωv 

(ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 'ΤΎΠΟΣ, 7 5 78) 

1 

1 

______ ___ _______ J 
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RΥΡΙΝΟ� ΚΟ�ΜΟ� 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33 - ΑΘΗΝΑ, 
Τηλ. 3602883. Στο βιβλιοπωλείο ,μας θα βρfjτ-ε ο,η κυκλο
φορεί στα Έλληνικα γύρω άπό: 

Έσωτερικι) φιλοσοφία 
Γιόγκα� - '1 νδlll{ι) φιλοοοφία 
θρησκείες ...: Ίερα κείμενα 
Παραδοσια.κα κεiμενα - Μελέτες 
Μεταφυσ11Κι) φιλοσοφία 

'Αρχαία Μυστήρια 
Ί δέες για ιrι)ν Νέα ',Εποχι) 

Μερ11Κα CΙ!Πο τα βι6λία που διαθέrουιμε: 
Γνώση (Έσωτερικος Χριστιανισμος) - Μπόρις Μουράδιεφ 
Γνώση, Β' τόμος 
5 διαλέξεις στη vέα Ψυχολογία 
Θι6εταvικη 6ί6λος τώv νεκρών 
Οί Διδάσκαλοι του Γκουρτζίεφ - Ραφαηλ Λεφορ 
'Αναζητώντας τον κόσμο του θαυμαστου - Πητερ Οίισπένσκυ 
5 διαλέξεις στη νέα Ψυχολογία » » 
Φύλλα άπο τον Κ ηπο του Μορύα Α' - Μορύα 
Ταο τε Τσi-νγκ - Λάο Τσε 
Αίιτο6ιογραφία ένος Γιόγκι - Π. Γιο-y,κανάντα 
Είσαγωγη και ά.νάλυση στην έπιστήμη της Γιόγκα - •Ερvεστ 
Γουντ 
Το τρίτο μάτι - Λόμπσανγκ Ράμπα 
Το ανοιγ,μα του.τρίτου ματιου - Β. Σ. •Αλuτερ 
Ό Γλάρος ' 1 ωνάθαv - Ρ. Μπαχ 
Ό Προφήτής -'- Καλiλ Γκιμπράν 
Αίγυπτιακη 6ίδλος τών νεκρών - Έρμης Τρισμέγιστος 
Μυστικοθεοσοφικοί διάλογοι Έρμου του Τρισμεγίστου 
Άρχε.ς 'Αστρολογίας - Κ. Κάρτερ 
Κοιλας τών ρόδων ;.._ Πωλ Ντίναχ, 2 τόμοι 
'Εγκυκλοπαίδεια: Άποκρυφισμου - Π. Γράδιγγερ, 6 τόμοι 
Χάρτη.ς 'Αστρολογίας •Εγχρωμος - Διαστάσεις 60 Χ 90 έκ. 
Ψυχολογία της συμδολικης τών Γραφών - Μωρίς Νίκολ 
Περιπέτειες ένος προσκυνητη - • Αγνωστου 

Φιλοκαλία -' Ιερών Νηπτικών, 5 τόμοι 
Μύηση άνθρώπινη καί Ήλιακη - Α. Μπέιλη 
Οί • Αθλοι του Ήρακλη, Α. Μπέ•λη 
Μύησις - Ρ. Στάινερ 
Σχόλια στά Χρυσά •Επη του ΠυΘαγδρα - Ίεροκλης 
Τά θεολογούμενα της άριθμη,τικης - 'Ιάμδλιχος 
'Επισκοπήσεις έπί της Μυήσεως - Ρενε Γκενον 
Μπαγκα6άτ Γκιτα 

Μεταφυσικο ήμερολόγιο 
Ό ρόσημα στην άτραπο 

" •--•••••••■Y■• ....... y••••rl'.-.-.YJ'■Y--■••••--•••••,ιι••--■--•■•r/'r/'r/Y'rl'ιι••••••••--••..,•
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ΠΟΥΛΙΑ 

του, οϋτε ενας κοκκος άμμου ή ενα βασι ικό διαμάντι, 
ενα ταπιινό σκουλήκι ij ε α μεγαλόπρεπο δένδρο, ενα 
άσήμαντο i:ντομο η ενα έπιβλητικό ζωον. Ή φύσις όλο
κληρη, ή πίστις, τό �Ονος, ενας κοσμος ή ενα ίiστρον .•. 

Ο I ΓΕΩΡ ΓΟ I συχνα τρομά
ζουν άπο τις έπί;μονες προσπά
θειες 'Των οί:κολόγων να διαττr 
.ρήσοuν είiδη· ποuλιων, ,που τους 
ψα',νονται ιμ ία 01κιέτη σι,,μφορά. 
Ή στάσις των όπαδων της δtα
τηρήσεως άπέναντι των ζημιω
των των rοοδειων εΤναι οος δα
ικρύ6ρeκτος α:ί:σθηματιΟ'jμος •κα ,ι 
τίποτε Ο!λιλο; 'Ή έδράζεται σε 
λόγους ούσιασηκούς, που !;χουν 
αξία -για ιδλως ιμας; 

'Ιστορι·κως ,και αί'<ή)ητι,κως, 'Τα 
ποuλια εχουν άπο πολιλους αίω
νες ΙΟ'Τενη ικαι άpμονιe:_η σ-χέ-ση 
1με τον &.e�πο. , Αναρί,θμ,τγτες 
€Τναι, οί πτεpι!ΚQΠ'Ες Των ΆΑγίων 
Γ ραφωv 'ΠΟU άναψ.ξρονται στα 
ποuλιά. Μεριικα ,άτrο αvτα σ:uμ-

C'τ. rundale 

οολίζοuν ύψryλες έννοιες, όπως 
ή περιστερα τήν •Είρήνη, ή γλαu-

κα τη.ν Σοψ!

-α, ό άετος την Έ
λει.Jθφία, ικαι ,έν ,γένει 'Τα ποι.,, 
λιά ένσcφκώ�·οι....v Τους CJ!'fΎ"&\OVς, 
Τα ιτrοuλι,α ύ,πήρξαv πάντοτε ξε
χωριστα σί.,μ·οαλα στη Μυθολο
γ ία και την ΤΘ, η Τα ?(ΕΙpοU6ί-μ 
1Ταpα.,ισ άζοvται ιμε φτερα ,ποu
ιλιων. Ό 1μυθολο-γικος ψοίΎι•ξ πα-

"· 
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· _ιpι,στάνέι τη-v αί-ώvια άvαγέvv·ηση
τη,ς ζω.ης.

"Ολα αύτα όιμως .άφ,ή,vουv ά
διάψcψοuς τους 1γ,εωργούς; οί ό
ποίοι όλ-έπουv τiς έσοδείες των

• \,\(Χ γίνωvτα,ι ρ-τqχος των rποuλιω,v
. tι' αύτό, (ΤΤ,ΡΘΠ·Ει να τους 1μιιλή

σ�με :σε 1μια '{'λω,σσα, που θα
ιμιπορέσουν να .έ,vvοήσουν. Μια τέ-
1'οια .'('λ-ω.σσα έJχρησιμοποίησε το
πε,ρι.aδ ικο της 'Εταιρίας Φυσιικης
Ζωης της Βqμ,6άης, ισ' ε�·α άρ
θρον ·ύπο τον τ:,τλο, «Ό ρ�ος
των rποuλιών στη,v όΙy!ροτιικ,η οί
t<Ο\Ιqμ ία». Τα (TT0LP-tα ιΚατατρώ
yοuv τα tvrομαι. Αύτοi πτοιι ψωνά
ζοuv για τiς ζημιες τη,ς έσοδείας
άιπο ία ποuλιά,, ιμιποροuι να
�ογαριά!σουv 11τόσες έσΟΙδείες θα
είμ,εvαγ άθι,κτε,ς, αν είμεvαv ίΟ: iiv
ταμα ιάνενό�ητα άπο ία rποv
.λιά; ".Εvα ιάιπο τα rπιο καικοήβη
εντqμα ,εΤvαι ΤΟ qμερικαv·ΙΙ'<Ο σι,α
θάρι ΙΚαλορά'δο. · 'Ένα ζε,�γάιρι,
αν 1μεΊνη αιεfξέιλεγκτο, παιράγει
,μέσα σε 1μια πε,ρjοδο_ 60 έκα
τqμιμϊφια όπογόvpυς. ·· iH άικρίδα
εΤναι ιμία άλιλη yνωq-τη ,μάστιγα.
Τα ιcημ,ήνη ;ης ψιθά,νουν. :σε τέτοιο
πάιχοg, 'Που ιμ,ποροQ\,' . να σικεπά
σουν τον ·ήλ,ιο ικα�i ή έtπιίδρομή
τοuς, 1μέχ:τα ισi. -,λίγ,ες-· ώρες, .άψα
vίζει �κ�ηρ�ς πφιqχες καιi δεν
ά!ψήvει οϋτε σrjμόιδι πράσινο. Δεν
θα χρειαζόταιν rπολυς καιΙΡ<>ς για
ν' άφανι·στη ιδλη ή &λάστησις
της γης, αν ιή όφυδα έJμεvε χω
ρiς tJλεγ;χο. Αύτοv τον ειλεyχο,
τον �κοuν τα rποuλιάι.
:. ':Ανα.φ!έρεται, ότι ,μια ,φορα (TTOU
έσημειώθη .ιμεγάiλη έπιιδρφη ά
ικ.ρίiδω,ν ,κα�i άιπειιλοu,σε ιμε ό1ψαινι
QJμο όλη τη,ν ilσaδεία των Μcιρμό
νωv, ψάινηκαv στον ούρα�, σαν

θεάσταιλτοι, rπολuάριθιμοι γιλάροι.

1978 

',"'·0.1 ryιλάροι. ·'Θ)(:� την άιιφίδα σαν 
το11 νοστιιμώτε,ρο 1μ;εζέ ;ους καi 
μποροuν ικ'&βt 24 ώρΕc; να ·�ατα
·ναιλώr:Υουv τρΟφη οισο ικαi ΤΟ 6ά:
·ρος τους ..

·,επίσης, τα τ�ΚΤΙΙΚΟ: ιrτοuλιά;
Qτrως rή:ι�,όuκουβσ;γία, rro ιγε,ρόiκί
ικαi ό . 'άετος, tiλey:χ6vv τη,ν �&
'Τt1λφη των rπονηκων 1i<α1i των ά-.
,pοι,ιpαίων; 1ΠΟU ΠΙpοξενοuν, όπως
και τα έvτqμα,, ιμ�άιλες κατα
σψοψές. Ή άπώλεια τη,ς rπαρα
γωγη.ς WTO (ΤΤ'ΟνΤΙιΚΟUς Ei)(EI UΠΟ
/λqγιστη σε. 10%,, το ιΚατώτατον
όριον, εωi; 50% ΤΟ ανώτατον. Έξ
αλλοv, ή rπα�ραγωιyιικότης των
rποντιικων εΤvαι παλυ 1μεyάιλη, ικαi
αv θεν έJμ,εσaλα1οαι)Crε ιή πρόνοια
της ·ψίισεω.ς, θα έφθανε ,σε τρο
ιμακτιr,ους άριθιμούς,. 'ΊΕινα ,μόνο
ζt,LfYΌ,1pι π,οντιικων . 1μ:πσιρΟV\Ι να

y,εννήσουν, ,μ,έσα σ' ένα ,χρόνο,
880 rποvτιικόJκια. Τ ix άρπα,κτιικα
:ποuλια μ�ροuν να ψ&νε το κα
θένα ,κα1 ικάθε ι6,ρόt>υ ιά,το δύο
rποντίΙκια. Άπο αύτο γίνεται w
τιλη(ΠΤη ή rπ.ροσ,ψερqμ,ε1,1η ίnτη.
ρεσία.

•"Νλιλο ,κιλαΙσσιικο. παιράlδειyμα
άπο τη,ν ,οιίκολογ:α των rποuλιων
έiθόθη ά°Πο την fΚ ίνα, QΠOU1 με
τη η\ν <ψο,ρψωτιικη eττανόκττα
:ση», δ Μάο Τισε - τουγ,κ ιέlξrοτρά.
τευισε για τη� έξόvτωισ� της μύ
γα,ς, ικινητο:ποίώντας τον_ ιλαο με
τους «:μυy,οc,,κοτώ.,rjδες>> στο χέ
,ΡΙ·, Σήμερα, ιδειν ύπάρχ,ει στη!V Κ ί
να ιμύγα. "Οταν, qμως, ή 'ίδια
έJκΟϊ1ραπία �ξα!Π'ΕJλύθΙη, · t<αi ικατα
Των σποuργιτιωv, ΤΟ:· QΠΟΪα ΠpΟ
ικΟJλαυισαν ζryμιες στη•ν έσοδεία,
διε:πιστώθη ΌΤΙ 1με τηv έλάrττcJση.
του όρ,�μοv των σποι..ψyιτιων,
αύξήθηκε ό �ριθιμος iω11 t,ντό,μων,
'TTOU τα ·ετρωγαν τα σποοf)Ιyίτια,
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και1 Ετσι ή ζημιCΧ τfις έσοδείας 
εγινε rττολυ ,μεγcολίιτερη, ιμε ά:ττο
τέλε::rμα να άναικιληθ,η δ νόμος 
έναντίοv των σπΟι\ργιτιωv. 

'Υ.πο ψυσι1κες συνθηκες, σε πε
ριοχες οπου •δεν έπειμοαίνει ό 
άlιiβρωπος, το ατrοuργίη τρέφε
ται μόνον ·με χλόη 1και σπόρους 
ο. fpιοχορτωv. Γ ενι,κως, ο1 διάφο
ρες πο:κιλιες ποι; ιών ζοΟνε σε 

μετρΌυ ιμεyiJθους 01μήvη 1και με
τακιvουνται ψάιχvοvτας για τρο
ψή Ό άpιθμός των ρ�μίζΕ'Ται σε 
rλaγι α όρια ά�ττο την ιπεριωρι
σ�μ,έvη τpdφη ικαι τους ψuσικους 
.έ� θροίις. 'ΑΊ-J-..α ή ιέvταη1κη 1μονο-
1καλλιέρyεια άνέφε,ψε την iσοp
rροπία της ψuσεως. 1Προ0><ά!λεσε 
ιμεγάλη αϋ§ηση και των �ουλιων, 
τα άποί'α, ιοοδαια, !τφοξενονν ιμε
γάv-ες ζημίες σιτις έσοδεί'ες, άλ
rλά, ταυτοχρόνως, ικατα!διώκοιιν 
τις ικά�μπιες και τα ισικουλήκια, 
έjμ;ποδίζοντας την ικα'Τασ-τpΟφη 
των έσοδειώv ικαi ό;ποζημιώνον-
τα,ς τους παρα�ωγούς 

Ή εύεργ.ετι.κη σιψ,6ολη των 
τrουλιων ικατεφάνη στα δάση, ά
πο τότε 'ΠΟU ε1ίσήχθη το Ό'u,στημα 
τ·ης πα,ραιγωγιης ένος 1μόvοv ε'ί
δους δένδρου. Στα δάiση της ,μο
vοκα.λλι,ειργείας, ,ύπόίρχοw ιλιyώ
τφα :πουλιά, διότι δεν &πάρ;χουν 
ψίιπες .οονδρων 1και χCΙΙμό<ιλαδα 
για τις ψωληές των. '·Έτσι, αύξή
θηκε ιό άριθμος των ζημιογόνων 
έντqμων, οπως ή ικάiμστη rπου μα-

δάει τα ψuλλα, το ξuλaψάγο σκα
θό1ρι, δ τερμίτης ,και άiίνλα. 

'6πίσης, ε,κτος ιάπο την ώψε
' ι,μότητα των πτοuλιω'✓, εΤvαι και 
ή όμορψιάι τους. Ή Ρα.')(ηλ Κάρ
σον, στο διήγημά: της <�Σιωπηλη 
αvοι§ψ>, ,Θδωσε ιμ,ια φοοερη ε!
rκόνα ιμι<τς άyροτι rκης πφιοχης, 
οποu, ε την χρφ11μοrrτοί ηση δη-

ητηριωiδωv ,y-εωργιικωv φαΡJμά
ικωv, \.Ξ::ξοντώ(:)ηκαv τα iΠ<)UιfΙΙα .και 
τα πτώιματό:ι τους ήταν σπαιprμέ· 
να στις διαοάσεις, ένω ιμία σιω
πή θαινάτου ήταν άmλ�μέvη στην 
ιπεριοχή Θα ιμπτaροv,σε να φαν
τασθη 1κανεις εναν rττφίπαrτο σ'ΤΟ 
ιδάσος χωρις ν όlκοuση ενα. ξα
φvικο φτεJρουyι01μα πουλιοΟ καί 
το κελάδημά του, 

Τα πουλιά προξε OLN και ζη
ιμίες και ,προσψ�ρουv ίrπηρεσίες. 
Ή ίσοpροπια εΤvαι νόμος της φύ

σεως Ή οίκονqμία τοΟ άνθpώπου 
έξαρτ&το.ι άπο την γεωργια ·και 
τα δα!ση έπqμέvως, eμμrοως, 
.κα1 άπο τα rττοuλιά Όψε1 ει νά 
τους ;παράσχη προστασια � Μ
λως 'ΤΕ, η ζωη ιδιιδάισ�κει την άΡΙμο-
ία δ1ά μ,έσοu των διαψ.cιρωv Ή 

ειρφ•η ,κc:.ι η εύ ε.ρια α eπιδιώ
ιωνται rμέσ άπο το πpίΟ"μα τηc ' 

. ένοτητος της tωης υο α τα 6α· 
σί,λεια της ζωrης εΤvαι αλληv..έv
δε rα. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ THl ΦΙΛΟΣΟΦ/Αl» 

Τ6 μ ο ς Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τ6μος Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ώς τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 120 

Β' Τόμος )) 120 
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το ΕΤΗΗΟΝ ΑΦΙΕΡΟΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟ1ΜΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ZDDN 

ο 

Ό διάσημος φωτογραφος ζώω 
Γιούλλα ιστ ιλε στη μεγαλη άμε
ρικα ι-...η i.φημερίδα «Έ κουαιερ» 
τη φωτοιραφία αύτη του άγγλικοϋ 
αγριου μπουλ τόγκ καί του μιϊλλον 
ντροπαλού φιλου του 

151 
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'Από τ1ς 
Ιστορ(ες 

ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙ
Ε,Σ σκύλων άπό το γαλλικό πε
ριοδικό «Ό κόσμος των ζώων»: 

'Ένας σκύλος ράτσας Τέρ - Νέ6 
συνώδευε τον κύριό του στο ξενο
δοχείο καί έψέρετο σά.ν κύριος 
χι' αύτός. 'Αλλά. δ μικρός ύπηρέ
της τοϋ ξενοδοχείου,, πού τοϋ ε-
6αζε ψαγητο και νερό, τον έχα
χαμεταχειρίζετο, πράγμα πού ά.
νάγχαζε τον σκύλο νά. τοϋ επιτί
θεται, χωρίς ομως νά. τον δαγχώ
νη η νά. τον νυχιάζη. Άπλως, 
τον .&.πωθοϋσε. 

Φαίνετα•ι δτι δ σκύλος ένοχλεί
το ά.πό αύτην την συμ-rοεpιψορά. 
τοϋ μιχροϋ ύπη έτου χαί ·ά.ποψά
σιζε νά. ,μην δεχθη τίς ύπηρεσί
ες του. Καί την μέν πείνα, την 
ύπέφερε, ά.λλά. ιμία ήμέρα, πού 
εδιψοϋσε, μπαίνει στην κουζίνα 
τοϋ ξενοδοχείου,. άρπάζ.ει ενα δο
χείο και πηγαίνει στην αύλή, δ
που ύπηρχε -μία 6ρύση,. Κάθεται 
έχεί δίπλα, κρατώντας το δοχείο, 
ύπομονητιχά, εως δτου περνά κά
ποιος, ά.ντιλαμ6άνεται, ά.νοίγει 
την 6ρύση χαί γεμίζει το δοχείο 
τοϋ σκύλου. Αύτός, δταν ήπιε ά.ρ
κετά, έπηρε το �δοχ,είο χαί το πη
γε πίσω στην- κουζίνα! 

*** 

'Ένας σκύλος ιεπήγαι νε κάeε 
πρωί στο ψοϋρνο, εχοντας στά. 
δόντια του ενα νόμισιμα:, πού το 
άψηνε χάμω χαί το επαφνε δ 
φούρναρης, ά.ψοϋ τοϋ εδινε ενα 
κουλοϋρι. Μία ήμέρα, δ φούρνα
ρης, χάριν ά.στεϊσμοϋ, τοϋ ετεινε 
ενα κουλοϋρι, πο-λύ ζεστό, το δ-

t , 

ωραιοτερες 

σ:κ ύ λ ων 
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ποίον ό σκύλος δέν ,μπόρεσε νά. 
πιάση. Καί τί εκαμε; Πηρε πίσω 
το νόμισμά του καί εφυγ•ε ... Πη
γε νά. ψωνίση σέ άλλον φούρναρη 
χαί ,δέν ξαναπήγε στόν πρώτο! 

* * *

'Ένας σ,κύλος ·έ�νήθιζε νά. 
πηγαίνη στόν χα·σάπη, δ δποίος 
τοϋ εδινε ,μία τσόντα κρέας έπί 
πιστώσει, πού τό επλήρωνε ό ά.
ψεντικός του. Ό χασάπης ε!χε 
εναν ξύλινο πίνακα, δπου εγραψε 
μέ κιμωλία τά, 6ερεσέδια καί στη 
θέση, τοϋ ά.ψεντικοϋ τοϋ σκύλου 
έτρα6οϋσε μία γροομμή_ Μιά. ή
μέρα, δ σκύλος παρατηρεί δτι δ 
χασάπης •έτρά:6ηξε δύο γραμμές, 
ά.ντί γιά. ,μία. Τότε, άρπάζει μιά. 
δεύτερη τσόντα καί ,δέν την &.
ψήνει, παρά. τίς προσπάθειες τοϋ 
χασάπη νά. τοϋ την ά.ποσιπάση, 
καί ψεύγει τρέχοντας! 

*"'* 

υΕνα.ς χωρικός ε!χε δύο σκυ,λι.ά. 
ράτσας -τερριέ, πού τον συνώδευαν 
παvτοϋ. Συνώδευαν έπίσης το ά
λογό του εως τον σταϋλο. Μιά. ή
μέρα δ χωρικός ·έζήτηισε νά. τοϋ 
ψέρουν τό άλογο, γιατί ήθελε νά. 
πάη κάπου. Ό σταυλίτης έστά
θηκε ά.δύνατον νά. ψέρη το άλογο, 
γιατί τά. δύο σκυλιά. τον &,μπόδι
ζαν, το ενα. ά.νε6ασμένο στά. κα
πούλια του καί το άλλο κοντά. 
στο λαιμό του. Μόλ-ις δ σταυλί
της επλησίαζε, τον 1έγαύγιζοον καί 
τοϋ εδειχναν τά. δόντια τους. 

'Εδόθη ή εξήγησις, δτι τά. σκυ
λιά. ·δέν 1έδέχ,οντο τον στ��λί

_
�_Ύ_}, 
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διότι ήτα. κα. νούργιο�. Ό Π'l.· 

ηός εlχε ά.πο θη κα.' σ' έ,<,είνον 
μόνον εlχα.ν έμπ στοσύνη. Τόν ά
γνωστο γι' α.ύτά. δέ α.ψηνα.ν �. 
πά.ρ η τό α oyo του κυρίου τους .. 

*** 

υΕνα. γέρικο σκυ ,ι έπήyα.ι ε 
κάθε πρω στο νεκροτα.ψείο μια.� 
έπα.ρχια.κης πόλεως, ά. α.ζητουσε 
εναν ώρισμένο τά.ψο καl ξά.π\ωνε 
έπί ώρες. ύτό .έπ! δύο χρον α 
συνέχε α, - ίσως κα.ί μετά. τήΙ 
ά.ναγρα.ψή -τ,ου περ στcι,τικου. Στό·ι 
τά.ψο έκεί11ον ε!χε τα.ψη ή κυρία 
του, ή όποία. τον είχε ά.πό μικρό'Ι 
κα.ί ,ε!χε ζήσει μαζί της ολα. τά. 
χρόνια. της ζωης του. 'Έ ρεχε, 
η χιό1ιιζε, δ σκύλοc εκα.νε τήν έ 
πίσκεψή του ... 

Στο Λιοόρνο γίνετα. μιά. γιορ
τή κα.ρναοα.λιου, κατά. τή οια.ρ
κεια. της δποία.ς καίνε ενα. δμοί
�μα., ντυμένο σά.ν άνθρωπο, καί 
συνηθίζεται κάθε ψορά. έ:να.ς ά.πό 
τούς κα.,�ίκους νά. προσψέρη ενα. 
κοσwυμιι του γιά. νά. ντύσουν ό 
δμοί�μα. Μιά. ψορά., ενας σκυλος, 
νομίζοντας οτι δ κα.ιόμενος ήτα Ι 
δ κύριός του, ιl)ρμησε στή ψωτιά. 
κα.ί δάγκωνε δσους προσπαθούσαν 
νά. τον· ά.ποτρέψουν. 'Αναχαιτί
σθηκε μόνον δτα.ν προσήλθε ό κύ
ριός του στον χώρο της γιοpτη; 
καί τον εlδε σωον ... 

υΕνας χωρικός εσκα.οε σ' ενα 
λα.τομειiον άμμου, δτα.ν ενα ύψη
λότερο στρώμα. έκύλησε α.πό ομα. 
κα.ί τον εθα.ψε εως τή μέση. Ό 
χωρικός δέν μπορούσε νά. κ νηθη 
κα.ί άρχισε νά. καλη εις οοή
θεια.ν, χωρίς ά..ποτέλε<J"μα. &πό τήν 
πλευρά. ,ων ά.νθρώπων. Τό ά.ν-

τελ·ήψθη δμως δ σκύ ο� ένός ά.πό 
το' ς 'πηρέτες του, ετρεξε, εlδε 
τήν κα.τά.στα.ση κα.ί α.ρχι.σε μέ τ-χ 
πόδια. του κα.ί ,με τή μούρη του 
ν' ά.πομα.κρύ η τήν α.μμο. Τε ικά., 

ευθέρωσε τον χωρ κό 
' πό το Μομπελtε εως τήν α.

κροyιcι ιά. του llcι, αοά.- ε-ψλό 1 
ά.πόστα.σις εί ιcι 11 χιλιόμετρα. 
κu! τήν συνδέει ενα, μικρό τρα.ι
vά.χ. .. 01 ύπά. ηλοι του στα.θμου 
Μομπελ ε!δα.ν μιά. ήμέρα. νά. 
περvά.η κάτω ά.πό τή 11 ελcγχ ό
μ,ενη εξοδο των έπ οα.των ενα.ς 
μεγα.λόσωμος σκύλος, χωρίς νά. 
πα.ρουσιά.ση κανένας τό εισιτήρ ο 
γ .' α.ύτόν. Το πεp στα τ ό α.ύτό 
έπανελ ή, θη- πο λ ς ψaρέ , δπότε 
ο! ύπά.λλ ηλοι επια.σα. τον, σκυλο 
καί ε!δα στο περ λα.'μιό του μιά. 
διεύθυνση. τΗτα.ν δ ίδιοκτήτψ 
c ός μεγάλο ι..α.ψε είου, δ δποί
ος, τήν ωρα. του περιστα..- κου, 
ορ σκότα.ν στή δουλειά. του. Έξ 
αλλο , εχοντα.ς δικό του α.ύτοκί
νητο, ,δέv ε!χε ποτέ χρησιμοποι
ήσει τό τρα.ι ά.κ γ ά. τήv πα.pαλ 'α 
του Πα.λα.οά.-λε-ψλό. 

Τί ε!χε ομως συμοεί; Ό σχύ
λος εlχ ε μάθει οτι ύπά.ρχει τό 
τρα.ινά.κι γιά. τήν θά.λα.σσα., καί 
έπειδή δ κύρ ός του δεν μπορου
σε νά. πηγα.ίνη στή θάλασσα κα
θημερινώς (μόνον τήν Κυρια.,κή), 
&vέ α.ιvε μ' ενα, πήδημα. στο -ρα.ί
νο καί έπήγα.ι ε σ-ήν α.κρογια.
λ ά., ε.πα.φνε τό λουτρό τ,ου κα.ί 
γύρι ε ... Ό ύριός του ε χε πα.
ρα.τηρήσει δ-ι δ σ-ι.ύ.λος μερικές 
φορές έγύριζε 6ρεγμένος, ά:λλά. 
&νόμ ,ε οτι κάποιος χασάπης του 
εΙχε &δειά.σε Υ,,(J.νέ1ια. τενεκέ νε
ρό... Πο· νά. ψα.ντα.σθη, δτι δ 
σκύλος επαιρνε το θα.λα.σσινό λου
-ρό του - κα.ί δωρεάν .. , 
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· Η χειμερία νάρκn τnς άρκούδας

όδnγός γιά θεραπεία άσθενειών
Μιά. δμά.δα. επιστημόνων 

της χλινικης Μάγιο στήν 
πολιτεία Μινεζότα, μέ: έπικεφα
λης -τον δρα Ρά.λφ Νέλσον, ά.νέ
λαι6ε νά. ιδια.φω-τίσει το μεγαλύ
τερο ,μυστήριο της φύσεως. Πα
ρακολουθώντας τίς ,ά.ρκοϋ:δες, πού 
πέφτουν σέ: χ1ει1μερία νά.ρκη καί 
παίρνοντας δείγ1μα.τα &.πό το αί
μα τους, οί έπιστήμονε,ς προσπα
θοϋν νά. ,άνα.κα.λύψουν πως ή ά.ρ
κούδα μπορεί yά, κοιματα.ι έπί 
πέν'Όε δλόκλ η ρους 1μηνες, κά.νο,ν
τας καύση 4.000 θερμί�δων τήν 
'ήμέρα, χωρίς νά. ψά.ει, νά. πιεί, 
ουτε νά. οόρήσει ειστω καί μιά. 
φορά. τήν ήμέρα. 

οι έπιστήμον,ες α.να.ζ ητοϋν μιά. 
δρμόνη, πού ύπαπτεύο,νται οτι 
tλέγχει -τήν χ,εψερία νά.ρκη της 
ά.ρκούδας. Ή ά.νακά.λυψη μιας 
-τέτοιας δρμόνης, πιστεύουν· οτι θά. 
μποροϋσε νά. ,ά.νοίξει νέους δρό
μους •στ-rιν θερωrοεία ά.νθρώπι νων 
ά.Ο'θενειων, οπως ή ά.ν,επά.ρκεια 
των νεφρών, οί διαταραχές στον 
ϋπνο, ή παχυσαρκία κ.α. 

'Ήδη, -τά. σ-τοιχεία πού προέ
κυψαν ά.πό τίς :μελέτες πά.νω στίς 
ά.ρκοϋδες, δδήγησαy τούς έπιστή
μονες στην έπι νόηση μιας δίαιτας 
φτωχης σέ: πρωτείνες κα.ί σέ: ύ
γρά., γιά. οσους πάισχουν άntό νε
ψρι κή ά.νεπά.ρκε,ια. 

Μετά, &πό πολλά, π·ειρά.ματα, ή 
έπιστημο,νική δ.μά.δα. τοϋ ,δρα. Νέλ
σον, εξα.κρί·οωσε πώς ή &.ν-τί1δραση 
της &.ρκού·δας στην χειμερία νά.ρ-

τ 
ό ' J, ' ' κη ει ναι παρ μοια με τ ,1ν αντι-

δρα.ση .;οϋ ά.νθρώπου πού ύποσιτ(
v εται. Ό ύπόσι-τιζόμενος ανθρω-

πος η δ κ-ατά.κοιτος καίει το ά.πο
τcψι1ωμένο ·στο ,σώμα του λίπος, 
ά.λλά, χά.νει επίσης πρωτείνες μέ 
τον έκψ:.Jλισμό των μυων του. 
Άλλά. ή &ρκούδα δέν παθαίνει 
τίπο-τε 1μέ τή χεψερία νάρκη_ Κι' 
α.ότό γιατί κά.που εν« 1μηνα.. πρίν 
πέσει σέ χ,ειμερία νάρκη, &.ρχίζει 
yά, -τρώει λα.ί,μαργα, έπί 20 ώρες 
τήν ήμέρα, α,,jςά.νοντα.ς τίς θ-ερμί
δες πού πα.ίρνει τή .μέρα &.πό 
7 .000 πού είγαι το φυσιολογικό 
σέ 20.000 καί παχαίνοντας ετσι 
πά;νω &.πό 50 κιλά.. 

Τότε, μόλις 'Όελειώσει ή ά.πο
θή,κευση, ενεργείας καί ά.ρχίσει δ 
ϋπν,ος,, οί βιοχημικές &.ντ,ιδρά.σεις 
της ,ά.ρκοJδας φτάνουν σέ μιά. λε
πτή ί•σορροπία. 'Όσο νηστεύει, 
χρησιμοποιεί τόση ά.κριβως πο
σότητα, ·ιεpοϋ, πού ά.ποσπα ά.πό 
το ·ά.ποτcψιευμένο λίπος της, ο

σο χρειά.ζ1εται γιά. νά. ,μήν πάθει 
,αφυδάτωση δ όργα1ιι,σ.μός της. Φυ
σιολογικά., οπως καί πολλά. άλ
λα ζωα, ή &.ρκούδα &οιά.κοπα συν
θέτει�δια.σπα πρωτείνες καί κα
λείται' «ά.νακύκλωση πρωτεϊνών». 

Οί •επιστήμονες, &μως, διεπί
στωσαν 8τι ή ά.να..κύκλωση πρω
τεϊνών γίνεται πέντε φορές γρη
γορόιτερα κατά. τήν διάρκεια της 
χ:ει·μερίας νά.ρκης, χωρίς νά. αό-. 
ξά.ν,ει σέ κοομιά, στιγμή ή ποσό
τrrτα τω, πρωιεϊνων στο σω,μα.. 
Αυτό το πρόγρα.·μμα συντηρήσε
ως .επιτρέπει σ:όν· όργα.νισμό τοϋ 
ζώου νά. δια.τηρεί ά.να.λλοίωτη τήν 
ποσότητα των πρ τεϊνων του ά.πό 
την ά.ρχή ως -το τέλος της χει
μερίας νάρκης. 



1978 

δόκτωρ Μπάρναρδ 

προετοιμάζοντας 

μεταμοσχευση 
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την ιστορικη 

καρδιάς 
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Φωτογραφία άπο την π οετοιμασια της ίστορικης μεταμοσχεύσιως 

καρδιας βαβουι ου σ · ανθρωπο άπό τον παγκοσμιοη φημης καρ ιοχειρο ργό 

δοκτορα Κριστιαν 1παρνα δ στο οσο ομ ίο Γκρότε Σο ρ, σrό Καίηπ 

Ταουν της 'οτιου • φρικης. 

ιγο πρίν άπό rην έγχειρηση, πο· εγινε στις 20 Ίουνιο 1976, ό δο

κτωρ Μπαρναρδ έξετάζει τους πα μους της ι,.αρδιiiς το- βαβο ί\'Ου, άπο 

τό οποίον άργότερα άφηρ Όη, σα μία άι,.όμ η θυσια πρός τό ανΟρωπο ... 

Ό βαβουινος ιί\'αι · να εΤδος " οκεφάλω πιΟηκω , που δια ρι εται 

γιά τή όξυνοια, τη τρυφερόr11τα και την άφοσίωση στο ί.ινθρωπο, ύκο

μη και δταν τυγχάν11 κακης μ ταyειρισιως. Στη φωτογραφια: ό βαβουί ος 

ΦΙ" ,νεται σαν ά συναισΟά εται το σκοπό της εξετάσεως και ν· άποδi ι.εται 

;τωικά την μοίρα του. 

Ό δόκτωρ Μπάρναρδ άπ ι,.όμισ ολύ ιμη πι:ίρα άπό ι11.ει1•η 11'' ρό1-

τη μεταμοσχιυση ι,.αρδιίiς, άλλά τόσο πολυ συνε11.ινήθη άπό τά αiσθήματα 

του βαβουίνου, ώστε, i>πως έδηλrοσε, ποτε πια δεν θά εθυσια�ε βαβουί ο γιά 

τά πειράματά του, άλλά θά επαιρ ε καρδιες άπό χιπα τζηδες η γοριλλες. 
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Μόνον ό α�� >.ο� 
χι�.ριζει ά.nό>.u-cη 
, , α.φοαc.ωαη 

Για π<:iλλούς νέους, μόνον μια 
μορφη ίδιοκτησία.ς φα.ίν-ετα.ι να 
,, , t, 'λ (" εχ:ει σημοοσια.: εvσ.,ς •σκυ ος η
μια γάτα.). Ίπάρχουν σπουδα
στές πού πηγα.ί νουν τόν σκύλο 
τους στην α.ί'θουσα. διδαισχα.λία.ς, 
οχι για να δια.κόψουν τό �μάθημα., 
άλλα -έπε�δή δέν .μποροϋν να άπο
χωριστοϋν ουτε στιγμή τή «μο
ναδική τους αγάπη». Κα.τά, και
ρούς, στα δέντρα. των πανεπιστη
μιουπόλεων χα.ί στούς πίνακες ά
να.κοινώσεων τών πα.ν-επιστη.μίων 
εχουν εμφα.ν-ιστεί άγγελίες για 
χοομένους σκύλους, συγκινητικές 
μέχρι δα.κρύων. Πέρα. άπο τίς άλ
λες της πλευρές, α.ύτη ή άγάπη 
για τούς σκύλο ς εΙνα.ι σύ.μπτωμα. 
μονα.ξιας. Μπορετ κα.νείς να εχει 
άποyοητευθεί άπό την άφοσίωση 
κα.ί την· άγάπη των ανθρώπων, 
άλλα δέ·ι θέλ:ει να ζεί εντελώς 
μόνος του, χα.ί μόνο ενα.ς σκύλος 
μπορεί να χαρίσει απόλυτη αφο
σίωση κα.ί άγάπη, χωρίς επιφυ
λάξεις. 

Στο συνέδριό τους, το φθινόπω
ρο τοϋ 1975, οί Βέλγοι κτηνία
τροι χα,τέληξα.ν στό άκόλουθο 
συμπέρασμα.: ή ψροντί1δα. για τούς 
σκύλους (στο Βέλγιο ύπάρχουν 
ενα εκα.ταμμύριο σκύλοι} , χάνει 
κα.λό στην ψυχή ολων μα,ς, tδlως 
στούς &.νθρώπους των πόλεων, 
οί δποίοι ύποφέρουν π,ερι,σσότερο 
άπό τή μονα.ξια χα.ί την άδιοφο
ρίσ, των γύρω τους. 

C1au.s Mehnrert 

(«Τό Βημα.», 16.5.'78) 

Γορι>.>.ε� εμ11.θα.ν 
400 'λ.έ.ξει� 
αέ χειρόνομιι�.� 

Έχπρόσωποι τοϋ πανεπιστη
μίου Στάνψορδ της Καλιφόρνια. 
άνεχοίνωσσ,ν, οτι ή δεσποινίς 
Πέννυ Πάτερσον-, κέρδισε δωρεα 
27 .000 ·δολλα.ρίων άπό έλοετιχή 
εταιρία. ρολογιών για περα.ιτέρω 
ερευνες ,μέ την Κόκο κα.ί τον 
Μά'ίκ, τούς δύο γορίλλες της, πού 
μιλοϋν·. 

Ή εξάχρονη Κόχο εμα.θε μέ
χρι τώρα. 400 λέξεις στην άμερι
κα.νιχή γλώσσα. των χειρονομιών 
κα.ί ιμπορεί να kκφράσει σκέψεις, 
οπως «θα ήθελα. να φάω μια μπα
νάνα.». Ή Κόκο μα.θα.ίνει, kπί
σης, να συνεννοείται κτυπώντας 
χρωμα.τιστα πληκτρα. �νός ύπο
λογιστη, πού μετατρέπει τά ,μηνύ
,μα.τα. σέ λέξεις μέσω μεγαφώνου. 

Σέ πρόσφατη -επίδειξη στην 
Κόκ,, προσφέρθηκαν φ:χ.σόλια. χα.ί 
μέ χειρονομίες εδειξε οτι δέν τα 
θέλει. 'Ότα.ν ρωτήθηκε σ.ν τα ή
θελε, ή Κόχο σηκώθηκε, πήγε 
στον ύπολογιστή κα.ί δακτυλογρά
φησε τό ,μήνυμα, πού ακούσθηκε 
άπο τό μεγάιφωνο, «Δέν μοϋ άρέ
σουν». 

Ή ήλικία.ς 30 ετών χαριτωμέ
νη οίς Πάτερσο,ν,. πού γράφει τή 
διδακτορική �ια.τριοή στην ψυχο-
λ ι ε , , ό , ογια., υpισκοτα.ν α.κ μη στην 
Έλοετία, οτα.ν 0μα.θε γιά την δ·ω
ρεά, πού της δόθηκε. Οί συνερ
γάτες της ·δήλωσαν, δμως, οτι τα 
χρήμα.τα. της :δωρεάς τα χρησι
μοποιοϋν γιά την άγορά ενός 
κομπιοϋτερ «τέρμινα.λ» χα.ί για 
την πρόσληψη δασκάλου της 
γλώσσας των σημάτων για τούς 
γορlλλες. 
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ΡΑΜΠ[ ΤΡΑ ΑΘ ΤΑΓΚΟΡ 

Τα σύνορα ανάμεσα 

στόν ανθρωπο καi τό ζώο 

Πολλές φορές άνα.ρωτ έμαι πο~ αρα.yε νά ρίσκοντα κρυμ,μέν� 
τά σύνορα άνάμεσα στον άνθρωπο κα.l στο ζώο π,ού ή καρδιά του 
δέν ξέρει καμμιά μιλούμενη γλώσσα. 

Μέσ' ά.πό ποιόν πρωτόγονο παράδεισο, σέ οιά μακρινή α.ύy ·η 
,ης δημιουργίας, περ οϋσe: το ά.πλοικό δρομάκι δπου ά. τα.μώ οντα.ι 
ο[ καρδιές τους; 

Τά πολυπατημένα &.χνάρια. πού αφηνα. έκεί τόσον κα.ιρό τά 
6ήματά 1iOU , δέν εχουν ά.κόμη σ6φτεί, μ' δ ο πού ή συγyέ ειά του� 
εχει άπό καιρό λησμονryθεί. 

'Ωστόσο κάποτε, στο άκουσμα. κάποιας δίχως λόγια. μουσικής, 
ξυπνάει μέ μιας ή θα.μπή θύμηση, κα.l το ζώο κοιτάζει του άνθρώ
που το πρόσωπο μέ τρυφερή έμπιστοσύνη, κα.l ό α. θρωπος σκύ6ει 
καl το ,6λέπει στά μάτ α μέ yλυκ ά στοργή. 

Είναι σάμπως ν' ά.ντα.μώνοντα.ι ο[ δυο φίλοι πού φοp:ιϋν μά,σκες, 
καl κάτω ά.πό τίς μάσκες τους ν' άναyνωρί. ο &.όριστα δ ενας τον 
&λλον. 

' πό τον «Κηπουρό», άρ θ. 79 
Μετά, ρ. Κ. Κα.ρθαίο 

ο ο ο 

ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Του συνεργάτου μας ΠΑ . ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ο Φ I ΛΟ Σ και σuvεργάτ ς τοϋ 
ΙΛΙ ΣΟΥ στη Ζακuvθο Παναγιώτης 
Βλαχόπουλος, μας εστειλε φωτοτυ
πία έvος δημοσιεύματος, ποu εΤχε 
γίνει, πριν 40 χρόνια, στην τοπικη 
εφημερίδα <<Ζακuvθινη Φωνή». 

Ήταν εvα Ψήφισμα των μαθητωv 
και μαθφριων της ΣΤ' τάξεως 
(και αλλων τάξεων) τοϋ Γuμ ασίοu 
Ζακύνθου για την παγκόσμια Ήμε
ρα των ζωωv και έξέψραζε την ά
ξιέπαιvη εύαισ¾σία της μαθητικής 
νεότητος-με πρωτοτυπία, αξια για 
μιμηση. 

Έξεταζοντας τις ύπογραψές της 

μαθητικής «άντιπροσωπειας�, βλέ
πομε, μαθητας τότε τοϋ Γuμvασιοu 
Ζακύνθου, τον σημερινοv καθηγητηv 
τοϋ Σuντcτγματικοϋ Δικαιοu στο πα
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ Αρι
στο6οuλο Μανεση και αλλοuς δια
κεκριμένους έπιστήμοvας και άv
θρώποuς των Γραμμάτων σήμερα
επίσης την Μαρία Κεψαλλη,νου, σή
μερα ψιλόλογον καί σύζuγοV' του 
σ vεργάτοu του ΙΛΙ ΣΟΥ Βασιλειοu 
Καραμαλίκη, 

'Αλλά, ας δώσω με στους άvα
γvώστας μας το κείμενον του 
έvδιαφέροvτος έκείvοu Ψηψισματος· 
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ΨΉΦΙΣΜΑ 

Μαθητών καi Μαθητριών τοϋ ίν 

Ζακύνθφ Γυμνασίου ίπί τη 4η 

'Οκτωβρίου, ήμέρα παγκοσμίως 

άφιερωμένη είς την προστασίαν 

τών ζώων. 

Σήμερον 4ην 'Οκτωβρίου, ήμέ

ραν άφιερωμένην ύπό της πεπολι

τισμένης άνθρωπότητος είς την προ

στασίαν των ζώων, οί μαθηταi καi 

αί μαθήτριαι τοϋ Γυμνασίου Ζακύν

θου, συνελθόντες εiς τό οϊκημα το\'ί 

Γυμνασίου καi λαβόντες ύπ' δψιν, 

δτι χαρακτηριστικόν παντός 

πεπολιτισμένου καi διαπνεομένου 

ύπό εύγενών συναισθημάτων άνθρώ
που εΙναι ή παντοιοτρόπως έκδη

λουμένη συμπάθεια καi. προστασία 

αύτο\'ί πρός τά πλάσματα της φύσε

ως καi συνεπώς πρός τά ζώα, 

δτι ή Χριστιανικη Θρησκεία 

δέν άποκλείει την άγάπην πρός τά 

ζώα, δημιουργήματα καi τα\'ίτα το\'ί 

Θεοl'ί, άλλά άπεναντίας την ύπο�ειc. 

κνύει, 

δτι τά ζώα άνέκαθεν προσφi. 

ρουν άνεκτιμήτους καi άπιίρους 

πρός τόν ανθρωπον �πηρεσίας, 

δτι επειδή ταυτα είναι πλά

σματα, ώς έπi τό πλείστον, άδύνατα 

καi συνεπώς εχουν άνάγκην προστα

σίας αλλων iσχυροτέρων σωματικώς 

καi πνευματικώς, ό πολιτισμίνος αν

θρωπος όφείλει νά τά άγαπα, νά τά 

πρcστατεύη καi νά μή τά μιταχειρί

ζεται κακώς, 

'Ότι είς την 'Ελλάδα ή μεγά

λη ίδέα της ζωοφιλίας εύρίσκεται έν 

τη γενέσει της καi συνεπώς εχει 

άνάγκην θερμοτάτης καi φανατικής 
ύποστηρίξεως, 

Ότι ό 'Ελληνικός Λαός, άνί
καθεν φημιζόμενος διά τήν λεπτότη
τα καi εύγένειαν τών συναισθημά-

των του, πρέπει καi έν προκειμένω 

ν' άποβη εΙς έκ τών πρωτοπόρων 

της ίδέας της ζωοφιλίας, ίδίως δέ οί 

μορφωμένοι καi ή σήμερον μαθητιώ_ 

σα νεολαία, �τις αϋριο\' θά διευθύ

νη τάς τύχας τοϋ Έθνους, 

Δ ι α δ η λ ο υ μ ε ν 

δτι, τασσόμενοι παρά τό πλευ

ρόν της 'Εταιρείας Προστασίας τών 

Ζώων, εϊμιθα άποφασισμένοι νά τήν 

συνδράμωμεν είς τό μέγα καi έπί

μοχθον έκπολιτιστΊκόν καi διαπνεό

μενον ύπό τών εύγενεστέρων συναι

σθημάτων της άλληλεγγύης, εργον 

της, καi δτι, κατανοουντες πλήρως 

τήν μεγάλην σημασίαν της προστα

σίας τών ζώων καi πράττοντες παν 

δ,τι δυνάμεθα ιiπέρ αύτών, θά προ

σπαθήσωμεν νά προπαγανδίσωμεν 

παντοιοτρόπως διά τήν διάδοσιν καi 

έπικράτησιν της ίδέας της ζωοφιλίας 

ητις είναι ϊδιον πάσης εύγενοϋς ψυ

χης. 

Έν Ζακύνθω 9 - 8 - 1937 

Οί άντιπρόσωποι 

τών μαθητών καi μαθητριών 

• Αριστ. Μάνεσης, Παν. Βλαχόπουλος,

Β. Βούρτσης, Σ. Μυλωνα, Δ. Άσ

κούνης, Μαρία Κεφαλληνοϋ, Κ. Κα

ψάσκης, . Χ. Σιμ(ονη, Γ. Μουζάκης,

Ε. Τερεζάκη, π. Σοφός, Μ. Κορια

τοπούλου, Δ.· Ξένος, Μ. Χαροκόπου, 
. Λαλώτης. 

1 

- j
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'Από τους μύθους του Α ίσώπου 

Λύκος, ίδών ποιμένας έσθίοντα.ς έν σκφr,ι πρό6α.τον, έγγύς προσ
ελθών, Ήλίκος α.ν ήν ύμίΎ θόρυβος, εψη, εί lγώ τουτο έποίουν ! 

('Ένας λύκος, λέποντα.ς ποιμένας νά τρώγου'ι ενα. πρό α.το, 
&.ψοϋ έπλησίαισε λίγο, είπε: Τί σα,μα.τα θα κάνατε, α.ν α.ύτό πού κά
νετε σείς, τό εκα.να. έγώ!). 

ύκος άμνόν ,έδίωκεν· δ δέ είς α.όν κατέψυyε. Προσκαλουμένου 
δε αύτόν τοϋ λύκου, κα.ί λέγοντος, δτι θυσιά.σε: α.ύτό δ ίερεύς τφ 
θεφ, εκείνος εψη προς α.ύτόν. ' λλ' α.ίρετώτερόν •μο lστι θεφ θυσ(α.ν 
εΙναι, η ύπό σοϋ δια.ψθα.ρην«ι. 

(
υΕνα.ς λύκος κα.τεδίωκε &.μ όν, δ δποί-,ς κα. τέψυγε είς να.όν, είς

δέ τήν πρόσκλησιν τοϋ λύκου νά έξέλθη, διότι δ ίερεύς θα τον εσψα.
ζε γιά. νά. τον προσψέρη θυσία. στον θεό, του ε!πε: Καλύτερα. νά γίνω 
θυσία στον θεό, παρά νά. μέ κατα.6ροχθίσης έσύ) . 

Κορυδαλός είς πάγην άλούς, θρηνών ελεγεν: Οίμοι τφ τα.λα:
πώρφ καί δυστήνφ πτηνφ! ού χρυσόν έ οσψισάJμην τινός, ούκ α.ργυ
ρον, οϋτ' άλλο τ: των τιμίων, κόκκος δε μικρός τον Ηά α.τόν μοι 
προυξένησε: 

(υΕνας κορυδαλός, εχων συλληψθεί σέ παγίδα, έθρην,οϋσε: "Ω
τό ταλαίπωρο καί δυστυχισμένο πουλί πο' είμαι I Καγενός ,δέν έσψε
τερίσθηκα οϋτε τό χρυσά.ψι, οϋτε τό &.σήμι, οϋτε άλλο τίποτε πολύ-

, θ , i , ι, , �, , ) τψο, και πε αινω �πο ενα τοσο - οα σπειρcι.κι .
ο ο ο 

Ύγιεινn δίαιτα 

άπό τό φυτικό 6ασίλειο 

ΠΟΡΙΣΜΑΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟ ΙΚΩ ΕΡΕΥ Ω 

«Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΝΕ 
ΖΗΑΑ ΔΙ » - -ό περιοδικό 
του εοζηλανδιχοϋ έθνικου Τμή
ματος της παγκοσμίου θεοσοφι
κης Έταιρίας, έδημοσίευσε άρθρο 
τοϋ Gavin Lamie, δ δποίος ύπο
στηρίζει, δτι ή φυσιολογική τρο
φη τοϋ πολιτισμένου &.νθρώπου
πρέπει να λαμ6ά.νετα,ι ά.πό τό ψυ-

τικό·ι 6ασιλειον κα.ί δτι ή ιδέα 
περί της ω�κης πρω�εtνη; ώ; 
ούσ:ώδου; γ ά μ:ά, θρεπτ κή δί
αιτ-χ, εΙνα: κοινή πρόληψις. 

Ό άρθρογράφ?ς &.ναι:ρέρει δ:: 
ή Βρε-α·ι :κή κυ6έρ ησιr άνεκοί
νωσε τα πρώτα. πορίσματα ένός 
προγράμματος γ:ά τη'Ι ά.ξίιχ τιiJ'Ι 
φυτικών πρω-ει'νων στή νότια Ιν-
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δία.. Έκ,εί, στην περιοχή Κοιμπα.
τόρε, γίνονται από διετίας πει
ράματα. ·με 360 πα.ιδ:ά, τα δποία. 
λαιμ6άνουν στη δια.τροψή τους με
ρικά γλυκίσματα., έ.μπλουτίσμένα. 
μέ πρωτεtνες ά.πό τριψύλλι, σύμ
ψωνα. μέ μία. μέθοδο πού &νεκάλυ
ψε ή 'Αγγλική Βασιλική 'Εται
ρία. στόν πεψα.μα,τικό σταθμό του 
Χέρτψορδσά.··.ρ. Τα πα.ι.διά είνα.ι 
κα.τα.νεμημένα. σέ δμάδες, έκάστη 
των δπ,οίω-1 λα.μ6άνει δια.ψορετι
κές πρωτείνες. Ή δμάδα. πού ε

πα.ιρ\Ι'ε πρωτεtν,ες &πό τριψύλλι, 

Αύτή ή φωτογραφία (της Βαλε

ρί Μοέντον, άπό Κόνκορδ της Κα

λιφόρνια) έβραβεύθη. Δείχνει ε,1α 

όδικό σημα πού καθιστii προσεκτι

κούς τούς όδηγους αύτοκινήτων, 

διότι άπό ίκεί πιρνοϋν σαλαμάνδρες. 

Καi γιατί περνοϋν; 'Απλούστατα, γιά 

νά πiiνε στό άπέναντι μέρος! 

παρουσία.σε κα. τα 50 % α.υξηση 
βάρους,. ·εν :,χέσει μέ την 6ασική 
όμάδα. κα.ί α.δξη;ση {}ψους. Ή πρω
τεtνη &..πό . τριψύλλι &πεδείχθη 
κατώτερη ιμόνον &πό τό ελα.ψρώς 
ά.πο6ουτυρωμένο γάλα., ώς 6οη
θητική τροψή. 

Ή 'εψημερίιδα. «'Εσπερινός Τα
χυδρόμος>' του Λονδίνου ά.νέγρα.
ψε, έξ άλλου, την πληροψορία., 
δτι ή Φινλανδική κυ6έρ,ν-ησις, 
για ν' ά:,τι-μετωπίση την &..νάyκη 
π·ερισσοτέρα.ς τροψης για τα έκα.-. 
�ομμύρια. πεινώντων &..νθρώπων, 
&,μελέτησε την συλλογή των μα.
νι τα.ριών πού ,άφθονουν στα δάση 
της Φινλα.νοίαις. Ύπ.ελογίσθη, δτι 
ή ετησία. συγκομιδή θα ,μπ�ψουσε 
ν' &νέλθη σέ 765 έκα.τομμύρια. 
τόννους, ενα.ντι της παρούσης κα.
τα.να.λώσεως :μόνον δύο έκα.τομμυ
ρίων τόννων ετησίως, ά.ρκεί να 
εγίνετο συλλογή. 'Ήδη, ή κυ6έρ
νησις του. 'Ελσίνκι άπεψάσισε 
την πρόσληψη 38.000 συλλεκτών 
κα.ί την μετεκπαίδευσή τους για 
να ξεχωρίζουν τίς 30 περίπου εμ
πορεύσιμες ποικιλίες ,μα.νι ταριών. 
'f π·ελογίσθη επίσης, δτι ή &ξία 
της συλλογής τών .μα,νιτα,ριών, 
καθώς καί των .μούρων, &σ. μπο
ρουσε να. tσοψαρίση την ά.ξία. της 
ξυλείας, πού είναι δ μεγαλύτε
ρbς 6ιο.1Jiηχα.νικός κλάδους της 
χώρας. 

Ό καθηγητής. Τζων Χάουθορν 
τη·ς Γλασκώ6ης, πρόεδρος της δι
εθνους ένώσεως των 1επιστημό
νων κα.ί τεχνολόγων των τροψί
μων, ,εδήλωσε σ' ενα τελευταίο 
συνέ,δριο, δτι ό άνθρωπος, αν καί 
ψυχολογικώς είναι ά.πό πολλά 
χρόνια προσκολλημένος στην κρε
οψα.γία., ε!να.ι ίκα.νός να άψομοι
ώση ,μεγάλη ποικιλία. τροψών καί . 



1978 ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΙΤΑ 267 

θά. πρεπε νά προσα.ρμ,οσθ 7 σε 
χορτοφαγία. Ή έξοικονόμησι πό
ρων, e:τπε, θά. ηταν δραματικ '. 
'Ένα στρέμμα, σπαρμένο με φα
σόλια σόγιας μπορεί νά προμη
θe:ύση πρωτεt η γ ά. 2 000 &, -
θρώπι νe:ς ήμέρe:ς έτ ησ' ως, ένω ε-
α στρέ μα μ 6οσι..η 6οδ ων 

προμηθεύει μόνο πρωτεί η γιά. 

77 &.νθρώπ νe:ς ήμέρe:ς έτησίως. 
Be: α(ω�, ·ή παραγωγή πρωτe:t ης 
30 φορε π,e:ρισσότe:ρης ,δέν είναι 
ενας &.πόλυτος ά.ριθμός, ά.λλά, δ
πωσδήποτε, ύπάρχ,e: έ τυπωσια
κή αϋξησις. Ηδη, σ πολλές χώ
ρες γίνονται ερe:υνe:ς καί ά.ναπτύσ
σο τα.ι προγράμματα γιά. τήν πα
ραγωγή «φυτικοϋ κρέατος» &.πό 
σόγια, τό δπ:-;ίον νά μή δe:ίχνη 
τή προέλευσή του, σ,ήν όσμή καί 
τήν γ,e:ύση, άλλά. άπομένουν ά.κό

> μη νά γίνουν πολλά. Στή 6ιομη
χανια &.λλα.ντ κών, ·ή σόγια χρη

λ σιμοπο εί α. r}δη, σε ποσοστό 20% 
καί δe:ν γίνεται α.ντ ληπτή. 

Έξ αλλου, δ Η. Tudor 
Edmunds γράφε στό περιοδικό 
της ' yy κης Θεοσο ικης Έ
τα ρίας, δτι ή ά.λλαyή ά.πό τήν 
κρεοφαγ'α στή χορτοφα.γ'α δέν 
εχε κα ιένα ά.πολ 'τω με ο,ιέκτη
μα., δ ότι τό ά.να.γκα�ο στόν αν
θρωπο ύ κό των πρωτ ϊνω ι εί
ναι τό ιδ ο, ά.λλάζε. μόνον ή πη
γή προμηθείας το 

Μιά. σωστή καί σο υy σμένη 
δίαιτα., γράφει, πρέπει ά. πe:ρι
λαμ6ά.νη ΠΡΩΤΕ'Ι ΕΣ yιά. τήν 
άναπα.ρα.γωyή τω ι ίστω ι ι..αί τήν 

ύτος ό ι οτιοαμερικανό πιθη ·ανάπτυξη, Σ τ ΡΟΙ καί 
κος τοϋ ζωολογικοϋ κήπου τοϋ άν Mr ΛΟΙ κα.ί ΙΠΟΣ η ΕΛ Ι-
Φραvσισκο φαινεται να διιχνει τις 

ίκανοτητες του για ά.. διορισθη 

ώς τροχονομος. Ή ράτσα του εχει 

μ ρικά εiδιιcά χαρακτηριστι,;:ά. έν 

εχει άντιχιιρα Οι βραχιο ες του 

ναι μακρυτεροι άπο τiς κ ημι:ς του 

καί ιΊ ούρά του άκομη πιό μ γάλη. 

Ζεί πανω σέ δένδρα καi τρωγει κα

ρύδια αι καρπούς- Σε αγρια κατα

σταση, στα πλησιάση στο δέ δρο 

του κάποιος αvθρωπος, θραύει ξερά 

ΟΝ γtά. τίς θερμίδες καί άλλες 
i έρyε ε;, φυσικά. όρυκτά. ΛΑ
Τ , πο' άφθονοϋν στό φυτικό 
βασίλειο, χρήσιμα. γιά. τήν ρύθμt
ση ούσ.ωδων λe:ι τουργιων, κelί 
ΒΙΤ ΗΝΕΣ, πού ένερyοϋ ι ώ; 
κα.ταλύταt, 6οηθοϋν στίς διάφορε; 
ά.ιηδράσΞις κα.ί :ξα.σφα.λί ουν 6cι.
σι κά. τήν 'yε 'α. - δλα δε αύ-ά. 
ά.φθονc, • ι στά. χυμώδη ρ :ιϋτα 
κα.ί τίς χορτeισαλάτε;. 'Έσ-ω κcι.ί 

κλαδιά καί τά πετάει έναντίον του, σε μ κρότερη ποσότ τα, τό σ τά-
πού σημαίνει «προχώρα, κυριε! .. » ρι τό κριθάρι, ή ςρακή κα.ί τά. αλ-
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λα ,δημη-φια.κά., δπως χ,α,ί τα, κη
πουρικά., τό μπιζέλι, το φασ6λι 
καί άλλα, π·εριέχουν πρωτεtνες, 
άμυλο καί λίπος. Μάλιστα, ή κα
τανάλωσις νωπών καρπών καί 
λαχανικών (χωρίς το 6ρά.σ:ιιο, 
πού καταστρέφει ,εν μέρει τίς 6ι-
ταμίν-ες) συνιστα.-αι ιδιαιτέρως. 
'Ε1vειδή δμως είναι ά,νά.γκη ή δί
αιτα να. περιλσ.ιμ6ά.-νη δλα τα. ά.
ναγκαία συστα-:ι κά., έπι6ά.λλεται 
ποικ,ιλία στην χορτοψαγ[α καί 

προσθήκη γαλακτοκομι,κων προί-
6ντων. 

Ό άp-θρογρά.φος συνιστά συν
δυασμό των κάτωθι τροφών: α) 
Πλούσιες σε ιiμυλο, παρασκξυά.
σματα με ά.λεύρι, πατά.τες, ζυμα
ρικά. κα.ί ρύζι. 6) Πλούσιες σε 
πρωτεtν,ες, φαγητά. .με κ&-ι<.κ.ινο 
πιπέρι η κάρυ, αυγά., τυρί, συν
θετικό κρέας. 'Επίσης κα.φέ καί 
τσάι. Ποτά. οχι, καί γ) Χυμώ
?ε;ς καρποί, χορτοσαλά.τες, ωμές 
ιδιως. 

Σαν καλά παιδάκια. 

παίρνουν τό μουρουνέλαιο ... 

Ό Έρικ Γιόργκενσεν τρέφει καθημερινώς μέ 12 κιλά ρέγγες τiς εύ

τραφείς φώκες του ζωολογικοϋ κήπου της Κοπεγχάγης, αλλά δέν παραλεί

πει να τούς δώση μέ τό κουτάλι, καi τό δια λόγους ύγείας ό.παραίτητο 

μουρουνίλαιο. Στή φωτογραφία ό Γκούσταβ παίρνει μέ κάποια δυσφορία, 

άλλα ύπομονετικά, τήν δόση του, ένώ ή Μπόργκε περιμένει τήν σειρά της 

μέ εκδηλη καρτερία. 
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Ά ωνιii αύ,ός ό π'Οηχοc Ρέζους, ο οποί τό ε δος χοΨε•,ει νά έ;αφανι
σθη λό ω των είς β:ίρος ου cπιστη ονι,,ων r�l- .ιμά,ων, ;,,,;ιΟι::�ς ι, έρεu Ι)· 
ταί τοϋ π:χνε ισ ημίοu Γαίηλ διο,<ετc,jι,uν σ,όν έγχέοsιλ του δuν::ι-ά �λεκ-

ροσόκ (Φω,,,vρ-:ιφ!; ε,,υJουιιίi l rn). 

'Έως 

Θά 

' , � 

nοτε τα zωα 

8ασανίzωνται; 

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΠΜΗΣ 

ΝΕΟ _\Ε ν:ΧΙ. .\.ϋγουστο; -
:\Ιωρα "'tι θ11χων τυφλιί>νονται για 
,ά διαπιστωθεί έάν οί μητέι_ιε; 
τους θα -,,ά φροντίσουν δταν βρί
σκονται σέ αί,ηΊ τ1Ίν κατάσταση. 
Στί; γάτε; γίνεται ερευ,•α τη; 
σε Ι=ουαλLκη; του; συμ .. -ττεριφορά
μέ άφαίρεση, των άδένων τους, 
τιί> νεύρω και του ίστοu του 
lγκεφάλου του- Τά σκυλιά 
<ufπήγκλ->> χρησιιιοποιου\'Ται σέ 
στρατιωτικέ; tρευvε- στίς όποίε; 
δοχιμά ονται δηλη,τηριιί>δει: χημι-

ιέ; ιιιί (!ί! Ι[\ tJ'{F; οvσιε;, αέ 
(!LO :τιιραl ιΊσει ; ν ίψων YrH διά 
φο!_)ε; u.λ)ε; συνΟέσ ι; του ;τολέ
μου μιyρuδίων Παιδ,ά ::τάλι χρη
σιμο-τοιοϋν ,,ωνταν' �(7)(ι γιά να 
κάνουν :τειράμ τα στό σχολείο. 
:τι:ιράματα :τοί• δέν σχετίζονται 
ιαθόλου με ΤΙ]\' :τuόσδο τη; ε::τι
στήμη-

'Έτσι διο κιιί ϊ,ρισσότεροι 
u.νθρω:τοι, γιατροί καί έ-τιστήμο· 
νε;, άναρωτιοίrνται ι.ατά :τόσο τα 
:τειράιματα δ:του χρησιμο οιοϋν 
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ζωντανά ζώα είναι Πι_Jαγματικά 
απαραίτητα καί έάν είναι δυνα
τόν νά μειωθούν στο ελάχιστο. 
Οί αριθμοί πού ύπάρχουν ξα
φνιάζουν: Στην Βρεττανία εχουν 
διεξαχθεί ,5 έκατομ,μύρια πειρά
ματα σέ ζωντανά ζώα άπό τά ό
ποία .592,694 ήταν πειράματα 
γιά .μή επιστημονικούς σκοπούς 
άλλά για νά δοκιμαστούν ούσίες 
δπως καλλλυντικά, φυσικά φάρ 
μακα και πρό:όντα οικιακής χρή
σεως. Στίς Ήνωμ,ένες Πολιτε:ιες 
πάλι ,μέσα σέ ενα ,μόνο χρόνο 
χρησιμοποιήθηκαν 1613 έκατομ
μύρια ,θηλα,στικά, .500.()100 σκύ
λοι, 20()1.000 γάτες καl 45 έκα 
τομμύρια τρωκτικά - γιά τούς 
ίδιους σκοπούς. 

Τελικά σήμερα οσοι φροντί
ζουν γιά τήν ·θέιση των ζώων, ε
χουν κατορθώσει νά φέρουν κά
ποια προόοδο. Γιά παράδειγμα 
τό Πανεπιστήμιο της Οuτρέχτης, 
άποφάσισε νά μειώσει τον άριθμό 
των ζώων πού χρησ�μοποιούνται 
γιά πειράματα τά όποία έφεξης 
θά διεξάγονται σύμφωrνα μέ κα
νονισμούς. Οί άρχές το.ύ Πανε -
πιστημίου bτίσης, άποφάσισαν 
δτι δσοι σπουδαστές εχου:ν άντιρ
ρήσεις συνεtδήσεως γιά τά πει
ράιματα αύτά νά εχουν τό δικαίω
μα νά ιμή· τά κάνουν. 

Αύτό πού •ένοχλεί τούς διάφο
ρους φιλόζωους συλλόγους εlναι 
δτι μόνο ενα τρίτο των πειραμά-

, , , \ ζ των που γινονται πανω σε ων-
τανά ζώα, αφορούν ιατρικές ε
ρευνες. Γιά παράδειγμα σέ ενα 
άπό τά πειράματα μή ιατρικής 
φύσεως, ιδάζουν συμπυκνωμένο 
σαμπουάν στά ,μάτια κουνελιών 

· γιά νά -δοϋν πόση καταστροφ11
· φέρει. 'Επειδή δμως τα κουνέλια

1�7S 

bέν εχουν .δακρυγόνους άδένες 
δεν ύπάρχει τρόπος νά άπο6ά
λουν άπό τά -μάτια τους την ερε
θιστικ11 αύτή ούσία. 'ΊΕτσι συ· 
χνά τά κουνέλια τυφλώνονται καί 
τό πείραμα αύτό τούς πρόκαλεί 
μεγάλο πόνο. Τό χειρότερο εlναι 
δτι τά πειράματα αύτού τού εί
δους, δεν εχουν ,καί μεγάλη α

ξία. Σημειωτέον δτι τά κουνέ
λια, οί σκί,λοι, οί πίθηκοι καί τά 
ποντίκια, ιένώ κατά κάποιο τρό
πο εlναι παράμοια ,μέ τον ανθρω
πο, σέ πολλά κρ[σ�μα σημεία δια
φέρουν εντελώς. 

Τό φάρμακο -θαλυδομίδη πρίν 
6γεί στ11ν κυκλοφορία εlχε δοκι
μαστεί σέ πάρα πολλά ζώα. "0-
ταν α-νακαλύφθηκαν �l φοβερές 
παρενέργειές του τά πειράιματα 
ξανάρχισαν καί 16ρέθηκε δτ·ικά
ποιο άπό τά κουνέλια πού είχαν 
χρησιμοποιηθεί στά πειράματα, 
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Τχε γε ήσει μικρά με τl; γ ω
στές παρενέργειες το - φαρμάκο 
πρά, μα ού μέχρι τότε δέ ε lχF 
παρατηρηθεί. Ή εη ιλ ί η πά-
ι εl αι θα ατηφόρος για τά ιν

δικά χο ρίδια καl σέ περίπτωση 
που εlχα γί ει πειράματα στα 
ώα, αυτά ισως να μη τη χρη

σψο οούσαιμε ποτέ. Το πιο πρό-
σφατο αράδειγ,μα πειραμάτω 
σέ ώα, ου δέ φτά ου σέ σω · 
στα αποτελέσματα, άφορά ε α 
φάρμακο για καρδιοπάθειες, τό 
Έραλντίν. Το φάρμακο αυτο 
παρ' δλα τά δέκα χρόνια έρεννών 
που εγι αν, μόλι κυκλοφόρησε 
καl χρησιμοποιήθηκε προκάλεσε 
τί,φλωση σε έ.κατοντάδες α θρώ
πους καl τουλάχιστον εϊκοσι απο 
αυτους '!Ιέθαναν έξ αlτίας περι· 
τονίτιδος. 

Ή πλειο ότης των ανθρώπων 
πού αντιτuθεται στη χρήση ζώ
ω , πιστε.ύει δτι δεν είναι α αγ
καίο νά σταμα,τήσουν κάθε εϊδους 
πειράjματα, άλλα ιουλάχιστον 
δσα δεν εlναι απολύτως αναγ· 
κα:ία. Σήμερα ύπάρχουν καινούρ
γιε- τεχνικές στην καλλιέργεια 
τω ίστων, και οί ηλεκτρο ικοί 
έγκ{φαλοι ,μπορούν να χρησιμο 
ποιηθούν, για να 1βρούν τίς διά
φορες ,αντιδράσεις που εχει ό 
ανθρώπινο- δργανισμο στα διά
φορα φάρμακα. "Ετσι έ ώ σέ 
πολλά πειράματα για την ασφά· 
λεια των αυτοκινφων χρησιμο
ποιούνται πίθηκοι καl αρκούδες 
που δε ονται στα καθίσματα καl 
μέ διαφορετικέ ταχύτητες τά 
αύτοκίνητα αυτά αφήνονται ά 
συγκρουσθο- για να βρεθεί το 
μέγεθος τη ζημιάς που μπορεί 
νά ύπάρξει, σ{1μερα μπορούν α 
χρησψοποιηθοϋν πλαστικές κου 

κλες αντί για τcι. ζώα αυτα. 
Τελευταία 11 '1 δικi1 κυοερνη

ση άπαγόρευσε την έξαγωγ1i πι
Οήκων για πειρrψατα καl βα
τραχοπόδαρα για το' ς κιι οφα
γάδες. �Ητα μεγά η ύποκρισία 
ά σέβο1•ται το πίθηκο, να το 

θεωρο - ίερο ζώο καί κατόπιν νά 
το έξά συν κατά χι ιάδες γιά ά 
χQησιμοποιηΟrί σέ πειρά ατα ! 

Πάντως μέτρα, που προτεί συν 
ό πρόεδρος της ιεΟ οϋς Ένω-
σεως ένιι. τίο τώ ΊΕ:rτιπό ων 
Πειραιμάτω στά Ζώα lναι τά 
ακό ουθα: 

8 Μια αμωη απcιγορ υση για 
. δλα τά ϊειράματα σέ ω τ ά 

ώα ού δεν φαί εται να εχου 
αμια σχέση με Οερα-τεία η πρό
ηψ1μ ασΟε ειων. 

8 Μια αμεση απα όρευση 
για η1 έπ ά ηψη τc:ί ειρα· 
μάτω αυτώ . 

8 Μια αμεση απαγόρ υση 
τώ πειραμάτων, τά όποία πιθα

ότατα προκα οϋν σίγουρο η πα
ρατεταμέ ο πό ο. 

8 Μια αμεση απαγόρευση 
ση1 χρησιμοποίηση τω ζώων 
σΕ πειράματα δπου ι ορούν ά 
χρησιμοποιηθού αλλοι τρόποι 
πειραματισμού. Μια άκόμη α ο 
τlς απα, ορε ί1σεις πρέ:rιει ά εί αι 
για η1ν χι:�ησιιιοποίηση τω 
ωντανώ ζώω , σέ σχολικά π ι

ράματα . .Καl δπως ειπε ό Μα
χάτμα Γκάντι: «Θά πρέπει ά 
εχουμε η1ν δ ατότητα ά αρνη 
θούμε ά ζούμε έά το ά τίτιμο 
της ωη; μας θά εί αι τό μαρτί•
ριο ο τω ο-ι• εχο καl αυτά 
αίσθήσεις. 

Ν ΕΡΓΚΙ_, ΤΤ ΑΛΑΛ 
( «Καθημερι η», 7. . 7 ) 

( ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΕΡΩ\Ι ΤΟΣ) 
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4 Όκτω6ρfου 

Πα)(κόσμιος (Ημέρα τών Ζώων 

Σ ΤΙ Σ 30 του Δεκεμβρίου πρέπει να εχω φύγει άπο
το σπfjτι μας, μαζi με τα 5 Ο περίπου άδερφά

κια μου, άπο Πέτρου Ράλλη 22, στου Ρούφ. 
Δεν μίiς διώχνει ό εύγενέστατος iδιοκτήτης του 

Κτήματος, άλλα «ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ». 
Oi θετοi Γονεiς μας θέλουν να μας βοηθήσουν. 

ΒΟΗΘΗΣΊΈ τους να μας ΣΤΕΓ ΑΣΟΥΝ, άγοράζοντας 
κάποιο χωρο. ΒΟΗΘΗΣΤΕ τους ν' άποφύγωμε rην 
«Εύθανασία»,,,-

.Ά ν θέλετε, ΜΠΟΡΕ Ι ΤΕ να μας βοηθήσετε, με 
Ε ΙΔ ΙΚΗ ΕΙ ΣΦΟΡ Α, άγοράζοντας το βιβλίο, 

<<'Έ ν α σ κ υ λ ά κ ι δ ι η γ ε i τ α ι» 

του άποθανόντος Γιατρου Στέλιου Παπαδάκη. 
'Έχει έκδόθfj σε 2.000 άντίτυπα . 
.. Αν ό κάθε φίλος μας προσέφερε χαριστικη τιμη 

100 δρχ., θα μπορούσαμε να μεταφερθοημε μονίμως, · 
κάπου, έκτος Άθηνων, <<V α μ 11 έ ν ο χ λ ο υ μ ε»,
μέχρις οτου κάποιος μας υiοθετήση η πεθάνουμε φυσιο
λογικά, άνώδυνα. 

Βοηθfjστε μας να ζήσωμε. 

Σ α ς  ε ύ χ α ρ ι στοϋν 

Οί ΠΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ σας που δεν έγκαταλείπουν ΠΟΤΕ 

Τα 50 Σκυλάκια της «Σ Τ Ε  ΓΗ Σ» 

Διεύθυνσις: 
«ΣΤΕΓΗ ΖΩΩΝ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ» 

ΠΑΞΩΝ 13, ΑΘΗΝΑΙ - 812 
ΤΗΛ. 671.3228 - 823.4360 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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J. J . an der Leeuw 

ΘΕΟΙ ΣΕ Ε ΟΡΙΑ 

Έλληνικη άπόδοση Κ .Ν .Μ. 

ΚΕΦ Λ ΙΟ 

Οί δυνάμεις τού έγώ. 

φού δρεθοϋμε σέ σταθερ1i κατοχή τη; ά τι ήψεως, δτι εμείς 
ειμεθα το 'Εγώ, ό είλομc- ' ά τιληφΟοϋμ πλήρω; τίς δυνάμεις, 
τις όποίες σαν Έγι� εχομε ά. χρησιμοποιήσωμε. Πρώτα άπ' δλα, 
είναι ή άγάπη τοϋ 'Εγώ, ή δύναμη της έ ότητο-, ή οψη τοϋ Έγι:) 
πού ό ομά εται σηi Θεοσοφία Buddhi. 

"Οτα ή συ είδηση τού 'Εγι\) προδάλ η στα τρία σώματα και 
καταλαμδάνεται άπό τη στοιχειακή συνείδησή τους, μέρος τη
τραγωδίας, που διαδραματί εται τότε, εl αι δτι άρχί ει ά. αίσθά
νεται σαν ξεχωριστό όν, κινοιψενον εδώ αι εκεί, χωριστά άπό τον 
γύρω κόσμο. ' πό τη στιyιιη που έπιστρέφομε στο 'Εγώ, ή ψευδαί
σθηση τοϋ ξεχωριστού έξαφανίζ1οται ,ωί κατανοούμε τί εΙ αι ένό
της. Τότε, ενα θαύμα γίνεται Έ!:αχολουΟοϋμε να γνωρί ωuε του,.. 

έαυτοί•- μας ώς ατομα, συγχρόνως δμω- συμμετέχομε στη ζωή κα
θ1ο ός άπό τους όμοίου; μα- Είιιεθα ή ζωή τώ δένδρων πού άνα
πτί1σσονται, ή ζΜi των νερών τη; θαλασσας, ή ωη των ν1οφών και 
τοϋ φωτός τού ηλίου, ή · ω1i σέ δλα τα :τράγματα. Τέτοια είναι ή 
δύναμη της άγάπη- τού 'Εγώ, 1'1 κατα όησή μας τη- έ ότητος στο 
έπίπεδο εκείνο και εtναι ή μοναδικ1i κι ryτήρια δύναμη πά ω στ11ν 
'Ατραπο τη; τελειότητος. �έν μα; σπρώχνει οϋτ1ο ή θέληση, οϋτε 
1i σκέψη πά ω στη '.\τρωτο ϊρο; τ11 θεία 'Ενότητα, άλλα μόνον 
1i άγάπη. 

Ή άγάπη ε1 αι 11 καταγόηση τη; 'Ενότητα; καί δσο :τερισ
σότερο ηiν κατα οούμε, τόσο :τερισσότερο αίσθα όμεθα τη δύνα
μη νά άγαπούμε δλου; τού; όμοίου- μας. Ν ά. άγαπούμε κα1 αυτά 
άκόμη τά δένδρα και τοις δράχου; 'Όσο πλησιάζομε προς τή 
ενωση μέ τη θι:,ία Ζωή, τόσο διrνατώη.ρα προσελκυόμεθα μαγνη
τικώς προς ενωση μαζί τη . Προσπαθήστε νά αίσθα θητε τή δύ-
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' �, ' 'Ε ' ' 'ζ ' "λ ' ' [Ι ,1αμη που εχε:ι το , ◄ γω. να ταυτι εται με ο α τα πρα,γ,ματα. ροσπα-
θηστε νά αίσΟανθητε τ11 συνείιδησή, σας νά αναλύεται μέσα ση1 
μεγαλύτερη Συνείδηση, ως πού να γίνη ή μεγαλύτερη Συνεί
δηση. 

Πρώτα - πρώτα, προσπαθήστε να αtσΟαν,θητε τ11 συνε(δησή 
σας να άποτελη. μέρος της ·συνειδήσεως τού όuδασκάλου. Μην ανα
λογίζεσθε ,μόνον την fνότηrτα αυτή ,μέ τον Διδάσκαλο

., 
αλλά αί. 

σθανθητε την. "Ας γίνη πραγ,ματικότης για σας, σέ ϋαθ·μό πού 
νά αίσθάνεσθε τον έαυτό σας να άποτελη μέρος του. 'Εν.εργώντας 
ετσι, εlναι ευκολο νά αισθανθητε, δτι ή αγάπη εlναι ή ιμοναδικ11 
κινηrtήρια δύναιμη πάνω στην Άτραπό. 

Ή ενταση της άγάπης" καί της λατρείας ,μας για τον Διδά
σκαλο καί δ δα:θιμός, σύμφωνα μέ τον όποίο αtσθανόμεθα δτι εί
μεθ'α ενα ,μ' Αυτόν, καθιστά δυνατόν σ' Αυτον να μας προσλά6η 
μαΊJητάς. 

Μέ δμοιο τρόπο, άλλα σέ πολύ μεγαλύτερο ι6αθμό, πλαταίνει 
1i συνείJδησή .μας δταν προσπαθούμε νά αίσθανώμεθα την ένότηrτ:ά 
μα'ς μέ τή Μεγάλη 'Αδελφότητα καί επιχειρούμε νά κατανοήσω.με 
κάπως την καταπληκτική ένότητα της συνειδήσεως που εχει μια 
μόνο θέληση, τ,) θέληση τού Θεού, καί δμως ,σvν�σταται από πολ
λές μεγάλες Όντότητες. Καί εδιl) πάλι, δrtαν μπορέσωμε να κατα� 
νοήσωμε ηΊν έ ότητα της συνFuδήσεως, ή κατανόηση αυτή θά μας 
ελκύση καί θά μας σδηγήση στην 'Ενότητα. Θά μας ό.δηγήση 
σt'IJV πρώτη Μεγάλ� Μύηση. Ή άγάστη εlνα'ι σαν ,μαγνήτης. Μας 
προσελκύει καί μας ένώνει μέ δ,τι αγαπούμε. 'Όταν επιτύχω.με 
την κατανόηση της αγάπης τού 'Εγώ καί αισθαvθο�με πώς εκ
πορεί,εται προς το παν, προς καΟένα πλάσμα στον μεγάλο αύτό 
κόσ:μο, τούτο δεν μπορεί παρά να μας όδηγήση στο τέρμα της 
εξελίξεως, στην ενωση μέ το Θείο,,. 

'Όταν αίσθανθούμε ·τούτο, μπορούμε να εννοήσω.με τί σημαί
νει το άποκρυφιστικό ρητο «να άναπτύσσεσθε δπως αναπτύσσεται 
τό ανθο9>. 'Όταν τό ανθος αίσθάνεται τr1 Οερ,μότηrια τού ήλιου, 
άνοίγει . .Καί ό πόθος του για τό ήλιακό φως τό κάνει νά αναπτύσ
σεται προς αυτό. Εlναι ή αγάπη τού ανθους προς τον ηλιο, που 
τό κάνει να άναπτί1σσεται καί κατά τον ίδιο τρόπο ή ψυχή· ανα
πτύσσεται με την αγάπη της προς τό Οείο Φως. Δεν ύπάρχει 
προσπάθεια ση)ν ανάπτυξη αυτή, δεν cίναι ώθηση η δίαιη 
τάση, άλλα φυσικός συνταυτισμός προς δ,τι αγαπούμε. Γι' αυτό 
ή αγάπη μας πρέπει να περιλαιμi6άνη τα πάντα καί νά μην έξαιρη 
τίποτε, νά διαχέεται ελεύθερα προς ολα τά πράγματα, διότι παν� 
τού ί,πάρχει ή Θεία Ζωή, την όποuα αναζητούμε. 

"Αν αποκλείσω.με άπό αυτήν ενα πλάσ,μα η πράγμα καί το 
χωρίσωμ.: από μας, απ0ικλεί.ομε τή Θεία Ζωή καί δυσκολεύομε 
rί1 συνειδητή ενωσή μας μαζί της. Ό Χρuστος ας εlναι στη σκέ
ψη σας ή καρδιά της Ένότητος δλων των πραΎμάτων. Αίσθαν-
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Οητε η1 γύ.πη Το σάν τ11ν αγάπη πο' ιϊ νδέ ι τά πάντα, καl
τότε, άγα ιίJντας τον, θά ά απήσετε τά πά τα. 'Γότε θά άντιληφθή
ΤF πόσο βαθειr',ι ft ήΟει ':χ ι έκείνο ποίι ε ε· <<δ,τι οιήσετε ένί
τουτφ τιτι έ αχίστι�, έμοί 'πnιήσαΤF>>. Καί έbώ πάλι, στην κατα ό,
ηση της ιδιαίτε(_)ης ταί�της δυνάμεως τού 'Εγώ, δε άρκ ί άπ ή
θεωρία η δια οητικ11 άντίληψη τής άγάπης. Πρέπει α αίσθαν
θούμε η1 άγάπη τού Έγώ, ά γί ωμε ενα μα ί τη;, καί τότε
μπορο - ε (,( α εοωμε Π(_)ός υψηλότερα πράγ,ματα. Εί αι δύναμη,

ου πρέπει νά μάΟωμε ά χι,ησιμοποιούμε σ νειδητά

Η θΕ.ΛlΙΣΗ ΤΟΊ' 0Γ'Ω

" λλη b' αμη το· 'Ε ώ, πο' όφεί ομε ά κατανοήσωμε δτι
ιιάς (Χ ήκει, ε{ αι t) δίrνu,μη της Οε ήσεως, έκείνο πο' ή Θεοσοφία
<!νcψάζει " τμα. " ς μ1Ί σ γχέωμε η1 ά ηθι ά θέι!κή αίrτή δ '.
νι.ιιμη με τό άσΟε ές έκεί ο πι,αγμα, πού όνομά ομε θέληση στό
χαθηιμερι Ο ίο.

εν ύπάρχει ίσως α, η έ η, πού τόσο ά παρανοηται καί τής
όποίας α γί εται τόσο κακ1Ί χι,ήση. 'Γη μεταχειρι όμεΟα δτα
πραγματικώ- επρε c ά έμε << όθο9> η «έπιΟυμία» Λέμε γιά
ενα ατομο δτι «εχει dδ 'νατη θέ ηση», ένώ Οέ ηση αδύνατη δ 'ν
υπάρχει. Μι άμε γιά «σύ κρnυση θ λήσεω », δταν άπλώ έννοο~
με τή σύγκρουση έγωιστικώ έπιθ μιών.' έγκατα είψωμε ηΊ τόσο bιαδεδομέ η ίδέα, δτι ή θέ-
ληση πραγ,ματο οιεί τούτο η εκείνο. έν εί αι ειτουργία τής θε
λήσεως ά δρα καί να 'κτε η, ά λά ε τ λώς αλλη- μορφής τού
Έγώ, δηλ. τη,.. δη,μιο ργικης ενέρ εια,... 'Η θέ ηση εl αι ό αρ
χων, πού λfγει «τούτο θά γί 1>>. 'λλ ά bέ τό έ τε εί ό ιδιος.
' πό ψυχολογική ά.πο η, ή θέληση είναι δ' αμη, που κρατά τή
συνείδηση συyι(ε τρωμέ η σέ ενα καί μόνο πράγμα, άποκλείονταc
κάθε τι αλλο. Βλέ ομε πόσο άπολ' ω- 11ρεμη, ησuχη καί ά.κί-

1τη δύναμη εί αι ή θέληση ΕΙ αι ακρ�6ώς ή δ' αμη ά συγ-
κρατούμε ενα πράγμα iΧαι ά αποκλείω ε κάθε αλλο. ίrτό ει αι
τρομερή δύνα,μη, τόσο ερισσότερο, δσο 111ν έννοοί:\μι; τόσο λίγο

ΑΛλ ΣΙΑ

Μποοούμε νά έ οήσωuε τούτο καλύτερα, αναλύοντας μερι
κές περιπ"-τώ�εις, όπου - ;αθι'ο- λέμε συ ήθως - ή θέλησή μας
δεν είναι άρ,κετά δυναη1.

'Ά- ύποθέσωμε, οτι άποφασί ωμε ά σηκωθούμε στίς 6 τό
πρωί. 'Όταν ελθη ή ιi:ιρα καί ξυ ν11σωμε, νuστά ομε καί αίσθα ό
μεθα τον έαυtό μας κουρασμf νον. " ν μεταχειρι ώμαστε σωστά
τή θέληση ι,, θά είχαμε χαμμιά δυσκολία ά σηκωθούμε. Θα
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συγκρατούρ-αμε αποκλειστικά την ιδέα να σηκωθούμε, παρα,μερί
ζοντας κάθε τι αλλο, και ετσι ,δεν θα ύπηρχε πάλη. 'Αντί αύτοϋ 
δμως, ιεπιτρέπομε ·στ11 δημιουργική φαντα.σία μας να παίξη με τό 
πρόlϋλημα καί αρχίζομε ν.ά φανταζώμεθα πόσο δυσάρεστο καί ψυ
χρό θά είναι νά σηκωθούμε από τό ,ζεστό μας κρe6άτι, πόσο 
·ενοχλητικό νά ντυθούμε στο σκοτάδι καί πόσο εύχάριστα θά ήταν
νά παραιμείνωμε στο κρ06άτι λίγο. ακόμη, η να κο�μηθούμε καί
πάλι. "Έτσι, ,δημιουργήσαμε εί.κόνες, που τείνουν για πραγματο
πο(ηση καl μας κάνουν να μείνωμε πλαγιασμένοι. 'Όταν ,:ι.ατόπιν
άρχίζω.με νά άντuδροϋμε, ή αντίδραση είναι ,μοιραίως πολυ άδύ
νατη καί, εστω καί αν νικήσω.με, δημιουργήσαμε για μας άγώνα
τελείως περιττό, που καταναλίσκει ζωτιικότητα ικαί που θα τον εί
χαμε ευκολα: αποφύγει, αν είχαμε εννοήσει την αληθινή· λειτουρ
γία τής θεΗ1σεως. Με τό να μή σηκωθούμε από τό κρ06άτι, εδεί-

. ξαμε σημεία οχι αδύνατης θελή,σεως, άλλ' α.κυϋέρνητης φαντα
σίας. Σωστή χρήση της θελήσεως θά ήταν να κρατήσω.με τή 
δημιο:υργική σκέψη η φαν.τα.σία συγκεντρωμένη σε μια καί μόνη 
tδέα. Στην tδέα να σηκωθούμε καί νά αποκλείσωμε κάθε αλλη 
σκέψη. 'Έτσι, δεν θα επιτρέπαμε στη φαντασία να παίζη με τη 
σκέψη, δη εΤναι δυσάρεστο νά σηκωθούμε καl πόσο εύχάριστο 
θά ήταν να .μείνωμε άκόμη στό κρε6άτι καl δεν θά δοκιμά:ζαιμε 
καιμμΊά δυσκολία να σηκωθούμε αμέσως. Ό "Αμλετ έξέφρασε ϋα

θϊιά ψυχολογικ11 αλήθεια, λέγο.ντας δτι «της αποφάσεως τό φυ,
σικό .το χρώμα, με τό άχνό της θάμπωμα, ή σκέψη1 τό χλωμιάζει». 
Ή δύναμη της εσωτερικης θελήσεως κρατά τή συνείδηση συγκεν
τρωμένη .στο ενα πραγ.μα, για τό όποίο πρόκειται, καl άποκλεί·ει 
κάθε Ίιδέα., αίσθηση, προσωπικότητα η έπιρροή, που να μπορούν 
νά ιανταγώνισθοϋν προς αυτό η να μας δελεάσουν προς αλλη κα
:ιεύθυνση. 

Καl αλλο ενα παράδειγμα: καθένας από μας δοκίμασε τή δυσά
ρεστη αίσθηση1 που μας καταλαιμι6άνει δταν πρόκειται να 3tη.δή•
σωμε στη θάλασσα -άπό ψηλά. Είμεθα αποφασισμένοι ,,α τό κά
μωμε, άλλα τή. στιγμ11 ποί, έτοιμαζόμεθα να πη.δή.σωμε, δ�στάζομε 
και πιθανΟ'\Ι νά .μας χρεισθη αρκετη. ωρα πρlν ιμπορέσωμε ψυχολο
γικά νά έτοιμασθοϋμε για να εκτελέσωμε τό πή;δημα. 'Εκείνο που 
συνέίϋη πραγματικώς, είναι τούτο: ':Επιτρέψαμε στη φαντασία μας 
να δημιουργ{1ση τρομακnκ11 εί.κόνα τού πηδήματος, που έτοιμαζό
μεΟα νά χάμω.με καί πόσο φρόνιμο θα ηταν να μη τό κάμωμε. 
"'Οταν· σχηματίσαμε τ11 δημιουργική αυτή εtκόνα, αύτή φυσικα 
μας εμποδuζει, καί τό πήδημα μέσα στο νερό &.ρχuζει να μας 
φαίνεται τρο.μερό, -ενώ πριν ,μας φαινόταν έλκυστικό. Ή λύση εί
ναι καl πάλι νά κρατήσω.με τη θέληση συγκεντρωμένη στο ενα 
καl μόνον πράγμα, στο πήδημα πο:ύ πρόκειται να κάιμωμε, και 
να ,α..ιϊοκλεϊσωμε κάθε σκέψη, αίσθηση η ,επuδραση, που θα μπο-
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ροϋσε νrΊ. μα; έ:τηρεάση. Rλέ:ωμε τ6τε, δτι ή πρr'tξη γίνεται χω 
ρις καμμια δυσκολlα. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕ.\ΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡ'ϊ'ΦΙΣΜΟ 

'Όταν έφαρμόζομε δια αύτα στr1ν εξάσκηση τη; θελήσεως 
για την έπίτευξη της τ.ελειοτητος, :τού εfναι ό τελικ{ις μας σκο-

, ,, λ /;λ' \ ') , ' ' 'Α- ' πο-, ευκ1> α υ επομε γιατι αποτυχαι ομF τοσο συχνα. �οφασι-
ζομε να φθάσωμε στη τέ (_ψ((, νrt καΗJ(>Ο(;)σωμε fΚFίνο πού εί ω 
ίι πνευματικ6ς uα; :τροορισμό;. Γι' αυτή χαράσσομε κάποιο τρό-

... ' ' t ' ... ' δ - ' ' θ -πο ενεργεια:::; και ωρισμενε; αρχες ιαγωγης, που τι; εωρουμf.
ούσιώδει-. "Αν μπορέσωμε ά κρατήσωμε η'� θέλησή μας, συγ
κεντρωμfνη σ' αυτόν και ιιόνο τcJν σκΟΠ() μα;, άποκλείονται- κάθε 
r'ί.ντ�θετη έrτιρροή, δεν θά δοκιμάσωμε οιη-ε δυσκολίες, ο{,τε άγrj>
νες Στην πραγματικότητα δμω;, Υά ομε περί,:ου τrι ίξης: 'Όταν 
παρουσιάζεται ή ευκαιρία νά ένεργ{1σωμε δπω; ά:ιεφασίσαμε, άρ-

'ζ ' ζ, ο ' 1 , ' ' , χ� ομε να φαντα ωμε α τα :τ,.εονFκτηματα και τα μεωνεκτηματα, 
την ευχαρίστηση η την εν{ιχληση τη; ώρισμέ, η; αύτη; :τράξεω; 
'Αφού δημιουργήσαμε ετσι εικόνες, μορφές - σκέψεις, δπως τίς 
ι'ινομάζομε, τι; τονι�νομε με α'ίσθημα η έ:τιΟυμία καί ετσι γίνο -
ται έ,μπόδια στόν δρόμο μα;, δταν προσπαθούμε να εκτελέσωμε 
την άρχική μας πρόθεση. ΤόΤF άρχίsζει ή πάλη, μέ δλα τα έ=-ι:α
κολουθοϋντα δεινά - ,:όνο; για μα;, έξάντληση για τα σώμα� 
τά μα; - καθιl>ς και ό κί δυνο; ν(χ ιi.,:οτί,χωμι: στό εργο ποι, επι
χειρούμε. 'Όλα αυτά δί:ν ε!ναι μι>νον σφαλερά, άλλα καί περιττά. 
'Όταν μεταχειριζ(�μεθα η'� θέληση, δ:τω; θά επρεπε νά τη μετα
χειριζώμεθα, αrτοϋλf:τοντα; σέ ενα και μοναδιyό σκοπό, δεν μπο
ρεί νά ί,πάρχη δυσκολία. 'Αλλ' όταν ε:τιτρέπωμε σέ αλλη σκέψη 
11 έπιρροή να είσδί•ση στ11 συνFίδησή ιια; και να r'ί.πασχολήση την 
=-ι:ροσοχή μας, τότε καταστραφήκαμε. Βεβαίως, :τρέπει να λαμϋά-

c ., .,, \ , ζ' , \ \ 
,ωμε ιιπ οψιν τι; :τ�ριστασει;, μΗαχ�ιρι οιιενοι :ταντοτε τον κοινο 
νου καί σωστ11 κρίση, δfν -τρέ-τει δμω- ,ά ε:τιτρέ:τωμε σέ έξωτε
ρικε; επιδράσει; να ιια; :ταρασί•ρουν ά.-τό τη χαραγμένη γραμμή. 
Ν ά προσπαθήσετε νά Υατα,•οήσετε ηΊν εσωτερική αί,τή θέληση, 
νά Τ'Ι]V ίδητε να γεμί.ζη ηΊ συνείδησή σας σαν λειrι.ό εκτυφλωτικό 
φι71;, να αίσθανθητε δτι είναι ιίκαταμάχητη καί δη εχει τή δύ
ω,μη να συγκρατη ό:τοιοδήϊοτε σΥο:τό μέχρι:; δτου :τραγματοποι
ηθη. 'Όταν αίσθανθοϊiμε και κατανο11σωμε η'Jν αληθινή αί'Τ11 δί�
ναμη τη:; θελήσεω::, δεν θά ιια; είναι :τλέον δυνατόν ,·ά ιιιλάμε 
για η'Jν άδυναμία τη;. ΕΤναι πραγματικά θε7κ,'j δί�ναμη χαί δσο 
δεν κατανοούμε καλά τίς λειτουρyίε; τη; καί :τοιά σημασία εχι:ι 

' " ' 
δ' Ο' 

, ' ., ,. ' ' στη ι,,ωη μα;, εν α μ:τορεσωμε να εκτε,.εσωμε τον :τροορι-
σμό μας. 

Μεταχειρισθητε, λοι..,:ον. η'1 δί•ναμη αί,τ,'j τη; θελήσtως για 
να συγκρατήσετε ση'� συνείδησή σα:: ενα καί μοναδικό σκοπό:
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ιην τελειότητα χάριν της ανθρωπότητος. Αυτό πρέπει να είνα·ι 
τό μοναδικό δεσπόζον πάθος σας, καί δεν πρέπει να έπιτρέψετε 
σέ τίποτε να σας άποσπάση άπ' αυτό. Μη νομίιζετε δτι ε1ναι έγω
ιστικη έπιθυμί1α. "Οσο σκέπτεσθε ετσι, δεν εί.σήλθατε ακόμη στον 
κόσμο τοϋ 'Εγώ καί δεν κατεν.ιrήσατε ακόμη τί σημαίνει ένότης. 
Μόνον δταν κατανοούμε, δταν γνωρ(ζομε δτι δλη ή πλάση είναι 
[να, άπGλύτως ενα καί αδιάρρηκτα ενα, δλέπομε πόσο είναι αδύ
νατη ή ατομικη λύτρωση. Λύτρωση η τελειότης σημαίνει ένότης 
μέ τη·· ·θι-,ία Ζωή, πού είναι παρούσα σέ κάθε τί καί γι' αυτό δεν 
μπορεί ποτέ να είναι ατομική, η να ύπάρχη μόνον για λίγους 
εκλεκτούς. Ή νίκη τοϋ �νός μtναι νίκη δλων. 'Όταν ενα ανΟρώ
πινο πλάσμα φθάνη μέχρι την 'Ανώτατη Μύηση, δλόκληρη ή άν
Ορωπότης, δλόκλη.ρη ή πλάση θριαμ,δεί,ει. Προσετέθη νέα χορδή, 
πού συνδέει τήν άνθρωπότηrrα με τον Θεό. Νέα δύναμη γεννή
Οηκε, πού ανακουφίζει τον κό01μο άπό τό 1δάρος τού πόνου. Στη 
<40εία Κωμωδία» τού άντη, ο1{αν μια ψυχη λυτρώνεται άπό τό 
Καθαρτήριο καί εισέρχεται στο� Παράδεισο, δλο τό .Καιθαρτή,ριο 
συγκλονίζεται άπό χαρά. Τούτο είναι κυρωλεκτικά αληθινό. 'Η 
επιτυχία δποιουDήποτε •ανθρώπινου πλάσματος είναι χαρά για όλό
κληρη η1ν Κτίση καί ουδέποτε άπQτελεί ατομικη άπλώς έπιτυχία. 
Ή 1επrθυμία της τελειότητος εlναι 'Y}i επrθυμία να άπορρίψωμε την 
πλά:νη τοϋ χωριστού fαυτού για χά�η της πραγΙματικότητος της
καθολικής ζωης καί ετ·σι, εγωισμός :>\Ιlί τελειότης άποκλείονται α
μοι1δαίως. ΠρασπαΟηπτε, λοιπόν, να �εταχειρίζεισθε τiιν άληθινη
Οεία δύναμη, που εχει καθένας άπό '!\ας για τον μέγιστο σκοπό. 
Κρατήστε τη συνείδηση συγκεντρωμέν�, στην tδέα της τελειότη
τος καί ας κυριαρχη αύηΊ έπάνω σ' δ'ες μας τίς πράξεις. Στην 
αρχή,, θα μας φα,'Υl ισως �επίπονο καί v:ιθανόν νά �δρούμε δτι ει. 
ναι hύσκολο να κάνωμε τη συνηθισμένη εργασία μας, κρατώντας 
σύγχρονα τή συνείδηση συγκεντρωμένη σε άνώτερα πράγματα. Πο
λύ γρ11γορα δμως, Οα γίνη συνήθε.ια καί fι θέληση. ,.ά, φθάσωμε 
ση1ν τελειότητα θα γiνη το διαρκές δάθοg,, στο όποίο είναι ΚC\

τημένο τό σχέδιο τη :καθημερινή- μας ζωης. 

ΕΜΕΙ Σ ΕΙ·ΜιΕΘ Α ΙΙ Α'Γ Ρ AiII(}� 

Κατά κάποιον τρόπο, ειμεθα άπό τώρα τέλειοι και θείοι. Τό 
πραγματικό μας · εγώ, 1i αληθινή μας οντότης, δεν είναι fι παρο
δική και διαρκώς μετα,δαλλόμενη έ,μφάνιση, που δνομάζομε παρόν, 
αλλ' είναι δλόκληρο τό παρελθόν μας καί ολόκληρο τό μέλλον. Εί
ναι ή πλήρης οντότης ,μέ δλον τον κύκλο της -εξελίξεώς της. Εί
μεθα ετσι συγχρόνως τόσον αρχέγονος, δσο και τέλειος αν-θρω
πος. '�κείνο προς τό δποίον τείνομε, ,μας ανήκει ηδη στην πρα
γματικόrτητα. Τό μυστικό της εξελίξεως ε1ναι να γίνωμε αύτό 
που εtμεΟα. Τότε μόνον θα είναι δυνατόν να έννοήσωμε τό απο-

' -1 
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ρυφιατιχό ρητι\ «Πρέπει έμεί; οί ιδιοι ά γίνωμε η τραπό;>> 
Εlναι άπολ{�τω; άληθινό καί δμω; τό γ ωρίζομε μόνον δταν στη 
συνείδηση τού 'Εγι;> μας ιίη ίσωμε το τέι_ιμα, τι'>ν σκοπό· τη- τε 
λειότητος, ηΊν 'Ανι;ηατη �f υηση, οχι σF κάποιο ώωμακρυσμέ ο 
πράγμα, διιισχόμFνο ί:ξω ιl'tό μίΆ;, ιί λι'ι. nά.ν αύτο τούτο τό έσω 
τερικό μας προορισμό, τίι έσωτ ιιι'ι μα; Ί:;:αυτό. 'Όταν γ ωρίσωμε 
ετσι τι σημαί ει α γί ωμf i.μεί; οί ιbιοι ή ' τρα'tό-, γνωρίζομε 
επίσης δτι τίποτε έτι:α ω στη γη bέν μϊορεί ποτε ά πσρέμδη 
μι:ταξύ ήμων και τοϋ ηλικοϋ σχιηου μα; Τ<'> ιlπ ίσαμε καί έγί
ναμε ένα μαζί του. F:Ί αι σά νι'ι. έ�λέπαμε τη ίδια μα,.. θειι'ιτητα 
και σα το τειι,μα να δρισκοτιη στο κέ τρο τη; ύπάρξειί>ς μας. 
'Η ' τραπό; τη- τελειοτητο; γίνFτω τι'ιπ Δπλι7ι; ή βαθμιαία ά,,,:ο
κάλυψη της ιδιαc; μας Οειότητο; 

Η Λί.Ν �fH ΤΗΣ Δl-L:\IIOίlΨ[KHL Σ ΚF:ΨΕΩΣ 

'Ότα κατανοήσωμε τi1ν άγάϊη κιΛ τίι θεληση, τί; 1\υνάμει -
ι�ύτέ; τού Έγώ, πρέπει ' ι1νακαλι'ψωμε ,ωι την τρίτη του δύνα
μη, τη ουναμη τη- δημιουργικη; σχέ,, ω; η - οϊω; την ο Ο· 

μάζομε σηΊ Θεοσοφία � τό :\Ιάνα;. 'Η σκέ-ψη σF μα; εlναι 11 
έκδήλωση τού ' γίου Πνεί•ιιατο;, δπω; ή Οέληση εΙναι 11 έκδήλωση 
τού Πατέρα και ή ιίγάπη ή lκδή ωση τοϋ ίίού Τό "_ γιο Π εύ
μα εΤναι δ Θεός στi1 δημιουι_ιγιyή του ένέργεια, δ · ημιουργό- Θε
υ;, και δταν κατανοούμε uέσα ιια; τιΊ δίrναμη αυτή, αίσθανόμεθα 
τον έαυτό μα:; έμπνευσμέ ο, να εχη ιίπέραντη δημιουργική ίκανό
τητα καί ηΊ δίrναμη να έκπλη ::\Ιόνον ή σκέψη ένεργεί μέσα μα-, 
μόνον ή σκέψη δημιουργεί ιιαι έχπ Fi τί; διαταγε::; τη- θελήσεως. 
" ν 11 θέληση ειναι 6 δασιλεί•;, 11 σκέψη εΤ αι ό πρωθυπουργό:; 
καί ή έ έργ�ια τη:; hημιουργιι<η; μα:; σχέψεω; θα επρεπε πά το
τε ,α διευθί•νεται αϊό τ11 Οέ ησ)l ιια;. Ί-Ι δίrναμη της σκέψεω
νά δημιουργη φαίνεται απεριόριστη. 'Όταν 111 κατανοήσωμ1:,, 
γνωρr.ζομε δτι σά Έγι:> μ.ϊοροϋιιε τά :τάντα να χάμωμε, αtσθα 
"όμεθα μέσα μα::; απέραηη δημιουργωΊ ένiι�γεια, πού να μπο
ρη να εκτελέση κάθε τι ;τοι'• διατάσσει ή θέληση. 'Όταν ή τρίτη 
αί•ηΊ δί•\1αμη, ή δηuιοuργι,ιη σΥέψη η φαντασία, ε.κτελη τό ερ
γο τη;, τοτε και μόνον έ;τακολουθεί ή έκδήλωση στην πράξη. Γι' 

> , � 'S;., , , ' δ ' ' >Ι θ ι'\ ' ' 

ιιυτο, ει,αι οι•,αμη τοσο Εϊικιν υνη για τον αν -ρω:το, ω,.. που ,1α 
κατανο11ση δτι ;τρε:τει να ηΊν διευθί η συνειδητά, διότι, α δέν 
το κατορθι�ση, θα τ11ν διει•θί•νη 11 κατι�τερή του φί•ση καί θά γί
' η δοί:ιλο- τη:;. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩ� ΤΓΙΩ� ί�Α- ΙΕΩ� 

Αυτέ;, λοιπόν, είιαι οί τρεί; δυνάμεις του Έγι�, 1i μάλλον ή 
τριπλ11 δί,ναμή του, ιότι ο: τρεί- μορφέ; είναι ενα, :τραγματικα 
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τριάδα. Άφοϋ κατανοήσαμε. τις τρε.ίς δυνάμεις και άντιληφθήκαιμε. 
τή χρήση τους στο με.γάλο 'Έργο, ας προσπαθήσωμε τώρα νά τις 
μεταχειρισθοϋμε συγχρόνως, δπως πρέπει νά χρησυμοποιοϋνται, ά
φοϋ είναι μονάς. Χρησ�μοποιηστε τή θέληση για να συγκροτήσετε 
τον ε'\'α και μόνο σκοπό · ιης τελε.ιότητος χάριν τού .κόσμου. Χρησι
μοπο1ήστε την άγάπη, για νά σας καταστήση ενα με την τε
λειότητά της και νά σας ελκύση μέσα της. Χρησιμωτοιηστε τή 
σκέψη για νά δημιουργήσετε μ' αυτήν. Μόνον δταν χρησιμοποι
ούνται οί τρείς αυτες δυyάιμεις συγχρόνως, επέρχεται άποτέλεσμα. 
'Αλλά τότε, τίποτα δεν είναι αδύνατο για μας, διότι ή δύναμη τού 
'Εγώ είναι θεία καί γι' αυτό απειρη. 

'Η ενέργεια αυτή 1δεν πρέπει νά εκδηλώνεται ,μόνον δταν _ εi
μαστε εϋκαιροι, άλλα νά γίνη συνηθισμένη και νά rεξακολουθη, δ,τι 
αλλο και αν κάνουμε. 'Εδώ μάλλον, η όπουδήποτ_ε αλλού, εγκειται 
τό μυστικό της πνευματικης επιτυχίας. 'Αφού άνεγνωρίσαιμε τον 
εαυτό ιμας σαν 'Εγώ και ελάι6αμε. συνείδηση των δυνά.μεών μας, 
bέν πρέπει νά ξαναπέσωμε στο αυλάκι της συνηθισμένης σωμα
τικής συνειδήσεως, ·αλλά πρέπει νά συγκρατηθούμε στο επίπεδο, 
πάνω στο όποίο άνε6ήκαμε, εστω και αν στην άρχή ή προσπάθεια 
αυτή :μας φανη, ύπεράνθρωπη. Τό διάγραμμα της πνευματικής μας 
ζωής παρουσιάιζει συχνότερα άπ' δσο πρέστει συνεχη σειρά εξάρ,
σεων και ύφέσεων. Άνει6αίνομε σε κάποιο ύψη,λό πνευματ�ο ση
μείο, για να ξαναπeσωμε στο παλαιό μας επίtπεδο. 'Άν θέλωμε 
να επιτύχωμε, πρέ.ι-τει να μη επιτρέψωμε "ά γlνεται αύτό. •Όταν 
ερχεται για μας η σπάνια στιyμi1 της πνευματικής εξάρσεως και 
της κατανοήσεως, εϊτε κατά τον διαλοyισμο η όπωσ:δήποτε άλ
λως, πρέπει με πολλή επιμονη νά παραιμένωμε στο ,επίπεδο που άνε� 
6ήκαμε., παραμερίζοντας κάΟε τι αλλο. 

Μπορεί ή προσπάθεια αυτ11 να είναι εναγώνια κατά τις πρω· 
τες ήμέρες, άλλα γρήγορα θά γίνη συνήθεια καί μαθαίνομε να κά
νωμε τήν .καθημερινή μας εργασία άπο το νέο ,επlπεδο που ανε
βήκαμε. 'Αληθινή μας έστία ε1ναι αυτ�1 που διαιμένομε τώρα, δεν 
είναι καμμιά ξένη χώρα, δπου επιχειρούμε νά εγκατασταθούμε, άλ. 
λά ή 'ίδια ή θεl.α μας πατρίδα, που τ11ν ειχαιμε πρόσκαιρα λησμο· 
νήσει. 

( Στο επόμενο το τέλος) 
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Σ ΙJμε ώσεις p. Ριζοπο 'λου 

Λ ΥΡΙΚΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΣ 

'Άρη Χατζιδάκη: ΚΥΚΝΕΙΑ, Ποιήματα 

Δέν δ�ερωτατα,ι κα..νείς, δταν πάρη στά χέρια. του ενα δ7tοιο'δή-
10οτε 6ι6λίο του 'Άρη Χα..τζ δά:χη. Γνωρίζε . Καί 'δέν 'δ.α.ώεύ?ετα.ι. 
'Ο 

. 
ποιητής εί1,α..ι ενας συνάνθρωπος, πού μιλά τή γλώσσα του, δονεί-

τα,ι &,πό τό αίσθή,μα..τά του καί συνεννοείται. 'Ελληνικά. - οχι, άπλώς, 
έλληνόμορφα, αλλά. σέ γλώσσα ιδιωτική. Γι' αυτό καί χαίρετα.ι, δπως 
δταν θά. ανταμώσ�ι εναν πα.ληό κα..ί καλό φίλο. 

Ό "Αρης Χα..τζιΜ.κης είναι ποιητής. ·Όχι χρησμοδότη; η μυ
στηριοκάπηλος. Ουτε λέξεων ρα.κοσυλλέ-κτης_ Σ' δλη του τή πο η
τικη 'διαδρομή &.πό τό 1936 (πού, α.ν θυμαμα.ι κ.α.λά, tτύπωσε τή1

, 

πρώτη του π,οιητική έργα.σία., τίς «Πολιτείε� τώv ώρών»), άntέ6λεπε 
στήν καθα..ρή κα..ί σα.φη επικοινωνία. μέ τό-ι αναγνώστη. 'Έγρα.:ρα., 
νομίζω τό 1969, δτι δέν &.πευθύνετα..ι κα.v σέ «ά.'Ιαγ'ιώστη», &.λλά σέ 
«ακροατή». Κα.ί ή ποίησίς του είναι «συνομ λητική». Άπλη, διαυ
γής, φυσιολογική, μέ άλλα. λόγια., λυρική c1κειότης. Μέ τόν "Αρη 
Χατζιδάκη συντροφιά δέv χρειάζεται κανεί� διερμηνέα η . . . χημι
κόν. Είναι δ συνάνθρωπος, δ άπλός, δ τρυψ:φός, δ ανθρώπ vος. 

Έχψράζει αυτήν τήv ποιητική 11ου «γραμμή» ενα. ,&,πό τά. πρώ
τα. της τελευταίας του συλλογής ποιήματα (&λλά, γ ατί «Κύκνεια.,, -
πρός θεου!), δπου θεωρεί ασύλληπτο τό όνειρο των ποιητών vά. γρά
ψουν εvα τραγούδι «πού νά μήν ξαναγράφτηκε ποτέ» καί νσ. μιλάει 
«γιcι. α1σθήματα. πρωτόφαντα., μεγάλα». 

Θα χαίρονται διαρκώς, καi θα πονανε, 
μα δε θα ποΟνε, ώς δέν μπορώ κι' ιyώ να πώ, 
έκεινον τον 6αθυ ψυχικό σάλο 
για κάτι ΤΟ άνυπέρ6λητα μεγάλο 
θα τραyοuδοΟν σαν τα πουλιά μας μές στα κλαδια 

που κελαηδοuν 
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για 1,'ά γλυκάνουν τή 6ραδuά. 
Θ� τ�αγο,uδ�uν, θα τραγοuδω,
και τιποτ αλλο .. 

1978 

'λλλά. αυτό τό «τίποτε άλλο» είναι τό ποιητικό «πα.ν», τό «πα.ν» 
,ης καθαρης λυρικης πο:ήσεως, της ά6ίαστης καί &φραχτης άνιθpώ
π:νης rέπικοινωνίας. 

Μερικά «Κύ·κνεια» (δπως δ Κα66αδα.τος ---,δ λαϊκός κιθαρωδός
«ή κηδεία του κο.σμήτορος» καί «τό παιΙδί πού χαρίζει τόν ήλιο»), 
εr ναι δλόδρο.σες ά.κουαρέλλες. 

Ό κοινωνικός τόνος του ποιητου, γνώρι,μος καί &ntό -cίς -ιtpο
ηγούμενες συλλογές του, έπι6ε6αιώνετα.: καί στά. «Κύκνεια», δπου 
μεταδί-δονται δονήσεις γιά. την ειρήνη καί τόν άνθρω:πισμό. θά. ξε
χωρίσω tδω ενα καί εν«: 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΠΑΧΕΙΑ 

"Ας σταματήσουν πιά τά θούρια του πολέμου 
κι δ:ς διαγραφοuνε άπ' την άνθρώπινη λαλιά. 
Σuγκίνr,ση ίσως νά σκορποίισανε παλη,ά, 
μά τώρα πια καλά γνωρίζουμε, ώ Θεέ -μου, 
τί κρύβουν κάτω άπό τά λόγια τα παχειά: 

Κορμια φpιχτα ,κομματιασμένα όχτροίι κι άζάπη, 
άπανθρωπια παντού, φωτια και ρη,μαγή . . 
Πέρα για πέρα δ:ς άκοuστοuν πάνω στή γη 
τραγούδια πού μιλοuν για εiρήνη και γι' άγάπη ! 

ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ 

Στειλαν σέ μύριους τόμους την Άγία Γραφή 
άπό μια χώρα πλούσια σ' άλλη, πεινασμένη 
μέ θεία κι ώραία μεγάλα λόγια. . να τραφη 
Στείλαν σέ μύριους τόμους την Άγία Γραφή, 
λές κ' εΤπαν «φάγετε και πίετε, άδελφοί .. ». 
(Τούτη ή εύσπλαχνία τους δ:ς εΤναι εύλογημένη,). 
Στείλαν σέ τόμους μύριους την Άγία Γραφή 
άπό μιά χώρα πλούσια σ' άλλη πεινασμένη ... 

Ή πίστη στόν ποιητ,κό ρυθμό δεν εΙνω τό μικρότερο πp<.iσόν 
-ων «Κυκνείων».

θά. ξεχωρισω ά.κό.μη &.πό τό «Φεγγάρι» -τό ποίη·μα με τά. tρω
τηματικά. γιά. τίς ,διαστημtκες εpευνες- ενα από τά. τετράστιχα: 

'Αξίζει ή τρέλλα αύτή του άνθρώποu πάνω άπ' δλα, 
ε7ναι ο Θεός πού κατοικεί' μές στην ψυχή! 
Ώς πάει τό πλοί'ο στό φεγγάρι, μια -πιανόλα 
μελωδική άκοίιω μέσα μ?U να ήχεί' ... 

1 

1 

l 
: __ � 
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ΠΑΡΕtlΑειε TQ� ΦltlOεOΦQ� 

Κωστή Ν. Μελισσαροπούλου: ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, Τόμος Β' Άπό τη 'Ανα

γέννηση εως τούς σημερινούς 

Ό τίτλος του 6ι6λίου κα.ί δ 
χαρακτηρισμός του &.πό τον συγ
γραφέα. ώ «παρελάσεως τών ι
λοσόφων» τα.υτίζοντα.ι. Κα.t &.πο
δίδουν τήν πρα.γμα.τικότητα.. Το 
6ι6λίο του άγα.ιπητου μας διε -
θυντου δεν είναι μία ίστοpία της 
φιλοσοφ(ας η μια. εισαγωγή στή 
φιλοσοφία η μια. κριτική άπό 
κάποια «θέση». 'Όπως εγρα.φα. 
(,το 196 ) , γ ά τόγ πρώτο τόμο 
(' Από τήν πpc>ιστορία. μέχρι τήν 
' να.γέννηση)', εί ια.ι ενα. δδοιπορι-. 
κό. Θα. διευκρινίσω τώρα, πού ε1 -

τού,. 200 φιλοσόφους του π.ρώ-ο 
τόμου προστίθενται πλέον τών 150 
του δεύ,τερου, δτι τα. 6ι6λία. α.ύτά 
είναι μιά πολύτιμη προσφορά, 
προς τούς όρεγc>μένους μαθείν, 
διότι αποτελου'i μ ά, χειραγώγη
ση στήν σ υ 11 ο ο ο ι π ο ρ ί α. 
με τήν λεγεώνα. α.ύτήν τών φιλο- !·: 
σόφων. Ό συγγραφεύς, μέ: τον · 
έκλα.ικευτικό του τρόπο κα.ί τήν · 
άπανθιστική μέθοδο, -κα.θι,στα. προ
σιτή τη συντροφιά. μέ: τού; λο
σόφους στην πορεία του;. 

Ιδ α�τέρως έvδιαφέρουσα εί
ναι ή συμπερίληψις εις τό·ι χα-ά
λογο τών φιλοσόφων, μεpt-κών 
στοχαστών της σύγχρον ς έπσ
χης, μέ τελευ-α.ίους (χρο ολογι
κώς μόνον) τον Κωνσταντίνο 
Τσάτσο, τον 'Ιωάννη Θεοδωρακό
πουλο, τον Εύάγγελο Πα.πα ου
τσο χαί τον Παναγιώτη Κανελ
λόπουλο. 

" 

Είνα επίσης ένδια.ψέρουσα. ή 
συμπερι ηψις μερικών στ,οχα.στών 
μή έδρα.ωμέ ω στήν κοι η άν-
'λ ψ 'λ ' " λ ' 'ξ τι , α α. οχι ιγωτερο α. ιο-

λόγων, επως του Κρισ•ιαμουρτι, 
του Σπ Όωνος Νάγου -καί τοϋ 

κολάου Καρ6ού η Ό Κρισνα
μουρτι είνα ενα. άνήσυχο πνευμα, 
πού σελ-χγίζει σήμερα στην Ευ
ρώπη, έϊψ οί δύο αλλο , του έλ
λ ηνικου μόνον δρ 'ζοντος άνα.
λα.μπέ --. Ίδ'ως, δ Σπυρίδων ά
γο--, έπ' όνόματ του δ οίου -κσί 
προς τιμήν του ειτουργεί Τε
κτον κή Στοά, -ηταν ενα. φω,-εινό 
πνευμα - αυτό το α λοτε 6οσκ6-
πουλο της ' ρκσ,δίας. λ ά τ' 
θά ή , 6:ισκόπουλο»; 'Εάν δέ: ι 
είχε προύπάρξει (1 7 -1624) 
ό μεγάλο:; φ λόσοφο,. χαί μυστι
κ στής 'Jάκωοος Μπαίμε, δ δποί-

-1, ' , , ε• ο:; ,1ταν και rαρεμεινε ισc>uιω; 
ε ι-α.; 'ποδημα.τοπο ό-- , ίσως νά. 
έξέπλ ηηε οτι «6οσκό-πουλο» ε
με 1ιε σ' ολη τή ζωή του κα.ί δ 

άγο·, ά: ιτ cχρύ οντα.ς -όν ενα.
στρο ουοα. ιό καί προσπαθώντας 
ν' άν χνεύση -ά. μυστικά --c>υ ... 

Oux έ<i �φ ΠΟλλ,φ 

Η ΜΙΚΡΗ ΦΥΓΗ, ποtήμα::α 
του ' λέξη Ζ•:αυθην?-, Έκδό
σε; τών Φίλω , 6' ει.δοση, 1976. 

Το ιολ'ο α.υτό είναι "π:λογ' 
ά.πό πέντε συλλογές μεταξύ -ων 
zτών 195 -1972 (τεκμήριο κ:' 
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αυτό της εκλεκτής όλιγογρα.φίας 
τοϋ ποιητοϋ, οπως προκύπτει καί 
&πό τήν ολη ,εργασία. του, πού 
διακρίνεται γιά. τήν λακωνική έκ
φρα.στι,κότητα. 

θά. δώσω τρία παραδείγματα: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Τήν οοk:,ιξη,, φυτ,ρώνουv, ανθη, 
τά χομόγελα τού Θεού 
καi τό φθινόπωρο τά δάκρυά του, 
συννεφιές. 

ΑΠΟΒΡΟΧΟ 
ΕΤπε στή βροχή 
δ Θεός « Σκάψε 
καλά» κι' δ κηπος 
σκάφτηκε Καιρός ν' άνθίση. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Το ξέρομε 
πώς ο1 κραυγές 
θά μείνουν 
μόνο κι δ.μως 
συνεχίζομε,, 
λόy<t> τού ψόδου 
της σιγης. 

'Ένα ά.κόμη ,δείγμα τοϋ τρόπου 
με τον δποίον δ ποιη-τής κατορθώ
ν,ει νά. χωρέση σε λίγους στίχους 
μεγάλα γεγονότα της εθνικής μας 
ί·στορίας, εχοντας μετουσιώσει τήν 
ίστορία σε ποίηση καί φιλοσοφία, 
είναι δ ,<'Α.ποκρ:σάριος». Άπο
λαϋστε τον-: 

Εύδόκη,σε άντιπρόσωπό του ό Κων-
σταντινος Παλαιολόγος 

νά μέ στείλη,, μά, στή θέση, μου 
. έπιτέλους, δυστυχώς 

μαθαίνω πώς μαρμάρωσε στήν Πό-. 
λη κι όδη,γίες ρrτές 

μού φέρνουν ο1 ανεμοι νά κάψω 
άμέσως τά.χρυσόοουλλα 

καi τις σημαιες καi νά τους περι
μένω τους 'Ιερολοχίτες 

και τους αλλους, τού Μοριά που 
. . νιόκοπες σημαιες 

μας ψέρνουν, tφιπποι, άπ' τό μέλ
λον. 

Τί δυνα.μισμος σ' αυτήν τήν 

ποιητική γεφύρωση, τεσσάρων αι
ώνων άπό τήν "Αλωση ως τήν 
'Εθνεγερσί.α ! Καί τί θαυμάσια 
σύλληψη αυτοί οί εφιπποι &πο 
το μέλλον! Με πέντε λέξεις, άλ
λά. άπο καιθα.,ρό χρυσάφι ... 

Λιγο; Ί.uρισμο; 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Γιάννη Καραβί
δα. Στά. έλληνικά. χα..ί σε ίτα.λική 
μετάφραση τοϋ Φελίτσε Μαστρο
γιάννι. 

Δέκα εν δλφ ποιήματα. διαλε
γμένα. &,πό δύο πρόσφατες συλ
λογές ( «Ήμερολόγ,:.ον έξόδου» 
1973 καί «Μέρες της ίστορία.ς 
μας» 1975), σέ &.ντιπα.ράθεση 
μεταφράσεως στα. ίταλικά, μιά. 
σεμνή παρουσία κα.ί μια. πρωτο
τυπία., χρήσιμη για. τούς γείτ:)
νες φίλους. της λογοτεχνίας μας. 

Τό πιο ευχάριστο, δ λυρισμός 
-cοϋ ποιητοϋ καί δ άκρως έπιτυ
χής συμ6ολισμός του, δπως στο 
«Πανόραμα.»: 

Πλατε'ίες-
άνοιχτά χcψόγελα 
της πολιτείας-
παιδάκια που μαζεύουν 
_τον χυμένο ηλιο, 
περιστέρια 
που δανείζουν τά φτερά τους 
στή χαρά μας, 
ανθρωποι που τραγουδούν 
τή σιωπή τους., .. 

Μονα.ξια σ�η 
μs.γα.Ί.ο{)πο'ι.η 

ΚΑθΗΜΕΡΙΝΑ, ποιήματα. Κ. Γ. 
Μίσσιου, Αίγάλεω. 

'Ολιγοσέλι,δη, δπως πάντοτε 
καί α.υτ·η ή ποιητ,ική συλλογή. 
Και με την ίδια. τεχνική, ή δπ,οία. 
μορφοποιεί σέ στίχους εΎα κεί-
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μενοv πεζοτά.του λ6γου, χ,χιJ' Ο'Ι 
ά.κριοG)ς τρόπο•ι (iλΗ, αγ'ιω
στο γ:ά. ποιό λόγο), μί,χ ά.θψ7.ί
κή !φημεpίς δημο'Jιεύει πότε 
πότε είδήσει- τοϋ ά.στυvομ κοϋ 
δελτίου •Jπό μορφήν � λευθέpω'ι 
στίχων. 

Πά.vτως, 7' αυτή τ.ή 'JUλλογή 
σημειώv::τ,y,,ι μιά. πpό0ιδος, έν σχέ
σει με τήv παλαιότερη παραγω
γή και διαφαίνεται ενα.; κοινω
νικός σαρκασμός. Ή ά.πώλεια 
της ά.τομικότητος -μέσα στο χω
νευτήρι της μεγαλουπόλεως, ή 
μέσα. στο πλήθος ουσιαστική μο
ναξιά., ή πνευματική ά.ποστρά.γ
γιση (με τήv τηλεόρ-χση, 1δίως) 
καί γεvικώτερα. δ ύπcοιοcισμος 
τοϋ ανθρώπου σέ ·μηχαvικότητα. 
είναι μερικά. από τά. θέματα τών 
«στίχων». Θά. ξεχωρίσω εψχ &,πο 
τά. ποι'ήμcιτα: 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Άνέ6α 
κατέ6α 
τέσσερις φΟρες την μέρα άπ' την

τη συνήθισες 
Σψηνώθηκαν μέσα σου 

'Ομόνοια 

- δπως ή 6ίδα στο ξύλο -
οι ψωνες των μικροπωλη,των
οί ούρες μπροστό: στα yκισε του 

Ήλεκτρικοϋ 
τα σκουντήματα στις δηθεν--κuλι

όμενες σκάλες 
οί παπατζηδες 
ο1 άνώμαλοι 
ή μπόχα 
κι' οuτε που θέλεις πιό: ν' ακοuσεις 
για καΘαρό άyέρα . 

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΝ ΕΞΩΓΗ
ΙΝΟ. Σε άπλο λόγο. νΟλγ-χς Β-χ
τίδου. 

Πpά.γμα't'ι, δπως τό λέ::: στόν 
τίτλο της � ποιήτρια., ή έπισ:τολή 

της ΙJ,ό'ι ύποτιθέμεψ)'Ι :ξωγγμ·ψ;·ι 
ε!'ιαι γραμμένη "σε λ6γο άπλ6». 
'Ίσω; καί &.πλοικ6, ιδίως !κεί 
Οπvυ δ έξ(JJγή(ν�; είδοποιείτα.ι 
δτι 7.Υ εpχεα ά.πό τόι Πήγασο, 
τό·ι πλούσιο ά.σ:ερισμό, ας ελθη: 
χαί 'ιiJ. ψέprι «μερικiJ. φτερά.», 
δ:6τ , 

ή ράχΓ1 μας δίχως ψτερα εμεινε 
ρημάδι, 

μάς τ' αφαyε άπό τό συρμό ή 
ψαyανα γη, 

χωρις φτερό: σερνόμαστε στο χώμα, 
στους ώμους μας ματωνει τό ση

μάδι 
καί οϋrε εχομε. νερό για την πληyη. 

"Α,ι 1:ιμω; εΙ,ηι ά.πό tό'ι "Αpη, 
οχ ι yiJ. μ Ύ/Ι Υ χτε6εί, δεν τον θέ
λομε, δ:6:: «τό χίμ-χ μα.; Π'ιίγει 
W; :ό λ�ιμό». 

' πλοίκότητα επίπ1; (τϊιπου 
Γκαγκά.ριι), φανερώνει δ στί-
χο; 

Προς που λοιπον νά ύψώσωμε τά 
χέρια_ 

αν όχι προς τον ούρανο, 
WΕπεσε πια καί ό θρόνος του Θεοϋ 

από τα έπάνω 
άφότου ό αvθρωπος επάτησεν έκει. 
Τό χρώμα του εχασε καί τό 

φεγγάρι . 

Τεκ-cοvισμος 
κι:,.ί l\Ιε:σcι.�ω..,ικος 
1\1'.>σ"Cικισμο; 

l\Iasonl')' & l\Iecl1eνal Λly t1-
c1sm. Traces of a h1dden Tra
d ιtior,. By Ι abel Coopeι· - Oa
klev. The Th ο ophιcal Pu
bli:hing Ηου,e Lιb. 68, Great 
Rυs el Street, London, \V C. 
1 Β. Page ΛlΕ 192. f. 3.00. 

Τ έσσαρα μακροσκελη άρθρα ( Ο ί 
κρυμμένες πηyες του Τεκτονισμού, 
Ανα6ίωσις των παραδόσεων των 

'Ιπποτών Ναιτών στον Τεκτονισμό, 
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Οί Τροβαδοϋοοι, Τό οuρανιο βασί
λειο του 'Αγίου Ποτηρίοu), δημο
σιευμένα στό περιοδικό της Άγ
γλικης Θεοσοφικής 'Εταιρίας καί 
τυπωμένα σέ τόμο τό 1900, έκu
κλοφόρr,σαν τώρα σέ δεύτερη εκδο
ση_ 

Ή συγγραφεύς ύποστηρίζει ότι τά 
παληό: iερατ.:iα της Αiγύπτοu, της 
'Ελλάδος καi της Άνατολης ησαν 
ενα εΤδο-; μuστικων έταιριων, σε 
διασυνδέσεις άπό τόν Ί\ίδό ποταμό 
εως τόν Τίβερη καi άπό τόν Νεiλο 
εως τόν Τάμεση, καi δτι, με τiς 
διασυνδέσεις αίιτες έκυκλοφόρησαν 
καi άνε:μίχθησαν οί φιλοσοφίες καi 
οί γνώσεις των Έλεuσινιων, των· Διο-
1,uσιακωv, των 'Εσσαίων, των Πυ
θαγορείων, των Γνωστικων, των Ρο
δοσταύΡ.ων, των Καθαρων, των Να -
των και αλλων, που ησκησαν έπίδρα
ση στη διαμόρφωση, τοϋ συγχρό
νου (άπό τόν l 8ov αiωνα) Τεκτονι
σμού. 

Άπο την 6ιδλιογραφία που χpη,
σιμοποιεi, άναδύονται έντu'ΙΤωσιακά 
τεκμήρια γιό: την άρχαιότηrτα μερι
κων παραδόσεων η έκφράσ:ων τοϋ 
Τε-κτονισμοϋ, χωρίς, όμως, νό: θίγε
ται ή αύθεντική του ίστορία, που 
εΤναι ή καταγωγη έκ των μεσαιωνι
κων έργατικων σuντεχνιων των οi
κοδόμων. Τό δτι εφθασε στον Τε
κτονισμό, ώς περιρρέουσα άτμό
σφαιρα, u μuστικισμος των Μέσων 
Χρόνων δεν άμφισδητεiται άπο κα
νένα σοδαρόν μελετητήν. Ή ύπο
στήριξις, όμως, μιας ε ύ θ ε ί α ς 
προελεύσεώς του άπο άρχαiα συστή
ματα μένει (καi άσφαλως θό μένη 
γιό: πάντα) μία θεωρία άναπόδει
κτη. 

"Λ"t"(εί..οc. 
�ι:�.ι ιχvθρωnοc. 

Devas _and Men. Α compilation 
of Theosophica] Studies οη the 
Ange]ic Kingdom, by the 
Southern Centre of Theosophy, 
Robe, South Austra]ia. The 
Theosophical Publishing Hou
se, Adyar, Madι·as 600.020, 
India. Pages 388. 

Ό άκριδης τίτλος τοu 6ι6λίοu 
αύτοu εΤναι «Δέ6ας καi Η Ανθρω 
ποι». Ή λέξις Δέδα εΤvαι Σανσκρι
τική, άπο το ρήμα 516 = λάμπειν. 
Κατ� λέξlv, Δε6α σ'llμαί\ει τον 
λαμπερό, μεταφορικως τον μετέχον
τα τοu θείου. Στη λαικη γλωσσα 
της '1 νδίας, Δέβα λέγεται ε ν α ς 
θεός (και Δέ6ι, μία θεά). Στη γλωσ
σα των μορφωμένων, Δέβα εΤναι ενα 
άγαθο πνεuμα που πορεύεται πρός 
το θεiον. Κατό: τηv Θεοσοφικη δι
δασκαλία, ή θέσις τοu άνθρώποu 
στηv κ λ ί μ α κ α της έξελίξεως εΤ
ναι ,έ π ά ν ω άπο ΤΟ βασίλειο των 
ζώων καί κ ά τ ω άπο το βασίλειο 
των Δέβας. Ή μεταξυ ζώου και άv
θρώπου άπόστασις έπιτρέπει κά
ποια άντίληψη. γιό: την άπόσταση 
μεταξυ άvθρώποu καi Δέ6α. 'Αλλά, 
πρόκειται ,μόνον περί σχήματος, διό
τι, στην πραγματικότη,τα, όπως 
τηv βλέπει ή Θεοσοφία, ΑΠΑΣΑ Η · 
ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ καi στοιχεiα δια• 
φόρων 6ασι,λείων συνθέτουν την άν
θρώπιvη προσωπικότη;τα. Ό αvθρω
πος περιγράφεται ώς μικρόκοσμος, 
ώς μία έπιτομη τοu σύμπαντος έν 
σμι,κρ�. Άπο την Ο:ΠΟψΊ, αύτή, δ
πως περιέχει την σ π ί θ α  τοu θείου 
πυρός, που άποτελεi την άληθινή 
του ταυτότητα, ετσι περιλαμ6άνει 
καi στοιχεiον δ ε 6 ι κ ο v η άγγε
λικον (γ•ό: την καλύτερη, κατανόη
ση στη γλωσσα μας). Το πρόβλη
μα της ζωης� εγκειται στηv πο
ρεία καi την φορά της έξελίξεως, 
με την συνεργασία τοu ίδιου τοu 
άνθρώποu. 'Όπως ελεγαν και οί 
άρχαiοι, «θεων καi άvθρώπωv ΕΝ 
γέvος». 

Μία όμάδα μελέτης τοu .κέντρου 
θεοσοφικωv έρεuνων στη νότιο Αύ
στραλία συνέταξε το βιβλίο αύτο 
με έπιλογη και σuσχετισμο κειμέ
νων της Μπλα6άτσκu και της Μπέ
ζαvτ, τοu Λεντμπητερ καί τοu Τζό:τζ 
έκ των παλαιοτέρων, -καi έκ των 
νεωτέρων συγγραφέων της 'Αλίκης 
Μπαίηλu, τοu Χόδσοv, τοu Μπέντιτ 
κ ο:., καθώς κα1 μελετωv στο κεv
τρικο περιοδικο της Θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας. Το δλοv εργοv στηρίζεται 
στηv πίστη, δτι ύ π ά ρ χ ο u v 01,
τα άπο τηv χαμηλότερη. βαθμίδα 
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της έξελίζεως ( <<πνεύματα της Φύ
σ;:ως» η Στοιχεία), έως τήv ύψη
λοτερη (6vτα άγγελικά), άλλα δέv 
ε1vαι δρατά και άvτιληπτά, λλεί
ψει καταλλήλου σuvειδησεως τού 
άvθρώποu Στά διαδοχικά κεφά
λαια εκτιθεvται οί άπ0ψεςι τώv θεο
σοψωv συγγραφέων γιά τα «στοι
χειακά)> cvτα η <<πνεύματα της φύ
σεως,> ( που έvθuμίζοuv τις δρuά
δες, vα•αδες και νηρηίδες τώv άρ
χαιωv 'Ελλήνων, και τά αvαλογα 
πλασματα της μuθολογιας άλλων 
λαών), γιά τις δια6αθμισεις τώv 
άγγελωv και τόv ρόλοv τους ως 
«ψuλάκω�, δδηγώv, 6οηθώv και δι
δασκαλωv τού άvθρώποu, αλλά ά
κομη και εθνών δλοκληρωv (έθvικώv 
άγγελωv, που παρωθοCιv σέ πατριω
τικές πράξεις η σuvεργοCιν στις μα
χες) τελος για τήv άvωτατη ίεραρ
χια της Φι.ισεως 

Ολη αύτή ή ψιλοσοψία περι δε-
6ας η άγγελωv άvαπτύσσεται σέ δύο 
έπιπεδα. τό εvα εΤvαι ή ξεχωριστή 
ύπαρξις τώv οvτωv αύτώv τό άλλο 
εΤvαι ή έ v τ ο ς τού ανθρώπου πα
ροuσια των, όπως εΤναι «δ φύλαξ 
άγγελος» ( ή εντός μας θειότης), ό 
«άγγελος τοCι ήχου» η «τοCι χρώμα
τος», πού έμπvέοuv τούς μουσικούς 
και τους ζωγραψοuς και, 6ε6αια, δ 
<<αγγελος τώv ποιητών». 

Όπως άvτιλαμ6άνεται δ άνα
γvωστης, δλόκληοο τό περιεχόμε
νον τοCι 6ι6λίοu (όπως άλλως τε, 
και το οίκοδόμημα της Θεοσοφίας) 
εΤvαι θεμελιωμένο στον Ά π ο κ ρ u
Φ ι σ μ ό Δέv εΤvαι θέμα προς ά
ποδειξιv, κατά τους κανόνες και 
τις διαδικασιες της έπιστημοvικης 
έρεύvης Ν Αλλως τε δ ίδιος δ Ζιvα
ραγιαvτασα, άπο τούς παλαιότε
ρους προέδρους της Θεοσοψικης 'Ε
ταιρίας ( 1875-1953) έγραψε ότι 
έκεϊvος, πού θά θελήση, θα έπιδιώ
ξη '<αι θά έπιτύχη vα μελετήση ΤΟ 
μεγάλο 6ι6λίο της Φύσεως, μέχρι 
τοCι σημείου «vά συμμεριζεται τα 
αίσθηματα έvος άνθους, έvος ποu
λιοCι και εvος ζώου», και θα έκτιvά
ξη τη φαvτασια του προς τον σκο
ΠΟ της Ζωης, θα εΤvαι οχι εvας 
έπιστήμωv, άλλα εvας ποιητής, 
μάντης, εvας μύστης .. 

Ή προι,εuχη �οϊ1 'ΙσλiΙJ. 
είν(Ι.ι μορφη Γιόγ-κυ.� 

aιτιaz : The oga of 1 1am. 
Β Α hraf ];. 1zam1. �yblι-
heι' h af 1<'. ιzamι, 1zamι 

Compoιιnd, Ρ aι pnagar Roacl, 
Barod - 390 OOti, Ι ndia. 

Ό συγγραφέας, μουσουλμάνος 
της 'Ινδίας, πριν τuπώση το 6ι6λίο 
του, εκαμε μια διάλεξη και έπίδει
ξη στην αίθοι.ισα της Θεοσοψικης 
'Εταιρίας, της όποιας εΤvαι, πιθα
\·ώ,ατα, μελος Ύποστηριζει δτι τό 
«Ναμαζι» τώv μοuσοι.ιλμάvωv ( η 
πεvτακις της ήμέρας προσευχή, που 
σuvοδεύπαι με θρησκεuτικοCι σκο
ποCι γυμναστικές κινήσεις), εΤvαι 
μία απλοποιημένη Γιογκα. 

ΕΤvαι γνωστόν ότι δ καλος μοu
σοuλμαvος όψειλει να καμη το «vα-

μάζι» του πέντε φορές στο 24ωρο: 
προ της ά ·ατολης τού ή ίου, το με· 
σr.μέρι, προ της δύσεως τού ήλίοu, 
μετα τήv δύση και προ της κατα
κλίσεως, άπο 1 Ο λεπτα καθε ψορά, 
μέ ώρισμε η διαδικασια, πού άρχί-
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ζει με την στάση τοϋ σώματος όρ
θία καi εξελίσσεται προς την γονα· 
τιστή, καί την σχεδον πρη,νfι. Κατα 
την διαδικασία αύτή, ό πιστος όφεί
λει νά διώξη άπό τή σκέψη του κά· 
θε τί το εγκόσμιο καi νά σuγκεν
τρωθη στην προσευχή. Προη,γοvμέ· 
νως πρέπει νά πλύνη, το πρόσωπό 
του, διαδοχικά κάθε μέρος, τα χέ
ρ ι α του καi τά πόδια του. 

Ό σvγγραφευς ίιπο·λοyίζει δτι 
γιά το «ναμάζι» τοϋ 24ώροu ό πι
στος θα κάμη τούλάχιστον 119 κι
νήσεις καi αύτό, σε σuνδuασμο με 
την πνευματική γαλήνη, σuμ6άλ_λει 
στην σωματική ύγεία. · 
· «Ή σύγχρονη ζωή -γράφει

εΤναι γεμάτη άπο νοφικές καi φυ
σικές' άδuναμίες. Στον άνθρωπο κu
ρια,ρχοuν δ θυμός, ή ζήλεια, ή περι· 
φρόνησις, ή άθuμία καί ή άνησuχία. 
Ό άνθρωπος 6ασανίζεται άπο προ
βλήματα, φό6ο, άύπνία κ.ά. Ή ζωή 
του σuχνα εΤναι άπελπισμένη καi 
γεμάτη διαψεύσεις. 'Εκεί δπcu ή 
μοντέρνα έπιστήμη δεν εχει άπαν
τήσεις, το «ναμάζι» με τiς 119 κι
νήσεις εΤναι σάν μία πανάκεια». 

Ε!δικώτερα, ή θρησκεuτικης προ
ελεύσεως Γιόγκα του 'Ισλάμ βοη• 
θάει τον άνθρωπο νά εχη καλή ίι
γεία καί ηϋξη·μέν:,, άντίσταση, l.ναν

τίον ύπερτάσεως, άρθρίτιδος, καρ
διακών προσ6ολων κ.ά. 

tH. 8εοσοφι�η 
οιοα,σ� IJ. i.€ IJ. 

ά.ni.οuσ-cε\>μeνη 

Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΥ, Ν Αννι Μπέζαντ. Μετάφρα· 
σις Α!μιλίας Nlδou. Θεοσοφικές 'Εκ
δόσεις. 

Το νέο αύτο (γιά την 'Ελλάδα) 
διδλίο της Μπέζαντ δεν εΤναι άπο 
την άφετηρία του διδλίο, σίιyγραμ
μα. ΕΤναι τέσσαρες όμιλίες · στην 
'Ινδία, για τήν ζωή του άνθρώποu 
στον φuσικο κόσμο (,καi γιά ΤΟ 
«φαινόμενον» τοίί θανάτου), γιά την 
μετα θάνατον ζωή στον άστρικο κό• 
σμο καί, κατόπιν, στον νοητικο κό
σμο, τέλος, για ΤΟ πνεuμα του άν
θρώποu, που εΤναι ή ίιψιγ-ότερη. ού
σία του. Νlσως γι' αύτον τον λό
γον, δτι εΤναι ένας τυπωμένος προ· 
φΟpικος λόγος, εχει. τέτοια ζεστα
σιά και οίκειότητα. 

Ή μετάφρασις της κ. Αlμ ιλίας 
Ν l 6ou. δπως .μου έδόθη καi άλλοτε .
ή εύκαιρία να σημειώσω, · εΤναι 
ώραία, ρέουσα καi τελείως ξένη ά
πο την τόσο, άλλοίμονο, διαδεδο
μένη, νόσο των γλωσσαμυντόρων του 
δηθεν <<δημοτικισμού», νά θεωροuν
την γλώσσα σάν <<αύτοσκοπό». Ύ·
πηρετεί, συντροφεύει καi ποσώς δεν
άπασχολεί η ένοχλεί'. 

Τε�-cονι�ε; όμιi.!ε; Σπύρου Νάγου (1904-1933) 
Ένα ένδιαφέρον 6ι6λίον έξέδω

σεν δ κ. Διόδωρος Καρuδάκης. «Τε
κτονικές 'Ομιλίες Σπύρου Νάγου 
1904-1933» Το 6ι6λίον δεν κu
κλοφοpεΊ στο °ιμπόριον, άλλά μόνον 
μεταξύ Τεκτόνων, στους δποίοuς 
προθύμως το χορηγεΊ δ έ-κδότης του. 

ΕΤναι γνωστή ή συμβολή καi ή 
έπίδραση τοϋ Σπύρου Nάyou στον 
Έλληνικο Τεκτονισ,μό. Ή ίδρuθεΊσα 
άπ' αύτον το 1907 συμβολική Στοά 
«Προμηθευς» ύπηρξε το φυτώριο μι
ας όμάδο.ς έκλεκτων Τεκτόνων, οί 
δποΊοι έγαλοuχήθησαν στά νάματα 
της σΟφίας του Σπύρου Νάγου, άπο· 
τελέσαντες τη λεγόμενη «Σχολή του 
Προμηθέως». 

. Το 1923, δ Σπuρος Νάγος 'ίδι:;u· 
σε τή Στοά Τελειοποιήσεως «Μυ-

σταγωγία», της δποίας ύπηρξε για 
έπτα χρόνια δ πρώτος τrι�ς Τρίς '1-
σχuρος ΔιδάσκCΜος, που έθεσε τίς 
βάσεις της άναπτύξεως τοϋ περιεχο
μένου του φιλοσΟφικοϋ Τm<τονισμοίί. • 

Το 6ιβλίο περιέχει 28 όμιλίες του 
άειμνήστοv Διδασκάλου, έκ των ό
ποίων τρεΊς εχοviι δηιμοσ ιεuθη στα 

. παλαιότερα τεύχη1 του ΙΛΙ ΣΟΥ, πε
ριληφθεΊσαι στiς δύο έπιλογές ΙΛΙ
ΣΟΥ.. Ό έκδότη.ς δεν τοποθετεΊ 
τίς δμιλίες χρονολογικό: - δπως 
θά επρεπε κατά την γνώμη μας. 
'Αλλά αύτο δεν εχει μεγάλη σημα· 
σία, διότι στίς περισσότερες άνα· 
φέροvτάι ο\ ήμερομη,νίες, στi,ς δ
ποΊες εγιναν. Το 6ιβλίο εΤναι πολύ
τψο γιά τους Τέκτονες έρεuνητές 
καί μελετητές .. _ 
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Μια cuντο,μ,:'), άλλα πε,ριατι,κη μ�έτη eκuκ1λοφόρrpε ά.πο το 
Βι,ολιοπωλείΌ τ,ης « ΕUϊία9>, πολίπ ιμο δοήθημα για όσους θέ
λουν \\CX ,μ,Θλιετήσουν -τα ίιψιrπηέ.cπερα ϊ11pοιόνrα του ά.,,eΜπίνου 
πveύματος, τον Πλάϊωvα, όmο πλεuρας διπιικου πολιτισ�μοο, τις 
Οuπαvισο:ντ όmο �ε�ρας άνcrτdλιΙΚοο :παλιη01μου. ( 'Νλλα εΤναι 
τrρqyμαηκα δυο πολι,τισ�μοί, η εΤναι παινα-.Α:).ρώπιιvος ό παλιnσ�μός;).

Ό σuγΎJpαφεύς, ό όποιος αποδειικνύεται ·οο.θvς ιyvώσϊης του 
Πλάτωνα, όσο ,και των Οuπανισάvτ, έtτηχεψει ιμια ιλίαv έιπιτυχi\ 
άvτι.πα,ράιθεfση της Σ0ψίας του Πλάτωνα 1κα1 των Ούπανισαντ και
οοκτuλοδειικτει -τις ,κατοmληκηκες όμοιότητες που ά:ποκ�wττονται 
Ο'ΤΤ)ΙΥ παράλληλ,η ιμελέτη του.. 

Τό 161,&λίο ,πραλογίζει ό 6μόημος ικαθηγητης του Παvε.πιστημί
ου του Μαδρας Τ.Μ.Ρ. Mahadev,an, ό άποΤος τ,&.ειώvει τον Πρό
λqyό -του -yιράιφaντας: Τ ή 1μεJλέτη τούτη σννισ-τω στους σοδαροuς 
μεJλετητές, που έ\!διαφέροvται για ζητήματα σuγικριηκης φιλοσο
φίας. 

Άλλ' άν,ε,ξάρτητα όπτο τον παραλ!λ.ηλισιμό, τον τqσοv - έπα
ναιλαμ,οάνω - φτιη,1χημ,ένοv, ό άναγ� ... ώστης ένψUφά τόσο σ-τα λίγο
η πολu γνωστό: άρισ-του,ργήματα του θε ου Πλάτωνα, δσο καi σ-τα 
ΥΕJVΙ•Κως άγvωσ-τα ικείιμενα τώ·ι Οί.\πa,vισάντ, τα όποια rττpdσφέροvται 
σ-τον aΕλlλ.ηνα άναγvώσϊη σε θαι.ψάσια έJλλην1κη κ:ιπτόδοσ�η. Γι' αύ
τηv ,καi :μόνο, το ,()ι,δλίο θα ηται άπάλuτα tδι,καιuψένο. 

Δεν iμποροιψε να νι,�ήσουμε τον πει,ρασ,μο να άναlφέιρα,\με με
ρικ,ες περι,κοπ,ές: 

• 

* 

• 

«Το σώμα ,εΤvαι το οχημα τη,ς Ψ�Χ!r\ς» 
Τίιμαιος, ,Πολιτ·εία 

rΟπως εvα ζώο ,εΤναι ζε;μένο Uϊο όχημα, ετσι 
1καί το πνεCψα εΤvάι ζεμένο Οϊο σώμα» 

Charndogya Ο4ττο:νισcαιτ 

«UΟ,η εΤ\αι ό ηλιος για το;; ,κόσtμο των αίσθή-
σεων, τουτο εΤναι· ή Ί δέ.α του Ά.yσfJov για το ΙΙΟ:-)το>> 

1Πdλιτεία 

«Το Br.ahman εΤvαι ό ηλ.ιος τοv 'σ'ί\ι-φταντος. Ό 
(όρα-τος) ηλιος εΤναι ή (ψαινόμενη) ,μο'ρφη τοο Brahman» 

Chandogya �πανισα.Vϊ 
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<<'Όσο .άκτqμα -εχαμ-ε το ισωμα ικα1 ή ψu,χ,η εΤναι άvα. 
κατe:;μέvη· ,με τοΟτο- το ·ικακό, δtv ,θά iΙ.Ι(ΠΟρέσοι..ψε ποτέ 
να· ψθάσοuμε το άvτικεΊμενο που ιποθοv,με, -δr,λα'δη την 
'ΑJλ·ffJεια» 

«'λλffJεια,, έκειvος ,rou εΤ,ναι Ε\.\<Τώματος, 16ιρίσκεται στ-ην 
έξοuσία της άπόλαι.ι01ης ικα1 του πόνου. 'Αiλήβεια, δεν 
-ύπάrο<•ει ιόπrε�λεuβέ;ρω.ση άπο την όmόλαuση 1κα11 άπο τον
πόν.q, όσο ίκπάpχει το σ�μα. 'Αiλήθεια, ιμόvο τον άσώ
,ματο δεν ά:γγίζει ιή qπόλαιpη και ό 'ΤΤόvος»

ChaΙΠdogy,a Οίχιτανισαv•τ 

* <(Να άποσι.,ρθη ικανεiς άπο ΤΟ �μα, όσο οί συ.νθηι<ες
,_ης ζωης το φτ-ιτ,ρέπτοuν ... »

Φαίδων 

* « .. .'•ΙΞ)κ,εινος 'ΤΤΟ� δεν ζητάει ,ν.α γv�ρίση, rττοu εΤναι άδιαι
φΟρος ικα1 άκά6α)ρτος, δεν ψ,ται,ε! m-οτε στο Τιρμα, άλν1α
συνεχίζει την μετασΌ1ρκψη. Ί&εινος όμως rττοu eχει κατα
•ν6φη ... ικcι:ι iTTOU έΤναι <Χγvός, ιέiκε'i\!Ος ιψ.ΤάΙΛει στο ΤέΡΙμα,
άπο το δποιο δεν γεννιέται ,ξανα»

K,atha Ούπαvισαντ 
* <�Και ιδεν θα 'ξαvcσyενvιότα�v ιή ΨUΧ"Ί OiV δεν cηταιv άπο rττρ:ιν,

,και � είχαι.,ι-ε, ίικανη ιόπrqδε.ιιξη ,για ΤΟ ότι οί Ψ�χες ό)πάρ.
χουν, αν ΠιράΎΙ.ματι ιμrποροC.:,-ε να !άποιδειιχτη, ΌΤΙ άπο

< 'ΙΤΌι.θεΙΛα σ)λο0 δεν ερχοντα,ι οί ζωvταvοi rττα�ρα ό:πο τοuς
π�μένου9>

* 

Φαίιδωv 

<�Σαν το ικαιλcημιπά<ι δ �ος �ρι1μάζει ικαi rπiψτει και 
σαν ΤΟ ,καλαμπτόκι :ξαΙΛΟΙγεΙΛνιέτάι» 

Katha Ούπανισi:ι�ν-τ 
ιΚ. Ν. Μ. 
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ΔΕΛΦΟJ[JΚ 

« Ό Φοοοος ' πόλλωv ε ο σε 
στό χρυσάψι τόv όμψχλό της 
Γης». Ή Κα.στα.λία. ξα α. ρηκε 
τή λα.λιά της καί επειτα ά.πό α.ί
ώvες σιωπής ξα.vα.κούστηκε τό 
μήνυμα τώv Δελψώv. Τ6 μήv μα. 
της &.οελψοσύvης κα.ί της πολι
τιστικής ένότr,τος» - μέ α.ύτά 
τά. λυρικά λόγ fJ. έχα ρετίσθ χε τό 
πα.ν,ευρωπα.ικόv συμπόσ οϊ πού 
εγιvε στ-:ιύς Δελψούς, περί τά τέ 
λη Μα.tου. 

Τούς συνέδρου; ά.πό 20 χώρε; 
της Δυτικής Εύρώπης, έχα.ιρέτη
σε δ ψ λόσοψος Πρόεδρος της Δη
μοκρατ(α.ς κ. Κωνσταντίνος Τσά
τσος. 

«Μοϋ δόθηκε πολλές ψορέ· -
ε[ πε- ή εύκα.ιρία vά. διακηρύ
ξω δτι ουτε ή οικονομική, ουτε ή 
πολιτική έ 1ιότητα. τη; Εύρώπη· 
θά. ήτα,v δυνατή, α.v δλοι αύτ-:ιί οί 
δεσμοί οέv θφελιώvοvταv σ:: ένα 
κοινό πολιτιστικό 6άθρο. 

Εϊμεθα δλοι, μικροί μεγάλοι, 
κλαριά. μια.ς δρυός πού εχ :ι ρ' 
ζες οοθειές κα.ί επί α1ώνες ά: τι
στέκεται σέ ολου; τού; ά.νέμο ;. 

Γι' αύτό εvα. ά.πό τά. κύρια. κα.
θήκοvτα. ολωv δσοι είvα,ι πιστοί 
στην !θέα. της Εύρώπης συνίστα
ται στή διερεύνηση, σ-:ή μελέτη, 
στην δλοέvα. 6α.θύτερη χα-α.vόη-
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ση α,ύτο- τοϋ κοινο- πολ τιστικου 
6άθρο , τό δποίο μας έ ώνει, πέ
ρα. από συμψέροvτα, πρόσκαιρα. η 
κα.ί περ ορισμέ·ια του καθενός 
μας, ειτε τό εχομε συvε;ι.οητοπο ή
σει ειτε οχ , ειτε τό θέλr;, με ειτε 
όχι. 

Περα ά.πό τό κοι vό α.fμα. ισχύει 
τό κοινό πνευμα. σέ δ α, τά πεο'α., 
δπο iκψρά εται · ψ χή του &ν 
ρώπο , στή θρησκεία., στήv τέ

χ ιη, στή ψ λοσοψική κcιί kπιστη
μο1;ιι.ή σκεψη. Γιατί σέ ο α. α.ύτά 
τά πεο 'α προοα.οίζει δ άνθρωπος, 
δ Ελεύθερο; άνθρωπος, μέ τήν α.ύ
τόvομη σκέψη μέσα του κα.ί μέ τά 
δικαιώματα της προσωπικότητά· 
του στή δημοκρατική τάξη της 
κοινή; του συμοιωσης. 

'Ότα. δ 'Ισοκράτη; θέλησε vά · 
προ6α.λει τή ι ιδέα τη; ένότητα;; 
:'jυ Έλ ηνισμου τήν θεμελίωσε 
σχ εδό•ι ά.τοκλε στ κά στή έ ιότη
τα. του πολι τισμο - του. Γιά. τήν 
::�τήριξη τη; ένότητα.ς α.ύτη; είπε 
στόν Πανηγυρ κό του οτι «υΕλ
λ ηνες καλείσθαι τούς της πα.ιοεύ
::�εω;; τη; ήμετέρας μάλλον η τούς 
τη· κοινή; ψύσεω;; μετέχοντας». 

«ΙΥ -.ιύτό-κατέληξε δ Πρό
εδρος της Δ μοκρατία.ς-ύποστη
ρ' ουμε καί εμείς δτι ή μέθεξη 
σ:όι ϊδι'j πολιτισμό, σ-ί; &•ιώτα-
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τες άξίες, στίς δποίες δλοι πι
στεύουμε,· ιμάς κάνει δλους Εύ
ρωπα.ίους. 

οι ξένοι σύνεδροι πρέπε� έδω 
νά ξεχάσουν δτι ε!ναι ξένοι. Αυ:

τός δ χώρος ε!ναι .δικός τους δσο 
καί δικός μιας, Άνήκει στην κοι
νή πατρίδα, την Ευρώπη. Ε!ναι 
μιά κοινότητα πνευματική των 
πολιτών της Ευρώπης.» 

Τό μήνυμα των Δελφών 

Κατά τήy εναρκτήριο συνε
δρίαση μίλησε δ Άκαδημαϊκός 
κ,αί πρώην 'Υπουργός κ. Π. Ζέπ
πος, πρόεδρος τοϋ διοικη,τικοϋ 
Συμ6ουλίου, τοϋ Ευρωπαϊκοϋ Κέν
τρου Δελφών (ιδρυθέν-τος μέ έλ
λ ηνικό νόμο τοϋ 1977 κα.ί υιο

θετηθέντος άπό τό Συμ6ούλιο της 
Εύρώπης) , δ δποίος ά.νεφέρθη 
στην ένότητα καί &.δελφότη-τα 
των άν.θρώπων, πού δίδαξαν οι

άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι, 
συγγραφείς καί ποιηταί, γιά νά 
τον.ίση, lν συνεχεί�, δτι το μή
νυμα των Δελφών, πανελλήνιο 
στην εποχή του, σήμερα παγκό
σμιο, ε!ναι μήνυμα είρήνης καί 
συνδιαλλαγής, έπιείκειας και έ
ινότητας, εγινε πανευρωπαϊκο καί 
θεμέλιο τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτι
σμοϋ. 

'Ένας τωρινός χρησμός 

Ό καθηγητής Φριτς Σαχερ
μάϊν καt μέλος της 'Ακαδημίας 
των 'Επιστημών της Αύστρίας, 
έτόνισε δτι χρειάζεται νά δώ
σουμε σήμερα. π•ερισσότ·ερο 6άρος 
στίς ηθικές άξίες, διότι ή τεχνο
λογική πρόοδος καί δ ύλιστικος 
καταναλωτισμος εχουν διαταρά-

ξει επικινδύ1;ως την ίσορροπία 
της α.νθρωπότητος. • Αφοϋ άνέλυ
σε τό «μηδέν· άγαν» των Δελ- . 
φών,. είπε πώς, α.ν σήμερα ζη
τούσα.με χρησ:μό ά.πό τόν 'Απόλ
λωνα, θά μάς εκανε νά σκεφτοϋ
με δτι ή ευτυχία ,δέν 6ρίσκετα: 
στά ύλικά άγαιθά, άλλά στην -ε

ξυπηρέτηση των ηθικών άξιων. 
Καί νά άναρωτηθοϋμε μήπως δώ
σαμε πολλή προτεραιότητα στην 
πρόοδο, μήπως φθάσα.μ,ε σέ κα
τάχρηση ελευθεριών. 

Είρήνη, Έλευθερία 

καi Δικαιοσύνη 

Ό Διευθυντής τοϋ Ευρωπαϊ
κοϋ Πολιτιστικοϋ Κέντρου κ. 
Παϋλος Τζερμιάς, άνεφέρθη στην 
τύχη της Δελφικής 'Αμφικτιο
νίας καί ε!πε δτι αυτή πρέπει νά. 
άποτελέση παράδειγμα γιά. μάς 
σήμερα. Πρέπει όηλαδή νά. συ
νειδητοποιήσου.με δτι ή 'Ηνωμέ
νη Ευρώ.πη τότε μόνο θά. μπορέ
ση νά πραγμιατοποιηθή, αν στη
ρίζεται σέ μιά. τάξη. πραγμάτων 
δίκαιη, φιλειρηνική, ελεύθερη, 
δημοκρα.τική καl 6α.σισμένη στά 
άνθρώπινα δικα·ιώματα. 

Κρανίο καi πνευμα 

του Σβέντεμποργκ 

Στην αίθουσα δημοπρασιών 
Σόθ.μπυ, επωλήθη άντί 1.(}50 λι
ρών σ;τερλι νων τό κρανίον τοϋ 
Έμμιανουήλ Σ6έντεμποργκ, ,με
γάλου φιλοσόφου, θεολόγου καί 
επι,στήμονος τοϋ 18ου αίωνος. 
Άγοραστής ή Σουηδική Άκα
δημία 'Επιστημών. Μέ την πώ
ληση τοϋ κρανίου του Σ6έντφ-
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ποργκ τελειώνει δριστικά. μιά. 
παράξενη καί μα.κά.6ρια. σειρά 
&.πό γεγονότα, πού α.ρχισα.ν αμέ
σως μετά. τό θά.να.το του μεγάλου 
φιλοσόφου στό ονδίνο, τό 772 
Ό Σοέντεμποργκ, ετχε τα.φεί στή 
Σουηδι.ιή 'Εκκλησία, στήν Πρί -
σες Σκουαίαρ του Λο ιδί ιου, &. -
λά. δ τά.φος του άνοίχτηκε τό 
1780, έπειδή μερικοί ύποστή-
ριζαν πώς τό σώμα του εrχε 
κλαπη. ' ργότερα, τό 1 16 η
1 17, τό κρανίο του έκλά.πη πρα
γματικά.. Τά. ύπόλοιπα. λείψανά. 
του μεταφέρθηκαν τό 1908 στό,ι 
Καθεδρικό αό της Ούψά. α, 
ϋστερα iπό αϊτηση της σουηδι
κής κυοερνήσεως. Τήν έποχή έ
κείνη τό κρανίο του 6ρισκόταν, 
δ�ως ελεγαν, σ;ά. χέρια ένός έμ
πορου άρχαιοτη,τω\Ι. 

Στήν προχθεσινή δημοπρασία 
στου Σόθμπυ, τό κρανίο πουλήθη
κε άπό μ.ιά. γυναίκα &.πό τό Σου
ώνσrι, πού τό κληρονόμησε άπό 
τόν πατέρα της, εναν είδικό στή 
«φρενολογία» - τήν «επιστήμη» 
πού συνάγει τό χαρακτήρα, τήν 
προσωπικότητα χαί τις ίκανότη-

έ \ , , , \ ' ξ τες νος ατομου απο τις προε ο-
χές του κρανίου του. Τό κρανίο 
του Σοέντεμ,ποργχ παρουσίαζε έ
ξαιρετι κό ενδιαιφέρο γιά. ενα ι 
φρενολόγο, εξ αίτίας της μεγαλο
φυίας του διάσημου φιλοσόφσυ, 
πού εμει νε ίστορι κός γιά. τις ά
νορθόδοξε; θεολογικέ; &.πό, ει; 
του. Ό Σοέντεμποργκ ήταν !πί
σης καί μεγάλο; επιστήμονας. Οί
'ξ 'λ , , ' , , α ιο οyες αποψει; :ου για. τη
μοριακή φυσική και γ ά. τί; λε:
τουργ'ε; του εγκεφάλου, επ 6ε-
6αιώθηκαν μόνο στην εποχή μας. 

Ό Σοέντεμποργκ (16 -
1772) , σε σειρά συγγραμμά.τιι!'Ι 

(τά. δποία ευρ σκοντα.ι στή 6ι-
6ιοθήκη της Θεοσοφικης Έται
ρ'α.ς έν Έλλά.δι), ετχε δια.μορ
φώσει δλόκ ηρο σύaτ�μα. περί 
του κόσμου. Πολλές ά.πό τίς άπό
ψε ς του έπί θεμάτων των άστέ
ρων χα.ί νεφελωμάτων, μαγνητι
σμου, ά,ψχτομία.- καί φυσιολογίr.ι.ς 
του εγκεφάλου, συμπίπτουν με 
τά. πορίσματα. της νεωτέρας έ
πιστήμ ης. ' πεκλήθη προφήτης . 
.,.Ηταν δπωσδήποτε δραματιστής. 
Πα.yκοίνω- γνωστόν εrναι τό έ
πεισόδιο. κατά. τό δποίον «ε!δε» 
έξ &.ποa:ά.σεω; έκατοντάδω χι
λιομέτρων τήν π ρκα."ά. πού &.πεί
λησε τή; 6ι6λιοθήκη του. 

Προσπάθειες συλλήψεως 

μηνυμάτων 

άπό τό Διάστημα 

Ή ϋπαρξη έξωγή νων πολιτι
σμών φαίνε cαι δλο κα.ί πιό πιθα
νή. 'Εκτός &.πό τίς καθχρά. επι
στημονικές ερευνες, μιά. καινούρ
για. επ 6ε6α.ίωση δόθηκε &.πό τή 
Διεθνή 'Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(Δ Ε.Τ.) . Ό όργανισμός αύτός 

πού εξαρτάται ά.πό τά. 'Ηνωμέ
να. 'Έθ,ιη, δημοσίευσε πρόσφατα . 
εναν &.πολογισμό <�kκπομπων» &.
πό άλλους κόσμους. 

Σύμφωψχ με τή Δ.Ε.Τ., τό κύ
ρ ο προολ ημα. πού τίθεται στήν 
άκρόαση έξωγήι•ιω•ι μηνυμάτων, 
είναι τό πω; θά. μπορουσε ενα.; 
πολιτ σμό; του Γαλαξία νά. εκ
πέμπει ,ά. μηνύμα;tά του, ωστ: 
ΨΧ ερθει σε επαφή με πιθανούς 
του yεί:ονες. 'λπό τό 1962 ή δι
εθνής :πιστημονιχή κοινότητα 
συμφώνησε στήΥ ύπόθεση δτι οί
, , , , θ , , , εκπσμπες αυτες π: 'Υ.'ΙΟΥ 'l'Y. γι-
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νονται σέ μηκος κύματος 0,21 
μtτρων•, πού εfναι τό &.ντίστοιχο 
της iεκπομπης πού παράγεται &.πό 
τα. άτομα όδρογόνου στό διάστη-

Α, , 'ξ ι , -μα. υτο ε α τια-ς του παγκο-
σμίου χαρακτηpος τοϋ όδρογόνου, 
πού ·είναι κατα. κάποι,ο τρόπο «ό 
κοινός παρονομαστής τοϋ σύμ
παντος», οπως εξηγ,εϊ ή Δ.Ε.Τ. 

Βέ6αισ. μέχρι σή.μερα τ' &.πο
τελέσματα ήταν μάλλον &.πογοη
τευτικά. 'Όμως ή Δ.Ε.Τ. πι
στεύει οτι ύπάρχουν Ηπίδες καί 
δτι πιθανόν νσ. εχει συλλά6ει μη
νύματα πού δέν μπόρεσε να. &.να
γνωρίσει. 'Αναφέρει ,μάλιστα τήν 
περίπτωση των Σο6ιετικών πού 
τό 1965 δήλωσαν δτι συνέλα6αν 
περιοδικα. κύματα &.κτινο6ολιων. 
Αύτα. προέρχονταν &.πό ενα α

σ,τρο πού 6ρίσκετα.ι σέ &.πόστσ.ση 
χιλιάδων ετών φωτός &.πό τή 
Γη. Τό πρό6λημα είναι οτι κι' 
αν &.κόμη καταφέρναμε νά. συλ
λά6ουμ,ε καί ν? &.ποκρυπτογρα
φήσουμε τά. μηνύματα, αύτά. θά. 
ήταν μιά. :μαρτυρία ένός πολύ μα
κρινοϋ παρελθόντος, τή στιγμή 

, , , θ' • ξ που. το <·μηνυμα» · α ειχε τα ι-
δέψει έπί χιλιάδες χρόνια στό 
διάστημα πρίν φτάσει σέ μας. 

Τί θά. γινόταν ομως α.ν τελικα. 
καταφέρ·;αμε νά. ερθουμε σ' επα
φή μέ τούς έξωγήϊνους πολιτι
σμόύς; Σύμφωνα μέ τούς επιστή
μονες της Δ.Ε.Τ .. δέν θά. επρεπε 
μιά. τέτοια έπσ.φή νά. γνωστοποι
ηθεί στό κ·οινό. 'Άλλοι πάλι έ
ρευνητές πιστεύουν οτι, &.ντίθετα, 
ό πληθυσμό·ς της Γης μπροστά. 
σ' αύτό τόν αρχέγονο φό6ο για. 
τό άγνωστο, θά. ένωνόταν καί ή 
ανθρωπότητα θά. ζοϋσε πιό είρη
νικά. 'Εξ αλλου, για. ποιό λόγο 
ενάς ·ανώτερος πολιτισ:μός· θ& ζη-

τοϋσε νά. 6λάψει τούς κατοίκους 
της Γης; 

Στη 66ρειο Τανζανία &.νεκαλύ
φθησαν &.πολιθωμένα ίχνη 6ημά
των, πού πι·στεύετα.ι οτ,ι ανήκουν 
σ' εναν πρόγονο τοϋ σημ,ερινοϋ 
ανθρώπου, πού εζψε πρίν &.πό 
τρία έκατομμύρια έξακόσι,ες χι
λιάδες χρόν:α. 

Οί ανακαλύψεις εγι ναν 45 χλμ. 
νοτίως της χαρά.δρας τοϋ Όλντου-
6άϊ, στή 6όρειο Τανζα-νία. Μέσα. 
σέ στάχτη ήφαιστείου, 6ρέθηκαν 
τα. .&.πολ:θώματα ,από πέντε πα
τήματα, κόκκαλα σιαγόνος καί 
δόντια 20 οντων. Οί επιστήμονες, 
ομως, δέν ιμποροϋν &.κόμη νά. 6ε-
6α.ιώσουν αν, πράγματι, τα. άιπο
λι,θώματα ανήκουν σz &.νθρωποει
δη, πού πιστεύεται οτι εlναι οί 
πρόγονοι τοϋ ση;μερινοϋ &.νθρώ.που. 

Ή χα.ρά,δρα τοϋ, Όλν,του6άϊ 6ρί
σκετ.αι στήν Άνατολ:κή 'Αφρι
κή καί θεωρείται τό «λίκνο τοϋ 
ανθρωπίνου γένους», ,έξ αίτίας 
των πολλών &.πολι,θωμάτων πρω
τογόνων &.νθρώπων, πού εχουν 
6ρεθεί έκεί. 

Ή ραδιομετρική μέθοδος απέ
δειξε οτ:, τά. τελευταία εύρήμα.
τα είναι ήλικίας τριών έκατομμυ
ρίων πεντακοσ,ίων ·ένε·.;ήντα- χιλιά
δων ,ετών. Μέχρι σήι.ι,ερα, τα. πα
λαιότερα· απολιθώμα-.α ά,i;θρωπο
ειδοϋς πού 6pέθηχαν ποτέ, ήταν 
ήλικίας τριών έκατομμυρίων ε-

τών. 
'Όπως α•;εκοίνωσαν οί ανθρω

πολόγοι, πού εκαναν τίς ερευνες, 
προπλάσματσ. των απολιθωμάτων 
&.πό τα. πατήματα, θά. μεταφερ
θοϋ•; σέ εργαστήριο, οπου, μέ μι
κροσκοπική ερευνα, θά. •έπι6·ε6αιω
θεί αν πρόκειται για. πα.τήματα 
&.νθρω-ποειδοϋς κάί οχι -πιθήκου. 
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«Θα πε0άν1J τό Σύμπαν 
σε 3 δισ. ετη !» 

Τρεί έπιστ-Ιrμονε; τοϋ Ηcι.'ιc
πιστημίου της Καλιφόρνια, ά.να 
κοίνωσαν δτι κατέχουν θετικέ· 
ά.ποδείξεις δτι ή ζωή τοϋ Σύμ
παντος -:-ελειώ ει -ά.λλά. μετά 
50 περίπου δισεκατομμύρια χρό
νια! ... 

Σέ συνέντευξη Τύπου, ύπό τήν 
cι.ιγί,δα. τοϋ Πα.νεπιστημίου τη; 
Καλιφόρνια., στό Σάντα. Κρουζ 
οί δρες Ούώμιπλερ, ΙΧpρυ 
Μπέργκ κα.ί Μά.ρντιν Γκά.σκιλλ, 
άνα..κοί11ωσα.ν <Σημα.ντική &να.κά
λυψη» στή μέτρηση της λαμπρό 
τητα.ς τοϋ «κ6α.ζά.ρ» -δηλαιδή 
των μυστηριωδών κα.ί ά.πομα.κρυ
σμένων συστημά.των &.στεριών, 
πού εlνα.ι πολύ μικρότερα, άπό 
ενα, γαλαξία., ά.λλά. παράγουν

λ, , , ύπερεκα.τοντα.π α.σια. ενεργεια.
Ό δρ. Ούώμπλερ εΙπε δτι οί 

&να.καλύψεις των κ6αζά.ρ ύπο

στηρίζουν τή θεωρία δτι τό Σύμ
παν δια.στέλλεται, ά.λλά, μέ σι
γανότερο ρυθμό κα.ί δτι -μελλον
τι κά. θά. σταματήσει νά. δια.στέλ
λεται χαί θά. ά.ρχίσει νά. περι
στέλλεται. Διευκρίνισε οτι, &πως 
ύπολογίζει, ή δια.στολή θά. άρχί-

6 ς,, , , , σει νά, ιπι ραιuυνεται επι, περι-
που, 20 δισεκατομμύρια, χρόνια.. 

Ή διαστολή θά. σταματήσει τό
τε, τό Σύμπαν θά &.νcιποδογυρίσε. 
κcιί θά. «πεθά11ει» σε άλλα. 30 δ:
σεκα.το,μμύρια. χρόνια. 

Προς τό τέλος τοϋ θcι.11άτου τοϋ 
Σύμπαντος, ή «κατάρρευση,> θ� 
γίνεται δλο καί πιο γρήγορη και 
τό Σύμπαν «θά, πεθάνΗ 6ίcι.ια". 

Τί θά. συμ6εί τότΞ; 
Στο έρώτγιμα αύτο ό δρ. Ού-

ώμπλερ ά,πQ..ντά. «'Ίσω· νά. ά.'ιι:ι.ρ
ρώσει καί αρχίσει πάλι νά δια.
στέλλετα . 'Ή ίσω; νά παραμεί-
'ιει σ6ησμένο. ' λλά. οτcι.ν τό 
Σ, , , � 'λ υμπ,;ι.ν στcι.μι:ιτησει να οιαστε 
λετι:ι , ή 62ρύτητα θά. συνεχ σθεί, 
κcι.ί θά περισταλεί ξcι.νά». 

ύτ-7 τά χρονολογικά στοιχεί,;ι. 
ένθυμί ,; ν τ/Jν 6αθυστόχα.στον 
ψαλμό τοϋ Δα.6ίδ: Χίδιι:ι. ετη εν 
τ'Ώ 6ασιλείq. το- Κυρίου, ώς ή 
ήμέρα ή χθές .. 

ΗΠΑ: Ή χορτοφαγία 
αναπτύσσεται 

Τό ά.γγλικό περιοδικό VEGE
T ARI � (Χορτοφάγος} ά.νέφε
ρε, δτι ή ' μερικα..νική Έθιική 
"Ενωσις Κτηνοτρόφων έζήτησε 
ά.πό τά μέλη της μιά εισφορά 
πέντε σε τς σε ,δέκα. δο λάρια 
πωλήσεων κρέα.το;, γιά •ιά, χρη
μα.τοδοτήση ενα. πρόγρα.μμ,;ι. «μορ
φώσεως» τοϋ κα..τα.ναλωτικ,σϋ κοι
νοϋ, ώς προς -ά, ώφελήμcι.τα. της 
κρεοφσ.γία.ς. Στήv πρα.γμα.τι κότη
τα, τό πρόγρσ.μμα. ά.πο6λέπει στή ι 
χατα.πολέμηση της χορτοφαγίας, 
ή δποία. αναπτύσσεται στίς ΗΠ 
έπικινδύνως γιά. τούς κτη οτρ6-
φους, τούς ζωεμπόρους (κα.ί τού:; 
χασά.πrιδε;, φυσικά} . Ό πρόε
δρος των κτηνοτρόφων χ. Φίννε 
είπε, δτι ή &κρεοφαγία έξελίσσε-• '6λ ' ' - θ' τ,χι σε «προ ημα», το οποιον ι-

, "λ , ) - , γΞι το ο ον κυχ ,ωμ::ι τσυ κρε,;ι.-
το·. οι ά.χρεοrοά.γοι ά.πό 10 εψeα-., Τ 

, ) ) , σcι.ι τά 15 έκατομμύρ α.. , α.,
χ , '

δπω; γράφΞι δ « ορτοψα.γος», οι
ό ·�· 

' 
ίσιοι οί χτη·ιοτρ ψο:, ιυ ω; c,ι μι-
κροί, συντελοϋν στήν α.υξηση τη; 
α.κρεοφα..γίας, διότι δέ·ι &.ντ�π�
yρ(θησ,χ•ι στήν άπόφcιση περι ει-
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δικης εtσφορσ.ς, ή δπο(α έπρό
"Κιει�ο y' ,ά.ποοιi>ση 3()..-40 έκα
τομμύρια δολλάρια γιά. τήν κα
ταπολέ,μηση της χορτοcpαγ(ας ... 

Θανατική ποινή 

Τήν ευχή νά. καταργηθεί ή 
ποινή του θανάτου στήν 'Ελλά
δα έξέcpρασε δ πρόεδρος της Δι
εθνους • Αμνηστίας, Σουη.οό; δη
μοσιογράφος κ. Χάμερμπεργκ, σέ 
πρόσφατη συνέντευξή του πρός 
έκπροσώπους του &.θηναϊκου Τύ
που. 

'rπέρ της διατηρήσεως της 
ποινής του θανάτου στήν χώρα 
μας, εχει ταχ�η ά.νεπιφυλάκτως 
ό Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ά
θη.νών κ. Μ. Παπαοογιάννης. 

«Στήν σημερινή ιiνήμερη έπο
χή -λέει- δπου έπικρατεί σέ 
διεθνή κλίμακα 6ιαιότητα καί 
υπάρχει σε μεγάλο Όαθμό tγκλη
ματικότητα, ή θανατική ποινή 
πρέπει vά. ύπάρχει, τουλάχιστον 
ώς μέσο καταστολής, &.λλά. καί 
ώς γενική πρόληψη του έγκλή
ματος. Γιατί, σέ ειδικές περιπτώ
σεις &.γρίωv ,έγκλημά.των - /3που 
ύπάρχου·ι ταπεινά. έλατήρια, η 
τό ειδεχθές της πράξεως - πρέ
πει νά. έπι6άλλεται ή έσχάτη τώv 
ποινών. Ηέ6αια, ε!vαι γνωστό 13τι 
στήv χώρα μας, σπανίως έπι6άλ
λεται θανατική ποινή, κι' &.κόμη 
σπαvιώτερα έκτελείται. Τουτο 13-
μως, δέv σημαίνει πώς πρέπει 
καί νά καταργηθεί». 

Ό κ. Άνέστης Παπαστεψά
νου, τέως Γενικός Γραμματέας 
του ύπουργείου Δικαιοσύνης, πού 
εχει έκπροσωπήσει την 'Ελλάδα 
στόν Ο .Η.Ε. καί στό Συμ6ούλιο 
της Ευρώπης, ύπογράμ,μισε κατ' 

&ρχηv τό γεγονός οτι κατά τά 
τελευταία εξη χρόνια δεν εχει 
γίνει θανατικη εκτέλεση στην 
χώρα μας. «" Αποφίς μου είναι 
-συνέχισε- δτι &σφαλώς ή ε
σχάτη τώv ποινών θ&. πρέπει vά
καταργηθεί, καί τυπικά. Έv τού
τοις πιστεύω, 13τι ή τελευταία ε
ξαρση της τρομοκρατίας καί οί
πράξεις 6ίας σέ δι,ε,θνη κλίμακα,
εχουν ιiναστείλει την τάση προς
κατάργηση της θανατικής ποινής.
Πολλά. κpάτη πού την εχουν κα
ταργήσει, προ6ληματίζονται τώ
ρα μήπως θά πρέπει νά τήν έ
παναφέρουν γιά. την ά.ντιμετώ
πιση της τρομοκρατίας».

Ό πρόειδρος του Δικηγορικου 
Συλλόγου Άθηνών κ. Ευάγ. 
Γιαννόπουλος εχει την γνώμη 
δτι πρέπει νά. καταργηθεί 
ή ποινή του θανάτου, καί την 
γνώμη αυτή -λέει- τήν lχει 
εκφράσει κατ' έπανάληψη. Καί 
εξηγεί: 

«Τόσο συνταγματολόγοι, οσο 
καί ποινικολόγοι, διεθνώς, εχουν 
ταχθεί ύπερ . της κ�ταργήσεως 
της έσχάτης των ποινών. Κι' αυ
τό, επειδή: 1) Μέ τήν έκτέλεση 
ένός ιiνθρώπου, δέν διορθώνεται 
μιά. τυχόν πεπλανημένη δικαστι-
κή ιiπόφαση. 

Παράδειγμα, ό ιiρτοπώλης της 
Βερόνα, πού εκτελέσθηκε κάπο
τε γιά ενα εγκλημα πού δέν ε!χε 
διαπράξει, καί μετιχ 6ρέθηκε δ 
πραγματικός ενοχος. Γι' αυτό καί 
σέ οι καστήρια της Ί ταλίας, 6λέ
r..cι κανείς γραμμένη τήν φράση 
«θυμηθητε τόν &ρτοπώλη της Βε
ρόνα». 2) Μέ 6αριες ποινές δέν 
μειώνεται δ &.ριθμός τών έγκλη
μάτων. 3) Ή κοινων(α καt ή πο
λιτεία ε�ουν τις περισσότερες ευ- J 

,j 
_J 
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θύνες γιά. τήν δημιουργία. c.γκλη
ματιων κα.ι 4) Οι άvθρωπιστικο! 
λόγοι 6α.ρύνοuν στήν συνείδηση 
των προηγμένων άνθρώπω•ι κα.ί 
κοινωνιώ•;». 

20 χρόνια Διάστημα 

Ιlρι ν είκοσι χρόνια. ξεκι νουσε 
συστηματικά. ή ερεuνα. του Δια
στήματος άπό τίς δύο ύπερ - δυ
νάμεις. Σήμερα 1004 δορυφόροι, 
προερχόμενοι άπό 13 εθνη ορί
σκοντα.ι στο διάστημα. Οι περισ
σότεροι άπ' αυτούς εχοuν πάψει 
νά. λειτοuργουν άπό καιρό, συνε
χίζοντας τή σιωπηλή τροχιακή 
πορεία. τους. Οι άνθρωποι εχοuν 
δδηγήσε: σελΥνα.κάτοuς πάνω 
στή έπιψά.νεια. τού ψεγγα.ριου 
κα.ί εχοuν δουλέψει γιά. μήνες σέ 
τροχιά, γύρω άπό τή Γή. Τηλε
κατευθυνόμενα ρομπότ - οχήμα
τα έψοδιασμένα. μέ ψωτογρα.ψικές 
μηχανές κα.ί άνιχνεuτές, τά. δποία. 
χρησ�μοποιουντα.ι γιά. τή συγκέν
τρωση γεωψuσικων, χημικών κα.ί 
φωτογρα.ψικων στοιχείων - ε
χοuν τοπογραφήσει ·άπό γψ νη 
τροχιά. τό μεγαλύτερο μέρος του 
Γαλαξία μας κα.ί εχοuν ταξιδέ
ψει μέσα στο εσωτερικό τμήμα. 
του ήλια.κου συστήματος, εξερευ
νώντας τό•; uΗλιο κα.ί άλλα ουρά
νια. σώματα., δπως δ 'Ερμής, ή 
Άψροδίτη, ή Σελήνη, ή Γη κα.ί 
δ "Αρ ,ς. " λλα όχήμα.τα. ταξι
δεύουν προ; τό έξωδιά.στημα. με 
κα.τεύθuνση τούς πέντε ά.πομα.
κρuσμένοuς πλανήτες, Δία, Κρό
νc, Ούρα.νό, Ποσειδώνα. κα.ί Πλού
τωνα., καί τούς δορυφόρους του;. 
Πιστεύετ-:χ.ι πώς στά. έπόμενα. δέ
κα χρόνια, έκτος άπό τον πλα
νήτη Πλού-ων-:χ., δλοι οί άλλο: 

πλανήτες θά. εχοU'i εξερευνηθεί. 
Το διάστημα. μπορεί νά. χρη· 

σιμοποιηθεί σά.ν έξέδρα. γιά. έπι
στημον κές παρατηρήσεις και 
πειράμα. τ-:ι. μ μεγαλύτερη άκρί• 
6εια. καί άποτελεσματικότητα, 
άπ' ο,τι αν γινόντουσαν άπό τή 
έπιψά εια τη; Γης. Τέτοιες πα
ρα.τηρήσε ς εlνα.ι οί μετεωρολογι
κές προ6λέψει·, χρήσ μες στή 
γεωργική παραγωγή, ή άναμε
τάδοση τηλεπικοινωνιακών μηνυ
μάτων, ή συλλογή στοιχείων γιά. 
τον uΗλ ο, τούς πλανήτες κα.ί, 
τέλος, οί ερεuνες γιά τί ,.. πλοu
τοπα.ρα.γωγι κές πηγέ- της Γης 
καί γιά. τή μόλυνση του περ:
ί.Ηλοvτος. 

Τελευταίες άνακαλύψεις 

Ό άστρονόμος Τζα.ίημς Κρί
στι του ναuτικου άστεροσκοπείοu 
των ΗΠ , άνεκάλ ψε ενα. νέο 
σώμα στο ήλια.κό σύστημα. -ό δ
ποίον πιστεύεται οτι εί α. φυσι
κός δορυφόρος του πλανήτου 
Πλούτωνο; (σέ άπόστα.ση 4, 
δισεκ. χιλιομέτρων άπό τή Ι'η) . 
' πό τί; σχετικές ερzuνες διεπι
στώθη δτι δ Πλο�τιι� _δέν_ εr ναι ·
μόνον δ π:ό μακρινό; πλανήτη; 
του ήλ ακου μας συτήμα.-ο;, ά.λ
λά καί δ μικρότερος (διάμετρος 
2.400 χιλιομέτρων). 

Ό άσψ'Jνόμο; Ρό-ηλδ Πόλ:-ι
ταν, τού π-:ι.νεπ στημ'οu του Πρ:•ι
π-:ο-ι, :χνεκάλuψz μi-:ι. άκόμη 
«μ-:ι.ύρη τρύπα» στον α.στzρ:σμό 
του Σ·κορτ.ιού. Ή προηγούμενη 
είχz άνα.καλuψθεί στό•ι ά.στερισμ? 
,ου Κύκνου τό 1973. 
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Ή μεγάλη έκρηξις 

Ό α.σ-:ρονόμο; Ρόμπερτ Τζά.
στροου διετύπωσε την άποψη δτι 
τό σύμπαν ήρθε στη ζωή πρίν 
από 20 διεσεκατομμύρια χρόνια 
κατά. προσέγγιση, μέσα σε μιά. 
κατα.κλυσμιαία εκρηξη. Μέσα 
στην καταλυτική θερμότητα. της 
πρώτης στιγμής, δλες οί αποδεί
ξεις πού χρειά.ζοντα.ι γιά. τήν ε
πιστημονική μελέτη τών α.ίτίων 
της εκρήξεως, ελιωσα.ν κα.ί κα.τα.
στρά.φηκα. ν. 

Αύτός είνα.ι δ πυρήνας της κα.ι
νούργια.ς ίστορία.ς της Γενέσεως. 

'Εδώ κα.ί 50 χρόνια. γνωρί
ζουμε. δτι τό σύμπαν, δπου ζου
με, είνα., επεκτεινόμενο κα.ί δτι 
δλοι οί γα.λα.ξίες γύρω μα.ς απο
μακρύνονται άπό εμάς καί δ ε

να.ς άπό τόν α.λλο με τεράστιες 
τα.χύτητες. Τό σύμπα.ν εκρήγνυ
-α.ι μπροστά, στά. μά.1.ια ,μα.ς, σά.ν 
νά. πρόκει τα.ι γιά την επαύριο μι
α; γιγα.-ιτια.ία.ς α.ρχικης εκρήξε
ως. "Αν αντιστρέψουμε τίς εξω
στρεφείς κινήσεις τών γα.λα.ξιών 
μέσα. στόν χρόνο, 6λέπουμ,ε δτι 

ολοι ερχοντσ.ι κα.ί ένώνοντα.ι σε 
κάποια. στιγμή πρίν από 20 δισεκ. 
χρόνια., άς πουμε. Τή στιγμή ε
κείνη, δλη ή ϋλη του σύμπαντος 
ήταν μα.ζ,ε-μένη σε ,μια. πυκνή μά
ζα. με θερμοκρασίες πολλών τρι
σεκα.τομμυρίων βαθμών. Ή λαμ
πρότητα. της ακτινοβολία.ς α.ύτου 
του πυκνου, θερμου σύμπαντος 
πρέπει νά, ήτα.ν εξω άπό κά.θε 
περιγραφή. Ή είκόνα. όποβά.λλει 
-ήν ίδέα. της εκρήξεως εκείνη
τή στιγμή ,μιας σημα.ντιχης ό
δρογονοβόμβα.ς, πού σημάδεψε τή
γέννηση του σύμπαντος. ΊΙ α
κριβής στιγμή ε!ναι · άγνωστη.
'Αλλά, τό σημαντικό γεγονός εί
ναι δτι ή εκρηξη συνέβη σε α.ύ
στηρά. καθορισμένη στιγμή.

Τώρα. βλέπουμε, λέγει δ ά
στρονόμος, δτι οί αστρονομικές 
μα.ς αποδείξεις όποστηρίζουν τή 
6ιβλική άποψη γιά τή γένεση 
του σύμπα.ντος. Οι λεπτομέρειες 
δια.φέρουν, αλλά. τα. ούσιώδη στοι
χεία rης αστρονομικης καί · της 
6ιβλικης πεpιγpαcρης ε!να.ι τά, 
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ίδια: μ\ i άλυι:,ιδ'Χ γεγονότω'ι πσ 1J 
δδηγου·ι στό·ι άνθρωπο, δ δποίv; 
εμφα.νί:;τηκε ξα.ψιικά, μέ-:1α. -:;έ 
μ·ά. λά.μψη φωτό; ,ι.,:ι.ί έιέργε:
ι:ι.;. 

Μερ:κού; έπιπiιμ,,νε; οέν τού; 
κά.·ιε: δ•όλου εύτυχι-:1μένους ή ί
δέα., δτι δ κόσμος α.:,χι-:;ε μέ ,:ι.ύ
τόν τόν τρόπο. ''Q; πρό-:;ψ,:ι.τιχ, 
πολλοί σπό αύτού; πρvτιμου-:1α.•1 
τή θεωρία. τη; σταθερή; κατα
στάσεως. ' λλά. οί πρόσφατε; ά
ποδείξει; καθι-:;τουν βέβιχιο -:;χε
δόν δτι τό μεγάλο μπούμ πρά 
γρτι συνέβη πρίν &.πό •δισεκ,:ι.
τομμύρια χρόνια. Τ ό 19� 6, δ 
" ρντο Πεντσίας κα.ί δ Ρόμπερτ 
Γουtλσον &.να.κάλυψαν δτ:ι ή γη 
λούζετα.: μέσα. σέ ενα λεπτό στρω
μιχ &.κτι·ιοβολία; πού ερχεαι &.πό 
ολες τίς κατευθύνσεις του ούρα
νου. Οί μετρήσεις τους εδει;αν, 
δτι πηγή αύτης της άκτινοβολία.; 
δέν μπορεί νσ. είναι ή γη, δπω; 
δέν μπορουν νά. είν:χι οϋτε ή σε
λήνη η ό ήλιος η όποιοδήποτε 
άλλο συγκεκριμένο σωμ:χ στόν 
c,ύρ:χνό. Ή πηγή φίνετα.ι νά εί
να. δλόκληρο τό σύμπαν. 

Οί δύο έπι-:1τήμονε; εμεινα.ν 
κατάπληκτο: άπό τή•, άν:χκάλυ
ψή του;. Οί ερευνέ; του; δέν ά
ψορουσαν τή•, χα.αγωγή τοϋ σύμ
π:χντο;, κα.ί οί δύο έπ:-:;τήμο•,ε; 
δέν κα.τά.λαβ:χ•, δτι είχ:χν πέσει 
πάνω στό κλειδί ένό; άπό τά με
γα.λύτφχ κοσμ: κά μυστήρια.. 

Ώ:πό-:10, συνεχίζε: δ ά-:1τρο·,ό
μο;, λιγ?στοί Ξπισ:ήμονες τολ
μοϋ·ι νά zρωτήσουν: «Τί 6πηpχ Ξ 
πρίν άπ6 τήν άρχή» κ:χί &.κόμη 
λ�γώτΞρο: «Π ο ι ό ; ή:7.ν τ� 
Πρώτον Κ: ιουν»; 

· . ύ:ά εί·,:χ: θέμα.-:α. τ.έρα.ν τω,
δυν:χτοτήτων της -:;χέψεω; (γ:α.:ί 

περι :ρεύ·ιΥj; οε·ι τ.θ�τα: θέμ:ι.) . 
Ι α.ί οί τ.εp σσ6τεροι ψυ-:1. κοί χα. 
iστρο·ι6μοι -:;υμμερ 'ζοντα. ·ι τή·ι 
α.π'JψfJ -:r,•j 'Λγ ου }\,jγουστiν,; , 
6 6π,;ιί'j:, ο:'1.:ι τ�'ϊ ρι�τηι:,·χv τ' Ε· 
ιι.α. ;ε 6 Θ�ό; προτού οημι,; ργή· 
σε: τά (.1λ:χά τ,;ϋ ,;•;ρα.•ι,;ϋ κιχί τ11; 
γη;, iπ:χντησε «Δημιι;,υργουσε 
τή·ι κ6λα.σ η γ:ά :ού; άνθρώπου;, 
π,;,ύ κάν'.Jυν τεt� ε; !ρωτήσεις». 

Κ,:ι.ί δ σ.-:1τρι:, ιόμr,; Τζά.στρ,;ου 
κα.τα.λ ήγε:: 

(( Ί! ; fξ--τά':Jι:ιυμz τι; :εpά.-,:�z; 
δ:-χστά.'Jε.; τ,;ϋ ζητήμ-χτ-;; · ή έτ.:
στήμη ά'ια.κάλυψε οτι τό σύμπ-χ·ι 
·ηpθε στή ζωή μέ μ:ά έ ρηξ·η πού
συνέβη σέ όp:σμέν η -:;τιγμή τοϋ
χρόνου. Ρωτά.ει· τί προκάλε-:1ε
αύτο τό άποτέλεαμ-χ, Πο:ός η τi
εβ-χλε τήν δλ η κχί τήν ενέργεια
μέσα. στό σύμπ-χν; Το σύμπιχ Ι
δημ ου.ργήθηκε &πό το τίποτε η
συνα.ποτελέσθηκε &πό πpι;,Οπάρ
χονα �λ.κά; Κχί ή επιστήμη δέν
μποpετ ι:χ &πιχντfισε σ' ιχύτά τά
έρωτήματα.

Ή έξέλ:ξη -χύτή είν-χι �ξα.ιρε
::κά π:χpόδοξη κα.ί άπpοσδόκητη 
γ .ά το•;; πά:ντε;, π-χρεκτό; γ:ά 
:ού; θΞολ6γους Λύτοί πά:·ιτ?:ε δέ
χοντ-χ: το•ι λόγο της Β(βλι;,!J, Ι:iτ: δ 
Θεό; δη!J .. ούpγησε τό·ι ούρχνο κ-χί 
:ή γη. Γ:ά τό ι έπ:,;τήμο ιιχ Π'.ί'J 
εζησΞ τ.ά.'Ιt'.ίtΞ μέ τή•ι Π:'Jτr, 7Q!J 
στή σύν:χμη τι;,•j όρθ�ϋ λόγω, ή 
ί-:;τορ:-χ :χ•;:ή τελΞ.ώ·ιε: σά·, κιχχο 
Q,ιz�pι? to =��j:ήμ�·ι1Χ; έχε� σκι:ιp
σκ-χρφ-χλώσ:: :ό opo; :η; iγ,-;( 
�;.. :Κ�ί έ���μά.ζε:ιχ� ν� i 1ιiΟΞ� 
στή·ι 6ψηλ6:Ξpη κι;,p φή. K-xO�J; 
λσ��6'ι iι�pp�χi:�� --,:Οι :::λευ
:1ΧίQ 6piz'J, �() Ι ,Jπrι�:χv•ι:ιχ� μ�?� 
6μα.σα. θz,,λ6γι:,ι .. ού βρ(σκι;, ιτ"Α: 
χ-χθ:σμέ•ιc,. iχΞί άπο αιωνz;». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
. 

Τα Γραφεία του «Ίλισοu), Δρα
γατσανίου 6, t'5ροφος 6ος, (nλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτα καθη
μερινώς, πλην Σα66άτοu 8.30-12.30 
π.μ. Τη·λ. Γραφείων 3246 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

nαρακαλούμεν, άποστέλλετε με 
ταχuδρομικήν η τραπεζικήν έπι
ταγήν είς την διεύθuνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόποuλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122,>. Άποστολαι με τρα
πεζικάς έvτολάς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΑΓ Α I Δ I ΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω σuνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπό τό Ταχuδρομειον με την 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». nαρακαλοΟνται δσοι τους 
yνωρίζοuv vά τους είδοποιήσοuv,η 
να μας δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Δημ. Δ:λαπέτpος, 'Αναγνωστοπού

λοu 21.

'Ελένη, Λαμπρίδοv, Μπιζανίοu 8, 
Καλλιθέα 

ΝέJη: Ξεπαπαδάκοu, Φιλοτί.μοu 2 
Κων Σ ταμποuλη,ς, Άy. Μελετί

ου 48 · 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

nαν. Δραyώνας,, Πλ. 23ης Μαρ
τίου, Καλαμάτα 

'Ιω Καραγιαννάκης, Κολοκοτρώ
νη 143, Καβάλα 

Άντ. Πάντζιος, Μακεδον. Γ. Κων
σταντινίδ1� 8,, Θεσ)νί.κη 

Άναστ. Γlίσπας, Χατζή 155, 
Βόλος 

Γεωρ. Πολuχρονάκης, ΣΟρος 
Έμμ. Φασόλη� Α Παπαναστα

σίου 18, Ε1εσ)νίκη 

'Αναστάσιος Τζαβάρας 

Άπηλθε τού yη,tvou κόσμου ένας 
άκόμη έκλεκτος κοινωνικός παρά
γων και πνεuματι.κός ανθρωιττος, δ 
'Αναστάσιος Τζα6άρας, δικηγόρος, 
πρόεδρος φιλοσσψικων έργαστηρίων, 
άνελθών την ίεραρχικήν κλίμακα μέ
χρι της θέσεως τοΟ 'Αντιπροέδρου 
του 'Υπάτου Σuμ6οvλίοv τοΟ 33 ° 

της 'Ελλάδος. 
Ή νεκρώσιμος άκολοuθία και ή 

ταφ·η έγιναν είς την 'Ελευσίνα, την 
6ην 'Ιουνίου. 

Ό Γεν. Γραμματεvς τού Σvμ6οv
λίοu τούτου, άδ. Μηνας Λογοθέτη,ς, 
άποχαιρετων τον νεκρόν, εΤπε, με
ταξv άλλων: 

«Ύπηρξεν, οχι μόνον iιτrιφανης 
θεράπων τοϋ δικαίου, άλλα και έ
νας άνθρωπος πνεvμαηκός, στοχα
στής,, φιλοσΟφημένος. 

ΕΤχε κάμει κτήμα του τας άρ
χας τοϋ 'Ελληνοχριστιανικού μας 
πολιτισμοίi, τάς δποίας, άόκ,Ιιt.>ς είρ
γάσθη1 καθ' δλην την ζωήν του, νά 
διαδώση, είς τους άνθρώποvς. 

Βαθύτατα χριστιανός, με φιλο
σοφικήν πληρότητα, έξαίρετον ήθος, 
καλωσ1J11ην και μειλίχιον uψσς, άκτι
νο6ολο0σε 'Αγάπην 

'Αγάπη - 'Αλήθεια - Δικαιο
σύνη, ητο το τρίπτυχον, είς το δ
ποίον, καθ' δλον τον 6ίον του ά
κραδάντως έπίστεvε και είς τό δ
ποίον εδιδε καθημερινώς ζωήν και 
περιεχόμενον, διά των άyαθων εp
yωv του, των άγαθων λόγων του, 
των άγαθωv πράξεών του. 

Είς το πρόσωπόν του έπη�ηθεύε
το άπολύτως το τοϋ Με.ναιιδροu: «ώς 
χαρίεv άνθρωπος, δταv άvθρωιττος 
η» - nόσοv χαριτωμένο\/ πραγμα 
να εΤvαι κανεiς ανθρωιττος, δταv εΤ
�αι άνθρωπος. 

Και ητο πραγματικος ν Αvθρωπος 



,. 
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6 Άvαστασιος Τζαοάρας 
Τ ό κενόν τό δποίοv άψήvει εΤvαι 

δυσαναπλήρωτον, άλλα δ 6ίος του 
δλόκληρος θά εΤvαι ψωτειvόν παρά
δειγμα δια τοvς έπιζώvτας, και διά 
την vεολαιαv γεvικώτεροv » 

•*• 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
τον γήινον δίον 

Ιουλία Γεωργιάδη, Αθηvαι 

'Αλ Σχκελλ,χρί3ης, ' θηναι 
•
•
•

Η ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Οπως καθε χρόνο, τελευταίως, 
δεν έξεδόθη κα1 έψέτος τό τεΟχος 
τών μηνών 'Ιουλίου - Αύγοίιστου. 
'Επομένως, τό παρόν ύπ' άριθ. 129 
τεΟχος Σεπτεμ6ρίου - Όκτωοριου, 
άποτελεi άμεση συνέχεια τοΟ τεύ
χους άριθ 128, Μαιοu - 'Ιουνίου. 

,.•,. 

Α Ν Α Κ ΟΙΝΩΣ Ι Σ

Τό Διεθνες ΘεοσΟφικόν Κέvτρον 
Νεότητος ρχισε νά έκδιδη ενα 
νέον διεθνές θεοσΟφικόν περιοδικόν 
Τό νέον τrεριοδικόν θά έκδιδεται είς 
την άγγλικην και θά διανέμεται δ ω
ρ ε ά ν  είς όσους έπιθυμοΟν νά τό 
λαμδάνουν 

υΟσοι έκ τών άvαγνωστών μας 
έπιθυμοΟν νά λαμ6αvουν τό περιοδι
κόν αύτό, ας έπικοινωνήσουν με την 
διεύθυνσι.ν τοΟ ΙΛΙ ΣΟΥ (Δραγα-
τσανίου 6, Τ Τ 122, τηλ. π μ 
3246837) 

«Τ Ο Μ Ε ΓΑ Π Α Ρ ΩΝ» 
Κατά λά&ς άπεδόθη στόν κ. 

Γιάννη Μαρρέ τό ποιημα «Τό μέγα 
Παρών», που περιελήφθη στην ΑΝ
ΘΟΛΟ Γ I Α του ΙΛΙ ΣΟΥ, στό τεΟ
χο,ς 128 Μc(ιου - 'Ιουνίου έ ε. Δι
κό του ήταν μόνο τό «� Αν ημοuν δέν
τρο». Τό «Μέγα Παρώ� εΤvαι της 
Μαριέπας Λομπιάνκο. Της έ:κψρό:
ζομε την λίπτην μας γιά την παρα
λειψη και παρακαλοΟμε τους συv
δρομητάς νά κάμου\Ι στό τεΟχος των 
την σχετικη διόρθωση 

το «ΘΕΟΣΟΦΙΚΟΝ 

ΔΕΛΤΙΟ >>

ΠΡΟ 50 έτών έξεδ•δετο το πρώ
το τεΟχος του <,ΘΕΟΣΟΦΙΚΟΥ 
ΔΕΛ Τ I ΟΥ>>, τοΟ όποίου συνεχεια, 
άπό τοΟ 1956 ίrττηρξε ο << 1 Λ I Σ Ο Σ». 

Τό πι:-ώτο τευχος έξεbόθη τόv 
Όκτωοριο τοΟ 1928 σε 16 σελί
δες (σχημα 8ον 58Χ86) καί διενέ
μετο δωρεάν είς τα μέ η της Θεο
σοψικης Έταιριας έv Ελλάδι ή ό
ποια εΤχε τα γραψεiα της έπ1 της 
όδοΟ Ό μη ρου 20. 

'Απο τοΟ 1 929 μrχρι τοΟ 1934 
έξεδοθησαv έτερα 23 τευχη συvο
λον Α ηεριόδοu 24 τευχη 

Από τόν 'Οκτώβριο 1934 τό 
«Θεοσοψικοv Δελτίον» εισερχεται σε 
Β' περιοδον μηνια:ας έκδόσεως και 
έκδίδοvται μέχρι της ένάρξεως τοΟ 
πολέμου 49 τευχη Το ύπ' αριθ 49 
τεΟχος Σεπτεμβριου -- Όκτωβριου 
1 940, ήτο τό τελευταiον της περιο
δου τοϋ Μεσοπολέμου 

Την 8ηv Νοεμβρίου 1940 εκυκλο
ψόρr;σεν έγκύκλιος της Θεοσοφικης 
Έταιριας με εκκλησιv προς τους 
Θεοσόψσυς ολων τώv χωρών νά έκ
φρασθοΟν έπι της άπροκλητου προσ
δολης βίας έναντίο,ι της 'Ελλάδος, 
ή δποία -&πως έτονιζετο- QΜ)ί
στατο με ομοθυμοv και αποψασιστι
κην όμοψυχιαν του ΛαοΟ με την 
δοηθειαv τών Δυνάμεων τοΟ Φωτός 
'Ιδιαιτερως τα μελη της 'Εταιρίας 
έκαλοΟvτο να πράξουν τό καθήκον 
των, «ίιπεραμυνόμενοι τών εύγεvών 
ίδεωδών της Έλευθεριας και της 'Α
δελφότητος, με πεποιθησιv έπί την 
vίκην τοΟ ΠολιτισμοΟ της Άρετης 
κα1 του Έλληνικοu Πνεuματος» 

Τό ΘΕΟΣΟΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
έπανελαβε την εκδοσιν του, με τό 
τεΟχος 50, τον Μσρτιον τοΟ 1946 
Τόν 'Ιου ιον τοΟ ίδίου έτους έξεδό
θη με άρ;θ 51 ενσ εκτακτον τεύχος, 
περιέχον μόνον ομιλίαv τοΟ Προεδροu 
(τότε) της 'Εταιρίας Ζιναραγισν
τάσα υΕνα άκομη τευχος, με άριθ. 
52 εξεδόθη τόν Δεκεμδριο 1946. 
Την ίδια έποχή ή Θ Ε έγκατεστά
θη εiς την δδόν Γ Σεπτεμδρίου 
56 Β' 3ος οροφος 

Λόγω δυσκολιών έκ της μεταπο-



ί λ ι Σ ό f 1978 

Η ΕΟΡΤΗ .. ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

'Όπως εΤναι γνωστόν, ή Θεοσο
φικη 'Εταιρία εχει καθιερώσει την 
8η Μαiου ώς Έορτη του Λευκοu 
Λωτοu. Διάλεξε τη.ν ομορφη αύτη 
έποχή, που όλόκληρη ή Φίισις ξυ
πνάει άπο τον λήθαργο τοι} χει
μωνος, άναγενναται με μια γλυκύ
τητα ποu ψαύει τις αίσθί1σεις μας, 
γιορτάζει και ντύνεται τη\/ πλούσια 
φορεσιά της, στολίζει την Γη μας 
με ποικιλίες λουλουδιων και αρμο
νίες χρωμάτων, ποu μας μαγεύουν, 
και τα μuρα τους διαλύονται παν
τοu. Μεγάλο, ίερο και υψηλο σίιμ-
6ολο, ό Λωτός. 

Ό Λωτός, ώς υδροχαρες φυτόν, 
και ώς έκ της φίισεώς του, παρέ
χει εδαφος προς υψηλον σu.μβολι
σμόν. Και τοuτο, διότι την Γην έγ
γίζει με τις ρίζες τοv, το νερο με 
το στέλεχός τοv, τον άέρα καί ΤΟ 
Φως με ΤΟ άνθος του, το όποιον δέ
χεται τίς έπιδράσεις των. Γι' αύτο 
θεωρειται σύμβολον των 4 στοι�είων 
της Φίισεως_ �aπως κάθε σύμβολον, 
κρύβει και ό Λωτος έξωτερικες και 
έσωτερικες εννοιες, φυσικές, ήθι
κες και φιλοσΟφικές. Κρύβει, έκτος 

λεμικης .καταστάσεως, το 1948

έξεδόθη ενα μόνον τεuχος ΤΟ υ,τ,' 
άριθ. 53, τον 'Οκτώβριο 1948. 

Κατα τα ΕΤΙ'} 1949-1955 έξε
δόθησαν 23 τεύχη τα υπ' άριθ. 
54-76.

Είς το τελευτα'iΌν τεuχος άνηγ
γέλετο ή διαδοχη του ΔΕΛΤΙΟΥ 
ό:ττο τον ΙΛΙ ΣΟΝ, δ δποΊος άρχισε 
έκδιδόμενος την α' τριμηνία του 
1956 καί εκτοτε συνεχίζει άδιαλεί
πτως την εκδοσίν του. 

Παραλλήλως δμως έξεδόθησαν το 
1956-1 957 πέντε τεύχη, άπο Ί 
ουλίου 1959 μέχρις 'Οκτωβρίου 
·1962 έπτα τεύχη μεγάλου σχήμα· 
τος, άπο · 'Οκτωβρίου 1 963 ·μέχρι
Φθινοπώρου 1965 όκτώ τεύχη σύ
vόλοv 20 τεύχη, τα όποΊα προστι•
θέμενα εiς τα 24 της Α' Περιόδου
καί τα 76 της Β' Περιόδου, άπο
τελοΟν έv δλ� 120 τεύχη.

6:πο την· φυσικηv �ννοιαv των 4 στοι
χείων της Φύσεως, και άλλες βαθύ
τερες. Δια τον λόγον αύτόν, οί θε
ότητες των Β ραχμάνων παρίστανται 
είτε να κρατοuν εvα λωτον σαν σκη
πτρον στο χέρι, η να κάθω.νται έπά
νω σ' αύτόν, σαν έπι θρόνου. 

Οί Αiγύπτιοι, τον Λωτον μετε
χειρίζοντο ώς σύμδολον του Όσί· 
ριδος και της Ν I σιδος, καί έτοπο
θετεΊτο σαν στεφάνι στις κεφαλες 
των θεων. Στην Ίουδαiα, ol Στη
λες του Ναοu του Σολομωντος έκο
σμοuντο με λωτούς. Στη\/ Αίγυπτο, 
συχνα ευρίσκονται σε άρχαίους τά
φους σύμβολα και παραστάσεις 
λwτοu. 

Ό λωτος έμψανίζεται ώς λευκός, 
ροδόχρους καί κυανοuς. Ό καθένας 
εχει και μίαν ίδιαιτέραν ση,μασίαν, 
δπως π.χ. δ λεvκος ώς έκ TOIJ χρώ
ματός του συμβολίζει την άγvότη
τα, μίαν κατάστασιν έξηγvισμέvηv 
της ψυχης. Ό ροδόχρους, την δρα· 
στηριοποίησιν, και δ κυανοuς την 
πνευματικότη,τα. ΣτηΜ φιλοσΟφική 
τοv εννοια, δ Λωτος συμβολίζει τον 
μεγάλο.ν νόμον της μετενσαρκώσεως, 
δπως έπίσης τον μεγάλον νόμον της 
ίξελίξεως, των δποίωv, κατα κάποιο 
τρόπο, έκφράζει το μέσον. Ή φιλο
σοφικη αύτη εννοια προκύπτει, διό
τι το άνθος αύτο εχει μίαν Ιδιάζου
σαν κατάστασιν. Καιιει οχι μόνον
σπόρους έδωδί μους, άλλα οί σπό
ροι του πηγαίνουν άπο τον άέρα στο 
vερο στη Γη, για να γοvιμοποιη� 
θοuν και άνθίσουν, άκολοvθώντας 
τόν άντίστρΟφον δρόμον. ΕΤvαι, ό
πως βλέπομεv, φuτον Ιδιαζούσης δια
τάξεως, γι' αύτο και έκφρ�ζε� , πα
ραστατικα την έvσάρκωσιv., ,;i\ς••·ΦV
χης, το λοvλοuδι της ζωη.ς, ,ΠQU, _ερ
χεται ό:ττο το άέριvοv περ1�άλλΦV, 
ΤΟ υπεράνω της έπJφ&ΧVεί�ς ' :)':!η_ς 
Γ11ςι, ,άσ�έτως 

:ε-iΡ:111<fις ό�ομ�ίq:q, 
για να πεση,; να έvgαρκι;.)θη·.uτQc'!J'ε•
ριβάλλοv της Γης-,·· � .:- z.,�·:,;,,\ 

Άλλα δ :σvμ6ολισ,pος τοι) Λω.τοΡ, 
σταματά εως έδω;· :αότο .. μόνον�•θέ
λει να έκφράσrι, η κρύ&ι· -i<:αl .·κάτι 
άλλο βαθύτερο και υψηλότερο,, το 
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όποιον -μας έκφράζουν κατά τόν πιό 
παραστι;χτικό τρόπο, οι παραστά
σεrς τών Βραχμανικών Θεοτήτων, 
πού κρατοίiν Λωτο στό χέρι, η πού 
καθονται έπάvω στό Λωτό σάν σέ 
θρονο; 

Τό πδ:.ι στη Φύσι έξελίσσεται και 
μετα6αλλεται δυνάμει Παγκοσμίων 
Νομων Και ή ψυχή υπόκειται στους 
ιδιους φυσικούς νόμους, έξελίσσεται 
και μετα6αλλεται επί το καλύτε
ρον, πρός το τελειοτερον, δυναμει 
τοίi νόμου της μετενσαρκώσεως, άλ
λαζοντας διαρκώς τό yή•vov περι
βλημά της Έρχεται δμως ή στι
γμή, κατά την δποίαν, στη μακραι
ωνα γήινη, πορεία της έξελίξεώς της 
μέ τις άναριθμητες ένσαρκώσεις 
της, τό άνθρώπινον περι6αλλον δεν 
μπορεί νό: την έξυτrιιρετήση πλέον 
Ή ψυτη θέλει να καθαρθη, έξαyνισθη, 
έγινε καλή δια μέσου των δοκιμα
σιών της Άπέ6αλε παθη καί έλατ
τώματα, εμαθε δ,τι έπρεπε νά μα
θη ώς γνωστικον και συναισθηματι
κοv περιεχόμενον τοίi εΤναι της, κα
τέστη ψωτεινη καί κεκαθαρμένη (ά
γνή), εψθασε στην τελε ιοπο ί ησ ι y ιό: 
το άνθρώπινον περιβάλλον, καi δ
δεύει πλέον προς το Φώς καί την 
θεότητα. �Ετσι, δυνάμει θείου δι
καιώματος άναφαιρέτου δια την έξε
λισσομένην ψυχην καi έξελιχθείσαν 
στο άνθρώπινον περιβάλλον, τίθε
ται τέρμα στις άνθρώπινες δοκιμα
σίες δια τών ένσαρκώσεωv, καi ή 
ψυχη μεταβαίνει σέ ανώτερον καi 
θειότερον περι6αλλοv καi κατάστα
σιν άπο την άνθρώπινη. Ή ψυχή 
τότε γίνεται έλεύθερον θείον πνείiμα, 
άn-οθεοίiται, δπως λέγεται, διαvύου
σα πλέον έξελικτικην κλιμακα άνω
τέρων έπιπέδωv Ή ψυχή δέv ύπό
.<ειται πλέον στις άvθρώπινες έvσi::φ
κώσεις, άψοίi διήνυσε τον δρόμο της 
στήv πορεία της, μετενσάρκωσις -
rξέλιξις, η έξέλιξις δια της μετεv
σc:χρκώσεως, τελειοποίησις, άποθέω
σις, έξελισσομένη του λοιποίi καi 
είς τον άπειρον χρόνον ώς ψωτειvοv 
καί σοψσv πλέον πνευμα, σέ θειο
τερα δλοέν περιβάλλοντα. 

'Ο Ιερός λωτός, το ώραίοv αυτο 
σύμβολον. περικλείει λοιποv τίς 6α
θειές αύτi.ς εvvοιες, άπο τήv έξα
yvιστικήv κατάστασιν δυνάμεων ψυ• 
χικώΙΙ, πού συμβολίζει ό λευκος λω
τός εως τήv θείαv καί πνευματικήν, 
που συμ6ολιζει δ κυανοίiς Ή παρά
στασις τοίi Λωτοίi στό χέρι έvός 
θειου πvευματικοίi οντος σημαίνει 
δτι οί μετεvσαρκωσεις έτελείωσαν; τό 
ον εφθασc: στή θεοποίησι, και τίς 
κρατά στο χι;ρι, στό έvερyητικόν 
του ώς τρόπαιον νίκης της άyωvι
ζομενrις ψυχης yιά τό Φώς καi τήv 
θεότητα 

Τό δτι οί Θεότητες κάθονται έ
παvω στο Λωτό - μια ώραια συμ-
6ολικη παράστασις ακομη - που 
σημαίνει ότι, δια τοίi Λωτου, έφθα
σαν στη θεική αύτη κατάστασι, ή 
δποια στηριζεται στους νόμους rτού 
έκφράζει ό Λωτός, μετεvσαρκωσις -
έξέλιξις, τώv δποιωv εΤναι άποτε
λεσμα 'Επαναπαύονται στόv Λωτοv 
καθή,μεvοι, ως έπι6ραβευσι τών τό
σων κόπων καί δοκιμασιών της yηι
vης πορειας των πού τώρα ύπέρ
κεινται ώς θεία πλέον όντα κυρί
αρχα της γηιvr,ς φθοράς, μη υποκεί
μενα πλέον στους νόμους της φθο
ράς καί του θανάτου, τών μετεvσαρ.
κώσεωv Φοροίiv μακρύτατα κομπο
λόγια με χανδρες 'Ένας άκόμη ώ
ραίος συμβολισμος που έκφράζει 
δτι τις φέρουν μαζυ των στην ψυ
χικη τους ίστορια, ως πολύτιμα κο
σμηματα της ψυχικης των ερyασιας, 
άνα την μακραιωνα yη'ινη πορεια 
τους 

'Επομένως, ό Λωτός το ίεροv αυ
το σύμβολον, εΤvαι το έκφραστικον 
μέσον τών μεyαλωv νομων της ζωης 
και της προοδου, άρχίζοvτας άπό 
την μετεvσάρκωσι, για να φθαση 
στην άποθέωσι 

Οι ανθρωποι βλεπουν το άνθος 
τοίi Λωτου, άλλά δεν εχοuν φθάσει 
στό σημείΌv vό: κάθωνται άvαπαυ
τικα έπα�ω του Καποτε όμως θό: 
φθασο ν .. 

Σοφία Δ 'ι·ωαν ίδοu 
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Β ΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τή σειρα λήψεως) 

Σπύρου Νάγοu. Τε,κτονικες 'Ομιλί
ες ( 1 904 - 1 933) 
�Εκδοση έπιμελείQ Διοδώροu Κα
ρuδάκη 'Αθήνα 1 978. 

Βασίλη Γ. Βιτσαξή: Πλάτων και 
Ούπανισάντ. 'Αθήναι 1978. 

Βασ. Γ. Βι,τσαξη: Παντοτεινα καi 
Πρόσκαιρα (Ποιήματα). Βιδλιο
πωλείΌν 'Εστίας. Άθηναι. 

Βι&κΟ111άντα: Γιόγκα:, 'Αθήνα 1978. 
Άyy. Φοuριώτη,: Με άψ0ρμή την 

ποίηση του Βασίλη Β ιτσαξη_ 'Α
θήνα 1977. 

Κώστα Ψαρράκη: Ποιήματα. 'Ηρά
κλειο 1978. 

Ζάχου Σαμολαδα: Εύρωπαlική 'Ιδέα. 
Θεσ)νίκη,, 1978. 

Γιάνvη· Σκούτα: Σκόρπια στάχυα 
(ποιήματα). Άθηναι, Μάρτιος 
1978 . .  

Εύαγγελίας Κ. Φραγκάκη: Χάνδαξ
Κάστρο - το Ήράκλειό μου. Ά
θηναι, 1978. 

Εύαy Κ. Φραyκάκl): Ή δημώδης 
Ίατρικη της Κρήτης. Άθηναι 
1978. 

Τάκη Σ ιωμοπούλοv: Ξάνθος • Φλά-
6ιος Άπελλίνος (ποιήματα). 
Γιάννινα 1978. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Άχα•!Κά; Χρονικά: (' Ιαν. , Μάρτ.) 
Ήπειρωτιι..η Έστία ('1αν. - Φε6ρ., 

Μάρτ. - Άτrρ.) 
Κρητικη 'Εστία (Μάρτ. - Άπρ.) 
Νέα Σύνορα (Γεν. - Μάρτ.) 
Σταθμοi (ΜάΊος) 
Ό Κρίκος (Μάιος - 'Ιούνιος) 
Ποίφη (μηνιάτικο τετράδιο) ('Ιού-

νιος,) 
Σίιγχρονη Σκέψη (Μάιος - Ίούν.) 
Πολιτικο Κριτήριο ('Ιούν.) 
Πνευματικη Κύπρος (Μάη.ς, 'Ιούν • 

Ίούλ.) 
Κρητικο Βήμα (Ίούν .. , Ίούλ.) 
Σμύρνα (Μάιος - Αίίy.) 
Θεσσαλική Έστία (Μάης - Αuγ.) 
Ό Φυσιολάτρης (' 1 ούλ. - Αϋγ.) 

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

----

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις c'Ιλι
σος� Συν.Π.Ε., Δραγατσανfοu 
6. 'Εκδότης - Διεuewτής: Κω
στης Ν. Μελισσαρδπουλος;
Πλατ. 'Εθνικής; Τpcrπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τιm:οyρα
φείοu: Ε. Σωτηρδπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.

Τιμή τεύχους δρχ. 30 
Άθηναι, Σεπτ. - Όκτ. 1978 

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ� 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κουκοuδίνος 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσσαλονίκη:: Εύ. Ψαράς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καδάλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Καλαμάτα: Π. Γκλεyκλες 
Κeρκvρα: Κ. Άγιους 
Κομοτινή: 'Ιω. Σαμοuρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 
Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκη.ς 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσδκκος 
Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιανοϋ 
Λευκωσία: Άχ. Ζαδαλλης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ί σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Εύάγ. Ψαράς, Βιδλιοπωλείον, Πλατ. 
'Ιπποδροιμίου 1 Ο, τηλ. 265-042 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στuλιανοίι, Βιδλιοπωλείον, 
Σαριπόλοu 15, Λεμεσος 

- - -- ----
- -

--
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Τ ό ώραιότερο δωρο 

Ε Α KAn□ ΒΙΒnΙ □ 

Βλc.πε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είι; σελ . 2 έξωφύλλου 

πατrέλλονται έλι.ύδερα ταχvδρομικών τ�11) 

----,�----------------�--______, 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Συνδρομή 1978 δρχ. 150 ( έξωτερικοu S 6 .00} 

άερο .ορικώς $ 10. 

'Ό οι οί συνδρομηταi έσωτερικοu εχουν δικα(ωμοι 

να άγοραζουν τους τόμους έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956- -195 -1958 

Β' Τριετίας 1 9-1960-'1961 

έκ σ t'OV πρός δρj(. 160 άντι δ χ. 200 

,,, 

'Η σvνδρ�μή του 978 ενaι δρχ. 150. Δια ΤΟ Έξωτcρι ό $ 6. 

άερο,τορι><ως $ 1 Ο -

ΑΙ σvvδρομαι η άντίτιμον 5ιδλίων \,<( ά-,rοστέλλωνται με 

ταχvδρομικηv η τραπεζικην ε,τ,ταγην ---οχι με έντοληl.'-- t,τ· 

όνόματι Κωστη Μελισσαροποvλοv η ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραγατσανίοv 6, 

Αθήνας 122. 

Τύποις: Ε. Σωτηρ<rrοvλος & Σία, δδ. Κερατσινίου 72, Άθηναι 
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WΕλενας Πετρό6να Μnλα6άτσκυ 

το ΚΛΕΙΔΙ 

τηc 

Θεοσοφίας 

Μετάφραση 
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