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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΣ 

Διαιώνια προσμονn 

«Καινους ούρανους 
και γην καινήν 
προσδοκωμεν . » 

'Ορθός στο θαμποχάραμα προσμένω 
Πρ σμένω η'-Jν ' ατολή 
Ρόδα φωτός α δρέψω ν' άνασάνω. 

Κι ώς ά αδύθη το γοργόφτερο "Αρμα 
' nόλλωνα τοϋ '"Εκηβόλου Φοu6ου, 
μ� τ?υ ά?πάλακ_ες μυρμ{1 ιασα με τα κοπαδια 6ελασα 
χρεμέτισα με τ' αλογα 
ορουχήθηχα με τα λιο τάρια 

( Β ' Πέτρ γ' 1 3) 

με του� Σταυραετους τα νύχια μου άνατρόχισα. 

Καί ξάφνου συσσ ισμού σύριγμα όξυ 
κύμα σηχώθη έ ό μου ! 
Καί πρεσβευτής των 'Ο τω αυθυπόστατος 
στ' ", ρμα τοϋ Φο[Ιοου εξιά του 11νιοχοϋσα 
ω με η'-Jν τέλεια τροχιο ρομή τού Κύκλου. 
Βάψαμε δλοπόρφυρα άκρούρανα πελάη 
παλuου ωης σκορπίσαμε 
κάψαμε καί δροσίσαμε. 



306 1 Λ I Σ Ο Σ 

Κι' όλούΟε αχσδοη δαρια 
από μυριά,δες στόματα 
των εμψυχων καί αψυχων της Σφαίρας
χαίνουν ρωτώντας για τον τέλειο Δείπνο. 
Και ντροπαλός και σιγηλός τους αποκρίνομαι: 
'Αδέρφια, οχι ! δεν έχόρτασα της "Τπαρξης το νάμα. 
Δεν είναι ή πολιτεία της_ το μετρημένο Σύμπαν. 
Ξανά μαζί σας λιτανεύω στη διαιώνια προσμονή. 
Της α.γριας Λευτεριάς την Πρωταρχη προσμένω ! 

'Ανοίξτε οί ούρανοί/ .. 

Άνοιξτε ο! έπτα οίιρανσι - ά;νοίξτε ! 
Με πνίγει ή στέγη σας! 
Δε θέλω τή σκεπή σ�ς ! 

Διψώ την α6uσσο ! 
Ποθώ το χάος!._-_ 

� Ας γίνω ενα με το φως 
η με το ερε6ος ! 

'Αρκεί ν' άπλώσει ή νΥπαρξή μου 
ν' άναλuθεί, να σβήσει η να ζήσει 
πάνω άπο σας, εξω άπο σας, 
πάνω άπ' τούς κόσμους κι άπ' τούς Ήλιους. 

�Ω \/αί! ... 
Πάνω άτr' τούς κόσμους κι άπ' τούς 'Ήλιους ! 
Πάνω άπ' ό,τι εχει σχήμα, κίνηση, 6άροςι, 
νόμσ, συνάρτηση η έξάρτηση ! 
Πάνω άπ' της ζωης το μέγα Δεσμωτήριο! 
ι< ι ας ξαναγυρίσω έικεί πού η μουν ... 
Στην άσύνορη, χώρα της αiώνιας Σιωπης! 
Στον αχωρο χωρο τοϋ Μεγάλου Μηδενός ! 

ΝΩ ! Πατρίδα μου! 
ΝΩ ! Πρώτη, μου Πατρίδα.

Κα1 δμως! ... 
Κάτι με τραβάει άκόμα έδω .... 
Κατακλυσμικη ή δύναμή του! 
Μ' άλλοίμονο! Κι αύτο έμπσδισμένο! 
Ψυχή, κλάψε άκόμα, κλάψε! 
Κλάψε, ψυχή μου, σικσϋξε, κλάψε! ... 

1978 

ΓΕΩΡ·Γ. Δ. ΚΑΨΩΜ0ΝΟΣ 

( «Το τετράδιο της ό:γάπης μου», 1964) 



1978 

1979 · Διεθνές 
1Ξτος mύ Παιδιού 

Διακnρυξn τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

γιά τά δικαιώματα τού παιδιού 

Έ π ε ι δ η οί λαοί των Ήνωμέ ων '�Εθνών ,έπuδεδαίωσαν στον 
χάρτη τη πίστη τουc στα θεμελιώδη διικαιώματα τού άνθρώπου και 
στην αξιοπρέ εια και την ά ία της άνθρώ ινης προσωπικότητας καί 
αποφάσισα; ά προωθήσουν τη κοινωνικ11 πρόοδο καί καλύτερα 
έπί.πε.δα ζωη σε συνθηκες μεγαλύτερης .έλευθερίαc;, 

Έ ε. ι η τα 'Ηνωμένα 'Έθ η διακή,ρυξαν στην Οίκοψενι
κή ιακήρυ η των ικαιωμάτων τού ' νθρώπου πώς δ καθένα δι 
καιοϋται ά άπολαμδά ει όλα τα δικαιώματα και τίς �ελευθερίες πού 
προδλέπονται στην ιακήρυξη, χωρίς κανενός ιuδους διάκριση φυ
λής, χρώματα , φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών i1 α.λλων πε
ποιθήσεων, ιθ ικης η κοι ωνικης ;χ,αταγωγη , περιουσίας, οίικογενεια
κη προελεύσεως η α.λλη �οι ω ικη θέσεως, 

Έ π ε ι 11 τό παιδί εχει α ά κη, λόγω της φυσικης καί πνευ 
μαιτικης του α ωριμότητας, από ιδιαίτερη προφύλαξη καί φροντίδα, 
συμ.περιλαμδανομένη και τη κατάλληλη νομικής προστασίας, τόσο 
πρί δσο καί μετά τη γέννησή του, 

Έ ε ι ιδ ή ή ά άγ,κη για τέτοια ίδιαίτερη προστασί.α διατυ
πώθηκε στη· ιακήρυξη της Γε εύης για τά ικαιώμαιτα τού Παι
διού τό 19,214. καί ά αγ ωρίστηκε στην Οικουμενική ιακήρυξη των 

ικαιωμάτων τού 'Ανθρώπου καί στα καταστατικά των ειδικευμένων 
δρ ανισμών καί των διεθ ων οργανώσεων πού ένδιαφέροvται για 
τη εύημερία τών παuδιών, 

Έ π ε ι ,δ ή -i1 ανθρωπότητα όφείλει στο παιδί δ,τι καλύτερο 
εχ ι νά δώσει, 

Γι' αύrό τώρα, ή rn ΚΗ �W1ΕΛΈΥ'ΣΗ 
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JI ρ ο,() α ί ν ε ι σ αυτ11 τή Διακήρυξη των •ι ιικαιωμάτων τοϋ 
Παιδιού για νά μπορεί το παιδί νά ζήσει ευτυχισμένο τά παιδικά 
του χρόνια καί νά απολαιμ�6άνει, γιά το /)ικό του καλό καί τό καλό 
της κοινωνίας, τά δικαιώματα πού περιέχονται ση1 ιακήρυξη καί 
�αλεί τούς γονείς, τούς άνδρες καί τις γυναίκ1:,ς σαν &αμα, τις εθε
λοντικές όργανώσεις1 τούς φορείς της τοπικής αύτοδιοιικήσεως καί 
τίς εθνικές Κυ6ερνήσεις νά αναγνωρίσουν τά δικαιώματα αύτά καl 
νά επιδιώξουν την τήρησή τους :μέ ναμοθετικά :καί αλλα μέτρα πού 
θά ληφθοϋν προαδευτικά •σύμφωνα με τίς ακόλουθες άρχές: 

ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ: Τό παίδl θά απολαμδάνει δλα τά δικαιώματα 
πού προ6λέπονται σέ τούτη τη Διακήρυξη. Τά δικαιώματα αυτά 
άναγνωρίζονται σέ δλα ·ανεξαιρέτως τά πα�διά χωρίς διάκριση φυ
λής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, Jtολιτικών η αλλων πε· 
ποιθήσεων, εθνικής η κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, οίκογενεια
κης προλεύσεως η αλλης κοινωνικής θέσεως τού 'ίδιου τού παιδιού 
η της οίκογενείας του. 

ΑΡΧΗ ΔιΕΥΤΕΡΗ: Τό παιδί θά απολαιμ:6άνει ίδιαίτερη προσ
τασία καί θά τού παρέχονται, ιμέ νομοθεηκά η αλλα μέσα., ευκαιρίες 
και δυνατότητες για νά μπορέσει νά αναπτυχθεί σωματικά, ψυχι
κά, 1Ίθικά, πνευματικά καί κοινωνικά μέ τρόπο φυσιολογuκό και 
ύγιεινό και σέ συνθήκες ελευθερίας καί αξιοπρέπειας. 'Όταν θε· 
σπίζονται νόμοι γιά το σκοπό αύτόν πρωταρχική φροντ�α θά είναι 
ή iξασφάλιση των πραγματικών συμφερόντων τού παιδιού. 

ΑΡΧΗ ΊΨΙΤΗ: Στο παιδί θά αναγνωρtζεται από τη· στι
γμή της γεννήσεώς του το δικαίωμα νά εχει ονο.μα και εθνικότητα. 

Α,ΡΧΗ ΊlΕΤΑΡ,ΤΗ: Τό παιδί θά απολαμ�6ά·νει τά ,δικαιώμσ,
τα της %Οινωνικης αισφάλειας. Θά τού αναγνωρ�ζεται τό δΙJΚαίωμα 
νά ,μεγαλ<.ονει καί νά αναπτύσσεται μέ" ύγεία. f'ιά τό σκοπό αύτό 
θά. παρέχεται στο παιδί καί στη μητέρα του ιδιαίτερη φροντίδα 
χαί προστασία, στην όποία περιλαμ6άνεται καl ή ίκανοποιητική 
προ-γεννητικ11 και μετα-γεννητική μέριμνα. Τό παιδί θά εχει τό δι 
καίωμα ίκανοποιητικης διατροφης, στεγάσεως, ψυχαγωγίας καί ία
τρικης περιθάλψεως. 

ΑΡΧΗ ΠΕΜίΠΤΗ: Τό παι,δί πού !μειονεκτεί σωματuκά, όιανοη
τικά η κοινωνικά θά απολαιμ:6άνει την ί:διαίτερη μεταχείριση, iκ
παίδευση και φροντίδα, πού απαιτεί ή είhικ11 κατάστασή του. 

ΑΡΧΗ ΕΚΤΗ: Τό παlιδι εχει ανάγκη, γιά ηΊν πλήρη καl 
· άρμονικ11 ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, από αγάπη και κατα·
νόηση. Θά μεγαλώνει, δπου είναι δυνατόν, με την ευθύνη, και την
φροντίδα των γονέων του και πάντοτε σέ μια ατμόσφαιρα στοργής
r..αι 11θικης και ύλικης ασφάλειας. Το παιδί της τρυφερής ήλικίας
δεν θά χωρίζεται άπό τι'1 μητέρα του παρα μόνο σέ iξαιρετικές
περιπτώσεις. Ή κοινωνία και οί δημόσιες ύπηρεσίες θά εχουν τό



1978 το ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 309 

καθήκον α παι,,έχου ιδιαίτερη φροντίδα στα αιδια χωρίς, οικο
γ(νεια καί στα παιδιά πού δέν εχουν έπαρκrΊ. μeσα συντηρησεως. 
'Η παροχη κρατικω έ ι.δο ιάτων αί αλλης δοή0ειας για τη σ -
τήρηση των παιδιών πολυμελών οtκογε ειών εl αι έπι0υ ιητή 

νΧΗ ΕΒΔΟJ.\11--1: Στό παιδι. αναγ ωρίζεται τό δικαίωμα της 
εκπωδεί,σεως, ή όποία 0ά αρέχεται δωρεάν ,καί Θα εlναι ύποχρεω 
τική, στη στοιχειωδη τουλαχιστο δα0 ίδα. Στό παιδί 0ά παρέχεται 
μια �κπαίδευση τι:ού 0ά :n:ροάγει τη γενική παιδεία του και θά 
τού ,δώσει τη <1 ατότητα μέ βάση την αρχή της ισότητας τω 
&καιριω νά άναπτυξει τι� ίκα ότητέc του, την ατο ικη του κρίση 

και το αίσθημα της η0ικης και κοινωνικής εύ0ύνης του καl να γί
ει ενα χρήσuμο μέλο- της κοι ωνίας. 

Τα πρσγματικα συμφέρο τα τού παιδl{}ϋ Θα αποτελούν τή 
κατευθυντήρια αρχή έκεί, ων οι, ε1ναι ύ εύθυνοι για την έκπαί
δευση και την κα0οδΎ1γησή του. 'Η ευθύνη αύτη ανήκει κατά πρώτο 
λόγο στους yo είς του. 

Τό παιδί θα εχει κάθε ευκαιρία για παιχνίδι και ψυ·χ.αγωγία, 
πού πρέπει να κατευθυνονται πρός τούς ίδl{}υς σκοπούς πού έπιδιώ
κει κω ή έκπαίδευση. Ί·[ κοι ω ία ;χαι οί δημόσιFς ύπηρεσίες θά 
fπιδιώ�ουν να προωθήσουν την απόλαυση τοϋ δικαιώματο- αύτοϋ 

ΡΧΗ ΟΙ ΟΗ: Το παιδί θά ε1ναι σέ κάθε π ρίπτωση από 
τούς ρώτους ου Θα άπολαιιδά,,ουν προστασία καl περίθαλψη. 

ΡΧΗ Ε ΤΗ: Τό παιδί 0ά προστατεύεται από κάθε μορ-
Ψ11 έγκαταλ�ίψεως, σιχληρότητας και έκμεταλλεύσεως. έν θά ε1ναι 
flντικείμενο χανενός είδους συναλλαγης. 

Τό αιδί δεν θα προσλαιμδά εται σε εργασία, πρί.ν φτά 
σει στην κατά λη η κατωτατη ·ηλικία. Σέ καμιά περίπτω
ση δεν Θα έξα αγκά εται η 0ά του επιτρέπεται ά απασχολείται 
σέ fργασία 11 επάγγελμα που Οά ζημιώ·νει την ύγεία η την έκπαί
δευσή του 11 0ά αρεμποδίζει τη σωματική, πνευματική 1) ήθικη 
, ι ξ, ανωττυ η του. 

ΡΧΗ ΔΕΥ ΊΉ: Τό :Πο.ι>δί θά προστατεί1εται α.,-τό κάθε 
έ έργεια οι• μπορεί ά ενθαρρύνει φυ ετικές, θρησχευτuκές η δ-
ϊοιας αλλης μορφης ιακρίσεις. Τό παιδί θα ανατρεφεται μέ � 
μα. κατανοήσεω:::;, άνοχη-, φιλία- με.τα ύ των λαών, είρή ης καί 
παγκόσμιας αδελφοσύνη- καί με πλήρη ,συ αίσθηση δτι ή δραστη
ριότητα και οί ίκανότητές του ρfπει να αφιερώνονται στη έξυπη
ρ�τηση τω συνα θρά)πων του. 

-ο-
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'Εκπτώσεις 

yιά τ1ς yιορτές 

οι χαρτόδετοι τόμοι ΙΛΙΣΟΥ ετών 1971 -

1976, άπό 1 ης Δεκεμβρίου μέχρι 10 'Ιανουαρί

ου, θα πωλοϋνται στα Γραφεία < η ταχυδρομι

κώς κατόπιν εμβάσματος > δρχ. 100 εκαστος 

( άντi δρχ. 150). 

Έπίσης οί χρυσόδετοι τόμοι έπιλογης Β 

(1959 - 1961) κατά τό αυτό διάστημα θα πω

λουνται δρχ. 120 (άντi δρχ. 160) δια τους συν

δρομητάς του ΙΛΙΣΟΥ καi δια τους μη συνδρο

μητας δρχ. 150 (άντi δρχ. 200). 

Μη χάσετε την ευκαιρία για να συμπλη

ρώσετε τη Βιβλιοθήκη σας. Είναι τό καλύτερο 

καi φθηνότερο δώρο για τον έαυτό σας η τους 

φίλους σας. 

1978 1 



1978 311 

JIB[ ΟΕΟΣΟΦ][Α 
πρiν άπό τήν Μπλαβάτσκυ 

«ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ, του Ζαν Ρεϋνω, Π-χpίσι, 1ssr. 

'Υπό Χρίστου Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

<<Λέγοντα Θεοσοφία-αναφέρει ή E.JI.M. στο «Κλειδί της 
Θεοσοφία »---ε νοούμε τη θεία σοφία η τη σοc ία των θείων οντω '>. 
Συνεπώς, μόνον ή λέξις είναι άνθρώπι ο δημιούργημα, οχι το περι
εχόμενο Καί ή εν οια της Θεοσοφίας πρέπει να εΙ αι 1Ί 6αθ ίδα των 
γνώσεων των ανθρώπων για τη θεία σοφία. 'Όχι έπομέ ως μια ώ 
ρισμένη θεωρία, πολύ λιγώτερο ενα ώρισμένο δόγμα. 

"Ενας ά.κόμη ώραιότερος χαρακτηρισμος πριν ά.πο 20 ερίπου 
χρόνια, ' όθη από τον άλησμό ητο διεθνή πρόεδρο της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας, το άδελφο Ν. Σ ρί Ραμ - καί Θεωρώ μεγά η μου τιμή, 
&τι αύτος ό χαρακτηρισμός εδόθη σ' 1επιοτολη προ� τη ταπει ό
τητά μου, σά. ύστερόγραφο σέ μακρά επιστολή. 

«'Η ωτ:οψίς, μου - έ ει ό Ν Σ ρί Ρά.μ - εl αι, δτι άσα 
' λήθεια, δ ουδ11ποτε εΙναι δ ατό ά. εύρεθη, εl αι μέρο της 
Θεοσο ίας». 

Στην συνέχεια τού χαρακτηρισμού του διετύ ω ε την άποψή 
του, πώς «1Ί αλήθεια, που μ ορεί ά. εριίχειαι στί; διδασκα ίε; 
τού Κρισναιιούρτι, πρέ ει, ίπομένως, να θεωρηθη ώ; Θ οσοφία» 

Έπεκτε� 10, ας τον όρισμο - καί πάσα επέκτασι; δικαιολο 
γείται άφ' {αυτής - εύρίσκομε, δτι 1Ί Θεοσοφία ταυτί ται μέ τη 
' λήθεια καί εχει δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρο; είν ι το γ ωστο 
καί περιέχεται, οχι σέ μια ώρισιιέ η δι ασκα ία, πού ά. μονοπω η 
την - εοσοφία, άλλα σέ κάθε διδασκαλία, πού τη φωτί ει, εστω καί 
μια σπίθα της ' ληθείας, συνε ω; το πριί>το μέρο της Θεοσοφία; 
εί αι ή ' λήθεια, η1ν όποία διαπιστιο ουμε σέ ό οιαδήποτ διδα
σκαλία καί όποιαδήποτε αποψη, χαί δικαιωματικά. την ε σωματώ-
ουμε στην Θεοσοφία. Το δεύτερο μέρος 1:.Ι αι 1Ί ' λήθεια, πού άχό 

μη ,δι μπορέσαμε να ροσεγγί!σουμε, ιότι φυσικά, είναι παράτολ-



312 1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

μο νά σκεφθούμε πώς εlναι δυνατόν ποτέ να γίνουμι,, κάτοχοι άκέ
ριας της Άλ1')θειας. 

'Από τούς όρισμούς αύτούς συνάγεται δτι Θεοσοφία εlναι ή 
ό λ ο 1: ν κ α τ  α κ τ ω ·μ έ ν η 'Αλήθεια. 

Μοϋ φαίνεται, πιί>ς αύτός ό όρισμός άποκλείει κάθε αποκρυ
στάλλωση καί κάθε δογματισμό, γιατί εlναι πολύ δυνατόν μια μετα
γενέστερη άλήθεια νά φωτίση σαν πλάνη μια παλαιότερη αποψη. 
πού την περνοί•σαμε για 'Αλήθεια. 

Δηλαδή, στάσις θεοσοφικη είναι τό να .έρευνα κανείς πανταχού, 
νά συλλέγη τό αρωμα και τό μέλι από κάθε λουλούδι, καί να είναι 
πάντα ετοιμος ν' άπορρίψη μια παλαιότερη αποψη για χάρη μιας 
καινούργιας, οταν αύτό τοϋ έπ�βάλλεται άπό την σωση1 ερευνα της 
'Αληθείας. Στάσις θεοσοφικ11 άποκλείει τ11ν δογ,ματικ11 η συναισθη
ματικi'] η κάθε είδους προσκόλληση σέ μια αποψη. 

Πολύ ώραία τό εlχε περιγράψει ή Μπέζαντ: «'Εγίναμε θεόσο
φοι -εΙπε- σπάζοντας τις άλυσί-δες ένός παλιοϋ δόγματος. "Αλλά, 
δεν σπάσαψ τις παλιές άλυσίδες γισ. νά τις αλλάξωμε με τις νέες». 

Αυτά ισχύουν απόλυτα. 'Ωστόσο, λέγοντας Θεοσοφία ,έννοοϋμε 
ενα αθροισμσ άπόψεων για τον κόσμο καί τον ανθρωπο, καθώς εχει 
διατυπωθη από την Ε.Π.Μ. καί τούς αλλους συγγραφείς της ίδρυ
τικης περιόδου της Θ.Ε., δσο και νά μ11ν είναι, δ π ω ς ,δ έ ν ε ί
να ι, ύποχρεωτικ11 καμ,μfα από τις ,απόψεις αύτές. Καί λέγοντας 
1<θεοσοφί.α πριν άπό την Μπλα,βάτσκυ» ---ποιι είναι τό θέμα μας
[ ννοο,Ίμε ανάλογες απόψεις, πού είχαν διατυπωθη παλαιότερα. 

Πόσο παλαιότερα δμως; 
Ό δρος «Θεοσοφία» καθιερώθηκε από τον 'Αμ,μώνιο Σακκίi 

-τον Γ' αίώνα μ.Χ.- τον περιώνυμο νεοπλαιτωνικό φιλόσοφο, :τού
θέλησε νά συμφιλιώση δλα τά θρησκευτικά bόγματα, ,έν ονόματι κοι
νής καταγωγής και κοινή- ,εσωτερικής ούσίας, ωστε ν' αποκαταστήση
μια παγκόσμια πίστη, βασιζόμενη στις αίώνιες καί. ηθικές άλήθειε;.
'Η σχολή του ηταν μια θεοσοφικη έταιρία. 'Αλλά ή θεοσοφία του
δεν ηταν μια δική του ανακάλυψις, γιατί τό -έκλεκτικό σύστημα απαν
τάται και στα αδυτα πολλών Μυστηρίων της άρχαιότητος.

Ή λέξις αρχίζει από τότε, αλλά ή εννοια της Θεοσοφίας είναι 
τόσο αρχαία, δσο καί ό ανθρωπος, αφού, σύμφωνα μέ τον 'l5ασικό 
όρισμό, ή πρώτη σπίθα πού φώτισε τό μυαλό τοϋ πανάρχαιου προ
γόνου μας ήταν τό πρώτο ψηφί σ' αύτό τό συγκρότημα ιδεών, ποιι 
σήμερα άποκαλούμε Θεοσοφία. 

'Όχι δμως τόσο παλιά-δFν θά άνατρέξουμ�. Εlναι ασύγκρι
τα πιο μετριόφρων ή πρόθεσίς μας. 

Θά ήταν πια κυριολεκτικό; ό τίτλος υ.ν είχε συνταχθη [τσι: 
'Η Θεοσοφία, λίγιt χρόνια πριν άπ<> την Μπλα,δάτσκυ. Άκι��βώ;, 21 
χρόνια πρίν. 

Τό ετος 1854 έξεδόθη στο Παρίσι ΤΟ σύγγραμμα του Ζάν 
ΓείiΨJ) «Γη και Ουρανός>>. 
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ΕΙ αι ,μιά ευχαριστη εκ ηξις για ε α θεόσοφο, ά δρίr1κη r1τίς 
γραμμές αυτού τού διδ ίο την φιλοσοφία και η1 διδασκα ιrι, :τού 
τού ει αι τόσο άγα ητές. Και ομως ή Θεοσaφία δόΟηκF τυπικιί στο 
δυτικο κόσμο άπο την Μ το ετος 1 7.5. 

Σκοπό� μας οιπον εl αι ε ας μικρός ερίπrιτος ιlνύ.μεπιι στίς 
�κτεταμένες σε ίδες τού διδ ίου τού Γα λου φιλόσοφ υ και έπιστη
μον ο ς Ζα Ρεύ ώ 

«'Η γη-γράφει στη άρχ11-εδόθηκε στους ανΟρωπο ; σάν 
μακροπρόθεσμο δά ειο 'Έχουν νά τη άξιοποιήσουν, οχι μόνο για 
τη CIU τήρηση τού σu) ατός τω ' ά λα και για την π ευματικη και 
ψυχbκή τους εξέλιξη». 

Περιγράφει κατόπιν ιη μεγαλειώ η πορεία τού cί.νΟριί> ο γιu. 
τη κατάκτηr1η τού ύλικού κόr1μου και την •εξουδ τέρωση τιίηι ιlντι 
ξοοτήτω . .Και φθά ει στο μεγάλο πρόδ ημα τού μέλλοντος τοι• ιlν 
Οριί>που, μ' ενα πολυ τρυφ6ρό αραιδολικό τρόπο. 

«'Όποιος-γρά.φει-κοιμ5.ται στον Θεό, χι;ι.θώ; τr; 6ρέφeι; 
στήν ιiγκα.λια της μά.ν(Ι.ς του, οέ α.ιο πώς θα ξαια'ιο'Ξ·η τ�. ά.
τιcι του στο φώ;, δέν εχει τίπr;τε να φο ηθη άπο -:.ο'ι ϋπνο 
' λλά. σέ τί θά χρησίμευε νά. διψορφώ,ιουμε γήινες ά.φr.σ•ώ
σε ς, α,ν πρόκειται ό θάνατος ά. τίς ά,ποσυ δεση τελείως, 

,,�Q θά.νατε, πού συντριοε.ς τά. π:.ό όμορφα πεπρ• μεη -:;τό 
μεσον, πού άνατρέπειc, τά. πιο λεπτολογημένα. σχέο α, ΠQU ι..α

'/Ξtζ νά. δεσπόζη γύρω μας ή ά6ε6αιότης, σύ πού χά.,1:ι; νά. χυ
νωντα.: στή γη τόσα. δά.κρυα., γιατί προσα.ρμό cσα.: στ η·ι παρου
σα μα.; άτέλε α., ώ μή με'νη� γιά. πά.ντα. άθερά.πευτη μαστιγι;ι 1 

»Είθε ό Θεό; ιά. μα.; :πιτρεψη νά. α.ξ ωθούμε t7( ά,θι;ιν:χ
σι-:ι;, ε'θε ν' ιiγρυπνη στήν προσπαθειά. μcις γ α να ' ί ιωμ τε
το.α; α.ντα.μο οη; α.ξιοι, είθε νά μα; ,. ιδυν:ιμώση σ:ήν οέ-:ι, 
οτ: μέ τά �ργα. μας τά. προσω'Πικα, μέ την ,ωή μα; τφ Όια, θα 
κα.μωμε τήν ωή μα; ευκολώτερη χ.α' θά. γί 'Ι'Jυ I ο 
απογονο--, μ-:ις ευτυχέστερο: . Είθε νά ορουμε σι ορeι
μο, πού δεν εrν-:ιι αλλο; ά,πό τήν συνε:,γα.σίsι, γ�ά. 'Ιά. &:10'
ξουμΞ προ; τό απΞtpΟ'Ι ΕΨJ. π-:ιραθυρά.κι ά,πό τή·ι μΞταο:;ι.::ι..ή μ-:ι; 
υ'Παpξη. ». 

Ό Ρευνω εν συ εχείq. εξετάζει την διαδοχ11 τι7>ν αu.υνων, α;το 
η\ν Γέ Fση &� τα σήμερα, λέ οντα; χαραι..τηριστιίlά, ;τι:>; «η ισ 0-

ρία της γης δεν εί αι παρα ϊνα κεφάλαιο τοί• βιβλίου· rou ο,)ρα , ιi, 
,ωί ή ίστορία τοί· άνθρωπίνου ένοι,; μονιχχα μια ;τα(_)ά '(.>rιφ:1; τού 
κεφαλαίου». 

«Για τον ανθρωπο-λέγει--i1 Εκκλησίu. bέν διbύrΙΥ.fl τίϊιJΤΕ 
τί\ δέοαιο σχετικα μέ την ροέλευση τη- ψυχης, καί ύτ11 11 σιω,11, 
δμrλογία αγνοίας, εί αι μια παρότρυνσι για το α:νθριυπινο πνεύμα, 
t'δστ:: κάποία ήμέρα να μπορέση α γίνη ίκανο ι.α' να οι λί1ση 11ν 
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τωρινη αδεJδαιότητα, ·δγαίνοντας θριcιιμδευτtκα μέσ' από την νεφε
λώδη κατάσταση. 

Θα παραθέσω μερικές ώραιότατες, νομίζω, περικοπές αύτοϋ 
του χεφαλαίου: 

«Ε!ναι &,διάψευστο, πώς οί ά.νθρώπιν,ες ψυχές εμφανίζονται 
προικισμένες. εκ γενε-τijς των δντων, ,μέ ποικίλες ίκανότητες. 
Αυτή ή ποικιλία μπορεί να. θεωρηθij &,ποτέλεσμα τύχης, μέ τήν 
δποία επιτελεί τα. εργα. του ,δ Πλάστης; Τί θα. λέγαμε τότε για. 
τόσες ψυχές, πού ,&,πό το λίκνο τους «κόμη ,εκδηλώνουν κακό
τητα.; Ί πάρχουν παιιδιά, πού πρίν &,κόμη σχηματίσουν δποι.α.
δήποτε αντίληψη, εχουν στα. χαρ-α,κτηριστικά. τοϋ προσώπου τους 
τήν εκιδήλωση κακών ενστίκτων

1 
πού 1δέν περι,μένουν παρά. τήν 

&,ψύπνιση για. να. σταδιοδρομήσουν. ΕΙναι 1&ιδύνατο να. πιστέψη 
κανείς, Π!J>ς τέτοιες ψυχές 6γηκαν 1σέ :τ:έτοια κα.τά,στα.ση ά.πό τοϋ 
θεοϋ τά. χέρια.. 'Υπάρχουν α.λλοι πού γεννων-τα..ι τελείως ήλίθιοι. 

»Ό 'Άγιος 'Ιερώνυμος καί δ 'Άγιος Αυγουστίνος 1διεπί
στωσα.ν τίς περιπτώσεις καί τίς εμελέτησα..ν, χωρίς να. μποροϋν 
να. τίς εξηγήσου•ν, γιατί δέν ύπάρχει α:μψιοο,λία. ,σέ δσους εχουν 
παρακολουθήσει τήν πα�δική ήλικία., δτι οί μέν εχουν 
άγvή ψυχή σέ κα;θα.ρό ·σώμα,, χωρίς σαρκιχές ,εξάψεις, καί οί 
δέ μαρτυροϋν από τα. πρώτα. τους χρόνια ψυχή ιεκφυλισμένη 
σέ σώμα α.ίσθησια.κό καί ευερέθιστο. 

»'Έτσι, οί άνθρωποι, ά.μέσως μόλις 6γοϋν- 1&-πό τούς κόλ
πους της μάνας των, εχουν δια,μορψωμένον κατά. μεγάλο μέρος 
τον χα.ρακτijρα. τους κα.ί δ Θεός, πού ξέρει το μυστικ9 της 
παιδικότητος, γνωρίζει, δτι για. τούς μέν ή ζωή θα. ε!ναι ενα. 
δώρον, για. τούς δέ μια. τιμωρία. 

»'Η ιδια. μητέρα εψερε στον κόσμο τον Ήσαϋ καί τον
Ίακώο .. • Μήπως θα. πρέπει νσ. συμπεράνουμε πώς οί ψυχές, πού 
ψαίνοvται αδελψές, δέν προήλ1θαν από τήν ίδια ,στιγμή της θεϊκής 
δημιουργίας, αλλά. ά.πό διαιψορε-τική κα.ί, δτι δ Θεός, δ δη,μιουρ
γων δια. της κα.λωσύνης, προώρισε τούς μέν για. τήν ευτυχία. 
κα.ί τούς δέ για. το μαρτύριο; Θα. �τα.ν 6λασψημία». 

�το σημείιο αυτό, δ Ρεϋνώ αναφέρει περικοπή από τον 'Άγιο 
Αυγουστίνο: «'Όταν παρατηρ(7> τα μαρτύρια rτG>ν παιδιών-ελεγε 
δ 'Άγιος Αύγουστίνος--πιστέψτε με, αγωνι(ί> ,καί αδυνατώ ν' απαν· 
τήσω ... ,διότι •δέν είναι δυνατόν να λεχθη δτι τα πωδια ύποφέρουν 
χωρίς να το ξέρη δ Θεός, ούτε δτι δ Θεός είναι ανίσχυρος να το 
αποτρέψη, ουτε δτι ,στέλλει· τα μαρτύρια δ ιδιος, χωρίς να είναι δί
καια. Ή κραυγ11 cνός παιδιού που οονάει, εχει μια ζωηρ11 ευφράδεια 
και δ�ν μπορώ να τ11ν ακοί,ω, χωρίς να σκεφθ<ο, πως δέν είναν δυνα
τόν να εθεσε δ Θεό δωρεαν αυτήν την ψυχή σέ τέτοιες όδυνηρές 
συνθήκες». 
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Κατό ι ό Ρευνώ άσχολείrrαι μέ το θά ατο rαιδιών μετά τή 
γέννησή τους Το θέμα αύτο εΙ αι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον, γιατί, 
χωρίς τή έξήγηση των διαδοχι ώ ύ άρξεω τού ά θρώπου, θά 
'1}ταν ά.κατα όητο να φεύγουν ο τσ άπο τή ζωή σχεδο ρίν φθάσουν. 
Καθώς λέγει ό Ρευνώ, α ή γη ήτα ό μοναδικος σταθμος μιταξυ 
τού μηδε ος καί τού ούρα ού, Οά ήταν παρά ογο ά φθά ουν αθη
μερινως χιλιάδες ψυχών καί ά ά αχωροϋν άμέσως, χωρίς ά πρα
γ ατοποιοϋν τον σκοπο τη; έ σαρκώσεώ; των. 

Πάλι μια περικοπή ωτο τον " γιο υγουστί ο: <�ΕΙ αι ξένο 
προς τrιν άντιληψη τού ά θρώπου, η το 'λάχιστο τή δική μου, νά 
γεννιέται εν αιδί που είναι ροωρισμένο να εθά η πα ω στη 
γέννα η λίγ άργότερα. Τί ερχεται ά κάμη έδω κάτω ή ψυχή πού 
'Ι'(ρόκειται νά φύγη ά,μέσω; ροτού α ρολαβη ' άφυ ισθη; Καί 
τί πάει να κάμη άλλού;». 

'Ο Ρευνώ θέτει καί ε α αλλο σοβαρο πρόδ ημα σχετικά μέ τά 
παιδιά, για να παραδεχθη δτι ή ι υχή δέν 'Ι'(λάθεται κάθε φορά, για 
κάθε περίπτωση γεν ήσεως, δπότε θά ήταν άχ.ατα ότητο ά μή μέ η 
στη ζωή, γιύ. νά έκπληcώση τον προορισμό της Το πρόβλημα που 
θέτει, εΙναι αν, στίς περιπτώσεις της κλεψιγαμίας, ή όποία είναι 
παρα,βίασι θείων καί άνθρωπίνων νόμω , γί•νεται έκ έρους των δρα
στών «ενα νεύμα» στον Παντοδύναμο, ό όποίος άνταποκρί εται, αρέ 
χοντας τή ζωή σέ μια ατυχη ψυχή, ή όποία στον κόσμο μας άντι
προσωπευει τον καρπο τη άκολασία-. 

<<'Όχ ι-λέγει ό Ρευνώ-δέν θΟ. παραδεχθώ οτΕ δrι σε κάθε 
γέν ηση έ σαιματώ εται μ ά ν έ α ψυχή, γιατί θά ημου ύποχρι:ω
μένος τότε ,,ά αρα, εχθω τή συ ενοχή τού θείου στίς παρά ομες 
συλλήψεις>. 

Ή δημιουργία ,κα ούργια- ψυχής σέ τέτοιες περιστάσεις -συ
εχίζει-παρουσιάζει fμπόδιο πού δέ μπόρ σε κα εις θεολόγο; να 

το περάση. Εfναι βράχος, πού δεν κατώρθωσα οϋτε νά το αρα-
κά ιψουν». 

Σχετικά με το θέμα αύτό, ό " γιος ύγουστίνος διερωτάται: 
«Ή ψυχ11 προέρχεται άπό τον Θεό, άλλά άμέσω- η έμμέσως, την 
στιγμ11 της γεν ήσεω- η πρωτύτ ρα;>>. 

Πά, ω;, δεν απεφάνθη καuμιά Έκχ.λησιαστιι.ή Σ υνα ο; 
Ό ιδιος ό " ιο ύγουστίνος δεν μ όρεσε ά καταλήξη σέ 

ίκανοποιητικό συμπέρασμα. Ί -Ι �ιστο ή του προ; τον " γιο 'Ιερώ
νυμο 1:,ί αι χαρακτηριστικ11: � ιδάξετέ με, έά.ν αί ψυχσι δημιο ρ
γοί ται ι ιαιτέρω- για έκ::ίνους ποι-' εί αι ά γεννηθούν κάθε ήμέρα 
και ιί>ς μπορεί νά διατελο - σε κατάσταση άμαρτίας στα παιδιά; 
Έ ονόματι ποίας δικαιοσ' ης τού Πλάστου μπορεί να ίη: χρ ωθού 
νά φορτωθούν τί- άμαρτίzς αλλω ; J{αl μπορο -με νά -το -ιιε πώ- ό 
Θεός ύποχρεώνε.ι τις ψυχε- νά γί OU\' ά ιαρ ωλες η τιμωρεί άθώο - ; 
Εάν δμως ,'> Θεο δ�ν μu- ά οίγει ώρισμέ ες πόρτες, εστω κι' αν 

χτυπούμε, όφείλω νά ένθυμηθω τί εΤ ε ατοί•:: Ά-τοστόλου-: <<'Έτι 
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πολλά εχω λέγειν ίιμίν, άλλ' ου δύνασθε 16αστάζειν αρτι». (.Κατά Ίω
άννην, 16: 12)». 

Το συμπέρασμα τοϋ Ρεϋνώ είναι, δτι ή ί-δέα περί άθανασίας 
της ψυχής δεν κλονίζεται με το να ,μή δλέπουμε τί γίνεται μετά θά
νατον. Πρέπει-λέγει--νά συνηθίσουμε το μάτι ·μας μέσα στο σκο
τάδι ν' άναζητη το φως. 

«Ή πύλη, άπο τr1ν όποίαν εισερχόμεθα •στη γήινη ζωή, δεν είναι 
λιγώτερο σημαντική, για την 11θική μας οίκοδόμηση, άπο εκείνην, 
άπο τι1ν όποίαν ,έξερχόμεθα. Ή μία είναι πύλη rι:ης προϋπάρξεως, ή 
αλλη πύλη της έπ�διώσεως». 

'Ο Ρεϋνό) .σ' αυτο το σημείο αναφέρει τίς άντιλήψεις των άρ 
χαίων, Πλατωνικών και 'Αλεξανδρινών, γιά την αθανασία της ψυ
. χης, καί φΟάνει ση1ν εποχή τού Χριστού. Ή ιδέα της έπι,διώσεω; 
-λέγει-παρουσιάζεται σέ διάφορα χωρία των Ευαγγελίων. Ό Να
ζωραίος δέν έρωτα ποιοι Fίναι οί γονείς του, ποια ή γενέ.Ολιος πόλις
του, άλλα ποιοc είναι αυτος ό 'ί.δwς, δηλαδή πιο πρόσωπο παλαιοτέ
ρων εποχών ύ.ναζη σ' αυτόν. Είναι ό Ήλίας; Είναι ό Ίερεμίας; η
κάποιος αλλος; .Κq.ί ό Ίησοϋς στρέφεται προς τούς μαθητάς Του
για νά τούς έρωτήση, κ�• αυτοί «ποιός νομίζουν πώς είναι».

Το περιστατικο αναφέρεται απο τού; Ευαγγελιστάς λουκαν 
καί Μαρκον. 'Ο Λουκάς (Θ' 118-20), διηγείται πώς ό Ίησοϋς ερώ
τησε τοί,- μαθητάς Του «τίνα μέ λέγουσιν οί οχλοι είναι» και ελαδε 
την απάντηση: «Ίωάννην τον ΒαπτιστήΝ, άλλοι δε 'Ηλίαν, αλλοι δε 
δτι προφήτης τις των αρχαίων ανιστη». <�πε δε τότε αι,τοίc;: 
ύ .μ ε ί ς δε τ�'να με λέγεται ε1ναι;». Καί αποκρί:θηκε ό Πέτρο::: 
«Τον Χριστον τοϋ Θεού». (Ο,6:14). 'Ο· Ιαρκος αναφέρει περίπο1 
τά ίδια ( 8: '2 7---,30), προσθέτει δμως Π(Ος ό Ήρώδης ό ίδιος είχε 
την γνώμη δτι επρόκειτο περί άναδιώσεως τοϋ 'Ιωάννου τού Βαπτι
στοϋ ένψ αλλοι ελεγαν για τον 'Ηλία η κάποιον ιάρχαίο προφήτη. 

'Τπηρχε λοιπον στα χρόνια τού Χριστού γενική αντίληψις για 
την ,δυνατότητα ενσαρκώσεως καί ό 'Ιησούς δεν τ1\ν ,άπέκρουσε. 

Τώρα, ποιο είναι το σύστημα πού αναπτί•σσει ό Ρεύνώ ;· Αί γε
νικαί αρχαί τού σύμπαντος είναι τέσσαρες, λέγει Ή πρύηη είναι 
δτι ή δημιουργία συνεχί.ζεται. «Ό πατήρ μου ε.ργάζεται εως άρτι,» 
καθώς είπε ό 'Ιησούς ('Ιω. ·5, 1'7). 

Ί-Ι δείrrερη είναι ή ενωσις ψυχής καί σι�ματος η ή τάσις δλων 
των οντων νά εκδηλωθούν μέ αtσΟη,τά οργανα. 

Ί-Ι τρίτη, Οαυμασ:•ως έκτιθειμένη στην Γένεση, είναι Ύ] προοδευ
τική έξέλιξις της ζωής. 

Ή τέταρτη εΙναι ή πλειονότης των κόσμων. 
«"i<:τσι ') οιπον-λέγει ό ΡFϋνώ----«άθε ψυχr1 κάνει t1l πρύ)τη της 

εμφάνιση στη ζωrι σέ ίεραρχικο :βαθμό, .έκε.ί δπου σταματάει το ζώον 
καί ξεκινάει το ελεύθερο ον. Μια ώρισ,μένη στιγμή, ή ψυχή δίχεται 
τή Οrία πνοή της τελειοποιήσεως καί αφυπνίζεται για τι'-]ν επιτέ
λεσι τού προορισμού τη-. Το λογικο λάμπει, ή καρδιά χτυπάει, ή 

. 1 
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ιτυ είδησις άνοίγει, ό Ο. θρωπος έ άσθηιιε .:.εκι άει yιfι. τl; ϊQύ'Jτε; 
γνι:ιnει;, δεν ξέρει ακόμη α hια ρί η τό κα ό κα'ι τό καιιό, η uχή 
του ε ει ν' ιlγωνισθη για ά ξε ιζ�Jση μέσα της τά τυφ α ενστικτα 
κα'ι νr't (ίφ πνίση τίς ή0ικέ δυνάμεις. ' ό ζωης εις ζωή , από κίJ
σμου εi; κι'ισμο , η ψυχή π !J άει τί; hιαhοχικέ; φr'.ισ ι; της τ ειο
ποι11σ -ώς της. Συνεχώς, με τη άδιάκοπη ε έργ ια τού ημιουρ ού, 
έες ψυχές ,βγαίνουν από τό μηδέν αί αρχίζουν τη πορεία το -. 

Έδώ 'ίμεθα σέ μια ε π ι σ τ α θ μ ί α Θά εf αι ανόητος οποιος 
' ελασΟη ύ.πο τά φαι όμενα ,κα'ι θεωρήση η1 γη σάν τό θέατρο τι:ί)ν 
καθημερινών δημιουργιώ . Τί σημασ'α εχει ό χιιίι ο- καί ό 11 ιο; 

ου είδαμε για ρώτη φορά; Ξέρουμε τάχα τ' ο ομά μας; Μυς εδω
σαν χΟές ε α καί θά τό χάσουμε αυριο, ά ά ό Θεός ξέρει οιό Οά 
εχοι:με 1'1)V αθα ασία ! Κάθε λάσμα είναι χωρίς ε άττωμα 11'] ωρα 
της δημιουργίας του, εί αι ελεύθερο και μέ η1ν ελε Οερία του τείνει 
στη τ λειοποίηση». 

' λ ά, ό συγγραφεύς πέφτει σ' ε α αλλο θέμα. ' φο - κά.Οε 
ψυχή γεν ιέται ,άθώα, τί γίνεται μέ τό προπατορικό άμάρτημα; Φυ
σικά πρόκειται για μια άλληγορία, άλλα οια έρμη εία δί ει; '"f ο
στηρίζει τη αποψη δτι ή έξέλι ι- τού άνθρώπου ύπηρξε 16αθμιαία, 
κά ως σά 111 μεταμόρφωση των θηλαστικών άπό τό εοωτερικό της 
ιιητέρας των, των πουλιών άπό τό αύγό, των ι αριών από τά α 'γά 
επίσης. 'Ο α θρωπος, ό βα�σιλεύς της δημιουργίας, ώ ομάσθηκε · τσι 
ε ειδή, περ ώντα άπό 111ν ωικη φάση, επρόκειτο α την ατα ικήση. 
Ή Έ έμ συμβολίζει τό πλαίσιο τη αρχιyης εξελί εω-. 

--ο ανθρωπος είναι, καθώς είπε ό Πασχάλ, μειαξυ αγγέ ου και 
κτήνους. ' πο τό ε α κατέχει τίς βλέψεις, από τό α ο τl; συνήθειες 
''Υ'πό η1 κυριαρχία τω ,ενστίκτων, δέ ύπάρχει κακό, δπω- δέ ύπάρ
χει και ύπό 111ν κυριαρχία τη; νοήσεως. Στην ε διάμεση δμω- φάση, 
11 ψυχ 1'] τ ί ει προς τα ύψηλά, ενώ το ενστιχτο σύρει πρό; τά χαμη
λά. Ό ' πόστολος Παύλος εχει περιγράψει τη σύγ ρο ση των δύο 
ί'>υ άμεω έ ό- μας. «Ού yαρ 8 θέλω ποιώ άγα0ό , αλλ' δ ού Θέλω 
Υακό τούτο πράσσω, εί δέ ο ού 0ελω ε·yώ τούτο ;;τοιώ, ο' Υέτι fyι:J. 
ι. τ ρ ,, μαι αύτό, άλλ' ή οί.κούσα έ εμοί άμαρ ία» ( : 19). 

Ό Ρευνι'ο σχολιά ει: «Τό παιδί πού βυ αίνει, ε άμαρτά ει με 
το να τα θέλη δλα δικά του 'Όταν δμως άρχίση α διακρινη τό δι· ό 
«μου» και τό δικό «σου», τότε iiται ή δυνατότης τού κακού Τό 
κακο yε, 11θηκε την f�μέρ πού ε ας ανθρωπο; αρπαξε 'πό εναν 
tJ.λλον ανθρωπο τό Κα!ι ό, πού έκι,,ί ος είχ κόψει. Ιε τέχνη, ύπό 
τ11ν μορφ1Ί τού άπη:γορευμέ ου καρπού, ,μας δίδεται ή άφήγησις για 
το πρώτο άμάρτημα. Πάντως, δ α θρωπος δε πρέπει να παραπο 
νηται πο' -έγ ατέλειψε την Εδέμ, άφού εξήλθε άπό 111 αδρά 1c.ια 
τού π ώτου αί.ω ος δια της πύλη της άμαρτίας, για α είσέλθη σ111ν 
.,-εριοχ �Ί τού μόχθου κα'ι τω τριΥυμιώ . Τό καθεστώς της μονιιιότη
τος θσ. ητα κατώτερο τού καθεστωτο της τελειοποιήσεως. " ς ά α
yνωρίσουμε λοι ό τό σφάλμα και σα τόν " γιο ιι ουστίνο α; 
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τό εύλογούμε: Ει,τυχές σφάλιμα ! <�μεθα δλοι άλληλέγγυοι τού άμαρ
τήματος τού Άδά:μ, διότι δλοι τό ,διεπράξαμε. Στα σκοτάδια των 
προηγουμένω, υπάρξεων, δλοι μας, στην ωρα μας, υπήρξαμε δ 
πρϊδτος ... ». 

'Έχει λοιπόν την Μςα της και τό μεγαλείο της ή γή.νη ζωή, 
γιατί ,σημαδεύει τη πορεία τού άνθρώπου προς την τελειοποίηση καί 
γιατί ,έξασφαλuζει την συνειδητή ανοδο. Ό ανθρωπος----άναφέρω 
πάντοτε τίς α:τόψεις τού Ρεϋνιο-δέν είναι αδρανής. ιΙΙερικλείει τήν 
δημιουργικt'-1 σπίθα καί μπορεί έλεύθερος ν' ανέλθη, νά γ�νη καλύ 
τερος. ''Εργάζεται για τον έαυτό του, ,έργαζόμενος. για τούς αλλους, 
ένώ αν εμενε άκίνητος σε ατένιση τού θείου, δεν θά άναπαρηγε τό 
υπόδειγμά του. Κι' αν κατηργείτο ή αρχή, της δράσεως, πού δένει 
τά πλάσματα μεταξύ τους καί τσ συ:νδέει μέ τον Θεό, θά εσπαγε 
τού κόσμου ή άρμονία. Δεν τό κατάλαδαν αύτό στον μεσαίωνα, δταν 
υπεστήριζαν τό παγερό δόγμα της έσχ.άτης κρίσεως. 'Όλα θά επαιρ
ναν θέση σταθερi'ι καί αναλλοίωτη, οί εκλεκτοί για πάντα στοl\l παρά
δεισο, οί άμαρτωλοί για πάντα στην κόλαση. Οί παραπλανημένοι 
δεν tlά μπορούσαν να ξαναγυρίσουν στο φως και δεν θά υπηρχε 
πλέον στους έρχόμενους αιώνες καμμιά πρόοδος. Οί εκλεκτοί θά 
εμεναν στίς δαθμίδες τού παράξενου αύτού ούρανοϋ, τοπ θετημένοι 
στην ανάλογη ,με την αξία τους θέση καί ένδεδυμένοι αί.ωνίως με 
τά γήινα σώματα, στα οποία θά τούς είχε αί.φνιιδιάσει δ θάνατος. 

« 'Ώ, Χριστέ! - &.ναφωνεί δ Ρεϋνώ - πόσο με τρομάζει 
ενας τέτοιDς παράδεισος κα.ί πόοο πpοτι,μω α.κόμη τlς ·δυστυχίες 
της ζωης από την μακάρια &.θανασία ! . 'Από εναν τέτο:ο παpά
,δεισο θά ελειπαν ολες οί προσφιλείς &.pετες πού &.γαποϋμε στη γη. 
Χαίρε δύναμις χα.pακτηpος, ·έπιείκεια,. Ηευθεpοφpοσύνη, μεγαλο
ψυχία, ευγνωμοσύνη, όπσμονή, δικαιοσύνη,. α..pετες δημιουργικές 
πού γεννοϋν τόσες άλλες ... ». 

Ό Ρεϋνώ ,δεν ίκανοποιείται ·με τήν ,μοναδική αρεηΊ πού υπό
σχονται οί Οεολόγοι, την άρετή της ατενίσεως τού Θεού, ή δποία 
δμως αρεηΊ θά εκανε την ψυχή νά δέχεται απαθώς τά μαρτύρια τϊδν 
κολασμένων καί νά μή μπορη να τούς ιδοηθήση. 

'Τποστηρίζοντας δτι τό σώμα ·δεν είναι παρά μια σκιά της άστρι
κης δημιουργίας καί πώς ή αθανασία μας είναι μια σ,κιά της αί.ω
νιότητος, δεν ίκανοποιείται άπό την ίδέα της άναστάσεως της σάρ
κας, γιατί αύτή ικανοποιεί μόνον τα χονδροειδέστερα των ενστίκτων 
μας, έκείνα πού μας κάνουν να ταυτίζομε τό ατομο με τήν ϋλη. 

Θά τελειώσω μέ μια άκόμη περικοπη από τον Ρεϋνώ κατά 
λέξιν, από τό τελευταίο κεφάλαιο τού διδλίου του. 1 

/Ο θάνατος είναι ή &φε.:-ηpία.. γιά ενα..ν αλλ,ο κόσμο, &.λλ' 
g.ν ,δεν �ταν τυλιγμένος &.πό τη νύχτα, 7.ύτός δ μεγάλος ϋπνος 



1978 Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 319 

θ' άλλαζε χα.ρι:ι.κτηρα. κι:.ι:ί ιiιτί 'Ιά. τό'Ι θεωροϋμε ημέρα. πέ'Ιθους, 
θά. τον γ ορτάζι:ι.με, για.τί ή ά.πογύμ'Ιωσις &.πό τό σώμι:ι, εfνα.ι τό 
ά.πα.ρα.ίτητο διι:ι.οα.τήρι·ο γιά. τήν μετα.νάστευσ . 'Η ήμέρα. τοϋ 
θι:ι.'ιάτο .ε 'ΙΓJ.ι ή ηξις ενός δα.νειο ΠΟ!J συνάψι:.ι:με πάνω στο 
α.στρ') Π')' οϋμε_ Πρέπ�ι νά. �πιστρέψουμε τά, ύλ κά, πού 1.ιάς δό
θηκαν γ ά. τήν έκδήλωσί μα.ς. ύτή εΙνα.ι ολ η ή ίστορία. της τε
λευτα.ια.ς μι:ι.ς πνοής 

Για.τ' μιά, τέτοια. ώρα. νά. τή κά ουμε μι:ι.κά ρια., Τι εχομε 
νά. cpοοηθοϋμε r;.,ν ή συνείδφίς μα.ς ε ναι ησυχη, αν ή προσμονή 
μα.ς γιά. τήν α.θα.να.σία. εΙνα.ι ά.πόλυτα. σ.σcpι:ι.λής χι:.ι:ί α.ν ή πίστις 
μι:.ι:ς γ ά. τήν θεία. δικαιοσύνη εfνα.ι ά.νέcpελη; 

Φεύγοντας άπ' α.ύτόν τό ι κόσμο, π ρ ο η γ ο ύ μ ε  θ α. cκεί· 
νων πού άcpήνομε πισω μα.ς. Έα.ν δεν ειμεθα. κύριοι της ώρας 
άνα.χωρήσεως, είμεθα. δμως κύρ οι τών συνεπειών. Δέ θά. cpθά
σωμε στο στεφάνωμα. της &ξελίξεώς μα.ς, αν δc.ν μα.ς ιiποδοθοϋι 
δλες οί ά.να.μνήσεις τών περασμένων ύπάρξεω ι, δεμένες μία 
προς μία. αί, οί θεμελιώδεις συνθηκ·ες της γήινης ζωής, ή 
φυσική τάξις της ύδρογείου, ή δραστηριότης της ψυχής, ή όργά
νωσ ς τοϋ σώμα.τος, ή γέννησις, οί ά.φοσ ώσεις, δ θάνι:.ι:τος, δλσ. 
συσχετίζονται σ' ενα. ούράνιο ίοεώδες, πού οί α.νθρωπαι τό προσ
εγγίζουν συνεχώς, άπό ένσα.ρκώσεω; ε1ς •ενσάρκωσιν.  . . Ένψ, 
πα.ρα.λλήλως, άπό α.ίώνος ε1ς α.!ώνα., τό ά.νθρώπινο γένος επί 
της γης, προσεγγίζεται ά.μοιοα.ίως . ». 

Στις τελευταίες αυτές λέξεις δλέπομε, στα ομορφα λόγια τού 
Ζαν Ρεuνώ, ' άστράφτη το δασικό tδεωδε� της Θεοσοφία , το tδεω
δε; της αγκόσμιας άδελφότητο�. 
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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΜΔΧΔΙΡΔ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ή ίστορική Μονή της Ίπερα
γίας Θεcτόκου του Μαχαιρα., ό
νομάv εται Σταυροπηγια.κή, διό
τι δ Να.ός της έθεμελιώθη επά
νω σέ Σταυρό, εγινε δε ή τοιαύ
τη θεμελίωσις &πό τον 'Επίσκο
πο της γειτονικής Ταμασου, Νι
κήτα το\< 'Αγιοστεφαvίτη, κατά 
το ετος 1177. · 

Είς τ+ιν Κύπρο μας, δύο άκό
μη 'lεραί Μοναί εχc.υν ά.ποκτή
σει την προνομιακή αύτή όνο
μαισία: ή Μονή του Κύκκου καί 
·ή Μανή του 'Αγίου Ν εοφύτου.

Τα τρίc,, αύτά Μο•;αστήρια λέ
γονται καί Μονα.στήρια Βασιλι
κά, διότι με πολλούς τρόπους έ
προστατεύθησαν άπό τούς Βασι
λεις της Βυζαντινής Αύτοκρα
τορίας_

.lιατί ο.μως ή Μονή λέγεται
«Μονή του Μαχαιρα. ;»

Μερικοί συ-;δέουν την ονομα
σία «Μαχαιράς» με το ονομα κά
ποιου χόρτου, πού φύεται εδώ
καί λέγεται «Μα.χαιρόχορτο».
'Άλλοι εόρίσκουν, δτι το κρύο
είς τα ϋψη αυτά cfναι πολύ
τσουχτερό, «κό6ει σαν μαχαίρ,»,
και γι' αυτό δ τόπος λέγεται
«Μαχαιράς».

•ομ ιϊ..(α σε έκδpομή Τεκτόνων

άπο τον 'Αχι).ϊ..έα ΖΑΒΑΛΛΗ

'Ορθότερο εlναι να ,σεχ:θουμε, 
οτι το οουνό αύτό ώνομάσθη 
«του Μα.χαιρα.», διότι &νηκε σε 
κάποιον πολύ γνωστόν τότε κα
τα.σκευαστήν καλών μαχαιριών, 
καί ξέρουμε δτι πράyμ.τι όπijρ
χ.ε στην Κύπρο :μία οικογένεια 
με το ονομα αύτό, δπως όπηρχε 
κα.ί είς την Έπτάνη,σο. 

'Οπωσδήποτε δμως, ή όνομα.
σία. «του Μαχαιρα.» μετε6ι6άσθη 
καί είς την Παναγία., καί γι' αυ
τό λέγεται «ή Παναγία. του Μα.
χα.φα.», με α.λλη δικαιολογία. 
λακ;πίστευτη, δπως θα πουμε σε 
λίγο. 

Ή Είκόνα. της 'f περα.yία.ς 
Θεοτόκου του Μαχα.φα. εlναι, 
σύμφωνα.· με την παράδοση, μία 
άπό τάς έ6δομηντα πού έζωyρά
φισε δ Εύαyyελιστής Λουκάς . 
'Από α.ύτες εόρίσκοντα.ι στην Κύ-

.· ιπp? πέντε άκόμη: της Χρυσορ
ραγιάτισσας, της Τροοδίτισσας, 
του Κύκκου, του 'Άρακα καί του 
Άyρου. 

Δια την παλα.ιοτέραν της ώ
ρα.ίας α.ύτης Μονης ίστορία. μας 
δίδει πλ ηροφορία.ς &.κρι6είς δ 
μορφωμένος δραστήρ,ος Ίlyού
μενός της Νείλος, εις το εργον 
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τι:ιυ ,<'fυπ_κη 1�'λ:�ξ�;,,, r:1:ι 1J εr
'Ι'Χι γρ7. .ψiΨ,'Ι έπ±•1ω ε:; λ�π:i:ι·ι 
οέρμcι, Κ7.ί μέ·1z: :;;•;λcιγιιi-1r:ι'Ι 
στ� t'l-Ι:rι:ι·J:.ιε;zϊι:ι� , , , 

Αρχιζω :φ ι'J:r:ιp:-ι.η '1..-τ-r1
γrι

" 

σϊ1 : 
Με-τ;ιχ:.: ,:., τίίJ'Ι ε,UJ'Ι 72ϋ %7.t 

850, Ξι; -:-1.; χuψχ; :rΊ; Β•;�cι•1· 
-:.�ή� λ•J:r:ι-ι.ρ;:�pi7

.:..�•, 'Jχληpi χ:-·
:ε.ο�ιι)'Ί.ι:ιΊ-:r:.ι ι:ι� α.τ:�ι:ι�-:ιι:ιΊ-:.:.; :�;ιΥJΊ 
c-l; τ�; t'Ιερ'Χ; Εtχ611�;. 

Τ6-:ε i:ιp:6ιi>;, ε.·η; 'λ'JΧΊ( 
τΥ1;, μ�:ι ιΞ &λλ':Jυ; χ:ι::ι��ι,>
rμε·1ω; Είχr:ι·ιr:ι:;;:λr:ι·J;, Ef'J'(Ξ 
:φυ:ρ(Ι. 1.πο :-r1 ·1 M:χpi 'λ'Ji:ι. i
πό π�piλι?� €prJ _.ιιx, χ:ιt -τ;�fι ?: μ�
ί,ί του ,-ί(,' Σεοχ'Jμί:ι. ,ίκ6·ι:χ :rΊ; 
fί7.•η.γί-,.; τ,_,υ nΙ η_:ιψϊ, γ::'ι. •ι(Ι. 
·Γf1ν σώJη ±π6 -:Υ,-, 1.,1.:'l."1:pι:ιy�ί

1 

Βγηκε Ηε•..ίθ:φ:χ ε;; 7Ύ(Ι l\'J· 
προ, κχί κχ:i:pηε ::;τ:z i'.ι ιι,?f:t. 
α.ύ:α ϋψη, 11Ε ιι�χpΟ �ϊ..r;χ-:ι.�ι:ι, i
πά.•1ω α.πi:ι :i:ι 'λγi:ι.'Jμχ. 

Τό ::;πrιλ:ι.::χι: iκ:ί'Ι') εγ:·1Ξ 
Ν'Χό; τη; Πχ-ηγ::χ; χ:ι.ί χ:ι.:ο:
κi:ι. του 'λ'1κ-r1:ο•j, χ:χ' πολλοί ;,ι7) 
πολλz; fιρχο·ι:ο γ:i ·ι:χ rφο::;:.υ-
1ή'Jου·1 ,ψ ,j;;zpθ:ι.•..ίμ:χτ:0·1 Ε: 

, ' , ..,_ - , � ' ι κον�, Χ�! Ί;I.. fJ'j'JΊ Χ.λι Ί �Κ1'')-

'JΟυ'Ι :6·1 'λ'Jκ rι:iι 
"Ο:χ·ι ό 'λ'Jι<ϊjτή; πέθχ·ι:, :i:ι 

'JΠϊjλχ:ά.ι: "p:χχ:γ1 ι.: cί;;ο C::x:,:,•J; 
πού :p•..ί:ρω'J:ι.'1 'J:ΎΊ'Ι z:'J,:,δo, χ:ι.' 
μόνον ξυλσι.6τ;ο�, ο�'J'ι''Jι Κ,:� Χ'J

νηγοί fιρχο'1:ο κχί α·ι:ι.οχ•ι :i:ι 
Κ'Χν:ηλ: -:'i/ 'λε:π:ι.ρθέ•1ου 

Πipα.'J'J..'I 330 χpό'Ιl'J.., ,:ι.ί ΧΧ· 
τά. το 11:20, δύ,;, 'λ'Jι.rι:χ(, ,;, 
Νzό:ρ�:ο- χ�! δ Ίγ ,ιi:�ο;, εy 'J
γχν ά.;;6 :ή·1 Πχλχ•::;::'ι"fj γ·i •ιi 
'Jωθοϋν ά.r.6 :ή ι 'λpα.6:κ ή �;::δp,;,
μ ή, Χ'J..' fιρθχ•1 'J: η·ι Κ•..ί;;pο. 

Προ'Jωp:'Ι:Χ εμε:'ΙΧ'Ι 'J:6 άι.μα.ίο 
τότε Μονα.'Jτi)ρ: -:ι:;ϋ Χpυ'Jο'J:6-
μου, κ'Χl α.π' έκεί :.:ρ,;,χώpϊj'1Χ'Ι 

πρi:ι; ,ό 'Jπηλ:ι. ά.κ: τ·η; Π:ι.ψι.
γi :ι.;, δδ rιγ,:, 1..ίμε•1οι ά.πό ε•1α. ψω; 
πο� kλι;ι,μπε 'J:'J.'I &'Jτρο &πό τ6ν 
:6�ΙJ'ι -1. 1J:6·1, '5πω; i/17.:ptpz� �;Ι 
r:7piδr:ι:rt;. 

'Ό-::ι.·1 Εψθα.'J'Χ'Ι, ε6γ7.λ'Χ', τ,;ι, 
χι,:ι.δευτήρι:ι. το'Υ, γ ,;ι, νσ.. κόψουν 
:ο�; €i�συ; �Ο� iχpυ6�y ��Υ εν
'JΙJ�ΙJ, ιiλλΧ άχ�υ:rα·ι μf,;ι .. φω·ι·fj ·ιiJ. 
,0 1:.ι; λέηι ά.π6 μέ'J'Χ: 

K,r,, t eι , , 
« ο<ι,τε -:ου; ο'J..:ου; με το μ'Χ· 

χcιφά.χ, ΠΟΙJ ',!zω p:γμέ'ΙΟ ε;ω 
γ::'ι. 'Ji;• προ·:μω ·1i ί.�γι,ψ7.: 
Ι[7yη(7. ή Μ:χχ:ι.ψu):ι 'J'J7, Χ'Χl 
�χι Π:ι.νη::ι. lι Κλ'Χδευ, rιρ:uJ-::,:; 
'J'J..». 

Οί δ 1..ίο Έρ-r1μί::χ: )!χτ:'17'/ .:,ι:ι. 
;;ρ6χε:ρ,:, πολ•:ι μ:-ι.ρ6 'Εχχλφ:ι.
χ: γ:i :ή·ι Θεο ι-r1:οp:χή Ε1χοη 

\ ,._ Ι "" - \ \ \ � I 

Κ7..ι ουJ ΧΞλΛ�':Ι.. γ�z ":CJ'J; ΞΊ'Jτ�'J; 

"':WΊ 

'Έπε:-:7. α.πό 13 χρ6 1: 'Χ, πέθα.
γε δ Ν εό:p το; ,ι:ι.ί έ;;fιρε τ·η·ι Ά
'JΚ"fjτ:κή θέ'Jη ό Προκόπιο;. 

Έπtέζο'Ι:'J δμω; ±πi:ι πολλή 
::;:ip-φη οί δύ,:; ' Α.'Jκητα.ί, "/47.ί 
γ�' α1τ6, πρ'ν Οp Ώ ι..t� αύ:0 1J; δ 
ίΗνι;ι.τ,;,;, zτ7.;:δ:φα.•1 ,:;:ήν Κω·1· 
:rτ:�.·ι:�·ιούπι')λη, :Ύj·ι Β:ι:r,λ[Οα :G)'Ι 
r.6λεω·1, πχρου'J:ά.'Jθ"fj'J'Υ.'1 ε1; -:6'1 
λ•J:oκp:i :οp'Χ lΥΙα.'1,:,υ1ί) τi:ι•ι Κ,;,
\J- 'Ι φό, ι.:ι.: πήp7.'Ι σ:π' :ι.1tCι'Ι χpYj· 
μχ-:χ κ:ι.ί τ.:pο·16μ :ι. γι:χ ,ή·1 Μι:-,-
1ή r.,:-,� θ:χ '�:δpυ'Χ'Ι. 

c; Οτ1. 'I έr:έ'J':ρzψ�,,, εχ:� 'J''X'I 

χ��ί;, ά·1?60Ί:ή τ.:ε'1:�ξη α.z6μη
ι...ΖΛΑ�tΧ γ�ι:ι. του; χ��νουpγ cυ; .λΙι:ι
'ι:ι.z,:,•..ί;, zχl Έχ-ι.λφ::ι. αλλη με· 
γχλύ:εpη. 

�Έ ' ' .... , fJ θ �, ..\ 7:Ξ�:; �π? ��ΎJ, __ ,Ρ Ξ , ··� 
:ψ lΊio'ι"fj, α.πο :ην Πcι1,cι: 'J:: 1η, 
δ μοp:pωμένο; κ'Χί δpχ'1:/1p·ι:-,; 
ΝΞίλr:ι;, 6 δ .. ,:-,-ο; χ:ι.ί ο:ε�έχθ ϊj 
είς τή·ι Ήγωμεvί'Χ ,6·ι Ίγνάτ:,:,. 

Ό Ν �ίλ,;,; rιυξφε τη'Ι πψου-
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σία. της Μονης κα.l τον άpιθμό 
τών Μοναχών, εγpα.ψε τήν «Τυ
πική Διάτα.ξιv», σάν Κανονισμό 
γιά τήν θεάpεστον της Μονης 
λει τοupγια., εζήτησε άπό τούς 
Αύτοκpάτοpες Ίσα.άκιον "Αγγε
λον κα.ί 'Αλέξιον "Αγγελον καί 
επέτυχε. τήν επικύρωση καί επαύ
ξηση τώ·, προνομίων της Μονής, 
επειδή δε τον άγάπησα.ν, γιά 
τήν θεοσέβειά του κα.ί τήν εξαί
ρετη φροντίδα, του γιά τήν πpό
οδον του Ίεpου Ίδpύμα.τος, είς 
δλη τήν περιοχή κα.ί είς δλη 
τήν Κύπpον, άξιώθη.κ.ε νά γίν'Ώ 
καί 'Επίσκοπος της Τα.μα.σου, 
κα.ί μετ' όλίγον Άpχ�επίσκοπος 
,ης Μiεγα.λονήσοu. 

'Άρχισε τήν εποχή ,εκείνη ή 
μακρά φρικτή δουλεία. της Κύ
πρου, ,δουλεία. πού μα.ς κράτησε 
770 όλόκληpα. χρόνια. κάτω άπό 
τον ζυγό τών Φράγκων, τών 
Τούρκων κα.ί των 'Άγγλων. 

Οί Φράγκοι έδοκί•μα.σα.ν νά 
ύποτάξοuν τήν 'Εκκλησία. μα.ς είς 
τον Πάπα.· δεν κα.τώpθωσα.ν δμως, 
διότι εύpηκα.ν μεγάλη, άξιοθα.ύ
μα.στη, άπό rιμα.ς α.ντίδpα.ση. Ή 
άντίδpα.ση εκείνη -εξεδηλώθη κα.ί 
με τό μαρτύριο των 13 Μονα
χών, δύο άπό τούς δποίοuς, δ 
Γρηγόριος κα.ί δ 'Ιγνάτιος, ήσαν 
Μαχα.ιpιώτα.ι. 

'Έχετε άκούσει, βέβαια, δτι ή 
Φpάγκισσα, Βασίλι•σσα. Άλίς, ήρ
θε στο Μοναστήρι ,αυτό κα.ί θέ
λησε νά μπ'Ώ στήν 'Εκκλησία 
διά της . βίας, ά.λλά ή θpα.σuτάτη 
αυτή πράξις της εκοψε τήν φω
νή γιά τρία. δλόκλ ηpα. χρόνια.. 

Ξέρετε, επίσης, κα.ί το άλλο, 
δτι δ Θωμα.ς, δ γιος της πα.pα.μά
νας της Βα.σιλίσσης της Κύπρου 
Έi.ένης Παλαιολογίνα.ς, εχάpισε 

στο Μον(l,στήpι κτήματα. πολλά, 
εδολοφονήθη δμως γ.ιά τά φιλελ
λ ηνι�:ά του αιίσθήμα.τα.. 

Τό ετο-ς 1530 εΙνα.ι &.πα.ίσιο 
γιά τήν Μονή .του Μα.χα.φα.. 'Έ
γινε τότε στάχτη δλο το Μονα
στήρι, μαζί καί ή 'Εκκλησία.,. κα.ί 
έσώθησα.ν, μόνον ή θα.uμα.τοup
κός Είκόνα. της Πα.να.γία.ς κα.ί 
ή «Τυπική Διάταξις>>. 

Οί ΜΟΙνα.χοί το ξα.νάκτισαν, 
πρόχειρα.. ομως, λόγφ ελλείψεως 
χρημάτων, κα.ί γι' α.ύτό, δτα.ν 
σε λίγο ήρθαν στήν Κύπρο οί 
Τουpκοι, το βpηκα.ν σε τόσο φτω
χή κατάσταιση, ωστε .δεν έχpειά
σθη νά τό πεφάξοuν. 

Το ξα.να.χτίσιμο κα.ί τήν ά.να
χα.:νιση τά ,έπpα.γμα.τοποίησε δ 
Ή γούμενος Λεόντιος -με χρήμα
τα πού .μάζεψε ά.πό συνδpομάς 
,ων ά.νά τήν Κύπρο θεοσεβών. 
Ή καινούργια. 'Εκκλησία. ήταν 
uικpότεpη άπό τήν προηγούμενη 
κ�ί ά.π� τήν σημερινή, ε!χε 
-ρουλλο, καί εστολίζετο με τοι
χογραφίες πού παpίσταcνα.ν· κα.ί
τις τιμωρίες των χα.κών είς τήν
άλλη ζωή.

Άλ ησμόνητη μένει εις τήν 
ίστοpία. της Μονιης καί ή Ήγοu
μενία του Παρθενίου. Κοντός δ 
Παρθένιος, ·με μαλλιά πλεγμένα. 
σάν σχοινί, με κοντό ψθηνό ράσο 
κ:lί τον σκουφο του πάνιτοτ·ε γε
μάτο μ:κpοεpγαλε!α, ήταν τα.πει
νότατος. Μολονότι σχεδόν ά.γpάμ
ματος, εκα.νε το Μοναστήρι του 
Μα.χαιpα νά ε!να.ι το πpωτο ανά
μεσα στά Μονα.στήpια. της Κύ
πρου, με ά.πέpα.ντη περιουσία καί 
200 Μοναχούς. Έπt πλέον, εί
χε, δπως δ Σαμψών, τήν σπανιώ
τατη σωματική δύναμη νά με
τακι Υ'Ώ κορμούς δέv,δpων κα.ί πε-
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ώρ ους 6ρά.χο ς, vά, νικά ά.ρχι
πα. cι,ιστά.ς, vά, τρl')μοκρα.τ'Ώ κα.l 
να. ψ λα.κiζ'Υ,) η'J"τά.ς ... , κα.ί γι' 
α.υτά. τά, έργα. το κα.ί τήv 'κα.
v6τητά. Πι τον ,έπήνεσα.ν χα.ί 
τον έθα.ύμα.σα.v Ήγεμ6vες α.l 
Πα.τριά.ρχα.ι, κ 'πρ οι 'Ιστορικο', 
ξένο περιηγητα.', κα. δ Έθvο
μά.ρτυς · ρχιεπίσκοπος Ι πp α.
v6ς. Έπ� π έοv, με Πα.τρ α.ρχικό 
Γρά.μμα. άvα.vέωσε, ά, προv6μια. 
της Μονής, καl έτύιπωσε τήv 
«Τυπικήv Δ ά.τα.ξιv» του εί
λου. 

Θα. επρ�πε vά. ε 'χα.μ,c πολύ 
κα. ρόv ε ς τήv δ άθεσίv· μας, δ ά, 
νά. που με τί εκα..μαv διά, το ψ ημ -
σμ,ένο αυτό Ι οι 66ιοv οί δώδε
κα 'Ηγούμενοι πού διηύθυναν 
τάις τύχα.ς του μετά. το Μικρα
σιά.τηv Πα.ρθέvιον κe-, πρlν ά.πό 
τον σημερινόν Κύπριοv Θεολό
γον -κα,ί α.ρ στον Μουσικόv καl 
Δ α.χε ριστήv Ήγούμ vo Διοvύ
σιον. Ι α.νείς άπό αυτούς δεν στά
θηκε κατώτερος άπό τούς ά,λ
λους σ 6αθμό άγάπ ης προς ,ήv 
ψημ σμ 'νη Μονή, σέ ποσόν ψροv
τΊδο� γι' α' τήv, σε προσήλωση 
ε ς τά. ' σκητικά. 'δεώδη, σέ φι
λcπα.τρία 

Συvέ6 σα.ν δμως ;..αί κα.τά. τά. 
200 χρόv α. της Ήγουμενίας των 
12 έκεί ων, γεγονότα. πού έπ -
οά.λλετα.ι vά. ά.vαψερθουv, δ 6τι 
περ�πο ouv τιμήν εξοχοv κα.l ε!ς 
τή Σεοα.σμ 'α.ν α.υτηv Movηv κα.l 
εις τήv• ήρωικη Κύπρο κα.l εις 
τήv ' θάνα.τη Μη;τέρα των μη
τέρων 'Ελλάδα. 

Το 'Ηρωικό Είκοσιέvα της 
Κύπρου μα.ς το λαμπρύνει ή 
προσψ λεστά.τη ευγεv στάτη μορ
ψη του Μαχα.ιριώτη Άρχιεπ -
σκόπου Κυπριαvου-, δ δποίος κα-

θηγ'α.σε το δ οκα.ύτωμα. της Έ
vά.της Ίου ίου. Δεν σοήvει στ-iι 
μν-ήμη μα.ς κα.l στήv ψυχή μα.� 
το μέγα. γεγοvό δτι δ Κυπρια
νός, μα.ζl με τούς άλλους τρείς 
Έπ σκόπους, ε χε, με πολλ·η τέ
χνη, προετοιμάσει τον Κυπρια.
κόν λαόν είς έξέγερσιν κατά τη 
τουρκ κης τυραννία.ς. 

"Ενδεκα. ετη μετά. ταν 'Εθνο
μάρτυρα. Κυπρ α. όν, δ ν-εαρός 
Μα.χα. ριώτης Ίωα.νν'κιος, &πό 
τον " γ ο 'Ηλία. της Κα.ρπασίας, 
_ώργά.νωσε στά.σ ν κατά, των Τοι,p
κικων ' ρχων, συνεργα.ζόμενος 
με τον Γκ αούρ 'Ιμάμη της Πά.
ψου· συλλαμοά.νεται ομωc: κα.l &.
να.σκολοπίζεται, καί πσ.ιρα.γγέλ
λει σέ φίλο του: 

Νά πας να πης ,ης μάνvας μου 
νά κάνη, Γ ιάvνον σJJ,..o, 
για,ι ,ον Γιάννο πωκανε 
,ον κά,σανε στον ττάλο ! 

Μέ τον ηρωα. στασια.στη Ίω
α.ννί κιο ή Μονη αύτη ηϋξησε ε!ς 
τέσσαρας τούς Μcι.χαιριώτα.ς 
Μάρτυρα� της Πίστεως κα.l της 
Πατρ'δος. 

' ξιοσημείωτον γεγονός της 
προσψά:του [στορία,,ς της Σεπτής 
α.ύτης Μονης εΙναι καl ή κατά. 
τήv 5ην Σεπτεμορίού του 1 92 
δευτέρα ά.ποτέψρωσίς της. Ε[ναι 
δέ άξία σημειώσεως ή πυρπ6-
λ ησις έκείvη, διότι κατέ.δε ξε 
τήν 6α.θυτάτην πίστιν του Κυ

πριακου Λαου ε!ς τήν 'Άχραν
τον Μητέρα. του Χρ:στου Σωτη
ρος μας. υΟλοι καl ολα.ι τήν βλέ
πομε πάντοτε οχι άπλως ώς την 
Πα.vσ.ιγίαv Θεομήτορα., d.λλά, πα
νέτοιμοv vά. μα.ς στηρίζ 'Y,J ε1ς τά.ς 
άδυvαμίες μας, να. μας παρηγο
Ρ'Ώ είς τά.ς θλίψεις μα.ς, καί νά. 
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μα.ς σώζr,ι έκ παντοίων δεινών. 
Συναγερμός ψυχώ·,, ανά. την 

Κύπρον εσημειώθr, μετά. την 
πυρπόλησ:v. Τό Σεπτόν ζωyρα
ψιστόν ομοίωμα, ,εσώθη· καi. δ 
όοολός :ης αγάπης προς τη•; 
Θεομήτορα, δ πτωχός καί δ πλού� 
σιος μαζί, άνήyεφε τον ώραιό
τατον α�3τόν 'Ιερόν Ναόν, εστη
σε τό θ,χυμcι.στόν α1Jτό Τέμπλον 
με την χαλλιτεχνιχr1ν σύλληψιν 
του ά.πό την Χρυσίοα της Κυ

θρέας Γεωργίου Κυριακου, χαί 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

Α' Τόμος δρχ. 120 

Β' )) » 120

Ξστερέωσε δ ιδιος όοολός τόν α
πέραντο'ι αυτο·ι 'Ιερόν Ξενώνα 
των Προσκυ•;ητών της 'Αειπα.ρθέ
νου χαί των Προσ:ι..υ•;ητρ:ών της. 

Αύτή, έ•ι συντομίq, ει·;αι ·lι 
ίστορία :η; Θρυλικης Μονης, ·ή 
δπ,Jία μάς κρατεί σ--/1:ι�ρα στορ
γικά. εις τού; Ί εpού; χολ πους 
της. 

Πως εινcι.ι δυνατόν νά. μη κα.υ
χώμεθα για. την δό;α της χαί 
για. τόν ύψηλό προο;ιισμό της; 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Δρχ. 100 
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Φωνή 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ. 

(Συ ειδησιακός διάλογος) 

Μια φωνή 

VΑλλη φωv 

VΑλλη φωνή 

'Αλλη φωνή 

του δάθ:,uς 

vA η φωνή 

Μια φων 

'Άλ η φωνή 

Ά η φω 

Μια λέ η vά δρο·μ , μια πρότασn πού vα μας 
παρά ει περισσότε ο κουράγιο 

• άκούσοuμε μέ α μας μια φωνή, Κουράγιο, 
κουράγιο, κουράγιο. 

Κουράγιο για έλεuθε ία κα; δ κ ιοσuvη 

Κουράγιο για τοv άγώvα, για τη ζωή και το 
θάνατο 

Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο παvτοCι vα 
6ρίσκοuμε, οπως μέσα στο οαθύ χώμα 
ορίσκοuμε λίγο σίδερο για vα το συναρμο
λογήσουμε μ · ένα τεμάχιο δάσους καί vα 
το κάνουμε καραοι στερεο καλοτάξιδο, 
έτσι ωστε τη μανία vα περιφροvει τώv 
uψωμέvωv τώv κυμάτων 

Καταγόμαστε άπο μια κλεισμεvη σιωπή. Κα
ταγόμαστε άπ εvα κλειστο, κατακλειστοv 
Αιvιγμα 

Πώς vα λύσουμε αύτο το Αίνιγμα, 

Πώ α φύγ uμε απ αύτο τό σκοτεινό πη 
γά ι, δποu μέσα στήv πίσσα του τό ά 
μάρτημά μας το προπατορικό μα σπη
ροuνιαζει 

Μήπως τά φτερά μας, τά φυσικά μας τά φτε
ρά δεv εχοuv πρόθυμη τή παρρr,σία του 
ίίψο ς; 

ηπως uώvo με. ΟΠως το Κ ΚΙ ερχ ται 
καποιος και κάνει με το κ ρί μας εvα 
πτ ό, εvα έρπι.τό, εvα άλογο Μήπως γί
νεται ε1,ας Όδ σσέας v' αύτομα_στιγώ ι
ται καί vά φορει ροCιχα εύτ η γιά εvα 
δασιλέα κι ϋσ ρα μεταμορφωμένος vά 
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»Αλλη φωνή

»Αλλη φωνή

»Αλλη φωνή

»Αλλη, φωνή

»Λλλη φωνή

»Αλλη φωνή

»Αλλη� φωνή

»Αλλη φωνή

Πολλες φωνες μαζί 

1 Λ I Σ Ο Σ 1978 

μπαίνει μέσα στην Τροια, η να πηγαίνει 
στη Λημνο να δρει το Φιλοκτήτη, καi να

τοv .κλέψει τ' άνίκητα τα όπλα του! 

ΕΤμαι ενας άιτός, δπως ενας άιτος που πιά
σθηκε άτι( ενα μέρος μ ι.κρο τοv σώματός 
του σε παγίδα .καλα στη,μένΙΊΙ κι ετσι 
σπαρταράει σαν ψάρι εξω άπο την πατρί
δα του τη θάλασσα, χωρ1ς να μπορεί' ν' 
άνεδει στον ούρανό του, η μοιάζει σαν ενα 
λιοντάρι που δέθηκε το νύχι του το Ισχυ
ρο άπο μια καλα θεμελιωμένη πλεκτάνη, 
καi δεν δύναται να δyει, την έλαστικην 
δρμη. τοv σώματός του να χρη,σιμοποιή
σει. 

Μια λέξη, να δροvμε για να πολεμοvμε ό,τι 
πολέμιοv εχουμε μέσα μας, δ,τι πολέμιο 
μας παρουσιάζει ή καθημερινή μας μέρα. 

'Ένα μυστικο κλειδί ζηιτοvμε. 

Για να κοιτάξουμε το άλλο μας πρόσω'ΙΤΟ. 

"Ενα μυστικο κλειδί Ι\•· άνοίξουμε τη μοιρα 
.μας καi να την κοιτάξουμε κατάματα. 

Ποv εΤναι το πρόσω'Ι'Τό μου, 

Ποv εΤναι το πρόσωπό μου; 

Ποv εΤναι το χαμένο μου ·πρόσωπο; 

Ποv εΤναι τα χαμένα μας πρόσω'!Τα, τα χα
μένα μας πρόσω,τα ποv εΤvαι; 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

-■■■••■•■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■•■■■■■■•-■•Ν■■■� 

�••� ;�•:���:�••••••••••ω••�•••••�ω••••� 
� • Ζυμαρικά •. 
� • Φρυγανιές �� 
� .

. 

� γιά διαβητικούς � 
1 � 
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01 4 ΜΕΓ ΑΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΟΥΔΔΑ 

Λέγεται, δτι κάποτε ε α; μο
ναχος ηλθε στό Βοί•δδα και τού 
ήτησε να τού δείξει τόν δρόμο 

για η1 Γη τής Ευτυ,<,ίας «Πρά 
ματι>>, ε{πε δ Βοί, δας, «ύπάρ

χει ενα; τέτοιος παράδεισος, 11 
χιορα δμω; αυη1 εί,αι πνευμα 
τική, καί ·προσιη1 μό ο σ' εκεί
νους πού εΙναι πνευ, ατικοί». 

Εlπε δ μαθητή;: <,Δίδαξέ με, 
<D Κί•ριε, τούς διαλογισμούς στου; 
δποίους :τρέπει να άφιερώσω το 
έαυτό μου, ωστε ά. � πορέσει δ 
νούς μου να είσέλθει στό πα
ράδεισο τη- άγνή- γη;». 

Ό Βοίιδδα; εL"'ίε: «'Τπάρχου 
τέσσαρες μεγάλοι διαλογισμοί. 
Ό πρώτο; διαλογισ ιο- εlναι δ 
διαλογισ ιος τής άγάπη;, κατά 
τον δποίον πρέπει να διευθετ11-
σει- η1 καρδιά σου μέ τέτοιο 
τρόπο, ωστε ά. ποθεί.- τη εύη
ιερία και το καλο δλων τιί>ν 
οντω , άκόμα :Και ΓΙ)\' ευτυχία 
τιί> εχθριί>ν σου. 

Ό δεύτερο- διαλογισμος εl-
αι δ διαλογισμος τής ευσπλαγ

χνία;, κατά τόν δποίον σκέπτε
σαι δλα τα οντα πού δρίσκονται 
σέ δοκιμασία, α απαριστώντας ζω
ηρά στη φαντασία σου, τις θλί
ψεις και τις άγω ίες τους, ωστε 
να άφυπνί-σεις μέσα στην ψυχή 
σου μια δαθειά. συμπόνοια γι' 
αυτά. 

Ό τρίτο- διαλογισμος εl αι δ 
διαλογισμός της χαράς, κατά τόν 
δποίον σκέπτεσαι την ευημερία 
των αλλω και ευφραίνεσαι μέ 
τις χαρές τους. 

Ό τέταρτος διαλογισμό:;; εί
vω δ διαλογισμό- τη- γαλ{1vη;, 
κατά τόν δποίο εγείρεσαι πάνω 
απ' τήν άγάπη και το μίσος, τήν 
τυραννία καί η) καταπίεση, την 
ενδεια και τα πλούτη, καί ά τι
μετωπίζει; τη ίδια σου τή μοί
ρα μέ αμερόληπτη ήρεμία και 
τέλεια ήσυχία. 

Αυτό;; πού ακολουθεί πραγμα
τικά. τόν Διδάσκαλο, δέ στηρί
ζει τή πίστη του στις δοκιμα
σίε- η τα τυπικά, άλλα εγκατα 
λείποντα- την ίδέα τού εαυτού, 
6ασίζεται μ' δλη του τήv καρ
διά στο θείο cl,ειηόριστο φως 
τη- άλήθειας». 

Το γεγονός, οτι τό να μάθου 
με να χάνουμε τό fαυτό μας 
μέσα στην απεριόριστη αγάπη 
και τη ενότητα, μέ δλα τα ζών
τα ράγματα, άποτελι:ί η1ν 6α
σικη ότα τής διδασκαλία; Του, 
έ σωματώνεται στα λόγια Του, 
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δταν είπε: 
'Όπως ή μη;τέρα, ακόμα καί 

uί κίνbυνο της !δια τη- της 
ζωη;, προστατεύει τον γιό της, 
τον μονακρι-δο γιό της, μέ τον 
'ίδι τρόπο ας καλλιεργήσ1οι ό 
rlνθρωπος η1ν χωρίς μέτρο καλ11 
Οέληση tναντι δλων των οντων. 
" ς παραμείνη ό ανθρωπος 

καθαρός σι' αυrή την Νοητική 
κατά,σταση, ε'ίτε περπατάει, είτε · 
κάθεται, ε'ίτε ε1ναι ξύπνιος, εί
τε κοιμισμίνο-, είτε ύποφέρει α
πό άρρ(.υστια 11 χαίρει ακρας ύ
γείας, είτε ζ1:.ί., 1:,ιτ" πεθαίνει: 
γιατί αυτ11 ή κατάσταση της 
καρδιάς ε1ναι ή καλλίτερη στον 
κόσμο».

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλίον της σοφίας 

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 160 

Εiς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

'.Αποστείλατε ταχ) κήν επιταγήν διά. νά. το λά6ετε 
ταχυδρομικώς εις τή·ι διεύθυνσιν πού θά. ά.ναγρά
ψετ·ε είς την έπιταγήν. 



1978 

ΟΙ ψυχικές ρf ζες 

τής λοΊ(οτεχνίας 

329 

Tou Γεωργίοu Δ. ΚΑ ΨΩ� ·-:-;- ΟΥ 

(Διαλεξη στiς 31 τοϋ Μάη, 8.30 μ.μ., 1978 στην αίθουσα του 

Δημοτικου Συμβουλιου ανίων, άφιερομέ η στη μ ημη του Κα

θηγητου Στιλιου Γ. Καψωμένου, πρώην Πρυτανι στό f,:!\ :πι

στήμιο Θεσσαλονικης, 15 - 5 - 78). 

Προκειμένου ά. μιλήσομε πάνω στό θέμα «Οί ψυχ χέ; ρίζες : 71 ; 
λογοτεχνίας», ανάγκη πρώτα. νά. έπιχειρήσο ..1,ε μιά ά.πο:;,cι.φήνιση :ιi)'Ι 
έ νοιών πού συναποτελοϋν τόν τ'τλο της μελέτης μα.;: 

Ψυχ χές ρίζες, ή μ ά, Έννο α.

Λογοτεχν'α., ή αλλ . 
Ή πρώτη δια.τυπωμένη μέ ,δυό λέξε ς, μά; καλεί σ Ι!. 11:ι. δια c

pισμό &.νάμεσα στό ψυχή χα.ί ρ'ζα, χ:' επε:τα σε �� ά έπα.'Ιέ•ιωση. 
Πρώτα λοιπόν εχομε νά. ποϋμε τί έννοοϋμ_ μέ τόν δρο χή, χ:' 

Ξπε τα τί έννοοϋμε με τόν δρο υχ κέ- ρίζ-ς_ 
Γ ά, :ήν ψυχη πα.pατηpοϋμε δτι δεν ά; -:1,πασχολ:ί έο6) :ο επι

μαχο πpό6λημ-χ, αν ή ι χή είναι ουσί:ι., η α.•ι cIΨJ.l έ.•ιtrγε�:J. 'λ ·ή·ιω 
τόν καθένα νά την έκδέχ�ταt :ιετχ�υι:;�κα Οτ.:ω; τού 6eιλ:'J:t Q,J:ε 
φυσικά έξετάζομε, αν εΎαι θνητή ·η ά.θά.•ια.τη. Ό ά.στερι�1 ό; τώ•ι θz
μάτων αυτών ημποpεί 'Ι' ά.ποτελέσε: τό περιεχό εvο μ:fί; χωp::,:fι; 
έpγα.σί-χς μας. 

Σήμερα. μάς ά.pκεί νά. �ημαδέ 0 1 Ξ το,Jτ-:ι, δ:: ψc1χή z·ι•ι-:ι-:ιυ, ε :ό 
Ηpα.το μεγάλο cχείvο yνώp:σμα., πού ξεχωρίζει :ό·ι 61:ιθpω;:ο 7.πό 
ολα τα, άλλα. οντα. τη- δημιουργία.;, κ.α.ί τό•ι χαθισ:i 'χ-ι.:ιό 'ΙΙΧ σ�c1-
pηλα.τεί πολιτισμό κα.ί νά γράψει ίστορία. 

'Από στενότερη ψυχολογική απο, η, μέ τή λcξη Ιυχή i•ι·ιc,�j.; 
μιάι δλότητα, μια έν α,α δηλαδ'ΥJ ύπόσταση, f, δποία iΑδη λώ·;ετ�t �� 
δμάδε; ςρα.ινομένων η ένψγιειών, πού συμοα.τικά. τ'- δ α.κpίνομ: με 
τά. ονόματα. συνα.:σθημα.τικό, γνωστικό, οουλητ χό.
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Καμιά. φορά. ο[ 8ροι ψυχή κ,α,ί πνεϋμα. ,έναλλά.σσονται, αv καί δ 
δρος πνεϋμα κυριολεκτείται ,στίς νοηηκές λειτουργίες, πού κοινώς τίς 
ονομάζομε πνευματικές. 

Την &νώτατη πε·ριοχή τοϋ πνεύμα,τος κατέχε� δ Λόγος η Νοϋς, 
πού, σύμφωνα μέ την άποψη τοϋ Άρι,στοτέλη,, μ' αυτόν' «δια.νοείτ(χι 
καί ύπολαιμ6άνει ή ψυχή». 

Άλλ' δ 8ρος πνεϋμ·α εΙναι δπωσδήποτε στ;ενότερος ά.πό τόν 8ρο 
ψυχή. 

Τά. ψυχικά. φαινόμενα. η ένεργήματα., 8λα μαζί καί τό καθένα 
χωριστά. δέν είναι &ναιτιολόγητα.. 'ΑντΧοϋν &.πό κάποι-α. ρίζα της ψυ
χής, από κσ.ποια πτυχή καί εΙναι σέ ποιότητα ταυτόσημα πρός την 
άρχέτυπη ιιεyά.λα δεξαμενή τους -την ψυχική δλότητα τοϋ &νθρώ
που, ύπό τή διπλή του ίδιότητα, σά.ν έκπροσώπου τοϋ άνθρώπινου 
γένους χα..ί σά.ν &τόμου. Συνάπτοντα, μά.λιστα. πρός τό άγνωστο 6άθος 
της ψυχικής δλότητα.ς- τά. άδυτα των &ιδύτων της ψυχι.κης &ούσσου. 

'Έχουν ώστόσο εν« διαφοροποιό τόνο ποιότητας, πού τόν άντλοϋν 
&πό τόν εtδικό ψυχικό χώρο, τq γνωστικό, τό συναι,σθηματικό, τό 6ου
λητικό, &πό τόν δποίον ,έικπορεύονται. 

l\Γ αυτά νομίζω πως ξεκοοθαρίσαμε τόv περιφραστικό ορο ψ υ

χ ι κ έ ς ρ ί ζ ε ς. 
Ποιό δμως τό περιεχόμενο τοϋ 8ρου λογοτεχνία.; 
Παρατηροϋμε πρώτα, δτι και δ δρος αυτός εΙνα.ι δισυπόστατος 

κα.ί θέτει μπροστά μα.ς ζευγάρι έννοιων, τό λόγο καί την τέχνη. 
Ή α.μεση έντύπωσή μας εΙναι 8τι πρόκειται yιά. τήv τέχνη .:οϋ 

λόγου. Δεσπόζουσα. εννοια ή τέχνη, εδαφός της ,δ λόγος, 8που 6ρί
σκει την έψαρμογή της, 

Τί είναι 8μως Τέχνη; 
Ή Τέχνη είναι μιά. ψυχοπνευματική &μεσότητα. κα.ί ,δρα α,•;ε

ξάρτητ,α.. άπό σκοπ�μότητες, σάν μιά. αυτόνομη 6λάστηση πού εχει μέσα 
της καί τούς κ·αρπούς. 

Ιlοιό εΙναι δμως στην προκιειμένη περίπτωση τό ειδικό νόημα 
-οϋ λόγου; Νά. σημα.ίνε, άραγε ά.πλως τό φωνητό κα..ί τό γραπτό λόγο;
Πί�ω &π' α1Jτούς ώστόσο εΙναι δ .ένδιάθετος λόγος, πού εΙνα.ι κα.ί ή
πηγή.

'Υπάρχουν κι' άλλες κατηγοpίες λόγου. 'Ήδη μιλήσαιμε γιά. την 
άνώτατη περιοχή τοϋ πνεύματος, πού ονομάζεται Λόγος. 

'Υπάρχει άκόμη δ Λόγος τοϋ Σύμπαντος -ή ,δημιουργική κα.ί 
συνεκτική τιi>ν πάντων αιτία κ,αί Μναμη. 

Ύπάρχει δ Μονογενής ϊιός καί Λόγος τοϋ Θεοϋ. Χαρωι.τηρι
στικό τό προοίμιο τοϋ κατά. Ί,ωάννην Ευ«γγελίου: «Έν άρχi) ην δ 
Λόγος κα.ί δ Λόγος ην πρός τόν θεόν, καί Θεός ην δ Λόγος>), 

Άπό τή μυσταγωγική δέ άποψη. υπάρχει κα.ί δ λόγος τοϋ λόγου 
-ης ·ανθρώπινης ϋπαρξης, πού ,έρευναται άπό τήν Ψυχολογία. τοϋ Βά
θους καί την Παρα.ψυχολογία.
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Μπορουμε νσ. δώσομε οιπόν ποικί ες δια.στάσει στή εν οια 
λόγο , ά,πό τήν πιό στενή ως τήν πιό σψα,ιρική. Κα.θώς δμως ολες 
οι δια.στάσεις α.ύτές .οέ ο τα.ι σέ ,μισ. έσωτερική ίεράρχηση κα.l συνεπα.
ψή, δ γόνι,μος ους τρυγά τό ά,πόστα.γμα. 

Μέ τlς θεωρήσεις α.ύτές δδηγούμα,σ,τε στήν α.ποψ·η δτ ·ή ογο
τεχ ία. καλύπτει δλους το' ς τομείς του άνθρωπίνου π εύματος, κcιl 
ότι οί ά.ρμοδ ότητές της εiσχωρουν σ' δλες τlς σφα.ίρες της ά, θρώπι-
ης πα.ρουσ(cις. Χcιρcικτηριστιχότ1aρα. θσ. έγαιμε δτι α.ύλα.κώ ει δλες 

τlς πεδιάδες, δλα. τσ. ύψίπεδα. κα.l δλα. τά. 6αιθύπεδα. της ύπόστα.σης 
του ά,γθρώπινου προσώπου. ' κόμη π ό πάνω, ή ,ογοτεχ ία. άικοντ'
ζει σψα,ιρικσ. πρός κά.θε αtσθ ή κα.ί νοητή πρα.γματικότητcι, οποιο 
κι' σ..ν ετνα.ι τό προσκήνιο της πρα.γμα.τικότητα.ς cιύτης, είτε ετ α.ι τό 
κτιστό Σύμπα.ν, ειτε είνα.ι δ κοινωνικός περίγυρος, είτε ή μυστική 
επα.λξη της &, θρώπινης συνείδη,σης, τήν δποία. πολλοί σοφοί πα.ρcιδέ 
χον,τα.ι σάν τή μόνη πραγματικότητα.. 

Ετναι πολύ στενή ή άποψη, οτι ή Τέχνη στό σύνολό της άνα
πα.ύετα.ι καί ζωο1Ιία.pοχείτα.ι περιοριστικά. στό χώρο των οητικών 
παρcιστά.σεων, πού ε!να.ι τό ύλικό ά,π' δπου άνcιπτύσσοντα οί εννοιες, 
σσ.ν πρώτη μορφή της νόησης, κcιl συνiχειcι οί χρίσε ς κcιί οί συλλο-
γισμοί. 

Π�ρα.τ ρουμε δτι fι λογοτεχνία, σύμφωνα με δοο. εχομε πεί πα.
ραπά.νω, ξεπερνά πολύ τά. όρόσημα τώ i •ιοητικών παρcισ-άσεων κα.l 
θέτει στό χειρουργικό ιiνατομικό τραπέζι της τί εννοιες καί τή σύ
στοιχη μ' αύτές πρcιγματlχότητcι, 

Ή τροχιά. της λογοτεχνίας ετνcιι ά,νάιμεσα σ-ά πο ητ κά. κcιί τά. 
τελ κά. αίτια., στή άρχή κcιl τό τέλος, τώγ δ cιστρωματουμένων όντο-
τήτων. Ι 

Ή λογοτεχνία., θά. λέγαΙ,ΙJε σά.ν κατάληξη, είνcι ή ίέρεια. της 
πολυcιξονικης κα.ί πολυεδρικής δυναμικής της iνθρώπ ν1 ς ϋπα.ρξης, 
μεσcι σ' να. άνθρωποκεντρ:κό Σύμπα. . 

'Α άλογε λο πόν καί οι ψυχικέ της ρι ες 
ό πρόΌλημα μό ;ο πο' γεννάται είνcι αν οί ρί ες α.ύτε:� εί ;cιι 

εμ τες η εί ιcιι έμ όλιμες ά,πό αλ ου-- πα.ράγον-ες -ο.πω� τό σ τάρ 
πού σπέρνε� ό γεωργός στό κcιλουργ μένο χωρά.ψι. 

Γιά. μισ. αύθεντικό-ερ η άπά τ •η, άνάγκη νά. προσφ 'γομc στή; 
Ψυχολογ'α. του Βά.θους: Ή ψυχολογια του Βάθους είνcι ό νεω-ερος 
κα.l σημcιντ κότερος κλάδος της δλης Ψυχολογίας, φ ρετcι. δε χα' 
ύπό τό ονομcι Πρα.κτ χή Ψυχολογία. Ίδρυ-ές της είναι ο' πcιγχ,όσμιcι 
γνωστοί ψυχολόγοι Φρόίντ, " ντλερ καί Γ ούγκ. 

Ό πρώτος, δ Σιγ σμουvδος Φρό τ, cιύστρια.χός, ίδρυσε τή γ ω
στή Σχολή της Ψuχα.νά.λυσης. Γεννήθηκ,� τό 1 4 χcιl ερχετcιι πpώ
τος στη σε ρά. 

Ό δεύ-ερο 'Αλ, ρέδος ν-λερ, γεννήθηκε τό 1 70, α.ύσ-ρ α-
χός έπ'σης, ά.ρχιχά μαθητης -ου Φρόι τ, ίδρυσε τή Σχολη τη; ' -:ο
μ χiς Ψυχολογίας. 
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Ό τρίτος Κάρολος Γιούγκ, γεννή·θηκε το 1875, Έλ6ετός, ϊδρυσε 
τήν Άνα.λυτική η Κομπλεξική Ψυχολογία. -ετσι δ1,ομάστηκε ή Σχο
λή του. 

Αυτές οι τρείς Σχολές κάνουν την Ψυχολογία. τοϋ Βάθους, πού 
τήν είπαν ετσι γιατί για. πρώτη ψορά. διάρρηξε τά, -::-ύνορcι. τοϋ 'Υπο
συνείδητου κα.ί αvα.κάλυψε ακόμη 6αθύτερα μια. καιvούpytcι. αγ ιωστη 
ψυχική χώρι;ι., ψο6ερή καί πολυδύναμ,η, το Άσυνείδητο. Πρωτύτερα 
μιλήσαμε για. τα. άδυτα τω·; αδύτων τrις ψυχικης αβύσσου. Αυτό ακρι-
6ως είναι το 'Ασυνεί<δητο. Δηλαο·η εν-α μέρος της ψυχης, πού δέν μάς 
είναι συνει,δητο -πού το αγνοοϋμε-, πού δρα. δμως δυ1;αμ:κ.ά. καί 
εξουσια.στι κά. καί γράψει τα. πεπρωμένα. μας. 

Τήν ανακάλυψη αυτή, ή πα�όσμια. ,σκέψη τή χαρακτήρισε 
ακόμη λαμπρότερη από τίς μεγάλες ψυσικές ·ανακαλύψεις των χρό
νων της Άνχγέννησης κα.ί τοϋ Δια.ψωτισμοϋ. 

'Οριακό σημείο της εΙνα.ι τοϋτο: δτι στο 'Ασυνείδητο δέν ισχύουν 
οί καθιερωμένοι λ ο γ ι κ ο ί χα. ί ή θ ι κ ο ί v ό -μ ο ι. 'Άλλος 
κώδικας κρατεί -:κεί, αλλη δεοντολογία.. 'Αξίζει νά. προσέξαμε ιδιαί
τερα. το 6αρυσήμα.vτο τοϋτο α.γyελμα, γιατί εΙvαι μια. α.πόδειξη της 
δυναμικης τοϋ ανθρώπινου προσώπου καί της αυ·θεντικότητάς του μέσα 
στο Σύμπαν. 

'Εκεί είναι ·ή ακένωτη πηγή των νέων �δεών, ή ψλογερή καί 
ανεμπόδ:στ-η δεξαμενή του επαναστα.τισμοϋ καί της -δια:ώνιας χε·:
ραψέτηση;. 'Εκεί ·ή κάθε στοναχή για. τα. δεσμά πού συvθλί6ουν τήν · 
αvθpά!πινη ίίπαρξη, μπχ.6άλλεται σέ πύρινη 6ολίδα στήν καρδιά τοϋ 
κάθε ψορά. σάπ:ου παρόντος. Νά ! από ποιο εδαψος τροψοδοτοϋ·;ται 
οι ρίζες της λογοτεχνίας. 

Μα. αξίζει νά. δοϋμε πως ,εξοπλίζεται ή ψο6ερή αυτή μπαρουτα
ποθήκη τοϋ Ά::,υνειδrιτου. 

Έδω θά, δοϋμε κάποιες δια.ψορές α.νάμεσα. στούς τρείς γνωστού; 
μας 1ίδη πρωτεργάτες της Ψυχολογίας τοϋ Βάθους, τούς Φρόιντ, 
'Άντλερ καί Γιούγκ. Προλα.6αίνομε δμω; νά, ύπογρα.μ,μίσομ,ε πώ; οι 
δια.ψορές προυποθέτουv κα.ί δμοιότητες. "Ας rδοϋμε. 

Οί δυο πρώτοι, Φpόίντ καί 'Άντλερ, δέχονται πώς ,το Άσυvεi
δ. -� συστάθηκε από στοιχείσ, απωθημένα. από τή Συνείδηση, τά. 
δτ.ι , κα.τα.6αύλιαξα.v μακρύτερα. ακόμη από -ό 'Υποσυνείδητο. Αιτία 
οί & ')Jώπητες απα.γορεύσεις, τα. συνεχη κα.ί αδ:άλειπτα. οχι, πού έπι-
6άλλον-;::-:• από τήv πολυποίκιλη αvαγκαιότη-α, ψυσ:κή, κοινωνική, 
οικονομικ1'. νομική, ήθική καί πάσα. α.λλη, πού ψυτρώ 1ιει σάν τά, ζι
ζάνια στο Γ ',':οόλι της ζωης. 

Κατατp: -.•. 1 να. λοιπόν τα, σϊοιχεί?, αυτά, 6ρίaκουv κατα.ψύγιο στο 
'Ασυνείδ· '� "�ι ;:ουψώvα. τοϋτο της ψυχης, καl εκεί καιραψυλcι.κτοϋν 
για. μ:cι, · .J11 :Ζ'μ.' , 1 &ναμέ-ρηση προς τή συνειδητή πρα.γματικό-ητcι. 
τοϋ δλ:;,- 6ίου. Θα. Η�rα.με πώς είναι ενα ήφα.ίστειο, πού συνεχώς ά,ψχ-
ζ . ' " -

--1, υμ ,aι την εκρης,ι :�:..ι, 
'Ο τρίτος, δ Γιοόγχ, δiχετα.ι πώς υπάρχουν δυο τύποι Άσυ;ει-
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δ-Ιιτο , ό Προσω ικο ' α το Ύ περπροσωπ κο ' συvεί-
οητο 

, , ό Ύπcρπροσωπικο · ι 'Απρόσωπο ' συvε'δ·η,,; είvcι.ι δ ι.η του
α.vακα.λυψη. 

ό πρ,;,σωπικό ' συ·ιείδητο, συμ ωv:· δ ι,;,ύγχ μ το'; 
δ 6, �-ι εξοπλί ετcι.ι μ' τ - κα.ταπνιγμέvε'" ,άσεις, μ� ά. &πωθημέvα 
ης 2:.υ·ιείδφη; 

'_\. ά.·ιω σ ήν ό οιότητα δμω- α' τή, οίκοδο ε'ϊτcι.ι κcι.ί διcι ,:ιρ&. 
iν εσ� στοU; τρε'ί;. 

ια.τί δ Φρόϊv -σ. ά.πωθη έvrι τά. περιορί ει στίς γεγτήσιες 
δρμ'Ί χ,χί τρο:ροδοτcί μ' α'τή το τ'ν &πο l η τή θcωρία. .,- πα,-ισε 
;:,:ιυ-:Λισμο- - λί πιvτο. 

'λντίθΗα, ό "Av Λcρ πιστε·: ' ι.,'ρια. τά.ση σ ό•ι α.•ιθρωπ,:ι 
εί·ια.ι Ί ύπzροχfι, ·ή έπι6ο στο'; αλ ο Ί ·ή επικράτητη. ''ά ά.πωθη
μ 'vα. λοιπόν της ά.ση'" α'τη- ε ψχι πο' έξοπ ίζο v το ' συvzίδη ο. 

' [ α ο I η α.' τή c' θυγραμμί εται προς τή θεωρία το - ί τσε ιά 
ΟΥ υπ:pάvθρωπ,;, ενώ παρά ηλα ά.vα.κα ύπτομε σ' α 'τή "να. χpωμιz 

;-;,:ιλι ικό. 
Τέλος, ό ιού κ δΎ ά.πορρίπτcι τίς πα.ρα.πά.νω cιί:ίcς, l- οε-

χετ'Χι κιzί ίς δ ο συνυπά χο σε; Σ μπληρώ•)ει οι ω- δ , υτ.:άpχου·ι 
χαί αλλα 'Χt:ιο όvα. στοιχεία πο' εχο ν σχέση cψ χ•ιικ-'r με τά. ri'
τfιι α-α :rι; πvευ ατικη; 'σ - του ά.νθρώ ο , τσ δποία. τί; πcρισ
σότ ρες ορ'; δέν 6ρίσι.,ο v τή δ ι.αίωσή τους στή•ι πράξ 

" τ ι, δ ιο' γκ ά.ρ cίτα τή μονο cpειχ π,;, χαρcιι.τηρί ει τ ς 
ο�ό αλλες Σχο '; Κ'Χί φώ ιε τ ήν προσωπιyότη:α. πάνω σε κ'Χθο ιι.ο 
Μθρ,:ι. 

Ί- λ' ή α. θα.στη α.l'γλη ελιώ•ιε αι στ·η) ά.ςιο-
1.δ η:;η τΌϋ ("rπεp ροσωπικΌϋ η J ρό':JWΠ·JU ΟU'/Ξ�δήτο Έδω Q',ι 
ορούν ;ά ,ά ωθημέν�, δp��ν οί α.pχ ·τ�, οι

, • Οι -J.Pf.. τυπο· ει. pα.�ι;;υν ψ cιιω•ιια νομ,;τελεια. η τού- rιίώ
νιους πόθ,;,�- η; οίι.ο ε·ι• ι..η- α.·ιθpωπότη α.;, ά•ιεξά.ρ-ητα σπο τό 
γΞ.'ιο;, ψ'JλΎΊ, έθ,,ο- χ�ι "Ι ώ:1:,-� Π όιε�-�� γ�?.< ιzύ:6 υ�:; ,χτι:t.Οολέ;, 

:ά "μ �:χ ψυχιιά. ::;-:οιχεία '' χ:· ;νεργεί ή cρώτ:ρη πη,;ι 1..:1.τ:ιθή·ι η 
-ου iΨ,�Ό Έιιc· cί'η: χηαγ ''Ιοι οί ά.ρχέγονο: '16μοι -;,; , "ωης.

Πρόκ::ται ιά. τή•ι νωτ•κ' γρα.μ• ή τ,;,ϋ ά.νθρώπινο γέ•ιcιυ;, γ ά 
,i'j ω:• χή όρ ή πο' ιιρα-:ά:cι έσα cης ια' μεθοδε 'ει κ ρι,;ιρχι ι.,ά, τά. 
''χραιτ:χ νή ατα. τωv πανανθρώτ. )W'I πεπρ μέv ν 

�, α. τή τη ωτικη ά., ετηρiι:ι στηρί οvται δλε; ο κοινέ; παρα
�όσει;, τά. κο:vά σύ 6ολχ, οί κοινοί ,όθοι κα.ί κοινο' όραματισ• οί, πο' 
σ�nν ιω')t'l στή θρησκεία, στην π,:;'ηση, τη λ-:.ωγραq/α. κα' -rιv τέ
Χ )η των λα.ωγ. 

Πpο:;θέτομε δτ: ά.π' c.:,ύτη την ά.φετηρίΙΧ, πο' ε τναι 'περ6α.τ κη 
χ ωρ'; vά είvα ύπερ , υσ κή, πηγά: ο ν ό έ 'Ι ο ρ :,1,, -: t σ μ ό ς χ α. ί δ 
π p ο , η : ι σ μ ο ς : ή ς ω ή ς πο' προα.'Ια.γγέλλο v -η -έλει,z 
άνσ.κ,χivιση :ωv πά -ων, το μετ,χσχημα.τιaμο σ' εvα. κόσμο πά.μ:ρω-ης 
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δικαίωσης καί καταξίωσης καί ελευθερίας. 
Άπ' Εώ εύθυ6ολίζονται και τά δράματα, της έπιστημονιχης 

φαντα-σίας. 
Ξαναστρέφοντας τώρα τήν προσοχή στό 'Ασυνείδητο γενικά, 

εί-τε Προσωπικό, είτε 'Απρόσωπο, καί στα,θμίζοντας τήν επιρροή του 
πάνω. a.τίς κοcθημερι νές ψυχι'ι<.ες ενέργειες καί �εκδηλώσεις μας, παpα
τηροϋ-με δτι δια.θέτει ασύγκριτη, όπεροχή άπέναντι οτή συνείδηση, 
άφοϋ μόνο τό 1/10 τών εκδηλώσεών μας εfναι συνειδη:τές, γίνοvτα: 
δηλαιδή με τήν επίγνωση και τή βούλησή μας, ·ενώ τά 9/10 είναι άνε
πίγνωστες καί γίνονται αύτομα,τικά.. Δεν λείπουν δε καί οί θυμικές 
εκρήξεις, πού κατά παρέκκλιση, της καθημερινής συμπεριφοράς μας, 
φανερώνουν τό πραγματι-κό -μας πρόσωπο -το -βαθύτερο ήθος μας, 
γιατί θρυμματίζουν τό ύποκριτικό περικάλυμμα, της συνείδησης, 

Πάντως κάποια αθέλητη ίσορροπία. κρατεί άνάμεσα της Συ
νείδησης καί τοϋ 'Ασυνειδήτου, και εrνα.ι αυτό πού δίδει τό μέτρο 
-οϋ κανονικοϋ ψυχοπνευμα.τικοϋ μας ήθους και ϋψους. Κι' άφοϋ ή
ισορροπία αυτή είναι &..θέλητη, ά.ναγνωρίζεται πάλι ή πρωταρχι
κότryτα τοϋ 'Ασυνειδήτου- - αυτό τήν κα.τεργάζε-ται.

'Αλλά και στήν καθαυτό )ειτουργία τής νόησης, καθώς κα..ί 
στόν τομέα -της -συναισθηματικής μας ζωης. εχει τό Άσυνc:1δηιτο επί
ζηλο μερίδιο. Κατά .ενα πίνακα, τοϋ ψυχολόγου Ντόουελσχάου6ερ, 
παρα.τηροϋνται ·στόν άνθρωπο συγκεφαλαιωτι,κά οί έξείς άJσύνειδες 
ψυχικές ενέργειες: 

1. Ό ά.συνείδητος μηχανι1σμός της σκέψης. Δεν εχομε δηλαδή 
τόν ελεγχο αυτοϋ τοϋ μηχανισ,μοϋ, .δεν γνωρίζομε πώς σχηματίζον
ται οί αντιλήψεις, -οί παραστάσεις, οί ε.ννοιες. 

2. Γιά τή σχηματισθεί φά άντίληψη, άνάγκη να. συνεργήσει ή
μνήμη, ή 1δποία. μας παρέχει τό όλικό σύγκρι.σης καί άναγνώρισης
τοϋ νέου ερε'θι1σμοϋ. Ή παρέμβαση αυτή της μνήμης είναι άσυνεί
δητη -δεν ξέρομε πώς γίνε-ται, δεν τήν έλέγχομε. 

3. Σ�μ6αίνει νά 1μας ελθουν στή :μνήμη κρυμμένες μέσα μας εντυ
πώσεις ά.πό τό πλήθος πού εχομε εναποθηκεύσει. Δέv γνωρίζομε 
ουτε ελέγχΟi.ιε γιατί μας ήρθε ή α και οχι ή 6. 

-1. Οί αυτοματ�κές 1ενέργειες, ά.πό τίς ποικίλες εξεις. Δέ:ν γνω
ρίζομε πώς άπό συνειδητές ενέργειες εγιναν εξεις -οχι τήν -εξω
τερική μέ1θοδο, ι¾.λλά τήν ,εσωτερική διεργασία., αυτή &.γνοοϋμε
καί πώς βρίσκονται πάντα. σέ: πλήρη έ-τοι,μότη-τα, καί δίδουν τό πα
ρών χωρίς νά. κινηθεί rι Συνείδηση εγκαιρα καί προνοη,τικά. 

5. Καθένας μας χαρακτηρίζεται άπό δρισμένες κλίσεις, άλλος
προτιι-ι,α τέχνη, α.λλος επιστή,μη, κι' άνά;μεσα στό πλήθος τών τ-ε
χνώv και επιστημών, τήν α -τέχνη η τήν α επιστήμη. Ή δέ: προοιά
θε:ση αυτή ε!ναι επιβλητική καί κυριαρχική. Τυχόν άναγκαστική 
παρέκκλιση θά. φέρει άγχος :καί όπο6άιθμι,ση επιτυχίας. Άγνοοϋμε 
πώς γίνονται δλα. αυτά. 
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6. 'Ασυνε δησία. συνα.ισθ μα.τικ η; ζωής: Συμοσ.ίνε νά τρέ ,;
με συμπάθε α. η αντιπάθε α, πρός ενα. πρόσωπr;, η α r;ι νά. τρέψr; 'Ι 
πρός έμα.·, χωρί να γνωριζCιμε τό όγο.

'Ακόμη έκδη ότερ εrνα. ή ά.συνειδφια. τοϋ ερωτα,. Μπορεί 
να μα.· ερθει οlστρος κα.ί μέθη γιά. ε ια. πρόσωπο τοϋ ετέρου φύλου, 
μάλιστα. χωρίς νά ύπερέχε σ σωματικό ά ος, κα.ί δεν ξέρομε τό 
λόγο α.ύτης της πολυδύναμης κα.ί έξουθενωτ κης ε ξης 

Ι α. ο α, α.ύτα. χάρη στή δύναμη τοϋ αγ ωστCιύ μυς ψυχικοϋ 
οάθους, χάρη στήν πρωτα.ρχικη α.ύθεντικότητά τr;,υ. 

Άλ ' έκεί πού κα.τα.λά.μπετα.ι σ' δλη της τή μεγσ. c.πρέπε α. rι 

tξουσ α.στιχ.ότητα. τοϋ ' συ ειδήτου εlνα.ι ό Τόμος της Έ-υερογο ία.ς 
τών σκοπών. 

Τό νόημα. τοϋ νόμου α.ύτοϋ είνα. , δτι ά.λ οϋ σχc,πεύομε σ νει
';ητά κα.ί ά.λλοϋ ψτά.νομε. 

Γ α.τί ό τελευταίος κριτής -ό εσχα.τος -χ.α.ί πρώτος- τό ' συ
νείδητο, δτα.v ή κατευθυνόμενη ά.πό τά έξωτεκα δεδομένα. Συ ,ε -

δη,ση ετα.σσε στόχους, έκείνος ό εσχα.τος κα.ί πρώτος κριτής, δεν είχε 
π,εί &.κόμη τό λόγο του. 

Κλασικό παράδειγμα. ,σ' ΙΧΙJτό εχομε τόν Μέγα.ν ' λέξα. δρο, 
πού συνεπα.ρμένος ά.πό τήν Ηληνική αίγλη ξεκ'νησε ά. ύποτά.ξε την 
' σία., κα.ί κατάληξε νά συζεύξε, τήν ελληνική Δόξα. με την περ
σική Τιάρα., δ μιουργώντας διεθνικό κράτος, γ α.τί ετσι δρισε ό 
πα.να.νθρωπιστικός λόγος, πού έξε.πήγα.σε στό ά.πύθμενο άθος τοϋ 
' συνειδήτου του. 

Οπως ά.ντιλα.μοα.νόμα.στε, κρυμ,μένη π�σω ά.πό τό νόμο α.ύτό 
βρίσκεται κ ά. π οι α. ά, ν τ ί θ ε σ η ι ά.π' α.ύτές πού δημιουργοϋν -ήν 
άρμονία. κα.ί πρα.γμα.τοποιοϋν πράξεις ό τοποι ητι κες επάνω σέ συμμΞ
τρ 'α., κάλλος, ζωτ κή δύναμη, γιu πα.ρα.πέρα. δημ ουργ κ'°ς έξελιξει·. 

Έπα.λ-ηθεύει τήν άποψη αυτή ό Μεψιστοψελ ής στό Φάουστ τοϋ 
Γκα.ίτε, πού ένώ συνειδ τά ·ά.πο6λέπει πά τοτε στό χα.ιιό, πράττει 
έν τούτοις πάντοτε τό ά.γοοθό, σύμψωνα. 1μe: τήν ιδ α. τ·η -δ κή το 
όμολογία.. 

Στό ιστορικό εδα.ψος εχομε άνάλογες μα.ρτυριες. �Ετσι μέ τή 
δίωξη τών Πουριτα.νώ στήν 'Αγγλία., πού τάχα. ύπομόνευα.ν τήν 
κρα.τα. ότητα. της ύτοκρα.τορία.ς, προωθ 'θηκε ή χρα.-α. 'ωση της ' -
μερικα.νικijς Συμπολιτ,ε'α.;, μέ ά.ποτελε-σμα. νά μετα.πέσΞ ή 'Αγγλία.. 

' νά.λο α. συμ6α.ί νουν κα.ί ε το' ς Ούγενότο ς στή Γα.λλ 'α.. Ή 
δ'ωξή τους ισχυροποιεί τήν Πρ,ωσία., στήν δποία. κα.τά.ψυγα.1, μέ ά.πο
τέλεσμα. νά δσθεί ά.ργότε-ρα. ί,σχυρό πσ εμ κό ράπισμα. στις παρε έ· 
-:ης Γαλλίας. 

'Έδρα.σε κα.ί έδώ ο πα.γα.νθρωπιστ κός έξισορροπ η ικό· λόγο· 
τών έγκά'Όων -γνώση -κα.ί πράξη συνε δητά ά.νεπίγνωστα., σ-τά. α.το
..ι-χ κα.ί στό γένος. 

Ό ' θάνατος ΉρG<κλε -τ:ος τό προεξάγγειλε στή ρήση «Πα.λίν
τροπο; άρμονί-Ώ κόσμου., δκωσπερ λύρης κα.ί τόξου», δ 'δο ιτά.ς μα.; 
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ε.να πα.ρα.λλ ηλισμό ά.νάμιεσα στ� συμ6α.ίνο1,τα στή λειτουργία. τοϋ 
κόσμου χαί στή λειτουργία της άνθρώπινης ϋπα.ρξης. 

"Ας θυμηθοϋμε εδώ πώς τόν άνθρωπο τόν είδαν πολλοί σά.ν 
τή μικρογραφία της φύσης -μικρόχοσ,μο άπένα.ντι σ-ό μσ.χρόχοσμο. 

'Ώρα δμως νά. χατα.χλεί.σομε τή θεώρηση α.υτή μέ τήν τελευ
ταία τούτη πα.ρα.τήρηση, δτι στό ψυχικό Υ.ύχλωμα. τοϋ ά.νθρώπου 
·,φα.τεί ή άρχή της λεγόμε'ί'Ύ)ς άντιρρόιπησης.

Άρχή της άντιρρόπησης σημαίνει α.ιιτόμα.τη .εξισορρόπηση τοϋ 
ψυχιχοϋ ερματος. Ίπάρχει δηλα.•δή στόν άνθρωπο ε.να. σύ1,ολο ένερ
γεία.ς πού δεν είναι δεκ-:ικό αυξομειώσεων -1μένει .πάντα. τό σ.υτό. 
Είναι δμως δε-κτιχό μετα.τοπίσεωγ ά,πό τόν· ε.να. στόν άλλο ψυχικό 
πόλο. Ό έτερο6α.ρής αυτός χα.τα.μερισμός εχει νοσηρές ψυχικές συ
,έπει:.ς 

Έ�εμι6αίνει τότε ό λ6γος τοϋ 6άθους, δ δποιο,, ά.φορμιi τή Συ- · 
νείδφη χα.ί τή θέτει σε δράση, &κόμη κα.ί με τά. ο·,ειρα., γιά. τήν άπο
κα.τάστα.·ση της εσωτερικής ισορροπίας κα.t ά:ρμονίας. Προφα.ίνεται 
ετσι δ νόμος της ψυχικής α.ύτορρυθμισίας. 

Σε μ:ά. γενική επισχόπφη τοϋ τελευταίου αύτοϋ μέρους γιά. τή 
δυναμική τοϋ ψυχικοϋ 6ίου, πα.ρατηρουμε, σά.ν &.πι·στέγα.-cμα, δτι δ 
νόμος των άντιθέσεων εξετάζεται διττά- πρώτα κάτω ά.πό τό πρίσμα. 
του 6ασιχου νόμου της ψυχικής σχέσης, ποτ:, α.φοριi τούς έσωτzριχούς 
μηχανισμούς τών ψυχικών φαινομένων. Δεϊιτερο, κάτω άπό -ό πρί
σμα. του 6ασιχου νόμου της ψυχικής ά.νέλιξης, πού άφορα τούς μη
χανι,σμούς εκψρα.σης πρός τά. εξω χαί τά. &.ποτελέσματά. τους. 

Σ' αυτό τό 6ασιχό νόμο της ψυχικής ά:νέλιξης, ά.νή,κει κα.ί δ 
vόμος της έτερογονία.ς των σ-κοπών, πού τόν έξετάσα..με παραπάνω. 

'Ανάμεσα στους •6ασιχούς νόμους της ,σχέσης χα.ί της ά.νέλ:ξης, 
ύπάρχει μιά. γονιμοποιός ,αντιστοιχία, σά.ν iΥ,είνη πού κρατεί άνά
\J!ε,σα. στήν 'Ιδέα. χα.ί τήν Πράξη. 

'lδέα. χωρίς Πράξη, άδεια.νό πιθάρι. 
Πράξη χωρίς Ίδέα., τερατούργημα, χα.•μένος •ι<.όπος. 
''Αν τώρα στή ,θέση της 'Ιδέας τοποθετήσομε τό Λόγο στήν 

ύφηλή του θεώρηση, καθcl)ς εχομε τό δικαίωμα., ,σύμφωνα με όσα 
εχομε .πεί στή·, άρχή γιά, τίς έννοιολογι-κές του δια.6αθμίσεις, τότε 
βρίσκει εδώ α.ριστη εφαρμογή τό ποιητικό δίπτυχο του μεγάλου 'Ιν
δου ποι ητη Ρα.μπιτρανάιθ Ταγκόρ: 

« -Ντρέποι-1-α: πού είμαι ετσι άδειανός, είπε δ Λόγος στήν 
Πράξη. 

- Κατσ,λα6αίνω πόc;{) εLμα.ι φτωχή, δταν 6λέπω εσένα., είπε
ή Πράξη στόν Λόγο».

Τή λύση δμως τή δίδει ή άρ,μονιχή σύζευξη, δπως χα.ρα.χ,η- · 
ριστικά. τήν· εκφράζει ή 6:οσοφία του Γρηγcρίου Θεολόγου. 

'Ανάγκη προληπτικά. νά. ,εξηγήσομε δτι στή φιλοσοψιχη γλώσ
σα ύπάρχει δ δρος Θεωρία, πού είναι σύστοιχος με τούς δρους 'Ιδέα, 
Λόγος. 'Όχι λοιπόν ή θεωρία της επιστήμης, πού σημα.ίν-ει μιά, σύν-

1 

·Ι
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θετη ύπόθεση, π θα.νο ογούμενη σά.ν ά. ήΒεtα., ά..λλά, ·ή θεωρία. τη;; 
ένόρα.σης, πο' σημα.ίνει αμεση εσωcερική •r1ώση (Ίοέα., Λόγο), 
καρπό κάποια.� ε α.μψης, κάπο:α.ς στ γμια.ίας και ά.σύνειδης εμπνευ
σης. 

Ό Γρ·ηγόρ ος Θεολόγος λο ;cόν, βάζοντας στή θέση της Ίδέα.ς 
η του Λόγου τον ορο θεωρια. λέγει: 

«Ι α.λόν μεν θεωρ'α., κα.λόv 3έ πρα.ξις: ή μεν γά.ρ έντευθε 
επα.vιστα.σα, κα.ι 1είς τι;ι, &γ:α. των ά.γίων χ ωρουσα. κα.t τόv ουv ήμων 
είς τό συγγενές έmα.1ά.γουσα.. Ή δε ώ� τόν Χριστόν ύποδεχοrμένη 
κα.t θερα.πεύουσα. κα.ι τοίς εργοις το ψ'λτρον έλέγχουσα.». 

Σε σ-ημεριvή δ α.τύπωση: «' ξίζει ή ελλα.μψη, άξίζει κα.ί ή 
πρακτική αγωγή_ Για.τt ή μεν ελλα.μψη μα.ς ξεσηκώνει ά.π' έδω 
κα.ι μα.ς εισάγει στόν άχραντο χώρο των άιβάτων κα.ι το νου μας 
ξα.να.στρέψει στίς μυστικές συγγενικές του ρίζες. Ή δε πρακτική 
άγωγή, για.τι μα.ς ψέρνε σε τάξη προυπα.ντητων του πρωτα.δελψου 
μας Χριστου, ύψώνει πάγκοινα. τή σημαίσ, του, κα.t φα.νερώνει το 
μέτρο της αγάπης, βεβαιωμένης πά.νω στην άποδε κτικόττα. των 
εργων,>. 

Άλλα γιά, νά. μή vομισ8'εί ότι ήθελημένα. η δJθέλητα. μετα.πέ
σα;μιε στις θεολογικές προκα.τα.λήψεις, σπεύδω να .έπικα.λεσθω τή μαρ
τυρία. του Γκα.ίτε, δ δποίος δ α.βεβα.ιώvει 8τι εγρα.ψε τό περίψwο 
εργο του Βέρθερος κά.τω ά.πό τή ροπή μιας ψυχολογικης κα.τάστα
σrις, πού ήταν παραπλήσια. της ύπνο6α.σία.ς. Πρόκειτα.ι λο πόν γιά. 
μιά. ελλα.,μψη, για μιά. α.υτόψυτrι 'Ιδέα., γιά. ενα. α.υτογέννrιτο Λόγο. 

uΟπως δε ά.πό την 'Ιδέα-Λόγο δδεύομε στη ,δημιουργική 
Πρά.ξη, εξ ϊσου μπορουμε κα.l ά.πό κάιπο:α. πράξη ν' ανυψωθουμε 
στην κορυψή μια.ς ίδέα.ς. Πα.ράδειγμα. δ 'Αρχιμήδης. πού ένω κο
λυμπουσε, &.να.κάλυψε την άρχή της άνωσης των ύγρων. 

Τό κολύμβημα, ήταν μ α  πράξ κα.τ' 1έπίψα.ση rμιμητική, αλ
λά. στήν ψυχή του 'Αρχιμήδη δούλευαν μυστικές έπ:στημονικές δ -
εργασίες. υτές ήταν πού &δραξα.ν τό ά.πόκρυψσ μήνυμα. του ψα.ι-
νομένο δλόλα.ιμπρη καί πά.λ ν έδω ή 1δμόλcγη πορεία. αvά.μεσα 
στη θεωρία, καl πρά.ξη. 

Χα.ρα.κτηρ στική δε στο προκείμενο ή ποιητική γλώσσα. της 
'Ε λ ' ' ' ' λ ' e ' ' - ξ ,. , κκ ησιας προς τους μεyα. ους ευσεοιστε�: «tη'Ι πρα. :ν ευρε;; ει;
θεωρίας έπίβα.σι ν". 

Κάποια. μυστική λοιπόν συστοιχ'α.-παραλληλία. συνδέει τή'Ι 'Ι
δέα. χα.l την Πρά.ξη σε έν α. 'α. παρουσία στο ' vθρωπο-κεντρ: κό Σύμ
παν 

. υτή ει'Ια. ή δ:αιών α, α.χρα.vτη κα.ί αναπαλλοτρίωτη Δεξα.
με ή, από τήv δποία'Ι ά.ντλεί ή ογοτεχ ία. διά. μέσου των αιώνων. 
_ υτοί είναι οί χα,ρα,κ,ijρΞς τ ς, αυτοί οί τόνο: της, οί τρόποι τη; 
καί η πνοή της. υτές οί ψυχικές της ρίζες. 

Κά.τω ά.πό τό φως των θέσεων αυτών πα.ρα.,μερίζει ·ή διά..κριση 
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&.νάμεσα. περιεχομένου κα.ί μορφης κα.ί δεν νοείται περιεχόμενο 
χωρίς μορφ-lJ, οϋτε μορφή χωρίς πε,ριεχόμενο.

Ί ό αξίωμα. ή Τέχνη γιά. την Τέχνη --,μιλοϋμε πιά. σε γενικό 
καλολογικό πλαίσιο- παύει νά. ύπονοεί τή μορφή και &.ναφέρετα.ι 
στή.ν ενιαία κατασκευή περιεχομένου κα.ί 1μορφης,. ή αξία.. της δποίας 
κρίνεται &.πό τή συνε.παφή τr;ς στην έξελικτική πορεία. της ζωης, 
δπως α.ύτή πηδαλιουχείτα.ι &.πό τον άιστοοθμητο Λόγο τοϋ ύπαρξικοϋ 
μα.ς αδύτου, τον πρώταρχο, α.ύτόνομο και &.δέσμευ-το απέναντι στις 
δποιες εξαρτήσεις. 

'Ανάλογα. μέτρα. ισχύουν καί &.πένα.τι στό δια.χωρισμό τών καλ
λιτεχνικών τάσεων σε Σχολές. Προφταίνει έδώ ό Ζ?.ι,ν Μωρεάς, δ 
Έλληνογάλλος ποιητής νά. μας φωνάξει «δεν ύπάρχουν κλασικοί, 
cέν ύπάρχουν ρωμαντικοί» ύπονοώντας, δτι δλοι οί άξιοι δημιcυρ
γοί ανήκουν σε μιά. Σχολή, τή Σχολή της ένιαία.ς Τέχνης. 

'Όντως δεν ύπάρχει καλολογικά. πα.ρά. 1μιi Σχολή -ή Σχολή 
τοϋ Αύθορμητισμοϋ, Κι' αν ύπάρχου,ν Σχολές &.ναψέρονται · στη μέ
θοδο κα.ί οχ ι στην ούσία.. 

Άνάγκrι ώστόσο νό πpοσ:θέσομε δτι στήγ ένια.ία τούτrι Τέχνη 
δέν χωρεί τυποποίησrι , οϋτε στατική δμοιομορψία. Μαρτυρεί ή ψυ
χολογική έπ:στήμΥJ δτι δεν ύπάρχει συνέχεια. -,τή ροή τοϋ ψυχικοϋ 
6ίου, ουτε έπανάλrιψη., αλλά. κάιθε ψυχικό γεγονός εlνα.ι ,μιά. και
νούργια. α.ύτόνο, YJ δrιμιουργία. με τή δική της πρωτοτυπία. Λέει δ 
Ra1myz. «Ή τέχνη. πρό πα.ντός ,εlναι μιά. κατάστασrι ψυχης.» 

'Εδώ έοράζεται ό &.δάμα.στος δυναμισμός της Τέχνης, ή δποία. 
έχει τή δύνα.μrι νά. πετάει τούς προ6ολείς της στά. νεφελώμα.τα τοϋ 
άπωτάτου μέλλοντος καί νά. προμηνα νέους κόσμους. 

Προάγγελος δ 'Αριστοτέλης μας οε6α.ιώνει δτι: «δλως ή Τέ
χνη τά. μεν έπιτελεί, & ή φ�σις άιδυ,νατεί &.περγιiζεσθαι, τά. δε μι
μείται». 

"Qστε, ή Τέχνη, έιδώ μέν εlναι ,συστοιχία στη Φύση, έκεί δε 
ξεπέρασμα. της Φύσης. 

'Από τό δικό μα.ς πρίσμα., τοϋτο σημαίνει ότι άλλοτε &..κολου� 
θεί ό α.νθρωπος τή Φύση καί αλλοτε προπορεύεται. ΕΙνα.ι δ προςρrι
τ.σμός της ζωης πού στό 6άθος ,μας &.ποκα.λύπτει τό δια.ιώνιο συν
τονισμό Φύσης κα.ί Πνεύμα.τος γιά. την τελική κοσμογονική δικαίω
ση καί -ελείωση. 

Μαρτυροϋν τά, ,μεγάλ.χ παραδείγματα Φιλοσόφων κα.ί Θρησκευ
τικών Μυστιi,ν, πού ήσαν μα.ζί εξοχοι λογοτέχνες---ιιαλλιτέχνες. 

Καί έδώ φωρατα.ι ή αδυναμία. του Ίπου.ργείου Πολιτισμοϋ με 
τίς α.στοχες έτυμηγορίες του στην αξιολόγηση του εργου των Κα.λ
λι τεχνών-Λογοτεχνών. 

Στρέφοv-α.ς τώρα. τό λόγο είδικά. στην ποίηση, δανείζομα..ι ενα 
κομμάτι από την εργασία μου «Χα'Vιώτικοι Πα.λμοί-τό ποιητικό 
εργο τοϋ 'Αγγέλου Καλοκαιρινου»: «Ό ποιητής δεν περι,μένει κα.ί 
δέν πρέπει νά. περι,μένει νά. πληροφορη1)εϊ την &.ξία του εpγου του &.πό 
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ρίτους Γι& τό•; ά.λΥιθ vό πο ·ητrι α. 'θεvτι ή πηγή ε να. ό έα.υτός του 
Γ 1:ι.τί ή ποίηση ετνα.ι 6α.θύ α.τα. έσωτερική τελετουργία., προσωπ κή 
μ τά η η μετου-:;ίωσγ ά,J: W'J, α/ιτόνι;;,μη μ στ κή 6ίωση, κοσμο 
σείστρα. ούvαμ , έδω χrι, άσψ:ι:, εκεί δημιeιυργός. 

Ό κόσμι;;; το- ΠΟ ητη είvα. γι' α.ύτόv πσ. τοτε πα.ρωv χι' 8-:αv 
&.κόμη δέv 'πάρχ.,; γιά. τι;;•; ά λους, Μόνο οι δμότροπε; ψυχές μπο
ρου vά. τόv 1δουv. 

'Έτσι δταv οί ά.λ οι πουν ψ;.ί, λαμπρυ·ι:τc1ι δ κόσμος του ποιητή, 
δτα.v πο-v σχ , πα ι λα.μπρύvεται κι' ά.κτ vο6ολεί rπιότερο στή ,μονα
δικότητά του. 

Τουτο ετvα τό προvόμ ο καί ή νίκη τωv ποιητών, τό ά.vαπαλ
λοτρίωτο κτήμα. τους, ή κrι,τα.κτημέvη κι' οχ χα.ρισμέ·ιη λύτρωσή 
τους πού από σταθμό σε στrι,θμό τήγ κερδίζουν φτερeιυγ'" ογτα.ς στά. 
'ψιπεδα της tδικης των fπεραντοσύ ης». 

Προφταίνει ό ίτσε ά. μας πει, οτι «τό π ευμα ά.vδρώ ιετα.ι στή 
μοναξιά.», κα.ί δ Ra.i.nJer Maria Rιlke, οτι «τά. εργα. της τέχνη; είνα.ι 

, , 'λ ξ , μ α.  α.τε ε ωτη μονα ια.». 
υτοφα.νέρωτο ετνα.ι ότι ή ά.ξιολόγηση αυτή γιά. τόγ πο ητή, 

ητα.ν εvα. σκαλί γιά. νά. ξα.να.γυρίσομε στή λογeιτεχγία. γεν κά, στό 
γένος της δπο'α.ς ά. ήκει κα.ί ή ποί ση. 

Κα.ί νομίζω οτι μέ δσα. ειπα.με στό vμήμα. αυτό, δώσα,με ά.πάν
τηση στό κρ σιμο ερώτημα., άγ ή λογοτεχνία ,ετνα.ι προσωπικό κτή
μα, η κοινωνικό η ταξικό η έθνιχό η πα.να θρώπινο. 

' κόμη στό σύστοιχο cρώτ μα., αγ ή λογοτεχ•ιία. εΙνα.ι μονο
λογος η διάλογος, λειτουργία. ίστσρική η ύπεριστορική, κοντόφθαλμη 
η προορατική στό αχανές μέλλον, έπίχρονη η ύπερ6α.τική, επιχώ
ρια. η τη- ' περα.ντοσύνης ! Ν α.ί Ι «στά. ύψίπεδα. τη; ίδικi)'" τω'Ι 
απερα.ντοσύν·ης 1 ». 

Εfνα λοιπόν ό ου α.μ σμός του Λογοτέχνη, ό άξονα.; γύρω &.πό 
τόv δποίον κινείται τό ' vθρωποκεγτρ κό Σύμπαν. 

'Εκεί στό κέντρο της Μεγάλης α.υτης Μονάδας, στητός μά. κ7ί 
σεμ,;ός όρθώγετα. ό Λογοτέχνη- κρα.τώντα.ς τό θύρσο του Ίεροφά.ν
τη καί Ίερουργου. Μύστης μαζί κα.ί μυσταγωγός, τρέφεται με τό 
γά.μα. της λυτρωτικής δωρεάς, πού ά.ντλώντα.; την ά.πό τά. 6ά.θη τr,υ 
έαυτου του, τήν τελετουργεί σε Πα.να θρώπινο Μυστικό Δείπγο, 
«οπου πολλοί εισί οί κλητοί, όλίγοι δε οί έκλεκτοί». 

• * ** * ******** 
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Τnν άγάπn άγάπnσες 

Την αγάπη αγάπησες στα μάτια τού παιδιού σου 

Την αγάπη άγάπησες σ' αγαπημένου πρόσωπο 

σφουγγ�ζοντας τό Μ.κρυ τού ορφανού, 
δίνοντας χαρα ML δύναμη στον αδύνατο, 

στηρίζοντας την πίστη στον ολιγόπιστο, 

σηκώνοντας τή θλίψη τού πονεμένου, 

δίνοντας δροσερο νερό στον διψασμένο, 

διψώντας τή δικαιοσύνη, 

δαικρύζοντας μπροστα 'Ο'' ενα καμένο δάσος, 
αγαπώντας τή φύση, 
θαυμάζοντας ενα λουλούδι, 
προστατεύοντας τό πληγωμένο ζώο, 

άγαπώντας την ομορφια καl την άρμονία, 

αγαπώντας τή μουσική καl την Τέχνη. 

ερευνώντας για τή,ν 'Αλήθεια, 

Την αγάπη αγάπησες πληγωμένος, λέγοντας «ώρες αυτοίς», 

θέλοντας ν' αγκαλιάσεις δλον τον κόσμον 

αγαπώντας τον 'Άνθρωπο 

αγαπώντας τον Έαυτο καl ξεχνώντας τον εαυτό, 

δίνοντας αγάπη, στους αλλους. 

Την αγάπη. αγάπησες ,μή ζητώντας αγάπη, 

'Αγάπησες τον Θεό, γιατl ό Θεός εlναι 'Αγάπη. 

' 
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Γ. ΣΑΝΤΗΣ 

Το Μnνυμα 
'Η γη της Κύπρου είναι λίγη 
και ή θά ασσα &.πέραντη τη άγκαλιάζει.
Μαζί τα πόδια μας ρίζωσαν 
δαθεια στα σπλάχνα της 
,καί τα φουγάρα τω μεγάλων πλοίων 
δεν •μας πηρα στίς μακρυνες ώτοδημίες. 
Λεύτερος άγέρας ά άδευε τα μαλλιά μας 
καί ξεδίπλωνε τίς σημαίες μας. 
Τώρα στη καμπουριασμένη ράχη του 
μού στέλλεις μήνυμα πέρα 
ώτο την κόκκι η γραμμή, παλιέ μου φίλε! 

εν ,μπορώ α σφίξω το χέρι σου 
ματώνεται ώτο τα άγκάθια των συρμάτων· 
'Ένα κουμπί, ε α ο ο α, μια ελπίδα παλιέ μου φίλε ! 
Εί αι μικρός δ τόπος α χωριση τόσο πόνο 
εί αι μικρό το μήνυμα να χωρέση τόση άγάπη ! 

Σ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 

Ό Ναός 
Το αό σου προσπάθησε 
έ τός σου α κτίσεις, 
με Σοφία καί Δύνα ιη καί 'Ομορφιά. 

'Όσο μ ορείς 
τους λίθους 
λεία ε με τη σμίλη. 

Το χέρι 
πού κρατάει τη Σφύρα, 
η νιίJση τού I ού α δδηγεί. 

Καί σαν το tδείς 
να ύψώ εται, 
της 'Ομορφιάς :\Ι ημείο 

Τότε, να μπείς στο Ναό μ.,ϊορ ϊ-, 
και να λειτουργηθείς 
ε Π νεί,ματι Ά γίι:ρ 
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ΛΟ'\'ΛΑ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Κρυφογελούσες, δύστυχn μnτέρα ... 
Κρυφογελούσες δύστυχη ,μητέρα, 
γιατl δεν ηξερες 
πώς στον κατάλογο τών εκτελέσεων 
ειταν γραμμένο καl τό παιδί σου. 
Δεν 11ξερες τίποτε απ' την δργή, 
πού ξέσπασε μέσα στ11 φυλακή. 
Έσύ περuμενες απο στιγ.μή σε στιγιμή·, 
ναρθει για λίγο δ γιός σου νά σε δεί 
νά τον φιλέψεις ·σταρέ,νιο ψ<Μμl μ' ενα χαμόγειο, 
νά πιεί άπ' το φυλλοκάρδι σου νερο κ,ι' .ελπί,δα. 
κ�• ,αντl γι' αυτόν, 
-i'1ρθε ενας μαύρος ίσκιος πρωι - πρωί 
νά σε χτυπήσFι κατάστηθα 
καl ν' άρπάξει για πάντα τήν ψυχή σου. 

ΚΩΣΤ ΑΣ Γ. ΣΤΑ ΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Σχεδίασμα 
Φύγαμε τώρα ... 
Γυρεύω καταυλισμό, λίγη τροφη ... 
Ό 11λιος εγειρε, άπλώνοντας την ανταύγεια του 

στο μέτωπό μου. 
Άπο τά ανθη ,6γαίνουν χιλιάιδες μικρες πυρκαγιές, 
πού πυρπολούν τή νιότη 1μας, 
την α{τία, 
τή.ν άνάσα καί το γέλιο μας 
δλ<>ι γυρίσαμε ·στα μέρη τά παλιά 
σ' αυτά πού τά πότισε το δάκρυ τού χωρισιμού. 
-Οί αιτίες τώρα λιγοστεύουν .-
Σ' άναζητώ μέσα άπο τον {ίλιο,
μέσα άπ' τη σιωπή ...
Μέσα στη σιωπή ,αντιψώνω τ11ν 
ακατέργαστη πέτρα. 

ίπλαι άπο τη θάλασσα το άλάτι σ,μίγει 
με την άνάσα .μου, 
ή άνάσα μου αδελφώνει ,με τή ,σιωπ11 .καί τον άγέρα. 
Κι οί λιγοστοl πού άπόμειναν νά ιμε κοιτάζουν

,μείναν αμέτοχοι· 
στάθηκαν ,στην ακρη τού όρί'"Όντα, χωρlς πνοή, 
χωρίς άνάσα, ιμε τή ματιά θολή. 
Φύγαμε τώρα ... 
Γυρεύω καταυλισμό, λίγη τροφι1 ... 
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

Προσευχn 
Θεέ μου Σέ Κα ώ άπεγνωσμέ α 
Εισαι το Μο αδικό μου 1Καταφύγιο, 
Είσαι ή ' ρχη καί το Τέλος, Εισαι το Παν. 
Σοϋ Έμπισtευομαι την ϋπαρξί μου. 
Πρlν σε σκεφθώ τόσο καλά. Είμουνα σαν το 

αυαγισμένο Πλοίο, ού το κτυπcί,ν ot " εμοι 
και οί ' τάρες στα δράχια καl το Κάνουν 
Κομ1μάτια. 
Τώρα ηλθα ο α σέ τάξι καί έ Νοιώθω ,ε τός μου 

Σ' εύχαριστώ 
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Θεέ μου δτα τα άκρυα τρέχουν άπο τα ματιrι μου, 
γιατί ό Πόνος στο στήθος με ζώ ει, 
καί στο Βλιμμα μου θαμπά δλα άρχί_ουν ά ίνονται, 
και ά φεύγο μα,κρ ά στο Σχοταδι. 
Το κορμί μου Βαρύ το • ισΟά ομαι καl ' πλώνω 
ενα χέρι να Πιάσω, Νά σταθώ άκόμα το Θέλω 
Τότε Σκ 'πτομαι πάλι Έσέ α, Είχα ξεφ 'γει άπο τα αν0ριtlπινu 
άλλα δεν εtμουνα μό η, εlχα εσένα κοντά μου 
Και δπως ε'ίμου α ίδρωμέ η, ασάλευτη ιαί με η1 ψ χ11 μου 
φευγάτη, ξαφνικά ξαναγύρισα δλα 
Βλέπω τωρα καί τα Βλϊ ω ξεκάθαρα, μαγικά και ώρα.ία 
τυλιγμένα άπο το Φώ- το δικό σου. 
Καl τα χείλη μου ψιΟυρίζουν της ζωής το τραγο -δ,. 
Σ' ευχαριστώ Θεέ ιου για τη ζω1 1 ού μού χάρισ ; άλι. 
Εlχα μια Πορεία Θανάτου, Υαl τη "Εκα ες Ζωή-. 

ΑΝΝΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό Γλάρος 

Πέτα γλάρε 
Πέτα ι ηλα στον ουρανό 
Π(τα ψηλά στα σί•ννεφα 
Πέτα γλάρε καί για ια; 
Φ(ρε στην φυλαχή μα; 
το τραγοϋδι τ' άνέμου 
των κυμάτω 
η1 αtσθησι της ελευθερία; 
Πέτα γλάρε καl για μας 

ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Άδελφn ψυχn 
� τ' -

συναντηθήκαμε 
για πρώτη φοιιϊι 
κι' δμως σα 

' ' τ α μη ηταν 
;ψ;Jτη 
Σήμερα 
'tέρουμε 
για χτέ,.., 
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ΒΑΣΙΛΒΣ ΒΠΣΑΞΒΣ 

Nama - Rίιρa-t-

Σαν πέφτει αργά το ,δειλινό 
Και σμίγουν οί θολές γραμμές 
Των οριζόντων 
Τον -έρχομό της νύχτας θά προσμένεις 
Της δικης σου 
- Έκείνης πού κουβάλαγες ολημερίς
Μαζί σου-
Σά φό6ο, σά σκιά
Σά μα.κρινη κwμπάνα
Κι' ας καιμωνόσουν πώς δεν αικουγες
Τούς χτύπους της
Στον κάθε χτύπο της καρδιάς σου ...
Θά 'ρθεί
Και θά 'στε μόνοι, 'σύ κι' αύτη
κ�• δλα ενα γύρω θά σωπαίνουν.
�Ω ! δεν θά 6ιάιζεται.
Θά 'ναι τό 6ημα της αργό
Και κουρασμένο
Τί πάτησε, δπου πάτησες
Και πηγε 'χεJί πού πηγες.

Πουλιά, λουλούδια, χρώματα 
Φιλιά, τραγούδια, γεύσεις 
Όνε ίρατα καί προσ.μανέ 
'Όλα ! 
Τά μοίρασε μαζί σου 
Σαν πέσει ολόγυρα το δειλινό 
.Και σ,μίγουν οί θολέc; γραιμμ�ς 
Τα>ν οριζόντω,1 

έ θά 'ναι ή νύχτα σου αγνωρη. 

Το διάφανο της μέρας φως 
Θά 'χει γ,δυθη 
Καί πλάνους tσκιους θά φορεί 

Μ11 φο6ηθης ! 
Τά ρούχα της και τ,' ονομα 
Θά 'χει ,μονάχα αλλάξει! 

1978 

• Σχνσκοιτι..<ή ρήση : «δνομα σχημα πού» άναφέpεται στόν φαινόμενο κόσμο.



Πρός τό Περιοδ κό «Ι ΙΣΟΣ» 
Δραγατσανίου 6 
'Αθήνας 122 

Κύριοι, 
Παρακαλώ, ά.ποστείλατέ μου μέ δέμα «επί ά.vτικ.ατα6ολi,ί», 

τά κά.τωθι σημειούμενα 6ι6λία, ελεύθερα ταχυδρομικών τελών, ε!ς 
τήv κά.τωθι δ ειΊθυ·ισίv μου: 

Μετά τιμης 
(ύποyραψή) 

Όvοματ�επώvυμοv 

Διεύθυνσις 

Βι 6 λ ία. Δ ρχ. 
Η. Ρ. Bla a11 k Τό Ι λε -δί της Θεοσοφίας 200 
Β ant-Leadbeate.r Ή ' τραπός του Άποκρυψισμου 200 
Irv. Coopc.r Ή Μετεvσά.ρκωσις 100 

Α. Besant • Η άπόκρυωη ζω' τ()υ άνθρώπου 100 
V1 ekdnanda Κάρ 1α - Γι6γκα 100 
ΒΞvετου - Ίλαρίωvος Φως στήv 'Ατραπό 40 
Κrishnamurti Στά πόδια του Διδασκάλου 40 
Κ. Μελισc-αροπούλου Ό Ί ησους 100 

» Έκλογαί ά.πό τόv Κρισvαμουρτι 100 
» ' ποχρυψισμός-Μυστικισμό;; αδ 50 δεμ. 100 
» Με λ ε τ ή μ α τ  α &δ. 100 δφ. 150 
» Είσαyωyή στή Θεοσοφία αδ. 120 δεμ, 160
» ΜΗΤΙΣ (τό 6ι6λίοv τη;; σοψίας)δε.μ. 160
» Τά 6ήμα.τα τη; Φ λοσοψ'α.ς 120 
» Τά 6ήματα τη,.. Φιλοσοφίας Β' 120 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή ετών 1956-57-5 δ:ά το';; συvδρομητά;; 160 
ΙΛΙΣΟΣ, Έ.πιλοyή ετών 1959-60-61 διά τού,.. συvδρομητά;; 160 
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή ετών 1962-65 δ.ά. τού ,.. συ'Ιδρομητάς 160 
Συνδρομή ΙΛΙΣΟl' 1979 (έξ) κου -α.ερ�π. 12), εσ) Y.OU 200

Σύ'Ιολον Δρχ 
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Μιά ΝΕΑ ΈπιλοΊ(ή 

τού I Λ I ΣΟΥ 

των έτων 1962 - 1965 

�i. u �λοφορεϊ ΤΩΡΑ! 

• Τα πιο ένοιαφέρο τα

• Τα πιο διατηρήσιμα

<Ο Τα πιο εκλεκτά 

πο ΤΑ ΘΕ 1 ΓΑ Η1 ΤΕ Ρ •ΤΙΑΣ 1 62 - 1 6

πεpιλα.μοά. οντα.: στη J έα. ΕΠΙ ΟΓΗ 

Μια έκλεκτή εκδοση 376 σελίδων 

8 ΕΝ ΜΟΝ .lΠ Ο ΠΟl Η ·ΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒ ΙΟ-Η

Ι ΗΣ Σ Σ 

8 Ε1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙ ΤΟ J ΦΙ Ο Σ Σ 

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤ ΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 197 -7 

Τιμή χρυσόδετου τόμου ρχ. 200 

Για τούς συνδρομητας 

τοϋ Ι ΙΣΟΥ μόνον Δρχ. 160 
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J. J .  van der Leeuw

ΘΕΟΙ ΣΕ Ε ΟΡΙΑ 

Έλληνικη άπόδοση Κ .Ν .Μ. 

ΚΕΦΑΛΑJΟΝ Ε'. 

Ή έπάνοδος άπό τnν 'Εξορία 

'Αφού κατενοή,σαμε τον έαυτό μας σάν 'Εγώ, ·μπορούμε από εκεί 
ψηλά νά ατενίζωμε τά τρία σώματά μας, αποφασίζοντας δτι θά είναι 
οί τρείς ύπηρέτες μας στούς τρείς κόσμους της ψευδαισθήσεως και 
τίποτε περισσότ ·ρο. Δεν κατεJδαίνομε πλέο-v •μέσα σ' αύτούς. Δεν 
περιπλεκόμεθα πλέον στούς απατηλούς εκεονους κόσμους, ουτε ταυ· 
τίζομε τον έαυτό μας ,μέ τά τρία σώματά μας η ,επιτρέπομε στη 
στοιχειακή συνείδηση νά σφετερισθη τή συνείδηση τού 'Εγώ και νά 
την κυριαρχη,. Πρέπει να παραμείνωμε στην κορυφή τού .δουνού 
δπου ανεδήκαμε, θεωρώντας από ψηλά τις άπέραντες απόψεις της 
ζωης και από ,εκεί πρέπει να σκεπτώμεθα, νά αίσθανώμεθα και νά 
ενεργούμε. Τούτο είναι δυνατόν νό γίνη και πρέπει νά τό κατορθ(.ο
σωμε. 

'Από τό ϋψος της κορυφής ,εκείνης ·σκεφθητε τά τρία σώματά 
σας. Ί1δέστε το νοητικό σας σώμα απαλλαγμένο από την ,ματαιότητα 
των συνηθισμένων εtκόνων - σκέψεων και :από τα ενδον δημιουργή
σατε την ισχυρή -εκείνη μορφή - σκέψη της τελειότη:τος χάριν τού 
κόσμου. 

Συγκρατήστε τη;ν πάντοτε μέ ενα τμημα της θελήσεώς σας. Μή 
η1ν αφή.σετε ποτέ να διαλυθη, διότι αυτή ή μορφή- σκέψη πρέπει 
στο έξης να κιιδερνάει τον καθημερινό σας Ιδίο. Να κρατήσετε ετσι 
τό νοητικό σώμα καl να το διατάξετε στο έξη.ς, όσοσδήποτε και αν 
είναι ό πειρασμός &.,-το τα εξω, να μή σχηματίση ποτέ είκόνες - σκέ
ψεις η ·μορφές - σκέψεις χωρlς την εγκρισή σας. 

Μετά να κατεδάσετε πάλι το ,δλέμμα προς το -θυμικό σας σώμα. 
Ν ά αποφασίσετε ·νά παραιμείνη δπως τό -είδατε, ζωογονούμενο από 
τα ενδον μέ τά •συναισθήματα τού 'Εαυτού. Να το πλημμυρίσετε μέ 
αγάπη γιά δλα τά οντα, μέ αφοσίωση, μέ συμπάθεια, μέ πνευματική 

1 
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εξαρση. ά tδητε τά αίσθήματα αυτά ά εκπέμπω ται απο τό έν
τρnν τού θυμικού σώματο-, ά το ίδητε α πάλλεrαι μέ τόν έον 
αυτό παλμο της ζωη; και ά αποφασίσετε, nυδέποτε ια να επιτρέ
ψετε στό αστρικό σας σώμα ά δι υθύν ται άπό τα εξω. 

Κατό ι ά άτε ίσετ το αίΟερικό και τό φυσικό σας σώμα καί 
νά άποφασίσετε δτι στό έξης και αυτά θά καταστούν φορείς της 
θελήσεως. Νά παρατηρήσετε πως έκφράζ�ται α 'τη ή θέληση μέ 
το σώμα. Να ιδητε τi1 θεϊκή έ έργεια το~ έαυτού ά. διαχύνεται 
στο φυσικο σω α αι ά αίσθανθητε το σώμα τούτο · α ά αγε ιέ 
τω άπό τά ε δο ύτη εί αι 11 άλήθεια , ια τη ά αγέ νηση το~ 
φυσικού σωματο . 'Ότα κατα οήσωμε δτι εl αι ό φορέα- τού 'Άτμα, 
τό φυσLκό σώμα ά α εώνεται, γίνεται ύγιέ- αl ίσχυρό, άπαλλαγμέ-
ο απο άσθέ ειες και όλες τlς ταλαιπωρίε- εκεί ε-, σrl; όποίες ύπό

κειται δσο άποτελεί άπλως μέρος τού φυσικού κόσμου. Ν ά rό λυ
τρώσετε από τη δουλεία εκεί η. 'Οφείλει α η στον κοσμο, άλλα 
ά μην ά ήκη στόν κόσμο. Ό στενώτερος δεσμός του πρέπει νά 

εtναι μέ τόν 'ιΕαυτο και οχι μέ το κόσμο 'Όλα τά σώματά σας 
πρέπει νά εί αι ύποτελη στο Έαυτο και οί δυ άμεις τού 'Εαυτού νά 
άκτινοδολοϋν διά μέσου των σωμάτων 

ά καταστήσετε τά σώματά σαι- τέλειου- άγωγούς για τίς τρείς 
δυνάμεις τού 'Εγιο, άλλά να διατηρήσετε ά τοτε τη άνεξαρτη
σί,α σας. Παραμείνατε πά τοτε στην κορυφ11 τοϋ δου ού και άπ' 
εκεί νά. βλέπετε τούς κατώτερου,.. κόσμου . 'Έτσι ή ωή σας θά 
πληρωθη άπο θεία εύδαιμο ία και δλε; οί δυσκο ίες σας θά εξα
φανισθούν. ιότι, πως μπορεί να ύπάρχη παραφω ία, δταν κατα ο 
ητε τόν έαυτο σας σά.ν θεικό; Στό έ ης, δτα θά. συμδαί συν τά. 
πράγματα εκείνα, πού πριν σας προξε ούσα τόση στενοχώρια καl 
λύπη, επειδ11 επιτρέπατε στον εαυτό σα νά. ταυτίζεται μέ τά. σώ
ματά σας, θά. κατανοητε δrι είσθε το 'Εγώ και δέ θά. ύπάρχη πλέον 
πάλη. Έσχηματίσατε τώρα τη μία και μό, σκέψη τη- τελειότη
το , πού δεσπόζει στό οητικό σας σώμα, και τίποτε δεν μπορεί 
πΗον ά. σας ταράξη, διότι ύπάρχει νόμος, δτι τό νοητικό σώμα 
δεν μπορεί ά. κυδερ ιέται συγχρό ω- άπό δι:>ο σκέψεις - εικόνες. 
Συγχρατώντας τη νοερή αυτή εί ο α τη- τελειότητ ;, μπορούμε α 
εκτελούμε συγχρόνως τή τακτική μας εργασία, άλλά. ή μορφή -
σκέψη εκεί η θά. εξακολουθη πά τοτε α δεσπόζη καl τίποτε αλλο 
δέ θά. μπορη νά. έπέμδη στο οητικό σώμα και ά ε:τuδάλη σ' 
αυτό ά επιθύμητη μορφή. 

Ν ά. ενθυμησθε, λοιπό , στο έ 'ί:η- νά. ζητε ,άπό τα ενδον. Ν ά 
ιι11ν επιτρέψετε ποτέ πιά. στά. σώματά σας νά. άνα,μιχθοϋν στη 
συνείδησή σα και ά. σκοτίσου τη γ ώση τού 'Εαυτού. α αποφα
σίσετε δτι έσείς, ή ψυχή, επιστρέφοντας στη θεική έστία, θά. 
παραμεί ετε τού λοιπού εκεί. Μ11 έπαναλάδετε το σφάλμα ά. έπι
τρέψετε στο εαυτό σας τη επά οδο σέ επίπεδο, στο όποίο δεν 
αν11κετε. Μή φοδασθε ά. όνομά ετε τον εαυτό σας θεικό. Δέν 
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υπαρχει σ αυτο ουτε άλαζονεία, οϋτε κενοδοξία, διότι ή κενοδοξία 
�,lναι α'ίσθημα τού χωριστού. 'Όταν κατανοήσωμε τόν έαυτό μας 
σαν Έγώ, αναλυό.μεθα σε πέλαγος συνειδήσεως, γνωρίζομε δτι 
αποτελούμε ενα με μία συνείδηση τόσο πλατειά, τόσο παγκόσμια, 
ωστε ή σκέψη της χωριστικότητος γίνεται γελοία. ·ΕΧμεθα άσφαλι
σμένοι έναντίον αυτής της πλάνης, διότι γνωρίζομε δτι ,έκείνο πού 
θα κάνωμε γίνεται μέσον τού έαυτοϋ μας. 'Όταν σκεπτόμαστε, 
αίσθανόμαστε, η ενεργούμε, είναι ή ζωή τού 'Εαυτού, 11 όποία 
διαχέεται, ,δια μέσου ήμών, στόν κόσμο. 

'Επί πλέον, στη συνείδηση έκείνη γνωρ(ζομε δτι είμεθα ενα 
με τόν Διδάσκαλον, συμ,μεριζόμεθα την μακαριότητα της Παρου
σίας Του καί στ11ν Παρουσία του τό κάθε τι γίνεται ευκολο. Ση1ν 
παρουσJα Του δεν μπορεί να ύπάρχη αλλη επιθυμία, άπό την έπι· 
Ουμία να πλησιά.σωμε σ' Αυτόν. Στ11ν παρουσία Του, εlναι άbύ
,,ατο να κάνωμε τα μικροπρεπή εκείνα πράγματα, πού έκάναμε 
άλλοτε. Μπορούμε μόνο να προσπαθούμε να γίνωμε μεγάλοι, δπως 
'Εκείνος είναι μεγάλος, μεγάλοι στην ευρύτητα τοϋ αίσΟήματος 
καί της σκέψεώς μας και θeίοι, δπως �Ε>�είνος εlναι θείος. 

'Έτσι, ό δρόμος τού ανώτερου 'Εαυτού είναι ό δρόμος της 
Μυήσεως. Μύηση σημαίνει τη διαρκή ενωση της συνΗί'>�σFως, ή 
όποία ηταν ένσαρκωμένη στα σώματα καί ταυτιζόταν μαζί τους, 
με τη μητέρα συνεuδηση, την όποία εlχε λησμονήσει. Ε1ναι ή ά
παρχη μιας νέας ζωης, συνειδητής ζωης σαν 'Εγιb, πού να ένερ
γη ·με τα τρία σώματα. 

Τα προσόντα πού απαιτούνται για τη Μύηση, κατατάσσον
ιαι κατα διάφορους τρόπους, άλλα δταν κατορθώσωμε να άποκτή
σωμε τη συνείδηση τού 'Εγώ σαν κάτι μόνιμο, θα εχωμε άποκτή 
. σει άναγκαστικα και τα' αλλα προσόντα. 'Η συνείδηση τού Εγώ 
μας δίνει τη Διάκριση, διότι από τόν κόσμο τού Έγώ δλέπομε τή 
ζω11 με άκριδη προοπτική. Ή συνείδηση τού 'Εγώ δ:νει τήν Ά
. πάρνηση των εγκοσμίων, διότι &ταν ή �σαρκωμένη συνείδηση 
άποσπαται από τα σώματα πού τi1 δεσμεύουν, τα σώματα αυτά 
δεν ύπακούουν πλέον στις δικές τους ,έπιθυμίες, αλλά στή θέληση 

·τού 'Εγώ. 'Η συνείδηση τού 'Εγώ σημαίνει �επίσης καλ11 διαγωγή,
διότι ή διαγωγή μας δεν είναι πλέον διαγωγη συνειδή,σεως δούλης
στα σώματα, άλλα ·διαγωγη τού 'Εγώ και γι' αυτό κατ' άνάγκην
καλή.

Ή συνείδηση τού 'Εγώ σημαίνει 'Αγάπη στήν πλατύτερή της 
· εννοια, διότι ό κόσμος τού 'Εγώ, είναι κόσμος της 'Ενότητος καί
δεν μπορούμε να προσεγγίσωμε τη συνείδηση: τού 'Εγώ, χωρίς να
αίσΟανθούμε την ένότητά ·μας με δλα τα οντα.

'Ανεξάρτητα δμως από τό γεγονός, δτι ή διαρΚ'ή.ς παρουσία
τού 'Εγώ, με τη συνειδητή, μας ενέργεια, μας όδηιγεί στο αμεσο
τέρμα της έξελίξεώς μας, στη Μύηση, αυτη i�μπεριέχει την άμοι
·δή της, διότι χορηγεί ,6αθεια και •διαρκή χαρά, δύναμη καl εt-

----------
-

----

---

, 
1 
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(.)ή η σ' έκεί ο ού τη άποκτα, διότι εί αι άρχη έας ωης. 
'Ό οι μπορούμε ά θάσωμε σ' αύτη τη κατα όηση, δλοι 

μπορούμε ά άξιώσωμε ά γίνωμε δ,τι είμεθα. έν είναι κάτι έ. 
νο, ού βρίσκεται εξω άπο μας, πού πρέ ει ά το κατακτήσωμε. 

ε έχομε, παρά ά cίσέλθωμε στον κοσμο, στον δ οίο ά ήκομε, 
άπλως ά άξιώσωμε εκεί ο, πού αληθινά είμεθα. 

" ς χαρούμε, λοιπόν, γιά τη θεοτητά μας, ας άξιώσωμε τα 
δικαιώματα, τα δποία μας άνήικουν άπο τη θεικη γέ ησή ,μας 
καί ας άποφασίσωμε α επιστρέψωμε στη γε έθ ια έκείνη χώρα, 
μακρυα άπο τη δποία δλόκληρες χι ιετηρί.δες έι,.,εί αμε έξόριστοι 
στους κόσμους αυτούς τοϋ σκότου καί της όδύνης. Είθε ή εύλσγία 
των ιδασκά ων, τού δπ ίους ύπηρετούμε, ά εί αι μα ί μας Εί
θε ή αγάπη Τους ά ας ροστατεύη καί α μας περι ρουρη, 
μέχρις δcου σταθούμε κι' εμείς έκεί, δ ου στέκονται Έ εΙί οι, ιέ 
χρις στου γί ωμε καί μείς δ τέλειος " θρωπος, 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ί-Ι {ξερε' ηση τού κόσμου της συ ειδήσεως μας, το τόσο 
λίγο γ ωστου στους περισσότερους απο μας, έπιδάλ εται σ' εκει
νο πού θέλει να κατανοήση το έαυτό του, ού θέ ει ά α τι η
φθη ποιος πραγματικά εl αι, πού θέλει α συ ειδητοποιήση το 
'Εγώ, στο κόσμο τού δποίου η, χρησιμοποιώ τας τα τρία σώμα• 
τά του σαν φορείς της σ ειδήσεώς του, χωρ:ς να γίνεται οργα. 
ό τους. Πρα ματικά, το μυστικο ταξίδι, πού περιγράφεται στίς 

προηγούμενες σελίδες, εl αι ασκηση πού όφείλουν ν' κά ο δ 
λοι δσοι έπιθυμο- να είσέλθουν στην ' τραπό, μέχρι - στου απο 
κτήσουν τόση έ ίδοση, ώστε α μπορο - α τηρο- σε συνεχή έγρή 
γορση τη συνείδηση τού Έγώ. 

".Οταν α έλθωμε στο έπίπε.δο τού Έγώ, το ίδανικό ας εl-
αι α παραμείνωμε εκεί, αρνο 'με οι α παρασυρθούμε καί άλι 

στους παλαιού αϋλακε της ύποδουλώσεώ μα στά σιίψατά μας. 

:Μερικοί μπορούν α το έπιτύχου χωρίς υσκολία. " λοι, κυρι•
ευόμενοι άπο ταραχη η στενοχώρια, μπορεί να περιπέσου στην 

αλαιά στάση τους πρί προφθάσουν α προφυλαχθούν. Στί δύο 
αύτες π ριπτιοσεις, ή τακτικ11 ασκηση τή συ ειδήσεω; τού 'Εγώ 
αποτελεί ανάγκη. Ση1ν πρώτη περ' τωση, για α διατηρήσωμε 
εκεί ο πού έπιτύχαμ . Στη δεύτερη, για ά περισώσωμε έκείνο, πού 
ινδυν ύει νά χαθή. 

Στα προηγούμε α κεφάλαια α αγκασθήκαμε, σε διάφορα ση
μ ία, ά δώσωμε αρκετα μακρες εξηγήσει . Γι' αυτό, ή ευμα 
τικ11 ασκηση ιδιν κατανοείται εύκολα απο κεί ους πού θέ συν νά 
τη δοκιμάσουν στην πρά η. 'Ίσως, λοιπό-ν, θα εlναι χρήσιμη ή 
έπα άληψη τω κυρίων σημείω τής ασκήσεως, σά έ ο δρό-
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μου για κείνους που αναζητούν τη συνείδηση τοϋ . 'Εγώ. 'Τπάρ
χουν αναμφί.δολα πολλές μέθοδοι για να επιτύχουμε τον ίδιο σκο· 
:ττό, αλλά ή περιγραφόμενη εδώ αποδείχτηκε χρήσ�μη καί κατάλ
ληλη για ανθρώπους, που εχουν ποικίλες ίδιοσυγκρασίες. ιΙΙροτιμώ 
να την όνομάσω μάλλον ασκη;ση, παρά. διαλογισμό, αν καί κάθε 
διαλογισμος επρεπε να είναι ασκηpη. "Αν έκτελείται συγχρόνως 
• ' λλ ' ζ' λ' 1 " • ' δλ ' ' δ ' απο πο ους μαι ι, .κα ο ειναι ενας απ ους να υπο εικνυη χα-

·μηλόφωνα τα στάδια της ασκήσεως,. ωστε ή προσπάθεια δλων να
γίν.εται συγχρόνως. 'Όπως σέ κάθε διαλογισμό, ετσι καί εδώ ή
ανεση τοϋ φυσικοϋ σώματος είναι σπουδαιότερη άπο το να λάδη
κανείς όποιαδήποτε -ασυνή,θιστη ανατολικη στάση. Άλλα ,καλο εί
ναι να δρεθη μέρος, δπου να μην υπάρχη κίνδυνος παρενοχλή.
σεως καί δπου να �ασιλεύη ήσυχία.

'Ο δ ι α λ ο γ ι σ μ ος τού 'iΕγω 

"Αν ή ασκηση εκτεληται &πο δμάδα, να αρχίσετε σκεπτόμε
νοι την ένότητα της όμάδας καί νά. προσπαθητε να αίσθανθητε 
αύτη την ένότητα. 

Κατόπιν, να σκεφθητε κάποιο ανώτερο ιδανικό, κ,::,:ά. προτί· 
μηση εναν απο τους Δ�ασκάλους της Σοφίας, και να προσπαΟή
σετε να αίσΟανθητε αγάπη καί αφοσίωση, γι' Αύτόν. 

Ν ά. σκεφθητε τώρα , ο φυσικο σώμα καί να το ίδητε σαν τον 
υπηρέτη σας .στον φυσικο κόσμο, να το αισθανθητε γερο καί δυ-

, ζ 
' ' ' ' '' δ Ν' ' ' ' ' ' ' νατο, ωογονουμενο απο �α εν ον. α αποσυρετε απο το φυσικο

καί το αίθερικο σώμα το κέντρο της συνειδήσεως καί νά ατενίσετε 
το •αστρικο σώμα. Ν ά. διώξ.ετε απ' αύτο δλα τα παροδικά. συναι
σθήματα και τίς επιθυμίες καί να μετα;δώσετε σ' αύτο τά. ύψηλό
τερα αίσθήματα. Ν ά. αίσθανθητε αγάπη για δλα τα οντα, αφοσί
ωση στον "Τψιστο, συμπάθεια για δλους δσοι πάσχουν, καί πνευ
ματικη ανάταση,. "Ας ,&κτιναδολοϋν αυτά. τα αισθήματα συνεχώς 
απο το άσ.τρικό σας σώμα. 

Ν ά. αποσύρετε το κέντρον της συνειδήσεως ώτο το αστρικο 
- ' 

' ' 
, 

' , Ν' ' δ 'ξ '' '' t::Ι σωμα και να ατενισετε το νοηrτικο. α απο ιω ετε απ αυτο ο-
λες τις μορφές - σκέψεις και εικόνες και νά. ιεκπέμψετε ,μ' αύτο 
το φως τού ανώτερου νοη:ηκοϋ. Νά. το αφήσετε να ακτινο6ολη 
δια μέσου το,ί νοητικού σώματος. 

Ν ά. δημιουργήσετε στο νοητικο ,σώμα την είκόνα τοϋ έαυ 
τοϋ σας σαν τοϋ τελείου &νθρ6>που. Τελείου στην αγάπη, στη θέ
ληση, στη σκέψη; και να γε,μίσετε το νοψικό σας σώμα μ' αυτη την 
είκόνα. 

Ν ά. αποσύρετε το κέντρο της συνεuδήσεως καί απο το νοη
τικο σώμα και να αίσθανθητε τα τρί.α σώματά ,σας σά.ν οργανα τε
λείως πειθαρχικά, κυδερνώμενα απο το '�Εγώ. 

Τώρα να κατανοήσετε τον έαυτό σας σαν το 'Εγώ. Ν ά. φέ-
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QEτf τ11 συνείδησή σας πιίλι μέσα σ' α&τό ,και ά γνωρίσετε οτι 
Μίς σθε το 'Εγι:> και δτι ζητε στό κόσμο τη; χαρας και τού 
κάλλο ς 1 ύ. αlσΟανΟητε η1 χαρά και τη έλευθερία, ά ίδητ τη 

. λαμπρότητα του Κ<>σμου σας και α ά. τιληφθητε, δτι ειναι ή αλη
θινή πατρίοα σας. 

Να κατανοήσετε τώρα τις δυνάμεις τοϋ 'Εγώ. Τη ,δ 'ναμή το 
της ιlγάπης, η της έ ότητος μέ τα πά τα. 

ά αίσΟανθητε ' ότψα ,μέ τό Διδάσκαλο, νά προσπαθήσετ 
νά αισθανθητε οτι άποτ λείτε μέρος της συνειδήσεόJς το . 

Κατόπι α προσπαθήσετε να αίσθανθητε τη έ ότητα της 
' δελφότητος. Να αίσθανθητε τη δυνατή αυτή συ είδηση α γε
μίζη δλόκληρο τό κόσμο και α γ ωρίσετε δτι σ' αυτή δλοι είναι 
ε α, απολύτως ενα. 

Κατόπιν ά αίσθανθητε ένότητα μέ κάθc τι πο' ζη, μέ δλη 
τη φί•ση, μέ δ η ττ1 ά θρωπότητα. ά αlσθα θητ αγάπη γιά 
δλα τα ο τα και α αίσθα θη,τε τή συνείδησή σα; να ά α ί•fΗΗ 

στη παγκόσμια συ είδηση. 
Να αίσΟα θητε τή μακαριότητα αυτης της ενοτητο- και πως, 

φερόμενοι ά.πό Tll αγάπη αυτή, φθάνετε μέχρι την -ιαρδια το~ 
παντός, την ά.γά η το~ Χριστού. Να αίσθα θητε τό έαυτό σας 
α ά.ποτελη μέρος τη- ζωης Του και της αγάπης Του. 

Τώρα να κατα οή-σετε τή θέ ηση τοίί 'ιΕγώ, τό " τμα. Να 
αίσθανθητε να εμίζη ΤΙ ] συνείδησή σας σαν φώ- προδολέ και 
να αίσθα θητε δτι ή ,δύναμή του εί αι ακαταμάχητη. 

Να συγκεντρώσετε, η1 θέληση έπά ω στό ενα αι ,μο αδικό 
σκοπό της «τελειότητο- χάρι του κόσμου», αί να αποκλείσετε 
δλα τα αλ ίJ. πράγματα, γεμίζοντα- τή συνείδησή σας δλόκληρη 
μέ τόν μο αδικό α 'τό σκοπό, μέχρις δτο γί ετε σείς δ ίδιος αυ
τός δ σκοπός. 

Τώρα, να κατα οήσετε η1 δημιουργική ενέργεια τοϋ 'Εγώ, 
τό Μάνας. Να αίσθα θητε Tll ο.πέρα τη αυτή δημιουργι.κ11 διr α
μη και α η1ν χρησιμωτοιήσετε για να δημιουργήσετε μ' αυτή 
η\ν ιδέα της τελειότητο-, γε,μίζο τάς τη μέ δημιουργική δύναμη, 
ετσι ωστε να εξασφαλίσετε η1ν πραγματοποίησή της. 

Να μεταχειριστητε τώρα τι; τρείς δυνάμεις μαζί. Τή θέ ηση, 
για να διατηρήσετε τό_ [να και μοναδικό σκοπό ( την τελειότητα 
χάριν τοϋ κόσμου)' τη αγάπη, για νά σα- ηκύση ιιαι να σσ.ς 
καταστήση ενα μαζί τη-, και τή σκέψη, για να δn ιουργήσετε 
και · α εκτε έσετε αυτό το σκοπό. Κάμ τέ το αυτό όλη την 
r1μέρα. 

Τιορα, να κατανο11σ ·τε το έαυτό σα::;: και πάλι σα 'Εγό>. 
Να προσπαθήσετε να ίδη ε τό κάλλο τοίί c{όσμου σας, το δικό σας 
κάλλος μέσα στον κόσμο εκεί ο, καί να ά...-τοφασίσετε να διατηρή 
σετε τη συ είδηση αυτή τοϋ Έγώ, δ,τι καl α τί,χη α σας 
συ�ιδη κατα τή ,διάρκεια τη- ήμίρας. Να στραφητε πίσω και α 
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κοιτάξετε πάλι τά τρία σιόματα, χωρίς δμως να κατε:δητε σ' αύτά. 
Έν πρώτοις, το νοητικο σώμα. Νά ·διαχύσετε μ' αύτο το φως 

τού άνώτερου νοητικού ,και νά δημιουργήσετε ά.κόμη μια φορά σ' 
αύτο την εικόνα σας σαν τελείου ανθρώπου. 

Ν ά ατενύσετε κατόπιν κάτω, προς το θυμικο σώμα καl νά 
διαχύσετε μ' αύτο τά συναισθήματα τού 'Εγώ, άγάπη προς δλα 
rά οντα, άφοσίωση στα ϋψιστα, συμπάθεια για δλους δσοι πάσχουν 
καl πνευματική εξαρση, αφήνοντας δλα αύτά νά ακτινο6ολοϋν δι
αρκώ; γύρω σας. 

Ταος, ν' ατενίσετε και. πάλι το αιθερικό καί τό φυσικό σώ
μα. Νά τά ιδητε σαν εκφραση της θελήσεως τού 'Άτμα. Νά θε
λήσετε νά είναι γερά καl δυνατά, να ακτινο6ολοϋν ζωτικότητα 
άπό τα ενδον, να αναγεννιώνται. 

Να κρατήσετε ετσι τα τρία σώματα σαν τέλειους αγωγούς των 
δυνάμεων τού 'Εγώ καί να αφήσετε αίrtές τις δυνάμεις να άκτινο-
6ολούν δια μέσου αύτών. 

Πάντοτε, δμως, καl σε δλες τlς περιστάσεις, να θεωρή,σετε 
τον εαυτό σας σαν 'Εγώ, :καl να ,διατηρήσετε, χωρίς διακοπή, την 
κατάσταιση εκείνη της συνειδήσεως τού 'Εγώ. Τέλος, να έξαποστεί
λετε πνευματικ11· εύλογία στον γύρω κόσμο, διαχέοντας ετσι τις 
δυνάμεις, τις όποίες κατενοήσατε. 

'Όταν τερματίσετε την ασκηση, να μ11ν .επιστρέψετε άμέσως 
στη συνηθισμένη συνείδηση τού ,σώματος, άλλα να προσπαθήσετε 
νά διατηρήσετε τή συνείδηση τού 'Εγώ δλη τη.ν ήμέρα, συγκεν
τρώνοντας σ' αύτη μέρος της προ.σοχης σας, ενώ ασχολείσθε με 
τα συνηθ�σμένα πράγματα τού καθημερινού 6ίου. 
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ΔικΊJ ό ου - Πολι εωλό ου

')' άνθρωπέ μο Ι 
'Γ11 καταξίωσή υυ μπυι_ιείς 

ΥίΊ. τη βρείς καl σz ιιάποια στι
γμ11 της ά ά ηψής σου. Ση'1 
όποιαδήποτε στι, μ11 πού cl οβά -
λεις το έγώ σου, δε εχεις να 

ηλέψεις τίποτα από τον Θεό 
Ση1 στιγμ11 ού συγκαίγεσαι 

για τον λησίον σου, α ακαλ ' -
πτεις μέσα σου το ανθρώπι ό 
σου μεγαλείο. 

Σε μια στιγμ11 πού μέ αγω
νία αγκαλιά εις τη παγχόσμια 
παρουσία και γι εσαι ο ίτης 
τη- γης, ίσοπεδώνο τα- ετσι 
σύνορα και σημαίες, Tf ειούσαι 
στ11 εκστασή σου. 

Στη στιγμη ού νοιώθει; το 
πό ο τού συνα θρώπου σου, πού 
αφουγκράζεσαι το κλάμα του ό

οιουδήποτε όρφανοϋ τη; γη;, 
O'\J πληγώνεσαι από η1 σφαίρα ό
οίασ ήποτε πολεμικής σύρραξη-

στο πλα ήτη γη, αποχτά; προ
uωπική αγκοσμιότητα καί ζείς 
το θείο τη αποστολής σου Με 
, αλείο. 

Στ11 στιγμη {κείνη, πού vοιώ
θεις λευη·ρωμέ ο- απο τά. ϊά
Οη σοι•, τού φανατισμοί• σου 
καl τlς πρόσκαιρες απολαύσεις 
σου, γί εσαι συ δαιτυμόνα; στο 
Μεγάλο της ωη; συμπόσιο τη; 
ηλειότητα 

Στη· στιγμ11 κάποιας βρα υιi
πού 1i f αστρη τ' ούρανού πα
ρουσία σού θυμίζει πιος έν εl-
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πω μόνο; σου ατό σuμπα και 
aί τοτε γί εσαι συ� αντικό;,
�, ί; το μεγαλείο αί τη φιλοαο
ιrίa τη; θε .. κης άπερα τωσύνης. 

"Οτυ.,, οϋτε για ιά. στιγμή 
σέν σκέφτεσαι να πληγώσει- ε-

α λο ο 'δι, ά. φοβίσεις ενο 
θεοπού ι, να οθεύσεις το ήχο 
:ιιας μουοικης ότα-, ά πονέ
cεις ε α ζώο, τότε είς το ε 
γαλείο τ'> ~ προορισμού σου. 

'Ότα για ιά. στιγ ή καl μό
νο αριθιω οιείς το συ αίσθημά 
σι1υ, γ:::ωμετρείς τη λογική σου 
χαι α θρωποποιείς το Ίvαι σου, 
π Jλιορκείσαι για άντα cl ο τη 
θειότητά σου. 

Τις στιγμές σου, συνά θρω
:-τε μου, να τις θεωρείς αιώνες, 
\'(J τις ει., στο μεγα είο τους 
;ωι ,ά τις 'φαί ει στη ωή 00 
Και τότε, θά. ζεί; ... 

Κάθε στιγμη μεγα είου εχει 
'περχρο ικη και ύπερτοπικ1Ί ύ
ϊόσταση. Σ ά. θαρθει, βυί:Jίζε 
σ,, ι στο ο.πει ρο τοϋ αρελθό -
�Jς σου, .,εί- το ύπέροχο παρόν 
συυ και / ξαvτλείς τι- προσδο
χίεc: σου στή1 άπεραντωσί η 
τnυ ιέ λG 1τός σου 

Ψάλε χαl ησε τι- ύπέροχες 
ιπ, ,'μέ; στο μεγαλείο τους. η 
μιυί•ργησε στιγμέ- μεγαλείου και 
ίμπλούτισε μ' αύτέ- τη ματαιό
τητα της έγκοσμιότητας. 

λ1η χάνεσαι από το μεγαλείο 
•rί> στι μώ και μη διώχ ει
ά:τ" αύτές ουτε για μια στιγμη
ά :ιά.τια σου.

'Όταν αδυσώπητα, της κοι 
νrι- ωής χτυπήματα, σού δια
ωράσσου τα νερά τη; &ποστο
λη- σου, ατέ ισε τον ουρα ο ,και 
Λλε'ίσε προς στιγμήν τα μάτια 
σου. Ζησε ετσι μια στιγμ11 με-
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ΕΝΑΣ 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 

"Αδας Μπρούμη 

1 

Ζήτησε νά μάθης τί ε!να.ι δ 
α.νθpωπος, ποιά ή •θέση του σ,όν 
Κόσμο, ποιο τό ,μεγαλείο κα.ί 
ποιά ή τελειότης κα.ί ποιές οι

άτέλειές του. 
Ποιος δ σκοπός χα.ί ποιος δ 

πpοοpισ:μός του. 
Κι' &μα νοιώση,ς την άξία 

της άνθpώπινης μοpψης, &,μα 
καταλά.βης σέ ποιο ϋψος ·eά ψθά
ση κάποτε ή ψυχή σου, τότε θά 
γεννηθη μέ,σα, σου τό συναίσ{)ημα 
της πpαγψχ.τι.κης εκείνης άξιο
πpέπεια.ς πού, χ:ωpίς vσ. τό κα.
τα.λα.βαίν-ης καί σu, Οά σέ ξεμα.
κpα.ίνη σ.ntό κάιθε τί τό .μικρό 
καί τό χυδαίο. 

2 

Νοιώσε τή συγγένεια πού σ 
ένώνει μ' ολα τά πλάσματα της 
δημι,ουpγία,ς, · ·άπ' τό γρασίδι στ' 
ά:στέpια. 

'Άπλωνε τά χέρια σου πpός 
τόν uΗλιο, σάν ικέτης, μά χα
μήλωνέ τα, ψιλι01.ά,. προστατευ
τικά κα.ί πpός τό σκουληκάκι πού 
σέρνεται σ-τά πόδια σου.

Νοιώσε πώς πα.ντου εχεις ά
δέλψια... άλλα πλούσια, ώpαία, 
ψωτεινά. χι' άλλα, ψτωχ� κα.ί 

'tαλsίου. Καί τότε, νίκησες ... 
ικητής των στιγμών του 

μεγαλείου σου είσαι, δταν στις 
, , , 

θ σκεψεις σου και στα συναισ ή-
ματά σου πρυτανεύει τό Με
γαλείο!! 

197Β 

πα.pΜτpατημένα, &δέλψ:α σου ο

μως ολα! 
Μην άπαpνιέσαι κανένα τους, 

μ' άγάιπησέ τα, ολα, :iγάπησε μέ
σα στην κ«θε τους ιμοpψή την 
ουσία πού επλασε χαί τ.ήν δι
κηά σου την μοpψή, και την ϊδια 
την μοpψή του θεου. 

3 

Ζήτα νά έλευθεpωθης ! 
'Ελευθέρωσε τό σώμα σου άπ' 

την άppώστια., τον έκψυλισμό, 
τίς στρεβλές συνθήκες καί τίς 
οι κές σου &ιδυναιμίες. 

'Ελευθέρωσε τό νου σου &.πό 
πpολήψε:ς καί δεισιδαιμονίες, 
πού εσπειpε ή ά.νθpώιπινη βλα
κιεία καί πού σου στpα.βώνουν 
τά μάτι χ σου.

Έλευθέpωc�ε την καρδιά σου

άπό την πρόληψη της άγάπης, 
της στενης εκείνης ά.γάπης, πού 
σέ κάνει νά <ίλέπεις μόνο ενα 
κομμάτι της Γης σάν πατρί
δα σου, -μόνο την γυναίκα πού 
γέννψε τό σώ!μα σου σά μάν
να σου, μόνο μιάν ιέψήμεpη μοp
ψή σάν τό πρόσωπο του αιώνιου 
'Έρωτα! 

'Ελευθέρωσε την ψυχή σου ά,
πό τά γήϊνα 6άpη ! Προσπάθη
σε, ένώ θά ζης την ά.νθpώπινη 
ζωή, νά μή σέ πνίξη ή ϋλη και 
τά δεσμά της. 

Νοιώσε πώς ή ψυχή δέν δέ
νεται, οϋτε μέ χρυσά.ψι, ουτε μ' 
αίμα., ουτε μ.' ά.γάm:ες... Μόνη, 
δλομόναχη, δλόγυμνη ,rοεpνά την 
ίστοpία της, άλλάζοντας κάθε 
ψοpά σκηνικά καί κομπάρσους. 

Σπάσε τίς &.λυσίδες του βαpυ
ποινί τη πού ζητάς μόνος σου

νά της φοpτώσης, γιατί οσο πιο 
�λ ' Τ ' , ό -- αψpυα. εινα.ι τα ψτεpα της, τ -
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σο πιό ευκολα. θά πετά.ξη προς 
τό φως. 

4 

Μήν ψά.χνεις τήν γνώση στά 
6ι6λία. μονά.χα.! 

Προσπά.θησε νά. δια.6ά.σης τό 
6ι6λίο της ζωη,., έκείν<J πού ε
γραψε ή φύση ιμέ τήν ευωοια. 
των λουλουδιω καί τά. χρώματα 
-::rις θάλασσας. 

'Εκεί μέισα. θά, 6ρης τούς αίώ
νιους νόμους πού ζουν καί 6α.σι
λεύοι>ν στον ουρανό κα.ί στή Γη 
καί μέσr.ι σ' έσένα. τόν ιδιeιν 1 
Προσπάθησε αυτού,. νά. σε6α.στης,
αυτούς ,/ 'άκολουθήσης, αυτού,. 

νά. πάρη- γιά. μίτο της 'Αριάδ
νης, πού θά. σ' όδηγήση χωρί;; 
χτυπήματα., εξω άπό τον φο6ερό 
λαούρινθο πού εφτιαςε ή ά ιθρώ 
πινη άγνοια του φυσικου νόμου 

Βαστωντας πάντα στά. χέρια σου 
τήν πολύτιμη α.υτή λυδ'α λίθο, 
μά.θε νά. ξεδιαλύνης τί εΙνα.ι κα
λό κα.ί τί κακό, τί ωφέλιμο κα.ί 
τί 6λα.6::.ρό, ,μέ μιά. λέξη, τί εί
ναι έκείνο πού 6οηθάει τήν έ
σωτερ κή σου πρόοδο χαί τ: ,ή ι
lμπσδι ε .. 

Κι' &μα τό χαταψέρης α.υ:ό, 
μ ή χάσr; πια ουτε δευ:ερόλε
π:ο γιά. τό περιττό, ,' άχρηστο 
κα.ί το 6λαοερό. 

6 
Νοιώσε πω; σ' όλόκληρο :οι 

κόσμο , μόνο ",ια; άνθρωπος ύ
πάρχει πού μπορ,είς νi τό άλ
λάξη; μ: τή δ:,,ιή σου θέληση: 
δ έαυτό; σου. 

Μή χάνε:; τή·ι ωρ:χ. σο πα.
ρ-χ-ηρώvτα; τά. , εγάδ.α του δι-

πλα.νου, γ ατί, καμαρώνeιντας 
πω;; τά.χα. έσύ δέν τά. 'χεις αυ
τά., ξεχνάς νά. γυρίσεις τόν κα
θρέφτη κα.τά σένα., γιά νά. δης 
κα.ί τήν δικιά σου άσχήμ α.. 

Μά., μα.ζύ μέ την προσπάθε χ 
πού θά κάνης νά. όμcρψαίνης τον 
έα.υτό σου, μήν ξεχνάς ποτέ νά, 
κά.νης ο,τι σου εΙναι δυνα.τό, γιά 
νά. όμορφαίνης κα.ί τό πλα.ίσιο, 
μέσα σ:ό όποιο ης. Ι ι' δσa 
πιό ώρα.ίο; θά. γί•ιεσ'lι, τόσο 
πιό μεγά.λη 'ποχρέωση εχεις ά 
σκeιρπάς κα.ί γύρω σου ώρα.ιό
τητα.. 

Μήν ξεχνα.ς πω; ο ψιeι; . ω 
τίζε: μέ τ' ,. χρυσ,ές ά.χτίδc; του 
κχί τον π:ό τ-:ιπεινό :-:-·ι-λο! 

7 
Μή 6λχστημάς τήν ωή, ά.·ι 

ή τ,ύη σο - ψέ�θ'Υ)'ιιε , σκλ
_:η

ρά. Ι ,
Ι\.αταλοι.6,ε πω,., για. μα- τc,υ; 

ά.νθρώπου;;, δ πόνο; εΙ ηι τό ά
λύγιστο ά.μώνι, πού σψυρηλ:ιτεί 
,ήι ψυχή καί τήι μα.θ:ιίνει. "Α
μ:ι μπορέσης νά. τό πα.ρα.δcχθη; 
αυτό, θά. δης νά, χάνετα. δ πόνος 
άπό μέσα σου, καί ή μοίρα. σου. 
δσο 6α.ρε:ά, χα.ί ια.να:, δεν θά. σου 
φα1νετ,ι:χιι �ιά. , σά.�, άδ χη κατά.
ρα., μα θα την οεχεσα.ι κ-:ιρτε
ρικά., σάι ο π:χρό 6οτά.ν: πού 
ξα.ίρεις πω; θά :,)j φερ-r, τ ή ι
�γειά σου. 

Χσ!ώ:r.: :ΥJ'ι •1::: t� 
Ί'ό θείο δώρο πο' 
γ:ά νά, το χ-χρη; καί ·ιά. :ό δο
ξάσης 1 

:dήν τό σπαταλr'jση; !iοιια' 
)1η-ι κσ μα.σαι 1 
Προσπάθησε νά ς πι Ιισr,; eισ,;; 

μπορεί; πψισσό-ερ,;; τό•ι ψ:,:j, τη ι 
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χα.ροιά., τήν ψυχή σου! 
Μήν άφίνης νά χα..θη ή ευ

καιρία. πού σου χάρισε ή φύση, 
yιά. νά. πρυχωρήσει πιό φηλά. ! 

9 

Προσπάθησε νά. κα..λλι,ερyήσης 
τχ μαγικά. λουλούδια.., πού εχει 
σπείρει δ θεός σε κάθε ψυχή 
μέσα.. Μήν τ' ά.φίσεις πάλι θαμ
μένα. στήν χέρσα. yη, yuρεύον
ια.ς ν« στολίσης ,μόνο τήν οψη 
c;ou με τά. ψεύτικα. πετρά.δια, πού 
πουλάνε στά. πα.ζάρια. yιά. δια
μάντια.. 

Καί όπως δ:ώχνε:ς άπό μέ
σα. σου τήν κακία. κα.ί τήν άσχή
μια., διώχνε. μα..κ.ρuά. σου κα.ί τήν 
α.πα.:σιοδοξία., τήν θλίψη, τόν φό
βο ... 'Όλα.. α.υτά. 6α.pα.ίνοuν τήν 
ψυχή σά.ν πένθιμο κρέπι κα..ί τήν 
δηλ ητηρ.ά.ζοuν οσο κι' ή άσχή
μ:α. κα.ί ή κακία.! Φτιάξε με τίς 
σκέψεις σου ενα.ν Ιέσωτερικό κό
σμο άνώτερον, ώρα.ιότερον, τέ
το:ον πού νά. μήν μπορη νά. τα.ρά.
ξη -ήν yα..λ ήνη του, ουτε ή δu
στυχ ία. πού ,βουίζει γύρω σου, 

ουτε τά. χτυπήματα. της ϊδια.ς σου 
της τύχης. 

"Αν τό κα.τα..φέρης α.υτό, θά. 
δης πώς κι' οτά.ν ά.κόμα. δ κό
σμος θά. σε λu.πιiτα.ι yιά. τά 6ά.
σα.νά. σου, εσύ, ιμέσα. στήν χα.ρ
οιά. σου, θά. δοξά.ζ ης τόν θεό κα.ί 
θά. λυπάσαι yιά. τήν δική τους 
λύπη ... 

10 

"Ανοιyε πάντα. ενα. παράθυρο 
πρός τό φως! 

Σήκωvε τά. μάτια. σου πρός τόν 
ουρανό, ,μήν ξεχνάς πώς κα.ί κεί 
εχ εις συγγενείς κα.ί φίλους! 

'Απ' αυτούς, τούς μεγαλύτε
ρους ά,δ,ελφούς σου, μ ή ζ ητιiς τό 
ά.ούνα. τον, μ ή ζ η.τιiς νά. 6yά.λουν 
ά.π' τόν δρόμο σου, i' άyκά.θια., 
πού σύ δ ϊδιος εχεις σπ,είρει ... 
Μά. ζήτα.. τήν προστασία. τους, ά
νοιγε τήν ψυχή σου στήν άyά.
πη σου ... Αυτοί, ξέρουν πώς νά. 
σε 6οηθήσουν, φθάνει νά. στρα.
φης πρός αυτούς κα.ί νά. yίνης 
άξιος της στοργής τους! 

Α. Μ. 



1978 359 

F\PXF\IF\ ΣΟΦΙF\ 

kF\I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Της κ. Αίμιλίας ΙΒΟΥ 

«Αiσθάvομαι οτι θά μπορέσουμε 
vά δώσουμε στην 'Επιστήμη τέτοιες 
άποδείξεις yιά τήv άληθεια της Άρ-
χαίας Σοφίας και τήv περιεκτικό
τητα της 'Αρχαίας 'Επιστήμης, ώ
στε ή ταση προς τον άθεισμο θό: 
άvακοπη και οί χημικοί μας θα άρ 
χίσουv εργαζόμενοι για τήv έκμά
θηση του νέου Άλψα6ήτου της 'Ε
πιστήμης στα γόνατα της Μητέρας 
Φύσης» 

Χέvρυ Στήηλ νΟλκοττ 
Α' Πρόεδρος Θεοσοφ. 'Εταιρίας 

Δέν όπάρχει καμμία πρόθεση 
μέ τά, οσα θά. ποϋμε νά αιμφισοη
τήσουμε τή σύγχρονη έπιστημο
νική πραγμα.τικότψα, τήν ά.ξ'α 
της έπιστημονικη; ερευνας και 
τή συμοολή της στήν πολ τ στ κή 
άνοδο της ά.νθρωπότητας. Κάθε 
άλλο. Ό σκοπό; των δσων θά 
ποϋμε είναι, ά.ναφερόμενοι έντε
λως γενικά και έπιφανειακά σέ 
όρισμένα πολύ γνωστά και έκ
λαικευμένα έπιστημονικά. δεδο
μένα., νά έπιτημάνουμε τήν ταυ
τότητά τους μέ τά &.ν,τίστοιχα δε
δομένα της 'Αρχαίας Σοφίας. Κι' 
&.κόμη νσ. καταδείξουμε καl αλ
λου; τομείς γνώσεως της 'Αρ
χαίας Σοφίας, πού ή Έπιστήμ η 
προς τόν παpό't ερευνά ψηλαψώ·ι
τα;, πού θσ. γίνουν ώστόσο ·,<,ι' 

αύτοl κτημα της σέ κάποιο προ
σεχές η ά.πώτερο μέλλον. 

Τί εννοοϋμε λέγοντας ' ρχcι.'α. 
Σοφία.; 'Αρχαία. Σοφία. κα.' Θεο
σοφία -οί δύο δροι εΙν'l..ι τcι.υ
τόσ-ημοι- είναι ή ά.ποκεκαλυμ
μένη στόν άνθρωπο σοφία. των 
Θείων "Ογτων, μιά πρωταρχική 
πηγή Γνώσεως ώς πρός τήν ' 
λήθεια. και τήν έσωτερική πρα. 
γματικότητα. τοϋ Κόσμου, ά.πό 
τή•ι δποία εχουν ά.ντλ ήσει κατά 
κα ρούς τις διδα.σκ,αλίε; τους ό
λε; οί μεγάλες θρησκευτικές και 
μυστηριακές παραδόσεις. ' πό 
τήν Κίνα ως την 'Ινδία καl τήν 
Περσία., τ+ι Χαλδαία, την Αίγυ
πτο, την Έλλά·δα, την 'Ιουδαία, 
δλες οί !ερές Γραφές μcφτυροϋν 
γιά τήν ϋπαρςη μ ,ας πρώτη; 
θεία; Πηγης, μια; Μητ' ρα; Θρη
σκε'α; - Σοφία;, πο' ή ρ'ζα τη; 
χάνεται μέσα στ'; άγνωστε� χι
λιετηρίδες της ά.νθρώπινη; πp,;,
ϊσ:ορία�. 

Ποιοι ύπηρξαν οί' πρώτοι ίδρυ
τές των μεγάλων θρησκευτικών 
παραιδόσεων, κανε'; δέν γνωρί 
ζει, και οί φερόμενοι σήμερα σάν 
ίδρυτές, δέν �ταν στήν πραγμcι.
τικότηw. πα.ρά ά.να.μορφωτές και 
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μεταρρυθμιστές των διδασκαλιών 
πού ύπηρχα.ν πολύ πιο πριν από 
αυτούς. 

Μεγάλοι πνιευμα.τικοι Διδά-
σκαλοι και Μυστα.γωγοί, εχον
τα.ς συναίσθηση της ύπευθυνότη
τάς τους για. τή διαψύλα.ξη της 
Ί•ερης 'Επιστήμης μακρυά. από 
κάιθε οεοήλωση, έψρόντισα.ν ωστε 
α.ύτή νά παραμείνει κλεισμένη 
μέσα σε συμοολι κες κα.ι ά.λλ ηγο
ρι κες παρα.στάισεις, α.πρόσι τη 
στούς ά.νί�δεους, ανοικτή μόνον 
στούς καταξιωμένους να την δε
χθούν. Αύτό πού γνωρίζομε σή
μ,ερα σα.ν θρησκευτική διδασκα
λία. δεν ε!να.ι παρά. ενα. τμημα 
μόνον της θεία,ς Σοψία.ς, τό λεγό
μενο 'Εξωτερικό, ένώ τα μεγά
λα. απόρρητα �μ.εινα.ν ψυ-λα.γμένα. 
για. πάντα μέσα στα αδυ·τα. των 
άρχαίων να.ώv Ύ.ι των Μυστη
ρίων. 

Τί έννοοϋμε λέγοντας «Άλή
θεια.», έ.σωτερική οψη κα.ί εσω
τερική πραγματικότητα. τοϋ Κό
σμου; Ή 'Αλήθεια. �νός πράγμα
τος ε!ναι ή ούσία πού ύπά:ρχει 
πίσω από τή ψα.ινομενική του 
ύπόσταση. Ε!να.ι ή ίδέα., δ αίώ
νιος χαλ &.να.λλGίωτος πνευματι
κός Λόγος τGυ, ή α.ίτία κα.ί ή 
σΜπιμότητα. πού συνιστοϋν την 
πρόσκα.φη ψαινομεν�κή ϋπαρξή 
του. 'Ολόκληρο τό ψα.ινο,μενικό 
Σύμπαν πηγάζει, ζ,εί, &.να.πτύσ
σεται κα.ί κατ,ευθύνετα.ι από τον 
εσωτερικό Λόγο του, από τή 
θεία. 'Ι•δέα. τGυ, από την 'Αλή
θεια του. 

Ή , Αρχ:αία Σοψία, ή ίερή fι 
, ,,}, 'Ε , , εσωτερικ,1 πιστημη, προπορευε-
τα.ι κατά πολύ, καθώς ολέπομε, 
της ανθρώπινης 'Επιστήμης, της 
λεγόμενης ,εξωτερικής (θύραθεν) 

επίσημης η όρθόδοξης Έπιστή
ιιης. Ε!ναι μία γνώση το.ϋ- 'Όλου., 
μίά. εποπτεία πού συλλαμοάνει 
τίς αρχές, τα μέσα και τούς σκο
πού; κάθε πράγμα.τος, ά.πό τό 
&,,πείρως μικρό ως τό απείρως 
μεγάλο, κατέχοντας πάγτα μέσα 
της ενα. στοιχείο άγαλλοίωτο, 
σταθερό κα.ί διαχρονικό. 

Άντ-ί<θετα. προς την εσωτερική, 
ή εξωτερική 'Επιστήμη, πού μό
λις τούς τελευταίους α1ώνες εχει 
λάοει· τή μεγάλη ανάπτυξή της, 
είναι μια. γνώση τοϋ μέρους &.ν,τl 
τοϋ δλου,, μιά. γνώση ροης, ενα.ς 
σταθμός και μι-ά. άποψη περιορι
σμένη', πού διαρκώς μετα.οάλλε
τα.ι, οημα, πρός οημα, ά.νάλογα. 
με τίς πραγματοποιούμεν-ες μέσα. 
στο χρόνο πρόσθετες εμπειρίες 
της ανθρώπινης ερευνα.ς. Ή 'Ε
πιστήμη πιστοποιεί γεγονότα καί 
καταστάσεις, μας λέγει τό πώς 
εχουν καί πώς συμπεριψέροντα.ι 
τα. πράγ,ματα., χωρίς νά είναι σε 
θέση να μας εξηγήσει τον λόγο 
γιά. τον δποίον ύ,πά.ρχουν καί το 
σκοπό πού έξυπηρετοϋν τα. πρά
γμα.τα. 

Γλώσσα της επίσημης 'Επι
στήμης ή γλώσσα της σα.-ψήνεια.ς 
καί της &.κρίοεια,ς, ή γλώσσα. της 
απ' ,εύθεία.ς παρατηρήσεως, της 
πειρα.ματικης απόδειξης κα.ί της 
λογικης κατεργασίας των &.πο
δ,είξεων. Γλώσσα της έσωτερικης 
'Επιστήμης, ή &,,πρόσιτη καί αί
νιγματική γλώσσα τοϋ συμ6όλου, 
τοϋ μύθου, της &.λληγορικης ει
κόνας κα.ί σύνθεσης. 

'Αρχαία Σοψία κα'ι σύγχρονη 
'Επι,στήμη. Δυο δρόμοι παράλλη
λοι, δυο κοίτες γεμάτες. με το 
ίδιο νερό, πού προσψέροντα.ι να 
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ξεδιψά.σο ν τήν ίδια. δlψα. . του 
&.νθρώπι •;ου νου νά γvωρ 'σε το 
μυστήριο του Θεου, το μυστήριο 
της ζωης κα.ί της ϋπα.ρξης, Δυο 
αχτίδες ίδιου ψωτός, ΠΟ' άντί 
vά πηγα.ίνο ν &.δελφω,μένες, προ-J
φέροντα.ς ι κά 6οήθεια. ή μία. 
στήν αλλη, πηγα.'νουν ά.ντίθετα. 
χωρισμένες, αποκομμένες κα.ί μα.
κρι νές, ά.γνοώντα.ς ή μία. τήν α. 
λη. ίτία. δ 'πιστημον κο- έγωι
σμός, δ πιστημο κός α.να.τι
σμός, ή νοητική στενότητα. κα.ί 
ή πρόληψη πρός δ,τ δε προέρ
χεται μέσα. ά.πο τό έπ στημονι ό 
έργα.στήριο. tτία ή διαφορετι
κή γλώσσα. καί τα διαφορετ 'ι<α 
μέσα. της πα.ρα.τήρηση κα.ί της 
ερωνα.ς. Κα.ί έν τούτοι , τα πρώ
τα 6ήματα της 'Επιστήμης, κατά 
τή χαραυγή της έπιστημον κης 
σκέψ ς του ά. θρώπο , δεν είχαν 
ξεκινήσει για νά ά. τικρούσουν 
τίς ά.ποκεκαλυμμένες ά.λ ήθειες, 
ά.λλα ά.ντίθετα για νά τίς φωτί
σουν, νά τίς στερεώσουν κα.ί να 
τίς έπαλ ηθεύσου ι στή; ά.νθρώπ -
νη λογική. 

Λίy έπιιστήμη ά.πο,μακρ' ;ει 
άπό τόν Θεό, περισσότερη τον 
πλησιάζει κα.ί ή Σοφία ά.ποκα.
λύπτει τον Θεό. Βρισκόμαστε σή
μ�ρα. στο στάδιο αυτ� της λ'γης 
cπιστήμης, της έπ:φα.τ κης γνώ
σης, πού κά,θε άλλο παρά γ ά. σο

φία μπορεί νά λοy θεί. 'Ερευνή
σαμε πολλά., ά,,;ακαλύφα.με καί 
επιτύχαμε πολλά., -ά.λλ' ο,τι άκό
μη γνωρίζομε δεν είναι παρά στα
γόνες μες στον μεγάλο ώκεανο 
του ά.γνώστοο. Συ τριπτική δια
πίστωση της έποχης μας: «Summa 

ciootia nJihil cire». Τραγική 
ά.ντίψα.ση της έποχης μας: τα 
μεγάλα έπιστ μονικα έπιτεύγμα-

τα δ ν εχουν ά λά.ξει πα..ρά t ά
χιστα. α.ί έντε ως ·πι α.νεια.κά 
το άνθρώπ νο όν Ι ι' ά.κόμη, τά 
περισσότερα. ά.πο α.ύτά., οχ μόνο 
δc:,ν 60 θο- ;, ά. ά. α.'ι ίθε α. ά.πει
λουν με ά.φα.νισμό τόν ίδιο τόν 
ανθρωπο κα.ί τη ζωή στόν πλα
νήτη μα-. 

Έκ πρώτης ό εω;, οιπόν, ή 
ρχα.ίι:ι Σοφ'ι:ι,, -δπως συμ6α.'

νε καί με τήν ίδ ι:ι ' Θρη
σκεία.- ρ 'σκε .τα. σε μίι:ι, θέση 
έκ δ α.μέτρου άντίθετ πρό; τ+ι 
σύyχρον η έπtστ-ημον κή πρι:ιγμα.
τ κότryτα.. Ι α.ί ε ;α.,. ορθο ,oy στης 
έπ στήμων θεωρεί κα.θηκον του 
να ά.πορρίπ ει με δυσπ στlα δλες 
έκείνε τίς σ,ιοτcινες κα.ί συyκε
χυμένcς -,<ατά τη γνώμη το -
φα.ντσ,σ ώ:,ε ς, πο' εχουν πηγά.σε 
μεσα ά.πό τή νηπ ι:ι.κή ήλικ'α. -ο
ά.vθρώπινο νου. Ι α.ί έν τούτο ς, 
δεν εί αι χα.θόλου ύπερ6ολ ή τό 
νά. δρίσο με οτι δλ η ·ή ά.ποκεχr,,
λυμμενη Σοφία. είνα. μ ά ι:ι.ύστη
ρή έπ στήμ , μ α μεyάλ κα.ί δ
λοκλ ηρωμένη θετική Έπ στήμη, 
πιχρόμοια. με τί,. γνωστές μι:ις θε
τι ι<ε; έπ.στημες, τα μαθημστ κά, 
τή φ σ:κή, τή χημεΊχ. Κ' άι<όμη 
οτι ή γλώσσα τr,-, ή γλώσσα. τη; 
ά.λλ r,γορ:α.ς ι<α.ί του συμ6όλου, 
είναι κι' αύ-ή �ξ Όο άιρt6ή; 
χα.ί σαφή δπως ή γλώσσα. της 
έπ στημονικης δ α.τύπωσης. 'Ό,τι 
ά.ξία εχει ή συμ ο ική δια,τύπω
ση μιας άρχης γ ά. -ή υσική 
η c:,νος τύπο γιά. τή χημεΊχ, τήν 
ίδ:α άξ'α εχε , α.ί ή συμ6�λική 
δ.ατύπωση μ a ά.ρχ η; τη; 1-,ω
τερ κη; :πι-πήμη;. Κιχί, δ,-:ι 
ύποοά.λλει στή διά ο.ι:;. ·ή δ ατύ
πωσ ένό- προολήμα.το; ή μ.a; 
άλγε ρικη; &ξ'σωσης, τό ίδιο 
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ύποβάλλει κα.ί ή άλληγορική πα
ράσταση κα.ί σύνθεση. Σύνθεση 
βα.θειά. μυστικι,στική, άλλά κα.ί 
συνάμα αυστηρά, δρθολογιστική. 
«'Ό,τι εΙνα.ι αυστηρώς έπιστη
μονι κό εΙνα.ι καί θεοσοφικό, κα.ί 
ο,τι εΙνα.ι θεοσοφικό εΙνα.ι επι
στημονικό» λέγει δ θεόσοφος δι
δά.σκα.λος Ζινα.ρα.ζα.ν,τά.σα.. Κα.ί: 
«δτα.ν τά, ,συμπεράσματα. της έπι
» uτήμης δια.ψέρουν, αυτό συμβα.ί
» νει γιατί ή επιστή,μη βρα.δυπο
» ρώντα.ς, άγνοεί1η· δέν εχει άκόμη
" άνα.κα.λύψει πρόσθετα γεγονότα..
» Δέν ύπάρχει γι' αυτό κα.λύτερ'Υ)
» προπα.ρα.σ.κευή γιά, την κα.τα.
' 'ιόησ-η της Θεοσοφίας &.πό μια
,, πλα.τιά γνώση της σύγχρονης
') επιστήμης».

'Έρχεται πράγμα.τι ώρα, 
πού δ μελετψής της 'Αρχαίας 
Σοφίας ΙΧΜκαλύπτε-,αι μέ θαυ
μασμό μπρός στη διαπίστ,ωση αυ
τη ,, οτι ή άποκ•εκαλυμμένιη Ά
λ ή'θεια εΙνα.ι στό σύνολό της μιά, 
'Επιστήμη. ΕΙναι ή μεγάλη Μη
τέρα καί πράδρομος 8λ:ω'i' των 
επιστη.μω-ι, τό ΡUΙ.L:πλήρω:μα, ή 
προέκταση καί ή ιέ.πίστεψή τους, 
κα.ί πρός · αυτήν τείνουν γιά. νά, 
συνα.ντηθοϋν κάποια.. μέρα 8λες 
οί επί μέρους έπιστημες. 

'Ένα. ,έρώτη,μα εΙναι φυσικό νά 
'Ψ Δ' ,. δ · · πpοκυ ει. εν, ειναι υνατον να. 

ύπάpχουν μέσα στίς διατυπώσεις 
-ης cσωτεpι κης επιστήμης σφάλ
ματα., άνακpίβειες, λανθασμένες
άπόψεις, 8πως συμβαίνει τόσο συ
χνά, μέ τίς άλλες επιστημες, μέ
τή Φυσική π.χ., πού την εχουν
δδη,γήσει έπανειλ ημμένα. στίς λε
γόμενες cσωτεpικές έπανα.στά
σεις, στην άναθει!ψηση δη�α.δή 

-παλαιών πεποιθήσεων; Ή άπάν-
τ-ηση θά, πρέπει νά, cΙναι άρνητι-

κή. 'Όχι, δέν εΙναι δυνατόν νά. 
ύπάρχοuν άνακρίβειες καί λάθη 
στην πρώ.τη Πηιγή, στη Γνώση 
εκείνη πού μεταδόθηκε άπ' ευ
θείας άπό ιτ:ούς θείους 'Ε-..ιπαιδευ
τές, τούς τετελεσμένους της Δη
μιουργίας, τούς «υίούς Ηεοϋ», τά, 
Άβατά,ρ (1) της 'Ινδικής θρη
σ.κείας. Τά λάθη,. οί ά.νακρίβει
ες, α.ν ύπάρχουν σέ 8σα. εχουν 
φθάσει εως ·έ:μας, θά π,ρέπει νά 
εχουν προέλθει άπό κείνους πού 
πα.ρέλαι6α.ν την &,ποκεκα.λυμμένη 
Γνώση. 'Από τούς μαθητές των 
Διδασκάλων, &.πό τούς μαθητές 
των μα,θητων καί τούς δια·δόχους 
των, άπ� στόμα σέ στόμα καί 
&.πό αυτί σέ αυτί, ά.πό τόπο σέ 
τόπο καt ά.πό χιλιετηρί,δα σέ χι
λιετηρί·δα, ή μία καί μοναδική 
θεία 'Αλήθεια. δια.χωρίστηκε. πε
ριορίστηκε, άλλοιώθη,κε, δια.στρε
βλώθηκ,ε καί χρωματίστηικε, ώ
στε νά προκύψουν σιγά - σιγά 
οί διαφορές, οί αίρέσεις, οί σχο
λές, άντι1μα,χ6μενες πολλές φο
ρές καί έχ,θpι,κές ά.νφεταξύ τους. 

'Ύστερα &.π' 8λα α.υτά, α.ς 
δούμε ποιά θέση μπορεί νά κα
ταλάβει ή 'Αρχαία Σοφία. μέσα. 
στη σύγχρονη iπιστημονική μας 
πραγ,ματ:κότηιτ:α. «'Αεί δ Θεός 
γεωμ,ετρεί», «Τά πάντα. κα,τ' ά.
ριθμόγ. γίγνεται», «Τά κάτω κατ' 
ά.ναλογίαν των ανω καί τα ανω 
κα..τ' &.ναλογίαν των κάτω». 

Μέ τα Πυθαγόρεια. αυτά καί 

( 1) Άβατάρ : Στην Ίν8ική πα
ρά8οση τελεσμένες πνευματικι:ς. όντό
,ητες πού ένσαρκώνονται Οελ·Ι)μr.ιτ κά 
στο γ�ινο περιβάλλον, με σκοπό τήν 
προσφορά πνευματικ'ίjς βοήΟειας στήν 
άvθρωπότητα. 

l



1978 ΣΟΦΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΗ 363 

τι:ι ΆΕρμfiτ κά ά.ξιώματ,:ι,,, ή ' ρ
χα,ία. 'Επιστήμη εχει δια.τυπώσει 
έδιίJ χαί χιλιάδες χρόνια, τή 6α
θειά. έπί γνωσή της, ώς πρός τ η·ι
άπόλuτη ά.κρί6ει-α, σύμφωνα με 
τήv δποία. εχε συγκροτηθεί κα' 
λειτουργεί τό Σύμπ,:ι,,v στή,ι δ:
εξηωγή του προδι-αγzγρψμέveι 
Σχεδίου του. Φuσ Υή σ.πόρροι-α 
της Γ ώσης αυτης, εΙvα. ή συν
αίσθηση &τι κα.ί ή με έτη έvός 
μα.θημα.τ:κοϋ Σύμπαντος, θι:ι πρέ
πει κι, αυτή νά. στηρ 'ζετα. σε 
μέ,Θοδο άκρι·6εία.ς έπιστημον κη. 
Δεν ύπάρχει τίποτε μέσα. στό 
Σύμπαν, πού ιά. μήι ειvαι άρ -
θμός κα.ί άριθμητική ύπόστσ.ση 
' ρ θμός ή ϋλη, άpιθμός ή 
μορφή, ά.ριθμός ή uχη, ή σ'J'Ι

cίδηση κα.ί τό πνευμα. ' ριθμό
τό άπείρως μεγάλο καί άρ θμό
τό άπείρω- μικρό Ι ατ' άρ:θμόv 
ή σύνθεση κα.ί ή πορ�ία των πάν
των, της Έξελιξης, της Μετεv 
σάρκωσης κα.ί του Ι άρμα. Ή 
φύση, σ:ό εργο της, δέι γvωρ'-

ε άλλη γλώσσα., άπό τή γλώσ
σα, του άριθμου. Ι άθε ύπόσταση, 
ύλική fι πνευματική, κα.τεχε: ε

vα. σuμοολικό άριθμό μέσα. στό 
δλο Σχέδιο. 'λπό τή γνώση αυ
τή, α.λλωστε, της άρχα.ία.ς Σοφί
ας, είχε πη ά,σε: καί ή χαμένη 
πλεον σήμερα _π.στήμη τη- 'Α
ριθμολογία;, πού κ:χτείχε θεμε
λιώδη θiση μέσα :ηό Πανεπιστή
μιο του Πuθαγορ:σμσυ. 

Πρωτα.ρχικΥ σύλλη η τής 
·Αρχαία.; 'Επιστήμη- τό έv α.ίο
της Δημιοuργ'α.ς. Τό Σύμπαν
στήν έvότητά του άποτελεί εvα
·-ω'ιη:,;ό όργανισ;μό, ενα άσύλ
λ ηπτο κύτταρο θε'ας Ζωής, πού
γεννιέται, αυξα. 'νε:, ζεί κα.ί πε
θαί ιει γιά. νά. ξα.vαγενΥηθη καί

πάλι δ α.δοχικά μέσα. από τή στά 
χ τη του Κα.', μιά δύvΙJJμ η, μιά 
πνοή, μια ζωή, εvα.ς Ζεύ-, ενα.'" 

θεός, εψ,ι.- Λόγος, ενα. Βράχμα.v, 
δ μιοuργεί, συγκρατεί, κ:ι.ταστρέ 
φει, άvαδ ημιο ρyεί κα' χα ε θ ' -
11ει τά πάντα πρός τήv πραγμά. 
τωση έvό- μεγαλε ώδeιΨ Σχεδίσ 
Τό Π'ΙΕ μ,χ.τ κό Σ, μπ'Χ'I δεν ερ
χ ετ,;ι σε άvτίθεση προς τό λ;;γό 
μεvο φυσικό Σύμπαν κ,;ι' δ πvε 
μα.: χ.ό- νά ο· δέv χ.σταργεί τσ'Ι 
ψυσι..ιό'ι. Πνευ,μ-:ι ..ιαί ϋλη η πν;;υ
μc.ι. - "λη, ενα σδια.χώριστο, α.'ώ-
vια συ ιεργ,χ. όμενο ζευγσς γιά 
τ+ιv πρημά.τωση η; Θείι:ι; 'J
δεα;; ωρι;; τή ι ω,η τό πνε-μ,;ι 
θι:ι εμενε ±νεκδή ω ,, κα' χωρίς 
,ό πvε·μα ή ϋλη θα; 1jτ'Χ1 'ιειprι 

Οι 'Ιηλε.- ,;ι.'τέ; σuλλ' c:-, 7 

..ιρuι:ι άπσ το· νά άπο:Ί,λσυ·ι τή 
6άση κ'Χ' τi v κ,;ι.τ υθu ιτήpt'Χ 
γραιμμη της :ruγχρσvη· έπ:σ:r,
μ'Jνικής ''pωvας, άνήχ.σ 'Ι προ- Ο 

Π"/,ρόv μο110·1 στή σφc.ι.·ρα τr,υ 
λοσο ι ..ιοϋ στο χ α;σ ο - ( Β 1·σΌ'1 · 

Ela'l itaJ) . 
Ή Έτ. σ:ήμη σήμ::ρc.ι., δ:α.χω

ρ: οvτα- τό 'λι ι.ό άπό τό π11ε -
?.: ιό, περ:ορ. ,::t -ήν ε Ι'ΙΟt'Χ 

τη- 1,,ω η; �κεί μόνον bπο δ.α
π·. σ:ώ·ιει τ ς ;.ξωτερι-ι.ές &..ιδηλώ
σε:ς :η; Ή ' ρχα'σ Σσψi'l. δι'l.
t1Wϊ:'

1 

... ε�. Δέι 6r.ά.py_:� 'J":: ει'J..

1λ:..ιό α:ομο, Π'JU 'J'l, \lf)'I ::'ψχ.• 
ψ I uχωμc l'J με ε ια. μΞρ:δ:-; 1'J:r,Q 
Π')J ονομάζομz «πν:·μα.», Τό 
π ιεϋμ:ι ,:,χι ά.λά.:: ε1σχωρ::- π:ιν
-:Όύ χ�ι δt:χπcτίζ:� :ά πiντι:.<.. 
«�ήκω:1ε τήν πέτρc.ι. ι..1' θi με 
ορΞί; -χ-:;ε τό ξ 'λσ, ι·' :ι_::
'.JΠ:Χpχω" «Μέ:1σ σ' i:i,:: π:ipχε 
είμα: :γώ» χαί «Τ'π(;::: ·ιl:ι, γΞ'ι
ιηθεί χωρ'; :μέ11 δέ,1 μπορεί•, 
" ν ή _ωή κ:ι' τό Π'ιε·μ-:ι δt,ι 
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ύπηρχα.ν ,εξ &,ρχης της Δημιουρ
γίας, δέν θα μπορουσα.ν ποτέ να 
ύπά.ρξουν. «Τό ,μή ύπά.ρχον δέν 
μπορεί ποτέ να ελθει σέ ϋπα.ρξη 
κα.ί τό ύπά.ρχον δέν θα πά.ψει 
ποτέ να ύφίστα.τα.ι», διδά.σκει δ 
θείος Κρισνα. στήν Μπα.γκα6άτ 
Γκ�ά.. Στήν ϋλη ή πν,ευματική 
'Αρχή εκδηλώνεται σαν &,τq.ι.ική 
ενέργεια - ήλεκτρομαγνητικης 
φύσεως - στίς οργανικές μορ
φές σαν ζωϊκή •ενέργεια., Pr.a,'1,a 
- πνοή ζωης - καί σ,τίς πνευ
ματικές σαν πνευματική ενέρ
γεια, πνευματικό πυρ, «Κουντα.
λίνι».

Μά.ταια δ Ί νδός κοοeηγητής 
Bαse (1) πα.ρουσιά.ζει στούς σο

φούς επιστήμονες της Εύρώπης 
τα πειράματά. του σχετικά μέ τ�ς 
συνειδησιακές. &ντιδράσεις του ό
ρυκτου κα.ί του φυτικου κόσμου. 
Σήμερα. ή επιστήμη. επισημα.ίνιει 
δλοένα. κα.ί πε_ρισσότερο τα ίδια. 
φαινόμενα., μιλώντας για ασθέ
νειες μετάλλων, κόπωση .μετά.λ
λων, συγκινησιακές αντιδράσεις 
φυτG)V παρόμοιες μέ τίς ζωϊκές 
αντι,δ,ράσεις, έ11tα.λ ηθεύοντα.ς μέ 
τον τρόπο αύτb τίς πα.νάρχα.ιες 
έσωτερι κές δοξα.σίες. 

Εϊπα.με δτι ή σύγχρονη Έπι
στήμ η, χωρίς να το συνειδητο
ποιεί, εχει υ!οθετήσει πολλές &.πb 
τίς μεγάλες &,λ ήθειες της 'Αρ
χαίας Σοφίας. "Ας στα.θουμε για 
λίγο στο :μυστήριο πού λέγεται 
ΥΛΙΙ, δομή της ϋλης, ύλικb άτο
μο. 

Ή Φυσικ-r1 σήμερα., ή λεγόμε-

(1) Jagadι t Cl1andra Bose, Μ.
Α. D. Sc. της Καλχούττας. «The 
Response of Inorganic Matter ιο 

Stimulus» London, 1901. 

νη Μικροφυσική, εχει προχωρή
σει στήν ερευνα. της ϋλης μέ τή 
διά.σπα.ση του φυσικου &,τόμου, 
τείνοντας να επαληθεύσει τα δσα. 
είχαν δια.τυπώσει θεωρητικά εδώ 
κα.ί δυό:μισυ χιλιάδες χρόνια οί 
μ,εγάλοι πρόδρομοι της ση,μερινης 
Φυσικης Λεύκιππος κα.ί Δημό
κριτος. 'Όμως, πα.ρ' -ολα. α.ύτά, 
ή ϋλη δέν εχει ακόμη παραδώ
σει στον ά1,θρωπο ,τά, ίερά. μυστι
κά της. Κα.ί, 11tέρα. &.πb τό χημι
κό άτομο, ή επιστημονική ερευ
να περιπ.λέκετα.ι μέσα σ' ενα.ν &,
νεξερεύνητο ωκεανό &.πb άγνω
στες δυνάμεις κα.ί ενέργειες. Ή 
ϋλη, μα.ς λέγει ή 'Επιστήμη, σέ 
τελευταία ανάλυση, δέν όπάρχει, 
εΙνω •ενέργεια, •εΙνα..ι φως. Κι' 
&.κόμη, τα ολικά φαινόμενα., ο

πως τα &.ντιλα.μι6ά.νοντα.ι οί αι
σθήσεις μα.ς, ·δέν όπάρχουν στήν 
πρα.γμα.τικότητα, εΙνα.ι μιά. ψευδαί
σθηση, μισ. &.πάτη, μια «,μάγια.». 
Μέ δλα. α.ύτά ή 'Επιστήμη &.σπά
ζεται τίς &.πόψεις της Ί νδικης 
Σοφίας ώς προς τήν &.πατηλότη
τα. του φαινομενικου κόσμου. Λέ
γοντά.ς μα.ς δτι ή τελευταία ύπο
δια.ίρεση της ϋλης είναι φως, ή 
'Επιστήμη δέν ,μα.ς λέγει τίποτε 
το καινούργιο, αντιγράφει άπλώς, 
εν &.γνοίq. τη-ς,, τίς αρχαίες θρη
σκευτικές Γραφές, δπου το φως, 
ή ϋλ η δηλ. σέ κα.τάστα.ση ένερ
γεία.ς, φέρεται σαν πρωταρχική 
κοσμι,χή φά.ση•: «Γενηθήτω Φως, .. 
Το φως 6έ6α.ια αυτό των Γρα
φών, το «Πρώτον φάος», 6ρί,σκε
τα.ι πολύ πιο πέρα &.πb το φως 
του ήλεκτρονίου της επιστήμης, 
είναι ενέργεια πού εκλύεται &.πb 
&.τομι κές κα;τα.στά.σεις ϋλ ης πολύ 
�επτότερες &,πό τή φυσική 
υλη. 
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Στ+ιv έσι,ηερ ΚΎJ επιστήμη, δ 
:rτρό6ιλο-- τη -- σuσπειρωμέν ης 
θεια.; έv ργεία.ς πού έγετα.ι «φ -
σικό άτομο», εχει έρευvηθεί κα.ί 
με ετηθ:ί με κάθε λεπτ:•:,μέρ α. 
στή δομή κα.ί τή σύστα.σή του, 
κα.θώ;; κα. στό ρόλο πού εχει vά. 
δ.α.δρα.μα.τ'σει μέσα. στό Θείο 
Σχέδιο. Γ ά τή ι εσωτερική δ
μω; έπ στήμη, χαθώ;; ξέρομε, τό 
εσχα.το φυσικό ατομο δέv εfvα.ι 
ή τελευταία. ύποδια.ίρεση τη; ϋ
λ η;;. Πέρα ά.πό τό ψυσ ι..ό ατeιμο 
κα.ί τή φυσ κή ϋλη, μέσα. στόι 
α,vεξερεύνη-cο ώκεα.νό των δυ'ιά
μεων 'ftoϋ χάιρου,, δ απ·ερνώντα.; 
τή φυσικη ϋλη κα.ί συνυπάρχοντας 
μ' αύτήν, ύπάρχουν κα.ί δροϋν αλ
λε;; εξ καταστάσεις ϋλ ης, λεπτότε
ρες ά.πό τή φυσική, rμέ ενα. ίδια.ί
τερο άτομικό τύπο ή καθεμιά 
κα.ί μιά. ίδιαίτερη μορφή ένερ
γεία;. 

Δόγηση, δόνηση, διαρκή- δό
γ ση ... Ό νόμο;; τοϋ ρυθμοϋ κυ-
6ερνάει τόv κόσμο ... λέγει ό Ί ν
δό;; Γ όγκι, γνωρίζοντα;; :δω καί 
χιλιάδε;; χρόνια τή συγκλονιστι
κή ά.λήΟεια., δτι fι ύπαρξη τοϋ 
Σύμπα.ντο;; στηριζετα.ι στή δό ιη
ση των όλικων σωματίδιων. Ή 
"λη πάλλεται ά.π' ακρη σ' α.ι..ρη 
στό Σύμπαν, μεταφέροντα;; καί 
cχδηλώνοντα.; τίς δυνάμει; τοϋ 
πνεύμα.το;. Ρυθ.μικοί κρα.δα.σμοί 
διαφορετική;; συχνότητα.;; κα.ί 
πλάτους γ ά. κάθε μορφή έ ιερ
γεί α;;, ά.πό τί;; γνωστές μα- φυ
σικέ; ένέργε ε;;, θερμότητα, ήχο;, 
φω-, ηλεκτρισμό;, εως -ί; λεπτό
τερες, τί;; συγκινησιακές - νοητι
κέ;; κα.ί τίς καθαρά, πνευμα.τι κέ; 
cνέργειε;. Όλόκλ ηρο τό Σύμπαν 
δέν ε[γα• παρά. ενα; τεράστιο; 
δονούμενο; κινητήρα;, μιά μεγά-

λη πα.λΑόμενη κα.ροια, ι..'1.' ll·ι δ 
π-:ιλμό- ,;ι,j;ό; πιzρ-:ι,, 'σει, τά. παν� 
τα &.πισ:ρεψο 'Ι στο πρω α.ρχ κο 
Μηδέν κ-:ιί τό άο;. 

Ή έπ'σημη επ στ ·Ιμη δεν γνώ
Ρ ζε τη μ,εγάλ η α.ύτ:ή ά, ήθεια 
ώ; πρό; τή σχ.έση τη; ένεργ-·α
μέ τ1 δόν�ση τη-. " η: Δεχ6-τα.ν την ένεργεια σα.•ι φυσεως συ-

εχοϋς, διά. μ::σο των χ μά ισε
ων τοϋ α.ίθέρα., κα.ί μόιον τόν 
τελε τα.ίον α.ίώνα, μέ τ η·ι ά.να.
ι..α.λυψη των φωτονιω ι κα.ι τή δια.
τύπωση της Κ '1.νtιΥης θεωρίιzς 
τοϋ Ιlλά ι ι.. ( 1) , εχει χα.ί πάλι ίο
θετrισει πα.νάρχα.ιε- εσωτερ κέ; 
πεποιθήσεις_ 

" ; έρθουμε στί;; �σμογον -
κέ; ά.ποκα.λύψει- τη; ρχα. α.ς 
Σοφ'α- α. στ:ί; σχετ κέ; θεωρ'ε; 
τη; vεώτ:ερη; έπ στήμ η-. 

Δια.τ πωμέ•ιε- μέσα. σε σοφές 
&.λλ ηγορ κέ; πα.ρα.στάQ'ει-, οί 
κοσμογονιι.. ; δeιξα.σιε; των αρ
χαίων παρα.δοσεων, r.ερ κλείνουν 
σ:ό σύιολό του; δλε- τί- απρό
σιτε- αλήθειες, πού ή Έπ στήμη 
σήμερα. ά.ν'J.ζ ητi vά συλλά6ι:ι μέ 
ά.vτικρουόμε-;ε; τολμηρέ; θεω
ρίε-, έιω, εξ αλλου, τό Ί-Ιλ ο
κεντρικό σύστη α., αποτελεί γνώ
ση τοϋ Πυθα.γοpι�μου κ'l.ί δ Πυ
θα.γορ χό; ' ρίστ'l.pχο- έχε δια.
τυπώQ'ει τ:ή θεωρία. το δύ, χ -
λ.άδες χρόνια πρί·ι ά.πό -όν Γα
λιλαίο κα.ί τό ι Κοπέρν κο 

Μέσα. ά.πό -:ή θα. μα.στή σύλ
ληψη τοϋ Όρφι:;μο,j μέ τό Κο
σμογονικό 'Ωόν, μέσ,χ ά.πό τούς 
συμ6ολισμού; -οϋ Ήσιόδο , μέ 

( ·ι) Πλάν/. Ιάξ ΚάFολο; Γερμα
νός φ σ ,ως θe:μι:λιω7 ης της θcωpι:ις 
των «Κβάν,α». 

Κβάντον : Κόχχο; cνι:?γείας. 
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τίς διαδοχικές γεννήσεις τών συ
ν-εργαζομένων ζευγών ( πνεύμα
τος - ϋλ ης) , μέσα α,πό τίς ποι η
τι κέ:ς Στροφές του Ινδικου 6ι
ολίου του τζυά.ν, καθώς καί μέ
σα ά.πό τήν 'Ιουδαίκή Γένεση, 
θά μπορουσε δ σημερινός επιστή
μων, α,y κατείχ•ε τή γλώσσα του 
έσωτερισμου, νά παρακολουθ1ισει 
δλο --:ό μεγαλειώδες πανόρα.μα 
της δημιουργίας ενός Κόσμου, 
ά.πό τό πρώτο σπερμα.τικό χάος 
μέχρι τήν έπι6ολή της φυσικής 
·ιομοτέλειας καί τάξης.

"Ας ,δουμε τό φαινόμενο πού
λέγεται Χρόvος. <Η διάσταση
Χρόνος, ,μέ: τήν επαναστατική
θεωρία της Σχετικό--:ηrtας,. εχει
πά.pει .σήμερα κι, αυτή μία εν
νοια πού ύπενθυ,μίζει τίς δοξα
σίες της 'Αρχαίας Σοφίας. Μέσα
στήν Κοσμογονία του 'Ησιόδου,
δ Χρόνος - Κρόνος δέ:ν όπά.ρχει,
καθώς 6λέπομε, ιέξ σ.ρχης της
Δrιμιουργί•ας. Είναι παράγωγο
της Δημιουργίας καί εμφανίζε
ται σέ μιά ,δρισμένη φάση της,
δρώντας ά.πό %οινου μέ τή σύ
ζυγό του Ρέα (ά.πό το ρέω) , μιά
μορφή ,δηλ. ϋλης πυs-<.νό-vερης ά.πό
τήν &,ρχική προθύλη, ά.·στρικης
πιΗανόv ,φύσεως. Ό Χρόνος επο
μένως ,έ-μφανίζεται ,μέ τή 6αθμι
αία ,μετάπτωση, τών παλμικών
δον"ήσεων της ϋλης. Ό φυσικός
Χρόνος, δπως τόν ά.ντιλαμβανό
μαιστε εδώ·, είναι συνυφασμένος
μέ τούς κραδοοσμούς της φυσικής
ϋλης, μέ τόν φυσικό κόσμο καί
τήν ά.νθρώπινη ά.ντίληψη, πού
κιν,είται μέσα στόν κόσμο αυτόν.
Πέραν ο.μως ά.πό τό φυσικό πε
δίο, στά λεπτότερα πεδία μέ

. τούς συχνότερους όλικούς κρα
ι δασμούς, δ Χρόνος αλλά.ζει μορ-

φή, ά.ρχίζει σιγά - σιγά νά έκ
μ-ηδενίζ,εται καί ενας αίώνας γί
νεται ·τέλος ,μίας στιγμής στόγ 
κόσμο της Αίωνιότητας. 'Απόδει
ξη τό ονειρο. Σύ,μφωνα. μέ τή·ι 
εσωτερική επιστήμη, τό ονειρο' 
λαψ,βά..νει χώρα.. στόν ά.στρικό κ?
σμο, καί ή διαδικασία του -
δπως το εχει άλλωσ·τε διαπιστώ
σει καί ή επιστήμη- δεν διαρ
κεί οϋτε ενα έλά.χιστο δευτερόλε
πτο του φυσικ·ου ·μας χρόνου, 
διάρκεια. όμως πού στό ά,στρικό 
�εδίο γίνεται ά.ντιληπτή μέ εν
τελώς διά.ψορο τρόπο. Στά όψη
λά, τά λεγόμενα πνευματικά πε
δία, μέ τήν ά.σύλληπτη ιδονηιτική 
συχνότητα της ϋλ ης,, δ Χρόνος, 8-
πως τον ξέρομε ·έ'δώ, 3έν όπάρχει. 
Δέν όπάρχει εκεί παρά. εvα αίώ
νιο παρόν, μέσα στό δποίο συνυ
πάρχουν, κατά εναν ά.κατά.ληπτο 
γιά μας τρόπο, τό παρελθόν καί τό 
μέλλον.'Ή Θεοσοφία. έξ άλλου, μας 
μιλάει γιά μιά Κοσμική Μνήμη, 
Μνήμη τη·ς Φύσης η Μνήμη, του 
Λόγου•, κα-θώς καί γιά τά λεγόμενα 
«'Ακα..σικά 'Αρχεία», ενα είδος 
αίθέρα, δπου βρίσκεται -πιστά κα
ταχωρημένο δλο το παρελθόν του 
Κόσμου. 'Αλλά καί ή Έπι·στήμη 
σήμερα όποψιά.ζεται κάτι παρό
rμοιο, &.να.ζητεί μάλιστα νά επι
τύχει τόν λεπτόν -δέκτη, τό οργα
νο πού θά ·μπορουσε νά συλλά
βει καί νά ά.να'Παpαγάγει σκη
νές ά.πό τό μακρινο παρελθόν 
μας. 

Ό άνθρωπος ,είναι το μόνο ον

πού μετέχει του Χρόνου καί της 
Αίωνιότητας. Με τή φυσική του 
όπόσταση ζεί έν χρόνψ, μέ τήν 
πνευματική του, ά. 1ιτίltετα, ζεί 
στήν Αίωνιότητα. 

'Ερχόμαστε στο διάγραμμα: 

l
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Έξε ιξ Μετενσάρκωση -
Ι άρμα., ενα. θεμέ ιο συνεργα. ο
μενων όμων, έπάνω στό δποίο 
' ρχα.ια Σοφια. εχε στηρίξει δλη 

\ <"- r: \ ' ' , τη οιεςα.γωγη κα.ι τη ειτουργια. 
του Θείου Σχε<δίου. 

Μ ά. έσωτερική α.να.γκα.ιότη
τα ώθεί τή σπορά της θείας ζωης 
πού κυοφορείται μές στη Δημιουρ
γία., νά ά.να.πτυχθεί, ·ιά ώριμάσει, 
νά. πλ ρώσει τόv έσωτερικό ό

γο της και νά. ύ ωθεί σέ θ:ιr,ι 
α.ρποφ-ψια.. Τά. πάντα 6α.ι ου 

α.πό την εσωτερική τους πα.ρόρ
μ ση πρός την εκπλήρωση τη
θείας α.ύτης σκοπuμότητα.ς κα.ί 
φορά. α.ύτή στίς προοδευτικ ς εκ
δηλώσεις της κα.λείται Έξέ ιξη 
Δεν ύπάρχει οϋτε εvα. ήλεκτp -
νιο, πού νά. μην ονειρεύεται μέσα 
ά.πό τά. σκοτεινά. 6άθη της ϋ.παρ
ξής του, νά. ά.ποοεί ε α.ς τέλε ος 
ά. τ πρόσωπος της θεία.ς δυνάμε
ως, πού εχε εΜ}ει νά. ύπηρετή
σει μέ>σα. στό Σύμπα. . 

" ς δουμε πώς λέπει τά πρά
γμα.τα. ή έ.πίσημη 'Επιστήμη κα.ί 
τί 1 μας λέγει ώς πρός α.ύτά. ή 
' ρχα.ία. Σοφία.. 

Ό πα.γκόσμιος όμος της Έξ�
λιξεως μόλις τόν περα.σμένο αι
ώνα ά.ρχιζει νά μελετα..τα.ι σο αρά. 
ά.πό την 'Επιστήμ , χάρις στην 
zπα.να.στατικη γιά. την έποχή της 
θεωρία. του Δα.ροίνου. Ή Έπ -
στήμη, 6έ5α.ια, δεν προχωρε
στήν ούσία. των πρα.γ,μά.των κα.ί 
δεν ά.ντιλα.μιοάνετα.ι την Έξέλ ξη, 
πα.ρά μόνον ώς ,πρός τίς μορφές 
καί τά α.σίλεια. της Ζωης, μ ή 
μπορών,τα.ς νά. εξηγήσει τη σκο
πιμότητα. της ά.έ1,ια:ης σ.ύτης πο
ρεία.ς τών οντων. 'Έτσι τό μεγά
λο α.ίνιγμα.. του θανάτου δεν λύ
νεται καί τό άτομο α.ίvε-αι ά 

έκμ ηδενί _ ετα.ι σκ ijpά. σπό τή 
ψ 'ση μα. ί μ� την έκμηδεν σ η 
τη> μορ ·ης, χάριν τη- έπιοίωση
μόνον το - είδο - το .

Τό σχοτε νό α.' τό γ ά. την Έ
π στήμη μ στήρ ο ερχετα. νά. δtα.
φωτίσε ·ίι ' ρχα.Ί:ι. Σοφία, παρ-:ι.
θέτοντας σέ συνάρτηση μέ τ ή•ι 
έξέλ ξη της μορ ης, την παρά -
λ-η η έξελ ξ1j τη- cνοικούσης 
μεσα στή μορφή θε 'α• Ζω - , τη;; 
πνευμ-:ι.τικης Μο·;αδα-, που εγε
τα 'Α τομ κ ή συνείδηση χα . .' « 
χη» ογική ά.πόρρο α. τη- δ -
π ης αύτης εξέλιξη- μορφη-
ζωης, ή Μετενσάρκωση Οί μορ
φές πεθα 'νουν, έξαφαv 'ζοντα. άπό 
τό προσκήνιο τη; ωης, πα.ρα.χω
ρώντας δλοένα. τή θ ση τους σέ 
άλλες καλύτερε-, οχι μέ κ ' ριο 
σχοπό νά �ξε χθcί ή μορ -rι κα.ί 
τό είδο;, ά. λά. γ ά νά. •ιιπορ !σει
νά -εξελ χθεί δ ά. μέσου μ α;; ελ
τ ωμένη• μορφης ή nευμα.τι ι.:ή 
Μονάδα, χάρ ν της δπο ας εχει 
δημ ουργηθεί ή μορφή. «Φυτά, 
ζώα., α.νθρωποι, σκα.λοπάτ α γ ά 
νά πατήσει τό πνε-μα. κα.ί v' ά.νε-
εί», λεγε ό Κα.ζα.ντζά.κης στήν 

σκ τ κή το , ά.πηχώντα.ς ,εσω
τερικέ:; δοξα.σ ες Έι.είνο πο · 
ά.ντ λαμοα. όμαστε σά.ν θά.να.το 
τη- μορ η:; δέ ι είναι παρα. ά.
ποχώρ ση ά.πό α.ύτή το στο -
χείου πνευμα., σ ιε δηση, ψυχή, 
πού εξακολουθεί νά ύπάρχε κα.ί 
μετά. τήν ά.ποσύ θεση τη- μορ
φής, γιά νά εμφανισθεί κα.ί πάλι 
σέ δεδομένη στιγμή, περιοεολη
μένο μέ μιά. νέα. πιό έξελ γμένη 
μορφή. Πίσω ά.πό κάθε μορφή 
� εί ή ά.θάνα.τη πνε μα.τι ι.ή μονά
δα. «ψυχή» κα.ί ή ψυχή α.ύ-ή cξε
λίσσετα.ι διά. μέσου τη; cπ σηc, 
έξελ σσομένης μορψη; Η μορ ή 
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κα.ί YJ ψυχή εΙvα.ι ενα. ζευγος αι
ώνια. συvφγα.ζόμεvο, αλληλοεπι
δρώμενο χα.ί ά.λληλοεξελισσό.μενο. 

Κάτω ,ά,πό τό πρίσμα, αυτό ή 
'Εξέλιξη πλαταίνει, δλοκλ ηρώ
vετα.ι, πα,ίρνει τόv διπλόν χαρα
κτηρα μορψή - ζωή καί ψωτίζει 
τό σκοτεινό πρό6λημα «1θάνατος>'. 
Θάνατο;, μας λέγει ή Σοψία., δεν 
ύπά,ρχει, δεν ύπάρχει παρά μόνον 
διαρκής άνανέωσηι. Ή 'Εξέλιξη 
καί ή Μετενσάρχ,,ωση εΙναι τό δε
ξί καί τό άρισ-:ε-ρό χέρι του Θε
ου. Χωρίς τή ,διαδικασία αύτή 
δεν Ηά μπορουσε να διεκ,περαιω
θεί τό Θείον Σχέ�διον. 

Τόσο ή 'Εξέλιξη καθώς καί ή 
ΜετενΌά�κωση άκολουθουν μια 
πορεία άπόλυτης μαθημα,τιχης ά,
κρι6εία.ς, δπου τίποτε άπ' δ,τι εχει 
άποκτηθεί δεν πηγαίνει χαμένο. 
Μετά τόν θάνατο-, ή ϋλη πού συ·ι
θέτει τή μορψή -θα έπιστρέψει 
στα στοιχεία της. Ή ά,τομική συ
νεί-δηση θα ά,ποσυρθεί κι' αύτή 
στο δικό της πε,δίο. Καί δτα.ν ελ
θει τό πλ1ιρωμα του χρόνου, θα 
προσδεθεί καί πάλι στήν ϋλ η καί 
θα βλαστήσει σαν ενας σπόρος, 
έψοδια.σμένος ,μέ δλες, τίς δυνά
μεις πού είχε προμηθευθεί δια μέ
οου της προηγούμενης μορψης. 
Χαρακτηριστικά είναι τα δσα. ά,
Υ'αψέρει δ Έπίκτηrτος -στίς Δια
τρι6ές του, ώς προς τήν ά,κρί6εια 
αυτή με τήν δποία. συντελουνται 
τα πάντα.: 

, Το άνα.κλητ�κον σημαίνει, 
» τήν θύ-ραν ήνοιξε καί λέγει σοί:
» 'Έρχου. Που; Εις οόδεν δεινόν·
» ά,λλ' δθεν έγένου, εις τα ψίλα
» καί συγγενη· εις τα στο-ιχεία.
,> 'Όσον ην σοί πυρός, εις πυρ
,> α.πεισιν· οσον· ηv γηδίου, ε!ς
'> γήδιον, οσον• πνευ:ματίου εις

,, πνευμάτιον, δσον ύδατίου είς ύ
,, δάτιον. Ούδείς 'Άδης, ούδ' Ά
» χέρων, ούδε Κωκυτός, ουδε Πε
» ρι,ψλεγέθων. Άλλα πάντα θεών
» μεστά καί δαιμόνων».

Ή 'Εξέλιξη εχει άνά.γκη &.πο
τή Μετενσά.ρχωση. και ή Μετεν
σάρκωση γεννάει τό Κάρμα. 

"Ας δουμιε ποιος είναι χαί πως 
λειτουργεί δ ύπέρτατος αύτό; νό
μος του Κάρμα, του Άντιπεπον
θότος η της Είμαρμένης, πού έ
ξουσιάζει τόν Κόσμο με τό ά,να
πόδραστο της ίσχύος του καί πού 

_ ή έλληνική παράδοση εχει ταυ
τίσει με τή σύλληψη της Άνά,γ
κης (ά.πό τό ά.νά.σσω). Τα πάντα 
κατ' 'Ανάγκην. 

'Ένας ά.πο τούς θε ελειώδεις 
ψυσι κούς ν-όμους πού η Έπιστή
μ η, ά.ποδέχεται ώς προς το ύλικο 
Σύμπαν :Ιναι δ ν-ό,μος του Αίτίου 
καί του 'Αποτελέσμα.τος, της Δρά
σεως καί 'Αντιδράσεως. "Αν καί 
ή ά,ρχή αύτή της Αιτιοκρατίας 
(Ντετερμινισμος) είχε ύπο-στεί 
κάποιον κλονισμό :με τήν &.να.κά
λυψη τη� άγνωστης ίοιότηιτας της 
'Απροσδιοριστίας ( 1) , φαίνεται,
εν τούτοις, δτι δ νόμος ύπάρχει 
καί δρα με οcπόλυτη ακρί6εια. 

Ή 'Επιστήμη, 6έ6αια, δεν• προ
χωρεί πέρα. ά.πό τή δια.πίστωση 
της λειτουργίας του vό:μου μέσα 
στο λεγόμενο ύλικο Σύμπαν. Ή 
'Αρχαία Σοφία μας λέγει δτι δ-
1Όως δλοι οί ψυσι κοί νόμ,οι, καί δ 
νόμος αύτος εχει καθολική εφαρ
μογή, καί πέρα ά.πό τό ύλικό, 
στο συνειδησιακό Σύμπαν μετα
σχηματίζεται στον νόμο του Ά-

(1) Θεωρία της 'Αβεβαιότητας η
'Απpοσ8ιοpιστίας τοϋ Χάιζεμπεργκ. 
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ντιπεπeινθότι:ι·, τη; Είμ,φμένη; ,1 
του Ι ά.ρμα.. Στο 'λικό Συμπαν 
ΎJ δρrί:J η του ν6μο zί•η.ι μ ηχ,χ 
νιστι·,<,γ. Στό συνε(δφι'Χκό γ'•ιε
τα.ι δράση ήθ κίj· ά.ντα.πι:ιδοσεω;, 
ά.μοιβης η τιμωρίας, προ; εξισορ
ρόπηση κα.ί διχ,χιοσύν η Είμαστε 
:μεί· eιί ιδιοι eιί δη (ουργι:ιί της 
Εί.μα.ρμένη; μα;, πορευόμενοι 
μέσα. ά.πό τό μακρινό παρελθόν 
μας ύψα.ίνουμε τόν ίστό τ -, χαλ
κεύουμε μόνοι μα.; τήν ά.λυσ'δα 
πού προσδένει τά, βήματά. μας. 
Σπέρνουμε κα.ί θερίζουμε όλοένα. 
μέ κά.θε σκέψη μας, αίσθημα, πρά
ξΥ). Τό παρόν μα; δέν ετ ια: παρά. 
αποτέλεσμα του παρελθόντος μας, 
δπως θά. είναι τό μέλλο,; ά.πο
τέλεσμα. του πα.ρόντο; μα·. 
'Όλα τά. σύν κα.ί τά, πλήν τη; 
πα.νά.ρχα.ης ' το,μικότηrτ:ά.; μ-:ι
μεταψέρονται σέ κά.θz έ ισά.ρκωση 
γιά, διακανονισμό καί έξόψληση. 
Μέ τον -:ρό:πο αύτόν ή ' ρχαια 
Σοψία. δεν βλέπει τίποτε το παρά
λογο η τό αδικαιολόγητο στήν 
ανθρώπινη μοίρα και δεν •πιρ
ρίπτει σ& κανένα. Θεό, σέ καμ
μιά, θεία άιδ κία. τήν σ.νθρώπινη 
ά.θλιότ α. 

Μέ δλα α.ύτά, βέοα.ια δέν πρέ
πει νά, νομισθη δτι ό α.νθρωπr,ς 
είναι δέσμιος του Ιlεπρωμέ ιου

του. Κά.θε άλλο. Μέσα ά.πό τήν 
ά.θά.νατη πνευματική του ύπόστα
ση πηγάζει ή δημιουργική ένέρ
γεια, πού λέγεται «έλωθέρα οού-
λ ' ή , , , , , , φη», -και ενεργεια αυτη, εφο-
σον ά.ναπτύσσεται καί π=ι: 'ρνε τά. 
ήνία, κα ευθύνοντα; ,ή ζωή προ; 
τίς &νά.γχες του θεΌυ Σχεδίου, 
" ή δ' ' '1 εχει τ υν=ι:μη να μετατρεψει 
καί νά. έξουδε,ερώσει, ω; εν(Χ, ση
μείο, τίς δυσμενείς συνέπειε; καί 
τίς δεσμευτικέ; έπιπτώσει; του 

Κάρμα. 

\' Η - ΜΟΡΦΗ - Σϊ ΕΙ
ΔΗΣΗ - Π ΕϊΜΑ 

' •;οδική κ ίμα.κα. της α,ψχ
πτυσσόμενη; θεία!" Ζωης, έπί τ'Ώ 
Όά.σει του προδιαγcγρ,:μμένι:ιυ 
Σχ εδιου της. 
ΕΞΕ ΙΞΗ - ΜΕΊΈ Σ PJ Q 

Ι ΩΣΗ -- ΚΑΡΜ 
Συνεργαζόμενοι νόμο γ ά. τή 

διεξαγωγή καί τήν πρημάτωση 
του θείου Σχεδίου. 

Έπά.νω στο ά.διά.σειστο σ.ύτό 
ά.ρχιτεχτον ιιό θεμέλιο έχει ανε
γερθεί το οικοδόμημα, ΠCι' λέγε
ται ' ποκεκα.λυμμc•ιη Σοψ',χ κ'J' 
ιiπό α.ύτό εχουν &πορρεύσε( οί 
γνώσει; δλω ι τών μεγα.λων θρη
σ-<.:υτ κώι π:χρα.δόσεω•ι. Δέν εί
να: έπομένω· ά.πλό σχήμα λόγου 
bτ δ Θεό; ετψ.ιι δ μέγcι; 'Αρχι
τεκτων κ'Χί Γεωμέτρης, αλλά. βα
θε :χ. επ'γνωση τη; Σοψ('Χ; ώ; 
προ· τά, συ·ιτελούμενα. έν ά:yνο'q. 
μ-;ι; μέσα στή Φύση. 

Δέν ύπάρχει τ'ποτε τό α·ιτι
επ(στημον κό, τό ά.πλοικό, το αύ
θ,;ιίρετο η δογματ κό στί; συΗή
ψει; αύ:έ· κα.ί δλα. προσφέρο•ι
τ,;ιι γιά, λεπτομερή επ στημονική 
εpευνα. Ή 'Επιστήμη έπιμέ-ιι:ι ι
α; νά. ,φατά.ει τή δ.:χχωριστική 
τη; γρα,μμή, όρθώ ιε: μόνη τη; 
τά. έμπόδ α. πr,ύ &ργοπορc;υ ι τή 
διαδρομή τη;. Οι κεp'Χίε; τη; 
Έπ:στήμης σήμερα συλ) =ι:μβά
νουν πολλά., έπισ μαινοu01 μετα
βολές πού λ(Χ,μοά.νουν χώρ,;ι σ:ά 
π:ό ι:χκραία. σημεία τQυ δ:αστή
μα.το;. Συμβαί /Ε( δμω; τό παρά
δοξο ή tδι=ι: αύτή Έπ:στήμη νά. 
μένε( βουβή μπρό; στά μεγά.λ'Χ 
έσωτφικά, προβλήματα τQίj i·ι
θρώπου. Πατήσαμε στο Φεγγάρι, 
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θά. φθάσουμε α.ϋριο σέ κά..ποιοv 
γειτονικό ,μα.ς πλα.vήτη,· κι' ώσ
τόσο δεν ξέρουμε α:κόμη, ποιοί εί
μα.στε, ποιόν ρόλο έρχόμα,στε νά. 
δια.δρα.ματίσουμε στό α.1ώνιο δρα.
μα τοϋ Κ&σμου. Ή έπ:στήμη π.χ. 
δεν εχει ά.κόμη έρ·μην-εύσει τό 
ά.πλό φα.ιvόμενο του ϋπνου, τή 
δια.1δικα.σία. του, όνείρου·. Ή σύγ
χρονη ψυχα.νά.λυση .είνα.ι συγκε
χυμένη, ενα. ψηλάιφισμα. μέσα. 
στό σκοτεινό άγνωστο πού λέ
γεται «ύ.ποσυνείδητο». Κι' ολα. 
α.ύτά. για.τί δεν βοοσίζει την ερευ
νά. της σέ δρισ;μένες γνώσεις - κλει
διά. της 'Εσωτερικής 'Επιστήμης. 
Ή πρόοδος της Έπιστή.μη.ς εΙ
να.ι κυρίως πpόdδος ώς πρός τά. 
μέσα. έρεύνης κα.ί τίς τεχvολο
γι κές εφαρμογές. 

'Όπου κι' σ.ν ρίξουμε τό βλέμ
μα. μες στό μεγαλειώδες Πα.νε
πιστήριο πού λέγετα.ι «Άρχα.ία. 
Σοφία.» θά. βρουμε ·μιά. ά.πόκριση, 
ενα. φως. Δεν ύπά..ρχει τίποτε τό 
κα.ινούργιο, κα.μμιά. νεώτερη α.να.
κά.λυψη πού νά. μην εχει τή θέση 
της εκεί μέσα. Κα.ί οί επιστήμο
νες σήμερα. μόλις άιρχ ίζουν νά. 
ύποψιά.ζοντα.ι οτι δ πολιτιcμός μας 
α.ύτός δεν εΙναι δ πρώτος πάνω 
στη Γη, τό μα.κρι·vό παρελθόν της 
ί,στορία.ς του ά.νθρώπου κρύβει 
πολλά. μυστικά., γνώσεις πολύτι
μες πού εμείς τώρα. α.γνοουμε . 

.lέν είναι ύπερβολ·η τό νά. πεί 
κανείς οτι ή Άρχα,ία. Σοψία. δια.
θέτει οξυδέρκεια. καί φτερά. ά.ετου, 
πού ολα. τά. έποπτεύει α.π' τό ψη
λό πέτα.γμά. του, ά.ντίθετα. πρός 
την 'Επιστήμη�, πού εΙνα.ι α.να.γ
κα.aμέvη ά.πό τή φύση της νά. 
πορεύεται πάνω στά. στενά. γήϊνα. 
μονοπάτια. κα.ί νά. στηρ(ζει τά. 
cυμπερά.σμα.τά. της στην πα,ρα.τή-

ρηση των ·μυωπικών -:ης ματιών. 

Τό θέμα, δεν εξα,ντλείτα.ι κα.ί 
δεν δλοκληρώνετα.ι μέ οσα. κι' άν 
πουμε. Τόμοι δλόκληροι δέv θά
φθαναν γιά. νά. κα.τα·ιοηθεί ή ά.ν
θρώπινη οντότης, οπως τή συλ
λα.μβά.ν1ει ή 'Εσωτερική 'Επιστή
μη. Πρόκειται γιά. ·μιά. μεγαλειώ
δη σύλληψη κα.ί α.ύτό πού ά.ντι
λοομ;βά.νετα.ι ή ·επίσημη 'Επιστή
μη σά.ν άνθρωπο δέν εlνα.ι παρά. 
ενα. ·μικρό ,μόνον τμήμα το� ολου,; 
Ό άνθρω,πος δέν εΙναι ενα. πο
λύπλοκο βιοχημικό έpγα.στηρι 
πού παράγει πνεϋμα, 8:πως τόv 
θέλει ή Έπι'στήμη. ΕΙναι πάνω 
ά.π' ολα. ενα. ,�θεiκό 1εργα.στηρι» 
κα.ί χωρίς τόν Κύριο κα.ί Διευ
θυντή του, τόν κα.τευθύνοντα. νου, 
τό έργαστηρι «άνθρωπος», οπως 
χάιθε εργαστήρι, θά. ήταν νεκρό. 
Ή έ.πιστ-qμονι.χή ερευνα. τελευ
ταία. μόλις έπισημα.ίν,ει, χάρις στη 
φωτογρά.ψιση μέ τή, ,μέθοδο Κιρ
λιά.ν, τη·, ϋπαρξ'Υ)Ι του α.ιθερ:κου 
φορέα, έπα.λ ηθεύοντας χαί πάλι 
γ,νώσεις πα.νάιρχα.ιες της εσωτε
ρικής 'Επιστήμης. 

Ό άνθρωπος, δ μικρόκοσμος 
του Σύμπαντος, ,μας λέγει ή Σο
φία: τοϋ εσωτε.ρισ,μου, μετέχει δ
λων των στοιχείων κα.ί ολων των 
δυvάιμεων της Δημιουργίας, κα.ί 
εΙνα.ι προορισμένος, ά.να.πτύσσον
τά.ς τες, νά. γίνει ,μιά. μέρα δ ίδιος 
Δη,μιουργός. ΕΙνα.ι δοσμένο στόν 
άνθρ,ωπο νά. γνωρίσει τά. μυστή
ρια. του Θεου. 'Υπάρχει ,μες στόν 
χαιθένας ,μας ύπvώττουσα. &κόμη 
ή δύνοομη αύτή. Ζοϋμε ομως χα.ί 
χι νούμαστε χα.ί δια.σπαθίζουμε 
την εν,έργειά, μα.ς .διαρκώς πpός 
τά. εξω, αιποκομμένη &.πό τόν ε
σωτερικό ιμας πυρήνα. 'rψώνου-

l
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μι: έτσι μόνο μα.ς ά δ:ιι.χωριστι 
χά σύνορά. μ,χ�. 

"Ολu αυτά. ομω� σuμοαίνο ν 
επειδή δ ν εχει ά.χόμη σημά.νε 
ή ωρα. 1 ά.ntοτε, μέσιι. στήν &,. 
σταμά.τητη ροή της Έι:έλιξης, 
οτuν οι κυχλ') των α'ώνων σuν 
τελεστουν, τά τε'χη της ά.μά.θε α.ς 
θά. ύποχωρ 'σοuν, δ πέπ ος τίjς 
'Ίσιιδας θά. σχισθεί, ή μεγαλη το
μή θά. συντελεσθεί, ή περιψέρ·ια. 
θά. έ:π κο νωνήσει μέ τόν π ρηνα. 
'Όταν ή θε 'α ε ιόρα.ση λε το ργή
σει, δ άνθρωπος θά. γνωρ 'σει u ' -
τός έαuτό-r. Τότε ή 'Επιστήμ θά 
γίνει Σοφ'α . Θρησκε'α καί ή 
Θρησκεία 'Επιστήμη,. Ί-Ι τ.οθ ητή 
ένότ τα θά. πραyματοπο ηθε!. 

Ή ύπόσταση ανθρωπος δέν εί
ναι κά.τ τό στατικό, τό Λειστό 
καί τελε ωμένο. Ή συ ίδ·ησή 
μα.ς δέν εχει έπικο νωνήσει &κό
μη ·μέ τόν δ -κό της κόσμο. Είνα.ι 
προορισμένο νά. τελε ωθου,με δλο:, 
οι καλοί καί οι κακοι, ο σο οί 
κα:ί οί α.σοψοι, οι ενάρετοι και οι 
ά.μαρτωλοί. ύτή ,είναι ή μυστική 
' λχημεία πού συντελείται ά.ρ
γά. μές στή Δημ οuργΊ:χ, τό Ma
gnum Opu , πού δ καθένας μα.ς 
μπορεί νά. έπ σπεύσcι μέ τί� διχές 
του προσωπικές δυνάιμε ς. Ή φύ
ση τότε θά. μας ά.ποκαλuψθεί, θα. 
έ.μπιστευθεί τά. !ερα μ στι κά. της 
στά. άξια χέρ α μας -<αί μείς θά. 
' 'ξ 

' 'Ο � θ τα, ε ουσιασοuμε. « α; ρωπος 
γινόμενος Μύστης -λέγε δ Ζι
ναραζαντά.σα- παύει νά. εΙναι 
ενα ά.πλό οργανο στήν πορεία της 
εξελίξεως καί cμψα.ν'ζετα. μέσα 
στην πορεία α.ύτή σά.ν Κύρ ος 
καί Διευθυντής, δημιουργός καί 
πλοοτης μετά. του Πλά:στου». Ό 
άνθρωπος - Μύστης καί δ α θρω· 
πος - Θεός ά.ποκ-τα τήν Κή asha-

ΠΕΡΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ 
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ά αγαπάς και ύπηρετεiίς 
η'] ανΟι,ωπότητα. ά δοξά εις 
κάθε '\ uχή. " · δέ μπορείς ά 
τή δοξάσεις, αψησέ τη ά φύ
γει άπ' τή ζωή, σου 

ά τ μας, νά τολ ας καί τό-
τε, νά τ μας ά,ιιόμα. ά εlσαι 
πρωτότυπος ά ε σαι έφευρε 
τικός. ά μή μι εί αι. Γίνε ό 
έαυτός σου Γνώρισ:=. τον έα τό 
σου. 

Ν ά στέκεσαι στο δικό σου z
δίο . Μή στηρί εσαι στα ραδδιά 

' δ 'ζ ' ' ' "λ που α ει εσαι απο το ; α ο ς. 
( Ν ά εχεις στο μυαλό σου τίς 

δικέ- σο σκέψεις. έ υπαρχει 
α.γιο- χωρίς παρελθόν. έν ύπάρ
χ ι άμαρτω ός χωρίς μέλ ο ) . 

Ν ά λέπεις σέ κάΟε πρόσω ο 
το Θεό και το κα ό. "Ο ες οί 
τε ειότητες και οί αρετές της 
Θεότητας είναι ρ ιμένες μέ
σα σου. ά τι άποκαλύψεις. Ό 
Σωη1ρα; εl αι έπίση- έσα σου. 

kti, λέγε ή Ίνδ κή Σοψ α, τή 
δύναμη του να ένεργεί πά: ω στήν 
"λη, νά. χε ρίζετα.ι τό Οείον π-ρ, 
τήν ά.στραπή κα.ί τόν :ραuνό 
του Έ λην κου Δ'α. 

ύτό- ,δ α.νθρωπος . Μ 'στης 
κα.ί δ α.νθρωπος - Θεός κυοφορεί
ται ά.ργ::ι. μέσα μας κuί θά. γε.·ι
ν-ηθεί κάποια μέρα μέσα. ά.πό τί
σκληρές κα.ί μα.κροχρόν:ε- ώδίνε::; 
μας. Μέσ:χ. ά.πό τόν έψήμερο χ;J.ί 
χοίκόν Άδά:μ, θα γε11νηθεί δ &π
ουρά:; ος καί εσχα-τος , δά:μ. 
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Ν ά εlσαι ευθυμος. Ν ά εlσαι 
εύγFνής. Ν ά γίνεις γεννήτρια ά
κρατης εύτυχί,ας. Νά συμπαρα
στέκεσαι στον καΟένα. 'Άφησε 
τή ζωή σου νά γί,νει σαν ενα ρό
δο: αν και σιωπηλό, μιλάει στη 
γλώσσα της εύωδίας, 

Είσαι μια τριάδα άπό σώμα, 
πνεϋμα καί ψυχή. Ή τροφή της 
ψυχης είναι ή ΘΕΙΑ ΑΙΆΠΗ. 
Νά τρέφεις λοιπόν την ψυχή 
σου ,μέ ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ, ωστε να 
δυναμώνουν το σώμα καί ή ψυ-
χή. 

Νά είσαι κωφός και δουδός 
δσον άφορq, τά σφάλματα των 
αλλων. �Ιήν ακούς τά κουτσομ
πολιά. 'Αποστόμωσε τον κουτσομ
πόλη με ύψηλόφρονα συζή,τηση. 
Ν ά μή διαπληκτίζεσαι ποτέ με 
κανέναν, σχετικά ·μέ τά θρησκευ-

, , τικα του πιστευω. 
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙ:ΝΑΙ Α

ΓΑΠΗ ΚΑΙ Σ'Υ'ΝΑΔΕΛΦΩΣΗ 

καί οχι θεολογικά δόγματα και 
,rπιστεύω». 'Όταν εχεις στήν 
καρ·διά σου ΑΓΜΙΗ :και ΣΤΜ

ΠΟΝΙΑ για τούς συνανθρώ
πυυς σου, εχεις τον ύψηλότερο 
τύπο θρησκείας, ασχετα με το 
ονομα πού εσύ της δίνεις. Ν ά 
μι.ίνεις σίγουρος, δτι ή σωτη
ρία τοϋ κόσμου δρίσκεται δια 
μbσου τού ΑΝΩΝΊ'l\ΙΏΤ ΘΕ
σr ΤΗΣ ΑΓ ΑiΠΗΣ, καl μέσα 
στ11ν ANΩNT,Ί\,ffi ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. 

Θρησ,κεία Flναι μια προσωπι
κή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο 
καί στον Δημιουργό του. Μή την 
όργανώνετε· ουτε νά προσπαθεί
τε νά την μετατρέψετε σέ τό
σες πολλές «εκθέσεις». 'Οργάνω
ση σέ δποιαδήποτε μορφή είναι 
ό θάνατος της Ορησκείας. Μην 

αφήνετε κανέναν νά ,σας 'ύπα
γορεύει τί πρέπει και τί δεν 
πρέπει νά πιστεύετε και νά κά
'\, :τε στην πνευματιχή σας ζωή. 

Ή αγάπη τού Θεού εl
ναι μέσα σας καί γι'ά σας. Μοι
ραστείτε την με άλλους δια μέ
σου της συναδελφ6Jσεως. Μήν 
άναζητείτε τον χωρισμό ά:ι' τά 
οντα, άλλα ένωθείτε μαζί τους 
μέσα στην ,αγάπη .. Τό νά γνωρί
ζετε τον έαυτό σας δια μέσου 
των συνανθρώπων σας εlναι το, 

'ζ , Θ ,  να γνωρι ετε τον � εα. 
Ν ά εχετε θάρρος. 'Αντιλη

φθείτε την θεία σας Μταγωγή. 
Ειστε ή ακτίνα του ηλιου της 
'Αθάνατης Μακαριότητας. Σείς 
και δ Πατέρας είστε ΕΝ Α. Το 
αθάνατο, άκτινοδόλο 'Εαυτό εl
ναι μέσα σας. 

Στη θρησκεία δεν ύπάρχει 
καταναγκασμός. Το μονοπάτι 
προς την πνευματική τελείωση, 
δεν είναι ό εξαναγκασμός ·και 
rι δία, δεν είναι το ανάθεμα και 
δ αφορισμός, αλλά ή συνεχής 
ϊρόοδος από λέξη σέ λέξη, από 
σστρο σέ αστρο, ,από αστερισμό 
σέ αστερισμό, για πάντα κσ\ 
χωρίς ιf.λος. 

,Ν ά καταδάλλετε την κακία-;' 
τη ζήλεια, την προσωπική· εχθρα 
καί προκατάληψη, και θά εί
σθε ό χύριος της Τύχης. 

Ν ά είστε ηπιοι. Ν ά εlστε επι
εικείς. Ν ά συγχωρείτε. Ν ά εl
στε γενναιόδωροι. Ν ά είστε 
σπλαγχνικοί. Νά είστε άγρυπνοι. 
� ά είστε σκεπτικοί. Ν ά είστε 
"Lλικρινείς. Ν ά εlστε θετικοί. 
Πετάξτε ψηλά στην αψόσφαι
ρα της ιέλευθερίας. ίΠερπατη
ΙJτε στο Έκλεχτο Μονοπάτι κι' 
ας εlστε για πάντα εύλογημένοι. 

_,
, 
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Η ΣΗ�ΑΣ][Α 

ΤΩ 

ΧΡ][�'J['ΟΥΙ'ΕΝΝΩΝ 

Tou κ. Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

'Όλα. τά. οέλη της φαρέτρας 
της δοκίμασε, μέ σύστημα καί 
πάθος, ή ά,ρνητιίΧή κpι"Όική τώv 
δύο τελωταίων- αίώ-ιωv γιά νά 
πλήξει τόν χριστια. ισμό. ' μψ.
σοήτησε τήν ίστορι·ι:.ή άλήθcια 
τών π-ηγαίων κειμένων του, τών 
Εύα.γγελ(ωγ, σψυροκόπησε τό 
κυρος καί τήν ά.ξία τών δογμά
των του, δυσψήμησε τούς τόπους 
της λατρείας του. -Συμπίλημα. 
καί μωσα.ίκ.ό μυθ� κών παραδόσε
ων κα.ί ά,σήμαντων, κοινών ά,
φηγήσεων, ε!πε τίς Γραφές του. 
Τά δόγματά του δά.νεια. ά,πό κώ
διtι:.ες παλαιότερων «φα.νερών» καί 
«ά:πόκρυφων» θρησκευμάτων. Καί 
τό τελετουργικό του τυπικό άλλο 
τόσο παράταιρο καί άπλοίκό. Τό 
σύνολο - όποστ 'ρ.ξε ή άρνη
ση - είναι ενσ.ς .συγκρητ σμό; 
άπό εννοιες καί σύμ6ολα πού ε

χ ουν ποικίλη καί άνισης αξίας 
προέλευση. Ιουδαίσμός καί Έλ
λψισμός της ' να.τολης είναι οί 
κύρ ες μάζες μέσα. στό μείγμα· 
&ικριοέστειρα.: ή α'ίρεση τών 'Εσ
σαίων ά.πό τό ενα. μέρος, ή νεο
πλατωνιχ ή ψιλοσοψία ά.πό τό αλ
ι.ο. 

Κάτω ά,πό ενα τετοιο ίσχυρό 
φακό άρχισε ή (<&.νάλυσψ τίί:, 
ερμηνευτών της Κα.ι'ιης Διαθή
κης, καί τό ξήλωμα. τών χριστ α
ν κώ Γραφών όπηρξε ά,δυσώπη
το. Δέν εμεινε τ'ποτα ορθ ο στή 
θέση του - ουτε, φυσικά., ή μορ
ψή του Ίησου. Ό Ιιός τ,;υ Θεου 
&.πομυθοποιήθ-ηκε ε τελως, εγι ε 
εγας κατατρεγμένος, ά,�ιολύπη
τος άνθρωπος, πού επεσε στό δό
κανο της 'Εξουσίας ά.πό ά.ψροσύ
vη καί θεοποιήθ-ηκε από όνειρο
παρμένους &.γαθούλ ηδες ... 

Ό συpμός μιας τέτοιας φιλο
λογικής η έθνογρα.φικης έρμη
νειας του Χριστιανισμου ώς ίστορι
κου περ σσότερο καί 9ρησκευτικοϋ 
λ γότερου ψαινομένου, σύμψωνης 
πάντοτε μέ τό πνευμα του «έπι
στημο ισμου» πού δέσποζε κατά, 
τόν 190 αίώνα., πέρασε γρήγορα, 
όπως κάθε μόδα, καί ·ή ά.ρνητική 
κριτική έγκαι ία.σε μιά,ν άλλη 
τακτική. Ή έπίθεση γίνεται τώ-

,, ' ., , ( ' . 
ρα οχι σ-ηv επιφανΞια στον ι-
σ-ορικό rυpήνα η στή δογμα.- -
χή) ά,λλά στό c.<θύτ:φο νόημιχ 
του, Χρι�τιαvι�μου. Τ' σημαίν-�ι
κc.<τα αθος το χρ:στιανικό «ευ-
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αγγέλιο» και τι άποτελέσματα 
ε!χε ή οικουμενικη ά.ποδοχή του 
στίς συνειδήσεις των πιστών; αυτό 
ε!ναι τό ,ερώτημα πού μπαίνει 
στό πρώτο επίπεδο τοϋ επ•ιστη
μονι κοϋ ( δpθότεpα: τοϋ γενικό
τερα ψιλοσοφικοϋ) εν-διαφέρον
τος, καί παίρνει πολλές ά.πα.ντή
σεις, οχι πάντοτε της ίοιια,ς σο-
6αpότη,τα.ς. Θά. ξεχωρίσω τpείς 
πού συνδέονται &μεσα η εμμεσα 
μέ τρία μεγάλα δνόματα της 
πνευματικής ίστορίας των χρό
νων μας: ή πρώτη μέ τον Νίτσε, 
ή δεύτερη .με τόν ΦpόΟντ καl ή 
τρίτη με τον Μάpξ .. Τίς παραθέ
τω εδώ παραφράζοντας (γιά. νά. 
γίνω περισσότερο ά.ντιληπτός) 
-ό γράμμα της κα.Ηεμισ.ς.

1. Ό Χριστιανισμός ώς θρη
σκευιτ:ι κό λα.ϊκό κίνημα πού κη
ρύττει τήν ταπεινοφροσύνη καί 
τήv εγκαρτέρηση («έά.v σέ ραπι
σeι κανείς στό ενα μάγουλο, 
στρέψε του καl τό α,λλο>·) είναι 
ή εκδ{κηση των &.σθενών κατά. 
των ίσχυρών. Μνησίκακοι και 
πανοϋpγο: οί «·ά.ούν-ατοι» της Γης, 
οί καταδικασμένοι &.πό την &.vαν
δρία τους νά. δεινοπαθοϋν ά.πό 
την αυθαιρεσία καί την πλεονε
ξία των «δυνατών», πέτυχαν με 
, , 'λ , :ι ζ , το «ευαγγε ιο» και τu ωντανο 

παpά.οειγμα τοϋ «σταυρωμένου 
Ί ησοϋ», νά. μετατρέψουν (χωρίς 
•;ικηφόpο ά.γώvα) τούς βίαιους 
α,ρχοvτες σε ταπεινούς καλόγε
ρους καί εr,<,δικούμενοι γιά. τό 
προαιώνιο μαpτύpιό τους να 
rιριαμ6εύουν. Παιχνίδι δόλιο καί 
ά.νέντιμο· επειδή δεν μποpοϋσαν 
vά. χτυπήσουν κατά. μέτωπο, τι;ύ; 
εστησαν (δπως κάνουν οί «γεν
νημένοι δοϋλοι») μιά. καταχθόνια 
παγίοα καί τούς ειοεσαv: «δ ταπε:-

νών έαυτόν ύψωθήσεται καί δ ύ
ψών έαυτόν ταπεινωθήσεται». Ό 
«πορευόμενος πρός τό έκούσιον 
πάθος» Ίη.σοϋς ε!ναι τό σύμβολο 
της θρησκευτικής επανάστασης 
των πονηρ�ν δούλων κατά, των 
α-μυαλων κυρίων ... 

,2. Στόν Χριστιανισμό οφείλε
ται το αγχος πού κατατρύχει 
τήν ψυχ·η τοϋ μοντέρνου &.νθpώ
που. Αυτός φύτεψε στό ύπέδαφος 
της συνείδησής του �να σκοτεινό 
αίσθημα -ενοχής, γέννημα της 
άμαρτωλης φαντασίας ένός αυτο
-υιμωρούμενου λαοϋ, τοϋ Ίουδαϊ
κοϋ. Μά,αια ενας έλλη,νοθρεμμέ
νος Έ6pσ.ίος, δ Πα.ϋλος, προσπά
θησε με τή θεολογική του δεινό
τητα νά. πείeσει τούς νεοφώτιστους 
δτι δ σταυρικός θάνατος, ή θυσία 
τοϋ «Υίοϋ τοϋ θ.εοϋ» ελυσε τά. 
δεσμά. των &.πογόνων τοϋ 'Αδά.μ. 
<Ο χριστιανός δεν μπορεί νά. &.
παλλαγεί &.πό τό αίσθημα δτι &.
ναπόφευκτα ένδίδοντας στίς φυ
σικές δpμές ε!ναι έσαεί ενοχος 
&.πέναντι σ' ενα. Θεό πού δεν λη
σ.μονεί ουτε τό ελεος &.λλά. ουτε 
καί τή δικα-ιοσύνη του·. «Gr.aιι
dιeur et misere de l' honmιe»,
θά. πεί δ llασ"'iιά.λ καί θά. &.να,γ
κάσΘι τό πλούσιο πνεϋμα του νά. 
σιγήσει. "Αν λοιπόν' &.να.ζητή
σουμε τό νοσογόνο αίτιο της ο

δυνηρής άρρώστιας τοϋ ευαίσθη
του, &.νθpώ.που της δικης ιμας «παι
δείας>•, τοϋ άγχους του, θά. 6ροϋ
με τή χριστιανική θεοδικία· <πα
ροοδείγματα: Αυγουστίνος, Κίρ
κεγκορ). 

3. Στίς ά.παpχε-ς της ίστοpίας
θ, & • •λ ' θ του . α ,1ταν ισως ·ευ ογο να εω-

pηθεί τό χριστιανικό κίνημα εκ
ψpα.ση τοϋ καημοϋ των φτωχω•ν 
καί κατατρεγμένων γιά. ήθική 
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τούλά.χιστο δικα.ίωση μέσα. σέ μιά 
κα.ταπιοοτική κοινωνία. άπλη
στων πλουσίων και άκόλαστων 
άξιωμα,τούχων.uΟτα. δμως δ χρ -
στιανισμός έπηρε τό χρίσμα. ης 
επίσημης θρψκεία.ς, ή Έκκλη
σία οχι μόνο συνθη0.ιιολόγησε μέ 
το Κράτος κα.l δέχτηκε τήν ύπο
τα.γή της, άλλά εγι νε καί ό κυ
ριότερος σύμμα.χός του γιά τή 
διασψάλι,ση ένός άψόρητα, δεσπο
τικου κα.θε,στωτος μέ τή διακ�
ρυξη μιας κωθαρά «άντιδραστι
κης,> άρχης: «τά του Καίσαρος 
τφ Κα.ίσαρι ... )> καl ένός ψτηνά 
πα.ρα.μυθητικου λόγου, οτι τή εύ
τυχία δ χ,ριστια.νός τήν άναζητεί 
και θά τήν 6ρεί οχ ι στή γη, &. λ
λά στον ούρανό. "Άλλωστε -
για νά 6ε6αιώσει άλλη μιά. ψορά. 
το χαρακτήρα της - ή ιδ α ·ή 
Έκκλησία στο δυτικό κλίμα. τη� 
οργανώθηκε καί λειτουργεί σ.πο
λυταρχικά, μέ τό κλασικό εμ6λη
μα κάθε δεσποτισμου: «όπα.χοή 
στον άλάθητο ήγεμόνα». 

" ν χαί θά. μπορουσα νά. ύπο
στηρίξω μέ πλούσια. τεκμηρίωση 
οτι τά «πρότυπα.» τού Χριστιανι
σμου, πού εχουν κατασκευάσει 
χα.ί οί τρεϊς Σχολές, ά.πέχουν 
πολύ άπό την ίστορική πρcιγματι
χότητα, ε!μαι έν τούτοις ετοιμος 
νά. χάνω στούς οπcιοούς της άρ
Υ. τικης κριτικής πολλές παρα
χωρήσεις περιμένοντας ά.πό την 
έπιστημονική εύσυeιε δησίcι τους 
ενcι καί μόνο ά.ντά:λλαγμα. Οί 
παρα.χωρήσεις μου είναι: 

-Δέχομcιι οτι τό χριστια. ικό
δόγμα. οτι δλοι 'ά.δια.κρίτως οί 
άνθρωποι {καί οί εύγενείς χαί οί 
&.γενείς, χαί οί σοψ,:;ί χαl οί μι
κροί καί οί προικισμένοι άπό τή 
Φύση καί οί άοικ μένοι, λευκοί 

η εγχρωμοι, ελεύθεροι ·η δουλο , 
άντρες η γυναίκες) ε!νcιι ί,σοι, ά
ψου δλοι εχουν την, ίδια σχέση 
μέ το θεό, ε!να.ι ριζ κά. κα.ί άνεν
δοία.στα κήρυγμα άντ α.ριστοκρα.
τι κό, χα.ί άπό μ άν α.ποψη α.πο
τε εί άποκατά.στα.ση (δέν θά ελε
γα cκδίκηση) των «&.σθενών». 
Οί uΕλληνες Στωικοί ε!χα.ν πρίv 
ά.πό το Εύα.γγέλιο ά.νοίξει τό 
δρόμο προς α.ύτή τήν κατεύθυν
ση_ 

-Δέχομαι ά.χόμα οτι το πλέ
γμ:χ της ένοχης, της ά.γωνίcι.ς 
(οχ μό ο της νευροψυτ κης, άλ

λά και της ήθικης) ή πηγή, μέ 
δλο πού δέν μπήκε στήν πνευμα
τική μας ιστορία, μέ τον ιουδα,ιο

- χριστιανισμό, εύνοήθηκε καλ δυ
νάμωσε α.π' α&τόv. Ή έv 10 α τη
«άμαρτίσ-» ά.πό χαμμία.ν άλλη
πα.λαιότερη, ή νεότερη-θεωρία. 
η πράξη δέv πλο τίσθηκε μέ πε
ρισσότερα καί ούσια.στι κότερα. 
στοιχεία. οσο ά.πό τή χρισ α.ν κή 
διδαχή χαί λα-ρείcι. 'Επομένως 
συνυπαίτιος τούλά.χιστον στον α.ύ
το6α.σα.vισμό του νεώτερου σ.γχο
τ κου α.vθρώπου θά μπορουσε 
ίσως vά. θεωρηθεί δ ήθικός ρ γ
κορισμός του χριστιανισμου (πού 
-πρέπει νά σημειωθεί-δεν ύ
πάρχει στα Εύαγγέλια) .

-Δέχφα.ι τέλος &τι ·ή Έκ
κλ ησία, περισσότερο στή Δύ�η 
παρά στήv ' vα.τολή, κα.ί πιό 
πολ' ή Σλα.6ορ όδ,:;ξη πχρά ·ή 
Έλλ ηνορθόδοξη, δέv έδίστασε vl:ι. 
συμπλέξει τό Σταυρό μέ τό Σκή
πτρο χα.ί συμμά,χησε η ταυτίσθη
κε μέ τήv πολιτική έξουσΊ;ι σέ 

'ξ 'θ ' ' ' uo πρα ε - η ικα. α. επ τρεπτε;. -
τι έπομένως δέ εΙναι ά.νσ.ιτιολό
γητη ή εξέγερση των ά.ποοτόλωv 
τη; έλευθερ 'ας {α.; θυμηθουμε 
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τό «ecrasez 1' ιiJniaιme» τοϋ Βολ
ταίρου) δταν στην έχχλησιαστιχη 
ίστορία ύπάρχουν έπονείδιστα 
παραδείγματα φανατισμοϋ η έθε
λοδουλεία.ς, δπως ή πυρά της Ίε
ρης 'Εξέτασης στον Καθολικισμό 
η ή ,,Πατερική Διδασκαλία» στην 
Όρθοδοξία. 

Κα.ί τώρα τό &.ντάλλα.γμα ϋ
στερ' άιΠό τίς παραχωρήσεις: θα 
ά.ναγνωρισου�, έλπίζω, οι συνο
μιλητές μου δτι χα.νένα ά.π' αυτά 
τα τρία στοιχεία. της χατη,yορίας 
δεν- άνήκει στο γνήσι() «πνεϋμα 
τοϋ χριστιανισμοϋ» (χαιθως θα 
ελεγε ενας ρομαντικός σαν τον 
Σατωμπρ:άν) η στ11ν ά.ληθινή 
<ουσία τοϋ χριστιανισμοϋ» (δπως 
θα προιtιμοϋσε ενας έρμη,νευ:ής 
των Γραφών της περιωπής τοϋ 
φόν Χάρνα.χ) . 'Όταν σο6αρά συ
ζ ητοϋ.μ,ε για την τεράστια σε 
μέγεθος χαί σημα.σία συμ6ολή 

· τοϋ Ευαγγελίου - πιο συγκε
κριμένα: της μεγάλης μορφης
τοϋ ,εuαγγελι κοϋ Ί ησοϋ - στον
έμπλουτισμό και στην ά.νάπλα.ση
της μεταρωμαϊκης εuρωπαϊκης
συνεί6ησης, πού έξαχολουθεί πα
ρά τίς πολυώνυμε,ς ά.μφισ6ητή
σει·ς να ετνα.ι ή συνείδηση τοϋ
σύγχρονου ά.νθρώπου, σε παγκό
σμια. πε,ρίπου χλί,μα.κα, με τον
ορο καί την εννοια «χριστια.νι
σμός» δεν έννοοϋμε ουτε την η
θική η νομική άποκατάσταση
των κοινωνικά ύποτιμ,ημένων &:�
τόμων ουτε την ύπόθεση τοϋ προ
πατορι κοϋ άμαρτήμα.τος καί την
επαγγελία της σωτηρίας, δηλα
δή τή χριστολογ�χή θεωρία τοϋ
Παύλου, ουτε -πολύ λιγότερο
την πνευματι,κή άκτι νο6ολία τοϋ
'Ιερατείου, των «πριγκίπων της
Έχκλ ησίας πού συνήθως πιο

πολύ τα εγκόσμια &.γα.θα τιμοϋν 
παρά τούς θησαυρούς τοϋ ουρα
νοϋ. Άλλα κάτι άλλο. Ποιό; Σ' 
αυτό κυρίως τό έ.ρώτη.μα συνοψί
ζεται δλόκλ ηρο τό πρό6λ ημά 
μας. 

·Άν μας ρωτοϋσαν: τί μήνυμα
εφερε στον κόσμο δ Βουδισμός 
yιά να έκτιμήσουμε τή σημασία 
του, θα άπανιtούσαμε μνημονεύον
τας τήν, ά.ποτρόπαιη «άλήθεια.» 
πού άνακάλυψε στο τέρμα τοϋ 
ταξιδιοϋ του δ θεοδίψαστος 
«'Οδυσσέας» τοϋ Καζαντζάκη:
«Τα πάντα ετναι ενα χαλ τό ενα 
αυτό δεν ύπάρχω>. Στην περί
πτωση τοϋ χριστιανισμοϋ ή &,
πάντησή μας δεν μπορεί να ετναι 
τόσο σύνrτομη, γιατί το νόημά 
του (έξαιτίας της tστορικης συγ
κυρίας) , εχει άπαρτισθεί ά
πό τή συναίρεση .δύο στοιχεί
ων, τοϋ «έλληνικοϋ» καί τοϋ 
«ίουδαϊκοϋ» - καί συναίρεση έ
δώ σημαίνει οχι την άπλή παρά
θεση., άλλα τή συνένωση καί 
ταυτόχρονα την ά.νακαίνιση πού 
είναι χαί ή δια.λεκτική ύπέρ6ασή 
τους. Δύο ρίζες ένώθη,καν κα.ί 
γεννήθηκε τοϋτο το πρωτόφα.ντο 
κα.ί άνεπανάληπτο λουλούδι. Ί'ήν 
πρώτη, την, είκάζουμε με μεγάλη 
πιθανότηrτα, γιατί δεν εχου.με 6έ-
6α.ια, γραπτά τεκμήρια· εΙναι ή 
σωκρατική ηθική, διαθλασμένη 
άntό τό ίσχυρό πλατωνικό πρ( 
σμα. Για τή ,δεύτερη, ύπάρχει ε
να ύψη,λοϋ ϋφους κείμενο, ή «έπί 
τοϋ ορους δμιλία>, μέσα στο Ευ
αγγέλιο. Ό Σωκράτης (στην ό
πόθ�ση α.υ,ή συγκλίνουν οι γνώ
μες των περισσότερων χαί έγκυ
ρότερων έρμην,ευτών) άνακάλυ
ψε καί 6άλθηχε νά. έξφευνήσει 
τον «,μέσα μας» κόσμο, το «τι,μιό-

, 
1 
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τεροv» μέσα. στόv α.vθρωπο, εvα. 
άλλο σύμΠ'α.V εξω καί πέρα ά.πό 
τό ψυσικό, πού εχει τίς δικές του 
ε1;νοιες κcι.ί τά, δικά του μέτρα. 
'Εδώ διαιμορψώvοντα.ι καί κ-:ι.θιε 
ρώvοvτα.ι οι ε1111οιες κα.ί τά, μέτρα 
της ά.λ ήθεια.ς κα.ί του ψεύδο ;;, 
της αρετης κα.ί της κακίας, της 

· όμορψιας κα.ί της ά.σχήμια.ς.
Φρόνιμος α.vθρωπος εΙvαι έκεί
vος πού ά.ψήvε τ' ά.στέρια. στή
σιωπή τους κcι.ί κοιτάζει μέσα
του yιά. vά, yvωρίσει κ'Χί ά, τ -
μήσει τήv «ψυχή» του.

-Καί πότε τιμα. κανείς τήv
«ψυχή του»; Πότε 6ε6α.ιώνει κα.ί
καταξιώνει τήv, ά.vθρωπιά του;
Μέ τή δόξα. κcι.ί τά. πλούτη, Μέ
τή σωματική ρώμη κα.ί τίς χα
ρές της ζωης; Μέ τήv α.ίy λ η πού
κcι.τορθιίJvει νά. δώσει στο «γέ
νος,, η στήv «πόλη» του ;

Ό Σωκράτης ά.πα.vτώντα.ς στο
έρώτη-μα. τουτο θά. ελεyε: « Μέ τή
δι κα.ιοσύvη».

Ό Χρι,στός εΙπε: «Μέ τήν α
γάπη».

Μέ αυτόν τον ά.πλό, ά.λλά. τόσο
μεγάλο λόyο ήχησε στον κό:ψο
τό νέο μήνυμα, ή «καλή είδηση»
του Χριστια1ιισμου. υΟτα.ν δ Σω
κράτr ς ξεστόμιζε τήν πρωτάκου
στη ά.πό έλλ ηvι κά. αυτιά. κα.ί α
vέκκλ ητη χα.τα.δίκη της ά.δικίας:
«"Αν 6ρεθώ στήv ανάγκη νά α
δικήσω ή vά. 'ά.δικ θώ, θά. προτι
μήσω ν' ά.δικηθώ παρά, vά ά.δ -
κήσω», χώριζε τήv έθνική ίσ-ο
ρία του λαου του στά, δύο -ά.πό
δω rι ,,έλληνική», ά.πό κεί ή «πα
νανθρώπινη». Τήv ίδια. τομή ε
κα.vε καί δ Ί φους στήv ίστορ(α
του δικου του λαου (ά.πό δω ή
«ίουδαική», ά.πό κει η «παναν
θρώπινη»), δταν έκήρυττε στον

έκδικη,τι,ιό οχλο ο- ·Ισραή το 
ευα.γyέ ιο της ά.yάntη· · «'Ηχού
σα.τε δτι cρρέθ η, ά.yι:.ι.π 'σεις τον 
πλησίον σου κct.ί μ σ-Ιρεις τον 
έχθρόν σου. 'Εγώ δέ λέyω ύμίν, 
&.yιzπατε τούς χθρι:ιύς ύμών, ε ' -
λογεί,ε τού· κατι:.ι.ρωμέvο • 1;μα;;, 
κα. ώ;; π'?ιείτε το-ς μ σουσ ν tJμας 
κι:.ι.ί προσεύχεσθε ύπέρ των έπη
ρεα. όντων ύμα· κα.ί δ ωκό των 
ύμα.·... Έά.v γά.ρ &.γα.πήσητε 
τού; ά.γα.πώvτα.ς υμα.ς, τίνα. μ -
σθόv εχετε; ουχί κα.ί οί τελωvαι 
το αυτό ποιουσι ; Καί έά.ν &.σπά
σησθε τούς ψ 'λο ;; ύμών μόνον, 
τ! πcρισσόv ποιείτε; ουχί ,ιαί οί 
τελώvα.ι ο Η τω ποισυσ v; » 

Ή διχαιοσύνη ομως του έvό· 
ήταν δ κcι.ιοσύν-η «εως τήv α.
κρη», εως τήν ά.ποδοχή δηλαδή 
και αυτη· ά.κόμη της &.δ κι:ιπρcι.
γίας των αντιπάλων χωρίς ουτε 
τή ι πράζ η ουτε τήν σχέ η τi); 
α'ιταπόδοσης. Ι α.ί ή α.γάπη τr.;υ 
άλλου �ταν πάλι άyάπη «εως 
τή•ι α.κρη», ά.yά.πη προς έκείνους 
π�ύ μας έχθpεύον-:αι, �α-

1

μ σουν,
μα; καταδιωκσυν. Κω κατι πε
p·σσότερο πού δέν λέγεται, ά.λλά. 
μόνο γίν-τα : δ κα οσύvη «εω· τό 
θάνατο» ..ιι:.ι.ί άγάπη «εως τό θά
νατο». Ιά ζείς γιά. τή δ κα.οσύ
νη, τό καταλα.6αί ιω· ά.λλά. χα.ί 
νά. πεθαίvε • γιά. τή δ.,ια. ο:�ύνη, 
πώς νά τό δεχτ·ίς; Ν ,χ ζείς γιά 
τή ι ά.γάπη, εΙναι ίσως χα.ί :τ.ι
θυμητό· άλλά κα.ί vά. πεθα. Ίιει• 

, , , , ( , , , θ , γ.α. τη, αyαπη προ; -ον εχ ρο, 
\ Ι \ � I )τοΊ συ..ιοψα.vτη, τον ο ωκτη σου 

τ.:pνάει τά. δpια. τη; &:ιθρώπιν η:, 
ά.ιτοχη·. Έντούτοι; χαί δ Σω
κρά.τη; καί 6 Ί ησου- ·Ί?z.ρα.•ι χαί 
μπόρεσαν νά πεθάνο ι γιά. νά. 
δώσουy σ-ό μήνυμα πι:ιύ έφεραν 
στον ·..ιόσμο δλόκλ p'? τό 6-:ίpος 
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μιας &.ναμφισ6ήτηιtης άπόδειξης. 
Ό πρώιtος μέ πλήρη tπίγνωση 
δτι &.δικείτα,ι, παίρνει τό κώνειο. 
Ό δεύτερος και στο σταυρό καρ
φωμένος προσεύχεται γιά τούς' 
διώκτες του .. ,. 

Δέν ισχυρίζομαι δτι δ Σωκρά
της άνήκει στους θε,μελιωτές της 
χριστιανικης θρησκείας και γνω
ρίζω πόσο σο6αρά κι\llδυνεύει νά 
εκτροχιαστεί δ έ,ρμηγευτής πού 
θά 'έπιχειρήσει νά συμπλέξει σ• 
ενα καί τό ίδιο δίπτυχο τίς δύο 
μορφές, αυτόν καί τόν Ρα6ί του 
Γολγοθά. 'Έχει δμως τή θέση του 
μέσα στήν ίστορία της χριστια
νικης παιδείας δ σοφός 'Αθηναί
ος· &.κρι6ώς τό αίσθημα τουτο έκ
φράζεται στίς τοιχογραφίες πού 
κοσμουν τό νάρθηκα του κα-θολι
κου μερικών, mί &.γιορείτικων 
&.κόμη, Μονών, δπου δ Σωκράτης, 
δ Πλάτων καί δ Άριστοτέλης εί
κονίζονται κοντά σέ α.λλους ά
γίους, ώς «χριστιανοί προ Χρι· 
στου•», οπως τούς εrπε ενας έκ
κλησιαστικός συγγραφέας. ("Αν 
ήταν στό χέρι μου, σέ τέτοιο 

πλαίσιο Βά ζωγράφιζα μόνο τό 
Σωκράτη) . Τέτοιος ήταν γιά. 
τούς λόγιους πα,τέρες του Χρι
στιανισμου, δ &.ρχαίος φιλόσο
φος. 'Ή τουλάχιστον: αυτό έ σ ή
μ α  ι. ν ε γιά. τήν χριστιανική συ
νείδηση ή διδαχή καί δ θάνατός 
του : τήν εξαρση του, «μέσα μας» 
κόσμου καί τήν &.ποθέωση της 
δικαιοσύνης. 'Όπως αυτό πάλι 
σ η ·μ α  ί ν ε ι γιά τούς χριστια
νούς ή δ:δαχή καί δ .μαρτυρικός 
θάνατος του, Ί ησου: τήν εξαρση 
του «μέσα μας» κόσμου καί τήν 
&.παθέωση της &.γάπης. 

Γισ. τόν πιστό, τόν φωτισμένο 
' , ' (" 1. και τψιο πι.στο οχι τι.ιν φανα-

τικό, τον άρρωστο η τον όποκρι
τή) δέν όπάρχει τό πρόβλημα: 

-'Έχει η δέν εχει σημασία 
δ Χριστιανισμός γιά τήν πνευμα
τική μας ί.στορία; 
άλλά ενα άλλο πολύ πιο ουσια

στικό και πάντο,τε tπίκαιρο: 

-Πρέπει νά είμαιστε χριστια
νοί; Μ,πορουμε νά εί.μαστε χρι
στιανοί; Είμαστε χριστιανοί; 

ΚΙΙΖΤΗ ΜΕΑΙΖΖΑΡΟΠΟΥΑΟΥ 

Ο ΙΗ�ΟΥ � 

Ποίος ύπfjρξεν ό Ίησοϋς; 8 Ai διάφοροι περi αύτοϋ 

άπόψεις έκηθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό 'Ιησοϋς κατα 

τον Ρενάν. 8 Ό 'Ιησοϋς κατα τον Συρέ. 8 Ή διδασκα
λία του 'Ιησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 
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Η ΜΔΘΗΤΙΚΗ ΔΠΟΧΗ 
Διήγημα του Περικλή ΣΦΥΡΙΔΗ 
(«Θεσσαλονιχη» 30 Σcπτcμβρίου 1978) 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ίά-
, e 'δ , ξ , ,, ακωοος ει οποιησε αφνικα οτι
τήv έρχόμεvη Κυριακή θά 'ρχό
-:α.,, vά λειτουργήσει στήv έκχλη
σία της Μ.κρόπολης καί ζήτησε 
νά παρευρισκοvται οί ρχές κα
θώς επίσης χαί δλο: οί .ενορίτες. 
Σάv μαθεάτηκε τb γcγοvbς εφερε 
ά.ναστάτωση στού; κατοικους 
γιατί οϋτε καμιά γιορτή ήαv, 
οϋτε κανένα· άλλος λόγο;, φα. ιε
ρbς τουλάχιστον, ύπηρχε. Δεν ή
ταν τόσο ή περ:έργε:ά του:;, οσο

ή άγωvία δτι δ Μητροπολίτη· κα
τι μαγείρευε καί ά.λλοίμοvο σ'

αύτbv πού πάνω του θσ.ριχιε τού· 
κεραυvοά:; του. 

Κράμα μεσα.ιωνικου σκοταδι-

σμου κ:' :iκατ::ιμάχητης ένεργητι
ι.6τητα.; ήταν δ Ίάκωοος. ' πb 
τή μ.ά :πέοα.λε - δεν ζητουσε. -
σ,ού:; κ::ιτο' ι<.ους τη:; περιοχή; του 
ένα είδος πρωτόγο 10 θρησκευ
τικου φα.vα.τ σμοϋ κι' είχε. τούς ά.-
φaρισμοάc: του πάντα. ετο μου; 

' ' .;, . . ό -μ:α. και ,1 πυρα με -α. χρ ι.α

χ7ταργήθηκε- γιά δ:::ου:; θά πρό-
07 λα.ν τή ι π::ιραμι κρή ά ιτίστα.ση. 
'.\πb ,ήν αλλη, έχτb- άπb τ':; 
tικλ η.σ ες ,ιαί τού:; σταυρού; πού 
εlχε σπείρε πα. του, ορηκε λεφ-ά. 
κ:' εφτια.ξε γηροκομείο, ορφα.vο
τροφείο, σπ'τ:α. γιά, φτωχο'; ι..α' 
αλλ::ι -έ-οια /..Ο νωφελη εργα., ε-

' , , :s, δ τσι που οι κατο:κοι ,1τ::ιv μπερ ε-
μέvaι με τά καμώματά το κι' 
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εϊχα.νε χωρι,στεί σέ δύο :παρατά
ξεις, σ' αυτούς πού τον ύποστή
ριζα.ν κα.ί σέ κείνους πού τον κα.
τηγορουσα.ν. 'Εκείνο δμως πού ή
ταν το κύριο γνώρισμα. του 
χαρακτήρα. του, ήταν δτι δεν 
δεχότανε ά,ντίρρηση από κα.νέ- -
να. Ή κριτική στά. λεγόμε
να. κα.ί τίς πράξεις του, ήταν 
δ,τι περι,σσότερο μισοϋσε κι' αλ
λοίμονο σ' δποι·ον τολμοϋσε νά. ε
χ ει διαφορετική γνώμη. Του το 
φύλαγε κα.ί μέ την πρώτη ευ
καιρία. τόν πα.τουσε σά. σκουλ ή
κι. Τά. �βα.ζε ,μέ δλους, κληρικούς 
του σινα.ψιου του κα.ί λαϊκούς 
ανεξέλεγκτα.. 'Έφτασε κάπ�τε 
κα.1. στά. δικα.στήρια.. Θέλησαν νά. 
τον βγάλουν κα.ί τρελλό. Πάντα. 
δμως στό τέλος κατάφερνε vά. ξε
γλιστρά κα.ί νά. συνεχίζει αυτό 
πού vόμ:ζε «αγώνα κατά. της α
vη.θικότητα.ς,>. Γιά. νά μπορεί νά. 
ελέγχει την κά.τάστα.ση, εΙχε •με 
τον καιρό δημιουργήσει μιά. δλό
κληρη στρατιά. έ1θελουσίων κατα
δοτών �τούς δποίους κατά. και
ρούς εΙχε με διάφορους τρόπους 
ευεργετήσει- κι' ε't'σι αποκλειό
ταν νά. γίνει κάτι στην περιοχή, 
πού vά. μην τό μάθει πρώτος αυ
τός κα.ί vά. ένεργήσει, δπως συνή
θιζε, ασψα.πια.ία., εκεί πού εκρι
vε δτι χρειαζόταν. 

Μηvες τώρα δέv μπορούσε νά. 
ήσυχ ά.σει, μέ κείνο τον νεοφερ
μένο καθηγητή της γυμνα.στικης 
στrι :Μαcόπολη. Του ε'ιχα.νε πεί, 
δτι αυτός ουτε τά. προσχήματα. 
δεν κρα.του.σε. Φα.νερά. κα.ί χωρίς 
φόβο τον χα.τηγορουσε καί οί μα
θητές του Λυ.κεί:υ σήκωσαν κε
φάλι κα.1. γίνανε ΕΨ/. ,μαζί τού. 

-Που ζουμε ,μπρέ, ελεγε δ Δη
μήτρης δ γυμνα.στής χ:' ανεχό-

μα.στε τόν γέρο ν' αφορίζει δσους 
κάνουν μπάνιο στη θάλασσα., άν
δρες κα.ί γυναίκες μαζί; 

Μιά. μέρα,, δ Ίά κωβος πλ ηροφο
ρήθηκε δτι δ Δημήτρης πηρε την 
τελευταία. του έγκύκλιο μέ την 
δποία. απειλουσε ,δτι θά. άιφόριζε, 
δσους δεν έκκλ ησια.ζόντου:σα.ν τα
κτικά. κα.1. δτι ,μπροστά. σέ άλλους, 
κα.θηγητές την εσκισε έπιδεικτι
κά. λέγοντας, <�δέχομαι νά. είμαι δ 
πρώτος πού eά. αφορίσει δ γέρος. 

, Έξωφρενών, κάλεσε στην μητρό
πολη τόν λυκειάρχη, πού ήταν 
θεολόγος κα.1. του, ζήτησε τή με
τάθεση του γυμνα.στ·η. 

-Μέ τί δικαιολογία.; ρώτησε
δ λυ-κειάρχης. 

-'Έσκι,σε την ,έγκύκλιο της 
έκκλησία.ς. 

Μπορείτε νά. τό ά.ποδείξετε, 
Δέσποτα.; 

Ό Ίάκωβος εμεινε γιά. λίγο 
σκεφτικός. 

-'Όχι, εΙπε, αλλά βρείτε έ
σείς κάτι. 

-Δύσ•ιιολο εΙνα.ι, εLπε ,δ λυ
κειάρχης. ΕΙνα.ι καλός κα.1. δρα
στήριος στη δουλειά του. Ή δμά
δα. μπά.σκετ πάει γιά. πρωτάθλ η

μα κα.ί .ή δμάδα. λα.ίκών χορών 
πού δημιούργησε, εγινε διάσημη 
κα.1. την κα.λουν πα.ντου γιά. ,έπι-
<:: •ι:. "r .. , , uει.,,εις. στερα. εινα.ι ποΑυ τυ-
πικός στο ώράριο κα.1. τίς ύπο
χρεώσε:ς του. 

-'Έχω μάιθει, δμως, δτι εΙ
να.ι σ.ριστερός. 

-'Ίσως, Δέσποτα., ά,λλά, α.ύτό 
δεν εΙνα.: λόγος πιά. σήμερα.. 'Ε
ξάλλου, που μακρύτερα. ,ά,πό δώ 
νά. τον στείλουν : 

Ό μητροπολίτης τον κοίταξε 
στά. μάτια. με κείνο το δια.περα
στικό βλέμμα. κι δ λυκειάρχης ε-
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σκυψε τό κεφάλι. 
--Κα.λά., ειπε δ Ίάκω6ος. Μπο

ρείτε νά. πηyα.ίvετε. Φεύγοντας 
&.πό τή μητρόπολη δ λυκε ά.ρχης 
πήρε μιά. ά.vάσsι ά.να.κούφ σης. 

'Ανέ6ηκε τά. σ-ι<.α.λιά. του &μ-
6ωνα. κα.μπουρ�α.στ6;;, ρίχνοντας 
τό 6άρος του στή χρυσή πο μενι
κ1ι του ρά6δο. Φορουσε χοντρούς 
φακούς στά. γυαλιά του, ετσι πού 
τά. μάτιcι, του φάνταζαν μεγάλα. 
σά.v πηyά,δια.. Σήκωσε ψηλά. τό 
χέρι του, τάχα. yιά. νά. εύλογήσει 
καί μέσα. στήν έκκλ η σία. εγι νε 
σιγή, καρφίτσα. νά. επεψτε θά. ά.
κι:;,υγότα.νε. 

-Er ναι δ Δήμαρχος, τό Συμ
βούλιο κι' δ Λυκειάρχης έδώ; 

-Μάλιστα., Δέσποτα..
-Λοιπ6ν, ά.γα.πητοί μου, δεν

πρόκει τα. νά. λειτουργήσω η νά. 
κηρύξω ποτέ είς τήν πόλιν σας, 
δσον καιρό θά. πα.ρα.μένη είς α.ύ
τήν δ 6λάσψημος Ι'υμαιστής, δ 
δποίος είς ώραν μαθήματος εορι
σε -τον ί'διον τον Θεόν με τήν α.1-
σχροτέραv των 6ωμολοχιών. Κα
τά. τον τρ6πον α.ύτόν δ κ. Καθη
γητή� δια.παιδαγωγεί τούς νεα
ρούς 6λα.στού; της Κοι νότrιτό; 
σας. "Αν σείς τό ά.νέχεσθε, τ6τz 
έγώ δεν εχω θέσιν έδω. Προσω
πικώς δεν τρέψω κα.μία.ν κα.κία.ν 
δ:ά. τον Κα.θηγητην κι' αν εfχε 
6ρίσε. 'μένα., εύχα.ρίστως θά. τον 
lσυγχωρουσα.. ' λλά. ε6ρισε τόν 
Θεό χα.ί έπί του προκειμένου δεν 
εχω δικαίωμα. δι' &ψεσιν. Ή 'Εκ
κλησία. επιθυμεί νά. της γνωρίση
τε τά.ς ενεργείας του Δημοτικου 
μα.; Συ,μ6ουλίου. 

'Αργά, άργά. χα.τέ6ηκε από 
τον &μ6ωνα. κα.ί διέσχισε τό 6ου-
6ό από τή σαστιμάρα. του πλήθος. 

'Έξω ά.πό τήν έκκλησία. τόν πε
ρίμενε ·ή μα.ιjρη κούρσα. της Μη
τρόπολης. 

' μέσω; μετά. εγ νε σάλος. Ό 
πα.πά.ς άρχισε νά. δια.6άζει τά. λ6-
για. γρήγορ,χ y ά. νά. τε ε ώσει ή 
λειτουργία.. Οί ,περ σσ6τεροι δεν 
περίμεναν τό τέλιΥ τη;; και ξεχύ
θηκαν οΥtό δρ6μο. Ό Δήμαρχο;; 
κάλεσε ά.μέσω; σέ συνεδρίαση 
τούς δημοτικού; συμ6ούλους χι' δ 

υκειάρχης τού� καθηγητές στο 
γραφείο του. 

-Λοιπ6ν, χύρ οι, ϋψωσε τή
φωνή του, άκούσα.τε με τ' α.ύτιά 
σας τό ρεζί εμα. του Σχολειού 
μας. Θέλω νά. μάθω τί α.κρι6ως 
συνέ6η. 

Προ;; μεγά η του εκπληξη ει
δε τόν Πάνο, τόν δεύτερο γυμια.
στή του υκείου, νά. κάν εν,χ 
6ημα. μπροστά.. 

-Τί εγινε χ. Λυκε άρχα.; Κά
να.με δοχ μές γ ά. τί; yυμνα..στι
χές έπειδείξε ς κι' δ Τριανταφύλ
λου εκα.vε συνέχεια. κ,χμιi> μαιτα. 
κα.ί γελουσα.ν οί άλλοι. Του είπα. 
μιά, του ειπα. δυό, ά·ιθρωπος εf
μαι, νευρίασα. κα.ί ε6ρ σα.. Τώρα. 
αν α.ύτό είναι λόγο� γιά. νά. μου 
κ6ψετε τό κεφάλι, α.ύ,ό είνα. α.λ
λο θέμα, δπω; κι' αλλο θέμα. εί
ναι ποιος τό -κάρφωσε στον Μη
τρ,yπολί τη, y α. ,ί μόνο τά. παιδιά. 
κι, έγώ ειμ,χστα.ν εξω στο γυμνα.-
στ,ριο. , , ,Ο Λυκεια.ρχη� κι:ρινισε, πα.νι
τό χρώμα του. 'Έπιασε τό μέ
τωπό του, σφυριά. στο κρανίο δ 
πονοκέφαλος πού α.πό μικρό τόv 
6α.σάνιζε, δτα.ν κάτι κακό ξαφνι
κά. του τύχαινε. uΩστε δεν ήταν 
δ Δημήτρης, &λλά. δ Πάνος. Τό 
πράγμα. μπέρδευε α.σχημ,α.. Ό 
Πάνος ποτέ δεν είχε έκψραστεί 
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άσχημα. για τόν Μητροπολίτη. 
'Ήσυχος καί μετρημένος πάντα 
σ' δλες του τίς 1εκδηλώσεις, κα
λός στη δουλειά του κι' αυτός, 
σπάνια του επαιρνες κcυβέντα 
άπ' τό στόμα. 'Αλλά τό κυριότε
ρο, κι' αυτό τό Ύ'jξεραν δλοι, ήταν 
δεξιός. Κομματάρχης της κυ6ερ
νητικης παράταξης δ πατέρας του 
σε ,μεγάλη ε�αρχιακή πόλη,, κι' δ 
ίδιος εrχε ύπηρετήσει στόν στρα
τό σάν άξιωματικός διαφωτιστής. 
Ό Λυκειάρχης τά εrχε χαμένα. 
Το ,μόνο πού κατόρθωσε νά ψελ
λίσει ήταν: 

-Πως το εκανε αυτό, μωρέ
παιδί μου; 

Ό Πάνος δεν άπάντησε. Κα
νείς άπό τούς κα:θηγητές �εν μί
λησε. υrστερα άπό λίγο δ Λυ
κειάρχης εrπε ξανά: 
· -Μπορείτε νά πηγαίνετε,
κύριοι, καί κοοθησε στήν καρέκλα
του γραφείου του σάν άδειο σακ
κί.

Το Δημοτικό Συμ6ούλιο συνε
δρί,α.ζε δτα.ν χτύπησε το τηλέ
φωνο. 

-Κύριε δήμαρχε σα.ς :θέλει δ
κ. λυκειάρχης, εrπε δ γραμματέ
ας. Ό δήμαρχος πijρε το άκου
στι κό κι' άμέσως συννέφιασε το 
πρόσωπό του. υΟση ωρα του μι
λουσ,ε δ λυκειάιρχης αυτός περι
οριζόταν νά φι<θυρίζει «να.ί .... 
να.l. . . ναί ... » καί στο τέλος 
είπε ενα «κα.λά, θά δουμε». 

Γύρισε ά.ργά προς τά περίεργα. 
μάτια. των συμβούλων. 

-Λο:πόν, κύριοι, δ γυμναστής
πού 6λα.στήμησε, εrνα.ι δ Πάνος 
'Αποστόλου. 

Λες κι δ ,δήμαρχος εδωσε γρο· 
θιά στο τραπέζι πού συνεδρίαζαν 
καl πετάχτηκαν δλοι πάνω σάν 

τασάκια του τσιγάρου. 
-Ήρεμηστε, κύριοι, φώναξε δ

δrιμα.ρχος.
-Μά αυτο εrνα.ι κα.λό παιδί,

είπε δ πρόε·δρος του συμβουλίου.
-Κα.ί πάνω άπ' δλα. δικός

μας, άκούστηκε μιά φωνή . 
.. Ωρες •συνεχίστηκε ή συνεδρία

ση. Συζητουσαν· αν θά επρεπε νά 
κάνουν- αίτηση μετά.θεσής του 
στην επιθεώρηση η οχι. Μετρου
σα.ν τά ύπέρ κ«l τά κατά κι' ά
κρη δεν εβρισχα.ν. Τέλος, συμ
φωνήθηκε νά πά.ει δ δήμαρχος 
νά βρεί τόν μητροπολίτη•. 

Ό Ίά.κω6ος ετρωγε στην επι
σκοπή δταν του άνακοίνωσαν δτι 
ζητούσε νσ.. τόν δεί �επειγόντως 
δ δήμαρχος της Μικp6:τολ ης. Τέ
λειωσε γρήγορα το φαί του. Ό 
δήμαρχος του φίλησε το χέρι λυ
γώντας τή μέση μέχρι τό χοντρό 
χαλί πού βρισκόταν κάτω άπό 
τά πόδια. του,. Ό μητpοπολί,ης 
του εrπε νά καθήσει. 

-Λοιπόν, κ. δήμαρχε;
Του δημάρχου του εrχε δεθεί

κόμπος ή γλώσσα.. Σ' δλη τή 
διάρκεια. της διαδρομής εrχε κά
νει τόσες φορές πρό6α. άπό μέσα 
του τί άκpι6ως, θά ελεγε στόν 
Δεσπότη, τί επιχειρήματα θά του 
πρότεινε, νά τpοποποιήσ�ι την 
άπόφασή του κα.l με μιά μι� 
κρή ποινή νά λήξε: ή ύπόθε�η 
κα.l νά τώρα πού δλα τά εrχε ξε
χά.σει. Τό μόνο πού κα.τώpθωσε 
νά ψελλίσει ήταν: 

-Ξέρετε, Δέσποτα, δ γυμνα-
στης πού 6λαστήμησε εrνα.ι δ 
Πά.νος 'Αποστόλου. 

Ό Ίά.κωβος ταράχτηκε, χωρίς 
ομως ν' άφήσει νά φανεί καθό
λου δ ξα.φνια.σμός του. υΩστε λά-
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θος τό·ι πλ rιροφόρησα.ν. Βέ6:1.ι,;ι, 
yυμ-ηστής, του ετχ:1.-1 πεί. Δέν εr
χιχν, δμως, καθορίσει ποιός. Μέ 
. τέλεια, α.υτοκυρια.ρχία. ρώτ·φε: 

-Λοιπόν, δήμα.ρχε, πήp�.τε ±
πόφα,ση 'ΙΧ ζητήσετε από τ-rι 'ι 
Έπιθεώpηση τήv μετά.θεσΎ'ι του; 

-Μά., Δέσποτα., είναι δ Ηά.
vος δ 'Αποστόλου. 

-Τό ξέρω, ε!πε ±τά.ρ-χχc;ς δ
Ίάχω6ος. 

-Δέσποτα., τό συμ6ούλ ο κι'
έyώ σα.ς πα.ρα.κα.λουμε vά δεχθεί
τε μtά πιό μικρή ποινή κα.ί νά. 
λήξει τό 'θέμα.. 

Ό Ίά.κωοος ερριξε τού; 
προοολεί; του κα.τ' ευθείαν πά.νω 
του. Ό δήμαρχο; εvοιωσε pίyc;ς 
στη ρα.χοκοκα.λιά. 

-Δήμαρχε, συνέχισε δ μη-
τροπολίτη;, ή έκκλ η σία. δεν κά
νει διάκριση yιά. τό ποιό;; ετvα.ι 
αυτός πού έολα.στήμφε τά. θεία.. 
Ζητάει ά.πλώ; την τιμωρ1α. του 
ολά.στημου. Πηγαίνετε κα.ί μετα.
οιοάστε ε!ς τό δημοτικόν σα.ς 
συμ6ούλtο την έμμο11ήv- μου ε!;; 
τό α.ϊτημα.. 

Σηκώθηκε δ 'Ιάκω6ος, πετά
χτηκε α.υτόμα.τα. σά.v τιvα.yμέιος 
από έλα.τήριο κι' e, δήμαρχο;. 
Φίλησε πάλι τό χέρ: του δεσπό
τη κα.ί φεύγοντας εκα..-ιe λάΟο;; 
στην πόρτα. εξόδου. 

Ή άποyευμα.τι vή συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμ6ουλίου fιτχ'i 
ακόμα. πιο τα.ρα.γμέvη. Γ ά. ,φώ
τη φορά. άκούστηκα.v κα.ί φωνέ;; 
διχμαρτυρία.;. 

Διατυπ�θηκα� &�όψει;, οτι ,δ
μητροπολιτη; του; 6αζει να 6yα
λου'i αυτοί τά κάστα.να. άπό τή 
φωτιά. Κα.ί 6έ6α..ια. αυτό; δέν ε

χει vά. φο6η8εί τ1ποτα. μιά. καί 
είναι ίσό6ιο;, ενώ αυτοί σέ λίγο 

Ψι. εΙχ'Χ'Ι πα.λι οημ,;,τικέ; tκλο
yέ; Έπιπλέι:ι·ι, 6 π,:ι,,τέρι1,; τfjσ 
ΙΗ.,ιου δ' 'Ι θά ,<.-χθόt'Χ'ΙΕ μl στα. 
ρωμε,ια. zέρι,;ι κα.ί πiλt σ' αυτού; 
θά. επε :ε :ό 6άp,;,;. 'Γέλ,;,; οτι δ 
μ rιτρ,;,πολ( :1ι; ,i( ι πά τrισε, άλλά. 
πονηρό; ,<.,;ιθώ; �τα.ν ζητ,;,υσε τώ
ρ:1. τ f(ι μετiθ:ση του ΙΙά.-ι,;,υ yιά. 
νά. μη 6λάψει τό ,<.υpο; του κα.ί 
'ιά. φ-χνε· ϊ.ιπεr,ά.vω κομμ-χτ χG)'/ 
οι-χφοpώ'ι, ενώ τ-χύτόχρο-n θά. 
6ούλω-ιε ι.-χί τά. στό ι_v.ι.τα. οσωv 
τό·ι κ,;ιτηγοpουσα. ι γ,ά. κομμα.τ,
σμ6. Τελικά. επικρά:φε ή άπο
ψη ο:ι το δ11μοτικο συμ6ούλ ο θά. 
επρεπε 'Ι'Χ οηλώσει ά:ια.pμοοιc,
τητα. νά. επέμ6ε σε Οέμ:Ηα. έκ
πχ(δευση;, κάΨΊ'ιtα.; ετσι πάσα. 
το οάρο; τή; εϊ.ιθύ·ι rι::, στόν έπ -
θεωρητή χα' στό 'ι,;,μά.ρχη. Συιέ
τας'Χ'Ι κ:1.' τό σχετικό έγγραφο. 

Ό Ίά.κω6ο- χολώθηκε 'Όχ , 
δέ·ι τό ε6cιλε κά.τω. Κάλεσε τον 
επιθεωρητή σ:ψ μητpόπολη, 
τον πίεσε μέ χ'λιου; δυο τρόπου; 
κχί τέλος συμφω' Ι11θηκε ιά μετcι.
:εθεί δ Πά.,ιο; σέ μ:ά. γειτc;νική 
κωμόπολη, μιά. έσω:ερ:κή δηλα.
δή με:ά.θεση μέσcι. σ:± οριcι. τή; 
ά:ρμοδι6τη:α; του χ επιθεωρητή. 

Τρίτη μεσημέρι ήρθε ή δια.
:,χγή :ή; με:iθεση; στο Λύκειο. 
Τή-ι α.λλ� �έp,;ι, ,δ Πά-ιο; θ� ε
φευγε yιχ το·ι Πυργο, δεκα.πε'ιτε 
χιλι6μετp'Χ μακρύτερχ. 

Τρίτrι ά,:6yευμχ δ Δημήτρη; 
I" \ \ ν 

χαJ.Ξσ-ε :�υ; ι;:�ο :μπ. ':J:ou; μ�-

θητέ; τc;υ σέ μιά. αίθουσχ του yυ
μ•ια.σ:ηρ!ου. Κ'Χ ιέ-n; δέν [μ,:θε 
1:0:έ τί συζήτηση. Γεγο·ιό; εί
νcι.t δ::, :ή'ι άλλη μέρcι. δλ'J :6 
Λύκε:ο χά.θησε ?το προα1λιο τc;υ 
σχολειού χαί δέ·ι εμπcι.ι vε σ:ί;; 
'J.ίθουσε; δ:δ'ΧΤι<χλ(α;. 

Ε�δοτ.'J:ήθηκε ±μέσω; δ λυ-
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κειά.ρχης_ 
-Τί συμοα.ίνει; ρώτησε.
-Θέλeιυμ� πίσω τόν γυμνα,-

στή ·μας, είπαν με μιά ψωνή τ� 
πα.ιδιά.. 

-Είνα.ι δια.ταγή της Έ:πιθεω
ρrισεως κα.ί δεν· . . 

Τά παιδιά δεν τόν άψη.σαν νά 
συνεχίσει. 

Με ρυθμό άρχισαν νά τρα,γου
δουν: 

«Θέλουμε. . . πίσω. . . τόν . .  . 
γυμνα.στή ,μα,ς. . . Θέλουμε . .  . 
πίσω ... τόν ... γυμναστή μα,ς ... ». 

Ό Λυκειάρχης άρά.δια.σε άπει
λές: «Θά χά.-σετε χρονιά.». «θά 
σα.ς άποβά.λουμε». «Θά ψωνά.ξου
με τούς γονείς σας» Τά πα,ιδιά 
άπα.ντeιυ.σα.ν· με τό: «Θέλουμε πί
σω τόν γυμναστή ,μ:χς». Κά.ποu, 
κά.ποu κα.νένα,ς με δuνα.τή ψωνή 
είρωνεuότα,νε: 

-'Όλους ,μα.ζί, θά. μα.ς ά.πο
οά.-λετε κ. λυκειά.ρχα,; 

-Αύτοα.ιπο6ληθήκα.με μ ό ν ο ι
μας, μήν κάνετε τόν κόπο. 

'Έγινε σά.λος. Ό λυκειάρχης 
κάλεσε πά.λι τούς κα.θηγήτες στό 
γρα,φείο του. Μόλις κρα,τιότα.νε 
στά πόδια, του.

-Τί σuμ6α.ίνει κύριοι;
Τσιμουδιά..
-Τί σuμ6αίνει κύριοι; έ.πα.νέ

λα.6ε. 
-Δεν ξέρουμε κ. λuκειά.ρχα,,

είπε εν-ας φιλόλογος. 
-Φα,ίνετα,ι, οτι οί μα.θητές &,

γα.πουν πολύ τόν συνάδελφό μου, 
είπε δ Δημήψης, παρ' δλο ;;ού 
τούς ε6ριζε κά.που - κά.ποu. 

Ό Λuκειά.ρχης κα.θότα,νε σ' 
άνα.μμένα, κά.ρ6οuνα.. 'Από τό 
προα.ύλιο άκοuγότανε τό σύνιθημα,, 
, Θέλουμε ... πί,σω ... τόν ... γυμνα-
στή μα,ς ... ». 

-Κύριοι, είπε πά.λι, άπαιτG)
νά έπι6ληθείτε στίς τάξεις σα,ς. 

Κανένας δεν μίλησε. 'Έ·με:να:ι 
&κεί ορθιοι, μπροστά στό γραφείο· 
του προιστα,μένοu τους, δ δποίος· 
σήΚιωσε τό άκοuστικό κα.ί ζήτη
σε τήν Έπι1θεώρηση. 

Αύτό κράτησε μέχρι τό .μεση
μέρι. Τήν κανονική ώρα πού τέ
λειωνε τό σχολειό οί μαιθητές δια.
λύθηκα.νι κα.ί πηγαν σπίτια, τους. 
Τό &.πόγεuμα, εγι να.ν άλλεπά.λλ η

λες συσκέψεις. Σύσκεψη με τούς 
κα.θηγητες πα.ροuσία. κα.ί του κ. 
Έπιθεωρητοϋ, -σύσκεψη του σuλ
ί-όγοu των γονέων πα.ροuσία. των 
χ.χ. Έπιθεωρητου κα.ί Λuχειά.ρ
χοu στήν δπο[α. κα.τά τό τέλος 
�ρθε χα.ί δ Δήμαρχ(,ς, σύσκεψη 
του κ. Έπιθεωρητου με τόν Διευ
θυντή του τμήμα.τος Χωροψuλα.
χης της Μικρόπολης. 'Αποφασί
στηκαν διά.ψορα μέτρα. 

Τετάρτη πρωι, πά.λι οί μαθη
τές στό προαύλιο. Καθισμένοι κα
τά.χα.μα -στήν άρχή καί δταν τούς 
επιασε δ ήλιος σκόρπισαν .σ,έ δ
μά.δ·ες κά.τω άπό τά δέντρα χαί 
δεν εμπσ.ι ν,αν στίς σ,ιθοuσες. Τό 
σύνθημα «1θέλοuμε πίσω τόν γυ

μναστή μας», εχανε τά τζάιμια 
των γύρω aπιτιων νά τρίζουν. 
Κατά τίς εντεχα εχαναv τήν έμ
ψά.νι.σή τους μερικοί χωροφύλα
κες γιά νά σuλλά.6οuν τούς ψε
γά.-λους» γιά έκψο6ισμό. 

Οί μα·θητες τό ε6αλα.ν στά πό
δια κι' fιταν άστείο τό ψσ.ι νόμε
νο, τό «οργανα της τά.ξ-εως» κα
λοθρεμμένα, με κά.τι κοιλιές σάν 
μπαλκόν:-α νά χυνηγουv δρισμέ
νοuς έκταίοuς πού τρέχανε σάν 
ζαρκάδια χι' δλο τό ύπόλοιπο λύ
κειο άπό πίσω τους νά τούς κο
ροϊδεύουνε. Στό τέλος ντρά.πηκαν 
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κι' οί ίδιοι χ,χl γύρι'J'Χ'Ι 'Jτό ηιη
μ,χ άπριzκτοι. 

- ά. πάτε ·ε'Jεί; ι., aιευθυ'ι -:ι.
vά. τι:ιύ; πιά'Jετε, εμεις οηλι�·ιο•J 
με δτι δεν μπορουμε. 

Τουτο τό ,δεύτερο πρωιvό πέ
ρ,χσε πιό εύχά.ριστα γιά. τσ. παι
δι-:ι μ' δλο ·εκείνο τόν σαμ,χτά. 
Ή έπιτυχία της δεύτερης μέp,χ
τούς εδωσε κουράγιο νά, συνεχ' -
σουν κα.ί ν' ά.ντισταθουν θαρρ,χ
λέ:.< στίς πιέσεις καl τό ξύλο πού 
ά.πό τό μεσημέρι καί πέρ,χ επεφτε 
c;ε ά.ρκετούς σά.ν γύριζαν σπίτια. 
τους. Τό ά.πόγευμα εγιναν πάλι 
συσκέψ ις, α.ύτή τή φορσ. στή νο
μαρχία.. ' ποφασίστηκαν μέτρα 
πιό δραστικά.. Πρωτα-----1tρώτα ε
κλεισα.γ τlς έξώπορτες του λυ
κείου καί τοποθέτησαν χωροφύ
λα;κες. υr στερα πάρθηκε απόφα
ση νά. είδοποι ηθουν .έπGσημα οί 
γονείς των μα.θητών, δτι αν δέν 
επέστρεφαν στό σχολείο τσ. π:.<ι
διά. τους-μέ μικρή μόνο τιμω
ρία των πρωταιτίων-θά. εχαναν 
χρονιά.. 

Τό τρίτο πρωίνό οί μαθητές 
σσ.ν είδαν κλεισ,�;ό τό λύκειο, 
σκαρφά.λωσαν στόν γύρο μαν
τρότοιχο κι' α.ρχισαν νά. φωνά
ζουν: 

-Πιό καλά. νά. •μή πουμε
ποτέ μέσα.. 

-Νσ. μάθουν γράμματα οί χω
ροφύλα:κες, 

-Θέλουμε πίσω τον γυμνα
στή μας. 

Τό μεσημέρι μιά. ά.πογευματι
νή εφημερίδα της θεσσαλονίκη
περιέγρα.ψε τό γεγονός χι' εστελ
νε δημοσιογράφο στήν Μικρόπο
λη. 

Τό ί1διο ά.πόγε μα. σέ σύσκεψη 
6 νομάρχης &λλzξε ταχτική κ-:ιί 
:ητψ,ε ά.πό τό·ι έπιθεωρητ-rι ·ι' i
·ηκα.λέσει τ-r1

1
1 ά.π6 α.'J-fJ τ,;,υ κ:.<'

ό δεύτερος τό δέχτηκε μέ ανε
ρή α.να.κούφ ση. ΣυμφωΨl1θηκε 
νά. πάει δ νομάρχης στόν Δεσπό
τη γιά. νά. λήξε ή ύπόθεση χι' 
ά.πό i:Ύj'I πλε ρά. εκείνη. 

Φεύγ,;,ντας δ •;ομά.ρχη; �πιασε 
τόν ,επιθεωρητή ά.πό τό μπράτσο. 

-�Ηταν φάλτσο ή :νέργε ά.
σας, του εΙπε.

-Μά. είχε καί τή δ κ-ίι 
εγκριση, διαμα.ρτυρ1ιθηκε ό 
θεωρητής. 

σz; 
' 

ΞΠ�-

Σά.66ατο πρωί α.ν,;,:ξa.11 οί πόρ
τες του ΛυκεΌυ. Οί μαθητέ- πα 
ρατά.χθηκα.ν στό προα' ιο κα.τά. 
τάξε ;, οπω- συνηθιζότανε "O
ταν ήρθε δ Πά.νο; αρχ σιχΝ όλοι 
μαζί νά. χ ειροκροτοσν. ύτό; φο 
οερά. συγκινημένο; ά.νέοηκε τά. 
σκαλιά. τοσ κτιρίου κ,χί μέ φων η 
μισό κλάμα, μισό γέλιο, εΙπε 

-Σα; εύχαρ στώ δλους. Τώρα.
ι'hρα γιά. μάθημα πα. διά. 

Πηγε στό γυμναστήριο. 1 ρέ
μα.σε πάλι τά. ρουχα. -του στο 
ντουλά.π πού �ταν α.δειο χαί ε
οα.λε τήν κάρτα. μέ τ' δνομά. του 
άπ' εξω. Φορουσε τήν φόρψ.,ι του 
σ-:ιι εμφανίστηκε δ Δημήτρη; 
νά. ξεντυθεί κι' α.ύτός. 

-Σ' εύχαρ στώ φίλε, του είπε
δ Πάνος. 

- Γιά. ποιό πραγμ,χ;
--Γιά. δσα. ξέρω κα.λά, δτ: ε-

κα.γες. 
-Σά. δεν ντρέπεσα:, τοσ είπε

δ Δημήτρης καί του ερρ:ξε μ :ι.
φιλική γροθιά. bτό στr,1Jος. 
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ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΠΑΙ 

ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

Σ' ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ μέσα, .μεταξυ Αύγούστου καi 'Οκrιιr 
βρίου, το Βαηκανο εΙχε ΤΡΕΙΣ ΠΑΠΕΣ, ,με τον θ'άνατο του 
Πάπα Παύλου του ΣΤ' (6 Αύγούστου), την m<λογη. του δια
δόχου του Πάπα 'Ιωάννου-Παύλου Α' (26 Αύyούσrου) καt 
ιον θάνατό του (29 Σεπτε,μβρίου) καi τη,ν έ,κλοyη διαδόχου 
rου, του ηδη Πάπα 'Ιωάννου-Παύλου του· Β' (16 'Οκη:.σ,
βρίου). Στiς δραμαηκες αύτες έξελίξεις eδέσποσε ,ή σrαθερό
rης σrη,ν ΙΠολιηκη του Οiκουμενισμου, που έχάραξαν ό Πάπας 
'Ιωάννης ό ΚΓ' καi ό Πάπας Παυλος ό Σ Τ' ,. των οποίων τα 
όνόματα ελαβαν oi διάδοχοί των, εiς �μίαν σημασ1ολογικη1ν :χ:•ει
ρονομίαν. Το Οiκουμε,νικον Πατριαρχεϊον Κωνσrανηνουπό
λtως την έσημείωσε με iδιαηέραv iκανοποίησ1ν. 

-ο-

Ό Πάπας Παυλος 6ος 

Ό ά.ρχηγος της Ρω,μαιοκαθο
θολικης 'Εκκλησίας Πάπας Παυ
λος 6ος &.πέθανε, σέ "ΪJλικία 80 
έτων, τό οράδυ της 6ης Αυγού
στου, από καρδιακή προσβολή. 
Έκυοiρνησε την έκκλησία της 
Ρώμης έπί 15 χρόνια και εσυνέ
χ ισε το εργο-ι του προκατόχου 
του 'Ιωάννη 23ου γιά τον διάλο
γο ,μεταξύ των έκκλησιων. 

Ή ποψαντορία του άρχισε μέ 
όρισμένες χειρονομίες, πού συγ
κίνησαν τούς τοιστούς καί ιδιαί
τερα μέ το τριήμερο προσκύνημά 
':OU στού; Άγ. Τόπους,. τον Ία.-

νουά,,ριο 1964. Το γεγονός αυτό 
ά.ποτέλεσε σημαντικο σταιθμο γιά 
την ζωή της Καθολικής έκκλη
σία.ς, ά.λλά καί γιά τους Μουσουλ

μάνους χαι τούς Έοραίους. Στο 
προσ-ιtύνη.μα rέκείνο δ Πάπας ετ
χ ε συνοδευτεί ά.πο τον Βασιλιά 
Χουσ,εtν. 

'Ένα. χρόνο ά.ργό-vεpα σέ λόγο 
του προς την γενική συνέλευση 
του ΟΗΕ, ζήτησε &π' δλο τον κό
σμο νά δpκισθεί δΌι θά. &λλάξει 
την ίστορία στο μέλλον. 'Όχι πιά 
πόλεμος, ποτέ πιά πόλεμος, ξτ χε 
διακηρύξει. Τον δεύτερο χρόνο 
δέχτηκε τήγ 1έπίσκεψη tου uπουρ-
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γQσ Έσωτ1aρικων της Σο6 "Ε,ιω
'1ης, ' ντρέι Γκρψίκο κα.l άρ
χισε ενα.ν δύ'1κολο δ ά ογο σχε 
τικά. μέ τήv θρησκευτική κα.τά.
στασ·η στήν Σο6ιετ κή 'Ένωση 
'Έτσι ξεκίνη:.τε μια. «δστπολι
τίκ», πού εΙχ ε τά. &.ποτελέσμα.τά. 
της, πα.ρά. τούς πολλού; της &.ντι
πάλQυς ... 

Έπl τη· πο, μα.ντορία.ς τοσ 
Πάπα, Παύλου δλοκλ ηρώθηκε ή 
δια.δικασ'α. πού εΙχε &.pχ'1ίει, με 
το'ι Πάπα. 'Ιωάννη, στην Βα.τι
κα.vή Σύνοδο, για. τό θέμα. τοσ 
Τ κ ονισμου, με αποτέλεσμα. να. 
ιiρθουν, στήν ούσία., ο' πα.λα.ιέ; 
εναντίον του χα.τα.δίκες, &.φου ε

χει πια. δια:πιστωθη οτι δέν εχει, 
ουτε &.ντ καθεστωτική, ουτε κα.ί 
&.ν ,ίθpησκευτ,ι'κή δράση. 

Μήνυμα 

του Οίκ:ουμενικου 

Πατριάρχου Δημητρίου 

Τίς ει>θυνες για. τή δια:χρι-
στια:νική προσέγγιση κα.ί τήν ένό
τητα:, &.λλά. κα.ί τήν έδρα:ίωση ά.
κόμη της παγκόσμιας είρήνης 
ύπενθυμίζει μέ μήνυμά. του δ οί
κουμενικός πατριάρχης κ. Δημή
τριος, στά πλαίσια. των εκδηλώ
σεων πένθους, για. τόν θάνατο 
του πάπα. Παύλου ΣΤ'. Τό πληρες 
κείμενο του μηνύματος εχει ώς 
έξης: 

«'Ημείς ώς οίκουμενικόν πα.
τρια.ρχείον κα:l ώς οίκουμενικός 
πα.τριά.ρχης, κατά. την !ερά.ν ταύ
την στιγμην της ,εξόδου του εκ 
του κόσμου τούτου, θεωρουμεν 
χρέος νά. ενθυμηθωμεν καί νά. 
ύπογραμμίσωμεν πέντε ίστορικούς 
σταθμούς, οί δποίοι ά.φορουν είς 

τά.ς σχέσεις ο1κουμενικου πα.
τρια.ρχείου κα.ί Βα.τ χ,;ι.νοϋ ι..α.ί 
γενικώτερο·ι ε ς κα.τ,;ι.λ,;ι.γη-ι τιϊ1·1 
έκκ φιωv ορθοδόξου κα.ί ρωμ,;ι.ιο
κα.θ'Jλικης. 

α.) Τήv συνάντησιv τω'ι 'Ιερο
σολύμων μεταξύ πάπα. Παύλου 
του ΣΤ' χα.ί το~ προχσ.τόχου ή
μων &.οιi3ήμου πατριάρχου ' θη
να.γόρα του Α', έv ετει 1964. 

6) Την &ρσ v των &vσ.θεμά
των μετα.ξύ των �χκλησιω'ι Ρώ
μης καί Κωνσταντινουπόλεως εν

ετει 1965. 
γ) Την έπίσχεψ v του πάπα. 

Πα.ύλου του ΣΤ' προς τό οίκου-
μεν χόν πα.τριαρχ είον έν ε ε 
1957. 

δ) Τη,ι άντεπίσχεψιν χαί τή·ι 
έv τω Βα.τικαvω εγχα:ρδ'α.ν ύπα
δοχηv του προχα.τόχου ήμων ' 
Οηvαγόρα του ' έν ετει 1957 χα.ί 

ε) Την προσωπιχήν του πά.π,;ι. 
Παύλου του ΣΤ' συμ6ολην είς την 
μεγά.λ ηv ύπόθεσϊv της μεταβά
σεως του δια.λόγου μεταξύ ορθο
δόξου χαί ρωμαιοκα.θολι ης έκ
κλ ησίας ά.πό του σταδ Όυ του i3ι,;ι.
λόγου της ά.γάπη· εις τό στά.διο·ι 
του θεολογικού διαλόγου. 

»Γνωρίζομεν οτι τό κύχ,ιειον
&σμα. του πάπα: Παύλου του ΣΤ', 
ήτο ή χα.ρά του, οτιή ορθοδοξi,;ι. 
χα.ί δ ρωμαιοχαθολι κισμός είσήρ
χοντο είς τόv θεολογικόν διά.λο
γοv. Ή χριστιαν•χή έκχλησία, 
δλα τά. θρψκεύ,μα:τα:, δ χόσμος 
χ-::ιί ή άνθρωπότης, ολοι α1-:rθά.
νοντ-::ιι καί πρέπει νά αίσθάνονται 
μεγά.λ ην τήν &.πώλεια.ν της προ
σωπι χότητός του. θά. λείψη έκ 
μέσου ήμων δ σύγχρονος εύα.γ
γελιστής της &..γά.πης, της κα:τ-α.λ
λα.γης κα:ί της είρήνης. uΟμως, 
δ ευαγγελιστής α.ύτός &ψήνει 
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μίαν άγίσ.ν κα.ί. μεγάλην, θά. ελέ
γομεν, δέ κα.ί. βα.ρειά.ν κληρονο
μία.ν κα.ί νομίζομεν ώς δρθ6δοξος 
οικουμενικός πα.τριάρχης, δτι ε

χομεν α.υθύνη ενα.ντι της κληρο
νομίας ταύτης, άλλά. συγχρόνως 
δτι παρόμοιαν ευθύνην εχει ή ρω
μαιοκαθολικη εκκλησία και δ 
διάδοχος του Παύλου του ΣΤ', 
τό,,; δποίον θά ά·ναδείξη ή εκκλη
σία αυτή. 

»Μετά. τόν πάπα Παυ,λο τόν
ΣΤ', δλοι ήμείς καλούμεθα νά. α.
ναλάβομεν ετι απαξ τά.ς ευθύνας 
μας ώς �tρός την διαχριστιανικην 
καταλλαγη.ν • την μεταξύ των έκ
κλησιων ένότητα καί την έδραί� 
ωσι ν της παγκοσμίου είρήνης. 
Ή τελευταία 1Jμών λέξις ώς δρ
θόδοξου οίκουμενικοίί πατριάρ
χο,υ εrναι δτι θά. μείνει άλησμό
νητος ε� t"Ώ. δλ'Υ,Ι άν!:Ιρωπότη,τι ή 
μνήμη του πά.πα Παύλου του 
ΣΤ'». 

Νέος πάπας ό 

Ίωάννης - Παϋλος Α' 

Στις 26 Αυγούστου εξελέγη 
ώς νέος Πάπας δ ·Καρδινάλιος 
Άλμπίνο Λουτσιάνι, &;ρχιεπίσκο
πος καί πατριάρχης Βενετίας, 
γεννηθείς τό 1912 -σ' ενα χωριό 
,ης περ:Qχης. 

Ό νέος πάπα·ς ήταν συντηρη
-cι κώv άρχων. 'Αντιτάχθηκε στό 
διαζύγιο καί ύποστήριξε μέ θέρ
μη την �γκύκλιο του πά.πα Παύ
λου ΣΤ' γιά την άπαγόpεύση του 
ελέγχου των γεννήσεων. Κατα
δίκασε επανειλημμένα τά. εργα
τικά συνδικάτα yιά. τί.ς &.περγίες 
και τί.ς -διάφορες διαδηλώσεις 
-ους. Εtσηyήθηκε την πειθα.ρχι-

κη τιμωρία των κληρικών πού 
μιλοίίν &.νο:χτά ύπέρ του κομ,μου
νισμοίί κα.ί. στί.ς ·εκλογές του 1957 
πίεσε τούς Κοο�ολικούς νά ψηφί
σουν τό Χρι:ηιανοδημκρατικό 
Κόμμα, καί δεν εβλεπε μέ ικανο
ποίηση τη συνερyα.σία του κυ
βερνώντος κόμμα.τος μέ τούς κομ
μουνιστές. 

Ό νέος πά,;πας διάλεξε τό δι
πλό ονομα 'Ιωάννης - Παυλος δ 
Α', πρα.yμα. πού συμβαίνει γιά. 
πρώτη φορά. και ήθελε νά δείξη 
την &.πόφrrοη του νέου ποντίφη
κος νά. συνεχίση τό εργον των 
δύο τελευταίων π.ροκατόχων του. 
Αυτό συνε,κλόνη.σε ιιδιαιτέρως την 
Όρθοδοξία.'Ο μητροπολίτης Χαλ
κηδόνος Μελίτων έδήλωσε δτι 
αυτη ή επιλογή του διπλου δνό
ματος πείθει, γιά τί.ς προθέσεις 
του Ποντίφηκος. Τοποθετείται 
ευθύς &.μέσως ίστορικά. ώς συνε
χιστης των μεγάλων οίκουμενι
κων δράσεων καί δραστηριοτήτων 
των προκα.τόχων του, μέ θέληση 
καί. ευθύνη. 

Ποιμαντορία 

μόνον 33 ήμερων 

Ό Πάπας Ίωάνης-. Παυλος 
δ Α', δ δποϊος· εγινε &.μέσως δη
μ.οφιλης σ' δλον τόv κόσμο γιά; 
τούς άπλούς τρόπους του, &.πέ0 

-θαvε λ•ίγο πρί.ν ή ,μετά. τά. μεσά
νυχτα της 28) 29 Σεπτεμ6ρίοtι,
&.πό καρδιακη προσβολή, κρα
τώ')tας · στά χέρια. του ενα 6ι6λίο
μέ τίτλο «'Η ·μίμησις του Χρι
στοu». Ποιμαντορία μόνον 33 ή
.μέpων. Ένω εrχε φαvη δτι, μέ
τό ,μειδίοομα και τήv καλωσύνη
του, άντιπροσώπευε μιά. μεγαλη.
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έλπίοα. γιά. τήν έκκλ ησία., ή ά.ρ
χιερωσύνη του δια.κόπηκε κα.τά. 
τρα.γιχό τρόπο. 

«'Ελπίζα.με -έδή ωσε ό Οι
κουμενικός Πατριάρχης κ. Δη
μήτριος- σε πλούσια. συμβολή 
έκ μέρους του στήν κοινή ύπόθε
ση της συ,μφιλιώσεως των ά.νθρώ
πων κα.ί της ένότητcι.ς των έκ
χλ ησιων». 

Ό Πα.τριάρχης εύχήθηκε, ό 
οιάοοχ ός του νά. εΙνα.ι αντάξιος 
των μεγάλων εργων των δύο τε
λευταίων πα.πω'/, του 'Ιωάννη 
του 23ου κcι.ί του Πα.ύλου του 
6ου, κα.θώς καί τω'Ι εύγεvωv ό
ρα.μα.τ σμων, έλπίοων κα.ί προ
γρcψμάτων του Ίωάννr,-Πα.ύ
λου '. 

Καί α.ύτό φάνηκε νά βεβα.:ώ
νεται, με τήν ά.πόψα.ση του οια.
οόχου του, κα.ροινα.λίου Καρόλου 
Βοιτύλα της Πολωνία·, νά όνο
μασθη Ίωάννης-Παυλος ό Β'. 

Ό 'Ιωάννης - Παυλος δ Β' 

Ό νέος Πάπας, εκλεγείς τήν 
16ηv 'Οκτωβρίου, εχει γεννηθε� 
στο Βαντοβίτσε της Κρακοβίας, 
στίς 1 Μα.tου 1920. 'Έχασε τήν 
μητέρα. του δταν ήτα.v εννέα έτιi>ν 
καί τον πα.τέρα του δταν ήταν 
21. 

Κατά τή δ άρκεια της κατο• 
χη;; της Πολωνία;; από τούς ναζί, 
στον δεύτερο παγκό:ψ.ο πόλεμο, 
:iναγκά<1θηκε νά. έργα.σθεί σά.'Ι έρ· 
γάτης σ' ενα λατομεΌ καί σέ 
εργοστάσιο χημι κων προιόντω / 
'Επ'ση;; α.ρχισε νά μελετά γ:ά. 
νά γίνε: ίερωμένος κα.ί χεφοτ,:;
vήθηκε τό 1946. 

'Ύστερα :iπό σπουδές δύο έτω·ι 
στή Ρώμη, πήρε τον τ'τλο του 

διδάκτορα καl α.πό τό 1953 :ως 
τό 195 ήταν καθηγητής της ή-

θ κης θεολογίας σ>tά. πανεπιστή
μια, της Κρακοβίας κα.ί του Δου
βλίνου. Εγινε επίσκοπο;; τό 195 
καί αρχιεπίσκοπος της Κρακο
βία• τό 1964. 

Γ ά. πρώτη ψορά, επzι:α ά.πό 
456 χρόνια, «εσπα.σε» ή συvή
θε α vά εκλέγεται Ί ταλός ώς 
Πάπας. Τό δ,τι ,εξελέγη ενι:ι.;; 
Καρδιάλ ο;; μόνον 5 έτω·ι καί 
ύγιέστατος, έθεωρ·ήθη ';; εκφρ,χ
σις τη· 1π θυμ'ας το~ κονκλαβίου 
γ:ά. σταθερότητα στήν ή εσία του 
Βα,τ κανc~. ' λλά, ή μεγάλη εκ
πληξις ήταν ή εκλογή ίεράρχου 
ά.πό κομμουνιστική χώρα. 

'Γό ά.μερ καν κό περιοδ κό 
«Τάιμ», !δημοσίευσε εν,χ χα.p'l.
κτηρ στικό στιγμιότυπο ά,πό τ·ην 
πρώτη ή,μέρα τής ψηφοφορία;;: ό 
καρδινάλιο;; Βοϊτύλα ο αοάζει 
μ:ά. επιθεώρηση μα.ρξιστιχη· θε
ωρίας. «Δεν νομ'ζετε δτ: είναι 
ίεροσυλ 'α. vά. φέρνετε μαρξι σ:ι
κά. εν: πα στο ,;α.ρεκκλήσιο της 
Σ:ζτίνα": Κ:' ό Βοίτύλα χαμι:;
γελώΨ,α.;. «'Η συνείδησή μου εί
ναι χα.θα.ρή». 

Έγνώσθη ά.ργότερα, ό:: δ
χα.ρδινάλ•.ο; Βοϊτύ ιχ :Ιχε ά.ξ ιf)
σει έπιμόνω;; :iπό tΎ) Υ χ βέρνη
ση τής Βιχρσο6 'α.; νά ίδρύση θεο
λογική σχολή, ά.·ιεγνωρσμένη 
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ά.πό τό κράτος, στό πανεπιστή
μιο της Κρακο6ίας. Γενικώς, 
διεκρίνετο γιά ιiγωνιστικότη.τα 
στά θέμα.τα της θρησκευτικής έ
λευθ·ερία.ς. 

Τώρα, ώς Πάπας θά εχη ν' &.
να.πτύξη δραστηριότητα.. γιά προ
σέγγιση, συνεργασία καί δμό
vοια μέ: τούς διαφορετικούς «κό
σμους» της έποχης μας ά.πό θέση 
μεγα.λυτέρας ισχύος. 

Τό περιοδικό «Έουροπέο» ά,
πεκάλυψε τό «πι,στεύω» τοϋ νέου 
πάπα, .&πως τό εΙχε ,έκφράσει δ 
ϊδιος πρίν μερι-κούς μηνες, οταν 
στόv δρίζοvτα. δέ:v ύπηρχε ουτε 
σκ:ά πιθα.vότηιτα.ς γιά τήv άνοδό 
του στό ϋπα.το ά.ξίωμα. της ρω
μα.ιοκα:θολι κ ης έκκλησίας_ τRτα.ν 
με-ά τόv θάνατο τοϋ Παύλου ΣΤ', 
πού ό Κάρολ Βοϊτόλα, καρδινά
λιος Κρακο6ίας, είχc: πεί: «Δέ:v 
πρέπει vά παραδεχόμαστε τά συ
στήματα καί τά δόγματα. ΕΙvαι 
ανάγκη vά προσ6λέπ,υμε σέ: μιά 
πλήρη ά.πεικόvιση τοϋ ιivθρώπου. 
Τό πρόσωπο τοϋ πλανήτη μα.ς 
εχει δια.μορφωθεί μέσα στά τόcα 
πράγματα., πού γίνονται κα.ί λέ
γονται γύρω ά.πό τίς οίκο\•ομικέ:ς 
καί κοινωνικές έπσ.vαστάσ-εις. 
':\.λλά τά προ6λήματα τοϋ ά.v
θρώπινου γένους ιέκψράζονται ά
πόλυτα cτή «Γένεση», δπου μπο
ροϋμε νά διαοάσουμε τό πρώτο 
έπαvα.στατιχ.ό μανιφέστο. Λοιπόν. 
τό μάθημα της «Γέιεσης» είναι 
δτι ή γη δόθηκε σ:όv άνθρωπο 
κα.ί δ Θ,,ός εδωσε στόv άνθρωπο 
μιά μέρ,;ζ ξεκούρα.σr1ς. Ή στάση 
-:ου ά.vθρώπου &ιπέvα.vτι στήv έρ
γα.σία. ά.ποδείχνε: τήν ά.ξία τr;υ. 
Ό άν.Θρωπος δμως -δέ:·ι πρέπει vά 
έvδια.ψέρετα.ι μόνο γιά τή δ,κή 
του οίκογένεια., τή δική του χώ-

ρα, ά.λλά πρέπει vά οοηθη τlς 
ύπα.νάπτυκτες χώρε;, τούς πε:να
σμέvους κα.l τούς κατα.πιεσμέ
νους ... ». 

Σχόλια - 'Εντυπώσεις 

Ό Οικουμε'ιικός Πατριάρχης 
κ. Δημήτριος έπε6ε6αίωσε τήv 
«γραμμή» περί σε6α.σμοϋ της έκ
κλογης. «" Αλλως τε, έτόvισε, τό 
σπουδαίο σημείο της συμπτώσε
ώς ,μα.ς εlvα.ι τοϋτο, δτι δέ:ν ύπάρ
χ ει μεταξύ μα.ς δια.φορά εις τό 
θέμα τη; αποστολικής δια.δοχης. 
Ά·ιαγvωρίζομεν τόv Πάιπα.v ώς 
διάδοχον των 'Αποστόλων, δπως 
ήμείς είμεθα. 1διάδοχοι των 'Απο
στόλων. 'E,v τφ σημείψ τοϋτο 
συναντώμεθα.. 'Από τοϋ σημείου 
τούτου δέ: εκκινοϋμεv Ρωμα.ιο.κα
θολική κα.l 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία. 
διά νά συvάψωμεν τήv δλη,v χρι
στια.vοσύvηv έπί της ά.ποστολικης 
οάσεως Κα.ί έτόνιισε δτι τό 'όνο
μα., τό· δποίοv έξέλεξεv δ νέος 
πάπα.; «ά.ποτελεί διά τήv χρι
στια.νοσύνην κα.l τόv κόσμον εν 
σύνθημα. κα.ί μίαν έγγύησιv». 

'Έvα.ς . κοινωνιολόγος τώv δη
μοσίων σχέσεων είπε δτι ά.ξίζου•ι 
συγχαρητήρια. στό•ι Καθολικό· ά.
νώτατο κλη.ρο. δ:ότι διέπρεψε 
στόv τομέα της έπικο:νωvίας. Τά 
κατάφερε νά, μιλά.η δλος ό κό
σμος γ:ά τό Βατικανό.. Καί vά 
μιλάη ευχάριστα.. 

Σ' αυτό συv-ετέλεσε ίδια.ι :έ-
ρως δ νέος πά.πα.ς. Στό τέλος της 
πρώτης του έ6δομά.δος εδέχθη τό 
σώμα τώv οημοσιογρά.ψωv. 'Ή
σαν οί πλέον έvδισ.ψέρο·ιτες α.v
θρωποι, πού συνήντησα. στή ζωή 
μου», έ,δήλωσε ιiργότερα. 

Οι έπίσημοι τίτλοι του ε!ναι: 
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Τοποτηρητής τοϋ Ί ησοϋ ρ t στι:,ϋ, 
Διάδοχος τοϋ πρίγκιπος τG>ν 
ποστόλων, "fπα.τος Ποντίφηξ 
της Παγκοσμίου Έκκλησι-:ις, 
Πατ.ριάρχης της Δύσεως, Πριμά
τος της Ί ταλίας, Άρχιεπίσ,-.ιιο
πος χαί Μητροπολίτη; της έπ-:ιρ
χίας της Ρώμης, Ήγεμώι τι:,ϋ 
κράτους τοϋ Βατικα,νοϋ. 

'Αλλά, εχει πάρα πολύ ά.πλους 
τρόπους καί δεν φα.ίνετα.ι νl:ι. τό'Ι 
ά.λλάξουν τα. νέα. κα.θήκοντ-:ι. 'Ό
ταν (196 ) τοϋ ά.νήγγειλα.ν οτ� 
δ πάιπας θα. τόν ώνόμαζε έπ'σκο
πο καί τό•ι έρώτησα.ν α.ν θα. α.πε
δέχ ετο, εΙπε: «Ναί. 'Αλλά π -
στεύω δτι δεν θά. με ύποχρεώση 
να. έγκατα.λείψω τή σάρκα. μου» 
ΕΙναι λε,μ6eιδρόμος, δπως κ7ί 
χιονοδρόμος καί φίλα.θλος έ ι γέ
νει. 

Ντύνεται π.ολύ τα.πε:νά.. Ό 
σωφέρ του λέγει δτι «ντρέπετα.ι 
γι' αύτόν». Για. κοιτάξετε, τά 
παπούτσ�'λ του είναι τρι,μμένα. 
Καί τό ύποκάμισό του ... ». 

Μ:λά.ε• λατινικά., ίταλ.κά., ά.y
γλικά., γαλλικά., γερ ανικά., κα.ί 
πολωνικά., 6ε6α.ίω;. 'Όχ ρωσ:
κά; έρωτήθψε εv-:.ι; χληρ:.ιιο; 
της ακολουθία; του. Καί ά.π fι'ι
τησε «κανείς Πολω'Ιό� δεν μ:
λά.ει ρωσικά.. Τά -εννοεί δμω;». 

Δεν κα.π'Ιίζε:, ουτε πίνει κρα.σί, 
πλ ήν σπανίως. Τό φαγητό δc ι τό ι 
ά.πασχολεί. Τρώγε: ό,τι του πα
ρουσιάσουν. Οί κοιιωνιχέ; δ:α.
χρ�σεις , τόν ά.φ

1
ή'Ιο� ι iδιά.φ;ρc, ιΑρνηθηκε vα. τον μετα.φερι:;\J ι 

μέ ειδ:κ;; φορεία κατά τή1 Ι τελ_
τη τη; ένθρονί-,εω;. ,:ί π 7ιγε 
μέ τά πόδι,: του. 

Ένω δέ δ προηγούμενο; δ: ι 
είχε 6yη ά.πό τό Βα.τικα.νό ου:ε 
μία. φορά κατά τί- 33 ήμέρε; :η:: 

θr1τε'α.; τω, ι:, πάπας Ίωά.ηr,; 
-lf ,υ ος δ Β' 6γηκε &μέσω;
γ ά. vl:ι. πισκε θη στην κλιν κ+ι 
bπο έχειρο ργ ήθη ενr,,; ll'Jλω
Υό; επίσκοπο;, έπfιγε Κ'Χτοπιν
στή 1

1 έκκλ ησία Σά 1 ιτα. Μα.ρ!α. Μι

,,έροα,, για. να. προσευχηθη. Ο'
Ρωραίοι συy ήθ:σα.ν νl:ι. ολ, πc, Ι 

τbν επίΙJιισπό το ; 'Ι� Επ�-:1κέπτε
τr,,.ι ασθενεί; ·η ψ ου- η εκκλη
σίες, κα.ί νά. τό πρά.ττη μέ ά.πλό
τητα, χωρ'; νά. επ:ζr1τη τή'ι δη
μοτικότητα., προ ιμωντr,,ς τή 11 ά
νωνυμίz

2:τήν πρώτη το δμιλ 'α. ώ; &ρ 
χηγοϋ τη; Ρωμα.ιο.ιια.θολικη; 
Έκκλησ'α.ς, πού εκ ώνησε ά.
μεσω; μετά. τήν πρω 'Ι η ) ει
:ουργί7 στη Ι 7.πελα. Σ·ς:ίyα., ;, 
'[ωά.1 ιη; Πα.ϋλο; R' τόyισε �:ι ή 
'Εκκλησία δεν προτίθετ-:ιι 'ιά. έ
πεμ ει στl:ι. πολιτικά. πρά.γμα:-z 
ουτε yά. συμμετάσχει στις πc,λ:
τ:χέ; έξ-λ'ξει;. 'λλλά., πρόσθ:
σε, «:πιθ μο-με 'ΙrJ. ά.πλώσωμε :ι:; 

, Ι , ., ι� χ:ρ: μ-:ι- κα.ι να. αψ; ςουμε :φ 
ι.ηδια. μα.; α.ύτή τ·η στιγμή σz 
ο� ου; τού; κα.τr,,πιεζ-:ιμένου; λ-:.ι
ο'J; χα.ι α.:,;μα.. ά:πό κά.θz zίδου; 
&aιι.ι-z η διά.κ :ση, 7.σzετα. σ.,, :[ 
να.: ο'.ιιονομιχή, ΥΟι'1ω11ιι.ή, η π,:,
λ:τ.κη, ·η ά.φψχ τήι :λ:υθερ:α 
συ'/ε:δήσεως x-z' :ή θρησι.:Ψ:
ι.ή :λωθερ[,,,,, 

Πέντε 'Εκκλησίες 
της εγγύς Ά vατολης 

πάλι στό Βατικανό 

Πέ ,-: '.\,η:,;λ:Λ; 'Οpθ6�,:,:::; 
Έ,υλφ!:;, τ.ι:,•J :ιτ.ι:,σχ:σθ·φr,, ι
α.πο τη Ρωμ:ι:οι.-zθι:,λ ι+ι 'ϊ.Ρ ι ± .. � 
15 -z 'ώ1ιε;, εοα.) α'ι ητi μcρ,;; 
μ:ά iπ6 τ' � ;ωρι6:: Ξ� δr,yμ-z::-
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κές δια.ψωνίες 1.c,ιJ τίς χώριζαν 
μ' α.ύτή κα.ί άποψάσισα.ν νά ι,ω
θοϋν ξα.νά. 

ΙΙρόκειτα.ι γιά τήν Κοπτική 
Ορθόδοξη Έκκλ ησία. της Αίγύ
πτου-, τή Συριακή 'Ορθόδοξη 
Έκκληισία. της Άγτ:όχεια.ς, την 
'Αρμενική 'Αποστολική 'Εκκλη
σία., τήν Α.ίθιοπικη 'Ορθόδοξη 
'Εκκλησία. της 'Ινδίας. 

Οί Έκκλ ησίες α.ύτές παρα,δέ
χονται μόνο τή θεϊκή (κα.ί σχι 
καί τήν ά.νθρώπινη) Φύ.ση τοϋ 
Χριστοϋ, σέ ά.ντίθεση με τίς ύπό
λο:πες Χριστ:α.νικες 'Εκκλησίες. 
Άποψάσ:σα.ν, δμως, νά μειώσουν 
τή σημασία. α.ύτης της δογματι
κής δια.ψορας τους, προκε:μένου 
νά ένωθοϋν ξα.νά με τή Ρωμα.ιο
κα.θολι κη 'Εκκλησία.. 

'λπό τίς πα.ρα.πάνω 'Εκκλη
σίες, ή πολυπληθέστερη εrνα.ι ή 
Συρια,κή 'Ορθόδοξη της Ί νδία.ς, 
οί πιστοί της δποία.ς ε!να.ι εγκα
τεστημένοι, κα..τά κύριο λόγο, 
στήν Πολιτεία. της Κεράλα.. Οι 
πιστοί κα.ί των πέντε Έκκλ η
σ:ών σ' δλο τον κόσμο άνέρχον
τα..ι σε 17 εκατομμύρια.. 

Χριστια. νοί θεολόγοι, πού συ
να. ντήθηκα.ν τον Όκτώ6ριο στή 
Βιέννη, ύποστr1ρίζουν δτι ,,ό πα.
ρα..μερισμός της €Jα..σι κ ης α.ύτης 
δοyμα.τ:κης δια.ψορσ.ς γύρω ά.πό 
τή Φύση τοϋ Χpιστοϋ, εκ μέρους 
τώ'Ι πέν1:ε Άνσ:tολικών Έκκλη
σιGJν, δέν θά. δδηγγισει σε αιμεσσ. 
6ήμα.τα προς τήν δριστική επα
νένταξή τους μέσα.. στή Χριστια
νική πσ.γκόσμισ, οίκογένεια.., κc1.
θώς δεν &.να.γνωρίζουν τήv πρω
τοκα.θε,δρία τοϋ Πάπα. στήν Ρω
μα.ιοκα.θολι κή Έκκλ ησία.». 

Ή δρασις 
καi τό διάστημα 

Κατά τήν διάρκεια. της πc,λυ
ημέρου πτήσεως των δύο Σο6ιε
τικών κοσμοναυτών (140 ήμέ
ρες) , παρετηρήθη δτι μπόρεσαν 
vά δ:ακρίνουν άπό άπόστα.ση 250 
χιλιομέτρων με γυμνό μάτι ενα. 
κοίλωμα. σε κάποιον παγετώνα. 
Μάλιστα σε μ:ά περίπτωση τό 
κοίλωμα α..ύτό δεν ξεπερνοϋσε τά 
είκοσι με τριάντα μέτρα. 'Επίσης 
σ' ενα άλλο πείρα.μα καθώρισα.ν 
τήν ά.πόσ,ταση ενός παγετώνα. 
ά.πό κάποιο σημείο (γύρω στά 
διακόσια μέτρα) κα.ί οί ε.πιστή
μονες της γης διαπιστωσα.ν δτι 
εrχαv πέσει εξω μόνο μερικά μέ
τρα.. 

οι δύο κοσμονα.ϋ'i:ε; χα.τα.φέ
ρουν 'Ιά ξεχωρίσουν δεκάδες άπο
χρώσεις άπό τό 6α..θύ μπλε μέ
χρι τό κα.ψέ, πού δεν θά μποροϋ
σα.ν νά εντυπωθοϋν οϋτε στο κα
λύτερο εγχρωμο ψίλμ. Ή «Πρά
·6δσ.» γράψει δτι τά ψα.ντα.στικ&
αυτά ά.ποτελέσματα χρειάζοντα.�
ερευνα καί εξήγηση, άλλά θά
πρέπει νά θεωροϋντα.ι σάν τερά
στια. &.να.κάλυψη ενός ψαινομέ
νου, πού δ άνθρωπος δεν τό ε!χε
παρατηρήσει μέχρι σήμερα.

Οί κομήτες μετέφεραν

τα μόρια της ζωής;

Ή ζωή στή Γη δέν εrνσ.ι απο
τέλεσμα. όρyα.νικών ένώσεων στή 
θάλασσα., ά.λλά ά.ποτέλεσμα. όρ
yα. ν: κών ενώσεων πο,:ι μετέψερα'Ι 
κομήτες καί μετεωρίτες ά.πό τόν 
εξωδια.στημικό χώρο κα.τά τήν 
-υχα.ία. πτώση τους στή Γη, πρίν
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άπό τέσσερα δ:σεκα.τομμύρ:α. 
χρόνια. 

Τήν θεωρία. α.ύτή διετύπωσαν 
πρόσψα.τα. δύο .έξέχοΥtες Βρεταν
vοί ά.στρονόμοι, δ κα..θηγητής Σάv
τρα. Ούι v•,φα.μασίνγκε κα.ί δ σέρ 
Φρέντ ΧόUλ, ύποστηρίζο'ιτα; 
ταυτόχρονα. οτι ή ϋπαρξη ζωη; 
καί σέ άλλο σημείο τοϋ Γαλαξία 
μας εlνα.ι σχεδόν μιά. βεβαιότη
τα. 

Οι δύο Βρετα.vνοί άστρονόμοι 
στηρίζουν τήν παρα.τ.ά ιω θεωρία 
σέ μιά. πρόσψα.τη άνα..κάλυψη όρ
γα.νικων κυττάρων πού όπάρ
χeιυ11 στο Διάστη.μα.. 

Ή ά.να.κάλυψη των όργα.νικων 
α.ϋτων κυττάρων, ύποστηρίζουν 
οι δύο Βρετα.ννοί έπ:στήμονες, 
άποδεικνύει οτι τά. ά.ρχικά. συ
στατικά. της γης βρίσκονται διά
χυτα. στο διάστημα., πλήν ομως 
χρειάζονται τlς «σωστές» συvθη
κzς γιά. νά. άνα.πτυχθοϋν. 

Εψ' οσον ύπάρχουν και άλ
λοι πλα.νητες σέ άρκετά. μεγάλο 
άρ:θ,μό (π θα.νως 10 δισεκα.τομ
μύρ:α. άστέρια μέ πλα.νητες κι
νοϋνται γύρω άπό όν Γαλα�ία 

) t ' ' ' , μας , η προοπτικη για. τη-ι α-
παρχή ζω - ς ψα.ίνετα.ι πολύ π:
θα.νή_ 

Ή άφόσψαιρα. καί ο! ώκεα
ι-:,ί, συνεχίζουν οί δύο άστρονό
μοι, πpοέρχο,;τα.ι ίσως άπό μιά. 
μάζα. κομητών οί δποίοι διέθεταν 
προUποθέσεις άρκετά. κα.τάλληλz; 
γιά. τή δια.τήρηση τη; ζωη;, δ
τ'1.ν εφθι:ι.σαν στή Γη. 

Βουδδιστική Έταιρία
Περί τά. -έλη τοϋ Σεπτφορίου 

ίδρύθη στήν ' θήνα. Βουδδιστι
χή Έτα..ιρία άπό θpησκειολόγους, 

ψ λοσόψ? ; κι:ι.ί αλΜ ; οια·ι�ο 
μένους, μέ σκοπό τή11 μ:λέτη των 
α.ύθεντιι.ω •οο δδ σ ικώ11 χ: .ι�
ιω ι κα.ί τή δ:άδοσ ή το ς στ �ν 
'Ε λά,, 

'Η Έτι:ι.ιρ 'ι:ι. (Πεταλούδι:ι.ς 2, 
Έκά η), θά. δώσε. ιδ α.ίτcρη ,;η 
μ7σ'α. σ:ή μελετη των σχέσεων 
τοϋ Βο δδισμο- μέ τήν ά.ρχcιίι:ι. 
έλλ� ι κή ψ.λοσοψία - σχέ'Jη 
πο•; ή νεώτερη ιστορική έpε ψχ 
θεωρεί r.:o ύ ούσ ΙJ,σ ιλή 

Ή έταιρ'α σά.ν σημι:ι. τ·η; eι:α.
λεξε τό νόμισμα τοϋ πρώτου : ο
νάρχ η τοϋ κόσμο πού &σπάστη
κε τον Βουδδισμό: ΤΗτι:ι.ν δ , Ελ
λ ηvας οασιλιά� τη; Β α.κτριcινης 
Μέ.νανδρο; (ίνδιχά. Μιλιντα) . 

Τό Δ οιχητικό Συμβούλιο τη; 
'Εταιρία;: πρόεδρο; Ν. Δ·ήμου, 
γεν. γραμματέα.;: Α μ. Μπουp7'1-
:'·ιη;, iέλη. Π Δραι.όπωλο-, 
Ν. Μάντζαρη�, Σ Σεφεριάδης. 

'Ανθρωπιστικό 
συμπόσιο στην Πορταρια 

Τή ι δεύτφη έοδ?μαοι:ι. τ'.iυ Σε
τ.::μορίου συνηλθz στήν Πορτ..ι
ρ ά. τό Δ' ά.νθρωπ:'Jτ κό συμτ.6-
σ:ο, μέ συμμετοχή 5 ' συ•ιέδρω'Ι 
άπό δλο'Ι -όν κόσμο (πι:ι.νzπ σ:'fj
:ι χι.ώι δ δα'Jκάλωι, iκ:zδημ?ί
ι.ων, συγγρι:ι.ψέων, μzταξύ τώ·ι 
δποίων κι:ι.ί δύο ορα6εία Νόμ
πελ) . Ό Διzυθυντή; Τουρισμού 
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χ. Σταύρος Βα.σαρδά.vης, χαιρε
τίζοντας το συνέδριο, είπε, μετα
ξύ άλλων: «Ετναι εύτυχής ή 
σύμπτωσις, πού το σπουδαίο συ
νέδριο γίνεται στο Πήλιο, πού 
καθώς δλοι το ξέρουμε γεννήθη-

' , -e , Ι,•Ι, ξ χε, κατα τον μυ ο, και vιuα. ε 
πρώτος στούς άνθρώπους τήν ά
ρετή καί τή σοφία, δ «δικα.ιότα.
τος» των Κενταύρων, δ σοφός 
Κένταυρος Χείρωv». Σάv &.πλός 
άνθρωπος αlσθάινομαι δτι στον 
χώρο αύτόν πάλλεται τούτη τή 
στιγμή ή πνευματική χα.ροιά τοϋ 
κόσμου. Και ευχομα.ι α.ύτοί οί 
παλμοί της Σοφίας, πού γεμί
ζουν τον χώρο,. να μετουσιωθουν 
σέ δύναμη κα.ί σέ κάλλος κα.ί να 

άκτινο6ολήσουν σέ δλη τή γη. 
Να άγκα.λιάσουν τίς καρδιές 8-
i.ων των άνθρώπων καί να γί
νουν ΠΡ ΑΞΗ. Για να γίνουμε ί
κα.νοί δλοι οί άνθρωποι της γης
να «άγα.πήσωμεν αλλήλους». 'Ό
λοι το ξέρουμε πώς χωρίς τά.
ιδεώδη του άνθρωπισμοϋ ό άν
θρωπος είναι μοιραίο να συγκρου
σθεί μέ το μέλλον, σέ μια σύγ
κρουση χα.τα.στροφική. Ευχομα.ι
ή Σοφία. -ή Σοφία Σας- πού
ψιλοξεvήθηκε τίς λίγες αύτές ή
μέρες στο μ,ικρό αύτό χώρο τοϋ
Πηλίου, να γίνει Δύναμη καί
Κάλλος κα.ί να φωτίσει τούς άν
θρώπους της γης».

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοίί «Ίλισοίί», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, {Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτά καθη 
μερινώς πλην Σα66άτοu 8 30-12 30 
π μ  Τηλ Γραφείων 3246 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοίίμε�, άποστέλλετε με 
ταχuδρομικην η τραπεζικην έπι

ταyην ε!ς την διεύθuνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόποuλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122b. 'Αποστολα1 με τρα
πεζικάς έντολάς μας δυσκολεύουν. 

Α Τράπεζαι ζητοίίν χαρτόσημον 
και παρουσιάζουν δυσκολίας 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα στους κατω
τέρω σvνδρομη,τάς μας, έπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομείον με την 
σημειωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοίίνται δσοι τους 
yνωpιζοuν νά τους είδοποιήσοuν,η 
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Ίω Ά6ραμιδης, Περ.κλέους 21 

Πειραιευς 
Κ 'Αποστόλου, Σκουψά 75 
Δημ Δεληπέτρος, Άναy ωστο-

ποuλου 21 
Θεοδ � Ισαρης, Πωγωνίου 33, Πα

παyου 
Σούλα Κρεατσά Άy Μελετιου 4 

Πολ Κομνηνακίδ , Άκαδη.μίας 15 
Έλ Λαμπρίδοu, Μπιζανιου 8, 

Καλλιθέα 
Κων Μαγδαληνός, Κ Παλαμά 

42 6 

Νόνη Ξεπαπαδακου, Φιλοτίμου 2 
Κωv Σταμπουλής, Άy. Μελετιου 

48 
Μ. Στεφανίδου, Δασκαλακη 31 

Θεοδ. Τριαντάρης, Πριγκιποvή-
σωv 29, Πολύγωνον 

Εύφημ Ψάλτου, Σκιαθου 79 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Παν. Δραyώvας Πλ 23ης Μαρ

τίου, Καλαματα 
Αντ Παvτζιος, Μακ Γ Κωv-

σταντιvιδη 8 Θεσ)vικη 
Γεώργ. Παπαναyου, Ρ Φεραιου 

14, Λαμια 
Νικ Παυλόπουλος Άvτ)ρχης 

Χωρ)κής, Έλασσών 
Άvαστ Πίσπας, Χατζή 1 55 Βόλος 

Γεωρy Πολυχρονακης, Σύρος 
Ε,μμ Φασόλης, Παπαvαστασιου 

18 Θεσ)vικη 

ΕΓΚΑΤΕΛ !ΨΑ 

ΤΟ ΓΗΤ το ΠΙ 

Ανδρ Βάρδης, Άσηvαι 
Σ πυρ Βορισ1ς, » 
Ιω Δάμπασης » 
Ελπιδ Ζανουδακης » 

'Ιω Ζούλας » 
Κωστής Καλλέργης, » 
Παν. Καvδιάνος, Ζακυνθος 
Δημ Νάσκος, Θεσσαλοvικη 
Γ Πρεζεράκος, » 
Νικ Τσcyκαρόποuλος, Ζακυvθος 
Εύστρ Χατζη6ασιλειο , Πλωμαρι 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τη σειρά λήψεως) 

Γ Δ Ζεπου 'Αδρομερή (ποιημα-
τα), Αθήvα 1978 

Σπυρ Άθ Κανινια Άvαστασιος 
Γιανναράς (Μια σκιαγραφία του), 

'Αθήναι 1978 
Γιαννη Δεμετη Συντομος Οδηγος 

Μουσείου Σολωμού και έπιφανών 
Ζακυνθιων Αθήνα 1978 

'1 ω Βασιλειου · 'Αμάρτημα στον 
�Αθω, κι' άλλα διηγημαrα Βι-
6λιοπωλείον της Έστιας 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις c'Ιλι

σος:. Συv.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθvvτής: Κω
στής Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. 'Εθνικής Τpαιrέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυ,τογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728.

Τιμή τεύχους δρχ. 30
Άθηvαι, Νοέμ6ρ. - Δ[κ. 1978 

Θάνου Κ ιτσικόπουλοu: Χαρτοφύλα
κας (ποιήματα), 'Αθήνα 1978

Ρόης Παπαγγiλου: Ίστοi (ποίη-
ση), 'Αθήνα 1978 

Κούλη Κάση· Ή φιλοσοφία τού 
διαλογισμού, 'Αθήνα 1978 

Λούλας Κωνσταντιν'ίδου: 'Αδελφή 
τού Σαράντα - Ίριδισμοi ('Αφη
γήματα - Στοχασμοί), 'Αθήνα 
1978 

Νίκου Μηλιώρηι: Μικρασιατικά Κεί
μενα, 'Ι ωλκος 1 977 

Μαίρης Ίω. Μποuσμπουρέλη: Κυ
πριακή Ραψωδία (ποιητική σύν
θεση), Άθηvαι 1978 

Διονύσry Κ. Μαγκλιβέρα: 'Επιχείρη
ση, καi Κοινωνία, 'Αθήνα 1978 

Μαρίας Τσίκοuλα - Γαiτατζfι: Πα
ρουσία (ποίηση,), Σέρρες 1978 

Λάμπη Λούκου: Διηγοίίνται ol Κοκ-
κινολαίμηδες {διηγήματα), Πά-
τρα 1978 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ελεύθερη Σκέψη (Μάρτ., Άπρ , Μά
ιος, Αυγ.) 

Σιύγ χρονη• Σ κέψη1 ( ' 1 ούλ. ) 
Ό Κόσμος της Ψuχης (Μάιος -

'Ιούν ) 
Κρητική 'Εστία ·(Μάιος - Ιούν., 1-

ούλ. - Auy ) 
'Ηπειρωτική 'Εστία (Μάιος -' 1 ούν.) 
Περιοδικο 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά

δος (Μάιος - Ίούλ ) 
Κρίκος (' 1 ούλ. - Auy ) 

Σ ταθμοi (Αίίγ.) 
'Αξιολόγηση, (Αυγ. - Σεπτ.) 
Προβλήματα έκκλησιασiικά - κοινω-

νικά (Μάιος-Ίούv., 'Ιούλ.-Σεπτ,) 
Χρονικά (Σεπτ.) 
Πνευματική Κύπρο_ς (Αυγ. - Σεπτ ) 
Σμύρνα ( Σεπτ. - Όκτ ) 
Ό Φυσιολάτρης (Σεπτ. - Όκτ.) 
Πολιτικο Κριτήριο ('Ιούλ. - Αυγ , 

Σεπτ., Όικτ.) 
Άχαικά ('Απρ. - Σεπτ ) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στυλιανού, ΒιβλιοπωλεΊον, 
Σαριπόλοu 15, Λεμεσος 

ΒΙ�ΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Εύάγ: Ψαρδ:ς, ΒιβλιοπωλεΊοv, Πλατ. 
'Ιπποδρομίου 1 Ο, τη,λ, 265-042

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠ(}Ι 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ> 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κοuκου6ϊvος 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυ11θος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειοv: Λ. Κουντης 
Θεσσαλονίκη•: Εύ. Ψαρδ:ς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές 
Κeρκυρα: Κ. Άγιούς 
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 

Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Σύρος: Π. Ζαραφωvίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης · 
'Αμμόχωστος: 'Ανδρ. Τ σόκκος 
Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιανού 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζαβαλλης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
'Ισταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

, . 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ- ΕΤΟΥΣ 1978 

Σ λlς 
' γν1') ' δάμ: � υμασαι; (π.) 233 
Σ. Βασαρδάνης: Ό αος (π.) 3,.η 
Dr Μ. Bha:m,gara: Οίκολογία 9 
Βασ. Βιτσαξης: ama - Rupa (π.) 344 

. Β αχόπουλος: 'ΑJτό τον Σεφέρη στην ' ρμονία 101 
'Ελ. Π. B1avatJsky: Ή Μυστικη ιδασκαλία 45 

» Ψυχη καί Πνεύμα 1 7 
τ. Γαλα άκη - Βουρλάκη: Τί εγινες; (π.) 232 

. Γαλά ν
ης: Το πα�δί με τον σκύλο (π.) 232 

Ζ. Γουγο 'τα: ο καινούργια πόρτα στο ανθρωπο 1113 
' λ Δήμου: ' δελφη ψυχη (π.) 343 

» Με τον άνθο της Σοφίας, Τότε . . . 1 6 
Πuθ. ρουσιώτης: Ί -Ι ίδία της Μετενσαρκώσεως 225 
' χ. Ζα6αλλης: Ή Μονή του Μαχαιρα 20 
Περ. Σ. Θεοχάρης: Φραγκίσκος Μαυρόλυκο- 137 
Σοφία 'Ιωανν�δου: Ή έορτη τοϋ Λειrκοϋ Λωτοϋ 302 

tμ. "Μου: Ή 'Εκλογή (π.) 103 
» Μαρτυρία (π.) 2,34 
» 'Αρχαία Σοφία και σύγχρονη έπιστήμη 35.9 

Νικ. Ι αρ6ο' ης: Ό ιeσωτ€ρικός ρυθμός Ηδ 
� ιά τον φόβο τοϋ κενοϋ 167. 
» Τά κορακιστικά της διανοήσεως 235 

Γ. Καψωμέ ος: Ό Χριστιανισμός ε ·αντι τώ αλλω θρησκειώ 73 
» ιαιώνια προσμονη 305 
» 'Ανοίξτε οί ούρανοί 30i6 
» Οί ψυχικές ρίζες της Λογοτεχ ίας 329 

Διον. ίΚουλε ιανος: οξαριές (π.) 231 
Νανα Κουντούρη: Προσκυνητις (π) 164 
Κρισνα,μοϋρτι: Γιατί οί ανθρωποι εχουν σχ 'σεις 62 

» Νίτυα (π.) 6 
» 'Αν δεν εχετε τίποτα νά προστατεύσεη 9 

λ Κωνστα τινίόου: Στοχασμοί πάνω στη ροη τοϋ χρόνου 91 
» Κρυφογελούσε , δύστυχη μητέρα (π.) 342 

'Έφη \αγοπούλοu -Άποστολίδου: 'Όταν ακοuσα ( π.) 16 5 
J. J. vιοο der Leeuw: Θεοί σε έξορία 29,104,173,273,348 
Η. Lααgfullow: Ποιος ξέρει· (π.) 7 



398 

Δημ. λούβης: 'Η γυναίκα ώς δημιουργός νέου πολιτισμού 194 
Γιάννης Μαρές: "Αν ημουν δένδρο, Τό μέγα <4Παρών» (π.) 163 
'Άννα Μα:χαιροπούλου: Ο Γλάρος (π.) 343 
Κυρ .. Μητσοτά,κης: 'Ιησούς - 'Ορφεύς 93 
'Άδα i\Ιπρούμη: 'Ένας δεκάλογος 3·70 
Κ. Ν. 1\1. : Πλάτων και Ούπανισάντ 2-89
Πετρ. Παναγιωτίδου: ιΠροσε.υχή, Σ.' ευχαριστώ (π.) 34ι3
Ά. Παπανδρέου: Ψάχνοντας για τόν αληθινό άνθρωπο 114

» Τό ,μεγαλείο της μιας στιγμης 355
Μ. ιΠαρασκευα: Στό εμπα τού χωριού (π.) 230
Σαρ. Παυλέας: Τό ακροατήριο (π.) 25 

» Χωρlς δια,μαρτυρία καμιά (π.) 26 
» 1Κλεψύδρα (π.) 27 
>> Κρατη:θείτε. στις θέσεις σας πιστά (π.) 84 
» Πρόοδος, Μετοχη (π.) 1154 
» Τό :καθημερινό μας ψέμα (π.) 165 
» ιΜικρές μπάλες (π.) 156 
)> 'Όταν ξυπνήσουν τά φτερά μας (π.) 214 
» Τό αίνιγμα (π.) 32ι 

Κ. Πηγαδιώτης: Ό σπουργίτης (π.) 230 
Παν. Πυρομάλλης: Summum unum 99 
Χρ. Ριζόπουλος: Τά νέα διδλία _ 28:1 

» Ή Θεοσοφία πρίν από την Μπλα6άτσκυ :η1 
Βασ. Ρόζος: Ή Έγελιανϊ1 αντίληψη για rη φιλοσοφία της 

'Ιστορίας 157 
ΙΌ Σάντης: Τό μήνυμα (π.) 341 
Μιρζα Σοχράμπ: Περσικό προσευχητάρι 371 
Κ. Σταυρόπουλος: Οί πύλες, Στον άνθρωπο (π.) 165 

» Σχεδίασμα (π.) 342 
Περ. Σφυρίδης: Ή μαθ-ητικη άποχη (διήγημα) 379 
Ρ. Ταγκόρ: Καθώς περνούν τά χρόνια (π.) 3 

Αικ. Τσόπελα: Την αγάπη αγάπησες (π.) 340 
Ν. Φίλων: Ό πλανήτης ιού φόνου και του πόνου 90 

ΔΙΆΦΟΡΑ 

Ό Τσάρλι Τσάπλιν 
'Αρχαία 'Ελληνικη Σοφία 
'Αρχαία καl νέα Σοφία 
'Εποχη τού 'Τδροχόου 
Μηνύματα Πατριάρχου καί 'Αρχιεπισκόπου για τό παι,δl 
'Ιωβηλαlία Θεοσοφ�κης 'Εταιρίας στην 'Ελλάδα 
Περιπτώσεις διαλογισμού 
102ον Συνέδριον Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
ΕίΟε ή Άγάπη (π.) 

4 
7, 211 

116, 211 
17 
40 
53 
82 

179 
209 



Ι αλή θέλησις 
ιαμαρτυρία κατά της σκ ,ηρότητο; 

Προς μία έα αγκόσμια τάξη 
Οί φί οι μα; τά πουλιά 
' φιέρωμα στην αyχόσμια ήμέρα τώ ώων 

ια ήρυξη των 'Ηνωμένων 'Εθ ώ γιά τά δικαιώ 
τού παιδιού 

Οί μεγάλοι ιαλογιιψοί κατά τό Βούδ α 

ΕJΠΙΚ ΙΡ 

399 

210 
212 
217 
2513 
2 7 

ατα 
307 
327 

Λόγο τού Προέδρου Κάρτερ 14 
Ί -Ι Μετε σάρκωσι άrςασχολεί τούς έ ιστήμο ες 219 

ΠΟΚΟΜ:Μ Τ 

Ε Π. Παπανούτσος: Πρέπει ά εtμαστε χριστια οί; 3 
» Μπορεί ά έξα ιφθη ή κατάρα

,:ού πολέμου; 124 
» Οίκουμενικος πο ιτισμός 260 
» Ή σημασία των Χριστουγέ ω 73 

1[ελίτων: ιαθρησχευτική 'Ιεραποστολή κατά της τρομο-
κρατίας 42 

' λέ α .δρο : ωρεες άπό εκρούς γιά ,μεταμοσχεύσεις 43 
» ..-υντηρητι,κε καί. προοδευτ ικες τάσεις 19 7 

Γ. Μουστάκης: Συζητήσεις περί Θεού 127 
Προστατευτικοί όμοι για τα ζώα 12,8 
Σεραφείμ: 'Ένα ραψαλέο «'Κατηγορώ» 196 
Ή παραψυχολογία: άπάτη η νέα πύλη γ ώσεως; 200 

ί Η.Π. . θ' άναζητήσουν λογικά οντα στό διάστημα 203 
- εός - Θρησκείες - όμος - Σύγχρονος κόσμο; 240 

ΧΡΟ 11( 

ΜΕΤ ΞΊ' ΜΑΣ 

65,131, 205,291,3 6 

70, 1 , 207, 300\ 396 

'Ετησία Συνδρομή 1 9 7 9 

ρχ. 200.-
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Β/13 ΙΟΘΗΚΗ Ώ ΕΛ Η 11 Ω 

00 ΟlΊ 'ίjς , ο λλ· vιχ'ijς Γραμματείας, 1 Οη lχδ., τόμοι 7, σ λ. 20. 
l[οιητιχ·ή τόμ ι , σ λίδcς 1 71,6. ' π' το :\ltσαίωvα ως ίς 

έρ ς μας, άvΟ λογ·ημcvη ολη ή λόyι χαί δ μ τι
χή μας ποίησ· , μα t μ' παpοιμί ς καί pc cτικα. 

ι· ματος: τόμοι'•, σ λίδες 2074. ιηy·ήματα 1' ? , δι γημα ο-
γρά ωv 7, τά άριστ 'vός αίωvα ιη ματ γρα
φίας, ως τίς μcρ ς μας. 

Ί [ ιό άvτικ ιμεvικ' κάτοyη τ'ίjς ; λλ- vιχ'ίjς \ογοτcχv' α , έ
λεια άvε ·ηρcαστη απ' ίδέες, π λι-:ιχές Οέσ ις χα' αρατάξc ς. 

,',Ο τόμ�ς. �Ρϊ. 00/700. Τό ,έπ-:άτομ • r· u : δ χ 600jt,900. 
Ολοι οι τομοι λιvοδ τοι σταvτα . 

8/8 ΙΑ Ι ΑΙ Α Λ Ε 'Τ ΙlΛ ΡΙ:,'ΝΟΥ ιιμ ΚΑΙ/ ΑΙΙΟΣΤΟΛΙ 11 

01'.\11 . .\ΙυΟισ,όρημα. χ 200/150. 
ΓΙΟ ΤΟ1 Κω:.\ΙΟ l' . 20 διηyήμα-α. Δ χ 200/1 Ο. 

ΒΟΡΑ ΣΤΟ 0Irlj10. 1' διηyήμα-:α. Δpχ 200/1 Ο. 
11 \ 11 Ι�Τ01'1 . ,\lυΟιστ ία σc διη ' α-α. Δρχ 200/1 Ο. 
lΣΤΟΙ'l•� ΛllO Ί'ΙΣ ΝΟΤΙ"Σ KT"l. 11 διη ' α-α Δ χ 200/150. 
ΚΛ.\1.\lb.,',ί.ι-\ Φlj 'Ν . Δι 'ματα καί άλλα. Δρχ 200/1 Ο. 
Κ ΊΊ I Οl'Ω. Γ vική κριτική. χ 00/:.12 . 
ΚΛ ΊΔΙ 'Έξη μοvο' α ίcς: Κ όμ cλ, Κ σμiiς' τωλός, Κάφκα, !\!πέp-

vα Σω, Ο vχάι , l!άσ-:ε ναχ. Δpχ 200/1 Ο. 
ΚΙ-'ΙΊ'lΚΙΙ ΤΟΎ' .\1 Τ ΙΙΟΛ .\!ΟΥ. l'εvιχή χpιτι:ιή. Δ ;ι 200/150. 
Ο 

2• Ν υβcλλα τοϋ ' μ υλί υ Γlολέμ υ, μέ πραγματικά σ οιχε-α, τοϋ κύ
κλου τ'ίjς «l!υ αμίδας 6?» Δpχ 100/7 

Ο ΓΙ'ΑΣ Οl'ΟΣ χα' ΤΑ '( ,LΙ-'ΟΓl'ΑΦ ΤΟΥ .\!Λ, TOD. 1ου c λα 
χι άv-ιμυΟιστό α. Δ χ 200/1 Ο. 

ΠΟ!lΙΊΊΚ.ι-\ ΙΊ j Λ.\1.\1-\ΤΛ. llοιήμα-:α οϋ' μ λί υ' 7-4 .Δ χ 100/7 
ll)Ί'Λ.\11 Λ '7.llpoσω ικημαρτυία-:ϋ' μ υλ ου Πο έμου'47-' .(Ί[

μοναδική άvτιχ ιμcvιχη μα τυpία οϋ 'Εμφυλίου πού διχάζιsι άκό
μα τ'v Τόπο, άπό άν ξάpτ-η η π σω ική Οcση.) Δ χ· 00/1 Ο 

R•�O'. Kurzgι' ι:hiclιtcιι auf 1) ut·ch und da on l au h uf ι ί -
d rlan i clι · ιnt Ι Ο dirht auf υ ut ch 5 si in lt -
liano. Δρχ 100/75. 

ΣΤΗ ΓΕ.\11�11 ΊΌ1' ΦΕΓΓΑ1'101'. 23 διη 'μα-α . .λ χ 200/150. 
ΤΑ . ,_-\ Ελ.\11\ΙlΚΛ. Γ vική χρπχή. � χ Ι' 5 /1000. 

8!8ΛΙΑ l!ΡΑΚΛΙΙ Λ.'. ΑΠΟ- ΤΟ /Δ/-1

ΤΟ .-\ \ \ Ο �ΤΗΝ λ 'ΘΟ.\ ΓΙΑ. • lδιχή άvΟολο ική-χριτιχή σύνΟcση 
.λ χ 200/150. 

ΕΝΑΡ10.\ΙΑ (χα' ΥΣ ΡΟΓΙ'ΑΦΑ χαί Τ .\ • Υ 
φθc μα-α .λpχ 200/150. 

l . Θ. ιι .\ΠΑ. \ Ξλ:--'.λΡ . �υνοπ-ιχ' Ίσ-ορία -η Φιλοσοφία' ά ό IJV
ά χαιότη-α ω -ί c ες μα . � χ 300 '22 . 

ΠΕΡ/Ο ΙΚΑ 

Τ ΤΡ .\ΙΗΝ.\, -οϋ Δ όσου Κpαβαρ-όyιαvvου, οrου ό Ρcνος δη οσιcύcι ολα 
-:-ου -ά γpα -ά άτ:ό τηv •' -\νοιξη --:οϋ 'ί . Κάθc άrλό cϋχος 
100 'pχ Κάθ:: διrλό . 150 δρz. Ό λιvόδc-:ο -ό ος (α' 1- χα' 
β': '-14): ίΌΟ δ ;ι. 

Στί εύτερε τιμt'; αγο 'ζετε, iiv στcί ε ε αχι• ρομική έη;ιταγή ση)v κυρία 
Βία Ρ Απο τολί η, ,Ηηθιίμvης 43 ( έκτος όροφος), :τ ατεία ' uερι,,,j , 
θιjvαι ( 23), τη . 6469 7, 676053. Τ' βιβ}ία στέ vονται πάντα 'μέσω 
μετά τ 'v εί ,ρu, η σχετικιj; έπιτ γιj; Γ -ΙλJα τηλέ ωv : 65642,,3227419 ) 



ΡΕΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗ & ΣΤΑΝΤΗ 

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Δ Η

ΑΝ-θΟΑΟfίλ 
'ΙΉΣ Nf;UF,1,11/Nlklll Ι l'Α!ΙΜΙΊΈΙΙΣ 

Πληρες οrpιι - Τομοι 7 - Σc ι8ες 20 

Το καλύτερο 8ώρο σε φίλους που 8ιαβάζουν αρισ ε το πιο νεοε))ηνικό 
πνευματι-<ό εpγο, πού θά μείνη -<αι θά μοpφώση πολλες νεοελληνι-<ε:ς γενιές 

Ποιητικη 

Τόμοι 3, σελί8ες 1746 'Από το 
Μεσαίωνα, ως τίς μέρες μας, 
άνθολογημένη ολη ή λόγια και 
8ημοτιχή ποίηση τριών αίώνων 

��-. 
··ν··· 

Διηγήματος 

όμοι 4,σελ[8ες 2074 Διηγημα
..-α 137,8 ηγηματογpάφων 97,τά 
άριστα ένος αtώνα Διηγηματο
γραφιας μας, ως τίc μέρcς μας 

ΕΙναι ή πιο άντικειμενική κάτοψη της l cοε ληνικίjς ογοτε,<νιας, τέλcια 
άνεπηρέαστη άπό t8έες -<αί πο)ιτι-<ές θέσεις η αραταξcις Ό τόμος 8pχ 
800/700 Το έπτάτομο Corpιι 8pχ 5600 14900 'Ολοι ο[ τόμοι λινο8cτοι 

Στίς δεύτερες τιμiς dγοράζιτε, αν στείλετι ταχυδρομική lπιταγή στήιι κυρία 
Βία Ρ 'Αποστολίδη, Μηθύμvη 43 ([κτος όροφο ), πλατεία Άμιρικης, 'Α
θήναι (823), τηλ 8646977, 8676053 Τά βιβλία στιλvοvται πάιτα άμεσω 
μετά τήv είσπραξη σχιτικ17ς lπιταγης Γ Αλλα τηλεφωvα 656427,3227419) 



Τό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn □ ΒΙΒnιο 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλίων 

είς σελ. 2 εξωφύλλου 

{' ποστίλλονται �ρα τσ:χvδpομικών ,vJ;w} 

·Εγγράψετε νέους σuνδρομnτάς

Συνδρομή 1978 δpχ. 150 ( έξωτερικοϋ $ 6 .00) 

'Ό οι oi συνδρομηταl έσωτερικοϋ εχοuν δικαίωμα 

νά άγοράζουν τους τόμους έπιλογης 

Α' Τριετίσς 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

εκασ t"O'V πρός δρχ. 160 άντι δρχ. 200 

Ή συ ρομή του 1979 ε ναι ρχ. 200. Δια το Έξωτερικο $ 8. 

άεροπορικώς $ 12.-

At σνvδρομα1 i\ άντίτιμοu διδλίων vα άτrοστtλλωνrαι μi 

ταχvδρομικη11 η τραπεζικfJΙΙ έπιτcryττ,, --ό ι μt έvτο ην- ιπr·

Μματι Κωστή Μελισσαροπούλοv η ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραyα-τσανίοv 6, 

'Μήvσ,; 122

Τιnrο,ς : Ε. Σωτηρδποv ος & Σ'α, όδ. Κερατσινίοv 72, Ά.δfμιαι 
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