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Ή μεγόλη άμαρτία

είναι δταν σκοτώνης

μέσα σ· έναν άνθρωπο

τήν άγόπη ... 

Έρ. 'Ίψεν 

ΕΤΟΣ 24ον ΤΕΥΧΟΣ 131 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1979 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΒΙΒΑΙΟΝ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ Σ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ cΙΛΙΣΟΥ> (Δραyατσανίοv 6) 

Τηλέψ. 3246-837 

ΤΙ Ρ. Blaνatsl.y 

)) 

C. Lead cater
Besant - J_..eadbeatcr
Ν. Srι Har ι 

> 

Ed Arnold 
Irvιng S. C oρer 

Απ. Besant: 
Vιvcka anda 
J.J. a d ι· I,e u,v 
ΒινιτοΟ - Ίλαρίωνος 
Κrι�\1 η1 rt 

) 

) 

) 

) 

Άντ. Άδριαν01Τούλοu 
)) 

> 

Ίω. Βασιλη 
> 

Γεώρ. Μαλτέζοu 
Κ. Μελισσαροπουλου 

) 

> 

) 

> 

) 

) 

) 

) 

)) 

)) 

n ί ναξ 

Το κλειδί τής Θεοσ0ψίας 200 
Ή ψωνη της σιγής. - Τα πρώτα οήματα στον 
'Αποκρuφισμο l 00
Σ' έκείνοuς που πενθοΟν 20
Ή Άτραπος τοΟ ΆποκρuφισμοΟ 200
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 40

ΑΙ 6αθύτεραι οψεις τής Ζωής 40

Εlς άναζή,ησιν της Σοφίας 80 

Το Φως της 'Ασίας 80

Ή Μετενσαρκωσις 1 00 

Ή άπόκρuφη ζωη τοΟ άνθρώποv l 00 
Κάρμα - Γιό κα l 00 

Θεοί σέ έξορία 40

Φως στην Άτραπο 40
Στα ηόδια τοίί Διδασκάλου (εκδ. 1966) 40
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Α' σειρα) 220 
Στοχασμοί πανω στη ζωη ( Β' σειρά) 220

Έκπαίδεuσι καί σημασία ζωης άδ. 120 δεμ. 170 

Σ rη σιγι) τοίί Νοίί l 80 

'Αρχαίοι vΕλληνες φιλόσοφοι 250
Ό άνθρωπος καί ή Ζωη 200
Ο\ Νόμοι της Ζωης 150
Το Σημειωματάριο ένος Μύσ του 250 
Τα φuσικc'χ δικαιώματα τοίί άνθρώποu l 00
Τα Έλι:vσίνια Μυστήρια 60

Άποκρuψισμος και Μuστικισμος άδ. 50, δεμ. l 00 
Μ λ ε τ η μ α τ α άδ. 130, δεμ. 180 
Είσαyωyη στη Θεοσοφια αδ. 130, δεμ. 180 
ΜΗΤ I Σ (Το 6ιβλιον της σοφιας) δεμ 180 

Τα 6ήματα της Φιλοσοφίας Α' 120 
Τα δήματα της Φιλοσοφιας Β ! 120 
Έκλοyαi άπο ΤΟΥ ΚρισναμοΟρτι 100 
Ό Ί ησ ο Ο ς 100 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδεών) 50 
«' Αyνώστ� Θεci'>> 20 
Πέντε Τεκτονικαi Όμιλίαι είς Α' 40 

Α!ώνιος Δείπνος 30 

«ΙΛΙΣΟΣ» Έπιλοyη 1956-58, 1959-61, 1962-65, έκαστη χρuσ 250 

Δια τους συνδρομη.τc'χς έσωτερικοΟ τοίί « ΙΛΙ ΣΟΥ» 200 
Περιοδικον <<IΛΙ ΣΟΣ», Τόμοι χαρτόδετοι 1971 -78, εκαστος 150 

'Αποστείλατε το άνήημον δια να τα λάβετε ταχυδρομιχως. 
(ΑΙ άποστολαi έπί άντικαταοολ� έπι6αρύvονται μέ δραχμc'χς �Ο) 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ> Δρχ. 40 
ΣΥΝΔΡΟΜΉ cΙΛΙΣΟΥ> Δρχ. 200 Έξωτερ. 300 Άεροπ. 500 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΙΛΙΣΟΣ 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

• 

1979 

ΕΙΚ□ετο� TETAero� 

ΕΤΟε 

• 

ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ * ΠΑΓΚΟΣΜ10Σ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΦΥ ΛΗΣ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΟΥ Σ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ * ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗ

ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡ Α ΤΗΣ ΑΛΗ

ΘΕΙΑΣ * ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΑΝΤΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ 

• 

Δ Ι Ε ΥΘ Υ Ν Τ Η Σ  

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛIΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΥΛΕΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 





ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Δρcιγcι-ισcιν(οu 6 (Πλ.. Κλcιuθμωνος), ΑΘΗΝΑΙ - 122 

Διεuθuvτης ΚΩΣΤΗΣ 1\ΙΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Έπιμελητης δλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 24ον ♦ Ίcινοuάριος - Φεβροuάριος 1979 ♦ ΤΕΥΧΟΣ 131 

::ΧΩΡΟΥ 

'Εαν τον έαυτό σου αδεια
..,
ες άπό τον έαυτό, 

σαν �να κέλυφος ακατοίκηrτο πιά, 
'Εκείνος, τότε, θα -μπορούσε να σε συναντήση 

στον απέραντο της ζωης 'Ωκεανό. 

Θαλεγε πώς αύτό «δεν είναι πια νεκρό» -
και θα σε γέμιζε με τον δικό του 'Εαυτό. 

Μα είσαι τέλεια γεμiiτος από σένα 
και ή δράση σου εχει τέτοια πανουργία, 
που λf γει δλέποντάς σε, δταν '!Εκείνος ερχεταιι: 

«Είναι τόσο αύτάρκης από τον εαυτό του----καλύτερα 

ας μείνη ετσι. Είναι τόσο γεμiiτος και μικρός, 
διόλου χώρος δεν ύπάρχει έκεί για Μένα». 

rrhαmas 'Ε. B:rown 

(ιl 7'718 - 1 1820) 
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Ο ΑΡΧΑΙΟΦΙΑΟΣ 

ΟΜΙΑΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

κατά της έξόδου 

1979 

- , , 

των αρχαιοτητων μας 

Ο ΑΡΧΑ.ιΙΟΦΙΛ:ΟΣ 'Όμιλος 'Εκδρομών, από της ίδρύσεώς 
του, (1927) επραγματοποίησε μέχρι σήμερα 1.513,4 εκδρομες σε 
άρχαιολογ:ικούς χώρους καί επισκέψεις σε Μουσεία, δπου, με κα
cάλληλους ομιλητές, ,άνεπτύχθησαν επί τbπου ή ίστορ00ι, ή τέχνη 
καί το ϋαθύτερο νόημα της λατρείας σε συνδυασμό με την αρχαία 
Έλληνικη Μυθολογία. 

Εtδικώτερα, το αρθρο 2 τού Καταστατικού του προβλέπει στίς 
παραγράφους 4, 5 καί ,6, τα έξη,ς ώς σκοπούς του: 

4.-Ή επίσκεψις των ,αρχαιολογικών τόπων καί ή εξήγησις της 
ίστορικης καί μυστηριακής αύτών σημασίας. 

5.-Ή καλλιέργεια τού αlίσθήματος της άγάπης καί της εκτι
μήσεως προς τα μνημεία και τον πολιτισμον της αρχαίας 
'Ελλάδος, εξ oii ,εξεπήγασε ή εννοια τού αληθούς ανθρωπι
σμού. 

6.�Ή μελέτη τών ,άρχαίων συγγραφέων προς κατανόησιν καί
αναιβίωσιν τού 'Ελληνικού πνεύματος, δπερ συνέλαβε το πραι
γματικόν νόημα της φυσιολαιτρείας. 

Ή πιστη τήρησις των σκοπών αύτών καί ή άγάπη καί ή προσή,
λωσις προς το ίδεώδες της αρχαίας 'Ελλάδος, μας κάνει να δια
μαρτυρηθούμε εντόνως για την απόφαση ν' αποσταλεί μέρος τού 
άνεκτιμήιtου καλλιτεχνικού θησαυρού της πατρίδος μας στο εξω
τερικό. 

Σύσσωμα τα μέλη μσς αποδοκψάιζουν την άπόφαση αύτη Κιαί 
ύψώνονν ηΊ φωνή τους γιά να ένωθεί με τίς αλλες φωνες πού ακού· 
ονται από παντού μέσα στον 'Ελληνικό χώρο για τό έτοιμαζόμενο 
εγκλημα, κατα της αρχαίας μας κληρονομιάς. 

Ό Πρόεδρος 

'Ιωάννης Μπρούμης 

Με ημη 

Ό Γραμματεύς 

Άστέριος Κουϊμτζης 
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(Η πρόκλησις τοϋ 
., 
ετους 2.000

' ' , 
Ί(Ια τον κοσμο 

• πρέπει νά φέρη την άποφυγή

δογμάτων - βίας - συμφερόντων 

Του IJCHEL JOBERT 

Ύπουργου 'Εξωτερικών της Γαλλίας 

Ή ΟΥ JΕΣΚΟ (Μορφωτικός 
κα.ί 'Επιστημονικός 'Οργανισμός 
των Ήνωμένω 'Εθνών), εθεσε 
στο Παρίσι ύπό τήν α.1γίδα. της 
διάσκεψη «στρογγύλ ηc, τρα.πέζ·ης» 
μέ θέμα. τήν «Πρόκληση τοίί ε

τους 2000», όρyα.νωμένη α-πό τό 
Διzθγές Συμβούλιο Φιλοσοψία.ς 
κα.ί Ά νθρωπιστι κών Σπουδών. 

Προσωπικότητες α,πό δλογ τόν 
κόσμο στήν πολιτική, τήγ επιστή
μη, τήν ο1κονομολογ'α. κα.ί τίς τέ
χνες, ελα.βα.ν μέρος στίς συζη
τήσεις. 

Ό κ. Μισέλ Ζομπέρ (Jobert), 
πρώηγ 'Υπουργός 'Εξωτερικών 
της Γαλλίας, μίλησε για. τίς σχέ
σεις άτόμου καί κοι νότητο;. ' 
κολουθεί τό κείμενον της δμ λ'
ας του: 

ΕΙΜΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΣ δταν α,
κούω τον κόσμο νά μιλά.η για. τγιν 
πρόκληση του ετου; 2000. Γιά 
μένα., τό ετο; αυτό θά ψέρη μο
νά.χα. μία. πρόκληση: Τήν πpό
κληση της θελήσεω ,.. Ό Γάλλος 
ποιητή; Πωλ Βαλερύ εγρα.ψε: 
«Ό ανε-μος δυναμώνει, πρέπz: νά 
προσπαθήσουμε νά επ βιώσουμε». 
Τό άκριβές πρόολημα του σήμε-

ρα. εΙνα.ι ά.κριβώς α.ύτό, Πρέπε νά. 
ύπά.ρχη καθημερινή α.ποψα.σ:στι
κότης γιά, ζωή, οχι μόνο α,πό τίς 
κυοερνήσεις - στίς δποίες εΙν' 
ευ,<,ολο νά επιρρίπτομε τίς εύθυ
·,,ες - ά:λλά καί άπό τά. α. tομα,
ιi>ς μέλΥ1 της κο νότη ος, μι;ψης
·iι μεγά.λ ης, περ ψερε α.κη; η ε
Ονικης. Τά. άτομα πρέπει νά ά:
·,α.λαμΜνουγ δράση κα.ί νά. προ
χωρου εμπρός, χωρί ,. νά. περι
μ.ενουν οι κυβερ ήσεις νά κα.θορί
::;ουν τούς άντικε μενικού,. σκο
ϊ.ούς των καί νά καταρτίσουν τά
προyρά.μμα.τά. τω .

'Ανάμεσα στίς εκδηλώσεις δρά.
σεω- πού εΙνα.ι ανοικτές στούς 
/ια.νοουμένc ; καί τού !" πολ τι
ι.Gύς, ύπα?χει μία. πού γιά μένα. 
,ίνα.ι θεμελιώδης Είναι ·ή ά:πόρ
r;:ψι,. τη; ήγεμονία.ς κα.ί των πα
? ·πλανητ:·<ών δοyμά.τωγ δποι
c-:σδήποτ� μορψη;. Διότι, τό μέλ
; O'I του :ι.6σμου εγκει τα.ι, οχ ι στήν 
ιμπεριαλιστική χα.τα.νομή δυνά.με
ω;, άλλά στήν εύρύτεpη δυ·ια.τή 
συμμετοχή της δυνάμεως. Χρε ά.
ζετα. ενα.ς κόσμος περισσcτερο ί
σο; επί τεχνολογικοίί, νο ισμα.τι
κου κα.ί ·έμπορικου έπ πέδου. 

ΕΙνα.ι ά.μψ'οολογ, α.ν συνθήκες 



6 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

Υαl διεθνε!ς 8ιασκέψεις μπορουν 
ιtpάγμσ.τι να συν-τελέσουν στήν 
ελάττωση των τρομακτικών στρα
ηωτικων πιέσεων πάνω στόν πλα
ν1ιτη μας. Τότε, πως θα μπορού
σαμε να έπιτύχωμε; Άνέφερα 
-:ήν συλλογική θέληση των &τό
μων. θέλω τώρα να μιλήσω για 
-:ήν ύπεuθuνότητα των πολιτών. 

Δεν είναι δυνατόν να ύπάρξη 
κόσμος αξιος του δνόμσ.τος, χω
ρίς τήν ύ:cομικη συνείδηση: δχι 
τήν συνείδηση του έμποτισμένοu 
άπό τόν έγωϊσμό &τόμου, άλλα 
του δντος, του σκεπτομένοu έαu
τό, ώς μέλος της κοινότητος. Ή 
,ιαλύτερη προοπτικη για τόν κό
σμον όλόκληpο, τόν Όποανεπτυ
γμένον η τόν ήμιανεπτuγμένον, 
κατά τά έπόμενα είκοσι χρόνια, 
ε.ίναι δτι ή tδέα του &τόμου, ώς 
Ηεύθεροu δpγάνοu της κοινότη
ιος, θα μπορουσε να γίνη &.ποδε
κτη &.πeι την κοινότητα. 

Πιστεύω σε καθημεpινη δρα
στηριότητα των ά.τόμων, διεuθu
·,6μενη πpός εtδικούς στόχους.
Για να είναι &ποτελεσματ,κή,
πρέπει να είναι δργανωμένη καί
να άποφεύγη δόγματα πού δδη
γουν πά.ντοτε στή 6ία., είτε :,π:χ
γ-:.pεuόμενη άπό κράτη η ά.πό έ·
πe.νδuμέvα συμφέροντα. Καθ�νας
μας εχει τό δικαίωμα για Ηεύ
ι:�ερη δράση στόν χώρο του καί
σ.πό τόν χωpον αύτόν δφείλομε
'Ιά άντ:μ�τωπίσωμε τίς εύθύνες
11ας καί νά. ελθωμε σ' tπαφη με
τήν δημοκρατία. του 20ου α.tωνος.
Δεν πρέπει να είναι άντίτuπο ,ης
δημοκρα τία.ς το(; 19ου α.tωνος,
σαν έπι6ίωσις η γελοιογραφία του
παρελθόντος, με πολίτες πού έκ
δηλώνοuν τη δύναμή τους &.πό
τή μ(α. διεξα.γωγη έκλογων &ς

-ην αλλη, καί περιορlζοuν την
δpαστηρ:ότητά τους σε καθαρώς
.:::ιθητι κες χειρονομίες.

Ή άγγλικου τύπου δημοκρατία. 
&πέτυχε στό πλείστον των χωρών 
του κόσμου, διότι δεν άντα.ποκρί
νεται στίς προσδοκίες του «συλ
λογικου &τόμου», πού &να.δύεται 
καί &.φuπνίζεται στίς εύθυνες του. 

θα ήθελα να πω κα.ί μια λέξη 
για τήν κουλτούρα. 'Όχι τήν προ
κατασκευασμένη κοuλ τούρα πού 
προσφέρεται κάθε μέρα άπό τzρά
στ,α καί μαλλον σuντηρη,τικα κα
τασκευάσματα των μαζικών μέ
σων δια.σπορας tδεων. Κουλτούρα 
γισ μένα. είναι ή &γωνία. του ά
,6μοu, πού δέρνεται μέσα. σ' ε

ναν άρρωστο κόσμο κα.ί θέτει έpω
τήσεις για 13,τι &κούει καί για 
δ,τι 6λέπει. Δεν ε!να.ι ή κοuλ
tούpα μέσα. στήν κάψουλα μιας 
μαγνητοφωνημένης κασέτας η έ
νός 6ι6λίοu. Φυτρώνει άπό τήν &
γωνία. έντός του άνθρώποu καί δεν 
cχει τίποτε τό κοινό με δόγματα, 
με δο,ή διδασκαλία., με κατεστη
μένα. συστήματα, η καί με κοινω
νικές συμ6άσεις &κόμη. 

Ή δμοιομορφία. πού δ τεχνολο
γιχός πολιτισμός tπι6άλλει στους 
λαούς :ων Εύρωπα.ίων, των Ά
σισ.τωv, των Άφpικανω1; καί των 
Λ'J.τινοαμερικανων ,έξ ισοu, είναι 
πpοσ6ολ ή πού μας άποκόπτει άπό 
ιίς παFι;:δόσε:ς μας. Μας άξ:ώ
νcυν να ξεχάσωμε τήν ίστορία. μας 
ι.αί νά συμπzριφεpώμεθα κατά 
τρόπο,; πού να προσαρμόζεται 
Gτίς πολτώδεις διεθνείς οίκονομι
κές σχέσεις. Σήμερα., σε κάθε 
χώρα, οί λαοί νιώθουν τήν άνάγ
κη έπιστροφης στίς πηγές των, 
καί δεv θέλουν να κατακλuσθοϋν 
άπό τόν ύλικον δμοιομοpφισμό. 

j 

1 

j 



1979 Η ΠΡΟΚΛΗΣ I Σ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 7 

'Γά. κινήματα. της οικολογία.ς 
κα.t τ9jς α.ύτοδια.χ ειρίσεως εχουν 
κα.ί μιά. ηθική διά.στα.ση - δπως 
τώρα. δοκιμάζετα.ι σ' lνα.ν αpιθ .ιό 
χωρών. Στήν ο1κολογία., δ σεοα.
σμός γιά. τή ψύση, συvδέετα.ι μέ 
τον σε6α.σμό προς τή1J ά.τομικό
τ-ητα. έκά.στου, εν σχέσει προς 
τή φύση κα.ί μέ τον σεοα.σμό της 
&.τομικότητος των α.λλωv. 'Ενώ 
στό κίνημα. της α.ύτοδια.χειpίσε
ως περιλαιμοά.νετα.ι κα.ί τό οα.σικό 
α.ίτημα. τοϋ &.τόμου γιά. ύπευθυνό
τητα., δσονδήποτε μ κρή κα.l α
c·ήμα.v,:η 

Ή &.γωνία. πού εκδηλώνετα.ι 
γ�ά τον πολιτισμό μα.ς, είνα.ι γιά. 
μ�vα. �ημά.δι α.ίσιοδοξία.ς. Μου ά,
ρέσει ή kποχή μας. Δεν λέγω, 

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ 

?tι τά σημερινά. παιδ ά. φέρο Jτα.ι 
-.ι.α.κώς, η δτι ή νεώτερη γ�νηά 
δεν πιστεύει σέ τίποτα. κα.ί δτι 
ή α.ύρια.νή θά. είνα.: κα.ταστροφ -
�tή. Πιστεύω, δτι δλα. είνα. δυ
ια.τά., αρκεί νά εννοήσωμε τή 
iΔογή πού τίθεται ε ώπιόν μα.ς: 
η θ' ά.φήσωμε τή φύση vά. εξcικο
λουθήση τήν αδυσώπητη πορε 'rι. 
της, α.λλους α.λέθοvτα.ς στήν κα.
ταφρόνια κα.ί α.λλους ύψώνοvτα.ς 
c;τήν εύδα.ιμονία., η θά. πάρωμε 
τόν ελεγχο της χα.τα.στάσεως, μοι
ρά.ζοvτα.ς τίς ευθύνες, στήvοντα.ς 
μ ά. νέα. πα.γκόσμια. οίκοvομική 
τ:iξη, μέ οά.ση τήν σα.φη α.'ιτίλη
ψη δτι, πρός τό ϊδ ο τό συμφέρον 
μας, πρέπει νά. βλέπουμε τούς 
iλλους σά.ν τούς έα.υτούς μα.ς. 

Ξέρεις ποϋ είναι ό Θεός: 

» Αψησε rττιια τους ψαλ,μ.ους ικα1 τις δοξολqγίες ι<α1 τις πτροσεu
')Ι'!ές σοu ! �Ποιον λατιρε,ίιεις d αύτηv την iρημ ιι�ή, κ:rικοτει-νη γωvια 
τοίΊ vcrou ιμε τ.1ς Β<Ιλειστες ,πύλες; » Ανοι,ξε τα ·μάτια σου ,και κοί
τ01ξ�, ό Θεος δεν εΤvαι iΚavτά σου. 

ΕΤναι ·έJκεί' δπcv δ ζευyας όργώνει τηίV ιξερη γη ικαi •&:ει ο.που 
δ πε11ροκόπος σπάζει τις πέτ.ρες. ΕΤναι ''<Οντά τους ιμε τον ηλ:ο 
κσ1 τη δρqχή, ικα1 τα ίιμόπιά σου εΤναι '01,'(ΕJΠΟ!ΟψιέiV<Χ ά:πο σικόvη. 
Βιyάλε ΤΟ'/ ίειρο 1μΟJVδύα σου ικα1 ικατ,έiοα, οπως εiκαιvε ικα1 έlκεί'vος, 
στη Ό1ΚΟ\Ν,σιμ,ένη γης. 

Λίrτ,�ση; Που μrπορεί'ς να ορης τή ιλύτ.ρωση; Ό $ιος ό 
Κύριός ιμας ιέικράτ,ησε ιμε χσρό: στα )Ι'!έρια του τα ιδε01μα της δη
μ ι,οιψyίας- εΤ,vαι δεψr€Jvος ,μαζί ,μας για πάντα. 

,Π01ράτησε αύτους τους uπεριώσ�μιοuς λαγισ�μούς σου ικαι1 άσε 
τα ιλοuλοuδια 11((111 τα λιοάvια ! Τί πειράζει αν IOlKtσTOUiV 11<αι :λφω
θονν τα ροCιχα :σου; Πήγαινε να τον ό:ντα;μψεις ικαi στόiσοu κον
τά του, ,με ΤQν ,μόχiθο �α1 των ί�ρωτα τοΟ ,προσώπου σου. 
('Από τις «Λuρι,κες ,πρqσιψορες») 

Μετά�ρ. Ρ. ιΚαρθαίοv 
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ΑΠΟ 

Μιά ΝΕΑ Έπιλο)(ή 

τού I Λ I ΣΟΥ 

των ετών 1962 - 1965 

Κu)ι').οφορεί ΤΩΡΑ! 

• Τά πιό ένδιαφέροντα

♦ Τά πιό διατηρήσιμα

• Τά πιό έκλεκτά

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1962 - 1965

περιλα.μβάνονται στη Νέα ΕΠΙλΟΓΗ 

Μιά έκλεκτή εκδοση 376 σελίδt\)ν 

8 Ε1 Ά ΜΟΝΑ-ΗΚΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗ
ΚΗΣ ΣΑΣ 

8 ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ 

Τιμη χρυσόδετου τόμου Δρχ. 250 

Για· τους συνδρομητάς 

τοϋ ΙΛΙΣΟΥ μόνον Δρχ. 200 
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το ΘΑΥΜΑ 

ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ε Β Ρ Ύ', ή σύζυγός μου 
ι' εγώ άκούγαμε τόν <q"[\ιlαγ κό 
ύλο» άπό τη σειρα τριών δί-

"Ο ξ' 
.. , σκων. ως ,ερετε, ηταν η τε

λευταία οπερα τού Μόζαιρτ, που 
ρωτο αίχ θηκε τό 17911 και !:.ε

κί σε μια πορεία θριάμιδου σ' 
δλον τό\' κόσμο, με τη πλούσια 
φα τασμαιγορία και την μυστα
γωγικότητα της ύποθέσεως. 

Στ11 δεύτερη πράξη, δπου, με 
τ11ν τέλεση των μυήσεων Οριαιι
δεύου οί άμε τού φωτός 
ε ί των δυνάιιεω το σκότου , 
χαί ή μουσική εί αι περισσότερο 
άπό γοητευτική, διαμείι εται ε α 
δραχυc; ιάλογος: 

- Εί ι πρίγκιπας!
- ΠρίγκιJtαι;; Εί αι κάτι ά-

ιίιτερο-είναι α θρωπο ! 
Την άπάντηση - πα:ρατήρηση 

δί ι:ι ό Σαράστρο, ό Μέγας Ίε
ρεύ . Για λί ο στάθηκιο άδ' •ατο 
,,α αντασθώ, γιαιτί οί λέ εις 
έκείνε μοϋ εκαμα τόσο δαθεια 
ε· ύπωση. 'ΊΕπ.εuτα δμως εγινε 
σαφές. Τό θ α ίί μ α τού α 

είναι κανείς α Ο ρ ω π ο ς. 
'Ύ'πάρχει στόν ε ωτερι ό ' ί ύ 
λικό κόσμο τίποτα που rι μ ορη 
,1α συ κρ ιθη μ' αυτό τό θα -μα; 
Παρ' δλες τις άτέλειες, Ο Ν
ΘΡΩΠΟΣ εχει ά εριόριστες δ -
νατότητ ς 

Στη ε οχ1i μας 'ίνεται τόση 
συζήτηση άπό τα μέσα έπικοι ω
ίας για προδλήματα και ε τά

σεις. Οί πολλοί εκφράζου τρο
μερό φό ο δτι ό όσμος δαδίζει 
ρ' τόν ολ θρο, ά λα ' αρχου 

παντοτε όλίγοι, οί ό οίοι :τιιστε ' -
ο δτι τό ηθικό καί ε ματικό 
δυ αμικό τού ανθρώπου πορεί 
να θριαμ,δεύση. Είναι α' ό που 
έvνοεί ό Σαράστρο. εν χωρι-
ό ιαστε σε πρίγχ. πες και φτω

χο' . Είμαστε ά θρώϊινα οντ 
και τί0ε, ται ε ώ ιόν μας ά.,-ται
τήσει οχι εξωτερι έc- , άλλά εσω
τερικές. Με η1 άνα rνώριση αύ
της τη- πραγματικότητο;, πολ α 
γίνο αι κατανοητά, τοι: άχιστο 
θεωρητικώ . Στή πράξη, ι,�_ 
οαια ε ·ίναι τόσο άπλό νά 
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έφαρμοσθη κάθε lσωτερική μας 
προτροπή. Στον καΟένα αίrτο 
εξα;ρταται άπο την ύψηλη συναί
σθηση τοϋ χρέους. 'Αλλά τα λό
για τοϋ Σαράστρο ύποδεικνύουν 
ενα σημείον άφε.τηρίας. 

Ή ζωή τοϋ άνθρώπου άπο 
τοϋ λίκνου στο μνήμα ύπόκειται 
σ' ενα κυκλικο σχέδιο και ύπο 
όμαλές συνθήκες, εfναι εύκολο να 
συγκριθη μέ την άνάπτυξη άπο 
την παιδική κατάσταση προς την 
πλήρη φυσικη ώριμότηrτα και μέ 
την διανοητικη και πνευματικη 
ανάπτυξή του, ώς ύπευθύνου μέ
λους της άνθρώπινης φυλής. Τό 
:,αιδί εlναι ,εξαρτημένο καί δε
κτικό. Λαμδάνει τροφή καί φρον
τίδες, ,ενώ διδάσκεται καί άνσ
πτύσσεται. 'Αλλά, καθώς ώριμά
ί,rι, περνάει απο μεταβατική JΗ,-
1_1ιοδο �•r πολλά προδλήμιατα. '() 
i'φηδος πρέπει νά προετοιμασθij 
'\'α άφήση την άσφαλη οικογεvΗ
ωιή έσ,ία μέ την α.διατάρακ�ιι 
άπαλ1νσ.γή απο ευθύνες. ΌφείΛι,ι 
· ά άντιμετωπίση τις πραγματικό
τητες της ζωής, νά μάθη να
προσαρμόζη τον έαυτό του στίς
άνάγκες των αλλων, καί τουτό
χρονα να χτίζη την άτομική του
'1.σχύ.

Κατά την δ ε κ τ ι κ ή του 
περίοδο άποκτα γνώση. Τώρα ό
φcίλει να μά:θη να δ ί δ η, τον 
έαυτό του καί νά μεταιδάλη τον 
σπόρο της γ,rοσεως iσέ ωριμ:.ι 
Υαρπο σοφίας. Ό νέος τοποθ,'
τεί τον έαυτό του στο κέντρο\ της 
κατανοήσεως. 'Έχει ιδανικά, αλ
λά πάνω στον ένθουσuαισμό του 
ηίνει νά λατρε.ύη περισσότερc, 
μια ήγετι.,η προσωπικότητα, πα
(Η) μια &πρόσωπη ύπόθεση. Στί� 

σχέσεις τιιυ μέ τους άλλους πr
ριμέvει τόσα πολλά α.πο αίrτούς, 
liσα φαντάζεται πώς καί αύτός 
είναι προετοιμασμένος να πρσ�
φiρη. Το νεγονος δτι κα-ιιτ'1σ
cει τις Π()ι!•jδοκίες α.πο τοι,.,, αλ
) ους οχι μ{,,,ην τόσο ψηλά, &1:λα 
καί σύμφω"α μέ τό δικό του μον
τίλο, επιφέρει πολλές διαψε · ,1ι ις. 

Ή καθαρώς ακαδημ«ίκή γνώ• 
ση εφερε μικρή κατανόηση, διό
τ. τα άνεΠαQΚη και, ρηχά Οl•.ινΟ
ητικα επιτεύγματα κρατούν τον 
νέον αίχμάλωτο. Ή ζωή προχω
,.,: κα:ί ·με -α χρόνυ έπιηλείται 
t�αθύrερη καί σημαν τικώτερη δια
δικrc.σία ώ()ψότηrτος. Μέ τίς δυσ
·,ωλίες καί τα πάθη που συμπο-

, \ :t , ξ (1:::υονται με την αναπτυ η, ή ώ-
Qιμάζουσα ψυχη περνάει άπο το 
Ε

Γ

Ω στο ΈΔΙΕΙΣ. Καί ερχc:ιr..ιι, 
τέλος, ή -εκτίμηση καί ή συμπά
θεια για τους αλλους. Τα .δu
Ηκα γίνονιαι λιγώηρο όνειροτ.( 
λ.). καί ΠεQrσσότερο αντικειμc, ι
ί'ά. Άρχίζ0 ι κανείς να 6λέπη τ:ι 
t,, ή δπω; ι ιναι. 

Στον &ληθινο ωριμο ανδρα, το 
εγιl) επαιξε τον κεντρικο ρόλο του 
καί τώρα ή συνείδησις ύποχω
ρεί στο JΟΟΙρασκήνιο. Τα ενδιαφέ
ροντα τοϋ ανθρώπου &φοροϋν τον 
κόσμο, τους συνανθρώπους. Ή 
αγάπη για την ανθcωπότητα γί
νεται μια &νεπιφίιλα.κτη τάσις 
προς το δίδειν, χωρlς ιδιοτέλεια 
η σκέψη αποδόσεως. 

'Αλλά, ποιος ανάμεσά μας εί
ναι &ληθινα ωριμος; 

Φυσικά, αίrτή ή αναλογία δεν 
εφαρμόζεται σε κάθε λεπτομέ
ρεια. Σήμερα, ό αιώνας των α
τομικών πιέσεων μας έξαναγκά
ζει να :τετάξωμε τlς φαντασίες 
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της νεότητος και ν' άναδεχ θούμε 
τίς εύθυνότητες της εφηβείας. 
Στους προηγούμενους αίω ες, ή 
άνθρωπότης εζησε σ' ενα εtδος 
παιδικότητος καl συγκρινόμενος 
μέ το αρον ό 1βηματισμος ήταν 
βραδί•;, ιr τούς πολέμους και 
Γ� φρίκη τους κάπου μακρυά, 
οχι ΚΟ\•ίά μας, οχι σαν μέρος της 
ζωης ·ας. Τώρα δμως, ό πόλε-
1�1,.., θερμος η ψυχρός, μακρι ος 

η κονη ός, &.φορii τον καθένα. 
Πρέπει να αναπτυχθούμε τε

λείως καί να εχωμε σαφη και κα
θαρή αίσθηση της πραγματικό
τητος, ιότι ή αποφυγή της μας 
&.πομαχρύνει πιο πολύ &.πο τούς 
συνανθρώπους μας. Μέ τ11ν 'Α
τυμικi1 πρόκληση, αρχισε ή μετα
tατική μας περίοδος. Σαν το 
ημιανεπτυγμένο παιδί, οφείλουμε 

' ξ 'θ λλ' ' ' ' ' να . cμα ωμε πο α απο την α 
Υ.t1δημί'.ίΚή ϊ,ιας γνώση, για την 
\'-ποίαν είμαστε πριν τόσο ύπερή
φανοι. 

Ή λύσ,ς των προβλημάτων τού 
αιώνος μας δεν μπορεί να έπι
τευχθη μ,. την τυφλή ακολούθη
ση των λεγομένων άπο τούς αλ
λους, η την κατα λέξιν άποδοχή 
rων, cωχ,:τως της πηγής προε
λf.ύσεώς 1ων, χωρίς προσπάΟει.α 
ανευρέσεως τού βαθύτερου οή
:.ιατος ά:τό κάθε ενα , μας, με τήν 
άτομική χ ρήση των δώρων της 
"011σεως. διαλογής καί εσωτέρας 
σ/4fψrωc:. Οί αυταπάτες μας, ίδι
αίτερ,:-ι. δσ, ν άφορα τούς έαυ
τ()"; μι:ις "/4αι τή σημασία μας, 
,,t'\lt()ίq.01jΚUν, ){'(L άρχίζομε να 

αίσθανώμεθα λογικά, διότι το να 
εt ι_ιι κrινείc: Α�θΡΩΠΟΣ, ά· 
παι fί ΠFρι,;σί1,1 (''1 6αθεια και α
πr,:p !G ΙJΗΚη άι(Ιψr.τητα, πού να 
δδ ι)γη μα:.ι !,!'Ι.ι · όπ ό την ίδιοτέ
λ ια, δ:ωω καί ·,·ά�αι ή μεταμφί
εσίς τη;. 

Ή παγκόσμια συνείδηση κ,νεί
ται ταχέως και ώGα:ιτεί πολλα &.
πο εκείνους )tού θέλουν να είναι 
στην πρώτη γραμμή. Πρέπει 
ν' αντιληφθούμε δτι δεν είμαστε 
πια στην μεταιδατική περίοδο καί 
δτι ή χώρα της διανοήσεως εf
ναι σαν τον παρά:δεισο με πειρα
σμο προς το έγώ, α γλεντήση 
τον έαυτό του καί να λησμονήση 
το ουσιώδες χιαιθηκον έ ώπιόν 

' ί • , , ξ ' του--που ε ναι η αναπτυ ις και 
ή ώριμότης της κ(1ρδιiiς, για 
να καταστη δ α θρωποc: σιΝολι
κός. 

"Οπως ε α &ιολι Στραντιβά
ριους αποδίδει τόνους θερμότε
ρους καί τελειότερου- δσο περισ
σότερο παίζεται, ετσι και ό 0.V" 
θρωπος εχει τον δυναμισμο και 
την ίκα,•ότητα να έκφράση, μέ 
κάλλος και ίσχύ, τον τόνο τr1ς 
ψυχης του. Βαθεια μέσα στην 
καρδιά μας αίσθα όμεθα, παρ' δ
λες τι δυσκολίες μας, δτι είοερ
χόμεθα σε μια θαυμάσια εποχή, 
εποχή, δπου το θαύμα τοϋ Α1 -

ΘΡΩΠΟΎ' θα ,έκπληρωθη κυρι
αρχικά. 

ΤΟ1\1 VA ERT 
�(Theosophy in ustralia . 

Σεπτέ ιδριος 1978) 
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Άτλαντικόν πέλαγος εiχε νησον πρό του στόματος, δ καλείτε ύμείς 

'Ηρακλέους στήλας· ή δέ νήσος αμα Λιβύης ήν καί 'Ασίας μείζων ... 

έν δέ τfι Άτλαντίδι νήσφ ταύττι μεγάλη συνέστη καί θαυμαστή δύ

ναμις βασιλεων, κρατοϋσα μέν άπάσης της νήσου, πολλών δέ iiλλων 

νήσων καί μερών της ήπείρου... ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 25 Α. 

το ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΤΗΣ 

ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 

Ή καταστροφη έπi'jλθε άπό έκτροχιασμό ένός 

• Αστεροειδοϋς άπό την όμάδα τοϋ • Αδώνιδος;

ΕΝΑ - ΑΚΟΜΗ - ΒΙΒΛΙΟ 

Ο ΠΛΑΤΩΝ περιγράψει στόν 
Τ ί μ α ι ο καί τόν Κ p ι τ ί α 
τήν θεωρούμενη μ,υθική 'Ατλαν
τίδα. 'Ήταν μία ήμιτpοπική νή
σος έκτάσεως περί.που 154.000 
τετρ. rμιλίων, μέ: πληθυσμο γύρω 
των 20 έκατομμυpίων. Προς 6οp
pαν επpοστατεύετο &.πό 6ουνά, 
στό ύψηλότεpο των δποίων επι-

στεύετο α,πό τούς 'Λ.τλαντείους, 
δτι κατοικοϋσε δ Θεός των σέ: τρο
μερή &,πομόνωση. Έλέψαντες :ι.αί 
α.λλα α.ψpικανικά. ζωα ιεπλανωντο 
στα. δά..ση καί α.φθονοϋσα,ι οί θερ
μοπηγές. Ή εϋψοp-η γη διεσταυ
pώνετο α,πό κανάλια, πού μετέψε
pαv τα. γεωργικά. προϊόντα καί 
άρδευαν τα. χωpάψια για. δύο α.-
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θονες έσοδείες τον χρόνο. Ή

πρωτεύουσα, οπου ύπηρχε να.ός 
το - Ποσειδώνο�, ητα. τριγυρισμέ
Ψfi ά:τcό πελώριο τείχιΥ έπ κ'1.λυμ
μένο με μπρουντζο. Οί ναοί κα.ί 
�ά. πα άτ α. ά,κτ νο6ολουσα.ν &πό 
τό ά.σήμ κα.ί τό χρυσάφι. 

'Επί α.ίώνες (12.000 - 9.000 
π .) εγ δ Πλάτω , ο! ' τλάν
τε οι, με τόν πολιτισμό τους, &δέ
σποζαν στό ημισυ του κόσμου 
κα.ί κ 6ερνουσα.ν ενα. Μεσογειακό 
κρατος .οκτε:νόμενο cω; τά. δρια. 
τη; '1 ταλιας κα.ί της ίγύπτου. 
Ε χαν ά.γων σθη γιά. ά, δημιουρ
γήσο ν ενα. εθνος οπου έπικρα.
τουσε� άξ'ες ήσαν ή ά,δελφοσύ
νη κα.ί ήθική. ' λλά, ξαφνικά. 
προσπα.θησαν νά. κυριεύσουν δλον 
τόν 1εσcγεια.κό κόσμο, δπως λέ
γε δ Πλάτωι, «πλεονεξίας ά,δί
κου κα.ί δυνάμεως έμπιπλάμενοι». 
Ήττήθησα.ν άπό τούς προγόνους 
των Έλλή ω . Τότε, «σε σμών 
έξα.ισίων κα.ί κατακλυσμών γε
νομένων, μ άς ήμέρα.ς κα.ί νυκτός 
χα.λεπης έλθούσης», ή ' τλα.ντίς 
6υθίστηκε στή θάλασσα. ... 

Μετά. τόν θάνατο- του Πλά
τωνος, ' τλαντίς ciΙ"Cορρίφθ ,κε 
ώς μυθος. 'Ωστόσο έξακολούθησε 
νά. έρεθί η τούς έρα.στά,ς της ιστο
ρ Ίχ; καί του μυστηρίου. Τήν έ
τοποθ 'τησα.ν στή Σουηδία., τή 
Νότ ο 'Α ρική, Κρήτη, στίς Μπα
χάμες, τήν Κεύλάνη. Γράφηκαν 
κάπου 10.000 6ι6λία. κα.ί άρθρα 
γ ά, τό θέμα-κανένα όμως πλέον 
γοητευτι·<ό ά,πό: «Τό μυστ κό 
της Άτλα.ντίδος» του 'Όττο 
Χάινριχ Μούκ (Otto Heιnrich 
Muck: The ecret of t1ant1 ). 

Ό Μούκ, εια.ς μ χα ικός γε -
νημένο; -στή Βιέννη, μέ 2.000 
εύρεσιτεχνίες στ' ονομά του, συ-

νέτεινε στήν τελε οποίηση το 
Σνόρκελ, πού έπα.ναστατικοποίησε 
τόν ύπο6ρύχιο πόλεμο, κατά. τόν 
Β' παγκόσμιο πόλεμο, επιτρέπον
τας στά. ύπο6ρύχια. νά, μένουν •πί 
έ6δομάδες ,ε κα.τσ.δύσει. τΗταν 
επίσης μέλος του έρευνητ κου συ
νεργείου πού ά.νέπτυξε τίς ίπτά
μες όμ6ες 1 καί 2. οι γεωφυ
σικές κα.ί ίστορικές μελέτες του 
τον παρεκίνησα.ν να. λύση τόν 
γρίφο της Άτλαντίδος. Συνεδύα
σε τήν ίκα.νότητά του ώς ,μαθη
ματικοί) πάνω στή νcώτεpη επι
στήμη. Τό αποτέλεσμα ήτα. ενα 
6 6λίο κορυφαία.::; κυ-κλr. ορία.ς, 
πού έξεδόθη στή Γερμα.νια. τό 
1976, 20 χρόνια μετά τον θάνα
τό του, κα.ί πού γνώρισε σχεδόν 
σ.μέσως δεύτερ έκδοση. Πολλές 
ά.πο τίς προ6α. λόμε ε::; ά.πο τον 
Μούκ θεωρίες &.μφισοητο-ντα.ι 
άπό τούς εμπειρογνώμονες,&. λα. οί 
χρονικογράφοι του ι6λίου συμ
φωνουν στό δ,τι προσέψερε μιά. 
έλκυστική ύπόθεση για. το α.ίω
νό6ιο μυστήριο της χα.μένης ή
πείρου. 

'Ο Μ '  ξ ' ' ' λ ουκ εκινησε με μια. το -
μηρή άποψη Ή περιγραφή του 
Πλά.τω ιος θά. επρεπε να. θεωρη
θf/ ρεα.λ:στική ά,πο πάσης πλευ- · 
ράς. Δ.ερεύνησε ,μια. δωδεκάδα 
,έπιστf/μες γιά. νά. 1.δη σ..ν θά, εϋ
ρισκε τεκμήρια. πού νά. ενισχύουν 
η -ούλάχιστον νσ. μή ά.ντικρούουν 
τήν α.πο η του Πλάτωνος. 

Ό Πλάτων εΙπε οτι ή 'Ατλαν
τίς εύρίσκετο πέραν τώ ι Ήρα
κλείων στηλών, τίς δποίες δ 
Μούκ ταυτίζει με το στενό του 
Γι6ρα.λτάρ. θά. πρέπει λοιπόν νά. 
ήταν κον-ά, στίς ' ζόρες, ενα. 
σύμπλεγμα. νήσω 750 μ'λ α. δυ
τικά. της Ευρώπης. Οι α.ρχα.ιο-
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λόγοι υποστηρίζουν δτι �ά. ύπηp
χ ε προηγμένος πολιτ:σιιός ,έκείνη 
τήν έποχή στην Εupώ.πη, δπου ή 
'Ατλαντίς υποτίθεται δτι είχε ά
ποικίες. 'Αλλά. ή άγγειοπλα
στικη καί δ δπλισμός τοϋ 'Ανθρώ
που τοϋ Νεάντερταλ ιέκείνης της 
έποχης, δείχνουν πολιτισμό λιθί
νης ,εποχής. Ό Μούκ άναφέpει 
α.ν'θpωπο τοϋ Κpό-Μανιόν, δ δ
ποίος ήταν ψηλότερος καί περισ
σότερο πνευματικά. άνεπτυγμένος 
άπό τόν "Ανθpωπο τοϋ Νεάντερ
ταλ. Οί ζωγραφιές πού 6pέθηκαν 
σέ σπήλαια της Ίσπανίας καί 
Γαλλίας &.ποδίδονται σέ ανθρώ
πους ·κpό - Μανιόν. Τά. κοσμήμα
τά. τους, τά. δπλα καί α.λλα χει
ροτεχνήματα είναι πολύ άνώτε
pα των &.νθpώπων Νεάντερταλ. 
'Ο Μ '  s: ' � ' ' ουκ uιετυπωσε τ •ιν εικασια 
σχετικά. μέ ταφικά. τοπία των 
Κpό-Μανιόν δτι πpοήpχοντο άπό 
τά. δυτικά, πέραν των ποτα,μων 
τοϋ Άτλαντικοϋ. τRταν πεπει
σμένος δτι οί Κpό-Μανιόν ήσαν 
Άτλά.ντειοι, κάι εγpαψε δτι οί 
άpχαιολόγοι δεν άνεκά.λυψαν την 
καταγωγη τοϋ προηγμένου πολι
τισμοϋ των, δ δποίος δείχνει χτυ
πητr, αντίθεση μέ τήν πρωτόγο
νη ζωή των Νεάντερταλ. 

Πρέπει νά. θυμηθοϋ.με δτι τό 
πλείστον της Ευρώπης εκαλύπτε
το κατά. τήν Άτλάντειο εποχη ά
πό χιόνι και πά.γο. οι παγετώνες 
άρχισαν ν' &.ποσύpωνται τό 11.000 
π.Χ. Τό Ρεϋμα τοϋ Κόλπου πού 
τώρα θερμαίνει την ακτη της 
Ευρώπης, ήταν τότε μπλοκαρι
σμένο &.πό την 'Ατλαντίδα. Ό 
Μούκ υποθέτει δτι δ μεγάλος αυ
τός ώκεά.νιος ποταμός εξασφάλι
ζε στην 'Ατλαντίδα ήπιο κλί
μα, πού επέτρεψε τήν ευδαιμο-

νία ένός ύψηλοϋ πολιτισ,μοϋ. Έξ 
άλλου, δ Μούκ υπεστήριξε δτι ή 
σχέσις μεταξύ Ά τλαντίδος καl 
Ρεύματος τοϋ Κόλπου είναι ή 
άπάντηση στίς περίεργες συνή
θειες των χελιών της Ευρώπης. 
Γεννημένα στη θάλασσα των 
Σαpγασσων, νοτιοδυτικά. των Ά
ζοpων, άκολου{Ιοϋν τό Ρεϋμα σ' 
ενα τριετές· ταξίδι στήν Ευρώπη 
-λεία σέ κιiθε ώκεά.νιο άρπα
γα- καί,φθάνουν στά. γλυκά. νε
pc't των ποταμών και χειμάρρων.
'Έπειτα άπό 10 εως 15 ετη έπι
στpέφουν στις Σαpγά.σσες γιά.
άναπαpαγωγή.

Γιατί &.κολουθοϋ,ν μιά. τέτοια 
έπικίνδυνη διαδρομή; Διότι, λέ
γει δ Μούκ, δταν εσχηματίσθη
καν τά. ενστι.κτά. τους, τά. ποτά.
μια της Άτλαντί6ος ήσαν σέ μι
κpη άπόσταση καl προσέφεραν 
στά. χέλια της Ευρώπης προστα
σία άπό τούς ώκεάνιους ,εχθρούς. 
Με τήv τυφλότηttα τοϋ ένστίκτου, 
έξακολουθοϋ·ν νά. ταξιδεύουν στο 
Ρεϋμα τοϋ Κόλπου καl μετά. την 
απώλεια της Άτλαντίδος. 

Ό Μούκ έπ(σης δια6λέπει δε
σμούς, τούς δπο(ους ή 'Ατλαντίς, 
,μέ την μεσαία θέση της, θά είχε 
δημιουργήσει μεταξύ Άμεpικη; 
καl Παλαιοϋ· Κόσμου. Έκπληκτι
κη ε!vαι ή δμοιότης .μεταξύ των 
πυραμίδων της Αίγύπτου και ε
κείνων της κεντρικής καl νοτ(ου 
Άμεpικης. Έξ ίσου γοητευτικές 
ε!ναι οί συσχετίσεις μεταξύ των 
Βάσκων της 'Ισπανίας καl των 
'Ινδών Μάγιας πού εχτισαν τίς 
πιό πολλές από τlς πυpαμC.δες τοϋ 
Νέου Κόσμου. Βάσκοι καl Μάγιας 
εχουν γpυπη μύτη. Καίτοι ή διά-
λεκτος των Μάγιας θεωpεί-:αι 
μοναδική, δ Μούκ γράφει δτι 



1979 το ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 15 

ε ας Βάσκος ιεραπόστολος έξε
πλάyη άνακαλύπτοντας δτι μιά 
ξεμοναχιασμένη ψυλη Μάγιας 
στη Γουατ�μά.λα τον .έννοοϋσε. 
Άμψότεροι οι λαοί ,cχειρίζοντο 
παρόμοια σκαπτ κά εργαλεία yιά 
να μαλακώσουν τό εδαψος προ 
της σποράς, Τό Πελότα, τό έθν:
κό παιχνίδι των Βάσκων, που 
παίζεται ά.πό δύο δμάδες με μια 
μικρη σκληρη μπάλα, πρακτικi 
εΙναι τό ϊδιο με τό εύνοούμ ·10 
σ:πόρ των Ίνδων τοϋ ΜεξιΥου, 
οπως τό εχουν περιγράψει οι 'Ι
σπανοί κατακτηταί. 

Ό Μουκ ερχεται καί στο ζή
τημα του κατακλυσμοϋ της Ά
τλαντίδος. "Αν ή θάλασσα κατά
πιε την ' τλαντίδα, 15πως εyρα· 
ψε δ Πλάτων, &.να.ζητήθηκε ή 
χαμένη ήπειρος κάτω ά.πό τα 
κύματα; Χάρις στην ώκεανοyp·χ 
ψία, λέγει δ Μούκ, εχομε τώρ-1 
μια σαψη είκόνα του 6υθου τοϋ 
ΙJ)κεανοϋ. Ό ' τλα11τικός εrνα. 
χωρισ.μένος σε δύο μέρη ά.πό μία 
όροσειρά ϋψους 9000 ποδών 
(2745 μέτρων), που ξεκινά.ει 

ά.πό την 'Ισλανδία προς 6ορράν 
καί φθάνει εγγύτατα της Άνταρ· 
κτικης προς νότον. Κοντά στίς 
'Αζόρες αύτή ή όροσειρά. παρου
σιάζει ενα μαζικό ,εξόyκαιμα πλά
τους σχεδόν 250 μιλίων εξ ά.να
-υολων προς δυσμάς καί μήκους 
67 μιλιων, με όπο6ρύχια ήψαι· 
στειακά 6ουνά. στον 6ορρα.. Μερι· 
κές κορυ ές των &.να.δύονται ά.πό 
τη θάλασσα καί εrναι οι 'Αζόρες. 
01 διαστάσεις των ύπό τήν θά
λασσα Άζορων μοιάζουν σε με
γάλο 6αθμό με την Πλατωνική 
περιγραφή της Άτλαντίδος. 

Ό Μουκ μετακινείται τώρα 
στη 6όρειο 'Αμερική, κοντά. στό 

Τσάρλεστον οτίου Καρολίνας. 
Τό 1930 μία άπό άέρος eπισκό
πηση ά.ποκά.λυψε μιά τοποyρα
ψ: κη εικόνα σά.ν πεδίο μάχης. 
Σχεδόν 3000 κυκλικοί καί ωο

ειδείς κρατήρες ήσαν διά.σπΙΧρτο: 
στο εδαψος. Τό πιο σ μαντικό 
ήταν 15τι 15λοι α' το! οι λάκκοι 
παρουσίαζαν &.να.χώματα στήν 
νοτιοανατολική τους πλευρά., 
πράγμα πού, κατά τήν γνώμη 
του Μουκ ώς είδικοϋ στίς ρουκέτ
τες, σημαίνει δτι οι λ(θοι πού 
προκάλεσαν τίς τρύπες ήλθαν 
άπό τον 6ορειοδυτικό ούρανό. 

Οι τρύπες αύτές εΙναι άσήμαν
τες, εν σχέσει προς δύο πελώριες 
μακριά ά.πό τήν ά.κτή, που εχουν 
6άθος 30.000 ποδών (9.150 μ.) 
και εκταση 277 .000 τετρ. μιλlων 
(περ[που 5 χ λ. τ.μ.). Τί προ-

κάλεσε αύτές τίς κοιλότητες καί 
τίς χιλιάδες α.λλες πληγές στον 
6υθό της θαλάσσης; Ό Πλάτων 
ά.ναψέρεται σέ κά.πο:ον εκτροχια
σμό ά.στέρων καί μεyά.λ η πυρ
καιά. στήν ξηρά.. Ό Μουκ φρο
νεί 15τι δ έκτροχιασθείς ά.στέρας 
ήταν ενας ά.στεροειδής, πιθανώς 
ά.πό τήν δμάδα τοϋ 'Αδώνιδος, δ 
δποίος περιτρ γυρίζει τον 'Ήλιο . 
σέ επικίνδυνα εκκεντρικές τρο· 
χιές. Τον ά.ποκΙΧλεr 'Αστεροειδή 
Α. Προσέκρουσε στή Γη ά.πό τον 
6ορειοδυτικό ούρανό. Βασιζόμε· 
νος στίς διαστάσει; των ύπο6ρυ
χίων κρατήρων, δ Μούκ όπολο
yίζει 15τι -ό διαστημικό -έρας θά. 
εrχε εξη μίλια δ:άμετρο. Άπό 
ϋψος 250 μιλίων δ Άστεροει�ης 
Α. άρχισε νά. tκπέμπη την κόκ
κινη λάμψη του καιομένου ύδρο
yόνου. Πίσω, μιά. χειμαρρώδης 
ούρά. καιομένων &.ερίων μήκους 
20 η 30 μιλίων. Μέσα σέ δυο 
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λεπτά, εί<�ηλθε στο πυκνότερο μέc 
ρος της ά.τμοσcρα.ίρα.ς .μας καί ε

ξερράγη_ Δύο γιγάντια. τμήμα.τα, 
πού τό κωθένα. τους έζύγιζε δι
σεκατομμύρια. τόννους, 6υθίστηκαv 
στή θάλασσα, δη,μιουργών-τας τή·ν 
λεγόμενη Τάφρο του Πουέρτο 
Ρίκο. Μικρότερα κομμάτια εσχι
σα.ν τό Εδαιcρος της Καρολίνας. 

Το "Μεγάλο Πλ ηγμα», δπως 
τό ά.ποκαλεί δ Μούκ, έπυροδότησε 
μιά. εκρηξ-η ευρυτάτου μεγέθους. 
Τά. άλλα δύο τεράστια τεμάχια 
του 'Αστεροειδους Α, άνοιξαν τον 
φλοιό της Γης σ' ενα. ά.πό τά. ευ
αίσθητα. σημεία του, τήν 'Ατλαν
τική Τάψρο, κα.ί αναψα.v δλα τά. 
ήcρα.1στεια της άλυσίδας tκείvης. 

Τί δρα.μα &.γωνίας και τpόj--1,ου 
ά.νακαλεί δ Μούκ ! Φο6εροί σει
σμοί ερείπωσαν τήν- 'Ατλαντίδα, 
ισοπεδώνοντας κατοικίες καί να
ούς σέ χαλίκια.. υΟλο τό νησί 
συνελήφθη σε παγίδα cρωτια.ς. 
Φλόγες υψώνοντο ά.πο τά. 6άθη 
του Άτλαντικοσ, προκαλώντας 
ύπφθερμασμένο ά.τ,μό. Μανιτά
ρια. νεφών εσκόρπιζα.ν μακρυά. 
τήν τέφρα. υΟλα. εγιναν στάχτη. 

'Ανεξερεύνητα, ή 'Ατλαντίς 
άρχισε νά. βουλιάζη,. Ό Μούκ λο
γαριάζει ,δτι ή διαδικασία. αυτή 
6άστηξε 24 ώρες. 'Έμει να.ν με
ρικοί κώνοι των υψηλοτέρων κο-
ρυφών σκεσπασμένοι με λcrοα.. 
υΟπως το εγρα.ψε δ Πλάτων, 
ψια.ς ήμέρα.ς και νυκτός χαλεπής 
ελθούσης>, ή 'Ατλαντίς έχάθη-
κε ... 

Κατά. τον Μούκ, δ Άστεροειδής 
Α. προκάλεσε κα.ί άλλες κατα
στροφές. Σεισμοί συν-ετάραξαν 
σχεδόν κάθε ήπειρο. Ό Μούκ 
ύποθέτει δτι ή 6ορειοανατολική 
γωνία. της νοτίου 'Αμερικής εγει-

ρε στον 'Ατλαντικό, ενώ ή 60-
ρειοδυτική γωνία άvέ6ηκε πάνω 
&.πό τον Ειρηνικό, &:ιυψώνοντας 
να.ούς κα.ί πόλεις ά.πό τήν έπιφά
νεια της θαλάσσης προς τά, υψί
πεδα. των σημερινών 'Άνδεων. 
'Ένα μα.υρο νέφος γεμα.το ά.πό 
δηλητηριώδη &έρια δδηγούμενο 
ά.πό τον επικρατέστερο άνεμο, ο
που κατέ6α.ινε, προκαλουσε ά.σφυ
ξία. σε ζώα και &νθρώπους. 

Ό Μούκ &.να.φέρεται κα.ί στήν 
καταστροφή των μαμούθ της Σι
οηρία.ς. 'r cρίστα.ντο κατά, δεκά
δες χιλιάδων στήν ελεύθερη ά.πό 
πάγους Σι6ηρία.. Το θανατηφόρο 
νέφος τά. εσκότωσε στή -θέση ο
που τά. συνα.vτουσε, με το φαγη
τό στίς κοιλιές τους. Σήμερα ή 
6λάστη.ση &.πο τήν δποία.ν ετρέ
cροντο δεν υπάρχει στή Σι6ηρία.. 
Κανείς δεν tξήγησε ίκα.νοποιη
τικά, γράφει δ Μούκ, πως εμφα
νίσθηκε τόσο ξαφνικά, το κρύο 
πού επάγωσε τούς εξαδέλφους 
των <Ελεφάντων κα.ί μετέτρεψε τή 
Σι6ηρία. σε παγαποθήκη. Ό 
Μούκ υποστηρίζει οτι ή σύγκρου
σις του ά.στεροειδους ετα.λάντωσε 
τή Γη κατά. την περιστροφή της 
κα.ί εγειρε τον Βόρειο Πόλο- &ρ
κετά. ωστε νά. προκληθij &.πότομη, 
&.λλα.γη κλίμα.τος. 

Το πελώριο μαϋρο σύννεφο 
τέφρας και &.τ.μου, γράφει δ Μούκ, 
ήταν τά. κυ6ικά. μίλια. νερου πού 
προκάλεσαν, κατά. την Βί6λο, 
τόν Κατακλυσμό. Ό Πλάτων &να.
φέρει &.κόμη μιά. «θάλασσα. λά
σπης» πού κατέστησε &Μνα.τη τή 
να.υσιπλοtα. πέραν του στενου του 
Γι16ραλ τά.ρ γιά. πολύν καιρό. Τ·ο 
1922, δ &.ρχαιολόγος σερ Λέο
ναρντ Γούλευ, &ρχισε ά.νασκαcρές 
στήν Οϋρ, πρωτεύουσα. της &.ρ-
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χαία.ς Σου.μερία.ς. Καί κάτω &.πο 
τούς τάψους των πρώτων οα.σι
λέων, 6ρηκε ενα στρώμα λάσπης 
πάχους δυόμιση μέτρων τελείως 
κενό. ο� τε ε ια &.γγzίο, ouτc ενα 
ν6μ σμα_ Εrχε χα.θij παν 8,τι ύ
πηρχε πρίν &.πο τον Κα.τακλυσμ6. 

ύτη εr ναι ίσως ή κα ύτερη έ
ξήγ σις γιά. τη ι άπώ ε ι:,ι. της 
μνήμης της Άτλαντίιδος. 

Ό Μούκ ύπολογίζει οτ ή &.v
θρωπότ η έχρειάσθηχ.ε 3000 ετη 
Ύ ά. ' ά. α.λά-6η ά.πο την χ.ι:ι.τα.
στροψη του ' στεροειδους 
Κατά. το πλείστον του δια.στήμα.
το α.ύτου εvα. πε ώριο έψ:;ς ή
ψαιστεια.κης τέψρσ.ς έσκέπα,ζε τη 
66ρειο Εύρώπη. Γ ά. τούς έπ:
ζωvτες του Κα.τα.κλυσμο- χαμη
λότερα. &.πο το νέψος α.ύτο ή ωη 
θά. ήτα. v μιά. σύvτομ η καί τραχ ε ά 
πά.λη γιά. έπι6ίωση. Έπλσ.vωvτο 

κάτω ά.πο ενα.ν ούρα. ο γκριζ6-
μαυρο, μέσψ του δπο(ου δ ηλιος 
δέv έψαί ετο παρά. σά.ν μιά. χλω
,μη λάμψις. Μέ τον ΚΙΧ ρο το άv
θρώπι νο γένος άπέκτ ησε ξανά. τά. 
στοιχεία του πολιτ:σμου. Γ 'ρω 
στίς 4000 χρόν α. π.Χ. ή ' τλα,ι
τίς ήτα ε α. ονομα. μόνο . υΟλα. 
τi σημάδια. της έπ στήμης, της 
τέχνης κα.ί της γλώσσης της ά.
κ6μ η εrχcι: χαθη. Τό &.νθρώπινο 
γένος θά. χρειcι:ζ6τα; άκ6μη 6000 
Μ,πιώδη χρόνια. γιά. ά. συσσω
,:,εύση τη γνώση πού θά χρησιμο
τ.ο ουσε δ Κούκ γιά. νά. έρευνήση 
τούς ώκεά ιους 6υθούς κcι:ί ά. 
ά.νακαλύψη δτι τά. έκτροχ cι:σθέν
τcι: α.στρcι: κατέστρεψαν, δπως συμ
περαίνει, την ' -λσ.ντιδcι:. 

(The Reader' Dige t, 
υγουσ-ος 197 ) 

Η ZYNJJPOlιfH ΖΑΖ 
rιΑ ΤΟΝ 11 ΙΑΙΖΟ,,

ΤΟΥ 1979 

JJPX. 200 

ΕΛΠΙΖΟΜΕ ΕΧΗ ΣΤΑΛΗ 

( με τα υδρομικη έππαγη - ο ι με έντολη

Κωστfjν Μελισσαρόπουλο , ραγατσα ίου 6, 

' θfj αι - 122) 

ΚΑΙ 

Σ . Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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WALT WHITMAN . 

'Ακούω πώς μ' έχουνε μnνύσει ... 

'Ακούω πώς ,μ' εχοuνε ,μ,ηνύσει ότι γφεύω ,v' ά\.α'Τρέψω τους 
βεσ�μούς,

Μα στην πρσJ'γ/μα:τιικότψα, δεiv εΤιμαι �μήτε ύπφ \μf!τ•ε ι<ατα 
των θεp�μων, 

(Κι άληθινά, τί, ικοιVQν εχω μαζί τους, η τί σvμψέρο στη,ν αια
τροπή, τους;) 

Μσιιάχα rπou ζητάω w:x &μ·ελιώσω στο Νιαν,χσrτταν 11<αι σε κάθε 
· ,τόλη rτων Πολιτειων αίrτων, μφόγεια ικαι ιπαράιλια,

Και στα ,χωράφια ικαι ισ-rα δά\ση ι1<αι στην ικά&, μΘyάλη ε'ίτε 
\μ Ιι<ιpή, ικα,pίινα rTTOU αύλΟΙκώνει τα νφά:, 

Με δί�χως �κτίρια ικαι 1Κ(ΧΥ\)\,\Ες ικαι θειμα<r0ψuλ01Κ•ες, με δ:Ι)(ως 
συζητήσεις, 

Το θε,σ�μο τη,ς άκριδης άγόmης των συντρόφων. 
( «Φuλ•λα Χιλόης») 

Μετάφρ. Ν. Προε,σϊοποίιλου 

• 

Ζητιάνος ταπεινος ένώπιόν Σοιu, ΙΚvριε, 
θα Σου ζητήσ� 'ΠΙΟ ,ταλλα άπο ,χ:.λιοuς ·&χκτι�ηάιδες, 
ΠQU όλοι !Κάτι θέλουν ΙΚΟΙΙ ζητοννε: 
Δώσε μου, Κ-ίψιε, τον Έαuτό ιμοu. 

Aιru;a:ιi of Heirat 

• 

;:r cr.r� �iιit �τ.t ;:ι- �crir ;:ι-sΊ.=r-4cfη: 
tfiτ+rlt �=�crctrr.=rτ;rriι: srrfυr;fτ� �τfcr.::rr!ff;ιη 

Δεν άπαοιλέrπω ισε 6ακτίλειο η σε οί.\ράνια είιλογίαι, 
οuτε στ,η, ·λύτ,ρωση όπο των γεννήσεων τQt τραχό. 
Εuχqμαι ιμόνον το τέιλος του πόνοv oov:N ιπονοιιν.

- - R:aja Ar.antidev,a
( 'Αιπο την Μαχqμrτταράπα) 
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΚΑΙ 

ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ 

Κωστη Μελισσαροπούλου 

«'Εκείνου που γεννιέταιι ε.ί α,ι ϋέδαιος δ θάνατος, καθως και 
εκείνου 'που πεθαίνει, ή γfννηση». "Ετσι· γράφει ή 1Μπαγκα,Qαντ · 
Γκιτά, το ίερο 6υ6λίο των Βραχμάνων . Και συνεχίζει: «'Όπως δ 
α θρωπος πετάει τα παλιά του ρούχα y,ιά να φορwη α.Νλα καινούρ. 
για, fτσι καi. ή ψυχη εγκαταλέίπeι τά πωλιά σώματα, για νά πά·ρη 
qλλα ν_εώτερα>>. 

Α-uτά λέγει ή άρχαιότατη σοφία της 'Ανατολή . Και τώρα, 
ας ελθωμε στο θέμα: .μας. 

Το ;ι;ρό6λημα τού θ.ανάτου ταιλανίζf-ι το ,άνθρώ;ι;ι·"ο γέ ος. 'Α
δυσώπητο .καταιλυτή της ανθρώπινης είιτυχίας, δ θάνατος παρα
μονεύε_ι. τον ανθρωπο, &.πο τή στιγμή της γεννήσεώ του, σε κάθε του 

_ 6ημα. _ Και είναι 0ό ανθρωiιο ,μίκρός και αδύναμος μπροστά στην 
. g.-κατάλmη παντοδυν�μία τού θαινά.του, στέκει κατάπληκτος και φο-
'6lp:�wέ.Ύ�ς ιμπροστά στο ά6υσσαλέο του μυστήριο. 

ν' �- \t '•l • � ':• ,• � ' 
. • 
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Στόν φάδο τοίί θανάτου, στόν φάδο της δλικης καl όριστικης 
έκμηδενίσεως, δ 'Αποκρυφισμός άντυtάσσει την ;rοιρήγορη αποψη 
της Μετενσαρκώσεως, την αποψη των διαδοχικών έπυδιώσεων, των 
διια1δοχικων ενσαρκώσεων επάνω στη γη. 

Θά έπlιχaιρήσωμε νά άναπτύξαψιε τον τρόπο λειτουργίας τοίί 
Νόμου της Μετενσαρκώσεως. Κα:θένας εlναι έλεύθερος να δε.χθη, 
η νά απορρίψη τη Μετενσάρκωση, δπως καl κάθε αλλη άποψη. 
Ή ,έλtυθερία της σχiψεως πρέπει νά εlναι πάντοτε ά.π;εριόρuστη. 

Κα-τά τόν 'Αποκ.ρυφu01μό, κάiθε άνθρωπος άποτελείται από τό 
Νvικό του σώμα, με το όποίο �δρα στον φυσικό κόσμο, άπό τό αστρι
κό η θυμ,ικό του σώμα, με τό όποίο συναισθάνεται κα.ί έπuθ'Uμε.ί, καl 
από τό νοητικό του σώμα, με τό δποίο διανοείταιι. Τά τρία αυτά 
στοιχεία άποτελοίίν την θνητή· προσωπηικότητα τοίί ανθρώστου, με 
τά uδιαίιτερα χαρακτηρuστικά της, την εξωτερική της ιμορφή, τόν 
συναιισθηματικό της κόσμο καl τη νοοτροπία της. [Ησω δμως από 
την προσωπικότητα, ύπάρχει ή ·αθάνατη ψυχή, τό ανώτερο 'Εγώ, 
ή αθάνατη ψυχοπνευματι,κή όν.τάτης. 

'Αφοίί ό άνθρωπος διαγιρό.ψη της ,έπίγει.ας ζωης του την τρο· 
χιά, θά φθόση στό μοιραίο τέρμα. της ζωής τοϋ φυσικού του σώ
ματος. Αίπό εlναι που όνομάiζουν ot άνθρωποι �θάναιτον». Τό φυ
σικό σώμα άποχωρίζεται από τά αλλα λεπτότερα σώματα της ά.θά
νατης ψυχής και διαλύεται. Ό ανθρωπος δεν μπορεί πλέον νά δρά
ση στόν φυσικό κόσμο, διότι ιδεν εχει πια τό οργανο, με τό δποίο 
,ένεργοϋσε, δηλαδή τό φυσικό σώμα του. 'Εξακολουθεί δμως νά 
συναισθάνεται, νά έπιθυμη καl νά συγκ,ινηται, διότι εξακολουθεί 
νά εχη τό ιάστρ,ικο σώμα του. 'Επίσης ιμπορεί νά σκέπτεται και νά 
θυματαιι, ιδιότι ,εξακολουθεί νά εχη το νοητικό σώμα του. 

"Επειιτα 1δμως άπό ενα κάποιο χρονικό ιδιάστημαι, το άστρικό 
σώμα ιάποχωρ�ζεταιι καl αίπό - δπως αποχωρίστηκε τό φυσικό -
και διαλύεται. Τότε τά συναισθήματα, ot έ111�θυμίες καl ot συγκινή
σεις σταματούν, διότι δ ανθρωπος δεν εχει πια το οργανο, τό δποίο 
τlς προκαλούσε, δηλαιδη τό άστρικο σώμα. Έξαtχολοuθεί δμως ή λει
τουργία της σκέψεως, διότι έξακολουθεί νά ύπάρχη καl νά δρα 
το νοητικο σώμα. 

'Αργότερα δμως, θα άποχωρισθη καl αu:το ιμε τη σειρά του 
από την &.θάγαιτη ψυχή καl ετΟΙι όλοκληρώνεται ή �διάλυση της προσω
πuκότητος. Ή δράση τη; στον φυσικο κόσμο τελείωσε με .τη φθο
ρά τοίί φυσικ.οϋ σώματος. Ή συναισθηματική της ,ζωή τελιείωσε με 
τή φθοιρά τού αστρικού σώματος. Ή 'διανοητική της ζωή τελείωσε 
με τή φθορά τοίί νοητικού σώματοϊ Τό κάiθε τι, που αποτελούσε την 
προσωπικότητα! καταστράφηκε κα.l lξαφανίστηικε γω. πάντα. 

Πίσω ομως άπό την προσωπικότητα ύπάρχει ή ψυχοπνευμα
τική 'Οντότης, της δποίας προδολή στους τρείς πυκνότερους χό.. 
σμους ήταν ή προσωπικότης. Ή ψυχοπν,ευματικη· όντότης, ή άθά
νατη ψυχή, εlνσιι ή πηγη ικαι ή αίτία των άφηρημένων σκέψεων, 
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της έναρατικης σοφίας, της άπρόσωπης, άγνης καί καιθαρης ' γά
πης, της αιtσθήσεως της παγκοσμίου έ ότητος. 'Όλες σύτές είναι 
λειτουργίες της ψυχοπνευμαιτικης Όντότη:τος. 

Στην άθάνατη ψυχή συγκε ρώ εταιι ή είραι πού άπέκτησε 
ή προσωπικότης, ζώντας στα πυκνότερα πεδία της ζωής, και αύτή 
11 πείρα. σχηματίζει τις τάσεις, ηλα.δη τον χαρακτήρα τοϋ άνΟρώ-
που στί,ς προσεχείς του νέες έ σαρκώσε.ι . ιllροσδιορί,ζει, δη,λαδή, 
τον σχηματισιμό τη έας προσωπικότητος, 1μέ την δποίαJ 10:ι προ
οολη και πάλιν ή άθάνατη ψυχή στα πιrιtνότερα cδία της φύσεως. 

Κάιθε πείρα ζωής, πού άπέκτησε ή προσωπικότη- στους πυ
κνότερους κό�μους, συγκεντρώθηκε στην άθά ατη ψυχή κα,ι την 
πλούτισε ,με εναν tδιαίτερο τόνο, τον τόνο της συνολικής δρά.σεως 
της προσωπικότητος, ή δποία, άφοϋ διέγραψε τον κύκλο τη,.. ωης 
της, τερμάτισε τώρα τή,ν ϋπαρξή της. 

'Έτσι ή άθάνατη ψυχή κέρδισε τις έντυπώσεις καί. τα διδά
γ,ματα μιας ήμέρας δράσεως, πού ή ήμέρα άντιπροσωπεύει την 
προσωπικότητα μέ την δποία ή ψυχοπνευματική 'Οντότης έκδηλώ
θηκε στους πυκvότερους χόσJμους. Και τώρα, πού ή προσωπικότηc 
τε�μάτιισε την ϋπαρξή τηc, ή ήμέρα πέρασε., και ή ά,θά ατη ψυχή 
άναπαύεται καιτά τή νύχτα τοϋ θανάτου, πλουτισμfνη μέ τη πε'ιρα 
της ήμέρας πού πέρασε. 

' 1 λλ' ,άρχίζει νά ημιορώνη. Μια και ούργuαι ή,μ6ρα γλυκυ-
χαρά ει. Ή ψυχή φορεί τό ενδυμα μιά κ,αινούργιας προσωπικό
τητος, πού δεν εΙναι ή 'ίδια μέ την προηγο{1μενη, άλλα είναlι συνέ
χειά τη και ή συνέχεια αύτή προσδιορίJζει τις φυσιολογικές ίκα
νότητες της νέα προσωπι,κότητος πού γε ιέται. Την reοιότητα και 
δύναιμη της νοήσεως, τή λεπτότητα ΥJαι ε ταση τοϋ συναισθηματικού 
κόαμου, τη φυσιολογική καιτάσταση τοϋ φυσικού σώμ�ος. 

'Έτσι εχαμε μια νέα προσωπικότητα πού ερχεται στο .κόσμο, 
άλλα πίσω άπό τή νέα αύτή προσωreικότητ:α ύπάρχει πάντοτε ή 
ίιδιια άθάνατη ψυχή, πού η μια καινο{φy,ια ήμέρα της ωης της, 
για να πλουτισθ·η μέ καινούρ ια πείρα, για να προσΗέση ενα νέο 
τόνο στ11ν ϋπαρξή της. 

ύτή εΙναlι ή Μετενσάρκωση, και γιά νά. τ11 ,συνοψ�σωμε άπλού 
στερα: 

Ό α,1θρωπος άποτελείται άπό τό ύλικό σώμα, πού δλοι ςέ
ραμε πώς είναι φθ·αρτό, και ,από τήν ψυχή η το πνευματικόν ον, 
που έμψυχώνε.ι τό ύλικό σώιια: και τοϋ δί ει ωή Τό πνευματικό 
ον, δ άληθινός άνθρωπος, δέν πεθαίνει ,μέ τον Θάνατον, άλλ' άπλώς 
χωρ�ζε.ται άπό τό ύλικό σώμα. και έ ακολουθεί τή ωή του χωρίς 
έκ·δηλώσεις στον ύλικό κόσμο. Τό πνεuιιατικό ο άκο ουΟεί μιά μα
κρυά δια:δρομή .έξελίξεως. Κατά τη διαδρομή αύτή άλλοτε η στον 
πν�υματικό κόσμο χωρί ύλικό σώμα, και αλλοτε προσκολλαταιι σέ 
ενα ύλικό σώμα κατά τή στιγμή της γεννήσεως η τη ,συλλήψεως 
mί ζή μέχρι τοϋ θανάτου εναν bτίγε.ιο δ:ο. Ή έναλλαιγή τής ζwης 
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του πνευματικού ανθρώπου, άλλοτε στον ύλικ:ο κόσμ� ,μέ ενα α:\iθρώ
j'Ιjινο σώμα, tκαl �λλοτε στον λεγάμιενο πνευματικο κόσ.μο χωρlς 
ύλικο •σαιμα1, αποτελεί τη Μετενσάρκωση. 

Ή Μετενσάρκωση συμφωνεί μέ τον νψο της περισδικδτητος, 
κατα τον όποί.ον ή ήμέρα δια.δέχεται τη νύχτα και ή νύχτα την 
. , χ , ,, ξ λ , ll , \ 'λ , ημερα. ε�μωνας, ανοι η, κα οκαιρι, φu,ινοπωρο, και πα ι χειμω-
νας. Τά δένδρα ανθοφοροiίν, καρποφορούν, ικαl πέφτουν τα φύλλα 
τους, για νά �έπαναλά6ουν την Ίίδια tσταρ,ία τον άλλο χρόνο. Το 'ίδιο 
τα πουλιά, τα εν:τφα, τα ζώα. 'Ακολουθούν νόμους περιοδικότηιτος . 

. Οί κηλίlδες τοϋ 'Ηλίου, οί κομήτες, πολλά &ιολογικα φαινόμενα, 
ακολουθούν δλα τον περιοδ�κο νόμο. Τον 'ίJδιο νόμο ακολουθiεί και 

. ή ζωή. Τη, δuα!δέχετα,ι θάνατος καιl τον θάvαιτον καl πάιλι ζωή,. ΤΌ 
φυτο προβάλλει νέα λουλοvδια. Το 'ίδω σέ μικρογραφία έπαιναλαμ
οονεται καθημερ,ινα μέ τον ϋπνο και μέ το ξύπνημα. 

Γεννιέται σέ πολλους το έρώτημα: Και ή μνήμη; Πώς δέν 
ύπάρχει ή μνήμη των προηγουμένων ,έν,σαρκώσεων; 

'Αλλά ή μνήμη εί\!α.ι λειτουργία τόυ νοητικού .σώματος, που 
σέ κάθε νέα lνσάρκωση είναιι και αϋτο νέο, κ�l αυτο οργανο εκ
δηλώσεως της αθάνατης ψυχής, δπως και το φυσικο ,σ�μα, άλλα 
στο νοητικο πεδί.ο. Μόνον ή ψυχοπνευματικη όντότης είναι άθάνα
τη, και μόνον αύτη μπορεί ,νά θυμάται τα γεγόνότ·α των διαφόρων 
ενσα1ρκώσιεών της. 'Αλλά, δπως ή φΜικη. ιμνήμη ιδέν συγκρατεί 
τlς ασήμαντες λεπτομέρειες του φυσικού ιδίου, ετσι καl ή αθάνατη 
ψυχη εΙναι πιJθανον νά μην άσχολητα:ι .μέ τlς ,ασήμαντες λεπτομέ
!ειες, που ή προσωπικότης μπορεί να τις νομίζη για ούσιώδη προ-
6λ ήματα της περιωρισμένης ,ζωής της. Ή προσωπικότης ιδέν θυμά
ται τίποτε άπο τις περασμένες έν-σαρκώσεις, �διότι αυτη για πρώτη 
φορα ερχεται στον κόσμο, και έπομένως δέν εχει παρελθον για να 
εχη μΥήμη αυτού τοϋ παρεi.Jθόντος. Ζη ·μια ΚJαινοίiρ,για ζωη στους 
τρεlίς πυκνόtερους κόσμους .κιiι τερμαtuζει την· ϋπαρξή της. 'Έτσι 
ή λειτουργία της μνήμης της προσωπικότητος .δtαρκεί δσο και ή 
ζωη του νοητικού σώματος,· και τελειώνει μέ τη διάλυση του νοη" 

. τικοϋ σό>ματος στο τέλος της ένσαρκώσεως. 
'Αλλα 11 πείρα της ενσαρκώσεως πλουτίζει την άθάνα:τη ψυχή, 

ή όποία συγκεντρώνει και ,έπεξεργάζεται την ο ύ ,σ ί α των γέγο
νότων, ΚΙαl μ' αίfτο τον τρόπο έξελίσσεται. Ό ,6αθ:μος της έξελίξ·εώς 
της &ντανωκλαταιι στη· ·οοθύτερη lσωτ�ριικη ψύχοσύνθεση και tδιο
συγκρασία της προσωπικότητος, στις 'ΊSαθίές ρί!ζες τού χαρακτήρα 
τού &νΘρώπου, πού είναί άνεπηρέαιστες Qj'lj() τη μόρφωση καl τις 
σννθηκες της ανατροφής του. 'Έτσι εχομε τους διαμαντένιΌυς εκεί
νους' χαράκτηρες, πού τόσο θιαιυ,μά;ζομε, καl άλλους που εΙνα,ι τόσον
ι-.λαστικοί, άπλούσταιτα, ιδιότι · δεν �χουν ,&κόμη την &ρκετη πείρα 
που 1ρεϊάζεται για να όψυρ,ηλατηθοίr,. 

'Έτσι δ άνθρωπος, ξαναγυρίζοντας στη Γη με μια νέα ενσάρ
κωση, rμέ μια καινούργια προσωπικότητα; έtναί €λεύθερΌς άπο το 
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φορτίο της μνήμης τού παρελθόντος, που συγκρατιέτα1ι μόνο στήν 
αθάνατη ψυχή. 'Όπως δμως ή κατάσταση της ύγιίας τοϋ σώ ατός 
ιου έπηρεάζεται �σ 'μφωνα μέ τον νόμο της κληρονομικότητο;
απο τήν κατάσταση της ύγείας των σωμάτιον των γονέων του καl 
γενικά. των προγό ων του, ετσι καί ή κατάσταση της σννθέσεως 
τοϋ αστρικού "Χιαί νοητικού σώματος έξα:ρταται άπο τή κατάστα1ση 
της συνθέσεως τού αστ1ρ.ικού καί ναητικοϋ σώματος της προηγο ' -
μεvης ,έινσαρκώσεωc; καί γενικά. των ,ένσαρκώσεων τού παρελΟό ο; 

'Ώστε ό ανθρω ο-, ξαναγυρίζοντας στή· r'η ιμε μια έα ένσάρ
κωση, φέρνει εμφυτα εναν χαραικτηρα, μια ψυχοσύνθεση, που εΤναι 
αποτέλεσfλiα� τη,.. πείρας που μάζεψε στις προηγούμε ε; ένσαρΜ)
σεις του, χωρίς ,,ά εχη άντίληψη των γεγονότuΥV που προκάλεσαν 
αυτή τήν πείρα, άφού δίν μπαρ,εί να εχη καμμια μνήμη των γε
γονότων, καί αύτο διότι το νοητικο σώμα, στο δποίο όφείλιται ή 
μνήμη, εΤναι νέο στη έα ένσάρκωση. Ό ανθρωπος δμως πού μπο
ρεί, έ,ώ ζη στο φυσικό πεδίο, να fliεταφέρη τή συνεuδησή του στο 
ανώτερο τμήμα τοϋ νοητικού πεδίου �που ζη ή αθάνατη ψυχή
μπορεί να εχη τή μνήμη των προηγουμένων ενσα,ρκώσεών της, 
των περασμένων της δίων, που ε1 αι δλοι άποτυπωμέναι έκεί. Άλλ' 
αυτή ε1ναιι μια πολύ σπάνια περίπτωση. 

Με τη Μετενσάρκωση tχομε μια ίκανοποιητική εξήγηση για 
τή μεγάλη ·διαφορά χαρακτήρος που παιρατηρούμε συχ ά. μέσα σε 
ατομα της ίδίας οικογενείας, μέ τήν tδια: κληρονομικότητα, πού 
ανατρέφονται κάτω άπο τίς 'ί1διε περίπου συνθήκες ζωής. Γνω
ρί:ζομε τlς έξηγήσεις που δίνει ή Ψυχολογία για την επίδραση τού 
περυδάλλοντος κατά τήν πρώτην νψτ:tlα."ι<ή ήλικία καί τl έκημούμε 
κατά. τήν αξία τους. Παραδεχόμαστε, δηλαιδή, ττι ,δύναμη της επι
δράσεως τού περuδάλλοντος --καl μάλ�σταl στήν πρώτη ήλικία
πάνω στή διαμόρφωση τού χιψακτ·ηρα καl της ψυχοσυνθέ.σεως. 
' λλ' αρνοί,μεθα τή ,μονοκρατορία της. 

Κάθε ανθρωπος που γεννιέm.ι εχει 11δη ενα ιδιαίτερο χαρα
κτήρα, μια δική του ψυχοσύνθεση καί ί:διοσυγκρασία, εναν ,δαιθμο . 
εξ,eλίξεως, που όφείλετα:ι στό παρελιθόν του, στlς προηγοί,με ε; 
ένσαρκώσει.ς του �αl στην πείρα που άπέκτησε άπ' αύτές. 'Όταν ό 
δαθμος της εξελίξεως τού πνευματικού άνθρώπου -της αθάνατη
ψυχή - εΤ α,ι �μικρός, τότε ό χαιρακτήρα,ς του δίν εί αι δυνατά. 
διαμορφωμένος, καl τότε ή επίδραση τού περιβάλλοντος η των πρώ
τω,• εντυπώσεων τη; φυσικής ζωής εχει αποτελεσματική σημασία, 
σί�μφωνα με τίς άπόψεις της Ψυχολογίας. 'Όταν δμως πρόκειται 
για ε α έξ,ελι)'Ιμένο πνευματικο ον, τότε τό ατομο γεννιέται μ' ε αν 
δυνατο χeόρακτήρα, πού δεν διαφεύγει Μδαια ,άπο τήν ,επίδραση 
τού περιδάλλο τος, αλλά δεν έξαρταται πια παθητικά. άπο το περι
δάλλον καl τlς πρώτες έντυπώσεις της ζωής στον φυσικο κόσμο. 
"Αλλο ζήτημα αν οί περισσότεροι ανθρωποι εχο άκόμη μικρο 
δα:θμο έξελίξεως καl συνεπώς οί άπόψεις της Ψυχολογίας στlς 
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περισσότερες περιπτώσε,ις έπαληθεύονται. 
'Έτσι ή Μετενσάρκωση εξηγεί με εναν λογικό τρόπο τίς τε

ράmιες διαφορές πού παρουσιάζουν οί ανθρωποι στην ηθική, και 
πνευματικη άνάπτυξή τους, ένώ 6ιολογικώς λειτουργούν όμοιότυπα. 
Ποια αδυσσος χωρίζει εναν πρωτόγονον αν:θρωπο, μέ ζωώδη αιtσθή.
ματα καί άσθενική διάνοια, η ενα,ν ,συνε�ητο κακούργο, ωτο εναν 
εξελiιγμιένον ανθρωπο μέ ανεπtυΥΙμένη ηθική συνε�ηση καί άγνό 
χαρακτηρα, πού εμφυτα άποστρέφεται το κ,αΙΚό ! Πώς αλλοιώς μπο
ρεί να Fξηγηθη αυτή ή κολοσσιαία διαφορά, παρα στη διαφορε
τική ήλ:ικία των ψυχών; Οί θεωρίες της κληρονομιϊtότητος καί της 
επ�ράσεως τού περιδάλλοντος δέν άρκούν γω. να rέξηγήσουν τίς 
ψυχικές καί πνευματικές διαφορές, δταν παιρ,ουσιά,ζωνται τόσο με-

' λ ' ..'Λ ,, ',(.}' ξ ' �,5' 1 NV-:, ' , γα ες και μu:ιιιστα οταν παρουσι,υλ,ωνταlι rμετα υ ·uιυε,"Ψ'-"ν που αν-ε-
τρά.φησαν .μαιζί. Καί πώς αλλοιώς ,μπορούν να έξηγηθούν μερικές 
καταπληκτικές κλίσεις καί ίκανότητες μερικών άνθιρώπων, καλλιτε
χνικές tδιοσυγκρασίες καί παuδια - θαί,ματα!, αν οχι μέ τη Μετεν-

. σάρκωση; Δέν είναιι, λοιπόν, ή κληροναμικότης καί το περιi6άλλον 
πού διαμορφώνουν τον ενα ,σέ κακούργο χαιί τον αλλο σέ "Α γιο. 
Είναι δια,φορα πνειψατικης ήλικίας, rδιαφορα δαθ.μού εξελίξεως, 
δι.αφαρά άριθμού ένσαρκώσεων. 

Δέν έννοοϋμε δτι δ 6αθrμός της εξελίξεως εξαρτάται ωτοκλει
σι ικα άπο τον άρ�θμό των ένσαρκώσεων, άκριίδώς δπως για εναν 
σπουδαστή ή εκταση καί το δά:θος των γνώσεών του δεν ιέξαρταται 
άποκλειστικα άπό τα ετη φοιτήσεώς του. Μπορεί οί ενσαρκώσεις 
να χρησιμοποιηθούν ,έπωφελως σέ πρόοδο καί έξέλιξη της αθάνα
της ψυχης 11 να σπαταληθούν ασκοπα σέ αναζήτηση, ·έπιγείων άγαl 

θών τού φυσικού σώματος η σέ -έκπ:λήρωση φαντασιοπληξιών. Ή 
· πρόοδος εlναι άνάλογη μέ την .έπιμέλεια. Καί δπου δεν αναπτύσ
σεται αιύθόρμητα ή 'Αγάπη, ερχεται •σαν αύστηρός δάσκαλος ό
Πόνο-, να διορθώση τα σφάλματα καί να δείξη τον σωστό δiρόμο.

Για να κλείσωμε το θ6μα της ·έπιδράσεως τού περ�δάλλοντος,
ας χρησLμοποιήσωμε μια παρα:δολή. Το περι1δάλλον εlναι το εδα
φος δπου καλλιεργείται rνα φυτό. Μπορεί το 1c!�αφος να εlναι αγο
νο καί να μη δοηθήση το φυτό να άναπτυχθη η μπορεί να είναι
εϋφορο χα1ί να το ,δοηθήση να μεγαλώση γρήγορα καί νά δώση
ώραίους καρπούς. 'Αλλα το εtδος τού φυτοϋ έξαρταται απ:ο το
εΊίδος τοϋ σπάρ.ου. Δέν μπορεί άπό σπόρο σιταριού ,,α φυτρώση
σίκαλη, οϋτε άπο σπόρο σίκαλης να ξεφυτρώση σιτάρι. Σχετικα μέ
τον αν-Ορωπο, ή άνάπ:τυξή του προσδιορtζεταιι .άπό τον 6αθμό της
{ξελί�εως της ψυχης πού ιένσαρκώνεται σ' αυτόν. 'Ώστε οί πνευ
ματικές καί ηθικές διαφορές δεν πρέπει να μαι- �εκπλήσσουν. Ό
τρόπος της άνατροφης, το περu'δάλλον καί ή �μόρφωση άπ.οτελοϋν τη
λίπανση τού έδάφους, καί εtναι απαραίτητη ή κατάλληλη λίπανση.
'Αλλα κάθε σπόρος θα rδγάλη τό φυτο τού δικού του απ:ο.κλειστι.κως
1:,ίδους.
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" 
δούμε τώρα, μέ τό φως της Μετε σαρκώσεως, τό φοδερό 

πρό6λημα τού θανάτου. Μέ τή γ ώση τη ειτουργίας τού νόμου 
της Μετενσαρκώσεως, δc.ν ύπάρχει πια θά ατος, δέ ύ άρχει τέλος 
της ωης, άλλα μια αίώνια ά α έωσή της πάνω στη Γη, μια συνε
χής καί. άδιακοπη έ έ ιξη της ψυχής. 'Όχι ια c ό6ος τού θανά
του, άλλα χαρωπή έ ατένιση τού αίωνίου μέ λοντος, χαρωπή καί. 
γόνuμη ά, �μετώπιση της �ωης, πού εί α,ι τό σχο είο της ψυχής. 
Καμμια ροσ άθειια για την ' λήθεuα, για τή ικαιιοσύνη καί. τον 
' νθρωπuσμό δέ πάι-,ι χ μένη, διότι θα ετουσιωθη σέ έξε γενι
ομό τη; ·ψυχή . Καμμιά θυσία δεν είναι μάταιη καί ασκο η, διότι 
δικαιώνεται στόν κόσμο της πραγματικότητος. Ό ανθρω.πος έλευ
θερώ εται, διότι άπαλλάσσεταΙι από τόν φσ,60 τού θανάτου, άπό 
τον φό6ο τού έκμηδενισμού καί τη ά,νυπαρξίας. Κ,αί. δτ�αιν ό ανθρω
πος εlναι έλεύθεροc;, τότε μόνον μπορεί α γί η εύτυχuσμένος, άρκεί 
να μην τυφλ ' εται άπό τον ,έγωισμό. 

Ή Μετενσάρκωση έξηγθ'ί τό φαινόμενο της άκ,μης καί πτώ
σεως των πολιτισμών. "Οταν στην αρχαία 'Ελλάδα ένσαρκώνο rα 
εξελιγμένες , χές, μι τί.ς προσωπικότητες των 'Ορφικών, των Πυθω
γορείω , των Στωικών, "δωσαν τό έλληνικό θdϋμα, πού δμοιο μ' 
αύτό δέν α'Vαφάνηκε στον κό01μο. Οί υχές αυτέ δεν χάθηκαν, 
δέν εφυγαιν - οί περισσότερες- άπό τη Γη. ' λλα δέ έ σαρκώ
νονται πάντοτε δλες μαι ί. στον 'ίδιο τόπο, ωστε να δημιουργήσουv 
μια άκμή πολιτuΟΙμού. Ποτέ δμως ·δεν ελιειψα άπό τή 1Γη οί μεγά
λοι ανθρωποι, πού ,δίιδαξαν μέ τα λόγια τους, καί. προ πα τος μέ 
τή ωή τους, την 'Αλήθεια καί την ' γάπη, πού άγω ίσθηκαν για 
την έλευθερία, την πρόοδο καί. την ευδαιμο ία της ά θρω ότητος. 

'Όλες οί ανθρώπινες ψυχές, 5αδ�ζου,ν προς την τελειότητΟΙ, 
άκολουθώντας μια ανοδική tξέλι η. ' λλα έ ,βρίσκονται δλες μαζί 
στο 'ί,διο σκαλοπάτι της ατέλειωτης σκά ας της έξελί εως. 

Οί ψυχι πού βρίσκονται στη αρχη της έ ελίξεώς τους έ -
σαρκώνονται σέ σώματα α ρίων η σέ καθυστερημένα ατομα των 
ολιτισμέ ων κοι,ωνιών. Οί νοητικές του λειτουργίε εί αι ύποτυ
ώδεις, τα αστρικά τους σώματα ,άκατέργασ-rα, οί. ιέπuθυμίες τους 

δίιαιες καί πρωτόγονες. Χρειά: ονται πολλές έ σαρικώσεις για ά. 
πραγιματοποιη,θη μια μικρή πρόοδος στη έ έλιξη της ψυχής. 

Οί κάπως περισσότερο έ ελιγμέ ες ψυχές εί ι η' αύτέ.c μέ 
μικρή ήθική ανάπτυξη, μέ κατώτερη νοητική ίκανότητα, δεν εχουν 
φαντασία καί πρωτοβουλu(ΧΙ. Χρειά ο τα!ι πολλέ ακόμη ένσαρκώ
σει για να σημειωθη 1μια αισθητή έ έιλιξή τους. 

Σ' αυτές τί χαμηλές ,δαθμGδε της έξελί εως 6ρίσκονται τά 
έ\>\1eα ·δέκατα των ανθρώπων. έν είναι, λοιπό , καθόλου περί ρ ο 
αν έξακολοuθοϋν να γί ωνται πόλφοι καί. α έπικρατη ή καttάστα
ση της α ριότητο και 6αρ-δαρότητος πού ύπάρχει τριγύρω μας. 
"Αν χωρί ω ται οί α θρωποι σέ άλληλcψαχόμενε μερίδε καί. στη
ρίζουν την έλπίδα της εύδαιμονίας τους στην εξόντωση των αντιπά-
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λων τους. "Αν εtναι σκληροl καl άνάλγητοι για τον πόνο των συ,•· 
ανθρώπων τους. "Αν συγκεντ�ρώνουν το έν:δuαφέρον τους για τη 
συσσώρευση άγαJθων•, πού δεν μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο 
άπό μια ,ενσάρκωση, καl άδιαφορούν · για τα άγαθα πού διαρκούν 
για πολλές ενσαρκώσεις καl πού •εlίναι εκείνα πού χρησιμεύου,, 
στην άθάνατη ψυχή καl οχι στην προσωπικότητα πού εlναι θνητή. 

Οί ΤCερισσότερον -έξελιγ,μένες 1.ι,υχές άποτελούν τή :μικρή μειο
νότητα των άνθiρώπων, πού ή ήθική τους ·συνείiδηση είναι άνεπτυ
γμ '"η καl ό δuανοητικός τους δρίζοντας άπλώνεται μαικρυά. Πού 
δεν άσχολούνται άποκλειστικα μέ τον εαυτό τους καl την οtκογf-

, 
ΙΙ ' ' • δ ' 

• 
λ 'ζ ' ζ ' 'νεια τους. · ου το .εν ιαφερον τους αγκα ια ει γενικα ητηματα και 

μεγάλες δμάδες άνθρώπων. Πού δεν είναι σέ κα,μμια περίπτωση 
σκληροl για τούς αλλους. Πού συμμετέχουν αύθόρμηtα στον πόνο 
των συνανθρώπων τους. Πού άπα6λέπουν σέ μια tδανικ11· τελειό
τητα καl προσrοαθούν να την πρα:γιματοποιήσουν. Οί ψυχές αύτές 
ενσαρκώνονται σέ μ,εγά,λους ιέπιστήμ,ονες η φιλοσόφους η καλλιτέ
χνες η καl σέ άπλούς άνθρώπους μέ dλτρου:'στικές τάσεις καl μέ 
καθαρή ζωή. Χρησuμοποιούν επωφελώς κά,θε ένσάρ;κωση, άπο.κομί
ζοντας απ• αύτήν πολύτιμη πείρα, πού τούς :επιτρέπει να πραγμα
τοποιήσουν αtσθητη πρόοδο στην εξέλιξή τους. 

Τέλος, οί ψυχές πού πλησιά,ζουν στο τέρμα της άνθ·ρώπινης • 
εξελίξεώ; τους, είναι ,εκείνες πού άντελήφθηοον 6ιαθια δτι σκοπός 
της επίγειας ζωης δεν μπορεί να εtναι ή μάταιη συσσώρευση πρόσ
καιρων άγαθών, άλλα δ άγώνας καl ή αύτοθυσία για τούς αλλους. 
Ή άπρόσωπη καl άνιιδιοτ•ελης άγάπη προς δλους. Ή άφιέρωση στ11ν 
άναζήτηση, της Άληθείας καl στην ύπηρεσία της '•ΑνΘρωπότηrτοc. 

'Ενσαρκώνονται σέ εξαιρετικα ατομα, πού ξεχωρίζουν οχι από 
.·τη φανταχτερή· προσωπικότητά τους, ,άλλα από την -έσωτερι-κή ευγέ
νειά τους, ά.ϊό τα μεγάλα; tσυς εργα, από την άπέραντη άγάπη τουc, 
άπό τtς α:ύθόριμητες πράξεις αύτοθυσίας πού πρόθυμα ,εκτελούν. 
'Έτσι, φθάνουν στο τέρμα της άνθρώπινης -εξελίξεώς τους καl τίιτε 
11 αναγκαιότης των ενσαρκώσεων σταματά. Ή προσωπικότης δεν 
χρειάζεται πλέον για την τελειωθείσα ψυχή. Ό ανθρω:τος συνειδη
τοποιεί την θειότητά του. Διότι «Θεοl εσμέν !Καl Τίοl 'Τψίστου 
πάντες». 

'Αλλα �εμείς ·οοώ δλοι εtμεθα .άκόμη πολύ ,μακρυα άπό την 
ύπέρτατη αυτή :δαθμίδα της ,εξελίξεως καl πρέπει πολύ άκό.μη να 
έργασθούμε για να φθάσωμε έκεί. Θα ξαναζήσωμε, λοιπόν, πολ
λές φορές ακόμη ,επάνω στη ίΓη. 'Όπως δ �θάνατος είναι ϊ5έιβαιος 
για κείνον πού γεννιέται, ·ετσι .καl ή· γέννηση είναι &6αία για 
κείνον πού πεθαίνει, δπως τόσο χαρακτηριστικα αναγράφει ή 
Μπαγκαι6αντ--iΓ-κιτά. 

Με την προοπτικη της Μετενσαρκώσεως πλαταίνουν άπεριό
ριστα οί δρίζοντες της δράσεως καl · έξαφανιίζεται δ . φό16ος τού 
θανάτου. Κά:θε ανθρωπος εχει μια μακρα σειρα προϋπάρξεων, δπως 
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εχει καί μια μακρά σειρά μελλοντικών επu6ιώσεων. 'Ολόκληρη ή 
επίγεια ζωή του δέ εΤναι, παρά ,μιά ·ημέρα, πού θά τή διαδεχθη 
f ι νύχτ�α του θανάτου, για νά ξημερώση μιά νέα ήμέρα, μια νέα 
επίγεια ζωή, σέ και ούργιιι χώρα, μέ νέα μορφή, άνδρικη η γυ αι
ΥΕίο, ,με καινουργιες γ ωριμίες, μέ καινούργιες σχέσεις, μέ και
, οιφγιε; εύκαιρίεc έξελίξεω; της άθάνατης ψυχης. Τίς πολύτιμες 
αυτές εύκαιρίες, πού άφθονοϋν οέ κάθε επίγεια ζωή, δεν πρέπει ά 
τίς άφήνωμε νά χάνωνται. Πρέπει νά ούμε συνεχιί'>; ε το α, ξυ
:τνητά καl μέ μι:γάλη επίγνωση της άξuας κ ά θ ε σ τ ι γ μ η  ς 
.: η ς ζω η ς. Άλλοίμονο αν παρεξηγήσωμε τή σημασία της Με 
τε σασκώσεω;, άνα6άλλο τα; «γιά μια αλλη ,ενσάρκωση-> η1 εκτί
λεση τω καθηκόντων τοϋ παρόντος. ε μπορούμε νά ά α6άλωμε 
για ενα ιμσκρινο καί αγνωστο έλλον δ,τι εχομε να έκτελiσωμε 
c ·δ ώ και τ ώ ρ α. Πρέπει να ζούμε συνεχώς ,μέ όρθάνοικτα μά
τια, μέ ε διαφέρον, μέ ζωντάνlΙCΙi. 'Εδώ καί τώρα. Ό ,δ{,σκολος, ά λά 
ώρcCιος δρό ος της προοδευτικής εξελίξεως προς τή Σοφία κσί 
τή ' γάπη άπλώνεται κάθε στιγμή μπροστά μας. Δεν πρέπει νά 
χανωμε την εύκαιρία να τον άκολουθήσωμε ,μέ δ η μα- τή προ
θυμία καί τή χορά. 

Εlναι ,�νδιαφέρον νά άναφέρωμε, τελειώ οντας, μερικές γ,ώ
μες, σχετικά με τή Μετε σάρκωση, {νος σύγχρονου φιλοσόφου, 
τού Κρισναμούρτι, πού τίς εχε.ι εκφράσει προ 45 Υ.Jα1ί πλέον έτών. 

ε λ τ ί ο ν ' σ τ έ rρ ο ς, Ί ο ύ λ ι ο 1 9 3 Ο: «Γιατί 
θέλετε ,,α ξέρετε τί γίνεται μετα θάνατο ; 'Όσο περισσότερο έν
διαφίρεσθε για τα μετα θάνατον, τόσο λιγώτερο ένδιαφf ρεσθε γιά 
το παρόν. 'Όταν κατανοήσετε τή ζω,;, θα εχετε νυ ήσει τό Θάνο.το. 
Τό γεγο ος της μετε σαρκώσεω- μπορεί να είναι πραγματικο μό ο 

1ιά. τον α θρωπο πού εχει άποκτήσει γι' αύτο συνειδητή πείρα. 
/ uαφορεωιά. ,άπομένΗ μιά θεωρία. 'Εκείνο που εχει σημασία εΙ αι 
τό τί κά ετε τώρα, καί οχι αν nιστεύετε στή Μετενσάρκωση. 

Δ λ τ ί ο σ τ ί ρ ο ς, Μ ά ρ τ ι ο ς 1 9 � 1: «'Ό:τως. 
το ανθος μαραί εται, ετσι μαραί εται καί τό σώμα. Δεν ύπάρχ ι τί
ποτα φο6ερο σ' αυτό. Ό θάνατο- είναι φο6ερό- μόνον όταν -τροσ
κολλασθε στην έξωτερική μορφή, πού δεν εί αι :ταρά. ή εκφραση 
τη- ζωη-. 'Αλλ' αν άγαπα.τε την ιδια τή ζωή, τότε ή εκφρασή της 
δέν σας δεσμεύει�>. 

Δ ε λ τ ί ο ν ' σ τ έ ρ ο ς, Ί ο ύ λ ι ο ; 1 3 3: «Έκείνο
:ιού διαρκώς άσχολείται με τή ίδέα τού θα άτοu, είναι ό ίδιο; μισο
πεθαμένος. 'Εκείνος πού διαρκώ- ρωτάει τί εί αι :τιο -τέρα ά,ό 
τόν θάνατο, εχει ηδη το ενα του πόδι στον τάφο. �lόνο με ηΊ 
πληρότητα τf1- ζωής μέσα στό παρό , Θα 6ρητε η\ιν '.\.θανασία. 
'Εκείνο πού εχ ι σημασία δίν ε!ναι να 6ε6αιωθήτε α ί•:τάρχη η 
δε ύπάρχη Μετενσάρκωση, άλλα α :τραγματο,οιήσετε την εyστα
ση της Άθανασίας μέσα στο παρόν. 



28 

'

θέλησις και 

Θέλησις εtναι ή άπο.κλειστική 
iίJα>tοχή τοϋ ανθρώπου στο πα
ρόν μας στά·διο συνε;ιδητότητος. 
Τον ξεχωρίζει από τό κτήνος 
στο δποίον •ενεργός εtναι μόνο 
ή εν.στικτώδης -επuθυμία. 

Έπι1θυμία, -στην πλατύτερη ε
φαρμογή της, εtνα,ι ή μία στο 
Σύμπαν δημuουργική δύναμη, 
'Τπό την εννοια αύτη είναι δυσ
διάκριτη άπό την Θέληση. '·Ε
μείς οί ανθρωποι ουδέποτε γνω
ρ�ζομε την ·επιθυμία ύπό την 
μορφή αύτή. δσο μιένομε μόνον 
ανθιρωποι. Έπομένω;, Θέλησις 
και Έπίθ-uμία εδώ θεωρούνται 
αντίθετες. 

Θέλησις εtναι γέννημα τοϋ 
Θείου, τοϋ εν τ<ί> αν.θρώπφ Θεού. 
Έπuθυμία είναι -κίνη:τρο της ζω
ώδους ζωης. 

ιΙΊολλοl ανθρωποι ζοϋν στην 
επιθ�μία και γι' αύτήν, θεωρών
τάς την λανθασμένα σάν θέλη,
ση. Άλλα δ ενδιαφερόμενος για 
πνευματικα iπιτεύγ1ματα οφείλει 
να ξεχωρrζη την θέληση άπό τήν 
cπιθυμ�α, και ,,ά κάνη τήν θέ-

1979 

'Επιθυμία 
Τf\ς Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

λη,ση κυβερνήτη του, διότ,ι ή έπι
θυμία εtναι άσταθής και μετα-
6λητή., ένώ ή θέλησις εlνα,ι στα
θερη και διαρκής. 

'Αμφότερες, ή θέληση καί ή 
bτιθυμία. εtναι απόλυτοι δ η μ ι
ο υ ρ γ ο ί, διαμορφώνοντας τον 
αν,θρωπο και τό περvβάλλον του. 
'Αλλα ή μεν θέλησις δημιουργεί 
συνετα - ένώ ή έπuθφία, τυφλα 
και ασυνε,�ηιτα. Ό αν,θρωπο::-, 
επομένως, πλά:θει τον έσιυτό του 
κατα τήν εικόνα των έπuθυμιών 
του η κατ' εικόνα τοϋ Θείου, μέ
σφ της θελήσεώς του, ώς τέκνου 
του φωτός. 

Τό χρέος του είναι διπλό: Να 
άφυπνίση την ,θέληση, να ιην 
ισχυροποιή,ση δια της χρησιμο
ποιήσεως :και �ατακτήσεως, να 
την κάμη απόλυτη, κυβερν11τρια 
μέσα του, ΚΟJί, παράλληλα, να 
'ξ , , , θ , ε αγνιση την επι: υμια. 

Γνώσις και θέλησι.ς είναι τα 
εργαλεία για την πραγματοποίη
ση αύτου του Κιαθαρμου. 

(Luciωr, 'Οκτώβριος 1887) 
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Η Ι�η ΦEDPO-i.•ΛPIO-i.• 

ΓΙΑ 'Ί.'ΗΝ 0ΕΟ�ΟΦΙΚΗ Ε'Ί.'ΛΙΡΙΛ 

Ή 1'7η Φ06ρουαρίου εlναι ή
μέρα μtγάλης σημα.σίας για τα 
μέλη της Θεοσοφικης 'Εταιρίας. 
Εις άνά· , ησιν τού θαr άτου τού 
συνταγμαιάρχου 'Όλκοττ ( 17 
Φεβρουαρίου 1907), την ήμέρα 
αύτή δλοι οί θεόσοφοι στό κό
σμο καλοιj,•ται νά διαθέσουν τή 
σκέψη τους η τή"' χρηματική 
εισφορά τους ύπέρ τού " νrυαρ, 
τού πα κοσμίου κεvt ου της θεο 
σuφικη; κινήσεως. Ταυτόχρονα, 
ή 1 7η Φε·6ρουαρίου είναι ή γε
νέθλιο; ήμέρα ένό αλλου άφο
σιωμέ ου και εύγενούς θιοοσuφι
οϊού, .ου Καρόλου Λεντμπητερ 
( 1 47). 'Έτσι, ή ήμέρα αίrτή 
ι:χει τριπλή σημασία. Ένθυμού
μεθα μέ σ06ασμό τό ίδρυτη της 
Θcοσοφικης 'Εταιρία , ημούμε 
τή μνήμη τοϋ 'Αδ. Λεvτμmϊτερ 
;ια,ι συγκεντρώνουμε η1· σκέψη 
ιι.ι :τρό τό "Ανrυαρ και τά 
iδzώδη πού έκφράζει. 

Ένθυ.μούμεθα μέ σε6ασμό, 

.i? λα και μ' εύγνωμοσύνη, τόν 
Χένρυ Στηλ 'Όλκοττ. Γεν ήθη
>.ε στην ' μερική, τό 1 32, άπό 
παληα άποικιακη οtκογέ εια " γ
γλων πουριτανών. ·Ήταν ενα 
πνεύμα πολύπλευρο. ' έκτησε 
παγκόσμια φr1μη ώς γεωπόνο . 
· \πό τή γεωργία εί.σηλθε στη
δι1μοσι(; 1ρα,φία, δποu έπίσης α
φησε τό σημάδι rnu Κατά την 
rκρηξη τοϋ rέμφυλίου πολέμου 
,ού 1 61 κατετάγ,1 στό στρατό 
· αι ά εq:-έρθη εύφή ω για την
πίστη καt τό θάρρος του. 'Απε
ιπ ραη:υθη μέ τό 6αθμό τού συν
ταγ,ματ ' (';,'•Jυ. Έσ rαδιοδρόμησε 
ε, συνεχcίq. ώς δικηγόρος και 
είχι-. κάποια έπαφη ,μέ την πολι
τική. ΆΗα τό λαμπρότερο στά
διο τηζ ·_ωfΊ: του δε εlχε άκόμη 
ά ατείλει. Ό συνταγματάρχης 
'Ολκοτ� f:-rιιόχειτο ά συνανrή
"η, στό ,12 ετος της ζωης του, 
στην άγροικία 'Έ τυ, την 
Μαντάμ 1πλα-6άισΑ.υ, μέ την 

----
--

---

---

---

---
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15-τοία Οα Τδρυε τ11ν Θεοσοφικη 
· Εταιιρίιι · αί θα της αφιέρωνε
-την ί•j1'όi,υιπ, 1 ζωή του. Ή Θεο
σοφικη 'F.ταιρία, οπως ύφίστα
ται σήμερα, είναι κατα. μiγα μέ
ρος δημωί·ργημα τού 'Όλκοττ. 
Ήτα.ν �να; ανδρας μεγάλου δυ
ναμισμού ΚΙ).ι πνεύματος καί ή 
ΌΙ-<�ταιρίc.; είναι τό ζωνω,νό πάντοτε 
'!ηημείυ τϊδν μεγάλων οργανωτι
¼G:ιν κυ.t δωικηιτικων του αρε
τών. 

Προς τό ιέλος του 1878 οί Ί
δρυταί �- ,ία.κινήθηκαν από την . 
Άμερικ1Ί ι:;ιήιν 'Ινδία και εφθα
c,αν τον Φεδρουάριο 1879 στη 
Ηv�δάη. Τό έπόμενο σημαντικό 
,·ι:γονό; 'f}ια\' τό 1882, δταν τό 
<lρχηγείJν tΥΊς Θεοσοφικης Έ
ταιρία,ς ,έγκατεστάθη στο "Αν
τυαρ, δπου και πα αμένει. Ό συν
rιιγματάρχ ης ε'ζησεν έκεί μέχρι 
ιού θαy,S1 ου του. 'Όταν αγορά
σθηκε τύ 'Άντυαρ ήταν μια εξο
χικη δ,,rιμο·.ή έκτάσεως 27 στρεμ
ματων. Τώρα εχει εκταση 2,66 
ιπρεμμι'ιτων και περιλαμδάνει 
πολλά άξ,όλογα κτίρια, μεταξύ 
rών όπϊ·ίω J κα:ί Β ιιδλιαθήκη με 
Οησαυρ11ί1ς αρχαίων Σανσκρι
ιικών χ1:1ρογράφων, αρχαί:ας α
'\ά,τολικrις · φιλολογίας καί σπα-

νίων έν γί\'Εi οιιδλίων. 'Τπάρχουν 
εκεί ναοί κιαί ίερα. δλων των με
γάλων θρησκειών τού κόσμου. 

ΊΌ 'Ά ντυαρ συνδέεται επίσης 
,με · τη μνήμη, τού Λεντμπητερ. 
'Έ�ησε πολλά χρόνια -έκεί. Κατά 
την πρώτη του αφιξη, τό 1·881, 
ελεγε δτι τού φάνηκε σαν τό πιο 
αληθινό σπίτι του παρά δποιο
δήποτε αλλο στον .κόσμο. 

Ό τελευταίος διεθνης πρόε
δρος Ν. Σρι Ράμ είπε για τό
"Α 'Ε 'ζ 

' ντυαρ: « Νtυπωσια ει τους
επισκέπτες, θεοσόφους και μη -
θεοσόφους ,έξ 'ίσου, σά.ν θέσις 
είδικού κάλλους κα:ί κέντρον εί
ρήνης. Πω> δημιουργείται και 
πως διατηρείται . ή ατμόσφαιρα 
αύτή; 'Όχι μονάχα με τά ώραία 
δένδρα, τα ανθη και τά κα1θαρά 
περάσματα. 'Τπάρχει, έπί πλέον 
δλων αύτών, μία έπίδρασις είς 
την ατμόσφαιρα που δίνει την 
αίσθηση της γαλήνης και της α
νατάσεως, καί που εξυψώνει σε 
ανώτερα έπίπεδα σκέψεων και 
συναισθημάτων». Είναι τό αρω
μα των θεοσοφικών ιδεωδών της 
παγκοσμίου αδελφότητος δλων 
των ανΟρώπων, της αγάπης, τού 
άλτρουϊσμού. και της ελευθέρας 
σκέψεως. R. Κ. B:anerji 

ΠΡΟΣΕΤΧΗ 

Δώσε μου μια καρδιά σαν τά. ι6ραδυνά νερά 
που να αίσθάνομαι το-v πιο ελαφρού στεναγμού τό θρόϊσμα. 

Δώσε μου μια ·ματια σαν τον ασπιλο ουρανό 
χωρίς να τον περνά οϋτε τό πιο αχνο συννεφάκι. 

Δώσε μου ενα χέρι που να εξισώνει την ευλογία· 
· σαν την επί δικαίους και αδίκους -θεϊκη δροχή. 

· Στο πέρασμά :μου απ' τη ζωή, οί πράξεις ,μου, λουλούδια
καί οί σκέψεις μου αρώματα γύρω μου νά σκορπίζουν.

Μεγάλε τού 'Ελέους Κύριε, ώ δίδαξέ .. με,
τον απε�ρα ελάχιστον, '\Εσένα νά όμοιά.σω.. . Ε. Α. Wαlehou.se· 

1 
1 
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ΠPF\kTlkH θΕΟΣΟΦΙR 
'Ομιλία στο συνέδριο του Ίταλικου Έθνικου 

Τμήματος της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

Του διεθνους Προέδρου JOH COATS 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΓ· ΙΡΙΑ

ε'fναι οργάνωσις άσυνήθιστη. 
'Ίσωc δέ ύπάρχει αλλη τιτοια 
στό κόσμο. Για ε α λόγο: εν 
εχει δόγματα. 'Κάθε μέλος ε'fν' 
έλεύθερο νά σκέπτεται για λογα
ρια1σ:μό του. ύτή ή ατ0ιμική έ
λευθειρία ,έπιιδάλλετα.ι ά προ
στατεύι,ται, γιατl αποτελεί ε α 
άπό τά δνναμικά συστατικά της 
κιvήσεώ- .μα . Μας έbόθηκε ή 
δια16ε&αίωσις δτι ή 'Εταιρία δέ 
εχει πίστεις, ιότι αί πίστεις εl-
αι κ λύφη πέριξ πνευματικής 

γνώσεως, ένω ή Έταιρία εlναι 
αιύτη α.ϋτη ή πνευματική γνώσις. 
Και άφοϋ ε1 αι ετσι, ή 'Εταιρία 
μας είναι έτοίμη νά δGδη χαί ά 
λαμδάvη, νά ·μαθαίνη και ά δι
δάσκη με πρακτικό πειραματισμό 
και οχι με παθητικ1'1 αποδοχή 
άποκεκαλυμμένης άληθεία 

Ό με άλο κίνδυνος για κιχθε 

διδακτικό σώμα. εl αι ά κατα
στη δογματικό. Έ ώ έχω μια 
tδιαίτερη ίΜα της Θεοσοφίας 
και σείς έχετε μια αλλη. ' μφό
τερες μπορεί ά ε1ναι σωστές, 
άλλα δε αποτελούν τήν. ' λ ή
θ ε ι α οϋτε ξεχωριστά, οϋτε και 
όμοϋ. ,Εί,μεθα δλοι μελετηται της 
αλήθεια- και προσπαθούμε νά 
την χατα οήσωμε, άλλα κα είc 
μας δεν ε χ ε ι τή άλήθεια, με 
τή εν οια δτι τή κατέχει, διότι 
ή 'Αλήθι,ια εφεύγει πά τα ά.πό 
την �ατοχή και τρέχει πιο μπρο
στά ά.ι-τό τό έπιδιώκτη της. Μας 
έλfχθη δτι ή έπίτεuξις των σκο
πών της .μπορεί καλυτε,ρα νά έξ
ασφαλισθη μ� την πειθώ, την 
λογική, τόν έ θουσιασμό και την 
φρεσκάδα τοίi νοϋ, ό όποίος προ
χωρεί στη ώριμότητα και λαμ
δά ει τη θέση των προκατει
λημμέ ω συντηρητικών ατέρων. 
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Καί μάς εχει γίνει ή παραίνε
σις ( στον καιθένα μας, μεγάλον 
η ·μικρόν, γ,uατi. δλοι .μας είμεθα 
(>ηματισταί στcν ,ϋασιλικο δρόμο 
της γνώσεως), νά ακροώμεθα 
τούς πάντες καί νά δεχώ,μεθα 
τόσο τον μεγάλον οσο καί τον 
μικρόν στη συντροφιά μας. 'Ε
φόσον δεν μποροί1με νά πούμε 
δτι μόνον �εμείς εχομε την άλή
θεια, πρέπει νά ενθαρρ{,νωμε 
τον καθένα στ11ν άναζήτη,σιν της 
άλήθειας άπο τον δρόμο πού ε
κείνος θά διαλέξη. 'Αποτελεί εύ
θύνη γιά κάθε μέλος της 'Εται
ρίας μαις νά ύποστηρίζη το iιδεω 
δες της ,έλευθερίας για τον καθέ
ναν. Ουδέποτε επιτρέπεται νά έ
πuϋάλλωμε τίς άπόψεις μας σέ κα
νέναν, άλλά να εκθέτωμε τlς άπό
ψεις μας μ;έ την πλήρη παραδο 
χη τού ίσου δικαιώματος των 
αλλων νά εχουν διαφορετικές α
πόψεις. 

ΣΚΕΨΕΙΣ <�ΝΕΕΣ» "'Η 
<�ΕΡΟ ΧΕΡΙ» 

Δυσκολίες άναπη:δοϋν δταν 
προσπαθούμε νά εξηγήσω,με προ
σωπικές εμπειρίες άπο τ11ν εσώ
τε,ρη ζωή. Πιθανόν πολλοί άπο 
μας νά εχουν τέτοιες �μπειρ:ες 
τού ένός η τού αλλου εtδους καl 
νά εχουν την ·δυνατότητα; νά μι
λήσουν γι' αύτές. 'Αλλά ή εσώ
τερη ζωη tδεν συνίσταται σε σει
ρά άπο �εμ,'tειρίες, αλλά στi1ν 
ίδια την Έ μ π ε ι ρ ί α καί αύτη 
εwαιι ιάδύνατ<t.ν νά εκφρασθή 
ίκανοποιητικά σε αλλον, πέραν 
τού δτι οί εσώτερες έ.μπειρίες 
εlναι ίερες γιά μας καί χάνουν 
αύτη την tδιότητα δταν μιλήσω 
με περί αύτων. Βειδαιίως, μ,αθαί-

νομε ό ενας άπο τον αλλον, άλλα 
ή άληθινώτερη μάθησις ερχεται, 
οχι μέ τίς λέξεις, άλλα με τή σ·(ι}
πή. Ή εσώτερη εμπειρία πρέπει 
νά εlναι δική σας, δεν μπορεί 
νά την δανε�σθητε άπο κάποιον 
αλλον. 'Τπάρχει �μεγάλη διαφο
ρά άνάμεσα στο νά επαναλά,δη 
καινεί; τί εlπε ενας αλλος καί στο 
νά το γνωρtζη ό Ί:διος. Σε μιά 
ενδιαφέρουσα ,διατρ�δή του για 
την 'Τπατuα, ό 'Αμερικανός φι
λόσοφος "aμπερτ Χάμπαρντ 
(Hubba(ϊd), μιλάει γιά η1 «νέα 
σκέψη» καί τή «σκrέψη, από δεύ
τερο χέρι». Αύτος πού εχει μιά 
«νέα σκέψφ>, εlναι έλεύθερος, 
ενώ αύτός πού εχει μόνο «μιά σκέ
ψη δεύτερο - χιρι» είναι αίχμά
λωτος. Το πρόσωπο πού χρησι
μοποιεί σκέψη «άπο δεύτερο χέ
ρι» (καί συμιδαίνει αύτο συχνά 
σέ δλους μας) θά πη: «Αύτή εί
ναι ή αλήθεια καί καμμία αλλη». 
'Αλλά το πρόσωπο πού εχει μια 
«νέα σκέψη» λέγει: «"Αν αuτή 
ή tδiα οε έλκύει, πάρε την, αν 
δεν σέ έλκύει, αφησέ τψ ικαί μή 

' 'ζ Π' δ ' ' σε νοια ει. αντως ,τι κα.ι νσ 
πράξης, •μην πιστέψης αύτο πού 
λέγω, επειδή εγώ το εlπα». Ή 
«νέα σκέψη» ιϋασίζεται στους νό
μους της φύσεώς μας καί στο 
«γνώθι σαυτόν». Ή σκέψις «άπο 
δεύτερο χέρι» δασίζεται στην, 
αύθεντία καί στο εμ6λημα «αύτο 
εlναιι καί ύπάκουσε !» 

Ό Χάμπαρντ εξηγεί, άρκετά 
σοφά, πως ξεκινάει κανείς άπο 
μία νέα σκέψη καί καταντάει σε 
προσπάθc.ια νά την ,επuϋάλη στους 
αλλους. Τότε χάνει κανείς την 
'Ελευθερία του, ιδεν εlναι πιά πρό
σωπο μέ ,Ιέα σκέψη,, άλλά σε σκέ
ψη <�άπο �δεύτερο χέρ,ι». Καί συμ-
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περαί ει: «Μια ε Ίωγία πού γί
;•εται _ κατανι�γκασ;ικ1\ δέ ,ε ναι
εντε ω; καλη, και καΟ , συστη
μα 11Οικη; πού μιΊ; ε"tιυάλλπαι 
καταναγκαστικά, είναι ιlνήΟικο. 
Ί-{ νέά σκέψις εί αι ελευΟερη 
σκέψι;. "Η Οά η1 ζήση; 11 θά 
τη χάση;. 'Η άνταμοιοή της εί-
αι ε ευθερίω>. 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚ οι 

J I Η « ΤΡΑΠΟΣ» 

''Υ'ποΟέτω δτ,ι σχεοό ό κα0έ-
ας άπό τα μέλη της Θεοσοφιχης 

Έτσιρίας πού εχει σκεφθη για 
το έ δεχόμε ο να ύπάρχουν οί 
Διδάσκαλοι, θά εlπε στο εαυτό 
του δτι «θά ηθελε κάποια 11μέρα 
ά τούς πλησιάση καί θά ηθελε 

ν' άκολουθήση τη άτραπό τη; 
ιιαθητείαζ)>. 

Οί ΠQεσϋύτεροι ' δελφοί εί
πα κάπου δτι γ ωρίζουν για κά
θε εναν πού 8ρχεται στην Έται 
ρία καί πώ- πολλοί έξ αυτώ έ
χουν «δι,ι;α1ίωμω> νά είναι μέλη. 
Πρόκειτ ι για ενδιαφέρουσα δια
πίστωση. Γιατί αν κάποιος εχη 
δικαίωμα σέ κάτι, το ύτο σημαί
νει δτι εχει άποκτήσει η κερδί.
σει αυτό το δικαίωμα. 'Ώστε, 
μπορώ νά ,διερωτηθώ, καί αι•το 
μπορείτε να το κάμετε ΚαJL σεί;: 
Πως το έκέρδισα αυτό το δικαί
ωμα; Δέν θυμάμαι. Σέ Υάποια 
προηγο{1με,,η ζωή; ''Υ'ποθέτω. 
Δεν ιιοθω να το εχω κερδίσει 
σ' αίrcή τή "ζωή. 'Όταν άνατρέ
χη κανείς στί- πρώτι:ς ήμέρες 
της 'Εταιρίας μας και μελετάει 
τις πολλές έπιστολέ- που εστάλη
σαν άπό τους Ηρεσϋυτfρους , Α
δελφούς, αίσθάνεται σαφώς δτι 
το έ-νδιαφέρον του- εστρέφετο 

προ; το κόσμο δλο -σ αυτη 
τή «ορφανή» ά θρωπότητα
καί δτι δέ εσπασαν τή σιωπ11 
αιό)νων για χάρη λίγω ο ειρο
πόλων, οϋτε για τη διδαχή και 
τη ανεση μερικών Θεοσοφιστών 
' λλά για τη έκπαί.δευση μια:: 
rlφοσιωμέ η; όμάδας ϋοη0ώ 
στην ύπηρεσία τού κόσμου. 'Ώσ 
τε, ϋ.ν σεί- η έγώ αποκτήσαμε 
δικαίωμα μέλους ση1ν 'Εταιρία, 
αυτό πρέπει να οφείλεται σέ προ
υπηρεσία ύπέρ τη,. άνβρωπόrη
το-. "Αν θέλουμε και προσεχώς 
το 'ίδιο δικαίωμα, θα πρέπει νά 
άναπτύξωμε κ,αί πά ι δράση. Δέ 
αρκεί να περιγράφη κανείς τη 
Θεοσοφία σά μια θαυμάσια φι 
λοσοφία, Να μελετούμε μέ δλα 
τα μέσα (και εί αι άνάγκη ά το 
πράττωμε), άλλα πρέπει και να 
ϋγαίνωμε εξω στον κοσμο και να 
ένδιαφερώμεθα για το αλλο κό
σμο. Σέ μια έπιστολή του ό i11lά
χα Τσόχαν λέγει οτι το να έ:τι
διώκη κανεί- η1 δική του Ν ιρ
ϋά α «είναι μια ε δοξη καί εξαλ
λη ίδιοτέλ ια καί μόνον». 

''Υ'πηρχε ση1 Θεοσοφική 'Ε
ταιρία μια ίδέα, πού την εξέφρα
σα πολλά καλά μέλη, δτι «δταν 
ενα πρόσωπο είναι ετοιμο, ό ι
δάσκαλος θά το έπισκεφθη». Δεν 
λέγω οτι αυτό δέ εί,,αι άληθινό, 
άλλα συχνά καθιστούμε το εργον 
το,; Διδασκάλου Μσκολο χωρlς 

Τ � ι - ' ι να ειναι αναγκη . .::.ερω κα..-ιοιον 
;τού εζησε 25 χρόνια σέ μια πό
λη, χωρίς να μάθη δτι ύ:τηρχε 
Στοά έ--ι.εi. 'Η Στοά ήταν τόσο 
κλ� rψένη στον έαυτό της, στον 
μικρό ΤΙ\; κλειστο κί'Κλο, σαν το 
:τοντίκι ση1 παγίδα, και η αν 
:τράγματι :τολυ δραστήρια έσω 
τερικως, ι�στε δέ είχε καμμία 
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) ' ' ' "ξ "Α 'λ θι ειαφη μι-., τους ε ω. ν α rJ ,., -νά αίσθανόμα,στε αγάπη π_qpς 
τούς αλλους ανθρώπους, πρέπει 
νά τό ιδείξωμε εμπρακτα. 

Πώς μπορούμε νά τούς 6οη
θήσωμε; Πρωτίστως με την εύ
καuψία, την προ'θυμuα σε αλλα
γή'. Πρέπει νά ε�μ�θα ίκ�νοί νά 
πούμε: «Είμαι 1εδω,. στειλε με. 
Θά πάω δπου χρειασθη, σε δποια 
πόλη η χώρα. Θά πράξω δ,τι 
χρειασθη, ασχέτως αν είναι δ
μοιο ιμ' αύτό πού πράττω τώρα 
η διαφορετικό. Θά ζήσω ζωη δη-

, " 1.1. , Θ' ' γ ωμοσι,α η wιωτικη. ,� α γινω ν 
, " θ, , , , , ε " στος η α με-ινω στην αφαν ια,✓• 

Κάποια ήμέρα, πού θά εtμεθα 
επαρκώς ,άγνοί, θά μπορέσωμε 
νά τό πούμε μ' δλη την καρbιά 
μας. 'Αλλά �μπορούμε νά κάμω
με αμέσως ενα ξεκίνημα. 

Δεύτερον, πρέπει νά είμεθα 
δημιουργικοί. Ν ά μπορούμε νά 
σκεπτώμεθα νέες έπαφές, νά 
6λέπωμε τίς κατεστημένες ιδέες 
μέ νέο τρόπο καί ετσι νά επι
τυγχάνωμε μια ανάιμιξη θεμ�
λιωδών .αρχών, πού πρέπει να 
διατηρηθούν μέ τις απόψεις τού, , ' ί νεωτερου κοσμου, που ε ναι τε-
λείως διάφορες από έκείνες πριν 
από αιώνες 11 καί μόνον πριν 
από πενήντα χρόνια. 

Τρίτον είναι σημαντικη· ή έ-, ' χεγγυότης. Είναι σπουδαίο να 
μπορείς νά βασίζεσαι σε κάποιον. 
"Αν πη «θά τό κάμω αύτό», νά 
ξ:\ιης δτι θά τό κάμη. Δεν θά 
επυπρ{ψη με τη -δικαιολογία δτι 
«δυστυχώς» δεν μπόρωε, διότι 
)' '' δ ' ί ' ' ' εϋρ:-:χε η . ιοτι ε χε να παη σε 
κάπιΗΟ , εύμα. 

"Αλλος σημαντικ,ός παράγων 
ι ' , , π , ' ε ναι η ,εμμονη. , ρεπει να προσ-

παθη κανείς καl οχι νά παραιτη
ται. 

Τέλος, είναι σημ,αιντικό τό σε 
' e θ ' ' ' Ν' 'νκα;,ιοιο uα μο απροσωπο. α μη 

έ,1διαφέρη ποιός επετέλεσε το 
εργον, αλλά τό δτι τό �ρ,γοy .έπε
τελέσθη. 

'Αλλά τό μέγιστον δλων των 
στοιχείων είναι ή ανιδιοτέλεια. 
Ν ά μην μίiς προσφ�ρη �ό ε,ργο�
κανένα κέρδος. Να μας αρκει 
δτι δεν θά μίiς ζητηθη κάτι ύπέρ
τερο των εντίμων δυνατοτήτων 
μας. ·Ν ά δεχώμεθα τό εργον 
πρόσχαρα, χωρίς νά πούμε δτι 
«εlναι δύσκολο». Τό εργον γίνε
ται δύσκολο από τη. στιγμη πού 
θά με.ίνωμε δεμένοι σε παλαιά 
πράγματα - αποκτήματα, θέσεις, 
ιδέες. Πρέπει νά μπορούμε νά 
πηγαιίνωμε στό καθήκον με άπλό
τητα. 
Μια φορά, ενας Διδάσκαλος Ζεν 

περπατούσε σε μια ,έξοχικη πε
ριοχη u' εναν ·μαθητή του, πού 
εθετε . διαρκώς ερωτήσεις. "Ε
φθασαν σ' ενα πέρασμα πνιγμένο 
σε παχεια λάσπη., γιατί τη νύ
χτα είχε 6ρέξει πολύ. Παράμε
οα εστεκε ενα ομορφο κορίτσι 
;nύ αναζψούσε .κάποια στεγνη 
λωρuδα δρόμου καί δεν εϋρισκε. 
Ό Διδάσκαλος Ζεν της προσέ
φερε τη 6οήθειά του πού εκείνη 
τ'Ϊ)ν ιέδέχθηκε ,μ' ευγνωμοσύνη. 
Την -επήρε στα χέρια του καί 
πατώντας μέσιαι στό 6ούρκο, την 
πέρασε στό αλλο �μέρος, δπου καί 
την απέθεσε. Ό μαθητης ηταν 
σιωπηλός δλο το πρωι καί δλο 
τό απόγευμα. Τό 6ράδυ δεν κρα
τήθηκε καί ρώτησε: <�Διδάσκα
λε, ε&τε, εuμεθα μοναχοί καί ύπο
τuθεται δτι δεν ιμίiς επιτρέπεται
, , 'ξ , 'Ε , , , ν αγγι ωμε γυναικα. · συ εκρα-
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τησες έκείνο τΟ Ομορφο κορίτσι 
στην άγκαλιά σου. Πως τό εκα
με� αύτό; Δεν μπορώ νά το κα
ταλά,δω». Ό ιδάσκαλος έμειδία
σε και εΙπε: «Ει αι τόσες ώρες 
πού ι':.ίφηκα έκείνο το κορίτσι στην 
αλλη πλευρά τού δρόμου. 'Εσύ 
το κρατάς δλη την ήμέρα στο 
νοϋ σου;». Ό ιδάσκαλος εκαμε 
μια πράξη πού την έπέδαλλε το 
καθήκον του, τελείωσε, και προ
χώρησε σε κάτι ι':.ίλλο. 'Ό,μοια 
πρέπει νά ένεργοϋμε. 'Όταν ε
χωμε ά κάμωμε κάτι, νά το κά
νωμε δσο καλύτερα ,μας εί αι 
δυνατόν και α μην έ διαφερ� 
με0α για τά άποτελέσ.ματα. Θά 
ένδιαφερ0ού ι':.ίλλοι γιά τα πε
ραιτf ρω και ας ·0μπιστευώμεθα 
δτι και αυτοί 0ά κάμουν τό κα
λύτερό τουr-. 

ΕΝ «ΑΝΟΙΓΜΑ» 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ 

Πρέπει νά ζοϋμε σε κάποια 
ϊνταση, με την κατανόηση δτι 
τά πράγματα δεν προχωρούν 
πάντα σF. εύ0είες γραμμές, άλλα 
και σε καμπύλες, η κύμιiτα. 'Ί'
πάρχουν, στη ζωή κορυφές και 
βυθοί. Συχ α ιδλέπομε τον εαυ
τό μας ,ά. πηγαίνη πρό; ενα δυ-

0ό Και VL(;JQoυμε Κατάπτωση, σαν 
νύ. μην :rrηγαίνη τίποτε σωστά. 
Και δμως από τον δυθό ό δρόμος 
;:1vαι προς τό. ϋ.νω. "Αν αύτό το 
,,ατανοοί-μf, θά διατηρήσωμε την 
ισορροπία μας. 'Ακόμη καί μιά 
,'tποτυχία, πολλές φορές όδηγεί 
σέ κάτι καλύτερο. Οί Γάλλοι ε 
χ,ουν μιά πιιρο�μία: «ΌπισΟοχώ
Qησε, γ;ά ·\α πηδήσης καλύτερα». 
'Η δπισΟοχώρησις, θεωρσυμένη 
τμημιαrτιχά, φαίνεται σα άποτυ
χ ία 

' 1ήρέπει ά ε'ίμε0α σέ διαρκή 
χίνηση. Δi:ν t"ητοϋμε τη άλλαγη 
yια τ'Ι) \Ι αλλαγi1, ά λα γιά ά 
,,πάρχη πάντοτε ενα α. οιγμα 
προς τ1.; νέες tδέες πού ερχο ται 
σcόν κύσμι1

• 'ίσως άπό τού 'ίδιους 
�;:είνους Διδασκάλους πού ησαν 
ύπεύ0υνοι για τη tδρυση της 
'Εταιρίας Πρέπει ά ασχ.ο ~με 
1ήν sπιλογiJ. να χρησιμοποιούμε 
την διαίσθηση. Να δια�:ηροϋμε 
τrιν ετοιμότητα κατά τον δεύτερο 
αfω\,\α, τ',j; ύπάρξεώς της. 'Έχο
με ε,α Οαυ άσιο μητρώο μελών. 
Κcιί f,nάυχουν σσδαροι λόγοι α 
πιστείω.,ιε δτι ή Έιωρία μας θα 
γίνη πολ' ευρύτιρα y,ωστή αί 
θ' άποδη πηγη εμπνεύσεως yιά 
πολλές χιλιάδες ά 0ρώπων, πού 
c1, αtητοi:ν το νόημιι της ωης. 

Ό α:νeρωπος ικά-τι 1μαθαίνει ικό!θε ημ.ερα, 1κα1 σvl'(wx έ.κείvο 
που μαθαί,νει ,εtναι, ότι εί αι λάjθος \J,<El\,10 που εΤχε μάθει 
τη,ν 'Π\J)Οηyοίψε11η. 

Bill V,aJU,ghaιn 

'Εαν στα τελεuταί'α χρόνια ιδεν τrοτα1ξες ικcήι.φ !α σοοαρη yνώ• 
;μη, η δεν όmiJκτrpες ΚΟψ!μ:α καιινούρyια, a§mασε τον σψν
γ1μό σου. Μπορεί να ε�σαι νε,κρός. 

Gelett Burgess, 
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(Η «tξυπνάδα» μας 

'Όλοι όμιλουμε με θαυμασμό 
γιά. τή δόξα. καί τό μεγαλείον της 
ά.ρχα.ία,ς ΈλλάJδα.ς, -κα.l θεωρού
μεθα. α.ξιοι έπα.ίνου, διότι εχομε 
την ίκα.νότητα, νά. 1εrιιτιμουμε τούς 
άινωτέρους μα.ς. 

Τί ντρι:;πή, δμως, γιά. την έλ
ληvική μα.ς έξυιπ,νά.δα, δτα.ν δια-
6ά.ζομε γιά. τή,ν στενοκεψα.λιά., κα
κία., 6α.ροαρότη α. κα.l ικοινωνική 
α.δικίια, πού ύπηρχε μέσα σε πολ
λούς «έιπισήμους», ωστε κα.τε.δίκα
σα.ν τόν σοψό Σωκράτη εις θά..να.
τον, κα.l μάλιστα, με εξη ψήψους, 
έπί συνόλου 557 φήψων ! 

Κα.l δεν κα.τεδίκαισαιν τόν Σ·ω
κρά.τη, ά.λλά. καί τόν Άνα.ξα.γόρα., 
τάν Πρωταγόρα., τόν Άρι1στοτέλη, 
κ.ά., πού τούς κόλλησα.ν τή ρε
τσινιά. της «-&.πιστία.ς». 

Τί έπικίV'δυνος πού εινα.ι δ άν
θρωπος, δταν του λείπει "fJ ΑΝ
θΡΩΠΙΣΤΙΚΠ λογιχ11! (Δεν
κοντοστέκομαι στά. ΒΑ.ΡΒΑΡ Α 
κα.μώμα.τα των συγχρόνων Ίερο
εξετα.στω,ν, γιατί γε,μίζει "f) καρ
διά. μου ά.γα.νά.κτηση κα.ί ψοβα�ι 
μην έs,ιτpα.πώ, εστω κα.ί νοερώς) . 

'Αψορμή νά γρά.ψω' α.ύτά, μου 
,Θ,0 

Τοϋ αiδεσ. Ζ. ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

ε:δωσε &να. σχόλιο της έφημερί,δος 
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤfΠΟΣ» (10. 
6.7Η) , πού κατηγορεί κά.ποιον 
ά.νώτερον κληρικόν ώς «ΑθΕΟΝ 
κα.ί ΜΑΣΩΝΟΝ». 

Λοιπόν καί με την πέννα, κα.l 
τό στόμα., βα.νiδαλίζ�με :μέσα. στόν 
Ναό της ά.νθρωπίνης &.ξιοπρε
πείας! ... 

Καl \· λεγόμεθα «θρησκοι» ... 
"Αραγε, τί θά. ημεθ.α., αν μας f
λε.ιπεrv "fJ Χριστιανιική διδαχή της 
ΑΓΑΠΠΣ; 

Πότε θά, μά.θωμε να. ΜΗΝ 
ΔΑΓΚΩΝΩΜΕ κα.l να. ά.νεχώμε
θα. τούς γύρω μας; 

Ά:σψα.λως, δταν γίνου.με πε
ρισσότερο άνθρωποι ... Πως δμως, 
τή στιγμή ιπού κάνομε την κακία 
κα.l στενοχεψα.λιά μα.ς θρησκευτι
κό ξίψος, για. νά. πληγώνωμε 
τούς ,ά,ντιψρονοϋντα.ς, πού χρειά
ζονται την ζε,σ:τή μα.ς ΑΓ ΑΠΗ 
κα.ί ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ; 

'Έτσι, ,&,πομα.κρu.νό,μα.στε &.πό 
την ΟΙΣΙΑ της θρη,aκεία.ς, πού 
είναι ΑΓΑΠΗ. 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ rorrorTAΣ 
Ντητρόίτ, Μίσιγκαν, Η.Π.Α. 

Μφ κοί α1,18,ρω'πο1, ,με το ί,(Χ μισουνε το •ΚΟΙΚΟ πάρα πολύ, 
�καταντάει ν' ·άyαποCιΙΑΕ τους άνθρώπους rrroλu �λίγο. 

Bdιπund Burke ( 1729-1797) 

l
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ΕΠΙ ΛΟΓΗ 

περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» 

Α' Τριετίας (1956 -1957 -1958) 

Άπο τα ικυριώτειρα πειριεχάμε,να : 

'Αντ. 'Α!δριαν6πο 
» 
» 

Ίω Ά. Βα10Ίv-.ης 

» 

» 

» 

» 

» 
Hel. Zahar,a 
C. Zanar,ajadasa
Χρ�στος Θηοοiος 
Δημ. Ά. Ίωανν:ιδης 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Νικ Κα,ροού ης 
R. Κiplin,g
K1i&rna1mιrrti

» 

» 

» 

» 
» 

ος Γενοι' οΤος έρ-σ) ιμα<θών 
Ή Έλιληνιικη Θεοσοφία 
'Υ,πdθί1και Β ιοrrι,κης 
Άyοραίαι ·μαντεiαι tωι έπι.κίνδυνος 

ιτrνει.ψατ ιΚJ]μος Ι 
Μεγα�λόπpΕjΠες ψuχες σε , ορ.φέ τα 

πειινων ανθρώπων 
Βαθειες ά!λήθειες ό;rοο στό>μα άπλοι

ικοΟ rά θρώπου 
Κσ:1λωσvνη1 ilκαi ,yνωστι.κq ,έιπιτ ύy:μα

τα τ,οΟ άνθρώπου 
Τα λυτρωηκα φτφό: της άvθρώπιvης 

ψυχης 
Σπι.Λρ Νάiyος, ώριιμο π::χιδί της Γης 
Διcτάραξις αi Γ αv-.ήrιη 
Νετί - Νετί 
Περi ά ηθε:ας 
Ή ΠιJθ::χyόρειος φι οσοφία 
Οί φι όσοφοι ,άιλχ μισταi 
Μορφαi - Ί διότ τες _ Νόμοι 
Ή 'Ινδι,κη ΣΟφία 
Οί Κά!οειροι 
01 'Ελευσίνιοι 
Οί Όρφι,κοi 
Το , αοΟτο του άyγέ ου 
Ό Μα1θητ,ης 
Σ vο,μι ίες στηrJ '5κάλη, 
Για τη, είρήνη του κόσ� ου ικαi του 

π ε�ματος 
Για ,μια �σωτε,ριικη άταμι,κη έ;παvά

σταση 
'Οί,lαδιrκος αi ·άταμ ι,κο κόσψ ος χω

ρi ς είρήν,η 
Τρεις εύσεοεiς έyω'ισταi 
Άπά�ι01 α όμι ιώ 1927-ί 934 
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Ν11κ. Λοu6αiρις 

Κ. Μdλισ.σα1pόποuλος 
» 
» 

» 

» 

Rohit Mιehta 

Σrττνρ. Νόr(ος 
Κωστης Πα�λαψας 

Ν. Srl Ram 

» 

» 

» 

» 
Χρ. Ριζόπουλος 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

'Άγy. Σικειλια�ς 
» 

Άλ. "Π;αζ6ποuλος 

1979 

Ο <�ΔιιδάJσ�κα�λος της Δι,�αιοσννης» καi 
το Τάιγ\μα των Έσσα'ων 

Το άνθος του Λωκοv Λ(.,,Υ(fοι, 
Οί Ρ οδόισταvρο ι 
Ή άπτσψις της Μετενσαρκώσεως 
ιΠιληρaψορια,κο σφείωJμα για το� 

Κ,ρι:cwαιμοΟρτι 
�Η �ννοια rτov ΘεοΟ 
ΊΕντοiλαi Χ:ρικ:πιαvιικοΟ Μυp-rικισμοΟ 
'b Διόνφος 
Σοφία - Δνναιμιη - Όμορψια καi Ά

γάtπη 
a5ν το rτrαv 
Ό α�ρωπος 
'Απα\tfησεις σε iιρωτήματα 
Άδελψό-της κ:πη,ν ικαθηιμ,ερινη ζQη 
Για τον Κρισναμοuρτι 
!Κωσ-της ΙΠα�λο:�μας (Θερσοψικε.ς έπι
. 6ράσεις)
Ζαχαρίtτς Πσl�τωνίο� ( 'Υrτrερ6ατι-

1κες άνψι,1χ :ιες) i 
,Γεώργιος 'Αθάνας (Μεταψuσικη αρ

ινησις) 
"Αγγεv..ος Σικελιανος ('ΟιΡψικη Μύη

σις,) 
Διονuσιος Σολωιμος ('Ποιητη,ς της Πί

.στεως). 
'Ανδρέας Κάiλϋος ('Αvτίιλαλοι της Βί

βλου) 
Νί�κος Καζανrτζά�κη,ς (Ηροψ,ήτης Παν

ελευθφίας) 
Κωνcσ,τ. Κα1οοψης (,χQρ,ις πνεyματοδο

ξία) 
Άριστ. ΠΙρο6ειλέjyyιος (Κοσψογονικα 

rτrrpοι&λ,f'jματα) 
Γιατi οοθειά μου Ιδό!ξαΡ-α ... 
'Ι,ερα Όδος 
Ό 'Ι,λισός, 'Π'\r\ΕΙ..ψατι�ον ,κέντρον της 

άρχαιότητος 
Μία μ�ρα ζωη,ς ιμε τους Γιόγκι 
υ 6λενα Πετρό61,1α ΜΠΙλα IOOJT'ρ1<LJ 

Χέ.φv Στήηλ ΝΟλ,κοτιτ 
"Α,.,,να Φρα,.,,κ 
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Β' Τ ριετίσς (1959 - 1960 - 1961 J

Γ. 'Αvαγl!ω<Πόπουλος 
'1 ω Α 801<Jιιt,ης 

» 
)) 

)) 

» 
Η. Ρ. Blav,atsky 
Ca:r. Gjcll:eιrup 
Δημ. Ά 'IQαννίΙδης 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ν�κος ιΚcφοούνης 
» 
» 

Rud. Κiplimg 
Κωv. Κ ι'Τ1pιινιάρης 

» 
Zo.hn ιCoats 
Kτl8bnamurti 

» 
» 

J ν,aη de:r l.Jeeuw 
Νιικ. Λούοαρις 
Μελισσάνθη 

» 
Κ. Με:λι°'σαρσπουλος 

» 
» 
» 

» 
R Mehta 

Ύακίοιθια 
Σ τοχο:σ�μοι :μrττροστα σ' εvα v--ικvο 
Σ ιοuλλι,κοι ψίθυιροι .στους ΔΕJλψους 
Ό 'Ιrττ:ποτι�ψος σαν Μρωιπιστικος 

1θεσ�μος 
Ό α\ιθρωrττος 
Έπλησ<ασα τ,ηv 'Αχε,ροuσία 
Το Κιλειδι της ΘεοσΟφίας 
Ό πρ001,ωνητης Κα�μαvύrτα 
Ή :μετεvσάφ,κωσις ,και ιή άΡ!)(αία Έv---

•ληινιοοη Φιλοσοφία"
ΊΕψπεδο:κιλης δ 'Ακραyαντί'vος 
Οί Άτομιικοι ψιλάσΟφοι 
,Παρμεvίiδης ό ΊΕλεόπης 
'Ισημερίαι 11<α1 τρQΠα1 
Οί «έ!π:ικοιvωνίες» ιμε το ίιπφπ·έJραν 
Οί Δειλψο1 
Θεοσqψία :και puyχpovη σκέψις 
Ό Γικαί'τε ώς Μύστης 
Προς τα 'Αρ,χέη,1πα 
"Αν 
Σωκρατ,ιικη, Γ-vωσις 11<αι Άρετη 
'Ά•Ιλβpωπος και ,άνθ;ρωιπισ�μος 
Ποιός ·�ητάει την εύτ�χία; 
Φι ο.δοξ:α - Φόοος 
Δημ ιοuρy,1,κη εύτυ�χία 
,Περίιμεvέ ιμε, ώ ψίλε. 
Κατά,σn;σις της πτραy,μαηκότητος 
Ή ψιιλοσ0φ 1ι::r του Ραμωφίσvα 
<�Ε!ρ�η πqσ-ι» 
Το τραyοuδι τοC, ικόΟ') ου 
Δrι . ΓαVΙαvος ό Άθηναί'ος ικαι αί •μετα-

Φ�σεις του των ΊΙ.1διιι<ων 
'Εξέλιξη η Ά αικuκiλψ·:); 
Μα.ιο::διικη ή ΙΚ�ε στιιy(μ,η 
Ή Μεταψvσικη στους <�Πα.ρα ή,λους 

Β 'ο ς» του Πλουτάρχου 
Ή χcφα τη.ς ζωιης. 
Σu-y�ιφοuσεις του αlώvα 1μας 
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Σ,;τιψ Νάyος Η Θεα ':�ψροiδίτη 
» Ύποθηκαι 

Νειχρου . Στα :τται'δια δλοu τού ι1<άσιμοu 
"Οσ��. Ούάιιλ!δ Το άηδόνι �αι το τρια;νrόJψuλιλο 

1979 

Ούσπτέvσ�κu Διάλογος Διiδαlσικάλου - Μαθ.ηrrοΟ 
Ν. S,rl Ram Ποιος. θα \μδ:ς iδιίδάξη τrιv σοψία

» Σ,uζή,τηισις τρε,λλων 
» 'Α1,α11έωσις -των έαuτών ,μας 

Χρ. Ριζάποuλος Οί Όλίψ<ττιοι 
» Πλύσις έγικεψό:ιλοu 
» Δέηση στο Φάληρο 
)) Μι,σα,λίλdδοiξ1α σε 1κοιιμητήρια 

Άλμπ. ΣιδάΊτσφ Κάτι περισσότερο 
Κ. Στε,ψαvίiδης Άνατ�λη και Δίι.σις 
Στεψ. 1Ό,6άίχ Τ,α μάτια του αίώνιοu. αδε,λψοu 

'Υπάρχει ζωιη ιμετα ·θάνατον; 
Ό Βοί.ιδδας 1και το π,ρόδατο 
·'Ασ�κησις 6ιαλογισ;μο0
Γι;όγ�<α 'Αδελφότητος
Μετενσάρκωσις :Και Κάρμα

Γ' Τετραετίας (1962 - 1965)

'Ιω. 'Α. Βα�σι1λ!ης 
)) 

» 

Βολτc-iί'ρος 
Νικηψ. Βρεττακος 
Ίω. Ν. Δάιμπασης 

)) 

1Πυθ. ΔρουΙσιώτης 
Αί,μ. " 1 16ου 
Δηjμ. '1.ωαννίδης 

» 
)) 

» 

» 

» 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

Τα άρχα-ί'α Έλλη,vιικα Μυστήρια 
Τα ψυισικα διικαιώματα του ανθρώπου 
Αύτο -:μ,uηrrικη 
'Ελευθερία σκέψεως 
Ά το,μ ι κ,η Έποχη, 
Φερεικ·ύιδης 
Παρμενίδης 
Μεγάίλοι Θεοι 
Ράινερ Μαρία Ρίwκε 
Αί «' Ιδέαι» κατ•α Π�λά,τωvα 
"Εν το Πδ:v 
Ή "Α1φόποlλις 
, rl Θεα 'Αβηνδ: 
Τα �ίγ1όσθενα 
Το Άμ,ψ ιάιρε ι ov

ΤΙροψώνιοv 
Θε◊σοψία καιι .5λ!ληνι.κοv ιΠ1/εCψα 
�5λιληv,ι1κ,η Μuθ'ολοyία ικαι �σωτερισμος 
Ή Άρι�μολογία των ·Πu9αγcρείωv· 
Το αισμοv των ,ψιλασόψων 
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Κ Καοοφης 
Ν. ιΚαζαντζόικης 
Κ. Κaκqρaοιτς 
Όδ Κοο,μάποuλος 
'Απ. ιΚοuκουοίνος 
'Ιω. Κοuτ,σ-ο�ρας 
Κ ρι,σνaμοίΊρτ ι 

» 
» 
» 
» 
» 

Τ ζέ1pαλδ ΛέJ6 ιν 
Μελισσαιιθη 
Κ�της Μeλισσαράποuλος 

» 
» 

» 

» 

'Αρ. Μι ρούτσιικος 
Ν Χάyερ - Μποuψιδης 
Κ ορvηλία Μύλλερ 
Παυλος Νιροάνας 
Ούώλτ Ούίτμαν 
'8λένη, 1Παλαιaδημοπούλου 
Κωστης Παλα�μας 

» 
» 
» 

Σ αράvτος 1Παuλέας 
» 

Παν Παvαyιωτούvης 
Μιλτ. Παιταδημητρίιοu 
Ζαχ Παπταvτωνί-ου 
Πλούταρχος 
'Αρ. Π,ροοε,λέiγyιος 
Ράι•νερ Ρίlλiκε 

» 

Ή δ•qρία τοίΊ ΝέJρωνος 
Ό Ζο,ι:1μπας 
Ζωη 
Ή Πuροοασια 
Σκέψις για τη ζωη 
'Η άyό!πη 

41 

Χω,ρις ικαλωσύ η ικαι άyόtπη δειv έχει 
ικαvεις άνατροψη 

Ή ησuχη μικρη φωvη της σuvειδήσεωc 
UΟταν ό νους εΤναι γαιλή, ιος 
Φονιικό 
Συνομιλία •με τον Κάρv-.ο Σοvαρες 
Συνέντ-εl.,\ξις ιμε τον J Da id,ge 
Ό χρυσος ,καιvόvας 
'5λεuθερία 
'Υπάρχει ,θά ατος, 
ΘεοσοφΊ:χ 
Παρατeκτοvι,κα1 έ,ρryασιαι κατα την 

κατοχηv 
Ή όρθ:η λειτο pyία της Θεοσοφι,κης 

'Εταιρίας 
Ή έ§έJλιξη της ΨLΙ')(ης •και το 11<οιvωvι,κο 

ιπφιοολλοv 
Ό ά!ληθιvος παλιτισ�μός 
Ό Άποκρ φΙΟ]μος ύπό:iρχει Ποιες δυ-

τότητ•ες εχει' 
Τί πε.ρqμ,έ,νεις; 
Εfvαι ικQiκος 
Πε.ρi χορτοφαy;ι::χς 
Το δρa αιλό:iκι της εύτl,\)(ίας 
Η Σοφία 

Ή προς τα εσω στροψη 
Ειjρώπη 
Ή ιμορφ,η τοίΊ Χριστο� 
Ά,ρμοιvία 
Γα 'Περιστέρια 
Έξίσωρ-η 
Βέοαι γvώσ 
Μαθητες τοίΊ Π ό:iτωνα 
Γνώθι σα 0ιν

Πανθειστι «:> ά 'κροu μα 
Περ1 σα,ρκοψαy:ας 
Φvσις 'Αγία 
Οί ανβpω'Ποι ολa τα ξέρο V 
, Απο το 61,ολίο ιτωv ώρωv 
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Χρίστος Ρ ιζότrοuλος Γιαιτι ικαι ιπώς :ή "Ανvι 'λλπέζα,vτ εyιvε 
θεόσοφος 

» 
"Αλμ.π. Σιδάιτσφ 
'Άγγ. Σικ,ε,λιανος 

» 

Ή ό:γαιμ ία του ικλ<ήρου 
'Άνθρω,τοι ικαi ζώα 
Π.ροψητεία του �Ησαία 
Ή ,μετάληψη του 'Ελεuσίv,ιοu ικuκεώvα 

Σοψοκλlη,ς (ιμετ. '1. Γ,ρu ... 
πάpη Ό ίψvος :σταv ανθρωπο 

Νιλαικάντα Σρi Ραμ 
» 

Τό :σύμrπαιv ικαι ό ανθiρ�ος 
.Π ειρi κρεσψαγίας 

>) 

» 

» 

'Ενότης 
'Απο τη σu<απια TQV rττύργου 
Ό όpθος τρότrος rπ:pατε.γγίσεως του 
Θεοσοψι,κοv ειρyου 
Γvάνα-Γιόγκα ικα1 .Ρόπζα-ιΓιόγκα 

Είι. Τσιτσώvης Ή ψLιΙΧη 11<αι ή σ,χ�εσις της π.ρός την 

'Αλεξ. Τζσζόπουλος 
"Αρης Χατζηδόκης 

)) 

Μαγιικιη λέ.ξ ι ς 

ψίισιν 
Ti εΤvαι δ Τε1κτονισ�μος 
Διπλοuν ,κ�ρας 
Ή cφχη του 'Α!ρ;χιιμή6οuς 

'Ατrο τη,ν δμ ι·λίαν έιπ·ι του όρους ικατ�α Ματθαίον 
Το Είιαιγγέιλιον κατό: Θ�μαν 
ΊΙ\iδικ,η σcιψία 
Νιροονα 
Περι Με-τεvσαjpικώσεως 
Θάνατος και 'Αθανα�σία 
Ή Ί ΙΑδία τιμά τη 1μΙΛήμη ·της "Αννι Μrπέl,σΝτ 
Ή ίστοριικη συνάντrjσις Πάπα· ,Πατριάρχου 
Συνέ.δpιQν είς 'Αθήνας Θε.οισΟφιικ,η,ς Έταιρίας 
Ή Φωνη. της Σιγ;ης 
Γιόγκα 
Γιόγκα 'Ηθικ,ης 

'Έκαστος τόμος χρυσόδετος
Δρχ. 2.50 

Για rους συνδρομητες τόυ ΙΛΙΣΟΥ 
Δρχ. 200 
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"ΙΛΙΣΟΥ,, 

θΩΜΑΣ ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ 

Πι6τε{ ω 

Πιστεύω στον Θεο 
σαν π.ιε�μ. α ,κα,1 δημιοu,ρyό. 

Π ισ, εuω στην άνάσταση του ΧριιστοCι 
,καί στην άθανασία τ,ης ψuχης. 

Πιστεύω στην άγάπη ιμεταξυ των άrvθρώ,πωv 
ικαi στην είρήνη 1μεταξυ των ιλαων. 

1Π ιστεύω .στη.ν οtχογιένεια 
ικαί σ1ην Κοι�νιικη ζωή. 

Πιστεύω στην έrττιστήμη 
σαν την ιμεγαλύτε,ρη άλήθεια 

Πιστεύω στην vyεία 
σαν το ιμεγαλύτειρο άγα!θο του άνθρώποu 

Πιστεύω στην έ.λευθε,ρια της σvνει6ήσεως 
σαν ΤΟ ιμ,εγαλύτε,ρο ,άιγαθο του πολ:ιτη. 

ιΠ ιστεύω :στα θαίψατα της φύσεως 
σαν το άποκqρύ�μα της qμορψιδ:ς 

Πιστεύω στους ίδρuτας τών ,θρηο,1<ειων 
σαν τους -mλέον σοφους αλων π-ων α1ίώνων. 

Πιστεύω στην 'ΈνQΟη των �Κiλησιων 
διότι έπιδιώκΟΙλν τον ί'διο σκο;πό. 
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ΠΕΤΡΟΥ ΛΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

'Όταν 
,

νυχτωνε1 ... 
Θεέ •μοv, ήιλ1θε ,ή ώρα των 'Αιποιλaγι:σ,μων. 
T!CX χρό\Λια Π�έιpα!σαν ,ά_ψ,ήνοντας άνε.ξίτηλα τCΧ 'ίrχvη τοu-ς.
Κοι•:r�σντας τον έαι.πό ιμοu, ιολ,έποντας το Ά:01ημι τώ� Μαλλιών, 
να 'ΤΤV\αισιώνη το ικοuρασμέινο μου rπρόσω\ΠΟ, ικαταiλαοαίνω δτι 
ό,ρισ-τικα ε.Τναι Χ<Χ!μένο το 'Πα:ιl)(;VίΙδι της Ζωης
ικα1 σ�κ�τομαι ικα1 δλο σικέιπτcψαι ικα:ι κάθ'ε ορόιδv, 
δταν δ urovoς δεν ,εRχετα•ι 'νlα ξ0κοuρά�σιη τις άνησuχίες 1μοu1

• 

'Ιννσιπολώ πόwα τ,α Περα01μiνα και γφίζω :στα παι:διικ,α qμέ,ριμω 
ΧJpόνια, που :άλλοί,μονο, δεν τα ικαταtλα;6αίινοι.ψε δτι εΤναΊ 
τα ώραιότερα. 
ΕΤιvαι ιτο ,§εικίνημα κα,ι τα ιΝει&τα., ι&λέπ,οvν ο-τα .)(Ιέpισ τους 
τη θάλασσα ιμε το φεγγά;ρι ικαι τον Ούρανο ιμε τα �,ρα. 
Αύτα τους δί,νοvν uποσ,χέισεις για 1μια Μειλλοντιική ιΕύτu,χ α.
Και ,εΤναι ·δλο ονει,ρα . Μπαρουν. "5:xovv το Δικαίωιμα να
Όνειρεύωvται, γιατι ,uπάρχει Άστείιρε,ψη ,ή '6λπ:δα. 
ΚΟJι ψθά,νομε Ισ-rή, 1μ1έση ιήλιιΚία, &που ικόmου !έχομε ,κατασταλά,ξει,
άλλα τα "Οvει:ρα �μειιναν γιλ,uκα όνειρα, 
Ή ιΠpαΎJματικότης ήταν τελείως 6ιαtψορετιικ,ή,. 
Και έ;ρ.χεται rro γη1ρας 1ψοιρτωμένο ιμε ό:ναμνήσεις, ιμε ιπόνοuς, 
με 1χίlλι·ες δυο πσρα§ε.νιές. Και τότε σ�κειπτόjμα:στε τί θiχ
Μποροuσαjμε να ε'ι1χcημε rκάwει αν η Τιί.ιχη ,η ιή Φορα τώιv Πραγμάτων 
ηταν :δια,ψοpετιική. 
Και πε,θαίνcψε ικαι ,Πάλι 'Οvειρεu:όμαστε δτι θα ·ο,ρουιμε 
στον Οί.Ιρανο ;q,τι δε ιοpή\καμε στ,η Γη, ικαι τότε ιμόν.ο σίισθανqμο.στε 
'Α!σψαλεις ικαι ΕύτιJ.χεις, γιατι θα ε'ίιμσστ,ε (Κοντά σοv, Θεέ ιμοu,, 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΥΩΤΗΣ 

Ά�απώ - κατανοώ 

Δεν ·μπορώ να μ�μηΟώ, 
στέκω ,μόνος, αύτο πού είμαι. 
Ή φύση ιμ' εφτιαξε ετσι, 
δεν ,&κολουΟώ -

,αγαπώ - κατιαινοώ. 

Λατρεύω το γσ,λάζιο, 
τ' α,σπρα μάρμαρα. 

Χρυσαφένιο ηλιο, θάλασσα, 
μικρά ξωκλή.σια, ηχους καμπά-

( νας, 
) ιυκούς σταυρους καί κυπαρίσι, 
ταιπεινους - γέ.ρους - φτωχούς, 
ακόμη καί τρελλούς. 
Ευχαριστώ - ευγνωμονώ άδιά

( κοπα. 
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ΓΕΩΡΓIΟΣ Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΣ 

Λαύρη φω11α

Καίει 1μeσα ιμου αύρη ψωτια 

Ύψιt(ό::μι η πυροστια aί λόχμες της ψuχης ιμου ! 

"Αδιι'<α πτασχι ω μι,α μεταyίΜ(Ιl στη δροσο6όλο. 

ότε άκρι,6ώς ψαvτά!ζει πιότερο 

ό γι αvτιος στριψωτος σταυρός ,μου 

στους 1μετεωρους όρ;<ζοντες του 'Αιπείροu, 
Το 01, χέρι ,καρψ�μένο σ'ΤΟ Νcηιά 

Το &:λ:λο στην άκροσημια του Πολι,κοCι Άστeρα. 

Το fJVC(\ -ττQδι pττηv 'Ανατολή, 
Το &λJλο στο νuχτερινο ιπροσ�κέ.ψαιλο του υΗ ιου 

Και πολυόμ1ματη πολύψτερη ροπή, ή δρασή ιμου 
«Τα:\αιπωρος έ\γώ άΙΛθ�πος ι 
Τίς ,με ρύσεται 
έ,κ τ,ου σώματος του θανάτου �eιύτου, » 
'Αλλ' qχι ! 

Μ' ο;ρέσει το 1Ποτήρι μου! 

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην άδεια νυ τα 

Στη άδεια ,νύχτα όm�λώvοuμε γραιμψη 
στο ίσ!{ιο ,στΘκει εvα ποuλi 

μ τια άλαιθrγτη, σημάδ •μuσrι,κο 

γραφη σ6η01μέvη, το 6ρά!δυ αύτο 

'Ήρθε πια 6ρC\χη, η νύχτα άπ ώνει 
ό 'ίσ�'<ιος 1μοu τιvάyεται, τον 'ίσ�κιο rσou όνταμώvει 

τα χέρια άπλώvονται στο εvα:στρο ούραvο 

σ�μ :ιγ' ιή ,καρδια •με ΤΟ χcημ,έvο άδεJλψό. 

45 
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ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Έξάρτη6η 

Ε�μαι ΤΟ αΙΑΒος - ΕΤκται ιή, ιάiρχέιyc-νη 'Π•εταrλούδα 
ΕΤμαι ή qμ,μος - ΕΤισαι 'ΤΟ: άινειξίτηλα .6ήματα_ 

ιΕ�μαι ό ι�μος - ΕΊ1σα ι ,-α φύλλα της ιλεί.\κας 

ΕΤ!μαι το ι:,,ύ1,1νΕJφο - ΕΤσαι ή 6ροχιι\ ,-ων pιψαρ]μέινων 

ΕΤιμαι το ικuμα - ΕΤσαι ό ψλοί'σ6ος ΓΤΙης χα:ρας 

Ε,μαι το ρυόικι - ΕΤσαι δ ώκεανος 11ης εi!ΡήW]ς 

Εημαι ή νύχτα - ΕΤσαι το άστρο �J1γηrτης 
ΕΤιμαι δ ύμνωiδος - ιΕΤσαι ό Cψνος της �όm,� 

ΕΤμαι• ή ΙΠιpοδοσ<α - ΕΤσαι ιή σuγryιν�μ,η των αττει,ρων ψιλιων 

ΕΤιμα,ι ό Ι.:ρχcψος - ΕΤk:ται ή tιπιστρqφη ικαι ή ιμ€ταινόηση 

ΕΤμαι ή rrτοίηση - ΕΤ:σαι ή φτα�αpη των ψ�χων 

εημαι ό σταuρος - ΕΤ,σαι ιή άνάpτταpη ΙΚαi !ή α!iωνιότηrrα 

ΕΤ�μα,ι ό ννίιχνος - ΕΤσαι, το φως το Οίικοιψενιικο 

Τ ό φως rμou, το rψως /μας, ΤΟ φως. 

r. ΣΑΝΤΗΣ

Το μαϋρο μαντήλι 

Το . ,μαuρο μαΙΠηιλι 

ικpύ6ει τ' φπpα Ιμαλιλιά, 
το .χιόνι rτrάνω &mλ�ε 
Ιμιέσα ρ-ΤΟ rΚαιλΟΚ(Χlίιpι 

1κι·' ό ήλιος rττοu ΤΟ .φιιλα 
τον η.λιο ιμοu που έ\χασα 

δεν θα τον ξαι,αψέρη. 

ΕΤιν' rττοη�μεν.η ιή ψu�η 

ικι' ή ιμαύ,pη �χτα Ιέιντός ιμοu 
πα στο ιμαντηλι ιξοοιιπλώνεται 
,rέ\,,θος καιι ικαημός \μ·οu. 
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ι Jιεll][JΚA][P Α 
1

Τ ό μακελειό της Γουϊάνας 

Συντάραξαν τήν ανθρωπότητα. 
οί αύτοκτονίες της Γουίά.νας. 
Οι αύτόχειρες ήσαγ, λέει, οπα
δοί κάποιας θρησκευτι κης αϊρε
σης .. . 

'Από τις θρησκευτικές ιστορί
ες των λαών, εχουμε μά.θει γιά 
πολλές αύκτοκτονίες χαί γιά πολ
λές κα.τc,,δίκες, χάριν των θρη
σκε ων. ' ποκορύψωμα δέ, στά
θηκαν τά οργια της λεγομένη; 
«'Ιερα.ς 'Εξετάσεως». • . 

Τί άραγε νά φταίε , σ' δλες 
αύτές τίς εγκληματικές εκρήξεις, 
χάριν -:ων θρησκειών η των θρη
σκευτικών αίρέσεων; Μία καί 
μόνη φαίνεται νά ε!ναι ή α.ίτία. 
Ή κακή η καί κάκιστη ά.πόδοση, 
η διδασκαλία, η μεταλαμπάδω
ση των θρησκειών, από μέρους 
των ψορέων τους. Κα.ί ας περιο
ρ:στουμε στή δική μας θρησκεία, 
·,όν Χριστιανισμό .... 

Οι λεγόμενο «ίεροί» πόλεμοι, 
cί κατακτητικές σταυροψορίες, 
δήθε y ά τη λύτρωση των ά.γί
ΙJ\Ι τόπων, οί πυρές τής Ζσ. ι 
Ντ' "Αρκ, οί δήμιο: της 'Ιερα.ς 
'Ει: ' ί 

' c,ετασεως, ο μονα.στηρια.κες ρα-
διουργίες, τά 1Ιπαπικά &.λάθηα 
και τά συγχωροχάρτια, κι' ακό
μα, επί των ήμερων μας, οί δε
:::ποτικι,ί αλληλοδιαπλη,κτισμο', 
είναι εργα καί έπι νοήματα ά:ν,ί-

Του 'Ανδρέα Λ. ΠΑΤΙΑ ΔΡΕΟΥ 
Οίκονομολόγου - Πολιτειολόγου 

θιcτα, &.π' δσα δίδαξε δ Χριστός. 
Ή θρησκευτ κή μυθοπλα.σία 

«·; ερι εξωτέρου σι..ότους», περί 
π ρός πού κοχλάζε και περι πα
ραδείσου, έξά.πτει τήν φαντασ(α 
-:ου &.πλου &.νθρωπά.κου καί τόν 
άτ:ογυuνώνει &.πό τή λογική και 
:·η δύνα,μ η της θέλησής του. Κι 
i-:σ , τόν παραδίδει ερμαιο στους 
&νέμους των αίρέσεων κα των 
λcγης - λογής τσcιρλcι ά.νων πού 
φαρεύο ν θύματα, οπως δ Τζιμ -
!'ζόουνς της Γουιά ας ... 

Ή θρησκευ,ική «φιλολογία» 
καί ή &.ντ ψατικη εκκλησιαστική 
ύμιογραψ'α, πού συγκρούεται μέ 
τά ίδια τά κηρύγματα του Χρι
στοί), κά.μανε τόν ανθρωπο νά 
προ6ληματ'ζεται καί νά &.ν,χρω
τιέται, αν αύτά πού ά:κούει στίς 
έκκλησ'ε;, ε[ν,χι λό :'Χ θεία, η 
ε!να.ι κα.τασχε ά.σματα άρρωστη
μένων «έκκλ ησιαστικών συγγρα
ψέων». 

Τ� λεγόμενα. «&., ό α.�6ωνο;
χ�ρυγμα;α», ,ι; π, ο πολ�ες, ψο
ρες, θυμ ζουν κατα.pε; κα.ι α.πει
λέ� ά:ρχα. · α.; έλλ ην κ ij; τραγωδί
α.;. 'Εμφανίζουν ψπcιμπουλες» 
καί &.�ειλουν μέ σεισμ�ύς, � μού;

.' 
λο μου;, καταποντ σμους, λες κ-αι 
δ Χρ:στό; διανοήθηκε ποτέ, δτι 
πρέπε: νσ. επιστρατεύσει δπα.δού; 
μέ τίς φοοέρες κα.ί τίς ά.πειλές, 
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·ιί καί ,μέ τό ζόρι ά.κόμη.
Δεν μας διοχετεύθηκε ή χρι·

στιανική διΟασκαλία t Οπ·ως τήν
πρωτοφανέρωσε ό Χριστός στο
«'Όρος των Έλαιων» μέ τούς
περίφημους μακαρισμούς ...

Τό, ... ·«α.φες αυτοίς, ου γαρ
οί'οασι τί ποιοϋσι», δεν εγινε ου
σία. της παρουσίας των φορέων
της χριστιανικής θρησκείας ...

Ό λιτός μυστικός δείπνος, με
τατράπηκε σε καλλιμάρμαρα δε
σποτικά. σαλόνια,. ό «άρτος καί ό
οΙνος» εδωσαν τή θέση τους στα
χσ.οιάρια καί τίς σαμπάνιες, δ
«πώλος ονου» της Κυριακής των
Β.ωίων, παραμερίστηκε ά,πό κά
ποια λιμουζίνα κα.ί ή ά.πέριττη
χλαμύδα τοϋ Ναζωραίου, ά.ντικα
ταστάθηκε με τα χρυσοποίκιλτα
α.μφια.

Κάτω ά.π' ολες αυτές τίς ά.ν
τιθέσεις προς τά. λόγια τοϋ γ λυ
κοϋ Ναζωραίου, οί αίρέσεις, οί
«κύκλοι», ο! «τάσεις» καί οί παν
τός είδους «κατευθύνσεις» «δί·ιουν
καί παίρνουν» στην σημερινή μας
κοινωνία. - μια κοινωνία., πού
εχει ά.νάγκη ά.πό δδηγούς καί
παραδείγματα ...

Φόβος ύπάρχει, πώς οί θρη-

· σκείες ιθά πάρουν την δδό .. πρός τά.
μουσεία, οπως οί «6ώδεκα. θεοί
τοϋ 'Ολύμπου», σ.ν δεν συνδυά
σουν τα κηρύγματά τους μέ τήν
λογική καί την ά.δήριτη συμπ{Χν
τική πρ::χ.γμα.τικότητα.

οι ά.ριeμοί κα.ί οί γεωμετρικές
ά-,α.λογίες τοϋ σύμπαντος είναι
συνυφασμένες με ά.λήθειες, πού
cέν πρέπει νά. παραβλέπουν οί
θρησκείες. Καί δ άνθρωπος ετ ναι
μια δύναμη πραγματική, πού μπο
ρεί, σ.ν θέλει, νά. άνταποκριθεί
στα «κελεύσματα.» τοϋ Θεοϋ.

Για τόν άνθρωπο, τίποτα δεν 
είνα( άπρόσι το. 

Καί 8σο ύπάρχει θεός, eά. ύ
πάρχουν καί α.νθρωποι καί συμ
παντική τελειότητα., καί ά.λήθεια 
κχι Λόγος ... 

'Ά ν οί θρησκείες διαχωρίζουν 
τή θέση τους ά.πό τή μοίρα τοϋ 
άνθρώπου, ά.πό την ά.λήθεια, τον 
Λόγο καί τό σύμπαν, τότε δ ά.ν
Ur,ώπινος προβληματισμός θα 
πα.!ρνη διαστάσεις τρομακτικές 
καί οί λογης - λογης Γουϊάνες, θά. 
&ψήνουν εμ;6ρόντητη την &.νθρω
πότητα., πού ξαψνιασμένη, θά. ρω
τάει: Ίπάρχει θεός; 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οχι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Έπιφυλλiς τοϋ ίκου Κ ΡΒΟ Η 

(Πρωια, 8 Φεβρουαρίου 1932.) 

Έπα αλαμδά εται, -κάθε φορά πού πρόκειται ά συζητηθfl 
- δπως συ ητείται, διά νά μη -καταλή,ξη ή συζήτησι- εί.- τίποτε -
το ήτημα του ' φοπλισμού, μία φράσις τυπικη ώτό μεριyους κα ο
προαίρετους α θρώπους: « ιά ά γί η δυ ατός ε ας πραγματικός
άφο ισμός, δια νά ε ασφαλισθίi άληθινά ή εί.ρή η, πρέπει οί λαοί,
πρέπει οί α θρωποι .' άφοπλισθοϋν πρώτα ήθιχως, ' άφοπ ισοο
μέσα των». Κανείς δέ εχει άντίρρησιν είς τη ογ χ.ή τη- σκέ
ι εως αύτη-. Τη επα αλαμδάνουν ακόμη καί οί ά τι.ι-τρόσω:τοι των
κρατών πού πηγαί ουν είς τάς διασ έψ ις τού ' φοπλισμού πά ο-

λοι ώτό καχυ οψία προς όλους τους α λου-, ά ό τάσcις ίμπερια 
� ιστικάς, ώτό οοτροπίαν έθ ικιστικήν, ώτό τό π εύμα εκεί ο τό 
ιγωϊστικό τού χωρισμού και της έπικρατήσεως που τούς κάμ ει νά 
δλέ ο τά συμφέρο α που άντιπροσωπεύουν ώσάν άντίμα,(α προς 
τά συ ιμφέρο τα δλης της αλλης άνθρωπότητος. Την έπαναλαμδά-
ουν, μάλιστα, ελαφρά τροποποιημένην, διά ά εξυπηρετϊΊ ακόμη 

καλύτερα η1 σι<έψι των: «Ό πραγματικός άφοπλ�σμός θά γί η 
δυνατός, μόνο δταν τά εθ η άφοπλισθο - ήΟ�κως και δι' αύτό 
χρειά εται πρώτα - πρώτα ν' άποκτήσου το αίσθημα της ασφα
λείας ... ». Και , �• αυτό τον λόγον, καί έπειδή, δπως αφι ου νά έν
νοηθίΊ, ό ήθικός άφοπλισμός ε1ν1:, ενας ώραίος όραματισμο άπο 
εκείνους, που εν πρόκειται ποτέ νά πραγματοποιηΟούν, ακολουθο - , 
όπως λέγο , τά- ύπαγορεί,σει της φρο ήσεως: εξακολουθούν ά 
έξοπλί ου τους λαούς. 

Καί δμως ποίο μ ορεί ν' άρ ηθίΊ, δτι μό ο δταν οί ανθρω
-rτοι 0' αφωπλίζο το ηθικώς, δταν θά επαυαν μέσα τω ά ά τιμά
χωνται δ ε ας ε α τίο τού άλλου,, δτα τά σύνολα των άνθρώ;τω , 
πού λέγογται εθ η, θά 1:τταυα νά εχου ά ιθέσεις <�ίθνικάς», δτα 
θά επαυε κάθε εχθρα καί ,κάθε δυσπιστία μεταξυ τώ ανθρώπων, 
θά ητο δυ ατό οί α θρωποι ά ειρη εύσουν μεταξύ των; 

" ς tδοϋμε τώρα τί γίνεται άπό τους κυ6ερνήτα- των λαώ , 
άπό τους όδηγού των, άπό τούς ά τιπροσώπους των ρο- αύτ11 
την κατεύθυ σιν. Κατά π ίο τρόπον, δηλαδή, προσπαθο - α ε:τι-
φέρουν αίrτόν το εσωτερικόν, τον f1θικόν άφοπλισμόν, τόν όποίο 
παραδέχο αι ιός απαραίτητο ,διά ά κατορθωθίJ ,καί δ αλλος. 
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Πρέπει να δμολογηθίΊ δτι γίνεται ακρb6ώς και συστηματικώ
τατα κάΟε rι πού θα μπορουσε να εξοπλ_ίση τούς ανθρώπους 11θι
κώς τον εναν εναντίον .τού αλλου, τάς δμάδας των τάς συγκροτη
μένας είς εθνη, τ11ν μίαν εναντίον της αλλης. Φαίνεται, μάλιστα, 
δτι δεν εχει αλλον προνοητικόν προορισμόν ή σημερινή Πολιτεία, 
1i ·σημερνή Κοινωνία. BellUiIΠ o.mniu.m oon1Jr:a σmne.s - πόλεμος 
των πάντων •εναντίον δλων - εΙνε ή ίδέα πού ,διέπει κάθε σκέψιν 
των καί κάθε εκδήλωσίν των. Αύτή ή tδέα, αύτό τό πνεύμα, χαρα
κτηρίζει -και την ε�αίδευσιν πού δίνουν στα παιδιά αί διάφοροι πο
λιτείαι και την άγωγήν πού παίρνουν οί νέες γενεές μέσα στας 
Κοινωνίας τάς σημερινάς. Τό παιδί από μικρό συνηθίζει είς _την 
ίδέαν της άμίλλης. Ή αμιλλα χαρακτηρίζ?ται «εύγενής» - είς την 
'Ελλάδα μάλtστα, περισσότερον παρά αλλού, κολλούμε συχνότατα 
καί ,ιμπρός είς την λέξιν «φιλοδοξία» τό επίθετον <�εύγενής». Καί 
επειδ11 ποτέ δέν σκέπτεται κανείς δτι μία Ι&μιλλα καί μία φιλοδο
ξία δεν είνε τίποτε αλλο, παρά ή πρaσπάθεια, ή εγωϊστική, δια να 
επικρατή.συ ενα ατaμον ύπεράνω αλλων, τα Παbδια αρχίζουν να 
(�εξοπλίζωνται» ηθικώς πολύ πριν λά16ουν συνείδησιν του εαυτού 
των πραγ.ματικήν. Τό σχaλείa συστηματοποιεί. λίγο ύστερώτερα, 

' ' ' ' Ο ' 'ξ λ 
' 

Τ' δ' δ δ ' ' ' αυτον τον η ικον ε οπ ισμον. ο παι ι ι ασκεται να συναγωνι-
ζεται προς δλους τούς -συμμαθητάς του, προς δλους τούς όμηλί
κους τους, εις κάθε εκδήλωσίν του: είς τα ιμαθήματα, είς τα παι
γνίδια, είς τ' αγωνίσματα. Δια να προοδεύση ικαλλιεργeίται ή ά
τομικη φιλοτιμία του,. ή φιλα-υτία του καλύτερα, δ ,εγωϊσ.μός του. 
Καί συμ,6αίνει ωστε κ' εκείνα :ακόμη τα παιδιά, τα όποία δι' οποιον
δήποτε λόγον, ,μένουν πίσω στην αμιλλαν δια τή.ν κατάκτησιν των 
έπισήμων σχολικών άξιων-ι6αθ.μων, 6ρα6είων, επαίνων, φήμης 
«καλού μαθητού», αθλητικών ,έπιδόσεων---νά δημιουργούν μίαν 
δική των «αμιλλαν» προς δλα τ' .απαγορευμένα, να τείνουν να γί
νωνται και αύτοί «τύποι» πού επιδιώχουν τον κρυφόν θαυμαισμόν 
�ων άλλων των Παbδιων, των «καλών μαθητών». Κατά 1δάθος δέ
χονται και αύτά την :έπί.δρασιν του πνεύματος της άμίλλης δια χα.

ποιαν ύπεροχήν· με την διαφοράν δτι κατευθύνουν την πρaσπάθειάν 
των άλλου. 

Είς τά γυμναστήρια, τα γήπεδα, τα παιγνίδια, κυριαρχεί το 
ίδιο :rι:νευμα της ατομικής -επικρατήσεως του ενός επάνω είς δλους 
τούς αλλους, της δμάδος απέναντι της αλλης δμάδος, ενός. συνδέ
σμου, ενός σωματείου, απέναντι ενός αλλου, δλων των αλλων. Κ' 
ί::πειτα οί νέοι άποδύονται είς την :6ιΟJτάλην, εφωδιασ.μένοι μέ δλον 
αύτόν τον έξοπλισμόν της ατομικότητός των από τό σχολείο και 
' ' ' ' 'Η u. 'λ 'Η λ' ξ ' λ. ' "λ Ο' " απο την κοινωνιαν. uι.οπα η... ε ις τα εγει ο α. •ι αν-
θρωποι ϊ::κα,μαν την ζωήν των την ατομικήν δυνατήν ιμόνον ύπό τον 
δρον να εΙνε διαρΚ(λ)ς εμπόλεμοι προς τούς συνανθρώπους των. Δια 
να ζήση καν.εις εlνε ύποχρεωμένος να παλαίη αδιακόπως. Πρέπει 
ν' άνοίξη θέσιν δια τον εαυτόν του, -μέ τούς αγκώνας του, μέ τά 
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δόντια του, μέ τούς γρόνθους του. Οί αγριοι, ,κατα την ηπιακi1ν 
έποχήν της άνθρωπότητος, έξεπάστρευαν ό ε ας τον αλλον μέ τι
μίαν καl φα εραν σκληρότητα. Οί ,μορφωμέ οι, οί πολιτισμέ οι 
άνθρωποι, οί σοφοl καl οί έπιστήμονες των κοινω ικων μας συγ
κροτημάτων προσπαθο - α άλληλοεξοντωθούν δια την άτομικήν 
των την επικράτησιν, να ύποσκελίση ό ε ας τον αλλο , α πάρη ό 
ενας την θέσιν τοϋ αλλου, φήμην μεγαλυτέραν, δό αν περισσοτέ
ραν άπο τον αλλον, κατά τρόπον περισσότερον, 'ίσως, σκληρό , καί
τοι οί καλοί κοινωνικοί τρόποι καl ή περίτεχ η συμ:βατικότης της 
κοινωνικής μας ύποκρισίας τον �καμουφλάρουν εi',χάριστα. 

'Έτσι, εις τα κοινωνικά. τά. συγκροτήματα των σημερι ων μας 
των καθεστώτων, το ατομον προπονείται άπό τρυφερά. ήλικίαν εtς 
το να κραήi .διαρκη στάσιν άντιπάλου προς τούς συνα θρώπους 
του. Ή αδικος άνισότης της ,καταναμης των άγαθων, ή οικονομική 
εκμετάλλευσις, πού είνε αί δάσεις των καθεστώτων αυτών, δημι
ουργούν άικατάπαυστα και συντηρούν τά.ς μονίμους αίτίας τω με
γάλων συγκρούσεων τιi>ν τάξεων, είς τας όποίας άπλώ εται ό σκλη,
ρος άνταγωνισμός. Και το 'ίδιιο π1ορίπλοκον ,σύμπλεγμα τω συμφε
ρόντων πού άποτελεί τήν ούσίαν ·μιας ε θ ν ι κ η ς ύποστάσεως, 
πολλαπλασιάζει rn' απειρον τά.ς αίτίας τών άνθρωπίνων συγκρού
σεων. Ή ίστορία ή έθνική, ή φιλοδοξία ή ,εθ ική, αί παραδόσεις 
αί ,έθνικαί, αί ,βλέψεις, αί διεκδικήσεις, αί κατευθύνσεις αί έθ ι 
καί, κατά το μέγιστον ,μέρος των στρέφονται έ αντίο άλλων αν
θρωπίνων συγκροτημάτων πού λέγονται έπGσης εθνη. Και τά. κράτη 
τα έθν�κά, τα κράτη πού έδράlζονται ,έπάνω είς το επικρατούν κοι

νωνικόν, οίκονομικον και πολιτικον σύστημα, εχουν ώς κύριον, ώς 
μοναδικον προορισμον να έξοπλίζουν τα εθ η, τούς λαούς πού τ' 
άποτελούν, δια να διεκδικούν εναντίον οποιουδήποτε αλλου τα συμ 
φέροντά .των, τα οποία, μέ ολίγην ιδεολογική διεύρυνσιν, προά
γονται είς ιδανικά. 

Καί εις τα ,σχολεία, οχι μόνον εν γνώσιι των κυβερνήσεων, 
των οποίων οί άντιπρόσωποι ει τά.ς διαφόρους ιεθνείς ιασχέ
ψεις μιλούν περί 11 θ ι κ ο ϋ ά φ ο π λ ι σ μ ο ύ άλλα και σύμ
φωνα προς το πρόγραμμά των, το έκπαι,δευτικόν, ,έξοπλίζουν τα 
παιδιά, ικαί τώρα άκόμη, μεταπολεμικώς, ιέ το έθ ικό το μίσος 
έναντLΟV αλλων λαών, χθεσινών άντιπάλων εις τα αtματοποτισμένα 
πεδία της πολεμικής κακουργίας, μελλοντικών έχ θρών είς μίαν 
προ6λεπομέ ην - η και έπ�διωκομέ η - νέαν σύρραξιν. 

"Ας μ11 μιλήσουμε μέ δικά μας παραδείγματα, άπό τον τό
πον μας. Το πράγμα είνε γι ικόν. Συμ6αίνει παντού, εις δλα τα 
σηuεοινα τα κοάτη πού διέπονται άπο το κρατούν σύστημα. Μία 
γαλλ:Κη .έφημερlς ριζοσπαιστικη - το «"Εργον» - ιέδημοσίευσε, 
προ όλίγων έ6δομάδων, μίαν σειράν αρθρων ύπο το τίτλον: «'Γί 
διδάσκουν στα παιδιά μα9>, "Ολα, λοιπόν, τα σημερινα Γαλλικα 
διιδακτιικά. ι6υ6λία ξεχειλίζουν &.,-το το μίσος έ αντίον τω «εχθρών», 
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κηρύττουν τ11ν · ίερότη.τα καί τήν ώραιότητα τού πολέμου. 
Καί tδού άκόμη τι εμμετρος άφιέρωσις ένό; σχολικού διδλίου 

πατριωτικών ποιημάτων, πού .έδόΟη τήν περασμένη πρωτοχρονιά ώ; 
δώρον είς π�λλά

, 
- πά�α πολλά παιδιά της Γαλλίας άπό τού; γο

νείς των και τους δασκάλους των: 
<�Αύτό τό δuδλίο, δπου θρηνεί δ πόνος μου, 
'Όπου τραγουδεί ή ελπίδα πού κάνει τήν καρδιά μου νά 

(χτυπά, 
Τό άφιερώνω στον καλό, τό μικρό στρατιώτη, 
Πού πρώτος, στην πρώτη τήν μάχη, 
Θά χύση τό αίμαι του για τή Γαλλία». 

Καί πρέπει νά είμεθα δtκαιοι. Δεν εlνε μόνον τά Γαλλικά δι
δακτιικά διδλία πού εlνε εντελώς αντίθετα. κατά τό πνεύμα προς 
δσα είρηνικά λόγια. ,έψαλμωδοϋσεν εως χθες δ κ. Μπριάν είς τάς 
διαφόρους Διεθνείς Διασκέψεις, προς δσα άπαγγέλλουν σήμερον 
τόσον ψεύτικα καί τόσον υποκριτικά οί άντιπρόσωποι των κρατών 
είς τr1ν τωριν11ν Διά·σκεψιν τού 'Αφοπλισμού. Είς δλας τάς χώ
ρας, άλλού περισσότερον, άλλού λιγώτερον, άλλα παντού - ή εκ
παίδευσις στα σχολεία και είς τούς στρατώνας εlνε ή ίδια. Προ
παρασκευάζει τή.ν νέα.ν σφαγήν, τήν νέαν σύρραξιν. 'Αντί τοϋ ή
Οικοϋ άφοπλισ� οϋ, εντείνεται είς ,έπικίνδυνον δαθ�μόν ό ήθικός, δ 
ψυχικός εξοπλισμός των λαών. Ποίαν σημασίαν πραγ,ματικήν μπο
ρεί νά εχη, υπό τάς συνθήκας αύτάς, μία Διάσκεψις περί άφαιτλι
σμού; Μέ ποίαν λογικήν νά περιμένη κανείς δτι οί «διασκεπτόμε
νοι» εlνε δυνατόν νά καταλήξουν είς .μίαν συμφωνίαν άφοπλισμού, 
πάνοπλοι καθώς εlνε δλοι ηθικώς,, ψυχικώς, εναντίον άλλήλων; 
'Αλλά καl ποίαν πρακτικήν σημασίαν θά μπορούσε νά εχη μία μι
κ•ροχαρής συμφωΥία δια καποιον περιορισμόν τα>ν εξοπλισμών, 
πού Οά έγίνετο, ίσως, δεκτός διά λόγους οίκονομικών άναγκών, οί
κονομικης ά.δυναμίας δια περισσοτέρας πολε.μικάς προμηθείας; 
'Εφ' δσον ή δουλιμία τοϋ κέρδους, το πνεύμα της ,εκμεταλλεύσεως 
το ικεφαλαιοκρατικόν κινεί καί διέπει τά σημερινα κράτη, κανέ
νας πραγματικός άφοπλισμός δεν εlνε δυναrτός ή δία της ενό
πλου δυνάμεως θά υπηρετίi πάντοτε τας άρπακτικάς &υλιμίας. 
Είς τήν Μαντζουρίαν, είς τήΝ Σαγκάην τό δροντοφωνοϋν τά κανό
νια τού Μικάδου, καί τά κράτη πού συζητούν, τήν ίδιαν στιγμήν, 
περί αφοπλισμού είς τήν Γενεύην, ·επιδοκιμάζουν, είς τα ιδάθη τού 
ι;ίναι των, τήν ΊαπωνικήΝ τήν δεδαίωσιν. 

ιά νά έπέλθη δ πραγματικός ηθικός άφοπλ�σμός· δια νά παύ
ση δ ανθρωπος να είνε λύκος προς τον δμοιόν του· δια να μήν εί
νε πλέον άνάγκη νά παλαίη τό ατ0ιμον δια να ζήση· δια νά μή 
προσπαθούν τά εθνη να iπικρατήσουν είς ι6άρος αλλων· δια να 
μή χωρίζεται ή άνθρωπότης είς τάξεις προνομιούχους καί υπο
τελείς, άλληλομαχο,μένας, εlνε ανάγκη λογιική, πρωταρχική, άπα.
ραίτητος, ν' άλλάξη ριζικώς καί δλοκληρωτικώς δ ρυθ,μός της ζωης 
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των ανθρώπω . Εί ε α άγκη να μετα1β ηΟίJ όριστικώ; ό t(_)όπο; 
της σκέψεώς τω . Πρέπει να τεΟ[ι <ίJς 6άσι; μία διαυγή;, σαφή; 
αντίληψις τη; σχέσεως τού ατόμου π(_)ο; το σί,νολον. Το liτομο 
πρέπει να παύση να είνε ό μό ιμο; <'ι τίπαλο; τού συ ό ο , ό ι'iν
ταγωνιστής του, ό εχθρός του οτα οιοπαλαίη δια νr1 fΠLΚ(_)αtήαη, 
ό εκμεταλλευτής του μόλι.; κατορθώαη ' άρπαχ Οtι ι1πι'1 κi'.ι,"Του, 
γ}lπου να στερεωθϊΊ. Τό ατομο πρέπει ' ι'iποκτήαη την ά τ: ηιι1ιν, 
δη FΤναι αναπόσπαστον ,μέρος τού Συνόλου -- και οχι μόνο τού 
ανθρωπίνου· δτι, κατά συνέπειαν, τού συνόλου το αυμφέ-QΟ εί ε και 
το πραγματικόν ίδ�κόν του συμφέρο · δτι το αιομον ε1νr το Πα(_)Ο 
δικο χαί το φευγαλέον και τό σύνολο εί ε το μό ψον και τί1 δι
αρκές δτι, δμως, οχι μόνον ή ευημερία τού συνόλου Flνε και τού 
άτόμου ευημερία, άλλα και ή συνολική εργασία εί ε <'iπαραίτητος 
δια την ατομικήν αυτή εύη,μερίαν· δτι, τέλος, ή c1ρμονική συνολ!
κή συνεργασία, είς την δποίαν το ατομο θα είσφέρη μέ χαράν την 
συμ1βολήν του, εtνε ή μόνη πού ,μπορεί να εξασφαλίση εί; το ίίτο
μον πραγματικήν έλευθερίαν καί πραγματικ11ν άκροτάτην δυ ατό
τητα εξελίξεως προς μίαν τελείωσιν α θQωπ' ην, π ο ι• ε ί ν F 
1-' ρ γ ο ν τ ο ύ α τ ό μ. ο υ α ύ τ ή,. 

Δια να γίνουν δλ' αυτά, είνε απαραίτητον ν' άλλάξη ή f�ασι
τών πολιτειών καί των κοι ωνιώ , ν' άλλάξοι: αί συ Οηκαι αί οί-
κονομικαί αί σημεριναί πού ώθοίίν εις την ί,περτροφική ανα 
πτυξι" τού ατόμου, πού ευνοούν την έκ ετάλλευσιν τού ανθρώπου 
ωτο τον ανθρωπον. 'Όταν θά. λείιι,η από η1ν μέσην τό κίνητρο τού 
ατομικού, ε, ω�στικού κέρδους, ή δυνατότη,.. μιας ατομική; επι
κρατήσεω-, τότε τί νόημα θά -μπορfl πλέον να εχουν ή αμιλλα, ή φι 
λοδοξία, δ εγωισμός, εστω καί καρυκευμένc. μέ τό μυρωδικόν επί 
θετον «ευγενής»; 

' λλά. - θά. ρωτήση κανεί; - τί θ' απομεί η τότε <ίJ- :χ.:νη
τρον, ώς παρόρμησις, ώ::: .κέντρισμα δια μίαν γε, αίαν προσπάθειαν 
τού ατόμου, δταν τού αφαιρεθίJ ή ίκανοποίησι; εστω καί τη; φιλαυ- . 
τίας του, εστω καί της ματαιοδοξία; του, f στω καί τού έγωκεντρι
ομοϋ του; Τί. θ' απομεί,•η: Τό παν: ή καθαρά. πλέο , ή άμία το; 
πλέον από έγωισμόν, ή πραγuατική έκ βαθέων δημιουργικ1Ί εφεσι;, 
πού σ11μερον καταπνίγιοται. ιότι τότε θα είνε δυνατό ' αφαιρεθiΊ 
από η1ν δημιουργία ή φροντί; και ή χειροπέδη και ή κατάρα 
τη; βιοπάλης. Ό ανθρωπος, αντί ν' άνταγωνίζεται προ; τον δμσιόν 
του, θα συνεργάζεται άπλώ; μέ δλου; τοί,- ομοίους του Τό κέρ
δος 10 11θικόν, το :κέρδος της άνθρωπίνη- ε'i=ελίξεω- θα είνε κοι
νόν :χαί οί ανθρωποι θί.ι το γνωρίζουν. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλ(ον της σοφ(ας · 

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένο� δρχ. 180 

Ε{ς τα γραφεία τοi> ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστείλατε ταχ) κήν �πι ταγήν διά, νά. το λά6ετε 

ταχυδρομικώς είς την οιεύθυνσιν που θά. &.ναγρά

ψετ,ε είς τήν �πιταγήν. 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΦΙλΟΣΟΦΙΑΣ 

Α' Τόμος δρχ. 120 
Β' » » 120 

ΕΚλΟΓΑΙ 

ΚΡΙΣΗΑΜΟΥΡΤΙ 

Δρχ. 100 
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· Η θεοσοφία κσί ό σύγχρονος κόσμος 

Συνέντευξις τοϋ GEOFFREY HODSON 

ΕΡ. 1 η: Συμψω ιείτε, δτ: τά. 
προ6λ ήμα. τα. τοϋ σημερι νοϋ άι
θρώπου &.να.φέροντα: λι γώτερο 
στην έπ.δίωξη της εύτυχ'ας του 
κα.ί περισσότερο στη11 έπ:οίωσή 
του; 

ΑΠ.: Έξαρτα.τα.ι ά.πό τό,ι δ
ρισμό τοϋ ά.νθρώπου. 'Εάν τόν 
δεχθοϋμ� ώς ψυσικό καί ύλικό 
δν, τότε θά ελεγα. να.ί, τό πρό-
6λ ημα. της έπι6ιώσεω; π:θα.,ιώ; 
προ6αδίζει, στό νοϋ πολλών λα
ών, εναντι τοϋ α1τήμα.τος της εύ
τυχίας, οσο σημαντικό κι' σ,,ι εr
ναι τοϋτο. ' λλά ή Θεοσοφία. θε
ωρεί τόν α.νθρωπο κυρίως ώ; ο'Ι 
πνευματικό, .ένσαρκωμένο σ' ε ια 
φυσικό σώμα.. Κατ' αύτόν τόν 
δρισ,μό, κατά, την d.λ ηθ: νή του 
φύση, δ άνθρωπο;:; ε[ να.ι ά.θά.να.τος, 
α.φθα.ρτο�, α.1ών:ος. Ό Πα.ϋλος 
εfπε: «Ουκ οϊδα.τε οτ. να.ός Θεου 
έστέ καί τό ΙΙνευμα του Θεου 
ο1κεί έν ύμίν;» (Α' Κ,;pιιθ. 
3. 16).

Πρό6λ ημσ, έπι6ιώπως γιά. τό ι
πραγματικό α.νθpωπο δέν τίθε:7.:, 
ο:ότι, οπω; ε Τπε δ Παυλο;, «Χρι
στός έν ύμ ί·ι, 'i) &λπίς της δόξης» 
(Κολ. 1. 2ί) . «Μετά φό6ου κα.ί 

τρόμου τήν έα.υτώ'Ι σωτηρίαν κα.-
τερyά.ζεσθε, δ θεό; γά.ρ έστιν δ 
ένεργών έν ύμίν» (Φιλιπ. 2. 13) . 

ΕΡ. 2η: Έν δψει :ών &:πειλώ 1 

α.πό τό,ι ύπερπληθυ:;μό, τrι'ι χ'l.
μηλη ο1χονομ:κή πα.ρJ.γωγη Υα. 
τ·η ι έμ:pϊιλια. α.'ια.ταρ'lχ.ή, 1-έπε,: 
κανέναν έπιστημον:ι); δρ6μr.ι έ;6-
δ:,;υ α.πό τά πρr.ι6λήματα πr;ύ ά.ν
τ:μετωπίζει δ &νθρω;-;ο;:;, 

ΑΠ.: 'Ασφαλώς, ναί, ά.λλά. καί 
πάλι πρέπει νi ληφθη •5π' 6ψι'Ι 
δ έ:;ωτερικό; &,ιθρωπο;, & ά.λη · 
Οι ιό; πνωμα.τικό; α'ιθρωπος. Σ' 
αυτό τό έπ'πεδr.ι, κά.θ: ανθρω;-;�: 
γνωρ'ζε: 8τι εfνα.ι μελ,;· μ i; 
-_yευμα.,ικη; Φυλή;. ή δπο'α. οέι
�χει κα.νενό; είδΟJς •5ποδ.α.φέ:;ε.:
· 1'-cο6ά.λλω λοιπόν τήν απ,;ψη. δτ
ί;; 'Υ. τά προ6λrιμα:χ κα.ί ίδι:-ι•:έ
;:ιω:; �κεί ιο τη; δια.μά.χη;, θ:χ έ
πρεπε νi α.ντψετωπ::;θοϋ ι στ;�
τον α. ιθρωπο ώ; θείον O'I, ιο; Ενα
μέ τού; α. λλου; ά'ΙGpώπ,;υς. 'Ο
!{•�ριο; ήμών ε[;-;ε «�Ο- θ:, •.
:. Ι ύμίν μέγα.; γε'ΙC'Jθα.ι' ε:;:α.ι 
1;μιι δ.ά.κοιο;» (Ματθ. 20. ?GJ. 
Ή ύπηρεσ!α., 1δ:α.ι:έρω· ή έΟ�Αr.
Lυσ:ακη ύr:r1ρεσ:α., πηγά.ζε: �.,.(' 
ϊιχpδ�έ; κ�ι ::τ:ι.έψ��;, π�υ v�ωθ•.JJV 
;•α.ί γνωρ:ζου'ι :ήι πιευμα.:·-ι.η 
άi3zλ:ρό,,1:7. :οϋ ±ιθρώπου, ο,: .5 
Αοι εfy:χι «ε·ια. μέ τό κα.τ'J;-;λη
, --=�χό Πi'ι>>. ιο �6λεμ�;, λiγ�.
:ό προ,;ίμιο·ι τη; ΟϊΝΕΣΚΟ, �:
κινά.ε: ά.πό tΟ'Ι ιο•j Έκε� i;-;':;η;, 
:.:i οια..νcητ:κ� κα.ί πιευμα::κά. 
μέρη τοϋ ά.νθpώ;-;ου, εγκε:τα: yα.\ 
r1 ά.ληθ:νη κα.ί τελική λ�:;ι_� 
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1· ρο6λ ημάτων του. 
ΕΡ. 3η: Τί λέτε σείς οι θεr.�· 

·�c,φιστα.ί για την καινούργια. "/)· 
&•κή, την επιτpεπτικότητα. -r.-,11 
παρατηρείται στα 6ι6λία., τήν τέ
χνη, τά. θεάματα. κα.ί γενικά στον 
τρόπο ζωης των νέων; Δεν vομί
ζcτε πως είναι κακή για τήν άν
Ι)ρωπότητα.; 

ΛU.: Σ,ή Θεοσοφία. κα.ί, φυ
σ:χά, στή Θεοσοφ:κή Έτα.:μα., 
cέv ύπάρχουv δόγμα.τα, έπομένως 
οϋτε καί δογματιστα.ί. 'Όλοι οι

σπουδα.στα.ί καί δλα τά. μέλη εrv' 
εί.εύθεροι νά. εψα.ρμόζουν τίς �:
εασκα.λίες σύμφωνα. μέ τή διχ·� 
:�υς κρίση, κα.ί οχι εκείνη τι�\/ 
άλλων. Ό δεσμός πcύ συνδέzι 
ϊ (.Uς Θ:όοσοφιστά.ς δέν εί,,ια.ι ,ι.ά. 
χοιvη δοξασία., άλλα δ κοινός π:6-
Ucς σ.ν:1.ζ ητήσεως τής Άλ η(·!Ξίσ..;. 
-.εγώ, λοιπόν, (ι>ς α.τομον μ6νοΥ, 
μ.πορω ν' άπα.ντήσω. Κα.ί λέγω, 
να.ί, πηγε μακριά ή νέα. ήθιχή 
γi επιτρεπτικότης, δπως, επί ;�; v:
r:,α.δείγμα:ι, στήν πορvογραcρίχ, 
χαί, νομίζω πώς είναι επι6λα.6ής 
σ:ήν άνθρώπιyη φυλή. Ή Ίσ ::;
ρία διδάσκει, δτι οί μεγάλοι ;ο
λιτισ:ιο: των άρχαίων χp6·ιωv 
τ.α.ρήκμαισαν κα.l επεσα.ν εξ α.ίτί·· 
:xc; άκρι6ως της 7ύπ - άνοχης 
'Εμείς οί θεσσοφιστα.ί δέν είμ<Χ-

, t ' J.t ' ,, 
σ,ε πουριτανοι, υπο τ,1 στεvη εν-
',(,:α., πιστεύομε δμως δυνα.τά. ση)ν 
1ξία. μιθς άγνης ζωης, έ·;ό; 3.
νοιy_του νου, μιας καθα.ρης ΚΥ.?· 
:-;iι·ας, μιας πρόθυμης ψυχής κ;ι.ί 
uιά:ς άδέσμΞυτης πνευματικης δε
;.. τι κότητος, ώς εξασφαλίσεις 1 :ά 
,·ήν εύημερία., σέ -cέτοιες ·π::p:6-
οως της άνθρωπίνr1ς ζωης. 

ΕΡ. 4η: Μπορεί ή θεo,J'J:;;i:x 
,ιrι. δώση άπαντήσεις σέ Πι')i).ά. 

&.πό τά. 6α.σι;ιά, προ6λήμα.τα. ,ι')ί} 

ανθρώπου; 
ΑΠ Βε6α.ίως, να.ί. Πως: Δί-

• , , ' , r 'ιΟ',ιτα.ς α.παντησ�ις στις πεν ,ε ο:χ.-
σικές ερωτήσεις για τον α.ν
Οpωπο. 

- Πόθεν ερχετα.,;
- Τί είνα.ι;
- Τί εχει νά. .κάμη εδισ;
- Που πάει;
- Μέ τί μέσον;

�Ρ. 5,η: Τί είσηγείτα.ι ή Θεc
σοφία. στον άνθρωπο. ώστε ν& 6ρη 
ιήv είρήνη κα.ί τήν εύτυχί:χ; 

ΑΠ.: Πρώτον, θά. ήθελcι, 'Jά. 
3ιίJσω άπάντηση στο φυσικό ερώ
i.)jμα.: «Τί ε!να.ι ή θεοσοφία.». 
Lίνα.ι ή καθολική πνευματική κα.ί 
ψ.λοσοφική γνώσις για τήν Θεό
,-ητα., τό Σύμπαν, τον ανfJρωτ:r.� 

' ' 
ξ' 

, κα.ι τις μετα υ των σχεσεις. 
Νομίζω, δτι ή ειρήνη επι ,ής 

γης θά. εγχατα.στe1,θiJ δ:αν !;,ι;ι,ο
;:,ής αριθμός ανθpωπίyωv ό;:ων 
iναχα.λύψουν δι' εμπειρίας τ� 
γ;.γονός πού προανέcρερα., οτ•. �
'ια.στος α.νθρωπος είναι μέλο; του 
�vbς πνευματικου 'Όλου. 

Αύτό μπορεί να επιτευχθη δ χ 
του εξαγνισμου :ης ζωης, ο:ά. 
της ,ενατενίσεως της θείας μα.ς 
q.ύσεως, ή, χα.τα τά. λόγιe1 tQυ 
:ι. Lα.ύλου, δια της εμπειρίας, δτι: 
<' Ο Χριστός ε!ν-αι εν ύμίν, -i1 έλ
;:lς της .δόξης», χχί χα.τα τά. _ λό
για του Κυρίου ήμιί>ν Ί ησου Χρι
::του, δτι, «Έγω εν τφ πατρί μο J 
;.α.l ύμείς ιεν ,έμοί κάγω εv ύ
μϊν» (Ίω. 14. 20) . Σέ μια 1-t
τc· x π,,ιευματιχή έ.μπειρία., '(•1;
c!'.(.ι γνωστή, πέραν πάσης &.,ι ?ι-
6ολίας, ή ένότης της ζωης τ-:.� 
Ηεοσ σε κάθε ανθρώπινο ον. Άφ' 
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Ο F\ΝF\ΤΟΛΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Οί ούο περασμένοι αιω ιες δη
μ ουργήσανε πολλές ίδέες, πού 
τά, σπέρματά. τους ριχτήκανε ά.πό 
τούς 'Αλχημιστές κι' ' στρολό
γους τοϋ Μεσαίωνα., ι :ιζί με τήν 
ά. ύπ ιση ταϋ Πυθcιγορι κοϋ ι.α.ί 
Πλcιτωνικοϋ πνεύματος. " ν κι' 
α.ύτοί ά.πό άλλοϋ ξει.ινήσανε κι' 
άλλοϋ φτάσανε. υΟμως μας ενδια
φέρει περισσότερο α.ύτή τή στ -
γμή το τέρμ:1. κι' όχι ή άφετη
ρία. τους. Δώσανε τά. έργαλεία, 
πού δ 1 ο; χαί με μεγαλύτερο 
ρυθμό δ 19ος α. ίώνα.ς ά.νε6ά.ζουνε 
σε τεράστια ϋψη τόν όρθολογ σμό 

• ς στιγμής ύπά.ρξη α.ύτή ή cμ, �-
; ί(J. άκολουθεί ή έκδήλωσίς -1,:;
.-,1 όπηρεσία., οχι μέ δ:α.μ1χη.
Υ, ιiνα.γνώρισ:ς τη:; άδελφότf

1
,ο;

tοσ :χ:νθριόπου γί ετα. τελείω; 7υ
,- ,:ή. " λλο:; δρόμο; δ�ι ·'ιπz,
y�:.

Ή Θεοσοφ:κή Έτα.φ'α. ίδρύθηχ: 
πρό 100 &τών μ' α.ύτό ι τόν σκο
πό: ά. σχηματίση ενα πυpr/η 
' \.δελφότητο:; τών άνθρώπω ι χω
ρίς διάκριση φυλη;, πίστεως, :pύ
λου, τάξεως η χρώμα.το;. 'Έκτο
τε, δια.δόθηκε σ' δλον τό·ι έλεύ
θερο κόσμο κα.ί εΙ11α.ι μ.ά πολ' 
δρασ-ήρια οpγά.νωσ:; 

(Theo ορ11 ιη 
e\ Zeal nd, 

Όκτ. - Δεκ. 197 

Του Παναγ. ΒΛ ΟΠΟ Ο 

ι.-:ιt στη συ•ι:χε:7.. -=�·ι ?.ι::οι.p7..
τ σμό Ι άθε ά.•ιθρώπ:•10 ύλ:κό ι?

·ηθ: :-ιό πρό6 ημ,χ έπρεπε νά λ θεί
ά.τ.ο τή·ι 'Επιστήμη Α'τό δεν
ε '1-:ι: τιποτcι. α.λ ο, i ό κάπcια.
όρθολογι:-ιη μεθοδ ιότη-cι.
6λεπουμε, δ ',.\ r:οκρ :σμο;,
κ:ιι ίδιrι'τερα. δ Μυστικ:σ 6;, •ιi

εκ τοπιζωντα.ι στή·ι Ε' pώπη χι'
'Αμεριι.ή. Ύπα.ρχουν δμω- με
ρ:κε; έξα:ρέσε ; 1.πό έρευ·ι r.:ε;,
πού προσπαθήσ1. ι- νά. !Εηγ ήσ'J ι
άποκρυ::pολογ :-ιά φ,χι νιS -ν-.ι. (: η
λεπά.θεια., τηλεκ νηση, οωp?ση
ι..λ.π.}. ', κόμη κα.ί ·ή ' στρο
λογ'α 6ρ'σκετa. σc διωγμό τόι
περα.σμε•ιο ,χ'ώ;r,ι.

Έρχεται δ πολ τάp'ΧΥ.'Υ :ιίώ
να; μα;, τό γέννημ,χ τοσ προη
γούμενο σ' δλε; τί; 'οέ:- Κ'Χ( 
μύθου:;, πο' δημ.ούργ-φ-ε Σ' cιύ
τόν ή 'Επιστήμη δει μπόρεσε '17. 
λύσε: 15)-:ι τά προοΑ/;ματ,χ μ,χ;. 
'λιτίθε:α, δημ•ο•jpγφε &)),,χ δυ
σι.ολώτεp:ι, δπω- είνα: ή όλυ•ιση 
τ-;σ περ οάλλο ;το-, ή ηλει.τρο'Ι'
κή μόλυνση, ή κρ(σ η τ1Ί; ε ιtp
γε.α.;, δ 6.ολογ:ιό:; πόΑε ο;, r,• 
τ:pά.στ:ο: έξοπλ.σμ'J' ι. λ.π λ
Η κο-ί ή "δ•:ι ή Έπ:σ:ήμη μt 
τό·ι Χαtζε ιμπεργ .< (θεωpi-:ι :οσ 
&πρQ::Q�Qρί:r:1Jυ) 1..1( ι Ζ �οΛΑvύς 

.. , � <:' ... - ' ;;/.λ ο ; εp!!J'i η:�;, (jl 'Jλ') Ξ :r,ϊ 
αatJ ι�μ{ � τη; J(t' �πό :� 6ίλι tJ 

cpo;, άpχ(ζε: ');_χ_ οέχε,:ι: :Ί
ι
'I 

'Αστρολογ!α. (περ'π:ωσ7ι Μ·:;:1 
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Γκοκελεν) και τόν Άποκρυφισμό. 
Στή συνέχεια, δ Μυστικισμός fρ" 
χεται στήν επιφάνεια καt 6γαί
νει ετσι &.πό τα σχονισμένα &.ρ
χεία. Βλέπουμε να στέκονται μ' 
ε;tσταση καt μυστικοπάθεια πολ
λοί ,επιστήμονες της Δύσης (' Αϊν
στάϊν κ.λ.π.) , μπροστά. στο &.πρό
σιτο "Άγνωστο. 

Ένω δλες αύτές οί ψυχοπνευ
ματικές ενεργητιχότητες καί πα
λινδρομήσεις στή Δύση συμ6αί
νουν στον αίώνα μας, εχουμε στήν 
'Ανατολή κέντρα Μυστικισ!ί,Οϋ, 
πού διατηρήσανε τίς ίδέες καί 
το χρώμα σταθερό. Ό δυ-:ικός 
άνθρωπος δεν είναι μυστικοπα.
θής - ε!ναι όρθολογιστής, δσο 
;(,ι' α,ν δέν το καταλα6αίνουμε. 
Ό &.νατολικος άνθρωπος, παρ' ο
λο πού ή Τεχνολf)γία της Δύσης 
μπηκε στίς χώρες του, ώστόσο ή 
φύση του ε!ναι μυστικοπαθής. Αύ
τό το φαινόμενο σ-η.μα,ίνει ΛΙΤΟ
ΤΗΤ Α σ' δλες τίς εκδηλώσεις 
τfις ζωης κι' ενωση μέ τον Δη
μιουργό, χωρίς τήν όpθολογική 
μεσολά6ηση. 'Όμως, αύτό το φα:
νόμενο δέν σημαίνει &.πώλεια τη; 
&.τομικης μας ελευθερίας. 'Αντ:
θετα, σημαίνει αυξηση της εσω
τεpικης κι' ,εξωτερικης μας έλευ
θεpίας. 

Άλλα μήπως δ Χριστιανισμός 
δέν μπηκε στή Δύση μέ μυστικι
στικές ίδέες; 'Όμως, τό εδαςpος 
πού 6pηκε &.πό τό πυθαγοpικό, 
πλατωνικό καί &.pιστοτελικό 
πνεϋμα, χρωμάτισε μέ κάποιο 
τρόπο τίς ίδέες του αύτές. Σήμε
ρα, οί νέοι της Δύσης, πού 6λέ
πουν μέσα άπό τίς τεχνολογικές 

&ιξ(ες κάποιο χάος, αίσθάνον
ται τήν &.νά.γκη για μια πνευμα
τικη επικοινωνία &.νώτεpης σ,ά
θμης, χωρίς όpθολογισμούς κι' αί
τιοκpατίες. Ζητάνε τον Μυστιχ,
σμό, πού θα τούς δδ11γήσει σ' ε
ναν κόσμο ί.δεατό. Γιατί δμως δέν 
στpέψονται προς τόν Χριστιανι
σμό, πού ε!ναι μέσα στο σπί-

' θή 
, , τι τους, που γεννη κανε σ αυ-

-:ον καί πήρανε τήν πρώτη γ�ύ
ση μιας επικοινωνίας μέ τό ύπέp
τατο 'Όν, μέ τον Δημιουργό; Ή 
&,πάντηση σ' αύτό το ερώτημα 
ε!ναι δτι δ Χριστιανισμός της 
Δύσης επαθε κάποια tμπλοκή. 
τΗpθε σ' επαφή μέ τήν 'Επιστή
μη του 'Ορθολογισμου καί χρω
ματίσθηκε κατά, κάποιο τρόπο. 
Κι' άλλου, ταυτίστηκε. Ό Χρι
στιανισμός της Δύσης διατήρησε 
τυπικά. τόν Μυστικισμό του καί 
τα Μυστήpιά του, γιατί τον συν
τάραξαν δ 18ος και δ 19ος αί
ιί1νας. Καί δέν μιλάμε για τίς 
εξαιρέσεις. Γιά. τά. μεμονωμένα ά
τομα του Χριστιανισμου, πού ε!
χαν κι' εχουν συνέπεια του Μυ
στικιστικου του χαρακτηρα. 

Γι' αύτό, δ Μυστικισμός της 
Άνατολης, δσο κι' αύτός δέν 
χρωματίζεται &.πό τήν όpθολο
γιχή θύελλα των περασμένων αί
ώνων, θα ε!ναι δ μαγνήτης, πού 
θα τρα6άει πάντοτε τούς &.·ιθpώ
πους της Δύσης, ,δταν διαψεύδο·ι· 
ται οί προσδοκίες τους. 'Έτσι, δ 
Ά·ιατολικός Μυστικισμός γίνεται 
το πpόολ φα του μέλλοντος, μέ 
τεράστιες επιπτώσεις στήν κοινω
νικο - πνευματική ύπόσταση της 
Δύσης. 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 

«Πω�ωνοτροφία φ1λό6οψον ού πο1εϊ» 

«Πωγονοτραpία. φιλόσοφο ού 
ποιεί». Δηλαιδή, τα. γένεια. δεν 
χά,ιουν τον φιλόσοφο, άλλα. οι 
γνώσεις. 

Στήv σ.ρχα.ία. Έλλά.δα., οί φι
λόσοφοι ετρεφα.'J μ,εγ 'λ η γενειά
δα. κα.ί τήν εδειχνα.ν μ,ε κα.μ,ά.ρι 
Τήν ϊδια. έ.ποχή δμως α.φησα.ν γε· 
νειάιδα. κα.ί πολλοί άλλοι, πού πί 
στευα.') πως ήσα.ν φιλό,σοφοι, ε'Ιώ 
-δεν γνώριζα.ν «που πα.νε τά. τέσ
σερα.». 

Σχ,ετικά μέ τίς συνήθειες; τωv 
άρχαίων ψιλοσόψω J εfναι τά. πcι• 
ρα.κάτω iποσπάαμα.τα: 

«Οί σοψοί τωγ 'Ελλήνων ·ιtο ' 
εφερον πώγωνα κα.ί ,έψοοέρ. � α.ν 
με τό ρα.οδί των δσους συναν cοϋ· 
σαν στήγ άγορά. καί έκουνουσαΥ 
τίς μπουκλες των μΩλιων του� 
καί έπεδε'κνυον λεόντων μα.λλο·ι 
παρά. ά.νθρώπων οψιν» (Χρυσόστο
μος: όμιλ'α εις τούς Γότθους). 

«Οί ψιλόσοφοι των έθνικων ά
πό τούς ήθοποιούς χαί τούς γ, 
λωτοποιούς δεν- είναι καλύτεροι, 
, δ� Τ , ' , ' � ' επει ,, ουτοι εκτος απο τc.ιν ρ 
οωνα, τό γένειον καί τήν σ ολήν 
τίποτε α.λλο δέν εχουν νά έιπιδεί 
ξουν,>. · (Χρυσόστο,μος: εις τού; 
άνδριάντας Ιθ) . 

«Ποϋ είναι τώρα. εκείνοι πού 

φορουv τούς τρί ωνα.ς κα.ί έπιοει· 
κνύοντες μεγάλη γενειαιοα. χα.1 
ρόπαλο είς τ' v δεξ αν χείρα. rpέ· 
ρο τες οι φιλόσοφοι των εθνικι:ϊι » 
(Χρυ·σόστομος: είς τούς άvδριάν

τα.ς ΙΖ) . 
,,Οι -:;>ιλόσο, οι που ύπερηψα.

νεύοvτα.ι δ ά. τον πώγωνα χαί τήν 
ρcrοδον αύτω,ν». ( ρυσόστομοι; · 
Κατήχη,σις Β'). 

u Οταν κάποιο•ι ιπου όνομαζόιτα) 
Βαγώα.ς τον είρωνεύθηκα.v δ ότι 
δέ•ι εfχε γένεια κα.ί μούσι, συνε
πώς δε•ι Αά μπορουσε γ ' α' τό τον 
λόγο ... νά. θεωρείται άξ.όλογο· 
φιλόσοφος - εκείνος εfπε: «'Εάν, 

έοα.ια., θά επρ:πε ά κρί ο•ιτα: 
οί ψ λόσοςρο άπό τό πυκνό κσ . .' 
μεγάλο μούσι, δ τράγος δ:κα.ιό 
τερα θά. μπορουσε vά. προ·,ψθ•ε7 
ώ; άξιολογώτι:ρο· ά.πό δλους τr;υ� 
άλλου· πωγωνοψόρους φ λοσό 
ψους». (Λουκιανός). 

«'Όταν κάπο ος σπανός, ποιΊ i

λεγε δ- c λοσοψουσε, έρώι η
σε τον Δ ημώ ια.κ τα., πο ό ψιλοσο 
ψ κό σύστrιμα. προέκρινε καί άκο 
λουθοοοε, δ ψ,λόσο, ο; άπά - σε: 
Καί ποιο; σου είπε, δτ έγω ψ -
λοσοψω; Κα.θως δέ άπομακρυνό
τα.ν ά.π αύτό , έγέλα.σε δ ια.τά fι 
Δημωνα.ξ. Κα.ί οτα δ σπα. ός τον 
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ερώτησε, γιά ποιο λόγο γελουσε.
δ Δημώvα.ξ &.πεκρίθη.κε: «Μου
ψάvηκε γελοίο, διότι, έvώ σύ, 
εκτός &.r:ό τά άλλα., μου ε!πε,
δτι ,θεωρείς &.ξιόλογον ε,ια. ψιλό
σοψο μόνον .εψ' δσον εχει «μέγα.ν
πώγωνα.», δεν εσκέψθηκες δτι σ�\
δεν εχεις οχι μούσι, &.λλά. ο�τε
τρίχα.». (Λουκια.νός) 

Ό Λουwια.νός (γιCζ τούς πΑr,
ρωμένους λόγιους) γράψει: 

«Δεν ::;ε χρειάζετα.ι λ,;ιπόν ΚΙΧ· 
θόλου γι& τη'i μόρψωσή του, μΙΥ
επειδη εχεις μεγάλη γεν·ε.ά.δσ.
κι' ε!σα.ι με σε6άσμ:σ πα.ρc;υσια.· 
στικό κα.ί ψορείς κομψό έλληνι-
� ι ' ' 1tλ ' ξ' ' κυ :μα.τ•ιο κι υ ο: σε ερουν πως

ε!σαι γρα;μματ�κός η ρήτορα.ς f1
ψιλόσοψος, τό ορίσκει κα.λό ν' ά.
νακα.τευθzί κ:' ενα.ς τέτοιος μέσα
στό πληθο;; εκείνων πού προπο•
ρεύονται κι ,έκ.είνων πού τούς &.
κολουθουν. 'Απ' αυτό θά ψανε� 
πώς &.γα.πα. τά έλλ-η.νικά. γράμ
μα.τα. κα.ί ε!ναι ψίλος της πα.ι
δεία.ς.» 

Τέλος δ Κοραης, γιά τά. γέ 
νεια, γράψει: «'Ο Δίων δ Χρυσό-

στομος (Λογ. XXXVI) , λέγει
yιά τον πα.ρα.κμάζοντα. Έλλ ηνι 
σμόν,>, δτι δλο: ήσα.ν κα.τi τόν πα.
λα.ιόν τρόπον δπως λέγει δ 'Όμη
ρος, «Κομών,;ες καί ιά. γένεια. ά
ψει κότες,. "Ενας μόνον μετα.ξύ α.υ
τών, στην ε,ποχη ,εκείνη ήτα.ν ξυ-

, ί , ' , ,.. ρι ·σμενος, χα. :χ.υτον περ:επα.ιςα•J
δλοι κα.ί τόν μ:σουσα.ν. 

Έλέγετο δε δτι εξυρίζετο, οχι
γιά. άλλον λόγον, &.λλά γιά νά χο 
λα.κεύη τούς Ρωμα.ίους καί νσ.
δε ίχνη την προς α.υτούς ψιλία.v.
«'Η γενειοψορία. επα.υσε κ:χ.ί ε1;
τούς Ρωμαίους καί ε1ς τούς 'Έλ
ληνος, κα.ί εμει νε μόνον στά. 'Ασ:α
τ·ιχά. εθνη μέχρι του Άδριανου 
(117-138) μ.Χ.) . Πρώτος ό 'Α
δριανός &.ψηχε πάλι γένεια, χ•ι·
ρίως γιά νά κρύπτη εξανθήμο. τα.
του πρσσώπου του. Τό πά,θος τ-;υ
'Αδρια.νου, •..tα.l κυρίως ή γεvειο
ψορία. του, εγινε ά.ψορμη νά. &.να
νεωθεί ή συνιήθε:α της πωγωv,;-
τροψία.ς. 

Γιώργος Σιέττος
Λα.ογράψος 
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«Γενείτε ώς τα παιδ(α ... » 

Ο Α.ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ή χά.ρι, α.ύτη; της ύψίστης 
σκοπιμότητος tψ'Χλψής ,έπέν-δυσις, 
δηλα.δ·η τη; κσθ:ερώσεω; του 
Νέου 'Έτους 1!:)79, ώ; ετους του 
Πα. δ ο-, εΙνα.ι καί ·ή :σχά.τη cύ
κα. ρία. δ ά. τήν πραγμά.τωσιν τοϋ 
μηνύμα.το; του Ί ησου: «'Εά.ν μή 
στρα.ψητε κα.ί γενησθε ώς τά. πα.ι
δία, ού μή ε σε θητε εί; τήν 6:χ
σιλε'αν τώ ούρανών» (Ματθ. 1 , 
3) . Είς μας τώρα έπείγε: ή γα-
ήνη και εύτυχία. της Γη;, ώς

προάγγελος της μελλούση;, 
" λλω.στε κα.l τά. Ή. vΕΟνη, 

ύπο γενικωτέρα.ν εννο αν διεκή
pυξα. ι είς τήι Οικουμενική Δια.
κήpυξ ν τών Δ καιωμά.των του 
' ιθρώπου, οτι πας άνθρωπος δι
κα.:ουται νά. &:πολαμ6ά.νη δλων των 
δ κα ωμά.των κα.l 'Ελευθεριών, α.ί 
δποία προ6λέποντα.ι είς τήν Δια
ιήρυξι , &ιω διακρίσεως ψυλης, 
χρώμα.τος, ψύλου, γλώσσης, θpη
σκε'ας, πολιτικών η αλλωι πε
πο:θήσεω , έθνικης η κοινωνικης 
καταγωγης, περ:ουσιακης κα.τα.
στά.σεως, οίκογενειακη; πpοει..εύ
σεως η άλλης κοινωνικής θέσε-

�Οσα δηλαδή προ α.1ώνων πολ
λών διεκήpυξzν ε!ς τά. Ηά.χιστα. 

1979 · Διεθν$; 
"Ετος mύ Παιδιού 

έκείνα λόγια ή ' γία Γραψή: 
«ούκ ενι 'Ιουδαίος, ούδέ 'Έλ

λην, ούκ ε ι δουλο� ούδε -ελεύθε
ρος, ούκ ενι &ρσεν κα.ί θηλυ 
(1 αλ. 3, 2 ) . 

Να.ί, πας άνθρωπο;, 1διαιτέρως 
δέ κα.ί ή πα.:δική ήλικία., κα.ί 
πρωτίστως αύτή, εχε τά. δικα.ιώ
μ.:χτά. της. 

Το έον "Ετο�, 1979, α.; γίνη 
ή πολύτιμος !ερά. Φάτνη καί τό 
Τιμα.λψέ; Λίκνον του παρ6 :ος 
δ:G( τήν εύτυχ'αν του μέλλοντος. 

Ό ' pχιεπίσκοπος 
t Ό Άθηνώ ΣΕΡ ΦΕΙΜ 
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Φροντίδα �ια 
το έλλη νόπουλο 

Ή Διακήρυξη των Δικαιωμά
των του Παιδιου, είναι ενα σοφό 
κείμενο, θεωρητικης μόνο άξίας. 
Γιατί δπως δλες οί Διακηρύξεις, 
άπό τή φύση τους, ύποδεικνύει 
&.πλως τά. μέτρα πού πρέπει νά. 
νομοθετηθουν ά.πό δλα τά. Κράτη 
μαζί καί ά.πό κοοθένα χωριστά., 
για να &.παλυνθεί ή τραγικότητα 
του προ6λήματος. 

'Απηχουν σαν είρωνεία στα αυ
τιά. των ύποαναπτύκτων λαών, 8-
που τά. παιδιά. πεθαίνουν άπό 
τήν πείνα, καθώς καί των λαών 
πού ρημάζονται άπό τούς πc.λέ
μους, οι ύποδείξεις της Διακη
ρύξεως των Διχ·χιωμά.των του 
Παιδιού, δταν λένε: 

,, Τό παιδί πρέπει να ά.πολαμ-
6ά.νει είδική προστασία καί να 
παρέχονται σ' αυτό οι ευκαιρίες 
και οί δυνατότητες ώστε νά. ά.
ναπτυχθεί ψυχικά., σωματικά., ή
θικά, πνευματικά. και κοινωνικά., 
κατά. τρόπο σωστό, φυσιολογικό, 
έλεύθερο καί ά.ξιοπρεπη». 

Δέν ξέρω να ,,ϊδρωσε τό αυτί» 
εκείνων πού διευθύ,ιουν τίς τύχες 
του κόσμου για τα παιδιά. τeιυ 
Βιετνάμ καί ίδί•ως για τά. «νό
θα», πού γεννήθηκαν οχι άπc. 
τίς ά.ναγκαίες συνέπειες ένός πο
λέμου, εστω καί «οpώμκου», άλ 
λα ά.πό τrιν ά.τομική και συ, ,.ε
κριμένη ευθύνη των «'Ιππ�τciJ'.' 
της Κονσέρ6ας»', πού τήν εΤχe. 
άδήριτη ά.νά.γκη ή ψτωχή μά·Να 
για νά. ζήσει. 

Ε!ναι ά.νά.γκη, κα.ί θέλω vά. 
έλπίζω δτι τό «ΕΤUΣ TOf ΠΑΙ
ΔΙΟf » δέν θά. ε!ναι μιά εύκα:-

r,:-x για. ά.νώδυνη 'Ι ύποκp:τ,·ι.ή 
εκδήλωση ευαισθησίας, πού θα 
εθώπευε άνήσυχες συνειδή:;ε:ς. 

Μέσα στό ά.νωτέρω yε:ιικ? 
πλαίσιο για τό ΕΤΟΣ TOf ΗΑΙ
ΔΙΟf, τοποθετεί:αι κ�ί τό μz
ρικό, τό ίδια.ίτερο πpό�λημ�� γ::χ 
τό δικό μας παιδί, τό 'tλλ·φό
πουλο. 'Έχει ύλοποιηθει zδιίι ή 
Διακήρυξη των Δικα.ιωμά.τω ι τοJ; 
Κατα,φατική ά.πά.ντηση θα έλzγ
χόταν άνεύθυνη καί προκλ,(cι·ι.11 

'Όταν καί στις οίκονομικά ι.:ιί 
κοινωνικά. άναπτυγμένες χι7Jρz:, 
πού όρθα παλαίψαμε γ:ά. νσ. 1.ιτ.:ου
με, δέν εχουν ικανοποιηθεί μέ 
-;,;ληρότητα οι δροι .. ης Δ:α-.:γ;ρ•:ι
ξεως των Δικα.ιωμά.των του Πχ:
διου, θά. ήταν εξωπραγματικ? α.ν 
ισχυριζόταν δποιαδήποτε έλληνι
κή κυ6έρνηση, οτι στο θέμα αυτό 
«πα.με καλά.». 

Δέν προτίθεμαι να ά.παριθμή
σω κάθε μια ά.πό τίς ά.νά.γκες μας 
στον τομέα αυτόν, πού χωλαίνου
με περισσότερο ά.πό κά.θε άλλη 
χώρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των. θέλω πάντως νά. τονίσω, 
δτι παιδική προστασία σημαίνει 
αψθονο χρημα. Σημαίνει άκόμα 
z-;,;ά.ρκεια άπό μέρους των ύπευ
θύνων κυ6ερνητικων παραγόντων, 
σωστή ιεράρχηση των ά.ναγκων, 
lργατικότητα καί δημιουργική 
φανταισία. Ή άσκηση της ά.πο
στeιλης για τήν προστασία του 
παιδιου, είναι πράγματι ά.πό τίς 
σπουδαιότερες, ά.λλά. καί τίς 
δυσκολώτερες του δλου εργου μι
α.ς κυ6εpνήσεως. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΕΒΗΣ 
τ. ύπουργός 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 30.12.78 

1 

1 

1 

j 
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ιο Έλ. Βεν1ζέλος 
περi δε161δα1 μονίας 

Απο το διδλιο της Πr1νελb
πης Δελτα, « Ελευθέριος Κ. Βε
νιζελος», έκδοσεις «ΕΡΜΗ Σ». 

Ό Βε ιζέ,λος οπως σ' 8λες του 
τίς κέψεις, εwι και στο θρη· 
σκευτικό ζήτημα ήταν ψιλελεύ
θερος. uΟλες τίς θρφκείες τίς ή
θελε "πως 'γράψει ή Δέλτα
νά. ,εξα.σκουνται ελεύθερα. Μιά. 
μέρα πού συζ ητοϋσαν ζητήματα 
ξένων ,έιπιρροων, δ Βενιζέλος ε!
πε: «Δεν παραιδέχομ�ι προπαγά.ν
τες, αύτά. μάλιστα., νά. τιμωρη· 
θουν. Μά. καί πιέσεις της συνει
δήσεως, δεν τίς άνέχομαι ! » Και 
με μιά. 6ίαιη κίνηση του δεξιοϋ 
χεριου του, τά. μάτια. γεμάτα 
σπιθες, της ε!πε ψωνά.ζοντας: 
«Βρε ά!δερφέ, ,μπορεί εγώ νά. θέ
λω νά. λατρεύω τό Βελζε6ούλ. Θά. 
μέ εμποδίσεις δη-λα.δrι ;,,. 

uΟταν, στήν ά.ρρώστια τοϋ 
Κωνσταντίνου, στά. 1915, εψερε 
ό Γού-ν,αρης κα.ί ή ,κυ6έρνψή του, 
την Παναγία της Τήνου καί τήν 
πήγαν μέ πομπη στο παλάτι, κι 
εγρα.ψαν στις εφημερίδες τήν ε
παύριο, πώς τήν ακούμπησαν 
στον ά.ναίσθητο καί έτοιμσθά.νατο 
Βασιλέα. κα.ί αύτός ά,μέσως συ
vηλ()ε, καί ά,πό κείνη τή στιγμη 
άρχισε ή άνά.ρρωση, δ Βενιζέλος 
ά, γα. ,1ά..κ τησε. 

Είχαν ,μαζέψει χόφο στούς 
δρόμους, ά�δρες, γυναικοϋλες, 
πα�διά., ολοι στά. γόνα.τα πεσμέ
νοι, ,δέουνταν κλαίγοντας στον 
urψιστο, νά. ώσει «τό λα.οψιλή 
6α.σιλέα Κωνστα.vτίvο,>, κα.ί πέρα-

σε ά.νάμεσά. τους ή θαυμα.τουργη 
είκό,μχ με θεατρικη - οπως γρά
ψει ή Δέλτα - σκη,νοθεσία άξια 
τοϋ Μεσα.ίωνα, γιά. νά. καταλή
ξει, μετά. τό <θαϋμα», σε καυγά.
δες ,μεταξύ των παπάδων πού τή 
συν6δευα.ν χαί των πα.πά.δων της 
Μητροπόλεως, οπου τytν ε!χαν 
εκθέσει γιά. προσκύνημα. 

Τότε - γράψει ή Δέλτα -
ε!δε θυμωμένο τον Βενιζέλο. 

«Ε!ναι άπαίσια, ε!ναι εγ· 
κλημα,τική αύτή ή εκμετά.λλευση 
της πίστεως τοϋ λαοϋ», ε!πε εξω 
ψρενων. «Είναι ντροπή, και ε!
ναι κακοήθεια! . ύτοί, πού εκα
μαν αύτήν τrι σκηνοθεσία, δεν 
πιστεύοι}ν αύτά. πού κάνουν. 'Αλ
λά. σπρώχνουν τον ά.γρά.μματο κο
φάκη στήν ,είδωλσλατρία., στήν 
π ο σκοτεινή ,μεσαιωνική δεισι
δα.ιμονία.. Πως θ' άιναπτυχθεί αύ
τός δ λαός», πρόσθεσε με θυμό, 
«οταv οί ήγέτες του τον σπρώ
χνουν σε τέτοια, σκοτάδια πνευ
ματικά. καί ψυχικά; Και τ( θρη
σ-ι<εία τοϋ μαθαίνει δ κλ ηρος, δ
τα,ν τοϋ λέει πώς ή ,θείκή δύνα,μη 
μπή'ι<ε ,μέσα σ' αύτό το ξύλο; Καί 
τί θεό τοϋ διδάσκουν, πού χρc:ιά
ζεται ενα. ύλικό ά.νθρώπι�ο κα-α
σκεύα.σμα, γιά. νά. περάσει τή θεία 
χάρη του, ,μέσα ά.πό το ξύλο, πού 
&.κουμπιi στον άρρωστο, καί νά. 
τσϋ ξαΥΜώσει ζωή; Δηλαδή, θά. 
σκότωνε δ Θεός τον Κωνσταντί
νο σ.v δεν ε!χαν συλλογιστεί οί άν
θρωποι νά. ά.κουμπ-ήσουν &ntάνω 
του μιά. ξύλινη ά.να.παράστα.ση 
της Παναγίας, καμωμένη ά.πό 
ά.vθρώπους, γιά. ,έμπορική έ.πιχεί
ρηση 'Υ) γιά. στολίδι tχκλ ησίας ! ». 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 12.11.1978 
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Ό έφιάλτης 
κραμα φόβου 

Ό ψό6ος τοϋ θανάτου εχει 6α
θιές τίς ρίζες του μέσα. στήν ψυ
χή τοϋ ά.νθpώπου. Οί ά.πελπισμέ
νες πpοσποοθειες πού εγινα.ν καί 
γίνονται για να τον δια.λύσουν η 
να τον ά.πα.λύνουν, &.ποδείχ·,eιυν 
πόσο 6α.σα.νιστικό κα.ί ,ε,πί.μονο εΙ
ναι τοϋτο τό άγχος. 

Δοκι,μά.,στηικε πρώτα. δ θpη-
σκευτι κός ·μυθος. Κοpυψα.ίες διά
νοιες γοητεύτηκαν η πpο6λημα
τ�σθηκα.ν ,&.πό τα σύμ6ολά του. 
'Ένας όp·θολογι:στής σαν τον 
τραγικό ποιητή Ευριπίδη δέν δι
στάζει να διατυπώσει τήν &.πο
pία. (σ' εvα. ά.πόσπα.σμά του πού 
μας διασι�θηκε) : ψiιπως ή ζωή 
είναι θάιvα.τος, κα.ί δ θά.να.τος 
ζωή; . Μήπως πεθα.ί·ιουμε τήν 
ίfψα. πού γεννιόμαστε, κα.ί ά.pχί
ζουμε να ζοϋμε πραγματικά. δτα.ν 
πεθαίνουμε; Ό διονυσιακός μύ
θος κα.ί ή συνέχεια. της έ.πικοι
νωνία.ς, ή ·ενα.λλα.γή της επίγειας 
μέ τήν όποχθόνια. ϋ.πα.pξ-η , δπως 
τή·ι &ποκάλυπτα. v στους μυημέ-
1ιους οί Έλευσίvιες τελετουργίες, 
6pίσκοντα.ι φα.νερά, πίσω &.πό τό 
εναγώνιο τοϋτο ερώτημα.. Ό 
Πλάτων ,θά, είναι ,σαφέστερος κα.ί 
πιο κατηγορηματικός. Ή ά.ληθι
νή σοψία., �δια.κηρύττει ,μέ τό .στό
μα. τοϋ Σωκράτη, των δια.λόγων 
του, εΙνα.ι «μελέτη θανάτου». Κα.ί 
μελέτη εδώ σημαίνει &σκηση, 
γύμνασμα.. Μέ άλλους λόγους: 
σοψός εΙνα.ι εκε�νος πού γυμνά
ζεται πώς να νεκρώσει τό σώμα 

1979 

τοϋ θανάrου 
καi έλπίδος 

Τοϋκ.Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

του, να. α.χpη.στέψει τα οpγα.να. 
της πλάνης, τίς α.ίσθήσεις, για. να. 
&.ψήσει τό πνεϋμα. του έλεύθεpο 
να. όψωθεί στον ύπεpουpοονιο τόπο 
των ,&,πόλυτων οντων κα.ί των α.υ
θεντι κών άξιων. Μέ τήν ενvοια. 
αυτή δ φυσικός :θάνατος εtvα.ι μια 
καλή τύχη: λύτρωση α.πό τα. δε
σμά, τοϋ ψεύδους κα.ί της &.πάτης. 

"f.στεpα. &.πό τον θpησκευτ:κό 
μύθο επιχείρησε κα.ί δ ψιλοσc;ψι
κός λόγος να. συμψιλιώσει τον 
άν·θρωπο μέ τήν ιδέα. τοϋ θανά
του. Τό πpοολημα. τώρα. .μετα.φέ
pετα.ι ά.πό τή μετcχ.ψυσική στήν 
ψυχολογική σψα.ίpα.. 'Όχι τό 
«ποϋ» μας πηγαίνει δ θάνατος 
(σέ μιά.ν αλλη ϋπα.pξη, η σ�ήν 

ά.νυ.πα.pξία. ;) , &.λλά, τό «πώς» θα. 
ά.πα.λλα.γοϋμε ά.πό τό άγχος του, 
εLνα.ι τό πpό6λ ημα, πού εχει να. 
λύσει δ φιλόσοψος. Κα.ί θα τό λύ
σει οομα. συνειδητοποιήσει δτι δ 
ψό6ος εΙνα.ι μια. «λλοίωση, ενα. 
πάθος της ψυχης πού γεννιέται 
χα,ί δια.τηρείται &.πό τήν άιμάθεια 
κα.ί τον παραλογισμό. Ό άνθρω
πος μέ ψpόνηση πρέπει να εξα
λείψει τά, πάθη ά.πό την ψυχή 
του, να. ψτά.,σει στήν «ά.πά,θεια.» 
πού είναι ή ευδαιμονία.. Κα.ί τοϋ
το θα τό ,επιτύχει αν δξύνει τό 
πvεϋμα, του για να. τό κάνει ίκα.νό 
νά. δια.λύει τίς δεισιδαιμονίες. Στή 
ζωή ερχόμαστε (ελεγα.ν οι ά.p· 
χα.ϊοι Στωϊκοί, ενα.ς 'Επίκτητος 
λ.χ. η ενα.ς Σενέκας) , χωρίς τή 
θέλησή μα.ς· στό χέρι μας δμως 
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ε να ά. τήν έγκι:ι.ταλείψ�υμε, έά.ν 
υγίζοντά� τη , ο.πω δλα. τά. νο

μ ζόμενα γαθά, τή 6pου,με λει
ψή: οδυν ηpή ά.συμ6ί αστη μέ 
τήν ά.ξιοπpέπειά ιμα.ς. Τίποτα δεν 
εχουμε νά. χάσουμε ά.π' αύτή τή 
έκούσια. εξαδο· Μενα. τία.ς θά. 
κερδίσουμε, ά.ψου θσ. ά.πα.λλα.γου
με ά.πό lνα. ,ένοχλη.τικό η πpοσ-
λ ικό οάpος_ 

Ό σοψός πού θεωρεί τήν ά.ν
θρώπ νη ϋπα.ρξη .&.π' α.ύτή τή σκο
πtιά, δέ μπορεί πλέον ά. ψο6ατα.ι 
τό θάνατο. Τόν 6λέπει σαν ά.πλή 
:μετά α.ση ά.πό μιά.ν έψήμερη μορ
φή του εΙνα.ι σέ μιά.ν αλλ η έξί
σου εψήμερη. 

' πό τίς δύο πα.ρα.δοσια.κές 
(στό δυτικό πολ τισμό) λύσεις, 

πο ά. αρα.γε νά. 6ρίσκετα.ι σήμερα. 
πλησιέστερα. προς το α.ϊσθημα. κα.ί 
τή σκέψη μα.ς; Στό ,έρώτ μα. του
το δ κα.θέ α.ς α.ς δώσει τή,ν προ
σωπική του ά.πά.ντηση. 'Εκείνο 
πού κα.τσ. τή γνώμη ιμου χα.ρα.
κτηρίζει περισσότερο τή στάση 
της εποχής μα.ς ά.πένα.ντι στο θέ
μα. πού συζ ητουμε, εΙνα. ή δρα.
μα.τική (κα.ί κωμική κάποτε) 
προσπάθε α. του σύγχρονου ά.ν.θρώ 
που νά. ά.πωθήσει στα πα.ρα.σκή
νια του συνειδητου τήν είκόνα. 
του θανάτου, νά. σωθεί ά.πο τον 
cψ άλτη του μέ -ήν ψυγή. Διώ
χνει ά.πο τή σκέψη του τή ίδέα 
της μοιρα.ία.ς ψθορας κα.ί νομ(ζει 
οτι θά. πάψει νά όπάρχε γι' α.ύ
τόν το πpό6λημά της, α.μα. επι
νοήσει κα.ί �έψα.pμόσει άποτελε
σμα.τι κές μεθόδο ς γιά νά. έξα.
σψα.λίσει τήν εύθα.να.σία., νά. κά
νει άνώδυνη ·τήν εξοδο ά.πό τή 
ωr. Διά6α.σα. τελευταία., με-α.
pα.σμένες στή γλώσσα ,μα.ς, με

ρικές συγκλονιστικές σελίδες άπο 

ενα. ά.ψήγημr.ι του \.. Hux} y 
(Θσ.υμαστός καινούργιος κόσμος», 
μετάψp. . Δ. Τρια. τα.φυλλόπου
λου « εοελληνικά.» εκδ. Παπα.ζή
σrι) . Ή σκηνή σ' ενα. πρωτότυπο 
ϊδpυμα, όpγα.νω.μέ110 με iπιστη
μονική τελειότητα. για νά. κάνει 
εύχάpι<Jτο τον ,επικείμενο θάνα
το ύπεpηλίκων κα.ί ά.νίατα. άppώ
.στων: ,ά,να.πα.υτικά. κpε6άτια., έγ
κα-α.στάσεις πού προσφέρουν εύ
φpόσυνα. δράματα κα.ί ά.pώμα.τα., 

ά�μα.κα. πού έξασφα.λίζουν τήν 
ά.να.ισθησία στους πόνους καί 6υ
θίζουν τούς έτοιμοθάνατους σέ 
τεpπ1ιά. ονειρα., ά.τμόσψα.ιpα., εύ
θυ�μίας - σά. νά. μή συ,μ6α.ίνει 
τίποτα.. ύτή τήν ωpα. πού ε ια.ς 
θλιμμένος νέος έπισκέπτετα.ι τήν 
ψυχορα.γουσα. μητέρα του, ενα. 
σμάρι ζωηρών πα.�δ:ών έπισκέ
πτετα.ι κα.ί ά.να.στατώ ιει πα.ίζον
τα.ς στό Οάλα.μο, για νά. έξοι κειω
θεί μέ τό φα.ιγόμενο του θανάτου . . 
Ή δια.φορά. του πνευμα.τικου μας 
κλίμα.τος ε!να.ι δλοφάνεpη: ή ε
γνοιά μα.ς σήμερα εΙνα.ι οχι τί 
θά. ά.πογίνουμε μετά το '8ά.νατο, 
ά.λλά. πώς Οά. πεθάνου,με ά.νώδυ
να. κα.ί εύχάριστα., πώς θά. σπά
σουμε το φράγμα. της ζωής μέ 
δλες τίς άνέσεις. 'Εκεί δπου άλ
λοτε ή θρησκεία. πpοσπα.θQυσε νά. 
μας 6οηθήσει μέ τήν πίστη καί 
ή ψιλοοο ία. μέ τή λQγική, δ πο
λιτισμός μα.ς προσφέρεται νά. μας 
καθησυχάσει μέ τήν ύπόσχεση 
ένός «τεχνητου παραδείσου». Κά
θε έποχ ή (θά. συμφωνήσετε) , ε
χ ει τό δ�κό της στύλ, τό ίδιο σέ 
δλες τίς περιπτώσεις παροχής 
όπηρεσιών πρώτης &.νάγκης -
ά.πο τό κομμωτήριο ως τόν προ
θάλα.μο ,ου νεκροταφείου ... 

Πα.ρα.ψράζοντα.ς το σωκρα.-ι κο 
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«γνώθι σαυτόν» ενας !στφμένος 
φιλόσοφος, δ Μάρκος Αύρήλιος, 
δίνει στον πάντοτε διστακτικό (α
πb δκνηρία; από δειλία;) άν
θρωπο τή �6ουλή «ενδον σκά
πτε». "Ας τόν ακούσουμε καί ιiς 
σκάφουμt 6αθισ. μέσα μας γισ. νά 
&.νακαλύψοομε τόν «άνθρωπο», αύ
τό τό παράδοξο καί μονeχιδικό 
στό-ν πλανήτη μας δίποδο πού μό
λις χάραξε στήν κοιλότη.τα του 
κρανίου του ή πρώτη ακτίνα της 
σκέψης, δέν εστερξε νσ. συνθηκο
λογήσει μέ τή μοίρα του και νά 
παραδεχτεί τό .κενό της ανυπαρ
ξίας, αλλά εθεσε την απαίτησή 
του χώνοντας ενα δρθιο λιθάρι 
στό λάκκο, δπου εθαψε τόν &.γα
πημένο του νεκρό. Άπό την ώρα 
!κείνη, την τόσο μακρινή, τή χα-

μένη στό-ν δρίζοντα της προϊστο
ρίας, τέθηκε τό πρό6λημα των 
δρίων της ύπαρξης. Καί τέθηκε 
μέ ανθρώπινους δρους ώς φό6ος 
του θανάτου και ώς έλπίιδα της 
&.θαναισίας. 'Έχου,με άλλωστε καί 
μισ. πρόσθετη απόδειξη, πολύ 
πλησιέστερη: &.πό τη συμ6ολική 
γλώσσα δλων των μεγάλων θρη
σκειών δεν λείπουν δύο εικόνες, 
ή θανή και ή ανάσταση. Γίνεται 
νά !ξαφανίσει δ άνθρωπος αύτά 
τά αρχέτυπα από τσ. 6άθη της 
συνείδησής του, χωρίς νά θέσει 
σέ δεινό κίνδυνο τήν ίδια τήν 
ανθρωπιά του; 'Εδώ καταλήγει 
σε τελευταίαν &.νάλυση τό πρό-
6λημά μας. 

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟrΤΣΟΣ 
ΤΟ ΒΗΜΑ, 5.11.1978 

Ή άληθιr,,q) φιιλία εΤνα1 φuτο 6ραδείας άνΟΙπτμξει,Jς. 

Γεώργιος Ούό!σιΎΙΚτων 

Ή πιο σ�κοτεινη �ρα ε,χ,ει 0<1
:' αύτη 60 λeπτά. 

Moπis Mandcl 

στην t!φημε,ρίιδα Jewish Press 

Τα λά'θη ιμας ιμας έ\Κ))(Ιλοvνε πιο rτrc.λu όταν τα &λέrποuμε 
στοος αλλοuς. 

'Ολιλα"'15ιικη :παροιιμ ίαΙ 

Μίλα ικαθσρά, αν τrρόκειται •να 1μιλήσης. Λάξευε ικάeε λέ
ξη σοu, πρiν την άψ.ήσης να �ξέ�λθη. 

Oliver Wιeιndell Holmes 
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Ναί,μπορεϊ 
, . , 

να υπαρχει 
, 

μετεμψυχωση 
Δέκα τρ(α χρόνια ό δρ ., 1 αν Στή�εν
σαν. μελετα σχολαστικά δεκάδες 
«,τεριmώσεις πού καταδεικνύουν με
τενσάρκωση>>, καί έτοιμάζει 3 �ι�λία 
μέ δλο τό «άποδεικτικό ύλικό», άλλά 
άρνείται νά πεί τό τελικό «ΝΑ 1 ». 

ΣΑΡ ΟΤΣΒΙΛ (Βιργινία). 

Τά τελευταία 13 χρόνια δ δρ 
'Ίαν Στήοενσον μελετά ψύχραι
μα κα.ί σχολαστικά τίς «περιπτώ
σεις πού καταδεικνύουν μετεν
σάρκωση,> κατά τόν έπιστημονικό 
τους χαρακτηρισμό. 

Μητέρα. άπό τή Ιέα 'Υόρκη 
γράψει: 

«Ό γιός μου, 9 χρονών, μι
λάει συχνά γιά μιά άλλη ζωή, 
οπου πέΟανιε σε ήλικία 20 χρο
νών σέ αύτοκινη.τικό δυστύχημα. 
οι περιγραφές του γιά τό πως 
καί ξαναγεννήθηκε δέν έπιδέχον
ται &ντίρρηση καί δέν εχουν δρα
ματοποιήσεις. "Ως τώρα. δέ,ι έν
θάρρυνα. τήν έξαντλ ητ κή συζ ή
τηση αύτοϋ τοϋ θέματος καί δέν 

ξέρω πως νσ. τό χειριστώ. 'Από 
τήν ύποτι1θέ-με·νη προηγούμενη 
ζωή του δ γιός μου ξέρει τό ονο

μά του, τσ. ονόματα καί τσ. έπα.γ
γέλματα τιί>ν γονιών του, πού 
ζοϋσε καί πως πέθανε. ΊΙ ισ-ο- · 
ρία του δέν παραλλάζει παρά 
μόνο σέ μικρές λεπτομέρειες. Ό 
γιός μου έπιμένει δτι τοϋ είπαν 
νσ. διαλέξει έμσ.ς γ ά. γονεί;; 
του». 

Ή μαρτυρία αύτή προέρχεται 
&πό τσ. άρχεία τοίj Στήο.ενσον 
στό τμήμα παραψυχολογίας ,οϋ 
κλάδου ψυχιατρικής της ία.τρι
κ-η; σχολής τοϋ πχ ε, ιστη.μίου 
τη; Βφγινίας. 

- 'Από παιδί ένδιαψέρομαι
γισ. τήν παραψυχολογία, λέει δ 
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Στήβενσαν. Ή μητέρα μου είχε 
δλόκληρη βιβλιοθήκη γι' αυτό το 
θ�μα καί ,έγω διάβαζα πολύ τά. 
βιβλία της δταν ήμουν μικρός. 
'Αλλά. το ένδιαφέρον του γιά. τή 
λεγό.μενη σήμερα παραψυχολογία. 
εγινε έπιστημονικό πολύ αργότε
ρα, &.φου [,βγα.λα. την tα.τρική καί 
έργά.στηκα. ώς ψυχίατρος. 

»Στήν ανθρώπινη συμπεριφορά.
ύπά.ρχουν πολλά. γνωρίσματα. πού 
οί ύπά.ρχουσες ψυχολογικές θεω
ρίες δεν μπορουν vά. τά. έρμηνεύ
σουν έπαρκως. Οί παιδικοί φό
βοι λόγου χάρη. Το ενα παιδί 
φοβάται τούς κινητήρες του αε

ροπλάνου, κα.ί ένω ε!ναι ξα.πλω
μbνο στον ηλιο, ά.να.στα.τώνετα.ι 
κα.ί βάζει τά. κλάμα.τα .μόλις πε
ράσει ά.εροπλά.νο. Το άλλο παιδί 
φοβα.τα.ι το νερό κα.ί κλαίει δπο
τε του κάνουμε ,μπάνιο, προτου 
ά,κόμ η νά. μπορεί νά. μιλήσει. 

» 'Ώστε λοιπόν, {)ά, ιμου πεττε,
το ενα μωρό, στήν προηryούμενη 
ζωή του, σκατώθηκε σέ &.εροπορι
κό δυστύχημα. κα.ί το άλλο πέ
θα.νε &.πό πνιγμό. 

» Τά. r.ρά.γμα.τα δεν είναι τόσο
άπλά., &.λλά. μπορουμε νά. κάνου
με συναρπαστικές συσχετίσεις. 
Μελετώ τώρα μιά. περίπτωση, δ
που ενα. &.γόpι 10-12 χρονών 
επα.ιζε μέ εναν φίλο του στο σπί
τι του :ελευτα.ίου. Σέ .μιά. στι
γμή, δ φίλος εστρεψε ενα γεμά
το δπλο προ; το &.γ6ρι και το πυ
ροβόλησε κατά. λάθος_ Τρίτο παι
δί πού γεννή.θηκε λίγο μετά., κα
τονόμασε τό ά,γόρι πού είχε πυ
ροβολήσει, περιέγραψε το σπίτι 
του και εδωσε &.να.ψαρά. της προ
ηγούμενης προσωπικότητάς του 
πλούσια. σέ λεπτο.μέρειες .. 

Το κλει,δί σ' αυτό το είδος έρ-

γασίας είναι ή προσεκτική προ
φορική έξέτα.ση των ά,τόιμων, ή 
έπα.λ ήθευση των γεγονότων σέ 
κά.θε περίπτωση και ή έξακρίοω
ση των δυνατοτήrrων πού τυχόν 
είχε το παιδί νά. μ�θει μόνο του 
τίς σχετικές πληροφορίες. Γιά. 
τή διαδικασία αυτή εχουν ά.ντιρ
ρήσεις δρισμένοι έπικριτές. 

Ό .δρ. "Αλμπερτ Στά.νκα.ρντ, 
καθηγητής της ψυχιατρικής στήν 
tα.·τρι.κή σχολή του πανεπιστημί
ου της Πενσυλβανία.ς, παρατη
ρεί: 

- Τά. δσα λέει δ Στήβενσον
είναι πολύ &.νησυχη:τικά. γιά. τον 
τρόπο μέ τον δποίο σκεπτόμαστε. 
Το πρόβλημα είναι δτι δ Στή
βενσον &.να.κατεύεται μέ κάτι πού 
δεν μπορου,με ν,ά, το χειρισθοϋμ,ε 
έμπειρικά. Γνωρίζω ότι ύπά.ρχουν 
πολλοί άνθρωποι πού διαφωνουν 
μαζί του, ά.λλά οι περισσότερες 
&.πό τίς έπικρίσεις δια.τυπώνον
ται χωρίς προηγουμένως νά. έξε
τασθεί ή δουλειά. πού κάνει δ 
Στήβενσον. Ό Στήβενσον ε!ναι 
&.πίστευτα μεθοδικός, πράγμα. 
πού αποκλείει νά. κάνει λά.·θος. 
Είναι πολύ πειστικός ά.λλά. έγω 
δεν εχω πεισθεί. Αυτό δεν ση

μαίνει δτι ή ερευνά. του είναι &.
βάσιμη. 

Ό Στή.6ενσον ενδιαφέρεται κυ
ρίως γιά. περιπτώσεις μικρών 
παιδ:ων πού tσχυρ(ζονται δτι ε

χουν ξαναζήσει, ιδ(ως οταν το 
παιδί π:χ.ρέχει α.ύθόρμητα !νδεί
ξεις γιά. τήν προηγού.μενηι προ
σωπικότητά. του. 

- Ε!μα.ι καχύποπτος &πέναντι
στίς περιπτώσεις των !νηλίκων 
λέει δ Στφενσοv, επειδή δεν 
μπορεί κανείς νά. έλέγξει .&.ποτε
λεσματικά. τίς ύποσυνείδητες επι-
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δράσεις &πό τίς π ηροψορίες πού 
εχουν λάι6ει. 

Γιά. τόν ιοιο λόγο δ Στή6ενσον 
ε!να.ι επιψυλα.κτ .κός ά.πένι:ιντ 
στήν r,ιαθοοήγηση ά.νθρώ-πων σέ 
προηγούμεν�ς προοωπ:κότητες 
μέσω τ·ης ύπνώσεως, α.ν κα.ί ύ
πάρχουν ελάχιστες περ πτώσε ς 
πού τίς Οεωρεί καλές: της ' με 
ρικα.νίοα.ς νοικοκυράς Μπράι τυ 
Μάρψυ, τοϋ Γένσεν, δ δποίος, δτι:ιν 
6ρισκόταν σέ κα.τά.στα.ση ύπνώ-
σεως, μιλοϋσε σουηδικά, κα.ί 
πρόσψα.τα τijς τολόρες Ί'ζέη, 
ά.πό τή Βιργινία., ή δποία. λέει 
δτι πρίν ά.πό ενα.ν α.!ώνα. δολοφο
νήθ κ.ε στή Γερμανία., δπου τό 
ονσμά της ήταν Γκρέτχεν Γκότ
λιμπ. 

- 'Εκείνο πού ζητάει κανείς
από τίς χαλές περιπτώσεις, λέει 
δ Στήοε',\σο , είναι δ πλοϋτος σέ 
σκοτεινέ λεπτομέρειες. Ή Μπρά-
ντυ λόγου χάρη, πού ούδέποτε 

εχει πάει στήν 'Ιρλανδία. ουτε 
γνωρίζει κα.νέ11α.ν ά.πο κεί, μίλ η
σε γιά ,μιά. τοποθεσία. στο Κόρκ, 
όνομα.ζόμενη Μέντοους, Είναι δύ
σκολο νά. εξηγήσουμε ά.πό ποϋ 
μπορεί νά. προέρχε-τα.ι )'χύτή ή 
πληροφορία.. 

Ό Στή6ενσον ά.πορρίπτει έπί
σης τίς προηγούμενες ζωές πού 
αποκαλύπτονται στά ονειρα., μο
λονότι δρισμένες περιπ ώσεις 
αξίζουν Ιπερισσό-ερη προσοχή 
ά.πο άλλες. 

- 'Έχομε τήν περίπτωση
μ άς ήλικιωμένης 'Αμερικανίδας 
πού ε�6λεπε συχνά κα.ί ζωηρά. 
στο ο'Ι'€ιpό της 15τι τή,ν κυνηγάε: 
ενα.ς Ί νοιάνος. Τήν ά.ρπάζει ά.πο 
τά μαλλιά κα.ί τή στι'(iμή πού 
κα.τε6άζει καταπάνω της τό τσε
κούρι του, α.ύτή ξυπνάει. Στό ο-

vειρο ή γυ σ.ίκα. εχει σγουρά. ξ? ι
θά. μαλλιά. Στή πρσ.γ,μα.τικότη
τα. χσ.στανά. κσί ϊσα. Μπορεί έ
οσ.:α. vά. πρόκει τα.ι γιά. χλ ηρονο 
μική μνήμη: ίστορ -χά. είναι γνω
στο /Sτ ή τελευταία. ,cπ δρομ ή 
των 'Ινδιάνων στή Βιργιν'α. εγ 
νε στό πα.τρογονικο κτijμι:ι της 
γυναίκας χα.ί δτ τό σπιτι της 
rλχογένεια.ς πυρπολήθηκε. 

» Φυσικά, ύπάρχε. ·ή π θα.νότη
τα. -πού θά. τήν πρότεινε 'ίσως 
δ Φρόυντ- ά. ιε!ναι τό ονειρο 
πιό ρεαλ.στικό, ά. ά.ποτελεί ύπο
συνείδητη εκ ρα.ση των φόοων 
η τώ ελπίδω της γυναίι..ας η 
νά είναι ακόμη ·ή μεταμόρφωση 
κάποιας πα.ιδικής ,εμπειρίας. 

» Σίγουρα., α.ύτά, τά. επιχειρή
ματα. θά. πρόοα.λλα. οί ψρουδ στές. 
' λλά. θά. ε.κα.ναν λάθος. αί α.ύ
τή ά.κρ: ως ή &κα.μπτη στάση 
μέ εκα.νε νά. ά.πομα.κρυVΙθώ ά.πό 
τή φρο δική ψυχολογία, κα.θω; 
κα.ί ά.πο πολλές ακα.μπτε σ.ντι
μzτωπίσεις της ά.11θρώιτc: 11ης συμ
περιψσρας. 

» Πρέπει νά. παραδεχτώ δτι τά
ά.ποτελέσμα.τα. στήν πα.ρα.ψ χολο
γία δέν ύπηρξα.ν τόσο καλά. Δέ 
ύπijρξα.v μεγάλα. πιτεύγμα.τα.. 
' \.λλά. ουτε στήν όρθόδοξη ψυχο
λογία. ύπηρξαν μεγάλσ cπ: τε -
γματα.. Δέ:ν πιστεύω δτι στή ι --Π -
στήμη δπάρχουν πραγματικές ά.
ποδείξεις, πα.ρεχιτός στά. μαθη
ματικά 'Έχο με μόνσ πιθα.νότη
τε;. 

Όπωσδήπτοε, δποιε; κ: α.·1 εί
ναι οί π θανότητε�, ή μετενσάρ
κωση γοήτευε πά ιτοτε τούς ά. -
θρώπους. Ό Πλάτω τή συ ητά
ει στήν ,,Πολιτε'α.», και ένα.; στο
χαστής τοϋ άναστήματο� τοϋ 'Ιμ-
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μά-,.ουελ Κά.ντ &.ντψετωπίζει μέ 
σο6α.ρ6'τητα. τά. πα.ρα.φυσ�κα. φα.ι
νάμενα.. 

Τό γεγονός που προκάλεσε τό 
μεγάλο ένδια.φέρον της Δύσεως 
γιά. τή μετενσάρκωση, ήταν ή &,
πό μέρους του Δα.ρ6ίνου ε.μμεση 
άρνηση της όπάρξεως της ψυχης. 
Τό 1882 ίδρύθηκε στό Λονδίνο ή 
'Εταιρία. Ψυχικών 'Ερευνών (μέ
λος της ήταν κα.ί δ 'Ανρί Μπερ· 
ξόν) γιά. νά. έφα.ρμόσει τήν έπι
στημονικη μέθοδο στά. παραψυχο
λογικά. φα.ιν6μ,ενα.. Άλλά. κατά. τό 
1930 ή ερευνα παράτησε τή θεω
ρητική έπι6ίωση μετά. θάνατον 
κα.ί στpάφηικ,ε στίς μελέτες της 
έξωαισθητικης &.ντιλ'ήψεως. 

Τό 1960, παρακινημένος ίσως 
&,πό τίς πολλές έπιχορηγήσεις 
που δίνονταν γιά. εpευνες σ' αυ
τόν τον τομέα κα.ί &.πό τό ένδια.
φέρον γιά. τό μυστικισ,μό κα.ί γιά. 
τίς �μπειρίες &πό τά. νοιρκωτικά, 
οί μελέτες γιά. τη μετενσάρκωση 
ξανάρχισαν. 

Έν τφ ·μεταξύ, στην Άνατο
λή ή εννοια. της μετενσαρκώσεως 
ήταν &ιπό τά. παλιά. &.ποδεκτή, 
πράγμα που έξηγεί tσως γιατί 
στήν πλειονότητά τους οί περι
πτώσεις τοϋ Στή6ενσον προέρχον
ται &.πό έκεί. 

- Στήν πραγματικότητα., λέει
δ Στή6ενσον, δεν γνωρίζουμε πό
σο συνηθισμένες εlνα.ι αυτές οί 
περιπτώσεις όποuδήποτε. 'Έχω 
1700 φακέλλους. Δεν εχω τήν 
παραμικρή tδέα. γιά. τό πόσο συ

χνά. συμ6α.ίνει αυτό τό πράγμα. 
» 'Qστόσο, 1μιiς κάνει ,έντύπω

ση αν συγκpίνοuιμε τη στάση τών 
Δυτικών γονέων με τή στάση τών 
Ί νδών γονέων. Στη Δύση ή ζωη 

&.ρχίζει με τή σύλληψη, lννέα. 
μηνες στη μήτρα, προϊόν σίγου
ρα. της συγκρούσεως ώα.pίοu κα.ί 
σπέρμα.τος κα.ί του κοινωνι.κου 
πεpι6άλλον,τος. Ή προσωπικότη
τα. συνα.pιμολογείτα.ι σά.ν αυτοκί
'.'ηtο: δεν εχει πpοηγούμιενα. πρίν 
&.πό τή σύλλ η,ψη,. 

» Ή &.ντίλ ηψη α.υτη δημιι:;up
γεί τρομεpόν ογκο !νοχης &.πό μέ
ρους τών Δυτικών γονέων. 'Άν 
τό παι1δί ε!να.ι σωματικά. η ψυχι
κά. ιέλα.ττωμα.τικό, ή ενοχή έγ
γpάφετα.ι, &πως &.κpι6ώς ή κοι
νωνία. -κρίνει τόν Φόρντ ενοχο γιά. 
έλα.ττωμα.τικά. φρένα κα.ί 100.000 
αυτοκίνητα. &.νακα.λοϋντα.ι. 

» Ένώ στήν Ί -.Λδία. τά. παιδιά.
εlνα.ι άπλώς άνθρωποι που περ
νούν δpισμένο χρονικό διάστημα. 
μαζί με τους γονείς τους. Τeιϋτο 
επιτρέπει στους γ()νείς νά. χαί
ρονται περι,σσότεpο τά. παιδιά 
τους, καί τά. πα.ι,διά. δεν μποpοϋν 
νά. κατηγορήσουν τους γονείς 
τους κα.ί &.ντίστpοφα., δπότε τα 
πράγματα. εlνα.ι πιό ,ελεύθερα. κα.ί 
λιγάτ-ερο &κα.μπτα.. 

,, Ύπηpξα.ν στη Δύση περιπτώ
σεις παιδιών που άρχιζαν νά. μι
λουν γιά. προηγούμενη ζωή κα.ί 
οί γονείς τους τά. ά.πειλοϋσα.ν δτι 
θά. τpελλα.θοϋν. 

» Ή συιμ6ουλή μου πpός τους
γονείς -εί,να.ι, αν τό παιδί &.ρχίσει 
-,.ά, μιλάει γιά. προηγούμενη προ
σωπιοcότητοο, νά. τό &.κούσοuν. "Αν 
λέει διάφορα πράγμα.τα., νά. του 
κάνουν 1pωτήσεις. "Αν τό παιδί 
πεί: «'Η μητέρα μου δεν ντυνό
ταν ε.τσι», να. τό pωτή.σοuν πώς 
ντυνόταν. 'Αλλά. νά. μην τό φου
σκώνουν τό παιδί. 

Ό Στή6ενσον γράφει τώρα 



1979 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 71 

τρία. 6ι6λία. γιά. θέματα. σχετικά. 
μέ τή μετενσάρκωση. Τό ύλικό 
δέν του λ1είπει. Ετνα.ι πνιγμένος 
στήν ιiλλ ηλογρα.φία. καί στά. τη
λεψώ'n)1ΙJ,α.τα, κα.ί τα.ξιδεύει &.διά
κοπα. &.νά. τήν, ύδρ6γειο γιά. νά. 
εξετοοζει τίς διάφορες περί,πτώ
σεις κα.ί τούς μάρτυρές τους. 

- Μερικές &.πό α.ύτέ,ς, λέει,
ετνα.ι τρομε,ρά. γοητευτικές. UΕνα. 
πα.ι.οί στήν Ί-,,οία. ίσχuρίζετα.ι δτι 
εζησε κάποτε στό Κάνσα.ς. Ύ
πάρχοuν φυσικά. καί οι σα.χλα.μά
ρες. Τά. 'Π'εpί προηγούμενης ζω
ης σέ άλλους πλα.νητες τά. &.πορ
ρί πτοuμε, 

» Ετνα.ι φα.νερό οτι Ηπίζοuμε
νά. &.ποκτήσουμε περισσότερες &.
ποδείξεις, γιά. τήν ϋπα.ρξη ζωης 
μετά. θάνατον. • λλά. σά.ν ψuχία.
τρος ενδια.φέf){)μαι κα.ί γιά. τό 
φως πού α.ύτές οι μελέτες μπο
ρουν νά. ρίξουν σέ δρισμέινα 6α.-

'Εάν 

σικά. προ6λήμα,τα, οπως οι πα.ιδι
κές φο6ίες, τά. ε,,1δια.ψέροντα. κα.ί 
οί εφιάλτες, � σχέση γονέων -
πα. διου, τά. σεξwαλ�κά. προ6λ ή
ματα.. 

Κα.τά. τά. α.λλα., δ Στψενσον 
μιλάει γιά. ιέξα.ιρ,ετικές περιιπτώ
σεις πού δείΧ'νοuν δ:τι μπορεί νά. 
ύπάρχει μετενσάρκωση, &.λλά 
πα.ρ' δλα. α.ύτά. άρνεττα.ι νά. κάνει 
το τελικό 6ημα., τούλάχιστον δη
μοσίq., δτι πιστεύει στή μετε,ισά.ρ
κωση. 

- ' ρνο�μα.ι νά. &ιπα.ντήσω,
λέ.ει. �Εχει σ-ημα.σία. γιά. μένα. νά 
κρατήσω τη γνώμη μου γιά. τόν 
έα.υτό μου. Οι άνθρωποι πριίπει 
νά. &.ποφα.σωουν μόνοι τους επί 
τt) 6άισει των &.ποδείξ,εωγ πού ύ
πά.ρχουν. 

ΤΟΜ ΖΙΤΟ 
The Washington Post 
ΤΟ ΒΗΜΑ, 6.1.1979 

δέν ,έστείλατε άκόμη την συνδρομη τού 1979, 

Σας παρακαλούμε να τό πράξετε ΤΩΡ Α καί Σας 

ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ίί μ ε. 

ρ χ. 2 Ο Ο 

.μέ ΕΠΙΤΑJ.Ή-Τραπεζικη η., αχυδρομικη 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤ Α ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ή 'Ιερά. Σύνοδος της Έκκλη
σία.ς της Έλλά..δος εξέδωσε, περί 
τά. τέλη Νοεμ6ρίου 1978, μακρο
σκελέστατη, &.λλά. κα.ί 6ια.ιότα.τη 
εγκύκλιο κατά. του ά.eηνα.ϊκc;ϋ 
Τύπου, κυρίως, διότ, «διογκώνει 
κα.ί 6ιευpύνει» την ειδησεογραφία 
εις 6άρο; κληρικών, ή δποία., κα
τά. τό πλε1στον, ά.v-.λείται &.πό 
«λαΘρό6ισ. θρ-ησκευ,τικά. φυλλά
δια». 

«Κατ' α.υτόv τόν τρόπον - λέ
γει επί λέξει ή εγκύ.κλιος - τό 
ί'ερόν σώμα. της Έκκλησίας, χω
ρίς κα.μιμία.ν φιλάνθρωποv η νομι
κην προστα,σίαv, ά.φέθη 6ορά. των 
κοράκων. Τό φαι νάμενοv αι1τ� 
της σκανδαλοθηρίας ε1(, βά.ρο( 

, θρησκευτικών ήγετών ε!να.ι μονα
δικόν ε1ς .την ιστορία� τοϋ παγ• 
κοσμίου Τύιπου. 

» Πρό α.υτης της πρωτοφα.vοϋς
καταστά.σεως - συνεχίζει ή εγ
κύκλιος - θά. ήδϋνατο ή Έκκλη
σία της Έλλάδος vά. ά.vτιοράση 
μέ πολλούς τρόπους. θά. f,δύ
·.ιατο, εάν ήθελε, νά. δώση τό
σύνθημα. ιδιά. νά. κρουσθου·.ι, εν
εtδει πvευματικου συναγερμου καί
έv ,μι� στιγμΊi, οι κώδωνξς των 
πολυαρLθμων 'Ορθοδό�ων Ναών 
δλης της έπικρα.τεία.ς, ετσι ωστε 

vά. ριγήσουν εκ συγ.χ.ινήσεως οί 
ευσε6είς, νά. ά.φυπνισθουν, οί άδι
άψοροι κα.ί νά. &.νησυχήσουν οι

πολλοί. θά. ήδύνατο νά. •επιστρα
τεύση τόν αμ6ωνα καί νά. εκφω
νήση χιλιάδας κηρυγμάτων διά. 
νά. κατο•.ιομάση κα.ί να &.ποκα.λύ
ψη πράσωπα. καί γεγονότα. αυτης 
της ,εκστρατείας ε.\Ιαvτίον της. θά. 
ήδύνα.το &.κόμη vά. παρα.λά6η τά. 
ιερά. κα.ί τετι·μημένα λείψανα. τών 
&.γίωv εκ τώ,v ίερών σκηνωμά
των αυτών, τά.ς είκόνας, τά. ιερά. 
σκεύη καί τά. ιστορικά. λά.6αρα., 
δια νά. τά. λι τα.νεύση εν μέσω του 
λα.ου, προκειμένου νά. ύπομvήση 
α1σθητώς εtς δλόκληρον τόν έλ
λψικόν λαόν την &νεκτιμητον ά.
ποθησαυρι�μένην, ά.λλά. καί ζω
σαν κληρονο,μίαν της 'Ορθοδόξου 
Πίστεως. 'Αλλά. ή Έκκλφία, μι
μουμένη τό παρά,δειγ,μα. του Σω
τηρος Χρ�στου, ,σωφρονεί, ύπομέ
νει, τα.πεινουται καί ά.νέχετα.ι.'> 

Καί περιορίζεται εlς τήν εκ
δοσιv της έγκυ·λ.λίου. Άφου δέ 
επικαλείται τάις θυσίας της 'Ε,κ
κλησίας στό 1821 κλπ., &..ναφέ
ρετα.ι στο Μυστήριον της Έξομο
λογήσεως καί λέγει : 

«Ή Έκ:κλησί«, <ίις ,στοργικrι 
Μητέρα., παραλα.μ6ά.νει κατά. tην 
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τέ.λεσι v το - μ στηρ 'ι;, τ 7ι- Έξeι 
μολογήσεως, τά.- ά.μr,,ρτιQς ι...ι ά. 
δωv και έχ.Qτομμυρ'ω,ι έξtJμο ι;,
γι;, με,νων χ.ατά. την ο:άρκε.ι:ιν έ
κάστtJυ ετι;, ; ρ στ ι:ι.νG)'Ι. 'τά.
τά.; άιμα.ρτίι:ι,ς τά.ς θάπτε: κι:ι ί τά.ς 
ά.:ρα.νίζει, συγχωρεL τού- ά,μαρτή
σα.•;τα. κα,ί πρtJσπαθεί νά. τούς 
&ινα.γάγη ε'ς μετάνοια.ν κα.ί άια.
ψυχή·ι. 'Όταν δμως ε ιι:ι- έκ τών 
έκ1οροσώπων τη,ς Έκ ησίας ά 
τυχ 'ση :ίς την ζωή τtJ , α.νθρω
πtJι άνεύθυνοι χα,ί άγευστοι τr,υ 
πεp εχο.μένου της π'στεως, καθ -
στουν το άιμάρτ μα του κλ ηρ κου 
δημόσιον άνάγνωσμα. συνεχεία;» 

Κα.τα.λήγε δε ή έγκύχ.λιο- ώ
έξης: 

« 'Η ς σταθώμειν, λο πό ι ) δλοι 
εί; τάς τάξε: ,.. της στρα.τευομέιης 
Έχκλ-ησ •.ας, <iψου ζωσθώμεν ώς 
α.λλην ζώ'Ι v την ά:λήΒειαν, ωστε 
δ cκ τη; άληθείας ωτ σμο; νά. 
μα.; δίδη δύημ 'Ι καί ευκινησί
α, . Κα.ί νά. έ ι.δυθώμεν ώς άλλοι 
θώρα.κα τήν δι καιοσύ ιην, ωστε 
ά. εί'μεθα. ,ά.πλ ήγωτοι ά.πο τά. οέ

λ η της iδ:κ'α.ς χα.ί ά. μη π1.ρα.
συρώμεθα. είς εργα αδ κα. κα.τά 
του πλησίον. Κα.ί νά. ψορέσωμε ι 
εί; τούς πόδας ώ,.. άλλα. ύποδήιμα.
τα. τήν 'τοιμ6τητα κα.ί τήν δρα.
σι ν, τήν δποίαν δ'δει είς την ψυ
χήν ή τήρησι,.. του Ευαγγελίου 
της ε!pή'Ιης. 1Ιαζί μέ ολα αu-ά. 
νά. φορέσωμεν ώς α.λλ ην όλόσω
μον ά.σπ'δα τήν πίστιν, μέ την δ
πο 'α. ι θά έξοt}δετερώσωμεν τού;; 
κα.υ:;τ:ικού; πε ρα.σμού;; τών χα.ι
ρών μας. Καί ά,ψου δεχΗώμεν ώ; 
α.λλ ηγ περι κεψα.λα.ία ι τή·ι &λπ -
δα. της σωτηρ 'α.ς, νσ, λα.οωμεν κα.' 
τη ι μάχαιραν του πνεt)ματος, «δ 
iστι ρημα Θεου». 'Αλλά. καί μέ 

δλον αυτον τον δπλ σμόν, νά. άνα
θέ ωμεν έ(/υτούς ε ς τον Θεον καί 
cκ τη; οηΒείcις έχ.είνου ά. έξαρ
τώμεν την ν'κη,ν ,μα.ς r ά, μη πα,
ρα. ειπωμεν δέ, είς πώJαν ωρ1.ν, 
τ φ προ; τον Θεο·ι πρtJσευχήν ύ
πέρ τών α.δελψών της π'στεως, 
διά. νά. ένδ να.μουντα έν ριστφ 
κι:ι' ο' .δέπtJτε νά. πτοουνται, α.Λλά 
χ.α.ί ύπερ τών έχθpώ'Ι (/tJτij,.. ά. 
πρι;,σωχώμεθα, διά. να ψω-τισθeιυν 
χ.αί «είς έπίγνωσ 'Ι ά ηθε'ι:ι » νά 
ελθtJ ν». 

Κατά της 'Εκκλησίας 

η ατόμων τι ων; 

Έξ άλλου, οί iψροπο Ιτα.ι 
'Ίδρας κ Ίερόθως, Γόρτυνος κ 
Θcόφ:λο; χαι ' εξανδρο πό
λcως lπεσκέ θ σι:ι.ι, ώς έκπρό
σωποι της Ίερα.ς Συνόδο , τους 
'r πουργού- Προε.δρ 'α,ς της υ-
6ερ ιήσεως χ.. Κ. Στεψ?:ιόπουλον 
χα,! Δι c.ιιοσύιης κ. Γ Σταμάτην, 

�λ6'JθeΡΟέ Ο Τ\1'0ε. 

..,Α ίΑ ��λμε,\" 

(Βασ. ΜητρόπωΛι:ι;, 
λκρόπολ:-, 26.11 1 7 



74 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

&.πό τούς δποίους εζήιτησαν νά 
παρέμ6ουν, στά, πλαίσια των &ρ
μοδιοτήτων των, ώστε νά. παύση 
ή πολεμική μερίδος τοϋ Τύπου ε
ναντίον, μελών της ιεραρχίας. 

Οι δύο ύπουργοι .δήλωσαν στούς 
ιεράρχες, δτι τέτοιες δυνατότητες 
δεν εχουν, εψ' &-ον ύπάρχει ε
λευθερατυπία, πού κατοχυρώνεται 
μάλιστα και συνταγv,α.τικά. και 
οτι ή &.ντιμετώπιση της πολεμι
κης τοϋ τύιπου θά. επρεπε νά. γί
νη &.πό τούς ίδιους τούς μηψο
πολίτες, δταν και -εψ' δσον θίγων
ται. 

'Εξ άλλου, οι Μο ύπουργοι ε
δήλωσαν ότι, κατά. τήv, γνώμη 
τους, ή διά τοϋ Τύπου κριτικη εlς 
6άρος Μη,τροπολιτων στρέφεται 
εναντίον αυτών και οχι της 'Εκ
κλφίας. 

Άνrtίθετα πρός τίς &.πόφεις αυ
τές, τό διοικητικό συμ6ούλιο τοϋ 
Ίεροϋ Συνδέσμου Κλήρου Έλλά
δος, μετά. &.πό εντονες πιέσεις μη
τροπολιτών, εστειλε στόν πρόειδρο 
της δημοκρατίας, τόν πρωιθu.πουρ
γό, τούς -&.ρχηγούς των κομμά
των και τούς &ρμοδίους δπουρ
γούς, ενα ,μακροσκελές τηλεγρά
φημα ,διαμαρτυρίοος, δπου όπο
στηρίζ,εται δτι, με τηγ &.νοχη 
της πολιτεCας, γίνεται δργανωμέ
νη επίθεση, άιπό μερίδα τοϋ τύ
που εναντίον της εκκλησCας, ή 
&ποια θίγεται •σάν θεσμός και δτι, 
ή επί,θεση αυτή, άιποτελεί μέσον 
εξουθενώσεως της πίστεως τοϋ 
Ηληνικοϋ λαοϋ, γιά νά καταστη 
λεία των ξένων συμφερόντων. 

Κάποια κίνησις 

για κοινό «πιστεύω» 
Καιθώς γράψει δ θεολόγος κ. 

Σπ. 'Αλεξίου, γίνεται κάποια κί
νησις, στούς κόλπους τοϋ Παγκο
σμίου Σψ6ουλίου 'Εκκλησιών, 
γιά. τή,ν διατύπωση• έινός κοινοϋ 
«Πιστεύω» δλων των Χριστιανών. 
Ή κίνησις αϋτη δέν φαίνε.ται νά 
εχη έλπί.δες ωοιδώσεως, γιατί, ο
πως εδήλωσε πολύ στοχα-στι,κά, 
δ δρθόδοξος Μητροπολίτης Τρα
νουπόλεως, πού διευθύνει τό Πα
τριαρχικό Κέντρο Γενεύης, κ. 
Δα,μοοσκηνός Παrπαν,δρέου, ή 'Εκ
κλησία σήμερα, ιδυστυ,χως, «δέν 
κάνει διαχωρισμό ,μεταξύ ουσίας 
καί τύπου». Μέ άλλα λόγια, θά 
ξαναρχCση ή διαμάχη γιά. τό �ν 
τό "Αγιο Πνεϋμα. εκπορεύεται μό
νον εκ τοϋ Πατρός, η «και έΚ τοϋ 
rιοϋ»; 

'Εν •συνεχεC�, δ Μητροσtολίτης 
εωtε: 

«Νά δμολογήσου,με την πίστη 
μας σήμερα, ση,μαίνει νά στρέ
ψουμε τό 6λέ,μμα μας πρός τόv 
συγκεκριμένο άνθρωπο της -επο
χής μας. Τόν άνθρωπο πού ζεί 
στην εποχη της επιστήμης καί 
της τεχνικής, πού εχα,σε τη ρί
ζα του και ιδέν γνωρίζει πιά, 
ποιος ε!ναι. Πρόκειται γιά. εκεί
νον πού &.ναζ ηιtεί την είpήνη καί 
τη δικαιοσύνη και πού &.μφισ6η
τεί τήν συμοολή της χριστιανικης 
πίστεως στό καλό της &.νθρωπό
τητος και στήν είρήνη τοϋ κό
σμου. Πρόκειται γιά τούς σtεινα
σμένους , γιά τούς &.νθρώπους τοϋ 
περι,θωρίου, εκεCνους πού ψάχνουν 
νά 6ροϋν την &.νθρώσtινη &.ξιοπρέ
πεια, εκεCνους πού ε!ναι τραγικά 
&.πομονωμένοι». 

Και &.φοϋ προχωρεί σέ ,μιά 6α
θειά θεολογική &.νάλυση τοϋ θέ
ματος, συμπερα{γει πώς, «ή &.γά-
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πη μα.ς πρός τόν θεό θά. μας δ
δηγήσει πρδς τούς συνα.νθρώπους 
μα,ς κα.ί ά.ντιστρόφως, Τότε, ο! 
χωρισμέν<.Jι χριστιανοί Ηά. 6ροϋ-ν 
τό δρόμο πρός μ ά. κοινή δμολογία 
π�στεως πρδς τδν Χριστό, ά.δια.ί
ρετοι, δπως σ..δια.ίρετος εΙ α.ι κα.ί 
δ Χριστός». 

Ό φοβερός «κόσμος» 

της 'Αφροδίτης 

'Ένα.ς κόσμος σκεπα.,σμένος με 
όξυα.νθρα.κουχο ύγρό, πού σφυρί
ζει, πετάγεται καί ά.ναι6ράζει στό 
διάστημα, σά.ν τεράστια. σόδα.. 

υΕνα.ς κόσμος ά.πδ <iψώδη ελ η 
καί α.γρια 6λάστηση, ενας πλα.νή
της-θεριv.ικήπιο, γεμάτος τερατώ
δη ερπετά. κα.ί ά.νήσυχα. ήψα.ί
στεια.. 

υΕνα.ς κόσμος σκεπασμένος ά.
πό ά.να6ράζουσες θάλασσες πε
τρελα.ίου. 

υΕνα.ς κόσμος πού α.ίώνια. σύν
νεφα. τον κρα.τουν στο σκοτάδι κα.ί 
ρίχνουν &ιδιάκοπες 6ροχες θειίκου 
όξέος ... 

_ ύτες καί α.λλες είναι οι εικό
νες γιά. τόν πλανήτη Άφροοίτη, 
οί δποίες, επί χιλιάδες χρόνια., 
α,ίχμαλωτίζουν τά. ύποχθόνια. 
στρώμα.τ� της α.νθρώπ.ν,ης φα.ν
τα,σία.ς στήν ά.ρχα.ία. μυθολογία., 
στίς δεισιδαιμονίες του Μεσαίω
να., στίς ονειροπολήσεις τών ά
στρονόμων του 1 ου α!ώνα, κα.ί 
στά. γόνιμα, rμυα.λά. των συγχρόνων 
συγγραφέων έιπιστημονικη φα.ν
τα.σία.ς. 

Κα.ί δεν, ετνα.ι παράξενο. Μολο
νότι ή Άψροδίτη είνα.ι δ πλησι
έστερος πλα.νηιtικός γείτονας της 
Γ-ης κα.ί τό λαμπρότερο άντικεί-

μενο στδν ούρα.νδ μετά. τδν uΗλιο 
κα.ί τή Σελήνη, μέσα στούς α.!ω
νες, δ ανθρωrπος, ,δεν εχει μάθει 
σχεδόν τίποτε γι' α.ύτδ τδν πλα.
νήτη, κα.ί δ λόγος εΙνα.ι τά, α.διά,
σπα.στο σά.6αινο των σύννεψων πού 
τόν περι6άλλει. 

' πό τήν ά.πα.ρχή της διαιστη
μικης έ:ποχης, ο! ·μή έπανδρωμέ
νες ερευνες εχουν εξο6ελίσει πολ
λές ά.πδ τίς ά.λλόκοτες &,ψtιλή
ψεις γιά. τήν ' φραδίτη, κα.ί τώ
ρα. ή προσέγγ σις τεσσάρων α.με
ρικc,,νικων κα.ί σο6ι,ετικων διαιστη
ιv.ιπλοίων σ' αύτόν τόν πλανήτη, 
κατά. τή διάρκεια. των τελευταί
ων έ6δομά;δων του 197 κα.ί των 
πρώτων του νέου ετους, &ιναμέ
νεται, δτι θά. ανοίξει &.κόμη πλα
τύτερα τόν· πέπλο του μυστηρίου. 

Ή εξερεύνησις της 'Αφροδίτης 
εχει ά.ρχίσει ούσιαστικά. ά..πδ τό 
1962, δτα.ν δ «Μάρινερ 2», έπί 
109 ήμέρες συγκέντρωνε επιστη
μονικά. στοιχεία, γιά. τδν εχθρικό 
πλα.,νήτη, τοποθετημένος σε < ήλι
ακή τροχιά». 'Έκτοτε, δεκάδες 
αμερικανικά. καί σο6ιετικά δια
στημόπλοια εσ·/4ισα.ν τδν πέπλο 
της ' ψραδίτης, δδηγώντας τούς 
έπιστήιv.ινες άιπό εκπληξι σε εκ
πληξι. 

Για.-ί ο[ διαστημικοί έπιστήμο
νες δείχνουν· α.ύτή τήν Ιδιαίτερη 
ά.δυναιμία. στήν 'Αφροδίτη; 

Διότι, ή ' φρaδίτη, κατά. κά
ποιο τρόπο, μοιάζει πολύ με μlα. 
<ψολυσμένη, Γη», λέει δ δρ. Γκάρ
ρυ Χάντ, πού διευθύνει τδ εργα
σ-ήριο του «Γιουν οέρσι-υ Κόλ
λετζ» στό Λονδίνο, ενα. εργαστή
ριο, είδικά. κα.τα.σκευα.σμένο γιά. 
τήν μελέτη της ά.ψόσψα.ιρας άλ
λων πλα.νητων. 
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«Ξέρουμε, συνεχίζει δ δρ Χά.ντ, 
οτι το διοξείδιο του άνθρακος, ε
χ ει α.υξηθη επικίνδυνα. στήν άτμό
σψα.ιρα. της Γης, κυρί,ως εξ αιτίας 
των καυσίμων. Κα.ί το μόνο πού 
κά.νουμε, εΙνα.ι μιά. ήλίθια, α.υτο
κα.τα.στροψή, δπως το κόψιμο έ
κα.τομ.μυpίων δέντρων, πού δρουν 
σά,ν φυσικοί άπορρυ,πα.ντές της 
άτμόσψα.ιρα.ς κα.ί άφα.ιρουν άπό 
τόv άέ.ρα, το δtεξείSιο του άνθρα
κος». 

Θα μπορουσε α.υτή ή δ�α.τc-ρα.
χή στήν ισορροπία. τη; σ.τμόσψα.ι
ρα.ς, νά, μετα.τρέψη τή Γη σέ μια 
παρόμοια. «ψωλ:ά θα.νά.του»; 

'Ένας σώφρων ά·ιθρωπος, θά, 
δεχόταν αυτή τήν πιθα.νότηrcα, λέ
ει δ δρ Χά.ντ καί Μ. προσπα-θου
σε να μά.θη δ,τι ,μπορεί περισσό
τερο γιά, τά, δια.ψορετι κά στά.δια. 
εξελίξεως πού ά.χολούθησα.ν αυ
τοί οί δύο κόσμιοι. 

Κατά τά, λεγόμενα, του &ρευ
V"f/του της ΝΑΣΑ, Λωρενς Κόλιν', 
ή περιπέτεια. στήν ΆψροSίτη θα 
είναι ταυτόχρονα. κα.ί ενα. τα.ξίSι 
στον χρόνο. Οί κλιματολογικές 
συvθη.κες πού δημιουργήθηκαν, 
κα.:f!ώς τά ήφα.ίστεια. της 'Αφροδί
της ξερνου:σα.ν το διοξείδιο του 
α.vθρα.κος, ,μοιάζουν μέ τίς άντί
στοιχ ες συνθήκες πού ε:πικρα.τουν 
στή Γη, καθώς το στρώμα. του 
&ερος πού τήv, καλύπτει, α,pχισε 
έδω χα.ί κάμποσες δεκαετίες νά. 
φορτίζεται μέ διοξείδ:ο του α.ν
θρα.κος - άπό τίς οιομ.ηχα.νίες 
κα.ί τά, κα.υσα.έρια. των α.υτοκι νή
τωv, άλλα κα.ί α.πό τήv εξαιφά.vισι 
των δrι,σων στίς ά.vεπτυγμένες χώ
ρες. 

«Κοvτεύου�», λέει χα.ρα.κτηρι• 

στικά δ Κόλιν, «νά. δη,μιουργήσου
με κι' εμείς γύρω ά.πό τή γη ε
να. σχεδόν τόσο πυκνό μανδύα διο
ξει,δίου του άνθρακος, πού πλησι
άζει σέ δρια.κά, σημεία..» 

οι ,ά•1α.κα.λύψεις γιά. τήv 'Α
ψροδίτη, πού εγιvα.ν λίγα χρόνια. 
πρίν, ήταν -;tpα.γ1μα.τικά, ενα, σόκ. 
Πρίv άπό τήν διαστημική επο
χή, ή Άψροδίτη εθεωρείτο σά.v 
εvα.ς «άδελψός» πλανήτης της 
Γης. 

Ή Άψροδίτη εχει σχεδόν το 
ϊδιο μέγεθος μέ τή Γη (διάιμετρο 
12.700 χλ1μ., εvα.vτι 13.200) κα.ί 
δημιουργήθηκε περίπου τήν ϊδια. 
περί�δο. 

"Αν ή Γη μας ,ορισκότα.ν μ6λις 
εvα. έκα.τομμύριο μίλια. πιο κον
τά. στον uΗλιο, θά, ε!χε γί·1ει 
«σέρρα.» σαν τήν Άψροδίτη. Κα.ί 
περίπου πέντε έκα.τομ.μύρια. μίλια. 
μακρύτερα. προς τήv α.λλ η κα.τεύ
θυνση, θά, είχε έξελιχθη σέ ενα.v 
πα.γωμέvι:; πλανήτη, δπως θεω· 
ρείτα.ι τώρα. δ "Αρrις. Οι ά.ποστά.
σεις αυτές ε!vα.ι ιέλά.χιστες μέ τά. 
κριτήρια. του ήλια.κου συστήμα
τος. 

'Αλλά., τώρα. οι επιστήμο1ες 
ψα.ίνετα.ι vά. εγκα.τα.λείπουν τήν 
θεωρία. περί της Γης, ώς «ά.δελ
ψου πλανήτου» της 'Αφροδίτης. 
'Ένα. &.πb τά, στοιχεία. πού συvε
λέγφα.v ά.πό τήν 'Αφροδίτη, εΙ
vα.ι το 'Αργόν 36. 

Το ά.έριο αυτό, πού συvα.1τα
τα.ι στήν άτμόσφα,ιρα, της Άψρο
δί της 100 φορές περισσότερο, σέ 
σύγκριση μέ τήv άτμόσφα.ιρα. της 
Γης και 1000 φορές σέ σύγκριση 
μέ τήν άτμόσψα.ιρα. του 'Άρη, δ· 
δηγεί τούς επιστήμονες στο συλ-
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λογ aμο, οτι οί π α.νητες δέ:ν ε

χr:, v δ ημιουργηθη μέ: τόν ϊδιο 
τρόπο. 

' πό τά. σημερινά. έιπιστη,μονι
κά. δεδο.μένα., εΙναι γνωστόν οτι 
το ιiέρ ο ' ργόν 36, δέ:v έμφα.v · -
ζετα.ι ,μετά. τή δημιουργία. έ ός 
Π 'Υ.Vήτη. 

Έ::ι.v ή ' φροδίτη δημιουργή
θηκε .μέ: τον ιδ ο τρόπο, δπως ή 
Γη κα.ί δ " ρης, πιστεύουν ο! 
έπ στήμονες της Φυσικής κcι.ί του 
Δια.στ-ήμα.τος, τότε τό αέριο α.ύ
το θά. έπρεπε νά. συ α.ντατα.ι στού;; 
πα.ρα.πά.νω πλα.·ιητες στην ϊδια. 
πο:1ότητcι.. 

Γιά. το λόγο α.ύτό, οι έπιστή
μονες ύπογρα.μμίζουv οτι ή Ά
φροδ'τη, δημιουργήθηκε ά.πο δι
ά.φορα. άλλα. συστατικά. του rιλ α.
κου συστ 'μα.τος, η οτι ή διαδικα
σία. της δημιουργίας της είναι 
διαφορετική από τίς μέχρι σή
μερα. γνωστές θεωρίες. 

Ό ' μερικα.vος καθηγητής της 
Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του 
� άροα.ρvτ, δρ. Μάικελ Μά.κ-Ρόϋ, 
έδήλωσε δτι ύπάρχουv 100 περί
που νέα. στο χεία., τά. δrποία., δτα.v 
θά. ιέξετασθουv, Ηά. ρίξουν περισ
σότερο φως στήν θεωρία. της δη
μ:ουpγ' ας του Σύμπαντος κcιί των 
γ:. ,ονικών πλανητών. 

«' Ανθρωποποίησις» 
του πιθήκου 
καi στήν Έλλάδα 

Ή 'Ελλάδα ήταν εvcις από 
τούς χώρους, δπου συνετελέσθη 
ή «ιivθρωποποίησις» του πιθή,κου, 
κατά. τήν γνώμ ην του ε1δι κου έ
πιστήμονος κ. " ρη Πουλιcιvου 
Σέ: συνέντευξη τύπου, δ γνωστός 

ά.vθρωπολόγος μίλησε γιά. τά τε
λευταία. -πορίσματα. της έρεύ
vης του, πού ύποστηρίζουν τήν 
άποψη cιύτή : 

'Όρθ cι. στάση, δμιλία., κα.τι:ι.
σκευή έργα.λείων, χρήση φωτ ας: 

ύτοί οί τέσσερις παράγοντες, 
συvδυα.aμέvοι, &ποτελουv το κύ
ριο γνώρ μσ. του ανt!pωπΟ'Ποιη
μένου πιθήκου. ' τέλε ωτους 
cι!ώ ες, έκατομ,μύριcι. χρόνια., κρά
τησε ή ,εποποιία. της ιμετcι.λλα.γης 
του π θη-ι<.άνθρωπο σέ: άνθρωπο. 
Τρομακτικά. ο!κολογ κά. φαινόμε
νο: πα.ρcι.κολούθησcι.ν τούτη τή με
ταλλαγή. Πολλά. είδη δεν άντε
ξαν κι' , ξcιφαv'στηκcι.v. " λcι. 
προσcιρμόστηκcι.ν, χάρη στίς κο
σμο�στορ κές ά.λλcιγές, στίς δποί
ες προχώρησαν. 

Που άνθρωποπο ήθηrι..ε δ &v
θρωπος; 

«Πρίν ά.πο 4.000.000 χρόνια, 
στήν Άφρ κή», ήταν ή πρώτη 
δια.πίστωση. «Κα.ί πρίv από 
7 .000.000 χρόνια. στήν Εύρώ-
πη», εΙνcιι ή νεότερη δ α.πίστω
ση. Μ' αλλcι λόy α., ο! νέες &vα
κcι.λύώεις στερουv ά.πο τήν 'Αφρι
κή τ�ν «.πρωτιά». 'Η Ευρώπη κα.ί 
ή 'Ασία παίρνουν τό προ6άδισμα., 
ά.λλ' οχι κα.ί τήν αποκλε στικό
τητα.. Γενέτειρα του ά.νθρώιπου 
είναι σχεδόν δλόκληρη ·ή Γη. 

Ό ελλαδικό;; χώρος 6άζει σή
μερα ύποψη tότητcι σά.ν ενα &.πο 
τά. σημεία της Γη;;, δπου συντε
λέστ χε ή άνθρωποπο'ηση του 
ά.ιθρώπου. 

Τά. σχετικά. εύρ 'μα.τα του κ. 
Πουλια.νου προέρχοντcι. ά.πο τήv 
Τρίγλιcι της Χcιλκ δ κης κcιί εί
ναι, κυρίως, ίππάρια, δηλαδή μι
κρά. άλογα, πού ή παρουσία τους 
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δειχνει, δτι τό οικολογικό περι-
6άλλον (πα.νίδα., χλωρίδα. κλπ.) 
έπέτρεπε την πα.ρουσία. των έξε
λι γμένων πιθήκων, πού θεωροϋν
τα: οί πρόγονοι τοϋ &.νθρώπου. 

Αυτά, δ κ. Πουλιανός τά. &.νά
γει σε έποχη πρίν ά.πό 10 έκα
τ�μ,μύρια χρόνια! 

Τό &.πολίθωμα ένός τέτοιου πι
θήκου τό ετοε δ ίδιος δ κ. "Αρης 
Πcυλιανός κα.ί τό έξέτασε. Σή
μερα δεν ύπάρχει πιά. Τό παρέ
συρε ή «νεροφαγιά.» και 6ρίσκε
,α.ι στό 6υθό τοϋ θερ:μαϊκοϋ, για
τί ή α.δεια της &.νασκαφης πού 
ζ ητήθηικε &.μέσως, άργησε νά. 
φθάσει ... "Εχει &.πομείνει δμως, 
ένας κοιτφόλιθος (&.πολιθωμένο 
χόπρανο) , ψJVοοδικη μαρτυρία 
της παρουσίας του. 

«' Επιστράτευσις» 

των μικροβίων 

για τον άνθρωπο 

Ό κ. Γκαμπριέλ Φαργκά. γρά
φει στη «Φρά.νς Σουά.ρ» δτι δ 
πρόεδρος της δημοκρα..τία.ς κ. 
Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν έζή
τησε &.πb τό Ίνστιτοϋ.το Παστέρ 
νά. έντείνη ερευνες γιά. τη στρά
τευση των... μικρο6ίων, στην 
ύπηρεσία τοϋ &.νθρώπου ! 

Σχετικές ερευνες οι-εξάγονται 
ήδη στην 'Αμερική, την 'Ιαπω
νία. και α.λλες χωρες, πού εφε
ραν rμιά. rέκπληκτικη ά.ποκά.λψη. 
Τά. μικρό6ια. ετνα.ι, κατά. χόποιο 
τρόπο ζωντανά. ήλεκτρονικά. σύν
θετα., &.ρκεί νά. «&.να.προγρα.μμα.
τι,σθοϋν», ώστε νά. κα. τα.σκευάσουν 
ουσίες χρήσιμες στόν lα.τρικό το
μέα η προϊόντα. γιά. 6ιομηχανική 

χρήση. Ή έξέταση. αυτή εχει με
γά.λ η σημασία. 

Τά. «ήλεχτρονικά. σύνθετα» ετ
να.ι ενας δρος τόν δποίο μά..θα.με 
έδω κα.ί μερικσ. χρόνια. Γιά. νά. 
πα.ραχθοϋν ήλεκτρονιχοί έγκέφα.-
λοι, τηλεοράσεις, ά.ριθμομηχα-
νές, τηλεφωνικά. κέντρα κλπ., 
χρησιμοποιοϋντα.ι σήμερα &.πει
ροελά.χιστα. σύν.θετα. Αυτά. «προ
γρα.μμα.τ!ζονται» γιά. νά. κσ.νουν 
δρισμένες λειτουργίες. 

'Όμως ά.ποδείχθηκε οτι προ
γρα.μμα.τίζοντας τά. 6α.κτηρίδια. 
μποροϋν νά. μετα.ιμορφωθοϋν σε 
ζωντανές « •μικρο-μονά.δες». 

;Εδω κα.ί δύο χρόνια έ.ρευνη
τέ:ς στήν Μοοσα.χουισέτη, στίς Η. 
Π.Α., πέτυχαν νά. 6ά.λουν μέσα 
σε ενα 6ακτηρίδιο ένα τεχνητό 
γονίδιο τό δποίο -διέθετε μη,χα.νι
σμούς μετα.6λητότητα.ς καί νά. κά
νουν τό 6α.κτηρί1διο αυτό νά. λει
τουργεί σύμφωνα με τις έντολέ:ς 
1rού μετέδιδαν. 

Τόν περασμένο Όκτώ6ριο .μιά. 
δμάιδα Γάλλων εtδικων της γε
νετικής πέτυχε με τήν σειρά. της 
ενα ξεχωριστό έπίτευγμα. Χάρη 
σε ενα. ετοος .μικρο1μορίου, οί 6ιο
λόγοι τοϋ Ί νστι τούτου Παστέρ 
πέτυχα.ν νά. κατασκευάσουν &.πό 
ενα κολο6ακτηρίιδιο - πού ετνα.ι 
τό 6α.κτηρίδιο των έντέρων -
μιά. «ισχυρή πρωτεtνη»: ουσία 
πού έ.μπεριέχεται στό αυγό της 
κότας. 

Τό εϋρημα αυτό εχει μεγάλο 
ένδιαψέρον, γιατί προαναγγέλλει 
μιά. πραγματικη επανάσταση 
στους τομείς τοϋ περι6ά.λλοντος, 
της γονιμοποίησης της γης, της 
κα.τα.σκευης τροφών κλπ. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

' :� 
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----�ειαξύ 
μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά ΓραφεΪα τοΟ «Ίλισο0), Δρα
γατσανίου 6, οροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινώς πλην Σα66άτοu, 8 30-12 30 
π μ. Τηλ_ Γραφείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΠαρακαλοΟμε�, άποστέλλετε με
ταχuδρομικην η τραπεζικην έπι
ταγην είς την διεύ6uνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόποuλον, Δραγατσανίου 6, 
Ά6ήνας, l 22�. Άποστολαi με τρα
πεζικας έντολας μας δυσκολεύουν. 

AI Τράπεζαι ζητοΟν χαρτόσημον 
και παρουσιάζουν δυσκολίας. 

ΑΛΛΑΓ Α I Δ I ΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω σuνδρομη,τάς μας, έπεστρά
φησαν άπό τό Ταχuδρομεϊον με την 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος). ΠαρακαλοΟνται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους εfδοποιήσοuν,η 
νά μας δώσουν τας διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Κ. 'Αποστόλου, Σκοuφα 75 
Π. Βελισσάριος, Αίαντος l 8. Π. 
Φάληρο 
Θ. � 1 σαρης, Πωγωνίου 3 3, Πα• 

πάγου 
Ρόζα Κορακίτοu, Ρόδων l Ο 
Ίω Πριό6ολοq, Ναυάρχου Βό

τση 35 
Μάρω Στεψανίδοu, Δασκαλάκη 31 
Θεόδ. Τριαντάρης, Πριγκιπονή

σων 29, Πολύγωνον 

7 

'Ιω. Τσελεκούνης, 'Ησιόδου 4 
Μίνως Τσιπό-ποuλος, Πανσελήνου 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Εύδοκία Βαλτα, Άρχαιολ Μου

σείου 19, Θεσ)νί-κη 

r. Φοuντόγλοu, Δελφών 193, 
Θεσ)νίκη 

'Αλέκα Δήμου, Δημητριάδος 231, 
Βόλος 

Λοuκας Κιιραμάριος, Ρέθuμνον -
Κρήτης 

Ν. Παuλό-ποuλος, Άντ)ρχης Χωρ) 
κης, Έλασών • Λαρίσης 

Γ. Παπαvάγοu, Ρ Φερραίοu 14, 
Λαμία 

r Σωτηριάδης, 'Ομονοίας 13, 
Καβάλα 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟ ΓΗΙ 1OΝ ΠΙΟΝ 

Χρυσάνθη Ίωσηψοπούλοu, Άθηναι 
Ά. Κοuκοuλοματης ) 
Δημ. Μασκαλέρης, :Ρ 
Θεόδ. Φακιολας, Πειραιευς 
Νικ. Δρόσος, Βόλος 
Άγγ. Παπαδατος, Ρόδος 
Γεώργ. Στεριώrης, Κέρκυρα 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( με τη σειρά λήψεως) 

Μπέρτολτ Μπρέχτ: Ποιήματα ( Α-
πόδοση Σταύρου ΜελισσινοΟ). 
'Αθήνα 

Αiκατερίνης Τσόπελα: Κρίνα κι' 
'Αστέρια (Ποιήματα). 'Αθήνα 
1978 

Πετρούλα Άλ. Παvαγιωτίδη: Τό 
τραγούδι της ζωης μου (Ποιήμα
τα). 'Αθήνα 1978 

Φώτη Τριάρχη. Ό ποιη-της Λευτέ
ρης Κιντζονίδης. Θεσ)νίκη 1978 

Χρuσ. ΚuπριανοΟ· Κuπριακες σελί
δες. Λευκωσία 1978 

Ό Φυσιολάτρης: Άψιέρωμα στη 
μνήμη Χρ Γιαννοuλοπούλοu. Α
θήνα 1978 

Σπύρου Νάγοu: ( Επιμελείςχ Διοδ. 
Καρuδακη): Τεκτονικες Ό μιλίες, 
Β' Τόμος, 1978 

Σαρ. Παuλέα: Αίίριο θα χρειασθη 
νά ψορουμε ψτερά (Ποίηση). Θεσ• 
σαλονίκη 1978 



ΒΟ 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «Ίλι
σος» Συν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω-
στης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728. 

Τιμη τεύχους δρχ. 40 
Άθηναι, Ίαν. - Φε6ρ_ 1979 

Βασ. Ευαγγέλου - Γαζη: Ό Βαρώ
νος ( Μυθιστόρη1μα). 'Αθήνα 1978 

Κούλry Κάση : Συνάντηση (ΗΕπος). 
- 'Αθήνα 1 97 8 

ΗΟλγας Βατίδου: Δευτέρα Έπιστο
λη στον έξωyήινο (ποιήματα). 
Άθήνα 1978 

Δημοσθένη Ζαδέ: Για σμέρνες . . .
(Διηγήματα). 'Αθήνα 1977 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Νέα Σύνορα (Άπρ. - Ίούν.) 
Ήπειρωτικη Έστία (' Ιούλ. - Αίιγ., 

Σεπτ. - Όκτ.) 
Ό κόσμος της Ψυχης (.Ίούλ.-Αυy, 

Σεπτ. - Όκτ.) 
Λαογραφικη Κύπρος (Μάης - Δεκ.) 
Κρίκος ( Σεπτ.-Όκτ., Νοεμ.-Δεκ.) 
Κρητικη Έστία (·Σεπτ. - Όκτ.) 
Σύγχρονη. Σκέψη, ( Σεπτ., Όκτ., 

Νοεμ ) 
Πνευμαηκη Κύπρος (Όκτ. - Νοεμ , 

Δεκ. - Γεν.) 
'Ισραηλινό: Νέα (ι'Ο.κτ., Νοεμ.) 
Χρονικό: ( Όκτ., Νοεμ., Δεκ.) 
Σταθμοί (Όκτ. - Νοεμ.) 
Προβλήματα έκκλησιαστικα - κοιvω• 

νικα (Όκτ. - Δεκ ) 
Πε,ριοδικο Έλλη,νίδων Βορ Έλλά

δcΙς ( Όκτ. -· Δεκ.) 
Κρητικο Βημα (Νοεμ ) 
Σμύρνα (Νοεμ. - Δεκ.) 

Πολιτικο Κριτήριο (Νοεμ , Δεκ ) 
Άνοιχτοι 'Ορίζοντες ( Άγγελιοφό· 

ρος) Νο 763, 765 Δεκ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίαν. - Φεορ.) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Άντ. Στυλιανού, Β ιβλιοπωλε'iον, 
Σαριπόλου 15, Λεμεσος 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Εύάγ. Ψαράς, Βιβλιοπωλε'iον, Πλατ. 
'Ιπποδραμίου 1 Ο, τηλ. 265-042

ΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Κυρίαν "Α ν ν α  ν Χ α λ ί μ ο υ 
- Γ α  6 ρ ι η λ ί δ ο υ: Το μεγα
λύτερο μέρος του ποιφικου εργου 
του Ούώλτ Ουίτμαν εχει μεταφρά
σει στα έλληνικα ό Νίκος Προεστό
πουλος, στα <<Φύλλα Χλόης», εκδ.
Βιβλιοπωλείου της 'Εστίας. 

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κοι•κουβ'iνος 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κουντης 
Θεσσαλονίκη: Εύ. Ψαράς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Κ. Παπαγεωργίου 
Καλαμάτα: Π. Γ•κλεyκλες 
Κέρκυρα: Κ. Άγιους 
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 

Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 
Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Σϋρος: n. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: 'Αντώνιος ·Στuλιανοϋ 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζαβαλλης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Ό κ. Παν. Σκουταρης κατέθεσεv ύπερ της Θεοσοφι·κης 'Εταιρίας έv 
Έλλάδι δρχ_ 300, είς μνήμην 'Ε λένης Δ. Βοyιατζη. -



Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΗΑ KAn□ ΒΙΒnιο 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ[ων 

είς σελ. 2 έξωφύλλοu 

('λ,rοcrrέλλονται lλάιδερα ταχυδρομικών τcλΔΥ) 

..., 

·Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς

Συνδρομη 1979 δρχ. 200 έξωτερ κοu δρχ. 300 

άε οπορικως 500 

'Όλοι οί σuνδρομηται έσωτερικοϋ εχουν δικα[ωμcι 

νά ά οράζοuν το'ς τό ους έπιλογης 

Α' Τ ιετίας 1956-1957-19 8 

Β' Τριετίας 1 59-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

εκασrον προς δρχ. 200 άντi δρχ. 250 

Ή σvνδρομη του 1979 ε ναι δρ . 200. Δια το Έ ωτερικο δρ . 300 

άεροπορι ως 500 

ΑΙ σvνδρομαl η Qντί-τι.μcw διδλίωr.ι � άτrοστtλλωvται μi 

ταχvδρομικην τ\ τρατrr.ζικην tτrιτα-yrr,ι --όχι με tντολην-- t,τ,· 

Μματι Κωστή t-ω.ισσσ:ρσrrοόλοο f\ ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραyατσανίοu 6,

·�ναι; 122.

Τίmοις : Ε. Σωτηρόττοvλος & Σία, όδ. Κερατσινίοv 72, 'λ8fμιαι 
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Έπιλο:yιχί ΙΛΙΣΟΥ 
Τριετίας 1956 - 1958 

)) 1959 -1961 
Τετpιχετ(ιχc; 1962 - 1965 

lκάστη Δρχ . 250 
Διci τούς σuνδρομητας τοu ΙΛΙΣΟΥ 

μόνον Δρχ. 200 

�
� �� 1 � Νέα βιβλία:
� �

� 
Η. Ρ. Blavatsky < μετ. Αίμ. "Ιβου > : �! 'Η φωνn τnς σιγnς -

1
� 

� � Τ ά πρώτα 8nματα ατόν · Αποκρυφισμό
� 
i Δρχ. 100 
�
1

................ 

�
1 J. J. van de Leeuw, Θεοί σέ έl;ορία 

J 
1 Δρχ. 40 

; � 
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