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Ά�κάθια 

καί Ροδοπέταλα 

α ξεχάσετε όσου σας εχουν άδικήσε.ι. 
Ώ; ρός τα «τερατάκια» τού κόσ,μου, tτσι εί αι ή Φύσις. "Αν

δεν ύπηρχαν τα αγκά.θια, πώς θα εκημούσαμε τα ροδοπfταλα; 
. ύτη f'] γη δεν πρόκειται α είναι κανενός, καί κα ενοr- ή <δόξα δεν 

θα μfί '1 άθά ατη. 'Αρκεί α προσπα·θοϋ.μεν δ καθένας μα, να κόμη 
δ,τι καλύτερο δια α δελτιώση, το π υματικόν επίπeδο τού συvό
λου, ια να γνωρίσωμεν την Ίστορίαν τού τόπου μας, δια να γι υ 
κά η τον πό,ο τω α λων, ν' αύ άvη τη καλωσύνη ! 

. ''Υ'πάρχου εις αυτο τό κόσμο, άκόμη ΘΡΩΠΟΙ. 
ύτό ί,αι μεγά η ύπόθ σις. . 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
Καθηγη ής Παvcπιστ η ίο ' θ ηνών 

('Απόσπασμα πιστολης του προς την Κυρία Πετρούλα Αλεξ 

Παναγιωτιδη, για τό 6ι6λιο της ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ) 
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ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ Τ ΑΓΚΟΡ 

«σ ώκεανός τών πραyμάτων 

'Εσύ ώκεανέ τών πραγμάτων, λένε, δτι στ' άνήλι,αγα δάθη σου 
ύπάρχουν μαργαριτάρια καl πολύτιμα πετράδια δίχως τελειωμό. 
Πολλοl είμπειροι δύτες ερευνούν μέσα στη θάλασσα. γι' αύτά. Μά 
δέ μ' ενδιαφέρει νά πάρω κι' εγώ μέρος. 

Τό φως που αστράφτει στην επιφάνειά σου, τό μυστήριο που φου
σκώνει τό στηθος σου, ή :μουσικη που τρελλαίνει τα κύμ,ατά σου, 
κ�• ό χορός που ταξιδεύει στον αφρό σου, μοϋ αρκούν. 

'Άν ποτε τα ιδαρεθώ, θα 6ουτήξω στό απύθμενο 6άθος σου, δπου 
υπάρχει ό θάνατος, η ό θησαυρός. 

· Από άστρο σέ
,, 

αστρο ... 

Θα μ' όδηγήσεις απ' αστρο σ' αστρο, να μέ ξυπνήσεις σέ καινούργιο 
πρωινό αγάπης. 
Είναι ή αγάπη σου πού κάνει να ξεχύνεται ιτό εΙναιι μου μέσα από 
τόν λαι6ύρινθο καναλιών νέας ζωης, πάνω άπ' τους ατελεύτητους 
κόσμους σου. 
Θα μέ ξαφνιάσεις -μέ καινούργιες όπτασίες εκπλήρωσης σέ καθε 
καμπή τού δρόμου, καl θα πλάσει·ς τlς στιγμές μου μέ αθάνατα 
σχήματα χαράς. 
Ή ά.ιϊέραντη ζωη ποτέ δέ θα :μένεί άλυσόδετη σέ άμετά,6λητα δε
σμα αθανασίας, άλλα 6ιαστικα θα περνά ·άπο θάνατο σέ θάνατο, σέ 
&να,ρίθ,μητους 6ωμους φωτός στο αίώνιό της προσκύνημα άγάπης. 

Μετάφραση Ευφης Λαγοπούλου - 'Αποστολίδου 
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ΙJΡΝ%Ι(ΕΙΑ 

Ι(Α/ ΕΠ/%1ΝΜΝ 
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ άπο την 

γέννηση τού 'Α'λ!δέρτου 'Αινστά'ίν, 
δ όποίος εδωσε στον κόσμο την 
Γενικ-1Ί θιωρία της Σχετικότητο , 
το <ψαγικο ,μάτι», για την έξι
χνίαση τQύ μικρόκοσμου καί τού 
μακρόκοσμου-τού πύρηνος τού 
'Ατόμου και των έσχ.ατιων τού 

ιαστήματος, δημοσιεύθηκαν πολ
λά αρθρα γw. τό φως πού ερρι· 
ψε ό μεγάλος φυσικος_ . qτα κο
σμολογικά προδλήματα. Ό ΙΛΙ
ΣΟΣ άναδη,μοσιεύει ενα αρθρο 
του ώτο το περιqδικο «ΤΗΕ 
THEOSOPHIST» (!Μάρτιος 
1931), για την Θρησκ ία και 
'Επιστήμη. 

* 
"'* 

Παν δ,τι οί ανθρωποι πράτ
τουν η σκέπτονται, άφορα στirν 
ίκανοποίηση άναγκιί>ν πού αίσθά
νονταιι δτι εχουν η ηΊν άποφυγη 

πόνων. "Α; το ,ένθυμοίψεθα ·άύ
το δταν ζητούμε να έννοήσιομ,ε 
κι ήσιις πνευματικές · η διανοήτι
κέ και τον τρόπο της άναπτ�
ξεώς των. Αισθήματα καίπόθοι 
εΙναι οί κινητήριες ,δυνιiμείς ·δ
λω·ι τω προσπα:θιιών τού άν· 
θρώπου και της παραιγωγικότη-

, rι ) ... ·, " • • τος του, οσο ευγενι,,ι- κι αν πα· 
ρουσιάζωνται. 

Τί εΙναι λοιπον οί ανάγκες ι<ιαί 
τα αισθήματα πού εφεράν τον 
α θρωπο προς τη θρη,σχευτικη 
σχέι\rη καί στην πίστη ύπό την 
πλατειά της εννοια; Μέ -μια .δρα
χεία έξέταση, δλέπομϊ πώς οί 
πλfον ποικίλες συγκινήσεις έ
δρvύουν στη· ιδάση της θρφκευ
τικη- σκέψεως καL έμπειρίας. 

Στους πρωτόγο ους λαούς την 
διέγερση . ιδεων θρησκευτικών 
φέρνει ό φόδος: Ό φό6ος 
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της πείνας, των άγρίων θηρίων, 
της άσθενείας και τού θανάτου. 
Δοθέντος ιδέ δη ή κατανόησις 
των αtτιωδών σχέσεων στούς άν
θρώπους έκείνου τού έπΙJtέδου 
ύπάρξεως εtναι λίαν περιωρισμέ
νη, ή άνθρώπινη ψυχή πλάθει 
μια 'Οντότητα, κατά το μάλλον 
η ηττον δμοια μέ αύτον τον 'ί.διον, 
άπο την θέληση καί την δράση 
της δποίας ,έξαρτώνται οί έκδη
λώσεις πού δ αν-θρωπος φοδάται. 
'Ελπίζει νά έπιτύχη την εvνοια 
της όντότητος αύτης μέ πράξεις 
καί θυσίες, πού ·σύμφωνα μέ τίς 
παραδόσεις τού λαού ύποτίθεται 
δτι μπορεί νά ;χ,αταπραυνουν αύ
τή την Όντότηιtα η νά την κατα
στήσουν εύμενη προς τον ανθρω
πο. Το εlδος τούτο της θρησκείας 
το ονομάζω θρησκεία τού φόδου. 

Ή Ορησκεία · αύτή έδραιώνε
ται σημαντικά --αν καί δέν εχη 
προκληθη- άπο τον σχηματισμό 
ένος ίερατείου, πού tσχυρuζεται 
δτι έκτελεί χρέη διαμέσου μετα
ξύ λαού καί Όντότητος καί κατ' 
αύτον τον τρόπο έπιτυ.γχάνει θέ
ση tσχύος. 'Ένας άρχηγος η ενας 
δεσπότης, η άκόμη μια προνομι
ούχος τάξις, της δποίας οί έξου
σίες διατηρούνται κατά διαφό
ρους τρόπους, συνεταιρίζουν την 
ίερατική λειτουργία μέ την κο
σμικη έξουσία, χάριν μεγαλυτέ
ρας άσφαλείας, η μιας συμμα
χίας των πολιτικών συμφερόντων 
μέ έκείνα της ίερατικης τάξεως. 

Μια αλλη πηιγή θρησκευτικης 
άναπτύξεως εύρίσκεται στα κοι
νωνικά α-ισθήμ:ατα. Οί πατέρες, 
οί μητέρες, δπως καί οί άρχηγοί 
των •μεγάλων κοιν()tήτων σφάλ
λονται κα,ί. εlναι θνητοί, δμως ύ
πάρχει μια λαχτάρα για κάποια 

άνώτερη δδήγηση, για άγάπη 
καί ιδοήθεια στην άνάγκη, καί 
αύτή διεγείρει την κοινωνική η 
ήθική άντίληψη περί Θεού. Αύ
τος εlναι δ θεος της Προνοίας, 
δ όποίος προστατεύει, άποφασί
ζει, άνταμείδει, τιμωρεί. Εlναι 
δ Θεός, δ δποίος, στη φάση της 
διανοίξεως τού νοητικού δρίζον
τος τού άνθρώπου, άγαπα. καl 
προνοεί για τη .ζωή της γενιάς 
η της ,άνθρωπότητος η της 'ί.διας 
της ζωης. Εlναι ή παραμυθία στίς 
ατυχίες .κα:ί τlς άνικανοποίητες 
έπιθυμίες, ή προστασία. των ψυ
χών των θανόντων. Αύτή εlναι 
ή περί Θεού κοινωνικη η ηθικη 
άντίληψις. ΕΙναι εϋκολο νά παρα
κολοuθήσωμε στην 'Αγία Γραφή 
τού έιδραϊκού λαού, την έξέλιξη 
της θρησκείας τού φοοου σέ θρη
σκεία. της ηθικής, ή δποία πε
ραιτέρω άνεπτύχθη στην Καινή 
Διαθήκη. 

Οί θρησκείες δλων των πολι
τισμένων λα&ν, tδι'<lίτερα των 
ανατολικών, εtναι κυρίως θρη
σκείες ηθικές. Ή μετα,μόρφωσις 
της θρησκείας τού φόοου σέ θρη
σκεία ηθικη, άπ()tελεΓι σημαντική 
πρόοδο στη ζωή ,ένός λαού. 'Αλ
λά πρέπει νά άποφύγωμε τήν 
προκατάληψη της θεωρήσεως 
των θρησκειών των πρωτογόνων 
λαών ώς ,Θρησκειών φόοου άπλώς 
καί ,έκείνων των πολιτισμένων 
λαών ώς θρησκειών καθαρώς η
θικών. 'Όλες οί θρη:σκείες εχουν 
ανάμικτη μορφή, μολονότι ύπερ
τερεί το ηθικο στοιχείο στα πε
ρισσότερο ύψηλά κοινωνικά έπί
ποοα ζωης. Κοινος δέ εlναι σ' 
δλες τ�ς θρησκείες αmές δ άν
θρωπόμορφος χαρακτηρ τού Θε
ού. 
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Μόνον τα εξαιρετικώς προικι
σμένα ατομα η οί ίδιαιτέρως ευ· 
γενείς κοινότητες ανυψώνονται 
ουσιωδώς ύπεράνω τού επιπέδου 
αύτοϋ. Σ' αυτές συναντούμε ενα 
τρίτον επίπεδον θρησκευτικής 
εμπειρίας, αν και σπανίως άπαν
ταται σέ καθαρή μορφή. Θά ώ
νόμα:ζα αυτό τό επίπεδον: κοσμι
κή θρησκευτική α:tσθηση. Είναι 
δύσκολο να την εξηγήσωμε σε 
Κιείνους πού δεν εχουν τέτοια εμ
πFιρία, διότι δ�ν ύπεισέρχεται 
ή ανθρωπόμορφος άντίληψις του 
Θεού. Ό ανθρωπος κατανοεί 
την ματαιότητα των επιθυμιών 
και των άνθρωπίνων στόχων, 
και άπό τό αλλο μέρος την ευ
γένεια και την 1θαυμάσια τάξη 
πού άποκαλύπτε-rαι στη Φύση και 
τον κόσμο της σκέψεως. Άντι
λαμ6άνετα,ι την άτομική μοίρα 

, λ , ' ζ , , , σαν φυ ακη και ηταει να αι-
σθανθη την καθολικότητα της 
ύπάρξεω� σαν πλήρη σημασίας 
ένότητα. 

Ένδείξcις τέτοιας κοσμικής 
θρησκευτικής αισθήσεως εύρί
σκονται άκόμη και στα πρώτα 
επίπeδα άναπτύξεως τού θρη
σκευτικού αισθήματος, ·επl παρα
δείγματι στους Ψαλιμούς τού α-
6lδ και τούς Προφήτες. Τό κο
σμικό στοιχείο άπανταται περισ
σότερο στον Βουδδισμό, δπως τό 
εδειξε στο &ργον του δ σοφός 
Σοπενχάουερ. 

Οί θρησκευτικές διάνοιες δ 
λων των εποχών, διακρίνοντα:1 
γ,ι' αυτή την κοσμική θρησκευτι
κη αίσθηση πού δεν άναγνωρί
ζει ουτε δόγματα, ουτε Θεό πλα
σμένα «κατ' εικόνα των άνθρώ
πων». Συνεπώς δεν :μπορεί νά 
ύπάρξη εκκλησία της δποίας οί 

κύριες διδασκαλίες νά 6ασίζων
ται σέ μια κοσμική θρησκευτική 
έμπει,ρία. 'Εξ αυτού προκύπτει 
δτι μεταξύ των αίρετικων δλων 
των εποχών εύρίσκομε εμπ ευ
σμένους άνθρώπου;, τόσο ύψη
λης θρησκευτικής εμπειρίας, οί 
δποίοι συχνά εφαίνοντο στους 
συγχρόνους τω σαν αθεοι, 11, 
κατά την εκτιθέμενη γω ία σκέ
ψεως, σαν αγιοι, άνθρώπους σαν 
τον ημόκριτο, τον Φραγκίσκο 
της 'Ασσίζης καt τον Σπινόζα. 

Πως μπορεί να επικοινωνήση 
κανεlς μ' αυτή την κοσμική θρη
σκευτική έμπειρ:α, δταν δεν προσ 
κομίζη μιά συγκεκριμένη άντί
ληψη τGύ Θεού η μιά θεολογία; 
Μού φαίνεται πώς ή ση αντικώ
τερη λειτουργία της τέχνης κσl 
της επιστήμης συνίσταται στην 
άφύπ1;ιση τού κοσμικού αύτοϋ 
συναισθήματος σ' εκείνου; πού 
εlναι δεκτικοί. ιΚατ' αυτόν τον 
τρόπο ·επιτυγχάνουμε μια έρμη
νεία της σχέσεως μετα ύ τηc Έ
πιστήμης ,και της Θρησκείας πού 
εΤναι πολύ διαφορετική άπό τήν 
κοινώς θεωρουμένη. 'Από την 
μελέτη της ίστορίας μάθαμε να 
θεωρούμε την θρησκεία και την 
επιστήμη ώς άνταγωνιστικές ά
συμφιλίωτα, κι' αυτό για tναν 
προφαvη λόγο: διότι δποιος είναι 
διαποτισμένος άπο η'jν σημασία 
τού νόμου της αίτιότryι;ος σε παν 
δ,τι συμ:6αίνει και άποδέχεται την 
άληθιvή σημασί.α τηc αίτιότητος, 
θεωρεί άπαρά.δεκτη την ιδέα 
μ,ιας Όντότητος, ή δποία παρεμ
βαίνει στα συμ:6αίνοντα στον κό
σμο. Οϋτε ή θρησκεία τού φό
δου ουτε ή θρησκεία της κοινω
νικής ήθικης θα �μπορέσουν να 
τον πείσουν. 'Ένας Θεος άντα-
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μεb6ων η ημωρός ,είναι αιδιανόη0 

τος, διότι ό ανθρωJtος. δρα σύμ
φωνα μέ τlς εξωτερικές καl εσω
τερικές ανάγκ,ες; επομένως στα 
μάτια τού Θεού θαπρεπε νά είναι 
ενα ελάχιστα ύπόλογο δπως καl 
ενα αψυχο αντικείμένον γιά τlς 
κινήσεις πού ύφίσταται. 

Ή επιστήμη, ,έ,ν τοίιτοις, κατη
γορήθη,κε δτι ύπονομέυει 'τήν 11θι
κή, ε,dφcιλμένως, διότι, ή ηθική 
συμπεριφορά τού αγθρώπου ,pασί
ται στη συμπάθεϊα, την αγωγή; 
τ,lς κοινω,;ικέις σχέσεις καl δεν 
, ,,;,, . ' - . ' ·~ .απαιτει ,την , τριτεγγυηση της 
θρησκεtας. - - Ό_ προόρισiμός τού 
αvθρφπου θά, ηiαν αληθινά θλι� 
δερός αν επρεπε νά τηρηται στην 
τάξη από τον φόδο της τuμωρίας 
κσ,l την ελπίδα της μετά θάνατον 
άνταμοιδης. . 
'Εί- 'λ ' "�' ι= ναι φυσικο οιπον το, ο,,τι οι 
εκκλησίες πάντοτε καταπολέμη
σαν :rην · -πρόοδο της επί,στήμης 
καί' ,καtεδίωξαν τους καλλιέργη
i:άς της. 'Εξ αλλου, δμως; δε-
6αιώνω. δτι ή κοσμική_ θρησκέυ:
τική α'ίcrθηση εΙναι ή πιο δυνατή 
κ_αl πιο ευγενική από τlς κ��η
τήριες δυνάμ&ις της : επιστη,μονιc 
κης ερεύνης. 'Όποιος ,δεν_ tκτι: 
μάει την τ.ρομερή προσ;τ&θεία 
καl προ πάντων την . αφοσίωση, 
χωρlς ·· τlς δποίες .δέν. προκύπτεϊ
κcφμία δημιοvργία -:cης εη:ισϊη
μονικης σ«.έψεwς, αυτός δέ,; μπό
ρείi νά - κρϊνη ϊ·ή· ·δυν<ΧΙμη τού. αt�
σθήματος πού ,τροκ&ι:τ�ι ιτη:ό' μίδ 

. , .. ,�-

, ., , . -' \ .� ,' , τετοια·, εργασια; μακρια απο την
ζωή της πρακτ'ικης κα:θημερινό
τήτος: flόσο οο,θειά πίστη στο 
ελλργον . της δομής τού σύμπαν
τος καl. τί -εντονη λαχτάρα νά το 
κατανοή,σουν, εστω μονάχα κά
ποια· μικρη ακτίνα tού αποκαλυ
φθέντος λόγου στον κόσμο, πρέ
πει νά είχαν ό Κέπλερος καl δ 
Ν εύrων',. ωστε να καταστούν ίκα
νοί να αποκαλύψουν τον μηχα
νισμδ των ουρανών, κατά τά μα
κρα ετη της μοναχικής έργασίας 
των ... 

Μονάχα εκείνος πού γνωρίζει 
τη,• επιστημον,ική ερευνα στις πρα
κτικές της εφαρμογές μπορεί vά 
ξ,επέση σέ πεπλανημένη ερμηνεία 
της ·- νοοτροπίας των ανθρώπων 
οί δποίοι, περvδαλλόμενοι από 
σκεπtικ\στάς συγχρόνους, φανέ
ρωσαν την δδό pτά . λεπτά πνεύ
ματα δλων τωv χωρών, για αίώ
νες. Μονάχα ·έκείvοί �ού εχουν α
φιερώσει τή ζωή τους σ' αυτούς 
τούς σκοπούς, α�οl εχουν ζω
σαν αντίληψη της -εμπνεύσεως, ή 
όποία - {δώσε στους. ανθρώπους 
ά.υτ9ύς η\ δίrναμη να μείνουν πι
στοl στην αποστολή τους, παρά 
τα. αναρίθμητα λάθη. .

'' Αιr�Λ την ίκανότητ,α την δίνει 
ή κοσμικη θρησκευτικη αίσθηση. 
- · 'Έ,;ας σύγχρονος είπε σωστά:
Οί 1.ιόνόι δαθειά θρησκευτικοl
ανδρες �ης Όεποχης 1μας, κ.ατα μέ
γρ. μέρος i,,λισ:rικης, είναι οι εί
λίκρινείς · ερεm�ταί.

.. •. l'j�: 
,f;>, � 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗκαίΑΝΟΧΗ 

Του όρθοδόξου ίερέως αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

'Εδώ στήν ' μερική, ύπάρχουν 
καί διατηροϋν να.ους λατρείας 
265 ( ! ) διαφορετικές Χριστιανι
κές παραφυάδες, καί δλοι πι
στεύουν στήν ' γία Γραφή, μέ 
πολλά &κατομμύρια όπαδούς. Γιά 
τοϋτο, πρέπει νά μα.ς διακρίνει 
ή κατανόηση καί ΑΝΟΧΗ -
(Toleratiαn) πρός τούς ά.κολου
θοϋντας διαφορετικά ά.πό τά δι
κά μας θρησκευτικά «πιστεύω». 

Διότι, τά θρησκευτικά «πι-
στεύω» καί γενικά ή ά.νθρώπινη 
συμπερ:φορά ρυθμίζεται ά.πό πολ
λά ά.συν�ίοητα κίνητρα καί έξω
τερικά ερεθίσματα, τά δποία, ο

χι σπανίως, ά.ντιφάσκουν μετα
ξύ των. 

Στήν ψυχολογ:κή άνάλυση, 
τούς πολύ φανατικούς θρήσκους 
τούς δεσπόζει μία έγωίστική 
σκληρότης (σαδιστική καί μα
ζοχιστική, θά ελεγε κανείς) , 
πρός τούς ΜΗ συμφωνοϋντα.; μα.-
ζ, 1 
υ των .... 

l\ίά; είναι ά.ρκετόν νά θυμ η
θοϋμε τούς Ίεροεξεταστάς κα.ί 
τούς Άγιορείτας καλογήρου;, 

πού δέν μνημονεύουν τόν ά.είμνη
στόν μα.ς Οίκουμενικόν Πα.τριάρ
χην Άθηναγόραν τόν Α' ( «πα.-
ναιρετι κόν)> τόν ελεγα I λόγψ 
οίκουμενισμοϋ) καί τό•ι Πάπα. 
της Ρώμης («Υιόν τοϋ Σα.τα.-
να. ! ») . 

Οι τοιοϋτοι π:στοί, δίχω; τό 1 
τοιοϋτον φανατισμόν τους, δέν 
αίσθά.νονται σιγουριά μέσα σ:ό 
πλοίο της πίστης των! ... 

Δέν εΙναι ά.ξιοκατάκριτο:, άλ
λά α.ξιοι λύπης. Γιά τοϋτο, πρέ
πει νά εχωμε τήν ψυχοοιολογική 
μόρφωση γιά νά μποροϋμε νά 
ξεχωρίζωμε τούς ά.νθρώπινους χα
ρακτήρες καί τότε θά ξεύρωμc 
τί εχουμε νά περιμένουμε καί ου
τε νά έκπλησσώμεθα, ουτε •ιά &.· 
πογοητευώμεθα, ά.λλά νά διδα.
σκώμεθα νά εχωμε ΚΑΤΑΝΟΗ
ΣΗ κα.ί ΑΝΟΧΗ καί ζώσα χρι
στιανική ΑΓ ΑΠΙΙ καί γιά κεί
νου;, πού δέ,1 συμφω,,ιοϋν μα.ζύ 
μα.;. 

ίο. ΖΑ τοΣ rorrorT ΑΣ 
Ντ-ητρόιτ, Μίσιγκαν 

************** 
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'Ύ'περδαίνει την κατανόηση 11 Ειρήνη, 
πού φωλιάζέι στις καρδιές τϊδν ζώντων με.τα τού Αιωνίου. 
Είναι μια ύναιμις άνανεωτική των πάντων, 
,εκείνη, πού ζη Κ:αιί ;κινείται εντός των γνωριζόντων 
τον 'Εαυτόν ώς 'Ενα. 

1979 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι. ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΣ 

'Ο Βραχ,μανισμός η 'Ινδουισμός εΙ αι ή &οχαιοτερη από τίς 
θρησκείες, πού βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία. 

ΕΙναι θρησκεία φιλοσοφική, ή δποία στηρίζεται στην αντίληψη, 
δτι δ φαινομενικός κόσμος εί αι απατηλό , δτι ,δε εχι,ι ποαγματική 
ύπόσταση, δτι εlναι μια πλάνη, μια <�ma a.», όπω τη λέγουν. 

Πίσω δμως από την ά.πατηλότητσ τού κόσ ου και της ύπαρ
ξεως, ύπάρχει ή μοναιδική πραγ,ματικότης, 11 δποία εΙ αι ή θεότης, 
τό Βράχμαν. Σ' αύτό τά πάντα εμπεριέχονται, απ' αύτό εξεπορεύθη 
τό Σύμπαν καί σ' αύτό θά επανέλθη τό πάν, κατά τό τέλος τού με ά
λου κύκλου της 'Εκδηλώσεως. Τοϋ λεγόμενου «κ' λου τού Μάχα -
Κάλπα.». 

'Ολόκληρος ό κόσμος δεν ε1ναι παρά τό ονειρο τού Βράχμα . Ή 
ύπόσταση τού κόσμου εlναι πραγματική δσο ενός όνείρου καί διαρ
κεί, δσο διαρκεί τό ονειρο τού Βράχuαν. 

ό τό Βράχμαν εξεπορεύθη τό Συμπαν. Είναι ή κατάσταση 
τη; 'Εκδηλώσεως των κόσμων, όνομαζομενη �Μα\Ιβαντάρσ». ιΚατά τό 
τέλος της 'Εκδηλώσεως, οί κόσμοι θά επανέλθου είς τό Βράχ,μα , 
«είς τούς κόλπους τού Πατρός», δπως λεγομεν εί; τόν Χρι.στια ισμόν. 
Τό πα θά περιέλθη σί κατάσταση ανεκδήλωτη, όνομαζόμενη <illρε
λάγια». 

Ή εναλλαγή 'Εκδηλώσεως καί 'Ανεκ,δηλώτου, Μανβαντάρα καί 
Πρελάγια, ύλικού κόσμου καt πνευματιχού κόσμου, σε ά.πιθα α τερά
στια χρονικά διαστήμπτα, εlναι «οί Ήμfρες καί οί ύχτες τού 
Βράχμαν». 

Τό Βράχμαν εκ,δηλωνεται τριαδικώς, δπω� τριαδικω� εκδηλώνε 
τα,ι δ Θεός των Χριστιανών. Βράχ,μας ό δημιουργός, Βισνού δ συντη
ρητή , Συ6ας δ καταλυτή των μορφών. 'Όγδοη ενσάρκωση τού 
l3ισνού είναι δ Κρισνά, δ θεός - ηρως, δ θεός - Λόγος τού Βραχ•μανι
σμού. 'Ύ'πάρχουν δμως καί απειροι αλλοι θεοί :καί ηρωε , αρρε ες καί 
θήλεις, δημιουργ{1ματα συμβολικά της σοφίας των ίερέων, η ημι
ουργήματα νοσηρά της λωκης δεισιδαιμο ία . Τ0 Βραχμανικό Πάν
θειrν εl-,;αι πολυπληθέστερο ά.πό τό 'Αρχαιοελληνικό, άλλά ,δεν θά μας 
απασχολ{1ση, διότι ουτε νά είσχωρήσωμε στον συμβολισμό του μπο
ρούμε, ουτε μας ενδιαφέρουν οί λαίκές δεισιδαιμονίες, πού εl αι επί-
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σης πολυπληθέστερες καί από τίς 'Αρχαιοελληνικές καί από τίς Χρι
στιανικές. 

Θά ήταν ίσως ενδιαφέρον νά αναφέρωμε, δτι κατά τή μυθσλο
γούμενη μάχη της Καρουξέτρα, δπως την περιγράφει ή Βαλαδαφάτα 
καί .μεταφράζει ό Δημήτριυς Γαλανός δ 'Αθηναίος, εξαπελύθησαν 
έκατέρωθεν υπερφυσικά μυστ,ικά &τλα, πού προκάλεσαν λάμψιν μυ
ρίων ήλίων, τά δποία επρόκειτο νά �πιφέρουν τρομακτικές κατα
στροφές. Τότε επε.μδαίνουν οί δσιοι Βραχμανες καί αναγκάζουν τούς 
κυρίους των ύπερφυσικων δλημάτων νά τά ανακαλέσουν, ώστε νά μ11 
καταστραφη δ κόσμος. Πρόκειται μήπως περί πυρηνικής ενεργείας; 
'Αλλά ποϋ εlναι σήμερα οί δσιοι Βραχμανες, για νά .σώσουν τον κό
σμσ, αν εξαπολυθη πυρηνική καταστροφή; 

"Ας ξαναγυρίσωμε στό Βράχμαν. Το εχουν παραστήσει σάν μιά 
Φλόγα, της δποίας οί σπιvθηρες αποτελούν τίς' άνθρώπινες ψυχές, 
ονομαζόμενες "Ατμαν, οί δπΌίες εκδηλώνcrνται στον υλικό κόσμο, σάν 
ανθρώπινα οντα. Αυτή ή εσωτερική ενότης ατομuκης ψυχής καί 
Βράχμαν, μονάδος καί Συνόλου, ·εκφράιζετιαι από την περίφημη 
φράση: «rat twa1n A&i», πού σημαίνει, ·<'Εγώ εlμαι σύ>>. Είναι 
το ίδιον περιεχόμενον πού έξέφρασεν δ 'Ιησούς, κατ'ά 'Ιωάννην, λέ
γοντας: «'ιΕγώ εν τφ πατρί ,μου καί ύμείς έν εμοί καγώ εν ύμ,ίV'>. 

Αυτή την ενότητα τοϋ ατομικού προς το παγκόσμιο, της ατο
μικής ψυχης προς την παγκόσμια ψυχή, επ�διώκε� νά πραγματο 
ποιήση ή Γιόγκα. Ή λέξη f'ιόγκα σημαίνει <<'Ένωση», ,δηλ. ενωση 
τοϋ ατομικοϋ προς το ;ι;αγκόσμιο. Δεν εχ,ει Μδαια καμμιά σχέση 
μέ τίς διαφημιζόμενες στα περιοδικ'ά :καί στίς ,εφημερίδες σάν δη
Ηεν Γιόγκα, οί όποίες ε!ναι άπλες ασκήσεις γυμναστικής η ανα
πνοής. Οί πραγματικές, οί παραδοσιακές Σχολές Γιόγκα, πού εlναι 
tπτ-ά κα;ί εlναι άρχαιότατες, άντισωιχοϋν προς τ�ς επτά ακτίνες της . 
Άνθρωπότητος. Είναι οί ακόλουθες: Ράτ·ζα - γιόγκα, Γνάνα - γιόγ
κα, Κάρμα - γιόγκα, Χάθα - γιόγκα, Λάγια - γιόγκα, ιΜπάκτι - γιόγ-
κα, Μάντρα - γιόy.χ,α. 

Στο τέρμα τοϋ κύκλου των υπάρξεων η Μετενσαρκώσεων, οί 
δποίες ρυθμίζονται από την απαράιδατη δικαιοσύνη τού Νόμcrυ τοϋ 
Κάρμα, ή ατομική ψυχή, το ατμαν, :Ο'ά συγχωνευθη στην παγκόσμια 
ψυχή, στην ούσία τοϋ Βράχ,μαν, δπως διαλί,εται ή σταγόνα τοϋ 
νεροϋ μέσα στον 'Ωκεανό. 

Ό Βραχμανισ,μός η 'Ινδου"iΟiμός, ευρύτατα. διαδεδομένος στ11ν 
απέραντη 'Ινδία, μέ λαϊκή -6ε:δαίως μορφή κ.αιί μέ ενα πλήθος προ
λήψεις καί δεισ�α�μονίες, ε!ναι συνέχεια ΚCΙ!ί ·eξέλuξη της πανάρ
χωας Βεδικής θρησκείας των Άρείων. Τά ίερά της δι6λία είναι 
οί Βέδες, τά Ουπανισάντ, 11 Πουράνα, ή Ραμαγιάνν.α, 11 ίΜαχαμπα
ράτα, ή Βαλα6αράτα καί ,1 γνωστότερη στον Δυτικό κόσμο Μπαγκα
δάντ - Γκιτά, της δποvας υπάρχουν πολλές μεταφράσεις σέ ξένες 
γλώσσες καί τρείς μεταφράσεις στα Έλληνι�ά. Ή πληρέστερη -
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'ίσως και άπσ δλες τlς ξένες - τού ημηιτρίου ,Γαλανού τού 'Αθηr 
ναίου, δ δποίος - δπως δ ίδιος γράφει - την <�εδ!Jδάχθη» είς την 
Κασσην, την πόλιν των Βραχμάνων, δπου e'ζησε 40 χρόνια, tΚιδο
θείσα προ 130 ετών, γραμμένη σι άρχαιοελληνική ·διάλεκτο, εξαν
τλημένη άπό πολλά χρόνια. , εύτερη, σέ στίχους τολμηρής δημοτι
κής, τού Τίμου Βρατσάνου, -εκδοθείσα το 1•9!50, και αύτή εξαντλη
μένη. Τρίτη τού κ. Γ. Ζωγραφάκη (εχΙδοσις 1966). 

Τό δί,δαγμα της Γκιτα περιστρέφεται στο δτι δ πνευματικός 
ανθρωπος δέν είναι άπαραίτητο να γίνη άναχωρητής για να πρ.α
γματοποιήση τή:ν ενωσή του με την θεία. Ζωή. 'Η ενωση αύτή 
μπορεί να πραγματοποιηθη και μέσα στην τύρβη τού κοι ωνικοϋ 
βίου, αφού τα έμπόδια για την ενωστη δέν βρίσκονται εξω άπό ιμίiς, 
άλλα βρίσκονται μέσα μας. Ε1ναι δμως ανάγκη να σιγήσουν τα 
πάθη, να κυριαρχηθούν ot αίσθήσεις, να σταματήση ή ελξη και ή 
άποστ.ροφή των διαφόρων καταστάσεων, καθώς και των προσώπων, 
να γίνη δ ανθρωπος άπαθής καl αδιάφορος για τους καρπούς των 
πράξεών του. Τότε μπορεί να πραγμαιτοποι{1ση την ,εναρμόνι,σή του 
μι τή Θεία Ζωή, και τήΝ ενωσή του ·με τή Θειότψ()J. 

'Από τον Ίνδουίσμό η Βραχμανισμό έξεπήγασεν ό Βουδδι
σμός, διατηρήσας την πίστη στους νό.μους της Μετενσαρκώσεως 
καί τού Κάρμα, του οποίους θα άναφέρωμε έΕετάζGντας τον Βουδ
δισμό. 

2. ΒΟΥ ΔΔΙΣΜΟΣ

Βουδδισμός εlναι ή διδασκαλία τού Γκαωτάμα Βούδδα, βα
θύτατα φιλοσ<>φική, τή-ν όποία οί μεταγενέστεροι φανατικοί όπα
δοί του μετέτρεψαν σε θρησκεία, πού η1ν ακολουθούσα , μfχρι προ 
όλίγων ετώ , πολλά έκατομμύρια πιqτών, μειωθέντCΙJ Ιβεδαίως κατό
πιν τη; έπεκτάσεφς τού κομμ,ουνισ,μού στην 'Ασία. 

Ό Γκαωτάμα Βούδδας _ήταν σύ, χρο-νος με τον Πυθαγόρα, 
τον 'Ηράκλειτο και τούς 'Ελεάτες, ή ·' νατολική δμως παράδοση 
τον θέλει 60 χρόνια προγενέστερον. Ή ίστορία του εί,αι άρχετα 
γνωση1, Θα την άφηγηθούμε μέ συντομία, άναφέροντας και τlς 
6ασικές άρχε της διδασκαλίας του. 

Ό Ίνιδός πρίγκιπας Σιντάρτα, γιο τού βασιλέως των Σάκυα, 
όνομαζόμενος και Σαχυαμούνι, είναι ό γαλήνιος και θείος Γκαω 
τάμα Βούδδα.ς. Για τή γέννησή του ύπάρχει δ θρύλος δτι ή μητέ
ρα του είδε στον ϋπνο της εναν ασπρον ελέφαντα, ·άκρι�βέστερα ενα 
έξάκτινο άστέρι, επάνω στο δποίο f)ταν ενας ελέφαντας, και μέ 
τό ενύπνίο αυτό συνέλαβε ύπερφυσιχώς τον πρίγκιπα Σ ιντάρτα. 
Ή δημιουργία θρύλων ύπερφυσικης γεννήσεως μεγάλων ήρωων η 
θεών, είνα1ι ενας συμβολισμό πού τον άπα-ντούμε συχνά. Ή ' -
θηνa άναπηδα πάνοπλη άπό την κεφαλή τού ιός. Ή σύζυγος τού 
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Φιλί,ππου Όλυμπιας δέχεται καθ' ϋπνον, ,με την μορφη δράκοντος, 
την έπί·σκεψη τού "Αμμωνος - Ρα καί συλλαμοονει τον Μέγα.ν 'Αλέ
ξσ.νδρον. Ή παρθένος Δε.6ακη, πλησίον τών άγίων έρημ�των τού 
ορους ιΜερού, εrύρισκόμενη σε εκσιταση, συλλαιμ6άνει άπό τον Μέ
γαν 'Άγγελον (ιΜάχα ΝτέJοο) τον θεόν - ηρωα Κρισνα, ογδοη έν
σάρκωση τού θεού Βισνού. Τί σημαίνουν οί θρύλοι της παρθενο
γενέσFως; Σημαίνουν δτι δ ηρως η δ θεός γεννιέται δταν ύπάρχη 
ή άγνότης, ή δποία εΙναι απαραίτητη προϋπόθεση της σοφίας. Ό 
'Απόλλων καί ή 'Άρτeμις εlνα,ι δίιδυμα τέκνα τ-Ού Διός καί της Λη
τούς. 'Αλλά γεννιέται πρώτη. ή θεά της άγνότη.τος "Αρτεμις καί 
ακολουθεί ή γέννηση τού θεού τού Φωτός 'Απόλλωνος. Διαυγης δ 
συμ6ολι,σμός. Παρόμοιος είναι καί δ συμ6ολισμός της παρθενογε
νέσεως. 

"Ας έπανέλθωμε στον 6ίο τού Σ ιντάρτα. Μεγάλωσε ιμέσα στο 
πλο{1σιο παλάτι τού πατέρα του καί ποτε δεν αντίκρυσε την ασχήμια 
καί τ11 δυστυχία των άνθρώπων. 'Αλλά μια μέρα δγηκε εξω καί 
συνάντησε εναν αρρωστον, εναν γέροντα, εναν νεκρό, εναν έρημίτη.. 
Τότε, ή χαρά τόν έγκατέλειψε καί αρχισε να συλλογίζεται τη μοίρα 
τών ανθρώπων. Γέννηση, αρρώστια, γερατειά, θάνατος. Ό πλού
τος τού :ταλατ,ιοϋ τον γέιμισε φρίκη. 'Ένα 6ράδυ φόρεσε το κίτρινο 
fνδυμα τού αναχωρητη, Ιέγκατέλειψε τη γυναίκα του καί το παιδί του, 
καt ξεκίνησε για να 6ρη την αtτία τού πόνου χαί τα μέσα τού λυ
τρωμού, ζώντας από την έλεημοσύνη τών άνθρώπω,•. 'Ένα-; σοφός 
Βραχμάνος τον δίδαξε τη διαιδοχη των γεννήσεων καί των θα
νάτων, σύμφωνα με τον απαρά6ατο νόμο της αtτιότητος, τον Νόμο 
τού Κάρμα. 

"'Ας πούμε. λίγα για τον Νόμο τού Κάρμα, δ όποίος είναί, κοι
νός 6ασι'Χ,()ς νόμος Βραχμανισμού καί Βουδδισμού. Κάρμα είναι 
ή αντίδραση τής Φύσεως στίς ανθρώπινες ενέργειες. ΕΙν.αι ή λει
τουργία τού Νόμου της Αίτιότητος η τού Άντιπεπονθότος, δπως 
ελεγαν οί αρχαίοι 'Έλληνες. ιΚάθε πράξη, αίσθημα η σκέψη, θα 
έπιφέρη αναπότρεπτα ενα αποτέλεσμα, το όποίον - ευχάριστο η 
οδυνηρό - θα έπιπέση σ' έκείνον πού δημιούργησε την κίνηση. 
Κάρμα είναι ή έπαναφορά της διαταραχθείσης tσορροπίας. Καί 
ίπεuδή δλόκληρη ή ζωη τού Σύμπαντος είναί, μια διαταραχή της 
ισορροπίας της 'Ανυπαρξίας η τού «' Ανεκδήλωτου Εlναι», το Κάρ
μα τίθεται σε κίνηση από την αρχη της ,δημιουργίας, άπό την άρχή 
της 'Εκiδηλώσεως καί - με άλυσιδωτες αντιδράσεις - συνεχίζε
ται, •έφ' δσον ύπάρχει 'Εκδήλωση. Κανείς δεν μπορεί ν' αποφύγη 
τα αποτελέσματα τών ένε.ργειών του, είτε πράξεις είναι, είτε παρα
λείψεις, είτε σκέψεις. «'Ό γαρ ιέάν ,σπείρη άνθρωπος, έκείνο καί 
θερίσει». Τίς συνθήκες, λοιπόν, κάθε 6ίου τίς προσδιορίζουν οί 
ένέργειες κατά τούς προηιγούμενους .δίους. Ή άρε.τη καί ή άμαρτί.α 
δημιουργούν τίι; συνθήκες γψ τούς επόμενους δίους. 
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'Αλλά οί εξηγήσεις αύτίς δεν θεράπευαν τον άνθρώπινο πόνο 
καί δ Γκαωτάμα ζητούσε τη λύση στο πρόδλημα της ζωης. Τέλος, 
μιά νύχτα τού Μαιου μί πανσέληνο (πανσέληνος ήταν καιί κατά 
τη γέννησή του, καθώς καί. κατά τον θάνατό του) , κάτω άπό ενα 
δένδρο, δπου εκανε διαλογισμό, δ Γκαωτά.μα φαιτίσθηκε. 'Έγινε 
Βούδδας, πού σημαίνει άγνός, τέλειος, φωτισμένος. Καί. τότε δί
δαξε με γλώσσα άπλη καί. μέ τρυφερη συμπόνιια, τούς μαιθητές του 
και τον λαό. Συχνά τηρούσε άπόλυτη σιγή. Σε ,ερωτήματα μεταφυ
σικής η σχετικά μέ τη μεταθανάτια ζωή, δεν εδινε άπαντήσεις. 

ίδαξε τήν άπολύτρωση άπό τον πόνο, άπό τον πόθο τής ζω
ης, άπό τήν άπατηλότητα τού κόσμου. Βασικό κακό ,εlναι ή αγνοια. 
'Από τήν αγνοια γεννιέται ή ,επ�θυμία, επιθυμία άπολσ.ύσεως της 
ζωης και ,επεκτάσεώς της ,με τις μ :τενσαρκώσεις. 'Η επιθυμία δδη
γεί στην αύταπάτη της συνέχειας τού «εγώ», μέσα στην δποία δ 
α�θ<ρωπος φυλακίζεται. 'Αλλά το «εγώ» άπό ουσιαστική αποψη δεν 
ύπάρχει. Εlναι πλάσμα τού πόθου και τού φόδου. Πρέπει νά δια
λυθη στην πραγματικότητ.α της άνυπα:ρξίαις, στήν εί.ρήνη .και τήν 
μακαριότητα της Ν �ρ6άνα. Γιά τη Ν uρ·6άνα, θά έπανέλθωμε. Στον 
λαό δίδασκε ιό καθήκον τής αγάπης, της δικαιοσύνης, της άγνό
τητος. Ό φόνος άνθρώπων η ζώων, σε καμμία περίπτωση δίν επι
τρίπεται. 'ιΕπίσης, δίν έπιτρέπε.ται νά πίνη κανείς μεθυστικά ποτά. 

Ό Βούδδας κατα:δικάζε.ι τί.ς ακρότητες και συνιστά τή «μέση 

δδό». 'Όποιο γυρεύει το <�Μεγάλο Μυστικό», πρέπει νά άποφεύγη 
την ά,-τιπνι,υματική καί. ακαρπη ζωή των άπολαύσεων, ,καΟώς και την 
επίσης ακαρπη και θλ�6ερή ζωη τού άσκηιτισ-μού. 'Η ,μ[ση δδbς όδη
γεί στή,ν κατάλυση τοϋ πόνου, στή γαλήνη, στή σοφία, στή φώιτιση,. 

ιδάσκει τις «τέσσερις ε · γενείς άλήθε.ιε.ς», πού εlναι: 
1 "Οτ ' ' ' ζ ' ' 

' 2 "Οτ _, ' - ,
. ι τα παντα στη , ωη ειναι πονος. . ι αιτια του πο · 

νου εlνα'ι ή επιθυμία. 3. 'Ότι ή ,κατάλυση τοϋ πόνου ,εlναι ή κατά
λυση της ,επιθυμίας. 4. "Οτι ή κατάλυση της επ�θυμίας πραγ,ματο-. 
ποιείται με τήν οκταπλή άιραπό. ηλαδή: 1. 'Αγνή πίστη. 2. 'Α
γνή σιχ,ίψη. 3. 'Αγνή γλώσσα. 4. Άγνή πράξη. •. 'Αγνή ζωή. 6. 
' γνή· προσπάθεια. 7. Ά γνή μνήμη. 8. Ά γνος ,δί,αλογισμός. 

Ή δλη διbασκαλία τού Βούδδα δέν οδηγεί σε πίστη προς Θε
ότητα, οϋτε άποτελCι θρησκ.εία. 'Εν τούτοις, δημιουργήθηκε. άπό 
τούς φα ατικούς όπαδούς του δ Βουδδισμός, μi, ενα πλήθος πιστών, 
μέ 'Ιερατείο, ,μοναστήρια καί. ναούς. Ό Βούδδας εlναι ά εύθυνος 
γιά τήν παραφθορά τής καθαρώς φιλοσοφικής διδασκαλίας του. 
Τό ίδιο, δπως δ Λάο - Τσε καt δ Κό-y:-� -Τσέ, πού θεωρήθψι,αν ίδρυ
ται τοϋ Ταοισμοϋ καί. τοϋ Κομφουκιαν�σμοϋ, ενώ εκεί οι δεν είχαν 
σκοπό νά ίδρύσουν θρησκ-είες, άπε.υθύνοντας συμΙ6ουλέ γιά τον 
11θικό καt πρακτιrι<ό ·δίο. Πάmως, δ Βουδδισμός, δπως καl ή διδα
σκαλία τού Βούδδα, εlναι ομιά είρηινική θρησκεία, πού εχει στο 
ένεργητικό της, &τι ποτέ δεν προκάλεσε η διεξήγαγε θρησκευτι-



174 1 Λ 1-Σ Ο Σ 1979 

κούς πολέμους. 
ΕΊ.παμε, δτι θά έπαινέλθωμε γιά τή Νιρδάνα. -Τί είναι ή Ν ιρ

δάνα, η το Ν ιρ6άνα; (Διότι και· οί δύο τύπαι χρησuμοποιοϋνται .στά 
ελληνικά ·διδλία). Ει ναι ανυπαρξία, η εΙναι ή πραγματική ϋπαρξη, 
σε άντίθεση προς τ11ν ψευδαίσθηση της ύπάρξεως, προς την άπα
ιηλότητα τού λεγόμενου «ύλικού» κόσμου; Ό μεγάλος 'Ανατολιστής 
συγγραφευς και ποιητ11.ς Έ<)ιμ. 'Άρνολντ, πού περιέγραψε σε ώραιό
τατους στίχους, με τον τίτλο. «rΙΌ Φως της . 'Ασίας», τή ζωή τού 
Γκαωτάμα Βο.ύδδα, -σχετικά ,με τ11 ·Ν ιρ.δάνα η: το Ν ιρδάνα,. - γρά, 
φει τά έξης: «:Μή .μετράς με λέξεις τό 'Απροσμέτρητο. Μή ρίχνης 
τή 6ολίδα της σκέψεως έκεί, δπου δεν ύπάρχει πυθμένας. 'Όποιος 
ρωτάει, πλανιέται. 'Όποιος αποκρίνεται, έπίσης πλανιέται. Μή λες 

, 
1 τιπατα .». 

"Άλλοι περιγράφουν τ·ή Ν ιρδάνα σαν ύπερδατικό Φως, σάν 
απέραντο ώκεανο Φωτός, σαν αποΟέωση Φωτος και ιΜουσικης. «Ό 
Θεός εΙναι Φως. Το Φως είναι Θεός. Ό άνθρωπος είναι Φως. Τό 
παν εlναι Φως. Ζήτα το Φως. 'ΑκολοίJθα το Φως. Μάθαινε νά εί
σαι ενα με το Φως ταύ Θεού σέ δλα τά πράγματα». 

'Αναφέρεται δτι ό Βούδδας, δταν ρωτi1θηκε για τή Ν ιρδάνα, 
δεν εδωσε απάντηση. «Ό μεγάλος "Αγιος δεν μίλησε». Και δικαιο
λόγησε τή σιωπή του στον ,μαθητή του Άνάmα, ,έξηγώντας δτι δεν 
θά μπορούσε έκείνος πού ρώτησε νά κατανοήση τη σωστή· απάν
τηση. 

'Η ·Ν ιρδάνα εlναι τb τέρμα των άλλεπαλλήλων ένσαρκώσεων, 
τις δποίες ύφίσταται ή ανθρώπινη ψυχη για την προοδευτικη εξέ
λιξή της. Τόσο ή Βραχμανική:, δσο ,κια,ι ή Βο-uδδιστικη αποψη, εl
ναι δτι κάποτε ot ενσαρκώσεις θά τερματισθαϋν, · δταν σνντελεσθη 
ή τελειοποίηση τού ψυχοπνευματικού οντος. Τότε ή άνθ.ρώπινη ψυχή, 
εγκαταλείποντας τον τροχο των γεννήσεων και των θανάτων, θά 
.είσέλθη στην πραγματικότητα της Ν ιροονα. Παρό,μοια εlναι και ή 
αποψη των 'Ορφικών, οί δποίσι, πιστεύοντας στη Μετενσάρκωση, 
_qντήλλaσαν ·μεταξύ τους την ευχή: «Κύκλου τε ληξαι και άνα
πνεύσαι κακότητο9>. ιΚαι δπως οί 'Ορφικοί, μετά τη λήξη τού κύ
�λου των αλλεπαλλήλων iνσαρκώσεων, ηλ.ι-τ�ζαν θεοποιούμενοι, γ' 
άνέiδουν . στον 'Όλυμπο, ετσι καt οί Βραχμανισται και ΒουδδLσται 
εΛ.1tίζουν, . .&πολυτρούμενοι απο το Κάρμα των ένσαρκώσεων, να

είσέλθουν στη Ν ιρδάνα, την &νυπα:ρξία απο την αποψη τού ύλι
κού κόσ.μου, τ11ν πραγματικη. ϋπαρξη απο τήν αποψη, θεωρήσεως 
τού ύλικού κόσμου σαν όνείρου και πλάνης. 

Θά τελειώσωμε, αναφέροντας ·μερικά απο τα σοφώτατα απο
φθέγματα πού άποδίδονται στον Βούδδα: 

- . «Σ' εκείνον που αναίτια μου προξενεί κακό, θ' απαντήσω πε
ριδάλλαντάς τον ·με την άνεπιφύλακτη αγάπη μου. 'Όσο περισσό
τερο 'ίW.ΚΟ θά μου κάνη, τόσο περισσότερο καλό θά τού α.νταποδώ-
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σω. Ποτε τό μίσος δεν καταστέλλεται με τό μίσος, άλλα με η1ν 
άγάπη». 

«·-Ο σοφός θριαμβεύει έπάνω στον θυμό, μή θυμώνοντας. Θριαμ-
6εύει ε.πάνω στο κακό με την καλωσύνη. Θριαfλiβεύει έπάνω στή φιλαρ
γυρtα, με τή γtνναιοδωρία. Θριια./λ!βεύει rέπάνω στο ψέμα, με τήν 
αλήθεια». 

«Μή ζητατε τίποτα άπό τούς άνίσχυρ()υς θεούς. Μην προσεύ
χεσθε, άλλα μάλλον ένεργείτε, διότι τό σκοτάιδι ,δεν θά φωτισθη. Μή 
ητiiτε τίποτα από τη σιωπή, διότι δεν πρΟ'Κειταιι ν' άκούση, ο�τε 

να ιμιλήση». 
<�Μην πιστεύετε ,στην παράδοση, �ει;δή αυτή μεταδόθηκε άπό 

γε εα σε γενεά. Μην πιστεύετε σε τίποτα:, άπλώς διότι ,είναι πασί
γνωστο και γίνεται γι' αύτό λόγο άπό πολλούς. Μ1)ν πιστεύετε σε 
είκασίες. Μην πιστεύετε σ' ·έκείνο, στο δποίο σvνηθίσατε. Μην 
πιστεύετε άπλώς στην αύθεντία των ιδασκάλων και των πρεσβυ
τέρων. 'Αλλά να παρατηρητε και να άναλύ1:,τε τό κάθε τί. 'Όταν 
τό αποτέλεσμα συμφωνη με τή λογική, τότε .δεχθητε το και ζήστε 

ι ' , , συμφωνα μ αuτο». 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλ(ον της σοφίας 

Β' εκδοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 180 

Εiς τα γραφεία τoiJ ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ) κή•; &πι ταγήν δια νά. τό λά6ετε 

ταχυδρομικώς ε1ς τήν διεύθυ1;σι 1
; πού θά. &ναγρά

ψετε εί:; τήν &πιταγήν. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

ΝΙΚΟΥ 

KRZRNTZRKH 

Τραyωδf ες 

1) Ό Θ η σ έ α ς  στ η ν  'Α ρ ι ά δ ν η:
'Έν.α ,μονάχα σού ζητώ: 'ΊΕμπα μπρο-στά καl δείχνε μου το

δρόμο! Ό νούς εσύ κι' όδηγας, ή δύναμη εγώ και παλεύω. Φτάνει. 
Ά .ρ ι ά ,δ ν η: 'Όχι, δεν φτάν.ει καλέ μου ό νούς, όχι δεν φτά

νει ή δύναμη. Πόσοι σαραντάπηχοι κατέlοηrκαν στη γη, μέ το κε
φάλι γε,μάτο μυαλό, μέ το κορμl γεμάτο αντρεία και χάθηκαν ! 

Θ η σ έ α ς : Δεν φτάνει δ νούς, δεν φτάνeι ή δύναμη; Τί 
άλλο χρειάζεται, 'Αριάιδνη, συντρόφισσα; 

Ά ρ ι ά δ ν η : Το -6ράδυ, πού ξάπλωσε στο φεγγαρόλουστο 
λιδάδι ή ,μάννα μαυ1 κρ.ατούσε -μια μαγική, φλaγέρα. ΕΓΟΤΙΉ. 

Πηρε τότε, προσθήλιωσε τα πυρωμένα χείλη της σε το-ύτη, τη 
μαγικ11 φλογέρα, κι' όλομεμιας,. . . . f'έμισε ή νύχτα, ανέιδη.κε ως 
τον -απέραντο ού·ρανο καl χτύπησε t1lς πόρτες των Άθανάτων. Καί 
τότε, ή μικρ11 παντοδύνα.μη φλογέρα τον δάμασε ( το Θεο Ταύρο). 
Γλυκύς κ,α,� θλι,μμένος ό λάλος της :μαλακώνει τη, ,δύναμη, γεμίζει συμ
πόνια τi1ν καρδιά, σμίγει ανθρώπο-υς και θεριά καί πέρα απο το 
νού καί, τr1 δύναμη, νικά τον παντακράτaρα Θεό. (Κούρος σ. 312-
31'4). 

2) Κράτα ανοιχτά τα μάτι.α, τούτη εlναι ή μεγάλη αρχοντιά
της ψυχής ( Σ ό δ ο μ α κ α ί Γ ό μ � ρ α, σ. 13,92). 

3) 'Αλίμανa στον ανθρωπa, πού θέλει να γδύσει την αλή
θεια και να 1.δεί τή γύμνια της τυφλώνεται. Τυφλώνεται, οχι τά-
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χα μου από την ομορφιά, παρά άπσ την τρομάρα:. (Βούδας, σ. 
498). 

4) . 'Ένας εl αι ό Θεός μας. Κανένας δεν ,μπορεί νά προφέρει
τ' ονομά του· καίει τα χείλη. (Σ ό δ ο μ α .κ α ί iΓ ό μ ο ρ α, 
σ. 325). 

6. Κα'tάματα, δεν .μπορεί κανένας, χωρlς νά τυφλω01:-ί, να δεί
το μέγα το μυστικο (ιΠ ρ ο μ η  0· .ε, ύ ς, σ. 1,71). 

6. Μη φωνάζεις ό σοφός δεν φωνάζει· ξέρει πώς ή δυνατό
τερη κραυγή ·είναι ή σιωπή (1Β ο ύ δ ας, σ. 5, 2). 

7. 'Άρχοντας είναι οχι δποιος νίκησε τά μεγάλα πάθη και τ'
άφάνισε· αυτός είναι αγιος η σοφός οχι αυτός πού νικιέται από 
τα πάθη του· αύτός είναι κτήνος. � Αρχοντας είναι δποιος εχει με
γάλα πάθη και μπορεί να τα δαμάσει· και (5 α σ ι λ ι ά ς δποιος 
τα δαμάζει για ενα μεγάλο σκοπό (1Β ο ύ δα ς, σ. 664). 

8. ΣΜας στους μεγάλους νόμους πού κρατούν τον κόσ,μο καί
δεν πέφτει στο χάος ( Β ο ύ δ ας, σ. ι'Α515). 

9. 'Έπλα0α ενα κόσμο άπλόχωρο, ιδα0ύ, για να χωράει την
καρδιά τού άν0ρώπου (Β ο ύ δ α ς, σ. 634). 

10. Τή λύτ.ρωση ·μη τή ζητάς στην ερημιά· ο.σε τούς 'ίσκιους,
πλάσε τις σάρκες, ζύμωσε: Ό κόσ:μος δεν είναι καμωμένος άπό 
στοχα01μούς, στεναγ,μούς και όρά:ματα· είναι καμωμένος άπό πέτρε 
κα1 νερα και άν0ρώπους (,Β ο ύ δ α ς, σ. 6515). 

11. Ό ισορροπημένος λογισμος είναι ή άνώτερη άρε:τή καί ευ
γένεια τοϋ Θεού και τού άν0ρώπου. '�Ω νοϋ, στερνογέννηη. Θεέ, νοϋ 
μεγαλοδύναμε, κατ'δα και 'δάλε τάξη στ& χάος (Β, ο ύ δ α  ς, 
σ. 726-727). 

12. Λεύτερος λογιέται δποιος τον άπάν0ρωπο νόμο της Φύσης
τον κάμει ανετα, Θεληματικό νόμο δικό του (Βο ύ δ α ς, σ. 740). 

13. Τάχα πιο περήφανο α.0λο μπορι:,ί ή ψυχή τού άνθρ6Jπου να
τελέψει; Κι' ό •μεγάλος <'Ι0λος Ηγεται ΑΡΜΟΝΙΑ (Π ρ ο μ η  0 ε υ ς, 
σ. 248). 

1-4. Ό νούς ό δουλευτής, ό πετροκόπος, ό ξυλοκόποc, ό κουπολά
της, δ πολεμιστής. Και άκόμη πιο ψηλα στη κορυφη ό νούς ό Ν ομο-
0έτη . Πίσω άπ' το νοϋ το χάος (Κ ο ύ ρ ς, σ. 219,2). 

15. εν άγαπώ το αίμα· μήτε το φοδούμαι, μα το χύνω με χαρα
δταν είναι άνάγκη (Μ έ λ ι σ σ α, σ. 5S5). 

16. Πιο άψηλα στη σκληρή κι' άστόλ�στη κορυφή εχω άπι0ώσει 
εγώ την άρετή και η1ν άξ ία τού άν0 ρώπου ( κ ο ύ ρ ο ς, σ. 218 9) . 

17. Ό μ{γας νους, πού νίκησε το χάος καιι τις τυφλές σφιχτόδεσε
δυνάμεις, κι' ώς κεραυνός ψηλα κρατάει το Νόμο (Π ρΌ:μ η  θέ ας, 
Π υ ρφό ρ ο ς, σ.64). 

18. 'Αρετή Θυγατέρα, ακέριο άνάγκη τού τρόμου το άνηφόρι ν'
άνε:δοϋμε - τρά:δα ,μπροστα καί δεJίχνε ,μας το δρόμο! (Η ρ ο μ η-
0 έ α ς  Δε σ μ ώ τ η ς, σ.12O). 

19. Τα ·μέσα σκότωσε θεριά, τα πάθη, iχύθη φως μές στις
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σπηλιές τού νού του (Π ρ ο μ η θ έ α ς  Λ υ ό μ ε ν  ο ς, σ. 186). 
20. Φως θέλω εγ<ίι· Οεό δέν εχω πιο μεγάλο (Ί ο υ λ ι α ν ό ς

Π α ρ  α δ ά τ η ς, σ. 222). 
21. «'Ένα τά πάντα», ·διαλαλούσε ό δάσκαλός μας, κι' αδFρ

φωνε στο μέγα νοϊί του ,έχθρούς και φίλους ('Ι ο υ λ. [1 α ρ α 6., 
σ. 287). 

22. Κι' αν κάποτε θυμός ξεσπάσει έντός μου, η μίσος, πετιέται
ό νού; μέ μιας κα1 ,δάζει χαλινάρι καί χύνεται ξανά στrιν οψη ιιου 
i1 γαλή:νη (Κ α π  ο δ ί σ τ ρ ι α: ς). 

23. 'Απ' δλα πιο ψηλά τό χρέος (Κ α π  ο δ ί σ τ ρ ι.α ς, σ.
99). 

24. Ν ά διαιδώ τό στενό δρόμο πού μας χωρίζει καί πού οί
ψdδιτσιάρη:δες ανθρωποι τόν λέ.νε Οάνατο (Κ ο), ό μ ·δ ο ς, σ. 19ϊ).

25. Πρώτα γεννιέται, μάθετέ το, τό τραγούδι τού αηδονιού κι'
·υστερα τό αηδόνι (ιΚ ο λ ό μ δ ο ς, •σ. 277).

26. 'Αλίμονο αν 11σουν μονάχα παντοδύναμος· άλίμονο αν η
σουν μονάχα δίκαιος, ό κόσμος θά χάνονταν. Μά ε!σαι κα·λός Κύριε
και γι' α1,τό ό κόσμος μπορεί κα:ί στέκεται στον άγέρα ( Σ ό δ. -
Ι� ό· μ., . σ. 29ι9).

27. "Τποτάζετε τό λόγο, τό γέλιο, τό κλάμμα στο αύστη,ρό
περίγραμμα της άξ,ιοπρέπειας τού ανΟρώπου ( Β ο ύ δ α ς, σ. 463).

28. Σάν τό μεταξοσκώληικα εχει άράξει (ό Βούδας) στα κλα
ριά, τη,ς, ανανθης γης - εφαγε δλα τά φύλλα - εφαγε δλα τά
'φύλλα τη; μουριάς της γης - εφαγε δλα τά φύλλα - καί τακαμε
. μετάξι. (•Βο ύ δ α ς, σ. 48'◊).

29. Πάνω άπό την άντρεία, στέκεται μια αλλη.λαμπρόιτερη α
eετή. Ή θυσία (Βο ύ δ α ς, σ. 5198) .

. Μ. Ό λεύτερος ανθρωπος δέν εχει κανένα φίλο· μήτε τό θά
. νατο. Τtτραπέρατε· στοχασμέ; συχώρεσέ με· ε!πα ενα: δαρύ λόγο
-καί τδν -- παίρνω πίσω: Ό λεύτερος ανΟρωπο.ς εχει εν.α φίλο, έσένα
(Βού δ α ς, σ. 704, 70,5).

·. ' - 31. Πολύ μού αρέσει, οχι ή ζωή παρά τό πάλεμα ( 'Ι ο υ  λ.
·Πα ρ α 6:., 6.2·85).

32. Μια ψυχή μεγάλη δέν δύναται νά νιώσε.ι έλευθερία, τά
�λάσματα·δivα ,έλεύΟερα αν δέν· κάμει (Πρ ο μ., σ. 3 .2).

3ι3. Τιτάνας είμαι σαν κ,α,ί, σας κι' όρίζω Βασίλε,ιο φο:δερό τό
νου τού άνθ:ρώπου (Π ρ ο μ. Λ υ ό μ. σ. 1'9

1

5).
34. Τραγούδι ε!ναι ό Οεός καί μπαίνει σαν σέ κλουδί μές στην

κσ·ρδίά τοϋ άν,θρώπου (Π ρ <> μ. Λ υ ό μ. σ. 221).
35. ύναμη θά πη νά κρατάς τη δύναμή σου (Κ ο ύ ρ ο ς,

σ. 321).
36. Ό καινούριος θεός ό Λιόνυσος ! Αυτός ε!ναι δ αρχοντας

ιη� ζωης και τού θανάτου· ,από τό γέλιο του γεννήΟηκαν οί ,θεοί και
άπό τά κλάμματά του οί ανθρωποι (Μ έ λ ι σ σ α, .533).

('Επιλογη Σ. Γ. ΚΟΓΧΊ'ΛΑΚΗ) 
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Μακρόκοσμος κα] Μικρόκοομος:-
·ο ά11θpc.:\πος ιμέvει έJκθcφοο.ς, ίστάιμεvος - είς . τσ"'1μ•έσοv, τ-οt ·

1μακροκόcψοu και τού ιμιικρa'<όσ,μοu, δπως άλλοτε. ο άmόστο
λος Παύλος, διότι ο •κ·όσψος aκτισθη 'δια τού Λόγο_u τοΟ Θiοϋ
κατό: τρόπον, ωστε τό. ορατό: νό: τφοέ,ρχωvται �πο τό: άόρατq.

Li.nooln Ba:m.ett' '' ' 
στο 6ι16Ιλίο ' ,

< 

- ' 

Th.., Univιe.:r e a:nrd Dr. Ektei.ή · 

Τό Σύμπαν διαμορφώ 1οται καί ό -δη γ ε ί τ α ι. έκ 1:ιϊw .{;'-
ο προς τα ε ωθι. 'Όπως τά α ω, οϋτω και τά κάτω, δπώ'ς δ 

ουρα\ός οϋτω και 11 γη. Και ό ανθρωπος, -μικρόκόσμος- m:t μικρο
γραφία τού μακροκόσμο.υ, ειναι ό ων- ,μάρη,ς _ τού Οίκο;υμεχικ?Ρ 
τούτου όμου και του τρόπου εκδηλώσεώς του. . · · ·"; -
(Μυστικ11· � ασκαλία) Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ ---� 



1979 

fH ((πλήρης Μεταμόρψω61ς)) 
ΚΥΡΙΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 103ou ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΟΣΟΦ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Τό 103ον ετήσιον συνέδριον 
της θεοσοφικης 'Εταιρίας συνήλ
θεν &.πό 26-31 Δεκεμ6ρίου 
1978 στό Βα.ρανάσι tΜπενάρες) , 
της Ίνδία.ς - κα.ί οχι στό "Αν
τυα.ρ, οπως συνήθως. ΤΗτα.ν τό 
27ον συνέδριον πού συνήρχετο 
στήν 'Ιερή πόλη των Ίνοών. Τό 
lo εrχε συνέλθει τό 1900. 

Τό συνέδριον συνηλθε στό κτή
μα του Ίνδικοϋ Τμήμα.τος της 
θ.Ε., οπου εχυμάτιζα.ν α.ι σημα.τ
α.ι των 60 εθνών με τμήμα.τα. της 
'Εταιρίας. "Ελα.6α.ν μέρος 911 
&,,;τιπρ6σωποι r ,εκ των δποίων 
περίπου 60 &.πό τίς ΗΠΑ, Δανία, 
Έλ6ετία., Αύστραλία, Νέα Ζηλαν
δία., Γιουγκοσλα.ι6ία., Φιλανδία., 
Γαλλία, 'Ισραήλ, Βραζιλία., Πόρ
το Ρίκο, Ζάμπια, Κένυα, 'Ινδο
νησία., Άρα.6ικές Δημοκρατίες, 
Γερμανία. 

θέμα του συνεδρίου ήταν Η 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ - ή πλήρης 
μεταμόρφωσις, οχι μόνον των 
πέντε αισθήσεων, &.λλά. της ολης 
συνειδήσεως κα.ί ή ·εκ νέου &.να.
κάλυψις της ζωης του πνεύμα.τος. 

Ή σύζυγος του διεθνοϋς προ
έδρου Κυρία Μπήτσα.μ Κόα.τς, 
ετπε οτι ή ά.λληλεξάρτησις της 

ζωης μέσα στο έΙVια.ίο δυναμικό 
πεδίον, οπου το παν ύπάρχει κα.ί 
χι νείτα.ι, εχ ει χα.τα.στη &.νεγνω
ρισμένο γε.γονος στή φύση κα.ί 
ετσι &.πεκα.λύφθη ή δύναμις της 
ά.γάπης, ώς μεγάλη &.ν,α,πτυξια.
κή κα.ί ένοποιη,τική ενέργεια.. 

Ή Κυρία Ράντα Μπουρνιέ (ά.
δελφή του &.ειμνήστου Προέδρου 
Ν. Σρι Ράμ) ,. ύπεγράμμισε τήν 
&.νάπτυξη των 6α.θύτερων πεδίων 
της συνειδψότητος. Στο μή - &.ν
θρώπινο στάδιο τίθεται γιά. εκ
δήλωση χα.ί &.νάπτυξη των δυνά
μεων του νου και της ψυχης. Ό 
iGϋς ε!να.ι κατακλυσμένος &.πο 
επιθυμίες κα.ί προσπα.θεί νά. τίς 
ικα.νοποιήση. 'Έτσι ολες οι αισθή
σεις και δραστηριότητες του νου 
εξωτερικεύονται. Ή συνειδητό
της όφείλει νά. στραφη και νά. θί
ξη στά. 6α.θύτερα. πεδία η τό 
«σπήλαιο της καρδιάς», δπου ύ
πάρχει ή &.ληθινή γνώση οτι ή 
ζωή ετνα.ι ά.δια.ίρετη,. 

Ό καθ. Μα.6α.λα.νκάρ (,έγγον -
ά.νεψιος τοϋ Ντα.μοντά.ρ Μα.6α.λα.ν
κάρ, δ δποίος επα.ιξε σημαντικό 
ρόλο στά πρώτα χρό·;ια. της θεο
σοφι κης 'Εταιρίας) , &.νεξάρτητος 
6ουλευτής της Ί νδ(α.ς, tξέφρα.σε 
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τήν θλίψη γιά. τήν σημειούμενη 
κα άπτωση της δημοσίας ζωης 
κα.ί κήρυξε τήν &.νά.γκη kμπλου
τισμοϋ της ποιότητος της δημο
σίας ζωης. 'Όχι μόνον οί σκοποί, 
εΙπε, &.λλά. κα.ι τά. μέσα. πρέπει 
νά. εΙναι &.κηλίδωτα.. 

'Έγι 1Jα I έπίσης πολλές σύντο
μες δμιλiες πάνω στο θέμα της 
« Μετα.μοpψώσεως». 

Στά. πλαίσια τοϋ συνεδρίου ε
γινε ίδια.ίτεpη συνεδρίασις της 
Θεοσοψικης Ίσλα.μικ·ης Ένώσε
ως ύπό τήν προεδρία. τοϋ καθ. 
, .μπάς. 

Ό διεθνής πpοεορος Τ� ών 
Κόατς, ,έτόνισε στήν επίσημη δμ,ι
λία. του τήν κρισιμότητα. των ση
μεpι νων 'Ιtεpιστάσεων κα.ί τήν ά.
νάγκη έντονωτέρα.ς θεοοc,ψικης 
δράσεως. Ό κόσμος, εΙπε, είναι 
πλ ήpη; ψό6ου κα.ί ά.1Jα.σψαλεια.ς, 
καί μό1Jον ή γνώσις της "Άχρο
νης Σοφίας �μπορεί νά. δδηγήση 
τον ανθρωπο -τον κα,θένα. μα.ς
στήν άποχ.χτάστα.ση, έμπιστοσύνης 
προς τή ζωή. 

Ζοϋμε σήμερα, προσέθεσε, σ' 
εναν κόσμο καθημερινά. μεταοαλ
λόμενον κα.ί άπα.ι τοϋν-α συνεχή 
θεώρηση άπόψεων :ι.α.ί μεθόδων. 
Τό θέμα. τοϋ συνεδρίου -Η ΜΕ
Τ ΑΜΟΡΦΩΣΙΣ- άνα.ψέρετα: 
στήν μετα.μόpψωση των έtιυτών 
μα καί τήν έξακολουθη-ική καί 
άνα.πόψωκτη μεταμόpψωση των 
δραστηριοτήτων μας έν τ'Ώ όπη
;;εσί1, -οϋ κόσμου. 

Προ παντός, ή Μεταμόρψωσις 
άνα.ψέρετα.ι στήν ά ν ά. π τ υ ξ η 
δραιστηριότητος. Ή Θεοσοψία., 
σά.ν ενα. μέρος της "Αχpονης Φι
λοσοψία.ς, έδόθη στον κόσμο, στο 
σύνολο της άνθpωπότητος -τήν 
μσ:ζική άνθρωπότητα- κα.ί δχι 

σέ λίγους διαλεχτούς, ύπό ,ήν 
εννοια. δτι α.υτοί εrναι ίκα.νοί νά. 
:ι.ατα.νοήσουν, ένω οί α.λλοι οϋτε 
προσπα.θοϋν. 'Ένας άπό τούς Ιlpε
σουτέpους ' δελψούς μα.ς είπε: 
«Δέν έσπάσαμε τή σιγή α.ίώνων 
γ:ά. χάρη δλίγων 6ραματιστων 
μόνον». Θά. δεχθοϋμε δτι έμείς εϊ
μα.:ηε οί ευτυχείς δραμα.τισ:α.ί, 
αυτοί πού ζοϋνε στή χλιδή των 
ύδάτων της άλ ηθεία.ς καί άπο
λα.μοάνουν έπ' άόpιστον τήν ύ
πέρτα.τη άπόλαυση της σοψία.ς 
κα.ί της πείρας γιά. τόν έα.υτό μας 
μόνον ; Μ ό ν ο ν; Ή λέξις αυτή 
τοϋ Διδασκάλου δέν σημαίνει δτι 
εκα.στος έξ ήμων οψείλει νά. δια
σ:ι.ορπίση τήν άλ ήθεια γύρω ,ου; 
Δέν περ:έχει άμεση δδηγία, νά. 
έγερθοϋμε καί νά. ·δράσωμε; ' 
πα:τείται έpγασία. Κα.ί συνεργα
σία. Μέ νέες μεθόδους. Ό καθέ
νας εΙν' ελεύθερος νά. τίς ά.νακα
λύψη, Κα.ί νσ. τίς έψαρμόση. Πρέ
πει νσ. οαδίσωμε καί ν' άπαντή
σωμε στίς ερωτήσεις των -δσο 
μποροϋμε- οχι δλες, άλλ' οϋτε 
σέ κάθε έρώτηση ν' άντιτάσσωμε 
μίσ: δμιλία, πράγμα πού θά, εδει
Χ'iε ψα.•;α:ισμό. 

1 ομίζω δτι κάθε μέλος της 
Θεοσοψικης 'Εταιρίας πρέπει νά. 
εχ . παγκόσμια συνείδηση, άψοϋ 
εχ ε: έπωμισθη τήν ύπόθεση της 
οί:ι.ουμενικότητος. θα.πρεπε ν' ά
να.πτύξωμε μιά. παγκόσμια. αίσθη
ση κα.ί, ολέποντας τήν μείζονα 
εικόνα, νσ. είμεθα. ίκανοί γισ. :ι.α
λύτερη καί πλέον νοήμονα δρά
ση στό1, ελάσσο1Jα χώρο της το
π:κης :,ιας περιοχης. 

Οί παγκόσμιοι πολίται εχουν 
ηυξη,μένες ευθϋνες. �σταν οί \ιΕα.
pοί έξημμένοι σπάνε τίς οιτpί
νες τG>ν κατα.στημά.των, ποιόν η 
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τί έμείς θά. κ�τηγορήσουμε; Την 
έκπαίδευση, ά.ναμψι6όλως, πρώ
τόν καί κυρίως, διότι όψείλομε 
ν' &.ναγνωρ(σωμεν δτι όπό τό 
ίσχϋον σύστημα πού συνωθοϋντα: 
σαράντα f[ κά:l πενηντα πα.ιΒιά. 
σε μία τάξη, δεν εΙναι δ υ ν α τ ό ν
νά. ύπάρξη έκπα:ίδευσις. Δύναται 
νά.· · όπάρξη μόνον διδα..σκαλία 
καϊ- έξαναγκασμbς · προσαρμογης 
τω·� &.νομοιοτήτων καl ποικιλιών 
σε μιά. κοινή· μήτρα. Άντl ά.τό� 
μων δημιουρ,γοϋμε πλήθη. Άντί 
'Ανθρώπου όπό την &.λ ηθι νή εν
νο_:α� δημίουργοϋμε ψείον &.νθρώ
ποϊ,ς», διότι δ καθένας, &.κό
μη, καί ι:ιά. &.γελά.δα •μπορεί νά.
σπα.ση -:-.,,άμια .. : 

Μπορούμε νά. ψέξωμε τό σπί
τι, ;την πληθυσμϊακή εκρηξη, τό 
οίκονομικό σύστημα. η την άνερ
γία. ειδικευμένων · φοιτητων; δί
χως &.μψι6ολία. ''Αλλά. ή ευθύνη 
ετναι .. δλων μας.· Γεννιωνται νέόι 
τύποί πα.ιδιων. Μ·ήιitως εϊμεθα 
μάρτυρες των. ά,�α.ρχω,; της 'νέας 
όπο - ψυλ ης; (�) ; περί της δποίας 
οί. θεόσ6ψοι μίλησαν �α.l εγρi:ι..
ψdν ,προ πολλών •έ:tών; "Αν συμ-
6αίνη αυτό, θάπρεπε νά.. ά.ναπτύ
ξωμε �λλιώτικη στάση απέναντί 
των, ένφ' τώρα συχ·ιά. τούς έπι
κρίνομε η πά.ραπονοόμεθα, Μή
πω� ''επίσης πα.ριστάμε'θά μάρτυ
ρες· μια.ς έκ_--τών έλασσόνων_έκεί
νών ήμέprϊ)ν κρίσεω� :που ά.νεμέ
νοντο κατά. την πέμπτη πεp_ίοδο __ 
σε &λύσε:ς καl κύκλους ·κλ�., κα� 

τά. την πέμπτη όπο - ψυλή της 
πέμπτης ρίζας - ψυλης; Έά.ν &.μ
ψό,ερα τά. «κοσμικά.» ψαινόμενα 
συμ6αίνουν παραλλήλως, θά. μα.ς 
6οηθή.σουν ν' ά.ντιληψθούμε, τόσο 
,ό ιέξα:ρετικό ένδια.φέρον γιά. την 
Ι':όγκα ά.πό τό ενα μέρος, δσο 
χα ί ά.π� τό άλλο την 6ία καt τόν 
ςιπεσμό. 

"Ας μην ξεχνούμε τόν Σκοπό. 
Πως τόν καθορίζομε; Προαγωγή 
τοϋ Κοσμικού Σχεδίου; 'Ανύψω
ση κάθε ζωης πρός τόν Θεό; _'Εγ
καθίδρυση της Σοψίας σε κάθε 
καρδιά. ώστε οί σπόροι της ευτυ
χίας ν' ά.νθοψορήσου·ι; Διάλυση 
της αυταπάτης της χωριστικότη
τος; Καθένας θά. κά.μη τόν δικό 
του κατάλογο άξιων καί την 
έκλογή του. 'Αλλά, νά. έργασθη. 

Ζούμε σ' εναν μετα6αλλόμενο 
κόσμο καί είναι &.νάγκη νά. δώ
σωμε εμψα.ση στην ύποκρυπτό
μενη ζωή οπισθεν των πάντων. 
Ό όλι�μός- της ,έποχης μας δεν 
ά.ποδέχεται εϋκολα τέτοιες ίδέες 
καί δμως αί ά.λλαγαί πού έπιτε
λούνται εΙναι πελώριαι καί έκ,ε
,αμένα:. . Προμηνύεται μ(α ση
μαντική συγκομ:δή καρπών χαί 
ά.νθέων γιά. τον αυριανό κqσμο. 
Σήμερα δ κόσμος είνα-ι πλήρης 
ψό6ου κα..ί &.νασψαλείας, ά.λλά. ή 
"Αχροvη Σοψία μπορεί νά. μα.ς 
δδηγήση καί νά. μα.ς συμψιλιώσΎJ 
με την ζωή. 'Εμείς δυνατον ν 
ά.ποτύχωμε. ά.λλχ τό εργον των 
Πρεσ6υτέρων Διδασκάλων δεν Ο' 
ά.ποτύχη .. 'Εμπιστοσύνη προς την 

{*) βλ. κ. Μελισσαpοπούλου : Εί- ΣοψLα των' έμπιστοσύνη στον 
σαγωy'Ι) στη Θεοσ�φία. Κεφ. ιιΟί έ- -- Νόμο, εμπιστοσύνη στο,, Θεο έν
πτά Ρίζες - Φυ�έςη. τός μας καί δλα θά. πανε καλά. 
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'Ερμηνεία της Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑ ΤΣΚΥ 

Η ΕΛΕΝ Πετρόονα Μπλα.6ά
τσκυ, σέ δύο άρθρα της ("'Ο έ
σωτερικός χα.ρα.κτήρα.ς των Εύ
αγγελίων)>, κα.ί «Σημειώσει; επί 
του κατά, Ίωάννην Εύαγγελίου», 
δημοσιευμένα στά, υ πα.ντα, τό
μος , σελ. 172 - 239 κα.ί τόμος 
lloς, σελ. 4 2 - 03), ιiσχολεί
τα.ι μέ το «θαυμάσιο αύτό 6 ολίο», 
τη•; Βίβλο, δίνοντας ένδια.:p::ρου
σες έρμην,είες. Έπειδη ι;[ τόμοι 
εfνα.ι δυσεύρετο:, θi προσπαθήσω 
νά δώσω μιά cυνοπ-ικη εκθεση 
των ιiπόy:ων της ίδρυτρία.ς τη:; 
Θεοσοφιι:ης Έτα..ρία.ς. Δια.λέγω 
την έκδοχη της Μπλα.οάτσκυ γιά 
το εσωτερικό νόημα του έν Κα
να γάμου. 

Το κείμε11ον του κατά. Ίωά -
νην Ευαγγελίου (κεφ. 6' 1 - 10) 
λέγει: 

1. Κα.ί τtι ήμέρq. τtι τρίτ-ι;ι γά
μος έyένε-το έν Κα.ν� της Γα.λ.
λα.'α.ς. κα! ήν ή μήτηρ του Ίη
σου έκεί. 

2. Έκλ ήθη δε κα.ί ό Ί ησeιϋ:;
κα.ί ο! μα.θψα.ί α.ύτοϋ είς τον yά
μον. 

3. Κα.ί όστερήσα.ντος του οί'νου
λέγει ή μήτηρ του Ίrσου προ; 
α.ύτόν. οΙνον ούκ εχουσι. 

4. Λέγει α.ύτtι δ 'Ι ησους· τί
έμοί κα.ί σοί, γύνα.ι; οuπω ηγγι
κεν ή ώρα. μου. 

5. Λέγει ή μήτηρ α.ύτου τοί;
δ ακόνοις: "Ρ,τι ύ.ν λέγ-ι;ι όμίν, 
ποιήσατε 

6. 7 Ησα.ν δέ έκεί ύδρίαι λίθι α.ι 
"ξ , , , θ , ε κειμενα.ι κατα τον κα α.ρισμο;
,ων 'Ιουδαίων, χωρουσα.ι ιi ;ά με
τρητάς δύο η τρετς. 

7. Λέγει α.ύτοίς δ 'Ι ησους γε
μίσατε -ά.ς υδρίας ϋδα.το.:;. κα.ί &
γέμισαν α.ύτά.ς εως α,,;ω, 

. Κα.ί λέγει α.ύτοίς· ά,ντλ ή
σα.τε νυν κα.ί φέρετε τψ ιiρχιτρι
κλί ;ψ κα.ί ηνεyκαν. 

9. 'Ως δέ: έyεύσα.-ο δ ιiρχ ι τρi
ι.λι νος το ϋδωρ οίνον yεyενημένον 
- κα.ί ούκ ηδει πόθεν έστίν (οί
δέ: διάκονοι ηδεισα. οί ήντλ ηκό
τε:; το ϋδωρ) φωνεί τον νυμφίον
δ σ.pχ τρίκλινο;.

10. Κα.ί λέγει α.ύτιϊ> Πας αν
θpωπο� πρώτο� τον Κ'Χλόν οτ )Ο) 

τίθησιν, κα.ί δτα.ν μεθυσθωσι, τό 
τε το ελάσσψ. σύ δέ: -ετήpηκ,χς 
το,; καλό; εως αρτι. 

Ή Μπλα.οάτσκυ θεωpzί τον 
cν Κα.ν� γάμο ώς ιiλληγοpικη 
παράσταση τη; Μυήσεως. 

Σέ: δλα ,ά. Μυστήρια., γράφει, 
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μετά. τίς τ έ σ σ α ρ ε ς ήμέ
ρες της δοκιμασίας, &.κολουθοϋν 
τ ρ ε ί ς ήμέρες καθόδου στον 
"Αδη η τάφο, έκ του δποίου δ 
δοξασμένος •r ποψήψιος η Με μυη
μένος, ά;να..σταίνεται. 'Επομένως, 
«τ'Ώ ήμέρ� t"Ώ τρίτr,ι» σημαίνει δ
τι εΙχε ελθει ή ώρα γιά. τήν τε
λική Μύη.ση, δπότε δ Ίησοϋς η 
δ Νεόφυτος θά. ,έγίνετο Χριστός 
η Μύστης. Δηλαδή ε ν α μέ 
τον Χριστό (εκαστος νεόφυτος) . 

Ό έν Καν� γάμος παριστάνει 
τήν ενωση· t()ϋ Μ�θητοϋ μέ τό 
'Ανώτερο 'Εγώ. Ή Μητέρα τοϋ 
'Ι ησοϋ ά.ντιπροσωπεύει τήν έπι
θυμία η τό φυσικό σώμα_ Οί μα
θηταί ώς προσκεκλημένοι, έκτο; 
ά.πό τον Ί ηισοϋ, έκcpρά.ζουν τίς 
χαμηλότερες ά,ρχές πού πρέπει 
νά. ήσαν κι' αυτές παροϋσες γιά. 
τον έξαγνισμό τοϋ• δλου 'Ανθρώ
που. Ή Μητέρα τοϋ Ίησοϋ ση
μαίνει έπίσης τήν έξαγνισμένη 
έπιθυμίσ., ή δποία τείνει προς 
τά. άνω. Τό ότι δέν ύπηρχε οίνος, 
σημαίνει Sτι δέν εΙχσ.ν αί χαμη
λότεραι ά.ρχαί είσέτι πνευματο
ποι ηθη, ώστε νά. ,μετάσχουν τοϋ 
γεύματος. Αί ύδρίαι ση-μα.ίνουν 
τίς εξη κατώτερες άρχές καί τό 
γέμισμά. τους «εως άνω» σημαίνει 
οτι, ή πλήρης δύναμις τών &.ρχών 
σ.uτών (τών παθών) έκομίσθη 
γιά. τήν δοκιμασία τοϋ ύποφη
cpίου. Ό Ί ησοϋς, διά. της μετατρο
πης τοϋ "fδατος (της "rλης) 
είς ΟΙνον (Πνεϋμα) κατακτά τό 
περιέχον καί τό γεμίζει μέ τήν 
Σοφίαν τοϋ θεοϋ. Οι διάκονοι (αί 
κατώτεραι &.ρχαί κσ.ί δυνάμεις) , 
-rοού έκόμισαν τον οΙνον στον &.ρχι
τρίκλινον, έγνώριζαν τήν έπελ
θοϋσαν &.λλαγή, &.λλά. δ ά.ρχιτρί
κλινος, &.ντιπροσωπεύων τό κον-

κλά.6ιο τών μυσταγωγών, δέν τό 
έγνώριζε. 'Έπρεπε προηγουμένως 
νά. δοκιμάση τό ϋδωρ γενόμενον 
οίνον, γιά. νά. γ·1ωρίση καί νrι. κα
λέση τόv ύποψήφιον «υίόν -:οϋ 
θεcϋ». 

Σχετικώς μέ τήν προσκομιδήν 
τοϋ καλύτερου οίνου ά.ργότερα 
στο γεϋμα, καί οχι στήν ά.ρχή του, 
ή Μπλαβάτσκυ λέγει δτι δ ύπο
φήφιος, καθώς προοδεύει, χρειά
ζεται δλο καί λιγώτερον καλόν 
οΙνον, η Πνεϋμα, διότι γίνεται 
Πνεϋμα δ ίδιος, κα8ως αuξά.νουν 
οί πνευματικές δυνάμεις καί γνώ
σεις του. 

• ••

Ή Μπλαοά.τσκυ σχολιάζει καί 
τό περιστατικό της .έκδιώξεως 
τώ, εμπόρων άπό -:ό Ναό. Λέγει 
δτι συμ6ολίζει τήv στάση τοϋ Με
μυημένου προς τήν ·έξωτερική 
θρησκεία καί τό εργον του μετά. 
τήν έπίτευξη της_νί·�ης. Ό «να
ός» σημαίνει δλα τά. εξωτερικά., 
έξωτερικές πίστεις η σώματα της 
σαρκός. Τά. οώδια παρ:στά.νουν 
τά. ύλικά. πράγματα, τον cpυσ:κόν 
άνθρωπο. Στή συμοολική γλώσ
σα, τό οώδι σημαίνει τήν σωμα
τική δύναμη καί γεννήτρια ίσχύ. 
Τά. πρόοατα συμοολίζουν τά. πά
θη καί τίς -έπιθυμίες πού ύποτάσ
σονται καί δαμάζονται. Οί πe.ρι
στερές, τίς πνευματικές 6λέψεις. 
Οί ά.ργυραμοιοοί εί iαι οι έμπο
ρευόμενο: τά. πνευματικά. πρά
γματα. Τό μαστίγιο είναι τό μέ
σον, διά. τοϋ δποίου τά. πάθη καί 
ή κατώτερη φύσις θά. δαμασθ-0ϋν. 
Ό «οΙκο; τοϋ Πατρός μου•» είναι 
τό &.νθρώπινο σώμα, δ ναός τοϋ 
θεοϋ. 

" 
.... 

Οί 'Ιουδαίοι ρώτησαν τον Ί η-

------

---
---

---
---
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:;ου, με πο.ά. έξουσία. έπιτελεϊ τά. 
πρά.γμα.τ:ι αυ-;:ιi. Ί-Ι κρυπτ,ι..·ή ά.
πiντη-:,ί ,.. του ήτα.ν: ,,δύνα.τσ: νά. 
κα. τα.λύση τό Ι χ ειροπ,:;ί η τον να.ον 
ι..α.ί οιά. ψιG)-ι ήμεpώ·ι α.λλο·ι &.
χ ειροποίητ,:;ν νά. ο1κοδομήσ'Ώ"· Γε-
11: κώς, θεωρείται δτ: ά.να.ψέρετα.: 
στή•ι ά.νά.στα.σή του, ά.λλ' ή Ε.ΙΙ.Μ. 
φρονεί δτι σημαίνει τήν διά. μέσου 
της Μυήσεως ά.νά.στα.ση σε νέα. 
ζωη. Ο! 'Ιουδαίοι εΙπα.ν, δτι δεν 
θά. μπορούσε νά. ά.νοικοδομήσ'Ώ σέ 
τρείς ήμέpες ε:ια. ναόν, γιά τήν 
ο1κοδόμησ'Υ1 -οου δποίου είχαν 
χρεια.σθη 46 ετ-η. Ή Ε.Π.Μ. ά.
να.φέρετα.ι στον αριθμό 49 (τά. 
7 ύποπεδία. έπτα.πλ ης συνθέσεως 
τη; όπά.pξεως) , δπό,ε δ ά.ριθμός 
3 σημα.ίνεt την ύπεροχή της 

'Εάν 

πνευματικής 1σχύος. 
Τά. σχόλια. α.ύτά. της Μπλα.6ά.

τσκυ ψα.ίνοντα.ι, έκ μ:σ.; α.πόψε
ως, ώς χα.τα.στρεπτι·ι..ά. γιά. εναν 
ορθόδοξο Χριστια.νό, ά.λλά. εξ ά.λ
λης ά.πό9εως εlνα.ι έποικοδομητι
κά.. Ί -Ι Μπλαβάτσκυ ά.ποδίδει με
γά.λ η σημασία. στή διαψορετι κή 
γρα.ψή της ά.χουστι χά. ϊδια.ς λέξε
ως: Χρηστό; χα Χριστός. Ό 
δρο; ΧρΥ1στό; χρηοηι.οποιείτα.ι σέ 
συνά.ρτφη μέ τον καλόν άνθρω
πο, 6α.δίζ-:.ν,τα. προς τήν Μύηση. 
Ό δρο; Χριστός &.-ια.φέρετα: σ:ό'ι 
Μεμυημέ-ιον κα.ί ψωτισμένον -
,όν άνθρωπο, δ δποίος έμυήθη χα.
τα τήν συμ6ολική δι-:,:δικα.σία. τοσ 
έν Κα.ν� γά.μου. 
Geoff rey Farιhing ( Λονδίνον) 

δέν έστείλατε άκόμη τήν συνδρομiJ τού 1979, 
Σiiς παρακαλούμε νά τό πράξετε ΤΩΡΑ 

καl Σiiς ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ϋ μ ε. 
Δρχ. 200 μέ ΕJΠΙΤΑΓΗ Ταχυδρομική 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ 

ΠΟΙΉΜΑΤΑ 
Ιιιτιi• ., Βιp•ινίι ., Ίιιωνίι . ., ΊνΩιι 
Ίιιι,,iι ., Κιpιiτιq .. Κινσ .. Μιlοισία 

Νιιάl ., Βιρσίι ., ΤαυlάνΩη 

ΕΠΙΛΟΓΗ • ΑΠΟΔΟΣΗ & ΣΧΟΛIΑ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

• )-

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕ!ΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ» 

IQAN Δ ΚΟΛΛΑΡΟΥ ,. ΣΙΑ Α Ε 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

'' Ι Λ. Ι Σ Ο Υ ,, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

Ταχεία άμαξο6ιοιχία 

'Ώρα, μπορεί να φαί,·εσαι ή πιο άργ11 άμαξοστοιχία 
πιο αργ11 κι' από κείνη των Σ.Ε.Κ., 
καθώς α.ρ όσυρτ•α φι:.�δίσια περπατάς ... 
Μα όλοένα φεύγει,ς έσύ χωρίς σταματημό, 
με κίνησιη τόσο αργή στον κύκλο τού ρολογιού, 
τόσο αργή σαν περιμένεις κάτι, 
τόσο αργή στη μοναξιά. tων ανθρώπων, 
πού λις καί θα γινόταν μ' ενα κίνημα 
για πάντα να σε σταματήσουν ... 

'Όμως, τίποτα δεν ύπάρχει ταχύτερο από σένα 
αφού τίποτα δεν μπορεί να σού ξ,αναδώσει 
κάτι απ' την ωρα, πού εχει πια Jtjεράσει ... 
Χάνεται σ' ενα χάος, διαλύεται δπως ,σιύννεφο 
καί τίποτα δεν μπορείς να πάρι:.ις ά.π' αύτήν, 
μ11τε κι απ' τό τελευταίο λεπτό πού μόλι; πέρασε 

Μάταιη κ' ή γνώση, ·μια και τίποτα δε,; κρατάς 
ά.κόμα κι' απ' τό δι:.υτερόλε.πτο πού τ' αγγuζει 
κι' άν τύχει Υ,α.ί δεν πρόλα.δες, εκπρόθεσμο 
θα, αι κα1 .ό ϋστ-ατο :μετάνοιωμα ... 
Ρευσ1τό κι' αργόσυρτο δπω φεύγει, 

'•�μοιάζει σαν επιβάτης μέσ' στην ταχεία άμαξοστοιχία 
της ζωης μας, στην ώρα ! 
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ΛΟΥ ΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Άπλότητα 

Φορώντας το ,ρο�χο ;μιας ιμαρyαρίτας, 
την ταπει�ότητα του ερημοu τοπ:,οu, 
η,ρθε στον ,κάσ�μο ή τηρώτη α�yη του ι)(\ρόvοu,
γuμνdσάνταλη πτήδηξε qπ' το 'ιψΕ!οαιι 
ικι ετ.ρεξε να ιμ&ς ορε'ί μέσα στον ικ6σ]μο 
Τί ινα της ΓJψοσψέρουμε, ιάλήθειαι, 
Πόνο, χαρά, ,θλίψη, δάικιρvα, γέλιο,  
'Ή τον Ιθι.,ψο ιμΊδ:ς οcφ,6α�ρης ψu)(!ης, 
που δλα. τα ιξειχνάει ικι δλο ιμεθuσιμ,ένη 
,κι άνάστατη ιοpίΙΟίκεται 
Το ,πρόαλη1μα εΤναι ,να ιμην άσοuμε 
ιμέσα στiς τόσες ιμας σuνήθειες 
τ,ηv άπ λότητα, αύτη πτου τόσο πολυ 
οαραί ει ι::,το 'ΤΤmατy�μα της ζωης \μας. 

Το προζύμι 
Το ,καλύτερο προζύμι 
εΤvαι το νφο της ι6pq)(!ης ιστο )(!ώμα, 
τότε που το ιραιντίζουιν τ' άyιάκιλημα
;μ' εvα ιπέταryμα του χΘλι,δονι,οCι, 
τότ,ε που ΤΟ 'ΤΤατάε:.ι ή ικό!μιπια 

ικ' ή χελώνα στις έρημιικε.ς δ:αοάiσεις 

Το rΚαλύτφο προζίψι 
εΤ> αι το φιt.λ1 της :μάνας 
σε •μια •μπτουκι,α ιιqμi σταρέ)vιο, 
,με το χοιμόγελο της Ειρήνης 
•που το ,μοΊράζει άντ:1�ρο σ-rο ΓJΤαιδί,
ΓJTOU το χαρίζει εύσπλαχνιικό:
στο ζωντα,vο της αύλης, στο 'ΤΤε:.pι.στέJρι,

Αύτο το 'ΤΤ,ΡΟ��μι, .ΘέJλω να μοιραστοϋμε
συ ιΚαί 'γώ άδεiλψέ 1μοu,
πρiv :μας �ωρίισει ιή ·νύχτα ή παγερή,
'ΤΤp1ν ξεχάσουμε τα χ,έiρια Ιμας ιχωρι,σ�μέ α,
π:ρ1,v :άντα,μωθόC,ψε ,κ·όJποτ,ε σαν ξένοι
μιπ,ρος στη �μοιραία <Πιuλη της αλλ,ης ζωης.

187 
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θΩΜΑΣ Π. ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ 

'Απορίες καi άπαντή6εις 
Αιττορω πως ό Θεος rττοu γιά ΤΟ ,καλό Iμας πάντοτε φροντίζει

τους άνθ,ρώποιις σε τάξεις ν1C( χ�ρ:�τι 
στον ύλικο τον κ�μο σε rπλούσιοvς ικαι πτωχ,οuς 
και στον αίιλο σε δεξιι0uς ικαι cψιl()ϊφούς; 
ΟΙ ιμεν στα ιδε,ξια θα ζοu>"Ε !χωρις λϊιπες η στεναγJμοuς, 
οι δε στα άρι:στερα ιμε ιτrάνοvς ικαι όδφμ'C>ύς. 
Ψι,,χ.ή, για δλα αύτα και �α πολιλα έσu τι λες 
yeλας η ικλα'iς; 
Θεός '6 πmtσοψος ,κα,ι φιλεUΟiΠΥΙ�ος εΤναι &Jνατ,οv 
άiψοv εtvαι πανταχοv παρών 
τι,ς iάδιικίες να δλέττη στη ζωη 
και έντ,ε,λως γιαιπες ινα άδι<Χlφ0pη1; 

Γ1αϊ1ι rπε:iθαΊνοvν τα 1μονάiκρι,6ο: παιιδια 
γιατι rττεθαίνοuν οι yovε'iς δταv τα παιδιiχ εtναι μιικρα 

1979 

yιατι καταστρΟΙφες ιμε αύτοι<ίνη:τα, τρα'ίνα, JΙΤΙλοία ΙΚ<Χίι άφοΠ1λαιια 
yιατι τόσο κλα:μα ικαι παιδια πτοu ιξεJ)(άσανε τη Μιξ,η μάνα; 
Γιατι rλιyQΟϊΈιύοuv τα πετεινα του ούpανΙΟV 
yιατι τrα θηρία της θαλάσσης έξαψανίζο.παι παντοu 
γιατι οι Ιδειi\ΙΟΟ"αvροι χαiθήκανε άπ' τ•η ιyη 
.μήπως γιαuτα δεν uπηρχε σοφ'α θεϊικιή; 
Πες Θεε τ,ί ρόλο παίζεις έiσu σ' αύτες τις ύπaθέJσεις 
διότι οί άuθpωΠ'Οι• ιποιος λί'γο ,ποιος rττολu b.ιαντίον !σαι; �χοw ιπάιρει 

(θέσεις 
άκqμη ικι· οί ιπιστοί σου πολlλες ,φqρες <hπιιχειιpοu,ν 
όταν ικάποιο ΙΚΟΙΚΟ τους 5ρη, tσένα I\ICX ικατηγοροuv. 
Θειέ, έιξήγησε στον 11<όσ�μο ιτrώς ιδε,ν εiχεις rού ισι.ψψ,ετqχιη 
σ�ε ικαμιμια άπολύτως ά�ρώπιινη η ζωΊiκ�η, σφα1γlή. 
Δεν άσιχολεί'σαι συ ιμ·ε θανάτους ΙΚαι :χα,μοuς 
yιατi εΤσαι 1e4μέ.τqχος ισε i'έτοιοv dίδοvς σιπαιpα1γjμούς. 
Π.ές, δτι 11<α�κως Ι:πιρρΊπτοuν σε σένανε εί.ίθύνες 
γ,α τους ,πσλιέ1μοvς, τους σεισ�μούς, τους τ�ι,1ψωvες ικα1 τις πλημιμ,L.Ιρες, 
,κι' δτι έσu δεν. :χώρισες σέ. τάιξ.ε,ις τους �βρώπου.ς 
οίίτε στον άλλο :κόσ�μο tκ,pίνεις τις ψι,ιχες 1με δύο τΜποuς. 
Πές, δτι ιή αίτία παι.ιτος ,κακώ 
δεν 'δρί·σκεται σε σοο ciJvλcx στη φίιση, στους ά:Jθρώποuς ικαι παντού 
διότι έJσu ιμετα τού ικάσψοu την δημιουργία 
άπεσύρθης, δ 6οvτας στα rmλά�σ�ματά σου την έλεuθφία. 
Γι' αvτο δεν ψταΊς ·οον που ιπαιδια ΙμΘν.ΟUν όpψα,να 
δεν ψταΊς έσu ιποu ενα μέιρος τ,ης ιά\λθρωιτrότητος ιπεινρ1 
δεν ψταiς eσu για δ,τι ικαικό rσuμ6αί1γει ιπάνω στη γη 
διότι εΤισαι πνε�μα καi ΙΘξοvσιό!ζεις ιμόνον -τηy ψU�ή. 

Κατερίνη 27) 12) 1975 
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

Πλ Π61άζε1� τον Θεό ... 

'Όταν δέ Θες τό κακό κανενός 

'Όταν για όλους σκέπτεσαι .μέ άγάπη 
'Όταν πάντα Θέλ ις να δώσης δοήθεια 

'Όταν δε Θες ό έχθρός σου να πάθη 

'Όταν λυπάσαι για τήν ά.νθρώπινη 

δυστυχία, 

'Όταν σού κάνουν κακό καl το δέχεσαι 

καl δεν ζητάς τιμωρία. 

'Όταν μέ ευγένεια 

φέρεσαι σέ δσους σέ ,δλάψανε 

'Όταν αύτόν διαλέγ ις το δρόμο 
Τότε άρχίζεις να αισθάνεσαι 

δτι γίνεσαι ανθρωπος 

καl πλησιάζεις το Θεό. 

ο ο ο 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 

Ξέρω μια )'λώ66α ... 
Χωρίς κανένας κάποτε να μοϋ τή μάθει 
ξέρω ,μιά γλώσσα, 
πού δλες οί φυλές καταλα;δαίνοuν ... 
"Ασπροι, μαύροι, κίτρινοι, έρυθροί. 
ΊΌ δl)αι"[ίστωσα μια μέρα στήν πλατεία 
με τούς ξένους : 

Σέ δσους χαμογίλασα, ,μού χαμογέλασαν. 
Εtχε τούς ,δυο χιτώνες, 
τήρησε τήν έντολή 
κ' εδωσε τον ενα στον ,μη εχοντα. 

'Έτσι, 
ενιωσε η1 εστασια 
κ' εξω απ' τό κορμί του. 
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ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑ ΥΤΟ ΜΑΣ 

· Ύπό Άvδρέα Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Οi .. οvομολόγου - Πολιτειολόyου

Κα-θένας μας είμαστε, σ.ν το 
θέλουμε, ενας κόσ:μος δλόκληρο; 
με συμπαντικές διςχ.στά.σεις. Εί
μαιστε παντου,. σ' δλες τίς πτυ
χέ -του 'ιού. Εϊμαστε οί τέσσερις 
εποχές του ετους, τά. τέσσερα ση
μεία του δρίζοντα, οί εψ,τά. μέρες 
της δημ�ουργίας. Είμαστε καί 
γινόμα-στε, α.ν θέλουμε, καί Uεοί 
καί διά:-6ολοι. 

Γεμάτοι ά.πό ά.γά.πη,, συνομι
λουμε κcιί ,συναντιόμαστε μέ τό11 
δλοκληρω�ένο «'Άλλο έαυτό
μας, αιρα με τ?;,,ι, θεό. Μακριά. 
ά.πό τά. πά.θη μας καί τά. μίση 
καί χοντά. ,στους πλ r,σίον μας, εμ
ψυχους η άψυχους, &.νθρωπο
ποιοίί'με τίς ύπά.ρξεις μας. 

Ξεχνώντας δτι στον πλανήτη 
Γη δεν μaς χωρίζουν μέ τούς 
συνα'θιρώπους μας, γλώσσα, φυ
λή, χρώματα καί σημαίες, γινό
μαστε πολίτες του σύμπαντος. 

Βλέποντας ενα ά.στέρι στον 
Ούρανό, ας πουμε: Δεν εϊμαστε 
μόνοί, ... 

Μιά. θλίψη μας, δεν ε!ναι τι
μωρία, είν«ι άνταποδοτική δι,δα
σκαλία. Μιά. χαρά. μας, ε!ναι μιά. 
προει1δοποιητική φωνή: «Μοίρα
σέ τη-ν μέ αύτον πού τήν εχει ά
νά.γκη». 

Το ϊtλά.μα του πλησίον μας 
είναι πρόσκλησή του: «θέλω 6οή
θεια»_ .... 

Το λ,uλούδι πού στολίζει το 
λ:6ά.δι καί τό άηδόνι πού γλυκαί
νει τή ρεματιά. ε!ναι 6λέμμα 
Θεου. 

ΊΌ ψχνέρωιμα του Χρι·στου, του 
Βούδδα, · του Σωκράτη,. του Πυ

θχγόρα καί τόσων άλλων σοφών 
στο ά.νθρώπ:νό γένος δεν ήταν 
τυχαίο 6ιολογιχό σύμπτωμα κά.
πο:ας γέννψης. τΗταν μιά. έπα-γ
γzλία. . . Το νόημά. της, συνομι
λώντας ειλικρινά. ,μέ τον εαυτό 
μας, θά. το &.να.καλύψουμε διδα
χτικά. σέ 6ά.θος καί σέ πλάτος ... 

Οί -rpιΒμοί καί οί γεωμετρι
χές άλήθειες, δεν ε!ναι στείρες 
εγvοιες κάποιας φυσικομαeηματ:
;t·ϊjς &.χρί6ειας. Είναι αίώνιος νό
μος πού ρέει, καί κατευθύνει ... 
Εύτυχι·σμένος εκείνος πού ξέρει 
τή σημασιολογία του .. 

Ό εαυτός μας πού ξέρει νά. 
άκούει, νά. 6λέπ�ι, νά. μιλά.ει, νά. 
κινείται ιιαί ·νά. σκέφτεται, γίνε
ται δ ιμεγά.λος «" λλλος», πού τον 
θά.-6ουμε κάτω ά.πό τά. πόδια μας 
·η τον κρύ6ουμε στον ίσκιο πού
μάς άκολουθεί · . Τί κρίμα δ
μως, ... , κου6αλaμε μέ ,επίγνω
ση τή σά.•ρχα μας καί &.παρνιό
μαστε τήν ϊ,δια, μας την -έξαΟλω
ση . .

Σ�νομ:λώντας ,μέ τον εαυτό μας 
στον κλειστό χώρο τοϋ απέραν
του {Ιε!νσ.ι μας, 6ρίσκουμε πόσο 

l
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άπειλεί νέος Μάς 
ΒΙΒΑΙΚΟΣ ΚΑΤ ΑΚλ ΥΣΜΟΣ; 

ΝΕΟΣ ΒΙΒΛΙΚΟΣ Κ -
Τ Κ,ΛΊ"ΣΜΟΣ ά.πειλεί τή Γη; 

πολλοί ει"μα.στε ... 
Συνσιμιλώντας με τον εαυτό μας 

μιά ψορά την ήμέρα, εlνα� 
σάν νά μάς δέχετα� ό ίδιος ό 
Θεός ·σε ά.κρόασΎf 

Ό εαυτός μας, ό μόνος π7.pή
γορος, ψρουρός, iδά.σκα.λος, πα
ραστά.της και συνεpγάτης μας, 
σ' ολον μα τό 6ίο τού τότε, τού 
σήμερα και τού πάντοτε 

Πολιορκη,μένο� ά.πό τον «" .AJ...c 
λο» έαυ:ό ιμαζ, ελωθερωνόμασ:ε 
ά.πό την εγχοσμιότητα. κι ά.πο
λαμ6άνουμε ενθεα την άρχιτεκτο
νικη 1θέ . του σύμπαντος ... 

ΤΟ Ερώτημα αΊJτΟ {τέθη Ε ώπιον 
επιστημόνω από δλον τό χό
σ ο, πο' συ χε τρωθηr,ι.αν στίς 
12 Φεβρουαρίου οτή Γε εύη, t

ιδρα της Παγκοσμίου Μετεωρο-
ογικης 'Οργανώσεω;. 

Οί επιστήμονες άνησυχουν ε 
αtτίας της σημειουμένης', εστω 
καί ελαχuστης, αι/·ήσεως της 
θερμοκρασίας. Μερικοί επί πλέον 
,δαθμοί, οί δποίοι θα σταθερο
ποιο -σα η1ν θερμοκρασία τοϋ 
πλα ήτη σέ άνώτερη κλuμακα, 
0\ � :) ' ' ' :) α 1 1ταν αρκετοι για α επανα-
ληφθεί 1Ί διδλική περιστέτεια 
των κατακλυσμών καί της Κιδω
τοϋ τού Τωε. 

Το πρώτο σήμα κι δύνου· είναι 
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μια παράξενη ,ό,μίχλη που κατα 
τα τελευταία 20 χρόνια δρίσκε
ται πά'\Jω άJτό την 'Αρκτική. Λύ
τη την σ.μίχλη επεσήμαναν 'Α
μερικανοί ερευνηταί, οί δποίοι 
δρίσκουν δτι δεν εlναι καθόλ()\) 
φυσική: 'Αποτελείται από σύν
νεφα φορπωμένα: με θείvκό δξύ 
και θειούχο άμμω:νία, τα δποία 
οί άνεμοι ,μετακινοuν προς τον 
Πόλο ιάιπό τα μεγάλα άστικά. 
κέντρα και ιδιομηχαvικά. κέντρα 
τού Βορρii. Αυτi1 ή ·μολυσμένη 
άμίχλη παtζει το ρόλο των τζα
μιών ένός θερμοκηστίου: .Συγκρα
τεί τήιν θεQμότητα πάνω απο 
τούς πάγους των πολικών χω
ρώιν. Σέ διάστημα λίγωιν ήμερων 
ή θερμοκρασία αύτης .της μάζας 
άέρος αύξήθηκε κοιτά πολλούς 
δαθμοιύς. 

«'Ο α�Ορωπος ,μεταiδάλλει το 
κλίμα κατα ενα τρόπο που πιθα
νότατα θα εlναι αμετάκλητο9>, 
προεuδοποίησε δ Γερμανός κλιιμα
τολόγος Χέρμπερτ Φλαίν. Και 
άναμφίδολα: ιδέν εlναι ή πρώ:τη 
φορά. πού ή f'η γνωρίζει τέτοιου 
εtδ()\)ς αναταραχές. 

Σιτο χάραμα ιtης iστορίας της 
Γης, δηλαδ11 πριν περίπου πένrτε 
δισεκατομμύρια χρόνια, ή άτμό
σφαιρα αποτελείτο απο διοξείδιο 
τοίί άνθρακα, ,μεθάινιο, άζωτο και 
ύδρατμούς. Πριν ωτο δνα δισε
κατομ;μύριο χρόνια, τα οτοιχεία 
αυτά. μετ,α!δλήθηκαν ,σέ άνθρακα, 
δξυγόινο και άζωτο, δίνοντας τη 
δυνατότητα να ύπάρξει ζωή. Πε
ρίοδοι εντονου ψύχους έναλλάσ
σονταν :μέ πιο σύντομες θερμές 
περιόδους, που διαρκοίίσαν απο 
δέκα ως δεκαπέντε χιλιάδες 
χρόνια. 

Σημερα ζοίίμε μια -εποχή ά-

νάμεσα σέ περιόδους παγετώνων, 
που αρχισε πρw από 10.800 
χρόνια. Εt:ναι ή Όλόκαινος, ή 
εποχη της γεωργίιας Και τού ΠΟ· 
λιτισμοίί, ή περίοδος πού δ αν
θρωπος ,έξάπλωσε την ικυριαρχίια 
του πάνω ,σ,τη Γη. 

Μέσα σ' αυτ�ς τις μεγάλες πε
ριόδους, δ πλαΝήτης Γη περ,νάει 
πολύ πιο ,σννtΟμ()ιJς και ανώμα
λους κλιμαwλογικούς κύκλους. 
Άπο τό 11500 ως το 1 1850, οί 
χει,μώνες •Ο:tη· Δυτική Εύρώπηι 
εlναι κρύοι, τα καλοκαίρια δρο
χερα καί οί πάγοι αύξάνοιν:ται 
στον Βόρειο, 'Ατλαντικό. Κατό
πιν το κλ�μα γίνεται πάλι θερ
μό. 

Γι.ά. να εξηγήσουν αυτές τlς 
κλuματολογικές μεταiδολές, οί ά
στρονόμοι καl οί φυσικοl επικα
λούνται διάφορα φυσικά. φαινό
μFΛΙα: Τή με.ταδολη της ακτινο
οολίας τοίί <Ήλιου προς τη . Γη, 
την αλλαγή της τροχιiiς της Γης 
γύρω από τον "Ηλuο και τη μετα
κίνηση τώιν ηπείρων. 

Οί ανθ.ρώπινες δραστηριότη
τες προκαλούν μεγάλες άναταρα
χές ·στη γή,ινη ατμόσφαιι�α. Ή 
Γη δέχεται την ήλιακη άκτινο6ο
λία και εκπέμπει στο Διάσ:τημα 
ενα μέρος από αύτη την .θερμό
τητα. <Όμως το σύνολο τώιν μο
λύνσεων πού παράγει δ άνθρω
πος, σχηματίζει �να στρώμα που 
διαταράσσFι τη .. λειτουργία. αύ
της της <φηχανi'ις θερμότητας». 
Πρώτος κατηγορούμενος γι' αύ
τή τη διαταραχη εlναι το δuο
ξείδιο του ανθρακος, το δποίο 
αύξάνεται ,συνεχώς με τον ρvθμο 
ιδιομηχανικης αναπτύξεως, το δ
ποίο συγκρατεί την ήλιακη ακτι
νdδολία κα\ γίνετ,αι <<παγιδα θερ-
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μότητα;>>, διατηρώ-ντα,.. την σε 
χαιμηλή ά.τμδσφαιρα. �1ναι αύ
τό άκριpως πού οί κλιματολόγοι 
όνομάςου «κατάσταση θερμοκη-

, πιου». 
Σήμερα ή γήινη άτ,μόσφαιρα 

δεν περιεχει παρά μόνο 0,3% διο-
είδιο τοϋ αvθρακο . Ή ' φρο

δίτη, δμως, της όποίαc ή άτμό
σφαιρα περιέχει 9·3%, εχει θερ 
μοκρασία 470 1δαθ,μων. Γύρω 
στο 2 50 ύπολογίζεται &τι ή άνα
λογία διοξειδίου τού ανθρακος 
στον άέρα θα εχει διπλασιαστεί 
και ή ·θερμοκρασία θα αύξηθεί 
κατά 2-3 δαθμούς. Το ποσοστό 
αύτό θα ξαναιδιστλασιαστεί πρίν 
άιπό το τέλος τού έπόμενου αιώ
νος και ή αυξησις της θερμοκρα
σίας θα φτάσει περίπου στους 
6 ,δαβμους πριν από το 2100. 
Μια αϋ ·ησις 5 δαθμων της 
θερμοκρασίας της θάλασσας Οά 
άρκοϋσε για να άνtδει κατά ενα 
μ'τρο ή ,στάθμη των ώκεανω·ν. 
Παρά τις άπαισιόδοξες αύτέ
προοπτικές, πολλοι επιστήμονες 
ύποστηρί ουν δτι δ πλανήτη-
ας δέ διατρέχει κ':νδυνο άπό 

τ11ν αυ�ηση τού διοξειδίου τοϋ 
ανθρακος στην άτμόσφαιρα, η1ν 
σrτιγμ11 που οί ώκωνοι και τα 
δάση το άπορροφοϋν. 

υστυχως δμως, οί άνθρώπι
νες δραστηριότητες εχουν πλή-
ξ :, ' ' :, ' ' ει ακομη κι αυτον τοrν μηχανι-
σ�μό φυσικού καθα:ρισμοϋ της ά
τ,μοσφαίρας. Τα τροπικά δάση, 
που άπορροφουν το 42% τού διο 
ξειδίου τού ανθρακος που παρά
γεται στο κόσμο, άποψιλώνον 
ται συστηματικά, &πως π.χ. το 
δάσος τοϋ 'Αμαζονίου, πού εlναι 
το μεγαλύτερο τού κόαμου. "0-
σο για τους ώκεανούς, έχει κο-

ρεστη ή ίκανότητα άπορροψι')σεως 
ου εχουν τα άνώτερα στρώμα'

τά τους, και για να άπορροφηθη 
τό πλεόνασ.μα διοξειδίου τοϋ αν
θρακος θα πρέπει να περιμένη 

κα εί να γίvη ή rδιαιδικcωία άλ
λα:γης νερών άνάμεσα στα στρώ
ματα της ,έ.πιφάνειας καt τα 6α
θύτερα στρώμωα των ώκεανώ : 

ιαιδικασία πού, σύ.μφωνα μέ 
τους εtδικούς, άπαιτεί τούλάχι
στον χίλια χρόνια για να γίνη,. 

'Έτσι λοιπόν ή αύξημf νη πα
ραγωγή διο ειδίου τού ανθρα
κος και rι διαρκώς έπιταχυνομέ
νη καταστροφή των φυσικών μη� 
χανισμών καθαιρισμού, σιrντε
λοί:rν στο να γίνε.ται δλο και πιο 
εντονη ή «.κατάσταση θερμοκη
πίου». Αύτό που άνησυχεί σή
μερα τους έμπειρογ ώμονες, είναι 
δτι δ α θρωπο-, μέ τις δίαιες 
-μετα1δο) ές που -έ.,-τ�δάλλει στον
πλανή,τη, είναι ό κύριος ύπεύθυ
νος τηc άλλαγης πού τον άπει
λεί. 'Επίσης δτι ό ρυθμό αύτης
της μεταδολης είναι πολυ πιο
ταχυς άπό έκεΊνον που όφείλε
-τιαι σέ φυσικούς κύκλους.

Οί 1διαπιστώσεις των έπιστη
μόνων αυτών, εlναι δτι και αν
σταματήση ή τεράστια έκλυση
διοξειδίου τοϋ αvθρακος, πράγμα
που μπορεί να γίνη μέ τήν δρα
στικ1\ άποφυγή τη ρυπάνσεως
και με Τ11 άντικατάσταση των
σημερι ων πηγών έν ργείας (πε
τρελαίου, κάρδουνου), πάλι ή
θερμοκρασία της Γης θα αύξά
νεται. Οί άνωμαλίες των τελευ
ταίων έ.τών, που συνοδεύονται
άπό κρίσειc ,δαρυχιιμω ια , εl
ναι παροδική άναστάτωση, που
προμηνύεt την ύπερθέρμανση
τοϋ πλα ήτη. Τελικά, ,μέσα σέ
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αύξομειώσεις της θερ,μοκρασίας, 
ή Γη Οά οαδίση προς ανοδο της 
μέσης στάθμης της Οερμότητός 
της. 

Μέ την αυξηση της θερμοκρα
σίας τοϋ πλανήτη, αρχίζουν να 
λιώνουν οί παγετώνες τών πολι
κών περιοχών. Ή 'Αρκτική και 
ή Άν,τιαρκτική, παθαίνουν διά
δρωση. Στρώματα πάγου συσ
σωρευμένα έπl άναρωμητους αι
ώνες, που .επέφεραν μια ισορρο� 
πία στο κλίμα καl την ποσότη:τα 
ύδάτων τοϋ πλανήτη, α.ρχίiζοον 
γά κλονίζωνται. Το κατοοτημένο 
τών πόλεων απειλείται. 

'-Επισημαίνεται δτι ή f'η εδώ 
και 600.000 χρόνια διανύει την 
λεγόμενη πλεuστόκαινη γεωλογ1ι
κ1'ι περίοδο. Στη ,διάρκεια αυτή 
σημειώΟη:καν στi1ν ιΕύρώπη 
τρείς εποχες παγετώνων, που 
τlς δια.δέχεται rκάθε φορά μια 
μεταaταγετώδης ·εποχή. Ή �ελευ
ταία εποχ.:f_� παγετώνων ,στην Εύ
ρώπη, σημειώΟηκε πρt,v απο 
100.000 χρόνια ,καl τε,ρματίσθη
κε πρlν άJτο 20.000 χρόνια. 

Καθώς εληγε ή τελευταία πα
γετώδης περίοδος πρίν από 20. 
000 χρόνω, ελιωναν οί παγ,ετώ
νες που κάλυπταν την Εύρώπη. 
Τότε οί γιγανηαίες ποσότητες 
νερου, που · απελευθερώθηκαν, 
προκάλεσαν πλημ;μϋρες κολοσσι
αίας εκτάσεως. Ταυτόχρονα, ή 
στάθμη, της �θαλάσσης ανυψώθη
κε κατά πολλά ·μέτρα. ''ιΕτσι ή 
θάλασσα επε,σε κατά της ξηρας, 
ύπερκάλυψε τις ακτές και χύθη
κε στο tσωτερικο της ήπέίρου, 
κατακλύζοντας κοιλάδες, μετατρέ
ποντας 'σέ κόλπους πολλές λί,μνες 
καl- , σέ πορθ,μους πολλους ποτα
μούς αλλάζοντας την γεωγραφία 

μεγάλων εκτάσεων. 
Τότε σχηματίσθηκε κ.αl το Αι

γαίο πέλαγος ·μέ την κατάκλυση 
της Αιγηt,δος, που σαν συμπα
γής ξηρά ενωνε την Μικρά 'Α
σί με η'ιν ήπειρωτική 'Ελλάδα. 
Τότε ·σχηματίσθηκαν τα νησια 
τοϋ Αιγαίου, που δεν ε1ναι παρά 
κορυφές rτων -δο\JΙ\Ιων της Αιγη
tδος, που κατακλύσθηκε. Τότε 
πιθανότατα σχηματίσθηκαν τα 
Δαρδανέλλια, ή Προποντlς καl δ 
Βόσπορος, που ενωσαν την -με
γάλη λtμνη της Ποντοκαισπίας, 
δηλα1δή τη· Μαύρη Θάλασσα, που 
ήταν τότε ένωμένη .μέ την Κα
σπία, ,μέ 't'O Αιγαίο καί την Με
σόγειο. 

Και ·απο την επίθεση εκείνη 
της ·θάλασσας, σέ συνδυαΟiμο με 
τίς γιγαντιαίες πλημμύρες, που 
προαναφέραμε, δημιουργήθηκε 
στους μεσογε,ιακους λαους ή πα
ρά!δοση τού κατακλυσ.μοϋ, που
αναφέρει. ή Ά γία Γραφή, με την 
Κuδωτο τοϋ Νώε. 'Από κεί προ
έρχονται καί οί θρύλοι για τίς 
καταποντuσμένες 'Ι''ιπείρους, δπως 
ή 'Ατλαντίς, που ε{χαν ενσφηνω
θεί στη ιμνήμη των προ�στορί,
κών -ανιθρώπων καl μεταδόθηκαν 
στους ίστορικους ανθρώπους. 
Θρύλοι, που δεν αποτελούσαν 
μύθους, άλλα συνδέονται με πε
ριστατικά χ�μένα στiι :δάθη τοϋ 
χρόνου, ,τα δποία αφοροϋ'\Ι τίς 
,εξαφανίσεις ολοκλήρων περιο
χών στο Αιγαίο, στη Μέση, 'Α
νατολή, -σέ δλη τή1 Μεσόγείο, 
απο τους ύδάτινους οyκους. που 
προκάλεσε το λιώσυμο των παγε'--

, • 1 1• .... τωνων. 
Σήμερα ή Γη εχει παγετώνξ·ι 

μόνο στίς περιοχές της �Άρκτι
κης καl της Άνταρκτίδος. "Αν 
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λιώσουν αυτοι οί παγετώνες, ή 
στάθμη των ώκεανών θα άνέλθη 
κατά 5-<8 μέτρα. Και 1μιά τέ
τοια «παλίρροια», θα προκαλέσει 
νέα σειρά καrτακλυσμών. 

'Όλα αmα !ναι σχετικα κ.αι 
ή δλη υπόθεσις εχει άκόμα πολ 
λα στοιχεία αγνωστα εtς τον αν
θρωπον και άστάιθμητα. Πάν
τως, άπο τούς εως τώρα ύπολο
γ ισμούς πρΟιΚύπrει δτι ΎJ άνεξέ
λεγκτος εκλυσις διοξειδίου τού 
αν.θρακο · εtς τήν άτ,μόσφαιραν, 
άποτελείί κίνδυνον ενδεχομέ ως 
τεράστιον δια τή ζωή.ν έπι τού 
πλανήrτου καt πρέπει να μελετηθη 
το φαινόμενον άπο τιορα, ·δια ά 
άρχίση ηδη ή λή:ψη άντιμέτρων. 
Ή κρίσιμη περίοδος θά άρχίση 
κατά τάς άρχάς ί()ύ 21ου αt
ώνος. 

'Επι16εδαιώνεται συνεχώς με 
' δ 'ξ " ' λ ' ' απο ει εις οτι ·ο κατα'Κ υσμος υ-
πήρξε μια πραγματικόrτης και 
μια ,άληθινή καταστροφή τού κό
σμου. οι ·eπιστήμονες που συγ
κεντρώνουν τις άποδείξεις, πού 
άνακαλύπτονν , Ιδeδαιώνουν κ.αl 
για ενα άκόμα γεγονός: δτι ά 
πανταχού τού κόσμου έπέJζησαν 
ανθρωποι ! ιΚαί δεν ηταν μονάχα 
ό ώε ,μέ τήν Κuδωτό του εκεί
νος, πού επέζησε. 

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΤ ΩΕ μή
πως θα μπορούσε να 6ρeθη; Ει

ναι μία ,μεγάλη πρόκλησις προς 
τούς έρεννητάς. 

'Όπως άναφέρει σέ μελέτη 
του δ 'Αμερικανbς έπιστήμων 
Γκόρντον Γκάσκιλ μετά τον δεύ
-τ:ερο παγκόσμιο πόλε,μο, iτονώ-

'!Ό ΟΡΟΣ Ρ Ρ Τ 

8cσπόζcι μcγα ο pεπως στις ε8ιά-
8ες τϊjς ' ν Το pκίας 

θηκε ή ά αζήrτησις της Κuδωτού. 
'Ο Τςώρτζ Τζέ ερσον Γκρήν, 
εγκαταστάτης π τρελαιοαγωγών, 
εχοντας πετάξει !με Ελικόπτερο 
πά ω ώτο το ' ραράτ, ε1χε πα
ρατηρή,σει, τήν ανοιξη τού 1953, 
οχ ι μακρυά άπο τήν κορυφη τού
,ι ,:ι 'ξ , 1 ορου5, ενα παρα ε ο ανηκειμε-
νο, πού εφάνη σαν λείψανο άρ
χαίου θαλασσίου σκάφους, iν 
προκεψέΗρ της θρυ) ικηc Κιδω 
τού. Τρά,&ηξε πολλές φωτογρα
φίες. Άλλα πέ�θα ε το 1962, 
προτού προλάδη, δπως ηταν ή 
πρόθεσίς του, να όργανώση ε
ξερευνητική άποστολή, καί, το 
χειρότερο, χάlθηκαν οί φωτογρα
φίες του. 'Αξιόπιστοι ανθρωποι, 
που τlς Ιε1χαν ίlδη, διηγούνται 
&τι μία εξ αί,τών οοειχνε ενα 
άντικείμενο τετραγώνου σχήμα
τος, χωμίνο εν ,μέρει στα χιό-
ια. �Ηταrν λείψανο της Κιβωτού 

η κάποιος δράχος; 
Τό 19515 ό Γάλλος Φρανσουά 
αδάρα άφηγήθryι.ε δτι ιδρηκε 

σέ μια πλαγιά τού 'Αραράτ ενα 
κομμάτι ξύλο πετρωμένο, πού 
μιά ερεννα σέ ίσπανικο εργαστή-
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ριο τού άπέJδωσε ήλικία 5.000 
ετών, δηλ. το εκανε σύγχρονο 
1101ί Βιιβλικού κατακλυσμού. 'Αλ
λά νεώτερες εξετάσεις μέ ραδι
ενεργό ανθρακα, πού εγιναν άπο 
δύο πα�νεπιστήμια, ενα ά,μερικα· 
νικο και ενα άγγλικό, χωρ1ς με
ταξύ των σύνδεση, περιώρισαν 
την ήλικία του σέ 1220 εως 
1:400 ετη. 

Το 1974 ενας διαστημικος δο
ρυφόρος, δπως άνεκοίνωσε ό γε
ρουσιαστής Φρανκ Μός, εlχε 
φωτογραφήσει μια «άνωμαλία» 
στην περιοχ11 τού 'Αραράτ, πού 
ίσως ήταν ή Κιιβωτός. 'Αλλά 
καμμία ερευνα ως τώρα δεν ε
φερε άποτέλεσ�!ια:. Το 'Αραράτ, 
αν και ίπάρχουν κορυφές ύψη
λότερες άπο τά 5.2165 μέτρα του, 
παρουσιάζει ,άξεπέραστες δυσκο
λίες άναρριχήσεως, διότι, στα 
αλλα μεγάλα ,βουνά ή μεγάλη 
κορυφή περι6άλλε:ται &στο μικρό
τερες, πού άφ' ένος μειώνουν το 
μεγαλείο της και άφ' έτέρου 
διευκολύνουν το άνέιβασιμα, ενώ 
το Άραράτ δεσπόζει σέ μία ,με· 
γάλη Πiεδιάδα, ϋψσυς περίπου 
χιλίων μέτρων και τά αλλα 4000 
μέτρα, συγκροτούν άπότομες και 
συνεχείς χαράδρες και τό κορυ
φαίο μέρος εΤναι •σκεπασμένο 
άπό αιώνια χιόνια. 

Ό συγγραφεύς της άφηγ{1.σε
ως αύτης, ό Γκόρντον Γκάσκιλ, 
,, \ ( �� , , 'ξ εκαμε .και ο wιος αποπειρα ε ε-
ρευνήσεως, άφοu εγκατεστά,θη σ' 
ενα χωριιουδάrκι στους πρόποbες 
τού 'Αραράτ, το Ντο,γκουμπα
γιατζίτ, &του έ.μίσθωσε Κούρ
δους δδηγούς άφάνταστης ίκα
νότητος και αντοχής. :ΕΙναι πρό
θυμοι νά όδηγή,σουν όποιονδήπο
τε, άλλα τον προειδοποιούν δτι 

θ' άποτύχη. 'Εκτος όπο τ�ς αρ
κούδες, τούς λυκους και τά φί
δια, ύπάρχει ό κίνδυνος της ύπο
χωρήσεως τού χιονοσκέπαστου 
εbάφους. Πολλοί χάΟηοοα.ν κατ' 
αuuον τον τρόπο. Ό Γκάσκιλ δεν 
βρηκε μεν κανένα ίχνος της Κι
βωτού, άλλα ακουσε πολλές ιστο
ρίες, μεταξύ των όποίων, δτι κα
τά το 1'8:5,6 «τρείς ξένοι αθεοι», 
πού εlχαν μuσθώσει δύο Κούρ
δους οδηγούς, 6ρηκ,αν τά ίχνη 
της Κιιβωτού ( ! ) καί προσπάθη-

' ' 'ξ , 
' σαν να την ·ε αφανισουν, για:τι

, -r ')Ι ., 
δ 'ξ σκοπος -τ;ους ηταν ν αστο ει συν 

την ανυπαρξία της, καί, δταν 
δεν το επέτυχαν, φοβέρuσαν τούς 
οδηγούς δτι .θά τούς σκοτώσουν 
αν ποτέ μαρτύραγαν τό μυστικό 
τους. Αϋτη ή 'εξιστόρηση, πού 
εκαμε ενας 'Αρμένιος όδηγος 
τοϋ Γκάσκιλ, ονόματι Φα:ρετίν 
Κολάν, ε1χε άκούσει πώς εlχε δη
μοσιευθη, μετά τον α' παγκόσμιο 
πόλεμο σέ κάποια έφημερίδα, κα
τά έκμυστήρευση. ένος 'Άγγλου ε
πιστήμονος, δταν ητα�ν έτο�μοθά
νατος. 'Αλλά, τέτοια εφημερίδα 
δεν :6ρέθηκε ποτέ. �Πώς εκυκλοφό. 
ρησε ή φήμη; 

Γεγονός εlναι, δτι διάφοροι 
θρύλοι για τον ιΚατακλυσμο ε
χουν δια:bοθη στη Μέιση 'Ανατο
λή, σέ παραλλαγές άπο την εξι
στόρηση της Γενέσεως. Ό Ν ωε 
άνεφέρετο ώς Ούτναπιστιμ η Ξί
σουθρος, οί rκατακλυσμιαίες 6ρο
χές εlχαν διαρκέσει εξη η επτά 
ήμέρες και οχι 40 και σί,μφωνα 
μέ ·μια Βαβυλωyιακη ιέκδοχή, οί 
Θ \ , ' ' 'ξ ' εοι απεφα,σισαν να πvι ουν την 
άνθρωπότητα, γιατ� μέ τον θό
ρυβο πού εκανε, τούς έμπόδιζε 
νά κοιμηθούν !

Ρώτησαν τον Φρέλιχ Ραίηνυ, 
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διευθυ τή τού Μουσείου τού Πα
νε ιστημίου της Πε συλ:δα ίας, 
αν 0ά άνευρίσ,ι,ετο οτέ ή Κι ω
τός τού ώε. Καί απήντησε: 

- Τά άντα εί αι δυνατά σ'
αύτον τον κόσμο, τα άντα άπο
λύτως. ' λά, α ,rύπάρξη μία 
ιό η άδυνCΙΙμ:α στή άρχαιολο
γία, είναι αύτή άκρι.6ώς ! Μά τί 
σημασία εχει; Κι' αν δεν άνα
πα 'εται σέ κάποιο λευρό τού 
ορους ' ραράτ, ή Κιδωτό εχει 
δρη άσφαλέστερο καταφύγιο: 
Στή κα,ρδιά τών άνUρώ:πω . 
Ζη σ' αύτο ,έ ί χιλιετίες καί 0ά 
έξακολουθή;ση ά ζη αιωνίως .. 

Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙ Σ 
για τον Καίακλυσμό διατυπω ε
ται στο Μοσχοδίτικο περιοδικό 
« άουκα ί Ζί ν>> ('Επιστήμη καί 
Ζωή) , άπό τον διδάκτορα της 
Βιολογία Γεώργη Λ ίνψπεργκ, 
σ' ενα αρθρο του άναδημοσι1:.υμέ
νο στό «Σ ούτνικ». 

Ό Βιδ LΚ(Υ Ορϋ ος εχει πι
θα ώτατ.ιι τήν πηγή του σέ μια 
ίστορία χα,ραγμέ η ο' σσυρια 
ες ήλινες πι.νακt ε- τόν εδδο

μο πρό ρι.στού αιώνα, πού εχει 
ά τιστοιχίες rμέ δμοιες ίστορίε
μεταξύ των 'Ινδιάνων της ,Κεν
τρικης ' ,μερι.κης, τω αύτοχθό-

ω κατοίκων της υστ.ραλία 
καί Νέας Γοuι νίας, και των λα
ίί> της Κί ας, Βιρμα: ία- και 
Ίνδο, σίας, οί δπσίοι οϋνε σε 

εριοχέ- έκτεθειιιί ις σέ τuφ(ο
νε;, ρα:γδαίι δροχές και πλημ
μύρες ποταμών. 

Παλαιότερα οί ,έπιστήμο ε έθε
ωροϋσαν «ύπερδολικέ » αύτές τίς 
ά 11γήσεις κα� πίστευα δτι ενα
κα ακλυσμός, δσο ,με άλος κι αν 
ήταν, δε έξετείνετο σ' δλον τόν 

κοσμο. ' ) λα οί νεώτερες ερευ 
νες εφερα,v στό φ<iΊς τεΥcμήρισ 
πού τείνουν να άναιρέσουν τήν 
αποψη ερί ύπερδολης. Μεγά
λες λήfλiμύρες στή αρχαία: έπο
χη είναι δυνατόν να έσάρωσαν 
δλό,ι,ληρους ληθuημούς. Πρί 
άπο 8.000 ετη, δ συ ολικός πλη
θυσμός της ά θρωπόtητος ήταν 
μεταξύ δύο καί πέντε έκατομμυ
ρίων, χάτι λιγώτερο άπό τον ση
μερινό η)ηθυσμό ,μιας μεγάλης 
πόλεως uάν τή Μόσχα. Έπομί
νως, μια μεγά η κατασ:τ:ροc 11 
μπορεί να C 'νηι.ε πράγματι κο
σμική. Είχαμε καί στα χρόνια 
μσ μεγάλες καταστροφές. Πρός 
τό τέλος τού 19ου αιών ς πέθα
ναν 300.000 ατομα άπό ενα πε 
λ�)(ΗΟ χϋιια -ro - ποταμού Γάγγη, 
ϋψ υς δέκα μέτρων, πού έκάλυ
ψε έπί έκατο,(tάδ1:.ς μίλια τό εδα
φος τη 'Ινδία . 'Ένα άνάλογο 
κύμα έσαρωσε τό 1 75 τό στό
ιιιο τοϋ :τοταμού Βραχμαπούτρα, 
κατακλύζο τας 2. 7 50 τετραγωνι 
κά μίλια και πνίγοντας 100.000 
α,τομα. 

Κατά τα τελευtαία ε'ίκοσι χρό
ια εγινα,, μεγάλοι ρόοδοι στήν 

ώκtα ογραφία. Ξέρουμε σήμερα 
δτι ύ άρχουν ύπο6ρύχιες «ταρά-

' f ,ι C ζ τσ ;», που φ ρου ιχ η ορι ον-
τίου τρι6η- πρίν άπό χιλιάδε 
χρόνια, λόγφ της χαταστροφικης 
επιδράσεως τη θαλάσσης. Τά 
έπίπεδα αυτά ποικίλλουν άπό 
200 μέτρα κάτω άπο τ11ν έπιφά 
νεια της θαλάσσης εως 200 μέ
τρα ύπε.ράνω της. Ό Σοβιετικός 
έπιστήμω'i Ν. Κρίγκερ άναφέρει 
δτι όί επίπεδε αύτές έπιφάνειες 
σrί- άκτέ διαφόρων ήπείρων 
και νήσων είναι της 'ίδιας -ήλι
κίας. Φαί εται, λοιπόν δτι ή 
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στάΟμη τοϋ ώκεανοϋ αλλαξε ταύ
τόχρονα σ' δλα τά σημεία και σέ 
εκταση 400 :μέτρων ϋψους, σέ 
μια τέτοια ποικιλία. πού δεν μπο
ρεί ν' αποδοθη στο λιώσιμο των 
πάγων. Το συμπέρασμα αύτο έ
νίσχύε11αι αιπο τtς πρόσφα,τες 
Σ·οδιετικές ερευνες στην 'Ανταρ
κτική,, δπου, αντίθετα με τά συμ
δαίνοντα στην 'Αρκτ1ιική, δ ογκος 
εχει αυξηθεί καί εξακολουθεί ν' 
αύξάνη. 'Ακόμη κι' αν απο την 
'Αρκτική, σέ κάποια παληά έπο
χή, οί πάγοι αρχισαν νά λιώ
νο:υν, ,δεν Οά /::χασ.αν πλέον τοϋ
ένος πέμπτου του ογκου, δπότε 
ή στάθ,μη τού cοκεανου θά ύψώ
θηικε κατά 1 ο ,μέτρα, ένω εχει 
αλλάξει κατά 400. Πιστεύω-λέ
γει δ Λίντιμπεργκ- δτι παράλ
ληλα με τίς αλλαγές στην θαλάσ
σια κοίτη θά εσημειώθηκαν 11πει
ρωτικές αλλαγές, δπότε ή θάλασ
σα, {χοντας ύψωθη κατ•ά τρία 
δέκατα του μιλίου, κατέκλυσε με
γάλες έκτάσεις τών ήπείρων. Τέ
τοιες ύδρογειαικές πλήμμυρες θά 
εγι'\'αν τρείς φορές σ' ενα εκα
τομμύριο χρόνια. "Αν:θρωποι,
ζώα, φυτά θά ύπέφεραν σέ τερά
στια κλίμακα, αλλά, καθώς οί. 
πλήμιμυρες ήσαν συγκριτικά δα
Ομιαίες, πολλά ,εuδη ·επέτυχαν 
νά αποφύγουν τον ολεθρο, δι:ά 
της μεταναστεύσεως. Μπορεί νά 
ύπcτεθη δτι' μια τ·έηιια «κορυ- . 
φαία καταστροφη» -&το γεω
λογικης απόψεως «κορυφαία»
uρερε την ,έξαφάνuσrj της 'Ατλαν
τίδοc. 

Ό Σ{)διετικος .μελετη,της Νι
κολά,ι Ζίρωφ, πuστtύει δτι ή δύ
θισις της 'Ατλαντίδος ,συνετελέ
σθη σέ δύο στάδια, ,έκ των δ
δποίων το πρώτο συνέJδη, προ 12

εως 14 χιλιάδων έτών, καί το 
δε{<tερο προ 9-10 χιλιάδων έ
των. Στη μονογραφία. του «Ά
τλαντί9>. λέγ.ει, δτι ή κατοούθισις 
ολοκληρώθηκε σέ περίοδο οχι 
αρχαιότερη των πέντε χιλιάδων 
έτων καί δτι ή τελικη φάσις ε

λα1δε τη:ν μορφη γρήγορου κατα
κλυσμού. Θεωρεί πιθανον δτι α
φού ή κύρια καταδύθισις εlχε 
γίνει, :μικρά λείψανα της «χα
μένης ήπείρου», δυθίστηκαν έν 
τέλει στο δορρα, στο πλάτος των 
Άζορων, περίπου 11200-1300
ετη προ της ,έποχης μας. Το ύπο
λειφθέηα κομμάτuα προς νότον, 
στην ισημερικη ζώνη, -πρέπει να 
δυθίστηκαν ακό:μη αργότερα, 
περί τον 6ον αιώνα π.Χ. 

Ώς προς την έπι:δεδαίωση η 
οχι της «παγκοσμί<>υ κα,ταιστρο
φης>>, αύτη πρέπει νά προκύψη 
�ό μελλοντικές ερευνες της ω

κεανογραφίας καί των κλάδων 
της, της θαλασσίας γεωλογtας 
καί θαλασσία.ς διολογίας. 

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΑιΠΟΨΙΣ 

έκτίθεται σ' ενα αρθρο της Μαί
ρη Γκράχαμ ,στο περιοδικό «Θεο
σοφία στη Νέα Ζηλαν:δία». 

Είναι γνωστόν, γράφει, δτι 
στην ίστορία φάνηΚιαν και εξα
φανίισθηκαν πολλοί πολιη01μοί. -
μερικοί τους άναδιiδάζουν σέ 25. 
Δεν ύπάρχει λόγος νά ύπσστηρί
ξωμεν δτι δ ·δικός μας θά είναι 
αίώνιος. ΤΌ Σύμπαν, δπως γρά
φει στη <�υστική Διδασκαλία» 
της ή Μπλαδάτσκυ, ,έμφανίζεται 
και εξαφανίζεται, σέ ταικτιικα. 
διαστήματα, καθ<ι>ς ή ,Μεγάλη 
Πνοη φυσάει πάνω του. Αί η
πειρ{)ι καταστρέφονται περιοδιr 
κω; άπο νερο η φωτια. (Μ.Δ. τό-
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μος Β' σελ. ()6). Ή Μεγάλη 
«έκπν-οη» είναι το ξεκίνημα μιας 
περιόδου, ή δποία καλείται «"Ε
τος τοϋ Βράχμα». 

ιά. ήμέρα τοϋ Βράχμα, ίσοϋ 
ται μέ 4.320.000.000 ετη. Μια 
νύχτα, τ,ό 'ίδιο. "!Εν ς ετος τού 
Βράχμα (360 ήμέρες και 360 
νύχτες) ίσοϋται μέ 3.110.400. 
000.000. ετη. ύτοι οί ύπολογι
σμοι είναι άπσδεκτοι στην 'Ινδία. 

Κατά. την ,διάρκεια ενός εtου 
τοϋ Βράχμα, το σύμπαν μετα
βάλλεται 360 φορές, προτού ελ
θη ή πι,ρίοδος τη- Πραλάγια 
( σανσκρ. 1διάλυσις, ά άπαιuσις). 
"Υ'πάρχει Πραλάγια άτο.μική, 
για κάθ" άστfρι, δπως ή Γη μέ 
την άνθρωπότητα, Πραλάγια 
πλανητική, ήλιακ11 ,καί παγκό
σμια, ή όποία φέρνει την τελικη 
«διάλυση» η <<άνάπαυση», στ11ν 
εκ6αση τοϋ «'Έτους τού Βρά-

χ,μα» 
'Η Πραλάγια δέν σημαίνει 0ά 

νατο η έξαφάνιση. Ό παλμός 
της ζωης έξακολουθεί στα ατο
μα. Ή άνθρωπότη θεωρcίται 
ε ας μικρόκοσμος τοϋ μακρόκο
σμου. Τίποτε δέ χάνεται. Για 
την έ έλιξη χρησψοποιείται ή 

αραJ6ολη τοϋ δένδρου, πού άπό 
ε α σπόρο άναπτύσσετα,ι και με
τά. την πλήρη τελειότητα προ·χω
ρεί στην φθορά. 'Έτσι και ό κό
σμος προχωρεί σέ έες μορφές. 

' λλά, καταλήγει ή άρθρογρά
φος, δπως δ�δάσχει ή Μπλαϋάτ
σκυ, (Μ . . τόμ. Β' σ. 347), 
παρά τ�ς �αταστ9οφές τ� κό 
σμων σαν τον -δικον μας, δε κα
ταστρέφεται δλος ό πλανήτη-. 
"Ηπειροι θραύονται ά.πό σει-

, 
' e θ'ζ 

, σμους και υυ · ι ονται στους ω-
κεανούς, άλλα νέα έδάφη έπι
ζc,ϋν. 

�----......- ..................... rl' .................................. ,l'.•,l',ιyyι.•.-.zνyι,ιι,l',Ιt
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Έπιφυλλiς τοϋ Νίκου ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
(Πρωία, 4 'Απριλίου 1932) 

Μέσα είς την δtια.ρ.κη. άνανέωσιν της ζωή- της άνΟρωπότητος, 
ποi, είνε τόσον γενναίον μέρος της καθολικής Ζωής, οί Νέοι είνε 
οί αιώνιοι πρωτοπόροι. Εlνε αυτός ,ό νόμος της Ζωης--νά εlναι οί 
Νέοι σί διαρκsίς π ρ ό γ ο ν οι των ά,ιθρωπίνων γεν&ων. Ή 
φθορά, ό ύ>ραίος αυτός και άναγκαιότατος φυσικός νόμος, πού 
χωρίς αύτόν δέν θα ύπηρχε πρόοδος ,έξελικτική προς μίαν τελείω
σι rν---ή φθορά σημειώνεται και έκδηλώνεται μόνον στο ατομον. Ό 
rίνθρωπος ώς ατομον εχει ηλικίας· ύφίσταται τον νόμον της άνα
πτύξεως, της ακμης, της ;ταρακμης της φυσικής, δια να έξαφανι
σθί'ι εις το τέλος άπό τον θάνατον, τον μεγάλον αυτόν αναδημι
ουργόν, τον θάνατον πού είνε άνύπαρκτος δια το σύνολον καί πού 
εlνε αναγκαιότατος δια την συντήρησιν καί δια την διαρκή νεό
τητα αυτοϋ τοϋ συνόλου. Οί Νέοι, ώς μία αέναος έκδήλωσις της 
ανανεόJσεως της ανθρω:π:ίνης ζωής, είνε, απο αυτήν t1']V φύσιν των 
πραγμάτων, οί Πρωτοπόροι της Ζωής. Δια πολλούς λόγους: εις 
τον νέον τον 1έγκέφαλόν των, πού δέν εχει �αρχίσει ακόμη νά γερ
νq. από τή:ν πονηρίαν της σκέψεως καί από την ο'ίησιν των γνώσε
ων καί απο την ί,περτροφίαν τοϋ ,έγωϊσμοϋ καί από ιήν απασχό
λησιν μέ τά συμφέρον το ατομικόν, δλα εχουν τ11ν λαμπρότητα, 
την bιαύγειαν, την καΟαρότητα τοϋ καινούργιου· 1i ψυχή, των, μέ 
τα μάτια της αύθόρμητα ανοιχτα προς τα πάντα, είνε �δέκτης λε
πτότατος, ευ;ταθέστατος, αφθαρτος ακόμη, κάθε. μηνύματος από 
τα ενδον καί :από τα εξω-:π:ού εΙνε κατα δάθος το ίδιο· το νέον το 
αίμα των δέν εχει άκόμη ψ.υχρανθη από τον χρόνον, από διαψεύ
σεις έλπίδων, από απογοητεύσεις, από την σύγκρουσιιν της πρα
γματικότητος μέ τα ονειρά των, μέ τούς πόθους των-διαψεύσεις, 
απογοητεύσεις, συγκρούσεις πού όφείλονται αποκλειστικά είς η'-Jν 
αντίθεσιν τοϋ άτόμου προς το σύνολον, εις η'-Jν δυσκολίαν, την αδυ
ναμίαν κάποτε, τοϋ ατόμου να ,δρτ\ την δικαίωσίν του καί την 
χαράν του μέσα ση'-Jν συγχώνευσίν του μέ το σύνολον. Ή ζωή δια 
τούς Νέους ε.ίνε το πρωτόφαντον θαϋμα, μέ το δποίον, δταν είνε 
ύγιε.ίς καί γεροί σωματικώς, ψυχικώς καί διανοητικως, είνε συν
τονισμένοι. Μένουν ιέκστατικοί διαρ.κως απο το θαϋμα της ιδικής 
των της ζωής, πού νοιώθουν ακάθε.κτον τον ρυθμόν της στας αρ
τηρίας των, στην σκέψι,ι των, στην ψυχήν των. Ή Νεότης είνε ή 
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όρμή της δημιουργίας έάν, διά την άρτιότητα καί. την άρμονίαν 
της δημιουργίας ωιαιτηται fι ώριμότης της ισοσταθμίσεως, χωρίς 
την δρμήν τ-ηc Νεότητος αύτή ή tσοστάθ.μισις είνε στατ�κ11, άδρα· 
Υής, ψυχρά, ψεύτικη. 'Οταν ή πλατειά, ή θ ρμή της εότητος όρμη 
την εχη προκαλέσει, τότε το ίσοζύγισμα αύτό εl ε μία άέναος ίσορ
ρόπισις, γεμάτη παλμόν' εlνε ή ίσοστάθμισις οχι Ηον εχρά, 
στατική, άλλα ζωντανή, δυναμική. δπω; το ζύγιασμα τού άετού, 

ού φαίνεται άκίνητος, άλλ' εlνε χορδισμέ ος δλόκληρο; είς μίαν 
ύπερέντασιν ενεργείας, έπά ω άπό την αδυσσον. 

Δια τούς έους ,δίν ύπάρχει Παρελθόν, Το Μέλλο δε τούς 
άνησυχeί καθόλου. Προς το Παρελθόν στρέφονται δσοι άρχίζου 
να γι:ρνοϋν. 'Οποιανδήποτε φυσικήν ήλικία καί. α εχη ό α θρω 

ος ώ- ατομον, εlνε άσφαλώς γέρος άπό την στιγμήν ού άρχί
ει να κυττα νοσταλγικά προς το χθές. Το Μέλλον, πά ι , εlνσι μία 

προσπάθεια φυγής άπό το ίΠαρόν· έ διαφέρει δσους εί αι δυσαρε-
στημένοι, άπαγοητευμένοι άπό το ιΠαρόν- αί. οί έοι δεν εί ε, 
δεν μπορούν να εlνε. Το 1έλλον γι' αύτούς δεν εl F, δπω- γιq 
τούς άδυνάτους καί. τούς άσθενικούς, μία Jtαρηγοριά. Είνε ή αμε
σος, ή διαρκής κάθε στιγμής προέκτασις τού Παρόντος. Είνε δ,τι 
11 άπεραντωσύ,,η της στέππης μέ το ψηλό, το άνοιξιάτικο χορτάρι, 
στον νέον τον Κοζάκο κα:δαλλάρη, πού μέ ξαναμμέ ο το πρόσωπο, 
με ,άνε,μισμένα τα μ,αλλιά, με μάτια πού άστραποδολοϋν καί. με
θυσμ(νος άπό τον άέρα πού γεμίζε τα στήθη του, χύνειαι, σέ 
τρελλό καλπασ ό τού άλόγου του ποv ρουθουν ίζει, μεθυσμένο κι' 
αυτό άπό ξfχειλη ζωή, προς τον όρίζοντα πού δεν εχει τελειωμόν. 
'Έ,•ας έος άληθινός, πού ·βρίσκεται είς άμεσωτάτην άνταπόκρι
σιν μέ η1ν Ζω�1ν, πού είνε ή ημιουργία τη- κάθε στιγμής, δε εχει 
άνάγκην κανενός Παρελθόντος για να το ώση τή όρμήν του. Πό
σον ώρα ία το άπέιδωκεν αύτό το α'ίσθημα της απα) λαγης ά ό τα 
δεσμά του Παρελθόντος καί. της παραδόσεως ό μεγάλο; ' μερι
κανός ποιψής--,νέος ποιητής ένός νέου κόσμου--δταν έκαλο -σε την 
�1ούσαν: 

<r�'Ελα, ΛιJούσα. μετανάστευσε άπό τ'Υ)ν Έλλάδα καl &πΟ τή 
'Ιωνίαν, σδύσε με το κονδύλι σου έκεί ους τούς τροιιερά παρα λη 
(_)ωμένοuς λογαριασμούς, την ύπόθεση της Τροίας και της όργη-
τού 'Αχιλλέω-, τάς περιπλανήσει- τού ίνείου καί τού 'Οδυσσέως 
I

r 

• ' ' ' Μ ' 0 ' 'Ε 'ζ ' \.ρψασε μιαν επιγραγη: <<Ι ετεκομισ η» και « νοικια εται» στου; 
δράχους του χιονοστεφα ωμένοu σου τού Παρνασσού· έ:τανάλαυc.
τό 'ίδιο στ11ν Ίερουσαλ{1μ, κρέμασε την πινακίδα ψηλά ση\ν πί1λην 
της Ίόππης καί στο ορος Θαδώρ· κρέιιασε δμοιαν πινακίδα στα 
παλιά τά γερμανικά, τα γαλλικά και τά ίσπανικά τά καστέλλια, 
στις ίταλικί τις συλλο, ές· γιατί, ξέρε το, ενας καλύτερος δρο
σεριότερος, _ωντανότερος κόσ,μος, μια πλατεια και αδοκίμαστη 
άκόμα εκτασις σε περιμένει, σ' άναζητιp . 

••• 
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"Αν αί Κοινωνίαι .κ,αί αί ιΠολιτείαι ενοιωθαν βαθεια τό συμφέ
ρον της 'Ανθρωπότητος, θα επρεπε των Νέων ή αγωγη να ε1ναι ή 
πρωταρχική των φροντίς . .Και βασικη αρχη αύτης της άγωγης θά 
επρεπε να ητο. ή προσπάθεια για να διατηρηται ιά!6ίαστη καί αμό
λυντη στους Νiους ή δημιουργικη· της Ζωης όρμή,, για να προχω 
ρούν πάντοτε με γενναία καί ακούραστα βήματα οί Πρωτοπό()οι 
της ζωης των ανθρώπων, για να εναλλάσσωνται διαρκώς δσοι 
κατά τούς ώραίους νόμους της Ζωης, περνούν δλοένα προς τίς 
γραμμες πού ακολουθούν, αφού εδωκαν δ,τι εΤχαν να δώσουν στην 
πρωτοπορε[α· για να έναλλάσσωνται με τούς καινούργιους τοί,ς 
Νέους πού ερχονται δλοένα από τα σπλάχνα της Ζωης για νά 
υπάρχη πάντοτε μία αιtωνία, απρόσωπη, γενναία καί χαρούμενη 
Νεότης εις την πρώτην γραμμην της 'Ανθρωπότητος πού προχωc>εί 
προς την ατέρμονα έξέλιξίν της. 

Τί κάνουν, δμως, αί Κοινωνίαι και αί Πολιτείαι αί σημε()ιναί; 
Πώς <εκπληρώνουν τον κ,αθηκον των προς την Νεότητα - δη,λαδ11 
προς την ανθρωπότψα; ιΠώς φέρονται στους Πρωτοπόρους της 
Ζωης; Μία ματια τριγύρω μας, μας Μδει την απάντησιν. Δουλώ
νουμε το παρθένο μυαλο τού παιδιού με ιδόγματα-:Κοινωνικά, συμ
βατικής ηθικής, κάθε λογής. Φορτώνουμε τον νέον ,στο σπίτι, στο 
σχολείο, στην κοινωνίαν με δλας τας προκαταλήψεις ,εκείνων πού 
έγήραqαν χωρίς να ,μπορέσουν να συντονισθούν με την Ζωήν και 
τήν σοφία.ν της. Τον φορτώνουμε και με το θλ�βερώτατον φορτίον 
τών κατά μέρος γνώσεων, πού κάνουν το μυαλό τ.απεινον φορτη
γον υποζύγιον φευδοσοφίας, δταν εΤνε άτροφικη ή ψυχή. Τοϋ επι
δάλλομεν α ξ ί α ς, πού δεν εχουν καμ,μίαν σταθερότητα, πού εί
,1ε μεταΙβληταί μέσα στο κύλισμα τού χρόνου και στην έναλλαyήν 
των κοινωνικών συστημάτων. Τον ετοιμάζουν δια να «�βιοπαλαί
ση», δια να προσπαθήση να έπικρατήση ώς ατομον εις 16άρος των 
δμοίων του. Κάθε «γνώσις» πού τού δίδομεν, άντι να είνε καί ενα 
κλε�δί μιας νέας χαράς της Ζωης, είνε και ενα δπλον, ενα πολεμο
φόδιον δια την <�βιοπάλην», δια την άτομικήν έπιτυχίαν του. Μιαί
νομεν την ψυχήν του με την &ντίληψιν τού χωρισμού τού έαυτοϋ 
του από το σύνολον, της αντιμετωπίσεως τού συνόλου, ώσά.ν εχθρι
κής παρατάξεως. Ή φύσις μιλεί μέσα εις την νέαν του τή,ν ψυχr1ν 
με την φωνr1ν της αγάπης, εις τούς εύγενικώτερούς της τόνους· ίε
ροσυλουμεν προς την ψυχήν του με τα διδάγματα, με τα παραδεί
γματα της δυσπιστίας προς τοιις αλλους δμοίους του ανθρώπους, 
με την δ�δαχήν της υποκρισίας, της κρυψινοίας, της ψευτιάς. Καί 
έτοιμάζομεν τον νέον με κάθε τρόπον δια να γίνη λύκος προς τούς 
δμοίους του. Τό αποτέλεσμα: υπάρχουν σήμερα πα�ιά, νέοι, πού 
εχουν, καί εκδηλώνουν, την μοναδικην <<φιλοδοξίαν» να πάρουν ενα 
δ, λ δ ' ' ' ' ' !t , � ' ' ιπ ωμα ια να κανου,• χρηματα, ν απο.κτησουν αυτοκινητον κ,αι 
«κοινωνικήν θέσιν»· ύπάρχουν φοιτηται πού απεργούν για να έξ
ασφαλίσουν &πο τ11ν ιΠολιτείαν την ,βεβαιότητα ένος άμέσου μο-
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νίμου ,διορισμού μόλις πάρουν τό δίπλωμά των. 'Η επιστήμη εξε
πορνεύθη καί αύτη εtς έφό.διον επιτυχίας δια την :διοπάλην, εtς 
επάγγελμα 6ιοποριστικόν, ε.ίς εΙδος εκμεταλλεύσιμον προς χρημα
τισμόν και εξασφάλισιν ύλικης εύμαρείας. «Θά. γίνω γιατρός κ' 
εγώ για νά. κληρονομήσω την κλινικη τού θείου μου. 'Έχει με
γάλη πελατεία καί κερδίζει δσα θέλει .. » - λέει ενα παιδί δε
καεπτά. έτων που τελειώνει τό Γυμνάσιον καί οί δικοί του τό κα
μαρώνουν: «Μυαλωμένο παιδί!». 

:* 

έν πταίουν οί Νέοι οί σημερινοί γ�• αυτο τό αtσχρόν τό κα
τάντημα. Τους εκφαυλί.tει τό περιβάλλον, τό σπίτι, τό σχολείο, ή 
Πολιτεια�ό επικρατούν σύστημα. Πως νά. γίνουν καλύτεροι, πώς 
να γίνουν άπλοί, εtλικρινείς, ελεύθεροι., γεμάτοι αγάπην, γεμάτοι 
χαράν, πως νά. νοιώσουν τον ,μεγάλον, τον παντοδύναμον παλμόν 
τr�ς Ζωής και νά. συντονισθούν προς αύτόν, δταν άφού φορτωθούν 
και δεθούν μέ χίλια δεσμά. ψευτιών, προλήι εων, προκαταλήψεων, 
συμδατικοτήτων, έκσφενδονίζονται εtς την στυγνην άθλιό.τητα της 
σημερινής διοπά ης; Τελειώνει δ νέος τά.c σπουδάς του· έφοδιά
ζεται μ' ενα χαρτί, μέ κάποιες γνώσεις· καί μι πολλέ έλπίδες, με 
τό θάρρος της ώραίας του ήλικίας, ξεκινQ. για νά. ζήση - κατά. 
τον τρόπον που παρερμηνεύεται ή ζωη εtς τά. «πολιτισμένα» καθε
στώτα μας. 'Αλλά, γιά. ν' άνοίξη μίαν θέσιν στ11ν ζωην αύτήν, την 
ταπεινήν, την στενόκαρδην, την άσχημην, την ζωην της ,βιοπάλης, 
δπου ύπάρχουν εκμεταλλευταί καί, εκείνοι που τους ,έκμεταλλεύον
ται οί άλλοι καί οί δποίοι «φιλοδοξούν» νά. μπορέσουν κι' αύτοί 
μίαν ήμέραν νά. έκμεταλλεύωνται άλλους, για νά. μπορέση ό νέο 
νά. σταθn στα πόδ�α του μέσα εtς αύτόν τον άπάνθρωπον τον 
διαγκωνισμόν - συναγωνισμόν τον λέγουν οί ταρτούφοι της κρα
τούσης σημερινής Κοινωνίας - είνε ύποχρεωμένος ,ιά πετάξη στο 
πέλαγος τη διοπάλης δ,τι άγνόν και εύγενικόν τού ά...-τομένει ά
κόμη: την άνθρωπίνην του ώραιότητα: είναι ύποχρεωμένοc ν' άφή
ση στους θάμνου τού ,κακού δρόμου τό εριον της ανθρωπίνης του 
αρετής, δπω τά. πρόβατα αφί ουν τό δικό των στ' αγκάθια τη 
έρήμου. , - { 

Ή μεγάλη κρίσις ή σημερινη επιταχύνει την ανθρωπίνην άπα
θλίωσιν των νέων μας. Ζητούν νά. έργασθούν για να ήσουν καί 
συναντούν απέναντί των πελιδνου καί με μάτια κυνηγημένων α-

ριμιών άλλους νέους, λίγο μεγαλύτερους, που εργάtονται αύτοί, 
άλλα δεν κατορθώνουν νά. ήσουν α θρωπινά. από την εργασίαν 
ιων, που τρέμουν κάθε στιγμην την πffίναν την δλοκληρωτικην με 
την άνεργίαν που ά...-τλώνεται όλσένα· και ό νέος που ητεί έργα
σίαν καί δ αλλος που τρέμει μήπως χάση τά. ψίχουλα που νομίζει 
δτι ,έξησφάλισεν εtς τό «τραπέζι της ζωης» - δπως ελεγαν οί ρω
μαντικοί ποιητα1 τού περασμένου αtώνος - κυττάζονται σκληρά, 
φοδισμένα, με θανάσιμον μίσος, σπρωγμένοι σ' αύτό τό εγκλημα 
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&πΟ τάς συ"θήκας ποi, έδημιούργησε τΟ σύστημα τής έκμεταλλε·ύ
-σεως τού ανθρώπου από τον ανθρωπον. Καl ζητούν εργασίιαν τόσοι 
νέοι σήμερον καl δεν 6ρίσκουν· καl σκοτώνεται εις τά νέα των τά 
στήθη για πάντα ή χαρά της Ζωης, ή χαρά της όρμης της δημι
ουργικής. ιΚαl - το χειρότερον - οί περισσότεροι από τούς νέους 
αυτούς πού τούς κλείνεται σκληρά ή Ούρα της ζωής από τα πρώτα 
των τα ,6ήματα τά νεανικά, γηράσκουν ψυχ,ικώς πριν καλοπροφθά
σουν νά είνε νέοι. Παύουν νά είνε οί Πρωτοπόροι της Ζωης. Γίνον
ται, κατ' ανάγκην, οί διαρρηκται της -εκμεταλλευτικής cέπιτυχίο.ς 
γίνονται σκληροί .εκμεταλλευταί, ϋστερα από αμείλικτον πάλην, αν 
δεν νικηθούν ευθύς εξ άρχης καl δεν μείνουν ώσάν ζωντανοί 
νεκροί, μέσα στην άνθρωπότητα--κύτταρά της πεθαμένα και επι-
6λα:6η. 

,,•. 

Αυτά εΙνε εγκλήματα αληθινά .κατά της ίερό,τηιτος της 'Ανθρω
πότητας. Θά εξακολουθούν να διαπράττωνται δσον θά διαρκέση 
ακόμη ή επικράτησις τού σημερινού οικονομικού, κοινωνικού καί 
πολιτικού καθεστώτος. Οί νόμοι, δμως, της Ζωης fχουν η1ν νέμε
σίν των: εκείνοι, πού θα τον καταρρίψουν τον κόσμον πού εσάπισε, 
πού ύπερωρί,μασε, για νά δημιουργήσουν εναν νέον κόσμον, δπου ή 
χαρά της Ζωης να μην θεωρηται προνόμιον κ,ανενός άλλα δικαίω
μα της όλότητος, δπου κάθε ατομον να εχη ίσας με δλα τά αλλα 
ευκαιρίας αναπτύξεως και εξελίξεως, δπου οί Νέοι θα ήσαν πάν
τοτε aί χαρούμενοι, οί γενναίοι, οί άδιάφθοροι, οί γεμάτοι άγά
πην και μεθυσμένοι από όρμ11ν .δημιουργικήν ίllρωτοπόροι [Τ)ς 
Ζωης, είναι οί tδιοι οί Ν έ ο ι. 

Και ·εκείνοι πού, γεμάτοι ,άπό ξεχείλισμα ζωης, δημιουργούν, 
uε τον ρυθμόν της Ζωης, δεν φσ6ούνται κανένα γκρέμισμα, δεν 
α-ίσθάνονται καμμίαν δειλίαν. Νοιώθουν δτι μπορούν κάθε στιγμήν 
να δημιουργήσουν εναν καινούργιον κόσμον. Και ή γοργ11 εναλ
λαγ11 διαρκώ,.. νέας .δημιουργίας είναι συντονισμος πραγματικός μέ 
τον παντοδm•αμον ρυθμόν της Ζωης. 



Προς τό Περιοδικό "Ι ΙΣΟΣ>> 
Δρuγατ,σανίου 6 
Άθή1;ας 122 

Κύριοι, 
Παρακαλώ, &ποστ ίλατέ μου μέ δέμα «έπί αντικατα6ολΏ», 

τά. κάτωθι σημειούμενα 6ι6λία, έλεύθερα τcι.χυδρομικώ τελών, είς 
τήν κάτωθι δ εύθυ•;σίν μου: 

Μετά. τιμης 
(ύπογραφή) 

Όνοματ-επώνυμον 

Διεύθυνσις 

Βι6λ ία. 
Η. Ρ. Blavat k Τό Κλειδί της Θεοσοφ(ας 

Ή φωνή της σ:γης 

Δρχ. 
200 
100 
200 
100 
100 
100 

» 
Β ant-1..Je,adbeatex 
lrv. Oooper 

Ή ' τραπός τοϋ ' ποκρυφισμοϋ 
Ή Μ!οτενσάρκωσις 

. Besant 
1 ekcιnanda 

Βενετοϋ - Ίλαρίωνος 
Kr.ishn am urti 

Ί -Ι άπόκρυφη ζωη -ου άνθρώπου 
Κάρμα - Γιόγκα. 
Φως στήν ' τραπό 
Στά. πόδια τοϋ Διδασκάλου 
Ό Ίrσοϋς 

40 
40 

100 Κ. Μελισσαροπούλου 
» Έκλογαί ·ά.πό τον Κρισνα.μοϋρτι 100 
» ' ποκρυψισμc-ς-Μυστικισμός σ.δ. 50 δεμ. 100
» Με λ ε τ ή μ α. τ α. αδ. 130 δεμ. 1 Ο 
» Είσαγωγή στή Θεοσοψία αδ. 130 δεμ. 1 Ο
» ΜΗΤΙΣ (τό 6ι6λίο της σοψ(?.ς) δεμ. 1 Ο
» Τά. οήμα.τα. της Φ λοσοψία.ς Α' 120 
» Τά. 6ήματα της Φιλοσοφίας Β' 120 

ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογr, lτώ1
; 1956-57-5 διά. τούς συνδρομη,τά.ς 200 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή ετών 1959-60-61 διά. τούς συνδρομ,η-cά.ς 200 
ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή ετών 1962-65 δ.ά. τούς συνδρομητά.ς 200 
Συνδρομή Ι \.ΙΣΟΥ 1979 (έξ) κοϋ $ -ά.ερσπ. $ 14), έσ) κοϋ 200 

Σύνολον Δρχ 
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ΕΛillΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

'Η γνώσις τού έσωτερικού μας κόσμου 

όδnγεί σέ πνευματικn άκτινο6ολία 

καί στnν έμπρακτn άλλαγn 

Τοϋ ΚΩ . . 'fΣΑΓΚΑΛΑΚΗ, Φυσικοϋ 

Ό Μά.κ Μπρά.�π - 6ρα6είο 
όμπελ - μιλώντας στο Πανε

πιστήμιο της Είρήνης στη,ν Τι
χά.νγκι του οτίου Βελγίου, ετπε 
χα.ρα.κτηριστικά.- «'Έχουμε ενα.ν 
κόσμο δύσκολο, κα.θως κα.ι τερά.
στια. προ6λήμα.τα.. Στην εποχή 
μας, δ άνθρωπος α.να.κά.λυψε τόν 
δρόμο νά. tξα.φα. !σει την «ά.νθρω
πιά.» κα.ι εύρίσκετα.ι σε μιά, περί
οδο ηθικης καταπτώσεως». 

Σ-cό πνείiμα. της δμιλ!α.ς κα.ί 
τούς δρα.μα.τιο:μούς του κ. Μά.κ 
Μπρά.ιπ θά. έτα.!ρ α.ζε, φρονοίiμε, 
ή α.πά.ντηση, δτι «ή γνώση του 
έ.σωτερικοίi μας κόσμου θά. μα.ς 
χαρίσει την ψυχικη κα.! πνευμα
τ κή &.κ τι vο6ολία. κα.ί θά. μα.ς δ
δηγήσει στήν εμπρα.κτη ά.λλα.γή». 

Το μεγα.λότερο «αίνιγμα.)> πού 
έτ θη ά.πο κα.τα.6ολης, ετνα.ι κα.ί 
πα.ρα.μέ ε "δ α. eρωπος». 

'Όλοι γνωρίζομε, δτι στον άν
θρωπο ύπά.ρχουν μυστηριώδε ς 
δυνά.μεις, χωρίς νά. το ξεύρει, τις 
δποίες, δτα.ν γνωρίσει, θά. ε!να.ι 
σε θέση ιά τίς μετα.χειρισf!η προς 
οφελος α.ύτοίi κα.ί των δμοίων του. 

Διότι, παρ' ολες τίς προόδους 
του άνθρωπίνου γένους, σε ολα τα 

στά.δια. της ζωης, παρ' δλον δτι 
δ άνθρωπος ε·δά.μα.,σε πλείστα. στοι
χεία. της φύσεως κα.ί πρα.γμα.το
ποίησε τόσες χα.τα.κτήσεις στον 
ύλικό κόσμο, πολύ δλίγα. γνωρ!
ζει γιά. ·:όν έσ.υτό του. Οι δε επι
τυχίες του σε δλους τούς τομείς 
της 'Επιστήμης κα.ί της Τεχνι
κης, προκα.λοίiν δμολογουμένως 
τ?ν θα. ψα.σμόν. 

'Εάν ερωτήσετε τόν α.νθρωπο, 
('α.τί ά.γα.πα., για.τί δείχνει συμ
ι:ά.θεια η άντιπά.θεια. προς ενα. 
iτ,μο, πού μόλις τό ά.ντίκρυσε, 

' Τ , όδ ξ � ' � γ:ατι ει-ια.ι α.ισι ο ο;; η κα.ι τυ 
,l,rtίθετο, για.τί έλπιζει κ.τ.λ., θΙΧ 
&:α.πιστώσετε δτι ετ να.ι άδύνα.τον 
,ά. εξηγήσει. 
. Το κυρ ώτερο μέλημα. των ά.ν

θρώrων κατά τ-ην ά.ρχα.ιότητα., ή
το ή «α.ύτογνωσία.», το «γνώθι 
σα.ύτόv>), 

'Εκείνος, δ δποίος γνωρίζει τον 
έα.υτόν -ου, η ,μα.λλον λα.μοά.νει 
συνεί.δηση τοϋ πρα.γμα.τικοίi έα.υ
τοίi του, της θεία.ς ουνά.,μεως, ή 
δποία. κατοικεί μέσα. του, μυείται 
στά μυσ-:ήρια. του σύμπαντος. Έ
νω ή άγνοια. α.ποοα.ίνει ή α.ίτία. 
πλείστων δει νων, σωματικών κα.ί 
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·iιθικώv.
Ή <α u τ ο κ υ p ι α p χ ί α»

μας δίδει την παvτοδυναιμία της
6ουλήσεως καί είναι !καν-η νά. μας
άπαλλάξει καί νά. ,μας λυτρώσει
διά, της έpγασίας, της διδαχής
καί της μιελέτης. Ί'ό μεγαλύτερο
πp66λ ημα της ,ζωής των ά.νθpώ
πων ,είναι δ τρόπος μέ τον δποίον
σκεπ-τ6μεθα. υΟταν χυpιαpχοϋμε
έπί των σκέψεω•v, κυpιαpχοϋμε
των περιπτώσεων, των πεpι,στάσιa·
ων καί αύτοϋ άκ6μη τοϋ πεπpω
μένου.

Ό άνθρωπος, δπως εχει ανάγ
κη νά. έvνοήσει καί vά. λογικευθη
καί νά. κρίνει, εχει έπίσης άνάγ
κη καί vά α�σθαινθη καί διά των
αlσθήσεων νά. ύπο6λ ηθη σέ διά
ψοpα συναισθήματα καί συγκινή
σεις. Σ:οιχεία, •με τά. δποία θά
θεμελιώσει τίς παρατηρήσεις καί
τίς χρίσεις του. Δι6τι τό αίσθημα
ε!ναι δ ίσχυρός παράγων, σέ ολες
έν γένει τίς ενέργειές .μας, καί
&.ποτελεt ισχυρό συνδυασμό, πού
θά. μας δδηγήσει στο σωστό δρό
μο καl στην επιτυχία.

Ό σημερινός πολιτι,σμός καl
τά. διάψοpα συστήματα εκπαιδεύ
σεως, πού κατά μέγα μέρος έν
διαψέpονται γ;ιά, ύλικές κατακτή
σεις καί πεpισσόιτεpα &.γα.θά, γιά
την ζωή, τείνουν -νά. νεκρώσουν
τον συναισθηματισμό, την μεγάλη
c1.mη δύ ιαμ η.

Καί μποpοϋμ,ε νά θε-ωpήισουμε
τά. Σχολ�ία, ,ώς ,μεγάλα ·εργαστή
ρια, πού παράγουν πνευματικές
δυνάιμεις. Διό�τι, δ σκοπός των εί
ναι ή ,&.νάιπτυξη των διαvοη.τικών
δυνά:μεωv τοϋ άν.θpώπου. Ή δέ
δι•δασκαλία στην Ειδ�κευ,μένη Έκ
παίδευ:ση χαί 1στίς Έψηpμοσμέ
νες Έπιστημες, καλλιεργεί μονό-

πλευpα της δημιουργικές λειτουρ
γίες τοϋ πγεύματος. Παpαψοpτώ
νει τό μυαλό μέ πλη1!ώpα τεχνι
κών γνώσεων, κα.l δ χρόνος δέ11 
έπαpκεί γιά, νά. δοθη στο νέο ή 
απαιτουμένη. iχείνrι εύpύτης μα
θήσεως, πού ,Οά, τοϋ πα.pασκευά
σε, τό συvαισθr.ιματικό του κόσμο, 
γιά. νά. μπορέσει, χωρίς μεγάλη 
δυσκολία γά, ώ,,τι•μετ,ωπίσει τά. πο
λύπλοκα πpο6λήματα της ζωης. 

'Εδώ 6έ6α.ια, τον πρώτο λόγο, 
γιά. νά δοθή ή προσήκουσα δια
παιδαγώγηση και. δ ψρονηματι
σ:μός, ·τον εχει δ διδάσκων, κυρί
ως, χαl οχι ή διδασκομένη ϋλη. 

Ό δέ ύλικός .ρεαλισμός κρίνε
ται, ώς «τό α.κpο-ν α,ωτον» τοϋ

πpοοδευμένου πολιτισμοϋ. Καl δ
μως, κ,αl τό δυνατό.τεpο μυαλό 
μπορεί νά συνυπάρξει καί μέ την 
τρυψερη χαp'διά. 

Κατήιντησαν• οί αισθημα.τίες ν� 
θεωpοϋνται, δυστυχώς, στlς ήμέ
pες ιμας, ώς ,&,δύνατοι καl όπισθο
δpομικοl χαpα.ικτήρες. Και. τοϋτο, 
διότι ή ιποχή μας χαρακτηρίζε
ται, ώς δήθεν, -έ.ποχη δυνα,μισμοϋ, 
ενώ κατά. 6άθος -εrναι α.ρνηση 
κά•θε εύγενοϋς α.1.σθήματος καl κά
θε ιερής συγκινήσεως. 

'Ενώ σήμερα, περισσότερο &.πό 
κάθε άλλη εποχή, εχει &.vάγκη 
δ κόσμος &νθpώπωv μέ χαpακ,ή
pα, &.τόμων μέ &.δάμαστη θέλ η
ση. 'Από σκεπτομένους ά.νθpώ
πους, οί δποίοι νά. μη παpασύρων
ται, &.λλά νά. σκέπτωνται καl νά. 
κρίνουν ,μόνοι των, χα.ί νά. κάμουν 
εκείνο πού τούς ύποδεικνύει ή 
ψωτισμένη τους �διάνοια. 

Ή τέχνη τοϋ ν·ά, σκέ:π.τεται 
κανείς δΥJμιουpγικά. καl νά. 
6ουλεύεται εσκε.μμένα καl έν
τατι κά, δέν εrvαι καl τόσο 
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δύσκο ο πρσ.γμα.. ρεια. ετcιι 
προπόνηση χα.l συνεχής δ α.νο • 
τ κή ά.σκηση 

Ί -Ι δ άνοιcι &.να.πτύσσετα. α.ί 
μετcιμορφώνετα. 6αθμ α.'ως, δπως 
ιιάιθc �διότ ης � &.ντ κε · μcνο. u Ο 
πω; μετο σtώνετα.ι σ ά. εγκα.τα. 
της Γης (διά. της Φ σιιιης ' λ
χ ημε 'α.ς} το ε 'τε ες μ 'τα. ο σε 
πο 'τιμο, ό α.νθρα.ξ σε «δ α.μάν-

ό μό u6δος μετα.στοι χε ώ
ετα. σε «χρ σό». 

Δ ότ , �δω, είς τήν πρα.γμα.τ -
κότητα., -ή ά. ηθ νη ' χημε::'α. εΙ 
να πνεuματιιιή με::το σίωση 
το- &.νθρώπο , ό όποίος &πό πρω-
όγονος καί 6ά.ρ cι.ρος, γ'ν·:ται 

διά. τη μελέτης κcι ί της μορψώ· 
σεως, πολ τ ομένος, έξεuγεν σμέ
νος, ήθ ιιό;; κα.ί δ ημ οuργικός. 

Δ ά, της Μεταφ σικης ' λχη· 
με α�, ή πρώτη "λη, δηλcι.δή 
«πνεuματ κή ουσία», &νu ώι τα. 
σε ά.νώτ ρη κατά.στα.ση, δπως τό 
νερό ,μ_ τατρέπ� α. σέ πα.γο δ ά, 
μ άς λε το ργ'ας καί σέ ά.τμό δ' 
α.λλη;;. 

Ί! δ ανr.>ια. κα.ί ·ή θέληση α,;cι-
πτύσσοντα. σc μ ά, προσπάθc.α 
και δραστ ρ ότητα., Yetl πρέπε 
ά, :.χ ρά ωντα σuιεχω; με p· 

γσ, γ:ά, νά. θάσοuν στο ϋψος έ-

,ιεϊνο που τούς τα ριά. ει. 
Ό έργαζόμενος με ενθερμο ζ ηλο 

κα.ί εύσ νcιδφία έπ τuγχα.νε στο 
έργο του, ά.σκείτα.ι κcιί αναπτύσ
σει δύνcιμη θε ήσεως κα.ί α.ύτο· 
πεπο 0 ση. Δύναται νά, κα.τα.κτή
σc χ.α.ί έξα.σκήσc τίς ύπολανθά
νο σες σε ά. ιτcι ρσ' α. ε' ρισκόμεν-ες 
δu ιάμε ς. ά, δημ οuργή ει κα.ί ά.
ποκτ ήσει δύναμη χαρακτηρος κα.ί 
'σχuρά.ν προοωπtκότηιtα. Και δ-

, ' )Ι"': - , ) , α. α.uτα. ε α.σκοuν μεγιστη επι· 
δρcι,ση έπί των άλλων ά.νθρώπων. 

] cιί έξ b ων α.ύτων, κα.τα.λή
γο με στο σuμπέρα.σμα, δτι, ή 
ροή του ά.πειροστου χρόνου καί ή 
μcθοδcυμέ η κα.λλιέργε α. -ων έ
σωτερι κών μας δu 1ιά,μεων, θά, μάς 
όδηγήσοuν στήν «εμπρακτη &.λ
λα.γή», γ ά. ενα. έο Κόσμο πολύ 
κcι λύτερο ά.πό τό σ μερινό. 

Ή δέ έπ κειμένη σu ;εργασία 
τω/ σuνα. ων Έπ στ ημω Ι: της 

εωτέρας Φuσικης μέ τό εΙδος 
«τω ι ά.ιιτ ιο6ολιω /» κα.ί των «αί
θερι κωγ κuμά,νσεων» κα.ί της Πα
pα, uχολογ Ί:ι ς μετά. σημερ�νά, κcιί 
μέ, οντα έπ τεύ,γμα.τά της, θά. 
μπορέσουν να. καλύψcιuν τό μέγα 
χά.σμα μ:ταξu -ο- «Τ λ ι κ ο υ  
ιια του Π ν ε u μ α. τ ι κ ο υ 
l ό σ μ ο  »
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ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΣΤΟΝ RΓΙΟ ΗΡRΚΛΕΙΔΙΟ 

Πρώτο Έπίσκοπο Ταμασσοϋντος 

Στους πρόποδες του «Λαμπερ
τη», τοϋ μικροϋ βουνοϋ ά.νατο
λικά. μας, δ τόπος αύτοςr 

γιά. 
6.000 χρόνια, κρατά τά. κόκκαλα 
των νεκρών ;'της πρώτης πολι
τείας πού ίδρύθη,χε ά.πο τούς θρα
κόψρυγες, πού ήλθαν έ.δώ πρίν 
60 α!ώνες, άπο την Μικράν Ά
σ(αν. 

Δεν εΙναι μϋθος_ Δεν ε!ναι πα
ράδοσις. Δεν εΙναι ψαντα.σία. Ε!
ναι πραγματικότης. 'Εδώ πού σή
μερα πατοϋμε, το γαλήνιο τοϋτο 
μέρος, ήταν κάποτε δ πιο πολυ
πατημένος τόπος τοϋ νησιοϋ μας, 
γιατί δ χαλκός, το κρασί, ή πο
ταμοδιά.βαση με ,>τά. ώρα.ία της 
ψροϋτα, τά. ύπέροχα. σταψύλια, τά. 
προϊόντα γύρω - γύρω τοϋ χρό
νου, εδιδαν μιά.ν ιδιαίτερη· αξία 
στον ομοpψΟ'Ι τόπον,, δπου ϋστερα 
&για.σε χα! πέ-θανε δ υ Αγιος Ή
ραχλείδιος. 

Λίγα 6ήματα πιο κάτω, βρί
σκονται οι τά.ψοι των Βασιλέων 
της Πολιτείας πού λεγόταν Τα
μα,σσός. Τούς Τά.ψους αύτούς 
τούς εψερε στο ψως το 1889 ή 
σκαπάνη τοϋ αρχαιολόγου Ρί
χτερ, τοϋ μόνου έρευνηrtοϋ, πού 
εδωσε ψώς στην 'Ιστορία τοϋ τό
που τούτου, έχτός, ψυσικά. των 
πολλών τυμβωρύχων, πού ύπηρ
ξαν χα! ύπά.ρχουν &.κόμη στο μέ
ρος αύτό, γιατί κάθε «πατιά.» εί
ναι κ' ενας τά.ψος, μιά. σαρκοψά.-

Του 'Αχιλλέα ΖΑΒΑΛΛΗ 

γος γεμάτη, κόκκαλα καί χρυσά 
κοσμήματα ά.μυθήτου άξίας, πρά
γμα π?ύ διεγείρει την ψαντασία 
καί την ορεξη προς εϋκολον 
πλουτισμόν. 

Μποροϋμε νά. δοϋμε τούς τά.
ψους των Βασιλέων στο πέρασμά. 
μας καί νά. δοϋμε πώς εθαβαν 
τούς έπισήμους νεκρούς των οί 
πρώτοι άποικοι τοϋ νησιοϋ .μας. 
Οι βασιλιά.δες πού ζοϋσαν σ' δλ η
� έ , , ' ' ς, τ,1ν . πικρατεια του, για να uια-

ψύγουν τον κlνδυνο,ν μιας ήττας· 
άπο μιά. άλλη γειτονική πολιτεία, 
η ά.πο ψόβο προς ξένους έπιδρο
μείς, η γιατί τά. συμψέροντα τοϋ 
"Αρχοντα η τοϋ Βασιλιά το έπέ
βαλλαν. 'Έτσι, κι' δ τελευταίος 
υΕλληνα.ς 6ασιλιiiς Πασίκυπρος 
πούλησε την Κύιπρο, 2.500 περί
που χρόνια πρίν ,ά.πο σήμερα, στους 
Φοίνικες, τότε θαλασσοκράτορες 
χαί μόνcυς ά.γοραστες τοϋ χαλ
κοϋ, τον δποίον .έμπορεύοντο ε!ς 
δλον τον γνω,στον τότε Κόσμον. 
Θά. την επερναν iμε το ζόρι, καί 
θά. σκότωναv τον Πασίκυπρον,, πού 
προτίμησε νά. άποσυρθη και νά. 
ζήση τά. ύπόλοιπα χρόνια της 
ζωης του στην Άμαθοϋντα. 4ος' 
α.ίώνας προ Χριστοϋ. 

Φοίνικες πρώτοι α.γορασταί ά.- -�
πο τούς υΕλληνας, κατόπιν Πέρ- • 
σες κατακτητές, οι Ρωμαίοι, κα.1. 
αύτοί οι 'Ιουδαίοι πάτησαν τον 
τόπον τοϋτον. Δεν άλλαξαν δμως 
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τίποτα. άπό τούς "Ελ ψι.,ς πρώ
τους &.πο:κου . Τό μόνον ο' αλ
λα.ξα.v, ε! α.ι ή θρησκεία.. Οί πε
ποιθήσεις του λα.ου εμειvι:ι:v κ::ι. 
τά. αtσθήμα.τά. του είναι τά. ιδ α, 
δπως κα.ί των προγόνων. Ό 
έλληvικος χαρακτήρας δ ετη
ρηθη δ tδ ο,. κα 6 έπο με έμείς 
σήμερα. αί διερωτώμεθα Ε 'ια 
πρά.γμα.τι δ "Ε λ vα.ς τόσο &.vθε
κτικός, η μιά. θεική δ 'να.μη ,όv 
προσέχει και τον καθοδηγει, 1 

ο τόπος εΙ α. τ 'τοιος, πού ι.ρα. τα 
για. α.tωvα.ς άμετά λ η τον τον άν
θρωπο; 

Σα.ρα -απ' ντε χροvια. μ� τά. 
Χριστόν έσυρα τα. οήμιχτα. του; 
πά.vω στον τόπον τουτον, 1 ήp -
κες της θρησκείας του α.ζωρ::ι.ί
ου. Ό άπόστολο Παυλος πρώ
τος, κα.ί δεύτερο,. δ &.πόστολος 
Rα.pνάοα. - . ιfετα.ξύ ων 7 πρώ
των, δ κ.zλύτερος θ α.σώτη του 
κηρύγμα.τ6ς των ήα δ Ήρα.
χ είδιος, δ δποίος πρώτη φορά. 
άκουσε τό κήρυγμά των στήv πο
λ_ τεία. του Κιτίο , δσοι εμειvει 
δ Λάζαρος, δ πρώτος έπισι.οπο:; 
της πο) :τεία.ς έκε'vr,ς. 

Πρώτος έπίσκοπος στην Τα.
μα.σσο εγ vε δ Ήρα.κλε 'δ ο,.. Πρώ
τος έπίσκοπος της δε τέρcι πο
λιτείας της Κύπρου, πο' cσπού
δα.σε τόν Χρισ-ια.v σμό, γ α.ϊ ή 
πρώ-η Μλ τε'α. ήτα ή το· Ι -
τΌυ, μέ έπίσκοπον τόι" y,ον 
Λά.ζα.ρ::ι. πρώτον θεμελιωτ·rι ι - ς 
Χριστιανοσύνης στή ι ύrpo. 

Έδω δίπλα, κάτω ά.πό τό , , 
κρό έκκλ ησάκ , θά. δητε, τήν 
σπηλιά. πού ήταν τό πρώτο στ.'-

J. � , ' • τι του, ,1 ... πισκοπη -ου, κ ο ψ1.ο; 
στόν δποίοv α.κουα.ν τό κήρ yμά 
του. Έδω οάπτ ζε, κα.ί εδ νε 
πνευματική τροφή σ' δλο ς πού 

·r1θελ ν να yνωρ 'σο v τήν νέα. 
Βρ σκε ',χ, έοG) εΙ α.ι και δ τά
q;�; το , έδω - ια. πού μ ά. όμ±
δ7. α.να.τ. κών ξεσηκώθηκε ά.πό 
J.ισος κcιι κακία., εκα.ψα.ν τόν υ Α
γ·όν το Μύρωνα.. 01 χριστια.
·ιο' το' - έθα. Ι α.ν έδω κα.ί μπορεί
,� νά. δ 7jτ: τό μέρος, πού δ χρό
νο· χα. ' π'ι;τ των πρώτων
ιριστ ανιϊ:ιν διcτ-ήρ ησα.ν σά.ν εvcι.,
&γιο μέρος,

Ι α.ι τώρα., θά. σσ.ς &.να.φέρω 
εvcι., περιστcιτ ι.ό &.πό την γ ωή 
το- ' γο Ήρcικλειδίου, για. νά. 
δητε πως ο! θρυλοι κα.ί πα.ρα.δό
σε.ς περνουv ά.πό στόμα. σέ στό
μα., κα.ί &.πό γε εά. σε γενεά. κα.ί 
πάνε πά'ιτα. μπροστά, ενα. μέ τόν 
λα.ο κα.ί μέ &κεί ια. πού θέλε να. 
π στεύ·Q, γιά. vά. στερεώνη τήν 
πίστη κι:ι:.ί τίς πεποιθήσεις του. 

Στο πέρα του ποτα.μου χωριό, 
τά, Πέρα., ήταν δ κόσμος της μέ
σης τάξης στήν έποχή των Ρω
μαίων. Πολλά. λείψα ια, πέτρες, 
επιγρcι. ή ι.α.ί σωροί &ρχα.ίων εύ
ρ ημάτων μα.ρτυρουι, πως τήν ε
ποχή έι.c'νη ηχμα.ζε ή πόλις μέ 
τ.λο 'τη πολλά.. τΗτα.v εκεί πού 
κα.,έ, ευyα.ν τά. παιδιά. της &.ρι
στο,φι:ι:.- ,y; ά.πό τήι πόλη -ων 
πολ τευομένων, των δ οικούντων, 
κσ' των &.ριστοκρα.τω , τό «Πολι
τι ι.όν», γιά. νά. διασκεδάσου ι κα.ί 
χαρο·v λίγη ελεύθερη ζωή, μα.
ι.ρυά. ά.πό τό παλάτι κα.ί τούς ε
πισήμου:;. 7 flτα.ν τό 'Ελεύθερον 
Πεδίον της χα.ρα; κα.ί -ης &.πο
λ::ι.δσεω;. Έ.ι.εί ήταν κα.ί δ να
ό; του 'Απόλλωνος, πάνω στα. θε-

ελ:α. το οποίο κτίσθηκε ναός 
c-b ονομcι. της Πα αγίας Όδηγη
τρ 'α. ,. τωι Περάτων. 'Εκεί πήγα.ι
V'<- .ι.α.ι ο \. γιος, νά. ίδη -ά,ς δια.-

θοpά. ,. .ι.α.ί τήν κρα.ιπάλ η της 
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νεολαίας, κα.ί εκεί ξεχώριζε τά, 
κακά, ερίφια, γιά, νά, τά, επισημά
νη κα.ί νά, ά.ρχίση τήν διοασκα.
;,ία του. Πόσο δύσκολο ήταν το 
εργον του, δλοι ετσθε εις θέσιν 
νά, εννοήσετε. 

τΗταν &πόγευμα Κυριακής, μι
άς ήμέpα.ς τοϋ Όκτώ6pη, πού δ 
ούρανός ήταν σκοτεινός, φορτω
μένος μα.ϋpα νέφη, πού σε λίγο 
ξέσπασαν σε καταιγίδα. στά, 6ου
νά, τοϋ Μα.χαιρά. Ό πεδια.Ιος, 
χείμαρρος δπως είναι σήμερα, κα
τέ6ηχε γεμάτος ξύλα. ά.πό το δά
σος, με θολά, νερά, πού ξεχείλισε 
στίς οχθες κα.ί ά.πειλοϋσε νά, πα.
pασύρη το κάθε τί. 

Οι χάτοι κοι χα.ί των δυο 
χωριών μα.ζεύτηκαν στίς οχθες 
κα.ί παρα.χολουθοϋσα.ν το δυνατό 
pεϋμα. Μα.ζεύτηκαν κα.ί οί νέοι 
πού ,διασκέδαζαν στά, Πέρα., κον
τά, στήν οχθη κα.ί ε6λεπα.ν πώς 
ήτο ά.δύν-χτον νά περάσουν τον 
ποταμό για νά, πάνε στά, σπίτια. 
τους στο Πολιτικό. Ήταν μα.ζύ 
με τά, παιδιά α.ύτά. κα.ί δ υ Αγιος. 
Σεμνός κα.ί σιωπηρός εκάθητο 
πα.ρα.κολουθών άφωνος τήν κα
τάσταση. Τον πλησιάζει τότε δ 
υιός τοϋ Ρωμαίου Διοιχητοϋ, δ 
δποίος ήταν εlδωλολάτρης χα.ί άp
χ ισε νά. τον ένοχλi,i, δπως κά
νουν πολλοί κα.ί σήμερα. &κόμη, 
πού δεν σέ6οντα. τούς συνανθρώ
πους των ά.ρχετά, γιά, νά, τούς 
ά.φήνουν• στους συλλογισμούς των 
χα.ί τά, οάσα.νά. των. «Κάμε χα.ί 

σύ το θα.ϋμα. σου», ελεγε στον 
'Άγιο. «Κάμε τον• ποταμό νά. στα.
μα.τ11σΎ,J γιά, νά, περάσουμε», «Δεί
ξε πώς ή θρησκεία σου με ενα 
θεό εχει καλλίτερη δύναμη από 
τήν δική μας, πού εχει πολλούς». 

Ό υ Αγιος τα.πεινά, γονάτ:σε 
κα.ί άρχισε νά, πα.pα.κα.λi,i τον θεό 
νά. στα.μα.τ·ή.ση το ποτάμι. Πρίν 
&.κόμα. τελειώση χαλά, - καλά, τήν 
προσευχή του, το ποτάμι σταμά
τησε, κα.ί πρώτος δ υ Αγιος πέ
ρα.σε κα.ί μα.ζύ του χα.ί δλοι οί 
νεαροί Ρωμαίοι, μα.ζύ με τον γιο 
τοϋ Ρωμαίου Διοικητοϋ•. Τί εγι
νε, ·δεν πεp:γράφετα.ι ! 'Όλοι 
μπηκα.ν στο παλάτι κα.ί ε!πα.ν τα. 
καθέκαστα.. Άμέσως δ Διοικητής 
εδωσε δδηγίες στον γιό του να. 
6α.πτιστi,i κα.ί νά, πάψΎ,J να. ειρω
νεύεται τούς άλλους ανθρώπους, 
κα.ί δ ίδιος δ Διοικητής εζήτησε 
να. μάθη ,ήν διδασκαλία της νέ
ας θρησκείας κα.ί ε6α.πτίσθη. Τό
σοι πολλοί ήθελαν νά. γίνουν χρι
στιανοί, πού δ υ Αγιος τούς 6ά
φτισε δλους τήν ήμέρα. των Θεο
φα.νείων, είς τον ποταμό. 'Ε
κεί κα.ί σήμερα. οί κάτοικοι των 
Περάτων, τήν ήμέραν των Θεο
φανίων, πηγαίνουν εις τον ποτα
μό με δλο τό �εκκλησίασμα, τίς 
είκόνες κα.ί τά, έξαπτέpυγα. Κά
μνουν &.γιασμό καί 6αφτίζουν 
πορτοκάλια. Παίρνουν χαί μαζύ 
τσυς &.γιασμό από τον ποταμό, 
πού τον ραντίζουν στα. σπίτια τους 
κα.ί τον· φυλάττουν σε μπουκά
λια. �μέχρι τον α.λλο χρόνο. 
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Ό «Τα ιδιώτη 1 » 

του Διαστήματος 

ερεύνησε τόv Δία 

' γω Ι' ώδη έpωτηματα, έπα
γcρχοντα, στή πικα. ρότητα κά
θε φορά. πού μ ά, άποστολ ή πρός 
τό ά.χα,ν' ς δ άστημα πραγματο 
ποιείται καί έμπλουτί ει όπωσδή
ποτε τό αρχείο των γνώσεώ'i μας 
Τί πάρχει στό σύμπαν; Ειμαστc 
μόJοι μέσα σ' ολα αύτά τά, tλιγ
γ ώδη, κολοσσ αία κα.ί μυστηριώ
δη ηλιακά. συστήματα. καί τούς 
γαλα,ξίες; Που 6ρ 'σκεται τό μυ
στ κό της δημιουργ ας της ζωής; 
" ν ύπάρχ ει κ ' αλλου ωή, 
πο a.ς μορφής είναι; 'Εχου ανα
πτυχθεί άστρικοί πολιτισμοί α
πε 'ρως π ό προοδcυμένοι από τό 
δ κό μα'" , ωστε εί Jαι ε1 θέσι ά. 
στέλνουν στόν ά.έρα του πλα ήτη 
μας «άγνωστα, ά.ντικείμενα», «ί
πτάμενους δ'σκους» καί άλλα πα
ρόμοια· Στή άση δλω αυ-ω i 
e_ ι J.i , , 

' �, υρ σκεται ,
1 

απορια - που οσο 
πάει κα.ί μεγα,λώνει: συγκατοι
κο-με η οχι μέ νοήμο α, ον-τα σ-ό 
σύμπαν-; 

,,Κάπο α» άπάντ ση αναμέν�
τα νά. δώση ό «Βόγιατζερ 1» 
(Τα,ξιδ ώτη ) , τό διαστημόπλοιο 

πού άν�χώρησε πρό 20 μηνών 
άπό -ήν ' μερική μέ κατεύθυ·Jση 
τόJ Δ'α, καί τόν Kpόio καί αλ-
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ι:ι αστέρια. του ήλια,-χου μας συ
στr μα τος. Ό «Τα,ξ δ ώτης» σύτός 
εχει σχήμα.. χ.υλινδρ.κό, δ άμετρο 
3,6 μέτρα κα.ί ζυγιί,ε 16 κι-
α.. Είνα. ώπλ σμένο μέ τά. τε

λε ότερα οργσνα. παρατηρήσεως. 
"Ηδη ''σ-ε λε σειρά. καταπλ ηκτι
κων φωτογρcιφιω i άπό τόν Δία 
πού έλ ήφθησσν έξ άποστάσεως 
27 χ λιάδων χ.λιομέτρων - μ.a.; 
αποστάσεως άρκετά «κο τινηc,» 
πρό,. -ό i τεράστιον πλανή-η, 
λσμ α ομ 'νου ύπ' οψιν δτι αύτός 
απέχει ά.πό -ή Γη 400 έχατομ
μύρ.α. χ ιλιόμετpα 

Ή επιχείρησις 

της φωτογραφήσεως 

Ό «Βόγιατζερ 1» πέρα.σε μέσα 
από πυκ iό στρώμα. ραδιε έργειας 
πού περι άλλει τόν πλανήτη 
Δία, τρέχοJτσς μέ ταχύτητα 
130.000 χ λ ομέτρωγ τή ωρα 
κσ.ί δταν στα,θεροποίησc τή τρο-

, ' ξ , ' , χ α -ου και επερασε τον κι -
δ Jo νά κατα.στραφη άπό τό 1σχυ
ρότα-ο μαγνητ κό πεδίο, άρχισε 
νά. τόν «6ομ6αρδίζ η» μέ φωτο
γρα ικi φλάς. 

Είχε άρχίσει μιά έπιχείρηση 
&πόσπασης ώρισμένων μυστικών 
·:ου γιγαν-ιαίου πλανήτη -οϋ ή
\::χ.κοϋ μας συστήματος μιάς μι
"/ ρης . ωνια.ς μέσα, σ-όν απέρα1

;-
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Έ3ω πλαvή-ης Ζcύς 

το γα.λα.ξία. μας, πού κι' αυτός 
οέν ε!να.ι παρά ενα. ελάχιστο, έ
λαχιστότα.το κομμάτι του σύμπα.ν
·.:ος. Κα.ί να σκεcρθη κανείς δτι δ
γ:1.λα.ξία.ς εχει περισσότερα. άπό
120 έχα.τομμύρια. άστρα..

Στίς 5 Μαρτίου έχα.τοντά,δες 
δημοσιογράφοι, προσκεχλ ημέ·ιοι 
του Δια.στημιχου Κέντρου της 
Πα.σα.·ιτένα., ε!δα.ν στίς οθόνες της 
τηλεοράσεως του Κέντρου, τίς 
cρα.ντα.σμα.γορικές εγχρωμες φω
τογραφίες του Διός ---δ δποίος 
είναι 1.200 φορές μεγαλύτερος 
άπό τή Γη- δπως κα.ί τίς έπτά 
«σεληνες» πού περιστρέφονται 
γύρω του Τίς φωτογραφίες είχε 
πάρει τό διαστημόπλοιο «Ήόγια.
τζερ», σε 680 έχα.τομμύρισ, χι
λιόμετρα. άπόστα.ση &.πό τή Γη. 

Μιλώντας για τίς έκπλ ηχτι-

κης καθαρότητος φωτογραφίες 
πού ·άνα.συντίθεν,τα.ι στό κέντρο 
της Πα.σ(]..ντένα. μετά τήν μετά,δο
σ1ι τους ύπό τύπο «ήχων» άπό 
τόν Β6για.τζερ, δ δρ. Λωρενς 
Σώvτερ6λομ της 'Αμερικα.νικης 
'Υπηρεσίας Γεωλογικών 'Ερευ
νών, ε!πε: ,,Οί φωτογραφίες αυ
τές εcρτα.σα.ν. στή Γη σαν τό πιό 
πολύτιμο δώρο. Είναι ή πρώτη 
φορά πο.ύ βλέπουμε τόν Δία. κα.ί 
,ίς σελ ηνες του τόσο κα.θα.ρά κα.ί 
λεπτομερειακά.. Ίδια.ί τερα. για 
τούς δορυφόρους του Διός, αυτές 
τίc; σελ ηνες πού α.νεχά,λυψε δ Γα
λιλαίος τό 1610, μπορώ να έκ
cρρά.σω τή χαρά δλων μας γιατί 
είναι ή πρώτη φορά πού τίς άντι
χρύζουμε σαν κάτι περισσότερο 
άπό στίγμα.τα. ςρωτός». 

Ti εδειξαv άπό τόv 

Δία οί φωτογραφίες 

Πολλά προολ ή μα.τα. τίθενται 
πρό των έπιστημό·ιωv, άπό τίς 
φωτογραφίες του .lιός. Κυρίως, 
για. τίς δια.φορές πού πα.ρουσ.ά,
ζ,συv οί «σελήνες, του. 

'll Καλλιστώ - γκρίζα. κα.l 
άσπρη -- περιέχει πολύ νερό. 
Ό Γα.νυμ11δης χα.ί ή Ευρώπη ε!
yα.ι παγωμένοι. Ή 'Αμάλθεια δέν· 
είναι πα.ρά μια πέτρα. άπό χά,λα.
ζία.. Ή Ίώ μια πορτοκαλιά 
σφαίρα., μεγέθους της δικης μα.ς 
Σελήνης κα.ί άπ' 8,τι φαίνεται 
τό πιό «παράξενο» σώμα του ή
λια.κου συστήματος,>. Αύτός δ ά
ποξηρα.μένος 6ρα.χώδης ογκος, 
δέν εχ ει κρα.τηρες παρόμοιους 
μ' α.ϊ,τούς πού «εσχα.ψα.v» οι με
τεωρίτες πάνω στή Σελήνη, τον 
., pη κα.ί τον Έρμη. Ή έξήγηση 
εr ναι μόνο μία.: Φαίνεται δτι ή 

1 
1 

1 

1 
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Ίώ ύφίσταται συνεχώς μιά μυ
στηριώδη διά.6ρωση ή δποία. Κ7-
λύπτει τι τρύπε . 

Θά αvακαλυφθΊi 

ή αρχη της Δημιουργίας; 

Το κυριότερο έρώτημα τω ι 
έπιστημόvωv εΙvα. ά'Ι τά προσκο
μισθέvτα στοιχεία. θα. δδηγήσουν 
στην ά.vακάλυψη της ά.ρχης της 
Δημουργίας. 

Ή έπικρατοϋσα ύπόθεσ ς είvα.ι 
-ή t α V εως τώρ11, προ της λ ή
ψεως των φωτογραφιών- δτι ε
γιvε κ ά π ο τ ε  μία. μεγά
λ-η ε κ  ρ η ξ η ένός ογκου ά.πό
ά.στρική σκό11-η καί ύπερθερμα.
σμένα. &.έρια.

Ή Γη, ή 'Αφροδίτη, δ Ζεύς, 
δ "Αρης, δ Κρόνος, δ 'Ήλιος, οί 
Γαλαξίες, τά vεφελώμα.τα, οί ά,
στερ σμοί, ολα α.ύτά. τα. α.ίωρού
μενα μέσα. είς τούς φυσικούς νό
μους και το &.πέρα.ντο χάος πού 
εχει μοναδική τάξη πραγμάτων, 
κάποτε δέ δπηρχαv. υΟτα.v πρίv 
τρείς πενταετίες περίπου ά.νεκα.
λύφθη ή «αναδρομική ά.κτιvο6ο
λία.>, πού ε!χε απομείνει μετά. 
ά.πό τήv πρωταρχικη γιγάντια. 
εκρr ξη στο σύμπαν' οί έπιστή
μοvες 6ε6α.:ώθr καν πώς ορηκα.v 
τηγ «απόδε ξ », οτι σέ όλόκληρο 
το σύμπαν δέv δπηρχαν προ της 
έκρήξεως οϋτε Γαλαξίες, οϋτε ά
στρα., οϋτε πλα.vητες. Ό Σοβιε
τικός '\.κα.δημι:4,κός 'Ιωσήφ 
Σκλόφσκι, λέει: «'Εκείνη την έ
ποχή, -ό σύμπαν ήταν μια. τερά
στια. δύναμη συμπυκνωμένη σ' ε
vα. μόλις &-ομο μάζας. 'Εκεί μέ
σα περικλείονταν ολα τά. ύλικά. 
ΠQ1J το απετέλεσαν κατόπιν, μετά. 

τη'ι πρωτογενή κα.ί ά.νεπαvά.λ η-
1 , ,, ξ .. , πτη ι,κεινη εκρη η - οια.σπα.ση. 

Πολύ ά.ρyότερα κα.ί σέ χρονική 
ά.πόσταση από μάς πόύ ξεπερ
νάε: τά 20 δισεκατομμύρια. χρό
νια., οταν ή εκρηξη είχε συv-;;ε
λεσθη καί το «αίχμαλωτισμέ ο» 
σύμπαν απελευθερώθηκε, ·ή ϋλη 
πού ά.ποτελεί αύτό το συvτα.ρα
κτι ι.ό σύμπα.ν, άρχισε νά, ταξι
δεύη κα.: συvεχίζη &.κόμη το τα.
ξίδ: της, προς ολες τίς κα.τευθύv
σει;, μέ ά.σύλ ηπτες ταχύ η-ες 
καί μια. έπίσης ά.σύλλ ηπτη άρ
μο ι' α. iέ τον κα. ρο καί οταv οι 
ύψηλές Ο;;;ρμοκρα.σίες επεσαν στο 
ά.πόλυτο μηδέν, tJπό την έπίδρα.
ση των δυνάμεων της οαρύτητος, 
το ύλικό χωρίστηκε σέ τμήμα.τα, 
σέ «συμπυκνώματα» ά.πό τά, ό
ποίcι. σχηματίσθψα.v κα.ί διαφο
ροπο ήθηκα.ν οί Γαλαξίες, οί ά,
πλα.vείς ά.στέρες, τά, ήλια.κά. συ
στήματα., ολο α.ύτό το θα.υμα.σ-ό 
σύμπαν πού «ξέρουμε», χωρίς vά. 
γνωρίζουμε παρά, έλάχ ιστα. γι' 
α.ύτό πού πρα.γμα.-ικά εΙ α.ι σή
μερα.. 

Σύμφωνα. μέ άλλες θ;;;ωρίες, δ 
'Ήλιος δημ:ουρyήθηκε πρώτος, 
cvώ οί πλα.vητες ά.ργότερα., εί'τε 
ά.πό δ:άφορες ϋλες πού 6ρίσκοv
ταv ά.vάμεσα. στά, άστρα., εί'τε ά.πό 
τον uΗλ:ο η από ενα. δίδυμο ά
στρο πού δια.σπάστηκε. 

'Όπως έξηγετ δ κ. Τσάpλς: 
Χώλ, δ άνθρωπος πού διευθύνει 
τή·ι ά.ποστολη ' φpοδίτη τοϋ 
Κέντρου 'Ερευνών ϊημς, στην 
'Αφροδίτη βρέθηκαν πολύ μεγα
λύτερες ποσό.τη-τες ά.πό σπάνια. 
&.έρια. - «νέον,, κα.ί < α.pγόv,, -
ά.πό 15,τι εΙχε προ6λεφθεί. ·Άv δ 
υΗλ ος είχε γεννηθεί πpίν η 
συγχρόνως μέ τούς πλα.vητες, δλα. 
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llpίv άπό μcpιχά δισεχ-χτομ ύpια ετ η 

τά σπά.νια. &.έρια. θά επρεπε νά 
'έχουν έξα.φα.νισθεί &.πο τούς ισχυ
ρούς ήλια.κούς &.vέμους η νά ε
χουv &.πορροψηθεί μέσα. στην 
καρδιά, του σ,στρου πού 6ρισκότα.v 

, 'ξ "Ε ) , ,, ,σε τη η. ◄ τσι ,οιπον οσο πιο 
κοντά 6ρίσκοvτα.ι οί πλα.vητες 
στον 'Ήλιο, τόσο λιγότερο σπά
νια. &.έρια. θά, επρεπε νά περιέ
χει ή &. τμόσφα.ιρά. τους. 

'Όμως, ή α.ποστολη των, -
προ του «'Γα.ξιδιώτου» - ,, Πρω
τοπόρων» διαστημοπλοίων πρ�; 
την 'Αφροδίτη, α.πεκά.λυψε &.κρι-
6ως το &.vτίθετο. Ή 'Αφροδίτη 
πολύ πιο κοντά στον 'Ήλιο, πε
ριέχ,ει τpια.κόσιες φορές περισσό
τερο <·&.ργοv 36» ά.πο τη Γη, ή 
δποία. περιέχει πολύ περισσότε
ρο &.πο τον 'Άρη. Τ' πρέπει λοι-

ποv vά, �ποθέσει κανείς, δτι οί 
τρείς α.ύτοί π α.v,ητες γεννήθη
καν πρίv ι&.πο τόv 'Ήλιο; 

Εf,;α.ι α.γvωστο ά.κόμη α,v ό 
Ζεύς θά, δώση την &.πά.vτηση. Έv 
τψ μεταξύ δ «Βόγι Q:τζερ» συνε
χίζει το δρόμο του προ; τον Κρό
νο, στον δποίο θά, φτά.σει τον 
Αϋγουστο του 1980, πρίv νά χα.
θη μέσα. ,σ' εvα. α.λλο γα.λα.ξία.. 

Ό σκεπτικισμός ένός 

"Ελληνος έπιστ�μονος 

Σ' α.ύτο το «έv τψ μεταξύ», 
εφθαισε στην 'Αθήνα. ό Πρόεδρος 
του τμήμα.τος '\.στροvομίας ,ου 
Πανεπιστημίου της Βοστώvης 
'Έλλην καθηγητής κ. Μιχαήλ 
Πα.πα.γιά.vvης, γιά μιά, σειρά, δισ.-
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λέξεω,;. Κατά. -:ήν πα.ραμοψή το 
ά,πήντησε σέ έρωτήσε ς σχετ ά. 
μέ την διεξαγόμενη άπό τις 'Η
ιωμένες Πολ τείες ' μερικης 
(καί άπό τήν Σο6:cτική 'Ενω-

σ η), ερευνα σ-ό Δ ά.στημα. 'Ε
ξεδήλωσε σκεπτικ σμό γ ά. τό ά
ποτέλεσμα. 

εψερε μερ. κού- ά.ριθμούς: 
Μό-ιο cτό ι δ κό μας Γαλά.ξt(Χ 
•jπά.ρχο , περί τά. 200 δισεκα.τομ-

, .,, \ " , 
ξ'μυp:α αστρα που απεχο ν μετα. 

το ; 5 - 1 Ο ετη ψω ός_ (Έν ο

ουμε τήν ά.πόστα.ση πού διcισχί ε 
τό ψώς σ' Ιf.να χρόνο μέ έι..ατον
τά.δες χ λ ά.δων (300.000) χ λιό 
μετρα. το δευηρόλεπτο) . 

' λλά., σ' όλόκλ ηρο τό σύμπ(Χ ι 
:ιπολογ εται δτι ύπά.ρχουν έκα.
το δ σεκατομμύρ α Γαλαξίες! 

Ή ερωνα πού εχει γίνει ω;

τώρα σέ χίλ α μόνον α.στρα του 
δικου μας Γαλαξία., τί ποσοστόν 
μηδα.μινόν εΙναι; 

Ξέρομε τώρα, δτι στήν '\.ψρο
δ 'τη δεν είνα. δυνατή ή δημιουρ
γ'α. ζωης, ά.ψου ή θερμοκρασία. 

ά.νε τούς 450 6α.θμούς Κελσί
ου (ά.ρκετή γιά. νά. λυώσει μο
λύ ι) Κ(Χί ή ά.τμοσψα.ιρική πίεση 
είναι 90 ψορές μεγαλύτερη άπό 
τή Γη. Στον Δ ι α., του όποίου 
ή άτμόσψα ρα. μοιά. ει πο ύ μέ 
τήν άρχ κή ά.τμόσψαιρα. της Γης, 
ή συ1ιεχής ά.ναμόχλευση ψέρνε 
τά. ά.έρια σέ πολύ ψυχρά, Υ/ πολύ 
θερμά, στρώ, α.τα., δπου δύσκολα. 
θά, μπορουσε νά. δια.τηρηθεί ζωή. 
Στόν " ρ η δέ 6ρέθψιε ίχνος 
ζωης ά.πο τήν ά.νά.λυση του έδά
ψου-, πού εψεραν (τό 1976) -ά, 
διαστημόπλοια.. 

Συμπέρασμα: Κανένα.. Δέν 
μπορουμε 'Ιά. πουμε <<ουτε να.ί, ου-

τε οχ », γ.ά. την "παρξη _ωης 
καί ά.λ ου, π ή της Γης. Μσ.λ-

� οι, «οχ ». 
'Ίσως - είπε ό ι. Παπ,χγιά.ν

νη- - 'πά.ρχο ν πλα.νητc�, δπου 
ή _ωή μπορεί νά. δημ ο ργηθcί, 
&λλά. εί'ιαι πο ' σπ±ν.ο νά. δια.
τηρηθουν ο κατά ηλες συνθη
ι..ες γ ά. ά.ρκετά. δ.σε ι.ατομμύρια. 
χρό ιισ, ώστε νά. οώσο ν τή δυνα
τότ-ητα. στη ζωή νά. ς.ξελ χτεί. 

Σ-ήν περ πτωση τη- Γης ή 
έξέλιξ ς α.ύτη έιά. υψε μ:ά χρο
ιι,ιή περιοδο δ σc,ιατομμυριων 
έτών (1) κσιόα.ιθpωπο-πσρο
σ άσθη,ιε μόνο στά. τελευταία 3 
πcρίπο έχα.τομμύρ α. ετη, δη 
λαδή στό τελευταίο 1 χ λ.οστο 
:ης χρο'ιι,ιης αύτης π:ριόδου. 

("Ας σημειωθεί, δτι ό πλα
νήτη- μας εί ισ ά.πό τού- νεώτε
ρου-, ήλ κ 'α.ς «μολ ς» 1 δισεκα.
τομμ ρ'ωι 600 έκα.τομμυρ'ων c

τών!). 

Οί πλανήτες άπέχο ν με-αξύ 
του; μόν:J μισή ωρα ψωτός. Με 
τόν τρόπ, πού προχωρεί ή τεχνο
λογ'α, σ� 50 - 100 χρόνια θά. 
μπ:ιρούσσμε νά. έγχαταστήσο με 
τεράστια. δ αστημόπλο α. - ά.ποι κ ' -
ες στο Διά.σ-ημα., τά. όποϊα θά. 
τροφοδοτούσαμε μέ πρώτες "λες 
(χώμα., πέτρα, κρυσταλλωμένο 

νερc), πο' θά. ρ'σκαμε στά. δ ά.-
ορα ουρά.νια. στρώμΛ -cι -ώ Ι 'ά.

στερ:;ειδώ ι πού ύπά.ρχου ι στό ή
λ αχό μας σύστημα. 

Κά.τ τέτοιο, γ α.τ' δέν τό ε
κα.μα στά. δισε,ια-ο· μύρια χρό
νια οί έξωγήινοι; Πως δέν μα.ς 
εδωσαν μέχρι τώρα σημεία. � ω
ης: 
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Κανένα σημα 
δεν εφθασε «ως τώρα» 
καi γιατί. .. 

Τό 6έ6α.ιον εΙνα.ι δτι δέν ελ ή
φθη χα.νένα, σημα, εως τώρα.. Μπο
ρεί να εχη στα.λη άπό κάπου. 
'Αλλά θέλει χρό·ιο για να φθά
ση ... 

Ό φόν Χα.ίρνερ εχει ύπολογί
σει δ-ι, ·ένω ή νοήμων ζωή μπο
ρεί νά εχ ει εμφα.νιστεί στούς μι
σούς εστι•> &.πό τούς πλα.ν,ητες πού 
εΙνα,ι κα.τάλλ ηλοι για άνάπτυξη 
ζωης,, ή χρονική διάρκεια, τω·ι 
τεχνικών πολιτισμών ενδέχεται 
να μην ύπερ6α.ίνει τα 100.000

χρόνια.. 'Έτσι, δ φό11 Χα.ίρνερ, 
στηριζόμεν,:;ς σ' α,υτόν τόv ύπο
λογισμό, θεωρεί δτι άνάμεσα, στη 
Γη καί στόν πλησιέστερο πλα
νήτη μέ τεχνικό πολιτισμό, πρέ
πει να ύπάρχει μια &πόστα,ση 
600 .έτων φωτός, πράγμα, πού ση
μα,ί •ιει δτι ενας τέτοιος πολι.τι
σμός πρέπει να άποστέλλει δια.γα
λα.ξιακά μηvύμc,.τα, επl 600 χρό
νια, τουλάχιστον, πρίν εχει την 
έλπίδα. δτι τα μη,νύμα,τα, �α,υτά 
θα γίνουν άντιληπτά ά.πό κάποιον 
άλλο πολιτισμό. Τό ϊδιο, λο�πόν, 
σ.v ενα, τέτοιο μήνυμα γι νότα,ν άν
τιλ ηπτό εδω στη Γη, θα χρειά
ζοντα.ν άλλα, 600 τουλάχιστον 
χρόνια, πρίν μπορέσει ή &.πάv-τηση 
της Γης vά φτά.σει μέ μορφή μη
νύμα,τος στόν &ρχικό πολιτι
σμό ... 

' ναρωτιέται κανείς, σκύ6οv
τα,ς πάνω στούς ύπολογι,σμούς καl 
στlς θεωρητικές αυτές εκδοχές 
για διάρκεια, ζωης των πολιτι
σμών: πόσο θα κρατήσει δ δικός 
μας πολιτισμός καί πο:ό θα ετναι 
τό τέλος του ; ... 

Μια <<συνταγή» για 
την αποτροπη πολέμου 

Μια «συντα.γή» για τήv άπο
τροπή τοϋ πολέμου προσέφερε 
στόv ΟΗΕ δ άντιπρόσωπος της 
Σα.ουδικης Άρα6ίας κ. Τζα,μlλ 
Μπα,ρούvτυ, μιλώντα,ς στη διά
σκεψη για τόν &.φοπλισμό (τόν 
περυσινό 'Ιούνιο). ΕΙπε: 

- Οι ήγέται τω,,; μεγάλων δυ
νάμεων να γνωστοποιοϋν στόv 
ΟΗΕ κα,τα,λόγους του δπλοστα.σί
ου των καl πανηγυρικά ν' &να
λά6ουν την ύποχρέωση ποτέ πρώ
τοι να μή χρησιμοποιήσουν τά 
μέσα μα.ί,ικης καταστροφης. 

- Οι ύπουργοl 'Αμύνης vά
επιστρα,τεύουν τίς μητέρες, πού 
μπορεί κανείς να 6ασίζεται στην 
αυτοσυγκράτησή τους καί vά τούς 
&.να.θέσουν την ευθύνη στην κατά
στρωση της &.μυντικης πολιτικης. 

- Οι άνδρες κάτω άπό τα 35
να lξαιροϋνται κάθε στρα,τιωτι-

ύ , ' ' , κης ποχρεωσεως, και στις μα-
' e , t , χες να, κατεοαινουν οι μ,εσοκοποι 

σα.ραvτάρηδες καl πενηντάρηδες, 
αυτοί δηλα-δή πού συνήθως άρχί
ζουν τούς πολέμους. 

- Οι επιστήμονες μέ δρκο vά
δεσμεύονται, δτι θα ενημερώνουν 
πρώτα τά 'Ηνωμένα 'Έθνη κάθε 
φορά πού θ' &.νακαλύπτουv νέα, 
1ιέισα μαζικης καταστροφης. 

- Μια ήλεκτρονική «Φωνή
των 'Ηνωμένων Έθνωv» νά με
ταδίδει ά.πό δορυφόρο σέ πολύ
γλωσση εκπομπή για την παγκό
σμ.ια είρήvη. 

- Να ξεριζωθεί &.πο τα παι
διά ή συνήθεια των πολεμικών 
παιγνιδιών καl ν'ά μάθουν να παί-

l
1 

1 

1 
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ζουν τού,. «πρωταθλητές τη,. ει
ρήνης». 

- Τά, χρήματα πού θά, �ξοικο
ομουνται ά.πό τ·η με'ωση των 

έξοπλισμώ , νά, διοχ ετεύο τσ ι γιά. 
τή στήριξη κλον σμέιων οί,ιονο-

Ξέρω, είπε δ κ. Μποpούντ , bτ: 
ή συνταγή μου δεν ε ναι πρωτό-

Τ, ,,,. . !()) ' τυπη. , ην εο�σcι κ
.
cιι � , ,ο ου-

τοπ σται, καθως τους απεκά.λε
σαν. ' λλά., οί «ρεαλ στα'» εχουν 
άλλη; 

Αγάπη αδελφωv 

Ή λύσ ς δέ ι μπορεί νά είνα 
άλλη ά.πό τήν ά.ναγνώρ ση της 

� σ ι κ η ς πραγματικότψος, 
οτ-ι δλοι οι α.νθρωποι, δποια χαί 
σν τούc; χωρίζη διαφορά. φυλη , 
φύλου, τάξεως, γένους, χρώματος, 
θέσεως, γλώσσης, προσόντων χαί 
καταγωγής, εrvαι τέκνα του αύ
του Πατρός, έπομένω ά.δελφοί. 
Είναι ή άλήθεια, τήν δποίαν κη
ρύσσει ή θεοσο ιχ ή 'Εταιρία. 
'Οχι μόνον ή Θεοσοφική 'Εται
ρία, έ6αια. ' . λλά ή θ.Ε. χ α  ί 
τήν πραγματοποιεί, δεχομένη 
στούς κόλπους της ά. θρώπους κα
λ ης θελήσεως, χωρίς χαμμία δ ά.
κριση διαχωριστική. ύτή ή χω
ρίς διακρίσεις αγά.πη εί αι καί 
τό κεντρικό μήνυμα του Πασχα
λινου κειμένου του Οίκουμενικου 
Πατριάρχου Κων) πόλεως κ. Δη
μητρίου. 

«Ή πνευματική &.ναγέννησ ς
λέγει - προύποθέτει τήν α..γά
πηv, τό κατ' 'ξοχήν διακριτικόι 
της ' vαστάσεω ,. του Χρ:στου έv 
-� ω� των πιστών.« Ημείς οϊδα
μεν οτι μετα6e6ήκαμε Ι έκ του
θανάτου εις την ζωήν δτι άγα-

πω μεν τούς αδελφού,.. δ μη &.γα.
πω ι τον ά.δελ ον μένε ν τφ θσ
ιάτψ» ( ' 'Ιωά.ν 3, 13) . Ή α..
γάπη ε ναι α 'τή αληθινή ωή. 

Ε"μεθα., άρα., ο' χρ,στισvοί χοι
;ωνία ά.γάπ f( χα' ά.δ λ ότητος, 
χα.l όφε ομεv νά. εϊμεθα ήvωμένο 
,ιαί μετά. το· Θcου. 'Ήδ-η, ή &
γάr,η μας δδηγεί ε ς τήν εξοδον 
έΥ το· έγωισμο·, ό όπο·ος είναι 
&.σθ 'ν- α προς θά.να.τοι, χωρί ,.. έλ
π ί δ σ ά. να.στcί,σε ω ;». 

Τ ό «Όλοκα 'τωμα» 

Συγ ,ιλcv στι 1-η 'π η ξε η διά, 
της τηλ:οράσ:ως τη; fE ΕΔ 
μετάδοσ ς του εργο «' 0 ΟΥα, ω
μα '>, του Τ έραλδ Γ 1-ρ ' ι γιu τή·ι 

ιτλερική έχστρατc α. φ σ χης 
έξο ιτώσ�ως τω; Έ6ρα 'ων. ' πό 
τά. ώpα. ότερα - δη . τά. χρησ -
μώτερα - σχόλια. του τύπου, πα
ραθέτομε μερικέ περικοπές του 
χρονογραφήματος της κ. Έλένης 
Μπ'στικα. στήν «Ι α.θημερ νή» 
(7. 4) , πού θέτε ή·ημcι χρέου-
δλων μα.; για. τό σήμερα. χα' τό 
αϋριο: 

«'Η μ σαλλοδοξ'σ, ό α.ιατι-
σμός, ή μεθόδευση της 6'ας, ·η
παράλογη cγy λ ημα. τ κό-ητα, δέ ι 
fιτα. κά.τ πο' φύτρωσε χαί μα
ράθηκε στή Γερμαv'α του Χίτλερ. 
οι παράλληλοι χ οί μΞσημ ρινοί 
α.t', η; της Γης τέμνουν το ίδιο 
πρό6λημα. 

Ο' λέξε: '" , οπω; χα.τρακ λου
σα.·ι από τά χείλη του Γερμcιvου 
Ντbρφ - «ή επα.νεγ,α.τάσ-α.ση», 
«ή είδι ή μετα.χ ε 'ρ σ η», «·η τc
λε.ωτι χή λύση του έ,6ρα.ικου προ-
6λήματος» - πάγωια.ν μc τήν1, , ' , ζ ' κομψοτητα τους και τον αν αυ-

' ' Ι ' ξ - Π' το που -εινουμε να. εχ,;αμε. ω-
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πά:ιτα τα, πιο στυγνά, εγκλήματα 
καμιουψλάροvτωι με τίς λέξεις . 

<'Εν ι:Νόματι» της τεχνολογίας 
καί της προόδου, χτίζονται πυρη
vικC/4 εργοστάσ:α. μέσα στίς πό
λεις. δίπλα. σε σχολεία. κα.ί νο
σοκομεία.. 

,<'Ε-ι όvόμα.τι> τής είρ1ιvης ενι
σχύονται οί 1&,μυvτικοι εξοπλισμοί 
με βόμβες νετρονίου. 

«Έv όvόμ.ατι» της διχα.ιοσύ·ιης 
ή πακισταvή χούντα ά.παγχόνισε 
τον "Αλ η Μπουτ,ο. 

"'Εν ονόματι» της ίσλαμικης 
δημοκρατίας, ξcι.ν?.γυρίζει ·ή Πcρ
σία στα, σκοτάδιcι. καί στά χαρέ-
μια.. 

Με λtξεις μεθοδεύεται δ βια
σμός κάΟε έvνοίας οικαίου, κα.ί 
πίσω α.πό προσωπεkt. κρύ6οvται 
οί πιο α.μετανόη,τοι καί σκληροί 
ψονϊάδες. 

Γι' αυτό είναι χρήσιμο το 
«'Ολοκαύτωμα». 'Όχι μόψ; γιατί 
μας ξα.να.θυμίζει μια, ίστορική σε
λίδα. φρίκης. Δεν είναι πού φέρ
νει το δράμα ενός κυνηγημένου 
λα.ου στ' ά.vθρώπιvα μέτρα, δεί
χνοντας τόv ξεκλ rιρισμό μιας έ
βραικης οίκογέvειας. Κι' ουτε 
πού χρεά1νει σ' δλους τούς Γερ
μανούς την ευθύνη του αϊματος 
έκα.τομμυρίων, ταυτίζοντάς τους 
με τον ύπά-κουο Ντό.ρψ η τή φι
λόδοξη γυναίκα. του. 

Ή λέξη «τέλος», πού δεν πεί
θε-ι, δπως πέφτει πάνω στην τε
λική είκόνα,. γράψει τή συνέχεια. 

"Οσο ντύνουμε με λέξεις τίς 
φιλοδοξίες, δσο δικαιολογουμε με 
νόμους ά.παράοεκτες καταστά
σεις, οσο κάνουμε πόλεμο γι·ά νά 
κερδίσουμε την ειρήνη, το «δλο
κα1τωμα·, θά συνεχίζεται. Με 

άλλους πρωταγωνιστές, άλλα. θ:;
ματα κι' άλλους θύτες»_ 

Έφωτογραφήθη 

ή Άτλαντίς; 

Το α.μερικαvικό πρ:ι..χτορείο 
« Άσοσιαί ητεν,τ Πρέςς» μετέδωσε 
ά.πό τήv Λιc-αβώvα στίς 28 Μαρ
τίου, δτ: μια, δμάδα Σοβιετικών 
ώκεα.vογράφων ύπό τον Άvτρέί 
Άκσέ·ιωφ, ύποδιευθυvτή του Ί v
στι τούτου Ώκεα.vογρα.φίας της 
Μόσχας, εφωτογράψησε τά ερεί
πια μια.; πολι-τεία.ς στο 6υθό του 
Ά τλαvτικου, σε ά.πόσταση 320 
-480 χιλιομέτρων ά.πό τίς πορ
τογαλικές ά.κτές. Οι φωτογρα
φίες ελήφθησαν ά.πό το ώκεα.νο
γραψικό πλοίο της ά.ποστολης, το
«Βιτιάζ», πάνω από μια. ύποβρύ
χια οροσειρά στη διαδρομή προς
τή νησο Μαδέρα, σ.λλά δεν εδω
σε &.κρι1βη στοιχεία.

Πρόκειται' γιά 8 φωτογραφίε; 
πού δείχνουν ερείπια τειχών καί 
τεράστιες σκάλες, στο βυθό του 
Άτλαvτικου Ώκεαv:;υ ά.·ιάμεσiΧ 
στήv Πορτογαλία καί την πορτο
γαλική νήσο Μαδέρα.. 

Σύμφωνα μέ δήλωση του Μαρ
τσέλο Βασκοvσέλο, προέδρου του 
Πορτογαλικου 'Ινστιτούτου 'Αλι
ευτικών Έρευνών, οί Σοβι·ετικοί 
πιστεύουν δτι εχουv φωτογραφή
σει μια, πολιlτεία της χαμένης 
ήπείρου Άτλαvτίδος, ά.λλά, οί 
ϊδιοι δεν εκαμαν καμμία &.νακοί
vωση, επιφυλασσόμενοι γα, ύπο
βάλουν τίς ψω-οογραψίες καί τά 
άλλα στοιχεία τους σε μελέτη, 
ά.ψου γυρίσουν στη Μόσχα, δπό
τε καί θά δοθουv στη δημοσιότη
τα οί φωτογραφίες. 
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Ό κ. κσένωφ δέν κα.θόρ σε 
σέ ποιο 6άθος τοϋ ώκεα.νοϋ οί συ
νερyά.τα.ι του έπεσήμα.να.ν τά. 
ίχνη της χαμένης ήπείρου. 

Πάντως, ή είδησις εκα.με τόν 
γύρο τοϋ κόσμου κα.ι προεκάλε
σε μεγάλο ένδια.φέρον. 

Ό λόγιο κ. Μάρ(ος Πλωρί
τη , σ' άρθρο του στο «Βημα.» 
{1 .1), μιλά.ει yιά. «τl ' τλα.ν

τίδες», >δηλ. τίς πολιτείες πού έκ
φρά.ζουν τήν «άπα. ώνια.» λα.χτά.
ρα. των ά.νθρώπων y l:ι. ενα. κρά
τος, μ ά, κοινωνία., πού θσ. πρα.
yμα.τοποιοϋσε τήν άπόλυ-η α.-ο

μική εύτυχία.. Ή λαχτάρα. α.ύτή 
πα.ίρ ει τή μορ ή είτε της ν ο

σ τ α.  λ y ί α. ς y ά. κάποιον πα.ρά.
δε:σο ('Εδέμ) η τοϋ δ ρ ά μ α.
τ ο ς yιά. μισ. πολιτεια. μελλον'Cι
κή (Ούτοπία. τοϋ Θωμα. Μούρ, 
Πολιτεία. τοϋ ηλιου τοϋ Κα.μπα.
νέλλα, έα. ' -λα.ντίδα τοϋ Φράν
σις Μπα.ίηκον, Ώκεάνεια τοϋ 
Χά.ρρινyκτον, Πολιτεία. τοϋ Θεοϋ 
τοϋ '\..yίου Αύyουστίνου}. 

' λλά., α.ς περιμένουμε τlς φω
yρα.φίες ... 

Νέα ύπόθεσις 
για τους «δίσκους» 

Ό δόκτωρ Ε. Λέστερ Σμίθ, 
μέλος τοϋ Δ.Σ. της Θ.Ε. της 
' yy λίας, μέλος της «Βασ:λ -
κης Έτα.ιρία.ς» έπιστημόνων, σέ 
διάλεξή του σχετ κσ. μέ τά. έμ-

α.νισθέντα στή έα. Ζηλανδία 
Α.Τ.Ι. . (' yνώστου Ταυτότη
τος Ίπτάμενα.' ντ κείμενα.) , δια
τύτ;ωσε μια. νέα ύπόθεση, ή δποία. 
τείνει νά. ξεπερά.ση τό ,πρό6λημα 
της άποσ-άσεως μεταξύ της Γης 
καί ένος --πιθανώς- κα.τοικη-

μένου άπο λογικά. οντα. μα.κρ οϋ 
άστρου, δοθέντος δτι ε σ. δισστη
μόπλοιο, άκόμη κι' α.ν "τρεχε μέ 
τήν ταχύτητα. τοϋ φωτός (3 
χιλιάδες χιλιόμετρα. στό δευτε
ρόλεπτο) , θά. ιcχρειά. ετο δ κά
δες η κα.ί cκατο ά.δες χρόνια. 
yιά. νά. φθάση εδώ. Ή νέα. ύπόθε
σις ε!να.ι δτι ί σ ω ς εκείνοι οί 
εμ::ρρονες κάτοικοι τοϋ μα.κρινοϋ 
άστρου -ίσως- cπέτυχαν γά, 
κα. τα.σκευάζουν διαστημόπλοια. 
πού ε ξ α ϋ λ ώ ; ο τ α ι, μα.ζί 
μέ τά. πληρώματά των, κα.-όπι 
μεταφέροντα.· μέ τα.χύτη-ες ά
σύyκριτα. πιο μεγάλες, κα.ί σά.ν 
φθάσουν στή άτμόσφα. ρά. μας, 
ύλοποιοϋντα.ι πάλι, χα.ί εχουν την 
μr;ρφή ιών λεγομένων «ίπταμέ
νων δίσκων». 

«'r ποστηρίζω, εΙπε δ δόκτωρ 
Σμίθ, δτ cφόσον π στεύομε στην 
ϋπα.ρξη Κοσμικής Διανοίας, Δη
μιουρyοϋ η Θεοϋ μέ κσθολικη εύ
θύνη έπl δλοκλ ήρου 'ΌΟϋ Σύμπα.ν
το,., πρέπει νά. δεχ θοϋμε καl δτι 
τά. επίπεδα. τη συνειδητότητος 
δέν ύπόκει ντα. ι στους περιορι
σμούς τ-ς ταχύτητος τοϋ φωτός. 
Προσωπικώς, πιστεύω δτ τό 
πλείστον των «ίπτα.μένωv δί
σκων» πού εχουν παρα.τηρηΟεί 
είναι δφθα.λμαπά.τες, προερχόμε
νες άπό φυσικά. φα. νόμενα. Ά-
πομένου , δμως, μερ κές περι-

, , δ' 'ξ - , πτωσεις που εν ε ηγουν-α.ι κα.τ 
αύτό ι -όv τρόπο . Ή εμφάνισις 
ώρισμέvων σχημάτων σ-ίς δθόνες 
τω; ρα.ντά.ρ κα.ί ή έξα.φά.νισίς 
των θά. μποροϋσε vcι. έξη ηθeιϋν 
<bς ύλοποίησις κα.l έξαύλωσις των 
διαστημοπλοίων. Κα.ί α.ν δεχθοϋ
με τήν ϋπαρξή τους, ή μόνη έξή
yησις της έμφανίσεώς των ε!vα.ι 
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τό ενδιαφέρον των εξωγηίνων γιά. 
τόν επικίνδυνο δρόμο πού εχει πά
ρει ή ανθρωπότητα. με το•:ις πυρη
νικούς εξοπλισμούς. 

Ti είναι το Τσίτ; 

Ό γάτος της οίκογενεία.ς; Τό 
κορίτσι του σπιτιου; Το δουλικό 
του ϋιπλανου γρα.φείου; Ό λο
γαριασμός του δεLπνου; 'Όχι, 
ε!ναι κάτι πιο σο6αρό. Ή λέξις 
ε!ναι σανσκριτική. Τσtτ (Chit) 
σημαίνει τη νόηση, τη συνειδη
τότητα, την καθαρη σκέψη,. 'Από 
το Τσίτ προέρχεται ή λέξις 
Τσαϊτάνυα, πού σημαίνει επίσης 
συνειδητότητα η Κοσμικη Νόη
ση _ 'Αλλά, Τσίτ σημαίνει επίσης 
την πληροφορία, καί στα ινδικά, 
το γράμμα, το ύπόμνημα, το δελ
τίο. Τώρα, το 6ρή.κατε. «Τσίτ» 
δνομάζεται ενα δελ-:ίο, πού θα 
μεταδίδη, πληροφορίες στούς επι
στημονικά προσανα.τολισμiνc.υς 
θεοσόcpους, ώστε να τελουν εν 
επαφi,j με τη,ν· έξέλιξη των ερευ
νών και να συντονίζουν τη δική 
τους δραστηριότητα. 'Όπως γρά
φει το περιο,δικο της Θ.Ε. στ+ιν 
Αυστραλία, το ΤΣΙΤ θα δημο
σιεύη παρουσιάσεις 6ι6λίων καί 
άρθρων περιοδικών σε είδικά. θέ
ματα, ειδήσεις σχετικες με την 
ερευνα, tκθέσεις των ιδιων των 
ερωνητων καί άρθρα καί σχόλια 
σε θέματα. θεοσοφικου ενδιαφέ
ροντος. Φυσικά, το ΤΣΙΤ δεν θα 
ενδιαφέρη μονάχα τούς επιστή-
μονες, αλλά. καί τούς προσελκυ
όμενους από τα κύρια, ρεύματα 
της &νθρώπινης σκέψεως. Ε!ναι 
τριμηνιαίον. Συνδρομη 2 δολ
λάρια Αυστραλίας. 'Εκδότης: 

Dale Caird, Theosophical Society 
355 Wickhaπι Terrace 
Brisbanc, Quecnsland lι.000 

οι έπιστήμο.νες μποροϋ,ν νά 
γράψουν.: 
Geneι·al Secretary 
The Theosophical Society in Aus
tralia, 
121 Walker SLreet, 

orth Sydney, N:s\\1 2060. 

«Πολλη θρησκεία» 
στiς Ρωσικές ταινίες 

Ί-Ι «Πρά6δα» της Μόσχας έ
πέκρι νε την σο6ιετικη κινηματο
γραφική 6ιομηχανία. κα.ί τ·r1ν τη
.λεόρα.ση, διότι :,-τίς παραγωγές 
τους ύπάρχει «πάρα. πολλη θρη-

, , -::,, , δ σκΞια» και υεν προαγετα.ι &-
θεϊσμός. 

Σε μακροσκελές άρθρο της ε
φημερίδος, καλουνται οί ιδεολό
γοι να δώσουν μεγαλύτερη προ
σοχή στην προπαγάνδα ύπερ 
του «έπιστημονικου &θεϊσμου»., 
πού αποτελεί καί την .επίσημη 
πίστη της πολιτείας. 

Στο άρθρο τονίζεται δτι πάρα 
πολλοί μορφωμένοι νέοι παρί
στσ,νται σε θρησκευτικούς γάμους 
καί 6απτίσε.ι'ς, καί «φλερτάρου.ν 
την θρησκεία», ένω μουσουλμά
νοι Ιπλ ηρώνουν το κα.θιερωμένο 
ά.ντίτιμο στούς γονείς της νύφης 
για να την πάρουν. 'rπάρχει ελ
λειψις εργων ιιε αντιθρησκευτικά. 
θέματα καί λείπει άπό τα δημο
φιλή τηλεοπτικά. προγράμματα 
τό στοιχείον του ά.θεϊσμου. 

, 
Ή ,,Πρά6δα>' αναφέρει οτι, 

συμφωνα με πρόσφατες κοινωνιο
λογικές ερευνες, τό ποσοστόν 
των έκκλη,σιαζομένων ανέρχεται 
σέ: 8% μέχρι 10% των ,ενηλίκων. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 

., 
1 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία τοΟ «'Ιλισού», Δρα
γατσανίου 6, οροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμωvος), εΤvαι άνοικτό: καθη
μεριvως πλην Σαοοάτοu, 9 - 12 30 
π.μ. Τηλ Γραφείων 3246 837.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμε�. άποστέλλετε με 
ταχυδρομικηv η τραπεζικηv έπι
ταγηv εtς την διεύθυνσιv: «Κωστηv 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122b. 'Αποστολαi με τρα
πεζικας έvτολό:ς μας δυσκολεύουν. 

Αί Τράπεζαι ζητούν χαρτόσημον 
και παρουσιαζουv δυσκολίας 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στους κατω
τέρω συvδρομητάς μας, έπεστρά
ψησαν άπο το Ταχυδρομείον με την 
σημείωσιν: «μετώκησυ η «άγνω
στος». Παρακαλούνται δσοι τους 
yvωριζουv να τους είδοποιήσουv,η 
να μας δώσουν τας διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Άριστ Βουδούρης, Καμπούρο-

γλου 42

Λεωv Λογοθέτης, Τοσίτσα 15 
Κων. Μουσαοερές, Κύπρου 40-

42 

Λάζ -Παζαρτζίδης Καισαρειας 1 1 
Π� Πανταζόπουλος, Χρ Λαδά 1 
'Αντ Παπασταύρου, 

35 
Παρασίου 

Μιχ. Τσακαλιάν, Μπιζαvιου 1 Ο, 
Χαλάνδρι 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

1 Νικ Αύγεριvός, Διστόμου 
-.· i 6άδεια 1 Έλ Κωνσταντιvίδου, Δ 

ρη 22, Θεσ)vίκη, 

Δημ Κονδύλης, Γερμανία 

Λε-

Γούνα-

ΕΓΚ ΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟ ΓΗΤ Ο ΠΙΟ 

Χαριτίνη Καλ> ιγα, Άθηναι 
Ρένα Γ ριmαίοu, 'Αθηναι 
Άvτ, Οtκονόμου, Κάλυμνος 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Η κ Φρίντα Χαριτοu κατέθεσεv 
ύπερ της Θεοσοφικης 'Εταιρίας έν

'Ελλάδι Δρχ 5 000 εtς μνήμην τού 
συζύγου της 'Ιωάννου Χαρίτου 

Ή κ Μιράντα Μυρατ κατέθ�:.σεv 
υπέρ της Θεοσοψικης Έταιριας έv 
Έλλαδι δρχ 1 000 εtς μνήμην της 
μητέρας της Κυ6έλης 

Ή κ Σοψία Χαλικιοπουλου κατέ
θεσεv ύπερ της Στέγης της Θεοσο
ψ ικης Έταιριας έv Έλλαδι, δρχ. 
2 500, εtς μνήμην της άyαπημένης 
της 'Ελέν ς Γ αζη 

Β I ΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
( μέ τη σειρό: λήψεως) 

'\ω Βασιλειοu· 'Ασιατικό: ποιημα
τα, Άθηvαι 1979 

Κωv Άναγνωστοπούλου Συμοολη 
στη διαδικασία κρισεως και προ
ετοιμασιας ύποψηψίοu Τtcκτοvος 
'Ιωάννινα 1979 

Νυση Μεταξα - Μεσσηνεζη, wΟθω•; 
καi Έλληνο - Βαυαρικη ψιλια 

Πετρούλας Άλ Παναγιωτίδου Το 
τραγούδι της ζωης μου Συνεχίζε
ται. 'Υπάρχεις Θεέ μου Άθήvα 
1979 

Δέσποινας Πατρινού: Παιδια τού 
Σηθ καi τού Καϊv 

Ροης Παπαγγέλου Μασκες (ποί-
ηση). 'Αθήνα 1979. 

Μαρίτσας Παρασκεuα Πορεία (ποι
ηση) 'Αθήνα 1977 'Εξομολόγηση 
(διηγήματα). Άθήvα 1978 



224 

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» 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, Μάίος - Ίούν. 1979 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρητικη 'Εστία (' 1 αν - Φεβρ ) 

Ό Κόσμος της Ψυχης ('Ιαν. Φεβρ.) 
Προβλήματα eκκλη,σιαστικα _ κοι-

νωνικα (' 1 αν - Μάρτ ) 
'Ισραηλινά Νέα (Φεβρ, Μάρτ.) 
'Ελεύθερη Σκέψη (Φεβρ , Μάρτ. , 

Άπρ) 
Σταθμοi (Μάρτ.) 
Χρονικα (Μάρτ. , Άπρ.) 
Άνοιχτοi 'Ορίζοντες (Μάρτ. ,  Άπρ.) 
Ροταριανός 'Όμιλος Χανίων (Μάρτ., 

Άπρ) 
Σύγχρονη Σκέψη, (Μάρτ., Άπρ ) 
Κρητικό Βημα ('Απρ.) 
Πολιτικό Κριτήριο ('Απρ ) 
Ό Φυσιολάτρης (Μάιος - ; Ιούν.) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Εύάy. Ψαρδ:ς, Βιβλιοπωλείον, Πλατ. 
'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265-042

1979 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 
'Αντ. Στυλιανοϋ, Β ιβλιοπωλεiον, 

Σαριπόλου 15, Λεμεσός 

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κοι,,κουβiνος 

Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 

Ήράκλειον: Λ. Κουντης 

Θεσσαλονίκη: Εύ. Ψαρδ:ς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Κ. Παπαγεωργίου 

Καλαμάτα: Π. Γκλεyκλες 

Κέρκυρα: Κ. Άγιους 
Κομοτινή: Ίω. Σαμουρκασίδης 

Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Άριστ. Άρμούντας 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Ν. Βαρδάκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: 'Αντώνιος Στυλιανοϋ 

Λευκωσία: 'Αχ. Ζαβαλλης 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

'1 σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 

Το προσεχες 1 ευχος του ΙΛΙΣΟΥ

λόγψ θερινων δια.κοπων θα εlνΌι 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 
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