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Τό κλειδi της Θεοσοφίας 200 
Ή φωνη της σιγης. - Τα πρώτα 6ήματα στόv 
'Αποκρυφισμό 1 00 
Σ' έκείνοuς που m:νθοίΊν 20 
Ή 'Ατραπός του ΆποκρuψισμοίΊ 200 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 40 
ΑΙ 6αθύτεραι όψεις της Ζωης 40 
Ε(ς άναζήτησιν τής Σοφίας 80 
Το Φως τής Άσίας 80 
Ή Μετενσάρκωσις 1 00 

Ή άπόκpuφη ζωη τοu άνδρώποv 1 00 
Κάρμα - Γιόγκα 100 
Θεοi σε έξοpία 40 
Φως στην 'Ατραπό 40 
Βλέπε στην γ' σελίδα τοίΊ έξωφuλλοι.ι 
'Αρχαίοι •Ελληνες φιλόσοφοι 250 
Ό όνθpω'!Τος καi ή Ζωη 200 
ΟΙ Νόμοι της Ζωης 150 

Το Σημειωματάριο ένος Μύστοu 250 
Τα φuσικα δικαιώματα του άνθpώποu 100 
Τα 'Ελευσίνια Μυστήρια 80 
Άποκρuφισμος και Μuστικισμος άδ. 50, δεμ. 100 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α άδ. 130, δεμ. 180 

Είσαγωγη στη Θεοσοφια άδ, 130, δεμ. 180 
ΜΗΤ I Σ (Το 6ι6λίον 1ης σοφιας) δεμ. 180 
Τα βήματα της Φιλοσοφίας Α' 120 
Τα δήματα της Φιλοσοφίας Β ! 120 

Έκλογαι άπό τόν ΚρισναμοίΊρτι 100 
Ό '1 η σ ο ίι ς 1 00 
Ό Κομήτης (Θέατρο ίδcών) SO 
<::Άγνώστ(ι) Θε<ϊ>� 20 
Πέντε Τεκτονικαι Όμιλιαι είς Α' 40 

Αlώνιος Δcίπνος 30 

cΙΛΙΣΟΣ� 'Επιλογή 1956-58, 1959-61, 1962-65, έκαστη χρuσ. 250 
Δια τους σuνδpομητας έσωτερικοu του 4:IΛΙ ΣΟΥ:ι, 200 

Περιοδικον «ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι χαρτόδετοι 1971-78, fκαστος 150 

'Αποσrcίλατε το άν-άnμον δια να τα λάβετε ταχυδρομικώς. 
(Α! άποστολαι έπ1 άντικατα5ολη έπιβα C,ονται μi: δρ χμας 40)

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥι Δρχ. 40 

ΣΥΝ ΡΟΜΗ «ΙΛΙΣΟΥ'> Δρχ. 200 Έξωτερ. 300 Άεροπ 500 
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ΟΙ ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥ ΛΕΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Στά.θ α ωρα έκεί 
μές στό ξά.γνα.ντο του u οκα ριου, 
άνα.μετρώντα.ς με 6 ε,μμu έκμηδενισης 
τό μ γα. εργο, τό τρ ψερό κα.ί μυριόψωνο 
πού συντε ουντα.ν εμπρός μο . 
Στάθηκα. ώρα. 
ξεσκί οντα.ς πέπ α. 
.<ατuλύαντα.ς σύνορα. 
ψ λα.κες το- Έγώ άπό σάρκα ιαί θά.ια.το 
Ι ι' α.ξα.ψνu σσ.ν νσ. λ θηκα.ν τσ. μσ.για. 
κι' ευθύς ξεπρό6α.λα.ν μπρός μου 
ο' γα.λα, ες, ο α,'θέρ ες ύψά ιτρες 
ο χρ σοδάχτυλες κόρες το- uΠλ ο

ίς είδα., τίς ,είδα., τις ε�δα. 
νά. πηγα οέρχοντα. ύφα.' αντα.; τ' όνε ρο 
πο' κ οψορο-ντα. μ' έλπίδα. στ' &. πέλια. 
στσ. ψλογ σμέ α. άπό πά.θο,. μποστά. ιια.. 
Τίς ε δι:ι, τίς είδα. τ' � άει κ 'ν η τες 
νσ. ξα.ποστα.Ύο ν άργσ. α.π' τόν κα.μuτο 
πά ω στίς σ-κ ερές στρωμνές π' ά:πλώνουν γ α. 'τέ; 
κά.τω ά.π' τούς ψράχτες τσ. χυπα. ίσσια, 
κ , οι ευγ,ιωμονουσες συκ έ ,. . 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 
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Η ΨΥΧΟΑΟΓΙΚΗ 
r , 

ερμηνεια τών όνεrρων 

Άπο την άρχη των ίστορικων χρό
νων - άπο την έπινόηση της γρα
φης - ύπάρχοuν κείμενα πού μαρ
τυρούν το ένδιαφέροv για την έρ
μηvεία των όνείρων. 

"Ενα άπ' αύτα - τα πανάρχαια 
γραπτα μνημεί'α - εΤvαι ό πάπυ
ρος Τσέστερ Μπηττu 3, πού προ
έρχεται άπο την Αίγυπτο της δω
δεκάτης δυναστείας (2000 - 1790 
π.Χ.). Στον πάπυρο - πού βρί
σκεται σήμερα στο Βρεταννικο Μοu
σεί'ο - εχοuν καταγραφεί' διακόσια 
περίπου οvειρα με την έρμηvεία τους 
για το μέλλον. "Ομοιες προβλέψεις, 
άλλα καi τελετουργίες πού προφu
λάσσοuv άπο κακα ονειρα καi έπι
φέροuν καλά, εΤναι χαραγμένες στiς 
πήλινες πινακίδες της βιβλιοθήκης 
τοί) ανακτόρου της Νινευί. 

Οί "Ελληνες - δπως καi οί Ρω
μαί'οι καi οί Έ6ραί'οι - παρέλα
βαν τούς τρόπους έρμηvείας των 
όvείρων άπο τούς Αίγuπτίους καi 
απο τους 'Ασσυρίους. Μεταξύ των 
χρόνων τοu, Δ�μ?κρίτοu \ 460

-;:--
3 70 

π.Χ.), που απεδιδε στα ονειρα 
έπέμβαση άλλων δημιουργημάτων 
καi τοί) θριάμβου τοί) Χριστιαvι
σμοί) - που καταδικάζει έπίσημα 
τiς όνειρομαντεί'ες - ύπηρχαν εί
κοσι εξη Έλληνικοi όνειροκρίτες, πο
λu δμοιοι στην διάταξη με τον Αί
γυπτιακο πάπυρο. 

Άπ' αύτες τiς όνειρικες σuλλο
γες εχοuν διασωθεί' μόνο τα «Όvει
ροκριτικά», που εγραψε ό 'Αρτεμί
δωρος τον 2ο μ_ Χ. αiώvα. 01 μέ
χρι τώρα όνειροκρίτες - που κu
κλοφοροί)ν σ' όλόκληρο τον «πολι
τισμένο» κόσμο - περιλαμβάνουν 
σε μεγάλο ποσοστο τiς άπο τότε 
έρμηνειες του, προσαρμοσμένες στην 
κάθε έποχή ... 

Ό 19ος αίώνας, έσήμαvε τη νίκη 
τοί) όρθολογισμοί) καi των έπισπημο
νικων μεθόδων στην «προλογικη» έρ-

Τοϋ κ. ΚΩΝ. Ν. ΔΟΥΚΑ 

μηνεία των όνείρων. ΕΤvαι ή περίο· 
δος που κυριαρχεί' ή λογικη σχέση 
αίτίας καi άποτελέσματος, μαζi με 
τη μεγάλη προσδοκία για την έξή
γηση καi των ψυχικών φαινομένων 
με τη μεθοδολογία των φυσικών έπι
στημων. 

Ή πρώτη προσπάθεια για τη 
σuστηματικη ερεuvα των όvείρωv ό
φείλεται στον Λ. Φ Α. Μαοuρu 
( 1817 - 1 892) 1 που έπιχείρησε 
να άποδείξει πειραματικά, δτι τα 
ονειρα προξεvοί)vται άπο σωματι
κούc έρεθισμούς ! 

Αύτ� την, «�ργανικη», �αι σχεδον
- πριν άπο τον 1 80 αιωvα - κα
θιερωμένη άντίληψη μετέβαλε ριζικά 
ό Ζίγκμουντ Φρόuντ ( 1856-1939): 
Ή πρώτη «δuναμικη» και έπιστημο
vικα θε.μελιωμένη, έρμηvεία του -
δικοCι του - όνείροu όλοκληρώνεται 
στiς 24 'Ιουλίου 1895, δημοσιεύε· 
ται στις 4 Νοεμβρίου 1 899 καi ά
ποτελεί' διεθνες γεγονός. 

Τον 'Απρίλιο ταίΊ 1958, ό Α.Φ.Κ.
Οίιάλλας διατυπώνει την - άκόμη 
έλάχιστα γνωστη στο κοινο - ά
ποψη, δτι ο1 ψροϋδικες ψυχαναλυτι
κες θέσεις εΤναι καταπληκτικά δμοιες 
με τiς δοξασίες πού διατηροCισαv 
για τα οvειρα οί 'Ίροκέζοι 'Ινδιάνοι 
της Άμερικης, στον 170 αlώνα. Τα 
τελεuταια χρόνια, οί άνθρωπολόγοι 
- πού άσχολοCινται με έπιτόπιες
ερεuνες καi περισυλλέγοuν τα όνειρα 
διαφόρων Ιθαγενών φυλών, ώς τμη
ματικο ύλικο μιας όλικης έθvογραφί
ας - προσπαθοCιν να τα έρμηνεύ
σοuν με τiς γνώσεις και την ένόρα·
σή τους. 

Σύμφωνα με την «όρθόδοξη;ι> ψu
χαvαλuτικη θεώρηση·, τα όνειρα πη
γάζουν άπο περίπλοκες <«χσuνείδη· 
τες» διεργασίες, που b<δη,λώνονται 
κατα τον uπνο μας, με μοναδικο 
Ο'ΚΟΠΟ να έκπληρώσοuν τις άπωθη
μένες η καταπιεσμένες - σεξοuα· 
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λικες κατά βάση -- έπιθuμίες μας, 
η βιώματα της ή μέρας! 

ΟΙ άπαγορεuμένες, οι παρανομες 
οι ανεπίτρεπτες έπιθuμιες μετcιμφι 
έζονται για να παραπλανήσουν για 
νά ξεφύγοvν, για νά περασοuν την 
ένδοψvχική «λογοκρισία». 

Ή άποκάλuψη, ή άποκρuπτογρά
φrση, ή έρμηνεία των τόσο συγκα
λυμμένων, των τόσο σuμπuκνωμενων, 
των τόσο άλλοιωμένων, των τόσο 
προσωπικών μας «όνειρικων μηνυ
μάτων», που κρύβονται κάτω άπο 
τις φανερες <<όνειρικες είκόνες», άπαι
τεϊ την άναλuση δλων των <<έλεuθέ
ρων σuνε•ρμων» μας σε συσχετισμό 
προς το «σύνολο)) τοΟ όνείροu. 

Μιά σημερινή μας έπιθuμία γίνε
ται δνειρο, δταν σuνδεθεϊ με την 
παιδική μας ήλικία. Ό,τι είδαμε 
στά πρώτα τρία χρόνια της ζωης 
yενν& δνειρο, ό,τι άκούσαμε φαν
τασια κα1 δ,τι σεξουαλικό μάθαμε, 
νεύρωση. 

Τά «τυπικά» δνειρα - που σχε· 
δον καθένας μας ολέπει, που για 
τον καθένα εχοuν παρόμοιο νόημα-
τα δνειρα, που εχοuν σχέση με έξε
τάσεις, μι κολύμπι κα1 νερό, με 
γύμνια, με άνοδο κα1 κάθοδο, με 
άδuναμία κινήσεων, με άπώλεια δον
τιών, με θάνατο κοντινοΟ προσώπου, 
με πειρατές, διαρρηκτες και φαν
τάσματα, ύπογραμμίζοuν τον κύ
ριο ρόλο που διαδραματίζει ή άπω
θημένη παιδική έπιθuμια. 

Το δνειρο εΤναι ή λεωφόρος ποίι 
όδηγεϊ στη γνώση τοΟ άσuνειδήτοu, 
αλλά κα1 μιά άσφαλιστική δικλειδα 
για την ψυχική ύγεία. 

Ή ψυχαναλυτική «'Ερμηνεία τοΟ 
Ονείρου)) βάλλεται κuριως - ώς 

μονοδιάστατη κα1 άντιφατική προς 
την άρχή της έμπειρικης ερεuνας -
έπειδή περιορίζεται στην ίκανοποί
rση τοΟ «πόθοu γιά ήδονή» και ύπο· 
οαθμιζει ΤΟ «εκδηλΟ)) περιεχόμενο 
τοίί όνείροu, 

Ό Α. Ν Αντλερ ( 1870-1937) θε 
ωρεί το δνειρο ώς άλληγορία -
«σαν)) την προβληματική κατάσταση 
της ζωής μας, που προκύπτει άπο 
την άντίθεση μεταξu της <<τάσεως 
προς δύναμη)) κα1 τοΟ κοινωνικοΟ 
συναισθήματος. 

Σuμφωνα μέ την «'Ατομική Ψu
χολογια>>, στο δνειρο διασαφηνίζεται 
η πλασμστική προέκταση της «πρό-
6αc, μας στο χθι.ς γιά την έπιτu
χια τοΟ <.προγραμματός>.> μας στό 
αuοιο Ι 

Ό Κ. Γ. Γιουνγκ ( 1875-1961) 
πιστεύει, δτι τό προσωπικό μας ά
σuνειδητο συνδέεται με ένα ύπερ· 
προσωπικό, φυλετικό, «συλλογικό ά
σuνειδητο» και έπηρεάζεται άπό ά
πρόσωπα πρότυπα σuμπεριφοpας, 
αχρονες - πλατωνικες - ίδέες, τά 
«άρχέτuπα». 

Σύμφωνα με τή σύλληψη αυτή, 
το δνειρο εΤναι αυθόρμητο προ•ον 
τοΟ ασuνειδητοu, πού ξαναδίνει στόν 
άνθρωπο την άνθρωπιά του! 

Γιό: την έρμηνεία τοΟ όνείροu μας, 
εΤναι απαραιτητες οί έπιστημονικες 
γνώσεις άπο την ερεuνα των σuμ
οόλων, των μύθων, της θρησκείας, 
της λαογραφίας άλλα κα1 ή δι
κή μας «συνειδητή» έρμηνεία. 

Κατά την «'Αναλυτική Ψυχολο
γία» τοu, ό Ν Ανθρωπος εΤναι κάτι 
περισσότερο άπο αυτόν, που εΤναι, 
δταν κοιμ&ται: Το δνειρο έκφράζει 
την πνευματική κα1 την κοινωνική 
του ύπαρξη. Κατό: την <<Ψvχανάλu· 
ση», ό Ν Ανθρωπος εΤναι κάτι λιγό
τερο άπο αυτόν, που εΤναι, δταν 
κοιμ&ται Το δνειρο άναδύει την 
ύλική κα1 την έγω στική τοu ύπό
σταση. Σύμφωνα με την νεώτερη 
<<Ψυχολογία τοΟ Βάθους», το όνει
ρο προβάλλει, τόσο το βέλτιστο δ
σο και το χείριστο! 

Από το 1 952, ή τεχνολογια 
είσέρχεται και στην Ερεuνα των Ο· 
νειρων. Με την σuμβολή της, οί 
Κλάιτμαν, Άσερίνσκu, Ντέμεντ, ό
μαδες είδικων και πανεπιστημιακά 
έργαστήρια «Φυσιολογίας τοΟ 'Ύ
πνου» προβαίνουν σε σημαντικες -
κα1 καποτε σε ένθοuσιώδεις γιό: την 
«έρμηνευτική» των όνείρων - δια 
π στώσεις· 

"Ολοι οί άνθρωποι 6λεποuν 
δνειρα • Ο μως, το 77'Ίό των άνδρων 
κα1 το 58°1, των γυναικών τά ξε
χνοΟν στην έγρήγορση. 

- Τά δνειρα, οίiτε έμφανίζονται, 
οίiτε έξαφανιζονται άστραπιαία Κα
θε νύχτα όνειρεuόμαστε μέχρι κα1 
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πέντε φορες καί, ,ενω, το πρώτο 
«όνειρικο έπεισόδιο» έμφανίζεται με
τα 60-70 λεπτα μετα την άποκοί
μηση καi έξαφανίζεται ϋστερα άπο 
1 Ο λεπτά, κατα μέσον δρο, το πέμ
πτο έμφανίζεται μετα 7 ώρες ίίπνου 
καi έξαφανίζεται συνήθως με την 
άφύττνιση. 

- Το «όνειρικο έπεισόδιο» έκτυ
λίσσεται κατα τον «πλέον έλαφρο 
ίίπνο» μας - άπο τον δπο'iο ξυ
πνοίίμε δυσκολώτερα άπ' δ,τι μέσα 
άπο τον έλαφρο η άπο τον μέσο η 
άπο τον βαθυ ϋπνο μας. Αύτο το 
όνειρικο στάδιο τοί) ϋπνου όνομά
ζεται «παράδοξος» ϋπνος η <<ϋπvος 
REM» - άπο τα άρχικα γράμματα 
των άγγλικων λέξεων «ταχε'iα κίνη
ση όψθαλμών», που παρατηρε'iται ο
ταν βλέπουμε «περιπετειώδη�> ο,ει
ρα. 

- Το στάδιο τοίί <<παράδοξου»
ίίπνου, που διαρκε'i δλοένα καi πε
ρισσότερο, έπαναλαμβάνεται κάθε 
90 λεπτά, άκολουθώντας την «καμ
πύλη τοίί ϋπνου» - που διαφέρει, 
δπως καi δ σφυγμός, άπο άτομο σε 
άτομο. 'Απο την έμπεριστατωμένη 
διερεύνηση τοί) ϋπνου άναμένοvται 
πολύτιμες πληροφορίες καi για τiς 
πρcσωπικές μας ίδιότφες. Κατά 
τοv φυσιολογικο ίίπνο των όκτώ ώ
ρων όνειρευόμαστε, τουλάχιστον, 
μιάμιση ώρα.

- Ό «ϋπνος �Μ», που καλύ: 
πτει το 20% της νυχτας μας - με 
έκθαμβωτικα χρώματα, τ\χους καi 
δρώμενα - συνοδεύεται καi απο 
σεξοuαλικες διεγέρσεις, μuικες έν
τάσεις, άκανόνιστη άναπνοη καi άπο 
μια έγκεφαλικη δραστηριότητα, που 
εΤναι πολυ διαφορετικη άπο έκείνη 
που δείχνει το ήλεκτροεγκεφαλογρά, 
φημα κατα τα έπαναλαμβανόμενα 
τρία στάδια τοί) «όρθόδοξου» ίί
πνου. 

- Το πρώτο <ςόνειρικο έπεισόδιο» 
αύτοί) τοί) νυχτερινοί) μας «θρίλλερ», 
άφορά στον πρόλογο τοί) όνείρου μας 
με συμβάντα πρiν άπο τον ίίπνο. 
Το δεύτερο •καi τρίτο εχουv σαν κύ
ριο θέμα άναμνήσεις. Το τέταρτο, 
κάποια έπιθυμία καi το πέμπτο εΤ
ναι δ έπίλογος. Το περιεχόμενο τοίί 
όνείρου καθορίζεται συχvα άπο βιώ-

ματα - «ύπόλοιπα της ήμέρας». 
Οί μύχιες έπιθυμίες, τα συναισθή
ματα, οί παραστάσεις εΤναι δυνατοv 
να μετέχουν στην «όvειρικη διαδικα
σίω>. Τα έξωτερικα έρεθίσματα, που 
έπενεργοίίv κατα τον ίίπνο, είσδύουv 
στην «όνειρικη δομη» καi συμμετέ
χουν στον καθΌρισμο τοίί «όvειρι
κοίί περιεχομένου». 

- Το «όνειρικο περιεχόμενο» δεν 
λέει τίποτε για το μέλλον καi πι
θανον πολυ λίγα για το παρελθόν. 
Ή πίστη μας στα οvειρα κατευθύνε
ται κυρίως άπο τη «στάση» μας ά
πέναντι στην προφη,τική, δημιουργι
κή, διαγνωστικη η θεραπευτικη ση
μασία τοί) περιεχομένου τους καi 
ένισχύεται άπο το φυσικό, κοινωvικο 
καi πολιτιστικο «περιβάλλον» μας. 

- Για τη σημασία, άλλα καi
για τη λειτουργία των όvείρωv, ύ
πάρχουv μόνο «ύποθέσεις». Κατα 
τiς ΠΙΟ εγκuρες, τα οvειρα, η δια
μορφώνουν τη μνήμη,, η έκφορτίζουν 
τον έγκέφαλο, η παρασκευάζουν μια 
βιοχημικη άναvεωτικη λειτουργία 
του. 

- Σύμφωνα με τα ΠΙΟ άξιόπι
στα «ευρήματα» άπο την ερευvο 
τοί) ύπνου και των όvείρων στον 
καιρό μας, τα ονειρα εύθύνονται για 
την δμαλη λειτουργία τοί) νευρικοί) 
συστήματος, άναπληρώvουv άvικανο
ποίη.τες έπιθυμίες καi περιφρουροίίv 
τον ύπνο! 

- Ή ύπvοβασία, το παραμιλη
τό, ή ένούρηση· δεν παρουσιάζονται 
στον <<UΠVO REM». Ή έκτόπιση τοίί 
«παράδοξου» ύπνου, συνεπώς, δ 
έξοστρακισμος των όνείρωv μας -
που προκαλε'iται καi άπο τα χάπια 
που καταναλώνουμε, κάθε βράδυ, 
για να μό:ς πάρει δ ϋπνος - μπο
ρε'i να μό:ς δδηγήσει σε σοβαρες 
ψυχικες διαταραχές. 

Ή «έκρηξη, των γνώσεων» της 
έποχης μας συμπεραίνεται καi άπο 
το έπίπεδο των μελετών της «Συμ
περιφοράς» μας κατα τον ϋπνο. Ή 
έρευνα τώv όvείρωv συμβαδίζει σχε
δον με την πυρη,νική: Νέα τειςμηριω
μένα πορισματα άνατρέπουv παλιες 
νοητικες κατασκευές, άκράδα1,τες 
πεποιθήσεις φαίνονται ... όνειροπολή
σεις, θεωρίες άvαθεωροίίνται καi και-
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vουργιες άvακαιvίζοvται 
Άρχικα ύποστηριζαμε, οτι το ο 

vειρο εΤvαι μια έvέργεια της ψυχης, 
άργότερα οάλαμε στη θεση της ΤΟ 
πvευμα, προσφατα τον έγκέφαλο 
Ή άλληλεπίδραση Ψυχη Πvεϋμα 
Έγκεφαλος άπασχολεϊ σήμερα και 
vευροχε ιρουργους 

Ή «'Ονειρολογία» - που οπως 
ελπιζεται, θα επιτρέψει τον αvτικει· 

μεvικο ελεγχο τής ύποκειμεvικης ερ
μηνείας των ό είρων - ριχvει στον 
σύγχρονο ήλεκτροvικό της ύπολογι 
στη ΤΟ Έλληνικο φως του 500 π Χ 

Ό συλλογισμος του Άλκμαιοvα 
του Κροτωvιατη - � Αν δ εγκεφαλος 
εΤvαι φρουρός της σκεψης, το όνειρο 
ε1vαι φρουρος τοϋ ίίπvου - έπαλη 
θεύεται άπο την επιστημη και πα 
ραμέvει επίκαιρος 1 

Η ZYNJJPOMH ΖΑΖ 

rιΑ ΤΟΝ "ΙΛΙΖΟ,, 
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ο ΚΡΙΣΝF\ΜΟΥΡΤΙ 
ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 

'Από όμιλία του (1965) στην 'Ελβετία 

'Έχαμε συνηθίσει τον θάνατο. Έκατοντάιδες τώρα εχουν σκο-
τωθεί στο Βιετνάμ. Είχαμε δύο φΟ'οερούς ;�,αγκόσμιους πολέμους 

1 καl αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπων εχουν σκaτωθεί χάριν των tδε-
ων. 'Έχομε συνηθίσει δλους αύτούς τούς σκοτωμούς, καl στ11ν πεί-
,•α, τή φτώχεια καί, τον ,εξευτελισμο της 'Ασίας, πού υπάρχουν 
πλάi - πλάϊ με την εύημερία της Εύρώπης καl της 'Αμερικής. 'Έ-
χαμε συνηθίσει στο πραγ.μα πού όνομάζφε θάνατο και το δεχόμα-
στε. Λέμε δτι ό θάνατος είναι το άναπόφευκτο τέλος τού άνθρώ-
:του - ή μεγάλη ήλικία, ή αρρώστια καl τελικα ό τάφος η το 
κρεματόριο, όποιοδήποτε προτιμάτε. Δεν επαναστατούμε εναντίον 
τού θανάτου, γιατl δεν μπορούμε. 'Έρχεται πλησιέστερα κάθε μέ-
ρα, καθώς γερνάμε. 'Έχομε κακομεταχ.ειρισ.τεί τον φυσικο όργα
νισμό, ετσι υπάρχει ά,ρρώστια. Μπορεί κ,ανεlς νά πεθάνη νfος 
η νά πεθάνη γέρος, άλλα ετσι η αλλιώς, υπάρχει αρρώστια, πό-
νος, μαρτύριο. Με τήν αναζήτησι γιά καλή υγεία, οί ανθρωπσι 
μπορούν τελικά νά ζοίtν 1'50 η 200 χρόνια, αλλα υπάρχει πά,·τα 
Οά,,ατος στο τέλος δλων αύτων. 

Γ,,ωρίζοντας δτι δ θάνατος είναι αναπόφευκτος, οί περισσότε
ροι απο μας πιστεύοrυν στη μετενσάρκωσι, στην ανάστασι η σε κά
πο�α αλλη μορφή συνεχίσεως μετά θάνατον, γιατl ή συνέχισις εί
ν.αι το μόνο πού θέλομε. 'Έτσι, πίστις, συνταγή, ελπίδα, δόγμα, 
παίρνουν πάλι ενα -εξαιρετικά σημαντικο μέρος στη ζωή μας. εν 
ένδιαφερόμαστε γιά το γεγονος τού θανάτου, αλλά γιά το αν 
ύπάρχη μέλλουσα ζωή. Λiμε: <nοιος είναι ό λόγος νά άγωνίζω
μαι, νά καλλιεργώ την αρετή, νά προσπαθώ να γίνω σάν τον θεο»
ξέρετε δλες αύτές τlς ανόητες σκέψεις ποi• κανεlς κάνει - «μόνον 
γιά νά τελειώσω με τον θάνατο;» 'Επομένως, λέμε δτι πρέ1t1ει νά 
ύπάρχη κάτι μετα θάνατον. Τώρα, ποιο είναι το «κάτι» πού θέλο
με να συνεχι.σθη; Καταλα6αίνε.τε; Με διαφορετικές λέξεις, σε δια
φορετικο περιβάλλον, μ� διαφορετικο τύπο <έλπίδ.ας χ.ο.χ., δλες οί 
θρησκείες σ' δλον τον κόσμο υπόσχονται κάποιο tίδος συνεχίσεως 
μ'ετά θάνατον. 'Αλλα δταν τά παραιμερίσωμε δλα αύτά, τί είναι 
αί,τό ποι• θ{λομr, να συνεχισθη; :είναι ή χσθημεριν11 �ωή μας, διν 
ιίναι; ΊΙ ζω11 που ξέρομε. ιΚαl τί είναι fι ζωη που ξέρομε; Είναι 
fΊ ζωr1 της συν.τροφιας, ή ζω11 τού καθημερινού 6άσανου, άiϋεJοαιό
τητα, ελπGδα, ή αγωνία της μοναξιάς, τού τσακωμού, το να πη-
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γα:ίνωμε στο γραφείο, ·i1μέρα μέ την ήμερα, ε ι τριά τα η σαρά τα 
χρόνια, δ άσήμαντος μcκρος οϋς πού εχομε, ή διαμορφωμένη ζωή, 
οί εύχαριστήσεις άπο τα ταξίδια και άπο το να δλέπωμε κάτι 
καινούργιο, ή άρρώστια, δ πόνος, το κε, ο της ά ίας της ύπάρ
ξεώς μας,- αύτα είναι δ α δσα ξερομε. Και τώρα ξέρομε έπί
σης πως να πα.με στον " . ρη και α πά (?ωμε φωτογραφίες. Ξέ. 
ρομε δλο και περισσότερο άπο έξωτ ρικα πράγματα. 

Τί ,είναι λοιπόν αύτό, στο όποίο ε'ίμαστε τόσο άπεγνωσμέ α 
προσκολλημένοι; Φανερά, είναι ή μνήμη τω πραγμάτων, τα δποία 
ύπηρξαν. Και δέν είναι ε α φοβερό πραγμ,α να αίσθανόμαστε, δτι 
είμαστε προσκολλημένοι σε κάτι πού ει αι αρελθον, ού εχει πε
ράσει, τελειώσει, πεθάνει. ύτό εί αι το ιμό ο πού ξέρομε καt 
σ' αυτό είμαστε προσκολλημένοι. Ειμαστε προσ,ωλλημέ οι στο γνω
στό. Ό χαρακτήρας μα;, τα ιβλία μας, οί πί ακες ού εχει κα
νεtς κάνει, οί πείρες μας, οί εύχαριστήσεις, οί άγωνίες πού ειχα
με, ή iνοχή πού εχει κανεlς αίσθανθεί - &λα αυτα εl CΙΙι το πα
ρελθόν καt αύτό εl αι ,έκείνο, στο όποίο ειμαστε προσκολλημfνοι. 
Αυτό εlναι ολο καί δλο πού ξέρομε, καί ετσι θέλομε α συν χισθη 
μετα θάνατον. " ν εχω χάσει η1ν σύζυγό μου, θέλω να τή συναν
τήσω στον αλλο κόaμο κ.ο.κ. ύτό λοιπόν πού φοβόμαστε, εl σι 
το χάσιμο τοϋ γ ωστοϋ, πού είναι το παρελθόν - το παρελθόν, το 
δπόιον, κι ούμενο δια μfσου τοϋ πα:ρό τος δημιουρ εί το μέλλον. 
Κα1 σ' αυτό ε'ίμασ.τε ροσκολλημfνοι. 

Παρακαλώ, άκοϋστε το προσε τικα αύτό. εν κάνω προ-ι:α-
γάνδα για κάτι. ' λως τονίζω τα γεγο ότα. 'Όταν λοι ό προσκολ
λασθε σε κατι πού είναι παρελθόν, τότε δ νοϋς σας, ή καρδιά σας, 
όλόκληρο το είναι σας εlναι 11δη πεθαμένο. Μπορεί να ύπηρξε μια 
οαθεια ευχαρίστησις, μια εξοχη ευχαρίστησις, άλλα τήν στιγμή 
πού ροσκολλασθε σ' αύτήν, ό οϋς σας ί ται ενα ασχημο μικρό 

ραγμα, πού δεν �ιπορεί πραγ ατικα να :η. Και αύτο εlναι ή 
ωή μα-. 'Όντας φοβισ ιf οι &τι αύτό πού δ ομάζομε ζωή μας θα 

τελειώση, έ ινοοϋuε η έλπί ομε ιια συνέχισι uετα θά ατον. ' λλα 
δταν εχετε έπίγ ωσι δλων αυτών και δεν ξεφε 'γετε πιά, δταν 
κοιτά ετε, παρατηρείτε, άκοϋτε προσε,ιτικά, εχετ έπίγ ωσι χωρίς 
εκλογ1\ για το κάθε τι πού συμβαί ει μέσα σαr, τότε βρίΟ"'ιιεστε 
άντιμέτωποι με το ζήτημα τοϋ θα άτου, πού είναι πρ γuατιΥα το 
ί1yνωστο. Δεν ξέρετε τον θά ατο, εχετε άπλως ίδέε; γι' αύτόν. 
Έχετε ίδέε-, φό6ους, άγωνίες και ύ:τάρχει αύτή ή φοβερ11 α'ί
σθησι- της μο αξιας, του να μείνη κα είς μό ος, στ·ην {ρημιά. 
Και δταν κα εlς εχει επίγνωσι δλων αυτών, τότε διερωταται: Μπο
ρϊδ να πεθάνω σέ κάθε τι το γνωστό; Μπορώ '\'α :τεΟάν στο -ι -
ρελθό , οχι σιγα - σιγά, οχι κρατώ,-τ ; τα ' άριστ καl άπορρί
:πο τα- τα υσάρεστα, άλλα να πεθάν τόσο 1ια η\ν εύ αρίστησι 
� , , , , - ' , ' λ ' ( , οσο κα:ι για τον πονο, πρα ια που σηuαι ει να τε ειωνω να εu-

δ , ) ' ' λθ' ' , ' """'' t:Ι ,, 
περ ευω με το πα.ρε ον, χωρι ε ιχειρηματα; .::.ερετε, οταν ερ-
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χεται ό θάνατος, δεν συζητάτε, δεν λέτε, <�Δώσε .μου λίγο περισ
σότερες μέρες». 'Όταν ό θάνατος είναι εδώ, σείς εχ.ετε φύγει. 
Κατά τον ϊδιο τρόπο πρέπει ν' άδειάσωμε τον νού άπ' δλο τό πα
ρελΟόν. 'Αδειάζοντας τον νοϋ, πρόθυμα, φυσικά, χωρίς προσπά
θηα, τότε ίσως ύπάρχει ,ελευθερία άπό τό γνωστό, και έπομένως 
ίιπάρχει μια κατανόησι τού αγνώστου. 

Οί περισσότεροι άπό μας δεν ξέρομε τι είναι αγάπη. Ξέρομε 
μόνο τον πόνο και :την ευχαρίστησι της αγάπης, αλλά δεν 6λέπομε 
τό γεγονός της αγάπης, δπως ,6λέπομε τό γεγονός ενός 6ουνού, 
ιτσι για μας ή αγάπη εlναι κάτι τό αγνωστο, δπως εlναι και δ 
θάνατος. 'Αλλά δταν δ νους εlναι ελεύθερος άπό τό γνωστό, τότε 
γε'V'Vιέται αυτό που δεν γίνεται γνωστό !με λέξεις, μέ πείρα, με 
δράματα, μέ οποιαδήποτε μορφή εκφράσεως. 

Χωρίς να γνωρίσω.με t1']V αγάπη, χωρίς να yνωρίσωμε τ11ν 
έξαιρετική· πληρότητα, και τον πλούτο τού θανάτου, ποτέ δεν θά 
γνωρίσωμε τί εΤναι τό να ζούμε χωρίς δάσα·να, χωρίς άγωνία, χω
ρί.ς τον πόνο τού μόχθου (οδύνης). 

Έ ρ ώ τ η σ ι ς : Ποια είναι ή πηγή τηc συνεχίσεως; 
Κ ρ ι σ ν. : Εlναι τελείως απλό, δεν εΤναι; ·Είχατε μιαν ευ-

χαρίστησι, θέλετ· νά συνεχισθη και ή σκέψις την τροφοδοτεί για 
νά συνεχισθη. "Αν ή σκέψις δεν επενΜαινε σ' αίrτήν τϊ1ν ευχαρί
στησι, δεν θά εlχε συνέχισι, οϋτε ,διάρκεια. Τό ,δλέπετε αυτό, εί
, αι τόσο απλό. "Ας πούμε, εχετε γράψει ενα δι1δλίο και εχετε δά
λει εκεί τό ονομά σας. Αυτό σας δίνει εύχαρίστησι, γιατί εχετε 
γίνει γνωστός, εχετε επαινεθη, εχετε ύ:τοστη κριτική, εχετε γίνει 
πασίγνωστος και δλα τά λοιπά άπ' αυτές τίς ανοησίες, οί δποίες 
σας αρέ.σουν καί ετσι σκέπτεσθε γι' αυτές. Συναντάτε τον φί
λο σας, που σας λέει: <�Τί θαυμάσιο :διδλίο εχετε γράψει», χαίρε
σθε &.,,:' αυτό, σκέπτεσθε γι' αυτό καί δλ' αι•τά ,δίδουν συνέχισι 
ση1ν ευχαρίστησί σας. -ΕΙναι, πράγματι, πολυ άπλό. Τό ζήτημα, 
λοιπόν, εlναι νά εχετε επί.γνωσι δλης αυτης της πορείας, καί τότε 
μπορείτε νά 'δάλετε τό ονομά σας στο ιδu6λίο, η νά μ11 τό δάλετε 
Υ,αί δεν εχει πια σημασία. Τότε ,εργάζεσθε σαν ενα ον, άνώνυμα. 
Καί κάθε τί που είναι μεγάλο, πρέπει νά ι:,lναι ανιόνυμο. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

ΤΑ ::ΚΡΟΝ][Α 

(Συνειδησιακοi διάλογοι) 

Μια φωνή 

rΑλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλ η φωνή 

Φωvη τοίι 6άθοuς 

"Αλλη φωνή 

'Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Άλ η φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Σήμερα ε'ίμαστε μovov έλεύθεροι 

Γιατί γιορτάζουν σήμερα ο Ρωμαϊοι μας τα 
Κρόvια και δεν ξεχωρίζονται τώρα οί δού
λοι καi οί δεσπότες 

Σ' έμένα ύποσχέθηκεν ό Κύριός μου, πως 
θα μοίι δώσει τηv έλεuθερία μου, γιατι εΤ• 
vαι φιλανθρωπος πολύ. Θό: παμε μπροστα 
λοιπον στου Αυτοκράτορα τον ά δριαvτα 
και θό: ύπογραψοuμε τό σχετικο συμ6ό
λαιο, πού θα λεει, ότι έκιϊvος μοίι δίνει 
την έλεuθερία μου κι έγώ πώς τηv δέχο
μαι 

'Υπάρχει καvέvας ού vό: μη θέλει την έλεu
θερία του; 

Ή έλιυθερία εΤvαι κι αύτη 6αριά, της έλευ· 
θερίας η ευθύνη εΤvαι κι αύτη βαριά και 
θέλει γερους ώμους για να τη 6αστοίιμε 
καθαρή 

Όλοι μας ίμαστε συγγεvεϊς. 

rΟλοι μας είμαστε άδέρφια 

Όλοι λεuκοι κι εγχρωμοi 

Χρειάζεται να μη συγκεντρώνουμε τους αλί
τες γύρω άπο τηv άσπίδα καί ΤΟ δόρυ, 
γιατι ό πό εμος τώρα εΤναι όπισθοδρό
μηση και μόvο τοίι Συμπαvτος ή σο6αρη 
έξέταση πρέπει νά 'ναι η οvη μας α:μιλ α 
και ή προσπάθεια 

Έγώ εζησα σ' εv' άδιάκοπο στρατόπεδο 

Μια φορά έμε'ίς 6απτιζόuαστε με vερό, μια 
φορα μέ αΤμα για να έ οιμα όμαστε vα 
6αφτιστοίιμε για την έλευθερία της πα· 
τρίδας μας 
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νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

JΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

Πολλές φωνες μαζί 
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Μίλη,σα και δε μου άποκρίθηκε κανένας. 
Μίλησα, και μόνο την ήχώ της φωvης μου 

6ρηκα. 

Σα να 6ρισκόμαστε σ' εvα τουvελ, τή στι
γμή που σταμάτησε τό τραίνο τήv κίνηση 
του ταξιδιου του μέσα στο σκοτάδι κι 
έμείς φωνάζουμε v' ανάψουν τα φωτα, γιό: 
να βλέπουμε φως και να παίρνουμε θάρ
ρος. 

Σα να μιλουμε σε μια στέρνα που δεν εχει 
νερό και ή φωνή μας μόνο θόρυβο δημι
ουργεί και καμια συνεννόηση 

Κι δλοι τρέχουμε άσθμαίvοντας πίσω άπό τις 
μrιχαvές. 

Κι δλοι τρέχουμε πίσω άπό τό χρυσάφι, δε
μένοι με τή δουι-εία του 

Τό χωμα μας εΤvαι άπληστο. Θα τό ξεχά
σουμε κάποτε πολu μέσα σε μιό: τέλεια 
λήθη για να 'ρθουμε και καινούριο να 
τό θεωρήσουμε, πόσες φόρες θό: τό θεω
ρήσουμε καινούριο! 

Σήμερα εχουμε τα Κρόvια. 

Να γιο'ρτάζαμε παντοτινά, παvτοτιvα τα Κρό
vια, .τα Κρόνια, τό: Κρόvια. 

Όλοι οί λαοι άδερφωμέvοι να γιόρταζαν πα,·
τοτιvά, παντοτιvα τα Κρόνιο. 

Τα Κρόνια, τα Κρόνια, τα Κρόvια! 

ΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡ][Α 
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νΑλλη φωνή 

Προσέχετε πολu τή σύγχυση ,και τό σκο
τεινό της νέφος, προσέχετε. 

Μήπως δ νους σας ταραχθεί 

Μήπως άρχίζουμε να χτίζουμε τους ούραvο
ξύστες μας σαν τους 'Ασσύριους και τούς 
Βαβυλώνιους, για να καταλήξουμε στήv 
καταστροφή της Νιtvευη, Μήπως -y,ίvουμε 
σκληροι και γυρίσουμε πίσω στή Ρώμη, 
κουβαλώντας τήν έκσκαφή της Κορίνθου 
και της Νουμαντίας. 

Γιατι πρόκειται μια μέρα κι ή δική μας Αύ
τοκρατορία να καταστραφεΊ, δπως κατα
στρέφονται δλοι πάντοτε οί άνθρωποι της 
Βαβέλ. 
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Ν' άλ αξουμε την όvομασια των Ήραίωv και 
να τα όvομάζουμε Λυσάvδρια, για να τι
μησουμε το νέο Θεό μας, τον Κύριό μας 
το Λύσανδρο 

Σήμερα τον κύριο Λύσανδρο κι αίίριο τον 
κύριο Θηραμεvη, με τη μεγαλη Ιδιοκτη
σία του 

Σήμερα τον κύριο Θηραμέvη κι αυριο τον 
κύριο Θεμιστοκλη 

Σημερα τον κύριο Θεμιστοκλή κι αίίριο τον 
κύριο Κλέωνα με τα έρyοστάσια της μα
χαιροποι ίας_ 

Σήμερα τον Κλέωνα κι αίίριο ΤΟ στρατηyο 
Βρασιδα 

Να μεταφέρουμε τα οστα του καί να τα 
θαψΟυμε στην κυριαρχη Λακεδαιμοvα 

Θα γράψει ο κύριος 'Αντίλοχος ενα θριαμ-
6ωτικο τραγούδι για το Λύσανδρο, κι αύ
τος θα τού yεμιση με χρυσαφι τον πί
λο του, τον απλωμένο πιλο του 

Ό Γύλιππος θα πάρει το χρυσάφι άπό τους 
σάκκους τους προορισμένους για τους κυ
ρίους μας τους παντοκράτορες έφόρους της 
Σπάρτης, και θα τους yεμισει με στε
φαvους δόξης, ξεχνώντας ν' άφαιpέσει καi 
τα γράμματα κσι τους λογαριασμους τού 
κατασχεθέντος χρυσού 

Για να εlσρεύσει ό χρυσός, ό πόθος τού χρυ
σού στη Σπάρτη 

Κι ό πόθος τού χρυσου θα ξυπνήσει τον πόθο 
των μακρινών ΠΟ εμωv εξω άπο της Σπάρ
της τα σύνορα 

Για να γκρεμιζοvται τα τείχη της ηττης κάτω 
άπο τους ηχους και τους χορους των αύ
λητρίδωv 

Για να μένει μονάχη της ή Σπάρτη, χωρις 
τείχη . 

Σήμερα ό Λύσανδρος εΤvαι δυνατός. 

Κι αίίριο ό κρυφός. ο συvωμοτης κύριος Άν 
δοκιδης 

Σή ρα εΤvαι υvατος ό κύριος Κόνων 

Κι αίίριοv ό μεyα όδο ο κ 'ριος Άλκι6ιά
δης 

Σήμερα θα κατασκευάσουμε ε α vαο για 
τό θεό μας το Λύσανδρο 
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Κι αίίριο για τό Δημήτριο τόv Πολιορκητή. 

Σήμερα θά φωνάξουμε Ζήτω δ Δημήτριος Φα
ληρέας. 

Κι αίίριο ό Κύριος Σέλευκος κι δλη έκείvη 
ή μακρά σειρά των Σελεuκιδωv, μέχρις 
δτοu φτάσουμε στην ήττα τους τή φυσική, 
δπως φuσικόv εΤvαι vά πρασιvιζει ή χλόη 
της άνοιξης καi vά μαραίνεται πάνω στα 
ψηλά 6οσκοτόπια. 

Σήμερα φωνάζουμε, Ζήτω ό Κράσσος. 

Ζήτω δ κύριος Κατιλίνας. 

Ζήτω δ Γάιος καi δ Τι6έριος Γράκχος. 

Κι αίίριο, Ζήτω δ Σύλλας καi δ Μάριος. 

Για vά κλείνεται καi vά πεθαίνει στη φυλα
κή του δ Κύριος 'Ιουγούρθας, που γνώριζε 
-καλά πώς θά μπορούσε vά έξαyοράσει 
έκείvοuς τους γερο - Σuyκλητικοuς με χρή
ματα, με χρήματα, τό γνώριζε πώς μπο
ρούσε όλους τους ύπάτοuς καi πραίτωρες 
vά έξαγοράζει. 

Για vά κατε6αίvοuv άvεvόχλητοι σιγά - σιγά 
οί Βησιγότθοι καi οί 'Οστρογότθοι, για 
vά τρώγει δ λιμός τους άvθρώποuς καί ή 
φωτιά τά σπίτια μας, για vά κατε6αίvοuv 
οί Βάνδαλοι και vά καταστρέφουν την 
κομψή πνευματικότητα της Ρωμcχικης της 
άριστοκρατίας. 

Για vά σκοτώνουμε τους άρίστοuς πάντοτε 
μεταξύ τού σπιτιού τους καi τού θuσια
στηρίοιJ, μεταξύ τού ξενοδοχείου τους καi 
τού έστιατορίοu, μεταξί, της είσόδοu τους 
στην κατοικία τους. 

Για vά σκοτώνουμε καi vά έξορίζοuμε το Θε
μιστοκλή καi τόv 'Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Για vά χτuπαvε πάνω άτr' όλες τiς πολιτε.Ίες 
τού κόσμου οί Σειρήνες της καταστροφής, 
για vά κατασπαράζουν με τή φωνή τους 
οί καμπάνες των πολέμων τiς μη,τέρες με 
τίς όρφαvες άγκαλιές, δπως οί τίγρεις 
της μοναξιας τοuι; άνθρώποuς. 

Για vά πληθαίνουν τά έρyοστάσια των πλα
στικωv τεχvωv, με την έπιστήμη της πλα
στικής χειρουργικής, για ν' αύξάvοvται το 
έργοστάσια τη,ς κατασκευής άνθρώπινωv 
μελωv άπό άλοuμίvιο. 

Για νά κατασκευάζουμε χέρια καi πόδια άπο 
άλοuμίνιο καi φορεια για τούς άvάπηροuς, 
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γι να τους εχοuμε 6ιτρίvες ηρωισμ ϋ για 
vά κα rε6αιvει στό τελος δ πρωθυπουργό<; 
άπο την έξεδρα του την έπίσημη καί vά 

τους σφίγγει μέ προσποιημεvη ξένη συγ
κίνηση τό χερι, για να χορταίvοuμε αΤμα 
καί δακρuα για να γεμίζουμε με τερατα 
την ύδρο rειο για να μείνει πλανητης ά 
κατοίκητος, κατοικημενος μόνον άπο τη φω
vη της παραφροσuνης μας καί τις πρωτες 
τίς αvαρθρες κραuyες τοϋ άvθρωποu, πριν 
μάθει και όνοματίζει τα πραyματα και να 
λ'yει τό τραπέζι τραπεζι καί τη yuναικ 
ruναικα, και το μαχαιρι μαχαίρι 

Ζήτω ο Νέρωνας δ σκληρός, δ φανατικός μας 
κύριο Νέρων δ 'Εθνικός 

Ζητω και δ Θεοδοσιος ό Μέγας, ο φαvατι
κος μας μεyας Χριστιανος μας, Ζήτω 

Ζήτω και Κάτω, Κάτω και Ζήτω, όπως οί 
κιvησεις των ποuλιωv μέσα στα κλοu6ιά. 
Κι έμεϊς παντοτε μέσα στα κλουβιά μας 
χωρις τα δάση τους και τη μεγαλόπρεπη 
την έλεuθερία τους 

. ' 
'� 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ 

ΠΟΙΉΜΑΤΑ. 
Βιcτνομ • Βιpμονιο • Ιοnωνιο .. Ίν4Ιο 

Ίνdονηοιο • Koμnoιzq • κινο • Μοlσιοιο 

Nrnol • nεpσισ • ΙουΑονΟq 

ΕΠIΛΟΓΗ • ΑΠΟΔΟΣΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟDΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΒΣΤ!ΑΣ, 

ΙΩΑΝ Δ ΚΟΛΛΑΡΟΥ Α ΣΙΑ Α Ε 
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Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Θ. Ε. 

Ό Τzώρτz Σύδνεϋ Άρανταίnλ 

ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΠΡΟ 100 ΕΤΩΝ 

Ποιος θ' άποτολιμήση νά πη: «Θεοσοφία εΤναι α ύ τ ό και 
,)χι αλλο τίποτε»; 

"Ενας ,αληθής σπουδαστής της Θεοσοφίας θα πη: Αυτό είναιι 
ή Θεο.σοφία, καθιος εγώ, σήμερα, εννοίί) τήν έπιστήμη. Αυριο 
έλπίζω να ξέρω πε,ρισσότερα, και άνα.μφuδόλως θα εχω λόγους να 
τροποποιήσω την σημερινή μου γνώση 1 

Έκα.τό χρόνια. συμπληρώθηκαν 
&.πό τήν γέννηση τοϋ τρίτου δι
εθνοϋς προέοοου της θεοσοφικijς 
Έτα.ιρία.ς οόκτορος Τζωρτζ Σύο• 
νεϋ Άρα.ντα.ίηλ (1 Δεκεμ6ρίου 
1878), στο Σάρρα.ιη της 'Αγγλί
ας, δ δποίος μετέστη στίς 12 
Αυγούστου 1945 στο "Αντυαρ 
της Ί νοία.ς. 

Ό Άρα.ντα.ίηλ &.πεφοίτησε 
μετά 6ρα.6είου ίστορία.ς κα.ί φιλο
σοφίας .&.πό ιό π�νεπιστήμιCί τοϋ 
Κα.ίμπριτζ το 1902 χα� συνεπλή
ρωσε τήν ,εκπα.ίοευ,1ή του στή 
Γαλλία. (οπου ,εργά'iθηκε ώς έ
ρευνητής στά. ΈΑνικά. 'Αρχεία. 
γιά. τήν Γαλλική 'tπα.νάσταση) , 
στήν Γερμανία. κ,:,l 'Ιταλία.. 

·r πηρέτησε ιi1ς εντεταλμέ,ιος
καθηγητής της ιστορίας στο Κεν
τρικό Κολλέγιο τοϋ Μπενάρες 
κα.ι ώς κυ6ερ ιιητι κός επίτροπος 
στις επαρχίες της 'Ινδίας. Πα.pη
·,ηίιη το 1913 γιά. ν' &.σχοληθij
με τήν έκπα.ίοευση κα.ί συνοδεία
τοϋ Τζ1ντου Κρισναμούρτι (κα.ί

"τοϋ &οελφοϋ του Νιτυα.νάντα.), 
στήν Ευρώπη. Κατά τον πρώτο 

Τζώρτζ Σ. ΑΡ AJNT ΑΙΗΛ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ώς Γραμ
ματεύς της θεοσοφικijς Έτα.'l
ρία.ς της 'Αγγλ1α.ς, ύπηρέτησε 
στον Βρετα.ννικο 'Ερυθρό Σταυ
ρό. Σημειωτέον οτι ητα.ν, ώς κλη
ρικός, κα.ί επίσκοπος της Φιλε
λευθέρα.ς Καθολικής 'Εκκλησίας. 

Μετά τον πόλεμο επέστρεψε 
στήν Ί νοία., οπου συνεργάσθηκε 
με τήν "Αννι Μπέζα.ντ, γιά. -:ήν 
&.νεξα.ρτησία. των Ί νοιων κα.ί φυ
λακίσθηκαν α.μφότεροι. Μετά τήν 
&.ποφυλάκισή του ίδρυσε ύπό τήν 
αιγίδα. της θ.Ε. τήν Έταιρία. 
προαγωγής της εθνικής εκπαιδεύ
σεως της 'Ινδίας καί εγινε πρό
εδρος τοϋ πα.νεπιστη.μίου τοϋ Μα.
οράς, δτα.ν κα.γκελλάριός του -fι
τα.ν δ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. 
Γιά. τίς ύπηρ·εσίες του στήν εκ-
παίδευση &.νηγορεύθη έπίτιμος 
οι'Οάκτωρ των Γραμμάτων. Το 
1920 ώρίσθη &.πό τον Μα.χα.ρα
γιά. της Ί νοόρας ύπουργός της 
'Εθνικής Πα.ιοε1α.ς. 

'Απο τοϋ 192,5 &.φιερώθη &.πο
κλειστικά. στήν θεοσοφική Έτα.ι
ρία και περιηλθε ολον τον κό-
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-,μο Ι ατά, τήν παραμονή το 
'J ήν ύστρα. ία, έξε έγη γενι
κό� γρα.μμα.τεύς καί ύπό τή ίδιό
τητα αύτ • ϊδρυσε την ψημ ρ(δα 
« 'Εμπρός ύστρα.λία 1 » καί εγκα.· 
τέστησε τον πρώτο Θεοσοψ κο 
Ραδιοψωνικο Πομπό. 

ίετά, τον θάνατο της " ννι 
Μπέζαντ (1934), εθεσε ύποψη
ψ:ότητα προέδρου καί έδήλωσε 
δτι, έκ εγόμενος, θά, διο κουσε 
τήν Έτα ρία απολύτως αμερόλη
r.,α απο θρησκευτ κης απόψεω , 
·::' α.ύτο καί θά έζ ητουσε νά απο
καλ ηται άπλώς «δόκτωρ ' pα -
τα(ηλ», παραιτούμενος του έπι
σκοπικο- τίτλου το . Ώς Πρό
εδρος της Πα.γκοομίο Θ.Ε., ανέ
πτυξε ζωηρή δραστηριότητα. Ί
δια. τέρας σημασίας είναι α[ έπι
στολαί τάς δποίας ά.πηύθυνε ίδ -
αιτέρως προς τά μέλη καί μεγά
λες προσωπ κότητες της Θ.Ε.,
στην περιοδο της α όδου του

· ίτλερ στην iξουσία. κα.l έτόνιζε
τή'Ι ανάγκη νά έπιδράσουν τά γε
γονότα σά.'Ι μαστίγωμα. δημοκρα.
τικης αψυπνίσεως του κόσμου.
(Χωρίς, δυστυχώς, γά προσεχθη,

παρά μετά τη εκρηξη του πο
λέμου).

ΕΙχc απο του 1920 νυμψευθη 
μετά τη::; Ρ υκμίνι τέ6ι (ήδη 
Προέδρο της 'Ομοσπονδίας έων 
Θεοσόψω καί ύπευθύνου σειρα.ς 
ι..α.λλ τεχν κώ ι έκδηλώσεω11) , κό-
ρης του Βρα.χμά.νου "Παντlτ» 
(λογίο ) ιλακά τα. Σάστρι,., 
ι..α.ι αδελψη; του . Σρί Ράμ, 
r.έμπ�ου Προέορο τη; θ.Ε. 

Ό Τζ. Σ ' ρανταίηλ, ύπηρ
ξε επίσης ' τιπρόεδρος τω Ί ν
οών Προσχόπων καί urπ. Μεγ. 
Ταξιάρχη; του Μ ι..ρο- Τεκτο
ν.ι..ο- Τάγματος. Συνέγρα.ψε πολ
λά 6ι6λ α. ::ριλοσοψ χου περιεχο
μ' ιο 

'Ένας όργα ισμος σα 
την Θεοσοφικη • ταιρια, 
της όποίας ό ίδρυτικος αρ
της ε ναι Ζωη καi δχι μορ
φη, μπορεί νά ζηση γιά 
παντα, άρκεί τα μελη της 
να μι:νο πάντα προσηλω
μι-vα στην Ζωη που περι
κλειει, καί νά μη την προ
διδουν, κατι:ρχομεvοι σε ά
ποκλιιστικη πίστη μορφών 
που χωριζουν. 

Τζ. Σ. ΑΡΑ1 ΤΑΙΗ 
( ά, ό τό «'Ελcυθο:pία χαι 

Φι) α) 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

<<ΤΑ ΒΝΜΑΤΑ ΤΝΣ Φ/ΛΟΣΟΦ/ΑΣ» 

Τόμος Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν Άναγέννnσn: 

1' ό μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ώς τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 120 

Β' Τόμος )) 120 
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Συ λ ο γ ή ΚΩΣΤΗ ΜΕ ΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Πρώτα εγι ε το χάο;. " 'πειτα 1i ατ 'στηΟη Γη ( 'ρύστερ
νυς Γαία), πού εί αι αίώ ιο σίγουρο στήριγμα τω πά τω , καί δ 
"Ερωτας, δ ώραιότερο; ά άμεσα στο' ά06νοτο ; Ο ο' ς, πού γάει 
τά κορμιά, δα ιάζ ι ο ω των θεών αι των α θρώπων τή ψυχή 
ιι 'σ στα στ11Οη ι<αι νικάει κάθ φρό ιμη σι.έψη. 

'Ησιόδου «Θ ογονίω> 

2. ' :rτο το Χάος εννήθηκε το "Ερ 6ος και ή ·μα' ρη Ν 'χτα.
'λπο η1 Νύχτα και το 'Έρ 60- νήθηκε δ ίθέρα και 11 Ήμέρα 

3. 'Η ή, μητέρα δ ω , έ, ησε '1ρωτα το ίσο τη- μάτον
ωτο αστέρια Ο' ρα ό, τα ουνα και τή θά ασσα, χι' ε ειτα, &φο � 
έ ώθηκ με το Ο' ρα ό, έ νησε το' ς Τ�τανες ('Ωκεα ός, Κοίος, 
Κρείο;, 'Ί'π ρί , 'Ιαπετός, Κρό ος), τις Τιτα ίδες (Θεία, Ρέα, 
Θέμις, l\Ινημοσύ η, Φοu6η, Τηθ'-), το'ς Κ'χλωπες (Βρό τη;, 
Σ τερό ης, " ρ η ) και το' ς Έκ τόγχειρ :: ( Κόπο; ό μα ιώδης, 
Βριάρεως δ δυ,·ατός, Γ 'ης δ ο μελή-). 

4. Ό Ούρα ος αποστρεφόταν τά π �διά του ι.αι τά εχω ε στύ
βάθη τής Γης ' λλά 11 η, πο' τρέφ ι το' - νέου- ( κουροτρόφο-), 
ιξοπλί ει με σι ερένιο ρ πάνι το ο ερο Κρό ο ι<.αι μ' α 'το δ , ιο; 
ι<.ό6ει τα γεννητικά οργα α του πατέρα του, παίρ ει την εξουσία 
χα� ά ελευθερώ ει τού- Τιτα ες. 

5. Ό Κρόνο; παίρνει υν ίκα ro η'1 Ρέ (η Κ 6έλη-----,:'.Ιη
τέρα τω θειί> ) και εννάει -τ:αι ιά η1 Έστία, η1 ήμητρα, τ11ν 
'Ήρα, το Π ο� ω α 11 " η, τον Ποσει ώ\1 χαί το ί.α. Φα6άται 
δμω , δτι τα παι ιά του θα του :-τ 'ρο τ11ν εt:ουσία και ι' ' ό, 
μόλις γε ιουνται, τα ατα-τίνει. ' λα 11 Ρέ , δτα γεν ήθηκε δ 
Ζεύς, δί ει στον Κρόνο α καταπιη σ αργανωμέ ο λιθάρι, στέλνει το 
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· ία ση1ν .Κρ11τη, και για να μήν ακοί1ση ό Κρόνος τά κλά.ματά του,
χτυπούν οί Κουρήτες τίς ασπίδες τους καί αλαλάζουν. 'Έτσι με
γαλ(JJνει δ Ζεύς, άναγκάζιι τον Κρόνο νά ξι:ράσιι τά παιδιά του
πού είχε καταπιεί, καί συμμαιχώντας μέ τούc Οεοί,r;, πολεμάι:.ι τό,,
πατέρα του Κρόνο, πού τον δοηθούν οί Τιτάνες. Αύτή εlνα� ή πε,ρί
φημη Τιτανομαχία, πού δάσταξε δέκα χρόνια. Οί θεο� πολεμούσαν
από τον 'Όλυμπο χαί οί Τιτάνες ά,-τό τήν "ΟρΟρυ. Κανένας δεν μπο
ρουσι νά νικήση. Τέλος, δ Ζεί,ς άπελιυθερι;>νει τούς τρείς Έκατόγ
χειρες, πού εlχε" δε.σ;μευμένους κάτω από η1 Γη δ Κρό\Ος, καί μέ 
τ11 δο11θειά τους, καθώς και μέ τούς κεραυνούς, πού τού είχαν δώ
σει οί κύκλωπες, νικάει τοί•ς Τιτάνες και τούς γκρεμίζει στον Τάρ-

Προτομή του Διός. 

ταρο. Τότε δμως γεννήθη:κε από τή f'η και τον Τάρταρο δ Τυφωεύς 
μέ rrά έκατό .κεφάλια, που λίγο ελειψε νά ,μείνη αύτός νικητής. 
'Αλλά δ Ζεύς κατώρΟωσε νά τον νιικήση ,μέ τούς κεραυνούς του και 
τον εκαψε. 'Έτσι απέμειναν νικητωί οί θεοί και δ Ζεύς μο�ράζtται μέ 
τούς αδελφούς του Ποσε�δώνα και Πλούτωνα τή δασιλεία του :χ.όσiμου. 
Ό Ποσειδών παίρνει τή θάλασσα, δ Πλούτων τον 'Άδη καί δ Ζεύς τον 
Ούρανο και τη Γη.'Ο Ζε.ύς παίρνει νόμιμες γυναίκες, κατά σειρά• τις έ
ξης: Τ11ν Μητιν, τ11 Θbμ�δα, τήν Εύρυνόμη, τ11 Δήμητρα, τή , iνη
μοσύνη, τη Λητώ και τελιυταία τήν 'Ήρα. 

6. Ό Ζεύς είναι πατέρας ανδρών και θεών. Ξεσηκώνει τά σύννε
φα καί, κρατάει στο χέρι του τον χεραυνό . .Κατοιχεί στον 'Όλυμπο. 
Σ' ενα κίνημα των φρυδιών του, δ 'Όλυμπος τρέμει. Εf.ναι φοδε
ρός και μεγαλοπρεπής. Ό ϋπατος των θεών. 'Αλλά τού αρέσουν 
πολύ οί γυναίκες και είναι απειρες οί ερωτικέ; του κατακτήσεις. 
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, το; κι' οί α οι ε δεκα Οεοι και Οεές άποτ οϋν τ() ωδε άθεο 
του Ό ύμπου, πού τρέφεται με αμοροσία καί πί ι έκταρ. Ό Ζεύ 
εχει ε α σωρό ε ίθετu, ού ,δεί νουν τι διάφορες ίδιότητες και εί
hικότητές του Κρο ίδη , ,Κρο ίων, "Ί'πατο κριόντων, "'Τψιστος, 
Ολύμπιος, φεληγ ρέτης, ίγίο0 ο , Έρίγδοιmος, ""Γψuορεμέτης, 
Ι ραύνιος, ''Τίτιος, "0.μοριο , Εύάνεμος, Τ οφώ ιος, 'Επικάρπιο;, 
Πατήρ, Σωτήρ, Τέλειος, Βuσι ε' , Ξέ ιος, "Ορκιος, ίΠίστιος, 'Έρ
yειος, 'Εφέστιος, Γuμή ιος, Φράτριος, Πο ιε 'ς, ' γοραίος, Μοιρα
γέτης, Τιμ ρός, Μει ίχιος, Φίλιος, ' λεξίκακο , Πανε ή ιος, Έ-

θέριος, Τρόπαιος, " ρ ιος, Στράτ ιος, ωδω αίος, Πε ασγικός, 
Λυκαίος, ' στέριος, Τριό ας, ά"ος, Έλχα ός. 

Προ ο ή ης Ήρας. 

7. 'Η 'Ήρα, κόρη του ,Κρό ου κα1 της Ρέας, εl αι ή επίσημη
σ 'ζυyος του ιό� καl οασί ισσα των θεών· προστάτρια τώ γάμων 
,ιι:χι τιο γεν ήσεω πι στη στ' ία κα' αθε.ράπευτα ηλότυπη γιά 
τις ατέλειωτες άπιστίες τού θεού - συζύγου της. 'ΊΕχει κι' αυτή 
διάφορα έπίθετ : Χρυσόθρο ος, ' χραία, ' ρ εία, 'Οπλοσ,μία, ' ν 
θεία, Λευκcολενος, Γα.μ{1λιος, Τελεία. 

Ό Ποσειδιο , ιός τού Κρό ου yαι της Ρέα , εl αι θεός 
της θάλασσας, ου η')ν ταράσσει με T1l τρίαι ά του, και θεός των 
σεισμιί>ν. Μεγαλο ρ πης και αυστηρός, θεωρείται ό δυνατώτερο; 
u. ο τούς θεούς μεrτά τον ία, πο ύ αιμος καί αυτός, δπως και εκεί
ος. Συ οδεύεται άπο τη σύζ ό του ' μφιτρίτη, άπο τους Τρίτω

,,ες, τί.ς ηρηίδ ς καl τις Ώ εα ίδες. ' ρχ ιότερες θεότητε; της
θάλασσας ητα ό 'Ωκεανος (θεωρούμενος απο το 'Όμηρο σά -τα
τέρας δλι τιον θειον) και 11 Τηθύς. 'Επίθετα του Ποσεhδώνος: Εύ-
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ρύστερνος, Ευρυμέδων, 'Ελικώνιος, Κυαναχαίτης, Φυ.τάλμιος, Έρί
κτυπος, ΓαιήοχQς, Σεισίχθων, Δωματίτης, "Ιππιος, αμιαίος, Ταύ
ριος. 

9. Ή Άθηνα, θεά της σοφίας, γεννήUηκε &πό το κεφάλι τού
Διός, ,ά.ιϊό το όποίο ξεπήδησε πάνοπλη. Αίώνια παρθένα, διακρίνε
ται για την ανδρεία της στις μάχες καl τή φρό·νησή, της, Είναι 
iπίσης Οεά της ύγείας καί της εργασίας καl προστάτρια των πό
? εων, των τεχνών καί της ,είρήνης. Φιλονίκησε μέ τον Ποσtιδώνα 
για τ11ν όνομα,σία της πόλεως παύ φέρνει το ονομά της. Το συμ,6ού
λιο των θεών δρισε δτι ,έκείνος πού θα εκανε τό πιο ,ώφ�λ�μο δώρο 
στους κατοίκους της, θα εδινε το ονομά του G't1)'V πόλη. Ό Ποσει
δών χτύπησε τή θάλασσα μέ την τρίαινά του καί ά.πό τα κύματα 
ξεπήδησε ενα αλογο, σύμδολο πολέμου. Τότε ή 'Αθηνά χτύπησε 
τή γη μέ το Μρυ της χαl φύτρωσε ,ελιά,. σύμΙδολο ,ειρήνης. Οί Οεοί 
εχριναν νικήτ,ρια -ιήν 'Αθηνά καί ή πόλις όνομάστηκε 'Αθήναι. 'Επί
θετα της Άθηνας: Παλλάς, Τριτογένεια, Γλαυκώπις, Παρθένος, 
Πολιάς, Πρόμαχος, 'Αρεία, Σ Οενιάς, 'Ιππία, Χαλινίτις, Παναχαίς, 
Παιων(α, Βουλαία, Άγορα(α, Σταθμία, 'Εργάνη, Μηχανίτις, 'Τ
γίεια, Βομδυλία. 

1,0. Ή 'Αφροδίτη ιαναδύΟηκε από τον άφρο των κυμάτων, δ
πω; ή 'Αθηνά από το κεφάλι τού 1Διός. Θεά της ώραιότψος καί 
τού 'Έρωτος. Διακρίνεται σέ Ουρανία (Οεά τού άγνού ερωτος) καί 
σέ Πάνδημη (θεά της ήδονης). Σύζυγος τού Ήφα�στου καί ερω� 
μένη τού 'Άρεως. Νίκησε σι bι,αγωνισμό καλλονής την 'Ήρα καl 
τ11ν 'Αθηνά, παίρνοντας το μηλο της νίκης από τον Πάρι. 'Έτσι 
στάθηκε ή αρχική αίτία τού Τρωί,κοϋ πολέμου. 'Εκτός άπό τίς σχέ
σεις της :με τον 'Άρη, είχιε πολλές αλ'λ:ες ερωτικές περιπέτειες. 
ΊΕπίθιτα της 'Αφροδίτης: 'λνα,δυαμένη, ·Κύπρrς, Παφία, Κυθέ
ρεια, Θαλασσίαl, Γαληναίη, Χρυσείη, 'Εν κήποις, 'Εταίρα, Νυμφαία, 
Νικηφόρος, Ευστέφανος, Φιλομεuδής. 

11. Ό 'Απόλλων, γιος τού Διός καl της Λητούς, γεννήθηκε
στη ηλο καl είναι Οεός τού φωτός, της μουσικής, της μαντικής 
καί των κα,λών τεχνών. Κρατάει λύρα καl φορεί στο κεφάλι σcέ
φανο άπό δάφνη. Είναι αρχηγός τού χορού των 1 'lουσων. 'Αγωνί
στηκε στον αυλό μέ τον σάτυρο fαρσύα καl αφού τον νίκησε, τον 
εγδαρε ζωντανό. Στον 'Απόλλωνα ηταν άφuερωμένο το 11ίερίφημο 
Μαντείο των Δελφών. 'Επίθετα τού 'Απόλλωνος: Φοίδος, Λύκιος, 
'Αργυρότοξος, Έκατηδόλος, Αίγλύτης, Σύριος, Χρυσοκόμης, 'Τ
περδόρειος, Πύθιος, Καλλίνικος, Νόμιος, Νουμήνιος, Έδδομαίος, 
Θαργή,λιος, Κά.ρνειος, Δελφί:νιος, Σ μιν,θεύς, Καθάρσιος, Άλεξίκα
κος, Σωτήρ, Κουροτρόφος, Μοιραγέτης, Μουσαγέτης, Νυμφαγέ
της, Κιθαρωδός, Λοξίας. 
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12 Ή " ρτεμις, άδ λφή του ό ω ος, ταυτιζόμε μέ τή 
Σε ήνη, δ:π:ως ό ' ό ων μέ το 'Ί-Ι ιο, ί αι θcά τού κυνηγιού, 
των δασω , τω τρεχούμε ων ερω . 'Ήταν καί αύτή αρθ' α, ο

πως ή ' θηνα, κα1 :π:ροστάτρια της άγ ότητος. Ό ' κταίω , εγγο-
ος τού Κάδμου, τή εlδε τ αίως γuμ ή, ε ω εκα ε λουτρό, και 

για τιμωρία του μετ μορφ6Jθηκε σέ έ άφι, πού το κατασ άραξα τα 
tδια του τά σκυ ιά. 'Επίθετα της ' ρτέμιδος: Φοuβη, Κυ ηγέτις, 
Έλαφη,βόλος, ' γροτ 'ρα, ΠοταJμί(¾ 'Ηγεμόνη, Κουροτρόφος. 

13. Ό Έρμης, γιος του ιος και της Μαίας (κόρης τού "
τλ,α τος) εί αι ό άγγελιαφόρος τού ιός, θεος τού έμ:π:ορίου, των 
γραμμάτων και τω έ:π:ιστημω , εφευρέτης της λύρας, προστάτης 
των όδοι:π:όρω και των αγώνω , όδηγος των ψ χω στο " δη. 
κ έφτης ά:π:ο γεννησψιου του. Σηκώ εται ά:π:ο την 'ΚΟ, 'l το γιά 
ά κλέψη τά δαμάλια τού ιος καί, δτα ά ακα ύπτεται ά:π:ο τον 

' πό λωνα, άρ ιέται άναιδέστατα τ11ν κ οπή. ' ργότερα ροσπά
θησε ά κλέψη το κεραυνο τού ιος και την τρίαι α τού Ποσειδω
ο . 'Εραστής κι' αύτος της ' φροδίτης, κ θως καί της Περσεφό
ης. 'Επίθετα τού Έρμη: Πτερωτός, Κερδώος, όγιος, Ε' όδιος, 

Έναγώ ιος, Ψυχο ομ:π:ός, Ψ χαγωγός, ' ργεϊφό ης, Ι ριοφόρος, 
' γήτωρ, όμιος, ' γοραίος, '&�μήλιος, αρ�δότης, ίΠομπαίος. 

14. Ό " ρης, γιος τού ιος αι της 'Ήρας, εί αι ό θεος τού
πολέιμου και τω μαχών, βίαιος, θορυβώδης και φιλόνικος, ερα
στής ση1ς ' φροδίτης καl έχθρος της ' θηνας, απο τή όποί , δ
μως :π:ολλές φορές ικιέται. Στις μάχες τον ακολουθο - ή Ε υώ, 
i1 'Έρις, ό Δείμος καl ό Φόβος. Έπίθ τα τού " ρη: Έ υά ιος, 
Χάλκιος, Βρισάρματος, Τειχεσιπλήτης, Θηρίτας, ' λ οπρόσαλλος. 

1 . Ό "Ηφαιστος, ιος της 'Ήρας χωρίς τη σ 'μπραξη το -
�ιος η αλλου θεού η α θρώπου, δταν γε ήθηκε ητα τόσο ασχη
μος, ωστc ό Ζε' ς το αρπ ξε κ ί το έταξε απο το "Ολυμ ο 
στ11 Λήμνο, δ ου έφτοντας εσ σε το ε α του πόδι Υαι εμει 
κουτσός. Το :π:εριποι{1θηκα 11 Ευρυνόιιη καί ή Θ 'τις. Εί αι θεος 
τού ρός, μετα λο ργος και κατασχε αστής των Υερ υνω τού 

ιος καί :π: τέρας τω Καβείρω Μολονότι ασχημος καί κουτσός, 
"λaβε σί,ζ ο τΊΊ ώρ ιότερη ά:π:ο ίς θεές, τ11 ' φροδίτη Οτ 
κατάλ δε το' ς ερωτες της 'Αφροδίτης μέ το ρη, κατασκε 'ασ

ενα άό, ατο ίχτυ άπο λεπτο σ 'ρμα, με το ό:π:οίο σ έλα ε έπ' α ' -
τοφώρφ το π ρά ομο ευγάρι, ο' εγι ό ερί ελως των θεών, 
το' ς όποίους ό ''Ηφαισ ος {κά εσε ιά μάρτ ρες 'Εϊίθε το 
Ήφ ίσ ου: Χαλκεί,;, Κ λλοϊο ίων 

11 
• Ή 'Εστία. ρωτότοκη θυ ατέρα τού Κρόνου και της Ρ ' -

ς, αρθένα, ο ως ή Άθη
να κ ' ή " ρτεμις, ε1 αι θεα τού οίκια-
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κού πυρ�ς, τού ο1κογενειακού 8ίου και της άγνότητος. 'Όσοι ζη
τούσαν την προστασία της ήσαν &.παραδίαστοι. Οί δρκοι στο ονο
μά της ήσαν δρκοι tεροί. Σ' αύτήν προσεφέροντG οί πρώτες θυ
σίες και ή πρώτη σπονδή (άφ' 'Εστίας) καί είχε το δικαίωμα της 
πρωτοκαθεδρίας στον 'Όλυμπο. 'Επ[θετα της Έστίας: Πρώτα, 
Πρέσδειρα, Αvδοίη. 

] 7. Ή ημήτηρ (Γη - Μήτηρ) η �ήμητρα, θυγατέρα τού 
Κρόνου καί της Ρέας, είναι, θεά της γεωργίας, της γονιμότητος 
της γης και των Μυστηρίων. Δίδα�ξε στους άνθρώπους τή σπορά 
τού σίτου και την παρασκευή τού αρτου, καθώς και την τέλεση 
των Μυστηρίων. 'Ενώθηκε .μF τον 'Ιασίωνα σέ ,άγρό τρείς φορές 
οργωμένο και γέννησε τον Πλούτο. Μετά τ11ν άρπαγή τη; κό
ρης της Περσεφόνης στον 'Άδη, κήρυξε ά::τεργία παραγω,yης καρ
πών από τή γη, εμποδuζοντας τη :δλάστηση κάθε σπόρου, μέχρις 
στου ό Ζεύς εστειλε τον Έρμη νά :επαναφ{ρη την Περσεφόνη άπό 
τον 'Άδη. 'Επ�θετα της Δήμηrτρας: Μέλαινα, Χλόη, Προκροσία, 
Θεσμοφόρος, Θεσμοθέτις, ιΚαλλι γένεια. 

18. Ό Πλούτων η 'Άδης η 'Αϊδωνεύς, μ11 άποτελώντας μέ
λος τού Δωδεχά,Οεου, ι:.ίναι αρχων τού κάτω κόσ,μου, δπως ό Ζεί,ς 
τού ούρανού και της γης και ό Ποσειδών της θάλασ.σας. Κυδερ
νά τ�ς ψυχές των νεκρών η το δασίλειο τα>ν σκιών, τον 'Άδη. Κά
θεται σέ aδέννινο θρόνο, εχοντας στο πλευρό του την Περσεφό•νη. 
Στον "Αδη έδρεύουν οί τρείς άνώτατοι Κριται τ<Ϊ>\1 ψυχών (Μί.
νως, Αιακός, Ραδάιμανθυς). Στον "Αδη επίσης -κατοικούν οί '.Ι!:ρι
νύες η Εύμενίδες (�Μέγαιρα, 'Αλκηrrώ, Τισιψό:νη), οί ιΚηρες, ό 
''Ύ'πνος κα:ι ό Θάνατος, ό πορθμεί,ς των ψυχών Χάρων και ό τρι
κέφαλος Κέρδερος. 

19. Οί Μούσες, θυγατέρες τού Διός καί της Μνημοσύνη::,
όνομαζόμενες και Πιερίδες, διότι γεννήθηκαν στην Πιερία, κατοι
χοϋν στον 'Ελικώνα η τον Παρνασσό και ι:.ίναι εννέα: Ή Κλcιι'ι> 
( της ίστορίας), ή Ευτέρπη ( της λυρικης ποιήσεως), ή Θάλεια 
(τη:: κωμωδίας και ιδοιrι..ολικης ποιήσεως), 11 •Ιελπομένη (τη- τρα
γωδίας), ή �ερψιχόρη (τού χορού), ή Έρατ(ι> ( της ,ερωτικής 
ποιήσεως), ή Πολύμνια (της ίερης ποιήσεως), r1 Ούρσνία (τη
άστρονομίας), ή Καλλιόπη. ( της ,έπικης ποιήσεως και της ρητορι
χης). 'Επίσης θυγατέρες τού Διός και της Ευρυνόμη- (κόρης τού 
Ώκεανού) είναι οί τρείς Χάριτες (Άγλαια, Ευφροσίrνη, Θάλεια), 
�νω θυγατέρες τοϋ ιός και της Θέμιδος ( θεάς της ικαιοσύνης) 
είναι οί τρείς Μοίρες (Κλωθώ, Λάχεσις, 'Άτροπος), καt uί τρείς 
7 Qρες (Ευνuμία, ίκη, Ειρή,•η). Σύμφωνα δμως μ� αλλη παρά
δοση, ήσαν θυγατέρες της Νύχτας, και σύμφωνα ,μ� αλλη παρά
δοση της 'Ανάγκης. 
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20. Ό Ζεύς ά ύ,μεσα στις ϋ. ς του άταξίες είχε ερωμένη
καί τη Σεμέ η, κόρη τού βασι 'ω; των Θηβών 1Κάδμου. 'Η 'Ήρα, 
η οτυπώντας, ύπέβα ε στ11 Σ μέλη την ίδ 'α νά ητήση άπο τ&ν 

εραστή της ά φανερωΟη μΤ(ροστά τη; μi: δ η η1 άμ η τη- δό-
ξας του. Ή Σεμέλη ε, α ε το ία ά δρκισΟη στα ϋδαcα της 
Σ.τυγος αί ετσι το ά άγκασ ά φα ερωθή ροστά της ά ά-
εσα σε άστραπες καί ερ νο Το c1.νάκτορο των Θηβώ επιασε 
ωτιά καί ή Σεμέλη 1κάη•ιtε ο αιδί δ ως πού είχε στη κοι-
ιά της σώθηκε, διότι δ Ζ '; το "β . μέσα στο μηρό του καί 

το κ.ράτησε εκεί, μέχρι νά σ μπ ηρωΟη ή κυοφορία του Το παιδί 
αύτο ήταν δ ιόνυσος, θεος της άμ έ ου καl τού τρυγητού, πού 
ανατράφηκε άπο τlς ύμφες, τίς � _ρες, τίς Μούσες καί τον Σει
λη ό. 'Ο ιο υσος - Ζαγρε' ς ναι ο ηρ ς των Ιυστηρίων τού 

ιονύσου, κατά τά δποία ot Τιτάν ς το συ λαμβά ουν, τον διαμε
λίζουν καί καταβρο θί ου τις σύργες του ' ,ά ή ' θη ά δια
φυλάσσει την καρδιά του, ού η1 φέρ ει λουσα στο ία, καl 
άπό την δ οία ά αγε ιέται δ ιόνυσος -

21. Ή Ουγατέρα της ήμητρο; ;ιαί 1ού ιος Περσεφόνη (11
κόρη) , παίζο τα με τίς Ν {,μφες σέ χλοερό ά θόσ αρτ ο λειμώνα, 

αρήκουσε τη μητέρα της καί μί,ρισε ενα νάρ,ιισσο. Τότε α οιξε 
ή γη καl 1βγηκε O π O 

I ω με το ίίρμα του, ϊΟυ άϊήγαγε τη Περ
σεφό η στον " δη. Ή ήμητρα περιϊ ιέται στη γη, ά α ητών
τας τη κόρη τη;. Όδ 'ρεται καί έμποδί ει τη γη να β αστά η. 
Έπεμβαίνει δ Ζεύς καί στέ ει τό Έριιη στον " δη για νά επα
ναφέρη τη Περσεφό η. ' λ ά ή Περσεφό η εχει φά ι σπόρο -
ροδιάς καί δεν είναι ιά δυνα ό να ' κσταλε( η γιά πάντα τό-ν 
" δη. Γίνεται, λοιπό , μια σ μφω ία μ' τον Πλοίrτω α, α αρα
μένη ή Περσεφόνη κατά το "να τρίτο του χρό ου -κοντά του, σα 
σί, υγός του, κα1t ασί ωσ τού Υόσιιου των σκι - ιαl Υατά. τα 

ί,ο τρίτα του χρόνου στον ούοανό, :,ιοντά. στ11 μητέρα τη; 

22 Ό "Η ιος, γιο- το- Τιτανο; 'Ύ'περίω ο; Υαι τής Τιτανί
δος Θείας, πού ο ες φορές τα ί ετ ι μέ τον πατέρα του χαί 
Ν.λλοτ με τον ' όλ ω α, με α ί•τερος ι1.δελφό- της Σελήνη; ι,αί 
της 'Ηοί,ς, άνα ί, ται ι<άΟε -τρωί άϊό τά ϊ, ατα τού Ώχεα ού, ού 
-τερι άλλει τ1'1 γη, στη χ( ρα τϊ ν ιθιόπω . �ιατρέχει ιέ τό τέ
θριττ;το (με τέσσερα αλο α) αρ ια το τον ούρά ιο θόλο καί τό 

ρά υ βuθί εται στο·ν 'Ωκεανό, στη χώρα των Έσπερ�δων Πα
ρομοιάζεται με ενα nελώριο μάτι, προσηλ μένο άνω ση1 γη, 'ΤΟ1-' 
τίϊοτα έ � ;τορεί ν' τ υ ιαφί, 1) YC1L ;τ 1' ι ϊ ρνάει Υαι ια

ί•ει τί.ι. σκοτό. ια 

�3. ' Φαέθων, ιο του Ήλ ίο , ί τη- 'Ω-ιεανίδος Κλuμ ' -
νη;, άφο - άπέσπασε άπό τό Θ ό - Πατέσα το δρκο στα ϋδστα 
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Ό 'Ήλιος 

της Στυγός, δτι θα του παραχωρούσε δ,τι τού ζητήση, για να 
άποδc-ίξη τη θεϊκή καταγωγ1Ί του, τού ζήτησε να όδηγήση, για 
μια μέρα τό αρμα του Πατέρα του. [1.α,ρ' δλες τί,ς ίκεσίες τού 
'Ηλίου να παραιτηΟη από τό έπικίνδυνο αυτό ,επιχείρημα, ό Φαέ
θων έπέιμεν.ε κ,αί, ό πατέρας του αναγκάστηκε να του παραχωρήση 
την όδήγηση του αρματός του, αφού τού εδωσε τίς αναγκαίες όδη
γίες. Άλλα τα αλογα αντελ11φθησαν δτι δεν τα όδηγούσε :τια τό 
εμπειρο χέρι τού 'Ηλίου καt ξέφυγαν άπό τον συνηΟισμένο δρόμο. 
"Αλλοτε κάλπαζαν πολύ ψηλά καl τότε ή γη πάγωνε, καl αλλοτε 
κατέβαιναν πολύ χαμηλά και τότε f1 γη καιγόταν. Ό Ζεύς άντε
λήφθη τα συι,uβαίνοντα :και κατακεραύνωσε τον Φαιθωνα. 

24. Ό Προμηθεύς, γιος του Τllίανος 'Ιαπετού χιαl της Ώκεανίδος
Κλυμένης, rπλα:σε ανΟρωπο από λάσπη καί, θέλοντας να του δώ
ση ζωή, εκλεψε άπό τόν "Ηλιο ενα σπινθήρα και μετέφερε τό 
ουράνιο αυτό πυρ στη γη, μέσα σέ κούφιο καλάμι. 'Έτσι, κατόρ
θωσε νά ζωογονήση τον πήλινο ανθρωπο. Ό Ζε·ύς όργίστηκε γι' 
αυτή τ'Υ]V πράξη του Προμηθέω ' πού ανήκε αποκλειστικά σέ θεό, 
και Εστειλε τό Κράτος και τη Βία, πού &δεσαν τον Προμηθέα 
στον Καύκασο, και ενας αετός κατέτ,ρωγε το συκώτι του, ενώ ot 
'Ωκεανίδες θρηνούσαν για τη συμφορά του ιrιτανος Προμη.Οέως. 
' ργότερα, ό Ήρακλης σκότωσε τον ,άετο και ελυσε τόν Προμη
θία, πού υπήρξε ό πρώτος μάρτυς του πολιτισμού καl τό πρώτο 
θύμα της αγάπης προς τού9 άνθρώπους. 

(Συνεχίζεται) 
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1 ]EΠ][][i(A.J[F' 

Ο ΟΡΚΟΣ 
' ' , 

υπο καταρyησιν 

Μετά τη δικη του Πρυτάνεως 
της Πα τείου κ. Κ. εσποτοπούλου 

,<'Ορ,<:ζομ'Χ. ένώπ ον τοϋ Θcι:ιϋ, 
νά είπω ευσυ ιε οήτω; τή·ι α. ΙJ
θε 'ΧV κι:ι.ί μόνον τήν ά.λήθzι,χν, 
χωρ'ς νά προσθέσω, r.- 1':ίτz νι:ι. 
iποκρύψω τι». 

Έκα.τι; τά-οες α.τι;μα. κά.θε ήμέ
ρα στά δικαστήρια. δλη; τη; χω
ρι:ι.; θέτουν το χέρ: στο Ευι;ι,γγέλιο 
κχί χαλοϋ ι:ι:ι.ι νά έπ καλεσθοϋ ι 
τον Θεό, γιά ιά χατοχυρώσο ι 
τήν ά.ξ:οπ.στίcι. τη; μι:ι.ρτυρίι:ι.· 
του· {οπω; ρ 'ζει τό α.ρθρο 220 
:οϋ Πο:ι:,ωυ Νόμου). 

Ή αονησ:; τοϋ μά.ρτυρο:; νά 
δρι<::;1θ7j συν στά πο:'ι κον άδίκη
μι:ι., με Π'Jινήν χρημι:ι.τ κήν καί 
:ρυλι;ι,,κ:σ" μέχp:; ένο; ετου; (α.ρ
θpοι 225 Πι;ιι ιιού Κώοικο;). 

Ή αpιησ::; τού πρυτά. εω; τη; 
Παγ:είου �χολή; και κι:ι.θηγητού 
τη; Φ.λοσο:ρ(χ:; του .l,κι:ι.iου κ. 
Κ. 1:σποτοπούλου, τον εσυρε στο 
§δωλ· ο Υι:ι.τηγοpι;υμέ ιου έ ιώ;:,ον
τ-;ϋ Γ' 'Εφετείου 'Αθηνωγ,

Ό ιι. Δεσποτόπουλο; ήτι:ι.ν, ά
πο zπ:στημονική πεποίθφη και 
ηθ:κοψ λοσο:ρικrι τοποθέτηση, έ
η.-ιτίον :ου δρκου. Το 1962, σέ 
μ: ::η τω 'J .εσ:-ljp:ς:, bτ. η 
χρήσ; :oj οpι<ου ε'η: �πι:ι.ιυπα
γωγή τ-;j ά.ν,θρώτ.ου στο μι:ι.γ.κο 
στά.δ:ο :η:; ίστορ'ι:ι.; καί οτ. ή 

�π οολή τω ά.τ;ο τήι πολιτ:ιιη 
�;ουσ:ι:ι. ά.;:οτε) :- τ.pι:ι:;6ι:ιι,f) :η; 
&ξ�οπpz�Ξί'J..; -:ι:ι,] ά·ιθρώτ;:�υ 1,,7..' 

α.ρα, τrι; Ξλευθεpία; :οσ πολ':η. 
Ό ι. .l:πι;,τ6τ;r,•JΑ'j; εγp:tfE

:6:: 

1 ,\Ή (.ι�:1�1 :�ιj 6ρι�'J zί·ι�� 
t'J:αύ:η, ωστ: κι:ι.:η:>'Χ.'Ιώ; ο:' σ ιj
:ού δ ι:ι.ιθpω-;tο; :τ.:ι 1Jr;i.γετα: οι:ί-
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τως ειπείν; εις το μαγικον στά
διον της ίστορία,ς, το χαρακτηρι
στικον της πρωτογόvου &.νθρωπό
τητος. Ή τοιαύ.τη δε φοοις τοϋ 
δρκου, αυτή καί μόν-η, κα,θιστα.., 
ώς είκός, τήν -δόσιν τοϋ δρκου 
πρα.ξι ν ά.πάιδουσαν προς το σημε
ρι νόν καθεστώς πολι τισμοϋ καί &.
παρά..δεκ-ον ύπο οίου.δήπο·τε &.ν
θρώπου, σε6ομένου έα.υτόν». 

2. «'Η χρijσις τοϋ ορκου καθ'
έαυτήν προσ6άλλει τήν ηθικήν 
ύπόστασι ν τοϋ &.νeρώπου καί δή 
ευθέως τήv προσωπικήν αυτοϋ &.
ξιοπρέπειαν, παρα6ιάζει δε τήν 
ιδεολογικήν 16άσιν τοϋ δημοl'/4ρα
τικοϋ πολιτεύματος». 

3. «'Η •iπι6ολη τοϋ δρκου ύπό
της πολιτικijς έξουσία,ς &.ποτελεί 
καπηλείαν των θρησκευτικών ά
ξιων. (Ή ,εγ τ'Ώ ·συστά.σει τοϋ δρ
κου ένυπα.ρξία. ιθpησκευτιχων ά.
ξιων δημ:ουρyεί, ιένώπιον ιδί� της 
θεσμοθετούσης ώς καί της έφαρ-

. μοζούσης τον δρκο,γ πολιτικijς 
έξουσίας, όξύτα.τον ήθιχόν πρό-
6λημα») 

4. «'Η Ηευθέρα έκτίμησις τοϋ
δρκου από τον δικαστή ε!ναι αυ
θαίρετη («Καταντά (δ δρκος) 
πpάγματ: άπλοϋν ψιj.Lμύθιον οϋ

τως -ειπείν τοϋ κύρους της έπί δι
καστηρίου μαρτυρίας, :έπηpεάζει 
τήν ,έντύπωσιν τοϋ ιδικαστοϋ περί 
της άλ ηθείας των μεθ' δρκου λε
χθέν,;:ων, ά.ναλόγως της ευαισθη
σίας η διορατικότ-ητος η &.φελεί
ας αύτοϋ�). 

5. «'ΙΙ δόσ,ς δρχου ύπό χρι
στισ.νοϋ ε!ναι χα.λ,επωτάτη &.σέ-
6εισ,, ή δόσις δε τοϋ δρκου δι' 
αύτοϋ τούt'ου τοϋ Εύαyγελίου ένέ-

χουσα έπίσημον καταπάτησιν ρη
τijς ιέντολijς αύτοϋ, ύπερ6αίνει 
πα.ν δριο,ν &.νευλα6είας κα.ί Ίiπρε
πεία.ς χα-θόλου») . 

6. «'Η χρijσις τοϋ οpκου έν
οίαδήποτε δίκ'Ώ &.ποδί1δει τό προσ
δοκώμεν<1ν &.ποτέλεσμα, ύπό τήν 
πpοΟπόθεσιν μόνον έπαp,κοϋς θpη
σκευτικόt'ηt'Ος καί ιδή θεοσε6είας 
των πολιτών. 'Οσάκις δμως, ή ά.
παραίτητος θεοσέ6εια. δεν ύφίστα
ται, ο[ογ σήμερον, -έπί ,μεγάλου 
πλήθους πολιτών, ή χρijσις τοϋ 
δpκου ου μόνον ·δεν ά.πο6α.ίνει 
συντελεστική 'Όc,ϋ έπιδιωκομέ,ου 
δι' αύτijς σκ;;,ποϋ (καί άρα εΙναι 
οϋτω, -ματαία. οcαί περιττή) , &.λλ' 
δ,τι χείρον ά.πο6α.ίνει πράγματι 

L6λαπτική, ένίοτε καταστροφική 
τοϋ ,έπι,δ,ωκομένου δι' α.ότijς σκο
ποϋ κα.ί δή ,έπί τό ,δεινό-::εpον, η
τοι προς 6λά6ην των •έντί,μων, εϊ
τε θεοσε6ων·,. προς οφελος δε ηθι
κώς ά,,θλίω,ν, ώς ,εικός, παρεχο
μένης οΙJτω πλεονεκτιχijς θέσεως 
έν τ'Ώ δίκ'Ώ είς τούς κατ' έξ0,χr1ν 
&.να..ξίους της ιέννο-ία.ς τα.ύτης». 

Στήν απολογία.. t'OU, ό Υ,, Δε
σποτόπουλος, ,&.φοϋ ά.νεφέρθη, στίς 
έπιστη,μονικές του ά.πόψεις, ανέ
φερε περικοπές ά.πο κείμενα ά.p
χαίων συγypαψέων, πού &.να.φέ
ρονται στο θέμα α.ύτο καί τάσσον
τσ.ι κα.τά τοϋ δρκου. Μεταξύ άλ
λων,, είπε δτι δ Σοφοκλijς, στον
«ΟιδίΜδα. έπί Κολωνφ», έμφα
νίζει τόν ηpωά του να λέει σέ 
κάποια στιγμή , Δεν θά σέ δε
σμεύσω με δpoco, πού είναι 'ίοιο 
&.νθρωπα.ρίων». 

>.Θά. πij, 6έ6αια, χά.ποιος δτ ό 
δpκος 'ίσχυε κα.ί στήν έποχή τοϋ 
'Όθωνος. Άλλα. έκετνος &.ντιμε
τώπιζε τούς υΕλληνες πολίτες 
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ώ;; ,jπηχόο ; του Σ·ή ερι;ι,, ομω;;, 
ίσχ 'ει τό Σύν ι;ι,γμα. το- 1 7 , κα.ί 
σ ό α.ρθrχ• 7 ιlπα.γορε 'ετα. ρ ητω; 
·η προσοο, ή -1( &.νθρώπι νη; ά.
ξιοπρ π::α.ς, ένG) στό α.ρθρο 2 το -
ίδ'ο Συν ά.yμ7..cο; προστα.τε'-τα.ι
ή -;τ;ροσωπ:κο η; ,ιαι ·ή σ.ξ(,χ το
πο (το

,:r ποχρεώνον ,χς όν πολί η σε
δρκο, δ νόμος είναι r;ά,,1 νά. το

έει: «α.·ιθρωπε, δεν είσα. εν1:ιμος
α.' πιστ 'ω δτ με τόν φόοο της

τιμωρ 'α.ς θά. πης την &.λ ήθεια.»
Για. ί δμω- δεν είμεθα. αξιο τc,υ
δημοκρατ κο- μας πολ τεύμα.τος;
Είμε�θα. μήπως οχλος; " ν έπι
μιε'-.;ουμε στόv ύποχρεωτ κό δρκο,
θά είμαστε α.ξ οι κά:πο ου συντα.
γμcι,τά.ρχου, ό δποίος θά μα.ς ά:
λει κα.ί πά:λι στόv γύψο. ' λά.
πως vά. θεωρήσω τό ίεροv εύα:γ·
γέλ ον ώ· οργανον όρκ σεως, δ
τα.v ό Ί ησο -ς, &.να.φερόμενο; στό

εγόμεναν α.πο το' ς «&.ρχαΌ ς•, , - , , .,. ενα.vτιον τη; ·πιορ ια.ς, ειπε ·
«'Εγώ δ: έγω 'μ·ν, μη όμόσα.ι
ολω; . εστω δε ό λόγο· 'μων νσ ί .
α.,' 0

1) - ο,, , τό δε περισσόν τού·
των ε,ι �-:;ϋ πονηροϋ έστ » (Μσ.τθ.
ε' 4) » 

Τό δικαστήριο έ ήρ ξε ά.θώον
τό·ι κ Δεσ cστό ουλον, «μή χα.τα.
λογι ο iνης εlς α.' τόν της πρά:-

εω; δ:ά. την δ οία.v κατηγορεί
ται, κα.θόσοι ύ ίστ7..το σύγκρουσις
τοϋ καθήκο ιτο;; α:' τοϋ προ; δόσιv
-:οϋ δρκο , οά:σc: του νόμου χα:ί
·γ)ϋ ήθιχοχοιvων ,ιο- καθήκοντός

') / ') - ' ?' ο , cιπορρεοντο; :κ των περι ων
ά,γτ:λή ! εων διά. τά.; όπο'ι;ι,; είχε
ά:ο:: θέ:Jιν ε Ρη'Ε ιέσ-:ερ::ι δη

μ?σ:εύμ::ι:ά :o'J κηά :ήν χρ:στιι;ι,
ν:Υή'Ι θρησι:ί::ι•ι, α. ,::ιγcρεύουσσν
ϊ:'Ο'Ι ορ,ιο•ι ' ώ; ΞΧ τού,ου 17'ί
στ:υε, δ,: δ•Jνατα οδτος να όρ-

χισθ 7) οά.σε: το - α.ρθρο '220 πα.
ρα.γρα., ,;; 2 τη; ποινιχης δικονο
μία.; χα.' προσεφέρθη vά. δώση 
ήν χ::ι ά:θεσίν το ώ; μά.ρτ ς». 

Ό Εlσα.γγελ · • άνήρεσε τήν ά. 
πόψι;ι,ση τ:,- δ:κ,χστηρίο ετσ , τό 

ήτ μ,χ θά. χ θη ,εκ νέο 
Πολ ,οί έπισ ήμονc;;, σε συνεv

ε 'ξεις κ-:.ιι ρθp!:! τους, �ξεφρά.
σθ lσι;ι,v :ι,;ι,τά. το- δρ1.ο 

Ό κ. εώργ Μι;ι,,ιτζα.ρ δης, 
,ι,;ι,θ ηγ ητή- της ριστια.νι ,<,ής Κο -
-.;ωνιολογία.;; στο πα.νεπιστήμ ο
Θεσσ,;ι, ονί,ιης, εγρα. ε 

« ά λόγια. οϋ ρ στο- δεν
πρέπε• νά τ& 'ννο,-με μόνο σρ 
νητ κά., α λά. και θετικά.. Με τά. 

όγια δη α.δή ,;ι,'τά., δεν έχουμε 
μόΨ> ήν ιiπαγόρευσ η τc ορκου, 
ιi λά. ,ια.ί την ,ια.ταιδίκη τοϋ ψεύ
δο ; Ι αι πρα.γ α. ιχά., δ ι;ι,v τό 
vι;ι,' κα.ί τό rη_ι εχουν -:ήν ούσ.α.-

ι , f t � t' Τ στ•χ η του; α.ςια, ο ορ,ιο; ειvα.ι 
π:ρ ττό;» 

Τό 'δεωδε; δμω· α.ύτό �θο;; α.πέ
χ ει πο ' από την έμπε ρική μας 
ζωή Γι' cιυ ό θά μ οροϋσε χι;ι,νείς 
νi π:ί δτ: δεν επcι σε νά. εχε: νόη
μα. Υ/ χρήση το- δρχ? 1ιά. τέτοια. 
δμω; θέση προcς•οφλε· δτι ή ϋ
παpςη ένός ,ιι;ι,κο- νομιμοιποtεί τή 
θεσμοποίηση ένός α.λλο 'Έτσι πα,
ραγνωρ'ζεται ή :λcυθ:ρ'ι;ι, της 
συ'iC' δήσ:ω; τοϋ ιiνθρώπου χcι,ί 
θεσμοπο είτcι ή κα.τα.στρα.τήγ-ηση 
μ:ας θρησχ.ευτι4ης έιτολης, cv ό
νόμα.τ: το- ψεύδους ΚΙJ..( τη- απά
τη; πο' •Jπiρχει στη'Ι ι,ινωνι
κή ζωή. 

Ό &γ•ο· Ίωά: ι'Ιη; δ 'ρ σό 
'J:O ::ς 'J'ε �α, Ο � (J.. το πp0-ς 
:ο'; Χρ·στ•ι;ι,νο'; τrι; 'Α•ι-:tο· 
χε's1;, α.vcι ερόμ_νο;; στό θέμα τοϋ 
όρκο ,ια.ί θε οvτα.; '17.. 7,ν,ερώ
vεt ,'; &ρvητ χε- συνέπε:ες πού 
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εχει ή ,έπι6ολή του στον άνθρω
πο, λέει τά. έξης: «Εί μέν πισ-τεύ
εις δτι αληθης έστίν δ ανήρ, μη 
ά.παγά.γης του δρκου την ανάγ
κην · εί δέ οίδα; δτι ψεύδεται, 
μή αναγκά.σης ,έπιορκείν». "Αν 
δηλαδη πιστεύεις δτι δ συνά.νθρω
πός σου εlναι φιλαλήθης καί εί
λικρινής, μή τον έξανα,γκάισης νά. 
δρκισθεί. "Αν πά.λι γνωρίζεις δτι 
ψεύδεται, μή του ζ η,τήσεις νά. 
δρκιστεί καί .μέ τον τρόπο α,υτό 
τον ά.ναγκά.σεις νά. επιορκήσει. 
Καί πραγματικά.,. γιά. τον &ξιό
Π(στο άνθρωπο δ δρκος εrναι πε
ριττός ενώ γιά. τον ά.ναξιόπιστο 
το μόνο πού του προσφέρει ε!να.ι 
ή α.φοpιLή της έπιορκίας. 

Ό αείμνηστος καθη,γητής της 
θεολογικής Σχολής του Πανεπι
στημίου 'Αθηνών Χρήστος Άν
δρυυτσο;, εγρα.φε πρίν ά.πό μισό 
α.ίώνα κα.ί περισσότερο, δ-ι δ δρ
κος πρέπει νά. κ,α,,ταργηθεί. Καί 
αν ή α.μεσ,η κατάργηση του δρ
κου φα.ι νόταν αδύνατη, πρότεινε 
ώς rενδιά.μ,εσα. στά.δια, τά. έξης: 

α.) Νά. κα.τα..ργηθεί δ ορκος της 
έπα.γγελίας κα.ί νά. αντικα.τα,στα.
θεί μέ ά.πλές έκφρά.σεις πού θά. 
6ε6α.ιώνουν, δτι δ ύπά.λλ η,λος θά. 
εκτελεί τά. κα;θή•,ωντά. του τί·μια. 
κα.ί ευσυνείδητα.. 

6) ά, περιοριστεί δ δρκος σέ
σο6αρότα.τα. πρά.γμα,τα. κα,ί νά. μή 
δίνεται γιά. χρηματικά. ζητήμα.
-α. καί 

γ) Νά. ε!να,ι ελεύθεροι οί άν
θρωποι νσ. δρκισ1:ουν η οχ ι. 

Τά. μέτρα, α.υτά. <δυστυχώς δέν 
έφαρμόστηκα,ν. 

Έν τέλει, δ καθηγητής κ. Μα.ν
τζα,ρίδης, διεπίστωσε το έξης πα.
ράιδοξο στήν Έλλάιδσ.: Ένω τό 
Σύντα,γμ,α, &.να,γνωρίζει -ήν ορθο-

δαξία. ώς «έ-rοικρατουσα. θρη
σκεία», ά.φαιρείτα.ι &πό τούς ορ
θόδοξους �ριστιανούς, ενα 6ασικο 
δικαίωμ,α., πού εχει δ οπαδός δ
ποια.σιδήπατε άλλης θρησκείας, ο
πως έπί-σης καί δ οοθρησκος, σέ 
&νά.λογη .περίπτωση. 

Μέ άλλα, λόγ,ια,, δσοι πρεσ6εύ
ου-ι «θρησκείαν μή έπιτρέπουσαν 
τον ορκον» η ε!να.ι αιθρησκοι ,. ε
χουν το δικα,ίωμα νά. κα.ταθέτου'Ι 
στά. ,δικαιστή,ρια «,έπ�καλαύμεναι 
τήν τιμήν καί τήν συνείSησίν 
των»,. ένώ δσο.ι εΙναι ορθόδοξοι 
χριστιανοί 1θεωρουντα.ι &συζ ητη
τί δτι πρεσ6εύο'Jν θρησκεία πού 
έπ·ι τρέπε τον 8ρκο καί ύποχρε
ώνονται νσ. δρκιστουν, η έσ.ν δέν 
δρκι.στουν παρα.πέμποντα,ι στον 
είσα.γγελέα.'> 

Φα,ίνετοοι δτι ή λύσις του 
άνα.κύψαντας ζ ητήμσ,τος θά. επι
τευχθη μέ πρωτο6ουλία, της 
'Εκκλησίας. Στίς 6 Ίουνίου ή 
Συνοδική επιτροπή δογμα.τικώ'Ι 
κα.ί νοΙΙJ,Οκα.νονικών ζ ητημά.των έ
δέχθη παμψηφεί τήν είσήγηση 
του rπρωτοπρεσ6υτέρου κ. Μα.ν
τζο'Jνέα., .περί κα.τα..ργήσεως του 
δρκου. Ή έπιτροιπή &πεφά.σισε 
νά. είσηγηθη στήν Διαρκή Ίερά. 
Σύνοδο, &πως α,υτή ,έκφρά.σει τήν 
ευχή στήν Πολιτεία. γιά. τήν κα.
τά.ργηση του δρκου, για,τί, δπως 
ύπογρα.μμίζει ή !έπιτροπή, .μέ τίς
σημερινές συνθήκες της δρκοδο
σία.ς ,ενώπιον- των δικα.σ-τηρίων 
δέν ά.παοίδετα,ι ή ά.λήθεια.. Έπί
σης, μέ τήν κα.τά.ργηση του δρ
χ.ου, ,οί δικαστές θά. εχουν τήν δυ
να,τότητα. νά. έρευνουν σέ 6ά.θος 
τίς μα.ρτυρικές καταθέσεις κα.ί θά. 
&.ποδίδαυν ουσια,στική δικα,ιοσύνη. 

Κα,τά, τήν γνώμην του έκκλη
σισ,στικου συνεργά.του της «Κα.θη-
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μερ νης» κ Σπύρου ' λεξ'ου, δέν 
χρειά.ζετα.ι οϋτε όμ,ος ουτc τρο
ποποί ησι - της ΔιΥ.ονομία.ς, γιά. ν' 
&πα.λλα.γουν &πό τήν όποχρέωσι ν 
του δρχου οί 'Ορθόδοξοι · ριστ.α.
νοί. Διότι, α.τά, τήν πα.ράγρα. ο 
2 του άρθρου 220 της iσχυούσης 
Ποιν,κης Δικονομία. , «Έ περι
πτώσει ι.α.θ' ην δ μάρτυς πpε 
σοεύει θpησκεία,ν μή <eπιτpέπου
σσ. τόι δpκον, ώς κα.l δτα. δ ' -
νακp νων η το δικαστήριον, έπt 
τ'Ώ σχ ετι κ � δηλώσει του μάρτυ
ρος, πε σθη δτι οδτος ούδεμία.ν 
πpεσοεύει θρ σκε 'αν, δ δpχος δ ' -
δε-α. ώς ά.κολούθως: 

"ΔηλG), έπικα.λούμενος τήν τ -
μήν μου χαl την συνcίδησί-ν μου, 
δτι θά. είπω δλ ην την ά.λ ήθε α.ν 
χαt ,μό ην την ά.λήθε αν, χωρίς 
να. προσθέσω η νά. ά,rοοχρύψω τ ''». 

Έπομέ ω , δεν χpειά.ζε-αι πα.
ρά. νά. ,δ ακηpύξει ή Σύνοδος, οτι 

cψα.ρμόζει η 'Ε:.ικλησ'α. μα.ς την 
έ τολη του Χpιστου, «μη δμόσα. 
δλως», κα.ί α.ύτομάτω; χα.τcι.pγεί
τα.ι δ δpκος καί οι όpθόδοξοι π -
στο' θά. δηλώνουν, σύμ ω ;cι, μέ 
την πcι,pά.γpσψα 2 του α.ρθpου 220 
της Ποι ιχης Δικονομίας, πως δέν 
-rούς 'π τpcπε ή θpr,σχεία. τους 
τόν δpκο, χ χι θά. δηλώνου ι στη•ι 
τιμή τους χαί στή συ;είδφή τους, 
πως θά. ποϋ μό ο τη &.λήθεια:. 

«Ποια, δυσχολ'α. - λ 'γει δ χ. 
' λεξίου - μπορεί νά. εχει ή 
Σύνοδος, γιά. νά. ά.ποψα.σίσει την 
ά.πα.γόpευση στούς πιστούς της όp
θόδοξη� έ ,λην ι;ιης "Ε1s.χλησίας, 
τό όρκο; Ι αμ.ά.. ' ιτίθετα, μά
λ στα., με το νά. τό Ι : πι τρέπει' 
πα.pα. αίνε θεμελ ώδη έιτολη του 

ρισwυ κα.ί έπ.τr:χ.γές χα.νόνων 
χσ,ί Πατέρων -η,. 'ΕΥ ι.λησ'::ι.ς » 

'Ίδωμεν ... 

Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΦΑΝΩΝ 

Σάλος πpοει.λήθη ξ ά.ψοpμης 
της ά,σκήσεως διώξεως έναντίον 
του Μ τροπολ'-rου Κεψα.λληνίας 
μέ την κατηγορία. του τεμσχισμου 
του σκηνώματος του ά,γ'ου Γερα
σίμου καί cμποpία. τώ Ι τεμα
χίων ( ! ) , έν συvδυασμφ μέ έμπο
pία ά.γίω; ctκόνω Ι, πού εχουν 
έξαψα ισθη. " ι καί γ'νεται λό
γο- γ ά. 700 ( 1) είκόvες ά.μυθή
το ά.ξία , έδεσποσε στην ε δη
σ::ογpαψ · α το θέμα. του τεμαχ -
σμου του σχηνώματο- του ά:γίου. 

Ώ; συ ιε ργοί ά.να:ψέρο ιτα. δυο ά.-
ι.όμη Μητp:rπολίτα. χαί �λλα 
πρόσωπα. της 'Εr.αλησίας. 

Σύμ ω ια με -ήν κατά..θεση 
μ:ας καλογpηα.;, οί δρα.σται «α.-

νοιξαν τ·ην λα.pναια, εογα.λαν τον 
α.γ ο, τόν έτοποθέτησα Ι σε δύο 
χα.pέχλες χα.ί α.pχ σα. ι νά. χόοουν. 

ύτη ή πράξις πρέπει να, συ
νετελέσθη χα.τα, τήν δ ά.pχειcι, 
της ,διχτατοp ι., - ς έπταcτίας κα.l 
οι πληpοψορηθέντες αύτην, ά.πει
λου ι-ο μέ έξοp 'α., λά.ι.ιση καί. .. 
χpέμσσμσ στηι λα.τε ία.! 

Σχετικώς ά.ναψ'pετα.ι δτι στίς 
6 Δει.εμορίο 1973, ή τό-ε Ίεpά. 
Σύ ιοδος εξέδωσε «ι.α. ο ιιστιχήν 
71;pαξιν», με την δποίαν ά.νήγγελ
λε δτι στά. Τρίχα.λα. Κοpινθία.ς 
όπά.pχου'ι καl �τεμάχια έκ του 
ίεpου λειψά.νου» του Άγίου Γερα
σίμου καί οτι γι' α.ύτό ϊδpυε έκεί 
ίεpό προσκύνημα. με την έπωνυ-
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μία. του σ.γίου». 
''Α.:ι cι.ύτό ητcι.ν α.λήθε:α, ά.πο

τελεί έ.π:οzο✓. ίω'Jη, τη; ίεpοσυλίας. 
"Αν είναι ψέμα., 'άποτελουσε έμ
πα.ιγμό της θpησκευτ·ικης πίστε
ως του λα.ου. 

Ό Μητροπολίτης Κορινθίας 
έδήλωσε δτι πpόχειτcι.ι άπλως 
περί . . . λάθ:ιυς. Το λείψανο στά. 
'.Cpίχα.λα της Κορινθίας δέv, εί
ναι του άγίου Γερασίμου, &.λλά. 
του δσιομά.pτυpος Μα.χα.pίου Νο
τα.pα.. 'Από λά.θος είς τό 'Εθνικό 
Τυπογpσ.ψείο, &.ντί Μακαρίου Νο
τα.pα. rέτυπώθηκε Γεpcι.σί-μου Νο
ταρα.. 

«'Έπιθυμουμεν -είπε δ Μη
τpοπολί-της- νά. ά.ποκτήσωμε·ι 
τεμά.χ:ι<JιV λειψά.νου του 'Αγίου 
Γερασίμου. Έίvαι ,παγκορινθισ.κόν 
αϊτημα σ.ύτό διό>τι &.πό τά. σπλά.
χν(l, των Κορ·ινθίωv πp·οηλθεv δ 
u λγιος καί δ εύσεοής Κορινθια
κός λα.ός εχει δικαίας ά.παιτrισεις 
έπ' αύτου. 'Εά.v ,εϊχομεv τεμά
χιον λειψά.νου του 'Αγίου, θά. τό 
οιεκήρύσσομεv δημοσία. καί δέν 
θά. τό επιστρέψομεν. Θά. ελέγομεv 
είς τούς Κεψαλονίτες, στούς δ
π·σiους ολέπει κανείς μία.ν τοπι
κιστικήv, οϋτως είπείv, μονοπώ
λησιv του 'Αγίου, θά. ,Ηέγωμ,εν 
λέγω «·Μολ(ίιν λαοέ». Δι·εpωτώμε
θα δμως, ,πέραν των κλοπών ίε
ρωv ε1κόvωv, άγιεμποpίας κα.ί ά
γιοκαπηλείας, περί των δποίωv 
ορθώς -έπελήψθη ή Δικαιοσύνη, ή 
&.nοκλειστική αύτή κcι.τοχή του 
λειψά.νου του 'Αγίου Γερα.σLμου, 
δέν άπο,τ-ελεί αϋτη είδος 'Ιεροκα.
πηλείας ;» 

'Ολόσωμα λείψανα 
δεν τεμαχίζονται 

Έπειδ+, ύπεστηρίχθη δτι τά. 

λzίψα.vα. των ά.γίωv π p έ π ε ι vσ. 
τεμαχίζωvτα.ι, δ κα.,θητής cοϋ ncι.
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δ. 
Λουκα.τος εγραψε δτι τά τ ε μ ά.
χ ι α. λειψάνων μπορεί νά. τεμσ.
χίζωντα.ι περαιτέρω., ο χ ι  δμως, 
π ο τ έ, τά όλόσωμα λείψανα. 

Τή·ι ιδια α.ποψη ύnοστήρ:ξε 
κα.l δ Μητροπολίτης Φλωρίνη; 
κ. Αυγουστίνος Κανrιώτης. 

< Ύπά.ρχοvv δύο είδων λείψα
να., ·είπε ,δ κ. Αύγc,υστ.ίv,ος. Τά 
α.ψθα.ρτα., έκ,είvα. δηλαιδή πού κα.
τέοα.λον τον χρόνο καί ,πα.pέμει
να.v ά.κέραια καί τά. τεμά.χια. 

>,Τά. α..ψθαpτα. δέv πρέπει με 
κανένα. τρό>πο vά τψαχίζωντα.ι. 
Αύτή εΙνα.ι μιά παλαιά συνήθεισ. 
της Έκκλησία.ς κα.ί παρέμεινε 
στήv πα.ρά.δοση. διά. μέσου των 
α.ίώνωv. 'Αποτελεί εγκληματική 
nρά.ξη δ τεμαχισμός των &ψθά.ρ
τωv λειψά.·ιωv κα.ί δποιος τήv 
κά.νει πρέπει νά. πέψτη, κεραυνός 
στο κεψά.λι του καl νά. τον καίη. 

» Ή οιομ,ηχαvία των λειψάνων
ητα.v κά.τι πού συνηθιζόταν τήν 
παλαιά. εποχή ,&.nό τγ1v Πα.nική 
'Εκκλησία.. Τότε οί καθολικοί 
καλόγεροι παρουσία.ζα.v συν,εχ ως 
λείψανα Άγίων,. ,με ά.ποτέλεσμα. 
νά. «•εχουv 6ρεθη,, σκηνώματα. 
'Αγίων με πέντε πόδ:α. κα.ί τέσ
σερΙJ. κεψά.λια>,. 

Μια άγία κάρα 

εγινε.... δραχμοθήκη 

Ό πρωτ-r;ιπρεσούτερος κ. Γεώρ
γιος Πυpουνά..κης εξήγησε ,πως 
α.ρχισε ή τιμητική nροσκύ·ιησι; 
των λε:ψά.vωv άγίω·ι: 

<•Στού; πρώτους χριστιανικού; 
χρόνους ή Θεία. Λε:τουργία. γι
νόt'J.,V στούς τά..ψους των μσ.ρτύ-
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ρω ι, στ ι..-:ιτα,κόμ6c;. 'Ό -:ι ι &ρ-
γ6τερ-:ι �πετράπη ιά. χτί ουν ΨJ. 

ού-, :ου; χτ ζα,ιε στούς ιόπο ; 
τω ι μα.ρτυριω ι. 'Έτσι έπεκράτη
σ� ή συ;ήθωL .κάθε _εγκαιν -:ισμό?
ιει:ι; cχκλησια.ς yα. γινετα.ι μ 
λείψα,vα, ά.γίωv μα,ρτύρω ι. Έπο
με,ως, ο: έπ'σχ.οποι :(.;ϋ τόπου 
ψρόντι Ι'/

1

1 ιά. έψοοιάζουv τον κά
θε ναό μέ λείψανα.. 

'Από το σημείο rι.ύτό δμως ως 
έκεί πού ψτάσα.με σήμερα., ·ή δια.
φορά. είνα.ι τεράστια.. Σήμερα. γ'
νcτα.ι ε,φετα.λλευση των λειψά
•ιω ι είτε γιά. λόγου;; θρησκολ η 
ψια.- είτε γιά. έμπόρ ο. Φτάσαμε 
ν' ά.γc;ρα.ζουν λειψα.να καί νά. τά. 
χρησιμοποιούν γιά. κερδοσκοπικού; 
σκcπούς. 

'Αρκεί vά. δηλώσε ς δτι εχει; 
λειψα.vο κα.ί γίνεσαι πιστευτός. 
Δ' ν θά. ξεχάσω κάποτε πού ε[
δα 'έναν μοναχό νά. περι έρει μιά. 
κάρα. άγιου, πού ήτα.y χωρ.σμένη 
σέ δυο τμήμα. τα. Στο ενα, ήτα. Ι 
ή κάρα. καί στο α.λλο ρίχvα.νε τά. 
εψτά. οί προσκυνητές. τΗτα.ν μα.

κάοριο. ΊΌϋ είπα, «Τί κά::.ι,εις &,y. 
θρωπέ μου; "Ay ήταν τοϋ πα
τέρα. σου θά. τοκα.νες ;» «Τό χα.· 
vω γιά το μc,yα.στήρ.» μ' ά.ποκρί· 
θηκε. Ε ι' cγώ δέν μπορώ •ιά κα.
τα.λάοω πω- εί Υα.ι δυνα.τό να. cκ
μετα.λλευόμα.σ:ε τού; ά.γίους, πού 
κα.τά. τεκμήρ ον (α. ι εί α.ι α.γ οι 
πρσγμα.- κοί, α δέι είια.ι, άλλη 
jπόθεση) , ολ η το ; :ή ζωή τή ι 
περάσανε ά.•ιιδ.οτελω;; κα.ί μέ θ -
σίΞ;». 

Γ. Κουμάντος ... «Προσοχή
στίς βεβηλώσεις» 

Ό ι..α.θηγητη; κ Γ.Α. Κου ά.ν-

τος σέ α.ρθρο του cιπο τό•ι τίτλο 
«Προσοχη στίς 6ε ηλώ:;εις» (Βη
μι:ι, 1 7 'Ιουνίου) , με δ α.ψαι νό
μενη λεπτότατη ειρωvεια, ύπεστή
ριξε δτι 

- Είvα.ι 6εοήλωσις ή έπέμ
οα,σι; τοϋ Κράτους για. την rι.ύτο
ψι-:ι ά.πό για. :ρο' ς κα.ί δι ι.α.στικου; 
στο σχ.ήvωμα. το· 'Αγίου Γερ,χ
σ μου. � λ ως τε ή έμπεφία. των 
α.ίσθήσεωv τη- θύραθεν έπιστή
ι.ιη;, μπορεί να. ε1να.ι tπενέργεια 
οϋ Σατανά Θα νομ σο ι &τι εί

δα. ι πετσοκομμε:-10 το σ;,:r}νωμ,χ 
τοϋ ' γίeιυ 

- Εί ια.ι οε ψωσις ή έπεμοrι.
σι; τοϋ Ι ρά.το - στήν δρα.στηριό
τητα. Μητροπολιτωι, ο! δποίοι 
έξελεγησrιv χα.τοπ ν cπ.ψο τ ήσε
ω; του Ί\γιο Πνευμηο το δ
ποίον γνωρ·ζε. οχι μόιοι τήι 
ποιότητα τ�υ :χ. εγομε ιου, ά,λλά. 
κα.ί τ' ν μελ ::; σα. ι άψογοι συμ.
περιψορά ι του. Ι α.ί αν δέy είναι. 
άψογη, πά. . εί η.ι οε ήλωσι; ή 
cπεμοα.σ:;; τη; χοσμ.κη- ,έξου
σία.ς, διότι μοvοι ή 'Εκκλησία 
δικα. οϋτα.ι νά ι.ρίvη, πάλι μέ τήν 
e:πιψοίτησ.v τοϋ ' γ:ου Πνεύμα
τος ... 

- Ή α.ψαίρε:�.; τψχχίωι ά.rό
λείψα,νο � γΌυ εί•ια.ι θεάρεστη 
πρ�ξις, δ.ότ. :ό ά.ιτίθετο το νά 
εχουν λείψα'Ια μερ.κε; έχκλησίες 
καί άλλες οχι, θά. ήτ:χν έπίμφ
πτ,v. Μαλιστα, ί'σω- θά. επρεπε, 
:;έ περίπτωση α.νεπ;,φκεία.; λει
ψάνων, οί άρμόδιοι ιά δείχνουν 
-<.α.ποια. χα.λα.ρότητα. γιά τήν ά,
•ια.γνώριση -:ης γνησ ότητος των 
λε.ψάνωv 'Άλλως -ε, έκείνο πού 
εχει σημασία., είvα.ι ή πί.στις ... )) 
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'Εκκλησία καί έκκλησίασμα 

Διάρκεια λειτουργίας ♦ Μετάφρασις ΕυαγΎελίου 
♦ Πολι rικός γάμος ♦ Χωρισμός από τό κράτος

Ό δ-ημοσιοyράψος κ. Γεώργιος 
Δρόσος (Καθημερινή, 2ϊ 'Απρι
λίου), διετύπωσε τήv άποψη δτι 
ή Έκκλη,σία πρέπει «vσ. δείξη 
κάποια ώριμό<τητα, κα.ί vσ. μήv έ
πιμέvη yά, κρατι,έτα•ι. εξω &.πό 
τήv εποχή μας καί τίς &.πα.ιτή
σ,εις της,. 

Μεταξύ των άλλωγ, εyρα.ψε: 
< Πουθενά, ϊσως στον κόσμο ή 

λειτουργία. δέv διαρκεί τόσο•,, δσc 
εδώ. Τέσσερις η καί πέντε λει
τουργίες κάνουν κα.τσ. Κυριακή 
στίς ευρωπα.ικές μεyα.λουπόλεις 
ο[ ά.yyλικαvικές κα.ί ο[ κα.θολικές 
εκκλησίες. Οϋτε μια, ωρσ, δέv 
κρατσ, ή κάθε μία.. Καί ο[ πιστοί, 
μπορουv, χω,ρίς vσ. τα.λαιπωρη
θουv vσ. παρα,κολουθήσουv άνετα. 
δλόκλη,ρη τή λειτουργία.. Έδω 
ο[ πιστοί μπα,ι vο.6yαί vου-ι, yισ-τί 
δέv &.-;τέχουv σέ δίωρη δρθοστα
σία, κατσ. την δποίσ-, μάλιστα, πο
λύ λίγα κα.ταλα6αίvουv &.πό δσα 
λέyοvτα.ι κα.ί ψάλλοvτσ,ι. 

'Ένας εψημέριος, σέ χά,ποιο 
προάστιο της πρωτευούσης, είχε 
μισ. εμvευση: μεταψράζει το Εύ
α.yyέλιο -&.πό είδικούς γ λωσσο
λόyους- cr-cήv χα.θο,μιλουμέvη 
κα.ι διαι6άζε: το κείμενο κα.ί στο 
πρωτότυπο κσ-ί στη μετάq:ψαση. 
'Έτ,σι,. το εκκλησίασμα. κα.w.λα-
6σ-ίvει το περιεχόμενο του Ευαγ
γελίου της ήμέρα.ς. Γιατί, δμως, 
vσ. διαι6άζονται καί τσ., δύο κεί
μενα, κα,ί οχι μόνο το εvα,, το κα
τσ-vοητό; Πολλοί ψαλμοί, προψη-

τείες κσ-ί προσευχές μπορουv ν' 
ά.πα.yγέλλωvτσ-ι, ω,στε κα.ί γρηyο
ρότερσ, vσ. τελειώσουν καί το εκ
χλη.σία.σμσ, v' &ιvτιλα..μ6άvετα,ι κά
πως περισσότερο το περιεχόμενό 
τους. Δέv χρειάζονται ο[ μακρό
συρτες ιψα.λμωδίες -με εvριvη 
συνήθως ψωvή- πού κά.vουv ωσ
τε κάθε τροπάριο η α.vάyvωσμα 
προψητείας vσ. χρσ-τάει τpείς η 
τέσσερις ψορές περισσότερο από 
δ,τι θ' απα.ιτουσε μια, &.πλή ανά
γνωση με εvvοια. Τότε, κάτ,ι θσ. 
χατα.λά16αιvαv καί ο[ εκκλησια
ζόμεvοι, πού τώρσ- συνήθως δέv 
κα.τα,λα.6α.ίvουv τίποτσ, ά.πό τσ. 
ψαλλόμεvα. 

Βέ6σ-ισ-, για, λόγους ίστο,ρικούς,
εστω, η γισ. vσ. διατηρηθεί ή πα
ράδοση, θά, �ταν δυvσ-.τό τσ. «είρη
vικά,» (π.χ. «αvω ,σχωμεv τσ.ς 
καρδίας» κλπ.) , yά, δισ-τηρηθου,v 
δπως εχcυv. Αυτά, δμως εΙvα.ι ε
λάχιστο μέρας της λει τουρyίσ,ς. 
'Όλα, τσ. &λλσ- θά, μπορου,σαv vσ. 
1.1,ετα.ψρασθουv καί v' ά,πα,yγέλ
λωvτα..ι. Αυτό περLπου γίνεται κα.ί 
στίς δρθ6δοξε,ς έκκλησίες του ε
ξωτερι.κου καί στην 'Αμερική καί 
στο δρθόδοξο κέντρο της Γενεύ
ης, Κσ-ί υΕλληvες &.πό τήv Έλ
λάδσ-, πού τυχαίνει yά, παρσ,κο
λουθουv ,εκεί τή •θεία, λειτουργία, 
λένε δτι εκεί ευχσ-ρι,στουv,ται κcιλ 
εκεί ίκσ-vοποιουv τή θρη,σκευτι
κή τ·ους διάθεση καί οχι εοω». 

Ό καιθη,yητής της Θεολογικής 
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'J/_oi. i
1 ; :ου τ.Ψιzτ.t 'J:-r

1
μίω 'λΟ-r,

·ιιiJ11 χ �α6t11; " .,:'ι\.γ'Jυp[◊γj ;, σε

1'
1 J·ιi·1:i11';IJ :�'J r-pf); :(; (( Ηrjμ'Χ
(:!-t Ίο·J'Ιίου), έπε'JΎ/\L'l.'ιε :0·1

κί-/r,'J ιο ·,ά, cίπομονωθiι iι Ί�κι.λ rι-
σίrι σ' '·η ε δο; «γκέττο», ;;,, δέ 1 
'Jυγχρ, 11 σθη Ό κ ι<.sι.θηγητη;;, 
ιι:::χξύ :GJν άλλων, ε1πε · 

] t ΣΤΛΣΙ .... ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ,. Ε
η μcγαλο τμήμ:i. τη; Έ ην:
ι<.ή; Υ.ο νω ι α.;; έχε πρα.γμrι, ι..α. 
α. λα.ξc. 'τό τό τμημrι δε δ α.  
ι..ρ νετ:i.. γ:ά. την 'δ.rι'τερη Έι
ι<.λη:;ι,.σ:.κότητά το . 'Έχε• b
μω; σε:6α.σμό προ; :ί; γεν ι<.ότε
ρε; πνε ματ.κέ- πα.ρσ,δόσ: ς, που 
έ,ιπροσωπεί ή � ρ στ:α.·ι κη Έι<.
ι<.λησία. .. 

Κσ' ή Έκιλησια. παραμένει ά.
μ:-σι<.ινητη σ:ήν «α,'το:;υ;ειδη
σ',;ι.» τη; y::ιι στη Μεσα. ων ιή ιο 
οτροπ ,. :η; Συμπερ:ψ'ρετ:ι σά.ι 
ι' αιτ..με-ωπ' :ι μ·ά. ψ ο δ::ι.ρχ -
ι<. η κο, ιω ια 'Έτ-:;ι δ ημ.ούργησ: 
πλέοι ρiγμrι οχι μετ:i.ξ τοϋ έ,, 
του τη; ι<.α.ι τοϋ τμή ,z,r;; τοϋ 
πληθυ:;μ:.- πού cχ:: 1δ:σ'τ ρη ει<. 
κ η:J' ΨJ:' ι<.όιητ'Χ' α.λλά. ρiιγμα. 
μ:τ:i.ξ' :οϋ Α'Χ•:ΙJ ι<.:χί τοϋ έ,χυτοϋ 
τη; 

Ή ά.λήθ: α. ε'να.ι δτ. ή σημc 
ρ ιή ι..α.τάστ!Χ.σf) δείχι:. πω; ύ
πα.ρχ:, ο άσ:,..ση έ·ιο; :μήμ,.το· 
το3 Έλι ην.ι.οϋ λα.ο- -τ.ροοδε
τ:,ιου ι<.'Χ ά.η.ν:ωτ.κr;υ- με τη, 
Έ,ιι<.λησ'α.. 7 Ηται μο.ρ::r-ο η. 
συμ6:ί α.ύτό, α.ψου ή Έ·ι.ι<.λη:;::χ 
δέι προσ::ι.ρμοζ:τ:χ· σ-ι; νεώτ:ρ:; 
συ·ιθηκ:; ωή;, πο σ:ο·ι :όπr; 
μ,χ; πχρο σ:άστηy α. ι άπό:ομ,z 

ΠΟΛΙΤlΙ ΟΣ ΓΑ:ΜΟ .. · Έπ:-
60:λλετα.t γά. θρψ,ιευτ:ι..ο '; )ό 
γου- ιά. κα.θ.ερωθεί ό πολ:τ.ι<.ο: 
γά, ο-. Σήμφα. ύτάpχc. iiι::ι.· ιο-

\1' ι<.CJ; 77.--:.7..'l'l"("/..Χ'J J.i; 1 i -�f(ι i��
&,ί η :ο·) Οp·φr.ε'J:·κ,:,,) • i.ιου. 
�] Ζ tΥ(Ι ϊ.7.fJti pιι)'J"fι :,:,υ ;;,:,ί: :: κο,) 
γά.μJ1

J Ο'Χ Ξl·ι�χ· ;:�6 χ1.U1. Ζ; r:ι� 
'J'J'ι: ι:, Ιισ_•; τiiJY ά.·ιΗ (J)Π(J) / iπ, -
η'ιτ: σ:6 μυστήρ ο του γαμr;υ 

λ' 'J-θα.•ιι:,μut :+ιν εύ?. σθ·φί,z τη; 
Έ.ι ,ιΑφί:i.-; κ,;,ί τό ,,-,660 τr

1
; 

μπρο:;τσ. σ ί; γρi1γοpz- cl,)) α.γε:, 
ΠΟJ ·η)θ:χν σ-ο·ι τοπο μ ι:.ι- ΌΛ) α.
οε Ι συμμzpί ομ:χ τ f) στάσ f) τη;, 
πο' δει θέλει ιά. 61 zπ:ι τα. προ
τ:ι ιόμ:τF::ι, άλλά. 'ισ.. :μμε ιcι στα. 
ίσχ -.,,τrι το- 1 00 η 1 00. ''Αι 
δει προσiξε ή Έιι.. ησ α, το'Ι 
τομέα. τη; προ:;,;,ρμο --"; τη; στί; 
νε:; συvθήχε;, χι'ιδ ν:υzt ·ιά 1./J..� 

,zστεί iiν-:ι. ά.•ιτ•δρασ •κό σG>μ-:ι 
μέ:;,z στην ιο νων'¼ μ7.;, που ό 
λv'ος θά. τό ά.πορρίψcι 

'<ΩΡΙΣ 102:; El Ι ΛΙlΣΙΑΣ -
.l\.Ρλ'ΓΟΥΣ Ή iξάρτηση τη; 
Έιι.) ησ;::ι;α.πό τό ι..ρατο; ιιη
ρο·ιομήθ r,ιε iπο το Βυ ά.ιτ.ο κ::ι.ι 
μ:θο.ο:υθ ηι..ε ά.πό του; Β1 ::rρού; 
\_,.',:ή εχ ει 6λα. ! c, 17. 'ρ.-:ι. τψ 

Έι ι<. φία. Σε σημειr; πού ι:ι.ύ:η 
ψι, μή μπορε· νσ.. &.π•τcλέσει τό·ι 
π ι:υμη χ.ό προορισμό η- Ί πη
ρ:τ:- ,<.:χθε ψ:,pα. τό οπο ο σ ει: -
ιό πο θσ.. τη; προσ έρ:ι τ,;, με 
σ:χ :η; συ ιτηρ ήπώ; : η; ι.:i.ί τ ί-1 ι 
.:p?'Jτα.σ' 'J :ώ ι δομώ ι :η; 

�έ ιομί ω ότ. ή Έι.ι<.) ησι-:ι. θi 
ι.ιδ ι:•J'JEt ά. 6 εια Οt'Χ,(7/0/l
-:;μό -:ών σχέσcώι τη; μέ τό Ι\."7-
,ο; Α ',ό δε τό λέω σi·ι οτ:::ιοό; 
:οϋ Οt'Ζψωτtσμου η όπο.::ισο ήπο-Ξ 

·ι.�:;ο :ι..οτ.ολ::�,ιή; θ:ωpία,;, cίλ
Η το .:π:σημ,zίνω γ- ::ι:' ;;pr,ι•J
.. ::� ± 1.ό τ� ΛQ� ιιο'J' ι� Ο:�:) έ•ι'J 

'Jτrι 
ζωή τοϋ :&που μ7;. 'Η 'Ε,-

... ι -, " , ' ιΑφ•')' -;-ρ:πε. '/ α.τοιτησ: -:- ηι 
σύτοτε ε.7- 17.ι τηι :x.1-:o,ιJO:pι"fj 
σί:χ τη;. 
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

ΣΤΟΝ «ΙΙΡΟΦΗΤΗ» 

ΤΟ 

ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ 

Ύπο ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

Όλ6κληρο το εργο του Χαλίλ 
Γκιμπράν, του μεγάλου συγγρα
φέα καί καλλιτέχνη του Άρα6ι
κου κ6σμου, ε!να: 6αθειά διαποτι
σμένο &πο τίς άλήθειες των εσω
τερικών φιλοσοφικών παραδόσε
ων καί της Θεοσοφίας, ίδιαίτιφα 
δμ,ως δ <Προφήτης», ή πρωτότυ
πη αυτή ποιητική καί φιλοσοφι
κή ,σύνθεση, είναι ενα εργο πέρα 
γιά πέρα θεοσσφικό. 

Βαθύτατα ε,σωτεριστής, μυστι
κιστής 'ι<αί θεόσοφος δ Γκιμπράν 

άπό τήν ίδια τήν καταγωγή καί 
τή φύση του, θέλησε νά δώσει 
με τον Προφήτη του στή σύγχρο
νη άνθρωπότητα, τήν παλα(ουσα 
μέσα στο σκοτεινο πέλαγος του 
όλισμου καί της μεταψυσικης α

γ-;οιας, ενα α.ίσιόδοξο πνευματικο 
μήνυμα, ενα φωτεινο ε�αγγέλιο, 
παλλόμενο ,άπο τον μυι;τικο ρυ
θμο της ζωης, πλημμυρισμένο ά
πο τό ίερο α.ρωμα καί τή θεία 
πνο-ή της. 

Γεννημένος το 1883 στο Μπε-
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χάρι τοϋ Λ οά:vου, εvα πανάρχαιο 
χωριό τη; Ι οίλη; Συρία;, ά.πό 
γο·ιεϊ� πού ά. ήκουv σέ παληά 
χρ:στιαv;κή οίκογέvεια, ευπορη 
καί πνευματικά. καλλιεργημένη, 
δ Γκιμπράv, ε'ια παράξενο πα:
δί, μοναχικό κα.ί δε λό, πού μι
λiε για. πράγμα.τα ά.λλόκοτα, ά.
κ,χτάλ ηπτα στούς αλλους, στρέ
ψ:ται ά.πό νωρίς προ; τα. γράμ
ιατ,χ κ,χι τίς καλές ,έχνες. 

Φεύγοvτα.� τον όθωμα.vικό ζυ
γό, ή οίκογένεια εχει μεταναστέ
ψει στή Β()στώvη, ά.π' δπου δ 
ιεαρός Γκψπράν γυρ'ζει κα.ί πά
λι στήv πατρ 'δα. νά, τελειώσει τίς 
, , λ �, , , εγκυκ ιες σπουυε; του, και σε 
συνέχε α πηγαίνει στο Παρίσι, να. 
σπουδάσει ζωγραφική κοντά. στον 
μεγάλο Ροντέν. Ή εκτίμηση τοϋ 
κορυφαίο γλύπτη πρό; τον νεαρό 
Σύριο καλλιτέχνη είναι τόσο, μεγά-

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

Σχέδιο του 

Χαλiλ Γκιμπράν 

λη, ωστε νά. μή διστάσει vά. δια
λέξει αυτόν, ά.vά.μεσα σέ άλλους 
διάσημους καλλιτέχνες, γιά. τήv 
ά.vάθεση της ϊδιας της προσωπσ
γραψίας του. 

Το 1903, με τον θάνατο της 
αγαπημένης μητέρας του, δ Γκ μ
πρά.v επιστρέψει καί πά.λι στή 
Βοστώνη καί ά.πό το 1910 εγκα
θίσταται δριστικά. στή Νέα Ύ όρ
κη, δπου καί ά.ψοσιιί>νεται στή 
ζωγραφική καί τή λογοτεχνία. 
'Εκεί, σ,τό καλλιτεχνικό στούv
τιό το ,ης Νέας 'Υόρκης, ίορύ
εται ά.πό αυτόν ή περίφημη ' 
ραοική Άκαδryμία, δ «'Αραμπι
τά.χ», 1 εvας πρωτότυπος πνευ
ματικός καί καλλ τεχν ι.κό; θε
σμός ά.πb 12 'Άραοες ποιητέ;, 

1. Άραμπιταχ = Άρα6ικά, ό 
<<Δεσμός». 
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ίσόο:α. μελη, πού άποκα.λουντα.ι 
ιiδελφοί, κα.ί πού μόνον δ θά.να τος 
του έvός έπιτρέπει τήν ά.'ιτικατά.
στασή του από ενα.ν άλλον. Τρι
πλό εμ6λημα. της Άραι6ικης 'Α
κα·δημία.ς: Πίστη - ά.γάπη -
έργασία. Πρέπει, τά, σπέρματα. 
της αιώνιας ,α.λ ήθεια.ς κα.ί ομορ
φια.; νά. δια.δοθουν, ν' ά.να.πτυ
χθου'Ι κα.ί νά. ξανανθίσουν κα.ί 
πάλι μες στην καρδιά. του ά.ρα-
6tκου κόσμου, νά. τόν βγάλουν &,
πό τόν 11σ.κροχρόνιο λήθαργο καί 
την πνευματική παρακμή. Στην 
κίνηση της πνευμα.τιχης α.ύτης α
νσ.γέννησης, δ Γκιμπρά.ν κυρια.ρ
χ:aί με τή -μεγαλοφυία. του. 

Τό 1931, στην ά.κμή της ήλ:
κίας του - 48 μόνον χρονών -
δ μεγάλος Σύριος καλλιτέχνης 
φεύγει &.πό τή ζωή. Ό πρόωρος 
θάνσ.τός του συγκ:νεί 6α.θειά. οχι 
μόνο τού; πνευματικούς φ:λου; 
τ'Jυ, αλλά. κα.ί δλσυς εκείνους πού 
ά.γά.πησα.ν το εργο του, ιιδια.ίτ.ερα. 
--.ον Προφήτη. 'Επι δύο δλόκλη
ρες μέρες χιλιάιδες λα.ου παρε
λαύ ιουν με πρωτοφα.νη συγκί νη
ση, ν' &ποχα.ιρετισουν τον «Προ
φήτη του Λι6ά.νου», πού μεταφέ
ρεται τελικά. νά. ά.να.πα.υθη κάτω 
από τούς «ίερούς κέδρους» της ά.
γχπημένης πα.τρίδα.ς.2 

'.Α νάιμεσα, στό συγγρα.ψι κό ερ
γr:, του Γκιμπράν, τά. «Σπασμένα. 
Φτερά.», τον «'Ι-ησου, υίό του ά.ν-

2. Σύμφωνα με την άρχαία παρά
δοση, το Μπεχάρι της Συρίας εΤναι 
το μέρος που προμήθευσε στην '1 ε
ροuοαλημ τούς <<ιερούς κέδρους» για 
την οίκοδόμηση, του Ναοu του Σο
λομώντος. Πιθανος συμβολισμος της 
λειτουργίας στην περιοχη πανάρχαι
ου μuστηριακοu κέντρου. Το Μπε
χάρι φέρεται να ύπάρχει έδω καi 
4 000 χρόνια. 

Ορώπου,, κ.α., δ ,,Προφή-:ης», πού 
1-'·χζί με τόν «Κ·ηπο,, κα.i. τον ,Θά
',Ι) το του Προφήτη· ά.ποτελου'Ι 
μι� δλοκληρωμένη τριλογία., ε[
,ισ ι -ό &pιστούργημά. του. 

Ό Γχ:μπρά.ν εχει συλλά.6ει τ·ην 
:δέα. του Προψήτη ά.πό παιδί στό 
Λι6ανο. 'Από τά, δέκαπέντε του 

zρόνια., τόν γρά.ψει κα.ί τόν ξα-
, ' ' Θ'λ ή ' -ι:ι.γρα.ψε: α.κουρα.στα.. ε ει κα-

θ λ,- , τ 
ή , 'λ ε εςη να. εινα.ι πιο χα.τα. -

λ r1λ η, ωστε νά. μπορεί νά. ίκψρά.
ζει δσο τό δυνα.τον πιο πιστά, τό 
ά.ντίστοιχο νόημα.. Ξέρει καλά, 15-
-ι. ψε τίς λέξεις μισοδολοψονεί
τα.ι ή σκέψη. Ή σκέψη εΙνα.ι ενα.
πουλί του διαστήματος, καί μέσα.
στο κλουβί των λέξεων μπορει
νά. ξεδιπλώσει τά. ψτερά. του, δεν
μ;;c,ρεί δμως κα.ί ,;ά, πετά.ξει>,. Κι'
ά.κό.μη δτι: «'Η γνώση με τίς λέ
ξεις δεν είναι παρά μ.ά, σκιά.
της γνώσης χωρίς λέξεις». υΕ
το:μο γιά. τό Τυπογραφείο το χει
ρόγρα.ψο περιμένει αλλα. τρία. δ
λόκληρα. χρόνια. •μες στο συρτά.ρι
του γραφείου του. Ή ά.ριστουρ
γ ημα.τική τελειότητα. της μορψης,
,.,;;ύ τόσσ εΙχε επιδιώξει, εχε: τε
λ::�ά επιτευχθη.

'Γό πνευματικό μήνυμα. τσυ 
Προψήτη, αν κα.ί ά.πρόσιτο σ' 15-
λο το 6ά.θος κα.i. τίς μεγά.λες ενο
ρα.τι κές του αλήθειες στον ουτι
κόν ανθ;:,ωπο, τον δια.μορφωμένον 
με τίς θεωρίες του όλισμου από 
τή μιά. μερια. κα.ί τόν θρησκευ
τικό δογμα.τισμο ,ά,πό την άλλη, 
6pηκε ώστόσο μιά. τεράστια. ά.πή
χηση τόσο στην Ευρώπη, κα.θιι)ς 

' , 'λ , Ι' 
, , , κ.χι την 1-φερικη. ρα.μrμενο α.πο 

το ι συγγpα.ψέα. σε δύο γ λωσσες, 
στ t) μητρική πρώτα. κα.ί ά.ργότε
pr,: στrίν αγγλική, τό εργο διαβά
στηκε ιχπό έκσ.τομμύρια. ά.νθρώ-
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πο ς, μ:-r:α pα.στ ηκε σε εί'χι;σι 
γλώσσες, εtκοσιοκτ�) ει..οοσεις μέ 
t: ,ω.τομμύοια. ά.ντίτυncι. ιυίtλl)ψό
j)ησαν μό ο στήι ά.γγλική γ ώσ
σrι,, καί ε,ιανε τόν συγγpα έα. του 
διά.σημον σ' ολο τόν κόσμο. «UO
·, ι"Ι εγώ εγpαφrι τό; Προφήτη,
c Προφήτης εγpαφε έμcνα», δη
ί ώνει χα :ιακτηpιστ ίtα. ό ϊ<δ ος ό
Γκψτ:ρu'ι

" ν καί γρα.μμένος σέ πεζό λό
γο, ό Προφήτης δέν είναι στην 
πραγματικότητα, πα.pα. ε.να, · υ
στικιστικό ποίημα, πού ύπο6αλ
λει μέ τό μεγαλείο τijc. σύλ) η
ψής του, μέ την αύστηρότητα της 
όμοpφιάς καί την επιγραμματι
κή έκφρα,στική λιτότητα., θυμ'
ζοντα.ς τα. ά.θά.νατα. πρότυπα. ολω; 
τω•; μεγάλων μυστικιστ κών συν
θέσεων. 'Ι.έσα, ά.πό κά.θε κεφά.
λα.ιο, μέσα ά.πό κά.θε φρά.ση ·ι..α.ί 
λέξη, μέσα ά:πό τούς θα.υμά.σιους 
συμ6ολ σμούς κα.ί τίς ποιητικές 
ά.λλ ηγορίες, πέρα κα.ι πά. ;ω ά:πό 
την καλλιτεχνική ά:ρτιότητα, του 
"ργου, 6λέπ-ομε να. ξετυλίγω;τα 
οί πτυχές μ.ας 6α.θcιας ένοpατι
ι..ij.; σοφια.ς κα.ί γνώσης - ι..ο ιό 
γνώρισμα. ολων των μφ ημέ 1ων 
στί; α.1ώνιε; έσωτεpι ι..έ; χα.ί μυ
στηριακέ- πα.ρα.δόσει;. 

Κεντρική 1δέα. του εργο Ή 
ά.ποκά.λυψη τη- «μυστική'» οψη
τη; ζωης κα.ί του ψυστικου)) ά:ν
θpώπου. Υ ρυμμένο κά.τω ά.τό πc
πλο πυκ ιό cίνα.ι -ό ά:λ ηθ. ιό npο
σωπο τη; Ζωής, «τό αγ ο πρό
σωπό τη;» χα.ί κρυμμένο; τό Ί3.ο 
εΙνα.ι κα.ί δ ά.λ ηθ νός ανθpωπο;, 
ι'ί)στε •;ά μή μποpου•; / ά:π:ιη
λυφθο - ; στα. μά. τια ι αί τι - α. • 
θ, - , ,., ' σ ησΞ;ς τη; ,σ�pι..;ς -η�ω;ι;Ί,!Χ;

τό; πεπλο α.υτον ο r.o. ητη; - Προ
φήτης, &:ψήνει ν' άποχα.λυψθη c-

ΨJ oprι μα &σύλλ ηπτ ης άρμονία
., rι' όμοpφια.ς, ενα. bprιμrι. οπου, 
με ι..ινητηρ α. δύ;α.μη τ·ην ά.γάπη, 
ο σ τα. πpα.γμστα. συνεργά.ζο ;τrι. 
γ(α. τrιι πραγμάτωση tνό; όνε'
pο , πο' είχ: γεννηθl) πρίν ά.π' 
rιύτά. ι..α.' γ '  α.'τά.. Ό άνθρωπο; 
μέσσ στόν κόσμο του Προφήτη, 
δ' 'Ι cί 1rι α.ύτ�; πού ζεί σήμεpσ, 
σλΛά. εη ον μεγάλο, α.ίώ;ιο κσ' 
απε ρο σά.; τό; ωίtεανό, πο' κ ο 

οp:ίτα.ι ά.ι..όμη , γισ.. νά. γε1νηθ7J 
Ι "σσ.. ιiπ' τη μ ήτpα. του μ' λον
-:-ο;, κσι ι; ό σημερινός α.1θpω-

� Ι Τ ' , \ \ , το; οει ειν,;.,ι γ rιυτον παpα. μο-
νι; τα. κύτταρα. κ ' οί ίστοί του. 

'Τπά.pχε κcιτ' αρχήν ενα.ς μυ
θο;, σάν μιά 6ά.σ η γι,χ νά ά ;σπτυ
χθ·- κα.ι νά. δομηθη γύρω σπ' 
cιύτόν ή χοσμοθεωpισ.. χα. 6ιοθε
ωp α. το- Προ, ήτη. 

Ό μυθο; ξετ λίγετα.ι εξω ά.πό 
χpό•;ο, εντοπισμένος μόνο σ' ε

να. μεpο;, σέ μ.ά. πόλη, πο' έp
;cι τό όνομα. «'Ορ α.)έ ». 

Μέσα στη·; πόλη τής Όpφλέζ, 
δ Προφήτη;, δ έι..λεκτό- χα.ί πο
λ ηαπημένο; - φω; σύγινό α.ύ
:ό; μέσα στην ιδιct τη διιή τ'J'J 
μέp7:;, - δώδει..α, χρό·ι α. πεp μέ
;: , γιά. τό κα.pά. . πού θά:pχότ!Χ; 
ιά. τοι r.άρει χαί νά ,ό; πά.ε. π•
σω πpό; ,ό ;ησ πού cν;ηθψ:. 

Κ:ιί ι±, πού σ:ό δωδέι..-:ι.το χρό-
10 τη; gοaομη μεpα :ου Γ ε ,Ι)'λ 
_, j η. :fι; � γ ιομ.ση;- α. 1:-
6α.-:;με ιο; πά.;ω στό λό r; εξω 
σπ' :ά ,:ίχη τη; πόλη;, ξ:χωρ: 

3 Στον <<Κηπο του Προψητr» το 
ίδιο πρόσωπο, ό Προψητης, γίνεται 
<< ,..:ις μεσημε ιάτικο μJ:ς στη δι 
κή του μερα» Η λέ.ξη <<Μέρα» στο 
συμ6ολισμο μιάς άλλ χρονικής δι 
άρκειας, της διάρκειας μιάς έvσάρ
κωσης η ένος κύκ ου ζω"ς 
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ζει τό κ.χ.ρά6ι του. να.ρχεται μέσα 
&.π' τή θάλασσα. «Τότε οί πόρ
τες της καρδιάς του &.νοίχτηκαν 
διάπλατες, ή χαρά του φτερού
γισε μακρυά. πάνω &.π' τή θάλασ
σα καί με τά. μάτια κλειστά. 
πpr>σευχήθηκε μες στίς σιωπές 
της ψυχης του». 

Ναί, ετοιμος ε!ναι νά. φύγει. 
Καί μ' 8λο πού ή θλίψη εχει ερ
θει τώρα νά. τόν &.γγίξει γιά. τήν 
άναχώρηση &.πό τήν πόλη αυτή 
καί τον &.ποχωρισμό &.π' 18,τι ε!χε 
έκεί μέ,σα άγαπήσει, δεν γίνεται 
ώστόσο ν' &.ργοπορήσει περισσό
τερο. Ή θάλασσα, ή μεγάλη μη
τέρα, πού δλα τά. προσκαλεί κον
τά της, καλεί τώρα κι' αυτόν. 
Καί τό νά. παραμείνει δεν θα. ση
μαίνει γι' αυτόν παρά. «πάγωμα 
καί κρυστάλλια.σμα μες στό κα
λούπι». Μια. άνάσα μόνο θα. ζητή
σει νά. πάρει άκόμα μέσα σ' αυ
τόν τον ά.γέρα, μια. ματιά. άγάπης 
να. ρίξει πίσω του, καί μετά. θά 
6ρεθη πάλι στή �θάλασσα, «θαλασ
σοπόρος &.νάμεσα σε θαλασσοπό
ρους». Μόνο ,μιά. στροφή άκόμα 
θά πάρει τό ποταμάκι του μουρ
μουρίζοντας κάτω άπ' τον fιλιο, 
καί μετά. θά. γυρίσει μιά. σταγόνα 
έλεύθερη μες στον &.πέρα.ντο ώκε
rιν6 

Για. τόν μελετητή τοϋ έσωτε
ρι κοϋ συμ6ολισμοϋ, δεν ε!ναι δύ

σκολο νά ·έννοηθη, δτι τό θαλασ
σινό αυτό ταξίδι του Προφήτη, με 
τή θάλασσα σα.ν μεγάλη μητέρα, 
&.π' δπου δλα ερχονται καί δπου 
δλιχ έπιστρέφουν, πού μόνον αυ
τή, καθώς λέγει, ε!ναι «εtρήνη 
καί έλευθερία για. τό ποτάμι καί 
τό ρεϋμα», δεν μπορεί να είναι 
άλλο άπό τό μεγάλο ταξίδι τοϋ 
θανάτου, πού δ Προφήτης έν έπι-

γνώσει του περιμένει, με τή θά
λασσα, τό στοιχείο «ϋδωρ» στό 
συμ6ολισμό τοϋ &.στρικοϋ πεδίου, 
της &στρικης λεγόμενης θάλασ
σας.4 

Ή άποψη σ.ύτή έξ άλλου έπι-
6ε6αιώνεται καί &.πό τα τελευταία 
λόγια τοϋ Προφήτη πρίν άπό τή 
μεγάλη &.ναχώρηση, λόγια ποιη-

' έ , "Ψ , �-, τικα , κ πρωτης ο εως και οιορι-
στα, 6αρυσήμαντα ώστόσο κι' &.
ληθινά: «Λίγον καιρό, μια στι
γμή άνάπαυσης πάνω στόν άνε
μο καί κάποια άλλη γυναίκα θά 
με ξαναγεννήσει». Οί ναϋτες τοϋ 
καρσ.6ιοϋ ε!ναι δλοι πρόσωπα 
γνώριμα, «παιδιά. της πρώτης του 

4. Ό σuμ6ολισμος αύτος δεν εΤ
ναι τuχαιος. Και σύμφωνα με τα 
δεδομένα της θεοσσφικης Διδασκα
λίας, που λεπτομερειακά ύπεισέρ
χεται στη δομη των πεδίων της 
ίίλης, ύπάρχει δονητικη έπικοινωνία 
άνάμεσα στα έπτά πεδία της ίίλης 
και τα άντίστοιχα έπτά ύποπεδία 
του φuσικου πεδίου. Δηλαδή: Το 
πρωτο ύποπεδίο του φuσικου πεδίου 
«σ Τ •ε ρ ε  Ο V>) έπικοινωνει με ΤΟ μέ
τρον δονήσεω�, ( το «τανμάτρας» 
το Μέτρον Έκείνοu) του φuσικου 
π-εδίου, το δε1ύτερο ύποπεδίο 
«ίί δ ω  ρ», με ΤΟ μέτρο δονήσεως 
του αστρικου πεδίου, ΤΟ τρίτο ύπο
πεδίο «α η ρ» με ΤΟ μέτρο δονήσε
ως του νοητικου πεδίου κ.ο κ. Δονη
τικη έπικοινωνία ύπάρχει έπίσης 
άνάμεσα στις ατομικες καταστάσεις 
όλων των πεδίων. Σύμφωνα μ αυ
τά, ή αστρικη ϋλη φέρεται να εχει 
τη ρεuστότη,τα και την πλαστικό
τητα του ίίδατος, παίρνοντας απειρα 
σχήματα και μορφές, ανάλογα με 
την iδέα, που την όρίί,ει, δπως το 
ϋδωρ ανάλογα με ΤΟ δοχε'ίο που το 
περιορίζει. Ό 'Ηράκλειτος μιλάει 
για <<Ψuχη ύγρη» και <<Ψυχη ξηρά», 
διευκρινίζοντας δτι ή ξηρα ψuχη εΤ
ναι ανώτερη ώς απαλλαγμένη, ύγρα
σίας, αστρικων δηλ_ δονήσεων, συγ
κινήσεων και παθων. 
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μάννα.ς», πού τόσες ψορές ε!χε Ίδη 
στά. ονειρά του κα.ι τώρα. ερχον
τα.ι γιά. πρώτη ψορά, μες στο Ι 
ξύπνιο του, «πού ε!να.ι το πιο 
6α.θύ ονειρ6 του». Κι' ά.κόμα., το 
τα.ξίδι του Προψήτη γίνεται στον 
συμ6ολικό μηνα. της Συγκομ δ·ης, 
γιατι ε!ναι πράγμα.τι δ θάνατο:;; 
γιά. τήν ά.νθρώπινη ά.τομικ6τητα 
ωρα. συγκομιδης των κα.ρπων τη:;; 
ά.πό τή 6λάστη.ση κα.ί την ά, άπτυ
ξή της μέσα. στή γήίνη ζωή. 

Ή είδηση γιά. το φτάσιμο του 
κα.ρα.6ιοϊl κα.ί τήν άνα.χώρηση 
του Προψήτη, κ,χθως μετα.δίνετα.ι, 
κάνει το λα.ο της Όρψα.λέζ, αν
δρες κα.ί γυναίκες, ν' &ψήσουν 
στή μέση τίς καθημερινές άσχο
λ!ες τους, «το ά.λέτρι στή μέση 
της α.ύλα.κιας κα.ί τον τροχό στο 
πα.τητήρ των στα.ψυλιων» κα.ί νά. 
μα.ζευτουν εξω ά.πο τά. τείχη της 
πόλη;;, ψωνάζοντα.ς δ ενα.ς στον 
άλλον το πικρό μήνυμα. κα.ί ΠΙΧ

ρα.κα.λώντα.ς τον «νά, μήν ά.ψήσει 
ά.πό τώρα. τά. μάτια. τους νά. πε -
νάσουν γιά. το πρόσωπό του». 

Θ' , ) ' .;, , , α, γι vοτα.v .οιπον ,1 μερα. α.υ-
τ-rι του άποχωρισμου μέρα. συνάν
τησης; Θα.ταν το ήλιόγερμά του 
ή πρα.γμα.τ κή χαραυγή του; Ί
πηρξε έκεί μέσα γιά, χρ6ν α έ
νας ζητητής της σιωπης. Κ' είχε 
ερθε τώρα. ή ωρα. νά. μοιρά.σει τον 
θησαυρό πού ε!χε 6ρη στή σ ω
πή του. Δέντρο 6αρυψορτωμένο ·η 

δ , θ" , 'φ , καρ ια, του α.πρεπε να κο ει τω-
ρα. τού:;; καρπούς κα.ί νά. τούς μοι
ράσει. 

'\.κολουθεί μιά. ύποολητική 
σκηνή, c:το κέντρο της δποία:; 
6ρ 'σκετα. δ Προψήτ·η;. κα.θω; 
τ.ρcχωρεί, με το κε άλι σκυφτό 
άπό τή συγκ'νηση, με σιωπηλά, 
δάκρυα νά. σταλάζουν πάνω στο 

στ ηθq:;; του, συνοδευόμενος ά.πο 
το λα.ο της Όρψα.λέζ, με τούς γε
ροντώτερους μπροστά., με τούς ίε
ρεί- κα' τίς ίέρε ες, κα.ί κατευθύ
vετα. προς τή μεγάλη πλατεία 
της πολιτει:χς, μπρος στο να.ό· έvω 
τήν ϊδ α ωρα, •μέσα. ά.πο το ίερό 
του ναου ξεπρο6ά.λλε μιά, αλλ η 
δεσπόζουσα. μ�σα. στο εργο μορφή, 
μιά, γ να. κεία. μορφή πού άχ.ούει 
στο οvομα. «' λμήτρα».4 Προψή
τ.σσα. καί μάντισσα. ·η ' λμήτρα, 
ήτα.v έκε!νη πού τον ε!χε ακο
λουθήσει καί τον εΙχε πιστέψει 
&.πό τήν πρώτη μέρα. το- έρχο
μου του στήν πολιτεία., καί προς 
αύτήν τώρα. έκεινος προσολέπει 
με ολέμμα. απειρη"' τρυψερότη
τα.ς. 

Πριi>τη ή ' μήτρα. θά. σπάσει 
τήν ταραγμένη &.πό τήν ά.γωvία 
σιωπή, προσψωνώvτα.ς τον Προ
φητη κα.ί πα.ρακα.λώντα.ς τον πρίν 
ψύγε νά, τούς μιλήσει κ? ί νά. 
τού; δώσει ά,π' τήv ά.λήθειcι, του. 
Κι' ο.ύτοί θά. τή δώσουν μέ τή 
σειρά. τουc: στά. παιδιά τους, κι' 
έκείνα. στα. δικά τους πα.ιδ ά, κι' 
ετσ δέν θά. χα.θη: «' ποχ.σ λυψέ 
μας τον έ!Χ τό μας και 'ί'Cέ:;; μα; 
δλα δσα. εχεις νοιώσε γ ' αύτά. 
ΠΟ'J ορίσχ.οντα.ι άνά.μεσα στή γέν
νηση χα' το θάνστο». Κα.ί κείνο;; 
ϋ Ι ωσε το κε ά.λι κι' ά.vτίκρυσε 
το λ?.ο Χ', ά.πλώθηκε οα.θειά ·ησυ
χ' α ... 

Μέσα ά.πο τά λόγια του Προ
ψήτη, καθως &.πα.ντάει στά ρωτή
ματα του λαου τη; Όρψαλέζ, 
,ω·ι ά.πλων άνθρώπω·ι, ά,νδρων 
κα.l γυνα.ικωι, θά. ξετυλ χθη μια 
6α.θ:ιά. ενο ατική σοφ'α γύρω ά
τ.ό :ή Ζωή κα..ί :i:J•ι Κόσ ο, ·;:ο' 

5 Άραοικά Ή Μήτρα
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- θ, ,, , ,,ς, ..j, εινα.ι, χα ως ειπα.με, η ιuια. ,1 
θεοσοφική κοσμοθεωρία., όπενθυ
μίζοντα.ς άκόμα. σε πολλά. σημεία. 
κι' α.ύ.:όν τό λόγο του Κρισ·ια.
μουρτι, ώς πρός τήν άνα.γκα.ιό
τητα της πνευματικής άφύπνισης 
κα.ί της ,εγρήγορσης μέσα στό 
Παρόν της ζωης κα.ί στό αιώνιο 
<(Τώρα.,,_

'Ώρα πολλή, δσο ό Προφήτης 
μιλουσε, δεν fιτα.ν παρά. μια. &ρ
πα. δονούμενη μέσα στό χέρι του 
«Δυνατού», μια. φλογέρα., που ή 
άνά,σα. Του πέρναγε μέσι:χ, της. Κι' 
δτα.ν πια. σώπασε, τό βράδυ είχε 
πέσει πάvω ά.π' τήν πόλη της 
Όρφσλέζ. Τό-ε, κα.τεβσ.ίνοντα.ς 
τά. σχι:χ,λοπάτιι:χ, του να.ου, μα.ζί 
με τήν Άλμήτρι:χ,, κι' άκολουθού
μενος κα.ί πάλι ά.π' τό λαό, κα
τευθύνετ.χι πρός ό λιμάνι κι' επι
οι6άζετα.ι στό καράβι του. Κι' 
:χεί, &φήνο·ιτα.ς με συγκίνηση τόν 
-ελευταίο χαιρετισμό της άγά
πης του, με τά. τελευταία πα.ραγ·
γέλμα.τι:χ, της σοφίας του καί μέ
--;ι ι ύπόσχ εση νά. ξανάρθει κα.ί
πάλι «μέσα άπό -ή μεγάλη σιω
πή καί τον άνεμο», δίνει στους
νcι.υτες τό σύνθημα για. τήν άνα
χώρηση. Κι' δταν τό κα.ράιβι ξε
μάκρυνε, -pαβώντσ.ς προς τά. άνα.
τολι κά, καί τό πλ ηθος δλο είχε
σκορπίσει, μόνο -ή '\λμήτρι:χ, άπό
μεινε, ακουμπισμένη στό μουρά
γιο, μέσι:χ, στό σούρουπο α.μίλη-, , 'ζ , ,e ' ' τη, ν ατενι ει το κα.ρα.υι που χα-

' , , λ 'ζ , νοv-α.ν κσ.ι ν ανα ογι εται με-
σα της -ά, τελευταίσ. πα.ράξενα 
λόγισ. -ου '<Λίγον καιρό, μια. 
στ:γμή &.νάπαυσης πάνω στον ά
νεμο κcιί κάποια αλλη γυνσ.ίκα 
θ' ' ξ 

, α με v.ναγεννησει».
"Αν χαί αυτούσιος ό λόγος 

του Π pοφήτη είνα.ι ά.νυπέρβλ η-

τος, καθώς εϊπα.με, σε ποιητική 
ομορφιά, άποκαλυπτικός κα.ί φω
τεινός, με τον ύποβλητικό ρυθμό 
του, με πα.ρα.γγέλμα.τα. σκληρά.
τ.ύp: να βέλη πού τρυπουν τά. ψυ
y_ .κά. σκοτάδ:α, πέτρες πού ταρά
r. ::;υν τά. στεκούμενα νερά. της 
nνευματιχης δια.:μόρφωσης κα.ί νω
Οpότητα.ς - θά. προσπαθήσουμε, 
ιί>στόσο, νά. δώσουμε ενα. συνοπτι
κό διάγραμμα της κοσμοθεωρίας 
τ.ού &τ.οpρέει μέσα. απ' α.1τόν, 
ατc' &που κα.ί δια.γράφονται οί με
γb,λες θεοσοφικες α.ρχές ώς προς 
τή σκοπιμότητα της εξελισσόμε
νης θείας Ζωης, :ήν Έπα.νενσάρ
κωση. τό Κάρμα.: 

«Ή ζωή ιίvαι πιό παληά άπ' ολα 

τά πράγματα πού ζοϋv».' 

Ή Ζωή> μέσα στή φιλοσοφία 
.:ου Προφήτη, είναι ή φλογερή 
u1ιάσα του Θεου, ή μεγάλη Πνοή, 
η «παντσ.χου παρουσα. κα.ί τά. 
τ..v.ντα πληρου'1α.,,, εκείνη πού τί
ναξε τ' &.στέρια μες στό διάστη
μα καί εφερε σε υπα.ρξη ο,τι 
ύπάpχ ει, τήν πέτρα κα.ί τό λου
λούδι, τό σκουλήκι, τόν άνθρωπο. 

Ί-Ι Ζωή είνα.ι ενα. ά.σύλληπτο 
δρ�.μα ά.πό ά.ρμονία ι-sα.ί 6μορφιά, 
ομως είναι σκεπασμένη με πέπλο 
καί δc μά.ς φα.νερώνει τό &λ ηθ, νό 
πρόσωπό της. 'Ετσι, μ' δλο πού 
-;) Ζωή είναι διαρκώς παpουσα 
κοv-ά μας, μόνον τό πιο μα.κρινό 
r, , - , ., ,� , ορα.μα μας μπορει ν αγγιςει τα 
πόδια της. 'Εμείς οί ϊδιοι -
ώστόσο - είμαστε -rι Ζωή κι ' •ε
μείς οί ϊδιοι ό πέπλος. Δεν όπάρ
χzι τίποτε άσχημο στή Ζωή, για
τί «·ή Ζωή είναι ή ιδιcι. ή ομορ
φιά, δταν φcι.νερώνει τό άληθινό 

6 «Ό Κήπος του Προψήτφ>. 
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πρc:;ωπ6 Π( .\ιjτό πο :;-/μ:ρ-:ι 
όvομαζομε ά.σχ ημ α., δεν εί η. 
παρά, τά. επ:σ πο σι.επά ο v 
τ,;ι, μάτ•'Ι μσ; χ.σι τό ι.ερί, πο' 
σφρ7.γ' ει ά.ιομrι τ' α'τ α μΙJς 
«Μήν Ι?')ομά ε.; τίπο c α.σχημ,;, 
:ι.τό- ά.πό ο οοο τη- ψ χης 
η�p'iστά, στις ά.ισμΨ'σcι- της». 

Ί -Ι Ζωή cI ιαι ε')α. ορrιμα ά.γά.
π η; 'Όλα δσα. ύπαρχου , ζουν 
-:-6.•ι-,α. ά. ' όλα έκείνrι πού ύπά.ρ
χου ι, δφ' α &να.μεταξύ το, με 
;ι_ια.τά.λυτα δεσμά. άπό ά.γά.π η. 
«Ζ,ουμε ό ενας άπ' τΟ'Ι αλ ον σύμ
([JWΥC!. με τον ιόμο τον πα ηό J 
Ι .' αχρονο» Ό νόμος αυτός εί
',''J.. ό όμος της ά.γά.πη;. Κά.θ: 
;,r,α.γμα. στή ωη εχει τή «γ 

, , " ' ι, ιι: α μαννα» το , α.π οπου πα-ρ 
vει, μέ: τον χρυσό λωρο της ά.γά.
πης, προστασία και δύναμη χ: 

α..ίι: ηαη. -,Ο' ο) αστοί ζουν μέσα. 
1π' τό δέ τρο τό δέ τρο τρσοα
:, , γ:iλα, τη; Γης μ_σα ατή σι
γ,;, . ά. της νύχο.;, κ:' ή Γη μες 
::;,� γα.λ ή J .ο ;,ν:ιpό τη; θηλά. ct 
:;τc-·ι tόp::po τοϋ υΗλ.ο . 1 _' ό υΗ
) :ο� παp7.z::ι.θ·--:α.t ισοτιμος ατό 
:;υμπόσ�ο του Πρ 'γκ ηπα, πο · ή 
π6,.,τα τcυ μένε. πά.ιτ:1 ά.ιο χτή 
Κ'Χ τό τραπεζ. το παντ7 στρω 
μέvο . »

7 

Ό Ηρ 'γι-η ,'Χ; 6 Μεγαλόχα
pο: Β:χ.σ:ληά.:, ό Ευλογημένος, ό 
J.υ·ητό;, δ 'rπέpτ!Χτο-, ό Πατέ
p-:ι ;, είνcι. προσωνυμίες πο · δΙ
,c ιτ-:ι.. σ-ψοο): κά. ά:τ,ό ,όν Προ
� ήτη, .:ροκ: μέ ιου νά, κατονομά.
σε: μ' α.υτε- το α.σύ-λληπτο Κ'Χί 
5· ,�ιόιιω:;το, 'Ον, τ�ν Δημ_ ουργό
f- :ο Ι'Υ.'. λο :;;, ::ιειιοι πο .. :ρ
π,χταct .ά.·ιω :;τό l'αλχς',χ, πc;' 
ή Ζωη ο::·1 :ί•ηt π-:ι.ρά. ή ά.νά.σ'Χ 

7 <<Κηπος>> 

Του ι ' ή σι.tα Το , i ιω έμcί
οέ ι :t!J'ι:;τ παρά. ή ά.νά.σα της 
iνά.:;cις Του κι' ή σκ ά. της σκι
άς Το:ι "Ομω-, γ' αυτήν τή•ι 
ύπέpτι:ι τη Ε J')Οια, είνα προτιμό
τ-ρο ν�� μη μ:λ&.με τόσο έλεύθε
pα. Θcι.τα.ν π ό ρ6ν μο νά. μιλα.
μ: )ιγι:�-ερο γιά. τό Θεό - Πατέ
ρα, πού δεν μπορο· ..ιε νά. κατα
; ά. ο μ: ,.cι ί περ σσότερο γιά, τούς 
:ε.τοιες θεούς, γιά. τά, στο χεία 
τ · - Φύσης κα.ί γ .ά. μα.- τούς 
:διου;, πού μπορουμc νά. χατα
Ηιοουμε «Ι οι τά.ξϊε ύρω σας καί 
θα δη-;: τό Θcο ,:t παί ει μέ: τά. 
πα•� 6 σ�ς Θα. τbι δϊjτε να

χαμογελά.ει μέσα ά.πο τό λουλού 
δι . χrι l μετά, ν' σ..'iεοαί ιει Υαί 
JJ.. Ι.(,'Jνά.ει τά. χερ α του έ τά. 
·;.ι.ιΈ, ά. των δειτρωι».

Δει ι,πά.ρχε: ::nοτε ά,π' ο,τ: ύ
;:6-;,ι::.•, πού vά. tι-η·ι εχε μέσα του
: η ωη , ομα. κι, αυτό πού
ιομ' ομc αψ χο καί νεκρό, έχει
τή δ:κή του ζωή, τραγουδά.ει μέ:
το•ι παλμό τη; δ ι.ης το κcιρδι
a:;, σε α.pμοιί,;,ι, ά.πόλυτη μέ: τόv
π'Χλμό bλων. «Σή,<,ω α'τη τήι
πι:τρ,χ - θά. πη στο I μα.θ ητή,
πού τήν κατηγορcί γιά. α 'υχο
πρσγμα.8 

- «.lέ ι ύπάρχε: πρi.- ·
γμα. αψυχο. 'Όλα τ,;,ι, πράγμα.τα
ζου ι ι.αί άμπουν στή γ ;ώση της
μcρ:1; 'Χ.7 ί στο μcγα) cίο της νύ
χ τ-:ι.:;. 'Εσύ κ ' ή πετρ:ι ε σαστε
εvα 'fπ7ρχε: δ•α 'ψcι, όιο σ:ο';
χτύπου:; της ιrιρο:α; Η δ:χή
::;ο χτυπi ιά.πω; π ό γρήγορα,
άλλα δέ:,1 μπορ:ί 'JrJ..'l'Χ' τόσο ηρε
μη ... Ό διιιό; τη; ρυθ .ιό:; είνσ:
: η:. ά.) λο: ρυθμ6; .l:'J ύπά.ρ
χ�. μc; σ:η Ζωή πηά. ια. μ:
λωδ, α., Κ'Χ( μcς :Jτή :λω,j, α α., -

8 '<Κηπος>> 
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τή δλοc τα. πράγματα. τραγουδουν 
το ενα, μαζί με: τ' άλλο, ή πέτρα. 
με τίς καρδιe:ς των &·ιθρώπων κα.ί 
με: τ' &,στέρια, ,σε: άρμονία. από
λυτη. 

Ί-1 Ζωή ερχετα.ι μέσα απ' τή 
θά.λα.σσα, τήν όμίχλη καl τον ά
νεμο, πρίν πήξει καl κρυστα.λλιά.
σει πάνω στή γη. 'Έτσι «θολή 
κα,l συννεφένια είναι ή αρχή δ
λων των πραγμάτων, δχι δμως 
καί το τέλος τους ... Καl ποιος ξέ
ρει αν κα.ί το κρύσταλλο δεν εί-

:ι ' ' ' θ λ ' ' �αι
,
κι α.υτο μια. ο ουρα που 

cια.λυεται». 
Το στοιχείο «θάλασσα», καθώς 

-όιπαμε, μαζί με: το στοιχείο «όμί
χλη» καί «α.νεμος», πού αναφέ
r,ονται 'συχνά. τόσο στον «Προ
r:ρ1ιτη», καθώς καί στον «Κηπο», 
r,χν μια. α.ίώνια. πηγή των μορ
φών της Ζωης, μήτρα καί μάννα 
6,π' δπου ερχονται καί δπου καl 
πάλι ξαναγυρίζουν τα. «σκληρά. 
1ιαλούπια» για. να. ,ορουν τήν εί
p·�νη καί τήν ελευθερία τους, δεν 
μπορεί να. είναι άλλο απο το γνω
στό στίς έσωτερικe:ς παραδ6σεις 
< ά.στρονοητι κό» στοιχείο, τή συμ
οολι κή α.υτή :θάλασσα. κα.l τον συμ
οολικό (J)Κεανο9 της αρχαίας μυ
θολογίας, πού μας περιοά.λλει 
απο πα.•;του, πού πλάθει τlς μορ
φές της ζωης πρίν ελθουν να. πή
ξουν κα.ί νά. κρυστα.λλιά.σουν μέ
σα. στή στερεή ϋλ η, κα.l σά.ν μία. 
α.ίθέρια. Τηθύς τlς τρέφει διαρ
κώς κα.l τίς γαλουχεί. Έρχόμα.
στε δλο: μα.ς μέσα απο τήν πο
λυκύμαντη θάλασσα. «Μέσα. σ' 
αυτήν ταξιδεύαμε χωρίς ακρογιά
λι καl χωρίς έαυτό. 'Έπειτα ή 
ανάσα. ,ης ζωης μα; ϋφσ,νε καί 

9. Απο το ώκuς - νους,

μiς εκα.νε πέπλο απο φως, επει
τα. το χέρι της μας μάζεψε καί 
μας εδωσε μορφή; .. » Ή θά.λα.σσα 
δμως, ή πρώτη μας μάννα., μας 
εχει ακολουθήσει, το τραγούδι 
της ορίσκετα.ι μέσα. μας κα.ί μας 
κα.λεί δλοένα. κοντά. της, θυμίζον
τάς μα.ς τήν αληθινή μας κατα
γωγή. 

Ή μορφή, το κα.λούπια.σμα. μέ
σα στή φυσική ϋλη, είνα.ι στέρη
ση της έλευθερία.ς. Γι' αυτό, αν 
ποθουμε τήν ελευθερία., είνα.ι α
νάγκη να. ξα.να.γυρίσουμε κα.l πά
λι προς τή θά.λα.σσα. κα.ί τήν όμί
χλη. «Τό άμορφο γυρεύει πάντα 
τή μορφή, δπως καί τ' αναρίθμη
τα νεφελώματα. θα.θελαν να. γί
νουv ηλιοι καl φεγγάρια. Καί 
μείς πού ε'ίμασ,ε σκληρά. καλού
πια, πρέπει να. γίνουμε όμίχλη 
'ακόμα μιά. φορά., γιά. να. μάθουμε 
καl πάλι απο τήν αρχή». 

«Λίγον καιρό, μιά στιγμή άνά

παυσης πάνω στόν ίiνεμο, καi μιά 

iiλλη γυναίκα θά μί: ξαναγεν

νήσει». 

'Άνεμος - δμίχλη - θάλασ
σα - κρυστά.λλιασμα μέσα στο 
χωματένιο καλούπι κα,l ξανά. λιώ
σιμο του καλουπιου καl επιστρο
φή στη θάλασσα., την δμίχλη καί 
τον ανεμο. Μια. αέναη κυκλική 
πορεία της Ζωης μέσα απο τίς 
μορφές «για. νά. μάθει καί πάλι ... ». 

Μέσα απο τίς ποιητικές αυτές 
αλληγορίες, τlς παρμένες &πο τή 
φύση, πού &ναφέρονται συχνά. τό
σο στον «Προφήτη», καθώς κα.ί 
στον <�Κηπο», προοά.λλει &νά.γλυ
φη ή μεγάλη &.πόκρυφη α.λ11Gεια. 
της Έπανενσά.ρκωσης της Ζωης 
μες στίς μορφές. uΕνα. &.σταμά.τη
το πήγαινε - ελα &.πο το πυκνό 
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χcι.,ί δρα το προ; το α. 'θέρ ,., ι.α' 
ά.όρα..το, κα.ί α. τίστροφα.: «'Η πα.
χνη πού δια.λύεται τήν α.ύγή, &
ψήνοντα.ς τή δροσ ά, στα. χωράφ α, 
θά, ύψωθη καί θά, γίνει σύ ινεφο 
κα.ι μετά. θά πέσει πάλι σάν ορο
χ ή. Κα.ί γώ ήμουν σά.ν την πά
χιη ... » Κι' ά.λλοϋ: «'Ομίχλη, α
δελφή μου, λευκή ά.νάσα. πού δέν 
μπηκες ά.κόμα. σε καλούπ / οί τοί
χοι γκρέμισαν / οί άλυσίδες ε
σπα.σα.ν. ίΆνεοα.ίνω προς εσένα., 
ομοιος με σένα.. Κα.ί μα.ζt θα. 
ταξιδέψουμε ... μέχρι τή δεύτερη 
μέρα. της ζωης / οτα.ν ή α.υγή θά 
σε ξα.να.ρίξει σάν δροσιά. μέσα. 
στον κηπο, / Κα.ί μένα. σάν μωρό 
στον κόρφο μιας γυναίκας ... Κα.ί 
κεί θά, θυμηθοϋμε ... »10 Κα.ί ·ή ιδια. 
ά.λήθεια. έκφρα.σμένη με άλλα. λό
για.: «Σε τοϋτον τον Κηπο, ορί
σκοντα.ι θαμμένοι ά.πο τά, χέρια. 
των ζωντα.νων ό πα.τέρας μου κι' 
ή μάννα. μου. Σε τοϋτον τον Κη
πο, είνα.ι θαμμένοι οί σπόροι των 
περασμένων χρόνων... Χιλιάδες 
φορές θά, θα.φτοϋν έδω ό πατέρας 
μου κ ' ή μάννα. μου κα.ί χιλ άδες 
φορές ό άνεμος θα. θάψε έδω 
τούς σπόρου;. 1 α,ί χιλιάδες χρό
νια άπο σήμερα, έσείς κι' έγώ 
Κl' αυτά, τά, λουλούδια θά, μα.
ζευ:οϋμε στον ιδιο Κηπο κcιί θα. 
ύπάρξουμε, ά.γαπώντcις τή 
ζωή».1 1 

"Οτα.•ι κάτ: μένει ά.νεκπλήρω
το στή διάρκεια μια; ζωης, το 
α.νεχπλ ήρωτα α.ύτο γiνετα.ι μιά ά.
φορμ ή κcιί μ(cι δύναμη ελκτική 
γιχ τήν :πιστροφή τη; ζωη; καί 
τήν ένσά.ρκωση μες στη μορφή, 
πpο,<εφ:iνοJ ιi Ξ:ι.πληpωθη μέσα 

1 Ο <<Κ ηπος>>. 
11 «Κηπο ». 

&π' αυτήν: «Φεύγω, ά. λά. σ.ν φύ
γω μέ μιά.ν ά. rιθεια. πού δέν 
εκφράστηκε ά.κόμcι, α.υτή ·ή 'ίδισ. 
ή ά.λήθειχ θχ μέ γυρέψει πάλι καί 
θ' ' ζ 'Ψ ' 'λ θ'α με μιχ ε ε . χα πα. ι α. 
ξανά.ρθω, για να. μ λ ήσω με μ ά, 
φωνή ξαvcι.γεννημέν η μέσα. ά.πό 
-::ή ι κ:φο:ά, της σιωπης». 

Ί-[ διά.ρι.ε:α μιας ζω7j; μέσα. 
στή φυσ ι.ή μορφή, δέν είνα.ι πα.
ρά. μόνο μ ά, 1έρχ μέσα, στήν 
ά.σύλλ ηπτη διάρκεια. τη; ολ ης 
ζωης μας κcι.,ί ϋπαρξης. Σ' α.λλες 
«μέρες» μας είχα..με γνωρίσει την 
πείνα. καί σ' άλλε; πα.ρα.κα.θήσα
με σε γαμήλι::ι.. συμπόσ α.. Πολλές 
φοpέ; μ,=ίνα.με γυμνοί, 'ά.λλά, φο
ρέσαμε κα.ί ροϋχα. οcι.,σιλικά. ,,Θ' 
ά.ντα.μωθοϋμε πάλ μιάν α.λλ η Μέ
ρα. ... » κcιί «α.v δεν κα.τα.λα.οα.ίνεις 
σήμερα., θά κα.τα.λσ.οε ς μιά.ν άλ
λη μέρα», είνα.ι έκφράσεις πού 
ά.ν,:φέροντcιι τόσο στον «Προφή
τη» κα.θώ; κα.ί στον «Κηπο», με 
τή σημασία. μιας αλλ η; γήίνης 
ένσάρκωση;. 12 Κάθε φορά. ξαvα
γυρ 'ζοντα; ή ζωή κερδίζcι πείρα 
μέσα. ά.πο τή μορφή, πλουτ'ζει κι' 
α.υξά.νει καί ξανοίγεται προς τό 
φω;_ 'Έτσι,. «ό αγ ο; χι' ό άμα.ρ-

12 Ή λέξη «Μέρα>, στiς έσω
τερικες παραδόσεις άναψερεται, όχι 
μόνο για τόv συμοολισμο της διάρ
κειας μιας έvσαρκωσ ς, άλλα και 
για χρονι,κες διάρκειες πολυ πιο με
γάλες, δπως έκε'ίνες που στη Θεο
σοψικη Διδασκαλία όvομαζοvται 
,,yϋροι» και «&λυσοι» καθως και 
Μέρε και Νύχτες τοiί Βράχμα, δι
άρκειες άσύλληπτες που άπαιτοΟν
ται για την τελείωση τηι., αvθρωπι
vης άτομ κότητας Στ ν έλληvικη 
θρησκευτικη παράδοση, ό πνευμα
τικός ηρως Ήρακλης φ 'ρεται vά έκ
π εί τούς 12 ό.θλο ς του άπό την 
άvατcλη εως τ' δύση μιας τέτοιας 
,·Μέρας>>. 
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τωλός είνω δίδυμα. άδέλφια, μέ 
τη διαφορά, δτι δ ένα.ς γεννήθηκε 
μιά. «μέρα,, πρίν άπό -όν άλλον». 

Αύτό πού τραγουδά καί διαλογίζεται 

μέσα σας κατοικιί άκόμα στά δ

ρια της πι1ώτης έκεί\'ης στιγμης, 

πού διασκόρπισε τ' άσtέρια μές 

στό διάστημα 

Ή Ζωή είνα., αίώνια. κα.ί συν
τελείται ·ι.α.ί ώριμάζει κα.ί γίγνε-

, ' '), , Λ' ό τα.ι μες στο α.ιων:ο «-ωρα,,,. υτ 
πού γιά. τήν περ:οp:σμένη μα.ς 
αντίληψη είναι χρόνος, είναι γι' 
α.ύτrιν μ:ά. εννοια χωρίς διαιρέ
σεις καί μέτρα., δπως ,,&διαίρετη 
εrvα.ι ή "ννοια της δ.γάπης». 'Γό 
Χθές δεν εινα.ι γιά. το α.χρονο της 
Ζωης τίποτε περισσότερο άπό 
τήν &νάμνηση τ υ Σήμερα., κα.ί 
τό υριο ,ό ονειρο του Σήμερα. 
Μέσα σ' αύτό το αιώνιο καί ά
σύλλ ηπ-ο Σήμερα, χωρουν δλα. ή 
άνά ι.ινηση μαζί με τό πα.ρόν κα.ί 
μέ τό ονειρο. 

Μέσα στό αίώνιο Σήμερα, ή 
Ζωr1 δέν μεγαλώνει αύξάνον.:α.ς 
δπως οί μορφές σέ ϋψο; κα.ί ογκο 
καί μέγεθος, δέν ψηλώνει ,,σέ ίσια 
γραμμη σά.ν τό καλάμι", ά.λλά. 
ξανοίγεται μέσα &π τόν ίδιο τον 
εαυτό της καί ώριμάζει κι' ελευ
θερώνεται, ξεδιπλώνοντας ,ίς άνα
ρίθμητέ� -η., δυνάμεις, δπως ξε
διπλώνει δ λω-ος τά. πέταλά του 
στο φω�. 

«Σκυψ: κα.ί πιάσε μιά. χούφτα 
καλό χωμα» - θά. πη στον μα
θητή που παραπονιέτα,ι γιά. το 
κύλισμα, τ::ιυ χpόνου καί τη φθο
ρά. της ζωης - «Βρήκες έκεί μέ
σα. κάποιο σπόρο, ίσω καί κά
πο ο σκουλήκι. "Αν τό χέρι σου

είχε ι.ιεγάλο ανοιγμα. καί μεγά-

λη διάρκεια, δ σπόρο� θά. μπο
ρουσε νά, γίνει ενα δάσος καί τό 
σκουλήκι ενα κοπάδι άγγελοι. 
Κσ.ί μην ξεχνα.ς πως τά. χρόνια 
πο:; κάνουν τούς σπόρους δάση 
καί τά. σκουλήκια &.γγέλους, &.
νήκουν σ' αύτό τό «Τώρα», δλα 
τά. χρόνια σ' σ,υτο κα.ί μόνο τό 
Τώρα.>,.13

«Ή Ζωή δέν πηγαίνει ποτέ πρός τά 

πίσω καί δεν σταματά στό χθές» 

Μέσα στο αίώνια γίγνεσθαι 
της Ζωης, τίποτε &.π δ,.τι εχει 
ερθει σέ ϋπαρξη δέν πεθαίνει, τί
ποτε δεν φθείρεται, τίποτε δέν 
μένει στάσιμο καί τίποτε δεν ο

πισθοδρομεί, δλα πορεύονται προς 
τά. εμπρός, &.κόμα καί χωλαίνον
τας καί σκοντάφτοντα.ς καί βρα.
δυπορώντα.ς, προς μίαν νάπτυξη 
κα.ί μία.ν ώρίμανση &.τέρμονη μέ
σα στο φως του Θεου. 'Έτσι: ,,Μέ
σα &.πο τά. σώματα πού φοβουνιcαι 
τόν τάφο, είναι ή Ζωή πού ά.να.
ζ ητθ. τή ζωή.» Οί ,μορφές φαβου ;
ται τον τάφο. 'Όμως δεν ύπάρ
χουν τάφοι. Κάθε τάφος δεν εί
ναι παρά. λίκνο καί πέτρα γισ, νά. 
πcι.τήσει ή ζωή καί νά. rδιαβεί καί 
νά. περάσει πιο πέρα. Τά. παι
διά μας προπορεύονται &.πό μα.; 
σ-ή Ζωrι Είναι τά. ζωντανά. 6έλη 
πού εμείς οί τοξότες τοξεύουμε 
γιά. •;ά, κa,τοικήσουν τό 'αυριο>' 
της Ζωης. Ef ναι «οί γιοί καί οί 
κόρες της λαχτάρα.ς της Ζωη; 
γιά. ,ή ζωή>. 

«Είσαστε πνεύματα παρ' δλο που 
κινείστε μέ τό σώμα». 
«Εϊσαστε φλόγες, μ' δλο πού εισ
στε κλεισμένι.ς στiς λάμπις». 

Ή Ζωή γέννησε τον άνθρωπο 

13 «Κηπος». 
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ψ;ι p7.γfJ · ο. κ:' "ψ:ι., α.ι ΎΙ 11. 

Γpc1γο · ο. σ όν ουρ,ι.νο, α.ιν γμα.
πά.νω σ ή γη». Ι 7.' μόνο μ' τ.1.,
ϊδ 7. τά. δικά. μ:ι.; τερ6, με τη

α.χτά.ρcι ια.ί τη λόγα. το- πά.-
θους μα.ς, θά. μπορέσουμε νά. με
τσ ψέρουμε τό τρα.γούδ ά.�ό τόν
ούρα.νό κ�· νά. σουμε το cι.ινιγμα
;τα,νω σ-; γη

ύτό τό ούρά. ο τρα.γο 'δι, πο' ' θ · " θ .. ενcI ια. ο α. η ι νο; α.ν ρωπο , ο 
y:ι.-;οι/4εί ά.ι6μα μέσ:ι. -τόι αι-
1:Jρωπο. «Κ-:ι.το,κϊί στά. δώματα τ'
ούρα. ιοϋ /4α..ί περ πλ ν έται με
το ί α ιcμο»' ετσι πο. «ά.ούνα.μο
κ ' αορ.στο κ ' άοέ6α ο μας ψσί
νcτα σήμερα. αύτό πού δε.ν εί.νσ παρά. τό πιο δυνcιτό, το π ο
σίγουρο Υα.ι ΟΕΟαιΟ απ' ο,τι χα
τcχουμε» Γ ατί δ άνθρωπος δ�ν
"χει γίνc ά.κόμ_η �ν� με -:ο
«� ,. νθρωπο». Πολλα. _α.π οσα. 
πάρχουν μέσα μcι.ς είνα ανθρω-

λ, �' Τ , f πος κα.ί πολ α, υεν ε α. ακο
μα.· α.νθρωπος, <·.α.λ, ά. ενας α.μο�
ψο; πυγμαίος,, πο , προχ�ρει 
/40 μισμένος με; στην δμιχλη,
ψάχνοντας γ ά. το ξύπνη�ά, του».
'Ιπάρχουν κα συζο-v στην πρα.
γματ κότητα σήμερα. μέσα στ�ν
άνθρωπο τρείς άνθρω,, οι, ;Pc ς
ψάσε ς ανθρώπι ,ες:_, Ο αμο�
ψο; πυγμαίο , που , ερχετ�ι με
σα. ά.πο το σ�οτε. νο ζωικο πσ
ρελθό I μ:χς ό άνθρωπο- πο ' :·
ένσυιε'δητα /4σί yρ' ιει )ωί σκ_ε
ψτεται yαί συγ ιρού:τα, c το·ι
σ,ωτcινό πυγμαίο κι' ό ά.λλος,

θ ' , ό μcγά ος yσί :ιιο; ccιυτο;
μα;, «&κείνο; πού μες

' 
στό τρ�

γο 'δι του, ολα μα; τα τραγου
δ.α δε I cί l'J... παρά. ένα- άηχος

" , ' δ σ μ" παλμό,» πο Ύ • α -::.ο 1 --

ρ. ιο; ;/θρω ο; δει θά. είιcι: πα.-

pά. ,ι.6νσ -:'Χ r. ::1.p? Χ', �t ί�:v{
του

ΊΙ σ'λλη ι r τr; 11γ0ρώτ.·νη;
όντοτητα.ς μ · σα σ iJ ,λοσο ία.
τοϋ Προψήτη, σ μπίπτει, καθώς

' ' θ ') λέπομε, με τη · εοσο ι /4 Υ) συ ,·
ηψη γιά όν νθρω ο Ό ά,•ι-

' ' . ,. ) θρωπος στη ση cpι' Ι 'η ε ε ,ι/4τι-
Υή άση -�;ου, : νr1ι -φι λο-ς
Σωμcι - ψ χή - πιε-μα. Στηι
/4α-;ώτερη ψαση, ο στοιχcίο
«σώμα», το ωί/40 στο χείο, δ
«άμορψος ,π γμα.·ος», πο ορθώνει
έπι τα./4τικα. τη σ /4ο-ει ι η "πcι ρξ ή
του, θ μί ο ιτcι.; μcι; τή γή ι η ρί
ζα μα.ς Στή μ'ση, τό σ οιχε-ο
«rl χή», ό έ ισυνείδ ητc; ά.νθρωπος,
ό λογ κός χα.ί σιεπ όμcνος, /4σί
επάνω τό στο χείο " νεϋμα», τό
ι c1 θα.ρο χι.' ά.μι γές, ό «χρ σός»,
πο' δεν μπορε- ά.κόμα. ιά. έι:δηλω
θη μέσα, άπο τις χορδες τοϋ σ η
μερ ιο - μ�; όfΎ,ά ιο . Ό α, ιθρω
,�c, « υχ η,, α ια.μ::σcι σ ον π -
" α.ίο από τη μ ά. μεριά. ,tα,ί τόν
ι � , , , ''λ ψ:γα.λο εα το μσς» cιπο την α. •' - ' λ ' ά ),η, ε ναι εκεινο; πο πα. cυει .-

'Υ ,άπα.υστα, νά. ν κήσε όν π -
•ιιια.ίο ια.' πcιτώντας :πάνω του, ι 

-/ ά.νο 'ξει ψτερα. 1,.α.ί ιά. ύ ωθη
προς τό πνεϋμc1 'Έτσ σύμψωνα.
•ιt τη' ν ει1,.όνc1 α. 'τη, ό ά.ληθινόςt � , ' α.νθρωπο;, α. ι /4αι οcμε ιος μα. ι
μας με π'ριιcι δεσμά, προα-ώια.
, .ί σ ιατα.λ:J-α., πλα.ν έτ:α ώστό•
σα ±1,.ό :ι. 1,.cι' iπιπολα.ζε ά.πο πά-

\ tΞ. , 
ο •:ω μα.ς, μη ορ σιο1ι-cα; μcσα. σ-

σώ 7 μ1; κέντρα. cι'σθητήp α. κα.ί
ϋ), η ισοούνα.μ η για, :·ην Ε,<. pασή

:) 

«Σαν τό ώκεανο είναι ό θειιως έ
αυτ ός μας και με ει πα ντα άμο

\-τος. Καί σα τόν αίθίρα δι-.ν 
άνυψωνει rταρα ίκείνο που ί:χει 
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φτερά ... Ί-1 δυναμη του μας δίνι.,,ι 
μι τή γη, το άρωμα του μας ά
νυψωνει στό διαστημα καi στη 
διάρκειά του εϊμαστε αθάνατοι». 

'Αμόλυντος μένει πάντα. δ_ &.-
,.-,1θι νός έα.υτός μας, δπως ειναι 
iπό τr1ν ίδια τή φύση του, την 
zχθα.ρή καί ά.μιγη, ά.νέγγιχτος 
από χάΟε κακία, χι &.π' δλα. 
εκϊiνιχ πού προσοάλλουν χCl.ί θί:' ' ' ' Κι γουν τοv μ:κpο1 εαυτο ;ι.:..ις. 
ετα.ν εμεΙς εδώ νο:ώθc.ιυμε προσ6ε-
6λημένοι τσ.πεινωμένοι ·η νιχ·�μέ
νοι, σ.υ-ός στέκει ά.τ6:pCl.Χ,Οζ ΠCl.YW 
σ-:ό θρ6νο του ψηλcι, χα.μογελών
τα.ς δταν -εμείς θρηνοϋμε, έλεύθ-ε-

:ι � �, 
., , :ι (f [Χ,ζ Υ.ι σ,ι;εσμευτος, α.κομα, Κι Ο-

τα,ν ,εμείς σηκώνουμε τίς ά.λυσί
δες μχς. Δέν σέρνεται αυτός μαζί 
•ιέ το σώμα. μα. κάτω &,π' τον
�λιο γιά ζέστη,, δέν σκά•6ει τρ�-
7.:ες μJc;o;, στο χώμα. γιά &σφα.
ί,5ια, οέ.ν φυλα.κίζετα.ι μέσα. στά 
σ;ί-.:;α. μσ.ζί μας, &λλά ζεί μιά 
δική του ζωή, α.υξα.ί,νοντα.ς_ μέ�α.
&.πό ·λν δικό μας μοχθc,, ωριμα.
ζοντα.ς μέσα. &.π' τον πόνο μας κι' 
ά.πλιj1'ιοντα.ς δλοέψ1, τή δύνα.μή 
του σ :ό ψG)ς, «,ενώ :εμείς χωρίς 
νσ. 1.ντιλα.μ6ανόμα.στε τό &.πλωμά
του ζ,ζί1-:ό, θρηνοϋμε τίς μέρες μα.ς 

· · 'Α ' :ι c, ν ε τ.cυ φε·;γουν >. κομα. κι οτα -
μείς κοιμόμαστε, δ ά.λ ηθι νός έα.υ
τός μας ζεί μιά πλατύτερη 

l. η ' :ι ,, Υ ω·r. 1.1,{::,α στuν J'Tt'IO κα,ι στ ο-
":Ι l 

, c , .... , τ ·,;ει ρό μ,χς, Για.τι η νυχτα οεy ει-
ν:.ι.: wpα &.νάπα.υσης, π:χρά μόνο 
γιν. τj .:ώιι.α. μας, ενώ γιά τό 
φλι;-rεοό κ.' ά.δάμα.στο πνεϋμα. μα.ς 1 

:ι 2. , είνα.ι ι'Jψα ά.ναζ ήτ-ησης κι [J,,να.κα.-
λυψης 
«·Η καθημερινή σας ζωή εiναι ό να

ός σας και ή θρησκεία σας». 
'Γό άνθισμα Υ.αί ή ώρίμανση 

μ�ς στό·ι μεγάλο μα.ς Έα.υτό συν
τελ::ί:,χι μέσα. στο Σήμερα. της Ζω-
ης. • , , JI 7✓ωη είνσ.ι ο εκδηλωμενος 

, ' θ' , ' Τ Θεό;, χι' α.υτη α. πρεπει να. ει-
ν-χ.ι m·rιν ;cpα.γματικότη.τα. ή μόνη 

, 
δ 

, 
άλ, 10ι"Ι"ή θρησκεία. μας κι μο-
yc.,ς να.όc μα.ς. Γιατί θρησ�εία. δέ,ν 
ε:να.ι, πr,•.ρά οί πράξεις και οί σκε
·Lεις :•,:ι..ς της κάθε μέρας. Δ..έν
·rί, ετα.ι •ι�: δια.χωρίζουμε τίς πpά-

, , 
·ψ , , τη',, ;εις μα; και τις σκε εις α.π� _, 

;;[στη μα.ς, νά μοιράζουμε τις. ώ· 
p:.ς μα.ς, άλλες γιά το Θεό κι' άλ
λcς γιi μας τούς 'ίδιους. 

Μπα.ίνοντα.ς μές στό ναό της 
χαθημ:.ρινης μα.ς ζωης είναι &
·ιάγκη vά παίρνουμε δσο τό ουνα.·
τό•ι περισσότερο απ' τον με:rά
λο 1.1,α.ς Έα.υτό. Γιατί χωρισμ��οι 
ά.π' α.ύτόν, δέν εϊμα.στε πα.ρά «ενα 
cπ: τι διαιρεμένο, ενα. κα.ρά6ι χω
ρίς πηδάλιο, πού περιπλα.νιέτα.ι 
άσκοπα. &.νάμεσα. σ' ,επικίνδυνα. ξε
ρονήσια.,. ρίζες προσκολλημένες, 
τυφλές, πού 6υζα.ίνουν &.χόρταγα. 
μέσα. &π' τον κόρφο της γ'Ίς». Έ; 
•ιωμένοι μα.ζί του, ξεκολλα.με με 
μιας &.π' τίς γήϊνες ρίζες μας, 
6γάζομε φτερά κι' ά.πλωνόμα.στ7στη χα.ρά της δημιουργίας _κα.ι
του δc,σίμα.τος μέσα. ά.π' τον ίδιο 

Τ , , , τον· έα.υτό μα.ς. ότε, «μεσα. α.π 
τά χέρισ, μα.ς πού δίνουν, μιλάει 
δ Θεός καί πίσω &.π' τά. μάτια. μας 
δ Θεός χαμογελάει στη γη». 

«Μεγάλος είναι εκείνος πού μετα 
τρέπει τή φω\.ή τοϋ άνίμου σέ 
τραγούδι, πού τό κάνει πιο γλυκό 

μέ την άγάπη του». 

Ή Ζωή εr να.ι δ εκδηλωμένος 
Θεός. Κι' ή δουλ,ειά μέσα. στη 
Ζωή είνα.ι ή &.γάπη εκδηλωμένη. 
Ή Ζωη &.π' α.κρη σ' άκρη εργά-
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�Ξ-;α.ι ΔfJ λ ύeιντα.; κα.' μ ίς μέ
'J¼ σ' ι:ι'τ ','ι,,,; μ6'Χδίζουμε μ' τ·r,v 
ποpzίι:ι τη;, πpι:ιγμ-χ ι;) 1ιeιντας μl 
τόv μόχθο μας τό ον,:, ρο τ - ς Ι' ης, 
,,τό μέρος έι..εινο &π' τό οψφό 
τrι;, πο' είχε &ιατεθη σε μας &πό 
τότε πeι' ή Γη γεvv 'θ ηκε». 'f
πά.ρχει ε α ονειρο κ' εισ.ς δpσμα
τ σμός μέσα στό μόχθο της Γης, 
οπως ύπά.ρχε bνε ρο μεσα σε ι..ά. 
θε μόχθο κα.ί σε κάθε δημ ουργ'σ 
Τό οvε ο της Γη,. ίvαι ά. κα. ει 
νά. έκοηλωθη τό πνεϋμα πού εχει 
έvσαρχωl:Jη πά.vω σ' αύτήν, έ/.· 
ΟΥι· ώvοντάς το ά. έι..πνε ματωθη 
καί ή ϊο α., καί ή πραγμάτωση 
-οϋ όιε'ρο αύτο- μό ον μέ τή
_ ωή της ά.νθρωπότητα.ζ ά.ρχ ίζε
νά. πα.ίpιει σάρκα. κα.ί όστα. 15 

Μέσα. ά.πό τόv μόχθο της κα.
θημεριvη� μας δου)ειάζ, έπ κοι
vωvοϋμε δ ενα.ς με τόν άλλον κα.ί 
μέ τό Θεό, δεμέ οι ά.να.μετα.ξύ 
μα.� μέ τά. δεσμά. τής ίδια.ζ ζωης, 
εισχωροϋμε μες στην ούσία της 
ωης κι' ά.vα.κα.λύπτομε τά. πιό 

6α.θεtά. μυστικά της. 
Δέv ύπάρχει γ α.  τή Ζωή δου

λειά. ά.νώτεpη κα.ί κατώτερη, «κι' 
δ άνεμος δέν τρα.γουδάε πιό γ λυ
κά. στις γιγάντιες οα.λα.νιδιες ά.π' 
ο,τ στό πιό μικρό κα.ί ταπεινό 
χορτάρι». Κάθε δουλειά, ά.κόμα. 
κα.ί ή π ό ταπεινή μπορεί να. μ · 

1 5 Στην έκπνιυματωση αύτή της 
Γης, έ:vα οvειρο, κατω απο το οποΊο 
η Γη μοχθεΊ κσι στε άζει, άναφέ
ρονται και oi στιχοι του Ρ Μ 
Ρ ιλκε, άπο τη 9η Ελεγεία του 
<<Γη, δεν εΤv' άλήθεια αύτο πώς θε-
εις, 'Αορατη μέσα uας να ξαvα· 

yεννηθης, Αύτο δεν είναι τ' οvειρο 
σου 'Αόρατη κάποτε να γίνεις Γη 
άόρ�τη Τί άλλο ν ναι τάχα α δχι 
μεταμόρφωση ή έπι ακτι'<ή σου ά
ποστ λή, Γη ά απημενη» 

το σιωθη μέσα. από τήv ά. χημ·
στικη ψωτιά της αγάπης κα.ι νά 
γ!·ιε «θείο τpα.γούδ » Δου εύου
με μέ αγάπη οτα.ν μοχθοϋμε νά. 
έμψ σήσουμε στό καθετί πού κά
vο με ιό νόημα. κα.ί τήν πνοή 
της δικής μα.:;; ψ χ ης. Τότε: δ 
' αvτής ύψα.'vε τό υφα.σμα. «με 
χ ωστές πού τραοάε μέσα. α.π' 
-ήι ίδια τηι ψ χή το , σά.v νάτα.v
vά. φορέσει τό ϋψα.σμα αύτό ή
άγ-Χπημέvη υχη» 1 ι' δ χτίστης
χτιζε� ό σπ'τ «μέ στοργή σά.ν
·ι ,τα.v '17. /.στο.κήσει μέσα. στό
σπ'τ αtJτό ή ά:γαπημέvη ψυχή».
"Ο,σv ή δr,υλε•ά. δέι γ' ιετα μ
την πι )] /.σ' την ίcρη ψλόγα. της
σ.γάπη;, εΎσ μιά στείρα δουλειά,
που οχ: μοια.χα δεν συιεισψέpει,
σ λλά. 6λiπτε καί οηλ η-;:ηριάζει,
ά. ισ.ι..όrτοvτα.; τό εργο καί τήν
πορείσ. ,ή; Ζωής. 'Έτσι: «α.ν yή
νε ς εvα. ωμί μέ ά:δ σ.ψορία, -)Jή
vc ; εvσ. πιιρό ψωμ ».

«Ό δολοφοv μι:νος διν r ναι χωρις 

εύθυvη για το θαvατο του κι' ό 

ληστ μιvος φταιrι κι' ό ίδιος για 

το ληστεμα του». 

Μπχ' ιr-v-α.ς μες σ-ό vα.ό -f ς 
κα.θημεp,vη; μας ζωη;, πρέπει vσ. 
πα ρνουμc οσο ,ό δ να. τό ι πιό πο
λύ ά.π' τόv μεγάλο μα,. Έα..υτό. 
Έvωμέ μ:,ι μα.ζ' του ιμα.σ ε προ
ψ λα.γμένο, ά.πό ι..εϊ,ιο πού ό ομά
ζομε «ά.μάρτημα.». Γ α-ί δέ είναι 
πα.pά. μόνοι όταν δ άλ ηθ vός έα.υ
τό; μ,-- πε:ρ πλαιιέτ,χ,_ μα.ιpυά. μας, 
.ο' μοvοι κι' ά:ψύλα/.το: yά,yουμε 

α.δ χημα. στόν άλλο άνθρωπο, 
Π'l δ� είvα.ι στήv πpαγμα.τικό
.:ητα. πα.ρά. &οίκημα στόν 'ίδιο τον 
έαυ-ό μας. Καt για. κάθε &οίκημα. 
πού κάνουμε, ,,θα πρέπει να. κρού
σο με κα.ί vά περιμένουμε λίγον 
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ηφό α.φύλα.ι..το. στήν πόρτα. του 
Εύλογημένου». 

ό «ά,δίκημα.» η τό «1 ρίμα, καl 
11 Ψψωρία.» είναι ενα κεψάλαιο, 
ποι; πpοοάλλει μέσα άπό τή σο
ψία. τοi) lΙροψήτη, μέ ολες τlς συγ
κλονιστικές δια.στάσεις πού παίρ
,;ει -ό θέμα. αυτό μέσα στlς Έσω
τεp(κές Διδασκαλίες. Χαράζοντας 
ιωχ, οαθειά. τομή, με ειλικρίνεια 
�-.αl τόλμη, πάνω στήν επιψάνεια 
τ'iις ψυΥ-ικης καl πνευματικής δια
μeιρψωσής μας, μας άνοίγει τά. 
μ:χτια νά ίδουμε καl να. κατανοή
σουμε τη μεγάλη χα.ί αδιάσειστη 
άλήθεια, δ-ι: <·δ δολοψονημένος 
δέν είνα.. χωρίς εύθύνη για. τό 
tJ6:11ατό το1., ι..ι' οί δίκαιοι δέν εί
ι:ι.ι αθώοι για. τίς πράξεις των 
-r:oνηpG)' >. 

Εϊμαισtε δεμένοι δ ενας μέ τόν 
iλλον μέ τά. άκατiλυτα δεσμά. 
τi';ς Μί�ς Ζωής συνέ·ιοχοι έπφέ
νω-:: καl σύνυπcύθυνοι δλοι για. 
κάθε άνθρώπινη πτώση. Γιατί, 
«δπως τό ενα ψύλλο δέν κιτρινί
ζει παρά. μόνο με τή 6ου6ή γνώ
ση δλου -:ου δέντρου, ετσι κι' δ 
παpαι6άτης δέν μπορεί 'iα. κά'ιει 
άδίκημ,α, χωρίς τήν κρυφή συγ
κατάθεση δλων μας. Τό άδίκημα 
του κάιθε ,ά,νθρώπου είναι, ως ενα 
σημείο καl διχό μας οοδίκημα, 
έψόσον i.J <σκοτεινός πυγμαίος» 
όπάρχει μές στόν καθένα μας 
καί τό χαμηλό σημεία, δπου 
επεσε δ άλλος όπάρχει �επίσης 
μές στον καθένα μας. Ό .εγκλ η
μα.τίας δέν είναι ενας ξένος, 
ενας παρείσακτος μέσα στον κό
σμο μας, πού πρέπει να μισουμε 
καl ν' άποδιώχνουμε, άλλα. ενας 
άπ' δλους ,έμσ.ς καί ίδιος με μας, 
ενας &δελψός μας, πού σκόνταψε 
πάνω στο δρόμο του καl ορίσκε-

ται σέ άνάγκη. Για.-ί κι' α.ν δέν 
φτά,ιουμε εμείς οί αλλοι στήν ενeι
λ ΥJ πράξη, δέν είμcι.στε, ώστόσο, 
απαλλαγμένοι άπ' τήν ενοχη σκ ' -
ψη, πηγή καλ ρίζα της ενοχης 
πράξης. Κι' άκόμα εκείνος πού 
7;έψτει στο κρίμα, είναι κατά. κά.• 
7tCιιον τρόπο, τό ·εξιλαστήριο θυ
μv., εξαγοράζοντας με τή δικ·ή του 
Cυσία τό μερίδιό μας στήν ενο
z:ή, καί κουοαλώντας αυτός για. 
λcγαριασμό μας τό σκληρό ψορ
τίο. Θά. μπορούσαμε εμείς, πού 
;,.ογιζόμαστε αθώοι,. πιο ξυπν-ητοί 
:1 αί προπορευόμενοι στο δρόμο 
της ζωής, να τον είχαμε προστα
tέψει, ογάζοντας από πρίν τό έμ-

'δ " ό ψ ' " r.o ιο•, οπου σκ ντα ε κι επεσε. 
"}]τσι, ποιοί οί ενοχοι καί ποιοί 
οί αθώοι : 'Όρθιοι καί πεσμένοι, 
άθώοι καί ενοχοι, δεν είμαστε 
παρά «ενας άνθρωπος, πού στέ
κεται στο μισοσκόταδο, ανάμεσα 
στή νύχτα του πυγμαίου έαυτου 
του καί στή μέρα. του θείου έαυ
�ου του». Καί τί είναι οί ανθρώ
πινοι νόμοι μας, πού τιμωρουν 
καί καταδικάζουν, α.ν οχι «τό 
περίγραμμα της δικής μας σκιάς 
πάνω στή γη;» Τιμωρουμε τον 
ενοχο στήν πράξη. Ποιος ξέρει 
δμως, σ.ν στα μάτια των «Ευλο
γημένων κατοίκων της 'Αόρατης 
Πόλης» καl για τούς δικούς τους 
θεσμούς, τούς αιώνιους κι' ασψαλ
τους, δέν είμαστε καί μείς δλοι 
,ό ίδιο ενοχοι; 'Ένοχοι στον κό
σμο του συναισθήματος καί στον 
κόσμο της σκέψης, πού •είναι τό 
ίδιο πραγματικοί 8πως καl δ κό
σμος της πράξης. 
«Τίποτε ίiλλο έκτός άπ' τόν iδρώτα 

του μετώπου μας δέ Οά σβήσει 
αυτό που εiναι γραμμένο>,. 

Μόνοι, με τον -δικό μας μόχθο 
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κα.ί τίς προσωπικές μας προσπά.
. Θ::ε-, θά έξα.γοράσουμε τά χρέη 
,:ού εχουμε συνάψει με τή ωή, 
r.z ω στή γήινη διαδρομή μα.ς, 
κcι.ί κα.v.:ίς δεν μπορεί νά μας 60 η
flήσει σ' α.ύτό. Ό έα.υτός μα.ς ε!
ΨJ.. ενα.ς στϊ6ος, ενα. πεδίο μάχης, 
δπου ή ).ογική καί ή κρίση κά
ιουν κσ θημερι νά πόλεμο με τίς έ
πtίJυμίες καί με τά πάθη μας. lVIέ
r;�, άπό τή σύγκρουση αύτή, με 
τή χα.ρά κα.ί τή λύπη νά διαδέ
χωντα.ι ή μία. τήν α.λλη - εvα 
ζευγάρι άχώριστο, δεμένο με τίς 
yηινες προσκολλήσεις μας -
,,. pοχωρουμε χα.ράζοντα.ς οί ϊδωι 
,ή μοφ:c μα.ς Κι' δταv ή μο-ρα. 
α.�'ηή πού χα.ράξα.με, τυχαίνει νά 
ε!να.ι σκληρή, καταριόμαστε τή 
ζω·ή γι.ά. α.δικη κα.ί επανα.στατου
με ένάντια στή δυστυχία μα.ς. ΊΊς 
περισσότερες δμως δυστυχίες τίς 
έχουμε διαλέξει μονάχοι μας. 1 ι' 
ό πόνος πού δοκιμάζομε, δcν ε!
να παρά «το π κρό ψά-ρ,μα.κο, πού 
μ' αύτό δ γιατρός πού 6pίσκεται 
μέσα μα.ς, θεpα.πεύει τον α.ρρωστο 
έα.υτό μα.;. "λς έμπιστευόμα.στε, 
λο(πόν, στο γιατρό μα.:;, κ' α.; π'
yουμε :ό ψάpμα.κό του σιωπηλά 
..ια.ί ·ηρεμα.». 

« ν θέλετε πραγματικά ν' άντι

τικρύσετε την ψυχή τοϋ θανάτου, 

ανοίξτε την καρδια σας δλοκλη

ρη στό σώμα της ζωης» 

Σάν μιά πομπή πορευόμαστε 
δλοι προ;; τήν κα.τάκτηση του θει
κοϋ Έσ.υτοϋ μα.ς_ «Συνοδοιπόροι 
κα.ί σύντpοψοι στο τα.ξίδ προς τό 
ίεpο 6ουνό». «'Εμείς οί δδο π6pοι 
κι' εμείς οί ίδιοι δ δρόμος». 

Ύ πά.ρχουμε κα.ί ζουμε άλ ηθ νά 
οσο πιο πολύ εί'μαστε άψυπνισμένο: 

. μες στό-ι μεy_ά.λο μας έαυτό. u Οσο 

πιο γρήγορα., με σταθερά 6ήμα.τιχ, 
' ') , ' ξ , χωpις α.ργοποριες κα.ι εστρα.τ -

μα.τα., πψπα.τουμε προς το σκοπό. 
Ί'r,Αμηροt κι' οχι πράοι, -έλε θε
ρωμένοι ά.πό γήινες πpοσκολλή
σε.ς, &.δrια.vοί άπό προσωπι..ιες α 
1:οσκευέ;; κα.ί ψορτία., γυμνοί κά.
-:ω απ' τον ηλιο, μ' &.νο χτή τήν 
"'α.ρδ ά. μα.ς π ος δλα., α.ίσθα.ντιχοί 
προς ο,τι ύπά.ρχει κα.ί ζεϊ. ίσθα.v
:. %οί πpός τίς χα.ρα.υγές κα.ί τ&. 
ήλιο6α.σιλεμσ. α, α.ίσθα.ντ κοί πρός 
-::ούς γέρους -χα.ί τά παιδιά., ά.να.
χα.λ 'π:οντα.ς πα.ντο- τήν όμορ-

ά., γαλήνιο Yt' ά.τα.pα.χοι μπρος 
στίς προσ6ολέ:; τlς ά.δικ'ε,.. κα.ί 
τ' ς πσ.;rϊδες, πού μ.:οpεί νά γι
νοvτα.ι στον μ κpο έα. τό μα.ς, χσ.
ι,.ογελιίι ιτcις γ ά δλσ: α.ύτά. πά..νω 
ά.π' το ϋψος του · εγάλο μας 
'Ε(Ι του. 

Κ ' [σο π ο πολυ 'πά.pχο με 
·..ια.ί �,;•]με ά.λ ηθ νά., τόσο περ σσό
�:ρο ε::::..ιοινω•ιοϋμε μέ τήν κα.ρδ &.
της ζωη:;. Κα.ι μόνο οτα.ν 'π κο ·
,-ωνουμε με τfιν καρδιά της, ζωης,
θά μπορέσουμε νά γvωρ 'σουμε_-..ια.
το μυστιι..ο του θα.νά.του. Για�! ·τό
:ιυστ χό του θα.νά.του, 6ρίσχετα.
;.ι�σχ στήν χα.ροιά της ζcρης._ 'Η
ζωή κ:' δ θά.να.τος είvα.ι ενα.. Ό
Uύ,νστο- δεν ά.λλά.ζε πα.pά. μόνο
:ίς μάσκες, πού σκεπά.<,ουν τc'ι
.:ρ&σωπά. μα.:;. 'Έτσι, «δ ξυλ:η(.ό
πο:; θανα. καί πά.λι ξυλοκόπος,
δ γεωργός γεωργός, και κείνος
που ,ραγούδησε τά τρcιγούδ cι του
(::ον &νφο, θά τά ξα.ναψχγουδή
σε: ..ια.ί παλι στίς κινούμενε; σφα.ί
ρz;». 6 Μόνον δτα.v πά.ψο με ν'
σ. ια.σα.ίνο με, θά Ηευθ::ρώ�ουμc
ιην ά.νά.σα. μα.ς, μόνον δταν πιου
με ά.π' το ποτά.μι της με ά.λ η;

16 «Κήπος>>. 
• t°'l ,_I 
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σ,ωπης, θα μπορέσουμε νι:ι τρα
γουδήσουμε πραγματικά. και μό
vr,ν δταν ή γη γυρέψει τα μέ
λ-r1 μc..ις, θα χορέψουμε πραγμα
τ:κά. 

«Θεέ μου! Ό σιcοπ� μου κι' ή δλο
κλήρωσή μου! Ε{μαι ,;ό χθές σου 
κι· εlσαι τό Αυριό μου. Εlμαι ή 

ύπόγεια ρίζα σου κι· ε{σαι τό έ
πουράνιό μου λουλούδι καi. μαζί 
αόξανόμαστε κατάντικρυ στόν f�
λιο>►• Γκιμπράν: «Ό Τρελ��» 

Είμαστε οι θεοι του Αϋριο της 
Ζωης_ Είμαστε ή άρχη θεόρα
-:ων δέντρων και ύψωνόμαστε άρ
γά. για να καταλά6ουμε τό προ
δ:αγεγραμμένο για μας σχέδιο. 
"Αλλοι 6ρισκόμαστε .&.κόμα στις 
ρίζες, προσκολλημένοι στη γη, 
εί·Jζα(νοντας άχόρταγα μέσα άπ' 
τόν κόρφο της, άλλοι στό φύλ
λωμα και μερικοι στό οόσιμο καί 
τήν προσφορά. του καρπου. 'Ό
λοι με την ίδια λαχτάρα κρυμμέ
νη μέσα στα άγνωστα μύχια μας, 
γ:ά. την ενωση με τόν μεγάλο μας 
'Εαυτό. 'Όλοι δεμένοι άναμεταξύ 
μας με τα δεσμά. του ίδιου στό
χου και του ίδιου στα.θμου·. Κι' 
ωστόσο δ καθένας μας δλομόνα-

χος, πάνω στό δικό του ξεχωριστό 
μονοπάτι, στό δικό του προσωπικό 
δρα.μα για τό θεό και τόν ίδιο 
τον έαυτό του. 'Έτσι κανένας δέν 
μπορεί να δανείσει τα ψτερά του 
ljtQY αλλον καί κανένας δεν μπο
ρ�ί να μεταδώσει τη σοφία του. 

Τό άχρονο που ύπάρχει μές 
στόν καθένα μας, lχει επίγνωση 
του άχρονου της ζωης του. 'Ό
μως, ή γνώση σ.ύτη 6ρίσκεται σ' 
άλλους κοιμισμένη άκόμα, καί σ' 
άλλους ,μισοξυπνημένη.. θα.ρθει, 
ώστόσο, κάποτε για τόν καθένα 
μας ή «μεγάλη άνοιξη». Κάτω 
άπ' την προσταγή, της, τό κρυφό 
πηγάδι της ψυχης μας θ' άνα-
6λύσει, δ θησαυρός του 6άθους μας 
θ' ά.ποκαλυφθη. Τότε τό πέπλο 

, 'ζ , ,J. θ' πcu σχεπα ει τα μr.,,τια μας, α 
σκισθη ... δ πη,λός που φράζει ,.., 
αύτιά μας θα τρυπηθη ... Καί τότε, 
θα. ίδοϋμε ... Και θ' άκούσοuμε ... 
Καί θα γνωρί.σουμε τόν μυστικό 
�:t�πό ολων τών πραγμάτων. Και 
θα. κα-:ανοήσοuμε τότε και τό τω
ρινό μα; σκοτάδι και θα τ' &γα
πήσοuμε. 1«Σά.ν lρθει ιεκε(νη ή 
άνοιξη, 8λα τα πράγματα θα λυώ
σοuν, &πως οι πάγοι και τά. χιό
νια, και θα γίνουν τραγούδι».· . 

. ._-.,.J1!J'rll ,,,, • .,. ................................................................................ . 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗ1 ΜΗΤΕΡΑ1 

'Ας έςετάσουμε κάπως «φιλο
σοφικά.•> τό νόημα. της λέξης 
«μητέρα.» ά.πό τήν πιο πλα.τεια. 
της εν·νοια., ως τήν· πιο συγκε
κριμένη, ,εκείνη πού &.να.γνωρί
ζει δ κά.θε α.νΗρωπος. 

Πρώτη ερχετα.ι ή μυστηριώδης 
ά.ρχή της δη,μιουργία.ς, ή μερι
στή ούσία., ή Δυάς των Πυθα.γο
ρείων, ή π ρ ω τ ύ λ η των, ση
μ:ερι νων έπιστη,μόνων, ή πρωτα.ρ
χ ι κή εκείνη μά.να, πού δεν μπο
ρουν νά τήν- δουν οι ωίσθήσεις μα.ς, 
μά. πού της πρέπει κά.θε σεβα
σμός κι εύγνωμοσύνη, ά.cρου, δ
πως λέει δ ορφικός ϋμνος προς 
τήν θεά. ''Ι-Ιρα., «χωρίς γά.ρ σέθεν 
ούδεν δλων ζώην φύσιν εγνω». 

Μετά., ερχετα.ι ή Φύση (από 
το φύομα.ι), ή ούσία. της δυάδος, 
πού εχει tκ.,δηλωθεϊ σε ϋλη κα.ί 
πού, μέ τη βοήθεια. της Μονάδος, 
γεννά συγεχως νέες μορψές, νό
μους κα.ί δυνάμεις. άπλώνετσ..ι σέ 
μιά. άέναη δημιουργία,, σά.v εvα. 
μσ..γικό φυτό, πού τεντώνει τά. 
κλα.ριά. του προς το Φως! 

Κύριο χα.ρακτηριστικό της, ή 
πα.ρ,α,γωγή, ή ομορφιά. της ζω
ής της, ή εξέλιξις, ή τεράστια 
εχείνη δύvσ..μις της ενέργειάς -:ης, 
πού τίποτα, δέv μπορεί νά. σταμα.
τήσει την πορεία. της προς τά. εμ-

'Υπό ΑΔΑΣ ΜΠΡΟΥΜΗ

πρός! Ό ορφικός ϋμvος προς τή 
Φύση, φα.νερώνει, μέ τά. επίθετα. 
πού της δίνει, δλο το μεγα
λείο της. Ά vτιγράφω μερικά.: 

«Φύσις, πσ..μμήτηρα. θεά, πα.;
δα.μάτειρα., ά.δάμα.στε, φερέσβιε, 
πάντροφε κούρη, α.ύτά.ρκεια., πα.ν
δότειρα., πολύσrπορος, κιvησιφόρε, 
κυκλοτερής, ά.tδιος ζωή, &θάvα.
τος πρόνοια,, πάνσοφε, σκηπτρού
χων εψύπερθε, πεπρωμένη α.Ισα., 
α.φθιτε, πάντα, σοι ε�σι, τά. πάντα. 
γάρ τάδε μούνη τεύχεις.». 

Γ ά. μας, ή Φύσις τα.υτίζετα.ι 
μέ τή Γη, πού τήν βλέπομε, τήv 
άγγ'ζομε, vοιώθομε τό &γκά.λ α,

σμά. της, τήν όμορφιά, τήv αγά
πη της. ΕΙνα.ι 1ι μά1ια. πού μας 
δίνει δ,τι χρεισ..ζόμα.στε γιά. vά 
ζήσουμε, vά χα.ρουμε, vά. tξελι
χ:θουμε, ... 

Μά. .έμείς γυρεύουμε vά της ά.λ
λάξουμε το πρόσωπο, vά. σβύσου
με το γέλιο ά.πό τά. χείλη τη; 
κα.ί vά. τήv κάνουμε σκληρή κα.ί 
κα.κιά. ... 'Έτσι, βρισκόμα.στε ά.v,ι
μέτωποι μέ τούς νόμους της, πού 
είvα. οί �διοι οί vόμ:::;,ι του σύμ
παντος κα.ί ή γ λυκειά μάνα. ά.
να.γκά.ζετα,ι vά μας ψα.vη aύστη
ρή, &ιδυσώπητη .. _ Γ,ια.τί, δπως λέ
ει δ ορφικός ϋ,μνος, ή Φύσις εΙνα.� 
«πικρή μεν ψα.ύλοις, γλυ0ι<εϊα δέ 
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πειθομένοις». 
Μιά. μηιtpική μορφή είναι κα.ί 

ή Πατρίδα. Ή κατά. φύσιν εννοια 
εΙναι, 6έ6αια, πώς πατρίδα μας 
είναι δλόκλη�ρη ή Γη, ά,λλά., 
συναισθηματικά., κάτι μας ένώ
ν,ει περισσότερο με τή γωνιά. ε
κείνη, &που γεΥVΥJθήκαμε ... 

Χρέος μας είναι νά. κάνει δ 
καθένας δ,τι μπο,pεί,. με τά, .μέσα 
πού εχει, όλικά. καί ήθικά., γιά. 
τήν έλεuΒερία καί τήν πρόοδο του 
τόπου εκείνου, πού του· εχε•ι δρί
σει ή 'ί'δια, ή Μοίρα., σά.ν σημερι
νή του ,δια-μονή. "Ας μή στα.μα
τή-σοuμε δμως μ6νο έδώ ! 'Άς 
διώξουμε ,μακρυά. 1μα.ς κάθε τάση 
γιά σωβινισμό καί μίσος προς 
τeιύ; iχθρούς κ.ι σ.ς άπλώσοuμε 
τήν &γά.πη. πού γεννά.ει μέσα μας 
ή. μικρή μας πατρίδα., σ' δλες τίς 
πατρίδες τών &νθρώπων της Γης, 
γιά νά. μπο.ρέσοuμε κά.ποτε νά ζ ή
σοuμε . καί ,ήν παγκ6σμια &δελ
ψότητα ! 

Στενεύοντας w,<.όμη τά. δρια, 
φθάνομε στή γυναίκα, σά.ν μητέ
ρα1 ,α.ψου πρώτα θυμηθουμε με 

·θαυμασμό τή στ�ψγή πού δόίχνει
καί το ζώο προς τά. μικρά. του,
στοργή πού ψθά.νει σε αυτοθυ
σία •συχνά., σπά,ν,ια καί γιά. μας,
τά. λογικά. οντα !

Μέ1σα στον κυ�,<.λώνα πού σu·ι
ταpά.ζει σήμερα τον· κόσμο δλον,
στην μανία της καταστροψης κα.ί
του πολέμου, γίν-εται καί μιά.
στροφή της γuνα.ί κας γιά. νά κα
τα κτήση άλλες ορα;στηριότητες,
πού τήν &πομακρύνουν, δσο πά.-ει
καί περισσότερο, απο τή φύση
της μάνας πού είναι ή στ,οργή,
ή μαλακωσιά., ή συγγνώμη.

Κι δμως, πιο πολύ &πό κάθε 
άλλη φορά.,, α, υ τ ε ς είναι οί 
, ' ' 'ζ ' , αρετες που χ,ρεια ονται σ-ηv α-
γριεμένη <iνθ,ρωπότητα ... Προσω
ποποίφη της ιδανικής μάνας, 
είναι γιά. μας, ή Παναγία, εκεί
νη πού &γκαλιά.ζει κάιθε αρρω
στο καί κάθε παραστρατημένο 
σάν πα:δί της .. Ή Γοργοεπήκοος, 
ή Ηαρηγορήτισσα, ή Έλπίς τών 
ά,πελπισμένων, ή πρέσ6ειρα με
ταξύ γης καί ουρανοϋ. 

"Ας μήν εξ,ετά.σομε αυτο το 
θα.ϋμα λογικά., «φιλοσοφικά.»,. μ' 
αις &ψήσουμε τΎJV καρδιά. μας νά. 
μιλ1ισει Ηεύθερα, κι α.ς πουμε 
ενα.. ευχαριστώ καί σ' αυτήν, τήν 
θεία Μητέρα! 

Κα.τε6αίνοντας &κόμη ενα σκα
λοπάτι από τήν γυναίκα ώς μά
να, γενικά.,, φθάνουμε, ό κα-θένας, 
στή •δική του rμικ.ρή, &νθρώπινη 
μα·ιούλα, στήν ·έφήμψrj μο,ρφή, 
πού μας εδωσε το πολυτιμότατο 
δώρο της ζω,ης. -'· J:. 

Αυτό, δε·ι πληρώνεται .με:"τί
ποτα, καί ή μόνη. &νταμ:dl6'η' :έτ
'Υαι νά. πα.με πάρα κάτω το δώρο, 
σ..ν μας αξιώσει ό θεός! 

Γιά. τή γιορτή της δ,μως, ,ης 
ά.ξίζ,ε -ι ενα λωλούδι, εvα φιλί, η 
ενα κερά.κι, μαζί 1μ' εvα. μ,εγά.λο 
�ευχαριστώ» δ,τι χαί νά ήταν, 
δ,τι καί νά. εκανε η v« ·μήν εκα
νε δπως <θέλαμε ... 

Καί κά.τι &λλο· οί γuν.αϊκες, ιδι
αίτερα, ά.,;εξά,ρτητα όλικης μη
τρότητας, σ..ς κρατήσουν σφιχτά. 
μέσα στήν καρδιά, τους τά. γνω
ρίσματα, της μάνας: τήν καλω
σύνη καί τήν '\γάπη ... 
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ΟΥ Α . ΚΩ ΣΤΑ ΤΙ Ι Ο 

"Ετσι αναπά τεχα μέσ' το πρωι ο 
μοϋ r στει ε το Οέρο; τόση ίκQα ... 
1 α σε ορώ σκ τωμένο, oμOQcpO ζώο, 
σ'U ου χάριζες τόση εύτυχία, 
στα σέ -χρατοϋσα ιιέσ' τα χέρια 
κι "παι

.,
rς 'ίδια σα μικQΟ παιδί. 

Π(ος α λιώς α σέ Ο μηθώ τώQα; 
"Επεσε μια σιιά ιιέσα στο σπίτι 
κ' ή άπουοία σ υ ενας στεναγμός 
Πού να κρύψω τά αιγνίδια σου; 
Π ϋ ,α γυρέ ω & ου το χάδι σ υ; 
Τώρα Οέ ω -τια , α σέ 0 μα.μαι, 
ετσι -τοί1 ''τρεχες n:ασίχαρο 
άπα ι. μ ρη σέ κάuαρη , ά. ιιέ 6ρεί; 
να σέ Ουιιοιιαι σαν η1ν ψιχάλα 
-τοί, πέφτει άπο το πρωτοβρόχι 
Γιατι ι<.αι συ ) ο αρια _ες φέτο;, 
Υα φέρ ,- παιδιά. στ ν κόσμο, 
,,ά τ' άναθρέψεις ιούτσικη μητέρα 
μέ i1 ιο, 1ά α Υ. ί ωuί, μέ χά ια. 
� [ά ε -τρό αϋε δ Οάνατο:;. 
αο(;Jα μικρ�Ί γατού α, χα� ιένανε 
ιιε 6ί·θισε:; σέ θλίψη αγιάτρευτη. 
' 'Α t :τοιο; νά μου rολεγε, 
-τω; u ίιτό το Οέρο; Ο' τέλειωνε,
σα , ενα μαϋρο σί,, ·εφυ στο δάκρ
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ΠροGευχ:η 

Θ ε έ, 
Εισάκουσε την ταπεινή μας προσευχ:η 
Για rcους καϊψένους φίλους μας - τα Ζ ώ α, 
πού πάσχουν, 
πο'U τα λειώνουν ·ατ'Υ} δουλειά, 
πού τ� άφήνουν νηστικά, 
που τα μ:εταχειρίζοινται σκληρά, 
για δλα τα καϋμένα πλάσματα, 
που τα κρατούν αιχμάλωτα μέσα σέ σιδερένια φράγματα, 
που επάνω τους ματώνουν τα κορμιά τους, 
·μάταια γυρεύοντας ,·α φύγοm•,

για τά. κυνηγημένα, τά. χαμένα, τά. lγ.καταλελε�μμένα,
τα τρομοκρατημένα, τ' άφημένα στην τρομερή πείνα,
κι' ακόμα για τα Ζώα που θανατώνονται αλύπητα.
Γι' αύτα έκλιπαροϋμε την Εύσπλαγχνία Σου καί τή

Συμπόνια Σ{)υ, Θεέ. 

Γι' αι.•τούς, πο-δναι ,αφέντες τους, ζητούμε να έμπνεύσης 
Αtσθήματα Σt1μπόνιας

1 

Χέρι μαλακο και 
Λόγια γ"i.υκα και στοργικα 
Κάνε και ι,ιίiς Άληθινους Φίλους των Ζώων, 
νά. γίνωμε κι' έμείς Φιλεύσπλαγχνοι, 
για την Άγάπη του Τίου Σου, 
την τρυφερή καρδια τοϋ 'Ιησού, του Κυρίου .μας. 

Άμή·ν. 

<,Σ�ΕΓΗ ΖΩΩΝ» Άγ. Φραγκίσ,wυ - 'Ασσίζης 
ΠΛΞΩΝ 113 - Κυψέλη 812 
Τηλέφ. 834-360, 6713�228 
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Το έλαφάκ1 μου 

'Τπάρχει ενα. τουφέκι κάποv στα νερά τηc Λιμνης Μούσχεντ. 
Εικοσι περίπου ,μέτρα άπό την οχ θη. 

Που τό 'χω πετάξει έγω άπό άνθρωπισμό 
'Εδώ και τριάντα χρόνια. 

ΥΗταν εκεί που για πρώτη φορά τραυμάτισα μιαν έλαφίνα. που 
,, 

επινε. 
Καl ημουνα περήφανος δταν η1ν εtδα να πέφτη. 
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Σηκώθηκε, επειτα επεσε, καl τέλος κατάφερε νά φύγει σούρνοντας -
Καί ακουσα μακρυά μια παραπονιάρικη ψ.uνούλαι. 
'Όταν εφτασα κοντά της, εγλειφε τρυφερά ενα έλαφάκι. 

'ΊΕνα τόσο δα τρε,μάμενο πλα<Jiματάκι. 
Αίσθάνθηκα σαν ενα δάκτυλο νά δείχνει περιφρονητικά 

καl 1μέ θανάσιμη πικρία. προς τ1Ίν καρ.διά μου 
Πήρα 1μα ί μου τό cέλαφάκι, δταν ,; μάν.α του ξεψύχησε, 

κ,αί γονάτισα στην οχθη της μεγάλης λίμνης. 
Τό άγάπησα, τό 'σφιξα στην άγκαλιά μου, προσευχήθηκα, κι' 

δρκίσθηκα 
να. μην ξανασκοτώσω, να ιμη ξα.ναφάω κρέας, ποτέ πιά ! 

Καταράστηκα έχείνο τό τουφέκι, άναθεμάτισσ έκείνη την τουφεκι.ι'.� 
κι' εθαψα την έλα.φίνα ,έκείνη την ήμέρα. 

Με δάκρυα προσευχ11θηκα πάνω στον τάφο της, 
καί πήρα μαιζί μου τό έλαφάκι ... 

'Αγνώστου συγγραφέως 

Άπό τό TRE MALATAN VEGETARIAN 
(Άπό τό Περιοδικό «4> ύ σ ι ς») 
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! 'Επιστήμη καi ζωή Ι

Τα κατο1κίδ1α 
' ' -

κα1 εμε1ς 
Του ίατρου MICHAEL J. HALBERSTAM 

Σ , δ l!.'ζ , , , υχνα - ιαuα ου.με σ ,εφημερι-
δες και περιοδικά για τους κιν
Μνους, πού διατρέχουμε απο τα 
κατοικuδια ζώα. Για τους σκύ
λους μας λένε πώς ι:ίναι φορείς 
παρασιηκών ασθεν,ειών και πώς 
άποτε,λοϋν σημα:ντικη απειλ11 κα
τά της ύγείας των :�:αι.bιών. Για 
τί,:; ϊάτες, μας λένε πάλι οί ερευ
νητές, δτι συνδ(()ινται μ� μια αύ
ξημ(νη παρουσία της πολλαπλής 
σκληρύνσεως. 

Τέλος, ερχεται τιορα πάλι ή 
εριοιrνα για νά έπιδ0δαιώσει κά�τι 
που οί περισσότεροι απο μας ύ
ποπτεύονται απο καιρό: το ναχει 
κανείς κάποιο κατοικίδιο ζώο κον
τά του •μπορεί νά fίναι εύερ,γετι
κό για τ1'1ν ύγεία του. 

Έρευνητες τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Μέρυλαντ ανέφεραν .το πε.ρα
σμένο φθινόπωρο, σε μια ·σύνοδο 
της '�Εταιρίας Καρδωλογία , τά 
πορίσμαιτα μελετιον τους για τ11 
σχέση, άν�μεσα · στην επιδίωση, 
ϊπειτα άπο μια καρδιακ11 προσ
δο) η και τ11 συντροφιά των καρ
διοπα1ΟG�ν αυτcίJν με κα.τοικίδια 
ζώα. 

Οί ρ "Ερικα Φρήντμαν και 
:\

1[άργκαρετ Ν όρτον μελbτησα.ν 
τίς περιπτώσεις 1912 άισθενω·ν, που 
είχαν ύποσ-rεί προσδολη της καρ
διάς τουc. Και ·δρηκα;ν πως οί 11 
στους 39 ασΟενείς τους, Π()ιι, δ�ν 
είχαν κατοικίδια ζώα, πέθαναν 
μέσα σ' ενcι χρόνο μετά την πςyοσ-

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

δολη :της :καρδια.; τους. Άπο τους 
ύπόλοιπους f>,3, που είχα.ν κα.τοι
κίbια ζώα, ιμόνο τρ0ίς δεν κατόρ
θωσαν νά ,επuδιώσουν περισσότε
,ρο ά.πο ενα χρόνο μετά την πριο
τη κα,ρδιακ11 προσ:ϋολή τους. 

Οί ,ερευνητές ελεγξαν επίσης 
ιδιοκτητες κατοικ�δίων ζώων και 
μη •uδιοκτητες, για νά διαπιστώ
σουν αν ύπηρχπν τίπο,τε αλλες 
σημαντικές διαφορές άνάμε,σα σ' 
αύτές ιrίς όμάδες. 

Τελικά .διαπιστιοθηκε, πώς οί 
ό.μάδες αυτ�ς γενικά δεν διέφειιαν 
ώς προς τον :δαθμο σαδαρότητας 
της καρ.διο.ϊάθειάς τους, δπως καί 
στους αλλους κοινωνικους και ψυ
χολογικους παράγοντες. Κανένα 
αλλος παράγοντας -δεν ηταν τό
σο κοινος για το,ύς έπuδιώνοντες 
ασθενείς, δσο ή ιδιοκτησία κατοι.-

'δ ζ, , , , κι ιου ωου - συμφωνα με τα
π;ορίσ.ματα των ·ερευνητών. 

Θά μπορούσε νά φαντασθι,,ί κα
νείς πολλά για τους λόγους, πού 
κάνουν δσουc καρδιοπαθείς εχουν 
κατοικίδια ζώα σπίτι τους, νά εί
ναι καλύτερα τον πρώτο χρόνο 
μετά τ11ν καρδιακή τους προσδο
λή. έν χρειάζεται και μεγάλη 
ευφυ·ια για ,,α καταλάβει, πώ
πολλοί απ' αυτούς τους αιrθενείς 
είναι ήλικιωμένοι καί ζουν μόνοι. 
Πά)ς δταν έπιστρ(φοιυν σπίτι τους 
δ�ν δρίσκουν κάποιον να του- πε
ριμ(νει, κάποιον πού να εχει α
νάγκη από προσοχή, χωρί δμως 

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

------
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και α TYJV ,άπαιτεί. Κάποιο ' τc
λο , πού να προσ έρει τη αγά-

η του χωρί; μεγάλες άπαιτήσει
για στοργή, χρηματική άμοι ή, 
κατανοηση, η δώρα στίς χαΟε τό
πο επε-�:είους. Μέ δυό ο ια,
,, α κατοι ίδιο ζώο. 

Κι ε ώ θα μπορούσαμ α φα �τασθοϋμε, ως ε ας πιστο και
χσρο'μενος σκύλο- θα προσ< ερε 
τεράστι ίκα οποίηση σε ιωτοιο 
που γυρ άει σπίτι του, ε ειτα α
πό μια αρδιακή προσβολή, ώστό
σο κα' αλλα κατοικίδια ώα συμ
βάλλουν εξ ίσου σηuα, τικά στη 
επιβίωση.' ν δλα αυτά φαίνανται αρα
δοtα, δεν εχει πα,ρά να θυμηθεί 
κανείς τον ' ρτ Κάρνυ, έκείνο 
τον γέρο πού ζούσε μοναχός, στην 
Οαuμάσια ταινία <<Ό Χόρρυ και 
ό Τόντο>>. Με αλω ένος ακρυά 
άπΟ τη οίκογένειά του, χήρος, 
και απομακρuσμέ ος λόγω ήλικί
α από ενα ολιτισμό παυ δεν κα
τα (llβαί, ει, ό Χάρρu διαθέτει uιά 
καί ιιονο πηγ11 στοργη- καί δια
σκεδάσεως - τψ ιστή του ά-

ιστη γάτα. 
, ξ, , " 0' 1 νε αρτη;ι:α τωρα αν · α ει-

ναι γάτα. σκύλο; 11 ζερβίλλος. τό 
ι<ατοικίδιο μα- ροσφέ.ρει κατι, 
από τό ό οΙίο δλοι μας εχουμε α
νάγκη. κ' όσα κι αν ακούτε άπό τα 
ιιέσα uαζική- έπικοινω ίας ά 
σα; λέ, ε μελλc,, ικά •ιά παρασι
τιχέ- αρρώστιε::, που όφείλονται 
σε κατοικίδια ώα, θα ϊρί Η να 
Οιψάστε, πιο; δσο, άφορα τούς 
κινδί,νους και τα καλά, πού μπο
ρεί να ροέρχ νται ά ο ενα κα
τοικίδιο ω τα καλά του; είναι 
ϊΟ ι, ;τερισσότερα από τοί,ς ι<L -
δί,vοu;. Καί είναι και πολύ δια
σι δαστιχά 

(ΤΟ ΒΗΜΑ, 1,·_,ι79) 
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Μόνον ό σκύλος ... 

Ό δόηωp Ζά.ν Πομερύ, Γά.λ
) ο; γισ.τρός, π,ού εχει &.σχοληθεί 
�δ.cι.ίτερcι. με το προ λημ� των 
σχεσcωι ,μετc,ξ' ά.ιθρωπων κcι.ί 
ζώων, συγγραφεύς το- 6.6) Όυ

«' νάιμεσcι. σέ ώ7 17 ί &. ιθοώ

που;», γρά. εt: 

«Τί 6 ισχcι εη; ά.ι ρα; bτα.ν 
γυpι ε το 6ρά.δυ στο σπ'τ: :ου, 
ϋστερcι. ά.πο μιά. περ.σσότερο η 
λιγότερο χο ρcι.στ.ιή ήμφ:;,, εp
γcι.σιcι.ς, σ-ή διά.pι<εια τη; οπο ':7.� 

μπορεί •ιά, ,σΨι.ώθη,ι.c με: το ά.
φzντ: χ.6 του ή vά, τcιλcι,•πωρήθη
κε μc τή συμφόρηση τη; συγ ιοt
vω ιίcι.;; 1ια. cκ ιευρισμέvη γυ ιcι ί
κα. χωμένη στήι ι.ο 'ιιχ ι7ί παι
διά, κολλημένα στ' ι -ηλεόpΜη, 
τ.ου μόλ.: ση ι.ώ ιου ι -:ο Υ zφά.λ,, 
γ α. ;ά, τ,,σ πο~ ι μ:ά, ι.α,λησπέρcι. 
Κα. εια,ς δε; του δίιz� ση α.σία, 
ι.α, ιένα,: δε; ά.σχc,) :ί:7 , : -ο . 
Μο ;r;, δ σι 'λeι; τω θά. -pέξε 
-ιά. το ι -:cρουπα, ;:ήσ:: ι :ίJ ιώ ιτα.;
χαρούμενα. τή; ουρά ι.αι γ λει
ψοντά.� το το χέp . . κόμα. χαί
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Μιά &.πό τίς πιό πα.ρά.δοξες 
πρόσψα,τ,ες έ1tπνεύσεις γιά τήν 
περίθαλψη των παραλυτικών, ε!
ναι ή χρη;σψοποίηση έκπαιδευ
μένων πιθήκω,ν. Ή ιδέα ητα.ν της 
νευροψυχολόγου έρευνήτρια,ς δρος 
Μαίρης Τζόαν Γουίλλαρντ, ή δ
ποία, τήν ε!χε συλλά6ε: πρίν &.πό 
ένά.μισυ χρόνο, &.λλά έλά.χιστοι 
τήν άκουγαν. 

'Αλλά ή δρ Γουίλλαρντ έπέ
μει νε καί τελικά πηρε &.πό συνα,
ψές ίδρυμα, έπιχορήγηση 2.000 
δολλά.ρια, κα,ί &.γόρασε τέσσερις 
πιθήκ.ιους του εί,δους των καπου
τσίνων. "fστερα. προσέφυγε στή 
6οήθεια έ·ιός έπα.γγελμα.τία. έκ
παιδευτή ζώωγ.. 'Γά. &.ποτελέσμα
τα ύπηpξα,ν έξα.ιρετι κά. 

Οι Κα.πουτσίνοι της Κεντρικης 
κα.ί Νοτίου Άφρικijς &.ποδεικνύον'

ται ,έξαιρετικά. ,έπιδέξιοι λόγφ 
της νοημοσύνης καί του πράου 
χαρακτήρα πού &.ποκτ-ουν, οταν 
&.νατρέφονται σάν κατοικί,δια. Ε!
ναι μικρόσω.μι0ι κ,αί δέν ζυγίζουν 
πάνω &.πό τέσσερα - πέντε κιλά. 
'Επίσης, ά.ντίθετα .μέ πι:,λλά ά):
λα είδη πιθήκων, δέν γίνονται 
έπιθετικcί κα.θώς μεγαλώνουν. 

Στήν έκπαίδευση των πι,θήκων 
&.πό τή'i' δρα. Γουtλλαρντ περι-

ή γάτα, πού τή νομίζουμε τόσο 
&.διάψορη, θά πάει ,yά τριφτεί στά 
πόδια του. Ό άνθρωπός μας νοιώ
θει τότε δτι τόν υπολογίζουν καί 
τόν &.γα.πουν κι' αισθάνεται ευ
τυχισμένος». 

λαμ6ανόταν, μιά. οχτάμηνη περίο
δος έξημερώσεως, ώστε νά διευ
κολυνθεί δ συγχρωτισμός μέ τόν 
άνθρωπο. "f στερα &.π' αυτή τήν 
περίοδο, «κοινωνικοποιήσεως», οι

πίθηκοι αρχι,σαν νά. έκπα-ιδεύον
ται μαζί μέ τούς 7W.pαλυτι κούς 
κυρίους τους. 

Μιά πιθηκίνα, ή Κρύστελ, άρ
χισε τήν έκπαίδευσή της πρίν 
&.πό λίγες μόλις έ6δομάδες, καί 
μέσα •σέ 15 ώρες εμα,,θε νά 6άζει 
καί νά 6γάζει τό κλειδί στήν κλει
δαρειά, νά κλει·δώνει καί νά ξε
κλειδώνει τήν πόρτα. "fστερα ή 
Κρύστελ εμαιθε νά σπρώχνει τήν 
πόρτα. γιά νά τήν &ινοίξει η νά 
τήν κλείσει. Της χρειάστηκαν 
μόνο 10 λεπτά γιά. νά μάθει νά 
&.νά.6ει καί νά σ6ήνει τό ψώς &.πό 
τόν ,διακόπτη. 

'Αψοσιωμένη τώρα. στόν κύριό 
της, τόν Γουίλλια.μ Πάουελ, πού 
ε!να.ι ουσιαστικά .παράλυτος &.πό 
τόν• λαιμό καί κάτω, ή Κρύστελ 
μπορεί έπίσης κα.ί τα;ίζει τόν Πά
ουελ, χτυπάει κουδούνια καί του 
δίνει τά :πράγμ,ατα πού της ζη
τάει. 

Ή κατάσταση του Πάουελ ο
φείλεται σέ 6λά6η της σπο,νδυλι
κης στήλης &.πό &.τύχημα μέ μ')
τοσυκλέτα. Ό Πάουελ μπορεί 
νά κινεί Ηαψρά. τό ,δεξιό του
μπράτσο, ά.λλά. .δέν ,μπορεί νά 
χρησιμ(')ποιήσει χα-θόλου τά χέ
ρια καί τά πόδια. τ-ου. Μέ τή 6οή
θεια της Κρύστελ ---κα.ί της Γου
!λλαρντ- δ Πάου,ελ έργάζεται 
τώρα ώς προγρ<Χιμματιστής ηλε
κτρονικών διερεt)νητων. 

l
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Ιό αλοyο πήγε ατόν γιατρό • • •

Ό κτηνίατρος Λυκοίιργος Άρχοv 
τάκης, διηγέί'το δτι, δταv ίιττηρε· 
τοΟσε στην 'Αθήνα, πληγώθηκε εvα 
άλογο καi το πηγαv στο κτη.vιατρείο, 
οποu ΤΟ γιάτρεψαν. Ύστερα άπο 
πολλους μηvες εκαvαv γυμνάσια 
«δρόμου μετ' έμποδιωv» και επεσε 
αύτο ΤΟ άλογο κι έ.πληγώθηκε στο 
στηθος Μόλις ε1δε το άλογο το αΤ• 
μα, ετρεξε δρομαίως χωρίς δδηγο 
και πηγε εξω άπο το κτηνιατρείο, 
δπου ε1χε θεραπεuθη και άρχισε vo 
χρεμετίζη έ.ξακολοuθητικώς 01 νο
σοκόμοι ετρεξαv, παρέλαοαv το ά
λογο και το έθεράπευσαv! 

ΓΟΡΙΛΛΑΣ 7 ΕΤΩΝ ΜΙΛΑ ΕΙ 

ΤΗ «Γ ΛΩΣΣΑ» ΤΩΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ 

ΠΑΡΙΣΙ.-

Ή Κοκό ενα.ς Υ-€α..pός θηλυ
κός γορίλλας έπτά χρόνων, εχει 
κα.τα..ψέρει νά μιλά.ει τή γλώσσα. 
των νοευμά.των πισύ χρησιμοποιοϋν 
οί κωψά.λα.λοι, ά.ποδεικνύοντα.ς μ' 
αύτό τόν τράπο, δτι τό ε!1δος της 
,,. , ') Jξ , � εινσι προικισμενο μ °' υπνα.οα. 

καί εύαισθησία. - �διότητες πού 
μέχρι σήμερα. &ποδίδονttα.ν μόνο 
στόν α.νθρωιπο. 

Ή Φρά.νσιν Πά.ττερσον, ή Ά
μερ: κα.νίδα. δα.σκάλα. πού &σχο· 
λ ήθηκε με τή 1i έκπα..ίδευση της 
Κοκό, δ:ηyείται την !στορία. αυ
τοϋ 'ΟΟϋ τόσο προικισμένου νεα.ροϋ 
yορίλλα, στόγ δποίο ό Γά.λλο; 
σκηνοθέτης Μπά.ρμπετ Σρέντερ, 
ά.ψ:έρωσ� μιά. καταπληκτ:κη ται· 
νiα. 

«Τό 1970, ά.ψου είχα ήδη τε
λειώσει τίς σπουδές μου, yρά
ψτηχα. στό Πανεπιστήμιο τοϋ 

Στά.νψορ�τ yιά �ά. κά.ν,ω μιά ε: 
ρευνα. πα.νω στους πι1θηκους. Το 
1977 οί ψυχολόγοι Ρ. " λλεν 
κα.ί Μπέατρις Γκά.ρτνερ εκα.να..ν 
μιά διά.λzξη πάνω σ' ενα. θηλυκό 
χιμπα..τζή, στον δποίο ε!χαν διδά
ξει τη y λωσισα. των νευμά.των 
καί δ δm-ίος μποροϋσε ήδη νά 
χρησψοποιήσει 132 σήμα.τα. 'Αλ
λά κα.ί άλλο: ερευνητές είχαν 
επιτύχει νά επικοινωνήσουν μέ 
μερικούς χιμπατζήδες, μ,ε τή 6οή
θε:α. δια.ψόρων συμβόλων από 
πλαστικο f ψρά.σεων, πού χτυ
ποϋσαν στα. πλήκτρα.. ένο; ήλε
κτρονικοϋ έγκεφάλου, rού είχε 
ρυθμιστεί σε κώδικα.. υ Ολα. α.ύτά. 
τά. πε•ρά.μα.τα. έπιοε6αίωνα.ν δτ: 
σί πίθηκο: είχαν τή δυνα.τότητσ, 
νά. «μιλσϋν». 

,,"Ετσι, ά.ποψάσισσ. iά. μελετ·ή
σω πάνω σ-όν χιμπα.τ ή, πού εί
να.: τό πιό κ,οντινό στόν άνθρωπο 
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είδος τίς δυνατότητες επικοινω
νίας, πού ύπά.pχουν ά.νά.μεσα, στον 
άνθρωπο κα.ι στους πιθήκους. Μια 
μέρα., περνώντας ά.πό τον ζωολο
γικό κηπο του Σαν Φpα.ντσίσκο, 
είδα. ενα, μ,κpό πίθηκο πού ητα.ν 
κολλη,μένος πάνω στή ,μητέρα. του. 
Τό μικρό ητα.ν θηλυκό, μόλις 
τριών ,μην ων κα.ί δτα.ν ζήτησα. 
ά.πό τον διευθυντή την αιδεια. να 
μ,:Jυ τό δώσει για να του μάθω 
να «μιλά.ει,,, εκείνος ,μου άpνή
θηκε. Μετά. ά.πό 1έννέα, μη-;ες έ
πα.νέλα.οct τΎ/V α.'ίτησή ,μου, ό δι
ευθυν-ής δέχτηκε κα.ι ετσι άρχι
σε ή περιπέτε:α. μέ τήν Κοκό<. 

,Κα.τά. τγ1ν πρώτη μας συνάν
τηση, ή Κοκό - μόλις ,έννέα. κι
λά. - μέ δά.γχωσε στ-1} γά.μπα. 
Για να ,μάθω την Κοκό να κάνει 
διά.φοpcι, σχήμα,τα,. ,ά.κολούθησα. 
τήν τεχνική του ,,προτύπου των 
νευμάτων», Βλέποντας ενα ά.ντι
χείμενο f; μ:ά. δρα.σ-ηpιότητα., κά
νουμε τό ά.νά.λογο γευμα, ,μέ τό χέ
ρι του ζιbου, πιέ:οvτσς ,ου τό χέ
ρι μέχρι να συγδυοοσει τή χειρο
νομία. μέ τrιν ενν,οια.. Στην ά.pχή, 
ή Κοκό προσπα.θουσε να μέ δαγ
κώσει κάθε φορά. πού της επια
ψ). -ό χέp:. 

Ή εξέλιξη τeιJ λεξ:λογίου εί
ναι τό πιο σίγουρο κριτήριο της 
έξυπvά.δcι.ς στον &νθpωπο. Ή Κο
κό χρειάστηκε μερικές έοδομά.δες 
για νά μάθε: τίς δύο χεφογομί,ες 
πού σημαίνουν ,,πίνω,, κιχί «πε
Ρ v:,ότ�pο». Στού; έπόμε ;ους 18 

μη·ιες μά.θα.ινε πεp(που ένα. χα.,
νούpyιο νευμ,α. τό ,μήνα.. Σήμερα. 
τό λεξιλόγιό της ά.νέρχετα,ι σέ 
375 λέξεις,, πού χρησιμοποιεί κα.
νο·ιικά.. 

, Πολλές φορές δείχνει νiJ. ευ
χαριστιέται τρομερά. μέ τό να χά
νει τ' ,ά.ντί,θετα, ά.π' δ,τι της λέω. 
Μια μέρα. πού οοπαγε κάτι πλα
στικά. χιουταλά.κια., πού της είχα. 
δώσει, τη μάλωσα.: «Κίνα.ι καλό. 
να τα ,σπάω», εΙπε ή Κοκό, συν
θέ-οντα.ς για πρώτη ψοpά. μ,:ά. 
τέτοια, ψpά.ση. Γύρω στα πέντε 
της χρόνια.,, ή Κοκό ά.·ιαχά.λυψε 
τήν ά.ξία. του ψέ,μα.τος. Μια μέρα. 
πού την εΙχα. ά.φήσει μέ τή βοη
θό μου Κα.ίητ, πήδηξε πάινω στο 
νεροχύτη, ό δποίος κατέρρευσε 
&.πό το ·οά.pος της. 'Αργότερα πού 
τη ρώτησα α.ν ήταν ,έκείνη πού 
τον εσπα.σε, μου άπά.ντησε «'Η 
Καίητ, ή κακιά.». 

»Μετά. ά.πό άpκετό χρόνο έχ
πα.ίδευσης, εχει πια άποχτf,σει 
οχι μόνο πλούσιο λεξιλόγιο, ά.λ
λά., έπίσης, την α'ί,σθηση του τί 
εlναι καλό η κακό. 'Άλλωστε ε
χει πλήρη επίγνωση ,ης προσω
πικής της ά.ξία.ς. 'Όταν κά.ποιος 
δημοσιογράφος με ρώτησε χα.τά 
πόσο μπορεί κανείς να θεωρήσει 
την Κοκό ,άνθpώπι 10 ον, στρά
φηκα. σ' α.ϊιτην καί την ρώτησα.: 
«Είσαι ζώο η είσαι α.νθρωπος ;,,. 
Ή Κοκό ά.πά.ντησε σ.μέσως: «'Έ
να. ώpα.ί:J ζωο, ενας γορίλλας,;. 

************** 

j 
J 
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Τί είναι η « ωοτομία» 

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ: Οί ανθρωποι κάποια 

ήμέρα θά λογοδοτήσουν γιά τόv φόνο έvός ζciιου ... 

'Ο:cι. ι λέμε «ζωοτομίcι.» έννο
ο-με: τού; πε ρι:ι.μι:ι.τισμούς πού γ -
νο •τι:ι.ι σε: ωντα.νά, ζώα καί οί 
δποί•• προιια. οϋ κά.θε: μέρcι τόι 
θά. ιcιτο περίπο 00 χιλιά.δω Ι 
ζώω ι, στίς χιλιά.δ-� εργα.στήp α. 
-,ι ιιιιά., πχ επιστημ α.ιιά., ιc
μηχα.νιιιά.- σ' ολο τόι κόσμιο. 

Στους δημοσιογρά.ψους άπα.γο
ρ: 'ετι:ι.: α.ύστηpώ; ή είσοδος στα. 
εργαστήρια. α.ύτά' εκτός σ.ν πρό-

' , ·ψ , � 'ξ κει τα.. γ α. «�πισκε ε ς» επιοε α,
πρcετοιμα.σμένε:;, κα.τά, τήν δ ά.ρ
ιιε.α. τώι δποίων οί ά.ρμόδιο πα.
ρουσ.ά.ζο ν ώα. πού ψα.ίνοντα.ι ά
πο ύτως ευτυχή κα.ί τι-ιοοτε δε Ι 
δειχνει οτ ύποψερουν. Οί ζωο
τόμο ε6α.ιωνουν οτ εργά.ζοντα.ι 
γ ά, τό καλό τη� ά.ιθρω.πό-ητο�, 
ά λλά. εχ ει ά.ποδε. χ θη οτι ή έρ
γα.σίι:ι. του; δέ εχει πά.ντοτε πρα
κτική ώψέλεια. κα.ί μά.λιστα. μπο
ρεr κά.ποτε yά, 6λά.πτη. 

Είνα.ι άψά.ντα.στα. τά, μα.ρτύρ α. 
στά, δποrα. ύπο6ά.λλοντα.ι τά. ζώα. 
γιά, ενίοτε αχρη.στε:; έπιστημον.
κές μελέτες: κομμα.τιά. ετα.. μ:ά. 
cγκυο; σκύλα., γιά, νά, μελετη

?σϋν οι lκδη�ώσ�ις ;ο� μητρ:κ�ϋ
:: ιστιχτου ύπο την επηρεια. ε ιος 
c :ο ιου πόνου,. Πρ ον' ετα.ι τό 
κρι:ι.,ν ο γά.τω ι, κεντατα.ι δ εγ ιιέ
ψ:χλός τω ι, ενώ ύποχρεοϋ•ιτα. νά. 
ά.να.πνέο Υ δ:οξείδ ο του ανθρα
κος. 3 ποδε κνύεται έτσ., κά.τ� 
που �τα. ι ηδη γνωστό ά.πό ετώ 1, 

ότι ύπα.ρχε σχέσις με-αξύ της 
συγκε.ντρωσεως διοξειδίου -οϋ 
α ιθρι:ι. ος στο αίμα. καί ης νευ-

ριιιης ίσορρ!'Jπί 'Χς. Β'Jθ 'ζο Ιt?. σέ 
ρα.στό νερο 1 500 δ·ά ορα. ζώα. 

χα: Κ?τόπ. ι -:i .�α ά:πό cιύτα 
ύπο άλλοντ"Χ. σ' · Ι?. ήπη. κό cκ
χυλισμό, πο έχε. θ:ρcιπευτικές 
ίδιότητc; 'Όπω; cίηι :ύιόητο, 
τά, ζώ,χ τα' 'πο6ά.ιλοιτcιι σ-ή 
θφcιπc'cι ,χ'τη α.γωι:ο- ι περισ
σό:cρο α.πο :ά. ά.λλcι. Ύ ποχρcώ
ιοντ"Χι σιι'λ:. ιά. πίιουι μόιο οί
νοπ•ιευμ,χ έπ' έν?. ε.το;, γιά, νά, 
ά.π:;δ:.χθη «:π στημοι.ιώ;», οτι 
ή κι:ι.τά.χρησις ο•νοπι:'μ?.τος 6λά.
πτ:. Ι . .' α'τά. δέι c�ια περ:ω
pισμc ιε; περιπ:ώσε ;. Ι ά.θε α.λ
λο. 

" νθρωπο μ' :π:στημο ιχες 
γνώσε ;, καθημεpι ιώ�, ψιμώνουν, 
-υψλώ ουν μc οξέα, δηλ τηριά.-



286 1 λ ι ! ό Σ 1979 

ζουν μέ ψκρέ; δόσεις, ύποβάλ
λουν σέ πνιγμούς μέ καπνούς ύ
δραργύρου, ξεκοιλιάζουν, πριονί
ζουν, βράζουν, ψήνουν ζωντανά, 
κα.τα.ψύχουv καλ ξα..ναφέρνουν στή 
ζωή χιλιάδες ζωα. πού ·δέν μπο
ροϋν ν' &ιμυνθοϋν: πιθήκους, πον
τίκια, σκύλους, γάτες, χοίρους, 
άλογα, ο·ιους. κουνέλια., πουλιά. 

Στούς πειpαματι·σμούς αυτούς 
πάνω σέ ζωα όφείλετα.ι το γεγο
νός δτι πολλά φάρμακα, μόλις 
ετέθησαν �ις κυκλοφορίαν &.πε
δείχθησαν iπι·βλαοη γιά wύς &.ν
θρώπους κα.ί άπεσύρθησα.ν άμέ
σως ά.πό τό έ,μπόριο. Τό λάθος 
της μεθόδου αυτης ά.ποδεικνύεται 
καί &.ντιστρόφως. Μπορεί δηλαδή 
οί δοκιμές πά.νω σέ ζωα νά έμ
ποδίσ·ουν τήν, τελειοποίηση φαρ
μάκων πού είναι ωφέλιμα στόν· 
άνθρωπο,. Αυτό συνέ6ει 11-11έ την 
πενιχ,ιλλίνη, ή δποία 1δέ θά ετίθε
το ποτέ ε!ς χρησι,ν ·έπι &.νθρώ
πων, άν εfχε ,δοκιμασθη προηγου
μένως �επί ινδικών χ,ο-ιρι,δίων, για
τί τά, χοιρίδια τά σκοτώνει. 'Έ
τσι, πολλά συνθετικά φάρμακα. 
ωφέλιμα. στον άνθρωπο, είναι 
έπι6λα.6η γιά τά ζωα. 

'Εκτός ,&.πό τον ευρύτατο το
μέα των ,ά.δικαιο,λογήτων πειρα
ματισμών, ύπάρχει κι' έκείνος, 
οχι λιγώτερο ευρύς, των προλη
πτικών πειρ<ψάτων, μέ φάρμακα 
και ορούς. 

Στον τομέα αυτόν τά ζωα θά 
μποροϋσαν νά ά.ντικcι..τασταθοϋν 
με τεχνολογικάς ,μεθόδους: (ή-
λεκτρονικσλ συσκ,ευα.ί, ιατρική 
μηχανική, καλλιέργεια ίστων, 
χυττά.-ρων κα.ί .εμ,βρυίκων δργά
νων) . Χάρις σ' αυτήν τήν τεχνο
λογική μέθοδο, 1επιτυγχάνΌντα.ι 
ταχύτερcι., και άισψαλέ,στερα. ά,πο-

τελέ.σμα.τα. 
"'Ακρι6ώς μ� αύτCΧι τά μέσα δ 

καθηγητής Σ.Τ. Άιγκιούν, lολό
γιος τοϋ Πανεπιστημίου της 'Α γ
κύρας, διεπίστωσε πρώτος τον 
κίνδυνο πού παρουσίαζε ή θαλι
δομίδη γιά τά εμ6ρυα., και συνέ
τ-εινε ώστε να. &.πα.γορευθη ή εί
σα.γωγή της στην Τουρκία., ά.ρ
κετα. χρόνια πρίv λάβουν τό ίδιο 
μέτρο οί άλλες χώρες. 

Μερικοί ζωοτόμοι, δτα.ν 6ρέ
θηκαν σέ δύσκολη, θέση, ύπεστή
ριξα.ν δτι τά, ζωα. δεrν ύποφέρουν. 
'Αλλα. -εlνα.ι πολύ παράξενο δτι 
άνθρωποι πού βρίσκονται σέ διαρ
κη ,επαφή μέ τά ζωα., δέν κα.τα.
λα.6α.ίνουν δτι αυτα. εχουν μεγά
λη ευαισθησία καί ευφυια. 

Ό κτηνίατρος Στασίβ εγρα
ψε στο γαλλικό περιοδικό «Λε
κτύρ πούρ τούς» («-Ανάγνωσμα 
δι' δλους,,) : «Ε!δα. ζωα. &.κρωτη
ριαζόμενα. καί βασα.νιζόμενα ά.πό 
τούς σα.διστά,ς αυτούς. Τα. άκου
σα. να. ουρλιάζουν· &.πό φ66ο τρο
μιοrκρατημένα., μόλις τα. πλ ησία.
ζε ενα άνθρωπος. . . Μπορεί νά 
6εβαιώσω δτι τα. ζωα δεν ύπο
φέρουν λιγώτερο &.πό μάς κα.ί δ
ποιος •δια.τείνεται το &.ντίθετο, δεν 
ξεύρει τί λέει». 

Ό "Άλμπερτ Σ6ά.ϊτσερ (6ρα-
6είο Νόμπελ), είχε 6εβα.ιώσει 
δτι «τό ζωο ύποφέρει δπως καί 
δ άνθρωπος». 'Ήθελε να. γίνη 
μιά, παγκόσμια. εξέγερσις έναν"" 

τίον της ζωοτομίας. 'Επανελάιμ-
6α.νε τά, λόγια. τοϋ Λεονά-ρδο ντά 
Βίντσι: ,,θά, ελθη ήμέρα, πού ο,ί 
άνθρωποι θα. λογοδοτοϋν γιά, τον 
φόνο ένός ζώου, δπως α.κριβως 
σήμερα ,δίνουν λόγο γιά, τον φόνο 
ένός &.νθρώπου». 
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Η ΜΕ ΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ; 

Του πρω,:οπόρου θεοσόφου WILLIAM JUDGE 

Πολύ Αίγ':Ι. εχου·ι λεχθ·η γιά. 
τό ζήτημα., ,έά.ν ή θεωρία. περt 
Μετενσα.pκώσεως εχη η οχι έ
ψα.pμ,ογη στά. ζώα., οπως κα.ί γιά. 
τόν α.νθρωπο. 

'f πάρχει πλατειά. διάκρισις με
τα.ξύ &νθρώπου κα.t ζώων. Ό άν
θρωπος ·μετενσα.ρκώνεται •ώς α.ν
θρω1οος, ,διότι εχει ψθάσει στήν 
κορυψή της παρούσης έξελικτικης 
ψάσεως. Δέν μπορεί νά. γυρίση 
1υίσω, διότι τό Μάνα.ς (ή ά.ρχή 
τοϋ Νοϋ) είνα.ι πολύ ά.νεπτυγμέ
νο. Ό άνθρωπος εχει Δε6αχά.ν 
(θι6ετική λέξις, πού σημαίνει 

την εύτυχr1 θέση, τήν μετά. θά·ια.-
το κα.τάστα.ση, &που γl θλίψις δέν 
ύπεισέρχετα: γιά. νά. ταράξη την 
ειρηνική ά.νάιπα.υση τοϋ μετα.στάν
τος) . Τά. ζώα. δέν εχουν τ6σο 
ά.νεπτυγμένο Μάνας, γι' α.ύτο κα.ί 
δέν ,μπ.οροϋν νά. εχουν την γνω
στη στον α,,;θρωπο α.ύτοουνείδη
ση _ Τό ζωικό 6α.σίλειο·, ομως, σ..ν 
καt χα.τώτερο, εχει τήν ροπή της 
ά.νόδου σέ όφηλότερες μορψές. 
Έπt τοϋ θέμα.τος αύτοϋ, ή υΕ
λενα. Πετρό6να Μπλαυάτσχυ ε

χει γράψει, <6άσει ά.να.χοινώσεων 
ά.πό μέρους των Διδασκάλων, ο

τι τά. ζώα. εχουν μεν τήν δυνατό
τητα. όφηλοτέρα.ς έξελιξεως έντός 
τοϋ 6α.σιλείου των, οχι δμως κα.ί 
ε1σόδου στο ά.νθρώπινο στάδιο, ο
πως έψθάσα.με lμείς στό μέσον, 
η σημείον κΙΧJμπης wϋ τετάρτου 
γύρου. Στόν δεύτερο τόμο τοϋ 
εργου της «Μυστική Διδα.σκα-

λία.» (σέ ύποσ-ημείωση της σελ. 
196 της α' έχ,δόσεως) , γράψει: 

«Χαρακτηρίζοντες τα (ωα 
ώς «αψυχα», δεν έννοοϋμε 
011 αύτά, άπο του rαπειvο
rέρου μέχρι τοϋ ύψηλοιέ
ρου εϊδους, στεροϋ ται 
«ψυ fjς», άλλα ψυχικοϋ 
«Έγώ» έπιβιώ ο τος, δηλ. 
έlh.rεί ης της άρχfjς, ή όποία 
έmζfj του θνήσκοντος άν
θρώπου καi μετεvσαρκώ-

εται πά ι ώς αvθρωπος. 
Ίο ζωοv ε ει σωμα άστρι
κον που έπιζfj για βραχεία 
περίοδο της φυσιικfjς μορ
φfjς Ίο ζωον εχει τους 
σ π ό p ο υ ς των άvθρω
πίvω iδιοτήτων έν έαυτψ, 
άλλα είναι λανθάνοντες. 
Δεν εχει Δεβα ·ά . Ή ζωι
κη Μονάδα δεν μετενσαρ
κώνετω στα ϊδια, ,άλλα σε

άvώτερα ε'ίδη » 

Το 'Εγώ - Ψυχή, δηλ. το Μά
να.ς .μαζt με το Μπούντι (ά.πο την 
λέξη ψπούντ» = «ψύπνισις, ά,ν
τίλ ηφις) χαί το "Ατμα. (γνώσις), 
πού σημαίνει τήν &ρχή της δια.
κρίσεως τοϋ &νθρώ,που, δέν όπά.ρ
χει στό ζώον, πα.ρά. σέ λανΜνου-

, 

, , ('Ο,,, 
ή θ' σα. ·ιια.ταστα.ση· κα.ι επειοη υ-

ρα πρός τό α.νθρώπινο οα.σίλειο 
εΙνα.ι κλειστή, μπορεί νά. έξελι
χθη σε &νώτερα ζωικά. εί,δη,, οχι 
ομως χα.ί στο ά.νθρώπινο στά
διο. 
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Αυτό σεν ση μ.α.ί-ιει οτι κανένα 
σκυλί δcv μετεvσι:ι.ρκώνεται και 
πάλι σά ι σκυλί, αλλά δτι ή μο
νά.δα. εz ει τήν τάση της ανόδου 
σε ανώτερα. ,εϊδη, δταν εχει ξε
περάσει τήν ανάγκη γιά περισ
σότερη πείρα. ώς σκυλί. 

Ή συγγρα.ψεύ; ύποστηρίζει δτι, 
έίνα.ι ψυσι κό νά ύποθέση κανείς 
δτι, ά,ψου τό ασψικόν σώμα. του 
ζώου δεν ,διαρκεί γιά πολύ, α.ί 
ά.στρικα.ί έμψανισεις των ζώωv 
δεν είναι συνήθει;. Πράγμα.τι, 
τσυτο ·συμ6cι-ίνει. 'Έχω α.κούσ·ει 
γιά λίγε;, πολύ λίγες περιπτώ
σεις, πού εvα. εύγοούμε-ιο ζώον ε
.κα.με μιά έμ,ψάνιση μετά θάνα
τον. 'Αλλά οί ένήμεροι γιά τόν 
ά.στρικό κόσμο ξέρουν δτι συμ-
6α.ίνε,ι κα.ί σε ανθρώπ�υς vά πρ�σ-

- · .).αμ6ά.νουν τήν μορψή ζώου, η
• -ι�ά.τι παρόμοιο. Ό Σ6έντεμποργκ

;Έίδε πολλά πα.ρά.ξεvα πράγματα.
στήν έποχή του. 

Ή αντίρρη:::•.ς, δτ: ειvα-ι πελώ
ριος δ αριθμ.ό; των ζώων•,. ζών
των καί νεκρών. .πού ζ ητου-ι σ' 
α.ύτό τό στά.διο εψοδιασμό με μο
νά.δες, αντιμετωπίζεται ώ; ακο
λούθως: Ένω ύποστη,ρίζετα.ι, δτι 
δεν •μπορουν vά είσέλθ{;υv στό αν
θρώπινο στά.,διο περαιτέρω μονά.
δες ζώων, δεν λέγετcι,ι ουτε συμ
περα.ίvε-α.ι δτι εχει σταμα.τ-ή:;ει 
ή εfσοδο; •μονάδων στό ζωι;κό οα.
σίλειο. Είναι δυνατόν νά ερχωv-

τα.ι από αλλους κόσμους γιά εξέ
λιξη μεταξύ των ζώων του δι
κου μας κόσμου. Τουτο δεν ε!vαι 
άιδύvα.τοv, κα.ί θά. ,μάς εδι vε τήv 
ά.πά.ντηση στό ιέ.ρώτημα.: πόθεν 
ερχοvτα.ι οί νέες ,μονά.δες ζώων,
σ.v ύποτεθrι δτι οί ύπά.ρχουσ•ες 
έξήvτλησα.ν τόν συνολικό ά.ριθμό 
ύψηλοτέρωv είδων έοω; 

Έξ άλλου, είναι δυνατόν ζωι
κές μονά.δες vά -μετα.ψέρωvτα.ι σε 
α.λλα μέλη- της γηίvης &.λύσεως 
γιά εξέλιξη, πράγμα. πού λιγο
στεύει τόv αριθμό των &δω έμψα
νίσεώv τους. Διότι, α.ύτό πού 
κρατά.ει τόν άνθρωπο •έδω γιά 
τόσο πολύ, είναι ή δύ1ια.μις της 
σκέψεώς του, πού είναι τόσο με
γάλη, ωστε vά είναι έ.πιθυμητό 
εvα. Δε6αχάv η πα.ρά.ιδεισος τερα.
στίας .διαρκείας. Τά. ζωα.,. μ,έ τό 
·ιά μ ήv εχουν ά.ν·επτυγμένο Μά.
vας, δεν εχουν Δε6α.χά.ν, καί
πρέπει νά προωθηθουv π,ρος το.v
έπόμενο πλ,χvήτη, της άλυσίδα.ς.
\.ύτό τούς ο&δει τήν ευκαιρία. α

ναπτύξεως σε έτοιμότητα γ ά τόν
καιρό πού ο-ί μονάιδες του 6ασι
λείου τούτου θ' ,άιρχ ίσου-ι νά. ά.yέρ
χωvτα.ι σ' εvα. νέο &.νθρώπιvο 6α.
σίλειο. Δεν- θά εχουv χά..σει τί
ποτε, ά.πεvα.vτία.ς, θά είναι οί
κερδισμένοι.

Will:iams Ju� 
Στό περιοδικό The P,ath 
(Ή Άτρα.πός)-'Απρίλιος 1894 
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Τό πυροβολημέ ο σκυλάκι σώζει τους κυρίους του 
Οί κuvη,yοι εxouv πολλές άμαρτί 

ες_ Πολ ες τις παραδέχονται κι ο: -

λες δεv τίς όμολογοϋv ποτέ Τvαι 
δμως μιά, για την δποία ποτε, μα 
π τε, δεν μιλοϋv. Πώς τελειώvοuv 
τή ζωή τους τα σκυλιά μας, αύτο 
πού μας ύπηρετοϋv όσο ζουν και 
όσο οαστοϋv στα πόδια τους 

'Εχομε ύποχρεωσι vό: γηροκομοϋ
με τα σκυλιά μας και να τα περι
ποιούμεθα παvτα, άλλα περισσοτε
ρο είς το τέλος της ζωης τους, ο 
ταν δεν μποροϋν πια vό: μδ:ς έξυπη 
ρετήσοuv και εΤvαι άποκαμωμεvα 
ΕΤvαι ένας ψορος εύγvωμοσυvηc, και 
μεγάλη Ψυχική ίκαvοποίησις να το 
κυτταξωμε, να τα φροvτίσωμε, 
ώσπου, v' άψήσοuv την άφοσιωμέvη 
ζωη τους στα χερια έκείvου ποu 
πάντα άγαπησαv 

*** 
'Ένας κυvηγος στην 'Αμερική, δπως 

άvαψερει το περιοδικο <<.R! ader' 
Dί,� t», ε χε εvα σκυλί ώραΊο, κα 
λο άψοσιωμεvο πού κάποτε κι αύ 
τό, όπως ολα τα ζωντανά, γέρασε 
><αι δεν μποροϋσε πια να κυvηγήση 
Ό κτηνίατρος τον σuvεοούλευσε 
<<Να το οάλης να κοιμηθη» 

Πηρε ro σκυλί, το ε6αλε μέσα 
στο αύτοκίvητο του, πηρε καί τη 
γυναίκα και ΤΟ παιδί τράοηξαv 
μακρuα στην έξοχή καί οταv εψθα· 
σαν σ' εvα μέρος όπου κυvηγοϋ
σαv, αψr,σε τη γυναίκα και τα παι 
δί του μέσα στο αύτοκίvητο και αύ
τος με ΤΟ σκυλι και ΤΟ τουφέκι του, 
προχωρησαv μέσα σε κάτι πυκvο 
χόρτα για τήv έκτελεσι 

Σε λίγο άκούστηκε εvας πυρο 
οολισμος και το σκυλι γυρισε πίσω, 
ματωμένο, με μια τρύπα στο σώ 

μα του, άπο τήv όποια ετρεχε αΤμα. 
Στ μάτησε μπροστα στο αύτοκίvη 
το και αρχισε vό: κλαίη 

Ή κυρία, πού η rαv μεσα με τό 
παιδάκι της, συγκιvηθηκε 6αθειό: καί 
θελησε vό: κατεοη άπο ΤΟ αύτοκί 
vητο για να πιάση ,και vό: παρηyο 
ρηση ΤΟ σκυλί > λλλό: τοτε αύτο ά 
γρίεψε, της εδειξε τα δόντια κα: 
δεν την αψησε να κατεοη 

Πάνω σ' αυτά, γυρισε καί ό κύ 
ριος του σκuλιοϋ Άvαμαλλιασμέ 
vος, με τα μάτια του γεμάτα δα 
κρuα 

-" Αχ, εΤπc. στη γuναικα του, εΤ· 
χα τόσα δακρυα στα μάτια μου καί 
το χερι μου τόσο ετρεμε, πού δεv 
μπόρεσα να σημαδέψω όπως έ:πρ·.· 
πε, και το χτuπησα ξώπετσα. 

Λεγοvτας αύτα, πηγε να πλησι
αση το αύτοκινητο Τοτε το σκu 
λι δέv τον αψησε να προχωρήση 
Γαυyιζε, γύριζε γuρω άπο το αύτο 
κίν το και έβλεπε μια τόν κuριο του, 
μια κάτω άπο τό αύτοκίνητο 

w ΑθΈλα αύτος προσεξε κατω ά 
πο το αύτοκιvητο vΕνα μεγάλο ψιδι, 
άπο τα πιο ψαρμακερα, ηταν κου 
λοuριασμένο, με τό κεψαλι ψηλό: και 
τη γλώσσα άπ' εξω, έτοιμο vό: χυ
μήξη. σ' όποιον θα πλησίαζε 

Πυροοολησε το ψίδι και το σκο
τωσε Κα rόπιν πηρε το σκυλι στήv 
άγκαλιά του γύρισε πισω το πηγε 
στον κτηνίατρο Εύτuχως το τραίί· 
μα δεν ταν σοοαρο και σε μιο 
'βδομάδα εΤχε γιατρεuτη "Εζr;σε ά 
κόμα ένα χροvο κι δταv ηρθε ή 
ώρα του πηγε ησυχα καi καλα στον 
<<Παράδεισο των σκυλιών>> 

(«Κυνηγετικό: Νέα») 

Τ'λο, του 'Λφ1ερύJματο 

σηΊ" Ήμέρα τω ζώω 
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Λάμα 
' 

6την 'Αθήνα 

Ο ΔΑΛΑ·Ι· ΛΑ.ΜΑ - «Ώκεα.νός ά.ρετών» κα.τά. την μετά• 
ψρα.ση του τίτλου του πνευμα.τικου• ά.pχηγου των Θι6ετα.νών Βουδδι. 
στων - ήΑΙ{)ε στην Άθήνα., κα.τόπιν προσκλήσεως του «Κέντρου θι· 
6ετα.νών Σπουιδών κα.ί Δια.λογισμου•», κα.ί μίλησε στον «Πα.ρνα.σσό» 
,ήν Πέμπτη, 2 Αόγούστου, μέ θέμα., «Ή οικουμενικότης του ά.νθρώ
που». 

Ό Δα.λάϊ Λά·μα · (το ονcψά του εrνα.ι Τενζίν Γκιάwο) γεννή
θηκε στίς 6 'Ιουλίου 1935 σ' ενα. μικρό χωριό του 6ορε:οα.να.τολικου 
θι6έτ. 

Το 1940 πέρα.σε μέ επιτυχία. δλες τίς εξετάσεις κα.ί τά. τέστ, 
πού &.πα.ιτουσε ή πα.ράδοση γιά. νά. ά.ναγνωρισθεί �επίσημα. σά.ν ή 14η 
ενσάρκωση της σειράς των Δαλάι Λάμα. Γιά. 19 συν-εχη ετη ά.ψιε
ρώθηκε στην εντατική ,μελέτη κα.ί άσκηση, 1.ου Βουδδισμου, επι,δει
κνύοντα.ς �εξαιρετικές ίκα.νότητες, πού πολύ σύντομα. δικαίωσαν πλή
ρως την εκλογή του στά. μάτια. κα.ί των πιο δύσπιστων -&.κόμα. θι6ε· 
τα.νών. 

Το 1950, σέ ήλικία. 16 ,μόνο χρόνων, ά.να.γκάσ'θηκε ν' ά.να.λά-
6ει πρόωρα κα.ί τ& κα-θήκο,τά του,. ώς πολιτικου (επίσης) ά.ρχηγοv 
του Θι6έτ. Λόγω της Κινεζικης εtσ6ολης κα.ί επει·δή ε!να.ι ύπέρμα
χος της ειρήνης κα.l της μή 6ία.ς, προσπάθησε κατ' ά.ρχήν νά. ερθει 
σέ ειρηνική καί ψιλική συνεννόηση μέ τi,ν Κίνα. 'Όταν ε!·δε, δτι 
χά,θε προσπάθεια. ήταν •μάταιη, προτίμησε το ·δρόμα της α.uτοεξορία.ς, 
στον δποίο τον ά.κολούθησαν περίπου 100.000 Θι·6ετα.νοί. Άπο τότε, 
ό Δαλάι - Λάμα. ζη στη μικρή πόλη Ντα.ρα.μσάλα., στά. βορειοδυτικά. 
της 'Ι ν-δία.ς. 

'Έχει τα.ξιδέψει σέ διάψορες χώρες του κόσμου. Στην Έλλάδα, 
είπε, ηθελε πολύ νά. ελθη, γιά. νά. γνωρίση «το λίκνον του δυ-τικου 
πολι τισμου» ! 

ΊΌ 6ράδυ της 2α.ς Α1,γούσταυ, πολύς κόσμος τον έπερίμενε στον 
<Πα.ρνασσό», μέ μεγάλη &.να.λογία. νέω;. τΗτα.ν μαζί του κα.-ί τέσσα
ρες Βουδδιστα.ί (�ύο Άσιάται κα.ί -δύο Ευρωπαίοι) . Στην δμιλία. του, 
ά.νεψέρθη στά. διά-ψορα. συστήματα. (πολιτικά, οtκσνομικά, έ8νικά. 

Ί 
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;ι •. α..) χ(Ι,ί τόνισε οτι (/,ύτά. όχι μόνον δέν χ(Ι,τά.φερα νά διευκολύ
;ο ν τή σ.νθρώπινη πα.ρουσι(Ι, χ(Ι,ί δια6ίωση, σ.λλά Υ(Ι,ί έχώρισα.ν 
,QU" σ. θρώπους. ΕΙπc, -μετ(Ι,ξύ τώ άλλων-

-υ Ολα. τά σ.νθρώπ να. όντα. είναι ίδια.. Έπιθυμσυν νά ά.ποφύyeιυν 
τήν όδύ η. ·:

r
πά.ρχουν 6έοα.ια. πολλοί λα.οί, πολλές ίδιοσυyκρασ(ες.

'Αλλ±, σε τελική σ.νά.λυση, ολοι είμιrοτε ίδιοι. 'Υπάρχουν διάφοροι 
δια.χωρ σμοί. ύτό μα.ς κά.νει νά νομίζομε οτι διαιψέρομε δ ενα.ς ά.πό 
το; α.λλον. , λλά. 6α.σικά. είμαστε ίδιοι. 

Τά. διάφορα. συστήματα, χρησι·μοποιουντα.ι γιά. νά χωρίζουν τούς 
ά.νθρώπους. Γίνονται έπ 6λα.6η γ:ά. τον άνθρωπο. 'Υπάρχουν διαφο
ρές μεταξύ μας, ά.λλά. εργον μας είναι νά. παιρα.με:ρίσωμε τίς διαφο
ρές. Γιά. ά. σ.φαιρέσωμε τίς διαιφορές, πρέπει νά. &ντιμετωπίζωμε 
κάθε ανθρωιτcο σά.ν ά.νθρώπινο ον, δείχνοντας συμπόνια. Υ.α.ί κcιλω
σύν , 6λέποντcις οτι ολοι το ίδιο πονουν. Ή &δύνη εΙνcιι κοινή. 

ΕΙμ,cι Θι6ετιcινός, εΙσθε υΕλληνες. Άλλά. ολοι είμεθα. &νθρώ
πινα, οντcι. "\.ν σα.ς δω σά.ν ά.δέλψια., δέν ·θσ. δυσκολευτώ νά. έιτc,ιχοι
νωνήσω μαζί σας. " 1

; σα.ς δω σά.ν σ.νθρώπινα οντα, &ποκτώ αί
σθημα ά.οελψοσύνης. , π' αύτό ά.να.πτύσσεται αϊσθημα άρμονίcις χ(Ι.ί 
συνεργα.σίας, Πολλά. ιτcρο6λήματα, μπορουμε νά. σ.ποφύγωμε, άν πά
ρωμε τή σωστή θέσ . ύτά. δέν σ.ποτελουν μιά. ψιλοσοφίσ,, αλλά. 
πρακτικr ά.να.γχα 6τητα γιά. τήν έπι6ίωσή μας. Σήμερα, οίχονομικά 
καί χοινωνιχά. ά.λλ λοεξαρτώμε,θα. ΕΙναι ά.Π<Χιραίτητο νά. αίσθα.νώ
μεθα. σ.δελφοί, νά. ζ ητα.με το κα.λό των άλλων. ά. εί'μαστε λιγώιtερο 
Εγωιστα..ί. Στή ζωή α.ύτή, ή ύπομονrι καί ή σ.νεκτιχότης εχουν με
γάλη σ11μα,σία. 'Όταν τίς εχεις, μπορείς νά μά.θη πολλά:. υΟτα δέν 
τίς εχεις, πέφτεις στή ία.. Χωρίς πνευμα. ά.νεκτικότητος καί ύπο
μονης, πέ τομε σέ δυσάρεστη χα.τά:σταση. 

Ποιος θά μ&ς δι�δά.ξη τήν ά.νεκτικότητα; Ό έχθρός, πού δέν 
εΙν-α.ι -κάποιος πού πρέπε νά. μ σουμε, διότ, ,1.ύτός ,μα.ς διδά.σκει. 
Όταν μπορείς νά. ίδr ς τον εχθρό σά.ν ά.δελ ό, -ότε ά.ναπτύσσεις -ό 

eι,ίσθημα της ά.λλ ηλεγγύης. Πρέπει νά. συ ;ει1δητοιποι ήσωμε τή ση
μασία. του νά 6λέπωμε ολους τούς ά.νθρώπους σά.ν ενα. 

Στο τέλος της δμιλίας, δέχθ χε ·/ άπα.ντήση σέ μερικές έρω
τήσεις, ώς άκολούθως: 

Έ ρ. Ή ά.νεκτιχότης είναι διαφορετική άπό τή ά.γά.πη. ά 
άνέχεται κανείς τά. πάντα, -ri μέχρ ς &νός σ μείου; 

'. τ. Ή ά.γά.πη είναι χά:τι πολύ 6αθύ. Άν εχ προσκόλληση, 
cημιουργεί πρα6λ 'μα.τα. 'Όταν είναι χωρί, τροσκόλληση, οχι. ά 
αντιδρά κανείς στίς περιστάσεις, χωρ1 ς νά. παύσ νά. ά.γα.πα.. 

Έ ρ. Ή ά.λήθεια είναι μία; Ό Θεό� ενας; 
, 

π. υΟλες οί 6ασικές θρ σκείες εί1;α: ίδιες. Το 6ά:ρος πέψ:ε: 
στο αϊσθημα, -ης &δελφοσύνης. 

Έ ρ. ·π πνευματ κότης δέι θά χρησιμεύση γιά, τήι είρήιη
του κόσμου; 



292 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

'Α. π. 'Επειδή εϊμεθα. άνθρωποι, χρειιχζόμεθα. ύλικές ά.νέσεις,

ά.λλά. κα.ί ειρήνη. 
Έ ρ. Ποιος είναι ό εχθρός; 

Ά π. Ό πραγματικός εχθρός 6ρίσκετα.ι μέσα. μα.ς, Το μίσος,

ή προσκόλληση,, ό φθόνος, είναι οί πραγματικοί εχθροί. Οί πράξεις

πού γίνονται �.1,' αυτά. τά. α.!σθήμα.τα., εΙνα.ι ό πραγματικός εχθρός.

Γιά. τόν εξωτερικό εχθρό, πρέπει νά. εχωμε ά.yάπη.

Έ ρ. Αυτά. τά. ,&.κούσα..με άπό τόν Σωκράτη καί τόν Χριστό.

' λλά. τίποτε ,δέν άλλαξε τόσα. χρόνια..

· :\. π. Ή συμπόνια. κα.ί fι ι&.νεκτικ6της εΙνα.ι δύσκολες, άλλά.
δέ,, ύπάρχει άλλος δρόμος. Συνεχής προσποοθεια.. Οί δι·δασκα.λίες 
Σωκράτη καί Χριστου εχουν λεχθη. 'Αλλά. σήμερα, ή &.νθρωπότης 
εχει &.λληλοεξάρτηση· έπομένως, ·έπιοάλλεται -11 &.νεκτικότης. 

Έ ρ. ΕΙνα.ι έσωτερ.κός -έχθ,ρος ό Σα.τα.νας;

Ά π. Το μίσος κα.ί ,δ ψθόνος εΙνα.ι δ πραγμα.τικός •διάοολος.

Τό χρη.μα., αν χρησιμοποιηθη -σωστά, ,δέν εΙναιι διάοολος. Έκτος α.ν

του &.ποδοeη «ξία. μεγαλύτερη &.πο τόν άνθρωπο. 

Κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 

βάλλει ό Αυγουστίνος Καvτιώτης 

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, «'Αψορισι.1.οί 
καί δια.λογισμοί», εχ.δοθέν τέσ
σαρα. περίπου χρ6νια πρό τfις 
έκλοyης του ώς προέδρου της δη
μοκρα.τία.ς,. δ κ. Κ. Τσάτσος (σελ. 
185-187) εyρα,ψε: 

«1. Ποιος θά. χωρί•σει τή χρι
στιανική θρησκεία. &.πο τον μυ
θο της κα.ί έπομένως κα.ί &.πο τό 
δόη.1.α. της; Αυτος θά. τήν σώσει 

yιά. τούς αιώνες. Ποιός, &.ψου τήν 
χωρίσει, Θά, &.ντικα.ταιστήσει τήν 
συyκινη.σια.κή σαγήνη του μύθου 
της καί το δογματικό της !κρίω
μα. μέ ,μιά.ν άλλη ύπέρτε.ρ-η κα
θσ,ρά. μετα,ψυσική σαγήνη; Αυ
τός ,{)ά, τήν ,δια.τηρήσει στους 
αιώνες. Τέτοιοι θά. είνα.ι ,οί με
ταρρυθμιστές πού τήν α.θρησκη 
σημερι 1;ή &.νθρωπότητα, θά. μπο
ρέσουν νά. τήν έπανα.ψέρουν πρα-

γμα.τικά, στους κόλπους της θρη
σχευτικης r.:ίστης. 

»2. Δέν πρέπει νά. κα.κίζουμε
τίς έκκλ ησίες, πού "εχοντα.ι ερ
ρωμένως" των δογμάτων τους. 
Χάρις σέ α.υτη την έμμονη έπι-
6ιουν· μόνο πιού και τά, δόγμα.τα., 
δσο ,μα.κρόοια. κα,ί σ.ν ·εΙνα.ι, δέν
ε"ίνα.ι α.!ώνια. καί δέν ξέρω, α.ν 
δέν �λθα.ν οί καιροί, δπου δρισμέ
να. δόyμ,α.τα., η πρέπει να &.να-
6α.πτισθοϋν, η πρέ.πει νά. θεωρη
θουν ωριμα, γιά. τον τάψο. 

»3. "Αν -ημουγ .μόνο χριστια
νός κα.ί οχι υΕλληνας, θά. σ..δια.ψο
ροϋσα. τελείως γιά. τα 'εγκόσμια. 
κσ.ί θά. &.ψιέρωνα. τα λίγα. &.πο
μει νάρια. της ζωης μου στο Θεο 
κα.ί σέ δ,τι ,εΙνα.ι ενθ•εο εξω &.πο 
τό χρόνο. ΕΙμα.ι δμως κα.ί υΕλλη
\/ΙΧζ, κα.ί μέ ,δένει .μέ την ίστορικη 
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ζωή εvα, χρέος κα.ί εvcι,ς ερωτας». 
ύτή ·ή τοπΏθέτη,σις ενός Χρι

στια.vοϋ - �λλά. κα.ί υΕλληvος 
- φιλοσόφου, ,έvώχλησε {λίαιv
βραδυφλεγως, βέ α.ια.) τό Μ
τροπολίτην Φλωρίν κ. ύγου
στίνοv Κα.ντ ώτην, δ δποίος, με
ά. ;α.φορά. του προς τήν Ίερά.,ν
Σύνοδο•'i' της 'Εκλ σία..ς, έζ ήτησε
«vά. ά,ποκηρυχθοϋ,ν δημοσί� ώς
ά.ντιχρισ't'ιανικα.ί» α.ί δια.τυπωθεί
σα.ι ά.πόψεις ...

_ ί θεριναί δια,κοπα.ί τής Συ ό
δου πα.ρεμέρισα.v τήν ά,ψJ., ορά.ν 
τοϋ «ζηλωτοϋ» Μητροπολίτου, ά.
vα.μένετα: δμως δτι θά. ά.vα.κινηθη 
τό ζήτημα, μετά, τόν Όκτώ6ριο. 
Τό φυσικώτερο εΙvαι δτι, παρά 
τό-ν θόρυβο των «συμπλεόντων» με 
τόν Φλωρίνης, εύαρίθμων 1ητρο
πολι των, ιδεν θά. δοθt, ά.πό τή 
Σύνοδο καμμlα. συνέχεια. πολλφ 
μαλλον, διότι αί γνωμα.ι τοϋ Προ
έδρου•, πού εφθα.σα,ν μόνον στον 
πνευμα.τικό κόσμο ά.ποκλειστικως, 
δεν <�έσκανδά.λισα.ν» χα.νένα. ά.πό 
τον λα.όν. 

Κατηγγέλθη 

καi ό Ίερώνυμος 

Καί δ Μητροπολίτης Φιλ'π-
πω, κ. Προκόπ ος κατήγγειλε τό,ι 
τέως \.ρχ επίσκοπο 'Αθ ιω; κ. 
Ίερώνυμον, διότι δέν φέρει τή ι 
«παραιδοσια.κω:; έπι6ε6λ η.μένην,, 
πεpιβολήν. Συγκεκρψένως, ά.;ε 
φέρθη δτι, δ τcω-; άρχιεπίσκοπος 
εχει στό κεφάλι του μπερέ καί 
στούς ώμους του μ.ά. πελερ' ια, 
πού κα.ί τά. δυό θυμιζ,�υν ά.μ ί
εση κληpιι<.ωι δ τιι<.οϋ τ 'που. 1έ: 
τή·ι &.μψ'εση αυτή, σύμφωνα. μέ: 
τή·ι ίδια. πάντα καταγγελία., δ τέ
ως ά.ρχιεπίσκοπος τα.ξιδεύει στό 

εξω-ερι κό, έπισκέπτετο ι ίδρύμα.
τα, δπως τή i' κα.,δημία. κλπ. κα.ί 
προκα.λεί «σκα.νδα.λισμόν» στό δρ
θόδοξον ποίμνιον. 

Κcι.,θώς δμως δεν ύπά.ρχ ει κανέ
νας νόμος, πού νά έπ,ι6άλ rι τό 
εLδος 't'οϋ ράσου - καί εrναι γνω
στό «δτι οί υΕλλ ηνες χριστια.νοί 
κληρι·ι..οί τοϋ έξωτερικοϋ δεν τό 

:ιροϋν διόλου εξω άπό τήν έκ 
κλησία - ό ά.ρχι,επίσκοπος κ 
Σερα.φε� έτά.χθη έ ίΜτίον οία.σ
δήποτε πα.ρεμ,βά.σεως στό θέμα α.ύ
τό κα.ί ή δ α..φορά. έτέθη στό ά.ρ
χ είον ... 

Δtπλωματικαi ryχέσεις 

Έλλάδος - Βατικανοϋ 

Ή κυβέρνησις α.πεφάσισε τήν 
σύναψη διπλωμα,τικων σχέι:Jεων 
μέ τό Βι;,τικα.νό ώ; Κράτος - οχι 
δμως καί Κογκορδά.του (συμβά
σεως μέ: τόν Πάπα, ώς άνώτα.τον 
έκπρόσωπον της Κα.θολικης Έκ
κλψ;ίας). 'Όπως έδήλωσε δ ύ
πουργός Εξωτερικών κ. Ράλλης, 
σήμερα ή ' yί(J, υΕδρα δια.τηρεί 
διπλωμ(Jτικέ:ς σχέσεις ,μέ: Ο περί
του κ άτη ( ι.α.ί εr ιαι ιέλο; πολλω; 
δ.(/κυβερν .κών καί μή δ.εθ;ων 
όp ανώσεων) , δπω; ή ϊ υπ τος, 
ή Άλγερlα., ή Κlνα, ·ή Ινδονη
σία, τό Ίράν, δ . ίβανο , τό 'Ιράκ 
κ) .. .'Η Έλλά•δι;,. α ι ,ι;,ί εϊνα όp
θοδcξο χρ σ:ια.;.κό ,οάτος, δε; εί
χε σχέσει μέ -Ο Βcιτικαιό· μέ 
:ή σύ;α.! δέ δ π)ωμ,χ-_ιωι δι;,
π στεύσεων, συμπλ ηρουτα.ι c ;α. ,.:
νόν. 

Ή Ίερά Σύ,;οδο;, α-1 ι..α.ί έτέ
θ η : ιώπιογ «τετελεcμένου γεγον6-
το;», •δέ:ν 'ντέδραισε, cψόσον αί 
συναψθησόμεvα σχέσεις θά. πεpι
ορ! _ω):7ι στή; κρ-:ιτ ,ή Υ'Χί δεν 
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θά. έκτείνωντα.ι εις την θρησκευ
τική ύπόστα.ση• τοϋ Βα.τικα.νοϋ. 
Μία. ελαχίστη μειοφη,φία. ίεραρ
χων πρόκειται, ώς λέγεται, νά. 
«κινητοποιη.θη». 

Στο Αίγαίον ή τέφρα 

της Μαρίας Κάλλας 
<Η σποδός της Μαρία,ς Κάλλας, 

της πα.γκοομίου φήμης <Ελληνί
δας καλλιτέχνιδος τοϋ μελαδρά,μα
τ:ας, εκομίΟ!θη στήν <Ελλάδα, κα.ί 
- σύμφωνα. με τήν στερνή επι
θυμία, της - ,εσχ.αρπίσeηκε στά.
γαλανά. νε-ρά. ταϋ Αtγοοίου.

Ή τελετη α.ρχι,σε το μεσημέρι 
της 3ης Ίουνίου, δτα.ν τό ειδικό 
α.εροπλάνο, πού διέιθεσε ή γαλ
λικη κυ.6έρνησι-ς για νά. ,μετα.φερ
θij ή τέφρα. της Μα.ρίας Κάλλας, 
εφθα.σε &πό τό Παρίσι στό άερο
δρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ. <Η πα.ρα
λα.6ή της τέφρ-α.ς εγι,νε ά.πό τόν κ. 
Νιάνια. Ό ύπουργός παλtτισμοϋ, 
πηρε στα χέρια. του, τό ξύλινο 
'Χ)ουτί με την χάλκινη πλάκα «Μα
ρία Κάλλας, 1923 - 1977» κα.ί 
τό τύλιξε με την γαλανόλευκη, 
ένω τά. αύτοκίνητ:α, ιμε τούς επι
σήμους κ,α1 τούς συγγενείς κα.ί 
φίλους της τιμωμένης, πijραν- τό 
δρόμο γιά. την Μα.ρίνα ταϋ Φλ�ί
σ6ου, δπου •ά.νέ•μεναιν ή &,να.πληρώ
τρια δήμαρχος τοϋ Πα-ρισιοϋ κ. 
Ζσ,κλίν Ντε,μπού, δ Γάλλος συμ-
6ολαιογρά,φος της διοοθήκης της 
Κάλλα,ς χα,ί οί δύ.:ι. ύπηρέτες της 
καλλιτέχνι,δος, πού είχαν ελθει 
με τό ί-διο άεροπλάνο πού μετέ-
φερε την τέφρα. 

']'' λ . ό ' <,� λ ' . ο πο ε.μικ σκαφος « .ι ποπ οι-
cφχος Τρουπάκης» ά.πέπλευσε &.
μέ,σως α.νά-μ,εσα, σε Αίγιν.(J., καί 
Φλέ6ες, κα.ί ,εκεί ,μέσα, στό γα.-

λάζιο της θάλασσας, ,με τίς σει
ρηνες νά. σφυρίζουν, τούς άνδρες 
mϋ πολεμικαϋ να.υτικιοϋ εις στά
σιν προσοχης, ή σποδός της Μα
ρίας Κάλλας γίνονταν ενα. με τόν 
κα.θαρό &.φρό π�ύ άφηνε ή πυ
ρα.υλάκατος πίσω της ... 

Μία αντίδρασις ... 

<Ο καιθηγη-tής τοϋ Πα.νεπιστη-
1.1,ίου Ίωα.ννίνωv και πρόεδρος 
της Έλλ. Λαογρα.φικης Έταιρία.ς 
κ. Δημ. Λουκατος, ά.ντέδρα.σε μέ 
επιστολή του στην «Καθημερινή» 
(7 Ίουνίου) , σ' αύτήν την «ρο-

μα,ντική κα.ί Ηληνο,λα.τρική, ά.λ
λά. μ-ηδε,vιστική τελετή» κ·α.ί �δι
α.ιτέρως, γιά. την επισ,ημότητα 
πού <έ.δόθη σ' αύτήν. Έξέφρασε 
δε κα,ί τόν- φό6ο, μήπως ή άπο
τέφρωσις των νεκρών κα.ί τό 
σκόρπισμα της τέφρας, γίνη ... 
μόδα. 

)( - ,, ψ " « ... εχνα.μ,ε -- εγρα ε - «οτι 
στό Αιγαίο αύτό «έγκλημάτησαv» 
ά.ρχα.ίοι vαύα,ρχοι των Άθηνωv 
κσλ θανατώθηκαν ά.πό τον Δημο, 
επειδή έγχα,τέλειψα.ν τά. κορμιά. 
των μαχητών τους στούς 6υθο::.ις 
κα.ι στά. ψάρια. (α.ς εφταιγε ή τρι
κυμία.) κα.ί δεν τά. περι-συνέλεξα.ν. 
Κι ηα.v •ια.ύα.ρχοι νικητές, με ολη 

τη .δόξα των Άργιvουσων (τό 
406 π.Χ.). 

Μας φτάνουν, στού; επειτα αι
ώνες, οί μι,ιρα.ίες θυσίες των iΟνι
κω ι να.υμα.χιωv στο Αίγα.ίο, των 
σφα.γωv κα.l των διώξεωv (οπως 
της Χί-ου καl της Σμύρνης) , οί 
πνιγμοί της ,έπα.γγελμα.τικης 6ιο
πάλ ης των ναυτι ΚW·V ,ι.ι,α,ς, ωστε 
vά. προσθέτουμε κα.l την τεχνητή 
πολυτέλεια. μιας ,επίτηδες θα.λα.σ
σοτοοφης. 



1979 ΧΡΟΝΙΚΑ 295 

Σέ τοiΥtον τόν τόπο, μέ τή συ
χνή 6λάιστηση κα.ί ά.νθοψορία., κα.ί 
ι,ι.έ τήν ψυχικ-iι α.νάγκη τ-ϊς 11:α
ψη; των ζωντα.νων μέ τού; 'ιε
κρc:,ύς, α.ναζ ητ·ή-θηκε πάντα, ιiπό 
τά. προιστιορικά μας χρόι:α., δ 
γήινος τάψος, εστω καί τή; τέ
φρας (καί στό σημείο αύτό, , α.
τ,αλα.6αίνω τήν παραιδοσια.κή πρό
ταιση του Δημά,ρχου, νά. κρατηθεί 
μέρος &.πό τήν τέψρα. της Ι άλ-
λ ) υ , - ' , , ας , ωστε κι cμεις να επισκιοψτο-
μα.στε τούς νεκρούς, κι έκεί οι 
«νσ. 6γαίνουν» ώς έμας χα,ι 1;ά 
χαίρονται τήν άνοιξη και τίς 
γι,ορτές καί δλ-q τή συνέχεια ,η: 
ζωης ... » 

Νεώτερα 

για την Άτλαντίδα 

Ό Σσ6ιετικός καιθηγητής 'Αν 
τρέι ' ρχάδ: Άξtόνωψ, ύποδιευ 
θυντής του ώκεα.νογρα.φικιο-ϋ ίν
στιτούτου της Μόσχας, σέ σ,γ μείω 
μά του πρός εκπροσώπους του τύ 

l 'λ ο .), 'θ " που, 'ιcπα.νε α\:iε τ,1ν πεποι· ηση ο
τι οι ύπο ρύχιες ψωτογρα.ψίες.
πού ε6γαλα.ν· Ρωσοι έπιστήμονε
στό τρίγωνο των Βερμούδων, &.νοι
κ-χ των πορτογα.λ. κών άκτω ι,
είκονίζουν τείχη της ' τλα.ντίδος
της καταποντισμέν ς ήπείρο1J, πού
α.ναψέρει ό Πλάτων.

Ο! ψωτογρα.ψίες είκονίζουν τε'
χη καί κλίμακες, πού 6ρίσκοντα.ι 
σz 6άθος 70 μέτρων στόν ' τλαν
τικό ώκεα..νό, σέ &.πόσταση 275 
μιλίων νοτιοδυτ:κσ. -η; πορτογα
λαης α,χτης. Μπορεί νσ. είνα.: μό
νο ένα μέρ�ς της ' τλα.ντίδσς, καl 
οχι δλόκληρη, :δ' ωσε ό ' ;::· 
όνω . 

Οί ωτογρα., iε; :λ ' ψθησα:ν 
πρί &.πό δύο χρόνια, μέ ύπο6ρύ-

χιο κινημα.τογρσ.ψικ·η μηχα.νή 
στίς κα.τα.ποντισμέν,ες κορυψές θα
λα.σσ(ου ορους, ενός σ6ησμέ ;ου 
·ήψα στειου, ά.νάμεσα. στή Λισα.-
ώ ια. καί στο ιiρχ ιπέλαγος της

Μα.δέρα.ς. Γύρω από τό τείχος, δ
6υθός της θά.λα.σσα.ς είναι σέ 6ά
θος πάνω άπό 3.000 μέτρα. &πό
τήν έπιψά.νεια.

' πό τίς όχτω ψωτογρα.ψίες πού
έχουν λη θεί, μόν,:J> δύο είνα.ι πρα
γμ:ιτιχά. ένδια.ψέρουσες. Ή μία
δείχιει: όκτω πέτρες, τισσερις τε
τράγωνε; κα.ι τeσσερις στρογγυ
λές, ο-έ μισ. γρα..μμή ένός περίπου
μέ-φου. Οι ε�δικοί, πού τήν είδα.ν,
λένε, δ ι είναι ε1ια. τυ.πικb &.ρ·
χα.ίο τείzος.

Ί -Ι δεύτερ-η ψωτογραψία, δεί
χνει τρείς πέτρες, σέ ίσr1 ά.πόστα
ση μετα-ξύ τους, στήν &.ριστερή
α.χρ του τείχους. Φcι,ίνεται, δτι
εί ια.ι -μημα έ,νός κλιμακοστα,
σίου

Οί 'Άτλαντες 

Στό περιθώριο της νέας έπι
κcι.φότψ,,ς, γισ. τήν Άτλα-Ψtίδα, 
πο•:ι προκάλεσα.ν αιί Σο6ιετικcι.ί ε

ρευναι, πρέπει νσ. τοποθετηθη μία. 
συνέντευξις του uΕλληνος έρα.σι
-έχνου ψωτογράψου, χ. Βασ 
Πά.σχου, συγγραφέως 6:6λίου γιά. 
τού; " τλα ιτε;, δπ-;,υ γράψει γιά 
τά. προ6ληψχτικσ. έκθέμα.τα: δια.
ψόρω ι μ�c>σείων. 

«'Ετσ:-λέγε. ό χ. Πάσχο·
στb Μουσείο της Βαγδά,της, μπο
ρουμΞ ιά. δουμε άνά.μεσu στά εύ
r,-1 μα,τα, -:ης έποχης του Χα.λΥJοϋ, 
ξηρες ήλεJ<τρικέ; στηλc;, ήλc 
Γp χά συστήμα.τu μέ ήλεκτρόδιu 
ά.πb χαλκό χιχί ε!δικό ήλεκτρο-
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λύτη, ,εvω στους τά.φους των &,p
χαίωv- Αίγυπτίωv· tίpέθηκαv περί
εργα, κα,ντηλέpια ιπού σιγόκαιαv 
έπί α.ίωvες. Στο να.ο πά.λι, της 
Ήγεpία.ς, ό Πλούταρχος &,να.φέ
ρει δτι εκα.ιγε εvα ασ6ηστο, λυ
χvά.pι, ένω, α1G>νες &,pγότεpα, ό 
« Αγιος Αυγουστίνος άvακά.λυψε 
μ:ά, ψλόγα που εκαιε στο VΙ'/4ό της 
:\.ίγυπτίας θεάς "] σι.οας,, καί ποτέ 

δεν εσ6ηνε οϋτε με τόν &,έpα, ου

τε ,με το γερό. Πρόκειται. ,εξηγεί 
ό συγγραφέας Σ. Ρ. Φελιτ" ίνα, 
γιά. μπατ:ι.pίες,. πού παράγουν 

φως. Οί 'Άτλαντες φόpτισα,γ μέ 
iιλεκτpικό pεϋμα. εvα. πλά.σμα., πού 
ή-αν κλεισμένο, σέ γυα.λί fι ,σέ ή
λεκτpικό πεpί16λημα, κα,ί αυτό &,
νά.δυε φωτισμό &,δύvατο μέv, αλ
λά. ,εvτυ,πωσιακό. Στό Περού,. 160 
χιλιόμετρα άπό τό Πίσκο,. εκ
τείνεται εvας περίεργος χώρος. 
Άvακαλύφτηχ,ε πpίv από 3-4 
χρόνια. Ef ναι σημαδεμένος μέ 
περίεργα σχήμα.τα.. Διακρίνονται 
φαρδειές πίστες, ά,γ,τιvωτοί διά
δρομοι, πού ,διακpίvο,vται από μα
κρυά., γιατί φωσφορίζουν. Είναι 
σά.v εvα.ς αερολιμένας, με γεωμε
-p: κες γpοομμες καί δδηγούς. Πιό 
πέρα, στον· κόλπο τοϋ Πίσκο, ύ

πά.pχει έ.vα 6pαχωδες πλάτωμα, 
σχεοιασμέv.ο με ογκόλιθους, πού 
πά.•ιω τους φωσφορίζει ενrι, εμ-
6λημα σέ σχημα τpίcι,ιvας, τό εμ-
6λ ημα, τοϋ Ποσειδωvrι,, πατέpσ, 
-ων Άτλάvτωv».

Νά. εfvαι δλrι, αυτά., ά.πλές εί
κσ.σίες -ης φα.ντασίας των λα.ων ;
'Αλλά, μοιάζουν τόσο πολύ με τά.
δpγαvα πού εχει κα.τασκευά.σει ή
,σύγχpο,v τzχv{)λογίrι,, ωστε θά.
ήταν πολύ δύσκολο vά, δεχτεί κα
νείς τήv· ϋπαpξη μιά.ς τόσο πρα
γματιστικής φαντασίας. 'Ή ε!vα-ι

ά.να,μvήσεις - πού διrι,τηpή.θηκαv 
από τήv πα.pάδaση - α.λλωv πα
vα.pχα.ίωv πολι τισμωv, δπως φαί
νεται, πολύ ομοιωγ με τόv δικό 
μας, πού χάθηκαν ϋστεpα σ.πό μιά, 
φο6εpή κα-ταστροφή, κrι,ί πού τήν 
πpο•ι..ά.λεσαv, είτε οί φυσικές δυ
νάμεις εϊτε ω};:ός ό ϊδιος ό α.v
θpωπος, •ιJ;εθυσμένος &.πό τή δύ
vαμ η πού τοϋ χάρισε ή σύ,ν:θεσις 
τοϋ vοϋ του: 

Μόνον ή σ.pχαιολογική έπι6ε-
6αίωσις καί τό ίστοpικό ντοκου
μέντο μποpοϋv vά. -θεωp-ηθοϋν απο
δείξεις γιά, τήν ί,στοpικότηrtα μι
ας πο:ητικης η ψιθολογικης είκό
vος ένός λαοϋ. Καί ή άpχαιολο
γική έπι6ε6αίωσις -ro1 θρύλου της 
Ά τλα,vτίδος δεν μπιοpεί νά. ελθει 
παρά, μό·ιο α:ι 6pεθοϋν καί ,έpευνη
θοϋν, στό μέρος δπου τοποθετεί 
το νησί - ήπειρο ή πλατωνική 
παpά.δaσις, ά.pχαιολογικά. μνημεία 
πού νά. επιτρέψουν τήν διοομόp
cρωση της πολι-ιστικης είκόvος 
των '\.τλά.ντωv. Τότε ,Θά, μπ·οpέ
σουν νόμιμα vά. γί ν:ουν οί συσχ ε
τισμοί μΞ τά, πrι,pά.ξεvα καί κατα.
πλ ψ<τι κά., πpα.yμα.τικά., ε.ύpή;.,ια
τrι,, πού ύπά.pχουv στά, διά.cροpα. 
,μέρη τοϋ κόσ ου καί πού ό Ντα.ί
νικεv τά. ά.πσδίδει σε εξωγήινους 
ύπεpα.vθpώπους κα.ί ό Πά..σχος 
σ-ούς " τλcι.vτες. 

Άvαστεvάρια: 

Πρόβλημα εκκρεμές 

Χορός ανδpων κα.ί γυνα.ι κωv, 
πά.vω σε ανσ,μμένcι, κά.p6ουvα., πού 
ή θερμοκρασία ψτά.νει τι?υς 450 
6αθ. Κελσίου, αλα.λαγμοί καί μο
νότονος ρυθμός πού 6γαίνει από 
το χτύπημα, τοϋ τύμπανου, ή εί
κόvrι, των Άγίωv Κωνσταντίνου 
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ι..7ι Έλε-ιr1 ;, παθι:ι� κ::ι. εκστ7.:ϊ �, 
ε'ψJ.. τα, σ,ι')ιχεί7 πο συνθετουι 
τ ς σι..ηΨ;, που ξετυλ'γοντα: χ,χ
τ?. τή Ο.ά.pχε:,χ της Π pο6::.ισ(Ψ 
(χορο; γυμνόποοων πά.vω στή 

ψωτια) ι..αι τω ι ά.'ιαστε ια.ρίω ι 
(άπο τ-ή 6αθε:α., σά.ν μούγκρ:σμ,:,ι,, 

ά.ι:ιπιοη τώι χορε τώι}. 
Κάθε χρόνο, τή,1 ήμέρα. της 

έορτης των 'Αγίων Κω ,στα,vτίνου 
Υα.ί Έλένης, στο Λαγκαδά κα.ί 
στά. Μι:τέωρα Θ σσαλοvίκης κα.ί 
στην ' γία, Έλ' ιη Σερρών, 60 
περίπου ά. ιαστενά.ρηδες καί ά.να.
στzνάρισσες χορεύουν πάνω σ' ά.
ν,:,ι,μμένα κάρβουνα. προς τιμήν των 
' γ'ων. 

Κατά, τή διάρκεια.. της πυροοα
σίας, ξένα συνεργεία, τηλεορά.σε
ω:; ά.πο τήν · γγλία, Γαλλία., δη
μοσιογράψοι ά.πο τήν 'Αμερική, 
Γιου κοσλαο'α, 'Ιταλία, τριγύρι
ζα.? στο χώρο της πυρά- παρα-

κολουθώντας α.πο κοιτά. το γε
γονός, προσπα.Οώ τας νά. ά.ντιλη
ψθοuν τ: περίπου συμοα.ίνει. 

Ετ χα.ν ελθει κα.ϊ δύο Γερμανοί 
ίατροί, ο: δποίοι πηραι αfμα των 
ά.1αστενά.ρηδω1, πρίν καί μετά. 
τήν πυροοα.σία. 'Επίσης, τούς ύ
πέο,:,ι,λα.1 σέ εγκεψαλογρα.ψήματα. 
κα.ί καρδιογραψήματα, σέ μιά. 
προσπάθεια. νά. ά,,ια.κα.λύψουν .,κά
τι» πού ν(/., ά.πέχη ά.πο το ψuσιο
λογι κο κ,:,ι,ί VΓJ., εξηγή το ψαι νό
μεΨJV. 

Ό νευρολόγος - ψυχίατρο� κ. 
Ίω ' vαστα.σιάδης ύπεστήριξε, 
8τι «οί ¼ ιδορψίvες», θ(/., μποροuσε 
ϊσως vά. ύποστηριχθη, 8τι προστα
τεύουν τούς ά.ναστενάρ δες πέρα. 
ά.πο το ι πό ιο κα.ί ά.πο τίς άλλες 
συνέπειε; τής ύψηλ ης θερμοκρα
σίας τω ι ά. ·αμμέ ων κάρβουνων 
σ,ά. πέλμ.α.τά τους, ά.πο τά εyκαύ
ψ1.τα.. "Ισω; δηλαδή ά.ποδειχθή, 
&τι οί ούσίε; αυτές χαρα.κτηρί-

0 ιτα: ά.πο μ:ΓJ., ύπερ-πρ,οστατεu
τι ..:ή δράση επά •ιω στους ίστούς. 

Ή ίστορία. ά.ιαψέρει πολλΓJ., πε
ρ:στα.τι χ,χ «μεταψuσικη; ύπερπpο
στασία.;» - παρά.δει γμ,:ι «οί τρείς 
π,:ι:δε; : Ι τφ Υ..αμίνψ» - σε πε
ρ:πτώσει; ά,τό.μωv πού δια:ελοϋν 
σε κ,:ιταληψια. Σέ τέτο α α.τομα
ποt1 εί η: οί ά. ια.στενάρ δες στή 
δ.ά.ρ..:ε:α τη; πυροο::ι.σία; -- εί
ναι ά.vα.μψισοήτητο δτι cκκρίνε
ται σε μεγάλη ποσότητα ενδορ
ψίνη. 

Οί ένδορψί ιε; εί-η. ούσίε; πι:,' 
:κ,φ vοvτχι άπο έγκεψαλ:κά. νεϋ
p'Χ χ,χί cχοuν ίσχυρότατη πα.uσί
πο ιη δράση, παλύ ίσχυpάτερη ά.
πο τή I παυσ'πονη δράση τη; 
μορψίνη;. ΊΙ ϋπα.ρξί; το -:. ά.πε
..:αλύψθη τά. τελευαίcι. χρόν:α κ'Χί 
μόλ:; τήv τελεuταί 7. τριετία. tί.ρ-
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χισαν στό εξωτερικό ερευνες γιά. 
την cpύσ,η, τήν1 εκκριση και τήν 
οιολογική σημα,σία των ενδορφι
νών. Οί ερευ-νες α.ύτες δεν εχουν 
δλοκληρωfJη &.κόμη. 

'Αρχαίες πυροβασίες 

Γενική ε!να.ι ή εντύπωσις, οτι 
τά. Άναστ'ενάρια μετεcpέρθησαv 
ά,πο τήν περιοχή της Άvσ::cολι
κης Θράκης προς τήv Μα.ύρη 
θάλα.,σσα.. 'Αλλά. &πως ά,vέcpερε 
σ' �w..στολ ή του δ καθηγητης Πα.
νεπιστημίου κ. Γεώργι:ις Πα.πα.ν
τω-ιίου, πυροοασίες .ετελουντο κα.ί 
στήν ά.ρχα.ία. Ρώμη,. 

Ό Στράοωv γρά.φει δτι ή πε
ριοχή της &.ρχα;ίας Ρώμης καί 
ύπο τό ορος Σώρακτον, .είχε ίδρυ
θη πόλις, ή δποία ελα.,οε τό ονομα. 
α.ύτης ά.πό τινος επιχωρίας θεα.ς 
κα.λουμέvης μεν Φερωνία.ς, τιμω
μένης δε «σφόδρα. ύπο των- περι
οίκων». Συv-εχίζων δ &.ρχαίος γε
ωγράφος, λέγει περί τεμένους της 
θεα.ς κα.ί ίεροτελοοτία.ς &.ξία.ς θα.υ
μασμου. Κατ' αύτήν, άν1δρες «κα
τεχόμενοι ύπό της δαίμονος», της 
θεα.ς, κα.ί εχ()νιτες γυμνούς τούς 
πόδας, εοάδιζοv απαθείς ,επί ά.ν
θρακια.,ς και tμπύρου τέφρας. Τήν 
ίεροτελεστί,α δε α.ύτη γι vομένην 
κα.τ' ετος, πα,ρηκ()λούθει διά. τό 
παράδοξον του θεάματος, πληθος 
&.vθριί>πωv. 

'Εθνικιστικό 

αίσθημα καi θρησκεία 

Ή επί,σκεψις του Πάπα. 'Ιωάν-

μα καί rι θρησκεία ε!να.ι .δυ·ιά
μεις, α.ν· οχι &.κατά6λητες, πάν
τως cpooiρά. &.νθεκτι κες στά. σιJγ
χροv-α ρεύματα. 

Γιά. τήν κυ6ερνητική .πλευρά, 
της Πολωνίας, ή επί-σκεψις του 
Πάπα συνέπεσε με τήv 35η επέ
τειο ίδρύσεως της Λ.α.ϊκης Δημο
κρ�τίας. Γιά. τήν -θρη.σκευτικ·η ο

μως πλευρά, ήταν ή επέτει()ς ,ης 
πρό 900 ετων1 εξοντώσεως του 
άγίου Στα-νι·σλάου, δ δποίος, πε
θα-ίνοντα.,ς, πέτα.ξε προς τον 6α
σιλέα. Μπολεσλά.ο τήv πρόκληση: 

< Κατα.,στρέψεις αύτή τήν Έκ
λ ησία. καί δ Χριστός, με το πέ
ρασμα. των γενεών, θά. τήv ξα.vα
gι κοδομήσει». 
· Στίς δμιλίες του, δ !Πάπας ζή
τησε ά.πο τήν κσμμουνιστικη πο
λωvικη κυοέρνηση ά.ναγvώρ:ση
των δικαιωμάτων· χαί τG)V πεποι
θήσεων των χριστιανών, α.v καί
οί &.πόψεις τους γιά. τον κόσμο
είνα.ι «•εκ ,διαμέτρ()υ &.vτίθετες» με
τόv μαρξισμό.

- Ή έχκλ η.σία. θέλει νά. ορεί
,μιά. Κ()ιν,η λωσσα με ολα τά. ερ
γατικά. συστήμα.τα., δήλωσε, στην 
δμιλία του δ πάπας. Άπο τό ερ
γα.:τι κό σύστημα. ζ ητω ,μόνο νά. 

νη - Πσ.ύλου Β' 'στη,v πατρί-δα, του

Πολωνία., ιδωσε την ·εύκα.ιρία νά. 
χατοοδειχθη, κα.τά. τρόπον εντυπω
σιακόν, δτι ,ό εθνικιστικό αίσθη· Σκίτσο τοϋ Πλαντυ στη «Μονι» 
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μας έπιτραπεί νά ,μιλούμε γιά τό'i 
Χρ στό, δ δποίος ά.γά.πησε τόν 
άνθρωπο. 

Ό πάπας, στή 1 1έντονώτερη δή
λωση 1vού εκανε στό μέχρι τώρα 
προσκύ11ημά, του στήν πατρίδα τιου,

διε<οεοαίωσε &τι ή έκκλ ησία εΙ
ιαι ετοιμη νά. αρχίσει διάλογο 
μέ τήν κυοέρνηση γιά τήν εξομά
λυνση των σχέσεων μεταξύ έκ
κλ ησίας καί κράτους. 

- Ό γνήσιος ,διάλογος πρέπει
νά. σέοετα.ι τlς πεποιθήσεις των 
πιστών, vά προστα.τεύει δλα. τά 
δι-κα.ιώματα. των πολιτών, καθώς 
κα.ί τίς δμα.λές συνθήκες γιά τήν 
δραστηριότητα. της έκκ.λ ησία.ς, 
της θρη,σ-.ιιευτικης κοινότητος, 
στήγ δποία ά,νήΥvει ή μεγά.λ η 
πλειοψηφία. των Πολωνών. Γνω
ρίζομε, δτι δ διά.λ,οyος α.ύτός δέν 
μπορεί να εΙνα.ι ευκολος, γιατί 
γίνεται μεταξύ δύο ά.ντιλ ήψεω'Ι 
του κόσμου, πού εΙνα.ι ,εκ. δια.μέ
τρου οοντlθετες, &.λλα πρέπει να 
καταστεί δυγα,τός κα.l αποτελε
σμα.τ�κός α.ν τό απα.ι-εί τό καλό 
του &.τόμου, κ.α.ί του εθνους, δια.
κήρυξε δ ΠΙ)ντίψηmς. 

Έπα.να.λα.μοάνονιτα.ς ενα θέμα., 
πού για πρώτ ψορά εθιξε δτα.ν 
συι-χντήθηκε μέ έργά-ες της α.ύ
τοκινητοοιcμηχα.νία.ς στό Μεξικό 
τόν Ία.νουά.ριο, δ πά.πα.ς έδήλωσε 
τα ές;ς: . . . , ' - Ο Χριστος δεν θα. ,έyκρινει
ποτέ vά. θεωρείται ό ανθρωπος η 
vά θεωρεί τόν έα.υτό του άπλως 
σάν ενα. μέσο πα.ρα.yωγης η vά 
έκτιματα.ι, να ύπολοyίζετ,α.ι κα.ί 
νά κοστολογείτ-χι σύμψωνα μέ 
-η, ιiρχή -χυτή. UΕια.; ιέο:. Ευ
αγγελισμός εχει &.ρχίσει, τό·ιισ.:: 
δ πάπας, ά.κόμη κι σ.v στήν πρα
γματικότητα είγα.ι δ '!Ίδιος, δπως 

πάντα., 'Όπου ύψώ ιετα.ι δ Σταυ
ρός, έκεί είναι ή ενδειξ ς, δ,ι δ 
Ευαγγελισμός εχει &:ρχίσει. 

Μετενσάρκωσις 

Ό &.γγλιχός τύπος ησχ,ολήθη 
τελευταίως μέ τή11 ήλικία.ς 75 
έτωv ά,ρ χ_α.ιο) 6γο11 τόροθυ τΗν
τυ, ή δποία. σήμερα όνο-μά,ζε,α.ι 
'Όμ Σέτ, (μητέρα το- Σέθωσι) 
κα.ί ζ η στήV' " ουδο, σέ &.πόστα.
ση 300 χιλιομέτρων ά.πό τό Κά.:ι
ρο, κοντά στόν να.ό του Σέθωσι 

' Φα.ρα.ώ της 19ης δυναστείας 
(14 6-1405 π.Χ.) . 

Τα πρώτα. πα.ιδικά. της χρόνια 
πέρα.σε στό Πλι>μουθ της Άγγλί
α.ς. Σέ ήλικία. τριών έτων, επεσε 
&.πό τή σκάλα. του πα-ρι·ι.ου της 
σπιτιου κα.ί tθεωρήθη νεκρά.. 

«uΟτα.γ - ά.ψηyείται - δ ία
τρός έπανηλθε μέ τό πιστοποιη
τικό του θα.νάwυ μου, εγώ ημ,ουv 
καθισμένη στό κρεοάτι ,μου και 
εκλα.ι γα. Μέ ρωτουσα.ν yια-ί 
εκ α.ιγα κα.ί εγώ απήντων:
«Θέλω να πάω στό σπίτι μου. 

&.λλά, μου ελεγα.1, δτι εκείνο ή
ταν τό σπίτι μου, ά.λλά έγώ δέν 
έννοουσα νά. πεισθώ.» 

'Έκτοτε, ή 'Όμ Σέτι έπίστευε, 
δτι &.νηκc σέ κάποια, &λλ η έπο
χή, τ' ν δπο'α. c,ε<θυμείτο ά.διορά
τως. Τό εσκα.ζε &..πό τό σχολείο 
χαί έπήγα.ι νε στήν αίθουσσ, ί
γυπτιολογίας του Βρετα.ννιχου 
Μουσείου. uQτ,χν είδε γιά πρώτη 
φορά σ' ε ια περιοδικό -ήv ψω
τογραψί<Χ του όπερόχου vαου της 
'Αούδου, είπε στού; γονείς της: 
«λ'-ό cfια. -ό σπίτ. μο . ' )),χ 
yιατ' εΙναι :ρειπωμέ ιο. χαί που 
είναι οί κήποι του;» . Σε ήλικία 
27 ,�-ιϊ:ιγ, έγνώρισε ενα νιεα.ρόν 
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Αιγύιιtτιο κα.ί τrη ακιολούθη.σε στό 
Κά.ιρον. 

«Έμε1να,με συζευγμένοι -λέ
γει - .έπί δύο ετη, αλλά. δεν -iιμ
πορουσε, δ κα.ϋμένος, νά. με α.νε
χθη κα.ί με ,διεζεύχ.Θη Υ..αί ένυμ
ψεύθη τήν ,έξα..δέλψη του. 'Εκείνη 
έγνώρ:ζε νά 1.ι.α.γεφεύΞι καί δεν 
ήμπορουσε νά. άνεχrθη τά. &,ρχα.ία. 
μνημεία.. 'Έτσι, εζ ησε ευτυχής 
μα.ζί της, &,λλά. κα.l ,έγώ ήμουν 
ευτυχής μόνη. Διωρίσθry,ια. στήν 
Αίγυπτια.κή 'f πηρεσία. Άρχα.ιο
τήτω11 κα.ί &.πέκτησα. πείρα εις 
τάς ,&,ναισκα.ψάς. Μετ' ολίγα. ετη, 
εόρηκα.. τόν χρόνο νά. έπισικεψθώ 
τήν "Α6υδο. Μόλις είδα. τά, ορη, 
ήξερα. που εόρισrκόμουν», λέγει. 
«Τό τρα.ί'να •έστα..μάτησε 'κ,α,ί ε-
6γηκα.. 'Ήξευρα. δτι αυτός �τα.ν 
δ τόπος ιιου κα.ί κανείς άλλος». 

Ή 'Όμ Σέτ,ι όποστηρίζει, δτι 
εζησε πρό 3.000 ,ετών στή,ν 'Ά-
6υ:δο, ώς όπηρέτρια.. ένός να.ου, 
τήν ,επcχή των Φα..ρα..ώ Σέθωσι Α' 
κα.ί Ρα.μση Β' (1324 - 1258 
π.Χ.). 

Βέ,6α.ιο -είνα..ι δτι, κατά τάς 
&.νασκα..ψάς, ή 'Όμ Σέτι είπε 
στοϊ,ς α.ρχα.ιολόγους που νά, &,να
ζ ητήσουν τούς κ ή.πους του να.ου, 
ετσι δε άνευρον τίς ρίζες των 
δένδρων, τά, κλήμα.τα. κα.ί τάς 
άρδευτι κάς διώρυγας, τάς δποί
α.ς ένεθυμείτο κατά, τήν παιδι
κή της ήλι·κία.. Ή 'Όμ Σέτι πι
στεύει δτι, σέ rμία προη,γούμενη 
ενσάρκωσή της, �τα.ν κόρη ένός 
κο:νου στρατιώτου καί λα.χα.νοπώ
λου, υίοθετήθη δε όπό του ναου 
α.υτου, δπου έτελουψtο α.ί έαρι ναl 
έορτσ,ί της άνα.c;,άσεως του Όσί
ριδ()ς. Λέγει δτι ενθυμείται α.διο
ράτως τήν λιτα.νείcι., ή δποία. ε
τελείτο. 

Πέραν τοϋ τάφου ... 

Ό ά.πόστρα..τος Βρετα..vνός λο
χαγός "Αρθουρ Φλάουερντριού, 
πρόκεται νά, μετcι.6η συντόμως 
στήν άρχαία.. πόλη Πέτρα της . 
Ίορδα..νίας, δπ,ου εlχε πεθάνει πρό 
2200 ετών! 

Θά συνοδεύεται; άπό συνεργείο 
της Βρεταννικής τηλεοράσεως 
γιά νά καταγράψη .:ίς άναμνή
σεις του άπό τήν άpχαία αυτή 
περιοχή, τήν δποίαν δ λοχαγός 
έπισκέπεται πρώτη ψορά, στήν 
πα..ρουσα ζωή του. Πιστεύει δτι 
εκεί, σε άλλη ζωή του, πέθανε 
τρυπημένος στήν- καρδιά, άπό δό
ρυ, χα;θώς 6περήσπιζε τήν Πέ
τρα -εναντίον είσ6ολέων. 

Ό λοχαγός Φλάουερντριού, 
72 ,ετών, μηχα..ναός τό επάγγελ
μα, γεννημένος στό Νόρψολκ της 
'Αγγλίας, είναι τελείως ψυσιο
λογικός άνθρωπος καl δεν έπ:
θυμεί τόν θόρυβο πού άποδίοε
ται στήν ίστορία του. Ξαψνικά, ε
δέχθη εικόνες από μιά άλλη 
ζωή του καl μίλησε γι' αυτέ; 
μόνον πρό τεσσάρων ετών, σ-ήν 
συγγραψέα Τζόαν Φόρμαν, ή 
δποία εγραψε -τό βιβλίο της, 
«Ή προσωιιtίδα του χρόνου» καί 
ά.ναζητουσε ά.ψηγήσεις &τόμων, 
πού είχαν τήν εντύπωση δτι είχαν 
ξαναζήσει. Περιέγραψε τό μέρος 
δπου νομίζει δτι πέθανε μαχό
μενος καl ή περιγραψή του ήλέγ
χθη, ιος άκρι6ής. 'Επίσης έψάνη 
άκρι6ης ή περιγραψή του γιά 
την μάχη, πιστεύεται ·δε δτι ε

πρόκειτο γιά. μάχη των Να.6cι.
ταίων, οί δποίοι κρατουσαν την 
Πέτρα, πρωτεύουσα.. της επαρ
χίας, άπό τό 400 πρό Χριστου 
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μέχρ τό 196 μ.Χ., τότε πού οί 
Ίουδα,ίοι ε[χα.ν ύποδουλωθη. 

ΊΙ Βρετα.ννι χ.ή τηλεόρασις θά 
έτοιμά.ση πρόγραμμα. μισής ωρα.ς 
γ ά. τήν ύπόθεση α.ύτή, μέ πα.ρα.
μονή του ά.πόστρα.-οου λοχα.γου 
ούο μέρες κα.ί τούλάχιστον μία. 
ν 'κτα. στο πεδίον της ά.ρχι:ι.ία.ς 
μάχη;. 

Ή ζωή της Γης 

από κάποιον κομήτη 
Ό δ άσημος Βρετcιννός έπωτή 

μων Φρέν όυ κα.ί δ επίσης 
Βρεταννός κοσμολόγος Σάντρcι. 
Μάσινγκ, ύποστηρίζουν δτι ή κα
λύτερη έξήγησις των γνωστών 
γεγονότων, πού σχ ετιζονrιαι με 
τήν προέλευση της ζωης στή Γη,
είναι δτ οι κομητες προκάλεσαν 
στήν έπιψάν•ειά της τήν διοοδοση 
του νφου κ.αί των· άλλων πτη
τ κων ούσιων. α.ί ύστερα. εφθασε 
καί ή ζωή ά.πό κά..ποιον κομήτη. 

Στό στοιχειωδέστερο χημικό �
πίπεδο, ή ζωή μέ δλη τήι πο -
κιλία. τω μορφι'ίJγ καί των σχη
μάτων της προυποθέτει τήν ά,λ
ληλεπίδραση ά.νά.μεσα σέ δυό δ
μάδες οιοχημικων ούσ ων, τό νου
κλεικά. οξέα καί τίς πρωτείνες. 
Τά. νουκλε κά. οξέα ά.ποτελουν
τα.ι ά.πό εξη συστατικά., ένω οι 
πρωτεtνες περ έχ,ουν 21 περιπου 
ά.μινοξέα.. Οι μυριάδες π θcινοί 
συνδυασμοί cιύτω των 27 περ -
που οcισικων ύποδο <iJν συνcιπο
τελουν τήν εύρύτcιτη πο κ λ'α. των 
μορφών ζωης στόν πλανήτη μας. 
'Από τή στιγμή δπου αύτά. τά. 
οιοχ μικά. οικοδομικά ύλικά. θά. 
σχημcιτι,στουν κcιί θά. συνενωθουν 
γιά. γά, σχηματίσου εγα, πρωτό
γο'ί''J σύστrιμ,α ζωης, ά.ναλα.μοά.-

ν•ει τήν ύπόθεση ή δα.ροι v. κή έξέ
λ ξις κα.ί ά.κο ουθουν δλα. τα. 
αλλα. 

Ά;εστα.λμένοι της 6ιοχη,μικης 
κληρονομ. α.ς μα.ς, εξcι.κολουθουν 
νά. φτάνουν στόν πλανήτη μα.ς μέ 
τήν μορφή μετεωρι τω ι. Κάπου 
100 μετρ κοί τόννοι "λης είσδύ
ουν κάθε μέρ στήν ά.τμόσφcιιρα. 
της γης. Μεγάλο μέρος cι.ύτης της 
ϋλης εχε: τή μι,ρφή λεπτών σω
,μα.τ δίων, πολλά. ά.πό τά. δποία. 
κα,ίγοντcι,ι προτου φτάσουν στό 
εδαφος. Ί πά:ρχουν έ:πίσης μεγα
λύτερα. ά, τικείμενcι, τά. δποία, έκ
τος του δτ ά..ποοάλλουν τά έξω
τερι κά. στρώματσ. τους, φτάνουν 
στό �δα,φος λίγο - πολύ ά,γέπcιφcι. 
Λόγου χάριν, δρισμ,ένης κα.τηγο
ρία.ς μετεωρίτες, γνωστοί ώς ά.ν
θρcικουχοι, είναι πλού.σ οι σέ ορ
γανικές χημ κές ουσίες. 

' πό που προέρχονται τά. μι
κρά σωματ'διcι. πού είσδύουν στήν 
ά.τμόσφα.ιρά. μα.ς; Τά περισσότε
ρα, ά.πό αύτά. φτά..νουν σέ α.ύστηρά. 
κα.θορι,σμένες έποχές του ετους, 
μέ μετεωρικες κα.ταιιονή<Jεις, ποι; 
είνα.ι σχ zδόν οέοcιιο, δτι εχουν τήν 
προέλευσή τους στου; κομητες. Οι 
κομητες προέρχονται π θανι'i\ς ά.
πό εvα. ά.πόθφcι σωμάτων, τό δ
ποϊο περιοάλλει τό πλανητικό μας 
σύστημα. &ξωτερικά., σέ ά.πόστα.
ση ένός δεκάτου του ετουc; φω.τός. 
Κομητικοί πυρη ε:; μέ δια.ατά.σεις 
χ λωμέτρων κcιί μέ παγώδη σύ
στcισ Βεωρεϊτcιι δτι είσδύουν ά
πό καιρό σέ καιρό σ:ίς εσω πε
ρ οχέ- ου ήλ α.κου μας συστή
ματος. 

«θεωρείται σχeδόν οέβα.ιο -
λέγουν οι δύο δια.πρεπείς έπισ-ή
μονες - δτι χάρις ε!ς cιύτή τή 
διcιδικcισίcι, ή γη ά.πέκτησε δλες 
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τις ελα.φpέ; υΑε; της, κα.ι μετα
ξύ τους το νερ6. το διοξε(,διο του 
ανθρα.κα, τήν α.μ.,μωΛα., τά. α.ρα.ιά. 
&.έρια. κα.ί τίς περίπλοκες 6ιοχη
μικές ούσίες της. 

Συγεπως, ή καλt}'t'εpη έξήγησις 
των γνωστών γεγον6των πού σχε
τίζονται με τfιν προέλευση της 
ζωης στή γη, είνα.ι δτι οί κομή
τες προκάλεσαν στήν επιφάνεια. 
της γης τή διάδοση του νερου 
κα.ί των ιiλλων πτητικών ούσιων. 
"ϊστερα., έ,δω και 4 δισεκατομμύ
ρια. χρόνια. περίπου, εφτα.σε κα.ί ή 
ζωη α.πό κάποιον κομήτη. Την 
εποχή εχείνη, οί συνθηκες στή 
γη εlχα.ν γίνει ά..ρκε� ομοιες με 
τίς συνθηκ·ες του κ1ομήτη, ωστε ή 
ζ ' ' , ' , , � ωη να μπορεσει να επι.μεινει .:.-
δω. Ή �ί,α.κρά. εξέλιξις της ζωης 
στη γη μπορουσε νά. αρχίσει» -
καταλήγ{)υν οι επι,στήμον-ες. 

Ίσχυρες εκρήξεις 

βαθειά στο Διάστημα 

Δορυφ6ροι, πού ,εδώ και δέκα 
χρ6νια 6ρίσκοντα.ι σε τροχιά, σε 
<(επιφυλακή» γιά. εγδεχόμενες εκ
λύσεις ρα,διενεργεία,ς α.πο παρά
νομες πυρηvικες δοκι,μές, επεσή
μαναν μυστηριώδεις εκρήξεις, 
πού δεν προέρχcν-τα.ι ά..πο τον πλα
νήτη Γη, α.λλά. α.πο το μακρινό 
διάστημα.. 

Ή πηγή μιας ά.πό α.ύτες τίς 
έκρήξεις, πού μέχρι τώρα ήτα.ν 
α.γνωσ'tlο ά..πό που προέρχονται, 
ψα.ίvετα.ι νά. εχε,ι προσδιορισθ-εί. 
Αύτό συνέι6η στίς 5 Μαρτίου, δ
τα,y οκτώ δια.σκορπισμένοι δορυ
φ6ροι Υ.ατέγρα.,ψα.ν τηy εχρηξη με 
αρκετά, στοιχεία., ώστε νά. εrνα.ι 
δυ·ιατόν νά. Βρεθεί ή περιοχή ά,π' 
δπου προηλθε. Στην περιοχή αύ-

τή, περιλα.μοάνονται καί τά. ύπο
λεί-μ.,ματα &,πό την, εκρηξη κά
ποιου πρώην_ &στέ.ρο;; η σουπερ -
·/66α., στό Μέγα. Νεφέλωμα. -οου
Μαγγελάνου. Το νεψέλωμα α.ύτό
είναι ενα σύνολο α.στέρωv κοντά.
στον Γα.λα.,ξία, δπου ά.νήκει ή
Γη. 

'Όπω; εδήλωσε δ Τ6μας Κλά
ιν, πού πηρε μέρος στίς ερευνε; 
κα.ί εlνα.ι ,μέλος του Δια.στη;μ,ικου 
Κέντρου Γκόyταρντ, κογτά, στην 
Ούάσιγκτον, οι εκλύσε-ις έν,εργεί
ας της περαισμένης δε'Κια.ετία.ς, έκ
τος α.ύτης της 5ης Μαρτίου, εί
χα.ν δια.σκορπισθ•εί στο διάστημα. 
δμcιόμορφα, πράγμα. π,ού σημαί
νει δτι πήγασαν .&.πό περιοχή, η
πολύ κοντά. στο ήλια,κ6 μας σύ
στημα., η ά.πο κάπου πάρα πολύ 
μακριά. 

Ό Κάρολος της Άγγλίας 
περi δογμάτων 

Ό αρχιεπίσκοπος του Κα.ντέρ
πουρυ δ6κτωρ Ντ6να.λδ Κ6γκα.ν 
και άλλοι ήγέτα.ι τη; Άγγλικα.
νικης Έκκλησία.ς, ήλθαν είς ύ
ποστήριξι ν του Πρίγκιπος Κα.ρ6-
λου της 'Αγγλίας, δ δποίος έπε
κρίθη, ά.πο το Βα.τικανόν γιά. ενα. 
λ6γον του, θεωρηθέντα ώς επι
{Ιεση έναντίαν της Άγία.ς "Ε
δρας. 

Ό διάδοχος του α.γγλικου 
θρόνου, μιλώντας σε μιά. συνά
θροιση του «Στρατου της Σωτη
ρίας» στο Γουέμπλεϋ, εlπε: «Φαί
νεται χειρότερο κι' &.πο τρέλα. 
νά &.ντιμάχωνται &.κ6μη οι Χρι
στιανοί γιά δογματικά ζητήμα
τα., τά δποία. μονάχα &.χρεία.στη 
στεyοχώρια. προκαλουν σ' ενα.ν 
ά..ριθμο &.νeρώπων». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοΟ «ΊλισοΟ», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤvαι άvοικτό: καθη 
μ ριvώς πλην Σα66ατου, 9 - 12 30 
π μ  Τηλ Γραφειωv 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΠαρακαλοΟμεv, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικήv η τραπεζικήv έπι
ταγήv ε/ς τήv διεύθυvσιv: «Κωστηv 
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, l 22�. 'Αποστολα1 με τρα
πεζικας έvτολό:ς μας δυσκολεύουν. 

Α1 Τραπεζαι ζητοΟv χαρτόσημον 
και παρουσιαζουv δυσκολίας 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στους κατω
τέρω συvδρομηrrάς μας, έπεστρά
φησαv άπο το Ταχυδρομείον με τήv 
σημειωσιv: «μετώκησε» η «άγνω
στος». ΠαρακαλοΟvται δσοι τους 
γvωριζουv vό: τους είδοποιήσουv,η 
vό: μας δώσουν τό:ς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Κωv Γκοvοπουλος, Μηθίιμvης 40

Άvτ Καρρδ:ς, δικηγορος Στα-
διου 39 

'Αρετή ΚομvηΙΟύ, Αtολου 70 

Ίωαvvα Κοvτογιαvvη, Μrιθίιμvης 71 

Έμμ. Κρητικός, Άστυπαλαιας 
32 

Λεωv Λογοθέτης Τοσίτσα 15 
Κωv Μουσα6ερες, Κύπρου 40 - 42 
Λάζαρο Παζαρτζίδης, Καισαρεi-

ας 11 
Παν Παvταζόπουλος, Χρ Λαδα 1 
Τοίιλα Πεχλι6αvιδου, Καλομεvο

πο 'λου 12, Ψυχικο 
Ίω Ταραvδ:ς, Βουλης 4 1 
Μιχ Τσακαλιάv, Μπι αvιο 1 Ο, 

Χαλάνδρι 

Νικ Τσέλλης, 'Ιακω6ιδου 41 
Κωv Φαμελιαρης, Μ Ασίας 36 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Δημ Αvτωvιαδης Βασ Γεωρ· 

γιου Α' 33, Θεσ)vικη 
Δημ Βαλασσοπcυλος, Καμ6ου

vιωv 1, Θεσ)vικη 
Έλέvη Βαμ6ακουση, Δ Γ οίιvαρη 

5 Θεσσαλοvικη 
Άvτ Παπαδακης Κατεχακη 2, 

Ηρακλειοv 

ΕΓΚΑΤΕΛΕlΨΑΝ 
'1Ό1 ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Άvδρ Σώκος 
Παν Γαρεζος 
Κωv Μορακης 
Γεωρ Καστριτης, 
Φωκ Λοϊζος 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ Σ 

Αθηvαι 
Αθηvαι 
Άθήvαι 
Άθηvαι 
Αθηvαι 

ΣΤΗΝ Γ ΕΠ ΙΛΟΓΗ ΙΛΙ ΣΟΥ 
Στο τελος της σελίδος 178, στην 

γ σειρα άπο το τέλος, το «φαικος» 
vό: γιvη <<φαιός» Επισης, στήv τε
λευταια σειρα το «φαικοuς» vό: γίvη 
�φαιούς» 

Στη σελιδα 207, γ σειρη απο 
το τέλος, το <<Διδεται» vό: γιvη, <<Δί
δετε» 

ΠΟ 10 Σ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ , 

Στις 25 1 79 έλα6ομεv έκ Πα
τρών φακελλοv περιεχοvτα δρχ. 200, 
χωρις σημείωμα μέσα στον φάκελ
λο, χωρις διεύθυνση τοΟ άποστολέ
ως στον φακελλο. 

Προφανώς, εΤ1;αι συνδρομή δια τον 
ΙΛΙ ΣΟΝ τοΟ 1979. Αλλα ποίου; 

Περιμέναμε vό: λα6ωμε παράπο
να περί μη λήψεως της άποδείξεως 
συvδρομης 'Αλλά δέv έλά6αμε. Συ
νεπώς, παρακαλοΟμε τον άποστολέα 
vό: εχη τήv καλωσίιvη vό: μας γρά
ψη 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω

στης Ν. Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ. Έθνικης Τ,ρατrέζης 3, 
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρότrουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ_ 40 
Άθηναι, Σετrτ. - Όκτ. 1979 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(με τη σειρό: λήψεως) 

Πετρούλας Άλ Παναγιωτίδου : Τό 
τραγούδι της ζωης μου. Συνεχί
ζεται. Προσωπογραφίες, 'Αναμνή
σεις. 'Αθήνα 1 979 

Πετρούλας Άλ Παναγιωτίδου: Στο 
διά6α της ζωης μου. (Ποιήματα). 
Άθήνα 1979 

'Αλέκας Δήμου. Ποιήματα 1972 -
1978. 'Αθήνα 1979 

Νίκου Μηλιώρη .. Άλέκος Θ. Μπενά
κης. Άθήνα 1 979 

Ίσ. Μαλο6ρού6α. Συνύπαρξη (Ζευ-
γάρωμα Τέχνης καi Λόγου). 
Σμύρνα 1967-1979 

Μαρ_ Σταυρίδου: Σύγχρονο έλληνι
κό θέατρο. Άθηναι 1979 

Δημ. Σπυροτrούλου 'Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης (6 ποιη,της και 6 άν
θρωπος), 1978 

Φιλολογικη Κύπρος 1978 (Ελληνι-
κοu Πνευματικοu 'Ομίλου Κύ-
πρου) 

Δημήτρη Βαλασκαντζη: Ποιήμα-
τα ( Β ' 'Έκδοση) . » Ακ μων ( Β' 
εκδοση,). Άμυχες ( Ποιήματα). 
'Αθήνα 1979 

'Ελένης Κωνσταντινίδη Σύμ6ολα 
.και Στοχασμοί. (Ποιήματα). 

Κλεοπάτρας Κωνσταντινιδη: Ποι-
ήματα στη μοναξιά 

Θαλη Ρητορίδη: Ό φτωχός και ή 
μοί'ρα του Μπαλάντα. 

1979 

Φιλιππου Φαλμπου Μαρκου 'Αντω
νίου Κατσαί'τη: Ταξιδι στη Μολ
δο6λαχία τό έτος 1742. Άθηvαι 
1979 

ΧρήστοC Καρμιου Τύποι καi μορ
φές (διηγήματα) 'Αθήνα 1979 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήπειρωτικη Έστία (' Ιαν - Φε6ρ., 
Μάρτ. - Άπρ.) 

'Αχα· κα Χρονικό: (' 1 αν - · 1 ούν ) 
Ό Κόσμος της Ψυχης(Μάρτ.-Άπρ ) 
Φθιώτικη Σ·κέψη, (Μάρτ - Άτrρ ) 
Σμύρνα (Μάρτ. - Ίούν.) 
Κρητικη Έστίσ (Μάρτ. - Άηρ , 

Μάιος - Ίούν.) 
Πνευματικη Κύπρος ( Απρ ) 
Σταθμοί (Άπρίλ., Μάιος) 
Ό Κρίκος (Μάρτ. - Άπρ 

I 
Μάιος -

Ίούν.) 
Πολιτικό Κριτήριο (Μάιος, 'Ιούν., 

Ίούλ. - Auy.) 
Τριφυλιακη Έστία (Μάρτ. - Μάιος) 

Ίσραηλιvα Νέα (Άπρ. - Μά,ος, 
Ί ούν.) 

Χρονικό: (Μάιος, Ίούν.) 
Βωμός Τέχνης (Μάιος - Ίούν.) 
Προ6λήματα εκκλησιαστικό: κοινωνι-

•κα (Άπρ. - Ίούν.) 
Σύγχρονη, Σκέψη, (Μαιος, Ίούν., 

· ιούλ.) 
'Ελεύθερη 

Ίούλ.) 
Σκέψη (Μά ος, · Ιούν 

Άνοιχτοi Όριζοντες - 'Αγγελιοφό
ρος (Μάιος - Ίούλ ) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά-
δος (Άπρ. - Ίούν.) 

Ό Φυσιολάτρης ( 1 ούλ. - Αίιγ ) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
Εύάγ. Ψαρδ:ς, Βιβλιοτrωλεί'ον, Πλατ 

'Ιτrτrοδρομίου 1 Ο, τηλ. 265-042 

Β ΙΒΛΙΑ ΕΙ Σ ΚΥΠΡΟΝ 
'Αντ. Στuλιανοu, Β ι6λιοτrωλεϊον, 

Σαριπόλου 15, Λεμεσός 



Βi6λια Κ r ί s h n a m u r t ί 

τα πόδια του Διδασκάλου (εκδ. 1966) 
Στοχασμοι πάνω στη ζωη (Α' σειρα) 
Σ τοχασ μο ί πάνω στη ζωη ( Β ' σε ιρα) 
Ελε1.;θφία - αρχη και τό τελος 
Εκπαίδευσι και σημασια ζωης 
Στη σιy' του Νου 
Ή άναyκαιοτητα της 'λλαyης 
Τό π;_ταyμα ου άετοίί 
Ο μιλιες στην Εύρωηη, 1967 

Τα ηρωτα 6ήματα τηι, μαθησης 

40 
250 
250 
250 
120 
180 
180 
180 
200 
250 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Σuvδρομή 1979 δρχ. 200 έξω't'εpικοϋ δρχ. 300 

άεροπορικώς 500 

"Ολοι οί σuvδρομη't'αl έσω't'εpικοϋ εχουv δικα(ωμcι 

νά άγοράζουv 't'ouς 't'όμοuς έπιλογης 

Α' Τριε't'(ας 1956--1957-1958 

Β' " ριετ(ας 1959-1960-i!:61 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

έ}<αστοv προ δρχ. 200 άντl δρχ. 250 

Ή συνδρο η του 1979 εΤναι δρχ 200 Δια τό Εξωτερικό δρχ. 300 

άεροπορικως 500 

Α1 σvνδρομα1 f\ άvτίτιμΟ'ιl 6ιδλίων Ιο'α ό:ποστtλλωvται μi 

τα-χvδρομοο)y f\ τραmζηcην έιτιταγη11 -όχι μi έντολη.,._ η' 

· ι6ματι Κωστη Μελισσcφσ,rοίiλοο f\ Ιλl ΣΟΥ, Δρα-γατοανίοu 6,

' SήΙ,ΙQς 1 22. 

Τύποις: Ε. Σωτηρόποvλος & Σία, όδ. Κερστσινίου 72, 'λθφc;ι 
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Τριετίας 1956 - 1958 

)) 1959 -· 1961 
Τετραετίας 1962 - 1965 
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� μόνον Δρχ. 200 �
� �
� �
� ================== �
� �
� �
� Νέα 6ι6λί α: �
� �� �
� �� Η. Ρ. Blavatsky < μετ. Αίμ. 'Ίβοu > : 

�� � 
� 'Η 

, � 
� φωνn τnς σιγnς - � 
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