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Μή ίnτός νά γίνωνται 

τά ηρόγματα όπως τό 

8έλεις, όλλά νά 8έλnς τά 

ηρόγματα όπως γίνονται, 

καί τότε 8ά εύτυχήσnς. 
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Το κλειδι της Θεοσοφίας 200 
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Βλέπε στην γ' σελίδα του έξi,)φύλλοu 
Άρχα'iοι •Ελληνες φιλόσοφοι 250 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΊΊΚ ΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΤΟ'Υ' BPABEIO'r ΝΟΜΠΕΛ 

'Οδυσσέα 'Ελύτη 

"Αξιον 
. ,

εστι 
('Απόσπασμα) 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ τό ψως. Κα,ί ή ωρα, ή πρώτη 
πού τά. χείλη άtιιόμη στον πηλό 
δοκι1μά.ζουν τά. πρά.yμσ:τα, του κόσμα 

Α�μα, πρά.σιν() κα,ί οολοοί στή γη χρυσοί 
llα,νωρσ:ία. στον υπ,νο της &πλιοοε rι,.,α.ί ή θά.λσ:σσα 
γάζες α,1θέρος τίς &λεύκα,ντες 
κάτω ά,π' τίς χαρουπιές χσ:ί τούς ,μεyά.λους ορθι<C>υς ψοiν(κε; 

'Εκεί :μόνος 'ά.ντίκρισσ: 
τον κόσμο 
κλα.ίyο\ΙΙ'τσ:ς yοψχ 

'Η ψιιχ1ί μου ζητούτε Σηματωρό και Κ ή!}vκα 
Εί-δα, τότε θυμ&μα,ι 
-ίς τρείς Μσ:υρες Γυναίκες

νά. σηκώνου; τά. χέ.ρ α χα,τά, τήν Άνα.τολή 
Χρυσωμένη τή ράχη τους κσ:ί το νέψος ποι, αψηνσ:ν 
λίγο - λίγο σοήνοντα,ς 

δεξ ά. Κσ:.ί ψυτά σχημάτων α λλων 
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'Ή ταν ό ηλιος με τον άξονά του μέσχ ψ)υ 
πολυάχτ1ιδος δλος πού καλουσε. Κα,ί 

α.υτός ά.λήθεια.ι πΌύ ημουνα. .. Ό πολλούς αιώνες 1νρίν 
Ό ώκόιμη χλωρός μες στη φωτιά. Ό αικοπος ά.π' τον ουρανό 

'Ένιωσα. �ρίtε κι ΕΙσκυψε 
πά1νω ά.π' το λίκγο μΌU 

ιδια ή μνήμη γινάμενη πα.ρόν 
τή φωνή πηρε των δέντρων, των κυμάτων: 

«'Εντολή σου, είπε, αυτός ό κόσμος 
καί γρωμμένος με,ς στά. σπλάχνα. σου ε!ναι 
Διά6ασε κα.ί προσπάθ-ησε 
κα.ί πολέμησε, εΙπε 

«'Ο καθείς κα.ί τά. δπλα. του», εΙπε 
Κα.ί τά. χέρια. του &ιπλωσε δπως κάνει 

19ϊ9 

νέος δόκιμος Θεός γιά. νά. πλάισει μαζί ιiλγrjδόνα. χι ευφροσύνη. 
Πρώτα. σύρθη:κα.ν με δύναμη 
κα.ί ψηλά. πάνω ά.πό τά. �μπεντένια ξεχα.ρφώθηκα.ν πέφτοντας 
!')ί Έφτά. Μπαλτάδες 

Κια.ιτά. πως ή Κατα.ιγίδα. 
σ'Όο ση�μείο μηδέν δπου ευω·διάζει 
οοπ' ά.ρχης πάλι ενα. που,λί 

καιθα.ρό πα.λι ΥΥΟ'στ◊υ.σε το α.Lμ,α. 
καί τά. τέρατα. επαιρναν τήν οψη ά.νθρώιπου 

Τόσο εϋλογο τό 'Ακατανόητο 

''r στερ.α. κα.ί οί. άνεμοι δλοι της φωμίλιας μου εφτα.σαν 
τ' &.γόρια. μέ τά. φουσκωμένα. μάγουλα. 
και τις προοσι νες πλατιές ούρες δμ,ο·ια Γοργόνες 

κα.ί άλλοι γέρονrcες γνώριμοι πα.λα.ιοί 
δστρακόδερμοι γενειοφόροι 

Και το νέφος •εχώρι,σα.ν στά. 'Ούο. Κα.ί α.υτό πά.λι στά. τέσσερα. 
κα.ί το λίγο πού ά.πάμεινε φύσηξαν καί ξα.πόιστειλα.ν στο Βορρά 
Με πλα.τύ πάτησε πάδι στά. νερά. χαί ά.γέρωχος δ μέγα.ς Κουλες 

Ή γρiΧiμμή του όρίζοντα. ελα.μψε 
δρα.τή καί πυΙΚ ν·ή κα.l ά.δια.πέρα.στη 

ΑΥΤΟΣ δ πρώτος ϋμνος. 
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Κ Ι ΑΥΤΟΣ ά, ήθειι:ι, πι:ιύ ·rιμουνιχ Ό πολλι:ι · - ιχ G)νε; πp'ν 
Ό ά.κ6μη χλωρός μές στή φωτ�α. Ό ' χεφοποίητι:ι; 

μέ το δά.χτ λι:; έσυρε τ· ς μ,;ι -tpt ιε
γpιχ,μμέ; 

ά, νεοcι.ί νοντας -κάntοτε ψηλά. μέ όξύτητα 
ι,;ιί φορές πιο χαμηλά ο1 καμπύλες &παλές 

μία. μέσα στή 1 α. λη 

στεριές μεγάλες πο ' ενιωσα 

νά μυρίζο ,·ε χώμα δπως ή ι όηση 

Τόσο ήταν α.λήθε α, 
πού πι,στά. μ' &.κολούθησ- το χωι.w 

έγεινε σέ μεριές κ.pυφές πιο κόκκ�vο 
καί &.λλου μέ πολλές μικρές πευκο6ελόvες 
uy στερα πιο vωχελ�κά. 

οι λόφοι οί ΚΙΧ"tiωψέρε ε
α,λλοτε καί το χέρι ά.pγο σέ άιvά.πα.υση 

τά. λαγrχά.δια, οί κάμποι 
χι α.ξα.φvα πάλι ορά.χοι άγριοι καί γ�μvοί 

δυνα.-τές πολύ παροp1μήσεις 

Μια. στιγμή πού �στά.θη-χε vά. σταχαστεί 
κά.τι δύσΜλο η κάτι το ύφη 6: 
ό 'Όλυμπος, δ Τα.υγετος 
«Κάτι πού vά. σου στα:θεί οοηθος 
καί &.φου πε·θάv,εις» ε[πε 

Καί στίς πέτρες μέσα, τροοοηξε κλωστές 
κ ά,π' τά. σπλάχνα της γηc; &.vέοα,σε σχ στόλιθο 
εvα, γύρο σ' όλη τήv πλαγ ά, τά. πλατιά στερέωσε σκcι.λοπάτια 
'Εκεί μόv,ος &.πί1θωσε 

κ.ρηνες λωκές μαpμά.pι νες 
μύλους &.vέιμω ι 
τρούλους ρόδι ους μικρούς 

307 

χιαί ψηλούς δ ά.τρητους πε.ριστεριιί> ε� 

• Αρετή μέ τις τέσσερεις όρΟiς γωνίες 

Κι έπει,δή συλλαγίστηοcεv ώpαία πού ειvαι σ:ήv ά.γ αλιά δ ενας του 
&λ ου 

γέμισαν ερωτα, οί μεγά.λες γουρvες 
2 θ' 'φ ' ζ- ' ' ' λ'':c �γα, α. σχυ α,yε τα ωα μοσκαιρια και α,γε ιΧCJες
σά, yά, μήv ητα,νε στον κόσμο πειρα.σμος καvi.ΨJ.; 
καί vά. μην είχαν γίνει &.κόμη τά μαχα.-ίp α 
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«ΊΙ ειρηνη θέλ,ει δύναμη νά. τή,ν &.ντέξειρ> είπε 
καί στροφή γύρω του κά.νωτας μ,' &,γο,ιχτές παλάμες εσιπειρε 

φλόμους κρόκους ιχ.αιμπανουλες 
δλων των εuδων· τιης γης τ' αστέρια, 

τρυπημένα, στο ενα φύλλο �υς γιά. σημείο κατα.γωγης 
καί ύπεροχή κα.l δύν<ι.μη 

λΥΤΟΣ 

δ χ,ό:σμος ό μιrΚpός, δ μέγας! 

Στlς πολλες ψυχες ανrηικρύζοντας τα χαρακτηρ�στικα της θείας 
όμορφιας, καl ,&πό κάΙΟε ψυχή ξεχωρίιζοντας το Οεlίον από τlς κη
λuδες πού πηρε στον χάσιμο, ό εραστής ανέρχεται στην ί>ψωτη ομορ
φιά, στ11ν αγάπη καί τη γνώση της Θειότηrτος, με σκαλοπάτια σ' 
αuτή την ,κΜμακα των πλ(l)σμένων ψυχών. 

Ralph Wιaldo EMERSON 
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Εlμαι μέλος της παγκοσμίου οικογε εία1c:. 
Έκληρονόμησα αυτόν τον κόσμο άπό τούς προηγηθέντα,ς ... κα

τέχω χώρο καί χρό ο για πολύ σύντομο διάστημα. Κατέχω αυτόν 
τον κόσμο, σαν παρακαταθήκη για τούς έπόμενους. 'Η ωή μου -
μέ τούς άλλους - μπορεί α έπηρεάση τον κόσμο προς την Ειρήνη, 
παρά για η1 σύγκρουση, η1 έλπίδα, παρά για τήν άπελπισία, την 
έλευθερίια, παρα τη σκλαβιά. 

Μ ορώ, μέ τούς γύρω μου, να κάμω την 'Αδελφότητα, τού 
' νθρώ ου ώσα ραγματικότητα ' φιε.ρώνω τό πρόθυμο πνεύ

α μου σ' αυτό τον σχο ό. 'Ελατε να τον πραγ,ματοποιήσωμε μα ί. 
('Οργάνωσις τού ΟΗΕ για τό Παώί) 

Κάθησε κάτω σαν ε α μικρό παιδί, εσο ετοιμο να παρατήσης 
nροκατασκι,υασμέ ες .ιδέες, άκολούθησ ταπεινα την φύση, άλλιώς 
δεν πρόκειται νά μάθης τίποτε. 

Τ. Η. Χάξλείί 

'Ελπίζω ιος αύτό τό ετος τα μειδιάματα των παιδιών θα φω
τίσουν τό κόσμο, καί θα μα ,.. δώσου πεποίθηση στον άγώνα μας 
για ειρ11vη καί πρόοbο. 

Τό παιδί είναι ή άθωότητα το - κόσμου, το θαυμάσιο κεφαλό
δρυσο, 'πό δπου τα εθ η άντλο- έ έργεια, θάρρος καί χαρά. ' πό 
τού αιδιοϋ η1ν άπορ'α καί την εριέρyει,α τηγά ει ή έ ιθυμία για 
άλλαγ11, χωρίς την οποίαν, δ κόσμο μας θα εlχε γεράσει κσί ρυ
τι ωθεί. 

Βαλερύ Ζισκάρ τ' ΕΣΤΑΙ 
Πρόε, ρο της Γαλλικής ημοκρατίας 
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Βασιλεrα κα1 

Τόv τελεuταιο καιρό, πολuς λόγος 
γιvεται για τόv θεσμό της βασιλεί
ας, γενικό: καί εlδικότερα, δ:v θό: 
πρέπει ή έκκλφ·ία vό: έκφωvεΊ δρι
σμέvες φράσεις καί εύχές, οί δποΊ
ες, φανερό: η σuγ-καλuμμέv::χ, άvαφέ
ροvται στους βασιλεΊς. 

'Επειδή νομίζω, ότι δέv δόθηκε 
ίκαvοποιητική άπάvτηση άπό τους 
άρμοδίοuς έπάvω στο ζήτημα αύτό, 
έπιθuμώ vό: έκφράσω καί έγώ τήv 
ταπεινή μοu γνώμη· 

'Εντολή τού θείcu ίδρuτοί) καί 
'Αρχηyου τής Έκκλη,σίας καί τώv 
Πστέρωv εΤvαι vό: προσευχόμαστε 
<<νπ�ρ :τώv άρχων καί έξοuσιώv» 
Γι αύτό, στα παλαιοχριστιανικό: 
κειμεvα γίνεται λόγο:; για τους αρ
χοvτ·ες τού λαού. Μέ τό πέρασμα 
τού χρόvοu όμως μπήκαν στη λει
τουργία καί τίς αλλες έκκλησιαστι
κές άκολοuθίες, παρείσακτα κείμενα, 
τό: δποΊα φανερό: η σuγκαλuμμέvα, 
ομιλούν για τόv θεσμό της οασι
λείας:·Εvδεικτικά, αναφέρω τό: έξης: 

1) Τό πολυχρόνιο τού βασι· 
λιό: Τό λεγόμενο «πολυχρόνιο», αρ
χικό: ηταν εvας ϋμνος τοϋ αύτοκρά
τορα τού Βuζαvτιοu που τον εψαλ
λαν οί πραιτωριαvοί καί οί ύποτα
κτικοι τοu στίς έπίση,μες έμφαvί· 
σεις τοu, όπω:; π.χ. στόv ίππόδρομο 
κ::χί αλλc-ύ 'Αργότερα, εlσηλθε στα 
λειτουργικό: κείμενα. Έδώ γίνεται 
λόγος καθ:φό: καί ξάστερα για τό 
θεσμό της βασιλείας, καί μάλιστα 
όvομαστικώς. 

2) Ή μυστική εύχή που διαβα· 
ζεται κατό: τήv άγία Άναφορό: καί 
περιέχει , ήv έξης παράγραφο· 
<t. ύπέρ των πιστοτάτωv καi φιλο
χρίστωv ήμών βασιλέων, παντός τού 
παλατίοu καi τού στρατοπέδου αύ
τώv Δός αύτοΊς, Κύριε, εlρη.vικόv 
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Έκκλησ(α 

τό δασίλειοv ... » Καί έδώ φαίνε
ται δλοκάθαρα, ότι γίνεται λόγος 
για τήv βασιλεία, οχι μέ τήv μετα
φορική εvνοια, άλλα για τόv θεσμό 
1ης ι,-:χ,.:,λείας. 

3) Τέλος, ερχομαι στόv υμνο 
<<Σώσον, Κύριε, τον λαόν σοu .. » 
Θέλω vό: -έπισύρω τήν προσοχή σας 
στα έξης σημεΊα: <<Νίκας τοΊς δα· 
σιλεύσι, κατό: δαρδάρωv δωρούμε· 
νος καί τό Σόν φuλάττωv δια τού 
σταυρού σοu πολίτευμα». 

υΟσοι ύποστηρίζοuν ότι μέ την 
λέξη <<Βασιλεύσι» ένvοεΊται γενικό: 
δ θεσμός τώv αρχόντων καi ο1 Ιθύ
νοντες νομίζω δτι κάνουν λάθος. 
ΈννοεΊ τους βασιλεΊς, με την ενvοια 
που εχει επικρατήσει ό δρος_ 'Επίρ
ρωση αύτης της θέσεώς μοu αποτε
λούν καί τό: συμφραζόμενα «Σόν ... 
Πολίτευμα». 'Εδώ ύποκρύπτεται ό 
θεσμός τής έλέ� Θεού βασιλείας, 
δηλαδη βασιλιό:ς δ Θεός καί δικό του 
πολίτευμα εΤναι ή βασιλεία, ή δ 
ποία - τάχα - προέρχεται από 
,όν Θεό. Γι' αύτό, πολu σωστά, καί 
πρίν άκόμη ό:πό τη Μεταπολίτευση 
πολλοί ίερεΊς καi ψάλτες τό εΤχαν 
τροποποιήσει ώς έξης: « .. vίκας 
τοΊς εύσεβέσι κατ' έναντίωv δωρού· 
μ�νος .. » 

Αύτή τήν εννοια στους όροuς δί· 
νει καί ή Σuιοδική 'Επιτροπή 
έπί της θείας λατρείας, όταν δρίζει 
νό: παραλείπονται οί ι<ατωτέρω έκ
φpάσεις, για vό: μη σκανδαλίζεται 
δ λαός: α) Τό Πολυχρόνιο, 6) αί 
μνημονεύσεις των βασιλέων ·κατό: τη� 
Μεγάλην Ε'ίσοδον, εlς τό: «Εiρηνικό:» 
καί τήv « Εκτενή», y) τό << Σώσον, 
Κύριε τους βασιλεΊς» κατό: τό:ς 
Άρχιερατικό:ς λειτουργίας, τρισσεu
ομέvοu του «Κύριε, σώσον τους εύ
σιcβεΊς». 
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Έπισης, διαφωνώ και με τφ ά 
ποψη έκειvωv πού ύποστηρίζοuv δτι 
ο1 όροι <<6ασ1λεύς, 6ασιλεία, 6ασι· 
λειοv», δεv θα πρέπει vα μετα6λ�,
θοCιv yιατι τό:χα, εχοuv μεταψορικη 
σημασία και υποδηλώνουν γενικά 
τούς άρχοντες Το ζήτημα δέv λu 
vεται μέ λοyοπαιyvια, αλλα πρεπε, 
vα λα6οuμε ύπ' 5ψιν τήv ση.μεριvή 
πραyματικοτητα Τί vνοει 6 λαος, 
δταν χρησιμο,τοιει τούς όρους 6::χ
σιλεύς και 6ασιλειοv Γι' αύτο ή 
'Εκκλησία δεv πρεπει vα κανε� χρη
σιv αύτώv τώv δρωv, διότι σκανδα
λίζεται ό λαος �Εvας καi μόvος 
6ασιλιας ύπαρχει, και αuτος δεv εΤ 
vαι αλλος άπο τοv <<Βασιλέα του 
ούραvοCι και της γης Άποδειξη 
αύτης της θεσεως άποτελεί' και το 
,σ rορικο yεyovoς, ότι οι 'Ισραηλί'
ται στήv άρχή δεv ηθελαv το·ι θε 
σμο της Βασιλείας yιατι τον θt.ω-

ροCισαv προσ6ολ έvαvτίοv του 6α
σιλέως - ΘεοCι ΥΕτσι, εχοvμε τοv 
θεσμο τώv Κριτών, 'Αργότερα δμως 
ψαιvεται, ότι έπεκράτησαv σκοτειvες 
εuvάμεις καi ό Σαμοuηλ 6ρεθηκε 
στηv άvάyκη vό: χρίσει 6ασιλια τοv 
Σαούλ 

Συγκεφαλαιωτικά Ή Έκλησια 
δεv έχει θέση μέ τα πολιτικό: του 
κοσμοu ·rούτοu, γιατί κατό: τόv 
'Απόστολο ΠαCιλο, <<ήμώv τό πολι

τεuμα έv ούραvοί'ς υπαρχει» (Φιλιππ 
3 20) Όσοι προσπαθοCιv με τε
χνάσματα η σοφιστειες v' άποδεί
ξοuv το άντιθετο, δ:ς εΤvαι 6έ6α101 
ότι ή πρcσπάθ�ια τους εΤvαι κατα
δικασμένη έκ τώv προτέρων σε άπο
τuχία Είτε το θέλουμε, ε'ίτε δεv το 
θέλουμε, ή ίστορία yuρισε σελίδα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ 
κcθηyητής 

Τροφn 
' ' 

Σκέψn για τn 

Ό 0 ράπω τής ά θρωπότητος δεν πρέπει να παραγνωρί η 
τα άvθρω ινα οντα στην όρτα του, οϋτε να ποτίζη φαrνταστικά ,ιιέ 

'0 
, , ' 

συμπα εια κηπους μακρινους, ένψ φυτά στ11ν έξώθυρά του ξηραί-
νονται άπο ά cψ1βρία. 

ΝΝΙ ΜΠΕΖ ΝΤ 

.::.εχασε το εαυτό σου, 'Και σκέψου τα αστρα, τον άπbραvτο 
ουρα ό, τα άγρολούλουδα, τί,ς θαυμάσιε:; αλήθειει: πού ,μποριίς ά 
εννοής, την συμπάθεια, την ενθάρρυνση πού ,μπορείς να προσφέρης 
σέ 'Κάποιον δεό ιενον, μέ αλλα λόγια σκί ου ό,τιδήποτε πλην τοϋ 
έαυτοϋ σου και των α αγκcο σου. 

Ν. ΣΡΙ ΡΑ.c\ιΙ 

Κάθε έπιτυχΊΊς έπιστημο ικ11 ά ακάλυψις :κάνει τ1ς παλαιότερες 
αντιλήψεις κυριαρχί ς ά φαίνωνται δλο καί περισσότερο άνόψε '". 

Σερ ΝΤΟΝ'Υ' Η ΤΕ)Ν 

'Ε ι ,, , ι � ι •ν ;ταση .ερι;ττωσ ι, με ει κατι αιω ιο ιο μακριά απο την 
άφή μας καί άπο κάθε άνθ·ρώπινη αύταπάτη. 

ΑΛ.!lνΙΠΕΡΤ Α I
Ί

ΝΣΤΑ·Ι·Ν 
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Μnνυμα των 

Ο ΟΡΥ .ΛΟ� ΤΟΥ 

Ή,-αν μεγάλος κυνηγός, έξαίσιος και φη1μισμένος: 
ΕΤχε λογχίσει τη,ν άρκούδα, χτυπήσει έλάφια και λαγούς. 
Ψηλα πετοίίσαν τα γεράκια του και σαν μολύβι έπέφταν 
σε ζώα και πουλιά, για τον Ούμ6έρτο, πρώτον μέσ' στους 

κuνη1γούς. 

Στη θεία Λειτουργία παρίστατο κι' αμεσως για κυνήγι 
θα ξεκινοvσε, σμίγοντας τροιτrάρια μ' έλπίδες για μεγάλη 

λεία, 
τον Θεο των κυνηγών έπικαλούμενος, της μάχης τον Θεό, 
μην ξέροντας τον Κύριο για της ζωής την ευλογία. 

Σ' αύτον τον άνδρα ετuχε μια ήμέρα Χριστουγέννων 
τον δρόμο να του κόψη ξαφνικα ενα εύγενeς έλάφι, 
καθώς έκάλπαζε δλομόναχος, 11<αι άμέσως μ' ενα σάλπισμα 
έκάλεσε, χωρις να δώση άπάντηση των σuγκuνηγων του ΤΟ 

σuνάφι. 
Το έλάφι στάθηκε μπροστά του, γυάλιζαν τα μάτια του, 
επειτα ετρεξε 6αθεια στου δάσους τα πλεχτα δεντράκια 
κι' εφτασε σ' εvα ξέφωτο, •Και πίσω του δ Ούμδέpτος, 
όπου σ' ενα πράσινσ πλαίσιο μαγικο λαλουσαν τα πουλάκια' 

Στάθηκε το έλάφι μας και το άλογο τότε όρθώθηκε 
άφρίζοντας στα χαλινά, με βλέμμα τρομαγμένο, 
καθώς άπο του έλαφιου τα κέρατα φάνηκε δλόλαμπρο 
κι' άστραφτερο ΤΟ σημεΊον του Σταuρου σ· άχτίδες τυλι

γμένο. 

«Ούμ6έρτο, ακούσθηκε φωνη άπαλή, τί σου εχω κανωμένα, 



χ ριστουγέννων 

ΑΙ'ω ΟΥ�Ι[ΒJΕΡΤΟΥ 

και στα μικρα τα πλασματα διvεις πλl)γες σ' έμέvα, 
Ποσες φορες θα χρειασθη, Ουμ6έρτε, να πεθαvω 
με τή μορψη των ζώων μου σ εvα σταυρό έπανω, 
Το δραμα τοΟ τόπου αύτοΟ ποτε να μην ξεχάσης ! » 
Και σ' εvα vέψος ξαψvικο έχαθη, ΤΟ έλάφι και τοΟ ΣταυροΟ 

ή δόξα 
ΚΙ απόμεινε αψωνος δ κυvηγος με τ' αργυρδ: του τοξα 

Και τα πουλια έχάθηκαν, σιωτrή εΤχε βασιλέψει, 
δταv δ Ούμ6έρτος ανοιξε τα τρομαγμένα μάτια 
βρεγμένα άπο τα δάκρυα της μετανοίας τα τελη, 
vα θυσιάση θέλοντας κα1 πλούτη κα1 παλά�τια 

Αχ πως δεν ΤΟ εΤχε ουτε στιγμη συλλογισθη, ποτέ του, 
δτι τον Κύριο εΤχε 6αλθεΊ στα πλασματα του να ματώνει 
και της ζωης τον χορηγό με καθε τρόπο ψο6ερό, 
με σκοτωμους και με πληγές, Έκε'ιvον να σταυρώvη ι 
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'Όλα τριγύρω 
καί των έθνών 
νά καταγγέλλ η 

1 Λ I Σ Ο Σ 

φάνηκαν, δλα πώς σκοτειvιάζοuv, 
ό Δικαστής σ' όλόχρuσο ενα θρόνο 

ενοχοuς άπέναντί Tou δλcuς 
πού προξενουν στά πλάσματά τοu πόνο 

Την φοβερή αυτη στιγμή, πρωί των Χριστουγέννων, 
τό 'Άγιο Βρέφος εΤχε yεννη,θεi και στη δική τοu την καρδιά, 
Τή σάλπιγγα και τό σπαθί τοu πέταξε και άψίππεuσε 
τό άλογό τοu άψήνοντας νά πλανιέται μέσα στά κλαδιά. 

<<Ώ Ζωή, άνέκραξε, ζουσα ως τώρα νά πληγώνω!» 
«Ώ Άyάπη, τώρα θά δοθώ σε σένα. 
Ώ Χριστέ μοu, πού ή οίκοuμέvη1 δλο Σε σταυρώνει, 
διδαξέ με τόν Σταuι;ό νά μοιραστώ με Σένα 1 » 

Βαθειά στό δάσος εχτισε κελλι μοναχικό 
κι' εζησε με την προσευχή, γιά τήν �Αγάπη σε δλοuς, 
άπό τά χέρια τοu επαιρναν πουλάκια την τροφή 
και δλων των ζώων ;:μαθε τή γλώσσα τήv κρυφή. 

Και λένε πώς έδίδαξε, σάν του Θεου τό στόμα, 
τή μία και μοναδική σ' δλοv τον κόσμο άλήθεια, 
σ' δλη τή γη, τά ούράνια, τά έπάνω και τα κάτω, 
να τό ψλοyίζη δυνατά ,' άνθρώπινα τα στήθεια, 
Να αίσθάνεται ό άνθρωπος ό ίδιος νά ματώνη 
για ,κάθε πόνο καί πληγή πού άπλώvετσι στόv κόσμο 
και ή Σταυρωμένη 'Αγάπη τα δικά τοu χέρια να καρψώνη 

1 s,, 9 

Στου πόνου τό Σταυρό την κάθε ήμέρα ό άνθρωπος ν άνέβη, 
σκέψεις και λέξεις καί ένέρyειες ένάντια στην Άγάπη 
ό ιδιος νά τις νιώθη σάv καρφια στό σώμα τοu έπάνω 
και άπόψαση νά εχη όριστική με ποια πλεuρα θα πάη 
Μέ έκείνοuς πού σταuρώνοuνε η στον Σταυρό έπάνω .. 

Του αίδ. C W. Soott - Mαnc:r1eff

άπό τό παγκόσμιο <<The Thιeo:,,ophist» 

ΣΗΜ Ο &γιος Ούμβέρτος (655-727), σε ήλικία 12 έτών, άκο-
λουθώντας τόν πατέρα τοu σε ,κuνήγι, εΤδε μια αρκούδα να τόν πνίγη. 
<<θεέ- μοu, εΤπε, βοήθησέ με να τόν σώσω». Την έλόyχισε καί την έξοu
δε,έρωσε Γι' αύτό τό περιστατικό θεωρεiται προστάτης των κυνηγών. 
Έ.νuμψεύθη την άνεψιά του έπισκόποu Λεζέ, Φλοριβάνα. Μετα έξαετη σuζu 

γικό 6ίο, ή Φλοριβάν:χ πηγε να έπισκεψθη την -έτοιμοθάνατη βασίλισσα 
Ματθιλδη Ό Ούμ6έρτος, παρασυρόμενος άπό τό πάθος του κuν:-ι,γιοu 
και των έπακολούθων διασκεδάσεων, διάγει βίον δχι και τόσο ήθικόν, 
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μr. τη συντροφιά των αύλικωv. Μια ήμέρα Χριστουγέννων προτιμά άvτι 
της εκκλησιας, το κυνήγι Κατα τον θρίιλο, συvαvτησε εvα ελαψι μ εvα 
ψωτειvο σταυρο άvαμrσα στα κερατα του και άκουσε την μυστηριώδη 
φωνή που τον καλοίισε •/ άλλαξη ζωή Εν τω μεταξu, πεθαvε ή σύζυ
γός του και κλεισθηκε για όκτω χρόνια σ εvα έρημικο μοναστηρι Κατα 
την διαρκεια προσκυvήματός του στη Ρώμη, στούς ταψους των 'Αποστο
λωv δ παπας Κωvσταvτιvος Α' τον δριζει διαδοχο τοίι επισκοπου Λαμ-
6ερτου Διηyοίιvται δτι, οχι μόνον μετέστρεψε ε!δωλολατρες στον Χριστια
νισμό, άλλα έκαμε και θαύμοπα περιεργα Εσ6ησε μια πυ καγια δια τοίι 
σημειου τοίι Σταυροί,, διέλυσε άvομ6ρια με την fUλοyια του και έθερα 
πευσε πολλούς, !διως vευρασθεvεις και λυσσοδηκτους Σε τι. τοιες ασθε 
vε:ιες, τοι έπικαλοίιvται και σήμερα, διαvεμουv δε άρτιδια ) ια προψυλαξη 

Ποιος Θα τολμήση να πή « ύτό Ξί,αι Θεοσοφία και οχι α ,λο»; 
"Ε ας άληΘ11ς σ ουδαση1ς Θα πη: ύτό εί αι Θεοσοφια, ιcιθώς 
άντιλαμοάναμαι η\ν επιστήμη σήμερα. ϋριο έ ίζω νά ξέρω περισ
σότερα και νά τροποποιήσω, δεδαίω;, πολλα άπό δσα σήμερα ξέρω. 

ΤΖΩΡΤΖ Ρ ΤΑΙΗΛ 

'Όπω; το όμισμα εχει bύο αψεις για 111 ϋπαρξ11 του, ετσι 
καt 11 ω1l Εχει δύο πλευρές: άντιχειιμενικη καt ύ οκειμε, ι �ή. Β έ
ποντας το περ�δάλλον ,μας σαν αντικείμενα, βλέπομε συμπεριφορά 
και συμβαίνοντα σέ ώρισμένο χρόνο. 'Όταν δμως σκιφΘοϋμε δτι 
αύτά τα άντικεCμενα ί::χουν και ύποκ ιμενικ11 πλιυρα γαι -τροσπα
θήσουμι να την διακρίνουμε, έγκαθιστοϋ ιι μία σχέση. Ί-Ι δι,ιή μου 
π ίρα για σένα καί ή δική σου για μένα συνα-ν-τω αι σέ κάποιο 
έ ίπεδο εστω και αν εμείς δεν τό συνιιδητοποιοϋμε. Τό επίπεδο 
αυτό ·μπορεί να μεταμορφώση μερικές από τις -τρά ει μας σέ κά
ποιον χρόνο, σέ πράξεις του ΤΩΡ . Ή σχέσις εχει ϋπαρξη μονάχα 
οτό παρόν ΤΩ Ρ 

ΡΙΙ ΚΟ ΣΤΡΕ·Ι Φ 
Ι ε . Γραμ,ματευς Θ.Ε. Έλδετί ; 



316 

Τα όκτώ θανάGιμα άμαρτή1ιατα 
- , , του 6υ�χρονου κοGμου 

'Ηδονή, χωρίς Συνείδηση� 

'Επιστήμη χωρlς Άνθρωπισμο 

Βιομηχανία χωρίς Ήθική 

Θρησκεία χωρlς Πραγματικότη,τα 

Εύφυια χωρίς Χαρακτηρα 

'Τγεία, χωρlς '·Εργασία 

Πολιτική χωρίς 'Ιδεώδη 

Κυβέρνηση χωρίς Θεό. 

(Theosophy in Ν ew Zea]and) 

τΩ ξ ύ π ν α ! 
"Ω ξ' r , υπνα. 
'Ώ κ,αρδιά μου! Το ''r31iέρτατο πνεύμα, 
ό Μέγας Δι:Μσκαλος, εlναι κοντά σου: ,.., ' .. ξ' 1.::. υπνα, ω υπνα .

Τρέχα στα πόδια τού Άγαπημένου, 
γιατl ό Κύριος ίσταίαι δίπλα 
στην κεφαλή σου. 

Κο�μή-θηκες αν-αρίθμητους αιώνες, 
δεν θά ξυπνήσης 
αύτο το πρωινό; 

ΚΑιΜΠΙΡ 

(ΊνΜς ποιητής ΙΕ' αιώνος) 

1979 
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____________ .,._
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«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ» του 'Ιησού 
Ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ μετεδωσε (8 Μαιοu) μια 

σvνεντεuξη, μF τον Κύριο ήμών Ί ησοίί Χριστο 1 

Ό ραδιοσταθμος τοίί Βατικανοίί παροuσιασε τη σuνέντ•εuξη με τον 
ακολοuθο τρόπο . 

«Τά στούντιο τοίί Βατικανοίί εΤναι συνηθισμένα νά φιλοξενοίίν μεγά
λες προσωπικότη,τες. Βραβεία Νόμπελ, καλλιτέχνες, θεολογοuς καθηγη,
τες, καρδιναλιοuς, για νά μην ποίίμε έπισης και γιά τον Ίδιο τον παπα, 
πού οχι σπανια μιλάει άπο τά μικρόψωνά μας Σημερα, με σχετική άμη-

ανια, βρισκόμαστε στην άνάγκη νά πάρουμε συνέντευξη άπο μιαν προσω
πικότητα, πού δεν μποροuμε νά ποίίμε δτι εΤναι άσχετη με το περιβάλ
λον, τέτοια ομως πού νά μας έπηρεαζει δπωσδήποτε συναισθηματικά καi 
λογικα. Πράγματι, εχοuμε την μεγαλη τιμή νά σας παροuσιασοuμε μια 
συνέντευξη με με τον Χριστό Την έπιμελήθηκl!: δ Πάολο Κα
πούτσι, με την δοήθεια - για τις απαντήσεις της έξαιρετικης 
ούτης προσωπικότητας - τοίί καθηγητοίί Ζάν Γκαλοτ, τοίί Γρ, γοριανοίί 
Πανεπιστημιοu, ένας άπο τούς μεγαλύτερους μελετητας της Χριστολο• 
γιας» 

Ή <<δημοσιογραφική έπιτuχια» ηταν συνταρακτική και γι' αύτο τον 
λόγο το περιοδικο «'Εσπρέσο» άπεψασισε νά κάνει με την σειρα του 
την ίδια συνέντευξη 'Ανέθεσε την <<άποστολη'> στον δ μοσιογράφΟ Τζιο
βάνι Μαριότι 

Αί άπαντήσεις τοίί Βατικανοίί εΤναι δλες άπο τά Εύαγγέλια, ένω 
τοίί περιοδικοίί 'Κ α i άπο τά Εύαγγέλια, άλλα και άπο αλλα θρησκιu
τιι-.ά κείμενα (άπόκρυψα) 

Ό άναγνώστης θά προσέξει, δτι οί άπαντησεις πού δινει δ Ίησοίίς 
τοίί «'Εσπρέσο», εΤναι παράδοξες καi μαχη,τικες, ένω τοίί Βατικανοίί εΤ
ναι σuμβιδαστικες καi είρη,νικές. ΕΤναι ματαιο νά διερωτηθοίίμε ποιες 
απο τiς δύο εΤναι οί πιο αύθεντικές. Ή διαφορά άναμεσα στις δυο απαν
τήσεις μπορεί, παρ' δλα αύτά νά ριξει εμμεσα φως στην μορφή της με
γο.λης προσωπικότητος τοίί Χριστοίί Πρό'<ειται γιά έναν άνδρα ώριμο, 
ι'λεύθερο, με άλληλοσuγκροuόμενες άπόψεις, εναν άντρα πού κανείς δεν 
θά μποροίίσε νά χρησιμΟ'!Τοιήσει ύστερόβοuλα ΕΤναι δηλαδη ενας πρα
γ ματικος Δάσκαλος. 

'Ακολουθεί το κείμενο των δύο «συνεντεύξεων» Στις άπαντήσεις, 
ή πρώτη εΤναι τοίί ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ Ή δεύτερη εΤναι τοίί ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: 
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ΕΡ.. Ί ησοίί, ποτέ δεν άπέφuγες δποιον σοίί άπηίιθuνε ερωτήσεις. 
'Απάντησες πάντα σέ δλοuς, έκτος άπο τον 'Ηρώδη,, αν θuμοίίμαι καλά. 
Παιρνω λοιπόν το θάρρος vα σε ρωτήσω καi γώ κάτι. Καi για να άρχί
οοuμε: Σ άρέσει το δνομα <<Ίησοίίς»; 

1. Μού άρέσι:.ι ή εννοια, αύτού τού όνόματος πού σημαίνι:.ι «ό
Θεός σώζει». 

2. Τά όνόματα είναι στον κόσμο για νά ·εξαπατούν. (Ευαγγέλιο
τού Φιλίππου, 11). 

ΕΡ.: Τί αίσθάνεσαι δταν 6λέπεις το ονομά σου γραμμένο επάνω 
σέ μπλοuζες καi σε μπλου - τζήνς; 

1. Είπα ιμι,ά μέρα: "Οταν ύψωθώ άπο τ11ν γην, θα τούς πάρω
δλους μαζί μου. ( 'Ιωάννης, 12, 3 2) . 

.2. 'Όταν θα πάψετε να ασχολείίσθε με την ντροπή, δταν θά
βγάλετε τά ρούχα σας και θα τα Μ!ζετε κάτω άπο- τα πόδια σας, 
δπως κάνουν τα παιδιά, τότε Οα δείτε τον Τίο. τού Θεού χωρίις κα
νένα φόβο. (Εύαγγέλω τού Θωμα 317). 

ΕΡ .. Πολuς κόσμος κuκλοψορει μέ τό διακριτικό. «·ο Ίησοuς σ' 
άγαπ&» . 

1. l\1' αυτόν τον τρόπο θα διακρίνονται ώς μαθηταί μου: "Αν
άγαπιοϋνται μεταξύ των. ('Ιωάννης 13, 315). 

2. 'Ό,τιδήποτε λένε για μέν.α είναι μί;ζερο και ανάρμοστο. (Ιlρα
ξις τού 'Ιωάννη, 99, 2). 

ΕΡ.: 'Υποστηρίζεις καi συ την αποψη, <<κάντε ερωτα, οχι πόλεμο;» 

1. Καμμια άγάπη δεν είναι μεγαλύτερη άπο iκείνη πού εκ
φράζεις δίνοντας τη ζωή σου για τους φίλους -σου. ('Ιωάννης, 1ι5, 13). 

2. Μην πιστεύετε δτι εγώ ήρθα για νά φέρω την ειρήνη στ11ν
γη. Δεν ηρΟα γ�α νά φέρω Fιρήνη, άλλα ,μάχαιρα. (Ματθαίος,
10, 34). 

ΕΡ.: Ποιοι εΤναι ol φίλοι Σου; 

1. 'Εσείς είστε φ�λοι •μου, αν κάνετε αύτο πού σας παραγγέλλω.
('Ιωάννης, 15, 14). 

2. 'Όποιος δεν είναι εναντίον μου, είναι ,μαζί μου. (iΜαρκος,
9, 40). 

ΕΡ.: Καi εχθρούς, εχεις; 

1. Τον σατανά, ,αλλά τον εliδα σαν αστραπ1'1 νά πέφτει από τον
ούρανό. (Λουκάς, 10, 1:8). 

2. 'Όποιος bέν είναι με ,μένα, ε1ναι εναντίον .μου. ( 1ατθαίος,
12, 30). 

ΕΡ.: Ποια εΤναι ή αποψή σου για την εύτuχία; 

1 . Εύλογημένο δποιος αΥ,Ούει τον Λόγο τού Θεού και τον εφαρ-
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μό ει. (Λουκα , 11, 2 ). 
2. 'Η θεία χάρις χορεύει. Θέ ω α πuιξω uέ φ άουτο, χορέψτε

ό οι ' ,μήν. (' () τον π σχαλι () ΧΟQΟ ΤΟ- Ίησοϋ. Πραξι; το
'Ιωα νη, 9 ). 

ΕΡ Τί πρδ:γμα εΤvαι κατα την γνώμη Σου ή άvθρωπιvη παραφρο 
σuvη, για την όποια τοσος λόγος γιvεται τελεuταί'α, 

1. 'Ό οιος πέφτει σε άμαρτGα, 1ί ετσι σκλάδος της. ('Ιωάν
νης 7, 34). 

2. 'Οταν τού δύο τούς κά ετε ενα, όταν το εσωτεριικό μ(ρος
των πραγιμάτων το κάνετε έξωτερικό και άντίθετα, το πάνω κάτω, 
δταν τον ανδρα καί τή γυναίκα τούς κάνετε άνθρώπους έvός μόνου 
φύλου, ετσι ώστε να μην ύπάρχει οϋτε α δρας οϋτε γυναίκα ... τότε 
θά ιμπείτε στ11ν Βασιλεία των Ουρανών (Ευαγγέλιο τού Θωμα., 22). 

ΕΡ Τι θα ελεγες για έvαv νέο που παιρvει vαρκωτικα, 

1. 'Όποιος πίν�:,ι άπό αυτό τό νερό θα ξαναδιψάσει. 'Όποιος
πιεί άπό τό νερό πού θα τού δώσω έγώ, δέ, θα ξαναδιψάσει ποτέ. 
('Ιωάννη , 4, 13). 

· 2. Το · ούμερο ώδεκα χοριύει ·ψηλα. ' μήν. Το 'Όλον συμ
μετέχει στο χορό. 'Αμήν ... Ό δρόμος είμαι έγώ για σένα πού κά
νεις το «Ταξuδι». (Πρα.ξις τού 'Ιωάννη, 95). 

ΕΡ Καί για τούς φανατικούς των &πλωv, τα πιστόλια Ρ. 38 και 
τiς 6ομ6ες Μολότωφ, τι έχεις VOI πεις, 

1. 'Όποιος με μαχαίρι τραυματίζει, με μαχαίρι σκοτώνεται.
(Ματθαίος, 26,5.2). 

2. Στον μαθητή φτάνει να εί αι δπως ό δάσκαλό; του και.
στον ύπηρέτη δπως ό κύριός του. (Ματθαίος 10, 25). 

ΕΡ Τι γνώμη εχεις για τήv έλεuθερια, 

1. ' ν ό Τίός τού Θεού σας άπελ1::υ0ερώσει, θά ε�στε άλη
θινά έλεύθεροι. ('Ιωά νης, 8, 36). 

1. Μην ό ομάσετε κανέ αν «πατέρα» σ' αυτή τή γη. Στή γη
cέ ύπάρχουν παρά τύραν\'οι. (Φράσις τού 'Ιησο- που ά σφερε,ται 
ά ό τον Κλ11μη τον Άλεξα δρέα). 

ΕΡ Ποιος εΤvαι δ μεγαλύτερος κιvδuvος που διατρεχει σημερα ή 
Δημοκρατια, 

1. Κά,0 ,δασίλειο πού εί αι εσωτερικά ,διιηρημένο, 6αδ� ει προς
η1ν καταστροφή, και. τα σπίτια κρεμίζονται το ε.α έπάνω στο αλ
λο. (�Ματθαίος, 12, 25). 

2. Στους τελευταίους καιρούς θα 'ρ0οϋν μερικοί ά κηρύξουν
θυσίες, άλλα οί 'ίδιοι δεν 0ά θυσιαστούν ... Θά ητήσουν άπό τούς 
αλλους να άπαιρνηθοϋν τίς τιμητικέ διακρίσεις, άλλα οί 'ίδιοι δεν 
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θά τίς απαρνηθούν. Θα πλησιάσουν τούς πλουσίους καί θα άπομα
κρυ,�θούν από τούς φτωχρύς. Θα φερθούν φ�λικά στου; κυβε,ρνων
τες και σκληροί στους ταπε�νούς. Αυτοί ,άκρι,δως Flναι οί φίλοι των 
δαuμόνων, άλιvά -εχθρο1 του φιλεύσπλαχνου Θεου. (Άραiδικά ρηrrά 
τού 'Ιησου, Ρ.Ο. ΧΙΧ, 53,91, 10'8).

ΕΡ : 'Υπάρχει .κανένα ψαyητο πού να σ' αρέσει Ιδιαίτερα; 

1. Ί-1 τροφή μου είναι να κάνω τή θέληση Αυτού πού ,μ� r

στειλt καί να εκτελέσω τό εργο Του. (,' Ιωάννης, 4, ·3,4). 
2. Ί'ό ώ,μό κρφύδι είναι εξα�ρετικό. (ΆΠιΟ εναν Πάπυρο πού

δεν �εκδόθηκε &κόμη καί πού τόν εστειλt δ καθηγητής Ί'άτζιδιλ). 

ΕΡ.: Ποια εΤναι τα έλαττώματα πού μπορεις να συγχωρέσεις, 
1. 'Όλα τα άμαρτήματα θα συγχωρεθούν στQ'υς ανθρώπους,

εκτός από τό άμάρτημα κατά τού 'Αγίου Πνεύματος. (Ματθαίος, 
12, 31). 

2 'Η ' ' λ' " 'λ ' ' ' (Ι
-. . αγαπη κα υπτει ενα μεγα ο ποσοστο αμα:ρτηματων. η-

το πού άναφέρεται άπό τόν ιΚλήμη τόν Άλεξανδρέα,. Προτρεπτι
κό� 111, 12, 91, 3). 

ΕΡ.: Δηλαδή; 
1. Ί'ό φως ήρθε στον κόσμο καί οι α,1θρωποι προτίμησαν το

σκοτάδι -άπό το φως, γιατί τα εργα τους ήταν πονηρά. ('Ιωάννης 
3, 19). 

2. 'Ένας ανθρωπος πού �δεν :π;ροσπαθεί, είναι ,άνίχα,νο . ( Συ
ρuακή διδασκαλία 2, 8). 

ΕΡ. · Ποιες ίδιότηrrες έκτιμάς ίδιαίτερα στους ψιλους Σου, 
1. Να είναι δ λόγος σας: Ναί, ναί. 'Όχι, οχι. (Ματθαιίος

5, 37). ,1 
,ι 

2. Αυτός πού δεν άγαπα τον πατέρα του .χαί τ11ν μητίρα του
δπως έγ6), δεν �μπορεί να γίνει μαθητής μου (Ευαγγέλιο τού Θω
μά, 5.5). 

ΕΡ Ποια ,εΤναι ή γνώμη σου για τίg συγκρούσε
ι
ς 

κ
αι είδ κα γιά 

τις συ-yικρούσεις πού εχουν μεταβληθει σέ σύστημα; 
1. Εύλογημένοι εκείνοι πού φέρνουν την ειρήνη, γιατί αυτοί

θά όνομαστούν 'Τίοί τού Θεου. (Ματθαίος ,5, 9). 
2. �Ηρθα για να χωρuσω τον ανθρωπο από τον πατέρα του,

την κόρη άπό την μηrτέρα της, την νύφη από την πειθε,ρά της: Έ
χ 0,ροί του ανθρώπου θα είναι οί δικοί του. (Ματθαίος, 10, ,35-
36). 

ΕΡ : Ποια γνώμη εχεις για τον σημερινο κόσμο; 
1. Δεν ήρθα για να καταδικάσω τόν κόσμο,, άλλα για να τόν

σώσω. ( Ίωά,ννης, 12, 4 7) . 
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2 Για μένα δ όσμος ά, ίζει οσο μια πέτρα fi οσο μια ,ωπριά. 
('Αραβικά ρητά τοϋ Ίησοϋ, Ρ. Ο., ΧΙΧ, &68, 1158). 

ΕΡ Ποια εΤvαι ή γνώμη σου γιά τηv πολιτικη κατάσταση, 

1. ' ποδωστε στον Καίσαρα τά τοϋ Καίσαρος, καt τά τοϋ
Θεοϋ στον Θεό. (Ματθαίος, 212, 21). 

2. "'1-lρΟα για να καταργήσω τίς θυσίες, καί αν δεν σταμα
τήσετε να κανετε Ουσίες, ή κατάρα μου θα σας χτυπήσει άλ ύπητα. 
(' ό άπόκρυφα κεtμε α). 

ΕΡ Ποιά συμβουλη θά μας εδιvες τώρα; 

1. ' γρυπ είτε καί προσεύχεσθε. (Ματθαίος, 26, 41).
2. ' σχοληθεϊτε με τούς εαυτούς σας. (Συνοπτικά Εί,αγγ{λια).

ΕΡ Ν Ακουσες γιά κειvη τηv γυναίκα, που δεν θέλr,σε vά κάνει 
εκτρωση, έστω και &v κινδύνευε vά χάσει τά vεψρά της, 

1. Γυναίκα,, μεγάλη ε1ναι ή πίστη σου. (Ματθαίος, 15, 28).
2. Θά 'ρθεϊ μια μέρα, κατά την δποία θά ι,tστε αναγκασμένοι

α πείτε: Εύλογημέν ... οί κοιλιές πού δίν γέννησαν και τα στήθη πού 
δεν ε ωσαν γάλα. (Λο κας, 23, 29). 

ΕΡ "Av έρχόσουv σήμερα στον κόσμο,, θά ελεγες διαφορετικά 
πραγματα, 

1. Ό ουρανός καί ή γη θα ξεπεραστούν, άλλα τα λόγια μου
οτέ. (Ματθ-αίο , 24, 35). 

2. 'Έχω κάτι να πω, άλλα δεν εχω κανένα. στον δποίο
θα τα πω. (Ψαλμοί των Μα:νιχαιστων, ψαλμοί τοϋ 'Ηρακλείδη 
ΙΙ, 28). 

ΕΡ . Ποιά εΤvαι ή μεγαλυτερή σο\.J υπόσχεσις, 

1. Θα ι,ίμαι μα.,ί σας όλες τίς μέρες <uς το τέλος τοϋ κόσμου.
(Ματθαiίο , 2 , 20). 

2. Σέ OΠOIJOV εχει, θά δοθούν κι' αλλα κ,αί, σε δποιον δίν θά
εχει, θα τοϋ άφαιρεθοϋν καί τα λu-γα πού εχει. (Μαρ·κος, 4, 25). 
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'Ένα πολότιμο βιβλ(ο 

ΕΚΑΟr ΑΙ 

AnO ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑΜΟΥΡΤΙ 

άνιθολογία άπό τiς όμιλίες καl τα βιβλία του 

1926 1966 

• 
• • 

Έπ1λογ1Ί ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

•• 

Ό φιλόσαρος τ:fjς έσωτεpΊ1C:fjς 

άπελευθερώσεως του άτόμου 

για ,μια νέα Άνθρωπότη;τα 

εΙνω τώρα στη διάθεσι δλων των πνευιμαηκων 

'Ελλήνων με τό νέο αύτό βι8λίο 

• 

• • 

'Αποοτέλλ,ειται έλεύθ. ταχ. τελών 

όντi δρχ. 150 

• 

• • 

Ό Κριονα11οϋ,ρτι ύποδεικνύε-ι την όδο τ:fjς 'Αλήθε1ας 

1979 
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420.320.000.000 �Έτη ... 

Συμφώνησαν οί άστρο ομοι, επί τfλους, 
για τή 'θεωρία της Μεγαλης '·Εκρ11ξεως 
της ηιιιουργια τού �ύμπαντος, 
ά.ν καί μερικοί πιστευουν πάντα 
δτι τό σύμrταν ταλαντεύf..ται 
c θά ει σ· ενα δριιο και παλι συστfλλεται
κρίμα που ,δf..ν έστρεψαν ποτέ η1 σκέι η τους 
στις παληες Γραφες των 'Ινδιών! 

Έχf..ί περιγράφεται η bημωυργία 
ώς ΎJ 'Αναπνο11 τού Βράχιμα, 
,μια μεγάλη 'Εκπνοή 
και επειτα τό ,άντί0f..τΟ, 11 1με 

I 
αλη είσπνοή

Ό τρομερό μεγάλος κύκλος τού Κάλπα, 
uέ Μαν.οαvτάρα την t-χδήλωση 
και Πραλάγια τό καιρό τοϋ εφησυχασμού. 

ίστευτο, πώς 11 1:..ραν σrα χρό ια τά. παληά 
η\ άνεξιχ ίαστη κυκλική διαδικασία: 
Τό φθάσιμο τού σί1μπαντο ση1 υπαρ η 
και την έπuστροφή του στην ά άπαυση ! 
Και ισως αί άρχαίαι Ίν ικαί Γραφαί 
νά. έπιφυλάσσου απαντήσεις 
σε ρίφου άλυτους γιά. μας, 
ά αμοι,οή στης rτροαισθήσεως την ζ11τηση

RAE CARR 

(ThBo ophi ·al Jouι·na1) 
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Ή καρδια και η λο�ικη 

Ή &.νθρώπινη μυστικοπαθής 
ψυχική δίψα για. εσωτ,ερική λύ
τρωση κα.ί εύτυχία., ιπού είναι 
ενα. &.πό τα. γνωρίσματα των Ά

γα.τολικων Θρησκ-ειώΥ•; δτα.ν με 
τήν Χριστιανική θρησκεία. μετα
φυτεύθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ψf
ΧΟΠΝΕfΜΑΤΙΚΟ κλϊ-μια., .εχα.
σε πολλή &.πό τήν οξύτητά. του 
κα.ί γεϋισιν τ<ου, διό,τι ή ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ά.πα.ιτεϊ να. εχη 
τον λόγον της ,επειδή ,δεν εχει 
ε,μπιστοσύνη, στήν καρδιά. ... 

Το Βυζάντιον δαπάνησε πο
λύ α.ϊσθημα. για. να. φιμώση τον 
NOrN 

Στήν πνευμα.τική &.νά.λυση ή 
ΛΟΓΙΚΗ είναιι το ΦΩΣ στα. σκο
τεινά. μονοπάτια. της κα.ρ·διας. 
Συχνά. α.ύτό το ΦΩΣ το σ6ή-νουν 
οί κα.τα.ιγίδες της κα.ρ·διας. Τώ
ρα δiμως, με τή -3ωρεά.ν παιδεία. 
κα.ί τήν πρόοδο των Θετικών 
'Επιστημών κα.ί των· μέσων πνευ
μα.τι κής επικοινωνίας, μέσα στήν 
'Εκκλησία ·δεν μπαίνει πλέον 
μόνον ή πίστις, ά.λλά. κα.ί ή 
ΓΝΩΣΙΣ. 

Για. τοϋτο, ώς Κληρος, πρέπει 
να. εχωμε, πλήν της Θεολογικης 
καταρτίσεως, ψυχοκοινωνικήν κα.ί 
πλήρη γνώσιν των προ6λημάτων 
τοϋ &.νθρώπου, ίνα μή χα.θη μέσα 
στή Ζούγκλα! 

Τοϋ αίδ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

'Ορθοδόξου iερέως είς Η. Π. Α. 

Αί &.ντι yνωμία.ι ,στα. θρησκευ
τικό «πιστεύω» ξεκίνησαν άπό τίς 
ήμέρες τοϋ Ί ησοϋ κα.ί δεν πρό
κει τα.ι να. λείψουν, καθώς δεν θα. 
λείψουν καί α.ί εκλείψεις τοϋ 
'Ηλίου, &.λλά. δ 'Ήλιος είναι εκεί, 
χα.ί ΗΛΙΟΣ είναι Η ΧΡΙΣΤΙΑ
ΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ πού σκοπεί 
να. 6οηθα τον, άνθρωπο να. ά.ξιο
ποιεί τον έα.υτόν του ώς παιδί 
τοϋ Θεοϋ. Το παιδί α.ύτό δεν 
πρέπει να. γίνη ορφανό άπό ζω
σαν Χριστια.νικήν πίστιν, διότι 
θα. το σπα.ρ�ξουν οί λύκοι της 
ά.πελπισία.ς κα.ί ή ευθύνη είναι 
δική μας. 

Μάλιστα σά.ν σκεφθοϋμε δτι 
στήν πατρίδα μσ.ς 'Ελλάδα. το 
'Εκκλησίασμα ξέπεσε στους 2ο/'ο

να.ί ! δύο στού·ς έκατόν πηγαίνουν 
στήν 'Εκκλησία, ενώ στήν άθεη 
κομμουνιστική Ρωσία. το 'Εκκλη
σίασμα. είναι 10%. 

Εύτυχως, ιέδω στήν 'Αμερική 
το 'Εκκλησίασμα. είνε 35% με 
ά.κμά.ζοντα.ς τούς 510 Έλληνορ
θοδόξους ναούς μας και ά.γρυ
πνοϋσα.ν την Σε,6αισμιωτάτη.ν 'Αρ
χιεπίσκοπή μας. 

Rev. Zanos Gougoutas 
2171 McCormick 

Detroit Mi 48236, U.S.A. 

************** 
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ΕΠΙ ΛΟΓΗ 

περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» 

Α' Τριετίας (1956 - 1957 -1958)

, \πο τα κυρ1ώτeρα Π ρι . όμr Q 

, . ' δρια όπουλος 
» 
» 

Ίω. Βασιλης 

» 

» 

» 

» 

» 
Hel. Zahaι·a 
C. Z,mai-ajadasa
Χρίστος Θηβαίος
Δημ. ' . Ίωα ίδης

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Νικ. Καρβούνης 
R. Kipling
Κ ι-ίsJιnanιυι·tί

» 

» 

» 

» 
» 

Γέ ο�• οlος έσσί μαθων 
Ή 'Ελληνική Θεοσοφία: 
"Υ' οθηκαι Βιοτιχης 
Ά γοραίαι μαντείαι χαί έπικίνδυνος 

νευματισμός 
1 γαλόπρεπι-,ς ψυχέ,c σέ μορφέ ταπει
νών ανθρώπων 

ΒαΟειές αλήθ ιες από στόμα ά λοικού 
ανθιοώπου 

Καλωσύνη και. γνωστι½ά έπιτε,ύγματα 
τού ανθρώπου 

Τά λυτρωτικά φτερά της ανθρώπινης 
, υχης 

Σπuρ. άγος, ωριμο πα�δί. τη Γης 
Διατάραξ�ς καί Γαλήνη 
Νετί - Νετί 
Περί άληθεί�ας 
'Η Πυθαγόρειος φιλοσοφία 
Οί φιλόσοφοι άλχημισται 
λ[ορφαί - 'Ιδιότητες - όμοι 
ΆΗ Ί δική Σοφ�α 
Οί Κάβειροι 
Οί 'Ελευσίνιοι 
οι Ορφικοί 
Το αούτο τού αγ έλου 
Ό i\{αθητής 
Σ uνοιιιλίε στ11ν Έκά η 
Για η1ν είρή,, 1 τού Υ-όσ, ιου και του 

νεί•ματος 
, � Για ιιιά έσωτερικ11 άτομιχ11 lπα,•ά

σταση 
Όιια ιχο; και ατομικό- κόσιιος χωρίς 

είρή, 1 
Τρείς ιυσε6είς έγωισταί 
' 1tόνθισ ια όιιιλιιί>ν 192,7--,1 34 
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Νικ. Λού6αρις 

Κ. .Μελισσαρόπουλος 
» 
» 
» 

» 

Rohit !l\lehta 

Σπυρ. Νάγος 
Κωστής .Παλα,μας 

Ν. S:ri R:am 

» 
» 

- »

» 

Χρ. Ριζόπουλος 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

"Α γγ. Σικελιανός 
» 

'Αλ. Τζαζόπουλος 

1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

Ό <4Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης» και 
το Τάγμα των '!Εσσαίων 

ΤΙ() ανθος τού Λευκού Λωτού 
Οί Ροδόσταυρο.� 
Ή αποψις της Μετενσαρκώσεως 
Πληροφοριακό σημείωμα γ�ά τον 

Κρισναμούρτι 
Ή εννοια τού Θεού 
ΊΕντολα,ί. Χριστιανικού Μυστικισμού 
Ό Διόνυσος 
Σοφία - Δύναμη - Ό,μο.ρφιά καί 'Α-

γάπη 
'ΊΕν το παν 
Ό ανθιρωπος 
'Απαντήσε�ς σ;, ερωτήματα 
'Αδελφότης στην καθ·ημεριν,11 ζωή 
Ι\ά τόν Κρισναμούρτι 
Κωστής Παλαιμας (Θεοσοφικές επι-

δράσεις) 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου ('Ί'περ8ατ.κές, 

' ) ανησυχιες . 
Γεώργιος 'Αθάνας (Μεταφυσική αρ

νησις) 
'Άγγελος Σικελιανός ('Ορφική Μύη

σις) 
Διονύσιος Σολωμός (ιΠοιητη της Πί

στεως) 
Άν.δρέας 1Κάλ16ος ('Αντίλαλοι της Β�

:6λου) 
Νίκος ιΚαζαντζά,κης (Προφήτης Παν

ελ:ευθερίας) 
Κωνστ. Κα16άφης (χωρίς πνευματοδο

ξία) 
· Λριστ. Προ6ελέγγιος (ΙΚοσμογονι:κά

προ6λήματα)
Γιατί ·6αθειά μου δόξασα ...
Ίερό Όδός
Ό 'Ιλισός, πνευματικόν κέντ.ρον της

αρχαιότητος 

Μια μέρα ζωής μι τούς Γιόγκι 
",Ελενα Πετρό6να Μπλα6άτσκυ 
Χένρυ Σι:ήηλ "Ολκοττ 
"Ανν.α Φράνιχ



1979 ΕΠΙΛΟΓΗ 327 

Β' Τριετίας (1959 - 1960 - 1961 J

Γ ' ναγνωστόπουλος 
Ίω. Βασιλης 

» 
» 

» 
» 

Η. Ρ. B1av,ats.ky 
Car. 'GJ1ellιe;ι-up 
Δημ. 'Α. Ίωαννίδης 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Νίκο; Καρβούνης 
» 
» 

Rud. Kiplή;ng 
Κων. 1 ιτρινιάρης 

» 
Zohn Ooats 
T<:Jishnam urti 

» 
» 

J. ,run d1αι- 1.Jeieuw
Νικ. Λούβωρ ις
Μελισσάνθη

» 
Κ Μελισσαρό οuλος 

» 
» 
» 

» 
R. Mehta

"ϊ'ακίνθια 
Στοχασμοί μπροστά σ' ε α λί.κνο 
Σ ι1βυλλικοί ψ�θυροι ,στους . ελφους 
Ό 'Ιπποτισμός σαν ά θρωπιστικός θε 

σμός 
Ό α"'θρωπο 
Έπλησίασα τ11ν ' χερουσία .. 
Το ΚλεLδί τηc: Θεοσοφίας 
Ό προσκυνητ11; Καμανύτα 
'Η εη"σά,ρ1κωσι,,ς καί ή άρχαία 'Ελ-

λη ική Φιλοσοφί� 
'Εμπεδοκλής ό Άκραyαντiίνος 
Οί Ατομικοί φιλόσοφοι 
Παρμενίδης ό 'ιΕλεάτης 
Ίσημερίαι καί τροπαί 
Οί < έπικοινω ίε9> με το ύπερπέραν 
Οί ελc ο1 
Θεοσοφία και σύγχρονη σκέψις 
Ό Γκαίη, ώς Μύστη 
Προς τά 'Αρχέτυπα,, 

" 

Σωκρατική Γνώσιc: :και 'Αρετή 
" νθρωπο� καί ά,,θρωπισμός 
Ποι ζητάει την ευτυχία; 
Φιλοδοξία - Φόβος 
Δημιουργική ευτυχία 
Πeρ1�μενέ με, ώ φίλε ... 
Κατάκτησις της πραγμαηκότητος 
'Η φιλοσοφuα τού Ραμα-κρί,σνα 
«ιΕιρ11νη πάσι» 
Το τραγούδι τού κόσμου 

ημ. Γαλανός ό 'Αθηναίος και αί μετα-
φράσεις του των 'Ι ν.δικών 

ΆΕ' έλιξη η 'Ανακύκληση; 
,Μοναδική ή κάθε ση.γ, ή 
Ή Μεταφυσική στους <illαραλλήλοuς 

Βίους» τού ίΠλοuτάρχου 
'Η χαρά της ζωής 
Σ uγκρούσεις τού αιώνα μας 
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Σπυρ. Νάγος Ή Θεά 'Αφροδίτη 
» 'Τποθήκαι

Νεχρού Στα παιδιά δλου τού κόσμου
'Όσκαρ Ούάιλδ Το άηδόνι Κ'αί το τριαντάφυλλο 
Ούσπένσκυ Διάλογος ιδασκάλου - Μαθητού 
Ν. Sni R,arn Ποιος ,Οά μας διδάξη την· σοφία 

» Συζήτησις τρελλών
» 'Ανανέωσις των έαυτων μας

Χρ. Ριζόπουλος Οί 'Ο
λύμπιοι

» Πλύσις εγκ,εφάλου
» Δέηση στο Φάληρο
» Μισαλλοδοξία σF κοιμητήρια.

, Αλιμπ Σι6άιτσερ Κάτι πειρισσότερο 
Κ. Στεφα.vίδης Άνατολη καί Δύσις 
Στέφαν Τσ!6άιχ Τα 'μάτια τού αιώνιου :αιδελφού 

'Ί'πάρχει ,ζωrι μετά -θάνατον;, 
Ό Βούδδας καί το πρόβα.το 
"Άσκησις �διαλογισμού 
Γιόγκα 'Αδελφότητος 
Μετενσάρκωσις καl Κάρμα 

f' Τετραετίας (1962 - 1965)

Τα άρχαία 'Ελληνικά Μυστήρια 

1979 

Ίω. 'Α. Βασιλης 
» 

» 

Βολταιίρος 

Τα φυσικά δικαιώμα.ται τοί άνθρώπου 
Αυτο - μυητικη 

Ν ικηφ. Βρεττάκος 
Ίω. Ν. Δάμπασης 

» 

Πυθ. Δρουσιώτης 
.Ι\ιμ. 'Ί:6ου 

ιημ. 'Ιωαννίιδης
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

'Ελευθερία σκέψεως 
'Ατομική Έποχη· 
Φερεκύδης 
Παρμενίδης 
Μι:.γάλοι Θεοl 
Ράινερ Μαρία. Ρίλκε 
Αί «Ί:δέαι» κατά Πλάτωνα
"Εν το Παν 
'Η 'Ακρόπολις 
Ή Θεά 'Αθηνά 
Τα Αιγόσθενα 
Th 'Λμφιάρειον 
Τροφιί>νιον 
Θι:.οσοφία καί ΊΕλλη,νικον Πνεύμα 
ΊΕλλ,ηνι.κ11 Μυθολογία Κια,' ισωτειρισμος 
'ΙΙ Αριθμολογία των Πυθαγορείων 
Το ατομον των φιλοσόφων 
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Κ. Καϋάφης
Καιζαντζά ης 

Κ. Κοχόρουιτς 
Όδ. Κοσμό:τ:ουλος 

. Κουχουοίνος 
Ίω. Κουτσοχέρας 
Ι ρισ,·αμούρτι 

» 
» 
» 
» 
» 

Τζεραλδ Λέβιν 
Μελ�σσά θη 
Κωστή; Μελισσαρόπου ος 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

ρ. Μικρούτσικος 
Ν. Χάγι,ρ - Μπουφίδης 
Κορνηλία Μύλλερ 
Παύλος ιρϋάνας 
Ούώλτ Ούίτμαν 
Έλί η Παλαιοδημοπούλοu 
Κωστής Παλαμάς 

» 
» 
» 

Σαρά, ος Παυλέας 
» 

Παν. ιΠαναγιωτο' η 
Μιλτ. Παπαδη ιητρίου 
Ζαχ ίΠαπα ωνίου 
Πλούταρχος 
' ρ. Προοελέγ ιος 
Ράινερ Ρίλχ 

» 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

'Η διορία τού Ν έρωνο
Ό Ζορμπάς 
Ζωη 
Ί -Ι Πυρο&ασία 
Σκέψις για τη ω11 
Ί -τ αγάπη 
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ωρίς ,ι.αλωσύνη και αγάπη δε εχ-ει 
κανείς άνατροφη 

Ή ησυχη μικρη φ ή της συνειδήσεως 
'Όταν ό ,•ούς εΙναι γαλήνιος 
Φονικό 
Συ ο,μιλία μέ τό Κάρλο Σουαρές 
Σ έντεu ις έ τον J. Davidge 
Ό χρυσός κα όνα,ς 
'Ελευθερία 
''Υ' άρχει θάνατος; 
Θεοσοφία 
Παραιτ1εχτονικαί ,έργασίαι κατά την κα

τοχ11ν 
Ή όρθη ειτοι,•ργ�α της Θεοσοφικης 

'Εταιρείας 
Ή έξέλι.ξη της Ψυχής και τό κοινωνικό 

:π;ε,ρι1ϋάλλον 
Ό ,αληθινός πολιτισμός 
Ό ' ποκρυφισμός ύπάρχει; [Ιοιές δυ• 

νατότητε εχει; 
Τί περιμέ εις; 
Είναι κακός 
Περί χορτοφαγ�ας 
Τό δρομαλάκι της εύτυχία
Ή Σοφία 
'Η προς τα εσω στροφ11 
Ευρώπη 

'Η μορφή του Χριστού
' , 

,ρμονια , Τα περιστερια
'Εξίσωση 
Βeοα,η γνώση 
Μαθητές τού Πλάτωνα 
Γνωσι σαυτό 
Πανθειστικό άνάχρουσμα 
Περί σαρκοφαγίας 
Φύσις ' γία 
Οί ανθρωποι ολα τα ξέρουν . 
, πό τό ϋuολίο τci.N ώρων 
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Χρίστος Ρ�ζόπουλος Γιατί κα,ί πώς ή "Αννι Μπέζαντ εγινε 

» 
"Αλμπ. Σδάιτσερ 
"Α γγ Σικελιανός 

» 
Σοφοκλής (μΗ.'1. Γρυπάρι) 
Νιλακάντα Σρί Ρcιμ 

» 

» 

» 

» 

» 

Εύ. Τσιτσώνης 

Άλεξ. Τζα-cόπουλος 
"Άρης Χαιτζηbάικης 

» 

7\ιlαγ,ικ11 λέξις 

θεόσοφος 
Ή αγαμία τού κλήρου 
"Άνθρωποι καί ζώα 
Προφητεία. τοϋ Ήσαία 
Ή μετάληιψη τοϋ 'Ελευσίνιου κυκεώνα 
Ό ϋμνος στον ανθρωπο 
Το σύμπαν καί δ ανθρωπος 
Περί κρ-εοφαγίσς 
',Ενότης 
'Αrοό η1 σκοπιά τού π{,ργου 
Ό ορθός τρόπος προσεγγίσεως του 

Θεοσοφικού εργου 
Γνάνα-Γιόγκα :καί Ράτζα-Γιόγκα 
Ή ψυχή ι1.αί ή σχέσι της προ την 

φύσιν 
Τί ,είναι δ Τεγτονισμός 

ιπλοϋν· κέρας 
Ή -αρχή τοϋ Άρχιμήδους 

'Από την δμιλίαν επί τού δρους κατά Ματθαίον 
Το Εύσγγέλιον κατά Θωμάν 
Ί νδικ11 σοφία 
Νιρδάνα 
Περί l\1Ιετενσαρκι.ί>σεως 
-,άνατος καί 'Αθανασ�α 
Ίl 'Ινδία τuμά τ11 ·μνήμη της 'Άννι Μπeζαντ 
Ή i.στορικ11 συνάντησις Πάπα - Πα τριάρχου 
Συνέδρων εί:; 'Αθήνα- Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
'Η Φωνή της Σ ιγης 
Γιόγκα 
Γιόγκα 'Ηθικής 

'Έκαστος τόμος χρυσόδετος 
Δρχ. 250 

Γ10 τους ουνδρομητες rοίί ΙΛΙΣΟΥ

Δρχ. 200 
Είδ1κες ,έ,κπτώσε1ς Δεκεμβρίου 1979 
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Νέουc Ρυθμούc 
Έπιφυλλίς τοϋ ίκου ΚΑΡΒΟ Η 

(Π ω"ια 6 Ία110 αρίου 19 _) 

«Το κρυμμε,ο πνεύμα κρούrι την θ{,ραν τού 1ωρόντος ... 
Θέλει να ξεπεταχΟii, γιατί τό σημερινον τό καΟεσιώς ε νε μό
νον ενα περίιδλημα, που κρ 'δΕL στου; κό που; του ενσ, υ 
ρηνα διαφορετικό,, άπο εκείνον ϊου θα τού (ταίρια ε». 

H..,gel 

Τψ; περασμένην τη ανοι ιν - τόν i\[άρηον ιαι τόν ' πρί
λιον - ό <<διανοούμενος» κόσμος έπανη,γύρισε τ1i μνήμην ό ο με ..
γάλων πνειψατικώ δημιουργών: τού Γκαίτε τό ιΜαρτιο , τού Σαί' -
πηρ η1ν 23η ' πριλίου, στα tγι α τά tγκαί ια τού νέου Οεάτρου 
τού Σαιξπηρικού εις τ11ν ιιικραν ό ι τού Στράτφορδ επί τού πο
ταμού ιηδον, δποu (γεν ήθη ό εγάλος " γγλος δημιουρ ός. 

l\Ιέσα εις την σταδιοδρομίι:νν της ά, θρωπότητος και ό ενας και 
' αλλος ύπηρ αν μεγάλοι άντιπρόσωποι τού άνθρωπί·νου πν1:.ύματος, 
ωντανες και μεγαλοπρεπεί αποδείξεις της ,δυναμικότητός του. 

Γενναία συντο ισμ1:.νοι μέ τόν μεγάλο ρυθμό της Ζωης, -της 
μιας καί αίω ίας, ιέσα είς τ11ν όποίαν π1:.ριλαμδάνο ται τα πάντα χ' 
'- ω άπο την ό οίαν τιποτε δεν ύπάρχει, της Ζωης, .:ου δ,τι Η
γεται Πνιύμα και δ,τι λ εται "'Υ'λη εί,ε άπλώς δύο ομότιμες εκ
δηλώοεις τη,..- άκέραια σuγχωνεuμέ οι ιέ η1 άπερα τοσύ της, 
έδημιούργησαν ιμα ί της, στην άέναον δημι,οuργία τώ .:ά, οτε 
,,εων ιορφών, των πά Οτi.:, νέων εκφράσεων καί εκδηλώσεων. Ή 
-,:ραγματιχη σφρα ί της μεγάλης δημιουργίας t.Ινε ή σuνειδητη 
σ νεργασία μ� η1ν Ζωή , πέρα άπό τόν ά ί1 αρχτο δια η1 αί
ωνιοτητα χρόνον, εξω άπό χάθε τεχνικόν Υα,όνα, .:ού εlνε 'ποτέ
λε01μα της ά, αμία,.. ηο άσuντόνισ1·ων μέ τό, μεyάλον ρuθμον ττ1ς 
Ζί.ιΥΙi ού δεν μπορούν α έ νοήσουν τούς νοιιους της καl τους 
τρόπου;:: της. 

Εί,,ε Υ ί δ Γκαίτε και ό Σαί -τ,ηρ τοοον νωστοί ατοί,- :;το -
λο - «διανοουμ(νους>> ανθρώπου- από τί; αφθοιες διογραc ιε; των, 
άπό τα διαδάσματα και τιον εργων των καί δσω\' αλλοι εγρσψα 

ι' αυτά, δσον καl αγνωοτοι στη δαθύτερ11 των ουσίαν, η1 ρα
ιιατιχήν. Γί ονται και οί δί,ο -δπως Υαl δλοι οί πραγματι,χ,οl 
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δημιουργοί- εύκολώτερα, αμεσώτερα, :βαθύτερα, γον�μώτ-ερα, νοη
τοί στην μεγάλην μαζαν τοϋ άπρόσωπου πλήθους πού •βλέπει cνα 
δρΟΙμα των, πού ακούει ενα ποίημά των, διότι αύτή ή άπρόσωπη 
ανθρώπινη μαζα βρίσκεται πλησιέστερα στην αληθινή τή Ζωή, άπό 
εκείνους πο·ύ ξεχωρίζουν, με την επαρσιν της ρηχής καιτά μέρος 
γνώσεω ' τον έαυrτόν τους ώς ύποκε�μενον για να την αντιμετωπί
σουν ώς αντικείμενον. Ή ,μαιζα δεν κάμνει αυτόν τόν όλέθριον χω
ρuσμόν. Παραδtδεται ανεπιτήδευτα, άπονήρι,υτα, χωρίς «διανόη,σιν» 
-αυτό πού λέμε συνήθως «διανόησιν» 'Χιαί πού εΙνε, τίς περ�σσό
τερες φορες, άπλη προδοσία της σκέψεως της αληθινής, στείρος
άκραβατικός συλλογισμός- παραδίδεται ιμε εtλικρίνειαν καί ευθύ
τητα στον παντοδύναμον ρυθμόν της Ζωης,. δταν τον άκούη μέσα
στα δημιουργήματα των 'Ανθρώπων.

Δεν πρόκειται., -ϋέβα1ια, να ξαναγυρίσουμε τώρα είς δσα εγρά-
' ' r ,.. Ί \ \ � / 

"'ξ \ > , ξ φησαν για τον ' καιτε - ουσιαστικα και ανουσι,α,, α ια και ανα ια. 
Άλλ' έπειιδή ό πανηγυρισμός της μνήμης τού Σαίξπηρ, επί παρου
σίq. των αντιπροσώπων έϋδομηντα εθνών, ,έπέρασε χα.πως άπαρα
τήρητος και δεν είχε την γενικότηιtα τού πανηγυρισμού τού Γκαίτε, 
πριν προχωρή.σωμεν εtς μίαν σειράν σκέψεων επάνω σ' αυτούς, 
ας θυμηθοίiμε τί είπεν ό Γκαίτε για τον Σαίξπηρ - τί 0βαλε γι' 
αυτόν στο στόμα ένός δημιουργήματός του, τού «Β ίλελμ Μάιστερ»: 

(<Δεν θυμαμαι :κανένα διβλίο, κανένας ανθρωπος, κανένα συμ
ϋάν της ζωής να μου εχη :κάμει τόσον μεγάλην εντύπωσιν, δσον 
τα εργα τού Σαίξπηρ. Φαnνονται σαν να είνε εργον κάποιας ου
ράνιας μεγαλοφυί:ας που έπλησίασε τούς ανθρώπους για να άπο
καλύιμη σ' αυτούς. Δεν εlνε ποιήματα! Θαρρεί κανείς πώς βρί
σκεται μπροστά σ.τά πελώρια ανοικτά i(Jιιβλία τού πεπρωμένου, επά
νω άπό τα όποία φυσομανα ό τυφών της άκάθεκτης ζωης πού 
τους ανακατεί,ει καπου--καπου τα φύλλα μεγαλGδύναμα. 'Από η1ν 
δύναμιν και άπό τ1Ίν τρυφερότητά των, άπό τον σάλον και άπό την 
ήρε.μίαν των :rόσον εξίσταμαι, τόσον άφαρπάJζομαι, cοσrτε προσ,μέ.νω 
με πόθον τον καιρόν πού θά. ξανα:δρεθώ εtς ,μίαν τέτοιαν κατά
στασιν ιj•υχης, πού νά με σπρώξη να τον διαiδάσω πάρα πέρα. 'Ό
λας τάς προαισθήσεις πού είχα καποτε για τούς ανθρώπους καί 
για t1\]V τύχην, τάς δρίσκω να εκπληρώνωνται και ν' άν,α,πτύσσων
ται στα εργα, τού Σαίξπηρ. Φαίνεται -σαν να ιμας άποκαλύπτη δλα 
τα αινίγματα, χωρίς δμως, κανείς να μπορfl να πfl: εδώ η εκεί 
βρίσκεται ή λέξις της λύσεώς των. Οί ανθρωποί του φαιίνονται να είνε 
ανθρωποι φυσικοί κα1 δμως δεν είνε. Αυτά τα μυστηρ�δη πλά
σματα της φύσεως πού ζωντανεύουν μπροστά ,μας στα δράμαιrά 
�ου, μοιάζουν σαν καποια ρολόγια, πού ό δίσκος των καί τό περί
δλημά των εlνε άπό κρύσταλλον, κ' ετσι, ενφ δείχνουν τό πέρασμα 
των ώρων, Ιπιτρέπουν συγχρόνως να βλέπη κανείς rτόν μηχανισμόν 
1:ού τόξου καί των τροχών, πού τα ιδάζουν 0ίς κίνησιν. Οί λίγες 
ματιές πού έ:ρριξα στον Σαuξπηρ με παροτρύνουν, περισσότερον 
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ιl,ϊό καΟε τί, α κuμω γρηγορώτερε προοδου; εις τόν κοσμο τό 
πραγματικόν καl ν' άναμιχθώ είς την ,δίνην των πεπρωμένων που 
την κυριεύω, για να μπορέσω χάποτε, αν μοϋ δοθη ή δύναιμις, να 
γεμίσω μερικά ποτήρια από τόν άπίραντον ώκεανόν της φύσεως της 
άληθινης wl να τα προσφέρω, άπό την σκην{1ν, σrό διψασμένο τό 
κοινόν της πατρί,δος μου». 

• * • 

Ό Σαί\: ηρ καί ό Γκαίτ έξέφρασαν, ό καθένας με τόν τρό
πον του, γεν αία καί αφοδα την πολύτροπην, τή αίω ίαν καθολι
;ιήν Ζωήν, συνδημιουργοί της συνειδητοί. 'Γα εργα των, δπως δλα 
τά δημιουργήματα τά άληθινά, δεν άν11κουν εις καιμμία προ ομι
ούχον τά ιν � ιανοητικήν>>. 'Ανήκουν είς την μεγάλην αt,α των 
ανθρώπων, πρός την όποίαν πρίπtι ά δίδωνται άπ' εύθ ίας, χω
ρίς την μεσολάιδησιν των σοφών έρμηvευτών, των προδοτικών κρι
τικών. Ή άνθρωπότης, ώς ενα αιίωνόδιον, αθάνατον, διαρκώς άνα
νεούμι,νον σύνολον, εlνε ή ύψηλοτέρα έκδήλωσις τής Ζωής έπάνω 
ι:ις αυτόν τόν πλανήτην μας. Καl άληθινά μεγάλος δημιουργός ει ε 
έκείνος που συντονίζεται συνειδητά πρός τόν ρυθμόν της Ζωής ο χ ι 
ώ α τ ο μ ο ν, ά λ λ' ώ ς ά ν θ ρ ω π ό τ η ς. ιΚατά συνέπrιαν, 
πρός την ,άπρόσωπην μεγάλη

ν .μαt,αν των άνθρώπων κάθε καιροϋ 
άπευθύνονται κα1 πρός αυτήν άνήκουν, δσα άπό την ωιειρην δυ
ναιμικότητα, αυτής της ιδίας της άνθρωπότητο� έξεπ11γασαν «Τά 
σά έκ των σών, σοί προσφέρομεν Υ,ατά πάνrrα κ,αί. ιά πά τα» - θά 
μπορούσα νά πουν π,ρός την 'Ανθρωπότητα, ,δηλαδη πρός την Ζωήν, 
οί μεγάλοι άνά τους αιώνας δημιουργοί. 

, \ς μή φdδηθίj κα είς, δτι ή μάζα δεν εχΗ την διανοηrτ;ικήν 
την προπόνησιν, την πνευματικήν την κατάρτισιν για ά προσδε
χθη την μεγάλην αυτήν προσφοράν. 'Όσοι τό πιστεύουν άποδεικνύ
ουν άπλώς δτι ,βρίσκονται οί Ίίδιοι πραγμα,τικώς είς κατώτερον έπί
-τεδον άπό την μα αν. Καί άσφαλώc δρίσκειrαι πολύ χαμηλότερα 
τής ' νθρωπότητος δποιος, φανερά η ανομολόγητα, φαντά εται δτι 
τα διπλώμα.τά του, αί οίαιδήποτε κατά μίρος γν(l>σεις του, το� 
δ�δοuν καμμίαν ανωτερότητα, κα.μμίαν ύπε.ροχ11ν έπάνω εις την μii
ζαν των ανθρώπων, δτι ϊχει τό δικαίωμα ά τής έρμηνεύσn την 
φωνήν, τόν ρυθμόν τής Ζωής. Τά. πλήθη που αντικρύζουν την πλα
τ ιάν Φύσιν, εις δλην της την μεγαλειώδη πρα ματικότηrrα και 
η\ν άντικρύ ουν άπλα, μι 111ν άπον11ρευτη άπό καμώμωτα διανοη
τικά καί «φιλολογίας» ήσυχίαν τής δαθειάς, φυσικής ευχαριστή
σεως τά πλ11θη πού ρουφούν με διάπλατα στήθη τό δροσερόν 
αέρα ,rοϋ πελά, ους ·η τόν ιμεθυστικόν ώσάν θείο κρασί άέρα των 
ψηλών δουνι'i>ν, δέν εχουν άνάγκην εξηγητών, κριτικών, όδηγων, 
fρμη ευτών, για νά πάρουν δ,τι τούς προσφέρει ιάπ' ι,ύθείας ή Ζωή. 
Ή διεστρα��μένη, δμως, <<διανόησις» της λεγομένης «πνευματικής 
άρι�τοκρατίας>> ρίπει να μονοπωλήση χιαί την πνευματικήν παρα
γωγήν. Καί μα την αλήθειαν ό πνευματικός ό καπιταλισμός δέ εlνι, 
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δλιγώτερον καταπιεστικός �ιrαί &πάνθρωπος άπΟ τΟν cί.λλον. Οί άρ
χαίοι 'Έλληνες lσκέπτοντο διαφορετικά, ανΟρωπιν<bτερα. Ή πνευ
ματική 1 ων, ·η καλλιτεχνική των παρα:γωγ11 δεν -i'Ίτο κτή;μα κσ,μ
μιας «πνι μα,τικης», -

r
) «καλλιτεχνική:;» ,αριστοκρατία , λίγων «έκ

λεκτών». 'Εδί.δετο άπλόχερα καί, •ανεπιφ{Jλαrιtτα προς τον :ημον. Οί 
στίχοι του Όμήρου ησαν κτημα. κοινόν και τούς ί,μάθαιναν δλα τά 
παιδιά στα σχολεία:, μα,ζί με t)lV μουσικήν και .με την γυμνασπικήν. 
Ό 'Ηρόδοτος έδιά6αζε το σύγγρα,μμά του προς τον στί6ον και τάς 
κερκίδας τού σιταδίου της Όλυ.μπίας, δπου έμαζεύετο δλη ή 'Ελλάς. 
Ό Αισχύλος, ό Σοφοκλ:η , ό 'Αριστοφάνης i.πικοινωνούσαν άιμι:.σώ
τατα ,μι το"' Δ:ημον, εις τά θέατρα ,με τάς χιλιάδας των θέσεων, 
και ή .μάζα δ έ ν έ π λ ή1 ρ ω ν  ε διιά νά 1tούς &,ωύση - είναι γνω
στ11 ή ύπόθεσις των «-θεωρικών» - αλλ' έπλήρωνε ή Πολιτεία για 
νά ιρχεται ό :ημος είς έπικοινωνίαν με τούς αξίους δημιουργούς. 
ΊΟ Φε�δίας, ό 'Ικτίνος, ό Πραξιτέλης δεν ώργάνωνα:ν «εκθcσεις>> 
της παραγωγής των, •διν εlχαν α.τομικιστικi1ν -έκδήλωσιν, έγωκεν
τρικ{1ν 1::κφρασιν, προσωπωτ;αγη παραγωγή"'· Έδημιουργούσαν π ρος 
τούς ανθρώπους, έξέ.φραζαν τον 6αθύτατον παλιμόν της ζωης της 
Άνθρωπότητος προς τό σύνολόν της. Και γι' αύτό ή άρχαία 'Ελ
ληνιικ)l εκδήλωσις εlνε τόσον πολύ α ν  Ο ρ ώ πι ν η, τόσον αληθινή, 
τόσον νέα καί δροσερή πάντοτε, τόσον πέραν από τά δεσμά τού 
χρόνου, δσον καί, αν, κατ' ανάγκην, επρεπε νά εχη �την σφραγίδα 
μιας εποχ:ης. 

* * *

Κά,θε μεγάλη -ανθρώπινη παραγωγή, :κάθε πραγ.μαιτικ)l συν. 
δημιουργία τού ΆνΟρώπου με η1ν Ζωrήν, προς η1ν Άν.θ·ρωπόιτηrτα ώς 
προς σύνολον ;�:ρέπει ν' απευθύνεται. Ή μεγάλη πνευματική δη
μιουργία τού 'Αν0ρώπ•ου είνε �αμέσως ·μετ.ακοινωνή.σuμος εις τ�1ν μα
ζαν - είνε αυτό τ,ό ακραιφνέστερον χαραχ.τηριστικόν της αλη
θείας της. 'Ακατανόητα είς την μαζαν εlνε τά .λεγόμενα «tκλεκτά» 

' ' ( :,ξ 0 , , ' Υ,α.τασκευασματα, που οι α ιο -ρηνητοι κατασκευασται των τα προ-
ορίζουν για τούς ολίγους. "Αρρωστα, ψεύτικα, 0λι!,Ι!μένα, τερατό
·μορφα παρασκευάσ.ματα παραστρατη.μέ.νης «διανοήσεω9>, αποχαλι
νωμένης αίσΟηματικότητος, απουσίας κάθε ίσοστα:θ'μίσεως νου καί. αι
σθήματος, αρνή,σιοως κάθε άρμονίας, πού εlνε ό ·Βασικός ·νόμος της
Ζωης. Ή αληθινή δμως, ή μεγάλη, ή πραγματική δημιουργία είνε
κατανοητή στί1ν •μαζαν των άνθρώπων, διότι άποκρίνεται - συνει
δητ11 αιύτή απόκρισις .μερικών ά.τό.μων ποί, t ξ ε π έ ρ α d, α ν  τ�1ν
ατομικότητά των προς την συν.είδησιν τής όλότητος - είς τ1')ν αδιά
κοπην, την αχόρταγην, την ακατανίκητηrν ανάγκηιν της.

Εlνε ή σημερινή μας ή έποχή μία -έποχ11· μεταβατική. ΊΌ \έον
πνεύμα - f1 συνειδητή συνιιστα:μένη μεγαλο.δυνάμων αναγχ.ων της
εξελικτικής δημ�ουργίας της Ζωης - «κρούει !t'Τ]ν πύλην τού Πα
ρόντος». Σποραδικά συμπτώ,ματα •μιας νέας, άδέσμευτης από παρα
δόσεις καί παληούς κανόνας έχ.φράσεως πλη0ύνοντα,ι όλοένα -
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ιστοποιήσεις καί αύτά σημα τικωταται της μεγά ης μετα,βολης 
' όλες τίς τέχνες ή αρχιτεκτονι ή, ακρuβώr διοτι ί ε σύνθεσις 

πολλών α λω , άλ 1 εί ι: ουγχρονως καί έ c-.ρμο·νισμος με η1 γνω
σνν νομων φυσικών, προμηνύει καταφανέστερα τους νέους ρυθμού; 
μιας Τέχνης αι:.υθερωμένης άπό αρχαία δι:σμά. Στην έκδή ωσί 
τη έπικραιτεί δλοένα πνε·μα δμαδικον, τό πνεύμα τού συ όλου, 
οχι τό πνεύμα τού ατομισμού. Καθαρόγραμμοι ογκο συμιιετρικοί, 
11συχες έπιφά ειε , σύνολα άρχιτεκτονικά ροωριαμένα για τας α

,άγκας μιας δμαδικης ωη , μιας όμαδικης εργασίας, άρχίζου ά 
έμφα, ίζωνται έδώ κ' έκεί άπό κωρόν. ιΚύβοι, ηρε.μοι ογκοι γεωμε
τρικοί πολυκατοικιών, εργοστασίων, οίκοδομων κοινής χρησιμοτητος, 
χωρίς την ά ωτόφορην καί έξευτελιστικην ρητορείαν τού περιττού, 
τού «κομψού», του ψεύτικου, τού αχρήστου. Τολμηρά., α απετάγματα 
πρός τα ϋψη, αναπετάγματα της αυτεπιγνώσεως του ' .νθρώπου που 
δι:ιιμά ει την Φύσιν και Θέτει τους νόμου- της στήν ύ ηρεσίαν του, 
u.ναπετάγματα αφοβηc δημιουργικής συνειδησεως. 'Όχι μυοηκοπα
Οείς δρμαί γι.α να εφύγn ό ανθρωπος από την Μητερα Γην ρο� 
ί αν οuρανόν τού έπ&νόησεν ή δειλία του απέναντι τη Ζωης οχι 
τα έ αγώνια ιδέ.λη των γοτθικών κωδωνοσταισίω που άναπηδούν 
πρός τα άνύπαρκτα ιιυστήρια κα1. πρός την (Jλϊψιν των συννεφιασμέ
,ων ο ρανών. 

Κατά rό παρό μιλεί ακόμη ή μισοπ ι μένη φωνη τηr μά-ας,
όλοέ α καθαρωτερη, ,με τCtς ιάρχιτεκτονικCtς α'Uτiχς Εκδη ώσει . 
'Οταν ή •μαζα αύτή έλι:.υθι:.ρωθn άπ' όλα τα δεσμά της, δταν ανα
κηΊσn τα άνθρώπινα ικαιώματά της έπάνω ση1ν .,ωή , τότε θα 
ύπάρξουν οί συνειδητοί δημιουργοί πού •θα έκφρασθούν δλοκληρω
τικά μί τούς νέους ρυβμους της Ζωης που καταστρέφει πα,,τοτε τα 
χ0eσινά και πάντοτε άναδημιουργεί ει,ί)τερα και τ λιιότερα ,ι.αί 
συ θετωτερα δημιουργήματα. Τότε, δπω είς όλες τις εύτυχισμένες 
μεγάλες έποχες της σταδιοδρομίας τηc ' ν0ρωπότητος, οί αν0ρωποι 
δίν θά εχ·ουν καιρόν να σταιματο - θαυμαστικά ,μπροστά στό Σαί -
πηρ η στον Γκαί.η,. Θά κραδαίνωνται εως τό 6ά0ο τού είναί των, 
ιος σύνολον, άπό τον γόν�μον όργασμον μιας νία πλουσίας δη
μιουργία . Θ' ά,αζητούν αφοβα καί έλεύθερα έου- ρvθμο 'r, μέσα 
είς τό αίιογιο Παρόν της Πραγματικότητος 

Ν. Κ ΡΒΟΊ'ΝΗΣ 

'Εάν 
δέν εστείλατε άκομη τήν συνδρομ1i τού 1979, 

Σας παρακαλούμε νά το πράξετε ΤΩΡ Α 
καί Σας ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ϋ μ ε. 

ρχ. 200 με ΕΠΙΤ ΑΠΙ Ταχυδρομικη 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥ ΛΕΑΣ 

0][ ΛΗΣΤΕΣ 

(Συνειδησιακοi διάλογοι) 

Μια φωνή 

wΑλλη φωνή 

Ηχώ στο 6άθος 

Μια φωνή 

• Αλλη φωνή 

Ήχώ στο 6άθος 

•Αλλη φωνή

·'Ηχώ στο 6άθος 

Μια φωνή 

ΗΑλλη φωνή 

•Αλλη φωνή 

Φωνή του 6άθοuς 

.Αλλη, φωνή 

Ήχώ στο 6άθος 

Άνατέλλοuμε κάθε μέρα. 

Καί κάθε μέρα δύοuμε, 

Την κάθε μέρα την άνατέλλοuμε και κάθε μέ-
ρα δύοuμε. 

Κάθε μέρα θεμελιώνουμε το θάρρος μας. 

Κάθε μέρα θεμελιώνουμε το θάρρος μας . 

Κάθε μέρα θεμελιώνουμε το θάρρος μας. 
και κάθε μέρα θεμελιώνουμε το θάνατό μας. 

Ό νεκρος εΤναι ενα τεμάχιον άπο τον άπό· 
λuτο χώρο και τον άπόλuτο χρόνο. 

Ό νεκρος εΤναι ενας άπέραντος χώρος κι ε
νας απειροq χρόνος, 

Ό νεκρος εΤναι άκίνητος, δπως ενας άπέ
ραντος χώρος κι ενας άπειρος χρόνος. Γι 
αύτο ή κίνησή του δε φαίνεται, παρα μαν
τεύεται 

Ηlσως ε'ίμαστε ζωντανοί. 

vlσως ε'ίμαστε πεθαμένοι. 

Ηlσως είμαστε και τα δuό, ζωντανοί μαζί 
και πεθαμένοι. 

Το κλειδί γυρίζει στην κλειδαριά του και δ 
ήχος εΤναι ξερός, δπως σ· ενα κενο πη
γάδι μια ξερή κραυγή. 

Στα μάτια μας άποκρίνεται ΤΟ φως -και το σκο
τάδι. 

Στα μάτια μας uπαρχει το ψώς και το σκc
τάδι, δ θάλαμος δ σκctτεινος των όψθαλ
μων μας εΤναι άπέραντος χώρος καί χρό
νος γεμάτος είδωλα χωρις τέλος, ενας χω-
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Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Ήχω στό 6αθος 

Μια φωνή 

ΝΑλλη φωνή 

ΝΑλλη ψωνή 

ν Αλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

ν Αλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

Πολλες φωvες μαζι 

Μια φωνή 

Μια φωνή 

ΝΑλλη φωνή 

ΝΑλλη ψωνή 

ΝΑλλη φωνή 
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ρος και χρόνος, όπου άτελειωτα τα είδωλα 
της μνήμη,ς και της λήθη,ς μας yεννιώνται 

Ή φωνή μας εΤναι μεγάλο δάκρυ στον ού
ρανό. 

Τ' άστέρια τα θεατα και τ άθέατα, ΚΙ έκείνα 
που ζοίΊν ΚΙ έκεϊνα που πεθαίνουν, εΤναι 
μεyαλα δάκρυα στον ούρανό 

Ό ούρανός yεμιζει τό κενό με -τι' άσημένια του 
δάκρυα. 

ΕΤμαι εvας κοντινός ούρανός 

ΕΤμαι ενας μακρινός ουρανός 

ΕΤμαι ενας κοντινός κι ένας μακρινός ουρα
νός κι ό άνθρωπος εΤναι εvα μεyαλο Σύμ· 
παν, ενα μεγάλο αθρο ισμα άπό τ' άπειρα 
Σύμπαντα. 

Κι ό ήλιος εΤvαι μια μεγάλη πορφuρη παπα
ρούνα, να ναρκώνει την ψυχή σαν ενας έξαι
σιος λωτός στη χώρα τη μεyαλη των Λω
τσψαyων, για να ξεχναμε την πρώτη μας 
Πηνελόπη, κα1 την πρώτη μας την 'Ιθάκη. 

Κα1 τα δέντρα εΤναι ύπάκοuες άρπες να τις 
παιζει ,ι• αγέρι τοίΊ 6οuνοίΊ, τό άyέρι της 
θάλασσας. 

Κι έμεϊς στέκοuμε σ' ενα ξερό πηyαδι και 
φωνάζουμε για να μη μας ακούει καμια μας 
ήχώ, οίίτε ή ήχώ της έρήμοu. 

Τρέχουμε έδώ yuριύοντας χρήματα 
Τρέχοιιμε έδώ γυρεύοντας δικαιώματα 
Τ ρέχοuμε έδώ ψορτωμένοι ίδανικα, ψορτω
μένοι καθήκοντα κα1 χρήματα κα1 χρήματα 
κα1 χρήματα! 

Καί χρήματα, χρήματα χρήματα 

Για να κάνουμε έκκολαπτικες μηχανές, τρα
πεζες κα1 κτήματα κα1 γαϊες μεγάλες και 
καταστήματα και ίδρύματα κα1 μαγαζιά 
κα1 ψιλη,δονια καί τοκογλιιφία και ψθόνο 
κα1 έριδα •καί μεγαλα, πολυ μεγαλα όπλο· 
στάσια, για να !σχι.φΟ"ττοιήσοuμε της κα· 
τοχης τους τό φαντασμα 

Κλίνετε δεξια. 

Κλινοuμε δεξιά 

Κλίνετε άριστερά. 

Κλίνουμε άριστερά. 
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"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη, φωνή 

Μεγάλο μεγάφωνο 
στό βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στό βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στο βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στό βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στο βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στό βάθος 

"Αλλο μεγάφωνο 
στο βάθος 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Φωvη στο βάθος 

Φωνη στο βάθος 

Φωvη στο βάθος 

Φωvη στό βάθος 

Φωvη στο βάθος 

Φωvη στο βάθος 

1 Λ I Σ Ο Σ 

Ύποκριθείτε πώς κλίvετε δεξιά. 

'Υποκρινόμαστε πώς κλίνουμε δεξιά. 

Ύποκριθείτε πώQ κλίvετε άριστερά. 

'Υποκρινόμαστε δτι κλίνουμε άριστερά. 

1979 

Κι δλα αυτα για να συντηρουμε τα συσσω
ρευμένα μας άyαθά, για να μαζεύουμε χρή
ματα κα1 μ' αύτα ν' άyοράζουμε την έξου
σία κα1 τ' αλλα τ' άyαθά. 

Την έξουσία κα1 τα χρήματα: 

Χτυπουvε την πόρτο. τους κα1 τους άνοίyοu
με κα1 τα προσκυνουμε_ 

Τα παίρνουμε στα χέρια μας κα1 με τη φω
τιά τους γεμάτη καπνο καίμε το θεό μας. 

Σ ,κοτώνουμε τον άγγελο, τον άνθρωπο και 
τον θεό. Σκοτώνουμε τον ούρανό μας. 

Κα1 μ' ενα χέρι πήλινο ραπίζοu,με το θεό μας, 
ενα θεό πένητα .και ταπεινό. 

Κα1 για τα χρήματα κάνουμε τη γη μας ενα 
σφαγείον άπέραντο. 

Σκοτώνουμε τον άνθρωπο κα1 παίρνουμε τiς 
μπότες του και τις φορουμε. 

Είμαστε ληστές. Μπαίνουμε στα σπίτια των 
αλλων ,και -rα κατοικουμε. Διώχνουμε τους 
οίκοδεσπότες κι ό:ρπάζοuμε τiς περιουσίες 
τους, για νά θυμώσει δ μεγάλος Οlκοδε· 
σπότης ,κα1 στείλει τά ούράνια τάγματα 
των άyyέλων καi μας συντρίψει, δπως συν
τρίβονται με την δρμη του σιδερένιου του 
χεριου δλα τα σκεύη, του κεραμέως. 

rΟλοι οί ληστες εΤναι ληστες κα1 γι' αύτο 
στο τέλος καταστρέφονται. 

'Όλοι οί ληστες όφείλουν να καταστρέφονται, 
11.'' αύτοκαταστρέφονται στο τέλος. 

Με λίγη καλη φρόνηση, 

Με λίγη καλη κατανόηση, 

Με λίγη καλη θέληση, 

Με λίγη καλη τύχη:, 
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Φωνη στο βάθος 

» Αλλη ψωνη στο βαθος 

Αλλη φωνη στο βαθος 

Μεγάλη ψωνη στο βαθος 

ΝΑλλη φωνη του 6αθους 
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Μποροϋσε να γινει ό κοσμος ενας τόπος ιάς 
πανανθρωπινης γιορτης κ ι νά ναι ό κ 'σuος 
και ουρανος, να φορεϊ τα χελιδόνια του 
τα γαλανα κι εκείνα να φοροϋνε το πτέ
ρωμα της ημέρας και της νι,χτας στο σώ
μα τους, κι έκι:.iνα να φοροϋνε τα γαλανά 
χελιδόνια, να 'χουν τuλιγμενο το κεφα 
λι τους με το έπιση,μο το μαυρο τους κολ
λάρο και να 'ναι το γοργο τό σώμα τους 
σε μιαν άστραπη γαλαζια κεντημένο 

Γι' αυτο πρέπει να κατε6ασουμε το ψό6ο μας 
στο Μηδέν 

1 δέστε πως τα πτηνα ζυγιάζουν τα ψτερα τους 
πως κόβουν τον ανεμό του τον άντίθ1:.το 
με το ΠΙΟ σκληρο φτερο τους με την εμ
ψυχη μηχανη που κατοικεί στο οτηθος τους 
και στη δύναμη της ψτιρούγας τους 'Ιδέ
στε τα πως γοργα ΠΙ')Υαινουν CXvω και κα
τω με την ταχυτητα της αστραπης, με τηv 
γρηγοράδα του 6ελους ' 1 δέστε τα πως ,<α 
τοικοuν τον ούρανο και την κάθε βαρύ
τητα νικοϋν και την κάθε τους ελξη κυ6εp 
νοϋνε, ετσι ωστε κινηση και 6αρύτ τ να 
ισοδυναμοϋνε 

Κι έμεiς το ψοβο μας bε θα τον νικήσουμε 

Κι εμείς το ψό6ο μας δε χρειάζεται στο 
Μηδεν να τον κα1ε6ασουμε, στο Μ δε έπι 
τελους κατε6ασμενον α τον ίδ::ϋμε 

� 

Ι 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

ΤΑ ΒΝΜΑΤΑ ΤΝΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τ6 μ ο ς Α' 

'Από τήν Προϊστορία 

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

Τ 6 μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ώς τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 120 

Β' Τόμος » 120 
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�ΥΘΟΛΟ]['][Α 

Συ λ λ ο γ η ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

( Σ υνeχεια άπο τη, σελίδα 248)

21 
• Προηγουμένως δ Ζεύς, για νά τιμωρήση τούς ύ.νθρώστου�,

εστειλε στον Προμηθέα σαν παγί.δα την Πανδώρα, νέα γοητευτικη, 
πού την επλασε άπό λάσπη δ "Ηφαιστος και την στόλ�σαν ή Ά
θηνα, ή ' φροδίτη, οί Χάριτες και δ '�Έρμης. Ή Παν,δώρα κρα
τούσε στα χέρια ενα μυστηριώδες κουτί. 'Από την Πανδώρα γεν
νήθηκε το «δλέθριον των γυναικών γένος» - δπως γράφει δ 'Η
σίοδος - ά ό το δποίον ύποφέρουν οί θνητοί. Ό Προμηθεύς, 
δύσπιστος για τά δώρα των θεών, άπ'κρουσε την Πανδώρα και 
το κουτί της. ' λλά ό άδελφός του ΊΕπ�μηθεύς, <έρωτευθείς την 
Πανδώρα, την πηρε γυναίκα του και ανοιξε το κουτί των θεών. 
Τότε άνεπήδησαν άπό μέσα καί σκορπίστηκαν στους τέ,σσαρες άνέ
μοuς δλα τά κακά, πού άπό τότε καταδυναστεύουν το άνθρώστινο 
γένος. Στο Μθος τού κουτιού άπόμεινε μονάχα ή 'Ελπίδα. 

26. Ό ' σκλψτιός, γιος τού Απόλλωνος καt της νύμφης Κο
ρω ίδος, μαθητ11ς τού κενταύρου Χείρωνο , διδάχτηκε άπό τον Πα
τέρα του και τον δάσκαλό cou η1ν ίατρική, με τόση επιτυχία, ωστε 
επανέφερε στη ωη τον Γλαύκο, γιο τού Μίνωοc, καί τον 'Ιππόλυτο, 
yιό τού Θησέως. ' λλά ό Πλούτων παραπονέθηrι.ε στό·ν ία, οτι τού 
επαιρν1:. τούς ύ ηκόους του και ό Ζ1:.ύς κατακεραύνωσε τον 'Ασκλη
πιό Ό ' πό λων, yιά νά ίκδικηθη τον θάνατο τού γιού του, σκό
τωσε τούς Κύκλωπες, που εlχα κατασ,κευάσει τον κεραυνό. 

27. Ό Πλούτος, ιός της ήιιη,rρας, είχε ηλώσιοι κατά τη νε
ότητά του, δτι σκόπευε νά α αμείlδη ιό-νον τη γ ώση, την εργασία 
και τ11ν άρετ11. 'Αλλά δ Ζεύς τον τύφλωσε, για νά μοιρά η τα άγα
θά του αδιάκριτα στου ανθρώπου;. 'Από τότε, δ Πλούτος παριστά
νεται σαν γέροντας και τυφλός. 
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28. Ή 'Ηώς η "Εως, σύζυγος τού Αlίόλου καί ιμητέρα τών ανέ
μων" άγάπησε τον κυνηγό Τιθωνό, περίφημο για την &μορφιά του, 
καί παρακάλεσε τον Δία να τού χαρϊση την ,αθανασία. Ό Ζευς τού 
η1ν παραχώρησε. Άλλα ή 'Ηώς δέν εlχε tητήσει για τον Τιθωνό 
καί τrιν αιώνια νεότητα. 'ΊΕτσι, ό Τιθωνός eφθασ.ε στο εσχ.ατο γη
ρας καl εγινε άξιολύπψος, ,μέχρις δτου ό Ζευς τον λυπήθηκε καί 
τον μετ'ιψόρφωσε σε τζιτζίκι. 

29. Ή Δημήτηρ, &ναζψ:ώντας τη θυγατέρα: της, εφθασε στο
ανάκτορο τού Κελεού στην 'Ελευσiίνα, δπου της δόθηκε ασυλο καl 
δπου άνέλιαJδε την άνατροφή τού 1δρέφους ιΔημοφώντος. ιΚατα τη 
νύχτα, ή ημήτηρ τον αλειφε ,μέ άμ)δροσία καl τον κρατούσε γυ
μνόν επάνω άπό τη, φωτιά, για να τον καΘαρίση άπό τα γήϊνα στοι
χεία και ετσι να τον κάνη άθάνατον. Άλλα μια νύχτα, ή μητέρα 
τού βρέφους Μετάνειρα, είδε τον Δημοφώντα επάνω άπό τη φωτια 
καl με δυνατές φωνές, πηρε τό 16ρέφος άπό τα χέρια της Δήμη
τρος. 'ΊΕτσι, ό Δημοφών εχασε την εύκαιρία να γίνη αθάνατος. 

30. Ό 'Άδμητος, ,δασιλευς τών Φερών, ελαδF ·σε γάμο την
κόρη τού Πελίου "Αλκηστι, αφού - σύμφωνα με την άπαίτηση 
τού πεθερού τQυ - εζευξε ,στο αρμα του λέοντες καί άρκοϋδες, τους 
όποίους [ξημέρωσε με τη δοή,θ.εια τού 'Απόλλωνος, που �οοσκε τά 
ποίμνια τού 'Αδ.μήτου, εξόριστος άπό 'Τ!ον 'Όλυμπο γιά τον φόνο 
των Κυκλώπων. 'Αργότερα, ό Άπόλλων πέτυχε από τlς Μοίρες την 
άθανασία tQϋ 'Αδμήτου, ,μέ τον ιδρο, δτι δ πατέρας του η ή ιμη
τ 'ρα του η ή γυναίκα του, θά δεχόταν νά Π6θάνη ανιτl γι' α-ύτόν. 
Οί γονείς τού Άδιμήτου ,αρνήθηκαν να ,θυσιασθοi:'tν. Άλλα ή γυ
ναίκα του 'Άλκηστις, πρόθυμα και άδίστακτα, δέχτηκε νά πεθάνη. 
ΚατΜηκε tκούσια στον " δη, για να χαρίση στον σύζυγό της την 
άθανσσία. 

31. Οί , ιόσχουροι, Κά,στωρ καί Πολυδεύκης, γιοι τοϋ Λ,ός
καί τη Λύδας κα� άδελφοl της ώραtας 'Ελένης, ήσαν ΠQλυ άγαπη• 
μ(νοι αναμεταξύ τους. Ό Κάιστωρ ηταν θνητός, ό Πολυδεύκης άΗά
νατος. Σι μια μάχη, ό Κά,στωρ πληγώνεται και πεθαίνει. Ό Πο
λυδεύκης παραχαλεί τον ία ,·α μην τον χωρίση άστο τον άδελφό του. 
Ό Ζεύ τού προσφέρει την έκλογ11 της μοί ραc; του. 'Ή να αποφύγη 
τα γηρατι:.ιά καί τον Θάνατο, ζώντας αιΔ>νια στον "Ολυμπο, πλησίον 
της 'Αθηνάς καί τού 'Άρη, η νά συμμερισθη την τύχη τού &ιδελ
φού το , περνώντας ,αλληλοδιάδοχα τό �μισό της ζωης του κάτω άπό 
τ11 γη, καl τό αλλο ,μισό στον ούρανό. Ό Πολυδεύκης 1μοιράζεται 
η1ν άθανασία του ,μέ τον αδελφό του καί οί δυο ιόσκουροι γίνονται 

ροστάτες εκείνων JτO\J κινδυνεύουν στις τρικυμίε . 

32. Ό Σειληνός, γιος τού 'Ερμη η τού Πανός, γέροντας κον-

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----' 
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τος καί παχύς, φαλακρός, εϋθυμος καί σκώπτης, πά τοτε μι:θυσ έ
νος καί τριικλGζοντας, φίλος καί σύντροφος τού Βάκχου, είχε κοι
μηθη κάποτε κ,οντα σέ μια πηγή, δπου ό ιΜίδαc, ασιλι:ύς της Φρ� 
γίας, είχε χύσει έπίτηδες κρασί για ά προσε κ ση τον Σειληνο 
προς τα εκεί. Οί χωριάτες 18ρηκαν το- Σι:ιληνό, τον στόλισα μέ 
στεφάνους άπο ανθη καί τον εφεραν στον 8ασιλιά τους. Ό Μίδας 
τον κράτησε δέκα μέρες, προσφέρο τας ούσια σ μπόσι ' καί επ ι 
τα τον εστειλε στον Βάκχο. Ό Θεός, για να τον εύχαριστ11ση, τον 
ρώτησε τί θέλει για !J!μοι8ή, καί ό Μιδας _11τησε τό χάρισ,μα: δ,τι 
πιάνει στο χbρι του, να γίνεται χρυσάφι. 'Έτσι Υαl εγι ε. ' λλά 
γρήγορα ό Μίδας μετανόησε, γιατί τού ηταν πια αδύνατο νά φάη. Ή 
τροφή, μόλις την αγγιζε, γινότα άμεσως χρυσάφι, κι' ί:τσι ό Μίr 
δας κινδύν1:,υε νά πεθάνη άπό την πείνα. ' αγκαστηκε, λοιπόν, ά 
παρακαλέση τον Βάκχο να τον άπαλλάξη άπό το επικίνδυνο προ
νόμιο - δ τι πιάνει να γίνεται χρυσάφι. 

33. Ό Τάνταλος ήταν 6ασιλεύς της υδίας, πλο 'σιος καί ευ
τυχ�σμένος. Οί θεοl τού παραχώρησαν τό προνόμιο α παρακάθε
ται στα συμπόσιά τους. Ό Τάνταλος, άπό το πλούσιο τραπέ ι των 
θεών, εκλε ε λίγο έκταρ καt ά.μ6ροσία, για να φέρη στους ά -
θρώπους, δnως ό Προμηθεύς τη φωτιά, άποΥαλύπτο τας ετσι Οεία 
μυστικα στο άνθρώπινο γένος. Τον ά-νακάλυψαν κσl στον γκρέμιr 
σαν στον Τάρτα:ρο, δπου καταδικάστηκε να ύποφέρη άπό πείνα καί 
δίψα, γιατί 6υθισμένος ως τ&ν λαιμό μέσα σέ μιά λίμνη, κάτω 
άπό ενα δένδρο φορτωμένο καρπούς, δταν απλωνε το χέρι νά κόψη 
καρπούς, τά κλαδιά άπομακρύν ταν· καί δταν εσκυ6ε γιά να πιη 
νερό άπό τη λί,μνη, το νερό κατΜαινε. 'Έτσι, δέν μπορούσε οϋτε 
νά φάη, οϋτε ,,α πιη, ύnοψίροντας το λεγόμε ο μαρτύριο τού Τα -
τάλου. 

31. Ό Σίσυφος, γιος τού ίόλου, f�ταν πολυ ο ηρός, θεωρού- .
μενος σάν πατέρας τού 'Οδυσσέως. υΟταν τον έπισκέφθηκε ό Θά
νατος, ό Σίσυφος κατώρθωσε δόλια νά τον δέση καί χρειάστηκε νά 
επέJμ6η δ 'Αρης, γιά να το έλεuθερώση. ' λλά ό Σίσυφος άρ ιό
ταν να τον άκο ουθήση στον "Αδη, καί κάλεσαν τον Έρμη νά τον 
άναγκάση. Τότε ό Σίσυφος είπε στ11 γυναί,ια του ά μην τού άπο
νείμη τίς συνηθισμίνες επικήδειες τι,μί . 'Όταν εφθασε στον " δη, 
παραπονέθηrκε στον Πλούτωνα, δτι ή γ αίκ<JJ του τ&ν παραμέλη
σε καί ζήτησε την αδεια νά έπιστρέ η στη γη, γιά να την τιμω
ρ11ση. Ό Πλούτων τού το έ έτρεψι καί οταν ό Σίσυφος άνέ6ηκε 
στη γη, άρνήθηκε καί πάλι να "ατέ6η στον -, δη, ρα;ια1.ώντας 
,1έα έπέμ6αση τού Έρμη Για τί,,.. πονηρί1:,ς του αυτές, ΚΜαδικά
στηκε να σπρώχ η ενα ράχο προς την κορυφ11 ένός 6ou ού, αϊό 
τ11ν όποία δ ,ϋράχος ξανακύλαγε προς τά κάτω, καί ό Σίσυφος 
έπαναλά ι6αν ιαρy{ός η1ν άτέρμονα προσπάθειά του. 
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3ι5. Οί Δαναtδες, πενήντα θυγατέρες τοϋ Δαναιοϋ, δασιλέως 
τοϋ 'Άργους, παιντρεύτηκαν ,με τους πενήντα γιους τοϋ Αίγύπτου. 
'Αλλά. τή νύχτα τών γάμων τους, οί Δαναtδες, ακολοvθώντας τlς 
δδηγίε- τοϋ πατέρα τους, -στ,ραγγάλισαν τούς συζύγους τους, δλες, 
πλr1ν μιας, της 'Τπερμνήστρας, συζύγου τού Λυγκέως. Ό Ζεύς τlς 
γκρέιμισε στον Τάρταρα καl τlς καταδίκασε να γειμίlζουν άδιάκοπα 
ενα πιΟά.ρι χωρlς πυθμένα. 

36. Ό δα:σιλεύς τοϋ 'Άργους 'Ακρίσιος πηρε χρησμο δτι ή
κόρη του Δανάη θ' άποκτοϋσε ενδοξο γιό, πού θα σκότωνε τον 
πάππο του. Για ,·ά. έμποδίση την έκπλήρωση τοϋ χρησμού, εκλεισε 
την κόρη του ·σε ύπόγειο χάλκινο θάλαμο. 'Αλλά. δ Ζεύς .έρωτεύεται 
η1 Δανάη, μεταμορφώνεται σε χρυση δροχη καl .την γονιμοποιεi. 
'Έτ,σι, γεννιέται δ Περσεύς.. Φοιδισμέινος δ πάππος του, κλείνει 
η1 θυγατέρα του καl τον εγγονό του σε κuδωτό, πού τη ρίχνει 
στη θάλασσα. Ή Δανάη καl δ Πf!ρσεύς σώζονται στη, Σέριφο καl 
ό Περσεύς μεγαλώνει καt γίνεται ηρως. Μέ τή ,δοήθεια της 'Αθη
νάς, κόδει το κεφάλι της Μέδουσας, που δποιος την εδλεπε ωτολιθω
νόταν. ':Επιστρέφοντας, συναντάει την 'Ανδρομέδα, ιδειμένη, πάνω 
σ' εναν δράχο ωτό τον πατέρα της Κηφέα, για να τη, φάη ενα θα
λάσσιο τέρας, πού καιτέστρεφε τή χώρα ιμε δbαταγη τού Ποσειδώ
νος, διότι ή σύζυγος τοϋ Κηφέώς τόλμησε να συναγωνισθη τlς Νη
ρηtδες στο κάλλος. Ό Περσεύς -σκότωσε το τέρα,ς καl πηρε γυναί
χα του την Άνδρφέδα. 'Αργότειρα, ελοοε ,μέρος -σε αγώνες, &του 
παρευρισκόταν καl δ πάππος του Άκ,ρίσιος. "iΕρριξε τον ·δ(σκο, πού 
ξέφυγε καl χτύπησε τον πάππο του στο κεφάλι. "&σι, δ παλιος 
χρησμός πραγματοποιή.θηκε. 

3 7. Ό Βελλεροφόντης, γιος τού Ποσειδώνος η τού δασιλέως 

της Κορίνθου Γλαύκου, με τη δοήθεια, τής Άθη,νας, ηθάσευσε τον 
φτερωτό 'ίππο Πήγασο. Φιλοξενηθεlς άπό το,v ίΠράιτο, απέκρουσε 
το,v ερωτα της συζί,γου του Άντεία,ς, ή δποία, για να έχιδικηΟη, το,v 
συκοφάντησε στον σύζυγό της, δτι έπuδουλεύτηκε τ11ν τιμή. της. Τότε 
ύ Προίτος, μ11 θέλοντα,ς να τον σκοτ<ί)ση δ 'ίδιος για ,,ά. μην παρα
δη το καθη.κον της φιλοξενίας, τον εστειλε στον πεθερό του 'Ιο
δάτη, rμε μυστικό σημείωμα νά. τον σ-ι<.οτώση. Ό Ίοδάτης τοϋ ανα
θέτει να &.γωνισθη ,με το τέρας Χίμαιρα, για να σκοτωΟη. 'Αλλά. δ 
Βελλεροφόντης, ίππεύοντας τον φτερωτο ίππο Πήγασο, νικάει τ11 
Χίμαιρα, καί κάνει :διάφορους αλλους αθλους. 'Αργότερα, ίπ.,,:εύον
τας τον Πήγασο, προσπάθησε να ανέδη στον Οι,ρανό. Τότε δ 
Ζεύς εστειλι:: ,μια αλογόμυγα:, πού κέντρισε τον Πήγ,αισο, δ δποίος 
αφηνίασε καl ερριψε τον Βελλεροφόντη, δ δποίος, από τότε, περι
;τλανιέ·ωι μονuχικός καl μελαγχολικός. 

38. 'Ο αίδαλος, δ περίφημος μηχανικός, εκτισε στην Κρήτη
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Ό Βελλεροφόντης. 

τον Λαι6ύρινθο. 'Επειδή δμως δ δασιλεύς της Κρήτης 1ίνως δέ 
,.όν αφηνε να φύγη από τι1ν Κρήτη, ό αίδαιλος κατασκευασι:, δυό 
_1:,υγάρια φτερά, για τόν έιαυτό του και για τόν γιό του 'Ίκαρο, 
και εφυγαν άπό την Κρήτη πετώντας. ' λλά. δ νεαρό 'Ίκαρος, 
ενθουσιασμένο άπό την πτήση, παράκουσε τόν πατέρα του καί πέ
τα, ε ι ηλότeρα ώτ' δσο επρεπε. 'Έτσι, ,δ ηλιος ελιωσε τό κερί πού 
συγκρατούσε τα φτερά και δ 'Ικαιρος επεσε καί πνίγηχε στό Ίκάριο 

έλαγος. 

39. Ό Όρφεύς
1 

γιοc τού δασιλέως τής Θράκης Οtάγρου ι.αί
της Μούσας Καλλιόπης, ήταν , λυκός �μουσικός και θεόπ ευστος ποι
ητής. "Εθελ γε τούς άνθρcί>πους και ξηιιέρωνε τα ά, ρια θηρία μέ 
τη λύρα και τό τραγούδι του. �Ηταν ε:τίση ίδρυτής των Όρ ιϊ<ώ 
"'\1υστηρίων, πού τελούσαν οί 'Ορφικοί θίαισοι. Τή σ' υγό του Εύ
ρυ ίκη, τ11ν δάγκασε ϊνα φίδι καί πέθα ε. Τότι:, δ Ορφευς κα
τέδηκι:; στον " δη m.ί μί τ11 δίιναιμη τής λ 'ρας του εφθασι μέχρι 
τού Πλούτω,ος κα1 της Περσεφόνης, τους δποίου επε�σε ,ά. τού 
επιτρέ συν να πάρη μαζί του την Εύρυδίκη. 'Ο Πλούτων, τού ε

οα ε τόν δρο να μή γυρίση τό κεφά ι του προς τα π�σω για να ιδη 
η1ν Ευρυδίκη, ποιι θα τόν άκολουθούσε, μέχρις δτου φθά.σουν έπά
, ω στη γη. 'Αλλά ό 'Ορφεύς, την τελευταία στ�γ,μή, γύρισε προς 
τα πίσω, και τότε ή σκιά _της Εύρυδίκης δΠαψε να τό άκολουθή. 
' παρη όρηιrος δ 'Ορφεύς γύρισε στη γη, δπου δίν θέλησε ποτέ 
πια να πλησιάση αλλη γυναίκα,. Έκδικούμενες για τήν περιφρόνηση 
οί γυναίκε τη� Θράκης επετέθησαν μαινόιιενε έναντίον του (Βαχ-
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χίδες), ιον σκότωσαν, τον διεμέλισαν καί πέταξαν τα τ,μήματα τού
σώματός του στ-r1 Σαμοθράκη. 

40. 'Ο 'Ηρακλης, γιος τού Διος και της 'Αλ1φήνης, συζύγου
τού •δα:σιλέως των Θηδων 'Αμφιτρύωνος,, τήν δπο:αν ό Ζεύς κατέ
κτησε παίρνοντας τη μορφη τού -συtύγου της, είναι δ πιο ξακου
σμένος &πο τούς f\ρωες της Έλληνικης ιΜυθολογ.ίας. Ό πρώτος του 
άθλος ηταν να πνίξη, δταν άκόμη ηταν στην :κούνια, δυο δρά:κον
τες πού είχε στείλει ή ζηλότυπη 'Ήρα - άργότε_ρα πεΟερά του -
για να τον σκοτώσουν. Ό Ήρακλης έκλήθη νά διαλέξη άνάμεσα 
στην &,ρετη και την κακία. Διάλεξε τον δρόμο της άρετης. �Ηταν 
μα:θη;ιηc: τού Κριτη τού 'Άδου Ραδάμανθυ, και ό Λίνος τον δίδαξε 
να παίζη τη λύρα. Κάποτε δμως πού τον :μάλωσε, δ Ήρακλης τον 
χτύπησε με τή λύρα στο κεφάλι και τον σκότωσε. 'Αργότερα, σκό
τωσε η'-} γυναίκα του και τα παuδιά του. Για να .εξαγοράση τα κρί
ματά του, εκαμε τούς δώδεκα αθλους, μεταξύ των όποίων ηταν καl 
ό καθαρισ.μος των σταύλων τού Αυγείου, οί δποίοι, με 3 . .000 δόδια, 
ήταν άκαθάριστοι 50 χρόνια. Ό Ήρακλης εστ.ρεψε το ρ6μα τού 
ποταμού 'Αλφειού, ώστε να περάση &πο τούς σταύλους, παρασύ
ροντας η'-Jν κόπQο, και ετσι τούς κα'8ά,ρισε μέ.σα σέ μι,ά μέρα. 'Ε
λευθέρωσε τον δέσμιο Πραμηθέ�, πού τον είχαν .Μσει στον Και'1-
κασο, !μέ διαταγη τού Διός, το Κράτος και ή Βία. Ό 'Ηρακλής η, 
ταν πολύγαμος, δπως δ Θεος- πατέρας του, κα4 οί γυναίκες τον κα
τέστ.ρεψαν. Στην αύλη της δασίλισσας της Λυδίας 'Ομφάλης εμεινε 
εναν χρόνο ντυμένος γυναικεία και ύφαίνοντας. Ό θάνατός του 
οφείλεται στη 1σύζυγό του Δηϊάνειρα, 1i δποία, ζηλοτυπώντας την 
'Ιόλη και θέλοντας να έπανα,φέρη τον Ήιιακλη στην αγκάλη της, 
τού εστειλε πουκά,μισο δοιttηγμ,ένο στο αίμα τοϋ κένταυρου Ν έ:σσου. 
Το αίμα ηταν δηλητήριο και μόλις δ Ήρακλης φόρε-σε το πουκά
μισο, το δηλητήριο αρχ�σε να τοϋ τρώγη τις σάJρκες. Ό Ήρακλη::, 
τρελλος άπο τους πόνους, έτο(μ�σε ,δ ί:διος πυρά, &νέ:δηκε πάνω σ' 
αυτήν και παρακάλεσε τον Φιλοκτήτη να τ11ν άνάψη. "Ετσι, πέθανε 
ό •μεγαλύτερος άπο τούς f\ρωες καιί ά,1Μηκε στον 'Όλυμπο, δπου πηρε 
σύtυγο την 'Ήδη, θεά της νεότητος, κόρη ταυ Διος και της 'Ήρας. 

-1-1. Ό Θησεύς, γιος τοϋ δασιλέως των 'Αθηνών Αιγέως, οάδισε 
οτά 'ίχνη τού Ήρακλη, σκοτώνοντας κι" αυτος ληστές και θηρία. 
Το σπουδαιότερο κατόρθωμά του ηταν δτι σκότωσε τον Μινώταυρο 
στην Κρήτη, πού κατα6ρόχιθιζε κάθε χρόνο επτά ν,έους και 
έπτά νέες άπο τάς 'Αθήνας. Σ' αύτο ·τον 16οήθησε 1i κόρη τοϋ Μί
νωος Άριάδ,'Ι'J, 1i δποία τον έρωτεύθηκε χ.αι τοϋ εδωσε ενα νημα, 
για να μπορέση να 16γη άπο τον Λαδύρινθο, δπου ήταν κλε�σ.μένος
' Μ ' il\1 ' ' ' θ ' δ Θ ' " ' ' ' 
ο · ινωταυρος. ετα το κατορ ωμα tου, .. ησευ; ε.φυγε απο την
Κρ{1τη, πα(ρνο,1τας μαζί του καt την 'Αριάιδνη,. 'Αλλά στη νησο 
Νάξο, την εγκατέλtιψε χάριν τη� Αίγλης και εφθασε στας Άθή-
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Ί-ΙραΛης χαί J έρβερος 

νας, λη01μονώvτας να άντικαταστή,ση το μαύρο ανι τού Υαραδιοϋ του 
μέ ασπρο, προκαλώντας fτσι τον θάνατο τού πατέρα του ιγεως, 
που νόμισε δτι ό Θησευς πέθανε στ11ν Κρήτη. Ό Θησευς ασίλευσ 
στας ' θήνας, που τας ενωσε σε μια πόλη και νίκησε του απίθες 
και τίς ' μα ό,.ες, αίχμαλωτί1'Όντας την τιό:ιη, άπο τη όποία 
γέννησε τ&ν Ίrοτόλυτο. ' ργότερα πηρc. σύζυγο η1 Φαίδρα, 1i όποίσ 
προσπάθησε να σαγηνεύση τον 'Ιππόλυτο, δ όπο'ίος δμως ήταν έ ά
ρετος και η1ν άπέκρουσε. Τότε ή Φαίδρα το σιr,ι,οφάντησε στον _ 
Θησέα, δτι π:ροσπάθησε να την κατακτή,ση. Ό Θησεύς έξόρ σε τον 
, ιό του, ι-,ύχόμενος το θά ατό του, που τό προ-κάλεσε ό Ποσειδών. 
Ό Θησευς άνα, κάστηrκε να έγκαταλείψη τας ' θή ας ε αιτίας 
πολιτικής διαμάχης, και ηλθε στη Σκύρο, της ό-rοίας ό βασιλευς 
Λυκομήδης τον σκότωσε δόλια, κρει,ιίζο άς το ά-rn άπόιρημvο 
βράχο. 

42. Ή '_ ργοναυτικη εκστρατεία για ,,α κατακη\σουν τό χρυ
σόμαλλο δέρας, είναι τό · πιο περίφηuο όμα ι,<,ο 1iρωικό ·,ωτόρΟωuσ. 
Ση1ν 'Αργοναυτική έκστρατι-,ία πηραν ,μέρος οί περισσότεροι άι-το 
τούς 11ρωες της Μυθολογίας: Ό Ήρ Υ :ης. ό Θησεύ-, δ Όρψύς, 
οί ιόσκουροι Κάστωρ και Πολυδι--ύκης, ό υγκεύς, ό · σχ. ηπιό-, 
ό Τι--λαμών, ό Μελέαγρο , ό Πηλεύ-, ό Λαέρτης, ό Ν 'στωρ 'Ορ
γανωτής καl άρχηγος της ,έκστρατείας ήτα: ό Ίάσω Τό λοίο, 
ιιέ το όποίον έξεστράτευσαν, την περίφημη ' ρ ώ, η1ν ν υ:ιήγησ 
ό " ργο;, μέ τις δδη ίε της ' \.θηνii;. 'Ότα εφθασαv ση1 Κολ
χίδα, δ βασιλευς Αίήτης ύποσχέθ�γ,ιε να τους παραδώση το δέρα , 
άν δ Ιάσων έκτελούσε δύσκολους αθλους. Ό 'Ιάσων, μέ τη δοή-
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θεια της Μήδειας, κόρης τοίί Αtήτη, που ήταν μάγισσα καt τον 
είχε έρωτευθη, εξετέλεσε τους αθλους, σκότωσε τον φύλακα δρά
κοντα καl κατέκτησε το δέρας. � Αργότερα, δ 'Ιάσων εγκατέλειψε 
η1 Μήδεια, με την δποία ε!χε τρία παιδιά, καl ή Μήδεια., μαινό
,μενη εναντίον τοίί Ίάσωνος, κατέσφαξε άπάνθ·ρωπα τα ίδια της 
παιδιά. 

4-3. Ό 6ασιλευς των Θηι6ών Λάϊος πη,ρε χρησμό, δτι τό μελλο
γέννητο τέκνο του θα σκότωνε τόν πατέρα. του κα.l θα επα�ρνε 
γυναίκ,α τη μητέρα του. Για να προλά6η τό κακό, μόλις τό πα�l 
γεννήθηrκε, διέταξε να τό σκοτώσουν. ·'Άλλα δ 6οσκός που πηρε 
τη διατα.γή, τό λυπήθηκε και τα έγκατέλειψε στον ιΚ�θα.ιρώνα, δ
που τό 6ρηκε αλλος ,δοσκός καl το πηγε στόν Ιοοσιλέα της Κορίν-

Ό Οtδίπους προ της Σφιγγός. 

θου Πολύ6ον, πού τό υίοθέτησε καl τό ονόμασε Οίδίποδα:. 'Ότα,ν 
ό Οίδίπους μεγάλωσε, πηρε καl αυτός χρησμό δτι θα σκοτώση 
τον πατέρα του καl θα πάρη σύζυγο τη ιμητέρα του. Νομίζοντας 
δτι ήταν παιδl τοίί Πολuδου, εγκατέλειψε την Κόρwθο για να απο
φύγη τη φοδέρη ·μοίρα του. Συναντάει δμως σ' ενα σταυροδρόμι 
τον πραγματικό πα.τέρα του, δημιουργείται ενα ,επεισόδιο μcτα, 
ξύ τους καl τον σκοτώνει, χωρlς να γνωρtζη ποwς ε1ναι. 'Έρχε
ται στlς Θη6ες, συναντάει τη· Σφίγγα, πού πρότεινε στους ταξι
διώτες τό αίνιγμα: «ποιο ε1ναι τό ζώο, πού τό πρωt εχει τέσσερα 
πόδια, τό μεσημέρι ·δύο καl τό 6ράδυ τρία;» Δίνει τη σωστη απάν
τηση, δτι εΙναι ό ανθρωπος, πού περπατάει νήπιο ιμε τα τέσσερα;, 
αν,δρα:ς με τα δυο πόδια, καl γέροντας :με τη ιοοήθεια ράδδου. Ή 
Σφίγγα, αφοίί λύθηκε τό αίνιγμά της, γκρεμuζεται σε δάραθ1ρο καl 
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ό Οιδίπους, έπειδή έλευθέρωσε άπ' αυτή τίς Θηϋες, παίρ ι::ι τήrν 
άμοu6ή τού ν�κητη της Σφίγγας, δηλ. τόν θρό ο των Θηδών καl 
γυναίκα, του τη 6ασίλισσα μητέρα του 'Ιοκάστη. '&σι, δ χρησμός 
πραγ,ματοποιήθηκ . Π{,φτει λοuμός στη χώρα, σαν ημωρία των 
θεών, για την αίμομιξία, καί δ μάντις Τειρεσίας φα ερώνει τά 
πράγ,ματα. Τότε ή 'ΙΟ"Κάστη αύτΟ'Κτονεί καί δ Οιδίπους 6γάζει τά 
μάτια του, παίρνοντας τον δρόμο της εξορίας, δδηγούμενο τυφλός 
άπο την κόρη του 'Αντιγόνη. 

4. Μετά την απομάκρυνση τού Οtδίποδος ώτο το θρόνο τG.>ν
Θηδών, οί δυο γιοί του, 'Ετεοκλής καί Πολυνείκης, συμφώνησαν 
νά δασιλεύη καθένας μέ τη ,σειρά του ενα χρό ο, μέ πρώτο τον 
'Ετεοκλή. Άλλ' δταν ήλθε ή σειρά τού Πολυνείκη, ό 'Ετεοκλής αρ
νήθηκε ·νά τού δώση τον θρόνο. Ό Πολυνείκηc εφυγε καί μέ τη 
δοήθεια έπτά 16ασιλίων ('Επτά έπί Θήδα ) έξεστρατευσε έναν
τίον της πατρuδας του. Κατά την πολιορ·κία των Θηδώ , μονομά
χησε με τον αδελφό του καί σκοτώθηκαν καί οί δύο. Τότε, ό αδελ
φός της Ίοιιάστης Κρέων άνέλαιδε τη βασιλεία καί διέταξε το 
σώμα τού 'Ετεοκλή νά ταφη με ,δασ�λικές τ�μέ,ς, καί το σώμαι τού 
Πολυνείκη, έπε�δή έξεστ,ράτευσε έναντίον της πατρίδας του, -νά πα
ραμείνη αταφο, για νά γίνη τροφή των σκυλιών. ' λλά η άδελ
φή τους 'Αντιγόνη, παραι6αίνοντας τη διαταγη τού θείου της Κρέ
οντος, εθαψε το σώμα τού άδελφού της καί καταδικάστηκε άπο 
-ιόν Κρίοντα νά ταφή ζωντανή. Τότε καί ή άδελφ{1 -ιης 'Ισμήνη
πέθανε άπο τη λύπη της καί δ γιος τού ,Κρέο τος, πού άγαποϋσε 
την 'Αντιγόνη, αυτοκτόνησε στον τάφο της. 

ΚΙΙΖΤΗ "'Ε ΑΙ Ζ ΖΑΡ onoY Α ΟΥ 

Ο ΙΗ�ΟΥ � 

Ποίος ύπijρξεν ό Ίησους; 8 Ai διάφοροι περi αύτου 
άπόψεις έκηθέμεναι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησους κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα τον Συρέ.8 Ή διδασκα

λία του Ίησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟ ΟΝ Δρχ. 100 
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ΕΚΠΤΙΙ�ΕΙΣ 

rιΑ ΤΙΖ rιΟΡΤΕΖ 

ΟΛΟΝ 'ΓΟΝ ΔΕΚΕ!ΜΒΡΙΟ 1979: 

οί χαρτόδετοι τόμοι ΙΛΙΣΟΥ, 

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 

θα πωλουνιαι στα Γραφεία μας, οχι 150, rάλλά. ΜΟΝΟΝ 

Δρ '. 100 ΕΚΑΣΤΟΣ. Kai οί εξη ΙJJαζί, ΜΟΝΟΝ 

Δρχ. 500.-

ό ό 

ΟΙ ΧΡΥΣΟΔΕ'ΓΟΙ 'ΓΟΜΟΙ <�ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 

Β' 1959-1961 καi Γ' 1962--1955 

οχι 200, ·άλλα ΜΟΝΟΝ Δρχ. 150 ΕΚΑΣ 'ΓΟΣ. 

ό ό 

Γιι τiς ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΡΧ 10 ,έπl ηλέον ,ταχυδρομ1κα 

για κάθε τόμο. Στέλνον,τας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ έιπιταγή, 

θα τους λάβειτε με δέμα στη διεύθυνσή σας. 

ΜΟΝΟΝ 

για τiς γιορτές 

Ε Κ Π ΤΩΣΕΙΣ 

1979 
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ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

Ι. Κάποτε δ α.νθρωπΟζ άρχισε 
νά χρησιμοπο εί τά ,μέτα.λλα., ε· 
πειτα. &.πο χιλιάιδες χρόνια. σ.πο 
το πρώτο πελέκημα. τηι;; πέτρα.ι;;. 
Στά 1500 π.Χ. στήν Αϊγυπτο κα.ί 
στά 1200 π.Χ. στήν Έλλά.δα., 
πού συμπίπτει περίπου ,μέ το τέ
λος της προίστορία.ς, α.ρχί ει 'tj 
έποχή τ�οϋ σιδήρου. Είνα.ι το μέ
ταλλο, πού ε-rοειτα. &.πο τρείς χι
λι,ετηρίδες θ' &.ρχίcει yά, γίνεται 
δ α.ξοvα.ς μιάς σγ μα.ντικης έπο
χης γιά τrιν α.νβρώιπινη ζω1ι κα.ί 
κουλτούρα.. Σήμερα. δλόκληρη 'tj 
Τεχνολογική έποχή ,μα.ς στηρί
ζετα.ι στον σίiδηρο. Ή επιστήμη 
της ερευνα.ς μπηχιε 6α.Μτερα. στή 
δομή της ϋλης κα.ί της ά.νθρώ
πινης σω,μα.τικης ύπόστα.σης, κι' 
έκεί 6ρηκε το μέτα.λλο <ι-σίδηρο» 
νά πα.ίζει άξιοσημείωτο ρόλο. 

Ή Άλχ μεία. κα.ί Άστρολο
γ(α τοϋ μεσαίωνα ε!να.ι οί μητέ
ρες της σημερινής; 'Επιστήμης, 
πού δια.κρίνεται yιά τήν όρθολο
yική μεθοδικότητα στήν ερευνα.. 
ΕΙναι &.ληθινο δτι έπικρά.τησε δ 
έπιψανεια.κος μυθος πού τα.ύτ ζε 
τήν ' λχrμεία. μέ τήν -χ.ατα.σκευή 
του χρυσοϋ. υΟμω; εκείνοι πού 
είχανε μυ θεί στό ' λχ-ημισμό 
δέν δίνανε μεγάλη σημα.σία στον 
χρυσό. Το μέταλλο, πού τούς 
προκα.λοϋσε ένδιαψέρον, fιτα.ν δ 
σCδηρος. 'Επίσης δ ρουμανικfίι;; 
κατα.yωyης γάλλος ίστορικος 
if ρσεά Έλ αντ ά,σχολείται μ' 

α.ύτο το θέμα στό 6 6λίο του «.., -
δηρουρyοι καί \.λχημιστές». Δια
τυπώ ει τή σπουδαιότητα, πού 
είχε ό σίδηρος στίς · λχ-ημ.κές 

Τοϋ Πάνου ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

πράξεις. Βέ6α.ια οι ' λχ-ημιστές 
δεν εϊχα.νε τά σημερινα. θεωρητικά. 
και πειροομα.τικά. μέσα. yιά. ν' &.πο
δείξουν όpθολογικά. τ ν σημσ,σ'σ. 
του σιδήρου στά. διάψορα. ψα.ι νό
με να. της ϋλης χα. της ζωης. 
Φα.ίνετα.ι δμως δτι έ ορατικά. κι' 
ά.πο πα. ά.ρχα.ιες πα.ρα.δόσεις, πού 
μετα. ερΟήκα.νε στήν Εύρώπr ε
πει τα. &.πό τήν πα.ραφή της Έλ
λη ιστικης έποχης, ε λεπα.ν οι 
'Αλχημιστές τή θέ.ση κα.ι σημα
σία. του σ δήρου. 

ΙΙ. "Αν έξ,ετά.σουμε τα. διά
φορα. στο χεία. των &.πλων σωμά
των θcι δουμε δτι δ σίδηρος πα
ρουσιάζει μία. ιδ όμορ η δ ότη
τα ,μέσα. σ' α.ύ-ά.. Βρ(σκετα.ι σέ 
κά.ποιο δρόσημο. Γιατί ουτε οια.
σπdτα.ι yι" νσ. έξα.χθεί ένέρyεια., 
όπως; συμοα.ί V·H στά, οα.ρύτερα 
&.π' α.ύτο στοιχεία.. Άλλ' οϋτε 
χαί μπορουμε ν' &.ποσπάσουμε έ
νέρyεια. μέ σύντηξη, οπως συμ-
6αίνιοι στσ. Ηαψρότερα. σ.π' σ.ύτό 
στοιχεία. Βρ σχετα.ι ό σίδηρος 
σέ κα.τά.στα.ση πού ή μάζα. του 
δέν εχει ά.πώλε ες. 

'Εχουμε δμως καί κάτι ά).λο 
επίσης σημαντ•:χ.ό: Το &.τομικο 6ά
ρος -οϋ σ δήρο ε! α.ι 56, πού &
να.λύεται 7 έπί . Σέ δ 'ο άρι
θμού., πο' κα.1:έχουν σ) μα.ντι κή 
θέση στ·ή cυμ6ολικη 'Αριθμολο
γ' α. Ό άριθμος 7 δημ ουργεί 
χολοy κές α.ντ δρά.σε ς σ,ον σ.ν
θρωπο μέ τεράστια ά.ποτελέσμσ,· 
τα y cι τίς , υχοπνευμσ.τικές καί 
θρησχευτ κές του άντιλήψε ς. Ό 
7 ε!ναι ό άριθμός, πού ψανερώ
νει τήν τελειότητα. Ή πηγή α.ύ-



352 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

της της συμ6ολικης σημα.σίας 
του 7 6ρίσκεται σ' &.ξιοσημείωτα 
φυσικά. φαινόμενα, πού δ άνθρω
πος ρύθμιζε την πνευματική καί 
ύλική του ζωή. 'Όπως οί φάσεις 
της Σελήνης ά.λλάζουν κάθε 7 
ήμέρες, το ούράνιο τόξο &.ποτε
λείτα-ι ά.πό 7 χρώμα.τα. κλπ. Άπό 
το άλλο μέρος, δ &.ριθμός 8 συμ-
6ολ(ζει καt τον κύ6ο με &.κμη 
τον &.ρι1θμο 2. Γιατί 2 επί 2 επί 
2 δίνει εξα.γ6με,νο τον 8. 'Επομέ
νως εχουμε εοδω δύο εννοιες, τον 
κύ6ο κα.t τον &.ριθμό 2. Άλλά. 
και το περίεργο είναι δτι στην 
«'Αποκάλυψη» του 'Ιωάννου, &.
να.φέρεται δ &.ριθμο; 7 φορές 56, 
δηλαιδη το ά.τομικο 6άρος του σι
δήρου. 

Το πυρίτιον του σιδήρου ήταν 
ή 6άση γιά. την κατασκευή της 
«φιλοσοψικης λίθου» των 'Αλχη
μιστών. 'Εκείνο ομως πού φέρνει 
πιο κοντά. το σίδηρο με τον Άλ
χημισμο ε!ναι καί πάλι το άτο
μικό του 6άρος. 'Έχουμε τή λέξη 
ALCIΠMIA κα.ί μ' εγα, κα.66α.
λ�στικο ύπολογισμο απου A=l, 
L=12, C=3, Η=8, 1=9, 
Μ=13, 1=9, A=l, 6ρίσκουμ,ε 
αθροισμσ. 56, δηλαιδη το &.τομικό 
6άρος του σιδήρου. 'Επομένως 
6λέπουιμε «Άλχημεία=Σίδηρος». 
Μπορεί νά. ε!ναι μίά. &.πο τίς ε
ξαιρετικες συμπτώσεις. 'Ωστόσο 
παρουσιάζεται ή προσπάθεια. της 
συσχέτισης του Άλχημισμου μ' 
εvα •μέταλλο, πού θεωρείτα,ι άπό 
τον πολύ κόσμο σά.ν το πιο κα
τώτερο. 

ΠΙ. Χωρίς τον σίδηρο ή επο
χή μας δεν θά. ε!χ.ε τίς έκα.τομ
μύρια μηχανές, τον ηλεκτρισμό, 
τtς ήλεκτρονικες συσκευές κλπ. 
Διότι δ σίδηρος ,ε!να.ι δ φορέας 

του μαγνητισμου καιί μ' αύτή την 
ίκα.νότη,τα, εχουμε τά. ηλεκτρομα
γνητικά. φαινόμενα. Με 6άση αύ
τά. συν,επάγο·ντα.ι ηλεκτρικό ρευ
μα,, •μηχανές, ηλεκτρονικά. κλπ. 
Αύτο πού λέ,με συ,νέχεια. «τεχνο
λογικός πολιτισμός» εί-ναι εξάρ
τημα του σιδήρου. Μπορεί το ε

νεργειακό πρ66λημα, νά. ε!ναι 
τεράστιο, 8μως ή πcιρουσία. του 
σιδήρου σά.ν &.πα.ραίτητο μέταλ
λο εχε,ι την προτεραιότητα. Έκ
τος &.πο το ,μυστήριο του μαγνη
τ�σμου, δ σίιδηρος εϊνα.ι το &.πα
ρα(τητσ στοιχείο της α.tμοσφα:ρί
νης. Κι' ετσι δ σίδηρος 6ρίσκε
ται &.κόμη κα.l ,μέσα. στον όργα.
νισμό μας καί κινείται συνέχεια. 
μα,ζί με τή ζωή μας. 

Ή 'Επιστήμη με τίς προσπά
θειές της νά. φωτίσει λίγο τά. 
σκοτά:δια, πού μας σκ·επάζουν 
-:·ην 'Αλήθεια., εφτα.σε ν' ά.νακα.-
λύψει πολλές συμμετρί-ες, άρμο
·ι:ες κι' ένότητε; 1.ιέ,σα στην πρα
γ,ματικότη,τα. Ε!ναι α.ύτο πού
λέει δ «Σμ,α,.ράγδινος Πίνα.ξ».
« uΟ,τι 6ρί,ο,κετα.ι -επάνω ε!ναι
δπως δ,τ� 6ρί1σκετα,ι κάτω».
Έ.π.ο;μένως δ κόσμος ,δεν ε!να.ι 
τυχα�ος, εχει δριαμένους νόμους 
λειτουργίας. Γι' αύτο δ σί·δηρος, 
πού κυριαρχεί στον κόσμο μας 
άποτελεί οχι μόνο &.παραίτηrtο 
στοιχείο, &.λλά. κ«ί μιά. έκφραση 
της συμμετρίας, ιιτού ύπάρχει 
στην π,ραγματικότητα. 'Ενώνει
&.κόμη την 'Αλχημεία ιμε την ε
ποχή μας, την ηλεκτρονικη καί 
πυρηνική. Κι' ε�σι δ σίδηρος θά. 
ρυθμίζ·ει οχι μόνο τά. στοιχεία 
τού Μικρόκοσμου, &.λλά. καί του 
Βιόκοσμου, πού ,μέσα, σ' α.ύτόν 
&.γωνιζόμαστε γιά. τίς μεγάλες 
&.νθpώπινες 1&.ξίες. 
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Δύο ε'Ινοιες πού συνεχώς συγ
χέομε η -αυτίζομε, θά ήταν χρή
σ�μο νά τίς ξεδιαλύ·ιωμε. 

Ό '!\.δριανόπουλος, στό οιολίο 
του «" Ανθριιmος καί Ζωή», δί ;ει 
τούς έξης δρισμούς: 

«Ά τ ο ·μ ι χ ό τ η ς» ειναι τό 
ένδότατο�· στοιχείον της α.νθρωπί
νης όποστά.σεως, δπε.ρ προυπάρχ ε 
της παρούσης ζωης τοϋ &.τόμου 
καί ά.ποτέλεσμα αύτrις ,ε[ναι αί 
κεχωρισμένως εlς τό &-ομο,ν πα
ρουσιαζόμεναι ίδιότητες, αι ά.νεξ
ά.ρτητοι ,ων α.λλων στοιχείων, έξ 
ώ,; διαμοpψοϋταιι δ χαρακτήρ. Καί 
«Π ρ ο σ ω π ι χ ό τ η ς» ε[να.ι αυ
τό τουτο τό έκδηλούμενον Έγώ. 
Με τήν λέξιν ,,έγώ» νοείτα τό 
όποκείμενον ώς αύτrr.ελής, συ ιε -
δητή όντότης». 

' λλά ας πάρουμε κα.ί τόν .:
τυμολογι κόν δρ σμό:' 

τ ο μ ι κ ό τ η ς = ά.πό το 
α το μ ο ν. Δηλαδή (κατά τήν 
ά.ρχα.ία. ελληνική δρολογία) ενα 
α.τομο της μεριστης ούσιας, πού, 
χά.ρι στήν ,μακραίωνα πορεία τοJ 
μέσα. στ-i ν κατάσταση της ϋλης, 
�ψθασε κάποτε νά γίνη ψυχ κό 
α.τομο·, ψυχή. 

ΙΙ ρ ο ο ω π κ ό τ η ς = &πό 
τό «πρό οφ,>, αύτό πού παρουσιά
ζεται μπροστά στά μάτ α μα.ς, 
ενα δν πού τό άντιλαμοάνονται οι 
α.lσθήσεις μας. Καί μέ I άτι:,μ. 

Της Κας w Αδας ΜΠΡΟΥΜΗ 

κότητα &, ηκει στόν κόσμο τοϋ 
«όντως όντος», εΙ αι μία ά.λήθεια 
μέσα. στή ψύση, έ ώ ή προσωπικό
τητα. εΙ•;α.ι μιά. έψήμερη μορψή 
μέσα. στό «ά.εί ρέον» της ν ωης. 

Ποι' ς εΙνα. οι α.σ.κές δ α.ψο
ρες των δύο στο χείωv; 

"Ας προσπrιθήσο με vα. τίς ξε
χωρ 'σου 1ε .. 

Ή ά. τ ο  μ κ ό τ r
1 

τ α. εΙvcι.ι 
μιά κα.θ(ψ.σμέvη ψ χιχή όvτότη
τα., ά.θάνα.τη ά.δ άσπ,;,στ , ά.ειχί-
ητη, με ά.ιεξάvτλητο δυνα.μιιιό. 
Έξε) σσετα. έπ' α.πειρον, δεν πε

ριορ' ε-:χ,ι οϋτε σπό χωpο, οϋτε 
ά.πο χρο 10, περ εχ ε σε μι ιιρογρcι.
ψ 'α τό Σύμπαν και είναι α.σύλλη
πτη στις α.ίσθήσεις τοϋ κοι νοϋ 
θνητο-. 

Ή πpο σωπ 1-.ό τητα. 
πάλ , εινα μ ,;, συγκεκρ μένη 
μορψη, θιη-ή, δ.cιλ -ή, έτεροκί
νητη, μέ περιορισμένη δυνσ,,μ.κό
τη-α.'Εμποδί ε-α.ι ω; ε,;cι. σημείο, 
στή δράσr, της, άπό χώρο, χρό-

ο κα.ί ψυσικούς κσί πνευματικού; 
νόμους (&πως π .χ. ή Είμαρμέ
νη) . ΕΙvαι αντιληπτή στίς άv
θρώπι ες αίσθήσεις. 

Σχημα.τίζετα.ι, ιέκτό; ά.nό τήv 
ψυχή, κα.ί ά.πό τήv vοητ:χή ίκα.
νότητα., τή; νοοτροπία., τή·ι μόρ
ψωση, το όποσυ είδητο, τήν ίδιο
συγκρα.σία., -ό τα.λέν-ο, τόν χα
ρα.κτηρα., τήν κληροιομι,ότητα., 
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τον άτα.6ισμό, τόν δργανισμό κι:ι.ί 
την κατά.σταση της ύγείας, τά. 
εξωτερικά. χα.ρίσμιχτα και έλ�.τ
τώματα, την εμφάνισ·η, την &γω
γή, τό κοινωνικό περι6άλλον, την 
ο!κογενεια,κη και οίκονομικη κα-

, 
..>, 

, ταστα,ση, τ,1ν τυχη ... 
'Όλα αύτά. καί άλλα ίσως άκό

μιχ, παίρνου,με ώς 6ά,ση γιΙΧ νΙΧ 
κρίνουμε εναν ανθρωπ•ο, πού νομί
ζουμε πώς τόν ξέρομε καλά ... 
'Έτσι, δπως έκτιμουμε με τό μά.· 
τι ενα κόσμημα στη 6ιτρίνα, χω
ρίς νΙΧ ξέρομε σ.ν είναι &λ ηθινό 
τό χρυσάφι του κα..ί γνήσια τΙΧ 
πετράδια. ... Αύτη ή &πατηλή οψη 
της προσωπικότητας, σέ πόσα 
μοιραία ί,.ά.θη δέν μας πα.ρασύρει ! 
"Αν μπορούσα.με νΙΧ δουμε μέσα, 
τήν ίδια τήν ψυχή και νΙΧ ζυγί
σουμε τΙΧ καρά.τια της με τά. μέ
τριχ της πν•ευματικης &.ξίας, πόσο 
θ' &νατρεπόντουσα.ν οί εκτι,μήσεις 
μα..ς ... 

"Ας εςετάσουμε τώρα τΙΧ γνω
ρίσματα. πού &·ιαφέρα.με, γιΙΧ νά. 
δουμε πιό 6αιθειά. τίς εννοιές τους_ 
Ε�δα.με πώς ή &τομικότητα ε!ναι 
ά. θ ά ν α τ η και δ ε ν δ ι α
λ ύ ε τ α, ι. Εfναι &ιθάνατη, για
τί περιέχει ώς κύριο γνώρισμά. 
της τό στοιχείο της ζωης. Και 
δέν μπορεί να διαλυθεί, γιατί τό 
άτομο πού την ά.ποτελεί δεν εΙ
ναι τό χημικό άτομο (rπ:,ού εΙνα.ι 
δλόκληρο πλανητικό σύστrιμα καί, 
δπως ξαίρομε, ·διασπιiτα.ι), άλλά. 
ή μικρότερη ύποδια.(ρεση της δυ
άδος της r ΛΗΣ, «τό φιλοσοφιχό, 
άτοι-ι,ο, πού δεν τό εχει ακομα 
«πιάσει» ή επιστημονικη ερευνα. 
Άντί,θετα, ή προσωπικότητ•α εί
ναι θ ν η τ η καί δ ι α, λ ύ ε τ α ι 
κε!ς τα εξ ων συνετέΗη». Ό θά
νατος χωρίζ,ει την ψυχη άπό τό 

σώμα., κα.ί όλα, εκείνα. τά. στοιχεία 
πού .ά,ναφέρα.με πριν και Π•Ού χτί
ζουν ,μια προσωπικότητα,, είτε δι
αλύοντα.ι και χά.νον.ται, είτε παίρ
νουν .μέρος σε νέες συνθέσεις, ο
πως π.χ. τα συστα.τικά. του όρ
γα.νισμου. Ή ίδια ή προσωπικό
τητα εξαφανίζεται, ά.φίνοντας πί
σω της την μνήμη και τα ερ
γα. της, πού της έξοοσφ.αλίζοuν 
μια -μικρη η μεγάλη «επι6ίωση», 
ά.ναλόγως της προσφοράς της στήν 
ίστορία της ά.νθρωπότητας. 

Ή οέ &τομικότητα, χάνει δλα 
τά. εξωτερικά. ε,φόδια, διότι «επελ
θών δ θάνατος τα πάντα. άνήρπα
σεν», κρατα. ομως σαν κέρδος της 
&πό τήν κάlθε της ενσάρ.κωση,, τό 
π,ολύτιμο στοιχείο της πείρας, ο
σες ά.λη:θινές, δηλ. κατά. φύσιν 
1?3έες και γνώσεις ,μπόρεσε νά ά
φομοιώσει. Και τόν άφθαρτο πλου
το κάθε τι καλου, πού μπόρεηε 
να ,εκδηλώσει, δηλα.δη την ούσια
στική της εξέλιξη. 

(Αύτό θυμίζει λίγο τον• έπ:τά.
φιο κάποιου λόρδου του Ντέ6ον
σαίρ, πού γράφει: «'Ό,τι φύλαξα, 
τό εχασα,, 'Ό,τι ξόδΈψα, τό ε!χα. 
'Ό,τι χάρισα, τό εχω.» 

Ή &τομικότητα. ε!ναι άεικίνη
τη, ·διότι περιέχει μέσα. της τό 
στοιχείο της κLνησης. Δονείται 
συνεχώς (3υνα.μικά. «εκ των εν
δον», &νεξάρτητα. του σ.ν ιμφανί
ζει αύτή της τήν κίνηση καί εξω
τερικά.. Ή προσωπικότητα ομως 
ε!ναι έτεροκίνητη, γιατί δ α.νθ·ρω
πος (σκέψη, θέληση, δράση) 
παίρνει τη·ν lί>θηση, γιά. τηl\l κά
θε του ένέργεια, άπό την ψυ
χή του 

'Έτσι, μετά. τόν θάν-ατο, παύει 
κάθε του ·δραστηριότητα ώς συγ
κεκριμένο «εγώ». 
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Ή ά.τcμ.ιόΗτα ί α δ 'Ιι:ιμ• 
Υ η, έξελίσσετα, έπ' α.πε ρο ι, ΟΕ'Ι 
περιορι ετι;ιι cί.πο χG.ψJ η χr,6Ψ;, 
οπως ή ,:ροσωπι 1..ότητα 

Σέ κά.θε τη'" �νσά.ρι.ωση, ή ι 
χή έκδηλώνει μέρος του ουν.:ιμ 
κου της, &.ναλόγως της μορ7ης 
μ::::;-α στην όπο α. γεννιετcιι, 1..cιι 
τώι συνθ χ.ων·, πού τή περ οά.λ
)c.υν κα.ί συχνά. τήι περιορ'ζο ι

ύτό ομως, πού τήν χα.ρcι,.ι.,τηρι
ζει, εΙναι τό ά.περιόριστο του δυ
να.μισμ,;,1 της, πού συιεχώς έι. 
δηλώνz,α.ι προοιοά.ζοντα.ς συνε:χ ώ 
την στάθμη της ζωης τη . Ή έξε
λιξη της φυχης δέv πε:ριορ(ζεται 
από χώρο η χρόνο, γιατί είψ;ιι 
μέρος -:ης κοσμ κηc; ούσία.ς, κα.ί 
ζεί στήν α.ίωνιότητα. κα.ί στο Σύμ
παν. ΕΙνα.ι � ίδια. μία. μ 1..ρογρcι
φία του Σύμπα. τος. 

,<'Ο άνθρωπος, (λέει ό ' δpια.
νόπουλος), περιέχει εν έα.υτψ ό 
λόκληρον Σύμπαν, δ η  εκώς μ: 
ταμορφούμενον, έξελισσόμε ον κcι 
τελειοποιοuμενον διά. τών έκά.-στο 
τε έκδηλουμένων νεων νόμων, 
στοιχείων, ,δυνάμεων χ,α,ί !κανc;τή 
των της έσω-υε.ρικης του ούσ'α.ς». 

Πόσο πλατύς όpίζοντας άν-.ι'γc 
ται ετσι μπροστά μας, ά. ι δει ά.-ι
τικρύσουμε τή ωή μα.ς σα.v λ'γ;ι 
μόνο χpονάι: α, πv γμεψχ, στις μέ 
ριμιες, -:ούς φό ο ς κα.ι τα μ 
κροσυμφέpο;τα του κάθε μέρα. 

Τέλος, είπα.με, τώς ή άτο-
μ κότητα., άντιθετα. από τή I προ
σωπικότητα., εινα. &.σύλ ηπτ η 
στήν &.νθρώπ νη αίσθηση. 

ύτός είναι δ λογος, πο δ 
άνθρωπος ά.μφ βάλλε συχ ιά Ύ' ά 
τήν ϋπα.ρξη έκε'νο ά.κρ,οώ; το] 
στοιχείου, πού ειναι -ό μόιο πpr; 
γματικό μέσα του: τής I υχή; ο 1 

Πόσα τρ;ιγικιχ λα.θη ι:ά.'ΙΟJμ:, χ.6 

ρη σ' αυτήν μα.ς τήν σ,ντιληφη, 
O'JJ. oα,yp α χύνον αι α.δι,ι,cι, π6 

σο; πόνο;, πόσι;ι έγ ,ι, i
ιμι:ι.τα. 

'Λ ά.-, ωpα. εΙνα. π ά.-, ιά. 
y6 ουμε οσα. συμπερασμcιτσ. μπο

ρεσουμε άπ' οσα ειπα,με: 
llρώτο, σικα,, εΙνcι.ι τό ο-: 

το ά. ηθι νο μα.; «'Εγώ» ε να, ι 
cι 'ωνιcι, cί.θα.νι:ιτη, προορ σμc ΙΎ γ ιz 
τηι -ε: ε ότητα, 1 χη μcις, «σ,: 
a:; δέ ονcι ρ άνθρωπος». 

,,Κρύοομε μέσα. μα,ς -
γράφει ό ' δριcινόπο ο; - μ:
cι ύπερκόσμιι:ι.ν, θc α,ν όντότητα., 
τη δποίcις ά.γνοουμε ιι.αί cι.ϊη·ηι 

, ι, t" ' c: � , .,. την πα.ρς ν, κα η οποια. �ι'ηt 
ή ίδ α ήμών ά.τομ Υοτης. 'l:[ ό 1-

τότης cι 'τ·ή, κο μα.τcι τώρα. r:
σμονημέ.νη είc; τά. 6ά.-θη του ΕΙ-

., , t" ι να. μας. ν τ η,ι ς π I ησωμε ,ι,ι:ι. 
τήν 1:1 λιερyησωμεν, μπ:ορεί 'Χ 
γ' ιη μ σ. ό τότης ώpcι α, σοφη 
ισι πα.'ι'σχ ρο'" . ι.α.ί ιά. στο ίση 
Υσ ί ήμα.; κr/ το περ 6ά. ον μα.:; 
με τή όμοpφιά της χα.ί τά.ς δυ
ναμε ς της, κσ.ι ιά. μα.ς δώιj η 
J.iσν &πε pον ΙΞ'τυχ' ν 1 » 

Δεύτερο, πρέπει � ά.ξιολόγηση 
π,;,ύ χ.άνο για. το κάθε τ σ,;ή 
ωη, να. "χc: σr,ιy Yp τήpιο - •1'Ι 

Ι 'JχιΥή μα.; πρόοδο Υ.αί εύδcι.ι:t ,. 
νία. Και οχ τις ιι:ι.θ.ιφωμcιες Ε'Ι-
10 ες γύρω στο «1.,(). », το «συμ
' εpοι» Υα.ι την ιού .α lι.ε.,ι. 
«cύ-υχ'cι», πο' Υ ιηyα. ή ο σ /..' 
σμ · η ά, θρωπότητα. 

"Ας -;,:ά.ρωμ,Ξ γ ά. πα.pαδε yμσ .; · 
νcι. συν ηθ.σμέvο φα νόμε ιο: Σ 1 ;χ n 
ή Τύχη ε'νο:ί πολυ, δρtσμέιο�•; 
& ιθρώπους κα,ί το·; χαρ' ε όι.� 
τά. ιι.αλσ του ύλ ι..ο- ιι.όσμου. Ι\:' 
ομως συχνά. πcιρατηρ,;-μΞ, r:ι•)� 
αύ-ά. ά.ι:pt ώ; -α. «ι:α α» γ'νοι
τα, &. ορμή ιά, ξεσ-ρ·:ι-ι ε δ & ι
θ;:,ωτος &πό τόι πρημ:ιτ.ι:ο ί.::,-;-
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ορισμό του κι' ετσι, νά, δυστυχε� 
, , ουσιαστικα. 

Με δσα &,να.φέραμε, έξηγοϋy-,:σ,ι 
πολλά, φαινόμενα της ζωής, ΠύJ 

μοιάζουν παράξενα: ή ψυχική zύ
γένεια σε τα.πει νούς ανθρώπους 
·,� χυδαιότητα σε διάσημους «σ:. -
q;ούς» η καλλιτέχνες, ή αδικι:-ι,
·;ης Μοίρας, σά.ν κρίνουμε έπι;:c
;_α,,α τά. •εξωτερικά. γεγονότα, -ί,
τεράστια εσωτερική δύναμη κσ.ί
ορα.στηpιότητα σε άτομα με ά.δύ
,αμο η και ά.·ιάπηpο σωμ,α, � μz
γαλοφυί·α ...

'Αλλά, καί κάποιες τάσεις -
,.αλες η χιακές, &,διάφορο - που 
ξεπηδανε ά.πό τά. μύχιά μας κχl 
7.Ού ετναι τέλειι;ι ά.ντίθετες πpός
,ήν νοοτροπία, τήν ά.νατpοφή χ 'Χί
-:ό πιστεύω μας ακόμα ...

Ποιος από μας δεν ε.ζησε τή 
σύγκρουση των δύο στοιχείων, 
πού βpίσχοv,α.: μέσα. μας; Ποιος 
δεν βr:.σι:.ινίσ :ηκε iπό τrιν ά.δυνα.
;�ίΙJ. τουr ·ιr.ι. εφαρμόσει ·,lς ώι:,αί
:::ς lοέες, -π:;ύ λα.τpzύει, Ξαίpεις 
τ.eιλλά, πιστεύεις ά.πόί..υτα σ' ενα 
lδεωδες, επιθυμείς είλι κpινά. νά. 
έξι:.ιγνιστείς, νά. γίνει; δίκαιος, ε

λεύθερος, αγαιθός. 
Μά, μέσα σου, φωλιάζει μιά. 

ψυχή πού ε.χει τήν ίστοpία της, 
τό είδικ6 της βάρος, πού σέρνει 
μαζί της δλη τήν Αϋγειο .κόπρο 
του ύποσυνειδήτου, εκείνου πού 
συσσωρεύτηκε από τίς πανάρχαι
ες ενσαρκώσεις της εως τό σή
μερα. 

Αύτή τήν ατομικότητα, δε·• 
μποpεις ',(Χ, τrιν μ·ετουσιώσεις σέ 
ψως διά. μ,ισ..ς, δση. καλή θέληση 
κι' α.ν ε.χεις! Καί ή πάλη ατομι
κότητας και προσωπικότητας εξα
κολουθ•ετ. .. 

«Ή ψυχική αϋτη πάλη δεν θά. 

παύσr,ι παρά �δταν τό πνευμα σου 
φωτισθr,ί, δταν ,έν σοι το αγαθόν 
νικήση τελειωτικως το κακόν, δ
-:αv, μοpφωθης εlς ήθικόν χαρα
κτήρα με φυσικά.ς ίcδέας,, καί θε
τικά.ς πεποιθήσεις, αί'τινες νά, λει
τουpγωσιν lν σοί ώς νόμοι της 
συνει1δήσεως». 

Ή συναίσθηση δμως της ά.δυ
ν-αμίας μας αύτης, ΠFέπει νά. μας 
κάνει .πιο ,επι·ει'Ι.είς προς τούς 
αλλ,ους καί πιο δίκαιους στις κpl
σεις μας γιά. τον παpαστpατημένο 
&νθpωπο, αλλά. καί γιά. τον rδιο 
τον έαυτό μας. 

Ποιά. πρέπει λο,ιπόν νά εΙναι 
ή σχέση των δύe> σ:τοιχείω,ν, πού 
εξετάσαμε, ώστε νά επωφελ ηθου
με ά.πό τή ζωή; 

Ό άνθρωπος εΙναι ψοpέας της 
ψυχης του. 'rπεόθυνος για τήν 
πρόοδό της. Πληρώνει τά. παληά 
της σφάλματα, προετοιμάζει το 
μέλλον της, δέχεται ά.πό εκείνη 
τή χαρά της ζωης χαί της δρά
σης. uΟταν ξεχωpbσει κ«λά. τήν 
σημασία καί τον ρόλο των δύο 
στοιχείων, δταν ,μπορέσει, παρ' δ
λα τά, έμ,πόδια πού του φέρνει ή 
σημερινή του κατάστοοση, νά. 
προσα.νατολισθη σωστά. και ν' α

φιερώσει δλες τίς δυνάμεις του 
στον δρόμο της πνευμα.τικότητας, 
τότε σίγουρα θά καταφέρει, με 
τήν αύτοπεποίθηση π,ού θά. του 
χαρίσει ·ή γνώση της &,ξίας, πού 
εχει μέσα 11 ψυχή του, και με τήν 
Ηπίδα στή βοήθεια του θεου, νά. 
εναρμονισθεί κάπο�ε και προς 
τήν κοσμιχη τάξη καί προς τούς 
συνανθρώπους και τό περιβάλ
λον του καί προς την ί·δια την 
ψυχή του ... 

Τότε, φθάv,ει κανείς στο στά-
διο πού τόσο ζ,ωηρά. περι-
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'Ομιλία στη Θεοσ. Στοά Ά Ο η ν a 

από την Κα Λέν« Α ΑΣΤ ΑΣΙΑΔΗ 

Στήν έποχή μας εχει καθιερω
θεί νά άποδίδεται ό χαρακτηρ -
σμός του uΗρωος σ' έκεί ον, ό 
όποίος εδειξε άνδρεία, κατά τόν 
πόλεμο, η σ' έκε-Υο.Υ, πού έπεχ εί 
ρησε κάτι τό πρωτοπορειακό πού 
άπαιτουσε θάρρος καί ευψυχία. 
Κατ' αύτήν τήν εννο α, συγχρό-

γράφει 6 ' ντώνtος '.Α!δρια,νό
πουλος: 

« ... uΟταν ή σύγκρουσις α.ύτή 
παύση, οτα,y ή τρικυμία των πα.
θων κοπάσΎ,J, οταν δέν ταράσσε
ται ή συνείδησις άπό τά περιστα
τικά της ζωης, οτα. δεν ουσφο
ρεί δ,ά τ'ποτε, διότι εχει προσcφ
μοσθη προς τήν κοσμικήν τάξιν, 
τότε ή ζωή κυλά ηpεμα., γλυκά, 
&.κύμα.ντα, τρισευτυχισμένα,. Ή 
τοιαύτη συνείδησις, πού εφωτίσθη 
α.πό -ό φως της όρθης άντιλή Ι :
ως της σημα.σία,ς των φαινομένων 
του άνθρωπίνου 6ίου, δεν ύφ'στα.
τα.ι πλέον δυσά.ρεστον δόνησ Υ κα.ί 
άπό α.ύτά τά δυσάρεστα., η Υο :
ζόμενα. δυσάρεστα. περιστα.τι ,<,CC 
της ζωη; κα.ί συνεπώς δια,τηρεί 
διαρκώς, συνειδητως, μ'α.ν άδια
τάρα.κτον γαλ ήνην, α.πολα.μοάν;;;: 
τήν μεγα.λυτέρα.ν εντασιν της ψυ
χικης ύγεία.ς, μ'α.ν διαρκη α:

σθησι y ευεξ1ας κα.ί γηθοσύνης, κα.ί 
τουτο άποτελεί τήν πρα.γμα.τ:κή'ί 
εύδα.ιμονία.ν τοϋ πνεύμα.τος». 

νους uΗρωας εχομε πολεμιστα.ς η 
ά,στροναύτας 

Μ'α. τέτο α. κρίσ ς, μακράν τοϋ 
νά άντιπροσωπεύει τήν πραγμα
τι χή σημασια. τοϋ Ήρωισμοϋ, τόν 
τοποθετεί σε πλαίσ α, α.σφυκτικως 
στενά κα.ί κατά 66:θος άντίθετα 
προς τήν φ σ κή θέσι των πρα
γμάτων. 

'Αλλά, τ' είναι 'Ηρωισμός; 
Γλωσσολο.γικως, καθι\)ς άναφέ

ρει ό Πλάτων εις τόν Κρατύλον, 
ή λέξ ς "Ηρως προέρχεται έκ της 
λέξεως 'Έρως. 'Έρως, σημαινει 
τήν μίξ ν δύο α.νομοίων ουσιών 
η άτόμωv της Φύσεως. uΗρως, 
σrιμαίνει τήν μίξι ν τοϋ α.νθρώπου 
μέ άνώτερον επίπεδον. Έάν δ αν
θρωπος :�ατα.6άλλει όλtχς του τάς 
δ ιάμε ς, ώστε πάσα. δράσις κα.ί 
cχδήλωσίς του νά εΙνα άνάλογος 
τοϋ α.νωτέρου τούτου έπιπέδου, 
τότε θά • ίνα.ι χα.ί θά, παρα.μεί νει 
uΗρως, &.λλως θά πέσει. llα,ρα.
στα.τι χήν ε'κόνα, μάς δ'νει ·ή 'Ελ
ληνική Μ θολογία με τόν μϋθο 
τοϋ Φρ'ξο χα.ί της Έλλης. 

" λλον συσχετισμό των λέξεων 
'Ήρως - Έρως εύρ 'σκομε πάλι 
στήν Έλλην κή Μυθολογία, οπου 
6λέπομε νά άποδίδεται ή γέννη
σις των ήρώων είς τόν ερωτα. 
θεοϋ προς αιθρωπον, πράγμα πού 
σημαίνει, οτι ό α.νθρωπος - "Ηρως 
εχει στήν ψυχή του στοιχε�ον 
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θ,εότητος. Κατά. τοϋτο διαψέpει 
των α.λλων άνθpώπων, καί εκ τού
του απeδόθη είς τούς υΗpωας τό 
επίθετον ήμίθεος, -διά. τοϋ δποίου 
χαρακτηρίζονται ώς άνα.οαθμός 
ενδιάμεσος •μεταξ,:.ι Θεών καί &.ν-
6ρώπων. 

Με αυτό ή 'Ελληνική Μυθολο
γία πιθσ.νώς θέλει νά. συμ6ολίσει 
8τι, γιά. νά. κατα,σ,τη δ α.νθpωπος 
'Ήpως, πpέ.πει ή ψυχή του νά. 
εχει επαρκώς ·εξ'ελιχθεϊ, νά. εχει 
εκ-δηλώσει ίδιότητας, πού τόν δια
ψοpο,ποιοϋν ά,πό την κατά.στασι 
των κοινών ανθρώπων καί τόν 
καθιστοϋν ίκανόν νά. άναλαμ6ά.νει 
εpyα καί νά. εκτελεί άθλους, οί 
δποίοι yιά. τούς άλλους &.νθpώπους 
εfναι άκατόpθωτοι. 

Με αυτή τήv εννοια, ό υΗpως 
της Μυθολογίας ά,ποτελεί τό πρό
τυπον γισ. κά.θε άνθρωπο. 

Γενικ.ώς, δ 'Ηρωισμός άποτε
λεί ιδιότητα της θείας κοσμικής 
ουσίας, ή δπο,ία περιέχεται δυνά
μει εντόc αυτης_ Έκοηλοϋται ώς 
τάσις της κινητικής ενεργείας 
της •δυάδος καί εχει ποικιλόμοp
ψες •εμψανίσεις, άναλόyως τοϋ 6α
θμοϋ εξελίξεως αυτης: α) Εις 
τη·ι 6αpείαν καί άνεξέλικτη ϋλη 
εfναι ή τά.σις, ή δποία την εξω
θεί σε άλλεπάλληλη ε.παψη μετά. 
έτέpων �υσιών τοϋ πεpι6ά.λλοντός 
της. Εlναι ή -τάσις, ή δποία ύπη
pετεί τον νόμον της &.λλ ηλεπι
δpu.σεως καί σκοπεί .,ά, ψέpη τή·ι 
ϋλ η σε ά.νώτερη 6αθμίδα εξελί
ξεως, ωστε τελικώς νά. τήν κατα
στήση ά.χτινο6όλον. 

,6) Εις τά.ς όpyανικά.ς μοpψάς, 
δ Ηρωισμός εχε: τήν πηγή του 
στ·ήν κιν1 τική ενέργεια τοϋ ψυχt
κ�ϋ πυpηνος, -lι δποία εξωθει τήν 
ζωη σέ δλοένα εντονώτε-ρη έκδή-

λωσ,. 
γ) 'Αλλά. την ούσιαiστικη εννοιά 

του πpοολαμ6ά ιει δ Ήρωισμός 
στό συνε,δητό·ι ον, τό ύπό την 
άνθpωπίνην μορψήν lνδεδυμένον, 
8πc,υ •εκπηγάζει ώς τάσις τοϋ ψυ
χι κοϋ πυρηνος καί ,εκδηλοϋται ώς 
κινητική ενέργεια, α,υτοϋ, κατευ
θυνομένη 8μως ύπό τό ψώς της 
αίθεpικης ουσίας της ά.π-οτελού
σης την διάνοια, μιας άνθpωπί
νη; ύ.ποστάσεως, ή δποία εχ ε: ή
δη επαρκώς εξελιχθεί, ωστε νά. 
δύ·ιαται νά. εfναι ψωτεινή. Δη
λαδή, πρέπει πρώτα ή διάνοια νσ. 
εμπλουτ:σθεί μέ γνώσεις &.ληθείς, 
νά. ψωτεινοποιηθεί αυτή ή ίδία. 
yιά. νά δυνηrθη νά. κα.τευθύνη 
τήv κινητική τά.σι τοϋ ψυί(tκοϋ 
πυρηνος. Ό 'Αδ.ρια.νόπουλος 
γράψει σχετικώς με τά ά,ιωτέ
pω: « Έά.ν δ άνθρωπος κα.το9θώ
ση νά. ,',ψωθη όπεpάνω -των άν
θpωπίνωv συνθηκών, νά. χ.:;:-:ανι
κ11ση τ-ήν δpμήν πpός τά yr,ι.tνο
μ� ικά ά,yα.θά., νά ά.yαπήση καί 
νά επι�:ώξη τά πραγματικά. ά
γαθά, JΠό τγιν πpαyματικήν ση
μ:ισίσ,•ι των ,εκψpάσεων αυτών, νά. 
πpοσα.pμοσθη ά,πολϊιτως πpός τή·ι 
Κοσμικήν Τάξιγ, ώς μέλος της 
τ;α.γκοσμίου- κο,ινωνίας των λογι
;,ών οντ uν, τότε καθίσταται πprι:.
γματιχb; -:;πεpάνθοωπος. ' νέp
yεται :::ι.; τό επίπeδον της ά,πολιι 
ιου π�-:ι.,γματι·ι.ότητος, ύπεpάνω 
των ζωωδών ενστίκτων. Παύει 
πλέο•ι vi εχη τά συναιc;•θήματα 
,οϋ άλ6γr.ιν ζώου, δηλοοδή η1 ι 
τάσι ν rφός τόν εγωϊσμόν καί τή ι 
eία.ν, τ� δποία, είς τά. όπανθpώ
-�ινα �ντα άποτελοϋν τούς κυpι
�' ρχοϋντα; νόμου; τ-ς ζωijς των. 

Παύει νά είναι ό &.vθρωπος τη; 
σ1,μεpον, γίνετα, δ α.ιθρωr:ος -της 
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αυριοv, ό δποίος συν�r,ιyάζετα έ
κουσίως κα.ί έλευθέρως μέ ό 
σjνολον της Φύσεως, προς tπί
τ.;;υξιv του σκοπου της δημ οJρyί
ας, της όποίας τότε θά, εΙvα μία 
των όψηλοτέρωv εκδηλώσεων. 'Λ 
-:-οτελεί -:6τε δ α.νθρωπος χύτο; 
Ι;.ια.v εκπροσώπησ V της Δημιουι2-
yου Άρχης». 

Ό επιλα.μ6ανόμενος της έσω 
,εpικης του τ·ελειοποιήσεως αν

Ορωπος όψείλει vά, εκτελέση &
θλους, τότε μόνο,v θα. κατα.σ,ΎJ 
υ Ηρως κα.ί θά, δικα,ιουτα.ι νά. κc1.

τοικήση ε1ς τήν χώρα των Κα.Οχ 
pώv κα.ί Φωτεινών πνευμάτων. 

Τρiα. κυρίως εΙvα.ι τά, πεδία, 
εί; τα. όποία. οφείλει ό αvθρω11.0·� 
να. δράση μέ ήρωίσμόν. Δυνάμεα',, 
cχημα.τικώς νά, τά, παρα.στήσωΙJ.ε 
είς όμοκέντρους κύκλους: στο κέν
τρον ϊ.στα.τα,ι δ 'Ήρως, στόχος του 
ε:!'vα.ι ή κα.τα.πολέμησις της &:,ε
) zία.ς κα.ί του σκότους. Α1τά. ΙΗ 
τά. κα.τα.π•ολφήση, πρωτον,, μέσα. 
στήν ίδια. του τήν ψυχή, κα.τόπ:ν 
είς το εξωτερικό του περι6άλλοv, 
σ:ίc ψυχές των άλλων &.νθριί>π,Μ. 
cτήν κ◊ινωνία., στή γη δλόκληρη. 
γ�.ί τρίτον, στο πνευμα.τικό του 
περιοάλλον, το εγγύς καί το ci;
πώτερον, ,εtς το δποίον πεοιλα.μ-
6άνετα.ι &κόμη καί τό &,στ . ι:

περιοάλλον του πλα.-ιήτου. Π p{
-πει νά. &γωνισθη κα.ί νά. νι κήσ rι 
Υ.�ι τούς τρείς α.ύτούς πολέμ?υ::' 
vlι, ψθά.ση νά. γίνη δ ίδιος εvα.; 
'Ηλιακός υΗρως, πού σά.ν υΗλ,ο; 
Ιlνευμα.τικός θά. ά:ι.,τινο6ολη γ ' -
ρυ του φως κα.ί &.γά.πη, ,ια.ί θ•'; 
''i:(η ά.ρμο,νία.. Πρέπει νά. κα.τ-χ
στr; δ νικητής των τριών πο) έ 
μων, Τριπτc;λεμος, θε�ος σπορc:'ι; 
τ<i)ν άληθώv �δεών, μετα..λα.μπα.-

οεύωv τήν γνώσ ν καί &μ6ολ α.
-,,ων τήν i θρωπί1ι φ ψυχήν μέ 
τό φως της Σοφίαι;. 

Ποιά δπλα θά χρησιμοποιήση 
γ ' αύτο τόν σκοπό δ α.νΗρωπος -
'Ήρως; 'Αγνότης - Γνώσις - Θέ
λησις ά..ποτελουv τάς οάσεις του 
χρυσου ρίπο'οος, ,&πί -ου δποίου 
θά. στηρίξη τό δλοv εργον του. 
Στ? 6ι6λίον του Άδρια.νοπούλου 
«Τί είναι δ Τατονισμός>), {κεφ. 
«Ή 6ασιλική Τέχνψ) ,δια.6άζομε: 
Ή ά.γνότ ς, ή αγα.θότης κα.ί ή 
δικαιοσύνη, δίδουσι είς τόν μύ
στη ολ,χ τά. δπλα., &τινα. &.πα.ι
τουντα.ι δπως παλα.ίσΎj v κηφόρως 
κα.τά. του εντός κα.ί έκτός α.ι'Jτου 
έπ:κρα.τουντοc, τέpα.τος του σκό
τους κα.ί της κα.κία.ς κα.ί α,ψ δε 1

-

χθεί υΗρως). 

Ό &νθρωπος, ώς μορφή ,ή; 
ζωης, δτα.v διά τG')V · φυσικών κcι.ί 
,ών vοητιχω,ι του :ϊυνά.μεωv, κu
τuψθωσε νά κυρια.ρχήση πά.�•ω 
c;τίς &ντiξοες συνθηκες τη Γη;, 
ί;γ νε 6�σιλεύς ,τ'ης �ης. εχ,;ι c

μ ς και -rήν ουvα.τοτητα., oτiJ,'I, 
διά πνευμα.,τικώv ήρωιαωv πρά
ξεων κυp,αρχήση έπά.νω στίς &-ι 
- ίξοες πνε'J/α.τικές συ·ιθηκες, νχ
γ'vη Βα.σ, λως του Ούρα.νου. Δ -
ό, ι ή &νθpd>π:•ιη ψυχή συντεθειμέ
ν·ι έκ της θι!ας κοσμικης ούσία ,
ενέχει δυνάιμεις, δλα.ς α.ύτης τά.ς
θcωμα.στά.; ··,α.νότητιχς καί ίδιό
ιη-τα.ς. Φ,φ.Υ:,,.,νη όπό των νόμω�
-;ης Φύσεω; 1ς τον ρουν της �ςΞ
).ζεως τu)\1 Κόσμων, όλοέν ώp.
μά.ζει κα.ί Φθάνει νά. συνα.ιeιθά\':
α.ι επιτα.Υ,τική την &ιά.yκη ,;_;,

έκφύγη ά•τά τήν κα·cάστα.σι·ι τr,.;
&.-ελείας. Και ο-ταν ή συγα.ίσθησις
�.ύτή κα.τu.σ-:ϊj ,όσον ίσχυp±, ωστε
νά. &ποτελέση τήν συνισ-,.;χμένη της
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;.u&ε εκοηΑώοεως αοτης τij� ψ· -
χiις, ωστε νά γίνη δ παλμός τij-; 
�ωης της. τότε ή Θεία Μοίpα Q), 
c'Ί.θη, -εις 6-1�tιειά.ν της: Θά τύχη 
'Jc,., διαι6ά.':1'z; ενα εμπνευσμένο 6,-
6λίο, η θά i,ωύσει νά γίνεται λl,. 

,jr,; γιά ,ή ι :.<-tωνιότητα, γιά τ-i,·ι 
�•ετενσά..ρκωση., για. Πι)ά'\'1ί,?.τα 
σχετικά. μ:= ,όν &. λ η θ ι ν ό σχ"
πο ·της ζ<ι,?,ς του άνθρώπου. T,j-

, • ' ' ψ � θ' • ""::, γι αJ ... Ί1Υ τψ υχ,1 α γινη 
ή κρίσις, iάν θά &.ποφα.σί:.�, 
σ ι, ν ε ι � Υ) τ ά vά προχωρή-

υ , , t,H " ,, ση ωστ-ε . σ, γινει ρως, η εα.ι 
Ρά τ:αραμε. ιη στή στασιμότη,.)., 
σάν άλογον- ζώον. 'Ωραίαν εικόνα 
:ιύ..-r>υ μας δί'3ει ή Έλληνι,ο'j Μυ
�•c.•1..ογία, εχεr οπου άναφέρει γι: 
-:όy Ήρα'\ζλη, οτι οταν ήτο νέος, 
συνη -ντήθη σ' ένα τρ(σ.τρατο μέ: 
την 'Αρετ-i1 ,:.αl την Κακία, κα• 
11.;"r.-ij ή ..ιάθε μία του &.νέπτυς;: 
τά πλεονεκτήματά. της, τον α

�:ιc-αν νά. 1;:Jίνη ,μόνος τοJ ιt'Jίο 
δρόμο θα. &.κολο'Jθουσε. 

Μιά τέ·:ι ια στιγμή, λeιιr-ό, 
σ·;, ει-δητης σ.ποφά.σεως, μπορεί η
,: 'J'X'Y) νά ι ·'1ν ύπολογίση σάν μ:ά 
-:.·ημαντι-κη άφετηpία. στη ζωή της. 
'\)) ά, συγχρr.,νως, αύτή ή στιγμίι 
c·,,ι10:ίνει γt�, τήν ψυχή την ιiρχη 
:�ij άγωνος tιότι α.πό τότε δια · 
:'�;ιφοντα.t , . ./4•θα.ρα. τα δικά. :ης 
χ �θήκοvτα, ,.α,ί εχει πλέον ύπσ
χr,έωσι νά i1tεκδυθη στον άγωvα 
μ� cλες τψ_ τlς δυνάμεις. Ειvα.ι 
ιr,αχύς δ σγώ·ι αυτός γιά τή Ι 

ι; ριμά.ζουσα ψυχή, θα ποvέση, θ�, 
cc�χr.ύση, θά ματώση. Πολλές φυ
: ές, δέ:v !:ιά ξ·έρη που νά κ τ;,ιπ·ί, 
-;η, γιατl τά κακά πού πρέπει ν� 
!;ε:;:ζώσει, [γι,,υy 6α-θειά μέσα της 
:ίc πικρές τους ρίζ.ς. 'Όμως, δέν 
7' ;,� 1tει νά ·.υγίσει. 

• 

"'* 
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�l; έκ της καταγωγής της, ή 
άνθpώπιvη ψυχή φέρει μέσα της 
6αρειά κλ ηpοΥομιά., &.λλά ώς εκ 
της συστάσεώς της, προορίζεται 
yά, φθά.ση κάποτε στην τελειότη
τα. Στη σημερινή κατά.στα.σι, ά
λ ηθής «Αυγειος κόπρος» κρύπτε
ται στά 6ά.θη της ψυχης του κά.θε 
άνθρώπου-. Την &.ποτελου-ν αί προ
λήψεις, τα. π-όθη, οί &.δυναμίες 
καί αί παντοειδείς διαστροφαί ά
πό του φυσιολ()γιχου, α.ί &.ντιψυσ:
καί δρμαl και εξεις, ή σκοτεινή 
πτυχή του ύποσυνειδήτου, καί π.:ι.
νω ά.πό ολα τά κακά., πιό 
δυνατός καί περισσότερο δύσκο
λο να -καταπολεμηθη αύτό το πο
λύμορφσ τέρας, δ εγωϊσμός. 'Όλα 
αυτά πρέπει νά ξερριζωθουν, εί
ναι άνά.γκη ή ψυχή νά κα.eαρθη, 
γι:χ νά προχωρήση πρός τά εμ
πρός, στόν δρόμο της προόδου. 
Διότι ολα α.ύτά. &.πο,τελουν δεvμά 

� ; , ' , ' 'γι αυτην, την συρουν, προς τα 
κά.τω, την καθηλώνουν μέσα στη 
6αρειά ϋλη χαί δέν της επιτρέ
πουν την -&.νά.πτυξι των πνευματι
κών εκείνων ιδιοτήτων, πού θά 
συντελέσουν στη φωτει νοποί ησί 
της. Ό φυσικός νόμος της 6αρύ
τητος, μεταιφερόμενος επί πνευμα
τικου επιπέδου,_ εχει εδώ την ε
φαρμογή του. Ό Σπυρίδων Νά.
γος, εις την «Περί ψυχής» μελέ
τη του, ά.ναφέρει τά. έξης: «Πι
στεύου·; :ι νέ:ς οτι ή εκ της κατα.
στά.σεως του -&.νθρώπου εις τήν 
χατά.αιασι ν- των Θεών μετά.6ασις 
στηρίζεται εις ώρισμένα μέσα, τά 
δπ?ία δέον νά χρησιμοποιήση ό 
άνθρωπος. Τήv πίστιν δέ ταύτην 
εχουν ,δ:ατυπώσε: καί εις συγ
γράμματα.. . . Τουτο ε!ναι μία 
πλάνη. Δέ:ν εΙναι δυνατή rι μετά.-
6α.σις ,:χ της μιας καταστάσεως 
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εις τήν άλΑηι, Q'I Οε'ι σημειωθοόJ'ι 
γεγονότα. πλ ήρο ; 1 π ο -ι '1.· 

θ ,., ρ ιι ο υ τη; &νθρωπ' ι η; 1.)0· 
χη; άτ.ί, τ,χ πά.θη Κ'Χ τά.- ι±ουψι.
μ',χ , ,<:-ι.ί άι τό ιοητ κόι :ι•Jτ"ΙΊ; 
δεν γνωρ σ η πλ ήρω:; bλcι.; τά.; ά,
λ ηθεισc τη:; περιοαλλούση:; τον 
άνθρώπ: νον κόσμcν Φύσεω-». 

llώ; θά, κα.τορθώση ό αιθρω
πος νά. ξεκι νήση κα.l νά. ψέρη ε '; 
πέρας cιύτό τό εργον; 'Ότcι.ι "ICI· 

ταλάοη ότι πρέπε νά. θυσ ά.ση την 
έσωτερ.κή &τέλεια, καί κα.κί'Χ χά
ριν άνωτέρου σκοπού, δτα.ν δε
χθη νά. προσπα.θήση με δλας του 
τά.ς ,δυνάμεις κα.l με κα.λ ή πίστι, 
τότε θά, γίνη uΗρως. Ήρωι,ι.ή εί
ναι ή ψυχή δτα.ν συνειδητ::ι. yα. 
τα.πολεμά τά.ς ά.ρνητικά.ς τάσε ; 
της ά.νΘpωπίνης μορφής κα.ί τη; 
φυσι·,ι.ης &τελείας της, με σκοπόν 
την τελειοποίησ'ν τη; Κ!Χί τήν 
ψωτε ·;ιmοί ησί της, ωσ ε νά, ά ιή
κ η πλέον εις Υόσμον ά:νώτερον 
α.ύτου. �ίς τον όποίον τώρΙJ. εύp,. 
σκετο:::. 

Την τά.σιν αυτήν της ά.νόδου, 
τον r.ό9ον νά. καταστη μέλος ένό; 
θειοτέρου κόσμου, ή ήρωική ψυχή 
θεωρεί κα.ί θέτει ώς -ό κύp.ο ι 
εργον της ύπάpξεώ; τη:;. 

* 
--� 

'Ελεύθερο; καί ίσχυρό;, θά, ε -
να: είς θέσ.ν νά. πολεμήση σ:ό 
έξωτερ:κό του περ.οά.λλοι. Δέν 
πρέπει νά. ητήση ηiν ά:π:λωθc
ρωσι στην ψυγή, καθώς οί &.σκη
ταί· &ντιθέτως, εχει ύποχρέωσι 
νά, ζ 'ση μέσ:χ εί; τή ι οινω ι' ,;,ι. ι.

ΚΙJ.ί νά. ,αταστη ό Νδ.ο; ωτε: ιό 
πα.pάδειγμcι., σ:απ'J.νευ· τη; προ
όδου καί τών αλλων ά.δελψών το 
ανθρώπων. Μερικά. ά.πό τά. ερ-

361 

γΊ ου ε['ι:ι.ι · 
Νά. δι, ωτίζr1 το'; π ησ'ο·ι του 

ο 'Χ τ-lι; .1.εαδ6:1εω:; ε!; την δ ά
'ιο:cιν -ω'ι γ·ιωσεω'ι άληθών π,r,: 
τη; Φ σεω:; 1.7' <i>ι .ε•το ργ•ίiJ·ι 
α'της Ιά, ο'δ η μεγαλύτερη π·ιεJ• 
ματ ,ι.ή οοήθε α σ ο·; πλέον ά.
γνού; ,υ:ι.ί ί Κ(;( νούς έξ α.ύτίi>ν. ά, 
ά, ο::ηωθη εί:; ενα. ψ λοσοφικόν v · -
στημα τά, έδρα. ώση ούς νόμου; 
του Π'ιεύματος εις την &.νθρώπι ιη 
Υο,νωνία, ώ:; λ χ cίς τήν πα.ιδε'
αν, τη-ι θρησιεία, ό π,,λ'τ:υμα.. 

Τέτο· :χ πρέπε νά. ε ισι ή δρά
σ :; το - άλ ηθο -ς φι λοσό ο , του 
αιθρώπο 'Ήρωο;, δ όποίος 
σ νειδητώ:; ::pροντίζε , ωστε ολα.ι 
CI ι έκδ ηλώσε :; του 'Ι!Χ είναι εκ
ψρα.σ - ώ ι πραγμcιτ ,ι.ώ ι ά.ξιώ'Ι 
τη:; Φ ':πω; ,ι.αl ό όποίο;, ώ:; έκ 
τούτου χατέχε μεγάλην πνευμα
τικήν 'σχ 'ν. 

'Όσο προοδεύ: , τόσο τά. Κ?θή
ι ο ιτ.α. του cύρύνοντcι ι. 

Τή•ι παpάσ:7σι -ο- uΗpωος 
τη ι λέ ομε στή ι τελ:ια δ απλcι
σμέ ι η μορφή, ή όποια. εχ ει τό c
n, χέρ: ύ Ι ωμέψ, πpό; το'ι ούρσ
ιο ι ι:ιί τό άλλο έ,ι.τcιιόμε'ΙΟ προς 
τού; συ �-:ινθρώπους. 

Είς τά.ς « .οτικά.ς ύποθήκα.ς», 
ό '.\.δp:7.νόπουλο; λεγει «Μή λη
σμο•ιε·- ποτέ δτ., σχυpό; cι τ� 
Φ1σ:: δύ·ι:χτ.7: ιά, ειη. μόιον ό 
έιά.ρ:το;, ό αι..ο)ο:.ιθώι ,'Χί έψη
μόζω ι τω; ιόμου; τη; Φύσ�ω:;. 
Του ι'l.ι(οi) α.' δJνάμΞι� συντρi
οο ιτ'l.: προ τη; ά,;<ατα.ολ ήτου cυ
ν±μεω; -:ου Φυσ χου Νόμου». Ή 
πηά.γρηχ;; α.':η μi; zμ-r;-:<ι ε: 
ά.ιάγλυψον τηι &.ξ:χι ·ι..'l.ι :ή·ι δύ-

- � , .J, t , , ;:χ.μ:ν τ ; αγνοτ �το;, ,
1 

οπο α. α.-
ποτΞλ�ί τήν ά.παραίτητοι προυπό
θ�cιν διά, -ήν νίκηv. 



362 1979 

BEmATA 

Διαλογισμός- Θάνατος - '{, -'?':'?_��;; ,'c'•� 

Μετενσάρκωσις 

Ρα.ιδ�οφωvικrι συνέντευξη για 
μερικά προβλ ήμα. τα. Θεοσοφίας 
εδωσε, χα.τα την πα.ρα.μονή της 
στην Αυστραλία. ή Σρι,μάτι Ράν
τα. Μπαρν�έ (ι1δελφη του ά.ειμνή
στου Προέδρου της Θεοσοψιχης 
Έτα.ιρίας Τ. Σρί Ρά,μ) . 

'Ερώτησις: Πολλοί ανθρωποι 
ά.σχολουντα.ι σήμψ1, μέ τον δια
λογισμό_ Φρονεί1'ι: δτι ή μέθο
δος αύτrι π.ροσψέρει εvα. τρόπο 
ζωης; 

'Απάντησις: 'Υπάρχει πρά-
γμα.τι μεγάλο ένδια.ψέρον για τον 
δια.λογισμό, &.λλά. οί περισσότεροι 
νομίv 

ουν δτι δ δια.λογισμός συvί-
' , 'λ ψ ' , στΙJ.τα.ι στην επανα. 11 η ωρισμε-

νων φράσεων. Αύτό δέν είναι 
δια.λογισμός. Ουτε είναι ή όπ-ο
τα.γη σέ ώρισμένες ι,δέες. Ό δια
λογισμός είνα.ι πράγματι ενας 
συ·ιολικός τρόπο� Υ ωης. Είναι ή 
κατανόησις τr;υ ζην. Πάρτε, για 
παράδειγμα., το πρό6λημα. της 

\ , 

.. ...

R::ιdha Burnier of Adyar 

θλίψεως. Τί εΙνα.ι θλίψις; Πως 
μπορεί κανείς να λυτρωθη &.πό 
αύτfιν; Ή έ<μ,βάθυνσις σέ τέτοια. 
έρωτήμα.τα. είναι ,δια.λογισμός. 
Συχνά είναι κα.νεις σέ ρηξι με 
τό·ι εαυτό του. Ό νους θέλει αύτό, 
το σώμα. θέλει εκείνο. Το σωμα. 
θέλει να ξα.πλώση, δ νους θέλει 
να σηκωθη. Φαίνεται σά. να ό-
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πάρχουv δύο έα.υτοί, σε μιά δ · 
ελκυστίνδ:χ μετα.ξύ . του;; Ποιο;; 
εlvα. ό πρα.γμ'Χ,.κό; έα.υτό;; 'Ί-Ι 
:ίvα.ι κάτ� &λλο εξω α..πό α.ύτα. 
τά, δύο; Αυτό αποτελεί μέpο; του 
δ α.λογισμου. 

Ε: Πω;; μποpοtψ! vά, ξεπεpά· 
σωμε τον φόοο του θανάτου; 

Άπό τήv εξελικτικη απο· 
ψη, δ θάνατος εΙvα.ι κάτι κα.λό. 
"Αν δεν ύπηρχε δ θάνατος των 
οργανισμών, δεν ·θά, ύπηρχ ε κα.ί 
ά,λλα.γή των εξελισσομένων τύ
πων. Μπορείτε νά, φαντασθητε 
κάποιον οργανισμό νά ύπάρχη 
γιά πάντα.; Δέv θά ύπηρχε άλ
λα.γή yιά τό καλύτερο. 'Γό κάθε 
τί πρέπει νά πεθάνη yιά vά μπο
ρέση νά yεννηθη τό καινούργιο. 
' πό τήv προσωπική αποψη φέ
pομε τά φορτία. τόσων π,ραγμά
τωv στή ζωή. Ό θάνατος σαρώ
νει τίς πιχιρίες, τίς μνήμες καί 
ενδεχομένως δίνει μιά νέα. ά,φε· 
τηpία, ψά νέα. γέννηση. Τί θαυ· 
μάσια. ! Ό θάνατο;; δέv ύπάρχει 
πραγματικά. Αυτό τό λέγει ή 
Θεοσοφία. έπί αιώνες. Σήμερα. οί 
επιστήμονες λέγουν δτι τό παν 

Τ , , 
.;, δ , δ' l ειvα.ι ενεpγεια, ,1 ποια εν .. χ·

μηδενίζεται, μ,ετα.λλά.σσει. Ό op·
γα.νισμός πεθαίνει, ά,λλά ή συvε ·
δητότη- πού τον κατασκεύασε
παραμένει χα.ί παίρνε: έcι. μοp·
φή. υΩστε δέv πρέπει vά μα;
τρομάζη δ θάνατος. υΟταν τό
σώμα. πειθαίνει, ή συνειδητότη;
πεpνά:ε: σέ μεγαλύτερη χcι.ί πλ η·
ρέστε.ρη ζωή.

Ε: Ά v ή μετενσάρκωσις συ
vεπάyετσ.ι άνά.πτυξη, πω; συμ· 
οιοά.ζοvα.ι οί πpοσωπικότητε· 
κα.ί τό περιβάλλον; 

Α: Ή μετενσάρκωσις είναι δ 
μηχανισμός της ώριμότη,τος. "Ο-

πω; εψ,ι; με:ε·ιση'Ι.ώ-ιεα• σέ 
δ.:ί�οp::ι σώμcιτα., ετσ•. μπορεί ν' 
ά.λλάζ η Υ.α.ι τό πεp οά.λλοv κα.ί ή 
όμrί.δcι λcιωv χcι' πολ τισμω·ι. Με
σψ α.υτώ Ι τώ·ι π::p σ α.σ-ω ι έπέp
χ ετcι.ι ') ώptμότης. Δ' v είvα. τό
σο σημα.vτ κό τό που θά, γεννη
θεί κανε' ς. Ή μετενσάρκωσις ε!
να.ι μιά ευκαιρία. συνα.vτήσεως 
της ζωής σέ δποιοv τρόπο έχιδη
λώνε,τα.ι. Μπορεί vά vιώθωμε 
με ονεκτήμα.τα. yιά, ώpισμέvο πε
Ρ οά.λλοv, &λλά στήv ουσία. νά 
είναι πλεονέκτημα. γ ά, μα;, διό
τι ετσι θά, οpουμε μεp. κέ� ά.πό 
τί; άξίες τη; ζωης. " v κυττά
ξουμε τή ζωή μεγάλων προσώ
πων, θά δουμε οτ πολλοί άπό 
7.ύτούς α.vτιμετώπισ·α.ν τρο'μερές
δυσκολίες, δμω- ύπεpvίι.ησ::ιv τό
πεpιοάλλοv του;. Έπί πα.pα.δε '·
γμα. τι, μεpt χ.οί εζ ησαv σέ στpα·
τόπεδα. συγκεντρώσεως καί εγι·
να.v σκληρότεροι, &λλο δμως σέ
πολύ δυσκολώτεpε- πεp στά.:πις
ε\ψ{θαv νά δίνουν άγάπη, vά θυ·
σιάζω'ιτα.. κα.ί vά, κερδ·ζουv ει
ρήνη. Ή μετεvσά.pκωσι• διδάσκει
c. :ι ύπό ολε; τί; πεp στά.σε.ς εί
.ι;:ι δυνατό; v?-;. επιτευχθεί ή ει
r,ήvη. 

Ε: 'Ωστόσο είνχt δύσκολο νχ 
έξηγηθοϋv οί ά.νισότητες τη; 
ζωη;, είδικά μεταξύ τω•; μ κpωv 
παιδιών, π χ. δ μογγολισμό;. 

Α · Να.', ψα. ομεvι χω; εί•;α 
πολύ σκληρέ; τέτοιες περιστά
�ει;, δπως ό :pχομό; στό•; κόσ,ιο 
έ ιό; 6ρέψου; μέ &σθέ •ιειχ έκ γ,._
ν:τη;. Πω; νά έξηγηθοϋν α.υτά 
μ' τή·ι θεωρία. έιό; δiι.7-:eι χ7.ί 
cλεήμοvο- Θεου. "Εvα.; :έτeι:ο; 
ΘΞό; δεν θ� τό εχανε �,jτQ σ· 
εη μικρό παιδί. "Αν ή ενσάρ
κωσις �τα.ν μία μονάχα., δεν θά, 
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ύπηρχε εξήγησις για. τήν δι
καιοσύνη και τΟ Ελ1εος τοϋ 
θεου. Άλλα. ή μετενσάρκωσις 
ές-ηγεί τίς άνισότητες κα.ί τίς 
cρα.ινομονικές άιδικίες της ζωης, 
για.τί ολη ή ζωή εξα.ρτατα.ι από 
τον Θε:ο Νόμο. 

Ε: Γιά κείνους πού ,δοκιμά
ζουν μεγάλες δυσ-ι<ολί-ες στήν πα.
ρουσα ζωή, τ' αποτελέσματα θα. 
εΙνα.ι τα. ίδια, ασχέτως του πως 
άν,τιδρουν σ' αυτά, τα, προ6λή
ματα; 

Α: Τα. άποτελέσμα. τα. έξα.ρ-
τωντα.ι ά.πό τήν στά.ση μα.ς. Γu
ρίζομε στο Νόμο του Κά.ρμα., τήν 
ίσορροπιστ�κή δύναμη στο σύμ
παν. Ό νόμος αυτός δεν εΙνα.ι 
κά.τι το στατικό. Δεν μπορείτε 
νά. πη-ε οτι οτΙJ.v ή δύναμις Α 
Ηευθεοωθη, θά επιψέρη το άπο
τέλεσ!ια Β, διότι ύπεισέρχοντα.ι 
κα.ί &) λες δυνάμεις. Μπορουμε 
λοιπόv 'ιά πουμε οτι ενα. άτομον 
�ι;κιμάςει μερικές δυσκολίες σε 
Ι.J.ιά ενσάρκωση ώς αποτέλεσμα 
ϊυνάιμεων πού έλωθερώθηκα.ν σέ 
'Π pοηγ�ύμενες ,ενσαρκώσεις, οτα.ν 
ομως ,τροσπα.θεί vά. ξεπεράση τα. 
Π?σ6Η1 -ί.,ι,α.τα. κατά. -θετικόν τρόπο, 
iξα.ποΑ1ει νέες δυνάμεις. Κα.ί οί 
δυνάμει: α.υτες μπορουν να. επη
pεάσσυν τήν ολη κατάσταση. 'Γό 
Κ&ιρμα. cίνα.ι μια. σημειουμένη 
δυνα.μιyη κίνησις. ωστε εΙνα.ι φα.
νερό πως τα. αποτελέσμα.τα. δεν 
εi:�•α.ι τά, ίδια, άσχέτως των κα.
t().6χλλο, ένων προσπαθειών. Ό 
-::�όπος μέ τον δποίον κα.τα.νοου
με τίς ο•ισχολίες θα. κάμη τrιν κσ.-
1 ά::rτα.ση κα.λύτεcρη η χειρότερη. 

Ε: 'Η Μαντάμ Μπλα.6άτσ-ι<υ 
zίπε κάπ τε οτι ή Θεοσσψία. δεν 
ει ναι θρησκεία., εχ ει ομως κα.ί 
θρησκευ:. ,�ό χαρα.κτηρα.. Μπο-

ρι,ίτε νct τό διευκρι νήσετε; · 
Α) Ή Μα.ντοομ Μπλαι6άτσκυ 

fθελε νά. πη οτι ή άληθινή θρη
σι.εία. ( ,χτά τήν ετυμολογία της 
λατινική; λέξεως, πού σημαίνει 
c;ύνδεσμc,), ε!ναι κάτι πού συνε
·ιώνει tά &νθρώπινα οντα, ολα
τά ανθρώπινα οντα «ϊνα εν ώσ-:».
'Όμως οί θρησκείες του κόσμου 
πού γνωρίζομε,. μέ τήν θεολογία 
καί τά ·δόγμα.τά τους, διαιρουν 
τον κόσμσ. Κάθε θρησκεία εχει 
δικές της ·δοξασίες κα.ί δικές της 
υδέες περί θεου. Τον Θεό ομως 
κα·ιείς δεν τον εγνώρισε, πλήv ο
λίγων πού εΙδα.·ι κάποια άμυδρή 
άκτίνα μέσφ εσωτερικής εμπει
ρίας. Ό πολύς κόσμος εχει περί 
Θεου �δέες, πού είναι άποκυήμα.
τα ψαντα.σίας. 'Έτσι λοιπόν οί 
θρησκείεc; μέ τά. δόγμα.τα, τίς εκ
κλησίες .ιαί τίς εξουσίες πο,ύ επι-
6άλλουν πίστε,:ς καί συγκρούον
ται μέ τί άλλες πίστεις, δημιοuρ
γουν τον χωρισμό. Ή άληθινή 
θρησα.εία. δημιουργεί αίσθημα &,
γάπης καί ένότητος, επίσης κα.ί 
συνεργασίας. 'Από τήν α.ποψη 
αυτή, ή Θεοσοφία εΙναι δύvα.μις 
έvωτική. " ν δέν είναι δύ1ιαμις 
ένωτιχή, δέν εΙναι Θεοσοψία. "Αν 
ήταν ενα σύνολο δογματικών 
ίδεων, θά δια.ιρο,υσε. Ή Θεοσο
φία. δμως ·δεν εχε,ι κανένα δόγμα 
καί θέλει νά συνενώση μέ συμ
πά.θε:α καί άyά.πη τούς άνθρώ
πους, άδιακρίτως θρησκευτικών 
η άλλων 'διαψορων, ωστε νά ε
χουν αμοι6αία συνεργασία χαί 
6οήθεια. 

Ε: υΟλες οί θρησκείες διδά
σκουν τήν ίδια 6ασική αλήθεια, 
η οχι; 

Α: Ναί, άν εισχωρήσουμε στήν 
καρδιά καί τον πυρηνα κάθε 
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θρφκεία.ς, θά. 6ρουμε οτι οι ίδρυ
τcι.t δεν είχαν ένSια.φέρον γιά. τήν 
έγκα.τάισ α.ση ίιδεολσγ 'cι. . 'Έ ε
γα.ν στούς ανθρώπου &, λά.ξα.τε 
τον έα.υτό σας και &γα.πα.τε &λ
λ ήλους. ύτή εrvα.ι οα..σική δ -
δα.σκα.λία. πά,σης θρησκείας. 

Ε: ύτο δδηγεί στήv &νά.γχ.η 
νά. γνωρ(σουμε το έα.υτό μας. 

ομίζετε δτι ή θ'°οσοφία. μπο
ρεί νά. δώση άπά.vτηση στο πως 
δ α.νθρωπος θά. εfχε άληθινή άντί
λ ηψη του έα.υτου του ; 

: Μόνον εvα. α.τομο πού εί
ναι cθισμένον νά. πα.ρα.τηρη τον 
έα.υτό του, vά. έξετά.ζη πως λει
τουργεί κα.ί ποιά, εΙνα.ι τά. κί ιη
τρά του, μόνον α.ύτο μπορεί νά. 
έννοήση τήv έρώτηση. ά, μιλή
σετε σ' 'i.να.ν έκ γεvετης τυφλό 
γιά, τήv όμορφιά. της δύσεως του 
fιλίου, δεν εχει νόημα.. Το ίδιο 
εf να.ι κα.ί νά, μιλήσετε γιά, τήν 
φύση τοσ Έα.υτου σ' ενα.ν δ δ
ποwς ούδέποτε στρά.φη,κε πρός 
τον έντός του κόσμο. υΟπο ος έ -
δοσκοπείτα.ι, ξέρeι δτι ή ίδέα. 
περί ·ά.τομι κότητος -ι.ροέρχ ετα.ι 
&πο τη σκέψη. υΟσα. γνωρίζομε 
γιά, τόν έα.υτό μα.ς είνα.ι 1δέες κα.ί 
ά·ια.πολ ήσει ,.. άπό τό πα.ρελθό ι. 
'Έχομε γενν θεί &.πό ώρισ ε ο ς 
γοvεί,.. , πήγα.με σέ ώρ.σμένο σχο
λείο, περά.σα.με ώρ σμένα. περι
στατικά., εχομε ώρ;σμένες &.να.
μνήσεις_ "Αν μπορούσα.με yά, t
λευθερωθουμε &πό δλα. α.ύτά, δέ 
θά, εμενε τίποτε πού νά τό ό ιο
μά.σουμε «'Εα.υτό». Είνα.ι παρά
δοξο πως δτα.v εvα. α.τομο φθά.
ση νά. γνωρίση τον έα.υτό του, 
δέν όπά,ρχει ,,έα.υτό;» προς γνω
σιν. Δέν εrvα.ι εϋκολο νά. χα.τα.
νοηθη α.ύτό, πρέπει γά, τό ήση 
κανείς. Τό &.τομ κό αίσθημα. όπο
χωρεί σ' ενα. μεγαλύτερο πού δ� ι 

εχ ει α.ίσθ ηση χ ωριστι ,<,ότητος. Ή 
χωριστ χότη- είν' ε,<,ε(νη πού μaς 
δίνε. τό cιΌθη cι πά.ρξεως τ,;υ 
έcι. τ,;υ Οτ?.ν έννο ησ η κα.νεις 
bτι έα τός δ qμιουργείτcι ι άπό 
. 'Ψ , ,.. , , την σχε η ,<,cιι ειιcι. μ,ιcι. α.υτc,1,-

πά.τη δημιο ργουσι;,: τό cιισθημα. 
τη::; χωρ στι,<,ότητος, τοτε χει 
τήν έμπε ρΊ:ι :ης Ο ΚΟ μει:Υό:rι
τος. 

Ε: Στά τcιξ'δ rι σα.ς θσ. ειδcι.τε 
πολλή ανησυχία στό κόσμο. 
Βλ 'πετε χ.α.μμ α. δ εξοδο, 

Πά.ντοτε 'πηpχα.ν προ λή
μα.τα. - θρησχευτικά., ο χονομι;:ά,, 
πολ τ ,<,α, κσ.ί άτομικά, κα.ι οί λα
οί προσπα.θου ι νά τά. έπιλύσο ι 
άλλάζοντα.ς τίς έσωτερ κες συ ι
θηκε ,... Ξέσπ,ωα.ν πολ ες έπα.να.
σ-α.σε.ς, πο ώδηγ ησα. ι σέ νεα. 
πρσολήμα.τα.. Θρησ-,,<,είες άντ,κcι
τα.στσ.θηι<α ι α.πο Υα. νο 'ργιε:, 
ά λά, το μίσος, ή ρηξ ς ιιcιί ή 
κα.τrιπ'cσ ς έςrι ι.ο ο θο-ι. '() μό
νος τρόπο; να. λύση δ ανθρ πος 
-ά, προ6) ήμα.τ,;ι ε ν,;ι, ·ή ι..rιτα·,6η
σις το- ε,;ι το- του. Τότε θά. tν
θα.ρρύ ιο ιτο τα, άτομα. ιά. συνερ
γα.σθο -ν &.ντί να. συγ ι ρούω ιτα.ι,
κα.ί νά 6λεπο ν δ i:να.ς τή απο-

η το- άλλο δπ&-ε θά ειχαμε 
καλύτερη προσέγγ σ η Πάρετε τα. 
προ ληματα. της 'Ιρλα.ιδ'ας κα.ί 
της Μέσης ' ατολης. Και στα. 
δύο μέρη όπάρχε πολ' μίσος 
καί χα.χ ποψ'α, μέ άπο,τέλεσμα 
πράξεις 6'α.ς_ ' λλά ή οία. έκ
τρέψει τήν 6'α. &τέλε ω-α.. Κα
θένας ν ώθε δ. κα. ολογημέ ος 
στή στά.ση του χα.ί μόνον σ.v ό
πάρξη κα.θολ κή σ.λλα.γή, σ.ν γί
νη συνε 'δησις δτι ή 6 α. δέν δδη
γεί σέ κα. έ α. κcι.λό, θά λυθουν 
τά, προολήμα.τα. Χρειάζετα.ι με
τα.6ολ ή στό ά.ντί κ,ρυσμα. των πpο-
6,. ημά.των. 
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Εfχα. προσψάτως ενα. πε.'ρίεργο 
τηλεq;ώνΥτμα,. Ό κα.λων εζ ήτησ•ε 
πληροψορί.ες γιά. το πρόγρα,.μμα. 
της Στοας, εδειξε ενδια.ψέρον κα.ί 
το έ.πόμενο: ιερώτ-ημά του fιτα,ν: 
<•Πόσο πρέπει νά. πληρώσω γιά. νσ. 
πα.ρα.στω ;.>. 'Έδειξε δύσπιστος δ
τα.'Ι του ά,πήντησα. δτι δεν επρό
κειτο νά. πληρώση τίποτε. «Μά, 
δπου κα.ί νά. πάω, πρέπει νά. πλη
ρώσω!» '!\ντα.λλά,ξα.με ,μερικά. 
ά.κόμ,η λόγια. κα.ί ή συνδιά,λεξις 
εληξε, χωρίς άλλη συνέχεια.. 
Φα.ίνετα.ι δτι δ ,ερωτών είχε συμ
περάνει δτι ή θεοσαψία., έφόσο'Ι 
δέ:ν εχει τιμολογηθεί, δεν ά.ξίζει. 

Λίγο εχει ά.λλάξει ή κα.τάστα.
σις τσ. τελευτα.-α. έχα.τό ετη. Σε 
μιά. ,έιπι,στολή, του, το 1886, δ Ού
tλλια:μ Τζάτζ ελεγε: «Τό γεγο
νός ε!ναι δτι πολλοί ά.ν,θρωποι 
στήν -εποχή ,μα.ς ,έ.ψα.ρμόζουν κα.ί 
στά. πνευματικά. πράγ.μα.τα. lμπο
ριχά κριτήρια.». 

Το γενικό κοινόν χρειάζεται 
έ.ρεθισμό κα.ί τείνει ν' αιπΙJφεύγη 
κά.θε τι πού .&.πα.ιτεί α.τομική 
προσπά.θεια.. 'Εξ άλλου, σε μισ. 
ύλιστι κή κοι•νωνία. θεωρείτα.ι δε
δο,μένον δτι τίm,τε αξι•Ο'Ι λόγου 
δεν προσψέρετα.ι δωρεάν. 

'Ότα.ν πρωτοεμψα.νί,σθψιε ή 
θεοσοψία. κα.τά. τον προηγούμε
νον αιίωνα., γιά. νά. ιπροσψέρη ψως 
στούς �ρ,ευνητά.ς της πνευματικής 
ά.τρα.που, ιεμψα.νίσθηκα.ν :κα.ί ·διά.
ψοροι τσα.ρλα.τάνοι. Σ' ενα. άρθρο 
της, 'Ια.νουάρω τeιυ 1889, ή 
Μπλοο6άισκυ περιέγ,ρα.ψε τήν κα.
τάστα.ση με τήν λέξη , Δολλάριο 
-Σοψία.>. Διέσψεφα.ν τά. θωσο
ψικά. κείμενα., 'ιδρ1Jα.ν σχολές μα-

, l 'ζ ' , γεισ.ς, ·� νεψcι.νι οντο με πομπω-
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δη δν�μα.τα. κα.ί κσ.τεχρωντο της 
!ερας ,έπιστήμ ης γιά. νά. προσπο
ρισθουν χρήμα. τα..

Κα.ί σήμερα. δεν εlνα.ι ,μ:κρός 
δ ά.ριΗμός των α.ύτοχειροτονημέ
νων «Διδα.σ:κάλων», πού δια.ψη
μί·ζοντα.ι στίς λαϊκές έψημερίδες. 
Το τραγικό είναι δτι άνθρωποι 
ψα.ινομενικως λογι-κοί πέψτουν 
θύμα.τα. ινος τόσα γελοίου τσα.ρ
λ?'.τσ.νισμου. 

Στο ϊδιο άρθ.ρο της, ή Μπλα.-
6ά,;σκυ ελ,εγε: Ή ά.λ η·θι νή ά,πό
κρυψη γνώσις δεν άγοράζετα.ι. 
Κα.ι σε δ·σους ίσχυρίζον.τα.ι δτι 
εχουν νά. δι.δά.ξουν κάτι, γιά. το 
δποίον ζητουν χρήμα.τα., τα.ιριά
ζει ή α,πάντησις πού εδωσ·ε δ 
Πέτρος στον Σί.μωνα. τον μάγο. 
'Όπως μας πλ ηροψρουν α.ί Πρά
ξεις των 'Αποστόλων (8.9-20), 
δ μάγος έ-κείνος, 6λέπ0<ντα.ς δτι 
ο! 'Απόστολοι εδι•δα.ν πνευμα. &
γιον στοvς -6α.πτιζομένους δι' επι
θέσεως των χειρών, προσέψερε 
χρήμα.τα. λέγοντας: ,<Δώστε κα.ί 
σε μένα. τήv εξουσία. νά. λα.μ6ά
νη το πν,ευιμα. το &γιον δποιος θά. 
του έ.πι'θέσω το χέρι μου-», δπότ,ε 
δ Πέτρος του &πήντησε: «Χά·σου 
κα.ί σύ κα.ί τσ. χρήμα.τά σου (το 
ά,ργύρι,όν, σου σύν σοι είη είς ά,πώ
λεια.ν) πού νόμισες δτι ή δωρεά. 
του θεου α.ποκτατα.ι διά. χρημά
των». 'Όσοι 1&.σχολου,ντα.ι με χρή
μα. τα εί-να.ι μα.υροι μά.γοι η ά,πα.
τεωνες. Λύτό ,είνα.ι τό ,πρώτο μά
θημα., πού εχω νά. δώσω στούς 
&,να.γνώστες μου γιά. το 1889»
κα.τέληγε ή Μπλα•6ά.τ;σκυ. 

'Ένα. ,μά·θημα. χρεια.ζούμενο 
καί γιά. το 1979. 

Δ.Δ. 

(Άπό το ιπερ:οδικό 
TIT� 01:n.adian Thoosopmst) 
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Ό 'Άνθρωπος, Υίός του 'Ανθρώπου 

Πως οι ψυχές γεννιοϋντα.ι άρ
σενι κές :Ρ1 θηλυκές; 

- οι ψυχές, τέχνον μου ΤΩρε,
εfνα.ι ϊδιες καί ϊσες στόν χωρο 
δπου δ Πλάστη,. τίς ' σχημάτισε. 
Δέν ·δ α.κρίνο τα.ι σέ ά.ρσεvιχές η 
θηλυκές. Ή διάκρισις ύπά.ρχει 
μονά.χα. στά. σώμα.τα. κα:ί οχι στά. 
σωμα:τοποιημένα οντα. 

Έρμης Τρισμέγιστος 
(Ή παρθένος τοϋ κόσμου) 

Έρώ,τησις ( \.. Σίννετ) : 'Υ
πάρχει ούσιώδης πνευματική 
διαφορά. μεταξύ άνιδρός κα.ί γυ
ναικός η τό φϋλον είναι ζήτημα. 
συμπτώσεως; 

'Απάντησις (Διδασκάλου Κ. 
Χ.) : Ζήτημα: συμπτώσεως, δπως 
είπες. Γεν κως εr να:ι μιά. δυνα
τότης έπηρεα:ζόμενη ά.πό τό ά.το
μικό Κάρμα: - τις ήθικές 1διότη
τες, τά. χαρακτηριστικά. κα:ί τά 
7'επραγμένα της προηγουμένης 
ζωής. 

Έπιστολαi των Διδασκάλων

Ή Γυναίκα εχει οπως κα:ί δ 
" νδρα:; τίς ϊδ ε; δυ ιατότητε; νά 
ψθά.ση στό ϋψος τοϋ Μαθητοϋ. 
"Αν δέν cπιτυγχά.νη σ' α:ύτή τή·ι 
κατεύθυνση στην Εύρώπη εινα.ι 
άπλούστα,τα: εξ α:ίτία.; τη; μορ
φώσεως κα.ί της κοι ιωνι κ r ς προ
κα: τα:λ ήψεως, πού θέλει την γυ
'Ια:ίκα: ύπ'Jδεέστερη. Ή προJ<α.τα:
λ ηψις α:ύτή ά.πορρέει άπό :ήν 
Έ6ρα.ική Βί6λο. 

'Έλενα Π. Μπλαβατσκυ 

Ούχ ενι 'Ιουδαίος ουδέ UΕλ
λ ην, ούκ ενι δοϋλος ούδέ &λεύ
θερος, <Jύκ ενι αρσεν κα.ί θηλυ· 
πάντες γά.ρ ύμείc εfς έστέ έ•ι ρι-

Του ΗΙ J\Ic cllιc γa Λ h1 11 

στω. 
Προς Γαλατας, 2 

'ϊ πά.ρχο ι δύο cϊδ η Ηνεύμα.
τος, ε,ια. εμ.ρυ:ο'ι σ' iρσε'ιιι..z
μορψε � ι.α.ι α,;,.λο εμ τ'J'/ σε Ο η
λυκές μ?p:ρέ;. Δια ,ιρ 'ν(.ψε το ; 
άνθρώπο; σέ αιδρες και γ να� 
κεc άπό τί; δ αφορές τG)ν φ σι
κω ι μορφω·ι. Στο Πιε·μα, διαφο
ρά δέν ύπά.ρχει. 

ri ad/1ava s/1is/1 
!an, on of Man 

Ό 'Εσωτερ σμο; ά.γνοεί τά 
φϋλα. Ή Ύψ'στη Θεότης δεν ε
χει φϋλον, ουτε ι..α.ι πρόσωπο Ι. 

Στίς πρώτε; εκδηλώσεις -ων ον
τω ι, ούρα ι W'Ι ι..α.ι ηι νων ο.ξ 
ισου, 6α. μηδόν είναι ά.νδρόγυνα. 
κα.ί τελικά. ξεχωρίζο ν σέ διαφο
ρετι κόν φϋλον 

". Μπλαβατσκυ 
Μυστικι) ιδασκαλια, Τ, σημ. 136 

Μ ά. τελcυτα. · α. λέξ ς - προσέ
ξετε, πα.r,α.κα.λω: Το ένσα.ρκού
μενο,ι 'Εγώ δέν είναι ποτε ά.ρσε
ι.κό η θηλυι.ό. Ό α.νδρας σ' ενα 
σώμα μπορεί νά έπα ιcλθ η ώc γυ
ναί·ι.α. στό επόμενοι. Τό θέμα 
έξαρταται άπό τό άθροισμα. ι..α.p
μικω·ι τάσεων. 

G. de Purucker
Tl1e Dia!ogue

Ό Ι ύριο- :ρωτηθε ; πότ: θά. 
ελθη ή 6ασ λεία Του, ε -πεν: 
Ό,αν τά. δύο γί ιου ι ενα., τό έκ
τό; ώ; τό &ντό; κ'Χί τό ρρε·ι 
ένωθη μετά. τοϋ Θήλεο;, ωστε νά 
μή ύπά.ρχη α.ρρει rι θηλυ. (Κα.-ά. 
τό Εύα.γγέλιο τοϋ Θωμα.) . 

Κλήμης 'Αλεξανδρrύς 
Στρωματιίς, ΙΙΙ, 1 



368 1979 

Ό Νοϋς είναι της ψυχής ή έκδήλωση στόν κόσμο
της ϋλης. 'Εκεί, έκδηλώνεται γιά νά μπορέση νά

έργασθη ύπέρ τών σκοπών της ψυχής.

ν 
Α ννι ΜΠΕΖΑΝΤ
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Σημειώσεις Χρ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΩΝ 

Ξάνθος - Φλάβιος Άπελλίνος : Ποιητική σύνθεση, 

Τάκη Σιωμόπουλου, 'Ιωάννινα 1978 

Ό κεντυρίων Ξάνθος - Φλά.6ιος, ά.πό τή γενιά. των·' πελλί,ων 
του Τά.ραντος, άξιωματικός -vου Ρωμcι.,ικου στρατου στόν δεύτερον 
χριστιcι.,νικόν αίώνα., επειτcι., ·α.πό δεκα-τρείς αίωνες, μετενσcι.,ρκώθηι.ε 
στόν αύτοκρά.τορcι., Κων-στcι.,ντίνο llcι.,λα,ιολόγο καί α.ψησε τήν «σ-ερνή» 
πνοή ,ου (γιά. δεύτερη - μόνον; - ψορά.) στά. vείχη τη Κωνστα. ;
τινουπόλεως, χcι.,ρά.ζοντcι.,ς «της μοίρcι.,ς μcι.,ς τόν στέρεο δρομο», τό; 
δρόμο του Έλληνο - Χριστιcι.,νισμου. llρfJηγουμένως, είχε κι' α.ύτός 
παρα.ικολουθήσει τήν 1διcι.,δρομή των θρησκευιτικων πίστεων. Καί δ ση
γραψεύς, με α.ύτό τό εόρηματικό πcι.,ρcι.,μύθι του, μα.ς κcι.,λεί νά. παρα
κολουθήσουμε χι' εμείς τήν ίδια, δια.δρομή, με μιά. ά.θά.να η ψρε
σκά.δα. 

Καί ά,ρχίζει μέ τήν �εριγρα-ψή της θρησκευτικης άψοσψα.ίρας 
α.νά.μεσcι., στό στρατό. ύτός δ υΕλλην (πού ήταιν Άπελλίνος, οπα
δός του αίρεσιά.ρχου Άπελλου η πιστός του Άπόλλω;ος, γνωστου 
στόν δια.λεκτικό τύπο καί ώς Άπέλλωνος; - ποιός ξέρει)- εχει 
στή διοίκησή του κμίλιτ-ες>> ποικίλους, σ.πό διά.ψορους λαούς ·ι.α.ί θρη
σκείες: 

Άδιάψορος τούς μίλιτες του άκοuει 
κι άδιαφορος μαθαινει τις θρησκεϊες 

- «Το ίερό μας ζωο εΤναι ο Ταuρος 
το αΤμα του κ' η σαρκα του εΤ1ι' ό Μίθρας» 

- <<ΕΤν' ό άμνος το ζωο τού Χριστού μας 
άλλ' ειναι μό Ό σύμβολο τί Έκεϊνος 
μονάχα τη,ν ναιμακτη θυσια 
μδ:ς αψησε την εντολη να κοινωνούμε» 

- «Της Ισιδας εΤναι μεγαλ' ή χάρη, 
της σεοαστης θεδ:ς τί λέτε τωρα 1 

Ή 6οίικερως εΤναι τού κόσμου ή μάνα» 

Κάποια «σύνθεση πνευματική» των σ.ρχα.1ων λατρ,ειων προσδο-
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κά δ κόσμος. Θά. είναι δ Χριστιανισμός; 'Αλλά. κυκλοψοροϋν ψημες 
τρομερές. . . Ό ίδιος επισκέπτεται ενα σπήλαιο Χριστια:νων καί 6λέ
r:οντας τήν εικόνχ της κεψαλης -οϋ ά.γίου Ίωά,ννου,. κυρι,εύεται άπό 
ρίγος. «Σκοτώνου·ι οί Χριστιανοί λοιπόν·; Νεκ-ρούς πιστεύουν; Τούς 
6ασανίζουν καί τό αfμα πίνουν;». Έοω δ ποιητής άποδίδει τίς εναν
τίον των Χριστια.νων κατηγορίε·ς των εθνικών, πού και οί Χριστιανοί 
άργότερα θά. τίς στρέψουν - δλόϊδιες ! - ένα.ιντίογ άλλων• .. 

Ό ηρως της ποιητικής συν-θέσεως :θά, περιο&εύσει σε άλλες χώ
ρες καί θά. γνωρίση τά. Μυστήρια της Περσεψόνης καί της 'Ίσιοος, 
θά. περά,ση καί άπό την σχολη τοϋ Πυθαγόρα, γιά. νά. γίνη, στο τέ
λος, Χριστιανός (ά.-πό την Χριστιανη Ρωμαία γυναίκα του) και νά. 
πεθά,νη γιά. .πρώτη ( ;) ψορά. στην Κα.ππα.,δοκία. Στην περιο'δεία 
αύτή, θά. μας οώση δ συγγρα,ψεύς μερικά. στοιχεία της μυστικής ένό
t'Υ(Ό.ος με τά. 'Ελευσίνια χορί,κά, (Ίώ-Ίαώ-Ία.χώ, 'Ία.ικχrε, Γιά.κχε, 
Για.χ6ε) καί τόν Πυθαγόρειο Άριθμό (τό υΕν, πού &.πολυιτρώνει άπό 
τούς &.νθ,ρωποπλασμένους προσωπικούς θεούς) . θά. μας περά.ση ιiκόμη 
&.πό τά. α.ντρα των χιαλογήρων, πού ύπεστήριξαγ δτι, γιά. τί,ς δμοιότη
τες των Χριστιανικών εθίμων με τά. πολύ &.ρχαιότερα. 1εθνικά., ορά.στης 
είναι δ διά.6ολος, δ δποίος (άκουσον-! άκουσον•!), γνωρίζοντας δτι 
θά. ερχόταν δ Χ ιστός καί τί ,Οά, ήτα.ν ή δογματικη και ή λα.τρεία του, 
εκαμε τούς εθνιχιούς νά. τά. προ-μuμηθοϋν ! Δεχόμενος δ συγγ,ρα.ψεύς 
αύτη την -ετυμηγορία των καλογήρων, τούς κατηγορεί για κά.τι χει
ρότερο, πού θά. εκαναν αύτοί ε!ς 6άρος της ,Θρησκείας του Ναζω
ραίου. Είναι τό «Φιδι»: 

Στο δρόμο του το ψίδι κάποια μέρα 
τυλίχτηκε στα πόδια του. 

- «Έγώειμαι
που τα μυστήρια δίδαξα παρόμοια 
μέ τα δικά σας στους εiδωλολάτρες 
για πειρασμο καί πλάνη άνάμεσά σας. 
Πάλι θα κυβερνήσω μέ ΤΟ Δόγμα. 
Παίζοντας μέ τίς λέξεις για τίς λέξεις, 
των ποντικων τίς στρατιές θα μάσω, 
το Ίερο Βιδλίο να ροκανίσω. 
Λειτοuργικη, κορώνα θα φορέσω, 
για ν' άψορίσω καί να σας παιδέψω ... 

Θα μας ξαναμιλήσει για το Δόγμα δ συγγραφεύς, για τίς παρα
μονε της 'Αλώσεως: 

Σψuρίζει ψο6ερο ψίδι το Μίσος 
σέ σκητες,, σέ μετόχια, μέσ' στη χώρα ... 
Κορώνα ψοδερη ψορεί το Δόγμα ... 

Μετά. τό δρα.μα τοϋ «διαμ;ελι,σμοϋ τοϋ χιτωνος του Κυρίου», άπό 
τα 1εν δνόματι τοϋ· Χριστού δόγματα,, ή τραγωδια του Όρθόδοξου 
Έλληνισμοϋ ... 
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Μέ τήν ποιητική μετενσάρκωση του Ξά.νθου - Φλά6 ου, δ συγ
γρα,φεύς θέλει νά. κηρύξη τήν &.ιάγκη - πιά.! ... - του Ο κσυμε'Ι -
σμου. 

Κα.t κάτι πιό πολύ, πιό ύψηλό, πιό &.πέρα.ντο: Την πά η γιά. 
τό Φώς! Στόν «Μυστικό ϋμνο», πού κλείνει την ποιητική σύνθεση, 
σ' ενα, πα.νθείστικό πλαίσιο, καλεί γιά. τήν αιώνια,, τήν ατέλειωτη 
&.λλά. κα.t μοναχική - πάλη: 

Παλευε με την πετρα, 
παλευε με τη θαλασσα, 
πάλευε με τον αvεμο 
και με το ψω<, 

ΕΤσαι και σu μιά πέτρα, 
εΤσαι και σu μιά θαλασσα 
εΤσαι αvεμος και ψως, 
τετράχορδη, κιθάρα, 
μουσικη ψυχή ι 

Κι' άvτιγvωμη κι αvτιψωvη 
Σκοτος και φως, 

Άvατολη και Δύση 

Μοναχικέ, νυχτερινέ διαοατη 

Στάλα της ώκεάvιας ψυχης τοίΊ κόσμου 
τοίΊ κόσμου ή δψη δείχνεται σ' έσένα. 
Καθρέφτης του εΤσαι-άλίμοvο αv θολώσεις 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΩΡΕΣ, ποιήματα, Ρίτας Μηλιώρη 
Ίωλκος 1978 

«Σύνθετες,, πρέπει νά. εΙνα.ι ο[ 
ώρες της ποιητρία.ς &.νάμεσα σ-ίς 
μνημες της 'Ιωνίας καί τά τωρινά. 
6ιώμα.τα.. 

Δεν ξεχνά τά. μεγάλα. έλληνι
κά. χώματα, πάνω στά. όποία "ij 
οργή των θεών εστησε «του Πορ
θη;τη τό φλά.μπο:.ιρο» κα.ί &.πό τίς 
«&.νεπ<Jύλωτες πληγές» καί «τίς 
σοφές τών πεθαμένων συμβουΛές» 
ύψ, 1:,, 

' ' ωνει .σημα. κινuυνου για. τις -ω-
ρινές κα.ί μελλούμενες γενιές ... 
Τό σαθρό γεφυρά.κι του πο-αμου 

Μέλη-ος &.χ-ιοδ αγράψετα. στό ε
πώνυμο ποίημα. καί τό νερό -ου 
τό &.χουμε νά. γα.ργα.ρίζει ... Πόνο; 
καί νοστσ.λγ'α, πόνος καί φόβος . 

Ή μεγάλη καί &.θάνατη κα.τα-
ολ ή του Έλλην σμοϋ έκψράζε

τα.ι σέ δυό κυρίως ΠQιήματα.: Τόι 
«'Ιουλιανό τόν πα.ρα.6άτη,, (ψή 
τόι ξυπνάτε, μή, τόν πληγωμε
νον Αύτοχρά.τορα.,,) , πού ήταν μα.λ 
λον ενα.ς «διάττοντας α.στέρα.ς, 
πού γίνηκε στάχτη»· κα.ί στό ,,Ναό 
του Έπιι.ούριου Άτόλλωνα,,, 8-
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που συνταυτίζονται δύο θαύμα.τα.· 

'Αγριολούλουδα σοφά 
και πέτρες λuττ-η,μένες, 
τα πεϋκα τα σεμνόπρεπα 
τuλίγοuν τις κολόνες 
τοϋ Έπικούριοu του 'Απόλλωνα, 
μέσα στη σιωπή, 
σιωπή γεμάτη, στοχασμό, 
σιωπη γεμάτη, πάθος, 
σιωπή ποίι εΤναι ύμνη,τής 
στη δόξα τοϋ ανθρώπου· 
της Φιγαλείας αφιέρωμα 
στο θαϋμα τοϋ 'Απόλλωνα 
ενα αλλο θαϋμα ό ναός 
απ' τοϋ άνθρωποu την ,καρδιά βγαλ

μένο· 
πίστη ποίι εΤσαι τοϋ Θεοϋ ή φωνή, 
τοίί φωτός αχτίδες ... 

'Αξιοσημείωτα. ,είναι κα.l τά. 
ποιήματα. «'Εγώ», «Πίστη» κα.l 
«'Ανάπ,α.υση», πού πηγάζουν α.πό 
τήv γνωστή με τις πpvηγούμεvες 
έργασίες εσωτερι;Κή διάθεση της 
ποι ητpία.ς Θα. μου <1\Jγχ.ωpηθη 
yά, τά μετα.φέpω σάν ύπεpούσιο 
&.vτίδωpο: 

ΕΓΩ 

Έπ1 ετη και ετη φωτός 
διέτρεχα τούς α!θέρες, 
ασήμαντο μόριο έγώ 
γ ιό: νά πέσω σταγόνα βροχή 
πάνω από το σύννεφο" 
χρώμα πορφupο της φωτιδ:ς, 
ξανθό φως τοϋ ηλιοu, 
λεuκή σιωπή τοϋ χιονιοϋ. 
'Έχω 1ήν καρδια για ν· αγα,τώ· 
τις νύχτες παρακολουθώ 
τη μυστική. πορεία των αστρων· 
καίει την καρδιά μοu φωτιά, 
μα ξεπερνώντας την περιπλάνηση 
το φόβο μπροστά στο &γνωστο 
υψώνω τη φωνή μοu 
και τραγουδώ. 

ΠΙ ΣΤΗ 

Κράτησε τον Ούρανό 
μέσα στις αδειες σοu τις ψσϋχτες 
εΤναι τόσον εϋκολον, 
δταν μπορης να πιστέψεις. 

ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

Θάρθει μια τρυφερή στιγμή, 
και θό: 6ρεθοϋμε μέσα 
σ' ενα γαλάζιο ·σνειρο 
η λύπη, 0' ακινητε'i 
πάνω στις κορφές των κυπαρισσιών 
και τον μεγάλον κάτασπρο ούρανό. 
Θάνα ι ή ανάπαυση, 
δποu μδ:ς ύποσχέθηκε ό Θεός, 
τότε ποίι σπέρναμε ζωή, 
και δλες οί ,μυστικές φωνές 
σιγά - σιγα μουρμούριζαν τρα-

γούδια. 

Τολμώ νά ,θεωρήσω α.υτα. τά 
ποι ή μα.τα. σάv εvα. συνδεδε,μέvο 
τρίπτυχο πνευμα.τικης έλευθεpία.ς. 
Ή «πεpιπλάνη,ση,» πού πρέπει vά 
ξεπεpάση δ άνθρωπος, θά είναι 
δ κόσμος του 'Εγώ, γιά τή συvάv
τ:ηση του Παντός. Τόν Ουρανό θά 
τόv κpα.τήση στά χέρια. του εχοv
τα.ς τήv ψυχή του άδεια. α.πό κα.
rεστημένα. κα.l α.vτψα.χόμεvα. δό
γμα.τα.. Κα.ί ιθά ποpευτη πρός τήv 
Ά-ιάπα.υση - τόσο ομοpφα. ζω
γpα.φισμέvη - π,ού ,μπορεί vά 
ελθη κα.ί τώρα., κατά τόv πvευμα.
τικώτα.τοv 'Ιωάvvηv (4. 21} . 'Έρ
χεται ωρα. κ α. l γ υ V έστί ... 

ΚΡΙΝΑ ΚΙ' ΑΣΤΕΡΙΑ 

ποιήματα Αικατερίνης 

Τσόττελα, 'Αθήνα 1978 

Στη χέρσα γη τοϋ μίσους 
σπόρους άγάπης να φvτέψω προσ-

παθώ 
και μ' έγ,καρτέρηρ-η προσμένω 
νά ξεπροβάλει βλαστάρι τρυφερό. 
Μα πριν προφτάσει ό βλαστός 
άπο τη φύτρα τοu να βγε'ί 
τ' άγκάθια πλέκουν γύρω τοu 
θανάτου φυλακή. 

Ή ποιήτρια. περιγράφει, με 
, λ , ' χρω μα τα. με α.vα., την πpα.γμα.τι-
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κότητcι του κόσμου σήμφχ (με 
τήν ,μόλυνση του περιΜλλοντος, 
μέ τ·ή ι τ.λ σμ.ο ;ή του μίσο ς, με 
τήν πορεία. προ; ενcι πό εμο ά. 
φα.vισμου κα.ί, προ παντός, στ ήν 
ζωή τήν κα.θημεριvή, με τούς άν 
θρώπου τόσο ξένους μετα.ξύ :ους, 
τόσο σκληρούς, τόσο φτωχούς κα.ί 
τόσc, &δειους} , ά.λλά οέv άπελπί
ζε-α.ι. Κα.ί δρα.μcι .. ί Έτα.ι, ,.ά.τι 
ίδε:α.τά νησ.ά., -ά, «Νησ•.ά ά.πο 
κρίνα.», bπου: 

Μαγνητικα πεδία στους πλαvημέ
νοΙJς 

που διψούν για τη Μια Άλήθειι:χ 
ακιvητα, αναλλο1ωτα σ' &λες τις 

έποχε 
αντανακλούν τον κόσμο τ Ουρανού 
πάνω στη Γη, 
κατεβάζουν τον Ούραvο εδω στη Γη 
τ' Άστερια μες τα Κριvα 
κ εvωvουv τον αvθρωπο με το Θεο 

Αύτή ή θεμελιώδη· ιλοσοφία. 
ξε-:υλί yετα.ι σε μιά σειρά. ποι -
μσ.των, πού εχουv το χά.ρισμα. της 
άι pώπι ιης θα.λπωρη κα.ί τr ς 
ψυχ ικ -ς άπλότητος, γιά τήν κα.λ
λιέργε α. της «μια.ς άλ ήθεια.ς», ο
χι α.λλη; α.πο τήν ύ-rοερνίκηση 
του &α.υτου κα.ί τήv cλευθέρωσή 
του άπο ·ίς άλυσίδες των πα.θωv. 

Λευτεριά Ι 
Λευτερια Θεία' 
Λευτεοια από παθη 
τοCι εγωισμού άλυσίδες 
τα φριχτα ελαττωματα τον κακο 

έαυτο 
Με τη στα αύτη 
της άγνοιας πνίγει ό θορυ6ος 
Κι εΤvαι τό πολύμορφο τραγούδι 
ούραvιες άvταυγειες 
άπό μονόπετρο τ' Ούραvού δαχτJ-

λίδι 
που ζητάς α φορέση ή Γη 
Και άvτ χει 
πότε σαν αίνιγμα, σαν σε μαγvαδι 
μες σ-rα πέπλα ,ης Νlσιδος 

ποπ με λόγια απλά 
μαργαριταρι κρυμμεvο 
που απ' το σκληρο έρμητικο κοχυλι 
λευτέρωσες 

ΠΕΜΠΤΟΥΣfΑ, ποι1iμα

τα Διονύση Β. Κουλεv

τιαvου, Κορυδαλλός 1979. 

> νά.μεσα.. σέ cλα ρά., μά. ΚC/ ί 
χα.ριτωμέ 1ια. ποιητικά. «στιyμι6τυ
πα.» α.πο τήν ωή, ·ή πε,μπτο σία. 
τη ιδ cις της Ζωης {με ΚΕ α.λαtο 
Ζ) , &να.δεικνύεται άπcι,λά. κα.l η
συχα.. Γ ιωστος c ποιητής &.πο τlς 
πα.λα.ιότερες προσψορές του γιά. 
τήν εσωτερική του δ:ά.θεση, α.ύ
τή τή φορά. με μεγα. ύτερ η ώρι
μότητα. προβάλλει το χρέος του 
ά. ιθρώπου ά δεχθη το ι ά.λλο; 
&vθρωπο α.ν α.οε ο, με -ή ι 
συνειδητοποίηση ης μό ;ης &.λ
λα.γης, πού εί cιι πρα.γμα.τιι..ή, 
yια.-ί -ε εσιουρyείτα.ι tντός μα.ς 
κα.ί εΙ1ιαι δική μας. 

«Μέσα. στά. σπίτιcι, μας ιρύ ο

με τον πόλεμο» («'Ο πόλεμος») , 
'έ,ια.v πόλεμο πού διεξά.ycτα.ι πά.v
τοτε καί πα. ;του ά.πο τήv :ποχή 
καί τον -όπο της Τροία.;. Στο 
« 1εyά.λο Πρέπε » μα.ς λέyει, δ-ι 
το μίσο� εχε Οροvια.στη μέσcι. στις 
κα.ρδιές των ά,νθρώπωv, άρα. tκεί 
πρέπει ιά ο πολε,μήσωμε, «σσ.ι 
τούς πα.λιούς έκε'vους υΕλλη
vες τω ι Πλαταιών, η ι..α.ί της 
Πίνδο τούς νεώτερου;», γιά. μ:ά. 
πρ,-έλα.σ της ά,yά.πης. «Πρέιπει 
Υ.αvεί; vά. μά.χεται γ ά. τήv ά.γά.
πη». Κα.ί, rlv δ πόλεμος είΊcι ι μc
yά.λος καl δύσκολος, οί μάχες εΙ-
αι κα.ί μικρές κα.ί εύκολε , πού 

τον συνθέτουν. Σ' α.ύτες ίς μι
κρές, εσ:ω, ά,λλά. σημα.v-ικες μά-
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χες, δ άνθρωπος κα,λείτα,ι, στο 
·<Μονάχ:χ. δ άνθρωπος», στη μάχη
τοϋ έα,υτ:,ϋ του, τη -μοναχική, χω
ρίς ,επα.ν:iπα.υση σε τρίτους:

Μονάχα δ άνθρωπος λυτρώνει 
τόv άνθρωπο,, σαν θέλει, 
Με μιά του λέξη,, μ' εvα χαμογέλιο, 
με μια φε1ούλα ψωμί, λίγο κρασί, , 
Μονάχα δ αvθρωπος,,, 
Oi ά:(ιοι ,, σ' άκούν, μα δεν μι

λούνε, 
θωρακισμέ.�Όι στις κορνίζες τους, 
Κι δ ούραvός, γιομάτος μαύρα σύν-

νεφα,., 

Φοβάμαι πώς θα βρέξει . ., 
Μονάχα δ άνθρωπος,, Ποτέ σου, 
άδελφέ μου, μην τ' άρvηθεϊς 
τό χέρι σου τ' άvθρώποu,, 

Κα.ί «Μόνο τότε» (κατά. το δ
μότιτλο ποί-ημα,), δτα.ν δ άνθρω
πος θά. εχη γυμνωθεί ά.πό τά. λο
γης «μέταλλα.» κα.ί άπό τίς ψυ
χικές επενδύσεις των, «φθόνους 
κα,ί ,εχθρητες», τ-ό,;ε θά. νιώση 
ελεύθερος «σά.ν τόν άνεμο, σά.ν 
τό πουλί, σά.ν τό τραγούδι των 
γκρι �-ογάλανων κυμάτων» κα,ί, 
φυσιολοyι κά, &δελφός πρός κάθε 
άνθρωπο καί κάθε σπίτι, καί δι
κό του, 

* 

•• 

ΊΌ ΙΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ, 
π01ήμα,ω 'Α νηγόνης Γαλανό
κη - Βουρλέκη, Άθη,να 1978,

l\fιά. «ζεστή καλοκαιριάτικη 
ορα.δυά.»�μιά. «πα.νθεϊστική ορα
δυά.,, κατά. την ποιήτρια. - πού 
'<του άηδονιοϋ τό τραγούδι κα.ί 
-:ης σα,ύr,,ας τό περπάτημα.» κα.ί 
κάθε θόουοος χάνονται σέ μιά. τέ
λεια. γαλήνη, ,μετα,ρσιώνετα,ι ή ϋ
πα-ρξη τοϋ ά.νθρώπου καt ερω-

τεύετα,ι τό σύμπαν, Μιά. τέτοια. 
στιγμή, ή ποιήτρια συνιστά: 

Πάντα ν' άvαζητάς 11
1 

άλλο πρόσωπc 
της ζωής σου, κεϊvο που δλο δu

θίζεται 
περισσότερο σ' εvα παρελθόν νωπc 
πάντα κι δλα τα πλούτη και τ' ά-

γαθα 
τής γης χωρίς εκείνο 
να μη δαραίνοuνε κι άνευ άξίας 
δείγματα νάvαι στη ζωή σου 
και νοσταλγός έσύ, δραματιστης 
όvειρικός πάντα, κείνο τό πρώτο 
πρόσωπο ν' άναζιyτάς ! 

Ποιό νάνα.ι αύτό τό «άλλο» 

πρόσωπο; Π.οιό μπορεί να.ναι τόσο 
&.νεκτίμητο - καί μηδαμινά δλα 
τrι. άλλα. - πλην &.πό το πρόσωπο 
της ψυχης; 

Δέν ξέρω, ''Ισως,. Νιώθω κάτι 
τέτοιο, γ.ια.τί ή ψυχη διοοδρα,μα,τί� 
ζει σημαντικό κα.ί έκνετα.μένο 
ρόλο σ' α,ύτή τή συλλοyη της φί
λης wϋ περιοδιχοϋ μας Πt)ιητρί
α,ς, γνωστης, άλλως τε, γιά τίς 
μετα,ψυσικές της ά.νατάσεις. Εί
ναι ενας ρόλος ά.ναζ ητήσεως, δί
χως δοyμα.τισμούς καί κηρύyμα,
τα, περαιωμένων άntόψεων. Στην 
<• Αύτοψία.» θά διερωτηθη: 

Πού κρύβεσαι ψυχή, πού έλλο-
χεύrις; 

Κι άξαφvσ παντοδύναμη. τό σώμα 
καταποντίζεις, 
Κύριος κι δδηγός του γίνεσαι 
τις πράξεις του καταμαρτυρείς 
και τ' άvαβάφτισμά του φροντίζεις 
για την αlώvια εύτuχία του! 
Σπίθα άθέατη, κόκκος ράδιοu 
κι άvύπαρχτη σαν οργαvο 
τού σώματος,,, 
Κι' όμως, έσυ τό διαφεντεύεις 
κι' έσυ στην άβυσσο τό πετάς! 
Τιτάνας και ράκος τό σώμα 
κατα τη θέλησή σου ... 
Και κεϊvο μάχεται να Ισορροπήσει 
καί στις τεράστιες δύvαμες 
να προσαρμοστεϊ ! 
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που κρu6εσαι ψuχη μου, χωρίς 
ύποψια τοποu στο σώμα vα κατε 

χεις 

Τό ίδιο έρώτημcι σέ _ α.λλε; νο
τες, στό «'Όνειρο»: 

νΟvειρο I νΟvειρο διχως μορφή που 
ποτε 

δε θα μπορεσεις vα παρεις μορφή, 
έτσι 

καθως πολύχρωμη πεταλοuδα τώv 
παvτωv 

&πτεσαι 
Σε ποια πελαγη κίιμα γιvεσαι, 
Σε ποια 6ouvα ορει6ατε"iς, 
Κι εδώ μέσα στο σώμα, εδρα σ u 
και παvισχuρος πυρήνας ή Ψυχή 
για vα τοξεuει απ' τα 6αθη της 
σ άvατολη και δύση, τις πολίιχρω 

μες 
πεταλούδες της .. 

1 cιί τό ερωτημcι στή δ:απα 
σώv, μέ τό «Τί εγι vες ;> : 

Φθαρτο το σώμα, μεσα στη γη απο 
θεμέvο, 

vεκρο, εvα vα γί ει πάλι μ' αύτή, 
στηv προτερη εvωσή τους ξαvαγu· 

ρισε 
Μα εσu Ψυχούλα ποuδινες ζωη στό 

σώμα, 
τί ναγιvες Ταχα vα ζεiς έδώ παvω, 
στοv κοσμο μας, εξω άπ τα σκότη 

της γης 
και κοvτα μας, Ν&γιvες ταχα πε-

ταλούδι 
έφημερο που ζουζουνίζει στοv άγέρα 
Μήπως ποuλακι λεύτερο κι έσύ, 
στου σύννεφcu το στρώμα το παvα 

λαφρο 
η στου ήλιου τη χρυσαφένια αχτίνα, 
Πvεμα περιπλαvωμενο στο χαος 
ψuχοuλα χωρισμένη άπ το σώμα, 
τί εγιvες 

'Απαλά καί τρ φερά, μέ πο:η
τ κή λιτότητα, αχvοδ:αγράφzι 16.
ποι:χ κοσμική vομοθΞσία, κάπ'J:ον 
'J'κουμcv κό νόμο, κ6.πο ο κρ.τή
ρ.ο, δτα στά: «'Αψηλά τα κcρ
δ » πλ:.ώνει ε-σι 

Φο6ος με κατεχει μηπως ζημιωθη ή 
ψuχη μοι, 

άπο τηv εντεχvη λαμπράδα τοC 
κόσμου 1 

Τ' άψηλαφητα κερδη πώς vα τα 
ζυγίσω, 

• 

•• 

Ε ΡΙ ΤΗ ΧΕΡΣΟ ΗΣΟΣ, 

ποιή1Jατα Δημήτρη Γαλό η, 
' Θή α 1978. ΤΙΦ ΣΗ 

ΙΩ , ποιήΊJατα Στεφα ίας 
Κο οϋ, «Το Έλ η ΙΚΟ Βιβλίο», 
1979 ΟΥΡ 10 ΤΟΞΟ Κ Ι
ΟΜΙΧΛΗ, ποιήιμοτa Κωστfj 

Κοκόροβπς, 'kθ'ήνα Μαυρίδης 
1979 

Παρουσιάζοvτσ;ι μαζί αυτες οί 
τρεϊς το.ι η-ιχές συλλογές, γιατί 
εχου\Ι κάτι τό ΥΟ. Ιό\/ τή 1 «από 
συμφώνου» θά, ελεγε Υανείς «ϋ
ψωση κραυγής,, οδύνης γιά. τή'Ι 
θυσία. του περιοά.λλοντος στή ι πε
ριβόητη «ά,ξιοποίησψ τοϋ οίκ -
στικοϋ έδάφους. 

Ή Στεφαιία Κιχλοϋ, ή δπο'α 
θητεύει περίπου 25 χρόνια στήν 
Ποίηση χα.ί γράφει κάπως πλησ -
εστερα πρός -ήν ιπαρά.δοση κcιί 
μέ ά.πλη έγκαρδιό-ητα, κα.ταγ
γέ λει τή ι μεγά η σ.v-ίφαση -οϋ 
α1ώ ια. μας, μέ τίς μεyά.λε; προ
όδ')υς άπό ό ενχ μέρο�. μέ -ή ι
οπισθοδρόμηση πρός χάποια. 6αρ-
6:χ.ρότητα. ά,πό τό α.λλο. ύτόν 
τόν αίωvα., πού προσφέρει «ψωμί 
καψαλισιιέvο χαυσαέριο», πού €
παιτεϊ λ'γο αιμα. γιά: ού; πά
σχοντΞς χα.ί τό χύνει άσταμά.τητα 
σέ άλλες τεριοχές, πού ξεπουλά
ει τίς ήθικές άξίες και προ6άλ
λει τό ,,σουολάκι και πα.τατάκι» -
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τον φτύ·ιει κα,ί προσπερνόει ,, δέν 
&.ρκείται στο «προσπέρασμα.» της 
&.ξιοπρεποϋς περιφρονήσεως τοϋ 
Δάντη. VΕχει στη συλλογή τη:ς 
δύο ώρα.ιότα.τα. ποι ήμα.τα. γιά. την 
έπ:δρομή τοϋ τσιμέντου: 

Ο ΤΣ ΙΜΕΝΤΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Τόv εΤδα πάνω στη μπουλντόζα 
vc'x ξερριζώνει κήπους σπίτια, 
δένδρα με κλαδιά. 
' 1 δρώτας, κόποι τόσων χρόνων . .  
Και τα παιδιc'χ 10V κύπαζαv χαζά 
-'Αλήθεια I Πού θα παίζουν τά

παιδιά, 

ΑΚΟΜΗ 

Σαι; μακαρίζω αχτιστες yω, ιες 
χαλάσματα, 
πού θωρώ μια παπαρούνα, 
μια μαργαρίτα 
και ΠΌU μπορώ ά:κόμη ... 
ν' ά:vταμώvω την αvοιξη, 

Ό Δημήτρης Γαλάνης θρηνεί 
τή μοντέρνα. Έλευσίν,χ: 

Έμβολο στα πλευρά μου 
Ή 'Ελευσίνα. 

Ορίστε, κύριοι. Κοντανασαίνω. 
Βήχω τη μόλυνση και τη σκουριά 
κρυώνω 1ηv ,έρήμωση,. 

Που εΤvαι το «Καλλίχοροv φρέαρ» 
ό 'Αvθεστηριώvας μήνας 
οί ίεροπραξίες της αvοιξης, 

'Έχ πως ξεπέφτει τ' δvειρο σε 
6ραχ�α 

μικρέ μου Δημοφωvτα 
πού σε καvακεuε ή Δήμη,τρα 
με αμβροσία καί θεικη φωτιά 

Με βεvζ,vα καί σύ 
KOJVO:ς TCX φτερά σΟU ! 

Ό Κωστης Κοκόροοιτς μας 
περιγράφει την σύγχρονη ανοι-

ξη, στο «'Έαρ της πολυκατοικί
ας»: 

Ήρθε ή αvοιξη. 
Συμβατικά: το διαπιστώνομε 
άπο την έποχή, 
τον μηvα 
καί τον ήμεροδείχτη,. 
Ήρθε ή ανοιξη, 
χωρίς πουλιά. 
Τα δέντρα άποuσιάζοuv. 
Κάτι λοuλοvδια 
πλαστικά, 
μόvιμα τοποθετημένα 
σε βάζα ανuδρα, 
στεγνά' 

Στην ιδια. συλλογή, δ Κοκόρο
οι τς ύμνεί την Ποίηση, πού δέν 
κρατάει μονάχα λύρα, κα.ί λου
λούδια,, μά. ύψώνει τ<1υφέ.κι κα.ί 
σπαθί ,επίσης,, κα.ί μάχ ετα.ι γιά. 
την προκοπή τοϋ 'Λνθρώπ-ου. Ό 
ϊδ:ος εκπληρώνει το χρέος του, 
γράφοντας γιά. την είρήνη &.νά
με.σα σ' δλους τούς γήινους («'Α
δελφέ μου, Γήινε») καί ειδικώ
τερα. τούς υΕλλ ηνες καί Τούρκους 
(«'Όρκος &.δερφικόρ,), ζητώντας, 
κάπως έξωχρο,νικά, κα.ί &.νεδα.φι
κά, νά. ξα.να.ζήση το κήρυγμα. τοϋ 
Ρήγα (πού, ας ,μή ξεχνοϋμε, δέν 
είχε -οϋτε καί τότες &.ντα.πόκρι
σΥ1}. 

* 

* * 

ΠΟΡΕΙΑ, πο1ήματα Μαρίτσας 

Παρασκευα, 'Αθήνα 1977. 

Τά. περισσότερα. ιiπο τά. ποιή
ματα, αυτά. &.ντλοϋν &.πο την 'Ο
μηρική lπο-χή καί τίς νεώτερες. 
Χαρακτγ;ρίζοντcιι &.πό λιτότητα. 
καί ύποολητικότητα.. Ή ποιήτρια. 
δεν &.γορεύει, ουτε ύπα.γορ·εύει. 
Δίνει το πρόολ 'Υ/μα κα.ί θά. το λύ-
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σεις έσύ, ό κα.θένα.ς μα.ς, μέ: τή 
δtκ-fι του σκέψι. Έλληνικώτα.τι:ι 
Νά. -δύο δείγμα.τα. γιά. τήν θυσία. 
του περιδά.λλοντος, του cρυσι κι:;υ 
κσ.ί του cρτερωτου: 

ΠΕΝΤΕΛΗ 

'Όμοιος Προμηθέας 'Ανήμπορη τ,:,� 
σπλαχνωv σου τό σπαραγμό vά στα

ματήσεις 

ΣΤΟ ΕΜΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡ ΙΟΥ 
Θα εΤδες τα όpτύκια πού πεpασαvε 
στο εμπα τοϋ χωpιοϋ τα κτυπησαv 

• 

• • 

Τ ΞΙΔΙΑ Κ I ΔΙΗΓΗΜ -
Τ , Κω σταντίνου Κουκούλα, 
Λευκωσία. Σεφα στρώτη 1977 
Σ ειρα δεύτερη, 1978. 

Ό συγγραφεύς, δ:α.κεκριμένος 
έκπα.ιδευτικός λειτουργός της Κύ
πρου, εχει συγκεντρώσει σέ: δύο 
τομίδια., δημοσιεύματά. του σέ: έ
cρημερίδες κα.ί -rοερ.οδικά Κύπpο•J 
καί 'Αγγλίας, στήν τελευταία. εί
ιιοσαετία, μέ: αυστηρή επιλογή. 

Έπικο:νωνεί μέ: τον ά.ναγνώστη 
:γκά.ρδια, μέ τό άπλό ϋcρο; καί 
τήν άνθρώπινη ζεστασιά.. Άπό τί; 
ιορα.ιότερε; ταξιδιωτικέ; άcρηγή
σεις, πού εχ:ιυν πο.ότητα. διη
γή .ι:χ.το;, είναι γιατί ό &cρηγητr; 
δέ:•1 σκό:ωσε μtά. σα.υρα, πού τρό
μαξε μ.ά καθηγήψια των άρχα.ι
ων 'Ελληνικών σέ: γυμνάσιο του 
Μονάχου, έπ:σκεπτόμενη μέ τό·Ι 
σύζυγό τη; σέ: διακaπέ:ς τήν Κύ
προ - μιά σαύρα. σά. ι μικρό κρο
κόδειλο, ως μ:σό πήχ μακρυά.. 
Ετσι, θά fιθελε ό «Παλ ηό; θ?.

λασσινός, -ου Κόλερ:-ζ, του δtα
σήμου � γγλου ποιητου (1772-

1 34) , προδρόμου του Βύρωνος 
στό ι ρομ:ι.ντισμό: 

Πpοσεύχι. ται καλυτεpα κείνος που 
άγαπαει 

ολα τα ζωvταvα μικρά και μεγαλα, 
γιατι ο καλός Θεός που μας άγα

πάει 
τά επλασε καί τ άγαπαει δλα. 

. 

. . 

ΛΟΓΟΣ Κ I ΕΚΣΤ ΣΗ, 
κέψεις φι οσοφικές, 

Κ. Παππδ., « έο. 
θήνα 1977 

Γιώργου 
Σκέψη'>, 

Πολλο� άπό τού; περ:εχόμε
ιου; στο 6 6λιο Στοχασμσύ; εl
χα.ν προηγουμένως δημοσ ευθη σ' 
έcρημcρ δες κα.ί περιοδ:χά. ' να
cρέpοναι στήν άλήθεια. («εΙνα.ι 
στιγμ.α.ία καί ερχετα.ι έξ ειστί
κ το μέ: τή I ενόραση,,) , στήν &.
νά.γκη έλευθερία.; της σκέψεως 
( «μεγαλώνει ό θαυμασμό; της ά-

λ ήθεια;, δσο περισσότερα λεύτε
ρα στόματα τήν :ρ:χ.γουδουν, κα.ί 
χά.νετα. σέ: μιά σκοτε: ιιά. οπου έ
π.χ ρατεί ή καταπίεση, ή θρψω
δί7 ιαί δ μαρα,σμό;»), γ ά. τήν 
ήθική κα.ί δικαιοσύνη («εχουμε ο 
) ο. μέσ?: μα.� τήν εννοtα μ:ά; οί
;ιο:..ιμενt κη; ήθ.κη; κ7ί δ:και{):;ύ
ιη;, γ .ατί γε οηθήκα.με χο:νωνι
κο:. 'λλλά τό πρόολημα είν,χι, 
rcώ; θά. ψ:α.σουμε στό άξίωμ?. «νά. 
ζεί χα ιεί; γtά τόν &λλο 1») , γ ά, 
τήι θρησκεία («σάι έχε:; τή Μί?. 
τήν ένωτtκή, τήν ε,jφοpη δράση 
μεσα σο , δέ:ν σου χρε:ά.ζοντα: 
Βέδδε;, ή Παλα.:στινη καί ή Έ
λευσί Ι'Χ ... Γι,χτί, τί ώcρελεί νά εl
nt κα.ιεί; 6έο,χιο; πώ; εχε: δίκιο 
σέ μιά Θρησκεί,χ, σ' ενα. δόγμα., 
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σε -μιά. ά.λήθεια της, σ' ενα τρόπο 
ήθικijς, ά.φοϋ ά.κριβώς αύτή τή 
βεβαιότητα τήν εχουν κι' αλλοι, 
ά.ντίθετοι ά.πο τή δική του πίστη;» 
'Αφοϋ εί'μαστε α ν  ·θ ρ ω π ο ι
στο ε!οος μας, γιατί νά. μήν εχου
·με δλοι ,μ ι ά. ά.νθρώπινη 6 ε
ο α ι ό  τ η  τ α  θεοϋ;»), γ.ά. τήv 
ά.γάπη (.πού τήν α.ρ\Ι'είιται δ «κατα
κομματιαισμένος» κόσμος) καί γιά. 
χλλα συναιφij κοινων:,κά. θέματα. 
r πά.ρχου,ν έπί·σης στοχασμοί γιά. 

τά. πρυβλ ήματα του &.πείρου κα.ί 
tου θεοϋ, με το μέσον της Λογικijς. 
Στο σύνολό τους, α.ξιόλογα. πνευ
ματικά. γυμνά.Οϊμα:cα. 

• 

• • 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΜ:,Σ, λα

ογραφ1κες μελέτες, Χρυσάνθου 

Στ. Κυπριανου, Λευκωσία -

1978. 

Ό συγγραφεύς, φιλόλογGις καί 
επι·θε.ωρητής Μέσης Έκπαιοεύσε
ως, παρουσίασε ε•ια χρό·ιο μετά. 
τά. «Κυπριακά. �1ελετήμα.τα,, 
(1977) μιά. δεύτερη συλλογή 

λαογραφικών μελετών, κα.ρπο ,η; 
οια.ρκοίiς συνα.ναιστροφης του με 
τον Κυπριακό λα.ο κα.ί δυν.σ.το 
τεκμήριο της Έλληvικότητος τη; 
μεγαλονήσου, ά.πο τήν .:αυτότητα. 
του λαϊκου θησαυρου, πέρα άπο 
τίς μα.ρμάpι vες μαρτυρίες. Ίδια.ι-

, , 1:: ι Τ ..1) , τεpως αςιοσημ,ειωτη ειvαι ,1 ερ-
γασία. γ,ά. τά. άρχαία. 'Ελληνικά. 
κύρια βαπτιστικά. ονόματα, στο 
χωριό Τσακκίστpα της περιοχής 
Κύκκου: Άγα.θοκλijς, 'Αvα.ξαγό 
ρα.ς, 'Αριστείδης, 'Αθηνά, ' \.vτι
γόvr1, 'Αρτεμισία, '\.σπασία, Γα
λάτεια Εύρυ1δίκη, Εύτέρπη, 'Ιλι-

1979 

άς, 'Ιφιγένεια., Λευκοθέα, Μελ
πομένη•, Μελέαγρος, Ξενοφών, 'Ο
λυμπιάς, Πολυξένή, Πολυνίκης, 
Σωκράτης κ.α. 

'Αθάνατη ή ά.ρχα.ία. 'Ελληνική 
-rοα.ρουσία. ... 

ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ 
ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Μόλις κυκλοφόρησε την καινοι:ιr
για ποιη,τική συλλογή της ή Βο
λιώτισσα ποιήτρια 'Αλέκα Δήμου. 
<<Ποιήματα 1 972 - 1978», εΤναι 
ό τίτλος - Κραυγή άπελπισίας ή 
Ποίησή τη:ς - Διαμαρτυρία ό στο
χασμός τη,ς. Στην «Παράσταση» 
θα μας πει· «'Αλάργα πάμπολλεc 
τσουκνίδε; - Πίσω χλαινες καί ξί
φη - Ό άκρωτηριασμένος άνθρω
πος - άρ6υλοπατημένος στην εΪσJ
δο - τού θεάτρου της Γης - άρ
νιέται την παράσταση - μέ τ' ά 
δέρφια του πρωταγωνιστές.» Καί 
στον «'Ύμνο σ' ενα κουφάρι τού 
πολέμου», θα συνεχίσει. « .. .'Η μου
σική τού Μότσαρτ άλλαξε σέ ρυθμό 
τζάζ .... � Αγριες δαγκωματιες - μώ
λωπες - Τενεκέδες τρύπιοι - Αύ
τοί ε'ίμαστε, ούρλιάξαμε - Μα-
λών Λα6έ1 ) 

Οί χορδες της εύαισθη,σίας της 
δονούνται άτάκτως άπό τόν διατα
ραγμένο ρυθμό της «μουσι.κης τού 
Μότσαρτ» πού , πραγματι-κc'χ στην 
«καταναλωτική» ίποχή μας, εχει με
τατραπει σε άλλοπρόσαλλη. τζάζ ! 
Αύτοί οί διαταραγμένοι ρυθμοί της 
Μουσικης του Μότσαρτ, ρυπαίνcυν 
με τα άπό6λητά τους τις ψuχες των 
άvθρώπωv - καί καθώς τό ξέρου
με, στίς ψυχες των άνθρώπων γεν
νιένται πρώτα δλοι οί πόλεμοι καί 
δλα τα .μίση, πριν γίνουν πράξη 
σφαγης - και στην «Άληθινη 
Ζωή», σε μιαν ϋστατη πρcσπάθεια 
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φuγης, θά μας πεί πως θελει να γι· 
vοuμε «Πουλιά κι' Αληθεια» - αν
θη κl' Ούραvός» . Αuτη ή κραuγη 
της ποιητικής άπελπισιας της vεα 
ρης ποιήτριας εΤvαι μια χρήσιμη 
προσψ0ρα, ίδιως για τούς νέους ( μο 
καi για τούς μεγαλοuς) - Μιο 
έπίκληση προς τόv Ούραvο - Γιατί 
καθώς τό ξέρουμε, ή 'Επιστήμη τη 
σοφίας τοΟ ρuθμοΟ καi της 6μορ
ψιάς, άπό τόv Ούραvο προερχεται 
για vά μm:ί μες στην ψuχη των 
άvθρώπωv, κα1 vά τούς κανει ίκα 
νους vά άγαπήσοuν άλλήλοuς, άvτι 

vά «προμελετοΟμε τη θανή μας » 

καθώς τό φοδάται ή ποιήτρια στην 

«' Αδιαφορία» της 

ΣταΟρος Βασαρδαvης 

Έ , ης Σοφρα 
ης 
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ος Καρ. 

Σε πολuτε η καi καλαισθητη εκ· 
δοση η γvωστη τραγωδός και ποι
ητρια 'Ελένη Σοφρά tξέδωσε τό βι
βλίο «Λίνος Καρζης, ό άνθρωπος 
και το εργο τοu» ΕΤvαι εvα άθανατο 
μv1μειο για τον Μύστ:η τοu Αττι
κοu Θεατpοu, τον ποιητη και θαuμα
στη τοΟ Σ ικελιαvοu, τόv Ιδρuτη καi 
πρωτεργατη τοΟ ι:Θuμελικοu Θ,ά
σοu» του οπο,οu ή σuγγραφεuς ύ
πηpξε στεvη σuvεργάτις και πρω· 
ταγωvίστρια κατα τά τε:λεuταια ε
τη Το βιβλιο κ σμείται μι ώραιο 
τατες φωτογραφίες. Σuγχαρη,ή ια 
στην συ ιγραφεα 

Κ Μ 

'Επιλογή Α' 
» Β'

:ι> Γ' 

19'56 -19•5, 
1959 -1961 
1962 -1965 

uΕκαστος τόμος 
Δρχ. 

ρυσόδετος 
250 

Για τους συνδρομητες του ΙΛΙΣΟΥ 
Δρχ. 200 
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ΠΟΙΗΤΙΚΉ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

"IΛΙΣΟΥ,, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΣΑΞΗΣ 

,

Το κρυφο μονοπατ1

Πόσο σας μίσησα, 6ουνά τού νου! 
Βαρεuά κι' άδιάφανσι πού όρθώνε.στ' ενα γύρω 
Ώς, τάχα λέφτερος, μέσα στη· φυλαι-κή σας 
Τά ρίγη &.φουγκραζόμουνα τά μυστικά 

Πού λαχτ,αροννε πίσω απ' τlς 6ουνοκορφες 
Μ' &.πό.κοσμα μηνύματα! 
Καί πάσκιζα, τ' αόρατα νά φτάσω χέρια 
Τ' άπλωμένα 

Πέρα άπ' των δρι,ζόντων τίς γραμμές! 

. . . Μα πάντα σκόνταφτα στην 'ίδια μου σκιά 
Καί •μόνο τ11ν 11χώ γροικούοο τού έαυτοϋ μου ... 

'Απόψε δμως σάς νίικησα ψηλά 6ουνά 
Ώς πηρα τό κρυφό μέσα μου μονοπάτι. 
-' Αχτίδα μές στό διάφεγγο 

Μ' &ρε.ρε πέρα 
"Ως η')ν &.όρα,τη πλαγιά! 

κ, ,, , 'ζ , e 'θ . . . ι ενοι.ωσα να γκρeμ:ιι ωνται στο uυ ι.σμα 
Τ' &.διά,φσινα ντουβάρια 
Κι' εlδα, πίσω απ' τά 6λέφαρσι 
Πώς ημουν μ' 'Όλα 'Ένα. 

Σκιές. . . πού σμίγομε 
Κάτω α,ϊ' τό tδι.ο φως ! 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡ ΑΒΤΔΑΣ 

Ξέρω μια � λώ66α 

Χωρίς κα.νένα.ς κάποτε νά μου τή μάθει 
ξέρω μιά. γλώσσσ. 
πού δλες οί φυλές κα.τα.λα.6α.ίνουν. 
" σπροι, μα.ϋροι, κίτριν()ι, έρυθροί .. 
Το δια.πίστωσα. μιά. μέρα. στην πλατεία. 

μέ τούς ξένους: 
Σέ δσους χcψογέλα.σα., i-J,()U χα.i-J,()γέλα.σαν. 

Χ1ιώνες 

Εfχε τούς δυο χιτώνες 
τήρησε τήν έντολή 
κ' εδωσε τον ένα. 
στον μή εχοντα.. 

"Ετσι 
ενιωσε τή ζεστασιά. 
χ' εξω &,π' το κορμί του. 

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 

"Αχ 
' -

να μπορου6α ... 
"Αχ νά. ,μποροϋσσ. 
νά. πε.ρ,πατοϋσα 
δίχως λα.χάνια:σμα. 
σέ κάιθε 6ήμα. 
θά. ξεκι νοϋσα 
δρόμους θά. αινοιγα. 
6ουνά. θά. άνέ6αινα 
κάμπους θά. ιδιά6αι να 
καί ,θά ζ ητοϋσα 
Λιμά,νι �Ησυχο 
καί όνεφεμένο 
δίχως ά.νέμους 

να. σέ 6ροντα.vε. 
Γιρλάντες - λούλουδα. 
τραγούδια ά.πόμα.κρα 
α.γα.πημένα. 
6ό-σαλα. θα.πα. ρνα. 
στήν άμμο θά. εγρα.φα. 
Που εΙσα.ι θεέ i-J,()U, 
Μεγαλοδύναμε ; 
Πα.ντου κα.ί Πάντοτε 
θά σέ ζ ητοϋσα. 
' χ νά μπορούσα 
νά. περπα.τοϋσα.! ... 

Κηφισιά 9 - 5 - 1979 
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ΣΊΈΦΑΝΟΣ ΔΡΥΩΤΗΣ 

Προ6πάθη6ε 

'Οταν •εί'jαι θλιμμένος καί στενοχωρημένος, σfrι.,ωσε τό κεψάλι σου

στόν ουρανό. 

υΟταν τό μίσος-ό φθόνcς καί ή έκ,δ:κη.σι σέ κυ.ριεύου'i, κάνε ένα 
περίπατο στό νεκροταψείο. 

υΟταν πονάς σωματικά, ψρόντισε vά. έπισκεψθης ενα νοσοκομείο. 

Ευχαρίστησε μετά. τόν Θεό γιά. τήν κοοθημερνή γήϊνη ϋπαρξί σου.

Άγάπα δλους, χωρίς μέτρο, μέ δλη τήν δύναμι της ψυχης σου. 

'Εσύ θά. εΙσαι δ κερδισμένος. 

Κι' ά·ι ψύγης &.πό αυτό τόv κόσμο, πού βλέπεις μετά. ψθαρτά σου μάτ:α, 
νά. είσαι σίγουρος οτι θά. βρεθης σέ λ�μπρό Φως ικαί Αίώνια Γαλήνη. 

Παρασκευή 31 Αυγούστου 1979 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ 

'Αψϊ6τε τα παιδια 

"Αν, σείς, eιί άλλοι μέ -,ταυρώνετε 
άν κάνετε κομμάτια τήν καρδιά μου

γιά. λίγο, δλο, τό μίσος λησμονηστε το 
κι' &.ψίστε τά. παιδιά. νά. 'ρθοϋν κοντά μου. 

"Αν, σείς, τήν θλίψη μου δε νοιώσατε 
μέσα στης Γης .έ:δω τή μοναξιά μου 
λίγη χαρά,. παρακαλώ, άπλωστε μου: 
'Αψίστε τά. παι,δά. νά. 'ρθοϋν κοντά μου! 

Τώρα, πού, αυτά. γλυκόλαλο τιτίβισμα 
'Αγάπης τραγου'δοϋν, μες στην πσδιά μου

μελίσσι αγγελιικό, νά. μαζευτοϋν, 
ώ αψίστε τα, 

&ψίστε τά. παιδιά. νά. 'ρθοϋν χον:τά μου! 
. 1 
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ΛΟΥΛΑ ΚΩ ΣΤΑ ΤΙ I Ο 

Τυφώνας Νταiηβ1ντ 

"Οτα.ν � οργή μέσα. στο κα.λοχα.ίρ 
α.υτή πού ύψώθηκε μέ τεράστια. κύμα.τcι 
μέ το'Ι άνεμο φωτιά., με τή οργή σ-ο 6 7:μ,;ι 
κα.ί σά.ρωσε ησιά. κα.ί πα.ρα.λ 'ες, 
κόΌΟ'Ιtα.ς μεγά.λα. φοι'Ιικόδε τρα., 
ρίχνοντα.,ς σπίτια., τσα.κίζο,ντα.ς κα.ρά.ι6ιcι., 
π ίγοντα.ς α.νθρώπους, �ώα., cρε πώ ο τcις 
δσα. κι άν εορισκε μπροστά. του. 
Αυτός δ τυφώνας, λοιπόν, οργή Θεου, 
μπορεί yσ, μας διδάξει σε μικρογρα.φια. 
tή'Ι δριστική συντρι6ή του πλα. ιήτη. 
Μπορεί yσ, μας πεί, κά.τι κρίσιμο 
γισ. τήν ϋστα.τη ωρα. της ζωης μα.ς 
Τότε πού θσ. σ6ήσει γιά. πά.ντα. το φω 
κα.ί θσ. γείρουν περίλυπα. τ' α.στρα. ψηλσ. 
στον &κα.,ρια.ίο κα.ί δίκαιο α.φcι.'Ιισμό μσς. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΗ 

"Αν θ ρ ω 11 ο 1
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Είνα.ι α.λήθεια. ομορφος δ κόσμος μα.ς χι ας εrπα.ν ο α.'Ιtίθετο, πολλ�ί. 
Είναι ομιορφος δτα.ν &.πλώνεις γιά. yσ, δώσεις στο'Ι άλλο πού 6οήθεια. 

σου ζητά. 
"Οτα.y ζητάς στο δά.κρυ τή χα.ρά., δτα.y ζητά ά, 6ρείς στο γέλιο 

τή,ι &γά.πrι, 
οτα.y ζητάς στο'Ι ηλιο την α.λήθεια., δται ητα 'Ισ. 6pείς στο ως 

την όμορφιά.. 
Ετπα.ν πολλοί, πώς � σryμερινή ζωή, το α.γχος, ό συγχρο σμός κα.ί -� 
όργά.νωση, sδιωξα.y μα.κριάl το δά..κρυ της συμπόνια,ς, το γέλιο της 

χα.ρα.ς α.π' τή ι χ::ιρδιά. μα.ς ! 
Κα.ί λέξεις σάν α.γά.πη, έν,δια.φέρο'Ι χα.ί κα.θηκον, &λήθε α, υποχρέωση, 
6οήΒεια., μέ νόημα. 6α..θύ την χα.λωσύ η χι' α.νθρωπιά., 

επα.ψα. νά. 'χο όryμχ ! 
Μά. φα.ίν•ετα.ι ξεχνουνε τη μεγά.λη &λήθεια., 
πώς είμα.στ' άνθρωποι, φτιαγμένοι &πο πηλό κ ' α.πο κα.ρδιά. ! 

Βόλος 
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ΑΝΝΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

, 

Τα τυμπαvα

Τάμ - τάμ - τάμ -
στην εναστρη νύχτα 
ση1 χειμωνιά.τικη νύχτα, 
τά τύμπανα -iΊχοϋν. 
'Αργά, αργά. και ρυθ.μικά 
Τάμ - τάμ - τάμ -
Ξυπ-νηστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε! 
Μουσική δωρική ύποr6λητική, λιτή καί 

άπολλώνεια. 
Τάu - τάμ - τάu -
Ξυ�νηστε, ξυπνηστ.ε', ξυπνήστε ! 
Κι ·εγώ, άθώα παιδούλα 
τ' άκούω μαγε,μένη 
ξυπνώ, στον ούρανο τ' αστέρι άναζητώ. 
Τάμ - τάμ - τάμ ! -

ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ 

Χάϊ - Κάϊ 

Σήμερα ανθισε 11 τριανταφυλλιά. 
Κατάλα16α πώς θά ξανάρθεις 
και 6γηκα άπ' τά χαράματα στο δρόμο. 

* 
"'"' 

"Αν δλοι πίστευαν δτ' εlν' ά1δέρφια 
δέν ·θά ύψώναν α,ίώνια, 
τείχη άνάμεσά τους. 

* 
** 

Θλίβομαι για τοι,ς πλούσιους, 
δταν σχεδιάζουν ονειρα και σπίτια. 
'Εμένα ή γη - ή γη τους - δέ μέ χωράει . 

έν σέ φο6αμαι, ζωή. 

• 
** 

'Αλλά τέλειωνε μέ μένα. Την ενωση 
μέ το 'Όλο ποθεί το πνεύμα ,μου. 
('ΑνέΥ.8οτα) 

1979 
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'Ά νο1ξέ μου, άδελφέ μου! 

Είμαστε δλοι παιδιά τού Θεού. 
'Εγώ που χτυπώ στην πόρτα σου. 
Έγώ που επικαλούμαι τ11 καρδιά σου, 
γιατί όνειρεύομαι ενα κρεβάτι μαλακrS, 
γιατί έπιθυμω πάρα: πολυ ενα αουλο φωτεινό. 

ηατί μέ άπωθοϋνε; 
"Ανοιξi μου, άδερφέ μου! 
Γιατί μού ζητάνε 
αν είμαι γέννημα της φρικης, 
της 'Αμερικ:ης, 
της 'Ασίας, 
η αν εlμαι γέννημα: τη� Ευρώπης; 
"Ανοιξέ ,μου, αδερφέ μου! 

Γιατί με ρωτά ε 
για τ-ό μ[γεθος της μύτης μου, 
για τό πάχος τω χειλιών μου, 
για τό χρώμα τού ,δέρματός μο 
για τόν άρ�θμό των θεω μου; 
"Ανοιξέ μου, άιδερφέ μου! 

'Όχι, δεν εtμαι μαύρος, 
"Οχι, δεν εχω το χρώμα τού χαλκο-, 
"Οχι, δέ εχω τό χρώμα της έλιά;, 
'Όχι, δίν είμαι λευκόδερμος, 
Είμαι άπλως ενας άνθρωπος 
" νοιξέ μου, άδερφέ μου! 

'Άνοιξέ μου τή όρτα σου, 
'Άνοιξέ ,μου την αρδιά σου, 
γιατί ε1μαι ε ας ανθρωπο; ! 
Ό ανθρωπος δλω των έποχ ων. 
Ό ανθρωπος δλω" των ούρα ων. 
"Εναι: α θρωπο; σέ δλα σα εσένα! 

Rene Pbilomb�, άπό το Καμερουν 

('' πό τό περιοδικό «' \'Οιχτοί Όρίζο ες») 
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Μη' ,.,, -(.ητας ... 
Μη ζητάς απο τα φύλλα των 

δέντρων 
να σταματ11σουν να πέφτουν. 
Διν μπορεί, ύπάρχει ό ανφος .. 
Μή ζητάς απο κάποιον να μείνει
πάντα κοντά σου. 
Μν μπορεί, ύπάρχει δ θάνατος. 
Mr1 ζητάς ώτο τον i1λιο 
να μείνtι πάντα στi'j γη, 
Δεν μπορεί, ύπάρχει τύ φεγγάιρι. 

Φοβάσαι τον θάνατο; Γιατί; 
Και τα λουλούδια, ξέρονν 
πώς θα μαραθούν, 
κι δμως Α Ν Θ Ο Τ Ν ! 

uγία - 'Ελίζα Τ 

* 
"" 

Νο6ταλ�ος 
Νοσταλγος μιας ζωης 
Σαν το βρά:δυ χλωμής 
Και θα γε�ρεις 
Το ,κεφάλι βαρύ, 
Ταπεινέ μαθητή, 
:Μιας ζωης ;τουχεις ζήσει. 

Μη θαρείς πώς ,μπορείς 
ά σταθης και να πης 

θα ξε,φύγω ! 
Μbσ' ,στον ίδιο τροχό 
Και μ� βη1μα ,αργό 
θα γυρί!ζεις. 

'Έτσι πάντα 1i �ω,1 
Σαν το βράδυ χλωμ11 
θα κυλάει. 
''Ωσπου θαρθη ή αυγή 
Κι' ή ζωή χαρωπή 
θα γελάει. 

Τ. Σπυρόπουλος 

ΑΣΙΑΤΙΚΑ 

ΠΟΙΉΜΑΤΑ 
Ιιcινi, .- Βφ•ινίι .- Ίσιωιίι .- Ίιlίι 
ΊνΙιιηιίι .- 11,airz, .- Ιίιι .- Μιιιισίι 

Nιnil .- nc,σfι .- ΙιίΙίιΙ� 

ΕΠΙΛΟΓΗ • ΑΠΟΔΟΣΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ,,ΕΣΤΙΑΣ" 

ΙΩΑΝ Δ ΚΟΛΛΑΡΟΥ Α Σlλ Α.Ε, 

----------------�---
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'Α , πο δρόμου� 
' ' αρ16τερους 

Για. νά. εΙμα.ι ειλικρινής, δεν 
θά. το τολμοϋσα. με το ση,μερινο 
κλυμια,. 'Ακόμα, κα.ί εύνοικοί δτα.ν 
τυχόν είνα.ι ο! άν,εμοι, δέχΙ?,μ,α.ι, 
λιθο6ολισμούς κάθε ψορά. πού α.
να.ψέρουμα,ι σε ψιλικες σχέσεις με 
τήν Τουρκία.. Θά. με &.να.θεμάτιζα.ν 
τώρα., ΠΟU ό ετζεοιτισμος πέpΙΧσε 
τά. δρ.α. τοϋ κυνισμοϋ. 

Αύτό δμως πού δεν τολμά ό 
δημοσιογράψος, το επιχειρεί ό 
πολιτικός. 'Ίσως κι α.ύτο; νά. το 
&.πόφευγι: αν δεν &κουμποϋσε στην 
πα,ρά,τα.ξ-11 τ<Jυ: «'Ηλία.ς Ήλιού, 
Πρόεδρος της ΕΔΑ». 

«Ή "Αγκ1.ψα, κι εμείς», εΙνα. 
δ τίτλο; τοϋ άρθρου του στο «Βη
μα., της 23 Μα.tου.

Φυσ κά. κα.ί δεν χα.ρίζετα.ι σ:ό'Ι 
Έτζε6ίτ. Συντριπτικά. ,&πιχειρή
μα.τα. ένα.ντιον τοϋ Τούρκου Πρω
θυπουρyοϋ, το μεγαλύτερο μέρο; 
τοϋ α.ρθρου. 

'Ώσπου ψθάν,ει στο «όμως». 
(Ώρ .μος, νηψά.λιος, συνετό;, εύ
πρεπής, πνευματικός α.νθρωπος δ
σ� λίγοι πολιτικοί μΙΧς, δ Πρόε
ορος τη; ΕΔΑ ρίχνει το 6άρο; 
τοϋ α.ρθρου του στο «δμω;». υΟ

μω;, πέpΙΧ α.πό τού; iτζε6ιτ:σμούς, 
ύπάρχουν οί παράγοντες πού «δη
μιουργοϋν κάποια. ύποδομή για. 
τη γενικότερη 6ελτίωση των σχέ
σεών μΙΧς». 

Του κ. Παύλου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Ε!νcι,ι ίδίω; ο! νέες τουρκικές 
γεγιές. 01 αριστεροί τη; Τουρκί
ας. Χωρίς θρησκευτιχιούς ψα.να.τι
σμούς χα,ί σω6ι νισμο α,ύτοί. Πε
ρισσότερο &.π' δσο ψα'ιτάζεσθε οί 
Τοϋρκοι ά.ριστεροί. 

l αί εΙνα.ι - το ξέρετε - πιο
ζωντανά τά. αριστερά στοιχεία.. 
'Αριστεροί καθηγητές χαί ψοι τη
τες στίς α.νώτερ ς σχολές. Φα. ια.-

, 
,,;, 'δ λ ' ' τ χοι στ ,1ν ι εο ογια τους, α.ψα.-

νά.τιστοι σε δ,τι &.ψορα στίς σχέ
σεις ·με την Έλλάδα.. Το «ε1ρή·ιη 
ήμίν» στά 'JUVθήμα.τά τους. Καί 
ή κοινή 100ρεία.. 

Πολλά. τά. στο χεία. πού χάνουν 
τον Υ. Ήλιου yά, 6λέπει, δτt δεν 
αποκλείεται 6ελτίωση των σχέσε
ώι μΙΧ' 

'Αμοι6ΙΧ�ο τό συμφέρον. « ... Πρέ
πει •ιi πα.ρα.μερισθοϋ ι οί δυσκο
λίες, πο 1J ύπάρχου ι ι.αί ιi φτά
σουμε σε μ:,;ι. δ'κα, η χα.l π&.γ.:1, 
συννενόφη πού &.ποτελεί ζωτική 
&.νά.γχη γ•.ά. τή·ι Τουρκία., γιά. τήγ 
'Ελλάδα. κα.l για. την Κ&προ». 

Ά,ηιχτό διάλογο με τή ι Το'Jρ
χί,;ι. προτείνει ό χ. Ήλ ού.

Κ α.ι οί χυ6ψιήσεις ά.στc;χή
σο ν, είναι ,οί λαοί. «Ξέρω δτι ύ
πάρχει στους Τούρκως έρyαζό
μενου; κα.ί στου; διsινοούμενους 
χα.ί σε εύpύτΙΧτα. στpώμΙΧτ!7. μιΙΧ 
διaθεση για. είρή'ιη ·αί φ.λίc.(. Ή 
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Τουρκική ,&.ρι,στερά. δ:α,πνέεται ά.
πό τά. κ,αλύτψχ, αισθήμα.τD'., Πι
στεύω δτι στίς δύο χώρες ύπά.ρ
χουν σο6α,ρες δυνά,μεις,. πού μπο
ροϋν νά. κάνουν πιό ισχυρή τή 
φιλία, των δύο λαωv,,. 

Έλληνοτουρκικό ειδύλλιο άπό 
δρόμους α.ριστερούς. Γιατί οχι, δ
τα,ν οί δρόμοι αύτοί όδηγοϋν στήν 
είρήνη καί στήν χοι•;ή πορεία; 
Οί Έτζε6ίτ είνα.ι περαστικοί. Τά. 
δικά. μας σχολικά. «,εσεις τόν 
Τοϋρκι,, σφά.ξα,τε.,.» .μποροϋν ν' 
άντικαταστα.θοϋν ,με άλλα. «&.σμά.
τια» λιγότερο α..ί.μο6όρα. Χρήσι,μα 
ϊσως στόν χα,ιρό τους, εχ,ουv, χά
νει πιά τή δου ειά. ,τους. 

Πολύ πιό εντονο ήταν τό μίσος 
γιά τούς Βουλγάρους. Σφουγγάρι 
τώρα,. Άπό τούς Βουλγα,ροκτόνους 
δεν ,μένει παρά, ή ,όδός. Στή ρο
μαντική Κέρκυρα, φούντωσε τό 
έλλη,νο6ουλγαρικό ειδύλλω. 

Για.τί οχ: τό έλληνοτ.ουρχικό 
στίς &.κτες του Βοσπόρου; 

Γιατί οχι, γενικότερα, τό Βαλ
κανικό, δπως δια,φα,ίνεται ή γε
νική διάθεση; Δεν είναι τό χρώμα 
της ασφάλτου πού ,ενδιαφέρει. "Ας 
είναι καί τό κόκκινο, α.ν αυτό 
εξα.σφαλίζε,ι τήν 'Ελεύθερη δ:άθε
ση των λαών, τήν ε�pήνη χαί -:ή 
συνεργασία... 

(ΤΟ ΒΗΜΑ, 5,6,79)

Η DOINU ΤΟΥ θΑΝΗΟJ 

ΚΑΙ U Af PIOTUH 

ΤUΣ (ΟΟΧUΣ ΜΗ 
Του 'Αλμπέρτο Καβαλάριο 
στην «Κορριέρε: ντέλα Σέρα» 

Στό Γαλλικό Κοινο6ούλιο δι
εξήχθη συζήτηση «σκέψεως χαί 
προσανο'ιJο,λισμοϋ·, δσον &φορά τίς 
χατα..οικαστικες .ποινές»,. στήν ου

σία γιά τήν κατάργηση της ποι
νης του θα,νά,του·, ή τήν άντικατά.
στα..σή της με κάποια. άλλη ποι
νή «,εναλλακτική». 

Είναι τρομερό μιά σύγχ,ρονη 
Κι01ινωνία.. νά υποστηρίζει &.κόμη 
τήν ποινή του θανάτου κα.ί οί κυ-
6ερνήσεις της νά ,είναι ύποχ,ρεω
μένες νά σκέφτονται ,�&.ντισταθμι
σ,τι χες» ά.ντικα.ταστά.,σεις, που θά. 
μπcροϋσαν νά τίς 6ροϋν στ.ήν πα
λαιά ά.ποθήχη των ίσό6ιων, της 
εξορία,ς. Καί ά.κόμη,, είν.α..ι τρο
μερό νά διαι6ά.ζεις δρισ.μέν•ες ά.
πόψεις που ,εξυμνοϋν τόν θάνατο, 
άκολουθώντα..ς τό πα..ράιδε,ιγ,μα, του 
Φουρα,στιέ, του ύποστηρικτη της 
γνώμης, δτι δρισμένα εγκλή,ματα.. 
«άπο,χλείουν τόγ άνθρωπο, οχι •μό
νο ά.πό τήν wοινων,ία., &.λλά. χαί 
&.πό τήν ά.νθρωπότη.τα..». 

Σύμφωνα.. με τη γνώμη του Φου
ραστιέ, 11 ποινή -οοϋ θανάτου ,θά 
π,ρ�πει ϊσως νά &.ποκλειστεί σάν 
πρακτικη λύση. 'Από την ήθ:κή 
δμως πλευρά., δ θά.να.τος θά πα
ρέμεV'ε ή μόνη, ϊσως, διέξοδος, 
γιά. τό πρό6λημα, της σ.,ν.τι,μετώ
πιση,ς τοϋ χα,χοϋ. Πρά.γματ.ι: «"Αν 
ενα.ς άνθρωπσς δεν &.ντιλαμ6άνε
ται τήν ,αποτυχtα του και συν1ε
χίζει νά ζη, σημαίνει δτι συνε-
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χί ει vά ετvα. διεστp7μμέvο,.. ' V 

ομως το ά.vτιλα.μ6άνεται, θά πρέ
πει μόνος του vά ζητήσει vά πε
θάνει». " ς ά.φήσουμε δμως κ,:ιτά, 
μέρος τίς πα.ρα.νοι κες θεωριε,. των 
τεχνοκρατών, πού έπιθυμοϋ•ι νσ.. 
μήν ά.να.λάοουν τήν εύθύν η τ'7'1;; 
καταδίκη;; σε θάνα.-οο κα.' εlY'll 
πεπεισμένοι' οτ: ενα.;; ά.ποτ χη
μένος α.νθρωπος πρέπει νά πεθ&
νει με το σύστημα. τοϋ (( άντε το 
μό·ιοι σα.ς». Ξεπερα.σμέ•ιο:; λοιπόι 
δ Θάνατο:; σάν κοινων.κή ίεροτc
λεστία., νομιμοποιείται σά.ν «ο1ι .
ακή χειροτεχνία». 

' λλά. ποια. θά μποροϋσε ιά. 
εfναι ή ,cναλλα.κτική λύση; 

Μιά κάθειρξη ά.κόμη πιο σιλ η
ρή (με ίσό6ια καί τιμωριε:;, η,
π,,ιός ξέρει, με πο ού;; α.λλους 6,
σα.νισμού:;) γεννιέται πάν-σ ά.πό 
τήν α11αyνώριση, οτι ενα. σύ:πημ-:ι 
τιμωρία:;, πού εμπνέεται ά.πό τή ι 
ά.ναμόρφωση καί από τήν μετά
νοια, είναι ά.ποτυχημένο. 

Έπί πλέον, όπάρχει φό6ος νά. 
ξανα.γυρίσ<:ιυμε στήν ποινή μc τήν 
εvvο:α. τοϋ μαρτυρίου, τοϋ σωμα
τικοϋ 16:zσανιστηρίου, τη:; :φυσ.
κη:; τιμωρία,. καί κατά συνέπεια, 
σε μιά δικαιοσύνη πού εχουμε η
δη καταδικάσει. 

' ξίζε πράγμα τι το ι κόπο vά. 
σκεφ οϋμε τήv γαλλική ά.·ιτ -:;τσ
ση. Δεκαετίες cλά.ττωση; τ·η; 
αύστ-ηρότη,τ-α; τωy πο νων εφερ:ι. ί 
λιγότερη ά.γριότηα, λιγότερα πό
νο, πολύ περισσότερη «ά.νθpωπιά.». 
Εrvαι σωστή ή ά.ντίρρηση, ο:ι 

έπρό/4ειτr;, μόνο y α, εη ι:ρ,:ι νόμε
vο ποσοτ•κό, ά. οϋ τό ά.ντιστά.θμι
σμ, ήτ-:ιν ·ή δ ημισυργια ενός ποι
νι κσϋ συστήμα.το;, πού κατάργη
σε τί; σωματ χε,. τ μωpίες κσί 
κα.θιερωσε τ':; ψ χ χ.έ;, χωρίς πά.
λ•, νά. πετύχει σημα.ντιια. ά.ποτε 
λ :ηια. α.. ll,;ιρ:ι. J.έ-ιει πα.ντω; γε 
yοιό;, bτ ή �π.-:1τροι:ρή στήv ώ
μότ ητ,,,, στο ι πόνο, στή σκληρή 
ψ"Jλα.,ι,ή, σά.ν ένcιλ α.κτιι.ή λύση 
:η; y ι.ιλοτiνα.:;, δεν μποροϋ-:;ε νά 
Υάνε τίποτ,:ι, άλλο, παρά νά αύ
ξ /ρει τη ι σ.ηδ ,:ι γ ά. 'ε ισ ι α.lώνα. 
πο εί η.ι ήδη φορτωμέν.σ:; από 
τρομερού:; ςrnεσμο11:;. Στρατόπε
δcι. συγκεντ ώσεω'", βασαν σμοί, 
γχούλαy /4, cιίμcι.τηρο' έμφύλιοι πό
λεμοι, iπέδcιξα I ά.ρ/4ετά οτι τό 
« ιά. τεθ::ί,. εξω ά.πό τήv ά,vθρώ
πι ιη μοίρ1», δεν είιαι χα.ρ,:ι.χτη
ρ.στιι.ό μόνο, τωι έγι.λημα.τιων, 
πο' αποτελοϋ ι μειοψηφ' α. 

" ι δ cι ίώ ια:; μα; ά.πσφά.σιζε 
yά, φτάσει στο τέλος του με μιάΥ 
απ'στευτη έπιστροφή στήν ά.γρι
ότηα, θά. πραγμαι;�πο οϋ-:;ε τήν 
τελ::υται-:ι ά.πό τί;; τρέλλες του, α,
ξια ολων :χε'vωι πού εγιναν κα
τά. το Π7 ρελθόν. 

Πράγματι, ή ποινή τοϋ θα ά.
το:; θά. έξα α ιιζότα ι ά.π' δλους 
τού; τόπου:;, δπου συιεχίνει νά
)πά.pχει. Τα\Jτόχροιcι. ομως, θά. 
γι ιότ'J.Ι πσλύ πιο βασαιιστική ή 
ζωή σέ: μιά εποχή, πού μοναοι
ι..ή τη; ίι..ανότητα είιαι ή ά.γριό
:ητα.. 
ΘΕΣΣ ΛΟΝΙΚΗ, 4.7.79 
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Ό δακτύλιος τοC, Kpόvov, δπως τον φωτογράφrρε δ «Πρωτοπόρος 11». 
Ή ϊδια άvαταραχη έπικρατει και στον μvστηριώδη, δοpvφόpο τοv Τιτάνα, 
τrού ή διεpΘύvησίς τοv σvvετάραξε τούς έπιστήμοvες, διότι_ ύποψιάζοvται 
δτι έπαvαλαμ6άvεται σ' αύτοv ή «τrεριπέτεια» της Γης, δτα.v, πpiv άπο 
τέσσαρα δισε.κατομμύρια ε.τη, εκαvε την έμφάvισή της ή πρώτη ζω κη 

uπαρξις: μία άμοι6άδα ! 

Πρός τόν Τιτάνα 

Τό ά.μερικα,νικό δια.στημόπλοιο 
«Πρωτοπόρος ΙΙ», εστρεψε τίς 
μηχα.νές του προς τον Τιτά.να, 
δορυφόρο το.ϋ Κρόνου, πού οί ε

πιστήμονες πιστεύου•ν δτι ενδέχε
τα,ι νά περιέχει μια πρωτόγονη 
μοpψη ζωη�. 

Άφοϋ ·διέσχισε τούς επικίνδυ
νους ,δα,χτυλίους τοϋ Κρόνου, ό 
«Πα,ϊονήρ» πέτα.ξε δίπλα. ά.πο τον 
Τιτά.να., πού εΙνα.ι δ γνωστότερος 
δορυφόρος τοϋ ήλιακοϋ συστήμα
τος, μεγα.λύτερος από τή σελήνη, 
σε ά.πόσταση 920.000.000 μιλιων 
&πο τή γη.

Ή ά.τμοσφα,ιρική πίεσις τοϋ 
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Τιτάνα, μπορεί νά συγκριθεί μέ 
έχιείνη της γης κα.l ο! έπ στήμο 
-,ιες πιστεύουν δτι ίσως νά, όπάρ
χ ει κάποια. πρωτόγονη μορψή 
ζωης, δπως όργα.νικές σu-,ιθcσεις, 
στόν δορυφόρο α.ύτόν. 

«Τό τα.ξ(,δι πρός τόν Κρόνο, τό 
πλέον .μα:χ,ρινό σ-ημείο ά.πό τή γη, 
οποu �φθασε ποτέ ά,νθρώπινη συ 
σκευή, όπηρξε όρόσημο στήν ίστο
ρία. της έξερεuνήσεως του δ α.
στ1ιματος», έδήλωσε δ προιστά. 
μενος του συνεργείου φωτογραφή
σεως του ,Παιονήρ», δλλανδικη; 
καταγωγης δ,ρ. Τόμ Γκέρελς. 

Τό διαστημόπλοιο πού ζυγίζει 
260 κ,ιλά, ειδωσε στόν α.ιθρωπο 
τήν πρώτη είκόνα. του Κρόνου 
ά,πό μικρή ά,πόστα.ση, δταν πέρα.
σε &ιπό μιά, λεπτή ζώνη, γνωστή 
ώς δ δακτύλιος του πλανήτη, στήν 
άκρη τοίJ συστήματος του φωτει
'/ΙΟU δα,ι,τυλίοu. 

Ή «άρχέγονη σούπα» 

Πιθανόν έπα.να.λαμ6άνετα.ι στόν 
Τιτά.vα. ή περιπέτεια. της γήινης 
ζωης μέσα. σ' ενα. κοκτα'ηλ ά,πό 
όδρογόνο, ά,μ,μωνία. κα.ί μsθά.νιο 
- τήν ,,ά,ρχέγονη σούπα.,>, οπω;
τή� άπ�καλουν οί έπιστ�μονες,
σην δποια.ν πpωτοφψ::χ.ι σθη-<ε 
δ μα.κρ νός πρόγονος το� iιθρώ
ποu ή ά.μο 6ά.δcι ! 

Σ' αύτον τόν έ::ριcιλτ.κό ζωμό 
σιγο6ρά.ζοντα; κά.τω ά,πο ,ή ::γω
τιά. των ήλια.κώι ακτ'νωι -<α.' 
στρο6ιλιζόμενα ά.πο τί; ά-:,:pπέ; 
συντέ-θηκα.ν τά μόρια της ζωη:, 
συνενώθηκαν σέ άλη:δε;, όλο -<:ι.� 
πιο πολύπλοκες, εμαθ'Χ ι ιά α.υ:r, 
αντιγράφονται κα.ί κ::χ.τελr; ξ:ι ι -:,έ 
κύττα.ρ::χ. δπλισμένα μέ έ n «γ:
νετικο κώδικα.», σtόι όποϊοι ε-
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πειτα. ά.πό μιά, ι ιγγιώδη ,cξελι
κτική πορεί�» ι γραφτηκε τελικά 
ή ταυτότητα. του ά.νθρώποu. Μία 
τέτο α, περιπέτc α. θά μπορούσε 
νά. έπαψχλ ηψθ·η καl &.λλου καl δ 
Τιτάνα.; μοιάζει νά. σuγ-<εντρώνη 
δλες τίς κατάλληλ-; πpl'JUποθέ
σε•ς 

Οί προσδοκίες 

Ό κα.θηγ-ητή; Ρε-ιέ ίπJ6έ του 
πα.νεπ στημ'οu Ρενέ - τε..ιά.ρτ, 
κρ 'νε δτι τό πp&γμα. «δέ ι είνrιι 
κrιθόλο ά.π θα.νο». 'Όπως καί 
καί πολλοί &λλοι έπ στήμονες, 
περιμένε μέ άνuπομονησία. τά. &.
ποτελέσμrι,τrι της φιzσμrιτοσχοπι
κης &.να.λύσεως. " ν οί μrιγ ιητο
σκοπήσεις του «Πα ο-ιήρ» δέ-ι δώ
σουν τήν σ,πά.ντηση σ' rι ύτό το 
μεγάλο ερώτημα. -πέταξε πάνω 
απ>.� τον Τ τά.να. σέ μ'rι άπόσ-rιση 
370.000 χ λιομέτρω•ι- οί έλπί
δες θά. περιμέν�u•ι ω; τ' ς 12 ο

εμ6ρίοu 19 Ο. τή-ι ήμεραμην'α. της 
άψ'ξeως ιtου «Βό για.τζξp», πού 
θά. περά. η από τό Ι Τ τά ια. σέ α.

πόστα.-:,η μικρότερη &πό 4.000 
χιλ όμεψl. 

Βέ6αια. δέ-ι θά &να.καλύψουμε 
«Τ τα.νείς->, ουτc καί πρωτόγο-ια. 
ζω::χ. έψοδ.ασμέ ια. μέ κάποια ύπο
Jιία νοημοσύνης: ή νοημοσύνη 
προύποθcτει -ετσι πιστεύοuν
ό,; ηό ιο, το δποίο έμψα.νίσθψ.ε 
στή Γη, πολύ μετά, τή ι ίδια τή 
ζωή κ:ι.ί πού δέι ύπiρχει --ά.Υ.ό
μα; στόν Τιτά.yα.. «Πα.ρ' δλα 
::χ.ύτά, (],') επισημα'ναμε οργανικά.
ό , ) � ,,., � μ ptrι, προαγγz ,Qu; α.μ:Ίοςεω ι η 

ιάτt παρόμοιο, θά. ήτσ:ι ε-<πλη
,.ι.τ χό:ο, ά,-ια.φωνεί δ Ρενέ Μπu6έ 
«Θα. διαθέταμε ενα, είδο; ενδιά
μεσου μετρητη, ενα γιγαντιαίο 
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εργαστήριο, στο δποίο ή οίκοοό
μησις της ζωης θά. συνεχιζόταν 
εδώ κα.ί .μερικά. δι,σεκ,α,τομμύρια. 
χρόνια». 

Κατά των «δίσκων» 
«Γιά. πενήντα. έκ,α,τομμύρια, λό· 

γους», ,ε!πε δ κα.Ιθ-ηγητής Μπολό
τιν, τοϋ πανεπιστημίου της Μελ-
6ούρνης, ά.ποκλείετα,ι οί λεγόμε-

, �, ' Τ νοι «ίπτα.,μενοι υισκοι» να. εινα,ι 
όχήμα.τα. ε.ξωγηίνων. 

"Αν αυτό συνέ6α.ινε πράγματι, 
θά. πρέπzι νά. ηρχοντο οί «δίσκοι» 
ιiπδ ενα.ν πολιτι,σμό ά.συγκ,ρίτως 
περισσότερο εξελιγμένον α.πό τον 
γήϊνον. Άπό τίς εξερευνήσεις 
της Σελήνης κα.ί τοϋ, 'Άρεως προ
έκυψε δτι δεν όπάρχει ίχνος ζωης 
σ' ,α,ύτά. τά. δύο ούράνι-α. σώμα.τα.. 
Έπίσης ,δεν όπηρξε κια.μμία. εν
δειξις ά.πό τ-ίς φωτογραφήσεις τοϋ 
Διός κα.ί της Άφροδίτης, δτι ε
χουν ά.τμόσφα.ιρα. κατάλληλη γιά. 
ϋπα.ρξη: ζωης. Οί άλλοι πλα.νη·
τες τοϋ ήλια.κοϋ, μα.ς συστήματος 
ε!ναι κι' α.ύτοί εχ{Ιρικοί. Θά. πρέ
πει, λο,ιιπόν, οί δίσκοι νά. ερχων
τα.ι ά.πό αλλο ήλια.κό σύστημα.. 
�Ομως, το πλησιέστε,ρο ά.στέ�ι
είναι δ Κένταυρος, μόλις 40 ε· 
κα.τομμύρια, έκα.τομ,μυρίων χιλιο
μέτρων μακριά μας! Γιά. νά. φύ
γη ά.πό εκεί ενα.ς δίσκος κα.ί νά. 
έπιστρέψη, θά. επρεπε νά. δια.νύ
ση 80 έκα.τομμύρια. έκα.τομμυρίων 
χιλιομέτρων. 

Με ,ποιά. τα.χύτητ,α,; Τοϋ φω
τός; Θά. χρειαζόταν τέσσα.-ρα, χρό
νια.. Άλλά, δεν ,θά. επρεπε νά. 
εχη ϋλη. Το ,διαστημόπλοιο (η 
δίσκος} , έχει ,κάποια. υλ η,. Τότε; 

'Γά. γήϊνα. διαστημόπλοια. τα
ξίδεψαν ,μέ ταχύτητα. 40.000 
χιλιόμετρα τήν ωρα.. Γιά. νά. 

:pύγουν ιiπό το ήλια.κό σύστημα. 
θα.θελαν τ-α.χύτητα. τετραπλάσια. 
τ,:�ύλάχιστον (160 χιλιάrδες χι
λιόμετρα.} . "Αν τήν ε!χαν, ο

,
ί 

«δίσκοι» άπό τον Κένταυρο, θα.
έχρειάζοντο γιά. νά. φθάσουν στή 
Γη ,μα.ς σχεδόν 30.000 χρόνια.! 
'Ακόμη κι• αν ταξίδευαν με τα
χύτητα. .πέντε έκα.τομμυρίων χ;
λιομέτρων τήν ωρα., θοοθελα.ν χι
λια. χρόνια,! 

Άκολουθοϋν οί άλλοι 49.999. 
999 λόγοι ... 

Τό ζήτημα του δρκου 

Ό καθηγητής κ. Κ. Δεσποτό
π,ουλος, προπρύτανις της Πα.ν
τείου, πού ε!χε ά.θωωθεί στο 
πλημμελειοδικείο γιά. τήν αρ�η
ση ,δρκου, κα.τεδικά.σθη στο Ε
φετείο (διά. ψήφων 4---1} . 

Ό κ. κα.θηγ'Υ[τής έπεκα.λέσθη, 
πλήν των άλλων, τό δτι ή χρι
στιανική θ ρ η,σ κ ε ία. ά.πα.γορεύ
ει τήν δρκοδοσία. ('Ι ησοϋς, κατά. 
Μα.τθ. 5.33-37: Έλέχθη στούς 
ιiρχα.ίους νά ,μή επιορκοϋν. Έγώ 
σάς λέγω ουτ•ε νά δρκίζεσθε. Ό 
λόγος σα.ς νά. ε!να.ι να.ί-να.ί κα.ί 
οχι-οχι} . Κατά τό δικα.στήριο, 
α.ί ,διατάξεις πού έπι6άλλουν 
στούς Χριστιανούς τόν δρκο ε!να.ι 
συντα.γμ-α.τικα.ί κα.ί όποχρεωτικα.ί, 
ιiφοϋ ή Έ κ κ λ η σ ί α.  δεν εχει 
άποφα.νθη δτι ό δρκος ά.πα.γορεύ
εται η δεν συνιστάται άπό τον 'Ι
δρυτή της θρησκείας ... 

ΥΕτσι το ζήτημα. θά. κριθή εκ 
νέου στό•1 "Αρειο Πάγο, δπου θά. 
προσψύγη άναιρεσίων δ κ. Δε
σποτόπουλος. 

Κόλασις υπάρχει ! 

Περικοπα.ί άρθρου τοϋ κ. 
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Κλώvτ Περιvιόv στή «Ματεv» των 
Παρισίων: 

/Η -κόλα.σι; καί δ πα.pά..δ�ισ�ς 
ύπά.ρχουv 1 'Απαντώντας στή'i 
καιΟολική χο νή γνώμη, ή Σύιο
δος των Κα.ρδι vαλίωv γιά. τό δό
γ�μ-:1. τής πίστεως μας τό θυμίζει, 
με έπιστολή πού εστειλe: στούς 
'Επισκόπους δλόκληρου του κό
σμου. 'Από άλλη πλευρά. δμως, 
στήv Γα.λλία., μιά. σψυyμομέτρη
σις �δειξε δτι μόνο μιά. έλά.χιστη 
πλειοφηψία. των Κα.θολικώv πι
στe:ύe:ι δτι ύπά.ρχει μιά. νέα ζωή 
μe:τά. τό11 θά.νατο. 

Μα.καιριότητα ά.πό τήv μιά. με
ριά, τό αlώvιο μαρτύριο της ψω
τια.ς από τήv άλλη: δ πα.ρά,δει
σος καί ή κόλασις ήταν ή πολι
τική του καρότου καί της ρά.οδου, 
με τήν δποία ή Καθολική 'Εκ
κλησία κατηύθυνε: τό ποίμνιό της. 

'Επει,δή πρέπει «νά. προσέχει 
vά. μήν α.ψήσει πα.uδαριώδη η αύ
θαίρετα στοιχεία vά. μπερδευτουν 
με τήν ά.λήθεια τής πί.στε.ως, ή 
'Εκκλησία ξα.νατοvίζει: Ό πα
ρά.δε ,σος κ,αί ή κόλασις, ύπά.ρ
χουv. 

Έξ α1τίας της «&.vάγκης α.πό
λυτης προσήλωσης στίς θεμe:λια· 
κες α.λήθειe:ς της πίστης», ή 'Εκ
κλησία. εκριvε ''�πείγοv καί ορ
θό,>, vά. όπογραμμίζει τό δόγμα 
τη; γιά. τήν <�α.ιωvια. ζωή, 
πέρα. ά.π? τον θάνατο». Ή Σύνο
δος των Καρδιναλίων yιά. τό δό
γ,μα. της πίστεως, α.πευθυvόμενη 
στούς ιέπισκόπους δλόκληρου το.υ 
κόσμου, έπιδιώκει νσ, δια.σαψηvί
σει πάλι μιά. κατάσταση, πού &:
κόμα, χαί yιά. τούς πιό ψανατι
κούς Καθολικούς !γινε ά,σα.ψής. 

Μια σφυγμομέτρησις 

Μ ά. σψυγμομέτρφις πού εκα.
μ_ ·ή Γαλλική τηλεόρασις εδειξε 
δτι στήν Γαλλια. τό 8% των ε'ιερ
γων Κ,;ι.θολιχών, άπά.vτησε «δεν 
ύπάρχει τίποτα» στό ερώτημα. 
«τί ύπά.ρχει μετά. τον θάνατο». 
Τό 8% δέv έξ ψpα.σα.ν κοομ ά. γνώ
μη καί τό 29% ε!πε «ύπάρχει 
κάτι, α.λλά. δεν ξέρω τί». Μόνο
τό 55%, δηλαδή μ ά. �ελάχιστη 
πλειοψηφία, πιστεύει «σε μιά. 
καινούργ•α. ζωή» (καί μόνο τό 
24% των Καθολ κών πού α.σκουv 
χωρίς ψαvατισμό τά. θρησκευτικά. 
τους καθήκοντα.) . 

Ή άγνοια. α.ότή του κώδ κα. 
α.πό τούς Κα.ιθολικούς δέv είναι 
μόνο ά.ποτέλεσμα 'ά:ψηρημά.δα.ς -η 
λήθη;, άλλά. έπίση; χαί τό ά.πο
τέλεσμα. μιας μή συχνής ά.<1"ι..ή
σεως των θρησκευτlικών κα,θηrι..όν
τωv. 

Πλουτος καi φτώχεια 

Ή οργάνωσις τω ι Ρώσων ψοι
τητων στό Παρίσι «Χριστιανική 
Δράσις», στό τελευταίο της συνέ
δρ ο, πο•'.ι εyινε στrιν πόλη Μον
ζεpό ι, εθεσε πρό; εξέτασι v τό θέ
μα «Πλουτος καί Φτώχεια». 

Ό π'"ιτήρ Ίωά'Ι ιη; Μπρέχ, 
Όρ�όδο�ο; Ρ,ωσσο-α�ερ. χαvό,;, �
νεψερθη στους κανο·ιε; :ια.ι τι; 
συvήθε ε� της πρώτης Έκκλη
σίcι;. 'Ακολούθησαν τρία σεμινά
ρ α. yιά. τά. σχετικά κείμενα. του 
Μεγάλου Βcισιλείου, του Φρα.γκ!
σκου της Άσσίζ η; κα.ί άλλα, γιά 
τό πρόολημα της φτώχεια.; στ'ς 
ύπαvά.πτυχτες χώρες χαί στή 
σύγχρονη δυτική κοινωνία.. 
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Χριστιανοί 

_Μουσουλμάνοι 

Στήν Τύνιδα συναντήθηκαν 20 
Μουσουλμά,νοι καί 20 Χριστια
νοί ('Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Δια
μαρτυρόμενοι), &.πό 20 χώρες γιά. 
νά. συζητήσουν μέτρα 6ελ τ.ιώσε
ως των σχέσεων μεταξύ των δύο

θρησκειών. ·r πε6λήθησαν πολ
λές προτάσεις γιά. τήν ά.νάπτυξη 
της ·επικοινωνίας, τά. ά.νθρώπινα 
δικαιώματα. κα.ί τήν διαθρησχευ
τικη εκ.παίδευση. Συμφώ1;ησαν 
νά. προωθείται ή εποικοδομητική 
κριτική. 

Μινωϊκός πολιτισμός 

Στήν εφημερί-δα «Τέμπο» της 
Ρώμης οημοσιεύθηχε &.νταπόκρ,
. σις της άπεσταλιμένης της στήν 
.Κρήτη 'Άννα Μαρία. Τούρι, ά
ναφερόμενη στόν ·μι νωϊκό πολιτι
σμό καί στήν -επί'δρα.σή του σ' 
δλόκλ ηρο τόν &.ρχα.ίο μεσογειακό 
χώρο καί στόν ευρωπαϊκό, «Ό 
γνωστός μύθος --γρά,φει- πού 
εfχε σά.ν πρωταγωνιστές τό 6ασι
λιά. Μίνωα., την κόρη του 'Αριάδ
νη χαί τόν 'Αθηναίο Θησέα; δ 

δποίος γιά. νά. &.παλλάξει τήν πα
τρίδα του &.πό εναν ·6αρύ φόρο 
αίμα-οος &.ντιμετώπισε τό τέρας 
τοϋ Λα6υρίνθου πού είχε κατα
σκευά,σει δ Δαί6α.λος, επαναλαμ-
6άνεται με τήν εννοια. πώς ή άνα
κάλυψις των μυστιικων τοϋ νη
σιοϋ, παρουσιάζεται πάντα σά.ν 
ενα δύσκολο ,έγχεί-ρημα κι ώστό
στο &.ναγκαίο. 

Ή οημοσιογράιφος γράφει - δτι 
τό ονομα Μίνως δεν ά.ναψέρεται 
σ' ενα πρόσωπο, άλλά.- σ' ενα. ά
ξίωμα. τΗτα.ν δ οίτλος τοϋ 6ασι· 
ληα (&πως Φαραώ), Προχωρών
τας &.ναφέρει δτι ·δ Μινωϊκός π,;
λιτ,σμός ήταν πρόδρομος τοϋ έλ
ληνικοϋ καί ,διερωτάτ.α-ι:. 

-Είναι λοιπόν δυνατόν νά. έρ-
-μηνεύσουμε τον · .περίφημο μύθο
τοϋ Μίνωα καί Lδιαίτερα τήν πα-

. ρόδοση γιά. τΌ φόρο αϊματος πού
πλ ήρωνα.ν κάθε χρόνο οι 'Αθη
ναίοι στό -6α·σιληά. αυτόν, μέ ,ήν
εννοια δτι δ δυτικός πολιτισμός
ε!χε συνά,ψει ενα. εfδος «διαρκοϋς
6φειλης,> &.πέναντι στόν _μινωικό
πολιτισμό, 6φειλή πού άπαίτοϋσε
εκ μέρους μας ενα. είδος αlώνιας
&.π6τισης «φόρου τ�μης»;

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Ο ((ΙΛΙΣΟΣ)) άπευθύνει 

ΘΕΡ�Ε� ΕΥΧΕ� 

Σ' δλουc τούc φί λουι: του · ·. · . . Ι

L ...... ..,,_._ .................... 'Υ'ιι'r� ............................. . 
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Μ ταξ' 11 ας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία του «'ΙλισοCι», Δρα
γατσανίου 6, οροφος 6ος, (Πλατ 
Κλαuθμωνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινως πλην Σα66άτοu, 9 - 12 30 
π μ. Τηλ Γραφείων 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΠαρακαλοCιμε�. άποστέλλε-τε με 
rαχuδρομικην η τραπεζικην έπι
ταγην ε!ς την διεύθuνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόποuλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, Ι 22». 'Αποστολαί με τρα
πεζικάς έντολάς μας δυσκολεύουν 

ΕΙ ΣΦΟΡΑΙ 

Ό κ • Αγις Σαρακηνος κατέθεσεν 
ύπερ του ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ 1 000 είς 
μνήμην Άγγελου Ί ωακειμίδη, έπι 
τη σuμπληρωσει 6 μηνων άπο της 
μεταστασεως του 

Ό κ Κ. Μπερεδημας (Καλαμα
τα) κατέθεσεν uπερ της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας έν Έλλαδι Δρχ 200 είς 
μνήμην Βασ Κριμπα 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω σuνδρομητάς μας, έπεστρά
φησαν άπο ΤΟ Ταχυδρομείον με τήv 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». ΠαρακαλοCινται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους είδοποιήσοuν,η 
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Γεωρ. Δελής, Λεωφ. Άθηνων 59-61 
Παν Διαμεσης, Μοσχονη,σίων 6• 
'Απ. Κολτσιδόποuλος, Σuμ)φος 
'Αρετή ΚομνηνοCι, Αίόλοu 70 
Βαλιντινη Κρασάρη, Κ φισίας 11 8 
Έμ. Κρητικός, Άστυπαλαίας 52 
Γαλ. Κuριακη, Δ Φαληρέως 159, 

Ν. Φάληρο 
Δικ Μαλούχοu, ΜελισσοCι 16 

Μαpγ Μαρίνου, Κηφισίας 108 
Έλπις Μπέρτου, Έθνικη Τραπεζα 
Φρειδ Παγιατακη, Ά κινοοu - Κων/ 

λεως 2 - 4 
Ευ Πετροuλακης Θήρας 86 
Τοuλα Πεχλιοανιδου, Καλομενοπού

λοu 1 2 Ψuχικο 
Μιχ Τσακαλιας, Μπιζανιοu 1 Ο Χα-

λανδρι 
Νικ Τσελλης Ιακωοιδοu 41 
Κατ Φράγκου, Σεοαστοvπολεως 12 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Άνδρ Αγγελάκης, ΣολομοCι 19, 
Χανια 

Γεωρ Αδαμίδης Βενιζελοu 121, 
Δράμα 

'Ελένη Βαμοακούση, Δ Γοuναρη 5, 
Θεσσαλονικη 

Κωv Θεοδωροποuλος Ιονικη - Λαι
κη Τραπεζα, Λαρισα 

Ίασ Καραδημητριοu Γαλατη 100, 
Λαρισα 

'Αντ Παπαδακης_ Κατεχακη, 2 Ή
ρακλειο 

Δρακ Σαραντέας, Βενιζελοu 4 7, 
Χαλκις 

Δη,μ Τσακίρης, Μακεδονιας 29, 
Θεσσαλονικη 

ΕΓΚ ΊΈΛΕ!ΨΑ 
ΊΌ ΓΗΙ Ο ΒΙΟ 

Δήμος 'Αναστασόπουλος 
Θεοδ Βε ιμεζης 
Γ Γετας -
Ήλιας Καρελας 
Άναστ Κοφινιωτης 

'Αθήναι 

)) 

»

)} 

» 
» 

Θεοδ Παπαγιαννης 
Μαρία Φλαμποuριάρη, 
Γεωρ Δοuγατζης, Λίμνη Εύοο,ας 

ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΔΡΟ ΗΤΗΣ 
ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ , 

Στις 25 1 79 έλάοομεν εκ Πα-
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τρων φάκελλον περιέχοντα δρχ. 200, 
χωρίς σημείωμα μέσα στον φάκελ
λο, χωρίς διεύθυνση τοCι άποστολέ
ως στον φάκελλο. 

Προφανώς, εΤναι συνδρομη δια τον 

ΙΛΙ ΣΟΝ, του 1979. Άλλα ποίου; 
Περιμένα,με να λάοωμε παράπο

να περί μη λήψεως της άποδείξεως 
συνδρομής 'Αλλα δεν έλάοαμε. Συ
νεπώς, παρακαλοCιμε τον άποστο�έα 
να εχη. την καλωσύνη να μας γρά
ψη. 

ΒΙΒΛΙΑ 

'Ελένη, Α. Σοφρά 
(Ό αv�ρωπος καί 

Βασίλη r. Βιτσαξη 
δικη Ποίη,ση 

μ Αννας Δερέκα. 69 
πης, 1979 

Λιvος Καρζής 
τό εργο του) 
Σύγχρονη '1 v-

ποιήματα άγά-

Παν. Παπαντωνοπούλου: 'Αντιθέσεις 
(ποίηση), 'Αθήνα 1979 

Κούλη Κάση: Τό Εύαγyέλιό μου 
( Καλοκαi'ρι 1979) 

Σταύρου Παρζαλη: Έλλη;νικες φυ
λές. 'Αθήνα 

Ρόζας Σταμούλη Άπροσωποποίη
ση (παιήματα) 

Καλ. Κολιοπούλου _ Γρί6α: Σελίδες 
'Ιστορίας, οί δρόμοι της Ν. Σμύρ
νης 

Κώστα Θ. Παπανικολάου Ήλιολό
γιο (ποιήματα). Πάτρα 1979 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήπειρωτικη 'Εστία (Μά ος - 'Ιούν ) 
Τριφυλιακη 'Εστία ('Ιούν. _ Ιούλ 

Αυy. - Σεπτ. - 'Οκτ ) 
' 

Ό Κόσμος της Ψυχής ,{Μάιος I ούν , 
Ί ούλ. - Auy.) 

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

Τιμη, τεύχους δρχ. 50
Άθηναι, Νοέ.μ. - Δεκ 1979 

Ό Κρίκος (' Ιούλ - Αυγ., Σεπτ. -
Όκτ.) 

'Ελεύθερη Σκέψη ( Αυy. ) 
Κρητικη 'Εστία ('Ιούλ. - Αυy.) 
Φθιώτικη Σκέψη. (Μάιος _ Αυy.) 
Π1·ευματικη Κύπρος (Όύλ.-Αυy.) 
Λαοyραψικη Κύπρος ί(Μάης-Αυy.) 
Σμύρνα (Ίούλ. - Σεπτ ) 
'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες (Αυy., Σεπτ.) 
Σύγχρονη, Σκέψη (Αυy., Σεπτ ) 
Προ6λήματα έκκλη.σιαστικα - κοινω-

νικα (Ίούλ. - Σεπτ.) 
Ίσραηλινα Νέα (Ίούλ.-Αυγ., Σεπτ.) 
Χρο'νικα (Σεπτ., Όκτ.) 
Πολιτικό Κριτήριο ( Σεπτ., Οκτ ) 
Ό Φυσιολάτρης ( Σεπτ. - Όκτ., 

Νοέμ. - Δεκ ) 
Φύσις καί Ζωη (Χειμώνας, 'Άνοιξη) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

Εύάγ. Ψαράς, Βι6λιοπωλεi'ον, Πλατ. 
'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265-042 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 
Άντ. Στuλιανοίί, Βι,6λιοπωλείον, 

Σαριπόλου 15, Λεμεσός 



1979 

Τnν Πρωτοχρονιά 

του 1 9 8 Ο 

ό ΙΛΙΣΟΣ 

είσέρχεται ατό 

25ον έτος του 

Θά έορτόση τό ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ του μέ 

προσπάθεια περαιτέρω βελτιώσεως της ϋλης του 

397 

ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΗ τους συvδρομητας του να συvεορτασουv μέ 
προσ,ταθεια ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

1 ον) Διότι αύτο έπιδαλλεται απο το καθηκοv ολωv μας να επεκτεί
νω με τον κύκλο μας και σέ άλλους ανθρώπους_ που επιθuμοϋv άvώτερη 
πvευματικη καλλιέργεια. 

2ov) Διότι εΤvαι εvα μέσον άvτιμετωπίσεως των όλοεvα διοyκοuμέ
vωv έκδοτικων δαπαvων λόγω τοϋ πληθωρισμοu. 

Ό ΙΛΙΣΟΣ θα διατηρήση 01 για το 1980 τη συν
δρομη στο έurίπεδο των 200 δρα μων, παρ' ολο οη καi 
τα εργα ΓhΚΟ αl το αρτi και τίι τα υδρομι (l ,, συν 
οοβαρα αύξηθ,η, διότι έπιθυμεί να εΙναι προσιτός, iδι
αfτ ρα στοι.•ς μισθοβιώrουc; αl συνταςιούλους φί· 
λους του. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑλλΟΙ, δμως, μποροι"' νά ϋοηθήσουν τιΊ\ προσπά
θειά μας πέραν της αύξήσεω- του αριθμού ΗίJν συνδρομητών, 
αύl:άνοντας ε 0 ε λ ο ν τ ι κ ά 111ν συ δρομ11 τους σέ 300 δρχ. 

Η ΣΥ ΔΡΟΜΗ ΦΙΛΙΑΣ θά εlναι εύπρόσδεκτη 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1979 

Σι:.λίς 
Άλμπ. Άιν.στάιν: Θρησκεία Κ'αι Έπ�στ11μη 163 
Λένα Άναστα,σιάδη: Περί Ήρω"ισμοϋ 337 
Μ. Η. Abdi: Ή Ί,σλαμικ11 ,αντίληψις για t1Ίν Μετεν.σάρκωση, 91 
Σταύρος Βασαρδάνης: Ή ποιή,τρια 'Αλέκα Δήμου 378 
Φωτειν11 Ηέη: 'ΆνΟρωποι (π.) 383 
Βασ. Βιτσαιξης: Τό κρυφό μονι:mάτι (π.) 380 
Έλ. Π. Blav:atsky: Θέλησις .καί 'Επvθυμία 28 

» 'Ο έν Καν� γάμος 183 
Παν. Βλαχόπουλος: Ό ανατολικ.ός μυστuκισμός 57 

» Σ cδηρος καί 'Αλχημεία 3 5-1 
Thomas Browι11: "Ελλειψις χώρου ( π.) 3 
Άντιγ. Γαλανάκη - Βουρλάκη: Ταχε.'ία άμαξοστοιχία (π.) 186 
Ζ. ίf'ωυγουτα: · Ή <�έξυπνάδα» μας 36 

» Κα.τανόη,ση καί άνοχή 16,7 
» Ή καρδιά κα� ή λογική 324 

'Αλέκα Δήμου: 'Εξάρτηση (π.) 46 
» Χάι - Κάϊ (π.) 384 

Κων. Δο{tΚας: Ή ψυχολογική έρμηνεία των όνε{ρων 351 
'Ιωάννα Δρίδα: Άφ�στε τα παιδιά (π.) 382 
Στέφ. Δρυώτης: Άγσ:πω-Κατανοώ (π.) 44 

�/ Προσπάθησε (π.) 38'2 
'Οδυσσεύς 'Ελύτης: 'Άξιον ε-στί (άπόσπασμα) (π.) 30[.· 
Τσm v:an Ert: Τό θαύμα να είναι κανείς ανθρωπος 9 
'Αχιλ. Ζα1δαλλης: Στον αγιο Ήρακλείiδιο 210 
-Micbiel Zobιert: Ή πρόκλησις τού ετους 2000 5 
Gooffrey Ηοdθση: Ή Θεοσοφία και ό ,σύγχρονος κόσμος 55 
Αιμιλία "Ιιδου: Οί χρυσοδά.χτυλες κόρες τοϋ ηλιου 226 

» Θεοσοφιικές αλήθειες στον <�Προφήτη»
τού Γκιμπραν 258 

Νίκος 1Κα·ζαντζάκης: 'Αποσπάσματα από τραγωδίες του 1716 
Γιάννης Καραιδίδας: Ξέρω μια γλώσσα, Χιτώνες (π.) 3181 
Νuκος Καρ'δούνης: Συνεργασία, οχι ανταγω:ν�σμός 49 

» Οί πρωτοπόροι της ζωής 200 
» Νέους ρυθμούς 331 

Ra1e Cιι;rr: 420.320.000.000 ετη (π.) 32,3 
Γεώργιος ,Καψωμένος: Ψυχολογική σημασία των ονείρων 13'3 

» Λαύρη. φωτιά ( π.) 45 
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I-fun;ry Clausen: Θρησκευτικές αίματοχυσίες 
John Cοaαι: Πρακτική Θεοσοφία 

» Μία άδελφότης, ενας κο01μο;
Θωμάς Κορτσάρης: Πιστεύω (π.) 

» 'Απορίες και άπαντήσει; (π.)
ιον. Κουλεντιανος: 1979 - Διεθνές ετος παuδιοϋ (π.) 

Κρισναμούρτι: Περί θανάτου 
Λούλα ιΚωνσταντινίδου: 'Απλότητα (π.) 

» Το προζύμι ( π.)
» Τυφώνας Νταίη6ιvτ (π.)

Δημ. Λαζογεώργος - 'Ελλψικός: Ή Κοιλάιδα των Ρόδων 
'Άννα Μαχαιροπούλου: Τα τύμπανα (π.) 
Κωστης Μελισσαρόπουλος: Ό τόμος της Μετενσαρκώσεως 

» Μύηση

399 

97 
31 
81 
43 

188 
82 

230 
187 
187 
383 

119 
384 

19 
100 

» Βραχμανισμός καί Βουδ·διισμός 169 
» Μυθολογία

"Αδα Μπρούμη: Ή γιορτη της Μητέρας 
» 'Ατομικότης - Προσωπιικότης

Πετ@ούλα Παναγιωτuδη: 'Όταν νυχτώνει ... (π.) 
» Σε ζήτησα (π.)
» Πλησιάζεις τον Θεό.. (π.)
» "Αχ να μπορούσα (π.)

Θιοφ. Παπακωνσταντίνου: Ή έπα άστασις τού Κορανίου 
'Ανδρ. Λ. Παπανδρέου: Το μακελειό της Γοuιάνας 

» Συνομιλώντα; ·μέ τον έαυτό μας
Γεώρ. Παπαχατζης: Ή Κοιλάιδα τι:ί>ν Ρόδων 
Σαράντος Παυλέας: Ό λόγος τού Ιη.σοίί στο 

Μυστικό του εί.π ο 
» Τα Κρόνια, Τά Λuσάνδριa
» Οί ληστές

Παν. Πυραμάλληc;: Βασιλεία καί 'Εκχλησίcι 
Χρίστος Ριtόπουλος: Τα Νέα Βι6λί 
Τζελαλεντίν Ροuμί: Ό πρίγκιπας χαί ή κόρη 
Georges Reyeτ: Μωάμεθ 
Γεώρ. Σάντης: Το μαύρο μαντήλι (π.) 
Γιώργος Σ ιέττα::: «Πωγωνοτροφία φιλόσοφο ου ποιεί» 
Μαρίνα Σοuχαρα: Ή Κοιλάδα των Ρόδων 
Τ. Σπυρόπουλο;;: Νοσταλγό� (π.) 
Κ. Σταυρόπο>υλος: Στην αδεια νύχτα (π.) 
'Ίαν. Στή6ενσον: αί, μπορεί ά ύπάρχΗ μετεμψύχωση 
Λυγία - '·Ελί α Τ.: Μη ζη«ας ... (π.) 
Ραμπ. Ταγκόρ: Ξiρεις πού είναι ό Θεός; 

» 

» Ό 'Ωκεανός των πραγματων 
Ί\πο αστρο σε αστρο 

241, 3-Η 

151, 

275 
353 

44 
9� 

189 
381 

94 
J7 

190 
130 

105 
233 
336 
310 
369 

90 
3 

46 
59 

125 
38G 

45 
67 

3 G 
7 

162 
162 
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Κων. Τσαγ.καλάικης: Ή γνώσις τού εσωτ:ερικού μας κόσμου 20,7 
Ν. Β. Τωμαδά.κης: Άγκάlθ-ια καί Ροδοπέταλα 

· 
16.1 

Pieve Phihombe: 'Άνοιξέ μου, αδελφέ μου! 385 
Walt Whίtman: 'Ακούω πώς μ' εχουνε μηνύσει (π.) 118 
Ε. Α. Wodehισusιe: Προσευχή (π.) · 30

ΔΙΆΦΟΡΑ 

Ό 'Αρχαιόφιλος 'Όμιλος Έκ·δρομών 
Τό Μυστικό της Ί\τλαντίδος 
Ή 17η ΦεJδρουαρίου για την Θεοσοφική Έταιρ(α 
8 Μαίου ή ήμέ-ρα τού Λευικού Λωτού 
103ον Συνέδριον της Θεοσοφικης ΌΕτ�ιρiας 
Τζώρτζ Σ. Άρανταίηλ 
Θέματα Θεοσοφίας 
ΔιαλογLσ.μός για τό παιιδί 
Ό θρύλος τού Άγ. Ουμιδέρτου 
<,Συνέντευξις» τού 'Ιησού 
'Εκκλησία καί Κράτος 
'Εκκλησία και ,έκ.κλησίασμα 
'Ο τεμαχισμός των άγίων λειψάνων 
Ό δρκος ύπό κατάργησιν 
Μας απειλεί νέος δι:δλικός κατακλυσμός 
Ή παγ,κόσμια ήμέρα των ζώων 
'ΕπιλQΎή Περιοδικού ΙΛΙΣΟΣ

Ποιητικ11· 'Ανθολογία ΙΛΙΣΟΤ

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ 
Ό ιάρχ�επίσκοπος Αθηνών για τό ετος τού παιiδιού 
'Ο Έλ. Βενιζέλος περί δε�σ�δαιμονίας 
Ε. ίΠ. Παπανούτσος: Ό ιέφιάλτης τού 1.Οανάτου
Π. Παλαιολόγος: 'Από ·δρόμους άριστερους 
Ή ποινή :τού θανάτου 

4 
12 
29 

1018 
180 
2!3'8 
362 
309 
31,2 
317 
112 
25'6 
25:3 
249 
19·1 
277 
32'.5 

4·3, 1186, 380 

ω 
63 

146 
387 
388 

ΧΡΟΝΙΚΆ 
Μεταξύ μας 

72, '1 154, .2,1,3, ·290, 3 ,90
79,ι 11519, 22,3, &03, 3Θ5 



Βιβλία Κ r ί s h n a m u r t ί 

Στα πόδια τοΟ Διδασκάλου (εκδ. 1966) 

Στοχασμο1 πανω στη ζωη (Α' σειρα) 
Στοχασμο1 πάνω στη ζωη (Β' σ·ιρα) 
'Ελευθερία • ή άρχη κα το τέλος 

Έκπαίδευσι κα1 σημασία ιωης 
Στη σιγη τοΟ ΝοΟ 
Ή άναγκαιότητα της άλλαγης 

Το πεταγμ τοΟ άετοu 
'ομιλίες στην Εύρώπη 1967 

Τα πρώτα 6ήματα της μάθnση 

40 

250 

250 

250 

120 

180 

180 

180 

200 

250 

'Εγγράψετε νέους συνδρομnτάς 

Σu δρομη 1 80 δρχ . 200 έθελοντικως δρχ. 300 
έξωτερικοu δρχ. 300 

αεροπορικώς 500 

'Όλοι ol σuνδρομηταl cσωτερικοu εχοuν δικα(ωμcz 
νά άγοράζοuν τούς τόμους έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

εκcχστοv προς δρχ. 200 άντl δρχ. 250 

◄ 

Ή συ δοομη τοΟ 1980 εΤναι δρχ. 200 Έθελοντικώς δρ 300

Δια το Έξωτερικο δρχ 300

'Αεροπορικώς δρχ 500

ΑΙ σvνδpομα1 f\ 6:νΥίτιμον 6ιδλ!ων Υά ό:τrοστtλλωνται μ 

τ δρομικηv f\ τρcrπτζικ� έπιταγην -δχι μ� tντολην- 6τr' 

Μματι Κωστή Μελισσαρο,τοόλου f\ ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραγcrrσαvίοu 6, 

Ά8\Ιιl'ας 1 22. 

Tvwo,ς : Ε. Σωτηρδπουλος & Σία, 6δ. Κερατσ1νίου 72, 'Αθf,-αι 
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� 'Ετησία Συνδρομή ΙΛΙΣΟΥ �
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� Δρχ. 200 � 
� έθελοντικως δρχ. 300 � 
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1 � Τ ά πρώτα 8iιματα στόν · Αποκρυφισμό 

� 
1� Δρχ. 100 

1 ................ 1 
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� 
J. J. van de Leeuw : θεοί σέ έξορία 

� 
Δρχ. 40 
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