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Π I ναξ 

Το κλειδi της Θεοσοφίας 200 
Ή φωνη της σιγης. - Τα πρωτα 6ήματα στον
'Αποκρυφισμο 

. 
1 00 

Σ' έJκείνους πού πενθουν 20 
Ή Άτραπος τοΟ 'Αποκρυφισμού 200 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότηιτα 50 
Αί βαθύτεραι οψεις της Ζωης 50 
Ε!ς άναζήτησιν τής Σοφίας 80 
Το Φως της 'Ασίας 80 
,'Η Μετενσάρκωσις 1 00 
Ή άπόκρυφη ζωη τού άνeρώπου 1 00 
Κάρμα - Γιόγκα 100 
Θεοi σε έξορία 40 
Φως στην Άτραπο 50 
Βλέπε στην γ' σελίδα τοΟ έξωφύλλου. 
ΆρχαίΌι •Ελληvες φιλόσοφοι 250 
Ό άνθρωπος καi η Ζωη 200 
01 Νόμοι της Ζωης 150 
Το Σημειωματάριο ένος Μύστοu 250 
Τά φυσικά δικαιώματα τοΟ άνθρώπου 100 

'Αποκρυφισμός καi Μυστικισμός αδ 50, δεμ. 100 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α άδ. 1 50, δεμ. 200 
Εtσαγωγη στη Θεοσοc;,ία άδ. 150, δεμ. 200 
ΜΗΤ I Σ (Το βιβλίον της σοφίας) δεμ. 200 
Τα βήματα της Φιλοσοφίας Α' αδ. 150, δεμ. 200 
Τα 5ήματα τ1ϊς Φιλοσοφίας Β 1 150 
ΈΙ<λογαi άπο τον Κρισναμοvρτι 150 
Ό Ί ησ ο Ο ς 100 
Ό Κομήτης (Θέατρο Ιδεων) 50 
«' Αγνώστeι> Θεφ,; 20 
Πεντε Τεκτονικαi Όμιλίαι εlς Α' 40 
Μ�γαλες πραξεις στην ίστορια των 'Ελλήνων 250 

Αlι.)νιος Δείπνος 30 

cΙΛΙΣΟΣ:ιι Έπιλογη 1956-58, 1959-61, 1962-65, έκάστη χρυσ. 250 
Δια τούς συνδρομητάς έσωτερικοΟ τοΟ «ΙΛΙ ΣΟΥ:ιι 200 

Περιοδικόν «ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι χαρτόδετοι 1971 - 76, εκαστοg 150 
Τόμοι χαρτόδετοι 1977 - 79 » 200

'Αποσrείλατε το άντίτιμον δια να τα λό6ετε ταχυδρομncως. 
Αί άποστολα1 έπ1 άντικαταβολη έπιοαρύνονται με δοαχμάς 1 00 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ» Δριχ. 50 

ΣΥΝΔΡΟΜΉ «ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ•. 200. Έθελονηκως Δρχ. 300 
'·Εξωτερ,. 300, 'Αεροιπ. 500 



ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑε 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥθΕΡΑΣ ΣΚΕ'Ι'ΕΩΣ 
Δρcιycι-ισcιν(ου 6 (Πλ. Κλcιυθμώνος), ΑθΒΝΑΙ - 122 

Τηλ. 32.46.837 

Διευθυντης ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

Έrι:ιμελητης Gλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 25ον ♦ Μά.ρηος - 'Απρ(λιος 1980 ♦ ΤΕΥΧΟΣ 137

ΠΛΣΧΑ, 
'Ανάισταση τού Πνεύματος 
,άπ' τών Παθών 
τ' •απύθμενα, τα δλοσκότεινα τα 6ά0η: 

'Ανάληψη τ' άνθρώπου 
στών '!ιδανικών τόν πάμφωτο Ναό, 
δπου τελετουργείται 
της Λευτεριάς του ή :1. \ορτή, .
' ξ ' ' ' Θ ' 'Α 'λ το α,vαγυρι�μα :του ·στη � ειΙΧη γκα η: 

Κτύπα τα σήμαντρά Σου 
και ,σrών 'Ελλήνων τής Κύπρου τις καρδιές. 
Να τίς δονήσε� της 'Ανάστασης συναγε()Ιμός. 
Μέσα τους να κυλήσει 
πύρ�,'<>ς ποταιμός τού Λυτρωμού ό πόθος. 
Να λυτρωθούν άπ' της Σκλα,6ιας τα Τάρ,ταρα 
δπου τούς �χουν ,ρίξει 
της Λευrεριας οί Δήμιοι. 

Άπό η1ν 'Άγια Πύλη Σου, 
δταν Οά φωνάξεις στους Πι,στού; 
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<�ΔΕ'ΜΊΕ ΛΛΒΕ'DΕ ΦΩΣ>>. 
μ' δλόφωτη τη λαμπάδα. τους 

,· στης Λύτρωσης να τρέξουνε το δρόμο. 
Γρ{)γορα. 
ΧΡΙΣΤόΣ ΑΝιΕΣ'Ν-1 έν χορφ να ψάλλαυνε

στης Λεurεριας της Κύπρου 
' 'Α ' ). Π ' τ να:στασli/-l:ο τu · ανηγυρι: 

ΠΑΣΧΑ: 
- -· -Θεϊ)d)-άγκάλιασμcc τ' άνθρώπου

είσάκό��ε _τοϋ πόνου μας τή ΔiΕΗΣΗ . 
• ·. - . _.,ι 

1980 

-- .· - -�--- - Λεύκωσία, Κώστας και 'Ισμηνη ΤΣΕΛΛΟΥ 

ΠΡ □ εΦ □ ΡΑ 

Ρόδο βq:υrτηwιένο στ' �ίκό του ώμο:, 
σ' iεpη, άνότφη, πάθος και. θ(llνή, 
με πληγη. να ιμ01άζε1 στο σπnσμένο κλωνο, 
πpοσφοpα ΠΌpφύpwη r/ αχpαν'τ'Ο ΠOJVi,

ΟΤΟ VOU Kά'1il. φέρ�εL Ί'pιαγικα μεγάλο: 
τη1ν πληγη. - Κιαpδ]Ια τ' !Αδελφοϋ Χρ1στοϋ, 
προαφορα στα πλήθη -πάν' άπ' το σταυρό Του 
με μ,1α κ:αλωσύνη πέρσι ,άπ' του Θεοϋ ... 

Εϋφη Λα.γαιτούλου - 'Αποστολίδου 



1980 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΜΕΣLΙΑΣ 

θαρθm ό Κάλκι 
άπ: ΤΟ σπλάχ.V!Ο ένος axpOΙVlJOU UΗλιου φερμένος . 
'Αβαταρ φλογερο μιας άγρύπναος 
που σκφτιάει βαθεια όνειρcυόμενη 
μες στι1 μήτρα του Χρόνου. 
Μέσα άπ' τους αiθέρες θάρθη 
Κ!ΟΙβαλλάpης λJαμΗpος 
άπο φως σα:ρκωμένος ικι' αiθέρα 
πάνω σ' εναι αοnρο αnι 

φτερωτο και νοfjμσν 
που θα τ' όδη,γεϊ μυστι:κα pε ΤΙ] σκέψη. 
Με 'fα πόδ.Lα σκληρα πeροομένα 
στα νερα της μεγάλης 'Απάρνησης 
στα νερα της μεγάλης Συμπόν1ας 
:ιωθώς θα κλεισrη ;μες qrη φάrrνη της σάρκας 
- θεiο βρέφος ...;.._
θα χτυπήσει καμπάνα ούράν11,a: σαι στέρνο
τfjς yfjς.

Γύρω άπ' της καρδιαc: του τον εκθαμβο κάλυκα 
τον άνθισμέινο με μυαnκ11 φλόyΟΙ λωrτο 
θα ΟU\10,Χθουν ξονα oi καρδιές μας. ., , 
Με ί1χους κηινούρrγιους v' άφουγι:ιφαατουν το σκοπό 
τfjς ώών,ιας άγάπης. 
Με λόγ:ια κ,α,ινοίψγ1Ό1 να δ:ιδαχτοϋν το μάθημα 
της αdών]ας Ά γάπης 
Την έν,τολή του την καινrι, τη:ν άγέιννηrrη 
τη σταυρωμένη μες στους :.:ιiώνες ΚJ'' άλύτρωτη 
να μεταλάβουrν - σάρκα άπ' τη σάpκΟΙ ·
καi αΙμα μέσα όπ' το ώμa. -φυ. 

θαρθm ό Κάλκ� . 
'ΑβΟΙΤαρ φλογeρο της , γάπης 
ό ώώ-wα; Μεσσίας 
ό αiώ�ος Χριστός. 

83 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

ΠροGευχiι 

Του Παραμαχάνσα - Γιοκανάνrα 

( Ίv8ική Γραφή) 

Ή Ίv8ική Κυβέρνηση πέρυσι τον έτ(μησε μ' .!να γραμματόσημο 

ποό χυκλοφόφησε σέ 8u6μισυ έκατομμύ?ια κομμιχτια. 

Κ ύ ρ ι ε, 
Κόνε τη σκέψη μου κοινόλι 
για να πε,ρνδ. 
ή δική Σου σκέψη καd σοφία. 

Κάνε τα μάτ�α μου φα,ιοους 
για να βλέnΙΟU·Υ 
μόνο δσαJ Έσυ όρίζεις. 

Κάνε το στάμα μου ποτάμι άπο νέκταρ 
για να δροοίζσντα,ι 
δλες οί διψασμένες ψυχέr,. 

Κάνε την κα1ρδιά μου v' άγΟΙΠήσει 
δλα οου τα πλάσμαιτα. 

Κάνε τα χέρ,ω μου να κάνουν 
αύτο που θέλεις Έσυ 
και τα πόδια μου να nηγΟJίνουν 
μόνσ έκεί που βρίσκεσαι 'Εσύ! 

Κατόπιν έορτiiς 
'Όλα κα,τόπιν έορτης ουιμβαιίνουν 
κ' ερχονται 
Ή σύνεση, ή με'Ι1αηιέλεια, ό γυρισμος 
σε διπ. όφήσαμε πίσω μας σnχ:ΙΙpαγ,μένο. 
Σε τί ώφελ-εϊ τούτη ή σrόχαι,η όπελπ1σίας ; 
'Αφοίί γύρω μας στέκουν έpείma, 
βουβα πρόσωπα, χέρια όκίνηϊΟΟ, 
χείλη κλlειστά. Σε τί ώφελεί, 
ΟΊΙQΙΥ κητόmιν έορ

της γονατ,ίζουμε στη γη,
ζητώντας ελοος ν' όvαιmήσουμε
οσα άνεπανόρθ-ωτα καταQτρέψΟΙJJε. 

Λούλα Δ. Κωνστανπνίδου 
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ΤΑ ΜΕΓΑΛJ.\ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Ο fΟΑΟΣ ΤUΣ (ΙΚΑUΗΑΣ ΣΤΟΝ IYfXrONO ΙΟΣΜΟ 

Πρόσφατα είσηγήθψα. σ c.ν� 
κύκλο ά.νωτέ.ρου έπιπ-έοου 1.ιελέ
της καί ερευνα.ς, τό Ηέμr,ι, «'Ο 
ρόλος της Έχχλ ησίας στόγ σύγ
χρονο κόσμι:-J». 

Κοοθώς τό ιθέμ,α αύτό εχει μισ. 
κρ(σιμ'Υ( ,έπι-κα:ρότηιτα., ,μέ αύξη
μένη μάλ•στα ο:ίχ:μηρότητ-α. στίς 
J, , ,, ' .. , ,1μερες μα.ς, ε,χρ·νχ ΨJ. πλmυνω 
τού� δρiζοντες τη; α.-ιακοίνωσης, 
δίνοντας από τίς εγκριτες αύτέ; 
στηλες ενσ. συνιmτικό δ:ά.γρ:χμμσ. 
't'Οϋ κεντρικοϋ αύτοϋ θέμ:χτος. 

Ι. Ά ν, r;ι, γ ν ώ ρ ι α η ·έ ν •ι ο :
ώ 'ι: 

Πρώτο; δρος γ:ά. μ:ά. σωστrι 
δ:απρα.γμάτεοοη, εrναι νά. ορού
με τί εlνσ.t Χρ:στ:α.νική ΈΥ.κλη
σία.. 'Ιπά.ρχοο,ν δ.ά.φοροι δρ:σμ.:;,ί. 
Ιlρeιτείνω ώστόσ::� σά.ν τελειότερο 
τόγ έξης δρ:,σμό, πού κα.τά. τή 
γνώμη μου μπ<ψzί νά. οριί π:χ
·ια.νθρώπινες ά.π1,χήσεις:

Χρ:στια.νική 'Ε·κκλrρία., ετναι
ενωση κα.t συστράτευση έλευθέ
ρω•ι προσώπων, πού εχουν μέσα.
τους τή .δυ,ναμ:κ.ότητα. του θε:χ·ι
δρικου zαρα.χτγιρα. :ου 'Ι r;σοϋ
Χρ�στι:;Ιϋ, δ 'Οποίος ϊίνσ.1

• τό Τέ
λε:ι:ι Πρόσωπο στήν ά.τέλειωτη
σε·pά. τσυ χρόνου, εξω iπό κάθε.

Του Γεωργίου Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΥ 

φραγμό η περtορ:σμό, πρίγ ,άπ' δ
λους τού; αίώνες κι ως τή συν
τέλεια., Υ &κόμη ,μακρύτερα. άπ' 
7.ύτή'Ι'. 

Κ!:!.θώ; δέ ή Έχκλ ψία ύπό
θεσή τη; εχει τή θρ-η:η�εία, τό 
νοητικό μα.; δλοχλήρωμ'J. ά.πα.:
τεί νά. δώσοιμε καί ενα ά.νά.λογο 
δριcμό της rθρψκεία.ς, πού ση
μr;ι,( νει •νσ. •ορουμε τούς δρίζοντες, 
στού; δπι:,ί•:ιυς καλείται ν' άπλώ
σε: τά. φτερά. της ή Έκ.χλη.σία. 

Τί είναι λοιπόν θρησκεία; 
θρησκεία, είνια.: δ πόλο; πού 

ελχει τόν ανθρωπο νά. ξεπεράσει 
δλο: -;ά, α..ί-:rθητά. δρ:α νοήματος, 
νά λυτρωθεί ά.πό κάιθε χωροχρσ-
11ι,χή ά·ιcrγκαιότητα., νά φτερουγί
σει λεύτερος στά. πέλαγα. τή; αί
ι,)'Ι•:ότητας, νά. α.ύτοουθιισθεί καί 
α.ύτο:χναλuθεί στήν Πρώτη δημ:
ουpyική καί συ··ιεκτ�.κή τών πά.ν
:ων Λtτία. κα.ί Δύνα.,μη, χωρίς •ισ.

χά.σε: τή·ι αύτοσuνε:δησία τη; 
προ:Jωπικης 'tJ:iU ύπaσ,τα.ισης - τrι 

δ:α:ώνια διατήρηση της τ:χu,τότη
s:ά.ς του. 

Προκύ.πτει ά.πό τούς δρ:σ,μούς 
αύτ�ύ; δτι, πρωτα.ρχ ι ΚιΟί δρο: 
τη; ζωης της Έκκλφίας εί·ι:ι.: 
ή χειρα,ψεσίr;ι., ή ελωθ-ε,ρία χα.t ή 
ύπέροα.σrι, 
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Χ'��ρα-ςρε,σί1α,, σr.;μα,ί ;ει πά.λ η 
γ�ά. <iποδέ,σμεuση. Έλ·εuθερία, 
σημα.ίν,ει σuνειδητbτηrtα. α.υτ.ο'Χιu
ρια.ρχία.ς κα,ί α,υτο1οροσδιορι,σμου. 
'f πέpοα.ση, σ-ημ,α,ίν1ει ,δια.cψά,λισrι. 
της_ χειρα.ςρεσία,ς χα,ί της &λεu
θερί�ς στους ύιπερούσιοuς χώριους 
των eείων πρα.γματικοτήτων. Μιά. -
α.ίώνϊα, . με-m6οοθμιι!σ:η ως τήν ϋ
πατη της θει,ότη>tα,ς κορuςρή. 

'Αρωγος στήν ,χ,σ.ιτ;α,νόηση των 
θέσεφν �ύτών μας ερχετα.ι δ Ίά.
κωοος, λέγο'Ι'tάς - μα.ς: «Ουκ οί

δα.τε, &τ; ή ςριλ,ία του κόσμου 
εχθρα. του θεου έστι ;» (Ίά.κ. 
δ', 4). 

Ή δέ ψυχολογική, έπι·οολή της 
θρφκευ�τικijς νοστα-λγίας εκφρά
ζεται σuγκ,λονιστικα. στ;:�ύς έξης 
λόγους τc.υ Παύλου: «Πέπ·ει,σ,μαι 
O't'! ούτε θά.νατος οϋτε .ζωή οϋτε 
άγγελοι, οϋτε άρχαί οίκtε δu·νά
μεις,_ οϋτ: ενεστώτα, οϋτε ·μέλλον
τα, οϋτε ϋψωμα., οϋτε 16άιθος, ου
τε τις ·κτίσι•ς �τέ.ρ:α ·δ�νήσεftα;ι ή
,μας χωρίσαιι άπό της &γάιπης του 
θεου τη.; εν Χρι·στφ Ίησου τψ 
Κuρίφ ήμών». (Ριι)Ιμ. η', 38). 

Ά).λά. ·καί κα.τά. τή γνώιμη vε
ωιτέρων φιλοσόςρων, δριακή εΙναι 
ή _σ-ημια,σία της θρησκείας στήν 
π,ραγμά,τωση των παγκq.σμιω�ι 
πεπρωμένων. 'Όλοι οί άλλοι καρ
ποί- του πνεύμα.τος, επιστήμη,, τέ
χνη, ήG:κή, δλες οί ·εςραρ,μογέ,ς
καί οι θεσμοί της ζωης, δέν εΙ
:ναι παρά. πρα6(Ιλ)μtδες της μεγά.
λ ης π,ροσα.νά,tίασ'Υ/ς κ,αί της κο
σμοτελειωτι,κijς <iλλαγης, 7U® ε

παγγέλλεται καί ευαγγελί,ζεται ή 
θρ-φκεία. 

Ό ύπ.rι.ρξια.κος φιλόσοςρος Κίρ
κενγκααFτ (1813 - 1855) δια
κρίv,ει τρεί-ς μορ-φές ζω,ης: τήν 
α.ίσθητική, τήν ήθική, τή θρη-

σκευτική. Είναι ειπά.λλ·ψες οί- 6α.
Gμίδες, δέν, εΙνα.ι παριiλληλες. 
Άνε6α.ίν,,v-τά.ς τις δ αvθρωπος, δ
δεύει προς τήν τελείωιση.. Ή δλο
κλ ήρωση ερχ ετα.ι με τή θρη
σκεία.. 'Άν δέν συμ6εί αυτή ή 
μεταξ,ίωση, παρα.μένει - • δέqμιος 
στή νομ�κιαιική <iν'Οίληφη, ζωης. 
Λείπει καί ή χειρα.ψεσία κιαί ή 
ελευθερία. 

Ό Σλαϊερμά,χερ (1763 -
1834) τοryίζει δτι ή θρησκεία 
δέν είναι οϋτε νόηση, ουτε πρά
ξη, ά.λλά. εποο;τ.εία - αμε.ση, εσω
τερική γνώση�, καί συναίσθη,μ.α. 
Σ' α.υτή τήν έ.ποιπτεία, πραγμα
τu)νετα,ι ή συνείδηση ', δτιι δλα. τά. 
ov-m εχοuν, συ,νά.ρτφη, 'Κιαί ένό
τητα. μέ το α.1οειpb σύμιr�αv. 

Ό Σέλλιγγ (1775 -- 1854) 
πρεσ6εύει δτι, δ κόσμι:::ις -τώγ φαιι-

, Τ " �ξ , ναμενωγ ειvα.ι εκπtω<1'1'/, ,., αχρε,ι-
ωση wυ Θεου. Σκοπός δε τοϋ κό
σμου εΙνα.: νά. tπανέλθει εξελι
κτιχά. στο πλήρω:μα του θεού. 

Ό Σπέ-;σερ- (1•820 - -19()3) 
δέχεται 8τι οί αίτίες των φαινο
μέ.νωv, f, ουσία, του :κόσμου καί 
το ά.πόλuιtο, δε·γ. ε!vαιι προσιτά. 
στήν ά.νθρώπιν'Υ/ νόηση· ά,v,ήκοuv 
στήν περι,r>χή της Gρη�σκείας. 

Ό Κουζέν (179,2 - 1867) έ.-κ
δέχεται το άλη·θις, το ά.γάθό καί 
το ώρα.ίο, ώς &πο,καλύψεις του 
ά.ρχίφω,τοu οντος - του θεοο. 

Ό Τζα.ί-qμς (1842 - 1910) 
&ν±γει τή θρ-ησκευτ,ική πίστη 
Ο'τίς πηγές της ,έ.σωτεριr,ι,ης έ.μ
πεφί�ς, ή δπD� ,μας πληροφο
ρεί δτι δ έ,σωτερ�κός t-Jιας κόσμος 
6ρ(σκετα.ι σέ &,διά'ΚΟΠ'Υ/ επαφή 
μέ ά.νεξιχνία:στες, &.λλα. πραγμα
τικές δuvά,:μεις. 
Ι Ι. Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς

. 1. 'Ερωτάται, πολιτεύεται ή 
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Έκκλφία μέσα σw κλί,μα, πού 
προσδιοριζουν οι παραιπά.νω θέ
σεις; 'Αδίστακτη ε!ναι ή &ιπά.ν
τηση: 'Όχι! 

1Ήτ<ΧΝ φυσι,κό στο στά,δ:ο νά. 
συμ,πα.ρατ.α.χθοϋν οι άξίες στο ξε
κίνημα,: αι1ισθψι-χ.ή, ηθιrκή, t!pηr 
σκε!Jtιrκή. Ή νqι.Τeέλεια ομως 
τοϋ &:θλήματος όριζε rμιά άπ' ο

λες νά νικήσει. Κατ' άτυrχία. τοϋ 
άνθρώπου στό άθλημα, πού δέν 
τέλειωσε δμως ά'Κόμη, ιrοροπορεύ
ετα.ι ή ήθικι:στική καί 'iGΙμ:r,ι,ιστ:
κή άνvίλr,φη ζωrης. Ή τιmικό
τητα. της 'Ι,�uδαϊκης -θρησκείας 
στραγγάλισε άπό τά πpώτ'α. οή• 
ματα, της ζωης της Έκκλφί�, 
τούς χυμούς της θ.εϊκης ιέλευθερί
αις, πού ήσαν ,δοσμένοι νά φλ<J
γίζουν τ,χ στήiJη, της. 

Μσ:mια ,δ Χριστός ,μέ τήν Ά
,;ά.στα:σή Του πρσκήρυξε τήν ά
νατρ0ιπή της ψοο�κη; καί νομι
κης τά.ξr1ς τοϋ χόqι,ου! Μάταια 
σαλπίζει δ Παϋλος διά μέσου -των 
αtώνων: «Ti,j ελευθερίq, ή Χρι
στός ήμάζ ήλευί,έρωσε στήκετε, 
καιί μή πά.λιν ζυ,γψ δουλεί,α,ς ένέ
χεσθε». (Γα.λ. ε', 1). 

2. Τ ά σ η ,μ ε ί σ, τ ώ ν
,κ α ι ρ ώ ν : Παρήγορα

εί,ια.� ώστόσο τ� ση�μεί� τών και ... 
ρων! 

Όλες ι:ί ελπίδες πού στηρί
χτηκαν σέ έπίχρογες άξίες συν
τρ16οντα:, ή ψά. πί,σω ά.πό τή,ι 
άλλη άπό τή δύνοομη των πρα
γμάτων. Ουτε ή 'Επιστήμη, ου

τε ή Τέχνηr, ουτε ή 'Ηθική, ου•

τε οι χ,αιWι.Jνιχοί καί 'πολιτικοί θε
cιμοί ,μα,ς lγγυοϋr.αι γ:ά. τή δια:
ώνια διέξο·δο 

){ονα.δ:χη χιοωτός παραμένξι 
ή αυτόφυτη καί άρχέτυπη καί 

υπερούσια. Βρησκευιτικ.ή πνοrή, ή 
μιά. mί tνιαία. σέ παινα,/Ιθpώπιν.ες 
διαστάσεις, ή εξω άπό ΥΙ?'φιαρ• 
χικές καί έπτίχρον.ες δια.νοθεύσεtς 
καί άλλα ψυλετιχά η γλωσσικά. 
στίγματα. Ή μόνη κοσμο,γονικη 
δύναJμη! 

Γιά ϋστατη ίσως φορά .π.α.ρα• 
μένει ή π6ρτr;, άνοιχτ.η καί γιά. 
τή Χριστιανι�ιιή Έκκλησuχ. - εν
νοGJ τήν καιθιερωμένη .σrtή ραη 
της ιστ0ιpίας. 

ΙΙΙ. Δυ ν α τ έ ς  λ ύ σ ε ι ς : 
1. 'Λ να,θεώρηση καί ά'!αχαί

γ:ση δλων των δομών της 'Εκ
κλησίας, πνευιματικών, νομοκανο
ναών, διc;ικηrtικών, λ,ειτοuρyι
κώ·ι, οtκον-:�μικιί>ν κλπ. 

2. Κατάιργηση κά.θε συrμ,μαχί
ας η συνοδοιπορία.ς μέ εγκόσμι
ες ,δυ,νά.μεις. Χωρεί .μ6νοιν άνοχή 
y.,α,ί άnμο-νή «άχρι κα.φοϋ». 

3. Τέλει(')ζ -καλ δp:στιχός χω
ρ:σμός άπό -vίς Πο,λι τείες, πού ή 
άπι-σ-rολή τους διεν�εργεί-cαι κά.τω 
άπ� πολύμορφες ά.ναyκαιότητες. 

4. Άπόρριφη των ά,ρyυρίων,
πού κατcι.αiλλει ή llο,λιτεία στον 
Κληρο, κά.νοντά.ς τους μ�σθωτού; 
της, ύποχρ-εω1μένους νl:ι. τήν ύπη
ρετοϋν. 

5. Παρά.κυφη στό'Ι πό'Ιο των λαι.
κώ·ι μαζών:, γιl:ι. τήν έ.κτ6νωση 
της &.πελπισίας, πού θρυμματίζει 
τl:ι. φτερά. tώ'Ι' ψυχώ·ι. Συ�μ.παρά.
στα.ση στό,; κά.θε -δυ,,χστευόμενο. 

6. ΆπΟ",<,ήpυ,ξη της μισαλλο6ο-
ξίας καί -u,.ϋ φα.να�ισμοϋ, σά.ν 
στοιχείων πού σvμπνίγου,ν καί 
κα.τοοδουλώνουv τlς ψυχές. 

7. Άλληλεyγυότη,τ.α. ,μέ δλε;
τίς ,Θρησχείες σά'Ι bμ6λογες δυ
νά.μ,εις στlς διφyασίε, τ·ών πα
να·,ι,θρώπ: νων πεπρωμένων. 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΑΣΤΟ 
(Συνειδησιακοi διάλογοι) 

Μια φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

νΑλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Όταν μένοv,, τα σπίτια μας άκατοικητα, 
νό: τό: γκρεμίζει ό καιρός καi ή δροχή. 

Νό: κατεβαίνει άπό την κcmνοδόχον ενας ά
νεμος άδιάφορος καi νό: 6λέπη το ρολόι 
σταματημέvο σέ μιό:ν ωρα ,πίσης άδιά
φορη. 

Πόσα δάχτυλα νό: .κούρντισαν το ρολόι αύτό, 
πόσα χέρια θό: ΤΟ πηραν, που τώρα ε
χοvν κυριολεκτικό: σαπίσει κάτω άπο το 
χώμα, χωρίς vά χοvν .καμιαν ούσίαν, οu
τε γιό: νό: πλάσουν ένος λοvλοvδιοϋ τό 
γέλιο. 

Κι εΤναι κι αύτα τό: προσωπεϊα ·κρεμασμένα 
στην κατάλληλή τοvς θέσ�, χαλασμένα. 

Το πτώμα μοv ταξίδευε τριαντα: μέρες άπό 
τήν Κρήτη γιό: νό: ψτάσει στ' άκρογιάλια 
της Μέρσα - Ματρούχ. 

Το πrώμα: μοv κοιμήθηκε στην αίθουσα των 
διαλέξεων πάνω στο σηκωμένο πλοϊο τοϋ 
6vθοϋ. 

ΕΤναι γελαστό: τό: σχολεία της πατρίδας σας; 

Θέλω νά 'ναι γελαστό: τό: σχολεία: της πα, 
τρίδας μοv. Τό: διαλείμματά τοvς να μην 
τό: σηκώνουμε με τiς 6όμ6ες τών άεροπλά· 
νων μας. 

'Εγώ δεν ήμποροϋσα νό: ήσvχάσω, γιατί κά 
θε μέρα ε6λεπα ενα: ξύλινι,, ξύλινο, ξύλινο 
σχολείο καθώς κατέδαινα κάθε πρω·i· μέ 
της γραμμής τό λεωφορείο. 

Ζούσαμε σΙ έ'.να άκατάστατο σκοτάδι 

Πρόχειρα δλΟΙ καi τό: μαθήματά μας καi 
τό: σχολεία 
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� Αλλη φωνή Χωρίς κανένα 6άθος μιλούσαμε, χωρίς κα-

wλλλη φωνή

WΑλλη φωνή 

Φωνή στο δάθος 

w Αλλη φωνή τοΟ δάθοuς 

w Αλλη φωνή στο βάθος 

'Άλλη φωνή στο βάθος 

Μεγάλη φωνή στο βάθος 

Μια φωνή 

W
Αλλη φωνή 

w Αλλη φωνή 

wλλλη φωνή

wΑλλη φωνή 

μιαν άγάπη. 

Κάθε μέρα, τα ίδια καί τα ίδια 

Χωρίς ν' άναφέροuμε ποτέ την όμορψια των 
Αίωνίων πραγμάτων, χωρίς να δίνουμε πο
τέ τή χαρούμενη, κάθε μέρα, την καινούρια 
γνώση. 

Μήν έγκαταλείπετε το παιδί. Σεδαστείτε τα 
παιδιά. 

Φωτίστε τα παιδιά, φωτίζετε τα παιδιά, μήν 
τα φανατίζετε καί φΟuρτοuνιάζοuν την ωρα 
που δεν πρέπει. 

Χαρούμενα να τ' άφήσετε να τα βοηθήσετε 
νά γί.νοuν καί γελαστά σάν τον ηλιο της 
πατρίδας, σάν τά μυρμήγκια έργατικό: 
στοΟ θέρους τouc, τήν άκμαίαν ωρα, πι
στεύοντας στο μέτρο, 

Πρcσβεύοντας το μέτρο καί τή χρυσή τήv 
άρμονία του. 

Γιο.τί δεν τελειώνουν ποτέ τα Σύμπαντα, δέv 
τελειώνει ποτέ πραγματικά κανένας ούρα
νός, κάθε ούρανος εχει εvαν άλλο δικό του 
ουρανό_ Κι ό κάθε ηλιος π-εριστρέφεται 
στρατιωτικό; ,τειθαρχικq γύρω άπο εναν 
άλλο ηλιο ΚΕ;\.!Τρικό του, για να ναι, γισ 
να κυριαρχεί μια έλεuθερία άκριβής, γε· 
μάτη μουσική καi θάρ�ος 

ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Κάθε μέρα μεταφέρουμε καi τοποθετοΟμε 
μέσα στα δωμάτιά μας, επιπλα, επιπλα, 
επιπλα. 

Διάφορα επιπλα καί καθίσματα, μικρά καί 
μεγάλα καθίσματα, για να καθίσουν οί 
άναμενόμενοι έπισκέπτες. καί δήματα ρη 
τόρων για να άνέλθει ενας προσκεκλημέ
νος ρήτορας να εκφωνήσει τον λόγο του. 

Κι έμείς μιλούμε πάντοτε σ' άδεια καθίσματα. 

Στοιβάζουμε συνέχεια συρτάρια καί κομοδί
να ΚΙ επιπλα ποικίλα. 

ΤοποθετοΟμε συνέχεια καθρέφτη έμπρός, πι
σω, δεξιά, άριστερά, παντοΟ, για νά πολ
λαπλασιάζουμε τά είδωλα των έπίπλωv, 
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νΑλλη φωνή 

'Αλλη φωνή 

Μια ψωνη 

Φωνη στό δάθος 

Μια φωνή 

Ήχώ στό δάθος 

Φωνη στό δάθος 

Ήχώ στό δάθος 

Φωνη στό δάθος 

Φωνή τοϋ δάθους 

στό 6άθος 

Φωνή στό δάθος 

Μια φωνή 
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δταv κάποτε σταματοvμε vά κουδαλοϋμε 
τά επιπλα άπό τά lπιπλοποιεία, με τόv 
άνdδατήρα τής πολυκατοικίας, γιατί κι 
έμείς άνάμεσά τους πια δε χωροuμε_ 

Τότε κοιτοΟμε τά είδωλα καί τά παίρνουμε 
yιά πραyατικά, για τό ίδιο που &ί.xvouv· 
μόνο που τάj ξεχωρίζει μια ικατάλλΤJ1',η 
άψή καi τίποτε άλλο, μια κατάλληλη άψή 

καi τίποτε άλλο. 

Μόνο μια κατάλληλη, κατάλληλ,η άψή καί 
τίπcτε άλλο, και τίποτε άλλο. 

Μα ΚΙ ιμείς δε χωραμε μέσα σ' αίπα τα 
πράγματα και τα είδωλά τους, γιατί γε· 
μίσαμε άπό τραπέζια κι έρμάρια και κα
θρέφτες- να είδωλα των πραγμάτων, vσ 
φωνάζουν για να σημειώνουμε τα ση.μεία 
της παρουσίας τοuς. 

Στό τέλός, καταλήγουμε να μήv μπορουμε 
ιvά κιvηθοΟμε· κι ετσι σωπαίνουν άναyκα
στικά τα δήματά μαq, ετσι σωπαίνουν. 

Μά έμεϊς θέλουμε να περπατήσουμε, θέλουμr 
να περπατήσουμε, v' άκοίισουμε τό στε
γνό μας δη,μα στίς σ1κάλες. Θέλουμε vά 

περπατήσουμε! 

Θέλουμε να πάμε στό δάσος,, δπου τό πτηJ.. 
vό τό μενάλο ζυγιάζει τό σίγουρο φτε
ρό του 

Θέλουμε vά πάμε στήv έξοχή v' άκούσουμε 
τώρα του κούκου τή φωνή. 

Τό στεyvο μας δημα θέλουμε ν' άκοίισουμε. 

Τα στεγνά μας βήματα θέλουμε v' άκούσουμε. 

Ν' άvοίξουμΈ και να ,κλείσουμε τίς θύρες. 

Ν' άκοίισουμε την .κάθε κλειδαρια vά γυ-
ριζει τό κλειδί της. 

Κατοικηθήκαμε άπό τόσα. επιπλα, πού κα
μιά κίνησή μας δέv μπορεΊ νά κινηθεί. 

'Έτσι, γεμίζουμε άπό ,καθήκοντα καί δικαιώ
ματα, δπως μέ τά επιπλά μας τα δαριά. 

Γιατί ξυπνούμε .καi πνιγόμαστε μέσα στα 
δαριά μας τά καθήκοντα, τ' &χρηστά μας 
τα καθήκοντα, μέσα στα δαριά μας δικαι
ώματα,. τ' αχρηc;τά μας δικαιώματα, που 
τήv έλευθερία μας μάς δέvουνε, μάς δέ 
vouv! 
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n Τ ΩΜΑ << έ ξ ω )( η r ν ο U))

κάποy στή Σοβιετική (Ένωση; 
Στό γα.λλικό π,εριοδι-κό «ΙΣΤΟ

ΡΙΑ», Μημιοσιiεύθ'η άρθρο τ�ου 
Σάρλ Γκα.ρώ π ,ε.ρί εμφ,α.νίσεως 
,�ίπταιμέ,vων 1δίσκων» ατή Σο6ιε
τική 'Ένωση, -rοερί πτώσεως ε
νός <-δίσκου» κα.ί θα,wχτου ενός 

.;-. 

έ-κ των έ-rο�οο.:τών του, τό πτώμα. 
του δποίου - οντος του Δια-στή
μ,α. τοις - WJ,τέχου,, ηδη, α.ί Άρ
χα.ί ! 

Ή ίιστο.ρw. αpχ ιΙΟΙε μέ την· ά.φή
γ-ηση ενός 12ετοϋς μια.,θητοϋ, 11�ϋ 
'Ιγκόρ Βόλσοιτς, δ δποίος, πη
γα.ίι\Ι!Οντ;α,ς στό σχολείο κα.ί εύρι
σχόμιενος σέ άπόστα.ση δύο περί
που χιλ:ομέ;ψων ά,,πό τό · σπί
τι του, ά.ν,τελήφθη κονcτά στη λί-

. μ-ιη Ρύζλ, &να. ίπτά.1;.ι.ε.νο ωι-τ:χ,εί
μενο σψQ'(γυλοϋ σχήiμαιο:ις κα.ί 
πλα.χέ σαν γα.λέτα.. Τό ά.ντικεί
μεν� ήτα.ν ι:pώ:τεινό ·ι.α.ί χαμήλω
νε δ'ιαρκως προς τή λ�μνη. Κά.
ποι,α. στιγ,μή, εuδ,ε κά:t>ι γκρίζες 
σιλουέτι,ες νά πηιδοϋν ά,πό τό πα.
ρά.ξε,ν,ο α.ύτό σκ.άφος, ¼α.ί &.πό ϋ
ψος πολλών μέτρω,ν, πάνω στό 
εδα.ψος η 1στό , ,ε,ρό, δεν. μπορ-εί 

• - • , '/!? Α' , . �ξ' να. πη ,μ� α.κριuει,α.. υτο τον <- ε-
πλ ηξ,ε, γ:α.·τί &πως εf1vε, «συνή
θως οί π�λότοί δέ,; πηδάνε α.πό 
:ό ά.εροπλά.νο OWN α.ύτό ορίσχε
τα,: έν πτήσει». , · 

Κα.-τόπ _ ν σχ ετ•: ,κοϋ δημr.,σιεύ
μα.'τος τή; 'ε�δ·:,μα:δι,αία.ς ,έφηι1ε,ρί
δας της Τα..aχέ·�δη,ς, <έμφσ."Jίσθη
χα.ν χα.ί άλλοι α.uτόπτα:ι. μάρτυ
ρες γιά 1:0 πα.ρά.ξεινο ςραινο,μενο 
Τόν Ίού•�:ο του 1974, έ1δηιμοσ:
εύθη ε,;α, ,&,νυπόγρ,α.'φ-0 αρθρ·ό στό 
επίσημο 1δελτίο της Ακωδηιμία.; 

·των Έπ:στημων του Ούζμr.-εκ:
στά.ν, &που ά.νεγρά.ςρετο qτι ή χω
pοψυλα.κή εΙχ,ε ά:•ια.χσ,λύψει ενα
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πτώμα, στό σημείο πού ε!χε ύπο
δείξει εvα.ς ά.πό τούς μάρτυpες, 
δ ς>αρας Βα.σίλ η Ρέ.οι τς - -:ό 
πτώμα «ενός οντος», ετσ: ά.όρι
στα, ά.νεγρά-ψετο. 

,,Το ον - ελεγε ή &.v•;..κοί
νωσις - τό δποίον δέν -εu-.ιαιι παι
δί, δεν εχε: ϋφο; πά.νω ά.πό 1,34

μέ-:ρα. Έξωϊ:Ιεpικά. πr,φουσ:άζε: 
μ,ερ:κέ; ο:αιψορες με εvα, κα"ιονικό 
άνθρωπο αν έξαιρέση καν•είς τό 
rεγο•ιός, δτι δεν εχει α.ύτιά. κα.ί 
δτ, ή κιχ) ιά του -ε!να.-ι ύπερ6-?λι:κά. 
προ-οετα.-μένη. πραyμα π:•j, ίσως, 
νά. όψείλετα.ι στο γεγονός δτ:, πα
ρέμεινε μεγά-λο χρονικό δ:άιστη
μα ,μέσσ, στο vaιpό τη; λ�ψ,ης. 
Πα.ρ' &λ' :χ.ύτά, ·δέ,γ παp?Uσία.ζε 
κ-χνέ,ψJ. ϊχ·,,,; ά.π-::,σ,J•ιθέ:ιεω;, πρα
yμα. πολ•; π<χ.ρά.ξενο, γιατί τό δέρ
μα, του ε!vα.ι ϊ.ιtρίζο, ,σά.v vά είχε 
παροομείvει Μλύ μέ,σα, στο νερό. 
οι ίατρικες έξετάισεις -χ,αί ή α.ύ
τοφία., δεv εχουν δλ-οκληρωθη, &.
κό.μ,α, έπομέvως, δέ,ν 1ε!nι δtίνα.
τόν νά. γνωρίζοtίμε γιατί, τό δέρ
μα ε!χε τ.άρει αύτό τό φαιό χρώ· 
ι..ι;α, χωρί; τα1Jτόχροvα νrι, ύπάρ-

χη δπι:;:αδήποτε άλλη ενδε:ξ,: ά.
ποσυνθέ.πως. Τέτο:ο φαινόμενο 
δέν εχειι ποορα.τηρηθη άλλη φορά, 
σε πτώμα mιyμέ,1ου. 

, Τό γεγσιό; δτι, τό ον εχ ει τό
σο μικρό ϋφος καί "Ι..αθόλου αύ
τιά, εγ:γε τό ά.ντικείμε,·ιο νέας έ
ρ·εύvης στήν -rοεριοχή. Κα.νέv-χ; 
δμως, •δε•ι έyνώρ·:ζε εv-χν άvθρω
πο με τόσο μ,ιχρό ϋφος, οϋτz χα.
νeνας ε!χε χάσε: τά. αύτιά τ�υ 
σε ιχτύχημα., η ά.πό κάιπο:α <iσ(Ιέ
·ιε:α, η !γχείρφ:_ Δε•ι έπρόικειτο.
λ::ι�πό·ι, γιά. κάτο:κο τω,; όχ/Jών
τη; λίμ·ιης, η της γύρω περιο
χή;».

Τίποτε άλλο δεν έδημ�-σ:εύeη 
σχετικά .. 

Κα-ο:χ -:σv συγγρ-χψέ-χ του άp
·θρου τής «'Ιστορίας,•, iπ�6λή1Jη
ά.πό τά.ς Άρχά.ς «πλήρη; συσκό
τισις».

Ή ιστορία Κιείτα.ι στά. όρια. τη;
φαντασίας. Πάντως, πολύ μα.κρυό:
ά.πό τον &στεϊσμό -rου Γ-.ιtρο.μύκο,
δ δποίος, τον Άπρίλιο του 1950,

είχε δr;ι..ώσει ά.πό τό 6ijμ-x του
Ο.Η.Ε. δτι ύπάρχουν δύο !ξηyή-
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σε:ς γ.}. τ::-ύς λεγομέ•,1,υ; «ίπτσ.
μένους δ!σκου;,,: 1) "Οtι οί 
'Άγγλοι έξάγουν στήν 'Αμεp:κή 
πολύ. . . ούtσκυ κ-αί όπό τήν έ 
πήpεια τοϋ ποmϋ, οί 'Α,μ,ερικανοί 
6λέπουν δίσκους. 2) "Οτι έν· ο•
ψει τώrι Όλυμπ·ιακώ� ά.γώνων 1 
κάποιος Ρώσος προπrο�Lται σtή 
δισχ�ολ(ι.χ, ,μά δέν ξέρει τrι δύ
-,.αμ ή του!

Ό Ρσ.διο,�θμός της Μόσχας 
εrχε ·μετσ,δώσει οτtς 7 Δεκιφ6ρί
ου 1963: «Οι !στοp�ες �ε•pί !πτι.χ
μένωv δίσκω·ι είναι κατα.σκευά
σ.μα.τα των δυτικών πολε,tJ,οικαπή
λων, μέ αχ.οπό τήv ψ-ήψιση των 
δ.ιογκωμένων πο�φ.ικώνι πpουπο
λογιομών,,. 

Ή «Πράιοδα» εγραψε σ.τίς 8 
Ίανουαο(ου 1961: «"Οσο: πολί· 
τες τηϊ Σο&.-ε.τικης 'Ενώσεως δι
ηγοϋντσ,ι πώς ε!δαν !πτα,μένους 
δίσκ�υς, ε!ναι 6λσ.χ,ες η ψευταpά· 
δες». 

'Όμως, ,μετά τόν �pμ,α,τισμh 
τοϋ «ψυχροϋ πολiμ,ου», άρχισε 
&.-,.ταλλαγή πληpοψοριων μιετα.
ξύ Η.Π.Α. κσ.ί Ε.Σ.Σ.Δ., μέ &.
πο'tέλεισμα, νά δημοο�ωθη στο έ
πιιστημονι-κό πε.pιοδικό «Ζμένα, 
(' Αλλαγr, ψpουρaς) τοϋ 'Αιπρο• 
•;αυτιι<ιοϋ Ί νστι τούτου Μόσχας. 

άρθρο tοϋ κσ.•θηγηοοϋ Για·�up: 
Ζίγκ:ελ, t, όποίος ζηwϋ:;ε δι,εθνη 
σuνΖJργ:ι.σία γιά τήν μελέτη τών 
Α.Τ.Ι.Α. (Άγ,,ώστου Τα.υτ6τη-

'Ι ' 'Α ' ) τος πτα.με.να νtικ,ειμ,ενα.- . 
"Ωστε όπάρχει «θέ,μα, προς μελέ
την. 

' λλά, ,μελέτη; μ•α..κ,ρά.ν της 
δημοσιότητος. 
-'Ωστόσο, δ κσ:θ-ηγητής Ζίγ--..ιελ 
ά.ποκαλύπ"Όει στοιχεία,. μή δ-ημοσι
ευθέντα στήγ 'Αrμε.ρι·κή: 
-'Ότι διε.π�στωθ-η τα.χύτης των 
Α.Τ.1.Α. 72.αχ> χιλιομέτ:ρων τή·ι 
ωρσ,. 'Ίσως έπιτυγχάινιεται μέ τή•; 
δημ:ουργία στρώματος ίο,νισμέ•�οu 
ά.έροις. 
-"Οτι εrνα.ι μήκους 800 μ. καί 
εχουν μηχσ,νή 80 μ. 
-•Οτι, κατά τήν γνώμη πο·λ
λιί)ν έπιστψόνων, έπι.οά.τα: ε!-να� 
έξωγήίνο:, <,άινrθρωποειιδeίς», ϋ
ψους γύρω στο ενα. μέτρο, δύσ
μορφοι (μεγάλο 'Κlεψάλι, πλατεί; 
uΊμοι, μοφά πόδισ,) , ά.λλά καί 
γίγαντες ϋψους τpιών μέτρων 
(σάν τον θρυλικό «χιονάνθρωπο» 
τώ? Ίμαλα.ι(!)'t) .... 

. Αλλά δ Ζίγκελ δεν ελα.6ε «θέ
σ�ν,. Άνέψε-ρε, &,πλως, τί ψρο
"'οϋν ο! 'Αμφι κα:νοί. Στά σο6α.pά: 
η οχ,ι, εrνσ,ι άλλη, ιστορία. ... 

'Επιλογή Α' 
:. Β' 

:. Γ' 

1956 -1958 

1-959-1961 

19'62-1965 

υΕκαστος τόμος χρυσόδετος 
Δρχ. 250 

Για τους συνδρομητες του ΙΛΙΣΟΥ

Δρχ. 200 
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·ο Άριστοτiλης.

ώς Βιολόγος 

Τοϋ 

Κώστα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

(Λευκωσία) 

Ό Άρισuχt·έλης ήτο δ �•λειω
της της Έλληνιιχ.ης Φιλο.σοφίας. 
Εις ήλικ!α.ν, 18 ε'Cών, μετέ6η εις 
'Αθήνας κα.ι έμαf!�ευσε παρά 
τ� Πλά.τωνι. μέχpι του θανά:του 
τοϋ· διοά.'σκά.λου. ΤΗ το εν,χς ά.πό 
τούς πρώτους κα.ι &.νια.μψ!16ολσ, ά.
πό τούς Μεγ6 λους, Βιολόγο::ις με· 
w.ξύ τω.',' Άρχ?>:ίων, 'Ελλήνων, δι
κα.iως δέ ύπό πολλών, θεωρ,είται
Ησ.ιτηρ της Βιολογίας. Ή έργα.
σία. wυ σχ,ετικά. μέ την: Φύσιν,
τ� ιδιότητας και τά. χα:ρα.χτηρι
στικά. των ζώων καί των ψυrtών,
μliς δεικνύουν την στ.α.δια.κην &.
νάπτυξιν της Βιοιλογίας. .,

Ό Άρισwtέλης προωρlζετο 
ύπ� της μητρός του Φαιστi-ά.δος, 
μετά. τόν, θάινοτον -rου πατρός -rου, 
Νικαμάχου, νά. ά.κολουf!ήσειι. τb 
επάγγελμά του (ήτ<ι ια.τρ,ό_ς, της 
α.υλης του Άμύνιτα., -rου Βα.αλέ-. 
ως της Μαικεδονία.;) . 'Εμα.θή: 
rcευσε κον,τά. στόν Πλάτω�: επί, 
είΚ,Qσι ετη. Κατά. τό χιρονιικόν αυ
τό διάστη.μ,α, εγραφε τά. πρώτα 

1980 

συγγράμματά του, ά.να.γνωρισθε!ς 
ώς Φιλόοοψος. Ό · .Άριστοτέλης f 

πιιθαvώς �λπιζε, ν.ά. δια:δεχθεί, ώς 
δ�ευθυνιtης rtης 'Ακ.αιδημίας τόν 
llλά't'ωv,α,, &.λλά. μη επιτυ�ών· του-, 
-ro, εyκα.τέλειφε ·τάιι;; -'Αθή·να.ς κα.ι 
πη-rε εις την α.υλην ιγός ΗέρσοJJ · 
Πρίyκιιτcος, wϋ -'Εpιμεία., είς '>ή'(. 
Μ. 'Ασία., ά.πένα.ντι της Λέ4Jου,. 
'Ε'Κεί--ένυμψευθη •την 4νεψιά. (κα.� 
κα.τ' άλλους την οοδελψηνι), ., -τοϊ} • 
Έρμε ία;, την Πυθιοοδα.. ΊΟ. γά.μος 
αυτός ήtο cχ.Π'Qτέλ,εισμα. της μεγά
λης ψιλίαις του Άρι:στο,τέλη -rορός 
τόν Έρμ,εία.. Καιτά. την πα,ρα.μο-
yiJν τφ είς την, Λέσοο,ν, δ Άρι
σwτέλης εrχε 'πολλά.ς ευκοοιρία.ς 
να. μελε.τ11ση τά. ζώα χ,α,ί ιδίως τά 

·:θα,λά,σσία.. Είς τουτο, ε!χε ώς 6ο
'Υjθόν, τό-ι καθα,ρόν χα.ί λαμπρόν

, ;..,, ' ' ' •• ,l'I ' _ _ου.pα.ν"!ι,:•: �ς: χαι τα ΚιtΜJοορα. νε-
ρά. τοσ Αίγα.ίου.

Το 342 π.Χ., δ Φίλιππος τη;
Μακιε;ονίας 'δίαδέχετ.αι τόν πα
τέρα. του 'Αlμύντα ε,1ς τον θρόνον
Κζ!λ προσκαλεί τόν Άριστοτέλ ην

1 
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ώς διιδά.σκ.α.λJΟV τοϋ υιου του 'Α
λε,ξάΝδpου, δεκαιφιών iτών, δ
στις εμελλε νά κ,α,τα:χ,τφη τό·ι 
τότε γ,;ωaτογ κόσμj,'Ι. Ά ν1ερχ ο
μ,έγου του Άλ,εξά.,!δpου e:ί-ς τόν 
θρόνο'!, διδάισκ«λος καl μαθητής 
έχω,pίσθησα.ν, καί δ Άpικποτέλης 
έπ:ιστpέψει εLς τάς Άθήνα.ς, δ· 
που ίδp1ει ιδι'ΚΥ/V του σχολήν, 
τό Λύχ::ιοv,. 

Ό 'Αριστοτέλης ηύχαpισ,τείτο 
νά διδά.σκει πεpιπα.τώγ καl οϋτω 
οί ,μαιθη-τα.ί του ώνομά,σθη,σα.ν 
«Περιπα.τψιΚJοί». Ή πφίσδος α.ύ
τή τ.ης ζωης τaϋ 'Αpιστοτ,έλους, 
δ�ήpκεσε 13 ετη κ-α.l εΙνα.ι είς 
τήν πεpίαδοv α.ύτήν πού εγpα.φε 
κα.l δι1εμόρφωσε τά σ.ποοοαιιότε
pά του συγγpάιμμσ.ιτα.. Ό r,διος 
κα.l τό ΛύΥJειόν τ.ου, ά.ποκτοϋ.σα.ν 
δλοεν κα.l πεpισσότεpην φήμη,ν. 
"Οπως ό Άλέξα.;1δρος κα.τέχτησε 
δλόκλ -ηpον τάv, κόσμον, τό ϊ,διον 
πα.pαιλλήλως, έ10εδίωκε κα.ί ό δι
οάισκα.λός του επί της ά.νθpωπί
νrις γv,ώμης. 

Μερικά ά.πό τά 6ι,6λία. του έπί 
της 6ι1 ολογία.ς, εχουν δ·ια.σωθεί 
καl εί-να.ι: α) Περί ψυχης (3 τό
μ?ι) , 6) Πειpί τά ζώα. ά.m:ιpιών 
(10 τόμιοι), γ) Πξ!pί ζώων1 μοpίων 
(4 τόμοι) , δ) Περί ζώων γενέ

σεως (5 τάμοι.) . 
'Dά. 6:6λία. α.ύτά. πεpιέχου,v 

δ,τι σχετ�κόν ήτο γνωστόν μέχρι 
τότε, και τά.ς πα.pα.τηpήσεις τοϋ 
ιδ(ου κα.ί τώv 1,,1,αιθψών του. Λέ
γεται, δτι εγpα.ψε κα.l εn 6ι6λίο 
δια. τα. ςwτά., άλλα. α.ύτό δεν ε

χει εύpε'Ηεί. 
Δύο σκέλη έπα.λήθΘυσα.γ τήν 

δλην έπιστημονι-κήv του έrpγαισί
σΝ: 1. ή &.κρυ6ης -rοα.pαιτήρησις 
κα,ί 2. ή σuσσιίψευσις γεγονότων 
α.uτη καfJ' ια.υτην δεν εΙναι &πι-

στήμη. 
Έπιστημο•ι�κή Β�ολι,γική έρ

yασ(α τοϋ 'Αρισ't'Qτέλους εινιαι ή 
έξi τ.α.σις δλων τών τότ;ε γνωστώ'Ι 
,... , , , , ξ , δ , ..,ωων και η κα.τσ:tσ, ις σε ιια-
δα.ς. Ή δοθει;σα. κατάλληλος όνο
μασία, )όγψ της έπ·ιτυχία.ς της,
μετά πάροδον τόσων ετών, χpη· 
σιμ,aποι�ειτα,ι κσ,l ύφ' ήμω•; σήμε
pο'Ι. Ή χρησιμοποίησις των σχε
δια.γpα.μ,μά.των, καί ή δια.κόσμη
σις των κειμέγων τiς 6ι,ολογία.ς, 
έγέ,νετο τό πρώτον ύπό 'Όοϋ 'Αρι
στοτέλους. Δυστυχώς, ομως, ολα 
τα. σχsδια.γpάιμμα..τα. εχουν χα,Θη. 

UΟπως εrνα..ι γγωστόν, ό Άpι
σ't'Cι't'έλης γεννήθψ,ε εις τά Στά.
yειpα., παιpα.fJαλά.οοιον, τό 384 
π.Χ. 'Έδειξε μεγάλον ένδιαφέ
pον διά. τούς θα.λαισσίους όpγα.νι 
σμούς, κά.μνει tδια.ίτ.ε·p-η μνεία. γιά. 
τό «γα.τόφαρο» (cat - fish) , ά.
να.φέρε•ι δια. τό ηλεκιτpικό χέλι, 
χωρίς ν� δννα.τα.ι 'Ισ. έξ-ηγήση 
πώς π�pήγετο δ ηλεκ-οpισμός, δ
πως δυνά.μ.ιεθfι. νά έξ-ηγήσωμεν- ή
μ:ε ίς σήμ;ερΙΟJ'Ι'. Μν,ημο�εόε:ι &.ν έ.χ
τά.,Jει τόν οοrςpα.χοιν τόγι &.λιέα. 
(Aιnglιen - fish) , δ δποίος συλ

λα.μοάv,ει τ.ήν ψοφήν του, στή
γω•ι παγίδας έ,μπpός είς τό ά.νοι
χτό·ι στόμα. του. Πα.ρετ.ήpφε, δτι 
ή σουπιά π•pοο-αι-τ,εύεται ά.πό τά.ς 
έ·ια.vτί-01,1 της έπι,θέσεις, μέ τό 
μα.ύρισμα. των νερών, χρη,σιμοποι
οϋσα. τό μελάιvι τ.ης. � Αλλη μ,ελέ
τη του Άpιιστοτέλους .εrγ,α,ι δισ. 
τήν φάλα..�να. κ.α.l τά συγγενή 
πρός αιύτ:ψ ι τό ,οιε)Jφίγι κ,α,l τή•V· 
φιί>κη. Στψ ταιξι1νόμψι'Ι ΠΙQύ ε-, 
χα.με, έχώp�σε τ!ς φά.λα..ινες ά.πό 
w. ψάρια.., σε χωριστή δμοοδα., κα.l
τούς ε,δωσε τό ονομα Κήτη. 'Έ
χε-ι 'ήδη πα.ρέλΟει περίοδος πέ
pα,v των δύο χιλιά,δων έτων-, καί
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το 5·ια.μα χηvος χρφ:rμ,�πο:είτω 
χit σήμ;εροr;. 

Ό Άρι.στο,τέλης πα,ρετήρφε ά
χόμη, δτι εις ώρ:σμέ� εί·δη 
aχυλόψσ.ρα. -κ,α,ί χα.ρχα.ρiες, τά. 
μ:χpά. των rεvvιοίίντα.ι μέ τήv 
τροψήv στερεωμέΥ'ψ εις το σώ
μα. των. Τοϋτο πολλοί ψυσιολόγο: 
μετέ:rοειτα. δέιν, έπ(αΌευαν. Το δί
καιον τoij 'Αριστ,οτέλc.υς απέδειξε 
τόν τελrευταίσv α.ίώνα. δ 'Ιωά.ν
νης Μίλλεφ, Γφμα,νός ζωολόγος. 

Ή έργα.σία. του 'Αριrστοτέλοος 
χα.ραικτηρίζεταιι διά τήv- σσ.ψή
ν,εια.v κα.ί &.κ.ρίοειciν της_ 'Ότα.ν 
δέ θυ.μφοομε δτι εζΥJ!σ,ε προ δύο 
χιλιά'δωv κ.αl πλέον έτών πρίv 
&.πό ήμliι;, τά. CΧ.ΠΟ"Όεrλέσμα,τα. των 
έρευνών κ.α.ί μελετών του ε!vα.ι 
πρ:i.γμα.τ, άξιοθα.ύμα;στα. 

Πα.ρα.τηρουvτα.ι χά.ποτε χσ.ι 
μεpι-κ,α,l &.vαi;φί1οε•ια.ι, σ.ί δποία.ι 
�σίζονταιι ουχί εις ίδιχciς 'tlOU 

m.ρωτηρήσει,ς, &.λλά. ε�ίς ·πληροψο•
ρία.ς &λλωv.

Έν συνόλφ, τά συγγρά,μιμα.τα 
του Άρ:στοτέλους περιγράψουν 
π.ερl τά. 500 εί.δη ζώωv, έκ. των 
δποίων τά. θiλeχισσ� ζώα. ε!vα.ι δ 
μεγα.λύτ-ε.ρος &.ριθμός. 

τΗτο δ πρώτος, δ δποίος έχρ·η
σψ,οπο( ησε τήν μέθοδον της συγ
κ.ρι τι:κ ης &.να.ttομίσ.ς, ή δrοοία. &.
ν-επτύχθη μετέΠ,ει'tα. τόσον έπι
τυχώς, ύπό -vοϋ Κυ6:έιρου (Cu 
νier 1769 · -- 1832) , Γciλλου 
ψυσιοδίφου, ίδρυ·του της συγκ.ρι
τικη,ς άινα.τομία.ς κ.α.ί της πα.λα.ι-
ο�wλογίά,ς. · 

Πε.ρί τοϋ εργc;u του 'Αpιστο- . 
τt9,ους; · γρά.φων. 'δ Κυ6ιέ λέγει, 
δτι δέv. ούvσ.τα.t vά. το &.να.γινιώσει, 
χωρίς νά. συνσ.ρπα.σθη άιπό εκπλη
ξιν. «Είνα.t πράγμα.τι ά.δύ,να..τοv 

vά. συλλi6η τις; πώς εψ1.ς μόvω 
α·ιθρωπι:ις -ήδυνήθη .vά. συγχεν· 
τρώση καί vά. συγχρίvη το πλή
θος των έπί μέρου; ψα.:vομένώv, 
τά. δποία προοποθέτουv aι πολυ
πληθείς γε,:κοί χα•;όvξς, δ μi
γαις &.ρ:Ημός των &,φορ:σμGJν, οί 
δποίοι π�ριχλε!c·ιται είς το ερ
γον τουτ.ο .» 

Ό 'Αριστοτέλης έ.-vαξιvόμγ,p·ξ 
τά, ζώα. είς δύο κατηγορίες. Ή 
μία ήτο έχείνα. πού ε!χαv κόκκι
νο α.ίμα.. Ή άλλη, ,έχείνη πού 
το α.fμα. δέν ήτσ.v χάκ.κινο, χα.ί 
τίς όvόμαισε «'Ένα.ιrμα.» χα.ί «" Α
ναψα». Λυτός δ_ χωp�σμός συμ
ψωνεί μέ τόv πολύ \J)ε.τα.Ύ'εγέστε
ροv χωοισμόv Σποvδυλω,τά, κα.ί 
'ΑσπόViδυλα.. Αί δύο σ.υτα.ί δμci
δ,ες ύποδια,ψέθ-ησαιν χοοτόπιν ύπό 
του Άριστατέλους, άνα.λόγως τοϋ 
άv γεννοϋσαv ζωvτα.νά τά παι
διi τους η αυγά. Των "Εναιψ,ω•ι: 
1) τόv ανιθρω,ποΥ', 2) τά κή'tη,
3) τά. τε.,τρά.ποδα ά.πό τά δποία.
χα.νένα. δέν γεvyισ, αυγά. χα.ί 4)
τά, Π't'ff'ΚI-, f>) έ.p-rοετά, καί 6)
ψciρ�α., !;ι των δποίων δλα. γεν
νουν αυγά, Τά. "Αν,α,ιμα, ε!vα;ι:
1) τά, ΚΕψαiλόπdδα., απως το ό
Χ"Ό:-αιtόδιt. 2) τά, όστψα.κόδε-pμα, 15-
πιι)ς ,τά, χσ.6ούρια., 3) τά. ενιτqισ.,
4) τά. μαλάκια. κα.ί 5) οί σπόγ
yοι. Έά'Ι συγχρίvω��εv τήν τό'tε
τσ.ξιν1όμφιv wυ Άριrσιrοτέλοuς ,μέ 
-:ήν σημΞpινή, &.vαγvωρίζcιμε δτι 
πολλές των ύπ��ιια.φέσ�ω•ι ε!'ι,α: 
όρθές. "Εκπληξ�ν άπαιε�λεί, τό 
δτι δ άνθρωπο,; συ,μπιε.ριλα!μ,οά.vz
τ α: είς τά. 'Έvα.ί,μα, (ζώα.) , πpli
yμσ, τιολμηρόν διi τά.ς άιv,τιλή
ψzις περί &.νiθιρώπου της έποχης 
έ·κ,είνη,ς. 

Ή Βιοληία δέν συνίσταται 
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μόνον είς τήν περ(γρ:χψήν των 
ζω11τανώ'i πραγμάτων κα.ί τήν 
όπι,δ:αίρεσίν των είς δ:α.φόρου; 
δμάιδας. Ό Άριστοτέλ ς έπροχώ
ρφε πολύ πφ(c,σότερο &ιτcό τό 
σημείον αυτό καί έξήτα:σε ζητή
μιατα, δπως ή ψύσις αυτης της 
ίδίας της ζωης, καί άνιχζητεί 
τούς λόγους, διά τούς δπ·οίους 
ε,;σ .. ς ζιt.>ν-τα.νΟς όργα·νιισμός εtναι 
τόσο δ:αψορετι,κός ά.πό τό νε
κρό του σώμιαι.. Γιά, · νά ψα..νiεp�)
ση τήν ζωογόνο•; κα'tά.στοοσιν -ων 
ζωνrτανών όργαιvισμών, έχρφι-μιι1-
ποί ησε τήν λέξι <Ψυχή», δια.
κρίνων τρία εί'δη· τήν ψυχή -ων 
ψuτών, των ζώων καί του ά.ν
θρώπου, sίς τήν δπcίωv, προστί
θεται καί ή δύν.α:μις -ου λογικου 
του &Vίθρώπου. Ό Αρισοοr:έλ ης 
είναι v,εκρός άπό δύο χιλ1ιά.δων 
χρόνω,; κα.ί πλέον, πvθα.νώς νά 
y11ώριζε τήν ά,λ ήθεια κα.ί α,γ κά
ποτε όπά.ρξε·ι τρόπος έ.πικοι'νωνί
ας, θά εχωμε ϊ,σως μία.νι εί'δη,ση 
άπό τόν άλλο κάσμο, πού θά λύ
σει τή μεγαλύτερη .ά.π:ορία. τώ,ν 
ά.νθρώπων. 'Όλα δσα. ,δίδα.ξ,ε ή 
επιστήμη, λέγε,ι δ 'Αριστοτέλης, 
στερεοποίησα.γ τήν πίστι του σέ 
μιά, ισυν,έχι,σι της πν1ωμα..τι•,< ης ό
πά.ρξ,εως της ψυχής ιμοος μετά 
θά.νατον,. Ή γενική ί•δέα. π·ερί 
ψυχης του 'Αριστοτέλους ήτοι πα.,
ρα,δε'Κτή εως τούς μ,εισαιωνικού; 
χρόνους. 

Δύα άλλα. προολήμ,α..τα.. της Βι
ολογίας ά.π σχ_όλ γ σ(J,ν τό1t Άρ:
σ.τοτέλ η, κα.ί τσ. δποtα. μέν,ουν ά
λυτα μιέχρι σήμερον. Τό πρώιτο 
είναι τό πρόολr,ιμα της γ,ε•ν1έσεως 
της ζωης_ Δέν γνωρίζομε κανένα. 
τρόπα-; yιά νά έξηγήσωμε πώς 
ή ζώσα ,'}λη άπέκ.τησ,ε π,ρώτον 
τήν ,-ωή. 'Όλαι α,[ ,μελέται κα.ί 

τά, π•ειράμα.τα, μα.ς δ,εικνύcιη, δτι 
-- οί ζωντανοί όρyοονιrσp:αl · .-;τt

Ρ.Ρ�ρ
χοντα.ι &πό άλλους ζωντα. ;.q_ύς 
όργα.νισμούς. 'Ο Άpι<1τοτέλ η; ο-·

, , , , δ' , ,μως, σ.πεναντια.ς, πιστευ,ε κα.ι ι- _ 
δ·α.σκ•ε, &τι ,οί ζωιντα..-;οί όργcινι
σμοί δύνανται νά πα·ραχθου,ν· Κ(J,ί 
ά.πό έ11τελώς νεκράν ϋλ ην . .Αυτή 
ή γνώμη έπικρσ:τοϋσε μέχρι του 
ήμίσεος του 17ου cι·ίώνος. 

Ό Άpιστοιτέλ ης ε!χ,ε λα.νθα., 
aμένη ά,τίληψι γιά τή1ν· λεηουρ
γί']., της κα.ρδια.ς καί των πνευ
μόνω,ν, δηλοοδή τήν ψuσιολογίσ.ν 
των. Έν τούτοις, εκσ.μ,ε μίαν πο
λύ μεγά.λη ,μελέ η, σχετ.ιζομένψ 
με τήν ά.νώπ,τυξ,ιιγ το�υ νΙε()ΙΟΟου .μέ
σα οτό συγό. Πα.ρετήρηοε y,αί 
α.υτή τή·ι καρδιά του ν•ειοσσου, οτ: 
κ-τυπα πρίν &.κόμη έ.ξέλθ,ει του 
α.υγου. 'Γουτο τον ώδήγηρ-ε είς , 
τό δεύτερο πρόολημ.α, πού ,ε!νά.ι 
ακόμη αλuτ0�: Πως συ.μ16α.ίγει, τά 
οιάψορcι ,μέρη του σώματας του 
νιεοσσου νά ΠΙροέρ,χωνΌα..ι ,ολα, από,-· 
τά. ϊ.δια. άπλα συστοοτιχά του. ', 
π ,  Τ , , < 

δ' ή οια ,ειναι εκιειν� η υνια,μις, 
δποία 1έν-:φμονίζει καί κcι.νονίζ1ει, 
ωστε εvα, κύτταρο νά γίvετα,ι ό.
ψθ:χλ,μός, τό άλλο ψ-�ερό κα.ί οϋ
τω κα.θ' έξης. Ποία. είνα.ι εuί�η· 1 

ή ούναιμ:ς, ή δποία. συνrcελ1εί ωσ�ε 
δλα.. τά μέλη νά cιυξάινωνttα.ι τcιυ
cοχρόνως, ωστε •ιά είnι δλα ε
wψα τr,ν ίδια ωρα., δπό<ταν τό 
ζωντανό πουλί σπάιζ,ει τό κέλu-

, �ξ' Μ' , , ψο;- κα.ι ,� ,ερ,χ:ε:ται; ε τα. ερω-
τήμαJτα. αυτά., πvθα.νόν δ Άρισιt0-
τ1έλ η νσ, ψcι.ύη τήν π,ριηματιοcή 
δ:.α.ψορά., ή 'tJιποία. >',πάρχει ,με
ταξύ -ωής ..,,,cιι νε-κ.ρας ϋλ ης. Ό 
'Αριστοτέλης ,δέχ:ετ(J,ι δτι, ύπέρ 
τόν κόσ.μον τουτc,v-, της γενέσ�ως 
καί της ςρθορας, ύπά.ρχει άλλος 
κό:ψος, ό Υ,,όσμος του ιiχι•ιήτου. 
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Ό άνθρωπος «ψύσει ορέγετσ,ι 
του ει!δέναι», ελεγε δ .μ,έγαις 'Α
ριστοτέλης. Εfνα,ι μί� 'ά.νάγκη,, 
πολλές ψ(Jρές εξω άiπό κά..θε κοι·-

Τό «κινοϋν &.κίν•ητον». ΕΙνα.ι 
έ'.Ιipγεια. αν1ευ ϋλης. 'ΑΧλσ. τό τέ
λειον, 't'?υro ον ,είναι δ θεός. Ό 
θεός ε!ναιι ή κορυ:ψή τi}ς πυρσr 

μίοος του συστήμα.τος. Ε!νσ,ι τό 
κέντιρ,σν• του ·κόισμιου. Περί τον 
θεόν στρέ,ψοντσ,ι τσ. πάΝ't.α.. 

Πολλοί ΥΙεώτεpοι Βιολόγοι ε
χουν τήν ά'.!τίληψι, δτι ή ζωσσ. 
ϋλη περιέχει τήν δργσ:ιtί}νουσσ,ν 
δύνα:μιl\l, της δποίσ,ς στερείται ή 
μή ζώσα ϋλη. 

Έκ τούτων δλων παρ,αιτηρου
με δ:: δέν ύπά.ρχε·: σχε!δόν κανέ
να τ�μijμlλ τής Βιιοιλογί.ας, είς τό 
δποίον ή ,έργα.σία. του Άρισποτέ
λους νσ. μή κσ,τέχη σπουδαία, θέ
σι. Ή Β:1ολογία, χpωστα. πολλά 
στόν 'Αριστοτέλη. 'Ό 1τι εγpαψε, 
ήτο, παραδεκτόν ·έπί 20 οο!ωνες. 
Ή μιεγάλη κα.-θυ,στέρησις της &.
να.πτύξ,εως της Βιολογίας ώψεί
λετο μ,ερ.ικως ε!ς τό γ,εγονός, δτι 
δ έπόμε•νος Βιολόγος, δ Κάρο.λος 
Λ:ννα,ίος (1707 - 1788, Σουη
δός φυσιολόγος) , εζ η.σε 2 .000 
χρόνια, ,μετά τόν ιθά.ναιτο του 'Αpι
στοτέλιους. 

Του Γ. Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ 

νή σ-tοπιμότηιτα., •σ,τήν· δπο1ία. θα 
eδw.σ,ισυ,το νσ. ύ.ποθωε,ι! κανεί.ς, 
δτι εχΙΕι ένα.ποτ:εθειί ,μ,έ�.ρος &ιπό 
τίς -έλπίοες, γισ. τήν τύχη· του 
Σύμ.πανwς. 

υΟσο &.νέρχετα.ι τίς 6α.θμίδες 
τη; ερευνητικής αύτης εξορμή
σεως, &σο &,γέ,ρχε:ται τίς 6αθμί
οες της ά.να.πτύξ·εώς του, δοκιμά., 
ζει δλο ικ.σ,ί πεpιισσότ-ε.ρο, στήν 
προοπά.Ιθειά. του νσ. γνωρίσει, mί 
νσ. εξηry-Ιισει τη Φύσ-η, νσ. περιο· 
ρίσει τσ. ι{tα,ύμα,'t'α χα,ί νσ. τά. ύ
πακα.ταιστήσει με ά.Υ'τlι-κιει,μιενικές 
έρ:μην,ε"vε; των φαινοιμ,ένων. Πέ
ρα· δμως &ιπ' αύτό, &;ρχ(ζουν πλέ
ον νά τtν &.παισχολουν, πιpο6λ ή
ματα, σχ.ετι� μέ τήν ηθικη χα,ί 
ύλική ,&,ρχή τοϋ ,&,νιθpώιrοαυ καί 
wϋ Σύμπαvwς, τήν1 ηθ'ι:κή του 
τ-ελείωση κα.ί τ:ήγ tκπλήpωση της 
&.ποστολ ης του πάνω ,στη Γη. 

Ή !ιστορία. των &.ντιλήψεων 
του &.ν:θρώιπ:ου, γισ. τή;γ εννοισ. έ
ινός πρωταρχι�οϋ κ.α.ί &.νά.ρχου 
οντος, γισ. τήν σ.ρχή της ζωης 
κ,α.ί τόν Όκαιtό της, ε!να.ι ή ίστο
ρία τi}ς πιορεία.ς α.ύτης, του νοϋ 
κα.ί της ψυχής τοϋ &.ν;θpώπου. 

Χαιρα.κ-:ηpιστικό της &.νόδου 
αύτi}ς τοϋ &.ν,Βρώπου ε!ν.α,ι κα.ί ή 
πίστη του, δτι διαιδραιμα.τίζει 
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σπουδαίο ·ιtcιί ύπεύθυ'/0 ρόλο πά
νω στή Γή. Ή πίισ-τ.η 'tOU α.υτ+ι 
.,Jι ' , \ ' , , , ,1ταν εκει·ν-rι που ε1ι ε1ειν,ε α,χομη 
περι•σσότερο τίς πψ;.σπάιθ·ειέ.ς του 
γιά. ,+ιν ά,γεύρεση ,rις άπtόλυτης 
Άλή.θειlα..;, 1ΌCiύ τ.αυ,τίζ1εται Ιμέ 
,ό -τέρμα. του ,α.γώvα. 't'CitJ, για. τήν 
ήθι,χή "ΚΙαί .πγειψα.τιχή ,ου τελει· 
σποίηση. 1Ήτα..ν ή ϊδι,α. πού ,ό; 
εφερε .σ-τήν α.να1ζ ήτησ του τρό· 
που ιέ.κε.ίνου, της ;μεθόδου .έκείνης 
eρευνα,ς, πού θά. ήταν ή π{ό κ.α..· 
τά.λληλyt γιά. τηv <έπίτευξη του 
σ:κοπου αυτου. 

'Έτσι, &.ρκετά. γρή,γορα,, δ άν
θρωπος ιiν't'ελ ήψθη πως οέν μπο
ρουσε / ά,ρκ,εσθεί μόνΌJ στίς πα.
ραιδε•δ·εγμένες αυσθήσε,ι,ς κα.ί τόν 
όριθό λόγο, -των δποίων, τόσο τ+ιν 
άιδυναμία, δσο 'Χα.ί τό έ.π•ισψα.λέ�, 
πά.μιπολλε,ς φορές δι,ειπ:ίστωσε. Το 
συμπtρα.qιά. του αυ-το �Ιχε διπλή 
πρα:ι<.τιrι<.ή συνέπεια. 'Απ' τή μια. 
με�ριά. τοϋ γέννησε τήν ύποψία., 
πώς δ κόσμος πού γνώρ�ζε μ' 
αυτό τον τρόπο, δέν fιταν δ πρα.,
γ,ματιοοός, η του.λά.χιστο, πώς ή
τα.v �μέρος ·μόνο τοϋ πραγ,μα.τι,χοιϋ. 
Άπ' τή,ν α.λλη, τοϋ ·δημιούργη
σε τήν ά.νάϊ,ιtη ν' &.ναζητήσει κα.ί 
α.λλ -η δδc. ερευνα,ς, α.λλη δδό ά,
,ιόδου, παράλληλη η -χα,τ' ά..πο
κλειqμο !κείνη�, πού &rι..ολουθοϋ
σε μ,έχ,ρι τότε. 

Τέλος, εχοντ.ας άπtο y,αιρο ύ
ποψιαcΗει, άν, μή δι.α:ι..ρι6ώσει, 
-cή σ-Dε-νή σχ έσr; <<'rοεpι1οάλλοντος,> 
τοϋ παιρα.,ηρητοϋ κα.ί συμπερά
σματος mι πα.pα.π ρήσε-ως, πάνω 
σέ δ�δο.μένcι φαιινόμενα, πp,0ισπά.
θησε νά. 1μεταιφερθεί σέ μιά κα
-,;οοσταιση συ,yει,δήσsως, σi .μιά. κα
τά.σταση παιρα.τη,ρήσεως δια..φορε
τικ+ι α.π' τη συν'ηθιισμέvη σέ μ:ά 
κατά.στα.,ση 't'έτοια., ωστιε ή έπί-

δρ:χ.ση του περ:6ά.λλο1ιa; ·ιi έξα.
φα.νίζετα .. Σ' α.υτή, γιά. τήν &. 
γεύρε.ση -. η; άλ ή8'ει1α.ς, ,δέν θά το ι 
6οηθοϋσαν ,μόνο οι γνωστές μα; 
α.ίσθr σει;, ,δέν Ηά ,ον συ,νέδρα.μ,ε 
μόνο ή νόηση, &.λλά. κυpiως ή ψυ
χή, ή 1ένόpα..ση. Δέν θά. ,ένw;ισυσε, 
&.λλά. θά. Μ:ίλεπε. Στ,ον ουροινό, λέ
ει δ μεγάλος Πινδα,ρος τό νά μά
θε-:; είναι να. 6λέιrοει,ς. Και για. 
νά. είμαστε πιο α.rι<.ρι6ολόγοι, ή 
χ,α,τά.στα.ση αυ-ή θά. Ε χ,ε γιά. τέ.p
μα, -χ,αί α.ν�ιχιειμενιικό C"Ι,QιΠΟ καί 
ιiποτέλ1εισμα, τήν ενωση, μέ το 
θείο, τ+ιν &μ:ωr1 γνώση τιοϋ πραr 
γμα-τιιχοϋ,. γιατί εvω:σrη ,μέ τό 
θεw 01..αί το πραγ:μοι"τιrιtο κα.ί ά
μεση γνώση τοϋ πραγμα..τικοϋ εί
γα.ι εννοιες πού ήχοϋν ταυτόση
μα.,. 

Σ,ο σrτμείο αυτh της ιέξελίξ,ε
ως, -τΟΠ'GΙθετείτσ.ι συσημοι-υι:χ.ά. &.
πο ,μιά. άποψη, ή ά.ρχή των έσω
τ-ερ:,κων δι,δα.σ-ι.α.λιων κοιί ιέψpα-

,.,, � , -λ , 'Ιt(,,ετα.ι ο μυ.σπκιι:σιμος, ,1 ,πιστη 
δη�δή πώς ,μπορ◊ϋμε νά. νοιώ
σουμε τά. 1&.όp.α.,τα κσλ τά. θεία. μέ 
&.πnά.λυψ , k<σω't'ε.pι:κή, ή διδω
σ-ι..α..λία. πού ιδι•δά.ισοοει πώς ή τε· 
λ,ειότητα εyκειτα.ι στήν έ.κσ,α.τική 
ενωση τιοϋ ,&.νθρώιτcοu ,μέ το θεό! 
Στο ση,μείο α1το έ,μφανίζετα.ι ·ή 
λαμ:ιτ,ρή ,οράιση, του μύστη.. Στο 
σημείο α.υτ•ο τοποθεπί,αιι έ.πίσης 
ή Γιόγκα, πού, οπ(!)\ς δείχνει -χ,αί 
ή σα.νσ-ι<.ριτιχή της ρίζα., στοχεύ
ει στήγ ενω.ση ύ.ποκειιμένΙQ!υ y.α,ί 
ά.ντι•ιtειμένοu1, την ε ·',\ωση ιδη,μι� 
ουpγήμ,α.τος 'Χαί δηϊμιωργοϋ, ,ή'Ι 
ενωση τοϋ Θε.οϋ μέ τον α.vθρω
πο. 

Τά. ιπ:αρ-ΙΧ(Ιοά.νω ,έξηγοϋν λογι
κά. σ.γ οχ:ι ισ,οριm, 'tYjY έμ.ιcpάνι
ση τοϋ μυ·σ-υικ,ισμοϋ·. Τό οοισι.κώ, 
τεpο δμως &ρώτημα. ιμένει &.να-
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πάν,η,το. ΊΙ δδός του μυστι,κι-
σμου \.ΙΙΠ'Ο:p'εί vσ. μα,ς δδη1γήσει
στήν ·αλήθεια; Μπορούμε νά 1έμ
πι1στε,υθουμ,ε. σε :μια. γνώση, πού 
αποκτήθηκε' με 'μέιθdδο, &συνήθι
στη, 1μπ<1ροu:με •Υσ. πισt1έψοιψε 
στήν ά.λήθ·εια, μια,ς σικέψης, πού 
δεν εf να-ι τό προϊ<-ν ένός συλλο
γι-σμοu, σ,ύμψωνου 1μέ "t'Wς θ,φ,ε
λ,ιώ·δ·ε-ι,ς τουλά..χιστοιν νόμους της 
νοr,σ'εως; 

Ή πλε:οψη:φία. τ•ώ 1ν οοφωv δίνει 
ά.ρvητική ,άntάvτη.ση στό έρώτη
•μα, 'Ο εr,ιστήμοvα,ς της Δύσεως -
χα,ί ιέδω ή λιέξη ά.vτιrιtροσωπεύει 
πφι,σσότ<ε.ρο Όpόπο "t'ciu σκιέ.πτε
σθαι πια.ρά yεωιyρα.φι κή το,ποθέ
τη,ση -- με τ1ς έvτυ11tωσιακές του 
, 'ξ ' , ~ , επηευ Έις -στον τΟΙμε.α, τη-ς επι-
στήμης ι.αί της Όεχvικ.ης, φέ.ρε
τα.ι- σε. μι1ά χ,α,τάσταιση α.πόλυ-της 
οε6αιότψα\;; πρός τήv μ,έ,θοδο 
'MU α.κολουfJεί, ή σύγχρονη τε
χvολοιyία, δ ύλικός πολιτισμός, 
με τίς ά.vέσ-εις του, με τά έrπιτεύ
yμαΌά 't'OU, ,είναι γι' α,υτόν "f) ιπιό 
τρανή ά.πό,δειξη της ορθότητάς 
της χα,ί ή πα,vηιyυ1ρ,ιy,ώ1τφη έntι
οράοευσή του. Ώθιείτα,ι ετσι v' α.
π:1ρρί.πτει κά.θε τι πού δεν θά. 
·μπ(;ρουσε vά. 1δι-α.τυιπωθ1εί σε συγ
χ,ε κρι1μέvη, Θιδική κα.ί π.α,ρα,δ·ε
δεγ,μ,έvη ,έπισιτ'ημο·ιιrι.,ή γλώσσα. 
Ν' ά.πορρίπτει κάθε συιμοο,λι.σμιό 
ά.όρι.στο χαί π0ιλλές φορές διφο
ρού,μεvο. Ό Κάvτ χα,ρα,χτηρίζει 
τόv μυιστιικι101μό έπιπόλαιο «ιαιίσθη
ματισμό» χα,ί φοcvατισμ,ό. Παρή
γορες -έξα.ιρέσ-ει,ς όπηρξα,v. Ό 
Μπε,ρξόν θα.ρραλέ-α. ·διΜ,σκει, πώς 
εξω α.πό τή γόη,ση εχουιμε μιά. α.λ
λ η yvωστ�'Κή ίrκ:α.v-ότ·ητα.., πού μας 
φέρνει μz,σα στή 6:σ.iθύΌεpη ουσί,α. 
της πρα.γ.μαΌ�'Κότψα.ς. 

Τά έπιχι�ιρήμ_α.τω των έπιστη-

μόνων της Δύσεως ΥJατά του μυ
στι κισ.μου, σσ.v πηιyης γνώσεως, 
μπ:ψοuν νά. χωριcθοσν, σε δυό 
χα,ηγορίες: Ή ιπρώτη εχει σχέ
ση με τό ά.φηρηιμένο της μεθόδου 
α.υτη,ς, πού δεν, 6ασίζετα.ι σε κα.
ν-ένα παραJδεlδε"(Ιμέ,vο ρωσιοναλι
σμό. Ή. δ,εύ,ερη,, με τό αδύνατο 
μια.ς έπι,στημο,vικης έπα.λήlθευσΎJς 
της γνώσης, πού αιποrι.,τα, κανείς 
·μ' σ;υτό τό.ν τρόπο. Ή ελλιειψη
της π1ει.ραιμα,τιχης έπα.λή!tευσης
κα.ί τής δυ,vα.τότη1τα,ς mρατήρη
,σης του φα.ιv0ιμέyΙQ\U ά.πό πολλούς
πα..ρατη.ρητές, είναι οαισικά. έπϊ•
χ:ειρήμα.τα. ύπέρ των ,ά.-rοόψ,εών
τους.

"Ας -δοχιμά,σουιμ,ε μιά, συv.οιπ:τι
κή ,μόνο χριτιχή τώv έπιχ1εφημά-

, •. των α.υτων-: 
Ό χό�σμος σιτόv ωt{)ίο θέλει vά 

11.ιάς φέρει δ μυσ1J�χι1σμός, δεν ε• 
χ:ει· rι.α..vεvα χοιvό σημείο με τόv 
χόσμο πc,ί, yvωρίζουιμε. Ξεψεύγει 
ά.π' τ.ή ςρύσ,η του χαλ ,ά,π,ό τή λο· 
γική μα; κα.-ί ά.πό τίς δυ,;ατότη-
τές ιμα.ς νά τον ,πειριγράψουμε. 
Είναι ετσr. φυσιχό, vά μήv μπο1-
ρει δ μύστης vά μετα,φέpει στον 
ά.μύηιτ,ο,, σε γλώσσα κα..τ.αvοητή, 
τά. πα.ρίσμα.τα, της ερευ,νάις του, 'YJ 
yιά, v' &.κρι.6ολοιyοίijμε, την περι, 
1ψαφή ,ης ά.vόδου του, μιιά. πού 
ή γλώσσα πού χ.ρη,σι:μοιιrοι,εί δ 
κοινός αvθ.ρωπος, εγι:νε γιά τίς 
ά.παιτήσει,ς ενός ιέν"Όελως δια.φο
ρετ.ιχοu χρόνου. Στο σημείο αυ
τό εχει ίσως τή θέση της καi 
ή παρατήρηιση, πώς δ μυστικι
σμός ετ ναι περαισότερο�,ι σ.ιv μή 
&.ΠG-κλειστ�κά., οίuΥμα, κια.ί λιγώ
τερο,, &v ψη διόλου-, μέθοδος ε

ρευvα.ς. 
Ή παρατήρηση επειτα, δτι δ 

μυστικισμός δεν ,στηρίζεται σε 
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π,ψαiδ-εδεγμ:έvο, pαισωvα.λισμό, δέv 
μπορεί ψχ εχει κα.μ:μιά. σηιμασία.. 
Καλ π,pωτ.α. - πpωιτα., γιατί δεν 
μ.ποpουμε κα.ί σήμερα. vα;ι.ν,ι,στ•ε 
6έ6α.ιοι γιά. πολλές "α.ύτοvόητες» 
κcι.l <tθειμελια.κέ:ς» ά.λ r1θει1ες, π·ά..vω 
στίς δΠ'Οίες ο(e,<,σ/5.ομουμε δμως δ
λ η μα,ς τή συΙt-J,πεpιψορά.. Δέ:v μπο
pουμε, ,σαψέστεpα,, vά. •είμωστε σί
γαυ.pοι, πώς δ νόμος τrις ά.vτιψά
σεως, δ νό;μας τη-ς του 'Όpίτου ά.
πακλsίσεως, οί θ,εμιελιώδεις μέ 
άλλα. λόγια. v·όμοι της vοή:,εω� 
είvα.ι όpθοί. Τό π1p<:ί.γ,μcι. α.ς μή 
μσ.ς Ε}:πλ ήσσει ΙΙpόκει τα.ι γιιχ 
ά.ξιώμα.η,, ,πpό,κειτα.ι γιά. α.-λήθ·ει
ες a prio.r.i, πάνω στίς διποίες 
οα.σίζο.vτα.ι δλοι ιμιχ,ς οί συλλοryι
σμο-i, και yιά. τήv όpθότητcι. των 
δποίωv δέv εχουμε χα.μμιά &.πό
δ-ειξη. Θά. μποpου1σε 6-έ6αι•α. νά 
πα.pα.τηpηθεί δτι ά.πάδειξη τ·ης όp
θότη-τα.ς cιύτων των vό,μωv, α.ύ
της τής λογι1χης, είvα.ι δτι μέ: 
οάιση τ•όv τρόπο α.ύτό του σκ.έ,πτε
σθΙΧι' δ α.vθpωπος εχα.με θαυμα
στά. 6-fιμc-. τα. προόδου, �' α.ύτό 
πpέπ·ει ,ι,ά ση,με,ιωθ,εί: 

α.) 'Ότι υπάρχει λογική σχέ
ση ,μ;ετα.ξύ τής όpθότητα.ς α.ύτη; 
καθ' έ:α.υτήγ έvος d.ξ,ιώ11α.τος κα.ί 
v:ιυ γ,εγοvότος, δτι έξυιπηp·ετεί τήv 
π,ράξη.. 

6) 'Ότι δέ:·ι μπc1ρουμε vά. εί
μα.ιστε 6έ6α.ιοι δτι ή πpάιξη, τό 
πείρΙΧΙμα.. ή πα.p'1-τήpησ , είναι 
εύθέως ύπέ:,ρ έ.νός ά.ξιιίψα.τος, ύ
πέρ μιάιι; θεω,pία.ς_ 

Ηα.pάιδει"(iμα.: · \.ίωνε.ς δλόκλ η

ρους οί ανθpω,πο,ι εζηοο.v έψα.p
μόζαvτε,ς τήv κλα.σισικ+ι μηχα.vιχή 
του Νεύτωνα. κα.ί ,έψα.pμόζο·ι,α.· 
τή ι ΕύκλεGδειο Γεωμ:ετpία.. Ή 
πpάξ'Υ) εδειχνε δτ1ι ητο εύθέω,ς υ
πέρ της όpθ6τητάς των. Γιατί μc 

οάση. τό·ι Νεύτωνα. καί τόv Εύ
κλ<Ξίδη, δ α.vΒpωιιtος εχ.α.vε, γι
γάιvτια. npά,γ�ματι 'Οή,μαιτα. π,pοό
δου. Κα.ί πα.p' δλα. α.ύ'Ό<Χ, σήμερα 
εfμοοστε ΟΘοcι.ιοι, δτι -κ.α,ί δ Ν εύ
τωv χα,ί δ Εύκλείiδη-ς, διετύπω
σcι.·1 vάμrυς κα.ί ,ά,ξ:ώ,μα.τα., πcύ 
δcν 1μπο,pουν γά, σ'Όcι.θουv τουλά
χ ιστοv σ' δλeιυ,ς τούς τομ;εί,ς. 

Πρέπει τέλος, vά. εχου:με ύπό
ψη •μα..; πώς, &χ,όιμη 0,<,α..ί σήμε
ρα.. στίς λεγόμενιες θετικές έπ.
στημες ,jπά.pχουν ,έξη,γήσειις ψα.ι
vο:μέ'ι'ωv α.λογες yιά τούς πο)�
λούς, &κόμη ',<,α,ί ειδικευμένους 
επιστήμ.:�r,ε.ς. Άνα.φέpσυμε πρό
χεψχ,, τ·ηv εvνοια. του τετρα.διά.
στ.χτ-Dυ χωp,Dχpόνου,, τήν 0-ε,ωpίcι. 
τη.; συ·:,τολης τ1�υ χρόνd'J χλΠ'. 
"Ηδη, δ Γάλλ◊ς ψιλόσ:,ψ:,ς Mv ι
τcι.1 ιι·ος •είχε π,εί πώς ά.ποτελεί 
μ,εγάλ η ήλι,θιότψα, vά, ιιtεpιφρο� 
νουμε χr:ί vά. ά.ποpp�πτου.με κά
Ηε τι π·�ύ δέν μα..ς φα.ίνετα.ι &λη
θοψα.vές. 

'Γό δsύτερο zπιχείpη.μα., ορί
σ�κεταιι στο &δύvα.το της εmχ,λη
θεύσεως. Κατ' ά,pχή λέμε πώς 
1σχύουv :δω, &σα, κα.ί πcι.ρα,πάvω 
έχθέσα.1με. 'Ότι δηλαιδή &vτελώ.: 
ξέχωρ,, πρα..)<μα, το χα.τα,vοητό 
χα.ί ΙΧΠ'Οlδεχτό, &πο τό ον. Στή 
θεωρία. της σχ,ετικότητcι; λ.χ., 

1

μιά. οχσιχή ά.pχ+ι της κλα.•σσι,κης 
μηχα.vι•κης, ή &pχή της προ:;θέ
σεως των τα.χυrtήτωv·, δέ:v ίσχύει. 
'Ε,ιειτcι, 'ι.α.ί αύτό ά.ψοpα. τή δυ
'Ι'CΙ. τότ-ητα. ,έπιχλ η-θ•εύσ,ειως, α,ς μήv 
ξεχvσψε_ πu>ς ά.χόμη1 κcιλ στίς θε
τικές έπ ·στημες, τό ά,δύvα.ιτο τη; 
έπα.λ ηθεύσεως μισ.ς π�ρ τηρήσε
ως ,δέ ι είv,α..ι α.ύτό κα.ί μόνο &p
κετό γιά. v' ά.pvηθσυμε ε•,<,εlνο πού 
ή πcφατήρη,σιη μας ε\δωσε. "Αν
γιά. πα.pάδε,ι γμcι., ενας &στpονόμος 
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εrναι δ :μόνος πού πα,ρια,τήρησε 
ενα οοράνιο, σωμ,α, οί συ,νάιοελ
φοί του ,δέν 1θά. το άιπορρίψουν μέ
τήν αιτιολΟ"('ία, δτι ή μια,ρτυρία 
ένος καί μόνο &,τόμου, δέν &,ρκεί. 
Δεύτ,ερο· λοι.πον μιε,ριrκο συΙμπέρα
σμα: Δέν εχουμιε το οι καιίωμα 
ν' ά.πο,ρρ(πτΟUiμε δ,τι1 δέν .μπορεί 
νά. επαλr,θευθεί πειρψατικά. η
φυσικά. Αύτο ί,σως .μσ.ς δίνει το 
·δικαίωμ� ν.ά 

1
μήν παιpοοοεχθουμε 

κάτι, οχι &μως καί νά. το ά.πορρί
ψοuμε. Ή διαψjpά, είναι μέν λε
πτή, εχει δμως κεφαλαιώδη ση
μα.σία. 

Έχ.τός διμως &,πό αύτά., ύπά..ρ
χει χαί 'Κιά.τι αλλ(). Είναι, οπω•:; 
ορθά. πα·ρατηρεί δ Κ. Μελι�σσα
ρόπουλος. ή τα;υτότ-ητα των ιi
παντήσε•ων στίς συιν,ειδήσε:ς τώ1J 
μυστικισ,ων δλων των εποχών 
καί δλων των τόπωιv. Τό γεγονός 
αύτό, πού ε,ρχεται νά. ,παίξει τό 
ρόλο της lπαλήιθειυισης, ,στον το
μέχ των ψυσιχων, των Ηετικώ'.Ι 
έιπι•στημων, συ,ν&στα.ται ,στό οτι ή 
πείρα δλω,ν των μυσ"Όικιστων•, γιά 
τό θεό η γι� τήν πραγιμ,αrηκ,ό'
τητα., εΙναι ή ίο(α. πάντα. καλ πά.ν·
τοτε μέ δποιοιδήποτε ονοιμα, κι' 
?lν όνομάζοο'.Ι το θεό. "Q.στε εω
λο το έ1ηχε-ίρη1μα -rou ά.Jουνά,,του 
της ,έ.παλη,θεύσεως, ιiψ' έγο:; για
τί αύτό κα1θ' έαυτο δέν ιiποδει
κνύει τί,πeιτε,. &,φ' έτ·έρου γιατί 
ή ,έπαλήθευση όπάιρχ,ει δπως προ
α,ναψέρ·θηκε. Εόρίσκε"να,ι, έπα· 
vχλα:μβά..vω, στήν- mχ,υτ,ότητα των 
α.παΥ:τήσcων στίς 1συ,νει;δή�σεις δ
λων των ,μιυστικι·στών δλω,ν των 
έπ:ιχων', δλω-ν τώγ τ�ό.πων. 

Κα.ί τώρα, yιά. νά. ά.νιαrιιεψα.
λαιώσουμ·ε: 

Κάιθε περιyρα,ψή ιπρουποθέτει 
ι:, ς:: , Δ , ΕΨJ. v:α,ψψισμο. ιαψορισμο με-

ξ\ ι: , ' , , τα υ υποκειμε1Jου και α.ν1τικεφε-
νου. Άλήθ1Θια. πάλι yιά. το σοψο 
τη:; Δύ.σεως,. ·δ�ν είναι τίποιτε α.λ
λο, παιρά. 1μιά. συμψωνίια. του νου 
προς τό είιναι. 'Αλλά. έξ δρισ,μου 
ή συιμψωνί:α προυποθέτει τουλά
χιστο δυό ά.ντικείμε.να.. Τή νόη
.ση, η σ,-ι Ηέλ:ετε τόν ψορέ.α της, 
τον α.νθρωπο, άπ,ό τή μιά. μεριά., 
και τή πραyμJατικότητα. ά.πο τήν 
άλλη,. Σημα,ίνει, μ' άλλα. λόγια, 
πα,pατηρητή ένός δρι�ένοο πε
ριβάλλον-το:; καί πα.ρατryρούμενο 
&,γτικεuμε,ο η εξ•ε'tlαιζόμενο θέ,μα. 
Άλλ' δτα.ν δ πα,ρά.γοιντας παρα
τηρητή:; - . περιβάλλον, ύπει·σέρ
χεται σi μιά. πα.ρα:τήpηση, δέν 
μιπ!Jρουμε ποτέ νά. εί:μα:στε βέ6αι
cχ δτι •μποροUΙμε νά. πλ ησιάJσου,μιε 

' ' 'λ 'Αξ ' " .J. το α.πΌ υτο. ιοο1)!\.1,ει-ω,το, οιτι ,1
� ψ , ' �· Τ 

ξ, ' α.ιπ:;• η σ.υτη 'vεν ει.ναι •εν,η. και 
στt;; θ·ετ:κέ-ς ,έπιιστη-μες. 'Εκείνο 
λοιπόν πού προ,κ.ύπτει ά.6ίαι;.τα 
άπό τήν· παραπάνω σκέψηι, είνα;ι 
δτι μιιά. πού ό διαψ:ιριισμός αύ-

. τό:;, ιμιά. πού ή επίιδρα.ση του πε
ριβάλλοντος είνα,ι τ;ροχαπέιδη για 
τήν ιiνεύρειση της ά.λή&ειαις, θα.
πρεπε νσ. βρeιυμε τρόπeι νά τόν 
πα.ρα:κά.-μιlου,μJε, ώστε '\/<1, ίοιεξά.
yουμιε τήγ ερωνά. :μα,ς, κα.τα.ριyών
τα.ς τή οιά:χ,ριση ύποκειμένοu -
άν':ι"Κει,μένΌυ, νου καί -είναι, πα.
ρατηιρητη .κα.ί περι,βά.λλοντος. 

Αύ.τό λιαιπον πρά,ττΗ δ μυστι
κ:σμός. Κα,τα.ρyεί τον ιδιαιφορισμό 
αύτόν, καταργεί τήv γέ.φυρα. ιiπ' 
' Ν - ' Ε' 'Α ε 'ζ 

• το ου στο ινα·ι•. ν.ε,r;(ΙJ 1ει τον 
ανθρω>πο ως τήν 'Απόλυιtη, 'Α
λήθεια. καί τόγ κάνει ενα. μ" α.ύ-
, κ ,, , ή , τηΊ. .α.ι οτα.ν γνωρισει -τ ν α.-

πόλυτη <ί..λrιθεια, &τα.ν δ κυβι,κος
λίθος μιετατ.ρα.,π•εί σέ ιμυστ�κό ρό
δο, τότ,ε θά. γνωρίσει τά πάντα, 
θά γνωρί,οει δλες τί,ς ,επί μέ.ρl)uς 

.·ι 

1 
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ά.λήGε:ες. 
Στίς Ο&πανι,σά.'δ ά.ναψέρεται, 

οτι ενα,ς ·μοοθ-ητης έ.πι1θuμώντα,ς νά 
ψθά:σει στη Γνώση, ερχεται σ' 
ενα .lι1δcrοχαλο 'ί',.:αλ τ?Ν ρωτα. τί 
,εινα.ι γνώση. Ό Δ�δά.σκα.λας α
πα.-.,τώντας, ,στο έρώτημ.,:χ., ,δ:α.φΞ"ί 
ολε-ς τίς γνώσεις σέ δυο κα.τηγο
ρίες. Στή μ:ά το-πο�1ετεί τή γνώ
ση πού μπορεί νά δι1δ�χ1Ηεί σέ 
χώθ,ε α.νΒρω,πα. Αυτή ή κα:τηγο
ρία. -rοε,ριλα.μ:οάνει 8λ,ες τίς ,έπι
στη,μες, τtς Φιλο:σc:φίες κχί τίς 
'Ιερές Γpα.ψές, κώθε yνώ9η προ 
σι τή στη σuνε,�δη,ση ,μέ τίς α.ισθrι
σεις, τά. αιίισθήμα.τ« καί οτή σκέ
Ψrι. Αυτή τή γνι�ση, τήν όνοr 
μά.ζει κα-τώτ•ερη γνώση. Στήν άλ
λη κα:τηγορία., πού τήv ονQμά.ζει 
ά.ν��τψη γνώση, ϋψιστη γνώση, 
τοπαθετεί τή γνώση 'Εκείνου,, ά,. 
πό τον δ-rο,,ίο πηγά;ζοuv τά πάΝτα.. 
'Όταν χcι ·ιείς yνωρίζ,ει 'Εκείνο, 
κά.θε αλλη γνώση του €rνα.ι προ
σιτή, yιΙJ,,τί τά πάντα &πορρέοuν 
ά.π6 Έχείνο. 

Ό Μr:έρξον πάλ: λέγει ,,Μέ 
τήν ένόpαση γι νόμα,στε ενα μέ: 
το Μοναδικό.,. "Ας θuμηθουμ.,ε έ
πίσης, πώς &.πό τό•1 αρχαίο ,έσω
τερ:σ:μό, ΠJιλύτψ.ο μά,ς ερχεται τό 
μεγάλο δ!δαγμα: «'Ο "r πνος, τό 
01,•ε.ρσ, ή εκ1σταση είναι τρείς δρό-
1μο: πού coηyoυv στό ύπερπέρα.ν,, . 
Τέλος, ή ,έτυμολοyι,κή έ,ρμrινεία 
τη; λέξεως μύστης ( 1μύω, δηλ. 

σψα,λλώ· τά μάτι{l, παρατώ τα. 
αισθητήρια., ·ά.ποψεύγω τίς εξω
τερικές έπι:δρά,,σεις γιά &δια.τάρα
χτη χα,τάιδυση στο 1έιcτωτερι,κο «εr
ναι,> του α.vθρώποu•, δηλα.δή στο 
ΘΞό) , μσ,ς παρέχουν ·μιά πρόσ
θετη &.πό�ειξη γιά τήv ά.ξία. κα.ί 
7ή μ,έθο'δο του ιμυστικισμιοu. 

Ό ψόβος, bτ: δεν είναι διόλου 
απίιθανη ιμι,ά, πα.ρ·εξήγη.�η, έπι-
6:iλλει μ:ά τελευταία διευκρίνη
ση. 

Δέν κηρύσσω τόv πόλφα κατά 
του όρθου λόγου, χα,τά τη.ς λογι
κής, κΙJ,,τά τώv ψuισικώv, έntι,στη
μώv. Πιστεύω &.ντίιθ•ετα.., &τι δ άν
θρωπος πρέπει &..πα.ρα.ίτr;τα. νά 
γνωρίσει τον κόσμο των ψα.ιψ)
μέ11ωv. σ.•; θέλει v' ά.vε6εί. 

Δέν ·μ7-ορουμε v« ψθάκ:-οuμε στό 
Άπόλuτσ, π,α,ρά &..φ.,:υ ζrισοuμε 
καί 111,ελι.Ξ-τήσοuμε πρώτα, τον κό-
01μο των ψαι vο,μέvων. 'Εκείνο πού 
,θέλη.σα. •ιά τονίσω, έ.χείνο πού 
προσπάθησα. vά. πράξω, ε[vαι νά. 
κλονίσω τίς ά.ντιλήψεις μερικώ ι 
πού πι·σ�εύοuιι, οτι μό-ιο ,με τό 11 
ορθό λόyc μπορουv νά, φθά.σ:ιu·ι 
σ-ήv \λή.Gεια., πού π�στεύοu·ι 
στήν παvτο1δuvσ.μία του όρθου λό
γου, στο ασψα.λέ:;; κα.ί στή-ι α,υtάρ-
κεισ. της «έπι,στη,μJο,vικη;;, σ,χέ-
ψεως, πα.ρα,τηρήσειως ·ι.αί στήv 

. ίκαvό,τητά της vά ψχς ψέιρει, μό
νη αυτή, στήv ΆλήGεια_ 
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ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Άπό τίς έπιφυλίδες του Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
(Πρωία 1 Α ΤΓΟΤΣΤΟΤ 1932) 

Ή σκέψις ιτης κ,αιηαστροφης ένος μέρους των σημε.ιρινών μηχα
νών δια να ε.πέλθη κόποιο ίσοζί•γων στην παραγωγήν και να με.τρια
σθn r1 άνεργία:, κε.ρδίζει &λ,οένα όπαδούς ανάιμεσα σ' ,έ.κ,είνους πού 
δεν μπ;ορουν ·να έννοο'1σου,• αύτύ το ά�λοί,σηmον πράγιμα: δ.τι δεν 
πταίαυν είς τίποτε οί μηχα•νές, αλλά το γεγονός δτι δεν• άνή:κουν 
ατήν όλότητα καί ,δεν ύπηρειτοϋν αύτης της όλότη-τος τάς άνάγκας· 
δτι, τ11ν στιy,μ1\ν πού θ:' άνηκαν .στην όλάτηαι, ,θά επα.υεν·, αύτφά
τως πΜον, 'ΪJ άναρ,χία της πα:ραγωγης, ποi.1 ,είνε τό .Μοτέλ,εσ,μα, τού 
ελ,ευθέρ()υ -συναγων�σ�μού της ιδιωτικής 'Χιερδσσκ:()Πί<ΧΙς καί ή παρα
γωγή Οά iρρυθ:μίζε.ιτο λογ,ικά, κατά τάς άνάγκα'ς τού συνόλαυ. 

Μέσα, δμως, σ' αύτήν τr1ν ,σκέψιν της "ι{α;τα:στρηφης ,ένσς μέ
ρους των σ.ημειιινών μηχα,15>,, υπάρχει ενας ε!;,ευτελιστικ,ος παρα
λ()γισ,μός, Π()υ είνε πράγμΜι F.να θα,,άσφον ά,μάρτημ,α ,εναντrον τού 
ά,,,θρωπισμοϋ. Καί .α,ί,τόν εινε ,άνάγ.κη νά τον ιέννο,ήσουν &αθειά δσοι 
άκ,ού()υν τέιτο�υ ,εϊδους <'θeραπείαν» της χ,ρίσεως. "Οταi\Ι λέγεται 
δτι είνε άνάγχη να καταιστραφn ενσ. οηιμαντι:κό,, μέ:ρος ·από τάς ση
με.ρινάς τάς μηχα:νάς,, επεται λογικώς, δτι δεν πρέJΙίε,ι να κατασ.κευ
άt,ωντ,αι χα,ινούργ�ες καί, μ� την ιδίαν λ,ογικήιν, θα έφθάιναμεν εις 
το γ,ενικώτερον σιψπέραισ;μα, δτι πρέπει να αrιαμαfτήσ.n .καί ή επι
νόησις, ή έφ.εύρεσις νέων μέσων μηχανικGw ποί, θα μπορούσcι,ν 
ν' .άφαι,ρέσουν ,δουλειά ,άπό άν,θρώπι,α χέcηα:, ,έφ' δσον, μάλιστα, 
ό πληθι σμός της γης JωλλΜλασιάζεται διαρικώς. Πρέπει, λοιπόν, 
να πα�ραιτη0η ό ανθιρωπος ό σηιμερινός άπό την ύψηλοτέραν του 
ιδιότητα: την δυναιτάτητα, τού να μπορ'fi ιμέ τόν νούν του να ειισδύn 
εις τα μυστι:χά τη.; Φύσεως 'Χlαι να κα0υJυοτάσ.ση τάς δυνάμεις της 
εις ιτή;ν εξυπηρέτησιν των άν.α·γ:κών του, δια 1τήν άνά:πτυξ·ιν της
εύημερί,ας του; · ιότι αυτό ,είνε τό tσχαrτον σuμπέρα<JΙμα. της ,άπάν
Ορωπης λογι-κης iκ.είνων πού ·6ρίσκουν σωστό να κατασ�ραφοϋν oi
μηχανfς. 

* * *

cΤπάρχουν διάcροροι τρό:t·Οι δι.Ct ν' άντι,μ,ε.τωπ[""η κα1νεl τ1lν 
ζωήν, Εiν-ε, εξαφνα, ό τρόπος •n7w Άσιαιτών, Π()υ ιέικαλλιέργησαν 
εις τό άκρότατον την ίδων της άπολύταυ άξίας τού άτόμ()υ, τον 
απεριόρι,στ'ΟV ,έ�δοσκωtικόν άιτομι.σμό,,. 'Τπά,ρχουν εις rτάς Ίνδία,ς 
καί ·εις τα ύψίπεδa της Κεντρώα�; 'Ασίας άν,Ο.ρωποι πού θεωρούν
ται σοφοί κ,αί αγιοι και πού tχαυν άκtνηrrοvrοιηθη -εις στάσεις 6α-
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σ.ανuσ'rικάς, άποτρα,6ηγμένο,ι από τόν κόσμον, είς μίιαν έντατικω
τάτην .προσπάθειαtν αrtο1μι-κ'Υ)ς ε·νύJσεώς των iμε χ.5.τι πο'U το ονσμά .. 
ζ{)'ιrν 0 ε ί ,ον. Εiν:ε αύτ11 ή αντίληψις ή άσ.κητ:ική -ή τρι:ψερQ 
έγω�στικr1- τής προσωπικής απολυτρώσεως, ιμέ άπόλυτη:ν περιφρό
νησw Jtρός τό ,άνθ,ρώπι'VΙ()ν σύνολον. Πού ώδήγησιι,ν αυη1 ή άmίλη,
ψις τού ,lrrόμου πε.ρί ζωης, ιτό ολέπει κα'\\εις στας 'ΊνδLας. 'Τπάρ
χ,ει έκεί ή τάξις των δρα.χ1μάνων, δπως ύπ/.ιιρχ·ει καί ή 
τάξις των παριώ"'· Ή πρώτη, έγωιστική, έγωκ,εντρική, άτο
,μικιστική κατά τό:ν άπεχθέστερον τρόπο,,, άφ,ύ καιrαικρατεί η1ν 
γνώσιν δια τόν έα τόν της, εχει προδόσει την Ζωήν, Ί-Ι αλλη, είνε 
ή τάξις ή δυστυχι,σιμένη των ,σκλάδω:ν πού πc1θαίνουν από ιτούς μι;
γάλους λιμ,οί,ς, άπό την χολέραν, από η1ν χρον-ίαν άσιτία.ν, αiιΗι:ίJν 
πού κατ1οδάζει ,διαρκώς τα πτώματά τω:ν στον 'Ινδικόν ώκωνόν ό 
«ίερός» ποτα�μός Γάγγης. Ή άνθρωπόιτης αύη1 των τριακοσίων σχ1ο
δόν έκαιτομμυρίων ψυχών ζί\ χωρίς καιμμίαν άπολύτως μηχανικήν 
�ύκολίαιν. iJ\1' ενα κ,ο,μιμάτι λινό παννί γί,ρω άπό τή •μέση των, χορ-, ' λ' '� ..,. ' ' 'ζ ' "01 λ 'l!. ταινουν με ιΎΟ ρυι,ι η 1με χορταρια, σπγα ο,ιτιαι σ α -Νιεc; ,χα υuες,
άρρωστα:ίνουν χωρίς κα;μμίαν πε,ρίθαλψιν, 11iεθα1ίνουν από τό δάγ
κωμα φι:διών χωρίς έπ�στημονική,, δ'ι0<011ειαν,, lχορταίινοψ άρκ τα 
συχνά τα θηρίαι τη; ζούγκλα1ς, πάντοτε δι ,μερικούς μαχαραγιάδες 
κα:ί τούς ξέ,,συς τής απέραντης χώρας εΚΙμεταλλευτά,ς. Γι' αύτ,ούς 
τούς άνθ:ρώπους δεν ύπάρχει ή rμηχανή. Την συνοψί,ζ,ειι ενας πρω
τογ,ενής αργ:αιvειός και ή διοτrεχνίαι ιrων rοεριορίιζεται σ' δ,τι θα ε
φθαν,ε �ι<ιαL στόν Διογbνη τόν Κυνικόν. Τί nροσέφερι,ν αuτό τό ση
μαντ,κώτατον πο,σοτικως ,μέρος τής άνθρωπότητος ,στην έξέλιξίν 
της; 'Ίσως μόνον τηιν JΤ.είραν τού ο/,ατα,1t11μα1tός του. 

'".l'πάρχει και αλλος τρόπος άντι,μετωπί,σεως τής ζωής: εκ,εινος, 
πού χα,ρακτηρίζει τόν Δυτικόν τόν πολιιuσιμόν -δπως λέγεται. Αυ
τός εlν,1:, άκριδω�, άντίιθετος. 'ΙΙ πρόοδος rιών φυσικών έπιστη,ιιών, 
αΊ ,έπιστημονικ,αί ,ανακαλύψεις, από την άρχήν ιδίως τού πα,ρελθόν-
1ος αιώνος, αλλαξαν έντελιίJς τόν τρό11iον τού ζην, τού μεγαλυτέρου 
μέρους των ανθρώπων. Ό έκμηχα,vιο,μός τού Δυτικού πολιτισ�μο·ϋ 
έχαιρακτηρίσθη συχνόταιτα: -καί σωστά- ώς έπικίνbυνος κιαι α

σί�μφορος, δια το ,συμφέρον της ,άνθρωπότητος. Διατί δμως; 'Όχι 
διότrι 11 μηχανή •εί,�αι ΚJαιθ' έαυτ11ν πηγ11 δυστυχία;. 'Αλλά δ·ιότι γί
νεται δυστυχίας αίτία -δια τας :μά,ζας, δταν άπdϋαίνη μέσον κ,ερδο 
σκοπιχή; εκμεταλλεύσεως εις τα χέρια των όλίγων. "Οrαν χάΟε νία 
κατάκτησις τού '\'Ου τού ό.νθιρώπΟΙ\! γίνειτα1ι ,έν ό,,όμαιτι τού συνό
λου και εtς αυτό παραιδίδεται ,άπ' ευθείας, τότ,ε ή 1μηχu.ν11 είνε σκο
πός. ΕΙ,,ε μέσΟ'V. Είν.ε ιμίιαι ανάγκη δια την παραγωγήν, δσην ή άν
θιρωπότης χρειάζεται δια τ11ν συνιτήρησίν της, δια την άνάJtτυξίν 
της, δια τ11ν ,εύημ,ερίαν της. "Αν, μι τόν Π()λλαπλα,σια,σμόν των μη
χανι:κών επινο11σεων όλιγοστεύη όλσένη ή άνάγκη -τού άνιθρι;1πινου 
μόχθου, τό,σον ιτό καλύτε,ρον: .οί ανθρωπσι θα έρ,γαζω:ντάι λιγώτερn 
καί θα ζ ο ύ ν περισσόrrερο. Δεν θα ϊίνε δούλοι τής 1μηχα.,,ης, που 
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γίνεται ατφικ11 η έταιιρικ11 ίδωκτησί,α, 'Άπ' &.-υεναιντίας, ή μη,χαν,\ 
θά εlνε ό άψυχος δούλός των, δ μόν,ος δούλος πού ,έ.πιτρέπεται νά 
εχη δ ανθ·ρωπος. Κ υρωλε.κτικώτ,ερα, ή μηχανή θά εl'\Ιiε τό μέσον 
της έξvπηρειτήσεως τύν ά'\ΙfαιγΚώ\Ι των άπο ιτας δυνάιμεις της Φύ
σεως πού δαιμάζF,ι ό άνθρώπινο; Ν οϋς. Καί αύτή ή αντίληψις τής 
Μηχανης .ε1,ιε iκεί.νη πού της δίδει τήν άλη;θννήν της την άξίω, 
μέσα εις μίαν κοινωνίαό\Ι ανθρώπων 11rnολυμαισ1μένηΝ τελειωτικά α,ϊό 
το rμίαισμα της έχιμειtαλλεί,σεως ά"θιχαιτου άπό ανθρωπον. • • * 

'Ότα1ν ετ·σι ,ά\Ιηκρύση καινεις τήν ι.Μηχα.νή,1, τότ,ε φθάν,ει λο
γικά είς το συμπέρCΟΟ\μα:, δτι ποτέ .δεν θά εχη ή έλεύθερη '!Ανθρω
πότηι; άρκετάς μηχανάς. Ή κυριαρχία τού Νού έπάινω εις τάς δυ,
νάμεις rrής Φύσεω; rχει άπεριορίστους δνναιτότητας έξ-α.π,λώσεως. 
'Ένα α.τqμον ·μσrορεί νά ίικαναποιήται καπΟtiε μέ δσα ό Νούς εχει 
καιταικ,τήσει εως τη\\ rέποχi1ν τής περαστική; ,και λιγόχρονης ύπάρ-
ξ , "Ό ... , ,, ι . , , 

λ' . ε.ως του. .ι:ιναι αιτο.μον ε :νε το 11iεπ�ρασμενοv, το φευγαι ειον, το
φθα:ρτό:ν eλαχ,�στnμόριον ίνός άπεράντου, αίωνοδίΌυ, ,άφθά,ρτου_ 
διαρικώς άνανεουμένου συνόλου -i�ης Άνθρωπάτητος. ,Και ή 'Αν
θρωπότης δcν μπορεί, δεν :είνε ποτέ δυνατόν ,,ά ίκαναιωιηθfl από 
δσ.αισδήποτε κατακτήσεις εί.ς η1ν σφαίραν της γνώσεω;. "Αν ίκα
νοπο�είτο, αύτό θά ητο ή �αποτελμάτωσις, δ λήθαρχος, τό πρφή
νυμα ένος ·θαι-.•άιτου. Ό θάναιτος, δμως, είν.ε άνύπαJρκτος διά η1ν 
'Ανθρωπότητα. Είνιε 1μία πλαιν·ερά άντtληrψις τού ,έγωΚΙεντρuσ,μοϋ τού 
ατόμου. Μόνον το ατομον JΙJεθαί'\Ιfει. Ή 'Ανaραιπότης. ιχ.ατά συνέ
πειαν, θrι χρειάζεται διαρκώς τόσον περισσότερα, δσον πeρισσότε
ρα ό ΝΌύς καιταικτq. ·άπό την Φύσιν. Και •θα άπαιτη -δuα,ρκ,ώς ό Ν ούς 
τού άνθρώπου, αύτά τά πάντοτε περισσότερα, ώσάν ,μία1ν όφεΑλ11,, 
προς την Πα'\1tοδυναμίαν .του . 

.Κατά τάς ό.ρχάς τού 11)ερα,σμένΌυ αίώ,,'()ς ύπέταξε την δύν,αμι, 
τού άτμού ε!ς τήν ύπηρεσίαν :rου. 'ΑιJ,ά τί εινε ό ά�μας Θμπρος εί; 
τον ηλιεκτρ�.μόν; Καποιοι ύπειρθεωρη,τικοι κινούν :μέ σχ.ε.ι-ττικι01μόν 
το :κεφάλι. «Καί μ{1πω; ξέρετε άκόμη τί εlνr αύτος δ 11λεκτρι01μός;» 
Κ1αι τί μας ενδιιαφέρει αν δεν ;τ;ο γνώρίζωμ,εν; Χρησι1μοποιαίμε.,, 
όλοένα πληρέσπ,ερα κ,αί 11ελε·ιάτερα, κάθε δυ,sαlτήν έκ<)ήλωσιν α,ύτης 
1 ης δυνάμεω� πού τ11ν άντ:λοί\μεν άπο την Φύσιν. Την 1ά,,α1γκάζο,μεν 
νά κινιϊ τίς ,μη,χαινές .μας· νά μεταδ�δά,ζη άστραπιαίως την σκέψιν 
μας προς κάθε :κα,τεύθυνσιΝ: νά eκ11ελfl αμεσώταται τ11ν θέλησίν μας 
εις όποων.δήJΟΟitε σημείον τού πλαινή.του μας· νά -μεταφέρη αύrο
στιγ,μεί όπτικάς άκτί,,α,ς στά rμάτ,ιαι ιμ:ας η 11χους στ"Ι αύτιά •μας από 
τά πέρα'"α τού κόσμου. Και δπως ύποχρειίJσ�μιεν τάς άκτίνας τού 
11λίου νά κάμνουν ,σ' ενα δευτερόλεπτον επάνω σέ μιά πλάκα φωτο
γραφικην δ,τι δέν ήμπόρεσαιν ποτέ νά κάιμουν οί ζωγράφοι δλων 
τι7>.ν αίώ�,ων· δπως προχωρ�μεν ·δια�ς εtς. τϊιν κατάκτησιν του 
αέρΌς, πού lθεωρείτο αλλοτιε στοιχείον άνιJπότιαικτο,,' είς τ11ν ΚU· 
(>ιcι.ρχίαι-., ταi.i Νού, ετσι θά ζητήσωμεν αϋριον, ώσά,ν κατ-ι πού εΥν.ε 
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δι-καιί<Μμά μας -δικ-αί<Μμα της 'Ανθρωπότητο,..- νά γνωρ�σωμεν 
οχι μόνον τού ήλε.κτρισ�μοϋ την φύσιν, αλλά κα.ί τη- σκέψεώς μας 
τ'Υ}ν φύσιν -χιαt τ11ν δ'U\1αμιν, Οχι ·μέ τbν ίρόπον τού έξωκοσ.μικού 
έρευ,,ητοϋ, άλλά κ:αιτά τον <1:ρόπον τού κυριάρχ·ου καί τού δα1μσ,στοιί-. 

*•* 

"Ο.ταν ή ,μηχ-αν1� θά ύπηρετη οχι την 16ουλ�μίαν τού κέρδου:: κα-
, ενός, άλλα τάς άνάγκα,ς της Άνθρωπότητο; -τά άνάγ,ΚΙας τη:; 
καί τάς φυσικάς καί .τάς δια,1οηrt1ιικάς-τότ,ε ,θά γίν!] οργαl\lον δη
μιουργίας πραιγιμαnκης είς τά χέρια τοϋ φυσι1<:οϋ κυρίου της -της 
μάζας. Έχει αιύτός ό πλαrνήτης ,μας Jljλοϋτον δυναιμικατήrτων άνε
ξάντληιτον. ιΚια:ί ό πλούτος αύτος κατεκυρώθη ·ειc την ' νθρωπu
ιητ-α ώς εις σύνολον, άσιο τήιν 1έποχην εκείνην, ποi, ό ώραίος και 
γ μα.τος από τόσον άνθρώ;τι,ιον νόημα rμύθος ,διηγείταrι, δ�ι δ Προ
μηθεύς εφερεν είς τούς ά,νθρώπου- τό πύρ-τό ξύπνημα. του Νού. 
'Από τ,11ν ,bτοχην έχ,είνην ,δεν ,στέκει πλέΟ'\1 σταJθερός δ θρόνος Δι&; 
καν,ε.νός. Οί άνθρωποι έκέρ:δισαν το δπλον της παι,τοδυναμίας μέσο 
είς τ11ν Φύσιν, της ,δποωι- ή ' ν,θρωπότης εlνε κορυφαία ,έιΚJδήλω
σις. Τά ,μ�'tαιλλα εί,ε προωρισμένα ν' ά,,αισυρθούν άiπ' ιά σJΙjλάχνα 
της γης, να χωννουθοϋν, νά γίνοvν ·μηχαινές, οργανα eξυπηρετήσεω; 
των άνθρώπων. Τά σrοιχε�α νοιώθουν τ11ν έπι16ολην τού κυριάρχου 
των. Ή ιιαtα τώρα άρ,χίζ1;ι νά λαjμ!βάνη συνεί·δησιν τη άνθρωπί
νης της μεγαιλει.ότψος .καί νά δvεκtδικii δ,τι της ανήΥ,ει --τr 1ν κυ
ριαρχίαν έπάνω ει; τάς δυνάμει της Φύσι:,ως, :μέ δλ-α τά μέ,σα τη
έπuστήιιης. 

'Ανάιμεσα εις τά φ σικά τοπία, δια τόν ανθρωπον πού, άπλώ
νονταc διαρκώ(; ι 11ν άωμι χήν του η1ν σιrν;εί,δησιν πρόc τό σύνολον, 
η1ν ένώ,,ει π,ρος τ11ν σm1t�δη,σιν της άπροσώπου ΚΙαιί αιω.ιίας Άν-
0ρωπότη;τος, δεν ύπάρχει ,οπίο <ί)ραιότ,ερον ,άπό έκείνο πού δη
μι,ουργιεί δ Νούς, δδηγος τού κόπου έλευθερων άνθρώπων: τό το
πίον της πόλεω:, ηί>ν μηχανικών έγχατησrάσεω , rrωv ύδαιτοφρα 
χηί>ν, των κανα,λιών .με -rό όποία ύποrάσσονται i:.tς ύπηρέτας τού 
ανθρώπου τά άφρισ,μένα αγρια νερά των κα:ω,ρρακτων καί των χει
μάρρων. Ίσάξιον προς τ11ν ώρα:ιότητα ένος 111α1ρΟένου δάσου::; ,με 
',περύψηλαι Μνδρα εlνe το τολιμηρόν άναiΠέτ-αιγ,μα προ� τά ϋψη των 
πυκ,χ7>ν καπνοδόχων των έργοστα,σίων, δπσυ τά στοιχειία της Φύ
σεως, άναχωνεύο.νται είς μίαν νέα,,, ά,,,θ.ρcαιrινφ άνα:δηιμιοuργίαΝ. 
'Όταν μέσα εtς αυτά. ή μάζα· θά κινητα,ι κυριαρχικά, ή ώραιιότη
των Οά καίrα,φαιν·ίl καιτά τρόπο-ν πού θά κα-απλήξη δσοuς δεν γ,1ω
uίζουν την αν0ρωπίνη;ν μεγαλει&rητα. ιΚαί. τότε 0' όποδει.χ θiϊ χαl 
κατι αλλο: οτι ύπάρχει καί. εργfJJσία πού δtν ,είνε μόχθος καί πόνος 
'ι.αί καmδί.κι�., άλλ' είνε άγαλλίαισις καί φτερούγισμα καί χαιρά -11 
έρ αισία1 οχι 11 διο οριαιική, πού έ αγοράζει το αθλιον δικαίωμα 
,ης ζωης άv0ρώπων άπο αλι,;ους άνθρώποu-,, άλλα ή έργcωία τώ11 
clνθρώπων δια τούς δποίους 11 ζωή κα,θ.ιερωθη ιί>ς ·δικαίωμα εy γε
νtτη:: άναφα,ίρετ()\- 11 έργαάία πού � Τναι ή ί,ψηλοτέρα χαρά τη; 
ελεύθερης bημιιουργίας. 
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'Απρίλης μήνοος.. Κι' ή μη
't'έpα, γη. λα,μιπpοσrτόλ,ιaτη κα.ί μυ
ρωμένη, κα..μά.ρωινε τήν όμορφιά 
της π0ιύ μ' αφειδώλευτη &.πλο
χ:ερ:ά. τήν εr χ1ε προι,κίσει δ ουρά
νιος πα..τiροος_ 

'Τά. ποτά.μια. πό't'ε ηcυχα. κα.ί 
πότε 6ιαιστικά. σφιχτα.γκά.λια..ζα.ν 
τό λαιιιμό της σά.ν πολύ·τιμα, κολ
λιιέ, ,εν<ί> τ-ά. κύμα.τα, τη; θά-λασ
σα.ς αφρι.σμέ,να, δπω,;; ξεσποϋ.σα.ν 
στ' ακρογιάλ�α. της. εμοιαζα,ν, μέ 
α.σπρ�..tέ Ιίτψι.χ. κρόσ,:.α, ποϋγ λει
φα.ν τό ψόρε:μά. της. Τά. 6:ιυνά, 
άλλα. πρσ.σι ι-α. κι' άλλα· χ ιο,νισμέ
να., εμοι.α.ζα.ν σά.ν κορών,ες πού 
στόλιζαν τό σοψό της κ,εφσ.λι κα..ί 
τήν εy.α.ν«ν σωστή 6�σίλιιοοα. σ,τό 
δικό της γq,λοοξια..-κό 6α.σίλειο του 
ηλιου .. 

Ό ηλι.ος, χι' α.&τό; &.πλο,χέ
ρης, ζέσταινε τήν ά.νάισ:χ. της .. ένώ 
οί α.έρη�ε; μετέψψχν τό α.ρωμά 
της δώ χα.ί χεί γιά, νά. ζωΛ;τα.
ν·έ9ουν μ' αυτό δ,τι πέιθαιν-ο ιlπό 
εκσταιση γιά. τό δικό της μ;εγα.
"λείο ... 

Μέισ' &.π·' rι.υτή τήν ά.λ -ηθινή 
μαγεία. fγας λιευκσιπρά.σινος τα
χυδρόμος ξ-εκίνησε ά'ιlτιψεγγίζον
τας τό� χρωμσ.τισμό του πά.νω 
στό παθ,:αqι,έν-; ά.πό τή νάρκω-

Τοϋ ·Αν.δρέα Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ση 6λέμμια. μου κα..ί μου, έγχείρι
σε μιά. r.ράσκλr,ση πού με λιτή 
&.pχοv ,τιά. γ.ρα.μμιένιη πάνω σ' εν.χ 
ψύλλο α.πό ύάικι-,ιθο εγρα.ψε: «Οί 
6άκινθοι σε π·ροσκαλ�υv- στό συμ
πόσιο τηc; ζωη;. 'Ένδυμα. επίση
μο». Τήν π,ρ6σκλη.ση τήν δέχ,τη
κα. Τό «συμπόσιο, ζωη; καί τό 
επίσημο εν.δUΙμα» ,με προολ ημά.
τισα.ν. ΣκεφτόμουΥ, αρα,yε ποιά. 
νδ.να,ι τό «συμπόσιc ζωης κα..ί τό 
επίσημο εν:δυ;μα.» π:ιύ θέλουν νά. 
φορώ οί ύάκινθοι στό σuμιπόσιό 
τους πού με πρ0ισικαιλουν. 

Σκέφflηκα. πώς τελείωση του 
προολ η,μ,α--σισμου μου ιθά�ορισκα: σέ 
μένα κα.ί στή φύση πού με περι
sοαλλε κα.ί τοϋτο γι.α.τί δ έα.υτός 
•μας κα.ί ή φύση είν;α.ι οί μιεγα.
λύτεροι δάισt"..tα.λοι τής ση�ν,Όιικης
μχς πο.ρεια.ς.

�Εσερ·;χ σά.ν μεθυισμένος τά.
6ήματά, ,μου πέρα - δώθε, κα.ί δ
πpοολημα.τισμό; μου αυτός με
τσψορφώθrr,<,ε σέ νεράιδα π·ο,,'.ι μου
ξελ6γιαισε τόν νου. Οί λογι,σμοί
μου μ' -εΙχαν εγΥ-α.τ,α,λείφει κα.ί
rίμουνα. &.ψrιμένος στά. αίσθήματα
έκείνης τής στιγμής. Δεχόμου,;α.
είχόνες χα,ί ήχους χωρίς. &.ντίρ-

. ρψη. Είχα. στα.υρωθη &.πό την 
ί'δια. τή ψύση ..... . 

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

----

1 
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Μέ κήδευα.ν μέ μεγαλειώδη 
σιωπηλή σειμ-ιότητα.. οι Μκ:νθοι .. 
'Όταν χηδεύεσαι σ.πό όά.κ.ινθους, 
ή -οελ1ευτσ.ία σου χα.τοιχία, δέν 
εfναι δ "Αδης_ Εfν-α.ι ή ζωή. ΊΙ 
άτέλ!ειωτη ζωή πού δτα.ν τήν 
ζείς, ,διαπι,στώγεις δτι δεν όπάρ
χει θάνατος. . .  Ί-Ι ,πομπή του 
πάθeιυς ι�ου, σ.ψου πέρωσε πάνω 
άπό ενα. σάιοα..ν-ο κα·μωμένο ιiπό 
λευκές ,μα.ργαρί�ες, aτολίοδι κι' 
αύτό στή ψορεσιά. της γης, διά-
6-ηχε τά. νερά. μιας ησυχης λί
μνης πο 'J στόν- ύγρό της κόρψο 
εψεψε νούςρα ,ρα καί κύκνους. Στό 
μέσον α.ύτης τiΊς λί,μ νrις ποδτα ν 
ξέψωτο ά.πό νούψα.ρα. κα.ί &.φύλα.
χ το άπό κύκνους, δ ηλιος εστε,λ
νε τίς στψtές της rιμέρα,ς α.χτί
'�ες του γιά. ν' άγκαλιοοσουν τό 
6υθό της πού ή α.πο,σκερή πρα
σι νά.δα του ρούψαγε λαί,μαιργα. τό 
ζ•εστό των ήλια.χτί•δων α.ίiμα .. . 
Ό σταιυρός μοJ στήθηrι<.ε έχ,εί .. . 
!1εταξύ f,λιου, γης καί ϋδα.τος .. .
Μεταξ,:, των στοιχ•είων τής ζωης .. .

Άπό κείνη τή θέ.ση άντικα,
τοπτρίστr;χ·ε στο ,�ερό της λίμν-η,ς 
τό σκήνωμά. μου. "Ημοο,ν γυ
μνός. . . Γυμνός άπό ένδύμσ,τα, 
ξόμιπλια, στολίδια., 1μ,�κρότητες, 
πά,θη, μ(ση καί !J-ΙΧ"tα.ιιοδοξίες. 
Φορουσα. τό έπίσ,ημό μου ενδυμα, 
δπως μέ ήθελαν οί ύά.χινθοι .. . 
Μονολόγφα.. . . Τό μεγσ,λείο 
της τ.ελz.ι,ότητα.ς 6pί,σΚιετσ,ι στή
μαγ,εία. της γ�μνότητα.ς_ Της γυ
μvότη;τα;ς 100ύ Κια.λύ1t1:1ε'τ1αι α.πό 
τή·; πλα;στότητα. 

Βλέπο·ιτάς με γυμ-ιόν στό 6υ
θό της λίμν-ης ενοιωσα λευτερω
μένος, ά,μόλυντος καί πσ.,θια.σμέ
νος γιά. τελ,ειότητα.. 

Στή στιγμή έκείνης της εξαp
σης, δ σταυρός μου ,μιετα.μοpψώ-

θηκ,ε σέ α.πέpι ττο θpό·ιο α.ύτογέ
·ιεσης. Ό κύκλος της ζωή; \.Jl)U 

ξανάρχισε κυλώντα-ς α.πό τό 6αθύ
παρελθόν μου πεpόνιοοζε τό πα.
pόν μ,ου καί χα,νότα.νε στό ά.πώ
-οεpο μέλλον μου. Τό α.νθpώπινό
μω μέλλσν πού δέ-; τέλ,ειωνε, μά. 
πού άνα.χυκλω ιόταν1ε w.ό αδυτο 
τιου άπείρι:ιυ σά.ν σχrιμσ. φωτ'εινη; 
τpοχισ.ς 

Ί'ό συμιπόσιο μέ τούς υα.,χι ν
θους είχε κι' δλα.ς &.pχίσει. Δέ
σποζ•ε σ' α.ύτό, ό δι-6:λογος, ή έ
σωστpέφεια κα.ί ή μυσταγωγία 
της λαλούμενης σιωπής. Της 
σιωπης του στοχαιa1.ν)υ κα.ί του 
αύτοέλεγχου. "Οταν σιωιπας αύ
τοδvδα.σκόμενος, μιλσ.ς μέ δλη τή 
δύν«μη -;ης ψωνης σου κ.α.ί ά
ΚιΟύγεοο: πα.ντου . Κι' δτα.ιν μι
λάς αύτοαινα.λωνόμ.ενος δεν άΥ.ού
γ,εσα.ι ποτέ καί π·ου-Θενά. 

Μιλούσα1με γιά. τά. δέν:τ:pα. κα.ί 
τά. ψυτά. πού ά,νασαίνουν κα.ί κα.
ταλα.6α.ίνουν,. Γ:ά. τή νοημοσύνη 
κ.α.ί τ+ι μουσική τω"Ι λου,λουδιων. 
Γιά. τή ζωή κα.ί τό θάνατο τω,,ι 
α.-ιφώνων. Γιά. τό κλάμα. τωγ κυ
κλάιμι νων καί γιά. τ;ούς λt γοθυ
μισμούς των -κρίνων. Γιά. τή συ·μ
πεpιψοpά των δα.σω-ι στόν· έκ,στα.
σια.σμeνο ανθpωπο πού τά. δια-σχί
ζει. Γιά. τό-ι χα.φετισ;μό της μυρ
τιάς κα.ί της παισχ<χ.λιας. Διδα.
χθήκ-Υμ� γιά τδ σψιχτα.γ·ιιά.λια..
σμα του κ.ισσού κα.ί γι,ά. τόν ψω
τ�σ;μένο -κ.α;pιπό τής ,έλ ηας. Τό 
κυπα.pίσσι μας μίλ σε γιά. τήν 
&ξία της α.ν,δρ,ειωσύνης κα.ί της 
λ•εοε-ιτια.ς, ένω ενα. μικρολούλου
δο του άγρου μας εγν,εψε γtά. τό 
μεγα.λcείο τής συμπάιθεια,ς πρός 
τδν ά.δύ-ιατο. 

'Έwχς θeόpα.τος πλά.τα.ινος πού 
δ κcφμός του ειδs�χν•ε πώς πολ 



110 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

λοί α.ίώvες π6ρωσ-αv α.πο πά,νω 
του, μα,ς εκ,μυστrιρεύτrrιιε πόσο 
αξίζει δ χρόγας δτα.ν γόνιμα. τόv 
διερχόμασΌε κα.ι ποοο τύρα.ννος 
γίνεται δτα.ν άδικα. ταv χά.νουμε. 

'Ένα. ελα.το, μ,α.ς μίλ η.σε γι·ά. 
τήν γέννηση. Ό1rο,ιαιδή,ποτε γέν
νφrι κα.l μα.ς ,είπε δτι ή γέννη� 
ση σάv· 6ιολογι-κό ψα.ιν6μενο εί
γ�ι μίλημα. ζωης κα.ί σά.ν ψα.ινό
ιJ..ενο ζωης είναι μυσταγωγία 
προοριc;μου. 

"Εvας δλάκλ ηρος γήϊνος χρό
νος -rοέρσ,σ:ε καιί τό Συμπόσιο εψθα.
νε σ,,., τέλος -rου. Αυτός δ δλό
κλ ηρο,ς χρόνος ήταν μιά. στιγμή 
στήv σίωνι6τητα. Κα.ταλά..6αινtχ. 
τό κύλισμια, τών έποχών από τίς 
έπισκέψεις τών λουλουδιών, στίς 
ά.νάλογ:; έποχές τής 6αισιλεία.ς 
τους.

Το συμποοιο τέλειωσε μέ το 
ξύπνημα της μέρας. Οί <iστρικοl 
πολυέλαι.οι της μαγεμένης νύχτα.ς 
χσ,μήλωσαν τά. φώτα τους καl δ 
α.υγηνό; ηλιος ρο:δοκάκκιν,ος κα.l 
μεγα.λοπpεπής μέ 6ρη,κε στην 
'Ανά:στuσή μου. 

Ή άνά.σα έκείνου -rοϋ λυκα.υ
γοϋς μi κα.λοιδέχτηκ.ε στήν αγκα
λιά. τηc:. τΗταν μάινας αγκαλιά. 

γ�ΓJ μένα. Ή ιί,ητέ,ρα γη στόv δι
:ιό ,μου Άνα,στη.μό 6ρη·ιι·ε τήν κu
τσ.ξίωση τής· τελ,ειότητ&ς της. 
Τά. σπλάχν.α της δονήθηκαν κι 
�να. ήψσ,ίστειο Θστειλε τlς πύρι
νες γ λιί1aσες του στά. μεωύρα.να 
σάν 6εγγα.λικά. ψώτα. Χαιρέτησε 
tτσι τό•ι Άναστημ.ό ι.1,ου ... Συμ
μετείχε στήν έξέλιξη -καί στή 
pοή τής ζωης. Μίκρυ,νε το ατέ
λειωτο σύμπαν καί το χώρε.σε δ 
νους μr)'). 

Το σύμπαν ,μέσ« στο νου μου 
r;τα.ν θείο ,δGψο γιά. μένα κι' ε

·ης ξ,εδιψαισμός στήν ανηωχία
μου.

Αυτή +, έκ,στα;σιαισ:μένη ιiνησυ
χ ί(l, μου μ' εχα,νε καl αποτελειω 
νόμουνα στή στιγμή 

Δέν προλά,6σ.ινα. νά. ξεψυχώ 
γιατί μέ κατάκλυζε ή bμορψιά. 
της νέας μου ζωης. 

'Ένας ύά.κινθος πού μέ γνώ
ριζε iπό το. συμποοιο σά,γ μέ εί
δε λουιaμένον από τό ψώς τής ή
μέρας, μέ χαιρέτισε γν'έqχ.ιντάις 
ι.1,ου τί θέλω ... 

Το ρώτησα μέ δ�δαιχτική άπο
ρία.: Πο;; ε!ναι δ θεός; 

Κι' έκεwο, ξα.νά.νθ�σε .; .. 

�:J'\l'r/\l'rl' \ι•·······--···--··---·---····--····• ... •.•····· ............................
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Τό έμβλημα 

τής 
Θεοσοφικής 
CΕταιρrας 

ΤΟ FJMBΛHMA τής Θεοσο
φικής 'Εταιρίας αποτελιείται άπό 
εναν αριθμό συμ!δόλων, χιρησιμο
ποιημένων άπό πολύ παληά χρό
νια για νά έκφρά:σουν οοθειές 
πνευματι:ι<ές και φιλοσοφuκές ά
πόψε�ς για τον ανθρωπο και το 
σύμπαν. Αύτά τά ,σύμ:οολα άνιευ
ρCσκοναιι ίιπό πο�ίλες μορφές 
σ' δλες τις ,μεγάλιες ·θρησκείες 
τού κόσ:μου μας κ'Ο:ί σ' δλους τούς 
μεγάλους πολιτισμούς. Συνδυα
σμένα στο εμ,δλημα ίιπσδάλλουν 
ενα πλαrύ •έξελικτικ,ό σχήμα πού 
άγκαλιάζει τό σύνολο ,τής φύσε
ως, φυσικής καί πνε'\,\ματικής, f1 
δέ ,μελέτη τους μ.,,:ορεί ν_ά δδη-

111 

γήση τό σοδαρόν έρευνητή στη 
θεώρηση τών δα:θυτάτων uυστη
ρίων τής ύπάρξεωc;. 

Τά ισ�μ,δολα αύtά δεν μπο
ρεί νά έ.ρ;μηνιευθοϋν μ{ στενή ά
κρUSε·ω:, ,έν μέρeι, λόγcρ της αρ
χαιότητός των και έν μέρ,ει λό
γφ της δυσκολίας έξαικρι,δώσεως 
της προελεύσ ώς των. ΊΙ προσ
φερο,μένη σ,' αυτό το αρθρο έρ
μηνείrα. ι:ίν,αι μιά πρότα.σις αλη
θ,ειών, παρά. μια ακριιδής δήλω 
σις τής σημασίας των. 

TAU 

Σ,ΤΟ Κ:ΕJΝΤΡΟ τού eμιδλή
uατος εΙναι ό αίγυπτιακός σταυ
eός, αρχαίο σύμ:δολό τής άνα
στάσεως. 'Αποτ,ελέιται άπό ενα 
σταυρό σέ σχήμα Τ, πάνω ,στο 
δποίον κάθεται ενα·ς μικρός κύ
κλος, .έν ,εvδeι δακτυλίου, άπό τό 
όποίον κρατιέται rμέ τό χέρι σέ 
άρχαία άγάλ:ματα η εJίκονί:ζεται 
σέ πίνακες. 

Ό σταυρος σέ ,σχήμα Τ συ.μ
οολίtει Tl]V ϋλη η τόν κόσμο της 
μορφης και ό μικροc κίικλος, τό 
πνεί\μα της ζωής. Τό σύνολον 
εκφράζει τον 1θρuαμι60 τού πνεύ
ματος έπί της ϋλης, της ζωής 
bτι τού θανάτου, τού καλού έπί 
τοίί κακού. Είναι δ Σταυρός 
της Ζωή;, τ<> Σύμ,δολο της 'Α
ναστάσεως και της Άθαινασίας. 
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'ΓΙΑ ΔIAJΣ'l'A'Y'PO'Y'l\11ENA 
'ΓΡΙΙΏ Α, ιέκ των όποίων τό 
ενα; ( τό φωτεινότερο) σrrρέφεται 
προς τά α.νω και τό α.λλο ( τό 
σκοτεινότερο) πρi;,ς τά κάτω, 
σuμ;δολ�ζΟ'U'V τ11ν κάι0dδο τοϋ 
πνεύματος ,επί τι1ν ϋλη;v κη,ί την 
άνάδυσή του άπό τά - περιιοριστι
κά δρια της ιμορφης. Ταυτοχρό
νως ύπσδάλλουν την δι<l!ρκη πά
λη ανάιμεσα! στ4ς δυνά:μεις ταυ 
φωτός ικαί τού σκότους στ1Ί φύ
σιν ικαί τον α.ν0ρωπο. 

'Όταν, �Θώς συμιβαίνει σrrό 
eμβλημα,. τά δΙJtλα τ·ρίγωνα εί
κονίζονται μέοο σtrόν κύκλο έ
νός φε,ιδιού, Jtjαριστάνεται. τό σί,
νολο της .εκδηλωμένης φύσεως, 
τό σύμπαν, δε(})μευμένο, άπό τά 
δρια τοϋ χρόνου και τού χώρου·. 

'Γό σύμβολο των διια:σταυρου
μένων τριγώνων απανrαται και 
στην 'Εβρ<l!,κ11 Θρησκεία και εί
ναι γνωστό ώς Σφραrγίδα τοϋ 
Σολαμώντος η 'Άστρον τ:0ύ Δα
βίδ. 

· 'ΓΟ' Φ Ι,ΔΙ: δπως ικαί, τά . αλ
λά σύμ16ολα, εχει διάφορες ση
μασtες, πάντοτε δμως συνδυά:
tεται μέ την Σοφία. 'Ότα"' τό 
φίδι φαίνεταιι νά δαγκώνη η 

τρώγη η1ν ουρά του ( ό Ουρο
δόρος 'Όφις), ·yίνετα,ι σί•.μ .βολο 
της αίωνιότητος, --11ίού δέν εχε·ι 
άρχ11 η τέλος. 

ΙΙ ΣΒΑΣ,'ΓΙΚΑ (ή όποία δέν 
εχει καμμία ,σχέση •μέ τον Χι
τλερικό άγ.κυλωτό σταυρό, διόιτι 
εκείνος είχε τά σκέλη του ικινού
μενα προς τά όπ�σω, t11ν ()JtjL• 

SWASTIKA 

σ0οδρόμηση, την καθυστέρηση. 
έπαμένως τό σκοτάδι), ή όποία 
λέγεται και Πύρινος Σταυρός, 
σιψιβολίζει τις τ!ραμερές δυνάμεις 
της φύσεως, πού αδιάκοπα δη
μιουργεί και διαλύει τις μορφές 
καί εlναι rοαράλληλα Δημιουρ
γός και Καταστραφεύς, ό Σ ίβο 
τού Ίνδουϊαμού, το "Αγι,ο Πνεύ
μα τού Χριστιανισμού. 
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AUM 

ΕΠΑΝΩ άπο το δλον eμιδλη 
μα, με γράιμματα: σανσκρ�τικά. 
εlναι ή 'Ιερή λέξις τού 'Ιν 
hουϊ-αμού, ή όποία; προφέιρε.ται 
( οχι με άκρuδη ��στότηrα,, διότι 
εl-ναι δύ(J'Χ,ολο), ώς AOl"l'M. ΕΙ
ναι μια λέξις δαθω'ίc: σημασίας 
και σημαίνει τον �ημιοvργό Λ&-

γο, τ11ν αφαrtη Πραγματικότητα, 
η1ν πηγη πάση; ύπάρξεω�. Εl
vαι ιμιά λέξ·ις tσχύος και προ
φέρεται άπό τούς Ίνδου,,στάc: 
με τον μέγωτο σειδα,σμό. 

ΤΕΛΟΣ, το eμιδλήμα της Θ ο. 
σοφιικης 'Εταιρίας περ�δάλλεται 
άπό το σύνθ 1μα <iJύδεμία θρη
σκεία, ύπ ρτέρα της 'Αληθείας». 
Ή άλήθεuα. ,ώrοτελεί το άναζη
τούμιενον άπό κάθε θ όσοφι}ν, δ
ποια �α:ι νά εlναι ή πίστ1ις το:υ 
καί ιχάιΟε μεγάλη θρησκεία 1:,ίναι 
κατά ενα ιμέ.τρον μια έν,σωμάτω
σις αύτης της ·' Αληθείας καί μια 
όδος προς την πραγμα;ωποίησίν 
της 

.......... •.•,ιι·•·--·············· ... ·11·•···----························• ... •.•····· .. ·•,ιι.-.•.···· 

Έκυ-κλοφόρησε: 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓ ΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΑ 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δρχ. 250 

•••••••••--•••••••••••••••••■Υ■--•••••••••--•••••••••--••••--••••••--•• .. •••••••••Λ•••••••■Υι
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'Η Μπαγι<αβάδ Γι<ίτα 
�--

). , 

καί ή διδασκαλrα τού Κρrσνα 

1980 

Της άειμνήστου συνεργάτιδος τοϋ ΙΛΙΣΟΥ 

ΙΣΜΗΝΗΣ ΝΙΣΚΟΥ 

ΊΙ Μπαγ,καβάδ - Γκίtα εlνα1ι ενα ά.πόσπα,σμα, ενα τ:μημα της 
Μαχα:μπαιράτα:, τού ιμσ,κ,ροσχ,ελεστάτ_q_υ αυτού έπικοϋ ποLήματος της 
'Ινδικής Φιλολογίας, το όποίον·, συμπεριλα1μ1βάνον εντός λαμπρών έ
θνικών έπι1χειρ11,σ1:,ων, κι:,φαλαιώδι,ις αρχάς πολιτειαικώ,•, κcΗνωνι
κών καί θρησ,κευτικών συστημάτων, είσέδυσε τόσον εις :το πνεϋιμ:α 
καu τ11 ζωή των '-Ινδών άπό παλαιοτάτων. χρόνων, ωστε εως σήμε
ρον νά δύνσιται τμημ:ατι:κώ καί συωλικώς. σχ ι ιμόνον νά κοσμη την 
φιλολογία :ιουc:, αλλά να εχει χαράξει βάσεις γενικών των κα:ιευ
θύνσεων, και δια της Μπι;χ,γκαι?άδ - Γκίrα νά εχη Οέ,σειι θφελιώδεις 
γρα1μ;μάς, άσαλεύτους δια μέσου των αιώνων, της π•ε ρ ί θείο υ 
εκδη,λώq,�ως κ,αί αντιλήψεως. Φαίνεται περίεργον πώς ενα καιθαρώς 
φιλολογικό εργον, ενα έπικόν ποίημα, δύναται νά έξα.σ,,ιήση τοια.ύ
την έπιρ.ροήν εις τά ηθη ένός δλοκλ11ρου λαού κ,α\. έπί σειράν αίώ
ν.�ν .. �:9��')' δ.μω; σκε,φθιiψεν ποJ.gν,-, ε1ναι :ιό συγκρό,τημα, συνήΟως,
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μιας έποποιιας )Ιαί πόσοι οί. συντελι:σταί αvτης, δi-ν είναι cι-τορίας 
αξιο,,. 

εδομέ,1ου, δτι εως σήμερον διαμφισ6ητού καί διερωτώνται 
οί σοcροί., κατCt πόσον ή �Ιλιας 1είναι άπαύγα•αμα έ ν Ο c rΟιι{1ρου 
η (νός όλακλ11ρου πο) ιτισμού, πόσψ μάλλον προκειμένου περί σα,,
σ,,ιριτικού ,/!πους, οπι,σθεν τού όποίου αμέτρητοι rιιαιροί, ζωη; καί 
πείρας σημειώνουν ,μακροτάιτην διαδρφήν, πλr1ρω:; ένηρμονισuέ
νην τού ανθρωπί,ου πνιίψαJrο-, καί εις δλα; τάς αποδόσεις αυτού. 

"Οταν δέ ανατρέξ�με κ:αί ανέλΟωμεν, εστω καί κατ' έλάχι, 
στον, ει τι1ν Ίνδικ11ν μυθολογίαν, άνα:πόσπ,ο.στη άπό τη γενικ11 ίστο
ρία τηc φιλοσοφίας καί τη ανθρωπί.νης διανοήσεως, εuκρινώς αν
τιλα1μ,οανόμεθα .τήν 11iερuολεπτον θέσιν, την l,ποία:ν ή Μαχα�μπαράτα 
έσημείωσεν εις τήν Ί νδικήν φιλολογίαν, ιeαί την έπιρροήν τ-ί1ν ό
ποίιαν αϋτη έξήσχησι:\, ώς απήχησις σπουδαίων προγενιστέ'ρων πο
λιτι01μών, καί ώς κα:τακλείς μεγάλων διαδοχικών 'δοξασιών. 

Μέσα ις τάς απεράντου έκιτάσιις τού χρόνου, εις ανuπολογί
στου- ,έποχάς προχατ:ακ.λυσ,μιαίας, δπου πν�υματα: αυλα καί φωτει
νά, δυνά�μιις αμορφες καί αόρατες, έπάλαιον είς τούς αtθέρα.ς τι'η; 
υστια,τον άγ(ίJνα τής έπικρατήσεως μέσα. στό απέι_ια�rΌ Χάος, πρίν 
ακόμη ή ϋλη προσλάιοη άπτήν μορφήν, π;αίρνει τή γέν"ησί της ·11 
'Ινδική μuθο) ογία. 

Καί, ό αγών μi- τά αναπόσπα�στα στοιχεία του της φθοράς κα:ί 
της δημιουργuας ·δι,αρκως σιrν..,χuζ ται σέ αλλεπάλληλα χύματά tω
ης, σuμ,υολίζων τόν πόλ μον τού καλού καί τού χσ,κού. 

Σ uντιλοϋνται Θεογονίαι ΚΙαί Κοσ�ιογονί-αι, έξακολοuθηrτικώ-, μέ 
σα στην 'ίδια πάλη, πού στέκουν άντιιμέτωπα τό πονηρόν καί τό ά
γα:θόν, πάλη κατ,ασtοοφης, πάλη συντηρήσtω;, πάλη δημιουργίας: 
άναπόοοιαστα 'Χ!α:ί ·οα�ικά στοι,χεία: έΥ.δηλοιψένης tωης (: τό πεδίο,� 
της δρά.σεως ει,,αι τώρα f1 Γη). 

'Εκπίπτει τό άν,θρώπινο Γένος, τιιμωρείται, θεuαι διrνά.μΗς 'ό
δηγαϋν αύτό πρός ανόρθωσι ν: ανορθούτ'αι, δρ�, σχέπτετα,ι · - καί 
έπαναλα.μοάνα,,τιαι αί διακυμάνσεις αύταί, μέ τά μυρί-ας λεπτομέ
ρείιας των, έμπερικλιίουσαι δση,, rιιίνησιν, τόσην καί εύρύτηrτ:α φα'\1-

ταισ�ας, αλληγορί.αις, διο.νοητικης ανασιτuξ,ιω καί παραγωγής: Καί 
τοιουτοτρόπως, ,έ τό- αύτων των κυρίων γραiμ:μών ,ϋηματti ων σι
γά - σιγά -ό ανθρώπινος ,ους, διαγράφει ασφαλώς ιτ11ν πορεία του 
καί, άνάμε,σα ,σέ θρύλους καί σi- ,μύθου:::, θέτ,ει τάς Jljρωτογόνοu� καί 
6ασικάς έ ν ν ο ί α ς, αί όποίiαι εκ.τοτ.ε, όχ,ι �μόνον ,εχρησί,μευσαν 
ώς .χίνηrτρον τού 1άνησύχου καL έρεuνητικού ,ανθρωπίνου πνεύματος, 
άλ:λά, κατά τά διάφαρα στάιδuα. τού κόσ,μου, ιαύrαί καί ,μόναι ησα.ν 
11 απαρχή δλων των συστημάτων, τά όπχfια y,ενικώς •σuμπεριλαμ16ά
ν-ονται εις τήν λέξιν «φιλοσοφία,> καί τά όποίiα 'διαφοροτρόπως ώδή
γησαίν rιιαί κα,τευθύνουν �ΚΙΙ"οτι η1ν 1έξtλίσσομένην ανθρωπότητα. · 

'Αναρίθμη:τοι βεότητε;, είδωλα, αιθέριοι ύπάρξιις κα�ί ύποχθό� 
νuaι όντότητε , μύσται, σοφαί, ηρωι:,ς ύπέρφυσι:κοί, d,σήμαν.τ1οι θνη-
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τοί, θηρία,, δάιση, ορη, ποταιμ,οί, ή πλάσις δλη, ή φύσις δλη, τ ά 
π ά ν τ α, Μδουν τάς πολυrρόπους Υ,αί πολυμόρφους έκφάνσεις των 
δια να άπο.καλυφθη ενας Κιαί μόνον δράμος της άνθρωπίνης σκέψε
ως δια μiσου της άμμου των σίώνων, ,δια μέσου της ίσταρίας των 
φυλών. 

Εlνα-ι δέ άναμφισδήτητον πλέον, δη ε,ίς τάς Ά,σιατικάς προι
στορ.�κάς ,μυθολογίας, είς τούς σα•ν,σκρuτικούς -01δησ_μένους πολιτι
σμούς, πρέπει ν' άνεύραιμεν την ρίζα της Σκέψεως. 

'Όσον άναμφ�σ:δή,rητο\1 .εΤ:να.ι, δτι ό ά,θρώ�◄νος στοχα.σμός, 
από της πρώτης έποχης της ύπάρξεώς του, περί 'ι' ό θ ε ί ο ν 
fισχολήθη, αίσθιανθείς τήν ε μ φ υ τ ο ν  ικ α ί έ π � τ α κ τ ι
" ή ν ά ν ά γ κ η ν 'ι' η ς έ ρ ε ύ ν η ς τ η ς 'Α λ η θ ε ί α ς. 

Ή 11 θ ι κ ή φιλοσαφία Ιδuευθύνει την διανόησιν, ή δέ θρη
σκεία διοικεί τούς λαούς, έμπερικλείουσα κάθε έπ�στήμην, κά6ε γνώ
σιν. 

Αί μεγαλοφυείς κορυφα� των σαφών, ο'ίτινες έχάραξαν τήν άρ
χήν καί την δάσιν της πνευματικής άποbόσ�ως, οί δδηγrί. της καθο
λικής Σκέψεως της 'Ανθρωπότητος, των δπσίων αί πρ.ασωπικάrη,τες 
είτ,ε συγχωνεύανrοι με τόν μϋθον, είτε σδήνονται όλαrελώ; είς τας ά
χα�είς έκτάισε ς τού χ,ρόνου, οί δαιΟείς αύοοί ερευνψαί των άρχικων 
αίτίων τού Σί�μπαντας, φωτtζουν την 'Ανιθρωπότηrτα δια της άπαΜ
λίrψεως της Ά λ η θ ε ία. ς, ή δποία· διαλάιμπει, ά,σάλευτη καί ένιιαία, 
είς δλα: τά άρχικά πανήμα.,α της σαφίας, είς δλας τάς μεγάλας θρη
σκείας καί kρά. δuδλία των λαών. 

Σέ πλαίσια μυθολαγικά, ή φαντασία κια.ί ή ,άμάθεια άφ' ένός, το 
Πνεύμα και ή Γνώσις άφ' έ:τέρου, πλέκουν τα ώραιότερα! σuμπλέγμα
τα. Καί σέ -ό,καθορίστους σχειδόν εποχας δημιουργούνται τα θαυμάσια 
δuδλία των Βεδων ( συγκροτήματα μεταφυσικής., οοραιδό.σεως καt άπο
καλύψεως), άΚιλόνηrτα δάθρα διανοήσεως, τά δποία, κια,τά. τούς Βραιχ,� 
μάνας, εlναι τά άρχαιότερα '1ερα '6ι6λία τοϋ κό(Jϊμου συγκενrρώνόντα 
δ,τι άπαίιγααμα δύναται νά πα:ράγη δ νοϋς εJίς γενιικότητας καt λε
πταμερείας, ,μέχρι της σήμερον cΤναι ή rδά-σις των ,θρησκευτικών καί 
έπι,στημανικων ,δοξαισιών :των 'Ιν-δών, χορηγοϋ,,τα εκτοτε διαρκή ίΜ.ην 
είς ,την φιλοσαφίαν, ,είς τήν φ�λολογίαν καί τ11� μυθολογίαιν, ή δποία 
cξακολουθεί νά. ύφαίνειται,, άφήνουσα: δια μέσαυ τών άπεράντων αυ
τών καί σκοτεινών 1έκτάσεων τού χ,ρόναυ, καιτά καιρούς, παρόμοια φω
τεινά κεφαιλαιώδη σημέία, τά δποία, εναρμονιζόμενα κ,αί συντονι
ζόμενα μεταξύ των, προσbί&υν τήν χα:ρακτηριστικήν μορφήν είς 
την ί'(Jιtορίαν της σανακριτικης δια�νοήσεως, την 1μορφ1'-Jν τηc σ υ λ
λ ο γ ι κ η ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ς. 

Ot αιίωνες άλληλοδιαδέχονται έαmούς. Πολιτισμοί έξελίσσον
ται κ,αιί άνυψώνονται, αλλοι rέκπίπτουν χ.αί διαλύονται, και δλη αυ
τή ή παλύπειρ.ας άνθρωπίνη κίνησις, συνυφασμένη μέ τον μϋθον, 
λόγφ της ,μεγάλης άποστάσεως, προσθέτει όλονέν καί κάιτι είς την 
γηραιάν ίνδικήν 1μυΟολογία.ν, προσθiτε,ι bλονέ-ν καl ;ι,άτι είς τή,• 
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ίστορuαιν τού ανθρωπίνου πν,ι{1μαιτος, αναπόσπασrτον απο τήν ολη" 
εξέλιξιν της διανοουμένης ,ανθ.ρωπότηtος. 

Αί Βέδαι ,έπεξηγούνιτα, και συμπλη;ρώvονmι 6ραδύτερον από τα 
έξ ίσου -άξιοσημ,είιαια καί σ;τουδαιία εργα των Βραχ,μάνας καί Ού
πσνισάδ: επονται τα ί='ξ μεγάλα φιλοσοφl!'ι-ι'.ι συστήματα: ύπο το ο
νομα «Σούτρrο>: μιτ' ολίγους αίώνας εξαπλούταιι ή διδσ,σκαλία. των 
Βεδών m:ί ,έκλαι'Χιε 'εται δια των φημ�σμένωv ΙΠο•υράνα, καί επα
κολουθούν τα δύο μεγαλοπρεπή επικά ποιήματα, ή Ρ(ιιμ ϋάνα πρώ
τα, κατόπιν ή 1lαχα�μπαράτα:, τά όποία εδωσαν τον τύπο της 'Ινδι
κής, 'ίσως καί δλοκλήρου τη 'Ασ�ατικης ποιήσε(.ιχ:, παρ' δλην την 
εξέλιξιν και ανάπτυξ·ιν πού προσέλα6εv αυrη μεταγενεστέρως. 

Αύη1 ·η χ,ρονογραφι,κή, περίπου, κατά-αξις της σανσικριτική; 
κυριωτέρας φιλολογία:ς. 

Χρονολογικώς, τίποτε ,δέν δύν�αιται να κατ�αταιχθη άκριι6ώς, κα,θ' 
οτι, κατά τας έποχάς πού ,εγράφησι,t.ν αύτά τά άρι,στουργήματα, 
τα ορια τού ανυπάρκτου κ,αί, τού πιθ"α'\'Ο'U, τού ιμύθου καί της ίστο
ρίας δέν εlχον όρuσθη. 'Ένεκα αί,τού τού λόγου, α:ί χρονολογίαι τω, 
μέχρι της σήμερον είνα,ι σχετικαί. Ό Po1rier είς το σύγγραμμά του 
περί 'Ινδική; .μυθολογίας (ενα απο τα ΠJαλαιότερα καί πληρέσrτερα 
συγγ,ράιμ,ματα τού είδους αύτο1j), τοποβετεί δλα τr.ι 1έπεισό-δια πού 
αναφέρονται εις τ11, Μαχσμπαράτα εις έποχήν μυθολογικήν, 3000 
καί 4000 ιέτώ\• περίπου π.Χ. 

'Ώστε, 3;:, κα:ί πλέον αίώνες έχρειάσθησαν δια να προετοιμά
GΟυν την εμπνευ·;ιν και τr1ν δημιουργίαν τού επους τούrου, ε,μφα
'\•ιtαμένου κα:τά την 9ην η 10ην έχατονταετηρίδα: π.Χ. εις τ11ν σαν
σιχριτικ11ν φιλολογία.ν, ώς λέγει ό Γαλανός, τού δποίου το εργον εμ
πνέει (περι χει) την μεγσλυτέραν άκρι16ολογίαν. 

Πάντως, κα�α τούς ίσ.τορ�οδίφας ιης 'Αν•ατολης, το ιεπικον τού
το ποίημα περιλαμ,6άνι,:ι μέγαι μέρος ίστορι,κών γεγονότων, :mαλαιο
τάτων χρόνω,, .μεγάλη- σπουδαιότητος, π-α:ρ' ολην τήv μυθικήν καί 
εκπληκτι.κ11ν μορφήν του. καθ' δτι οί ηρωέ του δέν εlναι άπλοί 
ανθρωποι, αλλά οvτα ύπεράν,θρωπ;α. 

Θεοί .με ,ά,,θρωπίνας :μορφάς, δαίμονες, τιτάνες, γίγαντες, θη
ρία εχοντα δύναμιν ύπερφυσικήν, δπλα θιία ούρανίας 'δυνάμεωc, 
-fιμvθεοι κα:ί ηρωε , απόρροια οντες άy-αθών θεών η π;ονηρών πνευ
μάτων, τύθενται δλυι ιίς άφάντ,αrστον κίνησιν, εις .τόν θρυλικον χαί 
θε ό π νι υ,σ τ ο ν  π ό λ ε ιι ο ν, (οσηc είναι το κύι:,ιοv θέιμα 
της Μαχαμπαράτα - πολψοv μιταξύ 'δύο ιδασιλικώv οίικογενειών 
ιτης μέν Σεληνογενούς, της δ� 'Ηλιο,ενούς, εκ των -όJτοίων, i1 τε
λική bτικράτησις των Παινδοι'δών, έκ τού 'Ηλίου έλκόντων το γέ
νος, �μελλε νά θέση δια πα:vτος τα δρια τού μελλον-ηκού 'Ινδικού 
Κράτους. 

'Η αλληyορuα τού όλου εργου ε1ναι 11 νίκη των άγαθώv κατα 
των πονηρών καί αδί,κων, dι ληγορίαι, ητιc δ αρκώ:: ανευρίσκ,εται είς 
την σανσκριτικήν μυΟολογίαν. 
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ΣκQπ()ς δι της l\ιΙαιχ,ομπαράτα εlναι άcρ� ένΟς η ισχ'Uς κ().ί ή 
ύπιροχ11 των Βραχμάνων ύπεράνω των αλλων πρ°'•ομιοί,χων τάξε
ων καί τού λαού, άφ' έτέρου ή δ ι ε υ κ ρ ί ν η σ ι ς κα.ί σ τ ε
ρ έ ω σ ι ς της 0 ρ η σ κ ε υ τ ι κ η ς ά ρ χ η ς της μ ι ίi ς 
'Ε ν ό τ η τ ο ς = άρχης, ή δποία, εις τά προγενέ,στερα. ίερά δι-
6:λία, δεν 1δvα,κρί,1εται κα0α,ρά καί 1i δποία, σε περι!δάλλον ·άπολύtου 

j� 
πολιΘε·ί·,ας, παν-Θεiσμού και είδωλολατρεία-;, σημειώνεται ώς μ έ-
γ α ,ς σ τ {J ,0 μ ό ς καί ώr- σημπλήρωμα της 0 ε ί α ς γ ν ιο-

σ ε ω των άπομε,μ{Jκρυσjμένων αύτών πολιτισμι:ίw δια τού 
Κ ρ ί σ ν α, δαrις ε1να,ι ή ψυχ11 κα•ί τό κί, 1,τρον της Μαιχαμπαρά-
τα, Υ,αί δια rης ύ ;τ ε ,ρ ό χ ο υ α u τ ο ύ δ ι 'δ α σ κ α λ ί α  ς, 
1i δποία μέ άχ,αταγόηι ι,στον πνευ,μ•ατικότηrτα, συγκεντρών.εται. άπακλ&ι-
ση.κώς εί τr�ν Μπαγ-<-α:δάδ - iΓκί.τα. . 

Ό Κρίσνα, τό εξα'ιρετικόν αύτό ον, τοrϋ δreouou 1i άνατροφ11 καί 
τα κατσρ0ώ,μαιτα χορηγούσιν αφ0ανον κα1ί άνειξάντλη:τον t{λ.η;ν εtς 
την σανσκριτικ11ν μυ0ολογίαν, (χιαιτά τ11ν τα,ξ•ινόμησιν τών Βρα.Χιμά
νων), παρουσιάζετω ιός ή rοληρεστέρα •ενσάρκωσις της κυριωτέρας 
Θιότητος, Β ι ,σ ν ο ύ, ·η δποία κατά καιρού; καιτέ.ρ,χεται μετα;ξύ 
των Θνητών, δι,ά να 1δοηr0ήση και να σώση τ11ν εκάστοτε ,εικ.."tίπτου
σαν άν0ρωπότηrα. 

Εις τήν Ρ α μ α ύ ά ν α, ύπό τ11ν ,μορφήν τού Ρά:μα, εΤναι 
11 7η .εν,σάρκωσις τού ,�Β ι σ ν <> ύ». είς δε η1ν ,Μαιχαμπn.ράτα ή 
8η, ύπό τήν μορφ11ν τού Κ ρ ί σ ν ,α. 

ύναται να 0εωρη0η ώς πιθανόν, δτι άρχικώ; δ Κρίσ1α, πολύ 
προγινέ,στερος :τού Βοίιδδα, tσως κωrά 250v ετη κα.ί πλέον, ύπηρ
ξεν ό iΜέγας καί εμπνευσιμένος 1iγέτης μιας δουκολ,�κης καί πολε
μικής φυλη , ,ανεξαρτήταυ της έπιρροης τών Βραχμάνων ( της ίσχυ-
ροτάτης καί πιεστικής αυτης διανοουμ:ένης μιερίδος, ή δποuα, έπί, 
σειράν αιώνων είχε τήν δύναμιν της απολvτου και γενικής έπι,δο
λης κα-ί κυρuαρχίας έπί τού 'Ινδ�κού πνεuμαιτος, δσον και τήν αγρυ-
;τνον φύλα.ξιν Υ.αί τήρησιν της παραδόσεως καί τών θεtων νόμων). 

J 
Προσέλα,δεν ό ήγέτης αύτός τό ον0ιμ:α yαί, τ11ν φήμην τσυ ηρω-

'_ ο-, οχι ,μόνον δια τάς λαιμπράς του πολε,μικάς έπιτυχίας, άλλά, κατά 
πα:σαιν πι0ανότηrτα, καί διότι ύπηρ,ξεν δ ί:δQυτης 0,ρησ,κείας δια τόν
λαόν του· Θρη;σ,κείας μονοθεϊστικής, ή όποίιπ, ,εξηρε με μεγάλην εν-' 0 ' , ' ' ( ( , " ' , ' 0 � , ' rασιν η· ικας ,αρ,χας και η ,οποια, αν κω ·επηρ,εα,σ · η 'μερι:κω; απο
προγενέστερα ίερά &ιΙδλ�α και φιλοσοφικά συστήματα, ίδίως έικ της 
Σά.μικυα Σούτρα, άνέ.πίrυξεν �ιον χαρα�κτηρα, αίρεσιν τρόπον- τ,ινά,' , ξ '0 , , e 0 , t, ( , tf J( , και -επε ·:τα1 η ση,μαντικα, ,εις υα Ίμον ωστ,ε ο πρωην ηρως ρισνα
,ά λά6η, ,ει:; η1ν συνεί,δησιν ιτών φανατικών και. πολυ]1jλη0ών• όπα-
δίί>ν του, η1ν Θέσιν τού προφήτου, δρα:δύτερον δε τήν τσ,ϋ Θεαν
θρώπου. Ό Βραχ:μανισμός, δ σ:rύλος αυτός της ισυλλοyικης καί συ
στημσ,τοποιημένης φιλοσοφ�α,ς, εγ:κολπω0είς τήν δημοφιλή καί ίσχυ
ροτάτην εκπροσώπησιν της Θεότητος, ,μετέτρεψεν άρyότ�εραι εί; εν
σάρκωσιν τού Βισνοιύ καί συνεχόJν,ευσι-,ν αvτήν τόσσν ιεπι,τυχώς, ωστε 
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να άπαι,ελη πλήρη συνeχ·eιαν της δλης θρησκευτικής πα:ρα:δόσεω:; 
καί φιλοσοφίας. 

ιΠ ροσέλαΙ6t δέ συν τψ χρόνφ τοια την -σημαίνουσαν ·θέσιν 1:.ις 
η'-Jν άνωτέραν τιθικην γενικώς, ωσrrε 11 μο,,οθει,στι.κη dύtη ,θρησκεία 
τού Κρίσνα, ή όποία, ιμέ τόση αφθαστην π,1ευμιατικην εξαρσιν, ά
πέρι:ττον ϋφος καί κάλΝΟς, άποδί.δετα,ι είς τή Μπαγ:καιϋάδ - Γ.κίτα, να 
θεωρηται ώ- μία των ιβασικών διδασχαλιGJν της άληθείας καί να 
άμιλλiiται δια τον Ί ν ι,ιό, κόσιων καί. δια τούς πολυα,ρίθμους μύ
οτας ΚΙαί θαυμαστάς της Ί, δικής ' ποι.,αλιrψεως προς την Κ α ι-
ν η ν ια.θ ήχη ν. 

Ουδέν άλλο εργον της 'Ινδικής Ορησyευτικης φιλολογίας δύ
Υα:ται να :ταρα:ϋληθη πρ&ς •την "ΜJΙiαγχ Ιυάδ - Γκίτα, προς το « Α,σμα 
τού Ευλογημένου», η <�Θεσπ 'σι,ον Μ1:.λος», κα,τα την μ1:.ιτ-άφρασιν 
Δημ. Γαλανού. Ουδεν άλλο εργον ϊχι-,ι ίξηρΟη εις τοιούτον ϋψσς 
σκέψεως καί εχι:.ι αποδόσει τοσον πλ11ρως την εννοιαν της ιμονα
δικηc: Θtότητο;. Έπ�σης έμπtριέχει, iπί '6άσεως ιμε,τ�αφυσικης καί 
μέ 1διαλ.ατικόν σι'•στη,ιια, μίαν μι:.γαλοπρεπf.σιrάτην 1Ίθι,κ1'-Jν διδασΙΧα
λία:ν, ή οποία, δια της οδού της αύταπαρνήσ1:.ως, της Πίστεως, της 
l'νώσεως κσ.ί προ παντός της ' πολ του 'ι\.γάπης, όδηγεί τον α.ν
θρωπον πρΟς τ1lν τιλειοποίηοί \ίου, ί Γ 

ι ο γ κ α, τούτέστι πρΟ�
την συγχώνε σιν καί f.νότητα αυτου μετά τού Θείου. 

Ή Μπαγκα1δάδ - Γκίτα, δηλαιδη δλη ή διδα,σκαλία που άπaδίδεται 
ιiς τον Κρί.ο,α, δέν σώζεται ,οιίτt πλ11ρης, οϋτε εις ιτό πρωτότυπο,,, 
δυστυχώς. Παρφβάλλεται μόνον ώ- επεισόδιον ιεί:; το επο,- της Μα
χαιμ-πσράτα, υπό μορφην θρησκευτικου καί φιλολογικού ποιήματος 
- μορφή, 11 δποία ιίχε ι έ◊'1 το άποτέι,εσιια ,αισθητών τροποποι11-
σ1,,ων. ιΔηλα1δή., σύ·ν τψ χρονφ, από τη- απαuεμακρ σμένης εποχής
1. ης θρησκεί.ας το:υ Κρίσνα, μέχρι τη- ίποχης πού εγράφη ή l\1α.
χαμπα,ρά:ια, λίγου- αιίώνα.ς προ της rμφανίσεω- τού Χριστού, πα� 
Qtισέφρησα,, εις την Μπαγκαβάδ - Γκίrτα1, κατά τούς είδι•ι.,ούς έ.ρμη
νευτά- αυτής, απηχή.σει� δvαφορων rκτοτε Ορησ-χευτικών δογμάτων 
καί δοξασί-αι ξέναι προς αυτήν, κα:ί :cιc: πολλά σημι,,ία παραυσιάζει 
άντuθέσε,ις η, μάλλον, περίεργον ,σίψ.πτυξιν παν�f),εισ-rικών καί μονο
θειστικών φιλοσοφικών ιδι:ών. 

Αυτό δμω; ουδόλως επισκιάζει 111ν εξσιρι,,τιιΚώς φωτειν11ν ,έμ
φάνι,σιν τη; Μπαγκαϋάδ - Γκίτα - Ουπανισάδ κατά -τον πλήρ�1

1 τί
τ λον της, κα1 ούδολω- ικλονί Η η1ν άξιοσημείωτον θ.',σιν α.υτη- έν 
ιιέJσφ των άπορρ11των δο,γμάτων -χαί 1της ,άρχαία; Σοφίας. 'Ο 
Κρίσ,α, μί η'-Jν διδασκ·αλίαν του, cρριψεν εις τον κόσ:μον μίαν νέ
α,, ιδέαν μ·ιάς α:τι,,ράνιτου δυνο,ιιικοτψος: ϊην ίδέαν της 0εότητος, 
'νσαρκαuμένης rι.αί εξωτερι.κ,ε1:μtνη,; δια τού άνθρώποu - δηλα1δ11 
την ιδέ.αν τοϋ i ν α ν 0 ρ ω π ή σ α · τ eις 0 ε a ϋ, άπό την ό
nοία"' προ-κύπτιει καί ή μεγαλη αίποϋ ίδιότης τού Σ ω τ η  ρ ο ς. 

«'Εγιο - λεγει ό Κρtσ,1α προς τ'ν ι αθητ11ν του Άρδτζσύνα -
ύ Κύριος των πά των, αν καί δεν ύπόκειμαι ιι γέννησιν η θάνατον, 
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λόγφ της φύσεώς μου, γίνομαι δρατός έκ rης tδίας ,μου θελήσεως 
και παρουσιά.ζqμαι είς τόν κόσμον, άπό καtροϋ εί; οιαιιρόν, δια ,,ά 
αΠίΟΚαταστήσω την Άρ,ετήν, νά τιιμωρήσω τόν :κακόν καί νά λυτρώ
σω τόν δίκαιον». 

Ή διδασ.καλία τού Κρίσνα μας κάν&ι ,έπuσιης ν' άντιλαμι6α-νώ
μεθα. από την πηγήν της την ιιδέαν της «τ ρ ι ά δ ο ς» μέ την συμ
δολικήν της διαφάνειαν και την οο-θεϊ:α,• μειταφυσικήν της εν
νοιαιν. 

'Η τ ρ ι ά ς ε t ς ιμ ί, cι ν έ ν ό τ η τ α. : ή δασική απο
ψις της δλης διδασκαλίας, τό κύριον και άνώτερον μυστήριον. 

<�Δια νά φθάιση τις είς την τελιειότητα, πρέπει νά καΟέξη την 
γνώσιν τη;1 έν.ότηrος, ή δποία εύρί,σκετα,ι ύπεράνω της Σοφία,ς.�> 

Ή τριάς, γνωση1 είς την tνδικήν ·διάλε.κrον vπό τό ονομα 
Τ ρ u μ ο ύ ρ τ ι, παρουσιάζει τάς τρείς α:ίωνωυς ένεργεία-ς της 
Φύσεως ί1πό τάς αλληγορικάς ιμορφάς τού: Β ρ ά χ μ α, στοιχείον 
δημιουργικόν ( το αίώνιον αρρεν), Β ι σ ,, ο ύ, στοιχ.εων συντη� 
ρητικόν ( το αίώνιον θηλυ), Σ ί δ α, στοιχείον 1χιαταστρ,οφης ( ή 
διαρκώς άνα\Ιεοφένη πλάσις). 

Ή τε·λιεία αvτή συγχώνευσις των πάντων ,έντος της θρLΟtμιδευ
τικης και ύπερτάτης ένότητος συμπεριλαιμιδάνεmι, ιέν τfl μυστι
κ n της λαιμπρότητι και ιέν τfΙ άλληγορικfl α.ίιτης μεγσ,λοπρεπεί�, είς 
τ11ν λέξιν Ο Μ ( αοφ), εκαιστον ψηφίον της όποιας συμδολίζει 
μίαν των τριών .θείων tδιοτήτων, ,έ,•τος των ,δποίων τ ά π ά ν τ α 
ύφί,στωντ,αι ( κα\ σιrγχωνεί,ονται). 

«Ετμαι ή δδος και το ασυλον και δ φίλος. ΕΤιμαι δ δημιουργός 
και δ παρηιγορών. Ετμαι ή γενεά και εΤ:μαιι ή διάλυσις. ΕΤιμαι δ τό
πος, δ100υ τι:t πάντα διιψένουν, δ άνεξάντλητος σπόρος δλης της 
Φύσεως. ΕΤμαι δ θάνατος καl ή 'ΑΟα,Ι(Ι1σία - ΕΤ1μια:ι ή οορξι; και 
f; μη ύπαρξις - Ε ί μ α ι τ ο  'μ υ r τ ι ·,t ό ν π ρ ό σ ω π ο ν 
Ά ο υ  ,μ (Ο ιΜ)». Ή απόλυτη εννοια της τριάδος, έ.πε.κτεινομένη 
:τέρ,αν της θείσ,ς ουσίιας •ι,αι περιορ�ζομένη ιίς τή:ν δλικήν της σύλ
ληψιν, προηγείται καί δλου τού ώργα:νωμένου κόσμου. 'Όλα έν τfl 
φύσει τρισυπόστατα είσίν. <�Δέν ύπάρχeι τίπΟ't'ε ,έπι τη; Γης κα·ι έν 
τοίς Ούρωνοίς, ... τίποτε, το δποίον να είναι άπηλλαyμένον της έπι
δράσεως των τριών υποστάσεων, προερχομέ,·ων έκ των πρώτων αί
τίων της φύσεως», λέγει ό Διδάσκαλος προς τmr ιμαιθητήν του· αί 
ί,διότητες αμως αrύται. της ζώσης πλάσεως παρουσιάζο\Ιται ύπο μορ
φήν, 11 όποίιι. συσφίγγει τήν σ.φθα.ρτον ψuχ11ν προς το σώμα, έπο.
μένως ό ανθρωπος, ό ζητών την άπολύτρωσιν, όφείλει να κα.ταπα
τήση αυτάς. 
--«'Όταν ή ψυχϊ1 ύπερνικήση τάς Ι:διότητας αίtτάς, αί δποίαι συνυ
�ά?χο�ν μ� το σώμα, τότε άπολυτρώνεται από τι'1ν γέν"ησιν και απο τον Οανατον». 
-«Και εΧJΘίνος, δσrις ηθελεν ύπ�ρπηδή:σει τ·ην έπιρρο11ν τώ\, τρι.ιi)ν
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------
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------
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τούτων ύποοτάσεων της ϋλης, ,εκείνος θά συ�μετέχη τής θείας 
Ουσίας». 
----<��μαι τό σύμ;οολον τής 'Αθανασίας ίΟΟ.ι τού Άφθάρτου, εtμα� 
το σύ.μ1δολον της Αίωνιότηrτος, τής δικαιοσύνης και τής άτέρ.μο,νος 
ευτυχίας». 

Ή έξέχουσα αϋτη μεγαλοφυ·ί·α τού Κρίσνα ύπηρξεν έπίση; 
ό πρα:ΥΙματικός Δημιουργός τής Έ θ ν ι κ ή ς Θρησχιείας τού 'Ιν
δυωύ ''tΕθνους. 

'Η εννοια τού Θείου χαι 11 ζήτησις σ.υτοϋ δεν άνή'ι<ιει πλέον 
άποκλειστικώς είς την μικράν όμάδα rών «'άνα,χωρητών», οί όποίοι, 
κατά την ,έποχή,, έκείνην, ,aύτοι χαί μόνον κατϊίχον την ,eσωτερική,1 

ιρ.μηνείαν των Βεδών, r,<,αι ,έν αύτοίς ε'tη ή ,μεγαλοφu·ί-α τού άσκη
ησ,μού, τής άποκρύφου Έrοuσrήμηc και των ύπερφυσικών Δυνάμε
ων. Ή εννοια τού Θείιου, δ11ά τής θρησκείας τού Κρίσνα, έξαπλού
ται πλέον είς δλοuς, διότι έντός δλων -ένυπάρχει ό αυτός σπόρος τη:: 
ΆληΗεGας καί, δλοι ,δύνανται νά τον ζητήσουν κα:h νά τον άνείψοm,. 
--<<'Όπως •είς και μόνος "Ηλιος φωτίζει τό,· �κόσμον δλον, οϋτω και 
το παγκόφιον και ύπέρτατον Πνεύμα καταυγάζει την "Ί'λη,,». 
- <αι\1,ακάριος δέ, δ.στις ηΟελε καιαινοήσει, οτ� ό Θεός εtναι ό αύτος
έν JΙ)αvτοίοις πράγμαJσι και δσιτις 11θελεν tδεί rτό ύπέρ.rατον "Ον·,
διαμένον αφθαρτον, ,έντός δλων των φθαρτών πραγ,μάτων».

Είναι ή θρησκεία ή λαική, α,1εu προνQμίων και κοινωνι·ι.ών δια
δαθιμίσεων - ανεu τύπων και άποδείξtων· ή ίδία διά ,τον έξ,ειλιγμέ
ναν και τον ηρωα, δσον καί ιδιά τον ταπεινον και τον περιφρονη
μένον. 'Η αί.rr11 παρηγορία δι' δλους. 
----<<Κ,αι αν ακόμη εlσαι ό μεγαλύτερο::; των ά,μαρτωλώ\1, δύνασαι 
νά διΟ,θης την cίίδυσσον της ά,μαρτίας διά της πνευμα.rικής σοφίας, 
ή όποία έξαγνίζει». 

Είναι ή θρησκεία, Ι] ο11iοία έ�μφαινίζεται ώς έ,,.,,ανάσrασις τού 
πνεί,μαιτος, δ ι α δ ί δ ο υ σ α τ ή ν 1έ σ ω τ ε ρ ι κ ,�ι ν σ κ έ
Ψ ι ν, δ ι δ ά σ κ ο υ σ α, τ 11 ν ά φ ύ π ν ι •σ ι ν τ ή ς ψ υ χ ή ς 
και ,έ ξ η γ ο ύ σ α τ ή,ν θ ε ί α ν Σ υ ν ε ί δη σ ι ν, καιθ' 
11ν στιγιμην αϋιη εlχιε περιέλθει διά τούς τότε λαούς είς το �σχατον 
σημείον τού ύλισμού, :rnερι.ορωθείσα άποκλει,στιχώς είι; τ11ν πλέο,· 
χ uδαίαν έξωτεριχήν ,μορφήν και i.κδήλωσιν 

Ή ΜπαγκαΙδάδ - Γκίτα, «το άσμα τού \ατ,ρευτού», εfναι ή πλέον 
άρχαία εισαγωγή προς τ11ν ζωήν της λαιτρείας καί 1ής κα.τcινύξ,εω;. 

'Εμπεριέχει άπόψεις θρησκευτιχά,.. χσ,ί φιλοσοφικάς, lντός 18 
κεφαλαίων, δποv πuκνόταται εν·νοιαι F.ναλλάσσο,,τ�αι· άφορμή δέ τής 
δλης αναπτύξεως εlναι ή συντρι1611 τού "ίΑρδτζοmrα, τού φημισμέ
νου -rοξότοu τής δυναστείας τώ νιχηrcών, πρό ηjς τελικής μάχης, 
εν τfl Μαχαμπαράτ�. Ό άγαστημένος ιμαθητής δέν Μναιrαιι νά φο
νεύση φίλους κα:ι συγγενeίς και γέρογτας, πού άντικρύζει είς το 
ά.πέναντu στρατόπεδον, καί έξωτερικεύει · τ�1ν ψυχικήν του άδυναμί-
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αν Πιρος τ�ν Διδάσκ,αιλόν του, παρά τό πλlευρόν του Lστάμεν<>ν ( δηλ.: 
τόν Θεόν 'Κρί,σνα ύΠιό μορφ11ν άνΟρώπου), δστις άνακαλεί αύτόν 
είς τό ικαθηκον. 

<(Μή ταράττεσαι ! Φόνευσε! Κατάσ,τρεψε τούς εχ.θρούς σου κ,αt 
ζήτησε την τιί,ιι11ν και τ11ν φήμη:ν. "Εσο είς τούτο τό μόνον αιμιε,σ<>ν 
μέσον μου», δηλαδή τό οργανον πρός εκτέλεσιν τών άποφάσεων τού 
πεπρωμένου. 

Φαιίνε:t1αι περίεργον, άκάμη καί σκληρό,,, τό αγριο,, αυτό ενστι
κτον τού Θεού της Άγάστης. ''Αλλ' ας 1μ11 ληαμονώμ,εν, δ,τι εύρι,σκό
μεθα είς τούς ηρωϊκούς έ.κείνους χρόνους, καιτά τούς δποίους η 
'Αρεία Φυλή καθημερινώς �εξέτειν,ε τό δικτυωτόν τών θριαιμδευ
τιικώ,, καταχτή,σεών της άνά τάς χώραις της Άνα't'ολης, κα.ί wτά 
τούς όΠiΟίους χρόνους, ή μ,οναιδική άξία καί άρετή τού άνδρός ητο 
iJ γενναιότης, ή δέ χυριωτέρα και ένδοξσ,τέρα ώcασχόλησις αύ
τού,. δ πόλειιος. 

�Ητο άδύνατ<>ν, έπφένως, μία ·θρησκεία, ητ·ις εμελλε νά έφαρ
μοσθη είς τοιο � τιο,ν :rnερυδάλλον, να μη προισα1νατολισθη κατά τι πρό; 
τα σπουδαιότε.ραι σημεία της ,nστροπίας τών πισiτών της. 

Κά:θε άνθρωπος ί:χει καΟήκοΥτα ,,ά έκπληρώση άναλόγως ,μέ 
η1ν θέσιν του, τ11ν δποίσ,ν ,έκ γενετής άπέκτησεν άπέναν.τι τού έξω
τ·ερικού κόσμου καί κάΟε παράλειψις αυτών, ιέξ έλλε.ίψεω; θάρρους 
ii έξ αίσθη1ματολογίας, ·δηλ. iκ προσωπι.κοϋ τινος αίιτί<>υ, εlν.αι κατα
κρuτέα. Τα ΚΟΙθήκοντα πρός η1ν δ λ ό τη, τ α: πρέπει να ύπερι
σχύουν κάθε άτομικ:η,:: καταστάσεως η σκέψεως η αλλων συναισθη
μάτων, οσονδήποτε εύγενη και αν εlναι αί,τά. 

'Αλλά, παρ' ολην την διδα:χ11ν περί καθήκοντος, παρ' δλην την 
ενίσχυσιν και προτrροπην πρός την π ρ α ξ ι ν, παιρουσιαζο.μένη 
αϋτη ώς συναφής πρός η1ν ϋλην και ά.1-cαραιίτη:τος, ώς θα ίδωμεν 
άργότ,ερον, δrοοία πνευμ,ατοποίηιης τ'Οϋ άνθρώrοου καί1 δπ<>ία έ.κμη
δέν�σι:; το� ,σ κ ο π ο ύ και ,τ-οϋ ά π ο τ ε  λ έ σ μ α τ<> ς τών 
πράξεων, δοον εκτυλίσσεται ή άνάπτυξις π,ερί της φ ύ σ ε ω ς 
τ η  ς ϋ λ η ς, 1i δποία εΙναι ικαί ή ,&ασιrι.ή φιλοσοφικ11 άντίληψι,::: 
τ·ού δλου εργου της Μπαγκαδάδ - Γ,κίτα, και πε,ρί της φ ύ σ ,ε ω ς τ η ς 
ψ υ Χ η ς. 

-«Εfναι πλάνη ,ά, νομίί,η τι,ς, δτι η ψυχ11 φονεύει η φονεύεται.
'Ίνα τί θλί16εσαι, ώ Άρδτ,ζούνα; Ή ψυχ11 εlνα. αίωνία. Ουτε δ 
σίδηρος δ 'ναται να τ11ν διαιρέση, ουτε τό πύρ νά η1ν άποτεφρώση, 
οϋτε τό ϋδωρ να τήν φθείρη, ούτε ό άήρ ,,ά τ11ν άλλοιώση. Διότι 
εlναι uδιαίρετο.;, ακαυστος, άφθαρτος, άναλλ<>ίωτος. Τ ί π ο τ ε 
δ έ ν � ι ν σ, ι ί κ α ν  ό ν ν ά ;κ α τ α σ τ ρ έ ψ η δ, τ ι δ έ ν 
ύ π ό κ � u τ α ι ε ί ς τ 11 ν κ :α τ α σ τ ρ ο φ ή ν». 

"Ο.στις δέ δυνηθη να κατανοήση αύτό, δηλα-δ-ί1 έΚιείνος, δ δποί 
ος ,θά bυνηθη νά κάμη άπόλυτον διάκρ.ισιν τού φθαρτού μέρους 
της ύπάρξεώς του ( σώμα καί δ,τι eιυνα,φέ,ς πρός αυτό) καί τού 
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αφθάρτου (ψυχη). καί ό όπσίος θα δυνηθη fπισης να κατιανοήση 
και νά πιστεύση, δτι ή ψυχή εις τό tδιικόν της ιεπίπεJδον εχει ώσαύ
τως στάδια παιδικής ήλικίας,. νεότητος �αί γήρατος, εκείνος φθά.-, ' , 

ξ, νι;,ι εις την α τ α ρ α ι α ν. 
Τ, 'ξ , , , Ο' , , α ε ωτερικα Υ1εγονοτα και συνα,ι,σ ημαπ:α, προσπιπτοντα εις 

την άντίληψιν δια μίσου τοϋ ύλιrκοιϋ καί ;μόνοΝ άνθρώστου, εlναι 
ξένα προ τή,ν ψυχήν καί οϋδόλω; έπηριεάιζουσιν αυτήν. 'Απηλλαγμέ
νος, συνεπώς, άπό χαράν η λύπη:ν, η οuασδήποτ:ε φύσεως συναισθή
μαJrα, διαμένει ανεπηρέαστος και ηρε.μος, ',ι:r,ελίίvv κάθε πρiiξιν. Έ::ιν 
δί δυνηθη νά διαφυλάξη άμαιόμορφον την γαληνιαίαν αυτήν διά
θεσιν της ψυχής του, ,άσ.φαλώς ,&α:ίνει οv-αις πρός τελε·ιοποίησιν. 

ΈξιαΚιολουθούντες την συνωμωτάτην άνάλυσιν .τού συστηματι
κού ίμέ.ρου; της Μπηγp{<αi6α-δ - Γ,κίτα, άντιλα:μJ6αι,,όμεθα, δτι ό Θεός ε,Ι
ναι ενα συνειδητόν, αιώνιον ικα,ί παντοδύναμον "Ον, ό Μέγας Κύ
ριος τού Σύμπαντος, ό όποίος ,είναι αν,ι-,,υ άρχης. 

1 1ακρίνεται καί διαφέρει δχι μόνον άπό :τόν θνηιτόν κόσμον, 
αλλά και άπό την αθάνατον ψυχήν τώ·ν ζώντων άν,θρώπων, ω,,

α ν  ω τ έ ρ α ,., ο υ σ ί α ς άπό δλας τας ψuχάς των οντων. 
'Όταν λέγεται, δτ-ι ό Θεό-- εχει ,δύο, φύαεις, rμίαν ανtQτέραν 

πνευματ,ικήν φυσιν,. δια της ό1tiοία,ς τό Σ{ψπαν ύJω6αιστάζεται -
«γνώριζε, δτι εχω και αλλη άρχ11ν έ.κ φύσεως ζωτικής, εκ της ό
ποία,ς δι,ατηρι-,,ίται ό κόσ1μος» - και μuων ,δεuτέραν, κατωτέραν κα\ 
ύλι:κ11ν φύσιν, άποτ,ελοιιμένην ,άπό δλα δσα άνήκοι σιν εις την ϋλην 
( «τό στοιχείον μου δια1 ρείτ:αι είς 8 μέρη: γη, {jδωρ, πϋρ, άήρ, 
α11θήρ, πν,εύμα, άντίληψις, τό γνώθι σαυτόν»), δέν ,εννοεί, δτι τό 
Ί)μισυ τη:: θείας Ούσίας σύyκε,ιται .εξ ϋλη;. Σημαίν,ει μάλλον, δτι 
11 ϋλη δέν εlναι ,άπολύτω; ,ελευθέρα να ά:κολουθη τό όρμeμφuτον 
αυτής απσχ.λεισ.τι,κώς, άλλ' δτι ή ,εξίλιξίς τη,,., ε1ναι ύπό την επί-
6λεψιν �ου Θεου: εν αλλοις, δτι ό Θεός εργάζεt'αι εν τη ϋλη καl 
δρq. δια μέσου αυτής. Αυτό λέγεται �λέον ευκρινώς κίl\ί, ,εις αλλο 
σημεία της ΜπαyκαJ6αδ - nχ.ίτα: «Ό Θεός τοποθετεί έ,ν τη vλη τόν 
σπόρον, έκ του όποίου άρχί.ζrει 1i ,άνάπτυξις, Είναι, λαιπόν, ό πα,ιήρ 
δλων των·' 0\1 rων U1 αποψις ταύ α.ίωνίως αρρ,ενο-- σ,τοιιχείσυ), ενrρ 
ή ϋλη τό θήλυ στοιχείον. 

Ό Θεnς -έποπτ·εύει :,ωλ επιτηρεί n1ν άνύψωσιν, τήν εξέλιξιν 
καί η1ν παρ-α·κ:μήν του Σύμπαντος, καί ύπ· αυτ11ν τ11ν εννοuα·ν απο
;ιαλείταJι ή ' ι;>χ11 κa,ί τό Τέλος δλου τοϋ κοσμου καί ταϋτ�ζεται μ:': 
τόν θάνατον. 

-«Εf.μαι ή ανάστασις των επανερχομένων εν τη ζωiΊ καί ό θά
νατος, ό όποίος τά πάντα κιατα,6ροχ θίζει». 

Τ' , , �'ί \ ' 

ξ ' , - t α ον.τα, rεις οr,ας τας πρα εις των και περιπτωσ,εις της _ω-
ης, εξ 'Εκείνου προισλαψ,6άνCΥuν την άρχήν των. 

'Ό,τι πράττ.ει, τό πράττει χάρ·ιν τού Κόσμου, διότι ό 'ίδιος ου
δεμίαν εχει επιθuμίαν νά ,έ-κπληρώση, ουδέν τέλος να φθάσ,η. 

'Επανέρχ,ε.-ωι δέ, ,εν !η"Ι> κόσμιp, διότι ή πράξις τοϋ Θεού όφ1:ί.-
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λεται είς την ϋλην, την δποίΟJ\• κοοερνα, καί ποτέ ,δέv οφείλεται εις 
προσωπικ11ν αtτίαν. Δηλα!bή, έπανέιρχεταιι έν τφ .Κόaμφ χάριν της 
'Α ,,θρωπότηιτος και ιμόνον. 

Ί-Ι δέ σχέσις τοϋ Θεαυ μετά τοϋ άνθρωπί,ιου ,κόσ.μου κσιθορί
ζFJΤαιι διά της αγάπης .έκείνων, οί δποίοι δλσψύχως f.1να.ι προς αύ
τον αφωσιαιμένοι. Και αποπλύνει της σ1μα.ρτίας εκείνους, οί δποίοι 
εύρίσκουσι.ν εις αύτον ϊ;tατα.φύγιον κα.ί, αισυλον. 

Ή ,θεωρία, της ϋλης κα1τέχει ενα απο τά πλέον σημαν,τικά ση
μεία της φιλοσοφίας έν τίι Μσrαγκαδά� - Γκί,rq., 

"Αν κσl ό Θεος δδηγεί τ11ν πορείαν τού κόσμου, έν τούτοις, 
δλαι αί πράξεις αποδί;δονται είς την ϋλην. 

-•«'Εξ άρχικης ϋλης το Σύμπαν fϊ<ιτυλίσσεται καιι κατα.στρεφό
μενον έπισιrρέφει ,εκ νέου είς αύrήν, 'ίνα• εκ ,θεία,ς ανάγκης άνα,δη
μιουργηθη.» 

'Η ϋλη ύπηρξεν ανέκαθεν. 
Δεν &να.φέρεται ,,ά εχη ιδr,,μιΌ'υργηθη ιbιο τον Θ.εόν, ύπό.χιειται 

δμως είς διαρκείς παραλλα.γάς και μεταjδολάς. 
θά 11δύνατό τις νά εκλά�δη τό ανω συμπέρα,σμα, η ·μάλλον το

φαινομενικον αύτό χώρισ,μα ιμεταιξύ Θε�ας Ούσίας καί m_η,ς, δτι 
ανάγεται είς την φι.λοσοφικήν Οεωρίαν της «δυαρχίια.ς». δηλαδή την 
θεωρίαν έκείνην, 11 δ;ωίσ, αποδέχ�αι δύο α,�ιθέτους 'Αρχάς, τ η  ς 
ϋ λ η ς και. τού π ν ε ί, μ α τ ο ς. 'Η ΜΜγκαιδάδ - Γκίτα διέπεται 
dποκλε·ιστικα)ς καί .χατα.φα,ώς από το φι·Αοσοφιχόν δόγμα . τού 
«έ ν ι σ μ ο ϋ», ριζιχώς ά,·ηθέτου πρός τό της δυαρχίας. 

------..<Ευτυχής δστις άπηλλάγη απο την σημασίαν τοϋ Διπλού, διότι 
uύτος απηλλάγη και άπό την δέσμευσ"' της πράξ-εως». 

Τά πάντα ,έν τφ κόσ.μφ απορρέουσιν εκ ιμ •ι α ς και ·μόνης άρ
χης. Αϋτη διέπει τά πάντα, διαπερα τά πάντα, ένυπάρχει έντός των 
πάν,των κα,ι τά πά:ντα προς αίιτην τείνουν. 

Τό είδαμεν iίδη εις τ11ν ανάλuσιν περί Θεοϋ, ιος παντ.οbυνάιμου 
κα1 πανταχού π,α:ρόντος. 

-«Δεν ύπάρχ,ε, τί:J1ίοrε ύπ�εράνω Έμού καί τά πά:vτα εξα,ρτώνται.
απο έ.μέ, ώς τά μαργα,ριτάρι.αι εξα,ρτώvται άπό τ11ν κλωστήν, ή ό
ποία τά συνδέει και τά συγκ.ρατ-εί». 

Ή υλη δέν εlναι παρά -μία φαντ,ασμα.γο(.1ία τού 'Απολύτου. 'Όλα 
--:ά εξ αιύτης γινόμενα: ,και ·εξιαγόμενα εlναι εφήμερα καί παι:ιοbικά. 
Αί ,έξ αύτής ·δέ ,επ;ι:δράσεις, ψύχος, ζέστη, δηλα-δ11 σί γινόμενα� 
αντιληπται δια μέσου τοϋ -σώματός rμας, τι1>,· οργάνων •μας, νf.ύρων, 
αίσθ�'1σεων .κλπ., ερχονται και παρέρχονται, ώς έπίσης αί lπιδρά
σεις της χαιρας και της λύπης, διότι και τά συ,'aισθήμαιrα. μέσω τού 
ύλ:ικού άν·θρώπου γίνονται α,,ίσθητά. 

εν πρέπει, λοιπόν, δ ανθρωπος, _συμμο.ρφούμενος προς α·υτάς, 
να κ,ανονίζη την πορεία.ν του κα,ι την εσωτερικήν του έξέλιξιν. 

Εις την �ερί ϋλης άνάπrυξιν παρεμiδόλλΈταιι καt 1i σπουδα.ία 
και 6ασικ11 εννοια της ιl ν α γ ε ν ν ή σ ε ω ς, ισς άναποφεύκτου 
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γεγονότο- διά η1ν έξέλιξL\. 
-�1Ι(άθε πράγ,μα, τΟ όπ·Οί{)ν έ:χει άρχήν_ ύπόκειτ1αι εt; τόν θά

,ατον· καl δσα πράγ,μα>αι ύπόκειν .ται Είς τον θάνατον, όφεί.λουν νά 
διέλθουν διά ιης άναγεννήσεως,>. 

Τέλος, ,έρχόμεθα .είς τον χαιρακτηρ�σμόν της π ρ ά ξ ε ω ς, 
των ε ,ρ γ ω ν, ώς τελιικόν σuμπέρα,σμα της Μπαιγκαιδάδ - Γκίτα, άπό 
φιλοσnφικης επόψεως. 

Ή πράξις εΙναι �ι.ίvησις, καί κίνησις ,συνα.φ11ς καί άλληλένδετο(; 
μ� την φύσιν τού ανθρώπου. 'Άρα, καί απαραίτητος. 'Αλλά τότε 
μόνον rχει αξίαν rι<ια\ δύναται νά δδηγήση προς την .τελειαιιοίησιν, 
δταν αϋτη γίνεται ανευ -συμφέροντος, ,δηλαο11 δταιν .έ.κτ,εληται άπλώς 
δ�ότ�ι πρέπει νά iκτελιεσθη, χωρίς νά προσδίιδη η ίδιαιτέραν ση
μασίαν είς τό άποτέλεσμn η ε,ίς την προσδοκίιαν κέρδους ηνός, έλ
πίδος. ΊΙ π ρ ά ξ ι ς ,δηλαδ ή ,δ ι ά τ ή ν π ρ ά ξ ι ν. 

Ή πράξις, Ο'Οσα συναφής με την ϊιλην, �μόνον •έκ τού σωματι
κού ,ανθ,ρώποu π,ρέπει νά προέρχεται αϋτη,. αφήνουσα άτάραχον την 
ψυχή"', έντός rοϋ περικαλύμματος α:ύτης, δηλαδ11 τού σώματος. 

Έν αλλοις, δ σωματικός ανθρωπος όφείλιει νά εί,ρ{σκεται έν 
κινήσει, καί λόγφ της φί,σεώς .του καί λόγφ των ισ•uw1.φών προς 
αύτόν καθηκόντων. Ό δ� ψυχικός τοιούτος έν άπολύτφ ήρφί�, 
δbότι δ,τι ύπάγ,εται είς την ϋλην, δεν δύναται και δεν όφεί:λε.ι νά 
τον θίγη. 

-«Σοφός δε μ,ετα.ξύ των ανθρώπων .έκείνος δστις δύναται ,,ά
έννοήση την άκ,ινησίαν ιέν τι"Ί κ·ινήσει καί εν τfl άκινησί� την κί
,1ησιν». 

ίΕ� τό πραοοτικόν ,μέρος της Μπαγ,κ,αιδάδ - ίΓ'κίται, ητοι την κα
θαιρώς θρηρχευτικην απΟψιν αύτης, έμφαν�ζοντα;ι δύο τρόποι προς 
άπολίπρωσιν. Ό είς ιέξ α.ύτων &ικολουθεί ΤΙ)V φ ι λ ο ,σ ο φ ί α ν 
ι η ς ,Ο ,ε ω ρ ί α  ς, δηλ. ιέπιδιώχει την γνώσιν την δαισιζομένην 
άποκλειστικώς έπί της καιθαιράς νοήσεως, η FΠiί των ιέν:,Ι()ιων· δ δε αλ
λος άκολαυθεί την φ ι  λ ο σ ο φ ί α  ν της πράξεως, ·δηλα.δή 't'ήν 
φιλασοφία.ν την στηριζαμένην επί της •�μπε•ιριχης γνώσεως, έπί των 
αντιλήψεων χατ' αίσθησιν. 

1Καί οί δύο οiίτοι τρόποι προς τό αrύτό ,σημείο τείνουσι, προς 
την πνενμαιτωτοίησιν τού ατόμου. Ό ,μέν πρώτος διά της άπολίπου 
αρετής, της άπολύταυ άφοσuώσεως, άλλά δια της παιντελούς αρνή
σεως τού ύλιχού ανθρώπου, της παραιτή.σεως αύτού έκ των εργων: 
έ,, ιμιg λέξε·ι, ή πνε1>ματ.οποίησις τού άτό.μοu ιέν τ·n ά:δρανείq. , έν τη 
ανuπαρξίq., δ ·δε δεύrιερος, διά της άπολύτου αρετής, δια της άστο
λίπου άφοσιώσεως, αλλά έν τfl -κινήσει, δια της έφα.ρμο,γης των 
εργων, α\\εξαρτήτως αποτελέσμαιτος: δηλ. r1 πνε"L1ματικ11 αποθέω
σις διά μέ.σου τού ύλι,κού ά\\θρώπου. 

Καί αί δύο ,αύτσ.ί απόψεις εύρέως αναπτύσισονται εν τfl 
Μπαγκαιδαιδγ.κίτ�, καί σχeδόν είς tσην :μοίραν τuθενται., αν καί, κα-
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τά τούς ειδικούς, ή δια της πράξεως τελιε-ιοm>ίησις θεωρείται cος ·ή 
συγκεντρώνουσα τό αληθινό,, ηθικόν ίδα.νικόν τού εργου. 

Ή λέξις Γιόγ.κα, την δποίαJν τόσον σvχνά συναν,τώμιεν, εν τη 
l\fπαγκαι6άδ - Γ,κ�τq., ,εΤνα:ι τό τελικόν ά.ποτέλεσμα της δλης λατ,ρείας. 
Δέν εχει πλέον τήν παλαιά,· της σημασίαν. Δεν εΙναι 11 Γιόγκι:. ϊώ, 
άσκητών, το φοϋερόν lκε.ιίνο σίιστημα της παντελούς στερήσεως και 
της έπι,μόχ,θου κοπώσεως και άσκήσεως τοϋ σώματ,ος χιαί της ψυ
χης. Ή Γιόγ,κα, ίδί�, ε1ναι ή ανωτάτη δια6άθ.μισις τού έισωτε.ρ.ι.κ.ού 
άν,θρώπου, η δποία οδηγεί αίι.τόν είς τήν κσ,τανόησιν rης ένότητος 
και την συγχώνευ.σιν αυτου μ�ε.τά της θείαις Ουσία� - είναι ή ϋπερ
τάτη πτησις της ψυχης, :.1 δποία, ίιποσκελίσασα τον ύλικόν κόσμο,,, 
Frοανέρχ,εται 1:.ίς την πηγήν της. 

-«Τού κόσ,μ,ου δύο •εΙναιι οί αi.ώνοι δρό-μuι - (δι:α:δάζqμεν iν τη
.1πα.γκα6άιδ - Γκίτq.) - τοϋ ,σκότους καl τού φωτός. ·υσt'ις 6αδί
ζει είς τον πρώτον, ·Οά έιπα:νέλιθη έκ νέου επι της Γης, δσrτις δέ άκο
λουΟήσηι τον δεύτερον, δεν ,επιστρέφει πλέον». 

Και δ φωτεινός αυτός δρόμος εΙναι έκεϊνος, τον δποίον δια rρά._ 
φει το Πνεύμα δια μέσου της Γνώσεως και της Σοφίια,ς, ϊνα <ΚαΙτα
νοήση τi1ν Μον:α.δ�κήν 'Αλήθειαν - ΕΤνα:ι 'FJΧJείνος, τον δποίον άκο
λουΟεί η Συνείδησις 1διά ,μέσου της 'Απολύτου ',Αρετης, tνα φθαση 
τους σιίωνίους όρiζοντας 1ης θείας Άνvπα.ρξίας. 

Ετναι εκείνος, τον δποίον διανύει ή Ψυχή, ζητούσα τον Δη
μι,ουργόν ,της! 

Έ πίλ ο γ <• ς 
Αυτά έδίδαξε,1 ό Κρίσνα, ό όπαίος καιά τήν λαiί�ήν παράδο

οιν, εμελλε μετά τa.ϋτα νά φον-ευθη, ίνα ό λόγος του, δια της ίιστά
της θuσίας, γίνη πιστευτός. 

35 αίώνες Μρηλθον άπό της έποχης πού ήκούσθη, το κήρυγ1μα 
τούτο, μέχρι τής εποχης πού θ:ρΙΟΙμ:&εuτικώς άπηθαναιtίσθη, διά τού 
γραπτού λόγου εtς το 6ον Ιδοολίον της Μαιχα\μπα.ρά<tiα ( ώς εν τcον 
έπεοοοδίων αυτής)- καιι 20 31jερίπου αίώνες εκτοτε :μέχ,ρις ημών· 
καί ή ιΜπαiγκσJ6άδ - Γκίτα. έξαικολουθεί ,·ά συγκλονίtη πλήθη και ώς 
πολικός τις άιση1ρ νά δδηγη μεμυημένους. 

έν εχει ;μόνον τi1ν ευφυά διάνοuαν ιιιάς ·θρησκεί:ας, ή δ:;τοία 
fαιερέω9"ε τήν πίσ.τιν λαών όλοκλήρων mί σειράν ,ετών, διοχετει'J
σασ,α Φιλοσοφίαν καl ΉΟικήν, άναλύγως προς τάς ανάγ,κας της 
έποχης της: 

'Έχει, κυρίως, τον ασ:6εστον εκείνον ,σπινθηρα, τον ,ά,κατάλυταν 
εκείνον ένθουσιαισ,μόν, :τήν θείαν lκείνην �μπνιευσιν, που θ έ τ ο  υ ν 
r η ν σ φ ·ρ α γ ί δ α τ ο ύ α ι ω ν ί ο υ. 

Έξ αύτών προσλαιμι6ά\\ει αϋτη δληιν τήν φωτd6όλον άκτινο6ο
λίαν _της, ητις εχει η1ν δίινα1μιν νά φθάνη ,μέχριc ήμών, ,είτε ύπό
μόρφήν τινα τής Άληθείαις, είτ�ε ώς πηγή επιρροης, f.ίτε ώς ,μαικρυ
νή απήχησις μεγάλου εργου. ιόrτ•ι κ.α.ί, ώς φιλολαγικό.ν καθαρ<i>ς 
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ποίημα άν έξετάισωμεν τη,, l\'[π:αγκαδάδ - Γκίrτα, εlναι eργον διαστ:νεό
μενον ,άπό -η1ν άπέριητη άπλότητα ;τού χαρακτηρuζει η1ν άl'ωτάτη 
μό,,ον διάνοια, εργον ανευ παραδολών καί rοερ�στ,ροφών, ανευ μυ
στικισμού, αν,εu έξάρσεω- φρασωλογίας, τού όποίου κάθε άρχ11
εlνια:ι καί μία ,άπακάλυψις. 'Έργον εμπεποτισμένον μέ δλα εκείνα 
τα ,σπάνια στοιχ1:ία, τα όreοία, χωρίς π.ροσπάθει.αν έπηη,δεύσεω; η 
σκηνοθωίaς, ή ρ ε  μ ο ύ ν καί ε ξ υ ψ ώ ν ο υ ν. Καί ό πλέον 

uχρό; καί &διάφορο; άναγνώσ:rης της Μπαγ,καiδάδ - f'κίτ,α δέν θα 
μι,ί,νη απί1Jθής πρύς τας δα,θuτάτας έννοίω;, πού ε:κφράζtι χαί τά.ς 
ιι•γαλειώδεις αρχάς πού άωπτύσ,σει. 

\Εκι,ίνος δέ, δστις ζητεί νό εϋ.ρη τόν κρίκον τόν ένωτικόν τού 
ά,,θρωπίνου Π\.\εύματος άπ6 τη; άρχη; τής ίσrτο,ρ,ίας του κα,ί έν11:εύ
θεν, τόν μύχιον κaί 0μμονον στοχaσιμόν διαρκώς προσανατολωμένον 
πρός η1ν αυτήν κωτεύθυν,σιν, την έ ν ό τ η τ α, 1ίρόπον τινά, τής 
σκέψεως, ,'χεί,1ος τοποΟετεί έν τη συνι,ι,δήσε,ι του την Μπα.γκα
δάδ - Γκίιτα1. 

Μέ πλήρη πεποuθησιν και κατάνυξιν θα πρασέθετα, πρ◊"ι..ειμέ
ναυ περί της Μπαγκ,α:δά.δ - Γκίτα, την γνωστην φράσιν τοϋ άρχαίοv 
'Έλληνος Μ εργα ·έξα�ρέιτ·Ο'U χάλλαυς -κ,αί, άσuλλήπτου εμπνεύσΗuς: 
«Έδώ θεός τις κατοικεί». 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό βιβλ(ον 'fijς σοφ(ας 

Β' εκδοση , ά\'αθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 200 

Είς τά γραφεtα τοσ ΙΛΙΣΟΥ 

'Απο�τείλατε ταχ) κήν iπιταγήν οιά. .ν_ά. τό λά.6ε1ε 

ταχυδρομικώς είς τήν οιεύθυνσιν πού θά. άναγρά.

ψετε είς τήν !πιταγήν. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙ Α . . . ΤΩΡ Α ; 
Όμιλία στην Αύστραλία του Will Ross 

ΤΟ θΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΙθΕ
ΡΙΑΣ είναι ά.πο τά σημα.ν,τικώ
τψ.χ., διάτι ά.πο τί-ς ά.ντιλήψεις 
μα.ς έπ' αύτου -εξαρτάται το μέλ
λον μα.ς. Ή συμπεριφορά. μας έ
πη?εάζεται ά.πο την άντίλ-ηψη δτι 
εχομιε ενα κάποιQ μέ-ορον έλευ
θερίας, δτι το μέλλον δέν είναι 
«πεπρωμένον» καί έξ·α.ρτα.τα:ι άπό 
έμας τούς ίδιους καί οχι άπό 
τά ... άcπρα. 

Στον έ.πιστημονικό τομέα εχει 
σημε,ι,ωθη μιά ά.πομά.χιρt}ν,σις ,&,πο 
τον αύστηιρο προσδι-ορι.σμο του 
Νεύτων,ος πρός τη Σχετικότητα. 
του 'Αϊνστά.ϊν Κ(Χ,ί τόν ά.πο-κ.α.θο
ρισμό του Χάϊζεμ-rοεργκ. 'Έχο.με 
κιΨηθεί σ' ενα. χGψο πιθανοτήτων 
χαί ιWrοα.ιοτήτων δπου δ (ισχ,εδόν 
μοιρ«ίος) προ-κ.αeοριισμος δέν θε
ωρείτα.ι πλέον ώς άποψις συζ η

τήσψ.η yιά το μέλλον. Νομίζω 
δτι αύτο καγείς άλλιος δέν τό έ
ξέθεσε καλ�ερα. ά.πό τήν Μάρ
τζορt} Γκpή.-,;, τηv ψιλάσοφο της 
6ιολοyίας στο ε,ρyο της <cΚατα
νό-φις wυ μέλλο.;1τος», οπου ε
yρα.φε: «Αύτο πού ύπ4?χει ετ.σι, 
θά μπορούσε νά ύπάρχη καί αλ
λιώς. . . Το νά ζ η-cουμε σέ κάftε 
ψυσι'Κο συμ6άν 1.ιία. α1τια.τη έξή-

yηση (ιίιστ,ε τό κά:,θε τί νά είνσ.ι 
άναγκα.ίως ετσι δπως είναι) , 
μοιάζει μέ τήν &ιποyη, δτι έσω
τερι κG>ς ε!να.ι έv.δεχόμεψ; τό πσ.ν, 
άρα ούοέν είναι άναyκαίον.» Σέ 
κσ,θε στάδ�ο της έξ1ελίξεως ύπάρ
χουν ·ουψχ.τότηuς επιτυχί,ας, οσο 
καί ά.ποτυχίας. 'Έχομιε τη συ
νήθεια. ν� σκ1επτώμεθ«. δτι ύπά.ρ
χ•ει μία. στα.τιχή π,ραy.ματικότητα 
πίσω ά.πο δλες τής ·ψαινομεν•ι
κέ:ς δ�α.δικα.σίες_ θά ε.πρ·ειrοε ν' 
&νσ.θεωρftΟΟU!tJΙΕ α.ύτή τή στάση 
και νά 1οουμε μήπως ε!ναι Η 
ΕΠΙθΙΜΙΑ ΜΑΣ γιά μονιμότη
τα., yιά &.σφά.λεια., yιά τά απόλυ
τα., ποο μα.ς δδηyεί σέ: τέτοιους 
τρόπους έκψρά.σεως. 

Πρίν ά.πο 25 α1ωνες, δ Βούδ
δα.ς διε:τύπω:.ε τήν &.ξιοσ-ημείω
τη καί σήμφχ σ,πσφη,, οτι ά..νά 
πα.σαν στιγμήν δημιουρyοϋμιz τήν 
έμπειρία. της σtιj'Ιμης εκείνης 
κα.ί α.ύτή ε!ναι yιά μα.ς ή μόνη 
πραyμα.τικ,ότης. Κάθε tμιrοειρί,α, 
εχει ιπερα.σμένες α.ίτίες, σκέψεις, 

· α.1σθήματα., ,\πράξεις, το σύνολο
τής σχέισ�ως κα.ί &ινrτ,ιδράισsώς
μα.ς προς το π.ερι·6ά.λλιον μ,ας, τq
δποίον ε!χε πάνω μας το α.1τια.
τον άποτέλεσμσ., &.λλά, πα.,ρά τήν
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πολλαπλότητα. α.υτων τών α.1τίων 
ή έ.μιπειρί(Ι, εrvαι ΜΙΑ. Τό κάιθε 
άτομον, τό ,δη;μι

1ουργικό ατομο,ν, 
θά. προσθέ.ση σέ κάιθε αμε,ση κα
τάιστοοση τό'i' ενα,, νέον κα.ί μονα.
δι κ.όν ποοpά,γοντα.. Συλλέγει τά. 
πολλά. νήμα.τα, του πα.ρ,ελιθό1;.τος
κα.ί τά. διαμορψώνει σέ: μιά. νέα. 
δημιουργική ·έιμπειρία. τη; στι
γμης. Ή σ.τιγμή ςρεύγ,ει. 'Αλλά. 
"Όούτη τή στιγ'μή πού ά.ρχί ω, 11ιά. 
νέα περίοδο του λόγου, ή προ
ηγοψενη στιγ,μή εςρυγε καλ πη
ρε τή θrοη� της μία. καιι1ν.ούργι1χ. 

Αύτό πού ύπά.ρχει πίσω ά.πό δλες 
α.υτες τίς έμπεφίες δέ:ν είναι 
ενα. καιθωρισμένο καί σ:τα.τικό έ
γώ, ά.λλά -μία. δυνωμική ροή, πού 
ά.ποτελεί τήv σταθερά. μ'Ε'ΌΟCοαλ
λομένη πραγμωtι·ιι6τηrtα. Είναι 
μία π1χχγμα.τιχότητα σχετική, 
όχ: απόλυτη, έπε�δή σά.ν π1επε
ρασμένια. ά;τομα πού ,εl'μαιστ•ε ά.
δυνα.τοίίμε νά έvνοήσου,με τό ά.
πόλυτιο. Ό α.11Gρωπος έγδια.φέρε
"Όα.ι γιά. τις ά.νθρώπιν.ες συνθη-ιιες 
κα.ί ·εf�ι έ�αr,μέ.νος στην δια
δικασία. της ά.πελευf!ερώοΈ!J>ς του 
ά.πό αιύτές τις συνθηχιες καί της 
ά.λλαyης, μέ: τήν οημιουργική 
δ�αδ:,κα.σία 

Τί έ1ινοοϋμε δ-ημι,ουργική δια.
δικα.σίν:χ.; 'Ασφαλώς, οχι τό νά. 
έργά,ζ,εται πάνω σ' ενα. σχέδιο 
¼α.τα,στρωμέ110 ά.πό κάποιον άλ
λον, wo μεγάλος κι' σ.ν, μπορου
σε νά -ειναι. Δημιουργικότης εί
να;ι 11σ. φέρη στήν ΠΛΡΟΙΣΑ 
στιγ,μή τ� νέο, τό άγνωστο, τό ά.
πρό6λιεπτο, π�ού ΔΕΝ είναι έκ 
τω·ι προτέρων προδωριaμέ'i'Ο ά.πό 
αιτιατές σιΝθi'J"ΚΙες. Ή ζωή μα,ς 
ε!ναι πpοολέψ�μη · μογάχ.α.. στόν 
οοοθμό πού δέν θά. εί.με·θα δημι-

ουργι-κοί ά.λλσ. αυτομα.τοι, μηχα.-
1)ικοί, προyραιμμα.τισμέVΙΟι, έθιμο
κίνψοι, προσδιορι,σμιένοι. Αt)τό 
πράγμ�τ., συμ,οα-ίνει. σέ ά.p,Υ,ε-τό 
οαιθ-μό. Εϊ:μα.στε, δπως ·εΙχε πij 
δ Ζιγα,ρα.γιαντ<iσα, ςκου6ά.;ρια ά.
πό σπάγγους τοπι·ιιιqμου, σεξου
α..λι,σι.ιου -καί Ιδοξα•σιών», κ.αί. εΨ/. 
τέτοιο κου:6ά,ρι 1δέ:ν είyα,ι δημι
ουργικό, αλλά. ά.πλϊίJς ά.ντι1δρα 
ατό πε;ρ�6ά.λλογ. Τό νά. ζη κανείς 
,μ' α.ύτόν τr.Ν τρόπο, είν.α.ι σά.,ν γά 
μή ζ η δ:όλου, ά.λλά. νσ. εΙνΙΧ-ι ·rι 
ήχω του Π1ιΙΕUΙματιΥ.!)U προκαθ{ψι
σ:μου. Ά):ηθινή ζωή είναι νά. μrιν 
ά.ν-τ�δρα. κα.ν,είς, ά.λλά. νσ. έπι,δρσ., 
·./ ά.ποψσ:σίζ η κα.ι γ' ά.π�ψα.σίζ η
εκ 'i'έου. &νά πασα,ν στιγμήν.

ύτη είναι κια.ί ή ά.ξία της εμ
πειρίας. Κά·βε στιy,μή μας προο
ψέpει τήι δυ;ν-α.τότr,τα, 1έπιλογης,
μιας ελεύθερης έ.πιλογης, πού
γά, πραέpΧ:εται ά.πό τόν εσωτερι
κό δυναμισμό της έξ,ελίξ.εως.

Ή iπικρ·α,τουσα, τάση 1είνα.ι γά,
ζουμε 'Χ/Χ."Όσ. συ1�ήθιει,α,., μέ: τούς
κ.α.νόv1ες κα.ί -ούς τρόπους πού ε

χ1ε,ι επ�ιιοσ.λει δ πιολιτι1αμός μα.ς.
Αύτός δ ,ψόπος ζωης είγα.ι λίγο
μονά.χα. ·ιιαλύ'τ·ερος &πό &νός αύ
,κ,μ,ά.του, του δποίου οί κι'i'ήσεις
είναι πρcκα;θωρισμένες. Έξ ά.λ
λcυ ή ιά.π�μ,ά."ΚpU"Ι,σι.ς ά.πό τόγ πο
λι τιaμό μ,α.ς χαί ή ζωή σ.' ενα.
ονειρο, ουτ:ε α.ύτό είναι δryμιουρ
γικό _ Ό ονειροπόλος χάνει τή.ν
ίχα.νότψα. τη; έπ:λογης.

Ί πά.ρχει επίσης μιά. τάσις συν
ταυτίσεως της ά.λλσ.γής μέ: τήν
έ,μrvειρία. Ή ά.λΝα-')'ή δέ:ν σημοοί
νει πά•;το't'ε έμrvειρία κα.ί ένημιε
ρότ-ητα.

υΩστε πολλά πρσ6λήματα. ά.ν-α..
κύπτου'i &.πό τή :σύγκρουση μετα
ξύ τG>ν έγχα.τ,εστημένων συνηθΗ-
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.ών, τών χα.θωρ�φένtt>ν τρόπων 
παρατηρήσεως τών πpαιγ114τω·1 
χαι τοϋ στοοθειρά. διωρυνqιένου 
πεδίου τώ-ν παρατηρήσεών μα,ς. 
Τέτιοια προολήματ(Χ... πα.ρουσιά.ζο,ν
τα:ι σε πολλούς δ-αιν τα.ξιοεύουν 
σέ άλλη χώρα. της δπ◊ίας τά. ε

θψ.� είνσ,,ι &.λλιώτv.κα. &.πο τά. δ�
χά. ,t'Jυς, π·ού τά. θεωρουν &.νώ
'tΙεpα. Δεν κυττάζουν ΤΙ ΕΙ
ΝΑΙ, &.λλά. χουοα.λοϋν τις δι
κές τους συνήθει-ες μαζί τους. Ό 
άνθρωm,ς πού -ε!νttι προετοf.μα.
σμένος νά. πα.ρα.τηρήσ1r, τις συνή
θει_ες _ τιi)ν 4λλων, δίχως προχα
τά.ληψη, &.ψήνει τον στενό, έπαρ
χι�κό και 6:οοσ1μένο τρόπο σ-.ι<έψε
ως καί- αίσθημάτων, γίνεται δια.
ψι:ψ�ικο πρόσωπο. Εί:ναι δημ:
c.υr:,γικός. 

Δεν όπά.ρχει εμπειρία. σε κε
νόν. Εί yαι t,ΙJιά. διαιδ�-χ.οοσία. &.πό 
μιά. στιγμή σε άλλη κα.t lκφρά
ζει τ-iτν μετα.οολή, τήν ·επιλογή. 
':Επομένως, οuτε ελευθερία όπά.ρ
χε.ι σε ¾ενόν. Ή ελε-υθερία. εί
νσ.: .σχετική. Ύπά.ρχε•ι μέσα σ' 
εν.α. πεp,ιωpί,σμένο χώρο. Τουτο 
&.λ'flθεύει· σ� κάθε πεδίον έκ.δη
λώ:,εως,. του μι,κ,ραι<,όσμου η του 
μσ.:χροκόσμχ:ιυ. Σε κάθε στ«'διο δη
μιουργίας, το πρώτο 6-ημα είναι 
δ περιcψ:σμός wυ• 1t1ε,δίου, .έ•ντός 
του δποίοο οι δημ:ουργι κες δυ
νοομεις θά. έκδηλωθουν χα.t θά. εκ
φρα.σθουν. Ή έλεuθερία. όπά.ιρχει 
μο·ιά.χα. μέσα σ' αυτόν τον χώρο. 
Μεσα. στούς εκει τεGέν::χς περι-:ι
ρ:σμούς. 'Ό:α·ι αύ-:1� 7; lχδψ,ω
ση πραγμαlt070οι -ηθη Y..«t οι δυνα
μεις γιω:;θcυ1 �•ια· 6�•i,ερον 
rοε1δίον μπQρεί νά. δισ,vοιγη. 

Ή διαδικ.α.ισίσ. της π-α.ρατηρή
σεως ε!ναι τμημα.τLΙ".ιtή. υΟπως ε
να . 6υ6λί το διοο6άζουμιε κα.τά. 

'ΙW,ραγράφους καί δέν χολλα.με 
τtς σελίιδες του σ' ενα.ν τοtχο (θά. 
&.ρχοϋσαν γι' αυτό δύο &.ντίτυπα.) 
γιά. ν,' &.ποχτήσουμ.ε mθi�λική ει
κόνα του κ.αt γν-ώσrη. 

Ή Μπαγκα.6ά.ντ Γκι.τά, μιλά;ει 
γιά. τίς c.εισμεύσεις τής ελευθερί· 
ας, πού ·είναι τρείς: Το Κοορμα, 
τίς Γκούν.α,ς* κα.ί τήν Gέλ ηι:;η 
του θεοϋ. Δ-ηλοοδή, δ άν,θρωπος 
ε!να·ι πεFιωρι.σμένος &.πό τις πε
ρασ.μένιες πρά.ξεις του, &ntό τίς 
ί·δι6τητες της ϋλης η τή,ν ποιό
τητα τ°'ϋ πνεύμα.1:ος. Ένιτός α,υ

τών τών π�φ:ορισμων δύνατα.ι νά 
ε'Π'ι:τελέ,ση τήν !λευfJ.ε,ρία του, κά
νονταις τήν έπιλογή του &.πο τ.ή 
μιά. ιστιγ;.1.ή στήν άλλη, χω-ρις νσ. 
Π'εpιμένη τίποτε &,πο εμιiς τούς 
άλλους, πού θά. τον- 6'ωμεύα,με 
μέ το δ.κό μ,� Κάρμα., οντα.ς 
ενήμιερος γι·ά. τίς ίοιό'τητές του 
καί &,,να.λαμιοcίν◊ντα.ς τήν δική 
του ευθύνη. Πιο μιεγάλη, έλευθε
ρία &.πό α.ύτήν δεν όπcίpιχιε.ι. Κά
Gε ώΑJρωπος α.υτοδψιουργ-είτα.ι 
και ε!ν,α: δ ά.ρχιτεχνίτης τοϋ έ· 
αυτοϋ τοο .. 

νΕχομε ολοι μα.ς ενα. κα.θωρι
σμέν◊ παρελθόν, &.λλά. ενα μέλ
λον πιθiανόν. Οι δυνατότητες του 
μέλλιοντος δέν ε!να: κα.θωρισμέ
νες, &,λλά, κα.θο.ριστέ.ες. Ε!ναι πι
θανότητες, οχι 6ε<6α.ιότητες. Έν-

* Κάρμα == δρασις. Ό Νόμος 
ποv μιλάει για 't'' άποτελέσμσ:rα 
έκάστη.ς δράσεως, ΤΟ έλλφικο άντι
πεπονθός. Γ κ ο ύ να ς == !διότη, 
τες, στα σανσκριτικά. �Η χαρακτη. 
ριστικά. Κατα τήv φιλοσοφία του 
Σαν.κύα, δλη ή Φύσις (Πρακρίτι) 
διαποτίζεται ά,το τρε'tς 6ασικε.ς !δι
ότητε:ς (Τριγκούvας), την !διότητα 
της ικαλωσύvης, την !διότητα τής 
έvεργηrηκότηιtος κα1 τήu !διότητα 

της παθητικότητος, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ το ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 

«Ο ί Ε δ ρ α I ο I ε χ ο υ V 
π ρ ο σ ω π ι κ ό δ ι κ α ,_ 
ωμ α vά ά π α ι τοϋ v τ η ν
ά v αγ,νώρ ι σ η τ ο ϋ 

μ ο ι ρ αίου διωγμοϋ 
το υ ς  ά π ό τ ους Να ζί 
ό ο ί ο σ δ ή ·Π ο τ ε ά Ρ ν ε ι
τ α ι τ η ν  δ ο λ ο φ ο νί α
των 'Εδρ αί ω ν  σ το 
Τ ρ ί τ ο Ρ ά ι χ, π p ο σ-

6 ά λ λ ε ι κ α θ ε Έ-

αεχόμενα., οχι ά.να,πόφευικτα.. Κά.
(}ε ψορά. πού κά..νομε μια. επιλο
γή, ή &μεaη -κα:cεόθυνσι,ς του μέλ
λοντος έξα.ρ"tιiτα,ι ά.πο την έπι
λογή της έπάμε-νης στιγμής, της 
δημιιωρy,κης στιyμης. "Αν δέν 
συν,έοα.ινε α.ύτό, δεν θά. ύπηρχε 
έλ,ευθ.ερία., οϋτε δημιουργικότης, 
οϋτε α.ί,σθημα, ευθύν-ης κα.ί τότε, 
ή ολη διr(1,δι κ.α.σία. της έξ•ελίξ,εως 
δέγ θά. είχε νό-ημn.. Το μέλ
λον μας ,δμως εΙνα.ι ε.ψχ συνιεχές, 
έ;1συν1είοητο καλ δ'Υ]μ:ουργιr,<ο yί-
γ:γεtiθα.ϊ :�- :· . , .. 
-��"�ύτ_i��.r��'i iι-· �-�- της ψι_.λ?�
-94?Ψ�-�,- �- Ε_ϊμε.θα,, 9ί , έw.δ6τα.ι
-tώΨ> ά.πσ�εωv,, ·οί -'· μ,έτοχοι- -•στο
·π&' Ύνtοi ( της 'ξωης /'οί·'· -·&κλογε ϊς

:C' (,.,.,.\_,....,_ ι . ,�·� ω.·ι �Ι' i;σεωi/' ,μαις· &.πο τή μιά
1 •., � ,.,,;.r-r..,".} ,,..., 

'Από τά Ίσραηλινά « ΧΡΟΝΤΚΑ» 

δ p α ι ο.» τοϋτο άποτελει την 
ουσια μιάς πρόσφατη ς άποφα
σεως τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρι

ου της Δυτικης Γεpμαvιας, τό 
πληp ες κ;ειμεvο τ ης όποίας εyι 
vε τελευταιως γ νωστό 

Στην παρακάτω εκθεση, γίνεται 
άvάλυση, της άποψάσεως καί έπ ι
πλέοv έξετάζεται ή vεο--vαζιστικη 
άντίδραση, δπ ως έκ,δ ηλώvεται στην 

στιy,μή στην· α.λλη. 
Ή ζωή μα.ς είναιι μιά. συν:εχής 

χα.ί ά.οιιi-κΟ'ϊ.η έπιλογή χινrήσεων 
πά.νω σ' έ.να. σχέδιο, ά.λλά, 'tO σχέ
δ:ο α.ύτο ·δέγ το Κ:α.τέιστρωσε κά.
ποιος α.λλος. 'Εμείς είμιαστε _το 
σχέδιο. Κα.ί δέν κα.w,σκευάιζ�ετα.ι 
σέ κά.παιι; έργα.στήοιο. Εί•μα.σ-υε 
το ιέργοοστ11ριο. Είιμ,�σ:'t'ε -καΧ το 
σ-ημ,όνι χα.ί το ύcρά.δι Υ.αί το 
σχcδιο κα.ί δ -υεχνίτής. 'Έχομε 
τήν εύθύν,η, ά.πο τ,ήν δπ◊ία. δέ11 
-μπcψαυ.με νά - πα.ρ,χιτ-ηθουμ1ε, • η
να δρα.πΈ:υεύσαυμε. Ή e:ύθύνη μα.ς
.σψα.ίνε� έλευθ,ερία. έπιλογης. Έ
λιευθερί-:χ. πού πρέπει νά. έκ1δηλώ
νε-ταιι άνά. πα.σα.ν στιγμήν. 'Έτσι,
θά: rι-νουμιε 1συνε,ργά.τα.ι ,,μ,έ την
Φύση, στο κυκλι'Κό της εργο•Vι>.
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Ό μοσποvδ ια'κή Γερμανική Δη-
μοκρατία. 

Μια πολυ σοβαρή ύπόθεση,, που 
πρόσφατα σvζη.τήθηκε στο 'Ανώ

τατο Δικαστήριο της Δυτικής Γερ
μανίας, ξεκίνησε άπό την καταγ
γελία έ·νός νέου μη- Έβραίοu Γερ
μανοu φοιτητοϊι, γεννημένου τό 
1950, τοϊι όποίοu ό ενας παπποίίς 
('ΕβραΊος αίιτός) δολοφονήθηκε στό 

Ν Αοuσβιτ·ς. Ό φοιτητής προσε6λή
θη άπο ένα πλακάτ, που άνήρτησε 
κάποιος γείτονάς του στον φράχτη 
τοu κήπου του, δποu άνεφέρετο δτι 
ή έξόντωση των έκατομμuρίων Έ-
6ραίων στο Τρίτο Ράιχ, άποτελεΊ 
«Σιωνιστική άπάτη�> καί, δτι ή δια 
των άερίωv έξόντωση των εξη έ
κατομμuρίων 'Εβραίων άποτελεΊ 
ενα ψέμσ που δέν εΤναι δυνατόν 
να γίνει δεκτό. Ό φΟιτητής ηταν 
άναyκασμέ:νος να δλέτrει αίιτο τό 
πλακατ κάθε φΟρ<'χ που πήγαινε 
σπίτι του. Θε_ώρησε, λοιπόν, το πε
ριεχόμενο τοu πλακατ σαν προσ
βολή της προσωπικής του άξιοπρε
πείας καi της τι.μης τοίί παπποu 
του καί, ώς έκ τούτου, κατέθεσε 
άγωγή α!τοίιμενος την εκδοση, ύπό 
τοu δικαστηρίου άπαγορεuτικης 
διαταγής, ,κατα τοu ύβριστοίί, ένός 
κηποuροϋ--ίδιοκτήτοu φυτωρίου 6-
νόματι Κουρτ . Μίιλλερ_ 

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο 
(,Landgιericht) τοϊι Μάιντς, άπαγό
ρεuσε στον κηπουρό, μέ άπειλή φυ
λακίσεως t\ξη έ6δομάδων και πρό
στιμο 500.000 μάρκων, την διά
δοση των περιεχομένων τοu πλα
κατ η παρεμφερών δηλώσεων. Πλην 
δμως, μετα άπο εφεση, το δεuτερο
βάθμ ιο Δικαστήριο (ObeilϊLan,dgιe
:riicht) της Κόμπλεντς, άνέτρεψε 
την άπόφαση, μέ το σκεπτικό δτι 
ό φΟιτητής δέν άνηκε στοuς πλη
γέντας, ,καθόσον αίιτός δεν ηταv 
ουτε Έβρα'ίος ουτε ύπηρξε θuμα 
τοu Ναζιστικοu διωγμοu, ή δε: συγ
γένεια πρός τόν παπποu του δεν 
άποτελοϊισε Ικανοποιητική νομική 
αίτιολόγηση για την άσκηση ένδί
κων μέσων 'Εν πάσι;ι περιπτώσει 
το 'Εφετε'ίον εκρινε δτι ol δηλώσεις 
τοu 1κηποuροu δέν άπεuθίιΙΙΟντο κα
τα της τιμης των 'Εβραίων. Ό κη-

ποuρός, προφανώς, με: τις δηλώσεις 
του, έπιθιιμοuσε να άπαλλάξει τους 
Ναζί άπό την ένοχή της έξοντώ
σεως των 'Εβραίων χωρις να έκ
φpασθεΊ περιφρον.ητικα για τους Έ
βραίοuς η να τους κατηγορήσει για 
ψεϊιδος η «άπάτη». Το έφετεΊο δέ
χθηκε τή,ν δήλωση τοu κηποuροu δτι
δια της άναφοpας του στους Σ ιω
νιστές δε:\.' έννοοuσε δλοuς τους Έ
δραίοuς. 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1979 ΤΟ 
Ανώτατο Ό μοσπονδιακο Δικαστή

ριο (BU!n1de:s:�ch1Jshof), ή άνω
τάτη δικαστική άρχή της Δυτικής 
Γερμανίας, άποκατέστησε την άπό
φαση τοϊι πρωτοδίκου δικαστηρίου 
ύπε:ρ τοu ένάγοντος. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Το 'Ανώτατο Δικαστήριο άσχσ
λήθηκε μ<: τρία θέματα τό πρώτο 
των όποίων άφΟροuσε την άλήθεια 
τοu 'Ολοκαυτώματος. Το Δικαστή• 
ριο άσχολήθryκε με: αίιτό διότι έ
πρεπε να έξετάσε ι έαν ή άπαγο
ρεuτι κή διαταγή θα ητο δvνατον 
να άποτελέση, περιορισμό της έλεu
θερίας της έκφράσεως. Πλην δμως, 
κάτω άπό τούτη την συνταγματι
κώς κατοyuρωμένη έλεuθερία, «κα
νένας δεν εχει τό εννομο δικαίωμα 
να προβαίνει σε: άναληθε'ίς ίσχυρι· 
σμοίι9>, 8,ακήρuξε το Δικαστήριο. 

Δια μιάς άποφάσεως, που άπο
κτα Ιδιαίτερη, σημασία στην ση,
μερινή έποχή, δταν πολλcrιτλασιά
ζονται ol νεο - ναζιστικε:ς παρα
ποιήσεις ,ης Ιστορίας και ή άπόρ
ριψη των γεγονότων τοϊι 'Ολοκαυ
τώματος, τό 'Ανώτατο Δικαστήριο 
διακήρυξε. «Τ α σ τ ο ι χ εΊα τ ω ν  
μ α ρ τ υ ρ ι ώ ν  π ε ρi τ η ς
έ ξ ο ν τ ώ σ ε ω ς έ κ α τ ο μ
μ u ρ ί ω ν Έ β ρ α ί ω ν ε Τ
ν α ι κ α τ α δ ι κ α σ τ ι κ ά». 

Το Δικαστήριο άρνήθηκε να δε
χθεΊ την άπ0ψη της ύπερασπίσεως 
τοϊι κηποuροίί δτι το μόνο που έπε
δίωκε rηταν ή άμφισβήτηση τοίί ά
ριθμου των εξη έκατομμuρίων (ύπο
στηρίζοντας πώς «μόvοο δύο έκα

τομμίιρια εΤναι τό σωστό). Ουτε 
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θεώρησε τις ένοχοπο1ητ1κες δηλώ 
σεις σαν μία άπλη δ ι ε ρ μ ή V ε U· 
σ η τ η ς 1 σ τ ο ρ ί α ς που δι
έφερε άπο έκείνη τοu ένάγοντος. 

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑ I ΚΗΣ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

Το δεύτερο θέμα που έρευvήθηκε 
άπο ΤΟ 'Ανώτατο Δ1καστήρ10 ητα� 
αν ol δηλώσε1ς τοίι κατηγορουμέ
νου άποτελοίιν ϋ6ρ1 κατά της τι· 
μης των 'Εδραίων. 

Δια μιας έπιχειρη.ματολοyίας, 
λίαν έμπεριστατωμένης και σαφούς, 
που άποδεικνύει σε 1κανοποιηιτικό 
6αθμό την κατανόηση των συνε.

πειων τοίι 'Ολοκαυτώματος έπι τωv 
'Εδραίων, το 'Ανώτατο Δικαστή
ριο διεκήρυξε: 

«' Αποκαλώντας την γενοκτο
νία των 'Εδραίων υπο των Να
ζι σαν έπινόηση, οί ένοχοποιη,τι
κες αύτες δηλώσεις άρvοίινται 
στους 'Εδραίους την άπάνθρω
πη. μοίρα που ύπέστr,σαν έξαι
τίας της καταγωγης τους ... Τού
το σηιμαίνει έπίθεση κατά της 
προσωπικότητος τοίι λαοί, που 
ύπέστη τους άντι - Έ6ραικους 
διωyμους στο Τρίτο Ράιχ. Τού
τη ή μοναδικη μοίρα δημιούρ
yφε σε αύτους την άξίωση yιά 
μέριμ\/('( και έκτί μηση άπο τους 
συμπολίπς τους, τοuς δποίους 
δαραίνει το φορτίο τοίι παρελ
θόντος_ Ή σημασια τωv γεγο
νότων έκείνων ξεπερνα τίς πρσ
σωπικες έμπειρίες διακρίσεων καί 
διωγμων τοίι άτόμου Καί μόνο 
ΤΟ 1στορικο γεγονός οτι άτομα 
ξεχωρίσθηκαν σύμφωνα με την 
καταγωγή τους -και μέ στό
χο την έξόντωση- για vά στε
ρηθούν δηλαδη της άνθρώπινη;ς 
άτομικότη,τάς τους, δημιουργεί 
μιό: είδική σχέση μεταξι.ι τώw 
'Εδραίων στη Γερμανία και τωv 
συμπολιτών τους. Κάτω άπό το 
πρί'σμα αύτης της σχέσεως, τά 
γεγονότα τοίι παρελθόvrτος άνή
κουν άκόμη στο παρόν. ΕΤvαι 
μέρος της συνειδητοποιήσεως 

(ιSιe1'bstvιe;rsta:ndίslS), τοίι διωκό
μενου νά θεωρείται δτι άνήκει 
σέ μιά όμάδα άτόμων που ξε
χωρίζει έξαιτίας τοu διωγμού 
που ίιπέστη καί, προς την όποίa 
δλοι οί λοιποι πολίτες εΤναι ή. 
θικά ύπεύθυνοι Αύτό το συναι· 
σθημα δτι εΤναι θύματα τοίι διω 
γμοίι, άποτελεί ενα στοιχείο της 
προσωπικης τους άξιοπρέπειας. 
Ό σεβασμός αύτοίι τοίι συ\/αι
σθήματοc; άποτελεί' έyyύηση, κα
τά της έπαναλήψεωc, παρόμοιων 
διακρίσεων στο μέλλον και έ:vαv 
ούσιαστικο παράγοντα που κα
θιστα δυνατή τή ζωή τους στην 
Γερμανία. Ό ο1οσδήποτε προσ
παθεί ,νά άρνηθεί την άλήθεια 
των γεγονότων τοίι παρελθόντος, 
άρvείται στοv κάθε Έδραί'ο τόv 
σεβασμό τον όποίον δι·καιοίιται. 
Γιά το θιγόμενο άτομο, τοίιτο 
πρέπει νά φανεί σάν μιά συνέ
χιση των διακρίσεων ,κατά της 
όμάδος του καί, συvεπως, εμ
μεσα, κατά τοίι έαυτοίι του». 

Ώς έκ τούτου το Δικαστήριο διε
κήρυξε 5τι <<όποιαδήποτε προσπά
θεια δικαιώσεως, σχολιάσεως η άμ-
φισ6n ήσεως» τών γεγονότων τοίι 
'Ολοκαυτώματος, σημαί,νει περι-
φρόνηση 'ατά παντός άτόμου που 
ταυτίζεται μέ τους διωκομέvους. 

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟ I ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΝ ΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ το

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Τελευτc,ί'α το Δικαστήριο επρε· 
πε νά έξετά�ει το άτομικό δικαίω
μα τοίι φοιτητοίι γιά νά καταθέσει 
άγωyή Τόνισε λοιπόν το Δικαστή: 
ριο, δτι μέ εναν Έ6ραί'ο π�ου 
ο1 Ναζί θά τον κατέτασσαν ώς ενα 
4.δευτέρου 6αθμου συγγενεία� φυ
λετικως άναμεμιγμέvο άτομο» (.mi
ιschlirn,g 2 ,gr,ades). Και αύτά τά 
άτομα ίιπ(CJ'τησαv έπίσης διακρίσεις 
και μετά την Διάσκεψη της Βάν
ζεε τοίι 1942 προοριζοντο yιά ά
ναγκασηκή στείρωση .. 

Το Δικαστήριο ύπεστήριξε δτι 
αύτη ή μεταχείριση συνδέ,ει τά <<φυ
λετικά άvαμεμιγμέvα ατομα», άκα
τάλυτα μέ τον διωγμό και την έξόν-
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τωση,, πού· υπεστησαv όί 'Εβραίοι. 
«<J δεσμός αύτός ό:ττοτελ.εί τμη.μα 
της προσωπικής τους άξιοπρέπειας», 
κό:ί · όποΊaοήποτε προσπάθεια γ ιά 
τήv δικαιολόγηση η την άμφισβή. 
τη·ση · της μοίρας των 'Εβραίων 
προσβάλλει και τα προσω'Ιfικό: τους 
δι'κάιώματα. · · '' 

'Τό γεγονός δτι ό έvάγωv γεννή
θηκε μετα τόv πόλεμο · καί, συνε
πώς, δεν · ήταν δυvατοv να ύποστεί 
ό ·.ίδιος' την δίωξη,, κρίθη.κε ώς άσχε
τα, 'άπό τό Δικαστήριο-. «μΟχι ή 
προσωπική μοίρα άλλα τα ίστορι
κα 'γεγονότα άποτελουv τό κριτή
ριο που 6αραίvουv έπι της προσω
πικότητος παντός Έ6ραίου στην 
Γερμανία και. έπί των άτομικωv και 
κqιvωvικωv τόυ σχέσεων με.τα των 
Γερμαvωv συμπολιτωv του... Τα 
τρομε°ρα γε�οvότα εχουv διαμορφώ
σει την προσωπικότητα των πολι· 
των ΈβραΙ κης καταγωγης, ol ό
ποίοι έvσωματώνουv τό παρελθοv 
άκόμη κι ·αν οί ίδιοι δέ.v άποτε.λουv 
μέρος αύτου»,. άvαφέρει ή άπόφα
ση 

··Σχετικα με τα άvωτέρω τό Δι
καστήριο προέβη, έπίση,ς στην άξιο
πρόσε.κ:τη παρατήρηση, δτι δεν' εΤ
vαι·' δυνατόν .να τεθεΊ «χρονικό δριο» 
( zeitliclιιer tren nun;�tciclι), άvα
φοοικα μέ την εvvοια της συνδέσεως 
του. άτόμοιι _με τόv διωγμό, «έφόσοv 
τό παρελθόν έπιζεί στο παρόν. Του. 
το δύναται vά γίνει μόνο δταv τα 
γεγονότα καταστουv άπλως μια 
ίστορικ� διαδικαι;τία. Στην Γερμα
νία δμ(,.)ς τα )'ε;γ�v{ηα εΤvαι παρόv
τι;χ και τέτοια άπόσταση, άπό τό 
παρελθόν δεν .ύΦ.(στάται άκόμη_. » 

Η ΝΕΟ-ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ. 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

-Παρ'' δλο δτι ή άπόφαση του 
'Ανωτάτου Δικασ·τηρίου χαιρετήθη
κε εύvα .κα άπό τόv Τ,ύπο, οί νέο -
Νάξί άρχισαν ·να τήv έπικρίvουv. 
Ή Deutschie Natiαnal - Zeitun_g, 
της 9 Νοεμβρίου 1979, την κατέ
κρινε σαν εvαv περιορισμό . της έ
λευθερίας της έκψράσεως -·κάι δτι 
δημιουρyε7 εvα προνομιακό καθε: 
στώς γία ·τους Έ6ραίοuς, παρέχον-

τας σ αύτοuς τό δικαίωμα ,να έvά�-• 
γουv για προσβολή της τιμης τους, 
δικαίωμα που δεv παρέχεται προς 
τόv συνηθισμένο Γερμανό .. «ΟΙ •e:.

6ραίαι εΤχαv άvάγκ11 προστασίας 
ένόσ� διώκοντο και άποστερήθη.
καv των δικαιωμάτων τους. Ι:ήμε
ρα, οί Γερμανοί εΤvαι έκείvοι ττοu 
χρειάζονται προστασία», γράφει ή 
έφη μερίδα. Έξ άλλου, ή. Deutsclιιe
Wochein - Zcitunιg, της Ιδίας ή
μεοομη,vίας, εΤδε την άπόφαση1 ώς 
Ιστορική ερευΙΑ<Χ με σκοπό κατα: 
σταλτικό «ΕΤvαι βέδαια, χωρις άμ
ψιδολία, (ήτημα καλου γούστου καί 
της όφειλομέvης λεπτότητος δ:v 'κά
ποιος πρέπει vα ,κάμει γνωστή τήv 
γνώμη του πάνω σε ένα πλακάτ, δ
πως εκαvε ό κατηγορούμενος. Τό 
θέμα {της άλήθειας του Όλοκαυ
τώι-1απος) εΤvαι πολu σοβαρο για 
τόv λαό μας καί, συνεπάγεται άvα
ρίθμητες συνέπειες για να άvτιμε
τωπίζεται στους δρόμους κατα τρό
πο δημαγωγικό». Ύπάρχονν άκόμη 
πολλα άvαπάντητα έρωτήματα, ε· 
γραφε ή έψημερίδα, και «δεv τίθε
ται θέμα μιας άπόλυ1η,9 και πρό
χειρης καταδικαστικης μαρτυρίας 
{γιςι τό 'Ολοκαύτωμα), δπως φαί
νεται να πιστεύει τό Δικαστήριο· 
ύπάρχοuv, μ&λλοv καταδικαστικές 
κατηγορίες που άκόμη περιμένουν 
τήv_ έπαλήθευσή_ τους, εlδικότερα σε 
δ,τι άφορα τις μεθόδους έξοvτώσε
ως κα.1 τό πόσοι έξοντώθηκαv». Ή 
έφημερίδα εκριvε, έπίσης, δτι τό Δι
καστήριο δεv έκλήθη να προδεί σε 
μία τέτοια <<iστορική άπόφαση έκ 
καθέδρας», για την όποί'α στφεί
,:αι της άρμοδιότη,τος. 

Ό· Πρόεδρος της Ίσραηλιτικfις 
Κοινότητος Βερολίνου, Χάί.ντς Γκα
λίvσκι, άπεκάλuψε δτι ό κατηγο
ρούμενος . Κουρτ _Μύλλερ, εΤχε και 
παλαιότερα άvαρτήσει vεο -vαζι
:ττικα συνθήματα σε πλακατ δπω.ς. 
,.' Αtrαιτουμε την παραγραφή τηc, 
άπαyορεύσεως για το Ναζιστικο 
Κόμμα και την νομιμοποίηση ·των 
SA και τωv SS», η «Τα έξη έκα
τομμύρια του μ Αουσδιτς εΤvαΊ ε'Χ1 
'Εδραικο ψέμα-:διακηρύσσοuμε σu,μ
παράσταση προς τον δικηγόρο 
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... ΟΤς οίίν οϋτω δέδοκται καί οΤς μή ... 

Του Παναγιώτη ΜΠΕΛΟΥΣΗ 

Δεν ύπάρχ,ει τομέας στις άνθρώπινες σχέσεις ΥJαιί γενικά σηi 
δ�αιδίωση, πού ή 'Ελληνική άρχαιότητα ,,ά ,μην. αφησε ύποθηκες, 
όδιάψευστες 25 αίώνες τώρα. Μέ άφορμή τον φανατισμό, ποίι άναρ
.ρι:πίστηκε στο 'Ισλάμ στις ήμ:έ,ρες μας, τόσο άπειλψιιχ,ά, οί διαλογι
σ,μοί μας παν�ε στον προδρφικο πρόγονα, τον Σωκράτη καί στην 
πολύπλευρη σοφία του, δπως τουλάχιστον μας ιτην κληραδότησε ό 
Πλάτων. Συγικε.κρι1μένα: Στο εργο «Κρίτων», ,ιμφαrνuζεταιι ό Σω
κράτης μελλοθάνατος στο Δεσμωτήριο νά μη δέχεται νά ά,ωδράσει, 
γλυτώνοντας τη ζωή του. Το Ο ΧΙ του σ:τήν προσφορά. το στη� 
ρίζει στό γνωστό ,έΥJείνο, «ούκ άντιlδικείν δι;ί», δηλ. ,δεν κάνει, δεν 
πρέπει νά αντ,αποδί,δει κανείς το l:vδικο πού τού κάν.ανε. 

Στην έποχή ,του, κάτι τέτιο Μν στεκόrανε· επρε.πε νά άντιδι
κήσεις, χαί. μέ το πα:ραπάνω μαλιστα. Φυσικά, ό συγχωριανός του
δ Κρίτων δεν κ,α,ταλα1δαίνει τέτοιες προδρομιχότητ,ες και σηi συνέχεια 
δ Σωκράτης λέει τά πα:ραrκάτω,, προφητικά μπορεί να τά πεί κα
νείς ... 

« ... Οίδα γαρ δτι ολίγοις ησί ταύrα καί δοΥJεΓι καί δ ό ξ ε ι. 
Ο{ς οδν οϋτω ,δέδοκται και ο{ς μή, τούτοις ουκ bστι κοινή δουλή, 
άνάγκη δ' αλλήλων χιαταφρονείν, όρώ\πας τά αλλήλων ϋουλεύ
ματα.» 

ΡαΊντερ Γκήμ, ενα vεο ναζιστή). 
Σέ μιά άλλη περίπτωση ό Μύλλερ 
άνέyραψε σέ ε.να λεωψορεΊο τό Να
ζισηκό σύνθημα: <<Νά ψοφήσει ό Έ-
6ραίος» ι<αί άγκuλωτούς σταυρούς 
Γιά τούτη την ένέρyεια καταδικά· 
σθηκε, στις 27.4.1978 σέ τέσσε
ρα χρόνια φυλάκιση• μέ άναστολή 

"Ενα ένδιαψέρον στοιχεΊο της 
πρόσφατης δίκι;ς, εΤναι δτι ή άπό
φαση δεν προήλθε άπό ποινικό δι
καστήριο μέ 6άση τον ΠοιΙΙικό Κώ-

δικα περί καθv6ρίσεως άλλά άπό 
το 'Ανώτατο πολιτικό δικαστήριο 
yιά την ε'<δοση άπαyορεuτικης δια
ταγής, Ή σαφής γλώσσα της άπο
φάσεως δέν άποτελεΊ μόνο άναyνώ
ριση τών αίσθημάτων καί ,ων δι· 
καιωμάτω. των 'Εδραίων, άλλά θά 
χρησιμεύσει σάν κατεuθvντήριος 
γραμμή yιά ,1ς Γερμανικές {φχές 
σ.ήν πολιτική τους yιά την χαλινα
yώyn� των ,1,1εο . ναζιστικων δρα
στηιJιcπήτων 
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Ή μετάφρασή ιτου: «Ξέρω πώς αυτά πού λέω σέ λίγους φαί
,,οναιι σωσιτά .κα.ί Θ ά φ α ί ν ο ν τ α ι. 'Όσοι λοιπόν τά ναμί
ζουν ετ-σι και δσοι α1λλιώτικα, σέ τούτους δεν ύπάρχει κοινός τρό
πος στη σκέψη κα� κατ' ανάγικη ό ενας κατα,φρανεί τον αλλα, δταν 
ό καθένας τους ·ολέπει τη σκέψη τσϋ αλλου». 

Πραγματικά, τοϋτος δ προφητικος άφορισ;μος τού Σωκράτη 
[χει ,εφαρμογή, οχι �μονάχα στίς θρησκευτικές διαφορές των θρη
σκόλψtτω" φανατικών, πού τις πλήρωσε ή ανθρωπότητα στο πα
ρeλiθον μέ πόνους και αίτματα, άλλα κα,ί ,σέ ΚΟιf.ΙΙματικές, QΟΟινωνικές 
(.έννοώ λ.χ. αριστερούς καί δεξιούς) καί πολλές αλλες, άκάμη και ... 
άθλητικέ-. Στα γήπεδα τακτικά έπ�6ε6αιώ,•FJτια.ι «τοϋ λόγου το ά
σφαλές>>. 'Απίστευτες μας φαίνον,ται οί εικόνες αιώ το σημερινο 
Ίράν, δπου α.ύτομα·στιγώνοντα•ι καί αLμαιτωμένοι άφρuζοντας όρύ
ονται,. . . Πιατεί,ουν, ·Μ6α�α, πώς ιμ' αυτο τ.όν τρόπο ευχαριστιέ
ται ό Θεός τους, φτuαγ:μένος φυσικά στα •μέτραι τους. Γυρίζουμε 
δηλ. 1.000 χρόνια πί.σω. 

'Αναρωτιέται τώρα κάθε καλλιεργημένος, ικά:θε αφανάτιστος 
(!ίδι,αίτ,ερα στον θρησΚιευrικο τομέα)· <�μά χά:θηκε δ κοινος νοϋς;». 
Ή απάντηση εlναι, πώς αυτο πού λέμε «κοινος νοϋς» δεν αποκτή
θηκε ετ,σι «στά καλά καιθοί�μενα». 'Εδούλεψαν οί αιώνες με τ1Ί σμί
λη της Γνώσης, αλλά κα:ί πάλι δεν μπορούμε ,,ά πούμε πώς 6ασι
λιεύει ανεξιθρησκεία και ;ιαλωσυvειμένη άνοχ11 ακόμη καί στους χώ
ρους τούc δικούς μα,ς, τούς Χρι<JΙτιανικούς rννοώ, :mαρ' όλο πού λέ
με Π�Jς πιστεύουμε 'Εκείνον, πού για να μο.ς έξανθρωπίσει, ωrλω
σε τά άγιασ,μένα Tou χέρuα στό Σταυρό. 

Κομφούκιος,. Σωκράτης, Σάκυα - Μούν11 ΙΧιαί κ0:μπ.ολόί ατέλειω
το Μεγάλων διδασκάλων εσrοειραν τον σπόρο της καλωσύ\η)ς και της 
άνιθ·ρωπιας, μα παρά ταύτα, πολύ ιτο αλάξευτο άκάμη. Φαίνεται πώς 
δέ-ν φθάνονν τά 2.000 χρόνια, άπο τότε πού κηρύχτηκε τό <�αγαπά
τε ιαλλήλους» 'Κlαι το «<ού:κ ενι Ίουδα:ίος η "ιΕλλην, α:ρσε,ν η θτιλυ, 
δούλος η έλεύθερος», για νά καιρπί,σει δ Σπόρος κα1 νά χορτάσουμε 
δλοι. 'Ώστε τον κοινο νοϋ της ,άν.εξιθρησί'.είας Κιαιί rτοϋ αφανάτι
στου •δεν τον αποκη'1σαμε ακόμη δλοι. ΊΕμποδί.ζει ή ά μ ά θ ε ι α, 
μάνα τού κίτριινου φανατι01μοϋ. 

Χρέος δλων, δσο λένε πώς θητεύοm� ,σrηΊ Στρατ,ιά ταϋ αιωνί
ου Καλοϋ, νά πολεμήσουνε ιτην ,άμάιθε-ια μέ κάιθε τρόπο και προ 
παντος μέ το δ�κό μ:ας π�αράδειγμ,α καλωσύνης και ανοχ11ς. 'Έχουμε 
λοιπον πολλη όουλιειά μπροστά ,μαΙς, και γιά τούτο το·, Σωκρατικο 
άπόσπ:ασμα της επικεφαλίδας ταλαιπωρεί άκόιuα τ1'i ζωή μιας. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

ΤΑ ΒΝΜΑΤΑ ΤΝΣ ΦΙΛDΣDΦ/Αl 

Τόμος Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

1' ό μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ώς τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 150 

Β' Τόμος )) 150 
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'Ένα πολύτιμο βιβλ{ο 

ΕΚ Α Ο Γ ·-Α Ι 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΖΝΑWΙ·ΟΥΡΤ/ 

6ν,θολογία άJΊδ τiς όμιλίες καi τα βιβλία του 

1926 1966 

• 

• • 

Έπιλογη ΚΩΣΤΗ ΜΕΛlΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

• 

• • 

Ό φιλόσοφος της έσωΓε,pικfjς 

άπελευθερώοεως του 6τόμου 

για μια νέα 'Ανθρωπότητα 

εΙναι τώρα σrη διάθεσι ολων των πνευ!)Jαηκων 

'Ελλήνων με το ·νέο αύτο βιβλίο 

• 

• • 

'Αποστέλλεται έλεύθ. ταχ. τελων 

6ντi δρχ. 150 

• 

• • 

Ό Κρισναpοίίρτι ύποδεικνύεi την όδο της 'Αλήθειας 

1980 
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ΙΒΑΙΑ 
Σημειώσεις Χρίστου Α ΡΙΖΟΠΟfΛΟΤ 

CΥπέρ τού Πατριαρχεrου 

ΤΟ ΔΙΕΘ ΕΣ · ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑ

ΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, iστορ�η μελέτη Χρυσούλακ: Καρυκοπούλου, 

έκδ. Γρηγόρη, 1979. 

Σκοπός rοϋ 6ι6λίου α.ύτοi}, της 
νέας, ιiλλά. κ:'Χ.ί εκλεκ της δι.ειθνο
λόγου συ,yyραιφέως, εΙνωι νά. συ�μ
οολη στήν παρουσίαση της νG<μ
κης ύποοτάσεως τοϋ Ο!οcου,μενι
κοϋ Πατριαιρχ,Ξ1ίου Κωνσταν1τι,νοο
πόλεως iπό 1ϊόν 4ο-; αίώνα. εω'ς 
καί σήμερα - ά.λλ' οχι μ,όΨ�ν α.ύ
τό. Σκοπός, εcτω Υ.ω &iδια:κήρυ-· 
κτος, εΙνα: ,επίσης ή .διέγφσι,ς της 
συνει,δ17:::ι:ως τών Χριστιαiνών γιά 
τή; ύ-rοεράσπιση τοi} θεσμοϋ, δ 
δποϊος συνεστΥΙθη ,�εννέα δλόκλη
ρους α.ίώνες προ-τ�c1ϋ ίδρυιθη (τό 
1299) -α.πό τόν 'Οσμάν τό Τουιρ
κικό Κρcίτος», ενα.ντίον των Π'λ.
ραοιά,σεων α,ύτών_.. τού11ων των 
συ-;θrικωv, πού αύτό [χε,ι ά.πc,δε
χθ"') καί ύπογρά.φει. Τό Οίκουμ,ε
ν:κον Πατριαιρχε�ον - λέγει στόν 
πρόλογο ή συγγραψΞύς' - ,1&.πο
τελεί ιiνέκαιθεν ,μόνι'J-1,Ο στόχο των 
τpυρκι-κών &.ρχων». "Αρα, καθη
χ,r;,y Ό i5χι. ,μονά.χα. τώγ Χρι1στιανών, 
άλλά. κq,t της •διε:θνοϋ; κοι νότη-· 
τος, είναι νά. συ1μπ,ράξουν στήν 
προάσπ:σή του, ·ι<.αί στήν κΜοχύ
ρώση της ύπάρξεως y,;αί της λει-

, t' ,. , , τουρyιας του, ως π,α.γκ.οομιου ΚΈ-
φα.λης της Όρθσδοξίας. 

Τό '6ι·6λίο τfις Χρυισούλας Κα.
pυwπdύλc,υ ·είναι ε.ναις πλήρης 
<φά,κ.ελλc;ς» των- ίστορικών δεδο
μένων. 'Αρχίζει ά.πό τήγ σειρά. 
τω; Κανόν1ων1 της Έκ.κλ η,σία,ς 
(πρώτος ό 3ος Κα.νών της Β' 

Οίχ.ουμ,εv.κης Συν&δου τοϋ ετου; 
381) καί των διατα.γιμάϊJων τώ,'i
Βυζαντι νώ'i α.ύτοκραιτόρων, πφ
',Ι<Χει α.πό τά. προνόμια. πού δ Πορ
θητής παρεχώρησε (θρφκευτικά.
κ,α,: πολ:τ�κά.) στό Πατρ: α.ρχείο
καί φθά.-ιει στήν κωδι-κοΠΙ:Ιίηση
τιι)ν δι:κια.ι.ωμά,των του• μέ. τή συν
θήκη το� 1856, τό Χάτι Χου;,ι,α.
yιούν, πού &.π,ετέλε-σε ενα εΙδος
,,Κονκορδάτου» ,με·ταξύ Όθωμ,α
νικ·η; α.ύτοκρα-ορία.,ς χ,:ιί Έ�,ικλη
σί:ιις. '\ναψέρεται έπίση-ς ο' i5λα
τά_ έπόμενα νομ:κά κ-είμενα, τιίι'i
δποίων ·δη

ιμοσι·εύει, σέ πα.ρά,ρτή�
μ,χ, -ά, κυριώ-vερα ς�ημεϊ_.σ. μέχρ-:ς
έκ.είνων της Συ,νθtιι.η-ς της Λω
ζά,ν-η; τοϋ 1923. Γιά. νά. τον ί
ση έν κατακλείδι, δτ•ι τό Πχτρ:
αρχείο είναι στόχος συνεχώ,ν διω-
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γιμών, σταθερών κα.ί ζωηρών, κα
τά. τά. τελευταία χρόνια. 

Και ναι μέν, έδήλωσε δ Μη
τροπολίτης ΧαλκηΜΥΟ; κ. Μελί
των οτι (ώς πιστεύει) τό Τουρ
κ:r,ιό κpά.τος δεν πpοτ(θεται νά. 
έκδιώξη τό Παψ:αpχειο, αΑλά 
ε!ναι γεγονός δτι μέ τά. διοικη
τικά, ψοpολογικά. κ.,αl άλλ:α. μέτρα 
καθιστά την ζωή του, σ.ν οχι άμ
ψ(6ολη, τουλά.χιστον αγχώδη. 

Ή ·συγγραφεύς σημειώνει τό 
γεγονός, δτι ή έπίσψη 'Ελλά
δα (γ:ά. νά. 1.ιή θέση .εις κ!νδυ
ναν τό Πα.τpιαpχείον) , ά,π{)φεύ
γει επιμελώς κάθ.ε δημ,όσ:α. δ:α
μαpτυpία γιά. τούς διω:yμού;. Καί 
ή ί>δια, άν•τί διαιμα.pτυpίας ανοι

χτής, κλε·ίνει τό εργο της μέ 
ά,γαφοpά. στόv δpοοματικόν οι

κτφμό τοϋ άοιδίμου Μη;τ.pο.πολί
του Περιστερίου κυpοϋ Άλεξά.ν
δpου - λίγο πρ,ίν πε,θά.νη - δτι 
,ε!να.ι κρίμα», πού ο,[ σηιμερινG,ί 
κυ6εpνή't'<Χιι της Τουρκiας «δεν 
μπόρεισα·ι νά. υ[ο·θεrt'ήσουν τοϋ

Π?pθη,τοϋ τήν ευρύτητα. κα.ι τά. 
πα.ρα.γγέλμ,α.τα». 

Άλλά, lή διεf),Jιής συνεί·δησ:ς 
εχ-ει χ r έ ο ς νά. έξεγεpθη καί 
δύγα.ται γσ. τό πpά.ξη •έ λ ε υ-

θ έ p ω ς, άρχίζοντας μιά. έκ
στpατε(α. γιά. την δ ρ ι σ τ ι κ η
προο-τασicι τοϋ Πατpιαρχε!ου. Δεν 
ά.ρrι.εί τό &.ιμετάθετον της ε1δρας. 
Χρειάζεται κ-αl τό ά,κ,ώλυτσν της 
ύπσpξεως. Και - οχι -rοιά..! - μέ 
6ά.ση τή � «εύρύτηrτ:α.» τοϋ Ποp
θητοϋ τη.ς Κωνστα.ντι ν.:;υπόλεως 
(πού, άλλως τε, �αν ιμιά. πρά

ξις πολιτικής σκοπuμότ-ητος) , ά,λ
λά. μέ 6άσ,η• την σ ύ γ χ ρ ο ν η 
διε�θνιij πραγμα.τικότηrτ:α. Ή Κων
σταντινούπολις, ώς «Νέα Ρώμψ, 
δι.και{)ϋτα.ι ν' &.ποκτψη τό Βα.τt
κα.νό της, ενα ε'δαφο,ς Ηεύθερο 
καί κυρίαρχο, διεθνώς &.νεγνωpι
σ;μένο, πεpιλαιμοάν-ον και ολα. τά. 
πα.pαιδοοιακά. ιερά του, δπως τόν 
καθειδ.pικό Ναό «ιτ:ης τοϋ θΕ'(;ϋ 
Σοφίας». Είθε τό �ι,6λίο, α.ύτό γιά. 
τό νομικό καιθεστώς τοϋ Πα.τρι
αpχείου, μετ�ψ,ρα,ζό,μεvον στlς κυ
pιώτερες πα.γ.κόσμι•ες γλώσσες, νά. 
γίνη τό έναυσμα. ,μια.ς ε�ρψ�κης 
στα.υpοφορίας, ή δποία., σ.ν ποτέ 
άπέληγε σ' ενα εύτ:υχές τέλος, θά. 
απέοαινε πpός .ά, μ Ο· ι Ο α ί α. ν 
ώφέλεια.ν των γειτόνων λαών 'Ελ
λάδος κα.ί Τουp.κία.ς, πού ε!·ιαι 
«γεωγpαψικώς κα.τσ.δικ,ασμέ,ιο:,, 
γά, συνεpγά.ζωνται ειpη,ν�κά. 

-ο-

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ύπο Κ. Μελισσαροπούλου, 1980. 

Αύτό ε!γα.ι ενα. πpα.γμ,α.τικά. 
«ά.λλοιώτικια,, 6:6λίο, &πό τά γνω
στά τοϋ γονίμου συγγρα;φέως, δι
ευθυντοϋ τοϋ περιιr;,δ�κοϋ μας. 
Μιά. σεφά. ά,πό 480 πα.pα.γρά,φους 
γιά. τήν ιστορία. της Έλλά.δος, 
πού ξε.κι,ο.vν άπό τή μυθικη ε
ποχή, &p)tίζουν άπό την έλλη-

νική ά.ρχαιότητα, αφο,χωροϋν 
στ�ύς 1μα.κ,εδονικούς m.ί pωμ,α.'ί
κούς χρόνους καl ά,πό τη 6υζ,αν,
τι ν,ή φθάνου,γ στή σύγχρονη, γιά. 
νά. στα:μ,α.τήσουν στις 6 'Α1οριλί
ου 1941. ήμέpα της ·δε,υτέpας 
πα.γ;εeνικης ά.ντιστά,σεως στην 
εbσ6ολή τοϋ ψασισμοϋ - να.ζισμοϋ. 
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Σ' α.ύτή τή χρονική περίαοο, πλέ
ον ,ών τριών χιλιά.ιδων έτών, τό
σα δpάιμα.τα., τόσες τρα.γιιχδί-ες, τό
•σες συμψορές, τόσα. αισχη α..κόμα ... 
Ό συγγραφεύς ,άπα.νθίζει τά. πιο 
χαρα.κτηρι,στιικσ. γεγονότα. καί τά 
με:τα'οίδε�ι ,με λαχων-ι01μό ,έξ άιπό
φεως 6ραχυλογίας, &λλά καί μέ 
ά-ττική z.αθα.ρότητα έξ ά.πόφεως 
π-ερι,εχομέν.αυ. Εrναι μιά εν<διαψέ
ρουσα σύνοψις ίστορίας, για. τήν 
δποίαν ίσχύει τό τοϋ Διονυσίου 
Άλικαpνα.σσέως, δτι «Ίστορία έ
στί Φιλοσοψία. ·διδά.σκιουσα. διά. πα
ρα.δειγμά:ων». Τπά.ρχει, 6έ,6αια., 
καί ή ά.ν.'t'ίpρ-ησις τοϋ "Αγγλου 
ποι-ητοϋ καί ψι,λοσόψου :Κ:6.λε,pιτζ, 
Π'Qύ ψο6ατα.ι δτι οί ανθρω>ποι δέν 
οι·δά.σκο,ιται, γιατί τό πά.'θος κα.ί 
ή μεpολ ηφίσ. κλείνουν τά. μά
τια τους καί εwι «τό ψώς, πού 
ή πείρα προοψέ�ρει, μο·ιά.ζει �μέ 
τον φανό στήν πρύμνη τοϋ πλοί
ου-, νσ., λΦμπυ.�ίζ η ·στσ. νε�ρά. π,ού
κυμαrtιζου,ν πι·σω μια..ς πια,,. 
'Ωστόσο, ή .δι·δα.χη εr να,.ι καί χρή
σ�μη κα.ί &ιπι6ε6λη'μένη, δτα,ι 

γίνετα.: χωιρίς κα.νέν:J. πά:θο; κcι.ί 
δίχως ��z.ροληφία. καμμιά. Καί 
τούτο διαιπιστών-ται στήν, έιργα.
σία "Ό:.ύ Κωστij Μελι-σσα.ρ&που
λου. 

Στα. «προλεγόμενα» γράψει, 8-
τ•ι την ίστορία. «δέν :την γράψουν 
(;ί ίστοριΥ.ιvί, &.λλά οί μεγάλοι 
ανδρες, οί ηρωες,, έπώ,ιυμοι καί 
άνώνυμαι. Κι' αύτό ψα,.ίν.εται πο
λύ σωστό. Τό είχαν πij κα.ί δ 
Καρλάϋλ («'Η ιστορία. του κό
σμου εrναι ή πε-μrοτουσία άνα.
ριιθμήτωιι 6ιογρα,.ψιώ•Υ μεγάλων 
ά.ν.3ρών») κα.ί δ ",Εμερσοιν («Δέ,ι 
όπάρχει κιψιολε.χτι.κώς ιστορία, 
άλλά μονάχα. 6ιογ,ραφία.») . 

Ί\ιπ.ό την σ..ποφη αυτή, το 6ι-
6λίο τοϋ Κ. Μελισσαροπούλου εr
nι λιαιμπuρίζοΥt« ψήγμα.τα. &.πο 
τίς άναρίΗμητες 6ιογρσ.φίες τών 
δημιουργών της Έλλη,νιικ-ης ίστο
ρία:ς. 'Έχει, 't'έλος, το προσόν δ
τι μπορεί νσ. προοψεύγη σ' αύτο 
κανείς, στα.ν αίσtkίνετα.ι τήν ά
νάyχ.η νά λwσθη στί.ς &.θν�κές μας 
πηγές. 

ΑΣΙΑΊΊΚΑ ΠΟΙΉΜΑΤΑ, του Ί. Βασιλείου. 

Ό γνωστός ά.ρχι't'έκτων καλ 
διακεχιριμένος λόγιος Ίω. Βα.σι
λείου,, πού μά.ς εχει δώσει μιά. 
σειρά. πολύτψ.ων εργω,ν rιά. τήν 
Ί νδία. - καρπό -τα.ξιιδιω,τικώ,ν, -rou 
περιπλα.νήσεων - καί τόν καλλι
τεχνικό πλου-το τη,ς, τώρα μας 
χα.ρίζει μιά. ώραίαν ά.νθολογία 
πο:ητικη &.πο δλη την 'Α:σία. 
(Βι,ετνάιμ, Βιρ,μα.νία., Ία.πωνία, 
'Ινδία., 'Ινδονησία, Καιμ,πότζη, 
Κίνα. (πεpιλα.μι6α.v1q.ι,ένων καί 
ποιημά,των τοϋ Μάο) , Μσ.λα�σία, 
Νεπάλ, Περισία. καί Τα.υλάνοη). 

Μας πλησιάζε,ι σ' εγσ.ν «άλλο 
κόσμο» γοητευτικό. 

Ή �αροοσί-α.σις τών ποιημ.ά .
των ,εr ναι ώρα.ιότα.τη. Δέν ξίναι 
περιορι·σμένη στήν σ.πδοοοη στά 
έλληνιχά, ·άλλά., σέ πιαλλές ένοει
κτ�κές περιπ,τώσεις, πα.ιρα.καλου
&είτα,.ι ά.πο τήν ηχητια.η τοϋ 
π,ρ�οτύπου .κα.ί συνcδεύετα.ι μέ 
κα.λJ/ι τεχνικώτατα έ:κ.ψ�ρtkστικιχ 
σχiοια.. 

'Αναφέρει τό λεχθέν &.πο τον 
Παλαμά, &τι «οί ποιηrtαί μας 60-

ηθοϋν ν' ά.νε'6ά.σουμε την άγά:πη 
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σέ ψηλότερα σκα.λο-πάτια». Τό ί
δ:ο ίσχύει &:χ,pι6ώς καί yιά. ;cήν

ώρα.ία άνάπλα,ση της 'Ασιατικής
ποιήσεως.

ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑlΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, άρχαιο κείμενο καi
· μετάφραση, ύπο Χαρ. ΜπάpΟ!Κλη, 'Αθήνα 1979.

Μετά. τήν «'Επιλογή 6ιστικων
ύΠΙ�,θηκω,· καί μειτα.φυσ�κων δο�
ξοοσιων των, α.pχ�ίων» (1977), δ
Χαpά.λ. Μπάρα.κλη,ς ιπα.pουισ1σ.σε
(1979) μιά. .εύpύτεpη άνiθολόγη·

ση των &.pχα.ίων ωγγpα.φέων,
πά.ντοτε όμως μέ τό ίιδιο σύστηr
\Jiα. (πηγή του γν�μικου, κείμε·
νο, μετ«ψpαιση) .

Στό πρώτο μέρος ά.νσ.,ψέ�ι
γνωμικά. σχε-τικά μέ τή ζωή (ά.·
pε;ή, κα,λή συμπ,εpιφοpά., ?ικαι
οσυνη, ισότητα., αυτΟΚιpιτιοcη,, φυ·
γaπονία., εύεργεσία., άπολα.ύσει.ς,
έλα.t'Όώματα. κ.α..) , σtό ·δεύ:τεpο
φιλοσοφικά. γνωμι-χ,ά, (κοφογο•
νία., ή ψόση ώς πpότυιπο, ν,άμ,ος
της α.tτιότ-ητος, ύγιεινή της ι\,ιυ·

χης, τό θέμα. του θανάτου, .μοίp.α.,
μετενσά.pχωση, μυστηρια..κή γνώ
ση, θεία. δικαιοσύνη κ.α..: κα.1·στό
τρίτο μέ.ρος γν.ωμι'Κιά. τη�ς λα:ίκijς
σοφίας. Τό δλον εpyov οvμπλη
ρώνετ<ΧΙι μέ πεpιλη,πτιχ.ω-τα.τες οι·
ογρα.ψίες των άpχα.ίων σοφών, μέ
6ι6λιογ,pαφία. κα.ί άλφα.ι6ητικό ε,ύ
ρετήpιο έννοιων. Σ,ηολικά ά.ν
θι:Jiλογουν,α.ι 60 &.ρχα.ίο,ι σuιyγρα
φείς, που εΙνα.ι μιά. &.ξιόλογη
πρ6οοος, tν σχέσει πρός τό προ·
ηγούμενο 6ι6λίο, πού: άλλως τε,
ήταν έξε:δαευμ,ένο.

Μιά. έργα.σία. γενι.κώς άξιόλο
γη, χρήσιμη κα.ί πολύ εύχάρι
στη,

Ο ΜΩ.Υ.ΣΗΣ, mϋ A,dolt Lods, μετάφραση Μάριου Βερέττα,
έικδ. Πετρακοπούλου.

Εtναιι τό εκτο δι!6λίο, που έκυ
κλοφόρησε στη σειρά για τήν
-κ,αταιγωγη τού Χριστιανισμού
(,μέ ενα αλλο i6 ι!6λ:ί.σ rτού ίδί.συ
συγγραφέως για ιτήν ιΠροχρι
στια.νιrκή εποχή, εvα τ:ού ·μ,ετα
φραστού για τα Χε�ρόγραφα
της Ν εκρίiς Θαλά.σσης .mί τρία
τού RΌbeιrt AmbelalΪln, μέ τί
τλους: <<'Ιησούς η τό θανάσ11μο
μυστιικό ιrών Να'ίτων», «'Από.στο�
λος ιΠαύλος καί ή ,μυστική ζωή
του>>. <d'ολγοθίiς καί τα δαρεια

μυστικά του»).
l\1έ τή σειρΟ. αύτή., που επι

μελ!Είταιι ό Περικλής Πετρ,ακό
πουλος στίς 0-Εκδόσε� ΔUJρης,
ί,ψώvεταιι �αt ή 'Ελλάδαι στο Εύ
ρωπαtκό έπίπιεδο των συγχρόνων
τολμηρών •μελετών για τον Χρι-

. στια.νισμό.
Ό. <(Μωϋσfίς» ε1ναιι ,μ;ιμ ,(lυν

θετική έργασ&χ για τήν ,:§ρη,
σκεια των 'Εδραίων �ρίν).πο
την έΥ?«Χ-τάlστασή τους στην Πα,:
λαιστίνη,. για τήν π�σωπΊ_κ91η-
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τα και τον ρόλο ,τού Μωυσ1-1 στην 
διάδοση τη; θρησιχιείας τού 
«,Γιαχβέ» (;με έ,1διαφε,ρον1τα- σχό
λια γώ. την εννοια τού «όνόμαrτος 
τού Θεού») καί για την έξιλιξη 
της «μονολαrτρείας» ( δ συγγ,ρα-

φεύς πρσr�μάει αυτόν τό,ι δρο 
άντί τού «-μο,,οθεϊ,σμού>>) στο 'Ισ
ραήλ. 'Ενδια,φέρΟ'ΙJσες εΤνάι καί 
οί διΜμιΝες έρμη:νείιες yώ. τόν 
κήπο της '<Εδέ,μ και τά α.λιvα 16ι-
6λι'hα άφη;γήμα:τα. 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ θΑΛΑΜΟΣ, ποιήματ�α Λένας Παππδ, 
Έιωόσεις των Φίλων, Άθή\,a, 1979. 

<<Σκοτ.εινός θάλαιμος» είναι ό 
Χρόνος, πού αι,,οτuπών.ειι τό φιλιμ 
της ζωη; μας καί χάπαιε, «με 
την κατάλληλη έπεξεργα:σία» θα 
φέρη την πρα;γ;ματικότητα στο 
φώς. Τό δτι η ποιήτρια διάλεξε 
αί\Γιον τον συμ6ολιφό για να τι
τλοφορήση την συλλογή τηι;, δεί
χνει την έσωτε.ρική rrης διά,θεση, 
ή δοοία φανερώνεται και σέ με
ρικά από τα ώρα.ιότερα: ποιήμα
τα. Την δλέπουμε αύτη την διά-
θε1ση στο <41ικ,ρό προνόμιο». 

Μεγάλη τίιχη νά ίιπάρξουμε έδω 
πέρα• 

ν' άρχίσοvμε άπο τή ζωή 
έ•νω άλλοι άρχίζο'vν άπ' το 

θάνατό τους 

Πρόκειται για τα αιτυχα «είμ-
6ρυα Πίεθια1μέ,1α στην κοι�ια της 
μιiνας τους», άλλα . τί ά ρ χ ί
ζ ο υ ν ,έχ,είνα; Εlνα.ι φανερό 
δτι ή ζωή πορεύεται σ' εναν κύ
Κιλο ,καιί άφού, δπως λέ.γ,ει, Φμέ
σα σrτην ϋλη της ψυχής ό Θε
ός μ,ας (είναι) κλειδωμένος», ή 
ζωή της ϋλης δεν είναιι πα,ρά μια 
«αί.χ;μαλωσίω> στολ�σμένιη ... 

Τί άχρι6ώς εtναι ή ζωή (η ό 
θάνατος) ; Θα μας τό πη στη 
«Διαπίστωση». 'Ένα πρσ6λημα ά
θικτο καί αμ.ετάi6λητο στην πο
ρεία τών α1ώνων: 

· Ατr' το1 και ρο τοΟ 'Αδάμ καi
της Εϋας 

άπ' τον καιρό των &:ινοσαίιρων 
των Πελασγών ·καi των Λελέγων 
τοΟ Μίνωα καi τοΟ Ραδάμαvθu 
τίποτα 
τίποτα δεν άλλαξε 
στή σχέση, μας μέ το άόρατο: 
άπατο 6άθος ό Θεος 
μυστήριο κλει.δωμένο ό θάνατος 

Άπ' τόν καιρό τοΟ Κάιν καi τού 
ΝΑ6ελ 

crτ' τον καιpο των 'Λαπιθών καi 
των Κενταύρων 

άπό κτ:σεωCJ κόσμοv 
ή ίδια μισητή μοιραία κλεψύδρα 

στην άνάσα μας 
ή ίδια μαίιρη τρίιπα της αiωνιό

τη,τας 
κάτω άπ' τά δήματά μας, 

.. 
Βλέπομε .ά,πό αύτό τό ά.π6σπα

σμα τrr; ,σιιJ!μJ6ολιική ιtχφραστικό
τητσ. &.πό ενα. πλούσιο ποι ηrτι κό 
,μιεταλλείο. Μεταλλείί� &.γνοϋ ποι
ητιχοϋ λ6γοο,. Λ6γου, μα.κρϋά. ά
πό τήν τρέχουσα. ιπεζολοιyία., ά.λ
λά. κα.ί μα.,φυά., πολύ ·μα.'Χιpυά. ά
r,ό τήν τάχσ. ποιητι·ι.ή έpμ:ηιτ:κή 
γ,ρ:φολογία. Κυττά,ξετε ιw,ρ�κές 
άπό τίς κοpφολογryμέν,ε,ς έ.κ,φρά
σει; της :ποιητρίας, ,νά. χα.ρητε 
τήν ,ι,αιθαpή ποιη�ική εύγλωττία.: 

Ή νιόΊ1η άγρίμι πεινασμένο. Ή 
νιότη σκστωμέΙΙΟ έλάφι. Ή άρ
μυρή θλίψη των ταξιδιών. Τά 
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ρόδα τής μνήμης που μαδοννε. 
Τά fιδονικά μποvμπούκια τών 
νησιών. ν Αρωμα cΧπο άσπρο εl
ρηνικο άσδέστη. Το εύ.τvχισμέvο 
άσπρο Την ήμέρα (ό άνθρωπος) 
yδννεται τά yοrιτευτικά όνειρα .. 
Κηπεύει το σώμα ό χρόνος ... 

Μέ τέτοι� όλικό, νοϋς κα.ί χα.ρ
οιά. συνα.ντωντ�:χι σ.ρμονικά στήν 
ποίηση τοϋ «Σκοτεινού θαλά.μοu». 
'rπriρχοuν έκεί οί δονήσεις των 
α.t:,θ-ημά.των. Άλλά κα.ι οί προ-
6λη.μα,:ιισμοί. θα.�μα,στε 6ύο έπt
γριχ.μματικά πετpα)Μκια.: 

ΕΝΔΟΝ 

'Α.ρχαίο άνεξερεννητο όρvχείο 
με κοιτάσματα δ:yνωστα ή ψυχή 

σου: 
σκάψε 6αθειά 
θά 6ρείς το χρυσάφι σου. 

Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Δεν μπορώ πιά νά χαρώ 
την ώραία λευκη πεταλούδα 
τώρα ,τσv ξέρω ,τίσω της τi 

σιχαμερο 
σκουλήκι σέρνει. 

(πού μα,ς θuμ(ζων τό παρriγγελ
μα «lνοον σκά.πτε» τοϋ Μιiρ)():)ι, 
Αύρήλιου» και τοϋ 'Εκκλη,σια
στοϋ τό :χ.πόφθεγμα., «δ πpοστιθής 
γνώσιν πραΑ)ήσει αλγημα,»). 

Σ' αυτή λοιπόν τήv πορεία τήν 
ενδοσκοπική, ή ποιήvριοα. μιλά.ει 
καt γιά τήv &.vα.κύκληση (σέ δ-
μότιτλο ποί�, πού κυριαρχεί
ται δμως &.πό ιμιά., θά λέγαμε, 
«ιματα.ιοφρο,ν,ία») , μιιλάιει και γιά 
τόν θεό, μέ τό τρuψερό &.πόφθε
γμα δτι, άσχετα προς τα. 4ντι
κειμεvιικ:α Ιtϊεκμήρ,ια, δσοι τειίνοον 
σ' σ.ύτή τήν &.τραπό σκέψεως, 

έξυψώ,ιοον (τοuλά.χισtον χαί δ
πωσοήΜτε) τή ζωή τοο,. Νά. ά
κούσο1J1.Vε τό ποίημα αύτό - κομ
ψοτέχνημα σαν &ιρ�6ούργηιμα: 

το ΥΔΑΤΟΓΡΑΜΜΑ 

Καθώς το ίιδατόyραμμα 
άφανές δuσδιάιcφιτο 01τήν έρημο 

τοu λεuκοίί 
ό Θεός χαμένος κάπου. 

Όσοι yυρεvουvε τό κάτι άλλο 
δσοι άρχίζουν cΧπό την ψυχη 
δσοι νά yεννηθοννε προσ,ταθοίίν 
άκόμα μ ιά φορά μες στη ζωή τοuς 
δσοι διψσCιv τη δίψα καi ,τειvοίίνε 

.τά όνειρα 
αύτοi μποροuνε ίqως νά μαντέ-

ψΟuν 
μποροvν ν cΧποκρvπτοyραφήσοuν 
τi σημαίνει 
τό α!νιyμαrτικό ίιδατόy.ραμμα_ 

Μέ τολμηρά δάχτvλα ψηλά 
σηκώνοντας στο φώς 
- προσέχοντας πολv νά μη

σκιστεί 
τοίί χρόνοv το λεπτό χαρτi 
ψηλά στο φώς 
σηκώνοντας τη. ζωή τους. 

Ξεχωρίζουν 1έντ�ελως 4πό τή 
συΛλογή το -τ;ρ,ισχα.ριτωιμένο «Στι
γμιό"tΙU'Πο» γιcχ. τήν παtΌ�κή &.θω� 
cιτητα και τό σκληρότατο έ.ξά..στι
χο γιά τήv <<ΙΟιαcpορά» ά.νάιμεσοι 
στούς πρωτογόvοuς και τούς συγ
χρόνους πολιτιq.ι.ένwς των πολu
κατοιικιων: 

Βεδαίως ,τρdοδεύσαμε· 
ό άνθρωπος τοv Νεάντερταλ 
πέθαινε μέσα στiς άνήλιαγες 

σ,τηλιες 
ΚΙ έμείς 
μες στά ,τολι.m:λη 
κλιματιζόμενά μας διαμερίσματα. 
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Χειμάζονται δλαι 

αί έκκλησίαι καi δλαι 

αί απόλυτοι αξίαι 

«:Χ.ε.:ιμά:ζοντα: α.ί χρ1.στ: νια,Jαί 
έχκλφίcί,t, αν οχι χ·σ.ί δλια: α.ί ά.
πόλυτ-cι: ά.ξί•α.ι έπί τϊί> ι όποίω,ν έ 
δρά:ζετα,: ό εύρωπα.ι κος Π'Ολιτι
cψός», έτό-11ι;σε ό πρόεδ,ρος της δη
μ,οχρα.τία; χ. Κ. Τσά:�σος στον 
λόγο του -rορος τά. �μέλη τής 'Ι,φχς 
Συνόδου. χα.τά. τήν, εορτή της Όp
θο3οξ 'α.ς. Κα.ί συ,;έ,σ-η'σΞ τήν συ
ν,εργα.σία.•ι χ.α.ί ενωσ: ν. ,, Μόν.ον ή 
περί α.ύτά.ς ενωσις δλων τώ,ν ά.
ξιών -εlπε- γ.ά, ζοϋν ιi1ς ελεύ
θερα. κ;α,ί εν;θεσ, πλάJσμα.τα. ήμπο
ρεί νά. ,μa-ς έξα.γάγη ,ά.πο το πν•ευ
μα.τ:r,ιον χάος της έ.ποχης ,μα.ς.

ΕvδL'Κώτeρα. γι,ά, τήν συνreργα.
σία. χα.ί ενωσι

1
ν τών χριστιανικών 

έ.χκλ-η•σιών είπε: 
Πέρα·ν τώ,γ άιμο:,βα.ίων δυ.:;πι

στιαι·� ( φuσι κ.α.ί ,συνέπε�;ιαι μιά.ς 
&ιχ()Ιστ«σία1ς πολλών α.ίώνων�) , ύ
ψο5τα.ι τό εύα.γ"('ελι•,ιόν α.ϊτημα. 
της έιν,ότψος τιiΝ ,έν Χρ.στψ ά.
οελφωv χ.α,ί ούδ1είς δύναιται νά. 
&ιμψυσοητήση οτι πα,ς γ1,ήσιος χρι
στιαινός, ,οίου!δήποοε ,δόΎΙμιατος, ε
χει χpέζ>ζ γ,ά, �ροισεύΧ!ετα.ι δ,:ά, τήν 
επί της Γης πρα.γμα.τοποίr σίν 
του, «u-ια.», 'Κ-α.τά τόγ ιεύαγγελι
στήν, 'όΠ<Χ'Ι'ΟΞς εν ώσιν,> (Ίωά.ν. 
ΙΖ' 21). 
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Σκάνδαλα 

καί σκανδαλοθηρία 

Στή σ•ηέχεια. τη� δμ,:λίας 't''U 

ά.ν�Ξψέρ'θη στή διημ,ενη δημ,οσ:ό
τητα. Π';iύ •δί'αΞΙται γιά, τήν- συμπε
ρ:φορα. ::νιων έκπροσώπων τη; 
:χκλ σία.ς. Κα.ί ,εΙπε: 

«'Επ' έσχά.των το χριστ,επώνυ
μον πλ ήpωμα. τέρπε.τα.ι χα. τ' έξο,
χή.·ι· ,είς τά. σχά,γδα.λα χα.ί α.λλο1tε 
ύποδα.υλιζόμ,ενον ά.πο δη:μ,r.σιεύ
μα. τα, τά δποί'l. κα.ιπηλεύον•τα,ι το 
σκάνδαλον, άλλοτε έμπλαόμ,ενον 
ε•ίς ύπόπτου; κσ.ί εί; -ο c.κότα: 
:ξ•jψα.ι νομένα.ς συνωμοσία.-;, στρέ
φε: τήγ 10pα,σοχfιν :τ-;ιυ -rορος τcίς 
ά.νθρωπίνα.ς ά.ιδυνιχμίας κα.ί προς 
τά ·aκιφά ,σ'ημεία, της Ύ..ΙΥJί οχι 
-rορος το ψώς,. οχι ιπρος τό rδύσχο
λο εργον ,χα,ί -.,,,, ύψ-η,λ ήν ά.πο
στολ r,ν της ,ε,κχλησία-ς. 

»Δέν μέ .ένδιοοφέρει ποίο•; ,εί
-ιαι το ιμ�έτρον της ά.λr;ftεία.ς η τη; 
α.ν.α.ληf}ε,ία,•ς η -:η; ύπε.ρ&ολης ,είς 
τά, yραιψόμ�ε.ψχ, η τά. διαJδιδό1ιε'Ι'α 
έξ α.ψ:,ριμ -ς μ.εptκών ολίγων συγ
ιvε�κρ':!μ,ένων Π'εpι1σ-rοιη'Κώ,ν, τά. ό
πο:α, εf>Ιζι,t ιμ,οφα.ίΟΙ'Ι γά, έμψχ,νί
ζωντα.ι ξ�ς παισα;γ ά.νθιρ1ώrο.1νrην
κοινωνία . Μέ άιν συχεί οrμως το 
θλιο-Ειpόν γεγ,ονός οτι ,έξ αιίτία.ς 
σ,ύ-:ης της ,ρcιπης -rορό; το ύπα.ιρ
κτ�·ι η α.νύπα.ρκ-ον σκάνδα-
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λαν, το χ,ρ,ιστεπώνυμον πλή-
ρωμα. δεν πρασέχει ε·ι� τά. 
ούσ .. ώοη, κσλ τά κύιρια, είς τά 
ΠΙολλά καί τά j,ΙJεγιiλα. της εχχλη-
σίας, είς έκ·είνα. τά. δπ.οϊα. επρεπε 
νά ,&.πο-τ,ελουv τψ :καiθΎ/μιΞ!ρι'Ιήν 
φρ�ί�α χά,ί,ε χριC"Όι,αvου. Ένε
κα, αύτου του ώπαπροσα,yαταλι�σμου 
άπύ τά 16α10:ιrκά. χ·α,ί τά. ούισιώδη 
είς τά Π!εpι\στα.τι'Κά. χα.ί τά. λεπt't'Οr 
μφεια.κά. ή t'Κ-χλ·φί·α. μιας δοχ:
μά.ζε.ται. Καί ε1,ς το lπtιr,ψχτου,ν 
σ'ήμε'f)Ο'i χλίtμα;, ή α,μυνιά. της εί
ναι τφ οντι δύσκολος». 

Μια στατιστικ:η 
για την 'Αγγλία 

ΔryμΟΙσκαπι:κή �ριωνα. πού εγινε 
στήν 'Αγγλία. για. θέιμαιτα. θρη
σκευτικά. ειδωσε -οά. κά.τωιθι &.πο
'Όελέ�σiμια,τα: 

Κα.τά. τά. τ,ε,λΘUτα.ία. 20 χρόνια. 
Ώπεχώρησε ή πί:στις •Θ1ς τόγ Χρι
στόν ώς fίόν του θεοϋ χα.ί ε1ίς 
τήν Βί:6λο ώς ούσιωδε,ς κείμιενον 
της χριστιαιν�κης ΠΙίιστεως. 

Πλέοy τών ψιων τετά,ριτων 
τώv ιρωτ-ηθέντω;� πιιστεύοαιι1 εί,ς 
θε.όν, &πως κα.ι κα.τά. τήv πρό 10 
ετών ε·ρευvα.. 'Αλλά. ιμ6νοy 55 
τοίς έ.χατό πιa"Όεύουν στόν Χρι
στό ώς ηό του θεου, εγώ τό 
1957 τό πΟΙσΟΙσ'τό ήτα.ν 11tλέ,Qν άι-πό 
70 wίς &χα:τό :καιί τό 1963 ειχε 
υποχωρήσει στα. 60. 

Ή πίστ,ι,ς ισέ ποορά.ο.εuοο (.κα.ί 
κόλκχισ:η κα.ί ·διιi6ολο) ιμε·ινε στα.
θερή ΥΑτά. τά -οε!λευτα.ϊα. 20 χρό
ν,ι,α.. Ή -rοίστι,ς σε ιμετεινσιiρικωο:η 
άι-πό 18 ,οίς &κ·α.τό του 1968 ά
νέ6ψ,ε σε 28 χα.τά τήν τελευταία. 
εψευνα.. 

Νέο ύπέρλαμπρο 

αστρο 

'Έwι. ναι Ιj,ΙJΖτα16ληιtό άστΘpt 
πού &.νεχά.λυψα.ν '.ΑιμεριχΟΟ\/iΟί έ
πιιστήμονιες, πιισ'τεύιειτα.ι δτι θά. 
ρίξει 'Π!ε,ρισσότερο ψως ιστίς ,μιέχρι 
τ�>ρα. γνωατες θεωρίες 'ΙΌΕ[)ί της 
έξελί-ξεως των σ.-στ:ρων καί θά. έ,μ
πλουτίσει -τLς γνώσεις μας, σε δ,τι 
άψορa τόν 'Ήλιο. 

Ή άνσ.κά.λυψις του οοστεριου ε
γι νε στίς 27 Άπριιιλίοο του πε
ροοσ:μένοο χρό\/ΙΟυ, άι-πό &μά,δα. Ά
μspιtκ1α.,νG}ν έπιστημιόγων, με έπι
ΚJεφα.λης τούς καθηγητάις του πα.
νε.πιστημίου τής Άρ�ζ6να., χ.χ. 

Σά.μιμερ Στάιρφιλινfτ χαί Τζων 
Μά.κ Γ:ρώοο,, 1με τήν σc,ήθεικχ. -οου 
χ·α;ταπτ:ριχου τηλ1ε1aκοιπίου του Ίv
στι τ,r;ύmυ �μιυθόyια,γ. 

Ό χ. Στά.ρφι:λντ 1μιλώ\/"tα.ς γ�α.
τή νέα ά\/Jοοκιiλυψη, τόνι;aε δτι 
\Jlέχρι τώρα. π.α.:ράμοιο οοστ�ρ:ι δεν 
ήτ«ν 1.ι�στό στα. έπιιστημονι'Κ,ά, 
δ,�δφένα,. ΙL�ριγρ<iφον,τα.ς τό ά
στέρι, δ 'Αiμ;ε.ριtκ.α.r,ός .έπuστήμων 
εΙπε: «Είναι πο.λύ λ�μJΠε.ρό καί 
άναιπτύοοε1ι1 &ρwε.τά. ύψηλή θ�ρ
ιμοκριαισία. Οί ΥΑταστάισεις -του 
αύτές, μιεw.6ιiλλοντα.ι Π'W.ύ σύν
τομα:. 'Ίσως στη 1μετοοοολή -cης 
θερμοκ,ρα.σίας τοο, όφείλειw..ι καί 
ή μιετα.6ολ ή τής ψωτεuνότη,τ'ός 
"ΌΟU». 

Ή θ<Ίpμοκροοσία.ι "tloύ οοστε.ριl')υ, 
χα.τα. -τόν χ. Στάιρφιιλ\/Ιτ, φθά.\/Ιει 
-cr;ύς 70.000 6αθιμούς �ελσίου σε 
σύγκ,pιισ:η μέ έκεινη της έπιφα
'.Ιεία.ς wυ Ήλίου, πού χUΙμαίνε
ται ιστού; 6.000 6. Κε)Jσία.ι. 

Καi νέος ωκεανός 

Πρίy, άπό έ6δqμ-ηντα. η &.κσf:ό 
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έκ:χ:τφμύpι!α. χρόνια., ή 'Αφ,pική
κ.α.ι ή Νότια, 'Αlμ,φ�η άιπατελοϋ
σα,ν ιμία. .κα-ί •μότη rpυει,pο. Κα.τό
πι ν, δ φλοιός τής Γης δισισιπάr 
στrιχε με.τά άπο μιά σειρά 
ρωγμές πού πpοκλiιθη,κα.ν στά εγ
κα.τά τη;, κό!Υοντα.ς τήν ήπε:pο 
σε δύο τμ'ήμα.τα., τά άποϊα σ:γά 
σιγά ΙΧ,ΠΟ!\.L<ΧΙ'ψύνθrμ,α;γ το ενα, α.πό 
το α.λλιG1, ά,ψή,γον,τα.ς &..νάιμεpά, τους 
θέ-ση γιά. τl>ν Άτ?-c :νrtί,ΚΟ ώ•,<,εανό. 

Αύτό είναJι εn φα.ιvόμ,ενο άνά
λογο 1μ' αύτό πού ωpχ,ίζιε,:Ι νσ. 
συντελείταιι σήμιε.pα. στήγ &.νατο
λική Άφp κή, μετά άιίνο μιά σει
ρά κα'θιζησε,ωΥ'. Αύτο τiό φυσικό 
ψα.ι:νιόμενο, πού 1είν.αιι άιπό�pρι:,ια 
της 'Κlα.τακpιημν-ίσεως τιμryf!Jάτω•ν 
τοϋ ψλοιοϋ της Γης, •\�Dιά.ζ·ει πάρα 
πολύ ,με τήνι τά,φρο πού χωp-ίζιει 
τον Άτλα.γ-ι•ιlκό σ' δλο το :μήκος 
"t'OIU. Στή ιοόpεια. άκρη του, δυό 
rj'δYJ χωρι,qμένια. vμή.ματα. ή Ά ρα.-
6ία. :Κιαιί ή Άψpιχή συ,νεχίyουν ν'
ά:πομιαικ,p.ύ·νοντα·ι ή μ:ά 4πό τήν 
άλλη,, ,'δυο έ.κα.τοστά τό χpσ-ιο κα.
τά •μέσο opo. Άνά<με,σά, τους ά.
πιλών,ετα•ι ,ε,ναις ν,έος ώ,yJεαιν,ός, ή 
Ερυθρά θά..λα�σα.. 

Μεγάλη ερευνα 
για τόν πνευματισμό 

Έδ η,μ(•σuεύθη στην Ά γγ λ ία 
μιά εκ�θιε.σις γι,ά -τόy, πνεUΙμα.�,σμό 
γιά eρωνα. πο1 ιδιεξήχιθη πρό 40 
έτων κ,α,ί ε!χε συ1μφωνΎ1θιεί νά. 
δημοσιιευθη μετά την παρέλευση 
τιοϋ χ,ρόνου α.ύτοϋ. Ή εριευ-να, δι
εξήχιθη 11,$0 επιστήμοΝ,ε,ς ύπό τήν 
&m:οπτεία. έ .πισκόπων�. Ή πλειοψη
φία. των έρwνητων, (πού δλοι 
τους εχοιw τώρα. πsθά.νειι) , άπέ
κλι nν •mέ,ο κά.πο:α.ς ιiπόφεως 
π·ιευ.μα.τισμοϋ, κα.: ιδή τε"ΧΙμηρίω11 

όπiρξ,εως μ,ετσ;�νατί'G� ζωης. 
'Αλλά δλοι συ;1εφώνησαrι, στο δτι: 

α.) Το π.λείίστον• των πν�υμα.τι� 
στιχων π-ειρα.f!Jάvων• δεν εfνα.ι μ,ό
νοv- ά.νάξια. λόγοο, ά.λλιά ΥJα.ί πα.
ρα'Πλ!α.ν,ητι,χ,ά, κα.ί χι νδ.u,ν:ώ•δη. 

6) Κατά κανόνα. οί έ,π,ιιδι,δό
ιμε,νο: ,στόν πν-ευμα.1ϊ:ισμό εΙνα-ι η
-στε�ύιμιενοι έ.πιισπ;μο.γι:κης !ιδ:Ιό
τητος η ίδιοτιελεtς.

γ) Τό δλονι ,έν'δια.ψέρ<>ν πpο
έιρχ ειw. ι ά,π,ό νοσytρότητα. πν,ε ύ,μ;α._
τ()ς.

'Επί κε,ψα:λης της ,ε,πιτρο.πης
ήt(JJV δ έπ6σκαπος Φράνισις "Αν
τερχιλλ, -οοϋ Μπά.θ.

Ψυχική ζωή

του άγέννητου

'lΊπάpχ ε,ι α.9ια1t1ρ,οοz�κτη� δι·α.ν0r 
ηΌική καί συν«ι1σ'θημα.'t·ιlκ.ή ζωή 

. πρί ν ά.πό τή γέννη,σ-η; 
Ό Φρόϋντ τό ,έιαέχΗο, ϋδίως 

γιά. το Όελωτα.ίο τρίιμη,νο της κυ
ήσεως. Στό πεpιοδικ,ό «:Ν έιες Ί • 
δέ,ε·ς» δ δρ. Σιτά,νuCίλ!αι6 Γ,φοψ ά.
ν-αφέ,pει τήνι -rοερLπτ;ω:σ,η, ένός ά,. 
σθενοϋς, δ δποίος ,ένιΞΙθυμείτο γέ
λι.α 'Κlα.ί ,μοοσι;κ.ή καρν<JJ6α.λιοϋ. 
Ή ,μητέρα. του ,έ6ε6α.ίωισε δτι κα
τά. τίς vελευταίε,ς �μέρε•ς τής κυ
ήσεως εf χ,ε -mχιpαιστη σ' E.'/l'J.'I άιπο
κpιάτικο χορό. Ό δρ. Φρήντριχ 
Κρ•��,ε σπό τό Βισμ,πά,ν'ΌΕV εχεί 
συγκ�γτ;ρώσει 2000 πιφuστα.τιικά, 
τά δ,ποία., κα.τά τή.ν γνώμη wυ 
οε5α.ιώνουγ τίς προγενέθ·λι1ες άνα.
•μν-ήσει,ς. Σχιετι,χως δ Έλοετός 
ψυχα.να.λυιτ+1ς Γ•,<,ούστια.6 Γκ.pοομερ, 
ιμέλCFς τοϋ Δι1$θνοϋς Ί V:στιτούwυ 
της Πρcγεινιε,θλίου Ψυχολογίας, 
&'δήλωσε δτι «πρέιπ·ει ή 1οια.διχα.· 
σία. της ζωr,ς άιπό τήγ μήτρ.α, 
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τήν γέν·ι,η�η, τήν ά:ια.ιπτυξη εω; 
τόν ·θάν:7.το νά. Oεωprrτcr,:, ενα. ά.δι.
α.ίp,Ξτο σύν,r,λοv.,. 

Συναντήσεις 

όρθοδόξων νέων 

στη Γαλλία 

Μ,ετα.φpάζ,::rJ,μ,ε ,ά,πό τό ·δελτί(ι:ν 
,,'ΟpΗ&δr.>ζ,ες Ε:'i3ή,σ1Ξι,ς» τη•; Ρώ
μη;: 

«Μ,έλ η της όρθοi36ξου ·ιεο,λα.ίαις 
τη; Νοτίου Γα..λλία.ς -κ,7.ί σφπα.
fJουν:τες πpός α,ύτούς, ,συγ•ι.ε'Ιτpώ
θηκα.v, 1φο:;1ψάτως στή Μα.-:rοα.λίcr, 
γ,:ά. τό �5ο συ·vέ•δριο της κι vή
σεώς των θέμ� της συ1·ια.νι:ήσ,εως 
ήτα.v: Τό χρ:,στια.ν:rι.ώς ζην είναι 
σήμ.�pα. ,δυν:α. τ6,·ι·; 

Ό Τζιοβάνι •Gua;it, πυ,pφ:�ι.ός 
, , Τ (, ..j, 

\ φΞυ'Ιη'της, ε,ι,rοε ο-:ι ,1 ση1μεpι"Ιη 
πρη1μ%τικ6τr1ς ΙΧΠΌ Β:Ι6λι1κη; ά.
π6ψεω; �χφp4ζετα.ι μz τήv λέξη 
«πτιίJ,:,:•ς,> ΣιΝέπ,εια, αιυτ.ης είνα.ι 
ή &.π6pρ�ψις της ύπευ:θυ'Ιότητος, 
τό ,μ�-:-ος πιρό; ά.λλ ή:J..Qυς, ή θ,ρη-

, , δ , , J.i ,, σκ,ευτ ι κ η οο 1
: οοφΌ1p ιια, m-ι , 1 α. pv Ύ(-

σ: ς -rου θεου. 'Ωστόσ.?Ι α.ύ,+ι ή δια.
πί1στω:σ:ς 1δε·v1 -rοpέίΠιει νά, έiμ,Μδί
ζ η τήv πί,σ,η στήv ά.γά.πη κα.ί τό 
ελε•ος τr,σ θεου. 

Ό Δηιμή,'οpΎjς Δεοετζ,6yλου, σα-
σ:αλ:Ιστ1:.κό στέλlεχος, ,εξέψpωσ>s 
' • ψ Ν Τ \ ξ την α.πQ η οτι ε�vα.� π,:,α, ,ε,πε,ρα.-

σμ{νQς ό ,θ:εσμός τrrς Έκ.κλ ησία.ς, 
ή όποία. πΘpιορίζ:ετ(Ι.,ι στή,ν ,μετά
δαση τώ�ι :μυιστηpίωi'Ι. Πpέπ,ει νά 
συγχpο'/:σθη. 

Χριστια.νικώς ζην, ,δεν είναι 
μ6VQ''II ό ·σε'σαισ,μός ώpι,σ,μένωV' κα.
νόvω·�, ,είπ,ε ό άpχψωv.δ1ρίτ-ης Κύ
p�λλος ' .ργέv,τη,ς, ·ά.λλά. κυρίως 
ή επιζ -1,-:η,σ,ις έσ:,;ι,Κ,()ι vωνία.ς με 
τό·ι Χp,:,στό κα.ί ή ,συμ:μετιο,χή στό 

ν6η}J)α. της ένσαιp'Κώσεως. Τρν 
πpώτ(ι,ν α.1ώvα. ο[ 'Αmόσrολο: ά.ν
τ,ελή::pθη.σα.γ δ,ι ώψειλα.ν, νά. πα.
ρ·α.ιτη�θου•; ,ου έ6,ρα.ικου τύποο 
των, διό:ι δ Θεό; δύνσ.,οοι να εν" 
c,ψι.ωθη ,σε κά.θ� ε:ποχή, σε κά
θ,ε πr,λιτ:σμ6, σε Υ.άθε λα.6. Τόv 
μιΞ�α.ί1ω\1ΙΧ εy:'Vε πpοσπάtθ,ει,α,. ν« 
ταυτι•σθη ή κοc�μ:,χή έξουσία. μ� 
τήν ΈΥ,;χλ ησία.. 'Έwι τό Εύα.γ
yέλιο εγιvε ,μ:ά. r1θιι'Κή ψ;�μ,οθεσία 
χα.ί ή .έκκλφία. fJεσ�μ6ς. Στήν ε

ποχή μα;, δ «θε,σμός» πε:fJα-ίν,ει. 
Ό αγθρωπι:;ς θα.υ:μάζ,Ξι -rοψ.σσ6-
τΞpο τ' άποτελέ,σ:μα:τα. της ε.πι,:rτή
μη; του πα1pχ -:ό'Ι Θε,ό. Κυ,pιευ
�-ι,έ'Ιος ά.πό τά. τερ4στια. μέσα επι
κοι•ιωνία.ς, ,δεν ά,,δ,ε,ιά.:ζ,ει γιά. ,ΠVEU· 
μα:τική ζωή. Κατά. τό'Ι &pχιμα.v
δρίτη Κύp:λλο,. τό 1φό6λη·,.ι.α. -
κλειιδί γιά. wύς ,σημ,rφ:vούς χ,ρι
στια.vούς ε!να:ι vά πα,ρου,σι<Π>ΌUΙ',' 

' , ' ~ ' l στο·ι κο,σμο το ψως, χωρις 'c.π:-
χ:ειpfιματα. ψιλοσοψ: κά. χα.ί θεο · 
) ' Κ ' Υ Υ λ του' • .ογι:κα. α-ι ε:χ,α,με ε%χ η:,η σ. � 
-,έQυς νά. συσ:τήσ::;υv μιά. «εόχα-

' , ' ό , , pιστι·α.κψ ΥJΟι νΌτητα, η ποια, ν 
ά.ν•,�μ,ετωιr.iση θετιrι.ά. τή,ν, ε•:.1ιπει
pία. ,ης συνα.Ψtήσεως με ,όv ά:ια.
στ-άντ.σ. λρ:στ6. 

Προ 100 έτων 

έγενvατο ό 'Αϊνσταϊv 

Πpίν α.πό 100 έy,ενvα:m δ Ά
ινσ,άίν, τελευ-ταί.ο,ς ιιεyά,λο; σο
φός στή'Ι [στQpία., της ά.νθpωπ6-
τητος, «της -κ,α.τηιγορίαις του Ά
pιστοτ,έλους, τοϋ Ν εύ,ωνος χα,ί 
του Ποοστέρ», δπως γψά.φει χα.ρα
κτη,ρι,στ,ιχά ξένQς έιπι,στήμων·.

Ί-Ι είσοδός ι,:υ σ.τόγ χώ,pο της 
επ:στ·Ι1μη; yίv,ετ,οο: τό 1905 με 
μ:ά. '"θρα.σύ,α.τψ, τ6λμη. Οϋτε λί-
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γο, οϋvΞ πολύ άν�τ.ρέrπει τήν 
κλα,(;σ,'Κή μη1χα.ν:ιχ.ή του Ν ε&tω
γος καί δtα.1,<,ηpύσσιΞ: δτ, ό χρό
v:;ς δεν είv•χt ά.πόλυτ•�ς! ... "Ετσι, 
χτυπάει κα.ί τήv Έπι1στημη κα.ί 
τήv Φιλοσοφία.,.,ά.λλά. καί τήv κ,ο,ι
vή λογ:κή.'Αλλά. ό Ά:vσ,άιv. προ
χωp,Ξί &.κόμη πΞ•p.,σσόπ.ρ:ι_ 'Όχι 
μονάχα. ό �ρό1;ος ,δε•ι εί·η: ά.πό
λυτος, ά.λλά. δεν •εΙvα..: κ:ιί ό ί',δ:ο; 
Π'Χ'ιc'�•U. Δε'!' ,έκτυλί,:,σ,Ξτ1α.ι ,με τόν
ί'διο πάvτοτ·ε •pυθιμ,ό ά.πό τό πα.
ρελθό ι σ,ό μέλλον. Ποιr,<,ίλλε,ι Υ✓Δ 
ά,λλάιζ•Ξι σύμφων-:χ. με τίς π1ερ:1στά
σΞt;. Έ.n:·6,ρα.δύ11ετ:ι..,: κιΙ' έ.πιμη
χύvετα.ι cν σχ έι::ιΞι ,με τό φώ,;. , \.λ
λά. οϋτε χα.ί τό δ άστημ.α.. εΙvα.ι 
σταθφό, συvεχίζ·ει ό '\.i1,ιστάιν·. 
Εί'Ι'σ,: μάλ:στα. χα.ιμπύλο ! "Αν μιά. 
ά.χτίvα. φωτό; φύγει ά.πό δω, ϋ
στψα. άπό τρισεκα.τομμύρια. χρό
ν:Ι:χ. ,θά, ξα.ναγυ,ρίσει στό ί'•δια- ση
μ,Ξίο. 

Σ' α.υτόι λο:ιπόv τό ·ιέο «σχετ:
χοποι η,μi·ιο» Σύμ.πα.,1 ιμ,:ά. μό·�ο 
::ηα.θε.pά. ιπα.ρέJμεvε: ή τια.,χύτη,τα 
του φωτό;. 'Αλλά. όσο, περ:σσό
τερο πλησ:άζει; τήv ταχύτητα. 

α.υτη τΟΟ':ι Κt ό χpον:ος επιιοpα
δυyετα.ι. "Ετ�σι αν ενας 11&.στρο� 
vαύτηις φύγε: στό G,ά.στημα. με 

\ ι 
..), 

\ ι�,α. ταχυτητα. yει1tο.vικ,1 προς 
τή·ι τα..χύτη,τσ, του φωτός, έvώ αυ
τό;, έπι,στρέφοvτα.ς στή Γη θiχ 
εχε! γεράσει, σε lΡό'ΙΟ δικό του, 
ας ποϋμε 50 χρόνια., ό πλα.11ή
τη; μ,α.ς Οά. εχει γεράσει 
κα.:ά. ,δια.χόσιες χιλιά.δες χ,ρό
v:α.. Δηλα.ιδή στή Γrι θά. ε
χουv χυλ ήσει δια.κόσι�ε,ς χ: 
λιάδες χ1p.όvι'α η 0,<,ά.τι ανάλογο 
Γιά. κοομπο,σο κα.:ιρό ή άποψη αυτή 
ήτα.γ άιδια.vόητr;, ως τή στιγμή 
πο•J έπαληθ-εύτψε ά,π,ό τούς Ά· 
μερι κα.vούς &.στpο'Ι'α.ϋτ,ε,ς Λί.περ
μα.v, Λόγουελ χα.ί 'Άvrt'εpς. 

Ό 'Αϊνστάϊν 

περi Θεου 

Τό πα.11επ�στήμιο του Πρίvσε 
τον Η.ΠΑ. πe,ύ έτοιμάζ,ει τή11 

εκδοση :ώv Άπά'1'11W'11 του μεt
γάλου σ:,:ροϋ 'Άλiμπερτ Άιv.στά.ίv, 
εξέδωσε ηδη εvα.-ι τόμο με διά
φορα. χεί1μ,ε.v1α., iπι,στολέ,ς χλπ. Με
τα.φέρομ,ε zιδώ δύο περι.χο,πές: 

(Άιπό γράiμ.μα του 1927) 
«Δεν �.ατορθώvω vά. συλλά.6ω 

ενσ.v ιπρ�•σωιπ,ιχό θεό πού •έιπηιρzά, 
ζ1ει· οομεισα τίς πιράξε,ις τώv &.:6-
μωv η ΠQύ χ,pίγz, αιμεισα. τά. ϊ,δ:1σ,
τ•:;'.J τά. δ'Υjιμ:ουργήμα:τα.. Δεν τό 
χα, τορθώ iW πα.ρi το γεγοvό; δτ: 
Υ) μη,χσ,νιστι,χή σ,ίttότητα. εχ:ε: tΞ· 
θεί, ,έv οομψ:•οόλφ ά.πό τίς ά.γα.χα.-
λύψεις τή; σύγχρονης έπι1στή-
μ ης (ΣΥ[fι. Συvιtά-ξεως: Σα.φής 
&.vαφ,,ρά. στη Ηεωρί,α. της ά.προσ
δ:οp,:σ-:{α.ς του Χά.ϊζ,ε'Ι'μπt·εργκ) . 
Ή δι:χή μ�χ; θpη1:;-κωτ: χ&τητ'7 
συ-ιίστα..τα.: στό·ι τα.ιrο:: •16 θ,.-1;,;.ν.1.-
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σμό γιά. τ:ό &πτέρα.vτα ά.vώτερο 
Π v<εϋ;μα πΏύ άntο:κ:αλύ.πτετα.ι στά 
λίγα. αυτά πρ:ά.'(iμα.-τα πού μεί.ς, 
μέ τήv iσθενη -κ.αί ε.ψημΞ,ρη λο
γική ,μαις, μπaρου11ιε vά. 'Κα.ταJ-.ά.-
6ουμε α.πό τψ πραy:.ι.,αιτικότητα.. 
Τήv ϋψισ,τη, σηιμmσίο:; τήv εχει 
ή ήθι'κή · ,αλλά γιά εμάς, οχ γισ. 
τόv θεό,. 

('Από γράιμμα, του 1954) 
,,Δέv πι�σ-cεύω σ,' εγα,y, προσω

πικό θε6. ου'οέποτε τό ά.ρvήθηκσ. 

α.υτό τό γεγονός κ,α,ί ,μάλιστα. 
Π(Χψt�τε ι'Κιψpά.ζω τ.ή αιέψη μου 
έ.πί τ:ου π,ροιΥ.,ειμέvου. "Av, ύπά.ρ
ΧΞt :μέσα ιμου, κάιτι πΏύ Μ. μπο
ρουσ,Ξ vά χα.ραικτηρLσθij {)ρησικευ
τt 0ι(ό συναίσθημα, ε[·;αι α.κρι6ώ,; 
αυτός δ &π,έρ�v·τος θ-αυμασιμός γιQΙ 
τή; :δ-ο,μή του κόσ�μου οπως ά.ιπtJ� 
καλύπτ�εw.,: στίς ά.v-α.:κ.α.λύψεις τη; 
επι:στήμης». 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ 

-ο-

Τό περιοδη(;Ο έλευθέραις σκέψεως 

11 1Λιzοε,, 

Δ/νσις Δραγια,τσανί!ου 6, .τ. 122, τηλ 324.6837, ώραι 9 - 1 

'Εκδίδεται άΙJΤο το εrrος 1956 

Συνδρομη 1980, δρχ. 200 ( έθελονrrι:κως δρχ. 300) 

Οί rιόμ,ο ι 19516 - 1970 εχο,υν έξαντλη,θεί. 
Έχουν δμως ϊκδοθη έπιλογαί περιεχσ�μένων τόμων, ώ.; ξης: 
'Γόμος επιλογής περι,εχcψ{νων τqμων τριετίας 19156 - 1958 

» » » » » 19ι59 - 1961
» » » » τcτ ραετί1αΓ 

Θά ε.κδο,θη προσεχώς ταμος έπιλογης π:ενταετίας 

"ιΕκαaτος τόμος bιιλογης χρυσόδετος 
,δια τούς. συνδρ01μη;τά,ς τού «Ι1ΛΙΣΟ'r>> μόνον 
Οί τόμοι 119,7,1 - 191716 χαρ;τόδετοι, εκαστος 
» » 119 7,3 - 19:7 9, » » 

196,2 - 19β,5 
1966 1970 

δρχ. 2δ0 
δρχ. 200 
δρχ. 1ι50 
δρχ. 200 

1 

1 

·1 

1 

1 

1 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία του ιι:Ίλισοίί», Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμώνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινώς πλην Σα66άτου, 9 - 12.30 
π.μ. Τηλ_ Γραφείων 3246-837.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοίίμεν, άποστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν tπι
ταγήν ε!ς την διεύθυνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122�. 'Αποστολαi μέ τρα
πεζικάς tντολάς μας δυσκολεύουν. 

ΑλλΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω σuνδρομη.τάς μας, tπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομείον μέ την 
σημείωσιν: «μετώκησε» η «άγνω
στος». Παρακαλοίίνται δσοι τους 
γνωρίζουν νά τους ε!δοποιήσοuν,1\ 
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Νικ. Βασιλειάδης, Άργuροκάστρου 

29, Παπάγου. 
Κυρ. Γ€ώpγας, Βασ Παύλου 11, 

Α!γάλεω. 
Γεώρ. Κατσιρντάκης, Πάτμου 24. 
Δη,μ. Μπακαφούκας, Χαροκόπου 4, 

Καλλιθέα. 
Ο!κογ. Ξενάκη, 'Ύδρας 6 
Φιλ. Παγουροπούλου, "Υδρας 9 
Άνδρ. Χάλαρης, 'Εθνική Τράπεζα 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Ίω. 'Αγγελόπουλος, ν Ανδρος 
Χρ Βρυώνης, Πασίωνος 8, Μέγαρα 
Πέτρος Σεφερλής, Νικηrταρα 24, 

Τρίπολις. 

ΕΓΚΑΤΕΛΜΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΠΙΟΝ 

Ν. Κλαυδιανοίί, Άθηναι. 
Ν Ο!κονομόπουλος, Άθηναι. 

------

------

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή. σειρά λήψεως) 

Ανδρέας l Σκανδάμης Πίνδαρος, 
ό ι<ορuΦαίΌς λυρικος τη,ς άρχαι
ότητος 'Αθήνα 1979. 

Τάκης Μιyόπουλος: Βοη,θατε vά δώ
σουμε χώμα στο πνείίμα. (Ποιή
ματα). 'Αθήνα 1977. 

Σοφία Άyyελίδου - Καλοπίση: 
'Ανεξερείινrιrrα ν Αδυτα ( Ποιήμα
τα) ','\θήνα 1978 

Εύάγy. Σταμάτης Ό ζυyος τοϋ 
Άρχιμήδοuς. Άθηναι 1979. 

Γιανvης Ι(αραοίδας. Τά παι-διά τοϋ 
1979 μ.Χ. Άθήvα 1979. 

Γεωργία Δ<εληγιάνvη - Άvαστασιά
δη · Δισ πυρος καi σιδήρου (Ποί
ημα) 'Αθήνα 1979. 

,harles l•ranι,01 Dupui Έρ-
μη,νεια τοϋ μύθου τοϋ Ήλίοu 
που λατρεύτηκε μέ το όνομα τοϋ 
Χριστοϋ. Μετάφραση, - σχόλισ 
Διοδώρου Καρuδάκη, 'Αθήνα 
1979. 

Σπϋρος Νάγος 'Άλήθεια - 'Ελευ
θερία - Γνώσις 'Επιμέλεια Διο
δώροu Καρuδάκη. 'Αθήνα 1980. 

Γιώργος Β. Σιέττας- Άδώvια Μυ
στήρια. Πειραιάς 1980. 

Γεώργ. Θ. Παπαγεωργίου. Λόγος 
tvεδρεύωv στα σκοπι\/α περά
σματα της τέχνης. «Πυθία» 1979. 

Γιάννης Κουτσοχέρας: L'au - de la

(ποιήματα έλληvικά μεταφρασμέ
να γαλλικά). 

Δημοσθ Ζαδές: Ή παρασημΟφο
ρί.α ( rτοιήματα). Άθ11vα 1979. 

Πετρούλα Παναγιωτίδη: 'Αναμνή-
σεις (ποιήματα). 'Αθήνα 1980. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Πνευματική Κύπρος ( Οκτ. Νοέμ.
Δεκ,, Γεν.) 

Ό Κόσμος της Ψuχης ( Σεπτ. -
Όκτ., Νοεμ - Δεκ.) 

------

---- --

---- --
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις cΊλι
σος> Συν.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευβυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόπουλος,
Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τuπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728.

1 
Τιμη τεύχους δρχ. 50 

Άθηναι, Μάρτιος - Άπρ. 1 980 

Κρητικη 'Εστία (Νοέμ_ - Δε,κ.) 
Ήπειρωτικη 'Εστία ,( Σεπτ. -,Οκτ. -

Νοεμ.) 
Προδλήματα έκκληρ-ιαστικά - κοι-

νωνικά (Ό-κτ. - Δεκ.) 
"Ανοιχτοί Όρίζοντε,ς (Νοεμ ) 

Βωμός Τέχνης (Ίούλ. - Αϋγ., Νοεμ_ 
- Δεκ.)

'Ισραηλινά Νέα Δεκ., Ίαν.)
Χρονικά (Ίαν., Φεδρ., Μάρτ.)
Πολιτικό Κριτήριο (Ίαν., Φε6ρ

Μάρτ) 
l ταθμο1 (Ίαν., Φεδρ.)
Σύγχρονη Σκέψ,1, (Ίαν., Φεδρ.)
Έλείιθε,ρη Σκέψη (Νοέμ., Δεκ.,

Ίαν.) 
Περιοδικό Έλλr1ν ίδων Βορ. 'Ελλά

δος (Ίαν. - Φεδρ.) 
Σμύρνα ('Ιαν. - Μάρτ.) 

Πληρdφοριακό Δελτιο Συνδέσμου 
'Ελλήνων Λογοτεχνών (Μάρτ.) 

Τριφuλιακι\ 'Εστία (Γε·v - Φλεδ.) 
Φυσιολότρης (Μάρτ. - Άπρ ) 

Ευγενείς εκδηλώσεις 

ύπέρ του ΙΛΙΣΟΥ 

Ό κ. Κωvστ Ί Σ γοuρδέληι; 
κατέθεσεv ύπέρ τοίι ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ. 
1 .500, έπ εύκαιρίςι τοίι Άργυρου 
Ίω6ηλαίοu τοίι ΙΛΙ ΣΟΥ. 

Ό Πρωτοπρεσδύτερος Γεώργιος 
Πuροuνάκης άπέστειλε 'Τηλεγραφι
κώς σuγχαp-,rrήριες εύχές γιά τσ 
είκοσιπεντάχρονα •τοίι ΙΛΙ ΣΟΥ. 

Ή κ. Πετ.ρ, Παvαγιωτίδου κατέ
θεσεv ύπέρ -τ;οίι ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ_ 4 300 
έ.π' εύκαιρίςι τοίι 'Αργυρού '1 ω6η. 
λαίοu τοίί ΙΛΙ ΣΟΥ 

Ό κ. Ζ. Dαme,Ι?J� κατέθεσεv 
ύπέρ τοίι ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ. 500 έπ' 
εύκαιρίςι τοίι Άργυρου 'Ιω6ηλαίοu 
τοίι ΙΛΙ ΣΟΥ 

Ό I Λ I Σ Ο Σ εύχαρισπί πάνιrας. 

Β ΙΒΛΙΑ ΕΙ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΝ 

Εύάγ. Ψαρας, Βιδλιοπωλείοv, Πλατ. 
'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ 265.042 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 

Αvτ. Σ-τuλιανοίι, Βι6λιοπωλείοv, 
Σαριπόλοu 15, Λψεσός 



Βιβλία 1( r ί s h n a m u r t ί 

Στα πόδια του Διδασκάλου (εκδ. 1966) 50 
Έκλογαι άπο τον Κρισvαμοuρτι (Κ ΜελισσαpΟ'ΤΤούλου) 150 
Έκπαίδευσι και σημασία ζωης - 1953 150 
'Ελευθερία - ή ρχη και το τέ:λ ς - 1954 280 
Στο ασμο1 πάνω στη ζωη (Α' σειρα) 1956 250 
Στοχασμο1 πάνω στη ζωη (Β' σειρα) 1958 250 
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Γ' σειρα) 1960 350 
'Ομιλίες στην Ευρώπη 1967 250 

τη σιγη του Νου 
Ή άvα καιότητα ης α αγη 
Το πέταγμα του άετοϋ 
Τα πρώτα βήματα της μ 'θησης 

1970 
1970 
1971 
1975 

'Εγγράψετε έους σuvδρομnτάς 

200 
200 
200 
280 

uνδρομ 1980 δρχ. 20 έθελοντικως δρχ. 300 
έξωτερικοϋ δρχ. 3 Ο 

&ε οπορι>tως 500 

'Όλοι οί σ νδρομητοιt έσωτερικοϋ εχουν δικα(ωμα 
νά &γορ�ζουν τοuς τόμος έπιλογης 

Α' Τριετίας 1956-1 57-1958 

Β' ριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τ τρα ετ[ας 1962-' 5 

εκασ rον πpός δρχ. 200 & τί δ χ. 250 

-◄ 

'Η συv ρ μη του 1980 εΤ αι δρχ 200 Έθελοvτικως δρχ 300 
Δια το Έξωτερικο δρχ. 300 

'Αεροπορικώς δρχ. 500 
ΑΙ σvvδρομαl f\ άν'Ι'ίτι.μοι.ι 6ιιlλίων να άποστέλλωνται μj 

ταχvδρομικηv f\ τραπεζικηy έτrιταγηv -όχι μέ lντοληy-- f:rr' 
ατι Κωστή Μcλισσαpοπούλοu f\ ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραγατσανίου 6, 

'Μήvας 1 22. 

Τίrιfο;ς : Ε. Σωτηρόποuλος & Σία, δδ. Κερατσινίου 72, 'A!fJvoι 



)) 1959 -1961 

Τε-rρcιε"CLcις 1962 - 19� 

Wστη Δρχ. 250 

Δ,cί "Cούς σuνδρομη"Ccίς "Cou ΙΔΙΣΟΥ 

μόvον Δρχ • 200 

Μεγάλες nράξ εις 

1 

1 
1 
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