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Το κλειδi της Θεοσοφίας 200 
Ή φωνη της σιyης. - Τό: πρωτα 6ήματα στον 
Άποκρυφισμο . 1 00 
Σ' έκείvοuς που πενθούν 20 
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Συρματοπλέ�ματα 

( 1 Ιιί.ντοπ Οα!_Jι_>f ίς ει1μασταν συι:ιμuτοπλεγμένοι) 
στύ. χι\Ηα ·ι.αί στι'ι πύ;:,ια χαί στό πεvπι:ιτημα, :τολί, σι•vμιιτο
:τλε.γμϊνοι. 
Τι'>σο :τλ11Οu.ι\'αν τα συι_>ματο:τλέγμ,α:rα :τιητοu, :το·ί, πι_>οσ;τιιΟοι'•
σιιμε νά tJQO\'μf Υ.ι:ι:τοιο τρύ:το να κί>υοιψf τrι fσ(ι)Τf(JΙΥ.r'ι Υ.αΙ 
τι'.ι εξωπψκά μις συρματοπλέy,ματα. 
Τοί•λι:ιχιστον οί ί:i')ιοι εμείς ιί.ς μ11ν πλι'-κυ,με συvμιιτο:ιλέγμιιω. 
γιιιτι α vτιί δQ6μους hέ γνωQίζουν Y.l(I, πουΟενα (')έν {>(')ηγοίi\'. 
1 Ιvοσ:ταΟοι'•σα!μf να διατηι_Jουμε Tt)V χαvδιά ,μα;. 
Τ\\\' \'H°iTl)T<( της χαρ<'!ιrις μας α-χ,μαία χαι -κα0ιι!_)1\ 
γιι'.ι νι'.ι μ1Ίν τi1ν Τ!_)(�γουν τα καΟι}μfLJΙνύ μας. 
τα σί•γχρο,·ιι σιψματο;τλέγματα. Κι δ χαΟiνα:: είχε στο 
λωμι'> ΤΟ\1 Υ.(!Εμασμένη μια υό�uυ({ ατομιχ11, γιiι \'(1. σοϊ• μι111ι
�()t•μ�· στιΊ,· 'λλ11·Οειαν. 'Ί-Ιλιε μας, αδερφέ μιι;. 

ΣΑΓλΝΤΟ:Σ Πλ'Υ'.\Ε...\Σ 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ 

Ζωvταviι "Αvυπαρξία 
'Όλα είmι ταχτοποιημένα;, στίς θέ,σsις τους 
δλα, χρόνιια τώρα. Κυττάlζω εξω. Τον ουρανό. 
Κα:t κάτω του τίς σ-rέγες μέ τίς κ,ερα�ε; 
πού ζητάνε νά τόν άκουμπήσουνε ... 
Πιο κάτω σαλεύοuνε ομορφα στί,ς 16εράντε,ς 
κείνες οί πρ(]Jσινες τέντες καθώς τ' άγέρι 
Πα!ίζει •με ,;α κρόσια τους. . . Κυπ(]Jζω ... 
Τα ιμάτια τρυπάνε τό γιαλάζιο τ' ούρανοϋ 

' ' 
'ξ 

, για να κυττα ω μακρυτερα ... 
- Αεuκό σύννεφο ποϋκανες ετσι ξαφνικά
την παρουσία ,σου, ταξίδεψέ 'fllE, διάλυσέ ,με.
Τώρα, τώρα, σ,' αυη\ τi-1ν ώρα τής πραότης, πού
γδύθηκF δ νοϋς το φορτίο του καί τα μάτια
δρί.σκοuν ,κι' αυτά άνα.ι-ταιμό, σέ ζωντανην 
ανυπαρξία ι6υθισμένα ... 

'Ώρα 6Οψη

Της όμορφιάς αίσθηση, άντίκρυ<JΙμα κι άκο11 
της όμορφια,ς, πώς ιμέ κατακυριεύετε ... 
Φτερωμiνη κι' α.λαλη στέκω ν' άκούω κ,α:ί να 
1δλέπω. . . Κύμα ευδαιμονίας μέ δι,ατ,ρέχει 
κ' ή ζΜΊ' γίνεται ξάφνου ευτυχία 
κι' δλη sμπuστοσύνη γιαυτήν, άφίνομαι 
άκu6έρνητη στις 6ουλές της, σαν ϋάρκα 
στου γι;αλού τη λεία λαιμπράδα 
μέ τ,,ά κοwuια 1στά πλάγuα άφ�φένα 
ν' άρ,μενuζοuν rκι' αίrτα ιμέσ' στη γλυκεια 
τη; φύσης ωρα-1σοφή �Λαί σίγουρη όδηγήn:ρα ... 

1980 
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TQH ΠΥΒΑΓΟΡΕΙQΗ 

Του Εύαγγ. Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ 

Τό κίνημα του ΠvΟαγόρα, ό όπηίος i\κμασε πεQί τό 540 π.Χ. ήτο 
πολιτι:χ.όν, Ορησ.κωτικό\', 11Οικόν, επιστημονικόν. Ό ίΠυΟαγόρας επί
στευεν εις ηΊν τελειοπο�η,σιν τού άνθ,ρώπου δια τής διδα1σrι,αλία; γ_r1ί τη; 
δοχιι�uασίας χαί τής συν•εχοϋς ερy,ΟJσίας. Αί. δι.δαισχαλίαι του εξiνι
παν τού; ι'iQΧΟ'\'τc1,ς τής πόλεως Κρότων της Κάτω 'Ιταλίας. Εισ11-
χ1Οη εις δί,κην κ.αί εδικάσΟη ύπό rδικαστηρίου εκ 1000 δικα:στιίrν χαί 
1')ΟωώΟη πανηyυριχως. 'Εάν οί. σψ6ολισμοί κατά ηΊv προ τής δί
κης διδασχ111λίαν ήσαν επι,υε,6λημένοι ενεκα τής αμα:Οεία,; και 1 nv

σκότους, τό όποίον εκάλυ.πτε ·ωύς όφΟαλιμούς τιί>ν ,ακροατιί>ν τοϋ bι
δασκάλου, μετά την δίκην κατέ,στησαν απολί•τως άναγκαfίον, στοι
χειώδες μέτρGν προστ�α1σίας κατά τής αδυστάκτσυ πολι.τικης δηψ1-
γωγίας. Οί. μαΟηταί ,μετά την παινηγυρικ1Ίν άΟώωσιν προσήρχονΤΟ 
rιΟρόοι εξ δλων των μερών τής 'Ελλάδος. 

ΔιηρέΟησαν εις δύο κατηγορία;: εις τούς ακροα,ματιχούς bηλ. 
τοι!ς άκροατάς κ.αί τούς 1μα:θηιματ�ιrι..ούς, δηλαδή τού; χυρίω; μα,Οη
τάς. Οί ακροαταί επί !', ετη 'Ι)ΧΟυον μόνον τ11ν ·δuδασκαλί,αιν του Πυ
Οα,γόρα, χωρίς νά εχουν τό δικαίωμα νά ερωωίιν. Λ·Ιετά τιΊν πάρο
δον των πέντε ετιί>ν ύπεΙ6άλλοντο εις αιυσn1ράς δοκιμασίας καί κα
τό:τιν επιτυχίας ενεγράφGντο ει; τούς τακ.τ.ικούς ,μαιΟητάς. Οί. τα
χηκοί •f.Uαθη,τα1 11σχολοϋηο με την 11βικ1Ίν διδruσκαλίαν ;,,αί τι1ν μα
θηματικ11ν ερευναν. Ή ,μυστικότης των εργα1σιων τη; Σχολ1ϊς ητο
κατωχυρωμένη δι' δρικου. Σχεδόν τίποτε δεν έγνώσθη ύπό των &μm1-
των διά τό τυπικόν 1μi.ρος των εργασιcί>ν τη; Σχολής. "Οταν ό πειιί-
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φημΌς μαθηματικός κα1ί μα:Οητ11ς τυύ Πυθαγόρα "lππα,σος 1Ίνα,y
κάισθη εν,εκ,α πτωχείας να παιραδί:δη ιδιαίτ,eρα ,μαιθήματα Γεωμε
τρuας είς .πλουσίους νέους απeδλή.θη •εκ τής Σχολής καί παρά την 
ε'ίσοδον αυτής ίδρύθη τάφος του. Λιά τούς Πυθαγορείους ητο 
νεκρός. Κατ' αλλην παράδσσιν επνίyη είς ναυάγιον τψωρηθ,είς ύπό 
της θείας δίκης ,διά η\ν προδ'Οσία:ν των μυσηιχ6Ύν τής Σχολής εί; 
τοί,ς α1μυ{1τους Υέους. 

Δύο 11σαν οί λόγοι της είσαγωγης των συμlυ<'>λω·ν είς η:1ν Πυ
Οαγόρει,()ν δuδα,σκαλίοιν. 'Ο είς 11ι10 ό φόϋος της παρεξηγήσεως και. 
ΥJακης έ,ρ,μηνείας των λιεγομένων -ελευθέ,ρως εις την Σχολήν. Ό 
αλλος λό)�ος 11το καιθα,ρώς πα;ιδαγωγικός κα:ι ψυχσλοyικός, "Επρε
πεν ·11 δι,δασκαλία: νά παρέχεται σταδιακώς εκ των ευκολωτέρων πρός 
ιά ιδυσκολι;)τερα, και τούτο επεδw>Κετο διά κα-rαλλήλων συμυολι
σμιί.>ν. 'Εδώ γεννάται τό ερώτημα π<ί)ς yνωρί,�ομεν τάς πληροφορίας 
αυτάς, αφού αί ερyαισuα,ι τής Σχολής πε,ριοοάλλοντο ύπό ,μυσηκό
τητος. Αί πηyαι τάς όποίας διαθέτομεν, παρέχουν μόνον έ�δείξεις 
και εικασίας. Ε1ναι δέ α-οται πρώτον : άποσπάισ,μ1ατα τινά νεωτέρων 
πολύ Π υΟ.αγορείων, ,δε ίιτ�ερον άπ.οσπάσματα: τού 'Α,ρuσταιέλους, τοϋ 
"Ηρωνος γ,αι τού 'ΙQΙμ6λί1χου, :π;ερί, Πυθα.γόρου :rτραγμα,τεία ό όποίος 
Ί)ΥJμασε 800 πfρίπου ετη μετά τον θάνα.τον τού Πυθαγόρα. 

Οί σuμΙυολισμοι τιίJν Πυθαγορείων 1άνευρ�σκοντια:ι εις ιδυο μέσα 
εικφράσεως. Το μέν eίς :τούς ,άριθιμούς :κα:ι τά γεωμετ,ρ,ικά σχήματα1, 
το δέ είς τάς άλληyορικοϋ περ�εχομένου φράσεις. Και οί άριθιμοίι καί. 
τά γεωμετρικά σχήμ1ατα και αί άλληγορικου περιεχομένου φράσεις 
αποσκοπούν είς τ11ν 11θικ11ν τ,ελεwποίησιν τού ανθρώπου, δια τής 
=τληρε.στέρας, εί δυνατόν, κατανοή,σεως τής έννοίας :τού Θεού. Έξ 
ολων των διασωθεισαΝ πληροφοριών συνάγ,ε'Ται το πιθανώτερον 
συμπέρ,αισμα δτι ό ίΙΊυθαγόρα1ς έπuΟ'Τευεν, δτι διά τής ερεύνης των 
μ,αθημα;τικών νόμων εί-ναι δυνατόν να ατ,ενίση 'ΧJα,�εις πλησιέστερον 
;τQος τό Θείον, Αυτ11 11 σκέψις, αύrο το κίνητρο·ν ίύθησε τον ΠυUα
γίφοΝ .χα,ί. τούς Πυθαγορείους είς τ11ν μεγά.λην ,άνάπτυξιν των Μα
Οηματικιυν. Κά:θε νέος άνα,κα;λυmτόμενος μαθηματικός νόμος απο
πιvεί δια τούς Πυθαγορε�ους νέον υημα εις η1ν :π;λησίασιν :rού Θεού. 

'Εκ της Σχολής τής lνtιλήτου ό Θα;λης ,επρέσδευεν δτι 11 άρχr1 
και τό στοιχείον των ονrrων 1:lνα:� το ϋδωρ. Ό 'Αναξί:μανδρος ε
ΠQέσ16ευεν άντ-ί τού ϋδατος το απε,ιρον, ητοι "ΧJατά τ11ν έρμηνεία,ν 
τ<ί'Jν μεταyενεσ:τέρων 1Ί ενέργ,εuα. Ό τρίτος Διευθυντ11ς της Σχολής 
Ω , Αν,αξι,μένης εθεώρει ώς ,άρχ11ν ΚCIJI. στοιχείον των οντων τον αέρα. 
Τό ϋδωρ, το ωτ:ειιρον-ενέργεια και ό α11ρ δέν εlναι ύπο,σrάισεις 
αϋλοι, ώς είναι το πν,είiμα και 11 ψυχή, άλλά ε1να:ι ύλικαί ύποmά
οεις, Ό Πυθαγόρας εθεώρησεν ιbς άρχ11ν και στοιχείον των ον.των 
τοίις cι,ρι,θμούς. ΠιίJς άκριδώς ενόει τούτο !οlνα.ι ,αδύνατον νά μάθω
μεν. 'Αποσπάσματά τι.να, ,μεmγενεστέρων συγγραφέων ιμας δίJδουν 
ι;υνα1φι7)ς 1μερικάς ε,·δείξ,εις. Ό ',Αριστοτeλης μας λέγει π.χ.: «οί 
Πυθαγόρι,οι μ,11μήσει τά οντα φαισιν των άριθ1μών», δτι δηλ. τά οντα 
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κατα τού; Πυθαγορείου; είναι ιαιαμιμ11σει; τG)ν άρι1Ο.μιον. (:\'lετιΊ. 
τα Φυσικά A.G.91G7Δ10), Υ.αι. προσΟ{τει εν συνεχείι;ι δτι άQιθμοί. 
είναι αύτί.ι τά πράγματα. Κατά τούς ΠυΟοycρείους, δια το11 αριθμού 
fχφράζονωι τα πάντα. (Άρι0,μιΊ1 δέ πάντ' επέοικεν). 

''F,\ιδιιι.φεροί,σα; πληροφορία; hιιχ τr1ν ι'ιντολογικ11ν 0Fω(_)ί.ιιν τι7ιν 
ΗυΟαyοοείων ί'ιιέπωσεν εις ήμϊiς ι'ι 'Α{τ�ιο;, πυyγ•οαφfί,; τιίιν :τρι:J
των μηαχριστιανικιον χ(_)όνων, λf:yων τιΊ. έξη;: 

1 [ ι,Οr�γόρα; :\'l νησάρχου Σ ϊιμιο; πvι7ηn; φι.λοσοφί,ιιν τοι',τι:> τιΤι 
'ρ{1μαrτι προσαγορει',σα; ιiρχά; 1011; αριΟ,μού; 'ΔΙ.ι τά; συμψτυία; 
τrι; εν τοι'•rοις, ας χαί άρμονία; καλεί, τά δέ <1!μφοτέρων πι'1νΟFτα 
mοιχfίrι καιλοί,μενα δέ γεωμετρικά. Πάλιν δέ n1ν μονάδα 01.rι� τi1ν 
αόριστον δυάδαJ εν ταίς άρχαί;. Σ:τ:ει'1δει ,δέ αι,τ<ϊ) άρχι7)ν iΊ μέν ε:τί 
το ποιητικόν αίτιον καί εuδιrιιόν, δπερ εστί νου;, ό Θε6;, i1 Μ 
επί τό πα:Οηηχόν τε καί ύλιχόν, δπερ εστί. {; ορατός χόσμο;. Είναι 
l'ιέ 111ν φί1σιν τού άρι,θμού ,δέΚια. Μέχρι γάρ ΗΟ\' δέ,,;α πάντε; "Ελ
ληνες, πάνιτε; δάρ:6αροι αριθμοί:•πι, εφ' α ελΟόντ�ε; πάλιν &ναποδοί'i
σι:ν επί. 111ν μονάδα. Καί τιίιν ,i'\έ,κα :τάλιν 11 i'\ι'1ναμ1; ε,ι;τιν εν τοί; 
τέ.ττα:ρπι ,ω,ί τn τετράδι . . . Διό κα1 επεφΟέyyοντο οί Π υΟαγι'ψειοι 
ι�; 1μ,�·yί.στου δρκου οντΌς της τfτράi'\ο;, 

οί, μα τον άμετέρι;ι γενεi παραδόντα τετραχτ11ν 
παγάν άενάου φύσεως 'ρι.ζιίψατ' εχουσαν. 
Δηλαδή ό Πυθαγόρας ο Σάμ,ιο;, υίό; τοί1 �fνησάρχου :τρ(7ιτο; 

i'\ιίιπα; ίό ονο,μα φιλσσοφία, fι; ηΊν /!ρευνα\' τοι• όντολοyι,χοίο :Τ(_)Ο

υλ11ματο;, θεωρε,ί ,άρχάς 1(7η• οντων ϊοί,; αι_ηΟ,μού; χαί τcις συμμε
τρίας. α:ί όποίαι ύπάρχουν εί; αυτοί•;. τά; όποί.α; χαί Υ.αλfί rιρμο
νίας, τά εχ ηίιν ,αρι1θ,μιίιν δέ καί τιον συμμε,τριών :τροκ.ί•πrοντα, τrι χα
λεί σι'rνθFτα στοιχεία, τά uνσ,μαζόμενα καί. γεωμεη_Ηrι.ά. 

Καθορίζει i'\έ αυτός τ11ν μεν μία,1 εκ των αρχών ιο; είδικόν 
και. ποιη,τικόν α'ίτιον, ΤΩ οποίον είνα,ι ο νους, ό θεό;, τ11ν (\f αλλην 
ι�; παιΟητιικι\\· καί Ηικ&ν ο.ί'.τιον, τό ό;τοίον εί.να:ι. ό όρατό; κόσμο;. 
ΕΙ.ναι hέ i1 άντιπρσσω:τευτικ1'1 φι'.σι; του ϊiςηΟμου δ άρι Ομiι; Μκιι. 
Διι>τι μέχvι τοί:, i'Ιέzα άρι,Ομοίrν nλοι οί "ΕλληνFς y,αι δλοι οί f�άρβιι• 

ροι χαί ιiφοϋ φθάσουν ί,!ω; εzεί αρχίζουν ::τάλιν α:τiι ηΊν μονάδα, 
Καί ηίιν δέχα :τάλιν ή i">ί!\·α,μι; ί,:τάρχει. εί; τόν πρι.Ομάν τέσσαρrι 
·ι.αl ηΊν ητράδα ... "Ενεχα του λόγου τοί•του, οί. ΠυΟαγόρFιοι fθει!J.
ρουν (σς μέγιστον δρχον τ11ν τετράδα λέγοντε;: Όρzίζομαι nτι hic-ν Οά
;τρηi'\ι!ιπω εχείνον, δστι; πcιρέδωzfν είς ηΊν γενFάν μα; τi1ν ητ(Jrι,.τι'•ν,
:ττηy11ν ι'iηάου ( αίωνίου) φί•Ι1'fω; /!χουπα�• 'ριtι:ψrηα hηλ. ιtχατιί.
ί>λητον i'\ί•ναμιν. (iΠαραδοξογράφοι Diels πελίς 281).

Τι°J αθροισμα τιίιν πριίιτων Τf101Πάρων άρι0ιμι7Jν l +2+;)-1-4 = J {) 
Δέ.,ω δεzάδFς=lΟΟ, δέrι.α έκατοντάδε; = 1000, δέκα χιλιι�hε; = 
100.000, 10Χ100.οοο= 1.000.000 και ο·uτω Κiα'θ' έξϊ1;. ΆLδοί, λοι
πόν ·11 εννοια της δεκάδος καί 11 φυπι.κ,Ί δύνα\μις τής τετράδο;. τri; 
τ.ετρακτί'<Jς. Εί.ς 'Τοί,; άριΟ,μούς οί Πυθαγόρειοι εϋλε:τον μυστηρι(!J
δεις δυνάμεις κι•ριαρχοί1σα; τού zόσμου χαί της ζωη;. 
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'l,δού εν σmeτομί,q. τί έ-κφράlζοl\JV -χ:ατά τούς Πυθαγορείους οί 
δέ-κα :rτ;ρωτσι ά,ρι;θμοί: 

Ή μ ο ν ά ς: ΊF.ικ του μένειν. ίllαν σύστημα πλήθους ευδοποιεί
ται εκ της μο,,άδος. Μία ιδεκάς, μια έκατον:rάς, 1μLα χι:λ.ι� κλπ. 
Μόνον δια τηc μ◊\••άδος δνναται ν:ά ,έκφρα1σθii δτ�ι ό Θεός εt,ηαι είς. 
'Εαυη1ν γεννιi κ,αί ιεξ έαυτης γεννάται ώς αυτοτε,λής αναιρχος καί 
άτελεύτηως κα1 διιαμονης αιτία φαί,νεται (δηλ. της ύπάρξεως), κα0 

Οιο; ό Οεος εν το�; φυσ,ι')ωίς ενεργήμα,σι τοιούτος ιεπινοε'ίτΟΙι, δι:α
σωστιr,ι,ος κrnι των φύσεων τηρ,ηrτικός. Λέγουσιν ο-δν τοιαύτην ού μό
νον θ,εόν, αλλά κ,αί νουν 'Χ:αί αρ,σενό,θηλον χα1ί δηιμιουργον και πλά
στριαν καί Πρ01μηθέα καιί δημιουργον ζωότητος ., .. 'Ε-ι<.άwυν δέ αύ-
, ' ιΠ θ ' ., ' " 'λ θ ' 'ξ ' ' την οι υ· αγορ,ειοι ουσιαν, αιrrι,ον α η ,εuας, τα ,ιν, σ�μφωνιαν, φι-

λον, ζωή.ν, εύί)αuμονίαν. ( ... δηλ. καθώς ό θεός είς τα φυσικά ενερ-, θ - ι: ' ., ' ι: ' ξ 'r. ' θ ' γη[.Uατα εωρειτα:ι η ιμονας αιτια: υπαρ_rως, σω.,,ουσα ως εος · 
τα πράγιματα -χ:αί διατηρούσα την φύ,σιν αh':τών. Λέγ,ο,υν δέ αυτήν 
οχι ιμόνον θεον αλλά και ,,συν καιί αρ,σε·νόθηλον ΚΙαι ,δημuουργον και 
πλάστρι,αν και. Προμηθέα και ,δημιουργόν τού φαινσιμένοιυ της 
ζωης. . . . . . ώνόμ,αζον δέ ω&t11ν οί Πυθαγό,ρειοι ουσί,α•ν, dίτιον 
α.ληθεί.αις, τάξιν, συμφωνίαν, φίλον, ζωήν, εύδαι1μ0\1ίαν). 

Ή δ υ ά ς: Δύο επί δύο = 4 δύο συν δύο = 4. Μόνον ή δυάς 
εξ δλων των ιαριθ,μών εχε.ι αύτ11ν τ11ν ιtδιότη!rα το γινόμενον να εί
ναι, το ιαυτο :rτ;ρος το αιθρσισμα δύο δυάδων. Μεταξύ των .άρ.ετιον 
έκάλουν αύηΊν -άνδρεί.αν. Είναι, ό πρώτος άρ�θιμος ό αποτελο{μενος 
εκ ιμονάιδων· διο έ.χάλουν αυη1ν τόivμην, ,διότι ετόι,;μησε να διαχω
ρί,ση τον έαυτ,όν της εκ της �μονάδος. Έκάλουν δέ α'υt11ν καί όρμήν' ' ' e. λ' ' ' θ ' ~ ' ''ξ και κινησιν 'Χ:αι ιμετα:uο ην και σιΥ\Ι' · εσιν -χ:αι ιμη-χ:ος κα:ι αυ ηισι.ν 
καί αναλογίαν. Διότι 'Χ:ατά τον Ά,,ατό-λων, ή σχέσις δίl{) αριιθιμών 
είναι πανσχή,μων. Μόνον 1Ί ιδυάς δεν οιαιρείτα1ι ε.ίς ανιισα μέρη, εξ 
δλων των αριΟ,μιον. Είναι αόριστος καί &σχημάτ11στος· ,διο εκφράζει 
την φθαρά·ν. 'Εκ της τομ:ης εις δι'-ο μονάδας 1Ί ιδυάς r,ι,αιλείταιι δί.κη. 
Ό πρι7πος γεννώμενος άιριθιμός ε1ν,αι ό ,δύο. Διο 11 δυάς ,έκφράζει 
το θηλυ. 

'Η τ ρ ι ά ς: 'Ότι ή τριάς εξ δλων των ιαριθ
1
μων [χει λάιβε.ι 

, 'ξ ' 'λλ , � , , � - ι:, , κωr,ο,ιο ,ε αιρε:ων και ος και ευπρεπε-ι,αν φαιν,εται εκ του οτι πρωτη
αυη1 εδωσε τ11ν ενωσιν καί το πέρα; καί εις τα νοητά καί είς τά 
αι.σθητά. Παρεννθον - παρόν - μέλλον. Γένγηισις - ζω11 - -θάνατος. Τά 
αί.σθητά ανευ του τρ,ία ιείναιι αδύνατον να ί,πάρχοl\JV. Το άπλούστε
ρον τιον γε(Μμ,εrρ-ικών σχημάτων εΙ.ναι. το τρίγωνον, εκ τού όποί.ου 
ή Πλάτω,ί άκολουθιον τούς ίllυθαγορε�ου;, λέγει δτι σχηματίζονται 
ολα τα σώματα. Εις το τρίγωνον ,διακρίνομεν τρείς :rτ;λευράς, τρείς 
γωνίας, τρία. ύψη, τρ-είς διχο,rόιμους, τιον γωνιών, τρεί; .διχοτόμους 
τιον πλευρών. Οί α,•0.ρωποι ινα•μιυάνουν πε'ίρ,αν των ,μέχρι σ11με,ρον 
συμιβάντων, δι:ορθώνουν τα παρόντα κα1 λ!1!μ6άνουν τα ,μέτρα των 
δια τα μέλλονταJ· δι' αυτό ή τ·ριάς καλείται ευβσυλίαι. 'Εκφράζε.ι δέ 
1Ί τριάς και το ύrοερμέγ0θιες, το ύrοερφυσικόν, δταν λέγαιμεν τρισ,μέ-
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γuστος, τ.ρισμακάρuσ:τος, τρι�,ωμία, δπου νοοϋμ,εν τόν εξόχως μέγι
στον, τον πανευτυχή κ,αί την φn1υεράν Οαιλασσουαρ,αχήν καί οχι τον 
τρείς φορrιν 1μ,εγάλον, τον Τ(_)εί; φοράς .ευτυχή, τά τρία κύ.ματα. 
Τριχ•Οά δέ πάντα δέ/\α,σται λέγει δ 'Όμηρος, ητοι διά τού 3 χα-ρα
κτηρίζοvτα1ι πάντα τά πράγ,ματα. (Ίλιάlδος 0189). 'Εκ τού στίχου 
αυτού τού Όμή(_)ου ,ϋλέπομεν δτι 11 Πυθαγόρειος άρLΟμολογία: εχει 
τάς ρίyας της ει; πολύ πα.λαιάν L-τοχ{1ν. 'Αλλά -χ,αί εις ι11ν Χριστια
νικήν Θρησκείαν παρατψ_>είται. χρησιμοποίησις τού διά τού άρι-
0.μού τρία συμυοΝι,σμού, δπως π.χ. εις τάς λέξεις τρLσάγιον, τριώ
διο·ν, τριήμ,ερα rιλπ., Ι\ι.' ιi)V bηλοί:ΙΤαι ή 1ε(_)ότης τής ιέπιπλουμένης 
λειτουργίας. 

Ή τ ε τ ,ρ ά ς : Ό ιΠυΟαγόQας ει.ς το άπολεσΟέν σύγγρ(Jiμμά του 
Περί Οι:®' δρ�ζει η1ν τετρά•δαJ ιbς έξης: «τέσσαιρες αί επι6ά:θραι της 
σοφίας, cφιθιμητικά, μουσικά, γεωμετρι.κα, σφα.ιρικά». 'Ήτοι τά 
ϋάΟρα τή; σοφίας είναι τeσσαρα: ή ά,ρ,ιθ,μητιrι..ή, ή μουσική, 11 
γει�μετρί.α, ή άστρονομία. Τέσσαρες εΙναι αί ικί•ριαι διευθύνσεις τού 
δρίζοντος: Άνατολ11 - Δί,σις - Βορράς - Νότος. Τέσσαρα είναι τά 
κύρια; χα()ακτηριστικά της σφαίρας : κέντρον, διC1Jμετρος, περιφέ
ρι,ια, ε�μ6αοον. 

'Η π ε ν τ ά ς: Είναι ό αρι:Ομό; 5 τύ πριί>τον αΟροLσμα, t() 
δποίον ώτοτελεlί:rαι ά.πό τον πρώτον lJ.ρτιmr άριι();μ&ν τόν 2 και τον 
περιττόν το 3. Τά κανονικά πολί•εδρα, 11:rοι τά στερεά σώμ;ατα, τά 
άποτελούμενα ά.-το 'ίσας γωνίας κ,αί, 'ίσας πλευράς •είναι πέντε: ή 
πυραlμίς, τό οκτώεδ,ρον, το Fιr,ωσάειδρον, ό κί16ος, rό δωδεκάε1δρον, 
δια τιί>ν όποίων οί. Πυθαγόρειοι καί χιατόπιν ό Πλάτων εξέφραζον 
άντι,στοίχως: το πυρ, τον αέρα, το ϋδωρ, η1ν γην, ΤΟ παν. Πέντε οί. 
παράλληλοι κίrι..λοι τού οι,ρανού: tση:μsρι,1ός, δύο τροπι,κοί, δί,ο πο,
λι;κ;οί. 

Εις τούς ,άρτί.ους ά.ρvθμούς με :rιρώτον τον δύο ώτοδuδεται ή 
uδιότης του Οήλεος. Εις τοί,ς περuττούς ή ι.διότης τού αρρενος. Ό 
πέντε ;τ:ροερχόμενος εκ του πρώτου ά.ρτίου γ;αι τού πρώτου πε
ρι:ττού ονομάζεται καί γάμος. 'Εκ της πραγματείας τού Πλουτάρχου 
Περί τού εν Δελφοί; ΕΙ λαμβάνονται πολλαί έρμηνείαι τού άριΟμου 
5, δπως δηλοί 11 σιΊyκρισις τής λέξεως πέντε προς τ11ν λέξιν παν. 

'Η πεντάς εκφράζει τ11ν άρμονίαν τού κόσιμου, ό όποίος προ
ηλθ-εν εκ τού χάους. Τοϋω δέ, φαίνεται fκ πρώτης οψεω;. Είναι 
δμως 0αυμασίω; καt1αλψτ.τόν, εάν εξετάσωμεν τό "Υ.Jλειστον πενrά
γραμ,μον, (Ος μαγικnν τετ(!άγωνον. Δια ΤΩ ,μαγι.κόν τετράγωνον τού 
άριθ,μού 5, χρειαζόμε0α 25 άριθμοί•ς, ιος τούτο φαίνεται εις το 
σχημ;α 1 · δ άριθ,μο; άποτ-ελοί•μεν.ος εκ πέντε πεντάδων, δι.αιρο{,μ,ε
νος δια πέντε, δuδει πηλίκον 5. 'Η άρμσνία τών 2,5 αριθμών -
1, 2, 3, .... 24, 25 - εγκειται εις τούτο: Εις το μαγικόν τετρά
γωνον, το αποτελούμενον έκ πέντε δριζονιτ:ίων καί πέντε καθέτων 
)ψαΙ�ψι7>ν, να τοποθετηθούν οί. άρuθ,μοί κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 
άθροιζόμενοι ά ν ά π έ ν τ ε, εuτ-ε όριζοντίως, είτε ΥJαΗέτως, είτε 
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ίΊιαyωνίω;, νύ. δίί)ουν το αυτι'ι αΟροι,σμιι. 'fboί, ε1; τι', σχ11,μα 2 ·i'1 
μαγιχιΊ αύτιΊ ί,διι'ηη; τϊδν πενταyρά1μμων, τά. ό;τοία πυνrχουν τα 
ί-\σαΥ..Τα στοιχεία του χάου; εις μίαν αρ�μο-ν�αν. 

"Οπω; .zαί uν γίνη 11 πρόσΟεσι;, δριζοντίω; - χ.αΟέτω; 
ίΊιαyωνίω;, τό αΟροωμ:α είναι πάντοτε ,615.

Δέον να σημειωΟη, δη τό α·Οροι,σμα 1 +2+3+ ... +2.ι+2.'i =
:32::;. Καί το πηλtχον ·3215 : 65 = 5. 

Οί ΠυΟαγόρειοι εχάλουν τί1ν πfντάιbιι Ν f [.ΙΙΕΠΙν, ίΊιΛτι νrμει 
:Τ()ΟΠηΙΥ.όντω; τα ουσάνια, τα θεία Υ.,αί τα σ,τοιχεία, ;τρόνοιαν, δί
χην, Βουϋάστειον, διότι ετιιματο ε1.; τιΊν πόλιν τη; Αιγί1πτου Ηοί1

-

Gαστον, 'Αφσσδίrτην, διιηι fΙς αι•ηΊν F:τιπλέχ.ε-ταlι τό Οηλυ 2 χα\ τϊι 
ι'.ίρσεν 3 κλπ. 

Ί -Ι έ ξ ά ; : Ό ιί(! �Ο,μύ; β ΕJΥ.αλεί Τ{) γά,μο;, n:τω; χαί. δ 
ιιιι ι Ομι',; :-). 'Ε,ψ ίiμω; δ :τiνπ γίνfωι FY.. τr1ς πρσσΟ±πεω; τού π(_)cίι
του ιί.rηίου ιί(_Η,Οuού 2 χη:, τού :τοι;)ωυ πει,>ι'ττου ιίοιΟ.ιιο-ίi, τού 3, <', 
ί:'ξ :T(_)�)f ιιχεται ε� τού :τολλαπλασι�χσ,μοϊ:, του ,ίΊί10 ε:τΊ ; (!ία. Είναι ()f 
() f'ξ χ.α.ί δ JΤ(_)ι7πο; τ�:λειο; ,ιlριΟ:μ();, ()Ι,()ΤL nλα τιί. ()ΙJν(Ίjτα πηλίχ,ιι 
τoii (i, τι'χ ό:τοία προχί•:ττουν ΕΥ. ;rη; διαισέσFω; αυτοii ,δια (j, διiJ 
3 γ,ιιί. ίΊιά 2, ίΊίΙδουν :.ττσοιττιΟέμf\'11 τον ,αuι.0,μόν 6, 11101 1 +,2+::; = 6. 
Ό Ψι•χογονιzi,; zί,ί\ο; τη; Πολιπία; τοί:• ΙΓ\λάτωνο;. nστι; εχfl. ί�:τοιτrη 
μη1ιί.λην F:τί.ί'ψrωιν εκ τι7,ν 1 ΙυΟrιynσείων, rfναι. δ χί,(10; τοίi ιlvιΟ,μοϊ:, ίi, 
1\τοι {) 2\(i. Οί ΠυΟαyι1(_)fΙΟ1 r;)νόμαζον ,:11ν έξάbα δλημiλFιαν, φίλωπ\\', 
rϊ()ηνην, χόσμον, ύγείαν. U.Υψονα, έχατη'υέλιτι.ν, τυωhίτιν, ()ιχοονί
((\', 'λμφιτσίτην, ι1); παρέχnυσαν δί•ο τιιιά�α;, (-)rι.λfιαν, :Τf('\'(ίΥ.fΙΟ.Υ, 
χ.λ.π. 

'Η ί :τ τ ϊι ; : Ό έ:ιτά είν,1.1 αμ{1τωσ χα1ι, :τ,α,!}ΟέΥος. ·Εντύ; 
τ11; ίΊr:r.ιίi)ο;, οι•π γεννά οι;τε γfννσ.τιαι. Τι', ι':iθροι.σμα τιί>ν ι1ιιιΟμων 
Ι-Ι-2-Ι-3-1-4+5+6+ί = 28, δστι; ειναι ό δεί•τεσο; τrλειο; (ΧQΙ0μό;. 
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Ό 28 hέ, ει.ναι γινόμενον τού 4 ,επί. 7. 'Επτϊι. 11μ1\ιrι.ι εϊνuι. 11 hιάιι
ί{fια έχάσrης φά.σεως της σελ11νης καί. ε1.ς 4Χ7 = ε1.ς 28 1Ίμέρα; 
δλnκληρουται •μία :περιφορά της σε,λ{1νη; πεuί. τr1ν γην. Κιι.λFίηι.ι. 
hF. καί πλωφόρος, διάrι Η1 έπτ/2μηνα Fίνω γι'>νι.μιι.. Γlίι.ντιι. φιλf
/)hομιι,. Τϊι φωνήεντα Fίναι 7, ιιί. ήλιχίω επίσης (παιhί.ον, :τ:rι.ί;, ψι
QάΥ,ων, νcανί,ηκος, ιlνήρ, πρfπυίrτης, γέuων). "Ητοι, :τωhίον μ?ν 
μiχuι εχΛολης τιον nδι'ιντων ΕΙ,ς τά 7 /!τη, παίς hi: μiχuι, γονη:: iχφι'1-
πιω; (Fι; τι'ι. 2Χ7). μΗρώχιον ι')f μiχ(_)ι γfνείου λιιχνι;)ΠΙΟς (Fις τι'ι. 
3Χ7), νfιινίπκο; ()f μέχρι; αι',ξ{1πfω; δλσυ τoii ,Η;ψιιτο; (Fι; τιι. 
4Χ7), ι:ινί1Q hέ μέχuι 4f} (7Χ7), πρωυι'•τη; hl: μι'cχρι ϊΧΗ = :-)(; 
χrι.ί. πέραν τούτων γέuων. 

Οί ΠυΟαγόρειοι εικάλουν η1ν έπτr,()<')(1 σc:τ:τϊιhιι., hιι'ηι n ιlρι,Ομό; 
ί είναι. σf'Ό(1_ΩΙμιο; κα:r' αuτοι',ς. 10-7 = 4-1 = ,\, εϊ.ναι 1Ί Lf(.)<1 
ι:ιρι.Ομητιχί1 cιναλογία ενrό; τη; πρώτη; <')fχιίί'\ο;. Τέπσrι.(_)F:: ιluχωί 
ί1πάρχουν ει.; τα τού κό01μου πράγματα, 11 () χι'>πμο; αποτελFί,ται εΥ. 
ηππάρων πτιηχείων ( γη; - ί'�ατσ; - ι'ίέuο; - :ττιψιΊ;). Τι1 τέπ
παρrc rι.ί,rά ιτrοιχεί,α πυνhέσνrrι.ι fλJΕταξ1'1 των hιι'ι. τριι7)ν hFπμ6Ίν. δί.
δουν i'iF οί r:ιριΟ,μ:οί τiί)ν στοιχείων χαί τι7>ν hfπμι7>Υ οί 4 χιι.ί :-\ ι'ίΟροι
ζιί,με\'Οι. τόν α(_)ιΟμόν 7, ιο; Jίί,(JQ'αΤηψί <'> πυγγριι.φF11; .\ ίνο; δ θFο
λιίγο; fις τί1ν :πραγμαΤFίαν του, Πρn; 'Ί'μένωον. 

Οί Πυθα:γόρειοι ε.κάλ()υν αυη\ν καί. 'λΟψi'iν, ιο; γεν"Ι'ηOεϊσαν 
Ot!Tf εκ μητρό; οϋτε f.Y. πατρός, αλλ' ι'ι.:τ.FυΟείπ; fY. ·τoii :\ιό; Π(_)ΟΕλ-
0οϋσαν. Έσυμ1υόλιζον δέ διά τού clριΟμοϋ ϊ τi)ν OF6ν. Ί [ ιlντί.λη
ψι; αι'π1Ί τι7Jν ιΠvΟαγορεί.ων ανευρί.σκπα.ι χαί, π{1μεuον εϊ; τι'ι.; εχ
φράσFις έφτάψυχο;, αΟάνατο; χαί έφτ�π:μόναχο::, Οωμ6νιtχο;, ιl:το
λιΊrω;, εντfλιο; μόνο; ανΟρωπο;. Τη; flΙψ_ψονίου φων11;, iiτοι μF
ταξί, τιον οχτιt> φΟόγγων 1η; μουσική.: χλίμrι.Ιχο;, ί1:τι'ιρχοι1" ϊ μου
σιχα hιαm{1.μrι.τα. 

ΆΗ ϊ\ χ τ ά ; : Ί-1 nχτάς είνcιι ό :Τ(_)(7>το:: rιιηιο.Υ.ις ι'ίυτιο; 
ιιuιΟμό; δια·1 ροί,μενο:: δια 2 αψίων αριOψ7)ν, τoii 2 Χ(!Ι τοϋ -i. Εί
\'(1.1, εντn; τη; δε.χιίδο; δ :τριοτο; χί•βu;, 2Χ2Χ2 = Η. Είνιιι τi) 
/ψμονιχ<'�,· μέσον τη; μοι•σιχης αναλογίΗ;, hιι'ι. τη; δ:τοία; χιιτιι
σχfι,άζονται 8 μοι1σιΥ.οί φθόγγοι τη; μουσιχi�; χλί,μιιχο; .. \ιi> οί 111 1

-

Οαγr'>QΕΙΙΟι ώ,·όμαζον αυr11ν πα)ναρμόνιον Υ.αι ,ΚηhμFίαν, hιι'>τι 11 πί1-
ζυyο; τοϋ Κ<ί.iΊμου εκαλFΙίτΩ Άρ,μονί.α. ·οχτι;Ι Fί\'[(L ιιί. οί,ριί.νιω σφιι.ί
ρrι.ι. ( :\ιι'ι τιίn• σφωρίο,· νοούντ(,(Jι, αί η1οχ ιιrιί: � f λ{1νη;, •Ευμοϋ. 
'.-\φοοhίτη;, 'Ηλίου. "Αρεω;, λι<ί;, Κ (_)()\'Οι•, Ζωhίων). (�ψι.: ()ί 
ΗυΟαγ()(_)fιοι ε:τ:ρέσυευον τύ ·ί1λιοχενr(_)ιΥ.()\' πι'•πτημα 'Υ.ιιί ι'iχι Τ() 'ι'f(Ι)
Χfντριχι'η·). 'Εί{rι.λf ίτο ασφάλεια xcιt ε1h(_) rισμn. 'Εr1 1μολογιχι7>:: U
γΩι1ν, δτι 11 λέξις ο γ δ ο ά ; :προηλΟεν ε.χ ηi:: λέ:ΞFω; f χ h ι• ι'ι.:: 
χι•υισθεί,ση;. 

Ή ε ν ν ε ά ; : Είναι τιον εντύ:: τr1; δεχιί.hο; rluιOμι7)\·. f, 
μέγ�στο; και πέρας cινυπέ�υλητον. Δια τουτο, (t>\'Ομά.ζF,το 'ΩχFιι.νι'):::. 
Όρί.ζων, Προμηθεύ;. 

'Εκαλείτο Διι'�; αδελφ1Ί καί σί•νευνο; διά τi1ν σι,ζι1γίιιν :τ(_)i).: 
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την ιμ,Όνά&α, έmει.δ11 9 + 1 = 10. 'Έκαλείτο ύπό τού Όρφέως κnί 
τού Πυθαγόρου Κουρητις, ώς tερά των Κουρή:των (,των Κούρων, 
των παλληκαριών). Είναι ό Juρώτος τετ;ράγωνος άρuθ1μός τού πρώ
του ει,ς η1ν δεκάδα: Juεριττού άρvθ1μοϋ 3. 

Ώνομάζετο ''Υπερίων, διότι �Ιχε φθάισει είς μέγεθος ύπερ πάν
τας τοί,ς αλλους άρυθιμούς και Τερψιχόρη και rοαλιμπέτεια (παλινφ
δία), ,άφού •μετ' αυτήν σχηματιισθη ή δεκάς, άρχuζf.Jι lκ νέου ή 
άρίθιμησις άπό της μονάδος, ητοι πρώτη δεκάς, δευτέρα δεκάς κ.λ.π., 
πρώτη έ.κατοΥτάς, δευτέιρα έΚΙατΟΥtάς κ.λ.π. Καλείmι δε καί τελε
σφόρος, διότι τελειοί τά εν·νεάιμηινα. 

Αί οκηί, σφαίραιι των αστρων στρέφ()\Ιτα,ι περί ένάτην την 
γην. 

Αί θυγατέρες τοϋ Διός Μοϋσαι fισαν ,έννέσJ (Κλειώ, Ευτέρπη, 
ΘάλΘια, Μελποιμ:ένη, Τερψιχόρη, 'Ερατώ, Πολύμνια, Καιλλιόστη). 

Ί -Ι δ ε κ ά ς : Οί Πυθαγόρειοι ώνόμα:ζον τήν δεκάδα κό
σμΟ'ν, οί,ρανόν, το παν, εLμαρ,μένην, αίGJνα, κράτος, πuσ.τιν, άνάγrιtην, 
'Άτλαντα, άκάlμ,αντα, Φάνηrω, ηλιον, δεκ�δα η δεχάιδα, διότι χω
ρεί τά πάντα, δπω; ό ούρανός, ούρανόν, ·εκ των Μουσών Ούρανίαν. 
Ό Σπεύσιππος, ό υίός τη; ,άJδελφης τού Πλάτωνος Ποτώνης, είς 
την πρα�ματεί.α:ν του, Περί illυθαγορικών άρvθιμώ·ν, ονομάζει η1ν 
δεκάδα φυσικωτάτην κα:ί τελf,01tικωιτάτην των οντων, θεμέλv()\Ι ύπάρ
χουσαν ΚJαί πα:ράδει"ι�μα παντελέ,στατον τού ,δηιμ,ιουργού τού παντός, 
τού Οεού. Τό δέκα εΤναι τέλειος άριJθμός (οχι ύπό τήν μαθηιματ,ικ11ν 
εννοιην, αλλά 1μυστηριακην) και ορθώς και ,καιτά φύσιν εί; τούτον 
καταντωμεν 1μετρούντες και οί 'Έλληνες και :π:άντ,ες οί ανθρωποι. 'Από 
τη; μονάδος μέχρι τής δεκάδος έγκλεί.ονmι τέσσα·ρες αρτιοι άρ,ι
θμο1 ( 2,4,G,8) ΥJαι τέισσαρες πzριτrτοί ( 3,5, 7 ,9). <Η σtι')ψή, δηλ. 
το αϋλον ,σηrμ:είον ,εκφράζεταιι ά,ς :μέγεθος δια τού ένός, ή γρcχ;μ,μ1Ί 
δια τού δύο, τό τρίγωνον, δηλ. το επίπεδον, δια τού :τρ•ί1α: καί ή 
πυραιμί,;, δηλ. τi> στερεόν δια τού τέσσαιρα. Το αθροιιφα: δε nί>ν 
άρvΟ,μϊί>ν τG1ν τεσσάρων αυτών ,σ;τοιχείων ,άποτελεί τ11ν δεκάδα. Ή 
δεκά; "ι'Ενναται δυνά,μει έξ αρτίου και περιττού, διότι 2Χι5 = 10. 
Παντός αριθμού 11 δεκάς είν:α:ι κίΙΚtλος και πέρας. Κ·α:λε!ίτ�αιι δε ΥJρά
τος Υ.αί rοα,\Τέλει.α, διότι περαlίνaι πάντα ά,ρ�θμόν περ,ιέχου01α πά
σαν φί,σιν εντός αυη1ς, iiτ,οι τού ,αρτίου και τού περιτ,τού, :τού 'Κι
νουμένου και τοϋ ακινήτου, τού αγαιθού ,ιαι ,τού χακού. (Διότι και 
τ,ο -χ,ακον ,είναι δημιοί•ργημα τού ,θ.εού κατά η\ν φιλοισοφuα·ν των 
ανατολικών λαιί>ν). 'Εκ τη; δεκά1δο; γεννάται ό άριθ1μό; 55, πε(Η
{χων Οα1υμαστά κάλλη. Διότι οί. αι,ιθιμοι 1, 2, 4, 8, άποτελούν γεω
μετρικ11ν πρόοδην ,με λόγον τον α()ι!θμόν 2, τό δε α:&ροι,01μα των 
τεσσάρων προηγουμένων άρuθιμών f.lναι lΙ;';•. 'Εξ αλλου, οί α,ριθ-μοι 
1, 3, 9, 27 άποτελοϋν γ1εωμετρικ11ν πρόοδον 1μέ λόγον τον άρ·ιθμόν 
3, το δέ αθροω1μα των τωσάρων προηγουμένων αρuθιμών εlναι 40. 
Τό αθροισμα 115 + 40 = 55. Τού 55 κάJμνει ,μνείαν ό Πλάτων είς 
τον Τ�μαιον, αρχόμενος της ψυχογον[ας. 
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Εις η1ν Τ(jρώτην γεω[,ΙJε.τρικήν πρόοδον, παρατηρούμεν τρείς 
ΠυΟαγσρεί:ους μουσικάς κλuμακας· 1 - 2, 2 - 4, 4 - 8 καί αλ!Ιας τρείς 
ΠυΟαγορεί:ους μουσικάς χλί[,ΙJα%ας ,ε1ις την δειrrέραν γεωμετρικήν πQό
σδον τάς 1 - 3, 3 - 9, 9 - 27. Ό Ο,εό; κα'Τα τόν ί Ιlλάτωνα, δστις 
εις τόν Τίμαιnν ιεκφρώζει ποιητιικώς καί μέ χά,ριν ΠυΟαγορείnυς 
δοξα.σίας. εχρησιιμοποίηισεν G (δ πρώτος τέλειος α(_)ι.0:μός) μουσι
κά; κλί:μακας δια η\ν χατασrχ.ειn1ν τη; ψυχής του χ6σ�μου. 

Καί αυτοί μrν εΤναι οί αρι.Οιμητ'ιΥ.;Οί συμ(>σλι.Ω'μnί η:Ον ΠυΟα
γορεί.ων fΛ' συγrο,μί.q., ιυς rοα,ραλαμυάνσμεν ιαυτού; εν γενικαίς γρια,μ
μαίς εκ τού '1(1Jιιυλί.χου κrtί του 'Ανα-τ:nλίου καί fν τι.νι UF.τρω καί
εκ τοϋ Πλάτ(ι)'\•ο'ς. 

' . ' 

'Η F ύ Ο ε ί α γ ρ α ιμ μ 11 ό χ ί, κ λ ο ς - τ ό ι σ ό-
π λ ε υ  ρ ο,, τ ρίγων ο ν: 

'Εχ η71ν Ω(Ησμιί>ν τnϋ 'ΉΗρ(ι)'\•()ς του 'λλεξανδρέω;, αΥJμά,nαν
τος πιΟανcί>ς ΠfQί τό 100 μ.Χ., πα(_)ηΑ!α1μ6άνσ�ufν ιιεριχοί,; συμf�ολι
σμnί•ς ·ΘΥ. τής γεωψτρ�ας, οί δποί.nι ι'i;τοδίδανται. fις τ()'ί,; ΠυΟαγο
ψίου;. Κατ' αυτοί,ς, η ε{,Οεί:α: γρα��μ1Ί εf.ναι σί•μυολnν niς α.-ταρεγ
κλί,του προνοίας και άδιαrrρόφου καί ι'ιχράντου χαί άνfχλείπτου χαί 
Πα\'ΤΟιι'\υνάμου Υ.Jαί πάσι παροί•σης, Ύ] δέ πFρι.φέ.ι_ιfια τοϊ, κί,χλnυ εΙ
ναι σί•μυnλον τής εις έ1crυη1ν συννευούσης ενεργεί.ας Υ.Jαι προς έαυ
η1ν συ\•ελι,σσομένης και καθ' εν νοερόν π{ριας τϊον δλων επι.κραιτού
σης. Ό δημιουργικός νοϋς, πρσθeσας διΊn αρχάς εις τον εαυτόν του, 
τό ,εί,Οί, και τό περιφερές, δηλ. τό κυ¼λιχόν, :τα,ρ11yα1γεν αφ' έαυ
τοϋ δί•ο μονάhας, η1ν μεν ενεργούσαν χ:ατα Υ.ί•χλον καί τελεσιουρ
γόν των νσεριί>ν ουσιών, η1ν Ιδέ ,ένεργοί:,σαν κατά τό ευθύ χα.ι πα
ρεχσμένην ηΊν γένεσι.ν τr»ν αισθητών. :Μέ α.λλσυ; λόγους, ό κί1

-

",{,λος, μ1'1 εχων αρχ1\ν μήτε κα:ι τέλος, συμβολίζFι. τόν Οεόν, ε\'ιϊ) ·11 
ευθεία '((.)Ια:μμ11 εχουσα αρχήν, μέσον Υ.αι τέλΩς, 1\υνα1μένη νά αυξά
νεται Κ(]L να Ηαποϋται, συ�6ολίζει τα ύλι.χά σr;ψαιrα, τ11ν γένεσι.ν 
και η'jν φΟοQάν. Ό κίr,ιλος έγχλε�ει εις τον έα1•τnν τnυ η1ν τριάδα 
εν κριυtτ(τ), 11τοι την περιφέρειαν, η1ν διάμε.τρον και τό κέντρον, 
τό δπnίσν δεν φαίνιε11αι. "Όθεν είναι :τροφαν11ς 1Ί ίεοότης του χύ
κλου και τοϋ άριθμου 3. Ό χί,κλος είναι ει.χrον της νοερά; ουσίας, 
τιΊ δε ι.σό;τ:λευρον τρί.γ(ι)'\•ον εlνχ:tι είκcον τής πQώτης ψι•χής, <'ιια η1ν 
tσότητα Υ:αί τιιμιότητα τιί>ν γωνιιί>ν και τι7Jν πλευοc7JV. Πάσα δέ ψυ
χ 11 προέρχετrιΙι από τον νnύν και 1επιστρέφει ΠJ(.)ός τόν νΩΊJ\' Υ.αι με
τέχει, τnυ νου. Ό ανθρωπος μετέχει. του Υ.ί,χλου καί της fιιθεία;. 
zα:τά τό αθάνατον ,χαί τό θ\•ητόν μέ(_)ο; της ί.•ποσηί.σεc�ς του. 

Ή ορθ11 γωνία είνα.ι σί1�υολον τής ,ακλι.νιί>ς συνεχο,μ{νης ενFι_ι
y.είας &θεν λέy1ε-υα:ι ύπό των Πυθαrγορείων και είκι;Jν τής ζωής. 

Ή γωνία ,είναι σύ�ϋολον και εικών τής συνοχής, ή δποία ύ:τάρ
χιοι εις ΤΙ]\' γένεσιν των θείων καί της συνωγωyοϋ τάξεως τιί>ν διη
ρημένων ει.ς εν και των μερικών και Ηl)ν πολλών. 
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Οί Πυθαγ<>ρειοι ελιε,γον δη 11 επιφάνεια δέον να σιψ1Gολίζε,ται 
δια του ,αριθμού τρία. Διόη. τα σχήματα δλα πρι�τηrν αιτία"' εχουν 
την τριάδα. Λέγουν οί ίΠυΟαγόρειοι επί1ση;, δτι 11 αρετή ,εκφράζε
τr�ι δια ηiς /,ρΟότητο;, δηλ. της κα0ετότητος των :rτiλευριον μιας 
γωνία;. Ί -Ι κακίια εκφράlζετ.c�ι ()ια .της &ιμ1Gλείας και της nξιεία; γω
·νίιας, εν•FΚ-α ηiς ϊωρ11στί.ας τιον γωνι(Ον αύτιί)ν, εν αντιΟέ,σει. προ;
η'ιν ι'ψΟ11ν γωνίαν, 11 όπ;οία είναι �εκ φύσεως οοωθερα και αμετά
ι>λητο;. 

'Εκ πάντων των σχημάτων, :μόνον τι> τετράγωνον εχει τας: πνευ
Qα; '�σα; και τάς γωνί.ας διrΟάς. Δια τουτο, ,λέγεται τό τι1μιJ)tερον 
σχ11μα. Οί Πυθαγόρειοι τό παροrμσιάζουν προς τ11ν θεότητα:, ώς 

Fχον αχραΥtον τάξιν και απει.κονίζον η1ν uσόιτητα ΚαJι η1ν μόνιμον
δύναιμιν. 

Περί. τι7)ν συμυολικιον ρήσεων του Πυθα:yόρου Πiαρέχει εiδ11-
σεις ό Ίά1μ1υλι.χος και ό Πορφ1Ίρ,ιο;, nσ.τις λέγει δη ΠΙαιραλαιμιυάνει 
αi'ηά.ς εΥ.. του Άριισωτέ,λους. :νrεταξ1Ί αύη7)ν, αναφέρσμεν τά.ς έξης: 
Ζυγόν 1μ11 ύπερ6α:ίνειν = ιμ11 πλεονεκτείν. 
:\'l1Ί το ΠUQ τi1 μαχιαίρι;ι οκαλεί1Fιν = Να μ1Ί Gάζη; λάιl'lι σηΊ\' 

φωτιά. 
Στέφανον μ1Ί τίλλειν = να 1μ11 ξε,μαδας τον στέφανον, ,δηλ. τοίι; 

νόμους τη; Πολιτεί:α; = νi-1. σέ.ϋωαι :τούς νόμου;. 
:\111 καρ1'>ίαν 0σ0ί:ει�• = να ιμ1Ί προξ,ενfΊ; λι'>1τας ει,; τί)ν έαυτόν σου. 
\[1Ί επί, χοί.νιΥ..ος κα:θίζf�Οιαι = να 1μ11 είισαι τε,μπέλη;. 
Μ11 αποδη,μουντα επι,σ•τρέφε•σΟαι δτα·ν 1αποθν11σχη κανεί;, να 

μ11 Fχη τόν νοιj του ει; τον επί, της γης ,ϋίον. 
Τας λεωφόρου; μ11 ,&αιδί,ζειν = να ακοί'lΊς τά; γνι;Jμα; των επαϊr>ν

των Κ(1JL οχι τού ά.παιδεύτου οχλου. 
:\f1Ί χfλι.δι'ινα; έ.ν οι.κίq. δέχfιrOαι = νά 1μ1Ί συν.ανασ.ΤQFφf(Ι('.(ο\ φλι,•

(J.QΟυς άνΟρ(οπου;. 
Φοοτίον συναν,α.τιΟέναι τοί; υαστάζουσι, συγΥJα1Οαη!1είν ί\f μ1Ί 

να μ1Ί μένης άργι'J;, αλλά να πράττης εύάρFστα ,ηyάγ1μα'Τα. 
Θc(Ον ει.κόνα,; ,εν ·δακτυλίσι; μ1Ί φορείν = 111ν ΠFQι τ(Ο\' ·Οcών yνι;)

μην μ11 λi:γf εi; ταί,ς πολλούς. 
�:τουl'lάc: ΠΟΙfiσΟαι. τοί; Οευί; κrtτά. Τ() ου; τϊον εχ:τωμrΗ(Ι)\' να 

τιμ(i; τοίι; OFοί,; zηί να ί-μνj1; Ι\ιr'χ τη:: μοι•σικη;. 
Mi1 εσΟίην δσr� μi1 OFιμι; = να ιμ�1 τρι;)Υ1J; δ.τι (lνηυιιί,1F1 :τui1; 

ηΊν μεπ1μψί,χωσιν. 
Κ ΙJ(�μων (lπέχεσθαι. 
:Μ1Ί λέγειν α,�ευ φωτίις. 
Ί fQ(>ν συμ:Gουλ11. 
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�- tχω ιι{ιvτcι δγcιπήσει ο i;κcιτοv rάδα; μορφί:ι; και χρόνου<;, 
cιίώvcι τύv αίώvcι, γεvηιΊ 111 γεvηά. 
ΊΊ'1v άλυοίδcι των τρυγουδιιϊ)v ηού ιΊ Cf)ωιευιιί:vη κcιρnι{ι μου 

ϋφcιιvε, 
ού c:ύγεvικιΊ ΤΙ]V περvουσες στο λαιμό σου, 
cιiιυνcι -,ον cιίώvα, γεvηu τι1 γεvηά. 

'Όιαν ιΊκούω τις ίσιορία; του πρωτόγονου πcφc:λθύvrrος, 
γι,α cιγcΊηηc; όδύνεc; rrων μcικρυνων καιρί.ί)ν 
για συνcιντι1σει(; KCIL χωρισμούς τυJV πεpασμί:vων cιiιυνωv, 

Βλέπω τι'� 1ιοpφή σου νcι μαζεύει φως 
ιιέσα όπ· τη σκοτεινιΊ Θcιιμπάδα της Λίωv1ότητας, 
και να φαίνεσαι σαν cίοτρο στερεωμένο πάντα (ΠΙ] JlYilJlfl rου 

Παv,rός. 
'Ημείς οί δυύ φθάσαμε πλέοντας στα δίδυμα ρεύματα άγάrιης, 
πού πηγcιζουν CΙΠΟ τά φυλλοκάρδια του ,, Λ vαρχου. 
'Ημεϊς οί δυο παίξαμε στις ζωες μυριάδων έpαστωv 
σι': δακρύβρεχτη μοναf,ιά λύπης, 
σι': ντpοηcιλιΊ τρεμούλα γλυκειας ί:νωσηc;, 
σι:. παληά, πcιληα άγά.πη, ξανανιώνονrrcις πάντα τιΊ ζιιΗl rrηc;. 

Ί-Ι cιέναη πλήμμυρα της άγcιπης της αiώνιας 
βρηκε έηιτέλους ηΊν m\ηpό1rητcι στον τελειωτικό της δρόμο. 
'Όλες οί χαρί:ς καl λυπες και λαχτάρες της κα,ρδιαι�, 
'Όλες οί άνcψνι1σεις των oτιvi1<1JV τηc; i::κστασης, 
'Όλα ΤCΙ λυρικο - έρωτικα των rrοιητων ολων των κλψά-Τω\' 

καl κaιρωv ηρθαv άηο ΤΟ ηcιντοϋ 
και μαζεύτηκαν σί: 111('ι μόνη όγάπη οτα πόδια σου. 

�Ιεrάφραση 

Εϋφης Λαγοπούλου - 'λποστολίδου 
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ΤΡΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤ Α ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

ΤΟΥ JOHN Β. S. COA TS 

1. 'Η {ωή συνεχί{ει

τόν θάνατο;μετα 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΉΣΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ή λέξις Θεοσοψια. πpοέpχετα..ι 
ά.πό δύο έλληνικέ:ς λιξ·εις: Θεός 

κα.ί Σοφία.. Μπορεί νά vομίσε'Όε, 
δτι εμείς στή Θεοωψική Έτα.ι
pία.. •σκοπ::ύουμε πολύ ψη,λά,, α.ν 
ισχυpιζόlμα.στε δτι γνωpίζουι..Ι.ΙΞ κά
τι σχετικά. .με τήν Σαψία. του Θε
ου. Σχοπεύουμε ψηλά, εϊμαισ"Όε δ
μως ,μόνον σπουδα.στα.ί, "Ι.α..ί κάθε 
ενα. ,μέλος της ΆΕτα.ι�;,ία.; σ' δλό
κλ ηpο το ,ι κόσμο ,ά,να.ζ ητα. τήν 
ά.λήθεια.. Άνα.ζητώντα.ς τήν αλή
θεισ. κα..t συνειδητοποιώντα.ς δτι 
α.ύτή ή rί.λ'ήΒεια. δέν μπορεί π•�τέ 
νά πφιορι,στεί, ποτέ: νά μπεί σ 
ενα. βιβλίι, η σέ μιά βιβλιοθήκη, 
η crέ μιά έκα.το-ντά.δα. 6ι6λιοθη
κώ·ι, &να.ζ ητώντα.ς τήν αλήθεια. 
πρέπει νά. α;ισιθα.νόμα,σ-οε ελ,εύθε-



1980 Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 167 

ροι νά. ψ:χ.ξουΙ.ΙJε πα.ντοϋ. Άπ' α.ύ
τή τήν α.ποψη, εϊμχστε ϊσω; λίγο 
δια.ψορετικοί από άλλες δμά,οες. 
"Αι ε[σθ:Ξ ενα.; σπουδαστή;, πού 
πρόκειται νά. zξ1ετα.στεί στή-1 ίστο
ρία., κα.ί ,c,ί δά.σκα.λο,ί σα.; σα.; 
ποϋν δ·η Ι.JJΠΟpείτε ,,?.ι, δ:α.οάι:J-ετιε 
fνα. συγ,.εκ.ριμέ-ιο 6:6λίο ίστοpί· 
α.ς κα.ί χα.νένα. α.λλο, θά. α.ίσθα.ν· 
θείτε πολύ ε11οχλημένο-ι. "Λν ε· 
χετε θάρρος κ..α.ί χα.ρα.χτηpα., θσ.- F,' , ) '·θ , ,,, , 'i: πει :ε: « ,ιμα.ι ε ,ευ ερο; να. ψα.'=>ω 
πα.ντοϋ, &που μ' ά.pέcιει. Θέλω 
-ιά. γνωρίζω, τί ίσwρικά. 6ι6λία.
γρά.ψτψ.α.ν στή Γαλλία., στή Γεp�
μα.νία., στήν 'Αμερική, στήγ 'Αγ
γλία.. Θέλω νά. είιια.ι έλεύθεpο;
νά. ψά.ξω πα.ντοϋ, σ.ν πρ6κ,ειτα.ι
νά. εtμα.ι ενα.ς ίκα.νο-ποι-ητι·ιιό; χα.ί
γεμα.υος γνώσεις ,σπουδαστής τη; 
ίστοpία.; κι' άν πρόχει ταιι νά. πε· 

, ' �ξ , κ '  , 1. ρα.σω τις ι:. .ετα.:σεις». α.ι α.υτu 
πιστεύω δτι α.ίσθα.νόμα.στε εμείς 
zπίσης στίς θεοσοψικές κιν'ήσει;, 
δτι ·δηλ. δέv επιθvμοϋΙ.ΙJε νά. πε
pιορι·στοϋμε στήν άvα.ζ ήτηισή μα.; 
γιά. τήv α.λήθεια., σέ μία. μόνο κα.
τεύθυνιση, &λλά. νά. α.ισΗα.νόμαστε 
έλεύθερο 1 νά. τήν ά.νωζ ψήσουμε 
προς δλό; τί; κα.τευθύνσεις πού 

, λ , \, -:: , ψα.ιvο11τα.: �γικες. ..��ν συ'Ι'�εο-
μα.στε Ι.ΙJετα.ξυ μα.ς ,με οποιοδηπο
τε δόγμ :t, πα.ρ' δλο 6έοα.ια. πού, 
μιλώντα.; γι' α.ύτά. τά, πράγμα.τα., 
ψ-α.(νετα.ι χα.ν,εί; μερικέ; ψορέ; 
σά.ν νά. �τα.ν δr.ιγμα.τιχός. Στήν 
πρι;ι.γμα.τικότητσ., δέν πρσσπα.θοϋ
με νά. εί'μωστε δογμα:η-κ.οί ώ; 
προ; τίποτα... Γι' α..ύτό κα.ί ύπάp
χει τό :pωτημα.τικό μετά. ά,πό 
τον τ:ίτλο, «Συνεχίζ,ε: ή ζωή με
τά, τον θά.να.το ;» ΣυνδεόΙ.ΙJεθα. με
ταξύ μα.; στην κίνησή μα.; μ6-
vov μέ τήν κοινή άνα.ζήτφη γιά. 
τήν 1&λήθεια.. Νομίζω δτι ύπάρ-

χουν ποΑλά. μέλη της Έτα.φία.; 
μα;, οντως πά.pα. πολλά. πρόσω
πα σ' δλάκληpο τον κόσμο, εϊτε 
άνήκουν στήν 'Rταιρ,ία. μα.ς εϊτε 
οχι, πού γνωρίζουν πολύ καλά. 
από τήν δική του; έμπειρία., δτι 
σ.ν είσθε ενα,; αληθινός αναζη
τητή; τη;; ±λή{)εια.;, 6pίσκ..ετε ον· 
τω; πολλά. πού δ μέσο; άνθρω
πο; δεν 6piσκε: ποτέ, γιατί δέν 
αναζητά_ Το πpόολημα. ε[να,ι δrτι 
πpr;σπα;θι;,ντα; χα.-ιιείς νά. μοιρα.
στεΙ α.ύτέ; τί; ίδέε;, όpΟώ11ετα.ι 
συχ-ιά. εναντια. στον ΘpευνηηΊ, 
πού δέν ;1πηχε χα.ιθόλου στον κό
πο νά. εpευνή:,ει όp:σμένσ. πε,δία. 
ένδια.ψέp,;,vτ,ος κι' ετσι τείνει, ά.
πο άγνοια., νά. αρνη{Jεί τά. πά.ν
τα. Δέ·ι ,μποpετ ν� γίνει τίποτα, 
γι' α.ύτό, έκτος άπό -cό νά. πpο:,
πα.θοϋ-με νά, ,εϊμα.Ο"t!ε ύπcιμ.Ι.ίνετι
κοί καί νά. ελπίζουμε δτι f)ά, ελ
Gει ή ήμέpα, κατά. τήν δποία. δ
λοι οί άνθρωποι θ' ιχρχίσουν 11ά.
είναι έρευνητα.ί. 

Ί-Ι Θεοσοψία. ασ'f!Ο-λείτα.ι μετα.
ξύ των α.λλων με το θρησκευτικό 
1οε,δίο. Ί -1 ϊιδια. ή Θεοσοφία δεν 
είνα.ι θpφχεία, ,±λλά, ένδαψε
p6μεθα, διότι οί θpφκείες τοϋ 
κό:,μου χωρίζουν τ6σο πολύ τούς 
άΝθpώπους. Το πό:χι πολύ, έξα.p
τiτα.ι από τήν άγ-10:α. Φιλονει
κοϋμε ,μεταξύ μα;, εχουιμε έντε
λώ� έσψα),μέν1ε; &πόψει; για. 
τού;, άλλcυς για.τί, δυστυχu)ς, δέν 
γνωρίζουμε, ·,ια.ί α.ύτό πού ·ε[να.ι 
χειρότερο, ,είναι δτι cέ·ι μπα.ίνου
με χαιθόλου στον κ..όπο νά. γνωρί
σουμε. 0[ άνθρωποι ίχαινοπ�ιοϋ,1-
τ,χ, νά. λiνε συνεχώς ίστορίες, πού 
είνα.ι Ιντελω; ψεύτικες καί ά.οά.
σιμες σχετικά. μέ τούς &.νθρώπους 
άλλων θρησκευτικών δμά..δων, 
καί α,ύτό δημιουργεί τόσο πολλή 
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ουσχολία.. Γ:ά. νά. α,πειχονίσω α.ύ
τό τό σημιείο, νά. τί ,ε1'JIIOW: α:ι 
μιλήσετε ,στού; α.νθpώπους μια.; 
μ,εγά.λης πόλεω; τοϋ Δυτικοϋ χό
σμου, τοϋ Xp ι σιτι-α. ·1 ι κοϋ χόσιμ,ου·, 
γιά. τόν «Χρυσό Κ!)'.νόνα.» της Χpι
στιcι:.νωσύνη;, σχετιχά. -μέ τό δτι 
οέν πρέπει νά. χά.νεις ·στούς α.λ
λc-υ; δ, τι 1δέν ,θά. fιθελες νά σοϋ
χά.ιμουν .έχείνοι, -κ:α.ί τούς ρωτή
σετε τί γ,νωpίζουν γι' α.ύτό, θά, 
σσ.ς ποϋν: «Ν α.ί, τό ιiκούσ-α.μ.ε 
στήν 'Εκκλησία.». Κα.ί αν επειτα. 
ρωτήισετε: «Τί α.λλο γνωιpίζετε ;», 
δέν γνωρίζουν τίποτα.. Ουτε ενα.ς 
στό έχα.το,μ,μύριο 1δέ,ν γνωρίζει δ
τι δτα.ν ζοϋσε δ Κομφούκιος 
(551 - 478 π.Χ.) χαί δίδα.σ-ι<.ε 
στή1

'Ι κιν:χ., ,είπε τά, έξης: 

«"Αν ύπά.pχει χά.-rοο·ιο α,πό
ψθ,εγμα. πού πρέπει νά εψα.ρ
μόζετα.ι χα,τά, τήν διά.p'Κ:εια. δ
λης ·,ής ζωης, ,σίγουρα. είναι 

τό έξης: Μή χά,νεις στον αλ-
λον, α.ύτό πού οέν θά. rιθελες 
νά. c;ου κά,μ�». 

Οι περισσότεροι άνθρωποι, ών 
τοϊις πληcιά.σετε μέ τέτοιες ιδέ
ες, α.πvτ,pα.οιουντα.ι κα.ί λέ·ιε: 
«'Ώ, σίγουρα. δεν �μπορεί νά, εί
να.ι αλήθεια., θά. τό εχει πά.pει 
ΙΧΠΟ εμσ.ς», η χά.·τι πα.ρό,μοι•Ο. Κα.ί 
μποpείvε νά. πητε «1\1.ά. οχι, εζη
σε 500 χpόν:α. πpό Χpιστοϋ, δέν 
μπ':ιpοϋσε νά. τό εχει πά.pει ά.πό 
μ&.ς» χ!)'.ί ή α.ντί1δρασις τ<i)ν σ.ν
θpιί1πων ι_Jjεpιχές φορές θά. rμ1.ν 
νά. &πογcητωθουν. Μάλλον στε
νι:;χωροϋνται νά. σκέπτονται δτι 
δ Κομφοιjκιος θά. μπορέσει νά. 
Ξχgψά.σει τέτοιες ομοpψες tδέες, 
σ.pχετές �κα.τον,ά.δ�ς χψόνια. πpίν 
Ο!)'.δίσει ;_, Ίη,σοϋς στή γη. Δεν 
είνα.ι α.ϊηή μιά. μα.λλαν &-συνήθι-

στη σ-:ά.σις; Δεν θά επpεπε, &.·1-
τίθετα., '17. εϊμα.στε μάλλ:ιν εύχ!)'.
pι�ι-η,μένοι, για.τι α.νθpωπ'?ι σ' δ
λον τόν χόσμο, σέ δλες τίς θρη
σκείες είχαν ,μπpοσ,ά τους τέ
τοιες ιδέ�ς; Οι Βουδδιστές λέ·ιε: 
«l\>Ιή πληγώνεις τούς α.λλ':ιυ; μέ 
α.υτό πού προκαλεί πόνο σέ σέ
να.,,. Οι Έfίραίοι: «Αυτό πού 
πληγώνε: &1σέν-α., ιμή τό κά.νει; 
στούς συνανθρώπους σου». Οί 'Ι ν
δ,υϊστές: «Αυτό είναι τό αιθpοι
qμα. τοϋ καθήκοντος: μή κά.νεις 
τίποτα. σ,ούς αλλους, πού αν γι
νότα.ν σέ ,σένα., θά. σέ εκα1ν,ε νά 
πονέ•σεις». Το 'Ισλά.μ: «Κανένας 
α.πό σσ.ς δέv ,είνα.ι πι,Qjτος αν δέ,·ι 
επι,θυ,μήσrι γιά. τόν &Jδελcρό του 
αυτό Π0 1J έπt,θυ,μεί γιά, τον έα.υ
τό του"· Οι Τα.οϊ,στές: «Νά. θε
ωρείς το κέpιδος τοϋ γείτανά σου 
σάν δικό σου χέpδος. Νά. θεωρεί; 
το ελλειμμα. τοϋ γείτονά σου σά.ν 
δικό σου ελλειμμα.». Κα.,ί οι Πά.p
οοι της Ζωpο(Χlστψικης πίστεως: 
«ΑCιτή ή ψύ,σις μόνο·ι είνα.ι κα
λή πού δεν θά. κά.νει σέ α.λλη 
αυτό πού είνα.ι πάντα. κ-α.χό στό·ι 
ί'δ:'? της τον tα.υτό». 

Είναι μιά. πσ.γκόσμια. δ:δοοσχα.
λία.. Τήν 6ρίσκετε ποοντοϋ σ' δλο'ι 
τον κόσμο, στο στόμα. των μεγα
λυτέρων Διδα..σκά.λων πού εζ η
σα:ι σέ έντελώς δια.cροpετικέ; χρο
νικ½ς περιόδου;. Δεν είναι μάλ
λον θα.υμά.σιο; Πόσοι &μως άν
θρωποι το ξέρουν; Πολύ λίγοι, 
δπως λέω. Μοϋ φα.ί�ετα.ι δτι, α'Ι 
μό-ιrΝ διΙδάακοντα:ν τέτοια πράγμα.
τα. στά. ,σχολεία., σ' δλόκλη,pο τον 
κόσμο, τ�. π-α.ι,δ1ιά ,μπορεί νά. με
γά.λωνα.ν μέ ενα. α.ϊσθη,μα. χα.τα.νο
ήσεως προ; τί; α.λλε; μεγάλε; 
θρησκείες. 

Νομίζω δτι &να.τράφηκα. με 
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τi:v�ε; ,:;υ-ιΟΥ
1
χ::;, ϊ:)J,7Ξ. ·ι7. γί'ι<,)

ΕΨι.; μ:zpό; τ.·ιε'Jμα.::zό; .snob.
'ΙΧ σzέπ:ωμ::ι.: οτι ·ή θprρzεία. μ,:,•J
·Jι:::ι.'Ι τ.ολ,:ι "Ι.α.λλίτεpη α,τ;' τή'Ι
θprρzεί::ι. όr.ο:συοr'ιποτε άλλου,
zαί δτι &ποιο-�οήποτε άλλος πη
γαίνει στή'Ι cι.ιώ'!ια ,.όλα.ση, ,.α,ί
άλλι:1. ·:i-:οι:ι. πpάγμcι.τα., Εί'Ιαl
α•J:ό zαλό; Νομίζ,ετε σ: αΙ.rι
θε:α δ:ι εί'!α.ι zα.λό; Μέ π-ο:ά.
πλωpά. �ίσθε; .Μέ τή'Ι πλευρά.
του "/.Ol'ICU α..ισθrη.1,α·σο;, τή'Ι πλευ
ρά. της αγάπης, η μέ :ή'Ι αvτί
θε:η; Σzεφθήχωμε πο,τέ; 'Ή τολ
μήσ�με vά. ,σrι<εψθοϋ,με; Δέ'Ι Οά.
ήη-ι καλλίτερο για :όν ,.ό·ψο
μα.;, α.'Ι δλα τα πα:δ:α είχα'Ι αυ
τέ:; τι; ίδΞΞ;, Ξίχι:ι,,ν ενα πλ,:τύ
τεpc χαί φιλιχότεpο ολέμμα χαί
στά-:;η πpό; τού; α.-'Ιθpώπους τG'J'I
αλλω'Ι πίστεων; Μου φα..ίv,εται δ
τι θά. δημιουpγοϋσε πολύ μεγα.
λύτερη �υτυχία. για τό μέλλο'Ι
το(} κόσμου μα;. παρά. το '11. α,,vα
πτυχθοϋμε, σκεπτόμενοι το πόσο
ανιύτεροι ειμα.1στε α,,πό τού; αλ
λου; α,,νθρώπου,;. Αυτό μόνον δη
μιουpγϊί π,pc.ολή,μα.τα καί πό-10
καί μιζέplα... Κι' ετσ: i'Ι,Οιαψεpό
μχστε στήv Θεοσοφι zή Έταφία.
-ιά. προσπα..θήσουμε zαί νά. ο?ηθή
σουμε Όσύς &.νθpώπους νά. κα,:α
λάβουμε αυτά. τά. πράγμα.τα.., ε

χοντα..ς σκοπό νά, σπάσουμε τά.
φράγματα.., ωστ� νά. μπορέσουν οί
ανθpωπο: νά, γνωp:στοϋν χα.λλί
τεpα, χα.ί, σά.v &.ποτέλε.σμα.., νά,
μπορέσει νά. ώψεληθεί δ zό
σμος.

'Απόψε &ισχολούμα.στε μέ τό
πpόολημα. πού tινQμάσωμ,ε «Συ'Ιε
χίζεται -;, ζωή μετά, θάνα..τον ;»
Δέv σκ,οπεύω, νά. εLμαι δογματι
κό;. Συ-ια'Ιτήσαμε ;φιτικούς, κα
τά. καιρούς, πού ήλθα.'! zα.ί μάς

εΙπχν: ,<l\1viν:ι.; �Ξ. 1

1 γύ;:,ι�:1ε 1:�

τέ πί,:;ω. ΗιίJ; μπσpείτε νi γ-ιι•)
pίζ�τ� ;•> Κα.ί είνχ: 6έ6α..:α. ο,:ισzο

λο vi &πα.ντrρουμε σέ τέτο:ο:.ι;
±vθρώπου;. '11 ο•Jσ,.ολίι:1. εγχε:
τα.: στή01 στά,-:;η του;_ ''Uχι στό
γεγr)'Ιό;. δτι ύπάρχει χάτι πού
δέγ μπορείτε νά, γ-ιωρίσετε . .lέ-1
'Jπάρχzι σχεδό, Υ,ι:1.11έ:ιι:ι. θέμα. σ·
:ι.υ-:&•ι τό,, ευρύ χόσμο μι:1.; γ:i :ό
&πcίο νά. ,μή μ,π::ιρείτε νά γνωpί
σετ.z ·ι<ά.τ,, α.•ι θέλετε 'ιά, γνωp,ίσε
ΌΞ, ά,λλά, οί περισσότερο: αγθpω
πο: δέν &έλουν ,σιτ' iλή,Οεια. 'liJ.
γνωρίσουν: -rοpο":μοϋν νά. κάθο-1-
τα.ι πί,σω κα.ί νi χp:τιχlipουν τού;
άλλους. Κα.ί, φοοώμα.ι, αυτό εΙ
'Ια.t εvα.. γεγοrιος πού π,pέπε: tιJ;
επί τό πλείστ::ι-1 νά το δεχθοϋμ:::.
Τώpι:1. λο:πόν, δέ:v ισχυpίζ,�1μ,α.:
δτ: είμα.ι ίχανό; νά, σάς α.ίωοεί
ξω αυτό το θέμα... Σχοπό; μου
εί-ια: ,μό'ΙΟ'Ι '1(1, ε'Ζθέσω μεpι,.έ;
ίδέε; πού ήλ,θαν στο δρόμο μου
α.πό διαφοpετ:κέ; πηγέ;, χι' ε
πειτα.. &.ξα.pτάται α.πό σάς νά, σκε
φθητε ποιά, σάς α.pέσει. Ύ πrιθέ-

ι, .,.. , ( ~ 'τω οτ: ωι χα.ποιος ςεκ: νου σε να.
&.να.ζητήσει μιά, α,,πάν.:ηση γ:' α.ύ
τό τό ερώτημα., ύπάpχουν μεpι"Ι.rι.
μέρη, δπου μπορεί vi ά.πωθ:.ι,
θεί γιά. πλ ηροψ�•pίε;. l\ιΙτ.οpεί νά,
ψliξει σ:ίς θρησ%είε; τr,ϋ ,.ό
cτμου, ,μπορεί 'Ιά. ψliξε: ,στο πνευ
μα.τιστιχό πε·δίο στήν ,εύpύτα.τrι
του ε'Ι'ΙΟ: α., μπορεί νά, ψάξει lλ
πιδοφόpα στήν επιστήμη χαί μπο
pϊί, άν �κ�υσε π;τε , γι� τ�ινΘεοσοφ:κη Εταιρια, να.. pωτη
σε,ι τελικά. τί εχει νά. πεί σχε
τικά, ·ή Θεοσοφία. Κι' ετσ: θά,
ηθελα. νσ. εξετάsσω α.υτό το θέ
μα, σύμφωγα. μέ α.υτέ; τίς τεσ
σεpις πηγές.

"Ας ξεχινήσουμε ά.πό τή-1 θpη-
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::ι.εία στή Δύση, δπου αν πp,σπ:ι.
θήσουμε νά, 6peιϋμε τί συ,μ6αίν-ε: 
μιετά τον θά,να:ω, μάλλον θά. 6pοϋ
με ε•μπόδια .. 'Υπάρχουν οντως πο
λύ λίy1. πού ,μ.ποpοϋμ,ε νά. &ν-1.κα.-· 
λύι�ουμε. 'Υπάρχουν διαφο,pέ; α

πόψεων στί; διάφeι,pε; εκ.χλ φίε; 
τοϋ κόσμου, σχεπ:ι.ά μέ: τήν χ.α.
θα.pτήpω πε,ρίοδο, πού ,μπορεί νά, 
ύπάpχει μετά. τον θάνατο, μ:ά 
θεpαπευτ:χή ί'σω; περίοδο. 

Μεpι:ι.έ; εχ:χλησί·ε; π:στεύουν, 
οτι μένουμε στού; τάfΌυς μα.; μέ
χρι τήν 'Ημέp1. ιt·rι; Κρίσεως, δ
πeιτε :ι.ι' σ.•ι ελθει α.ύτfι, χ.α.ί επει
τα zγειpr',μα.στε χαί χp,ι•νόμα.στε 
χα.ί στελνόμαστε στον αιώνιο ού
pα.·10 η cτήν αιώνια. χόλ ,χση, επί 
τtι 6άσ,ε: των λίγων ε;,Gιν, πού 
περά.,σαμε iδώ χάτω. Δέν ξέρω 
πώ; α.ίσθά.νεσθε σχετ:χά. μ' α.ύτό. 

ο:.ι:ζετε, σά.ν χο:·10; χ?.ί λογ:
:ι.ο; cί·ιθr,ωπο;, νcμ .ίζετε στ' &
λήθε:?. �τ: μπορείτε vά. ζυγίσετε 
τον Χρόνο μέ τή-ι Αιωνιότητ?.; 
�τό χάτω - χάτω, 6 Χρό,ι,:,,; εί
ΨJ.ι ε'Ι-7. χομ,μάτ: τη; Αiωνιότη
τ'J.;, τό π:ο μαpό, τό μιχp6τεpο 
-τμήμα. τη; όλότητα;, πού είvα.ι
α.σ�ηηπ:cι. μεγάλη. Μπορείτε
λο: :cό·ι ·ιi ά.μ?.?-τά.νετ� χ7.θημεpι
·1ά γ:ά 70 χpόνι?., χ,χ,θ' δλη τήν
ο:ir,κε:χ -τη; ζωη; σα.;, i',cX.t ε
πε:τα ·ιά ά.ξίζετε ,μ:ά, αίώ·ιια τ:
μωr,ία; Είμαι 6έ6α.ιο; οτι θά. σάς 
α.ξιί,α·ι Θεpχπευτιχέ; χ:χτ�στά
σει;, σ.y :;πάpχουy :έτο:ε;, στί; 
όποιε; 06,: πρέπει vσ. πληρώσετε 
γιά τίς &μα.pτίε; ,c;α; χ.α.ί νά θε
pίσετ-ε .:χυτό πού σπείpχτε. Μπο
pιί> ν� �χντα.στώ , δτι_ α.ύτο θσ. fι
τcχ.-ι α.ληθεια.. Θα rιτα.ν γεμά,c 
iγ.iπη, θά ήτ7..ν δίκαιο, αλλά νά 
τ.ισ:έψω οτι ενα.; δύ.στυχος &:μ,χp
:ωλό; π-:;ύ εζ ησε μόνον μια. ζωή 

στή·ι Γη γ:σ. ίΟ χρόνια., πpέπε: 
νά. ύποφέp�ι α.ίώνια ά.;θλιότηrτ7. 
στήν χόλα.·ση, 'Ύl(/. το υπόλοιπο 
τη; Αιω-ιιότητ7.ς, ά.πλGι; οέ:-ι το 
πι·στεύω, 

'Άν χοι τάξουμε τrι -ι Ούρά,vιrι. 
πλευρά. του, •δέν μα,θα.ί,νeιυμ.ε σ,τ' 
ά.λήθεια. πολλά. πpά.γμχτα. "Αν 
έπ•.Τι..εψθ�ιτε τί; μεγάλε; εκθέ
σει; ζωγpαφιχη;, χυpίω; στήν 
'Ιταλία., βλέπετε πολλού; ώpα.:
όατου-ς πίνα.χε; ά.πο τή·ι εποχή 
τη; 'Αναγεννfρεω;· αύτοί c,[ ζω
γ:ρά.φοι iπ,ειχό•ιισα.ν σκηνές ά.πο 
τον Ούp?.νό· ϊίνα.ι θαυμάσιε; εί
χόνες, σ.λλά οί "Λyιοι γύρω α.
πο τόν Θρόνο τοϋ Θεοϋ φοpοϋν 
ψαι•ιομενιχσ. μακριά νυχτιχά., 
pόζ, χίτρι,να. χα.ί γαλάζια._ Μερι
i'.ο·ί ά.π' α.ύ,τού; εχουy τρcψπέτε;, 
μεp:χοί εχουιy cί.pπε;, χα.ί μερικοί 
τρcι.γουοοϋv. Αύτο είναι δ,τ: πρό
χει τα.: vά. ,εί•ια.: ό Ούρα.,νό;; Δέ�ι 
γνωp1ίζω. Έγιίι ό ί'δ:ος α.[σθά,vc,-
1νχ: δτι σ' α.ύ.τή τήν μ εyα.λειώδη 
Δημιουργία., ,στήν δπr;ία. 6 Δη
μιουργό; ,επροί χισε τον &νθ,ρωπο 
μέ ιμισ. διά.,νοια. γ:ά, νσ. σχέπτετα.: 
χ:ι:ί νά, εξερ,ευνά χά:θz εί'ο,:;υ; ι.δέ
ε;, δέ·ι μπopGJ νά δω τον 'Λϊνστά.
ϊν •ιά. παια.νίζε,. μέ μ,ιά, τρομπέ
τα yιά. πάντα. στον ούρα.νό. Δέ•ι 
μπορι,J νά. δω άλλους ι..ιεγά.λους 
iνθρώπου; α.ύτοϋ τοϋ Υ.ύσμου νά. 
είναι ευχαριστημένοι, έπειοή φο
ροϋv νυχτι χσ. χαί τρα.yουδοϋν γιά 
πάντα.. Φα.ντάζομα.ι δτι ό ,c,ύpα.
νος θά. πρέπει νά. είναι ενα.; πο
λύ οιαψοροποι ημέ•vο,; -τόπος, α.•ι 
πpόκ•ει t7.: νά ϊίναι ίi.να.; Ούρα.
νό;, σ�tοΊ όποιο ίκα.νοποιοϋντα.ι 
τά. ε·ιοια.φέροντα. δλων. 'Ίσω; δ
·μω; α.ύτiι νσ. είναι μιά πολύ ύ
λιση κή άποψις. Μπο.ρ,εί νσ. πι
στεύουμε, ,μπορεί νά, εχr.υμε πί-
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,:Ί1 ,Ξ :ι:':Ι. :ιz:7. 1 1-z·,i::':I. �ω-ί1 , Π'.i'J 
7::J:z,jι,) �:� z�·,χ: Ξ·ιχ τ:�Ι:J J(1)-

, ι , ·ι , 
'J:'J 7:?'λ.Ύ!LΊ., "/.'J.� (J·ι:ι,); :(; 7::-

στΞύω zγι;)· Ψ,μίζω i:ί:: θά. οpr,ϋμΞ 
Ξ'J:'J'j,_!'J., iν εχουμ,Ξ συμπεpιφεp
()Ξί σω-:;τά, στό·ι έ-z'Jτ6 μ'l.ζ θά 6pr,ϋ
\lΞ Ξ'J:υχ:χ ι-:;ω; πέ�'J. 7,Π(; χiθΞ 
.:Ξp:γp'l.f-ί1. '.\ί.Η iχp:οιί>; (;>; 
πpό; :Υ(Ι φύ'Ίr ι ':Ι.'J:η; :iι; Ξ'j:•J
χί ':Ι.; z':Ι.ί ώ; πρ6; τ6 πι,>; Oi -:rι ·ι 
πΞτύχουμz, οε·ι •ιομ!ζ-,υιιz i:ίτ: 
γ•ιωpίζουιιΞ rιr:ιλλi -:;:ί; 1υ::χέ; 
μ'l.; θp-φχΞΙΞ;. ''.\ν -:;τp':Ι,φΞί:Ξ
:::; '_\·,:ι::.λ:ϊ.Ξ; θpr,Jzzίz;. ·ιr;,
ιιiζω i:ί:: μπr,pzί:Ξ 'Ι'Χ ι.ιiΟΞ:Ξ zi
:: ϊ.ψ:-:;σ6:Ξpο. 1.λλi ,6 Οέια :ii>'I 
λΞΠ-C1:ιμΞ?Ξ�ιl)'Ι οεν Ξίνιχ� Ξπίσ1ι.; 
πολ'J Ξ'Jzολο .. \,J:ό πι:ιύ Ον-τιυ; 
μ,χΟ-zίνΞτ,:, Ξί·η:, ψ;μίζω, ί;,:: ·iι 
rιλΞ:r:ιψηφ!'Χ :ιίι·ι λ':Ι.W'Ι σ:ή•ι '.\
νηολή �χε: μ:i έ·ιτΞλιίι; ο:'Χ:p,
ρzτ:χή σ:iση ώ; rφο; τή·ι ζω-ίι. 

�χzφτόμ'Χστε το•ι έ'Χ'Jτό μ,χ; 
μέ τά. ονόμχτά. μα,; Χ':Ι.ί νr,μίζου
ιιε οτι εχο'Jμε ψυχέ;_ Οί 'lνδουΊ
στz; κ:ι.ί οί Uου6δι.σ:έ; σz.έ:pτο·ι
:':Ι.: τόν έ:χυτό τr:ιυ; ;ατ' ipχή·ι 
σά·ι ψυχέ;, ΠΟ ΙJ φοpο1'1, ου:Ξ ϊ.7.'Ι

'iχο'Jν, iλλi φοpουν σώμ':Ι.::ι., μέ
σω :ιl>'i t.τ:οlω·ι iπoz:o·J·ι Z:ι.τ:z:
p!'l.. 'Έ:-:;:. οί ϊ.Ξp: σ-:/,:Ξp'J: i,.' 
'Χύ:-:,ϊ.ι; π:σ:zύουν οτ: ό α:ιθpωτ.r:ι; 
Ξπ:::ηpέφΞ: ::r.ήν Γή .:ολλέ; φο
pε;, χpησφοτ.ο:ώ•ιτ:ι.; οι 'ΧψΟpΞ
�: χά, έρyιχλzί�(, 0:7.:p:ιpΞ::χ� Οp
'('Χ'ι'Χ γ:i 'l'X 7,τ.r,χ:rρΞ: Ο,�φοpΞ
τ:χΞ; zμ-;:Ξ:pίΞ;. 1{:' ε:σ:, Υ) εμ
ψ'Χ'Jη 6pίσzΞτ�: σ:ήν Ζωή εύΟύ; 
Ξζ αρχή;, οpί'Ίϊ.Ξ:'Χ: στή•ι ,χίώ'ΙιcΙ. 
φύση τα'} Π'ΙΞύμ:χτο; :ου α:ιΟpώ
ΤιCιΙJ, οχι στήν ύ).:zή πλωpά. τ6σο 
πολύ, δσ? στή'Ι Δύ-:;-η. Κcιί πpέπΞ: 
•ιά z�τ�λά-οzτε χα,0--:φά., δτ: ;;.-1
π:ι:Jί,ΞύΞ.τΞ. Οπω; πολλvι π:'JτΞ1J
IJ'J'/, δ:: 6 ά'ΙΒpωπο; lrι:σ:pέφz: 

:1:Ί1ν l'·iι, z:ι.:p� :ι± :·�-, zΊ.:;.,�. :6-
:z 6 Οi·ιϊ�:ι:ι; ;:pi.hΞ: ·ι� "(�'ιΞ: :;_

ι.Ι.ι�J; Ζ·ι:-ι. ::ιΊΊ:ι-:ι. :ι_•j:·11; :·71; �:Ί.
�:χ��J:7.;: :ι:ιχ �λπό :ί; τ: ϊJί.Ξ; --;:�·ι
χύ;-_λr, :·71; �ωi1; ϊ.':Ι.: :r,•j (Ι:ϊ:ι-ί.
:c.·.ι, ϊ.':1.1 'J'J'ΙΞΤ:(1); �Ξ'Ι 07. Ξ(·ι:ϊ.: 

• , ' ' - � ι ι' ., 
--:cι.Ξ. ,.)'Ι :ι.cι.:: �,:,'J ϊ:?r_,,;.:.·ιzι fι:ι�ι:ι -ι

1 

:p'.iil',Χp:ϊ.:Ξί. 
'Ί•>η 1 ... 6 :i ,.ρiγμ%:χ .. c.-:.ι 

iςiζ'.i'J'Ι •ιi μΞλΞ:ηΟο•)•ι, ?J:ι μπc.
p(ι 1)'Jα.Jt..Ξ νi:ι.. ί'..{,: τά.ξr:.ιυμz α:ιτ�χΞ:
:ιΞ'ι:χi :ό'ι έ'l.υ:6 μ-χ;, z[,;ιχ: ·ή :ρύ
'JΊ1 "ί(J)'Ι ;:_γl�Ξ:!J)'I μ':Ι.;. Βέ6':Ι.:'Χ, Ξ:
'/7.: Ui.:6zp6, 5-:7.') �Ξ:07.['ιΞ: ·ι.:ι.
·ιz[;: μ7.� /.z�τ:Ξ: 'l.�:Q -:� 6ϊ:Ι'j:ι,..J
μi; Ι.Ξ(Τ.Ξl 'fJ yω'ΙΥJ :ου, μi; ί.z:-

,. , • , τ πz� η π-:.:pvυJ�α. :eιυ· α.υ:ο Ξl'ι:ι.:
ποi.,:.ι ψ'J,σιzό. Ί\λλά. ά}r/J:·,i. ;,,_
:'Χ·ι :i σχzφθΞί:Ξ i:1::χΞ:μΞ·1:zi. 

• ι , ' , .... � 
J: ι:zp:-;;o:.::p.::; α.τ.:ο τι; Ί.Ί

(
,ιΞ�-

z; μ-z; :!-η: α.τ.Ξλr::Ί):ιχά, �'.ifΞ
pέ;. "λ·ι .zιχ'ΧμΞ Ξ.'/'Χ J.l'Ίθημ':Ι., i:ί:: 
z6:τ:�:'J; που πέθ'l.'Ι� πηγ7,.[•ιz: ι:;Ξ 
χi:: ϊ.'Χί.λίτΞpο, θi ΞιχχμΞ άη:ι
:ρ!δr:ιλ:ι. 1 ,::ι. ?:7.f'JpΞ::;,:r1 .. pc.-:;έγ
γ:ση. 

\ipφ.'Χ τ.ολύ ο:,χ•, 6pήz:ι :ι 1j-
' \ .... , , :r1 :φ r,:7.:p?pΞτ:-ι.η πpο-:;εγγ:σΊ1 , 

?:-z·ι ziτ.r,:Ξ τ.c1.p:ι.χοί.ού0η'JΊ. μ::ι. 
' , . Μ '

Ή 

- Ί ' Ί. ;ιΟΞ ι':Ι� στο '_τc�ι.:,, :η; . ΊΙ)οΊγ _
σ::ι.;. Η:�·1 ,χ,.ο :ι; π:ο Χ':Ι·'?"'J
μΞ'ΙΞ; l.zGηλώσΞ:;, τ.:;ύ μπr,pΞί:Ξ 
·ιά ψ'Χ'Ι:'Χ'J0εί:ε· Χ'J.θέ·η; -lι:'Χ'ι
·1:υμέ•1r:ι; \l� :i Χ'Χλλί:Ξpi :r,•J
ροϋχ:ι.. -ι.,χι οι-r,: Ξϊ.7.'Ι'J.:ι σ:' &.λ·ΙΓ 
0��:: Ο;:: Χλλλ[:Ξp:ι μτ:�p�Q'}'l.'/
μ} ,p'Χ'(Ο:JΟ,Χ ϊ.'Χί χr;,,pό, '((7. 'Ι'Χ 

ξεπρο6Q.�� :;ου·) �)J'ι iΟΞλyό :,:ι'J;
σi μ:ά ;;:ό χ'Χpο•jμs·ιη ζωή.

"Η:χ•ι μ:ά. iπ? :ί; τ.:ο χ'Χ
ρ--:,1μΞ'ιΞ; Χ'Χί ΞU:υχ�σμέ•ιΞ; ϊ.Υι

ΟΞ�Ξ; τ.?'J Ξ:�:ι. τ.ο:έ. Πί,:Ξ'J-'l.'Ι 
-J:� iλΎίθΞ�α, c�: 6 iγ7..i:Υιμi·ι(ι; 
ΠΟ 1J i·ηy_ι�pφΞ, 6i?:�Ξ σ:?·ι 'Jlύ

στ? οp6:•.:ι. 



172 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

Σ·φεψόμε'ιο; στού; Ιlνευψ,ι.τ:
στές, i3έν προτείνω νά ασχοληθού
με μέ τtς πιό ψα.νερές α.πόψει;, 
πού εχουν οί περι·σσότ,εροι αν,θρω
ποι, η Ι.Lέ τίς ίστορ1ίες πού οcκουν · 
01ί περι-σσότεροι α.νθρωποι &.πό τούς 
Πνευ1μα.τ:στές σχεπκσ. μέ rτά α.το
μσ. πού μιλάνε μέ•σψ τώ•ν μέντ:
ου,μi στούς φίλους τους. Πολλοί, 
πολλοί αyθρωπο: είχα.ν α..ύτές τίς 
έμπεφίες κα.ί πι1θα.νώ; πολλοί 
ά.πό σας γνωρίζου�'ι σχετικά, μ' 
α.ύτές. 

*** 

'Όταν ημουν νέ,�ς δούλευα. στήν 
1 'λα.σκώβr: κα.ί κά.ποιος μου δά.
νeι::�ε ενα. βιβλίο. 'Qyομα.ζότα.ν 
«Μέσα. ά.πό τίς Όμίχλες». Μερι
κοί ά.πό σας ϊσως τό εχουν δια.
βάσει. 'Α να.ψερότα.ν στίς πε-pιπέ
vειε·;, στήν α.λλ η πλευρά., ενός 
vεα.pου μετά, τόν Ηά.να.τό ,ου. Εί
χε γpα.ψrϊ ά.πό χά.ποιον πού όνο
μά.ζότα.ν l.Jes Robert J.ames Loos,
ό δ1ωtος ,δέν �σχυρίστηκ•ε ποτέ 
δτι εγρα.ψε τό βι1βλίο α.λλά, δήλω
νε μ,όνο δτι +ιτα.ν ενα.ς γpα.φεύς 
γ:ά, κά.ποιον άλλον. Αυτό τό βι-
6λί'.ι +ιτσ.ι τό πρώτο πού 1διά:6α.
σα, τό δποίο εδινε μιά, α.ίσθητή 
εικόνα. της σ1Νέχειας, έξηγών
τα.ς δτ: έχοντας α.πα.,λλα.γεϊ από 
τό σώμα. σα.ς συνεχ ίζ,ετε -ι,α.τά, τό 
μσ.λλον γ) ήττον έκ,εί πού ψύγα.τε, 
με τά ϊδια. έv-δια.ψέ,ρ,ο"(τα. κα.ί οϋ
τω κα.θ' έξης: Δέν γίνα.τε ξα.ψνι
κα, μιά, ,μοpψή ,μέ ψτερά, η κά.τι 
τέτοιο. 'Έμοι-α.ζ·ε νά, είναι μάλλον 
χοι ιή λογιχ11, χωρίς νυχτικά, κα.ί 
&ρ,πες. Κι' ετσι χρά:τryσα στό 
μυα.λό μου α.ύτό τό 6ιβλίο κι' δ
ταν ξεπpάβα.λλε τό θέμα. της με
τσ.θα.νάτ:�ς ζωής, εβγα.λα. ίδέες 

iπ' αύτb δτα.ν -εϊχα.με συζη:-cή
σει;. δτα.ν ημουv πολύ νέος, 

'ϊπηpχε εν17.ς πολύ γν,ωστός 
γιατρός ,στήν Σουηδία. πού πέ
!Jανε πpίν δύο χρόνια.. 'Έκα,νε 
για, πολλά, χρόνια. πει-ροομα.τα. μέ 
τόν ύπνωτι,σμό. Διά:,βασα. ενα. με
γάλο αιρθρο του, πού δημοσιεύ
τηκε σ' ε.να. ,έπ:1στημοπκό περιο
i3ιχό τοG Πα.νεπιστη1.Lίου του 
Lund στήν Σουηδία.. Αύτος δ 
άνθρωπο,ς -ένδια.ψερότα.γ νά, ά,ψχ
χα.λύψε: δποια.δήποτε πλ ηροφο
ρία. μποpοϋσε, θέιτοντα.ς οον,θ,ρώ
πους σέ χα.τα.στάσεις ύπνώσεως 
κα.ί στέλοντά:ς τους ιπί,σω ,στόν 
χρόνο. Δέν οοσχολή,θηχε μόνον μέ  
ενα. η δύο άτομα.. Τά, ά,ρχ•εία. του 
πεpιλωμ;6άνουν περ:,σσότερα. α.πό 
600 α.τ<0ιμ,α. στά, δποία. •έψά:-ρμοσε 
τήν ϋπνωση. Κα.ί ;μέ τή,ν έξα.ίρεση 
ένός &.τόμου πού ήτα.ν σέ τόσο βα.
θ�ιά, ϋπνωση,, ωστε δέν μπορούσε 
νά, γίνει τLποτα.. σέ κά.θε άλλη 
περίπτωση, εϊτε ήτα.ν ενα.ς ζη
τιά.νος του δρόμου, εϊ-τ:ε ενα.ς κα.
θηγητής του Πα.νεπtι,στημίου, σέ 
κάθε περίπτωση ήτα.ν ίκα.νός να, 
θέτει τά, ύποικείμενά του σε μία. 
ύπγωτική κα.,ά.στα.ση χα.ί νά, τά, 
στέλνει πίσω, κι' ά,χόμ,α. ,π,ερ-ι·σσό
τερο, νά, τά, στέλν.ε,ι ,σ' α.ύτό πού 
όψ;,μάιζεται δευτερεύουσα. προrσω
π: κότητα.. Γιά, νά, ξεκινήσου1.11ε μέ 
κάποιον, α.ς πουμε, 40 -έτων, θά, 
τό·ι -στείλου,με πίισω στον χρόνο 
20 ετη χα.ί 1θά, του ζητήσουμε νά, 
π-εpι γράψει τί ,συνέβα.ι ν,ε, θά. του 
κάνουμε ,μιά. ,ερώτηση κι' α.ύτός 
θά, μιλουσε από -τήν α,ποψη ενός 
σπcυ,δα.στη εϊκοσι ετών, περι
γ,ρά.ψοντα.ς δ,τιδήποτε εκα.νε στήν 
ήλι-χία. των ,εί,y,οσι ,ετών. 'Έπειτα., 
θά, τόν eστελνε πίισω άλλα 15 
χρόνια., δη,λ. ,στήv ήλιχία, των 5 
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ετGιv, καί ξα.vά. λέεt στο α.ρθρο 
του δτι σε κά-θε ψά. περ:
πτωση, α.κόμη κ�' α'Ι ΞΧΞί
νοι οί α.νθρωποι ήσχν μεγα
λύτ�ροι πα,ρ' δλο πού είχ7:Ι α.p
ρενωιπές 6ωθειέ; φωνέ;, σέ χά,θΞ 
μία. περίπτωση &πα.'ι"cουσ:χ•ι μέ 
τή·; φωνή ένο; πΞντά.χρ<,'Ιου 1ι:χ:
διου. 'Έπειτα. ό Σ,υηδό; γι-1.τρό; 
τού;; εσ-πρωχνε :iκόμ-χ πφι,ηό
τερο, μέσψ τη; yεννήσΞώ; τω;, 
εϊτε 50 χpό'ιια. πpί'ι yε'ινηΟου'ι, 
εϊτε 80, εϊτε 100, Ξι:Ξ 150 σέ 
κά.θε ΤιΞpίπτωση. χωpί; χηιμ:ά 
εξα,ίρεση, εστω z:' α:ι τού;; εστελ
νε πί1σω ::;έ μιά δευτερεύουσα. προ
σωπιχότητ-χ .. , 

Κι' α,ύτή ή δευτερεύουσα. προ
σωπικότ1;τα συχνά α.λλα,ζε φυλο 
κα,l γλώσσα.. Θά μιλ-:;υσα.ν σάv 
νά ζουσα,ν στον χόσμa, α.;; που με' 
πρίν 15(' χρόνια, πεpιyρά.φα'ιτα;; 
τί :ού; σ�ηέο:χινε σ' α,υτΟ'Ι τσ'Ι κ6-
σμ7>, τί �κα.να,ν κχί μέ τί εμοια
ζε, κλπ. Κ:' αv επ:χ'ια.λά.,μ6α.-ιε τ!:ι 
πείραμcχ, μέ το ϊδιο άτομο yιά. 
δεύτερη, τρίτη η τέτα,pτη φ:ψχ, 
πά.,ιτα επέστρεφcχ,,ι στήν ϊδια δευ
pΞύουσα Ξ'Ισά.ρκωση, στήν ϊδια. 
χρονική περίοδο . .--\.ύτο το -ηλεγξΞ 
πολύ συχνά. Σέ μφιzέ; περιπτώ
��ς Ε�:ε�λz τοU.; ά,νθρώπο:.,.; σέ 
μιά τρίτη η -:έταρ:η δευτεpΞύQυ
σcχ, προσωπιχότητα, πηyαίνο'ι:α.; 
πίσω έκα.τοντάδΞ; χρό·ιια.. Πιθα
νώς αυ:ό νά !J'J'/ΙΟέΞϊ.'Ι)'.,l μέ :ή'Ι 
ί·δέα. δ:ι ό α.νθpωπ,ο·; εχ ε: περισ
σό:ερε; i.πό μ!α. ζωi;. Κα.l zά.
που 6α.θΞιά μέσα. στή·ι ,:;υ·ιΞtδη
τότη-:ά. μα.; :mά.ρχε: α.ύ:r1 ή μ'ιή
μη, αv μπορ,έσει ποτέ 'ιά i,πr.,
κ α.�υψθε r ·,., Πολλο,ί από τού,; &. �
θρωπους cεν θυμοvτουσ7.'Ι :ι :ου; 
συ'ιέ6η. Μπορουσα.ν 'ιά τού; το 
ύπε'ιθυμ:-;ου'ι, ή μνήμη του; μπο-

ρ,ουσε νrι. ταρακουνηθεί δταν ε

πέστρεψαν στήv 1συvειιδη,τότητα, 
&.λλά. ύπηρχε ενα 8% πού δέ11 ε
zανε ποτέ συνειδη-τότητα. Τά. 
πiνvα τού; συνέ6αιναv, καί -ί'ιςε
ρα.·ι δτι -:ους συvέοχινα,ν, μπορου
'ΥJ. ·ι ,;' &κούσουν χ7.ί νά, δου·ι,
α.λλά οέ'ι μπορουσcι:1 χωθόλου 'Ι!Χ 
επ{μ,οουν. Δέv είχαν -ι..α.νέΨJ. μέ
σο yιά. ·ιά. σταματήσουν τήν δια.
ο: -ι..α.,:;!α. Καί μ.φι-ι..ά. τέτοια α.το,
:1α.. ·σέ πλήρη συνειδητότητα,, συ
'Ιε:δητ-:;πr.!ησχν δ:ι ή φωνή του; 
μ:λουσΞ μ:ά, γ λιϊισσ-1., πού δέ'Ι τή·ι 
ηξΞpα,νΙ_ Αδ:ο πρέπει νά.: \ει·n.: 
μ:ά, θα.υμi,:;:α. ε.μ,πειρίc1.. 

'Υπάρχει μ .. :ά, ίστορίχ μεvε'/
:-c1.:,-ι..ώσ-εω; πού μιπορεί νά. σά; 
εν•ο:αφέpΞι. Συ,ιάντη,,:;α,. α&τόν τό·ι 
α·ιθpωπο 1σ:ή·ι Ί\ μ.ψική, ζοG.π 
στό La:πd1s:ί1ng, σ,ό Μίτσιγχα·ι. 
Το ο·ιο;..ι± του ή:χν Γχάρ,ιτz.νερ 
χc1.ί πίrcευε iπο μ .ιzρό; δτι ζουσΞ 
χάτ.:ο:Ξ σέ μιά, πόλη τη;' Αpχα:α.; 
.--\.1yύπτου, 'Ένα; φίλο; του του 
zσ:Ξιλε -ι..iποτε α,,πο τήν 'Αγγλία. 
«τά, Ει·ι.α'ΙΟypχψημi·ι7. Νέα.)) του 
ΛQνδ:νου, πού Ξιχ'J.ν πολλε; φω
:οyραψίε; u-ι_ετιχά, μέ &,,;α.,,:;,.α.
φέ; πσ,j γι νό-ιτουσαν στην Α'ίγυ
π:ο &.1tό τον διά-ση,μο Αιγυπτιο
λόγο ,Sίr Fl:ίJn,d,ers P1etri,e. Οί φω
:ογρα.φίΞ; ήσαν Ο:α.ψόpω'Ι α.ντι
-ι..εψέ'ΙW'/. 'Ένα. iπ' αδτά, ή,αν ή 
;ωpυφή έ·ιό; όοελ!σ.κου iπό μ.χύ
ρο οψtδt7.νο μέ πολλά. ίψ,γλυφι
χά, κ'α.ί σ..πό κάτω εγραφε δ,: ό 
Sίι· FLi:n,d,ers εψαχ·ιε γtά, το ·ι.ά.,ω 
�έpος �ου, γιά, νά., iποχω�:-ι..ο:πο:
ηπι :φ επιγρα.φη. Λο:πο'ι, ο κ. 
l'zipν:ε'ιερ δ:α.ν ϊίδΞ 'J.>Jϊ:έ; τί; 
Ξί-ι..ό·ιε; ·ί:17.γ•ιώpισε δ,t χύτό; 6 
όοελίσχο.; ή,α'ι σ:ήν πόλη πού 
'Ιόμtζε δτ: ζουσε εδώ χαί πολλά., 
π-,λλά, χρό'ιιχ. Κ:' ά,ψQ,j τ.άλεψε 
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γ:!Χ λίγο με τόv έ,:,υτό τ:,υ, ε
γpαψε ,ελιΥ.!Χ στόv Sίι- Flindeι-s. 
Μ,:,υ εδε,ξε εν,:, α.γτίγp,:,φο του 
γpiμμα.τό; ,ου. Δεν εχω χα.vέ
Ψ/.'i λόγο 'Ι!Χ αμφιβάλλω αν ,ό 
εγρχψε �pα.γμαnΥ.ά, ήταν εvα.ς 
πολύ S'Ιt:μο; ανθpωπο;. Είπε: 
"Μπ')pεϊ ,;ά, νομίσετε δτι •είμ1.: 
:pελό;, π::ηεύω ομω; δτ: εζη
σ'J. TCY)'I λιγυπτο χα.ί α.vα.γνω
pϊζω α.υτο'ι τον οοελίσχο. Δέν 
ξέρω πιίJ; οpήχατε το η.ιημιχ_ τοϋ 
ό6ελίσΥ.Ο') •έΥ.εί πού το οprιχατε, 
γ:1.τί αν ·ή μνήμη 1μου είνα.ι σω
σ:ή, ήα'Ι στημέΨ:,; κά..που α.λ
ι_rJυ χι;ι.ί σάς έσωΥ.λείω ενα.v χάρ
τη Π')ύ εχ_ει σημε•ιωμένη με σταυ
ρό τή'Ι περιοχή, δπου ήταν -ι.ι;ι.vο
'1::ι.i το μ'ιημεί')>'. 'Έλ-:ι.6ε ά.πά'ι
:φr1 iπ6 τον �έp Φλίντεp;, -πι;,ύ 
-ι.ι· cι.υτή iπίση;, εLμ:χι σίγουρο;, 
δτ: ·ητα.'ι α.ύθεντι.:ι.ή. Ό Α.ίγυπτιι;,
λόγο; εγp1.φε δτι, εχον-τα,; rmχο
λ ηΙJϊϊ τό'J?. πολΗ. χpό'ιι:ι. τη; ζω
·η; τι;,υ -ι.άνο,ια; &.νι;ι.σχαφέ; σέ
ipχ :χ�')'J; παλι τ::rιμιJ·ύ;. θi ήτ':J.'Ι
:ό τελευτ1.ίο πρόσωπο πού θi
μτ.c.,p') 1jσε '/!Χ :χ.p'iηθεί δτ: 6 α·ι

θpωπο; εχε: πεp:σσότ•εpες: iπό
ιι!:ι. ζωέ� πά·ιω �τήν, γη., ΉΗτα.·ι
το-:c., πρ,;,θυμο; να. το σΎ.επ:ετα.:
σi:ι.'ι π:θ7.'Ι1ότητα.. Gσ:ε πήγε έ:ι.εί
τ.,:/.1 ύπέδε:ξε 6 -ι.. Γχάpντε·ιεp,
6 6�οίο; θi χά.ρηzΞ πολύ, δτιχν
6',:ι.":ιυσε οτ: 6ρη:ι.ε έ:ι.εί ,ο κάτω
ιιi 0,ι;,; τ,;,ϋ ό6ελίσ:ι.t:ιυ. Αύτή εί·ια.:
μ:i ίJ":1�pί'1. iπ� δΞ'Jτ�pο χέρι γ:l:ι..
ιιi-11., Ξ['Ι?'.: i1πQ τp�το χip: y:�
σc1.;, ·η-:-1:1 :iπό πρώτο χ έpι γ:i
:όι :ι.. Γ:ι.άρ'ιτενερ -ι.:ι.ί μία. ,:,πο
�ε:ξη γ:' χύτόν, α:ι θέλετε. 'Αλ
/.7. :6:;; Οέν χpΞια.ζότ1.ν ΟCπό�.:::
ςη. "Η:,;-:; ε:έε:αιι;,;, δτι είχε 6-
7:(ι>:ϊ�Ύ,π,:;τΞ ζ Ύ;σει ΞzΞί.

··κ:-σ: μr.1υ φαίνετ7.ι, δτ: εl,ια:

μ:!Χ &.ληΗινή δυνατότητα. vrι. ύ
πά.ρχε: συν,ειδητότητα πέρα. σ.πό 
τόν τάφο. Τί εχει νrι. πεί ·ή Θεο
σοφ:κή Έτα..:pία.; Ί[ Θεο::;οφική 
�Ετα.ιρί� δΕν Εχει να πϊί τίποτv1 .. 
Οί σπουδαιστές δμως ,ης Θεοσο
φί:ι.; ,μ.πορετ 'lrJ. εχουν μερικέ; 
ίδέ�; σχε,:χrι. μ' ?..υτό το θέμ:ι.. 
Οί ίδέε; τ,:,υ; θά ένδιι;ι,,φερόντου
,;α.-1 με τήν φύση ,ου &.·ιθρώπου 
Χ7.: δτι αν κα.τ7.λα.βα,ίν�μ .. ε τον 
έα.υτό μα; χα,ί το τί α.ληθινrι. εϊ
μc1.στε, θ!Χ ειμα.στ-:ι.'ι ί-ι.α,νοί νά 
iπ7.•1τή-::;cυμε πιό ίΥ,7 . .'ΙοποιητιΥ.ά, 
τ.:θχνώς α.Υ.c-μcι. Υ.7.ι ά..πο τή·ι δι
χή μc1.; έμπεφία.. Οί α.νθρωπι;,: 
λέ-ιε συχ·ιά: « 'ΏΑ,; εί,ηι ά..λήθειcι.
15:: οί '(•ι,θρωπο: εχου-ι περ:σσό
τεpε; α.πό μία ζωές, γιατί δέ·ι 
:ί; θυμ":ιυ·ιτ:ι.: ;» Κα.ί ·ή χc1.λλίτε
pη α.π6:ιτηση είνα.ι ή έξη;: «'Έ
χω ε-η pουχο πού φ')ράω τώρc1., 
·1πά.ρχε: εvχ αλλο ρ,:,υχο έπά'ιω,
-:;:ή-ι -ι.ρεοατοκάμΙΧ-p7.. Αύτό τό
ρ'Jϋχο, θ-.1μ&.cα.ι ΞΥ.είνο τό ρουχο ;,·
Κ-:ι.: θi τ.είτε: «Τί γελοϊr,, ! M:i
ήλiθι:ι. �pώτηση. Πω; μπορεί [
'17. p')UX.') '/!Χ θ'Jμά.τ7.l ενα. ροϋ
χο ;,, Λο:πό-ι, είνα.: &.χ,ρι,οω; τό
σο γελ,:,ί�:, δσ'J :ι.ι:ι.ί -iι αλλη έρώ
:r1 ::;η. Γ•ιωρίζω :ι.:ι.ί :ά. δύ, pουχ:ι. 
zπε:δή t!Χ φοράω. "'λ-ι δμω; φ-:ι:ι
τα.σθύ.1 το·, έι:ι.υτό μ,:,υ σr:ι..'ι pι;,υχο. 
α.?,1:ό οέ-, θ!Χ r17α.'1 -ι.αλό, θά ή
:-:ι:,; "Οσ,., ταυτίζε":"ϊ:Ξ με ,ό ροσ
χο σχ;, οέν μπορείτε νrι. θυμη
θείτε Κ7.'ιέ.νχ αλλο ρ::ιυχο, α'Ι Q
μ<,>; :,::.,:ί,:;Ξτz -:;._;,ι Ξ χυ-:6 J:ι.; μ.έ
:ι.ύ:ό πr,•� &.λήθε::ι. ε!σθε, σά-ι ε.
·η:ι -;:ού φοράε: σώμ1.τ7. σέ 5.λ
λε; ζωέ.;, ,ότε θά γνωρίσετε τό-ι
έ,:•Jτό ,-,.;. '.1\λλi π-9�0; μπ��'ΙΞ�
'J:Ο'Ι zότ:, '17. το :ι.ά.·ιει; Ηp7.:ι.::
Υ.ά., χ:ι.·ιεί; Οεϊ τό Υ.Ι)'.'/Ξ:. Τα.υτ:
ζό:.ι1.στε δλο: ,όσ:, τ.,:ιλύ μ' cι.ύτό
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τό ρι:ιυχο. η ιι' αυτ;, τό αι.r.ιγr;, 
μ' αυτό τό φυσ:χό αλογο, 1tού •:ι
τcQτiθε-:-α: ί.;τ: l;Ί.'Ji'.0 1::ψε "/.7.ί z.rη
:ηωπr;:r,ίiμε, τό :::ι,ψα τcι:ιύ :1πι:ι· 
-:-ίθετ:χ: 7.t;>; ο:-:ι.-:-ηρ') 1:,με 'JΓέ; 
γ:ά νά μrοορέσουμε νά τό zpφ:
μ.Q1cQιή'Jι:ιυ1με στο εργ') ιι-:ι.; i'.7.ί 
γ:i 'l'Χ Ο.θr,υμε 'Jέ επη;rι μέ lj-
... , ' \ ., , - ..... λΞ;, ?.'JτΞ; τι; :ΞJLΠΞ���Ξ; τγι; �(1)-
- ' .... , , - - .., - ' η;, 'ίt'JU 'Ί.ΞpΟ�Jα.μΞ ε�ι,), σ 'J.'J:'j'I 
τrη ύλ: χc. χ6':Jμ'). Λ ·1:ό ομω; :ό 
ϊ,λ�κό JG:1μιχ οεν Ξί'ι'Χ� lγ u'> 1 'Τi:"J

τέ δεν ήα·ι iγt;J, οέ·ι ιι:πι:ιρε"ί 'Ι'Χ 
εΙ·ια: lγι;). Δέ·ι είμα: αλr,γr,. Εί
μα.: α·1θρω.:r.ι;. Κα:αλαοα:·1ε-:ε -:: 
Ξ'l'!Οώ; Πρέπε: ·1i zρη::r:μ.ι:ιπ-:,:11 -
σω αυτό τό α).-:,γ'). '.\λλά οέν ϊί
·ια: lγώ_ "λν 1tc:Οά.νε:, εytl) ϊίμ-:ι.:
±χ6μα lγ(;J. "λ ·1 6γcί,λω τό ρ-:,•j
χ,ο μQυ, lγύ1 :ίμα: ±χ6μα :γι;J.
.. Η·ι ξέρω iν 6ί.i1cετε loύJ :6 -;γ( 

με:ο. "λ•ι 6ρε"ί:ε i.·ιαν α·ιΟptι)ΤC':,,
ΠQ:J -:-α·J:-ίζε: :ό·1 έαυ:6 τ-:;υ μέ
χά.πQ:10 ο�γανο, π.χ. Ξ'/7.'1 ιι-:ι.ραγ
i'.Ο ΠΟ'J λiε:: «Είμα: Ύ/ -;μ:
λη μσυ•·. :0·1 -ι.ι.εί·1ε:ε 'J:ό :ρε
λοχομείο. Καί τ.ολλι:ιί ±π6 μi;
i·ιήχσυ·ι iχεί lτ::η; γ:i -:6·1
ίΌ:ο λ6γ;. Ταυ::ζόμ?.-;:ε ολ,:χ ιι·
-:ι.·'Jτό :ό :::(,ψα 'J:Χ.'Ι νi ή:α·1 -:ό μ-:;
·ι'Χδ�χό πp6:γμ:J. z'ΧL 3Ξ·ι μ;:'χ�•μχJ

με -;-:-0·1 z6τ.-:; 'Ι'Χ ιι:χ9-:;•J•:ιΞ ;;:: ΟΞ'Ι
ε!·η.:. Τ:ι. ρ:/ηα ·1τ.:χρχσΤ1 ;;τ;ω;
χ;ι_( ,7. αλσϊ7.. γ: 7. '17. μ5.; :,;έρ
·ιtJ'J'Ι 'Jl Ξ�1.:ρή μΞ 6;J�:-':ιέ·ιz; .Ξ:μ
τcε:ρ:ε;. Τά ρσ•jz-:ι. ,.r;ύ :;;ι:ιρά.ω 
-:-ιίψα. εί·η: χ-:ι.:ά.λληλα γ:i ·ιi 
μέ :pέρο'J'Ι σέ iπη;ή μi i·ι-:ι. "J.

χρQ-:ι.,ήρ:σ, Ξί.·ι r.,μω; τ:-i1γα:·η '17. 
-ι.:ιλυμ.:πή-;ω. (Η 1'6α�-:ι. i·n. p::ισ
zο μπ:χ·ι:συ. .lέ·1 ήί.fJ"J. ομω; i
δι7.Ι μέ pr,,jzιy_ μτ:ά.·1:·,-J. ''..-\•1 61 -

γ-:ι.:'Ια ·1'Υ. χσpέφω, fH, :pσρου-;χ 
:ή·ι μα•.:ψr1 μου γρ:χ6i:α, ·η χ:χτ: 
:i:�'.'J. z7.t Α7. 'J:1Jν6:ι,:,'J'ι γ:i -:11 ·1 

έμπειρiα του zoρ-:,,j. 1 ':' 7.,j,r; 'J · 
7tά.pzσυ·ι τi αλ::ιγα, γ:i 'Ι'Χ μ5.; 
:;;,έ?Ψ,'J'Ι σέ Ξπα:ρ-Ιι με z:ιπε:ρi-:ι .. 
:V)τ.-:,pΞ:,ε ±χ6μ-:ι. ·ιi :;;,α·1:z'Jl)εί
:ε οτ: Jτ:pεπε 'l'Χ ύτcipχε: χά.:: 
,i•.ι 0:-:ι.•1-;.ητ:Υ.ό ilλσγο y:i •1i ιιi; 
φέρε: :;έ έ7t7.:pή μέ -:ό·1 χ&·:ψ-:; τiι; 
Τι.i•�Ξω;, ·η ε·η. -;υη:σΟημ-:ι.::,.;,,, � ' . - , . � 
7.1.�"'(':J, γ�7.. Ί'J. \L?:; φcι:ιΞ: -;ε -Ζ-

Π'Χf>Ύ'J :.ιΖ :6·ι Υ.6:ηιι:.ι :ι:/J ·χ�-ΊΟ·ίι
μ7.:c,;. Ί\ Ξν•ι,:ι-:.ι51ιΞ � :7.'ι λέ:ιΞ ,(Έ,
z-:ι.σ-:ι. :ή·; ψυz:-ι.-iι ιιr.,υ ο:ά.Οε,η•·; 
1-�-:ι.ί :ι;1:η. τ.pέτ.ε: 'ι'Χ Ω.έγςω τr;·1
έ1. 1J-:6 μι:ιυ; Τ[ Ξ·ινc,{J) � II_Q:6; Ξ�

μ,χ: Ξγ <;) � 11�:�; :i λέΞ: 'J_,j:1:
�\,.;:πό·ι .:[·ι,:ι,.: :6 7.λr:.ιγο -πο,J Εχιz
-;ε "CΊ(Ι '�"η:-dι 7Q'J ο:ά.Οε,η, δz:
lγι;1. Μτ.-:;ρ1,Ί r,μω; ·1'Υ. :ό έλέγ�r,�
χzt ·ι7. :ι:, 1

) πrί): (( 1\r.ι�τ:ι.;z Ξ.�ϊί"> :ι:>
?:ι., 'J":J:ιτ.Ξp::pi;:ι zJ7.: '7."Jχη:ι'J., :;-:'1.

μ:χ:rρε" . .lε•ι Ξ:\t'l.: Ξ'(()) 'J7"J.'Ι 

Τι.έ::p:-:;μ-:ι.: 7.'J7Cι :6 :ι1.γ·1η:6::p ι,>·1σ.
οτ:ω; 'J'J'j_'l'Χ χ:χ•1ω χ-:ι.:ά :ήν δ:6.ρ
ΧΞ: 7.. :ιi) ι �: :-ι.λέξεω·ι, λυπ7.μ,χ: 
τ;-;.·; :ό λiω. ί.έω -;:ό·1 i-:ι.υ-:-6 11σ·J: 
, . .lz·ι Βέί.ω '17. σχέτ.-:-,,μ-:ι.: :ό :ι-:ι.
γ·πi:6:ρω•rο, θέλω 'ι7. 'ΊΧΞτ::σμ-:ι.: 
α,j:i :i λ-:;υλ?•;ο:-:ι.". 11?:6; z-:ι.ι,:
"Ι:ι.γωγΞί -:Ί(Ι δ:i-1r,:6, \L'.i:.J γ:i 
μiη; llr;:6;: ll-:;:6;; Τό ;;_λr;γ-:, 
·1ε·η:i�ε: γ:i -:ό μ-:ι.γη:6:ρω•ι::ι.
-;:-J αλr;γr, i.pέ-;ε: ·r

1 
μυρω�:i :ι,>·1

i.lj'Jλ')uδ:ιi)'/, 7.λλ'Χ Ζγι�) 3k·ι Ξ� ιι:ι.:
::τ:::7. ·,.τ:ο :7.. OύrJ. ,Εί.Ξγχω 7.·J
-:-6 :6 1ι-:;γ-:;. Κ:' ε-:-;: μi :ι:i. 
,:/j:<,>; Ξ:ϊ:zί·ι, 6::(δ:z�,:;�ιz Ξzμ-r1 -

οε·ι::Jεω;. :ρθi·ι'.,:.Jμε σ-:-:ι.ο·:-:ι.χ'Υ. .,:.;_ 
Υ'Ι( 1 )p� 'J"(,i'J\tΞ 'ii:lj:,:.,:. zϊ:ι:ι.�:Ξ. Ί\ 7.� 
:1.'J:�ζz':ί:Ξ \L ΞΧΞ[·ιι:ι :� -:μ�rιμ:ι.- ... ' , \ ... :-r1; ΤJΊ�:ι:ιη:ι:ι:r1:f)-; ':ί7.;. ϊ:":ι

'-

J z:-
� 1 � \ ,, " ., -

Ί"J.: 'J.:ιω:Ξpι:ι 'Υ.ί..') ':JΙ."J., 7.; i:":.i'J\LΞ. 

-:i :(.λ,:ιγ7 .. Ζ'Χί ��u Ξ�'/'1.� ι.eιl-� -;-::� 
±λr1θ:·1:i �:χ6 -;-:ι.;. Τ, 1.ί ,;,:j:-11 εί-

t ... , Ί7.: η 'Ί'JΊΞ:ΟΥ17?7Ύ) 77. ϊ.Ι)U, :-;ω;. 
;;-,:ω; :ιzτε•1-;αρχύ>·1ε,7.:. Ηε6-:ι.iω;. 
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δχι τά r!ι.λογχ. 'Γά αλογα. είvχ: 
μό·μ;ιy τά. ρουχα. πού φορά.τε κ,α.ί 
τά. έργα.λεία. πού χρησιμοποι
είτε. 

"Λ·ι 1 1,πορέσετε τώρα- νά τα.υ-. 
τί:::;ετε τόν έα.υτό •σα.ς με α.υτή•ν 
τήν r:υνε· δηrτό�ητιy,,, •1�ο�ουμε τό,τε να, σΥ.εψθουμ.:ε για. λιγο, πο-ια 
είνα-: ή ψύ1ση. σ.υτης της συνει
οητότητχς; 'Η ψύση αυτής της 
συ·ιε:δητ6τη-τα.; είναι πολύ πιό 
δια.ψορετιχή ά.π' τήν συνηθισμέ
νη μ.α; σκέψη. Είναι μι·ά. ·συνει
δη:ότητ-:1. πού άισχολείτα,: πολύ 
περισσότερο με τό α.:ίώνιο, παρά 
μέ τον χρόv,:,,, μιά. συνειδητότη
-:α, στήν δποία τό &τομο συνει
οητοποιε: τήν Ζωή. Κι' α.•ι τα·.υτι
σθείτε μέ τήν Ζωή, δεν άνη-:;υ
χείτε πλiον γιά τόν θά,,;ιy,,το, γι7,,
τί 6 θά.να το; δέν σάς ένδιιy,,ψέρει 
πεp:σσάτ1φο- ά.πό δσο τόν Yogi, 
πού ,μπ7,,ινόογα.,:νε στό σώμα του. 
Δέν τόν έvδιέψφε α.ν ητα.ν μέ
σα στό :;ώμα. του η οχ,:. Γνώριζε 
δτ: δ ε7.:ηό; του ητα.ν ζω·ιτα.νός, 
εί'τε είχε -σώμα εϊ-τε δχ:, κα.ί α.ύ
τή εί•ηι ά.κρ:οω; ή ϊδισ. χ7.τά.
σ:7.ση, πού 1.ιπορεί νά. ψθά.σει δ 
zχθέ·ης μ�χς, σ:ι μπεί στό·ι κό
πο. Δέν εί·ιαι δμω; ευ·,<;Jλο νά 
::ρθcί.σουμε σ.υτή τήν συνειδητότη
:-:1 .. Κανείς δέν ίσχυρίζετα,ι δτ: 
εί•η-: ευκολο. 'Η ψύση -της είναι 
α.περίγρσ.πτη. Μπορουμε ,μό•Ι'ΙJ νά. 
ψzντ-:1.σθουμε, πως μ.πορεί νά εί
ν,:ι. Θά. επαιρνα έlδω τήν είκό·η 
:()ϋ κοτόmουλου, πού ογαί-·ιει: ά.π' 
τό αυγό. 'Γώρ,,. τό κοτόπουλο 
6γ:ι.ίνει &πό τό αυγό καί ορίσχε· 
τχι μέσα σ' ενχν σ:πόλυτα, ά,,.α
:αvόητα. μεγ:;ι.λ,;τερο κόσμ,::ι ά.π' 
τόν μ:κpό σκοcτεινό κόσμο μέσα 
στό αύγό· ·ίι &.πόστα.ση, τό ψώς, 
τό χριιψ-z, δ ηχο;, δ ουρ-zνός, τά 

πά.ντα. Πω; μπορεί νά τόν περι
γ,pά.ψει στά αλλΙJ. χ,οτόπουλα, πού 
είναι ·&.κόμ?: ,μέσα. :lστ' α.ύγά.; 
Μπορεί νά τρέξ,ει χαί νά τούς 
πεί: «Θέλω νά σαις πω τά. πιό 
θ7.υμά.σισ. νέα, μου συνέβη κά.cτι 
κ7,,ταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς ν' 
άρχίσω. Είναι θαυ1.ιά.σιο. Ό Υ.ό
σμιος είναι τόσο μεγάλος». Καί 
θά. πουν: «" Α, τί λες ο'τι δ κό
σμας είνα.ι μεγάλος; Δεν είναι 
καθόλου μεγάλος». «'Ο κόσμος 
εί·ισ.: γφα.τος φως». «" Λ, τί λές, 
δ ·ι..όσ:ν:ι; δεν ε[ψχι φως, είν-:1.ι 
σκοτάδι εδώ μέσα στό μικρό 7.ύ
γό,,. «'Ο ·ι.όσμο; είνcι.ι γε1.ιά.τ(); 
θαύμα.τα». «"Α, τί λές ... », μπο
ρείτε νά. ψ::ι.ντα.σθείτε τί συμοαί
νε:. Μέχρι νά χυμήςου·ι -υελικά. 
επ±νω :ου τά κοτόπουλ7., πού εί
Ψ1.: μέσ7. στ' α.τ?ιγά. καί νά πουν: 
«Τόν κα.η.μένο, vρελά.θηκε». 'Γί 
μπ';ιρεί νά κάνει; Γ·ιωρί,ζε,ι πολύ 
z:ι.λά. αυτόν τόν ,μεγ:χλύτεpο κό
σμ:ι. άλλά είναι sντελως άνίzανο 
νrι. μιλήσε: σ' δπ,r,,ιονδή1t:ιτε &λ
λα·ι γ:' :χυτό. Κι' α.υτό θά. -:ό 
δε:-:ε πάvτ7. με τούς μυστ:κιστέ; 
κ7.l τού; μεγάλου; Yogi. Δέν 
:.ιπr,pοϋ·ι νά. σα.; πουν πιό; είΨι.ι 
?.ύτή ή συν.ειι0ητότητ7.. Είναι εν

τελώς δ:7,,ψορετ:κή iπ' δ,τ.: γνω
ρ,ίζουμε με τή·ι συνηθισμένη μχ; 
τρ:σδιάσ:7.τη δ:ά.νο:α.. Δεν μπο
ροοj•ι νά μα.; ποσ·ι. Σ' αυτή δμως 
-:ή·; -:;υ•ιειδητότητι:ι. ορ!σκετα: ·ή 
γνύ>ση της ζωή; "Jά.ν τέτο:ας, 
z:' ?J:ι μπουμε •στον κόπο, δπως 
μπ-:,ρουμε :μέ ά.σχήσει; δ:cιψόρω·ι 
εί3ώ·ι, μέσω -:,r,υ δ,α,λογισμοϋ, μέ
σω μ:α.; όρ:'σ,μ.έ·ιου εϊδου; ζωής, 
δλοι οί σπουδαίοι διδώσχαλοι σ:
σχ .:ιλήθηχαv ,1.ι' α.υτά. τά ση,μΞία., 
μέ:.φ μελέτης, μέσω ψυσικης ζω
ή;, α:ιοιχτη;. τχυτόχρονη;. με τό 
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vi sϊμ:ητε �ω·1ανοί, μέ :ό ·1i 
ζο•}μΞ 11' Ε'Ι'λ'Ι όp�:ΤΙμέ'ι(.ι :,pό7tv, 
ολ7. αυτά τi πράγμαη χά,νου·1 
δυνατό γ:ά μά; νά. καταλά6ουμε 
τί ;;ίνα: αυτή ή σ-J·1ε:δητάτψ'l.. 
Κ,;ι.ί zπε:τ'Υ. θά. γγωρίσουμ,ε ,ί εί'
μα-J:ε iμεί; οί ϊδ,:,,,:. "1-;ω; οχ:
πλήρω;. Θi γ·1ωρίσουμs ομω; 6-
πω?δή'!tο:ε μερ: χά -:ί εϊμαστε. 
'Α;η.Ξί νi γ·1ι,φίζουμε οτ: 7.'IΎ/
z,r;·ψε σ:ή•1 Ζωή, ο-:: εχο:;με -;:ί; 
ρί�:; μ-:ι; -;τή·1 Ζωή. Ε,;ι.ί iργα
ζόμα,:;:ε "J7.'I '17. ημ.,;ι.,-;:α•1 -"Jχεοό•1 
σχ:.η.ψέ·10: πρό; τi χά:ω -;' 1.u
τό·1 τόν -:,λ:κό κόσμο, γ:ά νi χερ
οί-;ουμε Ιμ,πε:pί7.. Δi·1 Αέλω ·1i 
μ.πύι σέ περ:-;-;ότερε; λεπτομέ
ρε:ε; ηεωι.ά. μ.' 7.υτό_ θέλω μ6-
γο•1 'Ι'Χ σά; δια6ε6α:ώσω, α.•1 α.
ληθ:νά. Οiλετε ·1ά α.•ηχαλύψε:ε :i 
πά·1τα, μ.τ.-,ρεί:ε vά. :i 6pείτε ίJ.·1 
πpοσπαθήσε:s. "Τσω; δέ·1 μποpύ> 
νi ::,α,; πεί"Jω, ο:: ·'ιπσ.pχε: όp:
σ::χά μ:i ΤJ·1ε:δητό:η:7. τcέp7. 
από ,ό·1 :ά:ρ-,. 'Εγώ ό ϊδ:-;; ϊό 
δiχ-,ι.ι,-:ι:, •1,:;,μίζω οτ: :.>τcαpχου·1 
:ipκετέ; μηηpίε; γ:i ·1i τό i
τcοδείξου·1 προσωπιχi στήν δ:
χή μ-,υ Ιμτcε:pί7.. Μπ-;ριίι ·1i 
σά; δ:α·6ε6-,;ι,:ώσω. ο:: ίJ.·1 μτcείτε 
μiσ'l. στό·1 έαυ·τό 'J'Y.; χ7.ί πp':!στcα
θήσετε •,i �:η.λύσετε :ή·ι :ρύση 
:η; δ:χr,; -;α; "JU'ΙΞ:δ η-::ό:η:α;. 
Oi χα:αλά6ε:ε ο:: εΙσθε δ "Α
σω:ο; ϊίό; '!t':!ύ -iγχ7.rτ:έλε:ψε :ό·1 
οΙχο :-,υ Π:χτpό; καί εί·η: τc-;),J
ά-;χ_?λο; Ιδώ στό·ι :;λ:χό χόσμ-;. 
()[ ρίζε; :;�υ 6ρίσχο·1:α: σ:ό·1 οί
χο του Η 'l. τpό;, χ:' ο:7.'Ι :ελε:ώ
,σε: μέ :ά ζυλοχέp:.ιτ'l. :ιίι·ι χοί-

pω•1. _θi Ξτcιvτοέψε: στό·1 Ωίκc, 
:ο•) f17.:pό;. Έχεί ?ι:,Ύ(Ι.Ο:Jμε. Δε'/ 
±Λ1χο:.ιμε &.ληθ:νά Ξδώ. Οί ρίζε; 
μ7.; 6ρίσχο·ια: στόν πνευμ7.τικό 
χό -;μο, 1.-ιήχουμε ,:;τ·i1 ·1 Ζω1ι, α.

·πΊχο:.ιμε στό Π·ιευ,μα, ά•ιή--ι.ουιιε.
σ:ό·ι Θεό, χ:' άπλύι; χερδίζουμε
lμπε:pί7. γ:ά μ:ά. όp:"Jμένη χρο
·1:χή πεpί�-δο σ' αιΊ:ό•1 -:ό·1 ύλ:χό
z6J:,t'J. ,, 1-\.ν ξέp:ι'JμΞ :ί Ξί'\J-.J.J.Ξ,
:6:: ό θ:ι.η:,;; ει'ηι ά.πλύι; μ:i
·;:ύ;.11, Ξ·J'J. τμΊj•μ>1. >1. 1j:�Q τeιϋ χύ-
Υ.λ'j'J, �ι-J zί·ιQ.� ιπ�Ο σημ:ι 11-:-�χ6; 
?:π., 0Jeι Ξί·ιιχ� γ�?J. τΟ 6iντpο -:? 
πi-::μο -:ιi>ν :ρύλλω·1 τό φΩ:·16;:ω
p'J. Τό 3έ·1τpο οέ·ι πεΟ:zί·1ε: έτcε:
ο·η πi:ρ:')'J'Ι τi :ρύλλ:χ, z,7.ί ξ:χ
•1:ι.pχe·1τ1.: :ή•1 &:1,;:ςη. Κ,:χί μέσω 
:z,j:η; τη; πορεί:z;. :ό οέν-τρο με
γ:zι-ω·1ε:. χ:zί -;:ο ιΟ:'? ΤJμ67.ί•1ε: 
χα( μέ zμά;. '() χόσμ?; είν'Υ.ι 
ε·η "Jχ'JλΞ�J. 'F,pχ6μ:zιστε πίσω 
"J:;, σχολείο. F:ϊ:ι:χr.ε -;έ μία -:ά
ξη_ Εί'μ7.σ:ε σέ μ:ά·ι &λλη. Με
λε:i:ιε fν7. θi:η, μ,ελετ&.με ε·η 
&λλ'J. Κ·.' ε:σ: στα,δ:7.χi προχω
p&.;ιε μiσω αc.ι:ου του κόσμ-ου, 
μ7.θ:zί·η1:α; όλοέ·η χαί περι"J"J6-
τεpα ά:;:' 7.,j:i πού εχε: vά. μα; 
ο:ο:χξε: -;;_, -;χολείο. Μέχp: -:ή·ι 
·ημipα τc,;ύ θi τ.ρέπε: νi :ρύγου
μz. Υ.'., :ι'J:ό θi γ[νz� μΞ δpou;
:η; :J'J'ΙΞ'.? Υι:6:η-:α; o::z·1 ό χ7.θέ
·1α-; μ7.; θi γ-1ωp!ζε: όp:σ::χi :{
ε[·η:. :;i·1 τμήμ7. -τη; Ζωή;. "().
τ,;ι:ι γ·1ωpίζε:ε ο:: είσθε Ζωr1, :6-
:ε 6 Οάη.:'J; οέ·ι εχε: ;::i υ.
·1.t 'l'l.'I :p6μο.
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2. 'Επιστολή ύποδοχης
νέων μελών της Θ.Ε ..

'Ύ'π(}δι:χό1μενοι. τα νέα μέλη 
μiπα σηΊν παγκόσμια αυτ11 αδελ
φ()ηγτα. φυλών κα,ί πί,πτεων, :;τοί, 
εfναι ·11 Θεοσοφι.-χ.11 'Ε-rωρί.α, ε
πωφελοι'ψεΟα της ευχα.ιρίας γιr1. 
νrχ εξετάσουμε τί. στ11ν πραγμια
τι .κι'ηητα σημαίνει το να ανήκ.ει 
κα,•,είς ση1ν Έrαιοία αrυτ11. 

� 'Απύ ,:11 στ,ι.γμ�) πού �ποφα.�ί
ι,ει. Χο.'\'Ης να γι;Ι"Η ,μελ:ος τη; 
Θεοσοφι.χης 'Εταιρίας, υuί,rικc
ται. σηΊ κατι'οφλι. μια; νέας φά
σεως τη; ζωη; του. Ί-f πρσοπτι
κ11, ποί1 &νοίγετα:ι. μπρός του εί
ναι ,μ ί,α πρι'Jχληση: Τnσα '6ι16λί.α 
γιrχ μελέτη, τάση σπουi'))Ί καί. αrυ
τοπει,Οάρχηση να επιτελέσει. κα
νείς. κu: πάνω clπ' nλα αυτά. Τ() 

0μ:τνfον ;ταριχΙδFιγμα τr7)ν ί•ψηλί7η• 
εκFίνων ;τροσωπικοτί1των τη; 
Θεοσοφι.χη; Κί.νηση; απι\ ΤΙ]\Ι ε
:τοχ1Ί τη; ίhρί,πεr;)ς ϊης. Οί Ίν
i)οί, ΚΙΧ!Τ' εξοχ11ν, •Μν παί•ουν να 
μιλοίt\• γιrχ ΤΙ]\' 'πρι�σωπι,κίπητα 
τη; \ρ. '' Αννι. Μπέζαντ καί τn 
ΩωψΗστ1Ά 1 f(!YO της, ϊι')(ίΟ για Τ11 
Θωσοφίι-ι, καΟ1\); κο:ί για τ11ν 
ί'hι.:, ηΊν Ίνhία. 'Αλλ' α; μ11 ξε
χνοί'1με ?τι και. υυηΊ ιiκ6μη ·ή 
:\f:τ{ζαν•τ FΪχF :τι,οπfλOει κάπωα 
μ(�Ηι στ1'1 (-)Fοσοφικi 1 'Εται(_)ία 
σιΊ.,· fΙ'ιι ϊαλ<J \'FO μfλο;. 'Α:τό 
τ1'11· t\μf!_)α, ιi)(ίΤΙΊπο, εκείνη, f
:τω QνF τi1ν ιχπnφα,πη να αφιερι'ο
πFι τ1' 1 tω11 της στύ ΟFΟσοφι.κι') 
f(! ','O, χι,.ί ι}πι') τιΊτε ιιέχοι. τι'Jν 
Οι1.,·ιι.τιΊ γη; δi:ν επ,αψε' νά.

,. 

μεγα-
1.ι',,·Fται (ίf :τνε ιψατικό •αl'άστημα

και σέ προσφορά. ύπηρεσίας, ά
φ11νοντ;ας μ,ιά. θαυμαση1 πν1ευμα
τι,κ1Ί κληρονομία. 

'Ένα πράγμα ε1ναι απαραί
τητο να συνειδητοποιή,σουμε ευ
Οί,ς από η1ν &cιχή: 'Ότι ή προ
σωπική ανάπτυξη τού κιαθενός 
μα; μέ,σr: ση1 Θεοσοφικ11 Έτ,αι
(!ία εξc.ρrταται δλο:κληρωτικά. 
(Ί.Πί) εμδ.ς τούς 'ίδιους, ηΊ σ.τιγμ11 
:τοί, ί•πογράφοιψε τα τυπικά. εγ
γραφα, ;τού συνιστούν η1ν &πο
δοχ11 εκ ,μέρους τιον νέων μελών 
ηον τριGηι Σ.κοπιον τη:; 'Εται
ρία;, παίρ,,ουιμε μιά. πολύ σοr6α
ρ11 &πόφαιση. Είναι 'ίσως 11 πρι;J
τη φορά. ιμέσα1 στ11 μακρυά ίστο
ι,ίΗ τc7)ν γ{1ινων Ε\0σαρκώσεώ,· 
μα;, :τού μας δί.νεται. ή ευκαιρία 
νcι συν-δεθουιμε στενά. μέ τα ί.δεώ
δη της α.δελφό-τητα,; καί της παγ
Υ,cσμιότητας, 1,δει'ο1δη πού εχουν 
αποδσθη και πάλι στον κόσμο 
hια μfσr,υ τη; Θεοσοφικης Δι
Ι'ιιωκαλία;. Παρ' δλον δτι εΊναι 
ουπιc7)δε;:: ηΊ νά UΠΟΟ[Πf\. δ κα-
0Είς νά -(')ιατηι,{ψ�ι. μ�ά.ν α,�σθηση 
«χιω3μο!_)» κατά ΤΙ\ :μελέτη τη; 
Θε:,σοφι:<.η; Δι,δασκαλία;, &πο
φFί,γονmς νά πFριπ{σει σέ με
γάλη σο'υαι,ότητα, εν τοί1τσι;, κ.α
\'fνα μ{λο; δέν Or, Π(!f::Τ.fι νrι Fί
\'α!. ελασηκn στ-11 συγκατάΟεπ11 
του ιί>ς πρnς τοί,ς τρειί; ΣκοJΤοί,; 
της Θεοσοφι:χ.ης 'Εταιρίας. κα
Οι\)ς καί, στl.ς προ.σπά,Ο,ει{ς του 
να τούς πραιγ,ματοποι.εί. 

'Η •Γ}ε16α,ίωση τού νεοεισ ερχ()-
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μ{νου: «·'Αναγνω(_)ίζω τi1ν cι.ν
flρι;)jτινη αδ-ελφότηηι χωοί; καμ
μία διι'οψιση», ϊοτοπλεί μια {,πιΊ
σχιση ί•:τοχ(_)Fωrική. Τη νFο μέ
λο; hηλιίJ,1Fι η'jν πί,στη τnυ δτι η 
ΠηγκιΊrψιιι 'λhFλφ<Ίτητιι τη; 
'.-\,,()ψ,ηϊJτητcι; f·fνηι 11 fΙFψλιι;J
i'!η: ιlλ11Οεια τη; ζωη; χιιί τη; 
ίΊ:τ-ιuξη;. 'Ότι οί <'lνΟ(_)ω:τοι δλοι 
f·fναι. ιι.hFλφοί., fLTf τι'> γνω(_)ί.ζουν, 
f·'ιυ αχι. "Οτι. ι'ιποιιιδήποπ χι: 
ι'.ίν εfνι�ι '1] ε,Ονιrι.ι1τητι� 101•;, 11 
Ο(_)ησκFιιτικ1Ί πίστη, τiJ φίΊλο, 11 
Υ.οινωνικ1'] τιί.ξη η 11 φυλ{1 του;, 
i'!{χ οντιιι δλnι μFσα του: τit ζω�'] 
μιιι.; Υ.α1 111; αίrrη; .:τηγης: Υ.ω 
?ξ,λίσσοντω δλοι Π(!<'>; μίιι Υ.α1 
τi1ν ηί•τi1 σ,ω:τι,μι1rητrι. 

''()την ι'ι (_) ί,ζομF δτι δ Π(_)ι7.πο; 
πY.o:riJ: τη; 'Ετιιt(_)ία; FΊνηι rι 
σχ ημιι-τι σμι'1; Fνο; :τυ(_)11νcι τη; 
ΙlιιyχιΊσ.μιιι; '.-\h-Fλφότητcι;, εν
νοnί\ιf 11' ιιrί•τη δτι 11 'Εται(_)ίη 
μα; fινιιι μιι'ι φι•σικ1Ί /!χφ(_)rωη 
zιιί μία ι'ιιι7)(_)1 1ξ ένωτιχών δυνά
μfι,,ν γιι'ι. τ1'1ν '.-\hf·λφι'ηητα. _\fν 
μ:rr:)(!tΗ�ιμ0 ,·ι'χ ιiγνο{1σοtψf τi1 (Sα
(!t•τητιι τοίi zιι,Ο{1χοντό; μη;: 'Η 
hι•ο:τιστίι, "Ι.Ηι. Ό ιiνταγωνισμη:; 
ιι,·.'ιμ Fσυ στοί•; ιινΟ(_)ι;ηου; hια
φιΊι_1ων rΟ,•ιχοτ{μων Υ.ιιί :τίσπων, 
;-:1111·ωνικι7η· τι:ι.ξFων 11 φ11λι7)ν, 
zιιί, δ1 1σ1 �•χι,'>: κα1 στi1ν f,ϊοχ11 
μα; ϊιΥ.ϊψα, ιι.νιί.ψσα, στα φίΊλιι, 
ί,!χι•υν htα.Ι(!FM't. αί 1την τi1ν κόσμο 
μη.:. Σ F ϊιντίΟt'(Ίη :τ(_)ος: δλrι α ι•
τιΊ 11 'Ετηιιιίrι μrι; ιlγωνίζFΤrιι νι'-ι. 
i'!t;JMΊ πκ,μ11ι)Ι() τη; μη1άλη: r'ι
ί.{1flfl<ι;, Ωτι 1) ΓlιιyΥ.ιiσμια - '.-\
hf λφι1τη; Guί σ,.ετrιι :τάνω ιl:τ' Ω
λ,ι rι·ι'•η'-ι. και δr 1 11 'Ενι'ηη; τίJΙJ 
11,·r ι\ιιιτυ; i'!F ,, ψτιι,Gάλλεται ϊiπι\ 
τί: :τιχ(_)υΟιχί:; φι•σιΔ; hωφΟ(!f; 
τιι)\' ι1.,·Οι11;):Τ(ύ\'. 

Ό hfι'•nuo; σχο:τι\:: τη; Ί•:-
τωιιία; μα; ενΟαι_ψί'Ι'Η τ,',,, f
uει;νιι της: μnναi'ιιχη; πηγή; ·ι.ιι1 
Ι1ιίση: χι)Οf Οση.σ,η•τιzη; κιι.1 
φιλ(),σΊ)(ρικη; ι1.λ1iΟFω;. :-\υτι'>, φ1•
σ1.Υ.ά, i'!i:1· σημιιίνFι τι'; νιΊ f\'Οιιυ
υι'•νουμf μι1νn τοί 1; ι'ίλλο1•; πτi1ν 
�!l)f\1'\"tι. '.-\λλιΊ ι'ίντίΟ,τιι, ιιιΊη'> ί':
:τιl\uλλfι (11()\' i'.ιιfJF\'(! ΤΙ )\' ίι:το
χιι::ωση νι'ι σιψμπiχFι f\'f(!'{ιΊ. 
στ'ί; hιιυ.rπηuιι'ηηπ:; τη; �τοιί;. 
δ:τοι• ι1.ν1' 1ΖF1, :Τ(_)οπ:τιιflι:ιντιι: νιΊ. 
έμ(\αΟι'•νf: στi1ν ϊhιη τ1'1 hι.χ{ 1 του 
χατηνι'>ηπη. ".-\ν χιίΟF μFλο; Fι
\'rι.ι μi= 1 ίλιχuί\'fΙ(t ι1φοrτιrιψf\'() 
στοί•; � χο:τοί•; τη; Ί�τrιι οίι,.;. nί 
σ1 1γΥ.Fντυr;>σF1; τι7>ν �τοr7>ν hic ,. 
μ:τrψfί :τrψι'ι. νι'ι ,1Υrιι μιιΊ :τ.ηγι1 
Ffl:T\'f ι'··σfω;. ":-\ \' f,υί (Ίi'.fTf τί: 
σ1 1γi'.f\'TlH;Jrίfl: τi]: � τοιι; ιι,·ιιι
(>F;, :τιψ,ιηJ!_!Ι)σΤf �ιFσιι στi>ν ί'hιο 
τi-ιν fιιι•τι1 πιι;: "_-\y 11 Π(Η1σι,1-
:τιz11 f (!yιωίιι σιι: πτi 1 �τοι'ι σιι.: 
Fχ,, r'ί:τιnFλFσfι η>ιί','!ΙίtΤΙ τμημιι 
ιl,·,αι'ισ:τιωτο τη: ζωi1; πιι;, ΟιΊ. 
/!;,:::π :τιίΥτιι κιί:τοιιι σ1ψμfτοχ1'1 
\'('ι :Τ!_!Ο(ΊψfψΤf π' ιι1Ίτ11\', l\t(\'f1: 
i'!i=ν Οι'ί.:τψπ νίι :τf<Jtμf\'fΙ. ΤΙ )\' 
πλfιι'ηητιι τι�Jν ι'ίλλων μFλr7)\· .. \fν 
flllιWTf δλοι 11((:. :τrωι'ι f ,·r,>ΙΙF\'ΩΙ 
εJct•\'ητF;. -.. �\' Fi'μιt;Tf i:τ,;ι;-:χί:
:τuι'�; τοιΊ ; ι'ίi.λοι•; χιιί f·ίλtΥ.UΙ\'FΪ; 
rHI)\' (((f'Ο(Ίl(ι)(Ί)] μιι; yιr,ι ','Ι'(;J(Ίη, 
oi σι•γχητιιι:Jπf ι: τι7)\' �τοι7ιν hi:Y 
μ:τοψί :τιι!_!ι'ι νι'ι fΙ\'ιιι γιι'ι [;. 
ί.ίιt•; μιι: :τλ11υFι; σημιωίιι;. 

·ο τυίτο; �κο:τιΊ; τii: Ί•:τ,ιι
�)Ιιι; '::ηηί ιι:τι'> τι\ zι 'ιflf· μt:ί.ο: τιΊ1· 
,:�f!_!fί1Υηση τι7η• ιι,'f(!μψ'FΙ'•τι,11· 
,nμων τi1; Φι-, ιπω; zιι1 τι7)\· λ,ι.,·-
0,η·nι•σιίJν hυνάμFων τοίi rι.,·Ουι:>
:1,11•. Ό :τοι7ηο: l ι·οι'1Fi'!110: 1/.ΙΙ,1 
'lί)υυηΊ; :;: l'\'Γι�γμιι�ιίυχη: \t:,·
(;t• �τ1'1λ 'Όi.zοττ. Fι;,: f· ','ι>ιίψrι 
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σχ�τικα δτι, ενώ 11 πρώτη ί,πο
χ ρεωση για τuν ει.λαρινη σπου
δ,.ωη1 συνίσταται στ11ν ανακά
λυψη εκ μέρους του το-ίί ϋάθους 
zαί της ,εκτάσεω::: της αγνοί.ας . 
του, iό {πόμενο 1ϋημα αφορά η1ν 
,-'ι,ακάλυψη δτι 11 αγνοιια αυη1 
μπορεί να ,δι,αλυθεfί. <�Το φι'ι>ς της 
'ΛΗ1θειας •δεν παί1ει να λά,μπεl\,, 
:iγραφε δ "ΟλιJωτ:r,. <�με το να ε'ί
μαστε δμως τυφλοί ,δεν τό ϋλέ
ποu.ε». 

1

Σ' αυτό ακριiϋως απΟ'υλέπει. 11 
ι}νάπτυξη τιον λανθανουσιί>ν δυ
,·άμ:εων τού ανθρώπου. Τολμu> 
να είπι7> δτι, εφόσον ανερχόμα
οτε πάνω ση1ν κλ�μ,ακα τη; ζω
ης, πάσης φί•σεω; ψυχικές δυνά
μεις μπορούν νά �εκδηλωθούν μέ 
οα μης. 'Αλλά ,Ι',έν πρόκειται γι' 
αυτές τί; δυνάμεις, στί; όποίες 
άποδλέπει δ τρίτος Σκοπ(Jς της 
Θεοσοφίας. Πρόκειται. γι.ά τίς 
ί'Ιυνά1μεις εκείνες, πού εμφανίζον
ται hτόν ανθρωπο, δταν 11 εσω
τερικ{1 του άντί.ληψη (αϊσθηση) 
- ό 'Όλκοττ η1ν /Jνόμαζε «Το
μάτι τού Πνfίiματος»-εχει αφυ
:τνισθη.

Ί -Ι Θεοσοφί.α εί.ναι. ση1 υα1Ού
πρ{1 της οι,σία κάτι πού ύπάρ
χει π1\1α από 111ν ανθριίJπι.νη διά
νοια, και για τον λόγο αυτόν, 
αν καί αnα,1ακλάται σέ δλα τά 
πεδί.α συνcιΜ1σεως, δπου εuγα
ζQμαστε. παρα,μένε ι, ώστόσο, στο 
'iδιn τι> δικό τη; πεδίο, απρόσιτη 
και αΠαQmυί.α:στη, ιμ11 μπορrοντας 
να περιγραφεί μέ λόγια. Δεν είναι 
ετσι παι:,,ά. κάτι, πού μόνον μέσα 
στά ,μύχια ϋάθη μα; μπορούμε 
ν' αντιληφθούμε, κα:ί είναι αυη1 
·11 eσωτεριικ11 ε,μπειρία της Άλη
Οι.νηc: Θωσοφίαc:, :τοί, κάνει νά
rιναπτ�'•σσοντ:αι μωα μα; οί. λεγι'>-

μενες <ιcΔυνά�μεις». Εlναι χάρις 
ση1 ,δι,αρ,κη δι,απέραση από τίς 
πν,ευματι.κές αυτές ενέργειες, πού 
το ατομο μπορεί να ωιοκτή,σει 
συνεί,δη,ση αυτού που στην πρα
γματικότητα εΤναι. π�στεύω, έ
πομένως, δτι σί τ,ρείς Σκοποί της 
Θεοσοφίαrς καλούν �α�θένα από 
τά μέλη της σέ μιά πολύ αλη
θινή {ργασί.α, καθώς :χ;σλ, δτι το 
εργο πού αναλαJμ1οονο,με ,μέ τήν 
εισοδό μας, ση1ν ΈΤ'ωρία αυτή, 
εϊναι κάτι πού αυτό το uδιο τό 
εσι;Ηατο Εγώ μας μας εχει πα
ραχι ν11σει νά κάνουμε. 

"Από μιαν αποψη, τώρα, πιο 
άπη1 κ,αί πιο πρακrrική, θα εlχα 
νά συστήσω δπως ικάθε νέο μέλος 
θελήσει να -μελετήσει δρισ,μένα 
;τράγ�ματα, πού σχετίζονται μέ τα 
πριοτα χρόνια της ίδρύσεως τη; 
Θεοσοφυzης Έται.ρ�α;, οχι μόνο 
για η1ν ευχαρίστηση τού ν' ανα
τρέξει στί,ς ,αρχές τη; ίστορίας 
μας, αλλα :mερισσότερο για να 
εξοικειωθη .μέ τό πνεύμα τού 
παρελθόντος μας. "Αν δια1δά,σετε 
τό 'Ημερολόγιο τού Συ\1tαγμα
τάρχου "Ολκοττ, τα γραπτά της 
'Έλενας 11. Μπλαδάιτσκυ, και πά
νω απ' δλα, φυσι.κά, τlς 'Επι.στο
λές Έχfίνων πού απ9καλοϋμε 
'Εσωτερικοί.,; Ίδρυτάς, διc:ωδί1.' ' ' .. . ' Ωντας με τον τροπο αύτον στην 
ατμόσφαιρα τuΊν ;τ.ριο.των έκεί
νων 11,μερων, είναι άδιΊναrον να 
μ11 κυριευθητε από μια 6α0εια 
α'ίσθηση απΩστολης καί αφιερώ
σεως στ-:ι εργο. Το εργο αυτό 
εχsι δύο οψει;, συνδέοντας τ11ν 
ανάταση προς τό θείον με τ11ν 
ί:πηρsσί.α της 'Ανθρώπινης 'Α
δελφό,τητας. 0� μπ�ρούσ�ιμε νά
ΟΗQ(>ησου�uε τους εαυτους μ:ας 
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σrιν μικρές λάμ.ϊες, :τοι\ ίΤΤ(_)F
φ:>νtαι :tQός τό χέντρο τους, rι
ναζητώντας εκεί ΠΕQωσόΗQΟ λcι
δι, καί ενώ αΠΟQ(>Οφοϋν ΤΩ λάδι 
αυτό, άκτινο6ολούν συγχuόνως 
τό φως τους πιό ζωηρό, ωστε νϊΊ. 
δ�αιχέεται δλοένα καί πιο μu,η)υά, 
6οηθιl)νtα; καί φωτίζοντιις τσί 1ς 
αλλσυς στο ,δρόμο τους. 'Αναζη
τούμε στι'� κέντvυν γιίι νι'ι i)ι:)
σουμε στ11ν περιφέρεια. 

Είναι αλήθεια δτι 11 Θεοσοφι
χ11 Κίνηση δ�αΥύει μια :τ.εuίοδο 
δί,οκολη μέ.σα στον σύγχρονο Χ()
σμο ��ας: 'Έχουμε να αντιμετω
:τίσοuμε ενα συναγωνι,01μό μέ α
ναρίθμητους αποκρυφι,στικούς η 
ψευτο - αποκρυφιστι:χούς όμίλους, 
πού εχοu-ν ξεφυτρι�σει κατά τα 
τελευταία α&τα χρόνια, μέ τίς 
ί�λι.κές απολαύσεις πού προσφέ
(_)ονται από τά <�μαζικά μέσα» 
( Π1 ass nteclia) , χαθιίJς κα,ί μέ ηΊν 
αvτίσταση τού πνευματικού σκό
τους, πού γεννιέmι δ.πό τ11ν δλη 
κcσμικ1Ί κατάσταση. 'ΑγωνLζόμα
στε να διατηρ11σοιψε μια στάση 
άκλόνητη ανάμεσα στl; καταιγί
δες πού μάς κυχλώ\"ούν καt νά 
δι\)σοu-με ενα παράδc-1.γμα μεγα
λοψυχίας καί πνευματι:κής ευρί,
τητας, στο πείσμα των Καtα.ϊlf
σεων τής σί•γχρονη; κοινωνία;. 
Μ11ν έγχαταλείπεσθε ποτέ στ11ν 
αποθάρρυνση ιι>ς προς τό χαθή
κον σας, και μ11ν επιτρέπετε ποτF 

r:�i; εξι,ηf(_)l'Ι.fς :τρυοϋολίς '\'(( 
•!', χρι.ίΥΟL'ν ΤΩ\' ενΟουσιασμι\ σ11ς 
γι,'.ι τi1ν 'λλ11Οεια χηi τ1Ίν "'Γ:τη
(_)Εσία. 

"Αν χιιί 11 ι'ξωηuιχi1 μοQφ�Ί 
1 ης Θεοσοφιrι.ης 'Εταιρίας είναι 
zι_,1Ίσι,μη Υ.αι ανιιγχαία, δεν Οά 
;η_�i:τει, ι�στόσο, '\'(.( εξuρτώμ(t
(!

Τ

ί- ω.οκληψ,πιrι.ά απι') ((ί1η\ν. '11 
!'Ο(!ψt) hicν είνω :τuι,ΗJ. μίu διΙJJ
(ΙL"ξ γιι'χ τ�Ί διοχέτευση των ζωτι.
;:ι7Jν δυνάμεων, καί δταν 11 μο(_)
ιr,11 γηράσει, 1Ί ρο-11 της ζωής δεν 
μπορεί παρά να ε,μ:τοbί,ζεται ιΊ.
nύ αυη'1ν. 'Ά; ειμαστF, λοιπόν, 
ιlνοικτοι πρύς η\ν αλλαγ11, "Αν 
1ιάΟουμε νι'χ ε'ί,μαστε σιωπηλοί, 
ιiν .μάΟουμε ν' ακοίiμε τ1Ίν 'Ε
σωτεριΥ.)) Φωνή, Οά μ:τοvοϋμε ν' 
ανακαλύπτουμε αυτό ;τοιJ μά; Π(!Ο
τυiπει να χάνουμε. Θά μπορούσε 
νu εlναι Υ.άτι, στο δ:τοίο ε.,μείς 
οί 'ίδιοι δεν είχαμε σr..ε.φΟή. "0-
Η,ν δμω; mαρα,μένουμε εσωτερι
Υ.(Χ γαλήνιοι., ακοί1γοντάς την, 'ί
οω; κα ωρΟώσουμε τέλος να ηΊν 
lννοούμε. Και αν κάποια αλλα
γ1'1 προικίrψει από η1ν κατανόηση 
ηύτή, ας γί.νουμε ίχανοι να πρα
'ιψατι�σουμε. αυτ11 t11ν αλλαγή, 
rφόσον ε'�μαστε Θε.όσοφοι ελεύ-
0::ροι καl ειλικρινείς :ι.αι συναι
σUrχνόμαuτε τ1Ί φί1ση τη; εργα
σία; μ.ιις. 

�[ετάφρ. Αιμ. 'Ίϋου 

3. Πραι<τιι<ή θεοσοφία

Ή Θεοσοψ:κή Έ,α.�pία εί·ια: 
μιά. πολύ α,συνfιθιστη όpγάνωσι;, 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, 1977 

ί'σω; δέ·ι ύπάpχ Ξ, χ7.μμ,:ά. εν-vελώς
δμο:ά τ-η; Έτ-α..ιρία. σ:όν κόσμο.
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ι.;:ι.:' σ,pχήν, οεv εχει κ:ι.νέv:ι. 
ο6γιι:ι.. ΚάJθε μέλος εΙvα.ι tλεύ
θεpο νά, σκέπτετχι γιά, λογα.pια.
σμ6 του Και :ι.ύτή ή ελωθ1εpία. 

~ , ι ι ' :o'J :ι.τομ-:ιu πρεπε: νχ πpο:τtα-
--=z�Ξτ7.ι, γ�:ι.τί είνα.� dπό τίς 
'J7''JUΟ:ι.ι6τφε; δ:ηά.μεις της κ,ι
·ιrρεώ; μ:ι.; 'Χ.α.t είναι α.πό τις θε
μελ:ώδε:; 6ά.σει; της vδειο,λογίας
μ:ι.;. "Εχομ,ε 6ε6αιωθη δτι ή Έ
τcι,ιpία., ώ; σG)μα, ,δέν εχει 'Χ.αγέ
v,:ι. ,,πι'Jτ�εύω», δι6τι τα, «πιστ-εύω» 
δέν είνcι.: πcι.pά, κελύφη πού πε
p:6iλλουν τή,ν πνεuμ:ι.τι'Χ.ή γνώ
ση, ενιο ή Θεοσοφία είναι αυτή 
α.ϋ:η ή πνωμα.τι:κή γνιοσι;. Γι' 
cι.ύτο, ή Έτcι.ιpία. ι.ια.,; είνα.ι ετοι
μ η νi δώσει χα.ί νά, πά.pει, νά. 
δ�δcι.χθη ·ι..α.ί νά δ1ιδά.ξει μέ τόν 
πpι,.χ-ικό πεφ:ι.,μ,:ι.τι,σ;μό κι' οχι 
ό:πλώ; μέ μιά π1α1θητική &.σtοδο
χή τη; ·α.ποχ,εχα.λuμμένη;; σ.λ ή
Οει-:{ς. 

'Ο μzγά.λο; κί·ι1δu·ιος πού σ.
πειλεί δποωθήποτ.ε διδ:ι.κτ:χό σώ
μα, είν::ι.ι ή τά.σ:; πpό; τόν δο
γμ,;ι.τι:�μ6 _ lΊ1fποpεί &γώ νά εχω 
μια, ίδι :ι.ίτεpη ιδέα. τη-; Θεοσοφί
c1.; χ:' εσεί; μπορεί νά εχετε μιά 
σ.λλ η. Κα,ί οί δύο μποpε ί νά, εί
νι:1,: σωσ:έ;, αλλά, χα.μμ:ά. χωρι
στά, r) :.ια.ζί, δέν ,ά,ποτελεί τήν 
Ί\ λ Υ) θ ε ι α.. 'Όλο: μελετού
με τήν α.λrιθεια. κα.ί προσποοθου
με •ιά, τή•; κ:ι.τcι.λά.6οuι.ιε, κα.ν-ένα.ς 
δμω; σ.πό μα.; δέν χα.τέχει τήν 
'Λλή:Ηειcι., 1διότι rι Άλrιθε,ια δι:ι.
ψεύγει σ.πό τήν χ-α.,τοχή κα.ί 6pί
'JΥjετ-:ι.ι πά.,ντοτε ,μ1φοστά, α.π' δ
πο:'Jν τ.ήν ά.κολοuθεί. Μα.; ελέ
χθη δτι ή επίτευξις α.ύτώv των 
σχ,:ιπων μπcψεί ν,ά, εξα.σψα,λισθ·εί 
>J.ν πείσοuι.ιε την λογ�κή -και θεp
ιι&:ιοuμε τόν ενΗοuσιασμό των vε
c1.pύ>ν δι'7,νοιών, πού μόλις τώρα. 

ipχίζοu•; νά ώpφάζοuν, Υ.:' α:ι 
χα,τα.στ.ήσουμε αύwύς τούς ιδι,.,υς 
ετοιι.ιου; νά πά.pουν τήν θέση τιίJv 
1ψοκα.τειλ η1μμέvων ,συvτη,ρητι κών 
πα.τέρων τους. Καί μα.ς δόθηκε 
ή συμβουλή (&ψου κα.1-Jέ,v,'7.ς μ'7.;;
τόσο οί σπουδαίοι δσο Υ.α.ί ο[ μ:
κpοί - πά.τησε τό 6α.σιλικό δρό
μο της γ·ιώσεως) v,ά, σ.χουμιε τού; 
πά.vτες κα.ί νά, π:ι.ίρνου,με στή 
συ·ιψοφιά. ,μα.ς τόσο τούς σπου
δαίου;;, εσο χι.χι τ�ο,ύ; μιΥ,pού;. 
'Αφου δέv μποpουμε vά πουμε, 
δτι μόνον bμείς εχουμε τή·ι ,σ.λ ή
!tει:ι., πρέπει vά εί'μα.στε ετο:
μο: νά zγθα.ρ,pύν,ου•με τούς πά.ν
τες νά, &να.ζητήσουν TY)V α.λή
θε::z κα.τά, μηκο; δποιου,δήποτε 
δ,ρόμου διαλέγουν νά α.κολουθή
σουv. Κ 6:'8ε ,μέλο; τη,; Έτ:ι.ιρία.; 
εχε: τήv εύθύνη νά, ύποστηpίξη 
τήv υδέα. τη; ελευθερία-; γιά, δ
λου;. Δέν π·ρέπει 1tοτέ ,�ά, επι
βά.λλουμε τίς ά.πόψει; μας σέ χ:ι.
νέ·ια.v· i; έκφροοζ,.,ι δμως δ κ:zθέ
ν:ι.;; μα.ς τις Lδέες του, κα.τ,;ι, 110-
ώντα; πλήρως, δτι οί σ.λλο: ε

χουν 'ίσχ δικαιώματα. νά. ύπο:ιτη
ρίζουν δ:α.φοpετιχέ; σ.πόψε:;. 

'Οταγ, -rοpοσποοίtαυμε 'vά, έξη
γήσουμε τί; 1tpοσωπαές &μπειρί
ες τη; &σωcεpικrις ζωη;, ξεπρο
οά.λλουv δυσκολίες_ Ηι,θα.νόv οί 
περι,σσότεροί ,1.1.,::ι;c,4 νά, είχαν τέ.
-οοιες �μπειρίες με την μ:ά η την 
α.λλη 1.ιοpψή, χ:ι.ί μφ:κέ; ,μπο
pου·ι νά, σvζ ψηθουv ά.pχετά εϋ
κολα.. Ή έσω:ερική ομως ζωή 
δέν ά.ποτελ1εί μ:ά σειρά, έμπειρ:
W'Ι, α.λλά. τήv ϊδια. τήv Έ μ
π ε ι ρ ί α.. Είνα.ι δύσκολο νά 
τή'ι εξηγήσουμε ίκα.vοποιητικά 
σέ δ1tοιον1δ-ή-ποτ,ε α.λλον, για. τί οί 
πιο 6:ι.,θειές εμπειρί,ε;; ,μ:ι.ς είνα.: 
ίερές γιά μα.ς χα.ί χά.νοuν α.ύτή 
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,ήν ιοιότψα., α.ν μιλ ήσ-�υμz σχ z
:: κά. μ' rι.ύτέ;. Έ,ι τού,οι;, μπο
pουμε δλοι νά. διδα.χθουμε ό εγα.; 
1πό τόν αλλον, κα.ί ·ή πιό ιiληΟ:
'ΙΥ) μά.θη,:,:; εpχεαι πzp::,σότzpο 
iτ.� τί; σ:ωπέ; μ,zπ.ιξϊ.ι -:ιi>·ι z,.

ψp-χ-:ψέ·ιω'ι μέ λ6γ:rι. :,χέψzω·ι, 
π-χρά. α.πό τά. !δια. τά. λόγ:-χ. ΆΙ 1 
zσω:zp:κ-fι σ7.; ΙμπΞ:pί-χ πpέτ.Ξ: 
νά. είv-χι δαή σα.,ς: δέν μποpzίτΞ 
·ιά. -ή,ι 07.'ΙΞ:σθήτΞ α,πό κα.νέ·ια.·ι
α.λλο·ι. Τπcφχε: tJJ:ά μεγάλη δ:'J.
φορά ά.-ιά.μΞσα. σ,ό 'ιά Ιπ-χ'ηλά.-
6πο α.ύτό πού είπε χά.πο:ο; αλ
λ-:.,;, χ'Χί στό ν,ά τό γvωρίσz,z γ:i
-:όν έ'J.υ:ό σ'Χ;. Σ' Ξ'ια. lνδ:'J.!)έ
pον δοχίμιο γ:ά. τήν 'f πα.τία.,' ό
'Αμεp:'Υ.'Χ'ιό; φιλό,:;οψο; 'Έλμ:πΞp:
ΧάμπcΧ.pδ μ,ιλάει σχετ:χά μέ μιi 
«νz-:.,ι σχέψη», χα.ί μ,:ά. «μz-:α.χΞ:
p:σμέ'ιη σχέψη», Αυτό; πού εχΞι 
μ:ά. «Λα σκέψη» είvα.ι nzύ&zpo;, 
Ξ'Ιώ α.ύ,ό; πού εχΞι μιά. «μεα
χzιpιc,μέ·ιη σκέψη», είνα.ι ψυλα.
κ:σμένο;. 'Ένα.; αvι(�ρωπο;, πQύ 
χρησιμοπο:Ξί «μz,cΧ.χaφισμένη 
σκέψη» (χα.: δλο: μας τό κάνου
μz συχνi) θά. πετ: «Αύτό είvα.: 
ή ά.λήθz:cΧ, κα.: δέ·ι εΙ,η: :ίπr,-:' 
α.λλο». Ό α.ν1θpωπr,; δμ:ω; πού 
Ξχε: μ:ά. ·ιέα. σκέψη, λέε:: «''λ·ι 
δέ·ι σα; τα.:pιοοζει, iψήσ-:'Ξ τη'Ι 
Y.cX.[ μήν t·1r,χλεϊσθε_ Κα.ιί δ,τι χι'
iν κάνετε, ,ιά, μή τό π·ιστΞύε,z
ά.πλώ; επειδή τό λέω ιγώ». ΊΙ
«νέα. σχέψι;» οα.σίζε,α: σ,ο,ύ;
vόμr,υ; της ϊδ:cΧ; μcΧ; ,η; φύσε
ω; χαί σύ'ιθημ6. :η; εί·η: :ό
,,γvώθ: σα.ύτ6v».

Ό Χάμπα.pδ •�πογρα.μμίζει. 
πολύ σοφά, πόσο εϋκολο είναι 
νά, ξεκινήσει κα.ν-εί; μέ ,,έα. σχέ
ψη κα.ί [πει τα, νά. tμπλα.ικεί τό
σο πολύ σ' α.ύτήv, ωστε νά. προσ, 

π-xfU νi :ήν zπ:ωλε: σ:'J 11; rι.ι.

ι.r;υ; 1·ιθpfJJπ�·J;. Τ6:� χ:ι.·ιz:z 
,ή·ι ΞλευΟερίrι, :,Ί.;. Δέ,ι είσΟε 
πλέΟ'/ Ξ:ιrι.; α.-ιΟpωπο.; πού �χε: 
ιι�� «νέ.r.ι. 'Ίr.έψη», ii.i.ιz Ε.·ι:ι.; 7:-:ι,J 
εχε: ιι:i •ψΞ:'Ί.χεψσ:ιέ·ιη σχi
Ψrι», 

Ί 'π-:.,θi :ω, r,:: l,).r,: σχ ϊl.,ί_,·ι :-:-i 1 
Θε,;,σο:ριχ-iι Έα:pίΊ., πού α.q:;•:έ
ρω"Jrι.'1 λίγη σχέψη "J:ή·ι Τ::0χ·ι6· 
:ητ,z νά. ύπά.ρχ,;,υ•ι "J:' &λ-iιθzιQ: 
ι:ιί ..l�δ6.�χ,:λ,:;�, Ξίπ7:1 ΙJ7..0·ι έ1.υ
τό ,ου;: , Μιά μέpΊ. Οά ηUΩ.-χ 
'ιά τού; -;-:). γ σ:iσω, 0:ι, ·ί/U,7. yά 
α.κολουθ-fρω ,Ί)'Ι i-:pΊ.c:b :η; :ι'J.
θr1τΞicΧ;». 

Οί Πcεσ6ύ-:εοr;: Ό\οϊί.!)r,ί z:-
, ,- ' 

τc'Χ'Ι κάπ,)τ�ε δτ: γ•ιυφiζr;υ'Ι "J/_ Ξ-
τ�: χά, με :ό·ι χrι.θέ'ιrι. -::,;ύ ερχε:Ί.: 
στήν Έταιpί,z χ-χί ;_1,ίί.r,σΊ:ι u.-

, ' ' ' ) ' ' ., χομα. χrι.: για. π,;,ι. .ου; π�υ εχουΊ 
τό «δ:χrι.iωμcΧ» ·ιά εί'ηt μΟ.η. 
ι-\ύ:ή Ξί·ηι μια, ε·ιδ:Ί.ψέpουσrι. i3-fι
λωσ:;_ l\α.τί (].'i εχε,ε δ�·ι.-χίωμΊ. 
σέ χάt:; ση,μχίνει δ-:: χΞpi3ίσΊ.τz 
η χ'J.tα.χ-:-iρα.,Ξ α.�:ό :ό δ:χ7.:ω
μα.. Κάνω στό'ι έ-χυτ6 μου αύ:·iι 
:ή Ι zρι�τη,:,η χ-χι μπορείτε νά 
:ή·ι κiνε,ε χcι.ί σεί; σ:ό·ι έ-χυτ6 
σ-χ;: Πι,>:; χέpi3:σrι. rι.ύτό τό δ�
χ-χίωμα.; Δέ'Ι θυμ&.μrι.:. Σέ ·ι.ά.
πο:Ί, αλλη ζωή; Τό ύποθέτω 
Δέ·ι rι.ίσΟά,ιομ7.: δ:ι τό γ_:ι.τέχ-:r1 

σα. σ' α.·;τή τή ζωή. "λ'Ι u:η
-:pέξη χ7.·1εί; 'J,ί; πpώ:ε; -fιμέpΞ; 
τrι; ΈτΊ.ιpία.; μrι.; Υ.?.ί μελετ·/1-
οη :ι; τ:ολλέ; Ξί:�'J�Cιλέ; h'J') 

zλήφθησ-χν :όι,ε &:πό τού; Πpε
σ6•�τεpου; 'λi3ελ::;::ού;, ψ?.(,ιε-:χ: 
πολύ χrι.!:Jα.pά, δ,ι είχ1.·1 στρέψε: 
τό tνδtα.q:;έρον τ-;υ; σ' όλόκληρο 
τόν χό,:,μο - μέ τήν δύ:,τυχη 
«όρφα.νή» άνθpωπό,ητα, - χrι.ί 
δ,: δεν snxσcX.'I τή·ι σγη τών -χι· 
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ι:1•11,1·1 y:iJ. :ό χ,:;:ί?: λίγω.ν μό-
, - ο·· , ,, νω-ι ορ:ι.μ:ι.:::ηι,JΊ. υτε τη-ι ε-

σπ:ι.:ην γιά. τήν δ,:δαχή χα,i, τήν 
α.•ιεση λίγων Θεοσόφων, α.λλά, γιά. 
γι:ι., tξασκήσοuν μ:ά. αφοσιωμένη 
όμά.δ:ι. 6οηθών, γιά. νά ύπηρετή 
σου·ι τό·ι κόισμ,ο. 'Έτσι, αν σείς 
1
1 

�γώ εzωμε το δικχίωμ;α y.ά, εϊ
μ.7.Τ.:ε μsλη τrι; Έιτα.ιρίας, α.υτο 
πpiπει ·ισ. συνέ6η, γιατί σείς κσ,ί 
εγώ έργοοζόμωσταν δρ,χ·στή,ρι,α, γι,ά, 
νά 6οη1θr1σοuμ.ε τούς συνα.νθρώ
που; μ:ας. "Αν Οέλοuιμ,ε τά, ϊδισ 
προνόμια, γ,ιά, τή,ν έrπόμενη φορά. 
θα, πρέπει νά. ξ:χνα.εργα,σθοϋμ,ε 
δραιστήρια. τώρα. πά.λι. Δεν ,είνα.ι 
ιip,:ετο νά μ:λσ,με σχιε:τικά, με 
τήν Θεοσοφία. σά.ν μ.ιά. '0α.υμά.σια. 
ψιλοσοψία.. "Ας ,μελετrιισωμε με 
"λ ' ' ( ' ' ' [ ο σ, τα, μεσα. κ :ι.ι α.υτο ·ε να.ι α.-
πα.ρα.ίτητο) · ,θά, πρέπει δμως yά, 
6γcύμε εξω στον κόσμο χιαλ ν&., 
ά.να.1.1;ι χθοϋμε ιμε τούς α.λλοuς α,ν
θρώποuς. Σε 1.1;ιά, ,επιστολή του 
δ Μά.χα, Τiσόχα.ν ,μα,ς λέει, δτι ή 
ά.να.ζ ή1tησις της δικης μ.α.ς Νφ-
6ά.να. «είνα.ιι . . . ,μόνον ενα,ς εξυ
ψωμένος κα,ί εν�δοξος εγωι
σμός ... ». 'f πηρξε μι,ά, ιδέα στή 
Θεοσοψ:κr1 Έτα.ιρία. κ•α.ί πολλά, 
χαλά, μέλη τήν εξέψρασα.ν•: ,,Ό
w.ν εν,α,ς α.νiθρωπος είναι ετοιμος, 
Οά, ελθη •σε μας.» Δεν λέω δτι 
α.υτc. δεν ά.λη,θεύει, αλλά. ,μ:ερικες 
�ρες τό κά.νωμε χωρίς λόγο 
δύσκολο γι' α.υτούς, Γνωρίζω κά.
-;-;οιογ πού ζοϋσε εικ,σσι χρόνω· 
:;l μια, πόλη, δποu ύπηρχε στοά., 
χαί ά.γνοοϋσε τήν ϋπα.ρξή της. 
'� στοά, ήτα.ν πολύ α.πησχολη
μενη μέ τον ια.υτό της - στρι
φοyυρίζ,-:ιντας, οϋτως ειπείν σ' 
f.'iC'.Y ,μ,ιχρό χύκλο, δπως ivα.ς 

·;;:ίθηχος στό κλουβί - πολύ δρα
σ:·ίιρια εσωτερικά, χωρίς δμω;
'ια, ερχεΌα.ι σέ επαφή με χανέ
Ίαν εξω ά.π' α.υτήν. "Αν στ' σ..λή
Θεισ. α.ί-Jθα.νόμ;α.σΌε α.γάπη γιά.
:ούς αλλοuς αν:θρώποuς, θά. πρέ
πει νά ,το αποδείξοuμ,ε, χωρί;
&μφι6ολισ., μέ πρα.κταούς τρό
που;. Χα.φό,μα.στε ,πάρα.πολύ, δ
τα.ν rν:ω�ίζουμε δτι ύπά,ρχου� μέ 
λη που Ξ'Ιψγουν χα:τ' αυτόν· τόν 
τρόπο. 

* **

Τί χ:α.ρα.κτrιριστικά θά. πρέπει 
'.J7.. ζ ηrrα.με να ένσω1μα.τώισουμε 
στόν iα.uτό μα.ς, εμείς Π!Ού θέλοu
μz νά. ύπηρετήσοuιμε τούς συνα.ν
ΓJ?ώπου; μας; Κα.τ' ά.ρχήν, ευ
,�cι.μψία., μ:ά. θέληση για, αλλα
γή. Πρέπει νά. ε'ίμα.στε ίκα.νοί ·ιά. 
λbμ�: «'Εδώ 6ρίσκομα.ι, ιπεί
λε με.» ΕΙνα.: οντως λίγοι αυτοί 
πού μπορουν νά εΙνα.ι τόσο ά.πρό
σωποι, ω-πε νά, είνα.ι ίχα.νοί να, 
τ.cϋν: «Θά, πάω δπιουδήποτε &έ
;.�ις εσύ νά πά.ω. Θά. πά.ω σε δ
ποια.Ιδήποτε πόλ η1, σέ δποιωδήπο 
τε χώ.ρα. Θά. χάνω δ,τιιδήποτε 
&έλει; νά. χά,νω, εϊτε ε'(ναι το ίδιο 
πράγμα. πού χά.νω τώρα., εϊτιε ε'ί
ψι,,: κά.τι εντελω; 01.αφορετικό. 
t}ά, ζήσω μ,:ά, δημόσι,α, ζωή, � 
μ.ιά. ί,διωτική ζωή. Θά. γίνω διά 
ση,μος, η θά, α.ρκ,εσθώ νά. ε.ργά.
ζομα.: στh πα,ρα.σκήνιο.» Μια, μέ
pu, 3τα.ν θα, εϊμα.στε α.ρχ,ετά ά,

γνvί, θά. ε'ί1μα.στε ίχα.νοί νά, που
μ<. α.υτά, τά, λόv�α. μέ δλη μα.ς 
,ήν χ::φδιά.. 'Αλλά. ,μπο1ρουμ:ε ν� 
;,.ά.vουμε τώρα. μιά, αρχή. 

,. ** 

Κα.τά, δεύτφον, πρέπε1ι νά, έι, 
μ.,α.στε δη,μι,ουργικοί. Πρέιπει yά, 
ϊ'μαιστ:ε ίκα.νοί γά, σκεφτόμαστε -
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νis; πρ,σεγγίσε:;, 'ιrJ. 6λέπουμε
:ι� �ιi.'J'J; -.:?6�'J'J; τι; χ:ι.:z-,τημi
·ι:; (3i�;, χz: 'ιί:ι. :::ϊμ1.:;:Ξ {:'J�
: <cι.'ιοί 'Ιά, οηιιιουpγήσουμε Ζ'Ι•'>.

�υΥ.ά.pσ,ο μsίγμ::ι. 6σ.σ::ι.ιiJ'Ι -:1.ρ-
/ ι7'ν, ΠΟ� πpέπΞι v(λ
χΗοϋ-1 :ι.,;ι.ί ,ώ'ι σ:ι.έψεω,1 
zpr,'Ι&'J :ι.όσιι','J μέ ,ί;
:ι:ιυ, 'TC'':J') ΞΙ·ι-:ι.� SντΞ.λιi);

- , 

-:(;'J ι:Jυγ-
'Χ 'Ιά γ:ι.ε;
i3:7.ψψΞ-

·,::ι.έ; 'Χ7ί'J τί; &:ιάγ:ι.ε; ')τ()Ι) ::ιπrιp-
1.7.'1 1τpίν &1τό έ:ι.cι.τ6 - η &χόμιz.
·/cι.ί πs,ιή'ιτrι. - χpόνιcι.. Στή'Ι
'J,ιδίιz., δπου ή Μ1τέζα.ντ είναι μιά.
:ιεγάλη rιρω·ί·δcι., r,ί α.vepωπο:
σ'J'f.'Ιά. χpησιμοπο:οϋν α.ποσ1τάσμα
·:,;ι. άπό τi λόγι,ι;ι. τη; (χα.ί ΟΨtω;
,�ξίζει ·ι.άτι τέτοιο, γιατί είπε
·,όσ::ι. πr,λλά. σοψά πpάγμcι.-rιz.) .
λυτή δι ,ω; rι συ'Γf/•0.εια, δίv•ει τή-1
z,1,ύ1τωση, δτι, α'Ι ζοϋσε σήμψχ,
ο;,,,, ελεγΞ τά. Ζοια. :ι.cι.ί θά. ύποσ.τrι
:J��� τί; ιΌ�ε; ά.πόψc:ις, χα.ί είμ-1.�
tiδx:o;, δτι δέv θά. επpεπ1ε vά
ΊrΞpψέvουμε &1τα.pα.ιτήτω; χάτι
,ε:,ο:ο, -::α.,pά μόVΌ'Ι στά θέμα.τα.
:\?χή;. Τό ϊο:ο ήσα.'Ι rι Μ.πλα.
εά.,σ:ι.υ ;αί ό 'Όλχοττ_ "Αν ζοϋ-
σ1.'1 σήμερχ, θχ 6ρισχό,1τουσcι.'1
στό μέσον των σύγχρονων μα.-
χώ'Ι, δέ-ι θχ αφηνcι.,v ά.πλω; τά
πρά.yμ::ι.τ,;,. νu ολισθαίνουν .. ρ6;
τα πίσω.

* **
'Γpί:0-1, "f/ αξ:οπισ:ίcι. εί-ηι πο

λύ σημα.'Ιτιχή, Σ' [νcι. γpα.ψείο
ΞΙ·ια,ι οUσ�ώδΞ; y(/.., εχΞτΞ χά.πο�οv 
σ,όv όποίο vά. μποpεί,ε v?;, βα.σι
σθεL-cε. "λv -rοεί: «Θά. τό χάνω,,,
ξέρε,ε δτι τό εγχείpημιrι. θά. γί
'ι•ει. Δέv θά. επιστ;pέψει λtγοvτα.ς:
«Λυπάμα.ι, .δέν μ-rοοpουσα. νά. ,6
χάνω, γι,χ,τί εβρεχε. Δέv μποpοϋ
σcι. 'ισ, :ό χά,νω, γ:rι.τί επpεπε 'lrJ.
πάω -ιά. ψάω»_

Μιά ii.λ-r; σημ,;,:ι:ι:,η1 �,,:ο:'ΙΓΙ,
εί·ι::ι.: ·rι έ.:::ι-:ηή, Ιlρέ.:Ξι '/'Χ Ο'J'ιΞ·
zi:-r,υμε •ι/:ι. πp:,<Jπc1.θο1.)ιιε χ1.ί ,,ά,
μ-ίJ ·Ι τά, π::ι.ρc1.τάμε. 'Έπειτ,;,., εί
γ,;ι.ι :1ημι;ι:1τιχό ,ο ά.1τpό:1ωτ.ο . .lέ,1
εχε: :1:' Ηήθzιcι. σημcι.σί,::ι. πr;:6;
χ�:ιΞ� τ6 Ξ.ργ(): 7.1τ(; 'Π(.ιυ Ez. ει ση
:ι�'J:� ΞΙ'J?.: ·ιiJ.. γ:Ψε.: τΟ Εργ(;.
Θά τ.ρtτ.ει 'ΙiJ. •;πε-ιΟυ.μίζωμε σ:r,-1
icι.υ:ό μ,;ι,;, i'.'::/."ί7. Υ.c.ιιpού;, ο:ι τό
εργr; τr1; Έ:α.ιρίcι.;, σuv σύνολο,
μ1τr,pεί 'ΙΓJ. έμπcιοίζzτcι.·: ,:χ,πό ΕΨJ.
μεμ,c,-ιωμέvο μέλο;, ϊσω; -:1..π6 μα.;.
Δόθψε ·ή ευ:ι.ι;ι.ιρίcι., στή-ι Έτα.ι
ρί,;ι, vά, iχτελέσει εγα. ώpωμέvr,
εργο. Εϊτε τό χάνουμε, ειτε οέ'Ι
τό χάνουι.Jiε. "Αν δέv εϊμιz.στε ε

το:μοι vσ. τό χάνουι»ε, δέv θά. στ,;ι.
μα.τή-:,ει εν τούτοι; τό εpγο, γιατί
τά σχέδιcι. τώ11 Πρεσβυτέρων 'Λ
οελψων τ.ρέπει vά, ,ε:ι.τελεσθοϋ'Ι.
"λ-ι μα.; οόθψε μιά εύχcι.ιρί,;,,
,,,cι.ί δέν ,ήv πήρα.με, ·rι 1τpοσπά.
θειcι. θά. &να.τεθεί σε ·ι.ά1τοιοv α.λ
λο-ι, Δε-1 ύπάpχει χcι.1,1,μιά. πr;:
'ΙΎJ γισ. α.νυrτtαχr;ή, δπω; στον
σψι;ιJτό, ύπά,�χουv δ!,ι,ω; ά.:ιαμφί
βολιχ, χcι..pι,1,::κε; ποι νε;, που συ'Ι
δέοvτ-7..ι μέ τ·�,1 πcι.ρcι.μέληση μι
α.; ευκαιρία.;,

Κα.ί τό π:ό σημα.'1,ικό εί'η.ι,
δ:: -rό εpγο δέν θά. μα.; 1τpοσφεp
θεϊ ξ,χvά. Μποpοϋμε να πcι.pηγr,
pοϋμ,ε 'cCι'ι έα.υ,ό μα.; με :ή-1 σχέ
ψη &,: , δέ,1 θά. μα.; ζητηθεί πι:;
τέ -ιά. χάνουμε χά-τ: πε•ρισ:;ό:ερο
α,π' δσο εϊμ,;,,στε ί:ι.ι;ι,γοί νά, ·ι.6:
Ψ,υμε, γιιz.τί χ:' αυτό Ξ1τίσr1; εί
y.ι;ι,ι ε,ψ;.,; νόμο; τοϋ Κά.pμ,;,,, :Μπο
ρεί vά •μα.; ζητηθεί νά, χάνουμε
:ι.άτ: π,::,ύ δέν χάγ,;ι,με ποτέ 1τp,::,"fj
γουμέ-1ω;_ Μπορεί νά, μi; ζ η,η
θεί νά χά,ψJυμε κά,ι δύσχολο,
&λί.σ. πr;rτέ δέ,1 θά, μi; ζ ηrcηθεί
1;'1. χά1ι�·Jμ •z χά-: 'ΠΙ)ύ Ξίν�� 1:ip :ι.
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σ.π,;ι τίς είλιΚ<pιvείς μας ίκαvότη-
1Jες. Δέν ·ει1μωστε δμως καλοί στήν 
προσπά.ιθω� πού κα,τοοβά.λλει δ έ� 
α,υτός ,μα.ς. Λέ,μ,ε: «Δέ-ν ,μπορώ 
vά τό κά.·ιω αύτό, είvα,ι πολύ δύσ
κολο». 'f ποστηρίζω, δτι αυτο 
δέv εΙvαι &λή,θεια. Διαψορετικά., 
δ νόμος τοϋ Κά.ρμοο δέv θά μα.ς 
εδινε τήv εύκαι,ρία,. "Αν ά.vτιστα,
θοϋμε •στην &λλαγή πού π.ρέπει 
vά ελθει ψυ,σικά ,στrι ζωή μας, 
δ νόμος θά, πά..ρ,ει τό πάιvω χέρι 
καί θά, &πιβά.λε,ι πά.vω μια,ς τήv 
&λλαyή, κα.ί τότε είvαιι πού θά, 
γίνει δύσχ,,:;λη κα.ί οδυνηρή. Θά 
πρέπει vά, εϊμοοστε ίκαvοι vά, ά,
ψή-;,ου,μ,ε vά cρεύyουν άπλα. καί 
χωρίς λύπη. Άλλα. τό 6ρίσκΌυμε 
δύσκολο, &γα.πάμε τίς παλιές ιδέ
ες, κρατι�μοοστε πά.νω σέ πρά
γματα, -· σέ ά,vτικείμεvα, σέ θέ
σzις, σέ ά,vθρώπους. 

Θυμάστε τήv ίστορία: εv•ας 
Διδάσκαλος τοϋ Ζέv π,ε,ρπα.τοϋσε 
στήν έξοχή μέ εvαv μα})ητή, πού 
διαρκώς τοϋ εκαvε έpωτή,σεις. 
'Έφθαcσα,ν σ' ε.να λά.κκο μέ λα
σ;τ:οvέpι1α, πού εκλειvε τόν δρό
μο (γιατί εβρεχε δυvα,τά.). Δί
πλα στεκόταν εvα ο.μ,�pφο Μ.pίτσι, 

· πού εψσ,χvε ,μέ &yωv-ία. yιά. εvα
στεγνό πέρα.σμα. Ό Δι,δά.σχα.λ,ος 
τοϋ Ζέv πpοσφέpθηχε γά, τήν ο,;ι
ηθήσει, κι' έκείvη δέχθηχε μ' εύ
yvωμοσύvη. Τήν σήκωσε στα. χέ
ρια του χαί άφοϋ τήv με:τέψεpε
πά..·ιω α.πό τίς λάσπες, τήv άφησε
κά.τω στήν α.πεvα.vτι μιεpιά, καl
συν-έχισε τόv δρόμο του. Ό μιχ
θητής εμει vε •σιω:πηλός γιά, τό
ύπόλοιπ,ο πpωϊvό χ,αl yιά, δλο τό
ά.πόy,ευμα,. Τό βpά..δυ δμως, δέv
μπορουσε vά. άvτέξει πε,pισσότε
pο. 'Ήταν ψανεpά, εκπληκτος καl

άvσ.στατωμέvος. «Διδά.σκαλε», εί
πε, «εϊμαοτε μ,,:;ν,αχοί· ύπ1,:;1τίθεται 
δτι δέv πρέπ1ει νά, ά,γγίζουμε γυ
vαίκ•ες, Υ.ι' δμως εσύ σήχωσες 
ΙΧύτό τό ο,μοpφο χοpίτσι καί τό 
χp�τησες �,�ά, ,χέ.ρια. ,σουl Πως
μπορεσες vα καν,εις χΙΧτι τέτοιο; 
Δέv κ,α,ταλαοΙΧί·ιω!» Ό Δ:1δά.σκ1Χ
λος τό·ι ;ωίταξε, γέλασε καί είπε 
ηpει.Lα.: «'Άψη,σα τό χορίτσι στήν 
α.κρη του δρόμου ,1δω χαί πολλή 
ωρα. 'Εσύ τήν μετέψεpες στήv 
διάνο:ά. α;υ δλη τήv ήμ,έpΙΧ;» Ό 
Διδάσκαλος έξετέλ,εσε τήν πpά.
ξη π·ού α.πΙΧιτουσε τό καθήκον, 
τή•ι τελ1είωσε καί πpοχώρη,σ,ε σέ 
κά.τ.: άλλο. Θα. πρέπ,ει να. δρου
μz μέ παρόμοιο τρόπο. 'Όταν 
εχουμ.ε vά κάνουμε μια, δουλειά., 
α.ς δίνουμε τόν καλλίτερο έα.υrτ:ό 
μας γι' α.ύτή, α.ς τήν τελειώνου
με κι' σ.ς ,μήν α.πασχολούμ,α,στε 
μέ τά αποτελέσματα.. "Αλλοι μπο
p1εί να. τήν &-ιαλά.�?υν δταv τήν 
&ψYj<JOUiμε ,ε,μ;είς' α.ς τούς εμπι
στευ,θουμε λοι,πόν vά, κά.νουν ο,τι 
χαλλί τ�ρο μπο ρουν. 

* 

** 

�υvά.ντησ::ι. κά..ποτε κάποιον, 
πού ήτα.v Πρόεδρος στήv στοά. του 
yιά σαpά.ντα. χρόνια. 'Ήτα.ν ενας 
καλός ά-,ιθpωπος καλ ήταν α.κέ
p::ι.ιος. Σίyο�p::ι. δμως ύπά..pχει έ
κεί ε,yα εΙδ,:ις έyωϊσμου. Σίγουρα, 
δ σκοπός μιάς στοάς καl ή αvτί
λ ηψη τη� αδελφότητας &πα.ιτουν 
vά, δοθεί στόν κ Ι"J, θ έ ν α. μια. 
εύκαιρία., χl'j,l vά, ·μήν χ,ρατα &.
περ:6pιστα. στα, χέρια. του τά, ή
vία. τό ϊδιο α..τομο. Βέβαια, δτα.ν 
δοθεί σέ κάποιον μια. θέση, είναι 
π,:;λύ απαραίτητο νά, πά.1pει Ι"J,ύτή 
τήν θέ1ση σσβα.pά... Τή,ν ϊ1δια στι
γμή, χ.χvένας άνθρωπος δεν μπο-
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'11

��; �έν :ιπ�pΞί ,,iJ.. χcϊ,ιεt Όλη -:Υ(Ι 
δουλz�� 116-ιΓJ; t')1J. r;rνcι.� &πi-
p::ι:1τη. ΛιLπ'ψ'JU,JLΞ, ομως, 'lrJ. 
ΠΟ?σπα.Οι:ιuμΞ ολο: ·ιά. χά.,1ουμΞ τ6 
ο:χ6 μ;χ; μέpο; τη; δ'Jυλωχ; δ
σ,; τ.:ό χ::ι.Η. γi νε:::ι.:. ΣυΓiιΟως 
οέ·ι γ·ιωpί�ωμε τ.λi1ρω; π6π, σγ 

' 1' , ' ' , μ-:ι.'ι:�zο ΞtΊ'Ί.� 7ν'J:ι:, :,:, i'.-?rμμ:ι:� 
:�; ο.ου) Ξι&.;. 

t: Ι�ν�; &•ι,θpωπtJ; στέχετα.t 
μπr,οΤcά. σέ μ:ά. μετα.ψορι·ι.ή τrι.:
vί-:ι .. σ

.., 
'ε.ν'J.. Εργ:ι,τά.σtο α.Uτοκtvή

τω·ι χrι.ί ε,,η ύψισμένο χομμά.τι 
μηχχ,1ισμ,;,j iplετrι.: μπροστά. τ'Jυ. 
ΙlpέπΞ: νά. οά.λε: μιά. οίδ-::ι. σέ μιά 
ιορ:σμένη τρύπα, νά. τήν σψίςει 
iΊσο π:ό πολύ μπορεί χαί επ,ε:τrι. 
τό Υ.'Jμμiτ: προχωρά.ει, χαί f·1α 
α.λλο π::χipv-ει τήν θέση του. 'Ο 
ipyά.-::η; ιιποpεί νά. σχεφθει: «Λυ
-:rι ·ή δουλειά. δέν εί'Ι:Χι σημα'Ιτ:
χ ή. Τό μ6νο π?ύ εχω ·1ά. χά.·1ω, 
είν'J.ι νά οά.λω μ:ά. οiδα. χα.ί νά. 
τήν σψίξω. Δέστε α.υτούς τού; 
:χ:1θριίιπ,υ; t·ι.εί χά.τω ! Βάφουν 
:ά. ::ι.υ:οχί·1η:α. γχρίζ::ι., χί:pι·η, 
γ::ι.λά.ζ:α., ,πpά.σ:νrι.: �ί � -Ξ'Ιδι::ι.�έ
pοcJσα. χα.ι ::;ημαντιχη οουλεια,!" 
Τ6 χ'Jμ:ιάτ: δμω; τη; μηχανής, 
πού οpίσχεται μπροστά. του, εί
'ιαι τμ η.μα. τοσ οδοντω,τοσ τpc.,χοσ 
:ο5 α.υ,'JΥ.l 'Ιήτου. "Α 'Ι δέ·1 οιδω
Οε: χα.λ-i, θά γ:νει τελιχχ ατύ

Χ r,μα..
Πpέ�ει νά. ζοσμε με μιχ ώpι

σμέ·1η ε·1ταση χα.ί μέ τή'Ι κατα
·1όr;ση δτι δλα. ,ά. πράγματα. yci·
σ:ολογ:κb-, δέν πp?χωpοuν σέ ,ευ
θείες γpχμμές, σ..λλά. σέ χα.μπu· 
λες η χύματα. 'fπά.pχουv λόφο: 
κα.ί χαράδρες στrι ζωή. Πολύ 
συχ'Ιά. οpίσκου,με τό'Ι εαυτό μα.; 
νά. κα,ηψοpίζει σέ μιά. χαρά.δρα, 
χ:' ά.πελr.:ζόμαστε γιατί τίποτα. 

�±·ι μ"-'���Ξ: ·ιiJ. π·r,γ,.�·ι.:.t χ:ι.Ι.!.ι.. 
f)ά, τ.piτ.ε: '11- Ουμόμ::ι.σ:z οτι δ
:α.,1 6-pεθΙJσμ.ε σ:ό πιό χα.μη))) 
σημείr:J, 'JΠά.pχει μόΨi'Ι ε·ια.ς ί;;pό
μο;, ·χι' ,.Uτό; εί·ι7.t ό δρ6μο; πι:ιύ 
όδηγεί πpό; τά zπά·1ω. "Αν μπr,
pΙJύσ:ι.με μ6•1,, 'ιrJ. Ο'U'ΙΞ.:ΟΥιτ'ίΠ'J:·/1-
'JCι:.>μΞ :ι.·J�ο :6 ϊ:pά.γμ:ι., oi ο�r1.

:ηpc.,ύσηιε :+(1 ισvρpοπi:;ι. :η;. 
ι\1π'Jpεί ·1ά μή οοuμε αποτελέσιιrι.
:::ι. :όσο γρήγοp::ι., δσι;, θά. θέλ::ι.
με, θχ ελθουν δμως δπωσδrιπι;;:z. 
Μερικέ; ψr,,pέ;, αχόμα. χ::ι.ί μιχ 
ψα.ι·ιομενιχή α.π'Jtυχί::ι., μπορεί '17-
Ο'Jηθήσει. Κά.πο:ο; μπορεί '17. 1-
·ια.λάβει μιά. οr,υλειά., γι::ι.:ί :r(Ι
θεωρεί χρήσιμη, αλλcι, μπc.,pzί ·ιb-.

:ιήν τήν ψέρει σέ πέρας. Δέv &
πέτυχε 1:τ.α-pα:τ11:ως. Μπcpεί ·1ά.
είσήyα.yε μ:ά. ·10α. γωνία.. "Αλ).ΙJ:
μπορεί νά. πα.ρατηpή':Ιουν τ·rι 'ι
πpοσπά.θε,:ά. του κ::ι.ί ·1ά. που·1:
«Αυτή εί·1αι μ:ά ·ι.αλή ίδέχ,,.
'Έτσι, τή·1 πα.ίp'ΙΟU'Ι ,,α.ί δημ:-

- , ' , \ . ., , ουργουν απ αυτη μια επι,ωχια.. 
'Ακόμα. χ::ι.ί μιά. π,pοσ�ωπιχή &-

, �, • ι f -, 'Ί 

πο:υχια, α.Ί τη'Ι %Οιταςουμε σ,ϊ. 
τr1v σωστή γωνία., μπορεί συχνά. 
'17. όδηyήσε: σέ χά.τι χαλλiτεpο. 
Οί Γάλλο: 'έ.χου'Ι μιά. πα.ρο:μί::ι.: 
« 'Οπισθοδρομούμε y:ά 'Ιά. πηδή
ξουμε χ::ι.λλίτεpα.» Συχνά. ή «οπι
σθοδρόμηση,, (πού πολλοί τή·1 
θεωρr:Jσ•ι σά.·1 α.πο:υχία.), εΙν::ι.: 
iπαραί τητη yιά. ·1ά. μά; δδηγiι
σει αχόμα. πιό πέρα.. 

Στίς παιδιχέ; ίσ·ωρίε; μέ 'Ιε
pά.ϊοε;, τ,χ νέα, ζευγάρια Π(J.'Ι,pεύ
Ο'Ιτχι συνή1θω; κα.ί ζουν «ευτυχ ι
σμέ'Ια. γιά. πά'Ιτα.». Στήν ουσί::ι. 
«:ακτ,ποιοuντα.ι χ-χλά.», χα.ί οί 
Θεόσοφο: δέ:ν Οά. πρέπει ποτέ 
«νά. ,αχτοποιηθσu'Ι». Πρέπει νά. 
συ·;εχiωu,με 'Ιά. Υ.ι'1ούμεθ::ι.. Δέν 
ζητάμε :ήν άλλαγή μό·ιο-1 γ:&. 
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χά.ρη tή; αλλαγής, αλλά. πρέπit 
vά. ,εί'-μασtε πά.vt•α άvοιχtοί σtίς 
νέ-zς 1δέες, πού ερχοvvα.ι σtov 
χόσμο, ·σ'Jχvά. ά.πο tovς ίΊδιου; Δι
δα.σκά.λους πού fισαv ύπ,εύθυvοι 
γιά. τήv ϊδρυση -τής Έτα.ιρία.ς 
μα;. Πρ:έπει νά. &ξα.σ'Υ.ήσουμ,ε τήν 
δ:άχ,ριση. Πρέπει vά. χρησιμο
πο:rισουιμε τήν διαίσθησή •ι..1,α.ς. 
Πρ:έπει vά. χά.vουμε δ,τ-ι μποροϋ
με γιά. vά δι-χτηpήσ.ουμε τήv κί
νηση ζωντανή κα.ί ξύπvι•α, καθώς 
προχωρσ.με προς τοv δ•εύτεpο α.ί-

<i1v:l τής ύπά.ρξεώς της. 'Έχουμ,ε 
θαυι..Ι,(Χσια. ;μέλη πού ε[vα.ι έξαφε
τικοί αvθpωποι. Καί ύπάρχουv 
ά.,pκετοί λόγοι γιά. νά. πιστέψου
μ,ε δτι rι Έταψεία. θά. γίνει πιο 
γνωστή, θά, γί-ιει πηγή έμπvεύ
σεως γιά. χιλιάδες ά.vθρώπους, 
πού ά.να.ζ ητοϋv if.vα. νόημα. στή 
ζωrι του;. Αύ,τή είνα.ι μιά. πρό
κληση γιά. δλc,υς ,μας. Μ.έ χα.λή 
θέληση θά. έπιτύχουμ,c: σίγουρα. 
στήv πιpοσπά.θειά, ιμα.ς. 
1\1.,ετάφρ. Tp·. Κοrτ,ζ. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Το βιβλ(οv της σοφίας 

Β' εκδοση , άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 200 

Είς τα γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστείλα.τε ταχ) κήν επιταγήν διά. vά. το λάοετε 
ταχυδρομικώς εις τήν διεύθυvσιν πού θά. ά.vαγρά

ψετε εις τήν επιταγήν. 
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χαρα 

'Η χι(Ί)ά ε,Υ,δηλc;}νfΤω κατcΊ. διάφορου; τοόποu;. λΙ=τοοεί. 'l'C( 
,ϊναι εzχειλίζουπιι 11 συγzοατημ{νη, sξωτ�οικευμένη 11 εσωτεριχ11-
Λέν Οά μιϊ.; απα1σχολ{1σει, πrι,uά ·iΊ πλ::υταίrι (1.\Jί11, 

"Ο:τ�ιο; μιλάει γιc.ι χασά, εννοεί .:τλψ_Jότητα κr�ρδία; χα,ί α·υ
τάρκεια πνεuματ:z11. 'Η χrι,ρά εlναι τό ,lπαοαί.τηω σuμ:τλ11οωμυ 
τη:; πί,στη;. Καί ,εϊναι rιυτi1 πού φανcQc�νιι τό μέτοο τη;. 'Όταν 
1Ί πί,ίίτη (1\'l'ψ(�νει τiιν ψuχ1Ί :τοiι; τί; Υ.ΟQυφέ;, 1') χrιοά πού αναδί
'\'FΤαι ι}.;τ,' αί,ηΊν πλημμυρίζει. Υ..αι αυτi1ν ποί, ΠιίίΤεί1fι. Υ,αί τό περι
ϋrίλλον του δλο. "Α; εϊππ :τάντα χοοc,ι'ψε\•οι nλοι. σεί; ποί, γνωuί
ζfπ χαί πιστε ίηε. "Α; είστε χαQΩί•μfνίΗ κrtί γ,αλ11νωι. ·ι.c'.ιΟε φοuι'ι 
:τΩι• 1') >rι:ωισιοδοξία χαί 1ι απnγνωπη τη; πί•γχσονη; εποχη; εκhη
λc;η·ετrιι γι\1ω σrι;. (::)ι'.ι GοηΟ11πεπ :ωλ,', ;1η:,;σπ(ηεοο τΩίς ιί.λλου; μ' 
αυτ11 σα; ηΊ σ,τc'.ιση, παρ' δσο μέ τα πιό ευχάuιστα λnγια, γιατί iι 
χαρά χαί ·ίι έσωτερι:ι3ι γαλ{1νη είνciι ίι πιο χατάλληλη στά:ση. "Ενα 
α'ίσΟη,μα GαΟιι'i; χαοii; εχει η'ι <'>ί•ναμη να αχτινουυλεϊ. zι.ιί νιΊ. επι
Ι'>ρα στύ πεcuϋάλλον, δσο δεν μ:τορείτc νά τύ φαντ(!;σ.Ο�:ι:τΕ. 

Αυτό; πού ΕΥ,δηλι�νει τ1\ι χα,ρά τη; ζωης, δταν 1'ι ζω1'ι εξευτε
λίζεται γίψω του, ε:τη,ρεάζει τα μί•χια του εΤναιι Υ..αί αναγκάζει. τοί,; 
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uλλου; νu σκέ.φτοντα11 .. «1Ι�ιά νά είναι τόσο χα,ροuμενος, τόσο σίγου
οος, ΤΙ)Ο() γαλ11νιος» - ·θά λέει δ κωθένες - «θά πρέπει νά εχ ει ανα
καλίrψει ηΊν Άλ{1θfιω>. "Ετ,σι., μέ,σα ση'jν α60δαιότητα:, ηΊν αγωνία, 
hi:ν ,μ.-υοοεί παρά νά στραφούν προς αυτόν. Προκεψένου νά άσκ11-
σΗ κ,ανείς μια f.πίδρα,ση ευ0ργετιχi1 σέ κάπσ�ον riλλον, δεν είναι 
χrι06λου αl'άγχη νά χc,ηισιμοποι{1σει ΤΩ\' λόγc η την ειιχόνα. Ή ατα
ιωΙξί.α, ποιΊ συνοδfιΊει ηΊν ,&ληθιν1Ί χιαρά, είναι πολύ πιο εϋγλωττη 
χι' ιi:τ' α&τ1Ί τιΊν πιο πει.οτιχ1Ί δογματικ1Ί αγόρευση.. 

Σεί; ποί, γνωρί,ζετε, ποί, εχετε 
στα JTFJTQωμFνα της, ιiς εί.στε :τάντα 
π,εισΟεί. 

πί,στη σηΊν αν•Ο.ρωπότητα και 
χαροιΊμενοι, εφ6σnν εχπε 

!\Ιιά αταc,αξί.α ολότελα πν,ευματικ�Ί θά διαχι1νεται απιJ ψ
σα σα;, φωτί.,ζοντrι; ;ιολλο�'Jς από κείνου; πού ανια,ζψ:ούν ακό,μη, 
ψυχέ; πού δρίσκονται μέ,σα σηΊν αποθάρρυνση. Μέ τον τρόπο αυτόν 
Οά εχετε διασχορπί1σει γύρω σας χαρά. χωρίς πολλ11 έρyασία και με
γιχλη προσπάΟεια, ί::να φύ>ς ·εύερyετικό. Μν θά εί.στε, 6FΛαια,. σi: 
Ο{ση ,·ά yνωρί�ετε το αποτέλεσμα αυτrΊς της ,ένέρy,ειιάς σας, παρϊχ 
μι'ινον ()Ταν Οά εχ,ετ.ε φΟά,σει στά ανrίηερα πεδία. Γιιατί δεν ε1να;ι 
δραη1, δεν δρq., παρά μόνον μέσα ,στο έσιί)τατο ΊΕγώ,•πού εϊναι και το 
μι'Jνο u.ληΟινό. 

Εf.ναι, λnιπ/Jν, αναγκαίο νά ενισχύσει () ΥJαθένας 1μα; τό συναί
σΟημα αυτό της γαλ{1νης. τη; έσωτειιικης χαρας, πnίι περικλείνε
τα1ι σηΊ λέξη «Ε:\1ΠJΣΊΌΣΎ'ΝΗ»: fΙί.στη στο μέλλον. Σά.ν ί::να:; 
μοχλϊς, 11 πίστη αυτιΊ Οίι σας χρησιμεί•σει 'Χιαί θά σας ,βοηθ11σ,ι 
νά επηρεάζετε τί.; ψυχFς, ποί, ύποφέρουν, τόσες πολλές στιΊ σηψ
ι1ιν11 ταραγμένη ε.,-rοχ{1. ΊΌ Φι7); λάμπει ,μι-. εντ-αση πάνω από Τ() 
Χι'ω; αυτ6, καlί οί ευεuγ-ετι.κέ.; του ,rίχτίδε;, Οά δια.-rτεράσουν, δταν 
ελΟει 11 όΎρα, τnν μιαίρο πiπλο. πο1'1 σκε:τιίζ,•ι αι',τnν τον hιΊστιιχο 
,κοσ•μο σας. 

'.-\:τiJ τϊ, (\ι(ίλίο: «'Ε;τί τi1; Όhιιί'-», l 'aιιcl1cιnl 

�Ι�::τάφρ. Αιμ. "Jι(Sου 
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ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Σερενάδα 
6τό παράθυρο 

- -

ιου 6οψου 
Σοφέ μου, τn ΤFτράσοφο 
:τού σέ φωτάε.ι λuχνι'ιρι 
νι'i.ιανε, λέει, φεγγάρι 
xn.l ιτ\, Fίκοσι χ QΟν(;) ! 

Νί.ίτανε τα.χα 11 γνώμη σοι• 
με τ<Jν αγέρα αμάχη, 
μιά bασωμένη uάχη 
ξεκίνημα :.'Τ(JωίΊ'Ω ... 

Ν ατανf τάχα 1Ί σκiψη σοι• 
σuρτοίi χοροί, η1αγοί·,bια. 
μιαν αγκαλιά λοuλοί•δια, 
μιάν ιστορία. τρελλ11, 

Τά μι'•uια πού i'>i= γνuJρισε; 
νFρό Οάν τάειχε; μάθfι 
μέ δάσκαλο τά πάθη 
μ' [να χλεφτό φιλί. 

Πολί, η'jν καταφ(_)nνεσε; 
η1 ζω11, :τανάΟε,μά τη ... 
Κα� τιυψt; ΕΙ ναι φευγάτη 
σι'ι,· Ο\'fΙ(_)Ο πρωϊνn. 

Χcιλάκω ανΟουν στ1· 1 yειτυνιιί., 
γα.(_)οιΊφαλα στ11 γλάστ(_)α-
καί σι• i'>ια6άζει; ταστ(_)ιι 
καί τi1 (\r,_()ι', οιψα1·0. 

ΕΥΦΗ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
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Ή ανημποριά μου 

··ο:τοu και να πάω
Ι):Τ(1\' ΧΙ αν στα.Οώ,
μ' f\l rο:τίζοι•ν :τrιντιι
οί Ωλίιj'Fι; του χόσμου.

'Ί•:ι_ιχον τω χι· ιl(_)άζουν 
στi 1 φτωχ 1Ί κιιρδιά μου 
μι' πελιί1(Ηα μάτια της απελπι

(σία;. 

Ί'i1 λιμιί.νι τοίiτο τί. μπορεί νά 
(χάνfι 

rι\ λιμάνι τούτο τού ι'i.νι.σου ιiγι;Jνα 
σF χωJιί. ν' rιλλάξf,L 
τοιΊ r.ι'1σμΩι 1 τi, bάY.(!L': 

Τί μπο(_)εί νά χάνει 
τη; δί•σης αχτίδα 
τη; Gι_)()χη; σταγΩ1'α. 
ί='ν,ι; Υ.ΩΚΥ.Ω; ι';μμου; 

"Ει_,χετιιι χι' u.ράζtΊ 
ι'iλλη μιι'ι. μη1άί:η 
Ολίψη στ1'jν r.αρδιά μου, 
11 ι'ίνψι:το(_)ιιί. μοι•. 
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Το περιοδικο έλευθέpαc, σκέψεωc, 

"Ιλ/ΖΟΖ,, 
Δ/νσιc, Δραγατσανίου 6, τ. 122, 1 ηλ. 324.6837, ιίφαι 9 - 1 

Έκδίδεται άπο το !::τοc: 1956 

Συνδρομ11 1980, δρχ. 200 (έΘελοντικιίJς δρχ. 300) 

Οί τϊψοι. 1 !}:ϊίi - 1970 εχουν έ.ξαντλη0fί. 

'Εχο,,ν Ωμως ε.κοnΟη iίπι.λnγαί. πει_11εχομ{νων π-όμων, ιός έξης: 
Ί'ϊψο; επι,λοyής Πf()Ιfχ<ψFνων τnιμων Τ(JΙΕτίας ΗΊ56 - 19>58

» » » » » ]959 .. -1961

>> » » η:τραετίας 1962 - 19G5 

"Εχωπο; τι,μος επιλογής χρυrτ6hε:το; 
1'>ιι'ι τοί,; rτυ,·δ(_)ομητάς τnϋ «Ι.\JΣΟ'Υ'» ιιιόνον 

Οί τ6μοι 1971 - 1 !)7G, χα:(_)Τ()'{)fΤΟΙ, εκαστnς 
» » 19ϊϊ - 197Ω, » » 

196G - 19ϊ0 

hρχ. 2ϊ,Ο 

1'\ρχ. 200 

bQχ. lf'J0 

,1'>(.)χ. 200 

Έκυκλοφόρησε: 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓ ΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΑ 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δρχ. 250 

............................................. YrlY'rι ...... v.-. .......................... «. .... ., .. ..
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ΕΠΙΛΟΓΉ : Κωστης Μελισσαρόπουλος 

'Από τό βιβλίο 
'Εκπαίδευση καί ή σημασία της ζωης ( 1953) 

Ό αvθrωπος πού βρίσκεται στην ογ,·οια δί:ν ι.:1\'01 ό cιιιύrJ
φωτος, άλλα έκείνος πού δεν γνωρίι,ει ll)\' i:cιυτύ ιου. ·ο JΙΟfJ
φωιιέ\'ος ονθρωπος ειναι ανόητος, οrαν ηιστεί,η οrι τcι ()ι('i\ίu. 
1'1 γνώση και ιi αύθεντία θα TOl' διί!σου,· κατcι\'ύησl], ΤΙ κcι l(Ι
νύηση [ρχεται μόνον μt: τη γνώση τοϋ i:αυτοϋ 110ς, πού είνιιι 
έπίγνωση όλόκληρης της ψυχολογικίjς ιιας λειτουργίας. 

Ί-Ι γνώση του έαυτου μας είναι 11 άpχι1 ιίjς ι':λι.:υθψί(Ι{:, 
και μόνον ϋτcιv γνωρίι,ουμε τύν έαυ1ύ 1:ας, 11noroί:i11f· ,·c'ι ι·ιιι
φέρουμε τάξη κα.i είρήvη. 

Τό να άκολουθουμε μιc'ιv αύθεvτία, είναι 11 cίrνησΙJ τίj<: 
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νοημοσύνης. Ί-Ι cι11σδοχ1Ί μιας αύθcντίας είναι ή ύποταγη σε 
μια κυριαρχία, 11 ύποδούλωση του έαυτου μας σε εvα uτομο, 
σι:. JJICI όμάδα ,;1 σι:. μια iδεολογία. Και αύτη ιΊ ύποδούλωση σε 
μιαν αύθεντία εΙναι iι αρνηση, οχι μόνο της νοημοσύνης, άλλα 
και της cιτομ1κης έλευθεpίας. Το να ένδίδουμε σε μια πίστη η 
σ· cva σύστημα iδεων, είνω μια αύτοπροστατευnκη άντ1-
δραση. 

• Από τό βιβλίο

Έλευθερία, ή άρχή καί τό τέλος ( 1954) 

'Η nραγ1ιαι ικι1 έπανάσταση δεν γίνεται σύμφωνα προς κά
rιοιο iδιαίτερο ύηόδειγμα, άλλα είναι μ1α έπανάσταση άξιων. 
Για νcι άνακαλύψουμε τις άληθ1vες άξίες που θα φέρουν μ1ά 
ριζ1κι1 έπανάσταση, 1110 μεταμόρφωση η μια άvαγέννηση, εί
ναι ούσιωδες να ανακαλύψουμε τον έαυιό μας. Ή αύτόγνωση 
είνω ή όρχι'� της σοφίας καi έπομένως ή άρχη της μεταμορ
φιίισεως, 11 της άναγεν\'ήσεως. 

λlόνον οταν ό νους είναι έvτελως σιωπηλός, οχι μόνον 
στο έηιφανε1ακύ του έrιίηεδο, άλλα βασικά, πέρα για πέρα, 
καi στα έπιφανειακα και ΟΤΟ βαθύτερα σrρώματα της συνει
δήσεως - 1ιόνο τότε μπορεί να γεvνηθfj το άγνωστο. Το άγνω
στο δι:.ν είνω κάτ1 που μπορεί ό νους να το δοοαμάση. Το μό
νο πρciyμα που μπορεί να δοκιμάση είναι ή σιωπή, τίποτε άλ
λο άπο τι1 σιωm1, "Αν ό νους δοκι!μάση ό,τιδήποτε αλλο, έκτος 
cιπο ι 1'1 σιωπι1, τό1ε προβάλλει άπλως τις 'ίδ1ες του τiς έπιθυ
μίες, καi cνας τέτ01ος νουc: δεν είνα1 ΟJωπηλός. Έφ' οσον ό 
νουc: δεν είναι σιωπηλός, έφ' οσον ή σκέψη ύπο όποιαδήποτε 
1ιορφ11, ε'ίτε ένσυνείδητη, ε'ίτε άσυνείδητη, βρίσκεται σε κίνη
ση, δι:.ν μπορεί να ύπάρξη σιωnι1, 'Η σιωπη εΙναι ή έλευθερία 
<'ιnο 10 παρελθόν, άηο T\C' γνώσε1ς, άnο τη συνειδητη καi άπο 
τι1ν ασυνείδητη 1ινήμη. 'Όταν ό νους εϊνω απολύτως σιωηη
λόr:, <> ι ιι ν δι:.ν βρίσκετω σi: χρήση, ο ταν ι'Jπάρχ η ή σιωπη 1101'> 
()ι'-ν lc' l\·'C!t ιφοϊο,· ηrοσπαθείnr:, τ{ηε 1ιόνυ 1ιπορεϊ ΤΟ αχrονο, τό 
ιιiύ!\'ιο, νίι yι.:ννηθιϊ, 

• Από τό βιβλίο

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Α' σειρά) ( 1956) 
«Είχε cισκηθι1 για ηολλcι χρόνια στον λεγόμενο διαλογ1-

σμό. ΕΙχε ακολουθήσει ι:Ίρισ1ιένα γυμνάσματα, άφου προηγου-
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ιιένωc; διcιί1αοc: ιτολλίι (5ιGλίcι πάν(Ι) σ· cιύιό ιύ θέιιcι, κcιι είχε 
ηcιει οέ κcιποιο )lO\'CIOl ι1ρι, οπου διcιλοyι(ότα,· για rrολλεc; ωρεc; 
κάθε ιιέρα. Δεν το i.:παφη: συνωσθηιιrι rικrΊ 10 ζ11τη1ια cιύτc 
οϋτι:: ειχαν θυλιί>σει το 11ά1ια του rΊπό το οόιφι1cι τηc; αύτοθυ
σίαc;. Ειπε ()ΤΙ, i.:πεηη C:ιη' δλα αύτcι τcι \:f)ύ\'Ι'CΙ πού ό \'Οϋς του 
ειχε ιΊσκηθεί σιόν i.:λεyχο, ιωιψιά φορ6 cικύιιcι καl ιύψα, ξέ
ψευyε cιη' cιύτόν ΤΟ\' i.:λεyχο καi οrι οέ-.· ίΊπηρχε κcιιι1ι1cι χαρrΊ 
στον οιαλοyισιιό του. Έπίσηc;, δτι οί ωΎστηρόrητεc; πού ειχε 
έη1βάλε1 ατόν i:αυτό του, τον i.:καναν ιιcι,\λ{)ν σκληρυ KCIJ σrε
γνό. k:ωά κάποιον τρόπυ. ηrcιν πολί1 ό:-ιοyοηιι::υιιέ,·οc; ιιε ΓΙ]\' 
ολη ι'1πόθεση. Ύπηρf,ε ιιέλος πολλών C:ιηι') τιc; λεyόιιενες θρη
σκευ ιικέc: 'Εταιρίες. όλλά τιίφα είχε ξειιιτλέι�ε1 cιπ· ο.\εc; αύ
ι ί-ι: κιι 1 (1 νcι( ητοϋσε (\ νεξcιρ τητcι τον θεά ) ΙΟt) δ.\ες (1 ύτές ίJtlύ
σχυ\'ΤΟ \', �Ητcιν μδλλο\' ηρο:χωρι11ιένιγ; 1i\1κίcιc; και ορχι(c· 
να οiσθάνεrcιι ιωυρασιιένος,>. 

'() ()(ιJΟΊΟς οιολοyιοιιυc: t:Ι\'C\l cΊιιcψαίιηιοι: yιcΊ 11]\' κcΊ(-)rιροη 
·ι ()\-1 \'Οϋ, για11 χωρίc: ΤΟ οδειnσι ια Ι oi, \'Ωt\ οέ,· / ι πορι:.·ϊ \'Ct ιΊ ι Ι(lfl

ξ η cινcινέωση. ΊΙ όη.\η συνέχιση ι.:;;ναι 11cιρασιιύc:. Ό \'Ouc: ιιcι
ρcιίνεται �ιέ τ11ν δ1cιρκη έπcινάληψη. ιιέ ΤΙl\' τρ1G11 της κcικiΊc; :φ11-
σεωc;, με τίς έντυπώσε1ς ΠΟ\J τον κουράζουν καl τον c ιμ βλύνουν.

Ό ελεyχοc; του νου δέν ϊχει σημασίcι. Έκεiνο ησύ i.:χει ση1ιαοίrι 
είναι νό όνακαλ(;ψουιιε τα ένδ1αφέροντα του νοϋ. Ό νους είναι 
ε\'Q κουβάρ1 άηο cιλληλοcνyιφουύμ:.:να έ\:διαφέροντcι και ιυ \'(Ι 
1ονώνουμε ΤΟ cνα έ\·διcιφέρον έ\'Cιντίον τοϋ ολ.\ου άποη:λεί 
i:κείνο που 6νο11ά(ου1ιε συγκέντρωση, μηχcινισιιο της ηε1θαρχ11-
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σεως'. Ή πε1θάρχηση είνω ή καλλ1έργε1α της ,άνηστάσεως καi 
οπ'Ου ύπ6ρχε1 άντίσταση δεν ύπάρχε1 κατανόηση. 'Ένας πειθαρ
χημένος νους δεν είναι ενας έ�εύθερος νους καi μόνο μέσα 
ση1ν έλευθερία μπορεί ν· άνακαλύψη καινείς. Πρέπεt να ε'iμαστε 
αύθόρμητοι γ10 να άποκαλύψουμε τiς κ1νήσε1ς του 0αυτου, σ' 
όποιοδήποτε έπίπεδο κ1' αν τol\l τοποθετήσουμε. Μολονότι 
11πορεϊ ν' άνακαλύψουμε δυσάρεστα πράγματα, ή κίνηση του 
νου πρέπε1 να άπογυμνωθη καi να κατανοηθη, άλλ' ή πεtθάρ
χηση καταστρέφει τον CΙJύθορμηησμό, μέσα στον όποϊον γί,νον
ται οί ανακαλύψεις. Ή πειθάρχηση, δσο wοτελεσμαηκη κ� αν 
είναι, καθηλώνει τον νου σ' ενα ύπόδειγμα. Ό νους θα προσ
αρμοσθϊi σ' έκείνο σrο όποίο εχει έξασκηθη, άλλ' έκείrνο στο 
όποiο προσα,ρμόζετα1 δεν εΙναι το πραγμαιηκό. Ή πε1θάρχηση 
είναι άπλη έmβολ11 καιi γι' αύτο ποτε δεν μπορεί να είναι ενα 
11έσον ξεσκεπάσματος του έουτου. Με την αύτοπεuθάρχηση ό 
νους μπορεί να τονωθη χάρυν του σκοπου του. Άλλ' αύτος ό 
σκοπός εϊναι προβολη του έαυτου μας ιωi yι αύτο δεν εΙνω 
πραγματικός. Ό νους δημ10υργεί μ11α πραγμαηκότητα κατ' εi
κόνα και όμοίωσή του κα1 ή πειθάρχηση δίνει άπλως ζω11 σ' 
αύτι1 την εiκόνα. 

'Όταν ολα τα στρώματα της συνε1δήσεως ήρφήσουν, άκ1-
νητήσουν έντελως, μόνον τότε ύπάρχει το άπροσμέτρητο, 
11 μακαρ1ότης έκείνη που είναι� αχρονη, ή άναvέωση της δη
μιουργίας. 

«Ένδ1οφερόταν στα σοβαρα γ1α τον διαλογισμο κοι είπε 
υη εϊχε άσκηθη σ· αύτον για πολλα χρόν1-α. Δεν άνηκε σε 
καμμ1α iδιαίτερη σχολη σκέψεως και μολονόη είχε διαβάσε1 
πολλους Χρ1στtανους μυστικ1στάς, τον τpαβουσε περωσότερο ό 
δtα�ογωμος καi ή πε1θάρχηση των 'Ινδουϊστων καi Βουδδι
σηυν άγίων. ΕΙχε α,νηληφθεϊ νωρίς, συνέχ1σε, την άνωρ�μότητα 
του άσκηησμου, με την iδ1αίτερη γοητεία του καi τι1v καλλ1έρ
γεια της δυνάμεως με τι1ν έγκράτεια καi είχε άποφύγε1 άηο η1v 
cιρχ11 κάθε ακρότητα. Είχε, έντούτο1ς, άσκηθη στ11ν πε11θάρχηση, 
σ· εναν συνεχη αύτοέλεγχο κι' ηταν άποφασωμέ,νος να βρη 
έκεϊvο που βρωκόταν πέρα άπο τον διαιλογωμό. Είχε ζήσε� μιαν 
cιύστηρα :ι\Θικ11 ζωή, άλλ αύτο ηταν μόνο ενα μικροεπε1σόδιο, 
ουτε και τον τραβουσaν τα έγκόσμtα. Είχε :ιταίξε1, κάποτε, με τα 
ι':γκόσμ11α, άλλα το παιχνίδι τελείωσε πρiν μερ1κα χρόνια». 

Ό σκοηυς του δ1αλογισμου είναι αrύτος ό 'ίδ10ς ό διαλογ1-
σμός. Ί -Ι άνα(11τηοη έκεί,vου που εΙναι πέρα απο τον δωλογι
ομό, εΙvαι 11 έπίτευξη ένος σκοπου. Κι' έκείνο που κερδίζει κα
νείς, χάνεται 1ωi πάλι. Ή αναζήτηση ένυς άποτελέσματος εΊνα1 
ή συνέχ1ση της αύτοπροβολης. Το άποτέλεσμα, όσοδήπστε ύψη-
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λύ κι· i:ίν είναι, είναι ή πrοβυλι1 ιης i:πιθυμίας. 'Ο διολογιομύι;, 
σαν ενα ιιέοον για να φθάση κανεiς κάπου, γ1α να κεpδίση, γ1<Ί 
ν· άνακαλύψη, τονιίJνει άηλαις έκείνον που δ1cιλογί(.ετα1. 

«Διαλογί(οιιαι γ1α να βr>ω ι ι1ν ύηέρτα1 η ηρcιγιιωn,ίJι ιyιcι 
ί) για να έπιτpέψω ο' cιύτι1ν η1ν πpcιγμσπκότητcι vά έκδηλωθη. 
Δr.v άvα(ητ ω  ά.κρ1βωι: ενa cιηοι-έλεσμα, άλλcι ι':κείνη τι1ν ιιαιω
pιότη ια που αίσθάνετcιι κcινεic; κcψμιά φορά. Είναι ι':κι:ϊ. Kcιi 
uηως εvα(; διψCΙΟjιένα; ηοΗι:ϊ ιύ νερό, cτσι κι' ι':γώ ι':ηιΗυιιιϊ) ιιύτιΊ 
Ί Ι]\Ι cιvέκφρcιοτη εύτυχία. ΛύιιΊ ιΊ εύδαψυν1cι είvaι cιιτείρωt; 
ιιεγcιλύιερη άηο κάθε αλλη xcιpcι και ΤΙ]\Ι έη11διώκω σcιν τι'ι ηιό 
λcιιρευτή ιιου έπιθυμία». 

Δηλαδι1, διcιλογί(εοθε γ1α να κερδίσετε cιύτύ που θέλειε. 
Γιcι να έηηύχετε cιύτο ηου έηιθυμεϊτε, ύηοβάλλετε τύν ι':αυτό 
ocιc; σε αύοτηp11 ηειθαpχίu, άκολουθεϊτε όpισμέvουr; κανόνες και 
κcινονωιιούc;. Δωγpάφετε κcιi άκολουθεiτε μ1α πορεία, γ1α νcι 
ϊχεη: ι':κείνο που βρίσκεται στυ τέλος τϊiς πορείας. Έληί(ετε 
να έηιτύχειε όρισμένα cιποτελέσμcιια, όpιαμέvα στάδια, ίιvάλο
γα μι': τι'ιν έπ1Ιμον11 της πpοσηcιθείcις σας καi να δοκψάσεη: οιγα 
- σιγα δλυ κοi μεγαλύτερη χαρά. Αύη1 ή καλοσχεδιασμένη πο
ρεία σας έf,αοφcιλίζει το τελι•κο άηοτέλεσμο. Ό δ1,αλογ�σμόc; 
σος, λωηόν, εΙνω μια ύπόθεση κcιλα ύπολογισμένη, δεν είναι; 

«'Όταν το θέτετε ετσι, φαίνεται πpάγμαη, ι':πιφονειcW<.ά, 
μαλλον cινόητο. Άλλα βαθύτερα, τί κοκο του βpίσκεrε; Τί ού
σ1cισηκό κcικο ύπάpχει στο να άναζητάη κανεiς ούη1 Tl]V εύδαιμο
νίο; Ύποθέτω ου πράγματι θέλω ενα άποτέλεσμcι των πολλωv 
ηροσηcιθειων μου. Ί\λλα γωτi να μι1 θέλω;». 

Λύτι'ι ή έηιθυμία γtά τιΊν εύδωμονία προϋποθέτει οη 11 
εύδοψοvίο είναι κάη το τελικό, το οiώvιο, δ0v είν' ετσι; 'Όλα 
ταλλcι όηοτελέσμcιτα δεν ύηηpf,cιν iκcινοπσuηηκά. 'Έχει κυνη
γήσει κcινεiς με ζηλυ τους συvηθ1ομένους σκοπους ούτου του 
κόσμου κι' ί::χει δεϊ τι1ν παροδική τους φύση. Kal τώρα θέλει 
ΤΙ]\/ αiώνω κατάσταση, εναν ΟΚΟΗΟ που να Jlljν τελειώνει ποrέ. 
Ό νους άvο(ητάε1 ενα τελικο κcιl αιώνιο καταφύγω. Γι' αύτό 
πειθαρχεiτω κοl γυμνάζεται καi καλλιεργεί όρισμένες όpε τές, 
για να κερδίση έ.κείνο JIOU θέλει, Μηορεϊ κάποτε νά είχε δο
κιμάσει αύη1 η1ν εύδωμονίcι κοi τώρα λαχcινιάζει κυινηγώνταc; 
την. Σαν αλλους που άνcιζητουν άποτελέσμcιτο, όνοζητατε καi 
σείς ΤΟ δικό σας, μόνο που ΤΟ εχ.ετε τοποθετήσει σε δ1cιφορεηκύ 
έπίηεδο. Μησρεϊ να τόνομάζετε ύψηλότερο, άλλ' αύτο δεν ε:s:ει 
σημασία. Το φθάσψο κάπου συ,νεπάγετω μuα νέα πpοσπάθε1cι 
για να γίνη κανείς κάη. Ό νους ποτε δεν εΙναι fiσυχος, πάντα 
άγωνί(ετcιι, πάντα έππυγχάνει, πάντα κερδίζει - κοί, φυ
σικά, πάντα φοβατω μήπως χάσει. Λύτη 11 πορεία λέγεται δια
λογισμός. !\1{πορεί ενας νους, που είναι πκισμένος σιό Cll έ-
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λειωτο <<γfγνεσθω», να γνωρfση ηΊν εύδωμονία; Μnορεϊ εvας 
νοϋς, που ϊχει ι':πιβάλει τη� πειθαρχία στον έαυτό του, να ε1νω 
ποτέ έλεύθερος νά δεχθή αύηΊ την εύδcημονία; Με την ηροσ· 
ηάθεια κcιi τι1ν πάλη, με την αντίσταση :ιωi την απάρνηση, ό 
νοϋς γfνεται άναίσθητος. Καi μπορεί ενας τέτοιος νους να εΙναι 
<'ι νοι χ τος καl τρωτός; J\1[έ την έrηΙθυμία σας γι' αύτη την εύδω
μονία, δεν εχετε χτίσει εναv τοϊχο γύρω σας, που μέσα του 
δε,· JΙΠΟ[)εΪ νά εiσχωρήση τα ανάλαφρο, το αγ1νωστο; Δεν εχετε 
cιηοκλεfσει άποτελεσματικα τον έαυτό σαc άπο το νέο . Άπο ΤΟ 
παλιό, φτιάξατε ενα μονοπάτι γ1ά το νέ�. Και μπορ�i ΤΟ νέο 
να κλε�σθ11 μέοα στο παλιό; 

Ό νους δεν μπορεί ποτc να δημιουργήση το νέο. Ό ϊδιος 
ό νοϋς είναι ενα άποτέλεσμα και δλα τα αποτελέσματα πηγάζουν 
cιηο το παλιό. Τα όποτελέσματα δεν μπορουv ποτε να είναι νέα. 
'Η ι':πιδίωξη ί:νσc; άποτελέσματος ποτέ δεν μπορεί να είναι αύ
θύρμητη. Έκεϊνο που εΊναι έλεύθερο δεν μπορεί να έπιδιώκη 
εναν σκοπό. Το τέρμα, το ίδεωδες, εΙνω πάντα μια προβολ:η του 
νου καi ασφαλως αύτο δεν είναι δωλογ�σμός. Διαλογισμος είναι 
ή άπελευθέρωση του διαλογιζομένου. Μόνο μέσα στην έλευθε
ρία ύΗάpχει ανακάλυψη, εύωrσθησία γ1α να δεχθη κανείς. Χω
ρlς έλευθερία, δεν μπορεί να ύπάρξη ευδαιμονία. 'Αλλα 11 έλευ
θερία δεν ερχεται με ηΊν πειθάρχηση. Ή πειθάρχηση δη,μ:ιουpr 
γεi το υπόδειγμα της έλευθερίας, άλλα το υπόδειγμα δεν εΙvαι 
1i έλευθερία. Το υπόδειγμα πρέπει να καταστραφη για να ύπάρ
ξη ή έλευθερία. Καi δωλογισμος είναι τα σπάσιμο του καλου
πιου. Άλλ' αύτο το σπάσιιμο του καλουmου δεν εϊvαι ενα τέρ
μα, ενα iδεωδα;. Το καλούm σπάζεται τι\v κάθε στιγμή. Ή 
σπασμένη οτιγμ11 εΙναι ή λησμονημένη στιγμή. Μόνον ή στιγμη 
που ζη στην άνάμνηση δivει σχήμα στο καλούπι και μόνο τότε 
γεvνιέτω ό κατασκευασ111ς του καλουπ10υ, ό δημ1ουργος των 
προβλημάτων, των συγκρούσεων, των άθλ�οτήτων. 

Ό διrαλογισμος έλευθερώνει τον νου άπο τις 'ίδιες του Έiς 
σκέψεις σε δλα τα έπίπεδα. Ή σκέψη δημ1ουργεϊ τον σκεπτό
μενο. Ό σκεπτόμενος δεν είναι :ξεχωριστος άπο Tll σκέψη: ει
ναι μια ένιαία πορεία και δχι δυό χωρωτες πορείες. Οί χωρι
στές πορεϊεc; όδηγουν μονάχα στην αγνοια καi στ11ν πλάνη. 
Ό διαλογ1ζόι1ενος εΊναι ό διαλογισμός. Τότε ό νους εlναι μονα
χός, δεν ΤΟ\' κ ά ν ο υ μ ε μοναχό. Τότε είναι σιωπηλός, δεν 
τον κ ά ν ο υ  μ ε σιωηηλύ. Μόνο στο μοναχικο μπορεί να ελθη 
έκεϊνο ηου δcν tχει ιιιάν αiτία, μόνο στο μοναχικο υπάρχει 
εύδα ιμονία. 
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'Από τό βιβλίο 
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (n· σειρά) ( 1958) 

Ί-Ι πε1θαpχία, ο' δrιωαδι1ηοι ι:: μοpφι'1 ιψ;, δί:ν ι ιrιοpεί JΙΟ ι ί: 
να φέρη n1v έλευθεμίιι cιllύ Έύv φό()ο. Τύν ψόUο ηpέηει νcι 
τόv ηαρατηρήση καvι:ίc;, \'Cι 1ί1ν 11ι:λc:ι ι'1ση, νίι ιύ,· κcπαvοήοη. 
Δί:v είναι ή πειθαρχία, λοιrrύv, σι 1'1v ηλcι 1 (, 1 c:r>ΙJ και (1cιθύ1 ε
ρή τψ; ι':vνοια, εvcιc; ιιαράγωv 611οσυνθέοεω<:; Δi::ν είvω ό 
φόβος, με τις συvέrrε1ές του τηc; ΙΙJ ΙΙΙΙlσεωc; και ·ι i)r: κατωηέ
σεως, 1ιιcι όηοουvθετικ11 δύναμη; 

Ί-Ι έπιθυμία γιο όλοκλ11pωση οι::v είvιιι διαφορεηκ1'1 c,n·

οηωαv αλληv έπ1θυμία, καί κάθε έη1θυμίc: ει\'Οl cιi I ίιι συγκρού
σc:ως, 'Όταν δεν ύηάρχη σύγκρουση, ίπrάrJΧε� δλοκλήρωση. 
Ί-Ι όλοκλήrωση είvω μιϊι κcιrάσταση πλήρους ηροοοχης. Δί:ν 
11rrορεί να ύηάρξη πλ11ρης προσοχ11 οτcιν ύηcψχη προοπάθειιι, 
σύγκρουση, αντίσταση, συγκέντρωση. Ί-Ι συγκέντρωση είναι 
bιιιιονή. 'Η συγκέντρωση είναι μια κίνηση χωρισιιοu, cιπσκλει
σμοu,, και 1Ί ηλ11ρης προσοχι1 δεν είναι δυvα111 οrαν ύηάρχη 
όηοκλειονός 

.\Ιπορεϊ ό νους που είναι ηε1θαρχημέvος, καταπιεσμένο(;. 
να είναι πσrε έλεύθερος; Ή έλευθερία δεν είναι τελικος οκο
ηός, θά πρέπει νά ύrrάρχη όπο τ1'1ν αρχή, δεν πρέπει; Ό 
νους που είναι πειθαρχημένος, που βρίσκεται κάτω απο ελεγ
χο, ε1ναι έλεύθερος μέσα στο δικό του ύπόδειγμα, άλλ' αύ rύ 
δεν είναι έλευθερία. Το τέρμα της πε1θαρχίας είvω 11 συμμόρ
φωση. Ό δρόμος της όδηγεϊ οτο γνωστό, καl τύ γνωστο δε\' 
είναι ποτέ έλεύθερο. 

"λν ό νους είναι δεμένος σε μια πίστη. πως μπορεί νcι 
ηάη μακρυά; Γιcι να ταξιδέψη μακρυά, ό νους ηrέπει νά εί
ναι έλεύθερος. Ή έλευθερία δεν ι:ίvαι κάτι που τό κερδίζε1 
κανεlς στο τέλος μιας μακρόχρονη<: ηροσπάθε1cις. Πρέηε1 να 
ύπάρχη άηο ΤΙ]\/ όρχι1 του τα.ξ1δ1οu. 

«·Ηταν αανυά(ι, καλόγερος, αλλά δεν όν11κε σε κανένα 
Τάγμα. "Οταν ηταν όκόμα πολυ νέος, όπαρν11θηκε τον κόσμο 
και τις έηιδιώξεις του, και περιπλανήθrικε σ· ολη τη χώρα, 
μένοντας με τους γνωστους θρησκευηκους δασκάλους, συζη
τώντας μαζί τους κι' άκολουθώνταr: τiς iδιαίτερες πειθαρχίες 
καi τελετουργίες τους. ΕΙχε νηστέψει γιο ηολλες μέρες, εΙχε 
ζήσει σε μονα1ξ1α πάνω στα βουνά, κα.i cίχε κάνε� ολα έκεϊvα, 
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τιοι', οί σανυάζι ύηοτίθεται ηως πρέπει νά κάνουν. ΕΙχε κατα
στρέψει σωμαηκα τον έαυτό του με τά ύπερβολικά άσκητικά 
yυιινάσματα, καi παρ' ολο που αύτο είχε γίνει πρiν άπο πο
λυν 1,cιφύ, τύ σώμα του έξακολουθουσε να ύn::οφέρη. Καl μ1α 
ιιέρα άηοφάσωε να έγκαταλείψη ολες α:υτες τiς άσκ11σεις, 
τiς τελετουργίες και τiς πειθαρχίες, σαν μάταιες καi χωρlς 
πολλι1 σηιιασία, καi πηγε σε κάπωο άπομακρυσμένο όρε1νο 
χι,φιύ, ϋπου tζησε πολλα χρόνια σε βαθυ στοχασμό. 

1 Ιάνω cι πύ κάθε 6ρεη1, κάθε θυσία, κι' άπύ τη δράση τΓjc: 
χωρlς πόθος βοήθειας, είναι ό διαλσγ1σμός, είπε. Χωρiς τον 
δ1αλογ1σ11ύ, 11 γνώση καi ή δράση γίνοντΟJι ενα κουραστικο 
φορτίο με πολυ λίγο νόημα. 'Όμως, λίγοι ξέρουν τί είvω ό 
δ1αλογ10μός. 'Ά V θέλεrτε, πρέπει να το συζητήσουμε. Με τον 
δ1ιαλογ10111ό, ό όμ1ληη1ς μπόρεσε να φθάση διάφορες καταστά,
σε1ς συνε1δ11σεως. Πέρασε άπο τiς έμπεφίες που ολοι oi αν
Θρωπω, 0001 εχουν η1ν εφεση, άργα η γρήγορα, δοκιμάζουν, 
τα ύράιιcιτα του Κρίσνα, του Χριστοί\ του Βούδδα. 'Υπάρχουν 
όράματα, βιώματα καi δυνάμεις πολλών καi διαφόρων πο1κ1-
λιων. Δυστυχώς, oi περ�σσότεροι άναζητηταιi πιάνοντω στο δί
χτυ της δικης ωυς σκέψεως κι' έπιθυμίας, άκόμα καi μερικοi 
ιΊπύ τους 11εγαλύτερους έρ:μηνευτες της άλήθεως. 'Έχοντας 
η) δύνα11η να θεραπεύουν, καi το χάρισμα του λόγου, yίvον
τω αiχμάλωτο,ι των ικανοτήτων καi των έμπειριώv τους. Τί 
είνα.ι τότε ό διαλογ1σμός; ». 

'Ασφαλώς, έξετάζοντας τον δ1αλογισμό, θα πρέπει να κα
ταν011σουμε η1ν προσπάθεια κι' έκεϊνοv που κάνει τι1ν προσπά
θε10. Οί καλες nροσπάθε1ες όδηγουν ο' ενα πραγμα και oi 
κακεc; σε αλλο, άλλα καi oi δυο είναι δεομευnκές, δεν είνω; 
Αύτα τίι δεσμα πρέπει να τα κατανσήση κανεiς και να τα 
σηάση. Ό δ10λογισμοc; είναι το σπάσιμο ολων των δεσμών, 
είναι μια κατάσταση έλευθερίαc;, άλλα οχι άπο κάη. Ή έλευ
θερfcι cιπύ κάη δεν είναι παρα ή καλλ1έργεια της άνnστά. 
σεως. 

Ό νους δ10ρκως ζητάει ενα άποτέλεσμα., ενα,ν δρόμο γ1α 
κάποιαν έπίτευξη. Ό νους είναι το κατασκεύασμα του χρόνου 
και 11rιορεί να σκεφθη μόνον O,Tl άφορα το άποτέλεσμα, η1ν 
έrιίτευξη, κάτι για να κερδίση η ν' άποφύγη. 

Ί -Ι σκέψη είναι δεσμευτικ11, 'Η σκέψη μπορεί να όδηγ11ση 
μονάχα στην cιπέραντη εκταση του χρόνου, που είναι το πε
δίο ϋπου 11 γνώση, ή δράση, ή άρετη εχουν 01Πουδα1ότητα. 
Όσοδ11ποτε έκλεπτυσμένο η άπλουστευμένο το σκέπτεσθαJ, δεν 
11ηορεί να δ1αλύση τη σκέψη. Ή σιωπη του νου δεν μπορεί 
να γενvηθη με τη δράση της θελήσεως. 'Υπάρχει σιωπ11 οταv 11 
θέληση στα1ιατήση. Αύτο είναι δωλογ�σμός. Δεν μπορεί ν' άνα-
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(ητήση κανείς τι1v ηραγμαηκότητα. 'Υπάρχει οταv δεν \Jllό f )
xη ό αναζητητής. Ό νους είvαJ χρόνος, καi ή σκέψη δεν 11110-
ρεί v' άηοκuλύψη το άπροομέτρητο. 

Ί -l καταπίεση και ή ουμμόρφιυοη δέν εΊναι -ιιΊ ί1ιΊιιιιιυ, 
πού ύδηγουν σ111ν έλευθερία. Τό ηρωτο βημα πf)όι: τ11ν ί-λι·ιJ
θερία είναι ιi κατανόηση των δεσμών. Ί-1 πειθαρχία διαμυρψι;>
νει τι) συμπεριφορά. καi πλάθει ΤΙ) σκέψη σύμφωνα ιιέ τό έιιι
θυμητό ύηόδειrγμα, άλλο. δίχως τι1v κατανόηση της έπιΗιηιίι1<;. 
c, άπλός tλεγχΩς 11 1i πειθαρχία στρεβλώνει ιιονά:ω τιΊ σκέ
ψη. 'Ενώ οταν ιJπάρχη έπίγνωση των τρόπων δpόσεωc: της ι'-πι
θυμίας, αύια ή έπίγνωση φέρνει διαύγεια και τc'ιt,η. 

Ό έηιχι::ιρηματίαc; συγκεντρώνεται γιατί θέλι::ι νcΊ μα(t:ψη 
Ηλού ιη η δύναμη, κι' ϋταν κάποιος συγκι::vτpώνι:.: ιcιι στυν nιcι
λογισιιό. κι' αύτος έπίσηc; κυνηγάει τι1ν έηίτευξη, TI)V (ΙVICI-· 
11οιβή. Κι' οί δυο έπιδ1ώκουν τιΊv ί:πιτυχία, ηυύ nίνι::ι αύ 1011ι·
ποίθηση και τό αϊσθημα της άσφάλι::ιαc;. 

'Όταν μπορέσουμε να καrανοιΊσουμε τυ τί συνι::ηάγι::τcιι ιΊ 
συγκέντρωση καi. δου,με τό ψεύτικο σιΊν ψεύ ι ικυ, τότε υrιcφ
χει 11 έλευθερίο 6.πό τιΊν έπιθυιιία να έππύχουμι::, να [χουμε 
έ.ιιπειρίες, να γίνουμε κάτι. '.'\π' αύτυ προέρχεται ή ηροσω:ιΊ, 
πού είναι κάη τό τελείως διαφορι::τικυ 6110 η'ι συγκέντρωο11. 
Ί -Ι συγκέντρωση ένωχύει τό έγώ, τον έαιηό, ηού είναι έκι::ί
νοc; πού κάνει ηΊv προσπάθεια, πού ειναι ό κατακτητιΊc:, ό 
ένάρετοc;. 'λλλα στην προσοχή, έκείνοc; πού tχει τίc; έιιπειρί
ι::ς, πού μα(,εύει, αποθηκεύει κι' έηανcιλαμβάνει., cΊ11ουο1ά(ε1. 
Σ' αύτι1 ΤΙ)ν κατάσταση της προσοχηc;. ή σύγκρουση τηι; έιιι
τεύξεωc; κι' ό φόβος τηc; αποτυχίας [χουν σταματήσει. 

'Εκείνο πού εΊνcιι ούσιωδες, είναι ιi αυτογνωση, ηού κά
νει τυν νου να εΊναι σιωπηλός. Ό liρεμοc; νοϋς δέν εΊναι ιι'ι 
πpοϊον τηc; θελ1Ίσεως, τ11ς πειθαρχίας, των διαφόρων άσκήσεων 
για τι1ν καθυπόταξη τηc; έπιθυμίοc;. Τό μόνο που κάνουν ολεc; 
αύτέc; οί άσκηnκες κι' οί πειθαρχίες εΊναι νά ένιοχύουν 1όν 
έαυτόv. ' Ο νους πρέπει να είναι αδειος άπο τυ yνωστο γιο 
νό ύπάρξη το cινεηίγνωστο. Ή κίνηση του έαυτο ϋ, με τιΊ θέ
ληση καl η1ν έηιθυμίο της, τιΊv άναζ11τηση και 111 συσσώρευση, 
πρέπει όλότελα νά σταμα.ηΊση. �lόνον τότε μπορεϊ νcΊ γεννη
θη τό αχρονο. Δέν μπορεί να τό ηροσκαλέση κανείς. Ό νοιΗ: 
που έπ1δ1ώκε1 να προσκαλέση τό πραγιιατικυ jlt: 1ic: διcιφυρι::c: 
άσκητικές, τις πειθαρχίι::c;, με τις προσευχές καi τic; διάφοr>εc: 
στάσεις, μπορεί μόνο ν�'ι δεχθη τις δικές του iκα,·οηοιητικέ(; 
προβολέc;, άλλα αύτές δεν είναι ΤΟ πραyματικύ. 
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, Από τό βιβλίο 
Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Γ σειρα) ( 1960) 

Χωρiς η)ν αύτόγνωση, που αύτη τούτη είναι διαλογ10)1ός, 
κάθε διαλογισμος εΙναι μια λειτουργία αύτο - υπνώσεως, μια 
προβολη σκέψεων καi έπ�θυμιων. 

Ό πόθος γrα έμπεφίες είναι ή άρχ11 της πλάνης. Τα όρά
ματα δεν είναι παρα oi ηροβολες του ύπόβαθρου, της διαμορ
φώσεως 1ωi είναι αυτες oi ηροβολες που δίνουν τiς έ,μπει
ρίες. 'Ασφαλώς αύτο δεν εΙναι διαλογισμός. Ή άρχη του δια
λογ�σμου είναι ή κατανόηση του υπόβαθρου, του έαυτου, καi 
χωρiς αύτη την κατανόηση, ο,τι όνομάζεται διαλdγ1σμός, όσο
δήηοτε εύχάριστος η πονηρός, δεν εΙναι τίποτ' αλλο, παρa 
μια μορφη αύτο - υπνώσεως. Να έφαρμόζετε τον αύτο-ελεγχο, 
να κυρωρχfjτε τiς σκέψε1ς σας, να συγκεντρώνετε τiς πρσσπά
θε�έq σας στην έπαύξηση των έμπεφιων, αύτη είναι μια έγω· 
κεντρ1κ11 άποοχόληση., δεν εΙναι διαλογισμός. Το ν' άνηλη
φθfj κανεiς οτι αrύτο δεν εΙναι διαλογισμός, εΙνω ή άρχη του 
διαλογ1σμου. Το να iδfj κανεiς την άλήθειιa ιμέσα στο ψεύτικο, 
άπελευθερώνει τον νου άπο το ψεύτι,κο. Ή έλευθερία άπο το 
ψεύτικο δεν ερχετω μέσ' άπο η)ν έπιθυμiα να το έmτύχης. 
'Έρχεται οταν ό νους δεν ένδ1αφέρετω πλέον για την έmτυ
χία, γ1α η)ν έπίτευξη κάποιου σκοπου. Πρέηει να ύπάρξη το 
σταιμάτημα κάθε άναζητήσεως, καi μόνον τότε ύπάρχει δυνατό
τητα να παρουσιασθfj έκεϊνο που εiνω χωρiς ονομα. 

Το ψεύτικο δεν ,είναι σκαλοπάτι που όδηγεϊ στο άληθινό. 
Το ψεύrτικο πρέπει να χαθfj όλοκληρωηκά, OXl σε σύγκριση 
προς το άληθινό. Δεν ύπάρχει σύγκρ,�ση ιμεταξυ ψεύηκου καi 
άληθινου. Βία καi άγάπη δεν μπορουν να συγκριθουν. Ή βία 
πρέπει να τελειώση γ1α να ύπάρξη άyάπη. 

Ή φαΝτασία δεν εχει θέση στον διαλογισμό. Πρέπει να 
παρα:μερ1σθfj ι1ελείως, γ�ατi ό νους ό πιασμένος στην φαντα
σία δημιουργεί μόνον πλάνες. Ό νους πρέπει να είναι διαυ
γής, χωρiς κίνηση, καi στο φως αύτfjς της δ1αύγειας, άποκαr 
λύπτετω το αχρονο. 

Γ1α να κατανοήση κα:νεiς τί είναι δ1·αλογισμός, θα πρέ
πει να ύπάρχη άμφισβ11τηση, έξέταση, καi ή άπλη παρα.δοχη 
καταuτρέφε1 η)ν έξέταση. Ό διαλογ1σμος εΙναι ό δρόμος της 
ζωfiς, είνω μέρος της καθημερ1νfjς ύπάρξεως, καi ή πληρό
τητη .ιωi ή όμορφ1α της ζωfiς μονάχα με τον διαλογrομο μπο
ρουν να κατανοηθουν. Χωρiς καιτανόηση της ολης περιπλοκό-
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τητος rfjς ζωης καi των καθημερινών άνηδράσεων άπο στιγμϊ1 
σε στιγμή, ό διcιλογισμος γίνετΟΙι μια πορεία αύτοϋnνώσεως. 

Ί\nο τι1ν nωδ1κ11 σας ήλ1!Κία, ό νους σας έπηρεάζεται 
άπο τι1ν τροφη που τρώτε, άnο το κλίμα στο όηοϊο ζητε, άπυ 
τους γονείς σας, άπο τα βιβλία που δι,aβάζετε, ά.ηο το πολπι
στικο περιβάλλον στο όποiο έκπαιδεύεσθε, καl ηΊ λοιηά. Διδcι
σκεσθε τl να πιστεύετε και τι να μ11ν πιστεύετε. Ό νους σα<: 
είναι το αποτέλεσμα του χρόνου, που είναι. μνι1μη, γvι;Jση. 
Κάθε έμπειρία είναι μια κίνηση μεταφράσεως, μι': δρους του 
παρελθόντος, του γνωστου, καi έπομένως δεν ύπάρχει έλευ
θερία. όπο το γνωστό. Ύηάρχε� μια τροποποιημένη συνέχεια 
αύτου που ύnfjρξε. Ό νους είναι έλεύθερος μόνον δταv αύτι1 
ή συνέχεια φθό.ση σ' �να τέλος. 

( Συνέχεια στο προσεχι':ς τευχος) 

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ 

••7ι, ΒΗΜΑΤΑ

7ΝΣ ΦΙΛDΣDΦΙΑΣ .. 

Τόμος Β'. 

'Από τήν Άναyέννηση ώς τούς σημερινούς 

Τιμαται δρχ. 150 



&έ-, yεvvtόμα.στε ytα μtα μόνο φορα 
Τό βιβλίο με τίς 832 σελ. μεστές φιλοσοφικό περιεχόμενο ύψηλοϋ 

έπιπέοου, 

cc Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ )) 

Τοϋ Πάουλ 'Αμ α ν τέους Ντήναχ 
(μεταφρασμένα τα κείμενα του Ντήναχ όπο τα γερ
μανικα όπο τον 1ωθηγητη κ. Γεώpγ. Παnηχατζfj), έμπε
ριέχει τα αύθενηκα κατάλοιπα του κ0ντροευρωπαίου 
γερμανόφωνου έκπωδευηκου, που άνοφέρε1 καi περι
γράφει fva όπο τα σπάνια σε σαφήνεια παραιψυχολο
γικα φαινόμενα, που είχε συνδεθεϊ με την προσωn1-
κή του μοίρα ζωης. Με την ,κριnκι) iκανότη,τα του 
δ υ τ ι κ ο υ άνΟρώπου. 

Κυκλοφορεί ή νέα έκδοση ( του 1979), με πίνακες 
χρονολογικους καi με λεξιλόγια για τiς ξένες λέξεις 
καi με πλήρεις t.πεξηγήσεις για το περιεχόμενο των 
τύσο πρωτότυπων αύτων κειμένων. 

Ό μορφωμένος αναγνώστης θα κρί1νει μόνος του,
αν πρόκειται γιά f να πνευμα με έκπληκnκες ένορα
ηκες δυναμικότητες (που να μπορεϊ με τόση έmτυχία 
να προφητείJει), η αν άνηθέ<τως, είναι άπλως μια ψυ
χοσύνθεση ύπερφορτωμένη με συναισθηματικότητα, ό
δηγηθεϊσα όπ αύη)ν η)ν τελευταία σε ένα σπανιώτα� 
το σε ένάργεια (σαφήνεια) πνευμαrπσηκο καri μεταψυ
χιικο φαινόμενο. 

Έμείς: Κολλάρος ( Σόλωνος 60), 'Ελευθερουδά
κης ( Νίκης 4), Σιδέρης ( Σταδίου 44), Γρηγόρης ( Σό
λωνος 71), Δωδώνη� ( Άσκληπ1ου 3), Βαγιονάκης καi 
Βασιλείου ('Ιπποκράτους 15), σας δίδαμε η) νέα έκ
δοση σε ημη κόστους, 900 δρχ. 

Κεντρικη πώληση στον <<Πύρινο Κόσμο» ( Ίmτο
κράτους 33) καi στον μεταφραστη ( τηλέφ. 717072, 
πρωϊνες ώρες). 

:-----------------------

Έπ{ση ς στο ίδιο βιβλιοπωλείο («Πύρινος Κ όσμ ος») 
θά βpητε χpυσοδεpματόδετο 

το τόσο ένοιαφέpον πρωτότυπο βιβλίο 

ccΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)) 

Τοϋ Καθηγητοϋ κ. Γ. Πα παχ α τζη 
Σελίοες 600 

Τα χρυσοδε,ρματόδετα α:ντί.τυπα μόνον δρχ. 550, στον 
«Πύρινο Κόσμο», (δδ. 'Ιπποκράτους 3·3). 
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ΒΑΣ. Γ. ΒΙΤΣΑΞΗΣ 

Σύγχρονη 'Ινδική Ποiηση
ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «Ι Λ I Σ Ο» 

SHANT r\ J. SHELKE ( 19211 - ) 

'\ιl\ϊωzrι σrι) :.ωλλέγισ τοίi :ηινr:τιστημίου τiΊ; Βομ6r1η;. 'Αο
χι.zά ϊί:τέzτηπf η'1 φ11μη τη; <ι..,n τοί1; rπίχπυ; τη; :τοί• l'γιναν η}α
γοί•hω πi: zινημιηογvαφιzέ; ταινίf;, rlλλrι zαί γυvίπτηzαν πέ ί'�ί
σzου; γ!_)α,;ιμοφ<;J\'Οl'. Ί 1 :τοίηπ11 τη;, αηί0fτα, κάΟr αλλο ;τrφrι ε:τι
�rυ,μιz11 fl\'rtl zαί μ:ψτυvιίfι μt(λ GιιΟιΊτrvη ψυχι-z11 <'\ιfυyαπία., :τοi 
;:η,άrι \'Π Fzφ(_)ιωτrί μέπιι ι'ι:τι'1 F\'(!\' ι.πλοπμιλrμr\'Ο στίχο. 

ΟΤλΝ Κλ.Τ.--\.\λΒΕ 

::ο,:ο Ί) πiψχ, μ:χ.ύρη ·ι.�' σ. μ,οpψη
Εν�ω:rε 

Τ' &μοpψο χγ:χ.λμ:ί σ,Ι:η κόpψο ,η; 
"Ο::ι.•1 -ι.:ι.:iλ:χ.οε πι:J; :' iγ:ίλμ:ι. 
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�Ητα:.ν αυτή 
''Αρχισε 

1 Λ I Σ Ο Σ 

Σε μικροσκ:01tικά. κομμά,τια. 
Νύχτα. κα.ί μέρα, νά. ξ,εχύνετα.:. 
Κα.-ί δτα.ν τό μπα.μπού 
Κα.τάλωοε: 
ΕΙμ�ι ·ή ψλογέρα. 
Πέτα.ξε τρύπ•ες ξάφνου 
'Από το σώμα. του 
Κι' ά.ντήχησα.ν 
'Όν,ειρα. ,σ' εξι νότε, 
Άπ' τή στ:γμή έκείνη κι' ϋ.στερα. 
'Έχ:α.σε 
Τήν έπσ:ψή του ·με τίς ρίζες. 

1980 

( Άπο αγγλική ,μιετάφραση τού Pr,abha�a:r Machwe) 

SΑ�1ΙΛΗ SEN (1916 -

Ή πρ�)τη έιμφάνισή του στον ποιηrτικό χώρο της Βεγγάλης 
χαιρετίιστηκε σαν σημαντικό γεγο,1ός για τή 1δύνα1μη τού στίχου του 
και για τ11ν πλα;στι:κότηrτα των είκόνων του. Τό ανέ()α1σμά του στ1',·· 
εκτί,μηση της κριτικής ,συνεχί,στηκε άδιάκοστο ωσπου ,μια μέρα -
το 1 1950 - δήλωσε Π(J)ζ «Ή ποίηση δυστυχώς δεν μού λέ·ει' πιr'ι 
τίποτε. 'Όταν αναγκάζομαι 'Χια!μιά φορά νά ξανα1δια!6άσω δ,rτ:ι εγρα 
ψα, με πιάνει κούραση και 1δαριεο1rημάρα !» 'Από τότε ,δεν εγραψε 
οϋτε ενα στίχ<>. 'Εχιδ,uδει εδώ και χρόνιια τώρα, ε,•α αριστερό ε•δδο
μαlιιαίο π<>λ�τι:κό περ\,{}δικό. 

οποr ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ 

Όπου κι' iν πα; 
Μες στή ,σιωπή ,μιας ά.νιχ.πάντεχης στ:γ,μης 
Θ' ά:κούσεις ξα.φνικχ 
Τά. θλιβερά. κ:' α.σίγηστα. βήμα.τα. τι:ιϋ θα.νάτου 

Κιχ.: ποσ θi πας χωρίς lμέ; 
Για. τί δπου κα.ί νiz πσ.ς 
Άπ' τούς α.1ώ�ια, ΟΟΟει<Dυς e,υρα.νού; 
Το δυνα.τό τοϋ Δία. βλέ-μιμα. 
Θ' ά.ναιπα.ύε't'α.ι 
Στης Λήδα.ς τ' άσπρα. στήθη. 

(Άπό αγγλική μετάφρα�ση τοϋ Priti.sh Ν aJIΊdi) 
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NIDA FAAZLT 

Ο ΘΕΟΣ �ΩΙΙΑJΝΕΙ 
Άκόμα. 
Μένουν πολλά. νά. γ:'ΙΟU'Ι: 
Έλα.τε 
Τή γη vσ. ξεδ:mλώσουμε 
Νσ. 6άλουμ,ε στσ. δέ'iψχ φ1λλχ 
'ΜπουμΠQύκια. στσ. κλα.ρισ. 
Βουvσ. σ' άπα.vωτέ; σειρές 
Ν' άvάψουμ,ε -:' ά.στέρια 
Κα.ί vσ. κρφά.σοuμ,ε ψηλά. 
'Γό στρογγυλό φεγγάρ: 
Νσ. δώσουμε 
Χώρο ά.πtρα.vτο 
Στόv γαλανό ούρα.vο 
Ταχύτητα στόv ανε,μ,ο 
Φτερά στίς πέτρες 
ΣtΥ(Ι κίνηση� τρα.γούδ: 
Χαμόγελα. στσ. χείλι χ 

Λά.μ,ψη στσ. μά.τια. 
Κχί στίς ,σκιές πού οέpν-οντα: 
Στήv άκρη ά.πό τό δρόμο 
Ζωή. 
Ό Θεός σωπα.ίv,ει 
Γ:α.τί δέv zpχ εστε 
Νσ. δώσετ.ε εvα. χέp: 
Νσ. χτ:σοuμ,ε τό Σύμπαν 
Μόνος μου δλα α.ύτσ. 
Πώ; vά τά κατ-χ.φέρω; 
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(,-\ ' , 1 ' 
. πα αγγ,,ικη μετάφραση τιον ·C. ,c. ,ara:n,g καί 

Davi,d Ρ. Douglas) 

SAT Ι ΚU�ΙλΗ ( 1938 - ) 

Φιλολογικό ψευί\ιυνυμn τού Satisl1 1Ka.pίl. Σποί,bι1σε σλαΓιικF; 
και σκανδιναυι.κέ; γλιοσσF; και μετάφQασε σ' αυτέ; σύγχρονη καί. 
παλαιότερη ινδικ11 λογΌΤεχνία. 1\Jάφει στί; γλιί}σσε; Πnυντζάμπ1 
καί Χίντι.. Δημοσί.ευσε δι�δεκα τόμου; μέ εργα του στ11ν Ί νδία χαι 
σ.τό εξωτερικό. 'Από τό 1970 εχει εγ,καταστα0εί μόνφα ση\ Στοχ
χόλμη και είναι 11δη ,μέλος της Ένι;)σεως Σουηδών Συγγραφέων. 
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ΜΕΣΑ ΜΑΣ 

Με; σ,rι ,σκο,είνια ,ου κλου;6ιου μα; 
Ειμι;ισ,Ξ πιο α.νάλαψpοι χι, α.π' ,ών πουλιών ,ή σκιά. 

Τά. οά.χ,υλά. μι;ις περιέχουν ,ά. δσ.χτυλά. ιμα.ς 
Σ,ό ιδιο μέγεθο; 

Τά. πο�ήμ.ια.tά. .μα.; πφ:1έχουν ,ά, ποιήμ,α.ιτά. μα; 
, Από τί; ίΊδιες εμ,πε,φίε; 
Τά. μάτια μα.; κpύοcιυν 

"Εν α.λλ? •ζευγάρι •μά.τια, 
Μέ,σα. μα.ς. 

1980 

( Άπό η1ν άγγλι,κ11 ,μετάφρααη τΩύ ποιητή) 

ΒΗΛΗΛ TIDΛSAN ( 1891 - 1964) 

Γ'Fν\'11Οψ.f χαι .μεγάλωαε στο ί,πό yαλλιχ11 διοίκηση Ποντιτ1σειιι 
ατi, ν()f() της Ίνδί.ας. Το πραγ,ματιχό τΩυ ιiνιψ,α .είναι :S'ubbιι�athi:n,a:m, 
:τοί, τι', ,'ίλλαξf ιτί Bha:�ati,da:sarn ( ί,πηρέ.της το11 Bhaτatί) για νά 
τι,μ{γ�η τi,ν δC(Ιαχαλό του ίJδρυη1 της νΕί�τερης ποιητικής σχολής 
Ταμίλ (,Ι882-1Η21) και μα:χητ11 της άνεξαρτησί,ας, ποί, κατέφυγr. 
;τολιτικi>; αυτοε ξόρωτο; αη1 yαλλι.χ11 αποικία. 

''ΕΙ,rvυε μέρος .μέ πί.mη και ,ενΟουaιααμό στον &πελωθερωτιχό 
ιιyι7>να της χι;Jρας του r,ωι κατόπιν αyωνί.ατηικε γιά τi1ν εξάλει·ψη 
διαφόρων χοινωνι.κϊδν α<'iι.κιϊδν προς τις γυναίκες, τό παι<'iι και γε
νικά JΤ(_)Ως δαΩυ; 11 ,ωινωνιΥ-1) 1 δομ�1 1'ιταν ακληρ11. Κυρί.ω; αyωνί.
ατηχε γι.ά να ξανrnδώσε,ι. ση1ν 1δι.αίπρη :τrι.τρί·hα του (Ταμιλ) και. 
ση'j γλι;Jσσα της ιέμπι .στοσί1νη στον έαυτό τη;, στί.ς παραδοσιαχέ; 
r'ιξίfς της, στi> ιμέλλον της. 

Είναι ιχπi> το-ί,ς λίγΩu; ποι ητέ; ποί, χuησι,μοποίησε το χιοίιμο(_) 
,μic επιhf ξιότψα και (1J'l'(}TE λωματιχότητα σάν ποιητικό ,μέσο. Θεω
Qf ίτω ενας α:τιΊ τοί,; ΠΙΩ ση,μαντικοί,ς Ί ,,δοί1; ποιητές τού αιι;)\'α μα; 
και. fϊναι καί σ11μfQrι Τ() ιν'δrιλiμα τιυν νέων έχείνων JT(}\J (')ιψουν γιι'ι 
JΤ(_)Ο(}δεuτικrς και ιιντ,ι:ωραιδασιαχές καηvθι'•νσfι::; στi1ν τί:χνη. Ποι
ητi1; τη; «ιχνα1μο(_)φιίJσεως και της r,ωινωνικης έπ.αναστC(ΙσΕως», ιδη,μο
σί �· υσf Τf ίΤσf ρι; ποιητικέ; συλλογές ανάμεσα σic :Tf (_)Ι σσι'JΤf (_)Ους α:τό 
ί)fχα:τένη τόμου; F-Qyων του. 

ο ΘΕΟΣ ποr ΕΞΑΦΑΝΙΣΊΉΚΕ 

Συνάν,ησα. ενα.ν ξένcι χάποτ,ε 
Βλέποντάς με, φώνα,ςε 
«Είμαι δ Θεό;, εΙμ.α.ι δ θεό;» 
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Ξ,y,yά, Υ.'Χί ξ,χyά, πάλ: 
Φώναξε. 
Του είπα: 
«" λλλοι Σε οεχ.οντ>Χ:, αλλο: Σε ·α.pγιουνα.: 
'Εγώ δέ:ν ξέρω ο'Jτε μέ νοιάζει» 
''Α·ι κάτ: ΕΙΝΑΙ

Ί'6τε ,y,υτό; πού τό 'ψΌ:αξε ΠΡΕΠΕ! ΝΑΝΑΙ

�ίπε ό Θεό;: 
«Κοίτ'Ι. τό·ι χόσμο γύρω σου 
Νά. νιώσει; πώς «ΕΙΜΑΙ» 
�άν δμω; pώτφα 
«'λξ:ό,:με Θεέ 
Ίlο:ό; σ' Ε t>tιαJξε» 
Κuί χοίτ,y,ξ,χ ψηλά. νά. πάρω τήν απα.·ι:ηση 
'() ξέ·ιο; πιά. δέ:ν ήtrJ.'I 'χεί. 
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('Α:τό άγγλιχ.11 μετάφραση τ�>ι• Ι _) . G. Sun,dararajan)

ΒΗλ RΛΤ BHUSHAN ACAR\VAL ( 1919 - 1975) 

_\,,δάκτωρ της φιλολογίας Χί.ντι. Χρημάτι.ιπ ,υοηΟός γραμμα
πί,; τη; 'Α-ι,ΠΙίτημία; Γραμμάτων της 'Ινδίας. i:\'[ετrφ(_)ασε ση1 
γλιί>σσα του (L.ιί() ΤΙ] υεγyαλικ11 τό εργο τοί, Ta,�ore. Δημοσί.ευσε Fξι 
:τοιητιχF; συλλογές, 1δ1Ίο ίiμμετ(_)α θεαr(_)ι.χά εργα, ί:'να μυθ�στόρημα 
z.αί :τολλά 'ι.ριτιχά δσχί,μια, χαΟι;)ς χαί διηγ11ματα γιά παuδιά. Ό 
στί.χο; του, χωρίς ρυΟμ<'> πολλές φοQές, πλησιάιtει τόν πεζi> λι'ιγο 
καί ξαφνιά)ι. μέ τό ανησυμυατιχό -;:ου {',φος. :\fΩλωαίrτα, :ταφα
μένει :τάηα υαΟιΊτατα ΠΩιητιχύ;. Τό 19ϊ8 ημήθηχF -«μπά Οάνα
Τ()\'))- με Τ() F0νι.χό υ(_)α.υείΩ της 'Ακαδημία; ΓQαf,Ι!μάτων. 

ΧΩΡΙ� ΣΩΜλ 

'Όt'J.'I E t>t!Xσ'J. σήμερα τό οpάlδυ στο σπίτι \J/,U 
"Εγι·ιε χάτ: π,y,pά,ξενο: 
J\.7.•ιεί; δεν ,μου εδω:Jε cή'Ι Π'Ι.pαμιχpΎj σημασί,y, 
Ί-[ γu•ηί:χ.,α μου 
Δέ·ι ήρθε •ιά. μέ pω τήσε: σ.·ι θέλω τ:Jάϊ 
(\,χί τχ π,y,:διά, μου μ,είνανε ,στό δ:πλ,χ•ιό i3ωμάτιο 
'Ο ύπηpέτη;, ξεδιά,γτpαπα. 
Συνέχιζε γά, σκουπίζει -τό πά.,ωμ,y, 
Σiν vi μήν ήμουνα. ιχ.εί 
Είμ'J.ι λοιπόv Θδώ η δέ:ν είμΙJ.ι; 

Κι, αξ'J.ψΥα. ενιωσα, χά-τ: 
'.-\·ιiκατο μέ εχπληξη 
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Ποϋ είvαι το σώμα ,μου σήμερα; 
Ηηγα vά. ά.vοίξω το pαιοιόcρωvο 
Δέv εΙχ,α χέp:α. 
'Έκα.v,α vά. ιμιλήσω 
Ποϋ στόμα: 

Ιlpοσπάιθη,σα vά. κοιτάξω 
'Ώ Θέ μου, δέ,,1 είχα. μάτια.! 
Σκεcρτόμουvα., ά.λλά. fιταvε σά.v vά. μήv είχα. 
Κεφάλι• 
Λοιrπόv ... 
Πως εφτα.σ.α στο σπίτι ,μου; 
Σιγά. - σιγά. αιpχισα. vά. κατα.ιλα,οαίvω 
'Όταv ξεκίvησα. για. το σπίτι 
"Αφησα. κ,α.τά. λάιθος το κεφάλι μου στο γραφείο 
Τά. χέρια. μου μείvα.v•ε κpε.μαισμέvια 
Στίς χε�φολαιοές τοϋ λεωφ,:ψε.ίου 
Τά ,μάτια. ,μου βέοαιχ, μείψχv1ε πίσω
Ψάχvοvτας ,μέσα. ,στούς φα.-κέλους 
Το στQμα. μου εχει κολλήσει στο τηλέψωvο 
Καί τά. πόδ:α ψ;υ, χωρίς άμψιοολία., 
Θά. στέκοvται ά.κQμα. �έ κάπο:α ούpά. 

Στο κάτω - κάτω τη; γp�,φη; 
Ή εvvοια μιάς &.σώμα.της ,ζωη; 
Εί·ια.,: ή πεμπτου•:,,ία. της ίνδ,:χη; παράδοση; 
Μά, νά. 'vα.ι χα.ί ή κούpαι�η 
ΙΙοϊ.ι οα.pα.ίvει τοϋτο το χωρίς &χpα. σ�μα. 
Κομμάτι ά.πο την ϊοtα. τούτη τήν πα.pά.δοση; 

1980 

('Από αγγλικ11 μετάφραση τών R. Ο. Swan και 
1C. S. Jossa111)
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ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟ ΟΜΙΛΟ 

ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ J. Κ. ΑΙΛΤΑΝΟΥ 

Άφιερωμένη στήν μνήμη Ί. Βασιλη 

Ι�ϊπ�:Ξ τ4) 6�σ�λzί, χ7;μ17.ί ΠΞ

:η: i37.ίδ7.λο; -:ι.υλά · ου-ι.έ:: Φοϊο:; 
'iχz: ί'.'l.J.ύO'l.V, ου μά'ιτ:07. οαφ
νην, ου π7.γά,ν λα,λέουσ-:ι.ν' &,πέ
σοzτο χ7.ί λά.λον δδωρ. 

.U:ό; ό χpφμό; εδ6θη εί; 
τό·ι ι:ι.:pΟ'Ι Όρε:6ά'J"ι'J'Ι, ά.πε
::;αλμi-10'1 ά.τ.ό :ο'ι Αϊιτοχρά.:οp7. 
'fo:Jλ:c1.·16·1, ο:;,τ:; χ.α,:έο:ι.λε πp?:;
πc1.!Jεί'Χ; δ:ά. ,ήν α.'ιύψω:;:'ι το,) 
Μ7. ιτε:ο•ι, δ:'Χ'Ι π:ά, ύπό τήν επιp
p?Υj'/ α.λλω'ι ίi3εών α,ρχισε 'Ι« χά
νη τή·ι πρώτη του α.ϊγλη, δ:6v: 
πpάγμ7.:: 7.υ:ό; ή:ο ό τελωτ'Χί?; 
χpφμό; πού εδω:;z τό l'\'lα,•ιτεϊο. 

Έδω iγχ 7.λ:ά.ζοv-,7.: 'J",o πέ
p:ι.-J"μχ τώ·ι 'Χίώ·ιω'ι ή λc1.,pείχ, ή 
μυθολογ:7., ·ή [:;τορ:α χ7.ί τό 7.
!Η:·η:ο έλλην:χό π·ιzϋμ'Χ 'J", 'έ_,η 
fJΞI: Π'ιΞΙJμ7.τ:χ.ό α.γχάλ:7.::ψ'Χ με 
:ήν τέχ·ιη, γ:'Χτί π:σ:εύω δτ: ·ή 
:έχ•ιη εχε: πηγή τή·ι α.νάγχη 
τοϋ α.ν,Οpι6που vά, εξc1.ρθ"Ώ χ7.ί νά. 
έ-κ:pp7.σθ��, δπω; 07.υψχ:J:7. τή'Ι 
<Χ'ιάγχ.η :ι.υ-;;ή,ι τή'i έξέqψ7.'J"7.V ο: 
'.-\pχc1.ίο: ε1; τού; δισ.-φόρου; τό
που; της λ:ι.τρεί'Χ; τών θεών τω�ι, 
δπω; σ,r1 ·ι 'Α zρόπ?λι :ιυ·ι 'Αθη-

·ιιίJ·,. ::;τή'.i Όλυμπί7., :;τήν Δηλο
χ7.ί i'ού) c:ιτο�; Δελφού; με τά ά.
ρ:σ:Qυpγημ:ι.:: χ.i χτίσμα.τα. πού
Αά, επ:σχεψθοσμε χα,ί θά. δουμε
ε•δώ. Γλυπτά., ζωγρc1.ψ:χά. η χτι
pι7.χ.ά, θ,χυμc1.-J"τά επιτ1εύγμ7.τα.
θc1.υμc1.:;τη; ομορφιά;, τά, έδη
μιούpγηι::,c1.ν οί α-νθρωπο:, διότι
-lρθά.-ιον:� τή'ι ά.νά.yχ.ην, ε·�τό;
ά.πό ,Ο'Ι π·ιzυμ,7.τιχό τρόπο ά.λ
λσ. χ7.ί με τον ύλ:χό τpόrπο, πού
ε[·η: αλλω'J"τΞ 'J"ψιχτά. δεμένος με
τό·ι π·ι·zυ•μ-:ι.τ:χό, νά, .zχφρά.σουν
:ή·ι ευγ'ιω-μο:;ύ•ιη του; στο θείον,
γ:ά. χ.ά.τ: ευτυχέ; πιού τούς συ,νi-
6η, μ:ά. νίχ.η, μ:ά, έπ:τυχί:;ι., καί 
ετ'J": ω:,τz νά, είνχ: τό�ο ώpα.ί7., 
άρμ1;'ι:χά, χ'Χ: ομ1;ρφχ τά πpο'J"ψε
pόμενc1. δύψ:ι., ι�γ;τz ,;_χ_ ,z[ψι.� ευ

πpό'J"δεχ.:7. α.πό :όν τιμώμε'ιο θε6, 
c,Λτό; δi νά, iγά.λλzα-: γι:χ τ!:ι 
δώρο προ; α.ύτόν. 

*** 

Κ'Χί :ώp,χ χάνουμz τή γνιιψ:
μ:7, -:ης 0α.υμαστη; αυτής γω
νία;, :1;ϋ μ,εγαλό:πρΞ,που τούτου 
τοπίου, -:η; ξεχωριστής α.υ-:ης 
γω·,ί:ι.; τοCι Πην("Ι.σσ,ίi. Για.τί ·11 
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γvωpιμ,ία, αυτή θά. μα,ς διευwολύ
v� πολύ ,στήv εισα,γωγή της λα.
τpεία.ς ,εις τούς Δελφούς. Το Δελ
φικό δέ·ι είνα.,ι δποιοδήποτε το
πίο έvος βουνού της πατρίδα.; 
μα;_ 'Έχει ιδιαίτερο χα.ρα.χτή'Ρια., 
ι.ιιιά. μονα..δική κα.ί ύπ,:;6λ ψική 
φυσ,,cγνωμία.. 

Ί -Ι ψJσιογν1ωμ.ία. -οcυ τοnίου 
είνα.ι ύπcβλητική κα.ί κά.τι πάρα. 
πάνω: σέ &ψήνει κα.τάrπληκτο το 
μεyα.λεϊο του. Τό θέωμα. ,είν,:χ.ι με
γα,λόπpεπο. Σά.ν νά. εχ� ά.νοίξει 
δ τ6πο; ά.πό σεισμό στά. -δύο,. ενα. 
τεράσ�τιο βωθύ χώσμα. ως τήν 
;ω:λά1δα. κάτω μακρυά, μέσα. στο 
λόγγο μα. ντεύcυιμ,ε !'τά, χάσμα. τα. 
κα.ί μάλιστα. ι.ιιόλις ψθάσουμε στή 
ρίζα των δύο Φα.ι:δριά.δων, εκεί 
ά,κpιβιο; -rοού εύρίσκτα.ι ή πηγή 
τή; Κα.σ·:α.λία.; βλέπουμε το με
γάλο ά.τέλειωτο χά,σμ.α. τό ονο
μα,ζόι.ιιεvο 'Λpκουδό:pεμα. 

Στο σηιμ.ε1ο αυτό, δίπλα. στήν 
Κα.στα.λίσ, δ βpά.χο; του Φλεμ
πο1κου (Ύ άμπε,ια.) , ύψών,εται 
&.π� πά.νω μα.; σχε,δόν κοφτό; 
περί τά, 700 μέτρα.. 

Στο τοπίο α.υτό, μέ τά. θα.υμά.
σ:χ χpώμ.α.τα. του πρωινού των 
Δελφών, μέ το πέταγμα., τό φτε
ρούγισμα. των οpνιων, α.ί-σθά.νε
τα� χα.ν:::ί; ,δέος. 

Μπορούμε νά. κα.τα.λά.ιβουμε τί 
α.1σ0ήμσ.τα. εδημιουpγ�cυντο μέσα. 
στ:; ψυχές των αινθpώπωγ πού 
ςεκινουσα.ν άπό τά. πέρα.τα.. του 
τ6-:ε γνωστου κόσμου, γιά, νά. ά,
κούσcιυν τά. ι.ιιελλούμενα. η γιά. νά. 
ζητήσουν τή συμ6ουλ ή του θεού. 

'Ότ:α.ν εμείς σήμ;εpα δια.6ά,ζο
με στή Σίβυλλα. π.χ. τΌϋ Σικε
λιανού «τά, μαντικά. τά, νάμα.τα. 
ά,π' τά. 6ρά.χια. διCΧΙνψίζοvται», 
·ι.α.ί παρακάτω «γεμάη ή γη

ειν αυτή, ώς τά. βάΗη &πό της 
θεισ.ς μ,α.ντεία.ς ·το .πνευ,μιχ ως κι' 
δλα. γύpωθέ μ.α.ς ,είναιι ποτι,σμένα. 
στης πpοφηrοεί,α,ς τά, νώμα.τα.» ... 
τότε •Ε Ί-.1.είς δέν α.1σθα.νόμα.στε πα.
pά, ,μιά, ποιητική με,τα.ψορά, εστω 
κα.ί μιά, πνευι.ιια.πκή συγκίνησι. 
Οι 'Αρχαίοι δμως, ,&,σψα.λως, δέν 
ύπάpχ ει ά.μ,ψ:βολία., ησθά,νοντο ά
μεσα. πώς στον τό'Πο τούτο, κά.
πο,ιες κρυφές δυνά.με,ις α.ν:Χ-δεύον0 

τα.ι χα.ί ,ενεργούν ωστε ή γη νσ, 
εχ1J ά:νοϊξει κα.ί νά. ψα.vεpώνη 
ετσι ενα. &.πό τά. α.π1εψα. μυστικά. 
του κόσμου πού δ &,ιθ,ρωπος ε-

, Τ 

λ' λ' πρεπε ν� εινα.ι �ο υ. 
χα, α. π,�pα.-

σκωα.,σμενι:;ς για. να. κα.τα.λα.βη, 
νά. είχε δηλωδή πληισιά1σει το 
θείον, τον Θεόν, διότι εμείς πι
στεύουμε δτι ή ψύσις ,μόν,ο στού; 
άγνού;, το,ύς χωθ�ρούς ,στ� αιέ
ψ:, ψα.ν1ερωνει ·τους σκοπου; της 
κα.ί τά, μυστι-κά. της. οι άγνοί 
πρώτοι εμαJθα.ν' ωστε ή ιέπικ:χνω
vϊα. ,ι.ιέ τάς &οpά;τους, ά.vωτέρα.ς 
κα.ί ά.γνώστους δυνά.,μεις κα.ί μέ 
λα.τρευτ(κή εκΙδήλωσι προ; α.υτές, 
νά. απευθύνουν πριοτα. τήν ευγνω
ψηύνη τους στή Μητέρα. Φύσιν, 
ά.πό τίς ου;σίες ·της δποί,α.ς συV'τη
ρου•Jτα.:, εξελί,σσοv1τα.ι κα.ί - τό 
σοβοcρότερο - σκέπτονται. οι ά
γνοί τήν ψυχή,ν Μνα.ντα.ι νά. γ•Jω
ρίσουν τήν &λή,θεια.ν των πρα
γμάτων της φύσεως. 

Π�ρί α.υτήν τήν θεωpίαν κα.ί μέ 
άγv:;ύ; iνιθρώπου; θά, 1συ1να.ντή
σωμε κα.ί θά, ά.ποκλύψωμε ά.λ η
θεία.; τά.; όποία.ς ή φύσις ζ ηλο
τύπω; χρα.τεί μέσα. της κα.ί μό
νον δτα.ν οί α.νθρωποt ώριμάζουν 
επιτρέπει νά, τά.ς γνωρίζουν χαί 
τότ-a &.κόμη κα.ί kν ,μέρε,ι, οχι πλή
ρως. Γι' α.υτο οι εκλεκτοί "/.α.ί ot 
άy-iοί αινθpωσtοι ,μέ μεγάλο σε-
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6αισμό κα.ί ευλά6,ε·ια., ηρχοντο ε

δώ κα.ί εκ6σμουν με ώρα.ία. δημι
ουργήμ!χ:,α. κα.ί κα.λλι τεχ·ιι χά. 
μνr;μεί!Χ έξα.ιρέτ1ου τέχνης χαί 
κάλλους. 'Υ-πολογίζοντ:χι σέ 6.500 
α.γά.λματα. τά. δσα έχ6σμουν :όν 
χ ώpο'ι τίίJν ΔελφG)ν. Είς τή·ι ίερ6-
τητα. c?ί\ μέρ,�υ; ιlνεπιστεύογτο 
τή'ι ψύλ'7.ξιν των ίε,pών θησαυρών 
αυt<ι)'Ι. �έ χα.νένα. α.λλο μέρος 
δεν ,ενεπισ,εύοvτο ,μέ τόσην εμπι
στοσύνηv χα.ί αισφάλεια.v, 'Έλλη
vε; χα.ί 6ά.ροα.ροι' τήν φύλα.ξι V 

τύJ'Ι θησα.υpώv των. 
'Εδώ συνελήφθη, το πρώτον, 

ή ίδέα. ,η; παγχοσμ,ίου συv,εργ:ι.
σί!Χ; τώ·ι tό'C'ε γνωστών λα.ων 
τη; Γης. Έδω ελαο� μορφήν ή 
'Λμ,ψικτιc.νία. καί Ηειτούργησεν 
ώ,, θεσμό;,. δστις έχα.λλιέργηc,ε 
τή·ι χα.τα.vόησι μετα.ξύ των λαώ'Ι 
χα.ί τήν συvεvνόησι γιά. νά, α.πο
ψευχθου·ι οί κατα,σψεπτ1ιχοί πό
λεμοι, διcτι 10( πόλεψ;ι δέv είvα.ι 
λύσει;, είναι 0ι<ατα,στροφα.ί. 

*** 

Οί Δελφοί ήσα.ν α.ρχα.ία. ε.πιση
μο; πόλι; τη; Φωκίδος κάτω χαλ 
πέριξ των Φα.ιδρι6'δων, δπου σά.v 
μ:εγάλες πέτρες &χώριζα,ν τήν 
πλωρά. σ.υτή του Πα-ρvα.σσου σε 
δύο μ;έρη, δπω; προ ολίγου ει πα.
με. 

Κα. τά. τήν πα.ρά.δοσι, c?ύς πα.
·ιάρχ αιΌυς χρόνους εχεί &λα.τpεύ
θη ή Γα.ία, ή γη μας χα.ί ό Θεός
των ύδά.τω·ι ό Ποσειδών. Κα.ί γι'
α.υτό ελέχθη δ"Όι οί Δελφοί εί
vα.ι «Γη; ομφαλός», εξ οδ χαί
ήμείς οί νεώτεροι μή α.vτιλα.μο!Χ.
vόμεvοι τή,ν μυστη,ρ.ια,χήv εvvοιαv 
τη; φράσεως, η τήv συμοολιχήv 
τοιαύτηv, επαvαλαμοάvομεv αvο-

ήτως, δ:ι ειμ,εθ::ι-, ό περιούσιος 
λα.ός του κ6σμ.ι?υ, δηλ::ι-.δή περί 
ήμα.ς εχομεv τήν α.ξίωσι ν νά πε
pιστρέψετ!Χι ό σημ .. ερινό; χ6σμος, 
χ�ί τοϋτο δ�ό'τ�, δυ'J1τuχώ;, δέν 
χατε·ιοήσα.με•ι το νόημ!Χ. τώv ρη
:ύJ•ι των iρχα.ίων προγόνω-ι μα;. 

Ό θρυλο; &vαφέρει &τι χ:ι.τά. 
τή•ι &ρχα.ιότητα. ό Ζεύς γιά. vά. 
εϋpη το κέντρον τη; Γης απέλυσε 
δύο δ.,Ξτcύ; �&πΟ (Χ,γ�:ολι-zΧ χcχί 
δυτικά. έξ α.ντιθέtου. Οί αετοί 
α.υτοί χ::ι-.-τά. τήν παpάδοσι v συν
ψτr1θη,σσ.v επί σημεί-:;υ το όποϊ
ΙJ•ι χα.ί α.πεχλήθη ομψ,(,λό; τη; 
Γη;, δηλαδή τό ΧC:'l'tpl'J α•.'ιτη;. 

:Κα,ί ,επα.νερχόμ,εθα ει; τή·ι πα
ράδοσιν χ:ι.τά. την 6π-:;ί!ΧΥ ή πρώ
τη εμφάνισις τη; λ!Χψεία.; του 
'Απόλλω·,ΙJς πρέπει νά. ήτΙJ περί 
τά. 2.000 π.Χ. χαί νά, είχ:ε Ρf.έσιν 
μέ τον Μιvωcχό πολιτισμό, διότι 
Θδειχνύετο περί ,ήν πα-pα.λίαν 
τη; περι(;χης βωμό; του Άπ6λ
λωvος, τόv όποίον έλέγετο δτι ε· 
χτισε,ν αυτό; ό ιδιο;, όδηγήσα; 
εω; εκε"ί ύ:πό μορφήν Δελφίνο;, 
πλ::;ϊ!Χ Κρητωγ εχ Κvωσσου, zπί 
πολύ δέ κατόπιν διετηρ-ήθη -� 
παρώδοσ,.; αυτή. ΕυΟύ; μετά, ό 
'Απόλλων μ,εταμορφωθεί; ει;; νεα.
νία.·ι ώδήγησε. τού; Κρήτα;, διά, 
μέσου των όρέων ει; το μέρος δ
που υπα,ρχ ει μέχρι σήμ,ερα. ό 
ναό;; του. 'Αλλά. αυτό είν:ι.c μία 
πα.pάδοσις. Κατ' α.λλ-ην παράδο
σιν, α.λλους 6ορείου;, iχ τ-:;υ 'Ο
λύμπου, του ορου;; των θεών, ώ
,δήγηισεν ό 'Απόλλων χαί εκεί 
.εχτί,σθη ύπ' αότvϋ ό '/Χό; τΌυ. 
'Αλλά. δεν ύπάρχει τέλος μέ τά.-; 
παρα.δόσει; χαί ετ-σι χι' εμείς 
στ1α1_�α.τουμε το κ,εφάλα.ιο τουτο 
γιά, νά, iπανiλθωμε στο χεψά,λαω 



214 1 Λ I Σ Ο Σ 1980 

τή; Λα.ψεία;. 
Πρώτη ,έλ•ατpεύθη ή Γα.τα. κα.ί 

δ Ποσ,ει-δών (δ ,σείωv -την Γην) . 
Ή Γα.ία. λοιπό·ι ψέρ,ετα.ι ώ; π,ρω
τομάντ:ς, δηλ,αιδη Ύ/ π,ρώτη ίδρύ
σα-:,α. το Μα.ντ1είο•ι το δποίον έφύ
λα.σσεν δ δρ<iκω·ι, πα.ρά. -τον όποί
ο·ι •;πiJρχε «στόμ:-χ γης», κάποιο 
πpοψ:χ.vω; γεωγρα.ψικο αν1οιγμα 
α,π� το δ-πΌίον ε6γα.: •ια.ν, ά.τμοί. 
Είς :ο cη,μ,είο,ι α.ύτο ϊίχιε τοπΙJ
θετηθή χάλχ:νο; τρίπους επί τοϋ 
δποί.ου έ,.ά.θητο rJ Πυθία. κα.ί ύπο 
τή·ι ιεπr1ρsια.·ι τώ·ι άτμων κα.ί τό 
μά'Jr/'μα. 1-ύλλω·ι δ±ψ-ιη; «αtροέλε
γε» μέ λ:Ιξεις &ισυνα.ρτήτους, τά.ς 
δποία.ς ε:;ψείς ίερείς κ,α.τέγρα.φον 
χα.ί χα.-τόπιν συνέτα.σσα.,ν τά.ς ά.
πα.ντήσεις_ 

Κ-α.τά. δε τον Ι�ά.ρλ Σοέν-τέμεν, 
τόν δmίον ά.να.ψiρ·ει κα.ί δ Γου
δής είς την εργα.σία.ν του πε.ρl 
wϋ Μαντείου των Δ•ελφω,ν, δ τρί
πους ή-το εν εκ -των ,μα.ντιχών 
μέσων. 

Στήν τ.ολυιτά.ρα.χη ίσwρία. -των 
Δελψω·ι μποροϋμε νά, δια.χρίνου
μ,ε δύο περιόδους με δια.ψορετικό 
χια.ρα.κτή•pα.: α.) Μία. πα.λα.ιότε
ρη πού χα.τεοα.ίνει ω; -τόν 4ον 
α.1ωνα. π.Χ. κα.ί ο) ,μιά. ν•εώτ�ερη ά.
πό ,όν 4ον α.1ωνα. ως τη,ν ε.π•ικρά.
τησ: τοϋ Χριστ:α.νισμοϋ. Ή πα.λα.ι
ό-τερη περίοδος ά,πό τόν 8ον τού
λά.χ :'1τοv α.ίω·ια., ώς ά.να.ψέρ•ει δ 
Κα.ροϋζος, μέχρι τοϋ 4ου στά. 
χρόνια. τοϋ Φιλίππου κ:-χί τοϋ 'Α
λεξάνδρου εΙνα.ι ή περίοδος της 
μεγάλης ακμής -τοϋ Δελψι·κοϋ Ί
εροϋ, της δξλψικής Λα.,φεία.ς., 
ά,λλά, κ,α.τόπιν μετά. τόν 4ον αίω
να., &.ρχίζουν ,μιεγά.λες περιπέτειες 
στον Δελψικό λατρευτικό χώρο. 

Κα.τά. τό 373 π.Χ., δυνατό; 

σεισμός γκρέ,μισε •μ,εγά.λους 6,ρά
χους α.πό -τίς Φα.:6ριά6ες πού χα.
τέστρεψα.v τόν Να.ό τ�ι:ιϋ 'Απόλ
λωνος. 

Τότε οί υΕλλην·ες ά.ποψασί-
ζωv -την ά.νοιrιιοδάμφι των ίερώv 
τής Λατρείας καί ίδίq, -τοϋ Ναι:ιί' 
τοϋ 'Απόλλωνος. Τέλος, τό 333 
π.Χ., εyιναν τά εγκαίνια. του 
νέου να.οϋ ,οϋ 'Απόλλωνος, με 
μ,εγάλ η μ εγα.λοπρέπε,:α., ξ,ο,δεύτη
χα.•ι 1δέ f\00 τά.λα.vτα.. 

Με τόv 'Αλέξανδρο Yc%l τούς 
δ•ια.δόχους -του ά.ρχ ί,ζει γιά, δλ η 
την Έλλά.δαι ή έλληvιστιχη έπΌ
χη χα.ί γιά. τη Δελφική ίστορία 
ή f _;' π·ερίοδος. Κα.τά, την π•ερίο
δο α.ύιτη τό Μα.v"Ι:'είο δίδει πάv-το
τ,ε χρηισμούς, &.λλά, πλέον χωρί; 
τη·ι πρ•αηγουμέvηv 6α.ρύτητα. κα.ί 
πίσ,ιν·. Οί χρησμοί δev πραγμα.
τοποιοϋντα.ι, οί ά.ποφά.σεις οί κο
σμοϊστορ:,.ές δέv ογαίv•ουv στού; 
Δελψούς· οί πρα.γμα.,,ικοί χρη
σμοί 6γσ.ίvουν, δίδονται στη Ρώ
μη. Πρα.γμ.,α.τιχά. δ Καιοά.ψης μέ: 
τό π•:ιί)jμ,ά του «Πρέσ6εις ά.πό 
τη·ι ΆλΞξό:vδρεια.», δίδει α.ρισιτα. 
τr1v ,είκόνα. εκείνης -τη; εποχής. 

Δεν εΤδα, έπί αίώvας 
τέτοια ώραΊα δώρα σ-rούς Δελφούς 
σαν τοCιτα πού έστάλθηκαν 
άπό τούς δίιο τούς άδελψούς. 
(Τούς άvτιζήλοuς Πτολεμαίοuς 

οασιλεις). 

Άψοϋ -τά. -πηρα.ν δμως, άvη,σύ
χησα.v ο: ίερ,είς για. το χρησμό. 

Τήν πειραv δληv των θά χρεια
σθοCιν, 

το πώς μέ όξύvοιαv νά σuvταχθη 
ποιος άπό τούς δuό, ποιος άπό 

τέτοιους δυο vά δuσαρεστ�θη. ,. 

Κα.ί συνε1δριά.ζανε τη vύ,ϊτα 
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μυστικά. ;<.αί συζητ,aυν τώγ Λα
γιδών τct οtχ.()γενειαχά.. Άλλά 
ίδού οι Πρέσβεις έπαν.ηλθον, χα.ι
ρετου1v. 

Στην 'Αλεξάνδρεια έπιστρέψουν 
λένε 

Καί δέν ζητοϋν χρησμό κανένα 
Καί οί ίερε'ίς τ' άκοuvε μέ χαρά 
(έwοεϊται πού κρατοϋv τά δώρα 

τά λαμπρά) 
άλλα εΤναι και στο έπακρο άπο

ρη:μέvοι 
μή νοιώθοντας τί ή ξαφνική άδια

φοpία αύτή ση-μαίνει, 
Γιατί άyvοοCιν πού χθές στούς 

πρέσβεις ηλθσ_ν νέα 6αρειά 
στή Ρώμη δόθηκε ό χρησμός 
εyι,ν.ε έκε'ί ή μοιρασιά_ 

Καλ τι�p-7.. πηyαίνοvτα.ς νά. επι
σχ,Ξφθουμε τά μνημεtα χαί τά. 
ιερά., θct α.vτιχρύσουμε το Γυ,μvά.
σιο, το'/ Στωθμό, τό Θέατρο, το 
'ΙΞpο τ•:;ίί 'Απόλλωνος, τ,αύς δια.
φόρ-ους θησαυρούς, ά.ναθήμ,χτα, 
α.y:iλμ,χ-τ:c'. χλπ., ων ουχ εατιv α.ρ•ι
θ.μός. Παρά -τά δσα. έχλάιπησα:ι 
χατct κ.α.ιpούς :χπό τούς ίσ�χυρούς 
της Γης. 

Ι(αί α.cpου τ,ελειώσουμ,Ξ τήν ΠΞ
ρι ήyφί μ,α.ς, δπωις μποροϋι:.ιΞ 
κ.α.λλί τεp-7. χαί νά δουμε m μπΙJ
ρουμε Π'�pισσ6c1φα μέ τά μά.τια.

τη; ψυχή; :ι.:ι.ί του πνεύματος, 
τ6τ"' θά, πpέπε: μέσχ σέ μ,ιά 
πνzυψλ:ιχή :ι.::ι.ί ψυχιχή εξαρσι 
νά προσπ•χθήσωμε vά, α,χ,"ύσωμε 
σά.·ι άπο ήχο πού ερχεw.ι ά.πο τά 
οά.θη τύ>·Ι cι.ιιi>νω·ι το·ι -τελευτ-:ι.ίο 
χρησμό τ.ού z[,.z ό Φοιοος 'Α
πόλλω•ι ::;τ�•ι Ί ουλι-:ι.νό:

«Ειπ:ι.τε τφ ο-:ι.σιλει, χα.μα.ί πέ
σα.: δα.ίδ-:ι.λο; α.υλ&; ου:ι.έτι Φοϊ:οος 
εχει :ι.c1.λύοα.·1, ΌΙJ μά.ντιδα δά
φνην, ου π-:ι.γάv λα.λέουσα.v· άπέ
σ6Ξτο :ι.α.ί λχλοv Ι_ίδωρ». 

Κ-:ι.ί γιct vά θυμηθουμ,ε τον 
χρησμό α.πο τό·ι Ίουλιιχvό του 
Κ-:ι.ςα•ιτζrί.χη, πcιύ προσπάθηΟΙΞ νά. 
τον ξαvαζωvτσΝέψ"Q στή γλύJσσα 
τή δική του: 

<<Πέστε -του Βασιλια 
γκρεμίστηκαν οί πλουμιστές αύ-

λέJς 
δέv εχει ό Φοίβος πια καλύβη 
ούδέ προφηηκιά εχει δάφνη 
μήτε πηγή πού νά λαλη 
καί τό μ ιλητικό νερό 6ου6άθη. 

Κα.ί τώρα. :χγια.πητοί μου φί
λοι θά, μου έπιτρέψε-τε γά, τελειώ
σω τή μι :ι.ρή μου αυτή δμιλία μέ 
μιά φράσ•. του Πλά.'tωψ:ι-ς στο Φαί
δρο yιά ιού; ΔΩ,φού;: "Τφ ον.τι 
γάp θΞίο; εοιχ,εν δ τόπος ετvαι». 
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ΚΒΖΤΗ ΜΕ ΑΙ ΖΖΑΡΟΠΟΥΑΟΥ 

Ο ΙΗ�ΟΥ � 

Ποίος ύπfjρξεν ό Ίησους; 8 Ai δ1άφορ01 περi αύτου 
άπόψεις έκηθέμεναι όμερολήπτως. 8 Ό Ίησους κατα 
τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα ·τον Συρέ.8 Ή διδασκα

λία του Ίησου άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 

'Ένα πολύ καλό βιβλίο 

Α. Besant - C. Leadbeater 

Ή Ά τ ρο π ό ς τού Ά π ο κ ρ υ φι σ μ ο ύ 

Με�άψQασι� ΔΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Σελίδες 400 - Δρχ. 200 

• "Αρτος

• Ζυμαρικά

• Φρυγανιές

γιά διαβητικούς

znrPAΦOΊ 

1980 



1980 

Άγαπnτέ μας Φίλε, 

"Εστειλες τn συνδρομή σου 

γιά τό 1980 - δnλαδn 200 δρχ. 

καί προαιρετικώς 300; 

Έάν τnν έστειλες, ΕΥΧΑΡΙ

ΣΤΟΥΜΕ. 

Έάν όχι άκόμn, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑ

ΛΟΥΜΕ μnν άμελnσnς άλλο. 

Κάθε καθυστέρnσις είναι 
' , 

επιznμια. 
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Ή μοναξιά 
στην κοινωνία 

Τό πpόολη,μσ. της μο,νσ.ξια.ς 
τ-?υ α.νθρώπου, της άntο.μονώσε
ώ; του &.πό τή ,σύγχρονη κοινω
νία, ήταν τό θέμσ. μιά.ς συγκεν
ψώσεως στη Φιλοσοψιοcή σχολή 
Θεσσαλονίκης, μέ: πpωτοβουλίσ. 
του Μητροπολίτου της συ,μιπpω
τευούσης κ. Παντελεήμονος καί 
μέ: συντονιστή τον ίεpέα, της Ά

χεφοπcιιήτου ΜεθcJδιον 'Αλεξίου. 
Ό ί-ερέσ.ς Μεθόδιος, πού συγ

χρόνως είναι χσ.ί cpοιτητής της 
ψιλοσοψ:κης, δμολογουμένως ξά.
ψνισ.σε μέ: τή μοντέρνα καί σω
στή ψιλοσοψική τοποθέτησή του 
πάνω ,στό πpόβλημσ. τής μονσ.
ξιά.ς των νέωγ_ Πα.ρών ήταν καί 
ό 6οηθός της ψιλοσαρικης σχολής 
κ. Πσ.παγγελ ης. 

Στήν είσήγησή του δ πσ.πά. -
Μεθόδιος ά.νεψέρθη στούς λόγους 
πο•J σπρώχνουν τόν ανθρωπα στην 
&.ποι.ιόνωση κd:. κα.τ' έπ.&κτσ.ση 
στή νευρωτική μονα.ξιά., σύμψω
να. μέ: τίς θέσεις πού ύποστηρί
ζει ή ψυχολόγος - ψυχανα.λύ
τρια Κάpευ Χόpν,ευ. 

Τόνισε ιέπ�σης τό πbσο όδυνη
pό -είναι τό πρόβλ wα της ,μονα
ξιά.; ιστίς ·μέρξς ι.ια.ς, δρίζοντα.ς 
σσ:ι ,6ασική τ-?rυ α.ίτία. την &:δυνα.
μίσ. του &.�θρώπου νά επικοινω-

1980 

vήσει μέ: τόν έαυτό του. 
«'Η τόλμη μσ.ς, ύπεγρά.μ;μισ�, 

' , l, • , ψ ν α.να.ψεp(,\μα,στε ,σε τετοιους η-
λούς σκοr.ούς, βοοσίζ,ετα.•ι στήν πε
ποίθηση, δτι ή ά.vιθ,ρώπινη προ
σωπικότητα. μπορεί ν' ά.λλά,ζει. 
Δεν ϊίνσ.ι μονά.χα. τά. πα.�διά. εϋ
πλσ.στσ.. 'Όλοι μας εχουμ,ε τή 
δυνσ.τότητα. της &.λλα.γης δσο ζου
με. Ή αυιθόρμηrtη έγκαρδιό
τητσ., το νά. ζείς χωρίς πpα,χή
μα.τα., νχ είσα.ι συνα.ι,σθη,μσ.τικά. 
είλικρινής, είναι στίγ:ματα. κα.
λης θελ-rισεω;. Έλ,ευθέ-pωσε τίς 
δυνά.μ;εις σου 1στόν ,&.γώνα. πού θα. 
σέ: ψέpει κοντά. στον &.ληθιrιιό σου 
έα.υτό καί στο συνά.νθpωπό σου. 

Έν οονξχεί�, δ εί·σηγητής 
έξήγη,σε τί εΙναι νεύρωση :κα.ί α
κολούθησε πολύωρη vυζ ήτηση, 
πού &.πέδειξ,ε δτι rπpέπει νά. ύ
πάρξ,ει ενας θετιχος rπpaβλ ημα
τισι.ιος των νέων, έψ' δσον μέ1σα 
τους εfνα.ι ριζωμένη ή δ·ιάlθεσις 
γιά. έπικοινωνία.. Τό μόνο πού 
λεί-rοει εί·ια.ι τά. κίνητ,pα. γιά. τήν 
πpαj'Ιματοποίφη α,υτης της δια.
θέσzως. 

Ή συζήτησις αιρχισε μέ: τήν 
πρι;σπάθz:α. να. βpεθουν τά. βασι
κά. α.ίτια της άπο.μονώσεω; του 
&.τόμου. "Ε-οσι, δρίαιηχα.ν σσ.ν 
δύο πρώτες α.ίτίες της ά.ΠΟ',J,Ονώ
σεως, ή τεχνοχρσ.τούμενη καί ά,
πρόσωπη κοινωνία :μα.,; κα.'ι ή οί-



1980 ΧΡΟΝΙΚΑ 219 

κογένεια., ιπού οημιου,ργουν τίς 
χα,τάλλ ψες συν8ηκες δημιουργί
ας της νευρώσεως. 

Έv συvεχείq.,τό πρ6ολ ημr.ι. με
τετtΟη μiσα, στή ζωή του Πrι.νε
πιστημίl)υ χα.ί τG)'Ι δvμών πού τό 
πεpιοάλλουν, ενώ πα,pά.λλ ηλα. δι
α.τυπώθψε ή α.ποψι; &τι ύπάρχε: 
θέλ rρη γιά, έπιΎ.οιvωνία, μ6·ιο 
πού πα,pψοάλλετα: δ έγωϊσμό; 
κα.ί δ φ6οο; στήv πρvσπάθεια νά 
δώσε� δ νέος κάτ� άπ' τόν έαυτό 
του, ωστ� νά. ,μπορέσει vά πλησι
ά..σει τούς α.λλους. 

'Ανα.cρέρθησα.ν κα.τ6πιν προσω
πικά. οιuψrι.τα, φοιτητών, πού ά.
πέδειξrι.ν τό ,μέγεθος τη; μον-,:
ξιiς, πο•j κυκλώνει τού; νέους 
σrιμψχ, z.αί τούς δδr1γεί α.πό τή 
μιi στή νεύρωση καί ά.π' τήν 
άλλη στή χρησ: ηρεμιστικών. 

Σιγά. - σιγά, -τά θέμα γενικεύ
τψ.ε ώ; πρό; τήν &.ντψ,ετώπιση 
τού πpοολήμα,τος της νευρώσεως, 
πο•J απεδείχθη δτι α.πα,σχολεί μέ 
πάμπολλες μοpcρέ; -τού; &.νθpώ
που; τη; σύγχρονης τεχνοκρ,ατού
με·ιη; χοινωνία.ς μα,ς. 

Ή Ά νάστασις 

καi ή ηθική κρίσις 

Σ:ό Πασχα.λιν6 ,·ου μή,νυμα, δ
Ο:κου.με·ιικό; Πατριάρχης κ. Δη
μήτριο; έτό·ιισε: 

«Διά τη; σταυρικής θυσία,; καί 
τη; τριημέρου Αυτού 'Αναστάσε
ως, δ Θεάνθρωπο; Ί φού; iπι γι
νώ:;κεηι ώ; αγάπη καί θεού 
δύνα,μις, ώ; α.νθpω,πο; &μα, χαί 
Κύριο; τη; δόξης. Τά δύο ταύ
τα - Σταυρό; κα,ί 'Ανάστασις
πρcσκpούουσι •ι ϊ,σως ε ί; τό·ι ψυ
χpόν λόγον ώς ά.ντuνομ:α. &.πα.ρά
δεκτος, μάλι,στα δέ σήμεp◊"Ι, δτε 

είς παγκόσμιον κλίμα.χα,, πα.ρα.
τηρείτα.ι μεγά.λη κρίσις τών θρη
σκευτικών καί πνευμα..τικG>ν αξι
ών, κα.ί τό χ,οσμικόν χα.ί ύλιστι
κόν πνεύμα. εχει κατα.κτήσει θε
ωρητικώς καί πpα.χτικώ; τήν 
ζωήν τών αν�pω,πίνων μαζG>ν. 
Εί·ια.-ι &μως πpαγμα.τικότη; ίσcο
p:κή, δμολογ-ηΟείσα ώ; τοιrι.ύτη 
δπό έ·ιό; ισχυ,pού &p·ιητικού 
πο;εύμα.το;, ένός Ιcρα,νατι,κσυ καί 
Χpιστο,μάχου Φαρισαίου, τοϋ 
Παύλου, καλ ύπ' αυτου τό πρώ
τον rοχραδοθείσα -ε1ς τήν π:στ: ν 
είκ,οσιν δλων α.1ώνων.» 

Περrι.ιτέρω, ετόν,ισε, δίνοντας 
στό γεγονός -της α:ια·στάσεω; μιά 
άλλη διάσταση: 

«Δέν είνα'ι δμω; ή 'Ανά.στα.σι; 
μό·ιον ίσ:ορικόν γεγονός του πα
pελ,θόντος ,στα.τ:κόν, τό δποίον σ.
πα,ξ συνiοη έν τφ προσώπψ τού 
Χρ,στου, οϋτε πάλιν μόνον θαυ
μα, ,δικα.ιουν -τήν θεία.οι ένwιθρώ
πησιν, πα.pάγον τήν πίστιν ,ε1ς τήν 
&.νάστασ•. '1 τών ναpών, καί εξη
γούν τήϊ δύναμιν -τών Χριvτια,
νώ•ι μαp-:ύpω·ι rι.α.ί τών δικα.ίων 
τή·ι ελπίδα.. Είναι &μα. χαί γε
'(''".ι'Ιό; δυνα.ιμικόν, κα.τά. τρόπον 
μυστικόν &.πrι.vα),αμοα.ν6μεvοv έ·ι 
τf, συνειδήσει καί εν ταί; κα.p
δίrι.:ς τώ·ι πιστών, βίωμα έσωτε
pι κον καί ζ,ωή, αδα,πάνητο; δύ
να,,�.ιι; α.ν:ι..κω νίσεως καί εξυψώ
σεως του ά.τομιχου κα,ί τού κοι
vων:κου -ήμών βίου. Έξ.αίpων τήν 
'Α•ιάστα.σιν ώ; εσωτφικήν ηθι
κή-ι δύvrzμιν, λέγει πc,υ ό κήpυξ 
τη; 'Αναστάσεως ίεpό; Χpυσ6στο
μος, δτι α,ϋτη «π◊λλήν τη; α.pε
της παρ::ι.σχωά.ζει πο:�ϊ-σ{!αι τήν 
lπι:.ιέλει::ι.v καί μετά. πολλη; 
σπουδής την χακία.ν φε_ύγειν, 
κrι.ί γ,χλήνη-; &πα.ντα "Κ!αί ε1ρήνη; 
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πληροί». Προυπόθε,σιν α.ύτης άλ
λως τε ή Άνάστα.σις εχει τήν 
vέχ,ρωσιν ,μεν της άμαρτ-ίας, τήν 
σ.να:κα.ίν:σιν 1δε -rοϋ εσω σ.νιθρώ
που, κα.ί τήν προα,γωγήν α.ύτοϋ 
έν t"Ώ κατά, Θε&ν ζω'Ώ ·" 

Ή ζωή ξανανθίζει! 

Περικοπή wπό χρονογράψηψχ 
τοϋ χ. Νί-κου Δήμου στα. «'Επί
κα.:ρα.», yιά, τόν «:πόνο της ανο:
ξης»: 

,,'Όλα. κα.λά,. Θεέ μου - αλ
λά γι·α.τί μα.ς εδωσες τήν 'Άνο:
ξη ; Δέν ά.νιτέχετα.ι ! Αύτό τό 
ψτωχό σίίψα., πού στα.θερά, πο
ρεύετ1αι τόν ιδρόμο της ψθορα.ς, 
βλέπει τήν &.να.γέννηση, τήν α.

-ιrχνέωση, τήν σ.νάπλαιση κι.χί μα.
ρα.ζών,ει ά.πό πά1θο-ς κα.ί ψθόν10,. 

Τί είνα.ι αύ
1
τός ό κύκλος ό μυ

στικός της κατάλυ,σης κα.ί της ά.
νάe;τα.σης; Για.τί πρέπει ό σπ6ρος 
νά, πεθάνει στό χώμα., για, να. ξα.
ψχζήσει; Είνα..ι ση:μάtι, προμήr 
νημα. α.νάστα.σης χα,ί για, μάς; 
'Ή εϊμα.στε πλάσ:μα. πού δεν ξα
να.·ιθίζει ;» 

Ί-Ι Φύσις είνα.ι ΜΙΑ, α.yα.πη
τέ Κύρ:ε Δήμου, μόνον 8τι δεν 
είν::-.ι όρατέ:ς 8λες οί · διε,ργα.σί
Ξ; τη; ... 

Οί Ίεροκή ρυκες 

'Λπό άψορμή τό Πα.νελλήνιο 
ωνέδρ:ο των ίερο.κηρύκων (130 
α.πό 76 μη·τρωtόλεις) , ό γ•ιω
στό; θεολόγος -κ. 'Άρης Πα.νώ
της εγρ_;ιψε στή «Μεσημβρινή» 
τ·7ι; 3ης Μα:ίΌυ, μεταξύ αλλων: 

«'Η κοινή γνώμη δυ.σψορεί α.
πό καιρό. 'Έχει έπισημάνcει πώς 
πι;,λλοί ί:::ροκi,ρυκες εχουν έντε-

λώς χοοσει τήν έπαψή τους μέ: 
τό πάντα. κα.ινιού,ρyιο μήνυμα. Εύ
α.γyελίου. 'Ίσως, για.τι τούς δια.
φεύγει χα,ί ή ,σημερινή πορεί ,α. 
τ-ης συν�ίδησης της Έχ,χλφίας. 
Άν-ε6α.ίνουν στούς οομβωνες, χω
ρίς πρα.ότψα. εύαyyελικοϋ ποψέ
να., διάκριση πνιευμα.τιrκοϋ ά.ν1θρώ
που, .εύyένεια σο6α.ροϋ ,δαισ-κάλου. 
Πα.ίρνουν ϋψος ά.ντίθετο στό πα
ρα.κλ ητικό πν•εϋμα. τοϋ Εύα.yyε
λίου. Μετα.6ά.η�ν-τα.ι σέ: Εισαγ
γελείς της εδρα.ς τοϋ Κα.νονικοϋ 
Δικαίου, ·δ[κην· μεσαιωνικών Ίε
ροεξετα.στών·. Το&ς πάντες κρ[
νου·.ι κα.ί α.να.κρίν·ουν, μήπως «ύ
πέπεσα.ν ε�ς τάς α.ίρέσεις», πού 
κα.ταισ:κεtία.σε τό «θεολοyι-κό» τους 
πα.pα.λήρημα.. Είναι ετ◊ιμοι να. 
κα.τα.yγείλ◊υν κα.l αύτόν τον Κύ
ρ:ό τους, α.ν έπα.να.λοοβει τόν πό
&◊ t'OU y:ά τήν ένό.τητα. της Έκ
κλ ησία.ς Του, η τόν Πα.ϋλο, άν 
'ξα·ια.πλέξει τόν• ϋ:μνο της 'Αγά
πη;. 'Αντί να, έμπισt>εύονται στή 
.δύ•ια:μη τοϋ Πα.ρά.0..tλητου, τό μέλ
λον της 'Εκκλησίας, θέλου,ν ά
να.ρμόlδια., ιχ.α.l μάλι-στ-α χωρ:ίς αϊ
σθφη τι7Jν σημε.ρινών ιδεδομένων 
ν. ά.σκοϋ·ι ό -καθ·' ενας α.πό τόν 
άμβωνα. τή Ιδική του έκ-κλησια.
στική «πολιτική». Κα.ί είναι α.ύ
τή fι πολιτική τlς πε.ρισσότερε; 
ψορες τc1.-κτική «μερί0:μα.τος» τοϋ 
χιτώνα. τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, χάριν 
μια.; νεψΞλώδου; «'Ορθσδοξία.ς». 

Το Πατριαρχειο 

Τήν ,ελευτα.ία Κυρια.κή τοϋ 
Άπριλίου, ό ά.ρχιεπί,σκοπος Ά
μερι-κης κ. Ίάκω6ος α.νεψέρθη 
μέ iγκύχλιό του προς τί; ελληνι
κέ; όρθ6δοξες &κκλφίες της δ:
χ7.:αδοσί7.:;: του, στl; παρα.βιάσει; 
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εψ1.ντίο·ι τ'Jϋ 01"1,C,U.με•ιικ,Jϋ Πα.
τpι-:ι.ρχείου. 

'Α νεφipθη σε οσα. ύπJφέρου·ι 
οί λίγο:--μόλις 7 .000 'Έλληνες 
χρ:,η:ανοί πού εχουν πcι.ρα1μεί·ιει 
στήν Κωνστα.νηνούπολ η, τrιν 
"Ιμορο ,.αί τήν Τένεδο, ώ; χα.ί 
στrη κί·ιουνο νά κλείσουν τά έλ
λη-ι:κi σ--,<1:ιλεί!Χ χα.ί τά α.λλ'Χ- έλ
ληνορθόδοξα. ίδρύμα.τα. τής Κων
στα.ντ:νουπόλεω;. Έχφpά.ζει επ:
ση; τή )ύπη χα.ί τήν α.γα.νά.χτη
σή του, πού οί μεγά.λες δυνά.μ.ε:;, 
άλλά κα.ί τά έκα.ταμμύρισ, τών 
ορθοδόξων καθολ:-κών -καί δ:7.
μα.pτυpομένων χpι,στια.νών σ:ω
ποϋν χα.ί 'α,ψήνουν νά χα.ταπα.
τοϋντα,ι -:ά α,ν,θρώπι να. δι·,ι7.ιώμ7.
-:7. χ,α.ί νά συνεχίζον-τα.ι ή γενο
κτονία. χ-:.ιί οί δ:ωγμι,1 ,εναντίον 
της μ ητcpα.; εχ·ι.λ ησία.; χα.ί τών 
πιστώ·ι -:η;. 

Ό άιpχ:επίσκοπο; Ίά.χω6ο; κα.
λΕί, τέλ�;, τοU; πι1�τ0Uς -τής έλ
λ η-ιι κης ορθοδόξου εκκλησία; 
στή Βόρειο χα.ί Νότιο 'Αμερική, 
νά προβοϋν σέ εντονε; δια.:μα.ρτυ
ρί,ε; σέ δλου;; τού; ΠΌ,λι τι,χούς χα.ί 
θρησκε�-.::κούς �γέτες , -τη� �ώ
ρα.;, στο χογχρεσσο ·ιια.ι τους α.λ
λου; ε.κπpο!1ώπου; τής πολιτεία.; 
Χ!Χί τώ·ι ,εχχλησιών, νά τού; ζη
τή:;ουν νά. βοηθήσουν χα.ί νσ. ε·ι.
φpά.!1ουν τί; δια.μα.pτυρίε; -:ου; 
γ:ά τήν έπιχρ:χτοϋσα. χα.τά.στα.ση. 

Ό στάρ Μπέvτζι 

Τα.ξ:δεύε: σl πρώτη μ6·ιο θέ
ση α.εροπλά.νων, γευ,μα.τίζει στi 
άp:!1τοχρ:χτικότερα. ρ,εστωρά·ι χα.ί 
συμ.οουλεύετα.: τού; δ:α.σημότε
ρου; για.ψού;;. 

Τό σνcμπ α.ύτό πλά.!1μα., δέ·ι εΙ
·η: πα.ρά... σχύλο;, ό Μπέντζ:,

πού εγ:·ιε ηοη στ+fν 'Α ι ιερι,.ή 
δ:α.σημότεpο; χ:' &π' τη Λάσσυ ! 

Μή φα.vτα.στητε δμως, πά); ό 
Μπέ·ιτζ: έχπρ'οσωπεί χά.ποια σπά.
•ι:α. pά.οσα. ... Κα.θόλ,ου! ΠpόχειτΙJ.: 
γ:i €.'Ια. <ψ.πά.στΙJ.ροο», μίγμ-α. :Κό
χερ χα.ί Πούντλ, πού ή πονηρή 
μουσούδ:-, του γέμ:σ� τά μακό 
μπλουζάχια. χ-:.ι: τί; α.φίσε; πΙJ.ι
ο:χG)ν δωμα.τίω·ι στήν 'Αμ.εpιχή, 

Τό πρώτο του φίλμ, εδώ χα.ί 
μ.ψ: χά χρόν:α., είχε μεγάλη έπ:-

, , ι,) ' , (" τυχια. σ ο ,ο τον χοσμο εχανε 
τζίρο 45 έχα τομ,μυρίων δολλαρί
ων). 

Τόν 'Ιούλι,ο, θά χυχλοφορήσει 
::;:ί; χ:·ιημα.τογpα.φ:χέ; α.ί'θουσες 
δλου τοσ κόσμου, τό έπ6μενο 
φίλμ τοϋ Μπέγτζ:, πού, δπως άp
μό�ε: στί; μεγά.λε; βεντέτες, εί
να.: ... &,p·ι,ετi χοσμοτ.ολί-:ιχο, γυ
p:σμέ·ιο ,.άπου α:ιά.μεσα. στό Μόν
τpεα.λ, -:ό Π?:.p:σ: ,.?:.ί τό Λονδί
Ί•ο ... 

Συμπ:,ωταγων:στή; με -:όν 
Μπέντζι, ό .. 'Ομάρ Σα.pίφ ! 

Ή γη από ψηλά 

Ή Β?:.λεντίνσ. Βλα.δ ιμίpοονα
·ή πρώτη γυνα.ί-ι.α. στό Διάστημα
(1 ϊ 'Ιουνίου 1963) - �ίπε κα

τi -τή•ι :tpό.::;φα.τη διαμο·ιή τη;
στήν 'Αθήνα.!

,.'Ο•ιεφεύομαι μ:ά νέα. πτήση
στ!J δ:άσπrμα._ Τό πpώτό πού σοϋ
κά:·ιε: έ·ιτύπωση δτα.ν 6ρ:σκε.σαι
:',ά δ:ά:σ:η.μα., είν?:.ι π6::10 ,μ.:χρή
εί·η.: ·ή Γη. Άλλά χαί πόσο ο

μορφη - ετσι γαλάζια. χ.α.ί &
στρα.ψτ-ερή - χσ.ί εχε:;; τή διά.-
θ 

' - , ' , , εση Ία. μοιρα.σ�ει; ,α.υ;,ε; τι; �ν-
τυπώσει; σου με του; αλλου; α·ι
θpι:,πο:>;.

Ο ΧΡΟΝΟΓJJ _ι\ΦΟ� 
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ι..,___Μ_ε_τ_α_ξ _ύ __ μ_α,_ς--'� 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «Ίλισου», Δρα
γατσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλά,-. 
Κλαυθμώνος), εΤvαι άνοικ,τά: καθη
μερινώς, πλην Σα6βάτου, 9 - 12.30 
π. μ Τηλ. Γραφείων: 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλουμειν, άποστέλλετε με: 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήv έπιτα
yήv είς την Ιδιεύθυvσιν: <<Κωστήν 
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122». Άποστολαι με: τρα
πεζικά:ς έvτολά:ς μάς δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΛΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα στους κατω. 
τέρ�1 συvδρομητάς μας, έπεστράφη
σαν άπο τό Ταχυδρομείον μi: την 
σημείωσιν: <<μετώκησε» η «αyvω
στος». Παρακαλουνται δσοι τούς 
γνωρίζουν νά τούς είδοποιήσοuv η 
νά μάς δώσουν τά:ς διευθύνσεις των: 
ΑΘΗΝΩΝ 
Κυρ_ Γεώρyας, Βασ. Παύλου 11, 

Αίyάλεω. 
Νικ. Κουντης, Σκοπέλου 21. 
Δημ. Μπ01καφούκας, Χαροκόπου 4, 

Καλλιθέα 

Φιλ. Παyουροπούλου, 'Ύδρας 9. 
Άvδρ. Χάλαρης Έθv. Τράπεζα. 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Στέφ_ Βοyιατζόπουλος, Δικηγόρος, 
Ξάvθ.1. 

'Εμμ, Σαριδάκης, Νεκταρίου 7, Ή
ράκλειοv. 

Πέτρος Σεφερλης, Νικηταρά 24, 
Τρίπολις 

Γ. Παπαθσνασίοv; Θήρας 22, Ξάνθη 

ΕΙ ΣΦΟΡΑΙ 
'Ο κ. Δημ. Σαραvτόποuλος σuν

εισέφερεv ύπέρ του ΙΛΙ ΣΟΥ δρχ. 
500.-

Ό κ. Κωv. Μπερεδήμας συ,νεισέ
φερεν είς μνήμην Βασ Κριμπά δρχ. 
550 ύπi:ρ της Θεσσοφικης 'Εται
ρίας. 

ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ 

ΤΟΥ « 1 Λ I Σ Ο Υ » 

Τό πε�ιοδικο «ΦΥΣ ΙΟΛΑΤΡΗΣ» 
εyραψε (στό τευχος 377) για τό 
'Αρyυρουν μας '1 ω6ηλαίοv: 

«Τα 25 του χρόνια συμπλήρωσε 
τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ» της 'Ελευ
θέρας Σκέψεως, με: διεuθvvτή τηv 
έξέχουσα προσωπικότητα του κ, Κω
στη Μελισσαρόττοuλοu και έπιμελη
τή της ϋλης τόν κ. Χρίστο Ρ ιζόπου
λο. Τό περιοδικό αίιτό, γεμάτο φι
λοσοφία, άνθρωπιά, γνώση, άyάττη, 
θεοσοφία, με: τις βαθύτερες εwοιες 
Ζωής και αλλωv παραγώγων αύτης, 
εΤvαι ενα πολύτιμο και άπαραίτη. 
το για δσους πιστεύουν στrψ 'Ο
μορφιά: και στην Αλήθεια και πέρα 
άπό τό σήμερα κα1 πέρα άπ' δ,τι 
βλέπουμε. 

Τό Δ.Σ. του «Φυσιολάτρη» συγ-
χαίρει και εϋχεται γενέθλια και 
στην 1 ΟΟετία.» 

Το περιοδικό «ΣΤΑΘΜΟ Ι» 
(Μάρτιος 1980), εyραψε: 

«Με: το τεuχος 136 (Ίαvοuάριος -
Φεβρουάριος 1980), τό «Διμηvιαίον 
περιοδικόν έλευθέρας σκέψεως», πού 
τόσe> έπάξια διευθύνει ό παλαίμα
χος συνάδελφος ,κ_ Κωστης Μελισ
σαρόττουλος, με: έπιμελητή της ϋ
λης τόv συγγραφέα και κριτικό κ 
Χρίστο Ρ ιζόπουλο, μπηκε στον 250 
χρόνο της εκδοσής του. <<' Αρyuρουν 
'1 ω6ηλαίον» χαρακτηρίζει τό γεγο
νός ή διεύθυνση. του περιοδικου. 'Ο 
'Ιλισός, κατά τη γνώμη μας, εΤvαι 
άπ:, τα περιοδικά: έκείνα, πού γίνον
ται άπαραίτητα στους άvαyvώστες 
τους, έπειδή είδικεύει τα αρθρα και 
γενικά τη,· ϋλη τους και την κατεύ
θύνοuv πρός την κοινωνική κάθαρση 
και τήv πνύψωση του άνθρώπου. Ή 
φωνή του γίνεται καταρράκτης για 
να ςεπλύνιι τον έσωτερικό μας έαυ
το κα1 να τόν, έμφανίσει νέο στον 
ηλιο της δημιουργίας_ ΣΟφα πολλές 
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φορές, τά δημοσιεύματα του περιο
δικου, έvδοσκοπούν τον αvθρωπο 
και προσπαθουν vά τόv πείσουν πώς 
εΤvαι μέλος του κοιvωνικου συνόλου, 
πού εχει την άνάγκη του, καί άπό 
τήv σvνεογασία του θά επαφvε δύ
ναμη για κάθαρση. 

Οί σvνεργάπς του 'Ιλισου, στά 
είκοσιπέντε χρόνια της ζωης του 
περιοδικου, μόχθησαν ν<'. σκάψουν 
γιά νά βρουν τήv ψυχή του άνθρώ
που καί rκεΊ vά ψυτέψουν η νά καλ
λ ιερyήσοvν δ,τι ώραιότερο ύπάρχει 
στη γη. Ή σοφία, ή καλωσύvη, ό 
άνθρωπισμός καί ή άγάπη εΤναι οί 
στόχοι του , 1 λισου, άκόμη και vά 
καθαριστεΊ ή ψυχή άπό τό πάθος 
καί τό μίσος. Δέν ξέφυγε άπό τίς 
άρχeς «"Εν τό παν», Παγκόσμιος 
Άδελψότης Άνθρωπότη;τος ανευ δι
ακρίσεως φυλης, πίστεως, τάξεως, 
γένους, χρώματος», <<Ούδεμία θρη
σκεία άνωτέρα της 'Αληθείας», <<'Ε
λευθερία σκέψεως άvτί φανατισμου 
καί 6ία9> Ή ύλοποίηση αύτώv τών 
άρχώv άποδεικνύεται καί μέ τίς 
προθέσεις της διεύθυνσης του περι
οδικου: :<'Ο 'Ιλισός προσπαθεΊ, μέ 
άγvότητα προθέσεων καί άνιδιοτέ
λεια, νά μεταβι6άσει άπό τις αίώ. 
vιες πη1γ ές της σοφίας πρός τούς 
άvαγvώστας του, μερικές άκτΊvες 
άπό τό καθαρό φώς της έλευθέρας 
σκέψεως ... » 'Επάνω σ' αύτή 
τή βάση έργάζεται και ό κ. Κω
στης Μελισσαρόπουλος, πού δίπλα 
στο περιοδικό άvαπτύσσει καί ά
ξιόλογη συγγραφική δραστηριό
τητα, έκδίδο�τας συνεχώς βι6λία, 
μεταξύ τών όποίων «Μητις» (τό βι
βλίο της σοψίας), <<Τα βήματα της 
φιλοσοφίας» (Α' καί Β' τόμος), 
«'Ο "Ιησους», <<'0 Κομήτης» (θέ
ατρο ίδεών), καί πρόσφατα τό ση
μανrικότατο «Μεγάλες πράξεις καί 
έγκλήματα στην ίστορία τώv έλλή
vων». 

Δέv παραλείπει ό 'Ιλισός vά δη
μοσιεύει λογοτεχνική vλη, καί κυρί
ως ποίηση,, πού συγκλίνει στους 
στόχους του καί κρίνει τό λογοτε
χνικό 6ι6λίο, και μάλιστα μέ τόv 
άντικειμεvικό τρόπο, πού τον γνω
ρίζει καλά ό κ Χρίστος Ρ ιζόποv
λος. Μέ ματιά διεισδυτική καί μέ 

'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις 4:' Ιλι
σός» Συv.Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόποuλος, 
Πλατ. Έ!1vικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224 728. 

Τιμή τεύχους δρχ. 50 
Άθηvαι, ΜάΊΌς - 'Ιούνιος 1980 

κρίση όρθή ό κριτικός άvαψέρΕται 
τακτικότατα σέ 6ι6λία συναδέλφων, 
κατατοπίζοντας τούς άναγvώστες 
του περιοδικου στο περιεχόμενό 
τους. Αύτός κιόλας πρέπει vά. εΤ. 
ναι Ο σκοπός του κριτικου σημειώ
ματος. 

'Άλλος σημαντικός συ\,·εργάτης 
του περιοδικου εΤναι ό ποιητής Σα
ράντος Παυλέας. Οί ύπαρξιακές του 
φω1•ές φωτίζουν τό ψυχικό μεγα• 
λειυ καί την άντοχή τοι•.» 

:f; * * 

Εύχαριστουμε θερμότατα τά δύο 
συναδελφικά καί έκλεκτά περιοδικά, 
για τά κολακευτικά σχόλια, πού 
μας άψιέρωσαv. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΕ 

Λάβαμε τήv άκόλουθη έπιστολή 
άπ:> τό Κεντρικό 'Ισραηλιτικό Συμ-
6ούλιο Συvτονισμου και Γvωματείι
σεως: 

8 Μα·ίΌυ 1980 
'Αγαπητέ κ. Μελισσαρόπουλε, 

Σας εύχαριστουμε θερμά για τή 
δ�.μοσίευσι, στο τελευταιο ψύλλο 
του πραγματικά έκλεκτου περιοδι
κου σας, της άποψάσεως του Άvω
τάτου Δικαστηρίου της Δvτικης 
Γερμανίας, για την προσβολή της 
τιμης τών θυμάτων του 'Ολοκαυτώ
ματος. 

Θά μας έπιτρέψετε μόνο vά. ση· 
μειώσουμ� μία άβλεψία: τό περιο
δικό μας <<ΧΡΟΝΙΚΑ» δέv εΤvαι 
'Ισραηλινό, άλλα 'Ι σ ρ α η λ ι τ ι
κ ό. Τό σημειώνουμε, γιατί στον 
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με:v άγαπητό << 1 Λ I Σ Ο» δέν ύπηρχε 
κακή πρόθεσις, άλλού δμως γίνεται 
ήθελημένη σύγχυσις. 

Μέ ψιλικά αίσθήματα 
Κεντρικό 'Ισραηλιτικό Συμβούλιο 

Ό Πρόεδρος 
'Ιωσήφ Λόβιγγερ 

Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝ I ΣΜΟΥ ΚΑ 1 

ΕΒΡΑΙ·ΣΜΟΥ 
Σέ &οθρο του γνωστού Γάλλου 

συγγραφέως Ε. Φλέγκ, μέ τίτλο 
«Γιατί εΤμαι Έ6ραιος», πού δημ()c. 
σι,εύεται στό ιτrεριοδiκό «ΧΡΟΝΙ
ΚΑ,· (όργανο του Κεντρικού Ίσρα
ηλιτικοu Συμβουλίου 'Ελλάδος), κα
ταφαίνεται πώς ό Έλληινισμός και 
ό Έβραϊσμός, άνrιμεcτωτrίζοντας 
στό διάβα των αίώvων τα ιδια προ, 
βλήματα, άκολούθησαν μια παράλ. 
ληλη πορεία. 

Στό ιδιο ψύλλο δημοσιεύονται 
&ρθρα για την παρουσία 'Εβραίων 
στήν 'Ελλάδα στους π.Χ. αίωvες, 
για τά έλληvικά έβραϊκά δημοτικά 
τραγοίιδια κ.α

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Θαλης Ρη-τορίδης: Σψεντοv.ιές (τrοι
ήματα) Ρώμη 1979. 

Έλ€.νη, Δημητριάδου - Παπαλεξο-
πούλοu: Κρίκοι, ( ποιητική συλ
λογή) . 'Αθήνα l 9 80. 

Εύελπίδης Λιβεριάδης: Ό Χριστια
νισμός καί ή σχέσις αύτοϋ προς 
τάς έκδη�ώσεις του άvθρωτrίvου 
πνεύματος, Άθηναι 1979. 

Βασίλης Συκιώτης: Ή πέμπτη 
σψραγίδα(ποιήματα) Άθήvα 1979 

Παναγιώτης Βλαχόπουλος: Τό βά
θος της άρμοvίας. 'Αθήνα 1980. 

Διονύσιος Καλημέρης: Νοε;ρός διά
λογος (ποιήματα). Τελευταία 
Ι:πιστολή στόv παραπαίοντα &v
θρωτrο (ποιήματα). Τιμηrτικό ά
ψιέρωμα στόv δημιουργό του 
Σύμπαντος (ποιήματα). Ζάκυν
θος. 

Κάρολος Άρλιώτης: 'Ιστορία της 
Έθvικης Κ τηματικης Τ ραπτέζης 
της 'Ελλάδος. Άθηvαι 1 979. 

Διονύσης Κ Μαγκλιβέρας: 'Εγ-
χειρίδιο Δημοσίων σχέσεων. Τέ
ταρτη εκδοση,. 'Αθήνα 1980. 

'Έφη Αίλιαvοϋ: Ή Εύρuδίκη στό 
φως. (Ποιiιματα) 1980. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Κρίκος (Ίαν. - Φε6ρ.) 
Ό Κόσμος της Ψυχής ( Ί αv.-Φε6ρ ) 
Ήπειρωτι«ή 'Εστία (Δ!!:κ.) 
Κρητική 'Εστία (' lcw. - Φε6ρ.) 
'Ισραηλινά Νέα (Φε6ρ.) 
Βωμός Τέχνη1ς (' Ιαv.- Φεβρ., Μάρτ .• 

'Απρ.) 
Πνευματική Κύπρος (Φλε6. - Μάρτ., 

Άπρ. - Μάης) 
Χρονικά ('Απρ. - Μάϊος) 
Σύγχρονη Σκέψη (Μάρτ., Άπρ.) 
Τραπεζικός 'Αγών '(Μάϊος) 
Σταθμοί (Μάρτ., 'Απρ.) 
Ό Φυσιολάτρης ( Μάϊος - Ί ούν.) 
Λαογ,ραφική Κύπρος (Γεν. - Δε:κ.

1980) 
Κείμενα του Βόλου ( 1980) 
ΤριΦuλιακή 'Εστία (Μάpτ_ - Μάης) 
Έλιύθερη Σκέψη (Φε6ρ., Μάρτ., 

'Απρ.) 
'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες (Δεκ. - Φε6ρ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ» 

Άλεξαvδρούπολις: Έλ. Γιαvνώτας 
Βόλος: Γ Κοuκου6ιvος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκu\/41ος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειοv: Λ. Κοuντης 
Θεσσαλονίκη: Εύ. Ψαράς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές 
Κέρκυρα: Κ. Άγιους 
Κομοτιvή: 'Ιω. Σαμοuρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: · Αρ. 'Αρμοϋντας 
Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις 
Σuρος: Π. Ζαραψωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Βασ. Σπuριδόκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άvτ. Στuλια:vιοu 
Λευκωσία: 'Αχ. Ζα6αλλης, Π. Δε-

κατρης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
' 1 σταμπούλ: Γ. Β ακαλόποuλος 
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Β I βλ ία Ι< r ί s h n a m u r t 

Σ-τά πόδια -τοίί Διδασκάλου (έκδ. 1966) 50 
Εκλοyαί άπό -τόv Κρισvαμοίίρτι (Κ. Μελισσαροπούλοu) 150 
Εκπαίδεuσι και σημασία ζωής 1953 150 

"Ελευθερία - ή άρχή και τό τέλος 1954 280 
Στοχασμοί πανω στη ζωή (Α' σειρά) 1956 250 
:C:τσχασμσί πάνω στη ζωή (Β' σειρά) 1958 250 
Σ1οχασμοί πάvω στη ζωή (Γ' σειρά) 1960 350 
'Ομιλίες στήv Εύρώπη 1967 250 
Σ τι1 σιyiJ τού Νοϋ 

Ή 6:vαγιωιότητα -τής άλλαy1iς 
-� C, πέταγμα τοU άετο\J 
-:-::χ πρώ1α 611ματα τής μάθησης 

1970 
1970 
1971 
1975 

•r , 

cyγροψετε ιιέους συνδρομnτάς 

200 
200 
200 
280 

ΣuνδpcμrJ 1380 δρχ. 200 εθελοντικώς δρχ. 300 
έξωτεριχ,σϋ δρχ. 300 

αεpο;,;οptχώς 500 

�Ολοι οι συνδpομητc.Λ &σωτεριχου εχουν δt,.ωίωμc:· 

ν& &γοp�ζουν το�ς τόμους lπιλογ�ς 

Α' Τριετίας 19:5ί1-195'1-:1.953 

Β' Τp,�-.ίc-.:ς 195:J-1360--1961 

Γ · Τετραετίας 1S62-:1965 

ε:τ.<ασ�:-ον rrpoς δρχ. 200 άν-,l δρχ. 250 

Η σιοvδρομή τοίί 1980 εΤvαι δρχ. 200. Έβελοvrικως δρχ. 300 
Δια ΤΟ Έξωτερικο δρχ. 300 

'Αεροπορικώς δρχ. 500 

AI συνδρομαι η ό:vτίτιμο11 διιlλίων vό. άποστiλλωντο:ι μv. 

- ·,c:χυδpομικήν ·11 τραπεζικ11ν έπιτc,γη11 --δχι μί ι!:νrολήν- ::τ,· 

�,,,ι",μcη-ι Κωστή Μελισσαροπούλοu � ΙΛΙ ΣΟΥ, Δρcryατσανίο,ι 6, 

Ά'.\i;Jα:ς 122. 

Τίr-,τοις : Ε. Σι.nηpόπονλος & Σία, δδ. Κεpcrrσινίοu 72, ΆtJfι�,,:cι 
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� 

� 'Ετησία Συνδρομή ΛΙΣΟΥ 

� Δρχ. 200 1 
� έθελοντικώς δρχ. 300 1 
� 1 � ============�= 1� 1 
� 1 
� 

Έπιλογc:ιι ΙΛΙΣΟΥ 
1 

� Τpιε-r{c:ις 1956 - 1958 

11 
� )) 1959 - 1961 

� Τε-rpc:ιε-r{c:ις 1962 - 1965 

� ixά.cnη Δρχ. 250 

� Διck -rούς σuνδρομη-rciς -rou ΙΛΙΣΟΥ 1 
� � 
� μόνον Δρχ • 200 � 
� ; 
� � � ================== �
� � 
� � � � � Νέα βιβλί α: � 
� � 
� � 
� Κωσ-cη Με).ισσιι.ρο-ποu).ο'Ι>: �1 �� �
� Μεγάλες πράξεις � 
� ' � 
� και � 
� � 
� Μεγάλα έγκλnματα �
� �
� � 
� σ�ν � 
� � � 'Ιστορία τών Έλλiινων � 
� � 
� �
�

Δρχ. 250 �
� � 1 � 
��2/� 
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