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ΤΖΩΝ ΚΟΟΥΤΣ 

(1906 - 1979) 

ΑΣ ΑΚΟΥΠΊΕ 

ΤΗ cΡΥΣΗ ... 

'Οφείλομε να μάΟωμε να 11ρε.μούμε καί να ακούμε τ11 Φύση, 
κάθε φορά πού εχομε τη δυνατότητα. 

Τί εχει 11 Φύση να μα; πη, δταν μαΟαίνωμε να ηΊν ακούμε; 

Ποιο είναι τό μήνυμα των δένδρω·ν καί τω-:,ι λουλουδιών και αυ
τό των βουνών; Γιαrτί τα πάντα μέσα σηΊ Φύση μας μιλούν, αν ε'ί

μαστε προσε,κτικοί γι1ά την ενότητα δλων των πραγμάτωv. 

Γιατί ε'�μεθα ε,με>ίς οί 'ίδιοι τα βουνά, τα �δέντρα, τα λουλού
δια. ' λλά δεν παίρνομε, τον χρόνσ να πλησιάσωμε τη Φύση και 
να νιώσωμε τ�Ί δόξα τού Θεού, πού έχδη) ώ,1εται μέσα σrτό,, ικό
σμο μας. 

(lJe Lοtιι b1eu) 



226 

Άγαπnτέ μας Φίλε, 

"Εστειλες τn συνδρομn σου 

γιά τό 1980 - δnλαδn 200 δρχ. 

n προαιρετικώς 300; 

'Εάν τnν έστειλες, ΕΥΧΑΡΙ

ΣΤΟΥΜΕ. 

'Εάν όχι άκόμn, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑ

ΛΟΥΜΕ μnν άμελnσnς άλλο. 

Κάθε καθυστέρnσις είναι 

έπιznμια. 

1980 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ λΕΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ το ΚΩΝΕΙΟΝ 

ΤΟΥ ΣΩΚΡ Α ΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤ ΑΜΕΛΕΙΑ 

Τόν παρακαλούσαμε, τον παρακαλοuσαμε συνέχεια μ' δλαj μας 
τα 5λέμματα, έμείς οί εςι χιλιάδες δικαστές της Ήλιαίας σέ τέλειαν ά-παρ
τία, τόν παρακαλούσαμε να μην παραψλογίζει τηy αίτία της κατηιγορί
ας του ά-πο τον Μέλητο και τον Ν Ανuτο με τούς συνεχεί'ς ύ5ρισμοίις του 
έ�•αντίον μας, να μας άποκαλεί' ,κοιμισμένους και 5όδια, πού πρέπει να 
τα ξuττνάει κανείς μέ την 5οuκέντρα. Τον εΤχε στείλει, φώναζε, κι αύτον 
ό Θεος να μας ξυπνάει ά-πο την καθημερινή μας νωθρότητα, ετσι ωστε 
με της Άρετης ΤΟ ψηr-ο άνάστημα να στολίζοuμεν άξια, κι έπάξια τόν 
'Αττικόν ούρανό. � Ας ερχονταν έπι τέλους τα παι-διά του και ή γυναί
κα του με τα δάκρυά τους να ονντηρήσοuν άγρυπνο ΤΟΥ οΤκτο μας. Νά 
μη 5ροντάει τη ψωνή του: «'Εμένα δ Μέληrrος κι δ κύριος ΝΑνuτος μπο
ρεϊ να με 01κοτώσοvν, να 5λάψοuν τη.ν ψυχή μου δμως, δεν δύνανται». 

Τόν παρακαλούσαμε να μη μας έξερεθίζει μέ τ' άνασηκωμένα Τ 
άγκάθια του ά-πό τό σκαντζόχοιρο των ό.ριστοκρατικων του ψρο�μάτων, 
για να μην τόν δδηγήσοuμε στη ψuλακη και πιει ΤΟ κώνειον, δταν θό: 
γύριζε τό ίερό ,καρά5ι μας, η Σαλαμινία ά-πό τη φωτεινή τη Δηλο, για 
τις γιορτές τοΟ 'Απόλλωνα. 

Δέ μας ακοuε, δέ μας ακοuε, γιατ1 πίστευε πώς δ 5ίος rηταν ενα 

εΤδος άσθένειας κι ό θάνατος ένα σταθερόν εΤδος θεραπείας_ 

Σuyχωρεί'στε μας, σuγχωρεί'στε μας, σuγχωρεί'στε τούς 'Αθηναίους, 
γιατί είχαμε τότε μέσα μας οί Δικαστές πολύ χωμα μέσα μας, πολύ 
χCJμα και λίγον ούρανό. 

Σuγχωρεί'στε μας, σuγχωρεί'στε μας τά πλήθη, των άμαρτιων μας 
σuγχωρεί'στε μας. Ζωα, με τη χειμερινή σας νάρκη πλουτεί'στε μας, γιά 
νά λησμονήσουμε πώς σκοτώσαμε τό Σωκρά-τη. Σuγχωρεί'στε μας, συγ
χωρεί'στε μας, θέλαμε νά 'μαστCΧΙV άvεξάρτητοι σαν ΤΟΥ ανεμον, δταν ΚV
ριεύει τη θάλασσα κι ο\ γλάροι, των ψαριων οί λαψuρο;yωγοί, καρφώνουν 
την κραυγή τους στην καρδιά της τρικυμίας της. 
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Συγχωρεϊστε μας, γιατί δώσαμε τό κώνειο στό Σωκράτη, συγχω
ρε.ϊστε μας. Οί γλάροι, στην ώρα της σταχτιδ:ς ήρεμίας, βλέπουν την 
Ε.;κόνα της λείας τους πανω στό άνατρίχιασμα της θαλάσσης. Συ,γχω
ρϊίστε μας, έμδ:ς τους Άθη,ναίους, συγχωρεϊστε μας, έμδ:ς τους Έλλψ.ιες, 
γιατ1 δώσαμε τό κώνειο στο Σωκράτη. Θέλουμε νά 'μασταν ίσορροπη,μέ
vοι, δπως wας άνεμος δέν άψήvει κανένα κενό κι εΤvαι ισορροπημένοι οί 
φυσικοί νόμοι, που έπιβάλλουv τό ρυθμό καi διατάζουν τήv 'Αρμονία νά 

ζεσταί,νει την καρδιά τωv 'Όντων καi των Φαινομένων. Συγχωρεϊστε μάς, 
έμδ:ςτους 'Αθηναίους, έμδ:ς τους Έλληνες, συγχωρεϊστε μας, γιατί δώ
σαμε τό κώνειο στο Σωκράτη, συγχωρεϊστε μας, συγχωρείστε μας, έμας 
τοίις 'Έλλη,νες, συγχωρεϊστε μας, συγχωρεϊστε μας_ 

,_ . ... 

�-�-·;, 

�.,--' 

1 
. :) 



1980 229 

ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 

Ο ΓΚΑΩΤΑΜΑ 

ΒΟΥΔΔΑΣ 

Σ' εχεϊνον πού αναίτια 1μου προξεv•εί καχό, θ� αιπαν<t11σω πε
ρuδάλλο.ντάς ,τον με τ1γν σ:νεπιφύλα"/4τη αγάπη μου. 'Όσο περιπ
σότερο χαιχό θά μου χάνη, τόισο περισσόn:-ερο καλό Οά του αν,τα
παδuδω. Πα.τε τό ιμίσος δεν κατασrtέλλεται με το μίσος, αλλά με 
ΤΙΊV άγάπη. 

ΒρηΥJα η1ν πηγή ,του πόνου χαί εξαφανLζοντάς το,, εφθασα 
ση1ν τελειότητα. 'Η ψυχ11 ιμοv λυτρci)Οηκε άπό τ11v• εστ:ιθυμία τών 
ταπει.νων άπολα-�;,σεων. Λευτερώ,θηκε από τον δεσμό ,των γήινων πρα
γμάτων. Λυτρώθηκε άπό η1ν πλάνη καί την ο.γνοια. Στ11ν κατά
σταση αύη1 της λυτρώσεως, ξύπνησε μbσα μου ή γνώση, νική·θη:κε 
η άνάγκη της αναγεν\·111σεως, ήλθε 11 άγιότης. Το χρέο; μου εκτελέ
στηχε. Δεν Οά ξαναγυρύσω πια σ' αυτό τον κόσμο. 

Σί1μφωνα με τον σπόρο πού σπέρνετε, τέτοιον r/4αρπό Οά θε- • 
ρtσετε. 'Εκείνος πού χάνει καλό, καλό θά Οι:ρίση. Έχείνος πο1,1 κά
νει καιχό, κακό Οά Οερίση. 

l\1η σκοτώσης εμψυχο ον. "λ1η κρατ11ση; κάτι πού δεν. σου άν11-
κει. Μ11 λες ψ0μματα. ιΜ11 πLνεις μεΟυστικά ποτά. Μ1\ν επιθυμή
σης ΤΙΊ γυναίκα του πλησίον σου. 

:)Εκείνος που είναι μνησUΥ.ακο; σf δσου; Εχουν κακ1l Οέληση. 
ουδέποτε θα μπορέση ,,ά γί.νη άγνός. 'Εκείνος πο1.1 δεν αtσΟάνεται 
μνησιικακία, είρηνεί•ει δσους μισούν. 'Επειδ11 το μίσος εlναι πηγ11 
δυσ.τυχίας για η\,ν αv0ρωπmητα, δ σοφό; δ�ν γνωρίζει το μίσο;: 

Ό σοφός Ορια,�uβεύει επάνω στον Ουμό, φ1 Οuμώνοντας. Θρι
αμβεύει επάνω στο κακό, με την ΙΧJαλωσύνη. Θριαμβεύει επάνω στ·t\ 
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φιλαργυρία,, με την γενναιοδωρίια.. ΘριαιμJδεύει επάνω στο 1.j,f,μα, 
μέ την άληθεια. 

"ΟJtως 1Ί θάλασσα εχει μια κυριαρχοϋσ.α γεύση, τή γεύση 
τού άλατιοϋ, ετσι και ή ,δuδασκ,α,λία. ιμου εχει μια κυριαρχοϋοο. 
γεύση, τ11 γεύση της λυτρώσεως. 

Πριν έπιχειρήσης κάτι, σκέψου καλά: Θα φέ.ρη αυτό πού 
θα κάνω ,δλάδη δική μου η τωγ αλλων; "Αν ναί, τότε 100τε δεν 
θά κάνω ιμιά τέτοια πράξη. 

'ΤJtάρχουν στον κόσμο Μο ,αΜ.ρότητ-ες, τlς δπσίες πρέπει να 
&Jtοφεύγη εκείνος που διάγeι ,μια πνευμ,ατιy_ή ζωή. Ή ,μία άκιρό
της εlναι ή ζω11 ,των διαι<JΙκεδάσεων και &Jtολαύσεων. Μια τέτοια 
ζω11 είναι άνάξιια να τη ζήση κανείς, ,εlναι σιντtθετη τού πνεύμα,
τος, μάταιη. Τό αλλο αιχ;ρον εlναι μια ζωή στερήσεων. Αύτή εlνα.ι 
θλιιδερή, ,μάταιιη και rέπίσης άνάξια να τ11 ζη κανείς. 

1 �ο δρόμος rco'U δδη,γεί σιτη λύτρωση, είναι ιμακρυα άπΟ τήν
11δονή, ,άλλα ,ι.,αι άπό κά·θε σ'Κληραγωγία.. Και rrα !δύο είναι ανά
ξια κα.l μάταuα ,,ά τα ζη καν,είς. 

Ό μεγαλύτερος νικητής είναι δ νιιχητής τού έαυτοϋ του. 

'Άφησε τις ,ερωτή.σεις σου για το πώς εγινε δ κάσμος καt 
ποιο θα εlναι, το τέλος του. 'Εγώ θα σε διδάξω τον τρόπο να 
ελ:ευθερωθης από την ταλαιπωρίαι. Ή ουσία. της 1διiδασκα1λίας μου 
εΙ,,αι ή ταλαιπωρία. κα1l το τέλος της. 

Μια καλή δράση σε πράξεις, σέ. λόγους, σε aκ-έψεις, είναι 
μια φωτεινή ,δράση. Ό ανθρωπος πού εδραισε ετ·σι, ξαναγεννιέται 
σε καλό κόσμο. "Ερχ,εταιι σε επαφή με άγαθοστοιό περύδάλλο�, ύφί-

' ' δ ' ' δ 'ζ 
' θ' στα.ται. τις ,επu ρα.σει,ς του και οχιμα. ·ει φωrrεινα συναισ ηματα. 

",Ετ,σι, άναγεννιέτο,ι τό διν ιμε την ούσία του. 'Όπως ,δρα, �ανάλογα 
ξαναζεί και ύφίσταται τtς έπιΙδράσΗς των nράξεών του. 

Ή παύση της ταπεινης επι!θυμίας, ή παύση το,ϋ μίσους, ή 
παύση ,της πλάνης, αύτή είναι ή γνώση. 'Όταν πα{,η ή επιθυμία, 
τό- μίισος, ή πλάνη, παύει καί, 1'J αγνοια. iMs την τέλθια παrύση της 
αγνοίας, παύουν οί tΜες οί αναφερόμενες σιτήν προσωπικότητα. 
Με την παύση των ιδεών, παύει ή συνεDδηση της προσωπικότη
τος. Με τ11ν παύση της συνεuδήσεως, παύει ή διαινοηrηκη μορφή, 
ή ,αναφερόμενη στην προσωπικότψα. Με τη,ν παύση, της δια.νοη
ηικης ,μορφής, :mαύαυν οί αισθήσεις. Με τi1ν παύση των αtσθήσε
ων, παύει ή επαφή. Μέ την παύση της επαφής, .έπέρ�εται πα.ύση 



1980 ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΒΟΥΔΔΑΣ 231 

τού αtσθήμ,ατος. Με την οούση του αtσθήμ,ατος, ερχmαu ή παύσ�1
της ,δίψας της άτομικης ςωης. Με την παύση της δίψας της άτο
μιικης ζωης, :ιταύει ή ΠΙροσήλωση προς τη ζωη της προσωπιιχ.ότη
τος. Με την παvση της προσηλώσεως προς τη ζωη .της προσωπι
κότητος, παύει ή 1δΙJQΙδικασία της άναγειννή,σεως. Με την παύση
της άναγ,ενvήσεως, σταύουν γέννηισιη,, θάνατος, θλίψη, πόνος, στε
νοχώρια, ταλαωτ:ωρία, άστελπιισία. Φθάν,0ιμε στη Ν ιρδάνα.

Ή γνώ.ση, αν δ ,κόσμος είνα1ι ωl)f,ιρος η ΠΙεJΙΙεραΟΙμένος και
αν δ αγιος εξαr-ιολουθη rνά ζη ,μετά θάνα.τον, ιδεν προάγει το ζή
τημα της άγιότητος, δεν χρησιμεύει για την ,επίτευξη της είρήa
νης και της φώησης.

'Ανώφελο νά άποκαlλύψω στον κόσμο ιαύτο πού άπέκτηισα με
οδυνηρό άγώνα. Ί-Ι άληθεια παραμένει κρυ1,11μένη για .κείνον πού
τον κατέχει ή ,επιθυμία και το μ�σος. Είναι κάτι γφiiτο ,μυστήριο.
Δεν μcτορ,εί νά το ίδεί ,εκείνος· πού επίγειες ,επvθυμίες τοv γε,μίζοιυν
το πνεύμα με σκοτάδι. ' 

'Εκείνα πού ,δεν σας άστε,κάλυψα, δεν σας φέρνουν κ:�ένα )οφελος, διότι δεν σας προωθούν στη,ν άγιό.τητα, δεν σα,ς θδη,γοϋν 
στην άπφάκρυνση ά.πο τά εγκόσμια, στο σδήσ�μο κάθε γήϊνης επι
θυμίας, στην παύση τοϋ φθαρτού, στην εtρήνη, στη γνώση:, στ11φώτuση., στη Ν ιρδάνια. iΓι' αύτο δεν σας τά άπαιάλυψα, άλλα σας
ίμα:θα ιμ()\Ιάχα τί είναι δ πόνος, τί είναι ή αιτία του πόνοιυ, τί φέρ
,1ει την κατάργηpη τοϋ πόνου.

Ή νίκη τρέφει το μίσος, διότι δ νικημένος είνιαι ,δυσit'υχής.
'Εκείνος πού εχει εγκαιtαλείψει και τη νίκη κα1ι τ11ν ήττα, αύτος
δ γαλήνιος α\Αθρωπος ζη εύτυχuσ,μiνος.

,Εκείνο :πο'U διώχν1ει ώιο τΟν νοϋ τl; 1Επίγεuες σκέψεις
δδηγεί στους ουρανούς, ιδεν είναι ή νηστεύα και Gί δ.ασαν�σιμοι
σάρκας, άτλλά 1i 1εσωτερικη έργασία τοϋ ν�ϋ, ή π{>Gσπάθειά
για τη γνώση.

'και
της του

Νά .μην πuστεύετε ,σε δ,τι άχούσατε,. Νά 1μ11ν πuσιtf,ύετε στην
παράδοση, ,επειlδ11 αυτή μεταδόθηιχ,ε ά.ι-το γ,ενεά σε γενιεά. Ν ά μην
πuστεύετε ,σε τίποτα, άπλώς διότι είναι πασίγνωστο και γίνεrtαι γι'
αύτο tvόγος άπο πολλούς. ά μην πιστεύετ,ε σε •είκαισίΈ.ς. Νά μ11νπuστ.εύεrvε σ' εικείνο στο δποίο ,συνηθίσατ,ε. Νά μην πιισrτεύετ·ε άπλώς
στην αυθειντύα τών ιδαισικάλων καt τω;ν πρeσiδυτέρωrν. 'Αλλά νά
παρατηρητε και v' άναλύε.τε το κά1θε τί. "Οταν το άπατiλεισ,μια συμ
φωνη με τή λογική, τότε δεχιθήτε το και ζηστ·ε σύμφωνα ιμ' αιυτό-. 
( 1Επι1>1ογή, Κωστής Μελuοοαρόποιυλος)
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'Όταν μ' ερωτοϋν τί πιστεύω, ά.πα.ντώ: «Είιμα.ι Χριστιανός μα
ζί με τόν 'Απόστολο Πα.ϋλο, οτα.ν λέγη: «Κα.ί α,y εχω 1ψοψη-εία. 
κα.ί ξέρω ολrχ τά. 11..1,υ,στήρια χα.ί ολην τήv γνώση,, χαί α,y εχω ολην 
τήν πίστη, ωστε νά. ,μετατοπίζω ορη,, ά.λλά. ά.γά.πη δεν εχω, δεν εί
μα: τίποτε». 

Είμα.: Βου1δδιστής ,μέχρ: τοϋ σημείου yά, εννοώ, μ,αιζί με τόv 
Γκα.ουτάιμα, οτι μονά.χσ, ΟtΙΧΥ δ α.vιθρωπος ληισιμονήση ολες τίς επι
θυμίες του, μοvά.χσ� τότε είναι ελεύθερος. 

ΕΊ-ια: Έ6ρα.ίος στό σημιεV,v yά, -;-cι1στεύω τό λεχθέν: «" Ακουσ�Ξ 
Ί σρα.ήλ, δ Κύ,ρ:ο; κα.ί Θεός ήμu)Υ είναι έΎας». 

Είμαι Ίvδουϊστής, δταν .ιι•στεύω χαί ά.σκώ τήv Γιόγχα. ώς 
μέθcδο έvώσΞως με τό πvευμσ,τ:χό 'Εγώ. 

Είμαι .Μ.ωαμ5θ,χνός, δτα.v δε,v έ,μπιστzύ()μα.ι σε καν-ένα μεσο
λαβητή γιά. vά, ύψωθώ πρb; τόv ουρα. 11ό. 

Είμαι άκόλουΟος τοϋ Λά,ο Τσέ, σά.v π:-ι.ρα.δέχομαι τήν -κατα
νόηση των πα.ρω�όξωv της ζωης. 

'Αλλ,&. δεν πά.ω πιό πέρσ, ά.πό σ.υτες τ1ς πί,στzις, πού είvα.ι 
γι&. μένα δριακές. 

Δεν ά,χολουθώ τ�:;ύς Χρ:στια.νούς στήν εξύμνηση τοϋ Ίησοϋ -
πού τον &γαrπω πzρ:σσότερο ά,ιπό α.υτ,;ύς - ύπεpά.νω α.λλων άπε
στ,α.λμένων τοϋ Θεοϋ. 

k--Δεν &κολουθώ τούς Βουδδιστάς σ-;ήν α.ρvηση της όμορψια,; καί 
_,,,-,,..τής εύχαρ:στ-Ιισεως τη; ύπά.ρξ,εω; .

Δεν &-κολουθώ τού; Έ6ρα1ους σ-ήν ά.ποτίναξη των ι,περψυσι
κών ι:ρc1.ι·11:;.μένων. 

Δεν· &κολουθώ τούς Ί νδουϊστά,ς :ηήν μοφολα.τρεία, πού ά,ρ
vείται τήν έ:μψυτη δύ·ιcψη τοϋ ά.νθρώπου. 

Δεν ά.κολουθώ -ούς l\1:ω7.,μεθανούς στή ψυλα;κή της μισ.,ς μοvα
δ:κης Βί6λου, δσογδήποτε ίερας. 

Τέλι,:;, δεν ά.κολ9υθω τον κινέζικο Ταοϊσμό στο δεισιιδα.ιψ)νιχό 
σύπημc1., πού χλευά.ζε: τον μεγά.λον "Ανδρα., πού λέγει οτι τιμσ.,. 

Paul Bnιnto.n 
«The Tl1•vosoρhist», Δεκέμ6ριο; 1934. 
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«Κάτω τό πρέπει - Ζήτω τό θέλω» 

Στούς :οίχους της πόλεως των 
'α:,ίων ψα.ντά.ζε , τώρα. καί λί

γου;: μηνες, το δρια.κό σύ11θη.μα.: 
κ, , , ζ, , θ' « α.τω το πρεπει, ητω το ε-

λω»· κα.ί προκα.λεί πολύπλευρες 
άvτιδρά.σεις. 'Άλλους σκα.νrδα.λί-

\ / ζΞ-ι και ci.λλους πρ1οιολημ,χτίζει σέ
_§_:α.στόχα.ση. Οί πρώτοι κινουν ά.-

, ι , , 
λ' , πογοητευτt κα. την κ,εφα η κα.ι 

προκηρύσσουν μελα.ινό το μέλλο11. 
Οί δεύτεροι ά.φορμίζοντα.ι νά, τα.
vύσαυν τi φτερά. τους cέ ανοι
χτούς δρίζοντες καί κα:rοπτεύον
τε; τήν πορείχν των ιδεών διά. 
μέσου των αιώνων, νά διωyνώ
σουv ροπές μεταοά.θμισης του α.v
θp(J)Πt 'IOU πρ:ισώπου προς τά, ύψί
πεδχ της ύπαρξια.κη; -ου τελεί
ωση;. 

'Λπό το πρ1σ,μα. μ,ου, συντά.σ
σομχ: μέ τή δεύτερη τούτη δμά.δα. 
τώ·ι α.ισιοδόξων πού μέσα. τους 
σφύζει ή μ�ψτυρία. πως τό ά.νθρώ
πι ψ1 -rορόσωπο είνα.: φορέας κο
σμ'J:ελε:ωτικου νοήματος κα.ί ορί
σκεται σέ α,μεση καί δημιουργι
χή iπα.φrι με τή·ι αχρα.v:η μ·ιj
τp;ι, των παvα.vθρώπt 11ωv κα.ί κο
σμ')λογικGJν πεπρωμένων. 

J{ά.τω &πό τό φως των θέσεω·ι 
α.ύτών, πr,οοά.λλει &νά.γ λυφη ή 
θεα.vθρωπική όπόστσ,ση του άv-

Τοϋ κ. ΓΕΩΡ. Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΥ 

θρωπίvου οντος, μ,ετα,ξιωτικός τοϋ
το καρπό; της εvα.νθρώπιση; τoii 
Υίοϋ τοϋ Θεοϋ χα.ί τη; ά.πολυ
τρωτι χης του θυσία.;. 

�ημα., έπομένως, τη; σcJνεχώς 
εξελι ::;σόμενη,;; χειρα.φε.σία.; τ•;,ϋ 
ά.vθρώπι νου προσώπου εί·ιαι το 
χρίσιμο ,:;ύνθημα. «κά.τω το πρέ
πει, ζήτω τό θέλω», πού σηιμα.ί
νει, κά.τω ή δια.οοuκόληση χα.ί ή 
επιβολή χα.ί δ -rοε:Ηα.να.γκα.crμbς μέ 
:εθειμέν•ε; ά.πό τρίτους ά.ρχέ; Υ..-αί 
ά.ξίες, ζήτω δ αύτοπροσδ:ορι.σμό;· 
ή , , ' , α.υ:οιπρα.γrμα,τωση κα.ι α.υτοτε-
λείωση του1 ά.νθρώπι νου προσώ
που, πού α.ιpόμεψ) πά.νω α.πο 
φραγμού; κα.ί δpcσημα κα.ί χρο
νικές κα.ί θεσμικές άπα.γορεύσε:;, 
&.π�οα.ί·ιει α.ύτό δ πρωτογε11ή; καί 
6πεύ0υv,;;; σφυρηλά.τη; τη; π-:ι.
ρα.πέρα r;ορεία.ς τη; ζωη;, σ' εν-χ, 
διά.γρα.μμα. ελεύθερη; κα.ί α.ύθόρ
μητη; :,υστρά.τευσ-ης δλωv των δ
μόpρ:πω'Ι συνει1δήσεων, ά.111εξ�ρ
τή:ω; γεωγραφικών :JU•ιτε:αγμέ
νωv τη; 5δρογείου κα.ί ψυλετιχών 
η α.λλω•ι δ:α.χpί:-εω·ι. 

'Γό φά.σμχ τού δριχκοϋ α.ύτοϋ 
προολήμ�το; δεν πpοοά.λλει 6έ-
6α.ια. γιά πρώτη ψ,rpά.. Είνσ,ι γνω
στό στήν ίστορία τη; Φιλοσοφία.; 
- -ου τομέ,χ της σκέψης, πού
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ενασχολείτ.α,ι ιμέ τό ψωτισμό καί 
τήν ,ειπισ-ήμαινση των μεγάλων 
πpο6λη�μάτων του πνεύματος καιί 
της ζ,ωης. Θεμελι,α.κή ένατένι•σή 
του γί,νετα.ι είς τό λεγ6,μενο «:πρ6-
6λ η.μα της έλευ'θε,pία.ς της 6ου
λήσεως», πού εΙνα.ι εν,α, &πό τά 
δυ�εpέσ-cεpα. θέ�μα.τα. του ψιλο
σοψ"κοϋ c�α,σμοϋ. 

Δυό συστή,μα,τα διεκδικουν τήν 
άληθ,ινή γνώση πάνω στο ψο6εpό 
τοϋϊ:Ο Π;-)CΙΟλη,μα,. Τό ενια, της έ
τερο,νομίχς, τό άλλο της α.ύτονο
μία.ς, η 3πως τά λέψ κοινώς, τό 
έτ-εp6νσμο σύστημα,, τό αιύτ6νσμο 
σύστ-ημα. 

Καιθιι>ς δέ γιά. νά εχουν καιθο
λι κό κϋpος, οί ή'θικές αρχές α
πα,ιτείτα,ι μιά πηγή ύψί,στου κύ� 
pσυς καί &ιδιαιμψισ6ήτητης α.&θεν
τία,ς, τά έτεpόνομα συστή.ματσ. 
π,pοκη.ρύσσουv σσ,ν, ϋ-παw νομοθέ
τη το Θε6. Τά α.ύτ6νομα, συστή
μα,τα μ.1εταJθ1έτοντα,ς τή λ1ειτουpγι
κ6τηιτα των Π"ΥιΥWV', κ,α,τά λ6γο 
θιειότητα..ς του ανθ,ρώπ-ινου πpο
σώ'Που,. πpσκηpύσσουν σάν πηryή 
των ηθικών αρχών τή συνε<ίδηση 
του ·ελεϊιθερου πpοσώπΌ,υ. Στήν 
περίπτωση α.ύτή, δ α.νθρωπος ύ
ψώ·ιεται σέ 6ά,θpο θ ,εία.ς ύπευθυ
ν6τητα.ς κα.ί ύπεροαιτιr/4 ης κατα
ξίωσης, ί'Υ.α.νός νά χε,φίζετα.ι κυ
ρ:α.ρχικά τ-ά ήνία. της ζωης κα.ί 
της ίστοpί<αις. 

Άrπ.ό f!εολογ,ική άποψη, νομί
ζω δτ: cί θέ�σεις -ων α.ύ;:όνομω·ι 
συστημάτων 1δέv εpχοντα.ι καθό
λου σέ &.•�τί1θεση πpbς τήv εvvο,ια. 
της θεί-α.; Μεyσ.λωσύνης κα,ί της 
πα.vσοψία.ς του Πα.γΚΙΟισμίου Σχ ε
δίου του Θωϋ. Άν:τίrθ,ετα., ,της 
προσδίδουν τήν αϊγλη της άγα
πητιχης διάιθ·ε.σης κα.ί της υίο
θ1εσία.ς του &.νθpώπου. 

Ή θεότευ-κτη α.ύτή κλ ηpοιδο
σία. ε�ει δι<α.ιώv·ια. δυνα.μικ6τητα. 
κα.ί ιδρα. εξ.Θλικτ;ιχά, κα.ί 6α.θμι
α.ία., ·μετmαιθμίζον,τσις &,έγα,α, α
ξίες κα.ί θ1εσμούς ως τήv ϋπα.-η 
των πάντων· τελεί-ωσ,ηι. Ί-Ι θεώρη
ση αύτή, οπως εΙvα.ι α.ύτοψα.vέpω
το, ανοίγει νέα, πρι:-.;υπταή, α.ύ
τ6χρηιμα. Χια,τα.λυτ�κή, στίς σχ,έ_
σεις του ατόμου πρbς τήν κοι
νωνία., τήv Πολιτεία., τήν 'Ε-χ
κλησία., τήv Ίστορ1ία., τή Συνrrέ
λε:α.. 

Αύτ6vομο ήθιχο σύστημα προ
κήρυξε δ ψιλ6σοψος Κά.vτιος στο 
εργο του «Κριτική του πpα.κτικου 
λ6γ0:υ». Μέ,σα. μας �ειτουργεί μιά 
δια.δικαισία. α.ύιτοδύvα.μη - κατη
γορική προσταγή, ,κα.τά τήv εv
νοιολοyίl)(, του Κα.vτίου. Αύτή μα.ς 
ύ-;;:α.γορεύει τί πρέπει νά πρ�
τ'ψε κα.ί τί v' δ.ιτcοφεύγομε. "Αν 
κα.'ί εχει ·άιδήριτη 1έπιτα.κτιy,6τη
τα., έν τούτοις, δέv μας κα.ταιθλί-
6ει, γιατί ε.Ιvαι ά,πα.ύγα.σμα τη-ς 
ελευ&ερία.ς μας - της αύτ6vομης 
συvειιδησ:α.κης πpα.yιμα.τ-ι,χότητάς 
μας. 

'Επίκουρη εΙvαι κα.ί ή α.ποφη 
τ>:;ϋ Φίχ;:ε, σύμ,ψωvα. 1μέ τή'Ι δ
ποία., ή χύpια, κα.ί πρωτα,ρχική 
δρμή τοσ 'Εγώ τείvε,ι προς τήv 
&.πόλυτη α.ύτοτέλεια. κα.ί ελευθε
ρία.. Στήν πορεία. α.ύ·τή, εχ,ε-ι νά 
κα.τα.vικήσει τίς έπιθυ:μίες πού 
στσiψοvται προς τά έκ-τος &.ντι
χείμεv.α. χα-: τίς ύπ' α.ύτά ά,πο· 
λα.ϊισεις. 

Σ, , , , ' 
ξ υμψω'Ια. μ 11.υτα., το κα.-τα. ιω-

μ,έv.ο θέλω, πάει πάνω &πο -ίς 
�πιπόλαιες χα.ί ιεξωατρεφείς έπι
θυ,μίες. Αύτο το θέλω ανα..γvωρί
ζομ,ε στ6 τοιχογ,ρα.ψημένο σύv�η
μα., πού στάθηκε ή &,ψετηpία, μας. 
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Ό Λέσσιγκ ,εί;�;ε δτι ό ιμεγ,α
λύτερος πόθος τού ανθρώπου εί
ναι να μά�θει την Άλήιθε�α. Αυ
τός αποτελεί την ά.ναζήτηση τής 
' λήθειας, πού εlναι ή πιο ση
μαvηκη πράξη τού άνθρώποιυ. 
'Όμως ξεκινάμε να πλησιάσου
με την 'Α•ληθειtι., χωρίς πολλές 
προϋπαθέ01ει,ς :καί σχεlδόν ί:ίοπλοι. 
Ή ερευνα θέλει προγρα,fλJμαη
σμύ και τάξη. Αm6ς πού την 
πραγματοστοιεί, πρέπει ,,ά εχει 
καl είμφυττες ιΚJανότηrτες, άλλα καl 
ύπομον11 ιμαιζl με τ11ν επ4�. 

Ό eρευνητής, δπου ΚJαl να 
6ρίσκετ<αι, πρέπει νά ιδγάλει ά
πό τον έσωτε(_)ι.κό τοιι1 κόσμο δλα 
τά ,δε01μά, πού τού κραιτα.νε σκ,ε
πασμένα τά πνευματικά ιμάτια. 
Νά γίνει ελεύθερος α,,θρωπος. 

Κα.τα.χυρωτι χός ε1ς δλα. τρίτος 
ψιλόσοψος, δ Μάξ ΣτίVΙεp, δ κή
ρυχα.ς -:ης λεγόμενης ,�έγωτιχης 
ά!νιχρχ ία.ς», τ-ης ά.πόρ.ριψης δηλα
δή χά.f)ε α.λλης άρχης εξω α.πό τό 
έγι'ι, - ψυσιχά στήγ έντελεχεια.
χή ,ου αποψη, οχι στήv κ;�χ,;ή 
απJψ-η της έγωπα.θεία.ς. Σ' α.ύτό 
τό εγώ, πού χατά, ΤΟΥ Στίν1ερ συγ
κροτεί τήν ϋψιστη ύ.πόστα.ση,, δ
λος δ αλλο; κόσμος λειτουργεί 
σά,y τροφοδοσία. 

Άληθ:νά., δρια.κοί ο1ωνοί στίς 
ήμέρες μα.ς ! 
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Τοϋ ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

Γ-ιατ� ή ε(_)ευνα εχει πολλούς ε
χθρούς, πού προσπαιθούν νά 6ά
λουν στο δρόμο της σωρούς από 
sμπόδια. Ή α1(ίελευθέρωση τού 
έαυτού μας άπό τlς προ-καταλή
ψει:: κι' άστο τούς διάφορους φό-
6ους τής εJ1ίΟχης ιμα,ς, θά μας 
δ6>σει τά ιμέ(}Ια, νά πλησιάσουμε 
την 'Αλή,θεια. 

"ΕJτσι, ή ερεννα εχει Ιδαισικούς 
εχθρούς: α) τον φανατισμό, ,δ) 
τον δοyμαιτισμό, γ) τον σ.τείρο 
συντηρηησ�μό καl δ) τον φΜο 
της αλλαγής. 

α) Γνώρισε ή Ευρώπη τού 
μεσαίωνα τον φαναησμό για ό
ρισμένες πεποvθήσεις θρησ.κ,ευτι
κέ; rιtαl φεουδαρχικές, π;ού είχα
νε σαν &:ποτέλεσ�μα την ϋπνωση 
της ερευναις για την 'Αλrιθεια. 
Αυτός είναι ό φα,ιατι,σιμός, πού 
ύποδαυλίζετ<αι οολλές φ(}ρές άπό 
το κ,ατeστημένο κάθε εποχής, για 
να ί.κανοποιήσει δι.κά του συμφέ
ροντα. Ό λαός ε:rοεσε τότε κα.ί 
πέφτει άκάμη σέ πολλά σημεία 
τού πλανήrτη ιμ:ας, Ουμα λαο,πλά-

' ' ξ , ' ' ,•ων, που τον εση,κωνουν για να 
δάλουν φράγματα στην ερευνα. 
' λλά κι' οί ανθρωποι., πού τούς 
λένε ΠJολλές φορές πνειψιαιτικούς, 
δρίσκονταιι στην Υ,ατάισrrαση τού 
φανατισμού καί δεν -μ,ϊ(}ροϋν ν' 
άντικρύσονν το αληθινό. Αύrοί 
είναι οί πρωτοπόροι κάiθε κίνη-
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σης ενα,,τίο,, τής ερευ�ιας της 
Έπuστήιμης της φύσεως, της ζω
ής ικαί τού πν,εύματος. 

6) 'Ο ιελεύθερος ανθρω.πος,
πού επιθυμεί να πλη,σιάσειι τήν 
'Αληθεια, πρέπει ν' άπελευθ.ερω-
0,εί ιάπό κάJθ1ε δογ�ματι.σμό. Γιαιτί 
τό δόγμα δημιουργεί ενα χώρο 
άσφw.τι-χά κλeιαμέω ,σέ κάJθε 
πνευματ1Υ.ή κίνηση για να πετά
ξοψε προς τό άληθινό. 'Η συ-

' ,, δ' ξ , στηματικη ερευνα ιν ·εχ,ιναει 
από δογμα-ησμούς. Ξεκινάει μέ 
δάσεις σωσrιές χ,αί ιμ� το,, πό-θο, 
μέσαι απίι τό,, δρθό ιδρόιμο, να 
φτάσει κάπου, δπου φτάσει. 'Αλ
λά 'εκεί πού •θα φτάσει είναι τό 
άληθ,ινό. 'Αφήνει έ.χ,εί τον α.ν
θ,ρωπο κατάπληκτο μ;ι;ροστά σέ 
κάποια εικόνα., π ύ δέν είναι εί
δωλο κωμιμιας πρGκατάλη:ψης. 
Πολλοί ερευνητές ξ,εκι,,ή,σανε για 
να άποδ•είξουν κάτι τό όρισιμένο 
κι' α:'ίφνης ή ερευνά τους όδ11γη
σε σέ κάτι τό αντίθετο, π10ύ εlναι 
και τό σωσ,τό. 

γ) Αχ,οιuμε πολλές φορές νά 
λένε «δπως τα δρήκα�με, ετσι θά 
τ' αφήσοιιψ;ε». Σ' αύτές τ'ις λίγες 
λέξεις κρίιυετταιι ε-νας στείρος 
συντηρη"tι,σμός πού έχ1θρεύετιαι 
κάΟε ερευνα για τ11ν άπο ικάλυψη 
τού σωστού, τού πραιγ�ματι.κοιϋ. 
'Όμως ή \fλJεγ1αλύτερη άξί.α, πού 
διαχ,ρίνει τον ανθρωσω άπό τ'ις 
αλλες μορφές της πραγ,ματι.κό-τη 
τας ,είναι ή γνώση. Ή γνώση 
πρα.γ1ματΩποιείτα,ι μέ διάφο,ρους 
τρόJΙjους, άλλα ό πιο θιετικός εl
,,αι ή ,μειθοδιr.tή ερευνα. Έκειίνος. 
πού χατέχεΤΙαιι άπό συνιτηρηrηκές 
ιδέες δεν �μπορεί νά δεί πέρα άπό 
τά στεγανά πνευμαιτικά δια1μερί
σ,ματ�α της ζωής του. Είναι ό αν
θρωπος της ακινησίας καί της 
τροχοπέδης κάθε προόδου. 

") "Ο e. , , , ο πως συιμΙuαινει κ«ι στον 
φυσι:κό κόσμο ιμέ την <�δρά,ση 
και τ11ν άνιτuδραιση κα'ι τ11ν 
αδράνεια» ετσι εχο-uμε κα'ι στΜ 
πνευματικό. Σέ κάJθε δράση πα-'r. � f Ι ρουσια,,;εταιι αντuσrτοιχα ικαποια 
αντίιδραση. Εϊ:να•ι ό φό'υος της 
άΑΛJαγης πού άποτελεί τή συνέ
πεια τού συντηρηπ:ισ1fλJΟru. Ό ε
ρεm,ητής πού κατιέ.χετα;ι ά.πό το 
φόβο της άλλαγής ποτέ δεν μ.,-τ;ο
ρεί ,,ά α1tσθανθ,εί τη χαιρά τoru 
άληθινοϋ, J(joύ είναι tό άποrτέ.λε
σμα κάθε σωστής ερ,ευνας. 'Ό
πω; ό φόβος καί ή ήθική ποτέ 
,δέν συμlυuβάζο,,ται. Ή επιστη
μ;ονική ερευνα είναι ή πηγή κά
θε αλλαγής. 'ίΕπο,μέ,,ως ό φόβος 
για την άλλαγή ,είναιι ό μεγαλύ
τερος εχθρός τιϊς ερεm1ας. 

Ό όρθολογικός δρόμος για 
τ11ν άπακάλυψη τής Άλή,θ,ειnς 
άρχί,�ε,ι από την άρχα:ίια έλληνι
κ11 δια�ιόηση. 'Ανασ.τέλλ:εται στο 
μεσαίωνα. Διατηρ,είταιι, ώσ,τόσο 
κρυφά στα εργαστήρια των 'Αλ
χη!tιστων κα'ι στίς Μυστικές Όρ
γανώσε,ις, για νά eρθε,ι 11 'Ανα
γέννηση μέ τ11ν απελε θέρωση 
τοϊ, άνθρώσωυ από τον φανατι
σμό, τον δογματuσμό, τον συντη
ρητι1σμό 'Χlα:ι τό φό:υο τής άλλα
γης. Μέ τ11 μει0οiδική ερ1ευνα άλ
λάζει ό :-ιόσμ,ος μ(}ρφή κι' άνα
γνωρίJζεται ή άξία της άνθρίi)
πινης ύπόσταισης. Μπσρεί ή ωυ
στηρή έJ(jιαιη,μο"•ιr.t11 &ρευνα μέ 
τις καταΥπ11σεις της στ11ν ϋλη και 
στ11 ,ζωή να δημuούργησε επικίν
δυνα κι' αλmα προυλή1μαιτα. 'Ό
μω; αύτη ιείναι ή α®'ιια πορε�α 
τού άνΟρώπου ν' ά.γωνίJ�εΤΙαιι., ·να 
κινείτιαι και να πηγαί,(ει σ' α

γνωστους πνευμαrτίσ,.,ους χώ,ρους 
μ' ενα ενδ�μυχσ σκοπό τήν άπο
κάλυrψη τοrυ ΑΛΗΘΙ ΟΎ'. 
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Ό Χέvρv Φόρδ 

καl ή ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 

'Ί�-ιs1.; σ'J'ιτά.χτr1; τη; iφr1μεριοο; « 'ΕξΩ,σιορ» pώ.:rρε -);η γ'ιω
τ:�·ι ά.μερ:χ7.ΥΟ 6:ομ-fιz7.'ι': Χένρυ Φlψδ ?J.-ι π:στεύη στr(Ι 1�ε:εγ,:,ά.ρ
χωση, χ::ι.ί 6 ,,•67..σ:λεύ; τω·ι rι.:;:ox:v-Ji-:ω-ι» άπ-Ιι -ιτrρε: 

«Κ7.τά. :ήν γ'ιώμη ψ;ιυ, χά.θε ζωγ) μ7.ς πρι;σθέτει στήν σ�ηολι
;,,:ή 

,
ιν:ι,; πείp7.. �O,�r,,, :;πά.ρ1;ουνε στή 

,
ΎΥJ, έξ�πηρετοϋ-ιε, χά.�ο-ιο γε,',ιχωτερι'J'Ι σχοπο. Η συσσωρωσ:ς πεφα.ς τιθετ7.: ·ι.ΙJ.τα με.ρο; για 

χά.r.:ο:7. μελλο'ιτ:χή χprρ:. Δέ·ι :;πά.ρy_ε: ο;J,ε ε,,17. μόριον τι'Jϋ σ.ν
θρι�που, δεν ύπά.ρχει μί7. σχέψ:;, δέν 6πά.pχει μίΙJ. πείp7., mύ 'Ισ. 
μr(Ι τ.pι;y_ωprι πιο πέp7.. Ί:Ι ζωή είναι σ.ιώ-1ι1., Θά.νΙJ.τr.ι; δέ·ι 6πάρ-

"Οτ7.·ι :r.ιϋ πα.ρετηρήθη, δτι α.ύτές cλ άvτιλ-fιψεις διέψερα.ν από 
:ή-ι ο:δ7.σχs1,λία. τής χρ:στια,'πχ.η; θpησχεί-1.ς, προσέθεσε: «'Ίσως, ά.λ
λ,:ι, ,εγώ δέ-1 το π:στεύω. Σταιθερά. πιστεύω 5τι σέ άρχrι.ίους ·ι.α.ιρού;, 

, , .,_ � ,, θ "ξ , , ., - ,σε πεp7.σμεΊους 7.,ιωνε;, οι σ.νi ρωποι η εpv.'I Ί.α.τι, που εμεις το
χά.σ7.με, -i'ιξεp7.ν χά.τι γιά. το α.ϊνιγμ,:ι,, τη; ζωής. Είμct.-ι α.πολύτω; 
6έ6α.:G;. Πιστεύω, δτι α.ύτό πού τη,μερ:χ το λέμε Ορησ,�εία., δοξωσίσ., 
πίστη χλπ., ύπηρξε μ:ά. -έπeιχή r.:ού fιτα.ν συγχεχρ:μένη επιστήμη, 
-lι ό1c')t1J. �ξ,εφρά.ζε,το μέ γεγονότα, χ7.ί γνώσεις. Σήμερα, μα.ς φαίνον
:7.: αλυ:7. πρ-;f5λήμ7.'τΙJ., δπω; :ό πόθεν έρy_όμεθσ. προ της γεΥ'Ιή
σεώ; μ7.; χ7.ί ποϋ πηγσ.ίΊομε μετά. τόν θά,ια.τό μ7.ς. Αυτά. τά, ηξε
p%'ι α.λλο:ε. Τό μυστικό τής 'Jπάρξεώ; μα.; ή:χν γ-ιωστό. Πιστεύω
χχόμη οτ: θά. ελθη ήμέp7., πού θ' ά.ποχτήσουμε χα.ί πάλι επαρχή
γνώση, ι'{η:ε νά. χχτ7.νοήσουμε τή1

1 ΙJ.ίώνιrι. ζωή στό σuμπα.ν, επί
'it7.pΙJ.δείγμ1.τι, τί συμ6ΙJ.ίνε: στοϊ.ι; α..λλου; πλα.νητε;. "Λλλω; τε, ή
ζωή μιχς δέν εί•η: π1.ρά. μιcι ιιετά.61.-:1ι; ά.πό τί; περοοσμ,έν,ε; ζωές
προ; -:ί; μέλλουσε;».
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ο ΚΡΙΣΝ ΑΜΟΥΡΤΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ 

ΕΠΙΛΟΓΉ : Κωστης Μελισσαρόπουλος 

(Συνέχe:ια άπο το προηγούμενο τευχος) 

JI Από τό βιβλίο 
"Ομιλίες στήν Εύρώπη ( 1961) 

'Όλη ή Ά νατολη εχει γοητευθfj άπο τη λέξη στοχασμός. * 
'Αλλα καi στη Δύση ή λέξη προσευχη εχει τρομαχ.τικη 
σπουδαιότητα. ΕΙναι άπαραiτητο να μάθουμε αν ό νους, που 

* 11Medilation» εχe:ι άποοοθη στά έλληνικά μέ τη λέξη Διαλογισμός. Αύ
το στά :ταλαιότe:ρα βιβλία του Κpισναμουpτι. :Μe:τά το 1960, άποΙΗοe:ται άπο 
τούς μe:ταφpαστl:ς μl: τή λέξη Στοχασμός. Καί ο[ δύο λέξεις e:ίvαι εϋστοχες, 
ε'ίτε Διαλογισμός, είτε Στοχασμός. Στο έξης, θά χpησιμοποιουμε τη λέξη 
Στοχασμός. 
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είv01 τόσο περίπλοκος κι' επειτα παγιδευμένος σ εvα σύστημα 
αύτου, που όvομάζεται στοχασμός, η σε μια έπαvάληψη λέ
f εων, όσοδήποτε άρχαίωv, όσοδήποτε σημαντικών - δnως είνα1 
ή προσευχη - αν ό νους μπορεί πράγματι να ξέρη τί είv01 στο
χασμός, η τί βρίσκετω πέρα άn' τιΊ λέξη προσευχή, καi v' άvα
καλύψη μ1α πpαγ,ματικη καrτάσταοη που είναι στ' αλήθεια 
σιωπηλή. 

tvlόvov οταv ό νους είναι σιωπηλός, μποpουμε να κατανοή
σουμε δ,τιδήποτε. "Αν θέλω να καταλάβω κόποιοv, ό νους μου 
πρέπει να είvω iiσυxoc;, να μη φλυαpη, να '}JllV εχη προκαrα
λήψεις;. να μιΊv εχη άμέτρητεc: γvωμες, κι' έi\J.Πεψίες, γιατi 
έμποδίζουν την παpα-τήρηση καιi τιΊv κατανόηση. 

Μπορεί να iδη καvεiς αμέσως, πώς μόνον OTOV ό νους 
είναι πολυ iiσυχος, ύπάpχει μ1α πιθανότητα, δ1αύγειας. Πρέπει 
να καταλάβη καvεiς τα προβλήcματά του, πρέπει να έλευθε
pωθη άπ' τις άvησυχίες καi τους φόβους που συνεπάγονται, 
διαφορεηκά, δεν μπορεί να είναι πράγματι �να ανθρώπινο ον, 
είναι cμια βασανισμένη όvτότητα, καi ή βασανισμένη όvτότητα 
όλοφάvερα δεν μπορεί να iδη κάτι σοβαpο πολυ καθαρά. 

Τί είνα,ι ό ατοχασμος κα'Ι. τί εiva11< ή έν,αrrέv,ιση; "Αν άκού
γατε δλη αύτη τιΊv ωpα προσεχτικό, αύτο εΙv01 στοχασμός. Κι' 
αύτο είναι έπίσης έvατένιση. 'Αλλ' αν 6κούγατε μόνο λέξεις 
καi μαζέψαrτε λίγες iδέες για να τiς πάρετε σπίτι καi να τiς 
σκεφθiϊ,τε, τότε δεν εχετε στοχασθij. Ί\πλα καi μόνο κουβαλα
τε σπίτι αδειες στάχτες χωpiς κανένα νόημα. Ό στοχασμός, 
οχι σύμφωνα με διάφορες όμάδες, που ύπόρχουν σ' δλο τον 
κόσμο, άλλα ό π_e.αy1:1ατικος στοχασ1:1ος είναι ή κατόστασ_11.10Ιi 
νου που βλέn�!.,__Κ9ιτάζει, πα,pατηρεϊ τα πάντ�_ άπόλυτη 
προσο�vολικά, οχι μόνο μέρη .. αύ.τω.\L._:Η προοοχη δεν εί
νάι τμηματική, είναι πpοσ�η του συνόλου. Καi δεν μπορεί 
καvεiς να σας διδάξη πως να εlσθε προσεκτικός. 

'Ά V κάποιο σύστημα σας διδά.σκη πως να είσθε προσεκτι
κός, τότε είσθε προσεκτικος σχεnκα μ' αύτο το σύστημα, άλλ' 
αύτο δεν είναι προσοχή. Οϋτε είναι ή προσοχη συγκέντρωση. 
Ή συγκέντρωση είναι άποκλειαμός. Μπορείτε να συγκεvτp!J.)f
θijτε - είναι μια προσπάθεια: 'Αποκλείοντας, κτίζοντας �vαν 
τοίχο γύρω άπο τον εClJυτό σας. Άλλα ή πpοσοχη δεν εχει τοί
χους καi τέτοιος είναι ό στοχασ;μός. Αύτο είναι ό στοχασμός, 
στον ό νους είναι τελείως σιωπηλός. 

Έπειδη ό στοχασμος είναι ,μια άπο τις μεγαλύτερες τέχν-ες 
της ζωijς - ϊσως ή μεγαλύτερη. Έπειδη στην κατανόηση του 
στοχασμοϋ ύπάρχει άγάπη καi ή άγάπη δεν είναι το προϊον 
των συστημάτων, των συνηθε1ων, του ν' άκολουθ·ij κανεiς μ1α 
μέθοδο. Ή αγάπη δεν μπορεί να καλλιεργηθη με τη σκέψη. Ή 
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αγάπη μπορει ισως να παρουσ1ασθη, οταv υπαρχη απόλυτη 
σιωπ11- Καi ό νους μπορεi να εΙνω mωπηλός, μόνον στον καrτα
λαβαίνη ηΊ φύση τfjc; δικης του κιν11σεως, σαν σκέψη καi συν
αίσθημα. Kai. για να το καταλάβετε αύτό, δεν μπορεi να ύπάρχη 
έπίκρωη στιΊν παρατήρηση τηc; σκέψεως καi του συνωσθήΙJJα
τοc;. Το να παρατηρfjτε ί::τσι είναι πειθαρχία .. Αύτο το είδος της 
πειθαρχίας είναι ρευστό, έλεύθερο, δεν είναι ή πειθαρχία της 
συμμορφώσεως. 'Έτσι ό σrοχασμος μπορεi να συμβη, οταν 
κάθεσθιε α' ενα λεωφορ,εϊο, η περπατα;τε στα δάση, τα 
γεματα φως καi σκιές, η άκουτε το τραγούδι των που
λιών, η κοα:ιύζεrrε η'ι 1ηρόσωπο της yυνiClJllΚaς σας, η του 
αντρα σας. Ό στοχασμος είναι ή κατανόηση του συνόλου 
της ζωης, σπΊν όποία κάθε μορφη τεμαχισμου τηQ ζωης ί::χει 
πάψει. Κι' έnίσης αύτο είνα1 ένατέν�ση, το να συλλογίζεσθε 
για Tll ζωή, οχι άπο ενα κέντρο, οϋτε με τη δική σας εiδικιΊ 
iδιοσυγκρασία, τiς τάσεις η τiς ροπές, άλλα το να συλλογίζε
σθε γ1α την δλη κίνηση της ζωης: τιΊ μιζέρω, τη διαμάχη, τη 
σύγχυση, τη λύπη, ηΊν ατέλειωτη δουλεια του ά.νΘρώπου -
ΤΟ να τα προσέχετε αύτα σαν q11α συνολ1κη κίνηση. Δεν μπο
ρεiτε να τα προσέχετε αν ύπάρχη κάποια μορφη έπικρίσεως. Μια 
τέτοω ένατένωη είναι στοχασμός. Και δεν μπορεi να ύπάρχη 
ένατέν1ση η στοχασμος αν δεν ύπάρ,χη mωπή. 

Μπορεi κανεiς να εχη θαυl)lάσιες έμπειρίες, κι ομως να 
βρίσκεται τελείως σε πλάνη. Μπορεϊτε να iδητε τον Χριστό, 
τον Βούδδα, 11 όποιονδήποτε, κι' άναπόφευκτα θα τους iδητε 
σε όπτασίες, σύμφωνα με ηΊ δια,μόρφωσή σας. Ό καθολικος 
άσκούμενος πιοτος δυναμώνει το παρελθόν του καi τη δωμόρφω
σή του, καi οί έμπειρίες του γίνονται δυνατότερες - καi γ1 · αύ
τον τουτο είναι ΤΟ πραγματικο - άλλα όλοφάνερα εΙναι μια 
προβολ1Ί των άπαηήσεών του, των δικών του όρμων, του δι
κου του παρελθόντος, κι' έπομένως δεν εχει κα:μμιιΊ. άξία. 

'Έτσ1, ή ερευνα τούτου του έρωτήματος είναι Q::W-XQ.Q)J..όc;. 
Ξέρετε, αύπΊ ή λ�θij �i� στην 'Ασία_καi
έδω, με τον�ο τροπο. Υπάρχουν έκεινοι oi ανθρωποι 

\ nΌυερχο νται άπο τiς '1νοίες,που μιλανε γ1α τον στοχασ:μο καi 
σας δίνουν μια όρισμένη λέξη, καi ,με το να σκέπϊεσθε αύrιΊ 
Tll λέξη θα ί::χετε μια ασυνήθιστα ύπερβαnκη έμπειρία - που 
είναι τελείως άνοησία, έπειδη μπορεiτε να έπαναλάβετε το 
'Αμην η το 'Όμ η το Κόκα - κόλα έκατο φορές. Μπορεi κανεiς 
να έπαναλαμβάνη αύτες τις λέξεις ατέλειωτα, κι' όλοφάvερα 
θα εχετε όρισμέvες έιυτειρίες. Είναι εvα πολυ γνωστο φαινό
μενο, που άσκεϊται άπο γενια σε γενιά. για χιλ1άδες χρόνια 

_,.--,ότiς 'Ινδίες. Όvομάζεται�άντρα Γιό__γκg_,__ καi είναι τόσο πω
διάστικο. �1Ιπορεϊ κανεiς 'να�η τδ'ν νου, με ηΊν έπα-
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νάληψη μιδc, λέξεως, νο ησυχάση, νιΊ yίνη iirε110c:, να γίνη 
πραοc,, άλλιΊ είναι cικόμα ε.ναc: άσήμαντοc: vouc;, είναι άκόμα 
χωρiς cιξία. λlηορεϊ κανει(: να nροκαλέση τον νου να κάνη ό,η
δήποτε θέλει, 1) να ηcφάγη όπο10δήποτε οραμα. 'λλλα ό στο
χασμοc; δεν είν01 το να cικολουθΓjc: ενα σύστημα, δεν είναι 
έπανάληψη, 1ιιcι συ,ιεχιΊc; μί ιιηση. Ό οτοχασμοι: είναι κάτι που 
cιπαηεϊ εναν καταπληκτικα πανέτοψο νου, μεγάλη εύωσθησία, 
στι)ν οποία δεν ύπάρχει α'ίσθηση του να προξενείr01 κάτι δια μέ
σου της άηcιιτήοεωc;, καιιμια ψευδαίσθηση. "Ετοι χρειάζεται νιΊ 
είναι :κανεiς έλεύθεροc: cιπο ϋλεc; τiι: cιηcιπήσειc;, i:ηοιιένως άη' 
ολεc; τiς έ11ηεφίες. 

'Όλη· 11 πορεία του να γνωρίζη κανεiς τον έαυτό του 
είναι 11 όrχιΊ του στοχασμου - οχι το να βά(η :κανεic: τον ,;ου 
να κοιμηθη, οχι το να i.:χη όράιιαr α, i\ ύπερβατικες έμηειρίεc; 
διιΊ μέσου κάηοωc; άσυνάρτητηc; λέξεως - cιλλcι το νιΊ ξεσκε
ηά(η το προσδιορισμένο καi την κατάσταση του νου, που είνω 
ί1 έαυτος ουΊ σχέση του με τιΊν κ01νωνία, σr1Ί σχέση του μ' 
εναν αλλον. Το να ιΊνακαλύψη κανεiς τον έαυτό του καi νιΊ 
είοχωρήση βαθια - ολα αύτιΊ είναι στοχασμός. Ό νους πού 
τιΊ έξετάζη ολα αύτα γίνεται πάρα πολυ εύαίοθητος, εντονcι 
ξύπνιος. Κι' όλοφάνερα ενας νους, πού είναι τρομακηκα παν
έτοιμος, ξύπνως, είναι σιωπηλός. Νοημοσύνη είναι το να είνω 
κανεiς τελείως εύαίσθητοc;, ξύπνιος, στο όποίο δεν ύπάρχει καμ
μια απολύτως έκλογ11, κι' έπο11ένωc; ,ωμμ1α σύγκρουση. Τότε άη' 
αύτο ηροέρχεται μια 01ωπ(1, που δεν είναι ΤΟ cιντίθετο του θορύ
βου, οϋτε το σταμάτημα του θορύβου· καl μόνο σ' εναν τέτοιο σιω
πηλο νου δεν ύηάρχει άηαίτηση, ουτε πλάνη, έηειδ1Ί δεν ύπάρχει 
έπιθυμία να είναι κανεic; ίκανοπ011111ένοc; κι' έηομένως δεν ύηάρ
χει έηιθυμία γ1α πλατύτερα: καl βαθύτερες έμηεφiες. Μόνον 
ενας τέτοιος νους 1ιπορεϊ ν' άνακαλύψη έκείνο που είναι ίει,ό. 
Λύτο είναι στοχασμοc; καi σ' αύτον το σrοχασμο νιΊ ΤΟ cινα
καλύψετε - οχι να σαc; πουν i) να άνηγράψετε καi να ύπα
κούσετε κι' ολεc; αύτεc; τiς 6νώριμεc: ανοησίες. Τότε σ' αύτιΊ 
τιΊ σιωπιΊ άνακαλύπτει κανείς, συναντα κάτι που δεν εχει 
λέξη, που δεν μπορεί να μετρηθη - στον ό νουc; με τον έγκέ
φαλό του, που εχει άποθηκεύσει τόσες πολλες cινcιμνήσειc;, 
οταν ολα αύτα γίνουν 6συvήθιοτα :ησυχα - καl μύνο σ' cιύrιΊ 
ηΊν κατάσταση ύπάρχει rμια δυνατότητα ανακαλύψεως ένοι: 
πράγματΟ{:, που εχει αναζητήσει ό άνθρωπος rμέσcι cιπο τούc, 
αιώνες. 

Ό στοχασμος είναι το πιο άσυν11θιστο πρaν11α, αν ξέρετε 
πως να τον κάνετε, καl δεν είναι δυνατον νιΊ μάθετε απο κά
ποιον αλλον. Λύτη εϊναι ή όμορφιά του. Δεν είναι κάτι πού 
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1ιαθαίvεται, μια τεχvικι1, κι' έπομένως δεν ύπάρχει γι αύτον 
αύθεvτία. Έπσιιέvως, αν θέλετε να μάθετε για τον έαυτόν 
σας, παρατηρείτε τον, παρατηρείτε τον τρόπο που περπα,τατε, 
τον τρόπο που μιλατε, το πως τρωτε, το τί λέτε, το κουτσομπο
λ1ό, το μίσος, τι'] ζήλω. 'Ά ν εχετε την έπίγvωσή τους, χωρiς 
καμμια έκλογή, ολα αύτα εΊΎαι μέρος του στοχασμου, καi 
καθώς προχωρείτε, καθώς ταξιδεύετε, καθώς συνεχίζεται ή κί
νηση, ολη αύη'] ή κίνηση είναι στοχααμός. Τότε αύτη ή κίνη
ση είναι άτέλειωτη, αιώνιο. 

Πρέπει να ύπάρχη προσοχη - οχι συγκέντρωση έπει-
δη ύπάρχει μια δωφορα άνάμεσα στην προσοχη καi στη συγ
κέντρωση. Ή συγκέντρωση είναι nερωρισμένη, άποκλεισηκή, 
γεννα σύγκρουση καi στη συγκέντρωση ύπάρχει διάσπαση της 
προσοχης. 'Αλλα σrην πρόσοχη δεν ύπάρχει τίnοτα άπ' αύτα 
τα πράγματα - εΙσθε τελείως προσεκnκός. 'Ά V το εχη πει
ραματισθη ii το rχη παρατηρήσει καvεiς αύτό, μπορεί να iδfj 
η'] δωφορα άνάμεσα στη συγκέντρωση καi στ1']ν προσοχη πολυ 
καθαρά. Ση)ν προσοχη δεν ύπάρχει καθόλου σύγκρουση η 
δ1άσπαση, ένω ση'] συγκέντρωση ύπάρχε1 διάσπαση, σύγκρου
ση, μια πίεση προς ενα όρισμένο σηrμείο, που γίνεται άποκλει
στική. Στη συγκέντρωση ύπάρχει άντίσταση. Στην προσοχη 
δεν ύπάρχει καμμια άnολύτως άντίσταση. Καi χρειαζόμαστε 
μια τέτοια προσοχη για να μάθουμε τi έμπ'εριέχεται στην άλ
λαγ11. 

'Από τό βιβλίο 
Σ τή σιγή του νου ( 1910) 

'Όταν καταλάβετε τη δομι'] της καθηrμερινης σας ζωης 
με τον συναγωνισμό της, την άπληστία της, τη φιλοδοξία 

της, τ1']v άναζήτηοη της δυνάμεως - τότε θα iδητε, οχι μόνο 
τι']ν ανοησία των θεωριωv, των σωτήρων καi των διδασκάλων, 
άλλα μπορείτε να βρητε ενα τέλος για τον πόνο, ενα τέλος για 
όλόκληρο το κατασκεύασμα που ή σκέψη εχει συναρμολογήσει. 

'Ι-Ι δ1είσδυση σ' αύτη η']ν κατασκευη καi ή κατανόησή της 
είναι στοχασμός. Τότε θα iδητε, on ό κόσμος δεν είναι μια 
πλάνη, άλλα μια τροrμακmκ1'] πρα;γμαηκότης, την όποfαν ό 
αvθρωπος στiς σχέσε1ς του με τους συνανθρώπους του εχει 
κατασκευάσει. Είναι αύτο που πρέπει να κατανοήσουμε καi 
οχι τlς θ-εωρίες της Βεντάντα με τα τυruκα. καi ολες τiς δ1,α
κοσμ 11σεις της όργαν�μένης θρησκείας. 

'Όταν ό αvθρωπος εlναι έλεύθερος, χωρiς κανένα κίνη-
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τrο φόβου, φθόνου i1 πόνου, μόνο\' τόιε ό νοϋc: εiνcι ι φuσ1ολο
γ1κά εiρηνικοr: και ηρεμος. Τότε μπορεί να δη, οχι μόνον την 
cιλ11θεω στι']ν κcιθ111ιερινι1 (ωή, κάθε cηιγ11ή, cιλλcι ι':πίσης νά 
πάη πέρα CΙΠΟ τι1ν cιντίληψη Ίοϋ νου. 

'Εκείνο nου είναι σημcινηκο στον στοχασμό, είναι f) ποιό
της του νοϋ και της καρδιας. Δεν εΊνcιι ΤΟ τί έπιτυγχάνε1c;, η 10 
τί νομίζεις πωr; εχεις έπιτύχε1, άλλα μαλλον ή ποιότης ένας 
νου που εi"νcιι άθωος και τρωτός. Δια μέσου της άρνήσεως 
ύπάρχει ή θεηκη κατάσταση. Με το να μοζεύης άπλως η να 
(ης με έμπεφία, άρνεϊσοι την καθαρότητα του στοχοσμσυ. Ό 
στοχασμος δεν είναι μέσον για κάποιον σκοπό. Είναι καi τά 
δύο, και ΤΟ μέσον και ό σκοπός. Ό νους δεν μπορεϊ ποτε να 
γίνη άθωος μέσο άπο n1v πείρο. ΕΊνω 11 αρνηση της πείρος, 

. που φέρνε1 έκείνη τη θεηκη κατάσταση της άθωότητος που 
δεν μπορεί να κολλ1εργηθfj άπο Tll σκέψη. Ί-Ι σκέψη δεν εινcιι 
ποτε άθιί�ο. Ό στοχασμος είναι το τέλος της σκέψεως. 

Περιπλανήσου ηλάϊ σn1ν θάλασσα κι' αφησε ούτι1 την 
κατάσταση του σrοχοσμου να ξυπνήση μέσο σου. "Αν δεν ελ
θη, μ11ν TllV άναζητήσης, έκεϊνο που θα άνοζητήσης, θα εΙνcιι 
i'1 μνή1μη τοϋ δ,τι ύπηρξε - κcιi {:κείνο που ύπηρξε είνω ό 
θάνατος του δ,τι ύπάρχει. "Η δων περ1ηλονιέσcιι άνάμεσα 
στους λόφους, αφησε ΤΟ κάθε ΤΙ να σου μιλ11ση γ1α. ΤΙΊV όμορ
φ1α κοi τον πόνο της ζωης, ωστε να οiσΘανθης τον δικό σου 
πόνο κοi το τελείωμά του. 

Στοχασμος οεν εΙνο1 ή έπονάληψη μιας λέξεως, οϋτε ή 
έμπεφία ένος όρόματος, οϋτε ή καλλιέργεια της σιωπης. Το 
κομπολόϊ κοi ή λέξη ήσυχόζουν τον φλύαρο νου, άλλα ούη1 
εΙναι μια μορφη αύτοϋπνώσεως. θα μπορούσατε έξ ϊσου να 
πάρετε καi ενα ύπνωτικο χάπι. 

Στοχασμος δεν εΙναι να περιτυλίγεσαι σε ενα πρότυπο 
σκέψεως, οτη γοητεία του εύχόριστου. Ό στοχασμος δεν εχει 
άρχη καl έπομένως, δεν εχει τέλος. 

'Ά ν πητε: «θα άρχίσω σήμερα να έλέγχω τις σκέψεις 
μου, να κάθωμαι ησυχα σn1 στάση του σrοχοομου, να άναπνέω 
κανον1κα» - τότε εχετε πιασθη στα τεχνάσματα, με τα όποϊα 
κανεiς έξαπατδ. τον έαυτό του. Στοχασμυς δεν είvαι 11 άπορ
ρόφηση σε κάποια μεγαλόπνοη iδέα, η εiκόνο : Αύτο μπορεϊ 
να σε καθησυχάση για μια στιγμή, δπως για λίγο εΙvαι iiσυχο 
ΤΟ παιδί, που είναι άπορροφημένο άπο ενα παιχνίδι, άλλα 
μόλις το παιχνίδι παύει να εχη ένδιαφέρον, ή ανησυχία καi 
ή άτοξία ξανογυρί(ουν. Στοχασμος δεν εΙναι ή άvαζήτηση έ
νος άόρατου μονοπαηου που όδηγεϊ σε κάποια φαvτα.σnκη εύ
δοψονίο. Ό νους σε στοχασμο βλέπει, παρατηρεί, άκούει 1ιε 
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προσοχή, χωρiς σχόλιο, χωρiς γνώμη, JΙΙροσέχει n)v κίνηση 
τfjς ζωfjς σε ολες τiς συναρτήσεις της όλόκληρη τι)v ημερα, 
καi τι) νύχτα, οταν ί�λόκληρος ό 6ργαv�σμος άvαπαύεται, δεν 
εχει οvειρα, δ1ότι ηταν ξύπνιος ολη την ή�1έρα. Είναι μόνον 
ό νωχελι)ς που εχει ονειρα. Μόνον oi 1μισοκ01μισμέvο1, που 
χρε1άζοvται τiς νύξεις των 1διων των καταστάσεών τους. 'Αλ
λα καθώς ό νους παρατηρεί, προσέχει την κίνηση τfjς ζωfjς, 
τι)v έσωτερικη κα,i τι)v εξωτερική, σ' εvαv τέτ010 νου ερχετω 
μ1α σιωπι1, που δεν τι)ν εχει φnάξει ή σκέψη. 

Δεν είναι μια σιωπή, που ό παρατηρητης μπορεί να εχη 
η)ν πείρα της. Έαv εχη τι)v πείρα της καi την άvαγvωρίση, 
δεν ειvω πλέον σ1ωπή. Ή σιωπη του νου σε στοχ-ασμο δεν 
βρίσκεται μέσα στα ορ1α τfje; αναγνωρίσεως, γιατi αύτη ή σ1ω
πη δεν εχει σύνορα. 'Υπάρχει μόνον σιωπή στην όποία ό χω
ροc, τfjς διαφέσεως εξαφανίζεται. 

Ό στοχασμυς έvος νου που είναι άπόλυτα 01ωπηλός, εί
ναι ή εύλογία που πάντοτε άvαζητουσε ό αvθρωπος. Σ' αύτι) τι) 
σιγ11 υπάρχουν δλες oi ποιότητες τfjς σιωπfjς. 

'Υπάρχει έκείvη ή παράξενη σιωπή, που τη βρίσκεις σ' 
εναv ναό, .η σε κάποια αδεια έκκλησία, βαtθεια μέσα στην έξο
χ11, χωρiς τον θόρυβο των περιηγητών καi των πιστών. 

Ό στοχασnκος νουr; περιέχει ολες αύτες τiς ποικ1λίες, 
τiς άλλαγεc, καi τiς κιvήσειc, τfjς σιωπfjς. Αύτι) ή σιγ11 του νου 
είναι ό πραγμαηκα θρησκευηκος νουc: καi 11 σιωπ11 τG1v θεωv είναι 
1i σιωπ11 τfjς γfjς. Ό στοχαστικος νους κυλα c

f 

αύτι1 τι) σιωπή, 
καi. άγάπη είναι ό δρόμος αύτου του νου. Σ' αύτη η) σιωπη 
υπάρχει εί,δαιμοvία καi χαρά. 

"Α V βάλετε σαν σκοπο να στωωσιfjτε, αύτο δεν είναι 
στοχασμός. "Αν ξεκινήσετε με την άπόφαση να ,είσθε καλός, 
ή καλωσύvη δεν θα άνθίση ποτέ. 'Ά ν καλλιεργείτε την τα
πεινότητα, αύτο παύει να είναι ταπεινότης. Ό στοχασμος εlvαι 
σαν τι)v αϋρα, που μπαiν-ει στο δωμάτιο, οταv είναι άvοιχτο 
ΤΟ παράθυρο. Άλλα αν το αφήσετε σκόπιμα άvοιχτό, αν σκό
πιμα την προκαλείτε να ελθη, δεν θα ελθη ποτέ. 

Στοχασμος δεν εΙvαι ό δρόμος τfjς σκέψεως, διότι ή σκέ
ψη είναι πονηρή, με άπειρες δυνατότητες αύταπάτης, καi ετσι 
θα χάση τον δρόμο του οτοχασμου. 'Όπως και TllV άγάπη, 
δi:.v μπορείς να τr)v έmδιώξης. 

Ή σκέψη [χει πάντοτε εναν όρίζοντα. Ό στοχαστικος 
νους δεν εχει κανέναν όρίζοvτα. Ό νους δεν μπορεί να Π'όη 
όπυ το περιορισμένο στο άπέραvτο, οϋτε μπορεί να μετατρέψη 
το περιορισμένο σε απεριόριστο. Πρέπει να πάψη να υπάρ-
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:χη το εvα, γιcι να ύnάρξη το αλλο. Στοχασμος είναι ανοιyμα 
της πόρτας σε μιαν άπερω1τωσύvη, που δεν μπορεί καvεiς νcι 
111v φαντασθη, οϋτε να θεωρητικολογήση περi αυτfjς. Ί -Ι σκέ
ψη εΤvαι το κέντρον, γύρω άπο το όποϊοv υπάρχει ή iδέα του 
:χιίφου, καi αυτος ό χίϊφος μπορεί να έπεκταθη άπο αλλες 
iδέες. 'λλλα μια τέτοια έπέκταση μέσα άπο διεγέρσειc: όποιασ
δήποτε μορφης, δεν είναι ή ανευ κέντρου άπεραντωσύνη. Στο
χασμος είναι 11 κατανόηση αύτου του J<έντρου, ωστε νι'ι ηρο
χωρήσοιηιε πέρα άπ' αύτό. Ή σ1ωπ11 και ή άπεραντωσύνη συιι
βαδίζουν. 'Η άnεραντωσύνη της σιωπfjς και ή άπεραντωσύνη 
του νου, μέσα στον όποίο δεν υφίσrα;rαι κέντρον. Ί -1 σύλληψ η 
αύτου του χώρου και αύτης της σιωπης, δεν άvήκει στr1 σκέ
ψη. Ί -1 σκέψη μπορεί να άνnληφθη μόνον τι1ν δική της προ
βολή. 

Ό στοχασμος είνω σκληρ11 δουλειά. 'Απαιτεί η1ν ϋψιστη 
ιιορφ11 πειθαρχίας, δχι προσαρcμογή_, δχι μίμηση, δχt υπακοή, όλλcι 
πειθαρχία πού ερ:χεται μέσα άnο την συνεχη έπίγvωση, δχι μόνον 
των πραγμάτων γύρω μας έξωτερικά, άλλ' έπίσης καi έσωτερικά. 
Έnομένως, ό στοχασμος δεν είναι μια δραστηριότης CΙΠΟ\ΙΟVώ
οεως, άλλα δράση στ11v καθημεριν11 ζωή, πού απαιτεί συνερ
γασία, εύαισθησία καi νοημοσύνη. Χωρiς να βάλουμε τά θε
μέλω μιας ζωης άρετfjς, ό στοχασμος γίνεται 1110 φυγ11 κοi 
έπομένως δεν εχει η1ν Π1αραμικρι1 άξία. Ζωη άρετης δbν ει\'Cιι 
11 τήρηση μιας κοιvων1κfjς ήθικfjς, αλλά είναι ή έλευθερία 
άπο τον φθόνο, TI]V cιπληστία και την έnιδίωξη της δυνάμεως 
- αύτά πού γεννουν έχθρότητα. Ή έλευθερία όπ' αύτα δεν
ερχετω με ΤΙ] δράση της θελι1σεως, άλλα με Tl]V έnίγνωσή
τους μέσα άπο η1ν αύτογνωσία. Χωρiς να γνωρί(ης τiς δρα
στηριότητες του έαυτου, ό στω::ασμος γίνεται μια αiσθησιακ11
διέγερση, και έπομένως εχει πολυ λίγη σημασία.

�[η νομίζετε ΟΤ\ στοχασμος είναι μια συνέχιση και jl\Cl 
έπέκταση της πείρας. Ση1ν πεiρα ύπάρχει πάντα ενας nειρώ
μενος ο οποϊος είναι διαρκώς δεμένος με τΟ παρελθόν. Στο
χασμός, τούναντίον, είναι έκείνη ή πλήρης \lll - δράση, πού 
είναι το τέλος κάθε πείρας. 'Η δράση της πείρας εχει τiς ρί
(ες l ης στο παρελθόν καi Ι::τσι δεσμεύει στuν χρόνο, όδηγι:ί 
ΟΤΙ] δράση που εΙναι αδράνεια και φέρνει αταξία. Στοχασιιίχ; 
είναι ή πλι1ρης μ11 - δράση, πού προέρχεται cιπο εναν νου, πού 
βλέπει αύτο πού είναι, χωρiς τις περιπλοκες ΊiOU παρελθόντος. 

Στοχαομυς εΙναι τό ί1δειασμα της πείρας και γίνεται δλη 
τι1ν ωρα, συνειδητα ii μι1 συνειδητά, έπομένως δtν εΙναι μιcι 
δράση που περιορίζεται σε μιαν όρισμένη περίοδο της ήμέρας. 
ΕΙναι συνεχ11ς δράση άπ' το πρω'ί: Δ'Jς το βράδυ - παραη1ρηση 
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χωρiς τυv ηαρατηρητή. 'Επομένως δεν ύπάρχει διαίρεση ανα
μεσα στι1v καθημερινη ζω11 καi στον στοχασμό, στην θρησκευ
τικ11 ζω11 καi ση)ν έγκόσμια ζωή. Ή διαίρεση γενν1έται μό
νον στον ό παρατηρηη1ς εΙναι δε,μέvος στον χρόνο. Σ' αυτη 
11'] δ10ίρεση ύπάρχει άταξία, άθλ1ότης καi σύγχυση, που εΙναι 
1i κατάσταση της κοινωνίας. 

'Έτσι, ό στοχασμος δεν εΙναι άτομικισnκός, οϋτε κοινωνι
κός. Ύπερβαίvει καi τα δύο καi ετσι συιμπεριλαμβάνει καi τα δύο. 
Αύτο είναι άγάπη. Το ανθισμα της άγάπης ειvαι στοχααμός. 

"Av έπίτηδες παίρνετε μια στάση, μ1α πόζα, με σκοπο να 
στοχασθfjτε, τότε κάνετε μια δ1ασκέδαση, ί::να πΟΙιχνίδι του νου. 
'Ά ν πάρετε η)ν άπόφαση να άποσπάσετε τον έαυτό σας άπο 
τη σύγχυση καi την ,άθλιότητη της ζω:ης, τότε ,αύτο γίνεται 
μ1α έμπεφία της φανrασίας - καi αύτο δεν είναι στοχασμός. 

Στην όλοκληρωηκη προσοχη του στοχασμου δεν ύπάρχει 
γνώση, δεν ύπάρχει άναγvώρ1ση, οϋτε ή ανάμνηση κάποιου 
ηράyματος, που εχει συμβfj. Χρόνος καi σκέψη εχουν έξ όλο
κλήρου φθάσει σ· ενπ τέλος. 

'Ό,τι κι' αν κάνη ό ανθρωπος της πίστεως καi του δό
γ;ματος, δεν μπορεί να ·εiσέλθη στη βασ1λεία του στοχασμου. 
Για να στοχασθfjς, χρε1άζεται έλευθερία. Δεν προηγείται ό 
στοχασμοc: και άκολουθεϊ 11 έλευθερία. 'Ελευθερία - ή όλικη 
ίίρνηση των κ01νων1κων 1iθ�κολογιων καl άξιων - είναι η 
πριίπη κίνηση του στοχασμου. Ή άλήΘε1α δεν βρίσκεται στα 
πράγματα τfjς σκέψεως η σε ο,τι 11 σκέψη εχει συναρμολογήσει 
καi τυ όνομάζει άλι1θε10. Ή πλήρης αρνηση ολου �ύτου ιου 
οίκοδομ11ματος της σκέψεως είνα1 ή βάση του στοχασμοϋ. 

Στοχασμυς είνω μία χωρiς τέλος κίνηση. Ποτε δεν μπο
ρείτε να πfjτε οτι σrοχάζεdΘε, οϋτε δη εχετε μια καθορισμένη 
ωρα γ1α στοχασμό. Δεν βρίσκετ01 κάτω άπο τον ελεγχό σας. 
'Η εύλογία του δεν i::ρχεται σε σας διότι διάγετε JJICI. συστημα
τοπο1η,μένη ζωή, l\ διότι άκολουθείτε ιμια όρισμένη συνήθε10, 
i\ ήθική. 'Έρχεται μόνον στον ή καρδιά σας εΙναι πραγματικα 
άνωκτή. 'Όχι στον άνοίγετε με το κλειδi της σκέψεως, οϋτε 
στον τι)ν άσφαλίζη 11 νόηση, άλλα στον ειναι τελείως άνοικη1, 
ί'>πως ό άνέφελος ούρανός. Τότε ερχετ01, χωρiς να το ξέρετε, χω
ρiς να τον προσκαλέσετε. 'Αλλα δεν μπορείτε ποτε να τον φυλά
ξετε, νcι τυν διατηρήσετε, να τον λατρεύσετε. "Αν προσπαθήσετε, 
Μν θιΊ f.ανάλθη ποτέ. 'Ό,τι καl δν κάνετε, θα σας άποφεύγη. Μι']ν 
κοιτάζετε cf,ω άπο τυ παράθυρο, έλπίζοντας νιΊ τον πιάσετε ξα
φνικό, οϋτε να κάθεσθε σ' ενα σκοτεινο δωμάηο περιμένοντάς 
τον. 'Έρχετω μόνον οταν έσείς δεν ί1πάρχετε καθόλου. 
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Ό ϋπνος είναι τόσο σημαντικός, οσο και η εγρήγορση, 
ϊσως άκόμη περισσότερο. 'Ά ν κατα την δ1άρκεια τfjς ήμέpας 
ό νοϋς είναι παρατηρητικός, αύτοσυγκεντρωμένος, παρακο
λουθώντας η1ν έσωτερ1κη καl έξωτεp1κη κίνη01η της ζωης, 
τότε τη νύχτα ό στοχα01μος έρχεται σαν εύλογία. Ό νοϋς όφ
υπνiζετοι καi άπο το βάθος της ωγfjc; ί,,πάρχει 11 μαγεία του 
στοχασμου, που κανένα πέταγμα της φαντασίας, καμμια ονει
ροπόληση δεν μπορεί να το κατορθώση. Συμβαίνει χωρις ποτι': 
ό νοϋς να τον προσκαλέση. Γενν1έτοι άπο τι1 γαλήνη της συ
νειδήσι::ως - οχι στην περιφέρεια της σκέψεως, άλλα πέρα 
άπο το φτάσιμο της σκέψεως. 'Έτσι, δεν ύπάρχει ή μνι1μη 
του, διόα ή άνάμνηση άνήκει πάντα στο παρελθον και σ το:ω
σμος δέν εΙνοι άνάσταση παρελθόντος. Συμβαίνει με την πλη
ρότητα της καρδ1δς καi οχι άπο την έξυπνάδα και τι1 νοηηκr1 
iκανότητα. Μπορεi να συμβη κάθε νύχτα, άλλα τι1ν κάθε φο
ρά, αν είσαι τόσο εύλογημένος, είναι κάτι το καινούργ10, οχι 
καινούργω έπειδη εΙνω διαφορετικο άπο το παλαιό, άλλcι ΚC11-
νούργ10 χωρiς το ύπόβαθρο τοϋ παλαιου, καινούργιο στι1ν ποι
κιλία του, στ1)ν άναλλοίωίΤη άλλαγή του. 'Έτσι ό ϋπνος γίνε
ται κάτι, που έχει έξωρεηκι1 σπουδαιότητα, οχι ό ϋηνο,: [fj<: 
έξαντλήσεως, οχι ό ϋπνος που έπιτυγχάνεται μέ τα ναρκωτι
κά, άλλα fνας ϋπνος, που είναι τόσον έλαφρος καl γοργός, 
δσο το σώμα είναι εύαίσθητο. Μερικες φορές ό στοχασμος εί
ναι τόσον άνάλαφρος, οσον ή αϋρα που άπαλα περνάει. Άλλ" 
αν ό νου,ς κρατάει το fνα η το αλλο σάν μνήμη στ11ν όποία 
θα έντρυφήση, τότε ή έκσταση του στοχασμου χάνετω. Είνω 
σηrμαντικο ποτε να μην έmθυμήσης TI]V κατοχή του. 'Η iδ1ότης 
της κτηηκότητος δεν πρέπει ποτε να είσχωρ11ση στον στοχα
σμό, γιατi ό στοχασμος δεν εχει κάποια ούσία, που ό νους να 
μnoρfj να κρατι1ση. 

Ί-Ι προσοχη ι::ίναι διαύγεια, άπαλλαγμένη άπο κάθε σκέ
ψη. Ή σκέψη δεν μπορεί ποτε να φέρη τη διαύγεια, διότι ή 
σκέψη εχει τις ρίζες της στο· νεκρο παρελθόν. Στοχασμός εί
ναι έλευθερία άπο τη σκέψη, είναι κίνηση στην εκσταση τηc: 
άλ11θειας. 

(Συνεχί(.ειcιι σrυ ηpοσεχι:ς ιι::υχος) 

,!--11 '• •• 
�,-... 
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'ΊΛΙ10Υ,, 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Τρία πρελούντια 

γιά τnν Άγάπn, τn Μοναξιά, τnν Είρnνn 

'AπiJ χάπου πέρασε; 
κι ιiκοί,ω μέσα στί; φυλλωσιές της μν11μης 
τό πέρασμά σου, ενα τραγοί•δι, 
ποί, τό rιJρατουν στα χέρι:α τους οί μέρες της 'Άνοιξης. 
'Απ() κάπου πέρασες 
·ι.ι. ι'ί.νοιξαν διάπλατα οί.. θάλασσες τιον ονεί.ρων
να γίνουν ενας δρόμος για το ταξίδι σου,
ί,1; τι1 νησί των άνΟι,σμένων υράχων.

* 
'Απi) παντού με κυκλώνουν ασπρα σιΊννεφα, 
πουλιά της γης, πουλιά της θάλασσας, 
Υ.ρατι;)ντ,ας τiJ καΟένα άπό 'να αστ{ρι κίτρινο, 
να μου φέρουν .μ11νυμα, πιος αυηΊ 11 ζω11, 
/.:χει ιbραία τυλί.γματα μέσα στο χρόνο, 
εχει. Οί,μησες όπι\ καλαμιίίJνες πλάϊ σηΊ Οάλασσα 
κι Fνα σπιτάκι όλόλευχο, σημάiδι. της όμίχλης, 
:ταντέρημο άπ' τον χαυρό πού εφυyε;. 

Τί. ντροπ11, ιχι,11Οεια, Θε{ μου, τί. ντροπ11, 
-?\εν εχω στάρι της μοναξιάς στα χέρια μου, 
νερό της ύπομονης στα ;μάτια μου. 
Φρυ1ψ '�,α τα χείλη μου, ξερά άπό λόγια σ,rορyη;, 
να J'T(t) στοίι; δί1στυχου; ιχνΟριοπου; J1Ο1Ί πεΟαίνουν 
δλημεQί,; σε δλα τα πλάτη της ί,φ11λιος 
δεν εχω τίποτε αλλο να δι;Jσω .απ' 11Ί φωv11 μου. 
Κι αυτ11 ταξιδει'•ει παντού καί μοιράζει Φως 
αντί,δωρο καλωσύνης για 11Ί Λευτεριά χαί ηΊν Ε1ρ11νη ! 

1 .
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ΤΑΣΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 

Μια 
'

κρυψη
Ί-Ι 'Ε;ττάνησος, αυτο τό δρα.μα της ίίξιας Καλωσύνης. Μα

Υ.<Χ (Η νά μποQέ-σω να γεράσω καί να πεθάνω στον τόπο μου. Μέσα 
ιτη\ν υροχ1Ί ·,ωί, σηΊν 'Αγάπη της όδου ΕυσταΟίου Ζάκκα· ηλΟαν 
τα :ηριστέρια του ιΠανταζη. 

'Η Βαυα :Μίλια Οά πάη πάλι στα περβόλια, σ11μερα· καί Οά 
μϊί.ς φέρη μέσπολες καί φουντουκοκάρυδα, σ' eμας, τα παιδιά. ΤΙλΟε 
11 "Ανοιξη Κ-αί 11 υροχ11 ίχόπασε ηΊ νύχτα, •ι,ι' ϋστερα, 'Ι'ιχ, τιορα 
τι'> πuωί .. υγηκε ό ψιος, στο πράσινο ηϊς Κσοί,ντελης κι' Ε-μfί; τι'ι 
:ταιbιά 1ϋλέ,;τομε τίς ανεμώνες καί τα μανι.τάρ��· χι' ϋστερα ηλΟF 11 

'Αγάπη. 
Ι lέQασα ηΊν αθώα ζω11 ,μου στ11ν ΛFυχάlδα. 'Εσύ :τόλη μr τι'ι 

,.,ιί.ιττuα σου, τον πό'llτε σου καί ηΊν :τλατεία σου, ηΊν καλο,.αιρινi1 
:ωί ηΊν χει,με(ην{1. 

'ΑΟιίJα παιδιά ιευyενών. 
Περνά 1Ί μέρα, ερχεται τι> μεσημέρι, οί ταυι\>·ιε; γFμί.·:ουν 

tίσυχο κόσμο. 
1'αλ{γνη· μιΊνο τα μαχαιροπ{1ρουνα άκοί,γονται. ΚQασί zι'>χχινn, 

\'ΤιΊ:τιn· χι' &..,,:έξω μι.ά ταμπέλα: «ΟινQμαγfιρείον». 
�F- λίγο, Οά φανη ό ":\1Ι πάρμπα - Γιάννης ό ::\-Ιυ.(\έ6αια;, 

!1!) χρονών.

Τuανσυάαλ, 1978

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΥΩΤΗΣ 

'Ένα 
,

περ16τερ1 
�έν χούρνιασε μαζί με τ' u.λλα 
'Ένα λι.γιοτερο στο υρC1Jδυνο προσχλητ 11QιΟ, 
ιττά μαρμαροσκάλιστα 'Αεηοματcι. 
Βροχ1Ί - Παγωνιά - Φλfυιiρη; .... 

�οι'•ρουπο - στ11 στι�ση του λεωφοψίο1•. 
�ιαυάτης τό περιεργ,αζότανε - το σ{1χωσε 
μου κοί•νησε τό rι.εφάλι του - το ερριξε 
στό χαλάθι των άχρ{1στω·ι. 

"'Ηταν ενα ασπρο νεχρό περισΤΙ'(_Jl. 

ΦεGρουάρι.ος 1980 
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ΠΕΤΡΟΥ ΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Γυρεύονιας την εύτυχία 
ιωi ψόχνοντας να τη βρουμε 
ζουμε εύτυχία, 
οπως λένε οί σοφοί μας. 
Το -rαξείδι γ1α την εύτυχία 
είναι το ολον. 
Γι' αύτο καλοί μου 'tίνθρωποι 
χαρητε το σήμερα, 
βρητε ένδιαφέρον 
στiς μ1κρολεmομέρει,ες 
της ζωης. 
Μ1Ί ζητάτε τα άδύνατα, 
τα QΠJGGτO, 
αύτα είναι για τους πολυ 
τυχερούς. 
Άρκεσθητε σε ο,τι εχετε 
καi έξακολουθηστε 
τιΊv άναζήτησι. 

( 'Ηλιοβασιλέ,ματα) 

ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ 

ΨΥΧΕΣ 

Έσεϊς ο.νθρωποι, 
έσείς προσέχτε, 
μη σκοτών.ετε ψυχες 

1980 

γ1ατi στον άπογοηωυθης 
άπο κόποων που πιστεύεις 
είναι �να τρομερο κτύπημα, 
αίσθόνεσω μ1α σουβλ1α 
στην κσρδ1ά, 
νομίζε1ς δη θα ηεθάνης. 
Γίνετε ανθρωποι έσεϊς, 
έσείς καl έσείς 
κάνετε το σωστό. 
Δε χρε1cιζεται φιλοσοφία, 
ό θεός μας φρον1τίζει γ1α ολα. 
Μας εδωσε νουν, 
μια μικρ1Ί προσπάθεια 
χρειάζεται. 
�11Ί σκοτώνετε ψυχές, 
ύπάρχουν εύαίσθη-τοι 
ο.νθρωπο1 είναι κρϊμα, 
μπορεί να πεθάνουν, 
δεν το συλλογίζεσθε: 
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('Επιφυλλίοες της «Πι:,ωίας», 20 Ίουν. 1932) 

'Η ί•περτροφία του ατόμου, ή δποία πα,ράγει αυτό τό τερατiι>
δε; φαινόμενον πόύ λέγετα,ι αηJiμ:ιχισμός, δσον -;ι,αί. αν εχδηλώνε
ται. διαφορετιχά εις το-ίς διαφόρους λαοί•ς, αναλnγω; τής ί.δω
συγκρασί.ας των, είνε τό -αποτέλεσμα μιας μακράς καλλιFργείας τού 
αισΟ11ματος τοϋ χωρισμού ανθρώπου από ανΟρωπον, ανθι�ώπου από 
τό σίrνολον, mλλιεργ,είας πού εδηιμιούργησεν, εις τό τέλος, τό κα
Οεστι'uς τό αστικόν, με κέντρον το ατομον. 

Ή χωριστιχ11 αύτη αντίληψις ύτηρχε πριν καταργηΟή τό πα
λαιόν φεουδaρχιrΑ.όν -σύστημα. "Οτ1αν, μετά την Γαλλ11)01ν επα,νά
στασιν, επ,εκράτησε  τό &στικόν καιθεστώς, τό πνεύμα αιυτό της δια
χ,ρίσεως του ατόμου ύπεράνω από τά αλλα α-vο-μα του α,,θρωπί.νου 
συνόλου δι:ετηρή,θη, μέ μόνην ηΊν διαφορά·ν, nτι αί «φιλοδοξί.α,ι» τού 
ατόμου εψαλλιδίσθησαν χαί. αλλαξεν δ κίr,{tω; της δράσεώ; του. 
Οί παλαιοί. πυργοδεσπότ1α;ι, οί μεσαιωνικοί φεουδάρχαι, εlχα:ν μF
γαλυτέραν ειλικρίνΕLαιν. Δέν eμασκάρευαν τάς αντιλήψεις των δια 
τα δικα;ι�ίψ,ατα της αυθαιρεσίας τοϋ σπα-θιου των. Τά :ταuδιά της 
iποχης εκείνης ,εφιλοδοξουσαν να με.τ,ρηθουν, νά πολε.μ{1σουν με
φημισμένους αντιπάλους, ,,ά τούς νικήσου,•, νά τούς πάρουν τά 
ί·πάρχοντά των και τούς πύργους των χαί. ν' αυξ{1σουν ηΊν δύναμίν 
,ων, η'-Jν ε:-ΤΙ'υολήν των, τr1ν φ11,μην των η'-Jν άρπαχτικ11ν. 'ΕπίσΤFυαν 
δτι. δ Θεός - ενα,ς Θε.ός της :Υ,αιτα;σ.χευης των, δπω; δλοι οί Θεοί 
1ων άνΟρω:-τίνων συμφ0ρόν'Των -το1Ίς είχε δu;σει τό προνnμων νά Fί
Vf αυτοί ει,γενείς κα,l να δεσπόζουν εις τ1Ίν αμορφην μϊiζαν τr7)'1 λω7)ν, 
:τυί• δεν έλογαριά.ζε.το. Ό Βίκτωρ Ούγκιο. :1:οιηη1ς κατ· εξοχi1ν :το
τισμiνο; μέ η1ν αστιrΑ.l)V η'-Jν ,ά,ντίληψιν καl γι' αυτό ίΥJανώτατο; διά 
να εννοf1 ηΊν νοοτρο:,:ί α,·ν και του φεουδαρχ ι,σμοίϊ' ει; f \'(!, ((:-Τ() 1ί1 
1Ίχ ηρότατα Qωμα,ντικά ποιήματά του :τοί• f ϊνf άνδι�c(γrι,Ο11μα ω φυι'ι
σfω,·, χωοί; κα,νένα ανθοωJG�\'(\)Τf()ΟV :-τεοι,εχόιιενον, O(J,l.fι στά zFί
λη ένό; φ�ουδά,ρχου αύτοtς τούς ;τί.χους� «'Εμείς. πού -μέ τ11 χά,Qη 
τού Θεού εtμα;σπ ευγενεί:: καl από τραν11 γενιά, δουλειά μα; flVf. 

\'(( Y.(X\'Olψf θ<'>ρυϋο σ' αι,ηΊ Τ1 ] γη, κι: u Π<>λεμο; δl:ν Flνf.. :ταρά 
ε,1α παιyνίbι», Οί στίχοι αυτοί u.;τυδίδυuν Οαuμύ.σιι.ι Τ() δλον τύJ\' 
<<ιδαινικων» πού εθέρμωναν τούς μεσαιωνι:ι..ούς τούς δεσ:τότα;. Ει; 
τό αστιrι{όν τό καθεστιο;, τά «ιδανικά» τη; αναδείξεω; τοϋ ιi,cΊ-
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μου μεπφέοΟησαν εις αλλα ,επίπεδ.ίΧΙ, όλιγc�τε,ρσν ,επικίνδυνα, διότι 
οί 1μεσCΙJιι,Νικοl ίππόται ερρι:ψοκινδύνευCΙJν κάθε στ•ιγμ11ν η\ν ζωήν 
των κι' εζοϋσαν δια,ρκως �μέσα σ'Τ11ν di606α:ιότητ1α, δλων τc7)ν ,απρο
όπτων. 

Τά πCΙJιδιά των &στων 0μαθαν νά κυνηγούν τ11ν φ11ιμη:ν, η1ν 
ανά•δειξι.ν τού ,&.τάμου των, η\ν διάκρισίν των από 11ούς αλλους μέ 
η1ν επι.δίωξιν δλων ,εκείνων των «αρετών» καil των <�καλών 1:διοτ11-
των», :ιωύ κα18'ι-έρωσεν ή νοοτ,ροπία τοϋ ,&στιιΚΌυ κα:Οεισ:τωτος, νσο
τροπί.α, πού τ11ν εκπροσωπεί εκείνη :r1ού λέγ,ετ�α:ι <<ΙΚαλ11 κοινωνία». 
Καί &.κόμη συχνότερα, κυνηγούν αναδείξεις μικρόχαρες, δι,ακ()ί
σεις πού Οά εκαναν κάιΟε σωστόν, tσορροπημένον καl λογικόν αν-
0.ρωπον νά ντρέJ1jετα1:.

Εις τάς νεωτέραις αιστικάς κοινων�ας πού δέν διε;μορφώΟησαν 
&κό ιμη, δια λόγους tστορι:κJούς, δπως αtuλες, &ρχα1ιότ,0ρες, διάδοχοι 
της παλαιοτέρας φεουδα1ρχικης ΠCΙJραδόσεω;, εtς κοινωνί1ας άσrt1ι,κάς, 
οπως 1Ί «'Ελληνική», 11 επuδ0ιξις τού &.τ,Qμι:κισμου εχ,ει συχνότατα 
η1ν κω1μι:κότητCΙJ ένος επαρχιωτ1:κού ,μικροαστι•σμού. 'Η στ11λη των «'ΚΟΙ

νωνικων» των �Ελληνικών εφημερίδων, .ε1νε 1(ίι,στός, πι,στότατος κα
θρέπτης αυτού τού σ,χειδον χωριάτ�ι">tου, «&στι101μού», αυτής της &.ξιο
γέλα�στης πρσσπα1Ο,εί1ας διακρίσεως. Διότι εις ικαινέναν αλλον Τύπο,,, 
εις δλον τον ,κόσιμο.ν, δεν ιμπσρ,εί ,,ά δ11α16άιση κανείς, δτι «δ φέρελ
πις νέος κ. Β.Κ., ·δούς τά ν,ενομ1,01μένας ιέξετάισεις, άνηγορεύθη δι
Μκτωρ με τον ιεπίζηλον 16α1θμον λί,αν καλως»· δτι «δ ρέκιrης ,κ. Α. Ξ. 
ι'ινFδέξατε εκ της κολυμ;6ή,Ορας το χαριτωμένον •Ουγάτριον τού κ. 
Κ. :Μ., όναμάσας αυτό Άγλαtαν. Νά τού ζήσψ· δτι «δ από τριετίας 
σπουδάζων εν ίΠαριισ:ί.οις υίος τού γνωστ:ού σuμ:π,ολίτου μας, διιευ
Ουντου τ·ης Έταιρεuας Χ, ελαiϋε δίπλωμα! ΆνιΟρωπογεωγραφία:ς, 
έπι.σπάσας τά συγχα:ρητ11ρια των κCJΙΟηγητίί>ν ΊΙ()υ· ,εi.ς τ-ούς γονείς. 
101,ς εΧΙΟ()έψαντας τοιούτον υίόν, τsι.μ11σαντα το Έλληνι.κόν ονο,μα 
έν Τι!) ξέν11 ... » κλπ. Οϋτε 11 «φιλα,11θρωπίω> η 1Ί :Υ:001μικ11 κί.νησις 
χ,οον,ι.κογοαφείταJι. &.ιvλου με τόσην ,μι.κρολόγον λεπτομi.ρε.ιιαν, δσον 
F /.ς τ1\ν αστικ1\ν ΈλλάJδα. 

* * *

':-\λλ. ε'Lτε. ι rιJί ιf.κδηλιΟσει.ς αι'Uτ:αt ενος ύπερτροcpιχου ,ατομι.zι� 
rψ.οίi Fι.νF τόσον ,ιιξ�ο1Ορην11τως κ�μι:καί, δσον ε1.ς τ11ν 'Ελλάδα, Fιπ 
:!χουν χuποιαν όλι.γώτFρον γελοίαν �μφάν,ι.σι,,, δπω; ε1.ς η1ν '.-\ γ
γλί,ι�ν, 11 εις η1ν Ι�αιuλί .αν, από η1ν εποψιv της πραγ1ματι.κης, τη; 
εσωτερικής των :τrης σημα1σίας, ε1ν,ε &.κρι,βcος της ιδί:ας &.ξί1α:ς. Εις 
την Άγγλίαν . 1ϋ0υαια, δεν φωτογρ,αφί.ζει ή 'ίΕπιτροπ1\1 μι.ας εκκλη
σί,ας •μερικά παΙι!δι,α εις τα προπύλαι.ά της, �μαζί μέ τούς ΊΕJΤ,ι.τυ<'>
πους καl αλλου; προέχοντας lνορίτας, δια νά διαφημίση τί1ν φι.-
1,ανιΟρωπίαν καπ0ιιου πού προσέφερεν εις αυτά τά παιδιά ,από μια 
φορεσιά· ιιtλλά δημοσιεύονται ,εις τά μεγ1ωλύτερα και τά σουαριοτερσ 
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11.στι.κrι φt'ιλλα nί, φωτnγQαφί.fς χι.λιάi'!ων rι.ΩQι,τσι.ών τη; «rlνι,Jτf (_)ας
κnι.νωνί.α;>>, πnί, :τεQιμένουν, μέσα εi.; τ' α·υτnκί.νητά των, ηΊν σFιQά,, 
Τω\' γιά νά :rα(>ουσια1σθοίίν στόν Βασι.λfα διrL ΠQ�)την φοQά\'. ΚατrJ
l1ι:ιΟn; και. κατ' ουσίαν τό ΠQαγμα ε1νε τό 'ί.δω: 11 (Lrfτιx11 ΠQΟrf;τι'ι
OFι,α, τη; διακ.(_)ί .σεω; του ατι')�μου, μεριΚ(()\Ι α•ψ'ψων επι'ινω από ηΊν
μεγάλην μu.ζα:ν. bις τi1ν Γαλλία:-,, δεν εισο()μQ, ει,; Υ.(λJΤΟι<Ο κοσμιχi)ν
XfVT()OV μία συντροφιά αuσενιχι7ιν καί Οηλ!Ξω'\1 ιμε Π(_)υχληηχ1Ίν ·ι.ιιί
ϊί.(_)κεηί χω(>ιι'ιηκην Υ,αί πολυΟόQυGυν φασαρία, δια να :Τ(_)ΟΚι�λiσι1
11\ν ΠQΩσοχ1Ίν των αλλων Πfλατιον, δπω; συμGαίνει. cι; τα; <<,.υσμι
κάς» ΆΟ{1νας αλλά πόσοι 1 'άλλσι φοι,οϋν, ·11μέραν ,ωί νύχτα, στα
στ{1Οη των τ11ν ρσζέττα τσίί πα,ραjσήμου της Λεyεώνος τη ς  Τιμής, 

' ' " Ι , 'λ f! Ι ' 'i 
, ξ λ 

' -
;τ:01 1 την uπατησαν με χ� ια ιuασα,να και χιr,ιου; ε ευτε ι.01μ,ους τη; 
ιlνΟ(_)ω:τί.νης αξΙΟΠQΕΠευα•ς, διά νά διαχρίνωντιαιι από τi1ν μίiζαν τ(ιJ\ 
ι'iλλων ανΟQί�Πων ... 

Ει.ς 1() αστι,χόν το χαΟεστι:)ς το ατομον εlνε Τ() χέντ(>Ον τη; 
1lνΟQω:τότητος. Ί -Ι ανθρωπότης, ε.κδηλω'\1ομένη ε'ίς κοι.νωνί1ιJΝ, εlνc 
ΔπλϊϊJ; τι'1 πλαί,σι,ον τη; επι.δεί.ξεώς του, το περιιϋάλλον μέσα στο ό
:τοίον :τρέπει νά παλα1ίση γιά ν' ιlναlδειχΟ!l, νά επιχρατ{ιση. Ί -Ι αν·

Ο(_)ωπί.νη μu.ζα γίνεται. δια τό ατομον εναι 0μ,ψυχον, ζωνία.νόν «στόκ>) 
:Ί(_)ο; ε,χ,μετάλλευσιν. Καί ά.τιό τ11ν υα•σι;)Οl\' ,αυτ11ν ηΊν νοοτρο:τί.αν
:Τ(_)ΟfQΧΟ'\Ται δλα τα "Ι.JαJΧ.ά που χαιQαχ.1ηρί.ζουν 11°)\' κοι.νωνι:χ{1ν, ηΊν 
οι.κοναμι.χ{1ν, ηΊν πολιτ,εισ.χ.�Ίν εχ.δήλωσιν τοϋ αστιχου ;,ωi()εστώτος: 
δταν ·11 τάσις τi1; ,αναδείξεως τού ατόμου εις ,ϋάρος αλλων γενιχευΟ!1 
rι.; τό αΟQ,υισ.μα Τω'\1 ,ατόμων πού λέγονται εθνο;, ιδού αμέισως τά 
«εΟνι.κά ι.δει;)δη» τη; ε:τιχ.ρατ{1σεως, δ Ε-0-νικισμό;, δ μιλι.ταρισμό;, δ 
:τόλε,μο;. Καί, :τρίν δ ,άτομι:κισμό; ά:τλωΟη εις εΟνιιχ.ι.σμόν, ;τ.ερν� 
από τΙJ\' ενδιάμεσην 6αθμίδα της οιχονομικης ε,κμεταλλεί,σεως, της 
μάζα; εχ μέρου; δμά.δων - από τόν :χαvτιταλι.σμι'>ν, του δποίου ό 
εΟνιιΥJισμι\ς fl.\l•�- 1) λογι.χ1Ί καρποφορuα. 

'Εχε ίνοι. ποί, Gρί,σχσυν α,υτην ηΊν χατάσταισι.ν σωσηΊν /:'χουν ώ; 
μονcιJδικόν επιχείρημα ενα σόφσiμα: δτι ·η ανι1σότης είνε νι>μο; τη; 
φί,σεω;- δτπ 11 :τάλη διά η1ν επιχράτησιν, δ πόλε,μο;, είναι νόμος 
Gιολογιχό;· δη r1 ανάγκη της αυτοσυ\"rηρήσεω; εί.ν,ε ενστιχτος
κατά συν{:τει.αν, φυσικ{1. 

'Αλλά λη01μονοϋν δτι δ νάμος της Ζωης ε1ν,αιι. 11 εξέλιξις. 'Ότι 
δια ηΊν εξέλιξι.ν ,αιυηΊν ε1νε αναγχαίος δ δι•αφορ�σμός" δτι, δηλαδ11, 
11 ανθρ(οπινη δλότης, γιά νά εξ-ελιχΟ!\, πρέπει νά διαφυρισθϊ1 ει;
ί.ίπει.ρα α110-μα συνειδηιτά· αλλ' 11 ε,ξέλιξις α φ ο ρ q. τ ό δ λ ο ν 
χ α ί ο χ ι τ ό α τ ο μ ο ν. Τό ατομον :τερ,.,,q. πολύ γρ11γορα, μi:. 
μόνον :τροσρι,σμόν νά δώση δ,τι πε.,ρισσότερον κα11 αξι<.οτερον μπορεί 
:τρός τ11ν δλότητα. Τό ατο.μον δεν εχει αξίαν (t1ς αταμον χωρ�στόγ, 
αλλά μόνον ιt1:; μέρος του συνόλου. Καί εχ,ει τόσον ,μεγαιλυτέραν 
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άξίαν, δσον 1Ί είσφορά του πρό; τrι σύνολον εlνε πληρε,στέιια και 
πε,ρι,σσότερον ο-ίJσιαστι.κή. Για να έκπληρι;)ση α&τόν τόν προορι.σμόν 
του, τό ατομον εχει τ11ν ί•ποχρέωσ.ιν ,·ά ,συντηQηθi ϊ �εάν ή ανάγrι<η 
τής ιαύmσυντηρήσεώς του το φέρνη σήμερον εις κατάστασιν ά�μίrνης 
άπέ,�αΥΗ των αλλων ατόμων, αιύτό δεν ε1,�ε νόμος φυσικός, αλλ' ο
φείλεται ει.ς η1ν στρε6λήν και απάνθρωπην άντ[ληψιν των σημερι
νιον κοινωνικών καθεστώτων, δτι τό ατομον ύπά,ρ,χει δι' έαυτιό. "Αν, 
δηλα1Μ1, γενιικευθ[ι 11 άντίλryψις, δτι τό ατQμον ύπάρχει δια η1ν πρό
οδον της όλότητος, τότε 1Ί όλότης των άτάμων ,θά �διέπεται από η1ν 
άλληλεγγύην •έκείνην, ή όποία tJά κάμη περιττήν την πάλην τού 
ατόμου προς τα αιJ...α ατομα κα:ι πρός τ,ό σm,ολο.ν. 

Ή ανισότης ή φυσικ11 •ε1νιε, ϋέJ6αυα, ενα Ύ,εγονός. Ό ανθρω
οος, δμως είναι ον λογι,κόν και ίκανόν να συλλάί611 την εννοuα,1 της 
δι:καJιοσύνης κα!L της ισότητος τού δικα1ιώματος κάιθ.ε ανθρωπίνου 
άτόμου εiς η1ν Ζωήν· το δικαιίωμα αιύτό ·ε1ν,ε ή λογική· κα.ί φυσική 
α.πόρρσ� της ανάγκης της εuσφοράς τού ατόμου προς τιό σύνολον: 
πώς μπορεί να ,δώση αυτήν την εισφορά,•, :εiς τό ά�κρότατον των 
tκηνοτήτων του, ενα ατφον, εις τόν όποίον μ[α άπάν:θρωπη κοινω
νία ,α.ποκλείε•ι τήν έ'λιεύθε.ρην χρησιν των κοινών δώρων της Ζωης, 
η1ν άνψπόδισrτην, όλοκληρωτικήν, ανάπτυξίν του; 

"Οσον δια τό σόφυσμα-, δτι ό πόλιΘμος ε1νε νόμος ϋιολογικός, 
δυι παρατηρείτ,α,ι ει.ς δλους τούς ζωντανούς οργανισιμούς, έοοείνοι 
πού πρσ6άλλουν αυτήν η1ν θεωρί.αν λησμονούν κα,L πάλιν δτι ό αν-θρω
πος :εlνε ον λογικόν πού :καtτορθών,ει ,μέ τον Λόγον, rμέ το\1 Nom1, 
να άνακαλύπτη τα μυστικά της Ζωης και να σ:υνεργά,ζετ.αιι μαιζί της, 
χρησuμωτοιών τούς νόμους της Φύσεως καί, ύπο'τlάσσων τας τυφλάς 
δuνάiμεLς της εις τάς άνάγκας του, τάς ανάγ,κας της άν,θρωπίvης 

'δο ' 'ξ·-1 'ξ Κ ' ' , ' 1 ' Ρ. λ ' προο υ καιι ,ε, uι εως. , 1ατα συ,νεπειαν, ο ποινεμος «ο υιο ογι.κος»
δLα τον αν,θρωπον, δεν μπορεί ποτέ να είνε :τt ό λ ,ε 1μ O ς Q. ν θ ρ ώ
Π ω ν  ε ν α ν τ ί ο ν ά ν θ ρ ώ π ω ν, ·δια η1ν f,J1)ι,κρά:τιη01ιν με
ρικών έπάνω εις αλλους και δια την έ'Κlμετάλλευσιν των νικημένων 
από τούς νικητάς· δ πόλειμος, ό βιολογικώς <'ψθός και αναγ,καιίος δια 
τον λογικόν ανθρωπον, θα ε1ναι ό άγων δια η1ν κα1θυπότα
ξι,1 των φυσιrι<ών �δυνάμεων εις τον Νοϋν, τον όδηγηη1ν της 
άvθρωπότητος εις την άπεραΥrοσm1ην της εξελίξεώς της προς μίαν
τελειοποίη.σιν. 

*** 

Δια να δι:ευκολυνθii αυτή 1Ί έ-ξέλιξις δια να άΤCαλλαγii τό ατο
μον άπό η1ν εiδωλολατρεία,1 τού έαυτοϋ του· ,δια να γίνη ή ζω11 χα
ρα πραγ�ματική, εlν,ε ανάγκη ν' αποκατασταιθfi στ,ε,ρεά ή πραγμα
τικότης των άληθ1ι,1ων ,άξιων είς τόν νοm, των άνθρώπων. Εlνε 
άνάy,κη να έν,•οηθfi ή :ϋα:σι.κ11, f1 πρωταρχι.κ11 αξία της μάζας. Είνε
ψεύτ,ικη, εl,1ε 1eσφαtuμένη 11 αντίληψις δτι 1Ί ,αξία της άνθρωπότη;το; 
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1'Ιί.◊Fται εις α1•τψ π:η'ι τι'ι πλFιΩΤf(Jrι, τα ;τεσισσόπσnν εξειλιy,ιένα 
r.ίτομά της, ι1,:ό τοί,; <1λί.yους εκείνους, τοi,; εξαι σετικοί,; (ινθρ<υ
που; πού λi.γονται μεyαλοφυιαι και αΠι') τ11ν ασ{1μαντην μειονότητα 
τιον προωbευμένων «εκλεκτών» πο1Ύ καuχώντ-α,ι δια τ'Ι)ν πνευματιχήi 
των τ1 1ν ύπεροχήν. Μέ η1ν ιδίαν λογικήν Οά μπορουσε νά πf1 zα
νείς, nτι 1Ί αξία μιας γιγάντια; καρυδιας απυχτδ.τα,ι από μtορικά, 
;τολύ λίγα, εξα�ρετικά Υ.l((!ί•bια ;τοί, παιράyΗ χατά η'1ν αuχί ιν τr1; 
καρποφορίας της χάΟε χρόνον. 'Αλλ' ή αξία μιας κωρυδιας εξαu
ταται. από τ<'>ν πλουτον το1ϊ χιψού της, απ<'> τα φυλλώ,f-Ιiατά της και 
τ·ού; χα.ρπού; της ποί, εναλλάσσονται κάθε χρόνον, δπως α.ί γενεαί 
τιον ιιν-Ορώπων μέ τά ολιγόζωα ατομα. Οί λίγοι εξαιρειηχοί χαρποί 
εΙνε 11 ϊοραί,α πιστοποίησις της συνολι.κης δυναιμικότητο; τού δέν
δρου. Τά έξαιρετ1ικά ανθρώπινα πνε{ψατα, τα δυνατά ι'.ίτομα, εtνε 
πα!_)άγωγα τη; ανθρωπότητος και εις αύηΊν χ!_)εωcττυίiν δλας τά; 
εξαι ρετικιχς των τάς ίδιότητας. 

Ί-[ όλότης ,μπορεί να σχεφθf1 , νά εκδηλωθϊ1 κατά όποιονδ11ποτε 
ΤQί)JΤΟν, &πείρως αρτιι.!περα και αποτι).1εσματιχώτερα. από οίονΜ�

ποτε ατομον. Αί μεy,αλοφu·ι.αι δεν εΙνε παρά αρτιαι εκπροσωπ1\σε.ις 
της συνολιrι.ης δυνάμεω; της μάζας. Και πέρων από τούς θλuGερο·ύς 
«διακρινομένους» τού ιιστικου χαθεcττώτος, ζn -ι.αι εργάζεται και 
κινείτ,αι 1Ί απρόσωπη μαζα τών ανθρJJπων, αιm1 πού λογαριάζεται 
;τραγματικώ; εις τ11 ν Ζω,\ν. Τά έχατομμύ ι:ια τ!JJν γεωργών πού ό 
ίδρώς τών r1λιοκαμμένων κορμιών των γονιιμοποιεί η1ν γην· τα έw
τομ,μύριια τιον έργα,τιον ποίι χτίζουν, :τού ναυπηγούν, πού ποντοπο
ρούν, ΠΟ'U τρυπούν τα ϋουνά για νά περάσουν τα τραίνα., πού πριο
νίζουν τα δένδρα στα δάση για τάς ανάγκας της ανθρωπότητος 
πού υγάζουν τό μέταλλο από τΌ σπλάχνα της γης και το ύποτάσ 
σουν στόν νουν, πού τό χωνεύουν στας ύψιχαμίνους, πού βάζουν ει, 
κίνησιν τά; μηχανάς πού ϊφτιαξαν αλλοι ανθρωποι, ·χaι πού 0' αλα
φρώσουν τον ιινΟρώπινον μόχθον, δταν πολλαπλασιασθούν χιC!Ιι δο
θουν ει.; 11111 μάζαν καί οχι στου; έχμεταλλευτάς των. Τά έκατομ• 
μ ύ(}ια τιον αγροτών και τιον εργαιτών πού ξανί!Ιδηιμιουργούν χάOf 
ση,ιnμ1Ί ιιπό ϊ11ν αιωνίαν δημιουργίαν της Φί•σεως. Σ' αυτά αν1iκε1 
δί.κrnι,α 11 γη ΥJαι τ' ιιγαιθά της, εις α&rάς τα; μάζας, πού εlνε ή 
:τηγ11 ή αστείρευτη κάθε δυναιμικότητος :;τρός χάθε τελείωσιν, 11 
πηγ11 κάUε πνευματι;χης μεγαλειότητος. 

Το ατομον πα,ύει να εlνε ενα μάταιον εtδωλον, μόνον ΟΊΊαν μ,π,ο. 
ρέση ν' α:τοκτ11ση την συνείδησιν αυτοϋ του μεγάλου συ�όλου, :;τρύ; 
τύ ό:τοίον δφείλει να δοθ·η ανεπιφί,λαχτα καί μέ χαράν. 

************** 
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�λογικά Μελετήματα 1 
Του Βασ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ 

'Η ανθρωπότης ,&,πί χ ιλι,εrtη.pί
δα,ς έλικvίζε'Όο με τά.ς συγκ,εχυ
μένα.ς ιδέα,ς των χο,σμι;γοv,ικων 
μύθω�, έπί των όποί,ων κυ,pίως 
00c,,σιίζ,ετο ή &..ντίλ ηψις των οοp
-χ,α,ίων, λα,ων, περί της γενέσεως 
τοϋ Κόσμου -εκ τοϋ Χά<;υς. 

Οί πpωτόγον1�,ι οδτοι μυθο,ι, 
έφ' δσον ο.[ λα.bί α.νεπτύοοον't'ο 
κα.ί α.νυψοϋντο εις ,α.νωτέpα,ς Βα.0 

θμίδ,α,ς δ:α,γοήσεως, σuν1εχ ων,εύο,ν" 
τ'Ο' μετέπειτα, προς Θεολογι,κούς 
το:ι:;ύτους, δια, ,yά, 'Κ!α.τα,λήξ1ουν αp
χ1ετοί ,εξ α,ύτων εις τήν ση1μφι
νήν ι&.ντίληψιν περί της Δημι1ου.ρ
γία.ς τοϋ Κόσι.!!ου. 

Βε1οαίως, σήμερον ό Κόσμος 
τοϋ ,μυθου πού ,έθέpμα.ιν,ε τήν 
φα.ν1;ωσίων μ,α.ς 1έπί δεκ,6,δα.ς αιώ
νων κα,ί εγιν,ε γοητ,ευτικον πα.,ί
yν:ον ,ε[ς τούς σcίχους των ποιη
τών κα.ί τολμηρά. α.κrχ;1οα.σία. εις 
τά.ς ,ι,ελίεα,ς των ,μυθι,στοpιογpά.
φωγ, εχει ι&.ποκτήοει τώρα, πλέον 
ύλι,στικήν ύπόσταισιv· δ α.νθpωπος 
εδωσε τήν μά.χην ν' α.ποκα.λύψ'Ώ 
τα, μυστικά. τοϋ Όpα,τοϋ Κόσμου, 

ή δε ,α.Jδ:ά.κοπος α.να,ζήτη,σις τον 
εψφεν ,εις τ,ά. οά.:θη των ωκεα.aνων, 
εις τα. ύψηλότ,εpα, σψώμ,α.τα. της 
α.τμο1σψα.ίpα.ς, εις έpή,μι:,υς κα.ί 
ζούγκλα.,ς -κ·α.ί εις τήν α.πεpα.ντω
σύνην των πά,yων κα,ί τήν κ&.μι
νον των τροπικών. Αί κα.τα.χτή
σεις της '.Λστρονο,μ,ία.ς ε1δωσα.ιν
εις τον ανΗpωποv το μέτρον τη; 
μηδαιμινό-τψός του μέσα. εις τό 
πλαί,σιον τοϋ Φυ,σι·κοϋ Κόομου, 
τοϋ εδωσα,ν να. ,έννοή'1'Ώ δτι ίπ
πεύε,ι με τήν αλα,ζr;νιεία,ν της α.

"('Vοία,ς ενα. &.σήφχντον πλα.νήτη,ν, 
ενα, -κ6κκον &μ.μου, τήν Γην, ή 
όπο:α, -κλυιδωνίζετα.ι εις τό Χά.ο; 
τοϋ Σύμτ.α.ν,-οο,ς. 

Έκ της ,α-rοειρία,ς των αρχαίων 
κοσμογονικών μύθων θά, ση,μειώ
σω ,ένδ�ικτικώς, τήv ΣΗΜΙΤΙ
ΚΗΝ, τήν ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΝ, τήν 
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΝ, τήν ΠΕΡΣΙ
ΚΙ-ΙΝ, τήν ΚΙΝΕΖΙΚΗΝ, τήν 
ΙΝΔΙΚΗΝ κα.ί τήv ΙΑΙΙΩΝΙ
ΚΗΝ Οιεωpία.ν, έχουσων ώς οά.σιν 
τά.ς θεολογικά.ς απόψεις των θρη
σκειών χα,ί δπου ,έψά..πtοντα.ι κα,τ,ά, 
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τ�,j:,:ι, ο:� .,j ιι�py·ή :'J] J(όσιιc1J, � , .. ' ,. � ω; --:-ουΛ.χχ�στ�·ν 'JΤ:ΞΤ:�ϊ:-:ΞΊ Ξ�; 
τ'Χ; α[σθΥι :rει; -cιι)'Ι, �lν ·l1το cί.λλι:; 
:ί παpi τό 6pα% zξελ:zτ:χόν 
ά.πr,τέλε:ψα μ:i; πpώ-:Υ1 ; υι.η;. 
ά.δ:ά::ροpο·ι πιί); χ-:ι.λουμένη;, Χλ
ΟΣ, λΗΡ, lλ ϊΣ, ΑΊΌΜΟΝ, 
ΠΟΘΟ�, λΓΑΘΟΝ, ΔΓ.λl'"Ωl\ 
χ.λ.π. 

Το 7,pχαίr;ν έλλφ:zό•ι Π'ΙΞU
μα, ΊJ ά.:1-:είp·sυ:ο; πηγ-iJ πάση; 
σο::ρία;, :5:ντιθέτω; πpό; ί:,:,α; δο
ξα:,ία; -:ιίJν αλλ@ι έ:,ημε:ώσ-:ι.,μεν, 
πpω-:ον �•y τψ πpο:,ώπψ τύ)ν Φ:
λοσό::ρω-ι του, έστήpιξε τi; Θεω
ρία; επί έπ:στημο·ι:zώ·ι 6ά::;εω·1 
πλέον χαί πpοσεπάθη::;ε νi zξr

1
-

γήση τόν Κοσμc,γον:χό-ι γpϊφr;•ι 
δ:i -:ών ::ρυισιχών νόμω·ι χ-:ι.ί δ:i 
τώ·, μηχχν:χώ'Ι τοιούτω·ι τή; 7.ι
τ:ότψο;. λί θεωρία: -:ώ·ι Έλλ-/

1
-

νω·ι Φ:λοσόφων Ξ:χ.•'Ι οέ-ι {λυσα·ι 
το μέγ:χ. πpό6λημα, έ•ιέzλε:σα·ι 
δμω; εί; αυτά; τi σπέpμ-:ι:,;-;ι. τιiJ'I 
σηχpό·ιω·ι ύποθέσεω·ι δ:cι. τή·ι � 
ςήγη::;:•ι :ου πώ; ;τpoiJλ!Jεv 6 
Κόσμο;. 

ΜΩΣΑ·Ι·rσr 
ΚΟ�l\ιΙΟΓΕΩΓΟΝΙλ 

Μεταξύ τών δ:α::ρόpων χο:ψηο
νικών θ.οωpιών, δ:χαiω; ::ρ,ρονου
μεν έξα:pετ:χήν ·ι.ατ0.?.6ε θέ:,:•1 
ή Κο:,μσγ(ινί-:ι. τήν δπ(ιίαν συ·ιέ
ταξε εί; τό Κε::ρ. Ι α τή; Πα
λcJ:•.α; Δ:αθήχη;, δ Μωϋση;. 

Ή μεΟοδ:zή χα! ΤJμ6.,λ:χή 
ΞpμψείcΧ τη; Κοσμσλσγiα; -:rj; 
Βί6λου εί•11α: εpγο-ι πpοϋπr.;θέ,ο•;, ' \ , , yvωσε:; ουχι επισ::ηιμον:zα;, -;:χ-
λα:ον:ολογιχά; η γεωλογ:χά;, 15-
πω; μ,εpιχοί τών vεω,έpω•ι έ,.ί
στωcταν· το vi δ,�1θή έ�ήγη:χ; 
τώ•ι ίεpα.τιzών μυ,στηpίων μ:a; 

γ;:,z::ρ'i
1
; :εp1.;, οl·ι .οί·ιr.ι.: εpγr,•ι 

-;")·:ι χr,:·ιr,,) cί:ιΟpι;)πr,υ, εσ:ω χαί 
ο:ασ-Ι11ιr,υ Ξ'ϊ.:"J-:-iι ,μ',''ΙΟ;, zρε:άζε
:χ: cί:ιω-:έp:ι. :ιιJr

1
σ:; χ-:ι.ί ::pω,:

Jμ6;, ♦ :')�ο,J�οι &,ιΟptι>πι:ι� ,Ji:ijpξιz,ν
r.'J.-)J., :6 Π'Χ?Ξλο�,ι Ζ'J.ί Υ.7.τα. o�'1.
φ6pfj'Jς Ξτc':ιχά;, l�[ω; μ::::7.�l) :G)'Ι 
., ι·ι:ι,;Ο�χ[ω·;, οί 6ποr.-:ι,� Οχ ι μόνον 
rρα•ι zγzp:ι�:'Ξί; -:iι; γλώσση; 
-:ω·ι, iλi.:z. χαί -:·1j; ίzp1.; πpo::po
p:zη; παp¼Οό"Jεώ; τω·ι· το σύ'ΙΟ-
1.','I τώ·ι σμ-::ΖU)'/ ο:•Ο?.'Jzαλ:ώ·ι 
7.τcz-:υπώΟη .. eιλ::ι ipγ6τεpr:ι,·1 εγ
γp:χ :ρω; zί; -:cι. ούο Θψελ�ώοη
συγγράμμα:α εί; ,ο ΣΕΦΕΙ 1 

Γll�Zlf J λX (=6:6λi(ι•ι -:η; Ι'z
•ιέ'JΞω;) χαί τό ΖΟΧΛl) (=:ή;
ο:αλάμψεω;). ΤίΞpα:cέpω οέ εί;
-:cι. 7.πz:;;,άpιθμα σχόλ:α zαί 'JΤC')
:ι·,-/1μα:α, τcι, (1Τί0ί7. 7,πετέλΞσα·ι 
-:-i

1
•ι -;:εpi::pr

1
ιμr:ι·ι ]\_α66cί,λχ·ι οηλ. 

-:-i
1
·ι 'Ε6pαϊχήν παpάΟ")'Jt'Ι ·ι.αθό-

).r,•J. 
.λέν θi έπ:y_εψ/ρωμε'Ι εστω 

%7.l πεpiλ ηψ: ·1 ,U)'I εpγω'Ι cU)'I i
·ιω:έpω 0:1:ιr,ητιίJ·ι νcι. οώσωμε·ι,
Η' ipz,Ξ'JθιiJμΞ'I μά·ι,:,•ι Ξι; τή'Ι πα
pάθzσ: ·ι γε•ι:zώ'Ι το·ιω·ι ίοzώ·ι
zpησίμω·ι, ι•ια ό 'Χ'/7.'('Ιώσ:η; Υ.7.
-:7.:,:;πιJΗ?; Ξπί τού γ:::•;�zQQ πλιχι
σί�J τή; Μωσαϊχη; κ,,σιwγr;-

λί 6ασ:zαί θέσε:; τή; 'Ε-
6p-:ι.ϊzη; θsολr:ιγία; Ξι'ια: ο,: ,ο

�ύ;-tTe7.,'I εχΞ: μί-:ι.•ι ι.pO'J!JJ'ΠlZΊJ'I 
ο:?.zΞzpψέ•ιψ z-:ι.ί i·ιzζάp-:ητΟ"Ι 
-:ι.υτοα :ι�τ[7.'ι' �:� ·fι αl:�:ι,, :ι{J:η 
Ξ[·ι,:� μο·ιιχ1Ο�-ι.:ή, χιχί δ:ι Ξξ7.zfJ
λο'JθΞί πά·ιτ�τ::: ·ιi πpοϊ�:ιχ:ιχ� 
τη; ϊcr.;pεiα; ,o,j }\_6:JμΜ. 

'Όλχ -:cι. χzίμΞ-ια, ά.νεςαp:-/1-
-:ω;; ι.pο•Ξλεύσεω; χαί zρό·ιου συν-
-:ά;zω; "Jυμ::pω•Ι(ι'J'Ι πλfιpω;; ε .. ί 
-:o!J Jημ:::[ου :Qύ:� 1

J· ϊί�Ξ &ποχι:ι.-
λο•j·ι :ή·ι πpι�τη-ι rι.ιτία•ι μΞ ,ο δ-
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νομα. ΓΙΑΧΒΕ, εϊτε ΕΛΟΧΙΜ, 
εϊτi άλλως, πάντα, &κλα.μοά.-νου·ι 
ιbς κοaμ,οποιόν α.1τί'CΙ.ν ενα, Δη
μιουργόν, ητοι �.ι.ία,.y α.υτ6νομο;ν 
προσω-πικότητα.. 'Όλα.· τά. εργα. 
διά. των δποίωιν δ κοομος οδτο; 
διεμορψώθη καλ 1εκα.τοικήθη είναι 
εργσ. των χειρών του. υΟλα. ε
χουν καινόν κα.ί μονα.δικό�ι Πα
τέρα.. Ή Θιρησκ·εία. τοϋ Ί,σρα.ήλ 
είν•α.ι κα.τ' εξαχήν κα.ί άπολύτως 
μοv,οθεϊστική. 

«Π,ρό &μοϋ άλλος Θεός δέν ύ
πηρξ,εν. 

»ου6έ θέλει ύπά,pξ•ει μετ' ,έμέ
,,'Εγώ, Έγώ (μό·ιο;) ε1μα: δ

κr ΡΙΟΣ ΓΙΑΧΒΕ 
»'Εγ�) (μόνος) είμα.ι δ θεός
»Είμ,αι έyώ &.πό πά1σψ; α.lωνιό

τητο;» (ΗΣΑ·J-ΑΣ ,μ' .γΊΟ-13). 
Ή σα,ψής χα,ί χα,τηγαρημα.τική 

οε'3αίωσ:ς α,ϋτη 1φοέρχ:εται α.:πό 
ενα, των ,μεγα.λειτ,έρων 1�ραηλι
νώ·ι συγγρα,ψέω"Ι, άπ01δί,δει πι
στώς τήν ,μοναθεϊ,στικήν 1:δέ,α.ν τοϋ 
ίδρυτοϋ της θρησκιε(α.ς τοϋ 'Ισ
ραήλ, τοϋ Μωυσέως. 

Σημείr>ν έ'ΚΙΚ: νήσεως τη,ς Δημ:
ουργία,ς κα.τά. τόy, Μωυτην είνα.ι, 
δπως κα.ί εlς πολλά.ς άλλα; Κο
σμογονίας, τό Π ρ ω τ α,  ρ χ ι κ ό ν 
Χ ά ο ς. -:ό δποίον .πρόκ·ειτα,ι ·hα.τ' 
άρχάς νά. δια,τα,χθη, νά. όργα,νωθ'Ώ 
είς ΤΑΞΙΝ, ε1ς Κ6aμον. ΊΌ 
χάος τοϋτο δέ·ν &ιποτελείτα.ι ε-κ 
τινος οίουιδήιπr>τε ύλικοϋ, ά,λλ' εί
ψJ.ι άκv:θόριστος μαζ·α, ή πρω
τα.ρχική ϋλη, ή πα.ρθένος ουσία, 
ή μήτηρ πάσης ,έκ,δηλώ1σεως κα.ί 
διά. τοϋτο χα.ρα.κτηρίζετα.ι ,μέ τό 
σύμβολον «Υ ΔΑΤ Α» κα.ί «ΑΒΥΣ
ΣΟΣ». 'Επί της ιεπιφα,νΕ<ία.ς των 
«ΥΔΑΤΩΝ» τούτων έψέρετο ή 
αρpην γονιμοποtός &ψχή, τό π,νεϋ
μιχ τοϋ «ΕΛΟΧΙΜ». 

Περα.ιτέρω ει; τό εδάφιον 3 
έκ5ηλοϋτωι δ Λόγο; τοϋ Θεοϋ 
μέ τό ρηιw «ΕΙΠΕ» κιχί έν συγ
χρι:,νιqμψ πρός τήν ηχητικήν 
τα.ύτην ,δόνηισι ν, γ�εννα.ται μί:z. 
ψω-.:εινή δόνησις «τό ΦΩΣ», δμως 
τό «ΦΩΣ τοϋτο δέν εχει καιμμία,ι 
σχέσιv χα,ί συγγέJ.νεια.ν πρός τό 
ΦΩΣ,, πού γΥJω,pίζφεν. Άπόδει
ξ,ις δτι ί; υΗλιος χα,ί ή Σελήνη, 
ώς ψωτ,ειvοί πλέον πλα.νητα.ι, μό
λις χα,τδ: τήv τετά.ρτην ήμέρα.,ν 
δημιουργοϋντα,ι · τό Φως είvα.ι τό 
χα,τηγόρημα, τοϋ Θείου Λόγου, τό 
δποϊαν &.να.λα.μοάνΕ<ι τάν δια.χω
ρ:σμόν τοϋ Φωτός άπό τοϋ Σχό
τους, την π,ρώτηv, δηλα.δή, δια
κόσμη,σιν του Χάους. 

'Ακολουθεί ή διάκρισις του 
«ΑΝΩ» από τ,ου «ΚΑΤΩ», διά. 
της .δημιουργία.ς του στφεώ,μα
τος του επιτελουντος τον· δια.,χω
ρι1σμόν «των άνω υδάτων», άπό 
«τιον κάτω υδάτων». Τό στ,ερέω
μα. τοϋ-το ,άιποκα.λεί δ θ•εός ΕΛΟ
ΧΙΜ, «Ουρα.ινόν». Ή .ά,νιτίστοιχος 
Έορα.ϊκή λέξις ή άπαδίlδου,σα, τό 
•στερέωμα., ,είνα..ι «ΣΑΜΑ·Ι·Μ»
λέξις σύ,v,θετος εκ των λέξ,εωw
ΕΣ-ΒΑ-ΜΑΙΜ, ήτοι πυ,ρ χσ.,ί
ϋδωρ, ,δηλα.δή πυρώδες ϋδωρ, ιτό
τα.υτιζόιμενον ιπ,ερα.ι τέρω πρός τόv
Έλληνικόν «ΑΙΘΕΡΑ», δ δπ,οίος
κα.ί α.ύτός είν,α,ι σύνιθετος έκ τοϋ
«ΑΙΘΩ»=χα.ίω κα.·ί «ΑΗΡ», ητο·ι
ε•ι πυ,ρώδες πνεϋ,μα., εν ϋδωρ πυ
ροπνευ,μα.τικ6ν, τον δποίον υπηρ
ξ,εν, δ φορεύς της ψυχής του
Κόσμου.

'Άξιον προσοχής ε!vα.ι τό δτι
ή εις τήν πα.ράγραιψοv 2 άvα.φε
ρομέινη <dα.μοpψος κα,ί ερημος
γη» ,δέv πρέπ.ει νά. νο,rι.θ'Ώ, ώς ή
Γη Πλα.νήτης, .&.λλ' ώς ή ποορθέ
νος κα.'ί α.γονιμοποίητος ουσία,,
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εχ τi; C7ίΟί:ι.; Oi ;-:p,::ιiλΟε: Ξ'Ι j')

'ΙΞ.Χ.Ξ.ί'{, ό Κ?σιιο; ϊ.:ι.ί :ι.'Jτη ·ίΊ 
«ΓΗ» μΞ:i :-iΊ'Ι σύ0ηξ:ν :ίi>ν 
ύδάτων «των ύπό χάτω του Ου
ρ:ι.νου», εί; τόπον «ΕΝΑ». ΊΙ Γή 
αϋτη Ο';,::ιμάζΞ:αι , ΞΙ-ΙΡ Α», Ξ'Ι 
±ντιθέσει πρό; τά.; Θαλά1σσα;. 

Κ:ι.τά. τή,ν τρiτην περίοδ,ο,ν δη
μιουργουνται ύπό του «ΕΛΟΧIΜ" 
τά. «ΦϊΤΑ». Έντα,υΟα, δέν νο
μίζομε·� δτι πpέπ1Ξι νά. •'iννοήσω
μεν δι' αυτοίι τό Φυσιχόν Β:ι.σιί
λειον, ·άω' οδ ταϋτα «Φυτά.» προ
ηγωντ:ι.; των Ζωδίω,ν καl τίiι·ι 
πλχ�ιη-cω, μετά. τοϋ 'Ηλίου ;ι.αί 
τή; Σελήνης, τά. δποία μόλις χα
τά. τήν τΞτάρτην ήμέρα.ν δημι
ουργουντα.ι. 

Κα.τά. τήν πέ-μπ,τη 1ν π•εpίο,δον 
ψέρονται •εις γένεσ,ν οί ιχθείς 
κα.ί τά. πτη,ιά.· τήν ε;ι.τη,ν τέλος 
προοα.ίνε: δ ΕΛΟΧΙΜ, ει; τήν 
δημιουργίαν των λο:πων θηρίω'Ι 
χαί τελι ϊ.ως του ΑΔΑl\ιl. 

Κα,τά. τή,1 ιδίαν δμολογίαν της 
Βίολου, δ πpωτα.ρχικός αύτός 
«α..νθ,pωπος» δέν εχει τά. χαρα
κτη.ριστικά. τοϋ κο:νοίι άν.Οpώπου 
των ήμΞpων μας: είνα.ι δ α.ρρε
νόθηλυ;· «·ι.α.ί έποίησεν δ «ΕΛΟ
ΧΙΜ» τόν ανΟ.ρωπο•'Ι (ΑΔΑΜ) 
κατ' εικόνα έαυτοίι. ' . αρσε,ν κα-ί 
θήλυ, έποίησεν αύτούς». 

Κατά. γΞνι·ι.ή-ι, δμολογία.ν των 
έγκυψάντων ε1ς τόν συμοολισμόν 
τοϋ iρχcι.νθρώπου, ειδημόνων καί 
μ;εμυημέ,ιων,. δ ΑΔΑΜ παρου
σιάζει τήν εικόνα. τοϋ τελείου 
κα.t ύπεροα.τικοϋ ά ,νθ,ρώπου, δστι; 
εν συν,εχ είq, α.ν:ι.λα..μ;οά.νει τό εp
γον «της όνο.μαισία.ς», πά.ντων των 
πλχaμά.των, δηλαιδή της &κδηλώ
σεως •cωτω,ν εκ. τη; �δεα.τη; 
, (π'Ιευ.μα.τικης) εις τή'Ι ουσια.στι
Κ Υ)'Ι κατά..σπασι 'Ι. 

'Ο 'Εσωτερ:σμό; επ ιzδτο5 
π'Jλλά. Α6' -Ι1δύ·ι:ι.:r; 'ιu μa.; ϊίπη, 
Ai εz:νδυνεύ:1.μΞ'I ο ι.ιω; 'Ιά. εχτεί
νω:ιεν τό πλ:ι.ίσ:ον του π:ι.,pόντος 
εί; δι:ι.σ,άσει; &cραντάστως με
γάλα;. Έν πpοκ,ε:μέ,ιψ παραπέμ
πετ:ι.: δ ±ναγ'ιώστη; ει; τό δημο
σίωμά. :ιcυ έν τψ ΙΛ ΤΣΩ: περί 
των πρωτοπλάστων (τ·είιχο; 121 
σελίς 34, ετος 1977). Εις α.υτό 
ϊσω; άνΞύΡ'Ώ στοιχ•Ξί:ι. οοηθοϋντα. 
ο:ά. τή I χα,τιzνόη,σ:ν δυσκόλων 
0::1.·ιοημάτων. 

ΊΙ δμολογία. του Ρώσου ΜπΞp
διάγεφ, συγχρόνου δι:ι.νοητοίι ει; 
το εργον ,ου «'Ο π,pοο,pισμό:; τοϋ 
άνθρώπου", (' Αθήναι 1950 σε
λί; 108 οιολίr.Ν Ά.ποσ,ολιχη; 
Δω.χονίας) , χα,τά. τήν δποίcι.Ν, ό 
μό'ιΟς μέγα.; ,μίιθος σχετιχω; πρό; 
τόν α..νθρωπο,ν, έπί τοϋ δποίου ή 
±·ιθρω:πολογική !Ιf.εταcρυσική δύ
'Ιαται νά. στηpιχθ'Ώ, ε[να.ι δ μϋθο; 
-:οϋ 'Ανδρογύνου. 

Τό,ν ε-jpίσκομεν εις τό Συμπό
σιο··,, τοϋ Πλάτωνος χα.ί εις τού; 
έν συν,εχ.είq, ολίγους στίχους · τοϋ 
'Λριστοψάινη γρά,ψοντο;: 

<'ΑV'δpόγυνον γά.ρ εν τότε μεν 
ήν, καί είδος κα.: σ,ιομα. εξ άμ
ψοτέρων κοινόν τοϋ-οε α..ρρενο; 
κα.ί θήλΞο; νίι.-; ουκ έ,στίν, άλλ' 
ή εν όν·Ξίδει δνομα. κείμενον". 

Ή Κcσμογ,ο,νία. του Μωϋσέως, 
χ:ι.τ' ά.ρχά.:;, ύποστηρ:ζομέ·νη ύπό 
τη; Χρ:cτιανι zij; 0,ρr)<Jrι,εία.;, ε

γένετο δ.,σπα,στή ύπό των Χρ,ι
στ-ιαν1ιzων λα.ων, έ.πηpεά.σασc.ι μά
λιστα, κα.τά. πολύ κα.l τήν έπι
στήμ-η'Ι �1; τά, πρώτα, της βήμα
τα. 

Θpησκοληπ,τ:κω:; χαί έν στε
'Ιψ πνεύματ( θρησχωτιχοίι cρα.να
τ-ισμοϋ έρμηνΞυομiνη, έ.πεολήθη 
'JΠΟ ψ:ι.·η:ιχω·ι λειτι;,υργω'Ι 'Ι.'Χί
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όπΜω'Ι ·,ης Χpιστια.νιχη; θpη
σχείcι.;, ούοΞJμίcι.ν σ.λλ ην συζ ήτη
-:;ιν δεχομένων_ Άψ' δτου δμω; ή 
Ι'εωλογιχ+ι ΈπιστrJμη ά,,ηπτυσ
σομένη, ηpχισε διά. -τώ·ι παρα
-τηρrJσεωv νά. ρίπηJ ψώ; εί; το 
παpελθο·ι της Γης καί σ,ψ' η:; ε
ποχή; καί ή 'Λσ:ρονομί·χ δια
μοpψωθείσχ ει; θ:οτιχήν επιστrJ· 
μψ, Y)p)'_ l'J'Ξ χαί αυτή νά, α.ιp'Ώ 
ολίγον χα.τ' ολίγον ,ον πέπλον 
-το'ι ,ε.πισχιάζο.-ιτα. -τήν γέ·ι:οσι ν 
-τώ·ι Κόσμων χαί ί-δίι� τοϋ ήμ:ο-
-τιρου Ήλιrι.χοϋ χcιλ πλανητικοϋ 
συστήματος, άπό τ·ην εποχήrι 
-:αύτην ηρχισα.ν δημιουpγού,μεναι 
&.·ιτιλήψ:οι;, δτι ·ή Μωσαϊκή Κο
σ,μ,-;,γεωγονία άνcι.ιρείται ύπο τά. 
ε.πιστη,μσνιχά, δεδομένα ... Καί 
r'1pχισα1·1 εχτοτε άγώνες κατ' ά.p
χά,; μικροί ει; σψοδρότηcα. κα.ί 
εχτα.σιν, διαρκώς δμως κα.θιστά
με,νοι μ,εγs1.λ,είτερο,ι, άγώνε:; μ:οτα
ξύ Οεσλ6γω·1 ά:ρ' ένος χcι.ί γ:οω
λόγω·ι επιστημ6νω·1 α:ψ' έτέρου. 

Ιlράγμα.τι δπως ή Μωσα.ϊκή 
Κσσμσγο'!ία. χατ' άρχά.:; ήpμη-
·ιεύ:οτο ύπό θρησκολήπτων λει
τουργών τη; χρι,στιαναης θpη· 
σχείs1.;, cί ότ.σίοι περισσότερο11 
θρφχευτ:χrγι ζηλον είχον, πα.pά. 
επιγ·ιωσ: ·ι, παρουσίαζε τοσαϋτα. 
ισυε·ιiι σημείrι. εί; τήν ε.πι,στημσ
νιχή•ι χpιταήν, ωστε •ε.νομίσΟη 
δτ� Π')λύ τzχ Ζω; ύπb -τα. χτυπή
μ,χτα τη; 'Επιστημονική; Γεω· 
λογ:κiJ; σψύpα:; θ' ά.πε:δ,εικνύετο 
ώς ε.πιστημονιχώ; &.ναληθής. 

'Γο ε.ρύ)τη,μα. αν πpάγ,ματι ύ
πά.ρχ ει βαθεία. άντίΟεσις 1.1,ετ-αξύ 
Μωσαϊχη:; Κο:η.ιογεωγο,νία; χα.ί 
-των συγχpόινων δεδομένων ε.πι·
στημ,;,ναών δοξα,σιών, ετέθη ύπο
α.ρχετG)ν σ;:;ψών Έπισιτημόνων·
μερικοί εξ α.ύτιον χα.τέδειξαν διά.

συγγpα.φω,ν, δτι ουδφία·ι &,,ιτίθε
σι; ύπάρχει, &,λλ' δτt πολλα.ί λέ
ξει; τοϋ Έ6,pαϊχοϋ κειμέ,ιου, δέν 
εχσυν άκpιι6ολογικώ; Κ?.ί Πt:Jτώ; 
&.ποδο1θη ει; τή·ι Έλλφ·:χήν με· 
τά.φρα.σιν. 

Ό Έδ. Συpέ (lVΙεγσ.λοι l\iύr 
στα: - lVΙωϋση;) , εκφράζει τήν 
γνύψη-ι δτι δ lVΙωϋσης συνέγρα
ψε τήν ]'ένεσιν εις cι,ίγυ,πτιαχήν 
[ερογλυψικήν, μέ τά; τρεί; ση
μα.σία:; τά.ς δποία.; είχ εν α.ϋτη, 
δηλωδή τήν πρ:χγμrι.τικήν, τήν 
1.1,ετα.φοpι;,.ήν χα.ί τήν &πόχpυφον. 
Φαίνεται ,δέ δτι δ lVΙωϋσης είς 
τού; δια�όχους του ενεπιστεύθη 
χα.ί τά:; κλιείδα.:; της· &,λλ' δταν 
τrJ 'Ι εποχήν τοϋ Σολο,μίίJ,1το; ·ή 
Γένεσις ,μ,ε,τεψpάσθη είς Φοινικt· 
κο.:ι; χαpcι,κτήpα.ς χα,ί δτα.ν μετά. 
τή'Ι α.ίχμαλωσία.'1 -τη; Βα.6υλώ
νος συνέταξαν cι.ύτήν εις Φυρcι.
μαϊκήν χcι.ί Χαλ'δα.ϊκού; χα.ρα
χ τ·ήρcι.; οί Έ6pα.ίοι ιερείς ,είχον 
r'βη χάσει -τά.ς κλεί&α.ς α.ύτά.ς. 
Βρ:χδύτ,εpΟ'Ι ο[ 'Έλληνες ι.ιετ<χ.
ψρrι.στα,ί 11.ιεταξύ των δποίων ,.αί 
δ 'Άγιο; Ίεpώνυ,μος εις τήν Λα
τιν:κήν μετά.ψ,ρcι.σίν του, δέ.·1 ηδυ
νήθηι::Ιαν eιά, είσδύσ!:>υ'Ι ·εις τψ 
πρrι.γματιχήν σηιμcι.,σία.ν τη; Γε
νέ:-Ξως. 

Πcι,ρά.δειγ,μα. περί τοϋ τί 'iJτo 
ή ίεpά. γλώσσα, των οορχα.ίων να.
ων κcι.ί πώς α.ί -τpεί; ενναιαι περί 
ών &,,ιωτέρω, ·ά,ντα.π,1:;,,φίνο•ντα.ι εις
τά, σύμβολα τη; Αιγύ11tτου κα.ί της 
Γενέσεως εστω το έξης: 

Έπι τ. λ ήθους &.ρχα.ίωv αιγυ
πτιακών μνημείων &πε1ικονίζεται 
γυνή μέ στέμμα, ·ι.pα.τοϋσα. -τον

σταυρόν ιμέ τόv έπ' αύτ,οU �pίκον, 
ο-ύμοολ◊ν της α.ιωνία.ς Ζωης, χcι,ί 
ι.ιέ τήν rί.λλην χείρα., εν σκήπτρον 
μέ. σ.νθη λωτοϋ, σύμ6ολον της 
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μυ·ίρεω;. ΊΙ γυ'ιή u.:.ίτη εί11αι ή 
θε(Χ ΤΣlΣ. 'Η lΣl� εχει τpεί; 
διαcρόpο•J; σημ.7.σία.;: ·rι 1η εί; 
-:Ί(Ι πpαγματ:χή'Ι εί·ηι ό τύπο; 
-;;η; γΤη:χό; -;r;,ij Π7.γΥαψίr:ιυ 
γυν:ι.ιχε!r;υ Φϊ,λ,,υ· ·rι 27. ει; :ή·ι 
με:αcρr:ιp: χ-ί/'1, πpασωπr:ιπο:εί το 
σύ,ιολr:ι·ι τ·7ι; γηt,ιη; Φ 1Jσεω; μέ 
ολα.; τ&.; ·ιοη::χ&.; ο�·ιά.με:; χ7.ί 
"f) 3η ει; :ή'Ι α,τ;:όχpυφο'Ι σημα.
σ[α.•1 τη; συμ6ολi�ε: τή'Ι ,:;ύpά.•1ιr:ι·1 
χαl &.6p�χ το·ι (l)ύ:r� ν, 7() ί3�α[ -:�p':ι 1Ι 

στc:χεί.:·1 :ιι>ν ψυχών χαί τιι>'Ι 
Π'1ευμά.:ω·1, το Φιι>; τ,:, 6ποί-;•; πα.-
ρε� ει _τή·ι 1ι�ησ:- ·1. • , , _ 

Rπιση; το συμβοι.0·1 το οπr:ιι-;-·1 
iντ:στοιχεί πpό; ,ή,1 ΙΣΤΔΑ ει; 
το χεiμε•,0'1 τη; Γε'Ιiσεω;, είνα.ι 
·lι ΕΒΕ, ·lι Er Α, ·ή αίω·ιία γυ
·ηίχα.. 'Η Er Α αυτή δέν είνcα.ι
μ6·10·1 ·ή σύ�υγο; τοσ ΑΔλΜ. εΙ
·η: αχο;�η χ:ι.ί Υ) συ'Ιεpγό; :o•j
Θ.00 1)' ±:-:ο:Ξλεί -;;(Χ 3/4 τrι; ') t)-

ΊΌ οχ,μα -;;,;'.ί 7.ίω'Ι!ου Θεοσ 
εί·ηι TERE, iχεί·10 :ό όποίο·ι Υ.7.

χι,); πpο,:pέpε:α.: IEXQR:\ η Ιλ
ΗF.. Το ατομο χυτό συ·/στc1.ται 
7.πό :ό ;:pιι>:,:;·1 ::υ·1θετιχό·1 γpά.μ
ll7. ΤΟΔ, προ,σ-;;εθΞ·Ι iπ:,χρυcρισ-::
χιi);, l;>; :ό αppz•; σ-cο:χzίο•; χχί 
zξicρpα.ζε :ή·1 θε!α.·1 σχέψ:ν. :ό 
ol ΕΒΕ χc1.ί σλ η-; ,.7_:_ γή·ι Ι·ι-:ό; 
�ιί)Ί όπο[ω·ι γι:ι·ι�:ιοπο:ΞΙ-:�� ·ή :1zέ
ψ�; 11Δ:η z:χ.ί έπομΞνω; τό "/.1�

σμολογ: χό·ι σ:σ: χ είον. 
".-\λλο σ-,σ:χείο·ι ,εί-η: 6 ΟΦΕ. 

6 6ποίο; π:ι..ίζει σημ:ι.·ιτ:χό'Ι pόλ:.·1 
εί; -;;ή•ι :σ:,:;pί:ι.·1 του ΑΔλΜ χχί 
:r;; Εϊ.\S. Τό·ι ο:;:::•1 ·ή Γέ·1εσι; 
0·1ομά.ζε: ΝλΧΑS, ±ΊΧ εί; σλ7, 
,(Χ μυσ:-ί1pιc( 1Ν.:ΗΕλ. λΓΓϊ
ΤlΤlΛΚΛ. Ε.\ΛΗΝΙ Κ:\, ό ο :;:::; 
Ξ'Ι σχ-ί1ματι χύχλσυ σημc(ί·ιε: τή·1 
Πα.γχόσ:•,:σ'Ι 1/;QHN. 'Η λέξι; 

Ν ι-\ΧΛΣ σημ7,ί•1Ξι ·ή δύ·ιψι;, ·iι 
6π,,ί7. Οέτει ε1; χί'Ιησ:·1 τή·1 ζι,>·η·ι 
α1'J:-ί1 ·1, ·rι ελςι;, έ7.U,'JU ύ;ο ' έαυ
τσσ. ()[ "F,λληνε; τ·η·ι ?.τ-:εχά.λσυ'Ι 
RrΩΤλ. 'Εφc(;ψόσ:ι.:ε ,ι;ψα. ,jΊ,7_ 
7.υτά -;;ό 'IΟΊ)μc(:7. εί; Ί:Ίj 'Ι ΆΙ στ,:;p( 7.'1
τr:ι•J :\ΔΛΜ, τ·η; l�)Ί\S χ7.ί :ο•::ι
ΟΦΕ�1Σ χ7.ί ίJ' ±•1τιλη;οθ·η:ε ί',::
τό πpοπ:z.τσpαό'Ι ά.1ιά.pτr1 1ι7. είη.:
·ή α-πέpc1.·1το; ελςι; ,·11; Θεί7.;
1 ι·7.γχοσ:ιίου Φύσεω; μέσα. εί; ,r,·ι
-rρομ1. z. --=� ·_;_fj·ι 'Ζ 'Χί ±·11 .. ii:ό:pΞυ·ι. :')'Ι
χύχλο·ι τη; ί',ΩΗ�.

'() ΜΩΤ�ΗΣ μυηθεί; χc(ί ευ
δοχιμήσ7.ς εί; τά μυστ-ί 1p:α. τη; 
.\ίγύτ.:τσ·,, ώp:zμα.τίσθη ·ιi οημι
Qυpγ·Ιρ-ι;ι τή·ι 7.ίων!α.·1 Οpησχεία.·1 
χα.ί Ε'/7. λ7.Ο'Ι δ:' 7.\J,Ί(). 

�υνέγpα.ψε «:ο �ΕΦJΤ) Μ1Η> 
f >ΕΣΙΤ>•. f1,,._,: τή·ι 6ί6λσ·1 :ι,>·1 
Ν όμι,>'Ι, -;;-r{Ι ±πόχpυ;οσ·ι 11 λΘΗ
ΚΙΙ Ν, ·ή 6τ.:σίc1. χα.:6rr.:·1 &πε:Uε
σε τή·ι Έ6pc1.ϊχή·1 Θprρχε!7;-1, ·i, 
6π'J[1. �7:'JΖpύ-τ::Ξ� ώ; λiγΞ� ό ΣΥ
Τ)Ε, συμ6σλ:χή·; Ε'Ινσ: α.·1 &·1:ελιi>; 
οιά.:pr:ιpο·1 c(Ι)'I ±φελtι>'Ι ίΟΞ!J)') -;(;(,; 
6π1:J[7.; ϊ:�p�έχο:1·1 1:Ξpl Δη,μ:ο:1p
γίc1.; :σσ Κόσμ,,,υ χc(ί τη; χ�ι.-:c1.
γωγη; τcσ α-·1Η:,ώτ-:ου. "Οστ:; δέν 
εμο:ι.θύ·ιε: εί; -:ό·ι cυμ6,,Ί.:-:1μ6·1 
-;;η; Βυ-1.α.:εί ·1i τή'Ι &·1·1σ-Ιισ-ι;ι , 

.\ί σ•jγχpσ'Ιοι Χ',σμογο·ι:χ:ι.ί 
Ηεωpί:z: χα.ί ύπ,:;θέσε:; σ,ηpίζσ·1-., .... - , ' ., :7.: χπο:υ,εσμc1.τ:χω; επι επισ:η-
1ιο·1:χιiJ'Ι τ.:zpα:ηpήσεω·ι, i·1 ±•1::
RΕ:;2ι 1::ρ�; '"Ci; 5:pχ�ϊϊ:ι.&; 'ίί:7.ιp7.�Ο-' .... ' .... .... .. , 
'J::(:ι.�; zr:ι'Jμ,-;,ιι.Ογ:χ�; ':J:(/Χ'JΊ..7.ι.:7.; 

1.� ότ:-:ιί1.· Ίj �ιχ·ι ?J'ι:Jφcι.•:ηιΞ.•17.� μi 
με::ι.:;::υσ:χά.;, Οpη::χευ:ιχi; χ:z: 
μ1Jθ'Jλ'Jy�i-�; 1:�(p1.�:ά:rε:;. &Ti:Ξ:{
Ί.o·J•J δi μέpσ; -:ή; μυσ:ηp:nrι; 
±γωγή; :σ•j :z:6μου. Ώ; οpγα.Ψ/1 
με::z.δόσεω; -:ων χοσμολογι χG)•1 
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ΜΟΡΦΕΣ μέ βουβή - μυστική
γλώσσα 

1980 

Της Είρήνης Ι. Κωνσταντακοπούλου - Πολύδωρα 

"Av, άπό τήv κοιλάδα. της ζω
-rις χα.ί τή pουτ(vα τής χα.θηιμε
pιv6τητα.;, μπορούσες, α.vθιpωιπε. 
vά, ά,vεβης λίγο ά,vηφοpιχό δp6 
μο, θά. iψθαινες σ' εvσ, σ:ηιμ,εtο·ι 
πολύ διάψοpο άπό τ' α.λλα.. Θά. 
εψθα•ιες στήv Άχp6πολη. 'Εκεί 
θα6λεπες άπό πολύ χ,οvτά. τό Νσ,ό 
της Άιμήτοpης θεάς, τόν Πα.pθε
vώvσ, κι αλλσ, πολλά. πού ά.γνο
είς. Έχ.εί, στά, [ε,ρά, χώμα.-αι, θα.
vοιωθε; vά, σέ λούζει ε,,ψ;, ά,λλοιώ
τικο ψώς κα.:'ι άέpας, πού δέv μοιά 
ζου'Ι με τά, συVU)'/UΙ[1ά τω,v της 
κοιλάιδα.; πού ζης. Κα..ί, α.v, α.v-

α.ύτώv πεποι·θήισεων, εχpηισίμευεν 
ό Μ σ. e ο ς, � οίκου-μ,εvι κή α.ύ
τή γλω,σσα,. χe,ιvή είς δλου; τού; 
αpι.α.ίους πα.pα.001:::ηα.χού; λαούς. 

ΌσοVΙδήποτε κατα..πλψπικά, καί 
ών εκ πρώτης δψεω; φαίνονται 
τά, έπι τεύγμα.τα, της νεωτέ,ρα.,ς Έ
πιστήμ η;, δέν παύουν νά. είναι 
π,pο'::όvτα. δια;νοη,τιχά. κα.ί τεχvιχά, 
οιιχ τά. όποία.. οί αρχαίοι η,σθά
νοντο• πεpιψpόνησι ν ., 

Κα.ί τ-,ϋτο διότι οιά. της ανα.
λ'Jτι χης κα.ί μηχα.•ιο,y"pατικης δια
·ιοήσεως, ά.ποξενοϋτα.ι τό Σύμπαν
άπό -τη; ί•οι,6-τητος της π,α,γκο
σμίου Ζωης, χα.ί ά.ποψχ,κpύνετα:
τοϋ Βιώμ .α.τος -τη; ο�κουμενι κης
Ο?ινήσεω;, ό δέ Κ6σμο; κα.θίστα.
-:αι σύνολον σφαιρών υλικών, χι
νουμένωv ,ειπί χ,α,θω,pι101μέ·νων τρο
χιών, εν ι1J ό άνθρωπος ουδεμίαν
επα.ψήν fχων 'με αυτά;, cρέpετα:
ώς ξένος ιιέ,σα. ε1ς τόν κ6σμοv
τό·ι δποίον μ6νος Κ'CΙ.ί δ:α.νοητι
zώ; συνέλ:χ6ε.

θpωπέ μου, ήξερες τή μυ;στική 
γ λιίισσ.α., πού ,μιλ,aυv,ε τά, σπαισμέ
vα. εκείνα. βουβά. μάpμα..pα., θά. ι.ι.ά
θα.ινες πολλά. Θά, α.χουγες τή σο
ψή βουβή φωνή του,ς Υ.α.ί θά. έ
π,είθε,σο c,τι τό πν.ευμα, δ λ6γος 
τGJV προγόνων ,μας, πού ψωλιά
ζει ιμeσχ τους δε·ν είνα.ι είδωλο
λα.τp:κό;. Οϋτε ή θρη,σχιεία. των
Οεοποιημiνων Ί,δεών χα.ί Δυνά
μεων, πο'J εϊχα.νε, έλάψωε τ,ά, εϊ
δωλσ,, δπως ακόμα. χα.ί σήμερα. 
πιστεύουνε. μερι.χοί. 

Ή θρησκεία,. cους �των λόγος 
κα.ί πίστις στό Πνεϋμα. τοιϋ «ά,
γ'Ιώστου Θεοϋ», ,στό πνεϋιμα., πού, 
αφοϋ α.'Ιεβοκατέβηκε πολλές φο
ρέ; στό πα.ρελθό·ι τά, χαιτώτερα. 
σκα.λοπάτ:α, της χλίμα.κα.ς τοϋ 
Ίχκώβ, εψθα.ισε τελικά στο τε
λευταίο, στο ϋπα.το, από τό δποίο 
εκα.νε τήν ενα.ρξι της καθάδου 
του γιά, τήν χοιλάιδα, της ζωης 
στή'Ι άρχή της δηι.Lιουργία.ς. 'Έτσι 
μπόρε•σ>Ξ χι εφτια.,σ,ε τίς ΜΌιpφές 
τιί)·ι σπασμέv,ων μαρμάρων χα,ί 
συν�δύα,σ::: στί; γρ1:φ.μές τοϋ Πα,ρ
θε·ιώ'Ιχ τίς δυο άήττη-τες, ά.θά.να
τες χzί παvτχχοϋ πα,ροϋσες αντί
θετε; 'ΑpχΞ; τοϋ αύστηροϋ, λιτοϋ 
ά.ρpε'Ιωπc·ϋ pυθμοϋ τη; Δωρ:χης 
Σπάρ:η; χα.ί της αψθ�στης Οη
λ'Jzής χάρη; καί α.1σθητι,κό-:ητα.ς 
:οϋ pυθμιοϋ της Ίωvϊα; χχ! έπέ
τυzε με τή σύντηξη χαί συγχώ
'ΙΞυση τοϋ ζεύγους των ΙΧ'Ιτιθέσε
ων, το &'Ιέφ:,χτο ,μiχρ: σήμερα. 
Uαϋμα -:η; zξα,υλω:1ης της ύλαης 
εκψραιση; τοϋ ΩΡΛΙΟΥ, πού τό 
7.'ΙήγαyΞ ::;k Ίδέι,. ·,αί τό ι�·ι6-
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μ':ι.σε Θzό, «"Αρσεν ·ι.χί θηλυ,,,», 
«χ::ι.τ' ιείχόν:ι. χ:ι.ί όμοίωσίν» Του 
εποίrισεν 6 Θεό; τόν lίηθρωπο�, 
Π0 1J εί·ι,;ι.;ι ή επιτομή του Σύ,μ
π:ι.·ιτος, Τό πνευμα, λοιπόν έχεί
'�ο, τό Πνωμα. - 'Ιδέα, πού φω
λιάζει μέι::rα, στί; μορφέ; μέ τrι 
βουβή, μυ:πική γλώσσα, είν:ι.ι 
Θεό;, είναι δ Χριστό; μα.;, πού 
όλοχά,θ::φcι, τό βροντοψώνησε στους 
'Τουδα.ίΟ"J;, ο-;:ι προυπηρχε τc,ϋ 
'Αβραώμ χα.ί ό Όποίο;, ,μέ τή 
Γέννη:;ή Του στή Βηθλεέμ, τόν 
Ωίκσν -;:ου 'Άρτου, δπω; ση,μ:ι.ί
νει ή λέξις, χα.ί ιμέ τό 'Έργο Του, 
τή δι1δα..σκχλί:ι., τόν Θάν:ι.τον·, τή,ν
• Α '/(ΧJ:J"'t'CIJO'l 'Ι rι,αί τήν , Ανά,λ ηψuν
Του, μέ τό «'Εγώ ε�μί τό Φως,
ή Ζωή,,, 'Εγώ χαί ό Πατήρ μου
"Εν ε::rμέ•ι,,,» χ.λ.π., ΕΨιποίη,σε
σ' ε·ια Τρισυπόστατο Θεό δλες
τί; 'Ιδέες - Θεούς των προγό
ΊW'Ι μα.;.

Είvχ� ό Χp�σ:ό; μ:i-ς, πι:ιU Τόv 

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ 

στα.ύρωσα,1
; α.να.μεσ,:ι, στους Γέστι:ι. 

χ:ι.ί Δη,μά, τού;; δυό πιο ε11δεχθεϊς 
καί ά:ιt:ι.ί::rιου; ληστές τη;; έπο
χη; zχείνης. 'Όμω;; δέν πέρα
σα,ν π:ι.ρά. λίγα. χρόνιrχ, χι δ ιiγ:ι.
πητό;; Μα1θη,τή; Του διεχή,ρυξz 
περί -φα.να. τό: «'Εν ά.ρχ"Ώ rι·ι ό 
Λόγο;; χα.ί ό Λόγο; ήν προ;; τόν 
Θεόν χα.ί Θεό; ήν ό Λόγος. Πάν
τα δι' Αύτοϋ εγένετο ... ». 'Έτσι, 
ά,πεχάλυψε χα.ί χ,α.τ,:ι.ξίω::rε τή μυ
στική βουβή φωνή των σπασμέ-
1ιων μ,;ι.ρμάιpων, δτι ήτα,ν φωνή 
Θεοϋ, του Λόγου, του Χp,'Ο'τοϋ, 
«οι' ου τά. πάγτ,:ι. !γέν-ετο». 'Ανέ
β:ι., λ,�ιπό·ι, κrχί σύ, &·ι&pωπε της 
χο;λάιδ.χς, της χrχΟηι..ιερ:,νότητα.ς, 
λίγο ψηλότερ,:ι. χ:ι.i χτύπα, χpοϋ-
σε τrιν πόρτ::ι., πού σέ έJ 1 1ποδίζει 
νά, άχού::rη; τί; μιητιχές, βουβέ;, 
άλλά. "Ι,rχί δι.άτοpε; φωνές των 
::rπ:ι.σμένω·ι ,μ7,pμά,pω·ι. «Τψ χρού
ον:ι α.νοιγήσετα.ι». 

J\'Ιετάφρ. Εϋφης Λαyοπούλου - 'Αποστολίοου

Τ ό τραγούδι μου 
Αυτό μου το τραyοί,δι θα nεριτυλίξει τ11 μοuσιχ11 των γu

ρω σου, παιδί. μου, σαγ, τα στοργικά μπράτσα αγάπης. 
Αυτό μου το τραyοί-δι 0' άγyίξεt το μέτωπό ,σου σαν φίλημα 

ευλογίας. , 
'Όταν θάσαι μόνο, θά Υ.JαΟί,σει στο πλευρό σου καί θα ψιθυ

οίσΗ στ' αυτί σου, κι' δταν εϊσαι μέσα στο πλήθος θα σέ τριγυρί
ζει άπό ιι.πόσταση. 

Τϊ) τ(>αγούδι μου Οά εΙναι σαν ζευγάρι φτεριϋν ατά ονειρά σου. 
Οι1 μετιι.φέρει ηΊν καρδιά σου στο χεί.λος του αγνu)στου. 

Θϊι. είναι σαν το πιστι) αστρο από =τάνω, δτια:" σκοηινi1 ·ιιΊχτrι 
ά:τλcυ:νεται ατό δρόμο σου. 

Το τραγο1'χ1ι ,μου θα χαΟ11σει στίς κόρε; των μαιτιών σου, καί 
Ou φFρει τ1 1ν uρrω11 σου στi1ν χαρδιά των :mραγμάτων. 

Κι' δταν 1] φων{) μου σω;τύ.σει uπ' τ() θάνατο, τύ τοαγοί•δι μου 
Οά μιλεί σηΊ �ωντανιΊ zαρδιά σου. 

)' :\πό -:-ό βtβλίο "Τό .Μtσόyεμο φεyγά?•,,,, ε,.δο, "Στοzασ-:-·η,, ·J 92R) 
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Το περιοδικο i:λευθέραc; σκέψεως 

11/ΛΙΕΟΕ,, 
Δ/νσις Δραγυτσανίου 6, τ. 122, 1 ηλ. 324.6837, ιΤφω 9 - 1 

'Εκδίδεται όrιο ΤΟ ί:τος 1956 
�υνδrομιΊ 1980, δρχ. 200 (έ&ελοντικωc; δρχ. 300) 

Οί τι'ψοι 19?iίi - J 970 Fχουν έξαντληΟcί. 
'Εχοι•ν nμως f,χbσΟiΊ rπιλογrιί, Πf!_)ΙFχrψrνων <Τι'ψων, 
Τι'ψο; ι\τιλογi�,; :;πιιιrχrψFνων τ/ψων τ(_)Ιfτία; 

» » » » » 

ιυς έξη;: 
1956 - 19,58 
1959 '•_ 1961 

» i » » ητραετίιις 19G2 - 19Gι5
196G - 19ϊ0 Θiι εχδοΟη :Τ!_)Οσrχι7J; τιΊ,μο; ε:τιλυγη; :Τf\'Ταπίας 

"Εχιωτο; τ<'�μο; ε:τι λογη; χQυσnhεω; 
hιι'ι τοί•; σι•νδιιομητίι; τoii «[.\J ΣΟΎ'» •ιιnνον 

Οί τι'ψοι 19ϊ1 - .1 !'J,ί(j, χα(}Τ()('\fΤΟΙ, fΥ.αστο;
» » 1 !)ί7 - 197!), » » 

Έκ υ κλοφόρησ ε: 
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F\ΓΙΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΕΡΩΤ Α ζωόψtλος ά.ναγνώ-
σtης, γtα.τl ανα,ψέpεtα.ι ώς -rοp'ο
σtάtης των ζώων μονάχα, δ &γιο; 
Φραγκίσκος της 'Ασσίζ ης, της 
Κα.θολαης έκκλησίαις; Δέ,ν εχει 
κα,l ή Όpθόδοξ,οι; έχκλησία, άλ
λον πpο:;τάτη των ζώων; Βεβα.ί
ως εχει, χα,l δχι μόνον εν.α.ν, αλ
λά. τ;pεί;; &γίου;, πού προστατεύ
ουν τά. ζωα,: τον "Α γιο Μόδεστο, 
τον 'Άγιο Ίεpόθε·ο κα.l τον 'Ά
γιο Φίλιππο, ειδtκώtεpον, καθώς 
ψαιίνΗα.ι &.πό το δνομά, του διά. 
τήν Π•pο:;τα.,σία.,y των εν έξα,ψα.:νί
σει πλέον ίπποειδων. Ή μέ,ρι1μνα, 
α.utή των Έλλ ήνων γ:ά. τήν πpο
σtα.σία. -:-ων ζώt•\Υ από κά..ποιον 
&γιον, ε[•)α,ι κλ η,pονομία, τη;; ά..p
χα,tόtηtο;. 'Ένα,ς λαός ,εις τό,ν 
δπDίον -ϊι 'Α νθpιύ1tόtη; οφείλει 
τον τελε·:6:εpο πολιτι1σ:μό πού ηκ
μs1,::,εν sω;; σήι�εpα, επί της γης, 
δέν ήτ-ο δυν7,τον νά. μήν σ.yα.πή
ση τά. ζι,>7-, πού τόσον πpοσψυως 
δ αγιος φίλος των της 'Ασσίζης 
έχ7.,pα.κτήpισε ώς «κα.τωtέp·ο,υς α
δελφού;" μα,;. 'Απόδειξις της α
γάιπη; tοϋ αρχαίου έλληνικοϋ κό 
σμου προ; τά. ζωα., εfνα.ι τά. διδά
γ,μα,τ:ι: τοϋ Πυθαγόρα. χα,l των σ).
λων πγευματ:χων -iιyετων του. 

Κ7-tά. τή•) χpιστ:α.νιχή έποχή, 
·ή σκληp6τη; προ; τά, ζωα. θε,ω-

p·είτα.: μηύ01τη βα.pβα.pότης. Κα
τά. τούς βυζαντινούς χρόνους, μά
λιστα., ή κα,κοποίησις ζώου έθε
ωpείtο &μάpτημα, μέγα,. Έκ,είθεν 
κα.l ή iνάθεσις της πpο:,τα.,:;ία.;; 
των ,ε�ς ιίψ,σ,μένους &γίους, οί δ
ποίοι είχον αγαπήσει τά. ζωα πά
ρα, πολύ. Οί είκονογpάψο: των 
δ.γίων α.uτων τούς πα.pιστοϋν συ
Χ νά. ε ίς :Jtά.σι ν μεγά,λ ης στοργής 
γιά. τούς πpοστ-α.τευομένους των, 
τούς δποίυυς εικονίζουν μα.ζί των. 
Ή χρησιμότης των ζώων yιά. τον 
άνθρωποι ύπαχωpεί στόιν α.ιωνα 
μα.ς. Εί; τά.ς ,μετrι.φορ,ά.ς χ,α.ί είς 
τήν γεωργία. τά. σ.νtικα.τέσtησε ή 
μηχα.νή. Οί σκύλοι κα.l οί γάτες 
έκτpέψοντα.ι μόνον ώς διάκοσμος, 
ενα.ς ζωντανός δ:άκο:1μος πού με
τα.ψέ.pει ενα, καμμάτι από το ώ
p7-ίο 6α.:-ίλει10 τη; Φύσεως μέσα. 
στο σπίτt. Δεν μέν,ο,υν yιά. τήιν 
πρακτική χpησι,μότητα., πcφά. μό
νο') εκείνα. πού μας δίδουν το κpέ
α.; χα). το yάλχ των. Αϋpιο - τίς 
οΙδε ! -- 'ίσως ανtι κχτα.στα.Θοϋν 
χα,ί τά. π;,οϊόντα. α,uτά. μέ χημικέ; 
ουσίες, μέ κ,pέα,ς κα.l γάλα, χη
μικό. 

'Αλλά. τά. ζωντ¼·ιά. πλάσμα.τα. 
τοϋ Θεοϋ δεν θά. πάψουν πατέ •)ί:ι. 
είνα.ι μίC'. ώps1.ί:1-. συ•)τpοψ:ά, τc,ϋ 
άνΑρώπο'J. 
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«Βοήθεια στά ζώα σημαr νει 

άyώνας yιά τόν ανθρωπο» 

ΗΑΡΙΣΙ. - «Τά. ζώα. εχουν 
ψυχή», δηλώ'ΙΞ: ό Μι,σέλ Κλέν, 
δ ο:ά;σημο; κτψιία.τρος, γ:ά το'Ι 
cπc.ί.cν, -� ύπφ,±σιπι,ση έ 11ός ζώι:,υ 
σημα.ί'ιε: α:γιί)'ι},; γ-.ά. το·, C:;ιf:Jpω 
πο. Στήν πόρτα. του: πά.νω ά,πό 
τήν, ταμπέλα. πού γpά.φε·: «Κ τηνί
α.τρο;», c Μισέλ Κλέν θά. μπο
ρουσε vά. γράψει τό πισ't'εύω του: 
«Τά. ζώιχ μέ Ε'Χ/1..'Ια.ν α.νθpωπο». 
Μέ τή ςωή του χοcί τή φ:λοσο
φία πού δια.ποτίζε: τά. 6ι6λία. τΙJυ, 
ξεt'εύyε: α:πό τά. πρότυπα, του έ
πα.γγέλμα.τό; του: Τον ευσωμο 
α?δpα., πού μέ τίς χα.ουτσουκένι,ες 
μπότες ξεγεννά.ει μ:ά, &:γελά.δα, 
κά.τω α,π� το ψώ; του ψα.Να.pιου, 
πο•; κριχ:ά.,ε: ό κτημα.τί:χ;. Ί-Ι :ου 
κοσμ:κοQ κτηνιάτρου, πού γιά. 
3',στρα•ι,;;μ:χέ; τιμέ;, ύποοά.λλε: σέ 
στΞίpωση τό•ι σι.ύλο η τήν γά.η 
μ::χς κομψή; κυ,pία.ς. 

«Πρίν ·:ά τό11 γ'Ιωpίσz,ι κα.νΞίς, 
τφί·ι τ&·ι iκο1.1σε: ν•ά. μι1λά.,ει χα.ί 
ψχ δεί μiσα. στά. μά.τι-α. του α.υτή 
τή cpλόγ:<, δέν rμπορ•εί πα.,pά, ιιά 
εχε: μ:ά. ψΞυδή ε1κό·ια. γιά, τή•ι 
πρσ-σωπι κότη:α. α.υτ,c,υ τοϋ πενην
τάρη, ,μέ τήν 1.υεγά.λη φωτογένεια. 
κα.ί τήν &κόμη μεγαλύτερη φή
μη". γp:iq;ε: δ Πωλ Ζ:α.·ιολ:, σέ 
σ.pθpο το•; π,:;ύ δr

ιμο,;:εύθηκε τ.rι
,,Φρά.·1; Σωάρ,,. «'Όμω;, 1-1ερ:
κέ; ±πό τί; φρά.σε,ις του μου ε

:ι.ιχμα.v τρ,;ιμ:χκ::κή έ·ιτύπωση,,. 

«Μ:,ά, ά,πό τί; μορq;έ; έςέγΞp
σή.; μου. ήτα·ι ή :ιπερά.σπ:-ση τώ'Ι 
ζιί)ων», λέε: δ 1\ιΙ:σέλ Κλέ'ι, «Π:-

στεύω οτι κχτά. χά.πο:ο τρόπο θέ
λησα. νά. μετα.χεφιστυ) τά. ζώα ο
πω; τού.; α,vθ;;ώπου;, πp�ι'J'τα.τεύ
Ο'Ιτά.; τc1. α:πό τήν 6iσ,, τή·ι περ:
φρό·ιηση χα.ί τήν άiδ:α.φοpία., έ
πε:δή οί α.νθpωποι ύπήpξα.ν, πολ
λές φορές, ά.pκετά, ά.πάν,θpωποι, 
u}στε νά. μετα.χε:ρ:στουν τού; δ
μοωυ; του; χιειpότε•pα. κα.ί από
τά. ζιί)χ. Ό άντιπολιτευόμενο;, ό
χ'Ιτικα.θε·στωτι,ι.ός, ό ε1,1.pωμο; 
&•ιθρωπο; ε�r:,,υγ ύποστεί συχ·ιά 
χΞιp6τεpη μετα.χεί,p:-ση απο τά. 
ζGη. Κάνοντας λα:πόν δ,τ·ι κιχ
λ1;τερο μποpώ γ:ά. μ,ερ:κά. ζώα. 
ΠΟ ΙJ οp:'JΚΟ'/τ'Χ: σέ α.θλ:·α. κα.:6:
-σtα-ση, sπα.νχ-στα.τώ γιά. δλου,; 
τού; &·ιθpιlιπου; -. σκύλου; χιχί
·ιτtέπvμ�: λ�y6τερJ τ:οU εΙ:ια.ι άν
θρωπας».

Καθημερινά., α::ι.όμη χιχί τί; ·ιύ
χτε; η τίς Κυpια.:ι.i;, Ξ�ν7-ι στήν 
διάθεση των ζώων πού :ιποφέ
ρ-:.ιυν. Δέ·ι τJϋ είν,7,: εύχά.ρ:σ,ο ·ιi 
μ:λοϋ·ι γ·.ά. τήν α,φο:;:ωσή :ω σ:ά 
ζώα, γ:1ιχ,ί, δπω; λέε:. «τού; χpω
σ-r±ω 1ΌΞpt1�:;ότε.ρα iπ" C,'j7, μο,j 
χρωστούν. Με ε:ι.η7.'Ι 7.:'J:ό π,:;ύ 
εΙμιχ:». 

Στή συ·ιέντευξη ;;'Jύ εοι,1σε -στ& 
i3rιμ,:;:;:,:;γ;:ά:pο :η; «Φρά.·1; Σ'!υ
±ρ ,. δ Μ:σέ.λ Κλl:·1 α.·ιέτ.:υ;ε :ί; 
iπόψε�; -;τού ΞzΞ� πάνω �:i ζιίJ1., 
κιχ: έ.ξήγφε γ:i πο:ού; λ6γο:.ι,; 
•Jπ-:::p,::τπ�ζΞ--c?.� ί,ά, ζ<JJ7,, Ji') νiJ.. f
τ.pc,χε: ,ι; γ: Ί. 1:ιθρώπr,,J;.

ΕΡΩΤΗΣΗ: λ�σθi·ιε:;θΞ :r, 
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·r) εψι.; χε:ρουpγο; πού ψpο'Ιτί
ζου'Ι ε.·η·.ι αppω:ηο; 'Ή δέ·ι μπc,
pείτε ν' α.ποψύyετε ι:ι.ύτή τή δύ,::;.
,.,;λη :;ziψη, δτ: δηλ!JJδή, «-:πό χά.
τω - κά.τω, ζύ)ο ει•'Ια.ι»;

.\.lLλKTH�H: Γι·ά. εΨ1. για.
:pό, 6 αppω::;τl); Ξl'IIJ.•!, α,ppωστος, 
εϊτε πpόzειτr,ιι yιά. ζώο, εϊτ•ε γιά. 
cί.·ιθpωπο. Έμεί; ,οί χτηνίr,ιτpοι, 
δείχ'Ιουμε μ,Ξγcι.λύτΞpη π•pο::;οχή 
Υ.7.ί &ψοσίω::;η χπ' δ,τ: όpι::;μέ'Ιοι 
y:χτp-:;ί, Το "/.7,θηzο'Ι μα.; Εl'Ι(Χι, 
δμω;, ::;υy_νά. πολύ πιο ,δύ,:;zολο 
&.πό το δ•.χό του;, γ::χτί 7.ύτοί οί 
δποίο: ζητοϋ'Ι τή·ι 6οήθε:ά. μ:χ;, 
δέν μi; &.φή·ι�υ'Ι χpόνσ γ:ά. δ:
στr,ιyμού;, 

ΕΡΩΤ.: Δεν :;ά; :χρχεί το 'ιά. 
zί'��,,:rrΞ Ε,ι:ι..; τzχ•;ι κό;; 

ΛΠΛΚΤ.: Γιά. νά. φpο·ιτi::;ει 
χι:ι.νεί; 'i:-ιι:ι. ζύJο, πρέπει νά. ι:ι.ί
σθ&.νΞ:?.: • 1.v.ά. zά.ποια ελξη γι' 
7.'Jτό. Χωpί; .αuτή·ι, ε.'Ια.; χτηνί
α:p-:;; δz·ι θά. rιτ7.ν ίχα.νό; 'Ιά. πι:ι.
p:-ι.:ηρ·ή:ε: υ:ί νά. έpμηνε1jσει -;ή 
:;uμπεp::pσpά. τοϋ ζιοου χαί νά. χcι.
τ7.λά.6ει το 'Ιόημα. τών χ,ινrρΞών 
τ�υ. 

ΚΡΩΤ.: "r◄:'Ια.; yι'Χ:pό; θέτε: 
iρι•)τrρε•.; χ:χί δ αρpωσο•; -:οϋ 
οi·ιει τcλγφοψοpίε;, π.χ. ποϋ ,εί
ν7.: z·ιτο·ιόυεpο; ό πόνο;, από πό
τε ιόν ,χ::;θ6.'Ιετ7.:. 'Αλλά. τά. ζώ'Χ 
Ξll/7.: 6ο·J6οί &ρpω::;τοι, ετ:;: δέν 
zl•ιι:ι.�; 

.\Η.\ΚΤ.: Γ:Ιχ σά;, t::;ι,J;, α.λ
Η zγι:1 εί1 ιχ: γιι:ι.-φό; τοu; zα: 
τcpέτcΞ: '17. εχω 'ϊΊ) 'I ίzα.νότητ:χ 'lr/. 
κχ::χλ7.6:-ι.!·ιω τά «vεύμ7.:ά.» -;ου;. 
�' 7.:j,o :όν ,?;1έ7 .. -;!χ, ζύ)χ λέ·ιε 
λιyό:ψχ ψέ 1 ι7.:7. 1.τ:ό τού; rι.ν
Οp ι;)που;, vl όϊ:c.,ί�� �'JχινΧ π:(pcι.
πλ,:ιοϋy :ο γ:7.τpό, λέγο·ιτά.; του 

διάφορες α.να.χpί•βει.ες. 
El)QT.: Ό αν:θρωπο; εχ:ει μ:6: 

πν-ευμ�τ�κή ζωή, ή δπαία &π��
τεί vά. τόv ιδ:cι.τηpήσουμε ζω·ιτι:ι.νό, 
sστω χα.ί μ' ενα. •σώμ-:ι. πα.•pά.λυτο ... 
"()�.�ως, έ:vr,ι; σκύλο; r) μιά. γά.
τ,χ; 

ΑΠΑΝΤ.: ΘέλευΞ νά. μέ χά.
vετε νά. πώ, δ,ι τά. ζώα. εχου·ι 
ψυχή; Τό λέω, για.τι το πιστ,εύω. 
Το α.ίσθά.νοιμα.ι δταν ύποφέpω καί 
δ πόνο; τους μοιάζει τό:J? πολύ 
μέ τον α.·ιΟρώπ:νο. "Αpαyε, ,σέ &λ
λχ ση,μεί,. δ:α.φέ,pουμε τόσο ι;τολύ; 
Ύπά.pχουv ,μερικέ; φρά.σ-εις τοϋ 
ο:ολόγου Ζά.ν Ροστάν, τις όποίε; 
ΞΠ'i'.ναλα.μβά.νω συχνά.: «'Ένα ά,
πο ,ά πpά.y,μχτ ,χ πού π:στεύω &.
:ι.ράδ:ι:η:, .. ενα. α-πο τά. λόγια., γιά. 
τά. δτcοίχ ·ειμα.: σχ εδοv βέβα.ιe,,;, 
εί·η: δτι στον άνθρωπο χα.l στο 
ζιίιο, ύπά.pχ Ξι μιά. δ:α.φορά. περισ
σότερη r) λ:yότεpη, μ,:ά. δ:α.φορά 
δμω; ποσο"ϊtχή χ7.ί δχι π,ισ-;:κή. 
Εϊμ�.::1τε ψτ�α,γ�μΕ•iο� &πΟ τί; ϊδ�ε; 
οωιε; μέ ,ά. ζώ7.. 'Ότ-:ι:ι ενα.ς 
-:;χύλο; πεθαίνει ΞΠΞ:δή δέν μπο-

- ') , 'ξ 
' ' ' p!όι ν χντε ει στο χωρι,::�μο με 

τΟ·ι χύp�ό του, &.π?δΞ.� κνύε� δτ� 
εχει ψυχή, &.φοϋ χρειά.ζ-εα: ψυ
χή yιά ·ιά. πεθά.,·ιε: :ι.7.'Ι'Ξl; α.πό 
&γά.πη. 

ΕΡΩΤ.: Ή ευ'θ1.ψχσία., σα; θέ
,ε: πρόβλημr,ι -:ιυ·ιείδφη;; 

.\ΠΑΝΤ.: �το·ι ,ομέ'Χ τη; ·i1-
θι:ι.η; δεν ύτcάιpχΞ: πpόβλημ7., ,ή 
στ:γμή π:,ύ εχουμε το διχαίωμ,. 
·ιi ,ή·ι iψα.ρμό-:;ουμ,ε, μέ τή συy
zα.:6,θΞ:Jη, φυ:;:χά., τοϋ χυρί�υ.
�:ί; πΞp�'1:Jότ.;pz; δμω; περ�π:ά)
σε:;, οpι:;:ι.όμα.σ:ε μό·ιοι μπpοστi
?:YJ 'I iπόφ,χση πc,ύ ποέτcει νά πό-.
ρουμε.
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ΕΡΩΤ.: 'Έ·ι:ι. ζιί>ι;, χ,z τ7.ι.7.ο,z:-
1ιzι οτ, τό qψητίζετε, δηλ,,,,δ-ί-1 δτt 
eιί χz,pο,•ιομίε; πού χάνετε εy_ι;,υ•ι 
στόχο vά. το 'Υ.'17.ΧΙ')ΙJψί'Jaυ'Ι; 

ΛΠΧΚΤ.: ··οχ. , μ6•ι.,, :ό χ1.

:λλ?.Οχί 11.:.�, &.λλ' d.q:ι11νzτχ� ι:ϊ
1:Cι. 

χέpι'Χ μι;,•J χ,zί μ:,υ zχ::pρά.�Ξ, -:·rι 'ι 
εύγ•ιωμο'J \•ιη τeι cι ά:ι.6μη υ.ί μΞ:ά. 
&πό zαιp6. J(?.ί �uτο δi·ι σ�1:ι67.ί
'Ιε: μό·ιο ιιέ τά. οίχ:αχά. ζι,J,z, iλ
λά. χ7.ί μι αγp:7. ζώ'Χ, :ά. 6,.,._,ί,,,. 
zχω 0Ξp7.πΞύ'JΞ, χ:z:ά. "Ι.7.:pού; 'Υ.· 
ϊ.Ο δ,ά.::pορε; iρρώ:;τ:z;. 

ΕΡΩΤ.: Τπcί.ρχουν α•ιθρωποι, 
ο� δποίο� s:Ι·ιχ� χ:ιλοί χ�: εόγz
·ι, χσί μi :ά. ζώ7.;

ΑΙ[λΝΤ.: · Γνωρίζω όρ,'Jμέ·ια.
i:fjμ7., τ:.r.ι 1J 0[ν�υ•ι ΠpJϊ:Ξp?.ιότη
:7. 'Jτο ζlίJΟ πaύ τού; ;ψχτcί.zt συ•ι
τρο::p:ά. !Ιολλοί είν1.: ίχ¼νrJί /
7.χυpώ'J'J'J'I 'Jημ::r.•1::χά. p::t.•ιτεοr;,•)
:ου;, :;

1 
νr:ι. iψή'JουΊ τού; φίλου;

:a·J; νά. πε,ρ:μένουν, πρr;,χε:μέ-ι:-,υ
·ι:< Ξγz7.:�χλ•Ξ�φtJυ•ι μ6·ιο --cου; τ.Ο·ι
'Jχ•__'ιλο η ,ήν γcί.,7. του;. Μέ τή
:;cιμτ.ερ,::pι;,ρcί. τr;υ; α.:.Jτή, έχδηλώ
'ΙQ'J'ι το 'JΞΟ7.::ψό του; χ7.,ί ά·ιτα.
:�εί6ου·ι -;-r.; ςώο γtά. τή σ,,.,pγή 
χ:zί -:Υ(Ι ϊ.:Τη -:ω. 

Εl 3ΩΤ.: Τελtχcί., κ7.ηλήγετε 
'17.. γί·ιε:Ξ ϊ.'Χt ψυχολόγο;, εχτο; 
iπ'J z:η·ιία.7p�ι;; 

. -\Π.-\ΝΤ.: Λ6γω :r,υ έτ.ηyU-
, � /:' , ' . μ'Χ:ο; μeιυ, ε;:εμο'Χ:Ίω -;υχΊ'Χ σ:ι;

, . , ' , ο , -'Jχε:;ε:; :z'Ι'Χμε:;:ι. σ� αΊ• ρ_ω��υ�
ϊ.7.ί ζώ'Χ. 1Γpωϊ.¼θω·ιτ7.ι; •η εςη
γ-iρω :Υ(Ι 'JΙJ(.Lϊ.ψι::p:,ρά. έ•ιr.;; σ-ι.·__'ι
λου, χ::r.:7.λήγω στό '17.. σχια.yp'Χ
::p-/ρω -:1;; ψυχολr;γ:χο τ.οp-φ'Χί:'J 
:ι.:J:οσ TCO'J «χρ-χ:ά..Ξ� -:ό λ()υp�». 

ΕΡΩΤ.: ΊΙ συχνή έτ.:ι.::pή μi 

:ά. ζ(1)'Χ 'Ι."Χί "f/ 7.'(!Χϊ.η 7:'.i lJ -:pέ:ρz
.. _ γ�, :,_,J:i, 3Ξ·ι χ�,ι�υ-ιΞύ:ι'J'Ι ·ι & .. 
'J&.; ιιε::zτρέψ')ΤI 'Jέ μ:σά.•ιθρωπ:ι; 

.\Η.-\?\'Γ.: Jl:σ:εύω ο:, ωJ:6 
ΟιΊ. s;:pεϊ.Ξ '17. ιι:•-:ι εzε: -iΊΟΥι σ•Jμ-
6εί, Ξ'Oli> Χ'Χί εί'χ�:;, χpό'Ιt'Χ. Jlά.·1-

� . , ..... ., ' , :ω;, -zν:ι.γΊωp��<ι) �:� πρsπΞ� ν 
&γ ιυ-ι[ζομ.1 .. � tJU'ιέχz�1,, Ζ·ιi:ι:�1 ... σ:6') 
ΠΞ,p7,σμό. οηλ7.ΟΥ/ :aυ '17. ,ί(J) οτ: 
7:ι είχ:ι. -;ά. ο:7.Η;ω :z:ιά-με-;7. στ:χ 
ζι,J;� χ,χί τ6·ι Ξί:ιf ➔pωπr;, Uά. ο:ά.λε
Ύ'Χ τά. ζli>'Χ. Ευ:cιχι,>;, εzω σ,χ6μη 
iμπ,'J:οσ·__'ι·,η σ:6·ι &·ιΟpωτ.,:,. 

F,l'ΩΊ'.: Τί είη, 7.'J:ό ϊ.!.ί'J θιΊ. 
μ:π'Jρ'JύJι:ι.:1Ξ ν7. μiθeι'J:ιΞ 7-.Τ:� :� 
ζώ7.; 

λΠλί\Τ.: 11-,λλcί.. '.\λλiJ.. ±γώ 
Ο' 1:nψέρω μ6·ιa ε·ι:z πpάγιι7 .. 
JVfi; Uuμίζου·ι τ-ί-1·1 6,r;,λογιχή ση
μ::r.:;:7. τiι; οίχ,:,γένε,7.ς. 

,, Ι{ά.τ.r,υ, 'J:ήν χ¼pο,ά. ,�,υ 'Ισ
ρ:ι.-fιλ, εχ:;υ•ι i·Ι'Χλά,οε( νά. 'JIJYΧΞ'l
:ptJ)J,:,'J'i �λχ �� ζ,..t),z -;:ού &-ιι;ι.:pέ
ρο,γ;;-χ: -;τή Βίβλο», λέει 6 Μόσέλ 
Ι..:ι.i·ι. ,·llρέτ:ε, ·ιiJ.. :ο·ιί'Jε: χ,χ•ιεί; 
:ή :;ύμ,.:ω:;η αύ:η; :η; ,-pω:ο
οουλ: :z; ιιέ τή·ι cιΔςφη του με
γά.λο:.ι Ξί.γχου; ,ή; έτ.azη; μz;: 

1Έ•ιό; Π'Jρην� :ι.ού πολέμου' πού
{j� μποp:.σσz νi y.,,χ τχtJτpέψΞ� ενα 
τμήμ,,,. τσυ τ.ί.1:1-iι:η. "λ:ι συ·ιέ-
67.�•ιz z:ί::� τέτ':ιtr.ι, τό:Ξ Ολr:ι. -:�
6:6λ�χά. ζώ¼ θιΊ. εϋp:Τ,.7:ι χ::r.α
::ρ'Jγ�ο :ri i.'ιΊ. τΞp±J:�'j -τ:Ξ:pΞl.7.�eι
q;όpο, �ό όποίο ΟΧ πs-ρ:πλrι:ι�ό:'ΧV
σ·τί; άπip'Χ-ι-:ε; lχ:cί.:;ε:; -:η; θά.
·ι ,,;�_,,. -\·:J·-;, _;, Cω-'Χ Οά. ·11:'Χν ,., • .J..JJ.�- d .. Α .λι ,, 1 

,ότΞ ή •Ί:;:χτη μ7;p:cιpi'Χ -:ή; 7.Ί-
θ , , ' ]' -pωπ,'ιη; ,:7.pr, cι:;ι:z; :;:η . Ίι . 
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Μιλούν 
• 

ΟΙ 

,

ι<αι 

Οί μέλισσsς εχουν επα,ι ν,ε,θή 
' ' , 'λλ' " γ:� τη� τ�χvικη τ

,
οuς, α, α, 

,
οχ:

κα.ι για, :ην ... δμ:λια, τους. Μα.λι
στα, εχουν θεωρηθή 6ωοές. 

Τώρα. εiύρέθη δτι δι:Χ'θέτουν 
κά..ποια. δuνατ6τητα. &πι,χι;ιινωνία.ς, 
δτι πέρα.v από το γνωστό 
«μΠ'C,ύζζ», χρη:σι,μοποιουν μια. 
κλίμα.χα, ηχων κα.l χ;α,ταοά.λλετα.ι 
προσπά:θzια. &.ποκωδ: κοποιήαεως. 
Αύτό εγινε δ,εκτό σέ συγκέντρωση 
μελισ,c1ολόγωv στήv Ούάσιγκτωv, 
επε:η. iπό ει,σήγηση του Σοοι,ε
τικου ειμπειρογνώμ,ονος ·ι.α,θηγη
του Γιώργη Ταρά.νοο. 

Το Μελι,σ"Jολι;ιγ: κό Ί vστι τι;ιυτο 

1980 

μέλισσες-

πως; 

Έp-εuνώv ,εγκατέστησε ενα, ήλε
κτροv-ικό εργαστήρι'ΟΙ &.κοuστικης, 
πού χα.τα.γράψει τούς έκπεμπ6με
νοuς ηχοuς τώv μελι,σσών. Οί μα.
γνητοται 1ιίες ά.vα.μετα:δίδοντα.·ι, ά.
πο,μονώνcντ�α.ι ο[ ήχοι, μεΎ'εθύνοv
ται, μελετώντ;α,ι. "Ηiδη εύρέιθη δ
τι � οα.σίλισσα, εκ.πeμπ•ει δ,ια.ψο
ρεταούς ηχους. Με.ρικοl είνα.ι 
πλ ηροeρ':;,pια,χοl γιά. σημεί-α. τρο
ψής κα.ί συνοδεύουν τον γνωστό 
«χορό τώv μελι,σσώv». 'Απομονώ
θηκαν ηχο: σuνα,γε.ρμc,υ για. το', 
θά.·ητο μ:αις 6α.σιλί,σσης. 

Β. Τα.τα,ρένκο 
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'Εν άρχq 
Τ 

ην 

1\f()ΣΧΛ. - Σήμερα., χα.νείς 
δέ,1 αμφ::;οητ�εί -:6 πό:;ο ω:pέλψιχ 
ε['η: τά. λι:ι,χα.'1:zά. γ:/y,, τό'Ι άν
θρωπο. 1':ά. τίς ά,yε-ι.τίμητες ιδ:ό
-:ητες α.ι?ηών τώy πλούσ�ωy πη
γώ·ι θpετ.ηχών ουσιών, έπανει
λ ηιψένι:ι, έχο'J'Ι γpα.ψεί α.pθρα., με
λέτες χλπ. 

ΈΥJΕίψ;, δμως, πού πρέπει yά, 
·Jϊ:�γp:(1μμ� �:εί. sίν7.� δτ� -:ά λσ..
χι:ι.'1: zi Sέν εί'ιι:ι.: μόνο π:;λύτ:.μα.
γ:i τά. θpεπτ:zχ σuστcι.τιχά. πού
;:εp:έχο:η, iλλά. χχί γ:χ -:ό δ::
6ελ-;;:ώ'ΙΟu'Ι -:rτι α.:pομο:ω-:,η α:π!J
-:!Jν οpγι:ι.'1:-:,μό μ:ι.; τών λευκωμά-
-;;ω'ι, -:ών 'Jδι:ι.,ι:ι.νθ,ρά.zωy χι:ι.ί τών
λ:τ.ιον.

'Η χ�iρη τώy λα.χι:ι.ν:χών σ' 
ι:ιπc:ι:ι.,οηπc:ε μοp:pή (,σι:ι.λά.τε;, 
γsφν:-:ούpε; zλτ..) zι:ι.ί σ' όποιι:ι.-
;;,

η
'�ο-- "/ '"ι-/4--,.. �

η 
(ω� 1•α.' eΟΡ'"Ί--α.' 'J '• ,� ,.,. ,.,,__; ,'J.J 1.,_ ! ,.JC ' 

iπο;ηpι:ι.:\:Ξ'Ι7., zονσε,pΟΟΠΟ•: η,μέ,ια. 
zλ1τ.) i·ι,:-:,χύει τί; Ιχzρίσε:ς των 
iδέ·ιων -:,ύ τ.ετ.τ: zoιJ σu:1:ή;.ιι:ι.τcς 
zαί συντελεί στήν χα.λύτερη χώ
·ιεψη zcι.ί α.:pομοίωση τη; τροφης.
"λν π.χ. :p1.τΞ εyα zομμiτι χορτό
'ϊ:�τ.τ?..ι, ο� &ι5ένc:-; -τού πzπτιχοα
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τά ... λαχανικά 
Του Σοβιετικοί\ Άκαδημαϊκοϋ 

Μ. Α. ΣΑΜΨΟΝΩΦ 

σcι.ς σuσ,rιματο; έχχ.ρίνουν περισ
σότερα. ,;γpά. α.πό δσα. έχχpίνου'Ι 
δτα.·1 ψάτε ενcι. χ,:,μμά.τι χpεατό
π:ττι:ι., ·η για.τί τιχ λίπη εχουΥ 
τήν ίδιό:ητα. νά. εμποδίζουν τίς 
ι,.χρίσεις των &δένων του πεπτι
χού μ:ι,ς συστή.μι:ι,,ΙΑ;;. Γι' cι.υτό τΙΧ 
λα.χα.να&. ϊίνα.ι ά.:πcι.ροcίτητα, χcι.ί 
γιet τήν χαλύ,ερη α.ψομοίωση των 
λ:πα.ρων cυ:;ιων. 

'Έτσι, τά. χόρτα. οχι μόνο ενι
σχύcυν τίς εχχpίσει; των γα.στρι
χώ·ι 6γpι7J'Ι. σ,λλά. χά.·ιουy πιό iπο
τελε:ψι:ι.::χή z:ι,ί τή δρα.σ,ηpιότη
τά. τους χα.τά. τ·iι δια.διzα.σία ,ης 
χώ·ιεψη;;. 'Αι.6μι:ι., τΙΧ χόρτα, ϊ[
ΨJ.� ·ι.ι:ι.ί 1:;χυροί pυθμ,:στέ; :η;
δρι:ι.-:1τηρ:6τ-ητα.; τιιι'ι α..δέ'Ιων τού 
πε;:τ:χού σu:πήμχτο;, πού με:έ
χουν στή δ:ι;,:διχ:ι.σία. τη; χώ'ΙΞ
ώης. 

r�' α'J�ό s:ίν�� ώφέλιμl) v ., &.p
χίζουμε τό γειJμα.. με μ:ά. σαλάτcι,, 
μέ μ,�'7. δτ.�1��δήπ·:ιι"tΞ σχϊ..ά.τ�, γ�ιχ
:( lπεν,zpγεί σ:Υ,ν ρυθμιστής των 
ε,.zpί,σΞW'Ι τω·ι α.δέyωy του πz
πτιχοιJ r;υστήμι;,:το; χα.ί α,χ6μα., 
για..τί τi zορτι:ι.ρ:χά. Π?'J τήν ΙΧΠ?-
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τzλι;,,j,; πpοzτο:μά.ζου'Ι το στομά.
χ: ιν:ι.; γιά. :ή zώ,,zψη ,η; τρο
ψη;. 

Πρχγ:J,:χτ:zά., ά.νεzτίμητος εί
'Ι"J.: δ p6λο; '";(J)'I λ7.zrι.νικU)'Ι στή 
δ:7;:pι;,ιρ-ή rι.ύτων πού έπ:θυμοϋν 
νά. χ/ι.-:,�υ-1 το π,ερ:ττο o±peι;. Τά. 
χ6?t'l. μ-χ; δί-ι::Jυ'Ι γρ-iιγοpα. το α.ι
σθηψι. ,ι;,υ χορτα.σμοϋ. Ρυθμίζουν 
τί; λz: :rγηγίε; τιt)'I εντέρων κrι.ί 
5.πι;,τελι;,•]·ι δπλο στον αγώνα κα.
τi :η; ϊc'l.χυ::rι.pzία.;. 'Όσοι εχουv 
6±;10; πά,ω α.πο το ψυσιολογικό, 
7ψiπει &πο τά. λα.χα.νιΥ,ά. νά. τρώ
νε -:,έ πψιορι,σμένη πο1?ότητα. πα.
τζάριcι. zcϊί πcι;τάτε;, για.τί πε,ριέ
χουν μεγάλε; πωότητ'ε; ώμυλου. 

Ίδια.ί:ερη θέση τσ., λα.χα.νικά. 
πρiπε: νά. εχουν στή δια..τροψή 
:ων ήλικ:ωμένων ανθρώπων, για
τί χχί 0:7,γ &zόμα. ή κα.τώστα,ση 
τη; ύγεί::ι.; τους είv:ι.ι κα..λή, ή 
χ:νητ:χότητα μέ το πέρασμα τοϋ 
χρόνου πψ:ορίζετα.:. Είνα.ι δύσκο
λο :;:ού; ανθρώπους μεγάλη,; rιλι
zί::ι.; νά. περπα.τοϋν γρήγορα. κα.ί 
·ιά. τρέχc,υν. Κrι.ί δσο μ,ειώvετα.ι
rι ίz?.νό:ητrι. γιά. κίνηση τοϋ &,ν
θρι;>που, τόσο Υ,:ι.ί ή κrι.τανά.λωση
Ζ'ΙΞ?ΥΞl'l.; cc,ϋ οργα,νι1:;,μι:1ϋ του πε
ρ:ορίζεηι. Καί γι' αυτό α.ντίστο:
Χ7. πρiπε: ·ή τpοψή του νά. περ:έ
zε: λ:γ6τφες θερμίδες. Καί τά. 
λη_ χν: zί

1, έδω αzριοω; ερχοvτα: 
νi μσ.ς οοη,θήσουν. 

Τά. λ7.χ?.ν::�ά, είν:ι.ι ωψέλφ:ι., 
οχ: μό·ιο γ:g, τού; ύγιεϊς, ά,λλά 
z7.ί γιά. ,ού; ασθενεί; καί 1δ:α.ί
:εp7. γιά. δ:;ους ύποψέρουν από 
Κ7.pΟ:7.γγε:cι.zές παίθήσεις: ύπέρ
η:;η, 1σχα.:μί7. Υ..α., γ:α.τί περι
έχου11 σέ αφθονία, αλα,τα, καλίου, 
ποt'ι είνcι.: :iπα.p7.ί τητα, γιά. τή λει
τ-,υργίcι. -:ι-Jϋ μυοκcφδίου. 'Αχόμα, 

ϋσο: ύποφέρουν α.πο αιρτη,ρ:οσχλή
ρω-Jη, ε7.•ηι ανα..γκ,α,ϊο vά. περ:
λαμοά.νου-.• κωθη,μερινά στή δια.
τροψή τους χ,αί λχχοcν1:χά, γιcι.τί 
όρισμέν,ε; ,&,πό τί; ουσίες πού πε
ριέχοντα.: ,σ' α..υτά. συντελοϋν στήν 
α.πcοολ ή α.πο τον οργανισμό τιί)V 
πλεcιναισμά.τωv τη; χολφτερίvης 
καί κυρίως ή οιτα.μίvη C - πού 
περιέχουν τσ., λα.χα.νικά. - συν
τ�λεί στήv &,�cψυγή των δισ.τα
ρα,χωv ,στήv z�α,λλα.γή της χολη
σ,ερίvη; στον οργανισμό μας. 

'Εξάλλου, δέν ύπά.ρχ ει χα.μιά. 
θεpα,πωτιχ,ή δία..ιτα, πού vά. μήv 
π,εριέχει λαχα,vικά.. uΟπω; π.χ. 
σέ διά.ψοp,ες πα.θήσει; τοϋ στομά
χου κα.ί των έvτέρωv, οί γιατροί 
συνι,στοϋν πατά.�ες, κολοχύθ,α 
κ. λ.π. 

Φυ,σικ±, δλα.. δσοc &νοcφέροντα.ι 
παραπάνω γιά. τή σπουδα.ιότητα. 
των λα.χα,νικων στή διοcτροψή χα.ί 
των ύγιωv χα,ί ,ων &σθενών, δέν 
σημα.ίvει, σέ χ,7,μιά. περίπτωση, δ
τι ύποσ:ηρίζου,με τίς θεωρίες 
α,υτων πού συν(.σ�ο,ϋν τήν &μεση 
χρ+,ση λαχα.ν,ιχωv κ'l.ί δι,αχηρύ.σ
σουν τήν επι,στροψή μcι.; στή λε
γόμενη «φυσιοcή ψυτιχή δι,α,τρο
Ψ'ΥJ"· Αυτοί οί ψευlδοδια,ιτολόγοι 
κά.νουν μεγάλη ζημιά.. Γtατί μέ 
τή θεωp(7. του; γιά, τον απτοχλει
σμο &πό τή διατροψή μ,χς των 
λευκωμάτων χα,ί των λι.πων, όδη
γοϋν αυτούς πotJ τούς α.κολο,υθοϋν 
στο να. προχα,λοϋv στον οργανισμό 
του; ,σοοα,ρέ; δια.τα,ραχές στήν α.ν
ταλλοcγή τη; ϋλης, γεγονός πού 
μπορεί νά έπ:ψέρε: οχριέ; αι-Jθέ-

Τέλος, μπορεί vά. α.να.φερθοϋν 
όρισμένες χρήσι,μες ύποδείξ,εις γιά 
τή·ι χα),,jτερη δια,τήρφη της θρε-
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πτιzης άξία.; τών λα.χα.γ:zώ'Ι, τ;r,,:ι 
χρησιμοπr,ι,;,ϋμε στή δια.τροφΥ/ 
μα.ς. 
8 Κα.θα.pίζετε zα.ί τεμα.,χίζετε τcι, 
λα.χα.νικά. λίγο πpίν τά. ιν:ι.,γειρέ-
ψ 

Ί\ 1 1 1 πε, η -;:pιν τα. χpηπμοποιησετε 
γιά. σα.λά,τα. κλπ. 
8 Τά. ,μ,:χ:rε•ι,pεμένα. λα.χα.νικά. νcι, 
μή'Ι τά. ξανα.ζεστα.ίνετε πολλές ψο
pές, για.τί κα.ταισψέψοντα.ι οί οι
ταιμίν,ες τους. Κα.ί δτα.ν σάς μένει 
ά.pκετό πλεόναισμα. από τά. λα.χα.
νικά. πού μα.γeιρέψα.τε, τότε νά. 
ζεστα.ί νετε τόσrι ποσότητα., δση 
χpειά.ζετα.ι γιά. το γεϋμ,σ. σαι;. 
8 Τά. εξωτεpιχά. ψύλλα.. από το 
λά,χα.,νο μήν τά. πετά.τε, γιατί π·ε
pιέχουν πε.pιι01σότεpες βιταμίνες α.
πό τά. έσωτεριχά. φύλλα.. Μπορεί-

:ε 'ιί:ι.. :ί:ι.. χpηηιστ:,;,ιεί:ε γ:-z χορ
τόσ'Jυπε;. 
8 Μή χύνετε :ό νερό οπου εχε:ε 
οp&.σει 7:cl:ά:ε; Υ.cl0σ.pισμένες η 
α.λλry, λσ.χσ.νικά. Μπορείτε νcι, το 
χpησιμοπr,ιήσε-:-ε σέ σGϋπες η α.λ
λσ. ψχγψά. 
8 Τά. ι.clχα.'ιι κά. πρέπει νcι, τcι, 
κclθα.pίζε:ε zαί νσ. τά. τεμαχίζετε 
μέ ά.-ιοξείδωτα μclχα.ίρια.. 
8 Το ψ::ι.γητό α.πό λχχαν:κά. πού 
περ:έχου·ι κ::ι.pοtί'ΙΥ) (καρότα., γλυ
κειά πιπzpιά., ψρέσzο κρεμμύδι, 
'ΙτGμάτες) πρέπει 'ICJ. το μα.γει
p:::ύουμε μέ Ελαιόλαιδο η σποpέ
λry,:ο, γιατί δια.φορετι κά., α.ψομοι
ών,ετα.ι δύσκολα. α.πό τrη όpγανι
σμό μας. 
(ΤΑ ΝΕΑ, 7 Μcι.·ί·ου '80) 

* * ❖ 

ΕΝΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΊΌ πα.ρισι νό περ:οδι κό F:ra.noc 
Dimanch•e έδη.μοσίευσε τελευταί
ως το «κα.τόριθωμα.» ένός μικροϋ 
σκυλιοϋ, του Πέννυ, πού εσω,σε 
τήν ζωή της χυpία.ς του, της γνω
στής κα.λλιτέχνιδος Ρίχα. Ζ-:χρά.ι. 

Ένοσηλεύετο σέ έλδετική χλι
νι-ι..ή ·&πό νευρική κ-:χτά,πτωση κα.ί 
α.πεψά.σισε ν' α.ύτοκτονήση. Μπή
κε στο λουτρό κα.ί εκοψε τίς ψλέ-
6ες της. 'Αλλά. την 'ιδια. στιγμή, 
το σκυλάzι, Πvύ δέν το α.ποχ_ωρ:-

ζό:α.ν ποτέ, «κάτι» κ::ι.,ά.λσ.οε στο 
δωμάτιο, ετρεξε προ; τό μπά.νιο 
κα.ί α.pχ :σε νά. ουpλιά.ζ η ξύνοντ-:χ.; 
την πόρτα.. Οί νοσοκόμοι εψεξα.v 
Χ'Χί εψΟ!)',,σ,:χν έγχα.ίpως. 

«Χωρίς τόv Πέ,1,vυ, &δήλωσ,ε 
με',ά. την ά.νάpρωσή ,η;, ή ΡίΥ.'Χ, 

δέν θά. ήμου'ι σ,ή ζωή. 7 flτ,:χ,ν 
g,ι!)',, πολύ μ:χpό, α.λΗ Υ.'Χί χα.ρι
:ωμένο σκυλά.κι. Μέ δίδαξε τό•ι 
σΞb';Ι.•·ψό σ:ή ζωή.» 
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Η ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ Ο MEr ΑΛΟΖ 

Ό ζωολογικός κηπος τοCι Σάν Ντιέγκο φυλάει ώς κόρην όφθαλμοu τά δύο 
νί.α άποκτήματά του: τον καλοκάγαθο yορίλλα και τή μικρή, πονηρή 
μορμοζέτ. Τά δύο ζώα, ανήκουν στη συνομοταξία των άνωτέρων θηλα
στικών, μέ την έξης διαφορά: ό μέν γορίλλας είναι ό δυνατότερος και 

μεyαλιJτερος έκη:όσωπος τοCι ε'ίδοuς, ή δέ μορμοζέτ ό μικρότερος. 
( ΚΑΘΗΜΕΡ I ΝΗ 3 '1 ouv. . 80) 

'Ένα πελώριο ποιμενικό γερμανικό 
συντροφιά στο κοριτσάκι των 1 8 μηνών. 

(Άπο το περιοδικο ELLE) 



1980 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

ΤΩΝ ΖΩΟΦΙΛΩΝ 

θ ε έ, 
Είσάκουσε r11v ταπεινή μας προσευχ11 
ΓιιΊ τούc; καϋμέvουc; φίλουc; μαc;, - τιΊ Ζ ω α, 
ηοι'.J πάσχουν, 
πού τrι λειώvουν ση1 δουλειά, 
που τ' άφήνουν νησnκά, 
που τα μεταχειρίζονται σκληρά, 
για ολα τα καϋμένα πλάσματα, 
πού τα κρατοϋν αiχμάλωτα μέσα σε σιδερέν1a. φράγματα, 
πού έπάνω τουc; ματώνουν τα κορμιά τουc;, 
μάταια, γυρεύοντας να φύγουν, 

γ1α τα κυνηγημένα, τα χαμένα� τα έγκαταλελεtμμένα, 
τα τρομοκρατημένα, τ' άφημένα ση1ν τρομερη πεϊvα, 
κι' άκόμα για τα ζώα πού eανατώvοvται άλύπητα. 
Γϊ αυτα έκλιπαροϋμε την Εύσπλαχνίο Σου καi τη Συμ-

πόνοια Σου, θεέ. 

Γι' αύτούς, πουναι άφέντες τους, ζητοϋ[\lε να έμπνεύσης 
Λίσ011ματα Συμπόνοιας. 
Χέρι μαλcικο καi 
Λόγιο γλυκα καi στοργ1κά. 

Κάνε καi 'μδς Άληθ1νούς Φίλους των Ζώων, 
να γίνωμε κϊ έμεϊς Φ�λεύσn:λαγχνοι, 
για την Ί\γάπη του Υiου Σου, 
την τρυφερ11 καρδια του 'Ιησου, του Κυρίου μας. 

'Αμήν. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
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Σημειώσεις ΧΡ. Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΑΓΩΓ]Η[ ΟΑΝΑΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΛΝΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 

ΒΙΟΑΓΩΓΙΚΗ, του Καθηγητοϋ Νικ. Π. Μποχλόγυρου 

Ό Πλάτων εiπε on ή φι
λοσοφία εΙναι «παιδεία θανά
του». Κατα τον όρωμον αύ-. 
τόν, ή έκπαίδευσ�ς του άνθρώ
που καi ή έδραίωσις μιας «ά
γωyfjς θανάτου» για τη,v όρ
θην άνημετώη10ι του βωλογι
κου αύτυυ φαινομένου, εΙνω 
ή κατ' έξοχην φιλοσοφία. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται εύ
ρύτατα λόγος περi <&να:τολο
γίας», ώς κλάδου έπιστη�μονι
κων, άλλα καi κ01νων10λογι
κων έρευνών. Πολλα συνέ
δρια γίνονται με θέμα την θα
νατολογία στις διάφορες άπό
ψεις τηι;; εγινε δε καi στην 
Έλλάδα, τον 'Απρίλιο του 
1976, ίiνα δtεθνες συμπόσω 
ύπο την προεδρία του 'Ακα
δημα'ίκου Ίω. Ν. θεοδωρακο
πούλου, με θέμα την μελέτη 
του θανάτου. Τώρα, ό Καθη
γητης ιου πανεπιστημίου 'Α
θηνών Νικόλαος Παντ. Ιnο
χλόγυρος, παρουσιάζει την 
μελέτη του, σαν <<συμβολη σε 
μια σύγχρονη θανατολογικη 
βιοαγωγική». ΕΙναι λοmο·ν καi 

ή Έλλας παρουσα στη:ν παγ
κόσμια φιλοσοφικη περ-i τον 
θάνατο κίνησι. 

Ό κ. Καθηγητης εχει δημο
ωεύσε� καi αλλ.ες θανατολο
γικες μελέτες, φώνετω ομως 
on το δοκίμιον για την «' Α γω
γη θανάτου», αποτελεί την 
συμπύκνωσι των έργασιώ,ν του. 
Είνω μια έρyασίΟJ ιμυηηκη 
του 'Έλληνος άναyνώστου 
στην διεθνfj κίνηση της θα
νατολογίας, ή όποία δεν έξαν
τλεϊται σε σκέψεις ήθ11ωυ έ
πιηέδου. άλλά, περισσότερο, 
προσπαθεί να στηριχθfj στα 
πορίσμα:τα τώ,ν συγχρόνων έ
πιστημονιιΚων πορισμάτων τfj<: 
διαστημικης μας έποχfjς. 

Ύποστηρίζει, οτι με το 
προσεγγίζον. τέλα; του είκο
στου αίωνος σημειώνεται και 
το τέλος μιας μεγάλης έno
xfjς, που αλλαξε την είιΚόνα 
του κόσμου καi εθεσε τiς βά
σειι: για μια έπανα,στατικη ό
ναθεώρησι της περιβαλλούσης 
πραγματικότητος. Ή μετάβασις 
του άνθρώπου στη Σελήνη, ή 
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προσπόθεια έπαφης με αλλους 
κόσμους, ή άνίχνευσις του μυ
αrικοϋ της ζωης, τα θαιύ�JΜΟJ 
της ήλεκτρονικης τεχνολογί
ας καi ή σειρα των έmστημο
ν.ικwν έv γένει άνωωλύψε
ων, ανωξαν νέους όρίζοντες 
για τον ονθρωπο, ό όπο'ίΌς κα
λείται να άξιολογήση τα εως 
τώρα <<κατεστημένα» πορίσμα
τα, με καταξίωση η άπόρριψη. 
Για τον θάνατο, έπιφυλόσσει 
την άπόρριψι. 

'Αλλά. για την παροικολού, 
θησι των σκέψεων τοϋ συγ
γραφέως, άπαlil'εϊται ενα νέο 
λεξ1λ6γιο η 1ηα νέο ένvοιολο, 
γία των γνωστών λέξεων. 
Πρωτίστως, ό συyγραφευς κό
νει διόκρισι μετα,ξυ ζωης και 
βίου. Ό βίος είναι ενα φωνό
μενο τοϋ μ ι κ ρ ο κ ό σ μ ο υ, 
έvω ή ζ ω η εΙναι γεγονος 
τοϋ μ α κ ρ ο κ 6 σ μ ο υ. 
'Ένας βίος τερματίζεται, ή 
ζωη συνεχίζετ01. Αύτο που κα
λουμε θάνατο δεν είναι, κατα 
τον Μορέν, παρα μια μεταλ
λαyη τοϋ χημ1σμοϋ1 των κυτ
τάρων τοϋ άνθ'ρώπιΙΥου όργα
νισμοϋ, 11ια άναδοιμή. Δεν εί
ναι θόνατος με την ενvοια της 
έξαφανίσεως. Ή έξαφάνισις 
λαμβάνε1 χώραν σε πολυ πε
ριωρισμέvο πεδίο της ζωης και 
οχι στη ζωη την ϊδια. Βέβαια, 
αν έξακολουθήσωνε να σκε
πτώμεθα με τα δεδο11ένα του 
πρωτογόνου, Θα έξακολουθή
σωμε ΚΟ! να κυριαpχούμεθα, 
οπως έκεϊνος, άπο n'iv αγνοια, 
την άπορiΌ καί, τελΗ<ό. άπο 
τον φόβο. Τα οτενα nνευμο
τJ..Κα οριο τοϋ πρωτογόνου άν
θρώπου θα πλάσουν μια άνά-

λοyη μυθολογία καl φιλοσο
φία, με χαρακτηρα άvθρωπο
κεντρικόν. Άλλό, στι1ν έπο
χή μας, ό ανθρωπος εχει λά
βει την θέση του στο Δ1,άστη
μα καl τείνει (πρέπει νcι τεί
νη) σε μ1α νέα φιλοσοφία. 
Μια φ1λοσοφία χ ω ρ i ς 
θ ά ν α τ ο. 

'Όσο ό αvθρωπος θα θεωρη 
την τωρινη συνειδησιακή του 
πραγ�ματικότητα ώς μοναδική, 
φυσ1κα θα θεωρη καi τον θά
νατο ώς τέρμα της. "Αν ομως 
συνειδητοπωήση πως δεν ·ύ
πάρχει ώς άτομικότης στο 
Σύμπαν, άλλα ώς όλότης δια
τυπώσεως μιας μορφης ένερ
γείοις, θα άνnληφθη οτ1 αύτι1 
ή ό λ ό τ η ς δεν γνωρίζει 
τον θάνατο, δ1ότι εΙναι μια 
συνέχεια - κα.i τότε θα πρέ
πει ν' άνα,γνωρiση την ταυτό
τητά της. 

Ό κ. Καθηγητης λέγε� on 
ό ανθρωπος, ύπο την εvνοια,ν 
αύτήν, δεν είναι θνητός. "Αλ
λως τε, οπως είπε ό Ζαν Μο
νό, τα «μακρομόρια» δεν πε
θαίνουν, άλλα συνεχίζουν την 
άνοσύνθεσι σrο ωτεφον, σε 
άνεξάντλητες μορφες και α ύ
τ η ή διαδmωσία εΙνω ή Ζ ω  ή, 
οχι οί τρομερα περ;ιωρισμένες 
έκδηλώσεις rrων β ί ω ν. Ό 
ανθρωπος, λο1πόν, δεν εΤναΙ 
θνητός. άλλα εχει μάθει να 
θεωρί'jται θνητός. Ό θάνατος, 
λοιπόν, λέγει ό κ. Καθηγητής, 
δεν είνα1 φυσ1κο γεγονος -
στι'ι Φύση θάνατος δεν ύπάρ
χει - άλλα είναι cνα γεγονος 
κο ι ν ω ν I κ ύ. ενα πολιn

σμ1κο γεγονός θα άλλάξη αρ
δην ή ενανn του θανάτου σrά-
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σις του ανθρώπου, με μ1α νέα 
β ι ο α y ω γ ι κ ή, η οποία 
θα άπορρέη άπο τα πορ,ίσματα 
της σ η μ ε ρ ι ν η ς έmστή
μης της διαστημικης έποχης. 

Σήμερα, ό θάνατος άμφ�σβη
τεϊταιι άπο πολλεQ πλευρές. 
Kal εχουν δωμορφωθη άντί
στο1Χες σχολες της θανα.τολο
γίας. Είναu ή μακροσκοπι.κη 
αμφισβήτησις, που άπορρέει 
άπο την δωπίστωσι της άνυ
πα-ρξίΙΟς της ϋλης, ΠJOU δεν 
είνω παρα έκδήλωσις ένερ
γείας, μια κυματοειδης .κίνη
σις στο διάστημα. Είναι ή μα
κροβιολογικη άμφωβήτησις, ή 
όποίΟJ στηρίζ,εται στο γεγονος 
της πορείας της άνθρωπότη
τος, δπου ό ορος «ανθρωπος» 
παύεn νά ύπό:ρχη, κrn την θέ
ση του καταλαμβάνει ενος κύ
κλος έ,κδηλώσεων της ζωης. 
Είναι ή μαιφολογLΙ<ιΊ άμφι-
σβήτησιc;, που ξεκινάει απο 
την σύγχρονη <<κυβερνηηκη» 
έπιστήrμη, κι01τα τι'jrν όποi,α.ν ό 
ανθρωπος δεν είναι πράγμαη 
αυτο ποι• ε ν α ς ανθρωπος 
πραγμαιτώνει στον βίο του, άλ
λα μια συνεχώς έξελισσόμενη 
πραγ�ματικότης μέσα στο σύμ
rω ν. Είναι άκόμη ή μακρο - οi
κολογι�.κrι ,άμφισβήτησις, έκείνη 
που έδραιώνεται οοο την δια
στημι.κή, πλέον, συνείδηση 
του άνθρώπου. Ά ντi για τι'jν 
1ιικροσκοrnκη εννοι:α, του άν
θρώπου, ώς κέντρου του σύμ
παντος, ό ανθρωπος συνειδη
τοποιεί on, με την Γη σαν 
«πλοίο του διαοη1ματος», κι
νεiται μέσα σ' αύτο καi τείνει 
σε μια μεταφυσικη πράγματι-, 
κότητα. 

Ό συγγραφευς δέχεται την 
ϋπαρξη <<σχεδίου rrης Δημιουρ
γίας» καi «μεταφυσι,κου προο
ρισμου>>, με τι'jν εννοια προ
ορ10μου μι'] εiσέτι κατα.κτηθέν
τος άπο την φυσικη έπιστή.μη. 
Καί, βέβαια, ύποοτηρίζει οτι 
σε δ1,ασrημικες διαστάσεις της 
ύπάρξεωc; του άνθρώπου, θά
νατος δεν εχει θέσι, είναι ά
νύπαρκ;ως καi δεν πρέπει να 
μας άπασχολη, οπως δεν άπα
σχολεϊ τα ζώα. θα χρε�ασθη 
δμως μια άναμόρφωσις της ά
γωγης, γ1α την συνειδητοποί
ησι του άνιθρώπου, on δεν εί
ναι θνητός, άλλα ά-θοναΤΙ�Κος 
( δρος του συγγραφέως). 

Γράφει ό κ. Μποχλόγυρος: 
<<Ό «θνητος» ώς τύπος άνθρώ
πινος, που διαμορφώθηκε άπο 
την μέχρι σήμερα παραδ001α
κη άγωγή, δεν εκ•α�ε τί'ΠΟiΤΟ 
αλλο, παρα να σκω,μαχη με 
τον θάνατο καi να συμπερι
φέρεται με βάσι τον φόβο του 
θα:νάτου άνελεύθερα, ατολμα, 
δε1λα να ύποτάσσεται στην ά
τuε1λιΊ του κάθε άνε,ξέλικ:rου 
n ι'.1ποανέλ1Κτου οvτος, η στην 
αγνοιά του γ.tα την φύση καi 
πολλες φορεc; να χ.ρησ�μοπ01fί 
τον θάνατο ώς άπεΜή, με ά
ποτέλεσμα, να δωμορφώνετ0;ι 
ό βίος με βάση τον περίφοβο 
διαχρωμαηισμο llOU θcwάrroυ. 

»01 δ1επιστημον1κες σί1γχρο
νεc; ερευνες διαμορφώνουν μία 
αλλη πραγμαηκότητα, εϊτ,ε το 
θέλομε ε'ίτε οχ1. 

,> 'Η συνειδητοποίησι των. 
διεπωrημονικών διαπιστώσεων 
απο τον σύγχρcruο ανθρωπα, 
δωμορφώνουν if_να νέο τύπο 
άνθριίJπου, σε άντίθεσι με τον 
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μέχρι σ11μερα. Kol ούιος εί
ναι ό ά 0 ο ν α τ I κ ο ς άν
θρωπος ( L' ]101nmιe α - moι-l!cl), 
που διαδέχεται τον τύπο του 
θνητου. Ό ι:Ίθοvατικος αvθρω
πος ι:Ίποτελεϊ :ίiδη προy110ηκό
τη,τα, μια ηλατεια ένη,ιιέρωση 
γ1α ης σύγχρονες διεmστημο
νικες διαπιστώσεις ι':πιτελεϊτω 
ι:Ίπο τα μέσα ένημερώσεως, και 
σε πολλcι στρώματα cινθr>ώ
πων εχει δωμορφωθη ή δ10-
στη�1ικ11 συνείδησι. 

»Ό ι:Ίθαναnκος αvθρωπος,
που ουνειδητοπο1εϊ δτι θάνα
τος δεν ύπάρχει κοl δέν εχει 
αύτη ,τι1ν εvνωα στ11ν διοvό
ησή του, δtαμορφώvετοι ώς 
τ ε λ είω c; έλ εύθ ε ρ ο ς
ανθρωποc: στη νοοτροπία του. 
Γι' ούτον ό θάνοτοc: δέν ύπάρ
χει, δεν τον ξέρει. 'Έχει την 
αγνο10 του θανάτου κοl τι1ν 
ι:Ίδιαφορiα γι' αύτόν, δπως τu 
(,U)O, το όηοίο δεν γνωΓJίζε1 
τον θάνπτο KCll ι:Ίδιαφορεi γι' 
αύτον ( ιωτα τον Ρ. Σωβέν). 
'Λλλα παράλληλο δεν μένει 
σ' ούη1 τ11ν ζωϊκην αγνωα 
και ι:Ίδιαφορία. διόπ συνειδη
τοπωεϊ τ11ν διαστη1ηκ11 του 
πραyμαηκότη.τcι και nc: διερ
γασίες της πραv�ιατώσεώr, του. 
Ση1ν πc:-μίπτωση CI\JT!l, δεν t'
χει τον φόβο του θανάτου και 
αiσθάνεται τελείωc: έλεύθεροr,. 
ΆΗ έλευf!ερία του ούτ1'1 προέρ
χεται άτιυ ΤΟ μεγόλn διάνυ
σμα πραyμα1ώσεως της ί,πάρ
f,εώς του 1ωl άκό11η άηυ το 
δn καλύrηε1 γνωσωκα τι'jν ]ΙΕ:
τcιλλοy1'1 φυσικ{ηηιος και ]Ιϊ
τcιφυmκύτητος>>. 

'ΑλλιΊ σ' cιύη1 n1,· ι 11::ιcιλ
λαy η δη11ιοιφγεϊτcιι τεΓJάσηο 

πρόβλημα άγωγης, ϊί�στε ή νέα 
προyμοτ11κό,της να γίνετω ι:Ί
ποδεκη1 κοl νά ρυθμίζη τον 
βίο του ανθρώπου. 

'J-I νέο ούη1 άγωγ11 θc'ι ύψι;J
ση <<ιην κcιθημεf)ιvότη,τα ώς ι'J
:πl(ιprf,ΙCΙJ<Ιl άf,ίο στην μετοφυ
σικ11 προyψcιτ1κόπ1τω>. Ί -1 κα
θηιιερινότηc; είνο1 11 πραγμα
τικότης του rινθf)ώπου. Άντι 
να είναι ύηοδουλωμέvη στο 
φωvό11ενο του θανάτου, θα 6-
κολουθη τον νέο ρυθ1ιο του 
αθανατικου ανθρώπου. θα ι',
ψώνετοι σέ ύπερκοσμικεr, ού
θύηαρκτες δωοτάσεις του χώ
ρου, του χρόνου κοl του λό
γου. �Ιε 111<'1 λέξη, θα κατο
f, ιώνετα1. Kcιl τονίζει ό συγ
yρcιφευc: ώc: κcιτηγορικη προσ
�αyη της νέαr, αγωγης: 

«Να τtr>άττηc; καθημερινα κα
τα τέτο10 τρόπον, ωστε ή κα
θη1ιερ1ν11 σου πράξη να ύψώ
νεται σε όλοκληρωμένο εργο 
11έ τι1ν αναφορά της στ11v ό
λότητα των πράξεών σου κα1 
η1ν αναγωγι1 τους στη μετα
φυσ1κη πραγ1ιατικότητα του 
ερyου, χρησψοπωώντοc: την 
κάθε 110νάδα του ρυθμσϋ τηc; · 
κcιθη1ιερινότητοc;». 

Είναι, όμολογουιμένως, ενος 
ϋψιοτος στόχος. Γ1c'ι το πότε 
Θcι έΗιτευχθη, το cιyνοεϊ κcιi 
ό φ1λόσσφος συγγραφεύς. 'Λλ
λcι εϋχετcιι να ]lll βρcιδύνη ό 
«Cι\'Cl)lενίψεvοc:» νέοc: cιiώνας. 
ΊΤ δωδω::11 των οiώνωv-γρά
φει-δεν είναι θέ110 χροvολο
y1 κύ, ι::ίνcι1 κ�cιθcιρα θέ11α συν
ι::ιδησιω::ό. Κα} «οτ�'jν συνείδη
οιΊ ιιος Ιjα ]ΙΠΟυμε ώς άνθρω
πόrης στον 21ον cιiώνα». 

Και Ο\' γ1cι ]ΗΟ σηγ1ιο6λcι 
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σκεφθοϋμε οχι ώς θvητοi αν· 
θ'ρωπο1:, άλλα ώς ατοrμα της 
άvθρωπότητος, θα δεχθοϋμε 
πως αύτη ε1vω πράγμαrη 

ά θ G V Ο τ 1 Κ ή. Μένει να 
Κ!αΗl'Κτήση αύτη την ύψηλη 
μεταφυσ11Κη εννο1α: κn� ό κα
θένας αvθρωπος ... 

Έν κατακλείδι, 'ή μελέτη του καθηγητου κ. Μποχλόγυρου ε{ναι 
μια έξόχως ένδιαφέρουσα νεωτεριστικη καi έμβαθυντικη εiσφο
ρα στην κατ' έξοχην φιλοσοφία της θανατολογίας. • Απαιτεί, 
δμως, έπιμελη καi έπαναληπτικη άνάγνωσι για την προσέγγι σι 
στην άτραπό των σκέψεων του συγραφέως, ό όποίος αίρεται στην 
ύπερ-άτομικη διάστασι της ζωης δπου, για να άναφερθουμε στον 
έκκλησιαστικό ϋμνο, ουκ έστι πόνος η λύπη η στεναγμός, άλλα 
ενας άπέραντος όρίζοντας φωτός, είρήνης καi γαλήνης ... 

Ι. Π. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ : Ι,' Α υ - d e l a 
Μετάφp. Yvon Tarabout (Les Belles Lettres, Paris) 

Μια θαυμάσια δίγλωσση εκδοση, σε mστη και γοηrrευ,ηκη 
ιΊvάπλαση του μc:σrου έλληvικου λυpιliΚου λόγου. 'Ένας περ,1-
εκηκος σε γλαφυροl\l μΝ<αφυσιΙΚον προβληrματrομο δωδεκαιο-
γος. 1 

Ό ποιητης παλεύει μέσα σε μια θάλασσα κυrμάτων - συμ
βόλων. Σ' δλα σχεδοv τα π01ήμιπα συναντα τα πελάγη με :τους 
άvέμους, τις τρικυμίες των άνθρώπων, τον άναβροσμο των κυ
μάτων, άνηκρύζει πλοϊα, κοτάρnα, παν1ό, σχeδiες, το ύγρο 
στο1χεiΌ να δεσπόζη κυρ1αρχ1κα σ' δλες τις συλλήψεις των 
έννοι,ων της ζωης και του θ'ανάτ;ου. 'Ακόμη και του θανάτου 
ό τίτλος προέρχeται άπο rr11v θάλασσα�: Είναι «ό άλ1ε'υς των 
άνθρώπωv». 

'Όσο y1a το νόημά του, δεν υπάρχει έηιλογη στις προ-
τάσεις: 

'Αποσύνθεση 
άvασύνθεση 
άvαvέωση. 
Ή ενέργεια η η αντενέργεια; 
'Ο · αvθρωπος η ό ύπεράvθρωπος; 
Ή Ζωή η ό Θάνατος· 

Kal σι:: αλλο ποίημα, ή 'ίδια άδυvομία έπιλογ.ης: 

"Αραγες τό τέλος; "Αραγες ή άρχή; 
Καi ,τοιό: ή αρχή; ποιο τό τέλος; 

λ[ακρυα άπο δογμαηκι':ς όπόπειρες, δεν έruσημαιvει οϋτε 
έπιλέγει, δ1ερωτατα1 μονάχα καi ,άφήνει την ά![άντηση κενή ...
Ιδού ... 
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Τά Έπέκεινα 

Θά 'ρθει ό άπ&πλους yιά τά έπέκειvα. 
Γρήγορα η άρyά, θά 'ρθει. 

'Όμως, ποιά τά ί.πέJκειvα; 

'Ύπαρξη; 
'Ανυπαρξία; 
'Όνειρο; 
Νοόσφαιρα; 
Ό αλλος τρόπος τοίι ίδεiν», τοίι Πλωτίνου; 

ΕΤvαι κύκvειοv άσμα 
η τώv yρύλλωv τών άyροτικώv έφύμvια; 

Ό λωτός; 
Τής 'Ελένης τό νηπενθές 
η του νοσταλyοv τό «νόστιμο11 ήμαρ»; 

ΕΤvαι άπόπλους η ΕJΪσπλους τά έπ�κειvα; 

"Ομως 
γνώριμος η α:yvωρος ό άπόπλους τής φυγής 
yρήyοpα η άρyά θά 'ρθει. 

Η ΕΥΡΥ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΦΩΣ 

ποιήματα Έφης Αίλιανοϋ. 

Παληο. ή προσήλωσις της 
π01ητρίας στον θρϋλο τοϋ Όρ
φέως κα} τ,ης Εύρυδίκης ( με 
τiς </Ελεγείες>> τοϋ 1966), 
παίρνει τώρα εναν ώριμότερο 
τόνο, γιο. τον προβληrμα1τισμο 
τον μεγύλο. 

Γιατί του άvθρώπου ή καρδιά vά 
βρίσκεται 

έκεi δπου δέ:v εΤναι, πάντα θέλει; 
Κ I άφοίι δέv ήμποροuμε vά ξε

φύγουμε 
άπ · τοίι κορμ ιοίι τή φυλακή 
πώς ή ψυχή ξανοίγει τά φτερά 

της; 

Τίποτα δέ:v μοίι άπάντησες -
ποτέ! 

Μόνο τό δάχτυλο στά χείλη εβαλες 
καi χαμογέλασες. 
"Αραyε vά 'ναι τό χαμόγελο 

εκείνο 
της ζωής τό νόημα 
καi της ζωής μου; 

Χωρίς ,·ά σ ερωτήσω 
στό βάθρο σου άκούμπησα τό 

χέρι 
Όρψέα, 

καi μονάχη άπό τότε πορεύομαι, 
κάτω άπό εvαν ηλιο άδυσώπr,,το ... 

Τιϊς ζωης ή πορεία είνω δέ
σμια «στη χώρα rrών ϊσκιων», 
θα. μας πη σε ολλο ποίημα. 
εvας μετεωρισμος άvάμεσα 
<<στων ο6υσσων ΤΟ κύκλωμα 
καi των αστρων ΤΟ τρέμισμα», 
σττο φως καi στο σκοτάδι ... 

Καθένας τό καντήλι του 
ΚΙ ως νά σωθη τό λάδι 
με τό σκοτάδι του ας παλεύει 

άvύπvωτα 
ώσπου vά γίνει φώς .. _ 

\·Ιιο. κορύφωση στι'J φιλοσο
φικ11 ένατένιση μας δίνει στο 
τελευταίο κεφάλαιο της συλ
λογης, για την <<Εύρυδίκη στο 
φως-», οηου άντιστρέφει ΤΟ 
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Σωκραηκο πόρισμα για τp σώ
μα - σfjμα (,τάφο ) τfjς Ψυχfjς 
τfjς άθάναrης, προσφέροντας 
λίγη δικα,ιοσύνη στον ύλι
κό μ,ας κόσμο τον άπαραiτητο, 
OCIV' οχημn προς τον αλλον, 
τον άσύλληπτο πνευματω<ό: 

Μια φυλακή για την ψυχή 
'ίσως δέv εΤvαι τό κορμί. 
ΕΤvαι τό λίκνο τό ίερό 
καί τό κουκούλι 
πού τήv προστατεύει ... 

Μια 'μέρα θό: )1Κpεμίσουvε τό: 
τείχη 

καί θό: πετά§ει στο άσημοφώς 
ή χρυσαλλίδα 

δλες να σμίξει τίς ψυχές τίς 
τελειωμένες ... 

Μην τρέμεις 
μόνο άφουγκpάσου, κι άκουσε 
τόv χαλασ,μό πού γίνεται 
σ' δλα τού χρόνου καί τοίί κύ

κλου τό: γυρίσματα 
μέ την αύγή τό δειλινό σαν

σμίγει ... 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 1979 μ. Χ. 

ποιήματα Γιάννη Καραβίδα. 

Καi ή καινούργια αύτη ποι
ηnκι1 συλλογη του Γιάννη 
Καραβίδα, είναι δ1αποτι01μένη 
άπο τα ,'>ψηλότερα των αισθη
μάτων: 'Αγάπη, Εiρήνη, Εύ
φροσύνη μεταξυ των ,άνθρώ, 
πων. Μιλάει καιr' εύθεϊαν στr1ν 
καρδ.10 των άπλων άνθρώπων. 
'Ένα δcϊγ;μα: 

ΞΕΡΩ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

Χωρίς κανένας κάποτε να μοίί 

ξέρω μιό: γλώσσα 
τη μάθει 

πού δλες οί φυλές ι<αταλα6αίvοuv. 
"Ασπροι, μαίίροι, κίτρινοι, ρu-

θροί ... 
Τό διαπίστωσα μια μέρα στην 

πλατεια 

μέ τούς ξένους. 
Σέ δσοuς χαμογέλασα 
μοίί χαμογέλασαν. 

Πολυ έκφραστικο είναι καi 
το ποίημα έναντίον τfjς φυλε
ηκfjς μισαλλοδοξίας: 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ 

Τό παιδί μου 
πριν γεννηθει άκόμα 
προσευχήθηκε 
νά 'ναι το .κορμί του μαίίρο 
σαν τόv ε6ενο. 
"Ο λο τό άσπρο 
τό 'θελε στα δόντια του μονάχα 
για νά 'χει δυο σειρές μαργαρι-

άπό τό φώς 
στο γέλιο του. 

'Όμως 

τάρια 

γιό: τούτη την άθώα του έπι
θυμία 

μοί) τό σκότωσαν 
οί άσπροι. 

Τό παιδί μου 
θέλοντας να ξαvαγεννηθει 
προσευχήθη1<1ε 
νά 'ναι το κοpμ ί του άσπρο 
σαν τό χιόνι 
'Όλο τό μαι}ρο 
τό 'θελε μονάχα 
vά 'χει εvα σκουφί άπό νύχτα 
στό: μαλλιά του. 

Μα τώρα 
για την άθώα του επιθυμία 
μού τό σκότωσαν 
οί μαίίpοι. 

Θεέ μου, 
πότε θ' αφήσουν τό παιδί μου 
να γε•ννιέται 
με τό χρώμα που τ' άpέσε ι; 

ΤΟ ΛΕΕΙΝ 

ΤΗΣ ΚΑF'ΚΙΑΣ ΜΟΥ 

Κυπριώτικα τραγούδια Χρήστου 
Κάρμιου. 

Τα περισσό-rερα όηο αύτα 
τα τραγούδια απ1ν Κυπρωκη 
τοπολαλιά, είχαν γραφfj προ 
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τηι; Είοβοληι;, τότε που «το 
τραγούδι των πουλιών της Κύ
πρου ηων l::vaς ϋμνος στι'j 
λευτεριά>>, άλλα προστέθηκαν 
μεταγεvέσrερα κcιi 'κείνα πού 
έκφράζουv <<ΤΟΥ πόνο και τον 
καημο του πολύπαθου vηο1οϋ 
για τ· αδικa πaθήμarτcι κcιi το 
τρ10άδικο μαρτύριό του>>, κα
θαJc; πληροφορεί ό 'fδ1ος ό 
π01ητι1ς. 

Τα «Τζυπριώηκα τρcι,ούδ
κιω, ί:χουν μια δροοεράδcι, κα
θώς μεταφέρουν μερικούς τό
νους της τοπικης λαλιας, με 
απόηχους της ά.ρχcιίcις έλλη
vικης διαλέκτου. 'Ένα δείγμα: 

Ο ΠΡΟΣΦ1Ί\Σ 

'Ώμορφοι πουταv;. ζά6αλλε, οί 
τόποι του χωριοu μου, 

τα δάση, τα κρύα νερά, ό σι
οiνος, τα 6οuνά, 

ή άροδάψνη,, ό πλάτανος, τ· άμ
πέλιν του τζιuροu μου, 

Θεyέ μου, yρόνια δία μου πέρκι 
τα δώ ξανά ... 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 50 χρόνια πα

ρουσίας στα Γράμματσ. 'Επιμέ

λεια Β. Η. Βογιατζόγλου. 

Σ' cιύΊΙ'j n'jv άνθολογία τηc; 
'Ιωνικης Ένώσεως, πού έπ1-
μελήθηκι: ό γvωστος κcιi έκλε
κτος πωητι)ς Β.Η. Βογιοτζό
γλου, περ1λσμβάνοvται ί:ργcι 
δσωv γεννήθηκαν στη Νέα 'Ι
ωνία, 11 συνέδεσαν τη ζωή τους 
καi μεγάλο μέρος του ί:ργου 
τους μ· uύτήv. Είναι μια έξαι-
ρεηκης αiσθητικης εκδοσις, 
προωρισμένη να συvδέση 
πvευμcιηκα τούς έργάτες κcιl 

τους θαυμαστές των παραδό
σεων και των συνεχειών της 
'Ι ωvίcις, της άλησμόvητης. 'Ι
διαίτερα έvδιαφέρουσες οί φω
τοτυπίες έφημερίδωv καl δια
φόρων κωvωv1κώv έκδηλώσε
ωv. 'Λπο την πλευρα των πε
ρ1εχο1ιέvων, ξεχωρίζουν το 
άφήγημα �ισϋ Νf,κου ΜηλΗί.J
ρη γ1α τούς κρωποχρ1στια
vούς, τα π01ήματcι Ί'ΟU "Λ γγε
λου Ση1ιηρ1ώτη, τα γλωσσολο
γικα σημε1ώμcιτcι του Μέvου 
Φιλήντα. 

ΤΟ ΛΙΟΝΤ ΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΦ

ΤΟΥΡΙΑΣ, Άντρουτσος, ό πα

τέρας του Όδυσέα, μυθιστορη
ματική βιογραφία, του Δημi1-
τρη Σταμέλου. 

Ό συγγραφεύς του «λ-1 cι
κρυγ1άvvη» και τοϋ «Κατσαν
τώνη» JΙΟς μεταφέρε1 ση)v 
προεπαvc,σταηκη έποχη των 
θρυλικGJν παλληκαριωv, πού 
χάθηκαν στον φοβερο κατcι
τρεγμο -,ης Κλεφτουριαc;: Του 
Ζcιχαρ16. του Δυοβσυvιώτη, 
των Κολοκοτρωvαίων, προ 
παντος του Άνrrρούτσου, του 
πατέρα του 'Οδυσσέως. 

Σε άρμον1κ11 σύζευξη μύθου 
καl τεκμηριωμένης ίστορίας, 
θρύλων του δημοηκου τραγου
διοϋ και έγγράφων, ό συγγρα
φεύς δεν άναοταίνει άηλως 
μιcι μορφή, άλλα καi μια όλό
κληρη έποχή. Kai ή γραφή 
Ίου ρέει ιιε τό κελόρυσιια κρυ
οταλλοπηγης, σε καθαρό δη
μοτικό -;6νο, με λυρικες 6πο
:χρώσε1c;. 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
αρθρα - μελέτες του Ζάχου Σα
μολαδσ. 

Σ' αύτα τα νέα κείμενα του 
συγγραφέως, μερLΚα άπο τα 
όποϊα ,μετεδόθησ0ιν άπο τον 
ραδιοστα�ο ΥΕΝΕΔ Θεσσα
λονίκης, έκτος άπο μελέτες 
άναφερόμενες στους άρχαίους 
μας πνευιματl!Κους όδηγσυς 
( τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη, 
τον 'Αριστοτέλη καi τον Πυ
θαγόρα), με φωτεινη άνάλυση 
των διδασκ,αλιων των, περ1-
λαμβάνοvrαι αρθρα - θα ε

λεγε κανεiς - για θέματα πο
λ1ηκοωκονομ1κα καi κοινωνι
κά. 

'Αλλα rtοια εΙναι ή 1ω11νούρ
για iδεολογία, την άνάγκη τfjς 

Τεκτονικές όμιλίες 

Μετά τούς δί,ο τόμους «Τεκτο
νι-κές 'Ομιλί:ε;>>, Σπύρου Ν άγου 
1·904 - 19\313, πού εξέδωσε τό 
1:97g ό κ. Διόδωρος ΚαJρυδάκης, 
συνέχ�σε ,τό 19180 την ε-χ,δοση 
τριών άκόμη τευχών: <<Άλή
θ.ει,α - Έλευ0ερ�α - Γνώσις>>, 31Α, 
�1Β, 3Γ. Τά τεύχη αυτά δεν ΠJΕ
σιέχοuν ίψιλίες τού Σπ. Ν άγου, 
πού εyιναν σέ Τεκτοvuκές Στο
ές, δπως οί δύο πρώτοι τόμοι, 
άλλα σελtδες τού πνειψαrτuκού του 
εργου, πού ,άποδuδουν τrιν πυ
θαγόρεια ,σκέψη, δπως γράφει ό 
κ. Διόδ. Καρυδάκης. 

Τά ,τρί.α τ,ειύχη, δπως καί οί 

όποίας κηρύσσε� ό συγγρα
φεύς; 

ΕΙνω ή συ-νεννόηαις: - συν
θηκολόγηση, την όνσμάζε1ι -
των δύο ύπερδυνάμεων για 
τον τερματισμο του άνταγωνι
σμου :των' με την έγκατάστα
ση μιας παγκοσμίου κυβφνή
σεως, ή όποία θα έφορεύει σ' 
t:να ένιαiο καθεσrως συνθεmκ:ο 
τfjς έλευΘερίας και τfjς κοινω
νιικfjς δικαιιοούνης, με σειρα 
διεθνών όργαV101μων, άκόμη 
καi δ1εθνfj γλώσσα. 
Καθfjκον των, ΠVΘυματικων άν
θρώπων τίθεται ή καλλιέργεια 
αύτfjς τfjς iδεολογίας. 

Κανένας δεν μπορεί να ε

χη άντίρρηση, έικτος άπ'Ο τρ 
έφικτόν. 'Αλλά, εΙναι, άλίμο
νο, το βααικό! 

Χ. Α. Ρ. 

Σπυρίδωνος Νόγου 

δύο τόμοι των Τεκτονικών 'Ο.μι
λιών, παρέχονται ύπο τού 'Επ�με
λητού της iΚΙδόσεώς των κ. Διο
δώρου Καρυδάκη, ιατρού, τηλ. 
3229-.663, προς τόν όπο:ϊον δύ
νανται νά άreευθύνωνται οί έν
διαφ0ράμενοι. 

:Μερικές άπό τίς περιεχό.μ,ενες 
ύποθηκε; τού Σπύρου Νάγου: 

«Ή ιμεγαλυτ-έρα των άρετών 
είναι ή φυσιική ζωή κιαι ή εις 
τό παν τελοvμέ•γη άγάπη, εις την 
ύποίαν ό Θεός έκiδηλούται πλειό
τερον. 

Ό ανθρωπος, ·εφ' δσον δεν εί-
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·ιrιι δίκαιο;, ζεί εκτός τη; Ζωη;
και τοϋ Φωτός και εlναι τυφλό;.

Το Φως τοϋτο ,μόνον φωτίζει 
τάς ψυχάς, δταν αυται δια.καώ; 
το έπιΟυμούν και έφ' δσον δύ
νανται να άγαπούν και Ffιναι δί
χιαιαι. 

'Ένας μόνον εlναι ό Θείο; 
Ναός, προς τον δποίον πρέπει 
να προσέρχωντα:ι και νά κατα
θέτουν τάς λατρείας των οί αν
θρωποι, και αυτά είναι το ΟείΟ'V 
εργον της Φύσεως. Οί ε,ρχόμε
νοι πρός αυτόν τον Ναόν πλη
ρούν τάς καρδίας rτων αισθημά
των καί τάς δ�ανοuα.ς των θαυ
μασμού, πάντες δέ οί μr1 προς 
αυτόν τόν Ναόν προσερχόμενοι 
ωτ:ευθί(VΟ\.tτ'αι προ; δόξας ανυ• 
πάρκτους καί προς ψευδείς θε
ούς. 

Οί προ; τις λειτουργίες της 
Φύσεως προσεγγuζουσες ψυχές 
ερχονται sις επαφ�1 μετά των Θε
ιί>ν, δπότε αυτοί τούς δωρούν η1ν 
π;ραγ,ματικ11 ευτυχία.

Κ. Μ. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Κ. Δ. Γεωργούλ η 

Μέ εtσαγωγ11ν 'Αλεξίου 'Ι. 
Στεφάνου, τό 1Εθνικ&ν 'Ίδρυμα 
«Ό Βασιλεύς Παύλο;» εξέδωσε, 
με τον τίτλον «Φιλοσοφία τού 
Πολuτισιιού», έπ.τά διαλέξεις, ποί, 
εκαμε στη Σχολ11 τοϋ Λαού ό 
αείμνηστος •διαπρεπής Διδάσκα
λος Κωνσταντίνος Δ. ΓεωργοιΊ
λη;, μεταξύ τοϋ 1961 καί του 

1%2, διαπ,Qαγμrιτευόμενος την 
ΦιλΌσΌφί•αΝ· rτου Πολιησμου. 'Ε
ξετάζει ία θiματα Κοσ,μοθεωρί,α 
καί Πολιτι.σμός, Πολιτισμός καί 
Κοινωνία, Πολιτισμός καί Θρη
σκεία, ή ζω11 καί δ θάνατος τού 
πολιησμού, ή πολιηστική κρίσις 
της εποχή; μα;. 'Αξιοπρόσεχτο 
ϋιϋλίu. 

* 
** 

ΑΔΩΝΙΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ 

Γεώρ. Βασ. ΣΙΕΤΤΟΥ 

Ένιδιαφέρουσα ή μελέτη «Ά
Ιδ(ονια Μυ01τήρ,υα.», πού έκυκλο
φόρηισε ό κ. Γιώργος Βα.σ. Σ ιέτ
τος. Περιγράφει δσα ή Μυθολο
γία. διαλαμϋάνει για τον μύθο 
χαί τις γιορτές τού "Αδωνι, τά 
Άδώνια. ση1ν Άλεξάνιδρει.α., ση1ν 
Κί•προ, ση1ν rιι.υρίως 'Ελλάδα. 
'Ένα κεφάλαιο αφιερώνει στο 
Οέμα Χ,ρισrιιανισμός κα:ί Άδώνια, 
με τί; γνώμ,ες των Πατέρω

ν της 
'Εκκλησίας για τά Άδώνι,α. Έ
ξηάζει τά 'Αδώνια ση1 Λογο
τεχνία καί Τέχνη, κωθώς καί. στ11 
.'\αογραφί.α, πού ,αποτελεί -
καθι'ος φαίνεται - ιδια.ίτ1ερη ά
δυναμία του Συγγραφέα, ό δ
ποίος εχει γράψει πολλούς τό
μου; για η1 Λαογραφία. Τό τε
λευταίο κεφάλαιο είναι άφιερω
μένο στα Άlδών·ι.α Μuστ11ρια και 
τον Τεκτον�σμό. Τέλο;, Π,α,ραθέ
τει πλουσίαν ϋuϋλιογραφία,•. 
Συγχαίρομε.ν τον Συγγραφέα. 

Κ. Μ. 



2R,ι, JQM 

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

κα1 
'

το «παρατέμενος» 

'Όπως μετεδόθη ά.πό τήν Κων,σ,τα.ντινοϊιπολι, α.πό τίς 7 Αυγού
στου (fιμ:iρα. «τής ά.ποχα.λύψεως του Κορα.νίου») πα.ρsοόθη .έχ νέ
ου γιά. Ηρησκωτιχή χρήσι «ύψηλών .τροσώπωv» το «rπα.ρα.τέμεvος» 
Χουνχιά.ρ Μα.χψελί η Χιου,μα.γιούν (δηλ. Α�τοχιρα.τορι.κό περίπτερο) 
πού εόρίσκετα..ι στον α.υλόγυρο τής 'Αγία.ς Σαρία.ς, .μουισείου σήμερα. 
κα.ί α.λλατε τής μεγίστης εκκλησία.; τής Χρι1στια.νοούνης. 

Το γεγονός δέν θά. είχε ση;μα.σία., α.'Ι' ,δέν είχε προηγη.θεί μιά. 
πληροφορία., οτι α.ύτός οδτος δ ναός της Άγία.ς Σοφία.ς θά. ά.πέ-
6α.λλε τον μουσεια.;κό του χα.ρα.κτηρα. κ•α.ί θά. γινότα.v ξα.νά, .μουσουλ
μα.νικο τέμενος, οπως εlχε γίνει μετά. τήν "Αλωσι (:κα.ί μέ -,ήν 
προσθήκη στίς τέ,σσα.ρες γωνίες της ύψηλών 1μινα.ριδων, πο.ύ όπ:iρ
χουν πά.ν1το.τε) μέχρι κα.ί του 1934, δτα.v μέ δια.ταγή του Κεμά.λ 
μετεψiπη σέ 1μ,ου,σείο, ,σά.ν ελά.χιστη πα.ρα.χώρησι γιά. τίς γενι.κώ
τερες - τότε - φιλικές ,εξελίξεις μέ την ΈλλάJδα., έπί πρωθυ
πουργία,ς Έλ-ευθ. Βενιζέλου. Κα.τά. τά. τελευ'tα.ία. χιρόνι•α., δι�w.πώ
νετο &ntό έξτ,ρε,μιστι·κά. ίσλα.;μικά. στοιχεία, το α.ϊτημα. νά. ξα.να.yίνη 
τέμ,ενος ή Άγία. Σοφία., μά.λιστα μ,ε.τά. τήν «προσευχή» πού ε.κα.με 
το ,1967 δ ,πά.πα.ς Π�υλο� ΣΤ', δ:α.ν, είχε έπ,ι

1σκεψ:θη, τον 01.κο,υμ,ε
νι:κο Πα.τρια.ρχη - 1εχδηλω'Jι, που δεν έπανελοο6ε περυσι δ παπας 
Ίωά.ννης - Πα.υλος Α', γιά. νά. μή1ν προκα.λέση τήν· μουσουλμανική 
ευθιξία.. Το ζήτη,μία. πήρε πολιτικές δια..στά.(ιεις ,κα.ί φαίνετα.ι δτι, ή 
α.πόφα.σις τη\.; τουρκικής 'Ι..υΌε1ρνήσε•ω; νά. ξανα�·ειτουργήση μόνο·ι 
το «παρα·τέμιενος», οφείλετα.ι σέ πολι τ:κή σκοπι1μότ-qτα.. Το «πα.,pα.
τiμ,ενος» αυτό είχε χτιστεί προς χρήσιν τών ,μελών· της σουλταν:
κης ο1κοyενείας, κα.ί τώρα. δρίζεται ώς χώρος προσευχής μόνον 
τών προέ,δρω.ν του κρά:τr,υς, της κυ6ερνήσεω;, κα.ί -τών α.ρχηγώ·ι -τώ•ι 
ισλαμικών χωρών. 

Πά.ντως, εrστω καί ώς θρησκευτική «•ένεργοποίησις» .μόνον του 
«προσα.ρτήμ1α.τος» του να.ου της Άγί·α.ς Σοψίας, ή ,ά,πόφα.σις της 
τουρκικής κυβερνήσεως πpοε"Κά.λεσε συ1ι..ίνησ: στήν Έλλά:δα., ιδίως 
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με:α.ξύ :ιΤJ'Ι l:ι. Κωyσ,1.·ι::·ιουπόλεω; :ι.α.τα.γ-:;μένω·ι, �;:ως προκύπ:ε: 
-iπό σχ ε,: :ι.::ι. δημσσ:εύμα. :cι. :r,ύ :ύπ,;,υ. Κα.ί 6έ6α: <Χ, επα.·η.-:ρέρεα: 
σ:ή·ι ε.π:κ<Χφότητα. τό θέμ<Χ, π,;,ύ εκινήθr; ά.πr, τί; σ:ηλε; :?•) ΙΛΙΣΟΥ 
(τεϋχο; 137), yιά, τήν l δα. φ :  χ ή α.'ιεξα.ρπρ:χ χα.ί α.tηοτέλε:α. 
-::οϋ Ηα:φ:α.pχ είου (1-1α.ζί μέ :ά. :ι,τίρ:c1,, κα.ί τ,;,ύς γα.σϊι; του) , χα.τά 
-,ό πρότυπο της πόλεως τοϋ Βαη-κα:νοϋ. 'Ένα τέτο:ο θέμα.., πού σχ_Ξ.-
:ίζε:α.: κα.ί μέ τό φλέγο·ι πpό6λ ημα. της διΞθνοπο: rισΞ.ω; της Ίεp,;υ
-:;1.λr1μ, θά. επρεπΞ. 'ισ.. μελΞtηθη ;αί 'Ι?. ;:p,;ωθΥjθrι & .. !; :Υ(Ι ;:η:ι.6-
σμ: -χ χp:στ:?.'Ιική συ·ι,Ξίδησ:. 

«'Επιχείρησις 
'Αφροδίτη» 

'Γό μή ,έπαvδρωμέ.νο α.μεp:κ?.
'Ιt :ι.ό διαστημόπλοιο «Πά..ϊοvιαp 
Βέvου; Ι ., χαρτογραφεί τήv έπι
ψά'Ιεια υϋ πλανήτη 'Αφροδίτη, 
πο•; Ύ.cι.τ6ι. τού; έ.τιστήμο'Ιε; πα
pουσιάζε: τεράστιο ,έvδιαφέpο'Ι, 
γιά πρtJηη ψορά στή'Ι ί<στορίrχ, 
α.·ι:-.ψέπογτας -ί; μέχρι τώρα. 

θ, �, � "'Α �, , πεπο,;' ησε:ς, οτ,ι η ψρ�οι�η ει-
ναι ε.νας πλα.vητης χωρις ε'ιδια
ψέρον. 

Μετά :rι χαρτογράψφη τοϋ 
83;b τη; έπ:φανείας τοϋ πλανή
τη, οί έπι,στήμονΞ.ς της Ν ΑΣΑ 
είνα.: πλiο'Ι σέ θέση 'ΙΙΧ -κατα
γρ6:ψοΨι μέ λΞ.πτομέpΞ.ιε; οροσει
ρές, χο).οοδΞ.ς χαί :ι.ρατηρε;, πού 
πρtJηη φορά, παρουσιά..ζονα.: στό·ι 
α.νθρωπο. 'Ήδη οί ε.πισ,τήμο'ιε; 
!χ�υ'Ι αρχίσει 'Ι� 6αψτ�ζουν τ�ς
διαψοpΞ.; τοποθεσιε; του πλα.νη
τη, μέ ·ι:ηόμα..τα. γυνα::ι.ώ·ι τη; 
μυθολογί:ι:ς, α.λλά :ι.α.ί τη; σύγ
yφοvη; :ποχη;. 

Ί'i πρώτα ά.ποτεΗσματχ :η; 
χαρτογραφήσεως ιδείχ'ΙΟU'Ι, .. �Jς 
:ό μΞ-γ?.λύ,Ξ-pο μέρος τrι; επι
φανείας τοϋ πλα.νή.τη είvα.ι πε
δ:ά..δε;,. άλλά, ύπάρχε: καί μ:ά, ο
ροσειρά, πού ή ύψηλότερη κοpυ
ψή της :;;,θάνει τό ϋψο; τώv 10. 

5θ0 μέτρω·ι -- πο-λύ ψηλότερη 
δηλαδή &πό τό "Ε6εpεστ, πού ε

χ ε: ϋψο; 8.708 μέτρα. 

Πάλι ό δρκος 

Κατά. τήν πρώτη συζή.τφη 
στή Βουλή γιά, τή'Ι κατάργηση 
τοϋ οpκου (29 Μα.·ίΌυ), οομέσως 
μετά, τήv σ.γ6,ρευση του σ.νεξαp
τήτου 6ουλευτοϋ :ι.. Πα.πα.θε.μελη, 
ό όποίο; είχε χατα,θέσει τήγ σχε
τική πρ6τα.ση, ελα.6ε τόv λ6γο 
ό :ι.. Πχvα.γιώτη; Κα..vελλόπου
λος κα.ί επέκρινε τήv α.π6ψα.ση 
τοϋ δαα.στηpίου, μέ τή'Ι όποίcι. 
είχε -κα.τα.δι:ι.α.σθη ό κοοΟηyητή; 
χ. Κ. Δεσποτ6πουλο;, τονίζοντα.; 
δτι τό λέει ,,zπί τηδε; γιά. νά. τό 
δ:?.6άσου·ι οί δι:ι.αστέ;», ύπογράμ
μ:σε δτ: ή σ.πόψα1ση πού :ι.,α,τα.δί
:ι.:r,σε τό·ι :ι.. Κ. Δεσποτόπουλο, 
ήα.ν λα,ιθα,�μέγη, γ:α.τί ήταν πο
λύ τυπ::ι.ή. Πρέπει, συνέχι,σε, τά. 
δ: χ7,στήp:α 'Ιά. ιtάθου'Ι vά. είνα: 
πιό ουσ:αστικά. στήν χρίση του;. 
Κα.ί ύποypάμμισε: 

Δέ·ι μ:r.οpεί δ ν6μο; νά. iπ:66.
λε� σέ ΖΨΜ άνθρωπο vά. π-:ψχ-
6:άσει τή·ι συνείδησή του. Κα.ί 
ιχυτi:ι επpεπε -ιά. :ό σ,κεφθεί τό 
Έ:ρετείο πού εκρινε τον Κώστcι. 
Δεσποτόπeιυλο. 'Ότα'Ι οί διχα.σ'tέ; 
6pίσ-'Ι.Q'Ιτ:α.ι σέ δίλ ημ.μc1,,, πρέπει 
·ή :ι.pίση του; νά, είνc:ι.ι θετική κα.ί
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οχι άρνητιχή. Δέν μπ01pοϋν νά. 
χαpάσ�ουν

, 
γραμμή είς 6άρο; τιi)'i 

συνειδησzωv μας. 

Είσηγούμενος τήν πρότα,σή του 
δ κ. Παποοθε;μελης, με<ταξύ άλ
λων είπε: 

-Ό ορκος ά.νάγε�τα•ι στίς πρώ
τες έΥ�δηλώσεις τοϋ δμαδικοϋ 6ί
ου τοϋ α.νθρώπr>υ, στό ,�μα,γικό» 
στάδιο της Lστορίας του. 

- Ή χριστι·ανιχή οοποψις καl
ίδιαίτεpα ή όρθι!Jδοξη 1δι1δ:ασκαλία 
ά.ξιώνει από τr>ύς χpιστιανο1Jς νά. 
μή δργ,ίζοVι't'αι, θεωp!ί)ντας την 
δρκοδοο(α 6αρύτατα άμά.ρτη,μα. 

- Ή άσκησις ψυ,χολογικοϋ
έχ6ιαισ:μοϋ γιά. την �εκμαίευση της 
ά.λ ήΗειας, ,&.λλά. χαl δ ιtξαναγκα
σμός σε ένέ,pγεια ,έναV'τίον, τών 
-ήθιχών πε.ποιι{)ήσεω,γ τοϋ πολίτη, 
ά.ντι6αίνει ιστό Σύνταγ,μ,α. 

Ό κ. Πα.παθε-μελης κα-cέληξε 
τονίζοντας δτι έπι,6άλλεται ή νο
μοθετική pΟΟμισις τοϋ θέ,μ,αιtος. 
Καί πρότεινε ώς έναλλαχτική 
λύση: 

8 Νά. ,έyι{)αρρυνθ·εί ή δι,χσ.στη
ριακή πραχτι.κή γά, υίοθ•ε.τήσει 
την α.ποψη πού εχουrν ,δια;μορψώ
σει τά. διχαιστήρια της Θεσσαλο
νίκης, πr>ύ δέχr>νται δτι οί Χpι
στιανοl δ�ν εχουν ύποχρέωcη νά. 
δpκισθdϋv. 

Π ροκαταρκτι κα 

του «Διαλόγου» 

Ή πpώιτη συνα.ντησι,ς ιέ.χπpο
σώπων -της 'Ορθοδόξου Έχχλ φί
ας καl Ρ,WΙμαιοικα:θολιχης έπpα
wατοποι rι!hJ στην Πά-ομο, &.πό 
30 Μα:ί·ου ε·ως 3 'Ιουνίου. 'Έλα-
6αν μέρος: 

1) Ά πό τήν 'Ορθ6δοξη Έκ
χλ ησία, ά.ντιπρόσωπr>ι τών Πα
τpιαρχ είων Κων1στα.νrη νουπόλεω;, 
'Αλεξαγδpείας, 'Α ν1τιοχ ε,ίας, Ίε
pοσολύμων, Μόσχας, Βελιγραδί
ου, Βουκουp•εστίου, Σόφιας καl 
τών 'Εκκλησιών ΈλλάJδr>ς, Κ◊
πpου, Βαρσοβίας, '116-ηρ-ίας, Τσε
χοσλο6α.κίας κ.αl Φινλαν1δίας. 

2) 'Από τήν Ρωμαιοm!θ◊λιχή
Έκκλησίσ.: 

'Εκπρόσωποι τοϋ Βα.τιχανοϋ 
χαί καρδινάλιοι 'Αγγλίας, ΗΠΑ, 
Μασσα.λία,ς, Δ. Γεpιμανί,ας, 'Επί
σκοποι Έλλά.δος, 'Αγγλίας, Ί
-cαλί.ας, Λιβάνου, Αύστpίας, Γαλ
λίας, Νίστpαλίας. 

«Φιλιόκβε» 

Κατα ιδ-ημοσιε.υΙθιε�σας πληρο
φοrΑας, ·ή παλαιά. <iντ�θ1οοις για 
τό «Φιλιόκοε» (τη.v έκπ6pευση 
τοϋ Άγίου· Πνεύμωτ:ος <cκαl έ.κ 
τοϋ Ιίου,>) , εχει χαλα.pωθη. Τό 
Βατικανό 1δ,έν φαίνιεται νά iπι
μένη σ' αυ'τη την προσθήκη, πού 
εγινε στό Σύμ6ολογ της Ιlίιστε
ως μετα τό 325 κα,l ιtό 3181. 

'Εκτός ά.πό τήν Καθο,λιοcή 'Εκ• 
κλησία,, καl ή Άγγλί,κα,νί,χή ε
χει τήν ϊδια πpοοθήκη. Πpόσφα.• 
τα, ομως, οταν εγιν1ε ή ενθφόνισις 
τοϋ ν,έου &.pχηγοϋ της dtό Λον
δίνο, δ Άρχιεπί,σκοιπος κ. Ράνου 
&.πήγγειλε τό «Πιιπεύω» χωplς 
τήν προσθήκη. τοϋ «Φιλιάκ.6ε». 

Αυτό τό γεγονός χαιpετί1σθηχε 
&.πό τήν Όρθοδοξί.α σσ.ν ενα χα.
Α•ό ,6η·μα γιά. τή συμψω,νία τών 
εχκληισιGJV, &ιφοϋ ·ενα - ενα φεύ
γουν τα ειμπόlδια της διαιστάσεως. 

'Όπως ε!ναι γνωστόν, ή θεο-
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λογική δ:ά,στασ:ς Καθολι:κuJν -χ:χί 
'Ορθαδόξων, έκτο; τώ'Ι αλλω 11 

(πρ�τείο•i Πάπα. ιχ.i'ι «·'Αλά.θη
τον") ' &ν±yετα: στήν εποχή πΙJύ 
οί πp�ι προσέθεσαν στό Σύμ
βολον Πίστεως της Νικα.ία.ς (« ... 
καί εις τό πνευμα. τό "Αγιον, τό 
έκ του :ια.τpός έχποpευ6μενον») 
δτ: •z:κποpεύεται «κα.t ,έχ του Τί
ου». 'Ήδη, ά.πό του 1976, ή μ:
χτή έπιτ.pο:πή γιΙΧ τό,γ διά,λογο 
Άγγλιχc(νών κα.t 'Ορθοδόξων ε
χει δμοψώνως ά.ποψα.νθη ύπεp 
της α.πσ,λείψεως του «ψιλιόιχ.6ε», 
α.ψου αύτή αποτελεί «'ιεωιtεpισμό» 
τι;υ Συμβόλου τη; Ν:χ-α.ίας. 

Πρωτείον - 'Αλάθητοv 

Ό Μηιtροπο),ίτης Χαλκηδόνος 
κ. :Μiελίτων, σε ,ιχπο.κλειστική του 
συνέντευξη πpός τούς «Τάψ;» 
του Λονδίνου (12 'Ιουνίου 1980), 
ζητεί νΙΧ :δοθη μιΙΧ νέα. έpμηνεία. 
τώ·ι π�π:κώ•� δοηJ.ά-τ�ν γιιχ �ό
Πpωτειον :κα.ι τό Αλα.θητον, ω
στε ΥΙΧ διεUΙκολυνθη ή έπα.νένω
σις τών χpι,στι·α.νικών έκκ.λη,σιων. 
Ό κ. Μελiίτων λέγει δτι γιιχ μιΙΧ 
τέτι;ια. έpμψεία. '6ά. χρεια.ζόταν 
μιΙΧ νέα. σύνοδος της Ρωμα.ιοκα
θολ:κης Έκκλr,σία.ς, μιΙΧ «Βατι
κσ..νή Σύνοδος Γ'». "Αν κα.t δ πα-
pα.σκευα.ζόμενος Διά.λογ,ος τών 
Καθολικών - ΌpΘοδόξων Έ�-<-
·-<λησιων δεν πεpιλαιμι6άνει μετα
ξύ των θεμά.-των τό «Πρωτείον»
του Πάπα, κα.t τό «'Αλάιθητον»,
θεωρείται δτι α.ύτιχ .τιχ �δύο θέ
μα.τα. ,ά.ποτελdυv τΙΧ κυpιώτερα. έμ
πόδια. γιά την- χρ�στιανιχή ένό
τητα.. "Αγνωσrον, ,μέχρι στιγ,μης, 
ποιΙΧ θΙΧ ε!να.ι ή ιiπά.νrτησι; της 
Ρώμης στήν «κρούση» του Μη
τροπολίτου Χσ..λκηιδόνος. 

Τά προβλήματα 
έvός πρίγκιπος 

Ή παpισι νή έψημεpίιδu «Λε 
Μόν•τ» ιχσχολείται με τιχ πpο6λή
μα.τ!7, του πpίγχιπος - δια.�δόχου 
τη; Άγyλία.ς, Καρόλου. Είνα.: 
(κα.ί «πάρα. εί11α.ι») σε rιλικία. 

γάμου, ιχλλά. οεν μπορεί ευκολσ.. 
νά. οpη σ,jζυyο ,έξ α..ιιτία.; της ά.πό 
τp:ων α.ιών:ωγ ναμοθεοίας της 
πα.τpί,δα,ς του. Ό οοσιλεύς της 
Άγγλία.ς δεν- μπορεί νά, εχη σύ
ζυγοv Καθολικήv, σύμψω'Ι<α, ,με 
νόμο·ι του ετους 1701, δ δποίο; 
επpεπε νά. ιχπσ-Λείση έπιστ.pοψή 
του οϊχου των Στιούαρτ στό11 

6,pεw.,νιχό 1θpόνο. Δοθέντος δε 
δτι δ 6σ..σιλεύς εΙνα.ι <<ΙΚεψα.λ ή της 
Άyγλικα.νικης 'έκχλ-ησία.ς» καιl 
,�Πpοστά.τη; τής llίστεως», δεν 
μπορεί, ::πί πλέον, νά. συζευχθη 
δ:εςευγ,μιiνην. Μην ξεχνουμε δτι 
ό Είείος του ,σηrμεpι,νου διαδόχου 
Έδουά.,pδος ά.να.γχάσθψε, δια.λέ• 
γον-ϊ.ας :..ιετσ..ξύ τη; διεζευγμένψ; 
κυpία.ς Σίμσον καt του Ηp6νου, 
νά. πα.p,�ιτηθη, Έξ α.λλου, δέν 
μπορεί δ σημερινό; οιάδοχος νΙΧ 
νυμψευθη χωρίς τήν πpοέγκpιση 
τη; 6α.σ:λι,σσας μητέpα; του κ-:ι.ί 
των δύο χοιyο.6ουλίων. 

«Πρέπει ΥΙΧ πουμε - ypά.cρει 
δ κ. Άντt Πιέρ στο «Μοντ» -
δτι τό Βα.τιχα.νό δεν ,δ:ευr.<ολύνε: 
χα.θόλου ,ά,πpάyμα.τα.: ΣτΙΧ 1977, 
ο,'Υ.ν μιλοϋσα.ν ηδη γιά. τούς «ά.p
Fα.6ώνες» τής Μα.pί "Λστpι ·ιτ του 
Λουξεμ6ούpyου με τόν πpίγκrιπα 
Κάρολο, ή ιδέα. δτ: τιχ ά.pσενι�.<ά. 
παιδιά. θά. μποpουσα.ν να. πά.ρου,11 
πpοτεστα.ν-τιχή πα.ιιδεία., ε·ιώ -:ά. 
χοp:τσια θά. ά.να:τpέψοντ;αy σύμ• 
φω·ια μs ,ό Καθολι,χό δόγμα., δέν 
εγι '/Ε Π'. � πολύ ά.ποδε�.<,ή σ-:ή 
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Ρώμη, iπ' δ,τι στό Κσ.vτέρμπεpυ. 
Κα..t aτά 1976, δ πάπα..; δεν εύ
λόγησε -.:όν θpησχ.ωτ�κό γά,μ-, 
τοϋ πpίγχηιπα.. Μιχαήλ τοϋ Κέντ 
μέ ,μιά Καιθολιχή Αυπρ:·α:χή 6α.
ρώνη.» 

Ό ϊδ:ο; δημοσιολόγο; γράψει 
δτι δ πρίγκηπας ε!να.ι ά.πόλυτα 
ελεύθερο; vά παντρευτεί τήν χό
ΡΥJ ένος Μωα:με<θσ.νοϋ, ένος ίν
δουϊ-στή, ά.κόμη κα.ί ένος .μορμό
νου. 'Αλλά ποτέ ,μιά χα;θολική. 
Διότι τά δεd'μά του ά.ρχομένου 
18rιυ α. ίG)νος έξα.κολοvθ<.ιυν νά, ε ί
να.ι 1σχυpά κσ.ί απερχομένου ταυ 
20vϋ ... 

Μετενσάρκωσις 

Έξε,δόθη στο Λοvδίνοv ενα 6ι-
6λίο της •· Αντα Ί'ζ. Στιούα,pτ μέ 
τ�ίτλο: 
Άπέθα.νε 1513-Έγεννήθη 1929. 

Είγα,ι ή α.ύτd6ιογpα.Ι:ρία v,ια.; 
γυvcιίκα;, πού ά.πο τά παιδικά 
της χpό'ιια. έχυpια.ρχ,είτο ά.πο 
σιχ.ψές χα.ί συγκι ν'ήσεις μια.ς άλ
λης ύπά.pςεως, σέ άλλον τbπο κα..ί 
σέ άλλη έποχή. Ξεψεύγονrτας ά.
πο τούς ψυχιικ.ούς χι,vδύνω; χ�ί 
μέ -:ήv οοή&εια. &π:στημόνων, χα,
τέληξε ,:ήν πεποίθηση δτι είχε 
ζήc;ει το·ι 15/16ον α.1ώvα ώ; Ίά.
κω6ο; Δ' τη; Σχωτίας ! 

Φυσ:χά., ή ά.ψήγη,σις της συγ
γρσ.ψέω;, ή δποία ε!να.ι -συνεργά
τη; του Μπί - Μπl - Σί, δέν 
ά.πcτελεί απόδειξη γιά τήν μ,ε
τeνσά.pκωση, αλλά πεpιέχ ει μ,ε
pι κά. στοιχ,είσ. πολύ αξιόλογα., ο
πως ανέψεpε ή κριιτική. 

Μετενσάρκωσις - Β' 

Ή πρrιγχίπισσ,χ '' Ανv.,χ τη; 

'Αγγλίας fιτα-ν σέ ιμεγάλη ψόρμα 
τήν ή,μέρα πι:ιύ πα.ρέστη στο γεϋ
μα. των Συντα..κτώv Περιαδι.κοϋ 
Τύπου τοϋ Λονδίνου. "Ο.ταν· ρω
τή.θηικ.ε ,.όσα δωμάτια. εχει το 
σπίτι της στο Γκλώστερσά.ιρ, ά.
πά.ντησε: «Πάντα ψι-θυρίζου,ν πώς 
εχ ε: 82. Σα.ς · διαι6ε6α.ιώ πώς ε
χ ει μόνο 35. Τά. ,μέτρ-ησα. σήμε
p,χ'! ». υο�α.ν τήv ρώτη,σα.ν,, σΝ 
στή μετφψύχωση θά 11θελε νά 
ξανα..είvα.ι πριγχίπιοοα, απάντ.η
σ• · «'Όχι. Θά πρcτι,μοϋσα νά 
γυρίσω σά.ν1 χά.τι τελείως ,δια.ψο
ρ,ετικό. 'Άς πούμε σά, δελψίνι. 
Ή ά.νθρώπι νη ρά. τσα. δέν ά.ξίζει 
γιά ,δεύτερη ζωή - δέ νομί
ζετε;». 

Ό «άφορισμός» 

του Ν. Καζαντζάκη 

Βοuλευιτής τής Κρήτη,; έζ ήτη
σε 1μέ &ρώτησή, του προς τον 
π,ρωθυιποuριyό, τbν ·�J,Πουρ,γο Πσ.ι
δεία.ς, τον ύπου1ργο Πολι τιlσμοu 
κ.α., γά κα.τα.τειθοϋν ·στή Βουλή 
«τά, π,ρ,χχ-τ�ικά των συζ η,τή,σεων 
γιά, τήv αιπόψα.,ο,η ιά.ψοριισμοϋ του 
Ν. Κ1αζα\''tζά..χη ά.πο τήν Έκ.χλη
σία. της Έλλά!δος», δ δ.π<οrιος (λέ
γει) ισχύει «δλόκληρ,ες δ<εικσ.
ετίες μετά τον fJά..να..τό τοϋ συγ
γραψέως. 

'Απήντησε ενας έχχλ η,σια.στι
χος ,ρεnτόρτερ, δτι «τί πρα.χτικά 
vά κα.τα.τε&ϋιν, &ιψου δέy, εγινε 
ποτέ wζήτryσις πφί ,&.ψορι�μοϋ, 
οϋτε κα.ί &ξεΜθη ποτέ τέτοιος 
&.ψeιρ:σ�.ιός» ... Το ,-ι,όνον πού εγι
νιε, ήταν μιά αυστηρή κριτική 
του εργου του, πού έδικα.ιοοτο ή 
Έχκλ-η�:σ. νά, τήν κά-μη, πι,στεύ
οντ-α.ς ο:; εuδuκ.ά το 6ι6λίο «'Ο 
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Χp:,στός ξα,ψχστα.υρώνετα.ι» δεν 
(οrιτε κα.ί μπορούσε ν-ά.) ήτr:ι,ν

σuμψωνο ,μέ τά. Εύα.γγέλια. - ά.
ψοϋ ήταν ενα μυθιιστόρημα. ... 

οχι, δέγ ,ζ η πιά στο πνεϋμα. τώ·ι 
κα.τα!διχών τοϋ Λα.σ--ι<.α.ράτου, τοϋ 
Ρο'tδη κα.ί τ-cΑϋ Κα.tρη ... 

Συμπέρασμα.: Ή ΈκχληΌία., Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

• "Αρτος

• Ζυμαρικά

• Φρυγανιές

γιά διαβητικούς

znrPAΦO'I 

ΚΙΙΖΤΗ MEAIZZAPOnOYAOY 

Ο ΙΗΣΟΥ Σ 

Ποίος ύπijρξεv ό Ίησοϋς; 8 Αί διόφοροι περi αύτοϋ 
άπόψεις έκτιθέμεvαι άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατα 
τον Ρεvόν. 8 Ό Ίησοϋς κατα τον Συρέ.8 Ή διδασκα

λία τοϋ Ίησοϋ άπο την Καινη Διαθήκη. 
ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛDΣDΦΙΑΣ 

Τόμος Α' 

· Από τήν Προϊστορία

μέχρι τήν 'Αναγέννηση: 

1' ό μ ο ς Β'. 

'Από τήν 'Αναγέννηση 

ως τούς σημερινούς 

Α' Τόμος δρχ. 150 

Β' Τόμος » 150 



Προ; τό Περιοδικό «ΙΛlΣΟΣ» 
Δρα.γα,τσανίου 6 
'Αθήνας 122 

Κύριοι, 

Παρακαλώ, ά.ποστ,είλα.τέ μου τά κάτωθι ,σημ,ειούμε.ν-α. οιολία. 
ά.ξία.;: 

α.) κά.τω δρχ. 250 μέ &.πλουν δέ,μα., διά τά όποίσ. άποστέλλω 
τό ΟΟΨt'ίτιμον, 

ο) άνω.δρχ. 250 μέ δέμα. έπί άντ:κα.τα.οολ"Ώ, 

Μετά. τιμής 

( ύπογρα.φή) 

'Q,;ομα.τεπώνυμον ... 

Διεύθυνσις .. ,. 

Βιβλ ία. Δρχ. 
200 
100 
200 
100 
100 
100 

Η. Ρ. Blavatsky Tb. Κλεφί τη; Θεοσοφία.; 
Ή φωνή τη; σιγή; » 

Besa1n t-Le.ad b�arer 
Irv. Coopeιr 

Ή Ά τρα..πος του Άπο,κρυφισμου 
Ή Με-uεγσάρχωσι; 

Α. Besant 
ViVΙekana1nda 
Βενετου - Ίλα.ρίωνος 
Krish:n a.m urti 
Κ. Μελισσα.ροπούλου 

Ή ά.πόκρυφrι ζωή του άνθρώπου 
Κάρ,μα, - Γιόγ�σ. 
Φως στήv 'Α τρα.πο 
Σιτά. πόδια. του Διδα.σκά.λο:J 
Ό Ίη,σους 

50 
50 

100 
» 'Εκλογα.ί ά.πο τον Κρι,σνα.μουpτι 1 αΟ 
» 'Αποκρυφ:σμό;-Μυστ:κισμο; &δ. 50 οzμ. 100
» Μ.ΗΤΙΣ (το 6:βλίον τη; σοψί1,ς) οεμ. 200
» Τά. βήμα.τα. τη; Φιλ?σ�ψία; Α' 150 
» Τά. οήμα..τq, της Φιλοσοφία; Β' 150 
» Μεγά.λες Πράξει; κλπ. 250 

ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή iτων 1956-57-58 ,διά τού; σu,11δρ::ι,μητσ.; 200 
ΙΛlΣΟΣ, 'Επιλογή έτων 1959-60-61 δια. τού; συ'ιδρομ ητά; 200 
ΙΛΙΣΟΣ, Έπιλογη ετώ'i 1962-65 δια. τού; συvδρομητά.ς 200 

Σύνολον 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία τοίί «· Ιλισοίί», Δρα
γατσανίου 6, όροψσς 6ος, (Πλατ. 
Κλαuθμωvος), εΤvαι άvοικτά καθη
μεριvως, πλήv Σαοοάτοu, 9 - 12.30 
π.μ. Τηλ. Γραφείων: 3246-837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοίίμε;v, άποστέλλετε με 
ταχuδρομικήv η τραπεζικήv έπιτα
yήv είς τήv Ιδιεύθuvσι·v: «Κωστηv 
Μελισσαρόποuλοv, Δραγατσανίου 6, 
Άθήvας, 1 22». Άποστολαi μέ τρα
πεζικάς �vτολάς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΛΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη, άποσταλέvτα στους κατω

τέρω σuvδρομητάς μας, έπεστράφη
σαv άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv 
σημείωσιv: <<μετώκησε» η <<αγvω
στος». ΠαρακαλοCινται δσοι τούς 
γ,vωρίζοuv vά τούς είδοποιήσοuv η 
vά μας δώσουν τάς διευθύνσεις τωv: 

ΑΘΗΝΩΝ 
'Ιω. Γοuργοuράκrις, Αίyίvης 48 
Χρ Κάρμιος, Άμερικης 20 
Νι�. Κοu•ιτης, Σκοπέλου 21 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Ίω. Άvτωvίοu, Κuπαρισσίωv 6, Μυ

τιλήνη 
Γιάv. ΓκοιJμας, Έyvατίας 86, Θεσ

σαλονίκη 
Φραγ,κ. Καπότσης, Άλμuροίί 1 Ο, 

Βόλος 
Παν. Καροίισας, μηχανικός, Χα-

νιά 

Δημ. Παντούδης, 
Δράμα 

Άvτιyόvοu 1 8, 

Γ. Παπαθανασίου, Θή,ρας 22, Ξάν
θη 

Ά. Σακελλόποuλος, Γραικοϋ 54, 
"Αρτα 

Έμ. Σαριδάκης, Νεκταρίου 7, Ή
ράκλειον 

Δημ. Τ όττας, Λασσάvη 7, Θεσσα
λονίκη 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Νικ. Βάραyκας. Άθηvαι 
Νικ. Βαρ6ιάvης, Ζάκυνθος 
Παv. Ίωαvvίδης, Άθηvαι 
Στέφ. Βογιατζόποuλος, Ξάνθη 
Κωv. 'Ελευθεριάδης, Θεσ)νίκη 
Δέσπ Μωuσίδοu, Κα6άλα 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Δημοσθ. Ζαδές: Ή παραση,μοφορία 
(ποιήματα). Άθήvα 1980. 

Άθσν. Ά6έλλιος: Ή προσωπικότης 
τοίί Δη,μάρχοu '1 στιαίων Γ ιαν
νιοίί 'Λντωνίοu, 1980. 

Είίη Παπαδή,μα: ΔΕ)κατέσσερες φω
νές για τήv είρήνη,, (ποιήματα), 
'Αθήνα 1980. 

Κωνσταντίνος Δ Γεωρyούλης: Φι
λοσοφία του ·πολιτισμοϋ. Είσα
γωyή, 'Αλέξιος Ί. Στεφάνου, 
Άθηναι 1979. 

Θαλης Ρητορίδης: Ή πολιτική πα
ρακαταθήκη τοσ Προέδρου Johln 
l<je,nιn1edy, Ρώμη 1977. 
Τό διαστημόπλοιο, Ρώμη 1980. 

'Αναμνηστικό Λεύκωμα (50 χρό
νια), Στασίvοu Κύπρου', Λευκω
σία 1980. 

Ζάχος Σαμολαδάς: Για μια νέα 
iδεολογία, Θεσ)vίκη 1980. 

Σπϋρος Νάγος: Ά;,ήθεια - 'Ελευ-
θερία - Γvωσις. 'Επιμέλεια Διο-
δώροu Καρuδάκη. 'Αθήνα 1980. 

Δημοσθένης Κόκκινος: Λυρικά { ποι
ήματα), Θεσσαλονίκη 1979. 

Ισα6έλλα Μαλο6ρού6α: 'Ολυμπι-
ακό Φως (ποιήματα). 'Αθήνα 
198:) 

Λάι.ιπη.ς Λοuκος: Τό Άyρίδιοv Ά
ροανίας άvάμεσα Χελμοίί καi Έ
ρuμάνθοu, Πάτρα 1980. 

Πετρούλα 'Αλεξ. Παvαγιωτίδη: Ή
λιο6ασιλέματα (ποιήματα), Ά-
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις cΊλι
σος>> Σuν. Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρδποvλος, 
Πλατ. Έθvικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρδπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224728.

Τιμη τεύχους δρχ. 50 
'Αθήναι, Σεπτ. - Ό-κτ. 1980 

θήvα 1980. 
Κώστας Ν. Τριανταφύλλου: Ίστο

pbκοv Λεξικαv των Πα-τ�ρωv, Β, 
μΕκδοσις. Πάτραι 1980. 

Κώστας Μ. Σταμάτης: Ή φαντα
σμαγορία της εμπvευσης στο ποί
ημα <<'Ο ποιητης ,κι δ ,κόρακας},, 
του Θαλη Ρτγrορίδη (δοκίμιο). 
Ρώμη 1980. 

Πετρούλα 'Αλεξ. Παvαγιωτίδη: Κα
τηγορώ, 'Αθήνα 1980. 

Στράτος Χατζη;yιάννης: Ή άταξία 
τοίι συμπτώματος (διηγήματα). 
'Αθήνα 1980 

Ρόη,ς Παπαγγέλοu: <<Ήχοι» (ποί
ηση). 'Αθήνα 1 980. 

Μαρία Τσίκουλα - Γαϊταvτζη: 'Αλ
λαγές (ποίηση). Σέρρες 1980. 

Π&vος Καλογρίδης: 'Αντιστίξεις 
(ποιήματα). 'Αθήνα 1980. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ήπειρωτικη 'Εστία (1

• Ιαν. - Μάρτ., 
Άπρίλ. - Μάϊος, Ίοίιν. - Ίούλ.) 

Σκίαθος (Γεν. - Φλε6. - Μάρτης, 
Άπρ. - Ίούν.) 

ΆχαΊ1κ:α Χρονικά (Ίαν. - Μάρτ.) 
Κρηηκη 'Εστία (Μάρτ. - Άπρ., 

Μάϊος - Ίο.ύν.) 
'Ανοιχτοί 'Ορίζοντες (Μάρτ.-Μάίος) 
Κρίκος (Μάρτ. - Μάϊος) 
Ό Κόσμος της Ψυχης (Μάρτ • 

Ίοίιν.) 

Σμύρνα ('Απρ. - 'Ιούν.) 
Περιοδικο 'Ελληνίδων Βορ_ 'Ελλά

δος ( Άπρ. - Μάϊος) 
Πολιηκο Κριτήριο (Άπρ. - Ίούν., 

Ίούλ - Αίίγ.) 
Άχάϊα Κλάους (Άπ,ρίλιος) 
Τραπεζικό Βημα (Άπρ. - Μάης, 

Ίούv.) 
Σταθμοί (Μάϊος, Ίούv. - Ίούλ.) 
Σύγχρονη Σκέψ!j (Μάϊος, 'Ιούν., 

Ίούλ.) 
Ίσραη1λιvα Νέα (Μάϊος, Ίούv., 

Ίούλ. - Αίίγ.) 
'Ελεύθερη Σκέψη (Μάϊος, Ίοίιν.) 
Βωμος Τέχνης (Μάϊος - Ίούν.) 
Χροvικα (Ίοίιν.) 
Κρητικό Βημα (Ίούν. - Ίούλ.) 
Πνευματικη Κί.\ττρος (Ίοίιν _ Ίούλ., 

Αίίγ., Σεπτ.) 
Τρα,τ,εζbκός 'Αγών (Ίούν., Ίούλ.) 
Δελτίο Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογο-

τεχνών (Ίοίιν. • Ίούλ.) 
Ό Φυσιολάτρης (Ίούλ. - Αίίγ.) 
Τριφυλιακη 'Εστία (1Ίοίιν. - Ίούλ.)
Προ6λήματα έ1<1κλησιαστ1κα _ κοι-

γωνι·κα (Ίαν. - 'J,,ίιν.) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΙΑΝΗΣ 

Θλι6ερό άπο τη Ζάκυνθο μας ηλ
θε μήνυμα, για τον θάνατο του Νι
κολάοv ΒΟίρ6 ι,άνη, , ,·'έινο.ς, έξαι;ρέτομ 
άνθρώποu καί διανοουμένου. Γεν
νήθηκε τό 1 898. μΕλα6ε μέρος σ' 
δλους τους έθvικους άγωνες (Μι
κρασία καί 1940 - 4 1 ) και διειφί
θη. Κατα την ξένη. ,κατοχή, ανεδεί
χθη, σέ στέλεχος των έθνι,κων Μυσι
κων 'Υπηρεσιών και άργότεpα ϊδρυ
σε ΤΟ μοναδικο στο εΤδος του Μου
σείο • Ιταλο-Γερμα'νικης κατοχης. 

Ύπηρξε πολύτιμος συνεργάτης 
τω νκοινωψελων ίδρυμάτων καί κα
τα την ·περίοδο των σεισμών τοϋ 
1953 μέ αίιτοθvσία περιέσωσε εγ
γραφα, κειμήλιά, εργα τέχνη ,ς καί 
τα χειρόγραφα τοίι Διονυσίου Σο
λωμοΟ, τιμη,θείς άπο την 'Ακαδη· 
μία Άθη.νων. Έπίση�, έξέδωσε τό 
λεύκωμα <<Ζάκvvθος», που εΤναι ε

να ίστορι'<ο ντοκουμέντα. 
Ό ΙΛΙ ΣΟ Σ, που έτιιμ&το μέ 

την φιλία του μεταστάντος, μετέ
χει δλοψύχως στο πέ)Ιθος της πό
λεως της Ζακύνθου και των φί
λων του. 



r Βιβλία 1( r ί s h n a m u r t 

Σ τά πόδ,α του Δ,δσσ,cάλου ( ε1<δ. 1 96ό) 50 

Έκλοyαi άπό τον Κρισναμούρτι (Κ. Μυ.ισσαροτrούλοv) 150 
Έκπαίδωσι και σημασία ζωiΊς 1953 150 

1954 Έλωθερία - ή άρχη και τό τέλος 280 
Στοχcτσμυi πάνω στη ζωr1 (Λ' 250 σειρά) 1956 
Στοχασμοί πά,,ω στη ί,ωii (Β' 25 σειρά) 1958 
Στοχασμοί πά,;ω σ11Ί ζω11 (Γ' 35 σειρά) 1960 

1967 Όμιλί::ι: στ1Ίν Εύρώπη 250 
1970 Στη σ,γ,Ί τοv Νοί, 200 
1970 'Η ά1,C\γοιότητα της άλλαyης 200 
19ϊ1 Τό πέ.1:χyυ:χ του άετοCι 200 
1975 ,ά ποϊ,τ-c βήματα τι'jc; ιιό.θησης 280 

Συνδpαμ,1 1.380 δρχ. 200 Jθελοντι,tι';:,ς δρχ. 300 

tξω'L'Ερη:cϋ δρχ. 3Όσ 
ο:Εροπορ ικϊ{:;ς 500 

Ή σV'.'C ;J Jμή του 1980 ε:Τναι δρχ. 200. ΈΘc:λοντικώς 
Δια το Έξωτe:ρικό 

'Αεροπορικώς 

δρχ. 
δρχ. 
δρχ. 

300 
300 
500 

6ν6μαη Κωστi\ Μzλισσαροτrούλοιι � ΙΛΙ ΣΟΥ, .Δν-�ι:yατσc.ιvίο,ι :;-., 
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!Ξ. Ιι.;τηρόποvλος & Σία, δδ. Κερο:τσινίΟΙJ 7') -, 

,! 
11 
IJ 
) 

i 
j 

1 

:j 
1 
·J

!Ι



Έπιλογcχί ΙΛΙΣΟΥ 

Τριε-r(cχς 1956 - 1958 

)} 1959 -1961 

Tε't'pcxε't'(cxς 1962 - 1965 

lxciσ't'η Δρχ. 250 

Διci 't'ούς σuνδρομη't'άς -rou ΙΛΙΣΟΥ 

μόνον Δρχ • 200 
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