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ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ETAJPIA 

Μέσα, στή ,ροή της ζωης, έπα
ν,�λα,μοά.•,ογταιι' συνεχώς ψαι νόμε
να, χα,ί γιεγον'ότα,, πού, με το νά. 
είν.σ.ι α.κpι1οώς συνηιθιαμένα, εχουν
πά.ψει π:ά. νά. εχουν·, γιά. μα.ς, 
τήν ά.ρχική τ .ους σημ.α,σία. 

Κάθε μέρα, δ uΗλιος ά.να,τέλ
λει χα,ί ,ούει, τ' άνθος δέν:εταιι σε 
κα,ρπό, δ χτύπος τ-ης καιρδια.ς τρο
φοδοτεί τά. σιίψ,α,τα, με ζωή ... 
Ποιος δμως, τήν ωρα της ά.νατο• 
λ ης, ,δια,χόπτει τή δου)Jειά. η τον 
,jπγο του για. ν' α.πολα,ύ,σε•ι το 
θαυμιά,σιο ψα,ι νόμενο; Ποιος παίρ
ν1::ιι στά. χέρια, του το λουλούδι, 
το λεμόνι, το ε�τομο, για. νά. πα
ρατηρή,σει •με πόση μαε1στρία τά. 
εχει όργα,νώσει ή Φύση; Ποιός 
συνει,δη-τοπcιεί τήν· �λειότητα,. της 
κυκλοφορία,ς -σοϋ αJ�μα,τος μέ-

Της �Αντας ΜΠΡΟΥΜΗ 

σα, του;
'Όλ' αύτά. δμω; εLνcιι θαύμα· 

τα,! Α :J τ ά. ξίν,α.: τά. πρα.γμα
τικχ θα.ύμαιτα, π·ού ξειrοερνοϋν σε 
ψαντα,σία. τά. πιο κα-αιπληκτιχά 
παραιμύθια, ! 'Εμιείς δμως, η δεν 
εχομε «κοοι,ρο για. χά.σ,ιιμο», η. έ
-rοειδή τά. ξέρουμε δλα, 'tά. εϊδα
με, τά. zϊπα.με τόσες φορές, τρα
οα:μ.ε ,οι�aηκά. πά.ρ,α, κοοτω,, σέ 
χα.ποια. πιο σποΙJΙδαία. δουλειά .... 

Σή!.1Jε,pα,, 1θά. σάς κά.ν1ω μιιά. πρ,ό
ταιση: Νά. �θοϋμε, ,μια. στ,ιγμή, 
μπpος στό ψα.ινόμε-νο, πού λέγε
τα.ι «γένν-ησις» - ενα. θ,είο, άλή
θeια., ψα,•ν,όμενο - γιά. νά. το ύ
μνήσου,με, ά.ψήνοντας τήν φα.ν
τα.σία, μα.ς έλεύθ,εpη, γά. μα.ς δοη
γήσει σε ,μια. όνεφοπ,όλησι πού, 
ϊσως, •μα.ς ογά.λ,ει α.πο τά. κα.θιε-
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ρωμένα, πλα.ίσια, μιάς φιλσσοψ:- χ,ε,-cα,ι στrι ζωή... Κόσιμος &ισύλ-
κης η έπ�στημονικης δμιλία,ς. ληπτος σε δυνωμικό-τηrτα. ! Κό-

•"* .,,\ σμος . α.πεpι,όpι,στος σε α1ω'J(ιότη-
, Αλλά., τί ετνοοι γέννησις; tα ! Το σκοτεινό τι τα,ν,ικό του δί-
Ή πα.ρα.γωγη ένός νέου στοι- νε,ι τήν ύλιχή ύ,πόστωση, α.ύτό 

χείου (άτομο, ιμιοVΙάς, μόριό, κό- τόν συισπι;φών,ε-ι ,σε ογκ() και τόν 
σμος, &.διάφορο) ά.πό τήν, ενωσι δε�σμιε-ύ�ει σέ χώρο κα.ί μέ,σά, στό 
δύο άλλων. τιτανικό, τήν «μελα.ν,όπτερο Νύ-

"Λς ά.ρχί,σι:ιυμε α.πό την γέννη- κτα.», τό θείο, Διονυσια.κό-; δ «Χρυ-
σι του Κόσμου, τήν, Γένεσι της σόπτερος 'Έρως», γ,εν,νά τήν, ζωή 
Βί6λου, τήν Δημιουργία. κα.ί τ�ν, &νυψώ_νιει π,ρος τήν 1σχύ 

Δrιμιουργί,α.., ΓέΥ'εσι,ς, Γέννη- καί τό κάλλος! 
σις! . . « ... συμ;μιγνυιμένων, δ' έτέpων 

Θα.υμά-σιlσ. φαινόμενα..- --της-ζω"= ___ έτέραις __ :yέ',Ι)ε.ϊ' Δuρα.y�ός, ... ..:Ω�ι;�-
ης του Σύμπα.νι"ΟΟς, α.σύλλψ,τα. νός τε κα.ί Γη, πάνrτω-ν τ,ε θεών 
στήν ά.:νθρώπι νη -διάνοια.! « ... κα.ί μακά.ρων γέν'Ο.ς· άψθι τον.» 

σκότος έπί του -rοροσώπου της Ά- *** *** 
6ύσσου... κα.ί πν;εϋμα. Ηείον έφέ- Πως μπορεί δ θνηrτbς νά. συ,λ-
pεtQ επί την έπιφά.ν�ε,ια.ν· τώγ ύ- λά.,οει τήν ε1κόν�α_ της ΔηιμιιQU,Ρ-
δά.των. Καί ε!πεν δ Θεός· Γ,ενη- γία.ς σ' δλη της τή ,μιεγα.λοπρέ-
θ'ήτω Φως!» (Γέν,εσις wεφ. α.' .) . -rοει,α; 

« ... Χά.ι:ις ήν καί Νύξ, · "F,ρε- Ή ά.νχτολή tου 'Ήλιου μάς 
οός τε μέλα.ν π.ρωτον καί Τάρ- δίνε-ι μια &ιμυδρή·, ,&,λλα α.1σ,θητή 
τα,ρQς εύρύς ... Κα.ί ή Νύξ ή με- έντύπωσ,η της ά.ρχης της ζωης, 
λα.νόπτερος ετεχεν ωόν, εξ ου, με τό φως πού ζ,ωνταν1εύε,ι τά. 
περιΌελλομένα.ι,ς ίίψχ,ις έιt5λάστη- πάντα. ... "Αν· τό φα.ινόιμενο αιύτό 
σεν δ "Ερως ... ούτος ,δέ, χά·ει γε�μίζειι τήν ψυχή μα,ς δέος κι' 
πτερ6εντι ψy,εύς ιένιεότ�ευισεν γέ- ευγνωμοσύνη,; τί θά. νοιι�θα.μ,ε ά.-
νος ήμέt$pον καί πρώτον ά.νήγα.- ρα, yε, αν ,μπορούσαψ,ε γ' άντι-
y,εν ,ε1ς φως» (Όρφιικά.} λ ηψθο,υμε τήν ,δr,μιιου,pγία. ένός 

Κάπου, ΚΙάποτε, εξω τ,όπου κα.ί κόσμου 'tQU ά.πιειί,ρου; "Αν μπο-
χρόνου, εγών,εται γιά. πρώτη ψο- ρούσα.με να νοιώσοιJiμε, ,με τίς α.1-
ρά. τό θείiι:ι ζ1ευγος τω-ν κοσμογο- σθήσεις · κα.'ί τή σκέψη. μα.ς, δλες 
νικών ουσιών ΚΙα.ί,, μέσα, σε μ_ια. τίζ ψά.σει;ς της γενέσεως, ά.πό τίς 
&,,στρα,πη �:πό φως,' γενν,ι-έτα.ι ενα. δποίες πε�ράισα.μιε· ·χα.ί. ,μ;ετς οι ϊ-
ά.στέρι ! . , διοι ;· "Αν ιμπορο.�αχμε νά.. οcισθά.ν-

Πάνω . σ' α.ύτό τ' αιστέρι, θα Βουιμε ·,ό Ίμεγα.λιείο· της 'δη,μ;:ουρ-
ξετυλιχθεί δλό�κληρη _ή Γέyέ:σ�ς, γία.ς 'tioυ &ν:θ,ρώπου-; 'Άν1 μπορού-
ή ,δια.δοχ,χή έ:μψάν,ι,ση1, δηλαδή σα.με νσ: θυμηθουμ;ε τούς ψρ,ι:κιtο&ς 
α.πr; τίς μορφές κα.ί τίς κα'τα·στά,- ά.yωνες � της Γης, . ώα-που \Ια 'γε�-
σεις, 'ΙϊΟι'.ι παιρουq-ιάζει ή &ξέλι- · νήθέί'ή:πρώ-τη, ψυχή� ή,. νq. έλευ
ξη του Κόσμόυ ... Σ,έ κάιθ1ε: ·,πα.λ- ,θερώθεί - ή- π,ρώτη: ψυχή·; ,,.Ποιά . 
μ,ό της κινήσεως του ά.πείρ,ου, :ά.ρ:σ. γι::·• συνοοι,�ή,μα.τα. �άΊ πλημ
στόv δποί0: έ,μ;είς 19ί-νο�μ,ε την εν- \ίύρt,ζαν' τό-·' εfνα-ι ι'μα.ς; Ποϊό., δέ
νοια. του χρό\Αου, εν�α.ς κόσμός ερ- ος, τί � θ�υιμα.'qι,ό·ς και πqιση εύ-
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γνωμc,σύνη; ΛΗ ,έμφάνιση τη,ς ψυ
χής κι' ά.ργ'6τερσ., της ά.νθρώπι
v-ης ψυχης, ά.νοίγrει εν,α, ν,έο στά
διο δημιουργίαις. 

* * 

** ** 

Μέ-σα. σ,τή·ι «δλό,μα.υρη ν•Jχτα. 
του χΘι1μώv-α., γεν,,ιιέταιι τό θείο 
6ρέφος.» 

"Αστρο,ι λαιμπρόν, φωτίζ,ει τό 
λίκyο του, κι' οί Μάγοι του φέ
ρουν μύρο κα.ί χ,ρυσάψι ά.π' δλα. 
τά. σφεία. -rου δρϊζον,τα.. Τά. ζώα. 
γύρω του, σκύ6ουγ τό κεφάλι κα.ί 
προσκυνουν οί 6οσκοί ... Ή Μη
τέρα. ά.γκα,λιάζ,ει ,μέ στοργή κι' 
ύπερηφοονεια, τό πα.ι,δί της, τόν 
θείο κα.ρπό τ' Ούρα.νου! 

Τό θείο 6ρέφος, ΠΙΟύ ή Γη δέ
χεται ,μέ τόση χα.ρά, μπο.ρουμ.ε 
νά. τό πα.ιρομ,οιάσου-με ,μέ την ά.ν
θpώ1Όινη ψυχή, τήν ψυχή μα.ς! 

Μόλις γεννηθ,εί μ.έσ:α. στή ν,ύ
χτα. του κορμιο'υ, άστρο λαιμπρό 
τήν δδηγεί: τό οοστρο της Είμαρ
μένης, ή ούρά.νια. •αικα.ιιοσύνη ! 

Οί Μάγο,ι του χάρ,�σαv- rο?,λύ
τι.μα. δώρα,, ·να.ί ! Ή ιιtείρα. των 
α.ιώνων πού ιδιοο6ηκα.ν, ή σοφία., 
τ' ά.γα:θά. της ζωης 6ρίσκοντα.ι 
στά. πόδι,α, του, χ,α,ί τό 6ρέφος 
&πλώνιεt τά. χ,εpά'Κ>ισ. του ιπρός α,ύ
τά, γ�αιτί του 'ά.ν,ήκουν. 

Γι' α.ύτό έργοοστηκα,ν οί Μά
γοι. έπί σ.ιωνιες, εfνα.ι· δική του 
κληρονομ:ά. ή γνώση, ή ,&ιρετή, 
ή λύψωση... θά. τά. ψθά101ει δλα. 
μιά. μέρσ,, γιατί ή ζωή θά του 
δώσει κσ.ι,ρό νά μεγα.λώσε,ι, ωστε 
νά τ' ά.δράξε·ι γερά. μέσα. στήν 
κα,ρδιά του, κσ.ί νά. τά. κάν-ει δλα 
δικά ,,ου, γιiά. τήγ α.ιωνιότητα. 
Γύρω το•J, τά. ζώα γοιώθουγ τήν 
ύπ>εροχή το!). Σκύβουν ,;α,πε,ινά τό 
κεφάλι προς τή γη, πού τά. γέν
νησε, ζητώντας &.π' σ.ύτόγ, τόrν 

γό·,ο τ' Ούρα.νου, στοργή κα.ί συμ,
πόνοια.. 

Ή Φύσι,ς, ή θεία. Μάνια., ά.γκα;
λιάζει t? παιι:δί της .μ' δλη της 
τήν ά.γάπη κ.αί χα.ιμογελά δα.y_ρύ
ζον,τας, για.τi ξέρε,ι πώς πολλές 
φορές θά τό δεί ,,ά πλανιέτα.ιι 
στούς σκ-:;τεινούς δρόμ,ου.ς του" Α
δη, ,;ά κινδυνεύει, νά χάν,ετα.ι, 
νά 6α.σσ.νί,ζετα.ι ... μά. χαιμοιyιελά 
γλυκά, για.,τί ξέρ,ε•ι, πώς δ,τι καί 
νά κάνει, στή δική τ-rις ά.γχα.λιά 
θά γυρί,σeι πάλι, κσ.ί πάλι τό α

στ;p? τό λα.ιμπρό θά δδηγ-ήσει τά 
6ήμα.τά ':ου προς τόγ ούράνιο 
Πα.τέρσ.. 

'Ότα.ν 6λέ1tετε νά γε'Νιέτα,ι 
�να. παιδί ά.νιθρώπου, πλούσ.ι? η
φτωχό, διχό η ξέινο, ομορφο, α

σχημο, σJδ:άφορο, ,ιά λέτε: 
'Ένα θείο 6ρέφος ήρθε σήμερα. 
στο•ι κόσμ,; ,μας, ας προσχυνήσω
μιε ! "Αν είνσ.ι αρρωΙJ:το, θά γιά
νει. "Αν είναι κα.κ.ό, ή μάνα. του 
θά. το ,μψέψε1ι. Μ' αν, είναι ομορ
ψο χα.ί ;:α,λό, δικ.ή μ�ς θά 'να,ι 
κι' ή καλωσύνη Κ·ι' όμ,ορφιά του ... 
γιατί κάθε πα,ι,δί είνα,ι πα,ιδί της 
ζωής κι' ή ζωή εrνα.ι πα.ιδί του 
Θεσυ, �ϊ δ Θεός 1μάς ενωσε δ
λου; ,μέ τή·ι ϊδ�α. στοργή στήν 
ά.γκ7..λιά του: 

* * 

** ** 

Μέ-σα. στή νύχτα. της Γης, στά. 
Ίμα.λάϊα., την Γαλιλαία., τήν Έλ
λ�δα., &.διάφορο, γεν•νιέ't'σ.Jι μι,ά ω
ρψη ψυχή. 

Είναι ή τελευταία. της πα,ρου
σία, στον πλανήτη, ή τελευταία 
φορά πο,j τή δεσμεύει τό ψθα.ρ,τό 
σώμα,. 

θρύλοι κσ.ί θρύ)!οι πλα.ιισιώ-
νουν τή γέννησή της. Χρυσά 
λιοντά.ρια, κάτασπρα. 1Όεpι1στέρ,ισ., 
"Αγyελο:· ούpά'.Ιιοι ! Μά, ποιος 
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θρυλος είναι πιο θα.υμαστο-ς άπ' 
το ϊδιο, το πραγμα.τικ,ο γεγονός; 

' C' , t, ,,, , ' ξ μια. ωρα.:α, ωρι:μη ψυχη, που ε-
πέραισε κιόλας την Π'\Ιευματική 
στά.θμη .:ου πλανήτη, ένσα.ρ-κών1ε
ται μέσα. σ' αύτον τόν πλανήτη, 
σσ.ν τό καλό προζύμι, πού θά. δώ
σει νέα ιί>θφη στην ά!δράνεια. της 
μάζας! Ρίχνει τον χ:ρυσό σπόρο 
της λύτρωσης, ψυτεύει την ελπί
δα, καλλιεργεί τή,v &.ρμονία.. Βοοδί
ζει κι' άψή,νει πίσω της 6αθεισ. 
αύλάχια., πού συχνσ. ποτ·ίζει μέ 
τό ϊ·διο της το α.Τμα. Άλλ' άπ' 
α.ύτσ. τ' α.ύλάκ,ια., θ' 'άVΙθίσουν 
πλούσια. τ' α.γαι)σ. εκείνα., πού μιε.
τα.τρέπουν τόν α.γον,ο &.γρό σέ 6α.
σιλεία. των ούραvων ! 

«Δόξα έν ύψίστοις Θεψ χα.ί έπί 
γης είρήνη, ιέν 1άν,θ,ρώποις ,ε,ύδο,
κία». 

Ή γέvv-ησ-η ·μιαις ψωτεινης ψυ
χης δοξάζει τό πνευ,μα πού την 
δημ:�ύργη,σε. 

Ή Γη ιδέχ,εvα,ι την είρηνι.κή 
της έπίδροοση κα.ί πολλωπλι.χισιά.
ζεται ουσιοοστικσ. ή vδέοο της άρ
μ,,νία.ς κα.i της α.γά.πης. 

Οί οονθpιι.ΥΙrοι ,ε&δοκουν = έλ
πίζουν1! ΕLδα.ν μέ τσ. ,μάτια τους 
τό θα.υμα τής 'Α νάιστασης κα.ί 
προσ:δοκουν κ,ι' εκείνοι, τώρα., ά
vσ.στα.ση νεκρών! 

* * 

** ** 

Ή ούρά.νια μορψή του 'Ι ησου 
άκτ:',ΙΙΟ6ολ,ε! την άγάπη, γ,ιατί 
στlς ψυχές οο.ν τή 'δική του, iι
άγάπη δέν εr ναι σ1.Να.ίσθημ,α,, ου
τε εχει σχΘση ,μέ τή θέληισ,η η
τον νιου, η τό πρόσωπο. Εrvαι ά,
κα.ταιμάχη,τη ροπή της ουσίας, 
πού άγαπa οπ,ως ύπά.ρχ,ειι, δ ι ό
'Η ι\πάρχει ! Λά.μιπε�, ,αύτή ·ή 
άγάιπη, έπl δικαίους καl &!οίκους, 
χωρίς διάκp:Ιση κ,ι' έξαί,ρειση. 

« υΕλκει, κcι.τσ. '.Α!δριαν6που-
λον: προς έαυτόν, ώς δ uΗλιος, 
διά της &λκτικης του &,ιεργεία.ς, 
δ,tά της άγάπ·ης, τάς έχούσας μι
κρστέρα.ν ,αύτου δ·ύναψ,ι Υ, ύπο
σ.τά.σε.ις. Τσ.ς ελκε,ι μόν,οv, δ,ιά νά 
έ1οιiδαψιλεύ01ε1ι προς α.ύτσ.ς τήv 
εύ7ργε_τι .κ1ν του έ�ήρει,αν, μόVΙο-ν 
δια ν,α τας ά,vυψωσψ. 

Ή ψωτε,ι ν,ή ψυχή του διιδασκά
λου συγκεντρών,ει γύρω της, σέ 
δμόκ,εντρους κύκλους, τούς μαθη
τές. Στον πλατύτερο κύκλο, άκτ,ι
νο6ολουv οί ήΒι-κές αιρχές, πού 
δέv ·ε!ν<χ.ι πα.ρά ή <iνταύγει,α, της 
�σωτε,ρικης διdδοοσκα.λίας. Οι ίδέ
ες της αγάπης, της δικαιοσύνης, 
της λύ-τρωσης, Lδέιες άγνωστες 
στήv τιτανική τέψρα, &.pχίζουv νά 
θα·μποψέγγουv κ:αl νά ξυπνιουv 
μέσα στίς ψυχές rtούς πρ·ώrtους 
σ1οινθηρες της ,διQΙ\/υσια.κης ψλό
γας! 

Στόv σ,"Όενο κύκλο τώVΙ μα,θη
των άπλών,εταιι ή γνώση καί οί 
διάνοιες δονουντα.ι μέ ταχύτερο 
ρυθμό, &.ναιπτύοοουν πλουσιότερες 
άρμοvικές, πού τΊς ώθουγ προς 
τή ,σοψία καί τήl\l &.λήiθιεια! 

Κα.ί μέ,σα στον, tσω-uερικο κύ
κλο τωγ Δώ6ιε.κα., ή Άλή.Θεια έ
λευ!θ,ε,ρώγει τίς ψυχέ,ς των εκλε
κτών. 

Τό ε.ργο τοϋ ϊ,διου του, σπορέα., 
σέ διαψορε-οικά έπίπ,ε,δα.. 

Κα."ι εκεί ύπάρχειι ή γη ή κα
λή, τά οραχώδ-η , οί ακα.ν.θες ... 
καί γύρω - ·φιγύρω παραμονεύ
ουν τά ζιζά.v,ια: καl τ' άρποοκτιtκά., 
&.παί,σι,ε,ς Στυιμψα.λί�δ,ε,ς, πού δρ
μοϋν · νά καταιστρέψουl\l τον UΗ
ρωα κα.ί το �ργο του. 

'Όργα-νά. τους: ή ά.ν.θρώπινιrι 
κακία. 'ϊπηρέτες -οους: δ 'Άνυ
τος κι' δ Μέλ η,τος, δ Κύλων κι• 
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δ Πιλάτος. 
«Τό Φως έλήλυθεν εις τόν κό

�ν καί ηyά.πη,σα..ν οί α.ν,Βρω
ποι μάλλον τό σκότος η τό φιί)ς" 
ήν γά.ρ ,πο,ν-ηρά. αυτών τά, εργα. 
Πaς yά.ρ δ φαυλα πράισ,σων •1.1ι:
σεί τό φως Κιαί ουκ ερ-χ,ετα..ι πρός 
τό φως, ί'·να, μή έλιεγχθη τά. έρ
γα αυ-wυ.» Ή παρουσία καί μόνη 
της φωτε.ι νης ψυχής, ά.νάιΙ,ΙJεσ.α, 
στόν οχλο, είναιι ενας ελ,εγχος. 

Μ' ά.λλο�μον�ο ! ',<.α,l μέσα στόν 
στενότατο κύκλο·, νά. ή &:rοιστία, 
ή λιyι:>ψυχία, ή &:χαριστία ... 

'Εκλε.Υ.τές ψυχές, .πού ώστόσο 
δ,έν φθά.νουν, δέν μπορούν νά. 
φθάσουν τό ϋψος του διδασκάλου. 
Δέν είνα,. φτα.ίξι,μο, δέν είνα,ι 
προδοσία... νόμJος ε!να.ι φυσικός. 
Κάθ-ε ουσία νά. ι,σορροπεί σέ κεί
νο τό έπίπeδο, πού εΙναι &:νά.λο
γο μέ τό ,είδικό της οά.ρος. 

Κι' ετσι, δ υΗρως ση,κώνει μό
νος τόν σταυρό του καl μόνος 
προχωρεί πρός τό μαρτύριο ... 8-
πως καί ,μόνος θά. ψθά,σ.ει, ά.πό 
τόσο� :<α;ί τόσους συντρόφους, 
στην ποθητή 'Ιθάκη,! 

Βλέπομε την ί-στορία, των αν
θριί>πων χα,l την χρίνο,Ι,ΙJε από τά.
'ξ , , �' ε ωτ�ερικα της γν•ωιρ�01ματα, v,ην
κρυφή, zσωτερική ζωή, πού στlς 
έξαφετικές ψυ,χές είνα..ι ή πρα
yματιχή τους ζωή, ποιός την 
ξέρει; 

" Μακα�ίζομε εν�ν �υθηόρ;<,
εψJ..'I Βουδδα. Ποως ξερε( του; 
αγώνες τους; Ποιός εί1δε τά. μα.ρ
τύ.ρ:ά. τους; Έι�είς ά:κούσοομε γιά. 
τή γαλήνη, τή χαρά., τη•; ευδαι
Ι,ΙJΟνία τους! Τί ά.mύσ�με γιά. τlς 
απογαητεύσε,ις τους, γιά. τή χο
λή πού τούς πότιισε δ κόσμος της 
Γης, κ.ι' ό κόσμος της ύχτα,ς; 

Γι' αυτό, ή ζωή του Ίη,σου, 
της δποίας ξέ,ρομ�ε τά. έξωτ�ερικά 
πάJθη, ύψώv.εται. σά.ν εν:α, σύμβο
λο. Είναι ίστορία μωζ1 κ.ι' &:λλη
γορία τ�οϋ αίώγιου 'Ήρωα, δ 
Σταυρός, δ ακάν,θινος στέφανος, 
καl δ Κηπος της Γεθ•ση,μανη ... 
'Όλοι ι:>ί Μεγάλοι πέρα,σα,ν απ' 
τόν Ίσρ'Οά.νη, γιάτρεψαν, λεπρούς 
·ι<ιι' ανάστησαν Λαζά.ρους.

Τί χι' σ.ν άλλοι εμ,ειναν α.γνω
στο: στούς πολλούς, -κ,ι.' α.λλο,:,' ό 0 λ · �11- Νζ σαν τ «γ u,,<.υ,,.- εαρ της α α-
ρέτ, σύρθηικ,αν ,μέσα. στόν• οχλο,
πού τούς ϋβριισε, ,&:κόμη κα.ί μέ
τή λατρεία του;

Ή Γέν,νηrσίς τους «•α.νέτειλε τψ
κόσμψ τό Φως τό της γ'iώσε
ως.»

Κα.ί αυτό τό φω;, δέν σοή•ιει ... 
Πάνω στό φωτε-ινό μονοπάτι, 

πσύ α.νοιξα.ν έ.κείνο,ι, θά. βαδίσουν 
κι' α.λλο,:, κι' άλλοι, Υ,ι.' α.λλο-:. 

Διιδά,σ:καλο�, μα..θηrtές, όπαδοί, 
α.11,θρωποι κα..λης θελήσεως, δλο
ένα καί θά. 6αδίζου,ν πφισ:σότ1ε
ροι πά.νω στη στ�ενή δδό, ώσπου, 
κά..ποτε, θά. πλα.τύνουν• αί κοορ1δ,ιές, 
θά. φα.ρδύν.ει δ δράμος, θ' &:νοί
ξουν JJεωφόροι, δπου θά. περνούν 
ά,δελφωμένοι οί λαοί της Γης, μέ 
τό τραγούδι: της άγάιπης στην, 
καρδιά. καί τό11 ϋμνο της χαράς 
στά. -χ,ε,ίλια,. , 

Ή &για α..υτή μέρα. θά 'ρθ,ει 
κάποτε. Δέν •μπορεί παρά νά. ερ-
6ε.:, δπ,ως κά.ποτε ήρθε ή εποχή 
των π-α.rετώνω,ν, δ κα.ιν,οζω'ίχό; 
α.!ών,α.ς κα.ί ·η τετcψτ:οιyενής πε
ρίσδος. 

"Ας μην την περφένου,με πα
θητικά. ... Είδατε, στην ανατο,λή, 
σά. βγα.ί,�ε•ι δ υΗλιος, πώς, στην 
αρχή, ροδίζου'Ι οί κορψές, ένώ 
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γύρω τό βουνό τ' &.γκα.λιιiζει ri-
κόμα τό σκοτάιδ,ι ; 

Εϊ,δα.τε .πώς, άρyά. - άιργά, τό 
ψG>:; άπλι�νετα.ι καί κα.τ,ε,οα.ίνει 
πρδς τίς πλαγιές, τούς κά.μ.πους, 
τη θά.λαισσα.,, ωΟ'Που στό τέλος, 
;εχύν-ετα: παν,τοϋ; 

* * 

** ** 

Δεν ά.ξίζει νά. ,διώξουμε τόν ϋ
πνο άπ' τά. ,μάτια. μας, γιά. νά. 
πα.με νά. χα.φετή:1ομε την Ά ·ι«

τολ η στη, πρώτη της γέν,νηση, 
έκεί ψηλά στίς βουναχορψές; 

Δεν άξίζ§,,_ι, τι:μώ•ιτας τούς με-

γάλw� Πρωτοπόρους τοϋ πνεύ
μα. τος, νά. κά.νοU1μιε και μείς, ά π ό 
τ ώ ρ σ.., οι.κό rμα.ς Εόα.γγέλιο τό 
κήρυγ:μά. τους γιά. έλπί:δα, πίστη, 
έλευθερία, δι'Κα.ιοσύνη καί άγά
πη, πρό παντός άγά..πη; 

"Αν ανοίξουμε διά.:πλατα, τά. 
μάτια, μας στά. θαύμα.τα πού πα
ρουσιάζει ή κοοθε ωρ,α., κα.ί α.ν 
στολί-σου,με μ' α.ότά. την κά,.θε μέ
ρ-:χ. μας, ϊσως αότό μα.ς οοηθή
σει, πε•ρισσbτερο ά.π' ο,τ� ψα.ντ·α.
ζόμαστε, στό νά. π.ετύχου,με τόν . 
σκο-πό μας. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΗ Τ I Σ 

Τό β.ιβλ(ον της σοφίας 

Β' εκ-δοση, άναθεωρημένη, ΣΕΛΙΔΕΣ 320 

Πωλείται δεμένον δρχ. 200 

Εiς τά γραφεία τoii ΙΛΙΣΟΥ 

Άποστεlλατε ταχ) χην έπιτα.γην διά. νά. τό λάβετε 

ταχυδρομικώς εις την διεύθυνσιν που θά. ά.ναγριi

ψετε εις τήν έπιταγήν. 
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Ό Σοφός δεν �διδάσκει· πραγματοποιεί .. 
'Αlπχ,ολείτα,ι ,μέ δλα· 1δέν ξ,εχνά τίπστα. 

303 

ΑΠΟ 

ΟΣΑ ΕΙΠΕ 

ο 

ΛΑΟ - ΤΣΕ 

Δί,·ει η1 ζω{1 του σ' δλα· δεν εξουσιάζει τίποτα. 

Ό Σοφnς προτιμά να είναι εσχατος 
κι ε-ωι γίνεται π,ρώτος. 
'Απαιρνεί-rαι τόν έαυτό του 
κι ετσι διαιρκεfί. 
ί\1 Ιήπως τού δίνεται, επεύδή 'δε ζητά; 

'Άν δεν εχης �μπιστοσύνη στοί,; άνθρώπου;, 
ποτέ δέ,ν θα σ' εμπιστευθούν. 

'Όταν πρdβάλλε,σαι, δεν σέ προσέχου,1 • 

'Όταν καυχιaσαι., εχεις 1άποτύχει. 
'Όταν επι6άλλε,σαι, 1δέν εμπνέεις eμπιστοσύνη. 
''Οτ�αν ύπερηφανεύεσαι, 1δέν όδηγείς. 

Ποιός ,τρέχει μέ αγριο αλογο μεθυσμένος; 



304 1 Λ I Σ Ο Σ 

Αύτός πού άκολουθεί τις επιθυμ[ες του, 
◊εν κάνει για κυ6ε·ρ·νήτης.

Ό Σοφός, πρόθυμος, 6oη0ii τούς_· άν·θρώπους, 
δλους τούς -άνθρώπους. 

Ν ά. εΙσαι για τον κόσ:μο σαν μια λίμνη, 
πού δέχεται τά ταρα)'1μένα νερά των• χεuμάρρων 
κ,αί πάντα τά. '{Κlλην,εύει. 

Σκόρπuζε η1ν ,άκτ,ινα6ολία σου, 
uλλά νά. παιραιμένεις στη σκιά. 

l 'νώρ�σε τη δίrνα:μ{1 οου
αλλά άκολούθησε την τα.Jtiεινότητα.
Ν ά •εtσαι σαν τον πολικό άιοπέρα, 
ενα σταθερό σημάιδι γι' αύτούς πού π·εριστλιαiνώνται. 

Θέλεις νά δοηθήσης τό•ν Κ υ6ερνήτη της χώρας με το Ί'αό; 
YI ην τον άφήσης μέ τη 16ί:α νά κατ.ακτήση τον κόσμο, 
γιατί, θά προκαλέση καιταστροφές. 
'Όπου περνούν στρατοί, αγκάθια ξεφυτρώνουν . 

"Οrοου μεγάλες στρατιές συγκρούονται, 
χρόνια πείνας ικαί >00.κων ακολουθούν. 

Εlναι σοφία το νά. γ,νωρίζης τούς αλλους 
%αι φώτιση το νά. γνωρίισης τον έαυτό σου. 

Ό Κυρίαρχος των ανθρώπων εf.ν,αι ίσχυρός, 
δ Κ ί�ρ�ος τοϋ έαυτου του είναι πανίσχυρος. 

Ό Σοφός ση1 ζωή του 
/ ποτέ δεν προ.6άλλ:ε.τα1ι σαν μεγάλος. 
, t_ _Τ,ό '[g,.Q_sci,ρνει άιδιακpορία, 

i1 ,&'διαφορία φέρνει .ήeφία, 
1\__iιQFμιUα Παyκόσ,μια τάξΥ)' .. 

'Όταν ί1 bύνα,μη δεν πρσ6ά:λλεται, 
τότε εlναι &ληθννή. 
'Όταν ή δύναiμη ,επuδείχνεταιι,
τότε ·εΙναι μηδαμινή. 
'Η ύψίστη 'δύναιμη ε1ναιι ηρειμη: δεν εlναι ανάγκη νά. δράση., 
άλλα ή 

1

μικρ11 δύναιμη ,συνεχώς αισχολf-ίται καί προσπα1θεί .. 

1980 
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'Αλήθ·Ηα, •Οταν τό Ταό χάνεται, 
τότε έμφανίιζειται ή δύν�μή του. 
'Όταν ή Μν�μή του χάνεται, 
τότ·ε ,έμφα·νί,ζετ-αι 11 σιψπόνοια, 

' :ι 'Ύ C δ , με:τα ,Θμφανι1:ιετQΙι η ιχια:ιοσυνη, 
καί δτα.ν κι αύτή χάνεται, 
έιμφανίζονται οί κανόνες σιψπεριφοράς, 
rοού δείχνοον η1ν ελλειψη eμπιστοσύνη; 
καί είναι ή αιτίια κάθε άναταραχης. 

'Από τό είναι, δλος ό κόσμος δηιμιουργ{1θηκε, 
άλλα τό είναι προήλθε άπύ τό .μή ,ενναι. 

Τό Ταό παντού διε·ισδύει 
καί ,μ,παίνει ,kεί πού τ,ί.ποτα ,δεν χωρά. 
"Αν εtσαι ηρφος σάν αυτό, θά ·έπιτύχης. 
Αύτή είναι ·η χωρίς προσπά:θεια Π'λη.ρότητα. 
Αύη1 εlναι ·ή ιδιδQΙσκαλία πού δε χρειάζεται λόγια. 

Αύτός πσύ δίνει, θά πάρη πολλά. 
Αύτός πού ζητά, θά πάιρη έλάχuστα. 

Ό Σοφός, καθαρός και γαλή�ιος, 
έξουσιά.ζει με τό Ταό. 

'Όταν τό Ταό έξοuσιάζη, 
τά αλογα όργώνουν τά χωράφια. 
'Όταν τό Τ1αό έξαφα.ν-ί�εται, 
πολε,μuκά αλογα χλι,μιντρuζουν στά ίερά αλση. 

''Υ'πάρχει τίπστα χειρότερο ,άπο το πάθος; 
''Υ'πάρχει τ�ποτ.α χειρ�τερο ,άπ' τ11 μνησικακία; 
''Υ'πάρχ·ει τιποτα χει,ροτερο ,απο τήν rπl'θυμία; 
"Αιν εί,σαι χα,ρούμενος με δσα εχεις, 
τότε ή χα,ρά σου θά διαρκέιση. 

:\1πορείς νά μάΟης τον κό01μο 
χωρίς ν' αφήσης το σπίτι σου. 
:\1πορείς νά γνωρuσης τ' αστέρια 
χωρις νά ι6γής στο παράθυρό, σου. 
'Όσο ·μακραι�ερα πηγαίγεις, τόσο λιγότερα ��α-θαίνει;. 
"1Ετ,σι, ό Σοφός: 
μQΙθαίνει χωρ�ς νά ταξιδεύη, 
γνωρί.yeι χωρlς νά 6λέ.πη 
χαί ενεργεί χωρίις ιδρά·ση. 

305 
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'Όσο ,άγωνίJζε,σα,ι κα:ί πρσσJtαΙθ,είς, 
τόσο άιπομα.κρύνεσαι άπ' την επιτυχία. 

Ό Σοφός συν:τονίlζεται 1μέ τ'ό Ταό
κ,αί άκόμα, σιuντον�ζε.τα,ι με τις ανάγχες τού κόσμου. 
Σε δσους είνιαι '>',αλοί, φέρ�:;ται, καλά, 
σε δσους ·δεν εlν(]Jι rκαλοί., .έπuσης φέρεmι καλά, 
γιατί καλωσύνη σημαίνει δύv�α,μη. 
'Όσοι εί:ναι τίμuοι, τούς �μπι,σ,τ,εύεται, 
δσοι δεν εlνα:ι τ.ί.μιοι, έπ,ί·σης τούς έμπιστεύεται, 
γ,ι.ατί ,�μπι,στοσύνη ,σημαίνει, δύναιμ,η. 
Εlν,αι ,άμ:ερόληπτοζ δεν διαχωρίζει και δεν rκρίν-ει· 
γι' αυτό ιάικούει και ·δλέmε·ι ,σά·ν ενα μικρό .rοαιΙΜ. 

Μείίνε σιωπηλός με κλειστές τί.ς πύλες τών αισθήσεων. 
Μείν-ε άτάραχος" αν προσπα:θ•εΓις και άγωvίζε,σαι, 
κανείς δεν θά μπορeση νά σε δοηθή.ση. 

Ή πολλ11 ζωτικότητα όδηγεί στην ΕΠίιθετικότητα, 
άλλα ή άριμονία όδηyεί Ό"tήν σταθερότητα 
και ή σταΗερότηrτα στη φώτ,ιση. 

'Εκείνοι� πού γνωρuζvυν,, δε μιλούν πολύ· 
εκείνοι πvύ εlναι δμιλητικοί, δε γ,1ωρί'ζουν.

1980 

"Οτ 'ξ' Ι". ' ' Ι". ,, θ • αν αυ ανaυν οι απαγορευσεις, οι αγ ρωποι 
οταν τά δπλα πλωνάζ{)υν, τό χάος έπικρα-rεί. 
'Όταν πληθαιίνουν οί επιδέξιοι, αύξάνοm, τά 
δrαν 1οί νόμσι πολλαπλαΙσιάζον:ιαι, παρ�νομοι 

γί,•ονται φτωχότεροι· 

,συστήματα· 
ξεπηδούν. 

Ό Σοφός εlναι ,είλιικρινής, άλλά οχι. σκληρός, 
μιλά Τήν άλήβεια, άλλά δεν πληγώνει., 
άιΥ,τινοδολεί, άλλά Ιδε θαιμπώνει. 

Δράισε, άλλα να εlσαι ηρειμος. 
Φι�τι,σε τά πράγ,ματα τά μεγά•λα χαι τα μι,κρά, 
τα κοινά χαι τά &ισυνή.θυστα 
και δiξου τά έμπόδια ,με καλωσύνη. 

Πρόσεξ,ε τον κ.οριμό τού μεγάλου �δέντρου 
πώς εγιν,ε άπό ενα 1μιιοορό κλωνάρι.
Κοίταξε τον πύργο αuτό με τα εννιά πατιίψατα, 
αρχuσε άπό ενα τοίίδ1λο χωμάιτιινο. 
"Ε,,α ταξίJδι χιλιομέτρων 
αρχισε άπό εν,α δημια. 
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Οί άρχαίοι, πού ακολουθούσαν τό 'Γα<>, 
δεν πρόiδαλλαν ν<>μους και κα;ν<>νες, 
αλλ' αφηναν τούς ανθρ�ου; στήν άπλmητά τους. 
"Οσο πιό πολλά 1μαθαίνουν, τ<>σο πιό δύσκολα εναρμονί,ζονται. 

Ό Σοφ<>ς, ταπεινός στα λ<>για του, 
σrτέκετ�αι πάνω από το πλήθος; 
ΠΙαρα1μένοντας πtσω, γίνεται οδηγ<>ς τους. 
ΌΕνώ στέκεται πάνω από τό πλήθος, 
δεν είναιι καθόλου φορτικός, 
και Ε\'ω είναι όδηγός τους, νιώθου·ν ελεύθ[ροι. 
'Έτσι,, δλοι χαίρονται, σαν όδηγοϋνται απ' αυτόν 
πού ,δεν τούς κουράζει. 
Ό Σοφός δί:ν ζητα αναγνώριση για δ,τι κάνει· 
πετυχαίνει πρά

re
ατα α\'έλπιστα, μα οχι γιά. τόν έ'αυτ<> του. 

'Γιρί1α είναι αυτά πο·ύ εκτιμώ 
και ξεχωρ{ζουν τόν Σ1οφό απ' τόν κόσμο· 
τό πρώτο είναι ή εύγένε.ια, 
δεύτερο ερχεται ή εγκρά,τεια 
και τρίτο 1i ταπεινότητα. 
Νά είσαι εύγεν11ς καί θα γίνης γενναίος· 
να ,εtΟ'αι εγκραη1ς καί θα γίνης ελεύθερο;· 
να εΤ1σα,ι ταπεuνός και θαχης την 1iγεσία στοί1ς άνθριοπου;. 

Μερικοί απορρίπτουν τήν εύγένεια 
'Χιαί θέλουν να είναι γενναίοι· 
άιπορρί:πτουν η\ν εγκράτεια 
καιί θέλουν να είναι ελεύθε�ροι· 
ά.πορρί.πτουν 111,1 ταπεινότητα 
καί θέλουν να είναι πρώτοι . 
..1ε νaμίΙζετε πι;Jς θ' αποτύχουν; 

Ό καλό; άμαξάς δεν όρμα ξέφρε,1α εμ .. ϊρό;
ό καλό; πολφιστ11ς δεν έξοργίζααι· 
ό καλός στρατηγός νικά χωρίς μάχη· 
δ rι,αλός κυδερνήπ:ης εργάζεται ταπεινά. 
Αυτό ονομάζεται ε.ίρηνικ11 δί,ναμη, 
και μ<>νο αυτ11 ιμπορεί να φτιάξη· τόν κόσ�ίu. 

ΕΙναι1 πaλύ εϋκολο να 'Χιαrωλάδουν τα λόγω ,μου. 
,. ., , ,, λ ' , , , , ξ εt'Ι'αι ,ακομα ευκa ο αυτα να γινουν πρα η,

κι δμως κανείς δεν τά καταλα16αίνει, Ωl;TF τα κάνfι JΤQάξη. 

Ό Σοφός π0ρνα άπαρατήρητος 
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μ' ενα φτωχό ρούχο ντυμένος, 
μα κρύδει ί::να πολύτιμο κόσιμημα. στη,• καρδιά. 

Το νά γνωρίζης δτι δέν γνωρίζεις .
είναι ή {rψιστη σοφuα. 
Τό νά ,μή γνωρ�ζης κα,ι νά κάνης τον γνώστη 
είναι ,μιά άσθένεια,. 
"Αν δης αυ:τή την ασθένεια, θά τήν ξεπεράlσης. 
Ποιος είναιι ό Σοφός; 
Αύrός πού την ε1.δε και η1,ν ξ-επέρα-σε .. 

Αυτός πού εχει θράσος, θά -σκοτώση. 
Αυτός πού εχει θάρρος, ·θά �εδοοθη τ11 ζωή. 

"Οταν ό ανθρωπος γεννιiται, είναιι εύλύγιστος ΙΥ,αι άπαλός, 
F-νώ ·στο Οά·ναrrο είναι •σκληρός και α�μπτος. 
Ή χλόη �αι τα μικρά �δέντρα είναι τρυφερά, 
στό θάνατο δμως είναι ξερά και μαραιμένα. 
'Έτσι, ή λεπτότηrτα και ή τρυφεράδα ,σημαίνουν ζωή, 
ενώ ή δυσκαiμψία και ή -σκληράτητα. σημαίνουν θάνατο. 
Οί ιδυσ.κίνητοι ,στ11 ;μάχη δεν νικούν· 
τό σκληρό ,δέντρο στον ανφο εϋ:κολα ,σπάει. 
Ό ισχυρός και ,δυνατός ·μπορεί νά πέση, 
ενώ ό τ�απεινός κι αδύναιμος τον ξ,επερνα. 

Τό Ταιό παίρν-ει ά,π' δσους εχουνε πολλά, 
νά ·δώση σ' δσους εχουν λίγα. 
'Αλλά οί ανθρωποι δεν ,άικολουθοϋνε το Ταό, 
π,αlυρνουνε άπ' αυτούς πού εχουν λvγα, 
,;ά �ώσουνε σ' αυτούς πού εχουν τά πολλά. 

Ποιό; εχει τόσα, πού ν-ά μπορη νά δίνη σ' δλου;; 
Αfnός πού άκολουθεί τ�ό Ταό. 
'Όσο περισσότέρα δίνει, τόσο περισσότερα εχει. 
Αuτή εlναι ή ,δuκαιοσύνη τού Ταό. 

Tci αληθινά λόγια δεν είναι εύχάρι,στα· 
τά ευχάQ ιστα λόγιια διν είναι ,αληθινά. 
Α ύτός ποί, ιiγαπά •δεν αν,τιτtθεται· 
αυτό; πού ανητ�θ,εταιι δεν αγαπά. 

Ό Σοφος δεν .επιδιώκει τη ,μόρφωση, 
ό μορφωμένος δεν -εί-ναι Σ<Jφός. 
Ό Σοφος :δε θησαυρ,ίζει, αλλα ξοδεύει,
κι δσο πιο πολλα ,δίνει, τόσο πιο πολλα εχ,ει. 

1980 
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Τό Ταό δuδάσΚJει τ11ν ά6λά6εια. 'Έτσι, ιαυτ'ός πού τό ακολ{)υθεΓι, δέν ι'iγωνίζεται.
Τό εργο του ·εlναι ή ειρήνη. 

... 

Άπο τό «Ταό τε Τσiνyκ� 

'Επιλογή: Κωστής Μελiσσαρόπουλος 

'Ένα πολύ καλό βιβλίο 

Α. Besant - C. Leadbeater 

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

Μετ;άφι1ασι� ΛΗΜ. Κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΛΟΥ 

Σελίδες 400 - Δρχ. 200 
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ΚΡ-ΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ 

ΕΠΙΛΟΓΉ : Κωστης Μελισσαρόπουλος 

{Συνtχει,;,: άπό το πFοηγούμενο τεϋχος) 

'Αθωότης καi άπεραντωσύνη εΙναι το ανθ-ισμα του στο
χοσμου. 'Αθωότης δεν είναι ανωριμότης. Μπορείτε να εΙσθ'ε 
·φυσικα ίόριμος, άλλα ό απέραντος, χωρος που έρχεται με την
άγάπη δεν ,είναι δυνατός, αν ό νους δεν εlναι έλεύθ'ερος άπο
τα πολλα σηιμάδια της πείρας. ΕΙνω αύτες οί ούλες της πείρας,
που έμποδίζουν την Όάθωότητα,. 'Απελευθέρωση του νου άπο
_τη συνεχη πίεση της πείρας, εΙνα,ι στοχασμός.

Ό στοχασnκος νους εΊναι σιωπηλός. Δεν εΙνω μια σιωπii) 
που ή σκέψη μπορεί να την συλλάβη. Λεν εΙναι ή σιωηη ένο'ς 
γολήνιου δειλινου. ΕΙναι, ή mωπη .οταν ή σκέψη, - με δλ�,ς 
τlς εiκόνες της, τlς λέξεις καl τlς αντιλήψεις της - εχει τ�
'λείως σταμΟΙτήσει. Αύτος ό στοχασηκος νους εΙνω. ό θρησκεv-
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τικος νους, θρησκεία που δεν είναι ά.γγιγμένη ά.πο τήν έκκλη
σία, -υους ναους η τους ψαλ�μούς. 

Ό θρησκευτικος νους εΙναι ή ε,κρηξη της άγάnης. Είναι 
11 άγάπη που δεν γνωρίζει χωρΙJ(Jμό. Δεν ,εΙνα,ι το �V(JJ η το 
πολλά, άλλα μαλλον έ,κείνη ή κατάσταση άyάnης, ατήν όποία 
κάΘε δοcιίρεση εχει σταιματήσειι. 'Όπως κα.l ή όμορφιά, δεν με
τριέται με λέξεις. Άπο αύτή τη οιωπή καi μόνον ό στοχα
στικος νους δρα. 

Ό στοχασμος ποτε δεν είναι προσευχή. Ή προσευχή, ή 
ίκεσία, γεννtέται άπο τον αuτ(}-οίκτο. ΠροσεύχεσΘε δτα1ν εχε
τε δυσκολίες, δταν ύπάρχη πόνος. 'Αλλο οταv ύπάρχη, εύτυ
χία, χαρά, δεν ύπάρ)Gει iκεσία. Αύrος ό αύτο-οiίκτος, τόσο βα
θεια ριζωμένος μέσα στον ανθρωπο, είναι ή ρίζα της, χωριστι
κότητος. 'Εκείνο που είναι χωριστό, η νομίζει τον έαυτό του 
χωριστό, άναζητώντας διορκως να συνταιυτιρθη με κάτι που 
δεν είν01 χωριστό, φέρνει μανον περισσότερη δια.ίρεση καi 
πόνο. 'Ano α,ύτή την σύγχυση έπικαλείτα.ι κανεiς τον ούρανό, 
η τον σύζυγο, η κάποια θεότητα του νου. Λύτη ή έπίκληση 
μπορεί να βρη άπόντηση, άλλα ή άπάντηση είναι ή άντήχηση 
του αύτο-οϊκτου, μέσα στον χωρισμό του. 

Ή έπανάληψη των λέξεων, των προσευχών, είναι α:ύτο
ϋπνωτιmuκή, αύτοπερ1ορωτικη και κηταστρεπτική. Ή μόνωση 
της σκέψεως είναι πάντοτε μέσα στην περι,οχη τοϋ γνωστοϋ 
καl ή άπάντηση στην προσευχη είναι i1 άπόκριση -rou γνω
στου. Ό στοχασμος είναι μακρυα όπ' α:ύτό. 

'Όταν ό νους, έλευθερώνη τον έαυτό του άnο το γνωστό, 
είναι στοχασμός. Ή προσευχη πηγώνε1 άπ6 το γνωστο στο 
γνωστό. Μπορεί να εχη άποτελέσματα, άλλα έξο.ικ:ολουθεί να 
εΙναι ,μέσα στην περιοχη του γνωστου καi το γνωστο είναι ή 
σύγκρουση, ή άθλιότητη καl ή σύγχυση. Σιτοχααμος είναι όλο
σχερης αρνηση ολων έκείνων που ό νους εχει συσσωρεύσει. 
Στοχασμος είναι το ;ι:ελείωμα του παρελθόνιτος. 

Ή λέlξη συνέχεια στον διαιλογισμο είν,ω παραιηλανητική, 
γιαιτi έ,κ-είνο που ύπfjρξε, το χθές, δεν λαμβάνει χώραν σήμε
ρα. Ό mοχασμος τοϋ σήμερα είναι, μια νέα άφύπνιση, μ1α 
κω,νούργιGΙ ανθηση τfjς όμορφιας, τfjς καλωσύνης·. 

· · Δεν μπορείτε ποτέ να άποφασίσετε να στοχαστfjτε. Πρέ
πει να- συμβfj χωρiς να το έπLδιώξετε. Έαν το έπιδιώικετε, η 

'έαν ρωτατε πως να σrοχαστfjτε, τότε ή μέθοδος οχι μόνον θα 
- σας . δωμεύση, άκόμα περ1σσότερο, άλλα καi θ'α ένισχύση τους
ύπάρχοντας περ10ρ1σμούς σας. Στω;ασμός, πράγμοm, είναι αρ-
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νηση όλόκληρης της δαμης της σκέψεως. Ή σκέψη μπορεί 
να κα,τασκευάζη, λογ1κη η παράλογη, άντ1κε11μ,εν,:ι,κη η άρρω
στημένη, καi στον προσπαθη να στοχασθη με τη λοyικη .η 
άπο μ1α άνηφαηι1<η καi νευρωηκη κατάσταση, άναηόφευκτα 
θα προβάλη αύτο που ή ίδ�α είνω, καi θα πάρη την δ1ι1<.ή της 
κατασκευη σαν σοβαρη πραγμαηκότη:τα. Εfνω σαν τον mστεύ
οντα, που στοχάζεται στη δική του πίστη. Δυναμώ'vlει καa κα
θαγ1άζε:t έ,κείνο που ό ϊδιος, άπο φόβο, εχει δη,μ10υργήσε1. 

Στο φως της σιωπης δλα τα προβλίιματα διαλύον'τω. Αύ
το ΤΟ φω{) δεν γεννιέ"rαr άπο τηiV πανάρχαιη, κίνηση, της σκέ
ψεως. Οϋτε �εννιέιτa,ι άπο την αύτοαποκαιλυπτόμενη γνώση. 
Δεν το άνάβει οϋτε ό χρόνος, οϋτε ότιοιαδήποτε δράση της 
θελήσεως. Γεννιέται σrον στοχασμό. Ό στοχασμος δεν είναι 
μια άτομ1κη ύπόθεση. Δεν εΙναι μια προοωπΙa<η άνα.ζήτηση, του 

' , 
'Η ' , Τ ά � ' δ ευχαρ-ιστου. ευχαριστηση ειναι π ντα χωρ,ιστ-ικ,1 κω 101-

ρεηκή. Στον στοχασμό, ή χωρισnκr) γραμμη άνάιμεσα στο έσυ 
καi στο έγιο έξαφανίζεται. Το φως της 01ωπης κα,ταστρέφει 
τη γνώση του έγά1. 

Ή φαν,τασία καi ή σκέψη δεν εχουν θέση στον στοχα
σμό. Όδηyουν σε δεσμά, ένω ό στοχασμός φέρνει στην έλευ
θερία. Το -καλο καl το εύχάρ1στο είναι δύο δ10φορεuκα πρά
γματα. Το fvα φέρνει έλευθερία καi το αλλο όδη.γ,εϊ στα διε
σμα του χρόνου. Στοχασμος εΙναι ή έλευθερ,ία άπο• τον χ.ρό
ν.σ. Στοχτσμος είναι νό. πας πέρα καi πάνω άπο τiς δραστηρι
ότη:τες στον χρόνο. 

Ή φαντασία εlνω πάντα .μέσα στην περιοχη του χρόνου. 
Καl οσο καλυμμένη καi κρυφη αν εΙνα1, θα δράση. Λύτη ή · 
δράση τf\ς σκέψεωq άναπόφευκτα θα όδηγήση σε σύγκρουση 
κ,αi στα δεσμα του χρόνου. Το να στοχάζεσαι _εΙναι το να εΙ· 
σω άμόλυντος άπο- τον χρόνο. 

Στοχασμος εΙνω ή άφύπνιση της εύδαι,μονίας. ΕΙναι τό
σο των αισθήσεων, οσο καi πέραν αύτων. Δεν εχει συνέχιση, 
διότ� δεν άνήκει στον χρόνο. Ή εύτυχία καi ή χαρα στiς άν
θρώru νες σχέσεις, ή θέα ένός σύννεφου, που ταξ1δεύε1 πάνω 
άπο τη γη καl το φως ,της άνοίξεως• πάνω στα φύλλα, εΙναι 
ή ήδονη του ματιου καi του νου. Λύτη ή ήδονη, 'JlΠΟpεί να 
καλλιεργηθη άπο τη σκέψη καi άποκτα μια διάρκεια στον χω
Ρο της μνήμης, άλλα δεν εΙνα,11 ή εύδαφονfα, του στοχαφου 
στην όποία περιέχετω ενταση των ώσθήσεων. Oi αiσθήσε1ς 
πρέπε1 να είναι όξείες και να μη δ1αστρεβλώνοντα.1 άπο τη 
σκέψη, την πε1θαρχία για προσαρμογη καi την κοινωνιLΚι) ηΒι
κή. 'Ελευθερία των αiσθήσεων δεν . εΙναι το να έντρυφα� σ' 
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αύτές. 'fo να έντρυφας εΙναιι ή εύχαρίσrηση της σκέψεως. Ή 
σκέψη εΤναι σαν τον καπνο μιας φωτιας καi ή εύδαι�1ονία εί
ναι ή φωτια χωρiQ το σύννεφο του 1καπνου που φέρνει δά
κρυα στα μάπα. Εύχαρίστηση εΙναι κά-η τελείως διαφορεηικ.ο 
άπο την εύδα,ι,μονία. Εύχαρίστηση εΙναι ή σκλα1βια της σκέ
ψεως καi ή εύδαuμονία εΙνω πέρα καl πάνω άπο τι1 σκέψη. 
Το θεμέλιο του στοχασμου εlναι ή κατανόηση της σκέψεώς 
καi της εύχ,αριστήσεως, με την ήθική τους κοi την πειθα,ρ
χία τους, που δίνει παρηγοριά. Ή εύδαψονία του στοχασμου 
δεν εχει χρόνο ,η διάρκειια. Είναι πέρα καi άπο τα δύο καi 
i:πομένως εΙναι άπροομέτρητη. 

Στοχα.σμος είναι δράση της σιγης. Ένεργουμε πάνcrοτε 
μέσο ά,πο γνωιμες, συμπεράαματα καi γνώσεις, η άπο θiεωρη
ηκες προθέσεις. Αύτο άναπόφευκτα καταλήγει σε άντίφαση 
ση1 δράση, άνάμεσα. σε κείνο που είναι καi σε κείνο που θα 
επρεπε να είναι η που ύπηρξε. Αύιτη ή δράση που πηγάζει 
6πο το παρελθόν, ή όνομαζόμενη γνώση, ε1νω μηχαν1κή, με 
δυνατότητ�α προσαριμογης �αi τροποποιήσεως, άλλα εχει τiς 
ρίζες της στο παρελθόν. 'Έτσι, ό ίσκιος του παρελθόντ-ος πάν
τα ακεπάζει το παρόν. Μ1α iΓέτσια δράση σriς σχέσεις είναι το 
προϊον της εiκόνος, του συμβόλου, του συμπεράσματος. Τότε 
oi άνβρώπι,νες σχέσε1ς εΊναι άv1τ1Κείμενο παρελθόντος, καi έπο
μένως μνή� καi οχι κάn ζωντανό. 'Απο αύτη τη φλυαρία, 
την άταξίu καi την άντίφαση πηγάζουν δραστηριότητες, οί 
όποϊες διασπωντω σε τύπους πολιτισιμών, κο�νοτήτων, κοινω• 
ν1κων iδρυμάτων ίΚJαl θρησwευτl'Κων δογιμάτων. Μέσα σ' αύ
τον τον άτέλειωτο θόρυβο, ή έπανάσταση μJδς νέας κοινωνι
κης τCΙJζεως πα,ρουσιάζ,ετω να εΙναι ΚCΙ'Π το πρα:γιμαπκα και
νούργιο, ,άλλα καθώς είνω άπο το γνωστο στο γνωστό, δεν 
ύπάρχει �αθόλου άλλαγ11. Ή Δλλαγη εΙναι δυν,ατη μόνον ο
ταν άρνεϊται κηνεiς το γνωστό. Ή δράση τότε δεν είναι σύμ
φωνα προς �να ύπόδειγ,μα, άλλα nηγάί,ει άπο μια νοημοσύ
νη, ή όποία συνεχώς άνανεώνεται. 

Νοημοσύνη δεν clvoι ,άντιδιασωλη καi κρίση, η κριηκη 
άξιολόγηση. Νοημοσύνη εΙνω rro να βλέπης αύτο που είναι. 
Άλλα αύτο που <(εiνα11», συνεχώς άλλάζει και δτον το ((βλέ
πω», είνω προσδεδεμένο στο παρελθόν, ή νοημοσύνη του στα
ματα. Τότε, το νεκρο βάρος της μνή:μης ύπαγορεύει τη δράση 
και OXl ή νοημοσύνη της άντιλήψεως. Στοχασμος εΙναι το να 
βλbπης δλα αύτα ιμε μια μ-αrrιά. Καi για να iδης, πρbπει να 
ύπάρχη mγή, καi άπο αύτη τη σιγ11 πηγάζει δράση τελείως 
δ�αφορεηικη ά,πο τiς δρασrηριότη:τες της σκέψεως. 

Ό στοχησμος δεν εϊναι κάτι χωρ�mο άπο τη ζωή. Είναι 
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αυτη ή ουσια της ζωf\ς•, αυτη η ούσία του καθηrμερ,ινου βιώ
ματος. Το να άκους βαθεια αύτες τiς καιμπόνες, να ,ά,κους, το 
γέλιο του χωp11<ου, καθώς προσπερνα με τη σύζυγό του, να 
άκους τον ηχο του κουδουνιου στο ποδήλατο του -μικρου κο
ριτσιου, καθώς περνάει, εΙναι όλόκληρη ή ζωη καi οχι �να 
κομμάτι της, που ό στοχασμος άνοίγει. 

Jt Από τό βιβλίο 

Τ ό πέταγμα του άετου ( 1911) 

"Αν έλευθερωθη κανεiς άπο ηΊv παvτοηνη ερευνα, αν 
έ.λευθερωθη άnο το α'ίτημα ·καl ηΊv έπΙθυμία να δοκιμάση κάτι 
άσυνήθωτο, τότε μπσρουμε να συνεχίσουμε, για να ,μάθουμε 
τί είνοι ό στοχασμός. Λύτη ή λέξη - δπως οί λέξεις <<άγάπφ, 
«θάνατος», <<όμορφια» - είναι τόσο βεdαρημένη. 'Υπάρχουν 
τόσες πολλcς σχολες που σας μαθαίνουν πως να στοχάζεσθε. 
'Αλλα γ1α να καταλόβη καν,εiς τί είναι ό στοχασμός, πρέπει 
να θέση τα θεμέλ�α της ήθ�κfjς συμπερ,ιφορας. Χωρiς• αύτα 
τα θεμέλια, ό στοχασμος είναι στην πραγμαnκότητα ,μια _μορ
φη αύτο-υπνώσεως. Χωρiς να εi'μαστε έλεύθεροι άπο τον θυ
μό, τη ζήλε1Ια, τον φθόνο, την άπλησrία, την έπιθυμία για 
την άπόκ,τηση άγαθων, το μϊσος, τον ανταγωνισμό, την έπι
θυμία για έrrιτυχία - ολες τiς ένάρετες άξιοσέβαστες μορφες 
αύτου που θεωρείτ�αι ήθικο - χωρiς να θέσουιμε τη σωσrη 
βάση, χωρiς να ζήσουμε άληθινα ,μια καθη;μερινη ζωή, έλεύ
θερη άπ' τi1ν παραμ6ρφωση του προσωπικου φόβου, του αγ
χους, της άπληστίας κ.τ.λ., ό στοχασμος t:χει πολυ λίγο νό
ημα. Το θεμέλιο εΙναJ το πιο σημαντικό. 

Ό στοχασμός, αν καταλάβετε τί εlναι, εΙναι ενα άπ' τα 
ΠΙΟ άσυvήθ1στα πράγιμαrο. Άλλα δεν EiVOΊ δυνατον να τον 
καταλάβετε, αν δεν εχετε φθάσει στο τέλος της άναζητήσε
ως, του ψαξίματος, του να θέλεre, του ν' άρ,πάζεσθ'ε απλησrα 
άπο κάτι που ΤΟ θεωρεiτε άλήθεια - που εΙνα�ι ή δι,κή σας 
προβολή. Δεν μπορείτε να τον φθόσετε. αν δεν εχετε πάψει 
να εχ•ε,τε ΤΟ αi'τημα γι.α <<έμπειρία», καi αν δεν κοιταλα:βαiνετε 
τη σύγχυση στην όποία ζουμε, ηΊv άταξία της δικfjς μας ζωfjς. 
Στην παρατήρηση αύτη της άταξίας, ερχετω ή τάξη. 'Όταν 
το εχετε κάνει ·αύτο - που εlναι ικαθεαυτο στοχασμος - τότε 
μπορου;με να ρωτήσουμε, οχ� :μόνο τί εΙνα1 ό στοχασμός, άλλα 
καi τί δεν ε'ίναι ό στοχασμός, έπειδη στην αρνηση αύτου που 
ι:Ιναι ψεύnκο, ύπάρχει ιi άλήθεια. 
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'Οποιοδήποτε σύστημα, όποιαδήποτε μέθοδος, που σας δι
δάσκει πως να στοχάζεσθε, είναι όλοφάνερα ψεύτ1JΚη. Μπορεi 
να iδη κανείς γιατi διανοητικά, λογικά, γ1ατi αν κάνετε κάη 
σύ;μφωνα μ' αύτι1 η1 μέθοδο - οσο εί,γενικό, άpΧ1αίο, μον
τέρνο, καi κοσμαγά,πητο αν είναι - κάνετε τον έαυτό σας μη
χανή, κάνε;τε κάτι ξανα καl ξανα για να πετύχετε KCIJTI. Χρει
άζεται να είναι κανείς τελείως έλεύθερος άπ' ολες τις μεθό
δους, ολα τα συστήματα. Αύτο είναι ή άρχ11 του σ τοχασμου. 

Πως μπορεί ό νους να είναι τελε1ως iiσυχος; Μερικοί 
λένε να άναπνέου,με κανονικά, να παίρνουμε βαθειες άνα
nνοές, δηιλαδι1 να βάζου,με πεpιΙσσότερο όξυγόνο στο αίμα. μας. 
'Ένας μικρος νους που άναπνέε1 πολυ βαθειά, τι1 μια μέρα 
11ετα την αλλη. ,μπορεί να είναι άρκετα iiσυχος. Άλλα παρα
μένει άκόμα αύτο που είναι, ενας μικρος νους. 'Ή να έξα
σκηθητε ση1 γιόγκα - σ' αύτι1 έ.μπεριέχονται τόσα πολλα πρά
γματα. Ή γιόγκα σημαίνει ίκανότητα στην πράξη, οχι μόνο 
στην πρα,κ,τΙΙΚη όρισμένων άσκήσεων, που είναι άναγκαiες γιια 
να κpΟΙΤήσουν το σωμα ύγιε1νό, δυνατό, εύαίσθητο - που συμπε
ριλαμβάνει το να τρώμε TllV κατάλληλη τροφή, να JlllV πορα
γεμίζουrμ,ε το στομάχι μας με κρέας κ.τ.λ. Ή ίκαινότητα στην 
ηρά!ξη άπαηεί μεγάλη εύαισθησία του σώμα.τος, μια έλαφρό
τφα του σώματος, το να τρωτε τη σωστι1 τροφή, οχι αύτ11 
που ύπαγορεύει ή γεύση σας, η αύη1 που εχετε συνηθίσει. 

'Όταν άντιΛηφθητε πώς δεν \J]ιuμχε1 μέθοδD,,, σύστιηια, 
ηώς κανένα μάντρα, κανένας διδάσκαλος, τmοτα στον κόσμο 
δεν πρόκεηαι να σας βοηθήση να ,είσθε .ησυχος, οταv άντιλη
φθητε την άλήθει·α, πώς είναι μόνο ό ησυχος νους ηου βλέ· 
ηει, τότ,ε ό νους γίνεται άσυνήΘιοτrα .ησυχος. 

Ή ποιότητα της ήσυχίας εχει σημασiα. 'Ένας πολυ μι
κ,pος νους μπορεί να εΙναι πολυ f1συχος, εχει το μικρό του 
χώρο, οπου είναι iiσυχος. Αύτος ό μικρος χωρος, με Tll μικρη
ι1συχία του, είναι το ΠΙΟ νεκρο πράγμα. 

, 
Αλλά εναc; νους που 

�χει άπερ1όριστο χωρο καl αύτη ή ήσυχία, αύτη ή άκινησία, 
δεν εχε1 κέντρο σαν το «έ;μένα», τον <<παρατηρητή», είναι cιρ
κετα διαφορεηκός. Σ' αύτι1 την ήσυχίο. δεν ύπάρχει καθό
λου «παρατηρητής». Αύτη ή ποιότητα της ήσυχίας εχει άπέ
ραντο χώρο, δεν εχει σύνορα �αl είναι ενrτονα δραστήρια. Ή 
δραστηριότητα αύτης της ήσυχίας είναι υελείως δια.φορετικη 
άπ' τη δραστηριότητα, που είναι έγω-κεντρι1κή. "Αν εχη πάει 
τόσο μακρυα ό νους ( καl στην πραγ;μαηκότητα δεν εiναι τό
σο ,μQΙΚρυά), τότε ίσως αύτο που άναζητεϊ ό ανθρωπος· δ1α 
μέσου των αιώνων, ό θεός, ή άλήθεια, το άμέτρηrο, το ιΊκο
τονόμαστο, το ώώνιο, να ύπάρχη - χωρiς την πρόσκλησή σας 
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υπαρχει. 'Ένας rτέτοιος ανθρυmος είναι εύλογηrμένος, γ1,' αύ
τον ύπόρχει άλήθεια, :ιωi εκσταση. 

Ό στοχασμος δεν εΙναι κάτι δ:ιαφορεπκο άπ' την καθη
μερινη ζωή. Να μην πηγαίνετε στη γων1α ένος δωματίου :ιωi 
να στοχόζεσΊ'ε yι,α δέκα λεmά, μετα να βγαiνηε εξω καi να 
εϊσαmε χασάπης - μεταφσρι,κα καi ικυριολεικ'ηκά. Ό · στοχα
σμος εΙνα.1 ινα άπ' τα π:ιο σοβαρα πράγμα,τα. Τον κάνετε ολη 
την ήμέρα, στο γραφείο, με την οi-κογbνεια, οταν λέτε σε κά
ποιον «Σ' άγαιτω», οταν σκέφτεστε τα παιδιά σας:, οτα:ν1 rτα μορ
φώνετε γ:ια να γίνουν στρατ:ιω-rες, γ:ια να σκοτώνουν, για να 
γίΙνουν έθνικ:ιστές, λατρεύοντα,ς τη ση,μώα:, οταν τα μορφώ
νεΊ'ε για να μπουν ο' α,ύτη την παγίδα του σύγχρονου κό
σμου. Παρατηρώντας τα ολα αύτά, συνειδφ-οποιώντας τον ρό
λο σαις ο' αύιτά, ολα αύτα εΙναι μέρος του στοχασμου. Κι στον 
σmχόζεστε εrτσ:ιι, θ' άνα,καλύψετε σ' αύτο μια άσυνήθιστη όμορ
φιό. θα έ-νε,ργϊjτε σωστα σε κάθ1ε στιγμή. Κι αν δεν ένφγϊj
τε σωστα σε ,μια δεδομένη στιγμή, δεν εχει σημασία· θα το 
άρχί9'ετε πάλι - δεν θα χάσετε τον κΟ!Ιpό σας σrη λύπη. 
Ό στσχασμος εΙναι μέρος της ζωϊjς, δεν εΙναι κάτι διαφορε
ηκο άπο τη ζωή. 

Στην 'Α·ναrολη ύπόρχουν πολλες σχολές, συστήματα καi 
μέθοδω στοχασμου - συιμπερ�λαμβαναμένων του Ζεν και της 
Γιόγ�κα - που oi θεωρία; τους εχουν rμεΙταψερiθϊj, στη Δύση. 
Πρfuτε1 να ιιω,ταλάβη κανεiς πολυ ξεκάθαρα αύτη την iδέα, 
πως δια μέσου ιμ�ας μεθόδου, δια μέσου ένος συστή,μαrτος, δ:ια 
μέσου της συμμορφώσεως προς ινα όρισμένο ύπόδειJγμα παc 
ραδοοεως, μπορεί να συνανrrήση ό νους αύτη τη,ν πραγ;ματι
κότητα. Μπορεί να iδij κανεiς πόσο- παράλογο εΙνηι αύτο το 
πραγτμα, εϊτ;ε ΤΟ εχουν φέρει άπ' την 'Ανατολή, εϊτε εχε� έπι
νοηθϊj έδω. Ή ϊμέθοδος ύποδ,ηλώνει συμμόρφωση, έπανάλη
ψη. Ή μέθοοος ύποδηλώνει κάποιον που εχει φθάσει μιαν όρι
σμένη διαφώτιση, που λέε�, κάνε αύτο καi μην κάνεις έκείνο. 
Κι έιμεiς, που εtμαστε τόσο άνυπόμονοι ν,α εχουμε α:ύτη την 
πραγματικότητα, γινόμασΓε όπαδοί, ουμμορφωνόμαστε, ύπα
κουrμε, έξασικουμε αύτα ηου μας εχουν ηεί, τη rμια μέρα :μετα 
την αλλη, σαν ιναG σωρος μηχανές. 'Ένας δυσκίνη,τος, άσυγ
κίνητος νους, ινας νους που δεν εΙνο11 πολυ νοήμων, μπορεϊ 
να έφαρμόζη ιμια μέθοδο άτέλειωτα. θα γίνη ολο και περω
σότερο δυσκίνητος, δλο καi περ-�σσότερο βλάκας. θα εχη τη 
δ1κή του <<έμπεφία» μέσα στο πεδίο του δικου του προοδιο
ρισμου. 

Μερι:κοι άπο σας ϊσως να εχ·ετε πάει στην 'Α νοτολη καi 
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να εχεπε μελετήσε1 έκεi τον στοχασμό. Μια όλόκληρη παρά
δοση ύπάρχευ πίσω του. Στiς 'Ινδίες, σ' ολη την 'Ασία, άπλώ
θηκε άπότομα στην άρχαί.α έποχή. Αύη1 ή παράδοση ακομα 
καi τώρα άνα:χαιτίζ,ει τον νου. Άτέλειω'ΤΟll τόμοι εχουν γρα
φτεί γι' αύτήν. , Αλλα όποωδήποτε μορφη nιαραδόσεως - μια 
μεταφορα άπ' rro παρελθον - που χρησψοποιεiτ01 για να μά
Θη κανεlς αν ύπάρχη μι,α άπέραντη πραγμαrτικότητα, όλοφό
νερα είναι μ1α σπα,τόλη προσπάθειας. Ό ν,οϋς πρέπει να εί
ναι έλεύθερος άπο κάθe μορφη πνευrματι11<ης1 πσηαδόσεως καi 
cιύθεντίας. 

Κανεlς δεν ,μπορεί να σας διδάξη, δεν μπορείτε ν' άκο
λουθήσετε ενα iδωiτερο μονοπά'fι, καi να πητε, <<πάνω σ' αύ
το το μονοπόrτι θα ,μάθω τί εΙνσιι ό στσχασμός». Το δλο νόημα 
του στοχασμοu εγκεηω στο να γίνη ό νους τελείως ησυχος.) 
"Ήσυχος, οχι μόνο στο συνειδητο έπίπεδο, άλλα έπίσης στα 
βαθειά, μυστ111<ά. κρυμμένα στρώματα της συνειδήσεως. Τόσο 
άπόλυτα 'Και όλότελα ησυχος, ωσrε ή σκέψη να εΙν01 σιωπη
λη καi να μην περιπλαινι-έτα1 παντοu. ".F:να ά.πο τα διδόy,ματα 
της παραδόσεως του στοχασμου είναι πώc: ή σκέψη πρέπει να 
ι':λέγχεται. Άλλα ούτο πρέπει να παραμερισθη τελείως, και 
για να παραμερισθη, πρέπει να το ιωι1τόζη κανεiς noλu προσε
χτικό. άντικε1ιμενικά, ΙJ1η-συνωσθημαηκό. 

'Η παράδοση λέε�, ηώς πρέπει να ε,χετ•ε εvαν γκουρού, 
εναν δάσκαλο., για να σδc: βοηθήση να στοχασθητε, για να σας 
πη τί να κάνετε. Ί-Ι Δύση εχει τη δι:κή της 1J10pφ11 παραδό
σεως, προσευχης,. ισυλλογτσμου .κ!αι έξαμαλογήσεως. 'Αλλα 
στην ολη άρχή, πώς κάπο11ος αλλοc: ξέρει κι έσεϊc: δεν ξέρετε, 
πώς αύτος που ξέρει,, πρόκε�rrαι να σας &δάξη., να σαc: 
δώση διαφώnση, σ' αύτην ύποδηλώνεται ή αύθεVΙτία, ό διδά
σκαλος ό γκουρού, ό σωτήρας, ό Υiος του Θεου κτλ. Αύτοi 
ξέρουν κ1 έσεϊς δεν ξέρετε. Λένε, άκολουθηστε αύτη τη μέ
θοδο, ΟΙύτο το σύστημα, να το κάνετε Tll μια μέρα μετα η1ν 
αλλη, έξασκηθijτε καi τελικα θα φθάσετε έκεϊ - αν εi'σαστε 
τυχεροί. Πραγμα που οημαιίνει πώc: πολεματε με τον έαυ
ιό σας δλη την ήμέρα, προσπαθώντας να συμμορφωθijτε σ' t:vα 
ύπόδειγμα, σ' εvα σύσrημα, προσπαθώντας να κaταστείλετε 
τις έπιθυμίες σας. τη δική σας ορεξη, τον δικό σας φθόνο, τiς 
ζήλειεc:, τic: φιλοδοξίες. Κι ετσι, ύπόρχει ή σύγκρουση άνάμεσα 
σ· αύτο που εϊσασrε καi σ' αύτο που Θά 'πρεπε να εϊσαστε 
σύμφωνα 11ε το σύστημα. Αύτο σημαrίνε1 πώς ύπόρ,χeι προσπά
θεια. Κι ενας νους, που κάνε.ι προσπάθεια, δεν μπορεί να εί
ναι ποτε ησυχοc:. 

Ή παράδοση λέει έπίσηc: να συγκεvτρωθητε γ1α να έλέγ
ξιπ,ε τη σκέψη σας. Το να συγκεντρωθη;rε, σηΙJlαίνει άπλα 
καιi μόνο να άvτισταθητε, να χτίσετε ενaν τοίχο γύρω άπ' τον 
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εαυτό σας, να προφυλάξετε μια άποκλεωτικη συγκέντρωση σε 
μια iδέα, σε μ•α άρχή, σε μια εiΙΚόνα, η ο,τ.ι θέλετε. Ή παρά
δοση λέει πως πρέπει να 'Γα περάσετε αύτα για να βρfjιrε αύ
το που θέλετε να βρη,τ;ε, ο,τι καi αν είναι. Ή πaράδοο,η λέει 
έπίσης, πως δεν πρέπει να εχετε σέξ, πως δεν πρέπει να κοι
τάζετ�ε ούτο τον κόσμο, οπως ελεyαν πάντα ολοι 0i α,γιοι, που 
6ναι λίγο - πολυ νευρωηκοί. Καιi οταν βλέπετε - οχι άπλα 
καi μονολεκτικα καi διονοηηκά, άλλα προιγματικα - αύτο 
που έ-μπεριέχεται σ' ολα αύτα - κα1 μπορείτε να το δείτε 
μόνο αν δεν εχετε παραδοθfj σ' αύτο, καi μπορείτε να το κοι
τάξετε άνηκειrμενικα - τότε το άπορρίπταιε -rελείως. Πρέ
πει να το άπορρίψη κανεiς τελείως, γιατi τότε ό νο4ς, στην 
άπόρριψη καθεαυτή, γίνεται έλεύθερος κυ έπομένως νοήμων, 
εχει έπίγνωση, καi δεν κινδυνεύει να παγιδευθfj σε ψευδαι
σθήσεις. 

,Για να στοχασθη κανεiς με τη βαθύτερη εννοια τfjς λέ
ξεως, πρέπει να είνω ένάρετος, ήθικός. Να μην εχη τι'Jν ήθι
κότητα ένος ύποδείγ:ματος, ,μιας πρακηκfjς η τfjς κοι·νωνι,κfjς 
τάξεως, άλλα τι'Jν ήθ,ικότητα που t:ρχ,ετcαι φυσικά, αναπόφευ
κτα, γλυκά, οταν άρχίζετε να καταλαβαίνετε τον bαυτό σας, 
οταν εχετε επιγνωση rων σκέψεών σας, των συν-αισθημά
των σας, των δραστηριοτήτων σας. των όρέξεών σας, των φι
λοδοξιών σας κ.τ.λ. - έπίγνωση χωρiς καjμμια έκλογή, άπλα 
και μόνο παρατηρώντας. Άπ' αύτη την παραtτήρηση. προέρ
χ-ετα,1 ή σωστιΊ δράση. που δεν εχει τίποτα! να κάνη με τη 
συμμόρφωση, ,η τη δράση σύμφωνα μ' ενα iδανικό. Τότε αύτο 
που ύπάρχει βαθε1Ια σε κάποιον, με την όμορφια και την αυ

στηρότητά του, οπου δεν ύπάρχει μόριο σκληρότηrrας - γιατl 
1': σκληρότητα ύπάρχει μόνο οτα,ν ύπάρχη προσπάθεια - οταιν 
εχη παρατηρήσει κανεiς ολαι τα συστήματα, δλες τiς μεθόδους, 
υλες τiς ύηοσχέσεις καi τiς; εχει κο�τάξει άντικει,μεν,ικά, χω
ρις συμπάθεωJ 11 άντιπάθειο, τότε μπορείτε να τiς άπορρίψετε 
τελείως, ωστε να έλευθερωΘfj ό νους σας άη' το παρελθόν. 
Τότε ;μπορείτε να συνεχίσετε, γιiα να μάθετε τί εϊνω ό σrο
χασμός. 

"Αν δεν εχι::.τε θέσει πραγ,ματικα τiς βάσεις, μπορείτε να 
παίξετε με το·ν σωχασμό, άλλα αύτο δεν εχει νόημα - είναι 
σαν αύτους τους άvθρώπους πσυ πηγαίνουν στην Άνιψολ11, 
που nηγΟΙίνουν σε κάποιο διδάσκαλο που Θα τους πεϊ πως να 
κάθονται, πως ν' άναπνέουν, τί να κάνουν, αύτο η έικ:εϊνο, καi 
που 0ρχοvτω πίσω καi γράφουν ενα βιβλίο, που είναι ϋλο 
σκέτη άνοησία. Χρειάζεται να είναι κανεiς δάσκαλος για τον 
�':αυτό του καi μαΘη,της του έαυτου ;του, δεν ύπάρχει αυθεν
τία, ύπάρχει μόνο κα,τα,νόηση. 
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Μπορείτε νcι πί'jτε, <<Τί σχέση εχουv δλα αύτα με Tll 
ζωή;>> «'Εγιu πρέπει να ζήσω αύτη την καθημερ,ινι1 ζωή, να 
πάω στο γραφείο, νcι πλύνω ,τα πιάτα, να ταξιδέψω σ' ί:να 
γ0ματο λεωφορείο, μ' δλο τον θόρυβο. Τί σχέση εχει ό στο
χασμος με δλα αύτά;» "Ομως, στο κάτω - κάτω, ό στοχασμοc: 
είνα� ή κατανόηση της ζωί'jς, της ζωί'jς κάθε μέρQΙ με δλο το· 
μπέρδ0μά της, τη ,μιζέρια, τη λύπη, τη μοναξιά, την άπελπι
σία, την παρόρμηση να γίνουμε σπουδαϊο1, τον φόβο, τον φθό
νο - ή κατανόηση δλων αύτων είναι οτοχοσμός. 

� Από τό βιβλίο 
Τ ά πρωτα βήματα της μάθησης ( 1915) 

Ξέρετε τίποτα για τον στοχασμό; 'Ενδιαφέρεστε για το 
σέξ, έSrσι; 'Ενδιαφέρεσθε γ1α να δ1ασκεδάσετιε. Ένδ:Ιαφέρε
σθε να μάθετ,ε γεωγραφία, ίστορία. ΈνιδιαφέρεσΘε για πολλα 
πράγματα, ί::τσι; Ό στοχασμος άποτελεϊ μέρος της ζωί'jς. Μην 
πητε οτι είνω κάτι έlξωτερ1κο γ1α μερι,κους άνόητους ανθρώ
πους. Είναι μέρος της ύπάρξεως. πρέπει λοιπον να ξέρετε 
γι' αύτόν, οπως πρέπευ να ξέρετε για μaθημ01ηκά, ήλεκτρο
νι,κα η ό,τιδήποτε αλλο. Ξέρετε τί ση,μαίνει, να στοχάζομαι; 
Το νόημα της λέξεως στο λεξlΙΚο είναι «συλλογίζαμαιι», «σκέ
πτομαι», <ψελετω», «έρευνω». Να ,1-ιιλήσουμε λίγο γι' αύτό; 

'Όrαν κάθεσΘε πολυ ησυχαι, ,η πλαγιάζετε πολυ ησυχα, το 
σώμα είναι τελείως χαλαρό, έτσι; Προσπαιθήσατε ποτε να κα
θήσευε πολυ - πολυ ί1συχα; 'Όταν κάθεσθε ησυχα, η πλαγιά
<,ετε πολυ ησυχο, το αiμο κυκλοφορεί είiκολα στο κ·εφάλι σας, 
ιτσι δεν ύπάρχεv ενταση. Γι' αύτο λένc οτι πρέπει να κάθε
σθε σταυροπόδι με το κεφάλι πολυ ίσια, έπειδι1 το αίμα κυκλο
φορεί ε11κολάrερα [τσι. "Α v κάθεσθε σκυ]JΙμένος, είναι πιο 
δύσκολο για το aίμα να nάη στο κεφάλι. 

ΚάΘεσθε λοιπόν, η πλαιγιά�ετε πολυ - πολυ ησυχα. Μι1ν 
έξαναγκάζεσθε, μην έκνευρίζεσθ'ε. "Αν έκνεορισθεϊτε, τότε πα
ρα;τηρfjστε το, μην πfjτε <<Δεν πρέπει». Τότε, δταν κάθεσθε 
nολυ ησυχα, παρατηρfjστε τον νου σας. Πρωτα, παρατηρηστε 
τον νου. �Ιην τον διορθώστε. Μην πfjτε, «Λύτη ή σκέψη εί
ναι καλ11, αύτι1 ιi σκέψη δεν .είναι καλή:ι> - μόνο παρατηρη
στε την. Τότε θα δί'jτε πώς ύπάρχει εναc; πΟΙpατηρη1τι1c: καi το 
παρατηρούμενο. Ύπάρχει διαχωρισμός. Τη στιγμ11 που ύπάρ
χει διαχωρισμός, ύπάρχει σύγι1<pουση. 

Τώρα, μπορείτε να παρατηρήσετε χωρiς τον παρατηρητή; 
Ύπάρχει παρατήρηση χωρiς τον παρατηρητή, ό παραrrηρητης 
είναι που λέει «Αύτο είναι καλο κα� c:ύτο είναι κακό, αύτο 
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μ' άρέσει και αύτο δε μ' άρέσει», η <<θαθ0λα: να μην το εΙχα 
πεί αύτο η έκείνο». Να πα,ρατηρουμε χωρiς τον παραrrη,ρητη 
- δσκ1μάστε το κάπσrε.

Αύτο ειVΟΙΙ μέρος του στοχαιαμου. Άπλως' άρχίσrε μ' αύτό.
ΕΙvαιι άρκετα ικαιλο αύτό. Καi θα δfjτε, οταν τοχετε κάνει, τί 
έξαψεηκα πράγμΟJτα συμβαίνουν... το σωμα: rμας γίΎεrται πολυ -
πολυ VΙOfj'J-IOV. Τώρα το σώμα δεν εΙναι vofjrμoν έπειδη τοχουμε 
φθείρει. Καrτ;αλαβαίνετ,ε η εννοω; 'Έχουμε καταστρέψε.ι τη 
φυσ1κ1'] νοημοσύνη του σώμαrrος, αύτου :καθΟJυτου. Τότε θα 
βpηΤε οη το σωrμα λέει: «Πηγαfνετε για ϋπνο τη σωσrη ωρα». 
'fo θέλει, εχε1 τη δ1ική του νοημοσύνη καΙJ. δρασrηρΙότη,τα: .. Καi 
έπίσης, αν θέλη να εΙνω όκνη,pό,, ας είναι όκνηρό. 

"Ω., δεν ξέρετε τί σημαίνουν ολα: αύτά. Δοκιrμάστε a-q, 

Oi περισσότεροι άπο μας δεν δίνουμε άρκετη σημασία 
στον στοχασμό. Γ1α τους περ1σσότ,ερους, ε1να11 κάτι χα παρο
δικό, άπο το όποίο προσδοκου,Jllε μια κάποια έμπειρία, κάπο1b 
ύπερβαηκη έπίτευξη, μι·α έ,κπλήρωση, οταν κάθε αλλη προσπά
θεια έκπληρώσεως εχει άποτύχει. Ό στοχαισμος γίνεται )llQ 
αύτο-υπνωηκη κίνηση, στην όποία: έμφ0ινίζοντα1 διάφορες προ
βολες καi σύμβολα. Άλλα αuτα εΙνα.ι 'Jl.1Cl ουνιέχιt,;η τοϋ τί 
ύπηρί,ε, ίσως τροποποιημένα η . μεγεθυιμένια, ,άλλα πάντα μέσα 
ση']ν περωχη ,μιας κάποιας έππεύξεως. 'Όλα αύτα εΙναι μαλ
λοv άνώριμα καi παιδιάστΙΙΚα, χωρiς μεγάλη σηrμ,ασία: καi χω-
ρiς να άπελευθερώνσνται άπο την καθ1ερωμένη τάξη - ,η 
άταξfα •- των παρελθόντων συμβάντων. Αύτα τα συμβάντα 
γίνον,ται ηολυ σημα:νηκπ v�α τον νου που ένιδωφέρεται γ1α 
TIJ δικ1Ί ιου ηρόοδο, άπο την καθιερωμένη τάξη -- η άτα})α, 
πολυ σημανηκα για τον νου που ένδιαφέρεται γ1α LI] δικί1 του 
πρόοδο, καλυτέρευση καi τiς αύτοοαθοp·10μένες προσδοκίες του. 

Ή έλευθερία άπο τοVΙ έαυτο εΙνω άπολύτως άηαραίτητη 
για να ύπάρ{η το πραγμα:τιlκό. Άλλα ή σκέψη ,εΙνΟΙι πολυ πο
νηρή, έξαφεηικα πανούργα ατη δραστηριότητα, καi αν κανεiς 
δεν εχη τρομeρη έπίγνωση,, χωρiς έπ1λογή/ ό στοχασμος KQe 

ταλήγe1 να εΙναl ή άπόκτηση δυνάμεων πέρα άπο τiς άπλες 
φυωκες δυνάμεις. Κάθε ώσθηση στrουδωό;τητας, όποω,σδήποτε 
δράσεως του έαυτου, άν,απόφευκτα θα όδηγήσει σε σύγχυση 
και πόνο. ΓL' αύτον το λόγο, πρέπει να κατωηαστfjrrε με τον 
στοΧΟΙΟi)lό, άρχίστε με την κατανόηση τοϋ έαυτου σας, τη δομη 
καi τη φύση της σκέψεωc.. Δι,αφορεηΙκά., θα χαθfjτε ,κοι oi ένέρ
γε1ές σας θ'α κα:rαισπαιταληθiουν. 

( Συνεχίζετω στο προσεχες τευχος) 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 

(Συνειδησιακός διάλογος) 

Μια φωvη : 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Άλλη, φωνή 

'Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

Πάρτε με, δρόμοι της θάλασσας, έσεϊς πού 
δε φαινόσαστε, παρά ευθύς τό κύμα σας 
σκεπάζει καθώς τό νέο χιόνι πάνω στό 
πρώτο χιόνι τά βήματα τώv ζώων άφα
vίζει. 

Πάρ1iε με, δρόμοι τοCι διαστήμαrτος_ πού 
φιλοξεvεϊτιε την άτέλειωτη, τη μουσική των

αστρων. 

Γιά να μη μείνω δπως ενα μουσικό ποuλi 
στό κλουβί του συνηθισμένο vά τό ά:κούω 
δλη την ήμέρα ν' ανεβοκατεβαίνει μέσα 
στό κλουβί του γράφοντας καρτερικά τη 
μίμr,,ση των πραyμαηκώv τώv ταξι
διών του. 

Τώρα, κάθε λούλουδο καi κάθε λοuλοuδάκ ι 
γίνεται εvα ξεvοδοχεϊο y ιά νά κάθεται καi 
ν άναπαύεται μέσα στόv ίει:;ό ζήλο της 
έρyασίας του τό κάθε μας εντομο, τό κά
θε έντομάκι. 

Τώρα ή μια λαγκαδιά με τ· άηδόνια της στην 
αλληv άποκρίvεται, στην αλλη,ν άη αν-
τάει: 

Μά έμεϊς βλέπουμε καί δέv άκοuμε_ 

Γιατί σu�-εχίζοuμε την ένοχή μας. 

Γιατί είμαστε ψεCιτες, ύποκριτές, δημαγωγοί 
καί δολοφόνοι. 

Πότε ξενυχτήσατε σ εvα χαράκωμα πιστεύ
οντας στην εύτuχία της πατρίδας, εστω 
με τόν τρόπο σας, τόv τρόπο τό δικό σας. 

Κοιμηθή,κατε ποτέ πάνω στα χιόνια, για vό: 
ξυπνήσετε μια μέρα μειωμένοι σ' ενα 
μέλος τοCι κορμιοCι σας; 
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'Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Άλλη, φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

Μια φωνή 

'Άλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

"Αλλη φωνή 

'Άλλη φωνή 
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Ε'ίμαστε ενας βώλος της γης, γεμάτος έπι
θuμίες. 

Στό τέλος, πάλι βρισκόμαστε στην' άρχή. 

Πάντοτε, σά νά 'χουμε ενα τίποτα στα χέ. 
ρια μας. 

Σά, νά μην ε.χοuμε τίποτα δικό μας. 

Σά νά 'ταν άπόκτrιμά μας ή μοναξιά. 

Τ' αλοyα καλπάζουν μέσα στον ανεμο της 
νύχτας παρόμοια με τόν ανεμο, 

Τά μεγάλα καρό:βια δαμάζουν τούς 'Ωκεα
νούς καi χαίρονται νά ύποτάζοuν της θά· 
λασσας τό μεγάλο σφρίγος. 

Σά �·ά μην εχοuν τώρα καράβια oi θάλασ
σες κι οί πεδιάδες αλοyα και στάχυα. 

Σά νά 'χει πεθάνει ή Δήμητρα κι ό Ποσει
δώνας, 

Ό κύριος Φιλοκλής ηταν πολύ σκληρός στρα
τηγός για νά πείσει τήν έ,κκλησία τοϋ 
Δήμου νά κόβει τον δεξιόΥ' άντίχειρα τώv 
αίχμαλώτωv yιά vά μην μποροϋν νά κρα. 
τοϋν δόρυ, παρά μόνο νά τούς χρησιμο
ποιοϋν στα πλοια τους σάν. κωπηλάτες. 

Πολύ χρήσιμη συμβουλή κι ϋστερα έμεί'ς οί 
Λακεδαιμόνιοι vά παραμονεύοuμε τούς 
άνέτοιμοuς άντιπάλοuς μας, τούς άπείθαρ
χοuς άvτιπάλοuς μας ν' άμελοϋν, νά λr,
στεύοuν τά σπίτια για τροφές κι ας τούς 
φώναζε ό κύριος Κόνων νά γυρίσουν πίσω 
στά καρά6ια τους, vά τα yεμίσοuνε:, νό 
τά ύπερασπίσοuvε μέ την έμπειpοπόλε.μην 
όρμή τους, για vά μή σφάζονται διαιρεμέ. 
νοι στiς άμμοuδιές_ 

'Έτσι, δέ- θά Π!]ΥΟΙ\\'Ε τό ίερό πλοί'ο,, ή 
Πάραλος, v' άvαyyείλει τή συμφορά, ωστε 
νό: μην κοιμηθεί' κανeνας "Αθη,ναιος έκείνη 
τή νύχτα και νό: γεμίσουν τά μακρά τείχη 
άπό τό θόρυβο της άνθρώπινryς οίμωyης. 

Γιό: νά μή φτάνουν πρόσφυγες οί Άθηναϊοι 
καi ν' αύξαίνοuv τή δύσκολη, άπαίτηση 
της πείνας καi νό: σφίyyοuvε σκληρά την 
πολιορκία τους. 

Για νό: μην καμαρώνουν οί Λακεδαιμόνιοι 
στρατηγοί στα πορφυρά τους ίμάτια δε
μένοι. 

Γιό: νό: μή διορίζουν οί δ�καρχίες δολοφό
νους και ληστές. 
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Μια φωνή 
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Για νά μήν έπικρατουν oi δολοφόνοι κι οί 
ληστές κι δσοι φώναζαν μ' δλμ τους τά 
πνευμόνια, Ζήτω δ κύριός μας Λύσανδρος, 
δ κυρίαρχος δ Λίισανδpός μας, ζήτω. 

Κι ελεγεν δ Λύσανδρος στους έφόpους: Κ υ
pιε<ί,τηκαν οί Άθηναιοι. Κι, έ!κεινοι άποκpί• 
νονταν: ΕΤναι πολu αύτό, άρκει δτι κυρι
εύτηκαν. Μά έ.κεινος γιφέμιζε τά κάστρα 
τους, που ϋψωσε έκεινος δ Θεμ1στοκλης 
κι ελεγε δ κύριος Θηραμένης «Ναί», χω
ρίς νά μπορει νά στερεώσει στα χείλη 
ενα οχι, δπως έκεινος δ Θεμιστοκλης γνώ
ριζε καλά νά το στερεώνει, δπως ενας πο. 
λεμιστης γνώριζε ΤΟ δόρυ του στο εδα
φος μ' έπrμονή καί δύναμη vά στερεώ
νει. 

Κι έμεις έξοpίζαμε τό Θεμιστοκλr\. 

Κι έμεις κρατούσαμε μακριά μας τόν Άλκι
βιάδηι που ,:πίστευε στη,ν ίεpή,ν άνε1ξσρ.. 
τησία των έλληνικών πόλεων καi των λι
μένων της Μεγάλης 'Ελλάδας. 

Καi τους άφήναμε νά πεθαί•νου,111 μακριά μας, 
άκούγοντας τήν Πάραλο νά μάς άναγγέλ
λε ι τή συμψσρά, νά μάς διηγειται καλό 
την άπεpισκεψία μας και τή διχόνοιά μας 
ζωηρά. 

Κι δλοι φώναζαv, Ζήτω ό κυpίαpχός μας Λύ
σανδρος. Ζήτω ή καλή μας έλευθεpία, 
Ζήτω. 

Ή δηθεν έλευθεpία, επρεπε νά λέγουν. 

Καi γέμιζε<ν ό κύριος Γύλιππος μέ χιλιάδες 
χρυσά νομίσματα των Άθηvαίω,ν, που εΊ
χαν χαραγμένα πάνω τους τήν 5ψη της 
γλαύκας. 

Γεwαια πολεμήσαμ� και πήραμε τό πτώμα 
του Ναυάρχου μου του Λυσάνδpου στην 
ακpη των τειχών πεσμένο, και σκοτωθή
καμε πολλοί Λακεδαιμόνιοι Μά λυπηθή
κανε οί κύριοι εψσpοι της Σπάρτης πολύ. 

Κι ίίστερα, πώς νά τολμήσει δ Παυσανίας 
δ Βασιλεuς πίσc,,; στην Σπάρτη, νά έπι
στpέψει. Προτίμησε νά πεθάνει στην Τε
γέα, στο ναό τryζ) 'Αθιο!-·.ιας,, έι<εί', παρά 
νά τολμήσει στή Λακεδαίμονα πάλι νό 
'ρθει. 

Πώς νά περάσουμε μέσα απο τις πύλες σας 
εχοντας όpθά, η κεκλιμένα τά δόρατα; 

Πώς ν' άποκpιθουμε, άφοϋ δεν είχαμε τείχη 
καί δόρατα; 
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Συνηθίζουμε ,και σήμερα διπλωματι,κό: νό: χα• 
μογελοϋμε -και νό: μιλοϋμε στα τραπέζια 
των διαπραy,ματείισεων, εχοντας θέσει πά• 
νω τους τα ίσχυρά μας τό: μαχαίρια. 

Μέ τα μαχαίρια μας μιλαίισαμε τ' άθέατα 
πάνω σ.τό: ,τραπέζια των διαιτραyμαrrεύ
σεων. Τα μαχαίρια μας μιλοϋσαι, 

'Αφήνετε τή Σύνεση 'πάντοτε vό: μιλάει κι 
οχι τό μ·αχαίρι. Στη σωφpοσύ1,ηι μαλλον 
ύπακούετε ! 

Μή,v έξορίζετε ποτ.l τους αξιοuς, τους yεv" 
vαίους και τους άντρειωμένους, τους πα
τριώτες των πράξεων, και τότει θό: συ,ν
τρίβετε της κάθε Καyκελλαρίας, τη σπου
δή νό: φροντίσει νό: μας στείλει την· εϊ· 
δη,ση της ηττας. 

Δεν ύπάρχει πια yιό: μας καμιά Πάραλος, 
,καμιά yιό: μας δεν μπορεΊ ποτέ νό: ύπάρ
ξη, ποτέ καμιά εi'6ησ,η1 μιας ηττας 

Ή δική μας γη ήταν σκληρή, και τραχιά, 
εvας ριζωμένος βράχος, μια στερια για 
νό: σχηματίζει με τό: ήφαίστειά τη,ς τά 
νησιά στο Αίγάιο μας. Ό τόπος μας η
ταν γαλανός, σπαρμένος μl" αγνωστα βρά
χια, με βράχια πάΙΛΤοτ•ε αγνωστα, δπου 
ποτέ κανένα πόδι δέv έπάτησε, παρά τό 
yuμ,vασμένο φτερό του γλάρου, διπλώνε
ται στο μεγάλο του φτερό 
του ,κύματοu ν' άκούει τό μεγάλο 
στα πόδια του y,κρεμοCι βρασμό. 
Ό τόπος εΤχε φιλάργυρες άκροyιαλιές, 
για νό: λάμπουν μέσα στην καθαρότη,τα 
καi την άγvότητά τους. 

Έμε�ς θέλουμε τό σπίτι μας νά ναι σπί
τι μας Τ ό: ξένα συμφέροντα δεν ήταν πο
τέ δικά μας. Δέ θέλαμε σήμερα νά 'ναι 
δικά μας. 

Πότε θά θυμr,θοϋμε πάλι τiς εϋθuμες, τις· ίε
ρές τις τελετές μας; Δέ θό: γίνουμε πάλι 
χαρούμενοι γεψυριστές, yιό: νό: περνάει 
μπροστά μας ή πομπή των 'Ελευσινίων 
Μυστηρίων: 

Για νό: γίνουμε εύπρόσιτοι κι οχι άπόκpη
μνοι. 

Πότε θα έπιστ,ρέψουμε για vό: γράψουμε τό 
τέλ·ειο, τό ίερό, τό ίσόπλευρο τρίyωνσ; 

Μήν έπεμδαίνεrτε στα ξένα κράτη με στ,ρα
τιωτικες συνέχεια καθαρά έικστρατευτικες 
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έπεμβάσεις. Γιατ1 δ κύριος Μιθριδάτης 
άντέχει σ' δλα τά δηλη,τήρια UΟλα τό. 
δηλητήρια τά ξέρει δ κύριος Μιθριδάτης 
κα1 κανένας δεν μπορεΊ για μιαν αλλη 
φορά να τον νικήσει, ΤΟ γέρο σοφό, τον 
εμπειρο, το συνετό μας κύριο Μιθριδάτη. 

Λέγαμε πώς δ,τι κατορθώνει δ Τι,μόθεος, ό 
γιος τοίΊ Κόνωvα, ΤΟ πετυχαίνει με τη\' 
τύχη. Πολιορκε'ϊ το ΒιJζάντιο δ κύριος Τι
μόθεος, δε σας άρκεΊ πού πολιορκεΊ τό 
άπόκρη.μνο Βυζάvτιο. Μά σήμερα δεν πρέ
πει νά θριαμβεύουν οί δημαγωγοί, για νά 
πεθαίνει έξόριστος στην Εuβοια δ παντά
ξιός μας κύριος Τι,μόθεος, ό γιος του τολ
μηρου καί σuνετοΟ μας Κόνω,να. 

Πιστεύετε μόνο στο θάρρος της προετοιμα
σίας σας κα1 τής αύτο111ε1Ποίθησής σας, 
για νά μη .ρωτατε τούς Τυρρψούς καi τ' 
αλλα 1'' άρμόδια μαντεrΟΙ τί πρόκειται 
νά σας συμβΕ'Ϊ, 

Πάψετε νά! πισ-rεύετε στους θ'αuματοποιούς 
κα1 τούς Σωτήρες 

Γιατ1 σwήθως οί περισσότεροι σωτηρες πού 
δεν τούς προσκαλέσαμeν έ.μεΊς, ηταν κοι
νο1 κακοποιοί, 

Σήμερα ντυθήκαμε καλά κα1 δημοκρατικά, ά
φοίΊ κάναμε μερικά δημοψηφίσματα δικτα
τορικά, 

·Έκαναν προσποιητή την άyανάκτησή τους οί 
πέντε εφοροι της Σπάρτης, γιατ1 άνακάλυ
ψαν μέσα στα μυστικά Γράμματα του Λύ
σανδρου τίς σκέψεις του, πού εΤ�ε διατυ
πώσει yιά τούς βασιλεΊς όρθά. - Τί να 
τούς ,κάνουμε, εγραφε, τούς βασιλεΊς; -
Τί να τούς κάνουμε σή,μερα τούς βασιλείς; 
Πουθενά δε χρειάζονται σήμε,ρα πιά οί βα• 
σιλεΊς. Τί νά τούς κάνουμε σήμερα τούς 
βασιλείς; 'Αλλά, το σπουδαιότερον, ύπο
στήριζεν δ κύριος Λύσανδρος, πώς επρεπε 
να έκλέyεται πρωτος του Κράτους ό κάθε 
μας έJκλεκτος του λαοίΊ, για τά δημόσια 
πράγματα άρμόδιος. Τί τους θέλουμε σή
μερα τούς βασιλεΊς. Τί νά τούς κάνουμε σή
μερα τούς 6ασιλεΊς ! 

Δε θέλουμε τον 'Ιουστινιανό, με τον αύστη
ρό του ΤΟ Χριστιανισμό, δεν τον θέλουμε 
γιατ1 δεν πιστεύει στων δύο κόσμων τή 
συνύπαρξη. 
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Θέλουμε τα παιδιά μας. Πήγανε στον πόλεμο, 
πήγανε στους πολέμους τους και δέ γύ
ρισαν. 

Πώς να κραuyάσοuμε, Ζήτω ή αίιτοκpατο
ρία μας, άφοίι χάσαμε τέλεια χωρίς λόγο 
τα Π'CΧΙδιά μας στή Δύση; 

Σήμερα σκοτώθηκαν τριακόσια νέα παιδιά, δ
λοι τους με μια ,καθαρή, φοιτητική καρδιά. 
Πώς να μήν τοί•ς κλάψσvμε; Δεν ε'ίμαστε 
Λακεδαιμόνιοι, για να μποροίιμε να σκε
πάζουμε στην δψη μας τή θλίψη μας "Ε
πρεπε να πληρώσουμε, μάλιστα, ε'ίκοσι πέν
τε δολλάρια για νό παραλάδοuμε τους ά
γαπημένοuς μας άπό τό νεκροτομείο, με
τά την τραγική τους ά.•αγνώριση. 

'Εμπρός λοιπόν να φορέσουμε τή τραγι-
κή μας μάσκα. 

Γιατί ή ψωνή μας εΤχε μια στέρηση�; 

Γιατί ή χαρά μας ηταν γεμάτη στέρηση; 

Γιατί κι ό πλοίιτος μας ηταν γεμάτος στέ-
Ρ�.,ση; 

Γιατί κι ό θάνατος· ηταν στέρη.ση; 

Οί χείμαρροί μας ,ήν ΟJΙΙοιξη φουσκώνουν καί 
ψωνάζοuv μ' όλόκληρη την έλε.uθερία τών 
λuωμένων τοvς πάγοuν; 

Γιατί \'<αί ',•τό: σν·ρμαιrοπλέγματα δεν η,ταν 
πλήρη; 

Γιατί καί ή πιό γεμάτη, μας ελευθερία δεν 
ηταν ποτέ πλήρης; 

Παντοίι λοι,πόν οί Δεκαρχίες διορίζουν δο
λοφόvους_ 

Πρώτα ζούσαμε φΤωχικα μέσα στα δάση, μας 
,κι είμαστε κυνηγοί και κοuδαλούσαμε τήν 
τροφή μας στις πατριαρχι•κές μας οίκογέ. 
νειες, ·και δέν ύπήρχε ψόδος ,κανένας με
ταξύ μας. 

Ο ίίτε και Θεός κηδε,μών και ττ;ροστάτης, πα
ρα ,ό φύλακας αγγi:λος τοίι καλοίι μέ
σα μας. 

Σήμερα γε,μίζουμε φόνους κι έγ,κλήματα καί 
πολλή ήθική και με μεγάλη τήν πολιτι
σμένη μας 'Υποκρισία. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΙ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

t 17 Δεκεμβρίου 1970 

ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 

Δέκα. χρ6νια. πέ,ραισα.ν, άπο τ6-
τε, πού δ Δημήτριος Ίωαννίδης 
εψυy,ε &.πο τον· κ6σμο μας. 

Μεγάλο, διά..στrιμα. yιά τά. άν
θρώ-rοιr�α ,μέτρα. τdϋ χρόνου. Κι' 
δμως, οσοι τον yγωρίσαιμε, οσοι 
διδαχ:θήκωμε απ' αύτ&ν, απ' δ
σα. ελεyε, άπ' οσα. μέ το παρά
δειγμά τοο μιετέδι,δε, ,;ομίζουμε 
Ο"Όι άκ6μη άκουμε τήν ήχώ της 
ψωνης του, ά.κ6μη 6λέπουμιε τήν 
έπιολrr,η-κή, γεμάτη άγαf}6τητα 
μορcρή του, μ,ορψή 'Αρχαίου υΕλ
λην11, Φιλοσ6cρου, σάν νά σταμά
τησε δ χρόνος. ΠόσcJ γρήγορα., 
άλήθεια., ψα.ί,�ετα.ι γά, περ,να. ο

;οαιρ6ς, δτα:ν κυττα.με πί,σω μας, 
αύτά πο,,J πέ1ρ-αJσα.y. 

Οί πα.λαιι6τeρο: ά,να.yνώστα.ι 

τοϋ «ΙΛΙΣΟf», άλλά. καί οί 
γεώτε,ροι, χά.,ριν στίς «ΕΗΙΛΟ
ΓΕΣ ΙΛΙΣΟf », πού έΥ.δόθηχα.ν 
τά τ,ελευτα.ία. χρ6ν,ια., γνωρίζουν 
τον Δημ-iιτριιο Ίωα.:ν1ν,ίδη άπο τά 
έι:5δομην:τα. πε,ρίπου α.ρθρα του, 
πού -καλύπτουν ,βσ,θειά. cριλοσοψι
κά &έματα. καί 6α.&ε,ιές ι:χιναλύσεις 
τών π�ευμα.rσοδόξων ά,π6ψεων τών 
αρχαίων ,μας προγό,;ων; Ί.ιέ α:
cρορμή, πολλές ψορέ,ς, περιγρα.
cρές ,ά,ρχα.ιο·λοyικών χώρων. 

Έκ·το; δμ1ως ,&πο τά. αιρθρα 
αύτά, περίπου 35 άλλα., cριλοσο
cρικοϋ κ;' αύτά. �εριεχομέ�υ, έ.δη,μοσ:ευθη,σαγ σε περισδικα. που 
±ψc,ροϋν περιοp1.iσiμέν1ους έσωτερι
κούς κύκλους καλ εΚΙδόσεις τοϋ 
ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟr ΟΜΙΛΟr ΕΚ
ΔΡΟΜΩΝ, τοϋ δποίου, έπί σε·ι
ρά.ν έτώ·ι ιείχε ,διατελέσε,ι ά.ντι
πρ6ε,δρος καί ήταν τακτικός δ
μιλητής σέ άρχαιολογικούς χώ
ρους, &που δί,δαισκ·ε τήν ά.ρχα.ία. 
Έλλ η�ι,χή Φιλοσοcρία.. 

'Επίσης, πρα.γμα.-σο,ποίφ-ε σει
ρές δμιλιών1 έπί θφά.,τω,; ΗΘΙ
ΚΗΣ - ΑΡΕΤΗΣ κα.ί ΕΣΩΤΕ
ΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, πού ά
ποτελοϋν ΕJΥα δλοκλη,ρωμέγο πνευ
μ,ατιχο [ργο, στήν Θεοοοφική 
Σ't'οά «ΑΘΗΝΑ», της δΠ(,ία.ς ή
ταν Πρ6εδρ.ος άπό τό 1962 μέ
χρι τή μετά.στασή wυ. 'Ένα μέ
ρος τών δμιλιώγ αύτώγ έκυκλο
cρ6ρησε σέ �εριορι,σμέ,;ο, αριθμό 
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&ντ:τύπων, υπό τύπον πε,ριλήψε
ωγ, σέ τ�εύχη,, ,μέ τίτλ,c;,υς: , Η 
ΚΑΘ \ΡΣΙΣ - Μέρος Α'. 
(Η)63 - 1964) - Μέρος Β'. 
(1964 - 1965), Η ΦΙΛΟΣΟ

ΦΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΓΟΡΕΙΩΝ -
Μέρο; Λ'. (1965 - 1966) -
Μέρος Β'. (1966 - 1967), 
ΟΡΦΙΚΑ (1968 - 1969), ΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡ ΑΔΟΣΕΙΣ
Μέρος Α'. (1969 - 1970) χα,ί 
,iνέΥ,δοτ·ε; πcφα.μένουν σειρές ό
μιλιων του, στίς όποτες ,iν1έλυ-
01ε τήν ΕΛΛΗ ΙΚΗ ΜΙΘΟΛΟ
ΓΙΛ (1Ό62 - 1963) κα,ί τά 
ΧΡΙΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΓΟ
ΡΕΙΩΝ (1967 - 1968). 

'Εκεί δμως πού προσέψε.ρε τ:ε
ράιστι,ο εργο, ήταγ σέ Έ·σωτιφι
κ:ούς Φιλοσοψι Υ;(.,ύς Κύκλους, δ
π,ου επί lΟετηρίδες όλόκλ ηρ·ες, 
μετ:ελα.φτ:iδωε τίς �δέε.ς wίί με
γά.λου του Δ:δα.·σκ&,λου ΣΠΙΡΙ
ΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΙ. Μέ λόγους, μέ 
κείμ,sνα., ,μέ εργ,α., μέ το ϊδιο το 
πα..ροοδειγμά, �ου. Άψιέρωια/ε τή 
ζωή του όλόκληρη γιά τήν, διά,
δοση της ά.ληθείας, «της έγ τ'Ώ 
Φύσει πρα.γ,ματικότητος», δπως ε
λεγε. 
· Έδω θά πρέπει νά ση,μειω
θεί, δτι δσα.. γράιψον1τα,ι γιά τον
Δημήτρ(c 'Ιωαννίδη, δε,; ά.πο,τ�ε
λου-ι ϋμν,ους προς τό πν1ευμα. του,
για, τί χ&. τι τέτοι◊, δ.;α.ν ζουσε,
τό άπεχθάν,ετο άψά.νw.στα,. Άπο�
'Όελουν .μιά δίχαιι η οοναΎV'ώ,ρι,ση
της π-'ολλι�πλης πνευμα.τι·κης
προσψορα.ς του, μι-ά δίκα,ιη ανα
γνώριση της πρα.γ:μα.τικης ά,

ξία.; .της 'Αρετής χα.11. της 1 6α
θειας του fγώσεως, πού ετ;σι θά
μα; χάν,ε: νά προσέ�ου1με π·ερι,σ
σότερο το ε•ργο του, νά το μελε
τήσουμε οαιθειά χαιί, χυρ1ίως, ΥΙΧ

το ,ε ψ α ρ ,μ ό ,σ ο υ  με. 
'Από ·νεαρή ήλι.κία,, ό Δημή

τριος 'Ιω.�ν1ν-ί,δης, πιν·ευμα,· έρευ
νητικό καιr ,άνήσυχ,ος, με ροπή 
σ.τήν ψιλοσοcρία, καί στον, έ.σωτε
ρισμό, πού •διεκρίνιε·το γιά τήν 
θετική του σκέψη καί τή.ν1 ίσχυρή 
άντικ.ει1μιεν•ιική του κρί,ση, π,ρα
σπα.θου1σε νά 6ρεί άποοντη,ση· στά 
ερωτήμια.τα. πού γ,ενν·ιοίί·νταιι σέ 
κάιθε πρα.γ,μια.τικά πν,ωματικό 
αΥθρωπο, ,σχ,ετικά με τήv •δημι
ουργία. τωy, χόσ.μων, τήv, εξέλιξή 
τους, τον· πρα..j'ίμα.τικό σκοπό του 
ά.ν'8ρώπου,, τήν ούσία. τη,ς\ θ·εό
τητ�ος κλπ. Έρωτήμ.α,τα. πού γεν
νιων-ταιι σε κά:θε πv,ευμα.τι.κό &ν� 
θρωιrοο,, δπως εκε�v,ος, δμως,. τον 
καιθόρι<ζε: «Πνευμ,α,τ�ικ,ός α,νιθ1ρω
-rοας,,, ελεγε, «είν1αιι ό εξαrνιζόμ,ε
νος κα.ί &πιiζητωνι τήν Gεία.ν1 γνώ
σιν,,. Θετικός επ�στήμω·ν, άπό 
-τ,ούς · ά.ρίστο�>ς, δεν εϋ.ρισκε στίς 
επιστημονικές δοξαισίε·ς ίκα..νο
νοπc>ίη.ση των πν1ευ:ματ�ικων του 
α.νησυχιωΥΙ. Διότι ήυα.v πγευ,μα 
έλεύθ,ερο, χωρ1ς <�ΕΠ'ιστημο,νιικές» 
-rορολήψεις. Σχετι.κά ,μέ τίς «εΠ'ι
στημ:οΥι'Κες» 1ψολήψεις εγρ�cριε 
(ΚΑΘΑΡΣΙΣ - Μέρος Α'. «Αί 
Προλήψε:ς») : «Αδwι μα.στίζουν 
κυρίως τούς θε1:ι.κούς επιιστήμο
ν.α,ς, ο-ί όπο,ίο,ι, έκτος τιμηταω,ν· 
εξα.ιρέ•σεων·, ξεχνο-υν 1δτι εiνα.ι 
πρωτί<στως α.,νθ.ρω:πο,ι, οί όποίοι 
ζ ητουν τήν &.λ ήθει<Χ-ν. Οι,δέν οδ

τοι δέχονvαι ώς όπά.ρχον1 πέρα,ν 
της έπιστημ,ονικης ,έρεύνης, των 
,επιστημ,ονικωγ αντιλήψεων• κα.ί 
τών έπιστημ,ο,;ικων &.κ6μη Βεω
•ρ:ωv. Δεν θέλουν ν,σ, εννοή1σουv, 
&τι ή Φύσις δεν εlνα,ι μό,νον· ό
λική κα.ί δτ;ι ύ1tά.ρχου,ν κα.ί α.λ
λαι πλευρα,ί α.υτης προς εξέτα
σιν. Πολλά.κις, ψέροντα,ι τ6σο,ν 
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προσηλωμένα: εις τά. έκάατοτε 
δ·εδομένιχ τής έπ:στήμης, ωστ�z

γίνον,-r:α,: δ:στα,κτ��κοί ·η χα.ί ά.πορ
ριπ-ηκοί είς νέα.ς καταχτήσε,ις της 
έπιστήμ ης. Πο-λλά. cοιω)τα, πα.
ρα.δείγματα. προ:; τουτο ύπάρχουν. 
Διά τω,,. ·άJνωτέρω διαπιι,στώ01εων, 
ούδόλως κα.τα.φ.ρον<)υ:μιεν' τήν έπ·ι
στήμψ καί τά.ς κ,α:σα.κτή,σε.ις α.ύ
της. Τά. έπι·στ-ημον.ικά έιπιτ,εύγμα
τια. μας εΙvια,ι σε6αιστά.. Πλήν δ
μως, γνωρίζομεν δτι τά. πλαίσια 
τής έρεύΨης α.ύτή:; εΙνα.ι π,εριω
ρι,σμέΥα.. Δεν δύνα.ται ή θετική 
επιστήμη, •ώς έκ τής ψύσεως αύ
της, ν,ά, ά.ν,α.,χ,θή πέ1ραν τής μελέ
της τής ϋλης κα.ί των ν6μω1ν• της. 
Πέρα·ν τής ά.νθρωπίνης έ!μ,π,ειρί
α,ς 0,(,α.ί λογι ΚιΟU. Δεν δύνατα.ι νά. 
α.νσ.χθή εις τά. α.ίτ:ια των ψαι νο
μένων, 1 νά. συλλά.6η το�, ένrδό
τ1ερον λόγον των πρ,α.γμά:των». 
'Έ'τ'σι, έ,σψάφη στήν .μιελέτη δια.
φόρων φιλοσοφικών- συσ,τημάτων, 
στά. δποία. ομως κ,α,"ι πά.λι δs:οι 
ε•;ρ:,σχε έκ·είνο πού ζη-οουσε, έ
κ,εί'ι!ο πr>ύ θά. ίχα.νιοποιουσε τήν 
έ;σω-οε�:κrι wυ πpdδιάJθ-ε.ση γιά. 
τή'Ι ά.λήθε,ι,α.. Καί τόιτε, ή Εί
μια,ρμένη τιου τον εψφε κοντά. 
στον πρωγ,μα,τι.κό Δuδά.σmλο. 'Έ
ψερε τά. ο'ήμα,τά του κονιτά. στον 
Σπυρίιδωνα. Νάγο-, γιά. τόν δποίο 
πολλές ψορeς δ «ΙΛΙΣΟΣ» εχει 
γρά.ψ.ει. ('Έτος 19&8 σελ. 290, 
ε-το:; 1966, ,σελ. 155 & 276, ε

-cος 1968, σελ. 181). 
'Από τήν πρώτ-η στιγμή πού 

τον άκουσε, ή ψυχή του σχLρτη
σε κα,ί τό πνευ.μα. του ά.ν�ελήφθη 
τήν μεγα.λωσύνη εκείνου, καί αρ
χ�σε με ·ι,σJθος νά. μελιε.τα τίς ίδέ
ες πού έδbδοοσχε δ Σ-πυρ(δών Νά.
γος στους Έσω-οερ,uχιr>ύς Φιλοσο� 
ψικ-ούς Κύκλους. Μέ τήν ίσχυ-

pή του κρίση, τήν 1..1,εγάλη του 
συνα.ισ\θημα.τικότητα. κ,α.ί τήν e�

τ:κή του σκέψη, κσ:τε.νόη"J"ε δσο. 
λίγοι τίς Διδασκαλίες του Σ-πυ
ρίδωνο; Νά.γου κα.ί συν,ε·ι,δητά. τίς 
σ.πεδέχθη, Έπί ,�ει,ρά.ν έτίί>γ κιχί 
μιετά. τήν ιμιετσ.σταση του Διδα
σκάλου του τό ετος 1933, έρ
μήνευε καί ,μετελαιμπάδιευε τίς ί
δέ,ες έκείVΙου μέ τρόπο μο,ναχiι:κό, 
μέ σαψήνεια, Yn.l άπλότηιτα., μέ 
πρσ.γ,μα."ϊ:ική λογι�,(,ή συνέ�ια.. 
Σά.·ι πα.ρά.δ,ειγ�μα. στήν ζωή του, 
είχε πάντα. τον Σπυρίδωνα. Νάγο, 
τον πραγματικά. Έν,άpεrtο, ανι&ρω
πο κα.1 Σοψό, πού μετέδ�δε στους 
ά.νθρώπους πο,ύ τον πλ ησίαζα.ν 
'Αγάπη κ·α.ί Σοφία.. Αύτό &rι..,ρι6ως 
προσπάιθηqε, μέ ,έπι τυχιία., κα.ί 
στή, δ·ιά.ρκεια. ,:;ου βίου του, ό 
Δημήτριος Ίωα.γ,�ίδης" νά. είνα.ι 
συνεπείς ο! πρά;ξrε(ς t1ου πrρός τούς 
λόγους του, γά, άντιμ,ετ.ωπίζε( τά. 
πάντα. χσ,ί τούς πά.ν-οες μέ ά.νο
χή, μέ άγά.πη, μέ κα.λωσύνη, πού 
iνά6λυζε ά.πό το «εuγαι» του, ά.λ
Η: χα,ί νά. μιεt'α.Ιδίδει, δ:που μ,πο
pουσε χαί οσο ήτα,ν δυνατό, τήν 
πρσ,�μα.·,:κη Γνώσrι. Λά.τρης, δ
πως χα.ί δ Δ�δοοσχα,λός του, του 
'Αpχαίου Έλλψι·χου Πνεύμα,τος, 
μελέτησε τού; Άρχσ.ίιr>υς 'Έλλη
'νες Φιλασόψους κ,σ..ί κατόρθωσε 
'Ιά. γνωρίσει σέ 6ά.θυς τίς δοφ.
σίες των. 'Αρχα.(ων 'Ελλήνων 
Μυ<:;τίί>•ν. 

�Ητα,ν ενα.ς ά.πό τούς συν,επέ
σ1cε·pους μα.θη,τά.ς του Σπυρίιδωνος 
Νάyου, iπό τούς συν·επέσt1εpους 
δι1δο:ισκάλους , των επιγενl':ιμέινων. 
Δέ'ι τti'I κα.τάλα.,6α.ν, 6έιβα.ια., δ
λοι έκεί.νοr. πού τον γ'ιώρι,σαv, δ
λι�•- εικείνοι πού τον άκουσαν, ά.λ
λά. δλους ,εντυπωσίαζε ή χα.λω
σύ'ίη wυ, ή πώ.ιτσ, χαιρούμενη 
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διάθε1σή του, ή σφνό:tψα. πού 
χα.ρα;κτηρίζίει τούς πραγματι:κά 
μ,εγάλους, ή άπέ,ρα:ντη, Ι-,ΙJετριοφρο·
σύ.v-η του κα.l ή σ.νοχή του άπέ
nντ-ι των ά.νθρωπίν1ων μικροτή
-νων. Ποτέ δεν έπεδξίχνυ,ε τlς γνώ
σεις του, γνωρίζοντα.ς δτι κά{}ιε 
γν(J>ση προiρχ:ετα.ι ((Ιανωθεν», πο
τέ δέν, εκα.νε χρήση, των δικα.ιω
μά.των1 πού ε!χε ά.πό τά, ά.ξ�ιίψα.
τα. 1rού κωtξίχε - πού του ε-δό
θησα.v κα.τ' σ.ξία.ν κα.l οχι για,τ1. 
τά. έ1tε,δίωξε - κ,α.l στή.v κο,ι νω
ν,ία. και σέ κύκλους έ�τε.ρ,ικούς, 
ά.λλά, πά:ν'Ό(χj μέ κα.λω.σύνη1 κα.ί 
μέ σ.νοχr1 προσΜ.θοϋσε νά. διοι
κεί, σ.ε66�νος τήν έλευθε1ρία. των 
αλλω-Α, ,ή.-.., έλξυθερία. σκέψεως 
κα.ί .βουλήσεως δλων των• ά.vθρώ
πων. [στω κα.l ΟΟΥ οι &.πόφε1ι,ς τους 
ήτα.ν έκ δια;μέτρου σ.ντίθιετ,ες με 
τίς δικές τιου. 

Δέκα. χρόν,ι,α. συιμπληρώr.ιο-ντα.ι 
φέτος, ά.πό τότε πού δ Δημήτρι
ος Ίωα.νvίδης εφυγ�ε &.πό τόv κό
σμο, μα.ς. 'Ακόμη 5μως συvξχί
ζ�ι νά. μα.ς διΜJσκει, οχι μόνο 
μέ τά, κείμεν« πού άφηΙJΙε, ά.λλά. 
κα.l μέ τό φωτεινό πα.ρσ.δ,ειγμα 
της ,eδω ζωης του. Κι' α.ύτό ti
κρ1ι6ως τό πα,pοοαειγ:μα,, Π'Ού ε
ζησοοv οσοι τόν1 έγνώριοο.ν, προ
δικάζει δτι ή θεία, Δι�κα.ισοϋνη 
θά τοϋ α:ν,εγν,ώ,ριζε στόν πν1ευμα.
τικό. κόσμιο, 5σα. κοοτ.όρθωσε νά. 
κα.τα.κτήσει έδω. Για.τl ήτ.α.ν πρά
γμα:τι μιά. ωριμη, μιά. μεγάλη 
ψυχή. 

Εϊθιε ,ό πα,ράιδειγμά του α.ύ
τό νά. μάς καθοδηγήσειι αιόν1 σω
στό ,δρόμο, π�ού διαγράψει δ πρα.
γψχτ�ικός �κοπός τοίj__ άvθρώπου 
στήν Γη μας! 

θα.λής Γρηγορόπουλος 
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ΠΓΊQΤΙΗΟΣ 

ο mvετικοε 
(205 - 270 π.Χ.) 

Τοϋ KISHOR PAREKH 

'Από τό Theosophical J ournal Λονδίνου 

Ή Φιλοσοφία κατά τον> Πλω
τίνο είνα.: δδός ζωής, ά.πα.ιτοϋ,σα. 
οχι μόνον έ:ντα.τική πν,ευ,μα.τική, 
ά.λλά. καί ,έ:ντατι"Ι..ή ήθική προσ
πάθεια.. ΕΙναι ή 1δια.δικαισία γιά 
τήν ά.vακάλυψη του τί πράγματι 
είιμα..στε καί ποιά. ε!να.ι ή κατα
γωγή μας. Όρ:θώς ψιλοσοψουΥ
τες, γινόμαιστε έ:νήμεροι' τι:>υ έαυ
του μας, ώς εχο'Ι'τος, πέραν της 
συνήθους ά.ν,θρώπιvης έ:μπειρίας, 
μιά. αίώνια ϋπαιρξη σ' εναν θείο 
κόσμο ζώσης Διανοίας. Ή Φι
λοσοψία. λοιπόν εΙνα.ι ή διαδικα
σία τής αύτο - &.νια.καλύψεως κα..ί 
της αύξούσης ,ένη,μερότ-qτος γιά. 
τήν πραγματικότητα. Πρέπ·ει νά. 
υπά.ρχη μιά. ά.τελείωτη ψορά. πρό; 
έ:-πάνο1δον σ,τήν ενωσrι μέ τό ΑΓ Α
ΘΟΝ. ΕΙναι θέμα ειμπειρίας, δ
σο καί παραδόσεως καί σχολαστι
κής μελέτης. 

Το 6�σικό σχέδιο της Πρα.
γμιmι,κότητος, κατά τον Πλωτί
νο, συνίστατα.:ι στό δτι ή υπερ-
6ατι κή πηγή ε!,ιαι ΜΙΑ, ά.κα.θό
ριστη καί ,ά,περιόριστη,, παράγει 
δέ: σΘιpά. •έπιιπέδων υπάρξεως, τά 
όποία είναι -rοροσδευτικώς λιγώ
τερο ένοποι rιμένα, περισσότερο 
δια.σκορπισμένα. χα.ί δια.χωρισμέ
να, συνεπώς ά.σθενέστ·εpα καί ά.
τελέ,στερα.. 'Ωστόσο, τό ισχα.τον 

καί κα.τώτερον, τό ψυσικό σύμ
παν, εχει εναν 6αι!tμό ένότητος, 
πού τό προψυλά.σσει a.πό τή,ν 
πτώση στη μή-ϋπαρξη, διά, της 
δυνά.μεως του ΕΝΟΣ, της ύπερ-
6ατι"Ι..ής πηγής της Πραγματικό
τητος. 

Ό Πλωτίνος ήταν σαιψώς καί 
ά.λανθά:στως μονοθεϊ>στής, ύπό τήν 
εν·νοια., δτι �έ::πίστευε σέ ενα μο
'ιαδικό 'Υπέρτατο ''Ον, τήν ύψί
στην 6εία Διά-νοια. Έτό•ιιζε τήν 
υπεροχή τού 'f περτά.του θεου 
κα.ί ά.νέπτυσσε μ:ά. ά.ρνητική θεο
λογία, στήν όποίαν έλέγετο δτι 
δ θ.εός είναι «οχ:ι ταυτο, οχι έ
Υ..είνο» - γιά. νά δείξη, δτ: ή 
ά.νθρώπι νη σκέψις κα.ί ςpα.,;τασία 
ά:δυνατου·ι νά. Τόν συλλώοουν. Ή
γλώσσα -μπορεt :μόνον νά σηιιει
ώση τον ,δρόμο προς Αύτόν, χω
ρίς "Ι..αί νά Τον ι:ρθάση. 'Ακόμη 
καί τά. ονόματα ΕΙΣ κα.ί ΑΓ Α
ΘΟΣ δέ·ι εΙναι κατάλληλες περι
γραιψές Tot>. Καίτοι δ,μως είναι 
πέρα.•ι του λεκτιχου, δέ:"ιΙ είναι 
μιά. άπλ η άρνησις η 'άψαίρεσις. 
Εrναι περισσότερο, οχι λιγώτερο, 
ά.πό όποιοοδήποτε ά.ντίληφι μπο
ρούμε νά. σχηματί.σωμ,ε γι' Αύ
τό�, διότι εfν«ι πέραν της σκέ
ψεως καί του λεκτικού. Ουτε ε!
να.: μακράν ά.πό ,μας, ΕΙνα.ι πα-
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Ή &.να.κάλυψις τοϋ 'Ιεροϋ της 
Βρα.uρωνία.ς Άρτέ.μ:,δο;, ένός α
πό τά περιψημότερα. ιερά Κέν
τρα. της Άρ�α.ία.ς Λαφεία.ς, πρέ
Πξι νά, θ,εωρηθη ώς ενα. ά.πό τά 
σο6αρότεpα, ά.ρχα.ιολογικά εύρή
μα.τα. της τελεuτοοία.ς 30ετίοις. 
'Όπως εις τά, περιψημότε;,ροι ίερά, 
της -&.ρχα.ία.ς 'Ελλάδος έγίνοντο 
έπίσ-qμες έορτές ά.νά, 4ετία.ν η 
5ετία.ν, lτσι κα.,"ι ε·δω κάιθ-ε πέν
τε �ρόνι,ΙJ., π�ός τψ ήν ;της Βρα.�"
ρωνια.ς Αρτε•μιδος, έγινοντο έπι-

p�)V εις πάντα.ς, ά.νάλογα μέ την 
ίκανότη,τσ. τους νά Τόγ δεχιθοϋν, 
a.v καί ελάχιστοι διωθέτοuν τήν 
απαιτούμενη τρσμα.κτικη διανοη
τική κα.ί ήθική πειθαρχία. γι,ά, 
μιά, τέτοια. ύποδοχή. 

Ό α.νθρωπο-ς είναι πνεϋμ,α., 
κα:τ' είκόνα Θεοϋ, εχοντας μιά, 
διάνοια. πρόσ:κα.ιρα κα.τοικοϋσα 
κα.ί χρησι-μσποιοϋσα τό ψuσικό του 
σώμα η μιά, ,σεφά, σωμά-των, κα.ί 
μ.πορεί, δια..ψεύγοντα.ς &πό αύτόν 
τό_'i κα.τώ:ερο κόσμο καί έπιστρέ
φογτας, Ι,Ι)έ.σω έξαγνίσεως, στην 
&_ληθινή του διαμονή του θε·ίοu 
Κόσμ,οu, ·ιά ψθάση στήν ά.ληθινή 

BPAYPDN 
ΚΑΙ RrAYrONlλ ΑrΤ(ΜΙΣ 

'Ομιλία στόν · Αρχαιόφιλο ·ομιλο 

Του 1. κ. ΑΙΛΙΑΝΟΥ 

σημοι έαρτα.ί κ.α.ί &κδη,λώσεις, ο
πως στήν 'Ολυμπία. τά, Όλύ.μ
π-ι,α., τά 'Ί,σθ·μι,α,, τά Ν ιμεα, τά 
Δ1Jλια. κλπ. 

Ή 'Π)εpιοχή αυτή της Βραuρώ
νος καί εbδικώς ή 1νεριοχή τών 
ά.ρχαιιοτήτων, ήτο απρόσιτη πρό 
ολίγων χρόνων, λόγψ των τελ
μάτων κα.ί των λι,μναζόντων ύ
δάτων, ,εξ αίτίας των δποίων ή 
πε,ριοχή -έ:μαστίζετο &πό τή,ν έ
λονοσία.ν, ή δποία 1έ6αισάν,ι,ζ.ε τό
τε την περ,ιοχήν, οπ·�ς καί πολ-

εύτuχία.. Κατά, τόν Πλωτίνο, ή 
μυστι.κη ενωσις &.παιτεί μιά, γοερή 
ή(}ιχή 6άση -χια(ι ''Παρατεταμένη 
α.σκησι της διανοίας. Ό α.λη,θινός 
ά.ντικειμενικός σκοπός τοϋ καλοϋ 
κ' ά.γαθοϋ άνθρώποu, ε!ναι ή έν 
πνεύματι ιέπάνοδος στόν θείο 
Κόσμο της Δια·νοίας, στόν δποί
ον πράγματι &νηκε, εναν κόσμο 
ά.πpοσμε":pήιτως &.νώτερο τοϋ κό
σμου των αίσθήσεων. Ή 'α.Υαζ ή
τφις τοϋ Θεοϋ, ή ��α.κάλuφις 
τοϋ Θείου Κόσμου της Διανο(α,,ς 
καί της ύπεροα.-τικης πηγής του 
εlναι &ντάξια των καλών καί 
σοοαρών πν,ευμάτων. 
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λές άλλες περιοχές τής 'Ελλά
δος. "Αρχι,σε δέ vά ο-ια,μ,α.ρφου
τα.ι, κατόπιν προιtάσ.εω; του Γιάν
νη Πα.πχδημψρίου. Προπολεμι
κώς ήτα.v- πολύ ούσκ�λη ή έπί
σκεψις τής περιοχής. 

'Εμείς οί πα.λα.:ότεροι ένθυ
μούμιε,θα τά. χάλι1α. τής περιοχής, 
πού ήτο ά.πλ ησία,στη. 

Οί ά.να,σκα.ψές τής Βρα,υρώνος 
ε!να.ι ά.πό τίς π•ιό δύ�ιιολες των 
τελευτα.,ίω•; χρό,;ων, γιατί διαρ
κώς &.πό τό ύπέδα.ψο; ά.να..βλύ-
ζουv τά. νερά. τής πα.λα,ιιiς κοί
της του Έραισίνου ποτ�ου. 

Στή Βρ,α.υρώvα, συνέβη δ,τ•ι 
παρατηρείται σέ δλη τήv α.να.το
λικrι έπιψάvειcι, τής Μεσογ,είου. 
Ή έπ�ψάvε.ιcι. τής θαλάσσης ά.νέ
βηκε &.πb τούς ά.ρχα.ίους χρόνους 
ως σήμερα., περίπου ε•;α ως ένά
μ:1συ ,μέτρο, κα.ι ετσι κατέστη 
πολύ δύσκολη ή παρ<Jχέτωσ:ς των 
νερών πού ά.να..βλύζουv στο ση
μείι:, εκείνο, στην πιεριοχή εκεί
νη, ά.λλά συγχ.ρόvω; ομως καί 
·ή λιrοπη του Έρα..σίvζ)υ δ:έσωσε
τά. &.ριστουρyήμα.τα. τής Γλυπτ,:
κης τής περιοχής κα.ί τον Ν χόv 
της Άρτέμ�δος. 

'Επίσης, -rορέπει νά. ά.ναψερθή, 
δtι έκεί-ιος, δ δποί?·; πpώtος ηρ-
χ :,σε τά.ς ά,ψχσκα.ςρά.ς κα.,ά. τό 
1893 - 95, ήtο δ Βαλέpω; 
Στάης, μέ εξοδα tή; Άρχαιο
λογ:κής Έ,tα.ιρεία;, δστις ηρεύ, 
·ιφε τού; ά.ρχα.ίου; τάψους. Ά
π6 δέ τό 1948, ηρχ·.,σε πλέο·; τό 
ερyοv ο-:ευθυvόμ,εvο-, ά.πό tόν 
Γιάν,vη Πα.παιδημηtρίι:;υ· &.λλά. έπ' 
αύτώv θ:;ι έπα.,;έλθου,με πσ.ρα. 
κάτω. 

Κα.ί τώρα, ας yυρ:,σουμε σ:ή 
Μυθολογία., tήν άpχαία. λα..τρε:α. 
καί τέχνη. 

Ή λα.ψεία. τής θειiς 'Αρtέμι
δος σtην 'Αρχαία 'Αττική κα.ί 
ε1'δικά. σtή Βpα.υρω,�α, πλέr,ιετα.: 
μέ τό μ.υθο τής 'Ιψ:γένεια.ς, tή; 
κόρης του Άγαιμέ1μνοvος, τού 
ά.ρχαίου σtpα.τηγου τώ't Έλλ ή
vωv στον Τρωικό πόλεμο. 

Ό Άχα.ιος Βασιλ,ιά.ς, - καθώς 
τ:;ι ΚCΙ.;pάβ:α. τι:iJv 'Ελλήνων εύp1ί
σκοvτο συyκενtpωμένα. στήν Αύ
λίδ7., ετο:1μα. νά. ξεκινήσουν γιά. 
τή Μ:κρά. 'Ασία, σκότωσε εψ:ι, 
tλάςρι στό κυνήγι. "Ως ,έκεί, το 
πριiyμα. δεν ήτα.v ψοοερό. Ύπε
pψpαν!εύθη δμ�; κατcmιv, πώ,; 
οϋ:ε ή "Άρτεμις ·ή ίδιcι, θά. 
tά. κα.τά::ρεpν,ε ετaι· καλά, ά.λλά. 
τό έλάςρ : α.ύτό ήταν τό ελάψι 
τής 'Αρτέμ·.δος. Ή Ηεά θύμωσε, 
μέ ά.ποτΟ.εσμα. τή σκλ η,ρή τι•μω
pία του Βα.σ:λιιi. Ό α,έρα.ς κό
πηκε τελείως κα.ί δ στόλ<Jς ήταν 
&ιδύνα.τον νά. ά.ποπλεύση ά.πό τήν 
Αύλίδα. 'Ότα.v μάλι,στα ηρωτή
θη δ ά.πα.ραίτητος Μάντις, πού 
ά.κολουθοϋσε τό στράτ,ωμ,α.. δ 
Κάλχας, είπε καθα..ρά. πώς ή 
θεά. &.πα.ι τοϋσε vά. θυσια.σθη ή 
Ί ::ρ:yέ,�εια., ή ·άγαπr�μέvη χόρη 
τοϋ Άycι,μbμνονος γ:·ά. vά. σταμα.
τήση ή απvοισ,, 

Ό Βα.σιλιά.ς - πα.τέρας, &.ντέ
δρα.σε ενtονα. στήv ά.ρχή, ά.λλά. 
αί πιέσε,.ς τοϋ ΜεV1ελάου, τού 
Όδυ,σσέως κ,α,ι των α.λλων Έλ
λ ήvωv ά.ρχηyώv, ήσαν μεγάλες, 
κ:χί ετ,σ: ά.vαyκάσθηχε μέ βα.
pε:ά. κ:χ.pδιά νά. ψέpη τή,; 'Ι ςρι
yέ.-;ε:'Χ στήν Αύλίδα.. 

Κα.ί τήν ωρα. τής θυσί'Χ;, ή 
θεά. εκα.με τήv άλλα.γη πού ξέ.
pωμε δλο:, βάζοντας σtή θέ
σ:· ,η; [·ιcι. έλάςρ : (α.λλο: δμιλουv 
περί μ:χpάς αρχτου). Μετέψερε 
δέ ·i, Βεά τήν άyvή καί άvύποπτη 
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'Ιφιγένιεια, στήν Τ,ι;ωρ1δα. 
Ό Μϋθος τής 'Ιφιγενείας πε

ριγράφεται καί �πό τόν uΟμηpο, 
&.λλά. δλδκλ ηpος δ κύκλr>ς περιέ
χεται: στά. δύο εpγα τοϋ Ευρι
πίδη: τήv Ίψιγένεια iv Αυλίδι, 
καί τήν Ίψιyένωχ. εν· Ταύροις. 
Πpέ-rοει νά. πpοσθέ•σω δτ.ι, Ίφιγέ
ν,εια. σημ.α.ίνΈι ίισιχυpή1 &.πό γε
νιά.. Πpb παντός των γενG1Υ καί 
τής ευγονίας. 

Ό Ναός της Βρα.υ,pωνίας 'Apr 
τ�μιδος, σύμψωνα. κα.ί με τή μ,αp
wpία τοϋ Ευpιπίιδου, ήτο παλαι
ότατος, είς αυτόν δέ, σύμφωνα, με 
τήν παpά.'δοση, εγι ν1ε ίέρε.ια ή 
Ίφ:γένειι·α μ,ετά. τήν iπ6δρασί της 
έκ τής χώρας των Ταύρων. Έξ 
iiλλου, δ Παυσανίας αναφέ•pε: δτι 
είς τήν Βραυρώνα ή Ίφιγένε�α 
εrχε κα.ταθέ,σει τό άγαλμα. τής 
'Αρτέμι,δο·ς, πού ε!χ,ε φέρει άπό 
τήν Ταυρική χ:ερσόvrιοο. Οί Ά
θψαίοι τότε, γιά. vά. τιμήσουν 
τήν Άpτέμι·δα κ,αί τήν Ίqχγέ
νεια, εκτι,σαv μ,εγαλο-rοpεπες ίεpό 
τής θεάς, δπου, ή 'Ιφιγένεια συνέ
χι,σε τά. καΙθήκοντά της ώς ίέ
pεια. 'Εκτός από τό Ναό της 
θεiς, ανήγ,εφαν καί α.λλο &εpό, 
τόv τάφο τής Ίφιγε,νείας, κτί
ρια γιά. τίς α.λλες ίέρειες, μ,:ά. 
μεγάλη στοά., τή σ:τοά. των α.p
κ των, δπως θά. δοϋμε παpαοcάτω, 
καί άλλα μ:κpό�ε,pα κτίσμα.τα. 
'Όλα. αύτά. &.πετέλε,σα.γ τόν ίεpό 
χGφο τής Βpαυ.pώνος, δπου, έκτος 
της ανά. πεvταετίαν επισήμου έ
οpτή;, ·ηρχοv-rο κάθε χρόνο γιά. 
11ά τιιμήαιυν τήν αγαπημένη τους 
Ηεά., 'tήv Βpαυpωvία 'Αρτέμιδα., 
κα..ί 'Jά. χάμου,γ μιά. μυστηριακή 
λατpεια, ανάλογη με τή λαψεία. 
τη; Δή,.ιψpας στήν 'Ελευσίνα. 
Ή λαφεία αυτή της 'Αρτέμιδος, 

εrχ ε τήv οορχή της σ:τά. πανά.p
χα:tJ., τά. προϊστορικά. χpόνιαy τό
t·ε πού στήv 'Αττική κΜοικοϋσα..·ι 
&-κ6μη -,ι Πελα..σγοί. 

Σχετικά. με τή λα,;τ,pεία αότή, 
ό 'Ηρόδοτος, στό οι6λίο των 
Μουσών, διηγείται δτ,ι δταν οί 
Πελαισγοί άvαγκάσθη'ΚιαΥ άπο τούς 
'Αθηναίου-ς vά. έγκατα.λείψουν 
τήv 'Αττική καί νά. έγκα.ταστα.
θοϋν στή Λ ήμvο•, γιά. νά. τούς 
εκ-δικ-ηθοϋν, ιάρ.μάτωσαv «πεντη
κον'tόpους vηας», πλοία. δηλαδή 
με 50 κου1vιά., γύρισαν στην Ά τ
τική καί ,μιά. μέρα, πού γινόταν 
στή Β?αυpώvα ή έοpτή της 'Αρ
τέμιδος, βγηκα.,ν αίφν,ιΙδ,ιοοστικά. 
στην παραλία καί α.p7vαlξαv τίς 
γυvαί;ι:ες των 'Αθηναίων, πού ή
σrχ,ν ,στή γιορτή, δπως άνα.ψέpε: 
δ Ήpόδο-:υς. 

Οί α.pπαγες Πελασγοί έτιμω
pήθησαv ,ά.pγότεpα. ά,,πο τούς 'Α
θηναίους, οί δποίοι 'Χι'J.τέκτη,σα.v 
τή Λ ημv(; ·..ιαί τήv εχαιμα.ν επε:
τα. άποι;κία. τους. 

'Από ,ά.ς μέχρι σή1μιεpοv άνα.
σκα.φά.ς της Βpαυ,pώvος, πpοκύ
π-οει δτι το ίερόv- της Βραυpωvί
α.ς 'Αρτέμιδος κα.τεστpά.φη δλο
σχεpώς ,ά,πό πλήμ,μυρα τοϋ πο
τ�μοϋ Έρασίνου καί έγ1κατελεί
φθη άκολούθως κσ,τά, τό τέλος 
τοϋ 4ου π.Χ. α.ίώνος, όπάτε έκα.
λύψθη άπό ·στρώμα. λάσπης, πού 
ύπηρξε κα.ί ή α.ίτία της μερικής 
δια.σώσε ως πλήθους εύρημά.των. 

Κατ' αυτόν τον vρόπο, σημα·ιτι
χrχ,•ί &.ρχα.ιό'tητες μεγά.λ ης καλλι
χνικης &ξία.ς ήλ1θαν στο φως , 
χα τά. τά.ς ά.vαισκαιφά.ς τοϋ Μεγά
λου Ίεροϋ της Βραυρωvίας '.Α,ρ
tέμι1δος. Τά. •εύ.ρήμα.τα αυτά κ,α
τα.πλ +pσουν, οχ ι ·μόνον γιά. τον 
&.πί�-οευτοv άριιθμόν των, ά.λλά. κα.ί 
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διότι ά.ποκαλύπτουν καί ά.γνώ
στους εως τώρα χα.ραιχτηρας της 
ά.ρχαία.ς κα.λλιτιεχνία.ς, εις ενα 
κέντρον, πού εύρί,σκετο ύπό τήν 
έπίδρα.σιν τοϋ 'Άστεως των 'Α
θηνών. Τά. περ,ισσότερ,α. τελευ
tα.ία εύρήματα. εύρέ:θη,σα.ν σέ μι
κρό στρογγυλό χώρο, δπου χα
τέοα.ινε ::α.νείς ά.πό τό Ναό μέ 
λίγα. σκα.λοπά.τια.. Εα.τά. τόν Πα.
πα:δη,μητρίου, ε!να.ι πιΗανόv, δτι 
όπηρχε κα:ι χά.ποια. μυσvική έπι
κοινωνία. ,μεταξύ ταϋ χώρου α.ύ
τοϋ κα.ί τοϋ «&ιδύτου» τοϋ ν-α.οϋ, 
ά.πό τό δποϊον κα.τέΌ,χ,ινα..ν, οί ίέ
ρειες. 

Γ.ιά. νά. δοθΊ) μιά. ίιδέα. τοϋ πλ ή
θους των εόρη,μάτων, πρέπιει νά. 
σημ,ειωθΊJ δτι δ ά.,ρι,θμός των' «ει
δωλίων» ('μι.κρων πηλίνων ά.γα.λ
μάτων) :�περοα.ίνει τά. 1.000, χα\ 
των 1μι-κρων πο,λυ,τί1μων ά.νrτιχει
�ένων τίς 2.000. Στά. τελωτ.αία. 
εόρήματα, ύπά.ρχουν καί πολλά. 
ξύλινα μικρά. ά.γγεία. (πυξίδες, 
λήκυθοι) , πού εΙχαν δια.τη�ρη1Jή 
ά.κέρα.ια μέσα- στή λά:σπη. Τά. 
περισσότερ,α.. ε!νιχ1ι ά..πό ξύλο έ
λ ηας (Κα Νίνου). 

Έξα.ιρετι.κή •εντύπωση προ0..ια
λοϋν κα.ί τά. γυάλινα. ά.γγεία, δ-
1Όως ·'ά.ναψέρει δ l\fιχ. Πα.ρα..
σ,κευα.·ί·δης, πού εχουν πο-λύχρω
μ η δ,:α.κόο�μ η�σι. Στά. εόρή.μσ.τα, 
περιλαμ,οάνετα.ι καί ενα εΙδος ά.
νοικτο-ϋ κρα.τηρος, πού εχει έν
τελως πρωτότυπο σχήμα. Τοϋ 
σχήμα.τος α.ύ'τοϋ οpέθηχαν πολλά 
ά.γγεία καί ψα.ίν:εται, δτι εΙχωι 
θυσ:α.στιχό χαρακτήρα, γιατί ψέ
ρt:Jυν πα.ραστοοπ:ς γυνα.ι κών πού 
χαρεύουν γύρω ά.πό 6ωμό. 'Έπί
σης, στό-ι ϊ1διο χώρο 6ρ,eθη·..ιαν καί 
πολλά. δΙΥ,κ.τυλίδ::α μέ ήμ,ιπολυτί
μους λίθ◊υς, φαίνεται δέ δτι ό-

πηρχε ω ι,μο νά. ,ά.ψιερώνουν οί 
επί tΟΚιες γυν,αίκες O'tήV πpοοτά
τ:·δα. θεά. � Αρτεμ:ν τά. δακτυλί
δι·α. των. 

Πολλά. εόρήμ,α.τα τώ,ν ά.να.ισκα
ψων τοϋ Ίω. Πα..παJδη�μψρίου ε!
ναι τοϋ 7ου, 6ου κα..ί 5ου π.Χ. 
αιώνος, ανάγονται δέ στήν πα
λα.ιότιερη ·εποχή τοϋ ίεροϋ, πού 
ψαίv,ετα..ι δτιι όπέστη τήν πρώτη 
χα..ταιστροψή στίς ά.ρχές τοϋ 5ου 
π.Χ. αίG>νος, πι1θα,v,άτα.τα κατά 
τήν εισοJλή τοϋ Πέρση 6ασιλιli 
Ξέρξη σ,τήν 'Αττική τό 480 
π .. χ.

Τότε, δπως ά.ναψέ,ρεται, ήρπά.
γη καί τό παλα.ιό'τεpο α.γα.λμα. 
της Άρτέ,μιδος ά.πό τήν Βραυ
ριί'ινα, καί μετεψέρθη ά.πό τούς 
Πέρσες vτά. Σουσα της Περσίας. 
'Ιδέαν τοϋ παλα.ιοτέρου α.ύτοϋ ά.
γάλματο; μπορούμε τώρα νά. ε
χουμε ά.πό μικρό χάλκινο σψυρή
λα.τ-:ι άγαλμα τής Άρτιέ,μι·δος, ι.ι.έ 
μακρύ δω,ρικό χιτώνα., πού βρέ
θηκε κα1 α,ύτό .μεταξύ πολυτί.ιιων 
άλλων' ά.ρχαι:Ότήtω'ι τοϋ τέλους 
τοϋ Ίου π.Χ. αιώνος. 

Γιά. νά. συμ,π-ε,ράνωμε τιελι κά. 
καί νά. κλεί.σωμε τό κεψά.λαιο α.ύ
τό τώ'Ι ε:ιρη,μάτων ά.πό τόν 'Ιω. 
Πα.r:c1Jδημ η,τρίου, πρέιπ,ει νά ά.να
ψέρωμε τό ναό της Βραυρωνίας 
'Αρτέμιδος, τή Στοά, των άρκτων, 
τό σπήλαιο• τής 'Ιψιγενείας, σπί
τια μεσοελλαδικών χρόνων, τήν 
μεσοελλα.δική κα.ί μυκηναϊκή Ά
χpόπολι :ης Βρα.υρωνος, εάν δέ. 
δέν ·ά.πέθνησ..ιε τόσον πρόω1ρα, ά.
σφχλώ; θά. εϊχα..με πο,λλά περισ
σότερα εόρήμα..τα εί,ς τήν περιο
χήν αυτήν. 

Αί συλλογα.ί α..ύταί πού ά.νεϋ
pε'ι δ Παπαδημητρίου, 'εχου,ν τδ 
μέγα πρQσόν νά έπιτρέποι;ν κα-
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τα.νόrριν τών εκδηλώσεων τοϋ 
κοινωνικού καί ο>tκογ,εν,εια.κοϋ οί
ου τών &ρχ.;χ,ίων 'Αθηνα.ίων, 8-
πως α.ί &vα.σκαφα.ί τοϋ Ίω. Μα
ρ:νά.κη στή θήρα., στήν Πομ
πη·ι·α., ιιετά. τήν χα.τα.στροφή &.
πό τόv Βεζούtίιο·. 

'Επί πα.ραδ:είγ,μα.τι, &.πό τήν 
πεp:οχή της δυ•τικης πλευρα.ς τοϋ 
Να.οϋ της Βρα.υρωνία,ς 'Αρτέμι
δος, ήλΟαv ε1ς φώς ,μέχ,ρ:1 σήμερον 
πολλές έκατοντάιδες σφρα.γιδολί
θων, μέ θα.υιμασίας �σαρί1&μους 
π-α.ρα.στά.σεις (αί δποία.·ι εχουν 
φωτογραφηθη καί άντιγραφη &.
πό τήν Καν Λέλα. Κανελλοπού
λου - Νικαλετοπούλου) . Έξ άλ
λου, Π'>λλαί ιέπιγρα,ψαλ ανευρέ
θη.σα.ν πέριξ τοϋ χώρου τοϋ ίε
ροϋ της Βρα.υρώΨ:ις. Έπίσrις καλ 
τό Άνά.γλυφον τη; Πυ,ροφόρου 
'Αρτέμ:δ�ς καί αλλχ, πολλά., πού 
·ή χλεψύδρα δέν θά μοϋ επέτρε
πε νχ οcr.c:ρι�θμήσω, πρα.γμα. δμω;
πού μας έπ:τpέΠΙει ,εύχ1ερώς νά.
συ,ναγά.γωμεν,. δτι' ή Βρα.υρ�)ν ή
το μ.ία. πλοΙJiσία πόλις, μαζί μέ
τό θοp•ικό, τή Σφηττό καί τήν
Κύθηρο, αί δποίαι &.πετέλουν τήν
&να.τολικήν δμάδα. έκ ,των 12 Άτ
τικG)ν πόλεωγ τοϋ Ιfέκροπος, τά.ς
δποiας &.pγότ,εpα δ θφεύς συνή
νωσε ε1ς μί,:ν πόλ:ν, τά.ς 'Αθή
ν�wς.

Ώς άνα.φέρετα: κα.ί είς τό πε
ρί Βραυ,pωνία.ς κεφά.λσ,ιον της Με
γάλης Έλλην. Έγκυ1κλοπα.:.δεία.ς, 
ή δ ύ ν α μ : ;; της Βραυρώ
νος, ή π ο λ ι τ � κ ή, της &.pc 
χ α.:οτά, της προr,στ0ιρι κ ης αυτης 
πόλεως, πού εύρίσχετο, μεταξύ Ρα
φήνας πpός ·οορρα.,; κα.ί Πόρτο 
Ρά,φτη προς νότον, εκα.ν,ε νσ. δε
σπόζ η της 'Ανατολικής 'Αττ:κης 
&.πό τοϋ Μαραιθώνος μέχρι τοϋ 

Σουνlου. 
Κατά. τήν δια.ίρ,ε,σι ν δέ της 

'Αττιχης χώρας ύιπό τοϋ Κλε�
σθένους, ουδείς έχ των ίδ,ρυθέν
των είς τήν πεpιοχ·ήν των Β. δή
μων διΈtήpιησε τό ονc.μα, της &.p
X αί«ς πόλεως. 

Ό Πα.υσα.νίας κα.ί δ Στpά.οων 
εξ άλλου, κά.μνουν μνείαν της 
Βρσ.υ,ρώνος, πού ίσως νά. δφείλε
ται επίσης κα.ί στή λα.τ.pεία. της 
Βpαυpωvία.ς 'Αp·τέμιδος, τής δ
ποία.ς τό ίεpόν εκ-ειτο κατά, τούς 
οοpείους πpόποιδα.ς της &.ρχα.ία.ς 
πόλεως (' Ακροπόλεως) . 

Τώp�α. πρέπει γά, τονίσω, οτι 
ή Βp,αυpώγ ώνομά,σθη οϋτω έκ 
τοϋ ηpωος Βpα.υpώνος, ώς &να.
φέρει δ Στpά.οων, ΕΚ τοϋ οpύω 
(τό δποίον σημαίν1ει -ειμα,ι γεμα.

τος, ά.να.6pύω, παράγω), ή πολ
λά. π«pά,γουσα. γη, δ,ιότι ή περιο
χή, λόγω των ύδά,τ,ων, ήτο πο
λύ ευφορος, &.λλά. έπί,σης πρέπει 
νά. λεχθt, εκτός των &.νωτέρω, 
δτ: ή Βραυρών δφιείλει τήν1 φή· 
μην της, ώς πpο-είπομεν, ε1ς τό 
iκεί ίερόν κα.l την λαrορεία.ν της 
'Αpτέμι1δος. Έλα.τρεύετο, δέ ή 
"Αρτ φις ύπό την 1διότητά, της 
ιbς πp�·σ,ά,τιδος της γεννήσ,εως, 
της γονr.μάτητος κα.ί των τοκε
τών. 'Αλλά. καί ώς κουροφόρος 
η r:αιδοτρόφος, lλα.ψεύιετο ώς ε
ποπτεύουσα. είς την ά,γα.τpοψην 
των τέκνων. 'Επίσης,. ή 'Άρτε
μις εΙχ ε κα.ί τήν uδι,όtη't•α. της 
Μινωικής «Ποτνία.ς θηρίων,, (δα
μα-στpία.ς) εξ ου κα.ί ή πα.ράδο
σ:'ς της άρκτου, ώς ζώου ίεpοϋ 
της θεα.ς. 

Κατά. την πα.ροcδοσιν, δταν ·ι<ά
ποιος έφόνευ,:;ε μίαν α,ρκτον·, ή 
θεά. 1έξοp-γι1σΘείσα. ιέξα.πέλυσε λι
μόν, κα.ί πρός εξιλα.σμόν α.ύτης, 
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οί Άθηνα.ίοι, ,με·τά. χρη,σμόν, έ
ψήφισαν δπως δλαι αί παρθένοι 
μή νυμφεύωντα.ι, ·έά.ν προηγου
μένως δεν ύπηρετοϋσι ν είς τό·ι 
ΨJ,OV ώς ίέρεια.ι' της Βεάς, όνο
μάζοντο 6έ άριιτοι. ΚαJτά. τον 
Άρι1στr1φάνην δέ, α.ί νεάνι&ς αύ
τα.ί ήλικίας 10 - 15 ετών, «άρ
κτων μι,μ,ούμ,εναι», έξεrοέλουν τό 
μυστήριον. Σύμφωνα. μέ τήν πα
ράιδοσι ν, αί ά.ρκ τευόμενα.ι παρθέ
νοι έφοροϋσα.ν τον λεγόμ,ενον 
«κροκωτόν», δηλ. ίμά.τιον χρώ
μα.τος χρόχου κα.1 ,έμ,ι1μnϋντο τήν 
αρκτον, ,έ,Βυισίαζα.ν δέ είς τήν 
'Άρτφιν ώς <ί,άιι..Lψίιπολοι της 
θεάς». 

'Εδώ πρέπ•ει νά. αναφέρω δτι, 
νεαρα.ί αρκτο: αναφέρονται επι
σης χαί είς τον Πειραιά, χάρ:ν 
της λα.τρεία.ς της Μ ουνι χ ία.ς 'Αρ
τέμιδος. 

Κα.τά. τά.ς ά.πόψεις των αρχαι
ολόγων, ε.ντός της μεγάλης στο
άς των άρκτων έξετέλουν αί ά
νωτέρω μ'ΙΎ]Ιμnνευάμ,εν-α.ι άρκτοι -
παρθένοι τά καθήκο,ντά τω·ι ε

να.ντ1 της προστάτι·δος θεάς, οπι
σθεν δέ της στοάς ύπηρχον εξ 
δωμάτια. μέ 11 μικρά.ς κλίνας ά.
πό ξύλο, πρός χρήσιν των παρθέ
νων ίερε:ών - αρκτων. 

Ή Στοά. αύτή, σέ σχημ,α Π, 
περιέκλειε τό ίερό της Βραυρω
νίας 'Αρτέμ,:1δο,ς καί είχε σu,νολικό 
μήκος 140 ,μέτρων. 'Από μιά. έ
πιγpα.φή, πού ορηκε δ Γ. Πα
πα.δημητpίου, προκύπτε: δτι ·η
Σ:οά. τώ·ι άρκτωγ κτίσθ.ηκε χατά. 
τόν Πελοποννησιακό πόλεμο, 
γιατί ά.ναφέρει τόν άρχοντα.' τω'Ι 
'Αθηνών Άρίμνryστο του 417-
416 π.Χ. 

'Από έπι γραφή πού βρέθrιχε 
τό 1961, ψα.ίνετα.ι, κα.τά. τόν Πα-

π-;ι.δη,μητr,ίου πάvτοτ,ε, δτι ή στοά. 
ιονομάζετο «Παρθενών», "(Ιtατί ε
χρφίμευε γιά. τήν πα.ρα.:μονή τώ·ι 
μικρών ίφειων . ,ταρθένων, πού 
έλέγοντο, ώς προείπομ,εν, &ρκτοι. 

Κα.ί τώρα, λίγα λόγια γιά. τόν 
Να.ό. 

Κοντά. στό Έκκλφά.κι του 'Α
γίου Γεωργίου, στήν περιοχή πού 
λέγεται «Λι,βά,δι», ορέιθηκε ό 
Ναός της Βριχυρωνία.ς 'Αρτέμι
δος, χα τά. τά.ς α.να.σκcι,φά.ς του 
1946 - 56 ά.πό τόν Γ. Πα πα
δημητρίου, δπως επίσης διάφο
ρα προϊστορι·κά. χτί,Οίμα.τα. μέσα 
σέ σπηλ-χιώδη χώρο, πού ε•θεω
ρείτο κΜά. τούς ίστορικούς χρό
νου; «κε·ιήριον», τά,φος της Ί
φ:γενεί•ας (τό κενοτά.ψιον) . Τά 
Θpείπια. του Να.ου της Βρχυρω'Ι'ί
ας 'Αρτέμιιδος ορέ•θηκα.ν, δπως 
προανα.ψέρα.ιμε, σέ πολύ κακή κχ
τάστασι. Δέν ύπάρχουν, πα.ρά. αί 
βάισεις καί αί ά.ρχαί, οί πρGΊτοι 
σπό-ιδυλcι των 2 ΚJιόνων πλαγί
ως. 

Διεπιστώθη, δτι δ περίφημο; 
αύτός ναός είχε διοοστάσεις περί
που 20 Χ 10, κ1αί δτι. ήτο «πρό
στυλος», χωρ,ίς κίονες στίς μχ
κρέ; πλ:ωρές του. Ό Ναός πε
ριελάιμ,βανε «Πρόναον», κυρίω; 
«θηκό·ι» καί &δυτον. 

:Μεταξύ των ερειπίων του Να.
ου, βρέθηκαν καί μερι1κά. πού σ.
·ιή.χου•ι στόν 6ον π.Χ, α.ίώνα, κα
θώς καί κομ,μάτια σπα.σμένω·ι ά.y
γείων τη; Γεωμετpικη; πεp:6,ου.
πQ1'.ι μα.ρτυρου·ι δτι ή λα τρεί-;ι. στή·ι
περιοχή ύφίστατο τουλάχισ:0·1 1-
πό της ά.ρχη; της 1 ης χιλιετη
ρίδος. "Αλλο εϋρημα, εΙν1χι ενα
&:•ιάγ λυψο τω·, μέσωv τQυ 4eιυ
π. Χ. α.:ώνος, πού παρ:στάvε: τή·ι
θΞά "λp:eμι, yά, δέχεται θυσία.ν



338 

ταύρου ά.πό τήν οικογένεια, κά
ποιας 'Αριστονίκης. Ή -έπιγρα,
φή ά.ναφέρει «' Αρτέμ�δι εόξαμέ
νη ά.νέ�θηκε Άρ:1στονίκη Άvτιφά
vους θοραέως Γυνή». Τό ά.φιέ
ρωι.ια έπομένως, προέρχ,ετα.ι από 
οικογένειαν πού κοοτοικοϋi:,ε στό 
Δημο «Θοpών», κοντά. στή Βου
λιαγμένη. 'Εξαιρετικής σημα.σία.·ς 
εΙνοοι κ-α.1 μία ,μα.ρμα.ρίvη στήλη 
με έπιγρα,φή του 416 π.Χ., πού 
περιέχει κα,τάλογο τώv πο·λυτί
μωv αντικεψένων, πού είχαν ά.
φιερωθη ,στήν "Αρτε,μι της Βραυ
pώνος καί γιά. ά.σφά.λεια., μετα
φέρθηκαν •έπί Άρ�μνήστου α.ρ
χο�τος στό Βρα.υρώνιο της 'Α
κροπόλεως 'Αθηνών, 8που ύπη.ρ
χε ειδικός χώρος 1διά. τήν φύλα
ξιν α:ύτών. 'Από 1'ε τήν Άκρό
πολιv τών Άθr,νών·, 8πως �ά Πα
να·θήνα.:α, 1έγί.νοντο καί τά Βραυ
ρώνια., δηλαδή πομπή ιερά έκ 
του Βραυρωvίου χώρου της 'Α
κροπόλεως ηρχετο eιά. vά. προσ
φέρη θυσία,ν ,εις τήν Βρcχ..υρωνίοον 
"Αρτεμιν,, ώς ά.vαφέpει δ αρχαι
ολόγος κ. θέ:μελης. 

Πρίν τελειώσω, θέλω vά πώ 
δυο λόγια. για. τή γέφυρα πού 

1980 

ά.ποκα.λύf'θη,κε στή Βρα.υpώνα. 
Ετνα,ι ά.π� πέψινες μεγάλες πλά
κες καί κτίσ1θηκε, κατά. τόy Δι
ευθ'Jντή τώv ,ά.νασκα.,ψών, τον 5ον 
αίώνα. προ Χριστοϋ. Εfvα,ι έ:πο
μένως, ·,1 &ρχα,ιότερη γνωστή 
γέφυρα δλ ης της 'Ηπειρωτικής 
'Ελλάδος καί πού δια.τηρείτα.ι σέ 
καλή χα, τά.στα,σι. 

Πρίv i.vαχα.λυφθη ή γέψυρα 
της Βρα•Jρώνος, έθ-εωpείτο ώς ή 
&.pχα.ιοτέ?α εκείνη πού ά.πεκά.λυ
ψε κοντά στό ά.εροδpόμιο της Έ
λευσίνος δ ΆpχtτέΥ.των - 'Αρ
χαιολόγο; 1. Τραυλός. Ή γέφυ
ρα. δμως της παλαιάς κοίτης του 
Έλωσιν•.α,κου Κηψι1σσου δια.π.ι
στώθηκε 8τι χτίσθηκ·ε ·ά.πό τον 
Α,;τοκpά.τοpα, τώv Ρωμαίων Ά
δpια.νό μεταξύ 114 κα,ί 125 μ.Χ. 
κα.ί έπr.μένως, ε!ναι 550 περ,ί
ποcι χpόνι·α νεω1τέρα. της γε,φύ
pα.ς της Βρα.υpώνος. Ή γέ,ψυpα 
του 5ου π.Χ. α.ίώvος εχει πλά-
τος 9 περίπου �μέτρα. καί μήκος 
σχεδό·ι τό Dδ•ιο. Οι 6ά.σεις της εΙ
'i'Υ.: 5. ()[ τpεί; στη,ρίζο-ιται στήv 
κοίτη τοσ ποτα.,μου καί οι αλλ�ς 
δύο στίς όχθες. 
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ 

Δίπτ υ χ ο

Ι 

ΙΛΙΣΟΥ 

Με τό χρuσό6ουλο τής αισιοδοξίας σφραγ�σανε 
τής ψυχής μας τίς χαροί,μενες σελίiδες. 
Μά, ή ζω11 δεν τό σε6άστηκε· σ-κtσμένο, 
πεταjμιένο στά πόlδια της, 6άναυσα: .. 
Τόρα οί ·θύελλες σαρώνουνε τήν κ·ουπαστ-η 
τής 6αρκούλας •μας ό καταποντισμός 
εlναι ·δέJδαιος· μά, τί χρειάζεται 
σ' δλο τό .ταξίιδι της ό στείρος παιιδφός; 
Τό .τίμημα εlναι γιά δλους τό tδιο· 
<«>υκ εστι πέινης η πλοί,σιος, ιδασιλεύς η στιρα.τιώτης>>' 
κυριαρχικός ό νόμος της φθοράς αδυσιοπητος. 
Μά, ο,,rας διασχίζου.μ:ε τήν 'Αχερουσία 
ας κρατάμε στά χ,είλη μας τό νάμισ,μα 
τής καλοσύνης ,καί τής άνθρωπιiiς. 

ΙΙ 

Λε·ι υπαρχει Αυριο, δεν ύπάρχει Χτές
τό Σήμερα :κυριαρχεί, τό 'Γιί)ρα 

, ' , ζ , πανου ,στο ,κοgμ,ι σου, ωη. 
Με τό πυροφάνι της γνώσης 
ψαρεύουμε μέσα ση1 νύχτα σου 
τις πικρές 1μας έμπειρίες.
Κι οντας συντάξουμε τον άπολογισμό μα; 
θ' άπορήσοuμε μ,έ τό άποτέλε.σμα: ιμηδέν ! 
:\ιfέ τό λαδολύχναρο κρειμασμένο στο •δάχτυλό μαι;. 
wορευόμιασ.τε στό ,δαθύ σκοτάδι της άπεραντοσύνης 
τόσο άσήμαντοι, πού κατα�τούμ:ε ανυ.ιϊολόγι,στοι· 
- έμιείς, τά !δημιουργήματα τής ί1πέρτατης Σοφίας!

( <<Ή παραcσημοφορία») 
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ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

'Ημέρα ά�ώνων 6τiιν �Ολυμπία 

Σαν ,αρχαία Έλληνuδα 
άπ' τον κατάφυτο λόφο τού Κρόνιου 
πλανιέμαι στον Ίερό σου Χιορο,

στο προσκύνηιμ,α της ι'>μορφιάς το1i κορ:μιοϋ. 

Γοητ,εί,ει τι\ν ψυχ1�1 ή γαλήνη
κι ακούω τά καοθάιρια "'ε,ρά τού 'Αλφειού, 
τοϋ ,Κλάισ�ου χαιμογελαστά, ετοι,μα 
να δεχ1θοϋν τ· άθλητικα κορμιά. 

Ό ψ,ιος ,λCΙΙμπυρίζει αν(Jjμεσα απ' τά πεύκα, 
τίς ,δάφνες, τά ικυπαρuσσια, 
μιά παράξενη θάλα1σσα άπλώνεταοι 
κ:ε.ντημένη με ποικιλόχρφιμα άγριι0λούλοuδα. 

Ί" αγέρι δακρυσμένο εύλα,δι.κά χαϊδεύει 
τίς κολώνες των ναών σου. 
Ό Δίας ό γαλήνιος κυττάζει απ' το ,θρόνο 
ενώ οί νίψφες τρέχου-;,, χάνονται 
στά σκιερά πόδια των δουνιίJν ηiς 'Αχα·ί:ας. 

'Αντικρύζeι τον Ν uμφαί.ο· μέ η�1 σκέψη
. 'Η 'δ ' 'Α , ' ' ' 1· ' ο ρω ης ο ττικο;, τ αγαrψατα του
με τούς ,ανάλαφρους χιτών,ες ύψώνονται λυγερά 
χα:ιρετώντιας τ11ν άθάνατη .μέρα σΌυ.

Πέρα κεί στο ,δωμό σου 
καίει α1σδε,στη φλόγα, 
.\α,μποκοπάει ό οί•ρα:νο; κατάμεστο; 
, , 1 , , , , , δ'ξ απ,Ω rω+ιJΤε(_)α αστερια, απο ο α. 

Σ' αποθέωση περνούν τά γυμνά σου κορμιά. 
Τ' ανθος της νιότης. 
'Ιαχές άιντηχούν καί τραγούδια 
Είρ11•ιης στiι στίΙ6ο Σου ... 

1980 
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

Μάς έχει διδάξει 
:\1Ιας εχει διδάξ.ε.ι πολύ καλά ό χρόνος 
την ασωτη διαδρομ:1\ ,μέσ' άπ' τίς ,μέρες. 

Άνα�γινωρuζουμε εuκολα πλέον 
κοιτάζοντας στα μάτια των αλλων το μ[σος, 
μέ,σ' άπ' τά λύγια την ύποκρισία. 

Μας εχει ,διδάξει πολύ ΚΧJ.λά. ό ουρανός 
να μη 6λέποψε πιά. οϋτε φως, οϋτε αστρα, 
γοναιησμένοι χάτω από καlμένα !δέντρα 
·ιά. μα:ζεί,ουμε τη στάχτη. ζωντανών εtκόνων.

Ylu; εχει διδάξει πολύ καλά ή θάλασσα,
τί σημαίνει όιιιστικό ναυάγιο ταξιδuού
π' ενα γλαυκό ·νησάκι πού κοuμούνται οί γλάροι
γ: ερχονται οί φώκιες να γεν\,ήσου,, σ.τίς σπηλιές.

Μας εχ;ει δuδάξει πολί, καλά ή χοιλάJδα
να μή γuρέψουμε αλλο τίς λίμνες, τά ρυάκια,
τί,ς πυκνές δεvτ�ροστοιχίες πού κιατοικούσαν
ξενιrι:ε.μένοι άργοναϋτες γύρω στις φωτιές.

Μας εχει ,δuδάξ,ει πάνω άπ' δλα ή σιuωπή.
νά. φυλλομετροίiμε όλομόναχοι τις νύχτες,
τα λησμονημένα τετρά:δια τώ•t τραγουδιών,
αυτών πού δέν άκούσαμ,ε ποτέ το μοιραίο ήχο!

ΤΑΣΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 

Κ6ούντελη 

Πώς, το άγρι()λούλουδο της Κσοίιντελης 
( ,είνα:ι μια άν0μώvη ; 

f iαλήνη σrrόν κάμ:reο, δροσερές σταλιψατιιές
στα πρασινόφυλλλα τα 1θαμνώδη· 

Και στις eληές τ,ά φύλλα τα άσημί 
κι' ό άγέρας τού γ,λυκοξυπ,νήματος 

τη; Κσοίιν.τελης-
άνεμοδαρμένη {-, Χώρα, ·ή ΊΕξοχ1Ί 
μέ χ(.λια 1eλαι.όδεντ.ρα:, της εlρήνης 

11 σιωπή. 

Όχτώ6ριο; 1980 

341 
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ΓΕΩΡΓ, Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 

Έλευθέρα μεν

ή Κτί61ς )'νωρίζετα1 ... 

Μια ζεσ:ταισιά ΊΕ.1.ειιθερίας σήμ:ερα 
άγκάλ:ια.σε τον κόσμο 
- rονοη 6γαλμένη άπό τούς θείους κόλπους.
'Γ' άιστέρι το λιψπρό πατά·ει τη ,δύ,;ια,μη των τροχιών
κι όλούθε φώς -- χαράς φωτοπληιμ,μύρα.
Κ•ι δσοι mό πι,σισοσκύ.ταlδο άναδεύονταν
τώρα φωτολiαιμ.πάδες ορ8'ιες
φωτοπαίζουν
στο τρε,λλό φωταμεθύσι τουρανού.
Κι ,άπό παι�τού παιάνας - ιαχή:
'.ΕJλευΘερία ! ..

«. . . . . . έπί, γης ειρήνη 
εν α.νΘ.ρώποις ε:uδοκία» ! ....... . 

Ή ΊΕλrυθερία «της δόξης τών τέκνων τού Θεοιϋ» ! ..... . 
Κι ό ΙΊο{,μενος τού σικοταδιού 
τώρα πια - δριμ,α τα δώματά. του -
σιτό 6α1θυστένακτό του πόνο 
<�μόνος στ,ενάζει». - Μόνος ! ....... . 
Κι ή πρίγ δυσιτυχ•ισμένη άνθρωποσύναξη 
- ή πα�ληρία των 1 ι.0θνών ! -
α.κράτητα�άι<ΠΙ�μάJτητα
τό-ν Αiτιο,
συνταιρι1αισμένη σέ χορό πανέμορφο
μi ϋμνο reανΟΙρ,μόνιο χα1ιρετίJyει: !
Δόξα στό Θεό των ούρανίων κόφων,
η πιο σωστά, των ανθρωπίνων όριζόντω,ι ! ..... .
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

Άδ1έξοδο 

"Αχ νά εφεuγαι απο αυτη τήν πόλη 
πο·u τίιποτα δικό μου! 
Γrκρuζα ,τά σπίτια της κι οί bράμοι 
σέρνουν τίς ,μέρες μας άξόδευ11ες 
σέ ξένα «αϋριο». 
Τά κί�μ16αλα σr,ωρπuζουν ηχους 
σκεπάζουν τίς ίκεσίες μας 
τίς έπικλήσεις ... 

'Α,δε,λφέ μου ! 'Αδελφέ ,μου, 
πώς σδήστηκαν τά όρόσημα 
των ιδανικών μας. 
Πίi:>ς χάσCΙΙμε τ11ν έπι,κοι:νωνία. 
'Η κραυγή μου 
φωνή δοώντος σn1ν ερημο. 
Κι εlναι ή πόλη γφάτη 
όρθογώνια άπρόσωrοα; κτίρια 
πού ρίχνουν σαρικασ.ηκούς 'ίσκιους 
σrά εuδωλά μας. 

23 - 5 - 80 
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ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΗΘΗ 

Μ' δλο πού δέν προσφέρει 

στούς όπαδούς του εύκολα μηνύματα 

ΛΟΝΔΙΝΟ - Στό Μπρόκ
γουvτ Πiρ-κ του Χα,μσά.ϊ-ρ, περί
που 4.000 ατομ!Χ κα.ταισκήvωσα·ι 
πρόσψα.τχ κάτω άπό τόv σκοτε:
vια.�μέvο χα1 συχνά. οροχερό έγ
γ λέζι κο c.,όρα,γό, γ:ά. vά. ά.κούσουv 
τίς διδα.χές του Τζίvτου Κpισvα.
μούρτι, τίς δωρεάν δμιλίες του. 
Κα.ί δέv άπογοητευθηκω.ι. Γιατί 
δ Κρισvα.μούρτι εΙvα.ι εvα.ς γκου
ρού άλλιώτικος, δπως τουλά.χι
στο·ι άvα.φέρετα.: στούς «Σά.νται η 
Τά.ιμς», πΌύ δημοσίευσσ.,v τό πορ
τρσ.ίτο του. 

Έδω καί 50 χρόνια., πρός με
γά.λ η ψρίκη των ά.ψοσιωμέvωv 6-
πα.δωv του, δ Τζίντου Κρ:σνσ.
μούρτι άvήγγ,ε:λε πω; ,δέν ήτα.v 
θεό;. Γυρίζοντας τήv πλά.τη στήv 
τεράιστια. π-εριουσία., πού ε-ίχε συγ
κεvτρωθ�ι στό οvομά. του κα.ί στήν 
όργά.-.)ωση πού πίστωε �πώς δ 
'Γζίvτου ήτα·v ή έvσά.ρκωση του 
Ί ησου Χρι,στου κα.ί ισυνεπως δ 
νέο; Μεσσίας, ξεκίvη.σε γιά. vά. 
δ:δά.ξει τήv ,δική του φιλοσοφία. 
της ζωής. 

"f,στερα. άπό 50 χρόνια., σέ ή
λι κία. 85 έτω•ι σήμερα., δ Κρισνα.-

μούρτ: εξακολουθεί vά. διδάσκει 
κα.:ί vά. προσελκύει •μεγά.λα. πλ ή
θη πού τpέχουv vά. τόv ά.κούσουv. 
Μιλά.ει μέ μο•ια.δικό χυροςc___,ά,λ
λά. άπλά. - χωρίς νά. προοψέ
ρε: στούς όπα.Ιδούς του ευχολα μη
νύματα. Δέv ά.vήκει σε καμιά. 
αi?ρεση, δεν ισυμμερίζετα.ι κανένα. 
δόγμα. κι' 1ε,μφα.vίζετα.ι χωρίς 
ψα.νψά.ρες. Δεν ύπά.ρχοιΝ κε
λεμπίες, τ-ε.λετές, ά:κα τά.λ ηπτες 
ψpά.σεις. Καί τά. δ�δά.γματα. πα.
ρέχοvτα.ι δωρεά.v. 

Ό Κρι,σvαιμούρτι είναι ντυμέ
νος με άπλά. κοτλέ πα.ντ-ελόv·ια. κι' 
εvα. άνοιχτό μπλουιζά..κι, κά.Ηετα.ι 
σε μιά. πτυσσόμενη ξύλινη καρέ
κλα. κα.ί λέει στό άκροα.τήριό του 
δτι δλα. α.ύτά. είνα.ι άπα.τηλά., ε•ια. 
ιμπόδιο στήv σ.vα.ζήτη,ση της ά.
λήθει.ας κι' οχι βοήθημα. στήv 
άvα.κά.λυψή της. 

Κι' ιi>στόσο, οί πρωτο-ι όπα.δοί 
του Κρισvαιμούρτι δέv εΙχα.v ά.
κούσει τά. ϊδια. πρά.γμα.τα.. Ή ι

στορία. τιi)γ πρώτων χρόνων της 
ζωής του εΙνα.: τόσο άλλόκοτη, 
οσο συνηθισμένη εΙνα.ι ή σημε
ρι vrι έμφά.νισή του. «'Ανα.κα.λύ-
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:ρθηκε» σέ ήλι:κ!α. 14 ,έτων - τb 
1909 - ένtί> fπα.ιζε σε μ:ά πα
ρα.λ(α. της ,επαρχίας Μαντρά.ς της 
νότ:α.ς 'J νιδία.ς, &.πb "'τήν ψα,ντα
χτερή σοσια.λίστρια κα.1 σουςpρα.
ζέτσ. "Αvνι Μπ,έζαντ καί τον σύν
τροφό της, .δόκτορα Τσά.ρλς Λενrt
μπήτερ της θεοοοψκης Έτα.ι
ρ(ας. 

Οι θ!ΟΟ'οψισται πίστευαν, δτι 
!να; νέος Με.σ.σιας θα. εμφανιζό
ταν στή•ι Άνατολή σ:τις ά.ρχές
του αlώνα, οον ή έπόμενη ένσά.ρ
χωση τοσ Ματρέyια, πού ϊμφα
�-lστrr,ι.ε τήν τελευτα:(α. φορά στη
yη σαν Χριστός. Ό νεαρός Κρι
a\Ιαμούρr::, πού ήταν το δyδοο
παι.οι της οlκοyένειας ένός συν
tαξιούχου περιφερεια.κου ο:κα.-
1τη, ζοϋσ.ε με- τούς Βρα.χμά.νους
γον-ετς του σέ ά.πελπισ:τική φτώ
χ εια, &.λλά, δ Λενψπήτερ 1σχυ
ρ(στηικε, πώς διέκρινε σ' αότο το 
&.δύνατο και 6ρώ.μικο παιiδι τό 
σ.ημάιSι τού !κλεκτοϋ: δ νεαρός 
φα.ινότα·ν νά στ-ερείτα..ι κάιθε ί
χνους έγωκ€ντρ:σ�μο&. 

rtοθετήιθηκε &.πό την κ. Μπέ
ζαντ, πού τόν πήρε μαζί της 
στήν Ά γγ λ!α. τό 1911 και τόν 
!το!μα.σε νά. παίξει τό ρόλο τr>ϋ
έκλεκτοϋ. 'Ανατράφηκε μ,έσα στην
&.ρ�'1'tοκρα.τ!α, μορφώ-θηκε μέ
lSιωτικούς δασκάλους κι' ύστερα
πηγε στή Σοp6ό·ινη. Οι Θεοσο
φισταί ε!χαν μεγάλη έπιρρο� ά.
νάμεσα στούς μορφω;.ι.ένους και
rούς πλο1σιους δλου του κόσμου
και �νσ. μεγάλο αίσθημα προοοο
κ!ας (καθώς και μια, μηάλη πε
ριουσ!α) ε!χε οw,:ουργηθεί, γιά
τήν ήμέρα πού δ Κρ:σνο-;μούρτι
θχ «&.πο�ι.δόταν» στόν κόσμο. Κι
ώστ6σο, δταν ήp!θε αότή ή ή[-!Jέ
ρα, δ Κρισναιμούρτι τά &.ποκήρυ-

ξε δλα. 
Τον Αϋ;'(οt;στο τοϋ 1929, στό 

"Ομμεν τ�ς Όλλανδίας, στό γρα·
σί1δι του Πύργου "Ερντε, μ! τά 
20.000 στρέ.μμα..τα τριγύρω• -
πού του χάρισε δ Βαρώνος Φι
λίπ 6ά·'t Παλλάντ - μια. Ι!ξεζη
τημέν&' τελετή ε!χε σχεδια..στεί 
για. νά τον «&νακηρύξουν» !ιπί
σημα Δά.σκα.λο του Κ6σ.,μου κα-1 
νά. διορίσουν, τούς μαθη,τέ.ς του. 
'Αλλά δταν δ Κρ•;σναμούρτι ση
·κώθη:κ,ε για νσ. τούς μιλήσει, ε!
πε: «Μπορείτε να δημιουργήσε
τε άλλες όργανώσεις και ν& πε
ρ�μένετε κά.ποιον άλλο. Δεν με
ά'πα.σχολε"i: αυτό, οϋτε θέλω να
δη�μ:ουργήσω rνέα κλου16ιά.... Τό
μόνο πού με ά.πα..σχολε!, ε!ναι νά
έλε.υβερωθοϋν οι άντGριιmοι, τελε(·
ως και άνευ δρων». Μ' αό
τσ. τά. λόγ�α, διέλυσε τήν όργά.
νωσή του και χά.ρισε δλ'Υ) τήν πε
ριοοοl-α, πού ε!χε συyκεντρωθεί
στό ονομά. tOt;. Πr>τε δεν έν-έ.δωσε
σε τέτο:ους πειρασμούς, &.πό -rο

τε μέχρι σήμερα.
«Οϋτε συμφωvω, οϋτε οια,φωvω

μ' αύτά. πού σκεπτόταν για μέ
-,ια,, l-κείνc τδν κα.:ρό ή κ. Μπέ
ζαντ,., λέει. «Δεν �χει καμιά. ση
μασία.. 'Εγώ μπ<.>ρου,σα, τότε νά
δω, δτι κά.θε Gρησκωτική όρ
γά.νωση .ε!να.ι σά,1 δπο:α.δήποτ.ε
άλλη, και δλες δδηΎουν σε &-μ,οι
οαία δια.ψGορά.. 'Η π.ίστη ε!ναι
καθαρά προ,σω1tική όπό;!tεση, και
δέν μπορzίς, ουτε πρέπει νσ. τήν
όργανώνεις».

Άπό τό« πσδ lyκατιέλειψε
τού; θεσσοφ:στές, δ Κρισναμούρ
τι τρά.6ηξε τον δικό τσυ δρόμο.
Τά. τελευταία 20 εχει tδρύισει 8
οlκοτροψεία. -· σ!J.v του Μπρόκ
yουντ Παρκ στό Χαμ.,σά.ϊρ - 11-
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που περνά-ει lξη ιμηνες τό χρόνο 
και ά.φιερώνει τό μεγαλύτερο μιέ
ρος της δραστη,ριότηιtά.ς του στήν 
μόρφωση των νέων. 

«Πηγα!νετε στούς παιπά.'δες σας, 
στούς ψυχολόγους σας και στούς 
γκουρού σας νά. σάς οο-ηθήσουν 
νά. λύσετε τά. προ6λή,ματά σας, 
τούς λέει. «Π:θα..νόv, -κά,ιθοοτ-ε έ
δω τώρα και Ηπίζετε πώς θά. 
σας τά. λύσω lγώ, πώς θά. σάς 
δώσω φώτιση:. 'Α).)..ά. οχι. Ή &.
λήθεια δεν εlνα.ι κά.τι πού μπο
ρετ νά. σας (jοθ-ετ. Πρέ.πει νά. την 
ά.νίχ.καλύφετε μόνοι σα,ς». 

'Ότα.ν λέει «&.λήθε�α.» δ Κρισ
να.μούρτι, iννοεί μ:ά. συνεχη lπί
γνωση της ζωης, έ\/'tός και έ,κ,τός, 
lπίγνω,ση της α.ύταπά.της, της 
πρv-κά.τά.ληψης. ·ηv.χλ των οογμά.► 
των πού παιπαγαλίζου•μ,ε - δλω-ν 
αύτων πού μποροϋν νά. μας τυ� 
φλώσουν, ώστε νά. μη 6λέπουι-uε 
την δλότητα. της πραγματικότη
τα.ς κα.ι την μιηα:διχ6τητα της 
ά.νθρω,πότητας. 

«'Ένα. πρό16λημα παρουσιάζε
τα.ι μόνον δτα.ν 6λeπι>με τη ζωη 
&.1tοσπα.σ1μα.τικι δταν ή σκέψη 
α,ό,9.α!ρετα 6ιχάζ,ει τb "έγώ'' κα.ι 
τb 'Όχι ¼γώ'' ,· τόν παρατη,ρη:τη και 
τόν πσ.ρατηρουμενο. "Ένα μυαλ6, 
πού Ιχει ά.πελευθ1ερωθ-ετ <iπό π(
στη, •οεισ:ι,δα,:μον!·α, κά.t τυπικότη-

τα, μπορεί νά. ά:ιtελω9ερωθεί &,. 
πb την σύγκρουση ru:ιύ δημιουρ
γοϋ'ι αύτά. τά. πράγμα.τα... κα.ι 
γ!νεται ιτότε lξα,φετ:κά. ήσυχο, 
απόλυτα σιωπηλό. Βλέπετε την 
δμορφ:ά. αύτης της οια!δικασ(ι:ις;» 

Κι' ωστόσο τίποτα iπ' αύτά. 
πού λέ.ει δ Κρmαιμούρτι δεν εl
ναι tδια!,ερα χα:νι>ύργιο. Οι με
γάλοι 8:δάισ:χαλοι τοϋ παρελθ6ν
τος, δ Χριστ6ς, δ Σωκράτης, δ 
Βού,δ-ο«ς εχουν π-εί σχεδόν τά. ίδια. 
πράγματα:, και άλλοι, μ:κρότερου 
6έ6σ,ια 6εληνεκοί}ς, τά. �έπανα.λαμ-
6άνουν Ηω και 2.000 χρόνια.. 
Τότε γιατ( τρέχουν οι άνθρωπο: 

. κατά χιλιάιδες ν' ά.κούσουν τον 
Κρισναμούρτι νά. μιλάει; 

,/Επειδη είνα.ι αότός πού εl-. 
να:», λέει ινα.ς Λον:δρέζος φυχί
α.τρr;.ς πού ιμ6λις εlχε συvα.ντήσει 
τόν Ί νδό οά.ισκαλο γιά. πρώτη· φο
ρά. «Ποτέ πριν στη ζωή ιμοv οέν 
συ,•ιάvτη,�α κάποιον ποο νά. ζεr, 
τόσο καθαρά., α.ότό πού λέει. Μι� 
λά.ε: γιά. τόν τεp.ματισμό της σύγ
κρουσης, •μέ την rδια. &πλ η θε
τικότητα, πού θά. ηεγε 'Όρlχει''. 
'Όταν τόν &.κου�ε:, ν& λt-ει κά
τι, αότό τό κά.τι δέν ε.ϊvα.ι πι& θε
ωιρ(α - γ(νετα.ι πρα.γ,μσ.τικό
τητα». 

ΚΑθΗΜΕΡΙΝΠ, 11.�.80 

ΜΕΤΑΒΙΒλΣΙΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Περικοπαί Ιίρθρου το\') Φυσικοσ κ. 
Κων. Ν. Τσαγκαλάκη στά «• Αρκαδι
κά Νέα» Ίαν. '80. 

Θ' άψηγηθώ για μια t:τrίδειξη με-

ταδ,δάσεως σ-ιdψεως, 1TOU fγ,νε στο

Μαλλιαροποίιλειο Θέατρο στην Τρί
,τολη κcrτα ΤΟ φθινόπωρο ΤΟΟ 1922 .. 
Έγf.νοντο έτrιδείξεις τrvευματ,στι-
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κών πειραμάτων άπο fvα Γερμαvο 
δv6ματι Χαvοϋσε:v, μεγάλης φήμης 
και ·κίιροuς, γ ια την έποχη έ,κεί,vη,. 

Τον συνώδεuε ενας νέος έλληι.ιο
μαθής, που ήταν δ μεσάζων μετα
ξυ τοίι πεφαματιστοCι Χαvοϋσεv 
και του ,ι<οινοv τοϋ Θεάτρου. Και 
δπως έvθuμοvμαι καλά. εκαμε πε ι
ράματα μ-ε-rα6ι6άσεως της σκέψε
ως δ ια �παφης (συvδέ.σεως Ψvχο:
σωματ ικης) -και έξ άποστάσεως. 
Και δ ια τό πείραμα σvvδέσεως έπα
φης ( χέρ ι μέ. χέρι) δ έλληvομαΘης 
και μεσάζων μας εΤπε, άπό της σκη
vης τοϋ Θεάτρου, τα έξης: 

Θα σας μοι;ράσω μερι-κους ψα-
κέλλοuς με m:pιεχόμεvο μιά ,μιιφη 

-�6λλα χαρτί. •οπο ιος πάρει τό φά
κελλο με τη,v κόλλα τό χαρτί, θα
γράψει τό δvομα έ�νος, γνωσ.οίι και
φιλικοί, τοv προσώπου, που εύρί
σ,κεται αίιτη τη στιγμη έδω μέσα 
στο θέατρο. Τ δτε θα κλείσετε τό 
φάκελλο με την 1<.όλλα, που θα ε
χει γραφη τό όνομα του γνωστου
προσώπου και θα το τοποθετήσετε
σε εvα μέρος, μία τσέπη τώv έvδu
μάτωv τοϋ φίλου και γvωστοCι σας.
Τά φάκελλα που διένει,με ησα;v 4 i\ 
5. •Ενα ετuχε να πάρω και έγώ.

Κατόπιν, έμας τους τέσσαρες η
πέντε που είχαμε πάρει τους φακέλ
λους και t1ίχαμε υ<άιμει δ,τι μαι; 
υπέδειξε, μάς εΤπε ν' �6dίιμε στη 
Ο11<ηνη του Θεάτροv, Τα πρόσωπα, 
ήσαν 6 Πρό�δρος του Δικαστrρίοu, 
6 δεύτερος fvας άvώτερος στρατιω
τιχός, 6 τρίτος ήτο άvώτερος Νο
μαρχιαΚΌς ίrπάλλr,1λος και 6 τέταρ
τος 6 ίrπΟφαι,vόμε:VΟς. 

Και δταv εvρεθήκαμε στη σκηνή 
καί κατα την στιγμη που ε-καμε 
την διανομή τώv φακέλλων, 6 με
σάζων έλλr,ναμαθής μεταξύ του πει. 
ραματιστου καί του :ΚΌΙ.\ΙΟV του Θε
άτρου, μας εΤπε καί μάς σvvέστη
σε τα άκόλοuθα: �α ,κρατάτε τοv 
κ. Χαvοίισε'ΙΙ άπό τό χlρι στό μέ
ρος τοίι καpποv, θα τον κατευθύνε
τε με την σκέΨ1'} σας. Αύτος θά προ
πορεύεται, χωρίς να προφέρετε λέ
ξη ( άλλωστε δ Χανοίισεv δεv ηξειι
rε λέξη, έλλη,vι,κά). Σείς με την 
σκέψη σας θα τόv κατεvθ&.:ετε ... 
προχωρείτε ... καrrε6αίvετε .. κ.λ.π. 

'Αφοϋ έπέτuχοιv τα τρία προηγη
θέντα 'Π'ειράμαrτα ( με χεφοκροτή
ματα) ήλac: ή σειρά μου. Και σας 
κάνω τηv περ ιγραφή, άκρι6ώς δπως 
εγινε. 

•Επ ιασα τον ΧαvοίισΕJV άπο τον 
καpπο του έ,vός χερ ιοίι τοv και τόv 
κατηίιθvνα με την σκέψη μου, χω
ρίς να προψέρω λέξη. Προχώρει ... 
κατf.6α ι�-ε.. προχώρε ι (προη,γείτο, 
δπως είπαμε), άνέ6αιvε:... b<είνη 
την στιγμi; που έσ,κε.πτόμοvv το· ά
νέ6αι,νε, μΌΟ παίρνει το χέρι μου, 
με το δπc'ιο σνvδέετο τό δ ικό του 
καί με τό σ).λο του χέ,ρι, σφίγγει 
δυνατά τα δίιο μας χέρ ια (δ ιότι, δ
πως κατάλαβα, ή σύνδεση. ητο χα
λαρη και ή μ•ετα6ίδαση της σκέ

ψεως δεν τον \κανοποίει) ... προχώ
ρε ι , άvε:6ήκ.α1με προς την πλατεια 
του Θεάτpα1... προχώρει. ( εrιιπαμε, 
ή έπ ικοινωvία έγένετο μδvον δ ια 
της σκέψεως). Ό φίλος μοv έκά
θη,το στην τρίτη σε ιρά τών καθι

σμάτων της πλατείας και περί τα 
μέσα περίπου. Όταν έφθασα άντ ι·
στοίχως στη σειρά, ώρισκόμοι111 στό 
διάδρομο της πλατείας. Έσκέψθη� 
κα, προς στ ιγμή, να μη στρίψει 
άριστερά προς την 1<ατείιθuvση πού 
έκάθη,το δ φίλος μου, άλλα να τον 
κατεuθίιvιJ προς τα 'Τ'ελεuταια καθί
σματα, για να τον παραπλανήσω, 
και αύτο y ιά μφ ιιc:α δευτερόλεπτα. 
Αίιτός (δ Χαvουσεν) ό<αμε τις κι
νήσε ις πού έσκεπτόμοιιvα αιφι6ώς. 
Μια ψ0ρα δη,λα.δη πήγαινε έμπρός, 
μ ια άριστερά, ο\ κ ινήσεις του άκο
λοuθοίισ� την σκέψ!} μου. 

Τελ ι1<ά, τόv κατεuθίι:νω ( με την 
σκέψ!} μου)... προχώρει... άριστε
ρά ... σταμάττσε ... Νά! bμπρός σου 
εΤναι ό φίλος μου. Αύτος �κανε ά
ιφι6ώς δ. τι tσ,κε,ττόμοvv... 'Ερεύνη
σε την τσέπη τοίί γελέκοιι του, ύ
πάρχει δ φάκελλος, ΤΟ σvομα πού
γράφω - λέγεται «Τάκη,ς Κατσα
ρός,> 'Ητο τpσ:τrεζLκος ί,πάλληλος. 
Τα εκαμ� δλα ο:ύτά... • Αvοιξέ το
και λέyε το δvομα_ Και άμέσως ά
vοίyει τό φάκελλο 1<αι iφώναξε Τ?
δvομα, μέ την ξεvU<ή του πρ�ρα
«Τάκης Κατσσφός,> ... χειρσκροτημα
τα. . δπως άκρι6ώς �η καί �ε 
τά άλλα τρία ,τροrννουμεyα mιρα-
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ματα. 
'Αλλά tκείνο το δρά&ι tγένονrο 

καί άλλα πε;ιιχχματα με την μεταδί
δαση σ,κέψεως tξ ό:rrοστάσεως,. τα 
6-ποία έστέφθησαν ό:rro πλήρη, lπι
,νχία, πολυ lVΤ\J'ΙΤωσιακα καί δεν 
Κ4?ίνω σκόπιμο να τα άναφέρω. 

Ό Χαvοvσεv, Γερμω<ός,, ητο τrροι. 
κ1σμένος μέ ·μεγάλες διαμεσικές Ιδι-
ότητες. Προέβλεψε την κατάρρευση 
τού χιτλερισμού, γι' αύrό 6 Χίτλερ 
εσιτεvσε καi τον lξαφάνισε προ τοv 
τέλοvς τον. 

Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ 

ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 

Ή Ίνδουϊστική Φιλοσοφlα γίνεται σιγά - σιγά 
ιταραδεκτή 

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ή άρχα1α. Ίν- ση ψα.ίνετα.ι δτι άνοίγει- τά πα.ν·ιά 
οουϊστικη ψιλοσοψία. της μετ�ν- γιά τη• Δύση. Ή μετεμψύχωση 
σά.ρκωσης &.ρχίζει σιγά - σιγά νά εχει πα.ρα.με1νzι ή 6ασικη θεωρία. 
γίνεται παιροcοεκτη άπό τούς ψυ- τοϋ Ί ν1οου·:·σμοϋ δια μέσο-υ των 
χολ6γους κα.t τούς tα.τρικούς έ- α!ιί)νων. Γ.ιά εnν Ίνιοό, ή μετα-
ρευνητες δλου του κόσμου. Πρά..- νά.στευση της ψυχής από τη μια 
γματι, δρι·σμένοι ίσχυρίζονται 15- ζωή σε μιάν άλλη, δεν άποτελεί 
τι δεν εrναι μακριά tiπό την έπι- κατά κανένα τρσπο μυστήριο. Ε!-
στημον:κή της άπόιο,ειξη,. Τώρα, 13- ναι έξ(σου ψΙΥσ:,κη με τό νόμο 
πως γρά..ψει δ ιά.ρθρογ,ρά.ψος της της 6αρύτητας καl τήν πυρηναή 
«Τζέμιν: Ν:ούζ Σέρ6ις» άπό τήν άντίδραση. 
Άσία, δλο και περισσ6-τ·εροι αν- Τό πιο λαϊκό !νδικό πνευ.ματι-
θρωποι στη, Δύση εχουν- &.ρχίσει κό κ-ε1μενο, ή Μπα.γκα,6άτ Γκι�ά., 
ν,ά, πι�εύ-ουν στην ε Ψ/Ο-:α τη,ς με- έξηγεί την γέννηση καί τό θά-
τεμψύχωσης. να.το, σάν την τοποθέτηση ένός 
· Ή πσ.-;ά.ρχαια. !,1δουϊ-στική εν

νοια τη; μετε·μψύχωση,ς, πού ε

χει τ6σο πολύ συζητηθεί, άμφι
σ6ητηθεί κ_αι έλά.χιστα κατανοη
θεί, άιρχ1ζέι ν-α κερδίζει εδαψο�.
Ή fννοια της μετενσά.ρκωσης της
ψυχης, ciπ� τό νά &ntοτελεί μέ
ρος θρη,nευτ:κω,y δοξα.σ:ών, κερ
δ6�ει σιγά, - σιγά. &ξιοπι.στία. με 
του; διεθνείς ψυχολόγους και έ
ρευν-ητές, πού πιστεύουν δτι εψθα
σα.ν πια κοντα στήy έπιστη,μο·νι
κη &πόδzιξη. Μα,ζl με τον· ό'Ι':εp
οατικό διαλογι·σμ6, τη Γ.:6γχ,α κα! 
τό Χά.ρε Κp!σνα, ή μετφψύχω-

νέου περι6λήμα.τος μετάτήν έγκα
τά.λειψη ένό-ς άλλου, τό δποίον 
εrχε ψθα.ι:,εί.. Στην ά.λυ.σί'δα της 
ζωής, ή γέννηση κ�l δ θάvα.τος 
θεωροϋντα: άπλοί κρίκοι, και δ 
θάναwς ε!ν(Ι.ι fνα διάλει,μ,μα στην 
α!ώνια pοη τοϋ ποτα.ιμοϋ. 

'Υπό την χριστιανική θεολο
γία, ή Δύση ε!χε μέχρι σήμερα 
άντιμετωπ1σει τό θ,έμα. τής μετεν
σάρκωσης σάν 6λασψημία. Κα.τα 
τα τ>ελευταία 20 χρόvια, ιρευν·η
τες στlς Η.Π.Α. κα: στην Ί νδία 
εχουν μελετήσει άναρί-θμητες πε
ρ:7iτώσεtς «ξαν,αγε�νημένων))· l-
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wι, ή μετε.μψύχw1ση πα.pα.μένει 
Jτήν μεθ:ψιακή περιοχή τής ψι
λοσοψίας καί τής ψυχολογ(ας. 
Στό ί'διο αυ,�;ό χρονικό διά.στηιμα., 
πσλλά. 6:ολία καί ταινίες έμπvεu
σμέvες απ' αυτό τό δόγμα., εχοuv 
γίνει ευpύτατα ά.π(.;1δεκτά άπό τόν 
πvωματι,.,ό κό:;μο τής Δύσης. 
" \·ι τήν ά.παλλά.ξει καvεί-ς ά.πό 
τήν ψ:λοσοψική της σχολαστικό
τητα, ή θεωρία της μετεμψύχω
σης, δπως πpοοά.λλετα.ι ά:πό τά. 
ίεpά. χείμεγα των Ι �δων, μπορεί 
νά. συνοψ:στεί στό έξης: 

Έκτό; άπό τό άφθαρτο σώμα, 
ά.ποτ·ελού,με'Ι'()• ά.πό ά.λλοιώσιμα 
στοιχεία, κά!θε μορφή ζwης εχει 
ενα ά.στ-pικό σώμα, τό δποίο ε!
vσ.ι α.'ιαλλοίwτο, άιθ-ά.vατο καί πα
νίσχυρο. 'Ενώ με τό θάνατο, τό 
6:ολογ:κό σώμα ά.πο-σuντίθεται, τό 
ά.στpικό πα,pα.μένει ά.vέπαψο μέ
χρι νά μπεί σε εvα νέο φuσιχ,ό 
περίβλημα. Ό νοϋg, τό πν,εϋμα, 
ά.νήκει στό ά.στρικό σώμα καί με
ταψέρεται από τή μιά ζωή στήν 
α.λλη. 

Οι lντυπώσει,ς πού μεταψέρον
ται με τό 'ά.στρικό σώμα, σχημα
τ(ζοuν τή·ι προσω,πιχότητα. καί τά 
προσωπ:κά. γοϋστα τοϋ «νεογεν
νηθέντα,, _ Κανένας !ξwτερικός 
παράγοντας, σuγγέv•εια. η θεία 
Πρόνοια δεν μπορεί νά. επέμβει 
στό παιγνίδι ιών εντuπώ·σεwV', π?ύ 
ύλοπο:οϋνται ά:πό τό ά.στρικό σώ
μα, περικλε(οντας παλιές σκ,έψεις 
καί πρά.ξε:ς. Πάνω σ' α.ύτό τό θέ
μα, τό :δ6γμα ά.πορρίπτ•ει τή,ν κλ η
ροveιμ: κότ-ητα. καi τήν μοίρα σά.ν 
τήν πrrΓf'ι τής ζωής. 

Σύμφωνα μέ τόν Σοuάμι Σατ
πρσ.κασαvάντα., μελετηιτή της Ίν
δοuϊστι κη,; φιλοσοψίας καί σή,με
ρα, επικεφαλής τη-ς Κοινω-ν(ας 

Βε,ιτά.ντσ., στό Σαίντ Λούις των 
'Ηνωμένων Πολιτειώγ, ή εννοια 
της μέτε:�Ψύχωσης κάνει τόν α.ν
θρwπ-ο νά. εχει μεγαλύτερη έμ
�ιστοσύνη στόν έαυ-tό του, γιατί 
εχει σάν δε•δομένο τό δτι τό πνεϋ� 
μα. τοϋ ά.νθρώπου δέν κληρονο
μείτα.ι ά:πό τούς γογείς κα.t δτι 
ε!ναι κάτι τό τ,ελε(wς ξεχωριστό 
από τό 9ώ,μα. 

Ό Σατπρακασαγάντα λέει: Ή 
πνεuμα.τ: ,.ή, ϋπαρξη τοϋ ά.νtJρώ
ποu δέν γεννιέ·ται, ουτε πεθα.ίνει, 
ά.λλά. μετενσα,ρκών·εται κάτω ά.πό 
τούς νό;:.ι.ου-ς τοϋ Κάρμα (Δρά
ση)». 

Στό 'Ε&.ιικό Ίνστιτοϋτο Έπι
στη,μών Πνωμα,�;ικης 'Υγείας 
(NIMHAS) στό ΜπάνγΜλόρ, ή 

Δόκτωρ Βι νόvτα Μέpθυ, καθηγή
τρια. Κλινικής Ψυχολογίας, &.να
λύε, αυτή_ τή•ι έποχή περισσότε
ρο ά.πό 80 πεp:πτώσει; μετ.εμψύ
χωσης. Άποσκοπεί στό νά ψτά.
σει & δpι•στικά. συιμπεράσμσ.τα. 
Φυσικά, ιδιε,ξάγει τίς εpεuνές της 
σέ μ:ά χώρα, δπ?U γιά. τό 90% 
τοϋ πλryθu,σμ?ϋ, ή μετεμψύχωση 
ε!vα.ι fν-χ ε!δο; πίστης. 'Αλλά δ
πως λέει, δλα τά. παιδιά, τά δ
ποί-χ ρώτησε, δ:ηyήθηκαν· «ά:πο
σπάσματα,, ά:πό τίς περα-cμένες 
του; ζωές, με μεγάλη διαύγει'α 
καί σε 15λες τlς περιπτώσεις, αύ
τά. πού θυμόvτουσαν ά:ποοείχθη� 
καν οτι ήταν πραγματικά. γεγο
νότα. 

Ηρίν δεχτεί δπο:αιδήποτε πε
ρίπτωση γ:ά lp ω·ια, -ή Δρ Μέp
θυ, βε6αιώνεται δτι τά. άτομα δεν 
ε!ναι κατά. κανένα τp6πσ πpοσα
να.τολ:σμεγα ά:πό άλλα π-χpαψu
χολογικά. ψαινόμενα, Μιά. έκπλη
κτ:κή περίπτωση εΙνα.ι αύτή ενός 
παιδιοϋ &πό ενα ά:πομακρu,σμένο
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χωρ:ό της Βόρειας Ί νΙδία.ς, τό δ
ποίο αρχ:ζε νά. κλαίει μόλις ε
πεψτε ή νύχτα. καί προσπαθοϋ
σε •ιά. τό σκά·σει -&.πό τό σπίτι του. 
"Οταν τδ ρώτφαν γιά. ποιο λό-
γο 'Υ/θ-ελε νά. ψύγει, έπέμε-ι ν•ε δτι 
&.νψιε σ� δια::ρc•ρετ;.κό χώρο. 'Έ
·1::ι.ς θείος του τό πήγε στο χωρ:ό,
πο�:ι τό παιδί ελεγε δτι γεννήθη
κε. Το παιδί δδήγ-ησε τό Θείο του
σέ ενα. σπίτι,, το δποίο ομως, δπως
ε!πε, ήταν δ:α.ψορεπκό &π' δ,τι
ήταν κατά. τό παρελθόν. 'Αργό
τεpα &.ναχαλύψθ-rικ.ε δτι τό σπίτ·:
εΙχ� ξα.νακτισθεί, &λλά. τό παιδί
πιστοποίησε, δτι τό ζευγάρι πού
εμενε στο 01tίτι, ήταν οι γονείς
του Τό &.ποτέλεσ,μα αύτη-; της
ιστ,:;ρία.ς εΙνα.ι μάλλον θλι6ερό,
γιατί αpχισε μ:ά. ψοβ,φή δ-:αμά
χη &.νάμ.εσα. στά. 6ύο ζ•ευιyσ.ρια.
γονέων. Ή δρ. Μέρ'θυ είναι &κό
μη πολύ &.πιψυ,λακτιχή μέ τίς μέ
χρι &δώ &.νακα.λύψεις της. Λέει
&τι πρέπει νά. εχει έπ:,στημοναές
&.πο,δ,είξεις.

Ό δρ. 'Ίαν Στήβεν-σον, πα.ρα.
ψυχολόγο� στο Πανεπιστή,μιο της 
Βφτζίνια τών ΗΠΑ, βε,βαιώvει, 
δτι ή μετεομψύχωση ε!ναι εvα 
έπ:στημοvικό ψαιv,όιμενο. Μιά. πε
ρίπτωση πού μιελέτη,σε στήν 'Ι ν
'δία, εξάλειψε κά.θ•ε σκεmικισιμό 
τι;ιυ. 

Ή κ. Μρίντβα Σάρμα πέΙθανε 
τό 1945, και σέ ήλικ(α. 25 χρό
νων. Σύμψωνα μέ τόν Στήβενσον; 
ξαναγενvήθη�ε τό 1949 στό Να-

σιίκ καl ονομάστψε Μριvτούλα. 
'Άpχι,σε vά. θυμάται κομμά..τισ. ά
πό την περασμένη της ζωή, δ
ταν πρωτόψαγε τό ψροϋτο λύτσ:ς 
σέ ήλικίι:ι,, δύ::; χρό·νων. Τό λύτσις 
της εψεpε στο μυαλό αναμνήσεις 
από το Ντέχρ:χ Ντούν·, το όποίο 
είνα.:, πασίγνωστο γιά. τά, ψp?ϋ· 
τ:χ, του.· 

'Όταν ή Μριν'tούλα δδηγή0η
κε στό Ν τέχρα Ν τούν, εδειξε &,
μέσω; τό σπί-τι ·τη-; «προηγούμ,ε
νης ζωή; της» καί, μπαίνοντας 
μέσα., &να.γνώρισε αμέσως τό οω

μά.τιο. υΟτα.ν σ·τό δ,ρόμο συνά.ν
τη,σε ενα. πωλητή γλυκών, ψώνα
ξε αμέσως: «1Μοϋ εκλεψε τά, ΧΟ· 

σ-μή,μσ.τά. μου». Ό πωλη,,ής μετά. 
&.πό ά.να.κρίσεις, παρα.δέχτη0ιιε δ
τι εΙχε πράγματ: δι✓.πρά.ξει σ.ύ:ή 
τήν κλοπή. 

Ή Μp:ν,τούλα. θυμήθηκε μάλ:
στα. κα.l λεπτομέρ·ε:ες άπό τή σ,ι
γ,μ ή πού πέθ-ανε. «Ηονσϋσα ψοοε
ρά.,,, είπε. «'Ο πόνος άρχιζε &.πό 
τά. πόδια καί εψτανε μέχρι έπά.
νω. Μετά. πέτα.ξα.. Σύντομα., εφτα
σα πετών,ας στό διάστημα, πηγα 
μέχρι τ' ά.στέρια. καί ξα·ια.γύρι
σα. στή γη». 

Ή πεp:yραψή θανάτου κα.ί •μ
τεμψύχωcης τη; Μριντούλα, τα:
ρ:±ζε: &πόλυtα μέ τούς μηχανι
σμού; θ<1.νιiτου και γεννήσΞως, δ
πως τούς περιγράψουν τά. ίvδου·:·
στικά. ιερά. κείμενα. 

Ραντακρίσνα Ράο

KAΘHMEJJJNH, 10 Όχ: '80 



1980 351 

Πρόεδρος 

έξελέγn 

τnς θεοσοφικnς 'Εταιρίας 

rί Κυρία Ράντα Μπαρνιέ 

nρ&:δρος της ΠCJJΥ1<οσμίου Θεο

σοψικης 'Εταιρίας, ε!ς διαδοχην του 
άειμνήστου δρ. Κόουτς, έξελέyη δια 
κai3ολικης ψηφ0ψ0ρίας των άνά τον 
κόσμο μελων της Θ. Ε. ή . Κυρία 
Ράντα Μπαρνιέ. Τό άποτέλεσμα της 
ψηφοφΟρίας, ητΟJΙΙ:• 

Ktr Ράντα Μπαρνιε 9.341

Κα Ρουκ,μίνι Ντέ6ι Ά�αίηλ 
5.471 

Ή Κα Μπαρνιε εΤναι κόρη τοQ 
ά.,,-ιπροη,yοuμέναι Προέδρου Ν. Σρι 
Ράμ. Θεόσ0ψ0ς, με βαι)εια μόρψω. 
σι, εΤχε διαιφι&η στο 'Ινδuκό έθνι
κό Τμημα της 'Εταιρίας και εχει 
δημοσιεύστι πληθώρα μελετών. 

Έvαρκ:τήρια όμιλία της 

Ήταν μέ τήν σm,αίσθηιση των
έπιδλητι.κων άρχών καί των ύψη�
λιον σχοπων τη; Θεοσοφι.κής Έ-, θ' , , , ,, ταιριας, κα ω; και με την εμ-
πνευση την ά·yrτ λούμ,ενι1 από τή
ζωr1 των μεγάλων ίδρυτcί>ν καί
ηγετών τη; - ·θά όναμ,άσω την
Anni,� B•�sa,nt - πού άνέλαiδα

\ C ,:; ' fE , ' να υ:τηρετ, 1σω την ταιρια, σαν
έl'>δό.μη Πρόε,δρος, καιτά τήν 17η
'Ι , ' Ο' ', ' ' ου ,ι,ου. ι μεγα ,ες αυτες uορ-
φ;: εχουν έμφυιτήιτFι, στην' 'Ε-

ταιρία τόν ίδιαίttρο αuτ&ν δυνα
μισμό, πού πηγάζει από την ά.πό
λυτη Υ.αί αιpιλ()(Κfιρδη άφοσίωση
σ.ήν υπηρεσία τής &.νθ'ρωπότη-' .. , , � τας, και εχοuν κατσ,σκ-ε.υ01σει μω
διώρυγα γιn. τ1ς ,μ-ε.γάλες Δvνά
μ,εις πού κατευθύνουν τόν κόσμο,
ύποτά:σσοντας τή ζωή τους στό
σκοπό τής 'Αληθε•ιας. ''Ακολου
θώντας τά ίχνη τQυς, άναλα,μοο.
νω ,μια μεγάλη ύπευθυνότηιτα,
της δποί.ας εχω πλήρη �ΠίΎνωση
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και την δποία Θα προσπαθή;σω 
να επωμισθώ μέ δλη μου τή δύ
ναμη 'Χ)αι δλιες τις ίκανότητες πού 
διαθέτω, κα:θώς ΚJαί. μέ τή δοή
θεια, τή -στοργή και την ύπι>σrή,
ριξη των άlδελφών μου με,λών, 
rων διασκορπισμένων σ' δλο τον 
κόσμο. 

Μέσα σ' εναν κόσμο κατασπα, 
ρασσόμενον άπό συγκρούσεις, σέ 
ιμιάiν �ωρα, &που ή άνα!σφάλεια 
')!,αι ό φόδος εχουν κΌρυφωθη δ
σο ποτέ αλλοτε πάνω στη σφαί
ρα .α{,rή,, ο,ί ά,1r-ιrκ,ε-ι1μενικοl σx:J
rool τη; Θεοσοφικης 'Ετιωι,ρίας, 
οχι μόνον ΠJαρα:μένου·ι άναλλοίω
τοι, άλλα πρσδάλλουν περιjσσότε
ρο άπό κά,θΈ αλλ.η φορά σέ επι
καιρότητα. 

Ό προορωμός της Θεοσοφι
κης 'Εταιρίας Ιδέν ήταν rrό νά 
διδάισΚ'ει άπλως στο'ν κόισιμο την 
'Αδελφότηrrα. Ή διατύπωση τοϋ 
ΠQ{οτου σκοπού της διείχνιει κια, 
θαρά, δτι ή Έτα,ι.ρία πρέπει νά 
είναι ή tδια ενας πραγ,μα-α.κός 
πυρήνας άιδελφότη11ας .. Και αύτό 
σημαίνει, δτι αύτοι πού την συν
θέ rουν, ,θα πρέπει v,α εχουν σα
φω; ύπ' οψιν τους, δτι ύπάρχει 
ενας κοινός προορισμός για δ
λους. Το &νθ1ρώπινο πνεύμα, άπο 
την uδ,ια τη φύση του διακλαδώ
νεται προς &:vαρί'θμητ,ες καrrευ
θύνσεις, δταν κιν.Βίταιι άπο το έ
γωϊστικό συμφέρον. Είνα�ι έπόμε-

,, ' δ ' ' δ νο ετσι, η ιαφωνΊα που η,μιουρ-
γείται άπό τις διι,σιτάιμεν,ες μορ
φές τού ,εγωιστικού συμφέροντος, 
vιά είναι ή άντ�θιεση προς μιά 
ζ, , ' ' ' 2 Ω '  ωη αρ,μονικη και ιμιιά) ,Gι�;uε-ια 
πραγ,ματοποίηση ένότητας, πού 
νοείται μέ τη ,λιέξη «'Αδελφό
της». 

'Ένας κόσμος, πού ή άγω--

νία του πα:ρα!t'είνετσ,ι δι<':ι ,;..ιέσαυ 
των α:ιώνων, εφό.σαν ό αVΙθρώπι
νο; νούς είνα:ι δλοένα πtρtσπα
σμένο; και παρακινηιμέν'()ς άπό 
άνe,μ:οια σuμφέροντ�α, δέν μπ<>
ρεί νά ύ:τηρετηθ·η - :και άκόιμη 
λιγώt'ερο νά σωθη, - άJTJJ κα,μ
μbαν οργάνωση, σrαν τα πρόσω
πα πού · τηι\1 ώrοιrελοιϋν δ:ιέ:πονταιι 
από τiς ίδιες εκείνες τάσεις, -r:ού 
[χουν κάνει τον κόσμο αύτn το 
ΟλιtJερό1τατο θιέαμα. Μόνο"' λοι
πόν, εφόσον ιά ,μέλη τη; 'Εται
ρίας συμμετέχουν •δαθ,Θιά και εί-
1.1 χρινα σ' ενα αίσθημα άλτ.ροιrι
σμού και σέ μιά άφοσίωση μη -
έγωισrικη για η1 �οφ[α αυτή. 
πού είναι ή πηγή της όρθης δρά
σεως, θα ,μπορέσε'ι να ιδηιμιου-ρ
γηθη ενας _ πυρήνας άκατάστε
φτος 'Αδελφότητας μέJσ�α στους 
κcλπσυς τη; ΊΕlωιρί,αις, προικι
σ,μένος μέ την άναγκαιούσα ένέρ
γιεια και δύναμη, ωστε νά προσελ
κύει καί αλλους προς τη ·στάση 
αυτή της μή - χωριστι.κότητας :και 
της συμμετοχής, · πού θα είναι 
μιά ευλογία. για τον κό,σμο μας. 

Οί λέξΘιις πού δεν διιώναvιταιι, 
άλλ' άπλu)ς γ,εννι,ο,ύ\1tαι στ&ν νοϋ 
και πρσσφέρονται είναι φυσι;χό 
να στεροϊrντάι άπσr-ελεσματικότηr 
τας. Ή άπήχησή του; - αν ύ
πάρχει ϊiπήχηση - είνιαι άσθε
νική καί παροδική. Γι' αυτό, ε

νας από τούς Πρειδυτέρου; έκ.εί
νcυς, ποί, είχαν sμπν-ευσ�ει την 
'Εταιρία, είχε πη: «"Αν θ.έλετε 
να είσθε Θεόσοφος, δέν θα πρέ
πει να χάνετε σάν αυτούς, πού 
άπό τη μια μ&ρια επικαλούνrα:ι 
ενα Θεό Άληθει,ας χα'ι 'Αγάπης, 
και απ'� την άλλη ύπηρετοϋν τις 
σκοτεινές Δυνάμεις της 'Ισχύος, 
της Πλεον·εξίας, τη; Τύχης.» Το 



1980 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΝΣ Θ. Ε. 353 

μήνυμα της Θεοσοφικης ΊΕταιρί
ας δέν μπορεί ποτέ να διαδοθη 
t,tε. την iπίκληση τού έγωι•στικού, 
συμφέροντος κα1 της προσωπι:κ.ης 
ώφέλειιας. Κάθ.ε προσrοάθεια άληr 
θινά άλτρουuστική, πού άπο,6λέ
πει στην έξίιψωση τού κόσμου, 
ε.λκει μια δvναμη ένισχυτικη μέ
σα άπό τις Δυνάιμεις τού Κ.αλου, 
τίς ετοιμες πάντα νά διαχυθούν 
μέ'(1iα σέ κανάλια, πού εlνα•ι άμό
λυντα. Οί ίδιες, ώστόσο, αύrές 
δυνάιμ:εις δεν μπορούν, παρά. να 
προσφέρου-ι έλάχιστα ·σ' εναν 'Ορ
γανισμό, πού δεν εlναι όλοκλη
ρωτικά έ,1ωμένος στούς σκοπούς 
και τα ίδεώδη του, και. πού μό
νος του κα-rαπατii τον θeμε1λιώδη 
κανόνα του, την παγκόσμια α

δελφική άγάπη, χωρίς διάκριση 
φυλής, πίστης η χρώμαιrος. 

"Αν δεν θ:έλουμε, λοιπόν, ή δη
μιοιψγί,α ένός πυρήνα Ά1δ1ελφό
τητας ν' αποτελεί 1μιά μάταιη 
σκην'Ο'θεσία:, ,μια rεπ:ψJΝειι:χ,κή μόνο 
και. χωρίς πραγματική ύπόσταση 
'Αδελιφότητ�α, είναι ανάγκη, εκεί,. 
νσι πού αφοσιώνον;rαι σ' αιχrήιν 
να εlνα·ι «τέλεια ένω:μένοι σtto 
σκοπό και στο σm•αίσθηιμά τους>>, 
δπως ή tδια ή Μπλα16άτσκυ τό 
είχε διατυπώσει. Ή ένότης αυ
τή σ:τ:ο σκοπό και .στό συναίσΟη
μα, πρέπει νά εχ,ει χαρσ:κ·r{1ρα 
αλ'Τρουιστιιχόν, προσπα:θώνrας να 
6ρη λύση στο ανθρώπινο πρόδλη 
μα, και οχι στην απόκτηση 
προσωπικών προνομ:ίω,,. Στα μά-

1': \ - ' C \ C τια ενος σοφου: <αα� οι πιο υ-
ψηλές ανατά.σεις για την ευτυχία 
της α,•θρωπότητας, είναι χρωμαι
η.σμένες μ•έ εγω:·σ,μό, αν μέ,σα 
σ:rό πνεύμα τού φιλαν•θρώ:του 
προϋάλλει ή σχιά. τη; επuθυμίας 
�νός προιτωmικού οφέλους. η μια 

τάση για αδικία, εστω και σέ 
μορφή ασυνεΩδητη». "Αν λοιπόν, 
ενα Σωματείο, δrοω; ή Θεοσο
φική Έταιρύα, μπορεί ν-ά. πρσά
φι\>ει «τό ιμεγαλειώδες παρά
δειγμα τού πρακτικού αλτρουι
σμού καί της ευγένειιας της ζω
ής αύτων πού δέ.ν καrέχουν τη 
μ:εγάλη γνώση, παρά. μόνο yw. 
νά -6οη,θοϋν τοί,ς αλλους», ό κό
σμος θα μποροίi()1ε νά 0μπνευοθη 
νά ακολουθήσει τό παράl'>ει γμ,ά 
του;. 'Η έπuΟ(_)α,ση της ΊΕται
ρίας δεν πρέπει να εlναι έ.κείνη 
ένός Πιστεύω ( rCr1�0), ένος ορ
γανισμού, ένος επί πλέον, uδρύ
ματο;, δπως συμΙ6αίν.ει μF- τόσες 
αλλες 'Χ!ιν11σεις. Ό Π(_}00Qt()1μός 
της ·εlναι να σκορπά�ει τη γλυ
κειά κα1ί δυνατη ,επιρροή ένός 
SaJngha, μιας 'Α,δελφότητας πού 
έι.ιπν�εrαι από τό πνεί1uα. 
' Δεν ύπάρχουν ά!σφαλως πολ• 

λοί, ακόμσ και ανάJμεσα στα μέ
λη της Έταιρί'ας, πού ,,ά συνει
δητοποιοίrν τό μεγαλε.""ι.ο και τη 
σπrωδαr:61-ητα τού εργου, πού 
πρέπει να αναληφθη από τούς 
εθελοντές στις τάξεις τη; Θεο
σοφίας. Θα ήταν πολύ εϋκολο για 
την 'Εταιρία να παρεκκλίνει σέ 
σταυρο.δρόμ:ιια., πού rοιιθανΌ'V ,t� 
είναι πιο έλκυστικά και άκόμη και 
rοιό χρήσ,.μα, αλλά. πού δεν bδη
γοϋν στο φωτισμό της ανθρώπι
νης ύπόστασης. Ή σπουδή για 
η1ν α,•α,κά·λυψη, για την όρ,θή 
κατεύθυνση προ; την αvθρώπι.νη 
πρόοδο μπορ,εί νά άJμ1f)λιr,1θη από 
επul'ηώξ·εις φαιναμενικά μόνον ευ, 
λογες, σκοπού; Ορη,σκευτικού;, cι

ποκρυφιστικούς η φιλανθρωπι
κοί,ς. 

Τύ επίκεντρο τού εργου τη; 'Ε
τα!ι,ρίας βρίσκεται ·μFσιι ιπ11ν ί'δια 
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η1ν εννuια τής λέξης <4.Ξ>εοσσφίω> 
και σχετίζεm•ι μέ κεί\'Ο πού ή 
"Ελ. Μπλαι6άτ,σκυ είχε άποκαλέ
σει «Σοφία - Θρησκεία». Οί Θ·ε
όσοφυι θά πρέrοει νά έρευ·,ιή,σουν 
τη σημασία των δύο αu:ών δρων 
«Σοφίω> κα-t «Θρη,σκεrα». προ
κ-ει:μ,ένου νά συλλά�ϋουν τή φύση 
τού εργου πού άνα,μένει την 'Ε
ταιρία. 

Στά τέλη τού 11Jερα.σμένου α.ί
,ώνα, κατά η1ν uδρυση τής Θεο
σοφι.κής Έ αιρί1ας, ό έπιστη,μο
νικός ύλισμό; της έποχής εlχε 
προmλέσει μιά άντίδραισ,η,, πού 
εκδηλώθηκε μέ τή μορφή τού έν
διαφέροντος για τά ψυχ•ικά φαι
,ίόμενα, τίς έπικοιyωνίες μέ τούs 
νεκρούς καί αλλους τρόπους δια
φυγής άπο τίς ύλισ ικές άπόψεις 
καί πεποuθήσεις, πού ηΟελαν νά 
βλέπουν τ�όν ανθρωπο σάν ενα 
έξ�ρτημα ση1ν ,έξελι-χ.τι.κή μηχα
νή. Ί-1 Θεοσοφία άπέρριπτε τό
σο τον πν,ειψατιαμό μέ τά φα�ι,
νόμενά του, δσο κα.ι τον ύλ:,σμ.ό. 
Καί πάνω .σ' αύτό είχε τότε γρα
φη: «Δέν εΤ-vιαι τά φυσικcι φαι
νόμενα αλλά οί παγκ.ό1σμ1ιες ίδέ
ες, πού μεΝετοϋμε. Και γιά νά 
καταλάιοουμε τά πρώτα, χρειάζ�
ται νά καταλά6ουυ.ε τά δ·εύτε
ρα». "Ετσι, τά θέματα• μελέτης 
γιά τον Θεόσοφο είχαν καθορ,ι,
στεί νά -εl"αι: 'Η άληθιν1' 1 0,έση 
τού ανθρώπου μέ1cια. σ,ό σί1μπαν, 
ή καταγωγή καί ή θσχιατη μυί
ρα του, ή σχέση άνά..μεσα στο 
θνητό και τ:ο αιθάνιατο, άνάψ:σα 
στο πρόσ,καιιρο .,ω1ί οτό α,1ώ
νιο, ά,νάμ�σα ,στο πεπερασμέ
νο και ΤΟ απeιρο. και δ πα.γκ.ό
σμ ιος Νόμος, δ σ.ωθερός κι? ά
ναΝλοίωτος. 

Τά. 6α0ειά αυτά θf.ιματα- κατέ-

χουν πάντα τό bτί,οεντρο τού ερ
γου τη; 'Εταιρίας. Ή Θεο-σοφία 
δέν εχει καμμιά σχέ.ση μέ τά ψυ
χικά φαινόμενα και τίς άπ&κρυ
φ:ο; τέχνες, δσο l1.l:):ο:φέρον 
κιΉ αν μπορεί νά πσ.ρ<>υσι,άζοvν 
αυτά ώ; προς � ον άόρατ<> κόσμο, 
γι': τον παραψuχολόγο η για τον 
ύΠ,Η()\'()ΎJ7tοτε α•,1θρωπο. 'Όλια αύ
τά δεν είναι τί.πστε μπρος στη 
γνώση έκ.είνη, τήν άναγκαrα γιά 
τήν α\·αγέννηση της άvθρώπινης 
ζωής. Δέ,1 εlν.αι δ πνευμα1Jιισμός, 
άλλά ή πνευματι�ότψ; πού εχει 
ανάγ:κη (ι κόσμος, δεν εΙvαι Gί 
'Απόκρυφες �Επισ.rημιες, άλλα δ 
άληΟ.ιν .. ς Άπσκρυφιqμός, πού ό
νομάζεΊ'αί Gupta - YidΎ1a (Μυ-· 
στική Δι�αισκ.αλία) και A1;m,a -
Vi,dΎ1a, 1i άληθιινή Σοφία. 

Ό άληθ-ινος Άποκρυφισ,μός η 
ή Θεοσοφία είναι ή <<!Μεγάλη 
Απά.ρ\ηση τού 'Έαvτο -�. η ανευ 

δρων και άπόλυτη, •στη otdψr\. 
" ' ' 'ξ "Ολ ' 1.  οσο κ.αι την πρα. η. ες οι ι:;Κ-

�ηλιc-σεις τού ξ,ε.χωρι:στοϋ 'Εγώ, 
είτε εντο,;ες είνα:ι ΚΏ.lι φα:ν1:· 

, .,, ,. 'λ ' • ρε;, ,ειτε ruεπ··ε1tι. �πτες και υ-
:rrνώττουσες, συσκοrrίζουν την άν
τί.λ1�ψη κο:ι τό·ι, νού. Στη χειρό
ησ11 του; μορφή δια,στρέφουν 
την δραοη, κάνοντας νά 6λέπει 
κανείς τόν γύρω του -κόσμο άπό 
τ1Ί σκ.οπιά της 'ίδιας της διχ.ης του 
φιλοδοξίας, τού δικού του έγωt
οψού χα: τής δ,ι:κής !-:ου bτιθυ- · 

' Σ ' λ ' ' ρ μιας. τη εrοτοτερη του; μο � 
φή φράζοιrν τή θ{,ρα. πού δδη
γεί προς 'nl σύλληψη της κε
κρυμμέyης έ-κ.είνης εννοιας, τής 
κεκρυμμένης λά!μψης και αμορ
φιας, πού είναι, αυτή ή καρδιά 
τής ύπαρξης, ή κ'λ:εισ,μένη καl 
μέσα στύ «είναι» κάθε πράγ�μα0 

ως, είτε ζωντανού ει.τε οχ ι. Μό-
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νον δταν τδ έπίχρισμα, το χρώ
μα :τού i-'χει αποτε,θή πάνω στύ 
:τερικάλυμμα του εγώ ξεπλυθη ο
λοκληρωτικά, ή Σοφία θα μπο, 
ρέοε,ι ν' r'ινθίσει σέ δλη της τήν 
τελειότητα, καί αύτο πού ηταν 
ως τότε κρυφό, γίνεται τόπ: φαι
\1ερο σαν τό φώς της ήμέιρας. 

Ό πλούτο; της Σοφίας cιύτης 
ποί• συνίσταται στήν κατ,α,στρο
φ11 τού Έαυτοϋ, iδέν είναι ενα 
εργο έγωιστικό. Είναι εργο ύψί
στης σημασίας. γιατί οί αλήθει
ες καί τύ. μυστήρια πού αποκα
λί,πτει, είναι <<6α1Οειά συγχρόνως 
χαί πρα,ι,τ.ικά». Το σ6·ήσιμο τού 
εγώ, πού κάνει αμέσως ν' ανα
πηbά ή κατανόηση καιί να ξεκα
θα,ρCζει 11 άντίιληψη, εχει μιά τε
ράστια πρακτι:χή ώτήχηση πάνω 
στα προβλήματα τη; ανηρωπό
τητας· γιατί τότιε μόνο ή tδιο 
ή πηγή τού πόνου μπορεί να κα
ταστραφη. Γιιά τόν 'Ίvόγον αυ
τόν, δλοι οί μεγάλοι 'Εκπαιδευ
τές εlχαν έπι1διώξει να ζωογm-ή" 
σουν τον σπι,·1θήρα της Σοφίας
πού ύπά.ρχει μέσα στον ανθρωπο, 
καί οχι να διορθ{�σουν τα α.πο
τ,ελέσματcι :της Α - Σοφίας ( αν-

' ) , , ie , , τ,ι - σοφιας , σε αντι εση με τους 
άνθρώπους, ποί1 χάνουν τον και
ρό τους καταπολεμώντας τά α.πο
τελϊσμωrα, χωρίς να ανατρέχουν 
ω; τήν αιτία χαί τήν πηγή τους. 

Ή εκ τών προτέ-ρων διαμόρ
φωση τού Νού, πού τον ύποχρε
ώ\1ει να' διαιρεί, νσ. συγκρίνει καί 
να ταξινομεί, εχει γεννήσει τήν 

ι tt t 'ξ , , , πιστη οτι οι πρα. ει; ενος :rρσσω-
ποu δεν εχουν Υ.α,μ-ιιια σχέση μ' 
αύτδ πού είνα-ι καί μέ τό εί:δος 
της rnραyματικότητ(J.ς, πού συλ
λαμοονfι. Ή φιλοσοφία τη; Ά
νιηολη;. άντί-θετα. εχε,, τονίσει ΤΟ

γεγCΥVός, δτι ή ποιότης τών πρά
ξεων, δ σωστός η μή χαρακτή
ρας, 6ρίσκο•ιται σε αμεση εξάρ
τηση μ' αύτο πού f:ίνdι σε θέση 
να 6λέπει καrνείς. 'Έτσι, α\1tιλή
ψεις πλανερές, δρα,ση δι1ο:στραμ
μένη, τύ γεγονός τού να δίν•ετcιι 
άξία σέ δ,τι ;ιραγματι;κα δέν ά
ξcζΗ δλα αύτά εχοuν προκαλέ
!J1cι πράξε·ις καί απόψεις νοση� 
ρές, πού γεν\•Οϋν το αγχο; καί 
τον πόνο, έφόσον ερχονται σέ

δυσαρμονία μέ την Άληθεια καί 
την ε1μφυτη άρμονία της φύσε
ως. Ή διε�σ;rιραμμένη δρα•ση και. 
f1 μή - αντίληψη τη; αληιθ•ινης 
φύσεως τών πραγμάιτων, είναι εν. 
τελως ανcιπόφευκτα, δταν δέν ύ
πάρχει απελ,ευθέρωση από τό ιδιο 
τό έγώ. Μια κατάσταση φόβου, 
θά κάνει νά φαίν,εται κάθε ισκιος 
σαν ε�ας έπιΚJεί:μενος έχθρός., η 
Οά κάνει νά παρουσιάζονται 
tσκιοι εκεί δποu δέν ύπάιρχουν. 
Κάθε χατάlcηα.ση ένός νού φυ
λακισμένου μέσα στή σκέψη τού 
εγιί>, ειτε είναι μία καιτάισταση 
φαοου, είτε ελπυδας, χρωματίζΗ, 
παρcrμορφώνει κcιί. μειώνει τη 
δίrναιμη γιά τήν αντίληψη της 
πραγ1ματικότητας. 

f'ια τα μέλη της Θεοσοφι,κης 
Έτ,α,ιρί1ας, εl:ναι πρωτίστης ση,
μασίας το να κατανοήσουν δτι: 
ύπάρχειν, Ιδλέ'Πειν καί δρα,\', δεν 
είναιι πασά. ενα και. το αύτό. Δεν 
μπαρεί vλ έπιτελέσει κ:ανεί,ς πρά-
ξ , '1 "' , 'δ , 

εις ωφε,.ιμες, αν μενει α ιαφο-
ρος πρ-ό; τήν άνα.κάλυψη της 
'Αλήθ-εια;. η αν παραιμελεί να 
επαγρυπνεί στi1ν κα1θηιμερινο τρό
πο ζωή;, να έπαγρυπ,1εί στην ά
γνάτητα τώ·ι σκέψεων, Η7>ν- αι
σθημάτων, των κινήτρων στίς 
σχέσεις μέ τούς αλλους. 'Όταν 
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υΜρχε·ι έσωτ-ερική άγνότης, ύ
πάρχει ή εύθύτητα στην παιιατή
ρηση και ενα μεγαλύτερο δά,θος 
στήν κατανόηση, ΠΟ'ΙJ άποτuπώ
νουν σ' δϊ1ες τίς πράξεις μια δύ
ναμη εύε,ργετιι.κή. 'Ο τρόπος και
θημερινής · ζωης τωιν μελών της 
Θεοσοφικης Έταιρία.ς είναι πρω
ταρχικής σπουδα�ότηrτας, καί ά
ποτελεί το θεμέ.λiιο για κά·θ.ε α.λ
λη έργασία. "Αν τά μέλη δέν 
στρέφουν τήν προσοχή τους προς 
τήν αύτογνωσύα, πού όδηγεί στήν 
ίδια τή διάλυση mϋ έγώ, τού α
τομικού αύτοϋ κέντρου, πού σu
σκοτ{ζ•ε·ι τήν πν,ευματική δρα,ση 
και μολύνει τήν άτ.μόισφωρα τού 
)ώσμου, τότε τό οργανωμένο Σώ
μα ΠΟ'ΙJ απαρτίζwι, δέν θά κά
νει, παρά \'α δια.ιωνίζη τά προ-
6λήματα, η ακόμη και νά προσθέ
τει α.λλα κακά στά ηδη ύπάρ
χοντα. 

Το νά άφοσιωθη κανείς στο 
κ,ι::nθηκον της αίιτοκατανόησης Υ.α\ 
τού αύτοεξαγνισ�μοϋ, μέ�σα στις 
καθημερινές άπαι-τή,σεις της ζω
ής, τό νά έπαγρυπνεί στήν ποι
ότηται των σχέ.σεών του μέ τούς 
αλλους, δλα. αυτά είναι ή άπαρ
χή μ,ιας ζωη; θρη .σκευtιrι(.ης. 'Η 
λέξη Θεοσοφία, καθώς εί:πα-μ,Θ, 
σημαίνει θρησκεία στήν πραγμα. 

' ,, ' t:, , , ' τ•ικη ε·Ίνοια της, οπω; επ�σης Κα'\ 
Σοφία·. 

Ί-Ι Θεοσοφική Έταιρία δέν εL 
" ' Ε λ ' "' ' ναι ουτε μια <;κκ ησια, οvτε μια 

" Δ' ,, ' , αιρεση. εν εχeι πι,στη να π;ροσ-
φέρ,ει, οϋτε γνώμη, ούτε αύθεν-
, ' ' "-'λ Σ' τι.α να επι1uα ει. υμ,φύ.JΙVW μέ :ro

θαυμά.σια λόγια της Amrι,re 
Besamt, εχει προορισμό νά άπο
τελεστη από σποuδα·στές πού «δ
ένωτικός τους δ1εσ,μιος δέν είναι
ή δμολογί.χ μιάς κοινής πί.ιmεωc.

άλλα μιά κοινή άνα.ζήτηση της 
Άλήθε,ιας ;ι,ι' ενας κοιvός πόθος 
προς τήν Άληθεισ.. Πιστεύουν, 
δτ·ι ή 'Αληθεια ΠΙρέπeι γ' άναζη� 
τείτα-ι μέ τή μελέτη,τον δ:αλογι, 
αμό, τήν άγvότητα τη; ζωης, τήν 
άφοσίωση σέ ίrψηλά ιδεώδη, θε
ωρώντας την σαν u.ια άνταμοι-
6ή πρό; τήν όπο[α άπο:6λέ.πουν, 
και οχι σαν ενα δόγιμα πού μπο
ρεί νά έπι16άλλεται μέ αύθ.εντία. 
Ή ένθάρρννση προς τήν ερευν.ι:ι. 
καί τ11ν πραγ�ματι.κ,όιτητα της Ά
ληθε.ιας για τ&ν 'ι1διο τσν έαυτό, 
μέσα σέ μια άτ,μόσφα,ι,ρα έλευ
θερίας, δέν πρέιπει νά ν·σ,είται 
ώστόσο σάν μια έξουσ�ιοδότηση, 
δοσμέ.νη στα τμήματα κ:αί τά 
γ�κρούπ της '1Εrαι.ρ·uα�ς, y,ιιά να

είσάγουν η να πρd6άλλουν λα
τρείες, πίστεις η 1�διαίτ,ε1ρες προ
σωπικότητες. Ή στάση• τού να 
παρέχεται στόν κοοθένα ή δυνα
τότητα για τήν άνάπ,rυξη τοϋ 
νοϋ μέσα d' ενα κλuμα έλευθερί
ας, δέν πρέπει νά μ,εταφρά,ζ,εται 
σα'ι ή ύποχρέωση νά Π)αρέχεται 
προrοαγ,άν,δα, ή εδρα για πί.στε.ις 
και παν,άκΗες, ΠΟ'ΙJ έμπορεύονται 
ot διάφορες ψευτο - θρησκευτικές 
κ,ινήσεις καί οί αύτοτuτλοφορού
μ·ε,•οι γκουρού. 'Τπάιρχει ό κίν
δυνος νά παραλειφθη τό ζωτ.ικο 
καί το θψελιωδ,ες, μέ το ύποτι
θέ.μενο πν,εϋμα άνοχη;. Ή ανο
χή στις δει,σι:δαι1μοΥ•ίες, τις δρΟο
δοξίες και τις προκατ•ειληιμ.μέν,ε,ς 
rδέες, καt!ώς έπί.ση� Κ'α'L μια 'U
ποταγή η ιέξάρτη,ση αλόγιστη ά
πέναντιι {κείνων, πού έπανα�αύ
ονται - πάνω σέ Π\1ωμα1τ,ικά ύπό-
6αθ ρα. δεν σιψ!&11Μζονται μέ 'τή 
θ'εοσοψrι.ή αποψη και μέ το εργο 
της 'Ετσ.ιρvα;ς. 

Λίγο-ν καιρο μετα τή σίιιπα-
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ση τής Έταιρία:ς, ενας άπο κεί
νους Π'Ού εΙχαν eμπν•ευσθή την 
uδρυσή της, εγραψε: «"Εχουμε 
μια ύποχρέωση νά έ�ιιτελιέσοψε, 
το νά ξεκα;θιαρίσουμε, κατά το 
δννατό,\, τίς σκουριές πού εχουν 
άφεθη από τούς εύσΘδείς προ-
κατόχους μaις». 

Ή "Ελε,'αι Μπλα.δάιτσκυ ε{χε 
τονtσει το γεγονός, δτι ή άλή:θεια 
δεν πραγμα!�ώνεmι ,μέ το να ·έ
ρuζουμ,ε για κείνα πού οί αλλοι 
είπαν η εγραψαν, η μέ το νά 
στηριζόιμαισιτε πάνω στις δικές 
τους tδέι::ς, η πάνω σ' ενα: άνα• 
γ.•ωρισμένο φιλοσοφικο σύστημα. 
Αύτο; πού άφοσ:ιών�εmιι. σrτήν 'Α
λήθεια, :τ:ρέπε·ι νά προσπαιfJ.εί, κα,
τά το δυνατόν νά έλευθερώνει 
τον νοϋ του άπ' δλες τις ίδiες, 
που μπορϊί νά εχει κληρονομή
σε·ι ά.πο τους γονιείς του, την α
γωγή, τό περιfSάλλον, η ώτο αλ
λους εκπαιδευτές. 'Ένας σοφός, 
πού εχει τάξει τόν εαυτό του 
στην ερεννα,, πρέJUει νά εγκατα
λείψει κάθε πρσχχ:t'τάληψη κ.ά
θ'ε προσχηματισμένη ιδέα καί κ.ά
θ·ε προσωπική έπuθυμία, γ,ιl:,. νά 
μπορέ•σει ν' άποκτήισει τή γνώση 
των :mρα.γμάτων αύτούσια. 'Ένας 
νοϋς παραιμορφωμένος, προσκολ
λημένος στο δι:κό του καλούπι Υ.αl 
περιορvσμένος σ' ενα σύστημα 'ψη ' - f • , σκε ς, που του ι::ιναι αγαπη,το, 
δέν μπορεί νά έπικοιιΝωνήσει μέ 
τlς πνευματικές άλήθ•ειες, δπως 
επίσης καl μέ τά πράγ,ματα: αύ
τού τοϋ φαινομιενικού κόσμου. 

Ή θρησχευηχή ποιότης άρχ"ί-
ζ ' , ' , ' ει να αναφαιγ1εται μεσα στον 
νοϋ. δταν ή πνιγηρή ατuόσφαι
ρα των :-τροσωπιrι.,ων· μεριιμνών ε
χει δι,αλυθή. Γιά τόν ανθ-ρωπα 
τnν αληθινά θρη,σκ-ευτικόν, itδ

κόσμος εtναι ή οί.κ�ένειά toV>), 
και Sέν ί•πάρχει γι' αύτόν καf.v 
μία διάσταση άνά�μεσα στο πρό
δλημσ. τυύ κόσμου και το ατGμιr 
κό του πρό1δλημα1. Ή ϋπαρξη τού 
πόνου, με τις πολλαπλές του μορ
φές, εΤναι ενcι ώτο τά θεμελιώδη 
προδλήματα, πού δ καλλιεργημέ
νος νούς πρέπει νά έπωμισ&η. Ό 
πόνος ε!ναι δ κλήρος δλων τφν 
ανθρώπινων οντων. χωQ\ι; !ξαf
ρε·ση. Γέννηση, θq.νατος, άρρώ· 
στεια, γήρας, αποχωρισμός κλπ., 
δλα αύτά ε!ναι πόνος. 'Όταν δ
μως δ άταμιrκος πόνος συγ;<,ρίνε
ται μέ τό παγκόσμιο αύτο φαι
νόμενο, τείνει νά ταιrτιστή μαιζί 
του, καί δ καιθ'ένας ζητα νά κα
ταλά;δει γιατί πρ&τει να ύποστη 
τον πόνα, και πω; είναι δννσ.τ<Jν 
, ξ , , , , ) , Μ, να εφvγει κανεις απ αυτον. ια 

θρησκευτική προσέγγιση τού προ
δλήμα:τος αύτοϋ ώταιτεί τον• Π,(1-

ρα.μερισμο τού προσωπικού στοι,. 
χ,είου, ωοτ� ό νοϋς νά ασχολη
θη μέ την αιτία τού πρσ&λήμα• 
τος, άπό την απσψή του σαν παry
κόσμιου προf>λήματος. 

Ή θρησκεία, σύμφωνα μέ τη 
θ ' " , r1-' \ \ εοοοφικη αποψη, αρχ ιι,ε,ι· με την 
, 1 ,.,, .. , ' , , , ' απογυμνωση του νου α.πο τις ευ-
νοοίψ:ενε; σκέψεις ΙΧJαl τη δισιμόρ-, ' ,, ί 1!... � φωιrη του με ο τι ε ναlι: �σικης 
και ΠαΎ;χ,n(J\,ιιιας σημα,σίας. Ή έ
π[δριαση της '!Εταιρίας πάνω στlς 
συνθηχες τού κό01μου θα ηταν τε-

' "' ' 'λ ' δ ραστια, αν τα 1με η της τα ια-
σκοοπισιιένα παντού. ηταιν άλη,-

, . 
θι,;οί &λτρου:στές, αν μπορούσαν 
ν' ώτσ,ελούν ενα σώμα, πού νά 
δίνει το παρά!δειγ1μα της 'Αδελ
φότητας, άπο α�δρες και γυναί
Κ!ες πού &,,α1ζητοϋν τη Σοφία, 
καί. ζοίrν �ιά ζωή &ναγχαία για 
τή δι.εύρυνση τού νοητικού όρί-
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ζοντα' καl την άστόκτηση της έ
σωτερικης δρασης της 'Αλήθειας. 
Είναιι μόνον έκείνοι πού έλκύον
ται προς τέτσιου:; σκοπού:;, πού 
ετναι αξιοι νά γίνου:ν 'UΠΟ'ψήφιοι 
θεόσοφοι. 

Έφό.σον δ χρόνος πιψ�ρχεται, 
οί γενεές άλλάζουν. Κά•θε γενεά 
δρίσκεται αντιμέτωπη μέ �ψ,ε
λιίώδη άνθ.ρώπιν{.11 προΙ6λήματα, 
πού διαφέρουν ανάλογα μέ τό δη
ι,.uιουργο{•μενο ,,ιέ,ο 31ε,ρ1οολλον. 
Καμμιά διιδ,α-σκαλία, κα.μμιά φι
λοσοφία δεν μπορεί νά εΤναι μια 
πλήρης οοήιθ;ε�α σέ μια γενε/2., 
αν εχει μΗατραπη σ' ενα άπλό 
ίδίω,μα, η ,σέ μια άπλη παράδο
ση. Ή Σ οφία δμως ένός πν,εύ
ματος αληθινά θρησκευτικού, 
μπορεί νά μιλήσει τη γλώσσα δ
λων τών γενεών και νά μεταδώ
σει τό διχό της νόη;μα'. 

«Εί:θε Έκε'ίνοι πού είν'αιι ή εν
σάρκωση της Ά·θ·άνατης 'Αγά
πης, νά εύλογούν μέ την προσ,τα
σία Τους - οημ,ερα και πάν
τα - τήν �Εταιρία ποί, ίδρύ
θηκ.ε γιά ν::ι πρ,α·Υ;ματώσει τη 
θέλησή τους, νά · μας οοηγοϋν 
·με την ι'.ί,μετρη Σοφί.α τους κηί
νά μας ,eμπνέονν, άτιψικά καί
συλλογιχά, τίιν ενΟF,ιψο πι\,Οο,
για μιά δι,ιίση εύεργετιική, πιίν
τι1 ιιλιίνΟι1:πτη.» 

Ady.ur, � Α υyιιϊ,πτιιυ 1980 

Σέ φωτεινότερους κόσμους 
Dr. JEAN RA YMOND 

Άπο το 'Άvrvαρ, τ\λθε ι'ι θλι!Sερη 
εΤδη,σις τού θανάτου της διεθνοvς 
Γραμματέως της ΘεοσΟφι,κη,ς Έται· 
ρίας δρ, Τζήν Ραίημοντ. 

Ήταν μ)iτ άφ�ιωμένη έργάτρια 
της Θεοσοφίας. Τό καλοκαίρι που 
κάνει πολλή ζέστη •καi δλοι ο\ Δ� 
ηκοi έpγάται φεύγοvν η πηγαίνοv,ν 
σέ. 6οvνό ή δp Ραίημοντ εψε:νε 
άμετακί•νητη, yιατi αtσθανόταν δτι 
ε,Τναι άπαραίτητη στό w ΑΙΙ<Τvαρ. 'Ε
πίσης, εΤχε άpνηθεΊ να λά5ει τή.ν 
άδειά της δταν ό πρώ-ιν π.ρόεδρος 
της 'Εταιρίας δόκτωρ Κόουτς εΤχε 
άσθενήσει. Διέθετε όJκδμ,ηι καί τίς 
ο[ΚΟΙ\ΙΟμίες της για ν' άινα:κοuφίζη 
πάσyοντες. 

Ή δρ. Ραίημοντ εwασχε άπό ή
πατίτιδα, άδvνάτισε καί ε.παθε καρ
διακή πρcσ6ολή κατόπι\/ άvτιλuσ
σικοίι έμ6ολίοv: Ιττοv ΕΙΚ<Χ','Ε, για;τi 
την εΤχε δαγκώσει τό σκυλά
κι της, πού ίrπεραγαποίισε. Άτrε-
6ίωσε χαραύμενη καi ήρεμη;. 

'Ο θάνατδς τη.ς προξένησε μεγά
λη f1λίψι σ· δλοuς. 
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Για να άντcαπ01φιθfj περισσότερο στην άγάπη τών συ.νδρο,
μητωιν του, ό I Λ I Σ Ο Σ άπεφ6σ101ε να θιυσι6ση1 τiς θερ.,νες 
δ1.ακοπές του καi να προσφέρη ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ. 
'Έτσ1, άπο το 1981, ό Ι Λ Ι Σ Ο Σ θα bκδίιδη ΕΞΗ ΤΕΥΧΗ 
ΕΤΗΣΙΩΣ, προ0!3'έιωνrτα.:ς το ί::ως τώρα πα1ρα�ε11Πόμενο τεϊί
χος των Θερ:Νώ•ν μηνών 'Ιουλίου - Αύγούατου. 

ΕΤΗΣΙΑ LΥΝΔΡΟΜΗ: 300 ΔΡΑΧΜΕΣ 

Ή έτη,σί'C1 συνδρσμη για το 1981, ΓΕΝΙΙ(Ε.ΥΕΤΑΙ στο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΙΑΣ, που την άνέβα,σ�αν έθελΟΙνα.κα το μέγι,
στο μέρος των συνδρομητων, έκnμώντας την δη1μ1ουργηιθεi
σα κατ6στασ,η στον χω.ρο των τυπογραΙφικων έρyασιων. Πρα
yμ.arnικά, ή αϋξησ1ς αύτη κω..ύπτει ΕΝ ΜΕΡΕΙ μόνον• τη,ν άναι
τίμηση του χαιρnου καi των έργαnκ.ων, που' συν�ε.χί(ε.τω περω
τέ,ρω. Ό I Λ I Σ Ο Σ θα μπορέση να άνταιτσιφ1θfj ·σrα εξο
δ6 του, ΜΟΝΟΝ αν oi συ�δραμηταi έμβόσουν ΑΜΕΣΩΣ τη,ν 
συνδρομη του ετους καi ιάναιπτύξουν δραστη,ρ16τη,τα για τηιν 
ΑΥΞΗΣΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ των σuνδραμη;rω,ν bτro πεp:ι36λ� 
λον mυς. 

'Ελπίζομε, οπ δεν θα χρε!JΟΌθfj ύπόμνησις. Καi με τη.ν 
πρ0ι01δοικία αύτή, ΕΥΧΑ,ΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμα για δλα. δσα οί άγαr
πη,ται συνδρο:μητaί ιμας θα 111ρόξουν. 
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Ο ΙΛΙΣΟΣ 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΔΩΡΑ ί"'ΙΑ ΤΙΣ ΓlΟΡΤΕ� 

άπό 16.12.80 μέχρι 15.1.81 

ΙΛΙΣΟΣ : Έπ�λογη Β' τριετίας 1959-1961. 
Δρχ. μόνον 100, όντi Δρχ. 200.-

Ι ΛΙ ΣΟΣ: Oi χορτόδετιοι τόμοι έτων 1971-1976 
Δρχ. μόνον 100, άντi δρχ. 150.-

Κ. Μ ε λ 1 σ σ ο. ρ ό π ο υ λ ο Q: «Τα Βήματα της Φι.
λοσοφίας, Άπο την 'Αναγέννηση ως τους σημε
ρινούς). 
Δρχ. μόνον 100, άντi Δρχ. 150.-

Κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ λ ο ς : «-'Εκλογαi άπο τον Κρ1σνα
μοϋρτι11. 
Δρχ. 11όνοv 10,0, άvπ Δρχ. 150.-

Κ. J\ι\ ε λ 11 ο, σ ο μ 6 π ο υ λ ο<: : «'Ο Ί ησου<:». 
Δρχ. J.ι6νο.ν 50, όνιι OJJX. !00.-
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· Από το νέο βιβλίο του γιά το • Α γ ι ο ν ·ο ρο ς

Τά. �-zιλινά πρtν τελειώσει ή δλόψω,,τη ήμέpα, πρίν το ήλιο
�ασίλεμα χρυσώσει τά. σύvνεψα. στή Μση , τά σήμαντρα σέ δλα. τά. 
μογαστήρια του "Άθω καλοϋν ·μέ το ρυθμικό τους �χο τούς μ?να.
χcύς γιά. τ•Ο'Ι έσπε.ρ:νό. Στο Καθολικό άκο•Jγονται οιοοοοq.ι.α.τα. κα.ί 
μακρόσυρτες ψαλμωδίες. Ό ίερομόναχος, φορώντας τό ά.γιορ-είτικο 
γεμά.το πτυχές .ρά.σο, σκορπάει δλόγυρα. μέ τό κουδουνιστό θυμια
τήρι καπνούς καί ευωοιές &.πό μuρω:Μτο λι6ά.νι. 'Όλος 6 ναός μι,· 
σκοοολά.ε ι. 

Λιγοστό τό ψώς της ήμέρας ιiπό τά. μ:κρά. πσ.ρά.θυρα.. Μερικά. 
α:ιαμμένα κ1zριά. κα.ί καντήλια. μόλις ά.χvοψωτίζουν τρεμουλιαστά τί; 
ά.γιογ.ρα.ψί,ες μέ τίς ά..σκητικές καί μέ f�ψρα.ση πόνου μορψέ� τών 
ά.yίων σ-τούς τοίχους, c;τtς κολώνε,ς, στούς θόλου,ς. Πολλές ετναι ξε
θωρια.σ,μ,έν-ες η :μ:σοσ6ησμιένες άπο το οιά.6α τών, αιώνων. Πολύτιμα 
κα.τά.λο:πα ά.πό τήν ύ.πέpοχη καt μεγαλειώδη 6uζαντιvη καί μετα-
6υζα.ντινή ά.γιοyραψία., &ν,ΞΚτίμητοι θησα.υροΊ τέχνης κο{ πίστη;;, 
μονα·δικοt καί ά.ν·επανάληιπτοι. 

"Οσο περνά.·ει ή ωρα., δλο και πιο πολύ σκοτεινιά.ζει μέσα στb 
ναό. 'Αρχίζει νά. γίγεται μ•.σοοκότα.ιοο. Προμήνυμα. κα.ί προετοιμασία. 
γιά. τον ά.ποχαιρετιt:.μ,ό τη,ς ήμέρας πού πέρασε κα.ί χά.ν.ε.ται μπρο
στά. στόv κα.τα·θ,λ:πτικο 1ρχομό της ννχτας_ Ό έσπερινός μέ τtς 
κατανu0,ιτιχές, γλυκόηχες μελωδίες καί τό ύπο6λψικό περ:6ά.λλο'Ι 
τών καντηλ:ών, ή -θρη,σκωτική ά.ψόσ,ψαι.ρα μέ τοοου,ς μονα.χούς δλό
γuρα, ή σκiψη πώς 6ρίσκεσαι μακριά. <iπο τόν κόσμο, σ' έκκλφία. 
τ-οϋ 'Αγίου 'Όρους, ή εντονη σuιναίσθηση τη; θείας πα.ροοοία.;. πα.ρα.
σύροu,ν σέ &τέλειωτους στοχασμούς, σέ φανταστικά. όν,ειροπολή,μ.ατα., 
σέ &πόκρυ-φες συζητήσεις μέ τόν ί,διο τόν έαυτό σου,.

Φτάν·εις σέ μι& πρωτόγνωρη ψυχική κατάσταση, Π?λύ πιο Χ'J'Ι-
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τά. με τόν !σωτεpικ-ό σου κόσμο, ποιpά. μ! δπι:>:οιδή,ιtοτε lξωτεpική 
αίσ.θη-ση η ικJοήλωση. Νψίζεις πώς 6p(σκεσαι σ• lνα. άγνωστο φ:χ,ν-
ταστικό πε,pιοάλλονι, που δεν εχει ά:.ρχή και τέλος. Πσ.ρα,μ,ερ(ζεται 
κά.θε συγκ•εκριμlνη lνrνοια του χώρου και τοϋ χρόνου .. Ό ναός χά.
νει τις σταθερές ·ο:α,στάσεις του, πα(ρνει ά.πέραντ,ες ¼πεκτάσεις. &
ν()ίγ,εται στό άισόλλη:πτο &.πειρο ... 

*** 

. Ή ά.κολουθία τοϋ έσπεριν()υ, στις τελευτατες ώρες που ή ήμlρσ. 
&,pγοσ:6ήνει και τό φώς παλεύει με τό σκοτάδι, μ():άζει κα1 θά. μπο
pουσε, ίσω,ς, νά παραλληλισttετ κα'ί ν,ά παρα6ληιθετ, κσ.τά. κ&ιποιον 
τρόπο, με τά. τελ�ευ-ταία χρόν,ια τ� ά.νθρώπ:νης ζωης. 'Όταν κα,,εις 
έχει ξεπεράσει τόν π·ερισσότερο .Spδμο κσ.ι ξέρει καλά. πώς οέν του 
ά.πομένει παρά. λίγος ά.κόμ7,, γιά. νά φτά.σει στό τέρμα, σtό ξεκ(νημα 
γιά. τό π:ό μεγάλο, τό π:ό μακρινό ταξίοι. Κά.τι, στήν ώρ

σ. του έσπε
pινοϋ, κρυφομιλά.ει στά. κσ.τά•οαθα της φυχης γι' αύτό τό ταξίδι. Στό 
νου τριγυρνανε fνα σωρό &ιπροσοόκητοι στQχασμοι και πα.ρά.ξενες 
σκέψεις γιά. τή ζωή, γ:ά. τό .άξεο:άλυτο πέρα ά.πό τό θά.νατο μυστή
ριο. 

Κι ερχονττα.ι στή θόμ.η.ση,, ά.πδ μα.κρινές έπ()χές, προσπάθειες, 
ουσκολ(ες, ίκαvοποιήσεις. Πληθ·ος περασμένες ώ·ρες. "Αλλες χαρού
μενες εύτυχ:σ�μένες, άλλες ου,σάρεστες θλιμμένες, άλλες ά:8:ά.φοpες 
χοομέν1ε•ς. Όρά.ιματα ά.πσ κiποιες φυσ:cγνωιμίες παλιότερα ά.γαπη,μέ
νες, κάiπο:α χαμιόγελσ., κάποια. σφιξί,ματα χεριών,, κά.ποια. οά.κ.ρυα. 
'Ένα σωρό έpωτήμα.τα κι ιi.μφ:6ολ(ες ξ·επετ:οϋνται. "Αν κάθε φορά 
ήταν σωστό αύτό πού εγιν'ε, ιiν θά. lπρειπε Ιτσι, η κάπως άλλ:ώτικα 
νά. •ε!χε γίνει. 

Ή έκστα.τική εξαρ,ση οέν ά.φήνει νά. συνταραχτεί η νά λιπο
ψυχήσε: κανείς &.πό τήν ιο,έα. τοϋ μοιρόγραφτου τα.ξ:οιου, ιπου rυ· 
ρισμό οέν εχει. Τό ά.ντ:,κρυζει ά.τά.ραχος, άψc&χ. κα.l ψύχραιμα, χω
ρtς .Sέος, άγχος, &.γων(α, χωρις θλίφη, σά.ν κά-cι έντ.ελώς φυσικό κι 
&.ναπότρεπτο, σάν εύλ()γημέvη κά:τά.ληξη στήν α.ίώνια ά.νά.ιπαυση και 
γαλήνη. Σάν τό πιό 6έιοGG:ο γεγονός, &.ναντ(ρρητα κι δλοκά&ρα, 
συι.ιψωνημένο και παρα.οε�οεγμένο &πό τήν ωρα. πού δ θά.να.τος lρ 
χ:εται στόν κόσμο_ "Εrχει είπωθεί πώς κά.θε στιγμή � ζωής εlvα: 
ενα 6ημα. πρός τόν αίώνιο δπνο. 

Καμιά. -θλ(ψη η μελαγχολία, καν-ένα παράπονο η οια,μσ,ρτυρ(α 
yιά. δσα θά πάψουν ·�.ά ύπά.ρχουν, γιά δσα δριστικά. θά. χα.θwν. Οί 
παλ:ές θύ�μησες, νοσταλγίε,ς, χσ.ρές, λυιπες, &.πογοητεύσεις, 13λα γί
νονται !ντελώ� &:διάφορα, &.σήιμανrtα, μα.κρινά., ξ,εχοω,μ,ένσ.. 
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Λίγο πριν τελειώσει ή άκολουlθ1α τόi> έ:σπερινοϋ, οί μ,:,ναχοί, 
μέ .σειρά. ά.ρχαιότη,τας, με π.ρώτο τον ήγούμενο, πλησιάζουν μέ σε-
6ασ:μό ν,' ά.:σποοσθοϋν, νά. χαιρετήσουν, δπως λένε, δρισμέ� ά.πό τά 
ίερά. ·είκονί�,.ιατα.. Ό άσπα�μός τους θυμίζει ψ:λ"ι ά.ποχωρισμοο σε 
προσψιλες πρόσωιπο πού ψ$ύγει και θά. ορίσκετα.ι πολύν καιρό μα.
κριά. ·πριν &.πό τον- εύλα.6:κό ά.σπα,σμό, δ·ε1χνουv τψ• οcψοοίωσή, τους 
και τή λατρε1α. ttiυς με στα.υροκοσtή1ματα, με όπο-κλίσεις καί με.τά,
νοιες, ,μπροστά τους. Το μέτωπό του·ς ψτάνει στις μα.ρ-μά.ρινιες πλά.
κες τοϋ δαπέοου, έκ6ήλωση όπέρτατη,ς ταπεινωσύνη-ς κ<ι..! δλοκλη� 
ρωτικης όποτα.γης. 

'Όλα στο • Αγιον 'Όρος γίνονται μέ πίστη,, με �τσμα., μέ α.ύ
στηρ&τητα., σύμφωνα. κα.ι στις πιο μι κρες κι &σrr,.ι.α.vτες λεπτομέ
ρειες, μέ τα καθ:·ερωμέν-α. &.πό πΙJ.λιότερες εποχές, &.πό τά. οοζα.ν:τ:ινά. 
χρόνια. Οι α.Ζωv•ες πού πέρα.σ:χv, δέν iπηρ.εάζοοrν χα.θόλου τη μοvα.
χική vοοτρο.πία., πού παραμέν.ει στα.θερά. ιiμ.ετσ.κ1νητη κι ά.�τά6λη
τη. 'Αμάρτημα μεγάλο νά. παραμ.εληQεί, lστω κι ελάχιστα, κά& 
δογματικός τύπος_ 'Έγκλημα: ψκ,ερό κά.&ε παραλλαγή στά. οοζα.ν
τ:,νά. lθι•μα και πα.,ρα.δόσεις, κιiθε άπομά..κρuνση &.πό δσα lχου,ν προστά
ξει οι οοιοι πιχτέρ7ς.

Τά. pολόγι<ι.. στ' ά.γ:ορείτικιχ. ιμον-αστηρια έξακολοοθοϋv νά δ·εί
χvονν τη 6υζαντινη ώρα, πέντε πε,ρίπου ώρες καθυστε.ρrι,.ιένη ιiπό 
τήv κανονιική. Το είκοοι,tετ.ράωρο δεν ά.ρχίζει νά. μετριέται τά. με
σάνυχτιχ., άλλα ά.πό τη δύση του ήλιου. 'Όλα τά. μονα.στήιρια, ιiκο
λουGοϋ'\Ι το πα.λιό έορτολόγιο. Οι μοvο:χοι είναι πάντα ετο:μοι v' ά.ν
τι,σται(}οϋv, v' &.γων,:στοϋν με ψαvατισμό, σε κάιθ-ε ά.πόιπειρα vά. γί
νουν vεωτ,ερ:·σμοι η να ιπεριο.ρι�εί ή άτράνταχτη π.ροσήλω:;ή τους 
:;τα πα.λιά θρη.σκευτικά. lθ:,μα. και τύπους. 

Στά. κοινόβια μοναστήpι<t., οι μοναχοί &.πό τbν έ'σ'Περ�vό πηγαί
νοοv κατευθε!αν στήv Τρά,πεζα γιά. το δείπνο. Μια. &.πέpαvτη αί
θουσα με τραπέζια κα.ί σκαμνιά σέ σειρές και στην κορυψη το τρα,
πέζι τοϋ Ήγούμεvοtl'. 'Όλο: τον περιμένουν l;pG:oι νά. l.ρθ·ει. Δεν άρ
.γετ νά. παρου,σιασ�εr και n προχω,ρήσει &.?γο.περπά.τη;τος κι &.μίλη
τος, για vά. καθήσει στή θέση του,. Ό .&.ναγ•;ώστης μοναχός &.ρχ1ζει 
γά οιαοο.ζει, με ουνατη φωνή, ιστορίες άπό τη ζωη και τά. μαρw
,ρια �γίων και δσ1ωv. 'Ακόμα και την ώρα πού τρώ,νε, δ-πως καί 
δλες τις άλλες ώρ·ες, πρέπει οι μοναχοι νά lχουν άνασπόσπαστα 
προσηλωιμέv.ες τή σκέψη τους καί την προσοχή τους ατά. θ-�ία.. Άκb
μα καί το γεϋμα &.ποτελεί ιεροτελεστ1α. Δεν ε!vαι �π:τρ,επτό, οϋτε 
μ:α Ηξη γ' άvταλλάξουν μετα·ξύ τους, ο-ϋτε v� ψ:θυρίσου'/ κάτι. Ή 
ά.πόλυτ-rι σιωπή, δσο κρατάει το γεϋμιχ η τό δείπνο, είναι &.πα.ρά-
6ατο-ς κανόν�,. στήν αύστηpή ά.γιcψε1τικη π,ιθα.ρχία. 
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Χωptς νά. σηκώι:;ουν οϋτε μιά. στιγμή• τό σκυμμέν-ο μπροστσ. σώ
μα. τους, με ψσοχpυμμένο τό πpόσωιπό τους 4πό τσ. πανωκα.λυμμα.ύ,
χια, χωρίς νσ. pίχνου,ν οϋτε μ:σ. ματισ. δ.ε·ξιά η &:.pισu.pά, ά,δ,;;:οοζουν 
γpfrro,pα γρήγορα το π:ά.το τους. Το ψα.γητό, λιτό πά.ντα, στεpημέ· 
νο &:.ιπό κά.f!ε ένα.λλα.γή κα.ί ποικιλ(α.. Σε &ξαιpετικες πεp:πτώσε:ς, 
ύπάpχει κσ.ί πια�χι ,μέ κ6λλυ6α., το μοναδικό μονσnτηιpή,σιο γλύ
κισμα.. 

'Ένα ου.να.το χτύιπημα στα. τpα.πέζι άπό τόν Ήγοομενο σημαί
,ιει πώς τελε:ών,ει τό δ·είπνο. Ό .&.ναγνιοοτης σταματάει τό οιά..οο.
σμα. και δλοι ορθιοι άκοϊr1.ε, δπως και πptν &.pχίσει το γεύμα, τήν 
κιχ!Gιψωμένη προσευχή. Πρώτος φεύγει δ 'Ηγούμενος. Πηγα.ίνει νσ. 
σταθεί κοντσ. στήν πόρτα, γιά. ,νά. εύλογήσει wύς μοναχούς, πr.,ύ 
�να.ς ενας πεpνά.vε καί -ύπr.,κλίν◊νται μέ σεΌασμό μπροστά. του .. 

"r στεpα άπ' τό δείπνο, θά. πεpπα.τήσουν λίγη ωpα στίς αύλές. 
θσ. καθήσcιυν σέ χάπο:ο πεζούλι. θά. ποϋν μzpικες χου6έν-σες μ,ετα
ξύ τους. Με τή δύση τοϋ ήλι,ου, δ πορτάρης κλείνει τή μzγάλη 6α-
1)ι•σ. έξώπορτα στήν •είσοιδr., τοϋ μι:,νσ.στηpιοϋ. Δεν μποp•εί χαν•ένας
-νά. μπεί η νά. 6γεί ως τό πρωί.

Το &:.ιπόδειπνο γίν,εται στον έσωτεpικό νά.ρθηκα.., φωτισμένο μο
•ιάχσ. &ιπό lvα. - δυο κεριά πού τpε,μοφέγγουν. 'Έχει χιόλα.ς lνα. πέ
πλο &πλωθεϊ στούς τr.,ίχους, στις εικόν.ες, στσ. στασ!,δ:α., σε δλσ.. Οι 
ιιοναχοt δεν ·εΙnι πιά πα.ρά. μαϋρες σκ:ές. Μόλις διακρίνονται σά. 
μυστηριώδη ψαντάισμα.τα μέ άκα%ριστα σχήματα.. «'Ο ήλιος lγνω 
,ήν ·δύσ:ν αύτοϋ. 'Έθου σκότος και έγένετο νύξ», &να.φέρεται σ' ενσ. 
ψαλμό (θ. Ξύδη: <<'Βυζαντινή 'rμνογραψ!α»). 

"Επειτα ά,π,ό άpκ•ετά, κατά τό tεpοσολυμικό τυπικό, άναγwiι-
. σματα mι ψαλμω:δίες, fνας μοναχός δ:α,6άζει τόν Άκά.θιστο "r μνο, 
τούς Χαιρετισμούς τη-ς Θεοτ-όκου. Το διά6σ.σμά. τους είναι γρήγορο, 
χαμηλόψων-ο. Δεν μπορεί κανεtς ν-σ. καταλάι6ει το οα'θύτ.zpο ν-όη
μά τους, νά. ν:ώσει τή γοητε!α &.πο το ,ύπέροχο πο!ηιμα. με τον α.ψθα• 
�το -!χςρpαιστικό πλοϋτο. Ξεχωp(ζοuν μονάχα τά. 6.μέ"ψητα «χαίp·ε», 
πού έπαναλα.μl)ά.νοντσ.ι κάθε λ!γο. 

'Ακούγοντας τόσο συχνά. δλα α.ύτά. τά. «χαίρε», νομίζ,ε:ς πώς 
σύ δ rοιος χα:pετάς χι άποχαφzτας, γιά. πάντα, δλα δσα άποτ-ελοϋ
::1αν τή,ν παλιά σου υπα.ρξη., το πριν π-εpι6άλλο-ν, σου, δλα σου· τά. 
περασμένα. Συνεπαpμένος άπό τήν lντονη μυστικιστική πpοδιά.θεση 
πού σε lχει πλημμυρ(σει, α.!σθ'άνzσαι · πώς ξεφεύγεις δλό"tελα &.πό 
τό παλιό σου lγώ, .&.πό δ,tι πριν �σουνα. 

Όρ-χματ!ζtσαι πώς. &πόκτφες αλλη καινούργια ύπόσταση, lξα-
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υλωμέvη,, ψυχρή κα..1 σιωιπψή., ήρεμη κι &.σά.λωτη, &.ποξ.ενω,μένη 
&.Π() τίς συνη{!ισμένες κα.θημιερινές συγκινήσεις, χα.ρές κα.ί λίmες. 
0 Ενα. ,μυστηρ:α.κό 6ίωμα., μιά. 6σ.ιθ:ά ψυχική δόνιη,ση,, μιά. μ,εταψυ
σική bπιχο:νωvία. μέ- κάτι ά.v,ώτερο .κι 1&.σύλληrπτο, έvτελώς δια.ιψορε
τικό &.π' δ,τι ω; τώρα είχες γνωρίσει. Ή ψυχή, αιδέ.σμωτη,, γα.λη
v,εμένη, ελεύθε.ρη, πετάει πιό πέρα. &.π� τά. σκοτάδια., πρός τά. ώrcέ
ρα.ντα. ϋψη, &.νάμ,εσα. στή γη χα.'ί στό ά.χσ:νές των ούρα.νών, στό άγνω
στο μυστηρ:σ.κό ύπερπ,ερα.ν. Θεριεύ;zι ή έπιθυ,μ1α. vά. δ1εχθείς τή θεία. 
χάρη, νά. πλησ:άσεις κα.ί ν•α ένωθείς μέ τό θείον, νσ. λυψωθείς ... 
Είσα.ι πια μα.χριά., πολύ μακριά, &.πό τά. �γκ6σμια. . 

• • •

'Όταν τελειώσει τό άπόδειπνο, οι μοναχοί .ά.πcισύροvται στήν 
tpημιά. τών κελιών του;, στόν διχ,6 του δ χα·θένα.ς προσωπι.κό κόσμο·. 
Θά.:, λιοα.vίσl')υγ τά. είκονίσμα,τά τους, θά. προσευχηtθοίί·ν, θά. κάνουν 
τήν κανονική τους α.σκηση. Ποιος ξέρ,ει, &πως είv,σ.ι χατάιμονοι μέ 
τόν έα.υτ6 τους χαί μέ τόv Θε6, α,γ ερχεται κάποτε μιά. θύμηση, ά.πό 
τήν πα.λιά τους ζωή, γιά. να ψέpει ενα. λεπτό χαμόγελο στό πρόσω-
πό, τους, η κάπο:α μελαyχολία. στήν ψυχή τους. 'Αμέσως fπειτα θά: 
κc,ιμηiθουν. 'Έχουν &.νά.γχη νά. ξεκαυρα-στοίίv ά.πό τίς ταλσ.ι,πωpίες, 
,,' &.να.γεώσουν τίς δυνά.μεις τους. Δύο - τpείς ώρες μετά. τα μεσιχ,
'rυrχτα, τά σή,μα.νιφα θά, τούς ξυπνήσουν γιά. τήν &.κολουθία του 5ρ
θρα>υ καί τή θεία. λειτουργία., πού κ.ράταvιε δ)ς τό πρω,ί, οοο νά. 6γ,εί 
δ · ήλιος. Σέ δλο τό μοναστήρι, στίς πλαχ6στ-ρωτες α.ύλές, στούς &.τέ
λ,ειωτους διαδ.ρδμους, στά. χα.γιάτ:α., καν-ένας θ6ρυ6ος, κα.•μιά. κί-ιη-
σηι_ ΙlαV'τοίί 01:ωιπή ά.πόλυτη�,. ά.πέpαvτη ή�χ.ίd,, 6bυ6α.μά..pα, δπως 
στά. ά.πόμε.ρα. κpιμητηρια. Μονάχα. τό παλιό μεγάλο ρολ6ι &.κούγε-
τι:ιι, κάθε τ6σο, νά. ,μετράει λυπητερά κα.ί μοv6τονα. τίς ώρες. 

. Ή θλι6φή νύχτα l!δ:ωξ•ε τήν δλ6χαpη μέρα.. Τό ζοψεpό σ-χο
τάδι νίκησε τό λα.μπερό φως. Σtα.μάτησε στήν πλάση κάθ,z ζων,τά.-

�. ' , � ' \ ζ , Ν " ' � θ 1. νια. . .;τη ψυση, υμως, κα.ι στ.η ωη, οσο κι α.v οι α:νι ·ρωrποι χα:νοvτα..ι, 
. ο! σταμα·τα�, ποτέ, ή α1ώvια &χα.τάλυτη συ,νέχεια κι &.vανέωση,. 
Αυριο θα ξημερώσ,ει ·μιά. άλλη ήμέρα, «λιόχα.,ρη καί χιλιόχαλλψ, 
δ1τως τήν είπε δ Πα.λ,;,:,μάς, -με τό δλόλαμπρο ψεγγο,66λ η1μά της, μέ 
κά.θ-ε λογής δ,ραστηρ:ότητες κι επει τα θά ερθουv &.'οιά.κοπα. άλλες κι 
άλλες. Δέ θα πά.ψου"Ι· ποτέ να ήχουv ρυιθμικα τά. σήμαντρα. στίς 
ι:ιύλές των μοναστη,ριώv, νά. ψάλλονται μέ κατάνυξη στίς &.γιοp•zίτι
κ,ες α.tων66ιες έκκλφ1ες, δ ορθρος, ή Θ,εία λειτου.ργία, δ έσπερινός, 
τό dπό�ειπνο ... 

"Ολ' αύτά τ' ακουσαy, κα'ί τά. ξανά.κουσαv, πολλές ψοpές τ6:rοι 
και τόσοι, πού επσ.ψα.ν- πια νά. ύπάρχουν,, πού ε!vαι έντ,ελώς λησμο
τημ,ένοι, πού δέv lχει �πομείνει τsίποτα &.πό τό πέρασμά τους.. Κα.ί 
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θ& τ' ιά.κούσοuv, στά χpόνια πού lρχcνται, χι !λλοι πολλο(, πιiμ
πολλpι, πού θ& γίvουy κι �,jτοι κά.ποτε πεθαμένοι, λησμονημένοι. 

Αύτή εlναι ή α.tων�6τητα, ή ιiκατά.λuτη δuνα.μ.η, -rοσ Άγιοu 
WΟροuς. 

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΣΑΡΟΠΟΥλΟΥ 

Τ Α  ΒΗΝΙΑΤΑ 

ΤΗΖ ΦΙΑΟΖΟΦΙΑΖ 

Τόμος Β'. 

• Από τήν • Α ναytννηση ώς τους σημερινοίις

Τιμδτα, δρχ. 150 

ΚΙΙΖΤΗ WIEAIZZAPDnorAor 

Ο ΙΗ�ΟΥ� 

Ποίος ύπijρξεν δ Ίησοίίς; 8 Al δ16φορο1 περl αότοϋ 
άπόψεις έκηθέμενα1 άμερολήπτως. 8 Ό Ίησοϋς κατά 
τον Ρενόν. 8 Ό Ίησοίίς κατα τον Συρέ.8 Ή διδασκα. 

λία τοίί Ίησοϋ άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 
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Ποι η τικες Συλλο"8ες που έλαβε 

ό ΙΛΙΣΟΣ 6τη ν 25ετία 1956- '80 

Ά θ. Ά δ δ έ λ ι ο ς: 
Ό μετημφιεσμένος κα1ρος 
Ή τrένθψη δόξα 
Το 6ιος τού Άτrολύτου 

Ά y ν η Ά δ ά μ: 
Πεντελι,κά 
Πcφαδείσια 
Όραμcrτισμοi 
'Ανελίξεις 
• Ατrcωγόσματα 
'Ενοράσεις 

Ν τ. Ά δ α μ ο ,το ύ λ ο v - Φ ά-
λ α ρ η: 

Δικές μοv στιyμες 
Έ ψ. Α ι λ ι α ν ο ίι: 

Θάλασσα τοίι Ζόψοv 
ΚσπΟ'Π"Τρισμοι 
Ή Εύρvδίκη στο ψώς 

Ό ρ έ σ τ η ς Ά λ ε ξ ά κ η ς: 
Ή Περσεφόνη, τών γvρισμών 

Κ ο ύ λ η ς Ά λ έ π η ς: 
• Αινθη άπό κήποvς ξΘΥ<>Vς 
Άρχα'ία Έλλη,νιι<ά Έ:ιτιγιχχμματCΥJ Τό )«)0°νuκό τής ζωής μοu Ποιήματα 

Έ.λ. Ά ν α γ ν ω σ τ ά κ η -
Τ ζ α 6 ά-ρ α:

'Ανακύκλωσις 
Ά ν τ. Ά ν δ ρ έ ο v: 

Κραvγtς 
Κ ιy,κλιδώματα 

r ι ά ν. Ά ν δ ρ ι ,κ 6 π ο V λ ο ς: 
'Ωδή στη σελήνη 
Ύμνοι στη θάλCΥJσσα 

Δ. Ά σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο v: 
Ούρcvνοδρόμοι στοχασμοi 

Ε ύ. Ά σ π ι ώ τ η  ς: 
Τραγούδια της σιωπής 
Νοσταλ γ ικα: 
• Α.ιmοκράτης 

n. Ά Τ τ α λ ι ώ Τ η ς: 
Έιχ-ττοyραψίες 
Νύξεις 

Δ. Β α λ ο: σ κ α ν τ ζ η ς: 
Ποιήματα 
·Ακμων 
Άμvχές 

Μ. Β α σ ι λ ά κ η ς: 
Ποιήματα 

'Ι ω. Β α σ ι λ ε ί ο v: 
Μιά μέρα στην Περσέπολη 
Ό ποιητης Μά0-Τσε-Τοννγκ 
Άσιατικα ποιfιμοπα 

Ό λ γ α Β α τ ί δ ο u: 
Έπιστολη στον έξωyήινο 
Δεvτέρα έπιστολή στον έξωγήινο 

r. Β α Φ 6 π ο v λ ο ς: 
'Επιθανάτια κα\ σάτιρες 

Τ ά σ ο ς Β έ λ ι ο ς: 
Σπονδές 

Σ ω κ ρ. Β ε ν ά ρ δ ο ς: 
Στο τέλος τής άν;·.φοριας 
Σκέπη των πτερ

ύ
γ

ων Ά ν. Β ι σ τ ι ν ί τ η ς: 
Σοινέ,,,-α 

Β α σ. Β ι 'τ σ α ξ ή ς: 
ΠαΙΙΤοτεινά καi π.ρόσκαι,ρα 
Σύγχρονη Ί,νδική ποίηση 

Ντ Β λ α χ ο γ ι άννης: 
Αύλόν ά,ντί σάλπι,γγος 
Όρθρος στη θύελλα 

Π. Β λ α χ ο y ι ά ν ν η ς: 
Λαγκαδιανό '21 

Μ, Β λ α χ ο π ο ύ λ ο u: 
Χαμένο άπέραντο 

Ν ι κ. Β λ ά χ ο ς: 
ΨηλΟΙφίσεις σε τρία έπιπεδα 

Β. Β ο Υ ι α τ ζ 6 Υ λ ο u: 

ΟΙ tξόριστοι 
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Στον άστερισμο της Παρθέvοv 
Δανάη 
Ό άναμενόμενος 
'Ο φόνος τdίι πολΘμ ιστη 
01 έπιζωντες 

νΟ λ γ α Β ό τ σ η;: 
· Πρώτη ρίζα 

Ό μεγάλος ήχοc; 
Κρύπτη, 1<αί σuvορο 
Γvμvα πέλματα 

Ν. Β ρ ε τ τ δ: κ ο ς: 
Στον Ρόμπερτ Όπενχά1ϊιμερ 

Μ. Γ α ϊ τ α τ ζ η - Τ σ ί κ ο υ
λα: 

Φτεροvγίσ.ματα στη βροχη 
κ ραvγή στην ερημο 
Παροvσία 
'Αλλαγές 

Ά. Γ α λ α v ά κ η - Β ο u ρ λ έ
κ η:

Είιθείες κο:i καμπvλες 
κ ά-rοπτ,ρα 
Πρόσωπα και yέφι.φες 
Πέρα άπ' τα σίιvορα 
01 κουρσάροι της ψι,χής μας 
Τό μ,εγάλο ποτάμι 

Δ. Γ α λ ά v η, ς: 
Σκυρος 
'Εξέδρα 
Μικρό φεγγάρι 
'Αγρύπνια τώv νερών 
'Εαρινή χερσόνησος 

Γ r ά ν. Γ ο: λ α ν ο μ α τ ί δ η ς: 
Ποντιακή Μουσα 
Ποντιακή Μουσο: Νο 3 

Γ ι ά ν. Γ α λ α ν ό ς: 
Κ ίτρι,\Ια στάχια 
Νέοι καιροί 

Μ ί μ η ς Γ α λ η ν ό ς: 
Ήχηρα κι' άπόηχα 

Γ. Γ ε ι...: ρ γ ί ο v: 
Σ πο:σμένα κλώvια 
Σπασμένα κλώνιq Β' 

Ν. Γ ε ,., ρ y ί ο v: 
Ή φV'yή μοv μέ τα σίιμοολα 

Γ ι ά ν. Γ ε ω ρ y 6 π ο u λ ο ς: 
Τό τραyοuδι τοίι γυρισμοί, 

νΑ λ,κ ηc Για ν ν ό π ο υ λ ο ς: 
Τά ποιήματα 

Φ ω τ ο ς Γ ι ο Φ ύ λ λ η, ς: 
Ποίηση μισου αtώvα 
Ξένα λοvλοίιδια 

Δ. Ζ ε v γ ώ λ η - Γ λ έ ζ ο u: 
Ό κίικλος των πμκρων ώρων 
Ό κύκλος της άγάπη,ς 
Τ ά δύο φεγγάρια 

Ρ Γρ v π α ί ο v: 
Ύ.μνοι 
· tάμοης άνο:6ρίισματα
'Απόηχος των σκ,έψεών μου

Γ ι 'ά ν. Γ υ π ά κ η ς: 
'Αrrrόψε 
ΠΌιήματα 

Μ ι χ. Δ έ δ ε ς: 
Ή σκιά των ώρων 
Ή ποίηση τώv έρuθροδέρ,μω,ν 

Γ. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η - 'Ά ν α
σ τ α σ ι ά δ η: 

Φλογισμέ,νη π�ι,τεία 
Κυκλώνας 
Δια πυρός καi σιδή.ροu 

ν Α ν ν α Δ ε ρ έ κ α: 
69 ποιήματα άγάπη,ς 

Ά λ. Δ ή μ ο u: 
Τα δέJκα ποιήματα 
Ποιήματα 

Ζ. Δ ο u κ α: 
Στο γέρμα 

Ί ω. Δ r; ί 6 α: 
Έ�ήρ 
'Εξομολόγηση 
Δάσος, φuση, και χωριό 
Oi έγγύτφον θ.:.ώ-ν οί,κουντες 
Τό μυστικό στο:uροδρόμι 

Έ λ. Δ ρ ο μ ά ζ ο v: 
Τα ανθη της καρδιδ:ς 

Ά v τ. Δ ρ ο ύ γ κ α ς: 
Κραvγές 
Φθιναπωριινή σvμφωνία 

n u θ. Δ ρ ο V σ ι ώ Τ η ς: 
Έκλdyή 

Δ η μ. Έ λ ε u θ ε ρ ι ά δ η ς: 
Τό τραγούδι του άγ•νωστοu άδελ

φοίι 
Ό δ. Έ ξ α ρ χ ά κ η c;: 

'Ιριδισμοί 
Το κίιμα μίλησε 
• Οσο ύπάρχει ζωή 

Κ Έ π ι τ ο: λ ι ώ τ η ς: 
91 Ο ήμέρες 

Δ η μ ο σ θ. Ζ α δ έ ς: 
Ή παρο:ση,μοφΟρία 

Ά λ. Ζ α -κ u θ η, 11 ό ς: 
Ή μικρή φvγή 
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Κ. Ζ ά π π α ς: 
Πο ιήματα 
Οί νάρκισσο ι καί τό 'Κάτοπτρο 

Γ. Ζ έ π ο υ: 
Άδρο,μερή 

Ν. Θ ε ο δώρ ο υ: 
._ ΔιατελC..,ν έν πελάγει 

Ά γ ι ς Θ έ ρ ο  ς: 
Λυρ ική πορεία 

Α ί μ. Ί 6 ο υ: 
Χοί:ς 
'Ανθέμια 
νΑ,κανθοι 
Lux ex tι�n·�bris 

Δ. Κ ά 6 ο υ ρ α ς:
Οίωνοί 
Αιθρία 
Ή Περσεφόv.η, τοϋ άνθρώπ ινου 

μύθου 
Π ε ρ. Κ α ί σ α ρ η ς: 

Δημοηκά τραγούδια της Άνα
τολης 

Δ ι ο ν. Κ α λ η μ έ ρ η ς: 
Νοερός δ ιάλογος 
Τελευταία έπιστολή στον παρα

παίοντα ανθρωπο 
Τιμητ ικό άφιέρωμα στό,ν δη•μ ι

ουργο τού Σύμπαντος 
W.ορφι:ς σε σχήματα Λόγου 
Δεν εχουΙΙ τίτλους τά τραγού

δια μου 
Άγγ. Κα λ ο κ α ι ρ ινός: 

Φυγή καί πάθος Σ 
τ ε φ. Κ α λ ο 

ϋ: Τ ά λευκά της χέρια 
Λυρι.κί:ς εiκόνες 
• Αντίφαση αίώνα 

Ά ν τ. Κ α ν α κ ά ρ η ς: 
Τραγούδ ια της άγάπη,ς 
ΝrοΌυpίσματα 

Γ ι ά ν. Κ α ρ α 6 ί δ α ς: 
Ήμ-ερολόγ ιο έξόδου 
Μέρος τής ίστορίας μας 
Ό αλλος ηλιος 
nd ιήματα 
Τά παι,διά του 1979

Ά. Κ α ρ αν τ ώ ν η ς: 
8 ίος και άέτωμα 
'Επε ισόδια 

Κ. Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς: 
Ρωγμες μέσ' στη VV)C'Tα 
Το αλλο 

"Α γ γ. Κ α ρ ο ϋ σ ο ς; 
Ποιήματα _ Κάδρα 

Γ. Κ ά ρ τ ε ρ:
Σάντερμαχ 

Κ. Κ ά σ η ς: 
Ό ποιμεν ικός Ζεύς 
'Ανθολογία 
Μια πόρτα στο χάος 
Τό άληθιvο σύμπαν 
Χρόνια δίχως ήλιο 
'Ό,τι μοίιπε ό ηλιος 
Μοιρολόι τοϋ ηλιου 
Συvά11τηρη 

Γε ρ. Κα σ ό λ α ς: 
Χαμένοι δρόμο ι 

Γ. Κ α φ τ α ν τ ζ η ς: 
Ο\ έλεγείες 

Γ. Κ α ψ ω μ έ ν ο ς: 
ΧCΧi\/ιώτικοι παλμοοί 
'Επ ιγράμματα 

G. Κ ι r σ ι κ ό π ο υ λ ο ς: 
Σκέψεις 
Ό μαθr,11ευόμε·νος 
Τρίμορφο 
Χαρτοφί-λακας 

Δ η μ .  Κ λ Ε I δ ά ς: 
Κρήνη (Τ σεσμί:ς) 

Σ π. Κ ο •κ κ ί ν η ς: 
Ή πολιτεία με τούς άνθρώπους 

Δ η μ ο σ θ. Κ ό κ κ ι ν ο ς: 

Λυρ ικά 
Κ. Κ ο κ ό ρ ε  6 ι τ ς: 

Κάτι αλλο ερχεcται 
Κ&τ ι αλλο ερχεται, 8' εκδοση 
Ούράν ι 'J τόξο στήv όμίχλη 

Ά ν. Κ ο- ν τ ο γ ε ώ Ρ Υ η: 
Συγκομιδή πρώτη 
'Αστρική μεταμόρφωση 
Σvγκομ•ιδή δευrτέ.ρα 
Στο κέντρο της σιωπης 

Γ ι άν ν η ς  Κοντ ο π ί δ ης: 
Συμ6 ι ο:::Όϊμοί καί μή 

Ν α ν ά Κ ο ν τ,Q, ϋ: 
Χρυσά βέλη 
Θύελλες 
Δάψνες τη,ς ΜΟ::ι<!εδοvίας 

Κ. Κ ο τζ ι &.-Βυζαντ ί ο υ: 

Μπουμϊ.ούκ ια κ ι ' άγ.κάθια 

Δ ι O v .  1( 0 υ λ εν τ ι α ν ό ς: 

Τάδε rΦη1... Ναζωρα'ίος 
Δοξαριές 
Τό γεφύρι 
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Στόχοι - Σ τοχασ,μοι 
Πεμπτουσία 

Ί .,ω. Κ ο v τ σ ο χέρ α ς; 
Ό Δεί'-:τνος της Βr�θα1νίας 
Μάρκος ό είιγeνιικος 
'Ιορδάνης Άείροος 
'Ελληνικές W)(1'ες 
Ό Ήνίοχος 
Ό άνθρωπος ,καί ιΊ θάλασσα 

. L' .au - dcla

Μ Κ ρ ά λ η ς: . 
Γ εvση θαvάτοv 
•Α,ταν;τα 

Ν. Κ ρ αν ι δ ι ώ τ ης: 
Έπιστροψή 

. Π. .Κ ρ ι ν α ί ο ς:
Το χρvσο δισκσπότrρο 
'Αλληιλcryιραφία .μέ τον • Αγιο 

Φραγκίσκο 
Π. Κ V p ι α ζ η ς: 

Περιονλλαγη 
Σ π. Κ υ ρ ι α ζ ό ,το v λ ο ς: 

•ορια 
'Ως έν κστότττρ(ι) 

Δ η μ. Κ u ρ ι ά ι1< η ς: 
Προς Δωδώνην 

Σ τέλ ιο ς Κυρ ιακίδης: 
'Ακατοί;κτyrες αύλές 

:Α ν τ. Κ v ρ ι α κ ό ,το .v λ ο ς: 
Αtωρήσεις 
Κλεψύδρα 
Άκ-ρώρειες 

Πα 11. Κ v ρ ι α κ ο ίί: 
Ματωμένη άγράμ,τελη 
· Αναμνήσεις 

Μ. Κ ω  λ έτ η ς: 
Φθιινοπωριινές σtκιές 

Λ ο v λ  α Κ ωνσ τ αντ ινίδ ο v: 
Ν,άνας μορφές καί ε[κόνες 
Κίίμα της σκέψης μοv 
01 Φλόγες 
Ποιήματα 

Κ ώ ν σ τ α ς: 
Ποιήματα 

Ε ύ. Λ α γ ο' π ο ύ λ ο u - ' Α ,τ ο
σ τ ο  λ ί δ ο u: 

Φθι.νσπωρ111α Φvλλα 
Τ ζ. Λ α γ ω ν ί κ α: 

• Ακοv -:-οvς χτύπους 

Ν ί κη Λ αδά κ η-Φι λ ί ππο v: 
Ή δέσποινα των 6ηματισμων 

Έλ. Σι ά τρα-Ααζ ανά: 
Ή μοvσ ικη τών άετών 

Β. Λ α  ζ ανά ς: 
Θ.ρηνος του Μένωνος για τή ΔιrΥ

τaμα 
Γκαίτε: Ρωμαϊχο •ελεγείο 
Ή άρχαp έτηγραμμσ:rισ<ή ποί

ηση 
Χ.ρ. Λαθ ο vρ ό ποvλ ο ς: 

'Αντι,ταραμίιθι 
Τ ζ. Λ ά ρ α: 

Λιθοδομή 
Ά π ό 'λ. Λ ε ο ν τ α ρ .ί τ η ς: 

Στη 'γllώριμη δχθη

Γ ι ά ν. Α ε ύ κ η ς:
Το τραγοvδι τών ξυπνημένων άν

θρώπων 
Τριλσγία ζωης καί θανάτοv 

Ά λ ε ξ. Λ ι α ρ ο  π ο ύ λ ο v: 
'Ολίγη Λι6ας 

Β. Λ ι ά σκα ς: 
'Ατέλειωτη άσφαλτος 
Ζωοφόρος 

Μ. Λ ο μ π ι ά ν κ ο: 
• Αλικα γρά-μματα 
Ρuθμικοi. στοχασμοί 
Ήλι,dτρόπια 

__ Λ υ σ ι ώ τ η ς: 
'Ωδες •ου Νότοv 
Θρόμ6οι καi σταλαχτίτες 
'Αναδρομή 
Παλίρ::οιες 
'Ασφόδελοι 

ΓΌ Μ ά γ II η ς:
� Ας άνθίσει ιΊ άγάπη 

Κ. Μ α ϊ .σ τ ρ ά λ η ς:
Λωτοί 

Ί σ. Μ α λ ο 6 ρ ο ύ 6 ι:�:
Όλυμπιακο ψώς 

Γ. Μ α λ τ έ ζ ο ς: 
Σύμ6ολα 
Σκιές της σι� 

Τ ά·σ. Μ αν θ ό ,το v λ ο ς;: 
Τρίπτυχο άγάττης 

Ε ί ρ_ Μάρα: 
Μικρο άπόδειmιο 
'Αριθμητrκη 

Β. Μ ά ρ γ α ρ  η: 
Σταυροδρόμι 
Πφιγιάλι 
'Εντύπωση 

Π. Μ α ρ ι δ ά 1< η ς: 
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Ό θάνατος τού φύλαικα άγγέλου 
Maιe1istrom 

Μ ε λ ι σ σ ά v θ η: 
Ό yvρισμος τοίι άσώτου 
Προψη-τε'ί,ες 
Ώσαννα 
Φλεγομένη 6ά-τος 
Έποχ η ϋπνου -κα1 άγρύιτνιας 
Έκλοy η 
Το φράγ.μα της σlω'ΤΠ)C; 
Τα ποιήματα ( 1930 - 1974) 

Σ. Με λ ι σ σ ι ν ό ς: 
Περσικά Ροvμπαγιό-r 
Κύκ νειοv άσμα 
Καδαφιχα 

Ρ. Μ η λ ι ώ ρ η: 
Το πορτραϊτο της Κvρίας
Κατ<Χφvyη 
Περιοχες 
Ρωγμες 
Σύ.&τες ώρες 

Κ. Μ ί σ ι ο ς: 
Κύκλος Α' Διάσταση 
Έωθινο 

Νηιττενθη 
Μνημες 
Τρίπτvχο 
Νvχτομαχία 
Πορεία Α' 
Πορεία Β'

Λ έ α v δ ρ. Μ ί χ α ς: 
Παληα μοvσική 

Π. Μιχε λ η ς: 
Δήλος άδηλος 

Π. Μ ί χ ο ς: 
Στης άστραπης τή λάμΨΤ\ 
ΑΤνοι 
ΠΙ}Υαια 
Ψηψίδε.; 

ΠνΌες 
Κ. Μ ό v τ η ς: 

Γράμμα στή Μητέρα 
Μ α τ θ. Μ ο v v τ. έ ς: 

Ή άvrοχη τω ν ύλικών 
Μ. Μ π α μ π ί λ η: 

'Ονείρων άvταρσία 
Και,νούργιοι κάσμοι 

Μ. Μ π α κ ο ύ ρ η ς: 
Τα τραγούδια μοv 

Δ ι ά ν α Μ π ά ρ δ α: 
Αίθρία 
Δίχως κάστρα 

Κ. Μ π λ α χ ο ύ ρ α ς: 
Μας χωρίζουν τα σύννεφα 
'Α Ί1ελής κόσμος 
'Ανθιχ:>πι.νο ταξίδι 

Ρ. Μ π ο ύ μ η� Π α π  α: 
Ό παράνομος λύχvος 
Ή σiκληρη άμαζόνα 
Φως ίλαρον 

Μ. Μ π ο v σ μ π ο v ρ έ. λ η; 
Μηνύματα 
Μη ζι:�ε.ύετε αύτο το άστέρι 
Δελφιικο1 ά1.trίλαλοι 
Κυπριακ η ραψωδία 

Γ ι ά ν. Ν ι κ ο λ 6 π ο v λ ο ς: 
Δοξασηκο 

Σ. Ό λ λ α ν δ έ ζ ο v: 
Δροσοσταλίδες 

Π. Ό λ ύ μ π ι ο ς: 
Ό είκοστος αlώνας 
'Ολοκλήρωση 

Γ. Π α y κ α λ η ς: 
Χροvι1κο ,τού μικρού λύ)(VΟV 

Π έ τ ρ. Παν α γι ω τ ί δη: 
Τό τραγούδι τής ζωής μοv 

» 
» 
» 

Άναδpc,μες 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

Στό διά6α της ζωής μου 
'Αναμνήσεις 
'Ηλιοβασιλέματα 
Τα τραγούδια μοv 

2 
3 
4 

Ν. Π α v α γ ι ώ τ ο v: 
'Εκατοv έρωτι-κα έπιγράμματα 

Π, Π α V α γ I ω ΤΟ ύ V η,<;: 
Έλληvικος Λόγος 
Πρέδεζα 
Τό Μανιά-τι,κο μοιρολόγι και .τρα--

γαuδι 
Τα τύμπανα της 6ροχης 
Τό αΤμα κα1 τα χελιδόνια 
Έπιτομ η 

Ρ. Π α η- α γ y έ λ ο v: 
Κύπρος 
Στροφές 
Ρωyμες 
Σφαγ η 
Πνοές 
Στιγμές 
Θρηνος 
;Ατλαντίδα 
• Ατομα 
'Άλμπατρος
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'Ατρακτοι 
Φάσεις 
�Ηχοι 
Ίστοi 
Μάσκες 

Κ αίτ η Π α π α δ ά κ η-Κα,. 
r· α μ ή τ σ α: 

Διάττοντες 
Οί δευτε.pόπλαστοι 

Σ π. n 1:,: πα δα ν Τ ώ γη· ς: 
"Ηλιος καi τραγούδι 
Μέθεξη 

Ε ύ. Π α π α δ ή μ α: 
Ψ ιθuρίσματα 
Ά�•ελέη,τος δρόμος 
Δεκατέσσε.ρις φωνές yιά τή,ν 

είρήvη 
Π. Πα πα ρ ρ η, y ό π ο u λ ο ς: 

Το τραyοίΊδι τοίΊ Λάδωνα 
Ε ύ n α π α χ ρ ή σ Τ ο u - n ά-
γ ο u: 

Άνύκτερον φέγγος 
Σ τή σκιά του άμτrε,λωνος 

Μ. Π α ρ α σ κ ε u ο::
Ποιήμα τα 
Πορεία 

Μ u ρ τ ώ Π α ρ ά σ χ η: 
'Αρμενα χωρίς άyέρι 

0 ε μ. n α ρ ν ά σ σ ι ο ς: 
Φωνές στη σιω-τrή 

Σα ρ. Π α υ λ έ α ς: 
Γαλανή γέφυρα 
Γραμμή της ήμέρας 
Έλξη καί δίχτυ 
Μεσοδιάστ11μα 
'Αναγωγή στή μονάδα 
• Ανθη στοχασμοί) 
'Αμαρτία καί προσευχή 
Τότε καί Τώρα 
Τό κητος 
Λα�6uρί νθιοι 
Ποιηηκά θεωρήματα 
'Ανθη, της λήθη,ς 
Κατοικημένα όστρακα 
Σεισάχθεια 
Αϋριο θά χρειασθεί νά φοροίΊμε 
φτερά 
:Ύμνος στον_ ηρωα_ Κ. Δαβάκη 
Αλ0κτροψωνια και άpχα!ϊ,κο μει-

δίαμα 
Γι ο λ. Π εy κ λ η: 

'Η θαυμάσια ΤΠΕ!pιπέτεια 
Προς φαρισαίους 

'Αγκάθι τό άμάραντο 
Ά. Π εpνά ρη ς: 

Περιτελλομένως ωραις 
Σ π. n <; τ ρ ο  u - Βλ ά ση: 

'Ελπίδα πού αι,Θίζει 
'Ολόγιομη παρουσία 

Χ p. Π C τ p Ο u: 
Πορεία στο φως 

Κ. Π η Υ α δ ι ώ τ η ς: 
Δρόμοι χωρίς άσφαλτο, 
Περιπλάνηση 
'Αγνώστου διαμονης 
Ο ί άποσκεui:ς 

Μ ι Χ- Π ι σ σ ο: ς: 
Τά άνθρώπινα 

Ά λ. n λ α ,κ ω τ ά ρ η ς: 

Του άνθρώποu καi ,ης γης του 
r. n ο λ ι τ ά Ρ χ η ς: 

'Ανοιχτή πύλη 
Μ α  Υ. n ρ α τ ι κ ά κ η ς: 

Θαλασσι·νέ:ς φωνές 
Μ α ν. Π p ά τ σ ι Ι< ας: 

Μικρά περιθώρια 
Όδοιπορικο 

Γ Π u p ο u ν ά κ 111 ς: 
Δίπτvχο ψuχης 
Δίπτu•χο ψυχής Β'

Ά ν θ ο ς n ω Υ ων ί Τ η, ς: 
: ραμμ�ς σε κ_αθρέπτη 
Οπτι-κες γωνιες 

0 α λ. Ρ η τ ο ρ ί δ η ς: 

Ό ποιητής καi δ κόρακας 
Ό ψτωyός καi ή μοίρα του 
Σφενδονιές 
Το διαστηιμόπλοιο 

Μ. Ρ ο ζ ί δ η: 
Λήκυθος 
'Εσωτερικός χώρος 

'Έ λ λ η Ρ ό ζ ο u: 
G. Μ ,ο .r ,ί ιn : 

<<'Εν άρχ�» 
W,ά y ι ::τ Ρ ο ύ σ σ ο u: 

Μπι:;οστά στην έι:;uθρα 
Ή σφαγή 
Τη:; ψωτιας καi της στάχτης 
Στον άγνωστο φοιτητή 

Ν ό τ η ς Ρ u σ ι ά ν ο ς: 
Φ,δοίΊσα, τό ε.πcς τοίΊ ά.μαpτωλοιι 
Ό κηπος των λέξ εων 

Γ. Σ ά ν τ η ς: 
Φως έκ ψωτος 
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Τού οίιρα,vοu καί της γης 
Σατιρικά καί λυριικά 
Προσφορά 

Μ υ ρ σ i v η Σ α v τ ο ρ ι v α ί
ο υ: 
'Εκείνη ή συvάοτηση 

Έλ. Σ ε ρ γ ί ο υ: 
ΠρωτάvΘισμα 

Τ ά ΙΑ ι α Σ ε φ ε ρ ι ά δ η,: 
μετάφρ. Λάο - Τσέ: Ταό -

Τέζ - Κί,νyκ 
Ή λ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς: 

Τό μεγάλο ποτάμι 
Τεκμήρια 
Τα ρόδα της 'lεριχώς 
Τό τετράδιο της γης 
Μι,κ.ρές μαρτυρrες 
Αίyαιοπελαγίτ�κ:η 'Ανθολογία 
Προσπελάσει-ς 
Σημαφόροι 

Τ. Σ ι ω ,μ ό π ο u >ίο ς: 
'Ορατίου Ποιητική Τέχνη, 
Ξάνθος - Φλάβιος ΆπελλΊvος 

Σ τ Σ -< ι α δ α ς: 
Βρέχει άδιάκοπα στόv κάμπο 

Γ ο ύ λ α  Σ μ υ ρvιώτ η: 
Λυχνοστάτης 

Έ λ έ ν η Σ ο Φ ρ ά: 
'Έξαρση 

χ ρ. Σ c Φ ρ a ς: 
Άχvές σκιές κι' άπόrιχοι 
Σκίτσα καί φιγούρες 

Δ η μ. Σ τ α μ π έ λ ο ς: 
Δοκιμές για μια άπόφαση 
Στοu πέτρι\.'Ου καιρού τό μέσα 

μέρος 
Γ. Σ τ α μ π ο λ η ς: 

Κοινωνική συμφωνία 
Τ ά σ. 'Σ τ α μ π ο ύ λ ο γ λ ο υ: 

Προσ,κ;λητήριο 
Ν. Σ τ α σ ι v ό π ο u λ ο ς: 

Σπασμένα κρύσταλλα 
Χαμόγελα στίς χίμαιρες 

Έ λ. Τ α γ κ α λ ά κ η,: 
Χώρες της Θούλης 
'Η κοπ.:λα τοu άλσους 
'Αττική Σεραφίτα 

Λ ε φ τ. Τ ζ ά κ α ς: 
Σ τά στενορύμια τού χωρι•οu μα.ι 

Έ ρ ρ. Τ ζ ί κ α: 
Τομές 

Θ. Τ ρ ά γ κ α ς: 
Σταλακτίτες 

Θ. Τ σ α κ ι ρ δ η ς: 
Άνησυχ;ες 
Δισuμμετ.ρία 

Κ. Τ σ α ο ύ σ η ς: 
ΕΤμαι λεύτερος 

Τ. Τ σ ι ά κ ο ς: 
Πεpίπατοι καί έπιστροψές 

Π. Τ σ ί ν α ς: 
Οί τρεΊς μέρες 
Ήλιο6ασίλε1μα 
'Ο κόσμος της πατρίδος μοv 

Α ί κ. Τ σ ό π ε λ α: 
Ώρες σιγης 
Ή συμφωνία τών κρίνων 
Κρίνα κι' άστέρια 

Κ. Φ ά λ α ρ η ς: 
'Απλοχωριά 

Κ Φ ρ α γ κ ι σ ,κ ά τ ο ς: 
'Ασιάτες λοyστέχvες καί ποιη.τές 
Πέλειες 

n. Φ ρ ά γ κ ο ς: 
Άναζr,τώ το φώς 

Γ. Χ α λ α τ σ ά ς: 
Γαλάζιο δνει-ρο 

Δ. Χ α λ α τ σ ά ς: 
Σίδερα 
Σίδερα 11 

Κ υ ρ. Χ α ρ α λ α μ π ί δ η  ς: 
Πρώτη πηγή 
Ή αγνοια τού νεροv 
Το άyγεΊο με τά σχήματα 

Ά ρ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς: 
Ό ίστος τής άράχVΤ)ς 
Κλαuσίγuως 
Άγχος 
Κύκvια 

Ν. Χ α τ ζηδη μητ ρ ί ο υ: 
Ή λήθη 
Θάλεια 
Το χωνευτήρι 
Τό συναξάρι 

Σ O ψ. Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ: 

Ή άλλη γεύση 
Δ ι ο v. Χ ι ώ ν η ς: 

Πλήρωμα τώv καιρών 
'5κpηξη .καί ήρέμrpη 

Κ ύ π ρ ο ς Χ ρ u σ ά ν θ η ς: 
Δmωτρία άντιτrοιητι,κά θέυατα 

Λυρικος Λόγος ( 1934 -67) 

Καλλιyράμματα 
Οί δίσεκτες χρονιές 
Συμφωνία στόν άέρα τής 9ης 
τού 1-/.τrετόβΕJΙΙ 
Λυρικος Λόγος ( 1968 - 1979) 
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'Η έκκλησr α δικαζομένη 

Ό Άpχιεπ(σκοπος της Έλλά
δος κ. Σεpαψειμ οιά. τώΥ έψημε
pιοων εύστόχως ο:,ετύπωσε παρά
πονα της Έκκλψ(ας, δτι «.πολ
λά.κις τά. κ!ν,ητpα τής έπιθέ.σεως 
οέν εtναι ή &.γάπη -π;pός την Έκ
κλησ(α, -;η1ν δποίαν ύπ()Κpιτικω•ς 
πpο6άλλοuν δσοι έιπιτί1θενται, άλ
λα τό μ�ος πpός την Έκκλ ησία.», 
κα.ί την 6άζοuν στό σκοοι.wι ώς 
κατηγοpι:Jυμένην. 

Ή έσωτεpικη &.λλο(ωσις των 
α.ισθημάτωv σε6ααμου και άγά
πης πpός τήν 'Εκκλησία των κα
τηγοpούντων α&τήΥ, &.σψα.λως 
τροφοδοτείται και &.πό τά. δικά 
μας παραπατήματα. ... κα.ι μοιραί
ως ή Έκκλησ!α &.πό Δικαιστης 
δδηγείται στό Δικα.στήριοv της 
θΡΗ:ΣJΚΕrΤΙiΚΗΣ ΣrΝΕΙΔΗ
ΣΈQΣ του λαdϋ μα,ς. 

Το δτι, ώς ΠΟΙΜΑΙΝΟfΣΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΆ έχάσα.με τ-όν κα.Ιθο
οηγητικόv ρόλον τοϋ ποι.μν-ίοu, μας 
κα.ι τοϋτο &.πό την ελλειψιν προ
όπτι.κής κα.ι -rnpονο!ας, φα.!νεταιι 
καί &.πό το ,�κκλ η,σίασμά. μας 
'(2%). 

Δοοτuχως, τά. περισσότερα. στε
λέχη της 'Εκκλησίας ,μα.ς - &.
ν,ώτεροι κλryρ:κοι - οια,<,pίνοv.ται 
για τήν Ιγωιστιχή τους κουφό
τητα κα.! κενολογία κα.ί τή,ν ά
γν-οιά τους γιά. τά. ψλοοοφ:κά, ρεύ
ματα., πού αlσθη�τώς &.λλο!ωσαν 

πολλά &.πό n πα,ραδοσισικά. πι
ιnεόω του &.�pώπου και ε!ιyαι
άνάγκη νά. πα.με ιμέ ζ:ε·στη -&.γά.
πη κοντά του. Βλέ.ποu;με οτι ή
μορφωτική και διανοητι:κη &.νά.
πτuξη του Λαrιϋ και ή συγκρι
τικη και &.ναλuτική του λογι:κη
οέν ικαν.σποιοί}νται μόνον μέ τα.
θρησκευτικά. μας κηρύγμα;α, κα.ί
ζ η·τεί τά. 6:ώμα.τά μα.ς γα, lπι-

, • , 
ιιn.ς κuρωνονν τα «πι.στευω» r·· •

Καί ε!ναι φυισ�κόν, δτα.ν οέν
μας 6ρ1σκοuν δπω� μας περιμέ,
νουν, νά. &.πογοητευωνται και να
μας πετρο6ολαΥε ώς π ι κ Ρ 6-
κ α, ρ Π 114 οέν-οpα. 

Πpέ.πει νά. μας γ!νη ζώσα πι
στις οτι, πρώτος σκοπός της θ·ρη·
σκ-ε!α;ς είνα.ι νσ. 6οηθά,ει τόν Ιi.ν
θρωπD ώς πα.�οι τοϋ θεοϋ, πού
παρά.κουσε τήv έντολη τοϋ πιχ
τέpα του και lχασε τόν &.πpο-
6λ ημάτι.στaν έαυτό του, και ή
'Εκκλησ!α ά,ποοτολην l.χει νά. τον
δδηγ'i'j στήΥ bρ&ην θόpα ι!ξόοου
&.πό τον πολυ προ6ληματικόv έ-
αυτόν του. 

Καιι νά. ένθυ1μούμιεθα οτι, &.πό
τις Δέκα 'Εντολές, μ-όνw τpεϊς
δ Θεός ζητάει γιά. τον έαι,τδν τοtι''
tlς έπτά. γιά. το παι�δί του, τον
α.νιθρωπο. 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ rorrorTAΣ 
Ντητρ6ϊτ, Μίσιγκα,ν (ΗΠΑ) 
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Ό Μέγας Βασίλειος 

Ό Μητροπολίτης Μύρων (τοϋ 
Οlκοu-με-,,:'Χοϋ , Πα.τρισ.ρχ είοu.) 
Χρυσόστο-μος, μιλώντας στήν έκ
,ιλησ(σ. τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, στό 
Φσ.vά.ρ�. μέ άνσ.ψορά στά 1600 
χρόνια άπό τοϋ θανάτου τοϋ Με
γάλου Βασιλείου (30 Δεκεμ,6ρί
οu 378) , έτόνισε δτι δ π,ρά,γ,μσ.τι 
μέγσ.ς (εpά,ρχης τής Άνσ.τολικής 
'Ορθοδόξου 'Εκκλψίσ.ς, διεκρίθη 
ώς άσύγχρι τος άριστοτέχνης της 
σuνδισ.λλσ.γης, τη; ,μετρ:οπωθεία.ς, 
τη.; εlρrινης κσ.ί τής άί3ελψότη
τος, στού; κόλπους τοϋ δισ.ιρφέ
νοu χρι'cr.:σ.νισμοϋ τής έποχijς του. 
Ή δεuτέpσ. 01κοu,μενική Σύνοδος 
(381), πού δέν τήν εζησε, ύπijρ
ξε ούσισ.(;τικως εργον του κσ.ί έ
πεκύρωσε τά διδάy.μσ.τά του, γιά 
τήν πληρότητα. της Όρec•δοξίσ.ς. 

Ή Σύνο-δος !κε(νη δ:εκήρυξε 
δύο 6σ.σ:κά στοιχεία.: Ηρώτον, τό 
Σύμ6ολον της Πίστεως, καί δεύ-
τερον, την πρωτοκσ..θε·δρία τοϋ 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως, μετά τόν Πά.πα. της Ρώμης, 
άλλά μέ ίσα. δικσ.:ώμα.τσ. κσ.ί ίσα.; 
τιμάς. Κσ.ί δ Μητροπολίτη; Μύ
ρων κα.τέλ ηξε: «Ουδέν εlνσ.ι ά
vάγκη νά προστε,θij. 'rπάρχουν 
τά. τεκμήρια της ίστορίσ.ς κσ.ί της 
θεολογία.;. Ή έπ·έτε:ο; τών 1600 
!,ων ά.πδ τ�ϋ θανάτου τοϋ' \y:,υ 
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Βα.σιλείου τοϋ Μεγάλου μα.; θέ
τει ένώπιον των κσ.θηικόντων μσ.ς. 
"Ας 'άνυψώσωμεν τάς . κσ.ρδίσ.ς 
μας. Γένοιτο». 

Ό θάνατος των παιδιών 

Μέ τη'ι εύκσ.:ρία. των 35 έτων 
άπό τήv ίδρυση τοϋ ΟΗΕ, όργσ.
νώθηκ•ε στό Πνεuμσ..τικbν Κέντρον 
'Α-θηνών εχ,θεσ:ς ά.ψιερωμ,ένη στό 
Πα.:δί. Τά τεψήρια. πού ένεψα.
νίσθησα.ν ήσσ.v τραγικά, liv οχι 
τρομακτικά: 

300.000.α)() πσ.ιδ,ιάι, κά.τω των 
εξη έτων, ζουν ά.κόμσ. σέ περιοχές 
δποu τό •ιερό είνσ.ι μ::ιλuuμένΌ. 

100.(Χ)().000 πα.ι.διά., κάτω των 
δέκα. έτών, ύποψέρουν άπό τίς 
συνέπειες της αiθλισ.·ς δια.τροψijς. 

15:000.(Χ)() πα.:Ίδιά των ύπό 
ά.νά.πτuξη χωρών κσ.ί 5.000.000 
των άνεπτυγμένων, πεθαίνουν κά
θ� χρόνο. 

Κσ.ί �μως, θά μπορουσε ·δ κ/;
σμeι; νά ήτσ.ν καλύτερος. '.? γεν. 
γρσ.μμσ.,zύς τ1ς Έλλην

1

:κης έ�ι
τpοπijς γ:ά την π_σ.γκοσμισ. ο�
γά.νωση τοϋ Πσ.:διου κ. Μεγσ.πα.-
νος, έτό·,ισε δτι: _ 

"'Εά.ν δλες οί χGψες στσ..ματου
σσ.ν, εστω καί γ:ά μιά. ήμέ,ρα κά:
θε μηνα τίς άγορές &πλω�, θα.
ύπf;ρχσ.ν οι δυνατότητες r,ια. χα.
το•. Υ.ίσ., ,ροψή, νερό, πεpι•θαλψη
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χαί μ6ρψωση σε δλα. τά. πα,ιδιά 
της Γης ... ». 

Δυστυχώς,_ δεν τό άποψχσί
ζουν ! 

Ό Γαλιλαίος 

Ή Κα,θολ:κή Έκκληισία εΙναι 
ετοφη νά. παρα.δεχτεί επίσημα, 
&τ� ή Γη περ:στέψεται γύρω άπό 
τόν uΗλϊο. "Υστέρα, άπό κσ.θυ
στέρηση 34 7 χρ6νων, τό Βατι
κανό ά.ποψάσισε ν' άνοίξει τό φά
κελλο του «αίρετι κου» Γαλιλαί-

-Q ου, πού,.. πρώτος ύποστή,e;51ε -
) κσ,ι καταδι κοοστηκε γι' αυ,τό -

δτι ή Γή δεν εΙναι τό άκίνητο 
κ,έντρο ,ου σύμπαν-τ-,ς, 'άλλά. κι
νείται περί τόν ηλιο-. 

Ή άπό:ραση πά.,ρθη.κε ϋστερα 
άπό προσωπική iπι'θυμία, του Πά
πα "Ιωά·ινη, Παύλου, του δποίου 
ενας Πολωνός σ'υμπα.:τριώτης, δ 
Κοπέρνικος, ή-ταν δ πρώ-τος ά
στρονόμος της 'Αναγεννήσεως, 
πού ύπο'Τ-ή·ριξε δτι ή Γη δεν εΙ
ναι άκίνητη. Τή μαθηιμα,τική ά
πcδει,ξη. :ης θέσεως αύτης εδωσε 
δ Γαλιλαίος. 

Ή πρωτοβουλία άν-ήκει σ' ε
ναν Γάλλο κληρ:κ,ό, τόν Ντομι
νίκ Ντυμπάρλ, δ δποίος, &πό τάς 
άρχάς του 1960, ήιfιιθη εκστρα
τε(σ.ς γιά. την &.ποκατά.σταση του 
Γαλιλα(ου. 

Κατά των ίσο βίων 
. . 

_ Στό Ί νστι τουτο Γκαίτε 'Αθη
νων εγιν;: συζήτη,σις J-LΙΞτα.ξύ Έλ
λήνω� κα.ί Γερμανών νομικών, 
εναντιον της ποινής τών 1σο6ίων 
δεσμών. Ό κα'θηγη,της Γύργκεν 
Μπάουμα.ν ε!πε δτ: δ άγώνα.ς γ:ά. 
τόν 1έξανGρωπισμό του ποινικού 

δι χα.ίου δεν στα,μά-τησε με την 
κατάργηση της θανα-τικης ποινής. 
Κα.ί α.ρχισε ά.γώνας γιά -την κα
τά.ργ-ηση καί της tπομένης ποι
νής, τών ισοβίων δεσμών. Καί 
τό 1977, τό 'Ομοσπονδιακό Δι
καστήρ:ο της Γερμα.νία.ς διετύπω
σε τήν ύπ6δειξη, στι δ κα.ταιδlκα
σθ·εις «πρέπει, σε κάθε πε.ρ(πτφ
ση, νά εχει μ:ά συγκεκριμένη καί 
πραγμα-τοποιήσιμη εύ,κα.ιρία. νά 
ξανακερδίσει κάπσ:α μέρα τήν έ
λευθ,ερία του». 

Τήν ,j,.όδε:ξη αύτή :pα.!νε
τ,χι πι}); ύλοr::χεί τι�ρα r; γεpμα• . 
νικrι κυfοέρνησις με τό cχέδιο του 
19συ ποι νικοϋ τpοποποιη-τικοϋ νό
μου, σύμφωνα. μέ τό δποίο, μzτά 
κράτηση 15 ετών πρέ.πει νά. έξε
τά.ζεται 7.ύτ6ματα, έάν δ κρατού
μενος μπορεί νά α.πολυ·&εί ύπό 
δοχ:•μα.σί'Χ γιά τό ύ1Ό6λο:πο τfις 
πο:νης τών 1σοοίων. �Ολα δεί
χνουν, συνεπώς, πώς στη Γε,ρμα
νία, ή νομ:κη σκέψη, ετσι η &,λ
λιώς, μπήκε στό δp6μο πού στό 
τέλος τω εχε: την κατάργηση 
καί της ίσ66ιας στέρησης της 
έλευ&ερίας. 

Από :ην Ηλψικη πλευρά., οί 
κ.κ. Γ. Α. Μαγκάκης, Σπ_ Πλα
σκσοί της καί Δ. Ά νδρου·λά.κης, 
ύπεcτήρ:ξα.ν την �δέα., αν καί 
π-ροσέfθεσαν δτι στην Έλλά.δα ύ
πά.ρχ ει ή δυνατ6της της μ,ετα
τροπης τών 1σο6ίων δεσμών μετά 
τά πρ6σκα.:ρα τών 15 - 20 ετών . 

Τό ενστικτο των ζώων 

Οί επ:στήμονες &.σχολοϋν'ται με 
το μυ·:ηήp:ο του προσανατολισμοϋ 
των ζώων. Άνα,ψέρε-ται &τι, πρίν 
&πό ιπτ,χ χρόνια.. μιά γάτα. Άγ-
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κύρας διέτρεξε 135 χιλιόμετρα, 
σέ: πενή-ιτα μέρες, γιά νά, ξcι,να.
βpεi: τού; κυρίους της. Το 197 4 
χρειάστηκα.'! τρία χρόνια, στή γά
τα. Κίρι γιά, νά γυρίσει σπίτι της, 
70 χιλιόμετρα. ά.πό τό μέρος πού 
βρισκότ::ι.v. Τό 1977, μιά αλλη 
γάτα, διέτρεξε ά.πόστα.ση 100 χι
λιομέτρων μέσα σέ δεκαοχτώ μη
vες. 

'Όμως, α.υτα τά, ρεκόρ είναι 
π,ό συνηθισμένα. σε σκύλους. Στίς 
ά.ρχες του χρόνου, ό Λωσον, ε-ιας 
τετράχρονος σκύλος, δεν δίστcι.σε 
μπροστά στά 270 χιλιόμετρα., πού 
χ ωp ίζου11 τό Πά - ντε - Κα.λα.ί, 
δπου τον είχα.ν ά.cρήσει &πό τό 
Βάλ - ν-:' Ουά.ζ, δπου κα.τοιχου
:;ε ό νεα.ρός κύριός του. 

«1'1Ιιά [ρευνcι. 100 χιλιομέτρων 
δέν εχε, τίποτα το έχπληχτιχό 
γιά ε-ια. cχύλο η γιcι. μ,ά γάτcι.», 
λέει ό Δρ. Ρουσα.λέ - ΜΤCλά.v ... 
«Οί μέτρ:ες ά.ποστάισεις τοποθε
τουντcι.ι γύρω στά 400 χιλιόμε
τρα.. Τό pzκop γιά τούς σχύλους 
ά.νrικει σ� εvα ζωο πού διέσχισε 
τό ημισυ των ΗΠΑ, δηλα.δή πε
ρισσότερο ά.πό 2.000 χιλιόμε
τρα». 

«Δεν εϊμcι.στ•Ξ ίχα.νοί προς τό 
πcι.pόν yά, χcι.τωδείξουμε έπιστη
μονιχά, r:ως α.ύτά τά ζωcι. χcι.τcι.
cρέρνουν ·;ά ξα.νcι.βρουν τό δρόμο 
τους», λiει ό Δρ. Κλέν. «Πρόχει
τα: γιά ενα συνδυασμό των cι.ί- -
σθήσεων». 

,<'Η πρώτη ύΤCόθεσις είναι cι.ύτό 
πού ονομάζουμε ενστιχτο», προσ
θέτει ό Δρ Κλέν. «'ΥΤCάρχει σε 
μεγάλη ίσχύ σε χάθε ζωντανό 
ΟΥ. Ό ανθρωπος εχει χοοσει κάθε 
τέτοιου εϊδους ξεχωριστή ίχα.νό
τψα., πού εκδηλώνεται με τήν 
α.ϊσθηση του προσα.να.τολισμου. 

Γιά μας τίποτα πιά δεν εί11α..ι χα
Οα.ρά «όρcι.τό» , ά,λλά, δεν είναι τό 
tδιο γιά τό σκύλο πού «μυpίζε
τα.1.,, π.χ. ενα επερχόμενο θά
νατο κα.ί ά.ρχίζει νά ούρλιάζει. 
Θυμαιμα.ι μιά τηλεοπτική εκπομ
πή, στή-ι όποία. επρεπε ν.' ά.να.κα.
λύψεις τον ενοχο γιά μιά δολοφο
νία.. Ό cκύλος μου, ξαπλωμένος 
στά, πόδ;cι. μου, αρχισε Υά γρυλί
ζει κάθε φορά πού εμcρα.'ιιζότcι.ν 
στήν όθ6νη ό «κα.λός» του εργου, 
τό·ι όποτο κα.νένcι.ς δεν ύποψιcι.ζό
tCΙ.'Ι κα.ί ό όποίος ά.ΤCαcι.λύπτετο 
δτι ητcι.y ό δολοφόνος». 

Ζωολογικός Κηπος 

'Από τό 'Υπουργείο Χωροταξί
α;, Οίχισμου κcι.ί Πεpιοάλλοvτος 
εξηγγέλθη δτι θά μελετηθη ·ή 
ϊδρυσις ζωολογικου κήπου στ·ην 
'Αθήνα. 

«Δέy είναι δυνα.τό, ελεγε χα
ρακτηριστικά ό κ. Πλυ-τας, yά, 
εισερχετω ή χώρα. μας στήν 
Ε.O.Κ., ·ι.α.ί yά, είναι ή μοναδική 
εύρωπαϊχή χώρα., πού δεν εχει 
ε.νcι. μεγάλο κα.ί αρτια, όpγα.νω
μένο ζωολογικό κηπο. Τά εξοδcι. 
συντήρησής του, βέβαια, θά είνα.ι 
μεγάλα, ά.λλά. ή έΤCιτυχία του έχ
πα.ιδ,ευτι χου του στόχου θά είναι 
·ή καλύτερη &ποζημίωσις».

Ό χωρος εχει ηδη βρεθεί. Εί
ναι μιά μεγάλη δημόσια, εκτcι.σις,
1.000 στρεμμάτων, στήν Αύλω
νcι., προς τή Θήβα., χοντά στίς σι
δηροδρομι κες γ,ραμ.ιμές,. γιά yά,
ΙJΠσ.ρχει ·rι δυνατότητα, προσπέλα
σης μέ το τρα.ίνο. Ή εκτα..σις α
νήκει στο ύπουργείο Γεωργίας.
Rίνα.ι δμως ά.μcρίοολο κατά πόσο
το ύπουργείο Γεωργίας είνα.ι δια.-
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τεθειμέvο vά τήv παραχωρήσει 
γιά τb σκοπb α.ότό. 

Παραψυχολογία 

καi Μετενσάρκωσις 

Ό διευθυντής της Έπιστημο
vικης Έ,αφίας Ραδιοτεχvικης 
'Ηλεκτρονικής κα."ι Δια.οιβά.σΞω'Ι, 
'Ακαδημαϊκός, ψυχολόγος 'Αλε
ξάντρ Γι.εόργκιεο: τς Σπίρκι v, σέ 
συνέντευξη πού εδωσε στήv μο
σχοοίτικr; έφη,μερίδα. «Τρού ,vτ», 
εκcι.vε μzρικές εντυπωσιακές άvα
κοιvώσε:ς γιά ερευvες στb 6ιολο
γικb πεδίο, πού περισσότερο άπb 
εvtJ. χρόνο πρα.γμα.τοποιουσε μέ δ
μάδα. έπιστημόvωv. 

Προσκομίζοντας άποδ·είξεις ϋ
πα.pξης του 6ιολογικου πεδίου, ά..
vέφερε δτι ύπάρχ ει έπιστημονικb 
οργα.νο, πού λέγετα.ι φωτοηλε
κτριχbς -;;ολλcι.πλcι.σιαστής, τb δ
ποίο κα.τcι.γράψει τή 6ιολογική 
ενέργεια. του πειδίου της ύπεpευ
cι.ισθησίcι.;. 'Ένα ύπερευcι.ίσθητο 
άτομο, μz τή δύναμη της θέλη
σής του, μπορεί v' αόξήσει τήv 
έvέpγεια του 6ιολογικου του πεδί
ου, &κόμα. καί vά τήv έξcι.1tλασιά
σει. 

«Τά φυτά δίνουν κι εκείνα σή
μα.τα γιά τήv κα.τά,στcι.σή τους, 
μ,έ τή οοήθ1Ξια. του 6ιολογικου 
πεδίου, τόνισε. "Av π.χ. εvας α.v
θρω1tος, πού ά.κτι vοοολεί έvέρ
γειcι, ά.πb τά, δάκτυλα, των χε
ριών του, τήν διοχετεύσει στου; 
σπ6ρους των φασολιών, τά φυτά, 
θά, μεγcι.λώσουv πιb γρήγορα. α.πb 
&λλcι, πο•1 δέν α.κτι vοοολ ήθηκαv. 
Μπορουμ€ λοιπbv μ' α.ότb τbν 
τρόπο '/';ζ <dενισχύσουμε», οχι μό
'10 τούς σ1tόρους, ά.λλά κα.ί τb 

νερό, κι ϋστερα, ποτίζοντας τά, 
ενισχυμένα. φυτά, μέ εvι·σχυμέvο 
νε.ρό, vα.χου,με κα.ί τά, ά.vτίστοιχα. 
άποτελέσμα.τα. Τά, φυ'tά. γίνονται 
πιb ευχυμα., πιb πράσινα., κcι.ί δέv 
μα.ραίvοvτcι.ι, ωσ1tου vά, πιάσουν 
οί γερές πα.γωνιές». 

«'Ο ύπ•ερευα.ίσθητος είvα.ι ίκα.
vός, συνεχίζει δ Σπίρκιv, vά, δια
γνώσει μιά, ά.ρρώ:ηια. άπb κοντά. , 
η μακριά. καί μάλιστα., 6λέποv
τα.ς μιά φωτ:ιγραφίcι., εvα. σκίτσο 
η εvα γλυπτb πού ά.πεικο·ιίζει τbv 
α.ρρωστο. Είναι γνωστή ή περί
πτωσις του ύπερευα.ίσθη,τ•ου Βλα,v
τιμίρ Σσ.μόvωφ, πού παρατηρών
τας μιά, γύψινη μάσκα - ά.vτίγρα
φο του προσώ1tου του άνθρωπο
λόγου καθηγητή Ντεμπέτς δια.πί
στωσε: «'Ο θάνατος μπηκε ά.πb 
τ' αότιά,». Κα.ί πραγ,μα.τι κά, δ κα
θηγη,τής είχε πεθάνει ά.πb ωτί
τιδα.». 

Στήν ά.ρχαία. Αϊγυπτο, τήv πί
στη στήν μετεν,σά.ρκωση μαιρτυ
ρουv τά. ά.ποσπά.:σμα.τα. τ·ου «Τρισ
μέγιστου». Ό 'Ηρόδοτος &.να.φέ
ρει δτι οί Αίγύπτιοι ήταν δ πρώ
τος λαbς πού πρότει vε τή θεωpίά. 
τη; έπα.vα.γέvvησης κα.ί τb «οιολίο 
των νεκρών», πού οί ε�δικοί ά.πο
δίδουv σ� μιά, χρονολογία ά.κόμα. 
πιb μΞταγεvέmερη του Μάνη, του 
πρώτου ίστορ:κου 6α.σιλιά της Αί
γύπτου (4.777 π.Χ.) , κάνει σα
φές δτι ή πίστη στή μετενσάρ
κωση ήταν ή 6οοση της ά.ρχαία.ς 
ΑίγυπτιtJ.κijς θρησκείας. 

Πολλοί άπb τούς νεώτερους 
φιλοσόφους, δπως δ Χιούμ, δ 
ΓκχίτΞ, δ Λέσιγκ, δ Σοπεvάουε,ρ 
κ. α.., είχαν υίοθετήσει τήν ίδέα. 
της μετενσάρκωσης, εϊτε ετχα.v 
εκδηλώσει ζωηρb •εvδια,φέpοv γι' 
αότή. 
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Ή ά.πόδειξις της μετενσάρκω
σης πεψ:.φατικά. .δέν εfvα.ι δυνα
τή. "Αν 1�αί εχουν γίνει &καρπες 
προσπάθειες από τούς παραψυχο
λόγους Θούλες καί Γού 11τ. Ό κα
θηγητής της ία.τρικης σχολης 
Ν ε•ψολοyίας και Ψυχιατρικης 
ι'ου Πανεπιστημίου της Βφγινία,ς 
Στήοεvσον, δ δποίος μελέτ:ησε έ-

κατοντά.δες περιπτώσεις μετεν-
, , , ι,λ , , ξ σαρκωσης απ ο ο τον κοσμο, ε-

χύψισε μέ ι:ι.υστηρά. έπ:στημο11ι
κά. κριτήρια, έλά.χ :στες &πό αυ
τές. τις όποίες χαί δημοσίευσε. 
Χrι.pακτηριστική περίπτωσις ανά
μεσά τους αποτελεί αυτή τη; 
Σά.ντ,χ Ντέοι. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

"fo περωδικο έλευθέρας σκέψεως 
11

/λΙΖΟΖ,,
Δ}νσ1ς Δραγατσανίου 6, τ. 12,2, τηλ. 324.6837, ώραι 9 -1 

Έκδίδετω άπο το ετος 1956 

ZYNJJP0MH 1981 

JJPAXMEZ 300 

Οί τόμοι 19·5G - 1970 εχουν εξαντληθεί. 
'Εχουν δμως εκδοθη επιλογαί περιεχομένων τόμων, ιος έξη;: 
Τόμος επιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

» » » » » 

» » » » τετραετίας 
1959'- 1961 
1962 - 1965 
196G - 1970 Θα ει<ιδοθη προσεχώς τόμος επιλογής πενταε.τίας 

'Έκαστος τόμος επιλογής χρυσόδε.'Τος δρχ. 2[,0 
δια τού; συνδρσμητας τού «ΙΛΙΣΟΎ'>> μόνον δρχ. 200 

Οί τόμοι 1971 - 1•917 G, χαρτόδετοι. εκαστος δρχ. 150 
» » 1977 - 1979, » » δρχ. 200 

ri.•••••••••••■•■•Λ•■•■•■•,l'••• .. ••••-.. .. •rl'rl',.•■•■•■Y,ll■•■--Y.Y.Y.-.••--•σ•■....-.V.--8. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία του «· Ιλισου>>, Δρα
γατσανίου 6, οpοφος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμωvος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινως, πλην Σαοοάτου, 9 - 12.30 
π.μ. Τηλ. Γραφείων: 3246-837.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλουμεw, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν επιτα
γήν είς την ,διεύθυνσιν: «Κωστηv 
Μελισσαρόπουλοv, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122». Άποστολαί με τρα
πεζικάς έvτολάς μας δυσκολεύουν. 

ΑΛΛΛΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη, άποσταλέντα στους κατω0 

τέρω συνδρομητάς μας, έπεστράφη
σαν άπο ΤΟ Ταχυδρομείον με τήv 
σημείωσιν: <φετώκησε» η <<αγvω
στος». ΠαρακαλοCιvται δσοι τους 
γνωρίζουν να τους είδοποιήσουν η 
νά μας δώσουν τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Άναστ. Άσημακίδης, Ταξιαρχών 

1 8, Καλαμάκι 

Μιχ. Δέτσης, Φυλης 272, Άθηναι 

Ροβ. Δοpκοφίκης, 'Αμφιτρίτης 28, 
Π. Φάληρο 

W.-. Κόντερ, Γρυπάρη 22, Ν. Ψυχικο 
Δ. Μπακαφούκας, Χαοοκόπου 4, 

Καλλιθέα 
Άρ. Ρωμαίος, Ραιδεστου 20, Πει

ραιεuς 

Σκ. Συριώτης, Γυμνασιάρχης, 
P,αs1'e - Rlestaπ�e, 'Ομόνοια 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Πασχ. 'Αγγελόπουλος, Μ. 'Αλεξάν

δρου 2, Θεσσαλονίκη 
'Άyy. Άνσστασιάδης, Βενιζέλου 19, 

Καβάλα 
Θzόδ. Βέης, 'Ιονική - Λαϊκή Τρά

πεζα, Βόλος 

Γιάν. Γκούμας, Έyvατίας 86, Θεσ
σαλονίκη 

Νικ. Δρούγ,κας, Καp,πενησίου 73, 
Λαμία 

Φρ. Καπότσης, Άλμυρου 1 Ο, Βό
λος 

Χαρ_ Παϊσίδης, Ήτr�ί,ρου 1 Ο, Δράμα 
Δημ. Παντούδης, 'Αντιγόνου 18, 

Δράμα 
Βασ Παπαδόπουλος, Δ. 'Ακρίτα 9, 

Ήράκλειον 
Άθ. Γκου�ζίvης, Κομν;-,1νωv 13, Κα
βάλα 
Γ. Χαριτάκης, ΕΤΕ, Σελίνου 82, 

Χανιά 
Άvαστ. Τρόvτζος, Άy. Θεοδώρων 

8, Θεσσαλονίκη 

·G. P,etrakakis, Λωζάγη, 'Ελβετίας

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ ΙΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Στυλ. Καλός, Άθηναι 
Χρυσ. Μπεκιάρης, Άθηναι 
Άρtστ, Παπαδάκης, Άθηναι 
Μαρ Πα'1'αναρyύρου, Θεσ)νίκη 
Γ. Στεργιόπουλος, Λαμία 

ΕΙΣΦΟΡΑΙ 

Ό κ. Πέτρος Γράβιyyερ ύπερ 
της Θεοσr:φικης 'Εταιρίας έν Έλ. 
λάδι δρχ. 2.000 είς μvήμr,ν Βάσου 
Κριμπα. 

Ό κ. Ν. Ροδιάδης ύπερ της Στέ
γης της Θεοσοφικης Έταιρίας έv 
'Ελλάδι δρχ. 1 .000. 

Ό κ. Άνδ.ρ. Λ. Παπανδρέου απέ-
στειλε συvδρομήv 1980 είς τοv 
ΙΛI ΣΟΝ δρχ. 1.000. 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Mc τή σειρά λήψεως) 

Σαρ. Π'αυλέας: Άλει<τpοψωνία καί 
'Λρχα·:·κο μειδίαμα, Θεσσαλονίκη 
1980 

Άλεξ. Λιαροπούλου: 'Ολίγη Λιβάς 
(ποιήμc-τα), 'Αθήνα 1977 
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'Ιδιοκτήτης: 'Εκδόσεις «'Ιλι
σός» Συν. Π.Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρόπουλος, 
Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3, 
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος & 
Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728. 

Τιμή τεύχους δρχ. 60 
Άθηναι, Νοέμ_ - Δεκέμ. 1980 

'Έλλη Ρόζου: 1G,eoι-,gιes Μ,οι·ilπ, 
<<Έν άρχ�j», Ποίηση 1980 

'Άγγελος Καροϋσος: Ποιήματα -
Κάδρα, 'Αθήνα 1 980 

Γιάννης Κοντοπίδης: Συμ6ι6ασμο1 
και μή ι.'ποίηση), 'Αθήνα 1980 

Νίκος Βάζας: Σέ τρεϊς διαστάσεις:, 
Πύργος 1980 

Ροί,\α Γ'α.παδημητρίου: Στή δοξα-
σμέ,11, 1ης Μακεδονίας ωρα ... 
(Μυθιc.-τό;ημα), Θ�σ)νίκη 1980 

'Ηλίας 1.: ιμοπουλος : Σημαφόροι 
(ποιήμcια), Άθήν.:χ 1980 

5:ταϋρος 6.χσαρδάνης: 'Ολίγα (Αί .. 
σχύλος . Σοψοκλης _ Εύριπίδης), 
Βόλος 1 Υ80 

t<.ώστας Παπαπάvος: Σάν εψευγαν 
οί πελαμγοί (διηγήματα), 'Αθή
να 1 98(1 

Θαλης Ρητορίδηι, Το Διαστη,μό-
πλοιο ( Συμφωνική Μπαλάντα), 
Στίχοι 2,222, Ρώμη 

'1 ω. Βασιλείου: Κο;τιvά και μα-
κι:,ιvά ταξίδια. Β ι6λιcπωλεϊοv 
«'Εστία 1 980 

Δημ. Κλειδάς: Κρήνη (Τσεσμές) 
(Ποίησr,), Άθήvα 1980 

;::άχος Σαμολαδάς: Γ ιά τήν πνευ
ματική μας αποστολή, Θεσσαλο
νίκη 1 980 

Πετρούλα Παναyιωτίδη: Τά τρα-
γούδια μου, Άθήvα 1 980 

'Αριστείδης Ν. Οίχαλιώτης: Στήν 
άψαπό της αύτοyvωσίας (Το πε
ρί ψυχης θέμα), Άθήvα 1980 

Δέσπ. Πατριγοϋ: Στή θύελλα (Μυ
θισ-τόρημα), 'Αθήνα 1980 

ΠΕΡIΟΔΙΚΑ 

Κρίκος ('Ιούν.-Αuγ., Σεπτ -Όκτ.) 
'Ανοιχτοί Ό ρίζοvτες ( Ί ούv.-Ί ούλ.-

Αϋγ.) 
Ό Κόσμος της Ψυχης(Ίούλ.-Αϋy.) 
Κρητική Έστία (Ίούλ. - Auy.) 
Φιλολογικ,'ι Κύπρος 1979 - Διε
Οvές ετος παιδιοϋ 
Σμύρνα (Ίούλ. - Σεπτ.) 
Προολήματα εκκλησιαστικά, κοινω-

νικά ( Ίούλ. - Σεπτ.) 
Βωμός Τέχνης (Ίούλ.-Αίίγ., Σεπτ.-

Όκτ.) 
Τριφυλιακι'l 'Εστία (Αϋy. - Όκτ.) 
'Ηπειρωτική 'Εστία (Αuγ. - Σεπτ.) 
Σταθμοί (Αuγ., Σεπτ., Όκτ.) 
Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά-

δος (Αϋγ., Σεπτ.) 
'Ισραηλινά Νέα (ΣΕπτ.) 
Χρονικά ( Σεπτ., Όκτ., Νοέμ.) 
Σύyχρον,1 Σκέψη (Σεπτ., Όκτ.) 
Πνευματική Κύπρος ( Όκτ.) 
Ό Φυσιολάτρης ( Σεπτ - Όκτ., 

Νοέμ. - Δεκ.) 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ>> 

Άλεξανδρούπολις: Έλ. Γιανvώτας 
Βόλος: Γ Κουκου6ιvος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Τ αμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κουvτης 
Θεσσαλονίκη: Εύ. Ψαράς 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές 
Κέρκυρα: Κ. Άγιους 
Κομοτινή: '1 ω. Σαμουρκασίδης 
Λαμία: Κ. Φαλίδας 
Λάρισσα: Βασ. Παπαζήσης 
Μυτιλήνη: Αρ. 'Αρμοϋντας 
Πάτραι: 'Αθ. Κοντοσάκις 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου 
Χανιά: Βασ. Σπυριδάκης 
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 
Λεμεσός: Άvτ. Στυλιανοϋ 
Λευκωσία: Άχ. Ζα6αλλης, Π. Δε-

κατρης 
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 
Ίσταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος 
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Ί. Κ. Αιλιανός: Στους Δελφούς 
» Βραυρών καί Βραυρωνία 'Άρτeμις

'Ιω. Βασιλιείου: 'Εσπερινός στον 'Άθω 
Β. Γ. Βιτσαξης: Σύγχρο:γη 'Ιν1δικ11 Ποίηση 
Παν. Βλαχόπουλος: Οί εχθ1ροί της ερευ'\�α,ς 
J::>aui B:ωn·tαn: Δ11λωσις πίστεως
Άντ. nαλα�ι,άκη - Βουρλέκη: Ζωνταν11 'Ανυπαρξία, eδρα σοφ11 
Ζάνσς Γουιyουτας: Ί-Ι άποαιολ11 της θρησκε(ας 

» Ί-Ι εκκλησία δικαζα�ιένη
Θαλης Γρηγορόπουλος: Δημ111rριος Άλ. Ίωαννίδης 
Κώστα; Θεμιστοrι.λέους: Ό Άρι,στοτέλης ώς 16ιολόγος 
Αιμ. "Μου: 'Ί'πατία, 11 μεγάλη 'ΑλεξανΙδριν11 φιλόσοφος 

» Ό αωJνιος Μεσσί.ας
Γ Καψωμένος: Τό θαv��α, στη Φύση καιί στ11ν ίστορία 

1980 

Σελ1ς 
211 
322 
361 
20'5 
213 5 
232 
154 

57 

374 
327 
94 
20 
8'3 

» Ό ρόλος της Έκκλησία,ς στον σύγχρονο κόσμο
51 
85 

233 » «Κάτω το πρέπει-Ζ11τω τό θέλω»
Ι:3ασ. ΚαραiμαJλί'κης: Κοσμολογικά Μελ·ετ11ματα 
Ν ι,κ. Καρβούνης: Ί-Ι χα1ρίι της δηιμιουργί,ας 

» Ε'ίδωλα καί Πρα,γ,μ,ατι:κότης
J. Coats: Ί-Ι ζωή συνεχίζει μετά θάνατο;

» 'Επισωλ11 {,παδοχης νέων Μελών της Θ. Ε.
>> Πραχ.τική Θωσοφία
» "Ας άκοϋιμ,ε τ11 Φύση ...

Τρ. Κοτζαμά,νης: Όμιλία στο Ρότα1ρυ 
Γ. Α. Κουκου6ίνος: Ό Μυστικισμός 
Εtρ. Κωνστ�αντακοπούλου - Πολύδωρα: Μορφές 
Λούλα Κωνσt'αντινύδου: ίΠρσσευχ11, κατόπιν έορτης 
FΧ,φη Λαγοποι',λου - 'Αποστολί1δου: Προσφορα 

» Ί-Ι ά νη��ορ ι ά μου
Κωστής Μελισσαρόπουλο.ς ('Επιλογή): Ό }{Jρισνα,μούρ!tι για 

21:,•6 
104 
251 
166 
178 
1811 
225 

55 

98 
262 

84 
82 

191 

» τόν Διαλογισμό 1913, 238, 310 
» 'Από οσαJ είπ- δ Γκαουτάιμ<Χ! Βούδδας 329
» , Από οσα είπε δ Λάσ - Τσε 30'3 

Παν. �1πελούσης: ... Οίς οrδν οαιω δέδοταικαι οίς1μ11 ... Η315 
Radh,a. Ι. Μπαρνιέ (μετ. Αtμ. "Ι6ου), 'Εναρκτ11ρι0ς δμιλί.α της 3·51 
"Αντ�α Μπρο{�μη: Ή Θεία Γέννησις 297 
Ίσμ. Νί.σκου: 'Η Μπαy,κα6άδ Γκίτα και ή δuδαΟJΚαλια τού 
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Κρύσνα 
Ί -\. λ. ΙΙα1ωνδρέ.ου: 'Η λεηλcι.ισία της συνεLδήσεως 

» ΣυμπόσLο μέ τούς ύακίνθους
Ζαχ. ίΠα:π:ανΙτωνίου: Σερενάδα στο παράΟυρο τού σοφού
Kisl1,01· PaΓeki: Πλωτίνος ό Μυστικός 
Σαρ. ίΠαuλF;ας: Πέντε ποιήματα 

» Τό σύμπαν είναι γελαστό, Τά επι:π:λα
» Συρματοπλέγμαιτα
» 'Απολογία τιον 'Αθηναίων για το χώνεLΟν

του Σωκράτη
» Τό τέλειο tσόπλευρο trρίγωνο
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11-! 
58 

108 
.1911
33 l 

18 
88 

154 

22ϊ 
321 

½ρ. Ριζόπουλος: Τά Νέα Βιολία 139,276 
Sonia Riυchmon,d: Ί -Ι άξία της σιγης 
W.ίU Rιoss: 'Ελευθερία. . . τώρα;
Γ. Σ ιέιττος: Συκοφάντης-συ0,ωφα:ντία 
Εύ. Σταμάτης: Πυθαγόρεuα 

» Συμοολισμοί των Πυθαιγορείων
Ι\11μπ. Ταγκόρ: Στο δLάGα των αιώνων ... 

» Τό τραγούδι μου
Τέννυσον: 'Όλες οί σκέψεις χαί δλες οί δοξασίες 
Μπρ. Τό�uσον: Πνευματιχ11 ενέργεια 
Κιο01τας χαί 'Ισμήνη Τ,σέλλου: Δέηση 

Διάφορα 

1. ;
,,,

128 
65 
9 

15'5 
165 
26'3 

1 1G 
69 
81 

'Η «'Ημέρα του 'Άντυαρ» 7 
Πανηγυρισ,μός Έπετεί:ου α' εκδρομής Άρχαιφίλου 'Ομίλου 59 
Λ άο - Τσέ: 'Άδεvασε το,·ι έαυτό σου.. . 13 
Άκ.τίνες των άρχα ίων Γραφών 14 
Ί -Ι ενδον 'Ατλαντίς 17 

Πτώμα «εξωγήϊνου» κάπου στ�1 ΣοοLετι.κή 'Ένωση; 91 
Ό Χένρυ Φορδ καί ή Μετενσάρκωσις 237 
Το εμολημ,αι της Θεοσοφι:χ.ης Έται,ρία,ς 111 

Ποιητι:,ι,11 'Ανθολογία ΙΛΙΣΟΊ' 
Β. Βιτσαιξης, Φ. Βέη, Σπ. Παπαδαντώνης, Άλ. Δήμου, 
Π. Παναγιωτίδη 34 
Λ .  Κωνσταιντινίδου,, Τ. Σάντα;, Στ. Δρυιοτης, Π. Πα-
ναγιωτίιδη 248 
Δηιμ. Ζαιδέ.;, Ν. Κοντού, Λ. Κωνσταντινίιδης, Τ. Σάν,τας, 
Γ. Καψωμέ.νος, JVI. Πα,ραισ"ιιευα 339 

'Αφιέρωμα στ111v1 παγκόσ:μιο ήμέρα τGw ζώων 265 
'Επίκαιρα 39 
'Αποκόμμαίt'α: 

Ε. Π. Παπαινοuτσου, Χρ. Φιλιππίδη, Σπ. Άλεξί<Υυι, Οικσυ-1 
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μενικού Παtϊριάιρχοv Δη,μψρίου 4·3 
'Απόφασις 'Ανωτάτου Δuκαστηρίου γ,ιά τό θέιμα των 
ΈJ6ραιίων 1.31 

Οί δμιλvες τού Κρ,ισναμουρτι, Μετα16�6ασις σκέψεως,, Ή 
Μετεμψύχωση Μ4 

Ποιητικές Συλλογές πού ελα1βε ό ΙΛΙΣΟΣ 367 
Νεκρολογίαι: 

Νικ. Βα1ρ!Ι}�άνης 296 
D.ι- John Ooa11s 5 
D:r J1ean Ray:m()n,d, 36,8 

Χρονικά 
"Μετα!ξύ ,μας 

� 71,145, ,218, 218•6,, 376 
78, 151-, 2,22, 295, 3180

ΌΕκυκλοφόρησε: 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΜΕΓ ΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤ Α 

ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δρχ. 250 

.........
............................................ v.ιι. ..............

...............
............ ...
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Βιβλία Ι< r i s h n a m u r t 

Στά πόδια τοΟ Διδασκάλου (έκδ. 1966) 50 
Έκλοyαί άπο τόν ΚρισναμοΟρτι ( Κ. ΜελισσαpΟ'!Τούλοv) 150 

Εκπαίδεuσι και σημασία ζωης 1953 150 
Έλεuθερία - ή άρχ,'\ κσί τό τέλος 1 954 280 

Στοχασμοί πάνω στη ζωή (Α' σειρά) 1956 250 

Στοχασμοί πάνω στι'ι ζωή (Β' σειρά) 1953 250 

Στοχασμοί πάνω σ-τή ζωή (Γ' σειρά) 1960 350 

Όμιλίε στην Εύρώπη 1967 250 

Στη σιγή τοΟ ΝοΟ 1970 200 

Ή άναyκαιότητα -της άλλαyης 1970 200 

Το πέταγμα τοΟ άετοϋ 1971 200 

Τά πρωτα δήματα -της μά6ησης 1975 280 

'Εγγράψετε νέους σuνδρομnτάς 

Σuνδρομη 1981 δρχ. 300 έξωτερικοu S 10 
ά.εροποpηtώς :S 15 

nΟλοι οί συνδρομηταl έσωτερικοu εχοuν δικαίωμα 
να αγοράζουν τους τόμους έπιλογης 

Α' Τριετ(ας 1956---1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1.96'1 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

ί.{κασrον πρός δρχ . 200 άντί δρχ. 250 

Ή σuνδ ομή τcu 1981 είναι δρχ. 300 
Διά το Έ'ξωτερικό S 1 Ο. 

Άεροπορικως S 1 5. 

Α1 σvνδpομα1 1\ άvτίτιμον δι6λiων να ά-τrοστtλλω.-τaι �l 

τα,(Ι.Ιδρομικι'\',, 1\ τραπεζικην tπιταyην �ι μi. l.vτολή·J- tτ,-· 

6-νόμα-τι Κωστή Μελισσαροποολοv 1\ ΙΛΙ ΣΟΥ, Δραγατσανίοu 6, 

Ί· tJ-'i,•ας 122 

--------------------------== 

Τ&πσ,; . Ε Σωτηρόποuλος & Σία, 6δ. Κερατσινίου 72, 'Αδip,αι 
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