'Άι<ουε πάντα.
Γλώσσnc αρχε.
Όφθαλμοϋ ι<ράτει.
Φιλίαν φύλασσε.
Ι<ακίαν μίσει.
Σεαuτόν αίδοίι.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΒΙΒΑΙΩΝ

ΠΩλΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡλ.Εlλ ΤΟΥ cΙΛΙΣΟΥ11t (Δρσrycmraνlou 6)
Τηλέ.. 3246-837

Η. Ρ. Blavatsky

Τό κλειδί τής Θεοσοφίας
Ή φωνη τής σιγης. - Τα πρώτα δήματα στον
'λποκρvφισμό

))

C. Leadbeater
Bιιant • Leadbeater

Σ' έκείνους που πενθοuν
Ή 'Ατραπός τού Άποκρυψισμοu

Ν. Sri Ram

Προσtyγισις ,rpbς την Πραyματικδτητα

•

250
1 00
40

300
50
50

λ\ 6αβίιτεραι διιιεις της Ζωής
Εlς άναζήτησιν τής Σοφίας

1ΌΟ

Bd. Arnold
lrτing S. Cooper

Το Φως της 'Ασίας
'Η Μεmισάρκωσις

1 00

Αιι. Besιnt:
Viτekananda
.J. van der Leeu ,ν
Κrishnamurti

Ή 6:π6ιφutη ζωη τού άνδρώ,rοu
Κάρμα - Γ ισyκα
Θεοί σε έξορία

11>

'lwr. 'Αδρι<ΧΙΙΟ'Τfούλου
))
11>

Ίω. Βαcrιλf\
11>

lr. Μιιλισσαροπούλου

•
•

11>
11>
11>

1 00
1 00
1 00

50

Βλέπε στην γ' σελίδα του έξωψύλλου.
'Αρχαίοι •Ελληνες φιλόσοφοι

200

Το Σημειωματάριο ένος Μύστου

300

150

150
150
Με λ ε τ ή μ α τ α
άδ. 180, δεμ. 250
δεμ. 250
Εlσαyωyη στη Θεοσοφία
δεμ.
300
ΜΗΤΙ Σ (Το 6ι6λίον της σοφίας)
Τα δήματα τής Φιλοσοφίας Α'άδ. 150, δεμ. 20Θ
Τα δήματα τ ης Φιλοσοφίας Β !
150
Τα φυσικα δικαιώμcχ-rα του <h6ρώτrου
Άποκρυψισμος καί Μuσ, ικισμος άδ. 80, δεμ.

'Ε,cλογα1 dπrό τόν Κρισναμούρτι
Ό Ίησο υς
Ό Κομήτης (Θέατρο iδεών)

•

11>

11>

150
100

«Άy νώστιy Θεc;,;�.
ΓΙένrε Τεκτονικαί Όμιλίαι είς Α'
Μεγάλες πράξεις στην Ιστορία των 'Ελλήνων

))

»
»
Χρίστου Ά. Ριζοπούλου
Π I νσ ξ

300

Ό &ιδρωπος ιιαί it Ζωη
01 Νόμοι της Ζωής

01 τίτλοι των 'Ελλην . Τεκτ. Στ. της Κv-

πρου με είσαγωγη•
Αlώνιος Δεϊmιος

περί 'Ελευθ/σμου

80
30
50
250
200
30

cΙΛΙΣΟΣ:. Έ,rιλογη 1956-58, 1959-61, 1962-65, b<άστη χρυσ.

250

Δια τούς σvνδρομητας tσωτερικού του cΙΛΙ ΣΟΥ•

200

Πφιοδικόν cΙΛΙΣΟΣ:., Τόμοι χαρτόδετοι 1971 - 76,

το

Τόμοι χαρτόδετοι 1977 . 80

lκαστος

:,;

150

200

. λποσrείλaτε
δντίnμσν δια να τα λό6εΊε τωcυδρομ!J((ίJc;.
ΑΙ cmοστολα1 tιτ1 c!ινrικαταδολδ 1:τrιδαρύνονται με δραχμι:'χς 1 00

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ «ΙΛΙΣΟΥ:. Δρχ. 60
ΣΥΝΔΡΟΜΉ «ΙΛΙΣΟΥ,ι Δρχ. 300. Έξωτερ. $ 10, 'Αεροπ. $ 15

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. ΧΕ1ΜΑΡΑΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Δpαγατσαν(οu 6 (Πλ. Κλαυθμώνος), ΑΘΗΝΑΙ - 122
Τηλ. 32.46.837

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΎΛΩΣ
Έπψελητήc :\χηc ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖ()ΠΟΎΛUΣ
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ΚΥΡΙΕ AΠ □ nnQt--1A
EnEHεOt--1 ΗmΑε ...
:\[πορείτε να φαιντασrτείτε το �ψ,ί του φωτ:ος
τού J11ιι1 εκλε,χτού γαλάζιου κι έλλ η Μικού φωτός, την ίε.ρή Δηλο,
111 γενFτε.ι,ρα τ,σϋ 'Απόλλωνα κ,αί τη; Άρτι\ωδας
\"α καrrαιλήξει νά γίνει Ο'η1ν ΕΠJΟχ1Ί των �αιτακτηrτω,, j 'ωμυίων
τι> πιο φημιuσ�μένο σκλαβοπ&ςα�ρο;
Τί εχει νά ειπεί γι' αυτό δ Κίφιό; μα; 'Απόλλω,•;
Κ ί•ριε, 'Απόλλωνα, ελέησον ημα;.
l Lόσο Οά ϋραντιοί,σανε τά βέλη του τ6τε στη\· ουράνια φι�
ρέτρα του,
καΟcοc κατέϋαινε νά σ:τείρει την α.ρ,ρίυστιru στο σrτριιτόπεi'\ο
τι7)'\' Άχαιώ'\•,
γιατί ε�ανε η\ν κ6ρη τού ίερ-έα του Χρί,σ rη πα.λλαικu◊α του
των 'Αχαιcί>ν ό τ;ρανός εκ,είνος αρχιστράτηγος 'Άγαιμeμνων !
Πόσο ντροοτιάζα1με το θfό. νά κάνουμιε το φωτ,ε,ι,·ό νησί τοιυ
στrι:Ο.εuον �μπόρ,ιιο Δοί•λων ,rτή �Γεσόγειο, !
Πι'�σο σκοΊΊειινιάζα,με κα1Οημερι,,ά
μέ το τυφλό μιας ryκλημια η1 Δηλο !
Πόσο- Ο'Κ<Υrεινιά�α1�ιε ΤΟ'\' άρμο•νικό Θεί> του l\[0rτρου,
τον 'Απι'>λλω,Ια !
Κί,ριέ μα; Ά:τόλλων-α, έλέη σ ον, έλέησον 11μα;.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΎ'ΛΕΑ�
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Πρωτοπόροι
'Αμυ)'Ιδαiλιά μ;ου,
της ανοιξης :πρώι,μ,α crό ,μήνφα ενοιωσεc:
καί ,ρίγησαν τά νΘΚρά που κλαιδιά
ιbτ' Τ1ι\ν rοαfλιμό της ζωής
ΥJι αψηφώντ�ας τό χιόνι, τον πα,γωμένο βσρι,ά,
τή'λιμησες πρώτη
τι'J χCΙΙQΟίJ�υενο ,μ11 νυμιCΙΙ της ζωής, της έλπί!δας
με τι') &νΟένιο σου πέπλΩ, να δι,αλαλ1\σειις• ,
ιχ.νΟένι1CΙΙ σονάιuα
μέσα,
' υ στrη νέκρα τού ικρύου χει,μάη"CΙΙ.
Α�μ γιδrϊλ,ιά μ \.
Ο'\.
μΩιάζειις Ίέρfια λευκ°'tτ'Llμένη
:π:ού ,μυήΟηrι(.ε π.ρώτη σrτό Ναί1 τη,: φύσης
ΚΙ ή χαρά συυ ανθ
, ένιπ εγιν,ε FΚJQηξη.
λευκί>.ς γαλαξ�αις
να διασ
, αιλπί01ε.ι
τό Θείο ,μήνυμα,,, της ζωής τό τ()αγοί1δι,
Ουσιάζο,1τας τό λευκή σου χιιτώνα
στ<J Βωμ( J τιiς 'Αγάπης.
1

1

Άμυγ�ίχ!λιά μου,
πως ,μοϋ θυμίζεις της 'Αγάπης τους Πρωτοπόρουςb
οέ μιάν ανθρωπότηmα
πού 'χε χει,μώνCΙΙ μές σrτην καρ·&ιά,
άνΟιαμένο κλωνί
τό χα,Qούμενο ,μήνυμιχ τους
γιά ,:' άνθρώποrυ η1 λύτρ ωση
ΤΟ τσά:κι,σε της αγνοι, �α,ς ή 6{0.
ΚΙ ά,,πί1 να κ,ραrτιοϋν -κλαδί. uνθΙ,ΟΙ!,Uένο σrτ:ό χέρι
τοίις δωσαΙν τό -κώνειο και τό ΙμCΙΙΤωμένο Σ'tlαυ(_)ι').
1

;Τ()'\Ι

'.ι\μ υγ<Υαiλιά μου,
πως μ,οϋ θυμίζεις τους πρωτοπόρ{)'Ι)ζ κάθε εποχής
=το-ίJ ή άγάπη τιου; γίνε, mα,ι τόλιμη
άψηφώwα,ς τό 0άνCΙΙτο
γιά νά δώσουν rτό μήνυμα
άνΟ,ι01μiνο κλωνί,
για �ιιάν ανο, ι,ξη π' δ'λιο ερχε, ται
άπ' τ ης Ζωής την iΠηγη
' ' '
'
'
που' Ο'α διω'ξ ε.� απ την ΚΙCΙΙρδ'
ια τοιν χ,eιμωi\/Ια
κα1ί θ' ανθίσει μιας α1ίώ,1ιαις "Άνοιξης
όλόλευκος
Κρίνα 'λιειιμώνας.

ruπn
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Της Κας Σριμάτι Ράντα ΜΠΑΡΝΙΕ
Παγκοσμίου Προέδρου τϊις Θ. Ε.

ZoύfJJε σ' εv1α,y κόσμο σιπαψ!Ζ!σ
σόμενοιν &.πο συpρά.ξεις, ά,,ι.α,δυ6ι�εvοv από α,συμ:ρ:λίω11ε; ':f)ΠC·θε
τ:ήc,;;ις, ·ι.:ι.ί :χ·ιτιμ,ετωπiσεις μετ:α
ξύ τ.pωώπωv
λαG)'Ι. πού δ υ
Οέv:χ; τους ϊί,11α,ι πε, ριχα.ρcι.χωμέ
,
'Ιο; στl; δι-χέ; του
πολtτ�ι ,..,ι.. έ;,
θρησ,,ευταές, έθνικές_, φυλεΙΌικές
η α.ηε-; &zαμ
, ιπτ�ε; ::ηά.σΞ:ς. Ό
"Λρα,οα,ς χαί δ 'Rοpαίος i·�CΙJ·ιτ:ί
ο'ι αλλήλων. δ αιy,ορχ; εv:ι.'Π: -:ή;
γυ,ηιί,/χ.; στον &γώ'Αcι. γ:i τήv
±πι:φά. τηση, ό πλού::Jι,ος χαί ό
σ 1Jγ,,ρουση συ:ιφ,ε
φτωχός στή
pό·ιτωv των χλπ. εί'ια,: α.Ψc:'rφο
σωπευτ:,κές πεpιπτώσε:; των iξε
λίξεωv στόv χό01μο, πού π.pοξε
·ιaυ·ι πά.pα πολλά. δειvά ·ήμέpr,ι.
μΞ τήv ήμέρα,.
'Ότω·ι -:ά. δε:·ιά. ψθά.vουv
σε
δ:αστά01ε:; χρίσεως σ εϊ'α'Ι συγ
κεκpιμ fγο
τόπο, οryμοσ:,εύο,'Ι':7.:
ρ:πΞ; &-pθρωv στί; zψημεφ1δες,
χσ) τότε πλ-ηp1οφc,ρουν'Ο'Χ•ι λίγ(;:
α.νθρωπο: άλλων πφ:οχϊί>'Ι
χα.ί
πρόσ,j ,χι, ιpα λυιπουντ:cι.ι:.
Σ' αυτόν τον τομέα.. οπως :�αί
σΞ πολλού; άλλου;, τά. μέλη τη;
Θε•οσοφιχης Έα,:pi,χ; πpέπε:, ·ιά.
Ξκοηλώvουv πρωτοιπορ,ε,ιαχό πvε, υ
μα. 'Ένα σώμα. &·ιθpώπων, σά.ν
αυτούς πού �χομ,ε στή'Ι Έτα.φία,
ιιπορεί ν' α,ποβη
μιά.
δυνατή
zπ:ρpl'jή χα.ί π,χ•ρά.οε, ιγμ,χ, γιά. :ό·ι

·η

κόσμο, α'Ι αιpνοϋγ-:cι.,ι γά, σχέπrcω'Ι
τω: ώ; Ξθ·,:χ:γαί η 1vεριφε.ρz:α
χοί επί ΠC/J'Ιtός ζ η-τήιv.ι,τος. πολt
-::zοϋ, οίχονc• .μ:zου η ?J.λλο•J. Βz
δαίω;. :Χ,Π½t'VΞίτα.,: Ασ,ρρο; γ:ά. νά.
lχδηλώV1Ξcα.t χα,,1,zί; μή - χο,vφορ
, 1ι:v:ή; σΞ δύσχο,λες zαrcχστά.σ'Ξις:\
Ο't'<ΧΥ αντιμ
ι ,ετωπ1ζου,; π,pόχλ ηση.
Γ:cι.τί zI·n: ευχολο ·ιά. σχiπτzτα:
χcι_θέν,,χ,ς ώ; Χ pιστ:ιc1:ιό; YJ Μου
'JΟΙJι.:ιiνc,; Υ) Έοp,χίο,;, (;J; προ
vομιοuzο
, ς η ύπα.νά.πτυχτο;, ώ;
-:ήν Μ
α'Ι'ψων vτή·, '.\:w.:ολή.
,
σ-η. :ό·ι Βοp, ρα. f; -);•ι Νότο. 'Αλ
λά.. τό μέλλον -:ου χόc,μου
μά;
προχα.λzί νά. μήv «ά,νήzωμε» σέ
πού
fO·ιr; η &λλ,z; χα,τηγ0ιpίΘ;,
?')'ι'Ξπάγο,•ιτ%: ψυλετ::χε; 7.ΠΙΥ.'Ι'ί'ή
'J::Jις. οσο σεβcι.,στές χαί
vα:, .
Μ6·1ο'• Ι δ «πολίτης του χ6σ:Ι,f) ΙJ»
,,.,.ιήzz: σ:ό μέλλον χ,χ,.ί sξwcρα
λiζε: το μέλλον.
'Έγ,χ, Π'ι,ω�ι,χ «-rοαγχόσμ,:α.; ίθα.
αιπο
τό·ι
yέvειας» iπ:, 1οά.λλεw.t
πριίγ::Ι"J σzοπό τη; Έτr..αpi"½ς" (ό
:;zημαv:σμός πυρηv:ο; παγκοσ-μί
ΟΙJ ά,δzλ tό,φο; στή·ι σJ'ιθ1 ρ-ι•>πό
τ:ητ:α. άνευ διαχ,pίσεω;
ψu1λης
πiσ:zως, -:ά.ξε.ως, γiινους χpιΙψα
τος) . οι6τι εzείνο: πού εχοΙJ"I το
προνόμιο του ιιέλους, οφείλουν νά.
ΞλευGz,ρώvσυν τον έcι.υτό του ς
πό το ;,;:,οσωmzίο τω·ι δ:1χκρiσε
ων.

αη ει
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Γι ενσ

'

και

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

λάθος τού Πλουτάρχου

Σημείωμα Κωστή ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

'Ακόμη χιαί, μεγάιλοι1 συγγρα-
φείς είν,α\ι :111ολλές φορές απρό
σεκτοι.
Σ1101' ς Πα1ρα1λλή,λοruς Β ίοruς
του Πλ:ου11ά,ρχ, οru διαΙ
, βάζο,με,
στο ,f>ίu τού Νουμά (μ:, ετάφρ.
'Ανlδ,ρ. Ποrι,ρ,νάJρα) :

νιαό της, 'Εστί1ας, γύρω άπό τή,ν
α,,σοεσ
, τη φωι-οι,ά,, γ,ιά, φύ1λια.ξή τ.ου,
Οέλαvιοας γά, μψηθη οχι1 τό σ;χη
μα, της γης, πού δηθ�ν· εtΥΙΟΟι �
craία,., αλλά. όΑ1οκλή1pου του κό
σμοο, 1τού σιτό μέ1σο του οί, Πυ'θα
yορ :mί r,ι01
1 -τ,εύο,υv1 ο'1'ι ύπσ.,ρ'rχ.ιε,ι ή
, ηlτη, ΚΙι :i ,α,LJf
,',ι,,.'
ψω,τ:ι α,' α, κ uν
.ο τ·ο οl\lΙΟ,
8. Πρ:χγμοοτΜtά.,, wύς π,φv01σό μάζουιv έστία, κιαιι μDιvαlοο:.. 'Ό
τ,εpους χpφμιούς το,ύς α.πέδ1 ι1δ,ε (ό σαy αψοpα, τή γη, φρονου� δτι
Νουμάς) στ:ις Μού01ες, ΚιΙΧί δίδα OU(t'E ακίνηttrη είνbπ, οδrt1ε Ο;pίσιχ:ε
ξε -τ,ούς Ρ�ωμαίι�ς yjσ., .σi8οιν-τ,�: 'ΌctJι στό .κ.bv1τ1po της συεpι•cnροφι
tδια.ίc1ε,ρα, μιιά. Μοϋσα, �ού tΎ['Ι ό zης ΥΛνήσε,ω�. ά,λλά, δrc•ι εΙν'ΙΧt
vόμ,α.σε Ταιχίτα., ο-ηλcιJοή 01ιωπη- μ.ιετέωρη καί κ,ιίvειΊτα,ι κυικλ, �χά
λ 'Υ) Υ) rί.φωνη. Αυ-οό ψooίv• 1E"UC1Jl δτι γύρω 1 από τή ψω1τιιά κΡ-λ o'tlι δέ·ι
τό εχ,χ•μ.,Ξ, επε· �ι1δή τό θυ1μότ1• 7.1ν άπό είν!(J,ι ου>τε ιiπό τά κυpιόιtιε,ρα-, οδ
τόν Πυθ:.:.γόp•ΙΧ χα,ί "Όι1μου01ε τήν τε α.πό τά αρχ�, κά στ,ο1ιχ1ε'i.ict. του
ε χε.μύθ�0ι ± του. Ι�α:ί τα, νt11μο, θετή
1
Ύ..6σμιου.
μωτά wυ ειπί1ση; rια. τίς πσ,pα.
14 Κι' &πό τα, άλλα του πα.
αw:σε�ις τών θ1εώγ εχΟΙJΙV 7ΌΟ•λλ 'Υ) ρχγγ,έλμ:χ.τrι, πο,λλά. ήw» δμοια.
συγγέν1ει :,χ μέ οά. δόγψχ'Wν του μέ τά. Πυθα.γο1ρ1:1κά. Γι:α.rrί. οπως
Πυθ,χγόρα. Γι,σ,τί δπ,ως �ΥJείν1ος ΞΎ..ΕίΥοι συμ,οούλε,υwy
1
yά, μήν 'Υ..ΙΧ
θεωpου01ε 5τ�: τό πρώrοο ον οε.ν -θό•.ια.στε έ.πά,;νω σέ φοίνr.·ι.σ,, vά,
1
ύποπίπ-uει σέ α.ϊ01θηση, ουτε ύπό μη �σrχ:α,λίζουμ;ε με μα,χα.!ρι τή
χει·τ1cι;: σl πά,θη·, εtv-ωι' δέ Μψcι,cο. φωτ�ιά,, κι' δw..ν1 πηγαΙ!ναιμε για
α.ψθσ.pτο ¼α.ί ·σΝοιληπτ1ό μό•ΙΙΟΙ'Ι ά τ�ιχ.ξίιδ,:, 'Ι•α. μή γυργα�, ιε πίσω τό
πό τοy VOU, ετσ,ι κ ι, ' ΙΧυτός σ.πα, χεφiλι, καιί στού; ε.1ΌΟυpάνισυς
y, οί Ρω
γόpευσ,ε νά. λα.τρεύοο
, \J,ΙΧί θε.ους νά. �ροσψφο�
,
με θυσ,ίες σε
,
οι ποοpcιJστώ010ι,ς θιεου ών1 θρωπό,μο1p- . μ,ανc σ..ρ�·Θμό, στους , θ�ει::)ύς δμ,ως
φες) η ζω6μ.οιρφε,ς. 'Αλλά χι', δ τ1ου χά,"ω κ601μου σέ ζυγό ώpι
σχ &.ψοpουv τίς θυ101ί1ε,ς, εχοοιν στ�ε θμό. Ύ.? ϋπως εχιρυ.ααJV &:πο τό
νή σχbση 1φός τή λα:φεία, του πλ ηθας 1;0 Ινόη,μ;,χ δλω1ν1 α'ύιτώy,
Πυθαγόρα. Γ·ια.τί ο,ί 1τφ:1σσό'Όε,ρε,ς ετ:σι γn.ί μεριιΎ..ά. άmό τά
, , mrτ:pο
ήταν ,ώyα, ί,μιωχι1'ες, κα, ,ί γί νω�.αvι
πωράJδοτα, εθψα του Νουrμα. εzουν
μέ &λ,, εύpι χαί χύοψο Ύ.ιpαισιου, κάποια. &.πόκιρυφη �1\11\/Ο•ια,, δπως
δ-rοως ΚιΙΧί μ' α.λ'λ!α α.πΑ!"ΛJσrtερα Μrου χά:,p,uν νά. μή -rοpοι01ψέρουν
πρσ.yμα;τα.
σπr;νδές στους θεούς ώπό ιiκλά.
11. Λeν,ε &κόμη, δτ�ι ό Νου &ευτct. κλήμιαπ,χ, ουτε να· θυσιά,
μσ,ς εχτ;σ,, ε Κια;ί τό,y "/JU1ΚA!Or'tlε,pη ζου,ν χωρίς κριθάλ�ευρο, &λλά, yά,
1
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Έπιστολ 11 δημοσιευθείσα τόν Όκτ<i>βριο 1928
στό περιοδικό Tlιc Tl1coso1JhίsL
Της 'Άννι ΜΠΕΖΑΝΤ
Έσ,φία. 'ί'Λ) Λο·ιοίvου yά, θεω
Ρ'J'}μα: σσ:ι ίερή πpοσωπ:χότη;.
πip7.V χ1.'ί ύπΞpά•ι, ω πάσης χρι
ί'ιχής. Είλι χρ:vώς,. α.δυvατ. ώ νά
πι.στiψω cτ: δ:α:tυπώθηχε μ:ά τό
σο π7.pάλοyη χαί z;-::χί•16υvη
,.οψ:ς, η δ:ι ύπά.pχvυv α,τομ7. πο11
:.ιέ ξέρου·ι τ6σο λίγο, για. vά. μή
7cι:,τά.:ω·1ται: οτ: ?J:ι τήv επληρο
::pορσύμ·φ, δέv θά τήν χατΙΞδίχcι,
�cι. αυστηρότατα. 'Ολίγα πρόσω
Π7. ύποστηpίζοyτcι. χαί S'Ιεpγούν
ϊ7. οά.JΙ?.: μια; τέ:σ·.ας θΞωpίας,
Oi ή:v.ν χίvδυι·ιο; γ:i τΎΊ'ι Έτα:
pί7. μχς. Κιι' ?lv ή01,;,;y πολλά., θά
'/δηγο')σα. ·1 :ή·ι Έτc1,:pί7. σ:ή·ι ί'.7.
τcι,στροφή.
Ί L iλωθερία. γ·ιώμη; α.ποr:ελεί
τήν α,y7.
, ;π•1,οή ζωή; τη; 'Ε,αφί
cι.;. Γ:i ιήν δια,τήρηση χ7.ί τή•ι
:1_·ιιχπτυξη τη; Έται:1ρiα;, &.παιτzί
τcι.•. ή πληp,�στάτη έλευθzρί(.(, στή'Ι
εχ?pαση γνωμών ·,tcι.ί ·ή πληρz
στά.τη ελωθzρία. στή•ι
κριτική
:ιί>·ι '('Ιω:.ιών. l\[:ά. «1θύ'11c;υ.σ1. προ:
σωιπ:',tότη-;» - για. νά. χρΎJσφο
-.:ο: rισωμz την εχ:ρραση τή; έπο
χη; - μποιp,Ξί νά. εί•11C1J: πολλcι.
πλιϊ,; χρήσιμη σ' ε,.ψ;., -ι.ί·n 1 ;ι:ι,. άλ
λά. στή θΞοσαψιχή Έ-τ,7.: ρίQ. μ,ά
:{:�χα. προσωιπ:χό:η; θ' σ.yορα.ζ6:α.v πχp.α. πολ, ύ ά.zρ:βά.. 1ν zπpό
zz:τ'J νά. πλ ηpωθ;i μέ τήv ύπο
-:αγή τη; σ.τ&μ,χης Ω.ΞυkJΞpί-7.ς
σχέψzω;. Γι' αυτό ή 'Ε:-αιpί7. θά.
ήτα.•1 iηα..λiπ.ερη, α,y δέν· σ.-ρι
θμαύ01Ξ στα. μiλη τη; ψά τέ:ο:α
πρv-:;οωπ:χότητα,.

α.

'λγαπητΙJί μου Φίλο:
Μου zi.έχθη δ:ι ύπά.ρχε,ι μια.
α.δξου,σ�α τάισις στή θΞοσο:ρ,:χή
πρ0οΤιωvούv γυ,ρvώy1τας γύρ,ω-γ,;
ρω. χα.ί ά.φου πpοσ-ι.·yι-ήσουv, •ιά.
χάθοv111αι.
22. Έτ.ομέvως εLv·:χι: οι χχωλο
yη μivo: οσο,ι . στηρ,ιζ όμε,vο,: στ ί ς
τόσο μΞγά),Ξς &μ?:ότψΞς. πpοσπα.
θούv vά. 1�ποστryρίζουv δτ: δ Νου
μα,ς είχ Ξ στΞνές σχέ01Ξ•ις μέ τό·ι
Πυθ,αγόρα.
'Αλλά δ Νουμάς Πομ:τήλιο;,
διάδοχο::; του ίδρυτού τής 1-\ο
μης Ρωμύλου, εζησF 15() χρό
νι,α ΠΡΙΝ άπιΊ τίη· ΠυΟιιγι1οα.
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'Έχω ύt11 ο,yροομ.:μί101ειι κσ,τ' επαrνα')•ηψ ,v ΚJα.ι' εχ
,, ω 1 εΝ1
, θ,οοpιpυ,, v,ειι την
'
κρι":;ι-κή C:.λlω,v των, ά.πόψειωv, 1tε
ριλα1μ�α.vομ
, έv,, ω�ι καί τiώv δ,ι0ι<ώ1v
μου. 'Άλλως -σε, δπως δλοι: οί
α.νθρωιποι, 'ΥJι' εγώ 'ΚιΟΟV'W συχ
, vά,
λά.θη. Ή &ιπο,χή ά.πό την &ι�tισή
μια.�ση των λαιθων μ;ου θ' &-ποτε, 
λοϋ-σε κα.κή όπηρεισί1 α, wpbς έιμέ
Υ<ΙJ.., γ,ιαιτί θά, ,μέ α. cρηινιε στά, λά.
θη μιου. Θά. π·p(miμ'ήσω νιά. μήιv
ξχvα.πω λέξη, αιv 1t1pόοοειιτ100ι τά.
, γί1ν1οuv ψί1μωτρο, σ'tίς
λόγια μου ,yά,
σκέψειις, των, αλλιων. Σ' δλη μοο
τή ζωή προσmάιθηισα, y, ά, επωφε
ληθώ &-πό τη ακληpό'Ό.ερ, η ΚJpιτ�ι
κή κα.l δέv ένινιοώ yιά, τή,ι άιπκιφύ
γω τώ,ρα χαιl v,ά, 1:1ειλμ;σ.rοωθώ σέ
ά.πο0φυι�χλλώ,σεις.
'Επί πλέαv. θε,ωpώ δτ�ι θά
1
&.ρ.vφικ
όπ0ι011JαJθiμίζε, w
, ά, ή Θε,ο
σοφί«, σ.v ή &ικ.α.ιτέ.pyαιαιη γνώ01:ς μου εγiιιιεtσο μέ.ψr.ιv σκέψεως
γ,ιά. την χωη
, σ, η. κ-οοί θά, γ;ιvόμ1ου1v
έιμπό61uο, τής Ι\JJΘ�ΑΙΟ.'�'t!:1κης 74pοό
δου. Σσ,ς παιρΙΧΙ"Χ.ΙαJλώ, λlοιιπόv, σ,v
ά.νr=:ιμ,ετωπί�ετε τέιτ.α�ε,ς παράλο
yε-ς ίδέ,ες, οι, ά, <ΧΝ"Όιιστέ!ΚJεισθε π1pο
σωt
1 uχά. χα,;ι vά, τlς α.ΠΙΟΙσψέφε
σθε εξ δvό.μα;τός μου. Δέv ύπά,ρ
χε,: '\.ΙJεγrι.λύτ,εψη ζη,μίc1, γιά. τήν
Έ,τ:α.ιιραα. η για. μένα. ά.ιπό τή:v
ι
&w
, v, ιδεών.
, χή δ ι1οοδόσεως τέ-σο•ιω
Έξ αλ'λi.ου, διιιαιδιί,δ,εrααιι δ-αι
κο),ωθιείται: κά'rοΟιιχ ταrι<rοι,κή εξο
στ:ροοχ,:σμου εVΙαιvτίον έΥ.Ιείv,, ω,v πού
0

α.

1981

δεν σUiμμ,ερ!ζο
,νrοοοι τις ά.πόφεις
1
μου. '_ΑιδυVΙσJτώ νά, έξυ;οιpιίσ, ω ενα,
μέλος της Έ-τmψ!α�g, πι,ισ�τιεύ, ιο•ι·
τας δ-σι 7t>p1οιτ:ειίv, ειι η οοοοτηρ1ίζε, ι
μιά, τέ.wια. πΟ'λι"Όι'Κή. Είν'!Χlι φα
νιφl; ο1iι 0' ά.ποιτ:ε.λουσε ά.φόpη1tη
w1ρ α1νιvϊ, α, στήv δ1t10,�α� δέν, θά,
tJΠΙειtά.σσετο χσΝέ'1Ι�ς σ1ε6όiμ.ιενος
τον έωυτό του.
Συγχωpηστε μιε y,ιά. τή,ι έvό
χληση νά, σι α,ς ά.πα1σχο1λώ μέ τήv
"J\Υιt('Χ'Υ) &παδοrι<ι, 1μιοοσία., μια,ς από
ψεως, ή δΠΙΟία. ε�νΙωι 't16σο παρά
λογη, πού δέ� θ αιξι, ι ζιε νά
ψευσθη. υΟμως, οένι μπο,pώ νά.
,-ηv· άγvοήσω, δiι'ότ�ι μο•υ πα.ιρου
ΟΙ(ά.�θηικ.ε σών γεγαvός. Ή Θεο
σοψική 'Ειτ'ΙΧΙφία.• εΙ1ν�: τό άvιτιι•ι<εt
μιειvο: της ά.γά.ιπηις 1.11ου καl της
όπηpεσία.ς μου, έ νιοο;p�κ,ώ', Αειι τό•
tοα•ι�ιχό μου σrtιό φυ01ι1κό π1ε,δίο�ι
της ύπά.,pξε, ώς μου. Θά. 1t1pοrt,ιμου
σ,α, ν,ά, "(1Ελοι,οιrοοι η.θώ λιοχομ,α.χών
-cας μ' if..ναν σΝεμόιμυλ, ο διπω,ς θε
ωρώ α.t'ηή τήν υδαι. παιpά vά
δ:α:φέξω τ:όv ελά.�ι1σ.τΙΟ κωιουνο
v' άψήσω χωρίς ά.νiτ1ίδι �α.ση μιά.
ιrοpψή πp�σωιπο,λωtιpιείισ,ς, πού θά.
fJ�σN μο1
, '.pοοία.1 γ1ιά. τήιν Έw.ιι:pία.
Σ.τή Θεοσοψuχή 'Ετ1οοι1ρ.ία. δέν, ό,,
,
πα.ρχουν ουτ�ε upθ, (J.uo
ς, ξ'uα., ουτ�ε α.ιρέ.σειις. Ή Έτα.ιι1pία. μα.ς εΙνfα!ι ε
να.
1 σώμ,σ, Ο1Π10δ0 οοαιώv της άλή
�ειι;α.ς χα.ί ή ε ·υ ημιφια. της εγ
η,ση α,.υτοϋ του
χε, ·:τω� στήνι οια.τήp,
ι
ιδα,.ν,ιΙΧΟU.
1

1

'

,

,,
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ο�α.

1981

143

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ...
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ΚΛ'l'Α

.\ΟΥ ΚΑΝ

�Τ' 27 - -1!). ',-\γαπϊiτε τού; �χΟ (_)ού; ίψών, ·ιJϊλύ); :τοιείπ
τοις ιιωοι•σιv ίψιί.;, rύλογFiπ τούς ;ωταρωμι\,ου; ίιμίν. προσ,ύ
ί'. ,·σ0f (1.-τi: !_) τ(J)\' επηρεαζι\ντωv ί•μάς. τι� r ι: πτοντί σε FΠ; τiιv σια
�'ι'Jνιι πιίρεχf zαί. η\ν ίίλλην, y,αί, ι}πύ του ι(ίρο-ντό; σου τύ ίμάτιον
Υ.αί. rι'J'\I χι.τιί)1·ι( μ11 zωλί•σης, παιvτί hί ηϊ> αι.τnίrντί <Π hίhnυ. zιιί
(LΠ() τοι• ιι!ι\)()ν,ο; τι',ι σά μη &πιι.ίτει' zι,ι,ι ϊ.ΙΙ,Οώς Οέλετr ϊvα ΠΟΙ(t.Jσιν
ί•μίν οί ι'lνΟ (_) ωποι, χι,ιί ί,μ{i; ποιεί.η αιΊτοίς, ί)μοίω;. ·,ωί ει ι1γι,ι
Jία:rΕ τούς ιι.yι.tΠ(1)1'Τας υμάς, ποί.α ύμίν χι1ρι; εστί; ΚΗL γαρ ΟΙ. UJμUQ
τωλοί τοί,ς ι'ιγωτω\'Τα; ι,ιι1τοιΊ ; ιι.γαiπι!)σ,. ;ι,(ι! εάν ιlγι(ΟΟΠΟΙFίτε τοί
ιlγι�Οοποι.υυνω; ί•μα;, :ιοί.u. ύμίν χϊι (.' ις εστί; ΧJαί γrι!! οί ιΊ.μωριω
λοί τι\ αυτό ποιουσι. και εα.ν δα•νείζητε παρ' ων ελπίζεrrε άπολα-.
Grίv, ποί,ιι ίψίν χι�!_) Ι,ς έστί; χι,ιι γαρ ιΊ.μαρτωλοί ,'.ι,μα(_)τωλοί,; bι,ι1•fί
:ουσι.ν Ϊ,νι,ι ι'ιπολι'ιCJωσι τα 'ίσα, πλ1\ν ιχγαστu.τε τού; εχΟψ)ι ίψΙt)'\'
,.ιιί. ι11•ιt00ιπ111εί:rι:: χαί. ί)•α;ν f·ίζπF μηί)i:ν &πcλπί.ζοντF;, zαί �:ιηω <)
μισθi:; ί•!ιιί)Ι· πολιΊς. zιι\ fΩεσΟε υίοί ί•1j•ίσ, του· δτι αι,τι1; χuηστι'Jς
fίTTt:\' ιτί τοί ιι.χι�(_)ίστ,ου; ·ιJ αί Π(h')\QΟΙΊ;, 1 Ί\'εσΟε ουν οι:ι.τίu,μονι::;.
κ.αιΟι�; ΚJαί δ πα,τήρ υμών οιΜίρμων εστί. Και μ11 κρίνετε,
zιιί OtJ μ11 Υ.ριΟηπ· μiΊ %.((rταδιϊ.άζετε, -;;αl ού μ11 %(/JΤ((ι)t:Υ.ασΟrιπ·
11.πολι'η,ε. χα\ απολυΟ11σεσΟ,, δίδοrτε ΥJα1ί hοΟήσεταιι ίιμίv· μέτρσν
κηλι'Jν, πεπι.Fσμένον Υ.ιιί ιη:σαλε1,μένο" zαί ί•περαχυ'Ι'ίψ,νΟ'\' ί)ιοσο1•
σ1:ν Fι; τι'Jν κόλπον ί•ιιι7Jν· τιt.J γάο α&τr7> ,ιιέιρω, ώ ιι,ετnείτε, clντι
μετρηΟ,{1σFτω ί μί:ν. ΕΙ:τε οι:.' παο�ϋολ1' 1 ,: ;ι,τοί;· ιι'Ι1;ι bι' νατηι τυ
φλύ: τυφλόν δbηγείν; ουχί αμφότεροι. εί; ΜΟυνον ΠfσΟl'\'τιιι; 01)'/.
1':στι μι, ιΟηηΊ: ί•π� Q τί1ν δι.ΜσκαλσΙ" ιΊ ι•ωϊ, χα1τηt_ι1Ί σμινος δέ πα;.
�:στω ιο; ιΊ ί)ιδάσzαλο; ιdυτοίi. Τί bi: σί,.fπFι; τι) "Ι.(ί. !_)φο; τύ εν Τ(�
Λφβαλμώ το,-· αδ:ολφου σου, τ-11 ν δi, δοzόν η\ν εν τιμ 'ίδίcr όφΟι,ιλ
μc� οι, χατω1Qείς: η πώς δί•νασαι λέγει'\' τι[> u:δελφcϊ> σου, &δελφF,.
ι'.ίφες: έχGάλω το χάρφο::; τ,\ rν τιρ όφUαι.μι�1 σου. αιπι')ς τ1'1ν ?:ν τιϊ1
<>φΟαλμc� του δοι.ι\ν οι'• Gλέπων: ύπο,κρι;rά, rz6αλε :τρι:ϊ:ιτο,,• ηΊν δο
zι\ν ?·ι. τοίi i\φUαλμοι• σου, καί η'ηF δ1π/ίλέψε11ς εzGηλείν τι) κι'ι(_)
φο: τι'� fl' 11) ι'�φΟαλμιΤ) ϊΟV αi'>ελφοϋ ίΤΟL', ου γύ.ρ έστΙΙ hένδ.(!t)\ Ι
;ωλi1ν :τιΗοι•ν χ(,(Jρ:τi1ν ('Ι]c�πρόν. ι,ί,.δέ ,.F,�ι'\Qr,1• ι,,rι.:τρiη· :τοιοίiν ϊ.((1!_)
.
:τi1ν zαλt)\' rzαστον yάρ δiνδρον έz τοίi 'ίi'>ίi'L' zιιρ,:τοϊ', γ1νι;)σzεται.
ού γr'χ (_) {ξ άzωνθων συλλένουσι σιΨ.α. οί>Ι'Jέ έ,χ Gι1.τοu η_1υγri>Ω1 Ωτιι
φι•λ11ν. () ιχγα.Ού; 11ΥΟρω:τος ε % τοϋ ι'η·αΟου Οησcωροσ 111: χαιρ,'�ία;
πί•τnυ ;τρ()φέρει τό ϊιγaΟό11 ,
ό πονηρό; ι'.ίΥDuωπΩ; εz του πο
νηοο� Οηιτηυροσ τη; καιρδίιιJ; αυτου :τ.ροφέ c, fι Τ() :τnνηQόν' ΕΥ. γrιρ
1

1

;

1:

1:

1

1
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τοϋ περι.σσ•ειΊμοtτος της χαρδίiας λια�εί τύ σ:rάμJα1 αυrοϋ. Τί δέ μ,ε
ΥJα/\Jείπ., Κύρ11ε , Κύριε, , ΚΟ!I, ού ΠiΟ1�0ίτε α λιγω; πας ό ·ερχόμενος
1t1ρός μ,ε και άχούω�1 �uοιυ rτ:ών λόγων κ.αι ποιών αύ-οούς, ύστοδείξω
υμίν τίνι Θστιν Οf-1101.Ος" δμ,σιός EG't11N &νθρώπφ ο,ίχ,οι.δοιμοvνrru οικίαν,
, riί την πέrτρα!\1
δς ιχαί f σΙΧΙπψε ·χ,αι ε, βάθuνε και εθη,χιε 8'sμέλιαν b
πλη�uμύρα�ς δέ γενφένης προσlρρηξε, ν ό πο�ος τίi ΟΙΙ'ι.ίq. έκείν, η,
YJ(ll ()UΚ ϊσ�χυ(JΙΕ σαιλεϋυ1u1ι αυτήν· τιε, θ&[uελίω,rο γαρ ΕΤhι τ11ν πέτ.ραν.
, ώ-7.tφ οιιχ:οδοιμή1σ1αντι
ύ δέ αχο{101ας κιαι, 1μ11 Π()ιήσας δ[ UΟ1ιός .ι01τ1ιν ά
, ν,θρ
οiχίJαιν επL τ·11ν γην χωρbς θφελίοv· f1 προσέρρηξ,εν ό παιαΙμός, καί
Fι•θίς επεσιε. κ.αι εγέ�ε,το το ρηγιμια της -οικία.ς έκειί,,'ης ιμέγ,α.
"

Η' 5 - 10. 'Εξηλθεν ό σστ,εί1ρων τού ι;:mεuριαι τον σστόρο�• αύ
ΤΙΟύ. χιαJι έν τφ σ.m,1ίiρΕΙιν αm
, ον δ μεν ε:mεσε παιρά τήΝ δδόν. κω'
ιά πετ�εων� -rού ούρα·ν!Ού χυ.rcέφα1γ εν ιαmό· κα�ι ετΈ
ήθη1
ΛΙClι
τ
χ,αmεπαιτ
,
ρον &uεσεν mί την πέτ�ραν, και φuέν ,εξηι:άινιθη διά τii ,μ�1 εχε�,
ιχιιά,δα· και ετιερ
, οιν επε-σεν εν ,ιιέσω των άι�θών κια:ι σruιιφυεί, σα•ι
αϊ ακ:wθοι άπέπνι, ξ,α1ν ιαΙ&τ·ό.
ε�1ερ0<ν επ:ει01εν είς την 'γην την
ιχγα1θ{1ν, κ.α-ί, φuέν εοοίηοιε κηιρστόν έκαrtΙΟΙ\Ιlίι1Πi/uαJσί' οινια. τιαrαια λέγω
έφώνει· ό εχων ώτ�α αχούειιν άκουέ.τω. '!Επη,ρώτων ιδέ αύτον οί μα
Ο η,ται αύτο�j λέγονmeς τιίς ε'ίη ή ΠiαJρα1δολή αιϋτη; ό δέ ε, ίπεν· {ψ ϊ,,,
δέJδοτ:α11 γ-νω,,(Χlι τά μυσ ,τ11•ρ11α της δα,
1 σιλ1 sί,α1ς τΌύ Θεού, ;τ-ισίς δέ λυ,ι
ποί,ς !,ν ΠίαΙραδ. Gλ,αί,ς_ ίνα ί1λέπο,,τ;ες μη ,δλ1πωιπ y.,α\, άrι.οί,οιντε1 ις μ11
πυνι(ίJ01ιν.
1

1

�ι

Η' 16 - 1 ϊ. Ούδιις όε λύχνον ιΊψα,; καλίmrrει αυτον σκ,ι1Ίει
{) ύπ,0κάτ, ω χλίνης τίΟησLν, αλλ' tπι λυχ•νί,ας έπιτuθ11•nν1, 'ίνι α οί. ιiσπο
ρευόμc:νοι ,δλέσιωσι τό ψi>;. ου γάρ ε, ι'τι χρυ:rτπον 8 ου φα.νερiιν '/ε
νήσε:τα,ι,, uύδέ άπό,κρ'ΙJφον δ σύ γ"•ω(J)θ11σειταιι και εί,; φα· νερον ελθη.
Θ' 2,R - 2'5. 'ΊΕλεγε, bέ προς πάνrτ:nς t'/ τις θέ,λε,ι όπίσω
μου
1
ερχεσθαι, &π-αιρινηισά:(JΙ0ω έαιurτο-ν χ1α1ι ά.ράτω τnν σ,ταυρον αυτού χαιθ
ήμέρσΝ χαι ιi",ωλ,ουθείτω ,μυι.. δς γάρ αν θέλ�; τ11�• ψυχην αύτοϋ σώ
οa1ι., άrοολέσιει α.ύrτήν' δς δ' αν ωιο,λέση η1ν ψvχήrν αύwύ ε,�ειχεν ε ιμ οϋ
< δτιος σ◊Jσειι αiυrιή�•- rcί γάρ ώφειλ1είτα1ι ανθρωJΟΟς ΥJΕιρδήσιας τον Κ()
()Ιμ1ον &λο"'. t ιιιmον δέ ππολ, fJσας η ζη1μJ1.ωθιε1ίς;
1

Θ' 49 - 50. '&uσιτάrτα,, ε'ίδο,μέν τινα έπι τφ ο,νοιμαιτί σΟ'ΙJ έκ' ιι,α,, ' ' λ
"- 'λ,λοιν..1ι1ω δαuμον
υα
χαι εκω v:σαιμεν
'
αmονι,
' ' οτί
" ουκ
' α?to/1,ou
' '· θει� •μ,θθ1' ή
μώ-ν· ;ιvαί είπε προς αύιr,ο� ό 'Ιησούς μ11 κωλύεrvε· ού γάρ εσrτ•ι καθ'
-ί1μώ-11· δς γάJρ ουχ εdίl mO' ύμων, υπέρ ύ�ιών ε�ι:ν.
Θ' 62. Ουδε1ς ε, πιhαλών τ�1ν χεlίρα αι&τού έπ' ίiραιροιν κα.ί δλέ
:των εtς τά όπίσω ευθετός ε·σmιν εις την 1δασιιiλιε-ία"' τού Θ�ωυ.
Ι' R8 - 42. ΕLσηλ:θεν εί; κώμην τινά. γυνή δέ t1ις όνόιμαrrι Μάρ-
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()α 11πΑδέξαιτο αι rων f·ις η'>ν οίκο'\, αύ:της. ι.α1ί τιl/')f i'1ν ϊίhFλφί1 χιι
λοu�ιένη :Ίfαιt_Jία. η καί παραr,ωΟήσ:ωσα 11iα,ρά τούς πόδας 't'Ou Ίη
σου, '!)YJOUE τον λόγον ιιύτιΥυ. 11 bέ :Ί[άρΟα περιεσπατο ΠΕQΙ. :τολλ�Ί,·
bιαJκονίιαιν- εmιcrτiiσα ,δέ Fίσιc· ΚιΊρ11F· Κύρ11ε, ού μέλFι σοι mι 11 u))fλ
φή μου μό",ην με ΥJαιtFλιπε διαΎ.ο,1Fίν; Fιπέ 0{1ν αύτ11 'ίνα μοι σιrνα,1τιλά!ϋη:τ,αι. α.ποrκριΟ,είς ί',i, εlπεν αύτ11 ό 'fησui):· \[άρΟα \fϊιρΟ<�, με
ρ�μνας
τυρ6άζεις περί πολλά· ένός δε εσ�τι χρεία· Μαρ�α δέ την
ιlγαιΟ1Ίν μερίιδαι εξελέξαυο. -firτις οί1κ αφαιρεΟ11σ:F11rι11 rbι' α-ί,τη::.

και

ϊ

fA' 9 - 10. Αιτϊιτε, Υ,αί δοΟήσεται ί,μ ίν, ζψε ίτF, καί εύρ1Ί
σεrτε, 'XJρoίiεtf, 1'ΧJαι (l\'()1,γ 1101ε1:1αιι υμίν' Πας γαρ () αυr(7)ν ΪJlll!Ιf1rt\'fl
κr& ό ζητών ε-ύρί,σ.,ιει ·ωί τi'ίJ Χί,)UύΟ'\"ΤΙ ιlνο1χΟ11σηι�ι.
ΙΑ' 52_ Ούαί ύμίν τοίς νομ,ιχ. οίς, δτι 1\ραιrε τ11ν κλεί/')α τr1;
γνώ01εως· αύrvol ούκ είσήλlθα,vε, κσλ vούς εισερχομένους εκωλύσαrrε.
18' ι - 3. 11ροσέχε.τε έαυτοί; ιmό τη; ζί,μ η,; τι7η, ΦιψισΗ,ί
ων, �ις εσrrίιν ύπό>tρι.ο:ις. ουδέν δε mJγκ,εκαi, ωμμένοrν εστίν δ ούrκ
r1J11()){αλυφΟ11ισειt1αι�, 'ΧJαJι "ΧΙρυσττόν ί> ού γνωσΟ11σετα�ι· ανΟ' ιΤ)\, δσα εν
T!l σκατ:ί q. εΊJuα!π, εν τίρ φωτί ιlχοι•σΟήσF'Τ(l•Ι. χαί Ω προς τι'> ()�•; FΪ.ιι
ί.ί1ιτατΨ ί':ν τοίς ι1�μείοις,. γ;ηQυχΟ�'1σ,:ηι.1 {πί των δωμάτι,J"Ι'.
1 Β' 1 ;1 - 3 Ι . Τ%π hι\ τι; rιmίρ ?:·ι. του οχλου· &ιΜσκαλε, ε ι..-τε
τι� αδελφι � μου μερίσασΟι�ι τ1\ν χλη,ρο\'ομία:ν μετ' εμοϋ. ό δi: εf;τεν
ιιυτψ ανΟρωπε, τίς με 'XIUJTfiσ'τ'η.OΙF /')1:-ιαστ11ν η μερ11σπή\' εφ' ίιμ ας;
cίΙJΤε δε :τρό; 1αJmοί,ς δράτε χαί φuλr1ιr01εσΟF από πάσης πλεονεξία�
οτι οίrι.. έν τιρ J];f.ρι.σ σιεί•fϊν τινί 11 ζωί1 ιι.ύτοi• εστιν εκ των ύπα(_)χι')ν
των αυτοϋ. -ε7J(jε δέ πιι,ρα1ϋολ11ν προς αί•τοίι; λέγων- ανΟρώοτου τινi):
πλουσ�ου ευφ6ρη0
ι ε1 ,, ·11 χώρα· χαί διελογίζε110 εν έαυηρ λf:γω"" τί
είπε· τούτο
111οιήσω δτι ουκ εχω που -συνάξω -rούς κωρπούς μου;
συνάξω εκεί πάντα τά γεν11,ματι'ι μου Υ.αί τσ &γαΟά μου, και ερό>
Tt] ψυχ11 μου· ψυχή εχεις ;τολλά αγΓ.(JΟά ,Fίi�Lf'\1 (1.. εις /::τη πο,λλά·,
ιi,�αl:mα-ύου φά.Υ'ε .. πυε, εύφρ,αιί'\10\ J. εbtι:: δε α&η� ό ΘFn;· Π:φρων .
ταί,τη Tt] νυκτί η1ν ψυχήν σου α:ταιιrrουσιν ι'ι:τό σου· α ί'\έ 11τοίμασας
τί.νι εΟ'Τlαιι.; οϋrτως ό Οησαυρί�ω"' έαmιρ, καί μή εί; Θεό,, πλουτών.
Τ%uε δέ προς τούς μαθηϊtα; αίτοϊΊ· Ο•ιΛ -rοί•το λέγω ύμίν, μ�Ί μερι.
��νδιuε Tll ψυχ ll ύμω'\1 τί φάγψf, μηbέ τιρ σώμ1αιr1 ύμiΟ'\' τί ενδί
ση,01Οε. ο-ί ;,:1ι 11 ψι ιχ1Ί :rl.ϊί:όν ε01111 τ1Ί; τροφης χαί τi> σιίψα του εν
δύ��α:τ1ος; 'Χlαt'ανοήσα:τ�ε τούς ι..όρα:><ιας, δτι ού σπείρουσιν ούδέ θερί
ζουσLν, οις ουκ �! ()111 -rαιμείΟΝ ουδέ ιχ:ωθ11°ι..η 'Χlαι () Θεό; τρίφει αt•
τοί•ς· :-τόσφ μαλλο,1 ι,μ εϊς διαφι\'fΊε τι7Jν πετεινών; τίς Ι')ί= εξ υμών
μερι,μνcί>ν δί•να'Τiαι. πρασΟείναι. ε:τί τ1Ίν ήλιχiαν ,(1\'TOU πηχυν ενα;
fl, οον ουτ1ε έλάχι.σrrοΝ Ι')ι',νασθε. τί ;τερt η7)\' λωπών μFρ,ι,μ,·ατε; rχ,α
τ�
, οήσ,αJΊΙε τά "ΧΙρίνα πώς αύξάν,ει· ού 'ΧΙΟσtι� ουδέ ν11Οει· λέ.γω δέ
ύμϊν, ούδέ Σολιψc�ν
πά.ση τ� Μ�η αύωύ περιεϋάλλετο ι\);

και
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τοίπων. fl δέ τ'ΟΝ χόρrον του άγρού σή,μιερον οντα x,aJl αυ1ρω,ν εις
χλίϋαναν fιαλλόμ,ε νοl\�, fJ Θε,ός οϋτω.ς αμφιέννυσι, πόσφ μάλλον ύ
μδ.ς, οιvιγόrοισrcοι; κα\l u��είς 1μή ζηrtε1 ίτ,ε τί φάγηmε και -rί πίητε,
X,αJL ,μή μιε11εωρu, ζε,σιθ,ε· τα:υrm γαρ πάναι τα eθvη τ!Ο'U κά01μου έπι
ζηrτ�εί· ύμων δέ δ :mα.τήρ οlδεν δrrι χρήζ1ε't'f, τούτων" πλ11ν ζηrτείτε
τήιν 6αι011λ1 είlαν τ'()υ Θιοοϋ, χ,αι ΊJαύ11α: πάνrαι προσrr�εθή ,mε.mι ύμίν.
ΙΒ' 33 - 34. Πωλ11σατε τα ύπά.ρχ,ον, ,τα ύμων καίι δόrτε, έλεη
��οσύνην. J1Jοιή1σαπ·ε εαυτ,οίς ϋαιλά:νrr, ιια μ11 πα1Να,ι1ούμενα,
, θη,σκχιυρόν
1
r
κλέπτης Ο'U'Ι. ε, γγίζει ουδέ σης
υ.νέκλειστ:τον έν -rοίς ουρανο'ί.ς, δπου
δι,α:φθείρ, ει· δrοου γάρ εσπιιν δ ,θρηΙσαυρός ύμων, έ,κ-εί χ.αί ή ,ω1 ρδία
ύμrί)ν f (Χτ'αΙL.
ΙΔ' 33. ιllας εξ ύμων, δς ουrχ. αποcτάσ01εrτα1ι πα.πι τοί,ς εαυτού
ύπάρχουσ,,\ ου δ{wαrται εt,�αlί �, ωυ μιαθηrτής.
ΙΣΤ' 13 - 14. Ουδείς οι:κ έrrης δύναΙτα: δυσl κυρLσις δοrυλεύ
Η
, '\" η γαρ τον ενα μισ{1αει κα,ι τον ετε1 ρον ά, γΙαπήσ,ε,�, η ενός άνθέ
ξεωι και τ�ού ετέρου χα:rτα1φρονήσ0ι. oi'; δύνησιθε Θεφ δουλε{,ε,ιν κα1ί
, αίοι φιλάργυσ:νι.
μιΧΙμωνq,_ "Hxovo,v δέ Tαmrx πάν,ηα κα1. οί ΦαJ,ρισ
�
ι•πα,ρχ ,οl\ιτες, Υ,αι εξ 0μυΥJtηρι
, ζ ο,ν α1'-'·1J1ιΟν.
-'
1

ι:=

1

'

lZ' 6 - 6. EIJ(joν οί απόστο, ?νοι τω Κ υρίψ πρόσθες 11μίν πί
στιν. εΥ,nε δέ δ Κύρ, ι, οι ς fι εχετε πtστ�ν ώς χόκικον σιινάJ(jεως. έλέ
γετε αν τ� συΙΧΙ<JΙμίνφ τ1αύη1, έκρ,ιζώθητι και φmεύθηrτι, ,εν τfΊ θα
λάσση, -καί {1π{1,ωuΟ'f'\Ι αν �μίν.
ΤΖ' 20 - 21. "Επε-ρωτηιθ,ε ίς δε υπό τrον Φαρι.σ.αίων πότ�ε ερ
χε11 α,ι ή 6α101ιλlεία τ�ου Θοού, άιπ,eχ,ρ,ιθη αυτΟΙίς και ε, &cε,ν· ουκ ερχεΊ1αΙΙ Ύ) 16ωσ,ιΟ,εί,α1 τού θfου 1�ετα Jtj()!ρlατηρήσi-ως, ουδέ έρούσ,ι.ν ίδοί1
ωί)ε η ι<'1ού fκεϊ· 1δού γαρ ·ί1161α0, 1ιruείΙαi rι•υ Θεού ένrτός ύ,μω ν, 0στιν.
JH' Ί 4. Πας δ ·υψών εαυτόν ταπει.•. ωθή1σε1Jαι, ό δέ τwιει
νι7>ν εαυτόν ί,ψωθήσεται.
1

ΚΑ' 1 - 4. Άναϋλέψαις ε1δ,ε τούς ϋάλιJΟΝrtiα:ς τα δώρα αυιτων
εις το γα,ζοφυλ()Ι)ΙJΙΙ()ι\Ι πλοιuσuοrυς, ε�δ,ε δέ τ!Ι:\/Ια' χ{1 ρ<Ji\Ι 11JΕΙ\ΙΙ.χ ραν oάλ
loOUO'<Ji\l έκFί δύο λiε1Vtά, rκαί ε. ίσιεν· άλη,θως λέγω ύμuν δt1ι ή χήρα
ή JΌΤωχ11 αϋrη πλlε�Οί\Ι πάν�των εϋαιλεν" αrοανrτ;1ες γαρ οrδ.τοι δΚ τού
JUvρι101σεύονrτ;0:ς αύt1οίς εδα;λον είς rt"α δώρα tiO'U Θεού, αϋτη δε έκ
τού ύστερήμα-rος αυτη,ς απανrrαι τον δίον ον είχεν eϋαlλιε.
1

"F.π11λογή:

Κ ωσrτης Μελι,0100,ρόποrυλος
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1/tιιΟΤιΖΙe OR'ΓoDOSS8
ΟΡθΟΔΟ:Π (ΙΔUΗΙΣ AUU
Έκδίδε-υ�ι στη Ρώμη. yιά. τρί
το εuος έψέτος, ε ια. μηv,ιαίο δελ
τίο πλ pοψι:ψιων ύπό τόν (ίτα.λι
στί) -υίτλο ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΙ ΔΗ
ΣΕΙΣ, μi τήν φpοv,τί·δα. της Έλ
λ φ: χη; Όρθοδ6ξου Κο: ·ιόιτητ �ο ,;
:η; Ρώμης. 'λ.πό τό έ.νδ:cι,φέpον•
α.ότό δελτίο πα.ρα.λα.μ6ά.ν�,με μ,ε
ρικΞς πληpοφσ�ρίε• ς:, rπού δεν
χουν 10φά.01ει στόν Ηληνικό τύπο.
1

ε

Ό διάλογος ΌρΟοδόξων
κt1i ΡωμαιοκαΟολικών
Ό Μη,τpοπολίτης Γεώpγ:ος του
'Όp.ους Αι6ά..νου (του παrψα.p
χείου Άντιοχεία.ς). σi συνένιτευ
ξη τύπου πού eδωσε στό lΙα,ρίσι,
α,γα.φέρθψ,ε στη συ,νά.,ψ,ηση Όρθο
δ6ξων 'ΚJXL Ρωμα.:,οχc1.θ1σλιrι.iί)1Υ σcή
Ρόδο, �δια..ίτεpα. δε στα. θέ.μα::α.
,ου «&,λα.θή:-ου» του Πά.πα.. «'Ο
δ:, ά.λοyος εtvαι. δύσχολ:ος, άλλα.
1φέ-rοeι vά. συν•εχισθη
σε α.δελψ
Ι
κό πνεϋμα.. Θα. πpσχωpήσωμε
ά,pyά χα.ί 10ροσεχτι, κά. "'Εχο μ, ε ·ιi
δι• α.νύσω:.ιε ακόμη πολύ δpό ι uσ».
zίπ,ε δ Μη1pοπολίτη;.
'Εκκλησία της Κορέας
Τά. 80 ετη της Όρθοδ6ξου
Έχχλ -ησί::lς της Κορέας (οπου
ύφίστα:,α.· ά.πό τό 1900) έω?,ά.
σθησι-..ι.ν στη Σοούλ μέ δμ.ωδική
6ά..πτι1ση 21 νέων Κοpο:ώ·ι χαί

τu ΡΩΜU

α.λλε,ς
έχδηλώσεις. Πpοιέστη δ
Μ-ητpοπολίτης Διονύσιος 'Έξα.p•
χο; του Οίκουμe�ικοϋ lΙωτρια.p
χείου γι7. τή Νέα. Ζηλι:ι,ν,δία. κα.ί
:ήν Κοpέ7.. 'Η 1υρώτη Όρθόδο·
ξη Έ,,Δησία. ίδpύΟη τό _1!J03
κα.ί δ πρώτος ίθα.γsνής ίερεύς
χεψχωΨήθη τό 1Ό12. Τό 1967
ιδρ�θη Κ έ,·ιcpον 'Ορθοδόξου ίε
ρα.ποστολής στή Σεούλ. Λε•�τουρ
yοϋν χα.;:ηχητ:�κά.
σχολεία. χ,χl
yίψ;-ιτα;: iχδ6σεις στά Κορεά
τι·ι.ά.

ε

<<Χριστιανικό»
κόμμα στην 'Ελλάδα:
Οί «'Ορθόδοξες Ειδήσε,ις» ypά.
f'','J'I &τι τό π'ίευμ,χ της δμΛί7.ς
το5 αλλοτε Μητροπολίτου Γ01pμ,α.
vί('j,ς κα.ι ήδη Κισάιμου κα.ί Σε
λ! ·1',J Kpiπ1 ; σΞο. Ε�ρη,ναίω
('AθfJ VCI, 15 Δεχψορίου) μέ θέ
:ιχ: «'ΟrΛJοδ,:,ξία. κα.ί vεοελλ ην ι-.
Υ.ή ζωή,,. ήτα.ν ή μ,ελέτη κα.ί
προιίJθησ:; δη,μιουρyίως έ·ιός πο
λ:τ� χοϋ χόμμα:τος χρ:στ�α;ψχώ•ι
&pχίί)•Ι ύπ6 τήv έπιρροή -:η; Έχ
,.λησίtJ.ς.
Ό δμΛητή;, ά.:ρ?υ α.·ιεψερε
τον σ-ημα.ντ�χό ρόλο mϋ κλ ήpου
στήν zπα.1νοοστωση 'ΌΟU 1821. έ
:ιημείωσε δτι ή 'ΕΥ,κλ η,:;1α.. μετά.
:Υ/'Ι σύστ:ι.ση του Έλ η,vι• ,χου κpά
:ου; (1830) έξα.φα;vίσθηχε άπό
τrιν πολ:τ:κή σκηνή. λυτό τό &,.
πέδωσε σ:ήν οpγσ111ωση τοσ ·ιέ.-
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ου κρά,τους ποογω σέ δυrοικά. πρό
τυπα, θί χ.ως προισαψιμ;ογή καϊ ά,1:f)QΙ.tαίωση αιίς wιrοιΙΚές συνιθηκες.
Περα;ι'Dέpω,. ε1 σηιμι0ί1ωΙ01ε τη,v <«δρα
μια.τική καί α.δι1 ι-ι-.1οοιιαλόγητη» ά
rοουσ:ία της 'ΕΥJκληισίοο
ι ς &.πό τό1Υ
ζωτικό χώρο των π,yιευιμ¾"Dικων
καί μ,οιpψ�ι'ΚώΥ ΕιΥJδηιλώσ�εωv.
Μίλφε ε.πίισης για. τό «χ�μια)>
&:vιcί-μιΘΟΙα στήy, 'Ε01.κ,ληισίια. ΚΙα.ί τη
ν1εολαιία;, mιρά. τη,y, οκιτwετη δι
θοοσκα.λία τώv Ηρηισrκwrοιικύ)Υ στά.
�ολε1α. l1ιά, 't(1Y' φιιλ!α,vΙθ ι ριωιτcικό
ταμ:tcι., είπε< δτι π1 οιλλά, yίνoorccα
από την 'Εχκ· λη:σί,α., &:Αλά. πιψ:ο
ρίζοv,-wJι στη1Υ ϊδιρυιση χα.ί συνrcή
ρ-ηση ψιλοονlθ'ρω-rοικωy ί,δρυμά.:τωv,
χωρίς γιεν1ι1χ61t1ειρο σχ:ε:δι1 1α..σμ,ό κοι,
v1ωvικης ποιλιιrοι-κης επί ορθοιδόξωv
οσ,σeωv.
1
Άvιεφέpθη
επίlσηςι σε τφιείς α.1'Όί-ες της &nt�σ:τά.011 ε1ως τιου λα.ου
α.πό τή,v Έwκληισίια,: 1) Ί'ήv α
πω)10ι,στ: χ.ή &.νιοοφοιpά. τωιv Υ,ηρυ
γ,μσ,τωv ,:;τα, μιεw,φυ01ι.κά. ζη,τή,μι:χ
τα., 2) τή,v πλή,ρη ύπατα.γη της
Έκχλη101ίως σιτηv ΙΙοιλ1ιΙτΙε<ίΙΧΙ, 3)
τιrγv &,π,ουσία. θια.λ6γου μέισα. σιτήv
Έχκλη,σία.
Για. τήv θφα.ιrοΕΙία, α.υτης της
<�θλι·�εφα,ς,, ΚC/.{ίiαΟΙτοοσ:εως Υ,tχλ γιά.
ι
yιηι ή Έχ-κληισί α. «κα.θο
y,ά, ξι:ι.,yα.γί
pι-σ'Όι,χός· π,cιψάγων αιή σημιειρι vή
έλληvιι-ι.ή ζωή» - ύ-rο0σiτήρ�ξε, ό
Μητροπο,λίrτη ς - &vά.γrι.η γά, ξε
-rοεραισθ!οϋv τά, τφίι α. μ,εω�ιιεικ,τήι.ια
τ�cι, καί «•;ά,
, ωρχίσω,μιε yιά, <1'ΥJειπτώ
μ,εθα. την δηψοUΙpyία,,
ι έν1ός έλλη
yιικ,οϋ ΠΟλiιlυι'ΚJΟϋ κ6μ.μωrος, εμ1ΌΥΙω01μέ<yιου ά.πό τά.ς χ,ρ,ιιοοι1α,r,;11:κά,ς
ορ,θοδ6ξους αιρχά,ς». «Αυτό - κατε'λη ξ1ε - δεν
' σηιμα.ιι'Ι'ΙΙΞΙι οτΊ
(' ο(
κληρος -πρέιrοειι ,;ιά, κά.�ιη π,ολ, ιτι
κή, Ση1μαί1ν1ει: μ6vιο�ι1 81t1ι ή Έκ
χλ ηισί1 α θά, μποροησε yά, οιi)ι:;η χα1

,

, ς γιρ�μ,μάJς 1ια μιιά. πο
'Όευθυv'tlικά.
λι."Οική οpοοaτηιpιότη,τt α. σιτή χώ
ρα».
Ή θρησκεία στiς ταυτότητες
Ί'ό Πεp,ι1αδ1ικ
1 ό «Ζωrή,�, ορ, γα..νο
της ό μι@;ύ,μου &ιδιελψόrrηιtος θεο"
ι
λ6γωv, σ1τό ύπ' α.pιΙθ. 3152 ψύλ
λο τιου ,. σχα, λιιάζ,ειι την πλη1ροψο
ρία., ο-Όι π,ρ,6χeι�ι vά εvσα,χθη
στη Βουλή σχέδι, lο v16μου γιιά, τις
WJUτότητειι;, οπου δΕΙΥ θιά. &Νιωψέρ,ε
τ�οοι τό θι:,ή,σΙΚευιμ;α, wϋ �οιλίτιου, μέ
τήν δικ
1 α,ι1αλοyία, 8τι α.υτο ισχύ
α ,σ' δλες τίς χωιριεις της Ευρω
παϊκής Κοιιι vι6τηrτιος. Ί'ό θιρηισrι.ευ
'Όικό -rοφ,οδ1ικ· ό δι1ερι ωτίiτα.ι, ποιός
θά, ώφεληθη &πό μ,ιά. τέ-οοιια, &,λ
λαγή καί χοψια.rι.τη1ρίζει1 ι «&πα.ρά.
δατο» το ΥΟΙμοισχέιδιο yιά. τήν
πλειοιv6τr;:οο-, του έλλΥ/νιχου λα.c,ϋ.
'Η πρώτη χιλιετία
της Ρωσικής εκκλησίας
Ί'ό Παιτ,ριιαιρ�είο, της Μ6σχας
, πωvηγυιρί, ιση τή,ν
έτο:ιμά.ζ,ειτwι νά,
7Όpώτη χιλιι,ειτ ία. wn π1ριοσ-Υ)<λυτιι
σμ,ου της Ρωσί,α,ς στον χρ1ιστια
'�ι1 σμ6, δπως ωΥΘΚΟΙίi',Ιωσ�ε το πρα
κτΟ{)εΤο Ί'άις.
Σχει 'tlικως, το πιρΙ:ΧJΚιτοιρ:είο Ν6οοιστι μ,ετέδωσε ο�ι σιτή Σο6(ετι, 
κή 'Ένιωση ειιiΥ\'Χ>ι ελιεύθιερη ή λειι
τουργί,α, ολιω�ι τω11< θ,ρησrι.ε1ιωr.ι'. Ύ
πά.pχουv σχ,εδό,v 20.000 θ1ρη
σκιω-υιο,ιές έ1γώ,01Θι<ς, 23 μ:οιvα.στή
ρια., εκ των ό-rοαίωιv 19 οριθ66'οξα,,
δύο, ωρμιεv1ι1Κά. χα,
, ί δύο 6ουδιδιστι
κά., πλέον των 30.000 κληριικωv,.
18 υΥΙσt�uwυqα, θ1ρηΙω;ΕUΙτ'ιικά,,, μέ
σης ΚΙαί ά.!Υiω"Όέ1ριοος εκ:rο,οουδrεύσ�eως.
Ή εκδοιτική κί,vηιΟΙ�ς εLvα.�ι -rοε,ρι
οpισμέv, rη. Σέ πέινιτ;ε ειτη έικ1δ6θη
κ'Υ.v 40 οιlολία. αλλά. μέ �ρ,ιιθμό
άv,-cιτύ-rοων οχ,ι άlv,ώlτlειρο·
τω,y
600.
1
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Όμιλία της κ. Αντας ΜΠΡΟΥΜΗ
στη Θεοσοφικ1) 'Εταιρεία, 14.4.1980
Υ

Ε[ναιι _γvωcπό τό ρηιrό: « Pri
mιrm ν�VΙe.ι1e d,e:ίinιd,e philoso
phare». Μήπως δμως: θά. επpΞπε
νά. τό άιvηqτ-ρέψουμΞ, α,y (-Jtλουμε,,
οχι μόνο yά, ζ ήσου,μ,Ξ, αλλά. vά.
ζήσου,μ,ε σά,y &vΟρωποι, και μά.
λ:σ:α, σά,v α.vθρωποt εύτυχtσμέ
νοι;
"Av pίξουι�Ξ μ:ά, μ α.τ:ά. γύρω
ι�ας, &.πό mύς λΞγόμ ,εvους ύποα
vά.πτυκτ1cυ; λαού;, ως mύς π:ό
πολιτtσ,μ{ιους. ολέπου,μ Ξ. πύ)ς ·η
ςω+ι εχ0ι ΤJΠ'?Ο:οοοστ1Ξι σέ μ,tά, "/.'J.
τά,στα,ση πού θά. �τα,; ύποιτψη
'Ό:•ι.ό YJct.ι γιά. τά, θηpiα, α,ν ,ήν
χαφ7.,χτηpίζα,με σrι,y ζωή της
ζούγχλα..;!
Ό χόcμος εχ0ι &.ι:ρ ηv, ιιά.σε: κα.ι
rοροοπαιθΞl μέ χά,θε μέ,::10, θεμι
τό και περ:σσ6τερο ά.θέμ,:το, vά.
ά.ποκτήσ:Ξ: τά, ύλ:χά, έχείv1α, στοι
χεία. της εύημφίαις, πού -οελιχά.,
δέν -οοϋ r;ίvουν, για.τι δ έ ν μ π ο
ρ ο C ν Υά του δώσουν ουτ�ε yrχ
λήΥη. οϋτε χαιpά., χι· &κόμη λι
yό,;1ερο, tΎJ'Ι εύτυχία.
Είv:αJι ενα. ξέψρeν,ο κυvι -ήγι χά,7ΌΟιGυ &ιvέψικτου στόχου, πού συ,v
θλί6ε,: ψυχές, &1χψ,�, χοιvωνί, ες,
κ,ρά.τη &.κόμη, θά. ελεγα, χαι πού

χαιp1Όοί τc,υ είv{Ι.,ι ·ή οία, ό έξα.
νοοyχ<l!01μ6ς, τό αϊσθη,μα ά,•;οοσψά.
λει, rχς χαl. σπ,ύς π:ό �σχυρούς δ.
χόμα,, ό φόοος. τό σ.γχος, οί VΞU
p7.ισθέvιειες χαί ή μοψχί?. φυγή
:J:ά. ΥΊ,ρ χ ωτι-ι.ά. !
".\λλο:ε, ή θpησχεία ε-;::,,t�Ξ
-rον ρόλa tvός κά.πΟΙι�υ ψρέvου
σtήv ηθιχή α.ποχα.λίvωσ . Άλ
λά. συχνrι,, ,ό φρένο αύtό δέv ·η
τΓJJν παιρά μιά. φοοέρα, μ:ά στέ
ρ-ηση η�:JGεφίας, πού ΕιχΕ μόνο
φα,ιv,ψev,:κi ά.ποτελέσψnπι,,,
Μέ τήν έπ(δραση του ύλι
σμου, t"fί'I τΞχΥtΚΎ] πpόοοο, -3J 'Ι
συστηψJ.:τ::•ι.ή &πομυθc,ποίησγι τω'Ι .
πα.λιω-ν αξιών, μέ τήv τά.ση yιά.
zλευθΞpί'ι,, χα,ί τ·ήν έπαν, α.ρτατικό
τηιτα ΠΙΟύ ά.,vέπτυξε ό α.νθρ,ωπο;
τ-οϋ 20ου α1ώνα., y,φφίσιτηκα.ν
τά. φόοηιτpiα.. Την τριλc,yl« «Θρη
σχεία. - Πα:φις - 01-ι.ο,yέvιει, α»,
λίγοι τή σέοον"Όαιι πιά. χ:• αύ:ό
οέοα,ια € φε ,μιά. α,y1α:J1
• τ:ά..υωση,
πού τά. &.ποτελέσ,μοοτά της εϊvα,ι
συχνά χαυ�στρεπ"Οι κά..
'Αλλά,, α.ς μη yινόμ;,ι,στε Ί ε
ρφίες. "Η έ-rο?χή μχς, παιρ· δλα
τ}. τρο,μχκι"Κά. (f)Ί,uν6; ιενα ΠΙJt> -;::,(). ρουσιά,ζε 1 ϊίνα,: μ·.rι. 'Ι.Ι')σ:ωϊστορ:0η

..
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κή ΟrtΙpοψή σ:cήv πα,ρ,εία της α.'Ι
σ-φοψή τωύ εΙΨιοι
θρωπό�ηϊα,ς,
ι
ί'σως ή ά.ρχή μ;:άς χάθ 1ψσης, πού
θ!Χ ψέpιει τό κα.λλίτε,ρο.
ι θιε,ρώ
Σήμ,εφ:r. δ σΝΗpωπ.ος έλω
v1ε-τ1οcι &.πό παλιές -rορολήφειιις χα,ί
οειισιδι lαι:1�.1ι?'1Ιίες, &πό ύποΙΥ.pισίες,
εύτελείς α.ξίες πού οψει, �ε νά
πpοσχυvάε:.
'Αποτ�ιvοοζει χά. θε ζυγό έξωτε
1
ρικb κϊ έσωrσε�ρ1ιικό, YJ�' εΙνοοι
ι ψυ
αι χό, πά.ν, ω σ' εy, γy,, τέτιΟΙιοι ςέσπ:χ
0
σμα,, να ψθά.:νειι
Ι στ;· α ι�ρrι. χιαί y,rι,
θΟ.ε: •ι?χ σ,πά,σε: χά:θει φρημό
χ1χι vά yχ,ρφίσει, γύρω του δλα
τά χα.:cεστημέvα..
Έίivroo: σών χάπο :1α σ:.J'Ιιε')pt'Χ
ψυχαιναιλυοuχης θιφ::ι.πε, ίr,ι.,ς οπ?υ
ό σ,ρριι ωσrος α.ρχ [ζΞJ: vά βy6:ζε·:
στό ψως της λοιyι0ι.ης τ' &.πωθη
μέ.vα στrχχ:zίιχ του ύπο:ru�ι,ει, δή
1
1 τr,ι
του του, νά ελ,ευθφώΜε
' ,: από
τά συμπ),_έy ,ματα 'ΙΌΟύ τάv κα.τα.
βα,σά:v, ιζα:,, νά βλέπιε,: τις Υ,pυcρέ;
χα.ι μι,σερές πτυχές του είναι: του.
Σ-οιyμή συν-αωρ1
1 αrι.τ,ιχή, δρr,ι.μr,ι,, ...5..
,
, ιση τ οσ
, -ης σ,
, σχη,
ι,ιχη,
,1 α.�ωyνωρι
ι
Ι.JJtοcς, ή άνά.γ�χη νι' &.παψιvηθ,εί τόσα,, που' ),αΙ"Cp
η� α., , ει ψε ως τωρα,
,
πιι:ιγοήrοευση yιά. -:ά τόσα λάθη,
-� -:tιχ,pία....
Βρίσrι,ετοο
, ι στο Υ,ενό. Και τ;ώρα
θέ.λιει, r:: ρ έ. π ε ι νά το γεμί
σει ,μέ χά.Ιτιι αλλο, yΙέοι, ώρα.ίο,
θέλειι νά εύ ,τυχήσειι κα.ί να χ:α.ρεί,
άλλα δέν ξέρειι πού vά στρα,ψεί
yιά βοήΑΞ:α και ψάχνιει, , δλο ψά
χv,ειι.
Παιp�rτηρη,στιε πόισ,η θλίψη ε
χουv 1;ϊ(Χ μάτια,
, τίi)ν, Οp"('tl�μ,έ. '1ω'Ι
1/:, σ,των πόση &.πόyνωση ψα'Ι'ε
pώνουsι τά νέα, ίδειοιλο ,yιχα κ:νή1.1ιr,ι,τσ,, οι χίιππιιδε,ς, οά να.ρχομι:ι.νη
Π'Χιδιά χr,ι.ί οι τό01ε; α.λλιΘς 1ιοp
cρές ψυγης.
1

1

1

1

1

ι,

1

1

1
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'Εμείς, οι μ,εγά-λαι' τά. ΥΡ)ΌΟCΟt
κά..σαJι.JJε δλα, μn,ζ(, μέ α,ύσ,ττη
, ιρό.τη
τα, γι'α.τί δέν μιrοcψ1αuιμ;ε νf' &.ντ� μέ χα,τοονό, ηΙΟΥΥ)
χα,ι
'Κιpύσ◊υμ,ε
ι
στοργή τ� έσωτιειρι:01.ό δ1ραμ,α, του
&,�θpώ7ΌΟ'J, στου 1 00'1 εχε,, ι που νά
σtσοοθιεί) ιι-rορος σ' ενΙΧΙV κόσμο πού
χα:ταιρ,ρ,έ.zι.
Άλήθε, ια,. ζοuμε σέ μ;ιά δ,ρα.
ματαή ψά;ση της άlv1θιρώπι· νης
ίσ:tοpί'αις, ισά ν,ά πιφνα σειι1σμός
κάτω ά.ιπό τα π&Ο1ιcι1 � μιως. Μα δ
πο• ι η,τής λέ.1ε1ι : «Τό χοοσμιχ π'' α ' χ: ' ευ'θ'υς εy�ι
' •ο, μι,σ ..
νο: ς' δ σztσιι μος
α•νθη».
Πάιλ,: α.ύοό θά. γί·11 ε:, . δπως ε
yιν•z κα1 γί,vιεl't'ωι πάινrtα. αιό,ν κύ
κλο ζωή - α.ϋξφη - π7.Ιpα.0ιJμή
θάνατος • ζωή.
Τή νέα, δμως α.ύ,ή &,·10:r,ωδό
μηση πο,'.ι rvρέ1Όει νά, 1Όεpt1σώσε,t
πσ,νω σέ yε, φά.. &ληθ1uνά θειμ,έλια.,
σ' ει
μόινο, ·ή ψιΑΙοσοφία θα μποpe
ι
·ιά τήν καιu7..ψέιρsι.
'Αλλά. π,οιά φ:λιοσ:οψία:
Που ορί a"/JΘτ'ωι 'tΙΟΙΠΟθ,ειτημένοι;
ίοεολογιΥ,ά ό χό01μ.ος σήι.ΙJε,rχι,;
Μέ -τήν ε1Όt"ι()ρά,,τη1ση τ'ο,u Χρ1�
σ:ι1ια.v1ι01μού, οι &ιρχαΈες θ,ρη1σrι.εί
ες χ:χι -,ί ψιλοσοcρύα τους χr1ψ:χ-
Υ.t-ηpίστηκ1.ν σών είδωλο,λατp1 (•ι.έ:ς
και �οοραμ,ε,ρί, ,�ηκων, χα,ί οι μ,ε
μονωμέν01 �, όwωοσί 'tlOUς κα.-ταιδαά
Ο'n)'ΚΙ!Χiν· Υ,ι,'' εκιδi:iώχιθηrι.ων
ά,πό
τήν Ί;ειρή Έξέτα,ση χα.ί άλλες
νά.λοy�ες �ρyαινώσειι,ς.
Ό Δυ-οιrι.ος κόlσ:μσς εuνΚΧΙι άκό
\.JJα. kπ'ηρεαισ�μ,έ,νιος αιπο τό'Ι' δοιγ;μαο
τ��.011 ιό τG>ν Παrcέ,ριων, τηζ εχtΛ η�
σίας κα,ι οούς ψιλJΟΙσόφους πού
z,μψωνίσ,ηeι.ι:ι,ν στην Εύ,ρώπη .
.Qeρ,μα.νοι (Ka1nt,
.Schleyel,
Scl1ope1n1ϊauιe:r χ,λστ,), Γάλλοι
( De:s,carte:s,
l),asc, a], Α ugu<;te
C,οιη�::) ι.α.ι άλλοι, �χr,υ,y, ως σή1

σ,
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μερ:ι. τ()ύς θαυμ,α,στ,ές :ους.
Κα.ί μΞτά, ήρΟε t, θρί-zμβος
ή
τ ς έπιστ , μη;, της νέας θρησκε(,zς, Π()ύ χυpιαφχ•εί στο ΠVΞϋ
μα, τώv ivθρώπωv, ή ε1ο•.κpάτη
ση -οοϋ [σ-ropt',(OU ύλισιμοϋ ιιέ το,'Ι
Marx, χι' ά.ργότερα ό Sartre μέ
τον Ύπαρ, ξισμ,ό, 6 Jaspeυs. οί
νέοι φιλόσοφοι του Παφσιοϋ κcι.ί
τόσοι α.λλοι, πού δεν αναφέρομε,
για.τι έο(ί1 δεν πpόzz:-τcι.:· νά. zi
·ιουι•.z ίσcοpί'Χ της ψιλοσο<7ί-zς.
υΟλοι αυτοί δμως οί εpΞ• !J'ΙΎ(
-:ές, πού [δp-z:rCΙJν μεψJ·ιωμένα
χ:ι.ί θέλη:ϊ?.ι'Ι 'liJ. οροϋν ":Ίι 'Ι αλ ή
θε:α ιιόΨJ μέ :ή :;χέψη. :! :1.i;
χάρ,ισαJν;
Δια..'ΙΟΥι τ::,κού; α,Jpooα;r: :rι ιr,ύ;'
ά.λληλκ,σηχρου6μ1ε'1,z;
βzωρίε;,
νοήμ::ιvcι. σ-ι..οτ�ειvά. χcι.1 σ,J', ιήθω;
&:π:ι.ι:�:bδοξα. σχέψε:; πού σέν
στr;
μ.ποpοϋν •;ά. ε :p αρμcσθοϋv,
'
l' : 1�ι7., ερyα,
. E◄,ι'ια.
, που, :η,
σια,
ζ ωη.
σέοεcα.,: κα..νzί; σ?;ι,v πα..ράοε:"φ'Χ
προσπάθz:α..ς -:οϋ &::ιθρώπΟ'J προς
τή y·ιι6σΎι , αλλά πού «οζει λύ
Χ'ί(JU», οτ.ως ελεγ?.ιν οί σ,ρχαίοι
ηί οέν :ιπcψεϊ νά. οι'Jηθή,σε:.
Αυτη &:χρ:οως ή :ρ-ιλ�:rο:ρί-z
yέννησz χαl διiκ!Χ!ιολ, ογεί τό φri
mιιm viveΊ1e deίnde plιi:,oso
pha.11e».
Ό Caτrel λέει σ,ι.ε-::zά.: «'R
σύγχρονη Ξπ:σ:ήμη. αυτη
πού
ξεκίνησε μ, έ τον Aυguste Comte
SΙ)VOtί>, ιιεθυσμέv-η &:.πο τις &:.χ,z
τάπαυ�ε; και θαυμα,σ�tές προό
δους τη,ς, 6ε6αία πω; μόν,:ι αυ:ή
ετνα.: ή ά.λήθ9ια., ποιτ:c�μέvη από
τά. οόyμΗcι. του
�.tιε,τ:ι.·οολt�μοϋ
(Danvin) ·ι..α;ί ,()ϋ ύλικο'1 μ�·ι:
:JΙμ()υ, εχτtσε πά,vω σ' ΙΧ'Jτές τlς
αρχές μία. επιστημο·vική , .· λ,;;,σο
φί-z. ΠΟΙJ ίσΟΟU'/α,μεί ο y_ ι JL6'IO μέ

μΞ,7.:pυσt'Ι..Υ);.
:ή'Ι α,pν φη :ης
άλλ' άκόμη κcι.ί μέ τήγ ·ι.α-:ά. ρη 
ση τη; ήθ-:κη; χχί της ·,ω:νω·ιωμε' ι�ι,z' ),ε.
),ογιαι;,
,
'ξη τη'
' Ι ε;α',.
ψά.νιση τής cριλο'J"'Jf'ίσ.ι;, τΥι ν 6ποίχ αΨtt"Ι..'JJτeστησz Υ/ θετιχή ε1Όιστήμη.
»Στη φιλο,σοψία πού πηγάζει
7.Π :ι.υ:ε; τί: ιδeες δεν \LΠΟpΞί
χα.,ν,είς γά, 6ρ,εί κα,ιψιά. E'l"IOl:X άλ
ληλεyγύης,.
ά.λ:ρ,;•J·•σιwυ. πpι:ιό
Οου. SλsυθΞpίχ;. ?_γf)pι,)r.:�1':A}tl'jO,
Κ7,μμι.cι. 7.T:Q :ί; Οα.,σ:κε; tΟΞΞζ
χ7.nε ο:ώσ:μης ψλωο:p:-z,ς.
n:(6σ:μη φ:λο.:r-:>:pίcι. εΙ·π.:
,,ε!·ιη πο'J μπσρεί ·ι' &γχ7.λ:ά.ζε:
:η ζωή. νά. τη·ι πλουτίζzι, νά.
τήν ομαpψαίvιε�ι1, εχΞ, ί'ΙΎ) πιού ογcι.ί
'1 Ξl μέσcι. !l,ΠQ τη φ'J7Ί ι Π'Jύ 'Υί'Υ)
;,(ζzτ%: στή·ι αλήθε:'J.. ':ΊJ 'Ι "('1(()
:;η -:η; ϊαι1.,; :ή; οδσίχ;. πού �:
·;ε: ζωr; σ-:ό :rύμπc1.-1. γ:· ,:ι/ι:b
χα.ί μέ·ιΞ: πάν:α. ζι,Ι'Ο'J.Ψ
, f) χ:'
-:::z-χι·ρη.
'Τνιο�Υ.7.' Έλλ "fί'l-:Y.7.. 'Ε�p:ι.ϊ-ι..-χ
"ι.:., άλλ 11... τ..'Υ..ι·ιά pχ r:J;:α σ1J J1:ή:ν1}ϊ�,
διcι.τηρου'Ι :ή'Ι &χ.μή 71)'); ως σ·Ιι 
μφχ.
Κ:' Ξpχ0τcι.: ή zπισ1τ·ή:ιη zcι.Ί
, :. (1. r 7.·
:r:γ7.· - σ:γr:ι., . -:χ· �ΙJικcι.:ωvε,
p:ι... δΞίγμ:ιr.:z πολλά. �ι:,,J δΕν μπι:ι- Ί cι.Ί:χ
,
,
;,:;-υμz
::pεp?μΞ zοω
., � - ) .
'
Κ: ΞpχετΊ.Ι: ή πεί ρ, χ. μέ -:ή
φ-·.) J'j'G-:ρ:1. 1:r/J Ο γαi•ιΞ� &1:� -:ΥJν
�j�ΙJρ{� 1/.:ι:ι τ?'. διχ'Υ,.:t�'ιtΞ:: hΞp•:'J
:;!,:ψ:ι 3π).J χάθε &λλη έΤ.Ι,χή )
φcι.,•ιε.pώ'ΙzτΧJ: -� σο7ία οοϋ Πλά
'":'(U'ίΧ, δ"tαιv λέΞι1 : «Ol}r--1-, άΝ �,-τ�
':(1}'1 Χ¼Κ{ί)'I πcι.ϋλcι., α,,ι μή οί
?:λzί; φ:ϊ.οσr.;φήσΟ'Jν ·η οί ψιλ67οφο: 0-z:1:λεύ:ιουv».
Κ!· ε?χε-:α.ι
,ό α.vθpώπινο
συ·ιχ['J'θ ημχ z-xl �&. ο�χw.ώνΞ� .,
γ� χτl ά φο,J � Χ·;θ p ι,m,:.,ς r:όo,z-JΞ.
i',:' fφcι.�Ξ 'Ι..Ί.) χ:ύΠΊj7Ξ ιι:zται,;ι.
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χίλι.s.ς π6p11ες γ:ά. οοήθει1 ι.α, σ' α.υ
τές τίς 1:οονα.φιχωι1ες θε1 ιωρ1ίε• ς 6p, ί
σχε, : πάλι &.aνα1χούψιιση.
Ποοpα,
1 τηpηστ1ε πόσο, σήιμΞpα,
πα.ν"Όου πcφ.ο,υ,σ,ιά,ζε, cοοι ή τά1ση νά
ξα.vα,6,pου,με τις 10α.λtές πηγές
της ,σοcρίαις. Ινιδιχή π�ψ,άδασΎ)ι,
1Όού τήν ξcι, Jναζωνιτώνιεφε ή [δ1 ρύ
uρια.
· της Θ. Ε. 'Έλ1ε1Υ1% Μπλαοά.
't'σ�χυ, προσrπiΗ•ε,ια,
, νά. έρ1μ,ψ1ευθη
σωσ"Όά. ·η 'Αγία Γpω:Ρή, δ1ιοοδοση,
της Yoga π1ού 'Υ,7Jτέy:τ:ησz τόν,
δυτι
· ό χό!Jίμ;ο, οελιανι:ισμός ·η πα
ι χ
λιά κ,ιν• έζικ,
ι η τέ• χ:νη, δμ,ο ι, 0αtαθη
τ: ✓. ή πο11 οί pύζ1ες της cρθάl\lουν
ως τόν Ίπrποr,φά.πη, έλληιvική
10α.ράδ, α• σηι, πού :πάινrαι cρω�τίζειι δ
σους τήν μ;ελ!ετήσουν, , δλα. ξανα
ζων"Ό7JΥΙΞtίουν, .
'Αλλά. ποι,ός εΙνκr,ι ό δp1ι01
, μός
μ,:ας ψιλοσοφία.ς, πού εΥ.'1�: σε
θέση νά οοηθήσ, ειι τον χώθ1 ε άν
θρωπο, 7.νεξάιρτηrt7, θpησχε, ίας.
τ&,ξης, εθ,ν,ους, εξω οηλαιδή άιπό
χάθΞ τ�εχ·ιψ:ό πλωίσι ιι rο,, πού εφτια.
ζΞ ·η μωρία,, του οο, νΗpώΙΙtΟυ γιά.
'17, Κ!ΟΙΙ-,ΙJμcι,τ:\άισει τή ζωή "!Qαt νά.
χωp,ί01, ει ιόν κό σμο σε έΧ!θpΦχά.
1
στρατόrπΞδα;
Ό Ά·1τώγι1ος 'Αδpιιανό,πουλο,ς
δί,1rz: -οό'ι έξης δρ,ιφ
ι ό:
«Φιλοσοψία είν, ιοοι ή 0pιε,υc;1α, τω�ι
νόμωr11 τής φύ01ε,ως 'Υ,σλ ή έφοοp
μογή Cl,tJτώγ επί ποοσηις -rοpά,ξεως
χα.t εv1εp, γ1e1ίuς έχά.σ�τισυ.» καί:
«Φιλο,σοψicι, είΊνιοοι ή γ;ν1ωσις των
λειιτου ,ριy:1 ω,ν tης ψύσ�ε�ω;.».
Ό δρι:ο1μός ωύτ:ός ξε, χωρ,ίζειι
τήν ψ:λοοοφία. Ε'Υ,είν, η
, πού, δυ1στυ
χG)ς. δ,�δοοσ�ΧΙεται «α.
πό
χοοθ,έlδ1p:χς»
•
κ,σ,ί πaύ στηpίζ,s,τ. οο: στή διια.νοη
τιχr1 χα.l μόνο έργα.σία, &πό τήν
άλλη, εχείν,η π,ού χοοτ:ά. καν, όνcι.
ξεπή,δησ ε ι.ιέσ,χ &πο τά. Μυιστή
ριcι, χι;ι. ι στηpίζ1 ετ<1.ιι σιτή γν<�ση
1
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τ,ου cρυ,σ,ι κ.ουι, &.λλά. χα.ί του, ΠΙ'Ι•ευ
μχτ::·κου κόσ�μου.
, 01, η, '700ύ διοχέτιωσα.ν σ�τήν
Γyώ
&νΟpωπα,ηιτιcι, οί μ;εγά.λ!ες εκ,είvες
ψυχές, πού
ιμ,rο�p1ε1σ�ν, εί-οε νά.
δ, Ξ χθουν, α.π' ,εύΗε1 1ίοος θιεϊες διιδα
σχα,λίιεις ( ο 1 ,Θ,εοδίδ,Ι α.rιιτιΟΙι) , ει,τ;ε ν'
σΝτιΥ,pύσου1ν οι, ϊ,δι1οιι 'τη'I &,λήθεια,
'
,
'
1
χα, ρ· ι στις ε'ξα.
, ι�ρε1τ,uχε,ς ψυχ, 1ιχες
τιους δυν�μ;ειι(ς wαιίι. 1J&ίως, σιιή�ι
ηθ,ιχή wυς ά, γ γ, ό τη τ α,
1

1

Ύπάιpχ
, ουν wc;ιλ!λιοί -qpάπαι της
γνώσης: ά.πό τις οοίσθ'ήσeις,, τή
ν,όη:::ιη, -:ον συλ, λο�ι,σ1μό, τ-ήν πε• ί
τήΙΥ' εμ- .
ρcι,, μέχp,( τή,ν δι1 αιίσ1θ·φη,
1
7Ό�ευιση χαιί τή,ν σ,πο, κ, άλυψη,.
οι μ,εγοολαι σοφο,ί, 700\J ϊΙ'δpυ
σl'J.'1 σs διοοψο,pια. μ� η τη,ς γη:ς τά.
ρ,
1
l\ υστ-ήρια κ,ι' εκείνοι· ο[ ό,πα,,δοί
-υους πού έ,p γάσ, τ-ηκιαν. σε ψιλ: ιασο"
φιχέ.ς σ--ι.ολές α.ύτ�ές, τίς 6:Νώτε
ρ�ς 1μοιpcp�ς :;ης γγ, ώ�ης ε,ίχων �ς
οcι,ση 'Υ,α.ι, O1Όως τ1ους χα.ιροοχτη
pισ• ,ε ό 11'[ε, γάλος Πυθ1αιγό,ρα1 ,ς, η
σαιν «οί %πι1στιά.μεν�ι τω1ν )Jειι 'C'Ουp
γ:ι?Jν της φύσeως».
Α ύτη ·,', φιλοσacρ,ία
ι , 11 .ιοιάζιΞΙ: με
ποον•ώpικ-;, 'δ&ιιτιpο:
1Όελώρι10 χcιλ
Ρίζες της. � γνώση της Άλή
&ε1ια.ς, τά. δ-η,μJιουιpγ,ιχά. αίτ1ια χαί
ο 1 χασιJ;Ο'(Ο'ΥΙt:κές ούσίε1 ,ς.
Καρμός της . δ ΝάμJοις της εξέ
λ1:ξης κα.l γύρω "ΌOUI, σ ε ό1μ,όοιιε1Υ
ψους κύ,)Jους, ο,[ &λλοι, θοο.,1μια,
σmί νόμο:,. ψυ101ιιχοί, ζωικοι χαιί
πνευιμια't'Ι ι χοί. Ό κ,αpιμός δt1ωκ.λα.
δίζε-οοοι στίς θείeς επιισrcημε,ς: Θε• 
οyο,�ία.., lJJ'υχ1οιθεω
1 ιpίοο , &.πόοοpυφη
ι υι;ι.,θ -ημ;αJτα ή , Άα, τιpt1λογία., ο ί ε 1Όι στη1μ,ε ς wo1J &.νιαλύουν τήΙΥ· ϋλη
ΚΙΧ� 'ΌΟ Π'�Ευ,μα. mίς δι.ά<:ρcψ€ς μο p
, 
ψές -σους.
Ί ·Τ 6αισιλιι χή ,διρυς &ινθ!ζει με
τήv ηθιΥ.ή ΚJαί τή 6ιοιυιrι..ή χα.ί
1

1

1
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χα,ρποί της εLνιωι ή τέχνη, ·ή χα�
ρά,, ή εύwχία,. ή 1ψοοδος τ·ϊjς
ψυχf/ς.
Κα,ί ψηλά. - ψηλά., σάJ'Ι τh α
'11τψ0 ποϊι 6άιζαμε στή,v ΧΙcψ:ρή του
Χρισ, wυγεv,v,ιά:α:.κου δένcrρου ή
'Λγά.πη, έΧΙείνη ·ή ά,yάπη πού
θέλη.σε νά. διωδόαι στή γη δ
Θείος Ί ησοϋς.
Έδω, α.ς κάνου,με μιά. πα,ρέν
Θεση: Συχvά, δ έρ,ω�ιητής πού
πpοσrοοοθετ γά, 6ρεϊ σ:τή φιλοσοφία.
μ:ά λύση γ�ιά τά. αίνίγμα.τrι. της
ζωης κα.ί του Ηcl!'Ι<Χτου 1:ιιχρ, ω
::έται: γ:•χτί αιρα.yε :::ίγα,ι ά,νάyχη
'lrJ. σπωδά.σ[: ολα. αύτά τά. δύσ-ι.r,
λα. θiμα.1τα. γύρω στίς χο:;μ,ογο•ι•:
χέ; ούσίzς πού -υοu ψ..ιίιιο.ντα.,ι τό
c;ο μ�χρυά. ά,π' αότ6ν.
Κι' δμως!
Μό'Ι'ο σά.ν χ�τα.λά6ε: χα.ν,είς
πο:ά. είvα.ι ή σύατα.-:;η αύτω·ι των
ούσ:ώ·ι r.ού ορ(σι.,οy-υα,ι χαί μέ
'J'J. του. αιό :;ιίψα. χαί -:ήν ψ'J
χή του, τότε μ6νο θά. μά.Θ,ει π1')ιvί
είψ1.: οί •ιόμο: χα,ί οί ίδιότητε;
ΠΟ'J ορ(cΥ.,Q'Ι'Όα.: σε οpά,ση μέοο
του, τότε θά μπορέσ:::•. νά οι:;ηθη
Ηεϊ από
πρα.γμα;'tiιχή ψυχ'J
λογία.
τα'
τοσα
'Γ'ο-υε θ'α. ε'ξηγησε:
'
'
ψα.ινόμε·ιχ -:ης !σωτ1φ:χη; -:ου
ζωης, τίς &ινιuιθέσε,ιg. τίς ά.νcrιφά
σεις. -:ίς δυ,σ-ι.,ολίε; των &.νrt1ιμα.
χομέy1ω•1 τά,σεων, πού τόν, ο:,.ισα
ν!ζου'Ι' σ:τά. χα:mοοθα. wu ε!
να.ι -οου.

μtα.

Κσ,ί τι;,τ� μόνΌ θά. νοιtίJσε:
y:σ.τί είναι τ67.Ι δ'.>Τι.ολο νά φθά
σε•. χα,,,.,[� σ,την ποθη�τή τελεtό
ότψα., m.'ί ετσ1ι. 0· &.ποχτήσει
περισσότερη ε:rοι,είί(,εια χα,ί γιά.
τον &α,υτό του, &λλά. χαί γ:ά. το1J;
α.λλους.
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Μά, πρ�ν ά,ν,α.λύοοψε τ+J 'ι ιπi
δρα.ση της ψιλοσοφία,ς στή,1 προ
σωπική 1�οος ζωή, σ.,ς δοuμε πο ία.
J,
� ,�
θ α\ μιrο�,φουσε
,,
νσ.' εινω:
,1 επιοpα:σή της καί στή ζωή τοιu σu,ιόλου,
στήν Ξ:1Ό·1στ·Ι1μη χα.ί yε'ιtχότεr.ια:
στ-ίιν δρyά.νωσ-η της κα1νων'1ας.
Το θέμα είνοοι δύσικολο. •::·
α.ύτο θά τό έgειτά,σwμε πολύ πpό
χεφα κα!'ι διεςαδιΙκά., πα.iρvaνttας
yιά. 6ά,ση 1t1φ:,σσά-υε,ρο τή φαντα.
ΙJία., πα,pcι. τή μελέτη.
Σχιεψθη-τε λο:π6'Ι, τί θά. ήτα.'Ι
ή Φυσική ·η ή Χημεία, ποϊι. οα
:;: σιι.έv,ες στίς α.πο,χα,λύψεις ,ω'Ι
1ψχγμω::·κωv σDψG>'Ι, θά μπσιροu
σα.'Ι νά, έξ-ηγήσο:.>'Ι τά. φαι,16με11α
τf/ς ϋλης. &λλcι. κα,ί του πν•εύ
μ7.,τος. ·ι.α:ί 'Ιά. δώσουν &πάν
τ-ηση στ,;ι, τόσα. έψωτη,μα.:'t'ι•ι.ά. πού
μέ·ιου'Ι α:ι..οψJ.. &,vα,πάν-τητα.; Τί
εί·η.ι ζωή; πο:ά ·ή φύσ·η τή; ενέρ
γεια.;; του φωιrός; πD:ά εΙ,ιαιι ή
μ:χpότερr1 :'Jτ.-;,��α,ίρ ε, ση τής ϋλη;;
ύπσ.pχε: Υι οzι α.ωήp: πιί>ς εξε
λίχθ ιι χα.ν οί μορφές;
Σκεψθήτ;ε πο:ά,
ι θά ήταν ·ή νοο
-;ϊpοπία. του χ ηιμ,κοσ ·η 'Ό')U φυσ:
κοu έπ:στήμοv,α. ψ�λόοοφου. Θά.
δεχότ<1,ν &.ρα γε νά. με.w..χεφιστεί
τό μυσ-u:κό τη; δ:αισπάισεω; του
&,τόμου γ,ιά. να δολiο ν
.φ ή-σει ; ·
ου,
Θcι. συ'ιέθ-ε-οε δ-ηλ ητηρ,:�>ο-ε•.ζ
σιες
, γ:α' να., "�ξ οVtωσε,
, : τους
' «ε,
χθp,ούς»;
Σ1/.Ιεψθη,τ,ε τί θcι. ήw,ν ή l\iα
θημcι,-ο�κή έπωτημry, ?J;,ι συινιδυα.
ζότ;ων μs τή γνώση τη; α.πCΥι,ρυ
ψη; ά,ρι, θμολ οιy ίοος, κα,ί ή σ.mρο
Υ{ψίχ πο·'> θά. σ1Νειpγα.ζόrαm μέ
-:ή'Ι ά.σuρολογία (ά,πο τ-ην δποία
·ι.α.ί ξεπrιδφε) και ΠΟ') δεν θά.
1cερ·.οp:ζ6::χ,•1 σε ύπολογισμούς με
γέθου; ·ι.-:ι,ί ά,πόσ-:1ωσης. ά.λλά. θcι.
6οηθοuσε σ-ή'Ι ά,ψχλυση -:rι ; Μοί-
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ρα,ς άιν,Ηρώπων χα,ί λα,ων.
, ε
ΣΥ;εφθη-οε, πως θά. προόδω
πως
ύή Βιο, λΟ'Υι ίΙΧ ' α,y δ,-0 χ6τfJ.J.'1
'πά.pχ sι κα.ί φυχη μέ,σα, στον όρΎ'α:ΙΑtiσ�μό πού ,έ,ρ,εuνα μέ: έργσJσrτ:ηfΧΙΧχέ:; & vαιλύσεις.
Τί θά. κέιρδι, ζε ή ΊσJτρι.χή, σ.ν
πσ,ψσJδ,εχό�ων ο-σι -σό σωμ,1 σ, είναι,
σ�ύν, θeση ί>λ-ης, άλλα κ,α,ί πν1ευμα�
τ::χης ού01ί:7Jς, αν δε1 χ6w.,·ι τήν ϋ
πα,pξη ζωι1κου p1εv·01του, αν ά,να.
γνώρι.ζε• πώς 1/ ά,ρφώ�ια.
, εχε�ι
σχέση ίδlως μέ: τό ρευστο'Ι αό
:6, άλλά. ΥJ ΙΧι ,μέ: τίς &στ-ρολ, οyι
χ 1.ί με τ·ην 'ίδια τήν
χέ; iπιρροέ:ς
,
ρ
μ
η
ίμα
Ε , έιν !
"Αν, δπω; δίν1ε,ι τό,ν όρ.ισμό
του cpα.ύμωτος σσ,ν «λύ τη τής
Ι
συ,ν,εχεία,ς mυ ,δέρ1μχrcος»., δpιζε
«λύση της
τήν σ,ρp(J!σrοια, σά.ν•
συΙΑεχείσ.ς 11ου όργσ.ινι,σμου πpός
τόν φυ,σιχό ν6μο» !
Στήγ ά.ρ1μaνί• α, π,pός τή φύση
θά. στ:ryp:�6,rωv οέοσJια ή δγ:1ε:νή
κ, ί ή φα-ρ1μσ,κολογίσ, θά. οοηθου
σε τον αpρωσ-οο, δίνι')ν,τά.ς 'OOU τίς
-;ύσίες έχ�rν1ε ,.. πού ή 'ίδια ή Φύ
ση πωρά.γειι σά.ν ά ,y,υίδοτο γιά. τή·, ι
χά.θε 'OOU πά.θφη χα,ί οχιΙ τίς δη
λ ητηp1tώ3:ις «σπεϋ
, :χwιτέ», μέ: τίς
τόσες πωρεν1 1έρ"('ε1ι,ες, η τίς π,ειρίφη
1
μ,ες δpμό
, ες, πού ξωνωπλ ησιά.ζου�ι
1
τόν α,y θpr1)ΠΟ πψος 'ΌΟΥ πίθηrκιο !
'Όσο γιά. τήν Wυχιιοοψι!κή; Ό
σύγχρονος ψυ,χία rφr>ς κ,σJτα. Υ,αrν,6να
ozyr δέχεταιι πως ύπάιp χ
• ΕJι ψυχή,
σάJν IJ)tά. ούσι.αJστ�ι1κή, ξ·έχωpη &.πό
τόν όργων1:,01μ6. όνrτ:ό,τη-σα.
Τι να. πε'ί κανείς 7Όε,p,ι1σσ6-οερο
ά,π' αύrτ:6; 'Έτι01ι, δ ψυχαrνΙΙΧλυ
τής ψά.χveι τό wοορΞΙ)Jθόνr. γυρl
ζοντως πίσω ως τή,ν ήλ!ι1χία των
τεσ, .σάφrων χρόrνω
, 1Υ( yια1τί ά,γνοε'ί
πως δ α.νθpωπος, πού ά, ,ι�α,λύει,
1χ

,

1

1981

σέρvε1 μ, έσα, 'ΌΟU έκα.rtονitάι
, δες πρό
σωπα, ΠΟ'J εζησε χά.rτcσσε, ΚΙΧ'ι πού
-αου χλ ηροδότ:ησσJν έ, χείνα. τα. συμ
πλέyμοοτ-± -οου, πο1 ύ ,εί,νια.t ά,ν1εξή
γητσ, rι χ σή,μιεrρα..
'Όσο γ:ά. τη1ν Κiαιν1ων1ιο,λογία,.
το ΔίκαιtΟj, τή Νομοθεισία., ψα.�ιrtα
qθητε τί ν,όμ,ου,; θά βέ.σπ�ζα,r.,ι οί
ε�διΧιοί, αν πίστωαΝ πως α,τομα.
ΥJα.ί εθ•νη
1 εχουy, άπό τη1'Ι ϊδια. τή
ψύση τό διι1καιίωμα γά, ζήσουrν·, νά.
π1p1οηδ1εύ,σου,ν ΥJαί νά. εύrτυχή1σουν1.
• y,ό'ΌΙΧ'ί
Δεν rο:Ιστ:εύω πο1τέ: νά. βρι, σ,
δΙtχ(Υ.ΟJτης πού γα, διέ11α,ζε, θ�ν1α,
'ΌkΚΊ/ ποι 'ΙΥ} Ύι1 ά. δ7Όοιοδήποτιε εγ
χλημα..
'Αλλά χσ,ί οί -�γή,τοpιε•ς πού
c},ν τ.:-rοροσωwεύω,) 'Όά. χ ,pΙΧ'tΎJ\,. α,ν
�σr;,ν φιλόσοψιχ. σίγουρα... στίς δι
ε•θνε, ίς σχέσΞJι,ς, θά. οάζαΝ· εν1α χαί
μονCΙJδαό σΧι�rτcό: τη1ν εύημ1 φία. 15λων των λαων της Γης: τη,ν άΑ
ληkΟ'οοήθsιΙα, r7J'IOOIJ!Erσ,:,, σΙτά. εθνη,
μέ: οά.1ση τ;ις δ1.ΜχΙτόιτηϊ:1i ες, ύλ,ιr-<.έ:ς
χα.ί 1ΌVΙΕUΙ1mttιχές, -αου χωθ1εν, ός και
:ήν πηχόrcψ,ια σ,δελψότηm..
Με ολα. α.ύτά. στ, ηΝ π,ρά.ξη, χ σ,ί
οχ ι μ6νο μέ: χοίιψια. λόγια χα.ί
πο,μπώοε•.ς Δι,οοκηρύξ
1 ·ειις.
Σ-ίς οίχ,ον.ομι χές έ-�v:1στ-ϊ'Ίμες πά.
λι, Έμπ6ρι10, Κέρ, δ•r>ς - μέ: χε
ψα,λα.ίο - άμψιοά.λλω νά. σ•-<.ε
πτότΙΧΙΥ χα,�είς να. t·κψ1ε-σαιλλευθε· ί
τον «πλησίον» 'ΌΟU γ�tά. τό χρημα.,
αύτ:ό πού ε1Όελθών ό θά.1να.τος, σί
"(\Gιιψα. θ'Υ, 'ΌΟU &.ρmά.qε�ι1, σΝ πί
στ:ευε Π(J)ζ εΌΟΙl θά. ύπ(1 ϊtφου,σε τό
π-ολυ11ι1 μ6τΕJpο ΠΙειpιουσιω-<.6 του
στcχχείο, τήν ηGυκή του στοοθμ
, η!
"Ο)Jα. ,χυτά. τά. «q:ι�ν1ι1ω01θητε»
χσ,ί <�σκεψθη,τ;ε» ψαιίνοντα.ι ούτοπι,ες
α,'λλ'α, καπtοrτlε
, ση�Lερα.,
'
'
ή αν'
()ρ,ωmάτης, αιφω"(Ιμέ,νη &.πο τήv
ϊο•.Ισ. τ:ήν Άν&γκη, θά. τά πρσ.-
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γμχτυπο,tήσει σίγeιυ•p7..
'Όσο γ:ά. τiι σχέση τη; φ),,,χ
ο
τ
δ� δμου,'
�ψ( �c,:,:;ι.μ}
ζωή: σε
� ϋδ:Ψ,rη_:χα.
αυτη
ο,:;ι..θ�
μ:ζπ:ι
,
lπiπεδι:ι.:
Πρωτ'l., είψι,: μία. Cι:'ϊ.Ι'Ι'.ιΊ1•τ:χr;
ir,yασίχ, πού πpέ-rοε•: 'Ια, Χ7Jτ'ϊ.Α YJ1> σz μ,j_ σrι.:ρη 'Χ'l'ctλΎJ'�ΎΙ γϊιρω
πr,ι, μεγiλχ πpο6λήμΊ;,,:;ι. -:η; ζω
ής γε·ι:χ,:ι. χι:ι.ί -:r;ij ά.νθpι�που εί
;,:z6οεpχ.
.λεύvψ:ι, [ρχετα,ι ή iπiδp¼JYι
-:Υι � γ·ιιΟση; πού &.n{ι:rΊι JΞ "/.'l.
'ΙΞί:. πά:ιι,) στή-1 :n>'1,cι.1::!J-r1μ7.τ:
·ι.r1 του ζωή.
ΊΤ δ:πόΥ.,γπι μ,:i; α.ισ:ι;,-δr,;ίΊ.ς
πc,ύ Τ:ηpίζετχ: στή λογ:χrι.
'Η αυ"ΌCΙ)]εποί0-η:1η πού 67.σζΞ
-:ιz� -:J:ή·ι 'ί:�στη. �;: :tiσ":ι. :ι1.; ·J
πά.pχε: :•.:::ι. ψυχή :ΗΗvα-:η. πr:ιύ.
ρ
π:ι.p ολ:ι. τά. : χ:,ιeιμ,ωα, έ�ελ:σ
·π"Jα.: συν,εχιίJς χαί ε!-ι,χ:, πpο'ψ:
σ::ιlνη -ιά φθά.σε,: χά.πο,,ε στή'Ι
-:Ω.ε:6π;τα.
ΊΙ φυz:zή ά.·ιάτ¼:Jη. πc,ύ ΟΞ'Ι
πpέΠ'Ξ: 'IC/. 'i:Yj'I ΠΞp:Dp:�,;,υμε σ:ή·ι
'i 'ι'Ι 'J: 7. , ή; ά,πDδ•ε σμ,εύσε,ως iπό
τή-1 ϋλη: η τήν δ::ι;rχη �-η:;χ6ληση με πν,ωμα.οι r1-ε; έvεργε:ες.
tV'υz:zή (Ι.'ιχ:,ωη εlνα,: 'Ιi βλέ
πε:; τή �ωγ 5:πό Ψ-rι ι,ά. α:;:ο -:Υ(ι
w'tωμ:χ,,:zή -:η; iποψη. '17.. χpί
')Ζ�; τi q:α1 �1v6:t.ιf'·)α με -:Υ(Ι i�(t)�Ξ
p�χή 7ΙJ'J.; άξ[:ι.. ,,,Χ σκιπ�εσα,t ν,α.
Ί-.ί:;θάν, εσv>".'. χχι 'Ιά. l'Ι'εpγεί; πά:ι
-:Ί.. !δίω; σ-:ί; δύ:;γ_r;λ.ε; πφ::;τά.
:Jε.:; :η; τ.pοσωπιχης σου ζωης,
μi: y'Ιώμcι'ι:ι. -:ό ω,μ::ρέpD,; τη.; ψυ
χή;, τ-η.; διχης :;ο,υ χ-χί ,ιίJν ό
ι�c,ίω-ι σου. Αυτή ή στά..:;η θά
"{Ξ'Ι'ΙrρΞ: :ιέ:J'ϊ. :JYJ:J -:-rμ (l.,'l'JX'f/',
τή'ι ΞΠ:Ξizε:α. :ήν ύπομn'ιή. -:ό
θά.ρpο;. -τ:ήν lλπίδ,χ χ,:ι.'ι χiπ'J-:ε
χ:' αυτή ,'Γ('Ι α:yά.π η .
Τp1τη, τέλο;, Ξpχε,'Χ: ή ε�p-
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μr:ιγ� -:σ� "π: :,-:εύω» σ,ΎJ 'Ι 6:r:ι,: zrι
l
ϊ.'Χί -:ή'ι ήOι zr; χι. :ι.δτό ΞΙ·ια: "ίΟ
π:6 Ξπίπ�·ιο ,,:ά.5�ο 7.mό :� τ9{'J.:
ϊ'iι;η-rι , l::ρ;;:ιογrι . 6ίωμπ.. «tπί
πά.:;γ1 ; π;,ά.ξεω; χαί έ-1,φγείας ε
-ι.ά,�ου,,.
'Γά. λ6γι7. c:�ν7.,ι εδzι;,λΊ., 'f/
πp,;,:;πά.ΟΞ :α ου:;χολη' αλΗ ·ίι
τ:pcι.ςη ι,υ:;zr:ιλσ-7.-:η. Γι7Jτί ό _
χθpό; πι;ι,p:ψr,'11Ξ'.>Ξ1: ΠΧ'/Γ:'?U, γ•jρω 117,;, αλλά. Χ'Χl μicn μα;,
οχ•ψιι�μi-,ο; σt χάθε ά,,,1τιψ:1σ:·1-ό '/.'ϊ.ί σz'Jτε:·ιό αιο:z είο -:;,:,ϋ
Ξ{'J(,(� 1ι.1.;.
Ό α-ιθpωτ:c,; r:',� Ui n-:ι:ι.yέ
ρε: 'ι,:ι. πΞρά.:;ε: χ:ι.ί -:i τpίι;ι.. ι:t.')::ι. r.α.Ο:'ϊ. ·μ ε.:.:c'JΊ_l'ϊ. Χ7.ι ΨJ.
:pΗ:i:;ει στή'ι χχ0Ί.p6-:-ψι:ι. -:ης σχ:i
';ιΞω;, -:1;1 εύγέ-ι·ε:Ί. -.:,:,,) σ,.;·,:ι.:
:;θ-fι:.ι-:ι,-:-,; χαί τήv ά γ-ιότη::ι. -.:'1);
ζι,)ης cO�•, θά, :ιπrzpέ:;,ε: 'ι· σ_ψχ
π-:•JςΞ:. ±οί'ϊ.,σc'ϊ., ::ρυJ':ολrηιχά,
χα.ί τί; sξοzε; εzεί'Ι•Ξς ψυχ:χέ;
iδ·6-.:-φz; 'ΠΟ'J πλφ:ά.ζο:J"ι τό·ι α:1θpι•)Π Ι'J π�•ό; -.:ό θεί'.ι n.ί τόν τ.po6:c&.�c,·J'Ι σΞ 5.λλ Ί) ΟΊ.θμ:ο'ϊ-.. 7'/ΞU
:J.'ϊ.-::·ι.r); π:ά. 71ίpο6δω.
Ηc,λύ::μ".i; όδηγό; σ· ι:ι.•JΠ/ τrι 'Ι
7. 'Ιη ::ρι:ι?: :ι. Υι Π1'.ι1p,Ξ ί 'Χ. μπο1pιΞί '),lχ :οϋ
Τ:''ϊ. n εί -l, 1-(JΊ.,'J.: :ι. έ η Ίι 'Ι':z Υι τ.rι. p :Χ δοση.
ΤΙ π:ι,pάιδe,:;11 α.υ-:+ι ομι•); ζη11:ι�θηzz 'Π'Jλύ οχι μ6Ψ) ,χ-;:ο τ'Jύς
tχθρού; τη;, πού τrι 'ι χ:ι.ο.:συχο
cρi-1,'fj<J1¼'Ι.. ά.λλά χ:' ά.πό
τούς
Η:ι.νμ'J.,'J':i; τη; Ξϊ.Ξί'ιου; τ.ού οέ·ι
-:·η·ι z7.,-:ά,λα,◊7J'Ι .
.λ:χιδ6θηχε πάιρrι. 'ΠΌλ,j_ πειpισ
,:;6τε.ρ'J iπό ,.ά,θ,ε Ηλη. σ· όλ6Δ.'fjρο τό·ι zόσμ,-;, iπό ,ά. ά..νώ
::ι.-:7. ίδp•j 1 ιc1,-:χ ιο; τά. :;χ,:,λεt::ι..
()� ��ίΙJ'ι'j�ύμ z·ι?� Ο:.ιως τή·ι -:ίδχν
π:Ο πΙJλ� σ&·ι λ(/'(Οr-:Ξ.χ·ι�rι.Ο �ίδη;
χαί τήν ά..νέλυσω11 χωρίς νά. κα
:έχου,·1 -:ί; -rο-ιευ:.1.ω-cχ·ι.i; zzεΙ·ιε;
,

, -.

'

.,

r

'

'

Ύ'νώσΘις ΠΙΟU θά. τ,ούς ε,ο,ινια.,ν· το
κλε:1οί γιά. τη σωσrtή έριμηινεία
της έλληvικης μυ'θ•ολ, ογίΙΧΙς, η της
ψιλοσοψίας ενός Πυ1θα.γ6ρ1α,.
'}"πά,ρ ,χοu1γ Χ:�λiιάJ01εις τό:.ιοιι ,
ι
γραψ.11.ι,ένσ: από αιάισημ,συς έλλη
ν:στ:έις, σέ δλες τίς γλώ0101ες της
γής, δπου 6pί1σκε,ι ΧtΧJVΙείς ενα
πλήθος ίσrοpικές ΧJαιί cpιλο,λο"('ικές
πληpοψφίΕς
Ι . 'ffivω �μ;ω.ς οίνου,;
OlvO'I οοv1α.γvώ01τη μ, ;ι,ά. θαιυμάιcπα
Lοέ'),, μέ τ'Yj V ο μ ;σρψιά. κα,ί τήΙV ποί
ηση τωv, &pχοο!ωv κειιιμ,έν, ων, � τογ
2. •
,
ι
2.
c,,,ΠΟμιιχthpιηιουΙV
συιστημαιηοcα. c,,,Π
α.ύτc χ7,θ' έοουτό το νόη�μ;α. της
&ρι χα.ια.ς έλλη�ν. ι, οcης Οι1οα.ισκαιλία.ς,
πωρε,p,μηγεύrΝrσ,ς το 6αισ�ι"Κό της
γνωp1ι1σι.ι,cι,, ΠΟU E�'/�t '/ ΠVευlμ<Χ'ΌtΚότψα., ή πίστη οηiλαΙοή στήv
σπcι.,pξη θε1 ου, ψυχής, έξέλ:ξης,
λύτρωσης, σά.γ πpα.γιμαrοι:κοrτ:ητω,ν
μέ,σcι. στή ψύση , "/h/4 οχι σοον Π()t
'Κιοολλ,ιrc:εχ ν1ιrκής
ψικές ε ικόνιες
,
φχντ:οοσ(σ.-;.
Γιά. μθ,ς πάλι, τ:ούς υΕλλη,vες,
τά. «&.ρχσ.1:α,» εL�οοι μο,ιιpα.1:σ. συν
ο•sοφένα. ατή μ;vήιμη μας μέ τίς
ουσ--.ι.,ολίε; της γλώσσας. τούς ύ"rοεpσυΊιτε'λ:γ,ου; και, τα,, ομη,pιχα,
λεξικά, -ι::ού τά. tγκwrα.λείψα.μιε
δλα ι.ν.ι.ζ•:ι με τό�η &.v1οοκού :ρι·ση,.
μόλις ά.ψίσωμ;ε τ:ά. θρα.ιvί, α.
Ίπά.pχειι δμως j.!Jιx 01/1 Κα.ιιολο
γία. Έ,;ω ή τέχν· η της &ρχια.ία.ς
Έλλάιοοος λά.μπeι &πό μόνη της,
wαρά. -σού; &,χ,pωτη�ρ,ι10001μούς πού
ε-rοα.θε α.πό τούς 6αφ6ώpους κάθιε
tποχης, � φιλοσοφGα. της οέν· ε
χει, : &.κό μ;ιχ -rοοοpουσιιοοστεί &,χ,έ,ραιη
1

1

ι
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στά. μά�ια, τQίί έp, ωvη,τη.
Καί αύτό εLνα.ι. α.rνάγκη vά γί
νeι, γιά. νά ξ,α.ινκχ6, ριεί ό οονθρω
ΠΙος Ε'/Ια.>1 "lml&'i'a ζωης.
Έι.ι, είς ίιοΙιlαίΙ τ1φα, ΠΙΟU ζουμιε σή- ',
με,pσ, σ' σ.άτοιγ, τό, γ -u6ιιroi, τοιγ «τό
σο μ;ι0ι,p6 wοοί τόσο μιεγάλο», ε
χaμ,ε 1μ;εγοολύτiε.p1 η όπο ,χρέωση•
ν'
ι
ά.ποχ;α:�αιστφωμ;ε τ1ό &.pχα,ίο Ηλην: κό ψ�λ!οσοcρ,�χ,ο οι�κοΙοόμημα,.
Τόv δ.ρόμο τ:όν, αινο�ξαΝ ούο σύγ
χp·ονοί μα.ις ψιλόοο:ψόι : ό Σπυ
ρ()ς Νά:γος κα,ί ό Άινrοώνι·ι ας Ά
δρια,νόπ.ουλος, ΠΙού χάιpη σ�τήν
πνωμοο-σ•.χη τιου,ς mσ,θ!μη κιαfι τήν
'
ψυχικη, τους συγyει, νΙει- :α. 1 1.ε' τους
&pχχίους σοψούς, μπό1p1Ε1σα.ιrγ• rνά
&-rοΟΙ'ψυιrοτογριοοcρήσου�; τά σι<όpιπια.
ά.'ΤΙ,rχmάΟΙμαrοα, ΠΙΟύ διια.σώθψι<αν
ως τώρα, καλ ν,ά, μα.ς μιετα'δώοουΝ
δλο τ,ο μεγα
, )Jείr>, πού ικpύβ,εται.
μέσα στ1γι άιρχα-ία. έλλψ11ιοcή κλη,
pοιvομ,ιά.
1

1

.,,

Τά. εpγα. -uους, συν, δυα.σμέν1α. με
_. &.pιχ.α.ίJr.. 'Κlεί, μ ;εινα. ε!r.ιαι ενα.
σm:ωοα.ι ίο 60-ήθη μ ;α. γιι ά- ry&, προχω
pήσε(, οτ.()ιος θέλ!ειι, ιπ,pός το ώ
ρα.ϊr;, ιο:χν,ικό πού εί1v1χι' γισ. τον
, τή ζωή
tί,-ιθρωΠQ, τό νά. έ111ώσε:'
του με τη φιλο01οψία.
Μια. ψ(λ�010,φίια, ζω�ι'Φ4νή, καpΠΙεpη,,
<. ΛΙΥIΕΙt α,
, ΠΙΟ'J' '-:,,
, ξ('α, αιη, ν, χα,, θε
σ-οιγμή -uου χρόνου χ;α,ί τήν, έσώ
τατη έκείνη α.ίσθηση α.LσιΙΟΙΟοξί
αις, ΠQU γαιληΙV1εύε�ι τήν ψυχή καλ
τήν αιη,ρίζ,ειι ικ;α.ι αιις χειιpόrcΙε,ρες
ώρες της 6ωσαινι1 1σμ
, 0νης έπο
χής μ;α.ς.
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Του Παναγιώτη ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΥ

Ί'ό σόφι01μα ε!ναι κά.ιrωιο εξυ
πνο έ1t1�νόη.μ.α,, τέχνα.σ1μα, πω.ιιούρ
γα ε7tlιν6ηση. Κά.ποιο έ:rοιχεLρη1 '
v
'
σωστο λογ-ικα.,
μ:ι. ψωτ,ιχ'i
,�1 οχι
σ' &ν,τίθc:ση με τό λογ �κό επιχε1ργιμα. Αυτή ή πα.ρά.�αιση σrούς
χοονόνιες τοϋ συλλογιαμοϋ καί της
α.π6δε:, ξη; μ.ιτιοιρ,εί 'ΙΙ(J. εχ•ειι τή,·1 α.ι
τία. σ' άγνοια κι' α.χρ,ισία, ά,λλά
μπορεί νά. όψείλε-cαι� σε πρόθεση
γιά νά έξαιπατηθοu·ι οί άλλοι.
Καί στίς δυό πφιπτώσε,ις εχοΙJμε
λογιχά σψά.).1μαw.. Στήν, πρώτη
iκού:,ια, χαί λέγι;,ν,τωι πr,ψΛογι
σμ?ί. Στη δεύ-:zpη πψ:π-:-ωση έ
χούσt7., χαί -:-ότε όνοιμά.ζr,,ψ:-α,ι σο
φίσματα.
Ό 'Λpισ, τατέλης, τά, σοφίσμα
, ά.ζε: λόγους έρ,ιστ�ιτα. τά όνομ
κούς. Έπομέν1ως. πα,ραλογι,σμοί
,
, , χ τους,
χαι' σοφ:σμα"ί!α,
στ,.J.i1ν ουσιι
δεν αια.ψέpων ά,νά.,μ,�σά. τ��υ;, πη
yά.ζου,1 &πό την πα.ρά.67.ι'J'Υ) στού;
συλhογισμούς χα.ί αιούς α.ποδει
Κ't'ικούς χα,ν6νε1 ς, εΙνα.ι ψεύιτικοι
σ•Jλλογισμο1.
Αυτό τι Π7.ι:γνίδ: με τά, σοφί
σματα, πού τόσο πολύ στοίχισε
τή ζωή κα.'ί :ήν ϋ-rο?Jρξη σ' σ.ν9ρώπου•ς χα.ί σ' εθινrη, α,pyιισε α
πό τήν έ�οχή της πρώτη ; χρή
σης τη,;; γλώασα; γιά. συνε, ννό
-ηση &.νάιμεσα. στού; ά,νθιpώπους.
Χωρίς τή γλώσσα, το σόφ:1σμα
δεν ύπά.pχει, απως δεν ύπά.ρχει
σ' ολα τά ζων, ιτα.νά. πλά:σμα,cα έ
δω σ:ή Γη. Γιατί ό φυσι-ιιό; :J.αις
κόσμος χινεί-αιι καλ ύπά.ρχsι μέ
τού; δαούς του νόμου;, χωρίς έ
πηρzασμcύ; ά,πό τά. ά,ν1Hpt:Jπtνl'J.
'

::rοψί01μα;τα, πού ·ή γλώσσα χαί
·ή γρα.φή ε.πυνοήσαν1ε. γι• ά. νά. ά
νοοτρέποΙJ'Ι•ε το σωσ:ό zι αλΥι 
θ:·ιό.
Τά. σοψίσψι:,7- είναι υπόθεση
πού χά.ποτε άρχισε νά. γίνεται μέ.
\1Jεθ<Jiδ1ι χότητα κ.α.ί σύ,σttημα γιά.
πρώτη φορά. στην α·,,θρώπινη ψ:
λοσοφία. μέ. τούς σοψ�στές. 'Η ε
ποχή αυτή συμπ1πrrε,, μ' εκείνη
επει'tlα. α.πό τού; περσιχούς πολέ
ι�ους. Ό σοφιστ·ης δε·ι δεχάτα•ιε
τryν Άλήθeια., πού εβγαινε αντιΥ,ε,μ0•�ιz±, ά,λλά. δογμcί,τ:ζε δτι
«μέτφω πά..ντω·ι χρημάτων α·ιθpιΜtο;». Κι!' ε-υ::r,ι ·ι.αrrαρρίψα-ιε
ϊί; τότ,ε Ορησ-ι.ευτ,ιχες χα.ί ήθιχές
&ςίε;, χωρί; νά. μπορέσc,υ,1 ·ιά
τίς ά,γ,;�ι-ιι7.fϊ:'α;στήσουν, μ' α..λλες νέ
ες ά,ξίες. Μ' �χυτό τi->ν -φόπο.
κλονίσυ.-11=. τά, 9ε.μέλιl'Υ. της πολ:
'Όεία.;, Ορηαχεί7-ς ·ι,7-ί χο,:νωνίας
καί φέρα.νε μιεγά.λη τοορα.χη χ,ι'
α·ηστά.τ:ωση σ,ό πολ:-τ.ισ, τιχό οί
κοδ6μημσ, εκείνης της έποχης.
Τή θέση -των παλα.:ω,ν &ξιω•ν κα
-:-σ,λάοοονε πια. ή 7.ύθσ,ιρεσία χcι.ί
ό χωθένα.; ζ ητοϋσε νά στηρίξει
' -;τ;ρα,.,
't:.,εις 'ΌΟU πα.νιω
,
:ι;
σε, σοφι-,
JΙματα, ,,-τον ηττο,ν λόγοrν zρείτ
wν ποιG>'Ι χαί -ά,νά.παλιν».
Μπpοσι:ά σ' αύτή τή χαώδη
χωτά..στα.ση, πού δηψουργήθψ.z
ά,v,τ�ι τάχ θη χε
':ι.ΙΠΟ 'Ό')ύ-; σοψ�ιστές
δ Σωκpά.της με τόν όρθολογ:σμό.
'Ό��ω,;, ,ιό ίδιο τό cφθο, ,λογ:χό
σ•>:πημα.. μψιχές φορές. εί·ιαι
οργα.νο γιά •ι& δηιμιουργηθοϋν:Ξ
�q:,ίσμ.ατα., π,ού 1t1α.ρου1σιασθήrι.αr
·11ε σέ δ:ά. -φορ,ες έποχές. Αύτοί
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πΌύ δη,μωυ1ργ�ουν1ε τά σοψίσιμα.τα.
έχούσια., εu,,ι,α·ι ετ01ι ο,ί διασ.ψε
βλωτές χά.θε Υ,ί,vησης γιά. τή βελ
τίωση τη; ψυχωtνιωμιαJ-cιr,<,ής χα.ί
όλιχης ζωής τ,οϋ ά.ν:�ρώrιτου.
'Εκτός ά,ι;τό τά. �ρηισΙκωτ,ιχά.,
-rοολι Ό:IΥ,ά χα.ί, χοινι 1ωνιιικά. σοψί�::η.J/'1.
τ�α,, 7ΌΟύ δριyαJv, ι ωμ
ι έ,ν,α, yι, σ, νά. έπ1ι
τύχου�,1Ιε δριισμένο,υς ΟϊΥ.οπούς, εί
'11ωι χαλ διά.ψ0ιρε, ς -rοοιικιλί1ες ά.πό
σοψί, σψ.α τ,α, πού πη,γάιζουιv ά,ι;τό
μιφιm ατqμια: τlοϋ,
κ0ιuvωv1ι1κοϋ
1 ιpιlστά.. Ή δρθή σκέ
συvόλΙου χω
ι ωιση 1μ,ιαις ίιδέ,αις γ;:ά
ψη χα,ί δ:αJ
, τύπ
χά.ιπ<:ιιιο f-16μJα, , ά.ποrτιελlει π1ρ:οια.γω
γή τοϋ βοοθ>μοϋ -της ά.ξίας τω χα..ί
δίνε,ι σ:τή ιοονιέ-χιε,ιια, τή δύνΙΧ,μη
yιά. ,έπ0ιιΚΙdδ0ιμη:υικ
1 ές θέlσεις, Ό
έχθρός yιά χά.θιε �ρε,υινια, της Ά
λ ήθs :,α,ς χρη1q:,μ.011tΟΙι1εί σcψίσ:μ
1 ατα,
γιά ,ι,ά, θέ,σει ειμ"rοόδια. σ' αυτή,
α 1
100ύ σώv ,&.vι tτlίδpr.lι
ι σ η π1ρο:σιπ.θοϋv,
ι
ι
·ιά. σrοο.ματήσουιv τήv ά,,y θρώr,τιvη
δ.:ά.νοι1α. σ"t1Ο ,δ,ρά,μ,ο της πpός
,
τή'Ι
Άλήθε�ισ...
Σήwεpι α., εί
'Ι'α,ι πο• λ1 λά ΥJι:ι.: πο, ιrhίλια. τα, σp
φίaμα.ηχ. για:τ,ί ή -σεχ'ΙΙΟλrιιyι•ι._ή
μιχς δυvα-τό'τητα. '':':p?σψtρμ μl'
iψθο,v!α. το ΕΥ'τU'ΠΟ' τις :.)r'J.δ, ιο- πτι
χές επιχοινω•ιίες, . τ+;ν όργαγωμέ
νη εκπα.ίδωση κά.Θ,ε 6-ωθιμ.οϋ. "Ε
τ,σι, ή έλεύθεφη ά.vά.πwξη της
δ,: ά.vο,:ας β ,ρ,ί (J1"ι,ε1τ1α ι
συv1 1έχε, ια
1
μ,προσrrά σ' εΨχ χωρίς ελεος 6ομ6ι:ι.pδισ1 μό αιπο σοψί,σ,!ια,\τα.
Ζ ΠΟΧές,
Ι( άιπ,ΟΙι Ξ ς
1-)JOOY,pitlY ές
'('Υώση χα.� ήθιχή τι:ι.υ�τίζο v, τα'Ι
στο ϊδ:b ϊ':,pό�ωr
ι πο., Ό αιώ,ν11χς μα.ς
τείvz,ι νά τίς ά.πο1μι:ι..'ψύ,1,ε,.. Γ, .ωτί
οί γvώσε:ς &,π,οχτω•ιιτα.,: μέ σκο
πούς - δ χ�ι τήν ήθιrι._ή 6ελ"Όίωση
τωΙ" 01.JΥ1α', 18'ρώπω•1 μας, ά.λλά γιά
λόγους πολι, τικοο,ικο•101μιrι._ούς. Ή
ά.πόχτηση της γνώσης ετ,�οοι έρ
γαλείο σήμιειρα yιά νά. έπ:β:ληθεί
1

1

1
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δ svα.ς ,,,y,θ,pωαtος πά.ιvω rJ,τ:όv α-λ
ι ο χα.ί
λο, ·μ' σ.ποrκλε1ιαιι ι._ό -φόπ
ρόrr
!,σ�χυ
τή
δύνι
α
,
μ
η
του
μέ
, ερου.
Σ' αυrtov 'ΌΟΙ'I ΚιαJτήψοp(ο συμrπαρα
σ'J,pμ
, ιvος δ α•ιθρ, ωrrο()ς χρη,σι,μο
ποιιει Ι,ΙJεpιΙΚέ�ς ψο,ρές οχ,ι τήrv &.
ληθ�'�Υ) "("Ιώση. &.λλά π,ο,ιχ
ι ί, λα, σο
:ρίσμα.τ,α, Π!Ού βγοοίιψJUi'Ι ά.πο τή
διασφέολωση της γ�νώσης. 'Ό
μ,ως, ή έλεύθε1 :ρη άινά.σtiWξη της
δι:άv1 Οι" ας, Π!Ού εχοVιμJε ,&,π,ό,λυτο
κα:, θ ήrκοιv vά τήν, πρσ1 ,ι1μ,ω τώσουμε,
τα.υτίζε� �ή γνώση 'ΧJα.ί τήv ήθι
κή κι' ά.π�μα. ,φύ,νειι ά,πο uo δρό
ι �α μ,οος χά.Θιε σόφ:q,ι.α.ι ά.πο δποιο
δή1ΌΟ!'t'ε σημ1είο Κιι' αι,,ι έξιαrπr;λύ
ετ<α;ι.
0

0

Γι' α.υ1Jο τ,ο σrωιπο χ ριε�άιζεται
αnt1ελιευl8'έρωισ-η Όοϋ έ.c.ωτ'Ζ!ρ1: κοϋ
:ια.ς κ6σμ.ου ά.,;το κοοθiε δ ,εσι μό, πού
μσ.ς έ μrπ οδίζ,ε,ι yά, δοϋΙ,ΙJΕ το ψως
χ:ι.ί / &.vιuι1'Χ;pύοουιμ,ε τή,ι Άλή
θ�ει,α.. Άπωιl't'Εί'ΌαJι θυσίσ, eριευνα.
κσ,ί 1.ΙJελέτη ποον:ω σ:tά ψαινόμενσ.
χα,ί γ�εγΟ'ιότiα. μ' άγ;,1ό, rtηιτr.ι, κ,ι' ά.
ΥΙι·διο"t!έλεια,. ΙΊιια.τί ζω,νrΦ.ι'ιή Άλή
θ,ειια είίνια.ι έχ,εί,1,η, πού γ1εv,11.έται
ά.πο τήv έλ,εύ(}φη διιά,1101
ιkΧ. Τά
1
σοψίσ�μα.>αι, πού δημι;ουρ• "('εί δ σ.ν
θρωW)ς γιά τον έαυ�ό 1100 εlvαι
ΤiίΟλλές ψι;,ρές χει, ιιpάvφα άπ' έχεί
1
v,α, 100ύ δέΧJε'αιι
&.πο 'u.Ο'Ι εξu) κό
σμο. Γ,ια.τί α.υτ;ά, 'ΌΟ'ϋ 01'/,ΕΜζουν
τά π,ν1ευμ,οο'dικά μοοτ-ιια χαλ δέν
μποp.εί vά, έξαιλε,ίψειι τά σοψίσμα
τ�cι, τωv, σ.λλων. "AJv δέv1 �ξα,λεί
ψουμε τά αυταποοθή σοψίσ1μn.τα,
π�τ� δέν θά μ-rοc;ιρ001ου1μιε νιά εξα.
λείψοο:ι.ΙJε τ' &vτ1, : ΚJειι,μsνιι,χά. Καί
τά 1_,1;εγαλύ1Jερα α.ι}ωm,οοθή σοψί01μα.τ�α, ε!vιοο: ή μα.τιι:ι.ιιΙΟΙδοξί,χ, οί
α.πα,τ-η
,
),ες
, σκε'Ψεις 'ΧJα.ι, οι, εγωΙΥ.ε,ν,
ψιχές τά.σε�ις, Αυ,τέ,ς θ1εφαιrοεύο,ν
τ1α.,ι μέ � «ΓΝΩΘΙ ΣΑrΤΟΝ».
1

1

1

159

1981

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΉ Α ,_ ΓΡΑΤJΟΣ
'Ανοδική πορεία καi σταθμοί
Της Αiμιλίας 'Ίβου
«' Οταv ή 'Ατραπός αύτή διακρίνεται, εϊτε κατεvθύvεται κανείς προς τήv
άvθισμέvη 'Ανατολή, ε'ίτε προς τά δώματα της Δύσης, ΧΩΡ I Σ Κ 1ΝΗ Σ Η, ώ χειριστή τοίί τόξοv, γίνεται το ταξίδι πάνω στόv δρόμο
αύτόν Πάνω σ' αύτή την 'Ατραπό, δποu κι' αν ηθελες φθάσει, αύτό
τό μέρος γίνεται ό ϊδιος ό έαuτός σου.»
Λόγια τοίί Κρίσνα -- άπό τ ό D.nyan,c�hwari ( 1)

με την
Ό v,zcα.σ-ι_οι,ο υιμ;ΞJVΟς
s:;ωτ:φιrι<η ψιλοcιοψίcι, θά ΟU'Ι(J.. 11τή,ει ευθύς από τή·ι α.ρχή
το θέ
,
μ·χ τη; «'Α τ�ρ cιποϋ». Δέν θ' αρ
γήο-ει ν' ι1vrτιληψθεί &cι οέν πρό
ΚΙεsιτοοι γιά. μιά. :mνηΟιcJΙμένη α
τφα.πτό. Ίν-:χ \1')'/Ο.Π:χτ: πά.·ιι,J -:;τό
δπ�οίο μ;εταrι<ι�είταιι καΝείς, με tα
τοπιζόμε·ιο; στον iξωτειpσ.ό χG)
ρα, &λλ?: γιc�. μ;ιά.ν &λλη δια.ψο
pετι κή 'Α ψ::.ι.πcό: 'Γ+1 :;υ:1οσλιχή
δι::.ι)3ρ·ομή πού εχει vci. διcι·ιύσει
δ :J.ια.θη,τή; της Οεία; Σο:pίcις μi
r:Jcι στον δ:·ι<ό ωu iσωcε•p: χό χώ
pσ, μέσcι σ-:ό ίφό &δυτο -cοϋ έcιυ
τοϋ του, γ:ά. τή'ι κα.τά.χτηση τη ;
πνιεu.μσιο:χiι ς κορυcρη;, r.ού λέγε
Ι
-:-α.ι 0σω::φ: χός cρωτ�ιαμός:
χαί ε
ι
(Ι(J)":Ξψι κή απελευθ:έpω:;η. ΕΙ-η.ι ε
?α.ς χώρος cιυτός, τ.ού δέv χcι
τα,χταrt:α.,ι σε μηχ
, c; κcιί εχw::;η
δπως δ έξω-υψrι<ός, αλλά έλευ
θεpώ'!<ετα: ,Jα.ί χπ'J1δεσμεύε-:ω:, ά.7Ό7ΜΧiλύ,πτοντα..; τον ,.ε:zpυμμέ·ιο
δυναφσμό κcιί τί; λα.νθά'Ι'')U:Jε;
1
δ: cιστά σε:; του.
Ή 15scι τή; 'λτρcιποϋ εtν1cι:
πα�vά.ρχα.: )J. Ό οο:1βολι01μό; ,;η,ς
1

1

l. Dnvane1sl1waή: Σανσκριτική
1-'uστικιστιι,ή πραγματεία άπό τις
πιο άξιόλc.yες.

Uά. πρέπzι ')). ε.χει 'Ι"ηγάσει 1ι,έσcι
iπό -:ίς γνώσει; της ωρχα.,ία.,ς Σο
ψ:cι; ι�; 1Όpός τή λε:τr.,υpγίcι, τιί)'Ι
ιιεvάλων χο01μ1ιχώ'1 ·ιόμων. 1διαί
:ψcι ύJ; προ; τή λε: :ου,ργί,χ του
νόμου πω λέγεται: 'Εξέλιξη. Σ11μ
φω'Ι'Χ μέ τά. δεδο-μέ'Ιc1. -:·ης αρ
χ cιicι; Διδ::ι.,σ'ι<cιλί1.;, -ίι
7.'ιΌΟ:χ-iι
,:r:ψΞίcι τη; J:11,μ:συp, γί:zς γ:�. τ·η'Ι
πpcι.γμ:χτωση τη;; εσωτ1φιχή; C'ΧCπ:μ�τψά; τη,ς, 7Ό?ύ λέyε• τcι,: 'F.ξέ
λιξΊ,, α.χ');,ου,θ,εί σ-:ή δι::ι.,δρυμr1 τr;;
μ:ά. γρ.χμ,μή έλιχοε,:δη, με _νοητέ;
σ-::ε•ρε;; π'Jύ ξc1.·10:γοψ;:7,: όλ,-,έη.
7Ν'Χ'1tτύ:;σο'ιruα.ς χcιί Ξλω
, fJ1εpι�•ιι:ι·1ιδ:όr.ητε;
ccι; τ"ις λω1'8ά'Ι1'JUΟ1Ξ;
τιί}ν ου01ιώ'1 χcιί των ιwpcρώ•, 1 της
�ωfι;. Κ:χθε ουσία. Χ7.ί χά0ε ζrίχ:rα
!1?pcpή μες στή cρύ::1η - χcι.ί δε·ι
•'Ί,πc'ι.pχει χc1.1:ψίcι ψ)•pψή &,,πό ,ό
ήλεχψό'Ι•:ο εως το'Ι αν•θ·ρωιπο πού
νά IΙYJ'I ϊί'ΙΧJl ζώσα. - Οcιί•11Ξ: πpο;
τή δ:χή τη; α-σ':Αμιιχή ώpίμανση
χ::.ι.ί τελε:ωση, γιά τη'Ι ε.χψ;J'Χ:Jη
-:οϋ χεχρυμ;μένου μέ01::.ι. της &.πz:·
pοεi.6.χ:που -:.μ:ήμcιmς wϋ θ·�::.υ
Σχεδίου. �τό·ι Ίνrδι, rι<ό συ,μβrιλι
σμό ή σιπε:p?zcδής cι-:ι,ή πο,?Ξ:::ι.
τη; Έ�:;;λίξεως εί•η,ι τό ,J?υλουp-:r,ι.,σμενο
:ριο,
,�ι, που, ξ ε.τυ,λ'ιγε, : τις
,
mΞίpz; -:ου γύρω ά.πό τό τψχ1
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στ:ο δpος M,andara (η Μι�ΙΌυ),
μέσα. στά. ,},χ,εάνια.
τr. ουθ·. ,ιιένο
,
ϋδcχ:Όα.. Άσύυ, ΎJΠ"�!Χ χ,pΌ"/f,Cι(.(/, δια.
,:;τ:·ίιμα.ιτια. Χ:f-'cΙ:<Χιστψων "('(ά, ',Ι'(/., Πε
ράσει ή εημιουργία. &πό τό Ο'Πφ
μα.τικό χάος χ1.,l να έκδηλ!J)σε,
τά. 6ωσ(λεια. της ζωης, ψθάvον-τα.ς
μέχρι τόν αιViθΙpωπο, Υ,αλ άλλα ε
πίσης α.σύλληπτ�α. δι.α.σ:tή,μωm θά
1Χ1Όα.ι:τ:�θ�οΊJV για να πιεpάσ:ε� τό
χυ:.ιια. της σ.νΙθιρωπότη--οοος μέσα. &.
πό τlς οι·ι<.ές τιου έξ,ελ!ιΙκιΌΙ!Κε,ς σπεί
ρsς, κα.l νά φθάισε1ι', άιφυrιtΜίζοvτα.ς
όλοέ.να. κα.ί π,ερ,ισσότφεις συ,ν1ε1ι1δη
σιοοκές δι,αιαιάισειις, σ,τή γή,ινη τ,ε
λ,ε (ωσή -rοιυ ΚΙα.l την εξ�αδο πρός
τίς φωΙ�ει, ν€ς σφα.ίριεις του πνεύ
μα..τος.
Ή φυσι.ολογ,ικη αύιτή διιαιδ,ρομή
της Έξ:Ω.ίξ,ε,ως, φοοιφά ά.ργή,
γ,ιά- τή �:χή μα.ς τουλά.rχιι rσrrοιν &ν•
τίληψη -rου χρόνιου, στό,γ έσωτε
ρ:χό συ,μ,οολι,:,μό sίVΙαι•. ή «Λεω
φόρ,ος», -� χαιρα.γμbιη πλlα.τειά.
δ άJοοοση, πιού πηyΙ7όίV1ΞΙt &Νηqπ.ψί
ζοvτως άργά γύρω &.πό ό:μn.λές
, γ�α., να., καιw.λη'ξειι
7Όεψισψιοφες,
κάποτε τ.ρός τήν ύψηλ, ή κqρυφή,,
π,ο,j λέγε'Όοοι Πvευμα,, Θιεδς, Ά
ληΟε::α και Πpα.γ,1-,1;α:t1ιtι<.σtη't!<Χ. ΕΙ
Ψh: ή ,διω
, δp·ΟΙμή πιού &κ.ολουθεϊ
στιά wφλα ή ι-υεyάλ, η μάζα της
&νθρωπότηw..ς, ·ή στιpωτή YJα.'r. ευ
κολcπέραστη δηιμοσιά., ή θορυ6ώ
δ -η ς ΚΙα.l ξέrνιοιωστη.
Σέ: &vτίθε1ση 1φός τή,v &.pγή
7.ύτή δα.ιδρrψή, ΠΙ)U ή cr>ύση ολη
'1t1';1pιεύε-σαι στήv &vΌΙδ-:1κή της ψο
ρi, ύπάρχε1ι ή συrι..ΙJοολιι-κή κα:ί μυ
σ,ηρ,:_wι<.ή «'Α-·,:,ρ1χιπός», τ,ό mεv�,
,
ψαχυ κι σ.πι'rrομ.ι.; μο,νιαπα.τι.
που
Τίά.ε.•. κωτάστηθα. πάvιω στό ίερό
βουνό, δδ ηγώvrτας στήν ί'δια ύψη
λή χQpυφή μέισ:α. σέ: Χ(ΧΝι�-κο �ιά
στημ,c1. πολύ -rοιό σύVΙtQμο από το
1

1

1:
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ψυσιαλογιχό. 'Έv-α. μοιvοπά"tlt προ�ρισμένο γι, ά. τούς: έλάχιστ
, ους,
τιού; δυvα:οούς της 1Όνιωμχχτ1ικης
φύσης, τούς γ,ενιVΙα,ίου,ς :χ.α.l τ�ολμη
ρ,r;,;; τη•.; 1Όνευμωτtκi)ς &ιν1οοppίχη
σης. Έκ.εί·νιοος, 1Όού μέ: τή φλόγα.
τιου sρ,ωτ·χ yιά την «ύψψή κο·ρυ
φή», είνωι ε"ΟΟΙι1μοι νι· &.ψ-ηcοήσουιν
χά.θε ύπφοονθρ, ώ1ΌtΥο μόχιθο κα.l
πόνιc., θυσιάιζοινrοο;ς γ,ι1' α.υτην κά.θe
rοpιοσω-rοt'Κ)1 ::ptλdδοξί1α ΚΙα.l γ�ινη
έλπίδα... Εr,�οοι έ\,Αως ε\ρωrτ:ιοος α..υτός,
πού.. οπως λέγ,ειι ό Πλά.των,,
κάιιοο:, ος θsός fuμφυιtειύε1ι βα.θειά.
με.; στή', ψυχή των θνηιτω1ν iδω
κάτω.
Ή Άτρα.πός εΙνι('/,t πο
• ογ;άρ� rχ_ωη,
κ,ι 'Y)W.'I ·ή ϊδι:ια. πώv1cα.. σε κάθε
iποχή, σi κά.ιί,ε yeω γρα,ψι;χ,ό μη
χος χ,α.ί -;,λάτο,;. 'Α:rοό τή,ι Κί vc1.
κα.ί τή,v '1νιδία, τή,v Πφσία, την
ΑϊγυmΟ\, τήv Έλλοοδα., την· 'Ι
c;υοα.,ία., r:α:ί ως α.ύτούς &.οc6μ7.
τ;ού; M,ay,a:s της ά)"ν,ωαιης Άμε
ρχε α
ύπάρ χ ε
rχκ-ης. ύr:ή
. ' ι 'χ, 6l 0.αθ' ' ι ' , ι
η' "δ
ι ι.α πω�τια:, εφ σον· α. υπα.,pχ1ει τό ιiνιθρώ-πι'VΙΟ yένι ος πάrνω σ'
α.ύτόν τόν πλοο v1/τη, τη χοάνη
('/,ύτή της ύλι01.η,ς ζωής, πού εΙ
Wlι ή σ-.«Πε:· ·νή ,ι,My;a iba» 1 , ή
rή 11-,1;α.rς. 'Ό λ!Ξ ζ αί θ,ρ-ησκιε,υrτ:rι<.έ:ς
χα.l μυστη:ρ;:α,κέ ,:; '7ΌCΧ\pα.δό�εις τή·ι
εχc,υιν π,ε.ριγράψει μ,έ: τόν ϊδιο τρό
πο Υ-Υ.Χl με τά, ί'Sια. πάν, 'tα. χα.ρα
κτηρι,στικά. Ποcν1ω σ' α,ύ;τήΙV πο
ρεύθψια.1ν οί Ήρα..κλιείς δλωv των
1

1

1 . My,a]b.a: Σανσκ, ριτ1,κή όνο
μασία του πλανήτη Γη, ταυτόσημη
με τή
λέξη <<Κόλαση»_ Ή Έλ.
Μπλαβάτσκu λέγει δη ή 'Εσωτε
ρική Σχολή _δεν yνωρίζε1 άλλες κο
λάσεις έκτος άπό τους πλανητες,
δποu, χάf)ιν τοu ερyοu της 'Εξελί
ξεως, εχοuν ελθει να ένσαρκωβοϋν
oi άνθρώπινες ψυχές.

Η ΜΥΣΤΗΡ ΙΑΚΗ ΑΤΡΑΠΟΣ

1981

έποχώ,ν ;1.α.ί εκπλήρωσαιν πά.νιω στά
ϋψη της wύς εύyΖ11;ικούς α.θλου;
'Όου πΥΙεύμn.Jτος. «Τά.; λεωφόρου;
μή οωδίζειrν», λέγειι το Πυθα.γό
ρεω, ΠΙαρ, άγγ,ελμα,. καί θά. μπο
εί μέ την
ρουσΞ νά. σιυ1.ιπληpω8'
1
προτροιπή «07.Ιδίζε:1·1 τή·ι Ί\-:ρα
π6>>.
Ε!ν�: &,λήθεια, 6έ6αια, δ1π
σ;νά.λοyα, μέ τού; Υ.α.τά. τόπους μυ
θολrrιmύς καί μυστηιρι, αr,.ούς κύ
κλους, ή μία καί ή α.ύτή Ά-ρα.
πός εχει 7Όε,pιέλθΞt μέ πα.tpαλλα
yές ,σrtή σφοολική διcι, .τ&πωσή
της. 'Έτσι�,, Ύ) «Εύγ�εΥtrχ.ή
οκ.τωπλη
1
Άτ,ρ.α,π?>ς•' του ΊΥΙδοσ 1ψίγκιπα
της Άyά.πης Σιντάpοα.., ή «Στε'ΙΥJ
πύλη» Χ�CΙ.ί ή «'Οδός των ολίγων»
-cου &λλο•.ι πρίγκ•.πα της Ά yά:πης
'Ι ησου, σέ α.λλες παινάρχwιες μυ
θολογικές ΊΌα,pαιδόσsις, ε!ναιι: το
-cαξίδι, δ διάιπλους, ή χάθοδος,
δ πόλε:μnς, δ άyώνα.ς. ή Ξκστρα
τεία.. , Καί εχομε έκε, ίνη τή θα.υ
μά.σια, μυfJολογιιχ.η παράδοση ορφιικης π•ιθ>α.1νόν 1οροιελεύ01εως της Άργοο,αιυrτ�ι�ιtης έκ.σrτ�ρωτιείας,
&που, μέσα. mό μυστη,ριια.'Κό σ--ι..ή
νωμα, ,,ΛργΙJ)», 2 μέ τή συ1:ιπαρά.
rπαση θεών 'ΧJ<Χί &.Οα..νά.,των ·ήρώων, c.πιχΞ:ρ,ειται το c1α. c, ιδ: π�ος
τή συ,μοολιrιtή Κολχίδα, για. την
κα.τά.κτηση του συμ6ολ
, ικου «χρυ
σόμαλλου δέρατος,•, του άπωστρά.
rοτοντος με χρυση ά,γ,τι, �ο601λία. δέ
ρα.τος τη; ψυχη,ς. Πολ
, λές iπό
τίς μυ,θολογικές αύτές &.λληγορί
eς εχουν cπηρ,ιχθη πά,,1,ω σε 1ψα,
γμ;α. Ό:Ικά ίαιορι
1 κά. γεγο.νόΤ!α,. σέ
κά.ΠΟΙιαν -::ό),εμ, .ο η μ,:ά. έJ,,.,στpατ�εία.
1ΌC/ι ε, ίχε λά.60: χάποΤ!ε χι:)ρα χα.ί
�

-

\

�lt'<o

\

2. 'Αργώ: Ή ψωτεινή, ή λάμπου
υα - η ή ταχεΊα. 'Από τό άρyός:
λαμπρός, στιλπνός, η ταχύς.
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είχε έπ:ί3ρά.σε: 61,θε:ά. στί ς: ψυχές
:ιί>·ι λ:ι.ϊίι'ι. Ό τ;ερί q; r1 ιw; Τρωι
κό; πόλεμ.nς y�ά, τή'Ι' ά.πελευθέ
ρωση τη; Ώρα.ί7.>ς 'Ελέ'Ιης,3 -lι
Ο%σ01Θιιχ πά'Ιω σ:τήν πολυικύμα.ν
τη Οάλα,r:;σ,:ι,, yιά τή,ν έπ1:ιστφοφή
στή·ι 100λυπόθητη πωτρίδα
Ιθά.
,
,. η, ή κά.θοδο; του ·ήρωιχου 6α.σ�,λόπουλου Θ,ρέα. μέα1α. στον
Κ r:,ςο:κό .\r,ι.6ύρ�ν,θο4 yιά. τήν
έξό,ιτωση 'cOU <JΧΟΤ!Ξ� 'IOU )f,_ 'l(J)
τα.υρου, κα.ί δλο: '(Θ'llY.(I. r,ί cί.γω
'Ι•ε; 7Όpός :ά, μυθ,ιχά. θηρ ,ία, κα,t τα
πeιλυκέ cρ αλα. τέpα.τα.. δέν ε!να.:
στή'Ι 7Όp7.γμn.":": κότη,τα παρά οί
μυθολογtχές πα.ρα.λλα.γές των rοι
tι)'Ι πά.ν,τ-α. πν1ευιμω�:η(W'Ι cί.yώ'IW'I
πά·ιω στ-:ι μυστική 'Αψαπ6, γιά.
iις ϊδιες, χιών, ι, eς ml σ:'Ιαλλοίω
-;,ες πν•ευμα.uιχές καιτ:αr,.τήσε,,ς.
:\Ιέσα. σ-ό Ά01συρ:1α.αό θρησχευ
,;,χό επο; του Γιλyα.μές, δ δμώνυ
μος ήρωας, προσψ�λής στη θεά
'Ιστά,p 5 γ,ά, '-:ΙΧ ·ήρωικά χατο,ρ
θιfψ.ωτά. του, έ,πιχεφεί τό δπερ
α,•11 Ορώιπ,'ιο τα,ξ!δ,: μέσα, σtό 6υθό
του Ώχεα.νου, &.νr.ι.ζητώνrι-aς εκεί
τό ίφό ψι.χcό της ά.θα.,νιοοσ(ας καί
:η; α.ίώ �υ1,ς ν1εότηw..ς. 'Αλλά. μή
�ω; ι.ιeσα στον ίδtο οο,μ6,'J1λιχό
θcι.λ&.,σσ:Ι'J 6υθό δέν κατεργάζονται
:ά, 7ογευ,μα, :: χά. τους εργα οί μυ1

3.

Έλf.vη:

Άπό τό

Σελήνη.

4 Τόσυ ή Κρήτη, καθώς καί ή
Έπ�άπυλος Θήβα - άπό τό Αί
yυπτιακό Th•ebrue - φέρονται νά
ιΤvαι οί μυστηριακοi συμ6ολ1σμοi
�ης ανθρώπινης μορψης_
5. Ίστάρ:
Ή έξελληνισθεισα
'Αστάρτη. Ή 'Ασσυριακή αύτή θε
ότφα,
και εχει ταυτισθη με την
έ:λληνική Άψροδίτη, άπό την ετυ
μολογία, C:,στόσο, τοΟ όvόμα-rός της,
ύπΕvθυμίζει περισσότφο την �Αρ
,εμη, θΕά της άστρικης άyνότητας.
( Ί σταρ - σταρ - αστήρ).

αν

1ΛI ΣΟ Σ

162

στηρ,a.-ι.οi τ�εχνωpγοί Κάοειραι
χη,ι Τελχί�ες;
Μέσχ σ' δλσ. αυτά τά ά. :ρελη,
χ::ι.τά τή γ 11ώμη τω11 Ι7.ΝΙίδε1 ων, πα
ρ::ι.μύθ,1 !Χ των άρy_a.ίων θρησκε,ιω,v
:ι.σ) των μυστηιρίω-�. ορίσχο�ιταπ
έrρμη,τΤκά κλειισ:μ,έ·νια τά ι..uεγά.λα
απόρρη
, τ,χ της Ηείως Φύσης, τά.
α.pρφcι. -::η1ού; lοpο'Όού;. Με τ.::ι.
ρ,;,.οολές έδίΟ!ΧιζCΧΙν οί μ,εγάλο,ι Έχ
π::ι.,δωτέ.ς, γιά 'ΌΟυς εχο, �ιτες ώτα
ν' ακούουν Κ!Χl 'Ι'ΙΧ ένινοοuν. Οί
&.ρχαίiοιι λc:1αί, π:Ιό πα.ρθέιν:οιι α,π
, ό
μ«ς , χωρίς τήν ψυχική Μί σω
μ'Χ.τιχή αιι:οξtνω:·η ά.πό τή φύση,
χωρί; τον έyχεφ,;,,λικό φό1ρτο καί
τήν tδεολογιική σύyχu,ση της έ
ΠJοχrις μας, είχοον ϊσ:ως τί; χε
p:ι,ίες τους 7Όt0 ΟΟ'IΟ:0Ι.τες Y,7.l ευαί
σ'θητΘς στή,ν πρόσληψη των χε
Υ,pυμ,μένων λε,:1:ουρ, γιων της Ζω-

η;.

***

Ή 'Ατροοπός είγσ,ι ό δρόμος τη;
θωίχ; κ«'ί mu στ'Χ.υρ, σύ. Είν::ι.:
iπόχpηιμ:ιη. στε·ι·ή, -,p:ι,χε:ά., α.γο·
'Ι η , μaνα. ;{ι"Ι.. ή κ '. :χ•ιl:J.m ά,νιτη,τη , γεμάτη Π·Ο 11η1ρούς τριrοόλους, , ϋπου, ,
,
,
χι ' απο
τ,, οιμα, π1ε1:οω),α ξεψωτα
δη ύψώ μπJ 'Όα, πού ξ,εακίζΌυ,·ι ,ά
πόδ:α καί λυγίζουν τό θά.pρ�ς
και -:ου Πl•Ο τολιμηιροu π•ε:χιπcηη
τη. J{j, ιίισ:τόσο : «Δέ� ύπάρχε:
,
α.λλaς οpάμ .ος ά.π' α.υτόν γ1ιά ν'
7.:ι. ολουθήσου,μ,ε» είπa.ν οί σσφοί
Ρίσy_οι της ΊνιδίΧΙς, 'ότων ά.ντίκρυ
σ:ι,ν ει,τω Υ.!Χί y:ά. μία μόνο στι
γ1μή, τό ουρά.ν1ιο, δρcιψισ, πά.'Ι·ω σ�τά.
ϋψη ε-κε, ίνα...
'Η Ί\τ;ρ,::ι..πό ;; δέ,ν εΙν}c!,: yι(Ι, δ
λι:ι. τα. ο)jμι:ι.τ�,;,, :ι.ι:ι.ί γ:ά. δλε;; τίς
ουνcί:μεις. «Δε·ι ι.J;Ποφε, ί; ·ι,απά. τόν
·ηλ:ο νά. π,ετά.!;ε,ς ψυχή πού οί
ψτaροuyες (Jf)'J δέ11 φτέρωσ:οον α
κόμcι..» «Πουλί 7ΌΟ ΙJ δέ δυ'iάψωσε

1981

καΛα, δ�-, yίν1ε'tlω: ν' ά.φή,σ0: τή
φωλ ηά. του κ,a.ί νά τι,Α::ι..Χ;θ1εί μα
:ι.ρυά., θά. τισα:κ,,στzί...». 'Όπω
, ς έ
χ:::, �'ι'ο: μόνο, πού εχου,, 1 uO κορ
μί τr>υς δυ1Αcιχ:ό, μπΟΙpοuν ν' &πο
υολμήσου-1 τήν,
σ.νώοαιση πά.ινω
στις χιΙΟ'Ι,ΟΟΙ, ΧέΠ
' ΟΟσΌες κοpψες αιπο
το \.tQ'ΙIΟΠά.:ιι το ΠtΟ σύνΙτΌΙμο, ΠΟU
πσ,ε: ορθ,ο προς το οου�ιό. ενω
οί πιό ά.δύνcι' ;μ;οι 5tcι,λέyουν αλλa.
μονvπά:τ;ια,, πού παν π:ό πλαγιcι.
στσ, χι' εχι'Ji1J,ν χα:ί μ�pη δμ-:χλα.
νά ξα.�ο:,rcα,ί να.ι·ι. "Ετ�CΙ: καί ή
ψυχή ή δυνσ.τή πώε:, π,:ό γρή
γορα, &.:ι{ τ;ίς α,λλ,=ς, �ού χα..σομε
pοu•ν Χl ά.ποςεχνι:οu1Ιrt17J( κάJθ,ε τό
σο πά.ινω στις χλο0ρές οον'8ό,σπ(Χ!ρ
ς πλ ές... ργ
γ ηγ ρό
Ό�!:,,_ ά., η ψ ?, 
τ-:::
�ι ,
ΌΞ-Ρ,Χ, ωσ,600, ολα τα. μοΨ;πα.τι:ι.
θά. δδηγήσουν κά.πατε, πά.·ι1 ω στ,1ν
ϊδ:α ήλ1ιοφώτ1t1σ:τη χο,ρφή.
Ή Ά τραmός είν•ωι μέσα. μα.ς.
Ή 'Ατραπός ,εϊμοοστ,ε έμ, ιείς οί ίδ:
ο.ι. Δεν 6π6.ρχε,ι έλιιτίδ'
για. τόν,
& 11.θpωπ,ο< πα:ρcι. μέσα· στον ϊδω
τ&ν α,νt!pωιrοο. Ή Λύ,ψωση καί
δ δρόμ,ος γ1ιά τήν, y..ατάtι.τησή τη
ορiσ·ι.aντ•α:ι μ�σα. ι-uα,ς. Μέσα μας
ό νόμος της φθc;ρa.ς κ,ι ό νόμος
-:η� ζωη;. Μέσα μα,; ό θά,, ιατ-ο;,
κ,αί ή άιθα.νιωσία.. Ή Ι,Jmι,pυ·, ιή Κολ
χίδ:ι.. κt ή πο,λυπόθψη πcι.rφίδcι.
Ίθάχ
. η είνω: μέσα, μως. Μέσ
, :α μας
οί Σεφηνες, οί δροοχα1 ν"t1Θς, οί λέ0'/--τ;Ες οί χά.1Όpοι, ο,ί Μ:1νώw:υροι
χ: οί πολυ•ι.έ.ψχλες ϋδρ,ες, τά έν
:,α,p•ι.ωμένα πάθη Υ,α.ί τά. γήινα.
δ:::σμά μας. Θη,ρίcι,, πού οί 'ίδ:ο:,
τά γ10νν, ήσα1μιε τά, θρέψαμε, συ
ζ ήσψ::: Ι.1'7.ιζί τους ,μέισ:::ι. αιίς χι
λιετη,ρίαες Υλ ορθώνQνΙΌ:>'Λ τώρα.
χ::ι..ί μσ,ς φρά.ζουνι δ:χωι-ωματιχά.
τό πέρασμα προς τήν ά:rοελευθέ
ρ,ωcση. «Σάν, , οyεϊς στον πη�rαιμό
για. την Ί'8οοκη - λέy,ε1ι ό πο,ι1,;,,

1

1981

Η

ητ;ής
-οούς Λ?,ι01τρυγόν1ες χ?.ί
τού; Κύχλωπες... οέ'ι θά τού;
συνα.νιτήσεις, rlν δέν τού; χουοcι.
λιείς μές στή ψυχή σου, ?J.ν 11 ψυ
χή σου δέν 11c;ύ; στή'Ι'Ξ, lμ
σου. »6
πρ6;
,
Μέ.01α, ατή Ο,ε,ιηοψιχ+ι -:ρ,λr,λο
γ(α,, 6αισι0iμένη στίς πηγέ; τ"iι ς
ipχ αιία.ς Δι1δασz7.λ(7.; κcι.θώς καί
01τcι, μΞγά.λcι. σ7.•11:JΙκ.p:, "Ό:'Κ(Χ πpότυπα,
πά.,νω τ
π pεία ° ι θ
c ,·η
: cι, 'Υ/:η
·ή ΟΙ
μυστηpr,α,<η Ατ,ρ:χπο wφ,γpαφε11c1,,ι μέ χά.0ε1 λεπτΟΙμέpθ:α, 6ήμ,cι.
-ιυpο; ΟΎ)μ,ΙΧJ ¼Π? 'ΚJΞίνους ΠΟ ΙJ 71:p0ηγf1 0ψα,ν πά.νω σ' αυτή·ι. Στό
«Φως επί της Ατραm:ου» κα.ί στ+1
«Φωνή τ:ης Σ,γης», τα δύο cι.ύ:ά
ι.uικpά κοσμήμ?.:7. τη; Θzασοφία.;,
ογαλμέν:z μέσ?. άπό τά Η:6λί::ι.
:ων Χpυσώ1·1 Κα·ιόνων των Σχa
λω·ι τη; Ίν1δίας, τά ηθιzά πα
pα.γγέλμα,τα, ο[ πpατροrπε; χcι.l οί
μυστιικοί χαινόν1ες δ:, 17.JδέχQi';αιι δ
f:να; τόν ά.λλοv, όλοέvα χ:ι�ί π:Ο
'Jχλ-ηpol χαl άπα,ι τη,τ1:-ΥJΟt γιά τίς
δυ·ιώ_uι ε,ις του μ,ωθητη: «Ηρaσοχή,
ιίι μωθη, τ)) ... 'Αλί μονό σου μι:ι,Οη
τή .. Συ,μcρορ,ά. σου G) μα.0-ητή... »,
ΞΠ'ΧΨJ.λα,μοά.Ι'ΙΙΞl' συ1�εχώ; μέ αυ
στ, ηρότητα, ή Φω 11ή τη; �ιγη;,
ΞΠcσηι.uχίΨJ"l"C'7.ς τού; -:'pομ,εpού;
κ:υνδύνους, πού πcφα1μα,11εύουν &πό
τή μή συ,μ,μό,pψωση προ; τcι. μυ
χά χ,χί τά ηθ: χcι, ΤCΙΧJΡ?Τ:έλ1 υα. ,α,.
Δέν ύπά-pχs: ελεο; πά..νrω σ-:ο
δ,ρ,όμο αυτόν. Δεν •Jπά,pχου·ι συμ6:1 οcι.01
, μ;οί, τ.ρ')τ:μήσιε:ς, χαιρ[σμο.ιτα
Υ/ CΙ.ισθημιχ"C',Χες δ:α.οορί010ις. Τίπc
τ�ε cέιν πχραολέ.πε-::α.: εκεί πά. 11ω.
δέ-ν χcι.ρίζετ-7.: χαί δέ:1 δ,αγpάφε
'ί'cι.ιι. l(ϊ α.ν ό ϊδιc;ς ό r�ωθητής
6α.υΥJωλ!ζετC(): πώς οί αδυι·ημ:-

:' �

σι,,

1
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ες Όcιυ μπορ,εί 'l!Z πωpχολzφθουν'
ό Π'Ι1Ξ JJ\ Ί.�,κο; οφθαλμό;, (;):;:ό
σο, δέν μυοιι.τη,ρίζετcι.,. Ό π·11z•Jμα
τ,χο; όφΟαλμο; είνα: δ Νόμος,
το «Dharma» τη; ύπέρ-rωτη; Δ:
κα,ιοσύνη;. 'Αλά.ν07,στο χ:χl &δέ
χα.,στο τα Dl1arι11a. δέ·ι εί,η:,
�):;:όσο" κιχr1-6. Ε[ψχι. i·ιτίθετιχ,
&yαθό, νόμιχ αγάπης, πp,όνο�ας
χ7..( ά,ρ,μο·ι�χη; εξ:::cι ,ρpόrιτφη χά
θε α.ίτlας. Το Dhaι-ma δέν όpγί
ζε,7.:,
Ί"ψωp εί, δέ·ι ά,v, τι:ι.μεί6ε:, άλλά. ά.πλώς λειτου-ρ"('εί, με
μέ:pα πού εy_ου,1 άλά.ν1θααιη ά
χρ�οε,cι. ✓-�ί ζυγι;ι.p:ά. Π? ΙJ Οέ'ι λ7.·
01ευε� ποτε.
Τά DΙ1ηηηa εΙν?,: μέ.σα μcι.ς.
'Ε;ιεϊ; οί ϊο:ο: οά.ζοrμ,ε σέ χινηση
τή λε�:ο:.ιpγί7. mυ, γυρίζοιμε ά.
σταμά-:ητα -:ή ρόδα :aυ 1ιέ zά.0-ε μα,ς σχέψη χα,ί π.pά.ξη. δριοfJε
-:ύ)'ιτας τή ζωή χαί τή μοίp, α, μας,
:+; ζωή χαλ το θά,,ν,cι.τό μας. Εϊ
μ:χσ�:ε ε:σ: σήμ:ΞψΧ αυτό Π'JlJ οι
ιδωι δρίσα+1ιε νά εϊμιχσ�t1ε ά.ιπό τη
οι :ι. ή μcι.; ΙλεύθΞΙpη ivέργε:α καl
οο ιίi.η,:.η, μέσα. στ, ή μα..-Υ,pc-χpόνια
ίσ:-:;pί7. του γήιγου παρελθό'Ι·
οο; μ ως.
Ί[ '.\:pα.rτ;ο; είνα, μίιχ. Τά
μ.,έ�7� δ:1.,u; γ�ά να φθά.σε.� zα.νzί; .
7ί!p0; :ό Gϊ/Jrπό δ�cι,φέρουrν ωνά.λο
yα μέ τ,:;ύς πpοσχυνι ψε; - λέ
γει ή Φι,)'ΙΎJ της Σ:γης. Ή πο
pε! Ζ πpά; τον 7ί!'IΙΞUΙμ αrϊΙ:rΙ-0 ψω-:ι
σιμά ηί :ή γήινη άπzλευθέρωση
:ί·η: εpγο πpασωπ 1.χο του Ζ7.0Ξ
ν6;. Μόνος. με τl; δικές ταυ ε
σωτφ:κs; ου,γά, μ ,ε.:; εy_ει νά πο
ρ,ευ0Ξί δ χαθέ·1,c1,; πώνω στή μυ··
-:;::,.ή 'Ατp7.πό. 01 ..l:δά-σzα.λι?ι,
οί Σχολέ; μπορ,εί νά. δΞίχ•ιουν μό
·10 το oc6μ,a, οeν
:J.πωρει ομως
Χ'Χ'lέ'ΙΙ7.; •,ά, σαν1 είσεt -:'"f/ δύ'ΙΙ"f.\,LΥ)
:ω χαί :ά φτερά. -:η; ψυχη; του
!

ο,ιι

1
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σtόΊ αλλ<CΝ. Άν1ά,λογα. μέ τήν
προσωπ,ιχrι του δ:Ιοομ,όρ, cρωση ό κα
θέ·ιtχς, rι:ι(J.;λοιyα με τήν, άιχ.τίνα.,
δπΟ'J &.νήχε, ι, χαί τίς άιν, τίσ't'Οι, χες
πλανryt'l",ο(,ες έπιδρά.σ1ειι ς, χα,ί προ
π,ι;ι,νο:ός 1ν4λJογrJ. με τό, συσσωιpευ
μέν,; Κά.p1μα, χα.ί τιά δη1μ,ιο, υργη
μέvrJ. γήινα δ,ε,σ�μ&, εχ: ειι δ κα'8έ
\ιι:ι,,ς νά διω
, νύ-σει. ι μιά δ:1 ·κή του
μονιχχ1ιlκή 'Αφα.πό. λJtγό'tειρο η
π,ε,ρ :σισσrι.ο,ρο 01Κιλη,ρή, 1μακι ρ, οχρόνια
χαί όδυι•;η,ρή. Άν,τλ, ώνrαχ,ς δυ·ιά.
μ,ει� rι,πpόολJε:1t"(]Ες μέσα rι.mό τά
&.πύθμεινα βά;θη 110,u, χάθε μαθη
τής &.νιαρ,ριχσ,11αιι ,rορός τό διχό
του π,ροσωπαό Γολγοθά, cρο,ρτω
yιά
μένος τό δ, ,ιrχό τιου σ-υοουρό,
,
•ιiJ. δ:ε ,ο(,δ:κήσ,ε,ι 11ό φως της Άνά1

1

1

0

***

.Μ,ι ά., &ποιρία. θά fιcα�ι' ϊσω; δu ·
να:,c·ι vi 1ψο,χύψzιι ϋαοφα ά.π'
δσα ε ίπιJ)θηχαΝ. Γ:ι;ι, :,ί δλος !J,u-τός
δ ϊιπφc1,yθρ, ώπινος 1&,γώ·ιιc1J;, ή
1τροσωπιχri θυσία, Υ�αί ό σταυρός;
Γιωτί νά. μήν ύπάρ, χ ΞΙ: �μψυτη
μέσα. στο,' α.νιθ,ρω:πο ·ή αmοrι-11.τα
ν-nrρη χα,,� ή α.u11ογνωσία. ωστε,
σύιμφω�ι� μ' α.ύτή ν, •ιiJ. ποψεύεταιι
συνιειιδηι τ ά. ό χα,θένια.ς π.pός τήν
παθητή τε)"είωση; Ή έξήyηση θά
π.ρέτ:Ξ,ι -ι' &νιαζητηιθη Χ!C:ι.ί στή,ν
•;πα.: -uιόΠ(ίiα. -uοϋ ϊδι ου 1Jοίί ά.νιθpώ•
ΠQ'J.. α.λΗ Μ.ί στό εξ,ελι·ι:τιχό
στάδ:,ο. πΌύ ή &.ν1ΗρωrΠόο:ηrttα διαr
·ιύzιι σ-Ιpμψχ. 'Η Γνώση ύπά.ρχε�
έξ &pχη; μέ-:;,χ στήν ά.ν,θρώπι ,νη
ψύc,;η . σέ ·«1,τ,6·,(7'(111,ση λαιν1θώι<.1υσα.,
eφr.;οο,ν αύτή �UΞΙτέχ:
, ειι στ, ·η θεία.
Δι6:10ι, α.. "Av δεν ύπηριχε. δέν θά
:rιv rJ.'ΙrJ,ζητου:,ε -cόσο εναγώνια. ό
1:ιιθpώπ:vος νοϋς, δπως δεν τήν
&.να.ζψa δ νιους του ζώου. 'Η
1:ιά.πτυξ η &μω; της λ:ι.ινΗά.ΜουσrJ,,ς
,z,:,:η; γνι;y:,ης θά είναιι τό &πο1
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1

1

1

τέλc :.μα μια.ς μελλον1τ.ιικης συνει
δφιαικης εξέλιξης χαλ ώρί, ,μ. α.
ση; του οονθρώπ
, ου. Μέ,σα, σο:ήν
&svα,η ροή της 'Έξελίξε, ,ως, ή ά,ν
Βρωπότητα σrη�aρα. είν1οοι, κr.lθώς
είπα.ι με, r::υνιει, ιδη,σιι;ι,γ,., ιχ α,τε,λής. Τό
μzγά,λο δέ,νrφο της &νιθ,ρωιπάτητα.ς
εχε, ψθά-.σeι μόνιο ω; τόγ κορμό
χα.ί τό φύλλωμα,, δεν εχειι δώ
σ1e: ά,χόμη τά &.,Αθη χαί τόν χα,ρ,
π6 mυ. Ό σημερινός οονιθιρωπο;,
δtν είνι:ι,ι &χό.μη ό «'Άνιθρι ωπtος».
Ή θοουμ::ι.στή ι:ι/ι,;ή αν,θιρώιπιrι,η ώ
ρί μιω01η θά ,εΙ,να,ι -τ�ό π,ρ,οι ν6ι μιιο μι
α.; μελλοΨΌtr,ο(,ης έξ,εΑΙt",ο(,:τ.ιχης cρά.·
σaως, πού θά &1ΌΟΟιτή,σιε1ι διv.χ.�ή
μc1,τα. χιλιε,τηρίδων. Κα.ί τό [ργο
α.ύ'jό των μιελλοv1τ.ι χων, χ:ιλJιιειτηρί
δων ζ η,τi νά
, χα.λύψε,ι δ μωθ'Υ)'tής
«zπ: της Άrψαπωϋ», άινιαπτύσσον
αις μέσα -ο ο-υ πρόωρ,α ψuχιχές δυ
νιά,μ,εις 'Κ;α,ί κ0·ιrτ1ρα. συ,νιει�δήσεως,
π,ού &,κόμη αδρωιοϋν, Υ.ιrJ,ί ύ7t'νώτ
-οουv.
Π�ά.λληλα,, ώστόιοο,, ,με τή
ψ'Jσ:ολΟ"(''.',ο(, ή α.ύτή αrέο ιλJε1ιά. -τ;ου, ό
αι'Ιθpωπος ό ί&:ος Π!ψψβά.λλ,ει έμ•
πόδιΙ α, κ,α,.ί ΥJΟΟθu,:Jτ�φεί τήιν εσωτε•
ριχή 1,ο,υ αvι άιπτυξη, πε1 ριιο1ρίζει
χαί συ, σχmίζει ό ϊδιος τή συνεί
δησή του, με τή γή'ινη προοοcόλ
λ ηση κα.ί τ.ή στροψή wϋ νου πρός
τ�ειχη
τα,, ε"ξω, υ'Ψ,ωνονι,;cι,ς εΌσι
,,
.
διαχωριστικά. χα,'ί χα;τ,οοδι:κά.ζυν·
τάς το μέσα. σέ &Jδράινzι1 ια κα.ί νέ
χρωση. �Ολι:ι. αύτά δμως συ,μβα.ί
νοuν y:�ατί δέν εχειι &rι.6ι ιη ση
μά;ν,ει ή ωρα.
Ή ε<WJχή μας, σ;ν χα.ί ψαινομ,ενιχά ύι-.ιστιχή, με τήν,
&πα.της
cnpά.Π'"'..ουσα ,εχνΌλογι:ι.:ή
πρόσοψη ΥJα.ί τον ύλ�κό εύδα.φο
'�ισμό, δέv εί•ι1ωι ώσrtόΙQΙr> στήιι
πpα.γμιωτιχότηw. οονeτι:Ιίt.VΙΞUμα,τιχή
Χ-7.ί δεν είνοοι χειιpά:σψη από α.λ1
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λ.ος Ξποχ
, έ;. Κιz.μμ.tά '±ποχ-/1 , c,σο
σχοτΘ�Vή Χιl αv ψ::ι,ίv1ετα,:, &ς'.(,tτί,;ι.ς
των σ.ποτελεσιμάτωv του Κάρμα,
-roo'J ε,ρχοvτ!Χ!ι vi πληρωθ'Jυ,'ι μέ
σα. σ' α.υτ'ήv, δέv εί,ισ.ι στό βάΟο;
α.v,τt'JΌVΙΞUΙ.1,::ι.τ:1 κή. ),.; άθε Ξ-πι;y:η ε
χεt 'Ιά πα.ί, ξειι τό ο,zό τη; ρόλ'J
μέσ:χ στό δλο δpάμ::ι. χσ.ί ν?:ι, σ"J'Ι
�t σψέp.:ΞΙt τό ο:κό τη; ελάχιστο
ι�εpίοω στό &λο εpγο. ·ο pόλ-;ς
:η; έπογ_ης μα.; εΙ·ιαιι νά χ,;ι.rτc:p
γ::ι,σfU ,ό ο:κό τη; τόξο, τή ο>
χη ,ης σrοεφ::ι., που ειvα: ,1 α'ια.-πτυξη -:ης Δ:::ι.·ι'Jiα.ς. σ:!; 1:εοίι;
τ'Jυ �γκzzρ:μiνου χα.ί ;,pA'J!J λr,,
γ�cιι'j•J. ''Ω-::χ•; -:ό :6�? :ι.·J:6 �::z
νofU. : j, -,,z -rι α.:ιθpι,)τ.ό:Υι::ι. θ:G
ΠΞpΙΧJ-Ξt :cpό; μία. 'Υ.'Ι(;J:ΞpΥΙ 7:'ΙΖ'J1 ι:ι.ιτ: χ ή C'!>άση, ,_r,,•'; Ai zΙν·α.·. ·ή λc: :
:ουργί::ι. :ι;υ Ν-;,υ σ:+1 σ:ρ::ι.ίp:ι. τι7)•Ι
'Τ"ίzi,>·ι και -ωσ Ι, :ι.Αχpου .\όγr;•J.
'Λπο τή σψΙΥ.ip:ι. αύ:r1 ή Αέ::ι.::η,
τη; '.-\λήΙJzι:z;, ·ή Ξνοp,;ι.τιχr1 Γ·ιι;)
jη -� ή 1.,•ιι:J�� ,,,�.,l.ι -:ή; :ιΞΑΞ;z.
<•);" οl·ι Ωά Ξl'ι-:t.ι :όσο α.;:r,χ
, λz:
:J:ιiνη καί ιι::ιοκp:·ιή δπως σή με
p1.. ·πχΞι:ι·.\;ιz 1χ6-:ιr; ΙjΥ1 �ιΞ?Ί. σC/.·J
:,).ι; καρμη•J; των λωτιί>•ι. :ιέ; στσ.
,.cJZ'Ιόpp,•JJ17:Z :JΟα-:::ι. :fl ; 1γΨ,l
:ι.; χ:ι.ί -.f;: ,;:λ6:η;;. χωpί; ·ι?:ι.
·J;:ι:,�:zζό;ι7./J'lΞ τl; λαμτ:pΞ.; ι�)r:ι:z�6:ητsς -;,;ού 7:ιθίζουν τ.ά."Ι<•) :i.-;: τή οτ{γ;-; μ::ι.;. "0-:::ι.ο &:ιω; Ξλ
Ηz·. ,ό 1cλήρωμ,χ -:?·σ χp6•11r,·J. ο!
λι,ηQί μ-χ� Αά. :.pcJ-;τ;ήσω·ι -:ό δοά
't'lΨJ φρ-χγμ!χ. πpοβάλλοντ'.(ς
τό
ΙχΑ:φο::J -;τ;pόσ, ωτ.6 -::J'Jς ατό φι7);.
'

-

'
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�

,

***

,

Ιlο:ό ε!νια,: τό πpώτο σημάδι
τη; ά,πό,m-χ.ση; &:;το τή·ι 7:λ7.τΞ:'l
Λεωφ6ρο χ-χ.ί -:η; στροφη;; 'ϊ.pο;
τή μ'JΤt"'.Ι.Ύ) 'Α:p,;ιπ6: Rt'l'X·: z·n
,;_;,.:6pιΙJ.:ο έσωτψ:χό ξύ-πγη:ι::ι.. ιιιά
,.,pr;ύση χ-zί !L:σ. �::x1ι:zpτc!p!::ι
. :-::ϋ
,
�'J<•ι πρό; τό Ιξω. του άλr/) νοϋ
1•
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χα.ί π•ι1Ξ'Jμ¼τtz,-;ϋ πρό; το α.π-:ι.π1 ί.ΙJ z-χί δλ:χό. Ί\Lιά. π::ι.piξz·ιη t,;ω
τψ:zrι zp:T11 α..pχζει. Ί'!-; Π'ΙΞ'J
ιω.τ•.zο r◄:γ�) ?:ψc!Π1'1ίζετ::ι.t :ιέσ,:ι.
1.πό -:6·1 ιv,,ι,zpozp&•ι•:o λήΟcι.pγr;
χ�� εγΞl;.,Ξ:�� δ�Ξ-ι.��χt:)•;--c1..; τό
φιί);. �τή'Ι ±φύπ·ι·Τ11 τ1υυ -:ι.ύτ'iι .
το .',).:χi'J ::γι;) Ο' ±pχ:'JΞl 'lf/. παίρ
·11z: ::ι:γi • σ:yά. -:ί; πp:zγμ.ι:ι.ιτ:χέ;
3:::ι.::;τά'JΞl; τ'j'J. ι-)ά. γί·ιz: 'f/ Μ nl,n
�rn) H, Υ, ΜΞγiίΥι ΤΠ.i·ιrι χ,zί ·iι
1\fzγά.λη Λί'pΞσr1. M:i :Jχ:-χ ηί
!ι:i.< 7.)/ι.-π1 -:6γ1 λίγο •j;::ι.φ.:·ή.
'/;r; 'Z.7.t -'.,: Ί/1,..��ί'.Ί.:-'.ιϊ::p:'J"μ.1:ι� �t.ι'J
�ρ'JOi)).rΛ.1'1 �:Υ,·; � Ρ Ίι :ιι'). �:·f( Ι
�.?χΊ1 . Οi�Ί.:�·. �Ζ·ι ;:�6-ι.::�:1.: γ:?.ι.
:ι:� σ,J'ιΞ:� η :Ύ1 Z;r,J:, z· p:-ι.11 έ;::ι:ι'l.
'7:7.Τf). iί,ι)ι. '('.¼ zλΗμφz:ς. σχι
σ::ιi;. ι.,:,·) :f.·11,;; :ι.. Ξγiλr;; -;-:6·1�;.
·?, :i.:-z :J;ι).·fj pr, δοχ:;ι::ι,,;:::ι. σ.·ιc:
γου·ι. γ::ι. 'Ιά ;::ι:1:z.Λz.ί:χι·1·1 σέ λ:
γσ. ± y -f1 ·1Q·ιτ:,;ι.; :Υ(Ι ΠλάϊΊ1 '17. όp
:ι-fιc;z: ·ι.7.( ·ιά έπ:οάλz: ·,ωί r.±λ:
:ο χρi:ο; :"fι;.
"..l:5,Y.p::Jη» (Viv�k,ι) 'l.:t.� «" _\.
·ιc;:γμ:ι. -:ι7ι•ι Α·ψ<ί)•ι :f;; ..l:-z'ι"Jί::ι.;"
z!•;1:: 6 ��:'Jμό;. ;:, �•) � χz: δ'JAzt
Χ-.? -:·η·ι 'Ι·ιδί-z σ:+-ι 'ΤJ'Ι•ε δ ησt:ι.χ·η
�
' -'r; ,,:ι., :;:1-:-:.
. 1ι:JΥ . 'Ζ'Υ.�' zιΊ7.:
:zυ-:
Q 'ί:�J(1):-:,: z:z! 6 6α,::,:χότεpο; σ.-ι:ό τr:-ύ;
x�'JJ"':.1 1): J\,χ•;�')Ζ- " :i :�·;
'l ιZ?'J"o•O'J
:J-:ή·ι 'Α:::,::ι.::-:6. 'Π Δ:ά-ι.p ::Jη» ε!•,7.,� Ξχ=.(·ιη. ποU 0& ·Jπ1.γ�pΞ·J�z�
7�pγ6�:-:p'ϊ. :Υ] :ιzγ6.λΥ1 έJ"f1)7!��χή
υ.ληή. Ά\λλ:,:'(ή "J-:7,π;; &τ.i
·η•ι:: σ:γ; ζωrι χ:ι.ί :b·ι χ6σμο,
Η) :ι.γή :J:i.Tr;;
±τ.έ.·ι:ι.ι·ιτι σ-:ο'ι
Ξ :ι;;:ό. ;εγύ�ι·ιωμ:ι. :,;ϋ έα,υ:ο·j α.
,.1;, :ά. -ι:{,.).,χ τη; Πλά.-ιη;. ές:z
γ·ι::Jμ?: χ:ι.ί φ·η:χό; χχθα,ρμ6ς.
'Η Δ:±χ.":ση οέ·ι ε!'Ι¼t δυ'!::ι.τό•ι
'
' ,
,
' '
Ί,;t. αΊ
, �'ϊ.,υ�nσει χα,ι :ια εr.:χρ ::ι.,τη.
, Τ,: :ιε.σ:χ :Jε μ·.::ι. χ,;ιι μό·ιη συ·ι :ο
:ιΊ, ςωή. Ηγz: -ίι 'F,,ωτ;εp:χή Δ:3:ι.,κ-:ι.ι.!:ι.. 'n ,.6Αο; γ:i -:ή·ι σ:ι:ι.
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ζήτr01η του Ί.\ληθ,v,ου θά, �ρέπε1
vά ε χει ά,ρχίσ�Ξt πpL ν αιπο 7ΌΟλ1 λε(
ζωές, ωσvε V'rJ. μπ,ο,ρ,έσsι yά, στα•·
θψ:χπ,ο,:1η0ϊί μές στήv ψυχή χcιλ
v,ά, cρέρ, ,a: cψισπ χά, τά οήμ.,ωτα π.ρός
τή μ,. υ,01τη,ρι, 1οοκή 'Ατ1ραmό. 'Έτ,σ,,
σύμψω'Αα, wαί μέ τή Σωχρ'7Jτική
διδα,σrι.cι,λί7,, δχι μ6vΌ ή Γvώ
r ση1,
&λλά χα,ί ·ή ζήτηση της Γvώ
, σ, ης,
zίvαιι Υ,αί τά δύο άv<¼μν ηl01'Υ) μέ
σα, μας. 7
'Ο μ.,εyα,Λος
'"'\. α,yωvr
, , :χς, η� αι,�ουσω,
πψη μ6.χη &,ρχίζ,ει. 'Έvι:;ι,ς σ.γώ
Ψι.ς Υ. 1 μ,,ά μάχη, πού δέ-1 0χ
σ:ι;ι,μχτ-ή01
, ουrv 1t1αpά. μόv-ο μπρός
:�τό χ::ι;τ,6�λ, τ·ης Ν φ,οάΝ''J•. λέγε:
ή Ί-110:κ-!; 1:,δ'7Jο�κωλί7.. Τό ύλ:
χό εyιtJ Ξt'/<Χ,t μιά, ::ρο,οερή πο,λυχέ
::ρ::ι.ι.η ϋδp::ι., πού δέv παραδίv,ει
zυχολα, :·,1-1 κε:ι,τημέvη της δ,.ίvα
μη. Μόνος, άΟ1'Jή
, θ1 η,το,;, οο,vοός χ,'
7ΝcΙ:Πά:,ι:-ηmς, μή εχ•ΟΙ'Ι'Όας c;υ,νz,
ΟΊ)ίΙΟΠΟtήσz:, τή οοyκλο,1,ι·στ:�χ.ή ά,λ,
λχ-yή, τ�ρ,κ
. λίζο,ψqα,ς μέσα, σιτή�ι α,
yνο-ι::ι. τιού σ.y ι�y, ,α, τ�ου, ό μια,,θητής
3:π:;σπάuα: 01:γά - σιγά, σ,πό τήν
πλα:οε,ά, Λεω
, φόpΌ. Οί ζωές τοϋ
:1,,θη-cη :ί·117.ι :�υχ-ιά :χρΌ,δpέ; χ::ι.ί
ξ '
Τυ.η,ρε;, γεμα,uε; oovro, οο,τηιτες,
�·1:�τε δ γ1μ,v,ος &γιίJ-11::ι.ς χα,,ί ·ή πλη
ρω: •.ή το-j Κάp:ι::ι. ·ιά. άφυιπ,vrίζ,υv
6λο�·η. Χ(Χι wφ::�
, :.ότsιρο μέι01χ του
:·η·ι !JΠΙ)',pξη τη; αλλη; εΚJείvης
πpα,γι.ι7J:.κότη:-α;, πού υπcι.pχει
περα
(ΧΠΟ
,
, ' τα' :'ξωτεφω,α,.
' yεyovo,
τiα, χωρί; v1ά Π(ΧlpαJ
1 ολά.πτ�ε-v7,: καί
vά, διαταρ, σ.ζΘ'ΌΟΟ, ά,,π' α,υτά..
'Όσο f:tά. μάz,Ξ.τω,, τ6:.ο πε, ρ,σ
σότεpο θά, &ψυπ'Ι'ίζ1ε'τωι... Κι δσο
0&, cί,φυπ·ιίζ,ετ�ωι, τόσο περ, ωσότε
pο θά. πpΌχωρει ...
1
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Πλάτωνος <<Μένων»: Τό γαρ
ζητεΊν αρα καί τό μαvθάvειv άvάμνησις δλον έστίv.

Ει μ,α.1στι; π-;ευμ,:;ιJ'Ό�χά άΠΙΟ<ΧΟ ' μ,,,αμέιv1οι. ΠΙεJθα.μ,0ν101. ώς 1t1pό; τή
μ,εγ6.λη μ,7.ς πpα.-yμσπι'ΧόΙtψα,
χλει,cψέν(χ ,σοον τό μ.,ε1τ�α.ξο,
σrι.ώλη
ι
y;α, μέ1σcι. ατό γ;ου,χού- λι 1ι, πού οί
ϊδια ύφά;·;α,μιε γιά τόv ΠΙV1ευιμ.,α.:τ,tι..ό
& 7,υ ι•ό μ,α.ς. « 'Ό,τι σι:ι,έφτ�ε1τ�ωι ε vας
ci;,Α}ρωπο,;, α,υτό Υ.Ια,ί yί,vΙE!WJt», λέ�
,
,
2. '
'
στιχας
υ,πο
τι;
yiε, ο πα:-1,φχcι,ιος
i
Ινδικές Upa:n :shadls. l(Jα.,ί «δ
θ:pω-rοος είv1 ω, cι,ύτό πού σκέψτιε
τ�οοι», λέyε:- τό γvωμικό μέσα α.πό
τή :.οψ:7, τ�ου Σiοιλlοιμώ·ιrdα. Εϊ,μα
σ:·z πpάγμcι,τ,:, χ6.�ε ωp7, κα.ί κά.
θz c11ιγ,μή cι.ύτό άΥJptιοω; πού σκε
φ:-όμ7Jσcε. Κχί σ,τό, μ,εyα.λύτ1ερο
μέp,ο;, (Χ:JtO Π0 1) σχεψτ6μ,:;ι;σ-τ�ε δεν
είν•7.ι πc,ψά, θά.•ν(Χτος στή,v χα,07."
pή του μ,ορψή.
r
,,
, voυv
~ 1 . ...ιυγτον
« "Αγρ
, υπ'Ος εσο
yεvή; yά p τ1οu &.ληr0ιι•νο, υ θ·ων.άιτου
δ πε1ρί τ.οϋτο'Ι ϋπvο;», λ ,έγιειt τό
Πυθαγόρε, ιιο πα.,pά. -yγιελiμα. Καί:
«'Ο _v,ου; z1v(Χ,
ό κατ.α.κ,rφοφέα.ς
ι
τοϋ Αλ ηθι,1v1ου. "Ας Υ..α't1αισψέψε:
-:όιι κα't'ΓJJστροcρέα ό μr&J-ηιτή;», λέ
γΞ>, τό αλ)Jο Π'(Χp, ά,γy-ελμι .,7. αιή Φω
νή της �,γη;. Ό Νους, ·ή δ6ξα
(J,tJτή, ΠΟ J μ6•11ον ό αιvΙθρωπ::Jς
ι
z,zι τό προ,16μ ,,ο νά. μαψσ,ζs-;;α,, :ιέ
τ-!; ΘΞ.ότη:ι;ι,, τό cρως, πού δόθψε
οτί;·ι αιv1θ,pω
, mο γι� vά, γv•ωρίσε:
τον έαυτ6 του Υ,cι,ί τή Θεότ-η::.α,
εί vα;ι συv. ά.ψχ. ό \.tJεγάι)J�ς 'ΥJ'Χτα.
σψοψέα.ς τ;ου, ·ή αιτία της πλά
νης κ.α,;ι της ψυχ:ι·χης 'tioυ Qi\Jrσ.κόα
,,
u,ση;. 'O νιους ε�V71 ;'. ε,vrα οργα,ν'Ο
στην ύπη,ρε1:.ί:;ι, τη; :&v1θρώπ1
:•1ηι;
1
ψύσrις, π�ού έv,φyεί σά,ν ΠΙpο6ο
λέcι.ς. 'Όπου τοv σψέψεrι ή προσο
ι
χή •μας, έ,y;εf'Ι,ο τό μέρος ψωτί
ζ1ει στή συ·�ε-ίδφrJ μοος. ILpo$'?λ-.
ληιμέvος σε δλ η τή μιCΙ.ΙΥ,ροχρόγια
γήινη π?pει, ία μιας 'i'ΓJ, δουλεύε,
ι
ι
τή•ι 'JλΤή cρύ:.η μ,(J,;, τήv επ,θυ-
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μία. τί; ό ρ iξΞι; χ1.ί -:� :ΥJ·'ΙΑ�:rΗη�
μ:χ, εχz: τ.ερ:οp,(;θεί. rχΞ: ϊ../ι.:z:
--:ή'Ι ιλω0ερί:;ι., τ·η·ι ά.γ •ιlΛΊ('::7. -ι..::ι.ί
-;,ή·ι χ:;ι.;0:;ι.ρόsτηr;ά 1Jου. �χ6•ιγ1 μc1.ζεύο'111J::ι,;, --:ή σ"ι.ό•π1 ;ω,Uρ-εφτίζε:»
λέγε: χ:;ι.ρc1.,χ,π1 p:στ:χά ·iι ΦωΛ1
τiι ; 2,;,γη;. "Εχομz χ:;ι.θηλώσΞ:
zπί χ:λ:zτηρίοs; :�·ι
Ηυρφόpο
Ιlρομηθέ:;ι. μ:;ι.; πά.'Ιω σ:?;·1 Κ:;ι.•J
χ:;ι.::;6 μ:;ι.;;, CΙ,'1 7.λώvο•ιτα; ,ή (!Ξϊ
·ι.ή "C'OJ Ζ'Ιέpγε:7. σ:ί; :i:ε· λz,:ι:η1Jες μέρφ•11ε; τής ·"ιλ:χή; ψ'J:JΎ1 ;
μ.�;. 1�� Ο ;:ι :ί.μ7. -:JCJ ά.i.J:1 r.1?Jz:ιi
•ιr.,υ Jlρ(ψηθέ:;ι. zin.: :ό �pά.μ:;ι. :i1 ;
:z··1ΙJ;;,ώπ:•1γ1; .λ:7.'/Ι':,,::z;, :i1; r;.ι:J
::rοδε:ιε•ιη; 7:7.'ι(•) σ--:-Υι 'I ύλ:χγl 11:6στ;ι.σγ,_ !\7.ί χρε:ά.:z-::ι,: ·i1 (,'J'Ο.
:ιη έ·ιό; μω--:-::ι.-:.•j Ί Ιp:ι,χι.i1 γ::Υ.
'ΙΊ. -:?;·ι ΞιΞ'Jθερι;>:;z: iπό -::ι. γi1ι
·ιχ δΞ�μά. i'tΞ8±�,,..1·1:i; ':J'ι τ:p6;
-:ά ;:ρω,Ξ:νά υψγ/ --:r,,j 'Ολ1J:ιτ.r,·1.
Ή :7J'Ι•εργ::ι,::rί:z. -:r,,ϋ �Ιaωιs
(Νοϋ) μz τό Τί''):χείο Κ::ιιηa
(Αι:;fJηση χ:zί Έ:-:·Βυιιί:ι. :'::ι. :ι.'ί
:;0r1 :;γ1 ) :-:ρέπz: •ι:ι. λά.6ε: cύ·ι-:o
J.t7. τiλr;ς μέ; :;:r1 σ'J'ιείοηση -:ου
:1:;ι.θγ1:η, λέγs: Υ/ Θεσ,σr.,φ: 131 .λ:07."7Χ?.λt7.. Ί'ό Κηιηrι εΙ·ι:ι.: ε·ια;
φχ.•,:7.;:_ :εpό :;
δ::;ι.μc1;1:r,:τ:6λ:σ-:ο;
07.:J:λ:ά.; ;, .Μηι·a, τ.. r/J μ:ι.γ·ιΥι ·
-::�z: -;r, 'ι"),j, :ιz. ��-�. '!Ξ'J·
]lpc,.�.
:ό
""J:%Y1 λiι ιψη :r,υ.
Kama - λfanas. ό ?\r,•j; - Fτ::θυ
ιι.:�. 'IIJ. μΞτ�17p:ΧΠΞί ��:(ι ')iJ. γ('/1.Ξ:
Bιιddhi - Ma.πas, Νr;ϋ; - Πν,ευμc1.
X7.t Νοσ; . 'F}1 6p:Y,:JΊ1 - ΊΙ α.π6π7.
:;η ,ου ΝΙ')υ iτ.ό τ ή 0,Ξ(;Π'(ιίΞ[,:χ
-:ή; lπ:θ·ψi:;ι.; ·1.7.ί ·lι :;:p,,q,11 -:r,·1
πρό; τή'Ι r:φ :,_,χ.,-1 ,ή; ψι,1:-ε:•, 1γ1 ;
&:ν6p::ι.dη;. μεα:ιοpφιο·ιz: ίΥj'Ι u:1{)?ώπ�·ιη 'Jπ6σα:;η. «'Ότα,ν τό
3pγl'J,'ιr; τη; :;Δyης χ7.f):z,pί:z:7.:
iπό τι; ·:ι.lσΟήσ-��; χ�ι ε�χγνlζz
,α,, τόvΞ τό Λt111a iχοηλ<:)'ι?.:7.:
�:'Χ μ:ΞσΙJ·; :ι:,1
λi γΞ� ·(1 7::ι:ιip1

;•,

χα.:α, Upa.11ίsl1ίιιl. 8 ϊ) N,,,j; 1 L·,ωμc1., από τr,·, IJ'}ηι.6:ερ·ιι
:;7:;ι.ίρ:ι. :ι:,υ, μ1τc,ρεί ·1i π::ι,pατΊ1 ρεί ·ιi _: ί.έγχε: χ::ι.ί 'Ιά ·ι.ωτε·J11'J
'ΙΞ: τr1·1 i1cιθυιι(7._ ;, 7;ιώτψ"Jς 'Ε
:z.υ:ό; ·1i Οε&.::ι.:, ·ι:ι. ι.:ι.τ:;ι.Ψ.,zί κιχί
·ιά χ:;ι.-:τε11Θύν•ε: τό'Ι χ:ι,:ώ-:τερr,. Τό
τε ·ίι πpι:,:ι.:ιο•ι,7. σύγχpr.,υσγ1 -;(1)'1
�<,,.j &·ιr:·.1ι-zχ�:•i·,ων &:ιθp�)τ::νu.)·ι
ψύσΞ<ι>'Ι

ΤJμq,:λίω::;γ1 ·ι.:zί ·ί, &.ρμc,·1:χή Ξ
ιΔνη '1'J'1 ερyχ:;(:;ι.. πr,•J λέγε:cι.:.
:;ι;1:';;ι,α,--::ι:16Υι :JΊ1 , ·}υχ:χ·r1 γ:ι,i.Ίι 'ΙΥ/
ϊ.7.ι ψυχ:zγl zίpΊ(ΙΥι - 'Π ·1λ:1.ή f'J·
'1Ί Τ.7.[ p •ιΞ: -:6:z ,Υ/ Οi.'1Υι 'ϊ.','J :·11 ;
-::z:?:ά.�ε:. :r1 Oiσr, z·ιi:,; 6χi1ιι::ι.-:r,: :;1 i-,i:,; ϊ;:;:,•1. Ί·}1;,; ϊ,.,.,,J,
7:'J'J Oi .ιpέτ:z: ·1:ι. γ:·ιz: ·1 π:σ:rι
1
i·ι:7.•1ά.-ι..i.Ί.JΥ1 --:-"J,j ·:.ψr1 λσ,j τΟ'J Κυ
ρ:r,υ. Χ<,φl; -:-r1 :,,Jμ:;:::λ!ι,>Jη cι.ύ•
:11, -ί1 :ι:7. πΊ.ά.-ιη (Ji 6:7.Qέχετ:ι.:
':Ί(Ι iλι:,,. Ίι μi 7. 7)'(1,pr,·JT(ι ϊ.7.ί
·rι μί:;ι. :ρ:κυμί:;ι. :ή,·1 iλλΥι - Κ:ι.ί
Ξ�'ι7.: :ιό·ισ μi:;:ι. Jςz ·i'1 ΡΞ!17. νφά.,
-;:r,υ ιιπ'ι,p�ι 'ΙΊ. iτ:-:..ηληθο'J'Ι :i
:ιυ::ϊτ�zi :r:ι'] (/·JΩ�·J.
�::Υι·ι (,ι�:-χ.. z�:-:�f'j'J. πανά?χ:z.:ι,1·1 μ'J:J--:-ηp::z.χώ'Ι � χ r;ι.<•>'ι -ι..ι:ι.ί
;ιεγii.<•>', :-:·,z·ψ:ι,-::χυ1·, .λ:�:ι.-::;χ,χ
λι,1·1. μi:;ι. 11έθοοο; πρr,τεί'Ι'Ξί'Ί.: γ::ι.
--:ή·ι ΠΞ,t!'Χ ?Ί.Υι:JΊι : r/j 7.'ιτιipτη Νου
r;.;-;ό :-Υ(Ι lσχ,.,πη .:εp:-;-cλ6.:1η-::;ή -:o'J
σ:6·1 χ&:;:ιο --:ή; 11,ιya χ:;ι.ί τ·η•ι
iτ::σ:pi:�·1σi1 :',υ σ:ΊJ 'Ι 'JΠΊ p,εσi7.
τοϋ '.\λrι θ:-ιου: Ή ] Ιρ::ι,χ-:::χή ίΟ'J
.λ::zλr,γ:,:;:,ι;,σ. ΛΕ --:r1 ·ιvη-::·ι.-r1 .\:1--:-0-συγχέγτρωση ,:pιi>c7. ( Dlυlnι11 fι)
χc1.l σέ -:,J·ιiχε�:z μl -:ό·ι
τ:·1ωμ:;ι.τ:%ό Δ::;ι.λσγ::,ιιό (Dhya
nu). ;, ·,,ϋ; --::0::ι,σ:;εύετ:;ι.,:. χαθα.
οiζ:;.α:, δ'Jnμιο·ι:;.:
δΤ1c1,μώ·1σ·1συγχρόvω; ,rι θέλφη, τr/'1
,;ρ,.,σ-:. Ί. ή χ :z: -:ό·ι 7.·1--:-r,Ο,zγχο.
1

1

�:;ι.;
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'Η 1ΌV<ευ1μιωτ,:, κή &cρ ύιrοv1:1ση κα!ί
·ή «Διά.χpι, ση». ·ή α,ύτο,y,;σπrχΙΥόηση
Χ/Χl ό 'J.ύ11ο1 υvεyχο; εΙvωι τά &πα,
ρ-:ι, )-:ψα εψόδ1ιαι, πού θα. όδηy ή
:J'οv�ι 01τό δ1εύτsρο ο-ημα. της με
yά):η; ε�σωι'tlφ:,χης ιzλλ ,χγης, Π?ύ
λiyε"t',χ: «' Απά. ιρ v, η�ση τ�σϋ Άπσ.,
τηλοϋ» (Va, i'ragya) , «Άπόp1ριψη
-:ώ·ι πέπλων της MaΎa», Έξ,zγν�
:ψό :, χα( ψυχ:κος χσJθcφιμός. Ό
μΙJ,θητής έχδύε1 ταιι τον πα.λω:ο έ
ΙJ,υτ6. Ό iJ.ι7.Ιθψής έξέιpχ1ε:ίl(Χ)l &πο
τή χι;ψχ του ASA 'Γ. υου σ.πα:tη
λου γιά νά ιμπΞί στή χώpι -:ι. ??ϋ
S.\T, :·o•j &λη,θ:,νοϋ, λέγε,ι ή Φω'ΙΊ) -:η; ...ιιyης.
']-[ 'Απόpιp:ψη των πέπλων της
Maγa εΙ·ηι εργο σχληιpο χα,ί f)ου
·ιr;pό. , 'ϊ ποορχ,ει πόνος πολύ;. δο, στο, ξ φρ:ι·r_ι1)1μα,·
χψι:ι,σιε; φpατες
χά.θε \.Ι/ΥJΥ.pοχρ, όν1ιlας•
συ,ν-ήθει •ι,-:ι.ς.
στή·ι α.πiρνη1:π; κάJθ1ε γήίνης έλ
π:ry-:ι.ς κsϊ κά.ΗΞ yήι νου όνιείpου,
π,ού εLv,α,ι συιVΙδεδειμέ.να μέ το έ
γώ μιzJς, δπω; το π·εrοσί μέ τή
:;ιzpχα, μιας. Χωρίς &μως το εργο
-:ι.ύτc,. &�:ελωθέρωσ.η !3έιν ύπά.ρ"
):'Ζ:
. . 'Η άγνότητr.ι. χα,ί ή χ,ΊJθcιρό
-:ητcι, στί.; ψείς φά.σε,ις της &ν
θp�;1Όινης δ [Υ ιzJστηιρ,ιότψ.ας, σχέ
φη - έπ:θυι μία. - πρά.ξη, εliναι ό
ιz.λr1 θι1νο; 7.:JiΧΎ)ί�:J',μο;. -:ω,ί ή α.λη
θι'Ι"f) πτωχείΟ',. «Έγκατά.λ
, ει ι, ψε τή
ζωrι σου, σ,ν θές να. ζήσειlς», λέ
yε,: αινιγμ¼c:·κά. ή Φωνή της Σι
yης. Καί: «'Ε,,πίνΙοςι πού θέλε,ι
νά σώΙJΙΞ 1 τή ζωή wυ, θα, τή χά
σει. Καl εχ,εί'νο, ς πού τή'Ι χά.Ψε.:
εξ CJ,ί,:,ίcι.ς μου, θά τήv• σιί)σει»,
ι α"tltΙΥ.ΙΧ ό '] η
λέγε: tξ ϊσου αίνι: γμ
ΙJΙ:;υ;. 'Όχ: μs τή,ν ενν:οι, α της cρυ
"(ης &π& τή ζωή χα.ί της έγκα
-τ:,;ί.λε :ψης 11οϋ γψνου &γιί)να, ά.λ
, ,ιντ:
λά. της bρθη; σϊ6,σης &.πέψ
στή ζι,)ή χcι, ..'ι. τον & yώνα της. τfις
,
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οα.θε:&.ς χα.ιτωνόηιση,ς της ζωη;
χα,ί της ηρ:ειμ:ης &ποιδοι rχης των
?6μω1ν της.
Σ' δλε; τίς &ρχα,�ες• μυ1στη,p�α
χές -rοαφ-:ι.δό,σε:•ς, το εργο• του
Έξ�11ι,σμοϋ �τr.1/1 τό εργο των
Μιχpών ),ησμέ'ιlωΥ Μυ1:1'0ηρίων,
της Δ'JΙΥ.:ι,μοοσία,ς χcι,ί της Προrπα
ρωmευης• για. τήν είσδοχ, ή στα.
Μεγάλα η Κύρ:α ΜυαπΊρ�α. Δέl\l
yivz1:1ooι νι< 6α1δί,σε., ι χοονείς πά,ν,ω
στό δ1ρcψr.ι εΥJε'ί-,10ν, πού κ,α1τ,α.ιυγά.
ζ1 ει1:1α.ι: &πό τό rJ..'(l'' O φως τοϋ πνεύ,
μχτ10,;, μl ,ά, πόιδ:, α. λ ειp ωμέ1 ·ιι::ι.
&1tό τή �χόγη χαl τή λοοσrπη του
-ι.6::ψ,'J. «Τ1ρο,σοχή μή οά.λε, ιις πό
δι λepωμ.ένο πά.νω στο πρώτο
σχαλοιπά..τι...», ε?Ό:σημ,7.,ί,γε�ι ή Φω
'ΙΥ/ της Σ,yη;. Πpιέ1vει, νά έγχ-:ι.
:--:ι.ιη7Jθιεί ιrοpώ,τcι, μές ,σιτήl\l ψυχή
τιοϋ μι:ιJθητη ή κ" Aplciει\J)tiς», ΟϊοΟ
pόho της της ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ θε.
σ,ς, 7.ιpΥ,Ύ;; εφο,pε1 ύουισα,ς σrtίς• Π νξU
μι:ι,τιχές γε.ν1νήσε.1ις,
1 ωσ1:1ε να. οοη
θήσε: σϊχ πν1ευμ.:α't':1 κά έπ:'11εύyμα
τι:ι,, πού θα. yεν,ιηiθο,υ,ν άpι γό:-ε.• ρα
πάν,ω στίς οα,;θ;fJ!ίδες τη•ς Ά τp α
ποϋ.
Μέ.σα στi ο:ιβλία. των Χpυ1σων
Κ-:ι,,;ό·ιω·ι τηις 'ΑΝα.-το,λη,ς ιrοε,pιιγρά
:pοντ,:ι.,ι λzπtομφειι1οοχά, τά yήι νcι.
δεσμά., πού θά, 1ψέm1ε:, να. &ποp
ρ:ίχνο�ιrι:Ι½ι σmα\δ:1 ωχ,ά α..πό τό μα
θητή, πpίν cρθά.Ισε,ι αιήν εϊσοδο
της Ά:ψι:ι:rοου, Υ.α.0ώ; κ.α.ί οί αν
υίσ,οιχες ήθιι·ι.ες ίδ�ότ'ΥJΙ'tiες, πού
θά πια,ίρνωγ 01ιyά - 01:Ύά. τη θi
ση 1:1c,υς μέ!σα, 'Όου. Ό Βουιδδ,ι
σμός μ� τή λειπwλόγο κ:α.l δι
ε.uσδυcι1 κή ήθιι-κή του, μ,ιλά.ε,ι γ:ά.
τlς εξ Para:πήta:s, τίς εξ Εύγε•ιι
χές σ.ρ, ετές, πού εtν1ΙJ.Ιι: 'Έλεyχος
cmr1 σκέψη - Αύ-οοr,ωριΙοορχί,α, στα
λόy:α. χαί στήν πρ&ξη - Άνο
χή - Κωρ1:1ειρίCJ. - Άψο01ίι,1ση
1

1981

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΤΡΑΠΟΣ

aτό σΚι01tό - Έaω"ειριχή ά.ρμο
νία.. Καl πάιν1ω α.π· δ),,α.: «"Οπο:ος
μ-rοορεL "ά ν1ιr,<ήσ1ειι το ά.μά,ρτημ,::
εκείv,ο, πού -οοϋ είν1αι 'Όό π:ό
, &.γα.
πψό, α•'1ι-ος εχeι χιόλ-¼ς πολύ
πpοχωpήσε ,ι».
Χωρίς τον 1Όpοηγούι .11ε·1v έξα
γ'llισ.μό, ·1 Μάlθψη χινιουνrεύ,ει νά
yίv,e: ή «Διδωσ
. .λία. τού Μ.α.
Ι χα
-αιοl ϋ», γνώση ξiepή, εγχεψαλιr,<ή
χα,ί α.yονη, wού μόνο τσ-ι εγω,.σμό
χιχι τή χωιρι1σ1Jικότητ�α. μπο,ρz'ί νά
θρέψει, τ,iν ύπ�εpοψί{/, χα.ί τον
α.ύτοθα.υ:t'l;σϊμό. Πpiπει ·ή μάθηση
·ιι:ι. -rο.φά.σει μέσα, άπο τό &.λχημ:
στιϊ.ό iργαστήρ: -:ης
Κωpδ:i;;.
γιά 'ι•ά ,μεοουσ:ωθ,εί χα.ί ·ιά γί·ι•ε•:
·ή «Διδαισχα.λίcι, τ-ης Κα..ρδιας», ή
±ληθι·νή �ο:pία, π::,ύ στή·ι χαθα
pή της δψη εlνω: Άγάιπη. Μόνο
,..., οψια.
'
�,
, 1ε: τ(;Ι.
\ πο ),·,.}'1ι .....
ςε,ρε: ··1α.' ενωΊ
λά. στό 'Έγα,, στή μ:ιχ Πνοή κα,ί
Ζωr1 , στή ,μία. Κα.pδ, ιά &.π' δπου
δλ(;/. πηyiζου·ι, ·ι,αί ή εv, ωση α.ύ
τή είνα,: 'λyά.πη. 'Η Άγά.πη, το
ψωτε:1,10 α.'Ι!οιyμιχ. -η; ψυχής χιχ,ί
'f} σι,μ,π(;/.θrιτιχή επικο1Ίωνiα, της
μέ δ,τ>ι ύπά.ρχει χιχί ζεί, είν7.,: δ
ζωογό·ιος &.γέ,ρα..;. πού χωρίς αυ
τόν ή Γνώση σάν ψυλα."Ι.:,σ,μi·ιο
πουλί &.σ:pυ:ι.:τ:ά χα.ί μιχpαίν,ε-;7.:.
Μέ�α. σ:ο Οοολι:ι,\J/.J της Κ cφ δ:άς,
«στό·ι χωρο της τον γε,μά,τ��ν &.πό
tεpόν α.ιθέ.pα»,9 ή Γν, ώση 1.11ετq.
στ1χχ:zι :ώγειτ;α;ι σέ Σοψία. - Άγά.πη.
Στή Φωνή της �:γή;;, ή 'Έλ.
Μπλ�βάτσχυ επ :ση,
, μ'l;ίVΙΞ>ι μέ α.ύ
ατηpότηΙ"Όα. -υούς χι νδύΥΟυ;; ποι'J
πα.p�\.1JΟΙ'1ΙεύοU"I στήν α,ιθου,σα, τη;
l\1α;θηιτ:zίιχ1ς, πού εfνrοοι i(,t' α.,;τή,
δπω;; χα-. ή Αί'θουσα. τή; "Αyνοι
�
αις, μιά ϋπουλη πz,p:οχή &.πάτη;
χαί πλάινης. Κά.τ;ω α.πό τά εύωι:
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�:,ιχ_στ6. -:r1 ; λοολούδ,ια - λέγε: Ξ'η χf)υλ'Λψ:α,σμέ,ψJ φίδt πα.pcι,μο
·ι<εcJε:, το ψίδ: τού εγω.σμου χαί
-:η; χ<•Jι;;:σ-;:χόι:ηw.:;.

***

«11 pί·, ·ιι:ι. φω1�είς επανω σ-:ό
χΜώψλ: τη; Άψαnτού. 1Όpίν
·ιά οι:cι,σχί!J'ει; τήν r;pώτη πύλη,
θά πpέπε: 'Ισ..σα,: πpοετ:οιιι, ιmσμέ
1
·10; ν • ?.7v7.Ι'ιιτήσιει; στο DhaΓ
n1a το'/ αύστ ρο νό
μο. πού
0. '
'
'θ' , ' ' '
'J. σε pωτη,01ε: ευ υ; α.π την
:7,pχή. ±πο -:ό 7cpώτο οη,μα.:
«"Εχε:ς :;,Jμμι;,pψωΟ,εί προ; δ
λ?υς -:ού; Χ'J."Ιό'ι,ε;. ώ σύ πού
-:fι σοψ:Ί. των θειΊJ•ι ζηιτα,ς ;»
Ή Φωγr1 -:ης Σ:γη;
'Οπλ·.::ψi'Ιv; μέ τrι λΞ&'Ι':Υ/ μ:1.; 1)3:::'ι.σε:στης r1 θ:1χη; συ,νεr ίδη
ση;, �χο·ιτας τl; ,θύρε, ; της Διc1.
γ,.(z;» ά.,ψ.,:χτέ; στη δ:ώχp:1ση τού
1 ιry όλο-ένα
Α ληΗ:1•1οίi , α.ΠΟ'}(:QΙ.L
ι \ έν �
:ι.'Χί πφ•.σσότψ:; α.πο -:ο 'ΑπατητωΊ
λ'ο ΧΊ.ι' με' τα' χοαμη:�c1.r.z
,
- εc.,ξ
Panιn1itas ·ι' &·ιθίζο'J·ι
!J'-:ήν ψυ
,
χ:zή -:ου ύπόσ:ιχ•ση, ό :11.1θητή;
εχε: δων·Jσε: -:ή·ι «'.\ψα,πο τη;
.λQ-ι.�1.11.j(ας», :Ο μον1Jπά.τ� Εχείνο,
,
,
e ,
, ' '
7:?υ' ατ.:σπαε:
-:ιχ.' οημα-:7.
7.ΠΟ τηΊ
Τ:λ:ι..:�ε:i λεωφόρο, :ι.:' εpχετc10: ιrι.
ϊ.p')ύσε: -:ή θύρα -:η; μυ•σ-:ηp:αχής
':\τpαπού.
Ί -1 !σωτψιχή .1:,δΙΧJσχrι.λί{,( μα;;
λέγz,: &τι· σ' δλο αύτό το δ:άστη
:�'Χ -:-οϋ σχληpΌύ του &.γώΊ1 α,, &.πο
:ή ::1-;: γμΊ) τη;; &.ποrι.01tης του α
πό τή .\ εω:pόpο [ως τή 1 εί'ση
δό του 7τή,·ι 'λφαπ6, δ μωθητής,
1'1 z,χί νΌμίζονιτα.; τύν έω.n6 τr.ιυ
μό·ι?'I. οε·ι Ξ(ΨΧ: IL\c\'C�'J'Q, μό
•η;, Ύπάpχε: πάνω σ:ιc' ω'J-:ύ11
g')'J. α:yp 1JΠV'O :ι-ά:�ι, mJ,U τόν Π'l.
pιz.zι:ιλr;υf1,εί 6:π6 ,ά πpG►:α του 6ή
φίλ�; ά.όp,1.�ι:ις, πού
:ι,::-χ. ιΊ�ν1
1

1

1

�;
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χ�ι αυ:ι:,� άλλοτε εΙ χ Ε πεp&., σε:
&,πό τήv ϊδiυα. δοχιμ
, α.σίcι.. πο1J έ
τώρα,
&,πό τιά πv,ευ
)Θ;Ο,eρ,ω:ιέv�ς
ι
\V7..τικά, του ϋψη
εχει, επ:1σημά
vε1 ι τήv ψυχική του &,ψύπv, ιση,
ΨJ'J του εΙχε συχνά π?:1pωσ1-rο.θεί
μέ στcψγή κ.α.ί τόv είχε έv1:σ1 χύ
σ,ει στις δύσκ οι λες ιτ�ιpε,ς, τό-11 πε
ρ,φέv,ει, στήv εϊοο,δο της Άτpα.
που, μέ :ήv ίκω�ΟΙποίηση του πα.
τέpcι.. , πού δέχειτcι,: τό,v χωμέvο
, του
γ:�,. 'Ό:χ·ι ·ή ψυχή ά.πο::;rπ&:τα.ι
,
&πα --:ή·ι πλ1,-:-ει7, Λεωψόpο κα.'ί
:pέpε'1)CΙ.ι: προς τήv Άιψαιπό, ύψώ
V'Εl τιο φω'1)ε,t vό της σημ,cι,, όλοέ-.
ΨJ. :αί τ.:ό ζωηρό, χ1.ί γίvετα:
&'Ι'τ.· ληcπτή μέσ✓ . CJ,7. το G"/J'.ιlίJEt vo
r::!λ ::ι.yο; -:ης ζωη;. Κα.ί vά ή σχε
::κ-!-, είz6,ιια., cπού
ό μεγάλος
Πλc1:cιψχr,; μσ.; εχΞ-: &ψήσ1ει. σε
:ι..:& &πΟ τLς Π'.Ο θ1J·μrί..�:ες προ..
yμχ:ε1ες του στrιv «Πεp, ί ,δ,zι
ιιοviοcι Σωκ,pάτους»:
Μέ.σα. σrτό σκο,τε�vό πsλ,zγος
:η; ζωης, οί &vθpώ1cιv1 \::ς ψυχές
zσλυμπου·ι. y_ωpί; νά �τι.Όφ\άζο,v
-:-χ: πουθειvά χ,χ,μμ:ά 17JΧτή και
Ί.7.-ιέvα λψ.. &.ν: σω-ήρ:, ο. Έ·ι.είνοι,
ΠΟΙJ α,πο Y.7.'pO εχουν ογεί Πl'Χ
&π. το πέλαγος κα.ί op ίισ-ι..ο,ι'tα.l
7,σψ7;λ:σ:ιέvο
,: πάινω αιή·ι ήλι6λου
,
:1:η πcφχ.λία., δεν μπο,pου'ι 't'ίπο
τ,ε νά χά.vουν. κωμ,μιά. οοήθειια. ν-ά
πφ,οοψέprJυνt σ' α.υτούς 't'ούς μιcχ
κ,ρι•νούς χα,l χ�μένους, παρα. μό
ψ; 'Ι!Χ τ,ούς πσ.p, cιJτηpο'ί},ν σιωπη
λά στον &,γώνcι.. 't'Ους. Γισ, δσους
δ μ ως Εχ ου,ν- ξεzόψει� ά1π� τ&. 6α
θε:6,, κα.ί χολυμπώνrt<οος με δύνα
μη κα.ί ::.έ τόλμη
πλ ryσ:1 ά.ζουν
χι6λσ.ις πpΟ� τή στεpι1 �::ί:, yι., α.ό
τi ,._,ύς , τιpέχον�ας y.,7.ί, μιπσj ίνο1ν1Όα,ς
,z,zό μ ,,z χcι,ί μέ01χ 01:ό νερό κσ.ί ψω
'Ιcί.ζο,,,τά.; :-r.ιυ; κα.ί πpοσψέpοντά.ς
τοcι:: το χέp: y:rι.. οοήθει,z, οον't!ε-

λουν τε, λιzά στο
σουν».

,ιά,

π,ύς σώ-

«Το χ:λειιδί χώθ1ε οcιJθι, .ΙJαϋ επί
της Ί-\ψ7.m:,ου είνιοο: ό ϊδως ό
μ r&ηιτής».
''Ε )veνια Μπλαοά τισχ.υ
Ή 'Ατp c1.m:ός συ,, ;,αδεύε:ι,,ι:ι;ι στο
μηχιος της &πο πέ· 'ι'τε στιαθ. μ1ού;
λέγs: ή Ε::.ω,τ,εpο:ή Δι, ιδω::1χχλίcι..
Κάι θε στcι,,θ,μός άινοίγει τή'Ι πύ
λη :-ου 7.pος μ:ά &νοδ:,χή πvευ
μr,ι,τιzή �7.•θμίδcι•. Το χλειι1δί γιά
τό αν•ο,:γμ7. της πύλης καί τό, πέ
pc1.σμ,z προς τr, ν &,ν-:-ίσcrο,χη οα.
θ:ι(ο,χ ά-r:vκτσ.:α.ι με τή «·Μύηση».
'Η πρώτr, πύλη - πού ά.νο,ίγε,:
μέ τήv πρώτη Μύφη - συ,μπί1.ϊ'Ξl με τήν εϊσοδο αιήν Άτp ,:ι.
πό. Ή πφπτη όδηyεί ,προ; τή�ι
zξοδο/, '1Όού είvωι · ή Αrοειλευθέ-.
(')ξ η, η, 'Α
ρωση :;,.πτο :η γηι,vrη ε,
πολύτ,pωσΎ,, ·ή Ν φοσJΙΙα.
, η ή , Α
·ιά.σw.ση. Μία. εξοδος, πού δέ·ι
είν!σJ, ενα
μrπcpεί, ι.ίιστ6σο, νά,
:έpμ7. ό ;, �στιχό GΙτήν π,νωμιαιτική
7:Ιiλ,ξη. &,λλά ·ή σψχή μιιαι; νέ7J; -;:ο,p,ε(,.; προς ά.γνω&ι:,ες ΠVΈυ
μσ.:·.χές κορυφές. Πέ�νi'Όε. &.πτά.,
δέΥ/Χ ·η δ�ιδ,εκα. οί 7,'/ΟΟικές οcι.;θμί
σε; ΥJ CΙ,ί οί &,ντίσοο•ιχε,ς πύλες ·-
Λf,;·/ρει· ς. Πο:,ός άνf)ρώ'Πι, ,νι ος η κα.l
ύπεpα.ν.θpώ1Όιν10; νους \.Ι.ιΠ'Cψεί νά
ρίξει τή οολ, ίδα. τ•ου χ.α,ί νά 1.1,ε
τιρήσει τ' &πύθμ ιεγι:ι. οάιθη της θε1 ί
σ.-ς Πpcι,y1ιωυικότ τσ.ς;
Ή Έ>Jωτφ,1κή Διδοοσχ.σ.,λίcι.. μι
).,;)ντ�α.ς σήμJεpα. γιά, Μυήi01ειις κ.αί
γι.χ ·Μυ:;:ή,ρ,:ιcι,, δεν δα.:κη,pύ1:Jσει
κάτι το νέο στον κόσμο. Φέρν,ει
~
' ,
' '
α.1cΛω; κσ,: πα),ι στο ψως ψα. ξ εχcι,σμένη στ:ίς μέ,p,ες μmς rονιωμα.,
, � μια.
' γvω, ση ύ,,·ο
; ,ι επcι.γγε
,),ιr,ι,
O

�

r

,

1

,

"
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δια.ι:ρυλcι:yμέ.νη μέ ίψη q:ψ:ιΨtιοα
μ,έσα στά ioιCΙJί't'εpo EYoEt'IO Όμήμα
κάθΞ οορχα.,ίας θρφκείrχ;, ·); λε
γόμε·,;ο Μυσ
, τηιρω;χό. Τά. έπίση11α. οέο,Μα, lΥlυστήρ•ια εχσυν σ:
γήr;ε,ι μέ-; στους αιω1�ες. 'Ότα..v
οί iποχές δέv εύΨJσυ,σc1,ν πλέ?'ι
:ή λ•eιτουργία -:�:..υς χι δτω·ι «οί
rοερί τά,ς ί ειρ ά,ς 't'Ξλετά,; νι:φθηκο
ψόpο•ι» sίχαrι ά.ρχίσιε: vά. πλεο·ιά
ζουν ά.πό τσύ; ά.λ -η Ηιvούς «οiχ
χου;», :ά. Μυσr:ήριι:ι. εχλε:σι:ι.,·1 τί;
π1Jλες :ω,ς. 'ΛJ J,ά. z: ?J.11 :ά. λl·1στήρια σά.v έπίσημ,ε; θρησχΞυτ:
zέ; όργα·1ι�:,ε:1ς [χο'Jι'Ι σ:γ1σε:.
:ά. πν1ευψχΌι-κά, ι�στόσσ, γεγονό
τ-χ πού λέγο,νιτα: «Μυήσιε•ι; . α.•j
τά. καθ' έ::ι;υτά :Jπάρχουv χ::ί θά.
ύπά,ρχ0rυ•1 πάΨvΧ
ά,,�εξcί,ρ:η:α
πρό; τί; z.πιίση,μιες
όργcι.νώ:,ε:;,
οτ:ι,); θά. ύιπάιρχει: πά,Ηα χ,;ι.ί ή
μυστ "1.ή 'λ ι�p :ι-πός. Οί -τ;ύλz; :r,•)
:pωτι:J, μαυ -κ,αί της 1υΥευrματι-κης &
πελωΟέρωσης, θά. εl-η.1ι ϊ..cί.'1::ι,
&1�0:χτές γιά. τού; ζητου'ι:ε; χαί
:ούc: κρούοv, rοες μk άγνή πρόθ•εση
zα.ί ενrθ1ερμσ πάθος ψυχη;.
nϊ πύλeς της '.\Όpα.,πσυ ψρου
p,σvτοο: α.ύ:nηρά.
&ιπό σrι).η,ρέ; z,;ι.ί
,
πονηρέ; δυv, ά.μεις - λέγε: ή Φω
νή τfι; Σ:γη; - πού 3έ·ι είνcι.:
α.λλε; α-;-;ό τά ϊδ:1. ,;ά, Ε.'IΟiCΙ.JΡ",{(1)
μ,έ 1,α πcί,θη, τίς &δυ,νcι;μίες χαί τά.
γήινα δεσ�μά, μας. 'Η ψύση δέν
είνα.,: δυγα..,;ον• νά.
πrψ•:ί,οά.λλε:
eμπόδι, α. αιήν πν,ωμα.rοική άνοδο
χα,ί νά. έvωv1τιώv1ετcι.ι στον πνευ
:ια..τιχ
· ό ψωτ�1 σιμό. c}[ ε,ιι:ι.•ν-:[ι,)C"iΥι
ύπά.ρχειι μόvιο μέσα ι.w.ις. «Μέσα
στό cρώς του Θωυ. :ό σ.χ&rο; ϊί
ΨΥ,: άγνωστο. Οί α,, ιθρ,ωιπα δ:ιω;
στpέ ψουιv τά. vώ,τα τους 7Όpός το
φιι>; t'OU .. YJ %t οα1δίζα1•τ-ας 1tά,·1ω
στr; δ\χή του; σy,ιcί, π:ιψ-απ,,,·11:vυ·ι
ταt δτι οpίσrκοvται μέσα στο σχό1

171

ι:ο; . Ί'Ι; ςΞκλΞίοωμα έπο,μi 11ω;
z,j_f)ε πύ;, ί'/ζ χαί τό πέρωσψ,α, ά.πό
οαθμίδcι. σέ οcι.θμ,ί3:ι;, προϋποfJέτει
τΎ'fΥ έξό·ιτωση ά.πό τό,ν μα;θητή
:ι:?.ς ά.'1::σ:εχ6μΞι'Ιη; μέσα wu έ
χΩρ·χη; 3υνά.μεω; κσ) τήν έr.
πλ·ήρωση έν,ός ψυχ:χου α.θλ-:,:.ι. '()
7.ω.rι; α,·Jτος θά, είνr-1,l τά. λύ:τρα,
yιά, τή,v 1Όcφά,δοση του "χρυσου
y)_ειο:συ» χα,ί τήν
ύποχώρηση
τη; σ:·1::· σ-:οιχη; πύλrι ς. 'Έτ1σι:
Τ!; Λ,s:δί χάθs οαθμr.ιυ είrν,α.ι δ
ϊC�(ι: � :ι:..ιΟη 1=Υ1 ς». Εί,ιο.,� "ή ϊ�:α
ισχύς
ή : ::ι;:αχ:11 μέ·1η ψυχι,χή
χ:ι.ί η,s:.ιlJΞ1pία, ·lι &ξίcι. χα,ί ,ό δ,:
"Ι.CΙ.:ι,ψα :Υ( πν1ευμ:ι,τιzή; :ο:.ι
·.ϊ:6·πα.σης.
Τί sι•,:ι,: Μ1Jηση, μ:ά. λέςr1
'ίt'ι'� -?ιχει :όσc π::ι.pά.ξενα σ:·η ση
με.ριvή ?.ζl )"tΙΞp:χΎj μα.; πpαγμα,
-::χό:ητcι,; 'Π λέξη σημ,,;ι.ί•ι,εt μ:ά:ι
7.ϊ:::ι.pχή. τή συ,ιψ,ετοχή σέ χά.τ:
'Ιέο, Υ) τήν zπtχrχ•νωνία με Υ.ά.t,:
·ιέv. �τ·iιι προχε:μένη πειρίπτω
ση. :ή•ι €.πιχο:vωv,ία, μέ τή θεία
Ηρα.yμc1,:,.• χ6:ητ:-ι. χα,ί ,ή,ι πρόσ
λΊϊ'�·η μέσι,) -:ης iτ.:χc:,γιι>·ι::ι.; α.ύ
:η; Π'ΙΞ'J!ια:ιχσυ φωτό;. 'Η πρόσ
ί.r,•_;;η ':O'J Τ.'IΞ'J!ί,CΙ.::χο,) cι.ύ:ου ::,JW
τός -σ"J•νεπάγΞ:χι, χά.Βε ψορά., μια.
i,,11:ίστrχχη ο:ε, ύρυ1, �ση στό πνευ
:ι7. -ι.:ι.1 ,;:ή συνs• ίδηση -vου μυr,υ
μiΨ,υ. "Οτ:ω; δ έr. γε'ιsτη; τυ
q::ιλ6;. ο:α,•1 ά.πακ:ήσει: τή,v δρα.
�ή -:ου. ,:ί,'l·cι.ικ.α.λύπτ�ει ενα,ν κόσμο,
Π:J ΙJ δέ·ι ύ100ψι1α,ζό-::cΙJ'I ως τό"tΙε,
:ό ϊδιο χαί ή συνείδηιση wυ μα
θητή, με,;ά. τό γεγονός τη; Μυ
ήσεως, ά.ρχίζeι ν•ά λει:rουιργει σέ
μία. νέα,, άγνωστη εως τbτiε, διά
σ:::ι.ση. Πλέ:rοει έκεί 3που αλλο
-:s ήτα,v τυcρλή Ή σ,t1cι.ιδ:ι:η.ή αυ
τή δtεύρ·ηση τ~;
συv, ιειι1 οησιεω;
:ου μcι..θr1 τη κ«ί ο! ανάλογες εξε
λ:χ :: χΞ; μ,sτ-cι,οολές σιτή,v ψυχι1
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ύπ6σ-ο:χση, εχουγ &.λληγο
ρηθεί στις αρχα�ες πwpwΜσεις,
χcι. τcι. δ::iψορ◊υς cpόπου;. 'Άλλο
τε μέ τί; σ":'7.'Οt (/J',(,Ες \JJE'ΌOO\..U0 pcρώ
σs,:1-;, Π Ο1 !J σ;γιχφwί•;ογϊΙωι σ,-:ό,·; κ6σμ:-; τrι; βλ7,στήσεως πά,νω στή
"("fι, &πό cις iπι1δρ6.1σs,:ς 'ΌΟU ήλ:
ι:ι.:ι.r,i} φωτός κατά τήν πρ6οδο του
εcους - με ε, ψφ ,ξη τη χ,ε :μ,:φ:Υή
ψ01eή - κα.ί αλλατ�ε με τή σ-α
ο:··ι:ι.ή δ:zύpυνση 'ΌΟU ψωr"ΌεtΥΙΟU δί
σχου τη; Σελή,vης χατά,
, τίς cρά,
οzις του μηνός. 'Έοσ:, ό όλόφω
-:·'J; δίσκο; τη; Πα1Υ101ελή••;1ου, εr
ΨΧ: στί; Τιιδ:χε: παp,ωδόα1ε,ις. τό
:-,ύ:tβ?λ? μ·.α.; τέλΞι: :χ φωτ:σμένη;
συ?ε:δ·ήσzω;, :η; συνz:δή-σειως έ
vΟ; Μύστη ? ΊJ ένό ς Βού,ΟQ:ι�, πΙJU
,. χ n.υy6:ζεc7J: όλό'ι.ληpη σ,πό ,ό
cριϊ)ς του Bnddhi, τό έλλ ηιν, ιοι.ό
&τ:ολλ ι;)·ιz::-; ψώ;. 10
Ή πpu)ϊη Μύ η:,η είνΙ:Χιι ·ή δευ
-:-έp'Χ yέν,y,φη του σ:;•θpώπι-;υ. Εf
νοοι Ύ) yέν·;ηιση 't'Οί:ί ϋοα:cο;, γ:ά
:ή·ι όπο:1. μιλάz: ό Ίησους σ:όν
&pχα•;:α των, Ίουδrχίων Ν ιιχόδη
\J,'J. Ό μφυη,μένο:; �τcΙJν πάνrοι:ι,
ό «δίς γεγzν, ν, η.μένος, » των, &,pχα.ί
<ι>'Ι Π7;pι7;δόσεω·ι. 11 Μέσα σ.πό το·ι
ΚΥj 1J?U

1

1

1

1

1

1 Ο. Σι'ιμφωνα με την έτυμολοyι

kΥJ σημασία της, ή λέξη 'Απόλλων
/':χει προέλθει άπο ΤΟ στερητικο Α

και το Πολλά. Ά-πόλλων, δ καταρ
yων τά πσλλά, δ συνδέων τά πολ
λά με το Ένα, τή μία και ένιαία
θεία Ζωή. Άλλα και ή σημασία
της 'Ινδικης λέξης «Bud,dhi» εΤναι
ή 'ίδια. Budd
• hi εΤναι ή ένορατική
Γνώση, η ή Σοφία - 'Αγάπη, πού
συνδέει τά πολλαπλα της Maya
cτή μία και ένιαία πραγματικότη
τα. Οί δύο παραδόσεις, έπομένως,
συναντωντα 1.
11. Στήν 'Ινδία, ή Κάστα των
Β ραχμάνωv έθεωρε'ίτο σαν ή τάξη
των «δiς yεyεννημ
, έvωv».

αν.Θpω17ΟΟ της ϋλη; λωμβσ.ν,ε:, y_ώ
ρc.ι' ή γένr;-ηση του n,yιευ,μ.αιηγ..οi)
σ.ν,θρώπου. Γε, ,;•;1ιέc17;: μέσα. στή
φά,τνη της ϋλ ης τό ΠiΥtευ1μ;σ,τ1:χό
βρέψος, τό «•θιείον οpέ, φος» η τό
<�θιείαν πα.�ιδίον». τό πσ,ιδίο,;
Κρ:�
1
σ-ι&ς, �Qpo,ς, Διόνιυ1:ιος ΚΙαJι Χρι, 
στό;. Σύμψω?α μέ τούς έ�σωτε•pι
χού.; συμοαλισ, μούς, 'Όόσο ή γέν
νη:;η, Κ7Jθώς κα.ί τά, ά.ν1τ�:Π1pσσω1Ό:::t1't'ικά. γεγονόΤJ7, της ζωης τών
: ιzyiλων θpΎ)1:J,χΞυτικώ·ν ήρώω�ι,
εΙνω: χα.ί ο! ά.ντίστο,ιχο: 01rοα.1θμ.οί.
&πC :1 0U; όποίους Εχeι να π ε�ράι
σ0ι ό μαθητής κ.ι:ι,τά, τήv, πο
p,Ξi 1. 'tl'Jυ πάνω
, στη μυσϊΙικη Ά
'Όpαπ6. Τό λεγόμJΞ '1Ο «θ zίο Δρά
μα» η τά θείι:ι. Πα.θή,μ,7Jτια., δε·ν
εΙν1 :ι,: μ6ν,ο ή !σταρία.. της ζωης
έν,δ'; πp0ισώπου, ά.λλά. χι:ι.ί -::ό α.1ι:.Υ;ιο δpόψα. -ης πν,ωμ.α,τικης ά.να
yέν1'ιη,:J'Υ); "ΙJ1.ί της γήινη,ς απε 
λευθέρ, ωσης -r;; σ.ν1θιpώ11t1:1νης ψυ
χής. Γ0vν-ηση - Bιi'lt"tlισ, η η ψωτι
ο:.ιό; - Με'tίωμ6ρψωση - Στα,ύρω
ση - 'λ·;άιοt't'Ι)'Jση κα.ί 'Δνάληψη,
δέ•; �'t'αγ μόνο ο! στα.θμοί τ·ης
ζωfις τ'ου πν1ευμ,α.τιiχου ηρωα, Ί η
σο'.> &λλά. χ7.ί ο! συ��οο,λ:κο'i. σcα
θμιΛ της μ7,θ-η't'0ία,ς στα &.νrrίστο:
Υ.:1. χp:σ,:c1.,ναi Μ·Jιστ-fιρ, ,:,α., στά.
«Μυστήpι7. του Χpιστου», πού ε!
XrJN ),ε,: του-pγήσει τούς ΠΙpώrτ:ους
μ,sτα,χp:στι,ωνικούς α.ιων�ες, πάνω
στά. πρότυπα τι:ίJ,γ άλλων &.,pχαίω•ν
Μυστη,ρίωv.
'Ά·; rι 7Όpώτη Μύηση εtν,α.ι ή
γέ•ηηση του πνευμc.ΙΌι"Ι..ου &v,θpώ
w?υ, ή δευτέρα εί,,rJ,: ή ανδ1 ρωση
,
κ::ι.ί δ �ωτ�ισ.μός -rου. Ή -φίτη
είν7.ι ή Με:ttωμόρψωση, ή σ.πcι.
σ•τpάιπ-:ουσα. ά.πό τό «πpωτό-τυιπο
λzυχό» cp<Ϊ)ς 'ί10U Π'ίΙΞύμ..α:rος 1.10 pφή
τη; rονευμα..τιχη;
όπόσΌΧΙσης. Γιά
ι
·ι' 7.χολ,,υfJ'ήσΞι με τή•ι τ�ετά,pτη
1

1

1

1

1
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Μύη ση ·ή Σταύρωση κα.ί δ Θάνα.
τ�ος της ύλι·/4rjς υποστα.σης. μέ
τ-ί;ν κωuάστ1ωση 1οού λέγετcι,ι «' Α
νά.στωση», καί ή 1οφα..ιτέρω ά,σύλλ ηπτη Υ.αι' ,, νοο ξ η πο ρ, ,ειcι,
, με:σα,
,
ε
στις 01ψαιρες του Π'11εύμα.>τος, πού
λέγεr:αι , Άνά.ληψη».
Στίς zσωτφικές πα.ρ, α.οοσεις,
τόσο -rοίί ΊΑJοuϊΟϊμοϋ, κα.θως κα.1
του Βοu,δδιισ1μοϋ, οί &,γοδικοί στ-χ
θμο:. τη; μω0ητείαις πά.νω στην
Άψα.πό, εχουν επίσης συμοολι
σ-uεί με &ινά.λογ�ες ποιη-υικες &,λ
ληγοιρ,ίeς.
Στον Βουαδι0ϊμό, δ
Chela ( 1 ..1,ωθητής) πού ελα.6ε τήν
1φιί)τη Μύησ η καί ε:ισηλθε CΑΊ)'Ι
'Ατρα.ιπό mυ ΦωΌι01μου κcι,ί της
'Αγ:άτηης, γίνετ:α.ι ε,ψι,; Srόta.
patti (η Sotapanna) «α.υτός πού
εισfιλθε:1 στό ρευψι.», 01τό ρ,εϋμ:-ι.
ΌΟU 7Νεύμωvο; κα.ί της αληθ,ινης
ζωiις. Με τή. δευrrέρα. Μύηση. δ
Srotapatti γ:·,,ετα.ι δ Sakada
, ιέλθει
gaπύ. «χυτό; πού θά. επω
- πάνω στή γη - α:ι.όμη μια.
ψορά.», χα,ί με τήν τρίτη δ Λna
gami, «α.�τό; πού οέ•ι θά. ΕΠCΙJ'Ιέλ
Βει πλeον». Για. •ιά. γί·ιε, : μέ τήν
τ,ετ, ά.ρ,τη f. A:rhat, δ "Σεοά.φιος»
κα.ί με τήν πέμπτη ό A�ekl1a, δ
«.l:δά.σχ,;ιλος», ·η «αυτός πού δέ.ν
εχει πλέαν αaνάγ-,{η μ,αιθητ1είαις».
Στόν 'Ι νδουϊσμό, τα. ϊδια. χα,ί
πά.λiι πέντε στ,iδια. άνcι. :pέρ:ιντχ:
ι �ψεοικούς συ,μουλ:σμ 'Jύ;.
με δ,ια
, φ
Με τήν πρώτη Μ1ηση c :ι-χθη
τής γί �εταιι «'Ο ΗΗ·ιη;». α/ιτό;
πού δέν εχει πλέαν μόνψ η χ-χ
τοιχία τό γήινο πφιοάλλο·, 1. Μέ
τή δ,ευ::έpα γίν,ε-:-αι: «'Ο Ί'έ
κτω-Υ')>. 12 ,χυτό:; 'ίΌ'JU Χ :ίζΘ: την
ι::"'ο

1
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12. Σ ί μψωνα με άλλη έρμηvεία,
6 «Τέκτωv» συμβολίζει έκεινοv πού
εχει άποκ,ήσει τή δύναμη νά χει-

π•�ωμcιτ, :χή χcι,τοικίrι. τvυ. Με τ·rι 'ι
-::ρίτη, ,(Ο Κύχψ.ι ;» (ilamsa) ,
τό πουλ:_ - σύμβολο τη:; λε, u'ι.ης
Π'Ι Ξ 1ψcι,τιχης μετcι,μόρψωσης. l'ιcι.
'IΓJ. γί'ΙΞl με τή 1 τέτcι,ρτη «'Ο πέ
ρχ•ι του Κύ·ι.•ιου» (Parama l1amsn) Υ.α.ί με τή·ι πέμπτη ό
«Τετελε:;-μέ·ιος» (.\titc1) η ό Ί\.
τ:-;ι.υ:ρωμέ'ι('.ις (Jivanιηιikta).
Έν,νοϊιτ:ι.ι ί:Ιτ: δέν είνcι,ι ουνα.
:ό·ι πr.ι:έ τi πέντ1ε σ:ά�ια. τη;
:ιαθητ- ε(-χς νά διcι.γυθr.ιυ'Ι δλcι. μέσ7.
σέ μ.:ά. χα.ί μcι'ΙΟ ΎΥι ·,η Ζ'Ι'Jάpχω
ση. 'Από :ή·ν ι�φα. πού ό ινzθη
-::ή; εισέpχετ¼: στ, ή·ι Άτρα.πό χαί
::ιc;'Ι3έε:::ι.: με τό ρευμ"' του Ηvεύ
ματ. r.ις. � χ ε�ι &.χόμ -χ ·ιi Ου1.;νύ1σsι
Ξ'Ι7..'ι &ρ·.ίιμό γήινω·ι ένσcι.ρκώσε
ω'Ι. μιχpόν η μ,εγ1.ί.ύ-::ερον, 7.'Ιά
λr.-γ::ι. τ.6-:,τχ μέ -::ί; ψυχ :χέ; του
ίz7..•16-:ητες, ανάλ'Jγα. με :ό συσ
σωρευμέ,,ο Κάριιχ κα.ί τή δύ·ια.'
�
,
μη, -:o'J Τ:ηΊ
,1;Ίευψ1.-::Ά-r'1 7:ιαρριχηση.
π ρ
θ ς

α.
Ί ά rει, 'Κ;α,, ω ,εϊπ μe,, πό
νο; πολυς μπρος στο κ¼:ωφλ:
χάθε στσ.Ο μ ου, πού zορυφώ,ν,ε:τα.:
μi :ό ψτάσ:μο στο Άαιτώφλι :ου
σ:cι,Ομοu �χείν.ου. πcύ λέγεται
«�:-χύρωση». �,7,ύpωση χ-χί θά
ψz,το; στήν πρι'J-:;rωπικότ-ητα,, στήν.
:ιλ:ιχή ό·ιτότη-:α.. 'Ό,τι εχε:ι οcπο
ιιεί,ιε: cι.τ:i.ι :ή ζωή τη; Πλά..•,ης
χ,;ιί -:η; Χωpιστ:χό-ηrcν-.λ,;, πρέπει
1.ι.:r.ρό; στ;, ΆCΙ..τώφλι αυτό νά. πα
ραδοθεί στό θά.ν•αιτο. Δεν δπάρ, χει
τ:εp:θώρ:r, χρόνου, ολcχ οί γψ
νοι λοyα.pιαισμοί πού α,πο,μένουν, ά
Ψχχτοί, πρέπει τώρα, νά. έξοψλη
θ'JΙJΥ δpισ-:-:;:ά. 'Η πρυσωrπ·ιχότη
τα, δλόχληρη νά. μηδενιστεί, νά.
οο.πίσει, νά ρ,ιχΒεί στή &ε(α. φω1

1

ρίζεται τις φυσικές ,·,δυνάμεις,
f.υvάμεις της ϋλης.

τiς
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τιά. καί ν' α.ψοονΦσ:θιεί, παψα.ιδ,ίνον
τc1.ς τη ζωή τ-ης στην άι·ιιδρω1:.1.ένη
πλέον π'ιε:.ιμ,ιχτ:,χη 'Αοαμ,ικότητc1..
Πίσω άπό την π,ρΙΟ σωΙΠΙιrι..η ώ:mόσο
c1.ύτη έΥJμ-qδ0ν1ιιση, τ+;v, φΙΧΙιf\Ιο:μ1εν'ιχη
ήττα. χα! συΜψ,ι6ή· δ θ ιρ ί, α.ιμοος συν
iJελε ίc'α.ι: στον κόσμ,ο -οου πνι1 εύ,1 ..ια.
iJος. Ό f)pίαιμιοος πού λέγ�ετωι Α
-;άσ• u'ΥJση. Τό μυστιι κό ρό:δο άνο.ί
γΘ: τά. πέιτmλά. 'ΌΟU 7ΌΟΟ'ΙW σrto
γήινο 01:α,�ρό. Δεν ύποορχ
, Θ, ι Ά
..,.ά,στα.ση χωρίς θά.νιαιτο καί στc1.υ
ρ6. Αύτο; είν�α,ι δ ,ελ,ε,υ-οα,ίος θά
να,τ,ος δ θά,νι:ι..το,ς π,ού ν1ι•κώε,ι καί
Κ',Υ;τ:ΙΧ'1t'7.l τ'F..ί cO'I' θώvια.:rο. «Θωιατψ
θά•η,"tlον 1Όατfισα,ς», λέ"('ει, χ,α,ί δ
χρ•ισ'Οt\αJ'Ιικος άν1οοστώ01ι11.1ι0ς ψαλ
μός. ΕLνα,ι δ μεγάλο, ;:, καί εύ, λο
γημένος θάΜ::ι."rος, ΠΟ:J δ πο, :ι -ηιτης
R. Μ. Rilke εϋχ,ε't:αt νιά. δοθετ
στόv καιθένια.. σά,ν μιά. σ.ν1π,ψ..οιοη
ΧΙχί μ:ά, έ1Όίστsψη του yήϊν:ου
yι{>•ια. «Πε,θ1,χί,vω y�,yJτί δέν πει:J::ι..ί
·ιω·>. φω·1ά.ζ1 ει δ μυστιrι..ος &,γιος
'Ι,ωά.νΝης wυ lli:oo�ρoυ,, 13 συνeι
δητοπο,:ώνιiJως τήν σJδυ11�:ψί'Υ. 't'◊U
·ισ. ·,,:, κήσε1: δλοχλ-ηρωu:ικά. τη•ν ύ
λ: κή του ύπόσ�τωση καί V7. πεθά.
·ιιε: τον ,'ελ,ευrι:,χίο τη,ς θώνυ.w.

α.

llcχ ά. ε tvια.ι ή κα ,ά,w,yJσ-η, πού
λέγετω: '.ι\Jνά.σcωση Ά.π,;λύτpω
. ση; 'Γο εύλο •
ση ·η 'Απελιευθέ,ρω
γr;μένο λ:,μ,ά.ν:1 . πού δλΙΟ1: οί μ:ϊ.
θητες τής Άτ�pα.ΠΌυ ονιει1 ιρ,εύΟΙ'ι,αιι
νσ, φθοοσοιυ,v; «Κάlθε άπόrrοει:rρια π,ε
p: γr;7, ,φη; θά. ε:1 .1όλυν, ιε τη λαιμ,πρό
τητά τ-ης - λέγει ή θε6σιοφο-;
Μπέζ7;ν,-:. Τό ιμ.όνσ π,;ύ μ, rπορεi
νά. ΠΙεί χοοVΙε,l ς ε!Ινιαιι ο"Οι ή &.πα.λ
ληη & .. ι τιχ βάρη τ')ίί Κά,pμα.
θ(): πφέπε.: νά. δδηyεί σε 1-.ι;ιά, ά,
σύλλψτη χ,χτrι.ι(Ν117.1σrη 1 �- οοκοορ,:�ότη-

13. 'Ισπανός μυστικός του 16ou
αίώνα.

τΙJ.ς. οποο κάι9ε θλίψη καί πόνος
ΞΪ·ηι ά;δι,α.νόηrτ::α.».
Τί εΙνΙΧ
, ι ή ΝφοσΝα., ή πολυ
:;υζ ψΊ)Ιμ&'Ιη καί τόσο ΠΙαψεξηγη
μέν-η αύτ-}i λέξη ,ης Ίν,διι:κης φι
λοσοφίι,χς; Οί Εύρω-rοα.]οι 'Αvιrχw
λ:,στες την εχοUΙV \JJΕ•,οοφράσsι «Το
εσοε,σιμέινον», το aοήσVμο 'ΌΟi} χε
p:ο[ί η τ'ης λά,μrπαις. Ιw:α,ς λά.:μ
πα,ς; Τη; λώμιrοα.ς της προσωπι
κό,ηiτ1α.ς, πού κοοί10ι με το φυιτ(λιι
κα.ί τό λοοδι1 των, α.Lσθήσεω'Ι'. Το
c1οή •:;:, 1: ω της λά.ιμ-rοα,ς οούτηςl. μέ τ·ηv
zξά.ν,, λryση ΤΙΟίί ψυτ�ιλι1 1ο'ίί Υ.ια.ί τ ου
)π.διου. δ:ν δδηγ;εί πρός το, σκ6τος κ:Όι τηv ίλ.Vυ:πι:,ψ ξ'ια. οι�, π,ως α.'
πο α.γν'Οιια εχ,eι έρμην1ευιθ;εί,, &.λλά.
πιρος μια. α.λλη κ,α,'τ'άσιααιση δπα.ρ
ξης χαl εvια. άλλο φως, πιού ει
ν1αι, ή πηγή χαί ή ρί, ζα. -αου δά
VΙε,ιιου φω,ος της -ιφοισωσΌιικης ζω
ής. Στη σrιμιειρ:νή ιιαις καιτά�α.,
ση, το νιροωιαό α.ύτο η &·ιωστά.7:μο φως ών κα,ί εΙδω ΧΙαν,ά μα.ς
χ,χί γύρω μα1ς, δεν ειtvιοοι 1ιά. τά.
της σάψ'Χlα,ς ι.1ως, π,α,ρά.
μά.τι1 :χ
σχότο;. �την χ(7.!τώ:1τα, ση
δ μ ως
.ι
τη; Νι,ρβά·ιΙΙJ,. τά. -rοpάγμ, α.."Όα. οοντι
r;-:ρέ- ψΟΙ'Ι'τ7,�, χαί τιό τω,ρ�νό �
φGις, Π'Υ.ίρ,vzι τη θέιση ταυ σκό
:-ου;. «Κcι.νένα; α.νθpωrπος, κλει
σ�μέγο; μ,έσα σ,την, π-ήλιινη λοομ
':ί7, τ,!)υ, δεν• μrπορ,εί γ•ά, yv,ωρ!ζe�
πr.,:ό φως λώμπε, ι, εξω άπ' τη
λά.μπ,χ του». :Πως νά. π ε,pι1ρσ.ψει
τό διsλ::pίv:, πού σα.λτά,ρ1z1: μzθυ
c111.i-νο εξω &.π' την ύδά:οινη φυ
λcι..κή W'J, στιούς άλλους ύδρ, ό6ι
Ι U; συ,ν,τρόψους wu, τί εfδ>ε κα.ί
,ί ενοιιωσε μέ,00, orobv αγ�ωσrοο γι'
αύ,ούς ήλι1οφώη1στο χώρο; «'Άγ
δέ·ι ύπi)ρ'Χ;ε ή J:ιρ6άνια, uίποτε
δέ·ι θά ύπη1ρχε - λέγ, z: δ Βούδ
δ'Υ.ς. 'Λλλά. ή Νιρ6ώνια ύπάιρχε,ι
- οιzοωιώνεt δ ϊδως - κα.ί ολα
,

'
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ύπcι.ρχο1η έ.πΘ:δή χcι.ί μόνο'/ ΙJΠάp
χει αυτή».
Ποια, !.Ι.!Πr.ψεί vά εί-ι:χ,ι ·ή Νιρ
οcι.ν:χή συ�1είδηση, ή συνείδηση
τη; 'Αvα.στάισ;�:;; Μ:α. � σύλλη:
, ;
πτη ύπερσυv1ειοηση που εzε: το
κέντρο τη; πα.v1του zιzί π::,:_ιΘ. ,ε,ιά
τήv πφι:ρ�ρ,ει· & της. λέγ�ε-: ή "Ε
λεvχ Μπλα.οά.τ. ακυ. Μια. ΠΙΧΙVτα.
χου �cι"pΟUΙΦ συ�ι10ιδηιτόrι-η1:cι., εξω
ά,πό υού; πε1ρ:ο,ρ:ισμούς του χώ
ρου χα."ι του χρόν,ου. «Τό ελ&χι
στοv μέσα στο δλο·ι χαί υό δλον
μέσα στο ελά.χιστο,ν)), είv1α.ι εvας
χαψαικτ-ηρ:σΌ, ωιός όpι,σ,μός cι,πό ";()'ί
Έρ,μη τόν Τρι,σμέγ1ιστιο.
Ή μα.θη,cε�ία. πά.vω στην 'Αφα.,πό
της έ01ωτφικης
μα.,ς πραγμ,ατ. ικό
1
τητα.ς, μα:κροχρόvια καί σκληρή,
&ρχίζει ό.πό ,ό cιτ1α.υρό κ1.ί :Ξ-p
μ-:ι. :ίζΞJuα: πά.vω σ:τό στα.υ,ρό. «'Α
-;,:ο τή στ:ιr;μrι πού δ μα.1θψή; f3ά..
ζΞ: υό πbδ,ι ,ου πά,•;1ω σ,τήv Ά
ψ:ι;πό, Μζε: τήv ,acφδιά, ,ου πά.
γω στό σταυ1pό. "Οτα,v ·ή χcφδ:ά
χα.ί δ σταυρ1 ός γ1vου,v εvα. ·ή Ά
-υρα.πός εzει διwvυ.θ,εί». Ή πφι
πλάvηση της &vθρώrπι vης ΜΌ,ιά.
δα.ς μέσα &πό ,ί; ζωές χα.ί τούς
0-α.vά:ο'Jυς της ϋλης ι�ελειών,ε: μέ
τήv έπισ:ροψή της στην πάτρια
γη. Ό κύκλο; τ"Jυ γήινου δpά.
μ.7,το; χλεί·ιΙΞ:. Τό θείο σπέp,μ.α
χαί τό Ο�ίο �μορυο ΥΕ'IΙ'Ιήθψε'
1
1
ivδρώθ
ηχ ε μέσα. cι.πό :όν &ν Ορω
πcι τη; ϋλη; χι εyυvε «υίό; θε
Qυ». Ό ·Chcla η δ Lan,σu εγινιε
ό ϊδιος Δι,δάισχαλος, ό α.v!tρωπο;
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1r.εράνΟ :-, ωπDς χ-:ι.ί θεά..νθρωπος:
«r;ίσ?'Jt :σ ύ ό ϊδ:ο; τώρα δ Διδά.
'Jχα.λός σου χι ό Οεός σ,("ιυ», λέ
'('Ξ-t ή Φ,,Jνή της Σιγ·7ι ;. Ί[ αχτί
δcι, εγ:•ιΙΞ :ρλόyσ,, ίκι;ι/Ι"fj vά &χ::
vοοολ ψJε: α.πειpε:; cί.λλες &χ,iοε;
χ1.ί 'ι' cι'. ιά.ψε: cU.λε; ψλόγε;. χω
ρίς ·ή ϊδιcι. vά cι,ν¼λι;J'Ι'ε,cι.,:.
�l0σ:ι.
στήv
εςΞ-λι01σόμ ιε'ιη�
ιί>στόσο, θεί-:ι.
Ηρ::ι.γμ,7,τι�ότητα,
τiποτ�ε ΟΕ'Ι χλεί'11ει κα.ί δε'/ -οερ,μ1.
:ίζετα,ι όptσΌ:χά.. Πέp7, χι' &π'
αύ:ές τ 1.; ε'11δοξες χα,r,κι. τήσε:ς
:r,; Νιροά.νcι., η τη; Άνά.σ,r;σ.σης,
•ίπά.ρzουϊ α.λλε; αχόμ n, πιό ύψη
λότερε:;. μέσα, στά ά.σύλληrπτα ύ
πε,ροα.τικά πeδ1α της Ηεία.ς Ζωης,
γιά τlί; 6ποίε; μό'Ι,Ο ·ή Σ:ωπή ε
δω κάτω μπο,ρεί ,ιά, μιλήσε:: «Μή
λέγε τίι.ο:ε...».
1\.έycτα� δτ:t\ Οτ:χν Ε·ια; <<')ί0;
θεου» &ν:;ι.παίν,ετ1.: μέω &πό τή
ζω·r1 της ϋλης οπως τό &.,ιθος
:οϋ λωτvυ μέσα ά.πο τή λάσπη
:ο.ί υό ,ε.ρό, δλόχλΥ1 pη -ή φύση
σχιp:ά.ε,: yιά :ό χcι.ρμόσ�J'ΙΟ γε
γο·16;;, τό μέγα. εpγ�-; πού συ,ντε
λέστηχε μέσα &π' :ό σrπλά.γ
χ110 της.
1

1

Οpθι;J'ι,ε-u, αι τώρα σά,v λευχό;
στύλο; προς ,ή Δύση
'ι,u:ό:;, �που στό μέ:ωπό cOU δ
·ηλως του αίώ'Ιιου πν,εύμα. :ος
πού &..νάuε,ιλε. ξεχύν1 sι τά πιό
1
εvδοξ:ι.
χύμα,τά. του ...
Στό Υvpταιό 1Jου χέρι τή ζωή
χα.ί
θά.vαοο βcι..σcα. » 14

·:ο

14. Ή Φωνή της Σιγης.

***** t-τ **** ****

1981

176

ΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
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'
Ό αμνος
του Θεοϋ
Κ ίιρtε,
Νοιώθω της 1μοναJξιας rμου 111 πιωπή.
Υ,αί Σύ ,μακρυά μου.
Το δροσερό νερό τ�ελμάτωσε,
και βούρκος ή πηγή.
ΣΊJα πλάιτη χάνομα:ι ξαtν� &γνιόσrτων δρ�ζόΜtω1·
καί ιδέος σπήν ψυχή.
Μαιτώσα,νε τα χέρια μοrυ σ' α.π<1γνωση ί,κει σuα;ς,
και τ' αστ�ρο μοο σ�ηΟ'tό.
'Η άγάστη σιιυ :rοού δίιδα:ξε, ς, σ.γΙΚάι01ιαJσε, σέ χέρσο,
κα.1. ανυδρο αγρό.
Ό ήχος της '}(Jα.μσtά,�r11ς σου, ξεχάσ�τηκε �αί 'Υ,είνος,
χ,αί 0ιρην:ος ό ψα�λμός.
'Το δρόμο π;ου ,μας φώτ111σες, τ�όν σ,καιι,σαrν τά πά,0η.
κι.' ό λόγος 01ου κ.ε.νός.
Προδό0η;χκ11 '}(JαΙι Jlίρόδωσα το 1μήνυμ�α τ�οϋ λό γου,
γι' αγάπη κα;ί mλό.
Σύ, σύμΙβσλο δλόφωτ�ο, ιδέα κ.αί λαιρεία,
YJat μ;είς. μαικιρυCt άπ' τΟ φώς.
Τά ,βάγια της ί:JΟΟοοχης, Σταιί•,ρωση προμηνο�ϊσα,,,
Μλ ψέμ�μα
ό ,σκ.οπός.
Τώρα μ�α:ζί σου δδοισrορώ, σιrό Μέγα σοο το Πάθος,
σ
κ.αί έ α'\1rtιζη:τω.
Κάιν,ε Χρι1σ>τέ rμοrυ ν,α σέ δω '}(JαΙί ν' α,νε, 1βω ,μclςί σου
ν
Ο'Τ'Ο ηλιο Κί'Ι.Jι στο φως.

1981

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

Θύελλες

Κοίτα τα δέντρα
t1) φυλλωσιιΊ. τους μΔνο rlνανεώνουν·
·ή ρίζα τους οaθια στ η γη, γερr'ι. χρwιFται.
Μ αν :κάποια θύελλα ηΊν ξεριζώσsι
πεΟαίνουν ι-,uοναμιας.

•*•

Κοί:r�α τ�ούς ανΟρώπους
τίς συνήΟsιές τους άλλάζοvν·
την πίσwη χJαJι τα uδαΜι:κά τοιυς αν α:τ,α1ρνηθο ϋv
δεν 0&v' ε·ιtείνοι πού ησαν πρίν,
0&:Ι\,αι σνντρίμ,μ �α.

Έπ1τίJμβ10
Μέπ' απ' τά σί,ννεφα ανΘGCΙJίΝει ό rl ητ ός
τή,· -χ;αυα11.γίδα πού σέ λίγο φτύ.•νει ν' αποφύγει:
τά δ,υ'\rαJτα φτερά του δεν C�CΙJtαιδέχfται vά βρέξει.
φυλαιχ.ιαμένος στην &ηrr οφωλιά δεν 11μJucψfί νά μείνει.
'Εκεί ψηλά, πάνω άπ' τά. σm•νεφcο, λάιμπsι ό fiλι0ς.
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΙ-Ι

"Ας 6nάοουμε τα δε6μα
"Ας σπάσουμε τά δεΟϊμι'ι.
κι ας υ,ευ0ε,ρωOου�uε.
"Ας κυτυαχτ�Ο'uμε καιά μr .ιrτα
νά γνωρι01σοϋμε.
'Άc αλλrΊ. ξου!,Ι)ε τ !)ς ζω1�1;
την πορεί,α,
να ζήσουμ,ε f\συχα.
"Ας νιχήσΟ'υμε δλα τά εμπΜ\ ι υ
κ,α..ί ας προχωρ11•σΟ'uμε.
"Ας κραιτηθούμε σφι,χτά
από το χέρι
κ•ι ας δούμε τ<Jν "Ηλιο
πού μας φωτίiζειι .
Στον οuρα.νό λάμπΟΙ\JΙ\Ι τ αστέρι,α
Ί-Τ Ζω11 είναιι τόσο ώραία·
ας συνεχίσου��ε, λ,οιστ:&ν.
Τέλειιωσε ό χeιμών1ας,
'
'
μι,α -χια:ινουργ,uα; ανοι
,, ξη
μας περυf,Uέ�ει.
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ΛΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔΟΥ

'

Έρμη νεύοντας τη

'

61WΠΠ

· Ερμ ηf\1ε, ύο"1111α,ς τ11 01ιωπή,
της ,δί.νω κάθε φιψά κ,αί αλλσ ον:οιμ;α1.
llόπ τό σtαίρνω
(ΧΠ' την οργή της θάλαι0101ας' πό1.1ε
&π' τά χιλιaδιά 'ίων δένrrρων,
μ
, ,έσα ατή νύχτ1α. 'Ακούει δσα όνόμαιαι
Της σιτέλ,1ω. Γuαιιί,
μ' αυτη ,η'-Jν ,α:rοέρωντη 01ιωστ11 οί δυό •μιας,
1,:χο, υμ;ε ύrοογrράψει μ:υστ,ι:χh συμJβόλα,110,
τί.ς μύχ1,ε,ς 01χ:έψεLς νά μ11 φα;\nεριυσΟΙU'�,
δσο Υ,ι αν Ιδ11εγε, ί1ρ,οrυν μέ01α μας οί φωνές
τcιν πόθο, n'-Jν οργή, τό•ν 'ιλιγγο, τόrν 31)<WΙ,Κό.
'Η σ�ωπή, κ,ρωτάΙει για ,μέναrνε
π1.στά το λόγο της. Τά χείλη τψ; εχει
σφραγQσ μέν α, ,, τ11ν οψη &σάλευτη.
Κ1 εγrυ, ιδrwι,κός ερα1mής, θωnεύω τά 1μ;α11vλιά rι:ης,
προσεύχομ;aι κρvφά γ11' ωuτή,ν,
συγκραιτώ μέσο: μοv1 τή 1 δ1tχ,ιά τη,ς άιρ1μ1ονί1α 1,
πλiχω αλι,εrοά,λληλες φορές εγJκώμια,
Ο'ΤΙ ς αόρα1τες Χ,ΙJ\Ι'\lιJ10ις της, δσ0ς αJΌΟiJΙjεJllρα.τωι
για τι'-Jι,• δρ11στ1κή τ,ης συνmριβή στόrν ήχο,
στον 1'ί Κ/\10 't'Ού μηδενός, ΠJO'U θα τ11ν φέοα
στ11ν ί,πέ ρτ-α,τη ,εξουσίια, στην t01τσρία
εχιείνων των φανε, ρων λυγιμών. Για;τ�l.
άναπά'Vrrεχ�α κράrι: ηισε 1βουβή
Ί'<J ιωβηλαlί;ο τού χρόνου �μέσα της.
'Ολομόναχη νά βαδuζε,ι μέισα ι αιό χρόνο,
μαικρύ, λευκό χιτώ'\!α, κρα\τώ
· ,vτ�α,ς •στο χέρ•ι,
αόρα,η1 σέ δσοιuς τ11 μι,010υνε, 11)ρο.σφι1λέσ111α1τη
σ αυτούς πού σφραγίζουν τα χείJ
ι λη της
μέ τό φί,λη�uα της α,
, ιω"ιιότητας 1
0

1
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Του ΝίκΟL ΚΑΡΒΟΥΝΗ
(Επιφt)λλίδι;ς (<Πρωίας» 6.8.1932)
Ποί- ι\ )δ11yησf 11 ) \1 'Λ ν Οuωrιτότητu !: t•:τηηuοφιχ1Ί ιl,,(mτυξι; τoii
ιι.τrψ,·,σμου. 11 u:ντίληψις οτι 11 'ΑνΟρωπΛτη;, τι'> � ύνολΟ'ν :ί1:τάρι.. ε ι
h ι ά τi) ".-\τ ,μον. τι) ι'>λέπει χα·νείς Fι; τi) ση�ιεu ι νiιν ΤΟ χωτ1ίντημα
ΤΟ\
χu0 f στι7 η ος, το ό:τοίον εΟrψλιr:J Ο η rικ
. ρ ι οi7); !':τάνω rις U\'T))\'
1 ην ι:ι,-τίληψι \1. 'Ο εγωΥ.tJ \'Τ(_)ΙσμiJ; ,rοίΊ ϊιτ{ψοίl εhη ι ιιοί1ργησε GuΟμη
bι'!ν' ί'1στε,ρ' άπό ηΊν l '0iλλι.χ1\ν επιηιιί.στασι ν' τ-i1ν επιχρι:ηψτ ι ν τής
QtO:tή.; τη; ε:χ,μεχrαλλfί1ιπω; τr7Jν μrι.ζι7ηι' Υ,(1.1 ()Τί('\' ')1 μηχαν ιrι.1'1 ανι'ι
:ττ. υξ ι :; τη; ι'>ιrψηχανίιι.,: προσέ ι ωσf ν?α·,· μορφ1Ίν Fις τ1\ν ιι.,-τίθεσιν
ιι.υτην του '.-\τόμου ΠQiι; Τ() � ί\'\·ολαν. JΤQΟΙ:ΧL'ψαιν οί ΛΗΟριο ι hιiι
r1Ίν (Ι.\'0 ()(ύίί(1 Ί ηιηι. συν uγωνlί11μοί τrον κραr{ι) ν , ΠΟ\Ι h ι fJι()'\Ι'Τ(Ι ι ι ηο
τι' 1ν u.τιψολιί.τρην ι1στισμάν, οί ίιιπFριωλισμοί διr'ι. τi1ν εξιωφr'ιλισ ιν
τ<7) \' ί•:τf ρ:τοντίων άποι.χ ι ων πuiι: !':τέχτασιcν τϊ°): κολοσσιαία; σι•'\•ιι.
γωνιστι.χη; ε χ.μεταλλε ί•σFω; zαί δ πu ','Χ<1σμι0; :τ{Jλε μο;, ποί, r11τιι t)
Χογ ι1χ11 σιrνέπεια δλη; σι'•ni; η"'); εξει.ίξFω; των ιlη1μο:ταγών χαΟε
στι�-των. Κ ι�ί 11 εξ ι λ f ωτ1χi1 συν έπΗα τοί, ι'ι.μu,ρrτ11μιι.ιrος rι.υτοϋ ενιι.,•
ι ίι)\· του ιι.νΟρω:τισμοί• συ\'εχίζε,ται εί; ηΊν σημεριν1\ν χρίσι ν ;ωί,
τι,ρrmινεί αιrrι'ι. τι'ι. u.τομοπαγή χο ι ν(ι)'\ 1 ιχr1. οίzονομιiΥ.<':t χrι.ί :τυσλι,τεωχι':t
σLΙγ,ψατή,μrι.ι τα.
1

1

\έν εχει, 6έ6UΙ ια πσλλ1Ίν σημ.ασίων νά έξε,τι(ση 'ΧJανείς σ11με
ριον ί.σπ'ιψιχc7)ς, ποίοι λαιοί εχα,λλιι5ργησαν ιδιωτέρω; τ1'1ν λατρείι1,•
προ; το Ν.τ<ψσν και ποίοι την &ντίληψιν τής ανωτέρας σημασίας τoru
� υνι)λου . Σ1)μερον�. ιχείνο που :ίQΟέχει χαl Ε:ι:είγει.. εlναΙι ν(Ί. fπ1ταχυνθ!) 11 rι.Ποr/4ι11tά.Ω1τα,σις τής δρΟης ιίντιλήψεως ι ιι'ι. τi 1ν ιι.λη Οι
·,·1'1ν ση1μασίιι.ν του 'Ατόμου μέσα ,ει; τh ά"Ορώπι,,ον �ί•ωλογ διάτι
' fΙ;';'\'αι α.-ταρωn1τ1� παyιωσι.ς -γ,αι ε=ιξασφ u, ι ωτη η α:ταχαtταστασι,; 0
·α
λ,,σι.; τη; ριζική; μεταυολη; ποί, τ11ν ιL-τω Ί1εί τό συμφέρσν μ ια ;
πολυδα1σ.αrνισμέν,ης αν θρωστόrrηrυος. ΕίναJι, έν -vούτοις, ενδ�αφέρον να
:τισrrωωι:ηθούν ίστ()ρι,χω; 1ιεριχά γεγο,·δτιι έπιί.νω είς αυτό τό ζ{�
τημα, i)ι σ. να πλατυνΟ11 το :η·ί)ίσν τi"i;; σωστη; κιtί ελευθέρας σχέ
ψεως. εις 11ρόπο,ν ωστε να εϊΨ.ιιι δt\'\•α:rόν νά συλλέξη () ΧJΟΙ0είς ι.α
Οο.hηιγηrr ι .χά συμπεράσiματα. Κuιί. rmi1 τ11ν l.L-τοψιν αυτήν. εί.ναι &ξιο
σημείωταν τό γεγονός στι πουθενά ·η λατρεl ,_ τοί� .. Ατό.μου δε ν α.ΥL Ι 
ψι:) Οη �-ί: τόσον ί•στιε ρ1χόν παριιλογισμ{1ν. με τάσον προσδληηχ-i1ν
'

\
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προκληηκότητ�α προς τ;ι Σύ\ΙΟtuον, οσσ, εις την Γερ1μ,αιν �αν, αιτ:ό ε
κείνους πού τηιν εκυϋερvουσαιν προστολε;μικώς_
'Ότα,ν ξανα,όuαι6άζη καιν,είς σ{11μ,ερον το J11ε.ρίφη1μ0, Ν 6116,λύον τού
στραιτηγοϋ φόν Μrοερνάρ,vrrι <<'Η Γsριμ,αινυα ,�α:ί ό ί11ρ,001εχ11ς Πόλε
μος», πού εγράφ η δλίγ,ον προ τής πωγ ,(JΟσμ�οrυ αλληλασφα;γης κα:ι
ητο το πολεμιrι1ιον ευαγγέJλιοιν της ύπερι1μJΌερ,ι:αιλυσ:τ�uκης κα:ί ύJΙJερ.μι
λlιt1αιρι,οπικης rοολιr, uκης τ�οrυ Κά"ιiζερ καί των σ-uμ!6ούλωrν τ�οrυ - της
W,eί'tpolitik - δεν , εtνα1ι ,δνναιτον ν,ά μην ιμένη κ,αιταπληιχ,τ�ος από τον
ί(ΟV() (!σειδέσrrωτΟΝ rοαιραιλο,γισ:μόν τ�οrυ,. 'Αλλά ιδεν εtνιαιι δυν1αlτον και
να μ11ν εκπΜywε.τα:ι, γιιά κάτι αλλο ακόμη: διά η\ν wεrν,ωταιrηνr ψυ
χολογ1�1v11ν ,συγγέν1ε;11α!\1 τής ν,οοτρωυίlας αυτής, rοοιυ η0,ελε η1ν Γε,ρ
μ,ανυαιν αrοολυτ�αιρχικην δέσπσινιαν όλοrκλήρ1
1 οrυ τ�ού κό,01�υοru με την
ύστε,ρικ11ν Κιαι γαε,ράιν �uεγαιλοφW'V1uαιν τού Φρειuδερίrι{J()rυ Νίm01ε, τού
πρυφήvr οrυ -rού ''r π ,ε ρ α ν 0 ρ ώ π ο υ, rτ1ού τ�ραιτ-ώ.δ·οiυς αfuτυύ
Υ,αmαrντήμ,αιτ�ος ένος ύπερτρΌφιrΧ!Ο'U ατομι101μού. Κα!ί J11ράγμιαwι, εάν
μuα φuλοσο.φ1,κ11 0,εω
, ρία α
, πο τάς τόσας κιωί τσ010Ν αντω0,έ,τ:οuς μετα
ξύ ττω'\Ι\, roov εξετέθησαν εις την Γερ,�uανtαν Κιαtτά τ,ον rοsρασιμέ:νον
1�1,ων1α, επέJδρ
, αισεν εις τ,\ν δυαΙμόρφωσιν τού liερ
, μ1αιν1υκοϋ ΙΧΙρά.rτους,
χάτω άπο την δυεύθυνσιν τ�ού Μπί.σ�uαιρκι κκΧΙί, τών Χοεrνrτ1ζόλλερν,
αίm1 1)uo 11 0ιεωρίΙα, τού Ν ίτσιε· δuότ�ι εμι1'λιοϋσεν .&π' εύ01εuα!ς ΕΙις την
ψυχ11ν των ευγ,ε\'(!Jν γαιιοκτημόνων τής Παμ,�υeρανί-αις γ,αt τ'�ς Πρωσ
σύαις :mov ητ αιν 11 τάξις 11)0'\J εΥ.υ6,ερΝούσε τ1\ν χώρα·ν. Ί 1- 0εωρuα τού
''rπ0ραιν10ρώπου ίιτο ή λογική εξέ,λι,ξις. εις τηrν σφοοίρ1α;ν τών αφη
ρημένων ιδεών, της οικο'ν(ψικης π,ραγμαrοικότητ�ος :mov είχαrν επι
βάλει οί Γε1ρμ1 ιανοί �uεγαλογωιοκτήι�uον,ε,ς ε,ι,ς τον λαJον τών Τ,ευrτ:101\ΙL
κών χωρϊίJν, Το 0δαφος ητο α ριχ,εrrά Υ1αιλλυεργηιμένο1ν ,απ,() 1 μuαν κλη
• ικι ήν - αν μ.ιιJΟΙρ� να χ α;ρα;χπηρισ0n καrr' αυτ ον τον τρόστον ρονcψ
(_)0Π1ΊV των <ψορφωμένων» l lε,ρrμα.νu, κω·ν τάξεων προς το, ν α.τΚψ,Ι'ΧJL
σμά\1 . 'Έν,αις σύγχρονος Γεριμ,αινος μελετητής, ό Rrjbs Stri1ch, εις
ενCΙΙ 6ι()λί,ον του rοού ε;εJδόιυη στο ΜόνιαιχιΟΙ\Ι Κιαιtά το 1928 κ,,α;ι στι:J
οποίον συγκr ρL\ιΙεJ½, ιμειταξύ αλλωιν' τον χα, ιραJκrτη,ρα κιαί m
, ς ροσιά,ς
των Ι 'eρrμαν(ον Κ,αlι των Γάλλων' ,δ,uαστ, στώνει το γ,εγ,ονός,, οrτι,
ενψ
,
τΌύ Γα1λλιιικοii :mολuτι1σ1μού φορ,εvς είναι όλόιχ,ληρος ό λαός, ό λαος
ό Ιleρμιαιν ικος ζιι κιαμ�μια1τ1uαιιJiμιέJ®ς εις :ωλλάς :καιί δuαιφ0ιρ1εrτ�uκά.ς άτο•
μιχότητ�ας - πραγ1μια JIJO'\J φαΙνιερώνιε,τ�αι κι αί 000 τ�ο γ,ε ,γΌΙ\ΙQς άκόμη,
(}ΤΙ ()1J'flε ή γλωσσά τiou 1δεν 11,μπόριε,σε ν' α:ωmήση
ι ε�α!ν ί\'JΌΟΙ\Ι ένι
αίiον '/.;ΟJΙ, κυρωμέναν αΚιαΙδημ,αϊκώς, Και είναι επtσης, αξuαπαιραιτή
ρηττο.ν, δrτ1ι ποru0,ενά ό ρω�υαΙ\ΙτΙUΟϊμός, ή άρρω()1Τlιάιριικη αιuτη εκδ1V.• .ω
σις ένος αιJιJΟχωλL,�ωμένοru ατ�φισμού κιαί μ;ας άπόλυτης, JΙ)ε,ρu:pρο
ν11()Ιεως προς ΤΟ Σύνολον, δεν ύmϊρξεν δ\ΙΊ1αlίΙ1Κώτ�ΕΙρο9. κιαιtά τςις
ι�ρχάc: τοϋ περαισμέν ο, ru αιώνος, δσοl\, ι:tς τη·,,· Γε.ρμκχlνίΙαrν.
"Οπως ητο FΠίό�ιενον, ή ενταιτ�ι:κ11 αtϋτ-11 κ,αλλιέργε,υα -rοϋ άιωμ101μού επρακάλεσiε τ11ν πΜον f;\ΙΤΟνηrν αντίδ,ρα;σιν' οτ�αν' καιτά 'tίC( μέ
σ:α τΌϋ περ'ασ
i μένοv αιιώvας, 11 εξέιλιξις τών οΪJκJοναμικών σrυιν,θηικων
της Εfιρώπης Κιαίι . ή δuαμόιρφωσι, ,ς ιμε, γάλων π;ρο6λη�μ,άrτων δια τάς
0
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εργαJζομένας και πιεζο,μένας μάζας αρχ�σε να εμφανίζη τα κατα
σrρεπτι:κϊι ί'ιπιχrελέ(}Ιμωα τ1\; επιχρι�τ{1σFω; τ()υ Άτόμο11. Κrιί 1'1�:ν
f)T'O καΟόλου τι•χαίαν το γεγονός οτι δ Ι(οι,\'(ι)νισμ<J::: (('\'i'mτι•χΟη
ραγδu.ίω::; εις Ttjν Γερμυ.νίαν ·roίi "Νίτrπ Υ,αί των Ι'ιουγχερς εν{ί> εl
χε πολ11 rιτονωτέρυ;ν τ�\ν πψι,χη·,ο\ν εΥ,δήλωσίν του Fι:: ΤιΊ�• ':-\γγλί
αν, nπου, εν τοίrrοι.;, τά εργαιτιχr'ι. προ6λή,μυ,τα fy11αν (tίΤl''','ΚQίτω:
n'ξ,υτερα; και, π0ρισσοτερσν
σmr
,
, θ ετα και, πιεστuκα.
,
Tr11· α,ι/,δει ξιν το;-; δη τ() πνε ίΊμα του Όc\ τομισμιοίi δFχετω τά
;η_Jι7πα rχJ110φασιστ1-κrχ και ϊί.ποτεΙ.Fίψατ17_rΊ. κτυ;τ111ιιrιω (υrΟ τ1 1 1· f,:ω
\'(trrταπημfνην συ1•ιοίδησ1ν τής πυνολι.-κότητο,: δτιn• φfΜ.ση ει; τ1 Ί ν
κο!_)ίιφωσίν. του. πού είω.1 �Ί τι (rrχrννικ11 Fκιιετr'ιλλεt•(}Ιις Η•>ν μ,rι,tr7>ν
την υρί,σκομεν στην ίστορίαν των αρχαίων Άθηνων. Διότι είναι
rιξιοσμείωcrον τι> ','εγονιΊ; δτι δ 'Λτομισμι'1; f.χτu;τήΟ�ι Fις τάς 'ΑΟ111·ιι; ιιυτάς δι'•ο φορϊ(ς: 1i1ν πρuηην, ο�nzι'ι κrιί :ηyα,,πιχώτατα, α:τί>
{,,u.�• κιιηFQΙ'Ι]Τψ - νομοΟέτην τnν �ι\1.ωνα· η\ν δFι'Τ1\ων OFωρη
τι.κι'ι. φι).οποφι,χΛ. ιl:τiι Τί\Ι' 1 Ιί.ι'πωνιι ί·ι.; τl ] \' «Ποί_, r�·11ιν» 101 ,ι:
101 «Νιiμ.01•;» κσ.ί fις ηΊ1· πο(φημψ fΠΙσωι.111· τοι• - 11Ί1• λf','i)1ιένην «έδδόμψ» - την δποίαν τόσον αρησ. εσχολίασεν δ καθηγη
τiι; Thon1pson τοϊ, Πωετιrrτημ(οι• τοίi Καίμ.:τ:ιyιτ':: χίϊτι'ι 1i> 1 8.i-1.
Ί 1- <1Ιlολιπία.» 101 Ι Ιλάτωνη::. ftς τι\ν <>ποί,ιν τi, � 1'.,,ο).01· χιιί τί>
πυμφέQΟ'Ι' τ101• χυρι,αιy:ι.ου1·. ει; 11Ίν ι>:το(αν Οεσ:τίζfΤΊίϊΙ �Ί κο1νοχτ,1μοσί1νη, ι>:101 1 δλε; 1Ί γυναίκε; μποροί-ν νι'ι πχετίζωντr�ι ελεί•Οtρrι
, ιά δεν ','Ι'(ι}Qίζουν οι�F ΠαΤf f(
μr. ()λου; τοι',; ι'iνδψς:; δ:τοι• τι'� πα11δ
οιrη μη:τέρα. r1λλ' (ll'\lY.Ot'Ι' Ft: τιΊν Πολι.τεί,αΝ. ()ΠΟΙ' !] fΥ.;ω(1'1,ευπ1::
(\rισίζ,τα:ι m1ιν rιιΊι11n1ρ,'1ν αντίληψιν τοί- y,rι()ολικοί, πυιιφFQΟΙ'rο; zαί
κουτσουρεύει αλύπητα και τον "Ομηρον, δια να μη διδάσκωντω τ?ι
:-rι�ιδιr'χ μί•Οοι•; χαί γριιφι,zϊι; ψf1 δσλογία; - ·η «ΠολιτFίίι» τοίi Πλιί.1ωνο; Fil'ω μία :τρωτοτυ:τωτι'11η «κολi.fχτι(\,ο-τ1,z11>> :τπλ1τF1ακ1' 1 nιΌ Ι'0εσις πού εγεννήθη εις τον νουν -rου φιt-1οσόφαυ ά:το την άηδίαν του
<'11(1 τrι. τολ1τεί,μι, ι'Τ1α τη; f;τοχης Τ01 1 ποi• i:fΗωί':011το fl::,' ηΊν ε:τ1Κ()<ίτησιν τοϊ, ιlτομι:;ωυ πνfίψιι,το;.
Ό Σόλων. ομω; 1110 υποχρεωμένο; ν· αντιμετιωτίση αμέπως
Κι.tι πραrι.τυ:cί>; - νομοΟετικω; Κ(lι δ,ιο1.κητ1κ{ίJ; -� μι(�\' :πραγμιη1κ11ν κα.τcι.στασιν :;τού 1ι,το συνέπεια απεχΟcπrάτη; ΕΥ.μεωλλft'Gf(Ι):
ΗtΥν μαζιον (LΠΟ τοί,; ολίγου; χερδοσ-:<όπcης. από τr'ι. εγωκεντρικι'ι
τι\ ι'Lτ�ομ,α πού εlχαν εξελιχΟη, φυσικά, εί; τιψάννοu: σφε:πι_ιιστι'χς
τι'Τ>ν αγαΟcί>1•, τά δποί.α ανηων εις τn Σ ίινολσν Υ..αί :τοί• τά π((οηγF,
11 μαyα.
Είς τ1'ιν πόλιl' των 'ΑΟηνων, έξακόπια περίπου rτη ΠQι'J Χριε.κυιyι.α!_)χοί'-σεν 11 ηί.ξι; τι,rν πλουπίων fY.LlfTUl.l.fι>Tf•)ν :τοί• f
στοu
\
λfγ(Ν10 γ ε δ έ ο ν τ F ;, 11 τ ε λ f. ο ν τ ε ς. Εϊχcι,ν ίπερ
;ι:λουτήσει rΊ.πό ηΊν ωχογλυφίαν των εις brιρος τιi'>ν χωριχr7)Ι' ηϊ:,
'Απική;. Οί χωοικοί τη; '\ffσογαί,α:::, :το,\ Fιχιιν δι.χι'ι των χωοι'ι
φι.α. Fδανείζοντο &πι'� τοί,; γ ε � f ο ,, r ,χ ; μf rι',z111' ί•:riιyογκο·1·
11

1•

1;

1

(!

1

,
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χαί επί ύποθ{yι:n της γης τωιν. Μuα Κ®t11 χρ()Vιιά ηrτο άρκεrτη uιά
την 'Χlα1t1α:σrvροφ11rν των. Οί προθε01μu0ς επερνοίίοον ΙΧJαtί οιί γ ε δ έ
ο ν τ ε ς τ�ούς ε11ία1ιρναl\' τu χωράφuαι �αί τους ύπεlδ,οrίιλωνlαιν κυριο
λFχιτωκω;. Οί χωρι,χιοί τi1ς υ·ΟΙριεuας 'Αττικ, ης -;;ης, όρειινης λωριίiδος μ,ε11αιξί1 ΜαuαΟωνος χιαί. 13οιωτuας, ΠIO'U 0.έγανι,) ύ π ,ε ρ ά κ ρ ι ο �
:1101, δέν εlχαν γην αρχιrιτrι1ν για να σπεί.ρουν, α.υτ�οί 10μί.σθω\iα1ν τού�
&γuοί1; των �uεyαιuοκrτημόrνων άστω�,· καιί Ε• ΠΕ11Jδ11 δεν ,ε1χαrν νά
, πλη,
ρώσοvν το μuσθωμ1α1, ενεχυρίαζαν τα πα�διά των, τ�ους μ�κροτέ
ρους ηον τούς α,h,rλφούς σ1τό τέιJο; κηί rr10� 1 έ1α1υτόν τ�ωί\,. Κ1α1ι διτr: tν
1:φσανfν ό χωι,uυς της πληρωμής του χ,ριδους χαί δεν εί.χιαν δγάλε·
1 ίποτ�ε Ωχεδ!Jν Π.f (_) αΙν από ο,τ�ι τοί1; εχρε-ιάζετ�ο σrτ:οιι:χ ,ειωΙδως γι1 ά .
ζ11συr1Jν
. ι δ γσ.1U(Χ'/JΤ11Ιμωrν δσ.Ι\Ιfισ1Τ'ΙΊ; 'ΤJΟυς επωλοίΊΩε·: ν (Ο; δούλους, ε'ίτε
"11
, , r\. Ο,ηνα;. ειτε
,, στη�•
, 'Ι ω\'ιι,α1ν η" αια, νηισια.
, Ji\· 1['
. uα αιv,,η
ταΊξις ,ωστ>ας
τι:ίχων ητο 11 τάξις των :τ α ρ ύ. λ ω ν1, 1αυτων παύ εκαιrο,ιrιωυ1σα
, �•
. fι; τά; 'λπι,χrι.ς παρα.λίl(ι.ς χ εtυί\mαν άπό 1,0 ψάρ,
, φα ΥJαί την ναυ
η,λί.αιν. Α ιΊ.τοί f uρί,ίJiXOl\lrD ΕΙ ς σχ ετ,ιιχως κιαιλυτέραΝ Χιαtτάστ�ακJΙ �'. Ί-Ι
ίJ'αν τρόπον 11ι1\·ά1 οί ιμι:Χ(_)Cα,ιττοί. αλλά {,πέφc()α\Ι ΥJαί αrυrvοί α,-τiJ τά;
συ\Ι fΠcίας ηiς χοι'\'W,i'Ιι,ι.η; <)ια11αιρα:χης, JIJOΊ', aδrηιιιυουρΎ'ΟUΙσιεν η εκ
�ufταλ, λεuτιχ11 1Ι3οuλιμ{,α, ΗΟ'\ Εmαιτριιδων γ s δ ε ό ν τ ω ν. "Ετσι
fΠ()Ο'Οί•crαν χαί αυτοί. μuαν ρι,�ιrι,ην με11απολίτ1εuιJ1ιν. Α &τή δέν θα
ητο δυνrαιτύν \'ίλ γί:νη χωρίς 13,ιαίlαl\Ι ε:ταιναc ,αϊ['ιχ1\ν ,εξέγ0ρ1
, 01ιιν τ(Ο\' Ι
1 Καιη\γιετο απ<'>
εάν
δεν
εί•ρίσκεπ-ο
ι11τά;
'Αθ11νας
?J
Σόλω�
χωριχιον,
,
,
η1ν τάξιν τrον rωτι7)ν fι1πα:τu1ιiδ(7)'1' χαιί δ θρύλο; Τ<>ν εφερ,ε·ν &πόγο
του βα,σιλέω; ιΚό-1:φου, αJί() τ1lί\' γε-ν,ε α'\' του rοαιτέρα 110U. Αλλ'
\'()�
i'ιτο ,μlc τi, μlρος τ1ου δυνασ,11ευο,μένο, υ λαοίi ΚJ(J.ι ε1χ,ε τn θάρρος νά
τά ψάλλη η7Jν μεγα1οrκτημ(J.τιων πού έχυβερνούσων, •Fις την 'Αγο
Qάν. 'Ί�yρ(J.φf\' αχι'J.μη ΚJαί JΙJοιή1μαl
1 τ'α, εις μέτ�ρο,ν ειuεγει• ,α:κόν, ποιή
μσ,τα
� χοινlύ\1 ΙΧΟU ΠΘριεχομένου. μ?; τα ιΊποία χαι&χ:rηιJiε Τ11'' Άθηιναϊ
κ11ν νrότητιι. Καί αξίζrι να :ηyοσέξη χανιεί.ς πό0
, 1ον σωστά χαί λο
γι,χίι ΤΩ ,ημ,γμrι.τι.κως Έλλη�1ι,κύν χιαί :mολ!ΙΙΤ'lΩμέων τoru πν,είψια εξε
, ιών γ!σJιοχ ,rη,μό
ίΤ1ΚέJ11ασε η1ν 11λι1Οι6τη,τα τη; σχέψεως πο·ν &mαιιια
ν
νφν πού επίσmεuαr δτι Ο:'.ι 1ιιποοούιrοιν επ cbυει,οον να ευηιwεrr.ιρυν
αυτοί δrtαν η ι'>λότης εδυστυχ�ύιτ;ν απι'> την χαι'ι1cούρ)'ΙΟ'\1 13�rυλιμί
ι
οί ,ακόλουθ'αι. 11έσσιαρε:;
rιν των. Εtναι πάρια πολύ χαρα,χτηριστιχοί
Ω.τ:ί.χοι. του:
1

•

Ι

«0{,τω δ ηιμόσι.m1 κακόν ερχετ ο':?'Jαθ· έκάστω
αι.•λfιJΟς δ' ετ' εχ10ιν ουκ ,sθέλσ OIL Αύρας,
ί, ψηλι\ν h' ύπf ρ ερΚJος ί,πέρ,Οο,ρ1εν, rυρrε. πά,,τω;,
fΙ. χαί η; φεί,γειν δν• μυχι°ί') η Οα1λάμvυ.»
<<'Όταν. δηλαιδή ή ιμα�α δυιτ:;τ;ραr-r11, αυτό τό ΚOli\Ι()V ΧO�/JOV θά
φΟάση ίΤΤ() σπίtτ:ι 11ού ί'Jα0F·νός χαί. ουτf Ur1 τό σ11α1μαιt11ί' Τ1l τό κλεί
σιιμο της μεγό.λης αιυλόθυρ
, ας, γ�α1τι αυτό ύπερπηδα τούς τοίχους
τούς ψηλούς χα.ί υuίΩ
κει
αφε11χ-rα χ' εzfiνo�, 11)()() χαrrαψεί,γfι σιτά
,
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Fνί'\6πρα τοι• Ο1ιλιί.ι1ου τοι•.»
'
Οί .-\ Οψ"ιιι.01 , :τοί, i-:Ι>ί.ετ1ιν rι\ ι�;η_ιοχ ι ;>ι_;ψην !1,111.: ί(1ι.,τ,ι101 ι_;:-
πτικης πλέοrν καταστάσεως, έμπι.στεύΟηκαrν τιΊν κυβι\:ινησίν τω,·
ει.ς τι':ιν Σόλωνα. Οί χωρικο'ι απω1,τούσαν 'ίσην διανrψ11ν τ6'>ν γ1ιιών.
·n �ι'!i.ων h�·γ i'ιτο τι'>σον F:τ11\' '1ωτιι,r11.ι)' :. Ί ! f:τοχ11 ΤΟ\Ι ()�\' i'Ίr:1 {;),
1_11,!ω; �ι.' nί'JΊi!\' τi>,1 1_11�1χι\ν :π11_1ι�!ι.ιι.τ1π!ιϊη·. 1 [F!_)Ιί•J(1ίπ(}η r·ί: τ1Ί\'
σε ι. σά χ Ο ει.αν. Κιιr11ι__>γηιπ τελ,·ίι,J::: rι'ι Ύ,Q�11 τι;Ί•\' χωιy1χι7J\' hιϊι
r•oι'i χιuτιιλογ 1 σμοι• τιον χυ,τι�ι;ί.110�\'Τω\' τ ι'>χι,)\' ιlπ(ν11.. r1 rοι-, ·πφ.1λ1ιi
οι• ΥΛΙ ίΊιι •ωσf σι"ι'Χ(.!ΙΊ\'ω: Τ\)\' r'1νομυστ11.1Ίν 1ίξ1('.1' τοι'i ν11μίrψιιτο:::
ΚιιπήQγησε η1ν Fνεκα χρέους δουλεί,αrν και τ11ν Ε\'fχυρία,σι.ν ιlνΟρω
:τί\·ω,· :τλ1ωμι'ιτι1)\' %1(1 Πα!_)�'ϊ_(tJ (_) ψΠ Ί\ I \' ί1 :πυrι'ηψ Ι(�)ϊ_Ι )\' ! Ι�ίίΙ( ft:
[11\' ν{11'\' 1 fι1λ1η·ί.11·\' :τοι\ F0fω·λίωΜ· μ; Τ)Ί\' \'(ψοn,·11ί,ι,· ΓΟΙ' fι: Τ))\'
fΧΖλησίιι.\' Τ Ι)tΊ \11,μαι• ί1 ():Τ( Ι ΙΙΙ_ 1:'.:Ξfλι::γ,-. ()11'.ι 1.,ι.Οοί.11.iΊ: ψηψοιr 11�1ί1ι;. τοί1; σΤι__>αιτη�·οί•ς ι.ιι'ι 1;1.11::: τιΊ::: ι'ι υyϊι; - ,ίι.1Ί ! η 1 %111 τi\\' 11111•
i.�Ίν τ17η· Ί'Π(Νtl/.(1,[)!(Ι)'\', 'λλλ' Ϊπ11): τ,'� :πο,οσιΊτ:-1}0\' χιt�ΙΙ,'/.Τ!ί�ΙlίίΤΙ
y)1ν πψ1fiον τiΊ: \'::μ(ΙΟcοi,ι: 1111• !-Ι\'11.· f.ι.riω: <> \'111ιο: :τ11ί• r111,,1Utϊ. 1ιί•πτηι__>ι'>τα•τι( τi)\' ΠΟ/.ΙΓ!\\', () ο:τ11ί11: r·ι: !1111.\' ί'\ι··;%(ΙΊ-η\' ()[l',';1i 1\'
11); :ΤΟΙ.!Π:;αη; Υ.01\'(°►τηrο: ,',�\' Γ(((ίΟfΤt(Ι !1� Γ\\\' !(11(\', Γι μ�- rί 1,·
ι.ην !tη1ί.ι'\ΙJ.. '{) �ιΊi.ων ·�'1Οiί.ησf \'ϊι ί'\1?\1Ίξt1 μ� τοι•το r11i•: Μμ:τολί
τις ΤΟ\: ίiτ1 Μν F:τιrτρέnτrιι.Ι ει::: τi1 1'iτ<ψΟ\' :1 ι'ι\'rη1huί.ι1. TOl' έγι1)Ι.f\'
rr:.σ1μοί- το·ι•. !) 1'iνfτη ι�ί'\ω<ϊ'Ο(!ΙΗ h1.:Ί. rι'ι: τι·χι�: κιιί τι'ι οι••μφF (! ΊΥτ11
rοι• �1•\'ι'�ί,11ι• - τι'1σο\' ι'ί\'FΤ1\ ;ίπον 1.1ι1 f','1.λψ11ιτ1%\] .

ω.

'Έτσι εχφεν καθαρά δί•ο αντίΟετες ;πριπτrοσιΞJις μΕσα στην
10·1:<ψ"ι.ΙΊ\' ί'�Ο.1�1\' τiΊ::: ιlνΟι1ω:τ1Ίτψο:: rι\ν nι•νfιh ηr ί Jν t·:::.ιψσΙ\' τoi'i
:Τ\'fί•μrιτο::: 111; � 1'\'11/.Ι'!ι'·τ-ηrο: t·ι: τi 1 1· ,·ιιφι.;,,�· Ί�ί.ί.ι'ι.ί'\ιι /.Ι(Ι Ί)\Υ :τ11.
υι'ψο1ι1 (Jl 1\'rιhητi 1\' ί :τ:0 (_ιμ,r-γrί1ι·ΥσΙ'\' rοι• Ό\τι·!Ιlίί!(Οl' cί: Τ')Ί\' 1 ··FιΙ!IΙ(
\'\((\', ,·ί; τiι,· zιΊ%λον τοί- \11τσ(ίσ1111ί- χυί τ11ί- Ίιι:τf�1·,11):ο!ωι-·. :τοί·
�:σ:τι>ωξrι'\' (Ι.%((1'ιl't'(;)'\'Ι.σπι :τιιι'>: ΤΙ\\' :τιιί.f!ΙΙΙ.Ι\\' /.Ι(ΤΙΙΠΤLJΟ(r\)\' '/Ι(I τιΊ.
ε�1ιι..ι1λοι•Οι'ι τη:::. Ί ί f:;roχ{1 μυ,:::. [;μω; rίν,11 !Ιίιι. i:τοχ1Ί 1Ί:τi1 τι'ι:
fξωιιπ11.ι'ι; ει.εί\'((;, τ1Ί: μετι.ιJ(1ιη11.1:ι: hη111ο·ιψγfiτω τι:)(_'11( i'\'T1(TI
I.Ι;)TitT(( μίιι \'f(( LΠΤΟ!_)Ι(( ri1; ιΊ\·Ο ι_; ω.-τ1Ίτητο;. Ι•:ι; ι(ι•τι'ι: τr'ι: ε:τιφΊ:::
111,01 οί � ω \' τ ιι \' n ί ι'.ίνΟ !_Ψ!:ΤΟΙ ίίσο·. �ηλιιhι'). fΙ\'rι,1 σ1· •\'ΤΟ\'Ι
σμένοι μέ Τϊι; ()\'\'ΙιΤΙ'ις 11.ί1 τιΊ: ι_;ο:τrι: :τ111'. ()Ιf:ΤΟ<\"ΤΙ(Ι α.τi>
ι'ινίχψΙΙ\'
ί.�1γ1,χ1' 1ν ';'(;)\' :Τ-LJΗyμάτωΥ. f'Ι.\1((.1 rπρ1�μ,11f\Ι(),( μί- Ο1ί.σο11: :τcιι'�: τιΊ f!l
:τυι'ι; . .-\fσΟά\'()\'Τ((Ι. τ)Ί\' Jfl(,\'TOl.(!LcTO(}-IΧΙ')\' ιιεγιιλει(ηηΤα τοι-, ιΊνnιι1:,
:τίνου �υνόλου ΧΗΙ συ','ϊ_!_Η'�νω: %rιταν1101-•\". ίίΤ1 11 ιιΤο,!ΙΙΥ. ιΊ τη; Η•>Ι'
ιι:ΤΟΚΗ[ (),\'\':ΤΟλόγι.στψ ι'ι�ί.rι.\' ωΊ,·ο,· ()Τα\' :τι:ωπφiψΤ'ΙIJΙ ;ι_ιφο ι\1,·νιι.
ιΊληzληρωηχ.ι'ι •%(, lt rινεπιφιΊλιιΙ%Τ!1 cι ,; ((ι•rι\ ΤΠ !lf'/1( �1'1ν11/.ΙΙ\', ;το1'. fl
\'('('I αΟι'ιν,ιτον ι'ιληΟ1:νά.
1

ηγ•
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ΕΙναι σημαντικο
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ
ΕΤΟΣ 1981 : ΔΡΑΧΜΕΣ 300.
Παρακολουμε, με Ταχυδρ,ομ1κή έπιrτα,γ11
Το περιοδικο έλευθέρας σκέψεως
11 /ΛΙΖΟΖ,,
Δ/νσις Δραγατσανίου 6, τ. 122, τηλ. 324.6837, ωραι 9 - 1
'Εκδίδεται άπο το ετος 1956
Οί τόμοι 1956 - 1970 εχουν εξαντληθεί.
'Εχουν δμως εχδσθη επιλογαί περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
1956 - ΗΙ,58
Τόμος επιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας
1959 ,_ 1961
»
»
»
>>
»
1962 - 1965
ίας
»
»
τετραετ
»
»
1966 - 1970
Θά εχδοθη πρσuεχώ; τόμος επιλογής πενταετίας
δρχ. 2[,0
'Έκαστος τόμος επιλογής χρυσόδετος
δρχ. 200
δια τούς συνδρομητάς τού «ΙΛΙΣΟΊ'» μό,νον
Οί τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, εκα,στο;
δρχ. 150
δρχ. 200
»
» 1977 - 1980,
»
»

0

Ε κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε :

ΚΩΣΤΗ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤ Α
ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δρχ.

250
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Σημει(:Jπεις ΧΡ!�1ΌΥ Α.. ΡJΖΟΠΟΥΛΟΥ
, Άyαπ:J'1.1ός - ,;ο χc1,ιyού,ργ:ο σύJ"τryμι;ι, ζω�;", ύπ!; του πρι:)Ί)V 'Α ρ 
χtε'Τliυσχ,όπου 'Ι ε ρ ω v ύ μου.
ϊΛγCΊrιισμυς» t:l\'(11 ι ιίn \'[:ίηιλrισ:η λ,'·ί,ις, cωι'J ιι'J rηιιcι (Ίγcι11ί(ω (κω<Ί τι'> λεξικcΊ ψέrω ι-·if: <Ίγάηφ· nιι-·σιιϊJΤω:, σιηιφιλι
ώνω. rω ι ιΒιΒά(ω). ΠροβcΊλλε�ι cιι nε ιJ «<Ίγcι,ιrιο,ιι'><:» ιί)<: ίδεολσ
γία 1116ς <<Λιεθ\'οίJ, της <Ίγ(ιηης». Τ�<: ι'>ιιοίCΊς ί111{φ:--:ε1 κc,] C\'CΙ
-,'Ελλη\'ικυ ηιη,ι ιcι�>. έν,ί>. nrcι','JIOΊΙ, ί,ιιϊ 'φ·,ι..:ι C\'Cι<: ηυpήν(Ι(: ι-':λ
λη\'Ικι><: ουτηι: Γί'j(: ιΊnι ι ιηοίφγη I11ι: cΊκ6 ι ιη ()Ιι..:θνοίJc; 61,γιιν{;),
οεως.
Πr>ύκειτω για ιιίCl (cικύιιιι) εir,η\'ΙΟΙΙΚη κίνηοη, 11 όrιοία,
ΚΠ'l(Ι 111ν πrογρu ι ιιιcιηκ11 δ1Ίλωση 10ϊ, πυyγf><.ιφέι,1ς ιωi ηpωι
:-οστάτοι,, t:\\1/0,I ι'ινο•κrr1 σί: κάflε cίνθμωηι> (<:'\:Ιιφιι: διίικμιοη θρη
σκείας, φυλfjς. έθ\·ότιμοc;, φίJλσυ. μορφι;)σεωc;., κο1.\'ων1κ ης Οέ
σεως, i:rιcιγγέλ ι ιοτοc;». ί1 ϋιτοι(Ι(: ο\\ης. Ει\'ΟΙ κ\c:I<Πll «JΙό\'()\'
στους 6rη1δους της βίος».
Τϊ> rφί:γραμμcι r Γjς κ.ινι'1οι-ωι; ιιίηίμ; f'Ι\'CΙΙ \'c'ι έκδηλωθη
γρο,rιιιίκ; ή θέλησις ι ί'j<: 01ωηιϊ\fic:. cιδρcι\'οίJΟης ί\ κοi «Κ'JtΙ]Ιω
ιιένηc;» πλε�οψηφίο{: κάθε λαου. ((1αΤι; οί φ1λεφην1.κοi λοσί
του κόΟJ!ΟU ν' cΊνcιδειχθου\' σ' εVCΙ\' «γίycι\'Τα». "Ηδη, λέγειcιι
()ΤΙ κυκλοφορεί οτι1ν Έλλάδcι ενcι κείιιενο δηλι;.ισεω<: για Tll\'
άηοδοκ1rμοσία «ηοrντος πολsμου», yιά τι1ν συνεχfj ιιείωση Τ(ι)\Ι
i:ξοπλ1σμων κοi διάθεση των έ(υ1κανοιιουμένων κολοσmcιίων
ηοσων σε εργα είρή\'ΙΚ όνθρώrτι\'ης άλληλεγγύης και 11Όλ1πσμου.
Ή ϊλπiδο rou συγγραφέω<: είναι δτι θά συνεργασθοϋν οί
\ Έια<λησίες γ1ά την προώθηση rου rιρογράιηιcηο<: κcιί ( -)· cι\'α
._
δε.ιχθουν, ε,ω1, σε J IIG nνευμcιrικη "ΎπεrιδύναJΙ η,> του κύοrιιου,
11 όποίο θα π1έση l ίς ύnι::ύθι,\'ες ιωβερ\·ήσε1ς.
ΟύΓΟηία; Πά\'τως. μια ώρcιίο ούιυτιίο.
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«'Ανιαζηιτώνw.ις εσέιν:α,�, παιήμια:t<α., Κ ώ σ τα
λ ο υ.

1981

Σ τε ψ α. ν ό π ο υ

Λύτα τα JΊ!Οιήματα εχουv θέ,μα τον 'Έρωτη. 'Αλλά, κατα
ιον πωητή, «ό ερωιτας. έκφραζόμενος στην ποίηση, μας κόvε1
να συνεΊ.δηταrΊ!οιήσουμε έ,κεivιο το βαθυ ΚΙΙ.' άνόκφ,ρααιο που
\·.01ώθουμε &ίχως να γνωρίζουμε». 'Έτσι, ό πατη•της JΊ!0f)Ιlβόλλε1
τιΊν i:κφ()ηση του συνωισ3ηματικου του κόσμου με μια άχλυ
έσωηερωμου, άναi(ηrrώ,vrως το άνέκφροσrο. Ό υpό!ΠΟς άvκ:ι(η
τήσεως ι::Τνcιι όγνα πωηηκός, ξέ,νος άπο δ1α!Κη,pύξεις κοί σκέ,
ψε,ις έγιωrrεαrημένες. ΕΙνοιι μονάχα εκφραοη άπορί�ς, υποψί
ας, Ϊοως εύχης γ1α κόrιτ010 αλλη έσώτε,ρη πpαryljJ'OrΓliΚόn1τa.

Το

βλέnουιιε σωv «Άηοχωρισμό»:
Στα χέρια μας κρατήσαμε
ί:vα λουλούδι άyάπης
γεμάτο δροσc.σταλίδες
καi
σκορπίσαμε
τίς καρδιές μας στόv ούραvό.
Ήταv τόσο όμορφα, Θεέ μου!
'Άς

Το

μήv είvαι μιά,

μια ζωή μοvάχα.

'ίδ�ο στο <<θα περιμένω»:
Πάvτα κάπου ύπάρχει ί':vα τέλcς
κάποιος Οάvατος, κάτι καιvούργιο·
μια στροφή, ί:vας γυρισμός.
Θα περιμένω τuλιyμέvος στή μ()ναξιά μου.
'Ίσως σi: κάποιον άλλο χώρο
μια κάποιαv αλλη έποχή,
μέ μια καινούργια f.μπειρία
vα προσπαθήσουμε ξαvά.

Το

ϊδ1,ο καl

στο

<<'Ίσως»:

Δέv ήρθες για vα κρίνεις
δέν σέ ωρισε καvεiς για ,,α έy-φίνεις.
Ήρθες νά δώσεις κα1 vα πάρειr.
'Ό μωι;, ό στ6χος ητανε πολύ ψηλά.
'Ίσως, σέ κάποιον άλλο χώρο
μια κάπο:αν &λλ-, f.ποχή
ή 6ιωμέvη έμπειρία
vα δικαιώσει τή χαμένη εύκαιρία.

i981
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«Ταξίδtα στή νοσ:cα,λγία», ποιήμιχιw, Να, δ ί να, ς Δ η μ η τ ρ ί
(Λευχωσί,χ)

fJ

υ

Τό πε,ρωσόιερο ποιήιιοΓο ιης συλλυγης c r υιης v11ό φηΙΚον
1977-79 rη Ι]V 'Λμ ·ρική. πρόγ�ια που έξη
l(ι)V έ1ωv
,
γεί τον rίτλο της. Είναι μια νοο�τaλy1.κη cΊνό11vηση ι ης ιίφυίαc:
ΚύΠiρου, μά rόσο δρο.ιιcηικηc:. 'Εκφράζουν πόνο, συvτριβ11 και
θρηvο γ,ό r Ι]\' άηώλεια ομορφηι: κcιι συνcιισθη110 ι κο δε11ένηc:
γης ...

μεII 1αΈ,υ

Πόσα ον€ιpα κλειστήκανε
στά μνήματα
και σύ άγάπη τ' ούρ::χνοC, μου
ή στερv11 ...

θc1 μας ηη 01TOV <<θρηνο» ΓΟU «Τ111η11έ11ου rοϊΊ
δέν πο(,ει να τι�·r111έ:νη ΤΟ «θα'i-,110»:

1974>>, "Ο11ωc;,

Πότε άπ' τοσ 6ouvou τά σπλάγχνα
άπ' δπου ά,•α6λύζει κλάμα σιωπηρό
vά ξεχυθοCινε ηλιοι κι· άστρα
κι' άπλετα νερά νά σώσουν
τά σκεβρωμένα μας χωράφια.

Πολυ πρωτότυτια καί έvδ1cιφέ11οντο είναι ΤCΙ 111': τον τίτλο
κcιθη11ε111νηc;
1ηr;
«\Ιετεωρολογ1κο δελ I ίο,> ίχνογροφι'1 110•10
(ωηc;

.<'Ολίγη λ t 6άς», ποιήμcι..τcι. Ά λ ε ξ ά ν δ ρ

'J,,

ς Λ

t α

'Ι.

ο

π

ο

ύ λ ου.

Τό ηο11111ατcι ούτα δ1cιπνέονrcι1 cιrιο 1110 έσι,ιΊεf)lιΚΙl Γl\TU1ιcιτικ6τητα.
Το «Θεέ μου Kf)Ull\lέvε» θυ11ί(ε1 IOlJ(; Δελφ11ωυς συ1160\1σ1101Jς:
Θεέ μου, κρυμμέν ε
πινη,
πίσω άπ' τη μάσκα την άνθρώ
πάρε με στη γυμνή άyκαλιά Σου,
τήv άλήθεια.
,
,
Καi ζέστανέ μου την ψυχη
Σου
!
στη ζωοδότρα θέρμη

Δεv εΤμ' έyώ.
'Εσύ 'μαι.
Στ11ν πv:>ή Σου
την αϋρα πού φυσδ:,
τό λουλοuδά:< 1
πού γέρνει άπαλά
στο φύσημά τcς
και σμίγε; τό άρωιιά του
στο άρωμά 1ης !

1ΛI ΣΟ Σ
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Μια
«Λεύκα,»:

πωηrπκη

παιραrτηρηηκότηω

1981

έκφράζει

το

ποίημα

Λεύκα,
το πλάνο σου φύλλωμα
μ · άνθρώπου άδυναμία
πως μοιό:ζει !
Πού μ' ενα άπλα
του άvέ,μου ψύσημα
φως και σκοτάδι
συναλλάζει !
<' Λυρικά,

71)αιή.μ;α.'ΟΙΧ>�, Δ η, μ ο σ θ έ Υ. η Κ ό κκι νι ο υ (Θιεσσα,"λiαν,ί,ι,,η).
Πωητής τfjς ε1ρ11vης, τfjς αγάπης, 11ου άJv,θρWΙJΈΙιστμου, ό
Δημοσθένης ΚόκΝU\Λος άνυψώνε1101 με τα <<Λυρ,ΙΙΚά» τ'Οlυ, με τηιν
συχνα Βιβλιrκή του λεξιιμα,γεία., σε έκφρασηικες κΌρυφές.
'Ένο δείγμα της γραψfjς του:
Κύριε,
ιωυράστη,κα να εΤμαι στρατιώτης
να προσεύχομαι για την 6:vοιξη.
v' άκούω τίς έπευφη,μίες του πλήθους
vά κοιτάζω -ηούς καπνούς τC1ν πόλεων
καί vά φονεύω εχθρούς πού εχουv μφ
• έρα
και περιμένουν νά ίδουv τίς κουροί.iνες
να πετουv πάvω άπ' τά χωράφια τους.
Κύριε,
κουραστηκα να όvειρεύομαι -:-ίς άγριόχη,νες
να κάθονται μαζί με τόv πρωιvόv ηλιο στον κάμπο
κι' έγώ vά σημαδεύω τον έχθρό μου,
εvα παιδί πάντα .μέ ξανθά μαλλιά και δνειρα
κάτω άπ' τις άνθισμ,ένες έλιές της πατρίδας
για μια παρέλαση στήv πολιτεία.
•

,,'r0ϊ
, 1JΕJρόΎρα;φο,», 1οαιήμαι-φ. Ξ ά ν θ ο, υ Λ υ σ ιι ώ τ η (.Λ!ευικωσία.)
Ποτ'Jσμbνη αυτη ή συλλογ;η του ποιιΙJΓJJΟυ όηο την :rόικρο
ι<Jω το πένθος των δραιμα11:11Κω1ν γεγονόrrων ύjς τελευτΟ!οcις έηο,
χfjς. Άλλα δuαιt1ν0ετα1 κω όπο αίσuοδοξύα, σa.iV ϋψιστrη ποα\η
τ1κl1 προσφορG ατiς ποv0μέrν,ες ιτιυχες της Κύιruρου μας. Ξε.
χωρίζm το «'Έρμη πατρίδα»:
Δωσ' μου γαλάζιο μήνυμα ν' άνθίσει ή μαύρη, πέτ,ρα.
Χτύπα άκριοή το σήμαvφο να στηριχτεί ή καρδιά μου.
Ρόδο πού δέ μαράθηκες άχτίνα πού δέ σ6ήνεις
κρύο νερό πού ξαyρυπν&ς στο φpιμαγμένο νόστο
φτερούγα του πε,ριστεριου, φτερούyα της άγάπη1ς.
tν.έσ' τή φουρτούνα πού 6ογγ& στι\ κϋ,μ α πού μας. ζώνει
τον πληγωμένο νάρκισσο του στοχασμοϋ σου δρέπω
vά ξεαρμυρίσει το νερό να ξεθολώσει ό πόνος
μαύρων κοράκων ό κρωγμός να μή ξαvαπλακώσει
και τόξο ουράνιο νά
γραψτεΊ
στο καμαρόφρυδό
σου.

1981
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«'Ελλα.δικά.», ιιτ:οι-φι,χό

Γι ά. ν ν η
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Κ ο υ τ σ ο χ έ ρ α.

Τα ποιήματα αύ ιά, γραqηιένια στηv όρχη της δΊικω raρίω:;
του 1967 κα� δημοσιευ�.1ένα, γ101 ηρώ τη φορά, ma γαιλλικcι το
1971, ΠΙΟ'pου011άζοντα,1 τώρα κcι) οτπ1ν Έλλάδα.
"Αν KOl ΤΟ bρέΘ11αμα η101ν πολιττικο (και 1ιαιλονό111 σε δύο
περ11JfΤώσrnς, τGιrv ποιημά
ι των ΑΕ ιωl ΜΑ , όλίσθrηαw χ,αρ.αι:τη�
ριισμοl μολλοv ηροπογανδιστικοί), τα «Έλλαδb](Q)) είνιαιι ενα
ύψηλου πνι είψατος ι-u οιηηκο ερrγο καi Jl,H) i ε,r 11 σπονδι1 ()ΓΓΓ]V
έλευΒε.ρίο μέσ' όπο τ11 ριο,η της έλληιν1κης iοn101ρίι0.ς.
Δωrηκο ϋφος ιωi κείμενο λαικων1rκό, 11ε λέξ01ς Tl!OU ήχουv
σα,ν δυναιτο σφυρακόηημο, συνθέπηυν μ�α όληΘ�ν11 iσropl!Κll έποc
πο1·ί·α.
Πρέπru να μει-οφερθουrν έδω δύο όnο τα llOLI]llO/TO, γιο
νια κοινωνιήσουν oi 6.νογνωοτrες μας rov δυναl)llσμό τους καιi την
όμοpφtά τους:
1) Είν αι το ξέσπαισμο της δικ.:1αrrορίος:
dρεχει.
Καταιγίδα
θύελλα
άνεμοστρό6ιλος
κραυγή
ή όpyn της ψuλης μου.
'Έξαλλη του Ποσειδώvα ή τρίαινα_
Κι δλο 6ρέχει.
Κι δλο πέφτουν κεραυνοί.
Κι εψuyαv κι' άλάρyεψαv
οί γερανοί
οί πελαργοί
και οί γλάροι.

2) Κσ1 ό βα,σικός της χαιροκrηρ,ω11 ιός:

ΕΤχε ό λόγος δ:λλοτες τό λόγο.
ΕΤχε άνrίλοyο
μέτρο
αμετροέπεια
περισυλλογή
πολuμέ ι:; εια
θέση
άντίθεση
ψρόνl)ιμα
όρθοφpοσύvη.
ΕΤχε ό λόγος λόγον του διδόvαι
ίίπαρξη.
Ό μοvόλοyος τώρα.

vΑλογοι
χαλεποί της χώρας οί καιροί.
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«'Ιaτορικόν Λεξικον, ' τGιν llα\'tlρων,,, (Β' εκο, οο:ις), Κ ώ σ τ α Ν.
Τ p ι α ν τ α ψ ύ λ λ ο υ.
Ί-Ι λεξυωγραφΙιΚή καrτό,ω,f.11ς των γνώσεων αποτελεί σηΊ
σύγχρονη έηοχη πολύ11ψο έργαιλ.εϊο, γι' α:ύτο δεν εiναα τυ
χαία 11 αvθησ.ς των πάσης μορφfjς έγκυrκλαπααδε1ω:v, που εχουv
κατ0Jκτήσε1 ·,,c:ι, εύρύrrαω άνο1γνωοτπκο κο1vό,v. Ί-Ι λεξ1uωrγραφ1:κ11 ruα,ρουσω.011ς, ,εiδ111Κό, τω'V ίσ ω
r ρ11Κων γνώσεων είvαα JΙiliO. μόλ
λον τuε,ρ1ωρ101μέv
ης
έκr
τ
άσεως
JΊΙρ.οσφορά. Γι' αύτο w
, ai ή νέο
,
ώς
<<iστορ1κου
των
Παι
τιρ
ωv»
Κώσrο
i:ργcuσfα του έδραιιωμέvου
r
Τρ11α,ν11αφί1λλ1◊υ εχ,ε ι iδκιί-τιειρη
, σημασtα οχι μσινάχα για τη,ν
πόλη ΚJαl την περιφi:ρε,1η της 'Αχαϊκ,fjί: πρωτε, υούσης, άλλά,
γεvι, κώτερα, και γ�α τα έλ.ληΙVΙ:ΚC\ Γράrμμσω.
Το νέ,ο Ίστορ,ικο Λεξuκο των Πα-ηρωιv ( οτn1 δεύτερη,
ύπ0ρπλουmι..σμbνη 1<101 έξααιρε.ΙΤJ.Ί<,ο. καλαιίο{jητ, η 0�δοσιη) ωrοτε
λεϊ μ1α ύψηλijς 0πίlστημονuκάτφ ος ιωi ύπ1ευΘυνάτ11γrος Jljpοσφο
ρά. Χωρις ύΠJερβολεc; έκ λόγωi\Ι τοrmuασμου, άλλα �ω.11. χωρiς
ξηρες :ιωi αγευσrες συvrωμιεύσε:ς, εlνιαα �νa :riιολύη1μο ΚΙαιi συνά
μα εύχάρ.ωrι:ιο άνόγνωσμα για κάθε 'Έλληνα, που θέλει να
πλούΟΙΙJα καιi
μάθη την ίστορί.α τώ ν Πατρωi\Ι, 11 όruοίη εχεu,
δυν1α;μuκr1 συ111,μετοχη στην .ιω.θόιλ.ου έθνικη ίmορία.
1

μια

1

·,Γλυπτή σχι, ά.», παιήμ�ι-:σ.
,
νίχη).

Ρ ω ξ ά, ν η ς

Π α, υ λ έ α

(Θωσα.λο

'Η νέα πο,ιnrρ10 r ή πρώτη έργrισία της 1ΊJαροu<J11ά.σθ ['J κε το
1978 με τα <<" Α.νθη της λήθ,ης») ηρσχL1:ρεί βεηικα στην όΜ
του οiκουμενl, !Κου. θα λέγαιμε, λυ,ρ1σιιοϋ. Ίδω.ίτε,ρα συνδέεJ
rμεγαλ
r ε τι 11ν φύση ΚΟ[ έμβοθύνε,ι
i εϊο τf\9
τον rίνθρωrιο μ
δημ:ουργίος. Τcι μέσα της, τρυφερο. και συνα,ρlfliΟΙ{JΤΠJΚά. Ί-Ι φ1λο01οφίΙΟ τηr;. ή άρμσνίια ,ΊΊου άν.θρώπου στο σύμπαν.
Δύσκολα μJroip,εί KQΙ\llεiς να ξεχωρίσεJ. το ενα, ποίηιμα1 άηο
τ
το αλλσ, είνιαrι τόσο δεμέν
· α σε έσωrrερ1κ11 ένόrrητ, :α. Ώο rόσο,
ί:J'α έπιχειρήσω ενο έvδεηωκο κορφολόγημα:
ΛΕΞΕ Ι Σ ΓΕΩΓΡ ΑΦ Τ ΛΣ
Δείξε ψυφε,ρό,τητ�α
ενα λοιυλούδι
σκάλ1σε στό ξύλο μια ίσηορίο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζωrάθη.ιω, φώναξε , u
_ o. μέ.ρα
11 γρια σαύρα.
Καi πέταξε η1ν J11ράσινη σωλή της.
Είχ.ε Ναλο.κ;αιμ1άσει.

οττο

σ

Το νερο εiνω το ο1μ,α της γης
καi ια κ,σrαικόκηνο αvθη
(.ωγρα,φ1ομέv1α τα μάηια της,

1981
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ΠΛ ΡΛΞF:ΝΙ r ΩΔΗ
Πουλιο IIOl) οrολί(ετε ιοv ο(φαιVι)
βόrααλα ιrου άγαιrιΟJ�ε 10 J{lJJla,
αϋριο θα φύγω.
Νύχrωσε πιά.
'Εσένα βελοί1διvο ιιαυ,rο ϋφaκη.ια ιης \'ί1χrας
σε χαφε,rίίΊ 1ιριv ΚΟΙΙ)ιηθιυ.

ΣΤΕΛΝΩ
Τι'> ι ρύο χόρ ro Γης ιτrδιάδαc
1 ι1c: φύσεως ιi ιφ6σινη λέξη.

Λ 0 \λιfΨΗ
Ί-l αvοιξη χοiρεruι ιιι': ενα λουλούδι
έσι, να χαίρεσαι 1110 έλιτίδcι.

ΕΙ)ΩΤΙΙΣΕΙΣ
Ό οrρ ατοκόηος του δάσους ιιου
δi: οτc�μC\\:Cί ποι έ rι1v ιιοrεία του.
Τα ιια διrι σταιιατουν \'α παί(ουν
οταv Γ() βrάδυ θα φιλήσει ΤΙ] γη.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗ� ΦΙΑΟ�ΟΦΙΑ�
Τόμος
Άπό τήν Ά ναγέ ννηση
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Πολλές φυλές - μιά άνθρωπότnς

Πολύ �v,δ�ιια.ψέρο�ι ήτω.v τό Συ,μ
πόσ:Ό• •,(α• ,τά, τGJV cρυλε."ίlι κωv, δια.�
,cρίσεωv, -;-;ού εγl"ΙΙΞ στrrν Ηά.ν-τειο,
με ωvιειργα,σ,ία τής ΟfΝΕΣΚΟ
κα.ί -οου έv Έλλά.Jδ,. «'Ιδrύματος
δ,:γ_α,ιω
, μiιτωv -οου &νθρ,ώπου», μέ
:;υμμJει�οχ •] 22 έπ�01τηιμόιv1ω1v ( τρι
ών Έλλ ήνΙJΧ'
, r καί 19 &,π.ό Εύρώ
πη, 'Ασί:χ, 'Αφρuκή ,y,α,[ Άμε,
ρικ• ή).
Ό έκπpόσωrπος της Or ;Ε
ΣΤ( ο Χ, Σ("Οά.Οε�v1χ άϊγχ1Ξ\',J Ε-τ�ό1νι� σε ,
δτ:ι ε!�α.ι ή:θι1κά. χα.ί ΧΟΙ:·ιων,ικά.
&πα.ρά.δε0,c:Όεις οί θ1ειωρ,(1εις πού &,.
,;α.cρέ,ρωrrσ.ι στή, v wv1ωrοφότηrτια, η
ΞVΟΟ"(ΙΕΙVή κ,7Jτωrt1ε1pάτη1τ;α. των, άν
θpώπων i'. .α-ί δίν• 1ουιν1 'ΌΟ δι κα.ίtuμιχ
αιούς μέ·ι νά χαmχιπ,ιeζοuν η να
έξα.cρα.,ν1ίζcυ1ν wύς δέ». 'Όλοι οί
7Νθρω'7ΌΟΙ: - ε!1t1ε - πρ, ι-:;έ,ριχο,v
Όα;: &πtό ,μιά,
, ,ρίζια, ΥJα.ί ο! δcαιψορές
όψεί, λl()(Vtτ'Ζ σε έξελ:κrtΙιο/-Ο1J ζ πα.1

1

1

1:

ρά.γοντ1ες. Τά. έ1Όιiσ:τημ.ον1ι1Κά. σrtο1ι
χ1εLα. παύ δι,α;θέτουμιε α,ύιτή τή σ,τι
yμή, έ1Όιοευα.1ιώvιου� τή θιεω
, ιρί, α δ,:1ι οί δι·α.cρqρές πιού,
ύπάιρχουη
σΌούς λc1.ιcιύς 'Κ!α.ί σ:wύς πιαλιτι-J
01μ,ο,ύς 'Όους, δεν όψε,ίλΌινrαι1: σέ γε
'�Θτι"Χ.ούς πιαψά.�01vrrεg_. &.λλά, στήν,
ίκα.vότητα. bκ μοοθή,01eως κ,α.'ί στrμ
πλα.σ,t1ικότηΌα. πο ύ δια.θέτου',11 τα
ατ<ψα..
Ό Ί�pα;ηλ,ίτης ΥJαiθηyη-τής κ.
Νέί·ο ύπεστηρ:1ξε -τήν< αι100ψη. δτι
ύπά.pχουv διι αφοιρές μιε.'τ!α.ιξύ ψυλων
·η πληθυ::μω·ι, &λλά. ύποορχιοιυ•ι έ
πίσryς δι, χcρορέ,ς μέαι, σ' ΘΨJΝ καί
τόv ϊιδ�1οv πληθυισμό, δ1ι1όr1Jt ύπά,,ρ,
χ ει ή 1.wv1000:"ι(6της τιου &,,,όμ,ο υ.
Τήν ίm�pξη γ;ΕΜεrrι:κώv δ,ι1α,qχ;- ,
ρωv 6έv, πρ'έιrοει να TY)'il άγw;rήοου
με άλλά., αιVΙ'tίιθε, �. νισ, τl, ς &vαγvωρί-σου-;ιε, να τίς έ:rοισημά..vου(
με καί ·ια τίς &ξι\οιποιιήιοουμιε.
1

1
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Τ ο μέλλο1v τ·ης &..v�θpιωπάτητας,
,
καJτεληξε ό χ. Νέοο, ε!Ξr,ι.οτατr,ι.ι
,
&:rοό το vά. 1 μά.θου1μ;ε νά. ζοΟι μ,Ξ, ()
,, 0
'
α.νιθpωπο. ·ή
α.v ιριωwος ιμε τior,;
ψυλή με τη ψυλή χα.ί το εΘ,;ο'
τοόμε, το, ε"θνιος. 'Ο χαλυυε,pος
1
,
'
,
-rοος για, y,α, επι'tlωχθιΞί αυτός ό
σκοπός, εt�α;ι yά,
εκτ'
: :ιμ ή σου με
χα,ί v,ά, χα..λλι1εpγήοουιμ;ε δλα τά.
Q
σά.ν
�'Πίίπsδα. του Τ ΟVι.υιμο,pψισϊμου
Ι
εv'α θησαυρό, 'ΠίΟυ ιμ1ποp1εί vά. πpο
τις άvθ,pώπιvες
ά.yει σ-οο μ,έλλοv
1
, ι τ1ευ'ξ ει: Ις».
, λα,υσεις:
,
α.100
χα,ι, ε10
1
Ή Σοοι,ΕΙ't':0,<,ή εθv, ,ολόΎ'ος κ. Ζο
λοτά.,ρ:Ξ, οχ όιrοειστήpιιξιε:
«Δέv όπά.ιpχου,v πολλές ψυλές.
"
'Ο α.ν•
" θ1 p·ω-rοος εχει χοι1vιη ρίζ�-., α,;,χετα. α.·ι 01τήv Τχψεία, των ypό
•ι,ωv εμφωv,ίσθη,κε σε ΠJοιλλές ύ·πο
χα;τηγοp,(ε, ς." Αλλωαι�ε1, τό χυ:pιι ότε
pο• &Νθ,ρώπιΜο χαιpw,<,τη1ρ,ι1σrtιtκό εr
v,οοι τό γιεγωός, οι'tlι μeοο αιtς χιλι,ε
τη,p ίδες
εμ
, φοοv,ίστηχ,α,v πολι -ο:σμοί
1
Π'Ου δέv fισοοv
δη,�ι ,ου,ργήιμα.rτα.
συγκεκ
· ρ,·.·:.ιέ v1ωv, μόνο πληθυι
, σμωv,
'
'
' συνε1Όειια.
α,'λλα.
της ισταpι:χης Π7.pωσίας ·IJαii. δpοοση; ά.ν1θρώπων,
πο�ι χα:rοίκη,σωv σε δ:ά.φορ
, ση
, α.
μ1ειc1. του πmΨήιtη».
�- ο, "cα.,
"Ε�νια, σ.,π
ση,μαJVΙτΙιχ ότε ρα.
ση,μεϊα. τ·ης δμιλία.ς της χ. Ζολο
τά.ιρ�ειοα, 'ifΌrJN' ή
αι•ι1α.ψο1pά. τη;
στις συ1vθ'ijΧΙΞς δηψ,αυιpγίοος των ά
, -; γιά, τις φυλ, ιεrι:�:κέ; διαπόψzω
,
κ,ρισε�ς: « Δ'εv ιμποριεί να., σχημα.τ1ι1σθεί χc1.1.ωά. γνώμη σχεrοικά. μέ
,
,
z '�tσΟ', τ'Υ)'tlα. στους
, α,v,θιρωπους
τη, v υ;
'
- ση,μ,είω01ε - αΝ κά.τ�ι τ�έτοιο
δέν ευ,v,ο·ηθιεί ά.πό συyιJΞΙΧpιι,μένιες
κοιvω-�:κές: συνθηy"ες. Αι'ιτέ; zί
v,α,ι 'Όελ,:κu πού δημιου,ργουοι οχ�
μ6v,ο ({Ιθεωρ,ίες»,
&.λλά κα.ί συ·ιεt,
υς,η, σ,.,-.:1ς «,χ,,,
',j�ειp,ο, τηιτ�cι.ς» η,, «κατω'tlεp6τψc1.ς» μεtτ�α.ξύ τω'J ίδιων των
πληθυσ:μύ>v».
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Και πάλι
για την 'Ατλαντίδα
Ή εpευνα. των Σοο�ειτικων ώ
χεQ;•ι, ογp6.ψωv γιά. τή ΧΙΧΙ\lέvrη
ΊΌειpο Ατλωv,τίδα. - γιά. την ό
ποίs1.v εϊχαψ;ε &,γcι.ψέp,ε,ι αιά. «Χρο
νικά,» αιϋ τ1εύχ1 ους 133 (Μά.ϊος 'Ιούνιος 1979 σελ. 220) , επ,χ,vα
cpέpετα: στήν έιrοt";(,(Χlφότητ« ά,πό
'
'
� Ε1 1
το ....
00 t E'τ'tr,<,o πρωκτο,ρ1είο ειδήσεων «Τά.ς», πού μ;εrcέδωσε στις
4 Άπρ,:λίου δτ�ι μ;ελε-tήθφ:αν ε11ίισ"t1ωμέγως 460 φωτογρ,αιφίες, οί
δποίες έλήφθηι αα.ιv 01τό,v ου,θό τοϋ
'Ατλs1.1vι-οιχου ώκεωvιου t.JJιψιχές έ
της
χ,;ι.1:ονιτά.δες μίΑΙ�α.
δυrt�ιικά
1 f ορτ1ο,γα.λία.g_ y,α,l εvιι1σχύθηχα;ν οί
&.ρχι κές ύποθέσειις.
,- Ό 'Avτipeι Μανιίν, πού διηύ\ ,
\
'
.
θυν1Ξ τις �, pιε,υ,vιες σ:τ, ο ΟiΚ<Χ ψο:;; « 'Αχα:δ ryμα.ϊχός Κουp
, τ1σώ,ωψ», άνέ
ψεpε &,� οί έπιστήμ,av1ες στηρί' '0 Θση, τους σε, «μυ' υπο
Υ"'ουΊ. την
στηρ,:ώδz, ις χα:οα.σ,κευές», πού εμ
φα.viζοι•ιιτα.. : σε 460 φωτογpια,cρίες
τ�dυ βυθ:σμέιv,ου
βουvκ.ιϋ Άμ,πέp
,
,
, , .ι\ τλΟΟΨΌt',<,Ο, ωΚJεαι
στον
v,6, 1Όpοσθέτ1zι: τό πpwι,τοpείο.

η

«Σέ μεpιι κέ:ς φωτογροοφίες τοϋ
βι:ιpΘιοαινcι.-τολιχοϋ -υμ-fιμ,α,τος της
χοpυφης, οί έπι1στήμο'J1ε:;; δ,ιέχpι
•ιcι.v 6pθοyώ•;:'α ο1καδοιμήμα,,τα. Σέ
:ιιά. &πό τίς φωτο"('pια,φίες, μπο
p,?ίψε vlz δουμε όρθ
, ογώ•�:ες πλά
Υ,ες πλσ::ους ενός ιμοορου. πού &
,,υψών,c;ν,α.ιι άπό τό βά.θος» με'
_.ευωσε
' « Τ'α.ς» ε-rο:κα.
'
λουμενυ
το
, ς,
,,
1 ό 11
�1οοι,'ιν αι,ο' -rοεpωο" τι εypαψε
δ:χό «Γη χα,ί σύμΠ'<ΧΙΥ».
/Η θlσις ,ωv πλωκωv·, μεμο
νωμένων GΙ'.Χ'ΛώV, δπως χ,α.ί το χα,
'ΙΟΥl'ΧΟ σχήμα, των
, , πλοοκωv, -rοού
ψωωγραφήθ"Υ)Υ...α.�ι' πιι (}α;vοv- vά &.-

π,ο,δειιχv,ύου,γ τ, ή,v τ�εχvψή π,ροέ
λ1ωσή -οους» σύ,μψω,vα μέ τΟV' Σο
βι, ,πιχό έπιστή,μοv1α..
Πpίv άπό δύο &,κ,pιιοως χp,ό�v,ια.,
Σοο�ιε'τι1 κοr. έ, πι1στή,μ0ιvε1 ς έπ-ιοΙΞΙοα.ί
ω,σ:χγ δη άιπό χώδ ω1vα,: χα)τ:αιδύσε
ως. πού pίφΟ ψJε &πό τό έξεpευ
·ιητ:ικό σχ,άψος; ελήψθψΙΧΙ\/ οκτω
ψωυογpα,g::ί,ε�ς του 'Αμπέρ, οί ό
π,οίες δ1είχvου1v «ύποwε� μ1μα.τι:ι. &,πο
-rοί χους χα!ι αιά,λε,ς», -rοrψό1μοιους
μέ εκ;εlvους πού rοειpιrγ1pάψηrκα.ν,
α.πο τ'Ο"I Μαv,ίv.
Σο:6ιι ει τ�ι'κοrι εpιε-υvη1τές θιεώ,pιηισαι�ι
τότε έπ1•. :ρυ1λα1κτι1χά,. ο'Οι τά. έpεί
-rοια, -rοιθα.v, όv y,ά,. εΙv1α,ι της Άτλα.v
τ�ίοας, τη; χα,μέvrης ήπιείρου, πού
εχε: wεp�γpα.ψθ-εί α.πό τό,ν Πλά
τ�ωvα.
«'Aψoij 'IJJελέτηι01:;ι.1v τίς ψωτογpωpί,ες &,pχ1ωιιολ, όγο1ι ,, δ:, ατ,1 ύπω
σα1v τή1ν θ1εω
ι ιpίι α. δτ ε, {vα�ι ύπο
λείμ,μα,τια. ά,p, χα,ί,ου λίθ1 ιv1 ιου κατα
σ1χευiσ1μα:t1ος» . α, γ,έ cριειpει τ ό « Τάς».
1

1

:'

1

Γιγαvτιαιοι γαλαξίες
Οί α.,στ.ροv•ό1μοι m,υ πα.,νει ιπι1στη
μίου της Καλιψόpινια α.v1Ξ',ωίνω01σΝ δτ�ι α.v,εχα.λύφθηtJ1α,ν πολλοί
γιγαν>t�ι�α1οι -- cί.yv,ωστΌ,ι μέχp1ι
τώρα - γα.λα,ξlε, ς στο Διά.στηψι.,
σέ απόστα, ση δέκα δ1ιlσε'ι<mτ:ομμυ
pιiω'! έτωv φωτος &.πό τή Γη, ο η '
λαδή σέ &.πόσ1τωση πού ειγΙC(ι, ·η
όπο1ί7,, εχει
μJεγα.λύυερη στήν,
φθάσε,ι μέχ,ρι τώρ,α, το ,έp1, ευ"1ητικό
μά:t11 της &.νθι pωπάτηιτ�ας σ�το Διά
στημα..
'Η &v, σ�χά.λυψις λέ1νε ο[, &στpουπ,οαιη p, ιι:..,ει
v •ομοιι, ερχ ε, 1w.1ι γα,
τήιvι θ�εωpία., τ-ηv όποί, α. πολλοί
,\λ),οι επιστηιμο
,
,- v, 1ες wvmι
, y,pouoυ,
, v, ου
υ,
ι
τ�ι το Σύμιτι:α.v &ρχ1 ω�ε vά δημι
ου,ρyε, ϊτα.ι &.πο μια. μεγάλη εχpη,
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ξη πpίv &πό ιδιεοοα�οχτω δ,ισεχα..
τσιμ;μύρ,ια.
: χpόνι1 α.. Μ,ε�ά. τήl\l εχ
ρηξη α.ύτήι , οορχιισαιv ν,rι, 6'μ1 Ιι!Ο�p>
γου'1'αιιι cί <ΥJΙJΙ"t'έρ,ες ΥJαί οί γα.λα,
ξίες μέσσ. σέ μια. -rοφίιοιδ·ο δύο
ο:ισεκα.τ��μμυιρίωv έτωv.
Ή άι�α,χάλυψις τώv νέ,ωv γα),α...,ιωv·
ι: - εγι,
,, vιε γvωΙJΙτη' ιμε' τηι' v uης,
μ,ο,σίω
1 ση έ,vό, ς αιρ1θιρου -οου &σrφο
ν,όμου Χάίp'οr.ι Σ11t1ι1vάιp1v1τ τ1ου Παr
v,ειτσιιστηιμίου της Κα.λι, ψόρ,νι1 ΙΧΙ
, ς σ�το
71;εptοδ uκο «'.Α!σ:ψοιψUΙσΙιΙΧή Έο�δο
μάδα». Ή ώv1α,χά.λυφις τωv vέωv,
yαλιαξ,ιωv εγιv, ιε ιμέ -qήv, 1 6οή,θε, ια
ε�δαωv �:pωv1ητιΙΚ.ώV δρyάιvωrι, τά.
όποία συλλιαιμ;οά.νοΙ υιv wα.ί &π,οθη
wεύουιv &π0ιραελάχι,QΙτ1ες ποσότη1cε,ς ψωτός &πό το διι ώαιη,μα, κάθιε
vύχ11α μ
, έ�ριις δ-rου οί ποισό�τητες
αυτές εΙvιαι, συ,vο, λικά. ά,pΥ, ,ε�τές γι·ά.
v,ά. με(()ρηθουv wα.ι vα δώσουν, &vά
λογα. σφπφοοσ:μα,1Jα. Τό μ,έyεθος
τGΝ ,νέων γαλαξιών μ;. εrτιpιήlθηκε
μέ τήv, , οοήθ,ειια. ε, tδαωv πcι φα.�τ:η
pήισε,ωιv χιαt εγι, �1 ε &.πό ΙΧ;σtt'εpο
μέρη του κό
σκ,οιrοεία, σέ διά.ψφα,
,
σηJJου.
1

στο Διάστημα»
ύπάρχει νοήμων ζωή ...
<< Κάπου

15 έ1ΌιΟΙtή,
ι μΟΙVΙΕς &.πο τίς Ή
νωμέvιε,ς Πολι -σεϋες, -d)r.ι1 Σο61ι1εn:1ι,
χ ή υΕvωση, τήv1 Μιεγάλη Βp1Ξ
-σωvνία., τ17.v Γ�αλλία., τ"ήv Τισεχο�
σλο6:χιχίσ, τήv, Πο�ωr.ι
1 lα.,, τήν,
Ούγyrψία, την Ί,ωπω1v1ία., τήιν
Ίνδον-φία κ,αί τ-ηv Ίr.ιιδί(Χ., οί, δ
'ΤΙ)Οίοι ουνεργάισ.θψαιv για. το πρ66λ ηιLα. -της ύπάρι ξε, , ως η ιμή vοή
μοvος ζωης στ�ο Διοο
, σ�τηιμα., συνέ
uα,ξωv ήδη τήv, εκ:θιει σή τους, ή
δποία, θά δ1tα.6αισ:τη στη δε, ύιτερη
'ΤΙ)α,γχόαμrα,
ι διάJσκ,ε,ψη τω1v1 Ήνω
μέvωv . 'Ε1θv, ωv, yιά. τήv· ,εξειpεύ1

1
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V'Y)Tf) Χ7.Ι. ε ιpη'Ι:ΧΥ) zρ-/ρr, -: 1, 1)
Δ:7.στΥJΙ ια---cος. ΊΙ διά.σχεψ: ; αυ-:γ1
Αά 01),'ιέλΗη στrι Β:s-Ι'ΙΥ), :ιεταξ 1J
9 χαι 21 Αυγού,στοu 1982.
Ύπε'1θυμίζο,γτιc1.ς δτι :ιψ:χά α.-
::,,τέρ:α. ι ιποιρ,εί νά 1!. χω·ι --l;λ:χί'Ι.
2() 6:σ\�χq;rοιμμυpίrι)'Ι ετr1)'Ι σε
σ11yχp:ση με τήv ήλιχ!ΙJ. τr,)'Ι 4 6
δ:σεχ,ιηο,:ψ.υρ1ων ε.τωv co'J πλα
'ΙΥ( ",ιχοϋ μ,;ι.ς συσ:--/ μ,m.ος. r; ί επ:
στ--ή,μοι'Ι1Ξς α.vαψέρσυ'Ι οτι <ψπορεί
'Ι!Χ ύπά,ρzου,'Ι έξωγή:, ,101: πολ:-:ι
σμο( πολλά. έχα:ωιμ,ιι•1p,ι'Ι. χρ6·1:α
πιχλα, ότ1φο1: &,πό το'Ι rr:οιλ:'Όισμό
-:-ης Γης,,.
' ΙJ.ςίδι γ:ά
,, "Ε·η δια.στημ:χό Ο
τήv α.vιcαάλυψη αυτι,)'Ι των Π'.11.:
:,:,σ�μω,v», &vαφέρετω:, ψπορεί 'ιά
&.r.%:1τήσε: χιλιάδες sχα.: r,,:ιμύρ:,χ
χρόνι: 'Χ, &λλά --ή έπσ,:ρr; μ,;ι.ζ1 τσυ;
y{νΞ1 -CCfλ Sv.τυπιό��ιχ,χΧ ε}ι..0,λότ:εpγJι•
?J.•ι Χ(ΧΊ'(ΧΙ6ά,λουμε προ,σπάΑειες για

195

'ι:ι. l·Ι'τοπiσ�ι;•Jιιε τις &χτι·ιο6ολίες

πr/J izπi:ι.π-:ιu'ι o.,):v( οί πr'jλ�-:ι
σμοί,.
,;]\Η τ--η �:n1i prρη δ:α.λόγσυ
: LΞ Z'/'J. rί.λλο πολ: ::, J"116 Ο\ επερ
z6:1Ξ'l1Ξς '(Ξ'Ι1εες τ-η; cί:;θρι,)πότγΓ
τ;7.; μπομ1 ')!Χ zφ�ίσ>ΟU') 'Ιέ'!. i
π·. T"f1 !LO'I'. i'.7. 'J y Zi,r1 -� 17.ΠΟ τ·ή•ι
zχ:χv6 η �γι --:/J 7::ι:p6?-ro; χ?) -:ου
1ιΟ.λον:ο; του Σ11:1πητος, μέχρt
·ιiz: fJεω:,ίες -:·η; cρυσt·ι.·ης γ:ά τα
ΟΜtχά μ.6ρ:α. &.πό ,ά όποία. άπο
:ελzίτΙJ.:
-:ό :,ύμπα.•1. 'ϊ.'J.t ·ιέες οιο-'
, ...
J.ι:;γ�χs; -;τpοοeιοuς.
"Ό i·ιΟρωπο;; Αά μποιpεί να
Ί/ι--:Ί.λι.5.;ε: i,.όψε:; με μηρ:
·ιο·'.J; zα.ί γ•1ι1):Jτικού; δ:α,v,οούμε
'1'.ί'J;, γ:l :rι Ό'J,01.J-:"Ξpη &ξία τG')'I
;_,;γ:χiΪ)'Ι �-1:(1)'1 χαί γι7. :ίς 'ϊ.Ol
'l(J)Λz; :ου;. Ό α.•ιΟρωπος, τό:ε.
()ιχ μ;τορzί ·ιά συvοεΑεί μέ ?,.ψj, Ξ')
?'J δ:z-:Ψ, :ο') Γα.λΙJ.ςία.»...

Πεντάγωνο κυί Παραψυχολογία
Τό ]lε'Ι'τάγωvο ο:εξά.γz· fρzυ
•;ε; γ:ά -:ί ;; :,:ρχτ�:ω::χέ; s :ρ ::ι.ρ
μογές τωv ψυχιχω,·1 f'J.Ov'jlέ'Ιl1)'Ι
χα.ί α.vαζ ητ�εί μεθόδω; α.ι ιύ·π1 ;
ΞΨJ.·,:ίΟΙ'Ι «ψ•Jχο1:φ,01·1αrι1·1" δπλrι)'Ι,
με προϋπ,�λογισμό εξη sχα.τ0ι:ψJ
ρ!w,, οι:;λλc1..ρίω·1 zτησ:ω;. δτ:ι,J;
&παάλυψε ό δημο.σωγράcρ ο; Τζάχ
".\ ·πφ:,ο•ι. ':\ψι.φέρε:
:ι:'ι.λισ-:α
τή·ι πληρο:pο1p{7. Οτ: of ΣtJδ·.z:�
x'Jί διεξά,γου'Ι πα.,ρόμω Ξ; � Ρ'Ξ'J'ιΞ;
1/.7.l ϊ:,ω; sχουv 7.pοχωp·ήσΞ: ί.Ξ
ρ:σ,,ότε,ρο &.πό -:σ•'.J; Λμεp:zα.,

ν�υ;.
Μετ:r.Ξϊ) τω·v α.λλωv, χάθε τρi
τη Τρ[:η έz&.στου μη·ιός. z-ιr;.;
&ξ:ωμα.:r: χό; του Νc1.υ-::zοϋ μi ί.'.ί
λ: :: 'ϊ.7.. χρα.,τω·Ι'τα.; Ξ'IΟ.'Ι z,.ρ-:ο
φύλα.χα., tπισχέπτε-:α.,: τή'Ι "Μ ,:1:,z:ι Ζωδ:άz» Υ.c1.ί &.·ι-:c1.,λλ6:,σ�ε: ε-

να cρά.χελλο μΞ .J.00 δολΗp:α. μ
?.,γ'J.,') j).).(,ι'/, που ΠΞpιi χ_Ξι
- τί ς δια.
•�1η_::ι.G)'Ι ιιέπι)'Ι 7:7.p7.ϊ.ΟλουΑ·ήσz:;
:ιΪ)'Ι σσ�•.ετ:ϊ.(!)'/ 'ΙΠΟΟpυχίι•J'Ι α;-;ό
-:·ί, ·ι :Ί[α.·ιτ6::ι•>. Κα.ί δεν είναι ·ή
:ι6ΥΥ1 πού &π?λΙJ.μοά:ιε: της γεν-.
·η:?δωρία.; -:''J'J Ό\:1ψ::αν:,.ο,)
KΙJ:J::χ,:;,·j Κ&,-:: 1:1:'ι.λογο χά·ιο,yι
zα.ί οί Σοο:zτιχσi.
Σύ:t:ρ(,)'Ια με 1:λr;p oyoιp �z;, πc:>
�η\t")'�{Ξ'J:;Ξ ή «�}:pλ7�(ι)-::zη Ί◄��ι
nει:ψφ:;,· •:ιπ6:ρzε: [·ια. «Νοητ:
χό 7':ΞΟ!ο μ6:zη;» μzτ7.ξu '((J)'I δύο
,j-,:�σδ'J')j_,ιΞ(ι)\I. Γ[•,;1::Τ'Χ: ).6,γ�: ΠΞ?� �πλ(,)V f7."l'T7.:r.
, -:s:z(J)'ι: Ε•ι ,J_
ί.Ξpδ:c1.::1τr;μ:zό ί.'Jpην:zό δλμο οό
λr, Αχ μτ;οροΟσz νά γυιμνι.Ι)?ΥJ τον
7�'ι:�π:ι:λ�. :ιl t'-�7. μ6'ιο Q,)λf;, ά7:χ ·,(:ι.θε οι±Αε:,η
%'ΙΌ:J":6:σεω;.
Φr,J:')',,::ι.χ φρ6:γμc1.:χ Ηχ :ιπ')pr,•j.
'

1

0

1

•
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την προσφυγή των στρατιωτι
'Έτσι εΙδε 'Αμερικανός γελοιοyράφος
·
κών έπιτεί.είων στίς υπηρεσίες των «μεταψυχιστών>>.

σα.,v y1ά, σκο1 pιrοί,σουv . τηλ,ειrοcι.ιθη<-vt'κά,
μ�ά έπόδημί1 α. η καί τόν θά,vα:tο,
άπό άπόστοοση χ :λ1ιάiδωιv μ,:λίωv.
«'Ιφωvυ:ι��κες» μr;χωvες θσ, μπο
ροσσοοv, 71.;ο,π1εύ,01v1Wλς [,ΙJtά
ψωr;;ο
1
γρα.ψία. π.χ. ένας ύιπ•ο,ορυχί·αυ. vά
προχaλέσ'Jυ�ι· τη,v ούθιισ, ή του. 'Ό
λr:ι. α,ύτά, τά. &πΑΙα., ύιπαtiίθιε-c.α.ι δτ:
ΑΙΕΙι-οουφγοi)ν με τη,v1 «-Ο1:οεν· <έ•ργ1 ε1:.:χ»,
ή ϋπάφξις της ό,πΌ1ία,
, ς «ΙΧπ�εδεί
χ:θη» με τήv «ψω'τ10<)4ρ:ι.ψία Κι,ρ
λ:ώv». 'Ωσttό-010· [,ΙJ
· ε,p,ιΧΟί επ1ισ1 τή
μσvες δυσrοισrουv -rορός ω1τη τ·η
μέθοδi'J ψω1τ1ογρ1ωψή:σΘως, πού εμ
ψα.vίζιειι γύ,ρω α,πό τα, άιν>τ>ιrι.•είv,ε
vα χά.πο,ια.ν «ια.υ,p1:ι.». ΔεΙV1 ,εΙ-vα.ι:, λέ
γοοv, ψωτογράψη1σ:1ς οιοιειvιεφγεί
ως, άλλά τη,ς ύ"(Ιpιοοσ,ί,α,ς τοϋ δέρ
μ,cι,,ος. Φυσι:rι.ά, τ�ίποrοε δέv οοv1α-

Ε1Όι1σήμ,ως "(ll'IΧ τίς
p•ευνες α.ύτ-έ�ς.

Κ-ΟΙ:Vώ'/ΙΕ't(Χ,

ε

Οί «άθικτοι»
:Μιά. Ίν1δη 35 ε,ώv· δι1ε01.ομί
σθ η σε V<>,OOΧ.Qμ;εfu,, δτ.� τ-ης εκο
ψωv τη μύτη, έπ1ειι 1δή θέ· .λφε vά
'ΙΌαJVτριευeτη E-VIOO,V κύιρ:10, ΙJΝWΙ't'έ,ρα.ς
κοινωΜι1 κης τά.ξ,eως - α.ύiτη ή"Jων
άπό τή�ι τά.ξη τώlv «οοθιrι.τωvο,, �
τα.v πα..ρία,ς κα.ί δεν έ-rοεrορέπετο
χr:ι.μμία.. ε1Όωψή με α.λλιeς τά,,ξ,ε,ι,ς.
Τό σ,ξ,ιοση1μ0ίω,οο εί, vi ,οοι o'tlι την
οίαιη χ1εφωργιrι.η έπέ�μοα.ση δεν
την εΥJοομε ή <dι:χΝ<iΙΙ"Όεφη» rι-άξη,
aτη·v δπο!α. Θιιληισε ν,ά, ,ε1ισ6άλει
με 'Ό(}V γά.μ;ο'ΙΙ, ά,λλά, ή δ>ι-κή της,
rοού δ�v fιέλφε γά, της σ:υγχωρή-
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σ�ι τή,v, «1-ιφοιδοσία.». Ή α.τυχη
vιεόvιυψρη Qρί01Υ,ε'W.ιι τώρ,
, α. ατό vο
σοχομ;είο κα.ί σ,<,έ'!Cτ!ετιω: σο6αρά.
vά μJε-τ'α..κ,ομ(σ, ει στήv rοpωcοεύουσα.
δπο•; ύπ:iρχειι πολύς συ,vωσ�τ:,σμός
-χ,α.ί δέv ξειχωρίζουιv πολϊι χα.θcι.ρα., οι' <<τα.'ξ ειις»_ ρε-πειι να. ση11Ξιωθη δτι: α.υτός δ 'C'α.ξικός δ,ι.
α χω
pιαμος �χει' κ.α.τα.ργηθη μέ νόμο
στήv Ίv, 1δ[α.., ά.λλά. οί νόμοι - δ1Όως ειvα,ι γν1ωστό - δέv, είναι
ά.ρ,κ ετdί γιά vά εξα..λιείψουν πα.
ρα.δό01ε,ιις χ,α. ί π pοr,<,ιατωλ ή ψε:; cι. ί
ώvιωv ...
1

π ,

'

Ληστολογία
Ό γνωσ�τός ά.πό τήv
προ
8ε,τία.ς περι:r.-εcειιώδη ο,ρωση του
ληστής Θεόδωρος Βειvά.ριδος πρ6κιει'Όοοι vά yίvη «ηρως» κι, νημ:χτο
γ,pcι.cρ1:r,<,ης -:α.ιι,vία,ς μt τό ονοψ.ι.
«Λι,vά.ρδσ;:» (y:σ. μιά τ.ολϊJ δ:�
φcJ.νη συγκάλυψη). Ό ϊδιο; δ λη
στή;. κρχτ:ούμ,ε,γος στίς ψυλ,:.ι.:χές
Κσ,ρυδα.λλcιυ, δ:1α.ψ:φτύιpε, 11α;
! : Χcίί
λέε:: «Μέ π:ο,: ό διχ:χίωμα, μέ χά
ψ)U'Ι
αι:y1ία.;,
Γιια.ιτί ήρωο,ω:ού'Ι
πράξe:,ς πού zγώ κα.τασφί,1ι,1 -:ώ
ρ,α,; Γιατί πα.,ίζουv μέ τή δυ,στυ
χία. μου; Αυτά θά ιιέ χα.ταιστρέ
ψσυv. Δiν θέλω τίπατχ πού ·ιά.
μου θυιμίζ η τον πα;ληό χιχrι.ό έ
α.υτό μοο. υϊσοφα., δ:α;φωvϊi) πέρα.
ως πέρα με τή τα1ι1vία. ω}τή. Θά
κάν1ει κ,α.χό. Δεν πρέπει μέ Χ'Υ.'Ιέ
'ΑCΙ.;'/ τ1ρόrπ-σ vιά ήρωωωωυvrι:αιι οίίτε
οί ληισιτέ; οϋτ�ε ο,ι φοιν1ιά.δες.»
Πρίv άπό λίγο, γιψ(σθ-rr,<,,ε μ:ά.
άλλη 't'α.,ιι vία. μέ κevιτριικό πρόσω
πο EW.V ψο'ΙηΙΧ σε VUX'tlεp:νό
�έV'Όpο. 'Εrοιζηcοείτα.ι δ sρ,ε θ,ισμό;
των χιεφοτέρωv ενστί0,<,τωv στον
7.ιν'θρωιπο. Τώρα., 1ψοβάλλΞuα.ι δ

λrρ:ή;. Γί•ιιΞτα;:
-:ή; β1ας.

Ζωοτομία
Στήν 'Αμ,ερ:κ·η σ'J�ητοιη 7..cίΙ,:
γιά. τό θεμιτό ·ίί μη τώ·ι πεψ
ι ι.μ.ά
τι,) ι σS ζϊi)7.. Δ�7J0ά.σωμ�z σΞ πε
p�-::διχ� ψΞί; -:-.J.ρα'-:η,ρήσ�ει;:
1 \ "Ο σοι ε\11 :ι,: χ,:ι.τά τη; /'?ΥΓ
:ιψ,ΥιίΟ:Υ(Jεω; rι,)(1}'/ σέ ΠΞJ:pr.ί.;ι7.
τα., εί·μχ: χαί Y.. a..Γ:i τής χpησ:μ,σ
Π():rρΞω; ψ')[ψΧΚW'Ι χ::ι.ί -:ί.λλωϊ
z:�ω·ι, Π':ιtι 'ίt'ΧψΞΟΧΞ:Jά.CΙθηJΙ7.'Ι μέ
y_pr1 σ:μ,οπc,ίηση ζώω'Ι σ·:�� wz:ρά
μ:ι,α;
'η 'Όσ.-.: ϊ\να,: χ:χ :σ. τη; ι.pη
σ:ιμ-;,πο: fι σzω; ζώω·ι :Jτά. ά:nγ·ι.:ι.ία.
γιά. τΥj 'Ι iτ.:::;:i1 μη τ:zφ&,μ:�u7.. (-)ά
�Ξ:iχο·ιτο ·ισ. γ!·ιου·ι ';l ϊο·:r:,: 7:Ξ:
, φcJ.τόζωcί;
pc
�) "Οσο: είν,-.: χχτά. -:ω·ι πε:ρα1-'JΧ:οζι�ω-1 είv,α.ι γΞJV': χσ. έ,ψJJV-:ίο·ι
-:iι ; θ'J.ι'/'J. :ώσzω; ΠΧ'ιτό; ζu)'!το;
zί'Ξ:ου,ς; cίϋpι:ιο Οά. μπο,ρου,οοJ'Ι 'ιά.
ζ ητήσω,,1 δπω; πψιληψθου·, ι σ-:-i1ι
πρ')σcα.σ(:χ ο[ χα.,κ,:ι.ιρ:οz;, οί μυ
yες χα,ί 'ϊ:ά '}{)�υινούπ�1 αι;

'Αλλά, ύπcί..ρχειι χ,α,ί ·ή μέση
λύσ:ς: Νά χρη
, σψοπο:<JυΨvοοι ζώ α.
σι π1ε:ρz μmαι1. αλλά χωρί; ΠΞτ
,
e
ριτtα.' οω:�α.v1ι01τηρι:ια. Ιίαι' νια.' χα-:α.ρyηθη i,;τz.λιi) ς ή θcJ.•νάrrωσ,:;
ζu)tι)V. σ.'Ι ;U zπιστ-ημο,•11:χή; αν, άγ
χη;, δπω; λ.χ. τη; ::ρώκψ.ι.; yιά.
T ' � , ' � ,
'
,
-:η γουγ:χ τη;. J-...α.ι σ α.υτο
η ω, ,
r.ου.
fJυvη
μο:, '?α,, ζ ε-rcJ.: 'l.V:ι+ι,zσα
,
'ο·ιηιχδz;
χe<'ί
ΞΥJ
Ξ
i'ιω;
(μαλλο•ι:
,
Ξχcί·ι z;) 'h':ι'J q>Jp?U·1 --cι; γούν1z;.
1

1

1ΛI ΣΟ Σ

198

1981

Δύο βωμοί και μία λειτουργίu.

Ό 'F.πισχο;-;-Clλιαvός ίερε•Jς Γχρος ( άριστερά:) χαί ό l:,ωμαισχαίJολιχός
:\Γπά:ρ-:-,,ν σ-:-ή συνδυασμέvr, λει-:-ουpγίCl.
Κα.τά, -:ην δ:cί.ρχειs1. :η; ,<'Ε(ι�,
μ&.δος πρ.aσ�ωχη; y:r;. :·r111 \ρ,:
·τc:s1,·1:χή Έ·ιό:ητcι.». :;:·η·ι zχχλη
::1:cι. τι7J•ι 'Α γίω·ι '_ \.ποΤ-όλι•J'Ι -J:ό
Νόp:ρ"λχ τη; 3-,μφ:υ,·ι:z·η; πι:ι
λ::Ξί�ι.; Β:ρ:ζί·ι,:cι. � 1-10
ίφΞίς:,
}{cι.Α�1λ�χό; 6 Εν1.;. 1�7..μcι.pτυp6μΞ1ι-ο; (Έπ:σzι:;πε)J::ι,·1ό;) δ cί.λ
λο; Ζ Υ, Ρ"Ιj'J':Ι\t'.ιrιτο:ησ?.'Ι δ:αο.ι:;χtχά
-r;'I vr1.ό γ:rι. τ·η·ι λΞ:• του1pγίs1. του;.
:ήν δπ.ι:;(σ:1 π1.,:-η1χολούθη01Ξ τό το
π:χ.Ο Ξχκ/.ηJία1'J'1μ1�� σ:Ο σύ1'),'J1λό τΌυ.
'Απ0ιzοp 1φιι•1; ,_:,_ τη; �νωrrισ<rjς αύ
-:η; -Jυ•ι-φγω:;ίω; �ί17.'Ι ψά λε ι
τ?'1-ργίΙJ. :ιέ. Μ-ο οι,ψο•ίς, σε χ,χ;θέ
°
'Ιr.ι.·1 7.πό τούς δπο,:�•Jς πρ,J ίστατο
°
f•n; 1E0 'J:. �70 l\ιfψJTY)O:? της
Θ�(ιzς R·')'/71pt�στί�ς� 'XXl ό Εν�ς χα.l
1
b & υ.οι: &πό δύο &.·1τίθε-:α
ση11.0;:-, -:-?υ -ι:zoij zz&.λεσcι.11 τού; πι
..-:,, 11: 'l >z τ:�·Γ:!λ Α:ι·J'I :ιl -:α ίδ•· σ.
λ6γιrι. τοίj Εύσ.γγελίω: «ΛάοετΞ
1

1

1

1

φάγ ετΞ. του-:ο μι:ιυ έστί τό σώμα. ...
λ'ΧΟ�τε π[Ξτ;Ξ 1 �οGτο ,zστι τό αί
μ,χ μου, :ό πψί πολλω,ν έr.χυν1ό
μ,Ξναν, Ξ Ι ; άψε 01: γ cι,:J,()ψτ,t,ώ•'Ι».
υΟπω; γpά
• φει το «Τάψ». οί
πΞp::;::;ό-:-ψ? χι::,ψούμ ,εν· ο,: ά,πό r.ι.ύ
:-?_ '1 :ή•ι συ'ΙΙΞΙpyωσ:ΙJ.. η�α.ΙΥ οί ε
χο';τz; τzλέ:ϊiz: \1'�1 χτι0 1J; γά1\JJ":Jυς.
Ω; -:ι� pα οί Δ:1α�:.ι:h1pτ1 υ1?άμ :::-.ιιΞ;
γ·J·ι::ι.ιzz: πήγ'l'J'11:,,•1 τή,·1 Kυp:s1.
1{-:ιJθ?λ�χη Ξ·χχλ η1JίαJ.,
·,_·(1 ::·7-.1•
v ,,�1. ή:χν ·ή Ξzzλη,σίr.ι.. 'ΌΟU συ
ζ1Ίγου ":'(J)', ΧΙJ.1. των πα,ιοιι tων wυς
-zλΗ ε·ι ωθΙJ.ν ουσάρεqϊ17.. Τώρα.
γι:ι:1Α?ΤΙ �,jτυχεί;, yια,τί ά,·�Ξ"ι Ι.άλυ
φ,zν την έν6τ:ητι::ι. του Ευαγγελί
ου.
Π;nγ:.ι,zτ::χά, που μιλάιει το
F,�ιcι.γγέλ·Ι'J y:& χωp:,στέ.ς εχχλη
'->:Ξ;; ':-\λλά,. -:ό Ν◊pψολ·ι. εrνα.ι
:ι i rι. :t?•1άχα. πόλ·; σi μ,ία. μο
•17. γ_ χ Ξ:J:ι,) :1 1) 1ι:yάλη χώρα ...
Ο ΧΡΟΝΟΤ'Ρ ΛΦΟΣ
t,

1

1

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

1981

Μεταξύ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γpαφε'ία του «· Ιλισου», Δρα
γατσανίου 6,
όροφος 6ος, (ΠλαΤ.
Κλcωθμωvος), εΤvαι άνοικτά καθη
μερινώς, πλην Σαββάτοu, 9 - 12.30
3246-837.
π.μ. Τηλ. Γραφείων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τεύχη άποσΤαλέ v τα στους κατω.
τέρe,1 συvδρομητάς μας, έπεστράφη
σαv άπό τό Ταχυδρομείον με τηv
σημείωσ ι v: «μετώκησε»
η
«αyvω
στος».
ΠαρακαλουVΤαι δσοι τούς
γνωρίζουν vό: τούς είδοποιήσουv η
vό: μας δώσουν τό:ς δ ι ευθύνσεις τω v :
. 4-ΘΗΝΩΝ

ί-εώρ.

Μαραμένος,

Χαρ.

Ντούση,

Παρ. Πορψύρη,
Βαρβάρα

Βεvάρδου 1 Sα,
Άδριαvου 127

'Ηπείρου 30
'Ερεχθείου 6,

Άy.

Αρ_ ΡωμαΊος, Ρα ι δεστου 20,
ραιεύς

Πει

Κοσμ. Σταυρίδης, Β.
Νέον Ήράκλειοv

/\',εv. Χασφτζόyλου, Καβάλα
EJ. ΧρυσΑμαλλος, Βόλος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟV
Καίτη Μαyvήσαλ ,

ΤΟΝ

Παρακαλουμειv, άποσΤέλλετε
μέ
ταχυδ ρο μικηv η τραπεζικηv έπιτα
yηv είς την διεύθυvσι v : «Κωστηv
Μελισσαρόπουλοv, Δρα-yατσαvίου 6,
'Αθήνας, 122». ΆποσΤολαί μέ τρα
πεζικάς t v τολάς μας δυσκολεύουν.

Αριστ. Βουδούρης,
Πεύκη

μα c,

Γαλλία

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΑΛΛΛΓΑΙ

19'1

Σοφίας 59,

Άφρ. Χαρίτοu, Πε ι ραιεύς
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Θεοδ. 'Αγγελόπουλος, Βόλος
Θεολ. Βησσαρίδη,ς, Ρόδος
1 . Ζαχάρης, Δράμα
Βασ. 'Ιωαvvίδης, Δράμα
Λεωv. Μάρδας,
Θεσσαλονίκη
Άvτ. Παπαδόπουλος,
Θω)vίκη
Σ. Σαμαρίδης, Μυτ ι λήνη
Σ τ. Ρου,-ζούvης, Θεσσαλονίκη
Γ. Σωτηριάδης, Καβάλα

ΓΗ I ΝΟΝ Β ΙΟΝ

Κωv. Αύyοuστόπουλος, Άθηvαι
Άχιλ. Βασιλόπουλος, Άθηvαι
'Ηλίας Γ ο:βρεσέας, Άθηvαι
ΆVΤ. ΣιδF.pης, ίατρός, Άθηvαι
Χρ. Σκαρyιώτr, ς, Λαμία
ΕΙ ΣΦΟΡΑI
'Ο κ. Παvαγ. Σκούταρη� απε
στε ι λεv εi,· την Θεοσοψικήv Εται
μίαv έv ΈΧλάδι δρχ. 800, είς μ vή ·
μην Άλεξ. καί Ό ρέστη Πασ>-άλη.
Ό κ. Κ. Μπερεδήμας άπέσπι
;- εv είς την Θεοσοψ ι κήv Έταιρίαv
έv 'Ελλάδ ι δρχ. 1.000, εiς μ,ήμηv
Rασ. Κοιμπδ:.
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Μι: τή σειρά λή εως)
!...Jίκος Παναyιώτοu: Ή εiσβολή μέ
σα άπό τήv Κυπρ ι ακή Λογοτε 
χνία. ' r\ποδελτίωση έρyασ ι ών yιά
Νεοέλληνες Λογοτέχνες. Άποδελ ·
τίωση 6 ι 6λιοκρ ι σ ι ωv, πού δημο
σιεύτηκσ v στους πρώτους εϊκοσι
τόμους του περ ι οδικου «Πνευμα
τική Κύπρος>>. Κύπρος Χρυσάν
θης: Β ι 6λιοκρισία (1932-1980).
Λευκωσία 1980
Γ ι άvvης Κοvτοπίδης:
Χρώματα ά
yάπης ίιπερκόσμ ια. Άθήvα 1 981
ΓΊοίημα, κα ι ρός
Λvρα Κατσούρη:
τρίτος. Κύπρος 1981
Παv1ελης 'Ιωαvvίδης: Τό πορτραι\/εκρης. Θεσσαλοvίκ,1
το
μ ι ας
1981
Σαράντος Παυλέας: Πο ι ητικοί σuvει
δησ ι ακni δ ι άλογοι. Μέρος
πρώ
το. Μέρος δεύτερο. Θεσσαλονίκη
1981

1981

1 Λ I ΣΟ Σ
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ»
της Θεοσοψικης 'Εταιρίας
έν 'Ελλάδι, Δραγατσανίου
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισ:1αρόπουλος,
Πλατ. Έθvι-κης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προϊστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόπουλος &
Σία, Κερατσιviοu 72 Τ.Τ.
209-Τηλ. 5224728.
Τιμή τεύχους δρχ. 60
Μά ϊος - '101;νως
Γ ιάv1 vης Σ πανόπουλος: Ζήσης Ο i
κονόμοιι. ό ποιη,τή.ς του αχ,ροvου.
'Εκδόσεις Κέδρος 1979
Γιάννης Σπανόποuλος: Δ ιμοσθένη ς
Ζαδές, ό ποιφής τη
, ς «Παραση
μοφορiας». 'Αθήνα 1981
Γ ι άννης Καραβίδας: Ό γνήσιος αν
θρωπισμός στην ποiηση του Θα
λη Ρη τορίδ�. Ρώμη 1980
Γιάννης Καραβίδας: Ό Δη,μοσθi
νης Ζαδές και ή «παρασημοφο ·
ρiα» του. Άθήνα 1980
, ζένη Παπαϊωά,νοu: λl,ακρινοι άv'Αθήνα
(ποιήματα).
τίλαλοι
1981
'Επιστροφή
Σ οφοκλης Λαζάρου:
(ποιήματα). Λεuκωσiα 1981
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Βωμός Τέχνης (Ίαν. - Φεορ.)
Ό Κόσμος της Ψυχης (Ίαν.-Φεορ.)
l<ρητι,κή 'Εστία ('Ιαν. - Φεβρ.)
'Ηπειρωτική 'Εστία (' 1 αν.-Φεβρ.)
Άνοιχτοι 'Ορίζοντες (Ίαν.-Μάρπ.)
Φιλολογι,κή Κύπρος 1980. Βραοε'ίο
'Ακαδημίας Άθη, νων

Ι

Πνευματιι<ή Κύπρος (Φλε.6 )
· Δελτίο Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνων (Φλεο.)
Ίσραηλ ι,νό: Νέα (Φεβρ.)
'Ελεύθερη Σκέψ.Ί (Φεβρ.)
Σύγχρονη Σκέψη, (Μάρτ., Άπρ.)
Σ-rαθμο1 (Άπρ.)
Χρο,�·ικό: (Άπρ., ΜάΊΌς)
'Σχολικ, ό: Νιά.τα (Άπρ., Μάϊος)
Ό Φuσιολά-rρης (Μάϊας-Ίούν.)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ <<IΛΙΣΟΥ»
Άλεξανδρούπολις: Έλ. Γιαννώτας
Βόλος: Γ Κουκουοϊνος
Δράμα: Φ ι λ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης
Ήράκλειον: Λ. Κοuντης
Θεσ)νίκη: Εύ. Ψαρας, Βιβλ ιοπωλεϊον 'Ιπποδρομίου 1Ο, τηλ. 265.042
Ί ωάννινα: Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές
Κέρκυρα: Κ. Άγιους
Κομοτινή: '1 ω. Σαμοuρκασίδης
Λαμία: Κ. Φαλίδας
Λάρ ι σσα: Βασ. Παπαζήσης
Μυτιλήνη: Αρ. 'Αρμουντας
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις
Συρος: Π. Ζαραψωνίτης
Χαλκiδα: Γ. Λάμπρου
Βασ. Σπυριδάκης
Χανιά:
'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: Άντ. Στuλιανου
Λεuκωσiα:
'Αχ. Ζαβαλλης, Π. Δεκατρης
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης

Βιβλία

Κ r ί s h n a m u r t ί

Στα πόδια τού Διδασκάλου (f.κδ. 1966)
'Ε.ιcλογα1 drrrό τόιν Κριαναμούρτι (Κ. Μελιcrσαροπούλοu}
- 1953
'Εκ,rαlδιuαι ιcα1 αημασία ζωής
- 1954
'Ελιυδιρlα - fι drρχη κα1 τό τtλος
1956
ΣΤΟ)(αισμο1 wάΥω στη ζωη (λ' στιρd}
1958
Στο,cασμοl wάνω στη ζωη (Β' στιρά)
Στοχααμο1 -πάΙιω στη ζωη (Γ' αcιρα)
1960
'Ομιλίες στην Εύρchη
1967
1970
Στη αιγή τού Νού
1970
Ή όναγκαιδτητα της &λλσyης
1971
Τό πέταγμα τού cm-oO
1975
Τά ,,.ρώτα �ματα της μάeι)Οης

70
150
ι 50
2.80
2.50
250
350
250
200
200
200
280

�-----~
'Εγγράψετε

νέους συνδρομnτάς

Συνδρομη 1981 δρ-χ . 300

$

10

ά.εροπορικώc; $

15

lξωτεριχοϋ

Όλοι οί συνδρομητοιί lσωτεριχοϋ έ χ ουν δικcι{ωμι,
νά &γοράζουν τouc; τό μους lπιλογης
Α'

Τριετ(cχc; 1956- 1957- 1958

Β'

Τριετ(cχς

Γ'

Τετραετ(ιχς 1962-1965

1959-1960-1961

lχcιστ-ον προς δρχ. 200 ά:ντί δρ'Χ. 250
λl οννδρομα1 1\ dιν,-(τιμa�ι διδλl- νό �, ιι,
Τα)(Vδρομικήν 1\ τραπιζΟΟ)ν twιταγ,'ιν �ι μi

brτολι\ιl-

tw

6νόματι Κιιcττή Μελισσαροπούλw 1\ ΙλΙΣΟΥ, Δρar,aιc,ow\ou &
- ....� 122

ΧΡ I ΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Βασικές "ΙΤληpοψορίες περ1 Τεκτονισμού
και το cπερι6δλι> του Άντιτεκτονισμοϋ στο 6ιδλίο:

οι
Τwοις :

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Ε. Σωτηρδποvλος

&

Σlα,

δδ.

Δρχ.

Κφατσwίοu

200.-

72,

'ΑΜριαι

