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ΓΕΩΡΠΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΣUΖΗΤΗΣΙΣ TPf:nnωn 

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά ψαν·
τασθη κανείς, τόν περα· 

σμένο αίωνα, η πρίν πενηντα 
χρόνια, η άκόμη πριν εϊκοσι 
-πέντε χρόνια, δτ ι θά συζη·
τούσαμε σοβαρά στό σωτήρι·
ον ετος 1961, έάν ή προει·

δοποίησις πού θά διέθετε μια 
χώρα σάν την 'Αyyλ(α προ
του ύποοτη έπίθεσι προωρι· 
σμένη νά την καταστρέψη ό· 
λοκληρωτικά, θά ηταν τέσ
σαρα λεπτά, η περισσότερο 
άπό τέσσαρα λεπτά, η λιyώ· 
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τερο άπό τέσσαρα λεπτά; 
Καt δμως, τέτοια συζήτησις 
ηδη διεξάγεται προκειμένου 
νά καθορισθη έάν άξίζη τόν 
κόπο νά έyκατασταθη βάσις 
ά._ντιτrοίνων σε κάποιο μέρος 
του κόσμου. Συνηθίσαμε 
δμως σ' αύτό τό είδος των 
συζητήσεων καί δεν βλέτrου· 
με τήν παραφροσύνη καί τήν 
τερατωδία τους" καί οί μαζες 
πού θά ύτrοφέρουν άτrό τήν 
έξακολούθησι αύτης της κα
ταστάσεως, είναι άνίκανες 
νά κάμουν τίποτε. 

Σε χωρες σάν τήν Ίνδία, 
τό σύνολο των άνθρώτrων 
δέν άντιλαμβάνονται, βέβαια, 
τούτη τήν παγκόσμια κρίση. 
Τούς φτάνουν τά τοπικά τους 
προβληματα, δτrως ή ανοδος 
του κόστους ζωης, ή άρρώ· 
στια, ή άνερyία. Μά καί στίς 
αλλες χωρ;:ς, δτrου ό κόσμος 
άπασχολειται περισσότερο με 
τόν πόλεμο καί είναι καλύτε· 
ρα ένημερωμένος yιά τίς 
προόδους της τεχνικης στήν 
προετοιμασία τοϋ πολέμου, 
δεν εχουν άκριβη άντίληψι 
yιά τόν όλεθρο, πού άτrειλεϊ 
τήν άνθρωπότητα. Σχετικά 
λίγοι ανθρωποι σε κάθε χώ· 
ρα σκέπτονται ένερyά τούς 
πυραύλους, τίς πυρψιικες 
βόμβες, τά συστήματα συνα
yερμου, τά άντίποινα καί τά 
τοιαυτα. Ένόσφ ό πόλεμος 
γίνεται όλοένα καί πιό έπι
στημονικός κ' ή έπιστήμη 
γίνεται όλοένα καί πιό τ_εχνι
κή καί πολύπλοκη, λι yοστεύει 
διαρκως ό άριθμός των άν· 
θρώπων πού είναι ίκανοί 

1
vά 

μετέχουν σε συζητήσεις τk.· 
τοιου εϊδους, αν καί άφοροϋν 
τήν ϊδια τήν τύχη τους καί τήν 
τύχη δλων των αλλων άνθρώ· 
πων. 

Καί άπό έκείνους, οί ότrοϊοι 
μπορουν νά συζητουν αύτά 
τά θέματα, ενα μεγάλο μέρος 
είναι llεpιχαρακωμένοι στίς 
ίδέες τους (σχετικά με τά ύπό 
χρησιμοποίησιν μέσα) ωστε 
δεν άντιλαμβάνονται τrέρ' 
άπό τό φράγμα, πού ϋψωσαν 
με τά ϊδια τά χέρια τους, τίς 
πλήρεις συνέπειες της κατα· 
στάσεως,με τήν όποία nαί· 
ζουν. 'Όλοι αύτοί, πού ή 
σκέψις τους στριφογυρίζει 
στην «κιγκαλερία των νέων 
δπλων», τήν «προληπτικη 
στρατηγική» καί τά παρό· 
μοια, είναι προφανως αίχμά· 
λωτοι της ίδεολοyίας τους. 

'Αποτέλεσμα είναι τά yε
λοϊα έρωτήματα περί τεσσά· 
ρων λεπτων η όλιyωτέρων 
των τεσσάρων λεπτων. Στήν 
Άyyλία, δπου εyινε ή συζή· 
τησις, αρχισαν ν' άφυπνίζων
ται καί νά ζητουν τrολιτικη 
πλέον άντικειμεvική, κοσμη· 
μένη μ' ενα κλωνάρι είρηνι
σμου, yιά την λύτρωσι άπό 

τό παρόν άδιέξοδο. Πρός τό 

συμφέρον της έπιβιώσεως του 
άνθρωπίνου γένους' δεν εχο· 
με παρά νά έκφράσωμε την 
έλπίδα νά ένισχυθη καί νά 
νικήση ή ίδέα ένός παγκο
σμίου άφοπλισμου ύπό την 
έπίβλεψι των 'Ηνωμένων Έ
θνων. 
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Τi1ν, 9η,; Ία,•ουuρίου 1961 έδόΏη 
εις την μεγάλην αΗrουσαν τού 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 11 6η διάλεξις της 
περιόδου 1960-6 ι τού Φ ιλολογι· 
κοίι καί 'Αρχαιολογικού τμ11ματος 
τού Συλλόγοι•, χατά την όποίαν 
ιίψίλησεν ό διευθυντής τού ΙΛΙΣΟΥ 
κ. Κωστης :\Ιελισσαρόπουλος, μέ 
θέμα «Τό μεταφυσιχόν στοιχείο,, 
εις τούς Παραλλ1'jλους Βίους τοίι 
Πλουτάρχου». 

Ό πρόεδρος του Φιλολογικού 
τμψ.ιατος τού «Παρνασσού,, χα{}η
γητ�iς του Πανεπιστημίου Ά Ώ·ηνων 
Χ. Γ. Θ. Ζώρας έπρολόγισε δι' ολί
γων Tl)\' όμιλία,•, ή όποία εδόθη fV 
σι•νει:είrι. ένόJπιον ειΊρυτάτου καί 
έκι ε/.τοίi α.κροα τηρίου, προχαλέσα
σα ζωηc όν ένδιαιrέρο,•. 

Στην άρχή ό δμιλητής άνέ�εcε 
ίηι στά ερyα τοϊ, Πλουτrί.ρχου ά
φΏονεί τό i\Ιεταφι•σιχό 1i Παραψυ
ι:ιχό στοιχείο, του δποίου ή 
καταyραφ11 παcουοιάζει ενδιαφέρον, 
διότι άκόμη χαί στ1iν έποχ1Ί μας-

' «έποz1Ί τ�'jς π11ρη,·ικ11ς έ,·ερ) είας χαί 
:τροετοιμασίας διαπλανητιχ<7>ν τα�ι
δίω,·» - ή Έπιστ�1μη δέν εχει 
προχωρ11σει αίσΏητα στ11ν περιοχ11 
ίiπου δρουν άνε;1Ίγητες δυνάμεις 
τijς <ι.νΏ·ρω:τίνης ψυχης. i\Ιίλησε 
κιηόπιν μ� συντομία γιά τόν [Jίο 
τού Βιογράrrου τ<iη• διασ1Ίuων <1.ν
δρι,Jν της 'Ιστορίας, γιά τό εργον 
του, γιά ,·ά προχωρ{ιση χατόπιν 
στην καταγραφ1Ί, χcιτύ. χατηγοσίες, 
του μεταrrυσιΥΟίi ίιλιΥΟl! των « Πα
ραλλ1Ίλων Ιjίων». 

ΊΙ Ίυνέzεια τ�'jς δμιλίας δίcεται 
χάριν τι,,,, rrίλων του ΙΛΩ:ΟΥ, ίδι
αιτι,ρως τι•>'' έ:ταρzιι,Jν χαί τού έξω
τεριχcί•, δλό:ιληρη κrιτωτέρω. 

'Όνειρα 
Δέν ύπάρχει, σχεδόν, Βίος, πού 

νά μήν άναφέpη παράδοξα yεyο
νότα, τά όποϊα άνάyονται στή 
σφαϊρα τfiς Μεταφυσικης η της 
Παραψυχικης 'Ας άρχίσουμε άπό 
τά ονειρα. Ό Πλούταρχος άναφέ
ρει πλεϊστα ονειρα, τά όποϊα ε-
11αιξαν σημαντικό ρόλο στήν ίστο
ρία. 

Ό θεμιστοκλης (30) εΤδε ονειρσ-,, 

τό όποιον τοϋ εσωσε τή ζωή άπο, 
έχθρική ένέδρα. Καί αλλο (26) ιό ό
ποιο τοϋ εδειξε τό δρόμο yιά τήν 
Περσία. 

Ό Περικλης (13) είδε στον ϋπνο 
του τήν 'Αθφ α, ή δποία τοϋ ύ
πέδειξε τον τρόπο θεραπείας τοϋ
τεχνίτου πού είχε πέσει καί τραυ
ματίστηκε σοβαρά κατά τήν άνέ
yερση των προπυλαίων της 'Ακρο
πόλεως. Γι' αυτό έστήθηκε στήv
Άκρόπολη, μετά τά προπύλαια, 
τό αyαλμα της Άθηνας -Ύyείας. 

Είς τον βίον Κοριολανοϋ (24) 
άναΦέρεται οτι κάποιος Τϊτος Λα· 
τΊνος, άνθρωπος σοβαρός καί κα
θαρός άπό κάθε δει::ηδαιμονία και 
πολύ περισσότερο άrιό κάθε άyυρ
τεία, είδε yιά τρίτη φορά τό 'ίδιο 
ονειρο, μέχρις στου επαθε παρά
λυση, καί τότε έπείσθη νά όδηyη
θη, έπάνω σέ φορεϊο στή Σύyκλη
το, σύμφωνα μέ τήν έντολή του 
ονείρου του, yιά νά καταyyείλη 
βεβήλωση της ίερας πομπης του
Καπιτωλίου Διός, πού εyινε άπό 
μιά άyρια τιμωρία ένός δούλου. 
Μόλις διηyή3ηκε τό οvειρο, έθερα
πε Jθη άrιό τήν παράλυση, ένώ r\ 
Σύyκλητος άνεζήτησε, εύρηκε καί. 
έτι ..ιώρησε τον σκληρό κύριο του 
δούλου καί άπεφάσισε τήν έπανά
ληψη της πομπης πού είχε βεβη
λωθη. 

Είς τον Βίον Τι.ιολέοντος (3) 
άναφέρονται ονειρα τC::.ν ίεpειων, 
σ.Jμφωνα μέ τά όποΊα οί θεές των 
Μυστηρίων Δή ..ιητρα καί Περσεφόνη 
έβοr,θ )υσαν τήν έκστρατεί:χ yι:c 
τ ήν άπελευθέρωση της Σι,<ελίας, 
πού ηταν ίερή yη yιά την Περσε
φόνη. 

Ένα άλ.λο ονειρο περιyράφεταt 
μέ χαριέστατο τρόπο είς τον Βίον
Πελοπίδα (21 -22). Ό Πελοπίδας 
πρίν άrιό τή μάχη των Λεύκτρων
είδε ονειρο, στο όποϊο πηρε έντο
λή, αv θ§λη νά νικήση, νά θυσιά
ση μια ξανθή παρθένο. 'Επειδή τό 
πρcσ ·αyμα τcϋ έφάνηκε φοβερό 
καί άνομο, συνεβουλεύθη τούς 
μάντεις καί τούς ά_:,χοντας, άπ&· 
τούς όποίους αλλοι τον συνεβού
λευαν νά ύπακούση, άναφέροντας. 

., 
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ολλά παραδείγματα τέτοιων θυ
t°ιων, καί αλλοι τόν άπέτρεπαν 

πό μιά τόσο βάρβαρη θυσία. Καί 
- .δ. Πλ�ύταρχος προσθέτει ο τι τό νά 

πιστεύουμε πώς οί θεοί χαίρονται
. �έ τό 'α{μα καί μέ τούς φόνούς

f 
:.άνθρώπων, είναι άνόητQν. "Αν 
.δμως οί θεοί είνάι τέτοισι, τότε 

· .εΤναι άνάξιοι λατρείας. Γιατί μό
t νον, σέ αρρ�σιες κ�ί μοχθηρέ�
t ψυχες φυτρωνουν ατοπες και 
� σκληρές έπιθυμίες. Ό Πελοπίδας 
ίr· ,βρισκόταν σέ άμηχανία, δταν μιά 
C; μικρή φοράδα, μέ ξανθή χαίτη, 

.ξέφυγε άπό τήν άyέλη καί σταμά
τησε κοντά τους. Τότε ό μάντις 
Θεόκριτος λέγει στόν Πελοπίδα: 
«Νά, ηλθε τό θυμα. "Ας μή ζητου
.ι-ιε άλλη παρθένο. θυσίασε αύτήν 
,τού σου στέλνει ό θεός». 

Ό Κίμων (18) είδε δνειρο, πού 
:έξηyήθηκε σάν δνειρο θανάτου 
:καί επαλήθευσε, καθώς καί ό 'Αλ
κιβιάδης \39) εχοντας στό πλευρό 
του τήν εταίρα Τιμάνδρα, καθώς 
καί ό Εύμένης, καί ό Σύλλας, καί 
,ό ΠομπήΊος, καί ό Δημοσθένης, 
καί ό Μέγας 'Αλέξανδρος, καί ό 
-Δημήτριος ό Πολιορκητής.

Ό Λούκουλος \23) πολιορκων
,ήν Συνώπην, είδε στόν ύπνο του
-vά του λένε. <,Προχώρησε, Λού
.κουλε. θέλει νά σου μιλήση ό
Αύτόλυκος». 'Όταν ξύπνησε δέν 
μπορουσε νά καταλάβη τί έσήμαι
νε τό δνειρο. 'Αλλά τήν ήμέρα έ
κείνη έκυριεύθη ή Συνώπη, στήν
δποία είσερχόμενος άντικρύζει 6:
γαλuα του Αύτολύκου Καί ό
nλούταρχος προσθέτει δτι ό Λού
κουλος θυμήθηκε τότε τή συμβου
λή του Σύλλα, νά μή θεωρη κανέ
νας τίποτε τόσο άξιόπιστο καί
βέβαιο, δσον έκεί:νο πού άναyyέλ
λεται στά δνειρα.

Τέλος, θά άναφέρουμε ενα κα
-ταπληκτικό δνειρο του Κικέρωνος 
(44). Ό περίφημος ρήτωρ, είδε 
,στόν ϋπνο του δτι έκάλεσε στό 
Καπιτώλιο μερικά παιδιά συyκλη
-τικων, γιατί επρόκειτο ό Ζεύς νά 
-διαλέξη άνάμεσα άπ' αυτά ενα 
yιά ήyεμόνα της, Ρώμης. Τά παι
διά, άγνωστα στόν Κικερωνα, περ-_ 

- νοϋσαν ενα-ενα κοντά στό Δία,

�

πού τά κοίταγε προσεκτικά καί τά 
εδιωχνε. Σ' gνα δμως παιδί απλω
σε τό χέρι καί είπε: «Ρωμαί:οι, 
αύτός θc'χναι τό τέλος των έμφυλί
ων πολέμων σας, δταν θά yίνη ή
yεμών σας». Ό Κικέρων έπρόσεξε 
τή μορφή του παιδιου. Καί τήν άλ
λη μέρα συναντάει στό Πεδίον του 
"Αρεως ενα παιδί, άκριβως δπως 
τό είχε ίδη στόν ϋπνο του. Τό 
πλησιάζει καί τό ρωτάει ποιοί 
εΤναι οί yονεί:ς του. Τό παιδί ηταν 
ό 'Οκταβιανός, ό μετέπειτα Αϋ
yουστο::; Καί:σαρ, Α' Αύτοκράτωρ 
των Ρωμαίων 'Από τήν πρώτη συ
νάντηση τους ό Κικέρων του εφέ
ρετο μέ μεγάλη σrορyή. Αυτό 
δμως δέν έμπόδισε τόν μέλλοντα 
αυτοκράτορα νά τόν συμπεριλάβη, 
κατ' άπαίτησιν του 'Αντωνίου, είς 
τόν κατάλοyον των 200 προyρα
φέντων ύπό της τριανδρίας Όκτα
βιανου -'Αντωνίου - Λεπίδου. 

Όράματα 
'Αφίνοντας τά δνειρα, ας ελθου

με στά όράματα. 
Είς τόν Βίον Θησέως (35) άνα

φέpεται δτι κατά τή μάχη του 
Μαραθωνος πολλοί είδαν τή μορ
φή του Θησέως, νά βαδίζη εvο
πλος έπί κεφαλης των 'Αθηναίων. 

Είς τόν Βίον θεμιστοκλη (15) 
άναφέρεται δτι ένω γινόταν ή εν 
Σαλαμί:νι ναυμαχία, μεγάλη λάμ
ψη αστραψε άπό τό μέρος της Έ
λευσί:νος καί φωνές βοερές άκού
στηκαν, δπως δταν πολλοί συνο
δεύουν τήν ίερή πομπή του μυστι
κου Ίάκχου. 

'Επίσης είδαν νά βyαίνη φως 
άπό τά ίερά της Έλευσί:νος οί 
στρατιώτες του Ά yησιλάου (24), 
ένω έβάδιζαν κατά του Πειραιώς 
καί τούς κατέλαβε φόβος καί φρί
κη. 

Είς τόν Βίον Κοριολανου (3) ά
ναφέρεται δτι οί Διόσκουροι έφά
νηκαν Εφιπποι στήν άyορά της 
Ρώμης καί άνήyyειλαν μιά Ρωμαι
κή νίκη. 

Είς τόν Βίον Δίωνος (55) άναφέ · 
ρεται ή έμφάνιση μιας φοβερης 



,, ' 

1ί ΙΛΙ_ΣΟΣ 

γυναίκας, ή δποία έπροκάλεσε 
μεγάλη ταραχή στόν Πλατωνικό 
φιλόσοφο Δίωνα, καl επειτα απο 
μερικές ήμέρες εύρηκε . τραγικό 
Qάνατο ό εφηβος υίός του, 

Τέλος, είς τόν Βίον του 'Ιουλίου 
Καίσαρος (69), καθώς καl του 
Βρούτου (35-37, 48) διαβάζουμε 
τή γνωστή καταπληκτική έμφάνιση 
φοβεροί} άλλοκότου φαντάσματος 
στή σκηνή του Βρούτου, ό δποϊος 
στήν άρχή τά χάνει, άλλ' αμέσως 
συνέρχεται καl έρωτα: <'Ποιός αν· 
θρωπος η ποιός δαίμων είσαι; Τί 
ζητάς έδω πού ηλθες;», Τό φάν· 
τασμα-δπως αναφέρεται >'ίς τόν 
Βίον 'Ιουλίου Καίσαρος- άπαντα: 
«Ό κακός σου δαίμων, Βρουτε. 
θά με ίδης στους <Ι:ι\ίππους» η -
δπως άvαφέρεται είς τόν Βίον · ο J 
Βρούτου-άπαντα: «Ή κακή σου 
τύχη, Βρουτε, θά με ίδης στους 
Φιλίππους». Ό Βρουιος, ψύχραι· 
μος, του άvταπαντα: «θά σε ίδω>>. 
'Αμέσως τό φάντασμα χάθηκε. Ό 
Βρουτος συζητεϊ με τόν Κάσσιο 
σχετικά με τό φάντασμα. Ό Κάσ· 
σιος λέγει δτι δλα αυτά είναι 
πλάσματα της φαντασίας, δπως 
συμβαίνει καί με τά 6νειρα, πού 
αρχίζουν άπό μικρή άφορμή καl ή 
φαντασία τά μετατρέπει σε ππα· 
τηλές είκόνες Δεν είναι πιθανόν 
vά ύπάρχοιJν δαίιιονες. Καί αν 
ύπάρχουν, νά εχουν μορφή καl 
φωνή ανθρώπου. Αυτά λέγει δ 
Κάσσιος. 'Αλλά τή νύχτα πού προ· 
ηyεϊται της μοιραίας μάχης των 
Φιλίππων, τό φάντασμα έμφανίζε· 
ται έκ νέου στό Βρουτο, με τήv 
'ίδια μορφή, καl σιωπηλό αυτή τή 
φορά άπομακρύνεται. 

'Άς άκούσουμε δμως τl λέγει 
καί ό Πλούταρχος στήv άρχή του 
Βίου Δίωνος (2). Μιλώντας yιά τό 
Βρουτο καl τό Δίωνα, σημειώνει 
δτι τό πιό παράδοξο είναι δτι ό 
θεός καί στους δύο προανήγγειλε 
τό θάνατο μ' ενα φάντασμα, Καl 
δμως, δσοι δεν τά παραδέχονται 
αυτά, λένε δτι σε κανέναν ανθρω· 
πο, π9ύ είναι στά καλά του, δεν 
φανερώνονται φαντάσματα, θεου 
η όμοιώματα, αλλά μονάχα παι· 
διά η yυναικοΟλες η ανθρωποι αρ· 

ρωστοι προσελκύουν αύτά τά κού
φια καί άλ�όκοτα φαντάσματα γιατί. 
εχουν μέσα τους τQν κακό δαίμο
να, τή δεισιδι;χιμονία. "Αν ομως ό 
Δίων καl δ Βρουτος, πού ησαν 
ανθρωποι σοβαροί καl φιλόσοφοι,. , 
καl δεν παρασύρονταν εϋι<ολα άπό 
κανένα πάθος, ωστε νά κάμου 
σφάλμα, οϋτε -εϋκολα γίνονταν 
ύποχείριοι, εφτασαν σε τέτοια κα
τάσταση άπό τά φαντάσματα, ωστε. 
νά τά διηyηθουν καί στους αλ· 
λους, τότε δεν ξέρω αν δεν άναy
κασθουμε καί έμεϊς νά παραδε
χθουμε τή γνώμη των παλαιών,, 
γνώμη πολύ παράξενη. Δηλαδή. 
οτι τά κακά δαιμόνια, έπειδή φθο
νουν τοϊις καλούς άvθρώπους, 
προσπαθοΟν νά τούς φοβίσουν, 
κάνοντας τήν άρετή νά θορυβητα� 
καl νά παρασύρεται, γιατί φοβουν· 
ται, δτι αν οί καλοί αύτοί ανθρω· 
ποι μείνουν μέχρι τέλους άκέραιοr 
στήν έκτέλεση τ-ου καλου, θά: 
βρουν μετά τό θάνατό τους καλύ,
τερη τύχη άπό έκεϊνα. 

Οίωνοί 

'Αφήνοντας τά δρ�μ�τα, �ρχ&-· 
μαστε στά σημεϊα και τις οιωνο
σκοπίες, πού άφθονουν στους Πα
ραλλήλους Βίους, 

'Εμφανίσεις γυπών καθορίζουV" 
τόν τόπο πού θά κτισθη η Ρώμη 
καl άνακηρύσσουν βασιλέα τόν, 
Νουμα Πομπήλιον. 'Ασπίδες βά
φονται με αίμα, δόρ:ηα άyαλμά
των μετακινουνται, άyάλμω:τα με· 
τατοπίζονται καl ίδρώνουv. 'Ακό
μη καί πύρινοι ανθρωποι έμφανί
ζοvται, νά πετουν στόν · αέρα καί. 
πύρινες σφαϊρες πέφτουν άπό τόγ 
ουρανό στά στρατόπεδα. Οίωνο-' 
σκοπία σώζει τόν Φάβιον Μάξιμον
άπό ένέδραν του 'Αννίβα'. θεϊκά 
σημεϊα συνοδεύουν τόν Τιμολέοντα 
στήν έκστρατεία yιά τήν άπελευ
θέρωση της Σικελίας. Ό πέπλος. 
της 'Αθηνας σχίζεται, διά τήν [ε
ροσυλίαν νά ύφανθn άνάμεσα στό 
Δία καl τήv 'Αθηvα ή μορφή του, 
Δημητρίου καl τοQ Ά ντιyόνου_ 

· Διάφορα σημεϊα προαναγγέλλουν,
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ν καταστροφή τοϋ 'Αντωνίου. 
ρά ττοταμων καί λιμνών ταράσ
νται καί φουσκώνουν. 'Αετοί
ι μέλισσαι προαyyέλλουν τή νίκη
Ο 'Οκταβίου. 'Ένας δυστυχής 
ϋρος κρεουργείται άπό τούς

'tρατιωτες, διότι θεωρείται κακός
tωνός. Ή γυναίκα ιοϋ Καίσαρος
c;xi ο{ μάντεις έντόνως προσπα·
οϋν νά άποτρέψουν τόν Καίσαρα
πό τοϋ νά μεταβη στή Σύγκλητο

.\<ατά τή μοιραία έκείνη ήμέρα των
.Εtδων Μαρτίου, διότι αί θυσίαι καί
οί οίωνοί ησαν άπα(σιοι. 

'Ό Ό Πλούταρχος άναφέρει τά yε
�
,
yονότα, χωρίς τlς περισσότερες
φορές νά προχωρη σέ κρίσεις. Έν
τούτοις φανερά άποδοκιμάζει τίς

.. δεισιδαιμονίες, καί ι ίς άyυρτείες:
�- 'Αναφέραμε στό κεφάλαι'J των ό-

νείρων τή φράση του «άνθρωπος 
· σοβαρός καί καθαρός άπό κάθε
; δεισιδαιμονία καί πολύ περισσό
� τερο άπό κάθε άyυρτεία». Είς
·, τόν Βίον τοϋ Λυκούργου (9) σάν

συνέπεια της καταργήσεως των
χρυσών καί άρyυρων νομι-
σμάτων, yράφει: «Στή Λακω
νική δέν έπλησίαζε οϋτε σο-

, ψιστής, οϋτε έπιχειρηματίας κοι
.. νών γυναικών, οϋτε μάντις αyύρ· 
'• της>>. Είς τόν Βίον τοϋ Καμίλλου

(6) yράφει: «Τό νά πιστεύη κωείς
τυφλά σέ ιέτοια πράγματα, καί τό
νά μήν πιστεύη καθόλου, είναι καί
τά δύο σφαλερά, εξ αίτίας της
άνθρωπίνης άδυναμίας, πού δέν
εχει δρια, οϋτε αύτοκυριαρχία, 
άλλά παρεκτρέπεται καί φθάνει
άλλοτε σέ δεισιδαιμονία καί θρη
σκοληψία, κι' άλλοτε σέ παραμέ
ληση καί περιφρόνηση των θείων.
Γι' αύτό, τό καλύτερο απ' δλα
είναι ή άποχή από κάθε ύπερ·
βολή». 

Είς τόν Βίον τοϋ 'Αλεξάνδρου
(75) yράφει δτι αφοϋ ό fν\έy. 'Α
λέξανδρος, κατά τά τέλη της ζωης

_ του, παραδόθηκε στά θεία, ταραχή
, καί φόβος κατέλα!3ε τή διάνοιά

! του καί τό παραμικρό άσυνήθισιο
,τραyμα, τό θεωροϋσε ύπερφυσικό

, σημείο. Τά ανάκτορα έyέμισαν
t άπό άνθρώπους πού εκαναν θυ
� σίες καί καθαρμούς καί ζη-

ιοϋσαν μαντείες. Καί προσθιίτει:
Είναι βέβαια πραyι1α φοβερ� ή
άπιστία στά θεία καί ή περιφρονη
σή τους, αλλά έπίσης φοβερή είναι
καί ή δεισιδαιμονία, ή όποία έyέ· 
μισε τόν ΆλέξανSρο, άπό τότε
πού τόν έκυρίευσε ό φόβος καί ή 
άβουλία. 

Καί είς τόν Βίον τοϋ Περικλη
(38\ άναφέρει δτι ό Περικλης, άρ
ρωστος δπως ηταν από τήν έπιδη
μία, εδειξε σέ φίλ) του κάποιο 
φυλαχτό, πού του είχαν κρε�άσει
στό λαιμό οί yυν:ϊiκες, θέλοντας
νά ύποδείξη μ' αύ ό, σέ ποιό ση
μείο καταντάει ό άνθρωπος, αφου 
ανέχεται κι' αύτήν ακόμη τή γυ
ναικεία άνοησία των φυλακτών. 

Ό Πλούταρχος καυτηριάζει τή 
δεισιδαιμονία πού γεννάει τό ψό· 
βο από τίς έκλείψεις Ήλίου η Σε
λήνης, πού τίς θεω::ιεί άϊλα φυσι
κα φαινόμενα. 

Είς τόν Βίον Ποικλη (35) ανα
φέρεται εκλειψις Ήλ.ίου. Ό Περι
κλης βρισκόιαν σ' ενα πλοίο, ό 
κυβερνήτης τοϋ όποίου κατατα
ράχ:θηκε. Τότε ό Περι·<λης του
σκεπάζει τό πρόσωπο μέ τή χλα
μύδα καί τόν ρωτάει αν ού:ό προ
αναyyέλλη καμμιά μεyαλη συφορά. 
Όταν δ πλοίαρχος όπήντησε αρ
νητικά, ό Περικλης ξαναρώι ησε: 
,,Τί διαφέρει λοιπόν, έ•<είνο από
τοϋτο, έκτος από τό δτι έκεiνο
πού έπροκά\εσε τό yενι{ό σκοτά
δι είναι μεγαλύτερο α-ιό τή χλα· 
μύδα:». 

'Εν τούτοις ό Νικίας (23) στίς
Συρακοϋσες κατατρόμαξε από τ ήν 
εκλειψη Σελήνης καί έματαίωσε
ιήν αποχώρηση των πλοίων, πού
θά εσωζε τούς άτυχείς 'Αθηναίους
από τή Σικελική κατασιροφή. Ό 
Πλούταρχος προσθέτει δτι πρώτος.
ό Άναξαyόρας πραγματεύτηκε σέ 
σύyyραμμα μέ μεγαλύτερη σαφή
νεια καί μέ περισσότεpο θάρρος
yιά τό φως καί τή σκιά της Σελή
νης. 'Αλλά ή θεωρία του ηταν α· 
κόμη απόρρητη, yιατί δέν ανέχον
ταν στάς 'Αθήνας τούς φυσικούς
καί τούς μετεωρολέσχας. Γι' αίιτό 
ό Πρωταγόρας έξορίστηκε, ό 'Α· 
ναξαyόρας φυλακίστηκε καί ό Σω-
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κράτης θανατώθηκε. 
Είς ιόν Βίον Αίμιλίου Παύλου 

(17) περιyράψεται έπίσης εκλειψις
Σελήνης. Οί Μακεδόνές τήν έθεώ
ρησαν άπαίσιο οtωνό. Οί Ρωμαϊοι
έσήκωναν δαδες πρός τόν ουρανό,
καλώντας τή Σελήνη νά Ε,αναψα
νη. Καl ό ΓJλούταρχος προσθέτει:
«Ό Αίμίλιος, οχι πώς δέν έyνώ
pιζε τlς έκλειπτικές άνωμαλίες,
πού φέρνουν τή Σελήνη σέ καθω
ρισμένα χρονικά διαστήματα, έκεϊ
πού κινεϊται, νά μπαίνη στή σκιά
-της Γης καi νά κρύβεται, μέχρι
1τού να περάση άπό τό σκοτεινό
μέρος καi νά ξαναπάρη τό φως
άπό τόν 'Ήλιο, άλλά έττειδή πολλά
τά άπέδιδε στους θεούς καi άyα-
1τουσε τiς θυσίες καi τiς μαντεϊες,
μόλις είδε τήν άρχή της έκλείψε
ως, έθυσίασε 11 μοσχάρια».

Καl είς τόν Βίον Δίωνος (24) 
-περιγράφεται εκλειψις Σελήνης καi
ό Πλούταρχος προσθέτει: «Στόν
Δίωνα καi σιούς άλλους δέ φάνη
κε καθόλου παράξενο, yιατi ύπε
λόyιζαν τάς περιόδους καi τή συ
νάντηση της σκιας μέ τή Σελήνη
καi τήν παρέμβαση της Γης πρός
τόν 'Ήλιο. Οί στρατιώτες δμως
έταράχτηκαν,>.

Προρρήσεις 
'Ας δουμε τώρα μερικές ένδια· 

φέρουσες προρρήσεις του μέλλον
τος. 

Είς τόν Βίον Καμίλλου (14,30) 
αναφέρεται δτι ό Μάρκος Καιδί
κιος, άνθρωπος τίμιος καi χρη
στός, βαδίζων στήν καινή όδό, ά
κουσε βροντερή φωνή νά του λέyη: 
«Πήγαινε, Μάρκε, στους άρχοντας 
καi πές τους νά περιμένουν σέ 
λίyο καιρό τούς Γαλάτες». Οί άρ
:χοντες έyέλασαν. 'Αλλά σέ λίyο 
καιοό εφθασαν οί Γαλάτες καί έ
κυρίευσαν τήν Ρώμη, καταστρέ
φοντες οίκίες καi ίερά Μετά την 
άποχώρηση των Γαλατών ό Κά
μιλλος στό σημεϊο έκεϊνο, δπου 
άκούστηκε ή ψωνή, εκτισε Ναό της 
Φήμης. 

Είς τόν Βίον Αίμιλίου Παύλου 

(24-25) άναφέρονται πολλαi πε
ριπτώσεις, κατά τάς όποίας, yεyo· 
νότσ πού συνέβησαν μακριά, έyνω
στ οποιήθησαν σέ χρόνο πού δέν 
μπορουσε νά καλύψη τiς μακρές 
άποστάσεις. Ή πανωλεθρία του 
Περσέως άπό τόν Αίμίλιο Παυλο, 
ό δποϊος εyινε κύριος της Μακε
δονίας, έyνωστοποιήθηκε στή Ρώ
μη άρκετές ήμέρες πρiν ψ9άσει άy
yελιοφόρος. Τό ίδιο λέγεται δτι 
συνέβη μέ την ταυτόχρονη νίκη 
στiς Πλαταιές καi στη Μυκάλη 
κατά των βαρβάρων. 

Όταν ό 'Ιούλιος Καϊσαρ (47) 
ένίκησε τόν Πομπήίο στά Φάρσα
λα της Θεσσαλίας, ό Γάϊος Κορ
νήλιος, άνθρωπος εμπειρος της 
μαντικης τέχνης, συμπολίτης καi 
γνώριμος του συyyραφέως Λιβίου, 
παρατηρουσε τούς οίωνούς στην 
Πάδουα της 'Ιταλίας. Καl πρωτα
πρωτα, δπως λέyει ό Λίβιος, έμάν
τευσε τήν ωρα της μάχης καi είπε 
σ' δσους ησαν παρόντες δτι τελει
ώνει πιά ό έμφύλιος πόλεμος. 
'Όταν επανέλαβε τiς παρατηρήσεις 
του, άνεπήδησε μ' ένθουσιασμό 
φωνάζοντας «Νικας, Καϊσαρ!». Οί 
παρόντες εξεπλάyησ:χν. Τότε έ
κεϊνος εβyαλε άπό τό κεφάλι του 
τό στεφάνι πού φορουσε καi όρ-
1< ίστηκε δτι δέν θά τό ξαναφορέση 
πρlν τά πράγματα μαρτυρήσουν yιά 
τή μαντική του τέχνη. 

Είς τόν Βίον 'Αλκιβιάδη (17), 
καθώς καi του Νικία ( 13), άναφέ
ρεται δτι προκειμένου νά yίνη ή 
έκστρατεία της Σικελίας, δ Σω· 
κράτης καi ό άστρονόμος Μέτων 
δέν προέβλεπαν κανένα καλό άπ' 
αυτήν τήν εκστρατεία, ό μέν Σω
κράτης διότι τόν είδοποίησε τό 
δαιμόνιον πού έπικοινωνουσε μαζί 
του, δ δέ Μέτων, εϊτε διότι εσκέ
φθηκε καλά σχετικά μέ την εκβα
σιν της έκστρατείας, είτε διότι με
ταχειρίσθηκε κάποια μαντική μέ
θοδο. Μάλιστα yιά τό Μέτωνα λέ
γεται δτι προσποιήθηκε πώς τρελ
λάθηκε, εκαψε τό σπίτι του καί 
κατόπιν παρεκάλεσε τό λαό, άφου 
τέτοια συμφορά επαθε, νά επιτραπη 
στό yιό του να μή λάβη μέρος 
στήν εκστρατεία. 
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Εtς τόν Βίον 'Αριστείδη (] 1) 
εριyράψεται δτι, πρίν άπό τη μά· 
η των Πλαταιών, ό 'Αριστείδης 
λαβε χρησμό το G Μαντείου των 

.Δελψων, δτι θά νικήσουν οί 'Έλ· 
.ληνες, αν προσευχηθουν στό Δία, 
<1τήν Κιθαιρωνία "Ηρα, στόν Πά· 
να καί στάς Σψραyί:τιδας νύμψας, 

:ι-;.dv θυσιάσουν στούς γενάρχες των 
ι/ Πλαταιών, καί αν πολεμήσουν 
: ,στήν πεδιάδα της Έλεuσινίας Δή· 
-.ι. ;μητρος καί Κόρης. Ό χρησμός έ· 
; -θεωρήθη αλληλοσυγκρουόμενος, 
· διότι αί Σψραyίτιδες νύμψαι και

οί γενάρχαι εύρίσκοντο στις Πλα
ϊαιές, ένω ή πεδιάδα Δήμητρας

' .και Κόρης στήν Έλεuσϊνα. Τότε ό 
) στρατηγός 'Αρίμνηστος είδε στόν 
.ϋπνο του τόν Δία, ό όποϊος του 
.ε1πε δτι πλανώνται στήν έρμηνεία 
ίΟU χρησμου, διότι πλησίον των 
nλαταιων εύρίσκεται τό μέρος 
,τού όρίζει ό χρησμός, καί νά τ ό 
ζητήσουν. 'Αναζητώντας άνεκάλu· 
ψαν δτι στις ύπωρεϊες του Κιθαι
ρωνος ύπηρχε αρχαιότατος Ναός 
ίης Έλεuσινίοu Δήμητρας καί Κό· 
ρης. 

Είς τόν 'ίδιον Βίον (19) άναφέ
ρεται δτι στή μάχη των Πλαταιc()ν 
σκοτώθηκε ό Μαρδόνιος μέ πέτρα 
στό κεφάλι δπως είχαν προφητεύ
σει τό Μαντεϊον του 'Αμφιαρείοu 
καί τό Μαντεϊον του Τροψωνίοu 
Διός. 

Είς τόν Βίον Πύρρου (30) προ· 
(j)ητεί:εται μέ οίωνοσκοπία ό θάνα
τος του uίου του, καθώς καί (32) 
ό ίδικός του θάνατος, γιά τόν ό
,τοϊο του είχε δοθη παλαιός χρη· 
σμός δτι θά πεθάνη δταν ίδη λύ· 
Ί<Ο νά πολεμάη μέ ταυρο. Λοιπόν, 
δταν έκuρίευσε τό "Αργος, μόλις 
.εφθασε στήν Ά γορά, άντίκρuσε 
χάλκινο άψιέρωμα, άποτελούμενο 
άπό μαχομένοuς λύκον καί ταυρον. 
Τότε θυμήθηκε τό χρησμό καί ήθέ
λησε νά ψύγη από τό "Αργος, 
αλλά τόν βρηκε στό κεφάλι τό 
κεραμίδι πού του ερριξε μιά yu· 
-vαϊκα καί ετσι δ χρησμός έκπλη·
ρώθηκε.

Και στό Μάριο (35), δταν ηταν 
-νέος καί άσημος, έδόθη μαντεία
,δτι θά γίνη δ ένδοξότερος από

τούς άνθρ�ποuς και θά λάβη έπτά 
φορές τήν ύπέρτατη έξουσία. Και 
πράγματι έπτά φορές έξελέyη •γ. 
πατος. 

'Αλλά και στό Σπάρτακο \Κράσ
σος 8), τόν μετέπειτα άρχηγό της 
έξεγέρσεως των δούλων, ή yuναϊ· 
κα τοu, πού έyνώριζε τήν μαντικήν 
καί τά οργια του Διονύσου, του 
έξήyησε ενα ονειρο πού είδε μό· 
λις εψθασε δουλος στή Ρώμη, καί 
του είπε δτι θ' άποκτουσε μεγάλη 
καί φοβερή δύναμη, ή όποία δμως 
δεν θα κατέληγε σέ εύτuχισμένο 
τέλος. 

Καί γιά τόν Λύσανδρο (29) ύπηρ· 
χε ενας παλαιός χρησμόςπού ελεyε: 
«Τόν όπλίτη πού κελαιδεϊ, άπόφu
yέ τον. Φευyε μακρυά άπό τόν 
δράκοντα». Λοιπόν, ό Λύσανδρος 
έφονεύθη ι-:όλις διάβηκε ενα ποτά· 
μι, πού οί Φωκεϊς τό όνόμαζαν 
'Οπλίτη καί έκεϊνος πού ιόν σκό
τωσε είχε χαραyμένον στήν ασπί· 
δα του ενα δράκοντα. 

Είς τόν Βίον 'Αντωνίου (33) ά
ναφέρεται δτι ενας Αίyύπτιος μάν
τις είπε στόν 'Αντώνιο δτι, ένω ή 
τύχη του είναι λαμπροτάτη, έπι· 
σκιάζεται άπό τήν τύχη του 'Ο
κταβίου. Καί πράγματι, δταν επαι
ζε ζάρια μέ τόν 'Οκτάβιο η εκα· 
ναν κοκκορομαχίες η όρτυκομαχί· 
ες, πάντοτε έκέρδιζε ό 'Οκτάβιος. 
Και ό Πλούταρχος πιό κάτω (56) 
γράφει τό έξης αξιοσημείωτον. 
«Διότι ηταν πεπρωμένο νά τα κα
ταλάβη δλα δ 'Οκτάβιος». Σύνε
πως ό Πλούταρχος έπίστευε στό 
πεπρωμένον. Διότι καί είς τόν Βί
ον Μαρκέλλου (29) άναφέρει ενα 
στίχο του Πινδάρου, κατά τόν ό
ποιον «Τό πεπρωμένον της μοί· 
ρας, οϋτε φωτιά, οϋτε σιδερένιο 
ιεϊχος μπορεϊ νά τό έμποδίση». 

'Αλλά καί είς τόν Βίον 'Αλε
ξάνδρου (52), δταν ό 'Αλέξανδρος 
ώδύρετο γιά τό θάνατο του Κλεί· 
του, πού τόν σκότωσε ό 'ίδιος με· 
θυσμένος, ό μάντις 'Αρίστανδροc, 
yιά νά τόν παρηyορήση, του ύπεν
θύμισε τό ονειρο πού είχε δη ό 'Α
λέξανδρος καί πού φανέρωνε δτι 
δλα αύτά ησαν πρό πολλου κανο
νισμένα άπό τή μοϊρα. 
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'Αλλά τό 1ιεπρωμένο περισσότερο 
εντονα διαγράφεται στην περιyρc.· 
φη του φόνου του 'Ιουλίου Καίσα
ρος (63). «Είναι εύκολώτερο-yρά
ιpει ό Πλούταρχος - νά προλέyη 
κανείς τό πεπρωμένο, παρά νά φυ
λάγεται άπ' αύτό». 'Ένας μάντις 
είχε συμβουλεύσει τόν 'Ιούλιο 
Κ.:χίσαρα νά φυλάγεται άπό μεyά
λ ο κίνδυνο κατά τάς Είδούς Μαρ
τίου (15 Μαρτίου), Κατά τή μοι
ραία έκείνη ήμέρα, ό Καίσαρ, 
πηγαίνοντας στη Σύγκλητο, συνήν
τησε τό μάντι καί του είπε είρω· 
νι'<ά: « .. Ηλθαν αί Είδοί Μαρτίου». 
Ό μάντις άπήντησε: « .. Ηλθαν, άλ
λα δεν παρηλθαν». Τήν προηγού
μενη νύχτα ή γυναίκα του Καίσα· 
ρος Καλπουρνία είχε έφιάλτη στόν 
ϋττνο της, διότι είδε οτι έσκότω
σαν τόν Καίσαρα. 'Όταν ξημέ
ρωσε, επίεζε τόν Καίσαρα νά μή 
βyη άπό τό σπίτι του, αναβάλλον
τας τή συνεδρίαση της Συγκλήτου/ 
'Αλλά καί οί ίερείς του Ελεyαν 
οτι τά ίερό: δεν ησαν αισια. Ό 
'Αρτεμίδωρος, πού είχε πληροφο
ρηθη τή συνωμοσία, του εφερε 
εyyραφο καταγγελία καί του τήν 
εδωσε λέγοντας «Διάβασε, Καίσαρ, 
μόνος καί γρήγορα, γιατί περιέχει 
π:>άyματα μεγάλα καί ενδιαφέρον
τα yιά σένα>>. Ό Καίσαρ κρατοϋσε 
τό εyyραφον στα χέρια του καί ε
πεχείρησε πολλές φορές νά τό δια
βάση, άλλα εμποδιζόταν άπό τό 
πληθος πού τόν πλησίαζε, κ' ετσι 
εμπηκε στή Σύγκλητο καί επεσε 
στά χέρια των συνωμοτων. 

'Επειδή εyινε λόγος yιό: τούς 
μαντικους χρησμούς, χρήσιμο είναι 
νά πουμε οτι οί χρησμοί των Μαν
τείων δεν είχαν άποκλειστικως 
μαντικό χαρακτηρα, άλλα γενικά 
συ..ιβουλευτ ικό. 

Ό Λυκουρyος (5) επηyε στοLJς 
Δελφούς να ζητήση γνώμη yια ;:ή 
θεσί-,lοθεσία τcυ. Ό χpησμος τον 
απεκάλεσε �eεοφιλη,>, δηλαδή φίλο 
των θεων, καί «θεόν μαλλον η 
αν�ρωπον>>. Έδω βλέπουμε οτι τό 
Μαντείον δίδει πλατύτερο περιε
χόμενο στή λέξη «θεός». 'Αξιοση
μείωτο είναι οτι ό χρησμός yιά τή 
Σπαρτιατική_ Γερουσία (6) εχει δη-

μοκρατικές τάσεις, άντίθε τα πρός 
τόν ολιγαρχικό χαρακτηρα τοί> 
Σπαρτιατικου πολιτεύματος. Το
Μαντείον είπε: «Νό: συyκαλης τ!) 
Συνέλευση, άπό πανσέληνο σε. 
πανσέληνο, νά προτείνης νόμους, 
νά τούς ύποβάλης σέ ελεyχο και. 
ό λαός νά 'gχη τήν ίσχύουσα γνώ
μη καί εξουσία». 

Ό Πλούταρχος άναφέρει δτ ι & 
Λύσανδρος (25-26) προσπάθησε νά. 
έπωφεληθη άπό τή\Ι πίστη στά: 
Μαντεία καί νά εξαyοράση τούς 
ίερείς διαφόρων Μαντείων. Άλλ' 
άπέτυχε παντου καί επt >οκάλεσε. 
την άyανάκτηση των ίερέων. 

Καί ό Σερτώριος (11,20) ενέπαιζε. 
τούς ανθρώπους καί τα θεία, με 
εvα άσπρο ελάφι πού είχε καί διέ
διδε δτι του εφερνε θεία μηνύματα. 

θρασύτερος ό Σύλλας \12), χω
ρίς δισταγμούς yιό: τά θεία εστει
λε τόν Κάφι νά άρπάξη τούς θη 
σαυρούς των Δελφων. Ό Κάφις 
εδίσταζε καί δταν μερικοί τοϋ 
είπαν δτι άκούστηκε ν' άντηχη ή, 
κιθάρα του 'Απόλλωνος, εyραψε. 
στό Σύλλα, μέ τ�)ν έλπίδα νά τόv 
άττοτρέψη άπό τήν άpπαyfι , 'Αλλά: 
ό Σύλλας απήντησε δτι άπορε'ί 
πως ό ί�άφις δεν κατάλαβε δτι τό 
νό: τραγουδάει ό θεός εΤναι ση
μείο πώς χαίρεται καί οχι πώς 
οργίζεται. Νό: πάρη, λοιπόν, μέ. 
θάρρος τά άφιερώματα, γιατί ό, 
θεός τά δίδει μέ εύχαρίστηση. 

Τά Μυστήρια 
Γιό: τά Μυστήρια καί τίς Μυή

σεις ό Πυθαγόρειος Πλούταρχος 
τρέφει βαθύτατο σεβασμό. 

Είς τόν Βίον Θησέως (30) γράφει 
δτι ό Θησεύς εφρόντισε νά μυηθη 
ό Ήρακλης καί νά ύποβληθη, π�,ίν 
άπό τη Μύηση, στόν άπαιτούμενο 
καθαρμό. 

Είς τόν Βίον Νουμα (1) αναφέ
ρεται δτι ό Νουμας ύnηρξεν άκρο
ατής του Πυθαγόρα καί δτι (24). 
του αρεσε νά ζη στην έξοχή, πε
ριδιαβάζοντας στά αλση καί σέ. 
έρημικούς τόπους. 'Εκεί συνανα
στρεq:όων τίς Μουσες καl ηλθε. 

., 
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έρωτικές σχέσεις μέ τή νύμφη 
γερία, ή δποία τόν έρωτεύθηκε 
ι τόν κατέστησε «σοφόν περί τά 
ία), καθώς έπίσης του ύπαyό· 
uσε τή νομοθεσία του. Στό ση· 

είο αύτό δ Πλούταρχος γράψει 
όλλά yιά τlς σχέσεις, έρωτικές 
αl μή, μεταξύ θεων καl ανθρώ· 
-ων.

Ό Νουμας (8) είχε απαγορεύσει
iστούς Ρωμαίους νά λατρεύουν 
"παραστάσεις θεων ανθρωπόμορφες. 
:"Έτσι οί Ρωμαίοι έπl 170 χρόνια 
εκτιζαν Ναούς καί Βωμούς χωρίς 
αγάλματα καί μορφικές παραστά
σεις, ξεκινώντας άπό τήν αποψη 
οτι δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη 
όρθή αντίληψη του θείου, παρά 
μόνον μέ τή νόηση. Άλλά καί οί 
θυσίες πού καθιέρωσε δ Νουμας, 
έπηρεασμένος από τlς Πυθαγόρειες 
tδέες, ησαν θυσίες αναίμακτες καί 
yίvc;vταv μέ αλευρι καί σπονδές 
κρασιου. 

Στό Νουμα (9) άποδίδεται ή κα· 
θιέρωση, μεταξύ των Ρωμαίων, της 
λατρείας του Πυρός, τό όποϊον
οπως y'Jάφει ό Πλούταρχος είς 
τόν Βίον Καμίλλου (20) -- θεωρεϊ
ται πηγή των πάντων, σύμβολον 
της αίωνίας δυνάμεως 11ού δια· 
κοσμεί: τό Σύμπαν. Στό Πυρ ό· 
φείλεται ή κίνηση. Καί ή δημιουr· 
yία ε1ναι κίνηση η τουλάχιστον 
γίνεται μέ τήν κίνηση. 

Τό ίερόν Πυρ τό έφύλασσαν στή 
Ρώμη αί 'Εστιάδες παρθένοι, οί 
όποϊες εΤχαν όρκισθη νά διαψυλάσ· 
σουν τήν άyνότητά τους. 'Αλλά 
δεν εΙναι σπάνιες οί περιπτώσεις 
(Φάβιος 18), πού έτάψησαν ζωντα· 
νές 'Εστιάδες, έπειδή είχαν παύσει 
νά είναι παρθένοι. 

Αί Έστιάδες έφύλασσαν έπίσης 
καl τά Σιβυλλικά βιβλία, τά όποια 
κατά τόν θάνατον του Νουμα (22) 
τά είχαν θάψει μαζί του. Δώδεκα 
{έροψαντικά βιβλία καl αλλα δώ· 
δεκα έλληνι1<ά φιλοσοψικου περιε-

, χομένου, γράφει ό Πλούταρχος. 
�Επειτα άπό 400 χρόνια μεγάλες 
βροχές έξεσκέπασαν τίς λάρνακες 
καl απεκαλύψθησαν τά βιβλία, τά 
όποια έδιάβασε ό στρατηγός Πε
τίλιος καί άνέψερε στή Σύγκλητο 

δτι δέν εϋρισκε θεμιτό καί εύλαβι
κό νά πληροφορηθουν οί πολλοι 
τό περιεχόμενό του·ς. Κατόπιν τού· 
του άπεφάσισαν νά τά κάψουν. 

Ύπηρχε καl ή φήμη - λέyει ό 
Πλούταρχος (Κάμιλλος 20) - δτι 
μεταξύ των ψυλασσομ[νων άπό 
τlς 'Εστιάδες παρθένους ησαν καl 
τά ίερά της Σαμοθράκης, δηλαδή 
των Καβειρίων- Μυστηρίων, τά ό· 
ποια μετέψε,::>ε ό Δάρδανος στήν 
Τροία καί τά καθιέρωσε μέ μυστη
ριώ5εις τελετάς. 'Όταν έκυριεύθη 
ή Τροία, τά διέσωσε ό Αίνίας καί 
τά μετέφερε στό Λάτιο, μαζί μέ τό 
Τρωίκό Παλλάδιο. 

Τήν ίερότητα του Πυρός τή 
βρίσκc ψε καί στ ούς 'Έ\ληνεc 
(' Αριστείδης 20). Μετά τήν κατα
στροφή των Πε?σων στίς Πλαταιές, 
τό Μαντεϊον των Δελφών εδωσε 
ένrολή νά σβήσουν δλες τίς φω· 
τιές, τίς όποιες είχε μολύνει ή 
βαρβαρική κατοχή, καί νά τίς ά
νάψουν μέ καθαρό πυρ, τό όποιον 
θά επαιρναν άπό τήν κοινή Έστία 
των 'Ελλήνων, δηλαδή τούς Δελ· 
φούς Τότε ό Εύρίδας εφθασε τρέ
χοντας ατούς Δελφούς καί άφοC 
ύπεβλήθη είς καθαρμόν καί τόν 
έστεφάνωσαν μέ δάφνη, ελαβε άπό 
τό βωμό τό ίερόν Πυρ καί τό εφε
ρε τρέχοντας στίς Πλαταιές, δποu 
άφου τό παρέδωσε, εnεσε νεκρός, 
δπως ό άyyελιοφόρος του Μαρα· 
θωνος. 

'Αριθμολογία 
'Αξιοσημείωτες εΊναι οί γνώσεις 

του Πυθαγορείου Πλουτάρχου σχε· 
τικά μέ τή Γη, yιά τήν όποία -
έκτος έκείνων πού άναφέραμε yιά 
τίς έκλείψεις - γράφει είς τόν 
Βίον Νουμα (11), δτι οϋτε άκί· 
νητη είναι, οϋτε βρίσκεται στο 
κέντρον της περιστροψικης κινή· 
σεως, άλλά είναι μετέωρη καί κι· 
νεϊται κυκλικά, γύρω άπό τό πυρ, 
τό όποιον οί Πυθαγόρειοι όνομά· 
ζουν 'Εστία η Μονάδα, καί δτι ή 
Γη δεν άποτελείται οϋτε άπό τά 
κυριώτερα, οϋτε άπό τά άρχικά 
στοιχεϊα του κόσμου. Προσθέτει 
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επισης οτι αυτα τά στοχάστηκε 
καί δ Πλάτων, σέ μεyάλη ήλικία. 

Καί ή άριθμολοyία δέν είναι α
yνωστη στόν Πλούτrφχο. Είς τόν 
Βίον Φαβίου Μαξίμου (4) yράφει 
δτι δ Φάβιος εταξε στούς θεούς 
νά όρyανώση μουσικές καί θεατρι
κές -παραστάσεις, δαπανώντας 333 
σεστέριια, 333 δηνάρια καί 1)3 
δηναρίου, διότι --προσGέτει-δ ά
ριθμός 3 είναι 1έλειος καί -πρώτος 
των -περιττών καί άρχή της -πολλό
τητος. Καί είς τόν Βίον Θησέως 
(36) yράψει δτι δ Ποσειδών -πανη·
γυρίζεται τήν όyδόην ήμέραν έκά· 
στου μηνός, διότι ή όyδοάς, πρώ
τος κυβος άριθμου άρτίου καί δι
πλασιος τοC -πρώτου τετραγώνου,
χαρακτηρίζει τό μόνιμον καί τό
άσφαλές της δυνάμεως του θεου,
τόν δποϊον όνομάζομεν Άσφάλιον
καί Γαιήοχον.

, Αστρολογία 
'Αλλά καί ή άστρολοyία δεν 

του είναι αyνωστη. Είς τόν Βίον 
Ρωμύλου (12) yράφει οτι μπορουμε 
νά προβλέψουμε τή ζωή ένός άν
θρώπου, γνωρίζοντας τόν χρόνον 
της yεννήσεώς του, καί άvτιστρό
φως. Γνωρίζοντας, δηλαδή, τα yε
yονότα της ζωης του, νά άνεύ
ρουμε τόν χρόνον της γεννήσεως. 
Καί έπειδή ύπηρχε άμφισβήτηση 
yιά τή χρονολογία γεννήσεως του 
Ρωμύλου άνέθεσαν στόν μαθημα
τικόν Ταράντιον νά δρίση τήν ή 
μέρα καί ωρα της γεννήσεως του 
Ρωμύλου, καθώς καί της κτίσεως 
της Ρώμης. 

Τό Θείον 

'Υπάρχει καί μία, μοναδική νο
μίζω, νεκρομαντεία, -πού άναφέρε
ται είς τόν Βίον του Κίμωνος (6). 
Ό Παυσανίας κατά λάθος έμαχαί· 
ρωσε μιά νέα κόρη Κλεονίκη, -πού 
τήν είχε άναyκάσει νά -πηyαίνη 
στό κρεβάτι του. Άπό τότε τό 
φάντασμά της δέν τόν αφηνε νά ήσυ
_χάση. Κάθε νύχτα έπήyαινε στόν 

ϋπνο του καί του ελεyε σέ έξάμε
τρο στίχο: «Σπευσε yιά δίκη. Ή 
άναίδεια είναι κακό -πραyμα στούς 
ανδρες». Τότε δ Παυσανίας κατέ
φυγε σέ νεκρομαντεϊο, σέ «πνευ
ματιστική συνεδρίαση» θά λέyαμε 
σήμερα, οπου -προσεκάλεσε την 
ψυχή της Κλεονίκης καί τήν -πα· 
ρακάλεσε νά σταματήση τήν όρyή 
της. 'Εκείνη του είπε οτι yρήyορα 
θά σταματήσουν τά βάσανά του, 
μόλις yυρίσει στή Σπάρτη. Ό 
ΠλούταcJχο -προσ8έτει δτι τά λόyια 
της ηταν ύπαινιyμός yιά τό μελ
λοντικό αθλιο θάνατό του. 

Προτου τελειώσουμε, ας ρίξουμε 
ενα βλέμμα στίς άντιλήψεις του 
Πλουτάρχου σχετικά μέ τό θεϊον 
καί μέ τήν άρετή. 

Είς τόν Βίον 'Αριστείδου (6) 
yράφει: Τό θεϊον διαφέρει άπό 
τούς άνθρώπους κατά τήν άθανα
σία, τή δύναμη καί τήν άρετή. θε· 
ότερον είναι ή άρετή. Διότι δύνα· 
μη μεyάλη εχουν καί οί σεισμοί, 
οί κεραυνοί, οί δρμητικοί αvεμοι, 
οί πλημμυρουντες ποταμοί. 'Αλλά 
δικαιοσύνη καί εύθύ-::ητα εχει μό
νον ή θεία Φύσις. Οί ανθρωποι έ
πιθυμουν την άθανασία, -πού δεν 
άνήκει στην άvθρώπινη φύση. κα· 
θώς καί τή δύναμη -πού έξαρταται 
άπό ιήν τύχη. 'Αλλά την άρετή, 
-πού είναι τό μοναδικό άπό τά 
θεϊα άyαθά πού μπορουν καί οί 
ανθρωποι νά τό εχουν, τη θέτουν 
σέ κατώτερη μοϊρα. 

Καί είς τόν Βίον Ρωμύλου (28): 
Νά παραγνωρίζουμε τή θειότητα 
της άρετης είναι άνόσιο, άλλά 
καί νά άναμιyνύουμε τή yη μέ τόν 
Ούρανό, είναι μωρόν. 'Όπως λέyει 
δ Πίνδαρος, ολα τά σώματα ύπο
κύπτουν στόν -παντοδύναμο θάνα
το. Ζωντανό μένει μόνον της ζωης 
τό είδωλον, διότι αύτό προέρχεται 
ά-πό τούς θεούς. Άπ' αύτούς -προ· 
ηλθε καί σ' αύτούς θά ξαναyυρίση 
ή ψυχή, οχι μαζί μέ τό σώμα, άλ· 
λά οσον -περισσότερον ά-παλλαyη 
άπό τό σώμα καί yίνη καθαρή καί 
άyνή. Οί ψυχές, σύμφωνα μέ τή 
θεία δικαιοσύνη, μεταβάλλονται 
άπό δαίμονες σέ θεούς, μόνον αν 
καθαρισθουν τελείως, ο-πως yίνεται 
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τά τήν τελετή των /ν\υσ,ηρίων, 
αt έάν έξαyνισθουν, άποψε'Jyον
ας κάθε τί τό θνητό καί ύποκεί
ενο σέ πάθη. 
Καi είς τον Βίον Πελοπίδα (16): 

Ό Ήρακλ ης καί ό Διόνυσος, λό
. y,φ της άρετης των, ·άπέβαλαν τή 

νητή φύση, που ύπακοί,ει στά πά
Sη, καί κατέστησαν άθάνατοι. 

�Συμπέρασμα 
Καί τώρα, τό συμπέρασμα ποιό 

είναι; 
Διεπιστώσαμε οτι τό μεταφυσικό 

στοιχεϊο πραγματικά άψθονεϊ στους 
«Παραλλήλους Βίους» του Πλου· 
τάρχου. Είναι πολλά τά άνεξήyη
τα συμβάντα που τόσο ζωηρά καί 
ζωντανά πεpιyράψονται ά:τό τόν 
Πλούταρχο. Καθένας είναι βεβαίως 
έλεJθερος νά δώοη τίς εξηγήσεις ε
κεϊνες, τίς όποϊες οί μελέιες ιου και 
ό φιλοσοφικός προσανατολισμός 
του του ύπαyορεί,ουν. Πιθανώτατα 
ολα αυτά τά δυσεξήγητα φαινόμε
να, οσα δεν είναι άyυpίείες η δει
σιδαιμονίες, νά είναι εκδηλώσεις 
που προέρχονται άπό συyyενεις ί
διότητες της άνθρωπίνης ψυχης ή 
όποία περικλείνει άπεριόριστες 
δυνατότητες, που βρίσκονται σή
μερα σε λανθάνουσα κατάσταση. 
'Ό,τι γνωρίζουμε είναι μηδαμινό 

σε σJyκριση απεναντι εκείνου που 
δε yνωρίζοψε. 

"Ας μή παραδεχώμαστε τυφλά 
τίποτε "Ας μή άπορρίπτουμε τυ
φλά τίποτε. "Ας εξετάζουμε και. 
ας έρευνουμε τά πάντα μ� πνευμα 
έλεύθερο άπό προσχηματισμένες 
ίδέες καί δεισιδαιμονίες. Κάθε τι 
πού συμβαίνει, δεν μπορεί: παρά 
νά είναι σύμφωνο με τούς νό
μους της φύσεως. 'Εμείς ομως 
άyνοουμε τό σύνολο τ&:,ν φυσικων 
νόμων. Μερικά φαινόμενα μας ψαί· 
νονται ύπερψυσικά. Δεν ύπάρχε t 
ομως τίποτε πού νά είναι υπερφυ
σικό. Δεν είναι δυνατόν νά ύπάρ
χη. 'Υπάρχει μόνον άγνοια Δεν έ
φάyαμε όλόκληρους τούς καρπούς 
του δένδρου της Γνώσεως. Καί πι. 
θανόν μερικά πράγματα να μήν 
είναι διδακτά. «Ού τά πάντα τοις 
παοι ρητά», οπως ελεyαν οί Πυθα
γόρειοι. Πιθανόν να πρέrιει νά ά
ναβλύση έκ των ενδον ή δυνατό
της νά τά άvτιληφθουμε Μήπως ή 
δυνατότης νά δημιοuρyουμ καλ
λιτεχνήματα η νά εχουμε τήν 
α'ίσθηση των καλλιτεχνημανων εί
ναι διδακτή, 

Τό Μυστήριον της Ζωης ύrιάρχει 
τριγύρω μας καί έντός ήμων. 'Ί
σως μιά ήμέρα, καθένας άπό μας, 
νά τό άνακαλύψη ό 'ίδιος, άκού
yοντας τό άφωνο-βοερό η::αyου
δι ι ης ιj,υχης του. 



Ί\:τό τί, «Τοαyοί,δι τοί:, έαυτοί· μου� 

μεταίf(>. Κ. Ποοεστύ:το1•λος 

Ο ΤιΙΖΙΛΕΥΤΗΣ 

.Είμαι ό ταξιδευτής ένός αίώνιου ταξιδιοϋ, ( σιμώσετε δλοι 
έδω ν' ακοϋστε!) 

Τά σύμβολά μου είν' ενα πανωφόρι αδιάβροχο, ποδήματα γερά 
κ' ενα ραβδί κομμένο από τό δάσος. 

Κανένας απ' τούς φίλους μου δέν είναι θρονιασμένος σέ θpov(, 

Δέν εχω έγώ μήτε θρονί, μήτ' έκκλησιά, μήτε φιλοσοφία, 

Δέν όδηγάω κανέναν ανθρωπο σέ δείπνα, βιβλιοθηκες, η χρη
ματιστήρια, 

Μά δλους σας, ανδρες καί γυναίκες, σας παίρνω καί σας όδηγάω 
σέ κάποιο βουναλάκι, 

.Σας αγκαλιάζω με τ' άριστερό μου χέρι άπ' το xopμt, 
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Rαt σκώνω το δεξι μου και σας δεLχνω των ήπειρων τ(Ι; τοπια
και το δημόσιο δρqμο.

:Και μήτε έγώ, μήτε κανένας αλλος μπορεί νά διατρέξει αύτο τό
δρ(ιμο άντι-ς γιά σένα, 

.Μά πρέπει άτός σου έσύ νά τόνε κάνεις.

ϊ Δέν εlναι μαχρυνός, οϋτε δυό βήματα δέν είνχι, 

f :Κ' ϊσως και νά. τόνε περνiiς κ' άφόνταc; έγεννήθηκες,t·
y μέ διχως νά. τό ξέρεις,

"t .Κι' ϊσως νά. βρισκεται παντοϋ και στά. νερά. καl στlς στεριές και
σ' δλα.

f :Βάλε στον ώμο τό δισάκκι σου, καλέ μου γυιέ, κ' έγώ μέ τό

'\ 
δικό μου, κι ας κινήσουμε γοργά, 

Χ' εχουμε ν' άπαντήσουμε στή στράτα μας περνώντας πολιτείες
θαμπωτικές κ' έλεύθερα εθνη.

:.Σάν άποστάσεις, δωσ' μου νά. κρατήσω καl τά δυό ταγάρι-χ εγω,
κ' άκούμπησε τό μουδιασμένο χέρι σrό γοφό μου,

·κι' αν παρακάτω κουραστώ μέ ξεπληρώνεις, ξαλαφρώνοντάς με
δπως κι' έγώ, 

:Γιατί σά. θά. κινήσουμε δεν εχει να σταθοϋμε.

:.Σήμερα, πρίν νά πάρει νά φωτάει τό χαpαμέρι, βγηκα ψηλά. σέ
μιά κορφή καl βύθισα τά. μάτια στον όλόγιομο καθάριον
ούρανό, 

..Καί είπα στό πνεϋμα μου: «'Όταν ερθει πιά ό καιρός πού θ' άγ
καλιάσουμε έδαυτές τlς σφαίρες, καl τήν εύδαιμονία καl τήν 
γνώσι άπό το κάθε τί ποϋ κλειοϋνε μέσα τους, ί, τότε θά.
χορτάσουμε πιά, θά. ξεδιψάσουμε;)).

_.ι'Όχι, μ' άποκριθηκε τό πνεϋμα μου, καl σά θ& να.pθουμε ωσμε 
έκεί δεν εχει νά. σταθοϋμε, μά. θά τραβήξουμε γραμμή πέ
ρα κι' άκόμη πέραη .

.Μ' άναρωτiiς κι' έσύ παρόμοια κι' άγροικώ σε, 

Χαί σ' άποκρένομαι πώς δέν μπορώ ν' άποκριθώ, πρέπει νά τ:.',
βρεις μόνος σου.
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Τοϋ δόκτορος ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑ·Ι·ΤΣΕΡ 

(βραβείον Νόμπελ Είρήνης) 

Με έρωτοΟν, τί θά μποροϋσε ό κοινός ανθρωπος νά κά
νη στήν καθημερινή του ζωη yιά τόν «σεβασμό της Ζωης»

,, 

τόν όποϊον κηρύττω σάν μέθοδο yιά την άπαλλαyη του 
κόσμου άπό τά δεινά τιού τόν πολιορκοϋν. Καί άπαντω: 

/ 

Άπλως, νά κάνετε αύτό πού μπορεϊτε. Δεν είναι άρκε_τό:-
νά ύφ σταοθε μόνον. Δεν είναι άρκετό νά λέτε «κερδίζω 
οσα μου χρειάζονται yιά την συν cήρησί μου καί την προστα
σία της οίκοyεvείας μου, κάνω καλά τη δουλειά μου, είμαι 
καλός πατέρας, είμαι καλός σύζυγος». 

Πολύ καλά ολ'' αύτά. 'Αλλά όφείλετε νά κάνετε κάτι 
περισσότερο. Ψάχνετε πάντοτε νά κάνετε κάποιο καλό, 
κάπου. Ό κάθε ανθρωπος όψείλει ν' άναζητη με τόν δικό 
του τρόπο νά κάνη τόν δικό του έαυτό εύyενέστερον και 
νά πραyμοτοποιη τό δικό του άληθινό άξίωμα. 

'Οφείλετε ν' άψιερώνετε λίγον καιρό στόν συνάνθρωπ6 
σας. 'Έστω καί μικρό πραyμα, κάνετε κάτι yιά έκείνους 
π ού εχουν άνάyκη βοηθείας, δίχως νά ύπολοyίζετε αλλη 
άμοιβη έκτός άπό τό προνόμιο νά έπιτελητε την πραξι. 
Διότι, μην ξεχνατε, οτι δεν ζητε σ' εvαν όλόδικόν σας κό
σμο. 'Υπ ά ρ χ ο υ ν έ δ ω, έ π ί σ η ς, ol ά δ ε λ ψ ο ί  σ ας-
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('6va πα�άξεvσ ύπdfίvηtια 
-,;ού ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΑΗΜΑΝ 

πε�t Ύης 't9Ζτlαvτίδσς 
f/!,πί οιzd,ιί τωο Xavaoίω11,· 

', 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΛΗΜλΝ' 

, Ό συνεργάτης μας κ. 'Ανδρέας 
Κνιθάκης καθ. συνοψίζει τάς άπό
ψεις ·τοϋ Ε. Η. Geneslay γιά τίς 

, ερευνες στον βυθό τοϋ 'Ατλαντικού. 

Ε
ΝΑ ΤΑΞΙ.1Ι στά vησιά των
]{αναpίιιγι για τ

Λ

�'Ι π�ρ�τήpη ..
ση τijς όλικής έκλείφεως του
'Ηλίου, τ·r

ι
'Ι °2Χ'Ι 'Οκτω6pίου 

ΗΙ:)9, εοωσε σtc)'I συγγpαφέχ 
tW'I γp:ψμω'Ι αστι,J'Ι tήV ευΚχ:
pία vά εvΟυμηθή μερικές εyδεί
ξεις άνχφεpόμενες στ6 πp66λ ημχ 
της 'Α τλαντίδος, Κ:Χί στή,, επι
στpοφη νά. κυττάξη χ.:ιτό τ6 ίδιο 
τό πpόολ ημχ. 

Ή οι6λιογpχφία τής ατλαντι
δείου λογοτεχνίας άpιθμεί πεpισ
σότεpχ από δυό χιλιάδες εpγχ, 
π'Jικίλης αξίας κχί σημασίας. 

1.Ιpωτ'J-πpωτο εί'ιαι τό κεί
μενο τοϋ Ιlλάτωνος, ΧFΟVολο
γούμεvο από τόν .λ' αlωνχ π. χ., 
τό δποίο 6pίσκομε στόv Τίμαιο 
καί στό'ι Κριτία. Είναι ή &:pχr1 

δλων. 
Ό ΙlΗτωv σέ δυό διχλόγους 

<Ζ'Ιαφέpεt τ:ς συνδιαλέξεις τοG 
�ωκpάτη με τόν μαθητ·ή του 
Κριτία, συγγενή του llλάτωvος, 
κχί δ Κ pιτί-χς διηγείται μιά συν
διάλεξη την δποία,, είχε ό φίλος 
καί συγγενής του πpοπάπτ;ου του-
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Κριτία �?λωι μl Ε'ΙΥ.'Ι Α.:yύιπιο 
ίεpέχ. Ό ίΞ?εύ; c,/Jtό; μιλεί 
στον �6λω'ΙΥ. yιά πχληά yzyov6-
τx έvvέχ χιλιχδες ετη πpίv άπό 
τήv έπc:,χή τ-η; σ:J'Ιομιλία:;: yιά 
εψχ Π?Αψ') μ::ταξύ τωι ΆτΗ·ι
τωv, ;ωι κχ,?ικούv ,τωv τη'ι, '�
τλχvτιδα, πολ J μεyχλο vησι, πΞ
ρχv τω ι Ί -Ι;;ιz �λείω·ι �τηλω ι ( τοσ 
στεvοG το1 JΊ6pχλτάp), κ-χί των 
προγόνων τωι Έλλή'ιω·ι. 'Η 'λ
τλχvτ:.; ήτι:χν πολιτι1μ�vη· ΥJΟ.'Ι 
μεyχλη κz: θχ·;μα::ΗΥ/ α:·:ιτοκ;;ια:
τορ:α:. Τόν π �λφο έκ::ί ιοv τον 
εκέpδισ'Χ'/ οί 'ΈλλψΞ;, άλλχ Κ'Χ· 
τi τi χp6•ιιz πού ά,ωλούθησχv 
-κ-χί -:;έ δι:ί.στη,.J.z «μιχ;; μ6'ιο r1μέ
pzς κzί μιa;; φοβερά;; 'ιύκτας, ή 
, Ατλ-χ·ιτί;; Υ.7.Εουθίσθη στή θά
λχσσχ r.Υ.ί έ;ηχνίσθηχε όλοΧλη
pωτικ:ί.». Α·'.ιτή είνχι ή οιήyησι;; 
πού πεpιέχετχι στον Τίμα:ιο. 

�τον �-�ύτεpο οι&λοyο ', τό'ι
Κpιτίz, οιοο'ιτχι λεπτομ:φειε; 
γιi τ-ί"1ν Άτλχντίοχ, yιχ τ-iιv 
θεία:ς Χχτχγωyη; yεvΞα:λοyία: των 
Υ.υοεpvητu)'/ τ'Ιίς, γιά τόv έςχφε
τικό πλουτr, τrj;; χώpχς α:υτή;;, 
γιά τον όpείχαλΥ.ο - μέτα:λλο 
γνω:πό στου; 'Ά τλχvτχς - yιχ 
το έλε:p7.vτ6οοντο, τόν χρυσό κχί 
τόv αρyυpο, τά ό;ιο ί7. έχpησί
μευχν yιά τή διχΥ.6σμηση των 
άνχκτ6pω•ι, yιά τούς Υ.α:τοίΥ.ου;, 
τίς συΨήθειε;; των βχσιλέω'ι, γιά 
τήv Π7.pχκμΥ/ στήν όr.οίχ Υ.Υ.τέ
ληξα:•ι Υ.α:ί τ-ί1v διχφθοpά ή όποίχ 
επηκολούθησε Υ.χί yιχ τ·η·ι τιμω
pίχ πού εστειλεv ό Ζεύ;;: τον εχ
μηδεvισμ6 των ... 

Διήyησ'Ιί εκ πχpχί3όσεως μaλ
λοv, πχpά ίστοpιΥ.ή. 'Αλλά που 
είναι τά δpt7. της παραδόσεως Υ.αί 
της ίστοpία;;; 

Κχί άλλοι συyypαφείς της ό:p
χα:ι6τητο; ώμίλησχv έπίσης για 
τή·ι 'Α τλα:vτίοχ. Ό Διόδωρος ό 
�ιΥ.ελιώτη;; διηyείτα:ι τον πόλεμο 
τu>'Ι 'Αμχζ6νω'ι κχί των Άτλ-iv
τω·ι. Ό �cp:ί.οων, κχτά τόv Πο
σειδώνιο, σημειώνει τίς μεταβο
λiς πού πpοεκλήθησχv απο τούς 

' ' ' ' θ .J-. 'Α σεισμους εις τη-ι υπο ετικ,1 •
τλχιτ:δχ. Ό Α1λια:vός φυσιοδί
φη;, όμιλεί γιά θχλάσσια: ζωχ: 
τού;; κριού; τη; θχΗσσης (φωκες 
η θχλχ-:1-:1ίου; έλέφαvτας) καί 
λέyzι δτι οί βασιλείς της 'Α
τλα:vτίδο; εφεpαv στο κεφάλι των, 
γιά σύμβολο τής δυvάμεώ; των, 
τόv κεφχλ6δεσμο των αpσεvικωv 
αύτων κριών ... Ό 'Ηρόδοτος ό-. 
μιλεί επίσης γιά τούς 'Ά τλχvτες, 
αλλά το ο'ιομι:χ αυτό πού μετχ
χειρίζεται δέv φα.ίvετχι vά αvτι
στοιχfι σέ κείνο πού ό:•ιτιπpοσω
πεύει εδω. λύτi yιά τίς ό:pχαίες 
πηyες. 

'l'πάpχου11 καί πηyέ:ς πιο πp6-ι;:, - ' ' '0 σφχτες, μεταc,υ- των οποιωv: 
Σλημ7.·ι (18:2:2 - 1890), όνομα:· 
στος Γεpμαν-Jς αρχαιολόγος, ό 
ανακαλύφα; τήv τοποθεσία: της 
Τpοίχς, τ·7j; Ίλιάδος, αφισε, yιά 
vά yίvη γνωστό μόνο μετά τόv 
θάνατό του, εvα παpcχξεvο «6π6-
μvημα:», το όποίο ό:φοpa την 
'Α τλχντίοχ. �, α:ύτό βεβαιώνει 
δτι ή 'Α τλαvτίς ήτα.v ή κοιτίς 
δλου του πολιτισμου μα:ς. Ί'ό 
18ϊ 3 αvεκάλυφε στά έpείπια της 
Τροία:; EVY. δοχείο, το δποίο ε
φεpε μιά έπιypχφη με φοινικικούς 
χαpακτ·7jpας, πού ελεyε: «Άπο 
τό βα:σιλέι:χ Χρόνο της 'Α τλ-χvτί
δος». 'Αναφέρει r.τι στο Λουβpο, 
σε μιά συλλοyη αντικειμένων 
προερχομένων απο την κεvτpικη 



.1 ' 1 
. ' 

. 

\ 

ΙΛΙΣΟΣ 19 
� .

τ '·• 

Εύρ1Ίμrιτα των cl,•ασκαcrι7)ν της Τροίας. ΠίίJς τύπη ίψοι<'>τηc 

μέ εύρ1Ίματα τ'ϊjς Κεντρικης 'ΑμεριχΪJς, 

"Αμερική, υπ::φχουy τεμάχια δ
μοια, γpαμμη προς γραμμή. με s
-κείνα πού άνεκάλυφε στην Τροία. 
Είδε σtό μουσείο τής Πετpουπ6-
..λεω; ενα αιγυπτιακό πάπυρο τής 
Η' δυναστείας, δ δποίος άνα:ρέpει 
.δτι ενας Φαραώ εστε1λε μιά άπο
στολη προς τη Δ6ση γιά τ·ην α· 
νεύpεση τών Ιχνών της χώρας 
"λ τλχντίδος ... 

'Ένα άλλο χειpόγpα:ρο του 
1\lχνέθ.J.)νJς, Α1γυπτίου ίστοpικου, 
αποδίδει διάρκεια U. 900 έτων 
στην 6χσιλεία των σο:ρω'ι τή; 
'Α τλχντίδος. Όμιλετ επίσης γιά 
!-1-ιάν έλλην:κη έπιγpχφη στην 
-πύλη τών Δεόντων, στίς l\Ιυκή·
·vες, κχτά την δποία ό �Ιιζόp,
,άπό τόν όποίο κχτήγοντο ο: Α.1-
--yύπτιοι, ήταν δ γυιός του χ1γυ-
7tτιακοσ θεοσ Θώθ, δ δπο ίο;,

γυιός μετχνάστης &,ιό ς 'λτλ:ι.·ιτ:
νσυ ίεpέω;, iμνηστεύθη tΊ(Ι κ�pΥ1 

του 6χσιλέως Χpόνου τΥj; \.\
τλαντίοο;, δτι αναyκάσ�φε •ιi 
:ρύγη καί νά ελθ rι στη·ι λϊγυ;:τ,:; 
δπου κατεσκεύασε τό•ι τ:pώτ,:; 
ναό στrι �αί·οα. 

''Εχουν καθοp:σθi1 ετ:ίσγ1; Ω.· 
λα σημεία επαφή; μετχξύ τιί)'ι 
ιατρικών συ•ιtαyών τής .\1γ:'ι
τ;του καί τώ•ι 'Αζτέχω·ι τ,;,υ �ΙΞ
ξιχσσ. Ή μ6·ιη λύσις στά αι·ι:
γματχ αυτά, κατά τον �λfιμ:ι.·ι, 
εί·ια: δτι, σύμ:ρων::ι: με τήν τ;αpi
δοση, δπήpξε·ι άλλοτε μ:ά μεγά
λη ήπειρο; εξα:ρανισθετσα - -ί1 
, ,-\ τλαντί;- από tΊj 'I δπο!α α•ιε
χώpφα·ι �r.ο:,κ:ε; τ.p'Jς, τtι·ι .-\t
γυr.το και τη-ι κε·ιτpικη Αμε;:;ι· 
κή. 'Επίσης ό γνωστό; ι�:χλλο; 
γεωλ6γο; Τεpμιε (1859-1930) 
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περιγpά:;οει τόν σύγχρο·ιο βυθό 
του Άτλαντικου, με δυό βαθειες 
καθιζήσεις ά:πό βοpρα πpός ·16-
τον, τήν μια παράλληλα πρός τήν 
'Αμερική καί τήν άλλη παράλ
ληλα πρός τήν Ε6ρώπη καί τήν 
'Α;ορική. Ή ένδιάμεση ζώνη 
είναι ά:νυψωμένη καί ά:ναδύεται 
στο ά:ρχιπέλαγος των 'Αζορων 
κ-χί των Καναρίων. Της ζώνης 
α6της ύπέρκειται ή θάλασσα των 
�αργασσων, όκτα:πλασία στό μέ
γεθος ά:πό τ 1 Γαλλία, γεμάτη ά:πό 
φύκια καί στήν όποίχ ερχονται 
κά:Uε χρόνο τά χέλtα γιά να γεν
νήσουν. 'Εκθέτει δτι ό άνυψωμέ
νος α.6τός βυθός είνχι ενεκα της 
·rι:pαιστειογενείας του ά:σταθής
ζώ•ιη 1. ·ης έπι;οανείχς της σ:pχί
ρας. Κα.ί, τούτου δεδομένου, ά
ν-χ:pέρει ενχ γεγονός, μtκpό &λΗ
σημχ-ιτικό.

Τό 1898, ετοϊ.οθετοσσ:χν ύπο
βρύχιο καλώδιο ά:πό την Βρέστy

1 

πpός τή•ι 'Αμερικ·ή. Τό κχλώδιο 
εσπχσε καί έχpησιμοποίησ:χν για 
ν&. ά:νασύpο·Jν τό Χομμένο άκρον 
άpπiγα.ς- τό βά:θο; rιτα.ν 3. lOJ 
μέτρα.. 'Επί πολλές μέρες ·ή άρ
πάγη ά:νεσκάλευε τό ου% τ·7)ς 
θάλχ-::;σα:;, δ δποίο;, σ' αυτή 
τήν εκταση, Π?ος βο?piν τω·ι 
'Αζοpων, παρουσιάζει τόν χα.· 
ρα.κτηρα όpεινης χώρας με κορυ
φές, πλαγιές καί κοιλάδες. Ηρίν 
επαναφέρουν τελικα το κομμένο 
καλώδιο, ή άρπά:γη ε:pερε στα 
δόντια της κομμά:τιχ του γυμνοσ 
βράχου δ όποιος άπλώνετο κάτω 
ά:πό τήν 1λύν. Τά κομμάτια: αυτά 
·ησαν ά:πο δελώδη λάοα, ·ή όποία
έχει επιστημοvικο ονομα τ p α

χ ε ι λ ύ τ η ς. Γιά τούς εiδικούς
γεωλόγους ή οψη των δείχνει

κιχθαρα δτι ό βράχος-ήφαιστειQ
γενής- επάγωσε στον &έpα: κα. ι
δτι ή ά:νιχστάτωση ή δποία: τοψ 
εούθισε ·ητιχν ά:πότομη κα:ί επη
κολούθησεν άμέσως ή εκρο·η λά
οα:ς- τέλος δτι, αν μιλήσουμε γε
ωλογικά:, τό γεyονος α:υτο είναι. 
πpόσ;οατο· στή γεωλογία: 10.000 
-20.000 χρόνια:, είναι πρόσφα
τος εποχή· λογαριάζουν με έκα.
τομμύpια. χρόνια:!.

Το συμπέρασμα του Τερμιέ,. 

ό όποιος στηρίζεται στή γεωλο
γία ταυτοχρόνως κα:ί τή ζωολο
γία των δυό ά:κτων τοσ 'Α τλαν· 
τικου, είνrι.ι τό έξ·ης: «"Αν μιλή
σουμε ά:πο γεωλογικής άπόψε
ως, ·ή πληωνική ίστορία: της, 
, .-\ τλα:ντίδος ε ίνα.ι εξχιpετικα ά
λ ηθο;οα.νή;». 

'Άς ποσμε, yιά να τελειώσου
με, δτι τα κομμάτια αυτα τοi,, 
τpαχειλύτου είχα.ν άποτεθη στό. 
yεωλογικο μουσείο της �χολής 
των �lετ-χλλείων του, Πχpισιου. 
στ η•ι δποίχ ·ητα.ν κχθηγητης δ 
ΊΈρμιέ. Τό 19δ0, εχοντας ε·ι% 
;οίλο στη �χολή τώv Μεταλλεί
ων, εζήτησχ να δω αυτή� αυτές 
τις πέτρες. ,Ην μπόρεσχν να μοr» 
τίς δ�ίξου·ι. 'Ήξερα•; πω; ύπά:p· 
χουν. 1!:ίχχ·ι- καί ισως εχουν
πα.ρ:χπέσει για πά:vτ:χ. Κρίμα! 

'Αλλα ύπά:pχουν &κ6μη ά:πό
ψεις αλλης τά:ξεως. Είν:χι τά δε
δομέν:χ τοσ εσωτερισμου κα.ί του, 
ά:ποκpυ:pισμοσ πού εύρ[σκοντα·ι 
σε διχ;οόpους συyγp,ηείς: 1) Ή 
Ε. ΙΙ. Μπλαβά:τσκυ στή «Μυστικ-η 
1ιοχσκχλία », πού βασίζεται στ& 
βιβλίο του Δζυάν (στοιχείο τωΥ
&ρχα:ίων 'Ινδιών) δμιλεί γι' αυτήν· 
κ-χτ' επανάληψιν κ:χί δποδεικνύει. 
δτι οί Αίγύπτιοι άπο τήν ά:pχ 
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•. :�ατείχαv τίς γνώσεις των 'Α·

Jτλάvτωv. 2) 'Ο �κόττ "Ελλιοτ, 
� συγγραφέας της «ιστορία:; τfις 
;· ·Άτλαvτίδο;,» έστηρίχθη στην α
. -στρικη ένόρα:σ:η, ίκ�νή, σύμ-fωνα: 
:_ j.J.έ: τη θέση αυτή' νά. α·ητρέξη 

-στο άτrέρα:ντο πχρελθόν, πολύ
1-1-χκρύτερχ από τόν τελευταίο
Χχτχκλυσμο της , Α τλχντίοος'
-για τον δποίο δμιλεί δ IJ λά
των. 3) Ό Ρούντολφ �τ:χϊνερ, δ
1δρυτης της «ανθρωποσοφία;», 
-πάντοτε ·μέ: την έvόρχση, -ί1 

δποίχ
-του επέτρεψε vά 6υθισθη στο πα-
,ρελθόν τοσ κόσμου, λέγει εν συ
-vόφει περίπου τά ϊοιχ μέ: τήν 
Ι\χ Μπλαβάτσκυ κχί tό'ι �χόττ 
�'Έλλιοτ. 

Αι:>tά. τά. λεγόμεΨΧ οέ:v λχμΙΗ
νοvται, προ:ρανG)ς, ύπ' οφ:ν από 
τούς «άνθριί>πους τr,ς επιστή
μης». 'Αλλά 6 l\[πεσμερτύ, στο 
-σχετικό _ερyο του, δέ:ν τά απορ
f)ίπτει και τά αναφέρει, γιχτί ερ
χοvται vά ενισχύαουv τά επιστη
μονικά δεδομένα:. �χετικά μέ: το 
lGvτικείμεvο αυτό γράφε:: 

«'Ίσως vά 6ρfι κανείς σ' αυτά 
"1: ,,.,,. , ' ' � ξ1:,ετχ.,,οvτχς τα, μια σχετικη α-
ξία, -ίι όποία μάλιστχ μπορεί vά 
είναι μεγαλύτερη από τr,v αξίχ, 
-τήν εντελώς σχετικη ετ;ίσης' των
διαφόρων θεωριών, τωvλεγομέ,ιων
iπιστημοvικών, γιά tΥ(Ι 'Α τλα·ιτί
δα, ο[ δποίες βρίσκ9vται σέ: θα
νάσιμο πόλεμο ή μιά προς την
άλλη. Τέλος, πρέπει vi σημειώ
σουμε δτι cλες οί 1δέες οί όποτε;
άπέ6ησα:v γόνιμες στην αυστη
.ρώς επιστημοvικη περιοχή, εί
χαν την αρχή των εξω από τη 
συγκεκριμένη επιστημονική σκέ
φη: στήv εμπvευση, τής δτcοίας 
ή ουσία ανήκει, στην περιοχη

της ατομικής διχvοητικότητο;». 
'Από δλα αυτά συvάyετcι.ι δτι 

τό πρόβλημα: της Άτλα·ιcίδος 
είναι πάντοτε ανοικτό κα:ί από 
πολλές πλευρές. 

'Επί τέλου;, θά ύπijpξε (6 
λόγος ύποθετικός: αν τα πράyμχ
τα εί,ια:ι άκριβ·η), μιi εκτετχμέ
vη ήπειρος, πολιτισμένη στό μέ
σο'ι του συγχρόνου 'λ τλα:'ιτικοσ, .> δ ' 0' Τ ' ' ' 

:ι ποια , α: ειχε σ�εσει� �ε τις
α•ια:τολικες περιοχες, την Αφρι
κr1 (J)ζ τη'ι Α f γυπτο άποκλειστι
κά, κα:ί τί; .lυτικέ:ς τ.εριοχ ές: τήv 
κεντρικr1 κα:ί τή Νότιο 'Αμερική, 
τό l\1εξικό κα:ί τό J !εpοσ. 'Από 
αυτή τήv εξα:φα:·ιισθείσα:'ι ήπε:pο, 
εννέα κα:ί πλέο·ι χιλιάδες ετη τ:ρό 
ΧριστοΟ, εμεινα:ν ύπ6λοιτ;ο μόνο 
α:ί νήσοι του 'λ τλχ·ιτικοD 'λζ6-
pα:ι κα:ί Κ α:νάpιι::ι:. 

L'νωpίζc'ιτα:ς τi α.-ιωτέpω, έ
σκ6τ.:ευα, άνχχωpώ·ιτα:; γιά. τά; 
Κα:·ια:pίους νά. ε.pευ·ιήσω iJ..ν sκε ί 
μποpοCiσα:ν vά. ξέpου•ι κχτι τό 6-
ποίο Οά α•ιε:ρέpετο στό ζήτr1μα: 
αυτό. 

Αί Κα:νάpιcι ε ί·ια:ι σήμερα: ε 'Ια 
αpχιπέλαγ-ος Ο'Jσιωαως ·fιφα:ιστει
ωαες, πλl'Jύσιο άτ.:ό τά. προ ϊ6ντα: 
μεpικω'Ι από τά. νΊjσιά τcυ: τίς 
μπαvά·ιε; κα:ί ντομάτες. Κα:τατ+ι
θησα:ν κατά. τό'Ι ] Γιον κα:ί 1 (ίο•ι 
αιών:>: άπό τού; J':χλλου; · δ άp
χηγ6; τω·ι 'J ω:χ'Ι'ΙΊjς vτέ :Ίl τ.:ετε·ι
κούp, ε•ιας .\Όpμανοός - τοCί c

τ:ο
,
iου 6 _σημεp:νό5 οήμ�φ/;c; τcCί

.\.ας llαλμα:ς ει•ια:ι ατ:ογοψ,;, 
(τουλάχιστο·ι φέρει τό ονομα: (Χ'J
τό) - έτέθη τ6τε σtΥ(Ι 'JΠΊjpεcιία: 
του Βασιλέως τiις Κα:στίλλ Ίjς 
'Ερρίκου του l", c cτ:ο:ι::ις τόν 
ε6οήθησε μέ: χρήματα, ανοpες 
κα:ί πλοία. Ό l\lπετενκούp εyιvε 



,,. .. , . ..

22 ΙΛΙΣΟΣ 

βασιλευς των Καναρίων καί εδώ
pησε τίς κατακτήσεις του στό 
στέμμα της Καστίλλης. Τότ:: 
·ηλθι:ι.ν καί εγκατεστάθησαν εκεί
πολυάριθμοι Ίσπα'ιοί. Ό Χpι·
στ6::ρορος J(ολόμβος εσταματουσε
εκεl σε καθένα άπό τά τι:ι.ξίδια
του. �ήμερ:χ αί Κανάριοι ν-7jσοι
&ποτελουν ίσπανικr,ν επ::φχία:.

Ηοιοί ήτχν οί αυτόχθονες; 
01 Γκουάγχοι, άπό τους δ

ποίους δεν μένει οί.ίτε ενα ατομο, 
για,;ί, &λλοίμονο, οί Ίσπα'ιοί τους 
εξωλόθpευσαν δλοκλ ηρωτικά κα:
τi τή'ι κατάκτ:ηση κάθε νησιου. 
Άπ,:ι τους Γκουάγχους αυτού;, 
οί 6ποτοι καί μ6νο θi μχς sνδιέ
φεpα'ι εδG), εχομε μερικά λείψα
να πλφο:.ροpιων. 'Ένας Γάλλος, 
6 .lp Ηεpνώ, γε'ινηθεlς στήν 
Τουpαίγη τό 1852, περίφημο; 
άνθρωπολόγος, εδημιούργησε στ:ή 
.\.iς Πάλμας, πρωτεύουσα'/ τijς 
νήσου l'κρiν Κα:,ιipια, τό Κα
ν:χpι:χ-ιό :\Ιουσείο, ά::ριεpωμένο ά
τ.:οχλε:στ:κi στ:ή-ι ά-ιθρωπολογία 
τω•ι 'ιφιων. Ί-1 επίσκεψη στ:ό 
μουσείο αυτό εμ::ρανίζει γιi τό 
ζήτημα τ;ου μχ; Ε'ιδι"'φέρει δυό 
στ:οιχεία: 

1) Οί J'κουάγχοι, φυλή με
τ:ολύ μεγάλα άναστήματα, εμου
μιοποιουσαν τους νεκρούς των. 
l\Ιάζεφαν πολυάριθμες μούμιες 
σε επιτά:.ρια σ,τήλc,(tc-( καί τό μου
σείο εκθέτει πολλές από αυτές
είναι &κόμη περιτυλιγμένες με 
έπτi σάβανα άπό δέρμα α:ίγός
'ξ ' ' ε αιρετικα κατειργασμενο.

:2) Μιi 6ιτpί'ια περιέχει σ::ρpα· 
γΊδε; εγχχρακτες πήλινες, των 
δ ' ' ,.. β λ 'ποιων τα σχεοιχ - συμ ο ικα
χωρίς κ"'μμιάν άμφι6ολία: - έτυ
πώνοντο με κίτρινο χρωμα: στο 

δέρμα των πολεμιστων. 
λοιπόν, εκείνος που λέει μού

μιχ, σκέπτεται άμέσως τήν Αϊ
γυπτο καί τό llεpou τ·ης άρχαιό
τητος · κα:ί στο .l\Ιεξικό βρηκα1, 

πολλές σφραγίδες δμοιες με τίς 
σ· ραγίδες τωv Καναρίων! 

Τί νά πουμε τότε; 'Όπως δ 
Κυβιέ: άνασυνιστουσε ενα άπολι-
θ , -- �- ' C, ')\ ':: ' , ωμενο ι,ωο α.πο εψ:ι. η υυο κοκ-
καλα η δόντιχ, μπορουμε νχ σκε
:.ρθουμε δτι οί άρχαίοι άμεpικανι
κοί πολιτισμοί θά είχαν όποστη, 
τήν επίδραση της 'λ τλαντίδος. 
στό αυτο μέτρο με τους πολιτι
σμους του μεσογειχκου βαθυπέ
δου; 'Αλλά � όμοιότης αυτη προ
ϋτ;οθέτε: τ·r(Ι 'λ τλαντίδα. Χωρίς 
τ11

1
1 'λ τλχντίδα, δ Ά τλαντικος 

·ητ::;.ν πολυ εκτετχμένος γιi νχ.
ετ;ι τpέφη τέτοιους συνδέσμους.
Έδω πpόκεινται γεγονότα κ:χί.
μαρτυρίες, -ιήματα τ(ον δποίω-ν 11 
παρουσία εpχετχι 'ΙΧ στηρίξη 
δλες τίς επιστ:ημονικέ:ς άπόφεις� 
χαί αλλα τά όποίχ καταλήγουν 
σ' 7.υτό τό συμπέρ7.σμ7.: «τήν· 
ί.ίπαρξι πολιτισμένης 'Α τλχντίδος, 
-fι δποία εχει εξα:.ρανισθη σή
μερα».

Φχίνετ:χι, δμως, δτι θα μπο
ρουσε κ:χνείς νά πλησιά.ση στο 
σκοπ6: νά εχη διχσταυρωμένrι 
όλική άπόδειξη του γεγονότος, 
σχpύ>-ιοντα; τίς άντιρρ·ήσεις κχl 
του; δισταγμούς. Ιlρίν άπο μερι
κους μήνες άνέγpχψαν οί εφημε
ρίδες δτι δ πλοίχρχος Κουστώ, δ 
περίφημος ε1δικός τ·7jς φωτογpα· 
φήσεως των όπο6ρυχίων 6υθων, 
θά επεχείρει ερευν:χ στήν περιοχ·η 
των 'Αζορων. Είναι γνωστον δτι 
δέ:-ι κχταδύεται δπως το 6αθvσκά
:ρος, άλλά βυθίζει σε μεγάλο βά-
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θος μηχανήματα. και φωτογραq;εί 
ως το βυθο της θαλάσσης. "Αν 
απο τήν αποστολrι αύτ·η απεκ6-
μιζε τήν άπόδειξη καταποντι
σθέντων άνθρωπίν½>'Ι εργων (λεί
ψανα άνακτόρων, τειχών, ο1κο
δομημάτων) ολα θά ελεγαν: θά 
δπ·ηρχε πραγματικά -� 'Ατλαντίς 
τοσ Ηλάτωνος- κχί θi επρεπε 

vi άναθεωρηθ·7� Cλη ·ή ίστοpίχ 
τr:ισ πολιτισμοσ. Τό ;·ήτημα. Οά: 
είχε σπουδαίες σcι'ιεπειες σε 
πλείστες περιοχές, καί ·1; παρα
κολούθησή του, i ι {J;ccί,pξη, Οχ 
μας άπεκάλυπτε πολΗ μυστικά. 
"Ας μάθουμε, δμω;, 'Ι'Χ. περιμέ
νουμε. 

Άπο τα «Σκόρπια ποvλια» 

Ό θάνατος είναι μέρος της ζωης, δπως ή γέννηση. Τό περπάτη
μα γινεται μέ τό νά σηκώνει κανείς τό πόδι του καθώς χαl μέ τ� 
νά τό άκουμπάει κάτω. 

Μιά μέρα θά μάθουμε πώς ό θάνατος δέν μπορεί νά μας άρπάξει 
τίποτε άπό δσα εχει κερδίσει ή ψυχή μας, γιατί τά ,<έρδη της εχουν 
γίνει ενα μ' αύτήν τήν ίδια. 

Ή βρύση τοϋ θανάτου βάζει σέ κίνηση τα άσάλευτα νερά της 
ζωης. 

Πρέπει νά πεθάνω καί νά ξαναπεθάνω γιά νά μάθω πώς ή ζωή 
είναι άνεξάντλητη . 

Ραμπι τρανάθ Ταγκορ 
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Δημητρίου 'Αλ. Ίωαννίδη 

Η ΕΑΡΙΝΗ 

ΙΣΗΜΕΡΙΑ 

• 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ, όμολο·

yουμένως, ή χαριέστερη έ
ϊtοχή τοΟ ετοuς. Είναι ή χρο
νική περίοδος πού ή ήμέρα 
άρχίζει νά yίνεται μεyαλύ · 
τερη άπό τή νύχτα. Ό πατέ
ρας 'Ήλιος μας στέλνει 
πλουσιώτερη την άκτινοβολία 
του. Ή φύσις τοΟ πλανήτη 
μας βyαίνc:ι άπό τη φαινο
μενική νάρκη δπου τήν κρά
-cηcε ό Χεψώνας. Ό φυτικός 
κόσμος με rαμορφώνεται, ή 
βλάστησις δίδει τά λουλού
δια της μέ τά τόσσ χρώματα 
καί τίς μυρωδιές τους. Πάλ
λεται ό ζωϊκός κόσμος καί 
σκιρτδ: τό είναι τοΟ άνθρώ
που έκείνου πού οί πολλές 
φροντίδες καί οί άσχολίες μέ 
τά καθημερινά ζητήματα της 
πεζfjς ζωfjς δέν εχουν κατα
πνίξει όλότελα τούς παλμούς 
της_ ψυχfjς του: τοΟ άνθρώπου 
ϊtού ό νοΟς, ό ύδροκέφαλος 
αύτός της έποχfjς μας, δεν 
εχει σβήσει έντελώς τόν συ
ναισθηματικό του κόσμο. 

Είναι ή 'Άνοιξις, πράγμα-

τι, μιά έποχή θεία. Χαρά σέ' 
'κεινον πού ήμπορει ν' άφίση 
την ψυχή του έλεύθερη νά 
δεχθfj τά δώρα της, τά άπα- ' 
λά της χάδια. Ποιά άνάταση 
�θάνεται τότε ή ψυχή! ... 

Γι' αύτό καί οί άρχαιες 
παραδόσεις τοποθετοΟσαν σ' 
αύτη την έποχrι τίς πιό όμορ
φες άλληyορίες, πού άντικεί
μενον είχαν τίς μεταμορφώ· 
σεις των 'Ηρώων των. 

Οί άλληyορίες αύτές, ο
πως καί οι τόσες αλλι::ς, ησαν 
άραγε μόνον ποιητικές έκ
φpάσεις, βγαλμένες άπό τη 
φαντασία; Γιατί, ετσι τίς �ε
ωροΟν οί πολλοί! Λένε πώς 
οί άρχαϊοι 'Έλληνες, παρα
δείγματος χάριν, ησαν �ύ
φάνταστοι στους μύθους 
τους, στίς άλληyορίες τους. 
'Αλλά οσοι φρονοΟν καί δσοι 
λέγουν αύτά, φαίνεται οτι 
δεν ήμπόρεσαν η δεν ήθέλη
σαν νά έννοήσουν οτι οι μΟ· 
θοι, οί άλληyορίες καί οι 
συμβολισμοί δεν είναι προϊ
όν φαντασίας, μάλιστα έξημ-

1 
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�ιένης (yιατt δίδεται καί οό
-τός 6 χαρακτηρισμός), άλλά 
-ό τρόπος, καθώς λέγεται,
,τού οι σοφο! άνδρες τοΟ κό
'()'μου των άρχαίων παραδό
σεων του έσωτερισμοΟ ήθέλη·
,σαν νά κρυπτογραφήσουν τίς
Lδέες τους, ιδέες θεϊκές, πού
<�έν πρέπει νά δίδωνται σέ
-δσους δέν είναι άyνοί, καί
ψυχικά ωριμοι · ιδέες πού δέν
,τρέπει νά άποκαλύπτωνται
<Jέ άνθρώπους πού οί ψυχές
-τους είναι λερωμένες μέ πά
()η και ό νους τους είναι δε
μένος στίς προλήψεις. Γιατί
ΙΚαί αν τούς φανερωθοΟν, θά
τίς βεβηλώσουν: καί δέν πρό
κειται νά ώφεληθοΟν άπ' αύ
τές οέ τίποτε. «Νά μn δώσε
-τε τά αyια στούς κύνας, οϋ
τε νά βάλετε τυύς μαρyαρί
-τας έμπρός στούς χοίρους»,
ελεyε συμβολικά στοι'Jς μαθη
τές του ό ΊησοΟς. Είναι αύ
τές οί αtών ιες άλήθειες, κα
<θώξ λέγει ή παράδοσις, οί
μεγάλες άλήθειες, ο[ πνευ
ματικές, πού ήμποροΟσαν νά
ψέρνουν τίς άyνές καί ωριμες
ψυχές στην αίώνια ζωή, στην
αιώνια χαρά, στό αίώνιο
"Πνευματικό φως.

Οι θεοδίδακτοι έκεινοι αν
'δρες, «οί κρείτονες ήμων και 

/ έyyύτερον θεων οίκοΟντες», 
δπως ελεyεν ό Πλάτων δι:χ 
τούς «παλαιούς» της έποχης 
του, τίς μεγάλες αύτές άλή
θειες μόνον κρυπτογραφικά 
τίς διετύπωσαν, σέ μύθους 
και σέ εικόνες μεταφορικές 

, καί yι' αύτό στην έποχή μας, 
ι. δπου εχει χαθη τό κλειδ! της 

κρυπτογραφίας αύτης, δπου 
δ κατακλυσμός εχει παρασύ
ρει την κιβωτό, μένουν yιά 
μας βουβές και άνεξήyητες, 

Δέν ησαν λοιπόν ο1 μΟθοι 
προϊόντα φαντασίας, άλλά 
τό άπαύyασμα σοφίας θεϊ
κης. Καί, καθώς εχει λεχθετ, 
θά ήμποροΟσεν ϊσως ενας κα
λοπροαίρετος έρευνητής, χω
ρίς προλήψεις καί φόβοuς, 
χωρίς έλαττώματα καί πάθη, 
νά πάρη μιά εικόνα, άπό κάτι 
έξωτερικά πού εχουν διασω
θη, εστω καί ώχρή, τοΟ με
γαλείου των ούμανίων άλη· 
θειων, πού κρύβουν οί μΟθοι 
καί οί συμβολισμοί της άρ
χαίας παραδόσεως. Γιά μας 
τούς αλλους μόνον κάποια 
διαίσθησις, πώς κάτι τό με
γάλο περιέχουν, μας κάνει 
νά τάς σεβώμεθα καί νά τι
μοΟμε τη σοφία καί την άρε· 
τη των θεοπνεύστων έκείνων 
άνδρων, πού ύπηρξαν ol συν· 
θέτες τους. 

Καί yιά νά γυρίσουμε τώρα 
στό θέμα μας, πού είναι ή 
'Άνοιξις μέ τίς μεταμορφώ· 
σεις της καί τίς τόσες όμορ· 
φιές της, θά πρέπει νά θυμη· 
θοΟμε δτι, καθώς μας λέγει ή 
ιστορία, δέν περνοΟυεν άπα
ρατήρητη στούς άρχαίους λα· 
ούς πού έδέχοντο την άκτινο· 
βολία της έσωτερικης παρα· 
δόσεως, την ότrοία οί σοφοί 
άσκοΟσαν στούς Ναούς καί 
τά Ίερά τούς χρόνους έκεί
νους. Στην πατρίδα μας, την 
'Ελλάδα, έyίνοντο πάνδημοι 
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έκδηλώσεις yιά νά τιμηθη ό 
Διόνυσος. Οί Φοίνικες τιμου
σαν τόν δικό τους 'Ήρωα, 
τόν 'Άδωνι, οί Αίyύτττιοι τόν 
'Όσιρι, οί 'Ινδοί τόν Κρισνα 
καί &λλοι λαοί &λλους. 

'Έτσι, στην άρχαία 'Ελλά
δα, σέ δλες σχεδόν τίς ττό
λεις, ίδίως δμως στην 'Αθή
να, έyίνοντο την &νοιξι δυό 
μεγάλες έορτές, yιά νά δο
ξασθη ή άνάστασις του Διο
νύσου. Ή ττρώτη, λίγο ττρό 
της άρχης της 'Ανοίξεως, 
στάς 11-13 του μηνός Άν
θΞστηριωνος (τέλος Φεβρουα
ρίου μέ άρχάς Μαρτίου), τά 
'Ανθεστήρια, ή δέ δεύτερη 
λίγο μετά την Έαρινη ίσημε
ρία, στας 9-13 του Έλαφη· 
βολιωνος (τέλος Μαρτίου μέ 
άρχάς Άττριλίου), τά έν 'Ά
στει Μεγάλα Διονύσια. Οί 
έορτές αύτές μιά καί έδόθη· 
σαν στόν λαό, έξέττεσαν σέ 
εκδηλώσεις οίνοττοσίας καί 
αλλες άκοσμίες. Έδω βλέ
ττουμε ττώς ό άτταρασκεύα
στος καί άνώριμος &νθρωττος 
τταρεc,ηyεϊ τίς άλήθειες ττού 
μττορεϊ άκροθιyως νά του δο
θουν μέ άλληyορίες, τίς όττοϊ
ες έρμηνεύει κατά τη νοοτρο· 
ττία του, ττού είναι ττάντοτε 
ττολύ χαμηλή. Ή ττνευματικη 
εύθυμία καί ή χαρά ττού δί
δει ό συμβολικός θεός μετέ
ττεσαν σέ χυδαία μέθη καί σέ 
άσχημίες. οι μεμυημένοι δ
μως στ1ς άλήθειες τού ττvεύ
ματος έτελουσαv κατά τίς 
έορτές αύτές «τά &ρρητα ιε
ρά», τιμωντας τόν Άνθία 
Διόνυσο. Πομττη ιερατικη ττε-

ριέφερε τό &yαλμα του θεοσ 
μέσα στην πόλι καί «μυστι
κές θυσίες» έyίνοντο οτά 'Ι
ερά. 

Είς την άρχαία Αϊyυτττο
,, 

την ϊδια έττοχη έyίνετο ττάν
δημος ή έορτη των Παμυλί
ων, ττού ηταν άνάλοyη μέ τά. 
Διονύσια της 'Ανοίξεως στην 
'Ελλάδα. 

Τελεταί λαϊκης μορφης έ
λάμβανον χώραν καί είς την
Φοινίκη-τά Άδώνια - δττου 
τταριστάνοντο τά ττάθη τοί> 
'Άδωνι, ό όττοϊος ττεθαίνει 
καί άνίσταται κατόττιν. Οί 
έοpτ ές έκεϊvες η σαν τ ίς ττρω
τ ες ή μέρες ττένθ ιμες, yιά νά 
μεταβληθουν στό τέλος σέ έ
ορτές χαρας. 

* 

- *

«Τά &ρρητα ίερά» καί «αί. 
μυστικές θυσίες», ττού εϊττα
με ττάρα-ττάνω ττώς έyίνοντο 
έδω, στην άpχαία 'Αθήνα κα
θώς καί στη λοιττη 'Ελλάδα, 
άττό τούς μύστας των Μυστη· 
ρίων, είχαν yιά βάσι την άλ
ληyορία της τταραδόσεως με. 
τίς μεταμορφώσεις του Διο
νύσου, ττού μεταμορφώνεται 
καί μεταμορφώνει, διαγρά
φοντας την ενδοξη ανοδό του 
ττρός τόν 'Όλυμττον. Ό Διό· 
νυσος κατά την έττοχη αύτή, 
του ετους, την 'Άνοιξι, κα
θώς λέγει ό μυθος, εύρίσκετο 
άκόμη στό βουνό της Νύσης,. 

νεαρός καί άμέριμνος, δταν 
δέχθηκεν αίφνίδια την έττίθε
σι των έτττά τιτάνων, ττού τόν 
θανάτωσαν, κομμάτιασαν τό
σωμα του καί τό μοιράστηκαν-
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μεταξύ τους yιά νά έπιτύ
χουν κα! τη δική τους μετα
φόpφωσι. 'Όμως, ή θεά Ά· 
θηνθ: ήμπόρεσε καί εσωσε 
την καρδιά του, .άπό την δ· 
ποία ό πατέρας του, ό Ζεύς, 
παρήγαγε τόν άθάνατο Διό
νυσο. θάνατος καί άνάστα· 
σις, μεταβολη καί μεταμόρ· 
ψωσις, είναι έκεϊνα πού εκα· 
μαν τό θνητό Διόνυσο άθά· 
νατο και τόν άνέβασαν στόν 
ΗΟλυμπο, στόν τόπο των 'Α· 
θανάτων, δπου βασίλευεν ό 
μεγάλος πατέρας του. 

Τ όν συμβολισμόν αύτόν 
τοΟ θανάτου καί της άναστά· 
σεως χρησιμοποιοΟσαν οί 
'Ελευσίνιοι yιά νά παραστή· 
σουν την μεταμόρφωσι τοΟ 
θνητοΟ Ίάκχου, πού την έώρ· 
ταζαν τήν έποχην αύτή, στόν 
Διόνυσο τόν «Έλεt.ιθερέα», 
τόν έλευθερωτή' των άyνων 
ψυχων άπό τίς δυνάμεις τοΟ 
&δου. 

Οί 'Ορφικοί κατά τήν Ίση· 
μερία της 'Ανοίξεως έώρτα
ζαν τη μεταμόρψωσι του δι· 
κοΟ των ηρωα, τοΟ Διονύσου 
του Ζαyρέως, του Διονύσου 
δηλαδη πού εδιδε τήν αιώνια 
ζωή, καί εκαμναν, yιά νά τόν 
δοξάσουν τό μυστικό τους 
yευμα, τά «ώμοφάyια». Σ' 
αύτό τό yευμα ετρωyαν ώμές 
τις σάρκες του Διονυσιακου 
Ταύρου. 'Έτσι άναφέρει ό 
μυθος. 

* 

* * 

Παραπλήσια άλληyορία μέ 
την παράδοσι του Διονύσου 
εύρίσκουμε στούς συμβολι· 

' . 

σμούς των Καβείρων της Σα· 
μοθράκης, yιά τόν ηρωά τους 
τόν Καδμϊλο, τόν άπόyονο 
τοΟ Κάδμου, πού στη φοινικ� 
yλωσσα θά πfj 'Ήλιος. Κατά 
την Έαρινη 'Ισημερία έώρτα· 
ζαν καί έκεϊνοι τίς μεταμορ· 
φώσεις του ηρωός των. 

Την έποχη αύτή ό Καδμϊ· 
λος φονεύεται άπό τούς τρεϊς 
πρεσβύτερους άδελφούς του, 
τήν Άξίερο, τόν Άξιόκερσο 
και την Άξιόκερσα. Τ ό σωμα 
του θάπτεται ατούς πρόηοSες 
του -'Ολύμπου της Μικρθ:ς 
'Ασίας, yιά νά άναστηθfj μέ 
τή βοήθεια των άδελφων του. 
πού τόν έφόνευσαν, άλλά καί 
του θεοο Έρμου, καί άποκτή· 
ση τήν πνευματική αίωνιότη· 
τα. 

Τίς 'ίδιες περίπου μεταμορ· 
φώσεις των ήρώων των άπαν· 
τουμε στίς παραδόσεις καί 
αλλων λαων. Οί Φοίνικες. 
καθώς εϊπαμε, εκαμναν τε· 
λετές yιά τό θάνατο καί τήν 
άνάστασι του Άδώνιδος. Οί 
'Ινδοί του Κρισνθ:, πού έπίσης 
φονεύεται καί άνίσταται, οί 
δέ Α[yύπτιοι έώρταζαν τόν 
'Όσιρι. 

* 

Στην άρχή της 'ίδιας 'Ώ
ρας του ετους, κοντα στήν 
'Ισημερία, εχει τοποθετήσει 
καί ή Χριστιανική παράδοσις 
τά πάθη, τό θάνατο καί την 
άνάστασι του Ίησου, πού πε· 
θαίνει επάνω στό σταυρό, νι
κθ: τόν θάνατο καί άνέρχεται 
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<1τά Ουράνιd βασίλεια, yιά 
νά παραμείνη έκεϊ, ε(ς α(ωνα 
τόν απαντα, στά δεξιά του 
ϊτατρός. 

* 

* * 

Ό κάθε άμερόληπτος έρευ· 
Ύητής, πού με άyνη την πρό· 
θεσι, χωρίς πάθη, προκαταλή· 
ψεις καί φόβο, μελετα τά πά· 
ρα-πάνω, αν καί αυτά εχοuν 
φθάσει σέ μας τόσο βαθειά 
κρυμμένα στην άλληyορία, 
δέν ήμπορεϊ παρά νά διακρί· 
νη ταυτότητα, τουλάχιστο 
στούς συμβολισμούς, πού 1· 

στορουv τίς προαιώνιες με
γάλες άλήθειες, άλήθειες τοΟ 
πνεύματος. Του πνεύματος 
τό δποϊον, σάν ώριμάση καί 
φωτισθfj, είναι δυνατό νά ξε
φύyη δριστικά άπό τό σφικτό 
άyκάλιασμα της ϋλης καί νά 
πετάξη yιά πάντα σέ έπίπεδα 
θεϊκά, σέ ϋψη ουράνια. Έκεϊ 
πού βασιλεύει ή . άyάπη καί 
τό φως. 'Εκεϊ πού δεν ύπάρ- t 
χουν πλέον

1

θλϊψι ·καί όδύνη, 
άλλά μόνον ή χαρά, ή ευτυ· 
χία καί ή αίώvια νεότης καί 
ζωή. 

Ή ζωή είναι τέτοια πού την δημιουργοϋμε· και ο κόσμος είναι 
τέτοιος πού τόν δημιουργοϋμε. Τά μάτια τοϋ χαρωποϋ καi τοϋ με
λαγχολικοϋ ανθρώπου είναι στραμμένα πάνω στήν ϊδια πλάση. 'Αλ
λά βλέπουν διαφορετικά. Γιά τον ενα, δλα είναι ομορφα καl χαρω
πά, τά κί>ματα τοϋ ώκεανοϋ κυλiiνε στο φως, καi τά βουνά είναι 
σκεπασμένα μέ ήμέρα. Ή ζωή γι' αύτον άστράφτει πάνω σέ κάθε 
λουλούδι καί σέ κάθε δένδρο πού τρέμει στον άέρα. Γιά τον άλλον 
τά πάντα είναι πένθιμα, σκοτεινά καi άρρωστα. Ό ψίθυρος τοϋ 
ρυακιοϋ είναι γκρινιάρικος, ή βουή της θάλασσας εχει μιάν άπειλη
τική εμφαση, ή έπίσημn μουσική των πεύκων είναι έπιμvημό
συνος ϋμνος γιά τή χαμένη του εύτυχία. Ή μεγάλη πορεία των έπο
χων τοϋ ετους περνii μπροστά του σάν νεκρώσιμη συνοδεία καί το 
φως της ήμέρας άκόμη, τον προσβάλλει. Είναι το μάτι πού δημι
ουργεί αύτά πού βλέπει· το αύτί συνθέτει τίς μελωδίες καl τίς 
παραφωνίες· ό εξω κόσμος είναι προβολή τοϋ μέσα μας κόσμου. 

Albert Pike 
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'Από τό κυκλοφορησαν βιβλίο 
ΗΈκλογή άπό τό εργο του» 

Κάποιος φίλος μ' έρωτα: 
-Ά.να:φέpετε μιά η δυο φc

pές κάποια ά.pχέτυπα:, προς τά 
δποία:, δπως λέτε, οί πραγμα
τικοί καλλιτέχναι, οί δημιοιιpγοί, 
βρίσκονται πολύ πλησιέστερα από 
τούς άλλους κοινούς ά.νθpώπους
καί δμιλείτε γι' αυτά τά ά.ρχέ
τυπα ώσάν πεpί πράγματος γνω· 
στοϋ. 'fί είναι αυτά; Τί δpος 
είναι αυτ6ς; 

"Ας μιλήσουμε, λοιπόν, γιά τά 
ά:pχέτυπcι. '.-\λλ' έv πρώτοις, 
χωρίς νά πελαγώσωμεν εις δpους 
και εις την &:νάπτυξιν του τί εί
παν γ:' αυτά παλαιοί η σύγχpο· 
νοι σοφοί κ:χί χσοφοι . .λεν ύπάp· 

,. 
. 

2!) 

χει πλέον μάταιον πp:χyμα απο. 
την &παpίθμησι', κ:χί την «ά.νά
πτυξι·ι» τG)'Ι δοξασιών καί τfις 
σκέψεως των άλλων, στα·, μεpι· 
κοί ανθpωποι δεν συναθpοίζονταl 
διά να. ά.vασκοπήσουν την ίστο
pίαν τής φιλοσοφίας, ά.λλα διά 
·ιά συνεvνοηθοϋν μεταξύ τω•;
έπί πραγμάτων τ·ης ζωfις πού,
πάλλεται παντοκpατοpικ·η εις τcc
πάντα με τον :χιώνιον παντοδύ
ναμοv ρυθμόν της. Καί οί «δpοι»
χpησιμεύου', συνηθέστ::.ιτα διά ν± 
μπεpδεύετιχ: 1] κcιλή c,:;:ιτή συνεν· 
·ι6ησις, δtά τΥ(Ι δποία·, είv:χc
ύπεpαpκετr1 11 χπλ6της του πνεύ-

,,, 'λ ' ' .5, , μ:χτος, ίι ει ικpιvεια κ:χt ,1 αμοt-
βα1 α κ:χλ η διάθεσις.

'Εν τούτοις δέ•ι ·ημπ1ψεί κα
νείς να. μ_ιλή�r;, διά, τά «�pχέτ�
πα» χωptς •,α α·,α�εpη τr;v rlλχ
των:χ, τον τ6σον ό ,ί yον γνωστό'! 
σήμερα εις τον τ6πο·ι :χυτ6·,, δπου 
άλλοτε έ ,κέ:ρθη κ:χί εγpαφε. 
'Αλλ' δταv άv,η;έpη κcι·ιείς τόγ· 
llλάτωνα δέ•ι κάμ·,εt μία·, ξηρά·; 
εκΟεσιν μιας οίασδ·ήποτε δοξα
σίας. 'Εσκέφθψε 6 α•,θpωπος 
αυτός τ6σο•, δημιουργικά, ωστε, 
δταν κανείς δια6άζη τ:χς σκέ· 
ψεις του, εχει την εντύπωσιν, ΟΗ 
αναπνέει καθ::φόν κ:χί δpοσεpό·ι 
αέρα-την αϊψχν τής Ζω·ης καί, 
ειτε παραδέχεται τα.ς σκέψει; 
του ώς δpθάς, ειτε μ·ή, κερδίζει 
κάτι πολ'ύτιμον ό ϊδιος: σκέπτε· 
ται, οχι με τούς συνηθισμένου; 
ά.κpοβ:χτικούς συλλογισμούς πού 
' " θ 'θ , ) ι':.' οι αν /ωποι σ�νη ως εκ ,αμu�-

νουν ως συμπτωμ:χτα :ριλοσοφι· 
ας, ά.λλά μέ τή·, �αθειά•,, την 
ά.νεπιτ-ί1δευτην άπλ6τητ:χ πο� 
χαρακτηρίζει μίαν πpαγματική 1� 

π•ιευμcιτικη•ι έκδήλωσιν. 

, 
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'Ο ΠΗτων, λοιπόν, 'είς τον 
«Φχίδpοv» του-ποιος θά χα.;:;ί
·π1 κάποτε ε1ς τούς σημεpι•ιούς
'Έλληvχς μία.ν πpα.γμα.τικηv με·
τά:ppα.σιν των Πλατωνικών δια.
λόγων; - παρουσιάζει μία.ν ώ· 
pαία.v &:λληγοpία.ν: Ή αθάνα.τος
λέγει- ψυχη εΊ>ια.ι δ ήνίοχος 
έ·ιος ζε·Jγου; αλόγων πτεpωτωv· 
ό εvας από τού; ί'ππους - το 
Θυμοειδές-είναι rίμεpο; χαί 
καλός χ,;ι.ί πειθήνιο; εις τον χα.· 
λι•ιον του ήvιόχου, του Λογιστι
χου · δ ιχλλο; ϊ ππος-τό 'Επιθυ
μ ητικόν - είναι δύστροπο;, δυ
σή•ιιος, ατίθασος- κλωτσi δεξιά 
χαί αριστερά, χpεμετίζει, pου
Θου'Ιίζει άνυπόμοvcι., δεν ύπα.
χ,;,ύει ε:ς τον χα.λινό•� κα.ί δέv α·

φί 'Ιεt κα.ί τόv σύντpο-:ρόv του, το 
(:)υμοειδές, vά πpοχωpήση κα.νο· 
ν:--ι.::ί.. 'Η άλληγοpίcι. είvcι.ι διχ:pχ
νή; δπως τό φως άνεφέλου α.υ· 
ϊfις. Το .\.ογιστικό·ι είvcι.ι τό 
1 Ι ·ιεσμχ, δ .\.6γος- cι.υτο ήνιοχετ. 
Κ.χί το μεν Ηυμοειϊ5ές - δ 1� ους 
--ι.cι.ί ·ίι Θέλφι; - �πcι.κούει ε1ς 
τη•ι δ3ηγία.·ι του· άλλά το Έπι
f-Jυμητικόν, r1 κχτωτέpcι. άvθpωπί
νη yύσι; πού έvτpυ-:ρχ ε1; τά πά
t!η κcι.ί τ; v α1σθησιcι.σμόν, δα.γ
--ι.tό'Ιεt τόv χα.λι•ιόν, δυστpοr.εί, 
�:pηvι::ί.ζει. '.-\λλ' ή Πλχτωνικη 
, ' � ' " ' ' ' :ΧJ.Λ;l'(Οpι7. ε( ει Κ7.ι' μια.ν Ι;tκpα.'Ι 
συνεχε:cι.•1: η ψυχη - λ�γει-
ε1ς τr1ν άpχι--ι.ήν τη; χcι.τάστα.σιν 
δια.τρέχει μία.v φοpά·ι, τον κύ
χλον τ,;,υ πχ•ιτό;, μέσα ε1; το 
ipμα τuJ'Ι (:)εωv, ύπό την ά
μεσον έποr.τεί-χν του .λιός. Καί 
Hv δ ήνίοχο;, το .\.ογιστικόν, 
μποpέση χcι.Ι. ή•ιιοχήση μέ τ6σην 
-δύνχμιν, ωστε νά άν,;ι.yκάση Υ.7.ί
τό αypιο τό άλογο - το 'Επι-

θυμητικό - ν&. σηκώση μίαν η
δυο φορές το κεφ::ί.λι του ;τpος 
τον ουράνιον θόλο·ι, αυτό τ.λέον 
είvα.ι αι:,κετόν. Διότι κα.ί το ατί
θα.σοv έκετvο άλογο ολέτ.ει διi 
μί,;ι.ν εστω στιγμήν, τάς ουσ(ας 
των πpαyμάτω·ι, τάς α1ωνίας ύ
ποστάσει;, πού είναι αϊιτη fι 13ία 
ή 'Αλήθεια. χ.αί ή Ζωή, ωστε έ1ς 
τό έξης χ.α.ί δ ήvίοχος, αλλά χχί 
τi άλογα. του ψυχικου αpμχτος 
δια.τηpουν πλέον την άvεξίτηλον 
ανάμνησιν έχ.είνου του δpχμα.τι· 
σμου, τη·ι ανάμνησιν α.ύτήν, r.ού 
θά είvα.ι ε1ς τό έξης ή πυξί; του 
ψυχικου προσα.vα.τολισμου του 
ανθρώπου. .1ιότι δσα. είοεv ή 
ψυχη κα.τά τον εύτυχισμένον έ
χ.είvον πρώτον γυpο'Ι τη; μέσc1. 
είς τόν κύκλον του r.:ι.vτό;, του 
δποίου μέρος ανα.πόσr.:ΧσtΟ'Ι είναι 

\ J.. '""-
' 

Τ ' :t \ 
f :ι.χι ,1 :δια, ειvχι τα. .--1pχετυπα.-

α.ί α1ώ'Ιιαι ύποστάσει;. 
Κ' ετσι, χ.α.τ± τον Ηλάτωv::ι., 

άποχτα δ αvΟpωπο; εvα.v σταθε
pον γνώμονα. του σωστου χα.ί του 
ώρα.ίου, ασχετοv, οέοα.ια., μέ την 
μετα.οα.λλομένηv ηθιχην των άν
Οpωπί-ιω'ι κοινω·1ιω•1 χα.ί μέ τ±; 
π::ι.pοδικάς έπίση; αντιλήψεις πε
ρί κα.λου των δια.:pόpων λα.uJ'Ι κ:χί 
τι'j)y διcι.:ρόpω·ι έr.οχω•ι. Κα.ί δτ=ι.ν 
λέγωμε·ι κοινώς, δτ: ενα.ς κχλ
λιτέχνης «έμπνέεται», ένvοουμεν 
άπλω;, οτι &να.τείνει τά μάτια 
της ψυχής του προς τον δpαμχ
τισμο•ι τGΊν 'Αρχετύπων αύτωv, 
πού είνα.ι ή αλήθεια. κα.ί γεμίζει 
-�:ό πvευμ-χ του από τό φως των. 
Τότε κχί μό'ιον μπορεί vά δημι
ουpγήση άλ ηθινά · τότε κχί μό
'ΙΟ'Ι τά οημιουpγήμc1.τά του εχουν 
την σ:ρpα.γίοχ της σ.1ωνιότητο; 
χαί δμιλουv άπ' ευθεία; ε1ς την 
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φυχην των συνανθpώπω·ι του, κχ
(:Jε φυλής καί κ:χθε εποχής. Τότε 
-καί μόνον συνεργάζεται συνειδη
τα με τήν Ζωήν. 

<Η Ζ ' " ., ('ο. λ' 
' c.ιωη, οταν εy.."Jη ωνεται εις

μία·ι έξελικταην μοp:ρολογίαν 
" .... λ �, ,:,.. 

'
<;ταν οη αοη, οημιουpγη τάς
ιμοp:ρχς πού είναι επιδεκτικαί τε-
�ε ' �- , , 11 ιοποιησΕως, οεν καμει τιποτ�
&λλ?, πα:ρά νά τάς άνα6ιο:χζη
-δλ"JΖ'Ια πpός τά 'Αpχέτυπ{ t(t)ν 

\ Τ 
\, 1 

που ειναι ή τελειότης του ειδους. 
"'Ό:;ον Κ'Χί α.•ι τό πεpιοχλλον τό 
11υσικόν επιοpχ έξελικτικώς Υ.αl 
τροποποιεί τήν άνέλιξιν τής μοp
ψολογίας, τό τέpμχ είναι πχντο
τε τό 'Αpχέτυπον, πού είναι 
<Jυγχpόνως καί Υ/ ά:ρε.τηpία άπό 
::!J;ι ό�ο�ν εξεπήγα:σ;ν �/ πρώτη 
ι"Jεα, εκοηλωσις τής οr.οια:ς ε ί να:ι 
·ή μοp:ρή. Οϋτε ό Ζεύ; της Ό
λυμπία:ς, οvτε ό Έpμής του 
Πραξιτέλους ύπήpξαν άνθρωποι 
με σ:χpκα: καί με οστά διχ ΨΧ 
χρησιμεύσουν ώ; μοντέλλα · άλλ' 
σί πpχγματικοί εκείνοι δημιουο-

, ' ,ι,:,.. ., '- , \ γοι, που εοωκαν εις το μαpμαpον 
-τ�ν τελεία:ν ανθpωπίνην μοp:ρήν 
.εις δ�ο διαφοpετικάς εκδηλώσεις 
-της, εβλεπαν καθαρά τά 'Αpχέ-

, 'Ο ' "f.?.λ ' τυπα των. μοιως εο επ:χν δι-
αυγέστατα άλλα άpχέτυπα δσοι 
{δημιούργησαν οχι με τό μάpμ:χ
ρον ώς ύλικόν, αλλά με τον λό
γον, εpγ:χ πού φέρουν την σ:ρpα
γίδα της α1ωνιότητος. Καί τά 
., , ., , ι 

, αpχετυπα α:υτα: ε.ς μ•.αν άπό 
, θ , , 

'
Ψ τας κα αpωτεpας α: πο εις των -

' Υ 1 > θ τφ α:ποψιν του α:pι μου- έβλε-
πε τόσον διαυγω; ό lf υθ:χγόp:χς, 
-πνευματικός πρόδρομος του Πλ-χ· 
-zωνος. 

, ...

Δεν ύπχpχει α.•ιθpωπ"Jς, ε:ς 
δποιοδήποτε σημείον ξεπεσμου 
καί α.ν βρίσκεται, μέσα ε1ς τ± 
β:χθη της ψυχής του δτ.οίου νi 
μην κοιμάται ή άσ1:Jεστο; άν:χ
μνησις κ:χποιας στιγμής 6p:χμ::ι.
τισμου α:υτων των 'Αpχετύπωv, 
Διά τόν λόγον α:υτόv δλοι οί 
άνθρωποι, εάν μό·ιο•ι κατοpθώση 
κχνείς ν' ά1 υ -:-ιίση ε1ς τ r1ν ψυ
χήν των αυτήν τήν αν:χμνησιν, 
συγκι νοΟvται έκ 6χθέω·ι εμ τ.pός 
ε1ς τό πpαγμχτικώς ώp:χίο•ι κ:χί 
τό πp:χγμ:-.ι.τικως άληθινόν. Ο: 
νέοι 13ίως, των δr.οίων τό δυσή
•ιιο•ι 'Επι9uμητικό·ι δέν εχει άΥ.6-
μη σκληpυvΟη από τήν δυστpο
τ:(αv του, εχου•ι δι' α:υτό συχνο• 
τεpχ::; στ·.γμχς αοpίστnυ αν:φνή
σεωf το:) ε•Jtυχtσμέ•ιου tω'Ι αp
χετυτ.ων όp:χμχτισμου· κχί οι' 
α:•:'Jτό α:ί νεχ•ιικχί 0 1ιε.ιpοτ;ολ11σεις, 
δτ::tv δΕ:v Εκτpέ�ω'Ιt:Χι ε�; ά-Jκο
τ.ον αλητεί:χ·ι τοσ νου, αλλά κα• 
0οδηγουντ:χι πpός τήν σωστή·ι 
κατεύθυνσιν, !Η ήμπορου,:;α•ι, 
ισως νχ χpησιμοτ;οιη0ου•ι από ε
κείνους πού α1σθ:χνονται τΥΊ'Ι ά
ν:!ι.yκφ καί τήν ύποχpέωσιν νχ 
συντελέσουν ε1ς μί:χν pιζική·ι καί 
λογικήν μεταβολήν τοG σ:.-στή
ματος τi1ς έκ;:αιδεύ:;εως, ώ- τό 
., Ι Ι \ �:, ισχυpοτεpον κι νητpον προς οημι-

' 'λ θ' ., , ' ουpγιαν ε ευ ψω•ι ατσμω-ι· Υ.χ: 
ή σωστrι κατε60υνσ:ς εί·ηι-

' �λλ ' ' ' r ποια: α η;-τα α:pχετυπα, :xi 

«α1ώ•ιtαι ύπσστ:χσε.ις» τσG ] 1 λiτω
νος 

l{ανείς, 6έ,1α:χ, δl•ι μτ.οpεί νi
δε.ίςη εl; ε•ια·ι &λλο•ι αυτά τχ iφ
χέτυr.χ. Ό κ::ι.�έ-ιας τχ βλέπει
μέ τ:χ δικ:χ του μ:χτtα · τ.ροσ3έχε-
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ται τό'ι ζωοποιόν δpαματισμόv 
τω·ι ά.ναλόyως τής πνευματικής 
καί τ·7ις ψυχικής του δεκτικότη
τας, που είναι καί αυτή επιδε
κτική ά.vαπτύξεως. l\l ποpεί κχ· 
vείς, δμως vά διευκολύvη καί διά 
τόv έαυτόv του και διά τους άλ
λους α.UτΟν τδν δpα.ματισμ6ν. 
llως; Κρατώντας τά μάτια. της 
ψυχής του ά.vοικτά κ:ι.ί ά.θάμβω· 
τα δσοv του είναι δυνατόν και 
μή θολώνοντας τήv ψυχικήν δpα.
σιν των όμοίωv του. Μία. πνευμα
τική ισορροπία, μία. ψυχική ήρε· 
μία, ή διαρκής προσπάθεια του 
v' &vαγκάζωμεν, από καιρου ε1ς 
καιρόν τό δυσήvιον αλοyο του 
Έπιθυμητιχου, που μασσά με 
&φpους τον χαλιvόv καί καμπυ
λώ1ιει τόv Αυχένχ προς τή•ι γην, 
ν' αvασηκώvη τό κεφάλι πpός 
τό•ι ουpα:ιόv-κχτά τήv ώpα.ίαv 
11λατωνικήv ά.λληyοpίαv - 1δου 
τί χρειάζεται. Καί δεν είναι αυ
τό τόσον δύσκολοv δσοv θά μπο· 
pουσε vά φ:ι.vη εξ ά.pχ-7ίς. 

'Όταν άκούη κανείς μίαν ώ
pαίαν μουσική•ι, δταv οιαβάζη εvα 
ώρα.ίον ποίημα, δταν βλέπη εvα. 
ώpαίον εpγοv ά.pχιτεκτοvικης, δ
τα•ι, άπό τ·rJ 'Ι κοpυφήv ψηλου 
βου·ιου, άπλώvεται ή ματιά του 
προς τό α:ωvίως νέον κα.ί δpοσε
pό•ι θαυμα τής Φύσεως, δτα.v ά.vτι
Χpύζη ε1ς τη ματιά συνανθρώπου 
του τή σπίθα. τ·ίjς συμπαθείας κα.ί 
τ·ίjς αγάπης, τά μάτια της ψυχ·ίjς 
του ξεθαμβι,)νοvται, ά.vοί yοvται 
διάπλατα προς τον όpαματισμόν 
των αρχετύπων. Τό Έπιθυμητι· 
κόv ξεχνά καί α:Jτό τόv ε:ι.υτόv 
του καί κρατεί, χωμίς &vτίστασιν, 
εις μίαν εκτασι·ι, τό κεφάλι του 
ά·ιαyεpμένο προς τό•ι ουpανόv 

της α1ωvιότητος, τόν &ληθιvο-.. 
κόσμον των 'Αρχετύπων. Ή &vά
τασις αυτή, ή καθολιΧή είναι κά
τι περισσότερο παρά σκέψις, πα
ρά φιλοσοφία, παρά διαvοrιτικ.ος. 
σι.ιλλογισμός: Είναι αμεσος εvα· 
τέ·ιισις τG)V α.1ωvίωv άληθειωv -
της αληθείας. Άδιάφοpοv εάν ή• 
ενατένισις α:Jτη δεν χατασταλά
ζει πάντοτε ε1ς επίyvωσιν συvει
δητήv. Είναι, χ' ετσι μόνο·ι, αp
κετη διά νά κεντά εκείνον ποί; 
είδε τον κόσμον αυτόν, προς τη•, 
τελειοποίησίv του, είναι &pκετr 
διά vά τόv τραβά ώσάν 1σχυpότα
τος μαγνήτης, vά του δίδrι εσω
τεpικηv ήpεμίαν, μίαν :ρωτειvοτέ
pαν καί &συyκpί τως πλατυτέρα.-; 
πνευματικήν πpοοπτικ·ήv. 

* * >.'= 

Διά τον λόγον αύτο11 είν:Χι &
vάγκrι απόλυτος δλα τά ύψηλά; 
και μεγάλα εpyα τ·ίjς τέχνης voc. 
είναι προσιτά ε1ς τας μάζας τά.ς. 
λ:Χϊκάς. 'Άv επιβάλλεται ή δι
κ:Χία. κstτανομ ή τω·ι ύλικω Ι αyα
θG)V, ε ί vα.ι &συyκpί τως περισσό
τερον επιβεβλημένη ·ή γενίκευσις 
της δυνατότητας του νά. μποpουγ 
νά. εpχωvται ε1ς αμεσοv έπαφήν 
με τήv μεγάλην Τέχvηv δλοι ο[ 
αvθpωποι ά.νεξ:Χιpέτως. οι &pχαίοι 
'Έλληνες, που ήσαν είς πολλά;. 
ζητ·ήματα πλησιέστεροι προς τrιrι 
αλήθειαν, κάτι ηξευpαv είς τό 
κεφάλαιον αότό. οι καλλιτέχvαι 
των κα.ί οί δημιουργοί των δεν 
εδημιουpyουσαv δι' 1διωτικά.ς. 
y λυπτο/:)ήκας η πι ·ιακοθήκας, -η 
διά τήv τάξιν των λεγομένων 
«εκλεκτών». Είναι αότά. οπωpι
κ-χ του δένδρου του &νθpωπίvοι,. 
ξεπεσμου-τ-χ 1διωπκ-χ μουσείχ,. 
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αf ιδιωτικαί συλλοyαί, αί α:κρι-
6αί συναυλίαι διά: την «καΗιν 
τάξι1;», τά: πολυτελή 6ι6λία των 
εκδόσεων μεγάλων ποιητών. Ό 
Ήρόδοτος καί δ,Θουκυδίδης εδιά.-
6αζαν τά: εργα των είς το �τά
διον της 'Ολυμπίας, προς το κοι
νον των πανελλήνων· τά: άγχλμα
τα των Θεών ετοποθετοΟντο εις 
τούς ναούς της κοινής λατρείας 
καί τά: άετώματα καί αί ζωφόροι 
των άπηυθύνοντο προς το άνθρώ
πινον γένος εν τφ συνόλψ του. 
διά νά. παpακολουθή δ .l·Ζμος 
τά:ς τραγωδίας τοΟ Αίσχύλου καί 
του Σοφοκλέους καί τα εpγα του 
'Αριστοφάνους, επληpώνετο το 
εiσιτ·ήριόν του α:πο το ταμείο•ι 
τ·ης Ηολιτείας - τά περίφημα 
«ι:Jεωρικά>>. Καί πολύ σωστά· 
διότι ή πραγματικη καλλ:τεχνι
κη παραγωγη εί•η.ι ίεpοτελε
στία εξαιρετικών ανθρώπων πού 
ίερουργοCίν, με λευκον χιτG)να, 
εις τον ναον της .lημιουργίας τής 
Ζω·ης- καί το άσύγκpιτον προνό
μιον αυτών τών ά•ιθρώπων είναι 
δτι μποροCίν χαί προσφέρουν τον 
όραματισμον των άρχετύπων εις 
το άνθρώπινον πλήθος, ώσά:ν την 
ίερωτέραν ευλογίαν πού μπορεί 
ενας άνθρωπος νά δώση καί οί 
λαοί νά: δεχθοCί•ι. 

'Όσοι ονειρεύc;νται μίαν κοι
νωνικην μεταοολήν, εναν κόσμον 
άνθρώπων &:νθρωπινώτερον, δεν 
πρέπει νά: λησμονοCίν, δτι το κυ
ριώτερον χαρακτηpιστικον τ,:,Cί 
κόσμου αυτοσ θά: επρεπε νά: είναι 
δ πολλαπλασιασμος τών ευκαι
ριών διά νά: ξαναθυμοCίνται οί 
άνθρωποι τον πρώτον της ψυχής 
των δρα:μα:τισμόν. 

'Ένας Ηηθινος ποιητής, .. ού 

εζοCίσε συχνά ε1ς τον κόσμον τώγ 
αρχετύπων - ό Σέλλεϋ - συ•ιέ
θεσε, μεταξύ τόσω•ι άλλων ύφη
λων ποιημάτω•ι; Κ'-l EV:ΧV «"}_". 
μνον προς την .lιανοητιχην ,ρ. 
ραιότητα». ''Ας &:κούσιιψε•ι με
ρικάς άπο τάς στpοφάς τ,:,υ. 'Ί
σως εξηγοCί, αυταί μέ τrιν μυστι
ΚΥJV γλώσσαν της μουσικής, που 
δλοι οί ανΘρωποι την ε·ινοουν, τί 
είναι τά 'Αρχέτυπα κ:ι.λύτερα. 
άπο αυτrιν τη•ι πτωχrιν μο:.ι προ
σπάθειαν. Ή llοίησις γνωρίζει 
νά κάμνη οαθύτατα :ι.iσθητά δσα. 
οί φιλοσοφικοί δροι συσκοτίζουγ 
καί ή ξηρά διανόησις προδίδει ... 

«Ή γεμiτη δέος σκιά κiϊ":οια; 
άοpiτου .lυνάμεως, αι,οpείται 
μεταξύ μα;- α.•ι καί οέ:·ι τΥι 'Ι ολέ
ϊ":Ουμε- επισκέπτεται αυτον το'/ 
κόσμον πού αιω·ιίως μεταpiλλε
τ:χι, μέ φτερά τόσο·ι α.σταΘή, 
δσο•ι οί ανεμοι του καλοκαιριοCί, 
πού πετουν αϊ":ο ανΟος εις ανθος, 
δπως οί &:χτίσε; τ,:,Cί :ρεγγ:φιοϋ 
πού πέφτουν σά•ι φωτεινr1 βροχή; 
πίσω άπό κiποιο ϊ":ευκόφυτο οου
•ιό. 'Επισκέπτεαι αυτός ό iίσ,.ιο; 
μέ: ξαφνικη άστάΟεια κά(:Jε α·,

θpώπι •ιη καρδιά, χάθε ά·ιθpώr.ινη 
οντότητα- σάν τά χρώματα του 
δiιλινοCί καί σαν έσπεpινέ:ς άρμο· 
νίες, ώσάν σύ•ινεφα άpαιά σκορ
πισμένα στον δλόαστpο·ι ουρανό' 
σάν ενθύμησις μιχς περασμένης 
μουσικής, σάν κάθε τί πού είναι 
άκpι6ο διά την χάριν του, αλλ' 
άκpι6ώτεpο διά το μυστήpιό.ν 
του. 

» Π νεϋμα της 'Ομοpφιiς, πού
καθαγι::ίζεις μέ τά χριοματά. σου 
δλα τά πράγματα, πάνω στά δ
ποία Ημπεις -άνθρύ>πινες σκέ
ψεις η μορφές- ϊ.ΙJG εχεις r.ρύ-
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γει; Γιατ: τ.ερ,ιάς κχί μχ� α:ρ,� 
νεις μέσα σ' αύτη την απέραντη 
κοιλάδα: τωι δχκpύ..ι)V, ΠΟυ Ο:ΠΟ· 
μένει αδειχνή καί πένθιμη; 

γιά: την ανθρώπινη τή σκέψη.,.. ' 
--μή φuyης οπω; ηλθε ή σκιά
σου, μή φύγη;!». 

Αύτό το Η νευμα: τής Όμοp
φιας, τ.ου ώpχμχ:ίσθη δ ποιη-� 
τής, είνχι ε1; τον ανθρώπινον 
κ-5σμον μα:;, δ αγγελιαφόρος των 
'Αρχετύπων, τG>,ι δπο:ων δ ουpα:· 
νό;, ε1ς τό τέλος, 6ρ:σκετχι μέ
σχ μα:;, μέσα: ε1ς κάθε ανθpωπον, 
ώσ±ν οει:;α:ίωσις τής ά•ιθpωπίνης 
θει6τ ητο; 

»Ό άνθρωπος θά. ήταν άθάια
τος κα:ί πχντοδύνα:μος, εάν έσύ, 
άγνωστο κχί γεμάτο δέος, 3πω; 
είσχι ήθελε; έyκχτχστχΟή μi 
σλη τή λψ;φή σJνο3εία σοJ 
r.ιέσα: σtΥJΙ κχpδιά του Ώ άγγε
λε τω Ι συμπα:θειωΥ, που τpεμο· 
λάμπ.ειc; στ::ι μ-χτια: έκείνωι τ.ο:ι 
αγα:ΠΟJI, :σJ ΠΟJ είσχ: τpοpη 

* 

Αύτοyvωρίζειν 

Τοπιασες στά χέρια σου τό χορτάρι 
ποu φύτρωνε στήν πόρτα τοϊ:ί σπι τιοϋ σου 

και τράβηξες μιά τοϊ:ίφα άπό τό χώμα. 
Τρίζανε οί ρίζες του, μιχ δεν α-<ουσες 

τοϊ:ίτο τόν ψίθυρο, οϋτε πρόσεξες 
τό τρέξιμο των μερμηγκιών, ποu ζητοuσανε 

τήν γκρεμισμένη φωληά τους. 

Πάνω στά φuλλα ποu κρατiiς στά χέρια σου, 
σιωπηλά πέθανε μιά άράχνη ποu ϋφαινε 

ώρες πολλές - γοργοσαλεuοντας- τή φωληά της. 
Μιά ψαλίδα σήκωσε τήν ούρά της τη διχαλωτη 

καί την πάτησες άμέσως μέ τό πόδι σου. 
Βιαζόσοuνα νά πiiς στήν αίθουσα :τοu θά μιλοuσανε 

γιά την αύτογνωσία, γιά τήν κίνηση τοϊ:ί Νοϊ:ί. 

Γυρίζοντας πάτησες μέ τό πόδι σου 
τό χώμα τό φουσκωμένο, γιά νά δώσnς 

άρμονική γραμμή, στο σuνολο της Γης 
της πόρτας τοϋ σπιτιοϊ:ί σου. 

Κάθησες στήν πολυθρόνα τοϊ:ί γραφείου σου 
και βυθίστηκες σέ στοχασμοuς,. 

ζητώντας νά νοιώσης τη Ζωή, uποκpιτή. 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 
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ιeel J)Olll. Ι' .ιι-tι-,te . 

Cοιιφtc clc \Ίllιeι--, <le Ι' [-,Je Α<la:ιι 

Μιάν ήμέρα μπορεί τή ζωή ν' άγκαλιάσει στά στήθια της 

.καί δέν εlναι πού άπ' δλα κανείς μέ τά χρόνια άποσταίνει, 

ΎLατί ετσι μας γράφτηκε ή ψυχή: νά μποράει 

.άπ' τό χρόνο, τον τόπο, τήν ϋπαρξη, πάντα 

,μέ της σκέψης τ' &κράταγα τα φτερά νά ξεφεύγει . 

.Μέσ' στα μάτια μας κάθε στιγμή καθρεφτίζονται 

.:κόσμοι άπλαστοι, καί ξέρουμε άκόμα 

.ά.π' τό σκότος νά παίρνουμε τό tσώτερο φως του . 

.Νά γιατl περπατiiμε σκυφτοί μεσ' στούς κόσμους μας, 

-<1άν κατάρα όλοσέρνοντας της άλήθειας τό βάρος: 

'Όλα, δλα τά βλέπουμε καt γι' αύτό δέ θά ίδοvμε 

�ωντανά τά λουλούδια πού tμείς tφυτέψαμε 

μέσ' σέ μέρες και νύχτες όνειρων. 
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Paul Amadeus Dίenach (*) 

Αιn�nιικοt οε οχο�είο ένόt ι(d��oU)) nο�ιιιο�οfi 
Ύπό του κ. Γ. l\I. ΠλΠλΧΑΤΖΙΙ 

Κα&ηγητου Ά,•ωτ. Σχολης Πολιτ. Έπιστημ(,JV 
Συμpούλου της 'Επικρατείας 

( ') �lετ<1.(f'Qαση από τά ι.ειQόγρα
(f α καταλοιπα του l>a υ! ληιac!�ι,� 
J)ienac!J. Ό J)ιe11acl1 πέ{)ανε φυ
ματικός στό lΊΙαροί,σι στις αρχές 
του 1924. Είχε ερΏει τό cr11·ινόπισρο
του 192:J απ' τφ• κεντρικ11 ΕιΊριόπη
στ11ν Ά{J1Ίνα, γι' εκανε έδιϊ� φτη
νες ίδιαί τερες παραδόσεις σέ !=.έ,·ι;ς
γλιj�σσες, ίδίως γαλλικά καί γερμu·
ηκά, σέ crοιτητές μι περιωρισμένα
οίκονομικα μέσα. Είι.ε cίκολου11·1Ί
σει οί•μανιστικές σπουδές, μ� ίδιαι
τερη κλίση στην ίστορία του πολι
τισμού καί στην κλασσικ1Ί crιλολο· 
γία. Λεπτης ίοιοσυγγρασίας καί crι· 
λάσ{)ενος, 1\τα,•ε καί στιΊν έξωτε(Η· 
κr1 του έμq-άνιση δ τύπος τοϊί 

«πνευματLΚΟU αν•(}ρ(ι)Π01Ι», 
'Άν είχι; τιΌχει ,·ιlταν γεννημένος 

στίς Ί,•οιες, αδίσταχτα 11cί.ϊ.ε άπ' 
τά 1922 μιλ11σει διά τίς δυ6 του 
ζωές, γιά τ11,· αυτοσυνείδηση τού 
έγ(;J, γιά τίς ι·eιniniςcence� μέ τi1ν 
ασύγκριτη ύ.δροσύνη, γιά την «ϋ.λ
λη» ίίπαρξη πού σέ τόσο οιαφορε· 
τικά πλαίσια χρό,·ου είχε ενα της 
σημαντικό κομμάτι διαν1 1 tlεί. 'Ό· 
μως ό Dienach γεν,•11{)ηκε κεντρο
ευρωπαίος κι Ιjτανε πιί.ντα με
τρημέ,•ος στά λόγια του, :τροσει.τι
κός μή του ξεφύγουνε πρύ.γματα 
:πού νά βγαί,•ουνε απ' τά δρια του 
όρ{)·ολογισμοίί καί της Ο·ετικης, της 
«γνωστικης» σκέψης. 

Στίς κουβέντες του χαμογελούσε 
γιά τίς «κατηγορίες» τού Κάντ 
περί χώρου καί χρόνου, πού τίς έ-

Ϊ:αρ_:χκτι\οιζε σάν πάρα πολί, «(ι.ν
ι.Ι·ρωπι,•ες». 

� Μονάχα στόν τομέα τοί, φυσι
λού σύμπαντος μπορέσαμε να γε
,•011με κοπερνίχειοι» - {)ηιοίιμαι 
ποί• ελε1 ε μιλιυ\'τας γιά ηiν πορεια 
τού αγft•ρι(JΠL\'ΟU πyεύματος μέσα 
στοί,ς αίιϊηες «Όλόκλ ηρη 11 q ιλο
σοφία μας κι οί κοσμοίJεωρητιγ�ς 
μ

.ας συλλ1Ίψιις _έξαχολου{)ούνε, να
ει, ε πτολεμα ικεc: γεωγεγτρ ι,ες κι 
rιΛ·ίJ ρωπο,εντριχές». Ιlιστει•ε γιά. 
τό μέλλον σι δυ,•ατότητες απίστευ
της διεύρυνσης όρίων ηϊς δια,·ύ η
σης, μι; τ11 διαίσίJ ηση, ποι', ηΊν 
κρατnί•ιιε, {Ω εγε, ατροφικ11 γιά τφ• 
ι;1ρα. 'Έκανε συχνι'1 λόγο γιϊι μιύ. 
« πλειονότητα<" π,·ευμα τ ικί,\ν πολ ι τι
σμι71ν καί γιά μιά πα.ράλληλη «ά.
νοδικ11 ποοεία» γενών λογιχιΪJ\' ι'\,•
των σέ πλ1ϊΟος χρυσές σφαίρες 1' 
ούρα νου -πρόοδο καί ανέλι;1 1 1itJ ι
κη πιότερα :παρά τεχ\ΙσλσγιΥ.�'J -
γιατί δέ,• παραδεχότανε ουτε πι;Jς ό 
πλα,•11της μας ε:\Ιε τό μό\ΙΟ κατοι
χούμεγο ουράνιο σώμα, οiiτε πως δ 
ύ.ν{)·ρωπος είναι 1Ί Ι:Jιολοyικrι «κο
Qί•J\•ίδα της Δημιουργίας». 'Όμως 
ποτi-- δεν είχε μιλ1Ίσει γιr1 ολ' αύτά. 
σάν εμπειρία Υ.αί βιdJματά του. 
Τούτο προκύπτει απ' τύ. χειρόγρα
φά του: ενα « ήμερολόγιο» Υ.αί δυ& 
χωριστύ. τετράδια, ποίι τό,• ά.ποχα
λύπτουν στcι.αστ11 μυστικόπα{)ο με 
τά στοιχεία τού «11αuμαστοίi» καr 
τού � ύπερq:υσι:ι.ού». 

Γ. l\1. Π. 
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ΑΚΟΥΣΑ πού_ ελεyε σήμερα δ
Λαίν στό: παιδιά yιό: τή φοβερή 

κρίση πού οί μεyαλύτερες ήθικές κι 
όνθρωπιστικές άξίες είχαν κεϊνο 
τόν καιρό περάσει πάνω σέ τούτη 
τή yfι καί πώς ή έπικράτηση ένιαρχι
κης άντίληψης ύλιστικης yιό: τήν 
άρχή καί τήν ούσία των ύπαρκτων 
πραyμάτων είχε σταθεϊ ενας άrτ' 
τούς κυριώτερους παράyοντες αύ
τfις της κρίσης. Σέ μιό: τέτοια μο
νιστι1<ή όντολοyι-ι:ή αrτοψη Είχαν 
-συντελέσει δχι μονάχα οί σχετικές
διδαχές πού προέρχονταν άrτό ώ
ρισμένες παλαιότερες φιλοσοφικές
σχολές, άλλό: πrφάλληλα μ' αύ
τές-κι εξω άπ' τήv καθαρή δια
νόηση - ή τεράστια πρήοδος πού
οί φυσικές έπιστfιμες είχαν κάνει
τό: κατοπιν(Χ χρόν,α κ :ιί πού δεν
ε[χε καθόλου μπορέJει vό: συντο·
νιστεϊ μέ άvτίστc ιχη ψJ);'οπνευμα·
τι-ι:ή ώρίμανση του άνi:Jρωπου.

'Ήρθαν μέρες πού βιάστηκε δ
άνθρωπος να αίσταv3εϊ σάv μικρός
θεός, βλέποντας vό: μπ)ρει να κα
ταnιανεται μέσα στό έ::Jyαστήριο
μέ θεικές έπεξερyασίες άτόμωv κι'
αστρωv. «Στήν πραyματικότητα,
εΤrτε ό Λαίν, άrτοδείχτηκε ενας μα·
θητευόμενος μάyος, πού λίyο ελ
λειψε νό: ξεκληριστεϊ ύστερότερα
άπ' τό ίδιο τό τόλμημά του >>. Τέ
τοιας λοyης αλματα στήν ερευνα
καί στή yνώση, του φυσικου κό
σμου είχαν δημιουρyήσει σιyά
αyό: εvα τεράστιο κενό ηθους καί
ψυχfις πού yιό: καιρό κανένας τους
δέν φανταζόταν πόσο μεyάλη φο
βέρα ηθελε σύντομα σταθεϊ yιά
τήν ήθική θέσι του άνθρώπου καί

--yιά εναν τρόπο άνθρώπινης ζωης
κάπως αξιας νό: τή ζεϊ κανείς. Ή
μονόπ\ευρη κείνη ένατένιση του
κόσμου καί της ζωης κι ή ύπερ
_βολική πίστη στην παντοδυναμία
της θετικης έπιστήμης είχαν κά·
νει τόν ανθρωπο νά εχει άποστρέ
ψει τό πνευμα του άrτό κάθε τι ύ
ψηλό, μεyάλο, αίώνιο, θεικό καί
νό: θαρρεϊ yιό: καιρό πώς «δλα δσα
ύπάρχουν» περιορίζονται στά σύ
νορα του φυσικου κόσμου. 'Ύψι·
στες ήθικές καί συναισθηματικές
αξίες, κερδισμένες στό διάβα των

αιωνων μέ μόχθους καί μέ δάκρυα 
καί μέ θυσίες αϊματος, εβλεπες καί 
σειουνταν συθέμελα τόν καιρό 
κεϊνο της κρίσης. 'Άρχιζε νό: λυ
yάει μέσ' στήν ψυχή του άνθρώ
που ή πεποίθηση στίς «αίώνιες» 
άρχές. Τό: σύνορα της ϋπαρξής 
μας στένευαν τρομαχτικό: μέσ' 
στίς καρδιές των ίδιων των άνθρώ
πων κι ή πίστη σ' έπουράνιες δυ
γάμεις λοyίζουνταν άπό πολλούς 
yε.λα:ιτικό: όνειροπολ ήματα. 

Κι' ενας άrτ' τούς μεyαλύτερους 
κινδύνους των ύλιστικων κείνων 
καιρών ηταν πώς κι ίσχυρές διά· 
νοιες πού είχαν κάνει θαύματα 
στην ε::Jευνα των νόμων του φυσι· 
κου σύμπαντος, δέ δίσταζαν μέ 
τό ναχουνε δλοένα στραμμένες 
ετσι τή σ1<έψη τcύς κι δλες ιίς 
πνευματικές τους ί1<ανότητες πρός 
τή φJσι <ή πλευ;:,ά των δντων καί 
κάιω ά τ' τήν έπίδραση κείνης της 
μονοκό,.ιματης έπίδοσης - δέ δί
σ αζαν νά ταυτίζουνε τή φυσική 
οψη της πραγματικότητας μέ τήν 
καθολικώτερη ούσία της κι άντις 
ναναι συyκρ::ιτημένο, στίς έκφρά
σΞις τους καθε φο;:,ά πού yινόταν 
λόyος yιό: πράyματα εξω ά,' τίς 
δικές τους σφαϊρες, βιάζονταν να 
χαρακτηρίζουν μ' ελαφρότητα yια 
προλήψεις τά μεyαλύτερα Υ.:ι ύψη· 
λότερα καί τα πιό σεμνά κι αyια 
ίδανικό: της άνθρώπινης ψυχης. 

- Έκεϊνοι είχαν κάνει τό με
yαλύτερο κακό, είπε δ Λαίν, Σ' 
ενα τέτοιο άπόyειο ένός τεχνι1<0-
οικονομικου άποκλειστικά πολιτι
σμου, έκεϊvοι είχαν κάνει στίς μα· 
ζες τό μεyαλύτερο κακό, έξ αίτίας 
του κ'p)υς πού είχε τ' δνομά 
τους yια τίς έπιτυχίες τους σέ ώ
ρισμένους τομεϊς της ερευνας. Πό
σο προτιμότερο δέ θατανε ναχανε 
έκφραστεϊ ετσι: «ώς έκεϊ φτάνουν 
οί yνώσεις μας οί άνθρώπινες. Τό: 
παραπέρα δεν είναι δοσμένο στόν 
άνθρωπο νό: τά ξέρει». 

Σήμερα, πού δχι μονάχα πιστεύ
ουνε, μό: κάτι πολύ περισσότερο, 
καθώς είπε, σήμερα πού είδανε 
καί ξεύρουνε, είναι σέ θέση νό: κά
νουνε τή σωστή σύyκριση της έ
ποχfις έκείνης του σκεπτικισμοϋ 
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καί της όλιyοπιστίας μέ τούς τω
ρινούς καιρούς τούς λυτρωμένους 
άπ' τήν προαιώνια μοιρα του πό
νου κο.ί της άμψιβολίας. 

θύμισε μέ συντομία τίς σημερι
νές καινούργιες ίκανότητες του 
άνθρώπου, πού εϊχανε καταλήξει 
νά διευρύνουνε σέ σημεϊο άνα
πάντεχο yιά τούς παλιούς τά ορια 
των ύπαρκτων πραγμάτων - παρ' 
ολο τό πάντα άπρόσιτο ιης συγ
κεκριμένης τους «ύψης» καί της 
«ούσίας» τους - δείχνοντας όλο
φάνερα τώρα πώς έκεϊνο πού εί
χαμε συνηθίσει ν' άποκαλουμε φυ
σικό σύμπαν, δέν είναι παρά μιά 
μονάχα πλευρά, μιά μονάχα απο· 
ψη ιης πραyματικότητας, καί συ
νεχίζοντας μίλησε yιά τό θαυμα
στό όντολοyικό βάθος πού άπο
δείχτηκε σέ άδιάσπαστη συνάριη
ση μέ τις πανάρχαιες κι αίώνιες 
ή9ικές άξίες. 'Έτσι βpη,<ε κι ή 
παλιά προyονική πίστη στούς τω· 
pινούς φωτισμένους καιρούς τήν έ· 
ξαίσια δι1<αίωσή της, οταν ϋσιερ' 
άπό αίώνων κι αίώνων δύσβατο ά
νηψορι1<ό δρόι-10 ενας και νούρyιος 
'<l' αyνωστος στους παλιούς αν
θρωπος-δεκτης είχε καταλήξει νά 
μπορέσει νσ διαμορφωθεί:. Δίχως 
ενα τέτοιο θαυμαστό κι άnίστευτο 
άλ \οτινα έ1ίτωyι-1α «ολη κείνη, 
είπε, ή ύηερκόσ J.ια τιαvεμορφιά κι 
ή μεyαλωσ:_νη των ύτταρκτων 
πραyματων θέ νdταν κατ ι αyνω
στο κι άπροσπέλαστο άκόμα». Σέ 
αλλο σημεϊο της όμιλίας του θυ
μουμαι πού είπε· < θΞ νά περιορι
ζόταν καί τώρα στα δνειρα της 
καρδιας μας, καθώς στόν καιρό 
του (�oetl1� καi του Ueetliυ\ t'll». 
'Ώ, τί δέ θαδινα νά μπορουσα 
ναμπω σ' ολα του κεϊνα τα νοή
ματα ... 

- Λοιπόν δίκαια πονούσαμε,
είπε. Κι είχαμε δίκιο νά έyκαρτε
ρουμε καi νά έμμένουμε μέ πίστη 
στόν ύψηλό πνευματικό άyώνα yιά 
τήν άνώτερη χάθε φορά ήθική 
βαθμίδα. Νά πού οί μεγάλοι ,ου 
πνεύματος καί οί ήθικοδιδάσκαλοι 
τοϋ yένους μας δέν είχανε yελα
στεϊ. Τά ποτάμια των δακρύων 
δέν πήγαιναν τοϋ κάκου. Οί ηρω-

ες κι οι μάρτυρες του άνθρωπι
σμου δέν είχανε άδικα θυσιαστεϊ. 
Στ' άλήθεια λοιπόν ή «όμιλία στό
δρος» δέν ηταν άπλα λό,yια, λό
για παρηyοριας yιά ενα λαό δύσ
τυχο καί πονεμένο, μά είχε νόημα; 
πανανθρώπινο κι αίώνιο κι άντα· 
ποκρινόταν σέ ϋψιστες πραyματι· 
κότητες, πού οσο κι αν εΙναι ά
σύλληπτες άπ' τήν άνθρώτ. ι νη νόη
ση κι άπ' τό λόyο, δέν εϊναι δμως 
λιγότερο ύπαρκτές. 

Ό Λαίν οχι μονάχα εδειχνε εύ
χαρίστηση ν' άκούει τίς ένδεχόμε
νες παρατηρήσεις των παιδιων, μά 
καί προχωρουσε, καθώς είδα, έν
θαρρύνοντάς τα νά τοϋ διατυπώ
νουνε καί τίς δικές τους yνωμες, 
άκόμα και νά τόν διακόπτουνε σέ. 
σημεϊα πού ενιωθαν νά τούς χρει· 
άζουνιαι διευκι:ινήσεις. Κι ηταv 
περίερyο νά βλέπεις τό ένδιαφέ
ρον yιά τά μεyάλα κεϊνα πράyμα· 
τα, το ένδιαψέρον πού δονουσε 
τίς άπλες παιδιάτικες αύτές καρ
δι(ς. 

'Ένα καστανόμαλλο �yο�άκι 
δεκατριών μόλις χρονων, με ματια 
φωτεινά πού ή εκφρασή τους πρό
δινε καυτερή κείνη τήν ωρα πνευ
ματική δίψα, σηκώθηκε καί μίλησε 
μέ δυό λόyια yια τήν περίπτωση 
του Γαλιλαίου καί yι' αλλα άνά
λοyα παραδείyματα πού fjξερε άπ' 
τήν ίστορία του πολιτισμοϋ, κι ϋ
στερα ρώτησε: ποιά λοιπόν άπ' 
τίς δυό δικαιώθηκε άπ' τίς σημερι
νές καινούρyιες ίκανότητες του 
άνθρώπου, ή ερευνα η ή πίστη; 

Πρόσεξα πού ό Λαίν τόνισε στήν 
άπάντησή του, πόσο ε'ίχανε αδικο 
οί παλιοί νά νομίζουνε yιά άντί
θετα μεταξύ τους τά προσεχτικά 
άπ' τή- μιά μεριά πορίσματα της 
αύστηρης έπιστήμης καί άπ' τήν 
αλλη μεριά τiς πνευματικώτερες πε
ποιθήσεις των αιώνων. Καί νά λέ· 
νε πώς τάχα δέ μπορεί: παρά μιά 
άπ' τίς δυό νά μιλεί: σωστά: η ή 
έπιστήμη η ή πίστη. 

- Μόνο άνθρωποι άνίδεοι της
μεyαλωσύνης των οσων πραγματι
κά ύπάρχουνε, Εlπε, μπορούσανε 
νά μιλουνε yιά άντινομία άναμε
ταξύ ερευνας καί πίστης. Στέκει ή 
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' Πραγματικότητα τόσο ψηλά, πού 
• οί έττιφαινόμε νες αύτές άντιθέσεις

άμβλύνουνται άντίκρυ της σέ βα
θμό άπίστευτο η κι έξαλείψουνται.
Μπροστά σέ μιά τέτοια μεyαλω
σύνη καl σέ μιά τέτοια ύπεργό-

, σμια όμορψιά, χάνει πιά κάθε ση
� μασία τό ζήτημα «ποιά άπ' τίς δυό 

μιλουσε σωστότερα στό νου καί 
� στήν ψυχή μας». 

Τά μεγαλύτερα άπ' τά παιδια 
ηταν πιό θαρραλέα στίς παρατη
ρήσεις τους. "Ενα άπ' αύτά ρώτη
σε yιά «τίς καινούργιες πνευματι
κές ίκανότητες του άνθρώπου» 
καl ποιά εΤνε ή σχέση τους μέ τή 
διαίσθηση των παλιC,ν καιρών κι 
αν είνε άλήθεια πώς είναι έπιφυ
λαyμένες στίς «σοφώτερες ήλικί
ες», καθώς ελεyε ό Λαίν, καί μά· 
λιστα πώς «εΤνε σχετικά λίγοι οί 
έκλεκτοί πού τούς δόθηκε αύτό τό 
δώρημα» η αύτή ή θεική χάρη
αν κατάλαβα καλά - κι άνάτρεξε 
σέ παλιόιερες ίστορικές σελίδες 
τη:; φιλοσοφικης διαν6ησης, άνα
ψέροντας, θυμου,..ιαι καί τούς πα
λιούς δρους 1nt111t1011 καί .\11-
�c]1aι111n1;. Κι ύστερώτερα ρώτησε 
αν δέν θάπρεπε «οί είδήσεις που 
οί καινούργιες τουτες ί,ωνότητες 
μας δίνουνε yιά τόν εξω ά'Ί' το 
έyώ 1<όσμο νά περνουvε, ας tίvε 
κι έκ των ύστέρων, άπ' τόν ελ..εy
χο του όρθολοyισμου», yιά νά έ
ξακριβωθεϊ αν δλο κεϊνο τό έξαί
σιο ύλι1<ό χωράει στούς τύπους 
της άνθρώπι νης νόησης. 

- Μή θέλουμε δλα νά τά με
τρουμε μέ τά στενά άνθρώπινα 
μέτρα, άποκρίθηκε ο' αύτά ό Λαίν, 
θέλονιας νά πεϊ πώς κι ή νόηση 
κι ό λόγος εΤναι κι έκεϊνα άνθρω
πινα, «πεπερασμένα», καί πώς 
θαταν άπαράδεκτο, έξ αίιίας της 
δικης τους άτέλειας, ν' άπαιτήσει 
κανένας νά προσαρμοστουνε σ' 
αύrά τά οσ::χ άντικειμενικά ύ'Ίάρ
χουνε, σέ τρόπο πού νά μπορέ
σουν νά χωρέσουvε στά άνθρώπινα 
μέτρα. 

t Ή δλη του θέση ητανε καθαρά 
:ο άντι-υλιστική. ΔΕν τόν καταλά-
� βαινα καλΟ: σε Ολα. Μά θυμοUμαι

πού ελεyε στά παιδιά νά φέρουν 

στή 01<έψη τους τόν τ�μ�α της 
ψυσικης πού κι έκεϊ υπαρχουν, 
εΤπε, τόσα καί τόσα πράγματα ά
σύλληπτα άπ' τόν CΧ\θρωπο. «Γιατί 
άσύλληπτα; είπε. Γιατί οί αίσθή
σεις μας εΙναι άιελείς δέκτες». 
Καί συνέχισε πώς «καθόλου δέ. 
ζημιώνουνται σέ άντικειμενική ϋ
παρξι οί πέρα άπ' 1ίς ίώδεις άκτι
νες στό φάσμα του ηλιου, έπειSή 
ετυχε ναναι πεπερασμένη 11 αίσθη
ση της δρασης στόv άνθρωπο. 

'Ηθελε νά πει πώς κάτι άντί
στοιχο συμβαίνει καί σχετικά μέ. 
τήν καθολικώτερη ούσια των 
δσων ύπάρχουν: • Αλλοίμονο αν τά. 
μεγάλα κείνα πr;άy,_:ατα έξαρτού
σανε ιήν πραγματικότητα της ϋ
παρξής τους άπ' τό μεγαλύτερο η_ 
μικροτερο βαθμό τελειότητας των 
ίκαvοτήτων πού ετυμ νανε μ' αύ 
τές προικισμενο άπ' τή φJση εvα 
γένος λοyικC,ν 6 ι' ων ,του ά'ΊΟ 
θεική βουλή φuτρωσ_ πα,ω σ' εvαv 
κόκκο άμμου άν�μεσα στα έ1<α 
τομμύρια τίς τιτανειες χρι,σέc 
σφαϊρες του σ.Jμπα τος, στην άττο
μερη τούτη γωνιά τcύ.�ωου 

- Είναι δπλα βέβαια, είπε, εl
νω δπλα στή ζωή οί αίσθήσεις κι 
ή νόηση κι ό λόγος Συyκαιρα ό
μως είναι κοί δρια, φραγμοί Η 
ϋπαρξη των φραyμC,ν αύτων δε 
ζημιώνει στό παραμικρό σε άλη
θινότητα καί σέ άντικειμενικnτητα 
τίς πέρα άπ' τόν άνθρωπινο λόΎο 
πραγματικότητες. Τέτοιας λοyης 
δρια είναι ζήτημα άποκλειστικά 
άνθρώπινης μοίρας. Δέ θίyουνε 
στό έλάχιστο τά δσα ύπάρχcυνε. 

Καί πρόσθεσε πώς έ1<εϊνο πού 
ξεχωρίζει πιό πολύ τόν άνθρωπο 
άπ' τίς άλλες εμβιες όρyανικες ύ
παρξεις πάνω σέ τουτο τόν πλα
νήτη, εΤνε άφιβως ή εμφυ:η ροπή 
του yιά «διασκέλιση των φρα
yμων», yιά έξύψωοη «πέρα άπ' τά 
δεσμά των φυσικων νόμων» καί γι' 
άπολύτρωση άπ' τήν ύλική άνθρώ
πινη φύση. «'Εκείνη είνε, εlπε, πού 
μέσα σέ μιά κλειστή καί φθαρτή 
ζωή, μέσα στήν έπιφαινόμενη ά
φευκτη μοϊρα της παροδικότητας, 
είχε δώσει στόν άνθρωπο νά συλ
λάβει τήν ίδέα της αίωνιότητας. 
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'Εκείνη είχε κάνει άπαραίτητη y�ά 
τόν ανθρωπο την άνάyκη μιας 
-θρησκευτικης πίστης. 'Εκείνη εfχε 
δώσει την ώθηση στόν ανθρωπο 
--yιά την άδιάλειπτη προσπάθεια 
-πρός εντελέστερες μορφές ελεύθε-
ρης ήθικης προσωπικότητας. Χάρη 
σέ κείνη νικάει ό αvθρωπος την 
εyκόσμιά του μοιρα καί ζει εJω
-τερική ζωή «άνώτερη», ήρωΊκή κι 
εύyενική, ζωή πλούσια σέ πράξεις 
άyάπης καί yενικώτερα σέ μεγάλα 
κι ύψηλά ενεργήματα καί βιώμα
τα άδιαψορώντας yιά τίς ύλι
κές στερήσεις καί θυσίες καί τεί
νοντας πρός τίς αίώvιες ή3ικές
καί πνευματικές άξίες». Συνεχίζον
τας είπε πώς «εκείνη είχε κάνει ί
κανό τόν ανθρωnο νά μπορει νά 
διατυπώνει ϋψιστα ήθικά αίτήματα,
-νά μπορει νά παθαίνεται καί νά
-άyωνίζεται c:'>ς :riΊ ,θυσία ');'tά τή �ι-
καιοσύνη και την ελευθερια-κι αν

άκόμα πρόκειται σέ μιά ώρισμένη 
-περίσταση yιά _τρίτο,υς-:--νά ι;ιπ,σ_ρει
ναχει διαμορψω�ει αρχε� κι αc,ιο_λογικές πεποιθησεις, να μπορει 
-νά συγκλονίζεται άπό βαθειά θρη
σκευτικότητα καί yενικώτερα να 
εχει μπορέσει σιyά -σιyα να χτί
σει ενα όλόκληρο ή9ικό σ.Jμπαν
στην καιάταξ� τω� ά�ιώ�, στή .. δια
νόηση, στα υψηλα ιδιΞωδη, εναν 
κόσμο όλόκληρο μέ ίσό9εη δψη, 
εναν κόσι-10 τόσο διαφορετικό άπ' 
τό πεζό καί χαμηλό πεJιβάλ\ον 
της yύρω ζωης». 

- Κι άκόμα στην ϊδι-:ι: κείνη EJ,l·
,q,υτη ροπή μέ τό θεικό στοιχειο 
χρωστοϋμε, είπε, εμεις οί αvθρω
ποι τόν πόνο κεινο της δ:yνοιας 
πού τόσο τιμάει τό yένος μας, τή 
λαχτάρα κείνη αν είνε μπορετο 
κάτι νά δοϋμε, κάτι νά νιώσουμε, 
άπ' τό βαθύ μυστήριο πού μας πε
ριστοιχίζει. 

Συνεχίζοντας είπε yιά τίς ύ
-πέρλοyες πραγματικότητες, πώς 
-καί πρίν άπ' τίς καινούργιες ίκα-
-νότητες τοϋ άνθρώπου καί την α-
μεση τώρα γνώση, πολλές φορές 
είχανε μιλήσει yι' αύτές στην ψυ 
.χή μας κι ή πίστη κι ή θρησκεία 
κι ή διαίσθηση κι ή ψιλοσοψική
διανόηση. Οί ψαινομενοκράτες, 

λοyουχάρη, ελεyαν στό: παλιά 
χρό ;ια καθαρά πώς εμεις οί αν
θρωποι ξέρουμε άπ' τόν κόσμο 
δ,τι είναι προσιτό σrίς δικές μας 
μονάχα ίκανόrητες. Τά δ:,α άντ ι
κειμενικό: ύπάρχουνε δέ μας ε1ναι 
μπορετό νά τά κατέξουμε. 

Συζήτηση κάμποσης ώρας μεσο
λάβη Jε άνάμεσα στόν Λαίν καί 
στά παιδιά πάνω σέ τέτοιας λο
yης yνωσιολο,yικά θέ

ί1
ατα. , 'ΈΞi!'α

να την παρατηρηση ποσο πιο ωρι
μα άπ' την ήλικία τους ψαίνουν
ταv τά παιδιά σ' αύτά. Ύστερώτε
ρα δ Λαίν εστρεψε πάλι τη_v κου
βέντα στην κεντρική του σκέψη, 
στην άντίθεσή του μέ την ύλιστική 
άντίληψη της πραγματικότητας. 

-'Έτσι είνε, είπε. 'Ολάκερο τό 
φυσικό σύμπαν ά,τοδείχτηκε ναvε 
μιά μ-Jνάχα π\.ευρ:'χ, μιά μονάχ� 
α1οψη των δσων ύτάρχ::,υνε. Και 
μέ τίς καινούργιες τοϋτες τοϋ άν
θρώπου ί•ωνότητες, δχι μόνο διευ
ρύνθηκαν ετσι σέ σημειο ά,τίστευτο 
στους παλιούς τά πλαίσια της 
πραyι-ιατι <ότηιας, μά σύγκαιρα 
πηραν τή σωστή έJμηνεία τους κι 
ενα άvαρίθ,.ιητο πλη9ος περιστατι
κά πνευματικοϋ βίου των άρχαίων 
καιρών. Ή δίψ::τ yιά τά μεγάλα 
κεινα πράγματα εβλεπε κανένας 
κι άπ' τά χρόνια τά παλια νά 
διαποτίζει τήν άνθρώπινη ζωή -
κι ας μή τό νιώθαμε πάντα. Στην 
άσίyαστη κείν1 λαχτάρα χρωστού
σαμε άπό καιρό τώρα, καί δίyως 
καλά-καλά νά τό ξέρουμε, ϋψι 
στα επιτεύγματα τοϋ άvθρώπου. 
'Ύψιστα επιτεύγματα στην Τέχνη, 
στά μεγάλα ίδεώδη, στη θρησκεία, 
στη φιλοσοφική διανόηση, στην ίε
ράρyηση των ήθικών κι άνθρωπι
στικών άξιων, σέ συyκινητικώτατες 
μεγάλες πράξεις άλ τρουΊσμοϋ 

1 

κι έθελοθυ:,ίας, σέ συναισθημα-
τικούς θησαυ;:,ούς, σέ ύψηλά ερ
yα qι\αλληλίας κι άν3ρωπισμοϋ. 
Σέ χίλιες δυό περι:ηάσεις, πληθος 
«εγκόσμιες μορφές», πού οί έξαί
σιες «μυστι><ές» άνταύyειες άπ' τίς 
τρισμέγιστες κεινες πραγματικότη
τες ερχουvταν κι άντιψέyyιζαν ά-
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-πάνω τουc;, πληθοc; «εyκόσ.ιιες
μορφές» μας είχανε συγκλονίσει
1:ήν καρ&ιά από αvεπίyνωτης αί
1:ίας νοσταλ yία καί μας είχ:χνε
φέρει δάκρυα στά μάηα. Ποιό::; 
8ά μποροϋσε τότε vά πιστέψει,
βλέποντας απ' τή μιά μεριά τό
βούρκωμα τοϋ αίσθαvτικοϋ αvθρώ·
-που, τοϋ αίσθητικά καλλιερyημέvου
,q,ιλότεχνου, αντίκρυ στην απαρά
μιλλη σύνθεση μέσα στήv <:aρc!ιι
Sίxtina κι απ' την αλλη μεριά τή
θαυμαστή ψJχική ανά rαση των
-πρώτων χρι::ηιανων μεσ' σι' α..ιφι
οθέατρα η τά πολύ πιό πρόσφατα
δάκρυα χιλιάδων αyνωστων μετα
ξύ τους αrόμων Π')ύ απ' τά πέpα
τα τοϋ κόσμου πα;:>ακολου3ούσα
νι:. κεινες τίς μέ')ες τήν σJyκινητι
κώτατη ίστορία της μητέρας Ρε
νάρ, ποιό::; θά μποροϋσε να πι
στέψει πώς έ ν ι α ί α  ηταν σέ τε
λευταία ανάλυση ή Πηyή όλονων
αυrων; ..

Μά εκεινο πού απασχολουσε 
-πιό πολύ απ' δλα τή σκέψη των
-παιδιων, ηταν, καθώς κατάλαβα,
-τό πρόβλημα τοϋ «χώρου». Πολύ
καλά, παραδέχουνταν πόση πρα·
yματικότητα εμπεριέχεται σέ κεινο
-πού είχανε οί παλιοί συνηθίσει νά
χαρακτηρίζουνε «πνευματικούς»
-κόσμους. Παραδέχουνταν πώς ή
διάκριση αν.:rμεσα στό ύλι«ό καί
στό πνεψατι·{ό ητανε, από όντο
λοyική αrτοψη, σχε1tκή μονάχα,
άνθρώπινη μονάχα, πώς χρωστιό
ταν αποκλειστικά «στήν αrέλεια
τοϋ δέκιη-νόφ·η, λόyος». Παρα·
ραδέχουνταν επιτέλους εκεινο πού
ό Λαίν τούc; εΤχε πει, πώς εμεις οί
άνθρωποι δέ μποροϋι1ε νά νιώσου·
με πόση μεyαλωσύνη καί πόση
υπερκόσμια πανεμορφιά κρύβεται
-πίσω απ' τίς ατολμεc; συλλήψι:.ις
μας yιά τό ύψηλό, τό αίώνιο, τό
θεϊκό καί πόση αληθινότητα εχουνε
κεινα πού τόσο είχαμε συνηθίσει,
λέει, νά τ' αποκαλουμε «μεταφυ
σικά». Πολύ καλά δλ' αυτά. Ποϋ
δμως εΤναι δυνατό νά βρίσκουνται
δλα κεινα; Όλόyυρά μας άπλώ
-vεται παντου τό φυσικό σ-:ψπαν
-πού μας περιστοιχίζει. Που χωρος
yιά τά μεyάλα εκεινα πράγματα:

Τό μεγαλύτερο α,τ τ αyορια 
ση <ώθηκε απ' τό θρανίο του. Δέν 
είχε βέβαια καμμιά διάθεση, είπε, 
νά κλίνει σέ πεποιθήσεις ύλιστι
κές. Είναι ευτυχισμένο ν' ακούει 
νά επαληθεύουνται τά οσα ή πί
στη εΤχε ενσταλάξει χιλιάδες τώρα 
χρόνια στίς ψJχέc; των ανθρώπων. 
Είνε ευτυχισμένο ν' ακο(Jει πόσο 
είχανε δίκιο οί κορυφαιοι τοϋ 
πνεJματος. 'Όμως δέ μπορει καί 
νά μήν πει πόσο α 1είλ.ι><το όρθώ
νεται τό Π'):Jβ\.η..ια το:} «xώ,:J')U» 
μπροσrα του. 

Που είνε δυνατό νά βpίσκουνται 
ολα εκειvα: Τό φυ::ηκό σ)μπαν κα
τέχει τα πάντα, τ::χ πάντα απ' τ ήν 
CΧίΟψΊ του xώ,:JOU. Έκι:.ινο πλημ
μυpίζει ό\ου9ε. Χω,')')ς εξω απ' 
αύτό δέ θα μπορουσε νά ύπάρξει 
Π')U9ενά. Τέρ1α ή φJσΊ δέν εχει 
Κι αν ακομα ύτοθ.Ξσεt κανένας 
πώς εχοψε αμέτρητες χιλιάδες 
χρόνια στή διάθεσή μας yι' αύrό 
τό ταξίSι, καί πάλι τε,J,..tα δέ θα 
βρίσκαμε που3ενα. 

Σ' αύrό τό σημειο είνε πού ό 
Λαίν τούς είπε τήν παραβολή τοϋ 
Τίνερσεν παρμένη αrτο ενα απ' 
τά εκλαικευτικα της καινούρyιας 
τους τώρα έδω όντολοyίας βι[1λία, 
yραμμένο καθώς ακουσα απ' τόν 
παλιο εκπαιδευτικό καί κορυφαιο 
ύστερώτερα διανοητή καί στοχα· 
στή τους Τίνερσεν τήν ΠΟ.')ομοί
ωση yιά τό μηλο της τροπικης 
yηc;. 

"Ακουσα πού τούς ελεyε πάνω -
κάτω yιά εναν ύποθετικό yιyάντιο 
όλοστρόyyυλο καρπό κάποιας χώ
ρας των τροπικών, κρεμασμενο 
σάν από ενα θαϋμα από μιαν ά
πίστευτα λεπτή κι' άνθεκτική με
τάξινη τρίχα άvτίς yια κλαρί, πού 
στήv επιφανειά του, πρίν ώριμάσει 
καί σαπίσει καί πέσει, είχε ζήσει 
τό yένος των Κήιλ, yιά μηνες καί 
μηνες-μιάv αίωνιότητα yιά κεί
νους. 'Ας τόν φανταστοϋμε, λέει, 
τόν τεράστιο κεινο καρπό σάν μιά 
τ έ λ ε ι α σφαιρα. Καί τούς Κήιλ 
αc; τούς φανιαστοϋμε ναχουνε 
ζωή πνευματική, οσο κι αν μπρο
στά τους οί yνωστοί σέ μας μι
κροοργανισμοί, οί άπρόσιτοι καί 
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μέ τό πιό ίσχυρό μικροσκόπιο 
στήν ορασή μας, θά εμοιαζαν μέ 
γίγαντες. Οί Κήιλ εχουνε καί νόη
ση κι αίσθήματα. Κάτι λίγα ξέρου
•Vε άπό άριθμητική κι άπό yεωμε· 
τρία καί νιώθουνε τί θιχ πει στοργή 
κι άyάπη καί πόνος. 'Έχουνε σκέ
ψη καί κρίση. Μπορουνε νά κινη· 
θουνε σ' ολη τήν έπιψάνεια του 
κόσμου τους καί νά μετρήσουνε 
άποστάσεις. Μονάχα ετσι είνε άπ' 
τήν μοϊ:ρα πλασμένοι, νά τούς 
είνε, λέει, άδύνατο νά συλλάβουν 
άπ' τό φυσικό κόσμο κάτι άλλο, 
έξόν άπό γραμμές κι έπίπεδα. Ή 
τρίτη διάσταση είνε άπρόσιτη στή 
δική τους νόηση, είνε yιά κείνους 
σά νά μήν ύπάρχει κι οϋτε καί 
θά μποροuσανε ποτέ να qαντα
στουνε κάτι παρόμοιο. Γι' αύτό κι 
οί λιγοστές τcυς γεωμετρικές 
γνώσεις nε� ιcρίζο υ,ι ω οι �'ΊV έnιπε 
δομετρία. 

'Έτσι ζουνε ύλικά καί πνευμα
τικά μεσα σ' εναν κόσμο δυό δια· 
στάσεων. Κι είνε τόσο βέβαιοι yιά 
τήν πραγματικότητα τcυ κόσμου 
καί για τήν άληθινή Jψή καί μορ
φή του ... Έκεϊ:νος δεν είναι, λέ,ε, 
παρα μια άτέρμονη έnίπεδη έπιψά· 
νεια, κάτι σά μια πεδιάδα άπέραν
τη, -.τού δπου κι αν στ�α�εϊ:ς, σέ 
όποιαδ11ποτε κατεύθυνση δέ βι:ί· 
σκεις το τέλος της πουθενά, όσα· 
δήποτε χρονικά περιθώρια κι αν 
εχεις σιη Ειάθεσή σου. Τό έμβα
δόν της εί ,αι Ίσο μέ ιό άπειρο. 
J'ν',ακροχρόΗα καί πολύ προσεχτι
κά πορίσματα της έμπειρίας καί 
της λοyικης τούς εχουνε δC:::σει ά
τρανταχτες άποδείξεις yιά ολα 
αύτά. 'Εχουν έλεyχθεϊ: αύστηρά 
άπ' τό πείραμα καί τήν παρατή· 
ρηση. · Εχουνε πάλι καί πάλι πε
ράσει άπ' την κρίση του όρθολο
yισρου. Δεν ύ-.τάρχει δεύτερη yνώ· 
μη. Αίσθησιοκράτες καί νοησιαρ· 
χικοί καί κριτική φιλοσοφική σκέ
ψη δίνουνε πάνω σ' αύτό τά χέρια. 
Κι' ό μικρός ποιητής τους /ν'ακήλ 
κάτι ηξερε- στους στίχους του ε
κείνους ποϋλεyε yιά τό σύμπαν 
πώς είνε σάν ενας κύκλος πού τό 
κέντρο του βρίσκεται πανταχου 
του κόσμου, τό μάκρος της άκτί-

νας του εκφράζεται μέ _τό απειρι> 
καί η περιφέρειά του δεν βρίσκε
ται πουθενά- κάτι ηξερε διατυπώ
νοντας ετσι μέ τήν ποιητική του
άδεια καί μέ μεταφορικό βέβαια νό
ημα τήν τόσο χαρακτηριστική έ
κείνη σύμπτωση στίς άπόψεις ιης 
θετικης τους επιστήμης καί της 
φιλοσοφίας τους. 

'Έχουνε, είν' άλήθεια, κι ώρες 
άπέραντης νοσταλ yίας οί Κήιλ. 
0

Ωρες άρρητης δίψας της καρδιας 
μέσα σέ κεϊ:νο τό στυγνό πνευμα
τικό περιβάλλον του κόσμου τους. 
Νιώθουνε άνάyκη άσίyαστη της 
ψυχης τους νά ύψωθουνε πάνω 
άπ' τά δεσμά του φυσικου κό
σμου. Κι εί,ε φορές πού μερικοί:_ 
όνειροπόλοι άνάμεσά τους - χω
ρίς βέβαια ναvε σέ θέση νά τούς 
κάνου\,ε λόγο yιά τρίτη διάσταση, 
γιατί κάτι τέτοιο τούς είνε άδυ,α
το νά τό συλλάβουνε κάν - τούς 
καλουνε δμως νά πιστέψουνε πώς, 
δ άληθινός κόσμος είνε προπάν
των «άλλου». 'Ένας κόσμος, λέει 
όλόκληρος, «τόσο διαφορετι«:ός 
άπ' τό δικό μας σύμπαν», καί ποι., 
εχει μιά μεyαλωσύvη καί μιά «μα· 
yική όμορφιά» ύπερyήινη, πού ,δε 
θά μπορουσε κανένας μας ποτέ 
νά φαντασrεϊ:». «'Ένα πολύ μι
κρό του μέρος εί vε, λέει, δ κό
σμος μας». 

/νά τά λεγόμενά τους δέν ατέ
κουνε στή λογική κι άποδείχνουν
ται πώς <<βρίσκουνται εξω άπ' τήv 
πραγματικότητα» καί τελικά φαί
νεται πώς κανένας άπ' αύτούς δέν 
εί.ε «ενας γνωστός Κήιλ», ενας 
ομοιός τους μέ φρόνηση καί με 
πείρα της ζωης καί του κόσμου. 

'Αλήθεια, του κάκου πανε οί. 
άλλοι νά έπαληθέψοι;νε «τά ώραια 
κεϊ:να πι:;άyματα πού οί μετρημέ· 
νοι στά δάχτυλα όνειροπόλοι τούς 
εύαyyελίζουνται». Τά συμπερά1 
σματά τους είνε πώς σύμφωνα με 
κάθε λογικό τρόπο σκέψης είνε 
φανταστικά ολα κείνα. «Κάτι πού 
πραγματικά ύπάρχει, κάτι που 
δέν είναι φαντασία η μεταφυσική. 
είνε άναyκαία είτε γραμμή είτε 
επίπεδο. Πως μπορεί νά νοηθεί 
κάτι διαφορετικό κι άπ' τό ενα t ι 
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άπ'τό αλλο καί παρ' δλααύτά ναχει 
δπαρξη άληθινή; Κι άλλως τε που 
χωρος yιά ολα έκεινα πού θέλετε 
νά πητε; 'Ολόγυρά μας παντου ε!νε 
τό σύμπαν πού μας περιστοιχίζει 
Τό άπειρο μονάχα μπορεϊ νά έκ
ψράσει τήν εκτασή του καί τό 
τέρμα του δέ θά μπορουσε πουθε
νά νά βρεθεϊ. Τρέξτε οσον καιρό 
θέλετε κι δσο γρήγορα θέλετε καί 
σ' δποιαδήποτε κατεύθυνση. Δέ 
θάβρετε τέλος πουθενά. Τά δσα 

\λοιπόν θέλετε νά μας nεΊτε, είνε 
μεταφυσική. Είναι Θερμοί πόθοι 
μονάχα. Δέν ύπάρχουνε στην 
πραγματικότητα. Βρητε πρώτα ε
να τέρμα στόν κόσμο κι ύστερώ-
τερα κάθεστε καί μας λέτε yιά τά 
ένδεχόμενα παραπέρα άπ' αύτόν>. 

Καί τά θετικά κεϊνα μυαλά μέ 
τή γερή κρίση καί μέ την τετρα
γωνισμένη λογική τούς πφιyε
λουσαν καί τούς ελεyαv vά nαρα
τήσουvε τά όνειροπολήματα καί 
νά μή προσπαθουvε v' άπλώσουνε 
παράλογα τά πλαίσια των ύπαρ
κ-των nραyμάτων. 

Οί nιό πολλοί δμως άπ' τούς 
Κήιλ είχαν νιώσει τήv καρδιά του::; 
νά λαχταρίζει στό άκουσμα δλωv 
έκείvων. 'Ηξεραv πώς δέ στέκουvε 
στη λογική, μά πόσο i)ταv άvακου
φιστικό yιά τή δίψ:χ της καρδιας 
τους νά μπορουvε vά λένε πώς 
«έκεϊvος είν' ό άληθινος κό· 
σμος» .. 'Έλεγαν μέσα τους <,αχ, 
ας γινόταν μπορετό vά είv' άλη
θεια ... ». 'Ένιωθαν v' άvταποκρί-

' νονται δλα έκεΊνα σέ μυχιαίτατε::; 
άvάyκες της ψυχης τους. Κι άφου 
ή λογική κι ή ό,Jθή κρίση τούς 
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οχι yνωσης, α α πιστης, οχι ο-
yου άλλά θερμης συναισθηματικης 
ελξης ύnερκόσμιας. 'Έκλαψαν άπο 
λαχτάρα γι' αύτά κι έλάτρεψαν έ
κείνους πού ταχανε πεί, καί τούς 
εκαvαν προφητες καί πνευματικούς 
ήyέτες καί τούς είχαν άνάμεσά 
τους σά μεγάλες άθάvατες μορ
φές, πού χωρίς έκεΊvες ενιωθαv vά 
τούς εΤvε άvέφικτη ή ζωή. 

Γιά τούς Κήιλ, συνεχίζει πάνω
κάτω δ Τίνερσεν, τά περιστατικά 
πώς πολλοί άπ' αύτούς ξαvαyυ-

ρίζουνε «ϋστερ' άπό πολύν καιρό> 
στά σημεΊα άπ' δπου είχανε ξεκι
νήσει, άyκαλά δέv είχανε στρέψει 
ποτέ πρός τά nίσω, μά είχανε 
συνεχίσει σέ δλόϊση γραμμή τήν 
πορεία τους μέσα στόν άπέραντο 
κόσμο, είνε εξω άπό κάθε άμφι
βολία κι εχουν έξακριβωθεϊ. 'Αλλά 
τό πως γίνεται αύτό, είνε άπρό
σιτο στη vόησή τους. Καμμιά έξή
yηση δέν εΤvαι δυνατό yιά κείνους 
vά ύπάρχει yιά τά nεριστατικα 
αύτά, πού yιά τούς Κήιλ είνε σάv 
εvα είδος θαυμα. Προσκολλημένοι 
κατ' άνάyκη -άπ' τή μοΊρα τους
στην ίδέα της έπίnεδης έπιφάνειας 
εχουνε κατατάξει αύτά τά πράγμα· 
τα στά δσα βρίσκουνται < εξω άπ' 
τά σύνορα της γνώσης για παν 
τοτει να» καί ταχο:;vε άvαyάyει 
στό «μεγάλο μυστι«ό πού μας πε
ριστοιχίζει>>, καθώς λεvε «Οϋτε 
και πρόκειται vά μάθουι-1ε ποτε 
πως γίνεται αύτό» λένε <Ή έξή
yησή του δέ μας εϊ \ ε δοσμέ\ η 
άπ' τή ΜοΊοα». 

Ό l ίvερσεν διατυττω\ ει nαρα:τέ
ρα την ύπόθεση yια ενα Εανθο
μα\λο, λέει, nαιδί μέ yαλανα μα
τια, μέ ομορφο έσωτερικό κόσμο 
καί μέ ψυχή yεματη τρυφερότητα 
καί καλωσύνη, nού κάθεται καί 
κοιτάζει άπό nέρα yια καμποση 
ώρα τόv όλοστρόyyι;.λο έκεϊνο 
καρπό της τροπικης yηc, μέ άyvή 
σκέψη καί μέ άyάπη για τά θαυ· 
μάσια τriς φύσης. Μα για τουc 
Κήιλ όπcιοσδήποτε πού να στέκει 
εξω άπ' τή δική τους μοΊρα - ά 
κόμα καί τό μικρό αι<ακο nαιδί, 
μέ τά φωτεινά μάτια, τό κυριευμε-_ 
vo κείνη την ωρα άττό γοητεία 
μπροστά σ' ενα άπ' τά θαυμάσια 
της Δημιουργίας - θα λογιζόταν 
«ϋπαρξη ύπερφυσική» ' Η καλύτε
ρα οί «θετικώτεροι» άn' αύτούς δέ 
θα μnορούσαvε κάν να πιστέψου
νε στην πραγματικότητα μιας τέ
τοιας «άνώτερης» καί «nάvω άn> 

τόν κόσμο» πvευματικης nροσωπι
κότητας, nού vά τού::; πα.Jακολου· 
θεϊ. "Αν δοκίμαζε κανένας τους· 
νά έκφράσει την ύπόθεση για μια 
τέτοια δυνατότητα, δέ θά τ όν nί 
στευαν ποτέ. Τό nολύ, ή εμφυτrι 
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στην ψυχή τους δίψα της ερευνας 
θά τούς έκανε 'ίσως νά περιτρέ
ξουνε άλλη μιά φορά τόν κόσμο 
τους παντοϋ. Μή συναντώντας 
δμως πουθενά κάτι σχετικό μέ 
κεϊνο πού άπό διαίσθηση μερικοί 
άνάμεσά τους είχανε πεϊ θά φρόν
τιζαν οί πιό γνωστικοί άπ' αύ· 
τούς ν' άπαλλάξουνε τό πνεϋμ::ι: 
τους άπό τέτοιας λοyης όνειρο
ψαντασίες, πού τόσο φανερά τά 
πορίσματα της θετικης ερευνας 
τούς τίς άπόδειχναν άπατηλές. 
«'Όσο άληθινες μπορεϊ νανε ol 
ύπερβατικές γενικά εννοιες yιά ύ
πάρξεις ύπερκόσμιες, άλλο τόσο 
σωστά ει νε τά δσα θέλουνε νά 
πουνε τά όνειροπαρμένα τουτα ά
δέρψια μας yιά πνεύματα άνώτερα 
πού ... «οί νόμοι τοϋ ψυσικοϋ κό
σμου δέν τα δεσμεύουνε». υΟλο 
αύτό τό παρ:χμύθι είνε κάτι άσ'.Jλ
ληπτο άπ' τή νόηση κι άπ' τόν 
όρθό λόyο». 

Γιά το.Jς Κήι\ «χάνεται άπ' τόν 
κόσμο» καί «παύει ν:ι: ύπάρχει,> 
κά3ε τι ποι) θά ύψωνόταν τυχόν, 
ας είνε κι ελάχιστα, (:('"{Ο την έπι
ψάνεια του τεράστιου καρποϋ τους 
Αύτό δέ θά τοκανε ποτέ τό ξανθό 
παιδί μέ τα yα,λανα μάτια, ν' άνα
'Jηκώσει τόν ΜακήΧ μέ μια μικρJ
σκοnικη λαβίδα, άς εινε κι ενα 
χιλιοστομετρο «πάνω άπ' τον κό
σμο» Όχι μονάχα yιατί δέ δια
θέτει τέτοιο πραyμα, μά κι αν 
μποροϋσε δέ θα τοκανε ποτέ, ά τό 
συμπόνια yιά τή Moίlcι-l1Jc1·le τή 
μετέρα του μικροσκοπικοϋ ποιητη 
Μά αv ύποθέσει κανένας πώς γι
νόταν κάτι τέτοιο, ό Μακήλ θα 
εκμηδενιζόταν yια κείνους όριστι
κά καί «δίχως επιστροφή» καί θά 
περνουσε στην «άνυπαρξία». Θ:χ 
ποϋνε την άλήθεια στή IIIoclcι-l1jeι-te 
αν της ποϋvε πώς δέ βρί
σκεται «πουθενά» καί θάχει δίκιο 
εκείνη νά τόν θρηνήσει. θαvε δι
καιολογημένος ό σκεπτικισμός 
της, αν της ποϋνε ύστερώτερα yιά 
παρηγοριά πώς ίσως «στην πρα
γματικότητα τίποτα δέν χάνεται», 
άψοϋ σύμφωνα μέ κάθε λογικό 
τρόπο σκέψης ό Μακηλ εχει όρι
.στικά «χαθεϊ». Τό ίσως νά ύπάρ-

χει «κάπου» είνε μιά ελπίδα ξέ
φρενη κι εξω άπό κάθε όρθολο
yισμό. Κι ή l\1ocleι-!1jeι-te εχει δίκιο 
νά ρωτάει κείνους πού πασκίζουν 
γύρω της νά την άνακουφίσουν άπ' 
τόν τόσο της πόνο. «Ποϋ λοιπόν; 
Είνε νοητό νά ύπάρχει αύτό τό 
«κάπου» κι εξω άπ' τόν κόσμο, 
εξω άπ' τό άπειρο; Ποϋ: Στό ύ
περπέραν; Στόν ύπεpβατικό χωρο; 
Μά αύτό είναι μετα�υ:ηκη καί 
δέ ν ανταποκρίνεται σέ καμμιά 
πραγματικότητα». Καί συμφωνοCνΞ 
τα δσα είνε θετι-<:ά μυαλά yJρω 
της πώς ό Μακηλ έχει περάσει πιά 
στην άνυπαρξία. 

Μά ερχουνται ώρες πού ή ΛJ o
ιl eι-lij<.'r,e, αν καί yαλαυχημένη 
άπ' το δικό τους τρόπο νά σκέ
πτουνται μέ τήν τετραγωνισμένη 
λοyική, αίσθάνεται δμωc: διαψ.)ρε
τικά. «Ξέ.)ω, δέν είν�ι.. λογικό οϋτε 
γνωστικό αύιό πού κάνω, λέει 
τότε στούς yυρω της άvάμεσα στ' 
άvαφυλλητά της, μά είνε στιyμές 
πού πισιεJω πώς μπορεϊ εκεϊνος 
νά ύτάρχει ά,<όμα κάπ::>υ. «Έκεϊ» 
πού ό νοϋς μας δέ μπορεϊ νά βά
λει Τό πιστε_;ω οχι μέ τήν κρίση 
μου, μά μέ τήν καρδιά μου καί μ' 
δ \η μου τήν ψJχή Μου γεμίζει -
την ψJχή αύιή ή πίστη. Μήν 11εϊτε 
οχι στον πόνο μου, μήν π�ϊτε οχι 
στη ραγισμένη μου καρδιά. 'Ίσως 
γελιόμαστε έμϊς οί Κήιλ κι ίσως 
πρέrιει νά π::>νέσει κανένας πο
λύ, yιά να μπορέσει νά νιώσει 
τήν πραγματική άλήθεια. Κάτι μοϋ 
λέει πώς λαθεύει ή λογική μας. 
'Ισως νά ύπάρχει σι' άλή9εια αύτό 
τό «κάπου», ίσως νά ύπάρχει «επέ
κεινα», δσο κι αν φαίνεται παρά
λογο αύτό. Μή μου πεϊτε νά εκ
φραστώ μέ λόyια τί νιώθω τούτη 
τή στιyμή Δέ θά μποροϋσα. Μά 
ποιός ξέρει; '' /σως ή άξήyητη τού
τη βαθυτατη πίστη μας καί ή διαί
σθησή 1

μας να μήν είνε μονάχα
χίμαιρες ά τότοκες τοϋ πόνου μας, 
οϋτε ναχουνε yιά μοναδική τους 
πηyή τούς πόθους μας καί την 
άρρητη νοσταλ yία μας καί τη δί
ψα της καρδιας μας μέσα σέ τοϋ
το τό πνιyερό πνευματικό περι
βάλλον τοϋ δικοϋ μας κόσμου. 
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Τάχα _δ βαθύς τουτος πόνος σέρ
νει σε όνειροφαντασίες καί σέ 
'Πλάνες η μήπως τυχόν τό άντίθε
το έξυψώνει κι έμπνέει καί φωτίζει 
κι άνο[yει τό δρόμο yιά την rφα
yματική άλήθεια, τήν ύψηλή, τή 
μεγάλη, την εξω άπ' τά στενά δ
ρια του χωρόχρονου κι άπ' τά δε
σμά των φυσικων νόμων;». 

Καt τελειώνοντας την άφήyηση 
ιης φανταστικης ίστορίας του Τί
νερσεν, άκούω τόν Λαίν νά λέει 
στό τέλος στά παιδιά νά δώσουνε 
προσοχή-άφου τούς θυμίζει πώς 
στην παραβολή δ ύποθετικός καρ
πός δέν είνε yιά τούς Κήιλ ή 
ύδρόyειός τους, άλλά τό σύμπαν, 
ή φύση δλόκληρη στο σύνολό της, 
κι αλλα κάμποσα σημεϊα τούς ξα
ναθυμίζει καί τούς διαλευκαίνει, 
σάν παιδιά πού είναι - νά δώσου
νε προσοχή καί νά πουνε μονάχα 
τους «ποιοί ηταν άνάμεσα στούς 
Κήιλ συμφωνότεροι μέ την πρα
γματικότητα;». Ποιός δρόμος ηταν 
δ πιό σωστός; Τό πείραμα κι ή 
παJατήοηση, ή έμπειρία, δ όρθο
λοyισμός η μήπως ή πίστη κι ή 
δλόθερμη κείνη συναισθηματική 
ελξη κι δλα έκεϊνα πού άνταπο · 
κρίνουνταν σέ άσίyαστες λαχτά
ρες της ψυχης, δσο κι αν δέν στέ
κουνταν στη λογική»; 

Ή δίχως τέρμα πουθενά έπίπεδη 
δη9εν έπιφάνεια ηταν στην πρα
yuατικότητα μιά έπιφάνεια καμ
rιύλης, μιά σφαϊρα. Τό «απειρο 
σύμπαν» δέν ηταν οϋτε σύμπαν 
0ϋτε απειρο. Στην πραγματικότη
τα ηταν έντε\ως πε�τερασ,.ιένο. 
�Ελεyαν οί Κήιλ �τώς κανέναι., ά
ριθ,.ιός, δσοδή�τοτε μεγάλος, δέ 
μ�τορεϊ νά έκφράσει ενα τέτοιο ά-
1tέραντο έμβα'5όν. Μά στήν �τρα
yματικότητα ή Ε,ταση tου κόσμ.ΟU 
τους έκφραζόταν μέ άρι9μό σέ ώ
ρισμένα τειραyωνικά ύφεκατόμε
τρα, 'Ένα άπλρ δλοστρόyyυλο 
μηλο στην τροπι'<ή έκεϊ κάτω χώ
ρα εΤχε πάρει στη φτωχή δική τους 
νόηση διαστάσεις τεράστιες κι ελε
yαν πώς δ,τιδή�τοτε ύ�τάρχει στόν 

όσμο, δ.τιδή�τοτε μπορεϊ νά προ
αρμοστεϊ στίς a pι-ίοι·ί παρα'5ε-

κ�ές εvνοιες καί στούς τύπους 
των ύ�ταρκτων πραγμάτων είτε, 
δηλα'5ή εΙνε αύτό γραμμή, είτε 
εΙνε έπίπεδο, δέ μπορεϊ νά νοηθεϊ 
εξω άπό τόν κόσμο. Μέ τά μέτρα 
της δικης τους λοyικης έκεϊνο η· 
ταν τό φυσικ'ό σύμπαν καί δέν ύ
πηρχε τίποτ' αλλο έξόν αύτό. Μά 
ή πραγματικότητα δέν εΙνε τόσο 
μίζερη καί φτωχή καί πνιγερή. 
Δέ φταίει έκείνη. Φταϊνε ή νόηση 
κι δ λόγος πού είναι πάρα πολύ 
στενά στούς Κήιλ καί πού έμας 
μας κάνουνε νά χαμοyελουμε μέ 
τόν τρόπον της σκέψης τους. 

Συλλογιζόμουν ύστερώτερα στό 
γυρισμό πώς δέν είνε άδύνατο κι 
άλλοι νά χαμοyελουνε μέ τή δική 
μας λογική καί μέ τή δική μας 
έπιστήμη καl μέ τούς δικούς ι-ας 
σοφούς- μέ τούς Καρτεσίους μας 
καl μέ τούς Καντίους μας, μέ τούς 
'Αριστοτέλες μας καl μέ τούς 
Νεύτονές μας, κι ίδίως μέ τούς ύ
λισrές σοφούς τών φυσικων μαc 
έπιστημων - δπως έμεϊς μέ τοί,ς 
Κήιλ. Καί πώς σωστά είχε πεϊ δ 
Λαίν στά παιδιά πώς ή πίστη ότό 
Πνευματικό Είναι, κρύβει μέσα της 
περισσότεpη άλήθεια άπ' τούς ψυ
χρούς λογικούς κοί μαθηματικούς 
τύπους. Καί πώς τουτοι οί τελευ
ταϊοι δδηyουvε λιyώτε::>ο σίγουρα 
στη γνώση της άληθινης πραγμα
τικότητας παρά ή ύπερyήινη ελξη 
της θρησκευτικότητας κι ή βαθια 
καλλιτεχνική συγκίνηση κι ή βίωσι 
των κόσ,.ιων της άρμονίας καί τό 
νόημα καί τό συναίσθημα της ό
μορφιας κι δ πόνος κι ή άyάπη κι 
ή θερμή πίστη σέ άνώτερες «έπου 
ράνιες» δυνάμεις καl τά μεγά
λα ίδανικά κι ή λύτρωση πού δλα 
αύτά χαρίζουνε στόν άνθρωπο -
λύτρωση άπ' τό στυγνό πνευματι
κό περιβάλλον του κόσμου μας
κι οί πράξεις θυσίας καί φιλαλλη
λίας yιά τό συνάνθρωπο καί πάλι 
δ πόνος κι ή άyάπη κι ή θυσία

κι δλα έκε ϊνα τά ύψηλά ένερyή

ματα πού άντιστοιχουνε στίς άνώ

τατες βαθμίδες της κλίμακας τώv· 

συναισθηματικων άξιων. 
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EINιtl ιtΖΙΙΙΕΥΝΗ ... 

Νά παραμένωμε σταθεροl μπροστά στήν πίεση, στήν } α · 
τάχριση, στόν διωγμό. 

Νά μένωμε άδιάφοροι, τόσο στά εγκώμια δσο χαt στήν -
ύβρη 

. . . Νά άλλάζωμε, δταν είναι άνάγχη ν' άλλάξωμε . 

... Νά ενεργοϋμε ελεύθερα χαl σωστά μέσα στή σύγχυση 
τοϋ κόσμου γύρω μας. 

Νά εχωμε εντονη νοημοσύνη μέσα στόν κόσμο, σ' δλες 
του τlς φάσεις, άλλά και δύναμη επίσης γιά νά μέ_νω
με εξω άπό τοuς πειρασμούς τοϋ χόσμ�u χαί νά βοηθή
σωμε νά προχωρήση άπό τόν εγωισμό στήν εύθuτητα. 
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Νά διατηροϋμε τή_ γλώσσα καθαρή χαl γλuχειά. 

της 

� Νά εϊμαστε αύτό ποu εϊμαστε χι' οχι άντίγραφο 
άλλων. 
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των 
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μεταναστεvσ15 

των ποvλι,ων 

'Επιστολή τοu χ. Π. ΖΕΡΒΑ 

Δασολόγοv, άντεπιστ. μέλοvς τοu Όρνιθο
λογιχοu 'Ινστιτούτον Βοvδαπέστης 

Φiλε κ. Διευθυ·ιτ:χ, 
�τό προηγούμενο, (20όv τευ

-χο;) του άγαπητου «Ίλισου» 
δημοσιεύσατε: μιά μελέτη του 
Eastιnan με τίτλο «Παpαμέvου·ι 
;μυστήριο αί μεταναστεύσεις των 
πουλιών». 

'Επειδή, λόγψ της ιδιότητός 
:μου ώς δασολόγου καί άvτεπι
στέλλοντος μέλους του δpνιθολο
γικου 1vστιτούτου της Βοu3α
πέστης, ή μετανάστευσις τω•ι 
πουλιών άπετέλεσε μια άπό τί; 
έπαγγελματικές μελέτες μου, θΙΧ 
,μου έπιτρέψετε να σας ϊtαpακα
λέσω δπως δημοσιεύσετε καί λί
γα σχε:τικα δικά μου στα δσα 
·γρ�φει δ Eastιηan.

* 
* * 

Ή μετανάστευσις των που-
).ιώ'ι', πρόβλημα έπιστημο•ιικό σε 
t5, τι άφορα τη βιολογία καθόλου 
·των Π?'Jλιών, �ρα καί τη μ_ετ�:ά
-στευσι τους, οικονομικδ σε ο,τι
άφορα τlς εμμεσες καί άμεσες ώ-

φέλε,ε; Υ/ 6Η6ε; τους γι:χ τίς 
χωpες δπου διαχειμ±;ου·ι η πα
ραθεpζουv f1 τ.:εp•ιουv, ήτανε έ
πόμεvο vx κι•ιήσr1 τό έvδιη;έροv 
t(ί>'Ι έτ.:ιστημ6•ιωv. Ε:οαώtεpα, 
πpοχειμένου γιχ τή μεταvχστευ
σι, οί έρευνές τους στηριζ6·ιτου
σα·ι παλη6τεpχ σε τ.:ληpοφο
p:ες τυχαίων καί άπλGJ•ι κα
tΙΧ τό πλε ίστοv παρ,;ι;τηpήσε
ωv. 'Αpγότεpχ συ:πηματοποιή
θηκαν κ:χπως, γιατί ώpίστηκαν 
σε διχφ6pους τόπου; καί χωpε:ς 
ει3ικοί τ:αpατηpηταί. 11pίv δμως 
άπδ πε·ιijvτα η κ,;ι;ί περισσότερα 
χρόνι,;ι; έ:ραρμόστηκε ενας πιό 
συστηματικδς τρόπο:;, ή δαχτυλί
δωσις των πουλιών. Ό Eastn,an
λοιπό·ι, πέ:ρτει σε λάθος δτα:ν 1-
σχυpίζεtαι δτι ή σχετικη ερεuνα: 
σε ο, τι αφορά τή μετανάστευσι 
των πουλιών άρχισε πpίν άπό δε
καπέντε χρόνια. 

Τη δαχτυλίδωσι των πουλιών 
τήν πρωτοεφήρμοσε ftψχς γεpμα-
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vικο;; σταθμr;ς που είχε ίοpυθεί 
έπίτηδες yιά τrιν παpακολούθησι 
των μεταναστεύσεώv τους στην 
πεpιοχη Rossί tten της 'Α νατολι
κ·7ις Γεpμα1ίας στηv παραλία της 
Βχλτικης. 'Αpyότεpχ [δpύθηκαv 
καί λειτουpγουv καί άλλοι, δπως 
στην Αυστρία, στην Πολωνία, στη 
Ρωσσία, στΥ(Ι Ούγγαpία, στην 'Ι

ταλία κ. ά. 
'l-1 δαχτυλίδωσις έφχpμόζεται 

ώς έξης: Πιάνεται δποιο πουλί 
άπο τά μεταναστευτικά καί στο 
εvα πόδι του πεpvιέται εvχ δα
χτυλίδι, συνήθως άπο &:λουμί νιο 
γιά vά μη είναι βαρύ. Κατά κα
'Ιό'ια δαχτυλιδώΨJνται νεοσσοί, 
γιατί -ίι σύλληψίς τους είναι ευ
κολη. Το κά.Οε οαχτJλίοι εχει τr; 
οvομα του σταl-Jμου καί εvαv α
ριθμό. �τον Υ.ατά.λογο που κpχ
τιέται &:,ιαγpά.φετχι δ άριθμος 
αυτός' τό ε ίδο; του πουλιου Χ:Χί 
-ί] -ί]μεpομ ηνία τής δαχτυλιοώσε
ως. Μερικοί σταθμοί &:·ηγpά.φουv 
άΧόμα tY)V UJ?X Κ:Χί τον κα:ιpό. 
Τόv καιpο τόν γpά.:ρουν δτα:ν δα
χτυλιδώ,ιεται μεγάλο πουλί καί 
οχι στους καλοκαφινους μηνες. 

Ή εϋpεσις δποιου πουλιου μέ 
δα:yτυλίδι πρέπει βέβαια ν' &:ναγ· 
γέλλετα:ι στο �ταθμό του μέ τίς 
έξης κχτά τό δυνατόν συμπλη
ρωματικές πληροφορίες: ''λν- τό 
πουλί σκοτώθηκε, αν βρέθηκε 
ψόφιο, αv βρέθηκε φαγωμένο άπ' 
δποιο ά:pπαχτικό, χν πιάστηκε 
καί τέλος που Χαί ποιά -ί]μέpα 
6pέθηκε. 

Αυτές τίς πληροφορίες σέ μας 
στή'ι 'Έλλά.δ-χ τίς συγκεντρώνει 
κατά το πλείστον -ί] ά:pμοδία ύ
πηpεσία του 'r πουpγείου tΈωp
γίας κι' επειτ-χ τίς δια�ιβά.ζει 

στους �ταθμούς. 
l\l' αυτές τίς πλ ηpοφοpίες καt 

μέ συσχέτισι τίς κάθε φορά και· 
pικές, καταστάσεις,, δpος αυτ�ς &:
π.αpαι τητος, έπιδιωκεται, ο πως 
γίνεται κατχνοητό, νά έξακpι· 
βωθουν κιψίως οί δρόμοι τους 
οποίους &:κολουθουν χα;ι οί τόποι� 
δπου μεταναστεύουν τά πουλιά 
αυτά.. 'l'ό πως πpοσανατολίζονται. 
, δ , ., , ' 'ξ t?. επι ιωκεται επισης να. ε ακpιοω-
θεί, &:λλ' οϋτως ε:πείν εμμεσά. 
ίJWζ. 

'Τστερα από αυτά τά παpχπά.
νω, που πέpνουν τή θέσι προλό
γου, ας δοκιμάσουμε νά δώσουμε 
μιά γεvικώτεpη καί εικόνα κα.t 
έξήγησι του ολου τούτου πpο
βλ ήματος. 

Τά πουλιά σε δ,τι άφορα τ-η 
μετακί νησί τους διαιρουνται σε 
τpείς μεγάλες ομάδες, στά καθε
στικά., στά έκτοπιστικά καί στχ 
μεταναστευτικά. 

Καθεστικά., η κ-χί έπιδημητικά 
δπως επίσης λέγου'ιται, καθορί
ζονται δσα οέv άλλά.ζουν τόv τό· 
πο δπου ζουν, δπως π.χ. τό
σπουpγίτι, ο άετός, ο γύπα.;, δ 

/ J.ι , c:-- ,, κοpακας, ·,
1 

πεpοικα Υ.. α. 
Έκτοπιστικα, η καί διαβατικά 

οπως έπίσης λέγουντα.ι, καθορί
ζονται δσα άλλάζουν τον τόπο 
τής οιαμοvijς τύυ;; κατά μικρά 
χpονικα διαστήματα, δπως π. χ. 
ο ακpιδοθήpας, τό γνωστό δηλ. 
ά:γιοπουλι, -ί] καλιακούδα:, κ.λ. π. 

Τέλος άποδημητικά η καί με
τ-χναστευτικά δπως επίσης λέ
γουνται, καθοpίζοvτ-χι δσα: μέ1ιουv 
σ' εvαv τόπο πάνω - κάτω μισ' 
χρόνο, καί τον άλλον μισό σέ άλ-



� ., 
ι ι 

ΙΛΙΣΟΣ -!9 

ον πολυ μακρύτερα κχί νοτιώτε
άπο to'I πρώτο, δπως π.χ. το 

ελιδόνι, δ συκοφάγος, τό τρυ
όνι, δ πελαργός κ. α.

Πο�λο� κυνηγοί 9νομάζ�υν, ί3ια-
6ατικα τα μεταναστευτικα, επει-
η καί αυτά διαβαί'Ιουν άπό διά

φορους τόπους η χώρες κατά τή 
μετανά::πευσί τους. Ό χαp7.κτη
ρισμός καl αυτών ώς διαβ7.τικώ·1 
δεν είναι σωστός. 

"Ας άρχίσουμε άπό τά Χ:Χ0ε
στικά. Γι:Χτί άρi γε 7.υτά οέν 
άλλάζουν τόπο; 'Η άπάντησις ε ί
ναι άπλη κι' εϋκολη. Γιατί δ 
τόπος της δι:Χμονης τους τούς 
προσφέρει Κ:Χί ευνοϊκό οικολογι
κό περιβάλλον κα.ί τροφή. Τό 
'ίδιο δε παpα.τηpείt:Χι Κ:Χt με τά 
ζώα κα.ί με τά ψάρια, αλλά Κ:Χt 
με τους άνθρώπους. 

"λς 1δοΟμε τώρα δλα τά αλλα. 
Αυτά γιατί μετακινοΟνται; Κι' 
έδω 1/ άπά·ιτησις είν:Χι άπλη. 
Γιατί είτε τό οικολογικό περι
οάλλον, δηλ. τό κλίμχ κ:Χί τό 
εδαφος, δεν τους εί•ιαι ε•Jνοϊκ6, 
είτε δεν βρίσκουν τήν κάθε φορά 
ποσότητα καί ποιότητχ τijς tpo· 
ψης πού τούς χρειάζετχι. ". ς 
πάρουμε ώς πχpάδειγμχ τr,ν 
μπεκά.τσχ. l\lxς έpχετχι από τής 
Βαλτικής την περιοχή, άλλά κι' 
από τήν Ούγγχρία καί την Ι )ου
μχνία δπου παpχθέpισε κατά τrι ι
άpχή τοΟ φθι•ιόπωρου. 'λφή'Ιει 
κείνους τούς τόπο'Jς έπειδή οέ 
βρίσκει δσο σκουληκι-τήν τρο
φή της-χρειάζεται κι' ακ6μα 
χειpότε,,α, δτχν παγώσει τό έ
δαφος έπειδή δε μπορεί κα'Ι νά 
χώση μέσχ τή μύτη της γιά ν.χ 
6pεί εστω κι' ενχ έδω ενχ έκεί. 
Άv δμως μείς έδω σtή'Ι ΈλΗδα 

δεν έχομε γρήγορες φθινοπωρινές 
βροχές κι' ουτε στήν ο:ιγγαρία, 
Γιουγκοσλ:Χβία, Βουλγαpί7. εχει 
σφίξει τό κρΟο, τ6τε σε μχς αν 
έρχεται καμμιά θά τριγυρίζει σε 
δάση πάνω σε βουνά δπου θά 
μπορεί νά βρίσκει κανένα σκου
λήκι, ένω δλες θά μένουν σε κεί
νες τίς Χώρες. 'Όσο δ καιρός 
σφίγγει '1(.7.[ τό έοχφος παγώνει, 
τ6σο κ:Χτεβχί'Ιει νοτιιοτεpα. Γιαυ
τό στ-ί

ι 
ι Κρήτη κχί στά νησιά 

μας τά λ1γcι.ιοπελαγίτικα φτά
νου-ι κατά καν6•,α λίγες, έκτός 
α.·ι τ·7ις ύr.6λοιπης χώρας μχς πα
γώσει τό εοαφος. ' \ •ι τό εο:Χψος 
δε•ι Π:Χγώσει, έστω κι' ά.ν σκεπα
στ-η με χιόνι, μπο?εί μέσα στά 
δάJη τά οικά μ:Χς r1 στίς ά•ιάοpες 
νά βp(σχη σ�ο·Jλijκ: . .\C, τ,6τε οεν 
πηγχι •ιει σε τ:ολ J •ιοτιωτεpους 
τόπου;. 

, λ πό τ·r, μετακί νφί τη; :Χυτή 

�,ξάγετα
,
ι το?τ� τ? συ�πipασ�α. 

Οτι γι :Χυπ
1 

το ι κυpιο λογο 
τό•; ε•ιέχει ·fι τροyrι κ.' r,χι τό 
οiκολογικό πεpι6άλλον, cπως 
συμο:Χίνει με αλλα τ.:ουλιά, τ.:. χ. 
με τr

1
ν πέ?δικα. Οί τσ:Χλατ.:ετει

νοί, τά ψυγ6νια, οί συκοfάγοι, 
οί γυ;ηοΟλες, οί μυγοχχφτες 
κ.λ. π., εί·ιχι χύτο•ι6-rιτο οτι οέν 
μποpοϋν νά ζουν τό χειμω·ιχ 
στην Ε.:ιρώπη . .λεν ύπάpχουν τό
τε ουτε εντομχ' ουτε κι , οί καρ
ποί πού τρώ·ιε. L'ιαυτ6, παρά 
τό•; κ6πο καί τού;; κι·ιούνους, 
ύπεpπετοΟ•ι άλλα τr

1 
:\[εσόγειο

αλλχ τόν 'λτλχ•ιτικό, r) αλλα &
φιλόξενες χώρες, πηγαίνοντας σε 
νοτιώτεpους τ6.:ους δπου θά 
βpοΟ·ι τροφή, δπω; ακριβώς πα
ρατηρείται Κ:Χt με tά 'f'Xpιx ΚΧt 
με τά ζώα, αλλά γιατί οχι και 
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μέ το'ι ανθpωπον; 'Ας τ.εpιοpί
σουμε δμω; την εςέτ-χσί μ-χ; σέ 
Κ-€ίνα τά πουλ•ά τ.ού τ.εp'ιώντ-χς 
απ?; μχ; κ:χτε

1
3-χί·ιουν στΥJ 'Ι 'Α

φρική. 
lΙηγα:νου'Ι έκε: z:χί μένουν 

εςη μ'i)'ιες, &σ:ραλιί)ς γι-χτί βρί
σκουν κ-χ:. τpo-.pr

1 
κι' ευνοϊκό ιΛ

κολογιχό Πο?t6χλλον . .\υτό 6yαί
νει άr.' οσα εrr.-χμε πιο τ.i'ιω. 
'Αλλά yι-χτί τ-i(Ι ανοιξι ξανipχον
τ-χι στ-η·ι Ε:ψώπη; Καί Ην έ
τ:p6κε:το πεpί μεyχλ6σωμωΥ τ.ου
λ:ω·ι, δπω; είyχι 6 πελ:ι:pγο; 
τ.ού μέσ:ι: σi μψικέ; rιμέpε; μr.ο
pεί άr.ό τr1 ι περωz_rι του &χρω· 
τηpίου τή; Κ:χλής Ί�λr.ίδος, δr.ου 
πολλά &τομ:χ φτiνουν, νά έτ.ι

�;
pέ

cρ�: �
τ:rι 'Ι ΕϊιrώϊΟj, ,:χει κ:ι::

λ'χ. λλΛ:χ yι:χτι yυpι-,,ου·ι κ: 
δλ:χ τ± μικ?i, αν κ:ι:ί στ'f(Ι 'Α
φpικrι οέ οι-χτp.ίχουν τούς κιΥού
νους πού 3ι:χτpέχουν έοω; llo:6 
ειν-χι τό μεyiλο αυτό κίνητρο 
πού τ:χ ε;:χνχγκiζει νά ύπο

1
jλ η· 

fJου·ι σ� τόσους κ6r.:ου; κ-χί κιν
δύνου; σ' δλες τίς μέpε; του τχ
ξιδιου τους; 'Αλλiζει !σω; το 
Χλίμ:χ Χ7.ί έπομένω; δέν ε'.ιpί
σκουΥ τώρα κ:χλούς δpους δι,χ

1
jι

ώσεως; l\Ιήπως πiλι εξ :ι:1τί:χ; 
των &λλχyων του κλίμ7.τος δέν 
εύpίσχουν τpοψή; Μ 6pίσκc\.Ιν 
πολΗ &πο α•Jτά, &λλά στ:χ τόσα 
ποτiμιχ χχί στίς τόσες λίμνε; 
δέ 6pίσχουν ουτε κι' οί πχπιες 
δσες &πό αυτές π-χpαχεψχζουν 
-εκεί, δτ.ως π.χ. ή &νοιξιάτιχη
σcφσέλλ:ι:; 'Ή είν7.ι ή νοστ7.λ·
yί:χ, δηλχδrι κείνο το εντονο :δι
-όppυθμο αίσθημ7. τής &yάπης
προς τόy τόπον τής yεννήσεc,')ς
--τους ΚΧί στή μέσ7. στους α1ωyες
συνήθειχ πού &πόχτησχν δτ7.ν ή

l\1εσόyειος πpίν απο τrιν AlyY)'ί'δtx 
ήτ7.νε Στερεά, εξ7.κολουθουν αυ
το το πάνω-κάτω τ7.ξείδι τους; 

�το «Βουνχ του τόπου μου, 
ν:χ 1δω, νά μου δι:χβουν οι πόνοι», 
μχς περιγράφει δ ποιητης το 
κλάμμ7. του μετανάσtου, πού κά
τω από το βάρος ανυπέρβλητων 
ύποχpεώσεων δέ μπορεί να yυpί
ση στr,ν πχτpίδα του δπου οι 
γονείς του η οί τάφοι τους κι' 
δτ.ου το γνώpιμό του περιβάλλον 
θά του αναζωπύρωνε τίς παιδικές 
αν7.μνήσεις του. Είνχι αρά Ύε 
Υ..::χί γι7.υτά τά πουλιά τόση ή 
δύ·ι::χμις του νόσtου; 

Ό East1nan όποστηpίζει αυ
τή τήν &πο·}ι, γι::χτί λέγει δτι τά 
πουλιά δpμωντα.ι πράγμα.τι «απο 
τό ενστικτο τής ε;,;ισtpο:ρής ο!κα.
δε». Την αποφί του αυτη τη 
στ:ηpίζεt στ:ην έπιστpοφή του πε
pιστ:εpιου στην κιβω-:ο του :Χωε. 
Του διέφυγε δμως r,τι το περι
στέρι ξ::χνχγύpισε' διότι απο τα 
νερά δέ βρήκε μέρος 1ιχ διαμεί
νει. 'Όμως δ κόpχκας, σ.'ι κχί 
r;ουλί κχθεστικό, δέν ξαναγύρι
σε, yιχtί στο: διάφοp-χ π�;_ώμχτχ 
6pηκs στρωμένο Υ..7.ί πλουσιώτχ
το τραπέζι. 

'Η μήπως επειδη σ' αυτούς 
τούς τόπους πού πηγαίνουν το 
χειμων,χ δέν τους δίνεται, ποιος 
ξέρει yιά ποιους λόγους, ή δυνα
τότητα της άναπα.pαγωγης καί 
yιαυτο κάτω απο, τον 'παηοδύ· 
ναμο νόμο της διαιωνίσεως, ά
ψηψώντας τούς τόσους κόπους 
Υ..Χί κινδύνους πάνω απο τίς α·,
πέp,χντες θάλασσες καί τίς &φι
λόξενες πολλές φορές στεpιέs / 
πού πεpνουν, ξαναγυρίζουν στα· 
θέpετpά τους για την έπιτέλεσι 

i .. 
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-:4υtης της θείας άποστολ ης τους; 
Βάσι σ' αυτή την άποψί μα:; 

μας δίνουν καί πολλά ψάρια, 
οπως π. χ. 6 σολωμός, πού κα
-ταcρεύγει σε ποτάμια γιά την α
να.,παpα:γωγή του, παρά τούς κό
πους του μακpυνοί.ί τχξ1.διου του. 

Καί τί νά είπεί κανείς γιά τά 
-χέλια, πού από τά ποτάμια. κχί

, -τις λίμνες της Ευρώπης, yιά την
lπιτέλεσι του ύμένα.ιού τους Κ!Χ· 
-τα.cρεύγου•ι στόν 'Ατλαντικό 'Ωκε
ανό, άκόμα κι' αν δε βpίσκοι,•ι
συνεχείς ύδάτινους δρόμους, τα-
ξ,::,. , \ \ , ιοευοντας και σε στεpιες;

Κα.ί τώρα φτάνcυμε στην τε
.λευτα.ία πλευρά του πpοβλ ή μα
-τος της μεταναστεύσεως των πο·J
:λιων. Τί είναι κείνο πού χpησι
,μο�ο

,:
ουν yιά π

,
pοσχν�το�ισμ�,

11:ου α:ν και πολλες φοpες εξ !Χt-
, , ,.,. , ... τιας αντιςοων καταστασεων tOJ 

-Κ!Χιpου, εξαναγκάζονται ν' αλ
λάζουν τούς συνηθισμiνους οpό
μους τους, δμως φτάνουν στους 
γνωστούς τόπους τους; 

Ειπαμε δτι καταβάλλεται σχε
τικη προσπάθεια καί με τη δα
:χτυλίδωσι. Άλλ' αύτη δέ μας ε
cρεpε κοντά σri) λύσι τοί.ί πpοβλή
J-Ι,ατος. Μ' α.υτη πιστοποιήθησαν 
()ι δρόμοι πού άκολουθουν κχτά 
-τίς μετακινήσεις τους κι' άκόμα 
-ή έπίδpαση πού έξασκοί.ίν οι και-
ιpικές άνωμα.λίες. Καί με οάσι
-κυρίως τίς παρατηρήσεις των άε
pοπόpων, έξα.κpιβώθηκε άκόμα
-δτι πολλές φορές πετουν ψηλότε
.ρα κι' άπό δυό χιλιάδες μέτρα..
.. Ο Eastιnan ώ; προς τό ταξίδι
·των πουλιών διερωτάται: «Τί ση-
1J-Εία σκοπεύσεως χpησιμοπc;ιουν;

όν πολικό άστέpα; Τον ηλιο;
'Τό φεγγάρι; Τούς άνέμου;; Τό

.,,. .. .. 

κλίμα; 'l'ό•ι γηι•ιο μαγνητισμό; 
'Από που προέρχεται 11 α!σθησις 
του πpοσανατολισμου τω•ι;». Καί 
πpοσ:ρεύyο,ιτα;; στίς παpατηpή· 
σεις του l'εpμανου όpνιΟολόγου 
Κράμερ, του ''Αγγλου 6ιολ6γου 
Μάθιους καί του Γεpμανου καθη
γητου Ζάουεp, οι δποίοι καταλή
γουν στr,ν πα.pα.δοχη μάλλον του 
1jλιου γιά την -i1μέpα. κα.ί των άστε
pιων γιά τη νύχτα ώ; καθοδηγη· 
τω•ι tω'Ι πουλιών α.υτω•ι, 1σχυpίζ::
ται δτι «κάθε πουλί άποδημητικό 
άπό την ίδια στιγμη της γε•ινή· 
σεώ; του, διαθέτει στον μικρο· 
σκοπικό εγκiφχλ6 του ε•ιχν μη· 
χανισμό, πού τό συνδέει με τ± 
cρωτα τά δποία διασχίζουν τό•ι 
ούpχνό καί του πχpέχουν περισ
σότερη σιyουpιά από δση 1.Η 
μ ποpέσει r.οτε ν' αποχ τ+ισ::ι 6 
άνθρωπος με δλες τίς εφευρέσεις 
του». 

Στη σπουοή του γιά tΎΊ λύσι 
του τφοολ1ιμχτος φαίνετχι δτι 
πχpχσύpθηκε από τίς πχpατηpή
σεις των Κράμερ, ΛΗ.Οιου; κχί 
Ζάουεp, αλλως δέν εξηγ::ττχι 
πG)ς λησμονεί τά τόσχ δpγχνα 
πού εχει άνcαχλύψει ως σήμερχ 
δ άνθρωπος κχί με τά όποία 
μπορεί, πχp' δλες μάλιστχ τίς 

' , ξ ' ' καιpικε;; α:ντι οοτητες, νχ πpοσα·
νχτολίζετα.ι κατά τpόr.ο τφάγμχ· 

, λ ' 'λ l" , � τι
. 

εκπ rι
,
κτικ;' τε ειο.

, \ι οχ:
μονον στη θα.λχσσα, αλλα κχι 
στους κατασκότεινους ακόμα ου
ρανούς. Καί τί νά εiπεί κανείς 
γιά τά χρησιμοποιούμενα δpγα
να καθοδηγήσεως τί\!ν έξαποστελ
λομένων στό διάστημχ πυpχύ
λων; 

Πρέπει βέβαια. νά γίνει πα.pχ· 
δεκτό δτι κάθε πουλί δια.θέτει 
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στον έγκέφαλό του εναν μηχανι
σμό, δπως άλλωστε καί κάθε 
ζωντανη ϋπαpξις. Άλλ' δ μηχα
νισμός τους αύτός τά συνδέει 
μόνον με τό φrj'Jς του ηλιου καί 
με τό φως των άστρων κι' 1:σως 
πεpισσότεpο με τον πολικό αστέ
ρα; "Ασχετα δτι τότε πρέπει νά 
μποpουν νά κά·ιουν του κόσμου 
τους υπολογισμούς! καί μάλιστα 
nετωντ:χς, τί γίνεται δμως fι σύν
δεσις -χύτου του μηχανισμου των 
δταν 5 ούp:χvός σκεπάζεται με 
αοιαπέpαστα από τό φως σύν
vε:ι;α; Καί τέλος πάντων, καλά 
α.•ι πετουν τ·ηv ·ήμέpα. 'Αλλ' εί
ναι γνωστό δτι τά μεταναστευτι
κά πουλιά ξεκινουv κατά κανόνα 
τη νύχτα. Ηως τότε: προσαν:χτο
λίζουνται; 

] Ιοσ, λοιπόν, πρέπει νά στρα
φουμε γιά vά ορουμε κείνο που 
τά όδηγεί; 'Ασφαλώς πρέπει vά 
στραψουμε στά μαγνΥjτtκ&. κύμα· 
τα που έκπέμπει fι ζωνtανή, r1 

καταζωνταvη μχ•ια μας Γή, καί 
τά οποία τά πουλιχ, με τις σαν 
τεράστιες αvτένες αvοιχτες φτε
ρουγες τους καί τη μύτη τους
μικρη ·η μεγάλη - μπορουv και 
τά συλλαμβ::ί.vουν, τά τ.ι::ί.vου·ι. 
Εύθυς τότε fι πρωτόγονη λογι
κ·ή τους, λειτουργώντας κατ' εv
στικτο, τους δί vει τrιv δυvατ6τη
τα του διαχωpισμοσ τής έvτχσε
ως, α.ρα καί του πpοσαvατολι
σμου. 'Έτσι έξηγείται γιατί πολ
λές φορές πρίv πάρουν ,ό δρόμο 
τους, πριν ξεκινήσουν, γυρίζουν 
-γυρίζουν ως δτου μπορέσουν
vά ·ισιώσουν, δηλαδη νά συλλά
βουν αύτά τά κύματα, που ποιος
ξέρει από ποιες άλλες γήϊvες η
έξωγήϊvες έπιδράσεις δε μπορουv

η vά τά συλλάβουν ·η νά τά ξε
χωρίσουν. 

Γιά vά γίνει, κατ' &.ρχηv φυσι
κά, &.vτιληπτη αύτη fι άποψις, 
ας πάμε στό χελιδόνι καί στη 
μέλισσα. Πως ξέρει τό χελιδόνι 
δτι σε &.πόστα.σι καί πέντε καί 
δέκα: καί δεκαπέντε χιλιόμετρα. 
σε θέσεις πάνω σε βουνά και. 
εκατοντάδες μέτρα ψηλότερα. 
άπό τ± χωριά δπου εχουv τίς φω
ληές τους βρίσκονται εvτομα, ·ίj 
τροφή τους, χωρίς αύτες οί θέ
σεις vά φαίvουvτα:ι η νά μπορουv 
vά φαvουv άπό τό συνηθισμένο 
ϋψος που αύτά πετουv δταv μέσα 
fί γύρω στά χ ωρια πιάνουν όίλλα 
εvτομα; 

Πως ξέρει ·ή μέλισσα δτι σέ. 
&.πόστασι ί�ς δέκα χιλιόμετρα. 
από την κυψέλη της βρίσκονται 
ώρισμέvα όίvθη που θά τ·ης δώ
σουν τρο:pή; 

llως fι άρσεvικια πετα:λουδα 
ξέρει καί βρίσκει τη θηλυκειά, α
κόμα κι' rJ.v είναι μαχpυα καί. 
πεvτακόσα χα:ί π,;:ρισσότερα μέ
τp'Χ κα:ί σε γυάλινο δοχείο κλει
σμένο αεpοστεγως;,,

Καί πως μερικά ε'ίδη &πό χύ
τες όδηγουvτχι καί περvοσv τό1

, 

'Α τλα:vτικό 'Ωκεαvό; 
'Α·ι κόψουμε τίς κεραίες τους, 

θά μπορέσουν να μας έκπλήσ
σου·ι με τά έπιτεύγματά τους α;ύ
τά; 

Κι' α.v τr
1 

στιγμη που ξεχι
vο'Jv τα πουλιά για τrι μετα.vά
στεuσί τους ξεπεμφθουv &πό δυ
vα:τους στχθμους κύματα δια.φό
ρου μήκους, θά μπορέσουν v� 
προχωρήσουν; 

JI. ΖΕΡΒΑΣ 
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Τί ήλικίας είναι τό Σύμπαν; Καί ό 
πλανήτης μας; Πότε εκαμε τήν έμφά
νισή του ό άνθρωπος; Σ' αύτά καί άλ
λα έρωτήματα άπαντα ή ραδιενέργεια. 

Τό (lά-,;ομικόv ώpodόyιovJ> 

άnοκαdύn-,;ει 

pv6ι:ικά -,;ov napedθόv-,;os 

Τιυ,• Lyman Briggs, 

επιτίμου διευ&υντοϋ 'Εθν. Γραφεί οι• ΠQοτιιπων 1 [! I ,\ 

%αί Kc1111ctl1 \\Ί�,ι \'cι· 

ΊΆ LΚ ... Τίκ ... Τίκ ... Τάκ! 
l\lέ το ρολόγι στο χέρι ακοσμε 

τον ηλεκτρονικο μετρητη νά εκ
πέμπη ενα ασθενές «τίκ» σε ά
τακτα διαστήματα τριών η τεσ
σάρων δευτερολέπτων, καί ενα 
-«τάκ» ηχηρότερο σχεδοv zάθε
λεπτό. Ιας ερχονται στη θύμη·
ση τά παλ ηα εκείνα ρολόγια πού
το εκκρεμές των με τον αργο
pυθμο ξυπνα το παρελθόν. Καί
πρα:γματ:κα ενα τέτοιο pολόγι
:εχομε μπροστά μας, άνάμεσα σt'
άλλα: δpγανα του Έpγα:στηpίου
γεωλογικών μελετών της Ουά
σιγκτων: ενα ά τ ο μ ι κ ο pολό
γι, πού με την 6οήθεια του pα
διενεργου άνθρακος εκτελεί �να-

δροrε� στό παp:λθό�. ''
�υνισταται σε μια ελαχιστοτα

τη ποσότητα pαδιενεpγου άνθρα
κος, πεpιεχομένη σ' ενα μικρο 
κομματάκι ξυλά,ιθpαχ.ος. Έσω 
καί πολύ-πολύ καιρό, στην λί
θινη εποχή, αυτο το δαυλί εκαι
γε σε μιά γωνιά καί ζέσταινε 
μια προϊστορική ο1κογένει7., εγ
κατεστημένη σε κάποιο σπήλαιο 
του 6οpείου 'Ιράκ. �το διάοα 
τών α1ώνων, τά άτομα του pαδι
ενεpγου άνθρακος πού περιείχε 
αποσυνετέθησαν συστημα:τι κ ά. 
Το ενα: με το άλλο εξακολου
θουν να εκρήγνυνται, μα κάθε 
χρονιά οί μικροσκοπικές εκρή
ξεις γί νοντα:ι καί λι γώτερες κα:ί 

Περίληψις άπό τό The National Geographic Iagazine 
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- δ pυθμ6ς των επεβpαδύνετο, πε
ρίπου σάν ενα εκκpεμες που τσ

ελατήpι6 του χαλαρώνεται. Στο
εργαστήριο επικρατεί μεγάλος
ερεθισμός, ενω δ μετpητης κα
ταγράφει τίς εκρήξεις καί δ σο
φος πού μας συνοδεύει επιδίοε
ται σε ταχείς ύπολογισμούς.

--t- Αυτο είναι! μας λέει δεί
χ·ιοντας το σημειωματάριό του_

Οί αριθμοί αποδεικνύουν δτι:. 
αυτά τά δαυλιά προέρχονται απο 
φωτιά προϊστορικου καταυλι
σμου, πρίν απο 30.000 χρόνια;. 
καί πλέον! Χίλιες γενεες μας 
χωρίζουν απο τ·ην οικογένεια;. 
πού ·ητα.v συναθροισμένη γύρω
στη φωτιά. 'Α ·ιηκε σε λαο που, 
δεν εγvώριζΈ τη γρα.φη ουτε τ& 
·ί1μερολόγιο καί δέν άφησε καvέ
ΨΧ. τεκμήριο. Καί δμως, χάρηr 
στον ραδιεvεpγο άνθρακα. που, 
μας επιτρέπει να αποδίδουμε 
χρονολογία γεννήσεως σέ πανάρ
χαια αντικείμενα., μποpουμε v"" 

αρχίσουμε να μισοβλέπουμε τα. 
μυσ.τικα του λαοΟ εκείνου μέσ"' 

απο τα ύπολείμματα των ξύλων, 
της φωτιάς. 

Jlxvτα βασάνιζε τον πολιτι
σμένο αvθpωπο το αινιγμα τοί> 

λθ ' 'Ι" ·"λ ' " ' παpε ο-ιτος: ι -,1 ικια εχει το, 
σύμπαν; Καί δ πλανήτης μας;. 
Πότε πpωτοφάvηκε ό άνθρωπος;, 
Σέ ποια εποχη χάθηκαν τελειω· 
τικά οί παγετώνες; 'Απάvτησ"fb 
σε τέτοια ερωτήματα: αρχίζει γα. 
μrχς δίνη ·ή εφαpμογη των νεω
τέρων μεθόδω'ι καί κυρίως ·lJ, 
χρονομετρία με την βοήθεια του, 
ρα:διε-ιεpγου άνθρακος. 

λΙ' αυτη την ουσία καθωpίσθ'Υi 
·ή -ήλικία. των πεpι:ρ·ήμω·ι παπύ
ρων της ?\εκpας. Θαλάσσης, αυ-
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J του του άνεκτίμητου θησαυpοσ 

f για τους έξηγητας τής Π:.cλαιiς
( ,Διαθήκης, χάρη στίς ταινίες &πο 
ιt λ ' ' , 'λ ' 1 ινο που ετυ ιγαν μεpικους πα-

πύρους, που εχουν ϋπαpξη πλέον 
των δεκαεννέα αlώνων. Στά 

·· 1948, &νεκάλυψαν στο Τόκιο
; σπόρους λωτοσ θαμμένους σε

οάθος 6 μέτρων, πού μπόρεσαν 
να βλαστήσουν: δ p:χδιενεpγός 

� άνθραξ επέτρεψε νά εκτιμηθή ή 
-�λικία τω11 σε 3.000 χρόνια.
Στο Στόουνχεvτζ της 'Αγγλίας,
άπο την εξέταση δαυλών πού εύ
pέθηκαν σε μια εστία αφιερωμένη
σε ίεpες θυσίες' διεπιστώθη δτι δ
περίφημος κυκλικός ναός με τούς
πελώριους μονολίθους πρέπει νά
στήθηκε l 00 χρόνια πpίν από
τη•ι άφιξη των ρωμαϊκών λεγε
ώνων, πού απεβιβάσθησαν ύπο
την άpχηγία του 'Ιουλίο; Καί
σαρος τό :):> π. Χ. Καί εντελώς

, προσφάτως απεδείχθη δτι τά 
οστά πού ε·Jpέθηκαν στά ζωγρα
φισμένα σπήλαια τfις Ν τοpδό•ι 
χpονολογουνται από lf>.f>OO έτων. 

Πρώτος έσκέφθηκε να χpησι
μοποιήσση τόν ραδιενεργό άν
θρακα για τη·ι μέτρηση του χρό
νου, δ δόκτωρ lΌυ"ί'λαp Λίμπυ, 
ε1δ.ικος τής πυρηνικής χημείας 
(Η. Π. Α.) και τιμήθηκε γι' αυ

τή του τήν ανακάλυψη με τό 
6pαβείο Νόμπελ του 1960. Ό 
Λίμπυ αντελήφθη δτι δ βομβαρ
δισμός των υψηλών στpωμ-χτων 
τής &τμοσ:ραίρας άπο τίς κοσμι
κές άκτίνες, πού ή έvέpγειά των 
φθάνει πολλα δισεκατομμύρια 

\. -, 6όλτ, πpοκαλουσε μεταστοιχείω-
f ση· μερικών &τόμων &ζώτου σε 

ραδιενεpγο άνθρακα (η δπως κα
λείται: άνθρακα Η). Συλλογί-

Γουίλαρ Λίμπυ 

σθηκε δτι ��τ6ς δ p�3�ε'ιεργ0; 
ανθpαξ, α :

ροσ συ·ιουασΟ·η με τό 
οξυγόνο γ:α ·ιά παpχγάγη τό 
ά•ιθp:.cκικό cξ6, θά άπεppο:ρiτο. 
από τα ψ.ιτ-χ, βάσει του γνω
στοD φαινομένου τής yωτοσυν
θέσεως. Καί έπειο·η τά :ρυτα χpη, 
σιμεύcυ ι για τpο:pή στα ζώα κχ� 
στούς ανθρώπους, δ ραδιενεργός 
άνθραξ πεpvi στούς !στο�ς τοσ 
δpγανισμου των. Ό θάνατος 
τερματίζει τή•ι χώνευση ανθpχ
κος, δμως τα άτομα άνθρακος 1+ 
πού εlναι παρόντα στούς !στούς 
έξακολουθοϋν ν' αποσυντίθενται, 
διώχνοντας τα αpνητικα ήλεκτpό
νια, γιά να ξαναγίνου·ι άζωτον. 

'Αλλά δ δ6χτωp Λίμπυ έγνώ· 
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pιζε δτι ή αποσύνθεσις αυτή 
μπορεί νά ανιχ,,εuθή μέ ενα. 
ύπεp-ευα.ίσθητο μετpητr1 Γκά
ϊγκεp. Ό άνθραξ εχει «περίοδο» 
περίπου 5.600 έτων, δηλαδή σ' 
αυτό τό διάστημα. μετα.στοιχειου
ται τό μισό της παρούσης σέ μιά 
ό'Ιtοιαδήr-οτε ουσία ποσότητος pα
διενεpγου άνθρακος. �έ μιά άκ6-
μ η περίοδο 5.600 έτων αποσυντί
θεται τό α.λλο μισό καί παραμένει 
τό τέια.pτο της άpχικης τ.οσότη
τος. Καί έξcι.κολουθεί έπ' άπει
pοv α.υτη ή οιαδικασία. Καί δ δό
κτωρ Λίμπυ είχε την 1δέα. νά 
κα.θοpίση τ·ην ήλικία οpγα.νικωv 
ουσιω'� μ

1

ετp�'Jτ,:5 την πpοεpy
'::.
ό

μενη απο τον αvθpαχcι. 1--1- pcι.οι
ε'ιεpγό εyταση καί σcιγκpίνοvτας 
μέ t"fί'I ενταση ενός συγχρόνου 
pα.διενεpγου άvθpα.κο;. 'Έτσι 
ψ.ι.'ιτάσθψε τ·η νέα. μέθοδο με
τρήσεως του χρόνου. 

�τά 19+9 ό δp Λίμπυ άρχισε 
vά χpησιμοr-οιη συστηματικά την 
ανακ:χλυψή του σέ αpχαιολογι
κους θησα.υpους ήλικί7.ς μέχρι 
�5.0UO έτων. Ί-1. μέθοδός του 
εκαμε τόσες προόδους, ώστε σ·ή
μεpχ δέν τ.α.pουσιάζει - τρόπος 
του λέγειν-τ1οχvικές δυσκολίες. 
Όποιαδήποτε οργανική ουσία 
(ξύλο, σάpχα, οστα, κέρας, χό
πpος, στάχτη, σιτάρι, κερί μέ
λισσας) μας αποκαλύπτει την ή
λικία της, φθάνει νά κα.ταγpcz
ψουμε τίς άσθενείς άτομικές ά
ποσυνθέσεις του περιεχομένου 
άνθρακος 1+. Τώρα σ' δλον τόv 
κόσμο υπάρχουν περί τά ειχοσι 
εργαστήρια χpονολογικG)Υ άνcι.
ζ ητήσεων fΗσει του άνθρακος 
καί μεpικα άπό αύτα μποpουν 
vά μελετουν ενα. δείγμα ·ήμερη-

σίως. 'Έτσι κcι.τωpθώθη vd: κχ
θοpισθη μέ κάποια βεβαιότητα. ή 
χρονολογία των περιόδων των 
πάγων στη βόρειο 'Αμερική. 
Πpωτα., ή τελευταία έποχή παγε
τώνων έτοποθετείτc περίπου 23. 
000 ετη π. Χ., άλλ' άφου κατα
μετρήθηκε ή ραδιενεργός εντα.σις 
του άνθρακος 1-1: σ' ενα. άπολιθω
μένο ελατο κα.ί σέ στρώματα πο
άνθpακος άπό την δυτική δχθη 
της λίμνης Λ1ίσιγκcι.ν, διεπιστώθη 
δτι επpεπε νά τοποθετήσουν την 
έποχή πολι, πιο κοντά στο πα
ρελθόν. Τό δάσος είχε κατcι.πον
τισθη κατά τό ετος 9.000 π. Χ. 
καί μετά χίλια &:κόμη χρόνια ή 
λίμνη Μίσιγχαv ήταν &:κόμη μι
σοφpαγμsvη άπό πάγους. Ό πά-· 
γος τής πεpιοχης των Μεγάλων 
ΛιμνωΥ χάθηκε μόνον πpός τήv 
πέμπτη χιλιετία πpό Χpιστου. 

Ή νέα τεχνική μετρήσεως του 
χρόνου εφεpε λαμπρά άποτελέ
σματα. κα.ί στrιν διεύρυνση των 
γνώσέών μας γιά την άφετηpία 
τής γεωργίας. 'f ό αρχαιότερο χω
pιο γεωpγων είχε άνακαλυφθη 
κατά τάς ανα.σκαφάς στο βόρειο 
'Ιράκ, στά υψίπεδα του Κουρδι
στάν, από τον δp. Ρόμπερτ 
ΛΙπpέτγουδ, του 1νστιτούτου ά
νχτολικων σπουδων του �ικά
γου. Τό χωριό αυτό άπεκαλείτο 
Ζcφμό· προ ολίγων μηνων, άφου 
έξετάσθησαν τά ιχνη pα.διενεpγου 
άνθρακος, τό έpγαστήpιο της υ
πηρεσίας γεωλογικών μελετών 
της Ουάσιγκτωv συνεπέpανε δτι 
το Ζαpμό υφίστατο προ 9.000 
έτων. Καί δ δp. Μπpέτγουδ έδή
λωσε σχετικώς: 

- Ηερίπου 4.000 ετη προ
τ·ης ένάpξεως των ίστοpικωv χpό-
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νωv, οί κάτοικοι του Ζα.pμό καλ
:λιεpyουσαν κριθάρι καί δύο ποι
κιλίες σιταpιοΟ. Ιέ πυpίτη λίθο 
{τσακμακόπετρα} εφτια.vαν δpε· 
πάνια για τον �εpισμό, μυλόπε· 
τpές για τό αλεσμα καί φούρνους 
1ιά τήν αποξήρανση. Εrμαστε 
�έβα.ιοι πώς άνέτpεφαν γίδες, 
ίσως καί πp6οα.τα, χοίρους, αλο
γα καί σκύλους. "Αφησαν μιά 
εξαιρετική συλλογή από οpαχ ιό
:λια κα.ί ειδώλια απc πέτpα.. 

'Αλλά γιά ποιο λόγο ν' ασχeι· 
λούμεθα. μ' ενα. χωριό πού απε· 
τελείτσ από κα.λύοες μέ κλαδιά.; 
Διότι μονά.χα ή εγκα.τά.λειψις 
του κuνηγιου δτ.:έp τής γεωpγι· 
-κης τεχνικής μπόρεσε νά ό3Υίγή
ση σέ αληθινό πeιλιτισμ6. Uί σο
φοί εκτιμουν τήν εξέλιξη του 
ανθρώπου πpός τr1ν αγpοτικrι ζωή 
σάν πιό σημαντικό σταθμό κι' 
από τήν Οιομ ηχανιΚΥ/ επα.νάστασΥ

1 

στrιν ιστορία τής ανθpωπότητl')ς, 
Τέλος, ό ραδιενεργός ανθpα.ξ 

έρριψε νέο φώς στrιν ίστοpία της 
ανθpωπότητος στό δυτικό fιμι· 
σφαίpιο. 

Τά πρώτα πλάσμα.τα πού 
μπορεί νά λάβουν τό ονομα ά.ν
θpωπίνων οντων είοαν τό φώ; 
ασφαλώς στήν 'Αφρική η τήν 
Ν Ό λ. 'Ασία. Εύpέθηκαν στίς 
περιοχές αυτές πρωτόγονα. λίθι
να. εργαλεία καί απολιθωμένα 
οστά αναγόμενχ πpό 500.000 ε• 
τών. Κατα τά φχιvόμενα., χρειά
σθηκε πολύς καιρός στους αν· 
θpώπους της προϊστορίας γιά v' 
ανα.κα.λύψουν τό πέρασμα. άπό 
τήν 'Ασία στήν άμεpικανικr1 η· 
πειpο καί νά δια.σχίσουν τον Βε
ρίyyειο πορθμό. 

Λόγιρ της σπανιότητος των α-

πσλιθωμά.των σκελετών ά-ιθpω
πίνων οντων στή-ι 'Αμερική, ε
πιστεύετο κοινώς δτι οί 'Ινδοί 
είχαν φθάσει στο i\έο Κόσμο μό
νον λίγους αiώνες πpίν άπό τό•ι 
Χριστόφορο Κολ6μοο. Ό ραδιε
νεργός ανθp:χ.Ε απεκΩυψε, τσυ
ν:χντίον, δτι ανΟpωποι ώπλισμέ
νοι μέ δόρατα πέτρινης αιχμής 
κυνηyουσα.ν θηράματα στήν 'Α
ριζόνα. L0.000 ετη προ Χpιστeιυ. 
'Έ•ια. αλλο δεδομένον, ,_ού δμως 
δέν εξακριβώθηκε πλ-f;pως, επι· 
τpέπει τήν ύπ6θεση δτι εζουσχν 
άνθρωποι στο Τέξας ;3,·>.000 ετη 

, ,. - 'Ι' , - ξ , πpeι -'-pι:που. α τφωτα. �κινη-
μ:χτχ τf,ς yεω;ηίας στο �έο Κό
σμο άνά.yο-ιτ:χι σε --1-000 ετη τφο 
Χριστοί), δι6τι ε•:ιpέθησα. ι στό 
:\έο ΛΙεξικ6, στ? �πήλ:χιο τών 
'1' λ ' ' λ ' .,, υ:ρ OΠO'lttΧW'I, υπο ειμμχτχ '(
μιάypισυ άpα.ποσι τιου μχζί με 

' ξ '� , /Ο 

' κομμχτια. JΛ'Jυ α ;οεστοτ.:οι ημε· 
νου τής ιi3ια.ς εποχΥjς. 

llpχκτικά., -11 
μέτρησις της p:χ

διενεpyεί:χς του ανf-Jpχκος δεν ε
τιτpέπει άνχδpομή οχθύτεpη &πό 
ϊΟ.000 ετη μέσ:χ στο χp6νο. 
Ευτυχώς, δμω;, γ:ά •ιχ ξεπεpά.· 
σωμε τουτο τό δpιο, διχΟέτουμε 
όλ6χλ ηpη σειρά p:χδιενεpγών 
στοιχείων (οπως ουρά.νιον, άνθpά.· 

' ) ' , " , κισν, πστ:χσσιον και χαpη σ αυ-
τά είναι δu·ιχτόν ν± κ:χθοpίσουμε 
τήν ήλικία. τj)ν Βράχων καί του 
πλανήτου μχς. 

11 σιά. λοιπόν είναι ή ήλικίχ τής 
Γης; «Ό φτωχός μας κόσμος εχει 
ήλικία κοντά εξη χιλιάδων ε 
τών», ελεyε ό �sι.ίξπηp στο «'Ό
πως σας αρέσει». Φαίνεται δτι 
αυτός ήτsι.ν δ συμφωνημένος α

ριθμός τών θρησκευτικών αρχών 
της εποχης του. καί πράγματι'
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ΚciτΧ τα μέσci του 1 Ϊ Ου citWνoς, 
ό 'Αγγλικα.νος άρχιεπίσκοπος 
'Α σσερ εβε6αίωνε πuJς ·ή Ι'ή δη
μιουργήθψε άκpιβως το ετος 
--!00--! προ του Ί ησου Χριστου. 
'Αλλά ·ή εξέλιξις τGJν επιστημο· 
νικων μα.ς γνώσεων μας εκα.με νi 
άνατρέξουμε βαθύτερα.. Ή μελέ
τη των βράχων εδειχνε πώ; ή 
·ήλικία των άπεδίδετο με έκα.τομ·
μύρια έ.τG)ν, ένω ενας Ίρλανδος
σο:ρός, δ Τζ6λυ, ύπελ6γισε κχτά
τά 1900 τήν ·ήλικία τής Γ·ης με·
τρωντχς τήν ποσότητα άλατιου
τής θαλάσσης. 'ϊπελόγισε δτι θα
χρειάσθηκαν σχεδον εκατό έκχ
τομμύρια. χρό,ιιχ για νά χύσουν
τ± ποτάμια. μιi τέτοιχ ποσ6τητχ
άλατιου στους ώκεαψ;ύς. 'Επί
ενχ τέτχρτο αιώνος εθεωρείτο
γενικώς άκριβής ό λογαριχσμος
τοσ Τζ6λυ, αλλα σ,ά ΗΊ:10 νέες
ά•ι;ααλύψεις τ·ης γεωλογί:1.ς κχ�
τ·ης ρχοιενεργείχς επεισα•ι τού;
γεωλ6γους 'Ι'Χ πολλαπλχσιiσου·ι
τόν άριθμο επί :!Ο, άρα 6 πλα
νήτης μας ε ί·ιχι δύο οισεκciτομ·
μυρίων ετώ·ι.

Τελευταίως, οί σοφοί ύπερεδι
πλασίασαν το'Ι άριθμό. λ' έοι λο
γαριασμοί, 6ασισμένοι σtΊ) 'Ι απο
σύνθεση τιο•ι ρχδιενεpγώ•ι στr.,ι
χείων μέσ:χ στο βρiχο άποδίδουν 
·ήλικίχ τεσσάρων κχί μισοσ δισε-

κατομμυpίων ετών στο ·ήλιακι5 
μας σύστημα, περιλ�μ6�νομένης. 
κα.ί τής Γής. Πάντως, καθώς εί
πε ενα.ς εξέχων γεωλόγος, δ 'Α· 
οόλφος Κ νόπφ, «:ραί νετα.ι πώς: 
τώρα πλησιάζουμε στο τέλος αύ· 
τής τ·ης μυ%δους επαυξήσεως: 
τής ήλικίας». 

Xipη στίς πρόσφατες άνακα
λύψεις γιά τήν ήλι:κία των βρά
χων, μπορουμε νά σχηματίσουμε 
μιά 1δέα. για τή·ι πρώτη εκδή· 
λωση ζωής στή Γη. Ε6ρέθηκα1, 

φύκια άπολιθωμένα. στους πι& 
άρχαίους βρiχους. Καί τα α.ύτσ. ε
ξα.ιρετικα πρωτόγονα άπολιθώ
μα.τα. σε βρiχους ει·ναι τ± μόνα· 
πού εύρίσκουμε γι:χ μιά περίοδο 
πού καλύπτει τ:χ εννέα δέκατα. 
τ·ης ίστορί:1.ς τής υδρογείου. 
Ιlρέπει νi περιμένωμε τήν με
γάλη γεωλογική εποχή, τή·, 
γ•ιωστή ύπο τήν όνομασία πα
λαιοζωϊκή, πού ή ά:ρετηρία της 
&να.τρέχει σε δΟΟ εκατομμύρια. 
ετώ'Ι, για ν:χ συναντήσουμε cΧΠΟ· 
λιθώματα εξελιγμένω•ι οντων. Ό

&,ιθρωπος δεν κiνει τr1ν εμφάνι
σή του παρα τα τελευταία 500.

000 χpό'ιια, δηλαδή κατά τrJ'! 
διipκεια. τG)ν τελευταίω•ι στι
γμώ·ι τώ'Ι γεωλογιϊ.ώ'Ι καιρών. 

_,,,_ 
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'Απο το «Φιλοσο:rιχο .\.εςικο» 

ΔΟΓΜΑΤΑ 
;\[ετά<rρασις : 

ΚΩΝ. ΠΑΠΛλΕΞΛΧ..1l>ΟΥ 

Στίς 18 Φλεβάρη τοϋ ετου;
1763, που ό ·ίjλιος έμπ·ηχε 

στον αστερισμο των 'Ιχθύων, ι. μεταφέρθηκα στα ουράνια, δπως
ξέρουν δλοι οί ψίλοι μου . .lέν έ-

;. 

κα6αλλίχεφα τη :ρορχδα: τοϋ Μω
άμεθ, ουτε με π-7)γε τό φλογεpο 
αρμα τοϋ πpοψήτου Ήλιοϋ, δεν 
α:νέ6ηκα στον έλέ:ρα:·ια τοϋ �:χμ
μονοκο•ιτουν τοϋ Σιαμαίου, ουτε 
στχλογο του 'λγί"υ lΈωpγίου, 
προστάτη τη; '.-\γγλία:ς, ουτε 
στο γουρούνι τοϋ 'λ γίου 'λ ·ιτω
νίου· ομολογώ με &:ρέλεια πώς το 
ταξίδι μου αυτό εγι•ιε δέ•ι ξέρω 
πως. 

Θά νομίζουν πιί>ς θαμπι�θηκα · 
μα έχείνο που δε θά πιστέψει 
κανείς, ε[·ιαι πώς ε[δα νά κpί
νουνται δλοι οί νεκροί. Καί ποιοι 
ήταν οί δικαστές; 'Ήαvε, μη 
προς χακο:ρανισμ6 σας, δλοι έ
κείνοι που εχαναν χαλο στους 
'θ ' s. κ ).. 'α.ν pωπους, υ ομ:ρουχιος, ο

Σόλων, δ Σωκράτης, 6 Τίτος, ι5 
'Α ντων ινος, δ 'Επίκτητος κλπ. 
'Όλοι οί μεγάλοι άνδρες, πού 
έδίδα.ξαv και έ:ράpμοσαν τίς αρε
τές που απαιτεί δ Θεος καί αυ-

* υΕνωση ζηλωτων στή Γαλλία,
τό ΙΣΤ' αίωνα, εναντίον των Δια
μαρτυρομένων. 

τcΛ μ6'ιο :y�[ 'Ιεt�ι 'Ιi δικ�ιοσvταc 
νά χάνου·ι χρίση. 

.lέ θά πω σέ τί θp6•ιους ·iΊτανε 
χα{jισμέ·ιοι, ουτε τ.6σα έκατομ
μύρια ουράνια ο•ιτα fμανε πεσμέ
·ια μπρος στό•ι αιώνιο άρχιτέ
χτο·,α: δλω•ι τώ•ι κόσμω•ι, ουτε
τί πλ·7jθος κατοίκω·ι αύτώ·ι τών
απειp&ριθμων κ6σμων πα:pουσι&
στηκε μ πρ6ς στους κριτές . .lέ·ι
Η' ανα:ρέρω έδώ παρ& μερικές
λεπτομέρειες, πού μου χτύπησαν
στο μχτι.

Jlαpατήρησα πώς κ&θε πεΟα
μένος, πού ύπεpάσπιζε την ύπ6-
θεσή του και πού εκα•ιε έπίδειξη 
τώ·ι καλώ·ι αiσθημάτω•ι του, είχε 
δίπλα: του δλους τΊύς μχρτυρες 
τών πράξεών του. 'Όταν, παρα
δείγματος χχpη, δ καρδινάλιος 
τ·7)ς .\.ωppαίνης κα:υχιότουν πώς 
πέτυχε νά γίνουνε παραδεχτές 
απο τη σύνοδο μερικές απο τις 
προτάσεις του κα:ί γιά πλερωμη 
τ·1ις ορθοδοξίας του εγύρευε την 
α:ι;Jνια ζωή, αμέσως παρουσιά
στηκαν γύρω του είκοσι εταίρες, 
η κυρίες της αυλής ... 'Έ(ίλεπε 
χα•ιείς έκεί·ιους πού έθεσαν μα
ζί του τίς 6:χσεις της λίγκας (*) 
δλους τούς συνέ•ιοχους τών δια
στρεμμένων σχεδίω•ι του πού ·ηρ-
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θαv καί τόv περιτριγύρισαν. 
'Απέναντι στον Καρδινάλιο 

-της Δωρραίvης ·ητχv δ Ζα.v �ω
οέv, (*) πού καυχιότχv, στr, 
χοvτpη διάλεχτό του, πω; εδωσε 
κλωτσtές στο παπικό ειδωλο, &
-φου οί αλλοι τοχαvε γ;φεμίσει. 
'Έγραψα εναντίον τfις ζωγραφι
κής καί τής γλυπτικής, ελεγε, 
άπόδειξcr., φως φανερό, πω; τα. 
καλά εργα δέ χρησιμεύουvε σέ 
τίποτα; καί &πόδειξα πω; είναι 
εpγο διαβολικό να. χορεύεις με
νουέτο· διώξτε γρήγοpα 6: π' έδω 
-τό·ι χαpδιviλιο τfις Δωppαίvη;
-.ι.αί τοποθετετστε με κοvτα. στον
"Αγιο llαυλο.

Καθώς μιλοσσε, φ:χvηχε χο·ι
τά του μια. φωτιά, τ.ού φλογοοο
λοσσε· εvα ,:pο6εpό φάντασμα, 
-πού είχε περιλαίμιο ί-Jπανικό μι
σοκαμέvο, εογα;ιyε άπό τίς φλό
γες μέ φpιΥ.τές φωνές. Τέρας, έ
yώvαζε, τέρας σιχαμέ·ιο, τρέμε! 
Κοίτ:χ τό �εp6ί, (·) έκείvο•ι τ.ού 
τό·ι έξ6•ιτωσε; με τό πιό σχλ ηpό 
μαρτύριο γιατί σου οια;μφισ�ήτη
σε τον τρόπο πού τρία ;ψόσωπ:χ 

' ΎπονοεΊ τόν 'Ιωάννη ΚαλβΊ
νο.' Τόν άποκαλεΊ δέ Σωβέν yιά τή 
στενοκέφαλη καί άδιάλλαχτη προ
σήλωσή του σιίς θρησκευτικές καί 
πολιτικές του Ιδέες. 

"'* Γιατρός άπό τήν 'Ισπανία, 
πού ό ΚαλβΊνος τόν εστειλε στήν 
κρεμάλα, yιατί είχε yράψει yιά τό 
δόyμα της Άyίας Τριάδος, άντί
'θετα άπό τίς δικές του δοξασίες. 

*** 'Ιησουίτης, ό τελευταΊοςέξο
μολοyητής του Λουδοβίκου ΙΔ', 
πού μισουσεν άδιάλλαχτα τούς 
Γιανσενίτες, έναντίον των όrτοίων 
καί εyραψε τό 1713 τή Βηl!.ι unige
nitns. 

**** Σάκυα Μουvι, ό Βούδδας. 

γίvουvται εvα. Τότες cλοι οί δι
καστές έπρόσταξαv να. γκρεμι
στει στα τάρταρα δ Καρδινάλιο; 
τfς Λ.ωρpαίνης, μα. δ Κ:χλβινος 
νά. τιμωρηθετ αυστηρότερα. 

Είδα ενα μεγάλο πλήθος νε- 1 

' \ "λ , ' 
ψ ' , κpους που ε εγαν: επιστε α. ε-

πίστεψα! l\lα. στο κούτελό τους
� ' " ι:: ' rτ ' ητανε γραμμενο: επρα

..,
α. \..αt 

καταδικάστηκαν. 
Ό 1ησου'ί'της Λέ Τελλιέ (� **) 

παρουσιάστηκε περήφανος μέ τη 
Βιι]!a ιωig·enitιιs στο χέρι. l\Ια 
δίτ.λα του όφώθψε μέ μιας, ενας 
σ';'pός ατ.ό δέχ'; χ ιλιάδε�, δια
τ χγματα φυλακισεωv. Ενας 
Για•ισεvί της τούς εβαλε φωτιά· 
6 λέ Τελλιέ έκάψε δλος, ω; καί 
τα. κόκχαλα· κι' δ Γιανσενίτης, 
πού δεν είχε Υ.αί του λόγου του 
pαδιουpγήσει λιγώτερο, καψχλί
στηv..ε κι' αυτός άπ' τη φωτιά. 

'Έολετ.α. να. r.ρτά•ιουν, άπό δε-
t: ' :1 , , f,::,0. 

"':α; Y.t α.pιστε�α,, κοπ�οια rα.-
κιρες, βουδδιστες ιερωμενοι, 1ια.· 
μχίοι ,.α;λογέροι, μονc1.χοί λευκοί, 
μαυpοι, γκρί, πού είχαν δλοι 
r.ριχvταστεί πώς, για. vά κολα.κέ
ψουvε τό 'f πέpτατοv "Ον, επρε
πε ·η vά τραγουδάνε r) να. μα.στι-

, ')\ ' e. �'ζ η • γωΊουvτα;ι, η να οα;οι ουv ΟΛογυ-
μvοι. "Α κουσα μιά τρομερη φω
νή, πού τούς ερώτησε: Τί καλό 
εκάματε στους ανθρώπους; Τη 
φωvη α.υτή την άκολούθησε vε
κρικ·η σιγή· κανένας δέv έτόλμη
σε v' άπαντήσει καί δοηγήθηκα•ι 
δλοι στο φρενοκομειο του Σύμ
πα.vτος, πού είναι εν' από τα με
γαλύτερα. χτίpια. πού μπορεί να 
φανταστεί κα.νείς. 

Ό εvας έφώvαξε: Στίς μετα
μορφώσεις του Σάκυχ (****) πρέ
πει νά. πιστεύουμε· δ άλλος: 'Όχι, 

. .. 
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στίς μεταμορφώσεις του �,χμμο
vοκοντούν· δ Βάκχος εσταμάτησε 
τον ηλιο καί το φεγγάρι, ελεγεν 
ετουτοζ οί Θεοί &νάστησα.v τον 
Πέλοπα, ελεγεν εκείνος- νά. fι 
εγκύκλιος Ιη cocna Donιini (*)
ελεyε11 ενα.ς νεοφερμένος- κι' ό 
κλητήρας των κpιτω·ι εφ(J>να.ζε: 
Στο φρενοκομείο, στο φρενοκο
μείο! 

-1< Παπική .Ξyκύκλιος αποδιδομέ
νη πότε στόν Πάπα Βονιψάτιο \'ΙΠ, 
πότε στόν 'Ιούλιο Ι 1, διακρινόμε
νη δέ yιά τό έλάχιστα ανεξίθρη
σκο πνεϋμα της καί περιέχουσα τά 
ονόματα των αψωρισμένων, πού 
καμμιά συχώρεση δέν τούς ηταν 
δυναιή. "Ως τά 1770, στήν Καθο
λική 'Εκκλησία, τή Μεyάλη Τε· 
τάρτη, τοιχοκολλιοϋνταν στούς 
ναούς αύτή ή έyκύκλιος καί δια
βαζόταν από τόν α.ιβωνα. 

.,..ι, Μ' αύτή τή φράση έτελείωναν 
τά διατάyματα των βασιλέων της 
Γαλλίας καί του Ναπολεοντα κα
τόπιν. 

'Ότ:χν ετέλειωσα.v δλες οί δί
κες, ακeιυσα νά. κοινοποιεΤται ή έ
ξ·ης άπόφα.ση: « Κα.τα 'δια.ταγή τοϋ 
�Ιώνιου j,ημιου,

pγο�, Συ�τηpητη,
Αντα:;το'δοτη, Εκοικητη, χ.λ.π. 

κ.λ.π. γίvετα:ι γνωστο σ' δλου� 
τούς χα:τοίκου; των έκα:το χιλιά
'δων έκα.τομμυρίωv οισεχα:τομμυ
ρίω·ι κόσμω·ι, πού ευα.pεστηθή
κ,χμε vά. σχηματίσουμε, δτι 'δε 
θα κpί νου με ποτέ Χα:%1/α: ΙΧΠΟ 
τούς περί c,ύ 6 λ6yος κηοίκους 
ά-rτ:ό τίς κούφιες του; Ιδέες, πα.pχ 
άr.οκλεισπχά Χ�ί μό•ιο άπό τίς 
πράξεις τους- γι-χτί α.υτΥ1 εί·ια.ι iι 
δtχα.ιοσύ•ιη μου». 

'Ομολογώ πώ; ήαν 11 πpώτ'ί 

φορά πού αχουσα. τέτο:ο δι::ί.τα.
γμα.. δλχ εκείνα. πού εχω δια.�::ί.
σει πΧνου σ' ei'Jτόν τ6 μικρQ,, 
κόκκο αμμου, δr.ου γεv•ι·ήΟ Υjκα., 
ετέλειωνα.•ι μ' α.i'Jτέ; τίς λέξει;: 
'�τσι μου αρέσει!(- ) 

Ή πίστις, έάν εργα μή εχn, νεκρά έστι καθ' έι.ιυτήν. 

'Ιάκωβος, Β' 17 

ι 

\ 
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'Απο τον κόσμο της σκέψεως καί τοϋ μυστηρίου 

-

Τοϋ κ. ΣΤ. Α. ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗ 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ πρόβ λ η μ α,
πού βασανίζει την ίνδικη 

σκέψη καί τόv ίνδικό μυστι
κισμό, ηταν τό πρόβλημα τοΟ 
Πόνου. Ό Βούδδας δέν εμει νε 
ικανοποιημένος άπό τη λύση, 
πού του εδιvαν ο1 προκάτο· 
χοί του. Καί έπρόβαλε τη δι· 
κή του. Καί είπε στό Λόγο 
του Μπεναρές: 

- «'Υπάρχουν δυό ακρα,
πού όφείλει ν' άποψεύyη έ
κεϊνος, πού θέλει νά διάyη 
ζωη πνευματικη άνώτερη, έ
ξοντώνοντας τόν Πόνο - τόν 
μεyάλον 'Εχθρό της ζωης. 
'Τό ενα είναι ή ζωή της ήδο· 

πρώην Ύπουργοϋ 

vης καί των άπολαύσεων, 
ζωη ταπείνωτική, άντιπνευ
ματική, άνάξια, μάταιη. Τό 
αλλο αφον είναι ή ζωη της 
άπονέκρωσης, του έyκρατι
σμοΟ, θλιβερή, άνάξια κι' 
αύτη καί μάταιη. Άπό τά δυό 
αύτά ακρα, προτιμω την «μέ
ση δδό», πού φέρνει στό ψω
τωμό στη γνώση, στη λύτρω
ση, στό ηρβάνα. Ή «ιερή 
αύτη όδός» εχει όκτώ δια
κλαδώσεις: πίστη καθαρή, θέ
ληση καθαρή, yλωσσα καθα
ρή, πράξη καθαρή, μέσα ζω
fjς καθαρά, έφαρμοyη καθα
ρή, μνήμη καθαρή, σκέψη κα-

'Αναδημοσίευσις από ΤΟ ΒΗΜΑ 
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θαρή». 
Έψωδιασμένος με τά δπλα 

συτά της άρετης, δ μεγάλος 
Φωτιστης σκύβει πάνω στό 
πρόβλημα τοΟ Πόνου. Τόν 
βλέπει παvτοϋ. Τόν βλέπει 
.μέσα του καt εξω, στό Σύμ· 
παν. Τόν βλέπει σάν μιά 
,ταyκόσμια Φωτιά, πού κατα
-τρώyει τόν I κόσμο, σάν μιά 
1τελώρ\α Φυλακή, δπου δ κα· 
τάδικος 'Άνθρωπος περιμέ
νει τόν θάνατο, τόν δήμιό 
-του, πού θά τόν ρίψη σε αλλη
Φυλακή:

- «Ό ανθρωπος - λέyει
ή «Νταμμαπάτα», ενα άπό 
τά ιερά βιβλία - μαζεύει 
λουλούδια, δμοιος σ' εvα δ· 
μορφο χωριό, πού κοιμαται 
ησυχα. Όρμα δ θάνατος, σάν 
-τά νερά τοΟ χειμάρρου, καί 
τόν άρπάζει. Γέννηση, yηρα· 
-τειά, θάνατος - νά ενα θλι
βερό τρίπτυχο της ζωης. Χα
ρά, πόνος, άδιαψορία- νά κ'
.ενα δεύτερο τραγικό τρίπτυ
χο της ζωfjς. Καί πάνω άπ'
δλα ή άστάθεια, ή α[ώνια ά·
νακύκληση των μεταβιώσε·
G.)V».

Καί άλλοΟ: 
- «'Υπάρχουν πέντε πρά-

-γματα, πού δεν μποροϋν νά
1τρολάβουν κανένας άσκητής,
�ανένας βραχμάνος, μήτε ε
-νας θεός, μήτε δ Δαίμονας,
όλλά μήτε καί δ Βράχμαν.
Καί εΤvαι τά γηρατειά, ή άρ·
ρώστια, δ θάνατος, τά έρεί·
ϊΙια, ή ροή».

Δεν ύπάρχει λοιrrόν τίποτε 
-τό σταθερό, τό μόνιμο, τό μη
όρνητικό, τb «μή έyώ»; Ύ-

πάρχει!-άπαντα δ Βούδδας. 
Και είvα.ι τό Έyώ μας, τό ά
πόλυτο, τό πνευματικό, τό 
α[ώνιο. Αύτό μόνο μπορεϊ νά 
μας λυτρώση άπό τόν Πόνο. 
Πως; 

Γιά νά vικηθfj δ Πόνος, 
πρέπει πρώτιστα νά άνατρέ
ξωμε στήv πηyή του στά α ι
τ ι ά του. Γιατί παρελθόν, 
παρόν και μέλλον εΤναι κλει
σμένα μέσα σε μιά άλυσίδα 
α[τίών καί α[τιατων, πού 
προκαλοϋν δλα τόν πένθιμο 
κυκλικό χορό τοΟ Πόνου με 
τίς συνεχεϊς μεταβιώσεις. 
Καί είναι δώδεκα τά αιτια 
καί οι συνέπειές τους: Προ
βαδίζει ή α y v ο ι α, δηλα· 
δή ή λανθασμένη άντίληψη 
των πραγμάτων, πού· μας δί
δουν οι α[σθήσεις καί μας κά· 
μουν θύματα της πλάνης -
της «μάyια» καί της άyνοίας 
-της «άβίδυα». Γιατί; Γιατί
οι α[σθήσεις δεν άvήκουν
στό πραγματικό, τό α[ώνιο
Έyώ μας, καί εΤvαι άνίκανες
νά μας διερμηνέψουν τήν
πραγματικότητα. _ 

Της άyνοίας συνέπεια ει
ναι οι διάφορες κ λ ί σ ε ι ς  -
οι «σαyκάρα», πού yεννα ή 
μιά την αλλη καί δλες μαζί 
συνιστοϋν τήν παλίρροια της 
άσταθείας τοΟ βίου. 

01 κλίσεις αύτές ξεχωρί· 
ζουν τό ενα ατομο άπό τό 
αλλο καί παράγουν τήν ά τ ο
μ ι κ ό τ η τ α- τήν «vαμα· 
ρούπα». Κάθε ατομο παίρνε:
γρήγορα σ υ v ε ί δ η σ η του 
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έαuτου του. Καί ή συνειδητή 
άτομικότης δίδει την εvνοια 
της γέννησης της φθορ6:ς, του 
θανάτου-του Πόνου. 

'Από τή σrιyμή, πού σχη
ματίζεται ή άτομικότης, ά
ποκτ6: όργανα έπαψης καί έ
πικοι vωνίας μέ τόν εξω κό
σμο. Είναι οί αίσθήσεις, καί 
είναι εξη: δραση, άκοή, γεύ
ση, όσφρηση, άφή καί ή «μά· 
να» - ή δ ι α ν ό η σ η η 
μαλλον διαίσθηση - δρyανο 
του έyκεψάλου. Καί οί αίσθή
σεις προκαλουν την έ π ι θ υ
μ ί α, τίς ποικίλες όρέξεις, 
δπως ή έπαψή 1<αί ή τριβή 
δυό κομματιών ξύλου παρά· 
yουν τή ψωτ ιά. 

Καί είναι ή έπιθυμία ή πιό 
δυνατή αίτία του Πόνου: 
Ζουμε καί ύποφέρουμε, για· 
τί μέσα μας κατοικεί ή δίψα 
της ζωης. Μεταβιώνοuμε, 
γιατί μας είναι μισητός ό 
θάνατος. 'Έτσι ό πόθος yεν
ν6: τη ζωή καί ή ζωή τόν πό· 
θο, καί ό ανθρωπος είναι δε
μένος στόν τροχό των συνε
χών «μεταστάσεων»: 

-«'Αλήθεια - κηρύττεt ό
Βούδδας- ή έπιθυμία προκα
λεί τίς μεταστάσεις, άναζη· 
τώντας την ίκαvοποίησή της 
έδω κ' έκεί: στίς αίσθήσεις, 
στά ύλικά άyαθά, στην αίω· 
νιότητα. Που κατοικεί; Παν· 
του: σ' δλα τά ύλικά καί στά 
πνευματικά άyαθά». 

Γιατί ή έπιθυμία yενν6: την 
προσκόλληση στη γέννηση, ή 
γέννηση όδηyεί στά yηρα· 
τειά, τά γηρατειά στό θάνα
το, ό θάνατος στην άναyέν-

vηση, καί δλα μαζί στόν Πό
νο, στην 'Απογοήτευση ... 

* * * 

'Έτσι περίπ0υ καθορίζει ό 
Βούδδας την πηyη του Πόνου. 
Πως τότε θά έπέλθη ή λ ύ
τ ρ ω σ η; Πως άλλοιως, πα
ρά μέ τόν ιωθαρμό της πη
yης, μέ τή θεραπεία δλων των 
άσθενειων, πού προκαλουν 
τόν Πόνο; Πρέπει λοιπόν νά 
κοπη r.ι άλυσίδα των αίτίων, 
yιά νά άνοίξη ό «δρόμος tης: 
άyιότητος». 

Τά δώδεκα αϊτια του Πό
νου μπορουν νά συνενωθουν 
σέ τρία: την ο: y ν ο ι  α, την 
έ π ι θ υ μ ί α καί τ ί ς π ρ ά
ξ ε ι ς της. 

Πρέπει λοιπόν πρώτα νά: 
πολεμηθη ή αyνοια καί νά έ
πιδιωχθη ή y ν ώ σ η. Το 
πνευμα του άνθpώποu πρέπει 
νά φωτισθη, νά καταυyασθη 
άπό τίς τέσσαρες «&γιες άλή
θειες»: τή γνώση της άρχης 
του Πόνου, την έξόντωσή 
της, την άναζήrηση της «ίε· 
ρ6:ς όδου» καί την σταθερή 
πορεία, yιά νά καταλήξη κα· 
νείς στό «Νιρβάνα». 

- «Μή βλέποντας - κη
ρύττει ό Βούδδας - τίς τέσ
σαρες αυτές άλήθειες, τρα
βουσα τόν μεγάλο καί άτέ
λειωτο δρόμο πού φέρει άπό 
τή μιά γέννηση στην αλλη. 
Τώρα τ ί ς ε ί δ α  καί ή δί· 
ψα της ϋπαρξης σταμάτησε. 
Ή ρίζα του Πόνου καταστρά· 
ψηκε. Δέν ύπάρχει πιά μετα· 
βίωση». 

Που καί πως ν' άντισταθft 
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δ πόθος στη φωτιά, πού έ· 
ξορμa: άττό τις άλήθειες αύ· 
τές; Και δταv καταφαyωθη δ 
πόθος, σβήνει και δ πόνος, 
σάν τη φλόγα πού σβήνει μέ 
την πvοη τοΟ άν_έμου. Καt τό· 
τε δ σοφός, δ φωτισμένος, 
προχωρεΊ yιά νά κερδ(ση τό 

� «Νιρβάνα». 

� Τι εΤvαι τό «Νιρβάνα» τοΟ 
Βούδδα; Δέν εχει φυσικά την 
'{δια ενvοια μέ τόv Παράδει· 
σο τόv χριστιανικό, γιατί δ 
Βούδδας άποκλείει την διαιώ· 
v ιση το Ο προσώπου, τοΟ ά· 
τόμου. ΕΤναι τό Νιρβάνα σάν 
κάποιο άόρατο Νησί, δπου 
σπάζουν καt σταματοΟν τά 
φοβερά κύματα της ζωης 
πού ξεσηκώνου..ν ή &γνοια 
και οι πόθοι, τά γηρατειά καί 
δ θάνατος. ΈκεΊ βρίσκει τό 
Σύμπαν, σάν μιά α(ώvια πιά 
και συμπυκνωμένη 'Οντότης, 
την άπόλυτη μακαριότητα 
και γαλήνη, χωρίς δμως vά 
εχη μήτε αύτη ή 'Ολότης συ· 
νείδηση της μακαρ:ότητός της, 
yιατι τότε θά σταματοΟσε τό 
Νιρβάνα και θ' αρχιζε πάλι δ 
κύκλος της μεταβιώσεως. 

'Αλλά yιά νά ψθάση δ ψω· 
τ ισμέvος στό Ν ιρβάvα, πρέ· 
πει νά ζη βίον άyιότητος: 
«Νά μη σκοτώνη καμμιά ϋ
παρξη! Νά μη πάρη έκεΊνο, 
πού δέv τοΟ άνήκει! Νά εί-

�-
ναι άyvός! Νά μη ψεύδεται! 

!' Νά μη πίvη ποτά μεθυστι· 
κά!». 

Καt δ θεός; Τί ρόλοv παί· 
ζει yιά τόv Βούδδα στό κή· 
ρυyμά του; 

'Αηδιασμένος άπό τόν Βρα· 

'· 
' t -

.� 

χμανισμό, πού κατήντησε τόν 
θεό σάv ύπηρέτη τοΟ Άνθρώ· 
που, ό Βούδδας τόv έξύψω· 
σε στό 'Υπερπέραν και είπε: 

- «'Υπάρχει, μαθηταί μου,
εvα "Ον άyέvvητο, άπαρά· 
yωyo, άδημιούρyητο, ελεύθε
ρο, εvα "Ον, πού ζη α(ώvια 
στό Νιρβάνα». 

'Ο Βούδδας ύπηρξε ό πρω· 
τος Δ ε ϊ σ τ ή ς. Δέν έννοεΊ 
νά ταράξη την Α(ωvία Γαλή· 
vη καί vά την ψέρη έδω κά· 
τω σέ έπαφη μέ την διαρκfj 
ταραχη και άvησυχία - μέ 
τόν Πόνο. θεωρεΊ τόv "Αν· 
θρωπο ίκαvό vά κατανικήση 
μ ό v ο ς του τόv Πόνο και 
vά κατακτήση τό Ν ιρβάvα 
του. Πάντως πλάνη είναι δ 
(σχυρισμός, δτι ό μεγάλος 
Μύστης των Ίvδιων ητο 'Α· 
θεϊστf,ς. 

'Απόδειξη ό μεταyενέστε· 
ρος Βουδδισμός τοΟ «Μεyά· 
λου Δρόμου» - της Μαχα· 
yιάνα, τιού δέχεται μιά Ύ
περτάτη Άρχη καί τόv Βούδ· 
δα σάν ε(δικό 'Απεσταλμένο 
της, πού κατέβηκε άπό τά ού· 
ράvια, yιά νά ψέρη την παy· 
κόσμια Λύτρωση, μιά άστα· 
μάτητη νοσταλ yία καt της 
(νδικης ψuχης. 

Και αύτός &λλωστε ό Βου· 
δισμός επέζησε και άποτελεΊ 
Θρησκεία έκατομμυρίων ψυ· 
χωv στην 'Άπω 'Ανατολή, 
έvω ό πρωτόγονος Βουδδι· 
σμός τοΟ «ΜικροΟ Δρόμου»
της Χιvαyιάvα, εσβησε και 
δέν εχει άπήχηση μόνιμη στίς 
'Ινδίες καί εξω των Ίνδιωv. 

ΣΤ. Α. NIKOΛA·J·J.IE 
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ΚΑΜΜΙΑ θρησ-<εία, καc1_..ιία φι\.ο
σοφί-:ι:, καψία έ τιστημη, άξία 

του όνόμ -χτός της, δέν μ- ο Jει ν.:χ 
κατα,οηjη σέ ολε:; τίς σχέ:Jεις 
της μΞ.τή;ζωή, οϋ(ε ν.:χ έξφευ· 
νηθη μsχρι τίς πιό σωτεινές πτυ
χές της, χω;:;ίς ν.:χ έrιιSοθη τό πρό 
σωrτ:) πο J έπι9J 1ει να την ένν::>ή
ση σέ μια μελέτη έ τυελη και μα
κρά. Ή μεταφυ:Jι <η καί ή φιλοσ::>
φία του Χριστιανισ..,ιου έδημιούρ
yησαν μι:χ φιλολοyία έξ ολοκλή
ρου ά-<αταν6ητη yιά τόν «κοινόν 
ανθ,Jωτο», τουτο ομως δεν σημαί
νει και' άνάy,<ην δτι δ Χριστιανι
σμός πρέπει ν' άπορpιφθη σ.:χν ύ
πόθεσ,1 σκοτεινης και δ.Jσωλης 
μελέτης, πού περιέχει πράyι1ατα 
άπλησίαστα yιά τόν άνθρωπο της 
κοιvης άντιλήψεως. Ό Χριστιανι
σμός, δπως εχει τήν άτοψή του 
τήν φιλοσοφική, τό ϊδιο εχει και 
τήν λαική. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
μέ τήν θεοσοφία. Ή λεπτή μετα
φυσική της, είναι ίκανή ν.:χ έξουSε
τερώση καί τήν πιό όξεια διάνοια, 
άλλό: ή σκι:ι:yραφία των κυ,:ηωτέ-

.. 
. . �· . 
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Της Annie J3e�a11t 

Προέδρου της θεοσ. 'Εταιρίας 
(1897 - 1933) 

Ο1>15ΜΟ5 

ρω.ι τμημάτων της είναι προσιτή 
στόν κα9ένα πού κατέχει μι::Ί: μέση 
νοη Ίκή ίκαν:ηητα, ένώ, άφ' έτέ
ρ:)υ, οί ή9ι><ές της διSασ<αλίες 
μπορ:)UV νό: έμφ::χνι:,3::>υν μέ τρόπο 
έ\κυ:,τικό ά-<ό..,ιη και σ' ενα παιδί. 

Ό κόσ,1ος είναι έξοικειω..,ιένος 
ά τό χιλιετφίSες μέ τίς ή'Jικές δι
δα:,,<αλίες τη:; θΞ::>σοφί,::,:ς, οί ό
ποιες εj)η<αV Ev.:XV έξαιpcΤlΚΟ 
τρόπο έ,<φ_::,::οε:.u:; μέ:,� σέ π::>λυ::χ:
ριθι-ιους λόy::>υι; άrτοδιδομένουι; 
στόν Ζωροά:Jτρη της Περσίας, 
στον Λά::> Τσέ τηι; Κίνας, στόν 
ΒοJδSα των 'Ινδιών και στον Ίη· 
σου της Παλαιστίνης. Ή ήθική 
πού διSάσ,<ουν αυτοί οί μεyάλοι 
σοφ::>ί είναι άrταράλλακτα ή ίδια, 
και ή θΞοσ::>φία δέν κάνει τίποτε 
άλλο παρ:'χ ν:'χ έπαναλαμβάνη τις 
δμόφωνες έπαyyελίες αυτών των 
διδασ,<άλων, πού είναι παραδε
κτές άrτό τήν άνθρωπότητα, αν δχι 
στην πράξη, τουλάχιστον στή συ
νείδηση. «Σ' έκεινον πού άναίτια 
μοG προξενεί: κακό», λέyει δ Β::,ύδ
δας, «θ' άrτανιήσω πε,JLβ::χλλοντάς 
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-rov με τήν άνεττιφύλακτη αyαττη 
:μου. 'Όσο ττερισσότερο κακό θά 
κάνη, τόσο ττερισσότερο καλό θά 
του άνταττοδίδω. Ποτέ τό μίσος 
δεν καταστέλλεται μέ τό μίσος, 
άλλά με τήν άyάπη». «Τόν καλόν 
-άνθρωπο θά τόν ύποδεχθω μέ κα
λωσύνη. 'Αλλά κ' έκείνον ττού 
δεν είναι καλός θά τόν ύποδεχθω 
έπίσης με καλωσύνη. Στόν ττιστό 
ιθά τταρ,χωρήσω τήν ττίστη μου. 
Στόν αrτιστο, τό ίδιο. Τόν φιλάρ
γυρο νά τόν διδάσκετε μέ τήν δύ
ναμη της γενναιοδωρίας, καί τόν 
ψεύτη μέ τήν δύναμη της ψιλαλη
θείας». Αυτά εΊναι τά διδάγματα 
πού εδωσε ό Λάσ-Τσέ στούς μα-
8ητάς του. «Άyαττατε τούς έ
_χθρούς ύμων, ευλ ')yείτε τούς κατα
pωμένους ύμας, καλως ττοιείτε 
-τούς μισουσιν ύι-tας»

Αυτή ηrαν ή διδασκαλία του
Ίησου. Σέ τέτοια ρητά δ,αyωyης
i] θεοσοφία δέν θά είχε τίττοτε
-ττιό εJyενι'<ό νά ττρ:)σθέση. 'Ισχυ
ρίζεται δμως, δτι άληθινά ττροσθέ
τει ενα κίνητρο άναyκαστικά ρι
ζωι-tένο στήν όρθολοyιστιι<:ή ψιλο
.σοψία, κί ιητρο τό όποίο μττορεί
νά εχη ττάνω στ ή διαyωyή μας ά-
11οτέλεσμα, ττού ή άrτλη διατύττωση
-yνωμι'<ων δέν κατώ,σθωαε νό: ττα
ραyάyη.

<,'Ο ττρωτος σκοττός της Έται
ρία<,», εyραψε μι::χ άrτό εκείνες τίς 
μεyάλε:; ψυχές ττού εστειλαν τον 
,άyyελισψόρο του:; νά τήν ίδρύση 
yιά νά βοη9ήσουν τήv Ανατολή 
-δπως καί τήν Δύση, «εί ιαι ή ψιλαν
θρωnί:χ. Ό άληθινός θεόσοφος εί
ναι ψιλάνθρωττος Δεν ζη yια τον 
.έαυτό του, άλλα yιά τον κόσμο» . 
.Καί ή άληθινή φιλανθρωπία δέν 
συνίσταται μόνον στο νά βοηθα 
κανείς ύλικά έκείνους ττού ύποψέ
ρουν, άλλά έττίσης νά τρέψη μέ 
γνώσεις τό ττεινασμένο ττνευμα. 
Διότι «αυτό καί ή φιλοσοφία, ή 
ορθή κατανόησις της ζωης καί των 
.μυσ-rηρίων της, θά ττροσψέρουν 
-την άπαραίτητη βάση καί θά δεί
ξουν την άτραττό ττού είναι καλό
ν' άκολου9ήση κανείς».

Ή ττρώτη άρχή ττού τταίρνει κα
-;νείς άrτό την έσωτερική φιλοσοφία,

γνωστή στην σημερινή έττοχή με 
τό ονομα θεοσοφία, εΤναι, δτι κά
τω άττ' δλα τά φαιν6μενα εύρί
σκεται μιά 'Ύτταρξις αίωνία, ή ό
ττοία έκδηλώνεται καί έκτείνεται 
μέσα στό Σύμτταv: δημιουργώντας 

ι κατά κάττοιο τρόττο ε,α σύμπαν 
άnό την έκττνοή της, ενα σύμτταν 
ττού είναι Πνευι-tα τό ττιό λετττό
στό κέντρον του, καί φυσική ϋλη 
στην έκδήλωσή του, ιήν ττιό έξωτε
ρική. Τό Πνευμα καί ή ϋλη εϊvαι 
οί δύο ττόλοι αυτου του έξελισ
σομένου σύμτταντος, καί σέ κάθε 
σημείο αυτου του σ�μτταντος εύρί
σι<εται καί τό ενα καί τό α\λο. τό 
Πνευμα ττού τταράyει τίς ένέρyειες 
η τlς δυνάμεις, καί ή Ύλη ττού 
τταράyει τίς μορφές Αυτή είναι ή 
δυαδικότης ττού εϊναι τόσο εντονcτ 
σημειωμένη μέσα στή Φύση «Τα 
ζευyη των άντιτιθε.1ένων,>, τό θε
Ίl'<Ο καί τό άρνητι<ό, το ψως καί 
τό σκοτά5ι, τό αJρεν καί το θηλυ 
καί οϋτω καθ' έξης Αυτήν τήν Υ 
τταρξη, δταν έrτιβάλλη στον έ:χυτό 
της δρια yια ν-.χ μην είναι τταρα 
μόνον ή αίτία του σ:.�μτταντος, την 
όνομάζου,.ιε θεό . 

Κατόττιν, αυτό τό σ.Jμπαν έξελίσ 
σεται ττcpνώντας ά,ό έιτα σταδια. 
Κάθε ενα άrτό αύτα τα διαδοχικα 
στά5ια σ1μειώνεται ά1ό τον κα
τά τόν μαλλον η η πον λανθα
νοντα χαρα'<τησα της ττνευματικης 
5ψεως, καί ά το μίαν άιάπιυξ1 τη� 
ύλικης 5ψsως. Εί,αι το fν\οναδιι<ο, 
τυλιγμένο μέσ:χ σε ένδ.Jματα πού 
γίνονται ττιό ττυι<νά, μέχρις οτοJ 
τελι'<ά τό ενSυ,.ια ά,οκρύπτει τή ι
ζωή τήν όrτοίαν καλύιτει. Έτσι 
τραyου5ουJε ό Ga:tllc.: 

«Μοχθω στό σκληρό ερyον του 
Χρόνου καί ύφαίνω yια τόν θεό 
έΊ-δύματα, ττού θά σέ κάν::Jυν να 
τόν δη:;». 

'Έτσι τό σ.Jμτταν κατακτα τελι
κά την φυσική του μορφή ττού δέν 
είναι τταρά ή ύλοττοίησις της θείας 
σκέψΞως. Φθάνοντας στο πιο ττυ
κνό σημείο της ύλοττοιήσεως, άρ
χίζει νά ττραyματοττοιη βραδέως 
την έ,ισrρσψ'], οί ττνευ,.ιατικές δυ
νάμεις, πού ησcτν κρυ,.ιένες μεσ.J: 
κατά τή" διάρκεια ττού ή ,τυ�νό ιης 
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ηuξανε, αρχίζουν νό: εξελίσσωνται, 
οί δέ ύλικές μορφές πού ή Σκέψις 
εχει αναλάβει, φορτώνονται μ' ε
νέργεια, άκτινοβολωνιας από ζωή. 

'Εδώ μπορεί: κανείς νό: θέση τήν 
ερώτηση: «Γιατί έπτό: στάδια; Για
τί οχι δέκα, δέκα-έπτά, πενηντα;». 

Ή Φύσις επαναλαμβάνει αδιάκο
πα τόν αριθμό έπτά, πού είναι ή 
βάσις του κύκλου της εξελίξεώς 
μας. Δέν γνωρίζω γιατί ό αριθμός 
έπτό: είναι εκεϊνος πού ύποβαστά
ζει τήν εξέλιξή μας. Μπορεί:, δμως, 
ν' άνακαλύψη κανείς μέ τήν πα
ρατήρηση δτι ετσι είναι. Ή Σελή
νη, πού εχει τόσο μεγάλη επίδρα 
ση στίς περιόδους της ζωης μας, 
τlς σημειώνει μέ τά πολλαπλάσια 
του έπτά, διότι τελειώνει τόν κύ 
κλο της, τόν σεληνιακό μηνα, σέ 
ε'ίκοσι όκτώ ήμέρες. Τσ τέταρτον 
του σεληνιακου μηνός, τό τέται:· 
τον της Σελήνης, μας δίνει τήν 
έβδομάδα, ή όποία περιλαμβάνει 
έπτό: ανατολές καl έπτό: δύσεις 
του ήλίου. Ή διάρκεια των 
περιόδων της κυοφορίας είναι 
πολλαπλάσιον των σελφιακων μη
νών. Τό εβδομο ετος της ζωης 
άπ6 της γεννήσεως, σημειώνει ενα 
στάδιο αναπτύξεως μέσα στήν αϋ
ξηση του παιδιου. Τό ίδιο σψβαί· 
νει καί μέ τό δέκατο τέταρτον 
ετος. Οί πυρετοί φθάνουν τό κρί
σιμο σ;�μειο τους τήν εβSομη, τήν 
δεκάτη τετά::ηη καl τήν εί'<οστή 
πρώτη ήμέρα. Θά μπορουσε κα
νείς v' άναψέρη ατελείωτα παρα
δεί yματα. 'Όλες αύτές οί έπαvα
λήψεις του άριθμου έττό: μέσα 
στήν Φ-Jση, δείχνουν δτι ό άρι· 
θμός αύτός δέν είναι άποτέλεσι1α 
αύθαίf:ετης εκλοyης της φαντασίας 
του μυστικιστου, άλλα δτι ό τε
λευταϊος άρκεϊται v' άναyνωρίση 
ενα γεγονός καl νό: τό παραδεχθη. 

Ή άρχή πού άκολουθεϊ σέ σπου
δαιότητα είναι, δτι ό άνθfΞJωπος 
καί τό σύμπαν άποτελουν, αμοι
βαίως, αντανάκλαση του ένός επί 
του άλλου. 'Όλες οί δυνάμεις πού 
ύπάρχουν μέσα στό σύμπαν, ύπάρ
χουν μέσα στόν άνθρωπο. Ό άν
θρωπος εύρίσκεται σέ μιό: κατά· 
σταση ήμιανεξαρτησίας μέ τό 

σ�μπαν
2 

καί αύτή ή ήμιανεξαρτησια του επιτρέπει νό: έξερευνα ο
λες τίς περιοχές του σύμπαντος, 
καl σέ κάθε μία από αύτές, διc'.c 
της ασκήσεως των αντιστοίχων ί
κανοτήτων της κυρίας φύσεώς; 
του, κερδίζει μιό: άμεση γνώση, ή, 
όποία μπορεί: νό: εγγράφεται στήν 
συνείδησή του. 'Έτσι, ό άνθρωπος; 
κατέχει: 

1. 'Ένα πυκνό φυσικό σώμα,
διό: μέσου του όποίου ερχεται σ� 
επικοινωνία μέ τό φυσικό σύμ· 
παν. Τό: κύτταρα αύτου του σώμα
τος λαμβάνουν έντυπώ:Jεις εξωθεν· 
τlς όποιες διαβιβάζουν στούς έ
σωτ ερικούς ψορεϊς. 

2. 'Ένα διπλό αίθερικό, πού ά
ποτελεϊται από τόν αίθέρα τοϋ 
ψυσικου κόσμου καί είναι ό φο
ρεύς των ζc.:τικων δυνάμεων καί 
των ηλεκτρομαγνητικών ενεργει
ών. 

3. 'Ένα άστι:;ι«ό σωμα, η σωμα
των επιθυμιών, εκψραση άπλοποιη
μένη yιά , τή μορφή πού περιέχεt. 
τό: κέντρα των αίσ3ήσεων, των ά
ληθινων αίσθήσεων μέσα στίς ό
ποϊcς λειτουρyουν δλες οί επιθυ
μίες. Ε'ίναι ή γέφυρα μεταξύ του 
ψυσιωυ σώματος καί του νοητι
κου Τα πιό λεπτά του μέρη είνα.L 
στενά άναuεμιyμένα μέ τό: πιό
χονδροειδη τμήuατα του νοητικοί} 
σώματος, προσψέ_JJντας τοιουτο
τρόπως μιά εSρα yιά τ-lς συγκινή
σεις. 

4. 'Ένα νοητικό σωμα, πού εί
ναι ό φορεύς κάθε συyκεκr ιμ ίνης. 
σκέψεως, άποτελουι1ένης άτο ύλι· 
κές καταστάσεις πού άποτελουν 
τόν κατώτερο νοητικό κόσμο. 

Αύτό: τό: τρία σώματα (του ψυ· 
σικου σώματος διαιρουμένου σε. 
δύο μέρη) μαζί μέ τήν ζωτικότητα: 
ή όποί:χ πάλλεται είς αύτά, άποτε
λουν τά τρία ένδύματα της ψυχης
μέ τά όποια περιβάλλεται yιό: ν' 
άποκτήση τήν πεϊρα της ζωης μέ
σα στίς τρεις αντίστοιχες περιο
χές του σύμπαντος. Διό: μέσου αύ
των κατοικεί: στον φυσικό μας κό
σμο καί εχει καί τήν δυνατότητα-
να διατρέχη τόν αστρικό καl τον
νοητικό κόσμο καί νό: συλλέyηι 
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-rήv yνώση τους. Χάνονται ολα 
�ατά τήν άλλαyή πού όνομάζου
,με θάνατο, η μετά, καί συvιστουν 
τήv προσωπικότητα. 

"Αν καί δ ανθρωπος φοράει καί 
τά τρία αύτά ένδύμ.ατα, εΙναι κατά 
,βάθος ενα θείον ον, του δποίου ή 
.έξέλιξις, ξεκινώντας άπό τήν κα
τασταση του σπέρματος, φτιάχνει 
μιάν τελείαν είκόνα του θεου, 
.εναν 'Εαυτό πού περιλαμβάνει τρία 
βασικά στοιχεία: τήν "Υπαρξη, τήν 
Εύδαιμονία καί τήν Γνώση. 

Τό στοιχείον της Γνώσεως όνο
Q.Ιάζεται συχνά: 

5. 'Ανθρώπινη ψυχή, καί φαίνε·
,αι σ::ι.ν καθαρός λόyος μέσα 
στόν άνώτερο νοητικό κόσμο. Αύ
τή είναι ή πραyματική άτομικό· 
της. 

6. καί 7. Τά ύπόλοιπα βασικά
στοιχεία του Έαυτου πού συχνά 
περιγράφονται ώς: τό Πνευμα καί 
,δ φορεύς του. Ό 'Εαυτός δέν έπη
_ρεάζεται άπό τόν θάνατο, - δέν yεν
ναται καί δέν πεθαίνει, καί ή φύ
σις του είναι ομοια μέ του θεου, 
,άκριβως οπως ή φύσις του παιδιου 
δέν μοιάζει παρά μ' έκείνην του 
πατέρα. Τό σύμτιαν ύφίσταται yιά 
τήν έξέλιξη αύωυ του θείου παι
.οιου. 

Ή άνάλυσις αύτή του άνθρώπου 
-μας δίνει τό κλειδί της πολύπλο
κης φύσεώς του. Μας έπιτρέπει
ν' άκολουθήσωμε καί νά καταλά
,βωμε τήν λειτουρyία της συνειδή
σεως τό ίδιο καλά στόν αyιο
δπως καί στόν έyκληματία, η σ'
όποιονδήποτε αλλο κοινόν ανθρω
πο. Μέ τήν κατανόηση δέ αύτης
της λειτουρyίας, μαθαίνουμε τόν
-τρόπο ν' άκολουθουμε τό καλό,
τόν καλύτερο τρόπο της βοηθείας
του άνθρώπου μέσα στόν άyωνα
-του yιά τήν έκπαίδευση καί τήν
:εξέλιξη της πνευματικης δψεως
-των κατωτέρων στοιχείων της φύ-
-σεώς του .

Κατά τόν θάνατο, άπαλλάσσε
-ται διαδοχικά άπ' αύτά τά τέσσα
ρα κατώιε_')α στοιχεία, δ δέ χρό
νος κατά τόν δποίον διαρκεί αύτή 
i) διαδικασία της άπαλλαyης ποι
κίλλει, σύμφωνα μέ ώρισμένες συν-

,, 

θηκες, yιά τίς δποίες δέν εΙναι ό 
κατάλληλος χωρος έδω νά συζη
τήσωμε. Ή άπαλλαyείσα ψυχή, 
ξαναενώνεται μέ τό Πνευμα καί 
τόν φορέα του, περνα άκολούθως 
σέ μια κατάσταση yαληνιαίας εύ
τυχίας, κατά τήν διάρκεια της ό
ποί,:ι;ς άφομοιώ\Ει τήν πείρα πού 
συνεκέντρωσε άπο τήν περ:�.σμένη 
της ζωή καί δλοκληρώνει στό νη
μα της κυρίας φύσεώς της ο,τι, 
κατά τήν ζωή έκείνη ηταν αξιο 
άθανασίας. 

Κατόπιν ερχεται yιά τήν ψυχή ή 
έποχή νά ξαναyυρίση στήν yη, yιά 
νά διδαχθη ενα καινούρyιο μάθημα 
στό σχολείο της ζωης. Ό τόπος 
οπου yίνεται ή ένσάρκωσή της, τό 
εθνος, ή οίκοyένεια, προσδιορί
ζονται άπό τίς συyyένειες πού ά
νεπτύχθησαν κατά τήν διάρκεια 
των περασμένων βίων. Ή ψυχή ή 
όποία ύπέκυψε στίς όρέξεις της 
yεμάτης πάθη φύσεώς της, θά έλ
κυσ3η σέ γονείς πού δείχνουν τό: 
ίδια χαρακτηριστικά. Οί δεσπό
ζουσες ίδέες μιας ζωης, κυβερνουν 
τίς συνθηκες της έπομένη<: ζωης. 
Έξ ου καί ή άπέραντη έπίδρασις 
των ίδεων καί των τάσεων των 
σκέψεών μας. Οί σκέψεις, οί έπιθυ· 
μίες καί οί πράξεις μιας συyκε
κριμέ\'Ιης ζωης παράyουν αύι ό πού 
όνομάζουμε Κάρμα των έπομένων 
βίων καί πού κανείς δέν μπορεί 
νά διαφύyη. 

Σέ κάθε ζωή, ή ψυχή άναζητα 
τήν πείρα, καί τό Κάρμα της ε'ίναι 
«καλό» η «κακό» άνάλοyα μ' αύ
τό πού βρίσκει κατά τήν άναζή
τησή της. Διότι ή ψυχή κατακτα 
τήν γνώση χάρις είς τήν πείρα, 
ένω χάρις στην γνώση άποκτα τήν 
ίκανότητα νό: δδηyη, όλίyον κατ' 
όλίyον, τόν σαρκικο ανθρωπο μέ
σα στόν όποΊον έδρεύει. Μία ζωή 
θλίψεως, κρίνοντάς την έξωτερικά, 
ίσως νά είναι μία ζωή yιό: τήν δ
ποίαν ή ψυχή άyαλλια, διότι κάθε 
έμπόδιο πού ύπερπηδα καί κάθε 
πόνος πού ύποφέρει, μετατρέπον
ται άπό τήν πνευματική άλχημεία 
της σέ νέες δυνάμεις καί σέ νέες 
ιδιότητες. Μετρηστε τήν διαφορά 
της δυνάμεως καί της ώφελείας ά-
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νάμεσα στήν ψυχή ένός άyρίου, 
ένός πρωτοyόνου τύττου και ένός 
ηρωος η ένός άyίου και θά έννοή
σετε γιατί ή ψυχή άναζητα τήν 
ττεΊρα, και τίνι τρόττy κατακτα τήν 
πρόοδό της. 

Και ετσι συνεχίζεται άττό ζωή σέ 
ζωή τό ταξίδι της ψυχης, μέχρι νά 
συyκεντρώση ολη τήν ττεΊρα ττού 
μττορεΊ νά της δώση ή yη. Ή ψυ·
χι) φθάνει στόν ττιό μεγάλο βαθμό
άνυψώσεως, ττού νά είναι έναρμο· 
νισμένος μέ τήν ζωή σ' αύτό τόν 
κόσμο καί της προσφέρεται, τότε, 
μία έκλοyή. Μπορεί: νά συνεχίση 
τήν θριαμβευτική της πορεία μέσα 
σέ βασίλεια άνωτέρας φύσεως, 
ωστε νά αύξηθη άκόμη. 'Ή καλύ· 
τερα, εχοντας αύτό τό θαυμάσιο 
βραβεΊο στά χέρια της, μττορεί νά 
έττιστpέψη έκ νέου στήν yη yιά νά 
ύττοφέρη ύττομονετικά τό φορτίο 
της σάρκας, καθώς θά περιμένη τά 
καθυστερημένα παιδιά των άνθρώ
πων νά φθάσουν στ.ό έπίττεδο τό 
δικό ιης, ωστε νά είσέλθη στήν 
είρήνη μέ τήν συνοδεία όλοκλήρου 
της φυλης της. Οί μεγάλες ψυχές 
ττού διαλέγουν αύτήν ι ήν κοττια 
στική μοϊρα, ε.ίναι οί σωτηρες του 
κόσμου, πού άyρυττνουν yιά νά 
βοηθουν κάθε φορά οττου ή βοή· 
θεια είναι δυνατή, είναι οί Μεyά· 
λοι 'Αδελφοί της φυλης μας, οί 
Υίοί του 'Ανθρώπου μέ τό άκάνθι· 
νο στεφάνι. 

Εύλοyημένοι ας είναι οσοι μέ 
κάττοιον τρόπο μττορουν νά τούς 
βοηθήσουν νά σηκώσουν τό βαρύ 
φορτίο του κόσμου μας, πού είναι 
yεματος πόνους, καί πού μττορουν 
νά συνερyάζωνται εστω καί μέ 
τόν ταπεινότερο τρόπο yιά τήν 
έπίσπευση της έξελίξεως του άν
θρώττου ττρός τό ενδοξο πεπρωμέ
νο του. Διότι τό νά ύττηρετης ιήν 
άνθρωττότητα είναι τό πιό εύyενι
κό προνόμιο, καί τό νά έρyάζε-
σαι yι-:'χ τόν κόσμο, ή πιό πλούσια 
άνταμοιβή. Ή φιλοσοφία μας, ή 
έττιστήμη μας, ή θρησκεία μας, 
δέν εχουν άξία, τταρά μόνον έάν 
μας κάνουν ώφέλιμα μέλη στήν 
'Ανθρώπινη 'Αδελφότητα. 

Η ��ο5οΦΙkΗ 

�Τ ΑΙ�ΙΑ 

ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗ - ΠΩΣ ΛEITOYFΓEr 

Ή Θεοσο· ική 'Εταιρία ίδρύ
θη στή Κέα 'f όpκη το 1875 απο

τή Ρωσσίδα 'Έλενα ΙΙετρό6να. 
l\1 πλαΒάτσκυ καί τον συνταγμα
τiρχη 'Ερρίκο Στήηλ 'Όλκοττ. 
Ή εδρα της μετεφέρθη αργότε
ρα στο "Α ντυαr:; ( �lαντρiς), τωγ
'1 νδιων. 

Ηρωτος πρόεδρός της ήτα,,
ό 'Όλκοττ . (1875-1897). Δεύ
τερο; ή .lp. 'Άγνα Μπέζαντ 
(1 97-1933). Τρίτος ό Δp. ΙΈ· 
ώpyιος Άpαντέϊλ (1934:-19+5). 
Τέταρτος ό Δp. Ζινχpαyιαντάσχ. 
(19-1-6-1953) καί πέμπτος ό Ν. 
�ρί Ράμ (άπο του 1953). 

Ή Θ. Έ αποτελείται σήμερα; 
&πο 57 Τμήματα στίς διάφορε; 
χωρες του κόσμου. 

Το 187Η, δηλαδή τέσσαρα μό
νο χρόνια &πο τήν ϊδρυση της 
Θ. Έ. στή Νέα 'Υόρκη, ίδr-,ύθη 
στήν Κέρκυρα ή «'Ιονική Στο-χ». 
Στά γραφεία της σημερινής Θ. 
Έ. έν 'Ελλάδι ύπάρχει, σάν πο
λύτιμο κειμήλιο, ή ώραιοτάτη � 
σφραγίδα τ·ης Πρώτης ')Lλληνι
ΚΊ}ς Θεοσοcρικ1ίς Στοάς. 

'Έπειτα, το 1914:, ίδρύθηκε 
στάς 'Αθήνας ή Στοά «Έρμ1ίς», 
καί το 1915 ή Στοά «'Απόλλων», 
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που δεν εζησχν δμως πολλά χρό
νια. Στίς 8 'Ιουνίου 19i+, έ'ινέα 
μέλη της Θ. Έ. της l'α.λλία.ς, 
με έπί κεφα.λης τους 'Ιωάννη 
Χα.pίτο κα.ί Βάσσο Κpιμπα, εζή
τησα.ν κα.ί επέτυχαν τ·ην ί'δpυση 
πρώτης Στοας. Ίδpύθηκα.ν &κό
μη J στοα.ί κα.ί άπετέλεσα.ν τ-YJ'I 
«'Ένωσιν Έλληνικων Θεο9οφι
κων Στcων» ύπο την α.1γίδα. της 
Θ. 'Ε. της Γα.λλία.ς. Ό αpιθμος 
των στοών εμεγάλωσε κα.ί σ cίς -1-
Μcι:'ίΌυ 1928, απεφασίσθη ή ϊδpυ
σις Έλληνικοσ έθνικοσ τμήμχ
τος της πα.γκομίου Θεοσοφικijς 
Έταιpία.ς που ε'ξακολουθεί να ύ
φίστατα.ι, με Στοας στην 'Αθήνα. 
κα.ί σ' επα.pχιακες πόλεις. 

Σκοποί της Θ. Έ. εί'Ιαt: 
«lον. Ό σχημα.τισμος πυρή· 

νος παγκοσμίου αδελφότητος τ·ης 
άνθpωπότητος άνευ διχκpίσεως 
φυλής, πίστεως, φύλου, τ&ξεως 
η χρώματος. 

»2ον. Ή έ'Ιθάppυνσις τ·ης συγ·
κριτικής μελέτης των θρησκειών, 
της φιλοσοφίας καί τής επιστή
μης. 

»3ον. Ή εpευνα των ανεpμη
νεύτων νόμων τής φύσεως καί 
των λανθανουσών δυνάμεων του 
άνθρώπου». 

Δεν pωτοσν κανένα., πο� μπαί
νει στη Θ. Έ., γιά τίς θpησκευ-

, ς, ξ ' ,, ' θ' 
, τικες vo ασιες του ..... το εμα αυ-

τό δεν έπιτpέπετ:χι καμμιχ επέμ
βαση. 'f� κάθε μέλος ομως πpέ-

_πει νά δείχνει γι i τ·η θpησκείχ 
των άλλων τον ίδt? σε?χσμο ΠΟl) 

θα ήθελε νά δείχΨJυ1ιε κ' οί άλ
λοι γιά την πίστη τή δική του. 

Ή Έτα.ιpία δέ11 εχει κχνένα 
δόγμα. κχί δεν ξέρει τί θά πετ 
«α.ίpετικός». Δεν αποκλείει κα
νένχ επειδή δεν πχpχδέχετχι 6-
ποιαδήποτε άπό τ'ς διδα.σκχλίες 
της. 'f� κάθε μέλr;; εί'Ι' ελεύθε
ρο νά. μην πα.pα.δέχεταt καμμιi., 
έκτος από την άpχή τfις παγκο
σμίου αοελφότητο;, κι δμως να
χει μέσα στην Έηφίχ θέση κχί. 
δικα.ιώμα.τα. 

'Εκείνο που ε'Ιώ·ιει τά. μέλη 
τής Θ. 'Ε. δεν ε[,11ι κχθόλου μιά. 
δμολογία κοινών &pχώ·ι, άλλά 
μόνο κοινή πpοσπiθειχ κα.ί κοι
νή επιθυμία. για τ·r,'/ εϋpεση 
τf,ς άλήθει:χς. Νομίζουνε πιί)ς 
πρέπει v' ι:Χ'Ι:χζητου'Ιε τrj 'I άλ1ι
θειχ με τr; μελέτη, τό δι:χλογι
σμ6, sή'Ι άγ'Ιότητχ τ,jς ζω·η; καί. 
με τή'Ι άφιέpωσή t?υς σ' Ε'ΙΧ υ
ψηλό 1δα'Ιtκ6. 

Οί έpγα.σίες τω'Ι �τοω'Ι προ· 
ορίζονται άποκλειστικχ γιά τα. 
μέλη τους. 'Αλλά ή Θ. Έ. δίνει 
καί δημόσιες δμιλίες χi.θε Τpί τη 
και ώρα 7 .30 μ.μ. στή·ι α.ίθουσά 
της (Δραγατσανίου 6, πλατεrχ 
Κλα.υθμωνος, οpοφος 6ος). �τίς 
δμιλίες α.�τες ή είσο?ος εί'Ι:Χt ε
λευθέρα. 

Πολλοί ψοβοΟvται vά έμπισ;τευθου� �τ :>v έαυτό. το.υς. ,Αύτό ο
ι;ι

ω�
ετvαι μεγάλο λάθος. 'Όσο βαθυτε�α εισ_φχε<:7θε στον_ εαυτ,ο ?CΧ.ς, τοσο-περισσότερο καi πρ:χyματικώτερα μπορειτε να βασισθητε σ αυτον. 

Annie Besant 

,,. 
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Η ΣΦΡ ΑlΊΔΑ της Θεοσοφι
κης Έτχιpίας άποτελείτχι 

άπο συνδυασμό άρχχίων συμβό
λων: 'Ένας Α1γυπτιχκός στχυ
ρός στο κέντρο της Σφρχγίδος 
του Σολομώντος (δύο άντιστρό
φων κχί πχρεμβχλλομένων τρι
γώνων) που ε ίνχι κλεισμένη σε 
κύκλο-ενα ούροβόρο ο:pι φέρον
τα εναν άγκυλωτό στχυρό καί ε
πχνω την ίερη συλλαβη ΟΜ. 

ΟΜ είναι δ Λ ό y ο ς, τό Ρ η
μ α, ό θείος �Ηχος. Είνχι ή 
σύνθεσις, τό σπέρμα δλων των 

�· 

δονήσzων, τ.ου είνχι τό σύνολο 
του �ύμπαντο; σ' δλες τίς μορ
φές τΥjς δύνχμη;-:.ίλης καί τίς 
τ;οικίλες κχτχστχσεις της συvει
δητότητος. • 

'J ο:pις πο1) τρώει τη'Ι ούρχ 
του είναι τό α1ώνιο Ά ν ά ν τ α 
� έ σ α των Ίνδων. Δ�ν εχει 
άρχή, ουτε τέλος. Στόμχ καί 
cύ.:ια είνχι ένωμέvα σ,ην α1ώνιχ 
Διχρκεια:. Περιέχει τό Σύμπαν 
καί τα οντχ: την Σψραγίδα: του 
�ολομωντο; Υ.:χί τον Α1γυπτιακό 
στχυpο της Ζωής. Ι'ονιμοποιεί 
τον Χρόvr;, τους Κύχλους, &παν
τχ τέκνα τ·η; Α1ωνιότητος. Ί'ό 
.. i·ι γεννατχι, άποθνήσκει καί ά
νχγεννiτα:: χυχλικως. 'Όλες οί 
ου·ιχμεις είναι ό φ l ο ε l δ ε  ί ς 
,υ:ί ή Βημιου·ργιχη δύναμις Κ ο υ-
Υ τ α λ ί Υ ι πχpομοιχζετα:ι με· 
τον Β α σ ο ύ χ ι, τον "Α τλα:ντα: 
τfις 'Ινδικής μυθολογίας, που 
είνχι εvχς πύρ1νος οφις τρεϊς φο· 
ρες κουλουρια:::ψένος στον έα:υtό 
του κχί βα:στχζει τον πλχνήτη. 
Τό 'Α ν χ ν τ α Σ έ σ α θεωρεϊ
τχι επίσης ώ; τό «άδιαπέρα:στο 
δχκτυλίδι», ήτοι τό δριον του 
κοσμικου μ:::ι.γνητικου πεδίου' ε
χει δε &κόμη κχί άλλους συμβο
λισμούς. 

Ή Σ β χ σ τ ι κ α η άγκυλω
τός στχυρός συμβολίζει τί� δύο' 
άντίθετες προελεύσεις, την θετι
κη I καί την άρνητική -,' την 
δύνχμη καί υλη που άγουν στην 
εκδηλωμένη Ζωή, στην δποίαν δ 
κύκλος ( ούροβόρος οφις) του 'Α
πείρου, δια της εκδηλώσεώς του, 
δίδει ζωή. Ό σταυρός της δύνα
μ ης-υλ ης άρχίζει να στρέφεται 
καί ή στροψή του εκτείνετ?:ι με 
τη δύναμη της ϊδια:ς της περι-

'Από τό The Theosophist, Μάρτιο� 1904· 
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<:ιτρο:ρής του: άπο κάθε: άκρο τc,υ 
-περνi χe:ίμαppο; κοσμ·κή; ζωής. 
.Στήν �κχνδινα.βικη συμ'-Jολολο
γία ή Σβάστικα κχλείται «το 
<:ιφυρί του Θώp», του Θεcυ δ 
δποίος χτυπάει το Διάστημχ κzί 
άπο τίς σπίθες του πpοέpχεται δ 
κόσμος. (' Ε3ω πρέπει νά. σημιι
ωθή δτι ή συμ6ολικη Σ6άστικz 

- -οέν εχμ κχμμιά. σχέση, μχλιστz
είναι το άντίθe:το, με τον άγκυ
λωτο στχυpο του Ναζισμου, πού
εlχ,ε τά. άκρα του αγκυλωμiνχ
1tpός τό άντίθe:το μέpο;, σά.ν εκ·
δήλωση των δυνάμe:ω'Ι τής όπι
<:ιθοδpόμ ησης καί του σκοταδιου,
ένω στrιν πpχγματικη �βάστ�κχ
είναι ό τροχός τής δημιωpγί:χ;
καί του φωτός).

Την δημιουργία τή; ζωής συμ
Όολίζουν καί τά δύο τpί γων:χ,
διότι καθω; ξεκινάει ή ζωτικr1 
-κίνηση πού οργανώνει την ί.ίλη,
τά. δύο &:ντίθετχ δυαδικά σημ::ίχ
γίνοντ:χι τpιχδικά, επειδή μέ τη'ι
'tpιάδα έκφpάζe:ται κά:θe: δύνχμ η
-ϋλη πeιύ &:ποκτα συνείοφη.
Καί ύπάpχe:ι ή πνe:υμχτικrι τριά
δα Δ πού ε1σδύe:ι στην ύλικrι 

τριάδα V γιά νά την ζωοποιήση. 
Τότ:: χάνει η μαλλον σκe:πάζ::ι 
την πνευμχτικότητi τη;, ενώ ή 
τριάδα της ϋλ ης, &: ποppο:ρώντα; 
τη δύναμη, έξαγνζe:ται καί πνευ-

' ματοποιe:ίτχι. 'Από έδω ξe:κινοίίν 
δλα τά σύμβολα του δυαδισμου, 
πe:pιλχμβανομένοcι τοϋ λευκου 
�Όσιρη καί του μαύρου 'Όσιρη, 
τlς δύο ο1κουμe:νικές &: p χ έ ς 
,(πού τά άμαθη δντα θεωpουν 
Καλο καί Κακό, τον συμβολικο 
Θe:ό καί Διάβολο). Αύτη e:ίνχι 
ή Σ:ρραyίδα του Σολομώντος. 

Άλλχ σκοπό; τ'ης εςe:λίξe:ω; 
είναι ή οημωυργία τής Άτq_μικ6-
τητο;, τη; θεία; ύποστάσe:ω; tώ'Ι 
&νθpώπινω'ι οντωv. <J άνΟρωπος 
εύpίσκεται στό κέvτpο'Ι της 
Σ:ρpαγίδο; του Σολομώντος, δ
Π1\Jς κχί yενvή1r

1
κe: στο μiσο'ι 

του κόσμου, πολύ άpγότεp:χ α:ρου 
1ι Ζωη (1ι �;3άστικα) άρχισε: νά. 
ζωοποιη την ϋλη καί ά:ρeιυ τό 
Σύμπα·ι Uι �:ρpαγίδχ του �ολeι
μωντος) σχηματίσθηκε. Τό σύμ
βολο του &νΟpώπου είνχι ό α1γυ-

, ' C , 
λ ' πt:χκος σtχυpος τ, αποτε ου-

μενο; απο συ·ιειδητ6τητα κχί δύ
ναμη-ίίλη, tYj 'I συ•ιειοητ6τητα, 
1ι όποία αρχίζει μέσα στόν άν
θρωπο νά. κυ�e:ρνi τί; _ κχτώτεp::; 
δυ·ιάμεις, γι' χ·Jτό κχί ή σ:ρχίpα 
του κόσμου τc,ποθετe:ίται πάνω 
από το Τ I τον σταυρό. 

Στην λ?γυπτο, αντί τής σφχί
pας εχpησιμοποιe:ίτο τό ίεpογ λυ
φικό Ρου, πού σΥjμχίνe:ι πύλη, 
εισοδο. Εί·ιχι ό 'Ωpος, 1ι στe:νη 
πύλη τfις �Ιuήσεως, το στίγμχ 
τοϋ διχστήμ:χτος δπου γεν·ιήθη
κε ό ηλιος, προς ll. λ. Είν:χι 
έπίσης τό αστpιχό σώμα πού φω
τίζει t? tΞtp:χοικό σχήμα, το 
σύμβολο τής α·ιθpώπινης συνει
δήσεως δτ:χν :χύτ-rι μποpέση νά 
σταυpώση δλα τά πάθη πάνω 
στο σταυρό. Το Ρ ο υ στους 
Χpιστιχνούς (μέ ·τούς αγκυλω
τού; σταυρούς τώ·ι κατακομβών) 
εσυμβόλιζε την Ζωη της Ζωής, 
τον Χριστό. 

'ϊ πάρχου ι καί πολλές &λλe:; 
έpμηνείe:ς, που περιέχονται στην 
«l\lυστικη Διδ:χσκαλία» της Ε. 
ΙΙ. Μπλα3άτσχυ. 
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Claυιle Br.ιgclon: Ό αν{}ρωπος cί.ποfJαυμάζοντας 
τcι. ιδα,·ιzά σχ1Ίματα της Φ ύσειcς. 

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
' 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

'Ει: "''θ ' "' 'l'' ' 
1:,εοο η στη 1,ε:Χ οpκη πε-

pυσι ή «Jlα:γωμέ·ιη IJ ηγrι» τοσ 
Claucle Bragdon, ενα; βι�λίο ά
φιεpωμένο στίς θα:uμα;στές 1οι6-
τητες των πολυέδρων για το άp
χιτεκτονικό σχέδιο κα;ί τήν δια;
κόσμηση. 

'Από τίς ώpα:ιότα:τες δια;κο
σμήσεις του βιβλίου πα:pαλα:μβi
νομε τό σχέδιο (έπάνω) που πα
ριστάνει τον άνθρωπο να άποθα;υ
μάζ η τα 1δανικα σχήματα της 
Φύσεως. 

Έπίσης παpαλαμβiνομε σχέ-

διχ γιά μερικές ά:πο τίς γεωμ�
τpικές δυνατότητες τοσ ά:νθpωτ:ί
νου σώματος. 

�τό πpωτο σχέδιο (δεξιά, τ;pω
το) Ε'/c,ζς χορευτής παpουσιiζεc. 
τίς δώδεκα «κύριες κινήσεις», 
που σχετίζονται με τό ε1κοσiε- · 
δpον. Είνχι ενα σχέδιο έμπνω-
σμένο άπό τήν δημιουργική έp
γασία του χορογράφου Rιιdolf 
Laban (1879 - 1958). Εί11χc. 
μιά έπέκτασις πpός 'τον χορό, 
των στατικών άναλογιων του ά:ν-



. ' 

ι 

�-
,.; 

/ 

ΙΛΙΣΟΣ 75 

θρώποu. Τά άλλα δύο σχέδια Η RΠΟΗΡUαιΗ (το μεσαίο καί κάτω) άνα:ρέρον-

ται σε κανονικα πολύγωνα καίπολύεδρα, καθώς τα φα·ιτά
σθ

r;

-καν 
δ Λεονάρδος ντα Βίντσι Κ7..ί

r Π W ΣΙ Σ άλλοι. 

·--

Σι 12 ΣHΠlf:IR 

1. Τό 'Ηλιακόν σύστημα εΙναι 
ενας τέλειος διατεταγμένος μη
χανισμός δ δποίος οχι μόνον δι
έπεται από αναλλοιώτους νόμους 
της Φύσεως, αλλά καί αποτελεί 
τήν έκδήλωση μιας ύπερφυσικης 
Νοήσεως, όνομαζομένης Θεός η 
Λόγος. 

2. Έκτος από τόν 'Ήλιο καl
τούς πλανητες του, πού αποτε
λούν τό έξωτερικον η πυκνότε
ρον μέρος του ·ήλιακου συστή
ματος, ύπάρχει ενας αριθμός αο
ράτων κόσμων, οί δποίοι συντί
θενται από διαρκώς λεπτοτέραν 
ϋλην πού διαπερνα τον φυσικόν 
κόσμον. 

3. 'Ολόκληρον τό 'Ηλιακόν σύ
στημα μέ τούς πλανητες του, τό 
δρατόν καί τό άόρατον, αποτελεί 
ενα τεράστιον πεδίον έξελίξεως, 
έπάνω στό · δποίον ή ζωή μέ τά 
διάφορα στάδιά της καί τίς ανα
ρίθμητες μορφές της έ;ελίσσεται 
πρός διαρκώς μεγ�λύτερη τελειό
τητα. 

4. 'Όλη αύτή ή θαυμαστή δια
δικασία λαμβάνει χώραν σύμφω
να μέ καθωρισμένον σχέδιον της 
Θείας συνειδήσεως, έλεγχόμενον 
καί καθοδηγούμενον ά.πό ποικίλες 
ίεραρχίες 'Όντων διαφόρων στα
δίων έξελίξεως. 

5. Ή έξέλιξις της ά.νθρωπότη
τος έπάνω στή γη μας καθοδη
γείται από τήν 'Απόκρυφον Ίε
ραρχίαν, αποτελουμένην ά.πο τε-
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7,.ειοποιημένα άνθρώπινα ?ντα, 
πού άνέπτυξαν μέσα τους υπερ
φυσικές δυνάμεις καl ίκανότητες, 
γιά τίς οποίες δεν μποροϋμε νά 
έχουμε άντίληψι στό σημερινό 
μας στάδιο έξελίξεως. Τά οντα 
« ύτά τελοϋν σέ συνεχη καl στενή 
έπαφή μέ τlς ύποθέσει;' τοϋ κό
σμου, τόν οποίον καθοδηγοϋν 
-σύμφωνα μέ τό Θείο Σχέδιο, μέ 
τέλεια έπιδεξιότητα καί σοφία. 

6. Ή ζωή έξελίσσεται βαθμιαί
ως, από στάδιο σέ στάδιο, δια 
μέσpυ τοϋ 6ρυκτοϋ, τοϋ φυτικοϋ, 
τοϋ ζωϊκοϋ καί τοϋ άν)ρωπίνου 
βασιλείου, χωρίς έντούτοις νά 
-σταματα άκόμη καί μετά τήν έ
πίτευξη της τελειώσεως τοϋ άν
θρωπίνου σταδίου.

7. Κάθε άνθρώπινον ον περι
κλείει μέσα του σέ σπερματώδη 
κατάσταση ολες τίς ίδιότητες καί 
-τίς δυνάμεις πού ταυτίζουμε μέ 
-τήν Θεότητα. Αύτές άναπτύσσον-
ται βαθμιαίως καί μας οδηγοϋν 
-σέ μιά διαρκώς αύξανομένη και 
δίχως δρια τελειοποίηση. 

8. Ή άν:iπτυξις αύτών των
λανθανουσών ίδ�οτήτων καί δυ
νάμεων κατορθώνεται μέ τήν δια
δικασία τών μετενσαρκώσεων, 
κατά τήν όποίαν ή ψυχή ένσαρ
κουμένη έπανειλημμένως, σέ 
διάφορες χώρες και κάτω από 
διαφορετικές περιστάσεις, κερ
δίζει κά.θε εϊδους πείρα, τήν ό
ποίαν αφομοιώνει κατά τήν πε
ρίοδο της αναπαύσεώς της στα 
ύπερφυσικά πεδία. 

9. 'Όχι μόνον τό φυσικό, μά
καί δλα τά άλλα πεδία της αν
θρωπίνηι; ζωης διέπονται άπό 
φυσικού.; νόμους πού λειτουργοϋν 
στα αντίστοιχα πεδία. Ό νόμος 
--της αίτίας καl τοϋ αποτελέσμα-
-τος, πού &.γκαλιάζει τά πάντα, 

και πού είναι γνωστός ώς Κάρ
μα, κάνει τον άνθρωπο κύριο τοϋ 
πεπρωμένου του καl ρυθμιστή 
·της εύτυχίας η της δυστυχίας
του.

10. 'Όπως ή έξέλιξιι; των μορ
φών στ� φυτικό βασίλειο μπο
ρεί νά έπιταχύνεται μέ τή χρησι
μοποίηση των βιολογικών νόμων, 
ετσι καί ή έξέλιξις τοϋ &.νθρώπου 
μποι:εί κα,ά πολύ νά έπιταχύνε
ται μέ τήν έφαρμογή των νοητι
κών καί των πνευματικών νόμων 
πού λειτουργοϋν στά &.ντίστοιχα 
πεδία τους_. 

11. Ή 'Επιστήμη της Αύτο
Καλλιεργείας βασίζεται σ-,ήν έ
φαρμογή αύτών των φυσικών 
νόμων, σέ δλη τους την πληρό
τητα, γιά τό πρόβλημα της άν
θρωπί νης έξελ[ξεως καl ώς έκ 
τούτου είναι έξ 'ίσου άσφαλής 
καί &.ξιόπιστη στην παροχή ορι
στικών &.ποτελεσμάτων, δσον καί 
οί γνωστοί νόμοι της συγχρόνου 
έπι ;τήμηc, πού λειτουργοϋν έπί 
τοϋ φυσικοϋ πεδίου. 

12. Ή &.νώτερη γνώσις πού πα
ρέχουν οί νόμοι αύτοί καθώς καί 
ή σχετική τεχνική των προχω
ρημένων σταδίων της Αύτο-Καλ
λιεργείας τελοϋν ύπό τήν έπί
βλεψι ν των μελών της Άποκρύ
φου 'Ιεραρχίας, μερικά των οποί
ων δέχονται ώς μαθητάς τοϋς 
&.νθρώπους πού κατέχουν τά ά
ναγκαία προσόντα καl τούς κα
θοδηγοϋν έπί της Άτραποϋ, 
πού όδηγεί στό κατώφλι της 
Τελειότητος. Τά μεγάλα αύτά 
'Όντα, πού όνομάζοντt.!ι Διδάσκα
λοι της Σοφίας, είναι άνθρώπινα 
οντα, άλλα μέ πλήρως ά.νεπτυ-
γμένη την Θείαν τουι; φύσι καl 
μέ τέλεια λειτουργία δλων τους 
των δυνάμεων καί ιδιοτήτων. 
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Ή παλαιά αtθουσα του Τεκτονικου .ιαου του Βελιyραδί,υ. 
Έδημεύθη άπό τούς Γερμανούς, έν συνεχείς,: s9νικοποιήθη 
καl μετετράπη σέ κατοιι<ία. 

Του άντισυv)χου :ΊΓel\ ίη :ΊΙ. ,·ιιl,,1Llι 

Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ σήμερα
άποτε\ειται ά1ό τρεις λαι· 

κές δμάδες: τούς Σέpβους, τούς 
Κροάτας καί τούς Σλοβένους. Οί

Κροαται καl οί Σλοβένοι ζουσαν 
ύπό τόν ζυyό της Αύστροουyyrφί· 
ας, οί Σέρβοι ύπό τόν Τουρκικό. 
Σιάς άρχάς του 19ου αίωνος οί

Σέρβοι ξεσηκώθηκαν έναντίον της 
Ύψηλης Πύλης. Ή συνδιάσκεψις 
του Βερολίνου του 1878 τούς ά· 
νε.yνώρισε τήν άνεξαρτησία. Στούς 
Βαλκανικούς πολέμους 1912 - 13 
δλοκληρώθηκε ή άπελευθέρωσις 
των Σέρβων άπό τήν τουρκική 
κυριαρχία. Καl άρyότερα, δ πρω
τος παyκόσμιος πόλεμος ενωσε 
δλους τούς Σέρβους, τούς Κροά· 

τας καl τού.; Σλοβένους, σ' έλεύ
θεpο άvεξάρτητο κράτος, πού όνο
μάσθηκε Γιουyι<οσλαβία (Σλαβία 
του Νότου). 

'Έως στου άποκτήσουν τήν έ
νότητα καί άνεξαρτησία τους, στά 
1918, ποτέ δεν έστα,1άτησαν οί 
λαοί αύτοί νά μάχωνται yιά τά 
ύψηλά ίδανικά της ίσότητος, άνο
χης, έλευθερίας καl άοελφότητος. 
Καl ή ττάλη αύτή έκδηλων6ταν σε 
κάθε κοινωνική μορφή, έ'τομένως 
συνδυάσθηκε καl μέ τόν Έλευθερο· 
τεκτονισμό. 

Δεν ύ'τάpχουνε σήμερα στή Γιου· 
yκοσλαβία αύθεντικές άποδείξεις 
yιά τό πότε ίδρύθηκαν αί πρωταt 
Τεκτονικαl Στοαί, yιατl δεν έξε.-

'Από τό The Ν e\Y Age 
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κίνησε ό Τεκτονισμός σε μιά επαρ
χία μονάχα, μά σε διάφορα μέρη 
-της σημερινης Γιουγκοσλαβίας καί 
άνεξάρτητα στό ενα μέρος άπό 
τό αλλο. Πάντως, αί πρωται Τε
κτονικαί Στοαί στην Κροατία καί 
Σλοβενία ίδρ.:ιθηκ :χν μετα[,ύ 1755 
καί 1777. Ί δρυταί των η σαν ο ί 
πατριωτες Συν ιαyματάρχης κόμης 
Ίβάν Δάσκοβιτς, Στέφαν Νίτσκι 
καί αλλοι Κροαται\ άξιωματικοί, 
πού είχαν μυηθη στό έξωτερικό 
-κατά τόν Έπταετη Πόλεμο (1755
-63). Είς άναyνώρισιν της ίSιαί-
τερης σψβολης τοϋ κόμητος Δά
σκοβιτς, μιά Στοά στό Ζάγκρεμπ
εφερε τό δvομά του «Ίβάv Γκρόφ
Δάσ,ωβιτς>>.

Μεταξύ των πρώτων Στοων ηταν 
καί ή «L' λ111itic cle Ι:ι Gιieπ-c» 
(Πολε,..ιική Φιλία) στην Γκλίνα, πού 
επικεφαλη:; της ηταν ό Δάσκοβιτς. 
Είχε άρχίσει τήν ερyασία της στή 
Γαλλία, yι' αυιό καί ό γαλλιστί 
τίτλος /V'ετά τήν στρατιωτική του 
ύπηρεσία ό Δάσκοβιτς ϊ5ρυσε καί 
αλλας Στοάς, δπως τήν «l'n1cle11-
ti,ι» (Φρόνηση) στό Ζάγκρεμπ, δπου 
εισήχθη καί ό Ρω�αιοκα3Jλικός 
'Επίσκοπος Μαξιωλιανός Βέρχο
βακ, καί τήι <<!,' Γηιοn J',iιfaιte» 
(Τέλεια 'Ι:.νωση). Στά 1773 ίδρ.:ι
θηκε στήv Σλοβ:χνίτσα, ή«\ ι�ιlcι11-
tι,ι», (Έπαy,:>..Jπν1ση) καί μία αλ· 
λη, άyνώστου τίrλου, στό Κρί�εf-
τσι. 

Ό '!βαν Δάσ,ωβιτς δεν περιω,Jί
σ3ηκε στην ϊS,Jυ:Jη Στοωι. Στα 
1777 ε'Ίετυ,<ε να ίSρ.:ιση Μεγάλη 
Στοά, πού τήv ώνόμασε «l)e Ja 
Ι'ιο, 111cc ι1c J,1Ικι-lι:» (Γιά τήν 
'Επαρχία της Έλευ3ερίας) 'Εξελέ
γη Μεyας ΔιSά:Jκαλος. Έπη,,ο
λούθησε μεγάλη τεκτονική δρα
στηριότης στήν Κροατία καί Σλο
βενία. Μετά τόν θάνατό του δμως 
καί λόy({) των πολιτικων συνθη
κών της Αυσιροουyyαρίας, ό Τε
κτονισμός επαυ:Jε τήv ερyασία 
του στά 1787. 

Ή Γαλλική 'Επανάστασις άφ6-
πνισε νέες ελπίδες στούς λαούς 
της Κροατί:χς, Δαλματίας καί 
.Σλοβενίας. Ύπό τήv αίyίδα τriς 
Μεγάλης Στοας της Γαλλίας ίδρύ· 

θηκαν πολλαί Στοαί στό -Ντουμ
πρόβνικ, Σπαλάτο, Κοτόρ, Ζαδάρ, 
Κάρλοβακ καί Λουμπλιάνα. Γάλ
λοι άξιωματικοί ησαν- οί ίδρυταί, 
μετά τήν δημιουργία το:3 βασι· 
λεί'Jυ της 'Ιλλυρίας, δταν δμως 
εσταμάτησε ό γαλλικός ελεyχος, 
επαψαν τήν έρyασία των αί Στοαί, 
αν καί είχαν είσαχθη καί πολ
λοί ντόπιοι. 

Ό Τεκτονισμός φάνηκε στην 
Σερβία κατά τά τέλη τοϋ 18Jυ αί
ωνος, δταv ίδρύθη«ε ή πρώτη Στοά 
στό Βελιγράδι. Δεν διεσώθησαν 
γραπτά τε'<μήρια καί δεν είναι 
yvωστό τό δvομά της, οϋτε ή διάρ· 
κειά της. ΕΊ ,αι, ο ..ιω:; γνωστό, 
δτι μεταξύ των μελων της περιε
λαμβάνοντο ό Τοϋρκος κυβερνή
της Μουσταφα Πασας, έπονομα
ζόμενος «Σέρβικη Μητέρα», ό 
'Ορθόδοξος Μητροπολίτης Μεθό
διος, ό Γιάνκο Κάτιτς, ό Πέτερ 
'Ίσκο, οί άδελφοί Σαρκάδλιζα, ό 
Όμπράδοβιτς καί ό "Ελλην ποι
ητής Ρήγας Φεραϊο:; .. 

Κατά τήv Σερβική εξέyερση yιά 
τήν άπελευ9έρωση καί δημιουργία 
άνεξαρτήτου κράτους εy·�ατεστά
θη στό Βελιγράδι, στά 1848, ή 
Στοά <:Αλη Κοτς». "Ηταν ύπό 
Τουρκική τεκτονι'<ή δικαιοδοσία, 
άλλά περιελάμβανε καί Σερβικά 
μέλη. 

Με τό πέρ?σμ:' τοϋ χρόνου 
σταμάτησαν την εργασία tους αί 
παλαιότεραι Στοαί καί δεν ίSρ()θη 
αλ..λη μέχρι τοϋ 1875. Τότε ίSρύθη
κε ύπό τήv αίyίδα της Μεγάλης 
Στοας της Ίταλί:χς ή Στοά «Lnce 
du Βιlc,ιηι» (Φως των Βαλκανί
ων). 'Έπαψε κι' αυτή στά 1882 καί 
τόν έπόμενο χρόνο ίδρύθηκε ή 
Στοά «Sloga Racl i Postojanstνo,. 
('Ένωσις, Έρyα:Jία καί Σταθερό
της). 

Στα 1890 ίSρύθηκε Στοά ύπό 
τήν αίyίδα της Ούyyαρίας. Στα 
1892 έσημειώθη τόνωσις της κινή
σεως, εξ άφ::>ρμης έvός έπεισοδίου 
στή Βουλή. "Ενα άτό τά μέλη του 
Σερβικοϋ κοινοβουλίου στή Νύσ
σα έπετέθη σΞ άyόρευσή του κατά 
τοϋ τεκτονισμοϋ. Ό Ύπουρyός 
της εκπαιδεύσεως, ΆνSρέας Τζώρ-
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τζοβιτς, άrτέκρουσε ολες τίς κατη
yορίες, rφοσθέτοντας οτι κατέχει 
αύτά τά στοιχε'ία, διότι καί ό ίδιος 
άνήκει στό Τάyμα. Ή άrτάντησίς 
,ου ένθουσίασε πολλούς βουλευτάς. 

Στά 19J9 ή Μεγάλη 'Ανατολή 
της Γαλλίας ϊSρυσε ιήν Στοά 
«'Ένωσις». Δύο άκόμη Στοαί ίδρύ
θηκαν ύπό τήν αίyίδα της Μεγά
λης Στοας τοJ Άμβούρyου. Καί 
εκτοτε άρχίζει νέα άrταφασιστική 
περίοδος του Σερβικου τεκτονι· 
αμου. 

Τήν 9ην Μαίου 1912 ίδρJθηκε 
τό 'Ύπατον Συμβούλιον της Σερ
βίας, ύπό τήν αίyίδα του 'Υπάτου 
Σψβουλίου ι ης ΈλλάSος, καί 
εyιvε δεκτόν άrτό τήν διεθνη διά
σκεψη της Ούάσιyκτων ώς ένερyόν 
μέλος. 

Ή εκρηξις του Βα\κανι><ου Πο
λέ_.ωυ εδωσε στάς Τεκτονικάς Στο
άς τήν εύ,<αιρία ν' άναrττύξουν 
ζωηρή δράση, ίδιαίτερα yιά τήν 
-περίθαλΨΊ των τραψατιων, άvα-
-πήρων καί των παιδιών. Τό ίδιο
συνέβη καί κατά τόν έrτα><ολουθή
σαντα παyκόσ;-ιιο πολε:10, ό ό
-ποιος ομως έστοίχισε τήν άrτώλεια
μεγάλου άριθμου άρίστων πολι
τών. Μέ σκληρή έρyασί:ι: ξανάνοι·
ξαν αί Στοαί. Τό 1919 ίSρ 81 11
Μεyάλη Στοά της Γιουy,ωσ\α�ί
ας, ή όrτοία συνε,έντρω::rε ο\η τήν
τε_><τονι,ή κLνηση της Σεοβίας, Κρο
ατίας καί Σλό'βενί:ι:ς. Μiyας ΔιΙSά
σ,αλος έξελέyη ό Γεώ,οyιος f\,\άι
ψε,οτ.

r Τό 1925 συνη\θε σιό Βελιγράδι 
τό συνέδριο της Διεθνους Έλευ 
θεροτεκτονικης ΈνώσΞως, μέ συ;-ι
μετοχή άντιττροσωrτειων 'Ελβετίας, 
Γερμανίας, Ίσrτανίας, 'Ελλάδος, 
Βελ yίου, Αυστρίας. Ουyyαρίας, 
Πολωνίας, Ροψανίας, Βουλ yαρί
ας, Χιλης, Μεξικου, Τσεχ.οσλοβα
κίας, Πορτογαλίας καί ά\λων χω
ρών. 

Ό Τεκτονισμό; της Γιουy,ωσλα
_βίας λειτου,οyσυσε βάσει διατά
yματος του Ύπουρyείου Έσω�ε· 
ρικων, πού τόν άνεyνώριζε ώς 
-«κλειστή» έταιρία, οχι «μυστι
.κή>> μέ τήν αύστηρή σημασία της
λέξεως.

Ό Τεκτονισμός της Γιουγκο-
σλαβίας εΙχε δυ::rκολίες στήν έρ
yασία του, οπως άλλωστε σ' ολα 
τά μέρη του κόσμου, έξ αίτίας της 
άντιδράσε:..:>ς της Ρωμαιοκαθολικης 
έκκλησίας καί του κλή )Ου. Μετά 
τόν θάνατο του βασιλέως 'Αλε
ξάνδρου ή άντίδρασις έδυνάμωσε. 

Μέ τήν άνοδο στήν ποωθυrτουρ
yία του 'Αξονόφιλου Μιλάν Στο
yιαντίνοβιτς, οί Γιουγκοσλάβοι 
Τέκτονες άντιμετώπιζαν διαρκώς 
μεγαλύτερες άντιδpάσεις, μέ τήν 
ύrτοκίνηση του Μονσινιόρ 'Αντε 
Κόροζεκ, Σλοβένου Ρωμαιοκαθο
λικου έπισκόπου καί άρχηyου του 
Σλοβενικου Κληρικου κόμματος, 
Ύπουpyου δέ των 'Εσωτερικών 
στήν κυβέρνηση Στοyιαντίνοβιτς. 
Στήν άοχή ό Κόροζεκ άξίωσε να 
παρίσταται έ,πρόσ::..>rτος της άστυ
νο.μίας σΞ κάθε τεκι ονική συνεδρί
αση καί αυ ή ή ύrιουpyι><ή διατα
γή «πε,οιεy,οαψη>> μέ τήν τέλεση 
τυrτικων μόνσν συνεδριάσεων. 

Τόν Στοyιαντίνοβιτς διεδέχθη ό 
άνοικτά Ναζιστής Νιραyιτσα Τσέψ· 
κοβιτς, ό όποιος διετήρησε τόν 
Κόροζεκ σιο Ύπουpyειο καί διέ
λυσε τον Τεκτονισμό, έδή1ευσε 
τήν περιου.Jί-:ι: του καί κατέσχε τόν 
κατά\οyο των μελών, βάσει του 
όrτοίου ε ιιναν άϊολυσεις πολλών 
δη1σαίων ύϊα\λήλων. ' Εκτοτε δέν 
ξ:ι:να\ειτούρyησJ:ν αί 22 Γιουyκο
σ\αβιωί Στοαί 

Κατά τήν διάρ><εια της yερμανι
νι«ης κατοχης 1911-1945, οί Τέ· 
κτονες άvτι 1ετώϊισJ:ν πολυ δυσ«ο
λες συνθη<ες, μέχρι καί της έξα· 
σφα\ίσεως της ζωης άκόμη Πολ
λοί δ;�λοψσνή9ηκαν. 

Τόν Νοέ11βριο 19n ώρyανώθηκε 
στον Μασωνι«ο Ναό του Βελι
ypαSί-:>υ άντι - μασωνική εκθεσις, 
μέ τήν όποία οί Γερμανοί Ναζη
δε:; θέλησJ:ν νά ύποστηρίξουν οτ ι 
ή Μασωνία ηταν ύϊε.Jθ.Jνη yιά τόν 
δε.Jτερο παyκόσ,1ιο πόλεμο, έπο
μένως καί yιά τά δεινά του Γιουy
κοσλαβικου λαου. 'Αλλά έπηλθε 
τό άντίθετο ά τοτέ\εσ;-ια. Διότι οί 
έπισ«έπται της έκθέσεως, πού έ
yνώριζαν πολύ καλά τόν ενοχο 
του πολέμου, διεπίστωναν έπί πλέ-
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ον οτι Τέκτονες στή Γιουγκοσλα
βία ησω οί έττίλεκτοι ττολΊται της 
χώρας. Καί οτι ό Τεκτονισμός έδι
ώκετο ώς ψιλελευθέρα όρyάνωσις, 
μό\ΟV έττειδή είχεν άνέλθει στήν 
εξουσία ό όλοκληρωτισμός. 

Σήμερα, οί άπομένοντες λίyοι 
τέκτονες συναθροίζονται μέ τήν 
πιό μεyάλη μυστικότητα, κάθε φο
ρά σέ αλλο μέ,Jος, κρατώντας 

πάντα τή λαμττάSα, έλ•τίζοντας καt 
εύχόμενοι νά ελθη ό καιρός, πο& 
τό νέο καθεστώς της χώρας αύτης. 
θά ένθυμηθfj τήν πατριωτική προ
σφορά του Τεκτονισμοί} καί θά έττι· 
τpέψη τήν έπαναλει τουρyία του, 

yιά νά έ κτελη ερyα πατριω1ισμοϋ, 
καί φιλαλληλίας, άνεμπόδιστα καL 

αψοβα. 

'Εvθοv6ια6μόs 

ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ μεταμορφώνει: Έκλεπτuνει τήν οψη σαr', ά
νανεώνει τό θάρρος σας, προάγει την ύγεία σας και ξεκλειδώνεL 

την πόρτα γιά νέα εύτυχία. 'Απαλείφει τό «α» άπό τό «άδuνατον»· 
καί στρώνει τό δρόμο της έπιτυχίας. 

Ό ένθουσιασμός έμπνέει. Miic; προσεγγίζει στό Θεό και τόν προ
σκαλεί νά έργασθfj μέ τή θέλησή Του διά μέσου ήμων. 

Ό ένθουσιασμός μας άφυπνίζει άπό τόν λήθαργο και τό ονειρο το
μεταβάλλει σέ άκτινοβόλα πραγματικότητα. 

Ό ένθουσιασμός είναι τό σύνθημα γιά νά περάσουμε σέ κάθε εύ
γενικό σκοπό. Χαρακτηρίζει τόν καλλιτέχνη, τόν δημιουργό, τόν οί
κοδόμο ναών, τόν έφευρέτη, τόν ήγέτη, τόν εύγενη, τόν &γιο. 

Ό ένθουσιασμός όραματίζεται. Ήρωϊκά δημιουργεί τό ναό της Ί
ερου jαλήμ καί καθημερινά τόν άνοικοδομεί μέσα στίς καρδιές. 

Ό ένθουσιασu.ός συντηρεί τίς άξίες, συνοδεuεται άπό ένεργητικό-
τητα καί χαρωπή εύδιαθεσία, μειδια στίς έναντιότητες, γελα στίς δυ- ,. 
σκολίες, άπομακρύνει την άρνητικότητα καί άπέχει άπό τό κuπελλο-
της άποθαρρύνσεως. 

'Ο ένθουσιασμός είναι θεραπευτικός. Κάμετε άπό αύτό τό τονωτικό
ενεση στη δουλειά σας, πάρτε το στό σπίτι σας-καί θά δητε τ' άπο
τελέσματα. 

Ό ένθουσιασμός είναι μεταδοτικός. 'Αναδημιουργεί, έξευγενίζει, 
ζωογονεί. ΕΙναι ή πνευματική βιταμίνη των διδασκάλων. 

Ό ένθουσιασμός άναπτύσσεται καθώc; δια,τιστώνουμε τήν παρου
σία τοϋ Θεοϋ, βαθαίνει μέ τήν μελέτη, ώριμάζει μέ τή σκέψη καί δυ
ναμώνει καθώς άφιερώνουμε τόν έαυτό μας σέ άνιδιοτελη ύπηρεσία. 

Ό ένθουσιασμός εΙναι λειτουργία των ψυχών και μας λυτρώνει 
άπό άνόητους φόβους καί άνωφελείς άνησυχίες. Και οταν τά κύματα. 
της άτυχίας φουσκώσουν καί τά φώτα της θνητότητος χαμηλώσουν 
καί άρχίσει νά κατεβαίνη τό σκοτάδι τοϋ θανάτου-ό ένθουσιασμός 
δέν λ,ιγοστεύει ποτέ. Μέ σταθερή πίστη στό Θεό, ό ένθουσιασμόc; μαι; 
χειραγωγεί γενναία πρός τό αγνωστο! 
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ΖΩΑ ΚΑΙ Μ.ΘΡΩΠΟΙ 

"ΠΠU-ΣΙΣ ϊΓΗϊαιRnου,, 

ΑΠΟ την Κρήτη άνεφέρθη·
σαν προσφάτως δύο περι· 

στατικά έπανόδου σκύλων σέ 
άyρία κατάστασι : 

Στό χωριό Τύλισος της έ
παρχίας Μαλεβυζίου (νομοΟ 

_,..., 'Ηρακλείου) δέκα σκύλοι κυ· 
νηyετικο(, «παρασυρθέντες
δπως ελεyε ή εϊδησις- άττό 
άyρίους σκύλους», κατεσττά· 
ραξαν πολλά πρόβατα. Ένω 

1 
στην περιφέρεια 'Ακρωτηρίου 

�νομοΟ Χανίων) τριάντα σκύ· 
λοι, πρό πολλοΟ ξεστρατισμέ
νοι άπό την οίκόσιτη ζωή, ε
πεσαν πάνω σέ ποίμνια αίyο· 
προβάτων καί κατεσπάραξαν 
δεκάδες. 

Ξύπνησε άττό τά τρίσβαθα 
δ πρόγονος. Ό γενάρχης. Μέ 
τό εϋyλωττο έπιστημονικό 
του δνομα, κ ύ ω v ό λ ύ· 
κ ο ς. Διότι, καθώς οι ζωο
λόγοι ύποστηρίζουν, δ σημε
ρινός πιστός και άφωσιωμέ
νος σύντροφος τοΟ άνθρώπου 
δέν εϊvαι παρά τό προϊόν 
μακρ6:ς σειp6:ς έπιμειξιων με· 
ταξυ διαφόρων άyρίων κ υ· 
ν ι δ ω  ν, έξημερωθέντων κα
τά τίς προϊστορικές περιό
δους. Καί εϊναι μέν σπάνιο, 
άλλ' δχι καί περίεργο, τό 
φαινόμενο της έξελικτικfjς 
π α λ ι ν δ ρ ο μ ή σ ε ω ς των 

κατοικιδίων σκύλων. Άνα
κτοΟν μοpφολοyικως (έν μέ
ρει καί βιολοyικως) τά yνω· 
ρίσματα των άyρίων προyό· 
νων, επειτα άπό διασταυρώ
σεις, διευθυνόμενες άπό τους 
άνθρώττους-η καί άνεξέλεy
κτες, δπως ψαίνεται νά εϊ· 
ναι ή περίπτωσις τοΟ Άκρω· 
τηρίου- η άκόμη επειτα άπό 
δυνατές παρορμήσεις τοΟ πε
ριβάλλοντος, ο πως παρου
σιάσθηκε ή περίπτωσις του 
Τύλισου. 

'Ένα παρόμοιο περιστατι· 
κό-καί κατά σύμτττωσι στην 
ϊδια χρονικη περίοδο- συνέ
βη στην Ά yyλία, οτην περι
φέρεια τοΟ Μπάρτον Χάντ, 
δπου ε'ίκοσι πέντε λυκόσκυλα 
κατεσπάραξαν πρόβατα άντί 
λύκων. 

'Αλλά, ύπfjρξε διαφορετικη 
έκ διαμέτρου ή σ υ ν έ χ ε ι α 
που έδόθη σ' αύτά τά πανο
μοιότυπα περιστατικά, σ' έ
μ6:ς καί στην Άyyλία: 

Στόν Τύλισο, ol τσοπάνη· 
δες οί ϊδιοι εϋκολα έξώντω
σαν καί τά δέκα σκυλιά, που 
εϊχαν «παρασυρθfj» πάνω σε 
μιά όμαδικη εκρηξι ύστερίας 
άπό τους άyρίους όμοyενεϊς. 
Στό 'Ακρωτήρι, χρειάσθηκε 
νά κινητοττοιηθfj άπόσπασμα-
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χωροφυλακης, πού «έχτένισε» 
δλη την περιοχrι καί ε.στησε 
όλονύκτ ιες ένέδρες, μέ άποτέ
λεσμα νά έξοντώση δχι μό· 
νον τούς «ύπευθύνοuς», άλλά 
καί μιά φωληά μέ μικρά κου
ταβάκια ... θάνατος άσυζη
τητί ! 

Στην Άyyλία, δμως, άντί 
της πρωτόγονης αύτοδικίας, 
συνεκροτήθη δικαστήριο. Έ
δίκασε τούς σκύλους, ol όποϊ· 
οι κατά την διάρκεια κυνηyί· 
ου ε.πεσαν πάνω σέ ποίμνιο 
προβάτων καί τό άπεδεκάτι
σαν. Καί τούς κατεδίκασε είς 
θάνατον. 'Αλλά, ή ποινη δέν 
έξετελέσθη, διότι έπεvέβη ό 
περιφερειακός σύλλογος προ· 
στασίας των ζώων, ό όποϊος 
άπέκρουσε την αποψι δτι τά 
σκυλιά ησαν έyκληματίαι α
ξιοι θανάτου. θά μπορουσε 
άπλως νά ύποστουν «πλύσι 
έyκεφάλου» καί νά ξαναγί
νουν τίμια, εύσυνείδητα καί 
πειθαρχικά μέλη του παραρ
τήματος της άνθρώπινης κοι
νωνίας. Καί δπως συμβαίνει 
συχνά μέ τούς νέους, πού εί
ναι «πρωτάρηδες» σέ παρα
βάσεις καί δέν καταδ ικάζον
τα ι, άλλά παραδίδονται yιά 
νουθεσία καί φρονηματισμό 
σέ είδικό σωμα «έπιμελητων», 
ετσι καί τά σκυλιά παραδό
θηκαν στό είδικό «άναμορφω
τήριο σκύλων» του Χάμπτον, 
περιφερείας Μίντλσεξ. Τό ά· 
ναμορφωτήριο αύτό ανοιξε 
μόλις πρίv ε'ίκοσι μηνες καί 
ηδη έθεράπευσε 200 «προβλη· 
ματικούς» σκύλους. Καί ό έ
πιθεωρητης της κλαδικης όρ· 

yανώσεως προστασίας τω 
ζώων-πρώην έκπαιδευτης 
στυνομικων σκύλων-έδήλω· 
σε δτι θ' άρκέση θεραπεία 
δύο μηνων yιά νά ξαναγί
νουν καί τά σκυλιά το 
Μπάρτον Χαντ ησυχα καί εί
ρηνικά. «'Ήδη, είπε, τά φέ· 
ραμε σ' επαφή, χωριστά τό 
καθένα, μέ πρόβατα καί ά· 
πλως κουνουσαν την ούρά 
τους. Μονάχα δταv είναι 
πολλά μαζί έμφ'Jνίζεται τό 
φονικό τους ε.νστικτο. Πολυ 
πιθανόν, τό ε.νστικτο αύτό 
νά όφείλεται σέ περιστατικά 
πού συνέβησαν στά σκυλιά 
κατά την παιδική τους ήλικία 
-φόνους αλλων σκύλων, κυ
νήyι yάτας η σκυλοκαυyάδες.
Μέ την πλύσι εγκεφάλου θά
έξαλειφθουν δλ' αύτά τά ψυ·
χολοyικά βάρη καί τά &γρια
ε.νστικτα θ' άποβληθουν».

Ή «πλύσις έyκεφάλου» εί
ναι μιά σύγχρονη λέξις, που 
προκαλεί άμέσως εναν ώρι
σμένο συνειρμό σκέψεων: yιά 
ώρισμένη χώρα καί yιά ώρι· 
σμένη, αν καί μυστηριώδη, 
μέθοδο καταλύσεως των φpα
yμων της συνειδήσεως, επο
μένως παραδόσεως του έσω
τερικοJ έyώ του άνθρώπου 
άφ' ενός μέν yιά «πλύσιμο» 
των παλαιων άντιλήψεων, 
άφ' ετέρου δέ yιά έyκατά· 
στα σι νέων, μέ δημόσια όμο· 
λοyία τους, yιά σκοπούς πο· 
λιτικούς. Καί βασίζεται ή � 
«πλύσις» αύτη στην έφαρμο
yη έπί άνθρώπωv της περίφη· 
μης μεθόδου του Παυλώφ 
yιά την ύπαyορευτικη λει-
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τοuρy(α τοΟ νεuρικοΟ συστή-
ατος τ&ν σκ6λων. 'Αλλά 

'f<t' αν ή μέθοδος θεωρείται 
ιρωσσική, ή λέξις εχει Κινεζι
;κη προέλευσι t5αι στην Κίνα 
.χρησιμοποιήθηκε yιά πρώτη 
,φορά, μετά τόν δε6τερο παy
<ι<όσμιο πόλεμο, yιά νά ύπο
.οηλώση την «άvαμόpφωσι του 
-voO», την «έπανεκπαίδιοuσι»,
την «tδεολοyικη κατάπεισι».
JΚα! ηταν μιά μεταφορά στις
-άνάyκες της έπικαιρότητος
-της παλιας βυυδδικης έκ-
ψpάσεως «πλ6σις καρδιας»,
-που χρονολογείται άπό την
iποχη τοΟ Μέντσιους, μαθη
-τοΟ τοΟ Κομφουκίου, και έ
σήμαινε τό άποτράβηyμα
ένός μεσόκοπου και φορτω
μένου άπό φροντίδες έπιχει
ρηματ(ου, ό όποίος &φηνε τις
σκοτουρες της δουλειας στόν
(βλαστό του και ό '(διος παρε
<δίδετο στό στοχασμό, σ' ενα
Ύuμνό περίπτερο μιας ησuχης
yωνιας του κήπου του.

Συνεπ&ς, ή «πλ6σις έyκε
ψάλου», μέ την καλη σημα
-σία, την σ6μφωνη μέ την προ·
.έλευσι τοΟ όρισμοΟ, είναι
-δχι ή δέσμευσις του νου - η
«πνευματοκτοvία»- άλλά ή
..λ6τρωσίς του άπό τίς άντι
<ι<οινωνικές καί άντιφυσικές
iπιδράσεις, ή άπελευθέρωσις
της βαθ6τερης ούσ(ας, πού
.εΤναι δλο κατανόησι καί άρ
μονία.

Δέν εΤναι γνωστόν τί εί
<>ους «πλ6σις έyκεφάλοu» έ
<φαρμόζεται σϊην 'Αyyλία y\ά
νά έναρμονίζωνται οι σκ6λοι
�οι) όπισθοδρόμησαν στην έ-

ξέλιξί τους καί νά έπαναφερ
θουν στην όμαλη καί είρηνι· 
κη κοινωνικη ζωή. Πάντως τό 
έπ(τευyμα τ&ν κuνοφίλων της 
Άyyλ(ας, είναι μιά νίκη yε
νικά έναντίον της θανατικης 
ποι νης. Καί ή σ6yχρονη θεω
ρία τοΟ άvε6θυνου τ&ν έy
κληματι&ν σκ6λων (ο1 όποίοι 
και στέλλονται στό άνα
μορφωτήριο, άvτί του έκτε
λεστικοΟ άποσπάσματος) ερ
χεται νά δικαιώση την πεποί
θησι του Μάρκ Τουαίν, ό ό· 
ποίος εβλεπε δλους γενικά 
τούς παραβάτες νόμων σάν 
ά σ θ ε ν ε ί ς, συνεπωι::: μέ 
μειωμένη ύπαιτιότητα, ωστε 
θά ωφειλε νά τούς μεταχει
ρίζεται άνάλοyα ή κοινωνία. 

Ό διάσημος χιουμορίστας 
(μά καί κοινωνικός σαρκα
στης) ύπεστήριζε δτι εχουν ο1 
αvθρωποι σάν ατομα ενα βα
θμό άνευθυνότητος, πρωτα 
διότι άπό την ίδιοσυyκρασία 
τους, πού είναι άποτέλεσμα 
του παρελθόντος, προσδιο
ρίζεται σά:ν μοιραία ή συμπε
ριφορά τους· ϋστερα, διότι έ
πιδρουν καί λόyοι έξωτερι
κοί, πού συνιστουν εύθ6νη ό
μαδικη κοινωνική', μέ την δη
μιουργία του περιβάλλοντος 
καί της άτμοσφαίρας, πού 
συχνά είναι αν δχι «yεvνή
τ ορες », πάντως «μαι ευτη ρες » 
μιας παραβάσεως. Κάθε πα
ράβασι την θεωρουσε σάν 
φρενικη άρρώστεια. Κάθε φο· 
ρά πού ή άρρώστεια βρίσκεται 
σέ εξαρσι, καί ύπερβαίνει τό 
G6νopo των φpενων, εχομε 
την παράβασι. 'Όταν δέ τό 
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1901 δολοφονήθηκε ό πρόε
δρος των 'Ηνωμένων Πολι· 
τειων Μακ Κίνλεϋ και ό δρά
στης έθεωρήθη ώς εχων «σώ· 
ας τας φρένας», ό Μαρκ Του· 
αιν διεμαρτυρήθη, πως εϊv"αι 
δυνατόν να θεωρηται ύyιης 
«ενας ανθρωπος, πού έπι έ
βδομάδες καί μηvες μέσα στό 
κεφάλι του συρyιανοΟσαν τά 
σκουλήκια», δηλαδη προμε
λετοΟσε τό εyκλημα. Καί ά
σφαλως πρέπει σε κάθε κε
φάλι, πού μελετάει η απο
φασίζει αίφνίδια όποιαδήπο· 
τε παράβασι, νά συρyιανοΟν 
σκουλήκια. Ζήτημα μεγέθους 
μόνον. 

'Ά ν λάβουμε ύπ' όψιν μας 
τούς απόκρυφους άκόμη, άλ· 
λα πολύ άληθοφανεις, νόμους 
της έξελ(ξεως, θά πρέπει νά 
δεχθοΟμε δτι ενα σημαντικό 
μέρος της συμπεριφορας των 
σημερινών παραβατών είναι 
ύπαyορευμένο ανεξερεύνητα 
άπό περασμένη αίτιοκρατία, 
συνεπώς έπιβάλλεται, τούλά
χιστον, ολίγος οίκτος στούς 
φτωχότερους άδελφούς μας. 

Συνεπως, ασχετα με την 
δυνατότητα η μη έφαρμοyης, 
στούς άνθρώπους, της «άνα
μορφωτ ικης» μεθόδου των 
σκύλων, είναι φανερό πώς 
yιά την μη έφαρμοyη της θα
νατικης ποινfjς πρωτα-πρω
τα θά χρειαζόταν μιά «πλύ
σις έyκεφάλου» της κοινωνί
ας όλόκληρης, ωστε ν' άλλά
ξη στάσι απέναντι στόν έy
ι<ληματία ανθρωπο, πού έπι
βάλλεται νά τόν βλέπουμε 
σάν δυστυχη, άφοΟ είναι αύ· 

ταπόδεικτ� δτι δεν· θά διέ
πραττε άδίκημα αν βρισκό
ταν κάτω άπό συνθηκες κα
ταyωyης, άνατροφης, μορφώ
σεως, έρyασίας καί (διοσυy
κρασίας και νοητικης έν yέ
νει έξελίξεως διαφορετικές. 
άπό έκεινες, πού άποτελοΟv 
την «μοιρα» του. 

Μ' αλλα λόyια, δεν χρειά
ζονται μόνον οί παραβάται 
«πλύσι έyκεφάλου» yιά νά: 
άνακτήσουν την α'ίσθησι της 
κοινωνικης άρμονίας, άλλά: 
καί δλοι έμεις. 

'Ένα ύπόδειyμα τέτοι: ς ά
ναμορφωτ ικης άyωyης μας 
δίνει ό Γάλλος ποιητής του- • 
19ου αίωνος Ednιond Harau
coυrt στό βραβευμένο ποίη
μά του «Ό λύκος». 'Αρχίζει 
τό ποίημά του με μια έπιβλη· 
τικη σκηνογραφία ένός όλό· 
κληρου χωριοΟ, πού έκστρα
τεύει με λοyης δπλα yιά νά 
σκστώση τό λύκο, ένω τούς 
κόβει τό δρόμο ενας μόνοv 
ανθρωπος, ενας σεβάσμιος ά
ναχωρητής, ό όποιος ύποβάλ
λει σε σκληρό ελεyχο τίς έ
δραι�μένες αντιλήψεις τωv 
ανθρώπων περί τοΟ φ6νοu, 
διά λόyους ι<οινωνικfjς άμύ
νης. 

«Γιά ποΟ τραβατε μ' αύτά
τά δπλα καί την όχλαyωyία; 
Νά σκοτώσετε τό λύκο; Εί
σθε βέβαιοι δτι ό Θεός σας 
παρέχει τό δικαίωμα αύτό; 
Νά σκοτώσετε τό πλάσμα,, 

πού αύτός τοΟ δίνει ζωή, νά 
καταργήσετε τό δημιούρyημά
του; Δεν ξέρετε: πώς ή ζωη, 
είναι ιερή, είναι δ:yια, είναι. 

.r 
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τό άπόλυτο άριστούρyημα; 
Πώς μόνον αυτός πού την ε
-οωσε μπορεϊ και νά την ά· 
-ψαιρέση; Καταδιώκετε τό λύ· 
1<0, την όχιά λέτε ... Είσθε βέ· 
βαιοι δτι σεϊς ·είσθε καλύτε· 
ροι; Σκοτώνετε τό λύκο χά· 
-ριν τοΟ βοσκοΟ. Πνεσθε δή
μιοι yιά νά έκδικηθητε ενα 
-θΟμα. Δικασταί, πού πληρώ
νετε τό εyκλημα μ' ενα αλ
λο εyκλημα ... Ό λύκος εκα·
με κακό, λέτε. Κι' αν πεθάνη,
,φταίει αυτός ... Σας λέω, δτι
μονάχα ό θεός εχει δικαίωμα
νά τιμωρη. Δέν τιμωρείτε,
λέτε. Σώζετε τό μέλλον. Καί
πιστεύετε πώς ό θάνατος εί
ναι τό μόνο μέσον; ... Στό τέ
λος, ποιό είναι τό εyκλημα
τοΟ λύκου; 'Ότι πεινάει; Ή
1τεϊνα δέν είναι κακό. Οίκτον
γιά τούς λύκους ... ».

Και στη συνέχεια τοΟ ποιή
,ματος ό άναχωρητης κάνει ε
ρανο άπό σπίτι σέ cπίτι
κόκκαλα, κρέατα και αλλα 
ψαyώσιμα- καί φεύγει όλο
,μόvαχος yιά τη θέσι τού λύ· 
ι<ου. Δραματικη είναι ή συ
νάντησις. Την πλαισιώνει ή 
δυσπιστία τόσων αtώνων. Τό 
χλωμό φως τοΟ φεyyαριοΟ 
,φωτίζει τόν καλόyηρο, καθώς 
όδειάζει τό ράσο του μέ τά 
φαγώσιμα καί προσκαλεϊ τό 
λύκο νά πλησιάση &φοβα. 
«Λύκε, άδελφέ μου, δέν είναι 
έλεημοσύνη. Ό πατέρας δ· 
λων μας έπιβλέπει ναναι δλα 
τά πλάσματά του χορτατα. 
ΣοΟ φέρνω τό μερίδιό σου. 
Δέν τό άφαιρεϊς άπό κανένα, 

· τό δικαιοΟσαι. ,Φάε, άδελφέ

λύκε ... ». 
Καί ένω ό λύκος άρχίζει 

νά τρώη, ό καλόγηρος φεύγει, 
ύποσχόμενος νά έπανέλθη την 
έπομένη, την ϊδια ωρα, στό ί· 
δ ιο μέρος, νά φέρη άπό μέ· 
ρους τοΟ καλοΟ θεοΟ την τρο· 
φη στόν «θλιβερό πεινασμέ
νο», τό δύστυχο «θηρίο της 
μοναξιας». Καί έπανελήφθη 
πολλές νύχτες αυτη ή !στο· 
ρία, ωσπου μιά νύχτα ό σεβά· 
σμιος γέροντας, κουρασμέ· 
νος πιά, προσκάλεσε τό λύκο 
νά κατέβη στό χωριό. Καί 
κατέβηκε κ' ετρωyε την τρο· 
φή του άπό τό χέρι των χω· 
ρικων, ένω τά μικρά παιδιά 
χάϊδευαν τό ασχημο τρίχωμά 
του ... 

Στό τέλος, έξακολουθων· 
τας τίς άντάξιες ένός άyίου 
Φραγκίσκου προσφωνήσεις, ό 
άναχωρητης σuνεβούλευσε τό 
λύκο νά φυλάξη κι' αύτός τό 
ποίμνιο, yιατ! είχαν άνάyκη 
ν' άναπαυθοΟνε καί τά άδέλ· 
φια του τά σκυλιά. Καί ό λύ· 
κος, άφοΟ συνάθροισε όλόyυ· 
ρα τά πρόβατα, Ε.άπλωσε σ' 
ενα άμμουδερό τοΟμπι μέ ά· 
νυψωμένο τό ρύγχος του, ένω 
τό φεyyάρι άσήμωνε έκείνη 
τη σκηνή ... 

Ό Γάλλος ποιητης έδιάλε
ξε τό λύκο-τό ζώο πού θεω
ρείται άνεπίδεκτο ήμερώσεως 
- yιά νά συμβολίση ζωηρό
τερα τη δύναμι της καλωσύ
νης, σάν μέσου yιά την «πλύ
σι έyκεφάλου» θηρίων καί
άνθρώπων.

'Α νάλοyη «πλύσι έyκεφά
λου» των άνθρώπων γιά την 
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κατάρyησι της ίδέας τοΟ φό· 
νου συναντοΟμε καί στη Βί· 
βλο. 

Ή ιστορία της θυσίας τοΟ 
'Αβραάμ δέν είναι τίποτε αλ· 
λο παρά ε.να κήρυγμα ούρά· 
νιο κατά της άνθρωποθυσίας, 
πλατύτερα κατά της θανατι· 
κης ποινης. Σάν έκδήλωσι 
εύyνωμοσύνης πρός τόν δημι· 
ουρyό, πού παρέχει δλα τ' ά· 
yαθά, συνήθιζαν οι πρωτόyο· 
νοι &νθρωποι νά θυσιάζουν 
τά πρωτοyέ\'Vητα ζωα καί τά 
πρωτότοκα παιδιά τους· και 
προσέφεραν τη θυσία τους 
δίχως τόν ελάχιστο στενα· 
yμό, yιατί θά έξουδετέρωνε 
την άρετη της θυσίας. Καί ό 
γενάρχης τοΟ 'Ισραήλ, δένον· 
τας τόν μονοyενη 'Ισαάκ στό 
δεμάτι των ξύλων yιά τη θυ· 
σία, δείχνει πρός τούς λάτρας 
του άyρίου Μολώχ, δτι δέν 
ελειπε και άπό τόν λαό τοΟ 
'Ισραηλ τό πνεϋμα της ύπο· 
ταyης καί της θυσίας, έπομέ
νως ή άνακοπη της θυσίας η
ταν θέλημα τοΟ Ίεχωβα,
«' Α νθ' ων ύπήκουσας της έ
μfjς φωνης»-yιά νά είναι στό 
έξης οι βωμοί της λατρείας 
του ξένοι άπό κάθε tδέα άν· 
θρώπινης θυσίας. 

Καί στην έλληνικη άρχαι
ότητα συναντοϋμε την προσ· 
πάθεια yιά την κατάρyησι 
της άνθρωποθυσίας, προσω
ποποιημένη στόν σοφό νομο
θέτη της Σπάρτης, ό όποΊος 
μετέβαλε τό άρχαΊο εθιμο 
της θυσίας άνθρώπων διά 
κλήρου ατόν βωμό της Όρ· 
θίας 'Αρτέμιδος, σέ άπλό 

ράντισμα μέ αίμα, πού άνέ
βλυζε με μαστίγωμα των θυ
μάτων. Ό ΛυκοΟρyος εκρι
νε δτι έξεπληροΟντο οι όφει
λόμενοι «tλασμοί», yιά μια 
πανάρχαια μίανσι τοΟ θυσια· 
στηρίου της θεας, έάν άντι 
νά σφάζωνται &νθρωποι, ά
πλως έμαστιyώνοντο μέχρι 
ροης αϊματος. 'Έτσι είσήχθηι 
ή «διαμαστίyωσις» άντί της. 
άνθρωποθυσίας καί δίκαια
χαρακτηρίσθηκε σάν βημα. 
προόδου άπό την βαρβαρότη· 
τα πρός τόν πολιτισμό. 

Σήμερα, ατούς βωμούς της 
λατρείας τό αίμα ρέει συμ
βολικά μόνον. Καί μόνον 
στούς βωμούς της κοινωνίας 
έξακολουθεΊ νά ρέη αίμα άν
θρωπινό, άληθινό ... 

Σε διάφορες χωρες μικροι 
Λυκοϋρyοι ένομοθέτησαν την 
κατάρyησι της θανατικης ποι
νfjς" σε &λλες οί δήμιοι έξα
κολουθοϋν νά ύπηρετοΟν την 
κοινω,·ία των «&πλυτων» έy· 
κεφάλων. 

Στις πρωτες, έκτός απο. 
την στατιστική, πού μιλάει 
yιά μείωσι της έyκληματικό
τητος, άναφέρονται κάθε τό· 
σο περιστατικά θαυμαστης έ
πανεκπαιδεύσεως βαρυποι νι· 
των, πού θά είχε ματαιωθη 
με μιά ποινη άvεπανόρθωτη
' Ακοϋστε αύτη την ιστορία,. 

πού μετεδόθη άπό τη Νέα 
Ύ όρκη: Τ ό 1924, ό Νάθαν 
Λέοπολντ, yυιός έκατομμυ
ριούχο·J, άπήyαyε καί σκότω· 
σε ε.να παιδί 14 έτων, με τm 
βοήθεια ένός συντρόφου του� 
πού άσκοΟσε πάνω του δυ-
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νατη έπιρροή. οι δύο νέοι φι· 
λοδοξοΟσαν νά έκτελέσουν 
ενα «τέλειον εyκλημα». 'Αλ
λά άπέτυχαν. Δίπλα στό 
πτωμα τοΟ παιδιοΟ, πού ει
χαν παραμορφώσει τό πρόσω
πό του μέ όt,έα, βρέθηκαν τά 
ματογυάλια τοΟ Λέοπολντ. 
Κατεδικάσθησαν σέ [σόβια 
δεσμά. Κα1 ό μέν ενας πέθα
νε στη φυλακή, ένω ό Λέο
πολντ δέν έζοΟσε παρά μο
νάχα μέ τη σκέψι ν' άποκα
τασταθη στά μάτια της κοι· 
νωνίας. Στά 33 χρόνια της 
καθείρξεώς του εμαθε 28 ξέ
νες yλωσσες κα1 εyινε ε.νας 
άπό τούς μεγαλύτερους 'Α
μερικανούς ε[δικούς της όρνι
θολοyίας. Μέ τόν λόyο της 
τιμfjς του άφέθη έλεύθερος 
δύο χρόνια καί τώρα έκτίει 
τό μικρό ύπόλοιπο της ποινfjς 
του, διότι πfjρε χάρι καί θ' 
άποφυλακισθfj, ε.vας ανθρω
πος καινούργιος, ασχετος μέ 
τόν φονηα τοΟ 1924. Τόν πε
ριμένει μιά θέσι καθηyητοΟ 
σέ πανεπιστήμιο κα1 μιά γυ
ναίκα yιά νά βαδίση μαζί 
της σέ νέα ζωή, αν καί στη 

δύσι της ήλικίας του. Πέντε 
συyyραφεϊς εyραψαν τόν βίο 
του, ε.να θεατρικό ερyο παί
ζεται στό Μρποντyουαίη καί 
στό Χόλλυyουντ yυρίσθηκε 
ταινία άπό τόν 'Όρσον Ούέλ· 
λες μέ τόν τίτλο «Τό πνεΟμα 
τοΟ κακοΟ». 

Ή καταπληκτικη αύτη άλ
λαyη κατέστη δυνατη μονά
χα γιατί στη δίκη κατώρθω
σε ή ύπεράσπισις \ ά έξηyή
ση τό εyκλημα σάν ψυχικη 
άpρώστεια. Τό κεφάλι ηθελε. 
θεραπεία, δχι κόψιμο. 

'Αλλά στίς χωρες της θα
νατικfjς ποινfjς, δπου σέ κάθε 
εύκαιρία έyκλήματος ξεσηκώ
νεται δχι μονάχα ό δχλος, 
μά κα1 ό λεγόμενος μορφω
μένος καί διανοοίψενος κό
σμος μέ κραυγές άπεχθείας 
πρός τούς δυστυχεϊς άρρώ
στους, ειναι άσφαλως μα
κρύς ό δρόμος yιά ν' άπολαύ
σουν καί οί έyκληματοΟντες 
ανθρωποι τόν οίκτο πού άπο
λαμβάνουν ο1 έyκληματοΟν
τες σκύλοι της Άyyλίας. 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 

Είχε ζωηpη απήχησι σ' δλον 
τον κόσμο δ «tνθρονιστήριος» 
).6γος του νέου 'Αμερικανου l!ρο
έδρου κ. Τζων Κέvνεντυ. 'ϊπηρ
ξε ενα:ς λόγος παλλόμενο; απο 
ψιλειρηνισμο κα:ί ανθρωπισμό, ε
γα; μήνυμα: καλης θελήσεως ανά
μεσα: στους άνθρώπους σi δλα: 
τά γεωγραφικά σημεία: της γης, 
μιά νέα ελπίδα: γιχ τήν &,ιθρω
πότητα:. 'Ιδού μερικά απο τά 
σπουδαιότερα σημεία: του λόγου, 
δ δποίος &ξίζει νά ξανα:δια:οα
σθη. 

Τ ό v έ ο· π ρ ο  σ κ λ η τ ή ρ ι ο: 
Νυν ή σάλπιyξ μας καλεϊ έκ νέου 
-ούχί είς εν προσκλητήριον δπως
λάβωμεv τά δπλα, αν καί εχομεν
άνάyκην δπλων-ούχί είς εν προ
σκλητήριον μάχης, αν καί εύρι
σκόμεθα είς τό πεδίον της μάχης
-άλλα είς εν προσκλητήριον δ
πως αρωμεν τό φορτίον της ένάρ
ξεως ένός μακρου άyωνος, πολυε
τους διαρκείας «χαίροντες έπί τη
ελπίδι, ύπομένοvτες είς τάς δοκι·
μασίας»-έvός άyωνος έναντίον
των κοινων έχθρων ιου άνθρώπου:
ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ,
ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ Α ΥΤΟΥ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. 

Κ α ι ά τ η ς π ε v ί α  ς: Είς τούς 
διαβιουντας είς τάς καλύβας καί 
τά χωρία, είς το ημισυ της ύδρο
yείου καί άyωνιζομένους νά 

θραύσουν ιό: δεσμά της iμαδικης
άθλιότητος, ύποσχόμεθα ά κατα -
βάλλωμεν πασαν προσπά� ιαν δπως 
ιούς βοηθήσωμε διά νά fοηθήσουν 
έαυτούς, όσονδήποτε χρονικόν διά
στημα καί αν άπαιτηθfι πρός του
το-οχι διότι τουτο τό πράττουν 
καί οί Κομμουνισταί, δχι διότι έπι 
διώκομεν νά λάβωμεν τάς ψήφους 
των, άλλα διότι τοϋτο εΤναι δί- • 
καιον. "Αν ή έλευθέρα κοινωνία � 
δεν δύναται νά βοηθήση τούς 
πτωχούς, ούδέποτε θά δυνηθη νά 
σώση τούς όλίyους πλουσίους. 

Ύ π ε ρ τ η ς ε ί ρ ή v η ς: Πρός 
τά εθνη, τά όποϊα θά ένεφανίζοντο 
ώς άντίπαλοί μας, δεν ύποσχόμε
θα, άλλα ζητουμεν δπως άμφότερα 
τά μέρη άρχίσουν καί πάλιν τήν 
ερευναν ύπερ της είρήνης πρίν αί 
σκοτειναί δυνάμεις ιης καταστρο-' 
φης άποσπώμεναι έκ της έπιστή
μης περιβάλλουν δλην τήν άν
θρωπότητα με προμελετημένην η 
τυχαίαν αύτοκαταστροφήν. 

«' 1 σ ο ρ ρ ο π ί α τ ρ ό μ ο υ» : 
Ούδεμία έκ των δύο μεyάλων καί 
πανισχύρων όμάδων. κρατων, δύνα
ται νά έπαναπαύεται έπί της πα
ρούσης καταστάσεως, δεδομένου 
δτι άμφότεραι ύπερεφορτώθησαν 
με τάς δαπάνας των συwρόνων 
δπλωv, δικαίως άμφότεραι έθορυ
βήθησαν με τήν συνεχfι διάδοσιν 
του θανατηφόρου άτόμου, ένω άμ
φότεραι άνταyωνίζονται νά μετα
βάλουν τήν άβεβαίαν ίσορροπίαν. 
του τρόμου ή όποία συyκρατει τήν 
χειρα του ύστάτου της άνθρωπό
τητος πολέμου. 

Οϋτω ας άρχίσωμεν καί πάλιν 
εχοντες ύπ' οψιν άμψότεροι δτι ή 
εύyένέια δεν εΤναι ενδειξις · άδυνα-
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μίας καt οτι ή εtλικρίνεια υποκει· 
ται πάντοτε εtς άπόδειξιν. "Ας μή 
διαπραyματευθωμεν ούδέποτε έκ 
φόβου. 'Αλλ' ας μή φοβηθωμεν πο· 
τέ νά διαπραyματευθωμεν. 

"Ας έξετάσωμεν άμψότεροι πο'ία 
προβλήματα μας ένώνουν άντί νά 
ύπερθεματίζωμεν των προβλημά· 
των τά δπο'ία μας διαιρουν. 

"Ας διατυπώσωμεν άμψότεροι, 
.διά πρώτην φοράν, σοβαράς καί 
συyκεκριμένας προτάσεις διά τήν 
.έπιθεώρησιν καί τόν ελεyχον των 
.έξοπλισμων, ϊνα ψέρωμεν τήν άπό· 
λυτον δύναμιν καταστροψης αλ· 
λων έθνων ύπό τόν άπόλυτον ε· 
λεyχον δλων των έθνων. 

υΕ ν ω σ ι ς τ ω ν κ ό σ μ ω ν : 
.Καί οί δύο κόσμοι ας άσχοληθουν 
μέ τά θαύματα της έπιστήuης άντι 
νά άσχοληθουν μέ τάς τρομακτι· 
κάς καταστροψάς τάς όποίας δύ· 
ναται νά προκαλέση. Όμου ας έ· 
,ξερευνήσωμεν τούς άστέρας, ας κα· 
τακτήσωμεν τάς έρήμους, ας έξα· 
ψαν[σωμεν τάς νόσους, ας είσδύ
σωμεν είς τά βάθη των ώκεανων 
και ας ένθαρρύνωμεν τάς καλάς 
τέχνας και τό έμπόριον. 

Και οί δύο κόσμοι ας ένωθουν 
διά νά άκουσθη και είς τάς τέσσα· 
ρας γωνίας της οίκουμένης τό κή· 
ρυyμα του Ήσαία-«ΑΡΑΤΕ ΤΑ 
ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩ· 
ΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΜΕ· 
ΝΟΥΣ». 

Και αν καταστη δυνατόν νά δη· 
μιουρyηθη εν προyεψύρωμα συνερ· 
-yασίας μέσα είς τήν ζούyκλαν 
-της καχυποψίας, τότε και οί δύο 
-κόσμοι ας ένωθουν διά νά έπιδιώ·
.ξουν τήν έπομένην ύποχρέωσιν: ο
χι τήν δημιουργίαν· μιας νέας ί·
σορροπίας δυνάμεων, άλλά τήν δη·
μιουρyίαν ένός κόσμου δικαίου,
.εtς τόν όποίον ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ οι ΑΣΘΕ
ΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙ.ΡΗΝΗ
ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝ
ΤΟΣ.

υολα αύτά δεν θά πραyματοποι· 
ηθουν κατά τάς πρώτας έκατόν ή
μέρας. Οϋτε θά πραyματοποιηθουν 
κατά τάς πρώτας χιλίας ήμέρας, 
οίJτε έπί των ήμερων της κυβερνή· 

σεως ταύτης, οϋτε ϊσως άκόμη καί 
κατά τήν διάρκειαν της ζωης μας 
έπι του πλανήτου αύτου. 'Αλλ' ας 
άρχίσωμεν. 

ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Τό διαστημόπλοιο που εστει· 
λαν �ί Ρωσσοι πpός την 'λφpο
δί τη ελπίζεται να σuλλέξη ενδι:ι:• 
φέρουσες πληροφορίες γιά τη-ι 
«γοητεuτικη άγνωστη» του δια
στήματος. Ή 'Αφροδίτη είναι ό 
πιό κοντι·ιός γείτονiς μας στό 
στεpέωμα-κατά τα μέσα 'Απρι
λίου θα είναι 26 εκατομμύρια μί· 
λια «μόνον» μακριά μα.ς-κι' ο·
μως πολύ λίγα. ξέρουμε γι' .α.ύ
τήν. 

Ή Άφpοδί τη στpέψετα.ι πέριξ 
του ήλίου σε &πόστα.σι 67 περί
που εκατομμυρίων μιλίων καί ή 
τροχιά της είναι σχεδόν κυκλική. 
Τό ετος της είναι 225 ήμερων. 
Οί δια.στάσεις της σχεδον δμοιες 
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της γης. 'Έχει διχμετpο πχνω 
&πο 7. 7 50 μιλίων. 

Ή έπι-:ρ:χνει:χ της :ρ:χίνετ:χι σχε
δον 1) ίδια ΠΙΧ'Ιtου, γι:χτί σκεπχ· 
ζεται με νέ:ρη. Το 1927 ό'λμερι
κανος αστρονόμος Φ. Ροςς την 
εφωτογρά:ρησε με όπεριώδεις α
κτίνες καί βpηκε μερικές φωτει
νές καί σκοτει•ιές κηλίδες στ:ς 
φωτογpχ:.ρίες του. Κ:χτά την γνώ
μη του, ο[ άσπρες κηλίδες ήσαν 
σύννε:ρ:χ πυκνχ, της κατηγορίας 
των σωρειτών, οί δε μαυpες κη
λίδες ήσχν τρύπες στχ σύννεψα 
από τίς όποιες διεκpίνετο τό χα
μηλότερο τμημχ της ατμοσψχί
pα.ς. Φαινότ:χν κιτρινωπό, έξ α.ί
τία.ς έπιπλεόντων μορίων σκόνης. 

Ή 'Αφροδίτη είν:χι ό μόνος 
πλα•ιήτης ( έξΙΧιpέσει κΙΧί του 
] [λούτω·ιος) που δέν ξέρουμε &-

f:' - ' , -κpιοως τον χp"JVO πεpιστpοφης 
περί τον αξο·ιi της. 'f 

ο HJl] ό
l'ωσσος ακχδημχϊκός �1 πιελοπόλ
σκυ με ;cασματοσκοπαές παρα
τηρήσεις έσ;,::rιμ:χτισε tΊ(Ι γνώμη 
5τι ·ή περιστpο:pή διΙΧpκεί 3--1: καί 
μισή ώρες. Ό 'λμεpικανος Llίκε
pινγκ είπε ()8 uψες, ένω ό έπί
σης 'Αμεp:κανός �τήβενσον 18--! 
ωpες. Ό 1'6.λλος Χ τόλ:ρους κ:χί 
αλλοι είχα·ι τή•ι γνώμη οτι ·ή πε
pιστpοψη της 'λφpοδί της περί 
τον αξο·ιχ της διΙΧpκεί δσο καί ή 
πεpιστpο:ρή πεp: τον ·,ίλιο: 225 ·η
μέρες. Κχί αν είναι ετσι, τότε 
τό ε•ια ήμtσφαίpιο θά βpίσκετχι 
σε αιώνια νύκτα, ένω τό άλλο σε 
διαpκη ·ημέρα. Το 19f>6 ό Kpx· 
ους του πχνεπιστημίου 'Οχχϊο, 

' Β '  δ ' ' λ' με οασι pα ιεκπομπες, υπε ογι-
σε τή·ι ·!,μέpΙΧ τ·ης Ά φpοδί της σε 
22 ωpας. Τελευταία ό 'Αμεpικα.
νος Ρί τσαpδσον όπεστήριξε δτι 

εχν ·ή 'Αφροδίτη στpέ:ρεται έ,c 
δυσμων προς ανα.τολας ·ή -ήμέpα 
της θχ είναι κ:χτι μακpύτεpΎ) 
&πο 7 γήί\ες -ήμέpες, ένG) α.y,

στρέφεται έξ ανατολών προς δυ
σμας ή -ήμέpα της θά είναι τpι
σήμισυ γήϊνες. 
· Στην 'Αφροδίτη θα κάνη πολι1
-, οι:)..., � \, , ι,,εστη. ι .;.ιοοιετικοι επιστημονες
Κουμζίν καί Σαλομόνο6ιτς ανέ
:ρεpαν θερμοκρασία 580 βαθμων
Φ. (την θερμοκρασία. που θέλε�,
το τυπογpαφικο μέταλλο γιά νιχ.
διατηpηται σε ρευστή κατάστα
ση). Uί λίμνες κχί ο( θάλασσες
θά πρέπει νά κοχλάζουν. Καί δ
μως ό 'Αμερικανός αστρονόμος
.Στρόνγκ δεν διεπίστωσε όδpα
τμούς.

"Ας κλείσουμε το χρονικο αυ
τό με την πληροφορία δτι ό σο
βιετικός έπιστήμων Κοζύρεφ, δ 
όποίος μελετά τά ζητήματχ 
τοσ :ρωτός, την θεωρεί κατα πpο
σέγγισι 50 φορές λαμπpότψη 
τής l'ής . .λίκαιο είχε ό 'Όμηρος, 
που είχε ονομ:χσει την 'Αφροδί
τη ('Έσπερο) τον «κχλλιστον έν
ουpχνι11». 

Ο ΑΣΤΡΟΝΑ ΥΤΗΣ ΧΑΜ 

ΊΌ πιο έντυπωσιχκο γεγονος 
στό·ι &γωνα. για τ·ην κατάκτησι 
του .λιαστήματος ·ηταν ή αποστο
λή -καί έπιστpο:ρή- t'?υ χι
μπχντζη Χάμ σε δοκιμα.στικ-η 
πτ·ησι μέσα σ' ενχ θα.λcι.μίσκο 
, ξ θ' δ ' 'λ , εκτο ευ - εντα ια πυpαυ ου ωστι-
κ·ης δυνάμεως 40 τόννων. 

Ό Χάμ είναι 3 έτων, ζυγίζει 
16 κιλά, εχει άνάστημα. 0,91 μ. 
Σήμερα είνχι διάσημος, σάν τον 
l\lαγγελανο κα.ί τον Κολόμβο. 
Είναι ό πρωτοπόρος του Διαστή-

\' 
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μα.τος. Έπί 15 λεπτά βρέθηκε 
εξω ά.πό τrι Γ·7), σέ ί.ίψος 18--1: χι· 
λιομέτρων, τρέχοντας μέ ταχύτη
τα 9.000 χιλιομέτρω·ι τήν ωρα. 

'Ήδη από δ.ι.ετίας περίπου οί 
'Αμερικανοί είχαν εξακοντίσει 
ζωα στο ..lιάστημα : τον i\Ιάϊο 
του 1959 έξηκοντίσθησαν οί δύο 
μικροί πίθηκοι «'Έϊμπλ» καί 
«l\1παίκερ», ό θαλαμίσκος τιί>ν ό
ποίων εφθασε σέ ί.ίφος 450 χιλιο
μέτρω·ι καί έπα•ιέπεσε στη L'ή 
μέ σι�ους τούς ... έπιβάτας του. 

Τον 'Οκτώβριο του 19ο0 έξε
τοξεύθησαν τρείς ποντικοί, ό θα
λαμίσκος τω·ι ότ.οίω·ι εφθασε σέ 
ί.ίψος 1.1:20 χιλιομέτρω·ι, μέ ε
ναν «ύπερηπειρωτικό» πύραυλο 
τύπου "Α τλας. 

Ιετά τό ταξίδι τοϋ Χάμ &·ιοί
γει ό δρόμος γιά τόν ανθpωπο, 
αν καί ό ιατρός του ..lιαστήμα
τος δόκτωρ φόν i\Ιπέκ έδήλωσε δ
τι αί Ήν. llολιτείαι προτίθενται 
να εκτελέσουν καί άλλα πειράμα· 
τα, πέντε η εξ τουλάχιστον ακό
μη, μέ πιθήκους, προτου έπα·, • 
δρώσουν μέ άνθρωπο ενα θαλαμί
σκον τύπου «Έρμ·7jς». 

Κατα τόν 'λμερικανόν επιστή
μονα ή πρώτη «έπη-ιδρωμένη» 

. , 

πτησις εις τό Διάστημα θα κα
ταστ-7) δυνατόν να πραγματοποι
ηθij έντός τοσ τρέχοντος ετους. 

Ό Χαμ επελέγη ανάμεσα σε-
6 χιμπαντζ·7jδες, διότι ήταν δ έ
ξυπνότερος. 'Όταν εκλεισαν καt 
τους εξη σ' ενα κλουβί, δπου fι-

, � Ι 
Ιf'cl σαν σκορπισμενοι οιαφοροι κυοοι, 

ένω ·ljταν κρεμασμένες ψηλά μπα
νάνες, ό Χάμ πρώτος αντελήφθη 
δτι επρεπε να βάλη τους κύβους 
τόν ενα. πάνω στον α.λλο·ι γιά νά. 
φθάση τίς μπανάνες. Καt σέ αλ
λα τέστ διεκρίθη. Καί εξετέλεσε 
δλους τους χειρισμους τ.ου 'lιτα•ι 
α•ιάγκη κατά την διάρκειαν τοi) 
ταξιδιου, δπως είχε διδαχΟ·7ι. 
l\lιά κινηματογραφικη μηχα.νrι 
λειτουργουσε συ•ιεχως καί τ.ήpε 
ενοιαφέρουσες εικόνες γιά τίς ct'I· 
τιοράσεις του Χάμ, δ όποίος 
στην ά.pχή, δτα•ι ορέθψε, μ�κpιά. 
ά πό τη Γή, κατελ ήφΟ η α πο τ.α.· 
νικ? καί τρόμο. l'ε•ιικά συμπεpιε
φέρθη καλά. 'Όταν YJ κάψουλα, 

, , C ι Τ ι" '\.Τ f μεσα στην οποια Ί
1
ταν ο Δαμ, 

περισυ•ιελέγη στη θάλασσα, ε:σε
χώρησε λίγο νερό μέσα. 'λ•ιη
σύχησε δ ειοικός κτψίατρος δ6-'. ι ' rτ 'λ) ' , ' κτωρ 1\1 πενσον. \.Q , ησε το α•Jτι 
του στήν κάψουλα καί ακουσε 
ενα κλάμα. «Είναι ζω-ιτανός, εί
πε. )[χς μιλάει». 'Ά•ιοιξα:ν τr1 •1 
πόρτα. '0 Χάμ γρύλλισε στ'fj 1Ι 
αρχή, ί.ίστερχ εσφιξε τό χέρι του 
για\ρου. Καί γέλασε γιά τους 
φωτορεπόρτερς ... 

ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΗΛΙΟΥ 

�πουδαίες παρατηρήσεις εγι· 
ψΧ.'Ι κατα την όλικη εκλειψι του 
ήλίου (15 Φεβρουαρίου) άπο 
ταυς �οοιετικους επιστήμονες. 
Έλ ήφθησαν φωτογραφίες καί 
φασματογραφίες τοσ ήλιακοϋ 
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στέμματος άπό οpyαν:Χ μεταφερ
•f!έvτα με πυp:Χύλου; πού εφθασαv 
στήv άπω ατμοσ:ραιpα. Τα οpyα
ψ/. δτ:χv άποχωοίσθηκαν από ' \. 1 

, τού; πυραύλου;, παρέμειναν ε-
λεγχόμενα άπο tY/ yη καί επχνε
φέpθησαv με σύστημχ άλεξιπτώ
τωv. Είδικοί μετεωρολογικοί πύ-

λ , 'λ ' ' ' p:Χυ οι εστχ ησχv τ.ρ: ν, κχτα και 
μετά τήv εκλειψ: yιά vά μελετή
σουν τίς μεταβολές στί; συνθή
κες τ·η; άτμοσψχίρας καί τ' άπο
τελέσμχτα τr,; ήλιακ·η; ακτινο
βολία;. 'Έ,ιχ τ.υραυλοκίvητο άε
,ροπΗvο Ί'U-104: με πλήρωμα 
αστρονόμου; άτ.ο διά:ρορχ μέρη 
της �οοιετικr;; 'Ενώσεως καί 
-πλήρως εξωπλισμέvο yιά rιλιακες 
παρχτηpήσει;, συvήvτησε τήv 
εκλει•.!ι: κοντά στ6 Ροστώο κχί 
ακολι:-,ύΟησε τήv πορεί:Χ της πε
τωvτ:χς με μεγάλη ταχύτητα σε 
ϋψος 30.000 ποδών. Αυτό είχε 

'λ 
' , ' ώς άποτε εσμ:Χ την επιμηκυvσι 

της δλικότη:ο; τη; εκλείψεως 
απο 2 ποωτχ λεπτά καί 45 δεύ
τερα σε 4- πρωτχ καί 5 δεύτερα 
λεπτά-κέρδος τ.ολύτιμο yιά τίς 

' ,..., ' κ ' 'πχpατηρησει;. ....τη pιμαια οι 
αστρονόμοι φοοήθηκχv οτι δεν 
-θα εολεπαv τίποτε εξ αιτίας νε
φώσεως. Είοικά άεpοπλάvα άπε
γειώθησαv κχί με χημικά μέσα
διεσκόpπισχv τά σύννεφα πpοτου
αρχίση ή εκλειφις. Ό λόyος που

' ξ ,ι::-- , ,:-. , 
άνεπτυ αν ιοιαι τεpη οραστηpιο-
-τητα οί Σοβιετικοί γιά την εκλει
ψι ε l ναι δτι οί 4 δλικες εκλεί
ψεις πού θά συμβουv στά προσε
χή 40 χρόνια θα συμπέσουν σε
άβολα μέρη της Σιβηρίας καί του
�Άπω Boppα.

ΕΝΑΣ ΙΝΔΟΣ ΓΙΟΓΚΙ 
ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

'Εvτυπωσιακο δπηρξε το πέ
ρασμα τοσ Ίv'5ου yιόyκι Μα
χ α p ί σ ι .Μ α ε ά πο τας 'Α • 
θήvας (9 'Ιανουαρίου). 'Εξεσή
κωσε σ±λοv αληθινό. 

Τό πρόγραμμά του ήταν να

ίδρύση εvα «κέντρον στοχασμου» 
προς τον σκοπο προωθήσεως 
της ευτυχίας ανάμεσα στους αν

θρώπους. Διά τοσ στοχασμοσ -
κατ& τήv γενική θεωρία του -
καθοδηγείται δ άνθρωπος προς 
τα εσω, εως τά εσχατα έπίπεδα 
δπάρξεως, μέχρις στου yίvouv ά
πόκτημα ή ηρεμία καί ή μακα
ριότης. Κ:Χί φιλοδοξεί δ l\lαχα- � 
ρίσι Λlαε vά ίδρύση 25 χιλιάδες 
τέτοια κέντρα σ' δλον τον κόσμο 
δπου ταξιδεύει, 6πο τήν αίyίδα 
κάποιας «Κι vήσεως Π vευματι
κης 'Α ναyεvvήσεως», με πρό
γραμμα 9 έτωv, μετ& τήν έκ�λή
pωσι δε τοσ πpοyραμματισμενου 
σκοποσ προτίθεται νά άποσυpθη 
σ' εvα οουνο της πατρίδος του 
' [ vδίας καί να πεpάση το δπόλοι-
πο της ζωης του σιωπωv. 

'Όσα είπε σχετικά με τον, «στοχασμο» σε δημόσια δμιλία 
του έθεωpήθησαν μαλλον άψογα· 
δσα ομως εδημοσιεύθηκαν σε δη
μοσιοypαφικες συνεντεύξεις εδω
σαν λαβ·η σε σχόλια μαλλογ ε
λαφρά. 

Στήν «Καθημερινή» δ κ. Γ. 
Κ. Βενιζέλος εypαψε οτι «δ θέ
λων νά μυηθη ε1ς τήv θεωpίαγ 
τοσ Μαχαρισί Μαε καί vά ακο
λουθήση τήν διδασκχλίαv του, 
πρέπει νά παpουσιασθη εν�)πιόv 
του, ανυπόδητος φυσικά, και νά 
του πpοσφέpη λίyα λουλούδια, 
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λίγα φpουτα καί ενα &σπpο μαν
τήλι. Αύτά προορίζονται γ:α να 
ά·ποτελέσουν «δώρα» του l\lαχα· 
pισί Μαέ προς «το πνείίμsι του ά
ποθsιν6ντο� μεγάλου διοαuκάλου 
του». Κατόπιν δ Μc.ιέ θ:χ πη εις 
τον ·ιεοφώτιστο μφικές λέξεις, 
ειδικές δια τον καθένα. οι λέξεις 
αυτές ε[ναι, καθως λέγει, σαν· 
σκριτικές καί «άσκουν επίοpασιν 
οχι δια της έννοίας των, άλλα 
διιχ του ήχου των». Δια τ·7); επι
δράσεως αύτης, έκ της έπανχ
λήψεως τω·ι λέξεων, δ στοχχζό
μενος κχτοpθώνει να συγκεντρώ
νεται ε/ς τον εσωτερικό του Κ?· 
σμο καί σιγά - σιγά φθάνει ε1ς 
το σημειον να κερδίση τrιν ηpε· 
μία που του .υπόσχεται δ 'Ινδος 
cριλόσο:ρος, δ δποιος δμως δεν ε
δέχθη έπ' ουδενί λόγφ νά άναφέ
pη εστω κχί μίαν άπό τάς λέξεις 
που δίδει ε1ς τους μυουμένους. 
«'Όποιος θέλει, προσέθεσε, ας 
ελθη κοντά μου καί θά τίς μάθη. 
''λλλωστε δεν άξίζουν παρά μό-
=� 

οJ.'ε'-..,ρ,ί'ομεΥ :Α. 0,, Γ,ό -ι- «,., 
β-.rαζο,1{ς σ. Υα�θpwν <fθόa"'ο<. , 
Κα;.�? 'Τ'Ι)θες ιv. 2"nς -u.01j\ά.ς τl:Jν Α -a-,ων 

ψΘα.νων' ().,,ο το�"" 71.UΙJ 'Ιμαί\αιων-
Jώ-., 'φι-χών δοιι ?ώ-v ά.?.a.'\.ι?ων npο6ιι1νοr'-ε v t.ι( ο�ι::η,� 

� (b� θα. βpώμt")- �ΎΙΥ .Νιr�α.νcχ ,θιpαnΗ::ι, -. να. f-"-� έ'p� 

rι �\) 
ι ιt�·�� 
\ 

..

t 
-

\ 

1 

! 
\ 
1 

νονΌι' ενα συγκεκpιμέ·ιον πρ6-
σωποy κsιί έπομέ•ιως είψ,<ι �χpη
στες οιά τους αλλου;». 

Για την Οεωpίχ τω·ι «δο•ιου
μένων λέξεω•ι» εγpιχψε δ κ. Στέφ. 
Λιππιώτης στη•ι «Βpαουνή», οτι 
δεν είναι τίποτε τό νέον, διότl 
άπό τό 1\101 δύο Γάλλοι γιατροί, 
οί �άpλ �Ιπω•ιt'ΥJεν και 'Εμίλ 
Γκουέν είχχν λχνσάpει τ·rι 'ι θε
pαπωτικ/1 Οεωpία τω•; «κpαδsι
σμικώ·ι λέξεω·ι>, (:.\Ιοtς \'ilιrants). 
Κχί στό 1'\χνσυ τής t'χλλίχ; έ
χα.λουσε τότε 6 κόσμο;; με τίς 
χιλιάδες τώ·ι 3:πό πψχτω•ι γής 
ψυχωτικω•ι, πχpχπληγικώ•ι, νε
:ρpικώ•ι, άγκυλr,ηικrίJ·ι, στομχχι· 
κών, πχpκι·ισι:,•ιικώ·ι, -;:ο� ετpε
χα.ν νά μάθουν χχί ·ιά ;:ιπιλίσου•ι 
α.UτΕς τ�ς ���μ�τουpγές «μΟ Ο�μ
πράν». ΙΙpοτr:ισ ·ιά χοιμηΟοσ•ι τ� 
6pά0υ ύπεχρεοϋντο, ?έρ ' ε�ϊ:είν, 
νά λέ•ιε εικοσι �οpέ; με κλειστά 
τχ μάτια: « Είμχι καλά, τελείως 
κχλά, U!t'J Γ.Χ-:J:Χ'/ Ξϊ.Ο'Jl'/ Υ.:ΧλΧ 
(πsιp:ρχί, κομπλετεμχ·ι πχρφαί, 

'�qψ ).θη.., α..nο 7.,,..,.,. "X.wpσ..-v ?ώΥ Γί,t?ι • 
να. δώ ?.ον ό,ι.ι.ο ι;αι; .:A.px101έl'Y\. 
"ον έ.φο..ρl"οJwν ό Ι""Ο� ,.ov Ίρ,οnοιn μαJιt<Ο\.ΙC, 

ιμβαt1? (., .4 ?α vιpri ?ονi 'Vnoμ...,.,-.,a v1 ιc.ov$ 
Η l.,..,..,f ζ όΙ vJa 2ος ιι ε α λ).Ο. nov θα. rιιpa.6t.2E 
� {ο r,pοό(')..(ζ tc-OV- {αζ j ον Ε. �r, (ων Q)'1C1.6!2ι 

ι Ο ΣΟΦΟΣ ΓlΟΓΚΙ 

ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Σκίτσο τοϋ l\Ιπόστ. στόν «'Ελεύ&ερο»_ 

' 
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-παρ έξελΗν;; πχρ:ρχί) κχί τό ίδιο 
-πΗι με κλειστα τά μχτιχ έπχ·
-νελάμβχνχν μόλις έξυπνουσχν ...
'(!)�που πέρχσε ή μόδα.

Καί δ κ. ΛιππιώtΥ)ζ συvεχί
ζοvτχς εγραψε: 

«Τόν έvορατικόv κχθcφτικόv 
Όtοχασμόv τόν πχρέχει ή κχθα
pχ, ή βχθειά, ή κρουστικη προ· 
Όευχή. Ή προσε.υχη π. χ. των 
νηπτικωv Πατέρων κχί &σκητωv, 
-τωv συντετριμμένων άvαχωpη
τωv. Ή vοερά, -� καpδιακη προ-

' - :t� , , qευχη τωv εςαγνισμενων φυσεωv 
-που έλ ησμόvησχν τελείω; τόν
iε,,θρω:τον με τό σαρκίον καί τό
λοφείον των έγωϊσμωv του καί
τω·, παpχισθήσεωv. Τόv στοχα
Όμόv, που άvαγεvv5. τόv άvθpω
ποv, δεv τόv χορΥ}γεί ·r, ψυχpη
θαυματοπο�α της Βομβάη; �
-του Θιβέτ, &λλά ή θερμη &γαθο
ποιί·α της Ίε,?cυ ;χλημ κχί της
Κ:Χνα, του 'Όρους των Έλχιωv
-κχί του τάφου του Λαζάρου στη
Βηθχvία». Ό ιδιος, γράφοντας
στο περιοδικό «Τύπος 'Ορθόδο
ξος Χριστιανικός», 1σχυpίσθΥ/ δτι
�πό πpοσε�θόvτ;ς vi μυηθο�v
.εμχθε μεpικες λεξεις προσ:ρεpο·
μεvες &πό τόv Μαχαpισί l\lxέ:
'fχpακχ-σο-μι-vτχ-vτί.
� τερε-vτι-vτά.
'Τpάς-τpάς-μπουpμχpοτράς.

Ί) κ Φρ. Γεpμ,:yός, εγρχψε
Qtίς «Ε1κ'5vε;;» δτι, κχθώ; του
:έδ·ήλωσε δ Μχχαρισί l\1,:έ, οί
.λέξεις αυτες εχουv θεμελιώδΥ) 
σημχσία. γιά τηv 1σόβι,: γα.λ·ήvη
-του &vθpώπου. «Δεν χρειάζεται
-τίποτε άλλο &πα μιά λέξη. lVlό-
.λις τηv μάθετε, τό μυχλό σχς
,θά ξα.πλώση έπάvω της δτ.ω;; ξ,:
.πλ.ώvει εvα. κουρα.σμέvο κορμί έ-

πχvω σ' εν,: πουπουΗνιο κρε-'""'· 
βάτι». 

Δsv είμχστε σi θέσΥ/ vά βε- •, 
βαιώσουμε έ ά ν τό ζήτημα της 
«λέξεως» έλέχθη κχί π ω ς έ
χέχθη άπό τόv Μχχα.ρισί l\1χέ. 
Γεγονός είναι δτι ϋστερ' &πό τά 
σχετιχχ δημοσιεύματα του τύ
που, τό ξενοδοχείο του Ίvδου ' 
γιόγχι πολιοpχήθηκε &πό... έ
παί τας της λέξεως! Κχ ί χρειά
σθηκε ν± έτ.έμβη ή &στυνομία 
για v' &πομακρύvη τό πληθος 
ευγεvιχά. 
Η ΑΞ!Α ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 

'Απήχησις του θοpύ5οι, α.υτου ,, 
ύπηpξε ή &κόλουθyt έπιστολη του 
γvωστου δικηγόρου κα.ί πvευμα
τικου &vθρώπου κ. 'Αλεξ. Τζα
ζοπούλο:.ι, ή δποία έδημοσιεύθη 
στηv «Κχθημεριvή»: 

Μέ πολύ ένδιαφέρον έδιάβασα 
τάς ί5έας του Ίνδ::>Cι φιλοσόφου 
Μαχαρισl Μαέ καί ίδίως την ύπ' 
αύτου ϊδρυσι ν «Κέντρων στο χα· 
σμων». θ.χ μου έπιτραπij μόνον νά 
παρατηρήσω οτι ύπό την σκιάν της 
'Ακροπόλεως δέν είναι αyνωστος 
ό κόσμος των ί5εων του είδους 
αύτου . 

Παραλείπω τούς άρχαίους uΕλ· 
ληνας φιλοσόφους, οί όποιοι μύ
ρια οσα έστοχάσθησαν καί διετύ
πωσαν τούς πλέον ύψιπετεϊς στο
χασμούς, είς τάς σφαίρας των ό
ποίων άνέκαθεν άπό της έποχijς 
ίδίq: της έι.ληνικijς φιλοσοφίας πλα· 
νωνrαι ώς φωτειν.::χ μετέωρα ύπέρο· 
χα ύποδειyματικά δημιοφyήματα 
της άν3ρωπίνης διανοίας. Άλλ' ερ
χομαι είς την πρόσφατον έποχήν 
μας. 'Ένας άπό τούς έκλεκτούς 
διανοητάς μας καί διαπρεπής Τέ
κτων, καθηyητής των έλληνικων 
είς τό Πανεπιστήμιον της 'Οξφόρ
δης, είς τόν όποιον οφείλεται κα
τά μέyα μέρος ή είς 'Ελλάδα ε· 
ρευνα των κοινωνικών ζητημάτων, 
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άδίκως τώρα κατά τήν yνώ;..ιην μου 
λησμονημένος, δ Πλάτων Δpακού
λης, ψιλόσ;:>ψος, σοσιαλιστής καί 
χοpτοψάyος, συντάκτης του κοι
νωνιστικου καί έπαν;χστατικου διά 
τήν έποχήν του περιοδικοί) «v 

Αp
δην» καί έκδ�της του ψιλοσ:>ψι
κου του περιοδικοί) «'Έρευν;χ», διε
-τύπωσεν εtς τό ερy;:>ν του «Στοι
χεία Βιονομ(-:1:ς» δμοίας ίSέας μέ 
τάς του Ί vδου ψιλοφόφου. 

'Υπεστήριξε εtς τό ε,οy;:>ν του 
αύιό καί είς τό «Ή υγιεινή καί 
'Ηθική», ττρωτοτύπους μεθόδους 
-πρός τόv σκοπόν της καλυτερεύ
σεως της ζωης του άvθρώπου καί 
-συγκεκριμένως μεταξύ αύτων έπρό-
-τει νε τήν λειτουpyίαν «Κέντρων 
Στοχασμών». Οί στοχασμοί πρά
γματι, δι χποτίζουν τό ερyον άπό 
τήν άρχήν εως τό τέλος του. 
Πας στοχασμός, λέγει, τόν δποίον 
έξάποστέλλεις είναι μόριον της 
ιδιοσυστασίας σου καί δταν έξα
-ποστέλλεται έν στάσει εύSοκίας 
-καί έπιεικείας πρός πάντας, συναν-
-ι:αται πρός ρεύματα σrοχασμων
όμοίας φύσεως καί συvενουται,
-συναποτελων μαζαν δυνάμεως ά
νάλοyον πρός τόν άρι '3μόν των
εξαποστελλουσων διrχν:,ιων». Πp::,-
1.είvc.ι τήν έκπομnήν «των περί ά
μοιβαίων σ3έvους στοχασμών» κα
-ι:ά τήν ε-<την άποyευματινήν.
Καί καθορίζει ώς έξης τό ίSιωτι
-κόv κέντρον στοχασ,.ιου: Πρός ά·
ττόκτησιν της έ\κτικης δυνάμεως
ει χορύθμισε έπίτηδες πρός τόν
σκοτόν τουτον δωμάτιόν τι, χωρι
-στόν καί έπιπλω..,ιένον καταλλήλως,
θε ,)ρούμενον ώς ίερόν ε vθα θά έ
-πικοι νωνης μέ τό • Απειρ::,ν Πνευ
μα, ώς ένδότερον άyιασrήριον
,o'J Οίκου.

ΟύSέν καινόν λοιπόν ύπό τήν 
-cκιάν της Ά,φοπόλεως.

ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ 

'Από τήν Λχpισχ μετε'36θη ή 
έξή; άπίστευτη είδφις : 

«Ό νεωστί χειροτονηθείς μη
-τροπολίτης Λαρίσης δεν έπέτpε-

/ 

ψzν ε1ς ίεpΕίς τη; μητροπόλεώς 
του νά. ψχλουν νzκρώσιμον άκο
λουθίαν δια. τήν τχφήν μιας κα
θολική; τό δόγμχ γυνχικός, ελ
λείψει καθολικοσ νχου ε1ς τήν 
π6λιν καί άπηγόρευσε καί αυτήν 
&:κόμη τήν χρr;σιν τής εκκλησίας. 
'Η συμπεριφορά. αυτή του μη-

λ, ,J, C: , ... C: ,, τpοπο ιτeιυ, ,1 οποια ειχεν ω; α-
ποτέλεσμα νά. τα:ρή μία χριστια
νή χωρίς θρησκευτικr1ν άκολουθί
αν, μ:.φτυρεϊ άσυγχώpητον στε
νότητα πνεύματος, τήν 6ποίχν 
ουδείς άληθής χρισtιανός θά έπι
δοκιμχση». 

Ή είδησις πpοαχλεσε ποικί
λα σχόλια. l\Ιεταςύ άλλων, &·ιε
cρέρθη δτι ή συμπεpι:ρορά του ά
yίου Λαρίσης, έκτος το'::i δτι δεν 
·ητχ·ι σύμφωνη με τό οχ%τεpο
πνzυμχ του Χpιστιχνισμοσ, άπο
τελοϋσz κχί πχp:χοχσι ρητων
κανόνων τ'i); 'Ελληνική; Όρθο
δόξου Έκκλησίχς, -ίι όπο:α έρω
τηθεϊσχ «περί τοσ επιτετρχμμέ
νου της υπό σpθο3ό;ου κλ ηpικοσ
κη'3εύσzω; ετεροδόξων έν ελλεί
ψει δμο'3όξω·ι τούτ ι, θρφκευτι
κοσ λειτουpγοϋ) κχί εκ πνεύμχ
τος έπιεικείχς επέτρεψε τελικώς
δπως έτεp6οοξοι εν γένει κηδzύ
ω'Ιtαι εκκλησιχστικω; υπό ορθο
δόξου κληρικοϋ εάν δεν είνχι δu
νχτr1 ή ε1ς όμό3οξον α·1τοϊς κλη
pικό·ι πpοσ:ρυγή>>. 

'ΑλΗ χί σχετικχί εγκύκλιοι έ
ξεδ6θησχν τ6 ... 18ϊ8 κχί τό 1891 
ω'JtE είνχι φυσικό νά λησμονή
&ηκχν. 'Ε; άλλου, τά ιδια κχ
νουν κχί μερικοί κχθολικοί γιά 
τούς ορθοδόξους. Κχθώς άνέ:ρερε 
Ε'Ιχς άπό τού; επιστολογpχ:ρους 
των εφημερίδων, στην Σορεζίνχ 
της 'J ταλίχς συνέβη κατά τήν 
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Κατοχη ΨΧ πεθi·ιη εvας 'Έλλη-
ας δμηpος καί δε•; έπετpiπη vά 

ψαλ·7j νεκρώσιμη &κολουθία σε 
καθολικό •ια6 ...

Ο ΔΙ-ΙΜΙΟΣ 

«Τά χέρια μου τρέμουν. Θά 
πpοτιμουσα vά γίvω •ιυκτο:ρύλα
κας»-έδήλωσε δ 'Αλή Τσελίκ, 
δήμιος της Κωvστα•ιτιvουπόλεως, 
δ δποίος ·ηpvείτο επιμόνως 1/IΧ ε
κτελέση δι' &παγχοvισμοσ εvαν 
κατiοικο καί στο τέλος ελιποθύ
μησε. «Έντpόπιασε τό τίμιο καί 
καλλιτεχνικό (!) επiγγελμα», &
·ιεκοi·ιωσε τr,ν έτ.:ομέvη το σωμα
τείο των δημίω•ι. Καί διέγpα }ε
το·ι 'Αλη Τσελίκ απο τά κατi
στιχi το:.J.

�, ε•ια τ:ι.ξίοι του στήν 'Αθήνα 
6 παγκόσμιος πρόεδρος της Θε
οσο:ριχ·r,ς <Εταιρίας �. Σ,,ί Ράμ 
δταν τ�

σ ε
_;ή:ησα·ι τή γ1

�ώμη τ�υ
σχετιχα με Η

j
'Ι 0ανατιχη ποιvη, 

απήντησε: «Τί γνώμη θέλετε vx 
σχ; πω ... 'Εγώ, δεν θά ηθελχ 
it'nε νi είμαι δήμιος». 

Κά πcυ τό έπiγγελμα αύ-
το α:ρύπ1ιισε χχί τη 11 συνείοησι 
έ·ιcς iπλοσ &·ιθρώπου, ό όποιος 
ετφοτίμησε τΥJ 'Ι yτροπr, &πό τό 
εγκλημχ. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

===Ι ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Ι=== 
-Τά Γραφεία τοϋ ΙΛΙΣΟΥ, Δρα

γατσανίου 6 (Πλατ. Κλαυθμώ
νος), οροφος 6ος, εϊναι άνοικτά 
κάθε Δευτέρα καί Παρασκευή 11 
-12 π. μ. καί 6,30 - 7,30 μ. μ.
Παρακαλοϋνται οί φLλοι τοϋ ΙΛΙ
ΣΟΥ νά έπισκέπτωνται έλευθέ
ρως τά Γραφεία.

-Οί συνδρομηταt οί όποίοι άλ
λάζουν η βλέπουν τήν διεύθυν
σί ν των λανθασμένως η άνεπαρ-

);(ως άναγραφομένην, νά μας εί
δοποιοϋν, διά νά λαμβάνουν τα. 
έκδιδόμενα τεύχη χωρίς καθυστέ
ρησιν. 

Ο[ΡfΏΗ ΠRΡR�nΗΣΙΣ 

Παρακαλοϋνται οί συνδρομηταt 
τοϋ ΙΛΙΣΟΥ - νά άποστείλουν η 
νά έμβάσουν διά ταχ,υδρομικης,
έπιταγης τήν διά. τό 1961 συν
δρομήν των. Διά της άiτ' εύθείαc;. 
άποστολης της συνδρομης ό ΙΛΙ
ΣΟΣ δεν θά χάση τό 250 )ο το 
όποίον στοιχίζει ή εϊσπραξις της, 
συνδρομης δι' είσπράκ τ ο ρ ο  ς. 
'Από 1ης Μαίου ό ΙΛΙΣΟΣ θά ά
ναθέση είς τόν όργανισμον <ιΌ 
Κρίκος» τήν εϊσπραξιν των υπο
λειπομένων διά τό 1961 συνδρο
μών 'Αθηνών. 

'Αφ' έτέρου πcψακαλοϋνται ol 
ουνδρομηταί νά φροντίσουν δια. 
τήν έγγραφήν αλλων συνδρομη
τών είς τόν ΙΛΙΣΟΝ. Νά σημει
ωθfi δτι ό ΙΛΙΣΟΣ δεν είναι οί-
κονομική έπιχείρησις. 'Ό,τι είσ
πράττει το διαθέτει διά τήν βc;λ
τίωσιν τοϋ περιοδικοϋ. ΕΙναι λοι
πόν, κέρδος δλων των συνδρ_ο
μητών νά αύξάνουν οί συνδρο
μηταί. 

Βιβλία πού λάβαμε. 

Κ. Βουρβέρη: Ό 'Ελληνικός Άν
{}ρωπισμός σ1Ίμερον. (Σ,ωποί Χαί έ
πιδιιόξεις της Έλλη, ιχης Ά\"&ρω
πιστιχης Έταιρίι.ις), Άθηναι 1960_ 
Γ. Λαιμου: 'Ένα σχέδιον Οίκου
μενικης Κοινω,•ικης Άλληλεγγύης
Λωζά,1η, 1960. Κώστα ΦραγκισΧά
του: Άσιάτες Λογοτέχνες καί ποι· 
ητές, Ά{Jηναι 1960. Ξάνθ·ου Λυσιώ· 
τη: •Θρόμβοι καί Σ·α\αχτίτες»
Ποιήματα, Κύπρος 196(). Γιάν,•η 
Καφούση: «Ώρες σιωπης». Ποι11-
ματα, Ά{Jηναι 1960. Ά,•τωγίοu· 
Χαλ&.: Τό Μηλον τ1ϊς 'Έριδοι-, Ά· 
{J·η,·αι 1960. 'Αντωνίου Χαλά: 
Γκουρτt ίεφ (Ί-Ι μεγίστη πνευματικrιι 
δόξα 1 ης ,·εωτέρας 'Ελλάδος και της 
Ά,,{}ρωπύτητος), Ά{Ιηναι 1961. Μντ1· 
μονος: Πετει,•ά τοϋ Ούρανου ('Αφη
γήματα απ' τ1) ζω1i zαί τή φύση)., 
Ί\{Jηναι 1661. 



..................... Ί 
Προμηθεύεσθε πάντοτε 

Γραμμά τια του Έθνικ ο υ  Λαχείου 

Α τύχαι και αί πιθανότητες άναrττύσσον

ται και αύ .... άνονται άττο κληρώσεως εtς κλή

ρωσιν. 

"Ολοι οί αyοράζοvτες 

καl μετό: τό:ς ττρώτας κληρώσεις συμμετέχουν 

εtς τα με-yάλα τελευταια κέρδη 

Δω ρο v 

δραχ. 5.000.000 

Ή τιμη έκάστου άριθμοΟ είναι διό:: το σύ

νολον των κληρώσεων. 

Μερψνήσατε διά τήν Τ ύ χ η ν 

διότι κανείς δέν μετανοεί 

i 
;ι ••• ........................... 
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

,ι C � 

εχει ως σκοπον 

Την ασκησιν της άyροτικης πίστεω ς 

Την βελτίuσιν των δρ ω ν  διεξαyωyης των 
yεω ρyικων ερyασιων καί συναφων συναλ
λαyων. 

Την ένίσχυσι ν καi την έποπτείαν της συν
εταιρ ιστικης όρyανώσεω ς των άyροτων. 

Ή Α.Τ.ε. είναι αύτόνομος Τρ απε ζικός Όρ· 
yανισμός κοινωφελοϋς χαρ ακτηρος. Διό: κα

ταλλήλου χειρ ιομοϋ της πίστεώς, παρ έχει την 
ύλικην καi ήθικην ά ρ ωyήν τηc προς έ φ α ρμ ο y η ν τ ο Ο y ε ω ρ y ι κ ο Ο π ρ ο y ρ ά μ· μ α το ς το υ Κρ άτο υ ς. 

Ή Α.Τ.Ε. δεν εχει μ ετόχους, δεν επιδιώ
κει κέρ δη. Έρyάζεται διό: την πρ όοδον της 
ύπαίθρου. Σκοπός της είναι ή διαρ κής έξυ_. ' 

i πηρέτησις του άyρ ότοu.

1 ������-
Τιμή τεύχους δρχ. 10.-
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