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ΘΟΡΥΒΟΣ κα.ί ή δια.τά:ραξις
σμος πηγαίνει κ' ερχεται, βια.σ τιτής ήσυχίας είνα.ι από τά. χα.κά' γ�ά. κάτι που τό θεωρεί σ πουρακτηριστικά. του ·μοντέρ νου πο
Qαί_ο κα.ί επείγον. Ηιό πέρα. στc.
λιτισμοσ. lVΙπορουμε νά. βρουμε,
δρόμο εργάτες κατ�δαφίζου ν ενα:.
μέσα στην τύρβη κα.ί τον ορμ
πα.ληό κτίριο, μέ μηχανικά. τρύ
μαγδο τής καθη
πανα που σέ ξε
οc
• ·, - · · κουrn
μερινής ζωής, κά:-. :... -.;._;,
.,,.,
... �..-,.,_ {��,
�W -';1\�11,$\tι
� ,;;.,
Τ αί νουν ' γιά. ν
�.,;;_t.;;.: ' · ·, -- ·.,
· • ,•t ανεγερθη ενας ουποια στιγμη γαλή
Ί
νης κα.l ειρήνης ;
· ,. ρανοξυστης. Βλε,
Καθώς γράφω
, ' .·'.
• πω 'από τσό παρά:., θ υρο μου, ε να 2
υ. λλο
τουτες τίς γραμ
,
lι,,..."
. , μεγαρο που, υιψ•
ωμές, ή αστικη συγ
κοινωνίά επιτίθε1\ θηκε αyτικρυ στό
_, ουρανό και τους:
ται στ• α.υτιά. μου
με ενα αδιάκοπο
εργάτες νά. τό χρω-·
βουητο των οχη
ματίζουν, δεμένοι.
μάτων, με,τά. ουρ
.. 1 από τη μέση καL
λιάσματα των φρέ
,.�. � αlωρούμενοι
ανάνων, με τους μυκη
μεσα στίς σκα
θμους των σαλπίγ
λωσιές. Γρήγορα,
γων. Στα. πεζο
· γρήγορα, γρήγο
δρόμια κάτω, κόρα ! Στη μία of ερ>

\

.... ..,

'jf

,-.

•

�

ι •

.

•

., )

,

Ι

1

,

'Από τό Theosopl1y in Australia, Σίδνεϋ.

9

•.'.f
ΙΛΙΣΟΣ

γlται θα χυ9οσν δλοτpόγυ,
ρα, γιιi τ.ς δικ:ς τους τις
οο•Jλει:;, δ.:ι μώ ιtα · στi μχγα
ζάκιχ σχν δpμητικό κυμ:χ, ν:χ
φχνε κ:χί νl ξχνχγυpίσου·ι οιχ
στικχ. Σt;; π�ιτε, μο·ιο:Jτιγμ ϊj;,
()ά ξεκιy·ή:JοJ·; ctYθ?ώitt'/Ot χείμχp
ιf)Οι, δ:Jο γ:νετ" πιό 6ιχστικο:,
'Π?ό; τχ t?ΧίΥ1., tX λεω·ρο?είχ,
'tα 0.1.Π::Ι?ΧΧtΧ. Το αλλο π_,ω ,
:τ1".χλι ΙΧΠJ τη'/ ΙΧ.JΧΥ/ !
'Όλοι μχ; ε:;η,πε ά,?ϊ ,ι,yμ:νοt
άπό το}το·ι τό·ι μ:ι.νιχχό ρ·Jθμ-5.
�Ίσω; μψικ'J 1 νi πηγ :ι.iνοJΥ γρη
γορι�τψχ απ:ι άλλου; η αpγότε
ρχ, αλΗ τ'J π1.:ίσtΟ/ τη; �ω rj;
μχ; στον δJttx., μχ; πολιτισμό
φ:χίνετχι ΥΧ τ'J οιiπη το στχθε
ρ:.ι κ•nηγηtό tJυ χρό-ιω. Σtό
δtεθνz; έπ 1 π;�ο το::ίtο t? Υ..•J'Ιηγη
τδ μχ; δ'ιε ζορεpώτ;;:ιη ε1 κ-S·ιχ,
γιχτl εχ3ηλώ-ιετι.ι σtΙ/Υ οιομηχχ
γίχ τω; bπλω-ι, μ: τήι αμιλλχ
γιιi την π_?οtzp:ι.ιότηtχ τη; κ-χτχ
σκευη; έπισt1.1.ονα.ω; φονικ:i)ι
μέσω·; μεγχλύτ:ερων, κχλύτερω-ι,
-τρομ:χκτικώ tE?W'/.
Κχ,θήσχμz κχ;.1.μιχ σtιγμη νχ
7txpoJμs ά; ιχσχ κχ' yά ρωτήσου
με τόν έχυτό μχ; γιχτί δλ, αύ
τ&; Κχθήσχμε καμμιιi σ.:ιγμή
ήσυχίχ; νχ άνα.σκοπήσουμε τον
έχυτ6 μχ;, να έξετχσοcιμε τά έλχ
-τήριά μχ;, νά 6ρουμε J' εly, αό
τδ που μχ; κ:χ-ιει νά τρέχουμε
τυφΗ - τίς περισσ6τεpες φορές
.σε κύκλου;�
Τό σ.ρυpοκόπημχ του θορύβου
μέσ χ σtήΥ πόλη προκαλεί τον π66ο τη; γλυχ.ειa; σιωπη;, μιας φυ
-γης από τήν ατέρμονη κακοφω
νία του ήχου, αλΗ - κατιi ,ήν
ιιi,ρχαία σοφία - δ �Ηχος εlναι ή
Ζω.ή, ή δ.η.μιο.υρyική διατηρητική
αρχή μέσχ στ:ό σύμπαν !

,Ε; αλλού ή χρησις του φυσι.
κου ήχου μπορεί ν± ·επιδράσ11 δυ
νχτά σtού; λεπτόtεpου; έχ τους
μχ;. Ο σκληpοί, θορυβώδεις καί
π:χ?:Χ 'f ·ιοι ήχοι κ:χ! ρcιθμο,t που
χρησιμοπ?ιο}ντ:χι στ± μο•;τέρνα
λ:χιχ.� τp�ού5ι:χ διεγείρουν κχt
πpοκ:χλο::ίν· π,λυ &:·ιεπιθύ�-1-ητχ α
ποτελέσμη:χ επί τη; θυμικ7j; φύ
σεω;. , Ε ι:iJ ο: άpμονικ�ς εξάρσεις
τη; μεγχλη; μοJσικη; μπορεί να.
6,.jιώ:Jου·ι τη·ι φJχη σ: ψηλότερα;
π:3ίχ έ,;ημεpι�:Jεω;.
,ο ήχο; επiση; μπ'Jpεί, δτχv
χρφι ιοπ,ιηθη μ: γνω:Jι, να γίιη
μια τρομεprι δύιχμις, κχθώ; πι
στc:ύ:ι.ιν έκείyοι πού επχ•,ιαλαμ1
τi ισχυpχ «, :χντρα;» η
6χιοJ /'
τρχγού3ιχ τη; ,Α_yχτολης. ,Η κυ
ρία 'Έλε-ι:χ llετp6βιχ Μπλα.
βχτσχJ· έ .p θχ,:;ε yά, 3εοχιώνη πώ;
«μπ'Jρει ν:χ δημιΟ'Jpγηθη τtτοιχς
ψJ:J�ω; �Ηχο;, ϋηtε να. σηκώση
τη ι π:.ι;ιχμίοχ τοσ Χέοπος στον
αέ ρ χ ή y;x εμ:ρJ,:;ήση νέχ ένέργεια.
κχ) ρώ;.1.η σ έtοιμοθά:νχτο»."' 'Η
σημερι,;η ,Επι'σtήμη γνωρίζει τον
δυ·ι:χμισμό του τχλμικοσ ήχου
Κ'Χt τ�y χpησψοποι�ί σε υπεpη·
χητικού; βχθμού;.
(Τώρα. περνάει μια άτμομηχα
νή, σφυρίζοντα;. καί ροχαλίζον
τ:i;... )
Καίτοι δ θόρυβος κα:ί +ι 6οη
της πόλεω; εlνα.ι δλοτρόγυρά
μας, είμεθα. ίκχνοί Υ' άποσπώμε
θα νοητικά κα.ί να. εκτελουμε τα
καθημερινά μας κχθήκοντα. · :Μπο
ρουμε δηλα.δη να με;ώΥωμε τόν
ελεγχο των εξωτερικών πιέσεων,
με άλλχ λόγια να. μένουμε πλ&-ϊ ·
του;, χωρίς να. τους επιτρέπου_με
* _The Secre� Doctrine, Aclyar,
Vol. .ΙΙ, Γ. 279.
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α μάς δεσμεύσουν νοητικα καί
,ψυχολογικ&, συν:χισθα.νόμεvοι δτι
.σ;οτές οί έκδηλώσεις δέv ετν:χι δ
�μοναδικός στ6χος κ:χί σκοπός της
ύπάρξεώς μας. 'Έχομε την ίκα;
-vότητα: νά αvαπτύξωμε κά-ι.οια;
�διότητα; μή-3:ντιστάσεως, σ.χν
α.ύτην πού άπο χρόνια; πολλά
:Οιδάσκουν κ:χί ε cρ:χρμ6ζΌυv οί δι
<3άσιι:χλοι της •Αvα.τολης, ώστε,
-κα:θώ; απα:vτουμε τους π6vους
-καί τά προβλήματα: (άκ6μη :καί
-τόv θόρυβο) της ήμiρας, αντί vά
·ύψώvουμε φράγματα; αvcιστάσεως
iναντJον τους, πού θά εμποδίζουν
-τον δρόμο τους, τά απορροcροD
ιμε δλα α.ύτά, διδα;σκ6μεθα; τό μ-χ
ιθημα που εχουv γιά μάς, καί
-τα χειριζόμεθα. δίχως όςύτητα
"Κ:Χί αγcι'v&κτησι, πράγμα: ποu θά
μας δημιουpγbυσε περισσότερα;
-προβλ,ημα;τα; και' εvοχ
'
λ'ησε.ις. Δ'::v
είv.χι τουτο cρηη από tίς υπο
:χρε ι �.1�ις μ:χς, είvα:ι μι� διάφορη
,στάσις, εvα:ς νzος δρόμος προ
ισε.yyίσε.ως κ:χί μετ:χχειρίσεως.
.1(,Ο θόρυ6ος άπ• εξω γιγα:v
-τώvετα;ι ... Ο: κ:χτεΒ:χφιστ:χί
μοιάζει σά vά γκpεμίζουv την
ίίδια; τ_ηv ατμ6σcρ:χιρ:χ ...)
Μία απ, τίς δΒηyίες που δί
<>ον�αι στοy vε.6 :p :.JtO, δ δποίο;
έπιδιώκει νά εlσiλθη σtηv απ6-χ.pυ:.ρ-;η ατρ:χπό ε!v:χι οτι όφ.::ίλει
-να πα;pαμivη άτρωτQ; ·απο κ:iθε
:επ(δρασι εξωΟεv. Στην «ΦJ)vη
-της Σιγης» αvα.;ρέpετα;ι : «Πρίv
-ή Ψύχη γlνη ίκχvη νά ακούση,
-τό εrδωλο (δ άνθρωπος) πpέπει
'\ια κουψ:χθη, . τ6σο στο�ς 6ρυχη
ιθμους οσο κα;ί στου; ψιθύ·ρους,
-στους μυκηθμου; των έλεψχντωv
J:Sσo καί στο άργυρόηχο πέταγμα
-τη; πυγολαμπlδο;». , Εάν ετσι
οκεφθουμε, rσω; να μπορέσουμε
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vά θεωρήσουμε τον θόρυβο καί
τη 6οη σά μιά χρυσή ευκαιρία.
νέου προσα:να:τολισμου των ίκαvο
τήτων μας, ώστε ή εξωτερικη
διατάραξις νά μη μπορη πλέον να
εvοχλη την. εσωτερικη ειρήνη.
Μονάχα πiντε λεπτά νά χρη
σιμοποιούσαμε κάθε μέρα, yιά
ν• άποτρα:6ηχθουμε τελείως στόv
έαυτ6 μ:χς, θά κερδίζαμε άπρο
σμέτρητα.. " y μπορέσουμε νά
6ρουμε μέσα: μα:ς εvα: κέντρον ει
ρήνης κχί &ρμοvία.ς κα.ί, μάλιστα:,
νά ενεργοDμε απο το κέντρον
αυτό, θ• αρχίσουμε να Βρίσκου
με μιά . νέα ισορροπία: αyάμεσα.
στον γύρω μας θορυ6ύ>δη χείμαρ
ρο. Βαθμηδόν, κα:θώς θά εξα:
κολουθουμε την κα:θημερινη πρα:
κτικrι ήρεμία;ς κα.ί ενδοσκοπήσε
ως, 6χι μόνον θά προέλθη μιά νέα.
γα:λήvη, αλλα καί μιά νέα: ισχυς
κχί γνά>μη, διότι θά διανοίγουμε
τίς διώρυγες ανάμεσα στη ι προ
σωπικότητα καί τόv αληθιvο ,Ε
αυτό. ,Η πvευμ:χτικη φύσις μας
εχει ελάχιστες δυνατότητες νά
εκδηλωθη δταν μας ώθοσν ή
απληστία καί ή ;ριλοδοξία, ενω
κχί μόνον ή άμεση γνώσις περί
της υπάρξεώς της θά μας δώσr;
ασ:ράλεια μεγαλύτερης αξίας καί
άπο την 6λικη· υγεία. •Επίσηι;
θ• ώλλάξη τό μiτροv μας περί
ά;ιωv καί ή ζωη θά πάρη μια
αλλοιώτικη σημασία yιά μας.
(Σcρ υρtές .. . γκρεμίσματα: .. .
σ..ρ:.ψιές... σφυριές... σφυριές .. .
σ:ρυριές ... )
· Στο «Φως επί της •Ατραποσ::.
ε,ίνα.ι γραμμένο: «'Η ειρήνη που
θά έπιθυμή σης νά ε!vαι ή ίερη
είρήνη, που τίποτε δεν είνα:ι ίκα.
νό νά τα.ράξη καί που·σ• αύτην ή
φυχ-Υ/ αyα; πτύσσεται καθώς τό ίε- ·
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ρο λουλούδι πάνω στα yα.λήνια.
τενάγη». Αuτη ή ίεpη εlpήνη
είνα.ι προσιτή. Για νά τη).Ι φθά
σουμε, δεν χpειάζετα.ι νχ έκδpά
μουμε. στα: μετα.φυσικά, ο τε νά
δια.θέτουμε y γάντια. οιανόησι.
Δεν κοστίζει χρήμα.τα, αν Υ.α.ί
φέρνει τά πλούτη της ψυχης. ,Η
ιδέα. τής τελείας έσωχωpήσεως,
τ·ης συγκεντρώσεως της πpοσοχi[ς
προς τα: ένδον, δπόθεν vα πpοκα.
λήτα.ι ή ενέργεια. σάν απο το κέν
τρον, αποτελεί τμήμα της αp
χα.' c1. ατpc1.ποσ, που όδηyεί προς
τ·ην ενότητα. κc<:ί την r.ρώτισι. ,y_
πήpξε ή &:τpχπος της γιόγκα.
στην ,Ανc1.τολή, επίσης ύπήp ε
ή ατpc1.πος του_ Χpιστια.νικοσ μυ
στικισμου στ+ι Δύσι. "Ας μην α'1σθα.νώμεθα. οτι είναι κάτι υπέρ
τερο των δυνάμεών μα:;, διότι δεν
μας πpοτείνετα.ι κc<:vένα. σύστημα.
βχθειου δια.λοyισμοσ, αλλα μιά
πpακτικη μcθοδος για vά βρί
σκουμε την 1σοpροπία., την γα
λήνη κχί--να.ί- την υγεία., μέ
σα. σ-::ην γύρω μα.ς δpμητικη τα.-

pα.χή.
'Έξω στο δρόμο, σαν πάντα::
σφυροκοπάει δ θόρυβος, �λλά δεν
ενοχλεί σαν πpωτα.. Γράφοντας
τ'ς ypα.μμες α.uτές, μονολογών
τας γύρω απο το πρόβλημα,
νοιώθω σάν νά επέτυχα. κάποια..
-,1 συχιχ μεσα σ-::vν οpοντο, καποια. αίσθησι yιά τις εσωτερικές
αξίες κα.' πpαyμα.τικότητες, σε
πείσμα. της ατέλειωτης 6ο·ης κα.ί
-::οσ αντα.yωνισμοσ. ,Υπάρχει,
πράγματι, δυνατότης να δοκιμ.ά;
ση καθένας τ Ίν εσωτεpικη σιωπή,
μια στιγμη αναψυκτικής ηρεμί
ας, νά επικοινωvήση με τον σιω
πηλο Λόγο ·η την έσωτεpικ-r1 Φω
νή, &:κόμη κα.ί μέσα. στον βόμ6ο
κχί τον εκκωr.ρα.ντικο κρότο των
μηχανών. Καθώς εpyα.ζόμεθα,
κχθώ; κτυπουμε τά πληκτρα. της,
ypα.φομηχα.νης κχί καθώς κυ
κλοφοpμ ή συγκοινωνία, 1J γα
λήνη υπάρχει, κα.ί μπορεί v�
yίvη πλα.ϊύτεpη κα.ί μεγα.λύ.τε: ρη,
δταν έpχώμεθα. εlς έπαφην με
κάτι το ώρα.ίο κχί το &:ληθ�ν6.
,),
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Τό πιο μεγάλο δένδρο γεννήθηκε άπό ενα σποράκι. 'Ένας πόργο�
με ένηά πατώματα ξεκLνησε άπό ενα κομματάκι γης .. 'Ένα · ταξLδL
χιλίων λεuγων �ρχισε .άπό ενα βημα.
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Ρώτημα.. σ ενα κλωνάρι

'Αρχή ποιάν εχεις, ποιάν, χωματένιο κλωνάρι
ποu παLζέις στ' άδειανό ξάφνω γυαλl μπροστά ;
Τρεμάμενο ποϋθε ηρθες σχημα τοϋ Γενάρη ;
Τό δάσος τάχα σ' εστειλε καl με ζητα ;

'Όχι, για έλπίδα εΙναι πολό : γριά χειμωνιά
τά σταχτωμένα άστάχυα της-βαθειά-μαζώνει·
άθρόα κινάει καl κάθεται τοϋ βορια ή σκόνη
-βαθειά,- στο δρόμο ποu ερχεται άπο· μακρυνά.

'Άφαντ
· ες πέτρες θαψαξες, τυφλά, νά βγείς·
μετρητες πέτρες, ψιλό χώμα κρόο, κοόφιο μαντέμι,
ξόλο γυμνό! κόμπο τον κόμπο οσο νά βγείς:
κόμπο τον κόμπο νά σε ψάξω πάλι τρέμεις
για ν_χ με π?iς ξανχ πίσω -:Ηή γης ;

(«Ν. 'Εστία», 1-3-1932)
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Τό νεφέλωμα τοϋ Ώρίωνος- Φωτ. 'Αστερο
σκοπείου Iont Ν ilson

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ε ευσε
ΝΑΣ άyyλικός οΙκος έδημοσίμια κριτική εκδοσι-τήν

Tou Ν icolas Corte

σκόπια καί τα έκπληκτικά ορyανα:
της ραδιοαστρονομίας.
ττρώτη-τοΟ περιψήμου ερyου ιοΟ
ΕΙχεν έπιβληθη σέ δλους τούς:
Fontenelle : Συζητήσεις έπι της παρατηρητάς τό σύστημα τοΟ Κούπάρξεως πλειόνων Κόσμων. Τό περνίκου, κατά τό δποϊον δέν
ερyον αύτό χρονολοyεϊται άπό τό έyύριζεν δ ηλιος και δ ούρανός:
1686. Al άστρονομικαi. άνακαλύ- δλόκληρος γύρω άπό την Γη μας,
ψεις συνεκλόνιζαν τα πνεύματα άλλα δ ταπεινός πλανήτης μας έ
της έποχης έκείνης, δπως καί σή- ξετέλει έτήσια περιφορά yυρω άπό
μερα, αν καί δσα έyνώριζαν περί τόν ηλιο, στρεφόμενος και περι
τοΟ στερεώματος, της συνθέσεώς τόν έαυτό του άνά 24ωρον. ΕΙχεv
του, τοΟ άριθμοΟ των α.στρων, της έκθρονισθη δ γεωκεντρισμός, την
άποστάσεώς των μεταξύ των καί θέσι του δμως εΙχε πάρει ΙΞνας έξ.,
μέχρι της γης, ησαν έλάχιστα έν ϊσου άπλοϊκός ήλιοκεντρισμός.
συyκρίσει μέ έκεϊνα πού μας άπε - Εtχαν άνακαλυψθη δύο νέοι δορυ
κάλυψαν τα τωρινά tσχυρά τηλεφόροι τοΟ Κρόνου. Ό κομήιηc;
'Από τό περιοδικό ECCLESIA, Παρίσι

ΙΛΙΣΟ Σ
του _Χάλλεϋ στά 1680 εΤχε συγκλο
νίσει δλα τά -πνεύματα. Τότε δ
Φοντενέλ εyραψε ,τό βιβλίο του,
yιά νά μεταδώση, σέ ϋφος έκλαϊ
κευτικό, τίς τελεtJταϊες άνακαλύ
ψεις της έτιισιήμης των άστρων,
στό κοινό των σαλονιών, στίς
διανοούμενες μαρκησίες καί στούς
άκούραστους ρήτορες.
Μία άnό τίς ύnοθέσεις του ηταν
ή τιιθανότης της ύπάρξεως καί
άλλων, έκτός άπό τή yη, κατοι
κουμένωΙ;Ι άστρων, μέσα στό ήλι
ακό σύστημα η καί σέ άλλους πε
ραιτέρω κόσμους.
Τό πρόβλημα αύτό, της πλειο
νότητος των κόσμων, δεν επαυσε
νά συζητηται καί μετά τόν Φοντε
νέλ. Μεγάλοι άστροφυσικοί, μετα
ξύ των δποίων καί δ Ρ. Secchi
(1818-1876), διευθυντής του άστε
ροσκοπείου του ΡωμαϊκοΟ Κολ
λεyίου, παρεδέχθησαν σχεδόν ώς
βέβαιον yεyονός αύτήν τήν πλειο
νότητα.-Τό θέμα εyινε ίδιαιτέρως
έπίκαιρο, μετά τό Διεθνές Γεωφυ·
σικόν ΥΕτος καl τήν έξαπόλυσι
τε χνητων δορυΦόρων της yης.
'Αλλά, nως τίθεται τό -πρόβλημα
ιων κατοικουμένων κόσμων στήν
άnεραντοσύνη του ούρανοΟ;
Ή -πρώτη αnοψις, ή δnοία στη
ρίζει αύτήν τήν -πιθανότητα, εΤναι
ή ένότης των φυσικών νόμων στούς
κόλnους του σύμnαντος. Ή yη
μας έyεννήθηκε, καθώς -πιστεύεται,
άnό μιά «-πλευρά» του ήλίου nού
άnεσnάσθη άnό τό κέντρον της,
npίν τρία δισεκατομμύρια χρόνια,
nού έχρειάσθηκε ένάμιση δισεκα·
τομμύριο χρόνια yιά νά κρυώση
καί ϋστερα, μέ τήν φυσική έξέλιξι,
έyέννησε nρωτα τήν ζωή καί άρ
yότερα τήν σκέψι. 'Αλλά, δ ηλιος
μας δέν εΤναι κανένα nρονομιοΟ·
χο άστέρι. Ύnάρχουν 100 δισεκα
τομμύρια δμοιοί του μονάχα μέσα
στόν γαλαξία μας καί ύnολοyί
ζονται σέ 2 δισεκατομμύρια του
λάχιστον οί άλλοι yαλαξίαι, nού
εΤναι -πλούσιοι σέ άστρικά κέντρα.
Έν όνόματι της ένότητος των φυ·
σικων νόμων του σύμnαντος, εΤναι
βάσιμη ή ύnόθεσις δτι δέν μnορεϊ
νά εΤναι μοναδική ή nερίnτωσις
της Γης, δτι έντελ�ς δμοιες έξε·
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λίιεις μnc ρεϊ νά συνέβησαν αν•
δχι σέ δλα τά άστρα, πάντως σε
ενα μεyάλο άριeμό. Συνεnως, δ,
άριθμός των κατοικουμένων κό
σμων μnοι::εϊ νά έκq:ι:;ασθη σέ έκα·
τομμύρια, σέ δισικατομμύρια, σέ.
δεκάδες δισεκατομμυρίων 'ίσως ...
uοσοι -πιστεύουν είς θεόν, εϋκο
λα ύψώνονται άκόμη περισσότερο,
χωρίς νά στηριχθc Ον στούς φυσι
κούς νόμους καi ιά άnοτελέσμα
τά των, άφοΟ δέχονται δτι τό
σύμπαν εχει κάτιοιο σκοnό, δτι
δχι μόνον δέν ύnάρχει τίnοτε δί
χως αίι[α, μά οϋτε καί χωρίς άντι
κειμενικό λόyο. Ό θεός εΤναL
Πνευμα. ΕΤναι Σοφία. ΕΤναι Σκέ
ψις. Είναι Άyάnη. /'Ιέ αύτές τίς.
ίδιότητες έξηyεϊται ή δημιουργία ..
Οί φυσικοί νόμοι δέν έπαρκουν..
ΕΤναι αυτό πού είναι, μόνον λό
Υ(ι) της έκλοyης του αίωνίου Νο
μοθέτου. Καi δεν εΤναι δυναιόν
δ Νομοθέτης νά έδημιούρyησε τήν ι
ϋλην, τήν συνεπύκνcωε σ' ο;υτό τό,
τρομερό «πρωταρχικόν άτομον»,.
ϋστερα της εδωσε τήν άκαταyώνι
στη κίνησι καi διεσκόρπισε τά:
στοιχεϊα στό χάος του διαστήμα··
ιος. Δέν εΤναι δυνατόν τό ύδροyό-·
νον, οϋτε τό ηλιον, οϋτε οί διάφο
ροι συνδυασμοί στοιχείων, δέν•
εΤναι δυνατόν, μονολεκτικά., μονάχη
της ή ϋλη έπαρκής δικαιολογία:
της δημιοι;ρyίας.
Τά πράγματα είναι διαφορετικά:
δταν φθάνωμε στό τινευμα. Οί πι
στοί δέχονται τήν τελεολογία_
ΕΤναι ή έμφάνισις, μέσα στήν
πλάσι, -πνευμάτων ίκανων νά γνω
ρίσουν καi νά άyαπήσουν, ητοι νά
ένωθουν μέ τόν αtώνιο Δημιουργό,
τους. Ό κόσμος τότε φωτίζεται,.
άποκτα συνείδησιν, βλέπει ενα:
σχέδιον, ενα θαυμάσιο σχέδιον,.
βρίσκει μιά έξήyησι του έαυτοΟ του_
"Οταν, δμως, φθάση κανείς σ�
αύτό τό σημεϊον, διερωταται αν 1)J
Γη άρκεϊ yιά νά δικαιολοyήση�
μονάχη της, ενα σύμπαν τόσων ά
συλλήπτων διαστάσεων.Τί δηλαδή r
Γιά νά κατοικηθη αυτός δ μικρός;
πλανήτης πριν άπό 500.000 χρόνια,
τό πολύ, άπό δντα σκετιτόμενα:
καί άyαπωντα, θά ηταν λόyος ά
νάλονος yιά τήν δημιουργία Ίω

'
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�ισεκατομμυρίων ήλίων σάν τόν
<�ικόν μας μέσα στόν ενα γαλαξία
μας, για τήν δημιοφγία α\λων 2
δισεκατομμυρίων γαλαξιών; θ.:χ
ηταν κάτι τό πολύ δυσ.:χνάλογο.
'Υπάρχουν πιθανότητες της θείας
·παντοδυναμίας, πού οϋτε νό: τiς
:ύποψιασθοίiμε μποροίir1 ε. Αύrό ύ
"Πεστήριζε καi ό ΦJνrενέλ στό βι
βλίο του, του 1685. ΥΕβλεπε πάνω
cτήν γη τήν 'ίδια τόσες ποικιλίες
<ανθρώπων καi πίστευε πώς ύπάρ
χουν καi α\λες ποικιλίες ανα
.ρίθμητες.
«Προσzξεrε, ε\.εγε, πόσ:> αλλά
ζει ή μορφή της φ.Jσεως α τό έδω
;εως τήν Κίνα· αλλα πρόσωπα, α\
λα η9η, σχεδόν αλλος τρόπος σκέ
ψεως ... Στή Σελήνη, πιθανόν νό:
υπάρχουν ονrα α:Jχετα μέ τόν
ανθρωπο. Αν ε'ίμασrε σrή Σελήνη
έμεϊς, θά μπορ:>ύσα•.ιε νό: ψανια
-σ3οίir1ε τί ε'ίδ:>υς ονrα ύπά_Jχαυν
-στή Γη; θ:χ μπορJ.Jσ.:χμε νό: ψ:χντασθοί;με πώς ύπάρχουν λογικά
όντα μέ τόσο σ.Jν,ομη ζωή καί
-δμως μέ τόσJ μακρά: προοπτική,
-μέ τόσο τρελλό: πά3η καί τόσο σJ,ψούς λογισμούς, μέ 1τόαη σοφία
Ύιό: αχρησια πράyματα καί τόσ 1
<άμά3εια για τό: σημαντικώτερα; »
Πόσο δίκιο είχε! Γιατί λοιπόν
-νό: μήν ύπάρχουν α\λα ε'ί-Sη πρ:>ι-κισμένα μέ σωμα τελειότi:>:> από
-τό δικό μας καί μέ πνευ,.ια· λεπτότερο, βαθύτε::�ο, Έίρηνικώτεp:>, πά
-νω σέ α\λα ασιρα;
Έό:ν ύποθέσωμε δτι κατοι1<οίiν
-ται μόνον ενα στα δέ1<α α.Jτρα,
μόνον ό γαλαξίας μας θά είχε
δέκα δισεκατομμύρια κόσμων! Μέ
:ενα κοινόν Δημιουpγ6ν! 'Αλλά,
δυστυχώς, εχομε τόσJ λίγες πι9α
-νότητες νό: έπικοινωνήσJυr1ε μαζί
τους, εσιω καi με σήuατα ρανrάp!
"Αλλά καί ποια συγι<ίνησι θά δοκι11άζαμε έάν, μιά ώραία ήuέpα,
V

στέ\νοντας τρία κτυπήματα, πέρ
να:.ιε άλλα τρία από τό σrερέωμα,
πού νά μήν είναι ή ηχώ των δικων
μας! Τί ονειρο νό: αποκαταστή
σωμε μιά έπαφή, εστω καi τόσο
ίσχνή! Μά καί αν τοίirο είναι α
δ.Jνατο γιό: πάντα καί μας έ-n:ιφυ
λάσ.Jεται τό δραμα δλων αύτων
των κόσ,.ιων σιή μέλλουσα ζωη
καί σιήν κατάκτησι του παραδεί
σJυ, είναι τόσο συyκλονιστική ή
σκέψις, δτι δλοι λατρεύαμε τόν
'ίδιJ θεό!
Μεταξύ έ,είνων καi ή:J.ων, πρέ
πει ·να ύ,τάpχη μι-χ <Χ Ηλλα: σέ πί
στι, λατρεί-:c καi 'αy6:τη πρόt; τόν
Δημιου,Jγ6. Νά ύ τάpχη δμως ανά
μεα.:χ σrούς κόσ,.ιους ίσ5της σJνθη
κων γιά μιά τέτοια αμιλλα; Φθά
νομε σ' ενα αλλο πρ6βλημα : 'Η
ένσ.χpκωσις του θεοίi ύπηρξε έπα
ναληπτι1<ή ;
Τό ζήrητα είχε τε3η, πρiν από
τόν Κοπέ:>νικο σrόν μεσαίωνα. Στό
τελευταϊό σjγy;,:χμμά του γιά τήν
Ίσcο,:>ί-:c της Σκέψεως, ό Ζό:κ Σε
β:χ\ιέ άναφέpει δτι μεταξύ των άrτό
ψεων των ά β ε ρ ρ ο ϊ σ τ ω ν, πού
κατεδικάσ3ησ.:χν ά,τό τόν Έτιέ ν
Ταμπιέ, έπίσωπο των Παρισίων,
σιίς 7 Μαρτίου 1277, περιελαμβάνε
το καί ή έξη;: «Ή πρώτη Αίτία δέ ν
ηrο δυνατόν νά δημιου,:>γήση πλείο
ν.:χς κόσr1ους•>. Καi παρατηρεϊ δτι ό
θ:ur1ας Άκυινάrης, σrό εpyον του
«Soιnιne tlιeologiqne:o, άrτήντησε
καταψ.:χτικά σιό έ:>ώτημα, αν δ
Λ6y:.,ς ητο δυνατόν νά άνα)_...χβη
πεJισ.JJ,Ε_Jε ς ψ.Jσεις, ηrot περισ
σ6τε:)ες Ένσαpκώ:Jεις. Ό Dnhcιn
γρ6:ψει δτι ά τό έ.κείνη τήν κατα
δίκη, διά της δποί-:cς διεκηρ6χθη
πανηγJ,Jικά ή δJν.:χτότης της ύπάρ
ξεως πλειόνων κόσr1ων, έyεννή9ηκε
ή νεώrεη έrτισιήη, ΠJ.J έλεJ3ε
ρώ9ηκε ά τό τόν γεω<εντρισμό.

Κ. KAPYQTAKH

ΠοΊα θέληση Θεοv...
Ποιά θέληση Θεοu μας κυβερνάει,
ποιά μοίρα τραγική κρ�τάει τό νημα
των αδειων ήμερων πού τώρα ζοϋμε
σάν άπό μιά κακή, παλιά συνήθεια ;
Πρtν φτάσουμε στη μέση αότοϋ τοϋ
[δρόμου
έχάσαμε τη χρυση πανοπλία,
και μόνο τό μεγιiλο έρώτημά μάς
όλοένα πιό σφιχτά μας περιβάλλει.
Χωρtς πίστη κι άγάπη, χωρtς ερμα,
έγίναμε τό λάφυρο τοϋ άνέμου,
πού άναστρέφει τό πέλαγος. Θά
[βροϋμε·
τουλαχιστον τό βυθό της άβύσσου ;
Οί ανθρωποι φεύγουν η δταν πλησι[άζουν,
στέκουν γιά λίγο πάνω μας, άκοϋνε
στην ερημη βοη μάταιη καί κούφια
σά νά χτυποuν τό π,όδι σέ μιά στέρνα.
Κοιτάζουνε με :φόβο, μέ ,άπορία,
ΕΠειτα �φεύγουν�πάλι-στουςΥcχγωνες,
και μόνο τό :συναίσθημα �κρατούνε
' τοu μακρυνοϋ, άόριστου κινδύνου.
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ΕΙναι κάτι φριχτές-άνταποδόσεις.
Είναι στον οόρανο μιά σιδερένια,
μιά μεγάλη ;πυγμή,-πού�δέν.,.συντρίβει,l
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Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙQΑΝΝΙΔΗ
Α1 ΑΡΧΑΙΑ ή παράδοσις
των Κα6είρων. ,Ανήκει ε1ς

την προϊστορίαν της ,χώρας μας,
δπως α;ί δμοια;ι α;υτης παραδόσεις,
των ,Ορφικών καί των ,Ελευσινί
ων. Προέρχεται απο τους Πελασ
γικους χρόνους καί εμφανίζεται
ε1ς την Σα:μοθpάκην το πρώτον,
βραδύτερον δέ καί ε1ς τd:ς γειτονι
κd:ς της ν:ήσους, την Λημνον,
εκεί δπου, κατd: τον μυθον, ήσαν
τd: εργαστήρια το'σ Θεου , Ηφαί
στου, την "Ιμ6ρον καί την Θά
σον, διd: νd: μεταφερθr,j κατόπιν
και ε1ς την Βοιωτίαν.
Το περιεχόμενον αυτής δεν
πρέπει βέβαια νd: λαμβάνηται
κατd: γράμμα. Εtναι αλληγορι
κον καί ώς αλληγορία; πρέπει
νd: εξετάζηται, τόυλάχιστοy απο
δσους εχουν συνηθίσει νd: σπου
δάζουν τd:ς αλληγορικd:ς διατυ
πώσεις πνευματικών εννοιών, δ
πως ε[yα;ι και ή παράδοσις των
Καβείρων.

*
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Οί Κάβειροι, καθώς λέγει ή
·παράδοσις, ήσαν δαίμονες, οί
δποίοι κατοικουσα;y εlς τον βυθον
της θαλάσσης, χειριστα;ί του πυ
ρός, διd: του δποίου κατειργά
3
ζοντο τd: μέταλλα. Ησαy τέκνα;
του Θεου �Ηφαίστου καt της
νύμφης Καβειρους, μετεμόρφωναν
δέ κα;ί α;υτοι τd: μέταλλα; διd: του
πυρός, δπως δ μεγάλος πα:τήρ

των κατd: την αλληγορίαν.
,Η ετυμολογία του ονόμα:τό
των προέρχεται απο την σημι
τικην λέξιν «καβίρ», που σημαί
νει Ισχυρός, μέγας η, δπως το θέ
λουν άλλοι, απο το έλλληνικοv
ρημα; «καίω». Είτε δμως οϋτως.
ειτε αλλέως, α;ί ετυμολογία;ι α;υται.
λέγουν πολλά.
"Ηρως της παραδόσεως δ Καδ
μίλος, Κάβειρος καί αυτός. Την
λατρείαν του καθιέρωσεν δ Κάδ
μος, δηλαδη εκείνος που έκτισε
τd:ς έπταπύλους Θήοας ε1ς την
Βοιωτίαν. , Εντευθεν και ή έτυ
μολογικη σχέσις των δύο ονομά
των. Καδμεία ή προέλευσις του,
Καδμίλου λοιπόν.

,ο

Κάδμος κατd: την ,Ελληνι'·
κην παράδοσιν ήτο σύζυγος της:
,Αρμονίας καί κόρην εtχον τηy,
Σεμέλην, την μητέρα του ,Jάκχου, ·
των ,Ελευσινίων.

,ο

ηρως Καδμίλος φονεύεται..
ύπο των τριών αδελφών του, το
σώμα του στεcρανουται δι, ανθέων
και θάπτεται ε1ς τους πρόποδας.
του ,Ολύμπου της Μικρας ,Ασί
ας, διd: να· αναστηθ'Ώ ·κατόπιν δ
ηρως καί vd: γευθ'Ώ της αθανασί
ας του πνεύματος. • Η παράδοσις.
διέσωσε τd: ονόματα των αδελ
φών του, που τον έcρ όνευσαν.
3
Ησαν ή , Αξίερος, δ 'Αξιόκερσο ·
ΚΙ:fί ή 'Αξιόκερσα, πρεσ6ύτεροι..
αυτου κατα την ·ήλικίαν.

ιοτ
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Μεγάλης έτύγχανον τιμης καί
- σεβασμου τα Κα6είρια κατα την
•Ελληνικην αρχαιότητα:. Κα:τα
την κοινrι ν γνώμην, οι εις τα Κα:
βείρια: εισελθόντες έγίνοντο εΌσε·
6έστεροι, καλλίτεροι, δικα:ιότεροι.
Δια τούτων έφέροντο διελθόντες
διάφοροι ηρωες, ιf)ς δ ,Ορφεύς,
δ •Ηρα:κλης, δ ,Οδυσσεύς.
Αι τελετα:ί έγίνοντο κα:τα την
έαρινην ισημερία:ν κατ' άνα:πα.·
ράστα.σιν του δράμα.τος του cpό·
νου του Κα.δμίλου. ,Αλλα δια
τους προσερχομένους π·ρ οηγείτο
α.υστηρα έξέτα.σις, έαν ήσα.-ι άξιοι
να γίνουν δεκτοί, υπο των λεγο
μένων «δικαστων» ιερέων. • Ηκο
λούθει μα.κρος χρόνος έξα.γνισ.μου·
των υποψηφίων υπο της «λουτρο·
φόρου» ιερεία.ς. Κα.τα την τελι·
κην εισδοχην δε άπεκα:λύπτοντο
αυτοίς τα «άρρητα. οροτόίσιν».
Κα.ί έδω δμως σιγη απόλυτος
μέχρι τέλους έτηρ11θη , έ-πί της
ουσία.ς των''Κα.6ειρίων, ωστε ου
δέν περί τούτων να δια.σωθ1,),
έκτός της περί αυτων άλληγορι
κης πα.ρα.δόσεως.
•Ο Πα.υσα.νία.ς .εις τα «Βaιωτι
κά» του περιγράφει λεπτομερως
την θέσιν του Βοιωτικου Κα.6ει
ρίου, τα άλση κα.ί τους yα.ούς,.
&:φηγείτα.ι διάφορα. περί αυτου
ιστορικά, άλλ� δέy θίγει την ου·
σία.ν, προσθέτων προς δικα.ιολογί·
α.ν δτι: ποίοι εlνα.ι οι Κά6ειροι
κα:t τί γίνοyτα.ι προς τιμην α.υ•
των κα.t της Μητρός, ας μου έπι
τρέψουν οί φιλομαθείς άνα.γνω· ·
στα.ι' να σιωπήσω. «Οϊτινες δε
εισίν οι Κάβειροι κα.ί ποία. εστιν
α.υτοίς κα.ί τ1,) μητρί τ& δρώμενα.,
σιωπrιν άγοντι υπέρ α.υτωy συ•
. γνώμ� πα.ρα άνδρων φιληκόων
εστω μοι». Κα.ί περαιτέρω γρά·
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φει δϊι: Ποία: ήτο ή έμπιστευ
θείσα: τελετη κα:ί ποία: τα γινό
μενα: κατ' α.υτην δεν μου φα:ίνε
τα:ι ευσεβές να γράψω, διότι ή
τελετη εlνα:ι δωρον της Δήμητρας.
εις τους Κα.βείρους. «'Ήτις μεν
δη ήν ή πα:ρα:κα.τα:θήκη κα.ί τα..
εις αυτην γινόμενα:, ούκ έφα:ίνετο,
δσιόy μοι γράφειν. Δήμητρος Ο"
οϋν Κα.βείροις δώρον εστιν ή τε-·.
λετή». ·
Τα Κα.6είρια. άπο της προϊστο
ρικης έποχης της Χώρας μας έ
λειτούργησα:ν καθ, 'λην την •Ελ-·
ληνικην άρχ�ιότητα. μέχρι τωγ,
πρώτων μετα:χριστιανικων α.ιώ
νων, πα.ρέχοντα. φώς, άλλα και
το ζωογόνο'/ α:ύτων «πυρ» εις.
&:γνας άνθρωπίνους ψυχάς.
Εις την Σα.μοθράκην σήμερον
σώζονται άρκετα έρείπια των άρ
χα:ίων ιερων των Κα.βείρων. Συ
νεχίζονται δε κα:ί τώρα ακόμη α.l
άνα:σκαφα.ί υπο του ΙΙανεπιστη
μίου της Νέας rόρκης, κα.θως
γράφει κα.ί δ «' Ιλισος» εις τ&
προηγούμενον τευχος του.
• Επίσης σώζονται τινα καί
άπο το Βοιωτικον Κα.6είριον, το
δποίον κείτα.ι έγγυς της δημοσί
ας δδου Θη6ων προς τrι ν Λε6ίχ
δειαν, εις &:πόστα:σιν εξ χιλιομέ
τρων περίπου &:�ο των Θη6ων.
Εύρήμα:τα: γενομένων άλλοτε έκετ:
&:νασκαφwν ευρίσκονται τώρ�
εΊς το ,Εθνικο-ι ·Μουσείον •Αθ η
νων:
Τα.στα. εlναι δ,τι σώζεται σή
μερον &:πο μία.ν ενδοξον π-ιευμαr
τικην προσπάθειαν αιώνων.
C

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΝΤ ΟΜΩΝ

·τ

Της l\largnerite S. Aiιni

Α ΕΝΤΟΜΑ; Είναι θέμα yιά περασ ι1έvοv αίωv:χ. Στά 188J, μιά
θεοσοφική συζήτησι; 'Εκ πρώ- έψημοίδα τοΟ Σάv Φ;>αvτσίσκο ε·της δψεως φαίνεται πα.Jάξεvο. Είμα- φε,Jε άπό τήv Μικρασία (τήv πα·στε απορροφημένοι από τό άν8ρώπι- τρί�α της άυκιας) 14.000 δεvδρύλvο yένος καί σκεφτόμαστε πολύ λί- λια καί τά μοίρασε ατούς άναyvώyο τά αλλα δvτα, πού μας πεJιβάλ- στας της. Μέσα σέ τέσσαρα χρόλουν, αν δμως θυμηθοΟμε πώς ύ- vι:::χ τά δενδράκι:�: επpε πε vά καρπάρχει σέ ολες τίς μορφές ή θεί-:χ ποφορήσ::>υν. 'Εν το..:ιτοις, κάθε
Ζωή, θ' άντϊ\ηψθοΟι1ε την σημασία χρονιά έσχηματίζοvτο μικρά συδιαφόρων έκδηλώσεων, πού διαφ:>- κάκια, άνεπτύσJοντο μέτρια, ϋστερε:ικά θά μας έφαίνοvτο ά.Jή.J.αν- ρ:::χ έμαραίνοντο κι' επεφταv. Σ'
τες. Καί ή yνωσις των κατωτέρων δληv τήν Καλιφόρνια δέv ώρί:J.ασε
δvτων θά κάμη την σκέψι μας β::χ- οϋτε·ενα σJι<ο.
θύτερη, καί ταχύτε.Jη την vοητικη
Γιά νά λ•Jση αύτό τό α'ίνιyμα, τό
ύποφyεϊο Γεωpyί-:χς των Ήνωμέκαί πνευματική μας έξέ\ιξι.
Ή πρώτη μας αντίδρασις yι:χ vων Πολιτειωv ε:ηειλε άvτιπρότόν κόσμο των έντόμωv εΙναι σωπό του στη Μι,φασία. Ή πρώτη
μαλλον δυσάρεστη, διότι πάει ό του παραrήJησις ηταv πώς ολες
νοΟς μας σέ έρεθισrι'<ά καί 65υνη- οί καλλιεργημένες συκιές ηc_7αv
ρά τσι:1πή•J.ατα, σέ χαλασι1ένα φυτευctένες δίπλα σέ άyριοσυκιές.
τρόφιμα, σε σκωpοψαyωμένα yου- ΔεJτε.Jον, παρετήοησε οτι σε ώριvαρικά καί φορέματα. "Αν δμως σι1ένη έποχη τοΟ ετους οί ντόπιοι
φαντασθοΟι-ιε τί μπορεί: νά σι<έπιων- κρε:10Οσαν στίς καλλιε.Jyημένες
ται yιά μας ανώτερα δντα, πού συκιές ά_Jμα'3ιές από άypιόσυκα,
βλέπουν τό ανθρώπινο yένος νά άπό τά όποια, σε μιά η δυό ή J.έέκδηλώvεται μέ πολέ_1ους, σφαyές, ρες, ε,3yαιναν πε_Jίε.Jy::χ μικρά εvβασανιστήρια, κλοπές, μίση καί ά- τομα σφηκοειδη, καί (1παιναv μέδικίες, θά yίνουμ ταπεινότεροι σ::χ στα η.J.ε.Jα σ::Jκα. Σκοπός τους
ηταv ν' άποθέσ::>υν τά αύy:χ τους,
σιή σκέψι.
Τά εντομα εΙvαι τά πολυ::χριθμό- άλλα μέ τόν τρόπον α:ιτό yονι:10-τερα από κάθε α\λη μοpφη ζωης. ποιοΟσ::χν τά καλλιεpyηuέν::χ σΟι<α.
'>Ησαν τά πρωτα είδη ιοΟ ζωϊκοΟ 'Έφεραν τότε στην Καλιφόpvι::χ
βασιλείου, πού κατοί'<ησαν τη yη, μιcχ ποσότητα άyριόσυκα περιέχοvέπέζησαν ά-τό αναρίθμητες κατα- τα τέτοια εντομα καί άπό τότε
στροφές, οί όποιες έξωλόθρε·Jσ::χν έξασ,t>::χλίσ3ηκε ή παραyωyή των
η άπεδεκάτισαν τά α\λα είδη.
σ.Jκων.
Σάν ενα μικρό παράδειγμα της
Τό ίοιο άπαραίτητος yιά τό τριχρησιμότητός των yιά τόν αν3ρω- φ.Jλλι είναι ό κηφήν::χς καί ή tστοπο, ας πάρουμε την ίστορίΙJ. της ρία των μελισσων και τοΟ τριφυλσυκιας της Σμ•jρvης.
λιοΟ εΤvαι μιά ά-<όμη άπό5ειξις
Ή συκιά είναι από τά πρωτα της έναλλαyης «αίτίας καί άποτεφυτά στόν κόσμο ,τού καλλιε,Jyή- λέσctατος�, πού πα.J::χτηρεϊtαι στό
θηκαν από τόν αν3ρωπο. Δέν ύ- σjμπαν. Ό ενας δίνει, 6 α\λος
πηρχε στην 'Αμερικη μέχρι τόv παίρνει : δέ.ν γίνεται σέ καμμιά
'Από το T11e A1neι-ican Theosophi,;t, 1Vheatόn Ill
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μορφή ζωης νά δίνη κάτι καλό η
κακό χωρίς νά παίμνη κάτι άνά
λοyο. Ό κόσμος μας εχει .άνάyκη
άπό εύτυχία, θάρρος, εμπνευσι, λύ
τρωσι του φόβου, πρωτοβουλία.
"Οnοιος άκτινοβολεϊ τέτοιες θαυ
μάσιες ίθιότητες, έnιτελεϊ άπροσμέ
τρητο καλό καί σέ άνταπόδοοι
nλουτίζεται ή ίδια ή ζωή του. tέν
είμαστε, λοιπόν, άνόητcι νά κυκλο
φορουμε μέ κατεβασμένα μbυτι:α,
μέ φθόνο, φόβο καί μϊσος,; fν έ τέ
τοια αίσθήματα καλλιερyοΟ�ε τό
εδαφος yιά άσθένεια, άποτυχία,
δυστυχία. θά επι::εnε νά θυμόμαστε
nάντα τήν ίστορία του τρφυλλιοΟ
καί της μέλισcας: ΔΕ:.σε μέλι, nά·
ρε ζωή.
Ή μέ\ισσα μας δίνει κι' αλλα
μαθήματα. Ί-Ι βασ(\.ισσα όq είλει
νά άyρυπνη πάντα yιά την προστα
σία τ&'..ν αύyG.ν της, άλλοι&ς θά
της τ' άq:αιι:έσουν. Ή άδιάκοnη
έπαyρύτινησις εΙναι τό τίμημα yιά
την προστασία τ&ν άξιων 'Όταν
καταληφθη νά προστ,αθη ν' άφαι
ρέση αύyά της βασίλισσας μιά μέ·
λισσα, q:ε Jyει μακρυά, yιαcί κυ; ι
ε :-ε:αι άπό αίσθημα κατωτερότη
τος, έπειδη δοκί·1ασε νά κά,.ιη κα
κό. Τό δί'<ιο καί τό σωστό ά\α
πτί σ _ ει μt::χ ηθt'<η δ:ιναμι.
Σχε5όν ολες τίς άνθρώτιινες
δραστημότητες, τίς τέχνες καί
τi.ς βι:>μηχανίες, τίς ά τανrουμε
καί στον κόσμο ι&.,ν έντόμων:
Ύnάρχqυν εντομα χτίστες, ξυ
λου,:>yοί, ύφαντουρyοί, δύται, yε
φυpοnοι )ί, στρα:ιωτες, ναΟ:ε:;, yε
ωρyοί, όρύχοι, καλαθοποιοί, χα
ράκται, βοσκοί, άκόuη καί άφεν
τάSες μέ δούλους. 'Υπάρχουν εν
τομα έ".)yατικοί καί ϊ:ε�1πέ\ηδες,
νοι:ωκύρηδε:; καί άλη:ε �. πολεμι
κοί καί κακοί, καλοί καί ε·)τυχι
σμένοι, σαρκοβόροι καί φυτοφά
yοι ...
Οί έπιστήμονες εχουν κατατάξει
1(! εντομα σέ -πλέον τG.V 300.000
κατηyοριων, -πού άιτοτελουν ενα
.έλάχιστον τμημα του δλου, ύπο, λογιζομένου ε[ς έκατόμμύρα. Λέ
γεται δτι τό συνολικό βάρος τ&ν
έντόμων της yης ξεπε:>νc ει -πολύ
'τό βάρος δλων των δντων του
ζω"iκοΟ βασιλείου, περιλαμβανομέ-
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νων καί τC::,ν άνθρώnων. tιαβάζο
με δτι στη βιβλικη έnοχη σμήνη
άκρίδων έσκοτείνιασαν. τόν ούρα
νό. Τό άνθρώτιινο μυαλό άδυνα
τεϊ νά λοyαριάση τόν άρθμό τους_
Σύμφωνα μέ την στατιστική, πρίν
λίγα χρό\ ια σ:ήν Κρήτη σέ μιά
μόνο τιερίοδο κατεστράφησαν 1.300
τόννοι αύyων άκι:ίδων καί ομως
την έπομένη τιε.Jίοδο διεπιστώθη
τται:αyωyη 4.000 τόννων, πού άν
τιστοιχεϊ σέ 100 δισεκατομμύρια
αύyά. Πόση δύναμις καί μεyαλο
nρέττεια περιέχεται στη Δημιουρ
γία των μοι:;φc..ιν ζwης !
'Έντομα κυκλοφορουσαν στόν
ζεστό'καί ύyρό άέ.Jα πού έτύλιyε
τόν πλανήτη μας, πολύ πr,ίν έμφα
νισθουν τετι=άποδα, θηλαστικά,
άκόμη καί έρτ ετά. 'Αλλά, μέσα
στά έκατομμύμα cίδ&.,ν έντόμωv
πού ύψί'.Jτανται, μονάχα δύο μπό
r εσε ό ανθρωπος νά μεταβάλη σ έ
κατοι1<USια καί νά τά έ'<μεταλλευ
θη: την μέλισσα καί τόν μεταξο
σκώληκα.
Άνάμοα σιην άνά,πυξι μιας
πε:α\ούδας καί του άνθρώnου ύ
τιάJχει ένδιαφέ_:>ουσα όμοι6της. Ή
τ.ε :αλούδα yεννό.ει τ' αύyά της
άνάμεcα σέ α:pθονη τροφή, ωστε
νά τραφη ή κά_1πη ά.1έ::τως μετά
την yένvησί της καί μέχοις στου
σχημαιισθη τό κουκουΛι άττό ο·
που θά βyη ή νέ-:χ πεταλούδα. Ή
δουλει:ι: μιας κάμπης εΙναι νά
τρώη καί νά τταχα(νη. Αύτό τό
χονδρό πράσινο σκουλήκι, πού εΙ
ναι yεμαrο άπό χυμούς φυτών, δέν
εχει πωά τήv άξία μιας ά,τοθήκης,_
τροq_ί 1ων πού θά διευκολύνουν τόν
σχημαrισμό της τε:αλούδας. "0ταν τό άιτόθε-J.α yίνη άρκετό, ή
κά ,.ι πη σκληούνε :αι, yί, ε :αι χρυ
σαλλί5!Χ καί κμμιέ,αι σέ κάποιο
φJλλο. 'Αρχίζει τότε ή πε9(οδος:
του ϋπνου, καrά την δποίαv συν-
τελεϊται τό θαυμα: αύτό πού συν
θέτει την κά...ιnη έξελίσσεται καί
σιyά-σιyά παί�:ηει τη μορφη της:
πεταλούδας. "Οταν, τέλος, εχουv
χρη6ωοποιηθη δλα οσα περιέχει
ή χρυσαλλί.)α καί δέν μένει τίπο
τε, ή πεταλούδα έμφαν(ζεται σ�
ολη της τήν όμοpφιά, σάν ενα ά
ριστούρyημα της φύσεως.
t
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Είναι φανερή ή άναλοyία: Τό
�Εyώ, τό άληθινό ον, περιβάλλε
ται κατά την κάθ0.δό του στό φυ
-σικόν πεδίον, άπό συνθη<ες πού
;εύνοοϋν την άνάπτυξί του. uοταν
-τό έyώ άπορροψήση την άναy,<αία
-τροφή, ό ανθρωπος κάνει την έμ<ψάνισί του, τό ίδιο μεyαλοπρεπη,
-δπως καl ή πετα\οC,δα στό είδος
της.
Ύπάοχει ενα τελικό σχέSι::> yιά
την πεϊαλούδα. 'Υπάρχει τελι<ό
-σχέSιο yιά τόv καθένα μας. Τά
ιό:vαyκαια υλικά μας παοέχονται
.καl μέ τόv καιρό τά άπορpοφοϋ
με, σαν την κάuπη, yιά να ψ9ά
-σοψε στην τελική μας σvyκρό
τησι. Σαν φθάσουμε έκει, δεν 6-πάρχουν άχρησιuοποίητα «κατά
ιωιτια->. θ::χ τσ εχου;.ιε ολα χοησι
μοποιήσει yιά τήv τε\ει Jποίησί
μας· διSασ'<α\.ίες, μα3ήματα, πει
pα, καί θά (.ιφα.ιισ3οίJμε σάν άρι
.στούρyημα της φύσεως . Μπορεί:
νά μας φαίνεται άωτόρθωτος ό
-σκοπός, άλλά υπάοχουv Έκειvοι,
1τού εχουν προχωρήσει καί στρέ
-ψουv πίσω μόνο yι :χ νά μας ένθασ
ρύvουv καί vά μας βεβαιώσ::>υν
-πώς ό δρόμος υπάοχει, ψ9άνει vό:
-τόv ζητήσ;:,υ�ε καί vά τόν ά'<ολουθήσου.ιε.
UEvα αλλο εντομο, πού μας δί
·νει τροφή yιά ei<έψι είναι, έ< των
-όρθοπτέρων δρομέων, «μάντις ό
·θρησκευτι<ός». 'Έχει όνομασ3η
':ετσι έττειδή μπορεί: vά yονα:ίζη
καί νά σταυ;:,ώνη τό: μπροστιν.:ι:
-πόδια του σιό στηθος σάν σέ προ-σευχή' Μπορεί: ά<όuη νά κινίj τά
«χέσια-> του σ.:ι:ν ενας ίοοκήου
κας στό τέ\ος της διδαχης του,
.είς εύ\οyίαν τοϋ άκοοατηρίσυ.
Είναι τό μόνο πλάσμα τοϋ έvτο
μολοyι<οϋ βασιλείου πού μπορεί:
νά στρέψη τό κεφάλι του οπως ό
-ανdρωπος uΟταν τόν παοατηρή
σοψε άπό κοντό: σϊίς συνήθειές
·του, θά δοϋμε πώς δεν είναι διό
λου θρησκειηικός, δπως υπότ(θε-ται. uοταν εΤναι στή στάσι της
προσευχης, πράγματι κασα'Sοκει.
Δεν σέβεται τίποτε καί άρπάζει
-δποια μέ\ισσα, σφηκα, άκρ(δα καί
-κάθε πετούμενο κοντά H>U. �Εχει
7pομερή δρεξι καl μπορεί: νά κα
•J
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ταβροχθίση σ' ενα πρωΊνό τρεις
ά,φίδες καί μιά μα,φυποδαρούσα
καl ϋσιερα vά ριχτη σε_μιά άλλη
μάντιδα καl νά την φάη κ' έκείvη.
Φαίνεται πώς ό θρησκευτικός μάv
ιις άντιτφοσωπεύει στον κόσμο
των έvτόμων τόν όποκριι ή. Νομί
ζουμε πώς ποοσε>χεται, δταν τόν
βλέ του..ιε, διότι δεν γνωρίζουμε
όλόκληρη τήν ίσrορία του 'Αλλά
μήπως μποροϋ�ε καί μεταξύ μας
vά κρίvοωε πάντα τά άληθινά κί
νητρα των α\λων ;
Τό πιό οίκειοv μας εντομο είναι
ή μυyα. Ή ταχύτητα της άναπαρα
yωyης της είναι εvα άπό τά θαψά
σια της ζωης των έvτόμωv.
Μιά θηλυι<ιά μύyα μπορεί: νά
yενvήση μέσα σέ μια κα\οκαιοιά
τικη μέσα 120 αjyά καί νά έξακο
λου3ήση την ίδια έπί5οσι τέσσαJες
μέρες σvνέχεια. Τά αύyά αύτά yί"
vονται τέ\ειες μύγες σέ 10 μέJε ς.
Είναι 60 άοσενι'<ές καί 60 θηλυκές.
Σέ αλλες 10 μέ)ες, οί 60 θηλυ<ές
yεννJϋν άπό 120 αjyά τήν ή.ιέρα
Στήν τρίτη yεvε:χ υπάοχουν 3 600
θηλυ<έ;. Σέ 20 μέ ,ες εχουν γίνει
216.00J καί σέ 40 μέ::>ες 12.9jCJ.O00
Ή άναrτα)αy..uyή ά.Jχίζει τόν Ά
πρί\ιο καi τε\ει·�νε· τόv Σε 'Ίτέ .ι
βριο. Μιά μJy.:x πού κατώ;:,9ω:ιε νά
ζήσ1 μέχοι τόv χειμωvα εχει φέJει
σιόν κόσ.ιο ε�η τρισε-<αιομuύρια
άrτοy6νων .. 'Εάν δεν με'J.Jλα
βοϋ:ιαν τά άιυχή .ιατα σrή yέ ινησι
καί τήν άν::Ί:ηυξι των μυyων, θά
μπ::>ρJϋ:ιε μιά ό\ό,ληση πό\ίς νά
σ.<.ε τασ3η άrτό τόν σωρό των μυ
yωv πού θά εΤχαν yεvνηθη μέ:1α
σ' ενα χρόνο· ά τό μιά μοvα'Sική
μύγα ...
Ή Πρόνοια άyρυτνει c.Sστε νό:
έλέyχωνται σέ δλα τό: έπίπεδα της
ζωης τά λογικά ποσά. uοταν πα
ρα rηρη κανε ίς τ ήv διαρρύθμισι σ'
ολε; τίς α.τεL?ες μορφές ζωης, πως
μπορει v' άμψιβάλλη yι1: τό δτι
διε J3ύνοvται καl οί άνθρώπινες
ζωές, δτι οί προσευχές γίνονται
δεκτές καl οτι μεyά\οι ν6μοι άσ
φαλίζουv την προστασία μας καl
τήv πρόοδό μας; θ.:χ επρεπε vά
πεισθοϋμε άrτολύιως δτι τε\οϋμε
υπό κα3οδήyησι σέ κάθε δευτερό
λεπτο της ήμέρας.

ΙΛJΣΟΣ
Τά ταλένrα στό σύμ-παν δέν έν
-ι:οπ(ζονται μόνο στό άνθρώπινο
-γένος. 'Υπάρχουν σφηκες -πού κα,:ασκευάζουν χα_Jτί άrrό ξύλο, κο
λεόπτερα -πού rφιονίζουν δέντρα.
Ύ-πάρχουν κάμπιες πού χτίζουν
,δωματιάκια άrrό τρίμματα ξύλου
,συνδεδεμένα μέ κλωστή με rαξωτ ή
χαt τά μεταφέρουν στήν πλάτη
-τους. Στήν Κεϋλάνη, οί ίθαyενεϊς
,τιστεύουν δτι αυτά τά σκουλήκια
:εtναι μετενσαρκωμένα δνrα, τά
όποια αλλοιε εκλεβαν ξυλα καί
:έκι(ουν τώρα ποινή, ζώνrας σαν
,σκουλήκια καi κουβ�λώνrας ενα
-κομμάτι ξυλο. Ύ-πάρχουν σκωροι
-τrού ένώνονται καi -παοισιάν::ιυν
,:ήν κόμ-πρα, yιά νά τρομάξουν τά
-τrουλιά, κολε όπιερα πού ρίχνουν
'βόμβες άερίωv δταν τούς έrrιτε
€ουν, μέ\ισ;,ες πού βαλσαι,.ιώνουν
ϊ ούς νεκρούς, μερμήγκια πού κά
νουν κηδεϊες : τό νε1<ρό μερμήγκι
μεταφέ,Jεται άrrό νε1<ροπομπούς,
έ,τl κεφαλης των όττοίων βαδίζουν
-οΊ συyyενεϊς και φίλ.οι. 'Όταν φ θά
νουν στό σημεϊον ένταφιασμου, ιό
νεκρό εντομο άποτίθεται ,τροσεκτι
κά στον τάφο του καi σκε τάζεται.
Οί έπιστή•..ιονες καi οί έρευνη
-ταi άφιέοωσαν χοόνια με\έτης
οτiς -πυyόλα_.ι,τίδες. Σέ αναλογία
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μέ τό μέγεθός της, ή πυyολαμ-πίδα
,ταράyει περισσότερο φως αrrό τά
δυνατώτερα ήλεκτρικά μας έρyο
στάσια και μάλιστα χωρίς νά προ
καλη οϋτε ενα βαθμό θερμότητος.
Ό μηχανισμός του ψωτισμου βρί
σκεται σ' ενα λεnτό χωρο στήν
ακρη του ύττοyαστρίου 1ου έντό
μου. Κανείς δέν ξέ9ει αν τό ψως
nαράyεται nα9όμοια μέ τόν ή 
λε·αρισμό η ε Ι ναι φωσφορισμός η
έκπέ:..ιnεται άrrό ραδιενεργά στοι
χεϊα. Αv ό ανθρωπος μ-πορουσε
νά πα9αyάyη ψ ως μεγάλης έντά
σεως μέ έλάχιστη ένέρyεια καί
ψυχpό, καθώς ή ,τυyολαμπίδα, θά
ηταν άληθινή οίκονομική έπανά
στασις.
'Όταν έξε τάζουμε μερικές εκ
πληκτικές αrrόψει.ς της ζωης των
εντόμων, αρχίζουμε νά παραδεχώ
μεθα δτι ή ανθρώπινη διάνοια δέν
εΤναι ή τελευταία λέξις. Μπορουμε
v.:x είμεθα εύyνώ,1ονε ς διότι συν
δε6μεθα μέ τήν μεγαλειώδη θεία
Διάνοια, ή όττοία διέρχεται αrrό
δλα τά δντα. 'Αλλά, δέν πρέ,τει
νά: καυχώμεθα. Διότι καί τά εντο
μα ζωοττοιουνται άπό τήν ίδια πη
yή καί ακολου9ουν τήν ίδια όδό,
διότι ΕΝΑ εΙναι τό ΠΑΝ' στήν
Παyκόσι1ια Ζωή.
V

Μόνον τά τελευταία χρό"ια ό αλ•{}ρωπος επέτυχε,
μέ τόν λαμπτήρα φ{}ορισμοϋ, ,,ά πλησιάστι άπλως
τό «ψυχρό φως» της πυγολαμπίδος, δηλ. νά κατα
.σκευάστι πηγή φωτός μέ λίγη άπώλsια έ,1εργείας
ύπό μορφήν {}ερμότητος.
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ΤοΟ σκύλου

'Έχω άκούσει χtλια λόγια
χαρωπά, λυπητερά,
μά ποτέ, καμιά φορά
δε μιλήσανε τά λόγια
σάν του σκύλου τήν ούρά.

'Ανταμώθηκαν άνθρωποι,
κι εχουν

κλάψει άπό χαρά,

μά κανείς, καμιά φορά,
ιι.καλωσώρισεςη δεν είπε
σάν του' σκύλου τήν οuρά.

Καί σε φίλους καl σε ξένους
εχω δώσει τή χαρά.
Με ξεχάσαν μιά φορά...
Μά πιστός μου μένει ό σκύλος
καί σαλεύει την ούρά ._

(<Παιδικά τρqγούδια>)
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ΚΑΙ ΖΩΑ

Υ

ΠΑΡΧΕΙ μία. πλάνη, ευρι;
τα.τα. δια.δεδομένη, δτι α.υτος
δ κόσμος ύφίστα.τα.ι μονά.χα. προς
οφελος της αvθρωπότητος, δτι δ
, άνθρωπος εχει πλήρη κυριαρχικά
δικα.ιώμα.τα. έπι τG)V ζώω·j, τά ό
ποία. θεωρουvτα.ι οιι ύπά.ρχουv
μόνον κα..ί μόνον διά νά έξυπηρε
τουv τά συμφέροντά. του κα.ί τάς
απολαύσεις του κα.ί δτι δ άvΟρω·
πος δικα.ιουτα.ι νά τά έκμετα.λλεύ
ετα.ι κα.ί να τά κα.κομετα.χειpίζε·
τα.ι κα.τα: το συμφέρον του κα.ί
κα.τα: τα:ς όρέξεις του.
Στους περασμένους α.ιωνας οί
ανθρωποφάγοι -έvόμιζα.ν δτι τά
. άλλα. ανθρώπινα. οντα ύπηρχα.ν
μόνον διά νά τά τρώγουν κα.ί,δσοt
είχαν δούλους έvόμιζαν οτι οί
σκλάβοι ύπηρχα.ν μόνον διά νά έ
ξυπηρετουv τάς Ιδιοτροπίας των.
Κα.ι μέχρις στου α.ί γυναίκες
χειpα.φετηθουν, οί άνδρες ένόμι
ζαν συνήθως δτι αί γυναίκες ύ
-πηρχαν μόνον διά νά έξυπηρε
τουv τόν άνδρα.
Κα.τά τόv ίδιον τρόπον, � αν
θρωπότης δεν εμα.θε &:κόμη .να
&:να.γvωρίζη την θέσιν κα.ί τον
προορισμον των ζώωy κα.ί δεν έ
κατά.λα.β� δτι κάθε ζωον, δσοvδή
ποτε μί,κpοv καί &:σήμα.ντον, εχει
να ζήση την ιδικήν του ζωήν, να
'. .·,. έκπληρώση τον 1δικόy τ?υ προο-

Του Peter Fι·ee111arι
Μ ετσφ() Γ. Β Λ ι ά μ ο
ρισμόv, εχει το δικάίωμα. να ζητrj,
αvαγνώρισιν τ·ης ύπά.ρξεώς του,
καί δικα.ιοσύνηv.
Το γεγονος δτι άνθρωποι·
καί ζωα εχουμε το ίδιο ατ μα, έ-
δημιούργησεν ηθικάς ύποχρεώ
σεις, αί όποίαι δεν έχουν ε1σδύ-·
σει ακόμη στη δημόσια συνείδηση.
Κανένας πολιτισμος δεν είναι.
τέλειος, έψ δσον δεν περιλαμβά.-·
νει τά βωβά καί ανυπεράσπιστα;:
9ημιουργήματα του Θεου μέσα..
στή σφαίρα της αγαθοεργίας καί.
ευσπλαχνίας.
Διότι τά ζωα ζουν δπως οί άν
θρωποι, τά ζωα α1σθά.νονται δπως.
οί άνθρωποι, τά ζωα ύποφέρουν
οπως οί ανθρωποι, τα ζώα τρώ
γουν, πίνο'Jν καί κοιμουνται, τά:
ζωα γεvιουvται καί ζουν κα.ί πε
θα.ίνουν, τά ζώα εχουν καί αυτά:
δικαιώματα., τά ζωα. χρειά.ζοvτα.c.
προστασία. κα.ί συμπάθειά, κα.ι..
οχι αδιαφορία καί σκληρότητα..
Τά ζώα είναι δημιουργικά κα.ί:.
οχι καταστρεπτικά., τά ζώα. &γα.
πουν τήν ελευθερία. κα.ί οχι τήv,
. φυλάκιση, τά ζώα. χρειά.ζοvτα.ι.
ανεξαρτησία. καί οχι ύποδούλωση.
τα ζωα. είv_α.ι οί καλύτεροι ψίλοc.
του άνθρώτου, τά ζωα. είναι οι
πιστότεροι βοη�οί 'του άνθρώπου,
τα ζωα. χρειάζονται τήν κα.λωσύ
vη κα.ί τήv άγά.πη του άνθρώπου-

f
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,Q καθένχ; που d:-ιχγνωρίζει
,α•',τα τα δικ:ιιώμα.τα. των ζώων,
:εχει ύποχρέωση να 6οηθήση στr1
τ:χυροφορ:α. γι3: την προστασία.
-τους, γι:χτι
αδράνει:ι σε μι.i
·πρχξη αγα.9οεργία.ς είνχι θα:ν.χ
·σιμη άμαρτ:α: κ:ιί μια τέτοια; ά:
�ια:ψορ(α; μπορϊί να προξενfιση
*"εγάλο κα:χ:5. Ί'ό δτι ενα. πραγμα:
·εχει γίνει συνήθει:χ δτι τό κi
-vει δλος δ κ6σμ?ς, δ�ν εrν:χι α
·νχγκα:στικω; κ:ι1 σωστό. Κάποτε
,δλοι έπ:στε·ην δτι · Γη ετ νχι
.-επ(πεοη, αλλ' α,jτό δεν την εκα.
:με έπ(πε3η. ,() κχθένα.; οφείλει y,
,&:ν:ικαλύψη για τόν έαυτ6 του
-την αλήθεια κ:ιί δταν την αν:ικα
:λύψη ν.i προσχρμόση τlς πράξεις
·τοJ πpός α.',τή.
Ί'ό γεγονός δτι τα ζωχ εχουν
:Οικα:ίωμα: ζωης σ' α.•',τόν τόν πλα
-vήτη κ:χί δικ :ιίωμα προστασ:α.ς
·χ:χί συμπα.9ε:α;ς, δεν εχει ακ6μη
.&να.γνωpισθη
τους ανθρώ-
·πους, που εχουν κηρύξει κ:χθημε
ί)ινό Βυσώπητο π6λεμο πpός τους
-vεώπpου; α5ελ :ρ ού; . τους, τα
:ζωα. 'Έχουμε πχp:ι3είγματα της
-τερα:στίας α:ύτης βα:ρβα:ρότητος
-καί σκληp6τητος: τό συστηματικο
-κυνήγι ζώων κα:ί πουλιών, τό ψάflεμα, τα ζωοτομικ± κα:ί 6α:κτηρι
διολογικ± πειράμ:χτα, τό έμπό
ιριο τω; γουνα:pικων, τίς ζωοπα:
γίδες, τα τσ:ρκ:ι κ:ιί τ>.ι φρικτό
τερο απ 1 δλα:, που εrv:ιι 1j κοινη
-πρόληψη δτι δ ά-ιθρωπqς χρειά
ζετα:ι τη σχρκα: των ζώων για
τροφή του. Εrνα:ι a:φ:ίντα:στη
.δ:θλιότης,
δυστυχία. καί δ πό
-νος, που δημιουpγοuντα.ι από α:ύ-τη την -�:tpόληψη, την d:περισκε-
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ψία κα:ί σκληρότητα. Κάθε άν
δρας κ:χι. γυν:ιίκα που έννοεί α.ύ·
τα τα 6χσικ!3: γεγονότχ και συμ,.
, λ,..
πεpιφερετα.ι ανχ
οyω;, φέρvει
τrι ν Ε1 ρ 1ι νrι του κόσμου πλησι
έστερ:ι κ:χί 6οηθετ να κχ:-α.νοηθη
καλύτερα. ή ζωη σ' α.ύτον τόν
κ6σμο, καί ετσι φέρνει &:νθρώ- .
πους κχί ζώα πλησιέστερα.. προς
τόν σκοπο της τελειοποιr1σεώς
των, πp Jς τον δποτον &:γων:ζον
ται δλοι ν.i φθάσουν.
Ί'ο εργον είν�ι · δύσκολο κ:χί δ
δρόμος τραχύ;. Πολλα είναι τα
προ6λήματα., αλλ' &:νθρωπ6της
έκέρ3ισε πολλές σκληpες μάχες
στο πχρελΟόν καί με αδιάκοπη
προσπiθεια., γενναία &:ποφα:σιστι- ·
Κ'Ηητα. κα:ι υπερτα:τη κχτα:νοηση,
μπορεί να έπιτύχ"Ώ ακ6μη ενχ
από τα fεγα:λύτερ:χ ,Ηράκλεια:
,
κχθηκοντα:
τη;.
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,Η Αηηίe Bescιnt είπε κά
ποτε: «'Ο άνθρωπος θα μ&Οη
σιγά-::ηγα v.i χpησιμοποιη τίς
μεγάλες του δυνχμεις δια γ, &:να.-,
τρέφη κ:χί γυμνχζη του; φ�λους
του - τα ζώα. - ' &:ντι να τα
κα.τα5ιώκη καί νά τα τpομοκpα.
τη. Πρέπει ν.χ παύση να νομίζη
δτι ύπiρχουν μόνον γι!3: · τη δική
του χρήση, την d:π6λ:ιυσή · του
την άνεσ·ή του. Να τα 6λέπγ1 σαν
παιδιά κχί &:Μλφια; του μέσα.
στη θεία: ο1κογένεια: κχι νά ξέρη
πω; α.ύτός εrνα.ι δι, α.ύτα δ αντι
πρόσωπος του θείου 'Όντος,
προς το δποίον θα: δώση λόγον
δια την δια:χείρισιν της έξουσία.ς
που ε[χεν &:νχτεθη στα χέρια.
του».
,

η

Τα λvτρωτικα

φτερα
\
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της
,.,,

ανθρώπινης ψvχης

Δ

Τοϋ Ίω. Α. Βασιλη

ΕΝ γνωρίζω σέ ποια ψυχική διά
θε::η θά βpίσκεσ.:χι, "Α γνωστέ
ιμου φίλε, δταν θα διαβά�nς αυτές
,ίς γραμμές. Για τοϋτο αίσθάνομαι
ϊήν ύποχοέωσι νά σέ προειδοποιή
cσω, δτι θά σε παρασύρω σε μια
. ιμικρή δοκιμασία.
Σου συνιστω
::λοιπόν προσοχή, καρτερία καί
. �άρρος. 'Αποφάσισε καί ελα να
παρακολουθήσουμε μαζί τά παι
- l(V["'>tα καί · τά τολμηρά αλuατα
-της φαντασί:τς ένός συνανθρώπου
ας. θά δοϋί-Ι ε πως, μέ άλύγισrη
<σταθε:>ότητα, ζητα ενας θνητός
-κάτι τό άσυνήθιστο, τό ύrτέστερο,
-τό βαθύτερο_ άrτό έκεινο, πού μποιρεϊ νά μας δώσn ή άνθρώπινη έμ
πειρ[α.
Τίς αtσθήσεις τ_ου καί τό λογι
:κό του δεν τά θεωρεί: ίκανά καί
ιάρκετά μέσα γιά τόν σκοπό πού
.έχάραξε στή ζωή του.
Ποιός, δμως, εfναι αύrός δ
.σκοπός; Τό σταθερό σημειό του
"'Προσανατολιqμοϋ των προσπαθει
,ών του, εΤναι δ λυτρωμός. Αυτός
:ε1ναι δ σκοπός του.
Άλλά, άπό τί νά λυτρωθη; Άπό
·πολλά πράγματα. 'Από τίς άνάy
-.κες καί τούς πόθους της σάρκας
του. Άπό τά πάθη καί τίς άδυνα
:μίες της ψυχης του. 'Από τήν ά
ΎVωσία καί τίς προκαταλήψεις πού
_ .:δεν έξάλειψαν ή άyωγή του καί
ή ι_ιόρφωσί του Άπό τίς κακίες
-και τίς μικρότητές ·του, πού ένω
ιίς έλέyχει καί τις γνωρίζει, δεν
ιμπορει νά . άπαλt,:αγη άrτό αυτές
:ικαί δοκιμάζει τήν πνικτική τυραν-

νί-χ τους. Άπό τά κενά του voi
τοJ καί τίς ά;τσpίsς του Άπό τά
σύναισθηματt'<ά του δεσμά. Άπό
τίς κραυγές του Έσωτερικου του,
πού πάντα κάτι καινούργιο του
ζητουν.Καί ζητα νά γίνη έλεϊ,θεοος.
θέλει νά άrταλλαyη άrτό δλα αυ
τά ά'<όμη καί άrτό τήν ελξι' της
γης. Τό πε;)ιβάλλον της τόν rτλήτ
τει, προσπαθεί: νά άτοκτήση φτε
ρά, φτερ:'χ λυτρωτικά θέλει νά γί
νη "Ικα:>ος, π•Jpαύλος, σπούτνικ.
Τέλος, δ:>κιμάζει νά πετάξn ψηλά,
νά έπισκοπήσn τό σrε')έωμα, να
γίνn ταξειδιώτης, έπισκέτιτης του
σ:Jμπαντος Καί γι' αυτό ψάχνει
πα.ιτοϋ, ψάχνει άκατάπαυσrα, μέ
ρα καί VJκτα.
Ρωτα τούς πάντας καί τά πάντα.
Μελετα τά φυσικά φαινόμενο:, κα
θώς καί τίς άνθρώπινες έκδηλώσεις
καί ζητα τςχ γενεσιουργά τους
αίτια.
Σπουδάζει έπιστηuες. Καταφεύ
γει στα κατάλοιπα των φιλοσό
φων, ά,:>χαίων, παλαιων καί νέων.
Ζητα τήν συνδρομή των θρη
σκειων. θiλει νά γνωρίση οχι μό
νον τά φαινόμενα, άλλα καί τόν
έσωτεοικό λόy;J των πραγμάτων
της φύσεως. Τότε nροστρέχει στή
μυστηριαλογία καί τέλος στον ά 
ποκρυψισμό.
'Απογοητευμένος άrτ' δλες τίς .
μέχρι σήuερα προσπάθειές του ρί
ιχνει τούς προβολεις της σκέψεώς
του καί άνιχνεύει τόν χωρο δπου
αλλοτε οί κάτοικοι της γης αυτης,
εΤχαν στήσει μεγαλόπρεπο. θρόνο.
Ι
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στή λατρεία του Νου. 'Δηλ. στή τρέψετε νά τό προλογίσω καί να:
λατρεία της ελεύθερης, ανεξάρτη αναφέρω τίς συνθηκες, υπό τiς δ.
της καί πάνοπλης διάνοιας, στή ποιες ελαβα καi έyώ yνωσι τουΣτίς δύσκολες στιγμές της Κα
θεά 'Αθηνα. Καt έκε'ί ψάyνει μη
τυχόν άττό ι ήν άρχαία Πνευματική τοχης, πού είχαμε στερηθη, έκτος
Λάμψι, πού φώτισε τήν ανθρωπότη των αλλων αyαθων, τίς έκδρομες;
τα, εμεινε καμμιά σπίθα κρυμμένη, καί τό ϋπαιθρο, κατέψευyα συχνά
πού θά μπορουσε νά ψωτίση καί αύ στόν αρχαιολογικό χώρο του
τό ν καl νά τον όδηyήση στο σκοπό 'Ασκληπιείου καί του θεάτρου τοϋ
του. Ξαφνικά - χωρίς καν νά τό Διονύσου yιά νά ξεκουράζω τα
ύποψιαστη, χωρίς καν νά τό περι μάτια μου μέ τό αντίκρυσμα λίyοι>
μένη, συναντα μία Κουκουβάγια πράσινου καί ν' άναπνε:ισω τό α
κι' αρχίζει μαζί της κουβέντα. ρωμα του τιεύκου. Έκε'ί στόν μι
Κουβέντα ένδιαψέρουσα, κουβέντα κρό πευκfuνα, ηρχοντο καί αλλοι
σοφή, κουβέντα αποκαλυπτική. f-Λ.ά yνωστοί διανοούμενοι καi στοχα
λιστα ! Γιατί οχι: Ή ίστορία, από στές, μεταξύ των όποίων τακτικός
αρχαιοτάτων χρόνων, δεν μας δι θαμών ηταν ό αοχαιολάτρης καi.
δάσκει οτι έ<ε ινο πού δεν εί, αι μυστικοπαθής ποιητης Κωστης Πα
άέ θέσι νά μας τό πη ό ανθρωπος, λαμας. Τό «στέκι» του ηταν οί
μπορει νά μας τό πη μια αλλη μαρμάρινοι αναnαυτικοί θρόνοι των
ϋπαρξις, πιό σοφή από τον ανθρω Ίερέων στο θέατρο του Διονύσου.
πο, μέ αλλη μορφή, πού ίσως νά Έyώ συνήθιζα νά πηyαίιω καί νιχ
είναι σύμβολο μιας ύτ,έρτερης σουλατσάρω στή βορεινή πλευρά:
του ,Ασκληπιεί')U.
του ανθρώπου δυνάμεως; .
fl ιά μέρα βλέπω τόν
Παλαμα.
Ας θυμηθουμε λ'tyάκι καί τήν
πιο μακρυνή 'Ιστορία, πού μα&χί συνοδευόμενο από κάποιον-κύριο,
ναμε στο Δημοτικό Σχολειο, τήν VO: προχωpουν προς τό μέ,ος ΠΟL)
ιστορία των πρωτοπλάστων.
έδιάβαζα. Ό αyνωστcς χειρονο
Μήπως, σας παρακαλώ, ή προ μουσε καί σά νά α τήyyελλε κάτι,
μάμμη μας, ή Εϋα, δέν επιασε ψι ένω τό πλατύ yέλιο του ποιητη
λ :>κουβέντα με τόν δφιν; Έτουτος yέμιζε ολη τήν έκει αrμόσψαιρα.
(ό 'Εωσφόρος, δηλ. ό φέρων τήν
Κάθησαν κάτω αrιό τά κάπως βα
Ήώ, τό ψως) δέ.ν της άπεκάλυψε,
θύσκια nευκα, πού βρίσκον-cαι α
οτι έάν θέλει νά yνωρίση τό καλό nέναντι στή ρωμαϊκή δεξαμενή καί.
καί τό κακό, δηλ. ,ά άποκτήση συνέχιζαν την ανάyν.:uσ) καi τήν
μιά μεyάλη Γνccσι, τό μεyαλίιτερο κουβέντα. 'Έπει:α από αρκετή
κατ' έμέ ανθρώτιινο έnίτευyμα, c.:rα τούς εΤδα νά φεjyουν. Οταv
πρέπει νά φάη τό nερίψημο μηλο ; σηκώθηκα καί έyώ νά ψ'Jyω καί.
Καί αψου εψαyε τον άπηyορευμένο πέρασα άπό τό μέρος πού εΙχαv
καρπό, κατά τήν 'Εβραϊκή Γαρά καθήσει ό ποιητής καί ό _ σύντρο
δοσι, δεν θά μπορουσε νά έκτείνη φός του, είδα αφημένα έκει μερικά:
τήν χειρα καί νά ψάyη από τό ξύ yραπτά. Σκέφθηκα, οτι επρεπε να:
λο της ζωης yιά νά yίνη θεός, τά nάρω καί νά τά τ.αραδώσω.
δηλ. νά λυτρωθη; Αύιές είναι με οταν θά συναντουσα τον ποιητή.
yάλες κουβέντες, σωτήριες αποκα
Τά yραπτά αύτά ηταν 65 σελί5ες;
λύψεις yιά τούς θνητούς. 'Αλλά, καί εΤχαν τόν τίτλο «Κουβέντες;
ποιός τίς προσέχει σήμερα, ποιος μιας Κουκουβάγιας». t έν σας α
μελετα τό βαθύ τους περιεχόμενο ; :ποκρύπτω οτι ό περίερyος τίτλος;
'Όπως, λοιπόν, σας θύμισα τήν μέ τράβηξε καί αρ:χισα νά τα διακουβέντα του φιδιου μέ τήν προ � βάζω. �Επεψτα από εκπληξι σε
μάμμη μας ετσι θά σας αφηyηθω εκπληξι. Γιατί κάτω άπό τις πα
σήμερα τίς κουβέν,τες ένός σύγ ραδοξολοyίες καί τά άπίθανα:
χρονου ανθρώπου μέ μια κουκου πράyματα, εϋρισκα σκέψεις καt
βάγια στήν 'Ακρόπολι. 'Επειδή δέ ίδέες σοψες καί βαθυστόχαστες,
εΤναι ενα yεyονός μέ κάποια πού μέ συνεπηραν καί μέ παρέσυ
πνευματική σημασία, θά μου έπι- ραν, ώστε νά καθήσω καί νά δια,,
Υ
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βάσω δλό τό χειρόγραφο.
Ή πρώ-ιη μου έντύπωσι ηταν,
<Sτι έπρόκειτο γιό: ποιητικές παpα
δοξολογ(ες, οί όποιες δμως ανάγ
καζαν τή σκέψι μου νό: τίς μελε
τήση προσεκτικά, γιατι κάτι ασυ
νήθιστο εκλειναν μέσα τους αυτές
ο[. κου;3�ντες της ι<συκούβάyιας.
�οπωσδήποτε, τίς δι::χβα::,α καί τίς
ξαναδιάβασα μέχρι την ήμέpα
-πού, δταν συνήνrησα τόν ποιητή
στις εδρες του θεάτρομ, τόν πλη
σίασα γιό: νό: του τίς παραδώσω.
Μέ ύπε5έχθη μέ την συνηθισι,ιένη
του έγκαρδιότητα. Του ένεχε(pισα
τό: γραπτά, αψοΟ του α:pηγήθηκα
-πως περιηλθαν στό: χέpια μου.
� Μόλις τό: είδε καi έ5ιά�ασε τόν
τ(τλο, μου- αitήντησε μέ γέλια:
Χό;, χά Ι μό: αυrό: εΙναι του Φάου:π
-μου! Ευωχως, πέσανε σέ καλό:
χέ::ηα. Κράτησέ τα. �Ελα, κάθησε
νό: τό: ποΟμε. ΕΙναι ενα θέ:1α πού.
:μέ αitασχολεϊ από άpχ:ετές ή_1έρες.
Κάθησα πλάϊ του καί ό ποιη
τής, σοβαρός τώρα α::,χισε ώς έξης:
-Τί τά θέ\εις ! Ή ψ:χντασία του
όνθρώπου είναι μεyά\ο πραyμα.
, Είναι μιό: ί'<ανότης του καλλιε,ο
yημένου μυαλοΟ, μέ πλούσιο πε
ριεχόμεν.:> σέ παpαστάσεις καi σΞ
Ιδέες. Είναι ενα πρ::>νόμιο των
έκλεκτων διανοιων, πού πρέπει ν::χ
fχουν δύναμι δημιουργική, ή δ
-π:ο(α σξ καταπλήσσει, σέ παρασύ
ρει καi σέ όδηγεϊ, χωρίς νό: τό
θέλεις, σέ σψ:χϊρες αyνωστες και
άσ.;λληπτες καi άπό έ'<εϊ σου ά
,τοκαλύπτει καιν:>ύpγιους κ6σ.1ους,
ψανταστιχ:ές συλλήψεις καi συνθέ
σεις, οί όποϊες δμως, συνήθως, εί
ναι πιό πραγματικές από την ά\ή
θεια.
Πως αυτοί οί πρόγονοί μας, πού
θεοποίησαν δλες τiς δυνάμεις της
ψύσεως καi του άνθpώπου, δεν θε
οποίησαν καi την Φαντασία, μου
κάνει έντύπωσι.
t, Έτό�μη,σα ν� άπαντήσc,;>:
-Μα οι Μουσες;; ...
-'Άλλο πραγμα εlναι οί Μ::ιΟσες. Ή ΜοΟσα συμβολίζει τήν εμ
πνευσι, πού είναι πολύ διαφορετι
κό φαινόμενο ά.rτό τήν φαντασία.
Ή εμττνευσι εlναι κάτι πού μας
ερχεται απ' εξω, σάν ίδέα, σαν
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μιό: είκόνα, σάν μιό: γνωσι-απο
κάλυψι, πού σάν τήν άστραπή ψω
τίζε ι τό νοΟ μας.. ΕΊναι κάτι ξέ
νο, πού δεν ε ίναι δικό μας δημι
ούργημα. ΕΊναι μετάδοσις μιας
ίδέας α\λης .συνειδήσε ως φωτισμέ
νης καί σοφης. Ένω ή φαντασία
εΙναι ίκαν6της, είναι λειτουρyί.ο
του μυαλοΟ μας, -rτού εχει την δύ
ναμι νό: τραβάη ψηλά, νό: καλπά
ζη καί ν' άλωνίζη σέ αyνωστες
σφαϊρες γιά νά συλλάβη μέ τό δι
κό της πpϊσμα την έκεϊ πραγματι
κότητα, τήν όποία, έπεtδή ή γλωσ
σ::χ. δεν εΤναι ίκανή νό: τήν άποδώ
ση πλήρως, τήν περιγράψει συχνό:
μέ πεpιφpάσεις, μέ σύμβολα, μέ
αλληγορίες καi μύθους. Ή ψάντα
σί-:χ μπορεϊ ν' αλληyορηθη μέ τ<:>ν
Πήγασο, πού εχει φτερά καi χρει
άζεται δ:Jνα:1ι καi ένέpyεια Νου, δ
δποϊος δμως καταrτατεϊ τούς κα
νόνες της καθιερωμένης λογικ ης.
Ένω ή εμπvευσι yιά νό:_ συλλη
ψ3η καi νά διατυπωθη χρειάζεται
μιά διάνοια ηοεμη, άτάρα/η, πού
ν::χ είναι ενας ευαίσθητο"<; δέκτης
μέ καλή κεραία.
Τώpα, σέ τουτο τό χειρόγραφο
συι,ιπλέκονi:αι μιό: γερή φαντασία
μέ μια ανώτερη εμπνευσι. Ό καϋ
μένος ό Φάουστ ε Ιναι �νας ά�ιο
θ:χ·.:ιμαστος καi άκούραστοt;_ άν
θρωπος. Ά νήσ.Jχο καi ·τ.QΧ'\lηRό
πνευμα μέ πολύπλευρη παίδjμσι.
Τώρα θ::χ μέ ρωτήσης y1�i τόν
βάφτισα Φάουστ. Να σοΟ πω:
'Εκτός της πο�υ,.ιαθε (ας JOU . καί
τοΟ έpευνητικου του πνεύματος,
τελευταϊα, ένω τόν εlχα συνηθίσει
τόσα χρόνια μέ άσπρο μουστάκι,
μόϋρχεται μιά μiρα μέ μαυρο, κα
ρα_1ποyιά. Στην εκπληξί μοv αυ
τός μου απάντησε 'μέ χιοΟμορ:
-"' Ηλθε δ καιρός νά πε νθήσω
τό: νειατα μου. ..
Τότε καi yω τοΟ κόλλησα:
-Μωρέ έσ.J εyινξaς πραγματικός
Φάουστ !
..
Τόν καϋ,.ιένο τόν Φάουστ, εψυyε
γι-:χ τό χωpιό του, γιατί δεν μπο
ρουσε νά βλέπη τού,ς κατακτητές.
Δέv ξέρω -αν θό: τόν ξαναδω. Γιατί
καί έyώ δέν πιστεύω νά τά βγάλω
, πέpα μ' αυτόν τόν βραχνό: της
Κατοχης».

•
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"Ηταν μιά προαίσθησι τοϋ μεγά
λου στοχαστοϋ Μετά λίγους μη
νες ό Παλαμας άφηνε τή ζωή της
γης, γιά νά συνεχίση ή άρρενωπή
ψυχή του την πορε ία της σέ άλ
λους κόσμους. .'Από τό χειρόγραφο αύτό λοι
πόν θά πάρω λίγα άποσπάσματα
γι_ά νά σας μεταδώσω μερικές άπο
τiς σοφές καi περίεργες κουβέντες
της κουκουβάγιας.
«"Ηταν Ίοόyιος, ντάλα μεσημέρι,
δταν εψθ.�σα στό 'Ασκληπιείο. Τό
κεφάλι μομ βούιζε. "Ηταν κουρα
σμένο άπό τους λογισμους που
εκανα γιά ώρισμένα έσωτερικά μου
αίνίγματα, που δεν μποροϋσα νά
τά λύσω καi νά ήρεμήση ετσι ό
νοϋς μου. 'Ανέβηκα μερικά σκα
λοπάτια τά όποία μέ ώδήγησαν
στό πηγάδι, δπου κατά την παρά
δοσι, έτρέφετο ό οφις τοϋ 'Ασκλη
πιοϋ. Δίπλα εΤναι μερικά πεϋκα,
κqτω άπό. τά όποία ξάπλωσα γιά
να ξεκουριj(στω. Μέ πηρε ό ϋπνος.
"Ι:βλεπα ονειρα, πεταλοϋδες άσ
πρες, �φλύχρωμες νά μέ περιτρι
γυρ(ζου\1 καi _νά μέ περιβάλλουν
• έξωτικα λ:οl9λο'bδια. �aταν ξύπνη
σα, κύτ'rαξα τδ ρολόγι μου, ηταν
ή �α δύο. Το μυαλό μου ηταν
• ξεκάθαρο καi · αίσθανόμουνα μιά
εζ!.ψορ(α · χική καi σωματική. Ση
κ�θηκα νά ψ4yω.15ταν ακούω μιά
άγνωστη ψc.yνη..«Υίέ της γης, υίέ
της γης, ποϋ 'Π\';χς ; Ξάπλς.:,ς,ε, · συγ
κεντρώσου καί_ πρόσεχε σε δ,τι θά
σοϋ πω. ΕΤναι ')<ατάλληλη στιγμή
yιά νά κουβεντίf.cσοι,,_μ�. Δεν σας
άποκρύπτω δτι 'rτρός στιγμήν τρό
μαξα καi κύτταξό: τριγύρω μή τυ
χόν ηταν κανένας φαρσερ έκεί
κοντά μου. Δεν.· εΤδα κανέναν. Ή
φωνή έπανέλqβ,i'· τά ίδια. 'Αλλά,
τ.ώρα ή φωνή iι'ί1υ φαινότανε δτι
εβγαινε άττό μέ·�� μου. �Εκανα τό
σταυρό μου: �riχανικά καi εΤπα
στόν · έαυ;rό.. Α�υ : Διχασμός της
προσωπικότη't_θς, Διανοητική ύπφ
κόπωσις. Την fτψθα. Προ ίμοιο πα
ρακρόύσεως. kλαψτε με ...
Ξαφνικά μιά·;Μναμις, σάν έκκέ
Vωσις ήλεκτρικοΟ ρεύματος, έπέρα
σε δλο τό κορμί μου. 'Ακαριαίως
εΤχα περιπέσει σ$ μιά ήδονική κα
τάστασι μεταξυ ϋττνου καi έγρη-

γόρσεc.:ς. Αίσθημα ύπέρτατης γη-·
θοσύνης καi άγαλλιάσεως πλημ- •
μύρισε ,;ήν ψυχή μου.
Ή φωνή, τώι::α γλυκειά καi ηρε
μη, μοϋ εΙπε: ,ι"Ακουσες μιά φω
νή, q:ωνή φιλική καi ψοβήθηκες..
Ό φόβος εΤναι γέννημα τη· ά
yνοίας. Άλλ' οί τόσες γνώσειc;
σου καi ή έπιστημονική σου κα
τάρτισι, σέ τi σοϋ χρησιμεύου ν;
Τρόμαξες καi εχασες τό αίσθημα:
της πραγματικότητος. "Εχασες τήν'
σοβαρότητά σου, άπώλεσες τήv
ίσορροπία σου. "Ετσι παρουσιά
στηκες μέ κρίσι νηπίου στά ομ
ματά μας. Έκούρασες τό μυαλό>
σου καi τό έξήντλησες με τίς ά
λογες προσπάθειές σου γιά νά βρηc;
την αλήθεια μέ μέσα καί τρόπους.
άκατάλληλους. Πέταξε μερικές. ά
χρηστες, ψεύτικες, άψύσικες tδέες
καi γνώσεις που βαρύνουν σάν
μολύβι καί έμποδίζουν τήν πτησL
της ψυχης σου. Ι':ά ήρεμήση ό νοϋς.
σου καί νά γαληνεύση ή ψυχή σ ου.
Χn:ραξε στη μνήμη σου δσα θοc
σοϋ πω».
'Α νεθάρρησα καi ρώτησα:
-Μά ποιός εΤσαι σύ, που μοίί>
μιλας ετσι καi δεν σέ βλέπω ;
-Σοϋ μετέδωσα μιά δύναμ( μου •.
ίσορρόπησες καi μέ άκοϋς. θά σοϋ
μεταδώσω μιά άλλη δύναμί μου
καi θά μέ δης. Άλλ' άκου τώρα:.
με προσοχή τά δσα θά σοϋ πω.
"Αλλωστε, δταν μιά tδέα εΤναL
ζωντανή, εΤναι_ άληθινή, εχει άψ•
έαυτης έσωτερική άξ(α και δεν ε
χει άνάγκη της φήμης η της αύ
θεντίας έκείνου που την διατυπώ
νει, διά νά της προσδώση κϋρος_
'Αδιαφόρησε ποιός εΤμαι. Προσπά
θησε -,:τάντοτε νά συλλαμ�άνης:
την-οόdία κάθε λόγου, κάθε ιδέας.
κάθε πράγματος. Ζητας με ε[λικρb
ν.εια καi σταθερότητα άπό πολί.t,
καιρό την άλήθεια. Ζητας, δμως,,
νά την βρης με μέσα άκατάλληλοc
καί έξαντλείς τις δυνάμεις σου
σε σημείο έπικίνδυνο. 'Αποθηκεύ
εις αχρηστες γνώσεις, καi. λεπτο-·
μέρειες που προκύπτουν άπό πλά
να δεδομένα καi σφαλερές [δέες
άλλων άνθρώπων που κατώρθωσαν
μέ τήν φήμη νά θεωροϋνται σοψοl.
Σύ, ανεξέταστα, τά παραδέχεσαL.

,..
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ώς όρeά. Εtναι τό συνηθισμένο
όλ(σθημα τc;:v άνύττοπτων καί ά
ψελων έρεuνητων πού περιπλέκον
ται στόν λαβύρινθο της πλάνης
καt τοϋ σοψ(σματος καt δοuλώ
νοuν την σκέψι τους στη σκέψΊ των
άλλων. Άλλ' οί tδέες πού εχοuμε
σάν άπόθεμα _yιά νό: πλάθουμε τά
νοήματα καί πάνω σ' - αυτό: νό:
θεμελιώνουμε τίς γνώσεις μας, έό:ν
δεν ε1ναι φτιασμένε ς άπό την α
μεpη παρατήρησή μας, πρέπει \'ο:
1ίς θέτουμε στη βάσανο της κρίσε
ώς μας. Καt δταν τίς βροϋμε όρθές,
φυσικές, nραyματικές, τότε Υό: τίς
-παι::αδεχτοϋμε, άλλως νό: τίς άπορ
p(πτοuμε. τ ό πρωτο δύσκολο ερyο
η μαλλον δ -πρωτος δύσκολος α
θλος τοϋ έρεuνητοϋ, -πού θέλει μό
νος τcu νό: άντικρύση την άλήθεια,
ε Ιναι δ. καθαρμός καί η μεταμόρ
φωσις τοϋ tδεολοyικοϋ του -περιε. χομένοu πού άποτελεϊται άπό ά
yενεϊς, άντιφuσικές, πεπλανημέ,·ες
καί ψεύτικες tδέες. Γιό: τό μεγάλο
τοϋτο ερyο -πρέπει, πρωτα, VίΧ γνω
ρίζουμε τί εrvαι άλήθεια, τί εΙναι
φύσις. ·
�
' ' μα' θε δτι 'Αλη' Λοιπον v.κou
και
θεια είναι Γvc;:σις. Γνώσις μη λαν
θασμένη (α: στερητικόν καί τό
ρημα λανθάνομαι) Γνώσις των ού" σιων, των Νόμων, τ&';ν λειτουρyι
C;ν καί των σκοπων της δλης ' φύ
σεως, καθώς καί των Νόμc..,ν των
μορφων καί 1ων συνειδήσεων, πού
ττάλι καί αυτές προηλθαν ά1tό τίς
ουσίες 1ης φύσεως.
Αυτό: πού άκουσες εΙναι �νας
δρισμός ώλοκληρωμένος καί δποι
ος τόν κατανοηση, αυτός δικαιοϋ
ται νό: όνομάζεται σοφός.
Ή κατακτησι της άληθείας δεν
εtναι προνόμιον μερικων μόνον
άνθρώ'Πων. Εtναι δικαίωμα δλων
των άνθρώπων, σι δττοιοι, δμως,
πpέ1tει νό: εχοuν yιά τοϋτο ώρι·
σμένα έφόδια καί "Πρέπει ν' άπο·
κτήσοuν ώρισμένα μέσα. "Αλλως,
θό: την πλησιάζουν μέ την καλη
τους διάθεσι καί 1tpοσπάθεια, χω:
ρίς νό: την γνωρίσουν δλqκληρωτι·
κά. Τό: ά1tαpαlτητα μέσα ε{ναι: 1)
"Αρτιο αtσθησιακό σύστημα καί
"Προσεκτικη παρατήρησι. 2) Ίκςχνό
τητα Λόγου (Νοϋ) καί δύναμι κρ(-

σεως. 3) Ψυχικη αϊσβησι. 4) 'Αyνό
τητα βίου. 5) Ήpεμ(α καί γαλήνηι
τινεύματος χωρίς 1tοτέ να τό τα·
ράσσουν οι άδu αμ(ες, τό: πάθη�
καί οί κακοί διαλογισμοί, yιό: να:
ε[ναι σέ θέσι νό: Εέχεται tδέες καl
γνώσεις άπό τίς έλευθερες καί φω
τισμένες. διάνοιες·
Κάθε άνθρωπος μ1tοpεϊ νό: πλη
οιάση τήν άλήθεια άνάλοyα μέ..
τίς ίκανότητές του καί τήν ώριμό-
τητά �-ου.
Έκεϊνος δμως πού θέλει νά τήν
άyκαλιάση καί νό: τήν άφομοιώση1 πρέπει νό: εχη έκδηλώσει άγνότητα.
καί άyιωσύνη καί Υό: τρέφη στήy,
καρδιά του τόλμη, c.:στε δλα τό::
όρθούμενα μπροστά του έμ1tόδια.:
καί φραγμοί νό: ί.τιοχωροϋν, δταν·
1tροβάλλεται η άλύyισι η θέλησίς;
του.
Τώr:α, ας δοϋμε τί εΙναι φύσις.
Φύσις, εΙναι τό σύνολον των έν
ένερyείςχ καί δράοΈι ουσιων κο.ι
νόμων της φύσεως, έκδηλουμένων•
σέ μορφές καί σέ συνειδήσεις στό,
άπειρο. Τό παν, κάθε ουσία, κέχθε:
μορφή καί ουνείδηοις οίασδήποτε.
έξεΧίξεως καί καταστάσεως καί αν•
είναι προηλθε.. άπό τήν Κοινή Μη-
τέρα Φύσι. Τό μέρος, κάθε μορψήι
καί κάθε συνείδησις καί πνοή ά-
κόμη, κάθε μόριο καί άτομο σύγ
κειται άπό τίς ουσίες της Μητέρας.
Φύσεως. Συντηρεϊται μέ αυτές,,
Κλείει μέσα του τούς σκοπούς καί
τίς δυνάμεις της, μέ μιό: λέξι τή1
Νομοτ_έλεια. 'Εξελίσσεται καί μετα-
μορφοϋται άπό αυτές τίς δυνάμεις;
καί τούς Νόμους πού εχουν καί φέ
ρουν άψ' έαυτc;:v αί ουσίαι τοu,
Πανός, τό δποϊον πάλιν έκδηλου
ται μόνον μέ τόν μεγάλο καί Παγ
κόσμιο Νόμο της Γονιμοποιήσεως..
Καί αυτήν τήν Δύναμιν, 1tού εψερε"
τίς ουσίες της ·Φύσεως εις τό εΙναι.
τών, 1ήν εχουν μέσα των άφ' έαυ-
των δυνάμει, ο[ ίδιες ουσίες, χωρ(ς
νά εχοuν άνάyκην αλλης yενεσι
ουρyοϋ αtτίας .- Μάθε καί τοϋτο :,
uο,τι βλέποι_ι-ε τώρα έκδηλωμένο
σ'έ μορφή και σέ συνείδησι, ύπηρ-.
χε άείποτε σέ λανθάνουσα, δμως: .
κατάσταοι. Ό Χρόνος καί δ "Ερως.
σuνετέλεσαν, c.:στε, άπό την δυνά
μει κα1:άστασιν, νό: �λθουν οί ού-
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cίες της φύσεως είς τή 1 έν δρά
,σει, έν ένερyε.ία, έν συνειSήσε.ι κα
-τάστασι.
Ζητας πάντοτε ν.:χ λυτρωθης. Καί
·πpΌσrταθεϊς νά τό έπιrύχης με μέ
-σα καί τρόπους παιδιάστικους. Τόν
λυτρωμό θά τόν έπιτύχης μόν::>ς
σου. Μήν περιμένεις χάρι καί ελε
ος άrτό κανένα. Δημιούργησε δι
καιώματα προόδου καί λυτρωμοϋ
.με τίς δικές σου άδιάλειπτες προ
.σrτάθειες. Ό Νόμος, δ πνε.υματι
.κός της άλληλεyyjης, μας ύrτοχρε
-ώνει, έμας, πού προηyήθημεν σrήν
κλίμακα της ζωης νά σου παpέ
;<ουμε τήν αδελφική βοήθεια. Άλ
λα ποτέ μή ξεχνας τήν παοαίνεσι
των άρyαίων μας προγόνων «Σύν
Άθην'Ί καί χεϊρα κίνει».
Σου εδωσα τούς δρισμούς τί
:εΤναι 'Αλήθεια καί τί εΙναι Φ.Jσις.
Μελέτησέ τους προσεκτικά. Είν.:χι
γνώσεις πού θά ίκανώσ.::,υν τήν
κρίσι σου, yιά νά άrταλλαyης άrτό
τίς ψευδεϊς λατρεϊες, ά1τό τίς προ
λήψεις, άrτό τίς ψεύτικες ίδέες nού
.έχουν συσσωρεύσει σιό ν.::,ϋ σ::>υ ή
άνατροψή σου, ή κοινωνική σου
μόρψωσι καί οί έπισιημονικές σου
προκαταλήψεις. Σπι:ισε τά δεσμά
της ψυχης, πού ή σrένωσι της
σκέ+ιεώς σου καί οί ά5υναμίο:ς σου
τά έχάλκευσαν. Έλευ3έpωσε τόν
νου σου άrτό τή δουλεία σrήν αυ·
θενrία, σrό Δόyμ.α, στήν Πνευμα
τική Δεσποτεία, πού δημιούργη
σαν ή άγνοια καί ό ψόβ::,ς των
ανθρώπων. Γκρέμισε ο,τι ύπ:άpχει
μέσα σου σάπιο, άS.Jνατο, ταπεινό,
ψεύτικο, ζωωδες καί ένστικτωδες.
'Απόκτησε ρωμαλεότητα καί τόλμη
yιά νά άντικρύσης κατάματα τήν
·πραγματικότητα. θ,:>ψ.μάτισε ολα
τά είδωλα, πού ή δουλικότης του
·πνεύματός σου άνήyειpε στίς ψεJ
·τικες δοξασίες, σrίς ψΞύτικες θεό
·τητες, πού yνώρισι1ά τους ε {ναι ή
ιάρνησι, δ κορεσμός του έyωϊσμοϋ
·τους, ή Τυραννία καί τό σκότος.
Κονιορτοποίησέ τα ολα αύτά καί
,άνέyειρε μέσα σου \εν:χ άrτλό βω
μό λατρείας σrήν Αίώνια 'Αλή
'θεια, πού είναι τόσο άrτλη καl κα
θαρή. Έκεf σιό άδυτο του Έyώ
σου, μήν έπιτρέπεις τήν είσοδο
.σε άλλου σκέψι καί βουλή, γιατί
1

θ::�: σ::>ϋ τόν βε�ηλώ:Jουν. Έκεϊ μό
ν.::,ς σου με καθάp[ο ν.::,ϋ καί άμ ό
λυνrη καρδιά ν.:χ προσέρχεσαι τα
πειν6ς, άλλά καί άyέpωχος, yιά
νά προσΦέ9ης καθημερι:vως, σάν
θωίες έ.:;αyνιστικές, τόν αυτοέ
λεγχο καί τό ξερρίζωμα ολων των
άν8Jωrτίνων σ::>υ άδυνα1ιων. VΕτσι
άyJός καί έλεύθερος,· ζήτησε νά
άνrικρύσης, νά yνωpίσης, ν' άy
καλιάσης, ν.:χ ένω9ης μέ τήν αί
ώνια Άλή9εια, Τότε ή Άλήθε ια
θ::�: σέ ψωτίση, θά σέ ποδηyετήση,
θ-:χ σέ βοηθήση ν.:χ yνωpίσης τήν
μεγαλύτερη καί τήν μόνη πρα
yι1ατική θεότητα, τόν Πqyκόσμιο
Λόγο, πού διέπει, συνιηρεϊ μορ
ψοποιεϊ καί έξελίσσει τό Παν. Τόν
Λόy.::,, πού συνειδητοποιεϊ, τίς ου
σίες της ψJσεως. Τόν Λόγο πού
άν.:χSεικν.Jει τούς προσ.:urτικούς λό
y.::,υς, τούς δποίους έκεϊνaς πάλι
μετα_1ορφώνει σέ θεούς-συνειδή
σεις. vΕτσι, σrή θέσι των είδώλων
πού μόνaς σaυ συνέτριψες, μέ τά
'ίδια σ::>υ τά άyν-i χέρια, νά στ ή
σης τούς Νέους σ::>υ Βωμούς, yιά
νά πρ::>σφέpης τά ευώδη καί ε υ
πρόσ5εκτα θυ,--1ιάμαrα, τήν καθολι
κήν άyάrτην καί τίς φυσικές καl
φωτεινές ίδέες. Μήν άψήσης νά
παrηθη τό ίερό σου vΑβατο άπό
ξένη σκέψι καί θέλησι. Γιατί πρέ
πει ν.:χ ίερουpyη::; έκεϊ μόνος σου,
οσα θεωρητικά εχεις διδαχθη καl
μάθει άrτό άλλους yιά τά μεγά
λα αίνίyι1αrα του εlν-:ι:ι σου, δηλ.
άπό που εοχεσαι, τί είσαι καί που
πας, πού είν.:-ι:ι σταy..::�ν άrτένανrι του
ώκεανοϋ των yνώο-εων, πού άπό
τά βάθη του ενδ::>ν σου διά της
κατόψεως θά yνω,::,ίσης.
Έκεϊ, άψου νικήσης τόν φόβο
της μονώ.::,-εως, θά σου άrτοκαλυ·
ψθη τό μυστήσιο της αυ9υπαρξίας
σου, e::x θαψάσης τό Μεyαλεϊο
της Αυrον::>μίας σου, θά δοκιμά
σης τήν δύναμι του Αυτε-ξουσί::,υ
σου. Έκεϊ μέσα θά yνωpίcιης τό
βάθος της Δελψικης προσταyης :
Γνωθι σ' αύrόν 'Από έκεϊ μέσα
θ' άrενίσης τήν πανιοδυναμία πού
άνιλεϊ τό Έyώ σου άrτό τούς δε
σμούς πού εχεις μέ τό μέγα Παν.
Τέλος, άrτ' έκεϊ θ' άν[lληψθης τήν
άξιολόyησι, τήν ιεράρχησι, δλων

' ι.

�:.,.:.J�:· t �

_._.. , ·:

ΙΛΙΣΟΣ

-r<Ζ>ν παιδιων της κοινης μας Μη-τ.έρας. Καί ε1.σι θά μυηθης στα μυστήρια της ζωης και του Πνεύμα
-τος. 'Έτσι θά διατηρης άδούλωτη
-τή σκέψι σου και μέ άπόλυτη έλευθερία νά έρευνας τά πάντα,
:χωρίς ν' άνα,yνωρίζης δόγματα,
-ορια καi ψραyμους στήν άναζήτησι
--της άλήθειας και της πραyματικό-τητος. Νά πιστεύης μόνον σέ δ,τι
-τό άποδέχέται ή συνείδησίς σου,
-rό έyκρίνει τό λογικό σου και τό
tλέyχουν οί ο:tσθήσεις σου, οί σω
ματικές και οί ψυχικές. Αυτή πρέ
-πει νό: είναι ή Νέα σου Πίσ1.ις,
-που θό: σέ ένώση μέ τίς ύπέρτερες
,άπό σένα συνειδήσεις, έό:ν yίνης
-άνάλοyος στό ηθος καί στή σκέ·
ψι μέ έκεΊνες. Ζητας τόν λυτρωμό.
ΕΟχομαι νό: τόν άποκτήσης. 'Αλ
λά, γνώριζε τουτο, δτι τά λυτρω
-τικά ψ1.ερά της ανθρώπινης ψυχης
-rά δίδουν μόνον ή αδούλωτη σκέιψι ΚζΧί ή χειραφετημένη συνείδη
,σι. Για v· άποκτήσης αυτές τίς
�υό δυνάμεις, πρέπει νά yνωρίσης
-καί άκολουθήσης σαν νόμους της
ψυχης σου τίς δυό αρχές τήν 'Ε
λευθερία καi 1. ήν Δικαιοσύνη, που
:εlναι Νόμοι λειτουρyουντες στή
ψύσι καί ώς έκ τούτου πρέπει κά
·eε ωριμη καί έλεύθερη συνείδησι
-vά τους εχη έΙiδηλώσει ώς νό
μους της. 'Αλλά γι' αυτά θά μιλή
,σουμε αλλοτε.»
Μόλις ή φωνή έσίyησε, άκτΊνες
λεπτές, χρώματος άργυρου καl κυ
<.<νου εψαυαν τό μέτωπό μου έπί
<>λίγα λεπτά. Κατόπιν, σιγά-σι
γά, ,:,ί άκτ'ινες αποτραβήχτηκαν,
.έμίκρυναν καl σό:ν ν' άπερpοφήθη
σαν από τό σηuε'ιον άπό τό όποΊ
ον εβyαιναν καl τό όrτο'ιο 1.ί ηταν;
Μια Κουκουβάγια, που άrτό τά
<θαυμάσια μάτια της έξεπέμττετο
.ενrονο φως. θέλησα νό: εκφράσω
την εκττληξ[ μου καί τlς ευχαριQ'τί
ξς μου, άλλ' ή συμτταθης κουκου
βάyια, σαν νά έδιάβαζε την σκέ
,ψι μου και γνώριζε τίς ττροθέσεις
_μου, μέ άπεχαιρέτισε λέyοντας :
-Ναί, είμαι μι� άπλη κουκου-
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βάγια, ττου τό καθηκον της άλλr,
λεyyύης μ' εψερε κοντά σου, yιά
νά σέ βοηθήσω δσο μου έπιτρέττeι
ή ήθικη καί διανοητική σου κατά
στασις. ΕΤμαι τό σύμβολο μιας
ίεραρχημένης ένσυνείδητ'ης όντό
τητος, ττου ύπηρετει τήν 'Αρχη
του Καλου καί της Προόδου. Έττι
σκέτττομαι συχνό: τά ενδοξα αυτά
έρείττια μιας ττνευμαιικης δόξης,
ττου εgτεψε κάποτε, βουλfi των•
θεων, την ίερή ττόλι των Άθηνων.
Άττ' έδω έττισκοπω τις ψυχές των
κατοί1<ων αυτης της χώρας. Αυτές
που ό Πύθων εχει ναρκώσει, ττρο
στταθω νά τις άψυπνtσω. Έκεινες,
ττου ζητουν κάτι τό ανώτερο, τό
φωτεινό, τlς διαφωτίζω μέ λυτρω
τικές άποκαλύψεις. Καl έκεινες,
ττου ζητουν τήν ελευθερία, τόν λυ
τρωμό, τlς ένισχύω μέ τίς συμβου
λές καί τίς δυνάμειc, μου. Είμαι
ευτυχής, όσάκις μου δίνεται ή ευ
καιρία έκ μέρους των άyνων καl
είλικρινων έρευνητων, νά έκτελω
τό πρός τους αδελφούς μου αν
θρώπους καθηκον. Ύyίαινε, yαλή
νευε καί ττάνrα νά χαί;-)ης ».
Καl συνεχίζει ό νεώτερος Φά
ουστ : «Μέ καθαρό μυαλό σηκώθη
κα καί αμέσως αρχι� να γράφω,
δσα σοφά καl σπουδ'δ:ια άκουσα
καl είδα σήuερα. Είναι ττεριττό νά
σας ττω δτι από τήν ίδια στιyμη
εθεσα σ' έφαρμοyή τίς ύποδείξεις
της Σοφης καί συμπαθους κου
κουβάγιας yιά τήν άπελευθέρωσι
του Νου μου από τά δεσμά των
ψεύtΊκων, καl φανrαστικων ίδεων,
των σαθρων ττεποιθήσεων, ώς καl
ν' απαλλάξω τήν ψυχή μου από τό
βάρος του ττάθους, της κακίας, της
όρyης καί της λύπης. Ή νέα μου
ζωή μ' εκανε νά ήρεμήσω καl ν'
άντικρύζω τά γύρω 'μου ττρόσωττα
καl ττράyματα μ' ενα καινούργιο
1τρ'ισμα ττολλης συμτταθείας καl ευ
χεροuς κατανοήσεως.
Έμττηκα αρά yε στήν ατραπό
του Λυτρωμου; ... ».
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Ί'οσ άγγλου ζωγράφου Stan\vay Tapp:,
('Ομιλία σέ. μιά στοά της Α ύ σ τ ρ α λ ί α ς)

ΕΙΣΑ Γ Ω Γ Η
βλέμματος άπό τίς άν(σεις της οLκο-. γενειακης [στίας πρός τά υψηλά
Ό Stanway Tapp εγεννή{)η- στό
πρός τήν περιπέτεια των αίώνιωv·
Yorkshire καί εσπούδασε στό Κολουρανών. Τό «Λυκόφως» είναι μιά:
λέγιο τοϋ Μπράντφορδ. Ένδιεφέρδυνατή προσωποποίησις τοϋ περάθη ίδιαιτέρως γιά τήν 'Ινδική καί
σματ'ος άπό τό φως της ήμ{ρας πρό ς::
'Ιαπωνική τέχν11, μελετώντας στά
τό σκοτάδι, που ι,ίναι γιά τόν άλημουσετα τ ήν ωρα της μεσημβρινής
{},ινό εραστή της φύσι,ως τό πι:ρα. άναπαύσεως. Πηγε στήν t\υστραλία σμα από τήν εξορία πρός τήν ευερείς άναζήτησιν τύχης, εΥεί cνυμγετική παρουσία της Μητiρας Νύq,εύ{},η καί άνέλαΒε τό καλλιτεχνικό
χτας. 'Από τεχνική αποψι, αυτό τό,
τμημα μιας ήμερηοίας εφημερίδος.
σχι,δίασμα είναι συνδυασμός των
Ζητώντας άπαντήσεις στά. προβλήδύο προηγουμένων - της μι,λωδίας:
ματα της ζωης, βρηκε την Θεοσοτης ρεούσης γραμμής καί της άρμο--φία, ή δποία εκτοτε εγι,•ε ή ουσία
νίας του συνόλου. Τό χαρακτηριτης τέχνης του. Στήν μελέτη πού
στικό των νυχτολούλουδων στήν-·
- ά.κολου{}ετ- είνι,.ι μιά δι,ιιλία σέ
γωνία κάτω άριστερά, ή ν�χέλει�.
Αυστραλια,•ή στοά της Θεcσοcμκης
τ<ί)ν στροφών τοϋ ποταμου, η σειρα_.
'Εταιρείας - προσπα{},εί νά φέρη
των κατοικιών καί ή χαριτωμένη.,
τήν τέχνη σέ συγεργασία μέ τήν
Παρουσία στόν ,-εφελώδη δρίζογτα,
θεοσοφία χάριν τοϋ εξωραίσμοϋ
εtνσ:ι ενας �πιτυχημένος συνδυα-της ζωης.
σμός άντιλήψεως αίσ{)ήματος · και
Τά εργα, πού συνοδεύουν τήν ότεχνικής. 'Η «Φιλοδοξία» δείχνει..
μιλία του, είναι χαρακτηριστικά γιά
μιά διαφορετική τεχνική. Σάν σπου-τήν τεχνοτροπία. Ό «Ρυ{},μός» μας
δή άποστάσεως καί ϋψους, μέ, ιεπτοδίνει την μελωδική ποιότητα της
μέρειες στό πρώτο πλά,,ο καί γενιγραμμης, _ σάν νά. α.υνέθετε δ καλ- κότητες στό βά{)ος του, εtναι εν�
λιτέχνης ε,•α τρσ.γοϋδι μέ τον χρω- εξαιρετικό άριστούργημα. 'Αλλά�.
στηρα του.. Μέ τό α'ίσ{},ημα της
κάτι περισσότερο, είναι ενα πρότυ-ίσορροπίας εκτισε ενα βουνό πνευπο της φύσεως γιά τήν ψυχολογία.
ματικη_ς ά,νατάσε�ς κα_ί στα{},ε�ότη; τοϋ καλλι�έχ,νο,υ, δ δπο,ιος εχ�ι ε�Ι\
,:ος στο μεσον μιας ροης νερου και
ίδεωδες. Οι απι{},ανοι λοφοι δεν υφύλλων, άλλ' οχι στό μέσον έντεπάρχουν σέ καμμιά χώρα, σέ κα,•έ-λως, διότι γνωρίζει δ καλλιτέχνης
να χάρτη· εtναι οί λόφοι της άπι..ι: τόν κί,•δυνο ένός ,•εκροϋ κέντρου. -&α,•ότητος, στην χώρα της φανταΠολλή όμορφιά υπάρχει στά μεσαι- σίας, δπου κά{},ε άλη{},ινός τεχνίτης:
ωνικά κτίρια στήν κορυφή τοϋ λό- φιλοδοξεί νά. άναρριχη{},η, δσο καί.
φου της φαν,ασίας του καί στην
νά εtναι βέβαιος δτι αίώνια {},ά.
γραμμή τοϋ καραβιcίί πού- έπιστρ.έμε't-νουΥ. ά-πιiτητο-ι. Καί. -στούς τ-έσφει οίκαδε. Ή «Δυτική Αυστραλία»
σαρες αύτούς πίνακες, εtναι άξιο.
είναι ενα χλωμό λυκόφως. Μιά
σημείωτο πώς δ καλλιτέχνης έχει
λαφριά πνοη' κατέρχεται άπό των
,
-"ν
μιά τάσι άνόδου· εχει, τοπο-υ·ετησει...
• - ε'κ"τ�
'
• κορυφες,
u λω_'
ε,•ω
' δρων τις
δεν
.
_
τό β�ρος της σημασιας των στηv
τοϋ
κίνησις
σταθερή
,·εται μιό.
Άπό τό The Theosophist, 'Ά•\'τυαρ

s-

. -ι..

'Από τά εργα του Sιanwa;γ Tapp :
Δ Υ Τ. Α Υ Σ Τ ]? Α Λ Ι Α
ΛΥΚΟΦΩΣ

----1>

ι·
,,

•

.1.26

ΙΛΙΣΟΣ

�ορυφή καί. οχι στήν · βάσι. Ξεκ�νάει
'πό τό εδαφος, άλλα άνατείνει σέ
·-ούράνια πλατη.

Ηθεοσοφικη
θ Ε Σ Ι Σ της Τέχνης στην
,Εταιρία είναι ά-

ζωγραφικής, μιας μουσικής ιίρ - ·
μονίας η ένος ποιήματος), να
πουμε ή ψυχή του. Είπα «δυναι
:tον» καί οχι «θά» σας μιλfιση,
διότι δeν έχουν δλοι οί άνθρωποι ·
το rδιο κλειδί της τέχνης. 'Ό
ποιος κα.ί νά είσθε, δεν θά_ 6ρητε
δμορφιά σε δλα. τα ποιήματα,
δλοuς τους πίνακες, δλα τά σχέ
δι�-παρά μόνον σ' εκείνα που
σας ά Υ 1J Κ ου Υ, • που i} φύσις
προώρισε, με κάποιο γ.νωστο η
άγνωστο χέρι, γιά την βοήθειά
σας.

·παράλλακτη, καθώς καί στον εξω
-κόσμο· με τήν διαφορά πώς 1ι
·�εοσοφικη ,Εταιρία είναι μια
-δργάνωσις 'Ιδεωδών καί , Ιδεα·
::λιστών, έπομένως οί θεοσοφισταί
-δφείλοuν να εννοοσν την τέχνη
-καλύτερα &πο το κοινόν, νά 6λέ-ποuν κάτω άπο την επιφάνεια;
--χαί νά άντιλαμβ-:ίνωνται την κρu·
·ψή πλευρά, που είναι καί ή
''Ας μιλήσουμε για ζωγραφική.
·-πρα.γματικ-ή.
· άνδρας ή μια. γυναίκα
"Ενας
.. , Το άσχημο είναι δτι, στrιν
σκέφτεται
εyα;γ πίνακα; καί τον
ζωη του κόσμου, fι τέχνη θει.ι>·
!f.Ιείται, &κριβώς . δπως καί ή ζά ζωγραφίζει. ,ο πίνακας αυτος
-:χαρη-σάν ενα. εμπόρευμα, σάν υπάρχει ά:πο την άτομικη lδιοσuγ
.:ενα. πράγμα. πού &γοράζεται καί κρασία του κα:λλιτέχνοu. ,Η
πουλιέται. , Ενώ ή Τέχνη · δεν γέννησις ένο.,, άληθινοίί πίνακα
.:είναι �ραγμα-δεν υπάρχει τέ είναι σαν την γέννησι ένος προ
χωρημένου εγώ, είναι το άποτέ
-τοιο π ρ α γ μ α. Μπορεί νά κατέ-:χετε όλόκληρη πινα.κοθ-ήκη παγ· λεσμχ της συμπυκνώσεως ένος
-κοσμίων άριστοuργημάτων · και &ριθμοίί δυνάμεων. ,Η εργασία
-δμως νά μη κ.χτέχετε ουτε μια της παραγωγής μπορεί νά &πάιπινελιά &πο τέχνη. Μπορεί ν'* . τήση χρ6νια.. ,Η εκμάθησις της
-κατέχετε τά λεπτότερα έργα παραγωγής μπορεί Υ' &παιτήση
·:rλυπτικης του κόσμου και δμως πάρα πολλά χρόνια προηγούμε
--γα μή κατέχετε ουτε ίχνος τέ t.,νης. νης μελέτης. ,ο 6οη0ός μου εχά
..,Η Τέχνη είναι πνευμα· είναι ραξε μια επιστολή r.άνω σ' ενα '
·κάτι το δuσπερίγραπτο, σαν μια φύλλο χαλκου, &:φου . πειραματι
φόρτισις ήλεκτρισμοσ. 'Εγκειται ζόταν επί- 6 η 7 χρόνια. , Εγώ δ
μέσα σ; ενα. εργο τέχνης, σαν το ίδι9ς, προσπάθησα νά κατανοή
φεσμα μέσα στο ντυμένο σύρμα· σω τις δύο λέξεις «χρώμα» καί
,άγ είσθε τοίί κανοvικου τύπου, «σύνθεσις» επί τριάντα )::pόνια:e
· {1ά. σας μαγνητίση. .Το Κάλλος Δεν το. επέτυχα. Γνωρίζω &π�ώς
<βρίσκεται μέσα στο μά.τι. τοiί &ρκετά γιά νά προχωρήσω, άλλα •
�εατοίί. Είνςχι ή· Ηξις'του 8μοιοu 'δeν- εχώ. κα;τι.ικτfισει τις,· δύο εν-·
�πο . :το δμοιο. 'Άν εχετε μέσα νοιες καί πιθανον Ύά μή το επι,σας ομορφιά καt δεκτικο χαρα τύχω ποτε σ• αυτήν τή ζωή.
-κτήρα, δuνατον νά σας μιλήση ή Λοιπόν, δταν κuττάξετε εναν πί
-δμορφιά που είναι κρυμμένη σ' νακα-6έ6αια, εναν· καλδν ·πίνα
:.§!γα; εργο τέχνης (ένος πίνακα κα-σας ζητώ νά ενθuμείσθε
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π6ση σκέφι Ε μ περιέχει, τί CΧ γ (ύ
νία: ψυχής, πόσJ λεπτη προσοχή,
τί ισορροπία: α:πε[ρων λεπτολο
γιω ι. Φοβουμα:ι δτι ό κ6σμο· δεν
νοιώθει οτι πολλα εργα: τέχνης
είναι ζάιγpα:φισμένα: με τό αίμα
του κα:λλιτέχνου. Ηιθανόν αυτός
είναι δ λ6yος πού οί περισσότε
ροί μας δεν κάνουμε τίποτε πού
ψ αξίζη, γιχτί δtν εχουμε τό
Χουράyιο yιά τ'ς αναγκαίες θυ
σίες. Ε�μα:στε σαν τ, αλοyα στο
ζέψιμο: Τό κοινόν μας σελλώνει
καί μας δδ ηγεί κάτω σtό δρόμο
της εύτελείας--σt'ς φθΎ)'ι�ς κοι
νοτοπιές, κα:ί ενόσω τό κολα
κεύουμε, μαc; τρέψι. Ηουλαμε
τήν ψυχή μας yια να πληρώνου
με τοJ; λογαριασμού:; μας .καί vά
μη κατανtήσουμε βάρος της κοι
νωνίας.
, Εάν θέλεtε vά εννοήσετε ενα
έργο τέχνης, οψ�ίλετε, απολύτως
ο ψ ε ί λ ε τ ε, Ψ αποφύγετε την
συνηθισμένη σ:άσι-«Αύτό μ'
ρέσει, έκε-iνο δεν μ' &:ρέσ�ι»
του κ.οινου. 01 Θεόσοφοι δ ε v εί
ναι τό γενικό κοι 1ιόν. Χάνεται ή
τέχνη, αν την πλησιiσετε με δε
σποτικό πνευμα. l'ίνεται μηχα:νη
δ καλλιτέχνης, πού θά του πητε
τί π ρ έ_π ε ι να: κάμη. "Ε-ια:ς
συγγραφεύς λέει : «'Ένα: έργο
τέχνης είναι το μοναδικό αποτέ
λεσμα μιας μοvα:δικης ίδιοσυy
κρα:σία:ς. ,Η ομορφιά του προέρ
χετrιι από τό γεγονός δτι δ καλ
λιτέχνης 1οίvα:ι α:ύτό πού ε[ναι.
Δεν σκοτίζεται από τό γεγονός
δτι άλλοι άνθρωποι ζητουν α:ύτό
πού ζητουv». α θυμάστε, λοι
πόν, δτα:ν πλησιάζεt3 εvα ερyο
τέχνης, vά είσθε δεκτικοί, κα:ί
θά αρχίσετε τότε νά βλέπετε το

α

νόημά του. «Τί μήνυμα: εχει γΊα;.
μένα:;», να ρωτιέσθε. ,Εάν δέγ
�χη κανένα μήνυμα:, δεν σημα:ί
Ύει πιο; είναι κακό, μπορεί γα;
σημαίνη δτι δεν το εννοείτε σείς.
Αύτη ή στάσις είναι το κλειδl _
γιά την κα:τα:νόηqι της τέχνης ..
, Εάν δεν μπορείτε νά κυττάξ.ετε
τήν τέχνη ετσι, τότε ή τέχνη δέγ
έχει σημασ' α γιά σας. 'Όσο γιά.
την στάσι του κοινου, δεν στέκει.
νά το κα·tηγορήσουμε, διότι ο[
πολ τικοί του ψεύδονται κα:ί το
κολrικεύουν, cί ε ιποροι άλλοτε
το δελεάζουν καί αλλοτε το έκ
βιάζουν
ίκα:νοποιουν κάθε ιδιο
τροπία: του κα:ί το έκμετα:λλεύον--.
ται. Γιατί κα:ί ο[ συγγραφείς νά..
μήν έκμα:υλίζοuν τίς χα:μηλότε
ρες ορέξεις του' οί μουσικοί
μήν απευθύνωνται στίς πιο ερε
θιστικές δονr1σεις του κα:ί ο[ κα:λ
λιτέχvα:ι νά μή γίνωvτα:ι μα:στρω-·
ποί της τέχνης των, γιά vά [κα:
vοποιουν τ+ιν ανόητη μα:τ_α:ιοδο-·
ξία: του κοινου, πού τά θέλει δλα.
ευκολα: καί νά νομίζη πως α:lσθά
vετιχι «καλλιτεχνικά»; 'Ασφαλώς,
θά εχετε ιοη διαφημίσεις, που,
υπόσχονται τήν Τέχνη σε 12 μα
θήματα:
κάτι παρόμοιο. , Α γα:
πητοί μου, δεy μπορείτε, τελείως
δέv μπορείτε, σ' ενα: φεγγάρι η
&λλο διάστημα:, Ύά.διδάξετε τέ
χνη.· Μπορείτε νά διδάξετε lχνο··
yρα:φία:; νά διδάξετε πως νά βλέ-
πουv κα:ί vά κρίνουv α:ύ to που,
. βλέπουν, αλλά ή τέχνη ετνα:ι ύπό
θεσι της ψυχής. Ετνα:ι το δημι
οuρyικρ ένστικτο του νοητιJ,ιο(}.
πεδίου, ή πορεία: προς αύτο- �
εκψρα:σι. Ετνα:ι ή άνάδυσις της;
μεγάλης Οίκουμενικης Ζωης; που,

η

να:,

η

όδηγεί τον άτελη εγκέφαλο και
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τα χέρια του ανθρώπου νά. πουνε
κάτι &πο τα μυστήρια της φύσε
ως. Εlναι δ ψίθυρος των αγ
γέλων που ε1σδύει στήν γή. Εί
ναι ή παντεπ6πτις δύναμις του
Θείου ,Αρχετύπ9ι:ι, που προωθεί
την ανθρώπινη προσπάθεια γιά
τήν εκφp-ασί Του.
Δεν ραφωδω. ΙΙροσπαθω ά
πλως να. Πfi') στους ανθριί.>πους,
που θ έ λ ο υ ν νά. εννοήσουν, τί
π ρ ά γ μ α τ ι ε ί ν α ι ή τέχνη καί
τί ε π ρ ε π ε νά. εlναι. ,Q ,Επί
σκοπος Λεvτμπητερ εξέδωσε εvα
6ι6λίο γιά τίς δημιουργούμενες
από τήv Θε!α Λειτουργία μορφές
λεπτότερης ϋλης. 'Όσοι ετυ,<ε v±
το δια6άσουv αντελήφΟησχv δτι
σ' αυτές τίς μορφές περιέχονται δ
εvας · μετά τόv άλλον οί τύποι
της αvθρώπιvr;ς αρχιτεκτονικής.
Κάθε εpγοv τέχνης δέv είναι
πχρά φτωχrι μίμησις τής μορφης
- σκέψεως που υπάρχει πίσω
του. Τί μπορεί vά. είν:::ι.ι πίσω
από μιά μορφή-σκsψι, μόνον
ενας αποκρυφιστής δύvχται νu τό
πή. ' λλά καί σείς, φθά.vει νά
υίοθετήσετε τήv ορθή συμπεριφο
ρά. προς τό φυσικό πραγμχ, μπο
ρείτε ενδεχομένως νά. έλθετε σ'
επαφή με τό πολυ περισσότερο
δοξασμένο του αρχέτυπο.
Προσέξετε τί σημαίνει τουτο.
,Η τέχvη.---δ ήχος, τό χρωμα, ή
μορφή, οί ιδέες καί δ ποιητικος
ρυθμός, ή κλίσις τής ευποι"ιας
δλα αυτά είναι μέσα, οχημα:
γιά τήv μεταφορά δυνάμεων, που
αν τίς διαλέξετε • προσεχτικά,
μπορεί vά. σας 6οηθήσcυ'ι στήv
έξέλιξί σας. Πάρτε το χρωμα:
Τό άσπρο χρωμα περιέχει δλα
τά χρώματα. Είναι τό 'Ένα,
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που μέσα του κείvτ:::ι.ι κρυμμένα;
τά πάντα. 'Όταν εκδηλώνεται,
αμέσως
έμφαyίζοvται oc τρείς
1διότητες: το κόκκινο τ·7jς δράσε
ως, το κυαvουv τής αδραvείας,
το κίτρινο της άρμοvίας. ,Εάν
είσθε νωθρός, δοκιμάστε το κόκ
κιvo στο περι6άλλοv σας· α;ν ε [
σθε ευερέθιστος, &v δεσπόζει σε
σ:χς ή ενεργητικότης, δοκιμαστε
το κυαvοΟV' αν δμως θέλετε c φ 
μοvία, ε1ρ·ήvη καί πvευματικη
παpότρυvσι, αφήστε να έπικρα
τήση το κίτρινο κα:ί ρίξτε λίγο
κόκκινο καί μπλέ, ετσι σά.v όίρω
μα vά πουμε- οχι δυνατό, έκ
τος απο μερικά. σημεία που ύέ
λετε vά. δώσετε εμφασι, δπου,
φθά.vετε στο πορτοκαλι ή πρά.
σι·ιο. Διε·cύπωσα πρόχειρα την
1 δέα μου, αλλά. ελπίζω νά. εγι'ια;
,
,
αντιληπτος.
Πάρτε τίς γραμμές. ,Εά.v τίς
αντιλαμ6άvεσ0ε, μπορείτε vά οrΓ
μιουργ·ήσετε
κάθε ποι?τητα, ·
κάθε &:τμόσφαιρα που θέλετε.
Μπορείτε vά διαλέξετε έπιπλα.
που vά κάνουν το σπίτι σας (fι
καί τήv πόλι ακόμη} τόσο ερε
θιστο κα.ί μηδαμιvο σάν εvα σκο
ν
πο τής τ ά.ζ-μπάvτ, ή νά του
προσδώσετε ευρύτητα και αξιο
πρέπεια που θά. σας αvυψώσουγ
και σας, ασυ·ιαίσθητα, σε αvώ,
τερο επίπεδο ζω·1jς. 'Ακόμη και.
·ή κουρτίνα στίς πόρτες παίζει
ρόλο, εμείς δμως συνηθίζουμε
vά τίς τοποθετουμε στήν τύχη.
Μου είναι δύσκολο νά θ( /J)
δλα: τά ζητήματα: δίχως vά πέσω
ς;;έ πολλές λεπτομέρειες, αλλ�
πιστεύω vά
αντιληφθ·7jτε: αγ
πιστεύουμε στήv κρυμμένη πλευ
ρά των πραγμάτων, αν πιστεύ-
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cο·;με στήJ ε,Jiρyειχ κχt άyτεyέρ , τiχνη;. Πολύ συχνά, π.οάγμ:χτι,.
Ύεια, α.y πισtεύ )uμε δτι το κάθε δ κ:χλλιτiχνη; χρησιμοποιεί πλα-τί" είy:χι εκ3'ήλω1ις θείας εyεργεί . στχ χpι.�μχτ:χ γι± να: ποuλήση
α; πού άχτt'Jο3ολεί πχνω μχ;, καλύτεp:χ τ:i εpyα του. , Αλλά.
-τ:\τε θα: ΕΠpΞΠΞ V<X πpόσπ:χθήσου δτα'ι εlν:χι ε1λικρινης προς τον
με, κ:χτ:i τJ δuη.τό 'J, ν:i κχμου έ:χυτό τοJ κ:χί τηι φύσι, το να:
'μΞ τή·J α:!θοuσχ τής στο:χς κ:χ.λ ολiπη α.υτος περισσότερα. άπο
:λιτεχνική, κχλ1-ιτεχνικη μs τηι τού;. συ·ι:χνθpώπΙJ'J; του οφείλεται
:E')VOl:X δτι το χpωμ:χ Κ:Χ\ 1) δι:χ
στον ίδιο λόγο, για: τον δποίον
·κόσμησι; θχ άπευθύ'JW')τχι προ; κ:χί ενας δοκιμαστής τσ:χγιοίί εχει
-τ ).ς άyι�ΕpΞ; σηκιΥήσει; μ:χ; κ:χί λεπτότερη γευσι ά 'tO τού; κοι
'i3ιότητες, θχ διεγε:pο'JΥ δ,τι κ:χ. νού; άνθpώπου;. ,Q κχλλιτέχνης
:λύτεpο εχομ::. 'Οχι χο·)δpοκοπιες ύφ:στ:χτχι σtYJ συ-ιε:6ησί του εγ
χpω;.ιε; δοvήσzι;, ετσι είναι ίκ:χ
-χ χί τεpιττ:χ, ο5 tε ε')τ'JΠ .uσι:χκχ.
'θχ πρέπει Ψ α:πQολiπο'Jμε σi νο; V! άναyνωpίζη περισσότερες.
:χ:χΗpωσι κ:χί π:pιο.οισμο τω'ι άν ,Η ίδια ερμηνεία ·1σχ(.1ει για: κχ
τιδp:χσεωy. κ:χ.: μiλιστχ α:υτήι θε μοp:ρή τέχνη;.
-τήν ίδέ:χ περί τ:χνη;, Οά πp:πει
Στη Θzοσοφικη ,Ετ:χιp:α ή
να: τή Ι δι:χ%.>σουμε κ:χί στο) άλ
κ:χτέχει τήν θiσι ένο; π:χ
τiχνη
λΟ κόσμο. llpiπει πχντχ ν:i εί
pάyοντο;,
βiοαιχ δυν:χτου παρά
μεθα. ύπεp τη; κ:χθ:χρ7/ς εpyασiα;,
γοντος,
στήν
εν:σχυσι τοσ άνθpώ
νά χτυποJμε τίς χοv3pοκοπιtς
που
για
την
άνοδική
του εξέλιξι.
-κ:χί τ:χ πpοσποιητχ, ν:i περι6:χλ
Τώ?:χ,
ποιο
είνχι
το
χρέος των
λοuμε τοy έ:χυtό μ:χ; σt± σπ:tια
θε:οσ,
ωι
άπiνχντι
στην
τzχνη.
:ρ
μ:χ; με ά;ιοπpiπει:χ κχί λεπτό
Θ±
ελεγα.
δτι
π.οέπει
νά
είμεθα
τητ:χ, μΞ λiγα: κ:χί κ:χΗ οιολi:χ,
αντί εy:χ σωρό άπό π:χp:χκ:χτι:χιχ, άπpοκ:χτχληπτοι καί φωτισμένοι
μi λ:γοu; κ:χλο:.�ς π:ν:χκες, δύο σπου3:χστχί της, άπόσtολοι για
'Υ/ τp:α. κ:χλα οχζ:χ, α,y είν:χι &:� μια κχλύτεpη κ:χτχνόησι· ν:i εί
νάγκr;. Όχι πpοχλητικ:χ σχέδι:χ μεθα. στην «ζώνη των πρόσω»
στους το:χους. 'Ότ:χν ζουμε σl κχθε πpοσπ:χθείας τ.ου θά εχη
σκοπο νά φέpη άντίτυπχ της
άτμ-Sσ:ρ:χιp:χ λεπtότητο;, θ:i μπο
κλασσικής
τiχνης μπροστά στο
ρέσουμε να διδ:χχθουμε τηv άνώ
κοινον
κα;_
νά συντελουμε δσο
-τεpη α:1σθητικότrιτ:χ. Μην πα:pα:
μποpουμε
στην
εκπχίδευσι του
?ύpεσθε άπο τίς μοντέρνες τχ
κοινου
μ:χκpuά
άπο
τίς χυδαιότη
σεις' οα.στοίίν τόσο λ:γο.
τες, άπο τήν θεοσο:ρική άποψ�.
,Η τέχνη είνα.ι ενα.ς τρόπο; Νά εξηγηθω: ,Η τέχνη ε!ναι
ζωής. 'Εκλεπτύνει τίς α.1σθήσεις ζήτημα δι:χ�α.θμίσεων λεπτότη
μας. Μάς επιτρέπει νά ζουμε πιο το;. 'Όtαν σ' εν:χν άνθρωπο δεν
ευγενικά. , Επαυξάνει την 6:χθμί άpέσου) τά λουλούδια, ε,κτος άπο
δα. μας στην ζωή.
τχ.. κΙJυνουπίδια, μποpουμε καί
Μερικοί άνθρωποι λένε δτι δεν τότε να διί,�:10υμε εν:χν κα:λλιτε
p.ποpοίίν νά 1δουν τα· χρώματα χνικο τ6νο στο τραπέζι του. · :Μιά
-πού χρησιμοποιεί ενας καλλι- σ:χλ&τα. μπορεί κι, α:οτγι να ύπη-

....
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: f)ετήση τήν α.lσθητική. , Εάν· του
, αρέσουν μ6νον. τά κομψά κορί
-τσια, θά εlχε τη θέσι της ενα
' κλασσικό κεφάλι κ. ο. κ. "Ενα:
-π α: ι δ ι μπορεί νά διδα.χθή νά
iκτιμa τά πάνα;. ,Εχν διεγείρετε
-τη σκέψι του με φθηνά είκονο-γρα.φημένα: έντυπα., ή γευσις του
' <θά γίνη κοινή. ,Εχν χρησιμοποι
-είτε άντίτυπα. άρχα:ίων άγα:λμά-των κα.ί πινάκων ζωγραφικής, ή
-γευσις τοJ θά γί ιη λεπτή. , Απε,ριόριστες φωτογραφίες Οά του ά:
t' -vα:πτύξουv την κ-οινοτοπία. Δεν
7 ., ννάiJ νά κ α: τ α: δ ι κ ά. ζ ο υ μ ε
' -τό υπερ6ολικ6, τό άσυvήθιστο,
. (()Οtε κά·ι τό κχκό έργο---· άπλως
'V' άνα:ζητ�υμε τά κα.λά σημεία.
.. -καί νά πρ.οσπερνουμε. Κα:ί ή φύ
-σις είνα:ι συχνά χονδροει3ής. Εί-να:ι χρήσ'ιμα. κα.ί τά άσυνήθιστα,
•άκ6μη κα.ί τά τα.πεινά πρά.γμχτα.,
'+ :Μπορεί vά δι3α:χθουμε άπ' α:υτά..
' .,,Αλλά δεν πρέπει νά τά εχουμε
ιά κύρια. τροfή, δπως άλλως τε,
' 1
�εν μπορουμε. νά ζfισουμε με τυ<
ιρί κα.ί σοκολάτα.. Πρέπει νά τά.σ
-σουμε �όν έα.υτό μας στήν πλευ
ψά τής υγιεινής κα.ί τίμιχς
iργα:σία:ς. Πάρα πολλά άπό τά
11>ρα:ία: πράγματα: τής ζωης εί
να:ι τό άποτέλεσμα. του συv
ϊδυα:σμου τής υγείας κα.ί της εντι. μότητος. Ιlολυ περισσότερα: όφεί
).ονται στή,� πρqσθήκη μιας τρί
·της lδιότητος-της ευθυμίας. ΊΌ
16λέπετε α:υτό στην Σκα.νδινα:6ία:,
.: -την Δανία., την Ρωσσία: κα.ί στrιν
--τ:iχνη των Μέσων α:lώνων. 'Από
-μας οί περισσότεροι είμαστε νο,,...
- πα:ιι.,,ουν.
'
�
'
.ιe
·πως
. .!:!ιεχα:σα.με
-υευμενοι
t · ,Διασκεδάζουμε τους έα.υτους μα.ς
μονάχα, κχί οχι αυθόρμητα, μά
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σάν άγγα.ρεία..
,fl Τέχνη, δπως κά.θc: τι που
λογα.ριάζετχι, είναι εvα. πχρά.δο
ξο· κάθε μορφή της εlvα.ι ταυτό
χρονα κα.λrι κα.ί κα.κή. Κακή, άν
είσθε ίκχνός.,--νά εκτιμήσετε τό κα
λύτερο, κχλη αν είσθε κάτω άπό
την 6ά.σι. Εlνα.ι τα.υτ6χpονα. δου
λος σα.ς κα.ί κύρι6ς σα.ς. Μπορείτε
νά δεσπόσετε στο περι6άλλον σας.
Τό εκλέγετε σείς, άλΗ εκείνο,
άντιστpέφοντας τους δρους, θά
δεσπόση πάνω σα.ς, τελείως &:συ
να.ίσθητα. 'Η φύσις προσδιορίζει
τήν βά.σι της τέχνης κα.ί ή τέχνη
&:ντα.ποοίδει διοάσκ ντχς τον άν
θρωπο νά 6Ηπη τήν cρύσι μ$ νέα
μάτια., δείχνοντάς του μιά cρύσι
που &:γνοουσε τήν ϋπα.ρξί της.
Δέν μπορείτε 'Ι' άγορά.σετε τέχνη.
Μπορείτε άπλως 'Ι' &:γορά.σετε
κάτι που θά: διεyείpη τήν τέχνη
μέσα. σα.ς, που αν δεν τό &:γορά.
σετε αυτό τό κάτι, ή τέχνη
μέσα. σχς θά μείνη κοιμισμένη·
πρέπει νά τήv θρέψετε. Ουδέπο
τε μπορείτε νά ελπίσετε δτι θά
· εννοήσετε την τέχνη· άλλά απα.ξ
κcι:ί πέσε� ε υπό τήv γοητε' α: τΊς,
θά δεσπόση κα.ί θά μετα.6ά.λη τrιν
ζωή σχς, κάνοντάς την πιο ζων
τανη κα.ί αξια.. Δει μπορείτε vά
τιμολογήσετε ενα. πiνα:κα.· ε•ια.
μοναδικό εργο τέχνης οίουδfιπο
τε • είδους είναι άνεκτίμητο διότι
ε ί v α. ι μοναδικό. Τrι ν πρώτη φο
ρά που δ καλλιτέχνης θά πα.ραγά.γη α.υτό τό μόναδικ6, κάτι,
α.υτό είνα:ι '&:νεκτίμητο. 'fην δεύ
τεpη φορά, είνα.ι άνευ &:ξίας,
εκτός ίσως της αξίας των χρω
μάτων.

Ι

"'" .
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Μήπως; ....
Τί λοιπον της ζωης μας το σύνορο
θά το δείχνη ενα όρθο κυπαρίσσι;
κι' άπ' δσα είδαμε, άκούσαμε, άγγίξαμε
τάφου γη θά μας εχει χωρίσει;
'Ό,τι άγγίζομε, άκοϋμε καl βλέπομε
τοϋτο μόνο ζωή μας το λέμε;
κι' αότο �ρέμομε μήπως το χάσομε
καl χαμένο στούς τάφους το κλαίμε;
Σ' δ,τι &γγίζομε, άκοϋμε καί βλέπομε
της ζωης μας ό κόσμος τελειώνει;
Τίποτ' αλλο; στερνό μας άπόρριμμα
το κορμί πού σκορπιέται καl λυώνει;
Κάτι άνέγγικτο, άνάκουστο, άθώρητο
μήπως κάτω άπ' τούς τάφους άνθίζηι;
κι' δ,τι μέσα μας κρuβεται άγνώριστ
μήπως πέρα άπ' το θάνατο άρχίζει;
.'Η ψυχή -τ:αξιδεύτρα μέσ' στ' απειρο
σταλαμίδα νεροϋ μήπως μοιάζη ;
πού άνεβαίνει στά νέφη άπ' το πέλαγο
κι' άπ' τά νέφη στούς κάμπους σταλάζει ;
Μήπως δ,τι θαρροvμε βασίλεμα
γλυκοχάραγμ' αύγης είναι πέρα
κι' άντί να.ρθη μιά νύχτα άξημέρωτη
ξημερώνει μιά άβράδιαστη μέρα;
Μήπως εΙναι ή άλήθεια στο θάνατο,
χι' ή ζωή μήπως χρuβη τήν πλάνη ;
δ,τι λέμε πώς ζεί μήπως πέθανε
κι' άθάνατο δ,τι εχει πεθ�νει;
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Η BANATll(H
ΠΟΙΝΗ ΈΙΣ
το ΕΔnΛΙΟΝ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤ Η ΓΑΛΛΙΑ
ΑΝΤ�ΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Έρευνα
του Marc Ambroise - Rend,u
στό Lecture pour tous, Παρίσι.

r

α όμη τό πρόβλη
Α Αφ
<
της θανατt'
μα
::>pά <ης ποινης συζη
! ΜΙ
·τεϊται μέ πάθος, από αφορμή
-τις πρόσφατες δικαστικές αποφά-σεις, ('t;) ενω έκκρεμεϊ στήν Έθνοr
Όυνέλευσι ενα σχέδιο νομοθετικοΟ
'διατάγματος, μέ ενα μοναδικό και
"λακωνικό α_::>θρο : «Ή ποινή του
'θανάτου καταρyεϊται στή Γαλλία.
Τά σχετικά άρθρα του ΠοινικοΟ
Νόμου θά τροποποιηθοΟν ανάλο
Ύα».
Ή ποινή του θανάτου ανάγεται
<0τά βάθη των αίώνων. Ή αδυσώ
"Πητη δικαιοσjvη των προγόνων
λαων δεν ηξερε παρά οrιόν νόμο
-των αντιποίνων. «'Οδόντα ανιί 6-δόντος και οφθαλμόν αντί όφθαλiι,LΟΟ», λέyει μέ φρικιαστική συντο
ία η Βίβλος. ΕΙναι α,..1.φίβολον αν
(*) Κ11τταξε στό προηγούμενο τευ
χος τού «ΙΛΙΣΟΥ », Χρονικά
σελ. 85-86.

ο� Ίουδαϊοι, πού μετεβίβασαν τό
νομο τους στούς πολιτισμούς των
Έλλήνων και των Ρωμαίων, τόν
εφήρμοσαν σ' δλη τη φρικαλεότη
τα. -.Ηταν δμως δόyμα, πώς τό αΙ
μα πλύνεται μονάχα μέ αΙμα. Ύ
πηρχαv τότε τέσσαρα είδη εκτελέ
σεων : Λιf3οβολισμός από τόν δ
χλο, άποκεφαλισμός από τόν δή
μιο, πυρά η στραyyαλισμός. Για
νά γλυκάνουν δμως τίς τελευταϊες
στιγμές των καταδίκων, εσυνήθιζαν
νά τούς δίνουν ενα ναοκωτικό
πο'
τό.
Στάς 'Αθήνας, δπου εσυνηθίζετο
ή κρεμάλα και δ αποκεφαλισμός,
δ ήπιώτερος θάνατος είν' εκεϊνος
πού εδόξασε τόν Σωκράτη, μέ τό
κώνειον. 'Αλλά τήν ίδια εποχή, δ
Πλάτων, δραματιζόμενος τήν ίδε
ώδη Πολιτεία του, εyραφε : «Νά
τιμωροΟν και νά πληττουv τούς ε
νόχους, αλλά νά μή ξεχνοΟν πώς
είναι άνθρωποι κι' αυτοί. Ό νόμος
πρέπει νά τούς σώζη, δχι νά τούς
απολλύη. Σωτηρία του ενόχου, εΙ
ναι ή αναμόρφωσίς του. Ή εκδί
κησις εΙναι ϋβρις yιά τό Νόμο».
Κατά τήν yνώμη του, οί εyκλημα
ιίαι επρεπε νά αιτομονοΟνται και
νά παρακολουθοΟvται μέ επιμέλεια.
Οί δικασταί θά επρεπε νά τούς δί
νουν συμβουλές καί παροτρύνσεις,
προσπαθώντας νά τούς θεραπεύ
σουν σάν ασθενεϊς. Οί θεραπευό
μενοι θά yuριζαν στην κοινωνία,
,μόνον οί άθεράπευτοι θά εθανα
τοΟντο. 'Αλλά, οί δικασταί οί ί
διοι δεν θά απήyελλαν ποτέ αυτή
τήν άνεπανόρθωτη ποινή.

••
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Αί έκτελέσεις, θέσμα
Οί Ρωμαίοι, μέ τήν στρατιωτική
νοοτροπία, επενόησαν διαφόρους
τρόπους εκτελέσεως της θανατικης
ποινης, άνάλοyα μέ τό είδος του
εyκλήματος του μελλοθανάτου.
Τούς εyκρέμιζαν άπό τήν Ταρπηία
Πέτρα, τούς εμαστίyωναν μέχρι
θανάτου, τούς επνιyαν σέ νερό,
τούς παρέδιδαν στά θηρία, τούς
εστραyyάλιζαν η τούς έσταύρωναν.
.
Ό θάνqτος ηταν yι' αύτούς ενα
παιyνί0ι 1 σχεδόν πασατέμπος. Καί
ηταν ενα θέαμα yιά τόν λιχούδικο
λαό.
Ή ζωή των ανθρώπων εζύyιζε
πολύ ελαφρά. Ό δούκας της Αλ
μπα, στόν 18ον αίωνα, έκαυχατο
δτι είχεν εκτελέσει στό πέρασμά
του άπό τίς Κάτω Χc:'ρες 18.000
αίρετικούς.
V

Αί έκτελέσεις, σπατάλη!
Ό πρωτος, μετά τόν Πλάτωνα,
πού ϋψωσε φωνή κατά των εκτελέ
σεων ηταν δ θωμας Μώρους, άλ
λα yιά τελείc.;>ς διαφορετικούς λό
yους. .,Ηταν μέyας καyκελλάριος
της Άyyλίας στά 1518 καί προε
κάλεσε σκάνδαλο yράφοντας δτι δ
φόνος ένός καταδίκου ηταν...
σπατάλη. θά επρεπε, κατά τήν
yνώμη του, νά μετατρέπεται δ κα
τάδικος είς δουλον καί νά έρyά
ζεται. 'Αλλά, τόσο λίyο συyκινή
θηκε άπό τά έπιχειρήματα αύτα
κατά της θανατικης ποινης δ 'Ερ
ρίκος δ 8ος, ωστε άπεκεφάλισε
τόν καyκελλάριό του επειδή άρνή
θηκε νά παραστη στήν στέψι της
v Αννας Μπολέϋν.

Ποικιλία έκτελέσεων
Στή Γαλλία, άπό του Μεσαιω
νος, ή θανατική, ποινή εξετελείτο
κατά 4 τρόπους. Γιά τούς εύyε
νεϊς, άποκεφαλισμός μέ, σπαθί.
'Όταν δ δήμιος κ�τώρθωνε νά κό
ψη τό κεφάλι μεμιας, τόν εζητω
κραύyαζαν. Σύμφωνα μέ μια δει
σιδαιμονία, τό ρόφημα αϊματος
εκτελουμένων εθεράπευε τήν ετ.ι
ληψία καί πάντοτε συνηθροίζοντο

ασθενείς yύρω άπό τά ίκριώματα_
Για τά αδικήματα κατά της ίδι
οκτησίας καί τίς yυναίκες, ηταν 11
αyχόνη. Τούς φονιάδες και τούς_
βιαστάς, τούς εδεναν στόν τροχό_
Ό δήμιος, φορώντας κόκκινη kου
κούλα τούς εστιαyε τά κόκκαλα..
μέ λοστούς καί στό τέλος, yιά νά
yί νη ,σωστή δουλειά, εκαιyε τά:
πτώμάτα. Ή πυρά επεφυλάσσετο
στούς πατροκτόνους, τούς φαρμα
κευτάς, τούς εμπρηστάς. 'Αντίθετα..
μέ τήν έντύπωσι πού εχει δημιουρ
yηθη από τίς λιθοyραφίες, τούς:
καταδίκους τούς εβαζαν στό μέ
σον των ξύλων κι' οχι στήν _κορυ
φή. Μόνον τό κεφάλι τους εξείχε.
λίyο άπό τά ξυλα.
Σέ δλες τίς περιπτώσεις εκτελέ
σεων, τά πτώματα δέν ενεταφιά
ζοντο στά κοιμητήρια. Ή ϋσταττι
αύτή ποινή είχε θρησκευτικούς λό
yους : ή ανάστασις σωμάτων εντα
φιασμένων εξω από τά νεκροτα
φεία yινόταν αβεβαία...

'Εκτελέσεις ζώων
Τόσο βαθειά είχε διαποτίσει τά:
ηθη δ νόμος των αντιποίνων, ωστε
ή θανατική εκτέλεσις επεκτεινόταν·
καί στά ζωα. Στά 1385, μιά yου
ρουνα nού εΤχε ποδοnατήσει μέ
χρι θανάτου ενα τ.αιδάκι κατεδι
κάσθη είς αnαyχονισμόν. Της φό
ρε σαν... ανθρώπινα ρουχα, τήν
ώδήyησαν στό δικαστήριο, της δι
ώρισαν συνήyορο ύπερασπίσεωc;.
καί τήν εδίκασαν μέ δλους τούς.
τύπους. Ό yραμματεύς εδιάβασε
τήν αnόφασι, yραμμένη σέ περyα
μηνή. Ό δήμιος εδεσε τά- πόδια
-κι' ϋστερα πέρασε τή θηλειά στό
λαιμό του ζώου. υΕνα μεyάλο
πληθος nαρέστη στήν εκτέλεσι. OL
μανάδες είχαν πάει καί τά παιδιά
τους καί τά σήκωναν ψηλά, μή
χάσουν :rό θέαμα.
Τρία χρόνια αρyότερα, εκρέμα
σαν στήν Ντιζόν ενα αλοyο, πού
είχε σκοτώσει τόν κύριό του με.
μια κλωτσιά. Στό Σdβινύ, στα
1457, κατεfιικάσθη πάλι μια yου
ρουνα μέ 6 yουρουνάκια yιά τό
φόνο ένός παιδιου. 'Αλλά τά yου�
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ρουνά�ια άπη�λάr;ηcαv, λόy� άμ
φιβολιων. fv',ε τα τον 18ov αtω,α
κόπηκε αύτή ή συνήθεια.
ΈξακολουθοΟσαv δμως αί έκτε
·λέσε ις άνθρώπων. Οί κμμάλες �
σαν τόσο συνηθισμέ,ες, &:στε οί
πρωτοι δδηyοί ταξιδιωτc;:v τίς ά
vέψεραν ώς δδόοη μα.
Ό οχλος άπέδιδε τεράστια σημα
σία στήν παρακολούθησι των έκ
τελέσεωv. Στά 1807, nάvω από
40.000 ατομα παr:;έστησαv στόv
απαyχονισμό 'δύο ψημισμένc,:;v έy
κληματιωv: του Χολοyουαίη καί
του Χάyκερτυ. Καί έπηκολοί.θησαv
τέτοιες σκηνές βιαιότητος, &:στε
εμε ιναv στόν τόπο lC0 ,εκρcί.

-!"

,..

"f

yορω κατά της πcινης του θανά
του. 'Απαντα προκαταβολικά στc'r
έπιχειρήματα των αντιnάλων του.
Τ ό Κράτος. λέyει, δέv εχει δικαίω
μα v' αq:αιρη τήv 'ζc.:ή κανενός υ
πηκόου του. Ή θαναιική ποινή εΙ
vαι κατάχρησις τc Ο δικαιώματος,
αμύνης. f:.Ιναι έπι�ίωσις πρωτογό
νων έποχ&:.ν, yιά 1ήv πολιτισμένη
κοινωνία άπαράδεκ10:; αvαχρονι σμός. Ώς μέσον παr:αδειyμα ι·
σμοΟ, εΙναι αvc.:ψε\ής. Μα'λ..λοv εΙ
ναι έπιβλαβής, δι:'ηι «τό ίδιο πνεΟ
μα αyριότητος, πού όδηyεϊ τό χέ
ρι του νομοθέτου, δδηyεϊ καί τόv
δολοψόvο». Ή ασq,άλεια; 'Ισόβιος,
κάθειρξις μέ ασq,αλη ψρούρησι,.
αρκεϊ. Έnί τέλοu.:;, αν θέ\.ετε vά
καταργήσετε τό εyκλημα, νά τό
Ή βόμβα του Βεκσμα
Στους σύγχρονους · πολιτισμέ προλάβετε, αντί vά τό καταστέλ
νους ανθρώπους qαίvεται ακατανό λετε...
ητη αύτή ή δημοbιότης τc;:v έκτε
Αύτές υί ίδέες, πού φαίνονται
λέσεωv. Νά πώς τήν έδικαιολο πολύ άπλές σήμε;:-c:ν, σ' έκείvη τήv·
yοΟσε στά 1766 ό δικηγόρος Ά έποχή μύμζαν nuρίτιδα. Ταυτό
ντουάν· Σερβάν:
χρονα, εΊχαν ενα ανθρώτιινο α.:>ω
«Στήνετε ίκρι ώματα, α,άβετε � α, πού ένθοuσίασε τά rφοοδεu
φωτιές, σέρ, ε- ε τοί,ς καταδί ιικά πνεύματα. l ό ερyο του μετα
κους στίς δημόσιες πλατεϊες, φράζεται yαλλtκά, στήν διεθνfi:
προσκαλεϊτε μέ κή,υκες τόv yλc;:σσα της έποχης. Ή Αίκατε_)ίνη
λα6 ... θά συνηθίσουν νά βλέ της Ρc,:;σσίας προσκαλεϊ τόν Βεκα
πουν στόv κατάδικο τόv έχθρό ρία στήν Γ.ετρούττολι. Τ ό fl,ιλαvο,,
τους καί vά δικαιολοyοΟv τήν περήφανο yιά τό τέκνον του, δημι
σκληρότητα των νόμων ... Τά ουργεί: yι' αύτόν ,&δρα ττολιτικfjc;.
μικρά παιδιά θ' αποκομίσουν οίκ.::>νομίας. Σιό Παρίσι τόv υπο
τρομερές είκό, ες yιά τό εyκλη δέχεται δ Βολταϊρος. Οί διάψορc r
μα καί τήv τιμωr:,ία του, θά α μονάρχαι μελετοΟν τίς tδέες του.
ποκτήσουν σεβασμό πρός τούς Ή μεyάλη Αίκατεpίνη θεσττί�ει 1ήv
νόμους καί τήv πατρίδα ...».
κατάρyησι ιης θαvατικης ποιvηc;.
Ό Σερβάv απεστρέψετο μόνο τά στά έΕάψη πασωv τc;:v Ρc,:;σσι&:,v.
βασανιστήρια. Ό Βολταϊρος, πού Ή Πρωσσία καί ή Σουηδία μεταρ
ηταv φίλος του, υπεστήριζε τίς ι ρυθμίζουν τόv ποινικό τους κώδι
δέες του Μώρους, αλλά δ Μοντε κα. Ό 'Ιωσήφ Β' διαγράψει τή θα
σκιέ, δ Ρουσσώ, δ Ντιντερό καί νατική ποινή από ιούς αύστρια
οί αλλοι έyκυκλοπαιδισταί έδέχοv κούς νόμους. Ό αδελψός του, Λε
το 1ήν ποι vή του θανάτου C::ς κα οπόλδος, μέyας δοuξ της Τοσκά
νης, τόv μιμεϊται, σέ πέντε χρόνια.
θεστώς.
Στά 1765 έξερράyη 'ή «βόμβα» Τόσο δυνατό εΙναι τό ρεΟμα, πού
υπό μορφήν μικροί) βιβλίου μέ τόv θαρρεϊ κανείς πC::ς θά παρασύρη
άνώδυνο τίτλο: «Περί αδικημάτων τά ψpάyματα ... Στά 1791, δ νεα
καί -ιτοιvωv». Συyyραφεuς του ηταν ρός έπαναστάτης Λεπελετιέ ντε
ενας αyνωστος τότε: δ μαρκήσιος Σαίν-Φαρyκώ εtσηyεϊται τήν καΜπονε σάνα ντέ ·Βεκciρία, από τό ' τάρyησι της θανατικης ποινης. Ό
Μιλαvο. Μόλις 26 έτωv, ηταν ηδη Ροβεσπιέρρος συνηγορεί: θερμά,
μιά προσωπικότης. Σέ λίγες σελί έπηρεασμέvος άπό τόv Βεκαρία.
δες διετύπωνε ενα τρομερό κατη- «Ζητω - λέγει - άπό τούς πληρε-
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ξουσίους νά διαyράψ::>υν την ποι
νή του θανάτου άπό τόν Γαλλικο
κώδι'(α. θά τους άποδείξω οτι
είναι ποινή άSικωτάτη, οτι δέν εί
ναι σκληροτέpα, οτι πολλο;ττλασιά
.ζει μαλλον, παρά προλαμβάνει τά
έyκλήματα...». Καιεψέpθη καί yιά
την δημοσιότηrα των έκτελέσεων.
·«Έν ονόματι της δικαιοσ.;νης καί
ίης άληθείας-έψώναξε�:χυτές οί
σκηνές, που ή κοινωνία παραθέτει
στόν λαό, δέν είναι παρά δειλές
δολοφονίες». Ώστόσ::>, ή συνέλευ·
σις έψήψισε την διατήοησι της ποι
νης του θανάτου, μέ μόνη την δι:χ
φορά οτι έdέσπισε ώ:; μέσον τόν
άnοκεψαλισμό μέ ξιψ3ς, nάvτοτε
σέ πλατειες. Λίy.Jυς μηνες άpyό
τερα, έττειδή οί δή..ιιοι nα::>εττονέ
θησαν οτι ή δουλειj το:.Jς εΤναι πο
λυ κουραστική, διότι «δΕν σJνερ
-yάζονται οί εκτελούμενοι», εψ1φί
σθηκε ή χρησιμοποίησις της λαιμη
τόμου, ή όττοία επη::>ε τό ονσμα
του είσηyητου της δόκτορος Γκι
λοτέν. Τόσα κεφάλια επεσαv κά
τω άττό τό λεττί5ι αυτης της μη
χανης...

Ό άγώνας έξακολοuθεϊ
"Αν ή γαλλική έττανάστασις δέν
είχε τρομάξει, μέ τίς ά,φότητες καί
ίΟυς πολέμους της, τίς κυβερνή
σεις, πολυ πιθανόν νά εΙχαν παν
ίου θριαμβεύσει οί ίδέες του Βεκα
pία. Πάντως, οί σπόροι, τους ό
-ποίους εσπειρε, ξαναψύτρωσ.:χν έδω
χ' έκει. Στην Άyyλία, τίθεται έττί
χεφαλης του άyωνος yιά την έξη
μέρωσι του αίματηρου ποινικου
κωδικος ό σέp Σά,..ιουελ Ρόμιλυ,
στά 1808. Κατεδίκαζαν τότε είς
<θάνατον μέ ενα ναί η ενα οχι του
,ωτηyοροψένου καί χωρίς καμμιά
διάκρισι περιστατικών. Ή θανατική
1τοινή ηταν ή μόνη τιμωρία των
nαραχαρακτων. Νά τί εΤπε ό δικα
,στής σ' εναν κατηγορούμενο, ό
.όποιος κατεδικάσθη yιά την κυ·
κλοψορία πλαστοί} χαρτονσμίσι1α
ίος μιας λίρας : «Πέποιθα οτι ταις
1τρεσj3είαις του Σωτηρος ήμων, θέ
λετε λάβει έκει ύψηλά την συyyνώ
μην, την όποίαν ό σεβάσι1ός προς
-ι:ήν άξίαν του έθνικου μας νομί-

σματος σ.:χς άπαyσρεύει νά ελπί
ζετε έδω κάτω,. Ό σέρ Ρόμιλυ
κατορθώνει ϋστερα άπό δεκαετεις
άyωνες ν.:χ καταρyηθη η θανατ ική
ποινή yιά μερικά μόνον άδικήμα
τα: μετακίνησις στρατιωτών καί
ναυτών δίχως α5ε ια, κλοnή μnou
y.::i:Sας, κλοπή nορτοψολιων. Άπελ
nισι-1ένσς yιά ενα τό:Jο nενιχρό
άποτέ\ε σι1α (ύττηρχαν άκόμη 227
ά3ικήματα συvεπαy6μεν.:χ θανατική
ποινή), ό Ρό ί,l tλυ α�τοκτ'ονει, στά
1818. 'Αντίπαλός του ηταν ό λόρ
δος "Ελενμττορω. Πεθαίνει κι' αυ
τός σi εν:χ μην:χ, yιά άντίθετη ομως
αίτί:χ: δέν κατώ,::>θωσε νά καταδι
κασ3η ενας κατηγορούμενος...
Άλ�ά ό ά yών:χς εξακολου9ε ι
καί με-ιά τόν θάνατο του σέρ Ρόμι
λυ. Στά 1831 ή Άyyλί:χ εχε ι nερι
ορίσει την θανατική π::>ινή yιά τέσ
σ:χpα μ:'>νσν ά5ικήuατα : φόνος,
nροδοσί:χ, έμττρησι1ός, πειρατεία.
Στη Γαλλί:χ, ό κώδιξ του 1791
περιελάμβανε 115 ά3ικήuατα άξια
θανάτου. Ό Ναπολεόντειος κώδιξ
τά nεριορίζει σi 27. Σιά 1830,
ένώ τά όδοψ;>άyματα στό Παρίσι
κόβουν ά{όμη την συγκοινωνία,
ό κόι..1-ης Σάρλ ντέ Τρασ.:ι, καταθέ
τει ν::,μοσχέ5ιο nερί καταργήσεως
της θανατικης ποινης. Ό Λαμαρτι
νος συνθέτει ενα ενθουσιαστικό
ποίημα. Ό Λουδοβικος-Φίλιττπος
είναι ετοιμος, ν.:χ κλίνη, άλλά τόν
εμποδίζουν οί δικαστικοί. Του ύ
ποβάλλουν ενα σχέ5ιο «nροοδευ
τικης καrαρyήσεως>> της ποινης.
Πως; Τά ά3ικήcιατα περιορίζον
ται σέ 16 μόν.Jν. Καί, yιά πρώτη
φορά, δέν θά επιβάλλεται η έσχά
τη των ποινών ά5ιάκριτα στους έ
νόχους, παpά μόνον οταν συντρέ
χουν «έπιβαρυντικές nεpιπτώσεις»,
αυτό nou λέγεται σήμερα «συνθη
και διαπράξεως του άSικήματος
ίδιαζόντως άπεχθεις». Δέν θ' άρκη
nλέον τό εyκλημα yιά νά ό:παy
yελθη θανατική ποινή ...
Ό Βί'<τω,ο Ούyκώ ρίχνεται κι'
αυτός στον ό:yώνα. Μέ τόν 'γνώριμο
λυpισι..1-ό του, στιγματίζει την θα
νατική ποινή: «Τί, λοιπόν; Τό σκά
φος είναι' σ.Ξ τέτοια χάλια, που τό
βαραίνει ενας άνθρωπος παραπά-
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-vω; 'Ένας έyκληματίας ττού μ,ττο
pεϊ να μετανοήση, βαραίνει τοσο
ττολύ τήν κοινωνία, ττού βιάζεται
-vά τόν ξεφορτωθη, ρίχνοντας άπό
τό κατάστρωμα στό σκοτάδι της
-άβύqσου, ενα ττλάσμα του θεοG;».
Ό ττυρσός της καταργήσεως της
τιοινης ττερνάει άπό yεν.Ξά σέ yε
-νεά. Στά 1870 τόν υψώνει ό Ζύλ
Σιμόν, άλλά χωρίς ιελειωτικό ά
,τοτέλεσμα. Κάθε φορά, άφαιροGν
ται, άrτλως, άrτό τόν δήμιο μιά
κατηγορία καταδίκων. 'Αλλά, ση
μειώνεται καί όπισθοχώρησις. Στά
, 195Ό, τά θανάσι;..ια ά5ικήματα yί
� νονται 11 άπό 7 καί ττροστίθεται,
yιά ττρώτη φορά μετά ενα αίωνα,
1i κλοττή υπό τ,ήν άrτειλή δπλων.

Ή ποινη περιορίζεται
'

Ό πόλεμος καί ή κατοχή εφεραν στήν Ευρώπη μιά φοβερή αϋ
,ξησι των έκτελέσεων, τόσο yιά
πολιτικούς λόγους, οσο καί διά
αδικήuατα του κοινοG δικαίου.
,Αλλά, μέ τήν εtρήνη έπαν(Jχεται
βαθ.,ιηδόν ή ήσεμία. Λίγες θανατι
:κές κατιχδίκες, λιyώτερες έκτελέ-

..

1. ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕIΑΙ
Μιτσιyκαν, Ρόντ
'Άϊλαντ, Βίσκον
σιν, Μαίην, Μινε
σότα, Ντακότα.
2. Κ. ΑΜ'ΞΡΙΚΗ:
Μεξικό, Γουατε
μάλα , Νικαρά
yοuα,Χονδούρ Jtς,
Κοσταρίκα.
'3. Ν 'JT. ΑΜΕΡΙΙ<:;Η
Βραζιλία, Κολομ βία, 'Αρyεντινη, Βενεζουέλα, 'Ισημερινός, Ούροuyοuάη.
4. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΣΙΑ: Kouηνσλανδ, Νέα Ζηλανδία.
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σεις.
Τό 'Ισραήλ, ή Αυστρία, ή Σουη
δία, ή δυτική Γερμανία ττροσχω
ροGν στήν υπόθεσι της καιαρyή
σεως. Στήν Άyyλία, στά 1955 ό
διάσημος συyyραφεύς "Αρ0ουρ
ΚαΊ:στλερ άρχίζει μιά καμττάνιο:.
Στόν ίσπανικό έμφύλιο πόλεμο ε!
χε φυλακισθη άπό τόν φρανκίστα
στρατηγό Κέϊπο ντε Λιάνο. Κατε
δικάάθη είς θάνατον καί γνώρισε
τήν άyωνία του άπομονωτηρίου.
Κάθε αυγή, έτοιμαζόταν yιά τόν
τουpεκισμό του καί α'<ουyε νά πε
θαίνη κάποιος άrτό τούς συντρό
φΟυς του της φυλακης. Έyλύτωσε
άπό τόν δήμιο, άλλα δέν τόν συy
χωρεΊ. Ή άyyλική κοινή γνώμη
συγκινήθηκε άπό τήν καταγγελία
δτι μόνσν η Βρετανία, μέ τήν Γαλ
λία καί τήν Ίσrτανία, διατηροGν
σέ δλη τήν Ευ,)ώπη τήν θανατική
ποινή. Ή Βουλή των Κοινοτήτων
ψηφίζει τήν κατάρyησι, άλλα έπεμ
βαίνει ή βουλή των λόρδων υπέρ
ένός συμβι�ασμοG: Μόνον τρία
εϊδη άδικημάτων θά τιμωροGνται
μέ θάνατο καί έφόσον συντρέχουν

5. ΕΥΡΩΠΗ: Ίσλανδία, Νορβηγί α,
.εοuηδία, Φινλανδία, Δανία. Κάτω Χωραι, Βέλyιον, Λοuξεμβοϊίρyον, Γερμ?tνίQ:,. Αύστρία, Έλβετία, •ιταλια, Πορτογαλία.

6. ΑΣΙΑ: 'Ισρα
ήλ, Ί νδία, Νε πάλ και r α
βα

Ό χάρτης αύτός εΙ,·α� τό καλ;ί•τερο έπιr.είρημα τ�ν α,)'τιπάλων
της {}ανατ ικης ποινης. 35 Κρατη 300 εκατομμυριων κατοικων εχουν κα
_, ταργ{1σει την {}αγατική ποινί1, χωρίς ,•ά αύξη{}η 1Ί έγκλr1ματικότης .
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έπιβαρυντικές πει:;ιπτώσεις. Τό Έρ
yατικό κόμμα ύποσχέθηκε διι δταν
άνε�η _στήν ,tξ�υσία, �ά κα�αρyή
ση ολοτελα την ποινη του θανά
του. «Στήν Άyyλία, είπε ό Καϊ
στλερ, ή μάχη κερδήθηκε».

Ύπερ_και κατα

Στή Γαλλία, οί τελευταιες ά
ποφάσεις εδωσαν τήν εύκαιρία νά
άναπτυχθουν yιά μια άκόμη φορά
τά έπιχειρήματα των όπαδων καί
άντιπάλων της θανατικης ποινης.
Πολλοί ύποστηρίζουν δτι ό θά
νατος καί τίποτε α.λλο δέν φοβί
ζει τούς κακοποιούς, Καί δμως. ό
καθημερινός τύπος είναι yεuατος
άπό έyκλήματα, πού !;,ιεπράχθησαν
δίχως τόν φόβο του θα νάτου Οί
κατάδικοι, πού εστελναν α.λλοτε
στήν Γ ουϊάνα, έξακολουθουσαν νά
έyκληματουν. Ό διοικητής της ά
ποικίας, yιά νά προκαλέση έντυ
πώσεις, συνάθροιζε τούς καταδί
κους γύρω άπό τό ίκρίωμα, κάθε
φορά πού θά γινόταν έκτέλεσις.
'Αλλά, τq παράδειγμα δέν εφερε
κανένα αποτέλεσμα. Στό τέλος, κι'
ό 'ίδιος ό δήμιος, ϋστερα από ε'ί
κοσι χρόνια ύπηρεσίας, έχρησιμο
ποίησε τό λεπίδι δι' 'ίδιον λοyαρι
ασμόν καί μαχαίρωσε κάποιον συy
yενη του. Ξανανέβηκε στό ίκρίω
μα, άλλά yιά στερνή φορά ...
Μιά βρετανική στατιστική του
J 900, �ναφέρει οτ,ι έπί 250 απαyχο
νισθεντων, 170 ειχαν παραστη πρίν
σ' έκτέλεσι. Στά 1886, έπί 167 κα
ταδίκων είς θάνατον πού έκρατουν
το σιίς φυλακές του Μπρίστολ, οί
164 είχ�ν παρακολουθήσει απαy
χονισμους.
Ό καθηγητής Ντονεντιέ ντέ.
Βάμπρ αναφέρει δτι μεταξύ των
έτων 1885 καί 1897 εyιναν 4066
δολοφονίες. Στήν δεκαετία ϊων
προέδρων δημοκρατίας Λουμπέ
καl Φαλλιέρ, οί όποιοι απένειμαν
άθρόως χάρι στους καταδίκους οί
φόνοι, άντl νά αύξηθουν, λιyό;τε
ψαν στό μισό : 2.600_ σέ δέκα χρό
νια.
Σέ δσες χώρες κατηρyήθη ή θα
νατική ποινή, δέν έσημειώθη αϋξη
σις της έyκληματικότητος. Ή βρε-

τανική βασιλική έπιτροπή έρ.εύνης:
συνεκέντρωσε πειστικά στοιχεΊ:α:
άπό δλον τόν κόσμο. ΕΙναι πλέον
έκτός αμφισβητήσεως δτι έyκλη
ματικότης καί θανατική, ποινή εΙ
ναι δύο πράγματα α.σχεrα μεταξύ
'
τους.
uοσο yιά τήν ασφάλεια, αότό τό
κοινότατο έπιχείρημα, ή στατιστι
κή άποδεικνί ει δτι δέν κινδυνε:;ει
άr,ό τήν κατάρyησι της πc ινης.
'Απαντώντας σ' έρωτήματα της δι
εθνους έnιτροπης δικαίου ή Άy
yλία έπληροφόρησε δτι 'έπί 112
φοvέων άπολυθέντων ϋσrερα άπό
20ετη δεσμά, μόνον ενας εκαμε.
δε,ύτερο, εyκλημα� Καμμιά α.λλη;
'6-ωρα δ;ν εΙχε v_ αναφέpη οϋτε
ενα τετοιο κρουσμα. 'Αντίθετα
έ�εβ�ίωσαν _:rώς οί φονεϊς, μετ�
τ�ν εκ�_ισι της , ποιν�ς τους, δέv
ει.χαν ,αλλη σχε_σι με τήν δικαιο
συνη. :ποτρ�nη παι:�τη,Ρεϊ:ται μό
νο στο.υς κλεφτες και ατατεωνες.
Μπορει λοιπόν ή άσφάλεια νά ίκα
ν�ποιηθη, μέ τά ίσόβια δεσμά. Δέv
1 ης χρειαζονται πτώματα.

Ή θανατικη ποινη άποτελεί δι
καίωμα ;

_fν'}ά ποινή π�ύ δέν προλαμβάνει
το εyκ�ημ� κ<;Χι �έν είναι απαραί
τητη _για την ασ�αλεια όνοιμάζεται
έ !< δ ι κ ,η ? � ς., Ει ναι, βαθειά ριζω
μ�νη, αυτη η α�ατανικητη έπιθυμίοc
::_α παpη �ανε,ις αΤ�-.ια yιά αΊμα.
.::.υπ�αει, σε ,καθ; ευκαιρία. Πόσες.
ψορες δεν ακουyονται μέσα στά
δικ�στl]_Ρια κραυγές «θάνατος !»
πο� μας, yυρίςουν δύο χιλιάδες:
χρονια πισω. .. Η Δικαιοσύνη δέv
κ<;cνε� α.�λο π�ρά νά έκφράζη αύ
το _το, βιαιο �ισθημα, κληρονομία
του νομου των αντιποίνων. Ή θα
νατική έκτέλεσις πρέπει νά άντα
πο.δώση τόν φόνο. Είναι· ή βρα
δ�ια έφα�μοyή της αρχης πει,ί νο
μιμου άμυνης.
, f'},ά τl εyραψε δ �ήμιο,5 'Όμπρεχτ,,
σ, εναy άστο που του άρνήθηκε.
την κορη του :
«Είσθε ένάντιος στήν θανατική.
ποινή καί τό έκδηλώνετε άρνούμε
νος τό χέpι της κόρης σας σ' εναν
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δήμιο. ΕΤναι μιά α,τοψις. Άλλά,
έάν, yυρ(ζοντ'ας σπίτι σας, βρίσκα
τ� τή γυναίκα σας σκοτωμένη, τήν
κορη σας στραγγαλισμένη, καί τόν
δολοφόνο άκόμη μέσα στό σ,τ(τι
σας, τί θά κάνατε ; "Αν εχετε στήν
τ_σ�,11η 11ερίστροφο, θά τραβήξετε
η οχι;».
Κι' δμως, στήν ερευνα ,τού εκα
με τό «Φιyκαρό» στά 1953, ενας
Λυωνέζος ά11ήντησε ετσι :
«'Εσχάτως, είχα την άτυχία νά
χάσω ενα 11ολυαyαπημένο πρόσω
πο, κρεουργημένο άπό εναν λη
στή. Ό δράστης συνελήφθη καί
θά δικασθη. Τό εyκλημά του στε
ρεϊται έλαφρυντικων. Κι' δμως, αν
ημοι:,ν ενορκος, δέν θά τόν κατε
δίκαζα εtς θάνατον. Ό λόγος ; Ή
συνείδησίς μου άντιιίθεται · στόν
νόμο των άντιποίνων. Τό Εύαyyέ
λιο καταδικάζει αύτήν την φρικτή
τιμωρία, δπου δ ανθρωπος ύποκα
θιστα τόν Ε.'ε:> yιά νά κρίνη τόν
11λησίον του δίχως ελεος».
Γιά νά δουμε, λοιπόν, τί λένε οί
θεολόγοι : Ή κοινc:,,,νία εχει δικq:ί
ωμα νά σκοτώνη ;
Ό Ρ. Τεσσόν, καθηγητής της έ
φηρμοσμένης ηθικης στό Καθ::>λι><ό
Ίνστιτουτο Παρισίων, άπαντα: «Ή
κοινωνία εχει τό δικαίωμα νά ά
μύνεται διά της ποινης του θανά
του κατά πάσης βαρείας προσβο
λης στήν κοινωνική τά..,ι. Δέν ύ
πάρχει τίποτε στην καθολική δο
γματική, πού νά άπαyορεύη αυτήν
την κύρωσι».
Ό πάστωρ Μάρκ Μπενιέ, πρόε
δρος της Προτεσταντικης δμοσ,τον
δίας, διαφωνεϊ: «θά πω άπλως
καί ας διαφωνήσω μέ λίαν άξιοσε
βάστους θεολόyους-δτι δ θεός
μόνος εfναι δ κύριος της ζωης
μας. Δέν εfναι άρμοδία ή κοινω
νία νά Τόν ύποκαταστήση καί ν'
άποφασίση, μέσy κακουργιοδικεί
ων,· πότε θά τήν τερματίση».
Έξ άλλου, ύπάρχει καί ή δικα
στική πλάνη. Στήν Γαλλία, έκαρα
τομήθη δ Μπαρανιόν yιά τόν φό
νο φίλου του, τόν όποϊον ετρεξε
νό: βοηθήση, δταν του έπετέθη ε
νας ληστής. Τό θυμα εfχε φωνάξει
<Μπαρανιόν, μέ σκοτώνουνε !»
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Άλλα, μίλησε σέ τοπική διάλεκτο_
Οί γείτονες νόμΊσαν ,τώς άκου
σαν:. «Ό Μπαρανιόν μέ σκοτώνει!»
Δέκα χρόνια άρyότερα, ενας έτοι
μοθάνατος έξωμολοyήθηκε τό εy
κλημα, πού εfχε στείλει εναν άθωο
στή λαιμητόμο.
Στήν 'Αγγλία, ό σωφέρ .,.Ηβανς
έκρεμάσθηκε yιά φόνο της γυναί
κας του, πού τήν εfχε σκοτώσει ό
Κρίστι καί τό ώμολόyησε δταν
τόν επιασαν yιά αλλα έyκλήματα.
Οί άντίπαλοι της καταργήσεως
δέν παύουν τόν άyωνα. Γιά νά
μην έκτελεσθη ενας άθωος, σέ έ
λάχιστες -περιπτώσεις, θά πρέπει
λέyουν- νά καταδικάζωνται οί
πραγματικοί ενοχοι νά σαπίζουν
μέσα σ' ενα σκοτεινό κελλί καί
νά άρyο11εθαίνουν, άντί νά τούς
καθαρίζουν μιά καί καλή; Γιατί νά
τούς φυλανε; Μή διορθωθουν;
Έν τούτοις οί είδικοί έπιστήμο
νες πιστεύουν δτι ό φόνεύς δια
πράττει ενα άδίκημα παθολογικό.
Βεβαίως, δέν είναι τρελλός, άλλά
οϋτε καί τελείως ύyιής. Ή κοινω
νία δέν προστατεύεται κόβοντας
κεφάλια. Χρειάζεται νά έμβαθύνη
στά αίτια των έyκλημάτων. Οί νε
ώτεροι ψυχίατροι άρνουνται τήν
άπόλυτη ευθύνη ιων δραστών οί
ουδήποτε άδικήματος.
'Εάν λοιπόν, ή ηλεκτρική καρέκλα η ή άyχόνη δέν , σταματουν
τό χέρι του δολοφόνου, έάν δ θά
νατος του ένόχου δέν ώφελεϊ στήν
άσφάλειά μας, ,έάν, άντιθέτως, ή
φυλακή άποτρέπει την πλάνη καί
συντελεϊ σέ άναμόρφωσι του ένό
χου, τί μένει άπό τήν θανατική 1
ποινή;
Μιά έκδίκησις, τίποτε αλλο.
Ό 'Αλμπέρ Καμύς (Βραβεϊον·
Νόμπελ λογοτεχνίας), μέ τό τελευ
τ αϊο βιβλίο του «Σκέψεις yιά την
yκ ιλοτίνα», συμπεραίνει: «Οϋτε
στην καρδιά τωy άτόμων, οϋτε.
στά ηθη των κοινωνιων: θά ύπάp
ξη βιώσιμη είρήνη, αν δέν τεθη;
δ θάνατος έκτός νόμου».
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Μια έρευνα στην 'Ελλάδα
Σό:ν άπήχησις της άν.:χταραχης της Γαλλίας yιό: την κατάρyησι
·ίης θανατικης -ποινης, ύπηρξε ή μεyάλη ερευνα -πού εκαμε δ yνωστό-ς
λοyοτέχνης καί κριτικός κ. Ρένος Ά-ποστολίδης άπό τiς στηλες της «'Ε
λευθερίας» (9-16 Μαρτίου).
Μίλησαν διακεκριμένοι διανοούμενοι, άvώτε,:ιοι δικαστικοί, νομο
μαθεϊς, -πολιτικοί καi λοyοτέχνες. θ.:ι: -παραθέ;:τ.)ψε σJντομη -περίληψη
,ων άπόψεων, -πού διετύπωσε δ καθένας :

θεμιστοκλης Τσάτσος
πρώην υπουργός

Ώς ύπουρyός δικαιοσύνης έδη
μοσίευσε τόν νέον -ποινικόν κώδικα.
Συνε-πως, είναι κεκηρυyμένος ύπερ
έφα,:ψοyης της θανατικης -ποινης
μ ό ν ο ν «αν τό εΤδος καi ό τρό
'Πος της έκτελέσεως καi αί λοιπαi
:έν yένει -περιστάσεις, καθιστωσι
ίήν -πραξιν tδιαζόντως άπεχθη, η
αν ό δράστης εΤναι έπικίνδυνος είς
--rήν δημοσί::χν άσφάλειαν».

',Ηλίας Βενέζης
'Ακαδημαϊ-κός

«'Όχι ! Δεν -πρέπει νό: υπαρχn
�ανατική -ποινή. Ή Πολιτεία δεν
,μ-πορεϊ νό: έκδικηται σύμφωνα με
--rόν έβραϊκό νόμο: με οφθαλμόν
άντi όφθαλμοQ. Ή χριστιανική μας
άyωyή δεν έ-πιτρέπει αυτόν τόν ύ
-π:ολοyισμένο, έν ψυχρι';\ θάνατο,
�Η κάθαρση ένός φόνου -πρέπει νό:
γίνεται με άλλον τρόπο : Ή -πολι·
--rεία να άπομονώση άrτ' τόν κορμό
·της κοινωνίας τόν ενοχο καί νό:
--rόν καταδικάζn νό: θυμαται καί νό:
-μεταμεληται ίσοβίως. Νό: τόν θάβη
.ζωντανό, ωσπου νό: ερθη ό φυσι
:κός του θάνατος . . .
'Αλλά. . . «Οί πόλεμοι καί οί κα. τοχες καi οί άνταρσίες άποδεσμεύ
-σανε τό: ενστικτα, κάμανε φτηνή
--rή ζωή του άνθρώπου, κάμανε τό
-αίμα νό: μή προκαλη φόβο. Τό
βλέπουμε καθημερινά: 'Αποτρό
παια έyκλήματα yίνονται yιό: αίτί
:ες μηδαμινές, σχεδιασμένα καί ύ11ολοyισμένα με τρόπο άνατριχια
στικό. Δεν θό: άμυνθη λοιπόν ή κοι
-vωνία έναντίον αυτοί3 του κύμα-τος; ... "Ας μή yελιόμαστε: Τό μό-

νο πού τρέμει δ άνθρωπος. καί ό
έyκληματίας τό μόνο πού ψοβαται
είναι νό: μην τόν σκοτώσουν... Τό
λέω αυτό, άψοί3 έξομολοyηθω οτι
θό: μου ηταν άδύνατο, αν ηuουν
δικαστής, νό: άπαyyείλω μιό: κατα
δίκη σε θάνατο».

Δ. Κιοuσόποuλος
τ.

πρωθυπουργός, Είσαγγελεύς
του 'Αρείου Πάγου

«θό: ητο λίαν παρακεκινδυνευμέ
νον αν ύπό τό:ς σημερινό:ς yε ν ικό:
συνθήκας άπεκλείαμεν την θανατι
κήν ποινήv ώς μέσον ποινικqί3 κο-2'
λασμοί3 διό: τό: βαρύτεοα τουλά
χιστον έyκλήματα.
Διότι εΙναι
μεν άληθές, οτι ή άπεtλή της έσyά
της των ποινων δεν άrτέτρεψεν, �ς
ύποστηρίζεται, είδεχθεϊς έyκλημα
τίας από την έyκληματικήν των
ένέρyειαν, είναι ομως, έξ 'ίσου βέ
βαιον, οτι ουδείς δύναται νό: άπο
κλείση καί τ.ό άvτίθετον: 'Ότι, δη
λαδή, ενας μεyαλύτερος άριθμός
ύποψηφίων έyκληματιων την τελευ
ταίαv στιyμήν έyκατέλειψαν την
έyκληματι�ήν των πρόθεσιν, άκρι
βως διότι έν τfi σταθμίσει των συ
νεπειων ταύτης ύπερίσχυσεν ή άπει
λή της έσχάτης των ποινων».

Φαίδων Βεy�ερης
καθηγητής Διοικ. Δικαίου είς το
Πανεπιστήμιον 'Αθηνών

«Χωρίς κανένα δισταyμόν, καμ
μίαv έπιψύλαξιv, κανένα οροv καί
καμμίαν προθεσμίαν, πιστεύω οτι ή
λεyομένη «ποινή του θανάτου»
πρέπει νά έκλείψn. Άποτελεϊ τ ό
πλέον άναμφισβήτητοv καί τ ό ττλέ-
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ον έξέχόν σ τ ο ι χ ε ι ο v β α ρ 'β α
ρ ό τ η τ ο ς, πού κατέψυyε καί έvε
τάχθη εtς τάς μεθόδους κρατικηc:
έπιβολης, αrrό τάς πλέον σκοτει
vάς περιόδους της αvθρωπ[νης ί
στορίας, καλυπτόμεvοv από την
«ού5ετερ6τητα» του «Συντάγμα
τος» καί τάς «αrrολοyητικάς>> της
«έπιστήμης».
ΟύSέποτε κατώρθc.:σα vά
συμβιβάσω είς την συνεί6ησίv μου
την τερατώδη αντινομ[αv, οτι έκει
vο τό όποιον ό Ι',όμος αποδοκι
μάζει ώς τό άrrεχθέστεροv εyκλη
μα, τό αναγνωρίζει συyyρόνc.::ς είς
τά ορyανα του Κράτους � ς μέσον
έπιβολης της έννόμου τάξεc,.·ς !
, .. 1 ό θειοv Εέv έτιέ�αλε ποτέ
τόv θάνατον � έ ρητήν π ρ ο ε ι δ ο
π ο ί η σ ι v καί είς τ α κ τ ή v ήμέ
ραν καί εωι δέv ό:-ι>ήf.'εσεv ό:rrό
κανένα την έλnί)α της ζc..,ης. Αύ::ό
ε!νοι τό δ;t)V σ1<λr:ρότηιος του
θείου, τό όττοϊοv τό Κ�άιος αξιώ
νει vά ύ::ε)βαίJη δtά της ποιvης
του θανάτου>.

Κ. ΤFιαvταφυ}λό�ουλος
'Α}tαδημαϊκός

Κηρ.Jσσεται ύ�ιέp άvϊι cα·αJ:ά
σεως της ποιvη::; του θαvά-ου ατό
την ποινή ίσοβίου καθείοξεc.::ς, ό:\
λά ή ποιντ1 αύ,ή vά έrιι�άλλεται
όμσ:ικ(';;ς καί ά• ιετακλήτως καί
χωι:;ίς δJνατότητα μετριασι-1ου.
«Έψ6σον f:έv ασι:tαι, ίl�ε τ αι ή δια
βίου κά3ει,οξις έπί των τρομε,)ωτέ
ρων έyκληιιάτωv, Ει,ηάζουv πλεϊ
στοι έιαϊ:,ντες νά έy,ωλrrωθJυν
την πλ11ρη κατάpyησιν της θανα
τικης πcινης».
Ήλίας

Τσιριμωκος

- βουλευτής, πpώην ύπουpγcς

Κηρύσσεται ύπέ.ρ έκστρατεί-:cς δια
φωτίσεως του λαου, δι5τι σήuεJα
ή κοινή yνώμη έκδηλώνει συχνά
δίψα yιά θαvα:ικέ.ς έκτελέσεις, Τό
θέ·.ια είναι έξηντλημένο θεωρητ ι
κως. «t ιά την α�1υναν ι ης Πολι
τείας ή στέ,::,ησις της έλε-J3εpίcι:ς
του διά του έyκλήματος αποδει·
χθέvτος έπικιvδύvου ατόμου εfναι
έπαρκής. Ώς πρός τόν παραδειyf.
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ματισμόv, ή ποινή του .θανάτου, δέv
έμποδίζει τόv έyκληματίαν. ΈκεΊ
νοι πού διαπράττουν έyκλήματα
τιμωρούμενα διά της ποιvης του,
eαvάτου δέ.ν όρρωδουν πρό της ποι
νης. Άπλως έλnίζουν δτι δέv θ'
ανακαλυψθουν. Τό χειρότερον είναι
οιι, εtς ανώμαλα ατομα, ό κ ίνδu
vος της θαvατικης ποινης καί
αλλοτε-τό θέαμα της θαναιικης
έκτελέσεως, μαλλον έρεθίζουv πα
ρά καταστέλλουν την έyκληματι
κήν διάθεσιv».
1. Μ. Παναγιωτόπουλος
έκπαιδευτικός, λογοτέχνης

� r,.· ι.}. πολιιεία πού σεβεται τόv
έαυτό της, φροντίζει, eι':στε όλοένα
κσί rε:-ισσ:,::ε,:,ο Ί.ά περιστέ\λετα1
τό fyκλψ:α, δηλαδ1i προλαμβάνει
τό ε ;κλημα, ά1<μβc-;:,ς δπecς ή ία
τr ι,<ή 11ροσrιαθεΊ vά προλάβ.η τήv
ά.ορώστεια. Καί οταν, nαο' δλα, τό
ε ;κληυα συ ιβη, τιuωι:-εΊ τόν έy
κληματία ι--� αύστηρότητα, αλλά
χωrίς ασ,ωπη αί 1ατοχυσία, πού
συχνά έξα ιι:;ιώ1·ει άντί νά σωψρο
vί�η. Ή 8αvα�ι1<ή ποινή μcιάζει
κάπως μέ. Ε ;κλημα α,ιί έyκλ1i ..ια
ι ο ς. "Ας � 1iv -ιό λησμονου: ε τοΟr
το».
1

1

'Ηλίας Γάψος

κα6ηγητ;'}ς Πotνntov δτχαtου είι;;
τό Πανι:;τιστήμιον 'Αθηνών.

t"ατ...χ τη:; ό\οσ,..ορυς καταρyή
σεc.;ς 11; θανατι'<ης ποινης. Ή
έκψ')βισ ι�11 της χρηcι ιότnς είναι
�ε�αία. Ίδί'..cς είς 111v 'Ελλάδα,
01τcu μέ. τάς ό:.ινηστίας, την μείω
σιν τ[v ποινωv εί ::; τάς άyροτικάς
ψυλα1<άς κλπ., εχει κλονισθη ή
ποινι><ή καταστολή τC::ν έyκλημά
των. Ή θανα:ική ποινή θά επι::ετιε
vά έ�ι�ά\λεται είς έξαιρετικάς πε
ι:;ιπτώσεις, C::ς είς έξ έπαyyέλμα
τος pιε.ρθαρμέv )Uς κακοποιούς, οί
όποΊ::>ι πρ:>:cα\cυν την αyανάκτη
,σιv της κοινη::; γνώμης.

Κωστης Μπαστιας
λογοτέχνης

«Ή θεοποίησn του σαρκίου, δη
λαδή του ύλικου μέρους της ζωης.,
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-όδηyεϊ καl τούς μεν καl τους δε κεφάλια των. δικαστ�ν; Για ν' ά
σ' αίσθηματόλοyίsς εντελως άπο· κολου9οϋν μήπως τον άνιίθετο
κρουστι1<έ:;. Οί ύπερ της θανατικης δρόμο άπq κεϊνον πού χάραξεν Έ
τιοινης ξυπνοϋν τό φόβο στά περι· κεϊνος; Για ν' άyνοοϋν τόν σωτη
δεη σαρκία, καl οί κατά της θανα ριολοyι.,ό σκοπό της δικαιοσ:ινης;
·τικης ποινης τόν ο[κτο yιά ιόν
Φονευς καl μοιχός.ηταν ό Δαυίδ.
μελλοθάναιο.aΟλα αύτά εΤναι βα 'Επειδή ομως δεν θανατώθηκε,
θυτατα άντιπνε•Jματικά Καl εΙναι μ-rτόρε:1ε νά μετανοήση καί, μολο
άντιπνευ;.ιατικά, γιατί άντι:<ρύζουν νότι φονιάς καl μοιχός, νά ψάλη:
τόν άνθρωπο σcΊ:ν μονάδα μιας ύλι
< Άδικί-:χν εμίαησα καl εβδελυξά
-κης σύνθεcJης, κι' οχι σαν είκόνα μην» καί «Τόν δε νόμον σου ήyά
-καl όμοίωμα του θεσυ _Κι' άντι- πησα ... Δι-:χ τουτο ήyάπησα τάς
-κρύζοντας τον εωι, δεν βλέrτουν εντολάς σου ύπερ χρυσί'Jν καl τοτό άSίκημα σcΊ:ν εuπτωμό κατά 11:άζιον». Πως ομως θcΊ: μποροϋσε
της θεικης φύσης, άλλα τό ενrο ό φονL-:χς καl μοιχός νcΊ: yίνη προ
·πίζουν στόν ύλικό τομέα, καl τό φήτης καl να πη αύτα πού εΤπε,
βλέπου, σcΊ:ν κοινωνι1<ή διατα'Jαχή, αν τοϋ είχε ά1>αιρεθη ή δυνατότη
πού ξεσκίζ�ι ιό αyραφο συμβο· τα της Μετάνοιας;».
λαι'J άλληλασφάλισης, πού εχουν
-άποδεχθη καl συνάψει μεταξύ τους 'Στέλιος 'Αλλαμανης
οί άνθρωποι Τό συμβόλαιο ομως βουλευτής, πρώην υπουργός
,αύτό εΤναι συμβόλαιον εyκαταλειu
«Φρονω οτι ένSείκνυJαι ή κατάο
μένων ΕΙναι καιασκε-J·ασμα πού yησις της θανατικης ποινης -<Αλ'
-συντάξανε ερή..ιην τοϋ θεοϋ. Είναι άναuφισβητήτως, θα ε5ει να σuν
1.ό δίκαιο των «άποκεκομμένωy», δυααθfj αJτη με τήν ληψιν δραστι
·πού δεν εχει καιιμι:χ σχέση με τή κων μέrρων προλήψεως καl διώξε
"δικαιοσύνη του θε:>υ. Μονάχα ως του εyκλή ..ιατος ΆναψέJω προ
δμως αν πιστέψη σ' αύτήν ό αν χεί_-:Jως τήν συ:1τηματικήν προφ Jλα
'θρωττος, μπορεϊ νά θε 1ε\ιώ:1η άν ξιν της νολαίας άrτό της φθορο
�ρώπιν1 δικαιοσύνη, πού νcΊ: είναι ποι JU ε:τιSράσεως ώρισμένης κατη
αληθινά άνθρώπινη καl οχι εθνι1<ή, γορίας κιΨψατοyραψι·<ων ταινιων
η φυλετική, η ταξι,ή, η άτομιστι
καl άναyνωσμάτων, καl τήν άμεί
κή .
λικτον αύ:ηηρ6τητα είς rήν εκτι
. . . Ό σκοπός της δι><αι:>σ;Jνης σιν των επιβαλλομένων ποινων προ
δεν μπορεϊ νdναι τι,..ιωρός, παοα κειμένου πε'Jl ενόχων εί5εχθων κα
σωτηρι Jλοyικός. Ό εyκληματίας, κουργημάτων, διά νcΊ: συντηρηται
πρ:ηου είναι άνιικεί..ιενον«ττοινης», οϋτω ό θε..ιιτός καί οντως άrτοτε
.εΤναι πρωτίστως, ψ.Jχή ποός σωτη λεσματt'<ός εκφοβισμός των επιδό
ρίαν... Δεν μπορεϊ κα..ι ..ιι-:
. χ διωιο ξων εyκληματι,:;-,ν,>.
σύνη νά στεpη άrτό τόν ανθρωπο,
πού επε:1ε, τή δυν:.c:rότητα της Με Ίάκ. Ζαyκαρόλας
τάνοtας, τή δυνατότητα ν' άιτοκα· 'Υφηγητής Ποινικοu ΔικαLου
·1.αστήσ1 πάλι τήν είκόνα τοϋ θεου,
θεωρεί: πρόωρον τήν κατάρyησιγ
πού ή ά-..ιαρτία παοαμό·ρφωσε μέ
σα του. Δεν γίνεται ή άνθρώττινη της θανατικης ποινης στήν 'Ελλάδα,
δικαιοσύνη νcΊ: παραyνωρίζη τό δι"6τι αί στοητικαl της ελευθερίας
,σωτηριολοyικό ερyο τοϋ Δημιουρ ποιναl άπώλεσαν τόν εκφοβιστικόν
yοϋ, πού yιά τή σωτηρίcχ των ,«πε· των χαgακτηρα καί δεν προστα
πτωκότων» εστειλε τόν Υίόν, ποϋ, ιε•Jουν έπαρκως τήν κοινωνίαν.
Κατά τήν yνώμην του, ή ίσόβι
μολονότι θε6ς, ε:1αρκώθη, nειοά
σθηκε, άyωνίσθηκε, βρί?θηκε, )<.λε·J ος κάθειpξις δέν άσκεϊ μικροτέ;.,αν
άσθηκε καl τέλος θανατώθηκε πά εκφοβιστικήν επίδραcJιν άπό την
λαιμητόμον. Διά νά καταρyηθη ο
νω σ' ενα σταυρό yιcΊ: νcΊ: σώση !
Γιατί τcΊ: δικασrήοια εχουν τήν μως ή θανατική ποινή θcΊ: επρεπε
:είκ_όνα τοϋ Χριστοϋ πάνω άπ' τα προηγουμένως νά έδραιωθη είς τόν
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, λαόν ή πεποίθησις είς τήν αύ:::rτη
� _pάv εκ1tσιv των ττοιvωv καθείρξε
; -<ι.)ς, χωρίς χάριτας, άιιvηστίας καί
ιtv yέvει εύερyετικούς νόμους ύ
�-πε_'J των έyκληματιωv.
ι�; Πρέπει, λοιπόν, vά διατηρηθη ή
ιι--Θαvατική ποινή ώς' έκψοβισμός.
!'·"Αλ'λά v.:x άιταyyέλλεται σrταvί-:uς
r-καt vά έκτεληται σιταvιώιε,'JΟV. Ό
� -καλύτε;,ος τρόπος κατα::>yήσεως
�-της θαvατικης ττοινης θά ητο ή μή
ι :έκτέ\εσις των άποψάσεωv Είς
! ,τλε'ίστα κράτη, ή vτέ φάκτο κα
� τάρyησις προηγήθη της διά vόι1ου
[1<αιαρyήσεως. Είς τήv Δανίαν, 40
ι-.ετη ττρό της διά του ΠotVl'<OU Κώ
� δικος του 193J καταρyήqεως της
( -π:οινης, ού5εμία θανατι-<ή έ'<τέ\ε
� .σις εΤ-χε yίvει Είς τό Βέ\ yιov ε
� ,ταυσαv έκτελούμεναι αί είς . θάνα
r -τον άιτοψάσεις άrτό του ετους 1852
ι �Εν Γερμανί ςχ πρό της δριστι'<ης
f καταργήσεως της ττοιvης του θα·
ι -vάτου, διά . του Συντάγματος του
:. 1949, αί έκτελέσεις δεν ύrτεοεβαι1 νοv τό 5ο)ο των κατα':>ικαστι-<ων
άrτοφάσεωv.
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δεδομένον απαξ δια τταvτός, άνε
πί5εκτον μεταβολης καί δι' αύrό
έξοvτωτέοv.
Τρ ί τ ο v Διότι τό άνεπαvόρθω
τοv της ττοινης άποκλείει τήν άrτο
καιάστασι ν είς πε"Jίrττωσιν δικα
στικης ττλάνης, συμψ·Jτου έν τού
ιοις ττρός τήv άνθpωπίνην άτέλε ιαv
καi συχνJτέJάς πα.J' ο,τι κοινως
ττιστε 1εται
Τέ τ α ρ τ ο v· Ποpισμα των ά
vα•1ψι:1βητή rου άrτοδεικτικης δυvαμεως στατιστικών είναι οτι ή άrτοc
τροπαί-:χ ττραξις θανατωσεως άνθρω
ττου ά,τό τό κράτος είναι κοινωνι
κώς άνωφελής, μή έπηρεάζουσα τήν
δι::χyωyήν των α\λων L'ι::>τι yενι
κως, οπου ή ττοιvη του θαvατου
κατηρyήθη, έπηκολούθησε μείωσις
καi οχι αϋξησις της έyκληματικό
τητος
Π έ μπ τ ο ν ΕΤναι βε'3αιωμενον
δτι δ άνθρωπος δεν yεν vαται έy
κληματιας, άλλ' ότι οί κοινωνικοί
οροι (άvέχεια, άνεοyία, ά_.J.άθεια,
ελλειψις στέyης άπολήyουJα είς
ά\ητείαν, τταραδείyματα, άναyνώ-.
σ,1ατα καi θεάuατα έξωθοΟντα ττρός
τό εyκληuα κφιαοχοΟντι:χ ίSαvικά
κατα\υτι'<α της κοιVu)VL'<όι ητος,
κοινωvι·:<ή δι::χ:pθορα κ λ.ττ) ττροσ5ι
ορί�ουv τήν βα9μιαί:χν μετα1όρψω
σίv του είς έy'<ληματίαν Άττοτε
λε'ί έτομένως έσχάτην άναν5ρίαν
ή έξόντω:::rις ένός άτόμου δι' έκτρο
πάς του, των όποί-:uν όλιyωτεροv
η ττε.JισJ.:>τεp::>v συ vυπε·Jθυνοι εΤναι
ττλειστοι κοινωνικοί παοάyοντες,
όύ56λως έvωχλούμενοι, άrτολαυ�
οvτες μάλιστα καί τι:1ωv καί δια
κρί-�εων�.
Νικόλ. Πιπιλης

Κατά της θανατικης ποινης
, _«Π ρ ω τ ο v, διότι ή άvθρωπίνη
· ,ζωή εΤvαι άyα3όν κα9' έ:χυτό άιτα
,,_ραβίαστοv καί είς κανένα δεν άνή
� κει 'ή καταστροφή της.
• · Δε ύ τ ε ρ ο v : Διόιι διά της θα
ινατώσεως του κοιvοΟ έ:yκληματίου
· · ,ταραyvωρ(ζεται ή άέvαος άλλαyή
αi έξέλιξις των άνθρώπων, ή δυ
ατότης βελτιώσεώς των δι' έπε
.. ερyε(ας κοιvωvικωv δυνάμεων, καί
έyκληματήσας θεcφε'ίται ώς ον

Ένδιαψε,Jου:::rα είναι καί ή έττι
στολή, ττού άιτηύθυvε στήν «Κα9η
με Jtνή > πρίν ά τό τήν ερευνα της
«Έλευ3ερί-:χς», δ έκ Πατρωv δι::χκε
κριμεν.:>ς ττοι �ικολόyος καί λόyιος
κ Νικόλ. Πιϊιλης.
'ΑφοΟ ύrτεστήριξε οτι ττpέ'tει νά
έπιζήτηrαι ή έξασφά\ισις της έν
νόμου τάξεως δι:ι: της μι-φοτέρας
ττοιvης, διότι καί καrά τόv 'Αρι
στοτέληv, ή έπιεί'<ει.α εΤναι «βέλτι
οv δίκαιον», άνέψερε πα,οα5είyμα-

' Ίω. Παπακυριακόπουλος

' �yφ ):της Πανεπιστημίου 'Αθηνών

· «Ή ποινή του θανάτου, ήθι:<ως
· καί συναισ9ηματικως άτταpάSεκτος,
• άvτικειμενη είς τόν βασικόv σ-<ο
' ττόν της ττολιτείας, της συντηρήσε
·. ως των μελCιν της, χαί βλαιττι,<ή
·. ώς κατ' έξοχήv τραχε'ία καί βάρ
. βαpος, ούχί άναvτικατάστατος η
. άδηρίrως άναyκαία, άλλ' ού5ε καν
• άποδεδειyμέvως χρήσι:1ος, δεν δύ
v.:x εχη θέσι_ν είς τό σ:ηχοο
., ναται
-vov δίκαι::>v».

!.,
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τα καταρρίπτοντα τήν έκψοβιστι νομίαν, εϊς τε τόν ίδιωτικόν καί.
κήν άξίαν της θανατικης ποινης τόν δημόσιον βίον, καί δεν ύπάρ
καί άνέη:εξε είς ίστορικόν yεyο χει νόμος .δυνάμεΊ(ος νά έμποδ[ση
νός, τό όπο'ίον συνηyορε'ί ύπερ τουτο, άψου μέχρι τουδε οί αvθρω
ποι διεξηλθον δλην τήν κλί:..ιακα
των άπόψεων αύτC:-,ν, C::ς έξης:
<1:Κατά τό τρίτον ετος τοϋ Γελο- των ποινων, με τήν έλπίδα, δτι έ
\ ποννησιακου Πολέμου οί Μυτιλη ξακολουθουντες νά τάς έπιτείνουν,
να'ίοι άπεστάτησαν κατά της ήyε θά έπιτύχουν μετριασμόν της έy
μονίας των Άθηναίων. Cί Άθηνα'ί κληματικότητος. Είναι μάλιστα
οι εστειλαν στόλον ύπό τόν στρα πιθανόν, δτι είς τήν παλαιάν έπο
τηyόν Πάχητα, δστις κατέστειλε χήν, αί ποιναί τ&ν βαρυτέΡ.ων έy
τήν στάσιν. Τότε οί Άθηναίοι ά κλημάτων ησαν έλαψρότεραι παοά
πεφάσισαν, παρασυρόμενοι ύrτό της σήμερον, άλλ' έπειδή έξηκολούθει
όρyης καί κατά πρόταοιν του Κλέ ή διάπραξις α ύτ&:ν, αί ποιναί έπε
ωνος, νά θανατώσουν οχι μόνον τάθησο.ν, εως στου μέ ιόν καιρόν
τούς εύρισκομένους είς τάς 'Αθή εψθασαν αί τιερισσότεραι άιτό α&
νας, άλλά καί δλους τούς άλλους τάς μέχρι του θανάωυ. ΜολαταΟτα
ένήλικας Μυιιληναί'Jυς καί νά πω καί με τήν τοιαύτην έπ[τασιν τC:-,ν
λήσουν τά yυνc:ικόπαιδά των ώς ποινών, έξηκολούθησεν ή διάπρα
δούλους. Άnέστει"λ.ο.ν, λcιπόν, ξις των ά::�ιχημάτccν. Όψείλομεν
πρός τόν Γάχητα τρήρη, · διά νά\ λοιτιόν η νά έξεύρωμεν αλλο φό
άνακοινώση τά ά-τοψασισeέηα με βητρον τρομε::,ώτεpον της θανατι
τήν διαταγήν νά θα\αϊώση τούς κης πcινης, η ν' άναyνωpίσωμr.ν
Μυτιληναίους α ευ άναβολης. Άλλ' τουλάχισιον δτι αύτή δεν προ
εύθύς τήν έπιουσαν τοuς κατέλα λαμβάνει τά έyκλή:.ιατα. Καθόσον
βεν αίσθημα μετα ιελείας κο.ί ύπό οί ανθρωποι παοασ.Jρονται είς κιν
nερι::ηάσεις ας πε,:ιyι:άφει ό θ;Jυ δυνώδεις έnιχειρήσεις, αλλοι μεν
κυ5ίδης είς τό y' βιβλί'Jν τ&:.ν ίστο άπό τήν τόλμην, τήν όπcίαν έ:.1.
ριων του, συνεκλή'Jη α 1εσος ε.<.τα πνέει είς τόν πτωχόν ή άνάyκη,
κτος συνέ'ΊεJσις τc.υ Λα'Jυ καί ε άλλοι άπό τήν πλε:>νεξίαν είς τήv
καστος τCιν ρητόρων έξέl)ρασε τήν όποίαν C.:,θοΟν τόν πλούσιον ή
yνώμην τcυ. Πρώτος C:.,μίλησεν ό άλαζονεία καί ή αύτοπεποίθησις,
Κλέων καί με;:' αύτόν ό Διόδοτος, καί αλλοι άrτό τά πάθη, τά όπο'ία
δ δποίος μεταξύ α\λc,_,ν θαυι-1α εκάστοτε τούς εξουσιάζουν είς
στ&:,ν ελεξε καί τό: κατc.:,τέ::,ω, ατι τάς διαφόρους βιωτικάς περιστά
να παr-αλα,,ιβάνω άπό τήv μετά σεις διά της ακαθέκτου δρμης
φρασιν του /VΊεyάλcυ Έλε:.1θερί 'JU ιων. Είς δλας αλλωστε τάς περι
Βενιζέλου (Βιβλ. Ϊ' �<εψ. 45): <<Αί στάσεις αύτάς, δ πόθος καt ή έλπίς,
διάφοροι πόλεις, ώς yνωστόν, κα έκείνος προηyούμενος, έκείνη άκο
θιέρωcαν τήν ποιvήν του θανάτου λου3ουσα, δ πρώτος σχεδιάζων
διά πολλά έyκλήuατα, μερικά άrτό τήν έπιβουλήν, ή δευτέρα ύπο
τά όποία δεν έξισουνται καν με βάλλουσα τήν ίSέαν της προ
ηiν βαρύτητα του ίδικου των, άλλ' θύμου συνδρομης
της τύ-χης,
είναι έλαφρότεοα. Οί άνθρωποι, προξενουν τό μεyαλύτε,:>ον κα
δμως, παραcυρόμενοι άπό τήν έλ κόν, καί έπειδή εfναι άόρατοι,
πίδα, άψηφουν τούς κινδύνους καί βλάπτουν περισσότερον άπό τούς
κανείς δεν έξετέθη είς τόν κίνδυ κινδύνους πού βλέπει κανείς έμ
νον έyκληματικης έnιχειρήσεως, πρός στά μάτια του.
ένω έπί:JΙευεv δτι θ' άποτύχη. Ό
Με όλίyα λόyια δσάκις ή άν
μοίως, προκειμένου περί πόλεων,
θρωπίνη φύσις wJείται είς ·το νά
ποία ποτι έξετέθη είς τόν κίνδυ πράξη κάτι, τό δπο'ίον ζωηρώς έ
νον της άποστασίας, χωρίc, νά πι πιθυμεί, οϋτε ή αύστηρότης των
στεύη δτι τά μέσα, τά όποία διέ νόμων, οϋτε αλλος κανείς ψόβος
θετεν, είτε ίδι1<ά της είτε ύπό συμ ημπορε'ί νά ιήν άποτρέψη, καt εί
μάχων παρεχόμενα, ησαν έπαρκη; ναι πολύ άνόητος έκεϊνος πού πι
Διότι δλοι ψ.Jσει ρέπουν είς παρα- στεύει τό έναντίο:v».
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'Ομιλία τοϋ 'ΑριrJτοτέλη Σταυρίτση
είς Φιλοσοφικόν Έ ρ γα σ τ ή ρ ι ο ν

Ε φικων
ΙΝΑΙ το κυρι<�τερον των Δελ
αποφθεγμάτων : lΎωθ:

Σαυτόv. ,Η έρμψεία του προ""
-clλεσε μέχρι τοΟδε καί δεν παύ
ει 'Ιά προκα:λfι πλείστα:ς δσα:ς ύ
ποθέσεις, δια:φερούσα:ς μεν άλλή
λωv, αλλά πάντοτε εύστα:θούσα:ς
αύτάς καθ' έα:υτάς. 'Γο , Απολλώ
vιοv εrί γραμμα προτρέπει πάν
τοτε τούς εpευvητάς vά &:vακαλύ
ψουv ο,τt είναι εφικτοv δια. τον
καθένα:. '' Ας εξετάσωμεν μερικας
έρμηνείας:
,Q Πλάτω'Ι μας το παρουσιά
ζει είς δύο εκδοχας εκ διαμέτρου
αντιθέτους. Εις τήv πρώτην το
&:vα:φέρεt ε1ς τον Πρωταγόpαv
(3436) ώς &:v�τεθεv εις το Δελ
φικοv ,Jεροv ύπο των επτά σοφών
κα:ί το θεωρεί ώς &:παύγα:σμα της
σοφίας των. -Είς τήv δευτέραv
το &:ναφέρει είς · τοv Χαρμίδηv
(167α) οχι πλέον ώς &:πόφθεγμα
__ των σ- φωv, &:λλ, ώς, ·πρόσρησιv,
ήτοι,. χα:cρετισμον τοο Θεοσ πρ�ς

τοϊις προσεpχομέvους, τον όποίο1,ι,
&:vέγνωσα:ν οί σοφοί δτα:v επηγα:'Ι'
εκεί κα:ί τον εξέλαβοv ώς συμ:
βουλήv.
Αί συvθηκαι 6ψ ας &:vαφέpοv
ται α:ί δύο αύτα:ί εκδοχαί είvα:c:.
γvωσταί. Είς μεν τον Πρωτα:γό
ραν τό &:πόφθεγμα πα:ρουσιάζετα:c:.
άπλως ώς δείγμα: .βραχυλογίας fι
λα:κωνισμοσ, χωρίς νά σχολιάζε- _
τα:ι δσον άφορ� την σημα:σίαν του_
Εις τον Χαρμίδην δμως γίνεται
θέμα: εύpυτά1ης συζητ1,σεως περί.
σωφροσ(ιvης, επί τ'(ι βάσει του
δτι δ , Απόλλων δίδει εlς αυτο τήν
σημα:σίαν του Σωφρόνει. Κατιi
τήν γενομένην δε συζήτησιν δ
Σωκράτης δρίζει δτι τρία τινά
το vά είναι κανείς σώφρων, rι
σωφροσύνη καί · το Γνωθι Σα:υ
τόν- είναι ταυτόσημα: κα:ί συvο
'ψίζονται εις το νά γνωρίζr,ι κανείς
τί γνωρίζει κα:ί τί δεν γνωρίζει.
(«Καί εστι δε τουτο το σωφρο
Ύείν τε κα:ί ή σωφροσύνη καί τa
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έαυτον γινώ:;κ::l'Ι, το ε1δtναι Χ
- τε οίδε κα�, & μη οίοε». 16ίαj.
Εύχερής, ώ.J σμέιω;, ώ; δια
τύπωσις, άλΗ δυσχερης ε1ς την
-φαρμογήν τη;. Δι6τι ό ίδιος ό
.Σωκpιiτης, πpοκε μένου περί του
να: γνωρίζ'Ω κχνε1 ς τί γνω,'ίζει
-και τ.} fJZV
Υ'ΙWΡ ,y,1.,,ει, δ ιχσ:ηην:'ζει
�,
:εις την ,Απ,λοyίαv του ότι αυτός
-τούΗχιστο,ι δ:v φαyτχζεται δτι
γvωρ'ζει δσ:χ δ::v γνωρίζει. ( «" Α
μη οίδα ού'5: οrομαι είδέvαι».
321 δ). uOσJ'I άφοp'?- εκείνα τχ
δποία γνω,?[ζει, κ:χί αύτi είνχι
άμφί�ολοv Ην ο·ιτω; τi γvωρίζ'Q,
δ:φου, όπω; έ'5ήΧωσε τ6σοv &:πο
ψθεγματικ:χ, εν οίδεv οτι ουδέν
-οίδε. Ί'ό έπεοε6αίωσεv άλλω; τε
iστω κχί ήπιώ-τ;εpο'Ι ι3 'Αριστοτέ
).ης εiπων δτι είνχι πολυ δύσκο
λΟΥ VX :'(ΥωpίζQ κανείς εάν πp:z
γματι γνωρίζ'Q εκείνο τό όποίον
γνωρίζει. ( « 'αλεπόν εστι τό
γνωνχι ε1 οίδεν η μή». ,Αναλυτ.
�Ύστερχ 1.9.5.).
Ε!ς άλλο του εργον δ Πλάτων
επανερχόμεν ; ε1ς τό θέμα επα
ναλαμβάνει την Οεωρίαν τ-ijς σω
ψροσuvης λέγων : «Σωφροσύνη
εστί τό εαυτόν γινώσκειv». (' Αλκ.
132 β).
,fl γενικω; δμως παραδεδε
γμένη εννοια του ρητου είναι οχι
·να: γνωρίζ� τις δσα ξεύρει καί
-δσα δεν ξεύρει, αλλα: να: γνωρίζ"Q
·τον εαυτόν του. Θεωρείται οχι
ώς χαιρετισμος f) εύχη του Θεου,
άλλα: μία πρόσκλησις προς αυτο
.έρεuναν. Γεννάται δμω; κατό,:tιν
τούτου τό ερώτημα περί ποίου
έαuτου ακρι6ως πρόκειται. Ηοί
ον είναι αύτό το ·Εyω το δποίον
_1<αστος εξ ήμων εχει ύποχρέωσιν να: έξετάσ'Ω δια: να: γνωρίσ'Ω ;
'

"·

Ηρ:πει νχ όμολογήσωμεν δτι δ
ακριβης προσδιορισμος του δεν
είναι εύκολος. Διότι γνωρίζομεν
δτι το λεγόμενον τρισύνθετον του
ανθρώπο:.ι σύγκειται απο την ψυ
χήν, το πν�υμχ κχί το σωμχ. , Αλ
Η, καμμία απο τ:χς τρείς αυτα:;
υποστάσεις δεν αντχποκρ[vεται
α. 1'.ιτη καθ, εαυτήν εις την εννοιχν
τοσ ,Εγώ. Το ζήτημα απησχόλη
σε του; έρευvητας αρχα.ιόθεν κχί
ολοι έζήτφαν 'ένα όρισμον έμπε
ριστατωrένον. Δι Sτι, συν τοίς αλ
λοις' το τpισ::ινθzτον αύτο έν τ'!)
πpcσ ,..tθεί� της ανχλύσεώ; του
κατέλη;ε καί δισύνθετον, bπως επί
πχραδείγματι ε1ς τάς Γρχφάς, δ- .
που Ψυχη κχί llνευμχ έναλλάσ- ·
σο-ιται ώ; ΕΥ κχί τό αυτό.
.<Ο Πλάτων ε1ς τον ,Αλκι6ιά
ο ην του τον Α! προσπχθων να:
εϋp'Q τον κατάλληλοv �ρισμον του
,Ε,rώ, του ,Αvθριί>που, δεν οκνεί
νά τον ταυτίσ'Ω μέ τ·ην ψυχην κχί
μ6νηι κχί κχταλήγει αποφθεγμχ
τικά: « ,Η ψυχη έστίν άνθρωπος!»
(13Qy). Καί κχταλή_γει ε1ς το
συμπrρχσμα αυτο δι6τι, λέγει,
αφου οδτε το σωμχ, οδτε το σύ
νολοy είναι ό α.yθρωπος, απομέ
γει δτι η ουτο; είναι τίποτε, ή,
εάν είναι κχτι, ανάγκη να: πχρα.
δεχθωμεν δτι είναι ή ψυχfι! Κατα:
συνέπειαν εκείνος ό δποίος, επί
τοJ προκειμένου δ ,Απ6λλων, μας
έντέλλετχι να γνωρίσωμεν τον
εαυτόν μας, μας προσκαλεί γα;
γνωρίσωμέν την ψυχήν μχς. («Ψυχην άρχ ήμας κελεύει γνωρίσα.ι•
δ επιτάττων γνιί>να.ι εαυτόν».
130ε). Ψυχην ανάγνωθι τον θείον
εν ήμίν qπινθηρα..
,fl άποφι; αϋτ'Υ) συμπίπtει με
την θεωρίαν του ,J νοο·υ σοφcιυ,
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δποίος κατα την μαρτυρίαν. τοσ
-..Αριστοτέλους ('Αποσπ. 32 ύπο
: .Διογ. Λαερτ.) κα:ί του περιπ:χτη
�r ·τικοσ · 'Αριστοξένqυς (Βίος Σω' ·:κράτους κατ' Εύσέβιον 11.3 8)
<3ιη.λθε πάλαι ποτέ εξ , Αθηνων κα:ί
-ισυνωμίλησε μετα του Σωκράτους.
.Κατα την συνάντησιν τα.ύτην δ
·"Ινδος σοφος ήρώtφε τον Σω
-κράτην ποία. ήτο ή φιλοσοφία:
-του.· Αύτος τοσ &πήντησεν δτι
-ήτο ή_ προσπάθεια να συλλά6 11
--την εννοια:ν τής &νθρωπίνη; ύ·-πάρξεως. Καί ό ξένο; σοφος του
..&:νταπήντησεν δtι επρόκειto περί
.άπέλπιδος προσπαθείας, εψ δσον
ιδ &νθρωπος, &ναζητων τά: κ:χθ'
. :i.εα.υτόν, �εν εγνώρισε το θείον.
,Η ε1ς τον , Αλκιβιάδην &ναφεομένη θεωρία. τοσ · Ιlλχτωνος,
-.κ�τά: την δπο!αν ή' ψυχη είναι ό
,άνθρωπος, πχρουσιάζει κάποιο
:χάσμα ε1ς την διατύπωσίν της,
;διότι άντικα.θιστa, το δλον- δια
--:cου μέρ�υς. Είν�ι τουτο είς Jών
:λόγω� δια τους δποίους ε;πιστεύθη
<δτι το εργον τουτο κα.κ.ί>ς ά:ποδί
;δεται ε1ς τον Πλάτωνα., διότι δεν
$ινα.ι γνfισιοy 1δικόν του.
Το καθ, ήμας, το ζfιτημα. τίθε
'· :ται σαφέστερον ύπο του Πλου
-τάρχου, δ δποίος κάμνων διάκριιν μετα.ξυ ψυχής, σώματος κα.ί
"Εγώ, διερωτάται : «Μα: πες μου,
-ποιος τάχα. είμα.ι α.υτος δ ,Εγώ;».
�Επεκτείνων δε την ερώτησιν δι'
41Χλλης ερωτήσεως, προσθέτει :
·«Μήπως είμαι κάποιο κραμα: της
� .ψυχής μου καί τοσ σώματός
�.
ου;». Καί επειδr1 δεν τον ίκα.νο
, --itοιεί ή ά:πάντησις, προτείνει άλ
J. ην εξήγησιν: «'Ή μήπως ή ψυ
, c 7-ή μου μετα:χειρί'ζετα.ι το σωμα
' ιι�υ . δπως κάποιος δ δποίος _ίπ!CJ

�- ,··�(--�-.
!�·
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πευει εvχ ιππον;»
(Φ'zρε τις ωv
ουτος δ εγω τυγχάνω; ΓΒτερον
κραμά τι μεμιγμένοv εκ τε της
ψυχης κα:ί τοσ σώματος ; 'Η μαλ
λον ή ψυχ·η τφ σώματι χρωμένη, ;;
κχθάπερ ίππευς ά:νηρ ί'ππφ χρι�
μεvος ;.2.1119χ) .
Το ερώτημα αυτο ά:πησχόλησε
φαίνεται πολυ τον σοφον Χαιρω
νέ:χ, δ δποίος ε1ς άλλο μέρος των
εργων του (Ιlερί Ευθυμίας κα:ί
Λύπης) ά:ν:χφωvεί, ώς εά:ν ά:π·ήντα
ε1ς τον ΠΗτωvα : «' Εγω δ, ουκ
ειμί ή ψυχή, &λλ, ό ανt:Jpωπος!».
Ποίος είνχι δ .ά1θpωπος α.ύτος
του Ιlλου-;:άpχου ; Ουτε περί κρά
μα.τος ψυχης και σώματος πρό
κειτα ' ουτε περί του σώματος
το δποίοv μεταχειρίζεται ή ψυχη
ώς οργα:νον η μετηJορικον μ�σον,
ά:λλα περί του συμπλέγμα:tος ε
κείνο χάρις ε1ς το δποίον δια:
φοροποιουvτα:ι τά: άτομα: μεταξύ
των.
"Ας εξετάσωμεν λοιπ.ον το ζή
τημα ά:πο α:ύτης της πλευράς:
'Έχει λεχθη δτι το ,Εγω είνα.ι
τ6 νοητον κiντρον, ε1ς τ-ο δποίον
ά:να.φέροντα.ι παpα.ι α.ί πα.ρα.στά
σεις, τά: συνα.ισθήμα.τα. κα:ί ·tα
οου.λήματα: ήμιJ
:ϊ ν. ' Εχει επίσης
λεχΟη ότι, μολονότι &να πασα.ν
στιγμην &λλοιουντα:ι α.ί πεποιθή-'
σεις μα.ς, τα φpονήμα.τά μα:ς κα:ί
:χί ά:ρχαί μα.ς εν γένει, δ άνθρω
πος πιστεύει ά:κpα.δάντως δτι το
,Εγώ του παραμένει &μετάολη
τον. < rπο την εννοια:ν α.υτην το
, Εγω ένος εκάστου είναι &χώpι
στον με την όντότητά του κα:t
εΙνα:ι ίσως ή άποψις αϋτη ή δ
ποία: ύπέβα.λεν ε1ς τον Πλάτωνα
τrιν περί τα:υτίσεως ψυχης κα._ί.
,Εγω .θεωρία.ν του.
,
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Βαθυτέρα εξέτασις του πpο
βλήματος η μάλλον άνάλυσις του
,Ε ώ δσον άr.p op� τΥ)Υ σύστασίν
του μας θέτει προ ποικίλων δεδο
μένων. Ευp' σκομεν έν πpώτοις
οτι τοστο εχει διπλ,}ι τΥ)Υ σύστα
σιν. Βάσις αοτοσ είναι ή κληpο
νομιχ6της. ,Ονομάζομεν δέ κλη
pοvομ χ6τητα δλας τάς πολλα
πλχς έκείν:χς 1δι6τητας τάς όπο'
ας φέpομεν μεθ, ήμων ερχόμενοι
ε1ς τον κόσμον, &διάφορον cάν
πpοέ.ρχωντα:ι άπό προτέpαν . μχς
ϋπαpξιν κατά τον νόμον τ·7jς με
τενσιχpχώσεως η είνιχι fι σ:υνιστα
μένη των 1διοτήτων των προγό
νων μα:ς, κατά τΥ)V pησιν ΙΊΗλου
σor.poCί ή τι άλλο. Τό ετεροι σκέ
λος του δυσυποστάτου του ,Εγώ
μχς άποκταται μετά τΥ)Υ γέννη
σί ν μιχς κιχί ά.ντιπpοσωπευει τάς
επιδρά.σεις τοJ περιβι:r.λλοντος
εις ό εχομεν ζήσzι.

θpωπος λαμβάνει συναίσθησιν της
1δία:ς υπάρξεως κα:ί γνώσιν τοα.
ήθικοσ ποιου των πράξεών του_
Το συναίσθημα: α:υτο δνομάζεταc'
συνείδησις. ,Η συνείδησις εξα:σκετ
τ:ον ·εσωτερικον ελεγχον ώς &νώ
τερος παράγων κα.ί είναι άμεί
λικτος κριτης πάσης παραβάσεως:
του ήθικοσ κανόνος. Μετέχει του,
θείου, δπως πpοσr.ρυέστα:τα: διετύ:.
πωσεν ό .Μένανδrος: «Βροτοίς
&πα:σιι ή συνείδησις Θεός!». ,ffi
συνέίδηρις · έν τούτοις σ·υγχέ!ταc.
μαλλον με τό, εσώτερον ,Εγ(J)Ι
του &νθpώπου, είς σημείον ω.στε
νά είναι δύσκολον να δ�αχωpt
σθοσν αί λειτουργία:ι των. Ε[νι>:�
α:υτο το οποίον έκαμε τογο Βούδ
δα:ν νά συντα:υτίσ"Q τελείως &:μ
r.ρ6τεpα:, άνα:γνωρίζων εν_ κα:ί μό
διπλ·7jν εννοιαγι
νον , Ε:γω, ύ ψ
το &νεφipα:μεν, ¼'Χί να είπ11, δτα.ν
ήρωτήθη, δτι <<τύψις συνεεοftσε
ως είναι δτα:ν το ,Εγώ μα.-λλών"Ώj .
το ·,Εγώ!»

·ην

Τό , Εγ<ίJ δύναται νά υποδιαιρε_
θ"Q καί ε1ς δύο αλλας κατηγορίας,
οχι δλιγώτερον εμπεpιστιzτωμέ
*
'
νας, ε1ς τό εσωτερικον , ΕγιίJ καί
, Η ϋοπαpξις του έσωτ.εpr:χ.ου έε1ς το εξωτερικόν τοιοστο. Το
λέγχου εδωσε γένεσιν εrς την θε..:
πρώτον είνc.s. δέκτης και θεμα
ωρία:ν του Αυτεξουσίου, συμφώ
τοφύλα:ξ τω π Ρ'
ενικών αρχών
νως με τΥ)ν όπ_οίαν αί τ.ράξεις μα:
ά.ντιλ·ήψεων, δπω�"&πεκpυσταλ
υπαγορεύονται άπο την ιδίαν βού
λώθησαν αυται ε1ς τον καθένα.
λησιν καί συνεπώς ε'ίμεθα: ύπεύ
απο τους όρμεμφύτους η επικτή
θυνοι δι, αυτάς.
τους, ι&ς ε{πομεν, παράγοντας. ΊΌ
,Εν σχέσει δμως με τ.η;ι ευθύ- .
δεύτερον έρχεται ε1ς έπαφ
με
νην α:υτην ευσταθεί κα.ί fJ άντίθε
την πραγματικότητα καί δι' αυ
τος άποψις .Κατ' α:υτηv οεy, εlνα:ι:.
του εκδηλουντα:ι τάσεις
πρά
λογικον να ύπέχωμεν ευθι,ιας διά;
ξεις συνδυαζόμεναι με τάς περι . τας πράξεις μας έψ δσσν' α:ϋται:
στάσεις της ζωής καί με την ίκα
εlναι &νεξάρτητοι της 6οuΧήσεώc;
νοποίησιν ώpισμένων άναγκων
μας. Πράγματι, καθώ·ς είπ9μεy Ύ}!
εφέσεων.
6ούλησίς μας υπακούει τας &ρχάς:
, Αμφότερα τά ,Εγιι> ταυτα
καί πεποιθήσεις, μέρος των 9ποί
πλαισιοσνται &πο εν ενδόμυχον
ων έψέραμε μεθ, έαυτων γ�νyώ
· συναίσθημα, δια του όποίοu δ α.νμενοι, μέρος δε εrναι &ποκρυστρ..-
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J..ωσις της κτηθείσης άγωγης άπό
-ι:ο περιοάλλον είς δ άνετράφη
ν,εν, από το δποτοv διεμορφώθη
,δ χα.ρα.κτήρ μα.ς. Ε6ρισκόμεθα.
--τρόπον τινα είς την θέσιν γρα.
φέως, είς τον δποίον υπα:yορευουν
iν κείμενον κα:ί δ δποίος δεν δύ
·να:τα.ι να θεωρηθi,) υπεύθυνος δια
τό περιεχόμεvόν του.
• Εν τούτοις, εν τελευταία. ανα.
J..ύσει γίνεται φχνερόν δτι' δ αν
Ίθρωπος αναγνωρίζει ενδομύχως
, ,�
<
'
-τ,J,1ν .JI,1ν υπεχει
ευ'θ'υνην, α.ποοειξι_ς δτι εν περιπτώσει επιτυχίας
;μιας επιχειρουμένης πράξεως, δι
.εκδικεί συνήθως την επιtυχίαν
άποδίδων αυτην εις την ικα:νότη
·τά. του κ-χί όρθων με υπψηφά
-νεια:ν την σπονδυλικην του στr,
:λην. Ί'ό γεγονός δτι εν περιπτώ
•σει άποτυχία:ς κατηγορεί συνή
'θως την τύχην η ξένα; δυν:χμεις,
:tεν ελαττώνει την ευθύνηv. Διότι
.Mv αξιοί τις τό γέρας της νίκης,
:ετvα.ι λογικόν να θεωρηθ":i καί υ
πόλογος της ηtτης.
Μολαταυτ-Χ εδόθη εις τον αν
��ωπον ή ελευθερία. της αντιδρά
•σεως εναντίον των επιταγών τας
-όποίας λαμβάνει από τας δύο
α.υτας πηγάς, κατ• άκολουθίαν
<φέρει ουτος ακερχία.ν την ευθύ
-vη,ν δια την ενάσκησιy η μη
της ελευθερίας. τα.ύτης .. Διαθέ
τόμεν, άλλως τε, προς αντίδρα
,σιν μία:ν τεραστία.ν εν3όμυχον δύ
·ναμιν της όποία:ς ή αφύπνισις εί
·να.ι εργον ένός αλλου μέρους τοσ
·•Εγώ μα:,;, τό δποίον κα:λουμεν
Υ..α.ρα.κ τήρα..
'Έχει λεχθη δτι χα:ρχκτηρ ετvα.ι
τό ασ α ες γνώρι μα τ νο σε
φ �
σ
rJJ ·1 
.ως. Κα.θ• ήμας, χαρα.κτηp ει να:ι
συνισtα.μένη των δια.φόρων εκ-
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φάνσεων τοσ •Εγώ μα.ς. Εlνα.ι ή
δύναμις της 6ουλήσ1οως, ή δποία,
δπως ή συνείδησις από ήθικης
πλευράς, ελέγχει τας πράξεις μα.ς
καί τα συνα.ισθήμα.τά μα.ς, δτα.ν
δεν συμ6ιβάζωντα.ι με τας κεκτη
μένας αρχάς μας. Κα.τα τον •Η
ράκλειτον, τέλος, δ χα.ρα.κτηρ
ετνα.ι μία. θεία. δύναμις. « 'Ήθος
άνθpώπφ δαίμων!».
•Η αντίδρασις του χα.pα.κτηρος
εχει κεφα.λα.ιώδη σημα.σία.·ι, διότι,
μολονότι ετυμολοyικως χα.ρα.κτηρ
σημα.fvει κάτι τό χα.pα.yμένοv α
νεξίτηλα., κάτι το στα.θερόν, εις
την πρα.γμα:τικότητα ελίσσεται
προσαρμοζόμενος έκάστοτε εις
τας περιστάσεις. 'Έχει ώς εκ τού
του κα:ί την πολύτιμον αποστολην
να έπιδρ� επί της τύχης ένός
έκάστου, λόγφ της Ιδιότητος ην
κέκτηται να μετατρέπ'Ω άvα:λ6γως
των περιστάσεων κα.ί της προ6α.λλομένης αντιστάσεως, είς προ
τερήμχτα. η έλ ;Χ ττώμα.τα. τάς
λα:νθα.νούσα:ς εντός μα.ς ιδιότητας.
Κα.θηκον μα:ς συvεπως εΙvα:ι,
κα:ί είναι τοστο μία. από τας κυρι
ωτέρα.ς επιτα:γας τοσ l'vωθι Σα:υ
τόv, να αξιοποιήσωσεy τας φυσι
κας ενεργείας καί δυνάμεις τας
δποία.ς κλείομεν ενtός μας, άvτι
τάσσοντες την δύναμιν του χα.ρα:
κτηρος μα:ς είς την χαλιναγώγη
σιv ώρισμένωv δρμων κα:ί την με
τα:σtpοφήv των ε1ς δημιουργικούς
κα:ί ευεργετικούς πα:ράγοντα:ς.
'rπό τας συγθήκα.ς αυτά.ς ου
σεις συvαισθημα:τικος πα:ρά.γων
είναι περιφρονητέος. •Η προσοχή
μα:ς πρέπει κυρίως να στραφi,)
προς τα εμφωλεύοντα. εντός μας
�υνα:ισθήμα:τα. τα εκλα.μ6α.νόμεΥ:-G
ώς η τα δυνάμενα. να κα:τα.λήξουv_
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είς ελα.ττuψα.τα. κα.ί τα δπαία. δια
. λελογισμένης αντιδράσεως δύνα.ν
. τα.ι να 'μετα.τρα.πουν είς προτε
ρήματα..
Το θέμα. είναι αχανές κχί δύ
ναται να yίΥ"Ώ αντικείμενον ευ
ρείας μελέτης. Προχείρως μόνον·
φέρομεν μερικα παραδείγματα..
'Η περιέγεια., το φίλερι ,' ή δειλία.
κα.ί ό φό6ος, δ έyωισμος κα.ί άλ
λα. ανήκοuσιν είς tην κα.τηyορία.ν
α.ιπήν. Μικρα ανάλuσίς των δεν
θα ητο περιττή.
,Η περιέργεια., δια να αρχίσω
μεν άπο αυτrιν, εlνα.ι ίδιότης πο
λυσχιδής. ,Η πολυπραγμοσύνη,
·το φιλύποπτον, α.ί άδιάκριτοι έ
ρωτήσεις, ή τάσις ΠRΟς άνα.κάλu
ψιν, ή έπιμονη εις την ερεuνα.ν,
είναι είδη περιεργειών. ,Αναλό
γως δε της τοιαύτης η τοιαύτης
χρήσεως .α.υτων την δποία.ν θα
κάμωμεν, είτε ύποοι6άζομεν τον
έα.uτόν μας είς άτομα. ευτελη είτε
έπιτuγχάνομεν άξιόζηλα καί έ
πα.ινετα άποτελέσμα.τα..
'lΌ φίλερι εlνα.ι εμφuτον είς τον
άνδρα.. , Απο ευτελές δμως συναί
σθημα. δύναται - να έξελιχθϊί είς
άπα.ρα.ίτητον παράγοντα. δια την
πρόοδον της ανθρωπότητος. Διότι
το μα.χητικον πνείμ" εlνα.ι αρετη
δταν προωθ'Ώ τας έπιπόνοuς έρ
γα.σία.ς τας δποία.ς άνα.λα.μ6άνο
μεν κα.ί _μας σuμπα.ρίστα.τα.ι ώς
_σθένος δτα.ν αντιμετωπίζωμεν τcχς
αντιξοότητας της ζωης. •Ο πα
ράγων δμως α.υτος αφιέμενος αχα
λίνωτος . κα.τα.ντ� σο6αρώτα.τον
έλάττωμα..
•Ο φό6ος καl ή δειλία. έlνα.ι έπί
σης στοιχεία. απαραίτητα. δια την
ζωήν, διότι εlνα.ι ΕJuστα.τικα της
φρονήσεως κα.ί ε&ρίσκοντα.ι εις

τr;ν 6άσιν της ανθρω-rο,νης έξελί
ξεως κα.ί προόδου. Οϋτω ή ·ίδρυ
σις των σχολείων εlνα.ι απότοκο·
του φό6οu της &μα.θείας. •Η έφεuρετικότης, του φό6οu τη
στερήσεως. •Η ία.τρική, του φό6οu της άσθενεία.ς ,Η τ.ρόνοι� ..
δια την άμuνα.ν της χώρας όφεί
λεται εις τον φό6ον της έπιθέσε
ως κα.ί ύποδοuλώσεως. •Ο cρό6ο
τ.ης πενίας, δημιουργεί την άπο
τα.μίεuσιν κα.ί την φειδώ, έςα.σφα.-·
λίζων τογ άρτον της §Πιούσης.
,Η δειλία. εύρίσκετα.ι κα.ί ε_ίς τη-..
6άσιν των δευτέρων σκέψεων α.[
δποία.ι κατα το προγονικογ ά
π� cρθεyμα. είναι σοφώτερα.ι. ,Η_
ζωη, τέλQς, εlνα.ι μεσ·τη τοιούτων
φό6ων κα.l δειλιων σύγucρα.σμένωγ,- .
με τας ευyενεστέρα.ς κα.l σωφρο
νεστέρα.ς των πράξεών μας.
_, Απο τον έyωισμόν, _ευτελές;
κα.ί α.υτο συναίσθημα., πηγάζει:..
δ ζηλος, ή &μιλλα., το φιλότιμον_
,Η αy-χπη του ,Εγώ, από τινος;
πλευράς, έπι6άλλετα.ι ώς _κα.θη�
κον. Κα.τα το Ευαγγέλιον εlνα.ι τ?>
μέτρο_ν της προς τον πλησίον α
γάπης, της δποία.ς όφείλει νιχ.
προηyητα.ι. ,Q Πυθαγόρας · λα.μ6άνει τrιν αγάπην του •Εγω ώς.
μέτρον cρρον,ήσεως, δια τουτο
κα.l εις τον 12ον στίχον των Χρu
σων , Επων μα.ς συμβουλεύει νά.
έντρεπώμεθα. προ πιfντων τον έ
α.uτόν μας. ( «Πάντων δε μάλι-στ""
α.ίσχύνεο σα.uτόν!»).
*

*

*

, Αξιόλογός ή &ντίδρα.σις έναν
τίον και άλλων συναισθημάτων
του , Εγώ μας, δπως ΟLα γα φέρ.ω
μεν εν παράδειγμα., το συναίσθη
μα &νεπαρκείας ώρισμένων οuνα-

..

�
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τοτ'ήτων μα:ς. Είναι αυτο το δποί
ον οί ψυχα:να:λυταί δνομάζουν
σύμπλεγμα: κατωτερcτητος, θεω
ρούμενον μειωτικον διά. τον αν• θρωπον. •Εν τούτοις είναι καί
α:υτο μία: lδιότης ή δποία ένδέχε
τ.αι Ύά. πα:ραμείνΎ,] παθητική, άνα
λόγως της στάσεως τοΟ κατέχον
τος α:υτό, δ δποίος άντιδρων δύ
ναται να το μετατρέψ11 είς δημι
ουρyικον παράγοντα: μεγάλης δλ
κής.
Τί δύναται να προκύψ11 άπο
την συνα:ίσθησιν της κα:τωτερότη
τος καί την αντιτασσομένην άν- ·
τίδρασιν, μας το δίδει ώς παρά
δειγμα ή ζωη του Δημοσθένους.
Φύσει δειλος καί ε1ς επίμετρον
τραυλός, δεν ύπετάyη μοιρολα
τρικά. εlς τα μειονεκτικά. δεδομέ
να της φύσεώς του, δπως θα εκα
μναν τόσοι άλλοι. 'Ώρθωσε το ε
σωτερικόν του ,Εyω εναντίον των
καί εδήλωσεν ε1ς το εξωτερικον.
του τοιοΟτο δτι ώφειλε να ύποτα
Υ'Ώ· Καί εyινεν δ,τι εγινε. Πολ-�
λοί παραμελοΟντες την βαθυτέ
ραν &:νάλυσιν του_ πράγματος, &:ρ
κοΟνται ε1ς το να θαυμάσουν αυ
το το δποίον αποκαλουν δύναμιν
χαρακτήρος. ,Οπωσδήποτε -εν εί
ναι βέβαιον, δτι χάρις ε1ς τα μει
ονεκτήματα αυτά, αλλά. καί χά
ρις ε1ς το Γνωθι Σαυτον του Δη
μοσθένους, λαμβανόμενον κατά.
την Σωκρατικην εκδοχήν, ή αν
θρωπότης σεμνύνεται δια τον ύ
πέροχον ρήτορα.
. Πολλας φορά.ς-1/ ά:π• ευθ'εία:ς
&:ντίδρα:σις δεν εfνα:ι ή μαλλον εν
δεδ�ιyμένη. Ε1ς την περίστα:σιν
αυτην ή δέουσα: κατεύθυνσις δίδε
ται κα:ί πάλιν ά:πο την α:υτεπίγνω
σιν, . το ΙΎωθι Σα:υτόν. 'Έχομεν

..

τυπικον παράδειγμα τής 1δία:ς κα:
τηyορία:ς με τό προηγούμενον.
τον ,Ισοκράτη. ύτ6ς, προγενέ
στερος τοΟ Δημοοθέvους, κα:τι�ρ·
θωσε δια τής τεθλασμένης δσα.:
δεν επέτυχε δια τ·�ς ευθείας γρcψ.
μης. αμπρά κα:τηpτωμένος, αλ
λά. φύσει δειλος οι• άδυνα:μία:ν φω
νής κα:ί μη εχων την πα:pα:μικράν
κλίσιν ε1ς την δι1λεκτικήν, άπό
δειξις δτι ούδέπο:ε μετέσχε των
δημοσίων άγώνω'Ι εν τ'ζ/ , Α yoρcf;.
κα:ί τfι Βουλ'ζ/, θά έπρεπε νά. ύπο
τα:y'ζ/ μοιρολατρικά ε1ς το σύμ
πλεγμά του. •Ανtί τούτου κα:ί μη·
δυνάμενος νά κα:τανικήσ11 τα μει
ονεκτήματά του δι• άπ• εύθεία:ς
&:ντιδpάσεως, μετωχέτευσε την·
δύνα:μιν τοΟ εσωτερικοΟ του,
•Εγω προς παρεμφερή κα:τεύθυν
σιν. •Επεδόθη εlς την λοyοyρα:φί
α:ν, ϊδρυσε σχολην ρητορικής, ε
θεσε τά.ς βάσεις του Λόγου δι�
του περί Ρητορικής συγγpάμμα:
τός του κα:ί ανέδειξε πλείστους;
δσους μα:θητάς, μετα:ξυ -:ων δποί
ων &:να:φέpομεν τους περιφήμους:
pήτοpα:ς , Υπεpείδην, Α1σχίνην κα:ι
·Ισα:ίον, διδάσκα:λον α:ύτον του, ·
Δημοσθένους, κα:τα:λα:βών, μη ρή
τωρ α:ύτός, την τετάpτην θέσιy,
μετα:ξυ των δνομα:στων • ΑττικωV>
ρητόρων.
'Γά. πα:pα:δείyμα:τα: αφθονο0y
ε1ς τrιν ,Jστοpία:ν κα:ί την κα:θη
μέρα:ν ζωήν. Κα:τά. τα:Οτα: το Γνω
θι Σα:υτον σημα:ίνει «ερεύνησε τον
έα:υτόν σου δια. νά. &:να:μετpήσ�ς
την δύνα:μιν ά:ντιΘρά.σεως τη.ν δ- ;
ποία:ν δύνα:σα:ι να αντιτάξης».
-j<

*

Κα:l α:ί προϋποθέσεις εξακο
λουθουν. Δεν θ� επεκτα:θωμεν πε-
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�ισσότεροv. Θά περατώσωμεv τήν
μελέτην ταύτην επανερχόμενοι
εις τήv πρώτην έρμηνεία:ν του ρη
-του, τήν του Σωφρόνει, τήv όποί
αν ώς είπομεv δίδει, κατά Πλά
τωνα, ό , Απόλλων, διά vά προσ
θέσωμεν δτι τήv έρμηνείαv αuτην
-εύρίσκομεv επα:ναλαμ6αvομέvην
-καί εις το Ε•;αyyέλιοv. Φ.&ρομεν
ώς παράδειγμα τον Πλάτωνα του
·Ιησου. Αυτός, λcψ6άνωv υπ'
-οψιν δτι ό άνθρωπος κινούμενος
άπο ελατήρια εγωκεντρικά, νομί
ζει δτι ε[vαι επιθυμεί νά φα.ν"Ώ
·κατά τάς περιστάσεις άvώτερος
<άπο δ, τι πράγματι είναι, ισχυρό
-τερος, ίκαvώτερος, σοφώτερος
-κτλ. εξεγείρεται εναντίον της ύ-περ6ολης ταύτης συμ6ουλεύωv
-αuτεπίγvωσιν κα:ί μετριοπάθεια:ν.
1:υστήvει τήν σωφροσύvην ώ;
έξης : « lVI η ύ π ε ρ φ ρ ο v ε ί ν
πα:ρ' δ δεί φ ρ ο ν ε ί v, ά λ λ ά
φρ ο v ε ί ν εlς το σ ω φ ρ ο ν ε ίν».
{Ρωμ. ΙΒ· 3). Χαλιvα:γωyεί την
οργήv δια της παροιμιώδους φρά
-σεως «Δ ό τ ε τ ό το ν τ "Ώ δ ρ
Ύ "Ώ!» (ΙΒ, 19). Κακίζει την ύπο
κρισίαν, ύπερ6οληv κ:χί αυτήν,
:θέλωv ' «τ v ά y ά π η v ά v υ
πό κ ρ ι τ ο v». (ΙΒ· 9-) Ε1ς τους
επαιρομένους υποδεικνύει την
ταπεινότητα: «Μη τ α ύ ψ η λα
φ ρ ο v ο υ v τ ε ς,
άλλα
τ ο ί ς τ α π ε ι ν ο ί ς σ υv α π α· γ ό μ ε y ο ι». (ΙΒ, 16). Πατάσ
, σει την -κομπορρημοσύvην ά
·κόμη καί εvδόμυχον: «lVI
y ί
έαυ·ν ε σ θ ε φ ρ ό ν ι μ ο ι
·.τ..ο ί ς» (ΙΒ,. 16) κα.θώ; κα.ί την

η

η

η

η

εyωπάθεια:v : «l\f έ α υ τ ο ί ς ά
ρ έ σ κ ε·ι v». (ΙΕ, 2). ,Αψ ετέρου
δμως συvιστ� πλήρη αυτεπίyνω
σιv κ�ί .άνεξαρτησίαν yνώμής,
πιθυμών δπως εκα:στος είναι κύ
ριος των ιδίων αποφάσεων καί
ουχί ερμαιοy ξένων ύπο6ολωv : ·
«"Ε κ α σ τ ο ς τ ω 1 δ ί ω v ο ί
π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί σ θ ω !» (iΔ, 5) .

-ε

•

*

* *
, Εκ των προεκτεθέντωv προ
κύπτει δτι δλα.ι αί προϋποθέ
σεις δια την εξήγησιv των Δελ
φικών ,Αποφθεγμάτων εvέχbυσι
στοιχεία άληθείας ίκα.νοποιουντα
τον ερευνητήv. •Η άπόλυτος δμως
αλήθεια. δεν είναι ε :ρικτή καί μα
ταίω; ό εφιέμενος
τήv συλλά6 -α θα κρού"Q τήv θύραν του , Α
δύτου ε1ς το όποίον κρύπτεται
αϋτη τόσον ζηλότυπα. •Ο άνθρω
πος φυσικα δεν θα παύσ"Q γα εy
τεί V"Q τας προσπαθεία.; του, άλλα
μ:χταίω;, κα.ί είναι επίκαιροv
ενθυμηθωμεv τους λόγους του lVΙε
φιστο:ρελους ε1πόντος ε1ς τον μα
θητευόμεvόν του: «Μάταια θα
πλαvασθε προς δλας τας κατευ
θύνσεις άvαζητουντες τήν Γvωσιv.
•Ο καθείς μχνθάvει μόνον εκείνα
τα όποία είναι ί'κανος
μάθη!».
'Η ,,απο
'λυτος α'λ'θ
η εια οεν
.. , ε τναι
τιί)ν δυνατοτήτων ουδενός. • Η
απόλυτος , Αλήθεια δμοιάζει με
τον πέπλον της 'Ίσιδος, τον δ
ποίοy «ουδείς πω θvητος άπεκά
λυψεv». (465y).
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ε ρ ε ί ς
Δε σας καταφpονάω, ω ίεpείς, όποιανης έποχης έδώ στ·ή γη,
.. Η πίστη μου εΙν' ή πιό τpανή κ' ή πιό μικpή 'ναι πίστη,
:Κι άγκα'λιάζω καί τήν άpχαία λατρεία χαί τή σόγχpονη
κι δσες άκόμα έστάθηκαν άνάμεσα άπό σόγχpονη κι
άpχαία,
<Θαppώ πώς θά ξανάpτω άπά στή γη 1-iντε χιλιάδες χρόνια
άπό τά τώpα,
Ακαpτεpάω μαντείων χpησμοός, τιμώ τούς Θεοός, καί χαι
pΈτάω τόν ηλιο,

C,

� Από τό πpώτο κοότσουpο εϊτε βpάχο πού μου τόχει φκιάνω
κι άπόνα όμοίωμα, κάνω ξόρκια με μια βέpγα μέσ'
στόν κόκλο του 'Όμπις,
""Βοηθάω τό Λάμα η τό Βραχμάνο νά τοιμάσει τούς λόχνους
των είδώλων,

ι�
ι

.Χορεύω άκόμα τώpα μέσ' στίς στράτες σε φαλλική μιά 'λι
τανεία καί τpέχω γυμνοσοφιστ-ής στά δάση μέσα σκυ
θp ωπος κι' έκστατικbς,
Καί γεόομαι τό ύδpόμελι μέσαθε άπό κpοντήpι καμωμένο
άπόvα καόκαλο, θαμάζω δλα τά Σάστας καί τά Βέν
τας καί τό Κοράνι μελετώ,
.Στά Μεξικάνικα άνεβαίνω Τιόκαλλις, λεκιασμένον άπό αί
μάτου πιτσιλιές ξεπεταμένες, άπ' την πέτpα της σφαγης
κι άπ' τό μαχαίρι, καί χτυπώντας ενct νταούλι άπό
φειδιου τομάρι καμωμένο,
Ι

:Ί lαpαδέχομαι καί τό Εύαγγέλιο, παραδέχομ ι καί κειόν
ι
δποu σταυpώθη, γνωρίζοντας πώς σίγουρα εΙναι μοpφή
θεϊκή,'
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'Ακολουθώ γονατισ·τ-ός· τή λειτουργία, η στέκω ορθός στήν
προσευχή τήν πουριτάνικη, εϊτε κάθομαι ύπομονητικά
σ' ενα στασίδι,
Χαλάω τόν κόσμο στις φωνές η βγάνω άφρους σα μέ χτυ
πήσει ή τρcλλα μου, εϊτε &καρτεράω, ώσα νεκρός,
τό πνεϋμα μου� νάρθεί για να μέ σκώσει,
Κοιτάζω τά λιθόστρωτα και τή _στερια εϊτε κι' οξω, μακρά
άπό τή στεflια καί τα_ λιθόστρωτα,
Εϊμαι ταίρι μέ κε_ιους όπου τό γϋρο των γύρων γυροφέρ
νουνε.
�Ενας άπό τήν κεντρομόλα καί φυγόκεντρη-.ι έκείνη συντρο
φιά κ' έγώ γυρίζω και μιλάω σαν α'!θρωπος που άφίνει.
παραγγελιές πρίν . νi φύγει γιά ταξίδι.
Θλιμμένοι ένδοιαστές, άργόμυαλοι κι άπόκληροι,
Ρηχοί, κακότροποι, βαρειοί, όργισμέν�ι, προδιατεθειμένοι,
ξεκαμωμένοι, άθειστές,
Σας -ξέρω ενα πρός ενανε καί ξέρω τό πέλαγο� τοϋ παιδεμοϋ ,.
τοϋ δισταγμοϋ και της άπόγνωσις καί της όλιγοπιστίας,
Πως τά φτερύγια της φάλαινας σπαράζουνε και δέρνουν τό
νερό!
Πως στρέφεται γοργή σάν άστραπή η ούρά της δώθε-κείθε
μέ σπασμούς, πως άναβλύζει τό αίμα άπ' τήν πληγή της !
Γαληνέψτε, φτερύγια ματωμένα ένδοιαστων θλιμμένων, πονεμένων,
Έγώι παίρνω τή θέση μου κι άνάμεσα άπό �ας, όμοια ώς
τήν παίρνω κι άνάμεσα άπ' τους αλλους,
Κι ό,τι είναι άκόμα που δεν έδοκιμάστηκε κι δποuναι ναρτει
εlνcιι δμοι�, δλότελcι δμοιcι κcιι για σας κcιι για με
κcιι για

τους cχλλους δλους.

Δέν ε:χ�ω tδέcι τό ποιο μένει άδοκίμαστο οvτε ποιο μέλλε
-ί-cιι για ναρτει άκόμcι,
Μόνε ξέρω πώς κι cιύτα με τή σειρά τους θiχν' άρκετα κcιι
' μ.έ το πcιρcιπάνω.

(«Φύλλα Χλόης))

Μετάψρ. Ν. ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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έκπληκτική
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ζωή

ΟΛκοττ

Γεωπόνος,_ νομικός, δημοσιογράφος
και συγγραφεύς, συνταγματάρχης
τοu 'Αμερ. Στρατοu, κατηχητής τοu
Βοuδισμοu, θεραπευτής, άσκητής

c:-Μοϋ έπιtρέπετε, Μαντάμ;;>.
Καί της προσέφερε φωτιά yιό: τό
σιyαρέττο της.
Με ενα σπίρτο καί μιό: τολύπη
καπνοϋ άρχισε ή γνωριμία τους,
άλλα εΤχε ηδη άvάψει μιό: μεγάλη
<ρωτιά, πού δεν εσβησε άκόμη...
Με αύτό τό πεζό περιστατικό αρ
-χισε ή γνωριμία της Ρωσσίδος ά
ποκρυψιστρίας uΕλενας Πετρόβνα
Μ1tλαβάτσκυ κ�ί του 'Αμερικαν9ϋ
συνταγματάρχου Χένρυ Στήηλ nΟλ
κοττ, 1tού έ1tρόκειτο νό: γίνουν οί
συνιδρυταί της 'Παγκοσμίου θεο- ,
σοφικης :Εταιρίας,. της όρyαν�σε
ως, ή _δ1tοία ά1tέβη 1tυρην 1tαγκο
σμ(ου άδελψότητος μέσα στην άν
θρω1tότητα χωρίς διάκρισι ψυλης,
'Πίστεως, τάξεως, γένους η χρώμα
τος, άλλό: καί σημαντικός μοχλός,
yιό: την μελέτη των άνερμηνεύτων
νόμων της φύσεως καί των λανθα-

;\

ι

,

νουσων δυνάμεων του άνθρώ'Που .. UΕνα βράδυ του -Σε1tτεμβρίου-,
του 1874, σ' ενα άyρόκτημα τοί}
Βέρμοντ στην 'Αμερική, 01tou συ
νέβαιναν 'Περίεργα πνευματιστικά:
φαινόμενα, εΤχαν συναντηθη... 'Ε
κείνη, κατά 1tαρότρυνσι του πνεu-
ματικοϋ της Διδασκάλου._ 'Εκεϊνος,.
με έντολη του άρχισυντάκτου τοϋ
«Ήλίου» της Νέας Ύόρκης.
Άπλη σύμπτωσις, πού συνέδεσε
τόσο στενό: δύο ζωές;

Στη γη της •Α τλαντίδος
Ό n-Αyyλος--έπίσκοπος Λεντμπη--
τερ, στό σύγγραμμά του 1tΌ 'Απο
κρυφισμός εtς την Φύσιν�, υποστη
ρίζει δτι ή Μπλαβάτσκυ και δ 'Όλ
κοττ εΤχαν δρ(σει την συvάντησ[
τους άπό 'Προηγούμενη ένσάρκω
σί τους καί- δεν ηταν ή <δεύτερη•

....
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.φορά nού συvηντωντο, αλλά nολ
λοστή... Γυρίζοντας 1tί-:Jω στήν ί
,στορία της yης, μέ τίς δυνάμει:;
της διοράσεως, είδε ολη τήν άλυσ
,σίδα των ενσαρκώσεων αότ-ων των
δύο ψυχων καί τήν nεριyράφει μ'
ξVα τρόπο παραμυθένιο.
'Αρχίζει από τήν βυθι-:Jμένη 'Α·
τλαντίδα του Πλάτωνος ... Ό βασι
ληας του Αστεος μέ τήν Χρυση
Πύλη είχε yι6: τήν φρούρησι του
-.διαδόχου εναν αq,ωσιωμένο αξιωματικό, αρχηγό της σωματοφυλα
κης. Μιά ήμέρα, συνωμόται επετέ
θησαν κατά του nρίyκηπος καί ό
λοχαγός μπόρεσε, προτάσσοντας
ϊό στηθος του, νά τούς εξουδετε
_ρώση. 'Αλλά τραυματίσθηκε θανά
σιμα. «Τί μπορω νά κάμω yιά: σέ
να, πού εδωσες yιά μένα τή ζωή
σου; », ρώτησε ό βασιληας συγκι
νημένος. Καί ό λοχαγός, ψυχορρα
yώντας, είπε: «Δωστε μου τή χάρι
νά σας ύπηρετω πάντοτε, σας καί
ϊό τέκνον σας, σέ ολες τίς ζωές
πού θά επακολουθήσουν, γιατί α
νάμεσά μας τώρα ύπάρχει, ό δε-σμός του αίματος». Μέ μιά: τελευ
ϊαία προσπάθεια, βυθίζοντας τά
δάκτυλά του στήν ανοικτή πληγή
του, εβq:ψε τά πόδια του ήyεμόνος
καί τό μέτωπο του νεαροϋ πρίyκη
-π:ος, πού ακόμη εκειτο αναί-:Jθητος
δίπλα του. Ό βασιληας ϋψωσε τό
χέρι του σ' ευλογία καί απήντησε:
«Έν όνόματι του αϊ:..ιατος πού
:έχύθηκε yιά μένα καί τό τέκνον
μου, δρκίζομαι οτι αμφότεροι θά
μέ ύπηρετεϊτε μέχρι τέλους»...
Καί αφοϋ πέρασαν πολλές φορές
από τόν τροχο των γεννήσεων
καί των θανάτων, ό βασιληας
εyινε τώρα δ Διδάσκαλος ' Μ.,
ό πρίγκηπας διάδοχος είναι ή uΕ
"λενα Πε τρόβνα Μπλαβάτσκυ καί δ
σρχηyος της σωr,ία_τοφυ(Ι.αi<ης ό
συνταγματάρχης Χένρυ Στήηλ 'Όλ
χοττ. Ό δεσμός ·ειιttνε αδιά5"τια<1τος.. .
V

Τα πρωτα χρόνια
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Για · τήv- εκπληκτική ζωή tης
..Μιτλαβάτσκυ, Έδημοσίευσε πολλά
<) «'Ιλισός� στο τεΟχος τGυ Μάρ"
-:rίου 1955.
1·;,::

Ό νΟλκοιτ εyεννήθη τήν 2 Αό�
γούστου 1832, στήν Όράyyη της
Νέας Ύερσέrις (ΗΠΑ). Ή καταyω
yή του ηταν απο παλιά αyyλική
πουριτανική οίκοyένεια, από τίς
πρωτες πού εyκατεστά)ησαν στον
κόλπο της Μασσαχουσέτης.
vΕδειξε κλίσι στήν γεωπονία καί
διεκρίθη πολύ νωρίς. Σέ ήλικία 23
ετων ελαβε πρόσκλησι της έλλη
νικης κυβερνήσεως yιά νά διευθύ
νn τό ύπουρyειο Γεωργίας, αλλά
ήρνήθη. 'Επίσης ήρνήθη ομοια
πρότασι yιά ,ήν Οόάσιyκτων. Προ
τιμοϋσε νά εργάζεται ώς nρόσκο
πος yιg τήν yεωρyι><ή αναyέννησι
του τόπου του. Έδημοσίευσε πολ
λά συyyράμματα. καί αρθρα, επί
σης ίδρυσε γεωπονική σχολή.
Παράλληλα μέ τήν επαγγελμα
τική του εκστρατεί-:χ, άρχισε μιά
πνευματι '<ή yιά τήν διάδοσι της
ελευθερίας της σκέψεως καί «ε
κρουσε τήν θύραv» των Τεκτόνων.
Ή ακρ_3ής χρονολογία δέv είν.-:χι
γνωστή, αλλά από εύρεθέντα δι
πλώματα προέκυψε οτι ηrαν μέ\ος
της Στοας των Οόyενότων ύπ' άpιθ.
448 καί οτι τόν Δεκέμβριο 18�1
ηταv Β.' Έπ. 'Επίσης από τό 1850
ηταν μέ\ος της Βασιλι·<ης Άψίδος.

Σώζεται άηο Τέκτονας

Ή συμμετοχή του στον Έλευθε
ροιεκτονισμό εμελλε ν.ά του σώ
ση τή ζωή, οταν ενεπr<qκη στίς
εξελίξει:; της ύποθέσεως, ,Τζών
')
Μπράουν.
.
Ό Τζών Μπράουν ηταν άpχηyιός 1'
του «ύποyείου σιδηροδρόμου», μι
ας 6ρyανώσε"ως πού διέσωζε μαύ
ρους των νοιίων φυτειων απο τήν
δουλεία καί τούς μετέφερε σ' ελεύ
θερες πολιτεϊες. Πιστε1οντας,οτι
μόνο μέ τά οπλα θα· ετερματίζετο
ιό καθεστώς της δουλείας, ώρyά
νωνε επιδρομές έναντίσν των δου
λοκτητόρων καί τούς επέβαλλε
σκληρά. άvτίποινα yιά τίς άπο;ν
θρωπ(Ίrς,-rτων. ;rή νύyτα της 17 Ό- .
κτιriflιρv�'-1859, δ ·Τζών Μττράουν,
ϋσ,τερ(Χlt ,άτtό ·ιιιάχη, συνελήφθη τραυ
μαιιΘ'μ°ένο�, άψοϋ δύο άrτό τς'χ ,tξιΕJ,-·
σαρα' rιαιδιά- του, πού ολα nο\ε-,
μοϋσαν δίτrλα του, σκοτώ@rιι��-
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Τόν κατεδίκασαν είς θάνατον Ει'
άπαyχονισμοϋ. "Ακουσε άτάραχος
τήν καταδίκη του. Τό μόνο πού
ε!πε στούς δικασιάς του, ηταν:
«Μέ στέλνετε στήv κρεμάλα, ένω
επρεπε σεϊς νά 'Παpαπε 1φθητε σ'
αυτήν. Διότι, οεϊς πάραβιάζετε
τόv ίερό καl άκατάλυτο νόμο του
θεοϋ, πού ολους ιούς ανθρώπου:;
τούς επλασε 'ίσους καί yι:χ vά ζή
σουν έλεύθεροι, ένω έyώ δέ.ν ε:ωνα
1ίπο1ε άλλο παρά vά υπενθυμίζω
τόν νόμο του Θεοϋ καί νά τόν ύ
περασπίζωμαι,>.
Στίς 2 Δεκεμβι=ί:::ιυ 1839, χωρίς
νά λυyίση, βάδισε στό μαρτύριο.
Παρίστατο στήv έκτέλεσι ό 'Όλ
κοττ, ώς ά τεσταλμέν:>ς της έφη
μερίδος «Ι'υϋ Γιόι:>κ Ίι::ί1τιι:,υν».
Τόν εΤχαν δι:χλέξει, έξ αίτίας των
αyώνων του yιά την κατά)yηcι
τ&;ν ψυλε:ικων διαφίσεωv. 'Ανά
μεσα στό φανατι'<.ό πληθ:ις, ιόν
ανεyνώρισ:χν καί τόν συνέ ,αβαν.
Τόν καιεδί-<ασαν Ει:χ- β:::ιης εί :; θά
νατον καl πήyο.ιναv νά τόν τ-:>υφε
κίσουν... Σ'·Lκείνη τή σ·.ι;μή της
άπε"\τ,ισίας, ό 'Όλκ:::ιττ θυ,.ιήθηκε
τόv Τεκτο\ισ.. ό. Ά� έ;ως, οσο έ:ιι
δεικτικά μποροϋσε, εκαμε τό μυ·
στικό «σημεϊοv» καl φώναξε την
«έnίκλησιν κιvδύιου>. t.έν ά,:>yη
σαν νά σπε:Jσουv εί :; β:::ιή'3ειάν του
άγνωστοι ά3ελψοί καl ιόν α,pήρε
σαν ά.τό τά χέ_ ια των δημίων του...

Στον έμφύλιο πόλεμο
Όδηyημένος από τό πάθος τη:;
έλευθει::ί:χς, οταν ξέσπασε δ (.ιφ.:.ι
λι::>ς πόλεί-(ος, ε:πτευσε νά κα:ατα
yη στούς Βορεί:::ιυς καl διέτρεξε
ολη τήν βόρειο Κα.:ιολίνα ύ�:ό τάς
διαταyάς του στρατηyου Μπά:.ν
σαϊντ. 'Αρρώστησε καl έ·ιοσηλε)
θη στό νοσοκομεϊο Ι'.έας Ύόρκης.
ΥΕyινε κα\ά καί έrοι_1αζόταν νά
πάη καl πάλι στό μέτωπο, οταν ή
κόβέ9νησις, εχοντας ξεχω;:Jίσει την
ακεραιότητά του, καl το θάρρος
του, του ανέθεσε τήν Ειεξαy.JJyή
έλέyχου στό Γρα<rεϊ:::ι Στοατολο
yίας καί 'Επιμε\ητεί:χς. Ή απο
στολή -rou αυτή άπεδείχθn πεpισ. σό'iερο έπικίνδυνη από ·ήv σJy
κρ.ουσι με τούς Νοτίους, διότι ολα

15Τ

Ό 1'}ρ1•1 ιγός Τ,,ιi,ν Μπράουν άyωνιc.τής ύτ..έρ τά,ν ,·έγρων.
τά πλοκά.�ι:χ της διαφθορας έκινή
θησ:χν έvαν.ί)ν του, μέ άrτόπειρα
δωροδ:::ικί-χς στην αρχή, μέ άπειλές;
ε τει ·α. "Εcμ?ε τό ερyον του είς;
πέ�ας καί ξε·ωθάμσε τη σαπί\α.
Ή έ<δ:::ιθεϊσα ή .ιε?ησί:χ διαταy11
του ύ τουρ ι,:::ιϋ Στρατιωιικων άνέ
φε,:ε ο:ι τό έπί -ε Jγ,..ι.ά του ηιαv
«τόσ) σ71μαντικό δσ-:> κο.l μιά νίκη
έ1ί τ:>υ πε)ί )U της μάχης'>. 'Έyινε
συντα ;ματάρχης καί είSικός πλη
ρεξ:::ι.Jσι:::ις του ύπου;,yεί:::ιυ Στρατι
ωτι'<ων. Δύο χρόνι:χ άι')yότει::α, τοίJ.
άνέ':εJ'ε ο ;.ι ::ια αποστολή τό ύ
ποvpyειJ Ναυτι·<ων καί την εφερε.
έπίσης εί :; πέρας. Ό ύπουρyός έ
"φημη
δήλωσε στην εγyι:αφη
μνεία του : «Ού:,έ'Ιοτε άλλοτε συ
νήντησα άν':>ρα μέ. τόσην ίκανότη
τα, δεξι:ηεχνίαv, ταχύτητα καί α, κεραι6τητα».

Με την Μπλο6ότσιιυ
Αυτόν τόν άνδρα, εστειλε τήv
aΕλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ �

. �..
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Διδάσκαλός της νά yνωρίση στό
-σyρόκτημα 'Έντυ, δτιου συνε-<:εν
ϊpώθησαν, τόν Σετηέuβρι) του
Ί874, έτιισrή<..lονες, διανοούμενοι
-καί δημοσιοyράφοι, yι:χ: ν.:χ παοα
χολου9ήσουν καί έλέyξουν τά πε;
ιρίερyα φαινόμενα. 'Από έι<είvη τήv
. δημοσιοyραφική άrτοσίΟλή ξεκίν11σε τ :> ένδιαφέοον του 'Ολκοττ
yιά τόν άτqκρυφισc--tό. Έδηuοσίευσε
-τό εοyον του « ν ΑνθρωϊΟL άrτό αλ
λους κόσι-ιους» καί οί πεοι γραφές
ίΟU στίς έφ11uεοί:ιες < Ή\ι )ς> καί
«Νιου Γι6ρκ Γκρά:ρικ» έ.Sί -<.α:κχν τό
:ενδιαφέe>e>V του άναyνω:ιτιι< c,Q. κοι
·νου yιά τήν έτιω,ε<λοyή του στρα
τηyου Γκράντ ώς προέ:ιρου των
'Ηνωι-ιένων Πολιτειών.
Ό 'Όλκοττ είχε παρq:ιτηθη άrτό
ϊό στρατό καί άσκουσε 'τή δι><ηyο
ρία. Τήν έyκατέλειψε κι' αυτήν, yι::χ
νά άφοσιωθη στό πνευ<..lατι<ό Ε)yσ,
11ού τό διέφινε σ' ενα ύτιέοοχe>
λυκαυyές, άrτό τήν πρώτη στιyμή
·πού έyνώρισε τήν Μπλαβάτσ-ω καί
της προσέφερε φωιι:χ: yιά τό σι 1α
•ρέττο της:

, �Η θεοσοφικη Έτσιρίσ
Τόν έrτό,.ιενο χρ6νJ ϊSρυαν τήν
<θεοσοψική Έταφί:χ, μαζί uέ α\λα
12 πρόσωπα: ΆκριΊως, στίς 8 Σε
·-πτε 1βοίJυ 1375 Ό σ ωπ-')ς καθωοί
·σθηκε τότε πεοιεκτικά Μελέτη
-του άrτοκρυψισc--tοΟ.
Ό νΟλκοττ, έι<λεyείς ίσSβιος πρ6.:εδρος της 'Εταιρίας, έξεpώνησε
ϊόν έναρκτήριο λόyο σιήν πρώτη
·-τακτική συyκένrρωσι των με\ων
χαl μεyάλου πλήθ-ου:; άν3ρώπων
·μέ πνευ.ιατι1<ά διαφέροντα, στlς 17
Νοεμβρίe>υ 1875, στό Με 1όριαλ
Χώλλ της Νέας Ύόρκης,
Είμαστε λίyοι, είπε... Άφηστε
νά μιλήση τ.ό μέ\.λον... Ξεκινα.1ε
yιά τήν 'Αλήθεια! θ:χ Ελθη καιρός,
ττού θά yίνη λόyος y' αυτό τό τα
-πεινό ξεκίνηuά μας. Άλλα καί αν
,τρόκειται η Έταιοία μας νά δια
λυθη του χρόνου, δέν θά εχωμε
.έρyασθη έπί ματαί�. Τό σή•.ιερα
είναι δικό μας, τό αϋριο πιθανόν,
-τό χθές εφυyε yιά πάντα. Στην
οικονομία της φ(Jσεως, μιά ώθησις,
<()σο καί- νdναι έλαψριά, στην ϋλη,

,

είναι αίώνι:χ. Μια πpξχξις θά φέρη ·
άίοτε\έσ.ιατα,. yρήyορα η άρyά.
Τό καπρίτσιο μιας yυναίκας συνέ
βη ν' άλλάξη τό πεπρωμένον έ
θνων. Ή προφορά μιας λέξεως έ
ττάν-,) σrά βουνά μπορεί: νά ρίξη ·
μιά τρομεοή χι)νοqτιβάδα πάνω
στό ·χCJριου3ά.<ι πού άvύττοπτο κοι
μαται σrοJς ττρ6πσQές των. υΕνα
βη·.1α πρός τά δεξιά η τά άριστε
ρα, μπορεί: ν' άλ..λάξη όλάκερη τή
ζωή έ1ός άvθpώτιου...
Φωτισμένα πνε;ματα,' δπως ό
Θ::,:υας , EvrισJV, αοχισαν νά
ποοσχωοοJν σrήν 'Εταιρία. υοταν
εyινc. άΗcrά δ υν:ι:τή, <'ωσrε νά
πο)χωοήση μόνη της, οί ίδρυταί
της άνεχώησ.:χν yιά τήν Ίνδί::χ, μέ
τήν ποοτροπή των Δι5ασ><άλω ν
τους
Σέ μι:χ_ό;..ιιλί-.χ του, στην Βομβάη,
σ-ίς 23 ΜαρτίοJ 1879, ό νΟλκοττ
ε'>ωσε πε)L.J.J:>τεοες πληοοφορίες
yιά την Έταιρί:χ. Είχαν ηl:ιη ίδρυ
θη τμή 1ατ-.χ ·σrή Ρωσσία, Γαλλία,
ΚωνστανωιJJίολι καl 'Ελλάδα,
(Ή Ίόνι ,ς Σπά της Κερκύρας\.
Τήν είοωνία, εΤχε δια'Sεχ9η η περι
έ,yει:χ καl έ<είν1ν τό ένδι:χφέρον.
Ό ''Ολ'<οrτ θ' άτανrου .Jε σε. δλα
τά έJωτή 1ατα.
Ό ίν:>ι<ός τύπος είχεν έπιτεθη
κατά της Έταισίας. νΕποεπε, είπε,
vcc Ε\θ)υ·ι στήν Ίν5ία yι:χ: νά μα
θουν, οχι νά διS:'χξ()UV. Ό 'ΌΛκοττ
απήντησε: «Εί .1εθα άrrλως έρευ
νηταί σJβ:χοων προθέσεων. Ζητου
με, έοευνJJc--tε Δεν άrτορρίπτοc--tε τί
ποτε δίχως αίτι Jλοyία, δέν άποδε
χ6με'3α τίττοτε χωρίς άrτόδειξι, Εί
με9α σrτουSασταί; οχι δι5άσκαλοι».

r ημεϊα

καί συνθήματα

'Έδωσε τήν πληροφορία δτι η
Έταιρί-:χ είχε ώρισ,.1ένα μυστικά,
άλλα τελείως ά3λαβη. 'Επειδή ά
πετε\εί:το από άνθρώπόυς σκορπι
σι-�ένουι; σ' δλον τόν κόσι.10, πού
μιλουν διάφορες yλ,l;;σσες, αίσθάν
θηκε τήν άνάyκη, καθώς · και ο ί
Έλευθεροτέαονες, ώρισμένων μέ
σων έλέyχου της ταυτότητος, 'Ε
)(pησιμοποιοϋσε, λοιπόν, ·ή θεόσο
ψ ι'<ή 'Εταιρία έκείνη τήν περίοδο
σ ημεϊα καl συνθήματα, πού αλλα-

. ·"""'
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τοια.Jτην πείραν, άκόμη καί έδω
είς τήν 'Ινδία, ανθρώπων, οί δποίοι
ηλθαν μέ προσψορό:ν είρήνης άνό:
χείρας, άλλα έδοκίμασαν νό: δια
πράξουν κάτι τό q:αυλον, καιό: τήν
ίδικήν μας κρίσιν, οί δποίοι τούς
έδέχθημεν μοvον βάσει του λόyου
των καί έσκεψθήκαιJ.ε δτι ησαν κα
λύτεροι άνθρωποι ά,τό δ,τι απέδει
ξαν... ».
Τό έπίσημο o ,Jyαv.:> της -Έταφί
ας, μέ τήy ευκαιρία της έκατοντα
ετηρί5ος τη; yεvνήσέ:,Jς του 'Όλ
κοττ, έτόνιζε τόν Αϋy.Jυο-το τσυ
1932:
«'Η άντί\ηψις των ή9ικων άξιων
πού έ3έσιτοζε σrό πνεJ�α του
'Όλκοττ, θά εfναι έσαεί άν.:χyκαiα
σrΌύς ανά τόν κόσμο θεσσοψισrάς,
δι:>τι ή ήθική ζωή καί μόνον εΤναι ·
πρακτι<ός 'Αποκρυφισμός».
Ό »Ολκοττ, ι�ς άξιωματιr.ός στό"
πόλεμο Βορείων - ΝοτίωΥ

Άτομ

κη βελτίωσις

Ό ϊδι 1ς ό 'Όλκοττ ε:>ωσε δεί
y_.ιατα τη; σω::,της θεοσοψικης δια
y:uyη;. 'Όχι μόνον δέν πρέπει νό:
ζαv συχνά. Ή δρ&σις της Έται.Jί:χς πο6:ξη τι τό ψαυλ-:,ν-δι6τι θό: ά
δέv άπειλουσε 'τήν πολιτική η κοι ποπεμψθη-:χλλό: πpέ'tεl καί νό:
νωνική τάξι, οϋτε άvε_.Ηyv.:.�ετο σi βε τι η πε
?LJJJτεJ::> , ώστε η ίδι
\ ω3
ζητήματα οί•ωyενεί:χς.
ότης του μέ\ους της θcοσοψικης
Έταιpίας ν' α'tοτελη αJτομάτως
ενα πτυχί:>ν. 'Όλοι ε\εyε, εχομε
Μέλη χρηστων ή9ων
Έπi πλέον άvέφερε. το.:.ις θεJ.ελι έ\αττώ,J.αια καί άJχημους τρό
π:>υς' ζωης η σ<έψ2ως. Πρέπει, ο
ώδεις δpους εtσδ,1χης μελων :
<ι:Δέν δεχόμεθα είς ιήν ά3ελψ::ι μως, ν.:'χ μετα.ιοpψ::u9ου;J.ε. Κρασί
τητά μας-εΤπε-άrομα έ;τι')είξαv ειτινε λίy.:> καί τό εωψε τελείως.
τα άσέβειαν πρός yονε'ίς η άvη ΊΞ:σ1χνα�ε σέ θέ:ηρα, λέσχες καί
θικότητα πρός συζύy.:>υς. Οϋτε ε άyωνε;, καί σέ ά\λου; τόπους ο·
χομεν χωρον δι:'χ τ-όν μέ9υJον η πσυ οί ά ιθ,:>ωποι ζητουν εύχαρί
, τόν άκόλαστον... Έyκαρδίως ύ-το σιησι. Τό: ε·ωψε ολα, χωρίς . νά
δεχόμεθα είς τό κατωψλι μας κά3ε τό: αναπολη μέ λύπη. Ό καθένας
άνδρα η yυναίκα βεβαιωμένου αξι . κάιι μπορεί ν.:'χ κά_.ιη yιό: τόν έ
οσεβάστου χαρακτηρ::>ς καi δε')η αυτό του.
λωμένης είλικρινείας προθέσεων,
-πού έπιθυμουν νό: μελετήσ::>υν τήν Σεβασμος. των θρησκειων
άρχαία σοψία. Μέν::>υv ύπό δ::>κι
'Επίσης έτόνισε οτι η 'Εταιρία
μασίαν. 'Εάν εΤναι α\ηθείς θε:>σ.:> σlβειαι δλες τίς θρησκείες καί α
,φ�σταί, θά τό δείξου1ν μέ ε;ηα, ναζητεί τήν κοινή πηyή των, αψου
δχι με λόyια. 'Εάν . οχι, θό: στα· πα.:>αδέχεται τήν ϋπαρξι, θείας Δυ
λaυν πίσω είς τούς παλαι :>ύς των νάuεως.
'Εuπνεόμενος από αυτήν τήν
,ψίλους καi τό περιβάλλον των καi
i;iς τού_ς ζητήσουν _συyyνώμην, δι αρχή, δ »Ολκοττ έpyάσθηκε yιό:
φτι έσκέψθησαv ν' άπομακρυν τήν αναyνώρισι 'ίσων δικαιωμάτων
θουν άιτό έκείνους. Καi ε'ίχ:ψεν στού� πιστούς κά3ε θρησκείας. uγ -

160

ΙΛΙΣΟΣ

σιερα άττό αίματηρή σύyκρουσι
μεταξύ χριστιαν&'.ν και βουδδιστ&'.ν
κατά τήν διάρκεια μιας λιτανείας
των δευτέρων, ό VΟλκοιτ εκα•1ε
διαβήματα στόν 'Άyyλο διοικητή,
πηyε και στό Λονδϊνον, και έπέτυ
χε νό: άναyνωρισθουν C:.ς άρyίαι ή
ήμέρα γεννήσεως του Βούδδα, κα
θώς καί του fv'�άμεθ. 'Έφf:ασε ά
κόμη νό: βοηθήση τούς Βουδδιστάς,
συντάσσοντας μιό: σύγχρονη «Κα
τήχησι». Οί Βου5δισταί του εδω
σαν δίπλωμα έξουσιοδοτήσεως νό:
δέχεται πιστούς σιόν Βουδδισμό,
προνόμιο πού δέ,ν είχε ποτέ αλ
λοτε δοθη crέ λαϊκόν, οϋτε Ίνδόν
άκόμη. Σέ μιό: συyκέντρωσι Μου
σο�λμάνων, τόν έξέλεξαν διό: βοης
προε5ρον.

τχε:ι περιγράψει υπό ποιες συνθfj
κες τόν έτιεσκέφθηκαν ό Διδάσκα
λος Κ.Χ.. ό Διδάσκαλος Ιλ. και &
Διδάσκαλος Μ. Ό τελευταϊος,
πρός 6λικήν άττόδειξιν της έnικοι
νωνίας των, του άφηκε τό τουρ
μπάνι του (0,65Χ2.24μ.) μέ διάφορα
κεντή•..ιατα και ιό μονόyραμμά του.
υΟταν ξαφνικά, ό Lιδάσκαλος χά
θηκε άττό τό: μάιια του, εμεινε στο
η:αττέζι του τό τουρμπάνι, .. Αλλες
φορές, του άφηκαν έπιστολάς. Δέv
κρίνομε χρήσιμο νό: έπεκταθοϋμε
σέ λεrττομέpειες, διότι τό θέμα της
υπάρξεως και της έμψανίσεως Δι
δασκάλων, άνωτέQων όντοτήτωv
τιάνω στη yη, εΙναι πολύ βαρύ
1<αί ξε(f;εjyει ά.τό τό: πλαίσια του
αρθρου.

Οί Διcόσκαλοι

θφαπεuτης

Στό ερyον τcυ, ό 'Όλκοττ είχε
τήν συνδρομη μεσι}(ων άπό τοός
fιδασκάλους, cί όποϊ:ι,· καθί.:ς
εχει άφηyηθη, τόν έ;τεσκέτττοντο.

Τό «πειστήριον» της έπισκέψεως
τού διδασκάλου Μ. στόν vΟλκοττ.

V

Τό yεyονός είναι δτι ό vΟλκοτr
έπίστευε πώς ε:ιρίσκεται στήν υπη
ρεσία των Lιδα:::ικάλων.
Καί μέ τήν βοήθεια των Διδα
σκάλων, έβεβαίωνε δτι άττέκτησε
τ ίς δυνάμεις του θερατ:ευτοϋ, με
τίς όποϊες προεκάλεσε δυνατή ·
έντύπωσι σιήν 'Ινδία. Στό «θεό
ζοφιστ» του 'Ιουνίου 1883 άναφέρ�
ται δτι σ' ενα ταξίδι 57 ήμερ�ν δι
έτρεξε 7 .000 μί\ια στήν 'Ινδία καί
έθε,:άττευσε 2.812 ατομα.
Πολλές φοι:ές άrτασχολήθηκε ό
τύπος μαζί του. Στις 11 'Ιουλίου
1883 έδημοσιεύθη μακρό: άνακοίνω
σίς του, μέ τήν όποία προειδοποι
οϋσε τις λεyεωνες :rων δυστυχι
σμένων, πού ετρεχ_αν παν.του δπου
πε_')νοϋσε, δτι: πρώτον, δέν εχει
τήν ίκανότητα νά θαυματουρyη,
δέν άναπληρώνει μάτια, αύτιά η
αλλα ορyανα πού λείπουν" δεύτε
ρον δέν θεραπε6ει μέ ζωογόνα
υyρα η μέ έπιθέσεις yειρων 'οyκ9υς
η αλλα νοσήματα όργανικά· τρί
τον, δτι δέν μπορεϊ, ενας ανθοω
πος αύτός, δση δύναμι κι' αν εtχε,
νά έπαρκέση στις άνάyκες ολης
της Ίνδίας· τέταρτον, οτι σκο1τός
του οέν εtναι ή θεραπευτική, άλλά
μόνον ενα μέσον, άφ' ένός yιά τήv
άνακούψισι της δυστυχίας και άψ'
έτέρου yιά την παροχη άποδε[ξεως
οτι π�εσβύτεροι qδελφeι μ� άν&
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τερες δυνάμεις ϊστανται οτιισθεν
της θεοσοφικης 'Εταιρίας.
'Αρyότεpα διέκοψε τελείως τίς
θερατιεϊες, έτιειδή, καθώς εtτιε, 5έν
διέκρινε νά προέρχεται καμμιά ή
θ ική βελτίωσις στοyς ανθρώπους,
ε 'ίτε στούς ασθενεϊ.ς τούς 'ίδιους.
Ένω έξάκολουθοϋσε τήν δρα
στηριότητά του yιά τήν όρyάνωσι
καί έξάτιλωσι της θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας, έρyαζόταν παράλληλα,
από άλλους τομεϊς, υπέρ των λαϊ
κων τάξεων. Ύπηρξεν έκ των πρώ
των, τιού ασχολήθηκαν μέ. τό πρό
βλημα των «αθίκτων», των τιαριων
της Ίνδικης ζωης, τιού «έμολύνον
το» δσοι τούς έπλησίαζαν ... Ώρyά
νc..:σε τό τιρωτο σχολεϊο δωρεάν
στοιχειώδους έκτιαιδεύσεως καί χω
ρίς κανενός ε'ίδους προσηλυτισμό.
Μέσα σε 10 χρόνια ίδρύθηκαν άλ
λα τέσσαρα σχολεϊα.

Ή ϊδρι,ισις του "Αντυσρ
Τό μεyάλο ονειρο τοϋ 'Όλκοττ
ηταν ή Παγκόσμιος 'Αδελφότης,
μέσ(ϊ) της συyκριτικης μελέτης δ
λων των θρησκειων. 'Αρ)(ικά, συνε
κέντρωνε παλιά χειρόγραφα καί
β ιβλία. Τελικά έδημιούρyησε αυ
τό τό παγκοσμίου ακτινοβολίας
ερyον, πού όνομάζεται ΥΑ ν τ υ α ρ.
Μέ. χρήματά τους, ή Μπλαβάτσκυ
καί δ ΥΟλκοττ, άyόρασtχν μια εκ
τασι στό Μαδράς καί έyκατέστη
σαν τήν εδρα της θεοσοφικης 'Ε
ταιρίας, τήν Βιβλιοθήκη των θρη
σκειων καί τοϋ άποκρυφισμοϋ, άνή
yειραν δέ. καί έκκλησίες δλων των
θρησκειων. 'Υπάρχουν σήμερα στό
'Ά ντυαρ εκκλησίες τοϋ Χριστιανι
σμοϋ, τοϋ Βουδδισμοϋ, τοϋ Μu:α
μεθανισμοϋ/ τοϋ 'Εβραϊσμοϋ κλπ.
'Επίσης υπάρχει ή μεγάλη α'ίθουσα
διαλέξεων της 'Εταιρίας, ή δποία
περιλαμβάνει τούς ανδριάντας τοϋ
Σρί Κρισνα, τοϋ Βούδδα, τοϋ Ζc;:,
ροάστρου, καί τοϋ Χριστοϋ. Δέ.ν
ητο ,δυνατόν νά υπάρξη ανδριάς
τοϋ Μωάμεθ, έnειδή κάeε ε'ίδους
απεικονίσεις άπαyορεύονται από
τήγ θρησκεία του· yι' αύτό, τόν
ανδριάντα αναπληρώνει μια αραβι
κή έπιypαφή έκθειάζουσα τό Κο-
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ράνιον.
uοταν εyιναν τά έyκαίνια της;
Βιβλιοθήκης τοϋ "Αντυαρ, διαβά
σθηκαν εύχέ.ς διαδοχικά από 8 tε
ρεϊς διαφόρων θρησκειων καί δο
yμάιων (άπό Ίνδουϊστήν, Πάρσην,.
Βουδδιστήν, Μωαμεθανόν καί τρία
αλλα δόyματα ανατολικά). 'Έκτο
τε τηρειται τό εθιμον αύτό. Καί
στό θεοσοφικόν συνέδριον ιωv
Παρισίων (1949), στήν εναρκτήριο
λειτουργία οί παρευρισκόμενοι ό
παδοί της Χριστιανικης, Έβραϊκης.
Ίνδουϊστικης καί Βουδδιστικης
θρησκείας άπηyyειλαν τιροσευχάς
της tδιαιτέρας θρησκείας των, είς
τό τέλος δέ. συνενώθηκαν σέ. μια/
κοινή έπίκλησι πρός τήν Μίαν Ζω
ήν, ή δποία υπάρχει οπισθεν δλωv
των μορφων.

«Μια φωτεινη άκτίνα»
Έταξίδευε στήν 'Ινδία, στήν ανα
τολή καί τήν Εύρώπη, προσπαθών
τας νά διαδώση τήν θεοσοφία,
yιό: νά έξωραίση τή ζωή των αν
θρώπων.
Ή θεοσοφία-συνήθιζε νά λέyη
δέ.ν είναι ενα εΤδος μιας μακρινης
ανατολης ήλίου, πού πρέπει νά:
προσπαθήσουμε νά φθάσουμε· είναι
μιά φωτεινή ακτίνα πού πέφτεt
στά πόδια μας, στο στιίτι μας,
στόν καθημερινό μας περίπατο. Τό
νά 'κάνουμε κουβάρια μέ. λέξεις,,
δεν αξίζει τίποτε. Τό νά αποκτή
σουμε Ένα ίδανικό ζωης, εtναt
πραyμ·α ανεκτίμητο. Ή θρησκεία
μας χρειάζεται yιά νά ζήσουμε
κοντά της, μέρα μέ. τήν ήμέρα,
οχι νά πεθάνουμε κοντά της. Καί.
ή θεοσοφία εΤναι ή θεία ψυχή της
θρησκείας, τό ενα κλειδί yιά δλες
τίς Βίβλους, ή λύσις τοϋ αίνίyμα
τος δλων των μυστηρίων, ή παρη
γοριά στίς βαρειές καρδιές, ή γλύ
κα στή θλίψη; ή άνακούφισι κάθε
· κοινωνικοϋ πόνου. ΥΑς θελήσουμε
νά · έξελιχθοϋμε, βημα μέ. βημα,
χωρίς υποκρισία, χωρίς έyωϊσμό.. _
' Σέ. ήλικία 75 έτων, ενας ασκη
τής πιά, αφησε τόν κόσμο μας.
σβήνοντας ησυχα, στίς 7.17 το
πρωί της 17 Φεβρουαρίου 1907.
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Προαισθανjμε'/ος τόν θάνατό του, ά.τοτε\εσθΕν ά1ό τμή:.lατα
-του, υπηyό;:,εJσ_ τό τε\ευταϊο του άρχαίων ίνSικων ναων.
Ή δΕ ή .lέJα του θανάτου του,
μήνυμα πρός τά με\η καί τό υπέ
γραψε με το χέ:-ιι του-σϊίς 2 Φε ή 17η Φε:?>ρ::>υ::χρίου-ή "όπο(-:χ συμ
β?ουαρί'Jυ··-μΕ την παράκλησι να πίπτει νά είν.:χι καί ή επέτε ιος της
διαβα:ιθη έπα;ω ά;τό τό -.;εκρό\ yε ;νήσεως έvός αλ\ου ά ιωνισrου
της θεοσοφίας, του Καρόλου Λεντ
κορuί του.
Πρό της σοpοϋ του έτοτοθετή μπητεJ (17 Φεβρου:χοίου 1817),
κα3ώς καί ή επέτειος του μαρτυ,:η
(3ησαν αί Βέχχι, ή ΖένS- Άβέ:ηα,
-τά Πιτάκια, ή Βί3λος, τό Κορανι- κου έπί της πυρας θανάτου του
. ον κοί χει-J::>y,)αψον του Ζ-:τινι Τζιορντάνο Μπρουνο (17 Φεβρου- ·
σς10J- άνrυτροσωπε-:ιοντα ολες τίς αρί-Jυ 160Q) -καθωρίσθη νά έορτά
-θρησ-<εϊες το] κόσ:--1ου Τό σωμα ζεrα, κάθε χοόνο άπό τούς -θοσό
του έ,ωλύψθη ά.τό λου\ο6δι:χ, π<:>υ ψου;; ολου του κόσι-ωυ, ώς «Ή;--1έρα
έ,όμισαν πλήθη λαου ο\ων των του _' Ανrυ::χp'>.
-πίστεων-έκτο;; άπό το όλόλευ><:ο
πρόσωπό του μΕ την μα,φυ::Ί: γε
νειάδα. Οί έ<sτρ:,σωττοι των θρη
τελευταίο μήνυμα
σ«ειων έSι :(βασ:χν δια3οχικά την
νεκρώσι ιη ά ωλουθία.
Πρός τοvς πολυαγαπημένους
Τελευταϊα μίλησε ή 'Άννα Μπέ
μου είς φuσικόν σώμα άδελφούς:
ζαvτ, πού έπρόκει το να τόν διqδε
Σiiς άποχαιρετώ δλοuς. Είς μνή
χθη στά καθήκοντά του:
- Καt τώοα άyαττημένε μας q ί μην μου, συνεχίσετε τό μεγάλο
λε, άrτοδίδομε τό σωμα σου, που εργον της διακηρύξεως καί της
τόσο τό άyαπήσα-.lε, είς τά στοι βιώσεως της 'Αδελφότητος των
χεια έξ ων προηλθε. Μν σ )U ά Θ ησκεuμάτων.
fι
πευθυνομε άrτοχαιοετισμόv, διότι ή
Πρός τοvς πολυαγαπημένους
ψυχή είναι άyέννητη, άrτέθαντη,
διαρκής, αίωνία καί δΕν υπάρχει μου είς άνώτερα πεδία άδελφούς:
(3άνατος. Γενναϊε Στρατιώτη της Σiiς χαιρετώ και ερχομαι πρός
'Αληθείας, μαχητή του Καλοϋ,
σου εύχόμεθα Φως καί Είοήνη. Την σiiς, σiiς ίκετεύω δέ νά μέ βοη
σημαία της θεοσοφίας πού επεσε θήσετε ωστε νά έγχαράξω είς δ
από τό ψυχρό σου χέρι, όρκίζο λους τοvς άνθρώποuς έπl της γης
μα, νά την κρατήσω υψηλά, έάν δτι «Οόδεμία θρησκεία uπερτέρα
ή εκλογή σου περί της διαδοχης
έπιβεβαιωθη άπό την 'Εταιρία, καί της 'Αληθείας», και · δτι είς τήν
νά υπηρετήσω την θεοσοφία έψ' 'Αδελφότητα των θρησκευμάτων
δρου ζωης, καθώς έσύ, μέχρι θα κείνται ή είρήνη και ή πρ.όοδος
νάτου, κ-αθώς -fσύ...
της άνθρωπότητος.
Κατόπιν τό σωμα μετεψέρθη
πρό.ς άποτέψρωσιν έπάνω σΕ άρω·
ματικά ξυλα.
Τό πρωί της έπομένης συνελέγη
ή τέφρα καί έσκορπίσθηκε είς τά
κύμqτα προ του �Αντυαρ· ενα μέ
ρος μετεψέρθη είς τό Μπενάρες ...•
καί έρρίψθη στον ίερό ποταμό
Γκάνyκα, οπου εtχε ριψθη καί μέ
ρος της τέφρας της Μπλαβάτσκυ._
Στό 'Άvη,αρ, τό δημιούργημα
του Χένρυ Στήηλ · �Ολκοττ, άνη
yέρθη ενα «τρίλιθον» προς τιμiJν
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χα.τα τον α.ιωνχ μα.ς. Ε:ς τα
Πριν &:πο έκα.το χρόνια., ε1ς 1860, εις την ετησία.ν συγκέν
την «'Εφημερίδα. πρα.κτικων της τρωσιν του Βρετα: ινικοσ . Συνδέ
.:ετα.ιρία.ς του Λιννα.ίου» εδημοσι σμου για την πρό9δο της 'Επι
.ιεύοντο δύο μελέτα.ι που προωρί στήμης, δ ,Επίσκοπος της ,Οξ
ζονtο να συγκλονίσουν τον κό φόρδης, Σάμσυελ Γουαμπερφορς,
-σμο. Αί μελέτα.ι α.υτα.ί ήσαν του &:να.φερόμενος ε1ς τον Χάξλευ,
�Άλφρεντ Ράσσελ Ουάλλα.ς «' Επί που είχε γίνει δ δια.σ'Υjμότερος
-της τάσε.ως των εlδων να σχημα.- κα.ί φλογερώτερος ύποστηρικτης
-τίζουv. ποικιλίας κα.ί επί της δι- του δαρ6ινισμου, τον ερωτουσε
tιιων[σεως των ποικιλιών κ:χί των «εαν επίστευε δτι ή συγγένειά
.είαων δια. μέσου τι1ιν ψυσικων δι του με τον πίθηκον ώφείλετο ε1ς
Jερyα.σιων της επιλογης». Αί με την πα.τρικην η την μητρικήν του
J..έτα.ι α.ύτα.ί ήσα.ν το σπέρμα. &:πο κα.τα.γωγήν». Εtς τουτο δ ερωτώ
,δπου μετα ενα. ετος θα εγεννατο μενος &:πήντησε δτι δεν θεωρουσε
<ή κα.τα.yωγη των εlδων» του καθόλου μειωμένον τον �α.υτό 1
.Δα.ρ6ίνου, το πλέόν σημα.ντικον του εκ του δτι συγκα.τέλεγε τους
. tδι6λίον του 19ου α.lωνος.
πιθήκους μετα.ξυ των προγόνων
οι ζωολόγοι δλου του κόσμου του κα.ί δτι &:ντιθέτως «θα εντρέ
.έώρτα.σα.ν την επέτειον της δη πετο να συνδέεται συγγενικως
μοσιεύσεως των εργα.σιων εlς το μ' ενα. άνθρωπον που εχρησιμο
.Sιεθνες συνέδριον του Λονδίνου. ποιουσε τα μεγάλα. φυσικα χα
Καί οί 6ιολό'γοι ε0εώρησα.ν με ρίσματά του δια να συσκοτίζη
iκανοποίησι τον δρόμο που επετέ την &:λήθεια.ν». Μπορουμε να γε
J..εσεν ή επιστr1μη των, διαπιστώ λάμε δια.6άζοντα.ς τας σφοδρας
-yογτας πόσον ή &:νάπτυξις επηρέ κα.ί ζωηpας συζητήσεις που επί
,,α;σε &:μέσως η εμμέσως οχι μόνον δεκα.ετία.ν είχον συγκινήσει τους
-την, μελέτη των οργα.ν1σμwν, &:λ �ροπάππους μας, ·&:λλα δεΙJ ήμπο).α; κα.ί &:κόμη άλλα.ς επιστήμας, . ρουμε να λησμονήσωμε το πό
-την οlκΦνομίαν, την κο:ίνωνιολο σόν συνέ6α.λα.ν είς το να θέσουν
Ύίαν, την πολιτικην και &:κόμ"Υ] τα ζητήμα.τα. της &:ντιθέσεως με
-τήν θρ'Υjσκεία.ν.
τα.ξυ επιστήμης κα.ί πίστεως είς
· "Αν δια.6άσωμε · την σχετικην 'τα · &:κρι6η των δρια., κα.ί κατα
ξίδησεογρα.ψία.γ &:ντιλα.μ6α.νόμ�θα. πόσον τα ζητήμα.τα._.�υτα οιεφώ
·. -χάτα � σα.φέστερον &:κόμη τρόπον τισα.ν οχι μρνον τους διανοουμέ
τijν εξέλιξιν την" . συντελεσθεrσ� νους, &:λλίχ κα.ί το ευρύτερο κοι·
1

' .
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vόv έπί της α;ία.ς των έπιστημο
vικωv χα.τα.κτήσεων.

"ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΚΡΙΚΟΣ,,
Είναι γνωστόν δτι οί έπιστή
μοvες &:vα.ζητουv πάντοτε, δια
μέσου των άvα.σκα.φωv, τα λείψα.
vχ των προγόνων του άvθpώπου.
Κα.ί εχου·ι άvακαλυcρθη διi cροpοι
πιθηκάνθρωποι, αλλα οχι και δ
«κρίκος», ήτοι δ τύπος που συν
δέει τα ούο είδη στην έξέλιξί
τους. 'Ήδrι εγιvε στην ,Ιταλία.
μια σημαντική &:να.κάλυψις, -ή
δποία θεωρείται άπό πολλους έ
πιστήμονες δτι είναι πpοωpισμέ
vη σε πολλα σημεία. να άνατρέψη
δλες τίς θεωρίες για τrιv άνθpώπι
vη έξέλιξι, διότι, ένω εω; τώρα.
είχαν άνα.καλυφθή σκελετοί r;ιθη
καvθρώπων -ήλικία.ς μέχρι; 7 εκα
τομμυρίων έτωv κα.ί, λογικά, δ

«έλλείπων κρίκος» του πιθήχ.ουt
με πεp�σσότεpο άvθρώπινη μορ
φή ανεζητείw στα μετα..yεvέστε
pα χρόνια, ευρέθη ε.vας σκελετος.
με &:δρα ανθρώπινα. χα.ρα.χ.τηpι
στικα σε. εδα.φος -ήλικicις δώδεκα;.
εκατομμυρίων έτων ! ,Η εξέλιξις:.
είχε πpοποpευθη fι μάλλον είχε
άκολουθήσει δικόν της δρόμο για;.
τον αvθpωπο, δ δποίος, σύμφω
να. με α.ύτα τα. δεδαμέvα., δεν κα
τάγετcιι από τον πίθηκο, &λλ•·
αποτελεί ξεχωριστό είδος.
, Η ανακάλυψις εγινε στην Τοσ
κάνrι της , Ι ταλία.ς, στο χωριο1\Ιπατσινέλο, μέσα. σ' ε.να δρυ
χείο λιγvίτου. Το δpυχείο αυτό,.
ιδιοκτησία. της έτα.ιρίας «Βαλ
δάpvο», είχε κλείσει &:πό το 1954
κχί &:pγότεpα ανέλαβε την επανα
λειτουργία. του συvεpγα.τικη &ν
θpακωρύχων. }lεγάλη τύχη ανοί-

Ό σκελετός του «'Qραιοπι-6·ήκcv», σ.Υ.ρ��&ς_ ο.πως:
ε{, ρ_έ{}η μέ τόν ογκο του. λιγνή:,rοv,

..
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-yετάι τωρα; γι• αυτούς, διότι δι
ιεπιστώθη δτι τά. στρώματα; του
:ι..ιγν(του ετναt γεμι:χτα; απο προϊ·
•.στορικα λείψανα.

ίΗ "ΑΠΟΚΑΛ ΥΨ,ΊΣ,.
Με τήν 6ο�θεια της φχντασίας
·γίνεται προσπάθ&ι.α νά. άναπαρα·
τα:θη � ζωη στην 'Ιταλία δtαν
ισυνέ6 η ή Βιολικη «' Αποκάλυψις»
iϋστερα a:πο γιγαντιαία; φαινόμε
να γεωλaγικων μεταοολων. , Εκ
ιρήξεις ήφα;ιστείων, τά. , Α πέννινα
ύφώνονται άπότομα;J δημιουργii>Υ·
-τας θύλακ"'ς γεμάτους νερό, που
ιθα ιiνα6λύση μετά. αιώνες ώς 1α
ματικ6, δριστικη άντικατάστασις
-:ι:ων έρπετων άπο τά. πουλιά. καl
-:ι:α θηλαστικά, ενα φο6ερο κuμα;
ψύχουq; σα;�ώνε; την �ερσόνησο. ·
;
,
"'ftπικρατουσε εως τοτε τροπικο
-:κλίμα κχl ύπηρχαν στην •Ιταλία
-,χονορα: ζωχ προ6οσκιδι:χτα, ρινό-:κεροι, fπποπόταμοι, γκχζέλες ...
..,.,Αρχισε τότε ή μετα;νάστευσις
.οπρος τήν θεpμη ·Αψρική. Και
7tptν δώδεκα εκατομμύρια; χρόνια,
iyα άκόμη γεωλογικο φαινόμε
νον εθαψε τον πρόγονό μας μέ
σα στα εγκχτα τής γης... Βρέ
�ηχε άπο τους &:νθρακωρύχους
"Έντσο Μποκαλίνι καl •Ατζέλιο
Γκιουσταρίνι. Καθώς έογαζαν
ενα μεγάλο κομμάτι λιγνίτου,
είδαν νά είναι «έvσώματωμένος»
ενας δλόκληρος σκελετός, που έ
�ειχνε κα;θα;ρά δτι άνηκε σε ά 1ιθρω
ποειοές, άπb το σχημχ του κε
φα;λιου του. 'Έtρεξε άμsσως δ
καθηγητης •Ιω. Χύρτσzλερ, ε:πι
μελητης τοσ Μουσείου φυσικής
!στορίας της Βχdιλείας δ όποιος
από χρόνια έρευνοuσε την περιο·
Χ'ΥΙ με την ,έλπίδχ V' άνχκ:χλύψη
-«κ-iτι: σπου3χτο».

Με την πρώτη ματιά, δ κα.θη
γητης άντελήψθη δτι έπρόκειτο
περί άνθρωποειδοuς. , Η έρευνα
των γεωλογικών στρωμάτων με
ραδιενεργο άνθρακχ τους έδωσε
·ήλικία δώδεκα έκατομμυ·ρίων έ
των ! "Ωστε, ενας π ρ ο ά ν θ ρ ω
π ο ς, εyα;ς άμεσος πρόγονος του
άνθρωπίνου γένους, ετχε παραστη
στην άπίστευτη «' Αποκάλυψη»

-�
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,Υπο{)-ετική αναπαράστασις τοϋ «'Ωραιοπι{J-11κου», τοϋ όποίου τό σώμα,
φυσικ cί., ,&.:ί, τ1 ταν αρκετά τριχωτό.
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επι τής ιταλικής γijς. Οί δημοσιογpάφοι άρχισαν τίς περιγραφές : «'Ο πρώτος άνθρωπος εζησε
στήν , Ιταλία!», «Ευρέθη στο
λ1πχτσι·ιέλο ό ... ,Αδάμ!» κλπ.
,Q σκελετός του προγόνου μας
είναι κολλημένος στον ογκο του
λιγνίτου σάν ενχ κ6σμημα. Είνχι
πλήρης, άθικτος, θαυμάσιος.

τροφής, την σαpκο6όpο. Κατε6αίνοντας από τα δένδρα, &πέκτησε καί την ορθία στάσι, διότι από τίς αναρριχήσεις εγί νετο.
μεγαλύτερη αξιοποίησις των εμπροσθίων χεριών.

Κάτοιος από τους μακρυνους.
προγόνους θα εγνώρtζε συνειδητα.
τό πυρ. Θα τό ετδε να ξεπετιέται
ώραίο καί δυνατό από κάποια.
'ΏfJΑΙΟΠΙΘΗΚΟΣ,,
σχισμή
τi1 ς γijς, να καρ6ουνιάζη
�τό ευρημα του l\Ιπατσινέλο
δέν
τα
καί να ψένη τό κρέας.
τρα
Ω
έ?:ι6θη τό ελληνικό ονομα «'
των ζώων. Ποιος πρωτος έδέp α ι ο π ί θ η κ ο ς » (Oreopitheσμευσε την πρώτη σπffiα ; Δενcus). Πρέπει νά εζησε στην Μειθα τό μάθουμε ποτε καί θ, αp6καινο·ι περίοδον τής Τpιτογεκούμεθα πάντοτε στον μυθο του,
νους έποχης. ,Η ανακάλυψίς του
Πpομηθέως. 'Ασφαλώς, ρμως, fr
τοποθετεί αρκετες εκατοντάδες
του πυρός, αυτου τουκατάκτησις
έκατομμυρίων ετων την εποχή
ώραίου
καί
επικίνδυνου κόκκινοΙ Ρ
που οί τ.ρόγονοί μας άρχισαν την
λουλουδιου,
θα -rjταν � α1τία. να.
ε1σίκευσι, δηλαδή τ·rι ν προσαρμοαλλά:ξη τό ζωώδες πρόσωπο του.
γ·η σ' ενα. σύστημα. ζωής καί την
προγόνου μας σε ανθρωποειδές�
απόκτησι των πρώτων γνώσεων,
που αντιπροσωπεύουν τό θεμέ-- Τό πυρ ετναι δπλο δυνατώτεpο
απο τά δόντια, έξ άλλου τό ψη�
λιο του συγχρόνου πολιτισμου.
τό κρέας δεν χρειάζε�αι μεγάλα.
"Εστω, λοιπό;, κ.χί αν τό είδος
δόν-cια, ετσι σιγά-σιγά μετεμα.ς ενεφανίσθη τελευταίο επί
τό πρόσωπο του. προγό6λήθη
ή
ij
να
μποpουμε
μερα
γ
της
ς, σ
νου ...
πουμε πώς δεν είμεθιΧ καί τόσο
βρέφη, διότι δεν πρόκειται πλέον
,Η περιγραφή του «'Ωραιοπιθήκου» ώς προγόνου τοσ ανθpώπερί ολίγων εκιχτοντάδων χιλιά:που έστηρίχθη κυρίως ε1ς τήy,
οων ετών, αλλα περί δώοεκα όλσκλ·ήρων εκατομμυρίων ετων !
οδοντοστοιχία του, από την δποία.
,Q «'Ωριχιοπίθηκος» πρέπει να
έλλείπει τό λεγόμενον «διάστημα», που ΠΙΧj?ΙΧtηρείταt στους πι•
·Τιταν ζωον ασθενε� καί ανυπεράgπιστον, εμενε στά δάση καt έθήκους μεταξύ κυνόδοντος καL
τρέφετο με χόρτα. , Αλλα δ περικοπτηρος. , Επίσης τό μέγεθος,
ορισμός των δασών, είτε συνετου κυνόδοντος εlναι πολυ-μικpό··
πεία. κατα.κλυσμοσ, είτε κατόπιν
τερο από δ,τι στους πιθήκους�
πυρκα"Cα;, αλλ, ακόμη καί ·ή ά,Η κάθετος θέσις των κοπτήρων,
νοδος του ψύχους, θα έδημιούρδίδει, έξ άλλου, στο πρόσωπον·
γησε δυσκολίες στην αναζήτησι
του προγόνου επίπεδη μοpφη καL
τροφής μέσΙΧ στό δάσος κΙΧί ό
οχι προτεταμένην, οπως στους,
ανθpωποειδe:ις γορίλλα, χιμπανπροάνθρωπος αναγκάσθηκε νά
τζη καί γί6ωνα.
προσχρμοσθij σε νέο ετδος διχ-

, . ,..

�
ΙΛΙΣΟΣ

,Η &να.κάλυψις του «'Ωραιοπι
θήκου» θα &ξιολογηθή μετα πά
ροδον χρόνου. •Εν τψ μεταξύ,
ενα. είνα.ι 6έ6α.ιον: δτι μπορεί
λογικα να θεωρήται ώς δ αρχαι
ότερος μέχρι τουδε σε δλον τον
κόσμο γνωστος πρόγονος.
'Εχν κα.τcφτίσωμε μιά κλίμα
κα. αρχαιότητος, θα είναι ή ακό
λουθος:
,Q ρ α. ι ο π ί θ η κ ο ς : εζησε
περίπου προ δώδεκα. έκατομμυ
ρίων ε των στην , Ι τα.λία.. Α ύ σ τ ρ α. λ ο π ί θ η κ ο ς : Π,?όκεtται
περί μέρους πα.ιδικών οστών, ανα
γομένων εις εποχηv προ έπτα έ
κα.τομμυρίων ετών. ,Η ανακάλυ
ψίς των εγιvε στο 192..J., σtΎJν
•Αλγερία.. 11 ι θ η κ ά γ 6 ρ ω π ος :
έζησε προ 800 χιλιάδων ετωι
στην Γιάσα.. Το κρανίον του ήταν
επίπεδο, το πρόσωπο προοεβλη
μένον καί τά δόντια. πιθηκοειοή.
Σι ν ά ν θ ρ ω π ο ς : οχι πολυ δια.·
φορετικος απο τους προηγουμi
νου;, εγvώριζε δμως τά πρώτα
στοιχεία. τεχνικής. 'Έζησε προ
400 χιλιάσω·; ετών στην Κίνα.
•λτ λά.ν θ ρ ω π ο ς : •Αλγερινος
κι• αυτός, αλλά παλαιότερος
κα.τά 3CO χιλιάδες χρ6νια. 'Ά ν
θ ρ ω π ο ς του Νεάντερταλ : πpο
70 χιΧιάδων ετών. Πρόκειται πε
ρί τύπου αρκετά εξελιγμέ,ου.
"Αν θ ρ ω π ο ς του Κρό-l\Ια.
νίόν : ανεκα.λύφθη στη Γαλλία
καί είνχι ήλικία.; ±Ο χιλιάδων ε
τών. l\Ιορφη επίπεδη, υψηλός,
ρωμαλέος. Προφχνως, επρόκειτο
περί τύπου Νεάντερτχλ εξελιγμέ
νου. Homo Sapiεns: καταγό
μεθα κατ• ευθείαν απο αυτόν, δ
δποίος εμφανίστηκε στ11ν_ γη πε
ρίπου προ 10 χιλιάδων ετών.
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,Η &νακάλυψι; του «'Ωpαιοπι
θήκου» πιθανοv νχ δδηγήση σε α
vαθεώρησι εν μ iρει της «Θεω,?ί
ας περί εξελίξεω;» του Δα.ρ6ίνου.
,Η επιστήμη υπέθετε, εως τώρα,
δτι αvθpωπος κα.ί πίθηκος είχαν
κοινον πρόγονον, δ δποίΌς έζησε.
προ έvος εκατομ ιυρίου ετών, ε'Ι'
πλήρει τ�τχρτογε•ιr,ι •Εποχr,ι. Τώρα, που ε!ς τόν « -Ω ρ α ι ο π ί 0 ηκ ο ν» α ποδίδετα: ·ίιλικία οi>δεκχ:
εκατομμυρίων ε:ιί>v, θά ύποστη
ριχθή δτι δ ανΟpωπος δεν έξειλί
χθη κα.ί μετεμο φώθη ατ.ο τογ
αvθρωποει3η π'θηκο μέσ� σt
εvα. εκατομμύριο χρ5,ιια, αλλά ε
φθασε στ:rιν ΠΧ,?ΟCί'Jα ειοίκευσ[
τοcι ξεκινώντας απο τά εν3�τεpα.
των πιο αρχα(ω Ι Χ%ί σκοτειyfu•p
γεωλογικω•; Τ.ε,?ι6οων.
ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΦΥ ΛΗΝ

,Εν τω μεταξύ, δ γιωστος , Α
μερι κα.νος ανθρωπολ6γο.;; δ�κτ .up
Τζώι Χά'Jλεϋ εοημοσίευσε εvα;
6ιολ:ο με τόν τ! τλο «'Η εςέλι ;ι;
του ανθρωπίνου γένους επί εvχ
εκχτομμύριοv ετη»' δπου υπο
στηρίζει οτι δ προϊστορικος άν
θρωπος εζησε κατ• αpχ+,ν εί; ώ
ρισμέ•ια.ς περιοχά; τής Βορείου,
•Αμερικής, προέρχεται οέ κα.τ•
ευθείαν απο τΟ'Ι δασύτριχον 60pειοα.μερικα.νικόv τ.·ίθηκοϊ, που
τον βλέπομε κα.l σήμερα στου;
ζωολογικους κήπους.
,ο •Αμερικανος &νθρωπολ6γο; ε
πεκτε&νεται εις την μελλοντικηγ
εξέλιξιv του ανθρωπίνου γένους
επί ηίς Γής καί καταλήγει εις
-r;11ν αποψιv δτt μετά παρέλευσιν
χιλίων ακόμη ετών οί &.νθρωποl
θά αποτελέσουν μίαν καt μ6νηγ
φυλην, εξαφα.νιζομένων των νέ
γρων καί των κιτρίvων. ,Qς χα-
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()α.κτηριστικον πα.ράδειyμα. δ δό
-κτωρ Χάσλεϋ &:να.φέρει, δ,τι οί
.,Αμερικανοί νέγροι, χάνουν με
-την παρέλευσιν του χρόνου το
:χρωμα. των κα.ί προσεγγίζουν
προς την λεuκην φuλήν. Πράγμα.τι
οι σημερινοί νέγροι των ,Ηv.ωμέ
-vων ολιτειων, δεν εχοuν πλέον
-την έvτόvως μαύρη έπιδερμίδα
-των νέγρων της Μαύρης ,Ηπείρου
-κα;ί α;υτο διότι υπέστησαν την
iπίδρασι της λευκής φυλής. Τέ
λος δ δόκτωρ Χάσλεϋ, προβλέπει
προαyωyηv του πολιτισμου ε1ς
,δλοuς τους τομείς, μετα την κu
ρια;ρχία.v μιας καί μόνης φuλijς
.έπί της Γ·ης. Οί άνθρωποι, ώς
ίσχuρίζετα.ι, μετα παρέλευσιν δέ
κα. &:κόμη α1ώνωv, θα παύσουν
-να έχθρεύωvτα;ι άλλήλοuς .διότι
θα έπιτύχοuv να ζουν ε1ς μίαν
-πα;yκόσμιον κοινότητα; καί δεν
fJα εχοuν κατακτητικάς έτιδι
αιξεις..

π

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Στο ερώτημα που απασχολεί
-πάντοτε την έπιστήμη, άν υπήρξε
1J ,Ατλαντίς, δ Σο6ιετικος καθη
γητης Νικολάϊ Λέντνεφ άπαντα
.ελεuτα;ίως με αρθρα: του κατα;
ψα;τικά.
Ν. Λέντνεφ υποστηρίζει οτι
�η μυστηριώδης ήπειρος 'Ατλα;vτίς
ύπηρξε πραγματικά. ,Ο 1σχuρι. σμός του είναι, δπω; λέγει, απο
τέλεσμα. ε1κοσα:ετωv έρεuνων, που
ενήργησε σχετικως. Κατα τον
Σο6ιετικο κ-χθηyητή, ·ή ,Ατλαvτί;
ευρίσκετο δuτικα του Γιβρ�:Λ ταρ
καί εψθα;yε με μιά όμάδα; μικρωv
νήσων που την περιέ6-χλλα.v σχε
Όον εως τίς άκτές της αμερικα,
νικijς ηπείρου.
Το κupιώτεpο έπιχείpημα; του

,ο

καθηyητου Ν. Λέvτvεφ είνα.ι δτι
δ θαλάσσιος 6uθος δυτικώς της
,Ι6ηpικijς Χερσονήσου, στον ,Α
τλα.vτικο ,Ωκεανό, πα.ρουσιάζει
κα.τα.πληκτικη yεωλοyικη δμοιό
τητα με την πεpιypα.φή της
,Ατλα.ντίδος, που εδωσε δ Πλά
των τον 4ο α.1ωνα. π. χ., στηρι
ζόμενος σε πολυ πα.λα.ιότεpες πη
γές. ,Ο κα.θηyητης Ν. Λέvτνεφ
καθορίζει έπίσης δτι ή πρωτεύ
ουσα. τής , Α τλα.ντίδος ευρίσκετο
στο δuτικο τμήμα. της νήσου.

ft

.,•

�ύμφωvα. δμως με τον , Ι τα.λο
άνθρωπολόyο κ. Λίντιο Τσιπρι
άvt δ δποίος πέρα.σε άπο την ,Α
θήνα., ουτε 1/ .'Ατλαντίς βρισκόταν
έκεί δποu είναι σήμερα; δ 'Ατλα.
ντικός ,Ωκεανός, οίιτε κατεποvτί
σθη. , Αλλά, υπάρχει πάντα. στην
άρχα;ία; θέσι της, σαν εvqις vεκρος
χωpος', μια σκιά: στην ,Αφρική.
Κατc:ι την θεωρία του, ή αρχα.[α;
'Ατλαντίς βρισκόταν στην κεντρι
κη καί τη βόρεια; , Αφρική. Πό
τε; ,Οπωσδήποτε πpίv άπο 10.
000 χρόνια. Τότε ή ,Αφρικη ήτα.v
μια πuκνοκατωκημένη και είιφοpη
ήπειρος. Καί αυτηv την ευφορία.,
της την έδάνειζε ενα.ς ποταμός-δ
Νίyηρ. ,Αλλ, δ Νίyηρ δεν χυνό
ταν στον κόλπο της Γοuϊvέα.ς
δπως σήμερα. ,Επροχωρουσε στο
έσωτερικο της ,Αψρικης καί ε
ψθαvε μέχρι περίπου της 'Α6ησ- .
σuvίας. Κα:ί ·ή λίμνη Τσαδ είχε
δεκιχπλάσιο μέγεθος άπό δ,τι εχει
σήμερα..
, Εκεί στr1v κεντρική κα.l 66ρεια. , Αφρική ζουσαv ο[ 'Άτλιχ
ντες- φuλ λευκή, τα χαρακτη
ριστικά της δποίcις έπλησίαζα.v τα
χαρα:κτηριστικc:ι της μεσοyεια.κijς
φυλής (μαλλιά μαυpα., άvάστημα:

η
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μέτ-pιο κ.λ.π.). •Αλλά κάποτε, κά
-τι συνέ6η. Κάτι που εrναι πιθα-vον yά άρχισε απο μιά άσήμαvτη
.&:φορμή. Μία. δυνα.τη 6ροχη π.χ.
1tου εκα.vε τά νερά του Νίγηρος
νά ξεχειλίσουν. Πόσον διάστημα:
-χρειάζεται γιά νά δημιουργηθή
·μιά _ νέα. κοίτη; Μία. έ6δομάδα:,
ενα.ς μήνας, δύο μηνες;
Στο διάστημα: α:υτο ή l\Ιοίρα. ε
-Όαλε την υπογραφή της κάτω άπο
τον άφανισμο τrjς , Ατλα.ντίδος.
,Q •Ατλα.ντικος άρχισε νά άπορ
ροφf{, με άπληστία:ν τά νερά του
Νίγηρας και μιά περιοχη 30.000.
000 τετρα.γωνικωv χιλιομέτρων
κατεδικάσθη ε1ς θάνατον.
Τότε, άρχισε μιά άπεγνωσμένη
μετακίνησις των λα.ων της , Αφρι
κής προς 6ορραν. ΊΌ φάσμα της
ξηρασίας τους κα:τεδίωκεν. "Ε
ψθασα:ν στη Λιβύη, ή δποία. ήταν
το κέντρον του πολιτισμου των.
Κα.ί μετά εκα:μα.ν το ά1cελπισμένο
,&λμα ε1ς την Μεσόγειον.
Κατά τον κ. Τσιπριάνι, οί πρω
τοι κάτοικοι της Κρήτης ήσα.ν
,μετα.νάσται άπο την 'Ατλα.ντίδα.
,Η βι6λιογρα:φία γιά την 'Α τλα.ν
τίδα. άναμφι6όλως θά διογκώνεται
συνεχώς ...
ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ

, Ετελέσθη κα.ί εφέτος ή πυρο6-α:σία. ε1ς την •Αγία •Ελένη .Σερ
ρών κα:ί τον Λαγκα.δα Θεσσα:λο
νίκης. Κα.θ�Jς εγρα.ψα:ν αί ε'f ημε
ρίδες της περιφερείας, δ 'λνα
στενάρης Γεώργιος 'Ε;.ιμα:νου-ίιλ
ε1σώρμησε επί τ·ης α;,,θρα:κιας και
ηρχισε να χορεύη φορώντας τί;
κάλτσες του, ϋστερα: άπο λίγα
λεπτ�f απεμα.κρύνθη τής πυρας
και αφου ε6yαλε τις κάλτσες
-:tου, οι. δποίες σημειωτέον δεν
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είχαν πάθει τίποτε εκ της πυρας,
ήρχισε και πάλι νά χορεύη με
γυμνους τους πόδας επί της άν
θρα.κιας, ενω ταυτοχρόνως ήρχι
σα.ν νά χορεύουν γυμνόποδες επί
σης επί της πυράς κα:ί ο( άλλοι
, Ανα:στενάρηδες έπί μία.ν ωρα.ν
περίπου.
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΟ η:ΡΑΗΛ

Κατά μετάφρασι ν του Δρ ,Χέλ
λερ του •Ε6ρα.ϊκου llανεπισιη·
μίου εξεδόθη ε1ς την •lερουσα.λ·ημ
δ «Φαίδων» του Πλάτωνος. Το
6ιβλίοv περιέχει έκτεταμένηv ει
σαγωγήv - άφιερωμένηv ε1ς τον
llλάτωνα κα.ί το εργοv του.
Ο "ΦΙΝΤΟ,,

Καθώς άvέγραψε κα.ί ό κα.θ r, 
μερινος τύπος, δ «Φίντο» το
πιστο σκυλί τής Φλωρεντίας,
(κύττα:ξε«•Ιλισον» Μαρτίου 1957)
που επερίμενε χρόνια δλόκληρα;
τον κύριό του πέθανε στο μέρος
άκρι6ως δπου κάθε 6ράδυ επή
γ«ιvε, μα.τα.ίως, διότι δ κύριός
του είχε σκοτωθiJ απο βόμβα.
Λίγο πρίν απσ τον θάνατό του
είχε τιμηθ·η με χρυσο μετάλλιο.
•Ο δήμαρχος του Λουκο τής
Φλωρεντίας διέταξε καί δ «Φί
ντο» ετάφη εξω απο το κοιμη
:tήpιο, αλλά δσον το δυνατοv
πλησιέστερα: προς τοy τάφο του
κυρίου του...
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

,Q , Αμε?ικα:νος μελε-τ;ητ-ίις τής
Βίβλου κ. Κάρτερ �ουάϊμ εγρα:
φε ενα μικpό βιβλίο με δδηγίες
γι± τον τρόπο μελέτης τfις •Α
' ία:; Γραφής.
γ
«Μήν αρχίζετε nοτέ-yράψει
από τήν Παλαιό:ν Δι:αθήκην. Δέν
-παρουσιάζει τό ένδιαψέρον της
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Καινης.
'Αρχίσατε άrτό τό: 4 Ευαyyέλια,
άλλα οχι μέ τήν σειράν πού περι
έχονται είς τήν Βί[3λον, δηλαδi],
Ματθαiος, Μαρκος, Λουκας, 'Ιωάν
νης.
Πρώτα διαβάστε τόν Μαρκον,
καί μάλιστα ολόκληρον είς μίαν
άνάyνωσιν. Είναι 6 πλέ::>ν άπλους
καί συγκεκριμένος. 'Ακολούθως
διαβά:ιτε τόν Λουκαν. Είν:χι βέ
βαια, «δυσκολώτερος» ά;τό τόν
Μαρκοv, άλλ' άρκετό: συγκεκριμέ
νος. Έν συνεχεία διαβάστε τόν
Ίωάννην, 6 όποιος είναι περισ
σότε?ον «θεολογικός».
Τέλος τόν Ματθαϊον, είς τό Ευ
αyyέλιον του όποίου περιέχεται 11
πεμπτουσία της χριστιανικης διδα
σκαλίας, δηλαδή ή έπί του 'Όρους
'Ομιλία.
Μετά τήν άνάyνωσιν των Ευ:χy
yελίc..,ν διαβάστε τό:ς Πράξεις των
'Αποστόλων. 'Από τήν Παλαιό:ν
Διαθήκην δι:χβάστε μόνον τήν 'Έ
ξοδον καί τούς προφήτας Ή ύπό
λοι1:ος είναι σχεδόν αχρησrος διό:
τόv σύyχρονον πιστόν,>.
το ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ι\lε 1δι:χίτερο ε:ιοιχφέ p ο·ι &νχ
μένετ:χι ή οημοcκευσις του Ε)α.y
γελίου -:ου 'Αγίου Θωμ(Χ, του
όποίου χειpcγρχφ:χ ε6ρέθησαv
προ 13 ετω·ι σ•εyα κατεστρχμ
μένο μοναστήρι τη; . Α1yύπτου.
Μετχξύ τωv νέωv διοχyμάτωv
πού περιλαμβάνει το Πέμπτον
Ε)αyγέλιοv εί·ια.ι κc.<.ί, τχ έξης:
«Ευτυχής οποιος ύπέφερε. Άvε
·κάλυψε τήν ζωήν».
«'Άθλων είναι τό σωμα, πού δε
σμεύειαι μέ εvα σωμα. Καί άθλία
είναι η ψυχή, πού προσδένεται είς
τό: δύο αυτό: σώματα μαζί».
«Έκεϊνος 6 όποιος εδημιούρyη
σε τό εξωτε Jικόν, έδημιούρyησε
καί τό εσωτερικόν».
Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Στο τευχος .Μαρτίου 1958 τής
«Άlba Spirίtua1e» επισήμου

οργάνου τη; Θεοσοφικης ,_Βτα;ι�
ρία.ς έν , Ιτα1--ί�, εδημοσιεύθη &:πα,
το τελευτ:χίο 6ιβλίο του Κρισyα
μουρτι «Στοχασμοt πάνω στη
Ζωή», το κεφάλαιο «Τρείς ευ
σεβείς εγωϊστα;ί»' τά όποίον είχε
άπο τον Μάρτιο 1957 δημο'σιευ
θή στον «' Ιλισ6». .Συyωδεύετο
δε &πο κριτικη του δρ Γκάσκο,
τ. προsδρου τr,ς Θ.Ε. ό όποϊο�
τονίζει δτι το 6ιβλ1 ο του Κρισνα;
μουρτι είyα;ι τέτοιχς &:ξία.ς &:πό
ήθικο- π:χιδα;γωyικής απόψεως,
ωστε θα επρεπε Υ.Χ ε1σαχθή ώ;
ά:νάyνωσ_μα σε δλους τού;
θμούς της εκπ:χιοεύσεως κα.ί Υ<Χ
προσφέρεται ώς δωρον στα πα;ι
διά. Φυσικά, είνχι ενα; 6ι6λίο
χρήσιμο καί για θεοσοφικη μeλέ
τη. Πολλοί-γράφει ό δρ Γκά
σχ9-θεωρουν τον Κ. ώς «&:vτι
θεόσο::ροv», επειδη δεν φείδεται
στην κριτικ·ή· του καμμιας εκκλη
σία;ς, κχvεvος θεσμοσ κχί καμ
μιχ; οργ:χ·ιώc�εως. , Αλλά,---επι·
λέγει- - ε lναι ενας &:ληθης θεό
σοφος, ά:φού ε ίνα;ι ελευθερωτη,..
του &:vθρωπ:νου πνεύματος &:πο
τά πολυποίκιλα οεσμά της κοι
νωνία;;».

οα;
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,Εξ &:φορμής μιας επιστολής
του κ. •Ιχκώ6ου l\1. Φριζη, υίου
του συντα;γματάpχου Φριζή, ό
όποίος εθυσιάσθη κ:χτά τον πό
λεμον του 19±0 όπερ της ελευθε
ρίας-έοημοσιεύθησαν ε1ς τά �θ η ναϊκα φυλλ:χ επιστολαί &:να.γνω
στων των σχετικα.ί με τούς ,Ε
βρα;ίους.
•Ο κ. Τ ά κ η ς Μ η τ ρ ό π ο υ
λ ο ς (•Αχα;ρνωv 35) 6πεγράμμι
σεv δτι οί έκάστοτε τύραννοι, γι.χ
νά περισΠΌΟΥ την προσοχη του
1 .,

t

'>

Ι ,Λ Ι Σ Ο Σ
λαοσ των ά:πό την δυστυχία,
στην δποίαν τους ερριχνε ή κα
κοδιοίκησις, ευρισκαν ώς πρόχει
ρο μέσον τους διωγμους των ,Ε
βραίων.

«Καί δμως-τονίζει- οί Έβραι
οι ό «ττεριούσιος λαός του θεου»
δέν εδωσε μόνον τήν Παλαιάν Δια
θήκην καί τόν Χριστόν, αλλά α
,τετέλεσαν τταντου καί ττάντα έν
τfi Διασττορ� τήν αφρόκρεμα της
ανθρωττίνης διανοήσεως, καί στις
ήμέρες _μας ακόμη, εδωσαν τους
μεγ-:χλυτέρους διανοητάς καί θεμε_
λιωτάς της :νεωτέρας Έττιστήμης»

,Q κ. Λουκάς Ι' ι α ν ν ο υ τ σ ος
(γυμνασιάρχης Ιlτολεμα·ι·δος) ετό
ν ισε :
«Ό Σταυρικός θάνατος του Κυ
ρίου ητο μιά απόφασις τυπικως
και ουσιαστικ&.ς τταράνομος ένός
Ρωμαιοδούλου συνεδρίου-γκαου
λάϊτερ της έ,τοχης έκείνης. Συνε
ττως διά τήν καταδίκην του Χριστου
δεν· ευθύνεται τό σύνολον του Έ
βραϊκου λαου, ό όποιος αν έν μέ
ρει παρεσύρθη αμέσως μετηνόησε,
διόιι «πολλοί ύττέστρεψον τύπτον
.ιrες τά έαυτων στήθη» (Λουκ. Κ.Γ.
48). Τό νά διαστρεβλωθη ή αλή
θεια καί νά θεωρηθfi ύπεύθυνον
τό σύνολον του Ίσραηλιτικου λα
ου, ητο δημιούργημα των ψανατι
κων στοιχείων του Χριστιανισμου
(ίδίως κατά τόν σκοτεινόν Μεσαί
ωνα) τά· όττοια τόσας καί τόσας
αλλας καταστροφάς εκαμον είς
τήν Χριστιανικήν θρησκείαν».

,Q κ. Κ. Σ α ρ ρ ή ς (Φερρων
8 6,), όποστηρίζοντας δτι είναι
ά:νάξιες λόγου οί φωνασκίες μερι
κών παιδιών κατα των ,Ε6ραίων,
την l\1. ,Ε6δομάδα, προσέθεσε:
«Τί θά ελεγε όΧ Φριζης αν μά
θαινε ττC::ς ή σύζυγός μου, Γαλλίς,
έκλήθη από τόν ,τροϊστάμενο της
έδω 'Εκκλησίας του Δόγμαιος εtς
τό όποιο ανήκει, ευθυς μετά τόν
έδω τελεσθέντα όρθόδοξο γάμο
μας, δ,του ηκουσε μετ' αyανακτή-
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σεως δτι αψc:.φίσθη έπειδή συνηψε
γάμον μέ... αλλόθρησκον ( ! ) καί
έπι,τροσθέτως της συνεστήθη vά
προσεύχεται δσο μποpει γιά νά
άπςχλλαγη άπό τό φοβερό άμάρτη
μά της; ( ! ! ! ) Ώσάν ήμεϊς οί υΕλ
ληνες-όρθόδοξοι νά είμεθα αθεοι
και καταραμένοι !»

ΜΙΚΤΗ ΔΕΗΣΙΣ

'Από τήv Λευκωσία μετεδόθη
δτι ο1 'Έλληνες και Τοσρκοι κά
τοικοι τής περιφερείας Καρπασί
ας ά:vέπεμψαv �πό κοιvοσ δέησιν
γιά να σταματήση ή &:vομ6ρία,
επειτα δμως μία δμας φαvατικG)'Ι
Τούρκων εξυλοκόπr;σε τόv Χότζα,
δ δποίος συνέπραξε μ� τον Χρι
στιαvικο\/ !�pέα ε1ς τrιν δέησι
προς τον 'Ένα Θεόv ...
, Αλλα κα.l δ Χριστιανισμός ά:
παγορεύει, με τον ΜΕ, , Α ποστο
λικόν καv6vχ, την μικτηv δέησιν. «' Επίσκοπος, η πρεσ6ύτερος, fι
διάκονος, αίρετικοίς συvευξάμεvος
μόνον, ά:φοριζέσθω, ε1 δε ετέτρε
ψεv αυτοίς, ώς κλr1ρικοίς ενεργή
σαι τι, καθαιρείcθω».
ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙΣΜΟΣ
,Q l\Ιητροπολίτης l\Ιυτιλήvης
κ. , 1άκω6ος εξέδωσε,y εγκύκλιον
-εξ ά:φορμf]ς συστάσεως εις την
περιοχήν του πvευματισtικής όρ
γα'ιώσεως -- όποσtηpίζωv δτι δ
πvευματισμος είναι ακρως επικίν
δυνος ενασχόλησις.
«Διά του πνευματισμου, λέγει ό
Μητροπολίτης, είναι 'αλnθές δτι έ
πιτυyχάνεται έπικοιvωνία των ζών
των ανθρώπων μετά των πνευμά
των, διότι άπλούστατα, ύπάρχουν
πνεύματα. Τά πνεύματα δμως
αυτά δέν είναι ψυχαί ανθρώ
πων, οϋτε αγαθά πνεύματα του
θεου και των Άyyέλων, αλλ'
αποκλειστικως και μόνον πονηρά
πνεύματα, ύποκρινόμενα πολλάκις
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·,τρός έξαπάτ19σιν των Χριστιανων.
» Τά έμψανιζόμενα διά κτύπων,
-σκιων και άλλων μεθόδων πονηρά
ϊαυτα πνεύματα, τονίζει ό Σεβ.
Ίάκωβος, είναι δυνατόν νά έμψα·
-vίζουν ένίοτε τήν αλήθειαν καί νά
χάμνουν ακόμη και χριστιανικά
,διδάγματα, διότι δπως διδάσκει ή
Άyία Γραφή, ό Διάβολος έμΦανί·
ζεται καί ώς 'Άγγελος φωτός,
άκριβως ϊνα έξαπατήση καί έπιτύ-
_χη ωστε ό Χριστιανός νά δώση πί
στιν είς τήν θρησκείαν ταύτην των
1tονηρων πνευμάτων. Δι' δ προτρε1tόμεθα καί τούς όλίyους νά έyκα
ϊαλείψουν τήν τράπεζαν των δαι
μόνων και νά προσέλθουν είς τήν
-τράπεζαν των μυστηρίων του θεοΟ».

Αύτη είναι μία απο τίς πολλές
απόψεις για τον πνευματισμό.
Ilpo 80 έτων, δταν ή 'Έλεν:t Πε
τρό6να Μπλα6άτσκυ εμενε στο
«Λαμάσερυ» της Νέας ,yόpκης,
την έρφτησαν έαν πιστεύη στον
Π νευματισμο καί απήντησε ώ;
έξης:
«Πα:ρα:δεχόμεθα: την πρα:γματι·
κότητα των μεντιουμιστικων φαι
νομένων, άλλα δεν τα ένθαρρύνο
ιμε, έκτος ύπο λίαν αύστηρας
προφυλάξεις, διότι πιστεύομε δτι
τείνουν yά, εκφυλίσουν το διάμε
σον. Λέγομε δτι για ενα: άyνο ά
τόμο, το να ύποβληθη πα:θητικα
στην κυριαρχία &:οράτου, αγνώ
στου κα;ί αvεξελέγκτου επιρροης,
το εκθέτει σε 6cφυν κίvδ�νο δια•
r.ρ θορας κχί καταρρεύσεως. Το
παθητικο μέντιουμ ύφίσταται δ·
λες τίς ουvα;τότητες ελέγχου απο
τα καλύτερα εως τα χειρότερα
πνεύματα. Στην πραγματικότητα,
τα δεύτερα είvαι πιθανώτεpοv
δτι ελέγχουν το μέντιουμ, διότι
α;υτα είvχι τα πλέον στενα συ Ι·
?εοεμένχ με την γη».
Στrιv έρώτησι «τί είvχι &:vώτε·

ρο-το να είναι r) να μην είναι
κανείς μέντιουμ», άπήντησε με
εμr.ρασι:
«Δεν μπορω να r.ραντασθω χει
ρότερο πpαγμα ά:πο το να είναι
κανείς μέντιουμ!».

''ο

ΕΤΕΡΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣ,,

Με τον τίτλο «'Ο ετεpος πλη
σίον μας» (L'altro prossimo)
εξεδόθη στην Βολωνί« ενα 6ι6λίο
του G. Bonnιιzi, γνωστου ζωο
r.ρ ίλου, δ δπο"ίος βαδίζει στα ίχνη
του 'Αγίου Φραγκίσκου. ,Q συγ
γραr.ρευς δεν είναι ουτοπιστής,
ωστε να νομίζη δτι μπορε"ί δ άν
θρωπος να παύση την κρεωr.ρα·
γία (δπως είναι ά:δύvατον δ ,Αr.ρ ρι
κανος κχνί6αλος Υ' &ντιληφθη
δτι τρώγοντα; τον δμοιό του
έγκληματε-τ), ζητάει δμω; να
στcι.ματήση το άσκοπο μαρτύριο
των ζώων. , Ιδια( τερα επικρίνει
τίς ταυρομαχίες, που &ποτελουν
-γράr.ρει-στ"ίγμα για την κα·
θο�,ικη ,Ισπανία. Σχετικα με την·
ζωοτομία, &r.ρ ου �εν γίνεται να
μη θυσιασθουν εκατοντάδες ζώων
καθημερινα σ �α εργαστήρια επι·
στημονικωv ερευνών, προτείνει
'
να νcι.ρκωvωvται, τουλ'αχιστοv. Τ'ο
αποτέλεσμα επιστημονικώς θά
είvχι το 'ίδιο, αλλα δεν θα ύπο
βάλλωντχι τα ζωα σε r.ρρικτα βα
σαvιστήριχ. 'Όσο για το φαγητό,
εα;y δεν μπορουν οι άνθρωποι ycι,
κάμουν δίχως τα τρυφερα μπιφτέ
κια κ-χt &δια:φορουv για το δτι
τα μοσχαράκιχ κλα"ϊvε σχv άν
θρωποι δtαν τά χωρίζο'υν απο τrι
μητέρα τους r) τα δοηγουν στο
σφαγε"ϊο, τί το θέλουν το σηκωτι
τη; χήνας, που πχpάγεται με βχ' ,ο συyyρα.φω;' οινει
�,
σανιστηpια;

':,'
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Τό: νέα yραψεϊα μας

Ό ι(,}ΛΙΣΟΣ» έγκατεστάθη σε
νέα γραφεία. Παρακαλοϋμε τούς:
συνδρομητάς και φίλους νά ση
Τό άνά χείρας τεϋχος επρεπε
μειώσουν τήν διεύθυνσι :
Λεωφόρος 'Ακαδημίας άρ. 63:
νά κυκλοφορήση, 'κανονικά, έντός
(γωνία Χαρ. Τρικούπη) β' οροτοϋ 'Ιουλίου τό άργότερο. Ζη
φος, γραφείον άριθ. 12.
τοϋμε άrtό τούς συνδρομητάς και
Καi τούς περιμένουμέ στις ώ
τούς φίλους έν γένει ζωηρά σ υ γ- · ρες, πού τά γραφεία θά εlναι ά-
νοικτά. Έπι τοϋ παρόντος:
γ ν ώ μ η ν γιά τήν μεγάλη καθυ
Δευτέρα 11-12 π. μ.
στέρησι. Έδημιουγήθη ενα καθα
Τρίτη 6-7 μ.μ.
ρά τεχνικό πρόβλημα, διότι πα
Παρασκευή 11-12 και 6-7
ρέστη άνάγκη νά μεταφερθη ό
Ό �Άyις Θέρος
«Ίλισόι;;» .σέ αλλο τυπογραφείο,
πού εκανε, κατά σύμπτωσιν, και yιό: τον «Ίλισο»
νούριες έγκαταστάσεις, οί όποίες,
Λάβαμε τό έπόμεvο γράμμα τοu·
μάλιστα, δεν συμπληρώθηκαν ά
διαλεχτου έσyατου των Έλληνικων
κόμη. Τήν καθυστέρησι, έλπίζομε
Γραμματων ' Αyι θερου ·
ν' άποζημιώση ή καλύτερη έμφά
Φίλε Κύριε,
νισις τοϋ περιοδικοϋ, ή όποία θά
Χpέος μου νομίζω νά σας συγ
χαρώ έγκάρδια γιά τον «'Ιλισό»,.
συνεχισθyj και θά όλοκληρωθη
πού διάβασα προσεχτικά τά τρίοc.
στά έπόμενα τεύχη.
τεύχη πού .εϊχατε τήν καλωσύνη, ,
Τό 11ον τεϋχος ύπολογίζεται νά μοϋ στείλετε.
νiι. κυκλοφορήση άρχάς Νοεμβρίου
Θεωρώ το περιοδικό αuτό έξαί-
ρετα ένδιαφέρον γιά κάθε ανθρω
και τό 12ον έντός τοϋ Δεκεμβρί
πο πού ι::rτοχάζεται, κι' έποικοδο
ου. 'Έτσι, μέ τήν σ-υντόμευσι τοϋ
. μητικό.
χρόνου έκδόσεως των ύπολοίπων
Μέ πολλη τιμή
τευχών, θά άνταποκριθyj ό «'Ιλι
ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ
σός» έ ξ ό λ ο κ λ ή ρ ο υ στις ύ
Θρησκευτικό:
ποχρεώσεις του γιά τό ·1958.

λεπτομερή περιγρα.ψή. , Η χήνα.
μένει έπί i'ίψος άκίvητη πχvω σ'
εvα. τραπέζι, με τά π6δια. δεμένα..
Τα μάτια. της, κλειστά άπο. τον
τρόμο. Το ρiμφος τη; άνοικτο
δια τής 6ία.;. Τής βάζουν τροφή,
που όποχρεώΊετα.ι νά την κατα;
πιη, για να μηv πιιγη. Το ση
κωτι, άνίκαvο V' άvτα.ποκριθή στο
�ργον του, έρεθισrένο άπο τον
π6νο, γίνεται δυσαιiιχλογα. μεγά
λο, ·όπερτροψικ6, χάριν τωι λου
�ούλων ...
.Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

γραμματόσημα
Κύ� (� Διευ3υντα, ·
Έbιάβα:Jα τό α,:,θρον του κ. Xp
Ριζοπο-.Jλου «Τί διηyειται ενα::
yραμματόση,10- -300 :χρόνια θρη-
σκευτικης έλευθερίας στην 'Αμερι·
κή>>, ττού έ'SημοσιεJθη είς τό rευ:χος;;
Άττρι\ίου 1953.
Δέν εΤναι, δ,.1ώς, μόνον _τό είκο- νιζόμενον yραμuατόσημόν των Ή-·
νωμένων Πολιτειων .τ.ίjς 'Αμερικης;.
μέ θρησ1<.ευτικην τταράστ ασιν. Πολ
λά καi μεγάλης ποικιλί::χς εΤναι τά:
σχετιζόμενα μέ την θρησκείαν•
yραuματόσημα.
Εν::χ ά,τό τά ττοωτα θρησκευτικ�
γραμματόσημα έξεδόθη τό 1896 ώς;
0

.,.
,'
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αναμνηστικόν της Έκθεσεως Βρυ
<,ελλων καί παοίστανε τόν σΑyιον
Μιχαήλ. Ό a Αyιος f\�αρτίνος έπί
-σης φιλοξενεϊται τακτικα είς ·τάς
Βελyικας έκδόσεις, ή πρώτη μαλι
,στα έμφάνισίς του τό 1910 πα;:,ου
,σιάζει καί ί")ιαίτερον καλληεχνι
χόν ένδιαψέpον διότι ειναι πίναξ
-του Βαν ΝτάίJκ. Είς τό Βελyιον
ανήκει έπίσης καί ή_ θε:χι-ια r ική εκ
-δοσις Οι \'al πού έξεSόθη δια πρώ-την ψοραν τό 1928. Αί σειραί του
194ι καί του 1943 περιλαuβάνουν
-yραuματόσημα-yί-yανrας, τό τε
λευταϊο δέ της σειρας του 1943
:είναι έξαιοετι-<:ά έττί,Jηκες μέ πλου
σίαν δια'<όσμησιν των yραιψάτων
-της λέξεως OKVAL, του όμωνύμου άββαείου.
'Ερyα του Βάν Ντάυκ καί άλ
λων φημισμένων διδασκάλων του
χρωστηρος έφιλοξενήθησαν κατά
-καιοούς είς τας έ'<δόσεις των δια
,ψόρων χωρών. 'Από τόν προσευ
χόμενον σταυpοφόpον της Ρόδου
καί τόν «Έσrαυρωμένο,> του Βέλ
-yου ζωγράφου Ντέρ Βευντεν εως
-τάς έξαφετικά κα\αισθήτους Ούy-yρικας έκδόσεις έκτείνεται ή δρα,στηριότης του θρησ-<:ευτικου yραμ
:ματοσήuου πού πα�ουσιάζει ση
.μαντικόν συ\λεκτικών ένδιαφέpον.
'Αλλά καί πJλ\ά θρησ-<:εuτικά
μνημεϊα εχοuν ψιλοξενηθη είς τά
-yραμματόσημα Ό περίφημος κα
�εδριχός Ναός της Γάνδης, δ Τά
ψος της Ραχήλ, ό 'Άyισς Πέτρος
-της Ρώμης, τό Τέ.·. ιενος του 'Ομάρ,
-τό '!στανικό μοναστηοι του ΜόνσερJατ, άρχαϊαι έβραικαί συναyω
yαί, δ Ναός του ΆyίΌυ Δημητρίου
Θεσσαλονίκης,· ή Παντάνασσα του
· Μυστρα, ή Μονή Σί..ιωνος Πέτρας
-του �Αθω καί τό yνωστόν 'Αββα
:εϊον του Μόντε Κασσϊνο, εΤναι με
ρικά άπό τά θέματα του θρησι<εu-τικου yραμμα-τοσήuου. ·
Τέλος, πρέπει νά σημειωθη δτι
:είς τόν τομέα αύτόν του ψιλοτε
λισμου κατέχει άξιόλοyον θέσιν
καί τό Έλληνικόν yραμματόσημον.
Ή πρώτη έμψάνισις �Ελληνικου ·
yραμματοσήμου μέ θρησκευi:ικήν
)(ροιάν εyινε τό 1913 μέ τά 'yραμ
jματόόημα της 'Εκστρατείας <Έy·

τούτ� νίκα». Άρyότερα ό Πατρι-·
αοχης Γρηγόριος, δ Παλαιών Πα
τρων Γερμανός, ό Γαβριήλ της
Μονης 'Αρκαδίου, δ Αyι::>ς Δημή
τριος, ή Παναyί-:χ, Ό 'Απόστολος
Παυλος καί, τέλος, τό είδικόν
yραuματόσημον δια τάς σεισμο
πλή,αους νήσ::>υς του Ίονί JU, ά
ποτελουν χαρακτηριστικα δείγμα
τα της Έλληνικης παρουσίας είς
τόν τομέα α.Jιόν του συγχρόνου
ψιλοτελισμου.
Μετά τιμής
Μωυσής Κ. Κωνσταντίνης
Γενικός Γραμμα_τΕ-ύς
Έλλ. Φιλοτελικής -'Εταιρίας
a

. ΣΗΜ. , ΙΛΙΣΟΥ »· Βεβαίως, το ά
μι:.ρικανικο γραμματόσημο τω,• 3
σέντς γιά την , �Ενστασι τcύ Φλά
σιγκ» διν -εΙναι τό «μό,•ον,. μι:. {}ρη
σΧευτικήν γενικα παράοτασι. 'Αλ
λά, δι:.ν φαίΥΕ-ται ν' άναφέρη ό έπι
στολογρά φ cς μας κανενα άλλο στόν
κόσμο, που νά /:χη ώς τiέμα 1:. ί δ ι
Χ ά την {} ρησχευτικήν έ λ 1:. υ {} ε
ρ ι α. Μ�πως λοιπον είναι τό μό=
'\'Ον;

===Ι ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι===
Γ. Ε. Λογ., 'Αθήνας. Μας
γράψετε δτι δ πίναξ του L. F. l\fu
ra «Ό Αιώνιος ·.Δεϊπνος» (σελ. 54
τοϋ 9ου τεύχους του «Ίλισου)
1958) επρεπε νά τιμήση καί τό Έλληνικόν Π\Ιευμα.
•
« �Αν-yράψετε- δ Πυθαγόρας
εΤναι · αyνωστος η άπίθανος εt�
τόν · ζωyράψον, ύπάρχει δ Γίγας
Πλάτων. Σεϊς γνωρίζετε ποία εΤ
ναι ή έπί5ρασις της ψιλοσοψίας
του Πλάτωνος σ' δλον τόν κόσμο.
Τιμω βαθύτατα τούς δύο εtκονιζο
μένους Κινέζους, άλλα σ' ενα πί
νακα όνομαζόμενον «Αίώνως Δ�ί
πνος:ι>, μέ πνευματικάς άξιώσεις,
δέν νομίζω οτι. μτrορεϊ νά ύπάρχη , •

ΙΛΙΣΟΣ
,δ Κομφούκιος καί δ Λάο-Τσέ, νό:
λε(πη δέ δ Πυθαγόρας η δ Πλάτων
-(η δ Μωάμε3). Μέ συyχωρεϊτε
διό: τήν τόλμην μου νό: σας γράψω
αύτ-ήν τήν yνώμην μου καί ξεχα·
-στε την».
ΝΟχι αγαπητέ- φίλε ! Δέν ύπό
κειται εις αίτησιν συγγνώμης δ·
-rτοιος έκφράζει τήν γνώμη του, μά·
λιστά προς ενα περι::>δι'<ό έλευ9έ·
ρας σκέψεως, δπως εΤν-:χι δ «Ίλι·
-σός». Καί δέν ττΊν παραμερίζου_ιε,
,ά\λό: μόνον θά προσπαθήσ)υ,.J.ε νό:
σας έξηyήσ::>ψ.ε : Σκ.οπός του ζω
γράφου ηταν ν.:ι: σJνενώ:Jη σ' εvα
11ίνα <α τούς ίSρυτό:ς μεγάλων
θ ρη σ κ ε ι ων, y.Jρω άπό τον Χρι·
στό, σ' ·ενα δεϊπνον, κατά μί•.J.ησιν
του δείπνου μέ τούς εtς τήν τρέ
χουσαν τότε ζωήν μαθητό:ς Του.
<Επομένως, δέν εΤχε θέσιν οϋτε δ
Πυ3αyόρας, οϋτε δ Πλάτων, rroύ
ύπηρξαν μεγάλοι φιλόσ.)φοι μόνον.
'Όσο yιά τον Μωάμεθ, είναι μαλ·
λον πιθανόν νό: μή τον περιέλαβε
ό .ζωγράφος άπό σ ε β α σ μ ό, διό
τι δ Μωαμεθανισμός άπα-Υ.ορεύεt
την ά,τεικόνισί του ίδρυτου ;ου.
Κ. Στεφ. Χανιά. Έλήψ9ησαν 33
συνδρομα ί. Εύχαριστουμεν καί συy_
χαίρομεν.
Κ. Ράπt., Έvtαϋθα. Εύχα,::>ιστου
με yιό: τά καλά σας λόγια.
Β. Σακελ., Αϊγυπtον. Εύχαρι
·στουμεν δι' εκτακτον συνδρομήν
-σας.
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'C> κ. Τιμ. Βρατσανος μας πα·
_ρέδωσε δρ. 59, συνδρομήν φιλίας
τήν δποίαν του, παρέδωσε φίλος,
χωρίς νά :ένθυμεϊται πο ϊος. Παρα.
καλεϊται δ ένδιαφΞρόμενος, δστ ις
δέν ελαβεν άπόδειξιν συνδρομης,
-να μας είδοποιήσn διό: νό: τακτο ·
-ποιηθfj.

Μέ τήν ευκαιρία της Διε{}νcϋς
Έκ{}έσεως Βρυξελλών έξεδό{}η καί
εκυκλοφόρησε εκεί είδικό τευχος
του Περιοδικού «Clarte:o σχετίκό μέ
τήν Θεοσοφία. Σέ είδικό πίνακα
τεύχη των �ι:.εριοδι
έξετέ{}ησαν
κών, πού προω{)·ούν · τήν έλευ{}ερία
τή,ζ σκέψεως καί τήν παγκόσμιο
α�ελφότητα.

Ί

Ή ύvείο είναι τό ι<λειδί τής ε(πuχιος ... κοι το κλειδί τ ής ύvείος εΤνοι
ή ιιnuρο. Ή μnύρο οοϋ χαρίζει δύναμη ι<οl ύvείο. Ή μπύρα οέ ι<όνει
νό ζής, νό γελάς, ν· όvοnός ... νο έρι.ιτεύεοοι τήν ίδιο τή ζι.ιή. Γιοτ!
ή μπύρα εi νοι ή τροφή, ό δημιοuρvός της μυϊκής δυνόμει.ις, ό χτΙ
οτης τοϋ tvκεφάλου κοi τοϋ οι.ιμοτος. Ή χρυοοφένιο μέ τό ώροίο
της όρι.ιμο 4Jπύρο θά οέ ώφελήση nσλύ.
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ΕλλΗΝΙΚΟΝ

ΠΡΟΨ ΟΝ

ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ ·Ι·ΚΩΝ

(2)

Σ τΥ λ ΟΙ Φ Ω ΤΙ Σ Μ ΟΥ:

Κατασι<ευα

ζόμενοι ·διά της φυyοκεντρικης μεθό
[δου έκ μπετόν

(2)

ΠλΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΜ: Κατασκευα
ζόμεναι έκ δοvηθέvτος μπετόν, παν
τός μεγέθους καί πάσης άποχρώσεως

(2)

Π λ Δ Κ Ε Σ ΜΟΜΩΣΕΩΣ:
γωνικοί πλάκες

Είδικaί τρι

μονώσεως θερμbτη

[ τος έκ δονηθέντος μπετόν
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